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VIPUL M DESAI  
 
● મોરરિંગાના અગણિત ગિૂોોઃ માાંદાને સાજા કરતી અને સાજાને તાજામાજા કરતી એક ચમત્ કારરક 
વનસ્ પશત  
● મોરરિંગા અથવા તો શવશિષ્ ટ ્રકકારના   સરગવાના પાનમાાં ઉંનના ્ વારા કરતા ચારસો ગણ ુ
વધ ુક્ લોરોરફલ  ે. 
● હાઇ બ્ લડ  ્ેરકિરના પેિ્ ટને એ બરરદસ્ ત રાહત  પે  ે-જેને લીધે એકધારી અને સાંતોષકારક 
ંનઉ મળે  ે.  
● તેનામાાં એવી ક્ષમતા  ે કે,  ખી નવવ શસસ્ ટમને એ ુધુારી િકે  ે.  
● તેનાાં ઉપયોગથી રોગ ્રકશતકારક િશક્ ત તો વધે બ  ે, સામા્ ય તાું ુ રસ્ તી પિ ઉતમ મ રહ ે ેોઃ 
કે્ સરના પેિ્  ્ સ અને થેલેસેશમયા તથા લોહીની ઉિપ ધરાવતા દદદીઓ  માટે  શિવાવદૂપપ 
વનસ્ પશત. 
● િરીરનો દાહ ુૂર કરી તન-મનને ્રકફુલ્લીત રાખે  ેોઃ અકાળે વદૃ્ધત્ વ અટકાવે  ે, અગણિત 
ફાયદા  થાય  ે. 
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‘ ોકરુાં  કાાંખમાાં અને િોધ ગામમાાં' કહવેત રહુ જૂની  ે. પરાંત ુ જે પિ એ ્રકાસાંણગક  ે. ુપુરફુડ નુાં 
 બકાલ ચલિ  ે. પરાંત ુ પિી  સપાસ બ ક્ યારેક એવા-એવા ુપુરફુડ સ ્રકાપ્ ય હોય  ે જે 
 પિી  ખી કાયાપલટ કરી િકે  ે;  પિી જીવનિૈલી રદલી િકે  ે. કમનસીરે  પણુાં એ 
તરફ ઘ્ યાન બ બત ુાં નથી. મોરરિંગાના પાનનો પાવડ ર એક  વુાં બ ચમત્ કારીક ુપુરફુડ   ે. મોરરિંગા 
એટલે દેિી ભાષામાાં સરગવો. તેના પાનમાાં એટએટલાાં પોષિ મલૂ્ યો હોવાનુાં સાણરત થં ુાં  ે કે, 
તેનાાં સેવન થકી મનષુ્ યનુાં  ું ુાં જીવન રદલાઇ જાય. િરત મા્ર  એટલી  ે કે, એ સરગવો 
 ગેશનક રીતે વાવેલો અને ઉ રેલો હોવો બોઇએ. 
 
મોરરિંગાને  જે બગતભરનાાં શનષ્ િાાંતો મા્ યતા  પતા થયા  ે. તેનાાં પાાંદડ ાના પાવડ ર 
એનબીથી ભરપરૂ હોય  ે. વળી એ એનબી સ્ ં ગુરનાાં કારિે નથી હોતી તેથી એ િશક્ તસાંચાર ક્ષણિક 
નથી હોતો. તેનાાં કારિે  થવરાઇરટસમાાં બરરદસ્ ત ફાયદો થાય  ે, િરીરનો દાહ કે રળતરા િમે 
 ે. િરીરમાાં અલ્ સર હોય તો એ ુૂર થાય  ે. િરીરની ગાાંઠ  ગાળી નાખ્ યાની ક્ષમતા પિ 
મોરરિંગામાાં રહલેી  ે. રાહતની વાત એ  ે કે, એ બ્ લડ  ્ેરકિરને કાૂમૂાાં રાખે  ે અને ચામડ ીનાાં 
શવશવધ રોગો સામે પિ ઉતમ મ કામ  પે  ે. 
 
