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દાુ  દાુ  ોતોમાથીં  આરો ય ળવવા, શર રની સામા ય તકલીફમાથીં  તુ  
મળવવાે  અહ  કટલાક ઉપાયો બતાવવામા ંઆ યા છે. એમા ં જોશો તો એક જ 
કલીુ  માટ ઘણી વાર એકથી વ  ુઉપાયો બતાવવામા ંઆ યા છે. દરકને એક જ 

ઉપાય લા  ુપડ  શક ન હ, કમ ક દરક ય તની િતૃ  અલગ અલગ હોય છે, માટ 
પોતાને અ ળુ ૂ  આવે તે ઉપાય કરવો જોઈએ. એનો આધાર વાત, િપ , કફ જબુ  
કવા કારની િતૃ  છે તનાે  પર રહશે. વળ  રોગ કોના કોપ ક ઉણપથી થયો છે-
વાત, િપ , કફ- તનાે  ઉપર પણ કયો ઉપાય અજમાવવો તનોે  આધાર રહશે. કમ ક 
એક જ તની તકલીફ પાછળ પણ દાુ  ં દાુ  ં કારણો હોઈ શક. દાખલા તર ક 
ઊલટ  વા નાુ  કારણે થાય, િપ ના કારણે થાય અને કફના કારણે પણ થાય. 
પોતાના શર રને ુ ંઅ ળુ ૂ  છે અને ુ ં િત ળૂ છે; તે પણ આપણે કોઈ પણ ઉપાય 
કર એ તે પહલા ં ણ ુ ંજોઈએ. વળ  દરક ય ત અ તીય, િવિશ ઠ છે, દરતુ  
કદ  તરાવતનુ  કરતી નથી. આથી ત ન સમાન િતૃ  ધરાવનાર બે ય ત કદ  
હોઈ ન શક. આથી એક ઉપાય કોઈને કારગત િનવડ ો હોય તે બી ને ન પણ 
િનવડ એ ુ ંબની શક. 
 
કોઈ પણ ઉપાય અજમાવીએ પરં  ુ જો પાચન શ ત નબળ  હોય, ક શર રમા ં
ળ તૂ ૂ  કોઈ ખામી હોય તે રૂ  ન કર એ તો ઉપાય કારગત નીવડશે ન હ. આથી 
શર રમા ં કલીુ  પદાે  થવા પાછળ ુ ં કારણ શોધી કાઢ ુ ંએ બ ુ મહ વ ુ ં છે. ુ ં
ખાવાથી ક ુ ંકરવાથી પોતાના શર રમા ંતકલીફ પદાે  થાય છે તે જોતા રહ ં ુજ ર  
છે.  
કટલીક વાર થશે ક આવા સરળ ઉપચારથી તે કાઈં પ રણામ આવ ુ ં હશે! પણ 
યોગ કર  જોવામા ંક ુ ં કસાનુ  નથી, કમક આ યોગો ઘ ુ ંખ ું િનદ ષ છે.           
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 .......ગાડાભાઈં  વ લભભાઈ પટલ 

 

 

ઔષધો  

અ લકરો  એની આયાત અ રયાથી કરવામા ંઆવે છે. એના ં ળૂ બ રમા ં

મળે છે.  તે બથીે  ણ ચ લાબાં  ંઅને ટચલી ગળ  ટલા ં ડા ંહોય છે. આ 
ળૂ બહારથી રૂા રગનાં  ં અને તોડવાથી દર સફદ વા ં હોય છે. ળનૂ ે 
ચાખવાથી ભ પર ચમચમાટ થાય છે. એ ગરમ અને બળવધક છે તથા વા ,ુ કફ, 
પ ાઘાત, મોઢાનો લકવા, કપવાં  અને સો  મટાડ છે. વળ  એ થભકુ ં  અને 
આતવજનક છે. એને ઘસીને લગાવવાથી ઈ ય ઢૃ  થાય છે. દાતનાં  ંપઢાે  ં લી 
જવા ં ભ જકડાઈ જવી વગરમાે  ંઉપયોગી છે. (૧) એક ચમચી મધમા ંનાના વટાણા 
ટ ુ ંઅ લકરા ુ ં ણૂ િમ  કર  રોજ રા ે ચાટ  જવાથી શર રમા ંગરમાવો થઈ 
તીય ઉ જનાે  અ ભવાયુ  છે. (૨) બાળકોને બરાબર બોલતા ંન આવડ ુ ંહોય, 

મો ુ  ં અને તોત ુ  ં બોલતા ં હોય તો વાણી ધારવાુ  અ લકરો અને ઘોડાવજનો 
ઘસારો મધ સાથે ચટાડવાથી લાભ યાય છે. 
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અખરોટ અખરોટમા ંબ ુ ઓછા માણમા ંચરબી હોય છે. એના િનયિમત સવનથીે  

આ યમાુ  ંપાચથીં  દસ વષનો વધારો થાય છે. તે દયને ર ણ આપે છે અને 
કૉલ ટરોલે  ઘટાડ છે. અખરોટ ઉપરાતં કા ુ , બદામ, િપ તા ં પણ ોટ ન અને 
િવટામીનથી ભર રૂ હોય છે. અખરોટને સલાડમા,ં દળ ને ના તામા ંખાઈ શકાય. 

અગ ય હ રતક  અવલહે  ઉ મ કાર ુ ં આ ચાટણ એકથી બે ચમચી 

સવાર-સાજં ખાલી પટે  લવાથીે  યરોગ, દમ, ઉધરસ, શરદ , એલજ  વા કફના 
રોગો અને સ હણીં  વા રોગોમા ંલાભ થાય છે. આ ઔષધ ઉ મ રસાયણ પણ 
હોવાથી ચામડ ની કરચલીઓ પડવી, અકાળે વાળ સફદ થવા, વાળ ખરવા વગરે  
િવ િતઓમાૃ  ં પણ હતાવહ છે. એ બળ થ, વીયવધક તથા શર રના વણને 
ધારનારુ  છે. ધૂ  ક ઘી સાથે તે ં ુસવને  કરવાથી ઉ મ કારની ટતાુ  ા ત 

થાય છે. લગભગ દરક ફામસીમા ંએ મળે છે.  

અ ન ડંુ  વટ  મોટા ભાગના રોગો ુ ં ળૂ કારણ અ નમાં  હોય છે. એ ુ ં ઠે  

ઔષધ અ ન ડંુ  વટ   બ રમા ં મળે છે તે છે. સવાર-સાજં એક એક ગોળ  
નવશકાે  ધૂ  સાથે લવીે . પદરં  દવસ પછ  એક અઠવા ડ ુ ં બધં કરવી. સતત 
એકધા ું અને િપ ના રોગોમા ંસવને  ન કર ુ.ં એનાથી જઠરા ન દ ત થાય છે, 
આમ ુ ંપાચન થાય છે, સિધવાં , આમવાત, અ દત(અડ દયો) વા, કપવાં , પ ાઘાત, 
અ ચીુ , અ ણ, આફરો, ગસૅ , પટનીે  કંૂ વગરે  મટ છે.   

અ ન ખુ ણૂ હગ ૧૦ ામ, વજ ૨૦ ામ, પીપર ૩૦ ામ, ઠ ૂં ૪૦ ામ, 

અજમો ૫૦ ામ, હરડ ૬૦ ામ, ચ ક ળ ૂ ૭૦ ામ અન ક ે ુ ૮૦ ામ લઈ 
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બધાન ભગા ખાડ  બનાવલા ણં ે ે ં ં ે ૂ ન અ ન ખ ણ કહ છે ૂ ેુ . અડધી ચમચી ટ  આ ુ ં
ણ સવારૂ -સાજ સહજ નવશકા પાણી સાથ લવાથી અ ણં ે ે ે , ળૂ, બરોળ ૃ , 

મળાવોધ, ઉદરરોગ, ગસૅ , ખાસી અન દમ મટ છં ે ે. પાચનની ગરબડમા આ ણ ં ૂ
બ જ ઉપયોગી છૂ ે. એ જઠરા ન દ ત કર છે. રોગ અ સાર આ ણ મધુ ૂ , દહ  

ક છાસ સાથ લઈ શકાયે .     

અજમો  અજમો આહાર ુ ંપાચન કરાવનાર, ગરમ, વા નાશકુ , ફફસાની સકોચં -

િવકાસ યા ુ ં િનયમન કરનાર, ઉ મ ઉ જકે , બળ આપનાર, શર રના કોઈ પણ 
ભાગમા ં થતા સડાને અટકાવનાર, ગધનાશકુ , ણ-ચાદાં -ંઘા મટાડનાર, કફ, 
વા નાુ  રોગો મટાડનાર, ગભાશયને ઉ જતે  કરનાર, િમનાશકૃ  છે. અજમા ુ ંપાથી 
અડધી ચમચી ણૂ અને તનાથીે  અડધો સચળં  ક િસધવ પાણી સાથે રોજ સવાર 
અને રા ે લવાથીે  ઉપરની તકલીફ મટ છે.  

અજમોદા દ ણૂ અજમો, વાવ ડગ, િસધવ, ચ ક ળૂ, પીપર ળૂ, દવદાર, 

લ ડ પીપર, વ રયાળ  અને કાળા ંમર  દરક ૧૦-૧૦ ામ, હરડ ૫૦ ામ અને  
વરધારો ૧૦૦ ામને ભગાે  ં ખાડં  બનાવલાે  ણનૂ ે્  અજમોદા દ ણૂ કહ છે. 
અડધીથી એક ચમચી આ ણૂ સહજ ગરમ પાણી સાથે લવાથીે  સો , આમવાત, 
સિધવાં , સાયટ કા-રાઝણં , િનતબં, કમર, સાથળ, પડખા, પીઠ, ઢ ચણ, પ◌ી◌ંડં , 
પગના તળયામા ંથતો ઃુ ખાવો મટ છે. કપવામાં  ંપણ બૂ જ ફાયદો થાય છે. સવ 
કારના વા નાુ  દદ ુ ંઆ ઉ મ ઔષધ છે.  
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અડદ અડદ પરમ પૌ ટક છે. એમા ં ઉ મ કાર ુ ં ોટ ન છે,  શર રના 

ના ઓનુ ે ઢુ ૃ  કર છે. અડદ પચવામા ંભાર, મળ નૂ ે સાફ લાવનાર, ન ધ-
ચીકણા, પ યા પછ  મ રુ, આહાર પર ચુ  ઉ પ  કરાવનાર, વા નાશકુ , બળ દ, 
વધકુ , વા કર એટલે મૈ નુ શ ત વધારનાર, ધાવણ વધારનાર, શર રને 
ટ ટુ  કરનાર, તથા હરસ, અ દત-મ ઢાનો લકવા, ાસ, પા ળૂ અને વા નોુ  

નાશ કરનાર છે. અડદનો ઉપયોગ કરવાથી સ સે  વધે છે. આથી જ આપણે યા ં
િશયાળામા ં અડ દયો પાક ખવાય છે. અડદ બળ આપનાર અને વા નાશકુ  છે. 
આ વદમાુ  ંઅડદને લુ  ક ા છે. અડદથી નીુ -વીયની ૃ  થાય છે. અડદ 
ષાતનનુ ુ ે ઝડપથી વધાર છે. વીય ુ ં યુ  ઘટક ોટ ન છે. બધા ંજ કઠોળમા ં
ોટ ન હોય છે, પરં  ુઅડદમા ંઉ ટૃ  ોટ ન હોય છે. આથી જ અડદના સવનથીે  

સાર  ુ ૃ  થાય છે. અડદ વા નાશકુ  અને બ ય હોવાથી પણ કામશ ત-
મૈ નશ તુ  વધાર છે. મને વીયમા ં ા નીુ ુ  ખામીને લીધે જ બાળકો ન થતા ંહોય 
તમણે ે અડદ અને અડ દયા પાકનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. મને સ સનીે  સમ યા 
હોય, ઉ જનાે  ઓછ  હોય તમનાે  માટ તો અડદ ઉ મ ઔષધની ગરજ સાર છે. 
આવી તકલીફવાળાએ તો લાબાં  સમય ધીુ  લસણવાળ  અડદની દાળ, તલના 
તલમાે  ંબનાવલે  અડદના ંવડા ંઅને અડ દયો પાક િનયિમત ખાવા ંજોઈએ.  

અિતિવષની કળ  અિતિવષની કળ  કઈકં  ગરમ, તી ણ, અ નદ પક, ાહ -

મળને બાધનારં , િ દોષશામક, આમાિતસાર, કફિપ વર, ઉધરસ, િવષ, ઊલટ , 
ષાૃ , િમૃ , મસા, સળખમે , અિતસાર અને સવ યાિધહર ગણાય છે.  અિતિવષ 
સવદોષહર, દ પનીય-પાચનીય અને સ ાહકં  ઔષધ તર ક સવ મ છે.  રોગમા ં
જઠરા નને દ ત કરવાની, આહારને પચાવવાની તથા મળને બાધવાની યા 
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કરવાની હોય તથા કોપ પામલાે  વા ,ુ િપ ા દ દોષોને શાતં કરવાની જ ર હોય 
તમાે  ં અિતિવષ સવ મ છે. આ ઉપરાતં અિતિવષ લખનીયે  -ચ ટલા મળને 
ખોતર ને ઉખાડવાનો- ણુ પણ ધરાવે છે. અિતિવષની કળ  ધોળ , કાળ  અને પીળ  
એમ ણ કારની મળે છે. પણ ઔષધમા ં ધોળ નો જ ઉપયોગ થાય છે. કળ  
ભાગીનં ે સફદ હોય તે જ લાવીને વાપરવી. અિતિવષ અિતસાર-ઝાડા ુ ં ઉ મ 
ઔષધ છે. કોઈ પણ કારના ઝાડામા ંદ પન, પાચન અને સ ાહં  ઔષધની જ ર 
હોય છે. અિતસારમા ંઆ ણે ણુ છે અને તે આમનાશક પણ છે. આથી અિતસારમા ં
ઠંૂ અને અિતિવષા બનેં ં ુ ૫-૫ ામ ણૂ ૧ કલો પાણીમા ં નાખી મદં તાપે 

ઉકાળ ુ.ં અડ ુ ંપાણી બળ  ય યાર ગાળ ને ઠં ુ પાડ  લ નોુ  ક દાડમનો રસ 
ઉમરે  પી જ ુ.ં એનાથી આમ ુ ંપાચન થાય  છે, જઠરા ન દ ત થાય છે અને 
પાતળા ઝાડા બધં થાય છે. કોઈ પણ કારના પાતળા ઝાડામા ંઆ ઉપચાર કર  
શકાય. અિતિવષ દ પન, પાચન અને સ ાહં  છે. તથીે  તે ઝાડા ુ ંઉ મ ઔષધ છે. 
તે આમનાશક હોવાથી આમાિતસારમા ં ઠંૂ અને અિતિવષા અડધી-અડધી ચમચી બે 
લાસ પાણીમા ંઅડ ુ ંપાણી બળ  ય યા ં ધીુ  ઉકાળ , ગાળ ને ઠં ુ પાડ  એક 
ચમચી લ નોુ  રસ મળવીે  સવાર-સાજં પીવાથી જઠરા ન દ ત થઈ આમનો 
નાશ થાય છે, તમે જ મળ બધાઈં  જવાથી અિતસાર મટ છે. ર તાિતસાર અને 
િપ ાિતસાર િસવાયના ઝાડામા ંઆ ઉપચારથી ફાયદો થાય છે. અિતિવષા એ નામ 
માણે બલ લુ  ઝરે  નથી.  

અનનાસ પા ુ અનનાસ લૂ , િમનાશકૃ  અને િપ શામક છે. તે ગરમીના 

િવકારો, પટનાે  રોગો, બરોળ ૃ , કમળો, પા રોગં ુ  વગરે  મટાડ છે. સગભાને તથા 
યાૂ  પટે  અનનાસ કશાનકારકુ  છે. પાકા અનાનસના રસમા ંબમણી સાકર ઉમરે  
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જ ર  પાણી નાખી શરબત બનાવી પીવાથી દયને બળ મળે છે તથા ગરમી, 
બળતરા શાતં થાય છે.  

અભયા દ વાથ અભયા એટલ હરડે . એની સાથ નાગરમોથે , ધાણા, રતાજળં , 

પ કા ઠ, અર સોૂ , ઈ જવ, વાળો, ગળો, ગરમાળાનો ગોળ, કાળ પાટ, ઠ અન ૂં ે
ક  સમાન વજન લઈ ભગા ખાડ  અધકચરો કો કરવોુ ે ે ં ં ૂ . બ ચમચી કો બ લાસ ે ૂ ે
પાણીમા નાખી એક કપ ટ  બાક  રહ યા ધી ઉકાળ  થો  પીપર  ણ મળવી ં ં ં ં ં ૂ ેુ ુ ુુ
સવાર-સાજ તાજો બનાવી પીવાં થી દાહ-બળતરા, ઉધરસ, દમ, આળસ, તીુ , 
િ દોષજ તાવ વગર તકલીફો મટ છે ે. એ ખ લગાડનારૂ , ખોરાક  પાચન ુ ં
કરાવનાર તથા મળ  સાફ લાવનાર ઉ મ ઔષધ છૂ ે.  

અ ત ભાૃ  ણૂ આમળા,ં અ લકરો, િસધવ, ચ ક, મર , અજમો, લ ડ પીપર 

અને હરડ દરક દસ-દસ ામ અને ઠંૂ વીસ ામ બધાં ં ુ ણૂ બનાવી એ ણૂ 
પલળે એટલો બીજોરાનો રસ તમાે  ંમળવવોે . પછ  ણૂ કાઈૂ  ય યા ં ધીુ  એને 
બૂ જ લસોટ ુ.ં એને અ લકરા દ ણૂ પણ કહ છે. આ ણૂ અડધીથી એક ચમચી 

દરરોજ સવાર-સાજં લવાથીે  મદા નં , અ ચુ , ઉધરસ, ગળાના રોગ, દમ- ાસ, 
શરદ -સળખમે , ફફ ું, સિ પાત, વગરમાે  ં બૂ જ ફાયદો થાય છે.  

અ તરસૃ  ગળો ુ ં વ ગાળ ણૂ ૫૦૦ ામ, ગોળ ૮૦ ામ અને ઘી ૧૦૦ 

ામના િમ ણને અ તરસૃ  કહ છે. તવયનાુ  માણસોને એક ચમચી અને બાળકોને 
અડધી ચમચી આ ઔષધ સવાર-સાજં આપવાથી તમે જ પ ય અને પ રિમત 
આહાર લવાથીે  વાળની ધોળાશ, ાવ થાૃ , વર, િવષમ વર, મહે , વાતર ત 
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અને ન રોગે  થતા અટક છે. આ રસાયન યોગ કરનારને કોઈ રોગ જલદ  થતો 
નથી.  ઔષધ ત ર તીં ુ  ળવી રાખે, જલદ  ઘડપણ આવવા ન દ, વાળ સફદ 
થતા અટકાવે અને દ ઘ વન આપે તનેે રસાયન ઔષધ કહવાય છે. રસાયન 
ઔષધ િ દોષનાશક હોવાથી તે વા ,ુ િપ  અને કફના રોગોમા ંપણ આપવામા ં
આવે છે,  સહાયક ઔષધ બને છે.      

અર સીૂ  અર સીૂ  યમા ં બૂ સાર  છે. યની આ િનકુ  દવા ચાલતી હોય તનીે  

સાથે પણ અર સીનોૂ  ઉપયોગ થઈ શક. કૂ  અને કફવાળ  બનેં ઉધરસમા ંઅર સીૂ  
બૂ હતાવહ છે. કફ ટતો ન હોય, ફફસામા ંઅવાજ કરતો હોય, કાચો ફ ણવાળો 

કફ હોય, ઉધરસ ારા તનેે કાઢવામા ંતકલીફ થતી હોય, તમાે  ંઅર સીૂ  સા ું કામ 
કર છે. (૧) અર સીનાૂ  ંતા ં પાનને બૂ લસોટ  કાઢલો બે ચમચી રસ અને એક 
ચમચી મધ સવાર-સાજં ચાટવાથી ખાસીં  મટ છે, કફ જલદ  ટો પડ છે. (૨) નાના 
બાળકને વરાધ-સસણી થાય તો અર સીનોૂ  અડધી ચમચી રસ એટલા જ મધ સાથે 
સવાર-સાજં આપવાથી રાહત થાય છે. (૩) અર સીનાૂ  અવલહને ે વાસાવલહે કહ છે. 
તે ખાસીં , દમ અને સસણીમા ંસા ું પ રણામ આપે છે. (૪) પરસવોે  બૂ ગધાતોં  
હોય તો અર સીનાૂ  પાનનો રસ બથીે  ણ ચમચી સવાર-સાજં પીવાથી અને 
અર સીનાૂ  ં કાૂ  ંપાન ુ ં ણૂ ઘસીને નાન કરવાથી લાભ થાય છે. (૫) અર સીનાુ  
પાનનો તાજો રસ પીવાથી ઉધરસ, ર તિપ , કફ વર, ,ુ ય અને કમળામા ં
ફાયદો થાય છે.   

અરણી અરણીના ં ૃ  ૧૦થી ૧૨ ટ ચા ંથાય છે. એને અિત ગિધતુ ં  લ આવે 

છે. અરણી તીખી, મ રુ, કડવી, રુ , ગરમ અને અ નદ પક છે. વા ,ુ સળખમે , 
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કફ, સોજો, હરસ, આમવાત, મદે, કબ જયાત અને પા રોગનોં ુ  નાશ કર છે. (૧) 
અરણીના ંપાન વાટ  તનોે  લપે કરવાથી સો  મટ છે. (૨) અરણીના ં ળૂ પાણીમા ં
વાટ  મ ઢા પર લગાડતા ં ખુ પરના કાળા ડાઘા મટ છે. (એને યગં કહ છે.) (૩) 
અરણીના ંપાન લસોટ  લપે કરવાથી ડકોષનો સોજો મટ છે. (૪) સવાર-સાજં 
અરણીના ળનાૂ  ણૂ અથવા ઉકાળામા ંચણા ટ ુ ં િશલા ત નાખી પીવાથી મદે 
ઓછો થાય છે. (૫) બકર ના તા  ધમાૂ  ં અરણીના ં ળૂ વાટ  લપે કરવાથી 
ચામડ ના ઘણા નવા નાૂ  રોગ મટ  ય છે. (૬) ગડ મડૂ  ક ગાઠં ઉપર અરણીના 
ળનૂ ે ધમાૂ  ંઘસી લપે કરવાથી ગાઠં બસીે  ય છે, ઓગળ  ય છે.    

અર ઠા ંઅર ઠા ંઅિત ઉ મ ઔષધ છે. સ તમાં ંૃ  એને અ ર ટ( ના ઉપયોગથી 

કોઈ અિન ટ થ ◌ુ◌ંુ  નથી) કહ છે. અર ઠા ં વાદમા ંતીખા,ં કડવા,ં લ ,ુ ન ધ, 
તી ણ, પ યા પછ  પણ તીખા,ં ગરમ, મળને ખોતરનાર, ગભપાત કરાવનાર તથા 
વા ,ુ ઠુ , ખજવાળં , િવષ અને િવ ફોટકનો નાશ કરનાર છે. (૧) અર ઠાં ં ુપાણી 
પીવડાવવાથી ઊલટ  થતા ં િવષ નીકળ  ય છે. (૨) અર ઠાના ફ ણથી મા ુ ં
ધોવાથી વાળ અને માથાની ચામડ ની ુ  થાય છે. આથી માથાના ખોડો, 
સોરાયસીસ, ખરજ ુ,ં દાદર, દર  વા રોગો મટ છે. અર ઠાને પદરકં  િમિનટ 
પાણીમા ંપલાળ  રાખવાથી ફ ણ થઈ શકશે. ફ ણ પાચકં ે  િમિનટ માથા પર રહવા 
દ ં.ુ (૩) બાળકને પટમાે  ં કંુ આવતી હોય, આફરો ચડ ો હોય, પટમાે  ં િમૃ  થયા 
હોય તો પટે પર અર ઠા ુ ં ફ ણ લગાડવાથી થોડ  વારમા ં શાિંત થાય છે અને 
કરિમયા હોય તો નીકળ  ય છે.  
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અ નુ  અ નુ  નીૃ  છાલ સફદ હોય છે. એ દયરોગ ુ ંઉ મ ઔષધ છે. જો 

લોહ ુ ંદબાણ વધાર ુ ંરહ ં ુહોય તો અ નુ -સાદડનો ઉપયોગ કરવો ન હ, કમ ક 
એ લોહ ુ ંદબાણ વધાર છે. એની છાલમા ંક શયમ ં ુ માણ સા ું એ ુ ંછે, થી એ 
ર ત ાવને જલદ  બધં કર છે, ભાગેં ં ુહાડ ુ ં જલદ  સધાઈં  ય છે. ર ત ાવમા ં
અ નુ  અને અર સીુ  બૂ ઉપયોગી છે. અ નનીુ  છાલ ુ ંઅડધીથી એક ચમચી ણૂ, 
ણ ચમચી અર સીનોૂ  રસ અને એક એક ચમચી ઘી, મધ અને સાકર િમ  કર  
ધૂ  સાથે લવાથીે  ઉરઃ ત-ટ બીની કિવટ  ધીમે ધીમે મટ  ય છે. ખાસીં  સાથે 
કફમા ંલોહ  પડ ુ ંબધં થાય છે. આ િસવાય એક એક ચમચી અ નુ , ઘી, સાકર, 
ચાર ચમચી ઘ નો લોટ અને જ ર રૂ ં ુ ધૂ  લઈ શીરો બનાવી ખાવાથી પણ 
ઉપરો ત લાભ થાય છે. એક ચમચી અ નુ ુ ં ણૂ ગોળના પાણી સાથે ક મલાઈ 
વગરના ધૂ  સાથે લવાથીે  દયરોગમા ંફાયદો થાય છે અને આ યુ  લબાયં  છે. એ 
ઉપરાતં ય, ણ વર, ર તિપ , હરસ, ર ત ાવ, ાવરોધૂ  વગરે  મટ છે. 
અ નુ  રસાયન ણુ ધરાવ ુ ં હોવાથી બળ દ અને આ ય દુ  છે. પશાબે  સાફ 
લાવે છે. આથી સો  આ યા હોય તો સવાર-સાજં લવાથીે  ઊતર  ય છે. ણૂ લે ં ુ
ન ફાવે તો ઉકાળો બનાવીને લઈ શકાય, બ રમા ંમળતા ંઅ ના ર ટુ  ક અ નાસવુ  
લઈ શકાય. જરાતમાુ  ં ને સાજડ ક સાદડ કહ છે તનેે સ તમાં ંૃ  Ôઅ નુ Õ કહ છે. 
એની બહારની છાલ એકદમ લીસી અને સફદ હોય છે. દરની છાલ લાલાશ 
પડતી, ડ  અને નરમ હોય છે. અ નુ  શીતળ, દય માટ હતાવહ, ત ય, િવષ, 
ર તિવકાર, મદે, મહે તથા ચાદાં  ંમટાડનાર છે. અ નનીુ  છાલનો ીરપાક દયના 
રોગોમા ંઆપવાથી ઉ મ લાભ થાય છે. અ નનીુ  છાલની યા કષાયા લ તથા 
નાૂ  વી થાય છે,  ર તવા હનીઓ ુ ંસકોચનં  કરાવતી હોવાથી ર ત મણ વધે 

છે તથીે  દયની પોષણ યા સાર  થાય છે.  
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અશોક આસોપાલવ એ અશોક નથી. અશોકના ં ોૃ  બાના ં વા ંઘ રે ુ -િવશાળ 

થાય છે. એના ંપાન પણ બાના ં વા ંજ હોય છે. એના ંફળ ી મમા ં ં  ુ વા ં
થાય છે,  ખાઈ ન શકાય તવાે  ંઅ યતં કડવા ંહોય છે. અશોક શીતળ, કડ ુ,ં ાહ , 
વણ દ, ૂ ંુ હોય છે. તે શોષ, અપચો(ગળા પર થતી ગાઠં), દાહ, િમૃ , સોજો, િવષ 
અને ર તના િવકારો મટાડ છે. અશોકની છાલ ર ત દર-લોહ વા મટાડ છે. એની 
છાલમાથીં  બનાવા ુ ં વ અશોકા ર ટ અનકે  ીરોગોમા ંવપરાય છે. અશોકની છાલ 
ીરોગોમા ં બૂ ઉપયોગી ઔષધ છે. (૧) એક લાસ ગાય ક બકર ના ધમાૂ  ંએટ ુ ં

જ પાણી ઉમરે  એક ચમચી અશોક નીૃ  છાલ ુ ં ણૂ નાખી પાણી બળ  ય યા ં
ધીુ  ઉકાળ , ઠં ુ કર  સવાર-સાજં પીવાથી અને આહારમા ંગરમ િપ વધક યોનો 
યાગ કર , સ ણં ૂ  આરામ કરવાથી ર ત દર-લોહ વા મટ છે. એમા ંબ રમા ંતૈયાર 
મળ ુ ં અશોકા ર ટ પણ ઉ મ છે. (૨) સવાર-સાજં જ યા પછ  બે ચમચી 
અશોકા ર ટમા ં થો ુ  ં પાણી ઉમરે  પીવાથી વ  ુપડતા માિસક-લોહ વાની તકલીફ 
તથા ગભાશયની િશિથલતા રૂ  થાય છે.  

અ ગધાં  એક લાસ બકર ના ધમાૂ  ં એટ ુ ં જ પાણી ઉમરે , એક ચમચી 

અ ગધાં ં ુ ણૂ અને સાકર નાખી પાણી બળ  ય યા ં ધીુ  ઉકાળ  સવાર-સાજં 
યના યુ  ઔષધો સાથે પીવાથી જલદ  ફાયદો થાય છે. મ ુ ંશર ર બૂ જ 

પાત ં- શૃ  પડ  ગ ુ ંહોય તથા વજન વધ ુ ંજ ન હોય તઓે પણ આ ઉપચાર કર  
શક.    

અ ટમગલં  તૃ બ રમા એ તૈયાર પણ મળ છં ે ે. વજ, કઠ, ા ી, સફદ 

સરસવ, અનત ળં ૂ , િસધવ અન લે ડ પીપર આ આઠ ઔષધ સરખા વજન લઈ ે
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પાણીમા વાટ  ચટણી  બનાવી એમા ચારગ  ગાય  ઘી અન સોળગ  પાણી ં ં ં ં ં ે ંુ ુ ુ ુ
મળવી ધીમા તાપ ઉકાળ  ફ ત ઘી બાક  રહ યાર ઉતાર  ગાળ ન બાટલી ભર  ે ે ે
લવીે . આ ઘી બાળકોન થો  થો  ચટાડવાથી  વધ છે ં ં ે ેુ ુ ુ , યાદશ ત તી  બન છ ે ે
તથા શર રક અન માનિસક િવકાસ ઝડપી બન છે ે ે. ણ વષથી મોટા બાળકોન ં ે
અડધી ચમચી ઘી સવાર-સાજ આપં ં.ુ  

કોલ કોલના ઝાડવા પચમહાલ તરફ બ થાય છં ં ં ૂ ે. અષાઢ માસમા એના ફળ ં ં

પાક છે, ન ગામડાના લોકો ખાય છે ે. ફળનો રગ રતાશ પડતો ઘરો ં ડ  હોય છં ે ેુ . 
ઉપર  છો  ઉખડતા દરથી ુ ં ં ે ંુ લીચી વો ઘરો સફદ ગભ નીકળ છે ે ે,  બાળકો હ શ ે
હ શ ખાય છે ે. કોલના ફળ કફન હરનાર છં ે ે, પચવામા ભાર છં ે, 
મળરોધક(કબ જયાત કરનાર) છ અન જઠરા નન મદ કર છે ે ે ં ે. એ કફના રોગોમા ં
ઉ મ છે. શર રન ટ કર છ તથા બળ આપ છે ે ે ેુ . એ વા  અન િપ ના રોગોમા ુ ે ં
ઉપયોગી છે. દાહ-શર રની ત રક બળતરાન શાત કર છે ં ે.   

ઘડોે  એનાથી ઘણા રોગોનો નાશ થાય છે, આથી એને સ તમાં ંૃ  અપામાગ કહ 

છે. ઘડો તીખોે  કડવો અન ગરમ છે ે. એ વા  અન કફના રોગોમા ઉપયોગી છુ ે ં ે. 
ઘડોે  ચોમાસામા ંબધે થાય છે. પાણીવાળ  વાડ -ખતરોમાે  ંબાર માસ થાય છે. 

એના ંપાન લબગોળં  અને છડે  અણીયાળા ંહોય છે. એને લાબીં  સળ  ઉપર માજરં  
આવે છે. તનાે  ં લના ં મ  નીચનીે  તરફ અને બીજ અણીવાળા ં નાના ં હોય છે. 
ઘડાનાે  ં ળૂ, બીજ, પચાગ ારં ં  અને પાન ઔષધમા ં વપરાય છે. (૧) અડધી 

ચમચી ઘડાનાે  ંબીજ ુ ં ણૂ ચોખાના ધોવાણ સાથે લવાે થી હરસમા ંપડ ુ ંલોહ  
બધં થાય છે. (૨) એના બીજ ુ ં ણૂ સહજ ઘવાથીૂં  કળુ  છ કો આવે છે અને 
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માથાનો ઃખાવોુ  મટ  ય છે. (૩) ઘડાનાે  બીજની રાબ બે ચમચી ખાવાથી 
ભ મક ( કળુ  ખૂ લાગવાનો) રોગ મટ છે.  

ર લીલા ં રમા ંલોહ, તાં ,ુ ક શયમ, િવટામીન વગરે  પોષક ત વો સારા 

માણમા ંરહલા ંછે. લભુ  હોય તો લીલા,ં પાકા,ં તા ં ર ખાવા ંજોઈએ. કાૂ  ં
અને લીલા ંબનેં ર રચક-મળ સાફ લાવનાર, િૂ ૃ  વધારનાર, પૌ ટક 
અને ર તવધક છે. પા રોગમાં ંુ  તથા બળુ  ય ત, ગભણી, બાળકો, ોૃ  સ નેુ 
હતકાર  છે. રોજ સવાર-સાજં બથીે  ણ ર બૂ ચાવીને ખાઈ ઉપર એક લાસ 
ધૂ  પી ુ.ં  

આ ુ આ ુ  ચ ટ  ગયલાે  મળને તોડનાર, ભાર, તી ણ, ઉ ણ, જઠરા ન દ ત 

કરનાર, તી ુ,ં પ યા પછ  મ રુ, ુ , વા  ુઅને કફ મટાડનાર, દય માટ હતાવહ 
અને આમવાતમા ંપ ય છે. રસ તથા પાકમા ંશીતળ છે. (૧) કાં  અને િસધવ ક 
મીઠા સાથે લવાથીે  પાચક, અ નદ પક, કબ જયાત તથા આમવાતનો નાશ કરનાર 
છે. (૨) બે ચમચી આ નોુ  રસ, બે ચમચી લ નોુ  રસ અને ૧/૪ ચમચી િસધવ 
જમતા ંપહલા ંલવાથીે  જઠરા ન દ ત થાય છે, ખુ અને દયની ુ  થાય છે, 
વરભદે (અવાજ બસીે  જવો), ઉધરસ, દમ, અપચો, અ ચુ , મળાવરોધ, સો , કફ, 
વા  ુઅને મદા નં  મટાડ છે. (૩) ભોજનની પહલા ંનમક અને અ◌ા ુ  સવ કાળે પ ય 
છે. એ જઠરા ન દ ત કરનાર, ચુ  ઉપ વનાર અને ભ તથા કઠનં ે સાફ કર 
છે. (૪) તમે છતા ંકોઢ, પા રોગં ુ , છૂ ૃ -અટક  અટક ને પશાબે  થવો, ર તિપ , 
ણ-ચાદાં ,ં વર અને દાહ હોય યાર અને ી મ તથા શરદ  ઋ માુ  ંઅ◌ા ુ  
હતકાર  નથી. (૫) ચણા વડા આ નાુ  પાચં-છ કડાૂ  એક લાસ પાણીમા ંનાખી 
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ઉકાળવા. અડધો કપ પાણી બાક  રહ યાર ઉતાર , ગાળ ને એટ ુ ંજ ધૂ  અને એક 
ચમચી સાકર નાખી સામા ય ચાની મ ધીમે ધીમે સવાર-સાજં પીવાથી કફ, શરદ , 
ઉધરસ, માથાનો ઃખાવોુ  તમે  જ કમર અને છાતીની પીડા મટ છે. આ ુ  તી ણ અને 
ઉ ણ હોવાથી આ ઉપચારથી શર રના મૂ  માગ ના અવરોધો રૂ  થાય છે. 
આહાર ુ ં યો ય પાચન થાય છે અને રસ, ર તા દ ધા ઓનીુ  ૃ  થતા ં શર ર 
વ થ, ુદંર બને છે. િપ ના રોગોમા ંઅને િપ  િતવાળાએૃ  આ ઉપચાર ન 
કરવો. (૬) વચાના રોગોમા,ં કઈં  વા ુ ંહોય યાર, લોહ ની ઉણપ હોય, ગરમીની 
િતૃ  હોય, જનનૂ  તં  િવષયક રોગ હોય ક એિસ ડટ  રહતી હોય તો આ નોુ  
યોગ કરવાથી હાિન થાય છે. એમા ંઆ ુ  ન લે ં.ુ  

આ ુ ુ ંચાટણ ૫૦૦ ામ આ ુ  છ ણી પ ટે  બનાવી ૫૦૦ ામ ઘીમા ંધીમા તાપે 

હલાવતા ંહલાવતા ંશકે ં.ુ શકતાે  ંલાલ રગં ં ુથાય યાર તમાે  ં૫૦૦ ામ ગોળની 
ચાસણી િમ  કર  બૂ હલાવી બાટલીમા ંભર  લે ં.ુ આ ચાટણથી ખૂ લાગે છે, 
ભોજન પર ચુ  પદાે  થાય છે, વજન વધે છે તથા કફ રૂ  થાય છે. ગભાશયના દોષ 
અને અિનયિમત માિસકમા ંપણ બૂ હતકર છે. તાએુ  આ ચાટણ એક-દોઢ માસ 
ધીુ  લે ં ુજોઈએ, થી ગભાશયમા ંબગાડ રહ  જતો નથી. 

આમલી સ હણીં  થયો હોય એટલે આહાર પ યા વગર બહાર નીકળ  ય તો 

આમલીના ં૧૦ ામ પાન ધોઈને અડધા કપ ચોખાના ધોવાણમા ંલસોટ  પ ટે  ુ ં
બનાવી સવાર-સાજં પીવાથી અને યો ય પર  પાળવાથી આઠ-દસ દવસમા ંમટ  
ય છે.  અ ચુ  અને ખૂ લાગતી ન હોય તો રા ે ૧૦-૧૫ ામ આમલી એક 
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લાસ પાણીમા ંપલાળ  રાખી, સવાર મસળ , ગાળ , સોપાર  ટલો ગોળ ઓગાળ  
પીવાથી અ ચ રૂ  થશે અને સાર  ખૂ લાગશે.   

આમળા ં  આમળા ં લૂ , ઠડાં  ં અને રસાયન છે. (૧) માગનીૂ  ગરમીમા,ં 

અિનયિમત અને બૂ આવતા માિસકમા,ં કોઠ ગરમી-રતવા હોય અને વારવારં  
ક વાવડુ  થતી હોય, ગભ થ બાળકનો િવકાસ અટક  જતો હોય તો ૧-૧ ચમચી 
આમળા ુ ં ણૂ, સાકર અને શતાવર ુ ં ણૂ િમ  કર  રોજ રા ે જ યા પછ  ફાક  
જ ુ.ં ઉપર ધૂ  પી ુ.ં તીખી, ગરમ, તી ણ ચીજો, ગરમ મસાલો, અથાણા,ં પાપડ 
બધં કરવા.ં (૨) આમળા ંરસાયન છે, અને એનાથી કોઈપણ રોગ મટાડ  શકાય છે. 
નવા રોગોમા ંતા ં આમળા ંઅને નાૂ  રોગોમા ં કાૂ  ંઆમળા ંઅસરકારક હોય છે.  

આવળ આવળ ભારતમા ંબધે જ થાય છે. એના ંપીળા ંસોનરે  લોથી આ છોડ 

તરત ઓળખાઈ ય છે. આવળ કડવી, શીતળ અને ખોને હતકારક છે. (૧) એક 
ચમચી આવળના લની પાદડ ઓં  અને એટલી જ સાકર ગાયના ધમાૂ  ંવાટ ને 
ચાટ  જવાથી સગભા ીઓની ઊલટ -ઊબકા બધં થાય છે. (૨) આવળના લોનો 
લકદુ ં  પશાબનાે , વચાના અને પટનાે  રોગોમા ંસારો ફાયદો કર છે તથા શર રનો 

રગં  ધારુ  છે. (૩) પગના મચકોડ પર આવળના પાન બાધવાથીં  મચકોડનો સોજો 
અને ઃખાવોુ  મટ  ય છે. (૪) આવળના ં લોનો ઉકાળો અથવા આવળના 
પચાગં ં ં ુ ણૂ અડધી ચમચી જમતા ંપહલા ંલવાથીે  અને જ ર  પર  પાળવાથી 
ડાયાબીટ સમા ંફાયદો થાય છે. (૫) આવળના લોને કવીનૂ ે બનાવે ં ુ ણૂ અડધી 
ચમચી ટ ુ ંગરમ પાણી સાથે લવાથીે  સવ કારના મહે  મટ છે.  
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આસોતર  આસોતર ના ંઝાડ કાચનારનાં  ઝાડને મળતા ંઆવે છે. તે ૮ થી ૧૦ ટ 

વડા ંહોય છે. તેના ંપાન કાચનારનાં  ંપાન મ િપડૂ  આકારના ં ડા ંઅને મોટા ં
હોય છે. નો બીડ  બનાવવામા ંઉપયોગ થાય છે. આસોતર ને ચપટ  અને લાબીં  
શ ગો થાય છે. એની છાલ દોરડા ંબનાવવામા ં કામ લાગે છે.           (૧) 
આસોતર ની  શ ગ ુ ં  ણૂ ૧-૧ ચમચી લવાથીે  મરડો અને ઝાડા મટ છે. (૨) 
પશાબનાે  રોગ, પશાબનીે  ગરમી અને પરિમયામા ંઆસોતર ના પાનનો રસ સાકર 
સાથે લવોે . (૩) શર ર પર સો  ચડ ા હોય તો આસોતર ના પાનને પાણીમા ંવાટ , 
ચટણી ુ ંકર  લપે કરવો. કઠમાળં  ઉપર પણ આ લપે કામ કર છે. (૪) મ  આવી 
ગ ુ ંહોય, ગ ં બસીે  ગ ુ ંહોય, અવાજ બરાબર ન આવતો હોય ક ગળાના બી  
રોગોમા ંઆસોતર ના પાનનો ઉકાળો મ મા ંભર  રાખી કોગળા કરવા. 

કડો કડો ગરમ છે તથીે  કફ અને વા નાુ  રોગોમા ંબ  ુસા ું કામ આપે છે. 

પરં  ુ એ ઝરે  છે, તથીે  તનોે  સાવચતીથીે  ઉપયોગ કરવો જોઈએ. (૧) નાના ં
પતાસામાં  ંકા ુ ંપાડ  તમાે  ં કડાના ૂધના ંબચારે  ટ પા ંનાખી રાખી કવાૂ .ં યાર 
ાસના રોગીને એકદમ દમનો મલોુ  થાય યાર આ પતા ુ ંખાઈ જવાથી કફ ઢ લો 

થઈ બહાર નીકળ  જશે અને ાસનો મલોુ  હળવો પડશે. (૨) તલ ક સરસવના 
તલમાે  ં કડાના ંમોટા,ં પાકા,ં ભરાવદાર પાન એક એક નાખી તળવા.ં પાન સાવ 
બળ  ય એટલે તને ે કાઢ  બી ુ  ંપાન તળ ુ.ં આ ર તે તૈયાર કર ં ુતલે શીશીમા ં
ભર  લે ં.ુ વાના દરક તના ુ :ખાવામા ંઆ તલનીે  મા લશ કરવાથી ફાયદો થાય 
છે. (૩) પટમાે  ં ુ :ખ ુ ં હોય તો કડાના પાકા પાનને ગરમ કર  પટે ઉપર 
બાધવાથીં  પટનોે  ુ :ખાવો મટ છે. (૪) કડો એક રસાયન ઔષધ છે. નાથી 
શર રની સાતયે  ધા ઓુ ુ ંપોષણ થાય તનેે રસાયન કહ છે. એનાથી ય તનીૃ  યા 
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ધરુ  છે. વા ,ુ િપ  અને કફ ણે દોષોમા ં કડાથી લાભ થાય છે. (૫) જલીૂ -
ખજવાળમાં  ં કડાના પાનના રસમા ં હળદર મળવીે  લગાડવાથી તે મટ છે. (૬) 
ખસનો ફો લો ફોડ  કડા ુ ં ધૂ  લગાડવાથી ખસ જલદ  મટ છે. (૭) હળદરના 
ણમાૂ  ં કડા ુ ં ધૂ  અથવા ગૌ ૂ  મળવીે  લપે કરવાથી અથવા પ ટે  બનાવી 

શર ર ઘસવાથી ખજવાળં - જલીૂ  તરત જ મટ  ય છે. (૮) મોઢા પર ક શર રના 
કોઈ પણ ભાગ પર કાળાશ હોય તો કડાના ધનાૂ  ંથોડા ંટ પા ંગૌ માૂ  ંમળવીે  
ઘસવાથી થોડા જ દવસોમા ં વાળપું  અને દરતાું  આવે છે. (૯) કફ કમે કર  ટો 
પડતો ન હોય અને કબ જયાત રહતી હોય તો કડાના ધનાૂ  ંચારથી પાચં ટ પા ં
પતાસામા ંપાડ  રોજ એક પતા ુ ંસવાર-સાજં ખાવાથી બૂ જ રાહત થાય છે.    

ઈસપગોલ બ તામાુ ૂ  ંસાદા પાણી સાથે કાયમ સવાર બપોર સાજં ૧-૧ ચમચો 

ઈસપગોલ ફાક ુ.ં  

ઉકાળો (૧) કૂ  વન પિતઓ ુ ં જવ ટૂ િમ ણ ભે ં ુ કર  ડ બામા ં ભર  રાખી 

શકાય. (૨) લીલી વન પિત ટલી તા  તટલીે  સાર . તનેે ઉકાળો બનાવતી વખતે 
જ ટ નૂ ે મળવવીે  જોઈએ. (૩) ઉકાળો પલાળવા ક ઉકાળવા ટ લના વાસણનો 
ઉપયોગ કરવો જોઈએ. (૪) ઉકાળો પલાળો યાર ઢાકોં  અને ઉકાળો યાર ન ઢાકોં . 
(૫) ધીમા તાપે ઉકાળવાથી ઉકાળો વ  ુ ણકારુ  બને છે. (૬) ઉકાળાના યોનો 
વ માુ  ંવ  ુબે જ વખત ઉકાળો બનાવવામા ંઉપયોગ કરવો. (૭) ઉકાળો તાજો અને 
ગરમ ગરમ જ પીવો, આગલા દવસનો વાસી ઉકાળો પીવો ન હ ક તે ં ુ તૈયાર 
વાહ  પી ુ ંન હ. (૮) ઉકાળો દવસમા ંએક ક બે વાર પીવો. તે ખાલી પટે  વ  ુ

લાભ આપે છે. એટલે સવાર નરણે કોઠ કઈં  પણ ખાધા વગર તને ે લવાનોે  સમય 
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ઉ મ છે. (૯) ઉકાળામા ંમધ મળવવાે ં ુહોય તો તે ઠર પછ  જ મધ ઉમરે ં.ુ (૧૦) 
એમા ંતજ, લિવગ, એલચી વા ં ગધીુ ં  યો મળવવાનાે  ંહોય તો ઉકાળો બના યા 
પછ  પીતી વખતે ણનાૂ  પમા ં મળવીને ે લવાે .ં અગાઉથી ન નાખવા.ં (૧૧) 
ઉકાળામા ંસાકર નાખવી હોય તો વા માુ  ંચોથા ભાગે, િપ મા ંઅડધા ભાગે અને 
કફમા ંસોળમા ભાગે નાખવી. (૧૨) ઉકાળામા ંમધ નાખવા ુ ંહોય તો વા માુ  ંસોળમા 
ભાગે, િપ મા ંઆઠમા ભાગે અને કફમા ંચોથા ભાગે નાખ ુ.ં (૧૩) ઉકાળામા ં ધૂ , ઘી, 
તલે, ગો ૂ , ગોળ વા વાહ  લવાનાે  ંહોય તો ૨૦ િમ.લી. ટલા ંલવાે .ં બી ં 
ગધીુ ં  ય મળવવાનાે  ંહોય તો ૩ થી ૪ ામ લવાે .ં   

ઉ મ રસાયન શખ પીં ુ , ા ી, ગળો. ગોખ ું, આમળા,ં ઠ મધ અને શતાવર  

દરક ં ુ ૧૦૦ ામ બાર ક ણૂ, લોહ ભ મ અને યશદ  (જસત)  ભ મ ૧૨-૧૨ 
ામને સાર  ર તે મળવીે  ૨ થી ૪ ામ બપોર અને સાં  જ યા પછ  લે ં.ુ પદરં  
દવસ પછ  બધં કર ુ.ં ફર થી પદરં  દવસ પછ  લે ં.ુ આ ર તે િનયિમત યોગ 
ચા  ુરાખવાથી શર રની ધા ઓુ અને બળ વધે છે. યાદશ ત સાર  રહ છે અને 
રોગ િતકારક શ ત વધે છે. આ એક ઉ મ રસાયન છે. મ મહનાુ ે  દદ ઓ 
મ મહનીુ ે  દવા સાથે આ યોગ લે તો શ તમા ંવધારો થાય છે.   

ઉમરો ઉમરો, પીપળો, પીપર, ં  ુ અને વડ એક જ વગના ં ોૃ  છે. એને 

પચવ કલં  કહ છે. આ પાચંે ોનીૃ  છાલ દવામા ંવપરાય છે. એના ઉકાળાથી મ  
પાક ુ,ં ભ આડ  થવી, પઢાે  ંપાક  જવા ંવગરે  મટ છે. એના ઉકાળાની બ તી 
લવાથીે  તરડામા ંપડલા ંચાદાં -ંઘારા,ં ર ત અને પ ુ સાથનાે  ઝાડા, અ સરટ વ 
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કોલાયસીસ વગરે  મટ છે. શર રના કોઈ પણ ભાગમાથીં  લોહ  જ ુ ંહોય તો ઉમરાનો 
ઉપયોગ કર  શકાય. તનીે  છાલ, પાન, ફળ, ળૂ બધા ંજ ઉપયોગી છે.  

એરડોં   એરડોં  વા  ુ રૂ  કર છે. તે મ રુ, ઉ ણ અને તી ણ છે. શર રના ત રક 

ોતો-માગ મા ં વશીે   સવ  યાપી ય છે. તે શર રના માગ ની ુ  કર છે, 
વય થાપન કરનાર-ઉમર જણાવા દતો નથી,  અને આરો યદાયક છે. ઉપરાતં 

વધકુ , બળ વધારનાર, કાિતં  અને િતવધકૃ  છે. ગભાશયના અનકે રોગોમા,ં 
પટનાે - તરડાના રોગોમા,ં નાુ  રોગોમા ં વા  ુ અને કફના રોગોમા ં ઉપયોગી 
ઔષધ છે. (૧) નાૂ  વા નાુ  રોગમા ંએરડાનાં  ળનીૂ  છાલનો બે ચમચી કોૂ  બે 
લાસ પાણીમા ંએક કપ પાણી બાક  રહ યા ં ધીુ  ઉકાળ , ઠં ુ પાડ  બે ચમચી મધ 
નાખી સવાર-સાજ પી ુ.ં એનાથી કટ ળૂ, કમર ક સાધાં  જકડાઈ જવા,ં સાધાં  
ઃખવાુ , પ ડ ઓ અને ના ઓુ ુ ં કળતર, રાઝણં  વગરમાે  ં બૂ ફાયદો થાય છે. 
વા નાુ  ઉ  રોગમા ંઆ ઉકાળામા ંએક ચમચી દવલે અને બે ચમચી ઠનોૂં  પાઉડર 
નાખી પીવામા ંઆવે તો વ  ુલાભ થાય છે. (૨) દવલે  એક ત ન િનદ ષ િવરચન 
ય છે. એ ઘણા રોગો મટાડ છે. નીૂ  કબ જયાત, કોઠામા ંગરમી, ઝતાૂ  હરસ, 

મળમાગમા ં ચીરા, વારવારં  કંૂ આવી ઝાડા થવા, તરડામા ં ક મળમાગમા ં
બળતરા થવી વગરમાે  ં દવલે ઉ મ ઔષધ છે. એક લાસ ગરમ ધમાૂ  ંબથીે  ણ 
ચમચી ક પોતાની િતૃ  જબુ  દવલે નાખી રા ે તીૂ  વખતે પીવાથી એક-બ ે
પાતળા ઝાડા થઈ કફ િપ ા દ દોષો નીકળ  ય છે અને તરડાની શ ત વધે છે. 
(૩) દરરોજ સવાર એક કપ ઠનાૂં  ઉકાળામા ંએકથી દોઢ ચમચી દવલે નાખી 
પીવાથી આમવાત મટ છે.  (૪) વા નાુ  રોગીએ એરડાનાં  પાનને બાફ  વાના 
ુ :ખાવાની જ યાએ બાધવાં .ં (૫) પશાબે  બધં થયો હોય ક અટક ને આવતો હોય તો 
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એરડાનાં  પાનને બાફ ને પઢાે  ઉપર ગરમ ગરમ બાધવાથી પશાબનીે  ટ થાય છે. 
(૬) એરડાનાં  ળનીૂ  છાલ પરમ વાતહર છે. તનેે અધકચર  ખાડં , ઉકાળો બનાવી 
પીવાથી તમામ કારના વાના રોગ મટ છે. (૭) એરડાનાં  ંબી- દવલાનાે  ં ફોતરા ં
કાઢ  ચાર-છ બીજ ધમાૂ  ંઉકાળ  પીવાથી વાના રોગો મટ છે તથા પટે અને પાચન 
ત નાં  રોગોમા ંફાયદો થાય છે. 

એલચી  એલચી મ ની ગધુ  રૂ  કર છે. એ ગધીુ ં , ચકારક, ખૂ લગાડનાર, 

આહાર ુ ંપાચન કરાવનાર, કફ અને વા નોુ  નાશ કરનાર અને ઉ જકે  છે. દયને 
બળ આપનાર, ાસ, ગોનો ોડ, છૂ ૃ , ખાસીં  અને યમા ં ઉપયોગી છે. 
અ નળ ની િશિથલતા અને દાહ-બળતરાવાળા રોગોમા ંબ ુ ઉપયોગી મનાય છે. 
પાચકરસોની ઉ પિ  ઓછ  થતી હોય, િપ નો ઉચત ર તે ાવ થતો ન હોય તો 
એલચી અ ૂ ય્ ઔષધ છે.  નાની એલચી રસમા ં તીખી, ગિધતુ ં , શીતળ, 
પચવામા ં હલક , કફનાશક, વા નાશકુ , દમ- ાસ, ઉધરસ, હરસ અને ૂ ૃ  
મટાડ છે. નાની એલચીના દાણા ુ ં ણૂ ૬૦ ામ અને શકલીે  હગ ૧૦ ામ 
િમ ણ ુ ંપા (૧/૪) ચમચી ટ ુ ં ણૂ સવાર-સાજં લ નાુ  રસ સાથે લવાથીે  પટનોે  
વા ,ુ આફરો તમે જ ઉદર ળૂ મટ છે. રા ે એલચી ખાવી ન હ, તથીે  ઘચરકો આવી 
કોઢ થવાનો સભવં  રહ છે.     

એલચો  ખાટખ બોુ ં  એને સ તમાં ંૃ  પણબીજ કહ છે, કમ ક એના પાનમાથીં  નવો 

છોડ ઊગે છે. અને એના પાનથી ઘા ઝાતોુ  હોવાથી હદ મા ં ઘાવપ ા ક 
જ મહયાતે  કહ છે. આના નાના છોડ બ વષાુ  ુ હોય છે અને ડામાુ ં  ંપણ ઉછરે  
શકાય. એના ં પાન ડા,ં રસદાર અને કાગર વાળાં  ં હોય છે. પાન સહજ ખાટા ં
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હોવાથી જરાતીમાુ  ંએને ખાટખ બોુ ં  પણ કહ છે. એના પાનના ંભજયા ંઅને ચટણી 
બને છે. (૧) ગમે તવોે  ર ત ાવ થતો હોય તો પાન ધોઈ લસોટ  તનીે  ગદુ  ઘા 
પર બાધવાથીં  લોહ  નીકળ ુ ંબધં થાય છે અને ઘા જલદ  મટ છે. (૨) મ મહમાુ ે  ં
કટલીક વખત પાઠા(ંકાબ કલ) પડ છે અને મોટા મડાનીુ  મ પાક છે. આની ઉપર 
એલચાના ં પાન બાધવાથીં  પા ુ ં જલદ  ઝાઈુ  ય છે. (૩) એલચાના પાનના 
રસના ંચાર-પાચં ટ પા ંનાકમા ંપાડવાથી નસકોર મા ંનાકમાથીં  પડ ુ ંલોહ  બધં 
થાય છે. (૪) ચોટ વાગવી, ઢમારૂ , ગાઠં, ણ વગરે  ઉપર એલચાના ંપાન સહજ 
ગરમ કર  બાધવાથીં  સોજો ઊતર  ય છે. (૫) ઘા પડ ો હોય તો પાનની ગદુ  
કર  ઘા પર કૂ  ઉપર બી ુ  ંપાન કૂ  પાટો બાધવાથીં  ઘા જલદ  મટ  ય છે.   

કચર ુ ં ગોળથી ણ ગણા કાળા તલ લઈ બનનં ે ે બૂ ખાડં - ટૂ  અથવા 

મશીનમા ંપીલી ઠંૂ, ગઠોડાં  વા ંઔષધીય યો થોડ  મા ામા ંમળવવાે .ં કચર ુ ં
ન ધ, ઉ ણ, મ રુ, થો ુ  ં ૂ ંુ, વચા અને વાળ માટ હતકાર , વા નોુ  નાશ કરનાર 
અને ભોજન પરની અ ચુ  રૂ  કરનાર છે. વજન વધારવા િશયાળામા ંકચર ુ ંખાસ 
ખા ુ.ં ૩-૪ ચમચી અથવા પાચનશ ત જબુ  સવાર-સાજં બૂ ચાવીને ખા ુ.ં 

કઠોળ (૧) કઠોળમા ં ો ટન ઉપરાતં ક સયમ સારા માણમા ં છે. આપણે 

ક સયમ માટ ધનોૂ  ઉપયોગ કર એ છ એ. ધૂ  કરતા ંકઠોળમા ંઅડધા માણમા ં
ક સયમ છે. તે જ ર તે તમાે  ં ફો ફરસ અને લોહ ત વ પણ છે. લિસિથન પણ 
કઠોળમા ંસારા માણમા ં છે. કઠોળમા ંગધકં ં ુ માણ સા ું હોય છે. તનેે લઇને  
ગસૅ  ઉ પ  થાય છે, તથીે  ગધુ  આવે છે. શાકાહાર  માટ કઠોળ ધૂ -માસનીં  ગરજ 
સાર છે. (૨) કઠોળને બૂ સાર  ર તે પકવવા ંજોઈએ, તો જ તે પચી શક છે. આખા ં
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કઠોળને ફાટ ને ટ   ય યા ં ધીુ  અને દાળને પાણીમા ંઓગળ  ય યા ં ધીુ  
ચડવવીે . દાળ ક કઠોળને મ વ  ુઉકાળો તમે  તે વ  ુ પા યુ  બને છે.  

કડવો રસ કડવો રસ ભ પર કતા જ બી  રસોની હણ શ તનો નાશ કર ૂ ં

છે. મ ઢાનો વાદ બગાડ  દ છે. એ ખ સાુ ફ કર છે. મ  જો કડ  રહ  હોય તો ુ ું ં
કડવાશ મટાડ  મ નો વાદ-રસ ધાર છુ ે. મ મા શોષ જગાવ છં ે ે. કડવો રસ પોત ે
અરોચક હોવા છતા ત અ ચન હરનાર છં ે ે ેુ . િવષન ર કરનારે ૂ , િમ નૃ , છાૂ , દાહ-
બળતરા, ખજવાળં , ઠુ , તરસ વગર  શમન કરનાર છે ં ેુ . માસ અન ચામડ ન ઢં ે ે ૃ  
કરનાર, તાવ મટાડનાર, ખ લગાડનારૂ , આહાર પચાવનાર, ધાવણની  ુ
કરનાર, મળન ખોતરનારે , ઢ લાપ  ઉ પ  કરનારું , મદે, ચરબી, લસીકા, પ ું, 
પરસવોે , મળ, ૂ , િપ  અન કફ  શોષણ કરનાર છે ં ેુ . એ વભાવ શીતળે , ુ -
ખો અન પચવામા હલકો છુ ે ં ે. એ કઠની  કર છ અન ં ે ેુ ુ શ ત વધાર છે.   

કડવા રસ  વ  પડ  સવન કરવાથી એના વ છુ ુ ું ં ે , ખા અન કકશ ણન લીધ ૂ ે ૂ ે ે
રસ, ર ત, માસ વગર સાતય ધા ઓ કય છં ે ે ૂ ેુ , ઢય- નો ય થાય છુ ે,  આથી 
ન સકતા પણ આવી શકુ ં . આ કારણ જ દોષની ખામીવાળા ષના આહારમા ે ંુ ુ ુ
કડવી ચીજ બધ કરાવવામાં  ંઆવ છે ે. કડવો રસ વ  ખાવાથી શર રના ત રક ુ
ોતો-માગ  મ ક પરસવાના માગે , વાહૂ , વાહ  માગ  વગર સાકડા થાય ુ ે ં

છે. એનાથી બળ ય, શતાૃ -પાતળાપ ુ,ં લાિન, ચ ર, છાુ , ખશોષ થાય છ ુ ે
અન ત ધતાે , સવાગ ળૂ, લકવો, િશરઃ ળૂ, જડતા અન વદના ે ે ઉ પ  થાય છે.  
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કડાછાલ કડો ક ક ુ નૃ ે આ વદમાુ  ં ટજુ  ક ઈ જવ ુ ં ૃ  કહ છે. (૧) એક 

ચમચી કડછાલ ુ ં ણૂ એક કપ દહ મા ંબરાબર મળવીે  સવાર અને બપોર લવાથીે  
નોૂ  મરડો, સ હણીં , ચીકણા-પ યા વગરના ઝાડા, તરડાની નબળાઈ વગરે  મટ 

છે. (૨) ૧૦૦ ામ ક ના ણમા એટલો જ ગોળ મળવી ચણાના દાણા વડ  ુ ૂ ં ે
ગોળ ઓ બનાવવી. સવાર, બપોર, સાજ બ બ ગોળ  પાણી સાથ લવાથી િપ ની ં ે ે ે
અિધકતાન લીધ ખાટા ઓડકારે ે -ઊલટ , પટમા બળતરાે ં , મ ની કડવાશ, પૈિતક 
િશરઃ ળૂ, વી તકલીફો મટ છે. વળ  પાચન યામા ધારો થતા શર રનીં ંુ  
િનબળતા પણ મટ છે.  

કમળ કમળ અ◌ા વદુ ુ ંએક ઉ મ ઔષધ છે. એ શીતળ, મ રુ, કફ અને િપ નો 

નાશ કરનાર, શર રનો વણ ધારનારુ , તરસ શાતં કરનાર, બળતરા તમજે  ઝરનીે  
અસર મટાડનાર, િપ થી થનાર  ચામડ ની અને લોહ ની િવ િતઓૃ  અને અ લિપ  
વગરમાે  ં ઉપયોગી છે. સફદ કમળમા ં શીતળતા અને મ રુ રસ અિધક હોવાથી 
િપ ના રોગોની શાિતં  માટ અિત ઉ મ છે. લાલ કમળમા ં ર તના દોષોને રૂ  
કરવાનો અને મૈ નશ તુ  વધારવાનો િવશષે  ણુ છે. કમળની પાખડ ઓં  
રસાયનમા ં ઠે , શર રને ઢુ ૃ  કરનાર તથા વાળને કાળા કરનાર છે. અ◌ા િુનક 
મત જબુ  કમળની પાખંડ ઓ દયને બળ અ◌ાપનાર, ર ત ાવને રોકનાર, પશાબે  
વધારનાર તથા પશાબનોે  વાભાિવક રગં  અ◌ાપનાર છે. 

કરજં  કરજનોં  વાદ તીખો, ક ચોૂ , સહજ કડવો, રોુ  હોય છે. એ ુ ંદાતણ કરવાથી 

દાતં બગડતા નથી, મ ની ગધુ  મટ છે, ચીકાશ રૂ  થાય છે અને આહાર પર ચ 
ઉ પ  થાય છે. પટમાે  ંગસૅ  થતો હોય, વાનો ગોળો થતો હોય, ખૂ ન લાગતી હોય, 
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અપચા ુ ંરહ ં ુહોય તો કરજનાં  પાન ુ ં  પાથી અડધી ચમચી ણૂ એક લાસ 
મોળ  છાસમા ંનાખી પીવાથી લાભ થાય છે. હરસમા ંપણ આ ઉપચાર બૂ સારો છે. 
શર રના કોઈ પણ ભાગમા ં ઃખાવોુ  થતો હોય તો સહજ ગરમ કરલા ંકરજનાં  ંપાન 
બાધવાથીં  શી  ફાયદો થાય છે. કરજનાં  બીજ ુ ં તલે વાચાના અનકે  રોગોમા ં
ઉપયોગી છે. જરાતમાુ  ં કણઝા નામે એક મો ુ ં ૃ  થાય છે, નો ઔષધમા ં
ઉપયોગ કર  શકાતો નથી, કમ ક એ બ ુ જ ગરમ છે. કટલીક જ યાએ એને પાપડ , 
સૌરા મા ંચરલ અને હ દ મા ંચરબલ કહ છે.   

ક રયા  ુક રયા  ુ ખૂ લગાડનાર, આહાર ુ ંપાચન કરાવનાર, બળતરાની શાિતં  

કરનાર, ક ુ-પૌ ટક, વર ન, મળને સરકાવનાર, લોહ બગાડ, હરસ, ખાસીં , સોજો 
અને કોઈપણ કારના તાવમા ંઉપયોગી છે. ક રયા ,ુ ક ુ, કાચકાં , કાળ  ર  અને 
કાળ  ા  દરક અડધી અડધી ચમચી લઈ બધાનોં  અધકચરો કોૂ  કર  એક લાસ 
પાણીમા ંઅડ ુ ંપાણી બળ  ય યા ં ધીુ  ઉકાળ ુ.ં એને કપડાથી ગાળ  ઠં ુ પડ પી 
જ ુ.ં આ ઉકાળો સવાર-સાજં તાજો બનાવી પીવાથી નોૂ  તાવ મટ છે. મળ સાફ 
ઊતર છે તમે જ િમૃ  હોય તો નીકળ  ય છે. લીવરના રોગોમા ંપણ આ ઉકાળો 
સા ું કામ આપે છે. એકલા ક રયાતાનો ઉકાળો પણ લઈ શકાય. જરાતમાુ  ં
ક રયાતાના બથીે  ચાર ટના નાના છોડ થાય છે. એના ંપાન મરચી વા ંઅને લ 
સફદ હોય છે. પાન અિત કડવા ં હોય છે, પરં  ુઆ સા ુ ં ક રયા  ુ નથી. સા ુ ં
ક રયા  ુ હમાલયમા ંથાય છે. એને કાલમઘે કહ છે. એ દ પન, પાચન, કડ ુ ંઅને 
પૌ ટક છે. નાના ંબાળકો માટ એ સાર  દવા છે. ય ત નીૃ ૃ  દવા માટ પણ એ ઘ ુ ં
યાત છે. એમાથીં  બનતી “ કાલમઘે  નવાયસ”  નામની દવા બાળકોને થતા 
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પા રોગં ુ , ણ વર અને ય તનાૃ  રોગોમા ંવપરાય છે. આ દવા બથીે  ણ ચોખાભાર 
મધમા ંચટાડવી. બાળકો ુ ંએ ઉ મ ઔષધ છે.  

કકોડાં  ં કકોડાનો રસ ચોપડવાથી અન ત  શાક ખાવાથી સફદ કોઢનો મટ છં ે ે ં ેુ . 

એનાથી ચામડ ના બધા જ રોગો, મોળ-ફ ક આવવી, અ ચુ , ાસ, મ મહુ ે , કફના 
રોગો, ઉધરસ તથા તાવ મટ છે. એ જઠરા ન દ ત કર છે. કકોડ ના પાનનો રસ ં
સો  પર લગાડવાથી સો  ઊતર  ય છે.    

કઠ ધારકં ુ  વટ  ઠ મધનો શીરો ૭૦ ામ, ક રુ, એલચી અને લિવગ દરક 

૧૦-૧૦ ામ, વ ીં  ૨૦ ામ અને અજમાના ં લ અઢ  ામ એક સાથે બૂ ખાડં  
બાર ક ણૂ બનાવ ુ.ં આ ણનૂ ે એક કલાક ધીુ  કાથાના પાણીમા ંલસોટ  મગ 
વડ  ગોળ ઓ વાળ  છાયડામાં  ં કવવીૂ . બ બે ગોળ  દવસમા ં ણ-ચાર વાર 

મ મા ંરાખી સવાથીૂ  અવાજ બસીે  જવો, ગળાની બળતરા, કાકડા, ઉધરસ, વગરે  
ગળાના રોગો તથા અ ચુ , ઉબકા, અ ણ, ઉદર થ વા ,ુ કફ, શરદ  વગરમાે  ંલાભ 
થાય છે.   

કાકડ  કાકડ  ઠડં , , ાહ , મ રુ, ભાર, ચકારકુ  અને િપ નાશક ક કોઈકને 

િપ કારક પણ છે. પાક  કાકડ  તરસ, અ ન અને િપ  વધારનાર  છે. (૧) 
માગનીૂ  પથર , પશાબમાે  ંશકરા અને ક ટ સાથે ટ પે ટ પે પશાબે  થતો હોય તો 

કાકડ ના બી ુ ં૩-૪ ામ ણૂ ૧ કપ ા ના રસ સાથે લવાથીે  મટ છે. (૨) કાકડ  
લૂ  છે. પશાબે  બધં થઈ ગયો હોય તો એક ચમચી કાકડ ના ંબી બાર ક લસોટ  

એક લાસ પાણીમા ંઉકાળ  ઠં ુ પાડ  પીવાથી અથવા કાકડ ના બી ુ ંપાચં ામ 
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ણૂ, પાચં ામ ુ અને પાચં ામ સાકર પાણીમા ં બૂ હલાવી કપડાથી ગાળ  
સવાર, બપોર, સાજં પીવાથી પશાબે  ટ છે. (૩) શર રની ત રક ગરમી રૂ  
કરવા ણીૂ  કાકડ મા ંચીરો પાડ  સાકર ુ ંબાર ક ણૂ ભર  એકાદ કલાક પછ  કાકડ  
ખાઈ જવી.   

કાકડાિશગી (૧) કાકડાિશગીના સવનથીે  નવો ક નોૂ  ાસનલકાનો સોજો મટ 

છે. નોૂ  કફ બહાર કાઢ છે. અને નવો થતો નથી. (૨) બાળકોના ાસ, ઉધરસ, 
સસણી, એલજ મા ંકાકડાિશગી અને અિતિવષની કળ  બનેં એકથી બે રિત મળવીે  
મધ સાથે દવસમા ંબથીે  ણ વખત આપ ુ.ં બાળકની ઉમર માણે મા ા આપવી. 
(૩) કાકડા(ટો સ સ)મા ંકાકડાિશગી હળદર સાથે આપવી. કાકડાિશગીનો ૧ ામનો 
ફાટં બનાવી દવસમા ં ણ વખત પાવાથી પણ સા ું પ રણામ આવે છે. (૪)  
કાકડાિશગી, ગળો, ઠ મધ, િવડગં, હ રતક , ભારગ ળં ૂ  અને રો હતક સમાન ભાગે 
લઈ બનાવલાે  વાથને યા દૃં  વાથ કહ છે. એ ાસ, ઉધરસ, અ ણમા ંઅ યતં 
ઉપયોગી છે. ૧૦ થી ૨૦ ામનો ઉકાળો બનાવી ઠડોં  કર  મધ ઉમરે  ણ વખત 
પાવો.  

કાચકા કાચકાન થોડા શક  તની મ જ  ણ ઔષધ તર ક વપરાય છે ે ે ં ૂ ેુ . મ જ  ંુ

ણ પા ચમચી સવારૂ -સાજ લં ે ં.ુ અથવા અજમો, સચળ અન કાચકાની મ જ  ં ે ંુ
સમાન ભાગ બનાવ  વ ગાળ ણ પા ચમચી રોજ સવાર સાતે ે ં ૂુ -આઠ દવસ ધી ુ
લવાથી પટના બધા કારના િમ મટ  ય છે ે ેૃ , ખ સાર  લાગ છૂ ે ે, ગસ મટ છૅ ે, 
મળ સાફ ઉતર છે, પટ  ળે ં ૂુ , કડ  મટ છે, તથા ણ વર-ઝીણો તાવ ર થાય ૂ
છે. બ મ હના પછ  ન  ણ બનાવી લ  જોઈએે ં ૂ ે ંુ ુ .     
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કાચી કર ન ે છાલ છોલી કાઢ  તડકામા ં બૂ જ કવલુ ે  હોય તો તે કવણીુ  

(આમ રુ) ખાટ , મ રુ, રુ  અને મળને તોડનાર અને કફ તથા વા નુે મટાડનાર 
થાય છે. 

કાયફળ કાયફળ કડ ુ,ં તી ુ,ં  અન ગરમ છૂ ં ે ેુ . એ વા  અન કફના રોગોમા ુ ે ં

હતાવહ છે. વળ  એ વીયની  કરનારુ , વદના થાપન કરનારે , ચકારકુ , ખાસીં , 
દમ, તાવ, શરદ  અન ખરોગોનો નાશ કર છે ેુ . અિતસાર અન ગ   ય એમા ે ં ૂ ં
પણ ઉપયોગી છે. ઔષધમા કાયફળની છાલ  ણ વપરાય છં ં ૂ ેુ ,  અડધીથી પોણી 
ચમચી ટ  મધ સાથ ચાટવામા આવ છું ે ં ે ે. અથવા એક ચમચી છાલનો કો કર  ૂ
તનો ઉકાળો સવારે -સાજ પીવોં . (૧) કાયફળ, કાળા તલ અન કસર સમાન ભાગ ે ે
લઈ ગોળમા ગોળ  બનાવી લવાથી માિસકનો ઃખાવો મટ છ તથા માિસક સાફ ં ે ેુ
આવ છે ે. (૨) મધ સાથ કાયફળ લવાથી દમમા રાહત થાયે ે ં  છે. (૩) દહ  સાથ ે
કાયફળ લવાથી અિતસાર મટ છે ે.  

કારલા ંકારલા ગરમ નથીં , ઠડા છં ં ે. મળન સાફ લાવનાર અન પચવામા હલકા છે ે ં ં ે. 

કડવા યો મોટ ભાગ વા  કરનારા હોય છં ે ં ેુ , પર  કારલા વા  કરતા નથીં ં ંુ ુ . ઉ મ 
વા ય ળવવા થોડો કડવો રસ જ ર  છે. આ માટ કારલા,ં કકોડાં ,ં મથીમાથી ે ં
કોઈની પસદગી કર  શકાયં . કારલામા ઘણા ખનીજ ારો છં ે, મા ક શયમં , 
ફો ફરસ અન લોહ ય છે ેુ .  ઉપરાત એમા િથયામીનં ં , િનકોટ ન, િવટામીન ÔએÕ 
અન ે ÔસીÕ તથા રબોફલવીન રહલા છે ં ે. સિધવાં , બરોળની  અન ડાયાબીટ સમા ૃ ે ં
કારલા ં ઉ મ છે. કારલાનોં  કડવો રસ ય તનૃ ે ુ  કર  કાય મ બનાવીને 
અ નઓને દ ત કર છે. ય તનીૃ  થીુ  તાવ, અ◌ામ વગરથીે  ઉ પ  થતા ં
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િવષોના શોધનની યા બળવાન બને છે. કડવા રસ ુ ંસ માણ સવને  કરવાથી 
રોગોને સરળતાથી રૂ  રાખી અ◌ારો ય ળવી શકાય. કારલા ંકડવા ંછે પણ અ ચુ  
મટાડ છે. તે કફ અને િપ ુ ંશમન કરનાર, લોહ ના િવકાર મટાડનાર, ર તકણોની 
ઓછપ, ઘા, કરિમયા,ં ાસ(દમ), ખાસીં , ડાયા બટ સ, ચામડ ના રોગો અને તાવમા ં
ણકારકુ  છે. કડવો રસ ઉ મ ણુ ધરાવે છે. રસ, ર ત, માસં વગરે  ધા ઓનુ ે 

રચવાની શ ત વધાર છે. કારલામંા ંરહ ં ુત વ ર તશકરા( લડ ગરુ ) ઘટાડ છે. 
સિધવાનાં  રોગીઓએ કારલાં ં ુ શાક અવ ય ખા ુ.ં એકલા કારલાં ં ુ બાફ ુ ં શાક 
સાત-આઠ દવસ ખાવાથી સિધવાં  સારો થાય છે.  

કા ોુ  ચોમાસામા ં કા ોુ  અને વા ડયોુ  સાથે જ ઊગી નીકળે છે. કા ાુ ને 

સ તમાં ંૃ  કાસમદ-ખાસીનોં  નાશ કરનાર ક ો છે. કા ોુ  કડવો, ગરમ, પ યા પછ  
મ રુ, કફ અને વા નેુ હણનાર, આહાર પચાવનાર, કઠશોધકં , પચવામા ંહલકો અને 
િપ નાશક છે. (૧) દમ અને ઉધરસ હોય તો કા ાનીુ  ભા  ખાવી જોઈએ. (૨) 
કા ાનાુ  બીજને શક ને ે કૉફ  તર ક વાપર  શકાય. આ કૉફ  પીવાથી પરસવોે  વળ  
તાવ ઉતર  ય છે.  (૩) કા ાનાુ  પાનનો ઉકાળો પીવાથી દમ અને હડક મા ં
અ યતં લાભ થાય છે. (૪) કા ાુ ુ ં ળૂ છાસ ક સરકા સાથે લસોટ  સવાર-સાજં 
લગાડવાથી નીૂ  દાદર અને ખરજ ુ ંમટ છે. (૫) કા ોુ , સરગવો અને ળાનાૂ  
કૂા ં ક લીલા ં પાનનો પૂ દમ, ઉધરસ અને હડક મા ંલાભ કર છે. સરગવાના 

પાનમા ં િવટાિમન ÔએÕ ુ ં માણ સા ું છે. ળાનાૂ  પાનની કવણીૂ  કર  એ ુ ં પૂ 
બનાવી શકાય.  
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કાળા ંમર   કાળા ંમર  તીખા,ં તી ણ, ગરમ, પચવામા ંહલકા,ં ચ ઉ પ  કરનાર, 

શોષક, ખૂ લગાડનાર, િશરોિવરચનીય, િમનાશકૃ , કફ, વા  ુતથા દયના રોગોનો 
નાશ કરનાર છે. નાનીુ  મત જબુ  મર  નાડ ને બળ આપનાર, જઠરા નને દ ત 
કરનાર, આહાર ુ ં પાચન કરાવનાર, ય તૃ ુ ં બળ વધારનાર, વા નેુ નીચનાે  
માગથી બહાર કાઢનાર, ૂ  અને માિસકને ૃ  કરનાર અને કફને બહાર કાઢનાર 
છે. (૧) ૧/૨ ચમચી કાળા મર ુ ં ણૂ, ૧/૨ ચમચી ઘી, ૧ ચમચી મધ અને ૧ 
ચમચી સાકર િમ  કર  ચાટવાથી બધા કારની ખાસીં  મટ છે. દમ- ાસમા ંપણ આ 
યોગ બૂ હતાવહ છે. (૨) કાળા મર  અને લ ડ પીપર ુ ં ણૂ બે-બે ચમચી, 

દાડમની છાલ ુ ં ણૂ ચાર ચમચી અને જવખાર એક ચમચીને ૧૫૦ ામ ગોળમા ં
મળવીે  અડદના દાણા વડ  ગોળ  બનાવવી. એને મર યા દવટ  કહ છે. આ ૨-૨ 
ગોળ  સવાર, બપોર અને રા ે સવાથીૂ  કફના રોગો મટ છે. (૩) મર , ચ ક અને 
સચળનાં  સમભાગે બનાવલાે  ણનૂ ે મર યા દ ણૂ કહ છે. ૧/૨ ચમચી ટ ુ ંઆ 
ણૂ સવાર-સાજં લવાથીે  અ ણ, અપચો, મદા નં  મટ છે. ગાયના દહ ની છાસ 

સાથે લવાથીે  સ હણીં  અને અિતસારમા ંપણ એ બૂ લાભકારક છે. (૪) સોપાર  
ટલા ગોળ સાથે ૧/૪ ચમચી કાળા મર ુ ં ણૂ સવાર-સાજં લવાથીે  નીૂ  શરદ  

અને સળખમે  મટ છે. (૫) ઠંૂ, મર  અને પીપર ુ ં ણૂ નાખી બનાવલોે  ધનોૂ  
ઊકાળો સવાર-સાજં પીવાથી શરદ -સળખમે  મટ છે. 

ક ડામાર  ક ડામાર ના છોડ ખતરોમાે  ંઅને ખતરનાે  શઢે થાય છે. પાન ગોળ, 

માડાૂ  વા ં સરૂ  રગનાં ,ં લ ક રમ  રગનાં ,ં ફળના ડોડવા નાના બોર વડા, 
ફળ ઉપર ઊભા કડા પડલા હોય છે. ડોડવામાથીં  કાળા ંબીજ નીકળે છે. આખા 
છોડની વાસ બૂ જ ઉ  હોય છે. જમીન ઉપર આ છોડ પથરાતો હોય છે. ક ડામાર  
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કડવી, ગરમ, સો નો અને િમનોૃ  નાશ કરનાર, ખાસીં , મટાડનાર, ચુ  ઉ પ  
કરનાર( પણ વય ંઅરોચક) છે. વાત, કફ અને વરને હરનાર છે. સો  ઉપર તનોે  
રસ ચોપડવાથી સોજો ઉતર  ય છે. ઢોરને વાત પડ  હોય તો તનાે  ંપાન લસોટ  
લપે કરવાથી બધી વાત નીકળ  ય છે. ક ડામાર  ગભાશયને ઉ જતે  કર છે, 
આથી સગભા ીએ ક ડામાર નો ઉપયોગ કરવો ન હ. એના ઉપયોગથી ગભપાત 
થઈ જવાનો ભય રહ છે. માિસક બરાબર લાસુ ે આવ ુ ંન હોય અને ઃખાવાુ  સાથે 
આવ ુ ંહોય, કબ જયાત રહતી હોય તો અડધી ચમચી ક ડામાર ના પચાગનોં ં  ઉકાળો 
કર  પીવાથી ફાયદો થાય છે. નાના બાળકને કબ જયાત રહતી હોય અને આ 
કારણથી જ રડ ા કર ુ ંહોય તો ક ડામાર ના પાન પર દવલે લગાડ  સહજ ગરમ 
કર  બાળકની ના ભ પર બાધવાથીં  ઝાડો સાફ ઉતર છે. પટમાે  ં િમૃ  થયા હોય તો 
ક ડામાર ના પાનનો રસ અડધી ચમચી રોજ રા ે ચાર-પાચં દવસ લવાથીે  િમૃ  
નીકળ  ય છે અને શર ર ુ ં વજન વધે છે. ચામડ ના રોગ સોરાયસીસને 
આ વદમાુ  ં િવચચકા કહ છે. ક ડામાર ને દવલમાે  ંસાર  ર તે કાલવી લગાડવાથી 
આ બ ુ  રોગ ા ંતો પૈસાની દવાથી ા ંતો સકડો િપયા ખચવા છતા ંન મટ 
એવો છે. એક વખત મટ  ગયા પછ  ફર થી ઉથલો માર એવો રોગ છે. કોઈ દવા આ 
રોગ પર સચોટ રવારુ  થઈ નથી. આ રોગમા ંએકને લા  ુપડતી દવા બી ને 
લા  ુપડતી નથી. ક ડામાર  આમા ંવાપર  જોવા વી છે. તા ં લીલા ંપાનનો રસ 
અથવા પાન લસોટ ને બનાવલીે  પ ટે  ચામડ ના રોગમા ં સવાર-સાજં લગાવવી 
જોઈએ. પટનાે  િમૃ , ચામડ ના રોગ, અિનયિમત માિસક વગરમાે  ંચ ક સકની સલાહ 
જબુ  ઉપયોગ કરવો.    

વા ડયોુ   (૧) વા ડયાનાુ  બી શકે  ણૂ બનાવી ૧-૧ ચમચી દવસમા ં ણ વાર 
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પાણી સાથે લવાથીે  તથા ણનૂ ે લ નાુ  રસમા ં ટંૂ  દાદર પર ઘસીને લગાવવાથી 
દાદર મટ છે. આ ણનોૂ  કોફ  તર ક પણ ઉપયોગ કર  શકાય. એનાથી ખસ, 
જલીુ , ખોડો, દરાજ, ગડ મડૂ  વગરે  પણ મટ છે. (૨) વા ડયાનાુ ં  ંબીજને ખાટ  

છાસમા ં લસોટ  દાદર-દરાજ પર સવાર સાજં લગાડવામા ં આવે તો દસ-બાર 
દવસમા ંજ દાદરનો નાશ થઈ ય છે. નીુ  ક નવી કોઈ પણ દરાજ પર વાુ ં ડયો 
જ વાપરવો જોઈએ. (૩) વા ડયાુ ના ં ળનૂ ે પાણીમા ંવાટ  લપે કરવાથી કઠમાળં  
થોડા દવસોમા ંમટ  ય છે. (૪) વા ડયાુ ની ભા  ખાવાથી થોડા દવસોમા ંકફના 
રોગો નાશ પામે છે.  

વારપાુ ં ુ વારપાઠાનુ ે માે  ંયલો લા ટ કહ છે. એને બ ુ પાણીની જ ર 

નથી. રતીમા ંએ બ ુ સાર  ર તે થાય છે. દ રયા કનાર વ  ુ લે ફાલે છે. ભારતમા ં
બધે જ થાય છે, પણ સૌરા મા ંઅને ક છમા ંવ  ુથાય છે. જમીનમા ં ક ડામાુ ં  ં
મી ગયા પછ  તનાે  ં ડા ં દળદાર રસભયા પાન ચોતરફ કાઢ છે. એના ંપાન 

કાટાવાળં  ધારવાળા,ં ભરાવદાર, લાબાં  ંઅને દરથી ઘી વી વાબથીુ  ભરલા ં
હોય છે. આ પાનમા ં બૂ ગભ-ઘાટો રસ ભય  હોય છે. તનાે  ગભને કાઢ  થોડ  વાર 
રાખવાથી રસ થઈ ય છે. ચોમાસમા ંઆ છોડની વ ચથીે  એક દાડં  નીકળે છે, 
ના પર લ આવે છે. લ બહારથી નારગીં  રગનાં ,ં દરથી પીળાશ પડતા ંઅને 

ઉ  ગધવાળાં  ંહોય છે. આ લ સાકર વા ંમીઠા ંહોય છે. લની દાડં  અને પાન 
બનનાં ે  ંઅથાણા ં થાય છે. આ અથાણા ં ય તૃ -લીવરના રોગો ુ ં ઉ મ ઔષધ છે. 
વારપાઠાનાુ  રસમાથીં  એળયો બનાવવામા ંઆવે છે. એળયો મળને ખસડનારે  અને 
રચક છે, તથા માિસકની ુ  કર છે અને િનયિમત લાવે છે. ય તૃ  અને બરોળ ુ ંએ 
ઉ મ ઔષધ છે. વારપાુ ુ િ દોષહર છે. લા -ુ વારપાુ ુ મળને ભદનારે , શીતળ, 
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કડ ુ,ં ન ને ે હતકર, રસાયન, મ રુ, હણૃં , બળકારક, વીયવધક તથા વા ,ુ િવષ, 
મુ , લીહા, ય તૃ , વમન, કફ, વર, િથં , અ નદ ધ ણ, િવ ફોટ, ર તિપ  

અને ચામડ ના રોગો રૂ  કરનાર છે. લા નાુ  પાન વ ચનોે  ગર-માવો અડધી ચમચી 
ટલો સવાર-સાજં લવોે . માયાસવમાુ  ં યુ  ઔષધ વારપાુ ું ં છે. એનાથી 

લીવરના રોગો, બરોળ વધી જવી, ીઓની માિસક સબધીં ં  િવ િતઓૃ , અકાળે માિસક 
બધં થઈ જ ુ ંવગરે  મટ છે. પા રોગં ુ  તથા ર તા પતામા ંએ સા ું પ રણામ આપે છે. 
વારનાુ ં  પાનને છર  વડ ચીર  ગભ કાઢ  તમાે  ંહળદર મળવીને ે કમળાના રોગીને 
આપવાથી લાભ થાય છે. આ ગભને ચોળ  નાખવાથી રસ બને છે. આ રસ પણ 
એકથી બે ચમચી પીવાથી કમળો મટ છે. આતવના દોષો, હરસ, આફરો, ગોળો અને 
કબ જયાતમા ંપણ એનાથી ફાયદો થાય છે. (૧) વારપાઠાનાુ  લાબાને દાઝલાે  ભાગ 
પર લગાડવાથી ગમે તવીે  બળતરા શાતં થાય છે, પાક થતો નથી અને પાક થયો 
હોય તો ઝાઈુ  ય છે. (૨) ખ આવી હોય તો લાબાને ખમા ં જવાથી 
ખનો સોજો, ચીપડા, ુ :ખાવો, બળતરા, રતાશ વગરે  બૂ ઝડપથી મટ છે. (૩) 

તે ં ુઘી ુ ંલા  ુ૧-૧ ચમચી સવાર-સાજં ખાવાથી લીવર અને બરોળના રોગો મટ 
છે. લોહ ની ઓછપ ઘટ છે. શ ત વધે છે. થાક અને બળતાુ  રૂ  થાય છે. (૪) 
માિસક સાફ આવ ુ ં ન હોય, ઓ  ંઆવ ુ ં હોય, ુ :ખાવા સાથે આવ ુ ં હોય ક 
માિસકની બી  કોઈ પણ ફ રયાદ હોય તો વારપાઠાનાુ  િનયિમત સવનથીે  તે જ ર 
મટ છે. (૫) હાલતા- ઃખતાુ  દાતં પર તનોે  રસ ઘસવાથી અને તનોે  કડોૂ  ચાવવાથી 
રાહત થાય છે. (૬) ખમા ંતનોે  રસ જવાથી ખની તકલીફમા ંરાહત થાય છે. 
(૭) ડાયાબીટ સમા ંઅકસીર છે. (૮) કાયમી ગસૅ , લીવર ક બરોળની તકલીફ, ખૂ 
ન લાગવી, અ ણ, ળૂ, અપચો,  વગરમાે  ંઘ ના લોટમા ં વારપાઠાનોુ  રસ નાખી 
રોટલી-ભાખર  બનાવી ખાવાથી લાભ થાય છે. (૯) વારપાઠાનોુ  એકથી દોઢ ચ 
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લાબોં  કડોૂ  સવાર-સાજં ખાવાથી કબ જયાત રૂ  થાય છે. (૧૦) વારપાઠાનોુ  એક 
ચમચો રસ દવસમા ં ણ વાર લવાથીે  તમે જ પટે પર તનોે  લપે કરવાથી 
જલધરમાં  ં રાહત થાય છે.  (૧૧) તનાે  પાનના કાટાં  કાઢ , વાટ ને હળદર-મી ુ ં 
ભળવીે  થો ુ  ંગરમ કર  ગાઠં ક સો  પર લગાડવાથી રાહત થાય છે. (૧૨) મ  
આ ુ ંહોય તો વારનોુ ં  રસ સાકર સાથે લવોે . (૧૩) એિસ ડટ મા ં વારનોુ  રસ થોડ  
સાકર નાખીને લવાથીે  રાહત થાય છે. (૧૪) રસમા ંઅડધી ચમચી હળદર નાખી 
દવસમા ંબે વાર પીવાથી તાવમા ંરાહત થાય છે. કપાળ અને પગના તળયે તનોે  
રસ ઘસવાથી તાવ તરત ઉતર  ય છે. (૧૫) થાઈરૉઈડમા ં વારનોુ  દોઢથી બે 
ચનો કડોૂ  ખાવાથી ફાયદો થાય છે. હળદર-મી ુ ં નાખલોે  વારનોુ  રસ ગરમ કર  

ગળા પર લપને  કરવાથી રાહત રહ છે. (૧૬) વારરસનાુ  સવનથીે  વાનીુ  લાબોં  
સમય ટક  રહ છે. (૧૭) શર રના લાુ  ગો પર વારપાુ ુ ં ઘસવાથી 
વાતાવરણની અ ઓનીુ  અસર થતી નથી. ચામડ નો વાન ઉજળો થાય છે. (૧૮) 
માથાના વાળના ર ણ માટ તનીે  છાલ ઉતાર  દરના ગભને માથામા ંઘસી, વાળ 
કવીૂ  દવા. થોડા સમય બાદ મા લસ કર  મા ુ ંધોઈ નાખવાથી વાળ ચમકદાર, 

કાળા બને છે, તથા વાળની ૃ  પણ થાય છે.  

કરડા કરડાના નાના ઝાડવા થાય છં ં ં ે. એ મ િમ   ગણાય છુ ૂ ં ેુ ૃ . એ કાટાવા  ં ં

ઝાડ છે. એન પાદડા હોતા નથીે ં ં ં . એના લ રાતા હોય છ અન ચણી બોર વડા ફળ ં ં ે ે ં
આવ છે ે. ફળ પાક યાર લાલ થાય છે. લીલા રગના કાચા ફળો  અથા  અન શાક ં ં ં ં ેુ ુ
થાય છે. એના ફળનં ે પણ કરડા કહ છં ે. એ કડવા, તીખા, રાુ , ગરમ, મળ રોકનારા, 
ચકારકુ , આફરો કરનાર, વા દ ટ પણ ક ચાૂ , કફ, વા ,ુ આમ-ચકાશ, સોજો, 

મળ-વા ટની ગધ મટાડનાર છુ ે. દય માટ સારા,ં મહે, હરસ-મસામા બ જ ં ૂ
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ઉપયોગી છે. (૧) કરડાન કવીન બનાવ  એક ચમચી ણ દહ માે ૂ ે ે ં ૂ ંુ  મળવી ે
ખાવાથી હરસ મટ છે. (૨) એક  ણ ફાકવાથી સો  અન ખજવાળ મટ છું ૂ ે ં ે. (૩) 
જઠરા ન વધારનાર અન ગરમ હોવાથી વાતનાશક છે ે. કરડા  અથા  બનાવી ં ંુ ુ
ઉપયોગ કરવો.  

કસર એ ુ ંએક ના ુ ંતણખ ુ ં ભ પર કતાૂ  ંઆખી ભ અડધી િમિનટમા ંલાલ 

થઈ ય અને ણ કલાક ધીુ  ગધુ ં  આવે. એ જ ર તે એક જ ના ુ ંતણખ ુ ં
ધમાૂ  ંનાખો તો તરત જ ધૂ  કસર  ક લાલ થઈ જ ુ ંજોઈએ. આ ુ ંન થાય તો એ 
બનાવટ  કસર હો ુ ં જોઈએ. કા મીરમા ં કસર-ચદનં  વાટ ને અડધી ચમચી લપે 
દરરોજ ખાવામા ંઆવે છે. નાથી કોઈ દવસ ક સર નથી થ ુ.ં નાના ંબાળકોને પણ 
રોજ ખવડાવવામા ંઆવે છે, થી તમને ે તાવ નથી આવતો ક શરદ  થતી નથી. 

કળા ં પાકા ંકળા ંમ રુ, ઠડાં ,ં પાકમા ંપણ મ રુ, વીય તથા માસં વધારનાર, ટુ  

આપનાર, ચુ  ઉ પ  કરનાર તમજે  ખૂ, તરસ, ન નાે  રોગ અને મહે મટાડનાર 
છે. તમાે  ં રહ ં ુલોહ એવા રાસાયણક પદાથ  સાથે જોડાયે ં ુ છે ક ુ ંલોહ ના 
ત વમા ંજલદ  પાતરં  થાય છે. પાકા ંકળાનંે છાયડં  કવીૂ , ખાડં , વ ગાળ કરલો 
કોૂ  મળવે ે ં ુ ધૂ  ના ુ ં બાળક પણ સરળતાથી પી શક છે. છ દવસના નાના 

બાળકને પણ તે િનભયતાથી આપી શકાય છે. કાચા ંકળા ંપચવામા ંભાર છે. કાચા ં
કળા ં ખાવાથી પટમાે  ં ભાર લાગે છે. તે પટમાે  ં ુ :ખાવો કર છે. પાકા ં કળા ં પણ 
પચવામા ંભાર હોઈ બૂ ચાવીને જ ખાવા.ં વ  ુપડતા ંકળા ંકદ  ન ખાવા.ં કળા ં
ખાધા પછ  થોડ  એલાયચી ખાવી જોઈએ. ની છાલ પર કાળ  ટ પક  પડલી હોય 
અને મનૂ ે પકડવાથી  કળ◌ાં  પડ  ય તે બરાબર પાકલા ંગણાય, અને એવા ં
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કળા ંજલદ  પચી ય છે. િનયિમત ર તે કળા ંખાવાથી માસં અને લોહ ની ૃ  
થાય છે. શર ર સશ ત બને છે. િનયિમત કસરત કરનાર માટ કળા ંસારા ંછે.  

કોકમ આમલી અને આમ રુ કરતા ંકોકમ ચ ડયાતા ંછે. પા ુ ં કોકમ પચવામા ંભાર, 

ઝાડાને કવનારૂ , તી ુ,ં ૂ ંુ, હલ ુ ં, ખા ું, ગરમ, ભોજન પર ચુ  ઉ પ  કરનાર, 
અ નને દ ત કરનાર તથા કફ અને વા  ુવધારનાર છે. તે હરસ, સ હણીં  અને 
દયરોગ મટાડ છે. એનાથી મળનો સડો અટક છે અને તરડા ંકાય મ રહ છે. 
કોકમને ચટણી મ પીસી, પાણીમા ંિમ  કર  સાકર નાખી શરબત બનાવી પીવાથી 
િપ ની બળતરા, અિન ા અને તરસ મટ છે. આ શરબત થો ુ  ંથો ુ  ંપીવાથી િપ ુ ં
શમન થાય છે. દહ ની મલાઈમા ંમળવીને ે સવાર-સાજં લવાથીે  ઝતાૂ  હરસ મટ છે  

કોકો (૧) એક કપ કોકો પીવાથી મગજમા ં ૩૩ % ટલો ર ત વાહ વધે છે. (૨) 

કોકો એ ટઑ સડ ટ હોવાથી પીણા તર ક લાભદાયક છે. બી ં ચોકલટે પીણા ં
કરતા ંલો-ફટ પણ છે. એક કપ કોકોમા ં૧ ામ કરતા ંપણ ઓછ  ફટ હોય છે.  

કો ુ  ંકોઠાને સ તમાં ંૃ  Ôકિપ થÕ કહ છે. કિપ એટલે વાદરાં .ં એને કોઠા ંબ ુ ભાવે છે. 

આથી  એ ુ ંનામ કિપ થ. કો ુ ં મ રુ, ખા ું, ુ ુ, સહજ કડ ુ,ં ઠં ંુ છતા ંકામશ ત 
વધારનાર, મળને રોકનાર તથા િપ , વા  ુઅને ણનો નાશ કરનાર છે. કા ુ ંકો ુ ં 
કઠં  માટ હતકર છે. ાહ , કફ તથા િવષનાશક અને વા કારકુ  છે. પા ુ ં કો ુ ં મ રુ, 
ખા ું તથા ગધીુ ં  હોવાથી ચકરાક, દોષનાશક, િવષનાશક, ાહ , ભાર, કંઠને સાફ 
કરનાર તથા કફ, વા  ુ ાસ, ખાસીં , અ ચુ  અને ષાૃ -તરસને મટાડ છે. કોઠાના 
ગભમા ંસાઈ ક એિસડ અને રાખમા ંજવખાર, ક શયમ અને લોહનો ાર હોય છે. 
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(૧) કોઠામા ંઆ ુ , મર ુ,ં કોથમીર, દ નો, ગોળ વગરે  નાખી બનાવલીે  ચટણી 
જમવાના એકાદ કલાક પહલા ંજરા જરા ચાટ ને ખાવાથી ખોરાક પરની અ ચુ  રૂ  
થાય છે, અને જઠરા ન દ ત થાય છે. (૨) કોઠ ના ંપાન હાથમા ં બૂ જ મસળ  
યાૂં  કરવાથી હડક  બધં થાય છે. (૩) કોઠાના ગભમા ંિ ક ુ ણૂ જરા જરા ચાટ ા 

કરવાથી કફથી ઉ પ  થયલે ઊલટ  બધં થાય છે. આવા દદ એ યાર પછ  દર 
ચાર--પાચં દવસે દવલનોે  હળવો રચ લવોે , ઠંૂ નાખી ઉકાળે ં ુપાણી જ પી ુ ં
અને કફકારક ગ યા, ઠડાં  અને ભાર આહાર યો બધં કરવા.ં (૪) કોઠ ના ંપાનની 
પાચં ામ ચટણી દહ મા ંમળવીે  સવાર-બપોર-સાજં લવાથીે  નવો ક નોૂ  મરડો મટ 
છે.   

કોપ ું કોપ ું અને ના ળયરે ં ુપાણી કામવધક છે. હમશાં ે  ંજ ર  માણમા ંકોપ ું 

ખાવાથી કામશ તમા ંવધારો થાય છે, અને ય તને રિત ડા માટ સ મ રાખે છે. 
કોપરાપાકના સવનથીે  ષોનીુ ુ  કટલીક જનન સબધીં ં  ફ રયાદોમા ંફાયદો થાય છે. 

કોપરલ કોપરલ ઠં ુ, મ રુ, િપ શામક, કફ કરનાર, દય અને વાળ વધારનાર, 

ચામડ ને ચમકાવનાર અને ઘા-જખમ ઝાવનારુ  છે. 

કો ં કોળાની ઘણી તો થાય છે. એમા ંરા ુ ંકો ં આપણે યા ંઉપયોગમા ંલવાયે  

છે. એને સાકર કો ં પણ કહ છે, કમ ક એમા ં ા  શકરા ચાર ટકા અને ઈ  ુશકરા 
દોઢથી બે ટકા ટલી હોય છે. આ રા ુ ંકો ં ચવધકુ , ઠં ંુ, નીુ  ૃ  કરનાર 
તથા ટદાતાુ  છે. આ ઉપરાતં ફો ફરસ, સો ડયમ, ક શયમ તથા ોટ ન કોળાની 
ત માણે વધતા-ઓછા માણમા ં હોય છે. તે શીતળ હોવાથી મના શર રમા ં



 48 

ત રક ગરમી રહતી હોય, તાવ રહતો હોય તમને ે માટ કોળા ુ ંશાક ઉ મ પ ય 
આહાર છે. આપણે યા ંપૈઠા નામની મીઠાઈ મળે છે  કોળામાથીં  બને છે. કોળાને 
હ દ મા-ંઆ ા તરફ પૈઠા કહ છે. પા ુ ં કો ં િવશષે  િપ શામક હોવાથી 
િપ િવકારોમા ં અને ખાસ કર ને એિસ ડટ વાળા માટ અકસીર છે. કો ં ખૂ 
લગાડનાર, બળ આપનાર, વજન વધારનાર, દય માટ હતકર, માનિસક અને 
તીય શ ત વધારનાર તમે જ બધી ધા ઓનુ ે વધારનાર છે. કોળાનો વધારમા ં

વધાર ઉપયોગ શાક બનાવીને કર  શકાય, પણ આ ઉપરાતં તમાથીે ં  પાક, ર બોુ  
અને મીઠાઈ પણ બનાવી શકાય. કો ં પરમ િતવધકૃ  છે, આથી માનિસક રોગોથી 
પીડાતા દદ ઓ માટ તો દરરોજ શાક ક મીઠાઈ બનાવી ખાવા લાયક છે,  ઘ ુ ંજ 
લાભ દ નીવડ છે. કા ુ ં કો ં કફકારક છે. શરદ -ઉધરસ, ડાયાબીટ સ, કફ 
િતવાળાૃ  તમે જ મદ વીે  ય તએ એ ન ખા ુ.ં પા ુ ં કો ં દરક માટ પ ય અને 

િ દોષહર છે.   

કોળાનો અવલહે  કો ં છોલી બી અને પોચો ભાગ કાઢ  નાખી દોઢ કલો ટ ુ ં

લઈ બે કલો પાણીમા ંપકાવ ુ.ં પાક યાર કપડામા ંનાખી રસ િનચોવી લવોે . રસ 
દોુ  રાખવો. પકાવલે કોળાને ગાયના ૧૭૦ ામ ઘીમા ંતાબાનાં  વાસણમા ંમધ વો 

રગં  થાય યા ં ધીુ  શકે , તમાે  ંકોળાનો દોુ  રાખલે રસ મળવીે  તમાે  ંદોઢ કલો ખાડં 
નાખી અવલહે  તૈયાર કરવો. તમાે  ંપીપર, ઠંૂ, રા ુ ં ણૂ ૪૦-૪૦ ામ તમે જ 
ધાણા, તમાલપ , એલચી, મર  અને તજ ુ ં ણૂ ૧૦-૧૦ ામ નાખી ૧૫-૨૦ િમિનટ 
ધીુ  હલાવી એક  કર ુ.ં ઠં ંુ થાય યાર તમાે  ં ૧૬૦ ામ મધ મળવે ં.ુ એને 

કોળાનો અવલહે કહ છે. એ પૌ ટક અને બળદાયક છે. િશયાળામા ંએ ુ ંસવને  ોૃ  
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અને બાળકોને બ  ુ લાભકતા છે. એનાથી ઊલટ , ઉધરસ, ાસ, દયરોગ, 
ર તિપ , િપ વર, તરસ, દાહ, દર, બળતાુ , ય અને ૃ  મટ છે. 

કોળાનો ર બોુ  મોટા રાૂ  કોળાની છાલ ઉતાર , બી તથા દરનો પોચો ભાગ 

કાઢ  નાખી, બ બે િપયા ભારના ંપતીકા ંપાડ  પાણીમા ંબાફવા.ં જરા નરમ પડ 
એટલે કપડામા ં નાખી પાણી િનતાર  કાઢ ુ.ં બાફલા ં પતીકા ં બમણી સાકરની 
ચાસણીમા ંનાખવા.ં કસર અને એલચી ઈ છા માણે નાખી શકાય. એને કોળાનો 
ર બોુ  કહ છે. 

ક ચા   કવચના વલાે  ખતરનીે  વાડો પર બૂ થાય છે, ની શ ગો પર ઝીણી 

વાટું  હોય છે. આ વાટું  શર રના સપકમાં  ંઆવતા ંખજવાળં  આવે છે. આ શ ગની 
દરના ંબીજ તે કૌચા.ં આ બીજની દર ુ ંપડ - ફાડા લાુ  કર  તનીે  વ ચનોે  
રુ  કાઢ  લવોે ,  ઝરે  હોય છે. કૌચાનાં  આ ફાડાનો ખાડ નં ે ઔષધ તર ક 

ઊપયોગ થાય છે. કૌચા ુ ં ણૂ ચાટણ અને પાક પે વપરાય છે. એ મૈ નુ શ ત 
વધારનાર, વા નાુ  રોગો મટાડનાર, િપ ને શાતં કરનાર, ર ત િવકારો મટાડનાર, 
ાનત ઓનં ેુ  બળ આપનાર, માિસક િનયિમત કરનાર, ક ટાતવ મટાડનાર, 
ત દરે  અને ર ત દરમા ં હતાવહ છે. ક ચા કળુ  કામશ ત વધાર છે. તે વાદ 

મ રુ અને કડવા,ં પચવામા ંભાર, શર રને ટુ  કરનાર વા નાશકુ , બળ આપનાર, 
વા ,ુ િપ  અને ર તના રોગોનો નાશ કરનાર છે. ક ચા અને અડદના ણોમાુ  ંઘણી 
સમાનતા છે. (૧) અડધી ચમચી કૌચાના ંબીજ ુ ં ણૂ એક લાસ ધમાૂ  ંએટ ુ ંજ 
પાણી મળવીે  ધીમા તાપે પાણી બળ  ય યા ં ધીુ  ઉકાળ ુ.ં એને ગાળ  ઠં ુ પાડ  
બે ચમચી સાકર ઉમરે  પીવાથી ુ ૃ  તથા કામશ તની ૃ  થાય છે. (૨) 
ક ચાના ંબીજના ૧૦ ામ ણનૂ ે બસો ામ ધમાૂ  ંધીમા તાપે પાણીનો ભાગ ઊડ  
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ય યા ં ધીુ  ઉકાળ  થોડ  સાકર નાખી પીવાથી થોડા દવસમા ંકામશ ત વધે છે. 
શર ર ટ ટુ  કરવા માટ આ યોગ દવસમા ંબે વખત કરવો. મને વ નદોષ 
થતો હોય ક શી ખલન થ ુ ંહોય તમણે ે આ ીરપાક સવાર-સાજં લવોે , આહારમા ં
મ રુ, ન ધ અને પૌ ટક યો લવાે .ં ચોખા, ધૂ , દહ , ઘી, માખણ, સાકર, મધ, 
અડદ, કઠોળ, સલાડ અને ફળો લવાે .ં  

ખ રૂ  ખ રૂ  ય, વા ,ુ ઊલટ  વગરે  રોગો મટાડ છે. ખ રૂ  ઠં ંુ, ર તવધક, 

વજન વધારનાર, વીયવધક, શર રની ત રક ગરમી ઘટાડનાર તથા વા  ુઅને 
િપ દોષમા ંઉપયોગી છે. ખ રૂ  ગરમ નથી પણ ઠં ંુ છે. એ અિત પૌ ટક, વીયવધક, 
બળવધક, મ રુ, દય માટ હતકાર , ચુ  ઉ પ  કરનાર, પચવામા ંભાર, ટુ  
કરનાર ઝાડાને રોકનાર તથા બળ વધારનાર છે. ખ રૂ  રચક પણ છે. રોજ રા ે 
પાચં-સાત પશીે  ખ રૂ  પલાળ  સવાર બરાબર મસળ ને તનેે પીવાથી ઝાડો સાફ 
આવે છે. િશયાળા દરિમયાન રોજ દસકે  પશીે  ખ રૂ  બૂ ચાવીને ખાઈ ઉપર એક 
લાસ ગરમ ધૂ  પીવાથી થોડા દવસમા ંજ શર રમા ં િત આવે છે અને ન ુ ંલોહ  
પદાે  થાય છે. ખ રૂ  શર રને ટ ટુ  કર છે. એ કામશ ત વધારનાર અને  દયને 
હતકાર  છે. વજન વધારવા માટ રોજ સવાર આઠ-દસ પશીે  ખ રૂ  એક લાસ 
ધમાૂ  ંઉકાળ  ઠં ુ પાડ  ધૂ  પી જ ુ ંઅને ખ રૂ  બૂ ચાવીને ખાઈ જ ુ.ં કા ં ખ રૂ  
ઉ મ ગણાય છે. ફફસામા ંપડલા ંચાદામાં ં  ંખ રુ  ઉપયોગી સહાયક ઔષધ છે. એ 
દય માટ પણ હતાવહ છે. ખ રુ  ઠં ુ, તૃ  કરનાર, પચવામા ંભાર, રસમા ંઅને 
પચી ગયા પછ  પણ મ રુ અને ર તિપ ને તનાર છે. ખ રમાુ  ંલોહત વ સારા 
માણમા ં છે, આથી લોહ ની ઉણપમા ંબ ુ સા ું છે. રોજ પાચં ખ રુ , પાચં ર 

અને વીસ ન ાુ  ા  ખાવામા ંઆવે તો શર ર ટુ  થાય છે. ખ રુ , ન ાુ  ા , 
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સાકર, મધ અને ઘી સરખા વજને લઈ બૂ ખાડં  સોપાર  વડ  લા ડુ  બનાવી 
રોજ બથીે  ણ બૂ ચાવીને ખાવી. એનાથી શર ર ટુ  થાય છે. એ ખાસીં , દમ, 
ય, એનિમયાે , કારોુ  વગરમાે  ં ઉપપયોગી છે. ખ રનોુ  આસવ ખ રાસવુ  

સ હણીમાં  ં બૂ ઉપયોગી છે. ખ રુ  અને મધ ખાવાથી ર તિપ  મટ છે.  