હાઇ બ્ લડ  ્ેરકિરના પેિ્ ટને એ બરરદસ્ ત રાહત  પે  ે-જેને લીધે એકધારી અને સાંતોષકારક 
ંનઉ મળે  ે. તેનામાાં એવી ક્ષમતા  ે કે,  ખી નવવ શસસ્ ટમને એ ુધુારી િકે  ે. તેનાાં ઉપયોગથી 
રોગ ્રકશતકારક િશક્ ત તો વધે બ  ે, સામા્ ય તાું ુ રસ્ તી પિ ઉતમ મ રહ ે ે. 
એક વાત સ્ પષ્ટ  ે; બો  પિે સારો ખોરાક ન લઇએ તો ઉતમ મ સ્ વાસ્ ્ ય મેળવવુાં મ્ુ કેલ  ે.  ેવટે 
ુપુરફુડ સ કે ઉચ્ ચ પોષિમલૂ્ યો ધરાવતા શવશવધ ફુડ સની બૂપર િી  ે? ં નુોનાાં કપૂોષિ કાયવક્રમ 
સાથે બોડ ાયેલા ્રકોફેસર માઇક ગોલ્ ડ નએ ક્ુાં  ે કેોઃ ‘બગતમાાં સમસ્ યા કાંઇ ખોરાકનાાં બ્ થા 
(ક્ વોશ્ ટટીીની નથી, સમસ્ યા  ે ગિુવતમ ા (ક્ વોણલટીીનીત તમે કેટં ુાં ખા   ો તેનાાં કરતાાં વધ ુ
મહત્ત્વ એ વાતનુાં  ે કે, તમે શુાં ખા   ોત' રફટ રહવેા માટે લોકોને અલગ-અલગ ્રકકારનાાં ૪૦ 
પોષક લ્લવ્ યોની  વ્ યકતા હોય  ે. મોરરિંગા એક એવી વનસ્ પશત  ે જેમાાં ણચ્ાર ્રકમાિમાાં 
શવટાશમ્ સ, એશમનો એશસડ સ, શમનરલ્ સ અને ્રકોરટન મળી રહ ે ે. 
 
મોરરિંગામાાં રહંે ુાં શવટામીન-એ આંખના રોગો સામે રક્ષિ પરુુાં  પાડ ે  ે, તેમાાં રહંે ુાં શવટામીન-સી 
થકાવટ ુૂર કરે  ે, તાવ અને ફં  ુથતા અટકાવે  ે, શવટામીન-એને કારિે રક્રન રડ સીઝ, હૃદયને 



 

 

લગતી ણરમારીથી રચાવે  ે. તેમાાં રહંે ુાં કેશલ્ િયમ િરીરને અનેક રીતે ફાયદો કરે  ે, મોરરિંગામાાં 
એક અદ્વૂત સાંયોબન  ેોઃ કેશલ્ િયમ અને શવટામીન-ડ ીનુાં સાંયોબન. તેને લીધે કે્ સરનુાં બોખમ ઉટે  ે. 
તેમાાં રહલેા પોટેશિયમને કારિે રદમાગ અને નવવ શસસ્ ટમને બરરો ફાયદો થાય  ે. અને ્ેઇન 
સ્ રોકનુાં બોખમ  થાાં થાય  ે. 
 
શવશવધ પોષકદ્રવ્ યોનુાં િરીરમાાં સાંયોબન સધાય એ રહુ બૂપરી  ે. શમનરલ્ સ વગર શવટાશમ્ સનુાં 
મલૂ્ ય કાંઇ બ નથી.   શવટાશમ્ સ કે શમનરલ્ સ ્ યારે કુદરતી ્ર ોતમાાંથી મે  ે ત્ યારે એ િરીરને 
અનેક ્રકકારે ફાયદો કરે  ે. તાજેતરમાાં થયેલા અગણિત સાંિોધનોનુાં તારિ એ નીકળ ં ુાં  ે કે, 
શવટામીન એ, ઇ અને સી બો દવા તરીકે કે દવા સ્ વૂપપે લેવામાાં  વે તો એ મનષુ્ યની સરેરાિ 
 વરદા ઝાઝી વધારી િકતા નથી, ખોરાકમાાં કે ુપુરફુડ માાં તેનો ઉપયોગ થાય તો એ ઉતમ મ 
પરરિામ  પે  ે. 
 