ખ દરા દ વાથ ખરછાલ અન િ ફળાન ભગા ખાડ  અધકચરો કો બનાવવોે ે ે ે ં ં ૂ . બ ે

ચમચી કો બ લાૂ ે સ પાણીમા ઉકાળ  એક કપ ટ  બાક  રહ યાર ઠ  પાડ  એક ં ં ંુ ુ
ચમચી વાવડ ગ  ણ અન એક ચમચી ભ◌ેસ  ઘી ઉમર  બથી ણ અઠવા ડયા ુ ું ૂ ે ં ં ે ે ં
સવાર-સાજ તાજો બનાવી પીવાથી ક ટદાયી ભગદર તથા આમણ મટ છં ં ે. એન ે
ખ દરા દ વાથ કહ છે, કમ ક ખરની છાલ એમા ય ઔષધ છે ં ેુ .   

ખપાટ(કાસકં ) આ વદમાુ  ંએને અિતબલા કહ છે. ખપાટના ં લ કાસક નાં  દાતાં  

વા ંહોવાથી એને કાસકં  પણ કહ છે. ખપાટના છોડ આખા જરાતમાુ  ંથાય છે. 
એના ં લ પીળા રગનાં  ંઅને બપોર પછ  ઊઘડ છે. તનાે  ંબીજ કાળા-ં રાૂ  ંહોય છે,  
બ રમા ં બળબીજના નામે મળે છે. ખપાટની છાલ પશાે બ વધારનાર  છે. 

માગનાૂ  ઘણા રોગોમા ંતે વપરાય છે. દાહૂ , ક ટૂ , ાવરોધૂ , અ પ તાૂ , 
બ તાુ ૂ , પથર , પરિમયો વગરમાે  ંઉપયોગી છે. ખપાટના ંબીજ ધા ટકરુ ુ  છે. 
લો હવા, ધા  ુજવી, અશ ત-નબળાઈ જવી વગરમાે  ંખપાટ વપરાય છે. એ બૂ જ 
તાકાતવા ં ઔષધ છે.  
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ખાખરો બે ચમચી ખાખરાના બીજનો કોૂ  એક લાસ પાણીમા ંધીમા તાપે ઉકાળ  

અડ ુ ંપાણી બળ  ય યાર ઉતાર  ઠં ુ પાડ  ચાર-પાચં દવસ રોજ રા ે પીવાથી 
ગોળ િમૃ  મર  ય છે.  

ખરે  એને સ તમાં ંૃ  ખદ ર કહ છે. મ યમ કદના, ખરબચડ  છાલવાળા કાટાદારં  

ખરનાે  ૃ ને આછા પીળા રગનાં  ં લો થયા પછ  ૨ થી ૪ ચ લાબીં , પાતળ , 
ચપટ  અને રાૂ  રગનીં  શ ગ થાય છે. પાનમા ંવપરાતો કાથો ખરનાે  લાકડામાથીં  
બને છે. ખરે શીતળ, દાતં માટ હતકર, ખજવાળં , ખાસીં -ઉધરસ, ગ ં બસીે  જ ુ,ં 
ગળાનો સોજો અને અ ચનોુ  નાશ કર છે. એ કડ ુ,ં ૂ ંુ, મદનાે શક, િમનાશકૃ , 
મહનોે  નાશ કરનાર, મોઢાના ંચાદાં ,ં સોજો, કોઢ, આમ, િપ  અને ર તના રોગો, 

પાં ુ તથા વચા રોગો મટાડ છે. ચામડ ના રોગો ુ ંખરે સવ મ ઔષધ છે. (૧) 
ખરનીે  છાલ ુ ં ણૂ ણથી ચાર ામ સવાર, બપોર, સાજં પાણી સાથે ફાકવાથી 
ચામડ ના રોગો મટ છે. આખા શર ર ચામડ નો રોગ સર  ગયો હોય તો ખરનીે  
છાલનો ઉકાળો પાણીમા ંનાખી નાન કર ુ.ં (૨) ચામડ માથીં  પાણી, પ ુ, લોહ  ક 
કફ ઝમતા ં હોય તો ખરનીે  છાલના ઉકાળાથી ખરાબ ચામડ - ણ ધોવા. (૩) 
કોઢવાળ  કોઈ પણ ય ત નાહવામા,ં પીવામા ંઅને આહારમા ંખરનોે  જ ઉપયોગ 
કર તો તે રોગ તુ  બને છે. સફદ કોઢના દદ એ લાબાં  સમય ધીુ  સવાર-સાજં 
ખરનીે  છાલનો ઉકાળો પીવો અને ખરનીે  છાલનો ઉકાળો નાખલાે  પાણીથી નાન 
કર ુ.ં (૪) શનૈમહ નામના મહમાે  ં ૂ  ધીર ધીર અને થો ુ  ંથો ુ  ંઆવે છે. એ કફથી 
થાય છે. તથા ૌ મહે  વા થીુ  થાય છે. આ બનેં મેહમા ં૧૦ ામ ખરનીે  છાલનો 
કોુ  બે કપ પાણીમા ંધીમા તાપે અડધાથી પોણા ભાગ ુ ંપાણી બળ  ય યા ં ધીુ  

ઉકાળ , ઠાર ને ગાળ  રોજ સવાર-સાજં તા ુ  ંબનાવી પીવાથી લાભ થાય છે. (૫) 
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ખરનીે  છાલનો ઉકાળો મ મા ં ભર  રાખવાથી દાતનાં  રોગો, દાતનોં  ઃખાવોુ , 
ર ત ાવ, મ માથીં  વાસ આવવી વગરે  મટ છે. (૬) ખરનાે  નીૃ  િવત થિતમા ં
ઝાડની વચમા ં દરતીુ  ર તે  કાથો તૈયાર થાય છે તનેે Ôખરસારે Õ કહ છે. દરરોજ 
સવાર, બપોર, સાજં છ ચોખાભાર ખરસારે  અડધી ચમચી મધમા ં ચાટવાથી 
હાથીપ  ુમટ છે. (૭) ખરસારે  ૂ ંુ હોવાથી ગભાશય ઢ ુ ંથઈ ગ ુ ંહોય તો તેને 
વ છ કર  િશિથલતા રૂ  કર છે. ક વાવડૂ , અિત સભોગં  ક દર વી યાિધને 
લીધે ગભાશય ઢ ુ ંપડ  ય છે. એમા ંખરસારનોે  ઉપયોગ આશીવાદ સમાન છે, 
કમક એનાથી ગભાશય મજ તૂ થાય છે. ખ દરા ર ટ એમા ંખરે યુ  ઔષધ છે. 
એની મા ા ચારથી છ ચમચી સવાર-સાજં. એ મહા ુ ઠ્-લ સીે , અ દુ, પા રોગં ુ , 
કાસ-ઉધરસ, ાસ, િમૃ , ગાઠં, સવ કારના કોઢ અને ર ત બગાડમા ં હતાવહ છે. 
ખ દરા દવટ  ૧૦૦ ામ ખરસારે  તથા ક રૂ, સોપાર , યફળ, ચણકબાબ અને 
એલચી દરક ૨૦-૨૦ ામના િમ ણના બાર ક ણમાૂ  ંપાણી મળવીે  ચણાના દાણા 
વડ  બનાવલીે  ગોળ ને ખ દરા દવટ  કહ છે. આ ણચાર ગોળ  સવાર, બપોર, 

સાજં મ મા ંરાખી ધીમે ધીમે સવાથીૂ  કૂ  ઉધરસ, અવાજ બસીે  જવો, મ મા ંચાદા,ં 
ભ, દાતં, દાતનાં  ં પઢાનીે ં  તકલીફ મોળ આવવી વગરમાે  ં ફાયદો થાય છે. 

ખ દરા દવટ  બ રમા ંતૈયાર પણ મળે છે.  

ગજપીપર ચવકના ફળને ગજપીપર કહ છે. તે તીખી, વા  ુતથા કફ હરનાર , 

જઠરા નને દ ત કરનાર, તમે જ ઉ ણ હોવાથી અિતસાર, ાસ, કઠનાં  રોગો અને 
પટનાે  િમઓનૃ ે મટાડ છે. લ ડ પીપર કરતા ંગજપીપર થોડ  મોટ  હોય છે અને 
બનનાં ે  ણોમાુ  ંપણ બ ુ થો ુ  ં તર રહ ં ુછે.  
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ખરે  એને સ તમાં ંૃ  ખદ ર કહ છે. મ ય્મ કદના, ખરબચડ  છાલવાળા કાટાદારં  

ખરનાે  નૃ ે આછા પીળા રગનાં  ં લો થયા પછ  ૨ થી ૪ ચ લાબીં , પાતળ , 
ચપટ  અને રાૂ  રગનીં  શ ગ થાય છે. પાનમા ંવપરાતો કાથો ખરનાે  લાકડામાથીં  
બને છે. ખરે  શીતળ, દાતં માટ હતકર, ખજવાળં , ખાસીં -ઉધરસ, ગ ં બસીે  જ ુ,ં 
ગળાનો સોજો અને અ ચનોુ  નાશ કર છે. એ કડ ુ,ં ૂ ંુ, મદનાશકે , િમનાશકૃ , 
મહનોે  નાશ કરનાર, મોઢાના ંચાદાં ,ં સોજો, કોઢ, આમ, િપ  અને ર તના રોગો, 

પાં ુ તથા વચા રોગો મટાડ છે. ચામડ ના રોગો ુ ંખરે સવ મ ઔષધ છે. (૧) 
ખરનીે  છાલ ુ ં ણૂ ણથી ચાર ામ સવાર, બપોર, સાજં પાણી સાથે ફાકવાથી 
ચામડ ના રોગો મટ છે. આખા શર ર ચામડ નો રોગ સર  ગયો હોય તો ખરનીે  
છાલનો ઉકાળો પાણીમા ંનાખી નાન કર ુ.ં (૨) ચામડ માથીં  પાણી, પ ુ, લોહ  ક 
કફ ઝમતા ં હોય તો ખરનીે  છાલના ઉકાળાથી ખરાબ ચામડ - ણ ધોવા. (૩) 
કોઢવાળ  કોઈ પણ ય ત નાહવામા,ં પીવામા ંઅને આહારમા ંખરનોે  જ ઉપયોગ 
કર તો તે રોગ તુ  બને છે. સફદ કોઢના દદ એ લાબાં  સમય ધીુ  સવાર-સાજં 
ખરનીે  છાલનો ઉકાળો પીવો અને ખરનીે  છાલનો ઉકાળો નાખલાે  પાણીથી નાન 
કર ુ.ં (૪) શનૈમહ નામના મહમાે  ં ૂ  ધીર ધીર અને થો ુ  ંથો ુ  ંઆવે છે. એ કફથી 
થાય છે. તથા ૌ મહે  વા થીુ  થાય છે. આ બનેં મહમાે  ં૧૦ ામ ખરનીે  છાલનો 
કોુ  બે કપ પાણીમા ંધીમા તાપે અડધાથી પોણા ભાગ ુ ંપાણી બળ  ય યા ં ધીુ  

ઉકાળ , ઠાર ને ગાળ  રોજ સવાર-સાજં તા ુ  ંબનાવી પીવાથી લાભ થાય છે. (૫) 
ખરનીે  છાલનો ઉકાળો મ મા ં ભર  રાખવાથી દાતનાં  રોગો, દાતનોં  ઃખાવોુ , 
ર ત ાવ, મ માથીં  વાસ આવવી વગરે  મટ છે. (૬) ખરનાે  નીૃ  િવત થિતમા ં
ઝાડની વચમા ં દરતીુ  ર તે  કાથો તૈયાર થાય છે તનેે Ôખરસારે Õ કહ છે. દરરોજ 
સવાર, બપોર, સાજં છ ચોખાભાર ખરસારે  અડધી ચમચી મધમા ં ચાટવાથી 
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હાથીપ  ુમટ છે. (૭) ખરસારે  ૂ ંુ હોવાથી ગભાશય ઢ ુ ંથઈ ગ ુ ંહોય તો તનેે 
વ છ કર  િશિથલતા રૂ  કર છે. ક વાવડૂ , અિત સભોગં  ક દર વી યાિધને 
લીધે ગભાશય ઢ ુ ંપડ  ય છે. એમા ંખરસારનોે  ઉપયોગ આશીવાદ સમાન છે, 
કમક એનાથી ગભાશય મજ તૂ થાય છે. ખ દરા ર ટ એમા ંખરે યુ  ઔષધ છે. 
એની મા ા ચારથી છ ચમચી સવાર-સાજં. એ મહા ઠુ -લ સીે , અ દુ, પા રોગં ુ , 
કાસ-ઉધરસ, ાસ, િમૃ , ગાઠં, સવ કારના કોઢ અને ર ત બગાડમા ં હતાવહ છે. 
ખ દરા દવટ  ૧૦૦ ામ ખરસારે  તથા ક રૂ, સોપાર , યફળ, ચણકબાબ અને 
એલચી દરક ૨૦-૨૦ ામના િમ ણના બાર ક ણમાૂ  ંપાણી મળવીે  ચણાના દાણા 
વડ  બનાવલીે  ગોળ ને ખ દરા દવટ  કહ છે. આ ણચાર ગોળ  સવાર, બપોર, 

સાજં મ મા ંરાખી ધીમે ધીમે સવાથીૂ  કૂ  ઉધરસ, અવાજ બસીે  જવો, મ મા ંચાદા,ં 
ભ, દાતં, દાતનાં  ં પઢાનીે ં  તકલીફ મોળ આવવી વગરમાે  ં ફાયદો થાય છે. 

ખ દરા દવટ  બ રમા ંતૈયાર પણ મળે છે.  

ગજપીપર ચવકના ફળને ગજપીપર કહ છે. તે તીખી, વા  ુતથા કફ હરનાર , 

જઠરા નને દ ત કરનાર, તમે જ ઉ ણ હોવાથી અિતસાર, ાસ, કઠનાં  રોગો અને 
પટનાે  િમઓનૃ ે મટાડ છે. લ ડ પીપર કરતા ંગજપીપર થોડ  મોટ  હોય છે અને 
બનનાં ે  ણોમાુ  ંપણ બ ુ થો ુ  ં તર રહ ં ુછે.  

ગરમાળો  ગરમાળો ૧૦થી ૨૫ ટ ુ ંઝાડ છે. તને ે ં  ુ વા ંપણ તનાથીે  મોટા ં

અણીવાળા,ં એક બા ુ વાળાું  ંઅને બી  બા ુ ખરબચડા ંપાન થાય છે. ઉનાળામા ં
પીળા રગનાં  ં કળુ  છાદારુ  લ આવે છે. લ ખર  પડ  લાબીં  લીલા રગનીં  
શ ગો આવે છે,  ઠાથીુ  પણ વ  ુ દ  અને દોઢથી બે ટ લાબીં  હોય છે. તે 
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પાક  જતા ં કાઈનૂ ે કાળ  પડ  ય છે. તનીે  દરનો માવો કાઈૂ  જઈને બી ટા ં
પડ  જતા ં ઘરાનીૂ  મ આ શ ગો ખખડ છે. આ માવો મીઠો હોય છે. એને 
ગરમાળાનો ગોળ કહ છે. આ ગોળ મળશોધક છે. તે પટમાે  ંગડગડાટ કરતો નથી.  

ગળો ગળોના સવનથીે  રબાઈ રબાઈને મરવા ુ ંબન ુ ંનથી. એના ંપાન મ રુ 

હોય છે. આથી એના ંપાન ુ ંશાક બૂ વા દ ટ લાગે છે,  તાવમા ંઉ મ છે. ગળો 
તીખી, કડવી, પચી ગયા પછ  મ રુ, રસાયન, મળને રોકનાર, રુ , ઉ ણ, 
પચવામા ંહલક , બળ આપનાર, જઠરા નને દ ત કરનાર, િ દોષ ન તથા આમ, 
તરસ, બળતરા, મહે, કોઢ, ઉધરસ, ર તા પતા-પાં ુ, કમળો, ઠુ , વાતર ત, િમૃ , 
વર, ઊલટ , ઉબકા, દમ, હરસ, ક ટૂ  અને દયરોગને મટાડનાર છે. ગળોનો 
રસ ણ ચમચી અને ગળો ુ ં ણૂ અડધીથી એક ચમચી સવાર, બપોર અને રા ે 
લે ં.ુ કોઈ પણ ૃ  પર ચડલી ગળો ઔષધમા ંવાપર  શકાય, પરં  ુલીમડા પર 
ચડલી ગળો ઉ મ ગણાય છે. તા  લીલી ગળો મળે તો તનોે  ઉપયોગ કરવો, 
ન હતર કૂ  ગળો ુ ં ણૂ વાપર  શકાય. બ રમા ંગળોની ગોળ  Ôસશમનીં  વટ Õ 
નામે મળે છે. સશમનીં  એટલે  વધલાે  દોષોને ઓછા કર અને ઓછા હોય તો 
સમાન કર. એની એક એક ગોળ  સવાર, બપોર અને સાં  લવીે  જોઈએ. લીમડા, 
બાવળ ક બા પર ચડલી ગળોની વલે વધાર ણકારુ  ગણાય છે, તમાે  ંપણ 
લીમડા  પરની ઠે . ગળો ુ ં ણૂ એક ચમચી અને રસ બથીે  ણ ચમચી સવાર-
સાજં લઈ શકાય. (૧) ગળો, ધાણા, લીમડાની તરછાલ અને 
રતાજળં (ર તચદનં )નો ઉકાળો સવાર-સાજં પીવાથી જઠરા ન દ ત થઈ સવ 
કારના તાવ મટ છે. (૨) ગળોનો રસ સાકર નાખી પીવાથી અ લિપ  તરત જ મટ 

છે અને િપ થી થતી ઊલટ  ત કાળ શાતં થાય છે. (૩) ગળોના બે ચમચી રસમા ંબે 
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ચમચી મધ નાખી પીવાથી ણે દોષોથી થતી ઊલટ  મટ છે. (૪) ગળોનો રસ 
અથવા ગળોનો ઉકાળો અડધો કપ સવાર-સાજં પીવાથી અને મા  મગના પૂ અને 
ભાત પર રહવાથી કોઢમા ંએકદમ ફાયદો થાય છે. (૫) ગળોના રસમા ંમધ અથવા 
સાકર નાખી પીવાથી કમળો જલદ  મટ છે. (૬) ગળો અને િ ફળાના ઉકાળામા ંમધ 
અને પીપર ુ ં ણૂ નાખી સવાર-સાજં પીવાથી સવ કારના ન રોગે  મટ છે.   

ગઠોડાં  ~ÉÒ÷~É†Ò÷÷©ÉÚ³ના ગઠોડાં  જઠરા નને દ ત કરનાર, લ ,ુ તીખા, 

ઉ ણ, ુ , િપ  કરનાર અને મળને ભદનારે -તોડ ને કાઢનાર છે. તે કફ, વા ,ુ 
ઉદરરોગ, બરોળની િવ િતૃ , ગસૅ , આફરો, િમૃ , ાસ અને યમા ં હતાવહ છે. 
મગજની િનબળતા, ઉ માદ, વાત કોપ, તૂાના રોગો, માિસક ઓ  ં આવ ુ,ં 
િન ાનાશ, ઉધરસ, ાસ વગરમાે  ં િવ ભ  ર તે યો ય છે. અનકે  આ વદકુ  
દવાઓમા ંતે વપરાય છે. અ ણ, આફરો, અ ચુ , પટમાે  ંવા નોુ  ગોળો ચડવો વગરે  
પટનીે -પાચનની તકલીફોમા ંતમે  જ ઉપરો ત રોગોમા ંગઠોડાં ં ુપા ચમચી ણૂ બે 
ચમચી મધમા ં િમ  કર  સવાર-સાજં ચાટ  જ ુ.ં આ બધી તકલીફો શાતં થઈ જશે. 
લો બી.પી. અને દયરોગમા ંપણ આ ઔષધ ઉપચાર ફાયદો કર છે.  

ગાજર ગાજરમાથીં  િવટાિમન ÔએÕ મળે છે,  રોગ િતકારક શ તમા ંવધારો કર 

છે. દરરોજ એક કપ રાધલાં ે  ંગાજર ખાવા ંજોઈએ. રાધવાથીં  ગાજરના કડક કોષો 
નરમ અને વાળાું  બને છે. તથીે  ગાજરમાથીં  મળતા ં પૌ ટક ત વો શર રમા ં
બરાબર શોષાય ય છે અને તનોે  રુ રૂો લાભ આપણે મળવીે  શક એ છ એ. 
ગાજર મ રુ, સહજ કડવા,ં રાુ ,ં તી ણ, ઉ ણ, અ નને દ ત કરનાર અને 
પચવામા ં હલકા ં છે. એ ઝાડાને રોકનાર, ર તિપ ત્, હરસ, સ હણીં , વા ,ુ કફ, 



 58 

ર તા પતા અને રતાધણાપણાનં ે મટાડ છે. સો  આ યા હોય તો નમક અને ખટાશ 
વગર ુ ંગાજર ુ ંશાક દરરોજ ખાવાથી લાભ થાય છે. ાસ અને હડક મા ંગાજરના 
રસના ં પાચં-સાત ટ પા ં નાકમા ં નાખવાથી લાભ થાય છે. ઘી ક તલના તલમાે  ં
ગાજર ુ ંશાક દાડમનો રસ નાખી દહ  સાથે ખાવાથી હરસ મટ છે.   

ગાય ુ ંઘી  એ મરણ શ ત, ુ , જઠરા ન, વીય, ઓજસ, કફ તથા મદને ે 

વધારનાર છે. તે વા ,ુ િપ , ઝરે, ઉ માદ, શોષ તથા તાવનો નાશ કર છે. પચી 
ગયા પછ  મ રુ અને ખ માટ હતકાર  છે. એ માટ એને પગના તળયે ઘસ ુ ં
જોઈએ. જો ખો નબળ  હોય, તમાે  ંદાહ અને ખજવાળં  હોય તો ગાય ુ ંઘી લાબાં  
સમય ધીુ  ૧૫ િમિનટ ઘસ ુ.ં ખ તજ વીે  અને વ થ બની જશે. એનો અખડં 
દવો યા ંચા  ુહોય યા ંકોઇ ઝરે  જનાવર રહ ં ુનથી. ૧૦ ામ ઘીના દ વાથી ૧ 
ટન ઑ સજન મળે છે. ઘીના ંટ પા ંસવાર નાકમા ં કવાથીૂ  કફ ન હ થાય, બપોર 
કવાથીૂ  િપ  અને સાં  કવાથીૂ  વા  ુથશે ન હ. શરદ  માથાનો ખાવોુ  અને 
અિન ા મટાડવા ગાય ુ ંઘી ઉ મ છે. પગના તળયે ઘી ઘસવાથી ઘ સાર  આવે 
છે. આપણા આહારમા જો ઘીં , તલે, માખણ વા નહ યો ત ન બધ કર  દવામા ં ે ં ં
આવ તો શર રમા વાે ં ની ુ ૃ , મદા નં , શતાૃ , કતા તથા વા ની ના કારણ ુ ુ ૃ ે
થતા આવશે , ઉતાવળાપ ુ,ં કપ અન ઉ માદ વી િવ િતઓ ઉ પ  થાય છં ે ેૃ . વા  ુ
િતવાળા માટ એટલ જ ઘી  સવન અ યત જ ર  છૃ ે ં ે ં ેુ . ઘી મ યની ાનશ તુ , 
િતૃ , ુ , હમત અન બળ વધાર છ તમ જ ે ે ે શર રન પોષણ આપનાર ઠ ત વ ે ે

છે. ત િપત થયલા વા  શમન કર છે ે ં ેુ ુ ુ . ીણ થયલા કફન વધાર છ તથા ે ે ે
જઠરા નન દ ત કર  િપ  માણ ળવ છે ં ે ેુ . આમ શર રના વાતં , િપ  અન ે
કફ ણ દોષ માટ ઘી પોષણ પ હોવાથી ઠ ટોિનક છે ે ે. એક વષ  ઘી ણૂ ુ ં ે 
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દોષો મટાડ છે. ત છાે ૂ , કોઢ, ઝરે, ઉ માદ, અપ માર-વાઈ તથા િતિમર( ખનો 
એક રોગ)નો નાશ કર છે. આ   ઘી ધીમ ધીમ જઠરા ન દ ત કર છ અન ુ ું ં ે ે ે ેૂ
આમનો નાશ કર છે. તમ જ કોઢે , ન ળે ૂ , કણ ળૂ, છાૂ , સો , હરસ, 
ઉ માદરોગ અન યોિનદોષમા ફાયદાકારક છે ં ે. આ વદમા ય આઠ કારના ઘીનો ુ ું ં
ઉ લખ કરવામા આ યો છે ં ે. આ દરક ઘી મ મ વધાર ના થાય તમ તમ ત ં ે ે ેૂ
વધાર ણકાર  બન છે ેુ , પર  રો જદા આહારમાં ંુ , તપણમા,ં પ ર મ કયા બાદ 
બળના યમા,ં પા રોગં ુ , કમળો, ન રોગ તથા સામા ય વ થ મ ય માટ તો ે ુ
તા  ઘી જ સવ ઠ ગણાય છુ ં ે ે. ઔષધોપચારની ટએ જ  ઘી વધાર હતકાર  ૃ ૂ ુ ં
છે. રો જદા ઉપયોગમા ન  ઘી ણકાર  છં ં ેુ ુ .   

ગાય ુ ંછાણ  ૧૦૦ ામ ગોબર રસ અને ૩૦૦ ામ તલ ુ ંતલે  મા  તલે બાક  

રહ યા ં ધીુ  ઉકાળ ુ.ં એ તલનાે  ંરા ે ખમા ંટ પા ં કવાથીૂ  ચ મા રૂ  થાય છે. 

ગાય ુ ં ધૂ  હળદર નાખી પીવાથી વરપટ નાે  રોગ મટ છે. એમા ંગાય ુ ંઘી 

નાખી સાં  પીવાથી કમજોર  અને કબ જયાત રૂ  થાય છે. ગાયના ધૂ ુ ં દહ  
બનાવી એની છાસમા ંમીઠો લીમડો નાખી પીવાથી કૉલ ટરોલે  અને ડાપ ુ ંમટ છે. 

દાું  ંપાકા ં દાું  ંમ રુ, ચીકણા,ં પચવામા ંભાર અને ઠડાં  ંછે. પાકા ં દાુ ું  ંઘીમા ં

વઘાર ં ુશાક ખાવાથી િપ ને લીધે શર રના ઉપરના ક નીચનાે  માગ ક િછ ોથી 
લોહ  નીકળ ુ ંહોય, નસકોર  ટતી હોય તો તે મટ છે. આવા દદ એ તીખા- ગરમ 
પદાથ  ન ખાવા. મોટા ં દાું  ં વધકુ  અને કામવધક છે. દાનીું  સીઝનમા ં રોજ 
બથીે  ણ પાકા ં દાું  ંખાવા.ં  
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ગળૂ  ગળૂ  બ ુ મ ઘો મળતો હોવાથી એમા ંભળસળનીે ે  શ તા રહ છે. રોગ 

મટાડવામા ં ગળૂ  સાવ િન ફળ ય તો એ બનાવટ  હોવાની શ તા છે. વળ  
ગળસવનૂ ે  વખતે પરહજ અ યતં જ ર  છે. એમા ંખાટા, તીખા પદાથ , પચે ન હ 

તવાે  ભાર પદાથ , થાક  જવાય તવીે  િ ઓૃ , તડકો, સોુ , મૈ નુ અને શરાબના 
યાગનો સમાવશે થાય છે. ગળનીૂ  કસોટ  ગળૂ  એક વન પિતનો ગધીુ ં  દરું  
છે. સાચો ગળૂ  અ નમા ંનાખતા ંવત બળ  ય છે, તથા ગરમ પાણીમા ંતરત જ 
ઓગળ  ય છે. નકલી ગળમાૂ  ંઆમ બન ુ ંનથી.  

ગોખ ું ચોમાસામા ંગોખ નાુ  વલાે  જમીન પર પથરાયલાે  જોવા મળે છે. તનાે  ંપાન 

નાના ંનાના ંહોય છે. તને ે ચણા વડા ંક તથીે  નાના ંફળ બસેે છે, ના ઉપર કાટાં  
હોય છે. ફળ તા ં હોય યાર લીલા રગનાં  ંઅને કાતાૂ  ંકઠણ અને સફદ બને છે. 
ગોખ ું ઠં ુ છે, આથી પશાબનાે  દરક તના રોગોમા ં બૂ સા ું કામ આપે છે. પશાબે  
ઓછો આવવો, પશાબે  ન આવવો, પશાબે  અટક  અટક ને આવવો, પશાબમાે  ં
બળતરા થવી, પશાબે  ગધવાળોુ  ક ડહોળો આવવો વગરમાે  ંગોખ ું ઉપયોગી છે. તે 

િપડૂ  અને ાૂ શયને કાયશીલ રાખે છે. આથી પથર ના રોગીને તથા કડની 
બગડ  હોય તવાે  રોગીઓ પણ તે ં ુસવને  કર  લાભ મળવીે  શક. ગોખ નું ે કવીૂ , 
ખાડં , ણૂનો ઉપયોગ કરવો. ગોખ ું ગાધંીની કાનુ ે મળે છે. તૈયાર ણૂ દવાવાળા 
વચેે છે. ૩-૩ ામ એટલે ક એક નાની ચમચી ટ ુ ં દવસમા ંબથીે  ણ વાર પાણી, 
સાકર, ધૂ , ઘી ક મધ સાથે લઈ શકાય. ગોખ ું કામશ ત વધારનાર, દયરોગનો 
નાશ કરનાર, વા નાશકુ , અને વ  ુ માણમા ંલવાથીે  રચક÷ છે. (૧) સવ કારના 
મહમાે  ંઅને ો ટટના સો મા ંગોખ ું આપ ુ.ં (૨) ૂ  અ લતાવા ં હોય યાર 

ગોખ ું સાથે જવખાર અપાય છે. (૩) કડનીના સો મા ં ૂ  ારવા ં, ગધવાુ ં 
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તથા ડહો ં હોય યાર ગોખ નાુ  ઉકાળામા ંશીલા ત મળવીને ે આપ ુ.ં (૪) એક 
ચમચી સરખા ભાગે બનાવલે ગોખ ું અને તલ ુ ં ણૂ અને એક ચમચી મધને 
બકર ના ધૂ  સાથે લવાથીે  હ તમૈ નથીુ  આવલીે  નબળાઈ-ન સકતાું  રૂ  થાય છે. 
(૫) અડધી ચમચી ગોખ ું ં ુ ણૂ એક ચમચી મધ સાથે દવસમા ં ણ વાર ચાટ  
ઉપર એક લાસ ઘટે ં ુ ધૂ  પીવાથી પથર  ટૂ  જઈ ૂ  માગ બહાર નીકળ  ય 
છે. આ યોગ મા  સાતથી દશ દવસ જ કરવો. (૬) બસો ામ ધમાૂ  ંએટ ુ ંજ 
પાણી અને એક ચમચી ગોખ ું ં ુ ણૂ નાખી ધીમા તાપે ઉકાળ  પાણીનો ભાગ ઊડ  
ય એટલે ઉતાર  ઠં ુ પડ  ે પીવાથી મૈ નશ તુ  વધે છે. સવાર-સાજં તા ુ  ં

બનાવીને પી ુ.ં સાકર પણ નાખી શકાય. (૭) ગોખ ું અને અ ગધાં ં ુ૫થી ૭ ામ 
ણૂ એનાથી બમણી સાકર સાથે ક બે ચમચી મધ સાથે લવાથીે  શર ર ટુ  થાય 

છે, શાર રક શ ત તથા કામશ ત વધે છે. (૮) ગોખ નાું  પચાગનોં ં  ૧૦ ામ કોૂ  
નાખી અડ ુ ંપાણી બાળ ને બનાવલોે  ઉકાળો સવાર-સાજં પીવાથી માગનાૂ  રોગો 
મટ છે. (૯) ગળો, ગોખ ું અને આમળાના સમાન ભાગે બનાવલાે  ણનૂ ે રસાયન 
ણૂ કહ છે. શર રમા ંગમે યા ંદાહ, બળતરા, અશ ત રહતી હોય તો સવાર, બપોર, 

સાજં અડધી ચમચી ણૂ ફાક  ગાય ુ ંતા ુ  ં ધૂ  પી ુ.ં આહારમા ંતીખી, ગરમ ચીજો 
બધં કરવી. (૧૦) દર  મા ંમાથા, દાઢ , છૂ, ખ વગરે  પરના વાળ ખર  ય 
છે, તમાે  ંગોખ ું અને તલના ં લ સરખા ભાગે લસોટ  મધ, ઘીમા ંમળવીે  લપે કરવો.  

ગોરખ ડંુ  (૧) ગોરખ ડ નોું  અડધીથી એક ચમચી રસ જરાક ગરમ કર  
બથીે  ણ કાળા ંમર ુ ં ણૂ નાખી પીવાથી મા ુ ં ઃખવાનોુ  યાવતનોૂ  રોગ 
મટ છે. યાવતનાૂ  રોગમા ંસવાર મ મ યૂ ચડ તમે આખા માથાનો 
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ઃખાવોુ  વધતો ય અને બપોર પછ  મ મ યૂ નમતો ય તમે તમે 
ઃુ ખાવો ઘટતો ય છે.   

ગોળ આહારમા ંમીઠાશ માટ ખાડનં ે બદલે ગોળનો જ વ માુ  ંવ  ુઉપયોગ કરવો 

જોઈએ. ગોળ પચવામા ંહલકો, વાદમા ંમીઠો હોવાથી િપ નાશક, ન ધ હોવાથી 
વા નાશકુ  તથા ગરમ હોવાથી કફનાશક છે. આમ ગોળ ુ ંિનયિમત સવને  કરવાથી 
કોઈ દોષ ઉ પ  થતો નથી.  ગોળ જઠરા ન દ ત કરનાર, વજન વધારનાર, 
ર તદોષનો નાશ કરનાર, વીયવધક, વા ,ુ િપ  અને કફ એમ ણે દોષ રૂ  
કરનાર, થાક રૂ  કરનાર, ર ત, માસં, મદે અને મ ની ૃ  કરનાર છે. ગોળમા ં
ક યમ અને ફો ફરસ સારા માણમા ં હોવાથી હાડકાની ટુ  અને ૃ મા ંસારો 
ફાળો આપે છે. એ શર રની સાતે ધા ઓુ-રસ, ર ત, માસં, મદે, અ થ, મ  અને 
નીુ  ૃ  કર છે. ગોળને દાુ  ં દાુ  ંઅ પાનોુ  સાથે લવાથીે  દોુ  દોુ  ણુ આપે 

છે. આ ુ  સાથે કફ, હરડ સાથે િપ  અને ઠંૂ સાથે લવાથીે  સઘળા કારના વા  ુ
મટાડ છે. ફળ, અડદ, ધૂ  ક તલ સાથે ગોળ ખાવો ન જોઈએ. એક વષ નોૂ  ગોળ 
પચવામા ં હલકો, વજન વધારનાર, ટકારકુ , મ રુ, જઠરા ન વધક, જમવામા ં
ચુ  ઉ પ  કરાવનાર, ર તદોષનો નાશ કરનાર, દય માટ હતકાર , િ દોષનાશક, 
મનાશક અને પ ય ઔષધ તમે જ આહાર છે. વાસ, ઉ ગરો ક પ ર મ વા 

કોઈપણ કારણથી શર ર એકદમ થાક  ગ ુ ંહોય તો ગોળ ુ ંશરબત પી ુ.ં શરબતમા ં
બી ં પૌ ટક યો પણ ઉમરે  શકાય. બળુ  શર ર હોય, ાસ તથા છાૂ  રોગ 
હોય, બૂ જ મહનત ં ુકામ ક  ુહોય, પથર નો રોગ હોય, ણ વર રહતો હોય 
તથા ર તિપ , બળતરા, તરસ ક યરોગ થયો હોય તો તમાે  ં ગોળ ુ ં સવને  
હતકાર  છે.     
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ઘ ના જવારા ઘ ના જવારાનો તાજો રસ િનયિમત લવાથી શર રમા નવચતન ે ં ે

આવ છે ે, નવા કોષ આવ છે ે, રોગ િતકારક શ ત વધ છ અન ક સર મટાડવામા ે ે ે ં
ઉપયોગી થાય છે.  

ઘરગ  ુ ઉપાયો (૧) ઘરમા ં પડ  રહલી વધારાની દવાની ગોળ  વાસણ 

માજવાનાં  પાઉડરમા ંભળવવાથીે  વાસણ ચકચ કત થાય છે. (૨) અઠવા ડયામા ંએક 
વખત ખાટ  છાસથી મા ુ ંધોવાથી શ નીે ુ  જ ર પડતી નથી. (૩) તા  ા નો રસ 
મશીનથી કાઢવા કરતા ંસહજ પાણી નાખી િમ ચરમા ંવાટ  િનચોવી ક ગળણીથી 
ગાળ  લવાથીે  વ  ુ રસ નીકળે છે. (૪) બપોર જમીને પદરં  િમિનટ વામ ીુ  
કરવાથી ખાવા ુ ંપચી ય છે. (૫) બાર મા ં લસીનાુ  ં ડાુ ં  ં કાવાથીૂ  ઘરમા ંમ છર 
આવતા નથી.   

ઘી ઘી પરમ િપ શામક છે. એ અનકે  રોગોમા ંલાભકારક છે. ગાય ુ ંઘી સૌથી 

ઉ મ છે. એ મરણશ ત, ુ , જઠરા ન, વીય- ુ , ઓજ, મદે અને કફ વધારનાર 
છે. તે િપ , વા ,ુ િવષ-ઝરે, શોષ, ઉ માદ, ત રક ગરમી-દાહ, ઊલટ , ઊબકા, 
અ ચુ , તાવ, ખના રોગો, અપચો વગરે  મટાડ છે. તે ચાર કારના નહોે (ઘી, 
તલે, વસા અને મ )મા ંસવ મ છે. ઘી શીતળ-ઠં ુ, વાદમા ંમ રુ, પચી ગયા 
પછ  પણ મ રુ છે. તે સહ વી ્ય(હ રો શ તઓથી તુ ) અને 
કમસહ તૃ (હ રો કમ કરનાર) કહવા ં ુ છે. વળ  તે ઉ મ ચ યુ - ખને માટ 
અ યતં હતાવહ છે. (૧) િપ થી પટમાે ,ં ખોમા,ં પગના તળયે, હાથમા ંમ મા,ં 

માગૂ  ક મળમાગ બળતરા થતી હોય તો પગના તળયે ગાય ુ ં 
ઘી ઘસવાથી મટ છે. (૨) પટમાે ,ં છાતીમા,ં ગળામા,ં પશાબમાે ,ં મળમાગ ક યોિનમા ં
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િપ કોપથી બળતરા થતી હોય તો એક ચમચી સાકર અને એક ચમચી શતાવર ને 
ગાયના ઘીમા ં િમ  કર  સવાર-સાજં ચાટવાથી થોડા દવસમા ંઆરામ થાય છે. આ 
ઉપચાર વખતે એક એક લાસ ગાય ુ ં ધૂ  સવાર-સાજં પી ુ.ં તીખી, તળલીે , ખાટ  
અને ખાર  ચીજો ખાવી ન હ. શતાવર  ન મળે તો એકલા ંઘી-સાકર ચાટવા ંઅને 
એક લાસ ના ળયરે- ોફા ુ ંપાણી પી ુ.ં  

ચણા ચણા બૂ પૌ ટક છે. તે મીઠા, વાતકર, રોચક, ખાૂ , હલકા, ઠડાં , ગડગડાટ 

કરનાર રગં  ધારનારુ  અને બળવધક છે.  તે કમળો, માથાનો ુ :ખાવો, ર તિપ , 
કફરોગ, િપ રોગ વાત વગરમાે  ંફાયદાકારક છે. (૧) રા ે ૫૦ ામ ચણા ક ચણાની 
દાળ પલાળ  સવાર નરણા કોઠ બૂ ચાવીને ખાવા. મા  એક મ હનાના યોગથી 
જ બૂ લાભ થશે. આ યોગ દરિમયાન બ  ુખા ુ ંન હ. વારવારં  ક આચર ચરુ  
ખા ુ ંન હ. ન હતર ચણા પચશે ન હ અને ગૅસ કરશે. (૨) કમળાના રોગમા ંશકલાે , 
બાફલા ક પલાળલાે  ચણા બૂ ચાવીને ખાવાથી તે દવા ુ ંકામ કર છે. (૩) કફવાળ  
ઉધરસમા ંરા ે શકલાે  ચણા ખાઈ પાણી પીધા વગર ઈૂ જવાથી લાભ થાય છે. 
(૪) મા ુ ં ુ :ખ ુ ં હોય તો શકલાે  ચણા ખાઈ ઉપર પાણી ન પી ુ.ં (૫) રા ે 
પલાળલાે  ક ફણગાવલાે  ચણા ક ચણાની દાળ મા  ધૂ  સાથે લવાથીે  શર ર ટુ  
થાય છે, નબળાઇ રૂ  થાય છે. (૬) રા ે શકલાે  ચણા ખાઇ ઉપર ધૂ  પીવાથી કફ 
રૂ  થાય છે. (૭) ચણા ખાઇ ગરમ પાણી પીવાથી અવાજ ઊઘડ છે. (૮) ગોળ-ચણા 
ખાવાથી અવાજ ઊઘડ છે. (૯) ગરમા ગરમ ચણા ખાવાથી ઝતાૂ  હરસનો 
ર ત ાવ મટ છે. (૧૦) ચણાને રા ે સરકામા ં પલાળ  રાખી સવાર ખાલી પટે 
ખાવાથી િમૃ , પટનાે  ં દદ તથા ઉદર ળૂ મટ છે. (૧૧) ચણાનો લોટ ચોળ ને 
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નાહવાથી પરસસવાની ગધં તથા જલીુ  મટ છે. (૧૨) ચણાનો લોટ પાણીમા ંપીસી 
મધ મળવીે  લગાડવાથી ડકોષનો સોજો મટ છે. 

ચદના દં  ણૂ ચદનં , વાળો, કઠ, નાગરમોથ, કાળ  ા , ખારક, આમળા,ં 

પીપર ળનાૂ  ગઠોડાં , નીલકમળ, ઠ મધ અને મ ડાનાૂ  ં લ એ દરક ૧૦-૧૦ ામ 
અને ખડ  સાકર ૬૦ ામ લઈ ણૂ બનાવ ુ.ં એને ચદના દં  ણૂ કહ છે. ૧ ચમચી 
ટ ુ ંઆ ણૂ સવાર-સાજં પાણી સાથે લવાથીે  ર તિપ , ાસ, િપ ના રોગો, 
ગદાહ, મ ત ક દાહ, મ, કમળો, મહે અને િપ નો તાવ વગરે  મટ છે.  

ચદના દવટં  એલચીદાણા, વાસક રં ુ  અને ચણકબાબ સરખા ભાગે લઈ 
તમાે  ં ખડુ ુ ં તલે નાખી બૂ લસોટ  ચણા વડ  ગોળ  બનાવવી. એને 
ચદના દવટં  કહ છે. ૧-૧ ગોળ  સવાર, બપોર અને રા ે ખડ  સાકર નાખલાે  
ઠડાં  પાણીમા ંલવાથીે  ઉનવા, મહે, ૂ ૃ , દર તમજે  ત રક ગરમીમા ં
ફાયદો થાય છે. આ ગોળ ઓ ઠડં -શીતળ છે. ડાયા બટ સવાળાએ પાણીમા ં
સાકર નાખવી ન હ. 

ચારોળ  ચારોળ  વા નાશકુ , બળવધક, વીયવધક, મ રુ, પૌ ટક, કામશ ત 

વધારનાર તથા વા  ુ અને િપ નો નાશ કરનાર છે. (૧) ર તિપ મા ં ચારોળ  અને 

ઠ મધથી પકવે ં ુ ધૂ  પી ુ.ં (૨) પાચં પાચં ામ ચારોળ , ઠ  મધ અને સાકર નાખી 
પકાવે ં ુ ધૂ  પીવાથી શર રના ઉપરના ક નીચનાે  ભાગમાથીં  થતો ર ત ાવ મટ છે.  
(૩) સવાર-સાજં ૧૦-૧૦ ામ ચારોળ ના દાણા ગોળ સાથે બૂ ચાવીને ખાવાથી 



 66 

અશ ત રૂ  થાય છે અને વજન વધે છે. (૪) ચામડ  પર એલજ ના ંથયલાે  ંચકામા 
પર ચારોળ ના દાણા પાણીમા ંલસોટ  લપે કરવાથી તે શમી ય છે. (૫) ચારોળ  

િપ , કફ તથા લોહ ના બગાડને મટાડ છે. (૬) કામ કર ને થા ા હો તો અડધાથી 
એક ચમચી ચારોળ નો કોૂ  એટલી જ સાકર એક લાસ ધમાૂ  ંનાખી ઉકાળ ને 
પીવાથી થાક રૂ  થાય છે.  

ચોખા ચોખા મ રુ, ન ધ, બળ આપનાર, રાૂ , પચવામા ં હળવા, ચુ  

ઉપ વનાર, વરને સારો કરનાર, વીયવધક, શર રને ટુ  કરનાર, થોડા માણમા ં
વા  ુતથા કફ કરનાર, ઠડાં , િપ શામક, નૂ ે વધારનાર, મળને બાધનારં  તથા 
સરકાવનાર, મહે  અને િમૃ  મટાડનાર છે. પઆ પચવામા ંભાર તથા વા નોુ  નાશ 
કરનાર છે. ધૂ  સાથે ખવાતા પઆ મૈ નશ તુ  વધારનાર, ટકારકુ , બળ 
આપનાર અને ઘી અને સાકર ઉમરે  લવાયે  તો પરમ િપ શામક છે. ચોખા ખાવાથી 
ગસૅ , કબ જયાત, અપચો ક આફરા ુ ંલાગ ુ ંહોય તો ચોખા ખાઈ ઉપર એક-બે 
કડાુ  કોપ ું બૂ ચાવીને ખા ુ.ં થોડા દવસ આ જબુ  િનયિમત કરવાથી ચોખા ુ ં
પાચન બરાબર થવા લાગે છે.  

ચોપચ યા દ ણૂ ચોપચની ૧૬૦ ામ, ઠંૂ, કાળા ં મર , લ ડ પીપર, 

પીપર ળૂ ક ગઠોડાં , અ લકરો, લિવગ, રાસાનીુ  અજમો, વાવડ ગ અને તજ 
દરક ૧૦-૧૦ ામ અને ખડ  સાકર ૫૦ ામ ખાડ નં ે બાર ક ણૂ બનાવ ુ.ં 
(બ રમા ં તૈયાર પણ મળે છે.) અડધીથી પોણી ચમચી આ ણૂ ઉકાળલાે  પાણી, 
મધ અથવા ઘી સાથે સવાર-સાજં થોડા દવસ િનયિમત લવાથીે  બ તાુ ૂ - મહે, 
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કોઢ, ફ રગં , ચાદં , પરિમયો, નબળાઈ તથા ગરમીને લીધે જકડાઈ ગયલાે  સાધાં  
વી તકલીફો મટ છે. બે મ હના પછ  ણૂ ન ુ ંબનાવ ુ.ં  

છ રસો ગ યો, ખાટો, ખારો, તીખો, રોુ  અને કડવો. દોષો શમાવનાર - 

વાત...ગ યો, ખાટો, ખારો. િપ ...ગ યો, રોુ , કડવો. કફ.... રોુ , તીખો, કડવો. દોષો 
કોપાવનાર - વાત... રોુ , તીખો, કડવો.   િપ ...તીખો, ખાટો, ખારો.   કફ....ગ યો, 
ખાટો, ખારો.  

મ રુ રસ ગ યો રસ સાતય ધા ઓને ેુ -રસ, ર ત, માસં, મદે, અ થ, મ , ુ - 
અન ઓજસન વધારે ે , બળ આપી, શર ર ટ કર  આ ય લબાવ છુ ુ ં ે ે. મન સ હત 
બધી ીઓન સ  રાખ છે ે ે. એ વણ ધાર છુ ે, િપ , િવષ અન વા નાશકે ુ , તરસ 
અન દાહશામકે , વાળ વધારનાર, કઠ ધારનારં ુ , છા ર કરનારૂ ૂ , તકરૃ , 
વજન વધારનાર, શર રન થરતા આપનારે , ઉરઃ ત તથા ભાગલા હાડકાન ં ે ં ે
સાધનારં , ત રક દાહ-બળતરાની શાિત કરનારં , શર રન ન ધે  રાખનાર, ઠડોં , 
પચવામા ભારં , ધાવણ વધારનાર, ખોન હતકરે , સાત ધા ઓન  કરનાર ે ેુ ુ
તથા બાળક  સ ન હતકર છૃ ુ ે ે.  

છતા ણસ  ગ યા રસનો જો અિત ઉપયોગ થાય તો શર રમા ળતા વધી ં ં ૂુ ૃ
શર ર ઢ ઢસ રહું , આળસ, અિત ઘ, ભારપ ં,ુ અ ચુ , જઠરા નની બળતાુ , 
ાસ, ઉધરસ, શરદ -સળખમે , આફરો, ઉબકા, મોળ આવવી, લાળ પડવી, અવાજ 

બસી જવોે , ગલગડં, ગડમાલાં , ગળાનો સોજો, ાશયનો સોજોૂ , હાથીપ ,ુ ધમની 
અન ગળામા ચીકાશે ં , ખના રોગો, નાક-ગળામા શરદં , ખજવાળ વા કફ ધાન ં
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રોગો ઉ પ  કર છ તથા વધાર છે ે. મ ર રસના અિધક ઉપયોગથી િમુ ૃ , ગાઠોં , 
દામા ચીકાશ થાય છુ ં ે. મ મહુ ે -ડાયાબીટ સ, માથાનો ઃખાવો અન ઉદરરોગ ુ ે

થાય છે.   

ખાટો રસ એ મ ર રસ પછ  બી  નબરનો રસ છુ ં ે. ખાટો રસ આહાર પર ચ ુ
ઉ પ  કર છે. જઠરા નન દ ત કર છે ે. એ શર રન ટ કરનારે ુ , ઉ સાહ- િત 
વધારનાર, મનન આનદ આપનારે ં , ઈ યો  અ લોપન કરનારુ ું , દય માટ 
હતાવહ, ખમા લાળ વધારનારુ ં , ખાધલા આહારન તરડામા નીચ તરફ લઈ ે ે ં ે
જનાર, તન પોચો કરનાર તથા પચાવનાર છે ે ે. ખાટો રસ પચવામા હલકોં , ઉ ણ 
અન ન ધ છે ે. એ દાતન બાવી દ છં ે ે. પરસવો વધાર છે ે, ખના ભવાં -ંપાપણ ં
સકોચાવનારં , ુંવાડા ખડા કરાવનાર તથા દયન િ ય છં ં ે ે. એ વા  હરનારુ , પટના ે
િવકારો કરનાર, અડવાથી ઠડો પણ વભાવ ગરમ છં ે ે.  

ખાટો રસ જો વ  માણમા લવામા આવ તો દાત બાઈ યુ ં ે ં ે ં , તરસ લાગે, કફ 
પીગળે, િપ  કોપ થઈ િપ ના રોગો થાય, ર તબગાડ, માસમા બળતરાં ં , શર રમા ં
ઢ લાપ ુ,ં ચાદાં ,ં ણ-ઘા, દાઝ  વાગ  વગરમા સોજોુ ું ં ે ં , બળતરા અન પાકે -પ  ુ
થાય છે. પટે , છાતી, તાળ ુ,ં ખો, હથળે , પગના તળયામા બળતરા થાય છં ે. 
અિત િપ થી ર ત ાવ પણ થાય છે. અચાનક થતો ર ત ાવ ખાટા રસના અિત 
સવનથી થતા િપ કોપથી થાય છે ે. આ ઉપરાત ખજવાળં ં , શીળસ, દાહ, ટની ૃ
મદતાં , િવસપ(ગડ મડૂ ), અ લિપ  થાય, ચ ર અન તાવ પણ આવ છે ે ે.  

ખારો રસ ખારો રસ આહારન પચાવનારે , આહારન ભ જવનારે , જઠરા ન દ ત 
કરનાર, અવયવોન િશિથલ કરનારે , મળન તોડનારે -છદનારે , મળન નીચ લઈ ે ે
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જનાર, તી ણ, શર રના ત રક માગ નો અવરોધ ર ૂ કરનાર-અવકાશકર, ગ યા, 
ખાટા બધા રસોનો િવરોધી, મ ઢામા લાળનો ાવ વધારનારં , કફન પીગળાવનારે , 
શર રના ત રક માગ ની  કરનારુ (પાચનમાગ, ર તવાહ  માગ, વાહ  ૂ
માગ , ાસવાહ  માગ), શર રના તમામ અવયવોન ે ૃ ુ -કોમળ રાખનાર, આહાર 
પર ચ જ માવનારુ , દરક કારના આહારમા ભળ  જનાર અન ઉપયોગીં ે , 
પચવામા થોડો ભારં , ન ધ અન ઉ ણ છે ે. મળ  ંુ 
શોધન-  કરનારુ , છદન ણન લીધ અવયવોન થક કરનાર અન શર રમા ે ે ે ે ે ંુ ૃ
િશિથલપ  જ માવનાર છું ે.  