માનવિરીરને કુલ લગભગ વીસ જેટલા એશમનો એશસડ ની બૂપર પડ ે  ે. એશમનો એશસડ નુાં સીધુાં બ 
્રકોરટનમાાં શનમાવિ સાથે સાંકળાયેં ુાં  ે. જેમ શવશવધ અક્ષરો મળીને એક િબ્ દ રને  ે તેમ એશમનો 
એશસડ સના સાંયોબનથી ્રકોરટન રને  ે. મોરરિંગામાાં કુલ ર૦માાંના ૧૮ એશમનો એશસડ સ  ે. િરીર 
માટે અત્ યાંત બૂપરી એવા  ઠેય એશમનો એશસડ સ હાબર  ે. સામા્ ય રીતે   રધા એશમનો 
એશસડ સ લાલ માાંસ કે ચીઝ વગેરે જેવી ડ ેરી ્રકોડ ક્ ટસમાાંથી મળતા હોય  ે. ખાસ કરીને િાકાહારી 
લોકો  માાંના ઉિાાં તત્ત્વોથી વાંણચત રહી જાય  ે. મોરરિંગામાાં  વા લગભગ નેવુાં કરતાાં વધ ુ
પોષકદ્રવ્ યો  ે બ પિ એ ઉપરાાંત શવટામીન સી, રી-૧, રી-૨, રી-૩, શવટામીન ડ ી અને શવટામીન 
ઇ પિ ભરપરૂ મા્ર ામાાં  ે. તેમાાં અ્ ય ખશનબ પિ  ે અને પાચન માટે અત્ યાંત બૂપરી એવુાં 
ફાઇરર પિ  ે. વળી કલોરોરફલ (હરરતદ્રવ્ યી માટે   બગતનાાં કેટલાાંક ્ેષ્ઠતમ ્ શવકલ્ પમાાંથી એક 
 ે. 
 
‘્ ં  ૂઇ્ ્ લે્ ડ  બનવલ  ફ મેરડ શસ્ સ'નાાં એક શવસ્ તતૃ અહવેાલનુાં તારિ બિાવે  ે કે, અમેરરકા-
ં રુોપમાાં વષે જેટલાાં હાટવ  એટેક નોંધાય  ે તેમાાંથી પચાસ ટકા કરતા   ા એટેક કોલેસ્ ટરોલનાાં 
કારિે થાય  ે. રાકીનાાં એટેક માટે િરીરને દાહ-રળતરા રહુ રધા રકસ્ સા માાં કારિતતૂ હોય  ે. 
મોરરિંગામાાં  વા દાહને નેસ્ તનાૂદૂ કરતા  ્ર ીસ જેટલા તત્ત્વો હોય  ે.  વા તત્ત્વોને લીધે બ 
એ શસ્ કનને પિ તરોતાજા રાખે  ે, ત્ વચાને તાબગી  પે  ે. વૈ્ાશનક સાંિોધનોએ સાણરત કં ુવ  ે 
કે, ત્ વચાની સાયકલ સામા્ ય રીતે ૩૦૦ રદવસની હોય  ે. દરેક ક્ષિે માનવિરીરમાાં ત્ વચાનાાં ૪૦ 



 

 

હજાર કોષ મતૃ્ ં  ુપામે  ે અને તેની સામે નવા કોષો બ્ મતા રહ ે ે. મોરરિંગામાાં રહલેા તત્ત્વો નવા 
કોષોન ઝડ પ એકદમ વધારી દે  ે. જે ઝડ પે કોષો મતૃ્ ં  ુપામે  ે તેનાાં કરતા અનેકગિી સ્ પીડ થી 
નવા કોષો બ્ મતા રહ ે ે. મોરરિંગામાાં રહલેા તત્ત્વો રહલેા તત્ત્વો નવા કોષોની ઝડ પ એકદમ 
વધારી દે  ે. જે ઝડ પે કોષો મતૃ્ ં  ુપામે  ે તેનાાં કરતા અનેકગિી સ્ પીડ થી નવા કોષો બ્ મતા રહ ે
 ે.   ્રકરક્રયા મા્ર  મોરરિંગા જેવા ુપુરફુડ સથી સાંભવ  ે. એટલે બ બો મોરરિંગા શનયશમત લેવામાાં 
 વે તો િરીરમાાં કરચલી પડ તી નથી. કરચલી  પડ વાની િૂપ ત થઇ ગઇ હોય તો એ ્રકરક્રયા 
મોરરિંગા રાંધ કરી દે  ે અને ત્ વચાને ્રકફુલ્ લીત રનાવે  ે. ઝીરટન નામનુાં તેમાાંન ુાં તત્ત્વ તેનાાં એ્ ટી 
એજબગ તત્ત્વો માટે જાિીત ુાં  ે. સાંિોધનોએ એવુાં પિ પરુવાર કં ુવ  ે કે, અ્ ય વનસ્ પશતની 
સરખામિીએ મોરરિંગામાાં હજારગણુાં ઝીરટન  ે. 
 