ખારા રસનો વ  પડતો ઉપયોગ કરવામા આવ તો િપ નો કોપ થાય છુ ં ે ે. તરસ 
વધાર લાગ છે ે. લોહ નો બગાડ થાય છે. છા આવી ય છૂ ે.શર રની દર 
ત રક ગરમી લાગ છે ે. આ ઉપરાત હાથં , પગ વગર ગોમા ચીરા પડે ં , માસં-

ના ઓમા િશિથલતા ઉ પ  થાય અન વચા રોગોમા ાવ વધ છુ ં ે ં ે ે. વધાર ખા  ંુ
ખાનારના શર રમા ઝર  યો જલદ  સર છં ે ે. ખ, કાન, નાક વી ઈ યોન ે
પોતાના કાયમા અશ ત લાગ છં ે ે, તથા વાળ ખર, વાળ ધોળા થાય તથા ટાલ 
જલદ  પડ છે. અિસ ડટ , િવસપ, વાતર ત, િવચચકા, ઈ તુ ( દર ) વગર થાય ે
છે. ખજવાળં , ખરજ ુ,ં કોઢ, ચકરડા,ં ખપાકુ , ખાટા-ખારા ઓડકાર-ઉલટ  થાય છે. 
ઓજ ય, ચ પાકુ , સ વું ઘાત વગર થાય છે ે.   

તીખો રસ તીખો રસ મ મા બળતરા ઉ પ  કર છં ે. નાક અન ખોમાથી પાણીનો ે ં
ાવ કર છે. એ ખ  કરનારુ ુ , જઠરા ન દ ત કરનાર, આહાર  પાચન ુ ં

કરાવનાર, ઈ યો  ચા ય વધારનારુ ું , અલસક, ક પદા કરનારૂં ે , શર રની રસ, 
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ર તા દ ધા ઓમા ભનાુ ં શ જ માવનાર, શર રમા ચકાશ જ માવનારં , પરસવોે , 
ભીનાશ અન મળન કરનારે ે , ખજવાળ હરનારં , ચાદા ઝવનારં ં ુ , િમનાશકૃ , ચામડ  
પર ચરા પાડનાર, ર તના જમાવન િવખરનારે ે , સાધાઓના બધનન ઢ લા કર  ં ં ે
ોતો ખોલી નાખનાર, કફના કોપન શમાવનારે , શર રની ળતાૂ , આળસ, કફ, 

િવષ અન ે ુ ઠન ર કરનારે ૂ , મ ના રોગો ર કરનાર તથા ધાવણુ ,  અન ુ ે
મદનાશક છે ે.  

તીખા રસ  વ  પડ  સવન કરવાથી પ ષ વનો નાશ થાયુ ુ ું ં ે ુ , મોહ, લાિન, 
અવસાદ-િવષાદ, શતાૃ , છા વગર થાય છૂ ે ે. કમરથી વળ  જવાય, ધારા-ંચ ર 
આવે, ગળામા બળતરા થાયં , શર રમા દાહ થાયં , કમજોર  વતાય, તરસ વ  લાગુ ે. 
તીખો રસ વા કારક હોવાથી હાથુ -પગ, પીઠમા તથા પડખામા વા ના િવકારો ં ં ુ
જ માવે. ગ ં, તાળ  અન હોઠ કાય છું ે ૂ ે. અ યત તીખા રસના ઉપયોગથી ઊબકાં , 
ઊલટ , હડક  વગર ઉ પ  થાય છે ે.    

કડવો રસ કડવો રસ ભ પર કતા જ બી  રસોની હણ શ તનો નાશૂ ં  કર છે. 
મ ઢાનો વાદ બગાડ  દ છે. એ ખ સાફ કર છુ ે. મ  જો કડ  રહ  હોય તો કડવાશ ુ ું ં
મટાડ  મ નો વાદ-રસ ધાર છુ ે. મ મા શોષ જગાવ છં ે ે. કડવો રસ પોત અરોચક ે
હોવા છતા ત અ ચન હરનાર છં ે ે ેુ . િવષન ર કરનારે ૂ , િમ નૃ , છાૂ , દાહ-બળતરા, 
ખજવાળં , ઠુ , તરસ વગર  શમન કરનાર છે ં ેુ . માસ અન ચામડ ન ઢ કરનારં ે ે ૃ , 
તાવ મટાડનાર, ખ લગાડનારૂ , આહાર પચાવનાર, ધાવણની  કરનારુ , મળન ે
ખોતરનાર, ઢ લાપ  ઉ પ  કરનારું , મદે , ચરબી, લસીકા, પ ું, પરસવોે , મળ, ૂ , 
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િપ  અન કફ  શોષણ કરનાર છે ં ેુ . એ વભાવ શીતળે , ુ - ખો અન પુ ે ચવામા ં
હલકો છે. એ કઠની  કર છ અન શ ત વધાર છં ે ે ેુ ુ .   

કડવા રસ  વ  પડ  સવન કરવાથી એના વ છુ ુ ું ં ે , ખા અન કકશ ણન લીધ ૂ ે ૂ ે ે
રસ, ર ત, માસ વગર સાતય ધા ઓ કાય છં ે ે ૂ ેુ , િવય- નો ય થાય છુ ે,  આથી 
ન સકતા પણ આવી શકુ ં . આ કારણ જ દોષની ખાે ુ મીવાળા ષના આહારમા ુ ુ ં
કડવી ચીજ બધ કરાવવામા આવ છં ં ે ે. કડવો રસ વ  ખાવાથી શર રના ત રક ુ
ોતો-માગ  મ ક પરસવાના માગે , વાહૂ , વાહ  માગ  વગર સાકડા થાય ુ ે ં

છે. એનાથી બળ ય, શતાૃ -પાતળાપ ુ,ં લાિન, ચ ર, છાુ , ખશોષ થાય છ ુ ે
અન ત ધતાે , સવાગ ળૂ, લકવો, િશરઃ ળૂ, જડતા અન વદના ઉ પ  થાય છે ે ે.  

રોુ  રસ કષાય એટલ રો રસ મ ન કવી દ છે ે ૂ ેુ . ભમા િવશદતાં , ત ધતા અન ે
જડતા જ માવ છે ે. કઠન કોઈ ભ સ  હોયં ે ંુ , બધ કર  દ  હોય એ  થાય છં ં ં ેુ ુ . દયમા ં
ખચાવા વી પીડા થાય છે, દય પર દબાણ આવ ે છે, અન કઠમાગે ં - ોતોનો 
અવરોધ કર છે. રો રસ મળન બાધનારુ ે ં , ઘાન ઝવનારે ુ , ચીરાન સાધનારે ં , 
જખમની પીડા ર કરનારૂ , વન શોધનારે - સનાર અન મળન રોકનાર છૂ ે ે ે. ઝાડા 
બધ કરનાર બધા યો મોટ ભાગ રા◌ં હોય છં ં ે ૂ ં ે. રો રસ કફૂ , િપ  અન ર ત  ે ંુ
શમન કરનાર, શર રની ભીનાશ કવનારૂ , ુ - ખોૂ , ઠડોં , ભાર, ખોતરનાર, િવ ત ૃ
વચાન િનમળ કરનારે , ર ત અન મદની  કરનાર અન કાચા આમે ે ેુ -ચીકાશન ે
રોક છે. બધા રસોમા સૌથી ઓછ  શ તવાળો છં ે.   

વ  માણમા રો રસ ખાવામા આવ તો મ  કાયુ ું ં ે ૂ , દયમા પીડા થાયં , પટમા ે ં
આફરો-ગસ થાયૅ , વાણી અટક  ય, શર રના ત રક ોતો-માગ મા અવરોધ ં
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થાય, શર ર કા  પડ  ય અન ન સકતા આવ છં ે ં ે ેુ . વ  પડતો રો રસ વાુ ુ ,ુ 
પશાબે , મળ અન ન રોક છે ે ેુ . શર રન પાત  કર છે ં ે. લાિન, ત ધતા અન તરસ ે
ઉ પ  કર છે. એનાથી લકવા, અ દત વા (ુમોઢાનો લકવા), મ યા તભં, 
ગા રણ, શર રના ગોમા ચમચમાટં ં (રાઈ લગાડવાથી થતો ઝમઝમાટ) વગર ે
વા ના રોગો થાય છુ ે.   

જમતી વખત ેપાણી આ વદમાુ  ંજમતી વખતે પાણી પીવા બાબત એક 
લોક છે:  

भु ःयादौ जलं पीतं काँयमदंा न दोषकृत |                 
म ये अ नद पन ंौे ं अतें ःथौ यकफूदम ्||   

જ યા પહલા ંજો પાણી પીવામા ંઆવે તો તનાથીે  જઠરા ન મદં થાય છે અને 
શર ર બૂ ં પડવા લાગે છે. જમતા ંજમતા ંવ ચે (થો ુ  ંથો ુ )ં પાણી પીવાય 
તે અ ન દ ત કરનાર હોવાથી ઠે  છે અને જમી ર ા પછ  પાણી પીવાય 
તો શર ર ુ  ંથઈ કફ વધે છે. (માટ ભોજનમ યે પાણી પી ુ ંજોઈએ.) 

જલબીે  જલબી ટે ુ , કાિત અન બળ આપ છં ે ે ે. ત રસે , ર ત વગર સાત ધા ઓની ે ે ુ

 કર છૃ ે. ત કામ છા વધાર છે ે ે, ચકારક છ અન તરત જ તુ ે ે ૃ -સતોષ આપ છં ે ે. 
શર ર વ થ હોય, કોઈ રોગ( મ ક ડાયાબીટ સ) ન હોય, રોજ યાયામ કરતા હોય 
અન ની પાચનશ ત સાર  હોય તમન માપસર આવી મ ર વાનગી ખાવાથી ે ે ે ુ
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લાભ થાય છે. બઠા  વન ક કોઈ રોગથી ઘરાયલા માટ આવી વાનગી હાિનકારક ે ે ેુ
નીવડ.   

જવ   જવ રાુ , મ રુ, ઠડાં , મળને ઉખડે  બહાર કાઢનાર, ચાદાં  પર તલ વા 

હતકર, ુ , ુ  તથા અ નને દ ત કરનાર, િવપાક(પચી ગયા પછ ) તીખા, 
વર-અવાજ માટ હતકર, બળ આપનાર, પચવામા ં ભાર, વા  ુ તથા મળને 
વધારનાર, શર રના વણની થરતા કરનાર, ન ધ હોવા ◌઼છતા ં મદે-ચરબીને 
ઘટાડનાર, ડાયાબીટ સ અને કબ જયાતમા ં બૂ હતકર છે. જવ કફ કરતા નથી. એ 
કઠનાં  રોગો, ચામડ ના રોગો કફ, િપ , મદે, શરદ -સળખમે , ાસ, સાથળ, સાધાં ં ુ
જકડાઈ જ ુ,ં ર તિવકાર અને અ યાિધક ષામાૃ  ં હતાવહ છે.  

જવાસો જવાસાનો એકથી ણ ટ ચો છોડ ખતરોમાે ,ં વગડામા ંઅને ખાડાઓમા ં

ઊગી નીકળે છે. આખો છોડ પીળાશ પડતા લીલા રગનોં  હોવા છતા ં ઉનાળામા ં
લીલોછમ હોય છે. તનેે ફાગણમા ં લ આવે છે અને  ઉનાળામા ંતનીે  શ ગો પાક છે. 
જવાસો મ રુ, કડવો, રોુ , શીતળ, હલકો અને મળને સરકાવનાર છે. એ કફ, મદે, 
મદ, મ, િપ િવકાર, લોહ િવકાર, ચામડ ના રોગો, વાતર ત, વમન અને તાવ 
મટાડ છે. તથા એ પરસવોે  લાવનાર, ૂ  વધારનાર અને મળ તથા વા ુ ુ ં
અ લોમનુ  કરનાર છે. જવાસા ુ ંબાર ક ણૂ ધમાૂ  ંલસોટ  નાકમા ંટ પા ંપાડવાથી 
થોડ  વારમા ંજ નસકોર  બધં થાય છે. બે લાસ પાણીમા ંજવાસાના પચાગનોં  કોુ  
નાખી બનાવલોે  ઉકાળો પીવાથી દા નો નશો ઉતર  ય છે.   
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િતફલા દ ણૂ બે કારના ંછે : (૧) યફળ, અફ ણ, ઠંૂ અને ખારક સરખા 

ભાગે લઈ બૂ ખાડં  બાર ક ણૂ બનાવ ુ.ં એકથી બે ામ ટ ુ ંઆ ણૂ સવાર-
સાજં લવાથીે  મરડો, પ ુ સાથનોે  મરડો, અિતસાર(પાતળા ઝાડા) તમે  જ 
ર તાિતસાર મટ છે. (2) યફળ, લિવગ, તજ, તમાલપ , એલચી, નાગકસર, ઠંૂ, 
મર , ક રુ, આમળા,ં તાલીસપ , હરડ, તલ, ચદનં , વાવડ ગ, વાસક રં ુ , તગર, 
શાહ ુ અને ચ ક દરક દસ-દસ ામ, ભાગં ૨૦૦ ામ અને સાકર ૪૦૦ ામ 
બધાનેં બૂ ખાડં  બાર ક ણૂ બનાવ ુ.ં  પાચથીં  છ ામ ટ ુ ંઆ ણૂ મધ સાથે 
સવાર-સાજં ચાટવાથી નીૂ  શરદ , ઉધરસ, ાસ અને કફજ વર મટ છે.  

યા દ તલે  બ રમા એ તૈયાર મળ છં ે ે. ચમલીના પાને ં , લીમડાના પાનં , 

પરવળના પાનં , કરજના પા◌ાનં ં , ઠ મધ, મીણ, કઠ, હળદર, દા હળદર, ક ુ, 
મ ઠ, પ કા ઠ, લોધર, હરડ, નીલકમળ, મોર ુ ,ુ ઉપલસર  અન કરજના બીજ ે ં ં
બધા સરખા વજન લઈ વાટ નં ે ે ક ક-પ ટ  બનાવી એનાથી ચારગ  તલ અન ે ં ં ે ેુ ુ
તલથી ચારગ  પાણી ભ  કર  ઉકાળ ન તલ િસ  કરે ં ે ં ે ે ંુ ુ .ુ આ તલના બા  ે
ઉપયોગથી નાડ ણ, ફોડલા, ગડ મડુ , ન ઝાતા ભયકર ઘા વગર મટ છુ ં ે ે. આ 
ઉપરાત દાઝી જવાથી ક શ  હારથી થયલા ઘા પણ મટ છં ે ે.   

મફળ  (૧) પટનાે  િવકારમા ં મફળના ં મળાુ  ંપાનની ભા  વાટ ને પીવી. (૨) 

મફળની ભા  ખાવાથી ભાગનોં  નશો ઉતર છે. (૩) અ◌ા◌ંખના ં લા,ં સો  
અથવા ઃખાવામાુ  ં મફળના પાનમા ં થોડ  ફટકડ  મળવીે , ચટણી બનાવી 
તરપટ કર   અ◌ા◌ંખે બાધવાથીં  ફાયદો થાય છે. (૩) હરસ-મસાના દદ ને પાકા 
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મફળમા ં નાગકસર ં ુ ણૂ મળવીે  અ◌ાખી રાત ચાદનીમાં  ં રહવા દઈ સવાર 
ખવડાવ ુ.ં અ◌ા માણે ૧૫ દવસ કરવાથી ઘણો લાભ થાય છે.  

યફળ અને વ ીં   યફળ કડ ુ,ં તી ણ, ઉ ણ, ભોજન પર ચુ  ઉ પ  

કરનાર, મળને રોકનાર- ાહ , વર માટ હતકાર  તમે જ કફ અને વા નોુ  નાશ 
કરનાર છે. એ મોઢા ુ ંબ વાદપે ં,ુ મળની ગધુ , િમૃ , ઉધરસ, ઊલટ -ઊબકા, 
ાસ-દમ, શોષ, સળખમે  અને દયના ં દદ  મટાડ છે. યફળ ઘ લાવનાર, 

વીયના શી  ખલનને મટાડનાર તથા મૈ નશ તુ  વધારનાર છે.  વ ીં  હલક , 
મ રુ, તીખી, ગરમ, ચકારકુ  અને વણકારક છે. એ કફ, ખાસીં , ઊલટ , દમ, ણાૃ , 
િમૃ  અને િવષનો નાશ કર છે. (૧) માથાના ઉ  ઃખાવામાુ  ંક કમરના ઃખાવામાુ  ં
યફળ પાણીમા ંક દા મા ંઘસી ચોપડવાથી લાભ થાય છે.   (૨) અિન ામા ંબથીે  

ચાર રિત યફળ અને એટ ુ ંજ પીપર ળૂ ધૂ  સાથે વાનાૂ  અધા કલાક પહલા ં
લે ં.ુ (૩) બાળકોની શરદ મા ં યફળ ણૂ એક રિત અને ઠંૂ ં ુ ણૂ એક રિત મધ 
સાથે સવાર-સાજં આપ ુ.ં (૪) પટમાે  ંગસૅ  ભરાય, ઝાડો થાય ન હ યાર લ નાુ  
રસમા ંથો ુ  ં યફળ ઘસી, એક ચમચી પાણી ઉમરે  પીવાથી ગસૅ  ટ છે તથા ઝાડો 
થાય છે. (૫) ખીલ, ંબલી અને ચહરા પરના કાળા ડાઘ રૂ  કરવા યફળ ધમાૂ  ં
ઘસી લગાવ ુ.ં (૬) ઝાડા મટાડવા ૪થી ૬ રિત યફળ ુ ં ણૂ લ નાુ  શરબત સાથે 
સવાર-સાજં લે ં.ુ (૭) ઝાડા સાથે પટનાે  ઃખાવામાુ  ં યફળ, લવ ગ, ુ, ુ  
ટકણં  દરક ં ુસમભાગે ણમાથીૂ ં  એકથી દોઢ ામ મધ-સાકર સાથે સવાર-સાજં 
લે ં.ુ પ ય ખોરાક લવોે . ગભણી અને ર ત ાવજ ય રોગવાળાએ લે ં ુન હ. (૮) 
પટનોે  ઃખાવોુ , ઊબકા તથા અિતસારમા ં યફળ શક ને ે આપવામા ંઆવે છે. (૯) 
સાધાનાં  ઃખાવાુ  પર વ ીનાં  તલે ં ુહળ ુ ંમા લશ કર ુ.ં (૧૦) પાતળા ઝાડા થતા 
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હોય તો શકલાે  યફળ, ઠંૂ, અને કડાછાલ દરક ં ુ  ૧/૪, ૧/૪ ચમચી ણૂ મધ 
સાથે સવાર-સાજં લવાથીે  અને ઉપર તા  છાસ પીવાથી મટ છે. (૧૧) મ  બ વાદે  
થઈ ગ ુ ં હોય, ખોરાક પર અ ચુ  હોય અને આહાર પચતો ન હોય તો શકલાે  
યફળ ુ ં ણૂ પા ચમચી, કાળા મર ુ ં ણૂ ૧ ામ અને િસતોપલા દ ણૂ ૧ ામ 

આ નાુ  રસ સાથે અથવા મધ સાથે સવાર-સાજં લવાથીે  ફાયદો થાય છે. (૧૨) ઘ 
આવતી ન હોય તો શકલાે  યફળ ુ ં ણૂ છ ચોખા ભાર, જટામાસી ુ ં ણૂ ૧ ામ, 
અ ગધાં ં ુ ણૂ ૩ ામ, ગઠોડાં ુ ં ણૂ ૨ ામ, સપગધાં ુ ં ણૂ ૧ ચોખા ભાર મધ 
ક ઘીમા ંચાટવાથી સરસ ઘ આવે છે.  

દૂ  એને સ તમાં ંૃ  જપા કહ છે. જપા મુ ુ  એટલે દૂ ં ુ લ. દૂ મળને 

રોકનાર, વાળ માટ હતકર, ર ત દરનો નાશ કરનાર, તી ુ,ં ગરમ, દર  
મટાડનાર, કફ અને વા નોુ  નાશ કરનાર, ધા ાવુ  મટાડનાર, ન ધ, ટ દુ , 
ગભની ૃ  કરનાર, મહે  અને હરસનો નાશ કરનાર તથા દય માટ હતકર છે. 

દનીૂ  કળ  ર ત સ ાહકં , વદના થાપને  તથા ૂ  લાવનાર છે. મહે અને 
દરમા ંતે ઉપયોગી છે. દનાુ  ં લ દય તથા મગજને બળ આપનાર, ઉ માદ 

મટાડનાર, કામશ ત વધારનાર, ર તની ુ  કરનાર તથા પશાબનાે  પ નોુ  નાશ 
કરનાર છે. (૧) દનાૂ  ં લ કાળ  ગાયના માૂ  ંલસોટ  યા ં દર થી વાળ ખર  
ગયા હોય યા ંસવાર-સાજં લગાવવાથી દર  મટ છે અને વાળ ફર થી ઊગે છે. 
(૨) દનીૂ  ચાર-પાચં કળ  ધમાૂ  ંલસોટ  પીવાથી ીઓનો દર મટ છે. મ ◌ંમા ં
ચાદાં  ંપડ ા ંહોય, લાળ બૂ જ ટપકતી હોય, માગૂ  ચીકાશ જતી હોય તમાે  ંપણ 
આ ઉપચારથી લાભ થાય છે. (૩) બાળકને લાળ ટપકતી હોય તો એકથી બે કળ  
ધમાૂ  ંલસોટ  પાવી અથવા દૂ ં ુએક તા ુ લ ચાવીને ખાવા ુ ં કહ ં.ુ (૪) 
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વ નદોષમા ં દનીૂ  આઠથી દસ કળ  ચાવીને ખાવી. (૫) લકદનીુ ં  મ જપાકદં  
બનાવી શકાય. કાચની બરણીમા ં દનાૂ  ંતા ં લની ટ  કરલી પાદડં  અને 
દળલીે  સાકરના થર પર થર કરવા. બ ે સરખા વજને લવાે .ં બરણી ુ ંમ  સફદ 
તરાઉુ  કાપડથી બાધીં  ૨૫ થી ૩૦ દવસ તડકામા ંરાખવાથી જપાકદં  તૈયાર થાય 

છે. એનાથી લોહ વા-રતવા, મગજની તથા યાદશ તની નબળાઈ, અપ માર, 
ઉ માદ, હતાશા, ભય વગરે  મટ છે. કામશ ત વધારવા અને જ ઓનીુ ું  ૃ  માટ 
પણ ઉપયોગી છે. એની મા ા તુ  વયના માટ એક ચમચી અને બે વરસથી મોટા ં
બાળકો માટ અડધી ચમચી છે.   

ં  ુ ં  ુપરમ વાતલ એટલે વા  ુકરનાર છે, તમે  છતા ંઉ મ ઔષધ છે. મોટા ં

રસદાર મીઠા ં ં  ુસારા.ં નાના ં ં  ુપણ મીઠા ંહોય તો ખાઈ શકાય, પરં  ુખાટા ંન 
ખાવા.ં ં  ુકફ અને િપ  મટાડ છે. એ મળને બાધનારં  હોવાથી પાતળા ઝાડા-
અિતસાર, સ હણીં , અપચો વગરમાે  ં ઉપયોગી છે. જો કોઈ પણ કારણથી બરોળ 
મોટ  થઈ ગઈ હોય, અ ણ થ ુ ંહોય, તમણે ે જ યા પછ  ં  ુખાવા.ં બરોળની 
તકલીફમા ં સવાર-સાજં જ યા પછ  એક કપ ં નોુ  રસ પીવો. ડાયાબીટ સમા ં
જ યા પછ  જ યા પછ  ં નાુ  બે- ણ ઠ ળયા ખાવા હતાવહ છે.   વા દ ટ, 
મળને રોકનાર, પચવામા ંભાર અને ભોજન પરની અ ચુ  રૂ  કરનાર છે.  

ું તી ુ,ં પ યા પછ  પણ તી ુ,ં ગરમ, તી ણ, ુ ચકારક, જઠરા ન દ ત 

કરનાર, િપ  તથા અ ન વધારનાર,  ઉદર ળૂ- કડ -મરોડ ુ ં શમન કરનાર, 
ગધીુ ં , કફ, વા ,ુ ગધુ , ગોળો, ઝાડા, સ હણીં  તથા કરિમયાનો નાશ કરનાર છે. 
ુ ગસનોૅ  નાશ કર છે. ુ ગધનાશકુ  અને વા નાશકુ  છે. (૧) ુ અને હરડ ં ુ
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સમભાગે ણૂ બાળકોને અડધી ચમચી અને મોટા માણસોને એક ચમચી ઉકાળ ને 
ઠડાં  કરલા પાણી સાથે રા ે જ યા પછ  એક કલાક લવાથીે  મળની અને વા નીુ  ુ  
થવાથી ઉદર ળૂ, ગસૅ , આફરો અને મળની ગધુ  મટ છે.       (૨) િતુ  પછ  
અડધી ચમચી રા ુ ં ણૂ, બે ચપટ  ઠંૂ અને એક ચમચી સાકર િમ  કર  સવાર 
અને સાં  લવાથીે  ગભાશય ુ  થાય છે અને ધાવણ વધે છે. અિનયિમત 
માિસકવાળ  ીઓ પણ આ ઉપચાર કર  શક. (૩) અિતશય એિસ ડટ  રહતી હોય 
તો સવાર-સાજં ધાણા- ુ ુ ં ણૂ સમભાગે સાકર સાથે લવાથીે  મટ છે.  

ટામટાે  ંટામટામાે  ંપોષક ત વો કળુ  હોવાથી શાકભા  તમજે  ફળ તર ક ઠે  

ગણાય છે. ટામટાે  ં ખાટા,ં ખૂ લગાડનાર, આહાર ુ ં પાચન કરાવનાર, મળને 
સરકાવનાર અને ર તને ુ  કરનાર છે. તે અ નમાં , ઉદર ળૂ, મદે ૃ , 
ર તિવકાર, હરસ, પા રોગં ુ  અને ણ વરને રૂ  કર છે. ટામટાનાે  સવનથીે  લોહ ના 
ર તકણો ુ ં માણ વધે છે. આથી શર રની ફ ાશ રૂ  થાય છે. ટામટાે  ં સારક 
હોવાથી કબ જયાત રૂ  થાય છે. (૧) પાકા ટામટાનોે  એક કપ રસ અથવા પૂ રોજ 
એકાદવાર લવાથીે  તરડામા ં મલોે - કાયલોૂ ે  મળ ટો પડ  નીૂ  કબ જયાત મટ 
છે. (૨) ટામટામાે  ંરહ ં ુલાયકોપને નામ ુ ંિપ મ ટે   રડ ક સ ારા થતા જોખમને 
ઓ  ંકર  અ કુ ક સરને વધ ુ ંઅટકાવે છે. ખાસ કર ને ીઓને થતા ટે  ક સર 
સામે વ માુ  ંવ  ુ ફાયદો મળે છે. લાયકોપને ચરબીમા ં ા ય છે આથી સલાડમા ં
(કાચા)ં ખાવા કરતા ંથોડા તલે ક ઘીમા ંરાધલાં ે  ંટામટાે  ંરોગ સામે વ  ુર ણ આપે 
છે. (૩) ટામટાે મા ંબ ુ જ ઓછ  કલરે  હોવાથી વજન ઘટાડવામા ંપણ બૂ ઉપયોગી 
છે. (૩) વાત-કફ િતવાળાૃ  માટ ટામટાે  ં બૂ ફાયદાકારક છે. (૪) ઉલટ  થવાથી 
શર રમા ંપોટિશયમ, ક શયમ અને સો ડયમની મા ા ઘટ  ય છે અને આથી થાક 
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લાગે છે. ટામટાનોે  રસ આ ત વોની ઉણપ રૂ  કર છે. (૫) રા ે વ  ુપડતો દા  
પીવાયો હોય તો ટામટાનોે  રસ પીવાથી હગઓવર રૂ  થાય છે.  

ટબ ુ એના પાકા ફળ બ જ વા દ ટ ખા પદાથ છં ં ૂ ે. એનો વાદ ચી  વો જ ુ

હોય છે. ટબ  પા  ફળ િપ ના રોગોુ ુ ં ંુ , કફના રોગો, મહે , ર તિપ  અન ે
ખજવાળ ર કર છં ેૂ . એ વાદ મ રુ, ટબ ની છાલન ગૌ મા લસોટ માથામા ુ ુ ે ૂ ં ં
લપ કરવાથી  તરત જ મર  ય છ અન ખોડાનો નાશ થાય છે ે ે ેૂ . ટમ ના ફળની ુ ં
છાલ કવી તનો માડો કર ન ઘવાથી દમનો મલો શાત થઈ ય છૂ ે ૂ ે ૂં ં ેુ . તન ે ે
ચલમમા નાખીન પણ પી શકાયં ે .   

ટ ુ સ તમાં ંૃ  ટ કં ુ  ઉપરથી જુરાતીમા ંટ ુ શ દ થયો છે. ટ ુ એ દશ ળમાનીૂ ં  એક 

વન પિત છે. એ સિધવાં ં ુસા ું ઔષધ છે. એની છાલ ઉ મ ઔષધ ણુ ધરાવે છે. 
એ વદલે (પરસવોે  લાવનાર) છે. એની છાલ પરસવાે  ારા શર રમાથીં  આમિવષને 
બહાર કાઢ છે. એ બ ત( ાશયૂ )ના રોગો ુ ં  ઉ મ ઔષધ છે. એની છાલમા ં
સો ડયમ સલિસલ સે ે  સારા માણમા ંછે. આથી એ સિધવામાં  ંઘ ુ ંસા ું ઔષધ છે. 
(૧) એક ચમચી છાલ ુ ં ણૂ એક લાસ પાણીમા ંઉકાળ  અડધા કપ ટ ુ ંબાક  રહ 
યાર ઉતાર  કપડાથી ગાળ ને સવાર-સાજં તા ુ  ંબનાવી પીવાથી સિધવાં  મટ છે. 
ટ નીુ  છાલ મળને રોકનાર  હોવાથી કબ જયાતવાળાએ એનો ઉપયોગ કરવો ન હ. 
અિતસારવાળા માટ તનોે  ઉપયોગ સારો.  

ગળુ ં  ગળુ ં  પરમ ણકારકુ  છે એ લોહ ની ગાઠોનં ે ઓગાળે છે, આથી દય અને 

મગજની ગાઠોમાં  ંથતા ો બોિસસના મલાુ  સામે ર ણ આપે છે. આ ણુ કાચી 
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ગળ નાુ ં  છે. ગળુ ં  જઠરા ન દ ત કર  પાચનશ ત વધાર છે. તે કફનાશક છે, 
પૌ ટક, શ ત દ, ન ધ, ુ ુ, તીખી, અને મ રુ છે. ગળુ ં  ય તનૃ ે ઉ જતે  કર 
છે, દયની ગિત સ યક કર છે, શર રની સાતયે  ધા ઓનુ ે બળ આપે છે. થાક રૂ  
કર છે. ગળુ ં  વધકુ , બળવધક, વા નાશકુ  તથા ય તૃ  અને દયની યાશ ત 
વધારનાર છે. વળ  એ તરડા ુ ંક સર અટકાવવાનો ણુ ધરાવે છે. ગળુ ં  ઉ ણ 
અને તી ણ હોઈ િપ વધક છે આથી િતનૃ ે અ ળુ ૂ  હોય તઓએે  જ એ ુ ંસવને  
કર ુ.ં એનાથી આળસ, ઘ અને કામ છાે  વધે છે. એ વાદ મ રુ, પ યા પછ  પણ 
મ રુ, પચવામા ંભાર, વા નાશકુ  પણ કફકારક, ગરમ, બ ય, દ પક અને ખૂ 
વધારનાર  છે. તે મદ વીે , આળ ,ુ ોધી, કા કુ અને ઘણસી માટ વ ય છે. 
ગળુ ં  સાથે ધૂ  ક ગોળ ન લવાે  ંજોઈએ. એનાથી મલ રયાૅ ે  સામનીે  િતકાર શ ત 
વધે છે. આથી રોપુ -અમ રકામાે  ંગરમ ગરમ ઓિનયન પૂ ચલત છે. અ ળુ ૂ  
હોય તમણે ે પરમ ણકાુ રક ગળ નુ ં ે આહારમા ં થાન આપ ુ.ં (૧) તી ણ હોવાથી 
શરદ , છાૂ  ક ગરમીના કારણે મા ુ ં ુ :ખ ુ ંહોય તો તે મટ છે. (૨) વાઈના રોગમા ં
ગળ નાુ ં  રસના ંટ પા ંનાકમા ંનાખવાથી સા ું પ રણામ મળે છે. (૩) કૉલરામાે  ં૧ કપ 
રસમા ંચપટ  હ ગ, વ રયાળ  અને ધાણા ૧-૧ ામ મળવીે  પીવા ુ ંચા  ુ રાખ ુ ં
જોઈએ. (૪) બ ે સમય ભોજનમા ં ગળુ ં ં ુક બરું  ખાવાથી ખૂ ઊઘડ છે, તથા 
અશ ત રૂ  થાય છે. (૫) કાચી ગળુ ં  વા  ુ કરતી નથી. ગળ માુ ં  ં ઓજસ-
કાિતવધકં  ણુ રહલો છે. (૬) કામશ ત અને ુ ૃ  માટ ગળ નાુ ં  અડધા કપ 
ટલા તા  રસમા ંબે ચમચી ઘી નાખી સવાર-સાજં પી ુ.ં અથવા ઘીમા ંસાતળં ે ં ુ
ગળુ ં ં ુતા ુ  ંઅને કા ુ ંશાક ખા ુ.ં (૭) ગળ નાુ ં  રસના ંચાર-પાચં ટ પા ંનાકમા ં
નાખવાથી હડક  અને ાસમા ંતરત જ ફાયદો થાય છે..  
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ડોડ - વતીં  વનને િનરોગી રાખનાર અને ાણશ ત આપે તે વતીં . 

શાકમા મા ંએ ે ઠ્ છે. એને જરાતીમાુ  ંદોદ , ડોડ , ખરખોડ , ચડા ડ  વગરે  પણ 
કહ છે. એના વલાે  વાડો પર ચડલા હોય છે. બાર માસ લીલીછમ રહ છે. તનીે  ખોૂં , 
કોમળ પાન, લ, બ ુ ંજ મી ુ ં અને વા દ ટ હોય છે. પાન તોડ ને સીધા ંખાઈ 
શકાય છે. ડોડ  મ રુ, બળ આપનાર, શીતળ, લોહ ના અને િપ ના િવકારો શાતં 
કરનાર અને કોઠાનો લોહ વા અથવા રતવા મટાડનાર છે. એ બળ આપનાર, 
મૈ નશ તુ  વધારનાર, શર રની સવ ધા ઓનુ ે સમાન કરનાર છે. (૧) ડોડ ના કાૂ  
ળૂ ં ુઅડધી ચમચી ણૂ સવાર-સાજં તા  ધૂ  સાથે ફાકવાથી મૈ નશ તુ  વધે 
છે. (૨) આ ણથીૂ  ઝીણો તાવ, દાહ, અશ ત, ઉધરસ વગરે  પણ મટ છે. (૩) આ 
ણથીૂ  વજન પણ વધે છે. ણકે  મ હના આ ણનોૂ  ઉપયોગ કરવો. (૪) ડોડ મા ં

િવટાિમન ÔએÕ રહ  ુહોવાથી રતાધણાપં ં ુમટાડ છે.  

તજ પાતળ  તજ ઉ મ ગણાય છે. તે તીખી, મ રુ, કડવી, ગધીદારુ ં , વીયને 

વધારનાર, શર રનો રગં  ધારનારુ  તમે જ વા ,ુ િપ , ખ કતાુ ુ  અને તરસ 
મટાડનાર છે. તનીે  અિતશય વધાર મા ા ન સકતાુ ં  લાવે છે. પા ચમચી તજ ુ ં ણૂ 
સવાર-સાજં પાણી સાથે લવાથીે  અ ણ, ઊલટ , પટનીે  કંૂ, આફરો વગરે  પટનાે  ં
દદ  મટ છે. ગભાશય ુ ંસકોચનં  કરનાર હોવાથી િતૂ  પછ  હતકાર  છે. 

તડ ચનાૂ  ંબી તડ ચના બીની મ જન મગજતર  કહ છૂ ં ે ે, કમ ક એ મ જ 

ખાવાથી  વધ છુ ે ે.  
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તમાલપ  એ મ રુ, ગરમ, તી ણ, ઉ જકે , વાતહર અને પચવામા ંહલકા ં છે. 

તમાલપ  કફ, વા ,ુ હરસ, ઊલટ -ઊબકા, અ ચુ  અને સળખમે  મટાડ છે. એ સવ 
કારના કફરોગો, અ ણ, અપચો, પટનોે  ઃખાવોુ  અવાર-નવાર થતા ઝાડા વગરે  

પાચનત નાં  રોગો રૂ  કર છે. િતૂ  પછ  ગભાશયમા ંકોઈ દોષ રહ  ગયો હોય તો 
તમાલપ  અને એલચીદાણા ુ ં સમભાગે બનાવલે  ણૂ અડધી અડધી ચમચી 
સવાર-સાજં લવાથીે  મટ છે.    

તલ તલ કાળા, સફદ અને રાતા એમ ણ કારના થાય છે. એમા ંકાળા તલ ઠે  

ગણાય છે. બધા જ કારના તલ મ રુ, તીખા, કડવા, રાુ , વા દ ટ, ચીકણા, 
ગરમ, કફ અને િપ  કરનારા, બળ આપનારા, વાળ માટ હતકર, ધાવણ 
વધારનારા, દુ , દાતં માટ હતકાર  તમે જ મળને બાધનારાં  છે. વહલી સવાર 
એકાદ ીુ  તલ ચાવીને ખાવાથી દાતં એવા મજ તૂ બને છે ક લાબાં  સમય ધીુ  
હલતા, ઃખતાુ  ક પડતા નથી.  

તલના તલનોે  કોગળો મ મા ંતલ ુ ંતલે ભર  થાક  જવાય યા ં ધીુ  મ  લાવી 
રાખવાથી જડબા ં બળવાન બને છે, વર ગભીરં - રૂ  ધીુ  સાભળં  શકાય તવોે  
પ ટુ  તથા ખ દશુ  ભરાવદાર થાય છે. આહાર-રસોના વાદની યો ય અ િતુ ૂ  

અને આહાર પર અભ ચુ  ઉ પ  થાય છે. તલના તલનોે  કોગળો કરનારને ારય 
ખશોષુ (મ  કાૂ ં ુતે) થતો નથી ક હોઠ ફાટવાનો ભય રહતો નથી. ખાટા આહાર 
યો ખાધા પછ  દાતં બાઈ જતા નથી ક દાતનીં  જડમા ંદદ થ ુ ંનથી. તનાે  દાતં 

અ યતં કઠ ન-સખત ખોરાક પણ ચાવીને ખાવાને સમથ બને છે.   
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લસીુ  લસીમાુ  ંરહ ં ુએક િવિશ ટ તલે હવાને જ તં ુ ુ  કર  ુ  કર છે. સવાર 

નરણે કોઠ લસીનોુ  રસ પાણી સાથે લવાથીે  બળ, તજે  અને મરણ શ ત વધે છે. 
મ માથીં  ગધુ  આવતી હોય તો લસીનાુ  ંથોડા ંપાન દરરોજ ચાવવાથી તે રૂ  થાય 
છે અને વા યની ૃ  થાય છે. લસીુ  શર રની િવ તુ ળવી રાખે છે. લસીનીુ  
માળા ધારણ કરનાર ઘણા રોગોથી તુ  રહ છે.  લસીુ  ગરમ હોવાથી કફના 
તમામ રોગોમા ંઅિત ઉપયોગી છે. શરદ , સળખમે , સસણી, ઉધરસ, ાસ વા 
કફના રોગો તે મટાડ છે. આ ઉપરાતં પાચનતં ના રોગોમા ંપણ તે ઉપયોગી છે. 
ખૂ મર  જવી, ખાવામા ં ચુ  ન રહવી, પટે ડબ રહ ં,ુ મ  વાસ માર ુ ં વગરે  

રોગોમા ંતનોે  ઉપયોગ થઈ શક. લસીનાુ  ંપાન એમ ને એમ કાચા ંખાઈ શકાય. 
તનાે  ં પાનનો રસ કાઢ  પી શકાય. લસીનાુ  ં પાનની કવણીુ  કર  જ ર પડ  ે
ઉપયોગમા ંલઈ શકાય. ગરમ િતવાળાએૃ  અને િપ જ ય રોગોમા ંતનોે  ઓછો 
ઉપયોગ કરવો. લસીનાુ  ં પાન ખાઈને ધૂ  પી ુ ં ન હ. એના િન ય સવનથીે  
એિસ ડટ , મરડો, કોલાઈટ સ મટ છે. ના નોુ  ઃખાવોુ , શરદ , સળખમે , મદે ૃ , 
માિસક સબધીં ં  રોગો અને ઃખાવોુ  બાળકોના રોગો- ખાસ કર ને શરદ , કફ, ઝાડા-
ઉલટ મા ંફાયદો કર છે. લસીુ  દયરોગમા ંઆ યજનક ફાયદો કર છે. તરડાના 
રોગોની લસીુ  અકસીર દવા છે. એક ચ ડૉ ટર ક ુ ં છે ક લસીુ  એક અ ત 
ઔષિધ છે. લસીુ  પર કરવામા ંઆવલાે  યોગોથી સા બત થ ુ ંછે ક લડ શરનાે  
અને પાચનત નાં  િનયમનમા,ં ર તકણો વધારવામા,ં તમે જ માનિસક રોગોમા ં
લસીુ  અ યતં લાભદાયી છે. ઉપરાતં એ ચયના ર ણમા ં અને યાદશ ત 
વધારવામા ંઅ પમુ  સહાયક છે. (૧)  ુઅને મલ રયાનાૅ ે  તાવમા ં લસીનાુ  ંપાન 
મર ના કાૂ  સાથે ચાવીને ખાવાથી તાવ હળવો પડ છે. (૨) વાત, ખાસીં , ાસના 
રોગોમા ં લસીનોુ  રસ ૩ ામ, આ નોુ  રસ ૩ ામ અને એક ચમચી મધ લવાથીે  
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ફાયદો થાય છે. (૩) લસીનાુ  રસમા ંમી ુ ં મળવીે  નાકમા ંટ પા ંનાખવાથી છાૂ  મટ 
છે. (૪) લસીુ  ક ડનીની કાયશ ત વધાર છે. (૫) લસીનીુ  માળા બનાવી ગળામા ં
પહર  રાખવાથી અનકે  રોગોથી ર ણ મળે છે. 

વરનીુ ે  દાળ  વરનીુ ે  દાળમા ં સાર  ર તે ઘી મળવીને ે ખાવાથી એ વાયડ  

પડતી નથી. વરનીુ ે  દાળ િ દોષહર હોવાથી એ સૌને અ ળુ ૂ  પડ છે. વરુ ે  રૂ , 
ુ , મ રુ, શીતળ, પચવામા ંહલક , ઝાડો રોકનાર, વા  ુકરનાર તમજે  િપ , કફ 
અને લોહ ના બગાડને મટાડનાર છે. 

તલે   મા ર્ તલ અને સરસવ ુ ંતલે જ તલે કહવાય, િશગ, ય ખીૂ ુ , કપાિસયા, 

પામોલીન વગરનાે  તલને ે તલે કહવાય ન હ. તલ ુ ં તલે ગરમ છે, આથી તે 
જઠરા નને દ ત કર છે, અને વા નાશકુ  છે. તે એક ઉ મ ટોિનક છે. તે ઝાડા 
અને પશાબને ે બાધેં છે. તલના તલથીે  ચામડ  લાયમુ  બને છે. તલના તલથીે  
કૉલ ટરોલનોે  નાશ થાય છે.  

િ ક ુ ઠંુ, લ ડ પીપર અને કાળા મર ના સમાન ભાગે બનાવલાે  ણનૂ ે િ ક ુ કહ 

છે. આ િ ક ુ અ નને દ ત કરનાર, દમ, ઉધરસ, ચામડ ના િવિવધ રોગો ગોળો-
ગસૅ , મહે, કફ કોપ, ળતાૂ -મદે, હાથીપ  ુ અને પીનસ-સળખમે  મટાડ છે. 
અડધીથી એક ચમચી િ ક ુ સવાર-સાજં પાણી સાથે લે ં.ુ િપ િતૃ  ક િપ ના 
રોગોમા ંન લે ં.ુ   
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િ ફળા ગળૂ  હરડ, બહડા,ં આમળા ંઅને લ ડ પીપર દરક ૪૦ ામ અને ુ  

કરલો ગળૂ  ૨૦૦ ામ. ગળૂ  ઘીમા ંમળવીે  બાક ના ચાર ઔષધો ુ ં ણૂ િમ  કર  
જ ર રૂ ં ુપાણી મળેવી વટાણા વડ  ગોળ ઓ વાળવી. બ બે ગોળ  કોૂ  કર  
સહજ ગરમ પાણી સાથે સવાર, બપોર અને રા ે લવાથીે  ભગદરં , નાડ ણ, ગસૅ , 
મસા, ફ શર વગરે  રોગો મટ છે. વજન ઘટાડવા માટ પણ િ ફળા ગળૂ  ઉ મ છે. 
િ ફળા ગળૂ  બ રમા ંમળે છે.    

િ ફળા ણૂ  િ ફળા ણૂ કફ અને િપ  હણે છે. મહે  તથા કોઢ મટાડનાર, 

મળને સરકાવનાર, ન ને ે હતકાર , જઠરા ન દ ત કરનાર, અ ચુ  રૂ  કરનાર 
તથા િવષમ વરનો નાશ કરનાર છે. િ ફળાથી િસ  કર ં ુઘી સવાર-સાજં બ બે 
ચમચી લવાથીે  રતાધળાપં ં ુ રૂ  થાય છે. ખો ુ ંતજે વધે છે. ખની આસપાસ 
ખજવાળં , ઝાખપં , જણી, ખોની બળતરા-ગરમી તથા કબ જયાત રૂ  થાય છે.  

થોર સ તમાં ંૃ  થોરને સમ ત ધાૂ  કહ છે. सम तात द धमःथु  ईित सम तद धाु . 
મા ંબધે જ ધૂ  છે તે સમ ત ધાૂ . થોરનો યકે ભાગ ધથીૂ  ભરલો છે. એ ુ ં ધૂ  

તી  િવરચક છે. આથી ચ ક સકની સલાહ િવના એનો ઉપયોગ કરવો ન હ. 
જળોદર ુ ંએ ઉ મ ઔષધ છે. (૧) પગમા ં ચીરા પડતા હોય તો આઠ ચમચી 
થોરના ધમાૂ  ંબે ચમચી તલ ુ ંતલે અને સહજ િસધવ મળવીે  ગરમ કર ુ.ં થોર ુ ં
ધૂ  બ ુ ંજ બળ  ય અને તલે બાક  રહ યાર તલે ગાળ ને બાટલીમા ંભર  લે ં.ુ 
આ તલે પગના ચીરામા ંસવાર-સાજં લગાડવાથી થોડા દવસમા ંજ ચીરા મટ  ય 
છે. (૨) ગમે તવાે  ંકઠણ ગડ મડૂ  ક ગાઠં હોય તે ઉપર થોરના ંપાન ગરમ કર ને 
બાધવાથીં  ગાઠં િવખરાઈે  ય છે ક ટ ને મટ  ય છે.  
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દહ  (૧) મગની દાળ, આમળા,ં મધ તથા સ માણ ઘી, સાકર પૈક  કોઈની સાથે 

જો દહ  ખાવામા ંઆવે તો દહ  ખાવાથી કસાનુ  થ ુ ંનથી. (૨) મોળા તા  દહ મા ં
રહલા બ ટ રયાે  તરડામા ં મી ગયલાે  ં િવષા ત ક ટા ઓુ તથા મળને બહાર 
ફકવા ુ ંકામ કર છે. (૩) આહાર સાથે દહ  લવાથીે  આહાર ુ ંપાચન ઝડપભરે થાય 
છે. પાચનાગોનીં  કતાુ  તથા ગરમી રૂ  થાય છે તમે જ અિન ા મટ છે. (૪) દહ  
ખાવાથી દવા ારા વ  ુપડતી એ ટ બાયોટ કની થયલીે  અસર જલદ થી ના દૂ 
થાય છે. 

દાડમ દાડમ ઊલટ , વા ,ુ દોષૂ  અને ષાનોૃ  નાશ કરનાર તથા ચકરુ  છે. તે 

આમપાચક, ર ત તભકં  અને શ તવધક છે. દાડમ ખ લગાડ છ અન આહારૂ ે ે  ંુ
પાચન પણ કર છે. વા ,ુ િપ  અને કફ ણે દોષોનો નાશ કર છે. ષાૃ , દાહ-
બળતરા, તથા દય, કઠં  અને ખનાુ  રોગોનો નાશ કર છે. એ વીય અને ુ  
વધારનાર, જઠરા ન દ ત કરનાર, તકારકૃ , પરમ ચકરુ , મહર, શીતળ 
અને બળ વધારનાર છે. દાડમનો રસ મ રુ, ખાટો અને રોુ  હોય છે. તે ઝાડાને 
બાધનારં  હોવાથી ઝાડા થયા હોય તો દાડમનો રસ પીવાથી મટ છે. મ રુ દાડમ 
િપ નો નાશ કર છે, યાર ખા ું િપ કારક છે અને કફ તથા વા નોુ  નાશ કર છે.   
દાડમ ખા ું, ુ ું અને મ રુ હોય તે વા નાશકુ , મળ કવનારુ  અને જઠરા ન 
દ ત કરનાર હોય છે. વળ  તે ન ધ તથા ઉ ણ હોઈ દયને હતકાર  અને િપ  

તથા કફમા ં િવ ુ  નથી.  દાડમ મા  ખા ું હોય તે  હોઈ િપ  અને વા નુે 
કોપાવે છે. દાડમ મળને રોક છે. એ શીતળ છે, આથી ગરમી અને િપ ના રોગોમા ં
ઉપયોગી છે.  દાડમના ળનીૂ  છાલ, આખા ફળ, ફળની છાલ, એના ં લ, પાન બ ુ ં
જ દવાના કામમા ંઆવે છે. (૧) દાડમનો રસ ઉલટ  મટાડ છે. (૨) ઝાડા રોકવા માટ 
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જવ અને દાડમની છાલનો પાઉડર પાણી સાથે લવોે . (૩) નાના બાળકને ૧/૨ 
વાલ છાલ, ૧ રિત યફળ અને થો ુ  ંકસર મળવીે  થોડા દવસ આપવાથી ઝાડા 
મટ  જશે અને ખૂ લાગશે. (૪)  પાકા મોટા દાડમ પર ચીકણી માટ નો બે ગળ 
ટલો ડો થર કર  અ નમા ંશકે ં.ુ માટ  લાલચોળ થઈ ય યાર તને ે ઉતાર , 

માટ  રૂ  કર  દાડમનો રસ કાઢવો. આ રસ પચવામા ં બૂ જ પા યુ , જઠરા નને 
દ ત કરનાર અને અિતસારના પાતળા ઝાડાને રોક છે. દાડમનો મ રુ રસ 

બળ દ, ણે દોષોને રૂ  કરનાર, વધકુ , મધા દે  અને દય માટ હતકર છે. 
(૫) મને રોજ પાતળા ઝાડા થતા હોય તમણે ે ફળની છાલનો કૂો પાણી સાથે 
લવોે . (૬) દાડમની છાલ મ મા ંરાખવાથી મ ના ંચાદાં  ંમટ છે. ઉધરસમા ંપણ છાલ 
મ મા ં રાખી શકાય. (૭) દાડમના રસમા ંમર  અને િસધવ નાખી પીવાથી અ ન 
દ ત થાય છે, અને ખૂ ઊઘડ છે. (૮) દાડમના  રસમા ંસાકર ક કોઝુ  નાખી 

પીવાથી િપ ુ ંશમન થાય છે. (૯) તાવમા ંમ  બગડ  ય તો દાડમના દાણા 
ખાવા ક તનોે  રસ કાઢ  પીવો. (૧૦) દાડમ િપ ુ ંશમન કર છે; દય ુ ંર ણ કર 
છે. છાતીમા ં ુ :ખ ુ ં હોય તો રોજ સાકર નાખી દાડમનો રસ પીવો. કફમા ં પણ 
દાડમનો રસ ણકારુ  છે. (૧૧) નાકમાથીં  લોહ  પડ ુ ં હોય તો દાડમના રસનો 
ટથી ઉપયોગ કરવો. (૧૨) ૧ તોલો દાડમની છાલ અને ૧ તોલો કડાની છાલનો 

ઉકાળો કર  પીવાથી મસામા ંક ઝાડામા ંપડ ુ ંલોહ  તરત જ બધં થાય છે. (૧૩) 
છાલ સ હત કાઢલો દાડમનો રસ ઉ મ એ ટ  ઑ સીડટં છે. આથી એ 
ઑ સીડશનની અસર ઓછ  કર છે, કૉલ ટરોલે  ઘટાડ છે અને ધમનીઓને બરડ 
થતી અટકાવે છે. દરરોજ ૫૦-૮૦ િમ.લ. રસ લવોે  જોઈએ. (૧૪) દાડમની છાલ ૨૦ 
ામ અને અિતિવષ પાચં ામનો અધકચરો કોૂ  એક લાસ પાણીમા ંઉકાળ  અડ ુ ં

પાણી બાક  રહ યાર ગાળ ને ઠં ુ પાડ  સવાર-સાજં પીવાથી પાતળા ઝાડા, નવો 
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મરડો અને આમ-ચીકાશ તુ  ઝાડા મટ છે. આ ઉપચારથી તરડાનંે ન ુ ંબળ મળે 
છે. (૧૫) એક કપ દાડમના રસમા એક ચમચી રા  ણ મળવી સવારં ં ૂ ેુ -સાજ ં
પીવાથી ગમ તવો આમાિતસાર મટે ે  ય છે. (૧૬) દાડમની છાલ  ણ એક ુ ં ૂ
ચમચી ટ  દવસમા ણ વાર લવાથી ઝાડા મટ છું ં ે ે. બાળકન પાથી અડધી ે
ચમચી આપ ુ.ં (૧૭) ગરમીના દવસોમા નસકોર  ટતી હોયં , માિસક વધાર આવ  ું
હોય, હરસમા લોહ  પડ  હોય તો સાકર નાખી દાડમનો રસ પીવાથી લાભ થાય છં ં ેુ .  

દા   શરાબમા ંરહ ં ુભારોભાર અ નત વ શર રની સ ત ધા ઓનુ ે બાળ  નાખે 

છે. આ જ તનીે  સૌથી મોટ  ખરાબ અસર છે. 

ધૂ  - ગાય ુ ં ણ વર, માનિસક રોગ, બહોશીે , મ, સ હણીં , પા રોગં ુ , દાહ, 

ષાૃ , દયરોગ, ળૂ, વા રોગુ , ર તિપ , યોિનરોગ વગરે મા ંગાય ુ ં ધૂ  ઠે  છે. 
દરરોજ ગાય ુ ં ધૂ  લવાથીે  તમામ કારના રોગ અને ાવ થાૃ  ન ટ થાય છે. 
એનાથી શર રમા ં ત કાળ વીય પદાે  થાય છે. એલોપથીની દવાઓ, રાસાયણક 
ખાતરો, ષણુ  વગરને ે કારણે શર રમા ં  િવષ એકિ ત થાય છે તનોે  નાશ 
કરવાની શ ત ગાયના ધમાૂ  ં છે. ગાયના ં ધૂ -ઘી અ િવ કરણોનાુ  ં િતરોધક છે. 
મગજ અને નાુ  િવકાસમા ંસહાયક છે. એમા ંરાસાયણક ત વ નહ વત હોવાથી 
વ  ુ માણમા ંપીવાથી કોઈ આડઅસર ક કસાનુ  થ ુ ંનથી. ગાયના ધમાથીૂ ં  
મળતા ોટ નને લીધે શર રના કોષો ક સરથી ત થતા બચી ય છે. આ ધથીૂ  
કૉલ ટરોલે  વધ ુ ંનથી. બ ક દય અને ધમનીઓના સકોચં ં ુ િનવારણ થાય છે. 
ધૂ મા ંએનાથી અડ ુ ંપાણી નાખી પાણી બળ  ય યા ં ધીુ  ઉકાળ ને પીવાથી 
કાચા ધૂ  કરતા ં પચવામા ં વ  ુ હલ ુ ં થાય છે. ગાયના ધમાૂ  ંએજ ગાય ુ ં ઘી 
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મળવીે  પીવાથી અને ગાયના ઘીમાથીં  બનલાે  શીરાના સહન કર  શકાય એટલા 
ગરમ ગરમ ચાબકા ભ પર મારવાથી ક સર મટ છે એ ુ ંસાભ ુ ંછે. ગાય ુ ં ધૂ  
વા દ ટ, ન ધ, લાયમુ , મ રુ, શીતલ, ચકરુ , વધકુ , બળવધક, 
િતવધકૃ , વનદાયક, ર તવધક, વા કારક, આ યવધકુ , અને સવ રોગોને 

હરનાર છે. િનયિમત ધૂ  લવાથીે  શર રને ક શયમ અને ોટ ન બનેં મળે છે. 

ધનાૂ  પાચન માટ  સવાર એક પાકા લ નોુ  રસ પાણી સાથે પીવાથી ધૂ  ન 
પચ ુ ંહોય અને ધૂ  પીવાથી પટમાે  ંગડગડાટ થતો હોય તો તે મટ છે. 

ધીૂ  ધીૂ  ઠડં , પૌ ટક, ધા વધકુ , બળવધક, યૃ , ગરમીને કારણે વજન ઘટ ુ ં

હોય તો વજન વધારનાર  અને ગભને પોષણ આપનાર  છે. ધીૂ  ગરમીવાળાને, 
ગરમીના રોગવાળાને અને ગરમ ઋ માુ  ંવ  ુમાફક આવે છે. ધીૂ ુ ંતલે પણ ગરમ 
િતવાળાૃ  માટ ઉપયોગી છે. ધીનાૂ  તલનીે  મા લશથી ુ  વધે છે. વળ  ધીૂ  

મ રુ, ન ધ, ધા ટદાયીુ ુ , પાચનમા ં હલક  (પરં  ુવ  ુખાવાથી ભાર), દય 
માટ હતકાર , ચુ  તથા ૂ  ઉ પ  કરનાર , ાહ (ઝાડો બાધનારં ), બચનીે ે , 
િપ (ગરમી), િવષ, મ, તાવ તથા દાહનો નાશ કરનાર , વધકુ , ઘ 
લાવનાર , તરસ રૂ  કરનાર, ર ત ાવ અટકાવનાર, વાત-િપ નાશક તથા કફવધક 
છે. બગાળમા ધીના પાનની ભા  પણ બનાવવામા આવ છં ં ં ે ેૂ . ધીના બીજ લ ૂ ં ૂ
છે. આથી ત સો  ઉતાર છે ે (૧) શર રમા ં દાહ-બળતરા થતી હોય, ર તિવકાર, 
મડાૂ ,ં શીળસ, ગરમી વધી હોય તથા નાક ક ગળામાથીં  લોહ  પડ ુ ં હોય તો 
ધીનાૂ  રસમા ંમધ, સાકર ક ઘી નાખી પીવાથી મટ છે. (૨) બૂ તાવ હોય અને 
મગ  ગરમી ચડ  ગઈ હોય તો ધીૂ  છ ણી અથવા બે ફા ડયા ંકર  માથે ક કપાળે 
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બાધવાથીં  ઠડકં  થઈ રાહત થાય છે. (૩) ધીનાૂ  નાના કડાુ  કર  તમાે  ંઆમલી અને 
સાકર નાખી ધીમા તાપે પાણીમા ં ઉકાળ  કપડા વડ ગાળ ને પીવાથી મગજની 
ગરમી, માથાનો ઃખાવોુ  તમે જ ગાડપણમાં  ંલાભ થાય છે. (૪) ઘી અને ુ વડ 
બનાવે ં ુ ધીૂ ુ ંશાક ખાવાથી અને ધીનાૂ  પાનનો રસ હરસ પર ચોપડવાથી હરસ 
મટ છે. (૫) દાઝી જવાથી થયલાે  ણ પર ધીનાૂ  ગભની ગદુ  લગાડવાથી 
ફાયદો થાય છે. (૬) ૧૦ થી ૨૦ ામ ધીનાૂ  બીના ણનૂ ે સાકર સાથે વાટ  સવાર 
નરણા કોઠ ખાઈ બે કલાક પછ  બે ચમચી દવલે  પીવાથી પટમાનાે ં  ચપટા િમૃ  
નીકળ  ય છે. (૭) ૧૦ થી ૨૦ ામ ધીનાૂ  ંબીના ણમાૂ  ંસાકર અથવા મધ 
મળવીે  દરરોજ સવાર, બપોર, સાં  લવાથીે  પશાબનાે  ંદદ  મટ છે. (૮) મધમાખી, 
કાનખ રોૂ  વા ંઝરે  જ નાં ુ  ડખં પર ધીનાૂ  ડ ટાને પાણી સાથે ઘસી લપે કરવાથી 
ડખનાં  િવષનો નાશ થાય છે. (૯) ગરમીમા ં ધીનાૂ  રસમા ંસાકર નાખી શરબત 
બનાવી પીવાથી રાહત થાય છે. (૧૦) ધીૂ  નાખી પકાવે ં ુતલે માથામા ંનાખવાથી 
મગજને ઠડકં  મળે છે. (૧૧) એક ચમચી ધીના બીજ પાણી સાથ સવારૂ ં ે -સાજ ફાક  ં
જવાથી િ  વધી સો  ઉતર છૂ ેૃ . ( ધીના બીૂ ં જની અવ મા સ રટટે ં , કાકડ  
ક તડ ચના બીજ પણ ચાલી શકૂ ં .)  (૧૨) ધીનો ર બો મગજન ઠડક આપ છૂ ુ ે ં ે ે. 
(૧૩) ધીનો હલવો ધા  ટકર છૂ ુ ુ ે. (૧૪) ધીના બીજ  તલ માથાના દદ મા ૂ ં ં ે ંુ
સા  પ રણામ આપ છું ે ે. વાળ ખરતા હોય તો ધીના બીજથી પકવ  તલ ૂ ં ે ં ેુ
વાપરવાથી વાળ ખરતા તથા સફદ થતા અટક છે.  

ા  ા  તરસ, બળતરા, તાવ, દમ, ર તિપ , છાતીમા ં ણ-ચાં ંુ , ય, વા ,ુ 

િપ ના રોગ, મ  કડ ુ ંથ ુ,ં મ  કાુ ુ,ં ઉધરસ વગરે  મટાડ છે. એ શર રને ટુ  કર 
છે તથા કામશ ત વધાર છે. એ શીતળ અને ન ધ છે. લીલા રગં  કરતા ંકાળ  ક 
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ંબલી ા મા ંશર રને લાભકારક ત વો વ  ુહોય છે. ા મા ં િવટામીન A B C , ,  
અને થોડા માણમા ં લોહ હોય છે. એમા ં રહ ં ુ રઝવ ટલ નામ ુ ં ત વ Free Ô  
Radi cal sÕનો નાશ કર છે. ા મા ંસાકર હોવા છતા ંએનાથી ડાયાબીટ સ વધતો 
નથી. ડાયાબીટ સવાળા દદ  પણ રોજની ૧૦૦ ામ ટલી ા  ખાઈ શક. રોજ 
ા  ખાવાથી લોહ ુ ંપ ર મણ વધે છે, ર ઝવ ટલને કારણે અકાળે આવ ુ ં વૃ  
અટક  ય છે. લોહ ની નળઓ ટતીૂ  નથી. રોગ િતકારક શ ત વધે છે. 
એલજ મા ં રાહત મળે છે. એમા ં રહ ં ુપોટિસયમ લોહ ુ ંદબાણ તથા કૉલ ટરોલે  
ઘટાડ છે. લોહ  ુ  થાય છે, ઝાડા મટ છે, શર રમા ં બળ, તાજગી વધે છે. 
કબ જયાત અને હરસમા ંફાયદો થાય છે. દરરોજ એક ચમચી ા ના ંબીનો પાઉડર 
લવાથીે  સો , ઘા, ઘસરકો મટ છે અને ખના નબરં  ઘટ છે. 

ા ા દ વાથ ા , હરડ, ક ુ, નાગરમોથ, ગરમાળાનો ગોળ અને 
િપ પાપડો સો-સો ામ લઈ બૂ ખાડં  કોૂ  કર  બાટલીમા ંભર  લે ં.ુ  એક 
ચમચી કાનોૂ  ઉકાળો સવાર, બપોર, સાજં ૧૦થી ૧૫ દવસ પીવાથી 
િપ વર, તરસ, છાૂ , લવાર . શોષ મ, દાહ અને ર તિપ  મટ છે. આ 
ઉકાળાથી કબ જયાત પણ મટ છે.   

ા ા દ ચાટણ બી કાઢલી કાળ  ક  ા  ૂ ૫૦૦ ામ, સોના ખીુ -મ ઢ આવળ, 

હરડની છાલ, અન સાકર દરક ે ૧૦૦ ામ, વ ી ં ૧૦ ામ અન કસર ે ૫ ામ 
બધા િમ  કર  લસોટ  બાર ક ચાટણ કરં ં.ુ આ ચાટણ અડધીથી એક ચમચી 
ચાટ ન ઉપર પાણી પીવાથી મળ એકદમ સરળતાથી ઉતરશ અન કબ જયાતે ે ે , 
અપચો, અ લિપ  મટ છે. ૧૦૦ ામ ઠ ળયા કાઢલી કાળ  ક  ા  અન એટ  જ ૂ ે ંુ
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હરડ  ણ િમ  કર  બ ખાડં ૂ ૂ ંુ , લસોટ  નાની સોપાર  વડ  ગોળ ઓ બનાવી 
રોજ એકથી બ ગોળ  પાણી સાથ રા  લઈ ઉપર નવશ  એક લાસ ધ પીવાથી ે ે ે ે ંુ ૂ
અ લિપ , ગસૅ , ખાટા ઘચરકા, ઓડકાર, કબ જયાત અ ચુ  વગર મટ છે ે.   

ા ાવલહે  ૮૦૦ ામ કાળ  કૂ  ા  બરાબર ધોઈને ધમાૂ  ંવાટ ને ડ  પ ટે  

ુ ંબનાવ ુ.ં તમાે  ં૮૦૦ ામ સાકરની ચાસણી મળવીે  યફળ, વ ીં , લિવગ, 
એલચી, વાસક રં ુ , તજ, તમાલપ , નાગકસર અને કમળકાકડ ની મ જ દરક ં ુ
દસ-દસ ામ ણૂ નાખી અવલહે -ચાટણ તૈયાર કર ુ.ં આ અવલહે  ૧ થી ૨ ચમચી 
સવાર સાજં લવાથીે  અ લિપ -એિસડ ટ , ર તિપ , ય, પાં ુ, કમળો, લીવરના 
રોગો, અ ચુ , ઉબકા, અને અશ ત મટાડ છે. અવલહે  લીધા પછ  ખૂ લાગે યાર 
જ જમ ુ.ં એક ચમચી ા ાવલહે સવાર, બપોર અને રા ે લવાથીે  ર ત ાવ સબધીં ં  
િવ ભ  રોગો, નાકનો ર ત ાવ, શર રના કોઈ પણ ભાગમા ં થતી બળતરા, 
અ લિપ  તથા ણાૃ  રોગમા ં લાભ થાય છે. એનો યુ  ફાયદો મળ ુ  થઈ 
જઠરા ન દ ત થાય, ખૂ લાગે અને વજન વધે તે છે.   

ા ાસવ ખૂ લગાડનાર, િતદાયક, મહર અને યરોગમા ં હતકાર  છે. 

શર રના મૂ  માગ ને ચો ખા કર  ધા ટમાુ ુ  ંસહાય કર છે.  એ ખાસીં , ાસ-દમ, 
ઉરઃ ત, મદા નં  અશ-મસા, ગોળો, િમૃ ,  ઠુ , ણ, ન રોગે , ણ વર અને 
અ ણમા ંઅપાય છે. એની મા ા નાનો અડધો કપ અથવા ૬-૮ ચમચી એટલા જ 
પાણી સાથે સવાર-સાજં પીવો. અડધો કપ ા ાસવ અને અડધો કપ પાણી િમ  
કર  જમતા ંપહલા ંબપોર અને રા ે પીવાથી બળ અને શર રની કાિતમાં  ં ૃ  થાય 
છે, વજન વધે છે, શર રની રોગ િતકારક શ તમા ંવધારો થાય છે તમે જ હરસ, 
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અ ચુ , મદા નં , પા રોં ુ ગ, દયરોગ, ય તનાૃ  રોગો, કબ જયાત વગરમાે  ં ઘણો 
ફાયદો થાય છે.  

રુ  ણૂ  હગ-૧, ઘોડાવજ-૨, ચ ક ળનીૂ  છાલ ુ ં ણૂ-૪, ઉપલટે અથવા 

કઠ-૮, સચળં -૧૬ અને વાવડ ગ-૩૨ ામ લઈ ણૂ બનાવ ુ.ં અડધી ચમચી ટ ુ ં
આ ણૂ સહજ નવશકાે  પાણી સાથે લવાથીે  પાચનત નીં  તકલીફો વી ક ગસૅ , 
કબ જયાત, આફરો, અ ચુ , મદા નં , ઓડકાર, કંૂ, કડ , પટનોે  ઃખાવોુ , મોળ, 
ઉબકા, તરડાના િમૃ -જ ં  ુવગરે  મટ છે.  

ધ રોુ   ધ રોુ  ગરમ અને ઝરે  છે, આથી બા  ઉપચારમા ં વપરાય છે. (૧) 

ધ રાનાુ  ંપાન પીસી ગરમ કર  ુ :ખાવા ક સો  પર બાધવાં .ં (૨) તલના તલે ક 
કોપરલમા ંધ રાનાુ  ંપાનનો ચાર ગણો રસ નાખી ગરમ કર  પાણી ઉડાડ  દ ં.ુ આ 
ર તે પકવે ં ુતલે માથામા ંનાખવાથી ખોડો, ૂ, લીખ, ખજવાળં  અને બી  રોગો 
મટ છે. (૩) ધ રાનુ ે ફળ આવે યાર કાપ પાડ  થોડા ંબી કાઢ  તમાે  ંલવ ગ ભર  
ફર  ફળ બધં કર  દવ◌ું . ફળ ઝાડ પર પાક ને કાઈૂ  ય યાર લવ ગ કાઢ  લવાે .ં 
યાર દમનો મલોુ  આવે યાર આ લવ ગ અ ન પર લાવી ખાઈ જવા.ં તરત જ 
દમનો મલોુ  હળવો પડશે.   

ધાણા ધાણા રાુ , સહજ તીખા, કડવા, મ રુ, વા દ ટ, ગિધતુ ં , પ યા પછ  

મ રુ, ઠડાં , પચવામા ં હલકા, ન ધ, દય માટ હતકર, ત રક માગ ની ુ  
કરનાર, જઠરા ન દ ત કરનાર, આહાર પર ચુ  ઉ પ  કરનાર, પાચન કરનાર, 
મળને બાધનારં , ૂ  િૃ  વધારનાર, વીય માટ અ હતકાર ,  તરસ શમાવનાર, 



 94 

ણે દોષો શમાવનાર, ખો માટ સારા, તરસ, બળતરા, દમ, ઉધરસ, ઊલટ , 
ઉબકા ુ ંશમન કરનાર છે. તાવ મટાડનાર, મળને રોકનાર અને િ દોષનાશક છે. 
ધાણા અને સાકર પટનીે  બળતરા-એિસ ડટ ુ ંઉ મ ઔષધ છે.  

ધા યપચકં  ધાણા, ઠંૂ, નાગરમોથ, ગધીુ ં  વાળો અને બીલાનો ગર આ પાચં 

ઔષધોના સમભાગે બનાવલાે  ણનોૂ  અથવા ઉકાળાનો સવાર-સાજં િનયિમત 
ઉપયોગ કરવાથી આમદોષ, ળૂ, કબ જયાત વગરે  મટ છે અને જઠરા ન દ ત 
થાય છે.  

ધાવણ  તન ઉપર વડ ુ ં ધૂ  અને વડવાઈની ણીૂ  પણનુ ં ે પીસીને લપે  

કરવાથી ધાવણ વધે છે. 

નગોડ નગોડ બે તની થાય છે, ધોળા ં લવાળ  અને કાળા ં લવાળ . બનેં 

તની નગોડ ુ  તથા િતૃ  વધારનાર, કડવી, રૂ , તીખી, હલક  તમજે  કશ 
અને ને  માટ હતકર છે. તે ળૂ, સો , અ◌ામવાત, િમૃ , કોઢ, અ ચુ , કફ અને 
તાવને મટાડ છે. ય વુ ે અ◌ેમા ં વાતનાશક ણુ હોવાથી સાધાનાં  વામા ં બૂ 
ઉપયોગી છે. નગોડના ંતા ં ળૂ અને લીલા ંપાનનો રસ કાઢ   તમાે  ંચોથા ભાગે 
તલ ુ ંતલે મળવીે  પકાવ ુ.ં યાર ફ ત તલે બાક  રહ યાર ઉતાર  લે ં.ુ સવાર-
સાજં િનયિમત અ◌ા તલથીે  મા લશ કરતા રહવાથી કપવાં , સાધાનાં  વાની પીડા 
અને વા થીુ  થતા ઃખાવામાુ  ંરાહત થાય છે. (૧) ગમે તે ં ુભરિનગળ મડ◌ુુ ં  થ ુ ં
હોય તનાે  પર નગોડના ંપાન વાટ ને લગાડવામા ંઆવે તો પાક ને ટ  ય છે. (૨) 
નગોડના તલે(િન ડુ  તલે)ની મા લશ કરવાથી સાયટ કા, કમરનો ઃખાવોુ , ના નોુ  
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ઃખાવોુ  વગરે  મટ છે. વાવડુ  ીના તાવમા ંમોટા ભાગે ગભાશયનો સોજો હોય છે. 
નગોડના પાનનો વરસ અથવા પાનનો ઉકાળો સવાર-સાજં પીવાથી સોજો ઊતર  
ય છે અને તાવ મટ છે. (૩) સિધવામાં  ંનગોડનો ઉકાળો લાભ કર છે. (૪) નગોડ 

ઉ મ ણશોધક, ણરોપક. જનનૂ , આતવજનન િમ નૃ  અને વદનાહરે  છે. (૫) 
કોઈ પણ ઃખાવામાુ  ંઆ તલનીે  હળવા હાથે મા લશ કરવાથી ફાયદો થાય છે. 
સાય ટકા-રાઝંણ ુ ંતે ઠે  ઔષધ છે. (૬) શરદ  હોય અને નાક બધં થઈ જ ુ ંહોય 
તો િન ડુ  તલનાે  ંબે- ણ ટ પા ંનાકમા ંનાખવાથી તરત જ ફાયદો થાય છે. (૭) 
કાનમા ંપાક થઈ ઃખાવોુ  થતો હોય, પ ું નીકળ ુ ંહોય તો કાનમા ંઆ તલનાે  ંબે-
ણ ટ પા ં કવાથીૂ  ઃખાવોુ  તથા પાક મટ છે.  

નાગકસર નોૂ  મરડો, તરડામા ંસોજો ક ચાદાં (ંઅ સર ટવ કોલાયટ સ), મદં 

જઠરા ન ક આમ હોય તો પા(૧/૪) ચમચી ટ ુ ંસા ુ ં ુ  નાગકસર(મ ુ ંનથી) 
અને ઈ યજવના ંબીજ સવાર-સાજં જ યા પછ  નવશકાે  ગરમ પાણી સાથે લવાથીે  
મટ છે.  

નાગલા- ધલીૂ ે  એના નાના છોડ ચોમાસામા ંબધે ઊગી નીકળે છે. બાર માસ પણ 

આ છોડ મળ  શક છે. આખો છોડ રતાશ પડતો એક ટ ટલો ચો થાય છે. પાન 
લાબાં  ં લબગોળં , ટરવે અણીવાળા,ં ભાલાકાર, ઉપલી સપાટ નો રગં  લીલો અને 
નીચનીે  સપાટ  લાલાશ પડતી હોય છે. છોડ તોડવાથી દરથી ધૂ  નીકળે છે,  
એક સા ું ઔષધ છે. આ નાગલા- ધલીૂ ે  દમમા ંઉપયોગી ઔષધ છે. કટલાક કસમા ં
તો ચમ કાર વો ણુ જણાય છે. એના ંપાચથી સાત પાન ક છોડનો એટલો ભાગ 
લઈ રસ કાઢ  સહજ મધ સાથે મળવીે  સવાર-સાજં પીવાથી ાસનળ  લૂે છે અને 
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કફ ટો પડ છે. કફ ન ટવાના કારણે દમના દદ ુ ંક ટ વધે છે. આ દવાથી કફ 
ટો પડતો હોવાથી દમમા ંરાહત જણાય છે. એનો રસ- ધૂ  ચોપડવાથી દાદર મટ 

છે.  

નાગરવલનાે  ંપાન  નાગરવલે ં ુપાન તી ુ,ં કડ ુ,ં ૂ ંુ, તી ણ, ગરમ, ચુ  

ઉપ વનાર, ઝાડો સાફ લાવનાર, િપ  કરનાર, બળ આપનાર, કફનાશક, મ ◌ંની 
ગધુ  રૂ  કરનાર તથા થાક રૂ  કર છે. એમા ંએક ત ુ ં ગિધતુ ં  તૈલી ય રહ ં ુ
છે,  મ ને ચો ુ ંકર છે, દાતમાં  ંસડો થતો અટકાવે છે અને ખોરાકના પાચન માટ 
જ ર  પાચક રસોનો ાવ કર છે. નાગરવલનાે  પાનમા ંઅડધી ચમચી મધ અને 
હળદર અને આ નોુ  એક એક કડોૂ  કૂ  બૂ ચાવીને દવસમા ં ણ-ચાર વાર 
ખાવાથી શરદ , સળેખમ, ઉધરસ વા કફના રોગો મટ છે.  

નાગરા દ વાથ ઠંૂ ં ુએક નામ નાગર પણ છે. ઠંૂ, ધાણા, નાગરમોથ, બી ુ,ં 

ઈ જવ, વાળો અને અિતિવષની કળ દરક ૫૦-૫૦ ામને ભગાે  ંખાડં  અધકચરો 
કોૂ  કરવો. બે ચમચી કોૂ  બે લાસ પાણીમા ંઉકાળ  એક કપ ટ ુ ંબાક  રહ યાર 

ગાળ ને સહજ ગરમ ગરમ સવાર-સાજં તાજો બનાવી પીવાથી ર તિમિ ત અને 
ઃખાવાવાળાુ  તી  ઝાડા મટ છે. આ ઉકાળો નાૂ  ક નવા મરડા ુ ંઅકસીર ઔષધ 
છે.   

નારગીં  નારગીં  દયને બળ આપનાર, પચવામા ંહલક , અ ન દ પક બળ દ, 

ભોજન પચાવનાર, બળતરા રૂ  કરનાર, મહર, વા નાુ શક, ચ દુ , પૌ ટક 
તમજે  ઉદર િમૃ  અને ઉદર ળૂ રૂ  કરનાર છે. એમા ં િવટાિમન ÔસીÕ રુ મા ામા ં
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અને િવટાિમન ÔએÕ ÔબીÕ અને Ôડ Õ પણ અ પ મા ામા ંરહલા ંછે. સવાર-સાજં એક 
એક નારગીનોં  રસ લવાથીે  િપ ુ ંશમન થાય છે. જઠર, તરડા,ં િપડૂ  વગરે  
અવયવો ુ  થાય છે. નારગીં  ખાવાથી પટમાનોે ં  વા  ુ રૂ  થાય છે. (૨) નારગીં  
ખાવાથી લોહ ુ ં ુ ંદબાણ ઘટ છે. (૩) નારગીં  ખાવાથી શર રની ખોટ  ગરમી રૂ  
થાય છે. (૪) નારગીં  ખાવાથી મડાૂ  ં રૂ  થાય છે. (૫) નારગીં  ખાવાથી ચામડ ના ં
દદ  રૂ  થાય છે. (૬) નારગીં  ખાવાથી િમનોૃ  નાશ થાય છે. (૭) રા ે તીૂ  વખતે 
એક-બે નારગીં  ખાવાથી કબ જયાત મટ છે. નારગીનોં  રસ નીૂ  કબ જયાતને પણ 
◌ૂરૂ  કર  શક છે. (૭) નારગીનીં  છાલ ચહરા પર ઘસવાથી ખીલમા ંફાયદો થાય છે.  

ના રકલ લવણ  છોડા ંકાઢ  નાખલે ના ળયરનીે  એક ખમા ંકા ુ ંપાડ  પાણી 

કાઢ  નાખ ુ.ં પછ  તમાે  ંસમાય એટ ુ ંબાર ક વાટ ુ ં િસધવ ભર ુ.ં કા ુ ંપાડલી 
ખ ઘ ના લોટની પોટ સ બનાવી લ પીને બધં કરવી. પછ  આ ના ળયરે  પર 

માટ નો ડો થર કર  તડક કવૂ ં.ુ કાયાૂ  પછ  ૧૦-૧૨ અડાયા છાણા વ ચે કૂ  
સળગાવ ુ.ં જો ના ળયરે ટૂ તો તરત લઈ લે ં,ુ અને જો ન ટૂ તો આપમળે ે ઠં ંુ 
થવા દ ં.ુ પછ  ઉપરની માટ  વગરે  રૂ  કર  દરથી કાળા રગં ં ુ ણૂ-લવણ બહાર 
કાઢ , વાટ  બાટલીમા ંભર  લે ં.ુ એને ના રકલ લવણ કહ છે. એ બ રમા ં તૈયાર 
પણ મળે છે. એિસડ ટ , પટનોે  ુ :ખાવો, અ ચુ , મદા નં , ગસૅ  અને અપચામા ંઅધ -
અધ  ચમચી સવાર-સાજં લે ુ.ં   

ના ળયરે મુ  ના ળયરે િપ વર અને િપ  મટાડનાર છે. એ પચવામા ંભાર, 

ાશયનૂ ે સાફ કરનાર, ઝાડાને રોકનાર, ટુ  અ◌ાપનાર, બળ અ◌ાપનાર, વા ,ુ 
િપ , લોહ બગાડ ક ર તિપ  અને દાહ મટાડનાર છે. એ િપ  કરનાર, દાહ 
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ઉપ વનાર અને ઝાડાને રોકનાર છે. ના ળયરે ં ુ પાણી ઠં ુ, હતકાર , અ નને 
દ ત કરનાર, વીય વધારનાર, પચવામા ં હલ ુ ં, તરસ મટાડનાર અને નવા 

કોષોની ઉ પિ ને વગે આપનાર મનાય છે. ના ળયરે  દય માટ હતકાર , પચવામા ં
હલ ુ ં, વીય તમે જ કામશ ત વધારનાર, તરસ તથા િપ ને મટાડનાર અને 

માગૂ ને વ છ કરનાર છે. મોટા લીલા દસ ના ળયરે ં ુપાણી કાઢ  ઉકાળ ુ.ં મધ 
ુ ંઘ  થાય યાર ઉતાર  તમાે  ં ઠંૂ, મર , પીપર, યફળ અને વ ીં ં ુ ણૂ 

બરાબર ભળવીે  બાટલીમા ંભર  લે ં.ુ  આ ઔષધ સવાર-સાજં અધ થી એક ચમચી 
ટ ુ ંલવાથીે  અ લિપ -એિસડ ટ , િપ ના રોગો ઉદર ળૂ અને બરોળ ૃ  મટ છે. 

ના ળયરે ુ ુ, ન ધ, િપ શામક, મ રુ, શીતળ, બળ દ, માસ દં , પોષક, શર ર ુ ં
વજન વધારનાર, શોધકૂ  અને દય માટ પોષક છે. ના ળયરે ં ુપાણી શીતળ, 
દયને િ ય, જઠરા નને દ ત કરનાર, વધકુ , તરસ અને િપ ને શાતં 
કરનાર, મ રુ અને ાશયનૂ ે સાર  ર તે ુ  કરનાર છે. ના ળયરે  માસં અને કફની 
ટુ  કર છે. ટોફન અને લાઈસીન એ બે એિમનો એસીડ ના ળયરમાે  ંછે. શર રમા ં

નવા કોષોના િનમાણ માટ ના ળયરે ઉપયોગી છે. તા  કોપરાને છ ણી કપડા વડ 
નીચોવી  વાહ  નીકળે તે ના ળયરે ં ુ ૂધ યહર છે. એ કોડલીવર ઑઈલ ુ ં
પૌ ટક છે. એમર કાે  વો દશ પણ ટ .બી.મા ંશર રની ટુ  માટ એનો ઉપયોગ કર 
છે. યરોગમા ં મા ુ ં ઃખુ ુ ં હોય તો ના ળયરે ં ુ પાણી અથવા ધૂ  સાકર નાખી 
પીવાથી લાભ થાય છે. હાઈપર એિસડ ટ મા ંઆ પાણી અ યતં પ ય અને પા યુ  
છે. વરની તરસમા ંપણ તે હતકર છે. આહાર પચવાના સમયે એટલે ક જ યા 
પછ  અઢ - ણ કલાક પટમાે  ં થતા ઃખાવાનુ ે પ રણામ ળૂ કહ છે. પાણીવાળા 
ના ળયરનીે  ખ ફોડ  ખથીે  તમાે  ંઠાસોઠાસં ં  મી ુ ં(બને તો િસધવ) ભર  દ ં.ુ પછ  
તનેે કાપડમા ં વ ટાળ  માટ નો લપે કર  કવૂ ં.ુ કાયાૂ  પછ  અડાયા છાણાની 
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ભ ીમા ંશકે ં.ુ શકાયાે  પછ  દરનો ભાગ કાઢ  તને ે બાર ક લસોટ  ણૂ બનાવ ુ.ં 
આ ણૂ ૧૦ ચોખાભાર અને લ ડ પીપર ુ ં ણૂ ચારથી છ ચોખાભાર િમ  કર  
સવાર-સાજં લવાથીે  ણે દોષથી થયલે પ રણામ ળૂ મટ છે.  

નીરો તાજો નીરો ઠડોં , પશાબ સાફ લાવનારે , ર ત ુ કર તથા પૌ ટક છે. એમાથી ં

બનતી તાડ  ખ લગાડનારૂ , પાચન ધારનારુ , ઉ જક અન પૌ ટક છે ે ે. બ નીરો ૂ
પીવાથી પરિમયો મટ છે.  

પપૈ ુ ં પપૈયાના ધનૂ ે કવીનૂ ે બનાવે ં ુ પપને  આહાર પચાવવમા ં બૂ જ 

ઉપયોગી છે. પપૈયા ુ ં ધૂ  ઉ મ પાચક િમ નૃ   અને વદનાશાે મક છે. પપૈ ુ ં ોૃ  
માટ ઉ મ ફળ છે. એમા ંિવટામીન એ, બી, સી અને ડ  છે. વળ  એમા ંરહ ં ુપ ટોને  
ોટ નને પચાવવામા ં બૂ જ સહાયક થાય છે. ઘડપણમા ંપાચનશ ત નબળ  હોય 

છે, ખો ુ ંતજે તથા દય ુ ંબળ ઘટ છે, તથા નાડ તં ં ુ િનયમન ખોરવાય છે. 
આ બધી સમ યામા ંપપૈ ુ ંઆિશષ પ છે. પપૈ ુ ંખાવાથી ોનૃ ે રતીૂ  શ ત મળ  
રહ છે. પપૈ ુ ંપૌ ટક છે. (૧) તા  પપૈયા ુ ં ધૂ  દાદર ક દરાજ પર લગાડવાથી તે 
મટ છે. (૨) પપૈયા ુ ં ધૂ  ઉ મ પાચક, િમ નૃ , વદનાશામકે  અને ખૂ લગાડનાર 
છે. મ  પર એ લગાડવાથી ખીલ અને તનાે  ડાઘા રૂ  થાય છે. (૩) કા ુ ંપપૈ ુ ં
ચામડ ના રોગોમા ંઅને પા ુ ં પપૈ ુ ંપાચનત નાં  રોગોમા ંઉપયોગી છે. (૪) કાચા 
પપૈયાના ધનાૂ  ં ૧૦-૧૫ ટ પા ં સવાર-સાજં પાણી સાથે પીવાથી ય તૃ ૃ , 
બરોળ ૃ , અ ચુ  અને અપચો મટ છે. 
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પાણી ાર થો ુ  ંપી ુ?ં અ ચુ , સળખમે , મદા નં , સો , ય, મ ઢામાથીં  પાણી 

ક લાડ પડવી, બાળક પથાર મા ંપશાબે  કર, બ ુ ૂ , ઉદરરોગ, કોઢ, તી ણ ને  
રોગ, નવો તાવ, ણ( મડાૂ )ં અને મ મહમાુ ે  ં વ  ુ પડ ુ ં પાણી ન પી ુ.ં આ 
રોગમા ંજ રત જબુ  થો ુ  ંથો ુ  ંપાણી પી ુ.ં પાણી ાર વ  ુપી ુ?ં ઝાડા ક 
ઉલટ  અથવા કૉલેરા વી થિતમા ં યાર શર રમાથીં  જલીય શ વ  ુ પડતો 
બહાર નીકળ  ગયો હોય યાર દદ ને મધ, લ ,ુ કોઝુ , ખાડં વગરમા ં પાણી 
મળવીને ે વારવારં  વ  ુ માણમા ંઆપ ુ.ં પથર ના દદમા ંક પશાબનીે  અટકાયતમા ં
તથા પશાબે  ઓછો બનવાની તકલીફમા,ં વારવારં  તરસ લાગતી હોય તમે  જ 
શર રમા ંદાહ-બળતરા ( દરની ગરમીથી) થતી હોય, ઝરે  પદાથ ખવાઈ ગયો હોય 
યાર પાણી ખાસ વ  ુપી ુ.ં પાણી ગરમ કરવાની ર ત પાણી અ  ુબળ  ય 
યાર બરાબર ઉકાળે ં ુઅને પા ુ ં કહવાય. આ ુ ંઉ ણોદક તાવ, ઉધરસ, કફ,  ાસ, 
િપ દોષ, વા ,ુ અ◌ામદોષ તથા મદરોગનોે  નાશ કરવા ઉ મ છે. પાણી ઉકાળ ને 
અ  ુ કરવાનો અ◌ા િનયમ હમતં, િશિશર, વષા તથા વસતં ઋ  ુમાટ છે. ગરમ 
પાણી કોને અ હતકર? િપ રોગ, ર તિવકાર, ર ત ાવ, છાૂ , વ  ુ ષાૃ , દાહ, 

બળતરા વા ંદદમા ંગરમ પાણી હતકર નથી. ગરમ પાણી કોને હતકાર  (૧) 
મને ઠં ુ પાણી માફક આવ ુ ંન હોય તે લોકોએ ગરમ કર  ઠાર ં ુઅથવા જરાક 

નવશે ંુ પાણી પી ુ ં હતકર છે. (૨) દાહ, ઝાડા, ર તિપ , છાૂ , દા ુ ંઘને, િવષ, 
નીૂ  અટકાયત, પા રોગં ુ , ષાૃ , ઉલટ , મ, મદા યય, િપ નો રોગ અને 

સિ પાત, તાવ વા તમામ દદ ઓને ગરમ પાણી લાભ દ બને છે. ઠં ંુ પાણી  
કોણે ન પી ુ?ં  લોકોને કફ, શરદ  તથા વા નાુ  ં દદ  હોય વા ં ક જળોદર, 
સળખમે , નીૂ  શરદ , છાતી ક પડખામા ં ળૂ, વા ુ ુ ંદદ, ગળાના કાકડા, કઠમાં  ં
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સોજો, આફરો, શરદ  ક વા  ુ દોષથી થયલીે  ઝાડાની કબ જયાત, તાવ, અ ચુ , 
સ હણીં , પટનોે  ગોળો, કફનો ાસ, શરદ ની ખાસીં , ગડ- મડાુ ,ં હડક  વગરે  રોગ 
થયા હોય તમે  જ મણે રચ લઈ ુ  કર  હોય, નવો તાવ હોય, તથા મણે ઘી-
તલે વા ં નહે પીધા ં હોય તે બધાએ ઠં ુ પાણી પી ુ ં ન હ. વળ  હડકવા અને 
સનપાતનાે  દદ ને ઠં ુ પાણી આપ ુ ંન હ. શાર રક સભોગં , ભોજન, યાયામ, ચા, 
કોફ , ગરમ ધ  સવનૂ ુ ં ે , શર ર પર કઈક વા  હોય ફળાહાર વગર બાદ તરત જ ં ં ેુ
કા  પાણી પી  બ  કસાન કર છુ ુ ું ં ેુ . આવા સજોગોમા તરસ લાગ તો ફા  પાણી ં ં ે ં ંૂ
પી ુ.ં ઉકાળલાે  પાણીના ણોુ  પાણી ઉકાળ  ચોથા ભાગે બળ  ણ ભાગ બાક  
રહ ં ુ હોય તે િપ દોષ(ગરમી)નો નાશ કર છે. અધ  ભાગ બાક  રહ ં ુ પાણી 
વા દોષનાશકુ  છે. યાર ણ ભાગ બળ  ગયે ં ુઅને એક ભાગ બાક  રહ ં ુપાણી 
એકદમ હળ ુ,ં ખવધકૂ  અને કફનાશક છે. અ◌ાવા ચોથા ભાગે રહલા પાણીને 
અ◌ારો યજળ કહ છે. અ◌ા ુ ં પાણી કફદોષથી થયલે ઉધરસ, ાસ(દમ) તથા 
તાવનો નાશ કર છે. વળ  તે પઢાનોે  અ◌ાફરો, પાં ુ, ળૂ, હરસ, ગોળો( મુ ), સોજો 
તથા પટનાે  ંદદ  મટાડ છે.  ઉકાળે ં ુપાણી ઉકાળવાના વાસણમા ંજ ઢાકં ં ુઢાક નં ે 
ઠં ુ ક  ુહોય તે પાણી ણમાુ  ંવા ,ુ િપ , કફ ણે દોષોનો નાશ કર છે. તે રસવાહ  
નાડ ઓમા ંજલદ  સર છે, પચવામા ંહલ ુ ં થાય છે અને િમૃ , તરસ તથા તાવને 
મટાડ છે.  ગરમ પાણીને પવન નાખી ઠં ુ ક  ુહોય તે પચવામા ંભાર બને છે. 
રાિ ના સમયે પીધે ં ુકોકરવર (ુજરાક ગરમ) પાણી કફના જ થાને િવખરે  નાખે 
છે, વા નુે રૂ  કર છે અને અપા યને તરત પચાવી દ છે. સવાર ઉકાળે ં ુપાણી 
સાં  ન પી ુ ંકમ ક તે પચવામા ંભાર પડ છે. રાતે પીવા માટ ં ુપાણી સાં  બનાવી 
લે ં.ુ તવીે  જ ર તે સાં  ઉકાળે ં ુપાણી સવાર ન પી ુ.ં ઔષધો નાખી ઉકાળે ં ુ
પાણી મોથ, િપ પાપડો, ગધીુ ં  વાળો, અ◌ાખા નાુ  ધાણા અને ખડુ  અ◌ા બધા ં
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યો ક કોઈ પણ બે- ણ નાખી પાણી ઉકાળ ને ઠં ુ કર ુ.ં અ◌ા ુ ંપાણી પીવાથી 
તરસ, દાહ અને તાવ જલદ  શાતં થાય છે અને દદ ને રાહત થાય છે. અજમાવા ં 
પાણી  ૧ લીટર પાણીમા ં૧ ચમચી(૮૫ ામ) તાજો નવો અજમો નાખી અડ ુ ંબળ  
ય યા ં ધીુ  ઉકાળ , ઠાર , ગાળ  લો. અ◌ા પાણી વા  ુઅને કફથી થતા ંતમામ 

દદ મા ંખાસ લાભ દ છે. એનાથી કફજ ય દય ુ ં ળૂ, પટમાે  ંવા પીડાુ , અ◌ાફરો, 
પટનોે  ગોળો, હડક , અ ચીુ , મદા નં , બરલ ુ ંદદ, પટનાે  ંકરિમયા,ં અ ણના ઝાડા, 
કૉલરાે , શરદ , સળખમે , બ ુ ૂ , ડાયાબીટ સ વા ંઅનકે દદ મા ંખાસ લાભ દ છે. 
અ◌ા પાણી ગરમ ણોુ  ધરાવે છે. રા-જળ ૧ લીટર પાણીમા ં૧ થી ૧◌ા◌ા ચમચી 
ુ નાખી ઉકાળ ુ.ં ચોથા ભાગ ુ ં (એકચ થાશુ ) પાણી બાળ ને ઠં ુ પાડ  ગાળ  

લે ં.ુ અ◌ા પાણી ધાણા જળની મ ઠડાં  ણુ ધરાવે છે. રા જળથી અ◌ા◌ંત રયો 
મલ રયાે ે  તાવ, અ◌ા◌ંખોની ગરમી, રતાશ, હાથ-પગનો દાહ, વા  ુક િપ ની ઉલટ , 
ગરમી ક વા નાુ  ઝાડા, લોહ િવકાર, બહનોને સફદ પાણી પડ ુ ંક બ ુ કાૂં  ગાળે 
(૨૦-૨૨ દવસે) માિસક અ◌ાવ ુ,ં ગભાશયનો સોજો, વ  ુપડ ુ ંમાિસક અ◌ાવ ુ,ં 
િમૃ , પશાબનીે  અ પતા વગરે  દદ મા ંલાભ કર છે.  ધાણા જળ  ૧ લીટર પાણીમા ં
૧ થી ૧◌ા◌ા ચમચી કૂા( નાૂ ) ધાણા નાખી ઉકાળ  ૧ ભાગ બાળ  ૩ ભાગ બાક  રહ 
યાર ઠાર , િનતાર  ગાળ  લો. અ◌ા પાણી એકદમ ઠં ુ બને છે. તથીે  તે િપ દોષ ક 
ગરમીથી િપડાતા ક િપ ની તાસીરવાળા લોકોને માફક અ◌ાવે છે. અ◌ા ુ ંપાણી 
ગરમી-િપ નો તાવ, દાહ-બળતરા, િપ ની ઉલટ , ખાટા ઓડકાર, અ લિપ , 
હોજર ના ંચાદાં ,ં લોહ  ઝતાૂ  ક દાહ-સો વાળા હરસ, ન દાહે , નસકોર  ટવી, 
ર ત ાવ, મરડો, ગરમીના પીળા પાતળા ઝાડા, ગરમીનો કોૂ  દમ, બૂ વ  ુપડતી 
તરસ વા ંદદ મા ંલાભ દ છે. વ  ુલાભ માટ અ◌ા પાણીમા ંસાકર નાખીને પી ુ.ં 
 લોકો કફ -માદક ચીજોના યસનથી શર રને િવષમય બનાવે છે તમને ે માટ પણ 
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આ ુ ંજળ િવષનાશક હોઈ લાભ દ છે. ઠંૂ  પાણી (૧) એક લીટર પાણીમા ંઅડધી 
ચમચી ઠંૂ ં ુ ણૂ નાખી ઉકાળ ુ.ં ઉકળે એટલે ઉતાર ને ઠં ુ પાડ  ગાળ  લે ં.ુ આખા 
દવસમા ં ણથી ચાર લાસ આ પાણી પી ુ.ં એનાથી કાયમી શરદ , ઉધરસ, 
સળખમે , દમ, એલજ , નોુ  તાવ, અપચો, ગસૅ , આફરો, અ ણ અને ખનોૂ  
અભાવ વગરે  મટ છે. ઠંૂ વા  ુઅને કફનો નાશ કર છે,   પરં  ુિપ  િતવાળાનૃ ે 
તે માફક આવતી નથી. તથીે  એિસડ ટ , અ સર વા િપ ના રોગોમા ંઆ પાણી ન 
પી ુ.ં (૨) ૂઠંની એક ગાગડં  કૂ  અધા ભાગ ુ ંપાણી રહ યા ં ધીુ  ઉકાળ , ઠાર ને 
ગાળ  લે ં.ુ પાણીમા ંનીચનાે  તળયાના ારો ન આવે તમે  બી  વાસણમા ંલઈ 
લે ં.ુ અ◌ા ઠંૂ  જળ પીવાથી કાયમી શરદ , સળખમે , નાક બધં થ ુ,ં દમ, ાસ, 
હાફં, વરાધ, સસણી, ફફસામા ંપાણી ભરા ુ,ં અ ણ-અપચો, િમૃ , ચીકણો ઝાડો-
આમદોષ, જળસ, વાળો, બ ુ ૂ (વારવારં  બૂ જ પશાબે  કરવા જ ુ)ં, ડાયાબીટ સ, 
લો લડ શરે , શર ર કાયમ ઠં ુ રહ ં,ુ મ તક પીડા વા ંકફદોષજ ય તમામ દદ મા ં
ખાતર  વકૂ  લાભ થાય છે.  

પાલખ િવટાિમન ÔએÕ અને િવટાિમન ÔસીÕ ુ ં ઉ ચ માણ ધરાવતી પાલખ 

ક સરને અટકાવવામા ંમદદ પ થાય છે. લડ શરે  અને એિનિમયા માટ આહારમા ં
પાલખ લવીે  જોઈએ. પાલખમા ં રહલ પોટિશયમ ં ુ ઉ ચ માણ લડ શરને ે 
િનયિમત અને કા માુ  ંરાખે છે. પાલખના ં મળાુ  ંપાન સલાડમા ંક પાલખને પૂ ક 
શાકના પમા ં લઈ શકાય. પાલખ ન ધ, ભાર, મ રુ, િવ કભીં -મળ રોકનાર, 
કબ જયાત કરનાર, લોહત વથી ભર રુ અને ૂ  વધારનાર છે, આથી તે સો  
પણ ઉતાર છે. એ માસં વધાર છે. ાસ, િપ  અને ર તિપ મા ં ફાયદો કર છે. 
એિનિમયાના દદ ને હતકર છે. સરળતાથી પચી જનાર પાલખ ગભવતી ી, 
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અ પપોિષત બાળકો તથા ોનીૃ  નબળાઈ રૂ  કર  ન ુ ં વન બ ે છે. પાલખની 
ભા  બ ુ ણકારુ  હોવા છતા ંતે કફ અને વા  ુકર છે, આથી કફ ક વા  ુરોગોથી 
પી ડત ય તએ એ ુ ંસવને  કર ુ ં હતાવહ નથી. તણેે આહારમા ંપાલખનો ઉપયોગ 
બધં કરવો.  (૧) રા ે વારવારં  પશાબે  કરવા જ ુ ંપડ ુ ંહોય તથા બ ુ ૂ  વી 
તકલીફમા ં પાલખના શાકમા ં શકલાે  તલ નાખી બનાવે ં ુ શાક રાિ  ભોજનમા ં
લવાથીે  લાભદાયી િસ  થાય છે. (૨) ર તાિતસારના રોગીઓ માટ પાલખનો રસ 
તથા શાક લાભદાયી છે. પાલખ ુ ં લોહ ત વ શર રમા ં ર ત ુ ં માણ વધાર  
હમો લોબીનના તરમા ં વધારો કર છે. અ◌ાથી એિનિમયાના રોગીઓ માટ 
અ◌ાશીવાદ સમાન છે. ૧ કપ  પાલખના રસમા ં૧ ચમચી મધ નાખી બથીે  અઢ  
મ હના સવને  કરવાથી ર તની મા ા ઝડપથી વધવા લાગે છે.  ર ત ય સબધીં ં  
િવકારોમા ંઅડધો કપ પાલખનો રસ દવસમા ં ણ વાર લવાથીે  સમ ત િવકાર રૂ  
થઈ શર રમા ં િત, ચહરા પર લાલાશ, શ તનો સચારં  તથા ઝડપથી ર ત મણ 
થવા લાગે છે. (૩) કબ જયાત હોય તો પાલખ અને બથવા ુ ં શાક ખા ુ ં તથા 
પાલખનો રસ પીવો લાભદાયક છે. રસા ધાન પાલખ તરડામા ં જમા થયલે  
મળ ુ ં િન કાસન કર  કબ જયાતથી તુ  અપાવે છે. તરડાના સો મા ં પણ 
પાલખ ુ ં શાક લાભદાયી છે. (૪) ઉદરરોગ વા ક અ◌ામાશય, અ◌ા◌ંતરડાનીં  
િનબળતા, ગસૅ -વા  ુિવકાર, અપચો વગરમાે  ંટામટાે  ંઅને પાલખના ૧ લાસ રસમા ં
લ  ુનીચોવી િન ય સાં  ૪-૫ વા યે સવને  કરવાથી અ◌ા◌ંતરડા ંઅને અ◌ામાશય 
વ છ અને વ થ બને છે. (૫) પાલખમા ંરહ ં ુ િવટાિમન ÔએÕ ન યોિતવધકે  છે, 
 અ◌ા◌ંખની ત ર તીં ુ  માટ જ ર  છે. (૬) લોહ ને વહ ં ુઅટકાવવા માટ િવટાિમન 

ÔકÕ પણ પાલખમાથીં  મળ  રહ છે. (૭) મ મા ં ચાદાં  ં પડ ા ં હોય તો પાલખના 
ઉકાળાને ગાળ ને કોગળા કરવાથી ફાયદો થાય છે. (૮) ખીલ, ફોડકા, ફોડક મા ંપણ 
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પાલખ ુ ંસવને  બ  ુજ અસરકારક છે. પાલખને પાણીમા ં ઉકાળ ને ફોડક -ફો લા 
વગરને ે ધોવાથી ઠડકં  સાથે લાભ થાય છે. (૯) ચામડ  પર કરચલી પડ  હોય યાર 
પાલખ તથા લ નોુ  રસ ૫-૫ ામ લઈ તમાે  ં રફાઈ ડ લસર ન મળવીે  ચામડ  
પર લગાડવાથી કરચલી રૂ  થાય છે.  પાલખની ભા ને વ  ુસમય રાધવાથીં  ક 
વારવારં  ગરમ કરવાથી, સોડા ક વ  ુપડતા મસાલા નાખવાથી તથા વાસી થઈ 
જવાથી એમાનાં  ંિવટાિમન અને પોષક ત વો નાશ પામ ેછે. પાલખન ે મ બન ેતમે  
ધીમા તાપે જ રાધવીં  જ ર  છે. 

પીપર પીપર જઠરા ન દ ત કરનાર, વીય વધારનાર, પ યા પછ  મ રુ, 

રસાયન, અ ણુ -ગરમ ન હ, તીખી, ન ધ-ચીકણી, વા  ુતથા કફ હરનાર , રચક, 
ાસ-દમ, ઉધરસ, પટનાે  રોગો, તાવ, કોઢ, મહે , ગોળો, મસા, બરોળ, ળૂ અને 

આમવાતને મટાડનાર  છે. આ સવ ણોનુ ે લીધે પીપરને સવ મ ઔષધ ગણવામા ં
આવે છે. પીપર રસાયન ણુ ધરાવે છે. રસ, ર ત, માસં, મદા દે  શર રની સાતે 
ધા ઓનીુ  ૃ  કરનાર, ાવ થાનૃ ે રૂ  રાખનાર, રોગો થવા ન દનાર, અને 
વનને લબાવનારં  ણનુ ે રસાયન કહવાય. બે લ ડ પીપર ુ ં ણૂ એક ચમચી મધ 

સાથે સવાર-સાજં ચાટ ુ.ં કફ ધાન અને વા નાુ  રોગોમા ંપીપરની અસર અ ત છે. 
િતુ  પછ ના તાવમા,ં સાધાનાં  રોગોમા,ં કફજ વરમા,ં સાઈટ કામા ં ચાર 

લ ડ પીપર ુ ં ણૂ એક ચમચી મધ સાથે સવાર-સાજં ચાટ ુ.ં વજન ઘટાડવા માટ 
પણ આ ઉપચાર હતાવહ છે.  

પીપળો પીપળાના ં ળૂ, પાન, છાલ, ફળ, લાખ( દરું ) એ પાચયં ે  ઔષધોમા ં

વપરાય છે. ભારતીય ઉપખડં િસવાય કોઈ દશમા ંઆ ૃ  થ ુ ંનથી. પીપળો કડવો, 
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રોુ , સહજ મ રુ, શીતળ, રુ , ુ ુ, ુ , રગં  ધારનારુ , યોિન ુ  કરનાર, કફ, 
િપ , દાહ તથા ણનો નાશ કરનાર છે. પીપળાના ંપાકા ંફળ શીતળ તથા દય 
માટ હતાવહ છે. તે કફના અને િપ ના રોગો, ર તદોષ, િપ દોષ, િવષદોષ, 
બળતરા, ઊલટ , શોષ, ષાૃ  અને અ ચનોુ  નાશ કર છે. (૧) પીપળાના ંપાકા ંફળ 
ખાવાથી બાળકોની બોબડ  ભાષા ુ  થાય છે. (૨) પીપળાની કોમળ ટ શીઓનો 
એક ચમચી તાજો રસ રોજ રા ે આપવાથી બાળકોનો અપ માર મટ છે. (૩) 
પીપળાની વડવાઈનો રસ રોજ રા ે આપવાથી ીઓને થતો હ ટ રયા મટ છે. 
(૪) પીપળાના પાનની નવી કળ ઓનો રસ અને મધ બે બે ચમચી િમ  કર  
સવાર-સાજં પીવાથી મી ગયે ં-ુગઠાયં ે ં ુલોહ  ઓગળ  ય છે. (૫) પીપળાના ં
કોમળ પાન ધમાૂ  ંઉકાળ  સવાર-સાજં પીવાથી પરિમયો-ગોનો રયા મટ છે. એનાથી 

નીૂ  બળતરા મટ છે અને સરળ મળ ુ  થાય છે, તથા પ નોુ  નાશ થાય છે. 
પાનની મ પીપળાના થડની તા  છાલનો ઉકાળો સવાર-સાજં પીવાથી પણ એવો 
જ ફાયદો થાય છે. (૬) પીપળાની લાખ અડધી ચમચી અને કોમળ પાનનો રસ િમ  
કર  એક ચમચી ટ ુ ંઆ ચાટણ સવાર-સાજં લવાથીે  ર ત ાવ બધં થાય છે. (૭) 
પીપળાની લાખ, માખણ અને મધ સમાન ભાગે િમ  કર  સવાર-સાજં ચાટવાથી 
ઉ  અ લિપ  અને તી  હડક  તરત જ શાતં થાય છે. (૮) પીપળાના ં કાૂ  ંફળ ુ ં
એક ચમચી ણૂ બે ચમચી મધ સાથે ચાટવાથી દમનો મલોુ  શાતં થાય છે. (૯) 
પીપળાની લાખ ુ ંચણા ટ ુ ં ણૂ મધ અથવા માખણ સાથે બાળકોને દવસમા ં
ણ વાર ચટાડવાથી ટા ટ ુ-ં ક ડયાુ  ખાસીં - પ ગુ  કફ મટ છે. (૧૦) પીપળાના 
કાૂ  ંફળ ુ ં ણૂ મધ સાથે ચાટવાથી કફના રોગો મટ છે.    
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પી  ુપી નીુ  ખાર  અને મીઠ  એમ બે ત હોય છે. મીઠ  તના ંપી  ુનાના ંહોય 

છે  ૧૫ ટ ટલા ં ચા ં થાય છે. આ ોૃ  વાકા કાં ૂ  ં અને અનકે  નમતી 
ડાળોવાળા ંહોય છે. પાન ડા,ં સામસામા ંઅને લીલા રગનાં  ંહોય છે. વાદ તી ણ, 
તીખા ંહોય છે. લ પીળાશ પડતા લીલા રગનાં  ંમહા મ હનામા ંબસેે છે. ફળ ચણા 
વા ંનાના ંરાતા,ં કાળા,ં સફદ રગનાં  ંથાય છે. ખાવામા ંતી ણ તીખા,ં સહજ ગ યા ં

અને વા દ ટ લાગે છે. એના રસનો વા દ ટ આસવ બને છે. પી નાુ  બીજના 
તલને ે ખાખણ કહ છે. એ કોકમના તલનીે  મ મી ગયે ં ુ હોય છે. એમા ંપણ 
પી નીુ  મ ઉ ણતા અને તી ણતા હોય છે. વા નાુ  રોગોમા ંખાખણ લગાડવાથી 
લાભ થાય છે. સિધવાનાં  સો  પર, પગની પ ડલીમા ંગોટલા ચડ  જવા વગરમાે  ં
ખાખણ લગાડવામા ંઆવે છે. હણી, અશ, અિતસાર, સિધવામાં  ંપી  ુઉ મ ઔષધ 
છે. પી નોુ  આસવ અશ ત, અશ અને અ ણમા ંઉપયોગી છે.  