 પિી સૌથી મોટી સમસ્ યા એ  ે કે,  પિે  પિાાં પૌરાણિક  ં શુવિ્ાનને રહુ હળવાિથી 
લઇએ  ીએ. અત્ યાર ુધુી  પિે મોરરિંગા શવિે જે વાત કરી એ પશિમના વૈ્ાશનક દ્વારા 
તાજેતરમાાં બ શસદ્ધ થયેલી  ે. પરાંત ુ ં વેુદના શવશવધ ગ્રાંથોમાાં ૩૦૦ કરતા વધ ુઔષધોમાાં 
મોરરિંગા અથવા સરગવાનો રેફર્ સ મળી રહ ે ે.  ં વેુદમાાં સરગવાની શિગ ઉપરાાંત સરગવાનાાં 
પાનનાાં ભૂપપર ગિૂગાન ગવાયા  ે.  પિે તેની શિગનુાં િાક તો ક્ યારેક ખાઇએ  ીએ પરાંત ુતેનાાં 
પાનને સાવ શવસરી બ ગયા  ીએ. 
 
મોરરિંગાનાાં ફાયદા અગણિત  ે. મા્ર  મોરરિંગામાાંથી બ મળતા હોય એવા પિ કેટલાાંક તત્ત્વો  ે. એ 
બગતનાાં અ્ ય કોઇપિ ુપુરફુડ  કરતાાં એશ્ ટ  ક્ સીડ ્ ટ તત્ત્વોમાાં રહતેર  ે. હાટવ ને, તેની 
નળી ને સ્ વસ્ થ રાખવાની ક્ષમતા મા્ર  મોરરિંગામાાં  ે. દાહ ુૂર કરતા  ્ર ીસ તત્ત્વો તેમાાંથી મળે 
 ે-જે અ્ ય કોઇ બ ુપુરફુડ માાંથી મળતા નથી. ‘એ્ ટી એજબગ' (અકાળે વદૃ્ધત્ વ ુૂર કરતાીનાાં જે 
તત્ત્વો-જેટલા ્રકમાિમાાં મોરરિંગામાાં  ે-અ્ ય કોઇ બ વનસ્ પશતમાાં નથી. ્ વારાનાાં રહુ ગિૂગાન 
ગવાય  ે પરાંત ુ્ વારાના રસમાાં જેટલા હરરતદ્રવ્ યો (કલોરોરફલી  ે તેનાાં કરતાાં ચારસો ટકા વધ 
હરરતદ્રવ્ યો મોરરિંગામાાં  ે. ઉા ૂપઝાવવામાાં એ કુદરતી રીતે બ મદદ કરે  ે. રોગ ્રકશતકારક િશક્ ત 
વધારે  ે,  ખા િરીરનો કાયાકલ્ પ કરે  ે અને િરીરનાાં ઝેરી તત્ત્વોને રહાર ફેંકી દે  ે. 
મોરરિંગાને તમે પોષિનુાં પાવરહાઉસ કહી િકો. તેમાાં સાંતરાની સરખામિીએ સાતગણુાં શવટામીન-સી 
 ે. ગાબર કરતાાં ચારગણુાં શવટામીન-એ  ે. ુૂધમાાંથી જેટં ુાં કેશલ્ િયમ  પિને મળે  ે તેમાાંથી 
ચારગણુાં કેશલ્ િયમ મોરરિંગામાાંથી મળે  ે-એ પિ લેકટોઝ વગરત કેળાને  પિે ત ્ યાાં પોટેશિયમનો 



 

 

્ેષ્ઠ સોસવ ગિવામાાં  વે  ે. પરાંત ુમોરરિંગામાાં કેળાની સરખામિીએ ્ર િસો ટકા વધ ુપોટેશિયમ 
 ે અને દરહ કરતાાં તેમાાં રમણુાં ્રકોરટન  ે. 
 