પી ડુ  કાગડાઓને એ િ ય હોવાથી એને કાકમાચી પણ કહ છે. એના છોડવા 

ચોમાસામા ંઊગી નીકળે છે. અને બાર માસ જોવા મળે છે. છોડ ચાર-પાચં ટ ચા 
થાય છે. એની ડાળ ઓ ર ગણી, મરચીની મ આડ  અવળ  નીકળલીે  હોય છે. પાન 
મરચીના પાનને મળતા,ં લ ધોળા,ં ફળ ગોળ વટાણા વડા-ંકાચા ંહોય યાર લીલા ં
અને પાક યાર લાલ, ક થાઈ અને કાળા રગનાં  ંથાય છે. પી ડ નાુ  ંપાનની ભા  
ખવાય છે. સો વાળા દદ  માટ આ ભા  બૂ સાર  છે. પી ડુ  વા ,ુ િપ  અને કફ 
ણે દોષો રૂ  કર છે. એ રસાયન છે. સો  પર પાનનો રસ ચોપડવો તથા પાનની 

ભા  ખાવી.. એ શોથ ન છે, આથી સવાગ સિધવાં -આખા શર રના સાધાનોં  ઃખાવોુ - 
વા- સોજો હોય તો પી ડ નોુ  વરસ એક એક ચમચી સવાર, બપોર અને રા ે 
પીવાથી બૂ રાહત થાય છે. સોજો અને ઃખાવોુ  બનેં મટ  ય છે. ચપીે  રોગ 
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િસ ફ લસમા ં પણ આ ઉપચાર કરવાથી તે મટ  ય છે. સોરાયસીસ(ચામડ નો 
હઠ લો રોગ)મા ંપણ આની સાર  અસર થાય છે. પી ડ નાુ  આખા છોડનો એટલે ક 
તનાે  ંપચાગનોં ં  ઉકાળો સવાર-સાજં પીવાથી ર ત ુ  થાય છે અને વચારોગો મટ 
છે, શર ર િનરોગી બને છે. લીવરના રોગોમા ંતનોે  રસ ઉપયોગી છે.  

નનવા ર ટુ  નનવાુ  એટલે સાટોડ . સાટોડ  સાથે બી ં ઔષધો મળવીે  

બનાવવામા ંઆવ ુ ં વ ઔષધ એટલે નનવા ર ટુ . અડધો કપ નનવા ર ટુ  
એટલા જ પાણી સાથે મળવીે  સવાર-સાજં પી ુ ં તે સો , પા રોગં ુ (ર તા પતા), 
ભગદરં , ઉધરસ, લીહા, અરોચક, મ, મોહ, મુ , ાસ, સ હણીં , ઠરોગુ , 
ખજવાળં  વગરમાે  ં હતાવહ છે.     

ફટકડ  ફટકડ ના ગાગડાનોં  કોૂ  કર  માટ ની કલાડ મા ંધીમા તાપે ગરમ કર ુ.ં 

પીગળ ને પાણીનો ભાગ ઉડ  ય એટલે લીને પતાસા વી થશે. એનો પાઉડર 
બનાવી શીશી ભર  લવીે . (૧) વાગવાથી ર ત ાવ બધં થતો ન હોય તો ફટકડ નો 
પાઉડર કૂ  પાટો બાધીં  લવાથીે  ર ત ાવ તરત જ બધં થાય છે. (૨) હરસમા ંલોહ  
પડ ુ ંહોય તો બકર ના ધમાૂ  ં૧/૪ ચમચી ફટકડ નો પાઉડર સવાર-સાજં લવાથીે  
ર ત ાવ બધં થાય છે. (૩) માિસક વધાર આવ ુ ંહોય તો સવાર-સાજં ૧/૪ ચમચી 
ફટકડ નો પાઉડર લવાથીે  ઉ મ ફાથદો થાય છે. 

ફણસ ફણસમા ંખાડનોં  ભાગ ઘણો હોવાથી એની પૌ ટક આહાર યોમા ંગણતર  

થાય છે. એ મ રુ, વા દ ટ, ચીક ુ ંઅને પચવામા ંભાર છે. દય-મનને િ ય, બળ 
અને વી ્ય વધારનાર, દાહ, બળતરા અને િવષનો નાશ કરનાર અને આહાર પર 
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ચુ  ઉ પ  કરનાર છે. ફણસની ગોટલી ુ ંશાક સરસ થાય છે અને તે શક ને ે પણ 
ખવાય છે. મ મહમાુ ે  ંઆ ગોટલી સહાયક ઔષધ તર ક વાપર  શકાય.   

ફણસી  રોજ ૨૫૦થી ૩૦૦ િમ.લ. ફણસીનો રસ પીવાથી ાનત ઓનં ેુ  શ ત મળે 

છે, તથા પન યાસે  વધાર ઈ લનુ  ઉ પ  કર છે.  

ઝ  ઝમાથીં  બહાર કાઢ  થોડોક ભાગ વાપર  ફર  ઝમા ં કલોૂ  ખોરાક ખાવા 

યો ય નથી હોતો.  

દ નો દ નો વા ુ , ચકરુ , , ઉ ણ, દ પન, વા  ુઅને કફનો નાશ કરનાર 

તથા મળ નૂ ે અટકાવનાર છે. એ ઉધરસ, અ ણ, અ નમાં , સ હણીં , અિતસાર, 
કૉલરાે , ણ વર અને િમનોૃ  નાશ કરનાર છે. એ ઉલટ  અટકાવે છે, પાચનશ ત 
વધાર છે, તથા િપ  કર તે ં ુબગડ ં ુધાવણ ધારુ  છે. એમા ં િવટામીન ÔએÕ સારા 
માણમા ં છે. િવટામીનની ટ એૃ  દ ના ુ ં સવને  િનયાનાુ  તમામ રોગોમાથીં  

બચાવનાર એક જડ ીુ  સમાન છે. (૧) દ નો અને આ નોુ  રસ અથવા દ નો 
અને આ નોુ  ઉકાળો પીવાથી ટા ઢયો તાવ મટ છે. વળ  તનાથીે  પરસવોે  વળ  કોઈ 
પણ કારનો તાવ પણ મટ છે. (૨) વા  ુઅને શરદ મા ંપણ એ ઉકાળો ફાયદો કર 
છે. (૩) દ નાનો રસ મધ સાથે મળવીે   દર બે કલાક આપવાથી મોિનયાથીુ  થતા 
અનકે  િવકારો અટક  જઈ મોિનયાુ  ઘણી ઝડપથી મટ  ય છે. (૪) દ નાનો રસ 
મધ સાથે લવાથીે  તરડાની ખરાબી અને પટનાે  રોગો મટ છે. તરડાનીં  લાબાં  
સમયની ફ રયાદવાળા માટ દ નાના તા  રસ ુ ંસવને  અ તૃ સમાન ગણાય છે. 
(૫) દ ના ુ ંશરબત પીવાથી કૉલરાે  મટ છે. (૬) દ નાનો રસ નાકમા ંપાડવાથી 
પીનસ-સળખમમાે  ં ફાયદો થાય છે. (૭) દ નાનો રસ દાદર પર વારવારં  
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ચોપડવાથી ફાયદો કર છે. (૮) વ છ  કરડ ો હોય તો દ નાનો રસ પીવાથી ક એના ં
પાન ચાવવાથી રાહત થાય છે. 

બટાટા  બધી તના બટાટા ઠડાં , ઝાડાને રોકનાર, મ રુ, ભાર, મળ તથા નૂ ે 

ઉ પ  કરનાર, ુ , માડં પચે તવાે , ર તિપ  મટાડનાર, કફ તથા વા  ુકરનાર, 
બળ આપનાર, િપ શામક, કબ જયાત કરનાર, કામો જકે , વીયને વધારનાર અને 
અ પ માણમા ંઅ નને વધારનાર છે. બટાટા પ ર મી, પ ર મથી િનબળ બનલાે , 
ર તિપ થી પીડાતા, શરાબી અને તજે જઠરા નવાળાઓ માટ અિત પોષક છે. ને 
ગસૅ  થતો હોય તણેે બટાટા ન ખાવા. બટાટા વાદ મ રુ અને િવપાક પણ મ રુ છે. 
આથી બટાટા િપ શામક છે. બટાટા કફકારક, પચવામા ંભાર અને કાબ હાઈ ટથી 
ભર રુ હોવાથી મદનીે  તકલીફવાળાએ, ડાયાબીટ સવાળાએ તથા ની પાચન યા 
નબળ  હોય તમણે ે બટાટા કદ  ખાવા જ ન હ જોઈએ. વા નાુ  રોગોમા ંપણ બટાટા 
યા ય છે. (૧) શર રના ઉપરના ક નીચનાે  માગથી ર ત ાવ થતો હોય તો 
બટાટાનો સાકરમા ં બનાવલોે  શીરો ખાવો. (૨) બટાટા બાફ  પ ટે  ુ ં બનાવી, 
ખરજવા પર કૂ  પાટો બાધીં  દવાથી ભી ુ ંક ૂ ંુ- ૂ ુ ંખરજ ુ ંિન ળૂ થઈ ય છે.  

બદામ  બદામ ગરમ, ન ધ, વા નેુ હરનાર, વીય વધારનાર અને ભાર છે. 

બદામનો ગભ મ રુ, વીય વધારનાર, િપ  તથા વા નુે મટાડનાર, ન ધ અને 
ગરમ છે. એ કફ કરનાર છે. 

બાજર  બાજર મા ંઘ  ટલા ંજ પોષક ત વો છે, પરં  ુચરબી ુ ં માણ ઘ  

કરતા ંવધાર છે. આથી અિતશય પ ર મ કરનાર માટ બાજર  છે. પરં  ુમદ વીે  
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માટ સાર  નથી. બાજર  દય માટ હતકર, બળ આપનાર, પચવામા ંભાર, ગરમ, 
જઠરા ન દ ત કરનાર, િપ કોપક, ુ , પૌ ટક, ખૂ લગાડનાર, િપ  
વધારનાર, થોડા માણમા ંમળને બાધનારં , કફનાશક છે. ીઓમા ંકામવગે ઉ પ  
કરનાર છે. ભસના ધૂ  સાથે બાજર નો રોટલો બૂ જ પૌ ટક અને પ ય આહાર છે. 
ઘી ક માખણ ચોપડલો બાજર નો રોટલો બૂ મીઠો લાગે છે. થોડા શે કબ જયાત 
કરતી હોવાથી કબ જયાત અને હરસના દદ એ સાવધાનીથી એનો ઉપયોગ કરવો 
જોઈએ.     
બાલ વૉટર  જવને ચારગણા પાણીમા ં ઉકાળ , ણચાર ઉભરા આવે યાર  

ઉતાર , એક કલાક ઢાકં  રાખી ગાળ  લે ં.ુ જવના આ પાણીને બાલ વૉટર કહ છે. એ 
તરસ, ઉલટ , અિતસાર, ૂ ૃ  (પશાબનીે  અટકાયત અને બળતરા કર તેવો 
રોગ), દાહૂ , ળૃ ૂ (ક ડનીનો ઃખાવોુ ), ાશય ળૂ ૂ  વગરમાે  ંફાયદો કર છે. 
એકાદ લાસ ટ ુ ં બાલ વૉટર સવાર-સાજં પીવાથી ઊલટ , ઊબકા, અિતસાર-
પાતળા ઝાડા, સોજો, ઃખાવોુ , ◌ૂ ક ટતાૂ  માગનીૂ  બળતરા, પથર , ક ડનીનો 
સોજો તમે જ ઃખાવોુ  વગરમાે  ંફાયદો થાય છે, તમે  જ મળ પણ સાફ ઊતર છે. 
મને વારવારં  પથર  થયા કરતી હોય તમને ે માટ બાલ વૉટર બૂ જ ઉ મ છે.  

બાવળ  બાવળની પ ી ઝીણી અને વાદમા ં રૂ  હોય છે. લ નાની દડ  વા,ં 

લાબીં  વાટ વાળાં ,ં પીળા ંઅને સહજ ગધીવાળાુ ં  ંહોય છે. તનીે  શ ગને બાવળના 
પ ડયા ક પૈડા કહ છે. તનાે  માથીૃ ં  સફદ ક સહજ રતાશવાળો  દરું  નીકળે છે, 
 કમરના ઃખાવામાુ  ંઅને વસાણામા ંવપરાય છે. (૧) સગભા મ હલા બાવળના ં
કાૂ  ંક લીલા ંપાન ચાવીને ખાય તો માબાપ બનેં યામ હોય તો પણ બાળક ગો ું 
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અને પા ં આવે છે. (૨) બાવળનો દરું  વાનો રોગ મટાડ છે, મ હલાઓને શ ત 
આપે છે અને દરનો રોગ મટાડ છે. (૩) બાવળના પડ યા ુ ં ણૂ ૧-૧ ચમચી 
દવસમા ં ણ વાર ખાવાથી ક ઘા, ચાદાં  ક ઝતાૂ  હરસ પર લગાડવાથી વહ ં ુ
લોહ  અટક છે. (૪) મ ઢામા ંઅવાર નવાર ચાદાં  ંપડતા ંહોય, દાતનાં  મ ડાૂ  ં લી 
જતા ંહોય, મ માથીં  વાસ આવતી હોય, દાતં હાલતા હોય અને લોહ  નીકળ ુ ંહોય, 
ગ ં લાલ રહ ં ુહોય, મ મા ંચીકાશ રહતી હોય, ઘમા ંમ માથીં  લાળ પડતી હોય 
તો સવાર-સાજં બાવળના ંપાન અને છાલનો ઉકાળો કર  કોગળા કરવા. 

બલી બીલીન સ તમા બી વે ં ંૃ , ીફળ, શા ડ ય અન શં ે ષ પણ કહ છૂ ે. તના ે ં

ળૂ, પાન તથા કાચા અન પાકા ફળ દવામા વપરાય છં ે ં ં ે. ઔષધ અન શરબત માટ ે
સારા પાકા ફળ લવાં ં ે .ં મળા કાચા બીલા મરડાુ ં ં ં -ઝાડાની રામબાણ દવા છે. બીલીના ં
ઝાડ ૨૦-૨૫ ટ ચા ંથાય છે. એની શાખાઓ ઉપર કાટાં  હોય છે. પાન િ પણ  
અને એકાતરં  આવલાે  ં હોય છે. પાન મસળતા ંએક તની ગધુ ં  આવે છે. લ 
આછા લીલાશ પડતા ં સફદ હોય છે. ફળ કોઠા ક મોસબીં  વડા ં અને કઠણ 
છાલવાળા ંહોય છે. ઔષધમા ંનાના ં મળાુ  ંફળ વપરાય છે. પાકા ંમોટા ંફળો શરબત 
બનાવી પીવામા ંવપરાય છે. બીલી સ ાહં  એટલે મળને રોકનાર, દ પનીય એટલે 
જઠરા ન બળ કરનાર તથા વા  ુઅને કફ ુ ંશમન કરનાર છે. એના ંકાચા ંફળ ુ ં
શાક તથા અથા ુ ંથાય છે. કાચા બલાના કાૂ  ગભને બલકાચરે  કહ છે. બ ુ ંઘ ુ ં
પૌ ટક, દ પન પાચક અને ાહ  છે. અ◌ાવી દ પન, પાચક અને ાહ  વન પિત 
ભા યે જ મળે છે. (૧) હરસમા ંલોહ  પડ ુ ંહોય તો બીલાનો ગર ખાવાથી મટ  ય 
છે. (૨) પાકા ં બલા ંગ યા ંહોય છે. તમાે  ંખાડં નાખી શરબત બનાવી પીવાથી ઝાડા 
મટ છે તથા ઠડકં  મળે છે. ખાસ કર  મરડામા ંતે ઘ ુ ંકામ અ◌ાપે છે. (૩) બલીના 
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ઝાડથી હવા ુ  થાય છે. (૪) અ◌ા◌ંખના રોગોમા ં તનાે  ં પાન વાટ  એનો રસ 
અ◌ા◌ંખમા ંઅ◌ા◌ંજવો. (૫) ગૌ ૂ મા ં બ ુ ં વાટ  તલે મળવીે  પકવીને કાનમા ં
કવાથીૂ  કાનની બહરાશ મટ છે. (૬) બલીના કાચા કોમળ ફળના ગભને કવીનૂ ે 
બનાવે ં ુ ણૂ અિતસાર, ઝાડા, મરડો, સ હણીં , કોલાયટ સ, ર તાિતસારમા ં બૂ જ 
રાહત કર છે. એક ચમચી આ ણૂ દવસમા ં ણ વાર મોળ  છાસ સાથે લવાથીે  
ઝાડામા ંપડ ુ ંલોહ  બધં થાય છે. ઉપરો ત બધી િવ િતઓમાૃ  ંપણ ફાયદો થાય છે. 
એનાથી જઠરા ન દ ત થાય છે, વા  ુઅને કફ મટ છે. (૭) જો મરડો બૂ જ 
નોૂ  હોય તો બલીના ફળનો ગભ અને એટલા જ વજનના તલ ુ ં ણૂ તા  મોળા 

દહ ની તર સાથે સવાર-સાજં લવાથીે  મટ છે. જો મળ સાથે ર ત ાવ થતો હોય તો 
આમા ં એક ચમચી સાકર િમ  કર  પી ુ.ં (૮) બલાનો ગભ, ઘોડાવજ અને 
વ રયાળ ુ ંસરખા વજને મળવલે ે  ણૂ મરડામા ંઅકસીર છે. (૯) કાચા બીલાના 
ગભન કવી બનાવલ એક ચમચી ણ એટલી જ સાકર સાથ સવારે ૂ ે ૂ ે -સાજ લવાથી ં ે
ઝાડા મટ છે. (૧૦)  બીલીપ નો રસ બથીે  ણ ચમચી ટલો સાકર નાખી પીવાથી 
કોઈપણ કારનો ર ત ાવ મટ છે. (૧૧) બીલીપ નો રસ ડાયાબીટ સમા લાભ કર ં
છ તથા સો  મટાડ છે ે. (૧૨) ન ઝાતા ગધાતા ચાદા પર બીલીપ  વાટ  પ ટ ુ ં ં ે
બનાવી લગાડવાથી ચાદા મટ  ય છં ં ે. (૧૩) ઉનાળામા દરરોજ બીલા  શરબત ં ંુ
પીવાથી તરડા મજ ત બન છ અન પાચન શ ત ધર છં ૂ ે ે ે ેુ . પાચનશ ત સાર  
રાખવા માટ એ આશીવાદ સમાન છે.   

બ વા દ વાથ બીલી, અરણી, અર સીૂ , સીવણ અને પાડળ આ પાચં વન પિતના ં
ળનૂ ે હૃ  ્પચ ળં ૂ  કહ છે. એ પાચંે સરખા ભાગે િમ  કર  ખાડં , એક ચમચી 
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પાઉડરનો ઉકાળો કર  સવાર-સાજં િનયિમત પીવાથી થોડા દવસમા ંઅિધક મદે  
એક  થવાથી  પીડા થાય છે તનોે  નાશ થાય છે.   

બીજો ું બીજો ું લ નીુ  ત ુ ંજ છે. એના ંપાન લ બી કરતા ંલાબાં  ંઅને મોટા ં

હોય છે. તનેે આઠથી દસ ચ ટલા ંલાબાં  ં ફળો આવે છે. ઔષધમા ંઆ ફળ 
વપરાય છે. બજોરાનો રસ અ યતં ખાટો, પ યકર, ચકારકુ  અને િપ શામક છે. 
ફળ પી ં થયા પછ  જ ઉપયોગમા ંલે ં ુજોઈએ. કંૂ, ઉલટ , કફ, ગોળો, અ ચુ , 
મદા નં  વગરે  મટાડ છે. અ ચુ , ઊબકા, ઊલટ , મોળ આવવી વગરમાે  ં બજોરાના 
ફળની કળ ઓ પર િસધવ છાટ નં ે ખાવામા ંઆવે છે. એ ુ ંશરબત ભ અને કઠનીં  
ુ  કર છે. એનો ર બોુ  સમ  પાચનતં  અને દય માટ હતાવહ છે. બજોરાના 

રસનો કોગળો ધારણ કર  રાખવાથી દાતનાં  વા ઓુ નાશ પામે છે. આથી 
પયો રયા મટ છે અને મ ની વાસ રૂ  થાય છે. બજોરાનો રસ બરોળના અને 
લીવરના રોગોમા ં બૂ ફાયદાકરાક છે. કમળામા ંએ ુ ંશરબત પીવાથી લાભ થાય 
છે.  બીજો ું વા દ ટ, ખા ું, ગરમ, અ નને દ ત કરનાર, પચવામા ં હળ ુ,ં 
ર તિપ  નાશક, દય માટ હતકાર  તથા ખાસીં , કંૂ, ઊલટ , કફ, ગોળો, હરસ, 
અ ચુ  અને તરસનો નાશ કરનાર છે. એ બરોળ અને અપચામા ંઉપયોગી છે. એની 
છાલ બૂ જ મીઠ  હોય છે અને ગભ બૂ જ ખાટો હોય છે. ઠે  ખાટા ંફળોમા ંએનો 
સમાવશે  થાય છે. (૧) કંૂ, ઊલટ , કફ, અ ચુ , ગોળો, હરસ વગરમાે  ંબીજોરાની 
કળ ઓ િસધવ છાટ નં ે ખાવી. (૨) બીજોરાની કળ ઓ સહજ મી ુ ં નાખી ખાવાથી 
સગભાની ઊલટ , ઊબકા, અ ચુ  વી તકલીફો રૂ  થાય છે.  
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બોરસલી બોરસલીને સ તમાં ંૃ  બ લુ  કહ છે. (૧) દાતં હાલતા હોય, દાતનાં  ંપઢાે  ં

કમજોર થઈ ગયા ંહોય તો સવાર દાતં સાફ કયા પછ  બોરસલીની છાલનો ઉકાળો 
ઠડોં  કર  મ મા ં૧૦થી ૧૫ િમિનટ ભર  રાખવો. તમે જ બોરસલીના બી ુ ંબાર ક ણૂ 
રોજ રા ે ધીમે ધીમે દાતં અને પઢાે  પર ઘસ ુ.ં  (૨) ઉકાળ ને ઠડાં  કરલા પાણીમા ં
બોરસલીના ંચાર લ અધકચરા ંવાટ  રા ે પલાળ  રાખવા.ં સવાર આ પાણી ગાળ  
બ બે ચમચી સવાર, બપોર અને રા ે બાળકોને પીવડાવવાથી કૂ  ઉધરસ, વરાધ 
અને કફના રોગો મટ છે.  

ભાગરોં   અિત ભીનાશવાળ  જમીનમા ંઉગનાર ભાગરોં  આપણા દશમા ંબધે જ 

થાય છે. આ અિત ઉપયોગી ભાગરાનં ે નકા ુ ંઘાસ ગણી ખતરમાથીે ં  કાઢ  નાખવામા ં
આવે છે. ભાગરોં  ચોમાસામા ંખાડા-ખાબો ચયામા ંતમે  જ પાણીવાળ  જમીનમા ંબધે 
જ ઊગી નીકળે છે. અને પાણી મળ ુ ંરહ યા ંબાર માસ રહ છે. તનાે  છોડ અડધાથી 
એક ટ ચા, પાન સામસામા,ં ખરછટ આછ  છાટવાળાં ,ં ધાર પર દાતાવાળાં  ંઅને 
લહ રયાવાળા ંહોય છે. તનાે  ં લ સફદ અને ફળ કાળા ંહોય છે. છોડ કાયાૂ  પછ  
કાળા પડ  ય છે. એની ણ ત થાય છે. સફદ, પીળો તથા કાળો. એના ંપાન 
કરકર આવાળા,ં ભાલાના આકારના ંઅને દાડમ વા ંજ હોય છે. એનો છોડ બથીે  
અઢ  ટ ચો હોય છે. એ મોટ ભાગે ચોમાસામા ંતળાવ, નહર ક નદ નાળા આગળ 
ઊગી નીકળે છે. ઔષધ તર ક ભાગરાનોં  રસ વપરાય છે. એનો રગં  કાળા ભમરા 
વો હોવાથી તથા તે ભમરા મ દરું  દખાતો હોવાથી એને ગરાજૃં  કહવામા ંઆવે 

છે. ભાગરોં  વાદમા ંતીખો, તી ણ, ગરમ, ુ , કફ અને વા નેુ હરનાર, વાળ માટ 
ણકાુ ર , રસાયણ અને બળ આપનાર છે. તે ાસ, ઉધરસ, આમ, િમૃ , સો , પાં ુ-

ર તા પતા, કોઢ, દર , ખોડો તથા િશર: ળૂ મટાડ છે. એ િમ નૃ , રસાયન, પૌ ટક 
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તથા િપ શામક છે. તે ને  તથા કશ માટ ઉ મ છે. વચા, દાતં તથા િશરોરોગ 
મટાડ છે. ભાગરાનોં  રસ ય તૃ  અને બરોળની તકલીફ, અ ણ, હરસ, આમવાત, 
મ તક ળૂ, વાળ સફદ થવા, ચામડ ના ંદદ  વગરે  મટાડ છે. એના ંપાન તથા થડ ુ ં
પાણી પીવાથી ખ ુ ં તજે વધે છે, વીયબળમા ં વધારો થાય છે, ઉધરસ તથા 
સળખમે  મટ છે. કોઢ, ચક  ક અપ માર, વધરાવળ, છાતીના ંદદ  વગરમાે  ંપણ 
ઉપયોગી છે. (૧) અજમા સાથે લવાથીે  િપ ુ ંજોર નરમ પડ છે. (૨) ભાગરાના 
કોગળા કરવાથી દાતનીં  તકલીફ મટ છે. (૩) ભાગરાના ંપાન, યફળ, વાવ ડગ, 
ચ ક, તગર, ગઠોડાં  , તલ, શખાવલીં , અિસદરો, ર તચદનં , ઠંૂ, લિવગ, ક રુ, 
બળા,ં મર , પીપર, તજ, એલચી, નાગકસર દરક ૨૦-૨૦ ામ ુ ંબાર ક ૂ ્ણ 

બનાવી તનેે ભાગરાનાં  રસની ભાવના આપવી. આ ણૂ પટનાે  અનકે  રોગો મટાડ 
છે. હરસ અને ય તનાૃ  રોગો પણ મટાડ છે. (૪) ભાગરોં , શખાવલીં , ા ી, ઘડોે , 
માલકાગણીં , ઉપલટે, હરડ, આમળા,ં ગળુ , ુ, વજ અને ગરમાળાનો ગોળ દરક 
૧૦-૧૦ ામ ુ ં ણૂ બનાવી તનેે ભાગરાનાં , ઘડાનાે  અને ા ીના રસની ભાવના 
આપી નાની નાની ગોળ  બનાવવી. એનાથી ઉ માદ, અપ માર, બાળકો ુ ં ઘમાથીં  
ઝબક ને ગી જ ુ,ં િવચારવા ,ુ મગજ ુ ંઅ થરપ ુ ંવગરે  યાિધઓમા ંરાહત થાય 
છે. આ ગોળ  ગાયના તા  ધૂ  સાથે અથવા સહજ ગરમ કરલા ઘી સાથે લવીે . 
દવાળ  વખતે ભાગંરાનો છોડ ળૂ સ હત ઉખડે ÷, છાયડામાં  ં કવીૂ , બૂ ખાડં  
બાર ક ણૂ બનાવ ુ.ં (૫) ભાગરાનોં  પા ચમચી રસ એક કપ ટલા ધમાૂ  ંનાખી 
સવાર-સાજં પીવાથી કફના રોગો શાતં થાય છે અને મલ રયાૅ ે  પછ  વધી ગયલીે  
બરોળ ળૂ થિતમા ંઆવી ય છે, ણ વર મટ છે. આ ઉપચાર- યોગ ૧૦થી 
૧૫ દવસ કરવો. (૬) પાથી અડધી ચમચી ભાગરાં ં ુ ણૂ પાણી સાથે લવાથીે  
લીવર અને બરોળના રોગો, કમળો, હરસ અને ઉદર રોગોમા ંફાયદો થાય છે. (૭) 
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અડધી ચમચી ભાગરાનોં  રસ એક લાસ ધમાૂ  ંસવાર અને સાં  ૧૫-૨૦ દવસ 
પીવાથી કફના કોપથી થતા રોગો, ણ મલ રયાૅ ે   અને બરોળની વાળોૃ  ઘણા 
સમયનો ણ વર મટ છે. (૮) અડધી ચમચી ભાગરાનોં  રસ બે ચમચી ઘીમા ંિમ  
કર  સવાર-સાજં ચાટવાથી બસીે  ગયલોે  અવાજ લીૂ  ય છે. (૯) િન ય વાનુ  
રહવા માટ રોજ રા ે અડધી ચમચી ભાગરાનોં  રસ, એક ચમચી ઘી અને દોઢ 
ચમચી સાકર એક લાસ ધમાૂ  ં નાખી પી ુ.ં (૧૦) ભાગરાનોં  રસ મધ સાથે 
ચાટવાથી છાતીમા ંભરાયલોે  કફ ટો પડ છે. (૧૧) ભાગરાં ં ુ ણૂ અડધી ચમચી 
અને કાળા તલ બે ચમચી ભગાે  વાટ  ઘી સાથે ચાટવાથી સાર  શ ત આવે છે. 
લીવર કામ ન કર ુ ંહોય, વારવારં  ઝાડા થઈ જતા હોય તો આ ઉપચાર કરવો. 
ભાગરાં ં ુતલે ભાગરાનોં  રસ અઢ  લીટર, મદ ના ંપાન ૨૫૦ ામ, ગળ ના ંપાન 
૨૫૦ ામ, આમળા ં૫૦૦ ામ, ઠ  મધ ૧૨૫ ામ, જટામાસીં  ૨૫૦ ામ. બધા ં
ઔષધોને બાર ક વાટ  ભાગરાનાં  રસમા ંમળવવાે .ં મળ  શક તો વાટલી ા ી ૨૫૦ 
ામ મળવીે  એમા ંતલ ુ ંતલે દોઢ કલો નાખી ધીમા તાપે પકાવ ુ.ં પાણીનો ભાગ 

ઊડ  ય અને તલે બાક  રહ યાર ઉતાર  ઠં ુ પાડ  ગાળ  લે ં.ુ તમાે  ંવાળો, ખડુ -
ચદનં , ક રુ પૈક  કોઈ પણ એકનો જ ર રતોૂ  પાઉડર નાખી થોડા દવસ રાખી 
ગાળ  લે ં,ુ થી જ ર  ગધુ ં  આવશે. એ માથામા ંનાખવા વપપરાય છે.  

ભ યર ગણી એના ં પાન, થડ, ડાળ  એમ બધા ં જ ગો પર કાટાં  હોવાથી 

સ તમાં ંૃ  એને કટકારં  કહ છે. લ ં ડયાુ  રગનાં ,ં ફળ કાચા ંહોય યાર લીલા ં
અને પાક યાર પીળા ંથાય છે. એના ંપાચંે પાચં ગ- ળૂ, પાન, છાલ, લ, ફળ-
દવામા ંવપરાય છે. ભ યર ગણી કડવી, રુ , તીખી, ઉ ણ, પાચક, લ  ુઅને સારક 
છે. તે ઉધરસ, કફના રોગો, દમ, ખજવાળં , િમૃ  દયરોગ, અ ચુ , પા ળૂ વગરે  
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મટાડ છે. (૧) ભ યર ગણીના ંપાકા,ં પીળા ંફળ નાના  મટકામા ંભર , તનાે  મ  પર 
કપ ુ  ંબાધીં  ઉપર માટ નો લપે કર  લાૂ  પર ચડાવી તપાવ ુ.ં દરના ંફળ કાળા ં
થઈ ય યાર ઊતાર  વાટ ને બાટલી ભર  લવીે . પાથી અડધી ચમચીની મા ામા ં
એક ચમચી મધમા ંિમ  કર  સવાર-સાજં ચાટવાથી ખાસીં , ાસ-દમ, વરાધ-સસણી 
અને અ ણમા ં બૂ જ ફાયદો થાય છે. (૨) ભ યર ગણીના ં ળૂ, લ, ફળ, પાન, 
છાલ સાથે આખો છોડ કવીૂ , બૂ ખાડં  ણૂ બનાવ ુ.ં આ ણથીૂ  અડધા ભાગની 
હ ગ મળવીે  ચણાના બે દાણા ટ ુ ં ણૂ સવાર-સાજં મધ સાથે ચાટ ુ.ં આનાથી 
વા ુ ુ ંઅ લોમનુ  થઈ ઉ  ાસ પણ બસીે  ય છે. (૩) ભ યર ગણીનો રસ બે 
ચમચી ટલો દવસમા ં ણ વખત મધ નાખી પીવાથી તમામ તના રોગૂ  મટ 
છે. ભ યર ગણી લૂ  છે. (૪) લીલા ંક કાૂ  ંપાનને અધકચરા ંખાડં  ઉકાળો કર  
પીવાથી ાસ, સસણી, કફવાળ  ઉધરસ, મોટ  ઉધરસ, લોહ મા ંકફ ુ ંવધ ુ ંવગરે  
મટ છે. (૫) પાનના ઉકાળામા ંમગ પકવી રોજ ખાવાથી દમ મટ છે. (૬) પાનનો 
રસ ખરજવા ઉપર લગાડવાથી ખરજ ુ ંમટ છે. (૭) દાતં ુ :ખતા હોય, દાતમાં  ં િમૃ  
થયા હોય, દાતં હાલતા હોય ક સડ  ગયા હોય, તેમાથીં  પ ુ નીકળ ુ ં હોય, મ  
ગધાં ં ુ હોય, પાયો રયા થયો હોય તો ભ યર ગણીના બીનો યોગ કરવો. (૮) 
ભ યર ગણીનો પચાગં ં  સાથનોે  આખો છોડ કવીૂ , અધકચરો ખાડં  ૧૦ ામ કોૂ  બે 
લાસ પાણીમા ં ચોથા ભાગ ુ ં પાણી બાક  રહ યાર કપડાથી ગાળ ને પીવાથી 
કાયમી શરદ , કફ, ખાલી ખાસીં  તમે જ ધીમો તાવ રહતો હોય તો તે મટ છે. વળ  
એનાથી દમ, સસણી-વરાધ, ખજવાળં , િમૃ  અને દયરોગમા ંપણ ફાયદો થાય છે. 
(૯) માથામા ંટાલ પડતી હોય તો ભ યર ગણીનો રસ અને મધ સરખા ભાગે િમ  
કર  લગાવવાથી સારો ફાયદો થાય છે. (૧૦) ભા◌ો◌ંયર ગણી ુ ં ણૂ મધમા ં
ચાટવાથી કૂ  ઉધરસ મટ છે. (૧૧) ભ યર ગણીનો આખો છોડ ળૂ સાથે ઉખડે  
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બરાબર ધોઈને છાયડામાં  ં કવીૂ  તનાે  નાના નાના કડાૂ  ૧૦ ામ ટલા કપડામા ં
બાધીં  પોટલી મગ સાથે બાફવાથી ભ યર ગણીના પચાગનાં ં  ણોુ  મગમા ંઉતરશે, 
છતા ંમગનો વાદ બગડશે ન હ. એમા ંઆ ુ , લસણ વગરે  નાખી ખાવાથી કફ ટો 
પડવાથી દમ મટ છે.   

મગના લા ુ  મગ શકે , લોટ બનાવી, લોટ ટ ુ ંઘી લઈ કડાઈમા ંધીમા તાપે 

તવથાથીે  હલાવતા જ ુ.ં લોટ કઈકં  લાલાશ પકડ એટલે તનાે  ઉપર ધૂ  છાટતાં  
જ ુ.ં એમ કરતા ંદાણો પડ એટલે લાૂ  પરથી ઉતાર  લઈ, સાકર, બદામ, િપ તા,ં 
એલચી, લિવગ અને મર ુ ં ણૂ નાખી લા ુ બનાવવા. મગના આ લા ુ શીતળ, 
વીયવધક અને વાતિપ  શામક છે. આ લા ુ િશયાળામા ંપાકની ગરજ સાર છે. 

મગફળ  મગફળ  અને પીનટ બટરમા ં િવટામીન ÔએÕ, ÔઈÕ, ફૉ લક ઍિસડ, 

ક યમ, મ નૅ ે યમ, ઝ ક, આયન અને ફાયબરની ચી ણવ ાુ  છે. તમાે  ંઓછા 
કૉલ ટરોલે  સાથે ચરબી ા ત થાય છે. િનયિમત મગફળ  ખાનારની કૉલ ટરોલનીે  
મા ા ઓછ  હોય છે. મગફળ થી ડાયાબીટ સની શ તા પણ ઘટ છે.  શકવાથીે  
મગફળ ના ંત વોમા ંવધારો થાય છે. શર રના  કોષોને કસાનુ  થવાથી ક સર 
અને દયરોગ થવાનો સભવં  રહ છે તે કોષો મગફળ  ખાવાથી ર તુ  રહ છે. 
મગફળ મા ં ોટ ન અને સાર  તની ચરબી પણ હોય છે. પરં  ુખાર  મગફળ  
ખાવી ન જોઈએ. મગફળ  યાર શકવામાે  ંઆવે છે યાર ક સર અને દયરોગ સામે 
ર ણ આપનાર ત વોમા ં૨૨% ટલો વધારો થાય છે. કટલાકં ફળોમા ંઆ ત વો 
ટલા માણમા ંહોય છે તટલાે  જ માણમા ંમગફળ મા ંપણ હોય છે. આથી જો તમે 
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વજન ઘટાડવાના આશયથી મગફળ  ખાવા ુ ંછોડ  દશો તો તે યો ય નથી. પરં  ુ
ખાર  મગફળ  તો ખાશો જ ન હ. 

મધ ની સાથે મધ લવામાે  ંઆવે તનાે  ણોુ ુ ંમધ વહન કર છે. તથીે  જ ઘણા 

રોગોમા ંઅ પાનુ  પે મધ લવામાે  ંઆવે છે. મધ ઉ મ કફનાશક છે. એક વષ ૂ ુ ં
મધ મદે-ચરબીનો નાશ કર છે. વજન ઘટાડવા માટ એક લાસ ઠડાં  પાણીમા ંબે 
ચમચી મધ સવારમા ંપી ુ.ં સવાર બી ુ  ંકઈં  ખા ુ ંન હ. ખાડં, ગોળ, બટાટા, ભાત, 
તળે ં,ુ મીઠાઈ, ઘી, તલે, માખણ બધં કરવા.ં મધ ખમા ં જવાથી ખ િન ્મળ 
બની ટશ તૃ  વધે છે. વર માટ પણ મધ હતકાર  છે. દયને િ ય અને 
લાભકારક છે. મધમા ં કામશ ત વધારવાનો ણુ છે. ઘા ુ  કર  ઝુ  લાવે છે. 
મધમા ંભજે શોષી લવાનોે  ણુ છે આથી એ વા નાશકુ  છે. મધમા ંટાઈફોઈડના 
વા ઓુ ૪૮ કલાકમા ંઅને મરડાના વા ઓુ ૧૦ કલાકમા ંનાશ પામે છે. મધ 

અ ચુ  રૂ  કર છે. એ િ દોષહર છે. એ હડક , ાસ, ઉધરસ, ઝાડા, ઉલટ , તરસ-
શોષ, ર તિપ , િમૃ , મહે , છાૂ , થાક, બળતરા તથા તને રૂ  કર છે. ન ુ ંમધ 
સારક એટલે મળને સરકાવનાર તથા કઈકં  શે કફકારક છે. યાર ૂ ુ ં મધ 
કફનાશક, ાહ -મળને રોકનાર, , મદે રૂ  કરનાર તથા અિત લખને -દોષોને 
બહાર કાઢનાર છે. ઘી અને મધ સરખા માણમા ંલવાે  ંન હ. કફમા ંમધ બમ ુ ંઅને 
વાતમા ંઘી બમ ુ ંલે ં.ુ તે જ માણે મધ ગરમ કર ને લઈ શકાય ન હ. (૧) રા ે 
એક ચમચી મધ પાણી સાથે લવાથીે  સાર  ઘ આવે છે, પટે સાફ આવે છે. (૨) 
નરણે કોઠ મધ-લ ુ ુ ંશરબતથી ખૂ ઉઘડ છે. (૩) મધ વા ઓનોુ  નાશ કર છે. 
ય અને ટાઈફોઈડના દદ ઓ માટ ઉ મ છે. (૪) હ રો વષ ધીુ  મધ બગડ ુ ં

નથી. બાળકોના િવકાસમા ંમધ ઉપયોગી છે. જો બાળકને શ આતના નવ માસ ધીુ  
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મધ આપવામા ં આવે તો તનેે છાતીના રોગ ારય ન હ થાય. (૫) મધથી 
તરડાને ઉપયોગી એવા એિસકોક લસ વા ઓનીૂ  ૃ  થાય છે. (૬) બળુ  અને 

સગભા ી માટ મધ ઠે  પોષક આહાર છે. (૭) મધ દ ઘા  ુબ ે છે. મધથી 
વીયની તથા લોહ ના ર તકણોની ૃ  થાય છે. ગભવતી અને તાએુ  બાળકના 
હતાથ મધ લે ં ુ જોઈએ. (૮) મધ ઉ મ વા યવધક છે. તે શર રના રગનં ે 
િનખારવા ુ ંઅને ચામડ ને કોમળ બનાવવા ુ ંકામ કર છે. (૯) ચહરા અને શર ર 
પર મધ ઘસવાથી સ દય અ ય બને છે. સારા સા ઓમાુ  ંમધનો ઉપયોગ થાય છે. 
(૧૦) મધ, લ  ુઅને ચણાનો લોટ પાણીમા ં િમ  કર  ચહરા પર ઘસી નાન 
કરવાથી ચહરો આકષક અને દરું  બને છે. (૧૧) મધના સવનથીે  કઠં  મ રુ અને 
ર લોુ  બને છે. (૧૨) મધ બળતાુ , દમ, અપચો, કબ જયાત, કફ, ખાસીં , વીયદોષ, 

અિન ા, થાક, વા િવકારુ  તથા અ ય ઘણા રોગોમા ંઅ કૂ દવા છે. (૧૩) ધારો ણ 
ધૂ  અને ફળોના રસમા ંમધ લઈ શકાય. મધ ઠડાં  પાણીમા ંલે ં ુહમશાં ે  ં હતાવહ છે. 

(૧૪) મધ ગરમ કર ુ ંન હ. કમળ-કાકડ , ળાૂ , માસં સાથે મધ લઈ ન શકાય. 
(૧૫) વરસાદ ુ ં પાણી તથા ઘી, તલે વગરે  ચરબી તુ  પદાથ  સાથે મધ સમ 
મા ામા ંલે ં ુ િવષ સમાન છે.  (૧૬) મધ સવાર-સાજ ગરમ પાણી સાથ લવામા ં ે ે ં
આવ તો શર રનો મદે ે - ળતા ઘટ  વજન ઉૂ તર છે. યાર મધન સવારે -સાજ ં
ફાળા ધ સાથ લવામ આવ તો શર ર  વજન વધ છૂં ે ે ં ે ં ે ેૂ ુ .  

મર ુ ંમરચા ંપચવામા ંહલકા,ં અ નવધક, કફ ન અને વાતશામક છે. તે શર રને 

ૂ ં ુપાડ  નાખે છે. (૧) તૂ ું કરડ તો મરચાની કૂ  દબાવી દવાથી ઝ સાથે જ 
ઉખડ છે. (૨) કૉલરામાે  ંમરચાની કૂ  પાણીમા ંઉકાળ  પીવાથી બૂ જ લાભ થાય 
છે. (૩) કફના બધા રોગોમા ંમરચા ંસારા ં છે. બૂ ઘ આવતી હોય, ખજવાળં  
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આવતી હોય ક કફને લીધે ચામડ ના રોગ થયા હોય તો તનેે માટ મરચા ંસારા ંછે. 
(૪) શરદ , સળખમે , પટનાે  ં વડા ંઅને ઃખાવામાુ  ંમરચા ંઉપયોગી છે. (૫) વ  ુ
પડતા ંમરચા ંખાવાથી વીય પાત ં પડ  ય છે અને શર રમા ંબળતરા થાય છે. 
મરચાને બદલે કાળા ંમર  વાપરવા.ં   

મર  ાચીન સમયમા ંમરચા ંન હતા,ં એને થાને મર  જ વપરાતા.ં મર  જઠરા ન 

દ ત કરનાર, િમ નૃ , િવષ ન તથા કંૂ, ગસૅ , વા ,ુ આફરો, અ ચુ , અ ણ, કફ, 
શરદ , દમ તથા દયરોગમા ં હતકાર  છે. લ ડ પીપરને મ ફફસા ંઅને કફના 
રોગમા ંઉ મ ગણવામા ંઆવી છે તમે કાળા ંમર  પાચન અને પાચનત નાં  રોગોમા ં
અિત ઉપયોગી છે. તતે ગરમ, િપ  વધારનાર, કફનાશક અને વા નુે હરનાર છે. 
પાચનના રોગોમા ંઘી સાથે, કફના રોગોમા ંમધ અને વા નાુ  રોગોમા ં દવલે સાથે 
ચારથી છ કાળા ંમર ુ ં ણૂ સવાર-સાજં લે ં.ુ  

મ રૂ  મ રૂ વાયડા છે. આથી એની સાથે તલે લે ં ુજ ર  છે. બ ુ ઝાડા થતા હોય 

તમાે  ં મ રૂ ઉ મ છે. મ રમાૂ  ં લોહ ુ ં માણ પણ સા ું હોઈ મરડાવાળા માટ 
હતકાર  છે. ઝતાૂ  હરસમા ંમ રનીૂ  દાળ ણકારુ  છે. એ પાકમા ંમ રુ, ઝાડાને 
રોકનાર, શીતળ, હલકા, ુ  અને વાયડા છે. એ કફ, િપ  ક ર તિપ ને મટાડનાર, 
તાવનો નાશ કરનાર, બલકર તથા હણૃં  છે. મ રમાૂ  ંલોહ ુ ં માણ વધાર હોવાથી 
તનીે  દાળનો ટથી ઉપયોગ કરવો જોઈએ. મ રમાૂ  ં ગધકં ં ુ માણ ન હ ુ ં
હોવાથી તે મગની મ પા યુ  છે. મ રનાૂ  ંછોતરામાં  ંએક કડવા પદાથ િસવાયનો 
રસાવાળો બીજો નકામો પદાથ ઘણો હોય છે. આથી છોતરા ંકાઢ  ના યા પછ  તનોે  



 123 

 લોટ હોય છે તે બ  ુસ વવાળો હોય છે. તમાે  ંવટાણા અને સોયાબીન કરતા ં
એ િમનૉઈ સુ  વધાર હોય છે. 

મહાયોગરાજ ગળુ  ગળુ  સાથે બી ં ઘણા ંઔષધો મળવીને ે મહાયોગરાજ 

ગળુ  બનાવવામા ંઆવે છે,  બ રમા ં તૈયાર મળે છે. એની બ બે ગોળ  કોુ  
કર  સહજ નવશકાે  પાણી સાથે લવાથીે  આમવાત-સાધાનોં  વા, ગસૅ , ઉદાવત, 
બ તાુ ૂ , ભગદરં , વાતર ત, ઠુ , ના ઓનોુ  ઃખાવોુ , કોઈપણ ગનો સોજો, 
કપવાં  તથા સ ્વ કારના વા નાુ  રોગોમા ં ફાયદો થાય છે. આ ઔષધોમા ંએક 
ખાસ રસાયન ણુ રહલો હોવાથી તે વા  ુ િપ ા દ દોષોને િનય ણમાં  ં રાખવાની 
સાથે સાથે સાતે ધા ઓુ ુ ં માણ પણ ળવી રાખે છે.   

મહારા ના દ વાથ સવાગ વા ,ુ જ વુ , લકવો, સાયટ કા, આમવાત, 

હાથીપ ુ,ં આફરો, આ માન, અપતાનક, સાધાઓનીં  પીડા, કમર જકડાઈ જવી, 
અડ દયો વા અને વા થીુ  થતા વ ય વં  આ બધા વા નાુ  રોગોમા ંફામસીમા ંમળ ુ ં
વ ઔષધ Ôમહારા ના દ વાથÕ ચારથી છ ચમચી  સવાર-સાજં પીવાથી લાભ થાય 
છે. સાથે સાથે વા  ુકરનાર આહાર-િવહારનો યાગ કરવો.  

મ ડાુ  ંઔષધમા મ ડાના લો જ કામ આવ છં ં ે ેુ . એના લ મોટા મોતી વાં ં ,ં સફદ 

ક પીળાશ પડત સફદ હોય છં ે. ઉનાળામા એ પાક ન નીચ ખર  પડ છં ે ે ે. એન વીણીન ે ે
તડક કવી લવામા આવ છૂ ે ં ે ે. કા મ ડાન શક ન ખાવામા આવ છૂ ં ં ે ે ે ં ે ેૂ . તના રોટલા ે
પણ બનાવવામા આવ છં ે ે. તા ં લોમાથી કસરો કાઢ  નાખી એ લો  ઘીં ં ંુ ુ - નો ુ
વઘાર કર  શાક બનાવી શકાય,  ઘ  વાદ ટ હોય છું ે. મ ડાના લ શીતળુ ં , 
મીઠા,ં વજન વધારનાર, બળ દ, વીય વધારનાર અન વા  તથા િપ નો નાશ ે ુ
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કરનાર છે. લાબના લના લકદની મ જ મ ડાના લોનો પણ લકદ ુ ુ ું ં ંુ
બનાવી શકાય,  મહે, દાહૂ , અશ ત, અપચો(અ નમાં ) અન ર તિપ મા ે ં
ઉપયોગી છે. એની મા ા બ ચમચી સવારે -સાજં.   

મામજવોે   ચોમાસામા ં મામજવાનાે  છોડ કળુ  ઊગી નીકળે છે. એના ં સાકડાં  ં

લાબાં  ંપાન નાગની ભ વા ંહોવાથી તને ે નાગ ા કહ છે. એના છોડ ૪થી ૬ 
ચ ચા, દાડં  ચોરસ, પાન ડ ટડ  વગરના ંસામસામે હોય છે. લ ુ  નાના ં

સફદ હોય છે. આખો છોડ પાનથી ભરલો અને અિત કડવો હોય છે. (૧) પાનનો રસ 
એક ચમચી ટલો ૮થી ૧૦ કાળા મર  સાથે લવાથીે  મલ રયાૅ ે  મટ છે. (૨) આખા 
છોડને છાયામા ં કવીૂ , ખાડ નં ે બાર ક ૂ ્ણ બનાવ ુ.ં અડધી ચમચી આ ણૂ 
બપોર અને રા ે લવાથીે  લોહ મા ંસાકર ુ ં માણ ઘટ છે અને મ મહમાુ ે  ંફાયદો 
થાય છે. ણ વર અને પટનાે  ંકરિમયા પણ મટ છે. (૩) મામજવાે નો છોડ જઠરા ન 
દ ત કરનાર, મળ સાફ લાવનાર, ર તની ુ  કરનાર, આમને પચાવનાર, 

ય તનૃ ે ઉ ે જત કરનાર, ર તિપ , કફ અને િપ નો નાશ કરનાર છે. (૪) અડધી 
ચમચી મામજવાે ં ુ ણૂ અને ણ કાળા ંમર ુ ં ણૂ દવસમા ં ણ વખત લવાથીે  
તાવમા ંફાયદો થાય છે. (૫) આ ણૂ છાસમા ંલવાથીે  મલ રયાૅ ે  અને અિતસારમા ં
ફાયદો થાય છે. તે િમનોૃ  નાશ કર છે, અને ડાયા બટ સને શાતં કર છે. બ રમા ં
મામજવાે  ઘનવટ  મળે છે. તનોે  પણ ઉપયોગ કર  શકાય. બે-બે ગોળ  દવસમા ં
ણ વખત લવીે . બાળકોને એક એક ગોળ  ણ વાર આપવી.  

માલકાગણીં  એના મોટા વલાઓે  થાય છે. શાખાઓ લાબીં  અને કોમળ હોય છે. 

લ પીળાશ પડતા લીલા રગનાં  ંઅને મ રુ ગધવાળાુ ં  ં હોય છે,  વૈશાખ- ઠ 
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માસમા ંઆવે છે, અને ફળ અષાઢ- ાવણ માસમા ંપાક છે. તે ફાટ ને દરથી કસર  
રગનાં  ંસરસ બીજ બહાર આવે છે. મોટ ભાગે આ બીજ જ ઔષધમા ંવપરાય છે. 
બીજમાથીં  તલે  નીકળે છે. તનેે માલકાગણીં ં ુતલે કહ છે. આ તલે માલીશમા ંઅને 
પીવામા ં વપરાય છે. માલકાગણીં ં ુ તલે જલોદરમા ં અને વા નાુ  રોગોમા ં સા ું 
પ રણામ આપે છે. માલકાગણીં  વા નાુ  રોગો, ઉદરના રોગો, સોજો, ાવરોધૂ , 
મદ માં ંુ  વપરાય છે. માલકાગણીનાં  ંબીજ વધકુ  તથા વા નાુ  રોગોનો નાશ 
કરનાર હોવાથી એને ચડતી મા ામા ંરોજ ગળવામા ંઆવે છે. ૧ બીજથી શ આત 
કર  રોજ એક બીજ વધારતા જ ુ.ં ૩૦મા દવસે ૩૦ બીજ ગ યા પછ  રોજ એક 
બીજ ઘટાડતા જ ુ.ં એનાથી મદં ુ  અને ઓછ  યાદશ તવાળાને સારો એવો 
ફાયદો થાય છે. વા નુે લીધે ઉ ગે, ચ મ ુ ંરહ ં ુહોય તમાે ,ં તથા વા નાુ  
અ ય રોગોમા ંપણ ફાયદો થાય છે. જળોદરના દદ ને ૨૫થી ૩૦ ટ પા ંમાલકાગણીં ં ુ
તલે આપવાથી ૂ  બૂ ટથી થાય છે અને સોજો ઉતર છે-પટમાે  ંભરાયે ં ુપાણી 
નીકળ  ય છે. આ તલે પરસવોે  વધારનાર છે. ૫થી ૧૫ ટ પા ં ધમાૂ  ંલવાથીે  
પરસવોે  બૂ જ થાય છે અને સો  ઉતર છે.   

મી ુ  ંમી ુ ં ખા ું, મ રુ, પચવામા ંભાર, જઠરા ન દ ત કરનાર, ખોરાક ુ ંયો ય 

પાચન કરાવનાર, ઝાડો લાવનાર, ખા ું છતા ં દાહ-બળતરા ન કરનાર, કફને 
િપતુ  કરનાર, વા  ુમટાડનાર, ચ દુ , દય માટ (થોડા માણમા ંલવાથીે ) 

હતકારક, વાળને અકાળે સફદ કરનાર, ળનાશકૂ  અને વા ુ  છે. તે વધાર પડ ુ ં
ગરમ ક વધાર પડ ુ ંઠં ુ નથી. મી ુ ં વધાર પડ ુ ંલવાથીે  એટ ુ ંજ કસાનકતાુ  છે. 
મી ુ ં હલ ુ ં, રોચક, ગરમ, અ નવધક, વાત ન, ઠે  જ નં ુ , શોથહર, વદનાહરે , 
મૂ  અને મડાૂ  ંમટાડનાર છે. મી ુ ં અ લતાનાશક છે. (૧) ઢમારનાૂ  ઃખાવામાુ  ં
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હળદર અને લસણ સાથે મી ુ ં મળવીે  લપે કરવામા ંઆવે છે. (૨) ખા ું ખાવાથી દાતં 
બાઈ ગયા હોય તો મી ુ ં ઘસવાથી સા ું થાય છે. (૩) કૂ  ખાસીમાં  ંમ મા ંમીઠામો 

કાકરોં  કૂ  રાખવાથી ખાસીં  નરમ પડ છે અને ઘ આવી ય છે. (૪) મીઠાના 
પાણીમા ંબોળ ને શાકભા  ધોવાથી એમા ંરહલ મૂ  જ ઓં ુ  મર  ય છે. બા  
યોગમા ંમી ુ ં વ  ુવાપર ુ ંપરં  ુખાવામા ંવ  ુપડતા મીઠાના ઉપયોગથી ખો ુ ં

તજે ઘટ, વાળ ધોળા થાય ક ખર  ય અને ચામડ ના રોગો થાય છે. મીઠા કરતા ં
િસધવનો ઉપયોગ કરવો વ  ુઅરો ય દ છે.   

ળાૂ  (૧) ઝતાૂ  હરસમા ંરોજ સવાર ળાનાૂ  ંપાનનો એક કપ રસ પીવાથી લાભ 

થાય છે. (૨) હાથ- ગળા ંસડતા ંહોય અને પ ુ નીકળ ુ ંહોય તો ળાનાૂ  ંતા ં 
વ છ પાન બે હાથમા ંલઈ બરાબર ચો યા પછ  અધાથી એક કલાક ધીુ  હાથ 
ધોવા ન હ. સાથે ળાનોૂ  એક કાદોં  પાદડાથીં ં  શ  કર  ધીમે ધીમે ચાવીને ટોચ ધીુ  
ખાઈ જવો. ખાડં-ગળપણ, ખટાશ અને નમક થોડા દવસ બધં કરવા.ં જ ર લાગે તો 
ડૉ ટરના માગદશન હઠળ યોગ કરવો. (૩) નીૂ  બરાબર ુ  ન થતી હોય તો 
ળાનાૂ  પાનનો રસ એક કપ ટલો દરરોજ પીવો. (૪) ચામડ  પર એલજ ના 
ચકામા થતા હોય તો ળાનાૂ  પાનનો રસ પીવો અને ળાનોૂ  કાદોં  ખાવો. (૫) ળોૂ  
ણે દોષો ુ ંશમન કર છે.    

મથીે  મેથી વા ,ુ કફ, સિધવાં , કમરનો ઃખાવોુ , કળતર, પટનાે  િમૃ , ળૂ, 

કબ જયાત, તાવ વગરે  મટાડ છે. એ કડવી, ગરમ, ખૂ લગાડનાર અને પૌ ટક છે. 
મથીે  ય તૃ  અને બરોળને બળવાન બનાવે છે. (૧) ૧ ચમચી મથીે ં ુ ણૂ, ૧ ચમચી 
ઘી અને સોપાર  ટલો ગોળ સવાર અને સા  બૂ ચાવીને ખાવાથી ત દરે  મટ 
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છે. (૨) મથીે  વા નાશકુ  હોવાથી કમર, પ ડલી, ઢ ચણ અને સાધાનોં  ુ :ખાવો મટાડ 
છે. (૩) ૧૦૦ ામ મથીે  અને ૧૦૦ ામ વાનુ ે િમ  કર  તાવડ  પર અધકચરા 
શકે  ખાડ નં ે ોૂ  કર  બોટલમા ંભર  લવોે . આ ોૂ  ૧ ચમચી સવાર-સાજં પાણી 
સાથે લવાથીે  ઊબકા, અ ચુ , આફરો, વા ,ુ મોળ, ખાટા ઓડકાર, બધાયાં  વગરનો 
ચાૂ -પ ટે  વો મળ, પટમાે  ં કડ - કંૂ વગરે  તકલીફ રૂ  થાય છે. (૪) ગોળ 
અથવા પાણીમા ંપા ચમચી મથીે ં ુ ણૂ લવાથીે  કબ જયાત મટ છે. મથીનીે  ભા  
મળ  શકતી હોય તો મથીનીે  ભા  દરરોજ ખાવી જોઈએ. મથીનીે  ભા  કડવી, 
િપ હર, મળ સરકાવનાર અને ઉ મ વાતશામક છે. તમાે  ં લોહ, ક યમ તથા 
િવટામીનો ુ ં માણ ઘ ુ ં સા ું છે. ડાયાબીટ સ, સાધાનોં  વા, પ ાઘાત-લકવા, 
રાઝણં -સાઈટ કા, કટ ળૂ, પગની પાનીનો ઃખાવોુ  હોય તો મથીનીે  ભા  એકલી ક 
િમ  શાકમા ંદરરોજ ખાવી જોઈએ. મથીનાે  દાણા અને દાણા ુ ંબાર ક ણૂ પણ 
એટ ુ ં જ ણકારુ  છે. લીલા પાદડાવાળ  ભા  રોજ એક બખત તો ખાવી જ ં ં ં
જોઈએ. પાદડામા ય  તજ ભર  છં ં ં ૂ ં ે ં ેુ ુ . દરક ભા મા િવટામીનોં , લોહ, નો ુ
આયોડ ન વગર ખનીજ ત વો હોય છે ે. ભા મા સારકં -મળન સરકાવવાનો ણ છે ેુ . 
સિધવાં , લકવા, અડ દયો વા ક ટ હ વા વા ના રોગોમા મથીની ભા  બ જ ુ ં ે ૂ
ઉપયોગી છે. ડાયા બટ સવાળાએ તો રોજ મથીની ભા  ખાવીે . મથીની ભા  અન ે ે
ર ગણ  શાક અિત ઉ મ છું ે.  

મથીે  અને વાુ  સમાન ભાગે મથીે  અને વાુ  લોઢ  પર અધકચરા શકે  કોૂ  કર  

િમ ણ કર ુ.ં સવાર, બપોર અને સાં  એક ચમચી ટલો આ કોૂ  ચાવી જવાથી 
જઠરા ન દ ત થાય છે અને અપાન વા  ુનીચે ઉતર છે. એનાથી ખોરાકની ચુ  
ઊઘડ છે, અને મોળ, કંૂ, આફરો મટ છે. વા  ુ રૂ  થતા ંખાસીં  પણ મટ છે.   
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મદ  મદ ને ફારસીમા ં હ ના કહ છે. હ ના ુ ંઅ ર એટલે મદ ના ં લ ુ ંઅ ર. 

હથળે  અને પગના તળયામા ંદાહ થતો હોય તો મદ ના ંપાનને બાર ક વાટ  લપે 
કરવાથી અને ખાવામા ંગરમ ચીજો અને ગરમ મસાલા બધં કરવાથી મટ છે. મદ  
દાહનાશક ઉપરાતં કફનાશક તથા ચામડ ના રોગોનો નાશ કરનાર છે. િપ ના ઉ ણ 
અને તી ણ ણોનુ ે મદ ની શીતળતા શાતં કર છે. તથીે  એ કફનાશક અને 
િપ નાશક છે. આ બનેં દોષોથી ર ત અને ચામડ  િષતૂ  થાય છે. મદ ના ંપાન 
શીતળ અને ઠનાશકુ  છે. એના ં લ દયને અને મગજને બળ આપે છે. સાધાનોં  
સોજો અને ઃુ ખાવો મદ ના ંપાન વાટ  લપે કરવાથી મટ  ય છે.  

મોસબીં  લ  ુ કરતા ંમોસબીં  વ  ુ ણકારુ  છે. એ પચવામા ંભાર છે. શર રની 

સાતયે ધા ઓનુ ે વધાર  લોહ ના દોષો રૂ  કર છે. એ પૌ ટક, દય માટ ઉ જકે , 
અ નને દ ત કરનાર, આહાર ુ ંયો ય પાચન કરનાર, તરસ શાતં કરનાર અને 
ઠડકં  આપનાર  છે. તાવમા ંમોસબીનોં  રસ ઉ મ છે. એનાથી બાળકોની પાચનશ ત 
ધરુ  છે, અને ચામડ નો રગં  પણ ધરુ  છે. િનયિમત પણે મોસબીં  ખાવાથી 

રોગ િતકારક શ ત વધે છે. મોસબીં  એટલે માે  ંઑરજ કહ છે તે. 

ૃ ુ  િવરચક કાળ  કૂ  ા , હરડ, કાૂ  ંજરદા  ુવગરે  ૃ ુ  િવરચક છે.  કાચા 

દોષોને પકવી, વા નાુ  બધનં ે ભદે  નીચે લઈ ય, મળોને નીચે પાડ  નાખે તને ે 
ૃ ુ  િવરચક અથવા અ લોમનુ  ય કહ છે. ૧૦-૧૫ કાળ  ા  અને ૫-૬ કાૂ  ં

જરદા નાુ  કડાુ  એક લાસ પાણીમા ંસવાર પલાળ , સાં  એ◌ેક વખત ઉકાળ , ઠં ુ 
પાડ  સાર  ર તે મસળ , શરબત ુ ંબનાવી રા ે ગા યા િવના પી જ ુ.ં નાના ં
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બાળકોને આનાથી અડધી મા ા આપવી. ણ વર અને લીવરના રોગોમા ંઆવા ં
ૃ ુ  િવરચક યો બૂ જ હતકાર  છે.  

રગતરો હડો એનાથી બરોળના રોગો મટ છે. એના ં પોુ  દાડમના પુ  વા ં

લાલ હોય છે. એના ંઝાડ મ યમ કદના ં૧૦થી ૧૫ ટ ચા ંથાય છે. રગતરો હડાની 
ડાળો નીચે નમલીે  અને છડે  લાલ-કસર  રગનાં  ં લો આવે છે. લ િશયાળામા ંઆવે 
છે અને ઊનાળામા ં ફળ તૈયાર થાય છે. (૧) બરોળ મોટ  થઈ ગઈ હોય તો 
રગતરો હડામાથીં  બનાવવામા ંઆવતી દવા Ôરો હતકાસવÕ બથીે  ણ ચમચી સવાર-
સાજં લવાથીે  બરોળ સામા ય થાય છે. (૨) લોહ  ગઠાઈં  ગ ુ ંહોય તો રગતરો હડાની 
છાલનો લપે કરવાથી ગાઠં ઓગળ  ય છે.  

રસવતીં  દા હળદરમાથીં  બનાવવામા ં આવતી રસવતીં  બ રમા ં મળે છે. 

દા હળદરના છોડ જરાતમાુ  ંથતા નથી પણ ઉ ર ભારત, હમાલય, દહરા નૂ , 
મ રુ  વગરે  થળોએ બૂ થાય છે. દા હળદરના આખા છોડની રસ યા અથવા 
ઘન એ જ રસવતીં . બ રમા ંમળતી રસવતીમાં  ંઘણી  અ ુ  હોય છે. આથી તનોે  
ઉપયોગ કરતા ંપહલા ંપાણીમા ંઉકાળ  કપડાથી ગાળ  ફર થી બરાબર ઘ  થાય યા ં
ધીુ  ઉકાળ ુ.ં રસવતીં  તીખી, ઉ ણ, અ યતં કડવી તથા રસયાન ણુ ધરાવે છે. 

(૧) એ કફના રોગો, િવષ, ન નાે  રોગો તથા ણ મટાડ છે. િવષમ વર, ર તિપ , 
ર તાિતસાર, ર તાશમા ંપણ વપરાય છે. કા લીૂ  ચણાના દાણા ટલી મા ા સવાર-
સાજં આપવી. (૨) રસવતીં  ચોખાના ધોવાણ સાથે આપવાથી અિતસાર, દર, 
લોહ વા વગરે  મટ છે. (૩) હાથીદાતનાં  વહરને એ◌ેક મટક મા ંસ ટં ુ  કર  કોલસો 
કરવો. આ કોલસા ટલા વજનમા ંરસવતીં  લવીે . બનનં ે ે બકર ના ધમાૂ  ંલસોટ  



 130 

સોપાર  વડ  સોગઠ  બનાવી કવીૂ  લવીે . આ સોગઠ ને બકર ના જ ધમાૂ  ંઅથવા 
પાણીમા ંલસોટ  મલમ બનાવી માથા પર લગાડવાથી માથાની દર  મટ છે અને 
ખરલા વાળ ફર  ઊગે છે. (૪) ર ત ાવી મસા પર લગાડવાથી મસા મટ છે. મધ 
સાથે લગાડવાથી બાળકના મ  પરના ંચાદાં  ંમટ છે.    

રાઈ રાઈના યુ  ણ કાર છે, કાળ , સફદ અને લાલ. બધી રાઈ તી ણ (પરં  ુ

કાળ  અ યતં તી ણ),  ગરમ, જઠરા ન દ ત કરનાર, ર તિપ  કરનાર, કઈકં  
ુ , કફ અને િપ નો નાશ કરનાર, પટનાે  િમૃ , ખજવાળં  તથા કોઢ મટાડનાર છે. 
રાઈ ઘણી તી ણ અને ગરમ હોવાથી તનોે  યો ય માણમા ં જ ઉપયોગ કરવો 
જોઈએ. વધાર પડતી રાઈ જઠર, તરડા ંવગરે  સમ  પાચનત નાં  અવયવો માટ 
હતકાર  નથી. યો ય મા ામા ંલવામાે  ંઆવે તો પાચનત નં ે સ ય બનાવે છે.  

ાુ  શર રના ડાબા ભાગમા ંરોગ હોય તો ડાબી ૂ  પર અને જમણા ભાગમા ં

હોય તો જમણી ૂ  પર ા નીુ  માળા કાળા ક લાલ દોરામા ંપરોવીને બાધવીં . 
એનાથી રોગો સામે ચમ કાર  બચાવ થાય છે.  

રોહણ લીમડાના વગ ુ ંઆ ૃ  જગલોમાં  ંથાય છે. ઔષધમા ંએની છાલ વપરાય 

છે. રોહણ બળકર, ર તિપ  સાદન, રૂ , શીતળ, કઠ કરં ુ , ચકારક, સારક, 
વા કર અને મ રુ છે. એ વા  ુઅને િમનોૃ  નાશ કર છે. એક ચમચી છાલનો 
ઉકાળો પીવાથી ચામડ ના રોગો મટ છે. ઉકાળો તાજો બનાવી સવાર-સાજં પીવો. 
રોહણ માસનં ે લાવનાર, ઘા ઝવનારુ  અને મલાે  લોહ ને િવખરે  કાઢવામા ં
રગતરોહ ડા વી છે. છાલનો ઉકાળો, ણૂ અને લપે ઔષધ તર ક વપરાય છે.  
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લ  ુ દશનુ  ણૂ ગળો, લ ડ પીપર, બહડા,ં હરડ, લીમડાની તરછાલ, ચદનં , 

ક ુ, ઠ અન દવદાર દરક ૂં ે ૧૦-૧૦ ામ અન ક રયા  ે ુ ૫૦ ામ  બાર ક ણ ત ુ ં ૂ ે
લ  દશન ણુ ુ ૂ . અડધીથી એક ચમચી આ ણ સવારૂ , બપોર, સાજ પાણી સાથ ં ે
લવાથી સવ કારનાે  તાવ ઉતર છે. એક-બ ઉપવાસ કરવાથી ઝડપથી ફાયદો થાય ે
છે. નાના બાળકોન ં ે ૧/૪ ચમચી આપ ુ.ં  

લિવગ (૧) લિવગ તી ુ,ં કડ ુ,ં હલ ુ ં, ન ને ે હતકાર , ઠં ંુ, જઠરા નને દ ત 

કરનાર, આહાર ુ ંપાચન કરનાર, ભોજન પર ચુ  ઉપ વનાર અને કફ, િપ , 
લોહ ના રોગો, તરસ, ઊલટ , આફરો, ળૂ, ઉધરસ, હડક , ાસ અને યને મટાડ 
છે. લિવગ, એલચી, તજ, નાગકસર, ક રુ, યફળ, શાહ ુ, વાળો, ઠંૂ, કા ં 
અગર, વાસક રં ુ , જટામાસીં , નીલકમળ, પીપર, ચદનં , ચણકબાબ, તગર આ દરક 
ઔષધ વીસ-વીસ ામ અને સાકર બસો ામ લઈ બાર ક ણૂ કર ુ.ં એને 
લિવગા દ ણૂ કહ છે. એક ચમચી ણૂ બે ચમચી મધમા ં સવાર-સાજં લવાથીે  
કફના રોગો, ખાસીં , હડક , ગળાના રોગો, શરદ , છ કો વગરે  મટ છે. ઘી સાથે 

લવાથીે  શર ર ટુ  થાય છે. (૨) પાતળા ઝાડા થતા હોય તો લિવગ નાખી ઉકાળ  

ઠં ુ કરલ પાણી પીવાથી લાભ થાય છે. એકાદ-બે લિવગ મ મા ં રાખવાથી મ મા ં
લાળ અને હોજર મા ં પાચક રસોનો ાવ થવાથી  પાચન યા ધરુ  છે. મરડો, 
ઝાડા, આફરો, ઉદર ળૂ, દમ- ાસનો મલોુ  વગરે  પણ લિવગથી મટ છે. 
ખા સામ ી સાથે તનાે  ઉપયોગથી ગસૅ -વા ટ અને મળની ગધુ   રૂ  થાય છે. 
લિવગથી મદા નં , અ ચુ , ઉબકા, કફના રોગો, તરસ, ગસૅ , આફરો વગરે  મટ છે. 
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લ મણી એને રસામણી પણ કહ છે. એના છોડ બાર માસ જરાતમાુ  ંથાય છે. 

પરં ં ુિશયાળામા ંવધાર જોવામા ંઆવે છે. તે જમીન ઉપર પથરાતા વલાે  વા છોડ 
છે. તનાે  પાનને સહજ પશ થતા ંપાન બીડાઈ ય છે. એના છોડ ઉપર બાર ક 
કાટાં  હોય છે. લ લાબીુ  રગનાં ,ં િશગો ચપટ  અને લાબીં  હોય છે. એના ં ળૂ મોટા ં
હોય છે. ઔષધમા ં ળૂ જ વાપરવા વા ંહોય છે. તે ર તવા હનીનો સકોચં  કરાવીને 
ર ત ાવ બધં કર છે. લ મણી કડવી, શીતળ, રુ , કફિપ હર, ર ત અને િપ  
બનેં િવકારોમા ં ઉપયોગી, િપ ના અિતસારને મટાડનાર, ર તાિતસાર-અ સર ટવ 
કોલાયટ સ(મોટા તરડામા ંચાદાં  ંપડવા)ંમા ં બૂ જ ઉપયોગી તથા યોિનરોગોને 
હરનાર છે. ગભાશય ખસી ગ ુ ંહોય તો લ મણી ુ ં ળૂ ઘસીને લગાડવાથી ફાયદો 
થાય છે. ઝાડામા ં લોહ  જ ુ ં હોય તો ળૂ પાણીમા ં ઘસીને અથવા ળૂ ં ુ ણૂ 
વાલના ં દાણા ટ ુ ં ૂધ અથવા છાસ સાથે પીવાથી ર ત ાવ બધં થાય છે. 
લ મણીનો રોુ  શીતળ રસ િપ નાશક હોવાથી આ રોગમા ં બૂ જ શ ત છે. 
ણ-ઘા પર તનાે  ંપાન વાટ  ચોપડવાથી ણ જલદ  મટ  ય છે.   

લસણ  લસણ ઉ મ આહાર અને રસાયન છે. લસણ િમૃ , વચાના િવકારો, કોઢ, 

વા ,ુ ગોળો, વગરે  મટાડ છે. એ ન ધ, ગરમ અને બળ આપનાર છે. તે શર રને 
ટુ  કરનાર, વીયવધક, આહાર ુ ં પાચન કરનાર, ઝાડો ઉતારનાર, મ રુ તથા 

તી ણ છે. તે નોૂ  તાવ, દયરોગ, પડખા ુ ં ળૂ, કબ જયાત, અ ચુ , ઉધરસ, 
સો , હરસ, અ નમાં , ાસ, વા  ુઅને કફ મટાડ છે. દયના રોગોમા ંલસણ 
ઉ મ છે. લસણમા ંફ ત ખાટો રસ જ નથી, બાક ના પાચં રસો વા ,ુ િપ  અને 
કફથી થતા મોટા ભાગના રોગો મટાડ છે. વળ  એ મૈ નશ તુ  વધારનાર, ુ , 
અવાજ, વણ અને ખો ુ ંતજે વધારનાર તથા ભાગલાં ે  હાડકાને સાધવામાં  ંસહાયક, 
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ણ વર, ઉદર ળૂ, અપચો, ગોળો, ખાસીં , મટાડનાર છે. લસણમા ંતી  ગધવાં ં 
ઉ યનશીલ તલે રહ ં ુછે,  ક ડનીને તે ં ુકાય કરવામા ંઉ જતે  કર છે. આથી ૂ  
િૃ  વધે છે. લસણના આ ઉ મ ણનુ ે લીધે સવાગ સો , ક ડનીના રોગો, 

દયના રોગો, પટનાે  રોગો, જળોદર વગરે  અનકે  રોગોમા ં બૂ જ હતકાર  છે. 
લસણ ઉદર થ ગસનૅ ે ઓછો કર છે, આથી દય પર ુ ંતી  દબાણ ઘટ છે. અ ચુ  
રૂ  કર  ખૂ લગાડ છે. લસણની ગોળ   ૧૦૦ ામ લસણ, શકલીે  હ ગ, લ ડ  
પીપર, અજમો, કાળા ંમર , ઠંૂ, િસધવ, ુ, કલ  ુ અને દાડમના ંબી દરક 
૧૦-૧૦ ામ અને લોબાન ૨૦ ામ લઈ થમ લસણને લસોટ  બાક ના યો ુ ં
વ ગાળ ણૂ મળવીે  લ નાુ  રસમા ં ટંૂ  ઘ  થાય યાર વટાણા વદ  ગોળ  
બનાવવી. જ યા પછ  બથીે  ણ ગોળ  ગળવાથી ક સવાથીૂ  અ ચુ , અ નમાં , 
કબ જયાત, ગસૅ , પટનોે  ઃખાવોુ , આફરો, ગોળો, વ  ુપડતા ઓડકાર, પટમાે  ં કડ  
આવવી, ઝાડા, મરડો, કૉલરાે , િમૃ  વગરે  મટ છે અને પાચન ધરુ  છે.    

લીમડો (૧) લીમડાની તરછાલનો ઉકાળો તાવ મટાડ છે. (૨) ચામડ ના તમામ 

કારના રોગો લીમડાના પાનના રસ ક તનીે  છાલના ઉકાળાથી મટ છે. (૩) સફદ 
કોઢ વા જટ લ રોગ પણ લીમડા ુ ંલાબોં  સમય સવને  કરવાથી મટ છે. (૪) ગમે 
તવોે  ન ઝાતો ઘા ક પાક  લીમડાના પાનની ગદુ  કવાથીૂ  ઝાઈ ય છે. (૫) 
િનયિમત લીમડા ુ ંદાતણ કરવાથી દાતનોં  સડો, પઢાનોે  સોજો, ઃખાવોુ , પઢાે ં ુપ ું, 
મોઢાની ગધુ , દાતં અને પઢાનાે  બી  રોગો મટ છે. મ ડોુ , કરજં  અને ખરે ં ુ
દાતણ પણ કર  શકાય. (૬) લીમડાના પાનના રસમા ં મર  તથા િસધવ યો ય 
માણમા ંમળવીે  ૧૫ દવસ ધીુ  પીવામા ંઅ◌ાવે તો અ◌ાખા ઉનાળાનો સતાપં  

સતાવતો નથી. એનાથી વારોગૂ  પણ થતો નથી. (૭) ચામડ ના રોગોમા ંલીમડાના ં
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પાન પાણીમા ંઉકાળ  નાહવાથી લાભ થાય છે. (૮) કફ, ઉધરસ, પટમાે  ંગરબડ, 
એિસ ડટ , િપ િવકાર અને વચાિનખારમા ં લીમડાનો રસ અકસીર ઔષધ છે. 
લીમડાના ંતા ં મળાુ  ંપાન વાટ  પાણી સાથે ગાળ  લવાે .ં લીમડાનો આ ુ  રસ 
આરો ય માટ બૂ જ લાભદાયક છે. રોગ અ સારુ  યો ય મા ામા ંલવાથીે  અવ ય 
ફાયદો થાય છે. (૯) ચૈ  મ હનામા લીમડાના રસ  સવન કરવાથી આ  વષં ં ે ંુ ુ  
િનરોગી રહવાય છે. (૧૦) લીમડાની તરછાલનો ઉકાળો ક પાણીમા છાલ પલાળ  ં
ત પાણી પીવાથી કરો ળયા એકદમ બસી ય છે ે ે. (૧૧) લીમડાના રસમા ની ં ૂ
આમલી મળવી પીવાથી કૉલરા મટ છે ે ે. (૧૨) લીમડાના ણા પાનની ચટણી મી  ં ં ંૂ ુ
નાખી ખાવાથી તાવ ઉતર છે.  

લ  ુલ  ુશર રમા ંઉ પ  થતી અ લતા રૂ  કર છે. એમા ંરહ ં ુ િવટાિમન ÔસીÕ 

શર રની રોગ િતકારક શ ત વધાર છે. લ  ુ દયને વ થ રાખે છે. દયના 
રોગોમા ંલ  ુ ા  કરતા ંવ  ુફાયદો કર છે. લ  ુઅને એની છાલ બ ે ઔષધીય 
ણોથીુ  ભર રુ છે. લ  ુતી ણ,  વા નાશકુ , આહાર પચાવનાર, ખૂ લગાડનાર, 

પચવામા ં હલ ુ ં, પટનાે  ં દદને મટાડનાર અને પટનાે  િમૃ -જ ઓનોં ુ  નાશ કરનાર 
છે ±. તે ઊલટ , િપ , આમવાત, અ નમાં , વા ,ુ વા નાુ  રોગો, કૉલરાે , ગળાના 
રોગો, ઉધરસ અને કફ રૂ  કર છે.  

(૧) ખૂ લાગતી ન હોય ક આહાર પર ચુ  થતી ન હોય તો બે ચમચી લ નોુ  રસ 
અને પાચં ચમચી ખાડનીં  ચાસણી િમ  કર  પાણી ઉમરે  શરબત બનાવી, મર  અને 
લિવગ ુ ંથો ુ  ં ણૂ ઉમરે  સવાર-સાજં પીવાથી ખૂ ઉઘડ છે. (૨) ખોટા આહાર-
િવહારને કારણે શર રમા ં રકુ  એિસડ બને છે. તને ે રૂ  કરવા સવાર નરણા કોઠ 
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ગરમ પાણીમા ંલ નોુ  રસ આ નાુ  રસ સાથે લવોે  જોઈએ. (૩) લ  ુપશાબે  વાટ 
રકુ  એિસડનો િનકાલ કર છે. સાથે સાથે કબ જયા◌ાત, પશાબનીે  બળતરા, લોહ નો 

બગાડ, મદા નં  અને ચામડ ના રોગોમા ં તે અકસીર છે. (૪) લ નાુ  રસથી દાતં 
અને પઢાે  ં વ છ થાય છે. પાયો રયા અને મ ની ગધુ  રૂ  થાય છે. (૫) ય તનીૃ  
ુ  માટ લ  ુઅકસીર છે. (૬) અ ણ, છાતીની બળતરા, સ હણીં , કૉલરાે , કફ, 

શરદ , ાસ વગરમાે  ંલ  ુઔષધ ુ ંકામ કર છે. (૭) લ નાુ  રસમા ંટાઈફોઈડના ં
જ ઓં ુ  તરત જ નાશ પામે છે.  (૮) લ નાુ  ંસવનથીે  િપ  શાતં થાય છે. (૯) 
લ થીુ  લોહ  ુ  થવાથી શર રમા ંતાજગી અ ભુવાય છે. લોહ માથીં  ઝરે  ત વ 
નાશ પામતા ંમાસપશીઓનં ે ે વ  ુબળ મળે છે. (૧૦) લ  ુસમ  શર રની સફાઈ કર 
છે. ખો ુ ંતજે વધાર છે. રોજ એક લ નોુ  ઉપયોગ કરવાથી વ થ અને સ  
રહ  શકાય. (૧૧) ગરમ પાણીમા ં લ નોુ  રસ અને મધ લવાથીે  શરદ , કફ, 
ઈ એ ઝાુ  વગેરમા ં રૂ  રાહત મળે છે. લ  ુઅને મધ ુ ંપાણી લઈ લાબાં  સમય 
ધીુ  ઉપવાસ ારા ચ ક સા થઈ શક છે. એ વા નાશકુ ,અ નદ પક, પાચન 

વધારનાર, ચવધકુ  છે. (૧૨) લ નાુ  ફા ડયા પર નમક, ું, કાળા ંમર , ઠંૂ અને 
અજમા ુ ંબાર ક ણૂ ભભરાવી જરાક ગરમ કર  ભોજન વૂ ધીમે ધીમે સૂ ં.ુ 
એનાથી ચુ  ઉઘડ છે અને વા  ુનીચે ઉતર છે. હડક , ઉધરસ, આફરો વા વા નાુ  
રોગોમા ંપણ એનાથી લાભ થાય છે.  (૧૩) સાધામાં  ંકાચો રસ મી જવાથી થતા 
પીડાકારક આમવાત રોગમા ંબે વખત નમક વગરના રાધલાં ે  મગ ખાવા, સવાર 
અને સાં  એક લાસ સહજ ફાળાૂં  પાણીમા ંલ  ુનીચોવી પી જ ુ.ં છ અઠવા ડયા ં
આ યોગ કરવાથી ઉ મ લાભ થાય છે. પછ  ધીમે ધીમે ખોરાક પર ચડ ુ.ં (૧૪) 
ઘીવાળો ભાર ખોરાક ખાવાથી અ ણ થ ુ ંહોય તો બે વખત નવશકાે  પાણીમા ંલ  ુ
નીચોવી પી જ ુ.ં (૧૫) લ માુ  ં િવટાિમન સી હોવાથી દાતનાં  પઢામાથીે ં  લોહ  
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નીકળ ુ ંહોય તો નવશકાે  પાણીમા ંલ  ુપીવાથી મટ છે. (૧૬) લ  ુઆ કલાઈન 
હોવાથી એિસ ડટ મા ંઉ મ ણકારકુ  છે. કફ, ઉધરસ, દમ અને શર રના ઃખાવાનાુ  
કાયમી દદ એ લ  ુલે ં ુન હ. લોહ ુ ંની ુ ંદબાણ, મા ુ ં ઃખુ ુ,ં  પગમા ંકળતર, 
તાવ વગરમાે  ંલ  ુ કસાનુ  કર છે.  

ણીુ  એન સે ં ૃતમા લણકા કહ છં ે ે. એની નાની અન મોટ  એવી બ તો થાય છે ે ે. 

મોટ  ણીના પાન જરા ગોળ રતાશ પડતા લીલા તથા ડાુ ં ં ં -ંદળદાર હોય છે. લ 
સફદ તથા બીજ નાના અન પીળાશ પડતા હોય છં ે ં ે. બન તની ભા ના ઠયા ં ે ં ંુ
બનાવવામા આવ છં ે ે. ણી ઠડ  અન સો  ઉતારનાર છુ ં ે ે. ત ર તે  કરનારુ , 

િપડૂ -ક ડની અન ાશયના રોગોમા ભા  અન બીજ બન વપરાય છે ૂ ં ે ં ે ે. ણી ુ
પશાબ સાફ લાવનાર છે ે. હરસના દદ ઓ ણીની ભા  ખાય તો હરસ શાત રહ છુ ં ે. 
પશાબમા લોહ  પડ  હોય તો ણીની ભા  ખાવાથી ર ત ાવ બધ થાય છે ં ં ં ેુ ુ . 
તાવની ગરમી, પશાબની બળતરાે , ઝતાૂ  હરસ, માથાની ગરમી માટ ણીની ભા  ુ
અન બીજ બન હતકાર  છે ં ે ે.   

લોબ બરાજ ણૂ ૫૦ ામ ઠંૂ, ૪૦ ામ લ ડ પીપર, ૩૦ ામ અજમો, ૨૦ 

ામ અજમોદ અને ૧૫૦ ામ હરડ બૂ ખાડં  બાર ક ણૂ બનાવ ુ.ં દરરોજ 
અડધીથી પા ચમચી આ ણૂ સહજ નવશકાે  પાણી સાથે લવાથીે  પટમાે  ં થતો 
ગડગડાટ, કંૂ આવવી, આમ, વા ,ુ મળાવરોધ, પટનોે  ઃખાવોુ  વગરે  બધી 
તકલીફો મટ છે. આ ણૂ ખૂ લગાડનાર અને આહાર ુ ંયો ય પાચન કરાવનાર છે.  
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વટાણા  વટાણા મ રુ, પાકમા ંપણ મ રુ, ુ  અને ઠડાં  છે. એ ઝાડાને બાધંનાર 

તમજે  કફ અને િપ નો નાશ કરનાર છે. વટાણામા ંફૉ ફરસ, પોટિશયમ, મ નિશયમૅ ે , 
ક શયમ, ગધકં , તાં  ુઅને લોહ હોય છે. તનામાે  ં પા યુ  ોટ ન ુ ં માણ બૂ 
વ  ુછે. સાથે સાથે કાબ હાઈ ટ અને િવટાિમન A  તથા C  ુ ં માણ ુ ંછે. બી ં 
ખનીજ યો ુ ં માણ પણ વધાર છે. વટાણા ુ ંપોષણ ૂ ય બ ુ જ ુ ંછે.      

વડ વડના ંબધા ં ગો ઔષધ પે વપરાય છે. સ તમાં ંૃ  વડને વટ, ય ોધ ક 

બ પાદુ  કહ છે. વડ શીતળ, ભાર, ાહ , મળને બાધનારં , વણને સારો કરનાર અને 
રાુ  રસને કારણે કફ, િપ , ણ-ઘા, રતવા, દાહ તથા ગભાશય તથા યોિનરોગોનો 
નાશ કર છે. વડની છાલ, પાન, વડવાઈ, ટટા, ધૂ  અને પાનના રુ  ઔષધમા ં
ઉપયોગી છે. વડ ુ ં ધૂ  વદનાે -પીડા મટાડનાર અને ણ ઝવનારુ  છે. વડના ં
કોમળ પાન કફનાશક અને છાલ મળને રોકનાર છે. (૧) અિતસાર-પાતળા ઝાડામા ં
વડની કોમળ વડવાઈઓ ચોખાના ઓસામણમા ંસાર  ર તે વાટ -લસોટ  સાકર નાખી 
બે ચમચી મા ામા ંસવાર, બપોર અને રા ે લવાથીે  અિતસાર મટ  ય છે. મળ 
સાથે ઝાડામા ંલોહ  પડ ુ ં હોય-ર તાિતસાર હોય તો તે પણ મટ  ય છે. (૨) 

માગનાૂ  ર ત ાવમા ંપણ આ ઉપચાર સા ું પ રણામ આપે છે. (૩) વડના ંપાકા ં
લાલ ફળ(ટટા) બીજ સ હત ખાવાથી સાર  શ ત મળે છે. (૪) હાડ ુ ં વ ુ ંહોય, 
રસોળ  વધી હોય તો વડ ુ ં ધૂ , કઠ(ઉપલટે) અને િસધવ ચોપડ  ઉપર વડની છાલ 
કૂ  પાટો બાધીં  રાખવો. ૧૦થી ૧૫ દવસમા ંવધે ં ુહાડ ુ ં બસીે  જશે. ગાઠં હશે તો 
ઓગળ  જશે. (૫) વડની કોમળ ટ શીઓ-નવા રુ  અને મ રનીૂ  દાળ ધમાૂ  ં બૂ 
લસોટ -વાટ ને લગાવવાથી મ  પરના કાળા ડાઘ મટ છે. (૬) વડની ટ શીઓ રોજ 
ગાયના ધમાૂ  ં લસોટ  પીવાથી ીને ગભ થાપન થાય છે. આ યોગ યુ  
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ન મા ં કરવો હતાવહ છે. વડની ટ શીઓ ઉ મ ગભ થાપન છે. વારવારં  
ક વાવડુ  થતી હોય, ગભ કાઈૂ  જતો હોય તમણે ે આ ઉપચાર કરવો. (૭) સડલા 
દાતોમાં  ંવડ ુ ં ધૂ  કૂવાથી સખત ઃખાવોુ  પણ શાતં થાય છે. (૮) કમરના અને 
ટણનાૂં  ઃખાવાુ  ઉપર વડ ુ ં ધૂ  લગાડવાથી બૂ રાહત થાય છે. (૯) વડના 
પાનનો રસ કાઢ  પાણીમા ંમળવીે  પીવાથી ઊલટ  મટ છે. ઊલટ મા ંલોહ  પડ ુ ં
હોય તે પણ આ યોગથી મટ છે. (૧૦) વ  ુપડતા ઝાડા થતા હોય, મરડો મટતો 
જ ન હોય તો વડની છાલનો ઉકાળો પીવો. જ ર પડ તો તમાે  ંશકલાે  ઈ જવ ુ ં
ણૂ નાખ ુ.ં (૧૧) દરક તનો મહે વડની છાલના ઉકાળાથી મટ છે. (૧૨) 

ડાયાબીટ સના રોગીએ વડની છાલ ુ ં૧ ચમચી બાર ક ણૂ રા ે પાણીમા ંપલાળ  
રાખ ુ.ં સવાર તનેે ગાળ ને પી જ ુ.ં તનાથીે  પશાબમાે  ંઅને લોહ મા ંખાડં ઓછ  
થાય છે. (૧૩) પશાબમાે  ંવીય જ ુ ંહોય, પશાબે  કયા પછ  ચીકણો પદાથ નીકળતો 
હોય તો વડની ણીૂ  પળોુ ં  અને વડવાઈનો અ  ભાગ કવીૂ  ણૂ બનાવી સવને  
કરવાથી લાભ થાય છે. (૧૪) વડના તા  રોુ  પાણી સાથે પીસી ચટણી બનાવી 
ખાવાથી  બહનોને કોઠ રતવા હશે, વારવારં  ગભપાત થઈ જતો હશે, શર રની 
ગરમીને લઈ ગભ ધારણ જ ન થઈ શકતો હશે તે દરક અવ થામા ંલાભ થશે અને 
ગભધારણની શ તા વધી જશે. તાૂ  પણ જો વડા રોનીં ુ  ચટણી ુ ં િનયિમત 
સવને  કર તો તનાે  ગભને ઉ મ પોષણ મળે છે, અને ગભની ૃ  સાર  ર તે થાય 
છે. (૧૫) વડના ટટા ં ુ ણૂ ી- ષુ ુ  બનેં િનયિમત સવને  કર તો ગભધારણની 
શ તા વધે છે. ીના ં જનનાગોનીં  ગરમી રૂ  થઈ તે ગભધારણ માટ સ મ બને 
છે. (૧૬) પટનીે  અને તરડાનીં  ગરમી રૂ  કરવા માટ વડની છાલનો ઉકાળો 
ઉપયોગી છે. (૧૭) શર રમા ંબળતરા થતી હોય તો વડના ધૂ મા ંસાકર મળવીે  
સવને  કર ુ.ં તે િપ કોપ શાતં કરશે. ખની બળતરા, હાથપગના તળયાની 
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બળતરા, પશાબનીે  બળતરા, પટનીે  બળતરા વગરે  બધામા ંતે ઉપયોગી થશે. (૧૮) 
લોહ બગાડમા,ં વારવારં  ચામડ ના રોગો થતા હોય તમાે  ંવડના નાના ણાૂ  પાનનો 
ઉકાળો કર ને પીવાથી લોહ  ુ  થાય છે અને ચામડ ના રોગો મટ છે. (૧૯) તમામ 
તની અશ તમા ં વડ ુ ં ધૂ  આપી શકાય. કામ કરતા ં થાક  જવાય, િતનો 

અભાવ હોય, શર રમા ંનબળાઈ વતાતી હોય યાર વડ ુ ં ધૂ  પતાસામા ંઆપ ુ.ં 
(૨૦) દય નબ ં પડ  ગ ુ ંહોય, મગજ બરાબર કામ કર ુ ંન હોય, શર ર નખાઈં  
ગ ુ ંહોય યાર પણ વડ ુ ં ધૂ  પતાસામા ંસવને  કરવાથી લાભ થાય છે. (૨૧) વડના 
લીલા પાનને પાણીમા ંપીસી ચટણી બનાવી ખાવામા ંઆવે તો પશાબમાે  ંપડ ુ ંલોહ  
અટક છે.  (૨૨) પશાબમાે  ંધા  ુજતી હોય તો વડના ળનીૂ  છાલનો ઉકાળો બનાવી 
પીવો. (૨૩) ભસના તા  ધમાૂ  ંવડ ુ ંથો ુ  ં ધૂ  નાખી તને ે બી  પા મા ંરડ ને 
ઉકાળ ુ.ં આ ધનાૂ  સવનથીે  મહે  રોગ મટ છે. (૨૪) દાતં ઃખતાુ  હોય, હલતા 
હોય, પઢામાથીે ં  પ ુ નીકળ ુ ંહોય એટલે ક પાયો રયા થયો હોય તો વડ ુ ંદાતણ 
કર ુ.ં વડના દાતણનો ચોૂ  કર  દાતં અને પઢાે  ઉપર બૂ ઘસ ુ.ં લાબોં  સમય 
વડ ુ ંદાતણ ચા યા કર ુ.ં આવી થિતમા ંવડવાઈ ુ ંદાતણ પણ બૂ ચાવીને કર ુ ં
તથા પઢાે  પર ઘસ ુ.ં વડના ળનીૂ  છાલ, તનાે  ં પાન ક વડવાઈનો ઉકાળો 
બનાવીને મ મા ંભર  રાખવો. (૨૫) ઝાડામા ંલોહ  પડ ુ ં હોય તો વડની છાલનો 
ઉકાળો લવોે . ણીૂ  વડવાઈઓ ક ણાૂ  પાનનો ઉકાળો કર ને પીવાથી પણ ફાયદો 
થાય છે. (૨૬) હરસમા ંલોહ  પડ ુ ંહોય, નસકોર  ટતી હોય ક મ માથીં  લોહ  પડ ુ ં
હોય તો વડની છાલ, ણાૂ  ંપાન, ણીૂ  પણોનોૂં  ઊકાળો પીવાથી લાભ થાય છે. 
(૨૭) વડના ટટા ં ુશાક ક અથા ુ ંપૌ ટક છે. (૨૮) પટમાે  ં િમૃ  હોય તો વડવાઈના 
મળાૂ  રનોુ  ઉકાળો કર ને પીવો. (૨૯) પશાબે  ઓછો આવતો હોય, બળતરા સાથે 
આવતો હોય, અટક  અટક ને આવતો હોય તો વડના કાૂ  ંપાદડાનોં  ઉકાળો પીવો. 
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(૩૦) પરસવોે  ઓછો આવતો હોય, વાસ મારતો આવતો હોય, પરસવાનાે  પીળા 
ડાઘા કપડા પર રહ  જતા હોય તો વડના પાકલા ંપીળા ંપાદડાનોં ં  ઉકાળો કર ને 
પીવો. (૩૧) તાવનો રોગી અ વ થ હોય, શર ર કળ ુ ં હોય, બળ ુ ં હોય, ખો 
બળતી હોય, મા ુ ં ઃખુ ુ ંહોય યાર વડના પાનનો ઉકાળો કર ને પાવાથી રાહત 
થશે. (૩૨) વડની કૂ  છાલના ણમાૂ  ંસમભાગે સાકર મળવીે  સવાર-સાજં ધૂ  સાથે 
૧-૧ ચમચી લવાથીે  શ ત અને પોષણ મળે છે. (૩૩) વધાર પડતી ઘ આવતી 
હોય તો વડના પાનનો ઉકાળો પીવો. (૩૪) મ  આવી ગ ુ ંહોય, મ મા ંચાદાં  ંપડ ા ં
હોય, કાઈં પણ ખાતા ંમ મા ંબળતરા થતી હોય તો વડની છાલનો ઉકાળો મ મા ંભર  
રાખવો. ખપાકનીુ  થિતમા ંવડ ુ ંક વડવાઈ ુ ંદાતણ કરવાથી પણ લાભ થાય છે. 
(૩૫) ખમા ં  ુ પડ ુ ં હોય તો વડના ધમાૂ  ંમધ ક ક રૂ ટંૂ  જણ ુ ં
બનાવી ખમા ં જ ુ.ં (૩૬) ઘા ઝવવાુ , ઘાનો પાક રોકવા માટ ઘાને વડની 
છાલના ઉકાળાથી ધોઈ, વડની છાલ ુ ં ણૂ ઘામા ંભર  પાટો બાધવોં . ઘામા ં વાત 
પડ  ય, પ ુ સાથે િમૃ  પણ થઈ ય તો વડના ધનૂ ે ઘામા ંભર  પાટો બાધવોં . 
દવસમા ંબ ણે  વાર આ ર તે ઘા ધોઈ વડ ુ ં ધૂ  ભર ુ.ં (૩૭) ચામડ નો રોગ હોય, 
શર ર ખજવાળં  આવતી હોય તો વડની છાલના ઉકાળાથી નાન કર ુ.ં (૩૮) 
હરસમા ંલોહ  પડ ુ ંહોય તો વડના કાૂ  ંપાનની રાખ માખણમા ંકાલવી મળમાગમા ં
લપે કરવો. (૩૯) ખીલના કાળા ડાઘ વડના ધનૂ ે મ રનીૂ  દાળમા ં પીસી લપે 
કરવાથી મટ છે. (૪૦) પગના વા ઢયા-પગના ચીરામા ંવડ ુ ં ધૂ  ભરવાથી મટ છે. 
(૪૧) ત દરનાે  રોગીને વડની છાલના ઉકાળાનો શૂ આપવો. (૪૨) લોહ વામા ં
વડની છાલના ણનીૂ  વ છ કપડામા ં પોટલી બનાવી યોિનમા ં કવીૂ . (૪૩) 
ગરમીના દવસોમા ંમાથે ઠડકં  રહ,  ૂન લાગે, મા ુ ંતપી ન ય તે માટ વડના ં
મોટા ંપાન માથા પર કૂ  ટોપી, હટ, કાફ ક હ મટે કવીૂ . યૂ ગમે તટલોે  તપતો 
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હશે તો પણ માથે ઠડકં  રહશે. (૪૪) ખો ૂ  ય, લાલ થઈ ય, બળે, તમાે  ં
ખટકો થાય તો વડની છાલના ઉકાળાથી ખો ધોઈ ખમા ંવડના ધનાૂ  ંટ પા ં
કવાૂ .ં (૪૫) સિધવાનોં  સોજો હોય ક આમવાતનો સોજો હોય તનાે  ઉપર વડ ુ ં ધૂ  
લગાડવાથી આરામ થાય છે. (૪૬) ગરમીથી મા ુ ં ઃખુ ુ ં હોય તો કપાળ ઉપર 
વડ ુ ં ધૂ  લગાવવાથી માથાનો ઃખાવોુ  મટ છે. (૪૭) તન ઢ લા અને પોચા પડ  
ગયા હોય તો વડવાઈ પાણીમા ંપીસી તન ઉપર ડો લપે કરવો. (૪૮) તાૂ  
ીને તનપાક થાય, તનમા ં ગાઠોં  પડ તો વડના ધમાૂ  ં કઠ(ઉપલટે) ુ ં ણૂ 

મળવીે  લપે કરવો. (૪૯) ધાવણ ઓ  ંઆવ ુ ંહોય તો તન ઉપર વડના ધૂ  અને 
વડવાઈની ણીૂ  પણૂં  પીસી લપે કરવો. (૫૦) કાનમાથીં  પ ુ વહ ં ુહોય અને તે 
મટ ુ ંજ ન હોય તો કાનમા ંવડના ધનાૂ  ંટ પા ંનાખવા.ં (૫૧) વ છ  કરડ, દર 
કરડ, મધમાખી કરડ, કોઈ વજ ં  ુ કરડ અને સોજો આવી ય, બળતરા થાય, 
ઃખાવોુ  થાય યાર દશ થાનં ે વડ ુ ં ધૂ  લગાવ ુ.ં (૫૨) ઝાડા સાથે લોહ  પડ ુ ંહોય 
તો વડવાઈનો અ  ભાગ અને તા  પળોુ ં  પીસીને ધમાૂ  ંઉકાળ  તે ં ુસવને  કર ુ.ં 
(૫૩) ઝાડામા ં વ  ુ પડ ુ ં લોહ  પડ ુ ં હોય તો વડની ણીૂ  વડવાઈને વાટ ને 
પાણીમા ંપલાળ  રાખવી. બી  દવસે તનેે ઉકાળવી. તમાે  ંચોથા ભાગ ુ ંઘી અને 
આઠમા ભાગે સાકર ઉમરે  ઘી પકવ ુ.ં ઘી પાક  ય યાર મધ સાથે સવને  કર ુ.ં 
(૫૪) ડા ંઘારા ંપડ ા ંહોય, કમે કર  ઝાતાુ  ંન હોય, તમાથીે ં  પ ુ નીકળ ુ ંહોય તો 
ઘારાને સાફ કર  વડના ં ૂણા ંપાનને લસોટ  બૂ ઝીણી બનાવલીે  ચટણી ઘારામા ં
ભર  પાટો બાધવોં . (૫૫) સગભા ીનો ગભ બ  ુ ફરતો હોય તો વડની છાલનો 
ઉકાળો ધૂ  સાથે પીવો. (૫૬) વાતાવરણની ુ  માટ એટલે ક ઘરમાથીં  
વજ ઓનોં ુ  નાશ કરવા વડની છાલનો હોમ કરવો. (૫૭) વ યાં  મ હલાને 

ગભ થાપન માટ વડની પળોનોૂં  ઉકાળો ધૂ  સાથે પાવો.  અથવા ણીૂ  પળોૂં  ક 
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વડવાઈની તા  પળોૂં  ધમાૂ  ંલસોટ  ન ય આપ ુ.ં (૫૮) કળુ  ઝાડા થતા હોય 
તો વડના ંકોમળ પાન બૂ લસોટ  અડધો કપ રસ કાઢવો. રસથી બમણી છાસમા ં
સવાર-સાજં પીવાથી ઝાડા મટ  ય છે. રસ તા  તાજો જ વાપરવો.  (૫૯) વડની 
વડવાઈ ુ ં દાતણ કરવાથી હાલતા દાતં મજ તૂ થાય  છે. (૬૦) વડ ુ ં ધૂ  
લગાડવાથી ખરજ ુ ંમટ  ય છે.  

વરણો એને વાયવરણો પણ કહ છે. વરણાના સાધારણ કદના ંઝાડ ક કણમા ં બૂ 

થાય છે. તનાે  ંપાન બીલી મ િ દલ હોય છે. પાનની ગધં ઉ  હોય છે અને દાડં  
એરડાનીં  મ લાબીં  હોય છે. પાન બૂ કડવા ંહોય છે, આથી એની ભા મા ં ગળુ ં  
વધાર નાખવી પડ છે. એની છાલ બૂ ગરમ છે, આથી ઃખાવાનાુ  થાન પર એનો 
લપે કરવામા ંઆવે છે. (૧) શર રના કોઈ પણ ભાગમા ંગાઠં થઈ હોય તો તનાે  પર 
વરણાની છાલનો લપે કરવાથી થોડા દવસોમા ંગાઠં ઓગળ ને બસીે  ય છે. (૨) 
બરોળ અને લીવરના સો  પર વરણાની છાલનો ઉકાળો સવાર-સાજં પીવાથી સોજો 
મટ  ય છે. એક ચમચી છાલના ાનોૂ  ઉકાળો કર  પીવો. વરણો અને સરગવો 
ણમાુ  ંલગભગ સરખા છે. (૩) વરણો અને સરગવાની છાલનો ઉકાળો પીવાથી 

પશાબનાે  રોગો અને પથર  મટ છે. (૪) પશાબે  અટક  જતો હોય, જોર કરવાથી 
અટક  અટક ને આવતો હોય તો વરણો, સરગવો અને ગોખ ુ સમાન ભાગે લઈ 
ઉકાળો કર ને પીવો. (૫) કાન નીચે મ પસ-ગાલપચોળ યા-લાપોટ યાનો સોજો 
આ યો હોય તો વરણાની છાલ ુ ં ણૂ અને હળદર ુ ંસમાન ભાગે િમ ણ કર  લપે  
કરવાથી લાપો ટ ુ ં મટ છે. (૬) તરડાનો દરનો સોજો, એપ ડે સાઈટ સ, 
ફર યટ સ, પર કાઈટ સે  વગરે  સવાર-સાજં વરણો અને સાટોડ નો ઉકાળો 
પીવાથી મટ છે. (૭) વરણો ગરમ છે એટલે તે જઠરા ન દ ત કર છે અને 
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આહાર ુ ંપાચન કરાવે છે. ખૂ ન લાગતી હોય તને ે માટ વરણા ુ ંસવને  આશીવાદ 
સમાન છે. (૮) વરણો પટમાે  ંઆહારનો સડો અને વા ટની ગધુ  મટાડ છે. ને 
ઉ વ વા થીુ  ઓડકાર આવતા હોય, વા થીુ  પટે લી જ ુ ંહોય તને ે વરણો સારો 
ફાયદો કર છે. એ વા નીુ  ગિત અધોગામી કર છે. (૯) ય તનીૃ  યાને ધારનારુ  
હોવાથી તે િપ સારક ગણાય છે. આથી તે િપ ની પથર -ગોલ લડરમાે  ં બૂ જ 
હતાવહ છે. (૧૦) હરસ કાૂ  હોય તો વરણાનો ઉકાળો સવાર-સા◌ંજં  પીવાથી ફાયદો 
થાય છે. (૧૧) પાકલા મડાૂ  પર વરણાના પાનનો લપે કરવાથી મૂ ંુ પાક ને ટ  
ય છે.   

વ રયાળ  વ રયાળ  મ રુ, સહજ રુ , તીખી, કડવી, ન ધ, ઠડં , પચવામા ં

હલક , તી ણ, િપ  કરનાર, જઠરા નવધક અને ગરમ છે. આમ છતા ં િશયાળામા ં
ટલી ણકારુ  છે તટલીે  જ ઉનાળામા ંપણ છે. તે વા ,ુ કફ, ળૂ, ન રોગોે , ઝાડા, 

ઊલટ , હરસ, દાહ, આમ કોપ, બરોળના રોગ, િમૃ , અ નમાં , ખાસીં , યોિન ળૂ, 
ય તથા ર તિવકાર રૂ  કર છે. એમા ં૩% ટ ુ ં ગિધતુ ં  ઉ યનશીલ તલે છે. આ 

તલે પાચક, વા નુે રૂ  કરનાર અને નૂ ે વાભાિવક રગં  આપનાર છે. પશાબનીે  
બળતરા, એિસ ડટ ની બળતરા, ખોની બળતરા તથા હથળે  અને પગના 
તળયાની બળતરા રૂ  કરવા વ રયાળ ુ ંસાકરમા ંબનાવે ં ુશરબત અપાય છે. 
અ ણથી થતા ંઝાડા ઊલટ મા ંવ રયાળ ુ ંશરબત સારો ફાયદો કર છે. વ રયાળ  
આમ એટલે આહારના કાચા રસને પચાવવા ુ ંતથા અ નને દ ત કરવા ુ ંકામ 
કર છે. ખૂ લાગતી ન હોય, પાચન બરાબર થ ુ ંન હોય અને ઠંૂ, આ ુ , મર  
પીપર વા ં યો સહન ન થતા ં હોય, એટલે ક િપ િતૃ  હોય તમને ે માટ 
વ રયાળ  બૂ હતાવહ છે. અ નમાં , અપચો અને અ લિપ થી પીડાતા દદ એ 
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એક ચમચી વ રયાળ  અડધી ચમચી સાકર સાથે દવસમા ં ણ વખત બૂ ચાવીને 
ખાવી. જો અ લિપ મા ંખાટ , કડવી ઊલટ ઓ થતી હોય તો ના ળયરનાે  પાણીમા ં
વ રયાળ  અને સાકર નાખી બનાવલે શરબત પી ુ.ં બૂ ચાવીને ખાવાથી અને થોડો 
થોડો રસ પટમાે  ંઉતારતા રહવાથી વ રયાળ  પટનોે  આફરો અને ઉદર ળૂ શાતં કર 
છે. અડધી ચમચી વ રયાળ ુ ં ણૂ નવશકાે  પાણી સાથે લવાથીે  પણ પટનોે  ગસૅ -
આફરો રૂ  થાય છે.  