મોરરિંગામાાં અગણિત ગિૂધમો  ે. ણઝ્ કની ખામીથી બો વાળ ખરતા હોય તો એ ્રકરક્રયા મોરરિંગા 
દ્વારા અટકાવી િકાય  ે. બનરલ હલે્ થમાાં તેનાાં થકી વધારો થાય  ે. મહત્ વની વાત એ  ે કે, તેની 
કોઇ બ સાઇડ  ઇફેક્ ટ  બ ુધુી નોંધાઇ નથી. સ્ તનપાન કરાવતી માતાથી માાંડ ીને ્ેરકગન્ ટ ષી , 
રાળકો, ં વુાનો અને  ધેડ  કે વદૃ્ધો એમ તમામ લોકો એ લઇ િકે  ે. ્રકકૃશતએ તે ગરમ નથી 
તેથી વધતી-  ી મા્ર ાની કોઇ ણચતા કરવાની બૂપર નથી. સવાલ એ  ે કે, મોરરિંગા શવિે મા્ર  
વાતો બ કરવી  ે શુાં? મા્ર  વાાંચવ ુબ  ે? કે એ લેવાનુાં પિ િૂપ કરવુાં  ે? ક્ યારથી? કલ કરે સો 
 બ કર,  બ કર સો અભી... 
 

મોરરિંગાથી થતા ફાયદા  
મોરરિંગાથી અનેક ફાયદો  થાય  ે, પરાંત ુ  રધા ફાયદા  રાતોરાત મળતા નથી. શનયશમત 
તેનુાં રે-્ર િ મરહના સેવન કરવાથી અનેક લાભો મેળવી િકાય  ે.  ખો પરરવાર કાયમ માટે એક 
ફુડ  સપ્ લીમે્ ટ તરીકે મોરરિંગાનુાં સેવન ચાં  ુરાખી િકે  ે 
 
-  માનશસક સ્ વાસ્ ્ ય સારુાં  રહ ે ે 
-  લોહીમાાં સ્ ં ગુર લેવલ પર શનયાં્ર િ 
-  તખુને શનયાં્ર િમાાં રાખે  ે 
-  ઉા બલ્ દીથી ૂપઝાય  ે 
-  િરીરનો કચરો સાફ કરે  ે 
-  અલ્ સર મટાડ  ે ે 
-  કરજીયાત ુૂર કરે  ે 
-    મરહના કરતા વધનુા રાળકથી લઇ વદૃ્ધો અને ્ેરકગન્ ટસ્ત્રીી  માટે અશત ઉપયોગી 
-  ગાાંઠને  ગાળવાની ક્ષમતા  ે 
-  ગાાંઠીયા વા માટે અશત ઉપયોગી 
-  એ્ ટી ફાંગલ હોવાથી ફુગથી થતા રોગો સામે ઉપયોગી 
-  વાળ ખરતા અટકાવે  ે 
-  કોલેસ્ રોલને નાથે  ે 



 

 

-  આંખની દ્રશષ્ ટ તેબ રને  ે 
-  રોગ ્રકશતકારક િશક્ ત વધે  ે 
-  પૂુપષાતન માટે રામરાિ ઇલાબ 
 

રાબકોટમાાં મોરરિંગા પાવડ ર ક્ યાાં ઉપલબ્ ધ  ે? 
 ્ લી  ગેશનક, ૨૧૯, ્ી મહાલક્ષ્મી કોમ્ પલેક્ષ, 
સે્ ટ મેરી ુ ્ કલૂની સામે,  કે.કે.વી. સકવલ, કાલાવડ  રોડ , 
રાબકોટ. મો.નાં. ૯૯૨૪૮ ૧૪૦૪૧ 
(સમયોઃ ૧૦થી ૧ અને સાાંજે ૪થી ૮ી 
્ વારાનો પાવડ ર, ્ વારાની  ટેબ્ લેટ ઉપરાાંત અહસ સ્ પાઇૂપણલના, ગીર ગાયનુાં વૈરદક ઉી તથા અ્ ય 
અનેક  ગેશનક ઉત્ પાદનો ઉપલબ્ ધ  ે. 
 