વાવડ ગ  વાવડ ગ તીખા,ં તી ણ, ગરમ, , અ નને દ ત કરનાર અને 

હલકા ં છે. અ◌ાથી તે ળૂ, અ◌ાફરો, પટનાે  િવ ભ ન્ રોગો, કફ, િમૃ , વા  ુતથા 
કબ જયાત મટાડ છે. વાવડ ગ વા નેુ નીચનીે  તરફ સરકાવે છે. એ ૂ ં ુ માણ 
વધારનાર, ઉ મ િમનાશકૃ , બળ દ, વા નાશકુ , મગજ અને નાડ ઓને બળ 
આપનાર, લોહ ની ુ  કરનાર અને રસાયન છે. એનાથી ખૂ સાર  લાગે છે, 
આહાર પચે છે, મળ સાફ ઉતર છે, વજન વધે છે, ચામડ નો રગં  ધરુ  છે. ગોળ 
અને ચપટા િમનાૃ  નાશ માટ િવરચનથી મળ ુ  કર , તુ  વયનાને ૧૦ ામ 
અને બાળકોને ૩-૪ ામ વાવડ ગ ુ ં ણૂ પાણી સાથે સવાર-સાજં દસકે દવસ ધીુ  
આપ ુ.ં ઉપર ફર થી હરડનો રચ આપવો. િમનાશકૃ  યોમા ંવાવડ ગ ઠે  છે. 
િવડગા ર ટં  વાવડ ગ અને બી  ઔષિધઓના િમ ણથી બનાવવામા ંઆવ ુ ંઆ 
વ ઔષધ ચારથી છ ચમચી સવાર-સાજં લવામાે  ંઆવે તો પટનાે  િમઓૃ , પથર , 
ભગદરં , ૂ ૃ , પટનોે  ગસૅ , સો , અિતસાર અને ગડમાળં  વા રોગો મટ છે.  

વાસક રં ુ   વાસક રં ુ  વજન વધારનાર, મૈ નશ તુ  વધારનાર, બળ આપનાર, 

વા દ ટ-મ રુ અને શીતળ છે. તરસ, ઉધરસ, વર, ય, ાસ-દમ, િપ , િધરનાુ  
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રોગો, કમળો, કોઢ, ણ, પાં ુ તથા વા નાુ  રોગો મટાડ છે. તે રાુ  રસવા ં છે. 
આ વદનાુ  િસતોપલા દ ણનાૂ  ઔષધોમા ંએક આ વાસક રં ુ  પણ છે. 

િવટાિમન િવટાિમન A  ગાજરમાથીં  કળુ  મળે છે. એનાથી ટૃ ુ ંતજે જળવાઈ 

રહ છે, અને પયાવરણીય ભળસળથીે ે  ર ણ મળે છે. િવટાિમન C  આમળા,ં લ  ુઅને 
ટામટામાે  ંસા ું હોય છે. કોલી લાવરમા ંપણ િવટાિમન C  છે. વળ  એમા ંપોટ યમ, 
ફોલિસને  અને ફાઈબર પણ સારા માણમા ંછે. જો િવટાિમન A  અને C  સાથે લવાે  ં
હોય તો તે ોકલીમાથીં  મળે છે. તે ક સર અટકાવે છે અને શર ર ુ ંતાપમાન ળવે 
છે. ોકલી પોટ યમ, ફોલસીને , અને ફાઈબર પણ સારા માણમા ં ધરાવે છે. 
િવટાિમન K  લીલા,ં લાલ ક પીળા ંક સીકમ(ઝાલર મરચા)ંમાથીં  મળે છે. ર ત ાવ 
બધં કરવા લોહ ના ગઠાવાં  માટ એ જ ર  છે તથા હાડકાની રચનામા ંમદદ પ થાય 
છે.  
િવટામીન ÔસીÕ  રતાૂ  માણમા ં િવટામીન ÔસીÕ ન લવાથીે  શર રમા ંકૉલ ટરોલે  
વધી ય છે. િવટામીન ÔસીÕથી ક સર થવાની શ તા ઘટ છે, કમક િવટામીન ÔસીÕ 
આપણને રોગ સામે લડવાની તાકાત આપે છે. િવટામીન ÔસીÕ શરદ મા ંઘણો ફાયદો 
કર છે. પાનથીુ  િવટામીન ÔસીÕ ન ટ થાય છે. વધાર પડતી દવા લનારને ે વ  ુ
િવટામીન ÔસીÕની જ ર પડ છે. ગભિનરોધક ગોળ  લનારે  ીના શર રમાથીં  
િવટામીન ÔસીÕ ઓ  ં થઈ ય છે. માનિસક તણાવની થિતમા ં વ  ુ િવટામીન 
ÔસીÕની જ ર રહ છે. રોજના શાકભા માથીં  આપણને િવટામીન ÔસીÕ મળ  રહ છે, 
પરં  ુએ નાશ ન પામે એ માટ કટલીક બાબતો યાનમા ંરાખવી જોઈએ. (૧) લીલી 
શાકભા  ચ થીુ  કાપવા કરતા ંહાથે તોડ ને સમારવી. (૨) જમવા ુ ંબનાવી વ  ુ
સમય રાખી ન કૂ ં.ુ (૩) જમવા ુ ંવારવારં  ગરમ ન કર ુ.ં (૪) શાકભા  બની 
શક તો છાલ સાથે જ રાધોં , કારણ ક છાલમા ં િવશષે  માણમા ં િવટામીન ÔસીÕ હોય 
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છે. બટાટા છો યા િવના અને ગાજર પણ ઘસીને સાફ કર ને વાપરવી જોઈએ. (૫) 
બાફવાના ંશાકભા  પણ પાણીમા ંબ  ુવાર ઉકાળવા ંન હ. (૬) જમા ંશાકભા  
હમશાં ે  ં લા ટ કની થલીમાે  ં જ રાખો, લાુ  ં ન હ. િવટામીન ÔસીÕ ની જ રયાત 
દરરોજ ૧૦૦ િમ. ા. ટલી છે. (૧) ણ કાચા ં ટામટામાથીે ં  ૩૦ થી ૫૦ િમ. ા. 
િવટામીન ÔસીÕ મળે છે. (૨) ૨૫૦ ામ કોબીજમા ંલગભગ ૫૦ િમ. ા. િવટામીન 
ÔસીÕ હોય છે. (૩) પાચં મ યમ કદના બટાટામા ં૫૦ િમ. ા. િવટામીન ÔસીÕ હોય છે. 
(૪) એક લાસ સતરાનાં  રસમા ં૫૦ િમ. ા. િવટામીન ÔસીÕ હોય છે. 
િવટામીન બી૨  નાયાસીન એટલે  િવટામીન બી૨ શકલીે  શ ગ, વટાણા, બટાટા, 
ચોખા, ાઉન ડે, બદામ વગરમાથીે ં  મળે છે. એનાથી સાર  ઘ આવે છે, 
ડાયાબીટ સમા ંલોહ મા ંસાકર ુ ં માણ ઘટ છે, ર તવા હનીમા ંલોહ ના ગ ા થતા 
નથી, કાનમા ંઅવાજ થવા ુ ંબધં થાય છે, ચ ર આવતા ંનથી અને માિસક વખતે 
ીઓ ુ ંમા ુ ં ુ :ખ ુ ંબધં થાય છે. 

િવટામીન બી૧૨ િવટામીન બી૧૨ માસં, મ છ , ડા,ં ધૂ  અને ધનીૂ  બનાવટોમાથીં  
મળે છે. ખોરાકમાનાં  િવટામીન બી૧૨ને લોહ મા ંલાવવા લોહ માનોં  ઈ સક ફ ટર 
મહ વનો ભાગ ભજવે છે. તરડાની બીમાર ને લીધે પણ િવટામીન બી૧૨ની ઉણપ 
સ ય છે. અશ ત લાગવી, સામા ય પીળ યો થવો, વત કંૂ અને વભાવમા ંફરફાર 
થવો, હતાશા, હથળે  અને પગના તળયાની નસો કાઈૂ  જવાથી બળતરા થવી, 
ખાલી ચડવી વગરે  બી૧૨ની ઉણપના ં લ ણો છે. એના ઈલાજ માટ િવટામીન 
બી૧૨ના ંઈ શન લવાે  ંઅને ધૂ  પી ુ.ં    

વગણ વ◌ેગણં  પ ય શાક છે તથીે  રોજ ખાવામા ંવાધોં  નથી. એ મ રુ, ગરમ, 

તી ણ અને િવપાકમા ં ક ુ હોવાથી િપ  કર છે. તે કફવાત ુ ંશમન કર છે તથા 
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અ નને દ ત કર છે. દયને હતકાર , ખૂ લગાડનાર, ુ  ધા નુે વધારનાર, 
તાવ, ઉધરસ, અ ચુ  મટાડનાર અને પચવામા ંહલકા ંછે. સફદ વગણ કાળા ંવગણ 
કરતા ં ણમાુ  ંઉતરતા ં છે. જો ક સફદ વગણ હરસમા ં ણુ કર છે. ગરમ હોવાથી 
મા  િશયાળામા ંજ ખાવા લાયક છે. મળાુ  ંર ગણા ંઉ મ, િનદ ષ અને સવ દોષોને 
હરનારા ં છે. જો ક “, वतृांकं बहु बीजानां वषम ् ”.  વધાર પડતા ંબીજવાળા ંવગણ 
િવષ સમાન છે. િશયાળામા ંવગણ પ ય હોવા છતા ં િપ કોપ, અ લિપ  તથા 
હરસના દદ ને અને સગભા ીને માફક આવતા ંનથી. વગણ ઝીણો તાવ, કમળો, 
વા ,ુ કફના રોગો અને પથર  મટાડ છે. (૧) રાધલાં ે  વગણના કડાુ  પર વાલના 
દાણા ટલો નવસાર ભભરાવવો. નવસાર ઓગળ  ય યાર બ ુ ંચાવીને ખાઈ 
જ ુ.ં એનાથી કમળો જલદ  મટ  ય છે.  (૨) માિસક ઓ ,ં અિનયિમત ક નાની 
મર જ ુ ંર ુ ંહોય તો એકાતરં  દવસે બાજર નો રોટલો, ર ગણ ુ ંશાક અને ગોળ 
ખાવા.ં (૩) બરોળ વધી ગઈ હોય તો સવાર-સાજં એક મુ ં વગણ ચાવીને ખાઈ 
ઉપર ૧/૪ ચમચી શરપખાનાં  ળૂ ં ુ ણૂ લે ં.ુ  

શતાવર  શતાવર  એક ઉ મ ઔષધ છે. એ બે તની થાય છે. (૧) મહા 

શતાવર  (૨) નાની શતાવર . મહા શતાવર  ભીલાડથી બઈું  ધીનાુ  દ રયા કનાર 
વ  ુથાય છે. તનાે  ં ળૂ ઠાુ  ટલા ં ડા,ં રસદાર અને આઠથી દસ ટ લાબાં  ં
થાય છે. દવામા ં ડા ંઅને રસદાર ળયાૂ  ંજ વાપરવા ંજોઈએ. બ રમા ં  વચાયે  
છે તે નાની શતાવર ના ંજ ળયાૂ  ંહોય છે. નાની શતાવર  સવ  થાય છે. રતાળ 
જમીનમા ં બૂ થાય છે. નાની શતાવર ના ં ળૂ આઠથી બાર ચ લાબાં  ં અને 
પાતળા ંહોય છે. દવામા ં ણૂ કર ુ ંહોય તો નાની શતાવર ના ં ળૂ ં ુકર ુ ંઅને રસ 
કાઢવો હોય તો મોટ  શતાવર ના ળનોૂ  કાઢવો. જો મોટ  શતાવર  મળે તો તે ં ુ
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ણૂ વાપર ુ ંવ  ુસા ું. શતાવર  મ રુ અને કડવી છે. તે બળ વધારનાર, ધાવણ 
વધારનાર, વધકુ , રસાયન, મૈ નશ તુ  વધારનાર-વા કરણ છે. આ ઉપરાતં 
ર તિવકાર, વા ,ુ અને િપ ને હરનાર, ર ત તાૂ , ૂ ૃ , ક ટૂ  મટાડનાર છે. 
યાર મહાશતાવર  દય માટ હતકાર , વધકુ , જઠરા ન દ ત કરનાર, 
પૌ ટક, હણી અને હરસને મટાડનાર છે.  (૧) ઝતાૂ  હરસમા ંરોજ શતાવર  અને 
સાકર નાખી ઉકાળ ને ઠં ુ કર ં ુ ધૂ  પી ુ.ં (૨) જો માગૂ  લોહ  પડ ુ ંહોય તો ૧ 
ચમચી શતાવર , ૧ ચમચી ગોખ ું અને ૧ ચમચી સાકરને ૧ લાસ પાણીમા ંનાખી, 
ઉકાળો બનાવી રોજ સવાર અને સાં  પીવાથી મટ છે, કમ ક ાશયનીૂ  ુ  
કરવામા ંશતાવર  અને ગોખ ું બ ે ઉ મ છે. (૩) કડનીના સો મા ંપણ શતાવર  
અને ગોખ ું લવાે .ં (૪) મહા શતાવર નો તાજો રસ બે ચમચી સવાર-સાજં પીવાથી 
અથવા મહા શતાવર ુ ંતા ુ  ં ણૂ સાકરવાળા ધમાૂ  ંપીવાથી ધાવણ સાવ ઓ  ં
આવ ુ ંહોય તો તમાે  ંલાભ થાય છે. શતાવર નો તાજો ધપાકૂ  બનાવીને પણ લઈ 
શકાય. (૫) ર તાિતસારમા ંમળમાગ પડતા લોહ મા ં૧ લાસ બકર ના તા  ધમાૂ  ં
૧ ચમચી શતાવર ુ ં ણૂ, ૧ ચમચી સાકર અને ૧ ચમચી ઘી નાખી ઉકાળ  ઠં ુ 
પાડ  સવાર-સાજં પીવાથી ર ત ાવ બધં થાય છે. (૬) ફફસાની નાની મોટ  
તકલીફોમા ંશતાવર ુ ં ણૂ અને સાકર ધમાૂ  ંઉકાળ  લાબોં  સમય લવાથીે  સારો 
ફાયદો થાય છે. (૭) રતાધળાપણામાં  ં શતાવર ના ં મળાુ  ં પાન ગાયના ઘીમા ં
વઘાર ને ખાવાથી રતાધળાપં ં ુ રૂ  થાય છે. (૮) મોઢામા,ં હોજર મા,ં હોજર ના છડે , 
તરડામા ંજો ચાદાં  ંપડ ા ંહોય તો શતાવર તૃ અ યતં હતાવહ છે. મળ  શક તો 

લીલી શતાવર નો તાજો રસ કાઢ  બે ચમચી સવાર, બપોર અને રા ે પીવો. જો 
લીલી શતાવર  ન મળે તો યાર મળે યાર શતાવર  તૃ પકાવી લે ં.ુ ૫૦૦ ામ 
ગાય ુ ંઘી, ૨ કલો ામ શતાવર નો રસ અને શતાવર ના ળયાૂ ં ુ૨૦૦ ામ ણૂ 
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િમ  કર  ઉકાળ ુ.ં પાણીનો ભાગ ઊડ  ય યાર ઉતાર ને ગાળ  લે ં.ુ એક ચમચી 
આ શતાવર  તૃ દવસમા ં ણ વખત લવાથીે  ણ વર, મીરગી-વા ,ુ ત રક 
ચાદાં ,ં ગાઉટ, ફફસાના રોગો વગરે  મટ છે. (૯) શતાવર  રસાયન છે, આથી એના 
સવનથીે  આ યુ  વધે છે, વા ય સા ું રહ છે, વજન વધે, શર ર ટ ટૃ  થાય છે. 
એક લાસ ધમાૂ  ંએક ચમચી શતાવર  અને એક ચમચી સાકર નાખી ઉકાળ ુ.ં ઠં ુ 
પડ યાર ધીમે ધીમે પી જ ુ.ં એનાથી શર રમા ંસાર  શ ત આવે છે. ીઓનો દર 
રોગ મટ છે. શતાવર માથીં  બનાવલાે  તલને ે નારાયણ તલે કહ છે. બધી ફામસી 
બનાવે છે. વાથી જકડાયલાે  થાન પર તે ં ુમા લશ કર ુ.ં આ તલનીે  લ  ુએિનમા 
લવાથીે  વા નાુ  રોગો, કટ ળૂ, સાધાનોં  ઃખાવોુ , સાધાં  જકડાઈ જવા વગરે  મટ છે. 
શતાવર  ચાદાં  ંમાટ ં ુઅકસીર ઔષધ છે. ૨૦૦ ામ ધમાૂ  ંએટ ુ ંજ પાણી નાખી 
૧૦ ામ શતાવર ુ ં ણૂ અને ૫ ામ ઠ મધ ુ ં ણૂ બે ચમચી ખડ  સાકર નાખી 
ધીમા તાપે પાણી બળ  ય યા ં ધીુ  ગરમ કર  ઠં ુ પાડ  પીવાથી મ ના,ં ગળાના,ં 
હોજર ના,ં યોિનમા,ં તરડામાં ,ં ગભાશયમા ંપડલા ંચાદાં  ંમટ છે. આહારમા ં ધૂ ુ ં
માણ વધાર ુ.ં ગોળ, લસણ, ગળુ ં , કાળા ંમર , અથાણા,ં પાપડ, મરચા,ં બાજર , 

ર ગણા,ં ળાૂ , મોગર , રાઈ, હગ વગરે  છોડ  દવા.ં મોળા ંશાકભા , રોટલી વો 
સાદો આહાર લવોે . એનાથી ક વાવડુ  થતી હોય ક રાૂ  માસે જ મે ં ુબાળક વી 
શક ુ ંન હોય તમાે  ંપણ ફર પડ છે. તે જ માણે  ષનુ ુ ે ગરમી હોય અને તને ે 
લીધે ુ  ીણ થઈ ય, પાત ં પડ  ય, કામશ ત ઘટ  ય, ઉ સાહનો અભાવ 
હોય જ નીુ ું  ગિત ઘટ  જતી હોય તો શતાવર , આમળા,ં સાકર, ઘી અને 
અ ગધાં ં ુએક એક ચમચી ણૂ સવાર-સાજં લે ં.ુ  

શરપખોં  શરપખોં  જરાતમાુ  ંઅને ભારતમા ં બધે થાય છે. ચોમાસામા ંઅષાઢ 

મ હનામા ં સવ  ઊગી નીકળતો શરપખોં  બરોળ ુ ંઅકસીર ઔષધ છે. આ છોડ 
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ણ-ચાર ટ ચા થાય છે. િશયાળામા ંતલવાર આકારની વાકં  દોઢ-બે ચની 
િશગો આવે છે. ખડકાળ, પહાડ  જમીન તનેે વ  ુઅ ળુ ૂ  આવે છે. સફદ અને લાલ 
લવાળા એમ બે કારના શરપખાં  થાય છે. સફદ લવાળા છોડ બૂ જ ઓછા 
જોવા મળે છે. શરપખાનાં  ંદાતણ કરવામા ંઆવે છે. તનાે  સાવરણા પણ બને છે. 
શરપખોં  તીખો, કડવો, રોુ , ગરમ તથા લ  ુ છે. તે િમૃ , દમ, કફ અને લીહા, 
બરોળના રોગો, આફરો, ગોળો, ણ, િવષ, ઉધરસ, લોહ િવકાર, દમ અને તાવ 
મટાડ છે. શરપખાનોં  આખો છોડ ળૂ સાથે ઊખડે , ધોઈ, કવીૂ , ખાડ નં ે બાર ક 
ણૂ કર ુ.ં (૧) મલ રયાૅ ે  ક બી  કોઈ પણ કારણથી બરોળ વધી ય ક બરોળની 

કોઈ તકલીફ થાય તો શરપખાનાં  પચાગં ં ં ુઅડધી ચમચી ણૂ બે ચમચી મધ સાથે 
સવાર-સાજં થોડા દવસો લવાથીે  બરોળના રોગો મટ  ય છે. શરપખાનં ે ળૂ 
સ હત ઉખડે , કવીૂ , બાર ક વ ગાળ ણૂ કર ુ.ં (૨) શરપખાનાં  ળનોૂ  ઉકાળો 
મર  નાખી પીવાથી મહમાે  ં ફાયદો થાય છે. (૩) શરપખાનાં  ળનૂ ે ચોખાના 
ધોવાણમા ં વાટ ને લપે કરવાથી કઠમાળં  મટ છે.  (૪) શરપખાનાં  પચાગં ં ં ુ
અડધીથી એક ચમચી ણૂ કફમા ંમધ સાથે, િપ મા ંઘી સાથે અને વા માુ  ંછાસ 
સાથે લે ં.ુ    

શખાવલીં  શખાવલીં  જરાતમાુ  ંબધે થાય છે. સ ુ  કનારાની જમીન તનેે વ  ુ

અ ળુ ૂ  આવે છે. તનાે  ંપાદડાં  ંસોના ખીુ  વા ંઅને લો તે લાબીુ  અને શખનાં  
આકારના ંહોવાથી એને શખાવલીં  કહ છે. શખાવલીં  બાર માસ લીલી મળ  રહ છે. 
એની ભા  બનાવીને પણ ખાઈ શકાય. એ ઉ મ ુ  વધારનાર હોઈ માનિસક 
રોગો, ગાડપણં , હતાશા- ડ શને , એપીલ સીે , વાઈ, ઉ માદ વગરમાે  ં હતાવહ છે. 
(૧) બથીે  ણ ચમચી શખાવલીનોં  તાજો રસ સવાર-સાજં પીવાથી ગાડપણં  મટ છે. 
શખાવલીનાં  આખા છોડને ળૂ સ હત ઉખડે  સાર  ર તે ધોઈ પ થર પર લસોટ  રસ 



 151 

કાઢવો. (૨) શખાવલીં ં ુ ણૂ અડધી ચમચી, પાચં નગં બદામ, ા ી ણૂ પા 
ચમચી, લાબનાુ  લની પાખડં  નગં ૧૦, ખસખસ પા ચમચી, વ રયાળ  અડધી 
ચમચી, મર  નગં ૧૦ અને એલચી નગં ૧૦ને ધમાૂ  ંલસોટ  ચાટણ ુ ંબનાવી 
એક લાસ ધમાૂ  ંસાકર મળવીે  શરબત બનાવી રોજ રા ે પીવાથી થોડા દવસોમા ં
યાદશ ત વધે છે, ઘ સાર  આવે છે, એપીલ સીે , ઉ માદ અને ગાડપણમાં  ંફાયદો 
થાય છે. (૩) શખાવલીં ં ુ ળૂ સાથે શરબત બના ુ ંહોય તો દ ત સાફ ઉતર છે. 
રોજ શરબત ન બનાવ ુ ંહોય તો શખાવલીં  તૃ એક ચમચી રોજ રા ે ચાટ  જ ુ.ં  

શાક લગભગ બધા ંજ શાક ભાર, વા  ુઅને કબ જયાત કરનારા◌ંં  હોય છે. આ 

ણોુ ુ  રૂ  કરવા તનેે તલમાે  ં  અને હ ગ નાખી વઘાર ને જ ખાવા ંજોઈએ. શાક 
ચડ  ર ા પછ  તમાે  ંમી ુ ં, ખટાશ અને હગ ુ ંપાણી નાખ ુ ંજોઈએ.   

િશ રષ એના ં પાન વા ડયાુ  વા ં અને લ એક કલગી ુ ં અનકે 
કસરોુ ું  ંબને ં ુઅ યતં ૃ ુ  હોય છે. એ એટ ુ ંકોમળ હોય છે ક અડવાથી 
ખર  ય છે. લ સફદ, પીળા,ં લાલ એમ િવ ભ  રગનાં  ંઅ યતં ગિધતુ ં  
હોય છે. કોઈ પણ તના ઝરમાે  ં િશ રષની અને સાદડની છાલ ુ ંએક એક 
ચમચી ણૂ ઠડાં  પાણી સાથે લે ં.ુ   

શીમળો શીમળાને તી ણ લોખડં વા કાટાં  હોય છે, લાલચોળ લ હોય છે, અને 

ઘરાે  ંલીલા ંપાન હોય છે. એની છાલમાનાં  ચીકણા રસમાથીં  લાલ દરું  થાય છે ને 
મોયરસ કહ છે. શીમળાના લ ુ ં શાક િસધવ અને ઘીમા ં વઘાર ને ખાવાથી 
ક ટસા ય દર, ર તિપ  દર અને કફનો નાશ થાય છે. (૧) શીમળાના ં કવલાૂ ે  ં
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ળનૂ ે શ રે ૂ  સળૂ  કહ છે. આ સળૂ ં ુઅડધી ચમચી ણૂ, એક ચમચી સાકર 
અને એક ચમચી ગાય ુ ં ઘી એક લાસ ધમાૂ  ં નાખી ગરમ કર  દરરોજ રા ે 
પીવાથી શી  ખલનની તકલીફ મટ છે. (૨) એક ચમચી શીમળાની છાલ છાસમા ં
લસોટ  તા તા  સવાર-સાજં પીવાથી અિતસાર, સ હણીં  અને નોૂ  મરડો મટ છે. 
(૩) શીમળાની છાલ ુ ં ણૂ અડધી ચમચી, એક ચમચી મધ અને એક ચમચી સાકર 
રોજ રા ે લવાથીે  શર ર બળવાન બને છે.  

શ રે ુ  એન સ તમા દ અન દ કહ છે ં ં ૂ ે ૂ ેૃ . શ ર સારક હોવાથી શર રના તમામ ે ુ

મળોન સાફ કર છે ે. એ વા  અન િપ ન હરાન કર  ભગાડ  ક છુ ે ે ૂ ે. શ રના ફળ ે ંુ
ખટમ રા હોય છુ ં ે. શીત હોવાથી બળતરા-દાહન રોક છે ે. ત વા કર હોવાથી ે
મૈ નશ ત વધાર છ તથા બળ દ છુ ે ે. પાકા શ ર  શરબત તાવમાં ે ં ંુ ુ , ગરમીના 
દવસોમા અન ગરમીના િવકારોમા બ જ ઉપયોગી છં ે ં ૂ ે. ચ મ, વચારોગો અન ે
લોહ ના બગાડમા પણ ઉપયોગી છં ે. શ રમા ક શયમે ંુ , ફો ફરસ, લોહ, કરોટ ન 
િથયામીન, િનકોટિનક, રબો લેિવન વા ત વો સાર  મા ામા રહલા છં ં ં ે.  

શરડે  શરડ  સીન કાયમ ખાવાથી શકાયતા અન માસ ય ર થાય છે ૂ ે ે ં ેૃ ૂ .  

સફરજન એ રસાયન ઔષધ છે. શર રની દરના િવ તીય યોનો નાશ ં

કરવાનો ખાસ ણ એમા છુ ં ે. રોજ ુ ંએક સફરજન ખાવાથી ત ર તીં ુ  સાર  રહ છે. 
એમા ં રહ ં ુ તી  એ ટ ઑ સડટં શર રના કોષોને નાશ પામતા અટકાવવામા ં
મદદ પ થાય છે. લાલ છાલવાળા સફરજનમા ં લીલી છાલવાળા કરતા ં
એ ટ ઑ સડ ટ વધાર હોય છે. સફરજન દય, મગજ, લીવર અને હોજર ને બળ 
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આપે છે, ખૂ લગાડ છે, લોહ  વધાર છે અને શર રની કાિતં  વધાર છે. સફરજનને 
બાફ ન ક પ બનાવીન પણ ખાઈ શકાયે ૂ ે . એ મરડો, સ હણીં , અિતસાર, 
તરડાના ચાદાં ં -ંઅ સરટ વ કોલાયટ સમા સારો ફાયદો કર છં ે.  

સરગવો સરગવો અનકે  રોગો ુ ંઉ મ ઔષધ છે. સરગવાની છાલ, ળૂ, દરું , 

પાન અને બીજ પણ ઔષધીય ણુ ધરાવે છે. સરગવાના યુ  બે કાર છે, સફદ 
લવાળો અને લાલ લવાળો. સફદ લવાળો બધે જ મળે છે. લીલો સરગવો ન 
મળે તો કવણીૂ  પણ વાપર  શકાય છે. સરગવાના ફાલ વરસમા ંબે વખત આવે છે.  

સાકર સાકર શીતળ, ન ધ, ુ ુ, કામશ ત વધારનાર તથા ષાૃ  અને ર તિપ  

મટાડનાર છે. તમે જ એ પૌ ટક, નહને , નૂ ે ઉ પ  કરનાર, ઉ જકે , ઉધરસનો 
નાશ કરનાર, થાક રૂ  કરનાર, કળતર મટાડનાર, તરત જ બળ આપનાર, સડાનો 
નાશ કરનાર, ણ-ઘાને ઝવનારુ  તથા કઠં -ગળા માટ હતકર છે. સાકર દયને 
ટુ  આપનાર હોઈ ડાયા બટ સ ન હોય તો એનો ઉપયોગ થઈ શક. એ◌ેક ચમચી 

સાકર અને અડધી ચમચી હળદર એક લાસ પાણીમા ંશરબત બનાવી સવાર-સાજં 
પીવાથી ગળાનો સોજો, ગળાના ંચાદાં ,ં અવાજ બસીે  જવો, ઉધરસ, કાકડા વગરે  મટ 
છે.  

સાટોડ    સાટોડ ના વલાે  ચોમાસામા ંથાય છે. તે જમીન ઉપર પથરાયલાે  હોય 

સાર વતા ર ટ આ વ ઔષધ બ રમા ં તૈયાર મળે છે. એના સેવનથી આ ,ુ 

િતૃ , વીય, બળ, મધાે  અને કાિતં  વધે છે. એ દયને હતકાર , જઠરા નવધક, 
રસાયન અને બાળકો તથા ોનૃ ે બૂ જ હતકાર  છે. ઉ માદ, અપ માર, અવસાદ, 



 154 

મનોરોગ, ડ શનમાે  ં લાભકાર  છે. સાર વતા ર ટ ૂ  અને ુ ુ ં વહન કરતા 
માગ ના રોગોમા ંપણ એટ ુ ંજ લાભ દ ઔષધ છે. સવાર-સાજં ણથી ચાર ચમચી 
જ યા પહલા ંપીવાથી ઉપરો ત રોગો મટ છે. રોગ માણનીે  પરહ  પણ રાખવી.   

સા રવા સા રવાને ક રિમ રૂ ુ , ઉપલસર , કાબર , હ રવો વગરે  કહ છે. એના ંપાન 

કાબરચીતરા ંહોય છે. તનીે  ગધુ ં  મીઠ  મનમોહક હોય છે. એને અનત ળં ૂ  પણ કહ 
છે. સા રવા મ રુ, ુ ુ, ન ધ, વણ માટ હતકાર , મળને બાધનારં , ધાવણ ુ  
કરનાર, દાહ શાતં કરનાર, િ દોષનાશક, ર તિવકાર, તાવ, ચળ, ટુ , મહે , 
શર રની ગધુ , અ ચુ , અ નમાં , દમ, ખાસીં , વચાના રોગો, િવષ અને 
અિતસારને મટાડ છે. ઉપરાતં િવરચનીયૂ , પરસવોે  લાવનાર, સોજો મટાડનાર 
અને રસાયન છે. સા રવા-અનત ળનીં ૂ  ક રકાચલીુ  અને ચદનં  વી િમ  ગધુ ં  
મ રુ, આ ાદક, યાૂં  જ કર એ, લીૂ  ન શકાય તવીે  હોય છે.  સા રવાના 
ળયામાૂ  ં ગધુ ં  આવતી હોય તનોે  જ ઔષધમા ંઉપયોગ કરવો. સા રવાના ં ળૂ 

બ રમા ંમળે છે. એ ર ત નીુ  અ િતમ દવા છે. (૧) કોઠ રતવા હોય, વારવારં  
ક વાવડુ  થઈ જતી હોય, બાળક જ મતા ંજ મર  જ ુ ંહોય તો તનેે માટ સા રવા 
ઉ મ ઔષધ છે. એમા ંઅડધી ચમચી સા રવા- ળૂ ં ુ ણૂ સવાર-સાજં ધૂ  સાથે 
લે ં.ુ (૨) લોહ -બગાડ અને વચાના રોગમા ંઅનત ળં ૂ  અને ગળો ુ ંસમાન ભાગે 
બનાવે ં ુ ણૂ અડધીથી એક ચમચી પાણી સાથે ફાક  જ ુ.ં   

િસલિનયમે  િસલિનયમે  બ ુ જ શ તશાળ  ખનીજ છે. જો ક શર રને બ  ુ જ 

ન વા માણમા ંએની જ ર પડ છે. શર રમા ંકટલાક અ થર અ ઓુ હોય છે, ને 
 રડ કલ કહ છે. એ શર રના કોષો પર મલોુ  કર  ક સર જ માવે છે. આ  
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રડ કલને રૂ  કરનાર એ ઝાઈમમા ંક ીય થાન િસલિનયમે ં ુછે. આમ િસલિનયમે  
ક સર સામે ર ણ આપે છે.  
િસલિનયમે  ય વુ ે ાઝીલ નટ (૩૦ ામમા ં ૮૪૦ માઈ ો ામ), અનાજ, કઠોળ 
અને થોડા માણમા ંફળ-શાકભા મા ંહોય છે. િસલિનયમનીે  રોજની જ રયાત મા  
૫૫ માઈ ો ામની હોય છે. ક સર સામે ર ણ મળવવાે  ૧૦૦થી ૩૦૦ માઈ ો ામ 
લે ં ુજોઈએ. મા  એક ાઝીલ નટમાથીં  ૧૨૦ માઈ ો ામ ટ ુ ં િસલિનયમે  મળ  
રહ છે.  
આહારમા ં િસલિનયમનીે  ઉણપથી દય લી ય છે, અને એ ુ ંકાય બરાબર થઈ 
શક ુ ં નથી. વળ  એની ઉણપથી થાઈરોઈડ ુ ં કાય ખોરભાયં  છે. ઉપરાતં 
રોગ િતકારક શ ત માટ પણ િસલિનયમે  જ ર  છે.    

સીતાફળ સીતાફળ બૂ જ ઠડાં  ંછે અને વ  ુપડતા ંખાવામા ંઆવે તો શરદ  કર 

છે. તનાે  આ ણનુ ે લીધે જ એ ુ ંનામ શીતફળ પડ ુ ંહશે. પાછળથી સીતાફળ બની 
ગ ુ ં હશે. એ અિત ઠં ુ, યૃ , વાતલ, િપ શામક, કફ કરનાર, ષાશામકૃ  અને 
ઊલટ  બધં કરનાર છે; તથા મીઠા,ં પૌ ટક, માસં ૃ  અને ર ત ૃ  કરનાર, બળ 
વધારનાર અને દયને હતકર છે. 

સીતોપલા દ ણૂ સીતોપલા એટલે સાકર. ૧૬૦ ામ સાકર, ૮૦ ામ 

વાસક રં ૂ , ૪૦ ામ લ ડ પીપર, ૨૦ ામ એલચી અને ૨૦ ામ તજ. દરક ં ુ
અલગ અલગ વ ગાળ બાર ક ણૂ કર ુ.ં એમાથીં  વાસક રં ૂ ં ુ ણૂ એક ખરલમા ં
છ કલાક લસોટ ુ.ં બાક ના ં યો ભગાે  ં કર  છ કલાક લસોટવા.ં એક ચમચી આ 
સીતોપલા દ ણૂ મધ સાથે સવાર-સાજં ચાટવાથી દમ, કફ વર, ઉધરસ અને ય 
મટ છે. ય ુ ંઆ ઉ મ ઔષધ છે.   
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દશનુ  ણૂ દશનુ  ણમાૂ  ં યુ  ક રયા  ુઅને ક ુ ઉપરાતં ગળો, લીમડાની 

તછાલ, ભ યર ગણી, િપ પાપડો, મોથ, કાળો વાળો,વાવડ ગ વગરે  કડવા ં યો 
હોય છે. તાવ આવવા ુ ંકારણ િપ નો કોપ છે. ક રયા  ુતાવ માટ ં ુઉ ત્મ ય 
છે. એની સાથે ક ુ હોય તો ગમે તવાે  તાવને મટાડ  દ છે. ક ુ તરડામા ંબાઝલાે  
કાચા મળને કારણે થયલીે  કબ જયાત રૂ  કર છે. ને કારણે તાવ ઉતારવામા ં
સહાયતા થાય છે. િ ફલા, હળદર, ઠંૂ, મર  પીપર, ગઠોડાં , ઠ મધ, અજમો, 
જવ, ચ ક ળૂ વગરે  દપન પાચન અને િપત ન ઔષધો દશનુ  ણમાૂ  ંહોય 

છે. લ દશનુ ુ  ણમાૂ  ંગળો, પીપર, હરડ, ગઠોડાં , સફદ ચદનં , ક ુ, લીમડાની 
તરછાલ, ઠંૂ અને લિવગ સરખા માણમા ંઅને એ બધા ંકરતા ંઅડ ુ ંક રયા  ુ

હોય છે. તાવમા ંઆ ણૂ બથીે  ણ ામ દવસમા ં ણ વાર લે ં.ુ જો એના 
અિતશય કડવા વાદને લીધે લવાે ં ુફાવ ુ ંન હોય તો રાતે ૧૦૦ ામ પાણીમા ં૫ 
ામ ણૂ નાખી ઢાકં  રાખ ુ.ં સવાર ગાળ ને પી જ ુ.ં અથવા તરત જ ઉપયોગ 

કરવો હોય તો એક લાસમા ં૫ ામ ણૂ લઈ ૧૦૦ ામ ઉકળ ુ ંપાણી રડ  ઢાકં  
દ ં.ુ પાણી સહજ ઠં ંુ પડ એટલે ગાળ ને પી જ ુ.ં     

રણુ  સઘળા ંકદશાકોમાં  ં રણુ  ઠે  છે. રણુ  પચવામા ંહલ ુ ં, ગરમ, ુ ું, તી ુ,ં 

ખૂ લગાડનાર, કફ અને વા ુ ુ ંશમન કરનાર, લીવર માટ ટોનીક સમાન અને 
હરસના દદ  માટ ઔષધ સમાન છે. વળ  રણુ  ગોળો, સો , િમૃ , આમવાત, 
સિધવાતં , ઉદર ળૂ, ઉધરસ, ાસ, મદે ૃ  વગરમાે  ં હતાવહ છે. રણવટકુ  રણ ૂ
૧૬૦ ામ, વરધારો ૧૬૦ ામ, સળ  ૂ ૮૦ ામ, ચ ક૮૦ ામ, હરડ, બહડા,ં 
આમળા,ં ઠંૂ, પીપર, પીપર ળૂ(ગઠોડાં ), વાવડ ગ, તાલીસપ  ૪૦-૪૦ ામ, 
તજ, એલચી, મર  ૨૦-૨૦ ામ લઈ બાર ક ણ કરૂ ં.ુ આ ણથી બમણો ગોળ ૂ
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લઈ ચણાના દાણા વડ  ગોળ ઓ બનાવવી. સવાર-સાજ બ બ ગોળ  સવન ં ે ં ેુ
કરવાથી જઠરા ન દ ત થાય છે, તમ જ હરસે , સ હણીદમં , ખાસીં , ય, 
બરોળનો સોજો, હડક , મહે, ભગદર વગર મટ છં ે ે. કા અન ઝતા હરસમા ત ૂ ે ં ેૂ
બ જ ઉપયોગી છૂ ે.   

વાુ  સ તમાં ંૃ  એને શત પાુ  કહ છે, કમ ક એને પીળા રગનાં  ંસકડો લ આવે છે. 

વાનીુ  ભા  ખવાય છે. વાુ  કડવા, તીખા, ગરમ, ખૂ લગાડનાર, આહાર ુ ંયો ય 
પાચન કરનાર, ન ધ, દય માટ હતકાર  તમે  જ વા  ુઅને કફનાશક છે. તે 
બળતરા, ખના રોગો, તાવ, ઉલટ , ઉદર ળૂ, ઝાડા, આમ અને તરસનો નાશ કર 
છે. વાવડુ  વખતે વાનોુ  ટથી ઉપયોગ કરવાથી ધાવણ સા ું આવે છે, અને 
બાળકને પચી ય એ ુ ંઆવે છે. કમર ઃખતીુ  નથી, આહાર જલદ  પચી ય છે 
અને વા ટ સાર  થાય છે. વાદાણાુ  ગભાશયને ઉ જતે  કર છે આથી િતૂ  પછ  
ગભાશયમા ં કોઈપણ બગાડ રહતો નથી. વાનોુ  અક એટલે ય થીં  બનાવેલા 
પાણીને Ôડ લવૉટરÕ કહ છે. નાના ંબાળકોના કાચા લીલા ઝાડા, ઉલટ , પટે લ ુ,ં 
કંૂ- કડ  આવવી વગરમાે  ંઆ પાણી અપાય છે. વાુ  પરમ વા  ુ હરનાર છે, 

જઠરા નને દ ત કર છે, ધાવણ વધાર છે અને પચવામા ંહલકા છે. વાુ  અને 
મથીે ં ુઅડધી અડધી ચમચી ણૂ સવાર-સાજં દહ ના મઠામા ંથોડા દવસ લવાથીે  
ગધ તુ ુ  પાતળા ઝાડા મટ છે. ઝાડા આમ તુ  હોય તો પણ આ ઉપચાર 
હતકાર  છે.  

ય કરણોૂ  ય કરણોમા વા ઓનો નાશ કરવાની અ ત શ ત રહલી છૂ ં ેુ . 

એમાથી મળ  િવટામીન ડ  હાડકાન મજ ત બનાવવામા મદદ પ થાય છં ં ં ે ૂ ં ેુ . ય ૂ
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અન માનવ દય વે ચ પણ અ ટ સબધ છે ૂ ં ં ે. યમડળમા તોફાન આ યા બાદ ૂ ં ં
દયરોગના મલામ ચારગણો વધારો યાય છુ ં ે.   

શર રમા લોહત વની ઉણપં , ચામડ ના રોગ, ના ની અશ તુ , થાક, ક સર, તાવ 
અન માસપશીઓની બમાર નો ઈલાજ ય કરણોના યો ય ઉપયોગથી કર  શકાયે ં ે ૂ . 
ય કરણો બહારની ચામડ  ૂ પર જ અસર કર છ એમ ન હે , પર  એ શર રના ં ુ
ત રક ગોમા જઈન એન વ થ બનાવવામા સફળ કામગીર  કર છં ે ે ં ે.  

ય કાશનોૂ  લાભ લતાે  ં કટલીક બાબતો યાનમા ં રાખવી. પરસવોે  થયા પછ  
તાપમા ંબસે ં ુન હ. બપોર પછ  ય કરણોમાૂ  ંબસવાે ં ુમહ વ નથી. ય કરણોૂ  
ખ અને માથા પર પડવા ં ન જોઈએ. એ વખતે માથા પર વાલૂ  રાખવો. 
ય કરણોૂ ં ુસવને  નાન પહલા ંબહતર બની રહ છે.  

ઠંૂ જમવામા ં ચીુ  ઉપ વે છે. આમવાત નાશક છે. પાચક, તીખી અને પચવામા ં

હલક  છે.  ન ધ, ઉ ણ અને પ યા પછ  મ રુ િવપાક બને છે. ખૂ લગાડનાર, 
દયને બળ આપનાર તથા કફ અને વા નાુ  રોગો મટાડનાર છે. ઠથીૂં  પાચન યા 
બ ુ સાર  ર તે થાય છે. પટમાે  ંવા -ુગસનોૅ  સચયં  થતો નથી. બધી તની પીડામા ં
ઠંૂ ઉપયોગી છે. (૧) બથીે  ણ ચપટ  ટ ુ ં ઠંૂ ં ુ ણૂ બે ચમચી દવલમાે  ં િમ  

કર  સવાર-સાજં બે- ણ અઠવા ડયા ંલવામાે  ંઆવે તો. કફ, વા  ુઅને મળબધં મટ 
છે, વીય વધે છે, વર સારો થાય છે અને ઉલટ , ાસ, ળૂ, ઉધરસ, દયરોગ, 
હાથીપ ,ુ સો , હરસ, આફરો અને પટનોે  વા  ુમટ છે. (૨) હાડકાના સાધાઓનાં  
નાૂ  સો મા ં ઠંૂ અને દવલનાે  ઉપયોગથી ફાયદો થાય છે. (૩) ઠંૂ નાખી 

ઉકાળ ને ઠં ુ કર ં ુપાણી પીવાથી ઘણા રોગોમા ંફાયદો થાય છે. ઘ િનયિમત થાય 
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છે. શરદ , સળખમે , દમ, ઉધરસ, નવો તાવ વગરમા ં ઠંૂ ં ુપાણી જ પી ુ ંજોઈએ. 
એનાથી વા  ુઅને કફનો નાશ થાય છે, કાચો રસ એટલે આમ ુ ંપાચન થાય છે 
અને જઠરા ન ુ ંબળ વધે છે. (૪) અડધી ચમચી ઠંૂ ં ુ ણૂ, નાની સોપાર  ટલો 
ગોળ અને એક ચમચી ઘી િમ  કર  લા ડુ  બનાવી બૂ ચાવીને સવાર નરણા કોઠ 
ખાવાથી શરદ , સળખમે , દમ, ઉધરસ અને એલજ  મટ છે તથા સાર  ખૂ લાગે છે 
અને કફ ટો પડ છે.  

ઠ ા દૂં  ણૂ ઠંૂ ૬૦ ામ, લ ડ પીપર ૬૦ ામ, મર  ૪૦ ામ, નાગરવલનાે  ં

કવલાૂ ે  ંપાન ૩૦ ામ, તજ ૨૦ ામ, એલચી ૧૦ ામ અને ૨૨૦ ામ સાકર ુ ં
બાર ક વ ગાળ ણૂ ઠ ા દૂં  ણૂ કહવાય છે. અડધી ચમચી ટ ુ ંઆ ણૂ 
ઉકાળ ને ઠડાં  કરલા પાણી સાથે સવાર-સાજં લવાથીે  મદા નં , અ ચુ , અપચો, દમ, 
ઉધરસ, શરદ , કઠં -ગળાના રોગો અને દયના રોગોમા ંફાયદો થાય છે. બે મ હના 
બાદ ન ુ ં ણૂ બનાવ ુ ંજોઈએ.  

સોપાર   ખાવામા ંસોપાર ની મા ા ૧/૨ થી ૧ ામ ટલી જ હોવી જોઈએ. િમૃ  

રોગમા ંથોડ  વ  ુલઈ શકાય.  

વા દ ટ િવરચન ણૂ મ ઢ આવળ ૧૫ ામ, વ રયાળ  ૫ ામ, અમલસારો 

ગધકં  ૫ ામ, ઠ મધ ૫ ામ અને સાકર ૩૦ ામ ુ ંબાર ક ણનૂ ે વા દ ટ 
િવરચન ણૂ કહ છે. રા ે અડધી ચમચી આ ણૂ સહજ ગરમ પાણી ક ધૂ  સાથે 
લવાથીે  કબ જયાત મટ છે અને દોષો નીચનાે  માગથી રૂ  થવાથી હરસ, મળાવરોધ, 
મરડો, ખોટ  ગરમી, લોહ િવકાર, ખીલ, આફરો વગરે  મટ છે.  
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હરડ (૧) હરડ ઘી સાથે વાત, લવણ-મીઠા સાથે કફ, અને મધ ક સાકર સાથે 

િપ ુ ં િનવારણ કર છે, અને ગોળ સાથે હરડ ખાવાથી સવ રોગોનો નાશ કર 
છે. આમ એ િ દોષનાશક છે. હરડનો પાઉડર યો ય માણમા ંલવોે . આરો યની 
ઈ છા રાખનાર રોજ હરડ ં ુસવને  કર ુ.ં રાતે અડધી હરડ ચાવીને ખાવી. તનાે  
ઉપર એક કપ ગરમ ધૂ  પી ુ.ં (૨) ચાવીને ખાધલીે  હરડ અ નને દ ત કર છે, 
વાટલી હરડ રચ લગાડ છે, બાફલી હરડ ઝાડો રોક છે અને હરડને શક ને ે લવામાે  ં
અ◌ાવે તો તે ણે દોષોનો નાશ કર છે. હરડ ભોજનની સાથે ખાધી હોય તો ુ , 
બળ તથા યનો કાશ કર છે. વા ,ુ િપ  તથા કફનો નાશ કર છે. ૂ  તથા 
મળને િવખરે  નાખે છે. જ યા પછ  હરડ ખાધી હોય તો તે અ પાનથી થયલાે  અને 
વાત, િપ  તથા કફથી થયલાે  દોષોને તરત રૂ  કર છે. હરડ વષા ઋ માુ  ં િસધવ 
સાથે, શરદમા ં સાકર, હમતમાં  ં ૂઠં, િશિશરમા ં પીપર, વસતમાં  ં મધ અને ી મ 
ઋ માુ  ં ગોળ સાથે ખાવી જોઈએ. સાફરુ  ક મ કરવાથી થાકલાએ, બળ 
વગરનાએ,  પડ  ગયલાએે , શૃ - બળુ  પડ  ગયલાએે , ઉપવાસ કરલા હોય તણે ે, 
અિધક િપ વાળાએ, ગભવતી ીઓએ અને મણે લોહ  કઢા ુ ંહોય તમણે ે હરડ 
ખાવી ન હ. આમવાત, સાય ટકા-રાઝણં  એક ચમચો હરડ ં ુ ણૂ બે ચમચી 
દવલમાે  ં દરરોજ િનયિમત લવાથીે  આમવાત, સાય ટકા-રાઝણં , રોગૃ  અને 
અ દત વા (ુમ  ફર  જ ુ)ં મટ છે.    

હળદર  તીખી, કડવી, કૂ , ગરમ અને શર રના વણને ધારનારુ  છે. હળદર 

મ મહુ ે , માગૂ  અને ચામડ ના રોગો, ર તિવકાર, બરોળ અને લીવરના રોગો, 
કમળો, સ હણીં , શીળસ, દમ, ઉધરસ, શરદ , કાકડા, ગળાના રોગો, મ ઢાના ંચાદાં ,ં 
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અવાજ બસીે  જવો વગરે  રોગોમા ં બૂ જ હતાવહ છે. એકથી બે ચમચી લીલી 
હળદરના કડાૂ  સવાર-સાજં બૂ ચાવીને ખાવા. કફના અને ગળાના રોગોમા ંઅડધી 
ચમચી હળદર ુ ં ણૂ બે ચમચી મધ સાથે ચાટ ુ.ં તે કફ કોપ, ચામડ ના રોગો, 
મહે , ર તનો બગાડ, સો , પા◌ં રોગં ુ , ણ-ચાદાં -ંઘા, કોઢ, ખજવાળં , િવષ, 

અપચો વગરે  મટાડ છે. (૧) શકલીે  હળદર ુ ં ણૂ અને વારપાઠાનોુ  ગભ સમાન 
ભાગે લવાથીે  હરસ મટ છે.  આ િમ ણનો લપે કરવાથી મસા નરમ પડ છે. (૨) મધ 
સાથે ક ગરમ ધૂ  સાથે હળદર મળવીે  લવાથીે  કાકડા, ઉધરસ, સળખમે  વગરે  મટ 
છે.  

રોગો િવષે 
અ નદ ધ ણ  કારલાનંે પીસી તનાે  રસનો અ નદ ધ ણ પર લપે 

કરવાથી ફાયદો થાય છે.  

અ ણ-અપચો ગરમ પાણી પીને એક ક બે ઉપવાસ કરવા. ખૂ લાગે યાર 

જ જમ ુ.ં ઘ , ચોખા, મગ, ણાૂ  ળાૂ , વ◌ેગણં , રણૂ , પરવળ, પાકા ંકળા,ં દાડમ, 
ા , ધૂ , ઘી, દહ , છાસ વગરે ં ુસવને  કર ુ.ં  

અ ણના ણ કાર છે. (૧) કફથી થ ુ ંઆમા ણ Ð એના ંલ ણોમા ંઆહારના 
ઓડકાર આવવા, મોળ ટવી, પટે ભાર લાગ ુ,ં આળસ, થાક, તીુ , શર ર જડ 

ુ ંલાગે, ખૂ ન લાગવી વગરે  છે. એમા ંઉપવાસ કરવા જોઈએ. (૨) િપ થી થ ુ ં
િવદ ધા ણ Ð એમા ંછાતી, ગ ં, હોજર મા ંબળતરા થાય છે. કડવા, તીખા ઘચરકા 
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ક ઉલટ  થાય, ચ ર આવવા ં વગરે  લ ણો હોય છે. એક-બે ઉપવાસ કરવા. 
ઉપવાસ દરિમયાન સાકરવા ં ધૂ , ધૂ ુ ંશરબત, આઈસ મ વગરે  લઈ શકાય. 
ઉપવાસ પછ  ધૂ -રોટલી, ધૂ -ભાત, ખીર, ધૂ -પઆ જ લવાે . (૩) વા થીુ  થ ુ ં
િવ ટ ધા ણ Ð એના ં લ ણોમા ં કબ જયાત, પટે તગં-ભાર થ ુ,ં આફરો, 
અધોવા નીુ  ગિત અટક  જવી, વા નાુ  કોપથી જ યા પછ  ઉછાળા આવવા વગરે  
છે. એમા ં થમ એક દવસ ફ ત મગના પાણી પર રહ ં.ુ પછ  એક દવસ ફળોના 
રસ પર ર ા પછ  હળવો પા યુ  આહાર લવોે . એક-બે કલોમીટર ચાલ ુ.ં (૪) 
અપચો ક વા નીુ  પટે પીડા વખતે ગરમ પાણી ક અજમો નાખી ગરમ કર ં ુપાણી 
પીવાથી લાભ થાય છે. (૫) આ ુ  અને લ નાુ  ૧૦-૧૦ ામ રસમા ં ૧.૫ ામ 
િસધવ મળવીે  સવાર પીવાથી અ ણ મટ છે. (૬) કાચા ં ટામટાને ં ે શાકની મ 
સમાર ને કલાઈવાળ  તપલીમાે  ંથોડ  વાર શક ને ે મર  તથા િસધવ ુ ં ણૂ મળવીે  
અથવા એકાદ ામ સોડા-બાઈકાબ ભળવીને ે ખાવાથી અ ણ મટ છે. (૭) ગળ નોુ ં  
રસ અને કારલાનોં  રસ ભેગો પીવાથી અ ણ મટ છે. (૮) તજ લવાથીે  અ ણ મટ 
છે. (૯) લ નાુ  ચાર કકડા કર  કાચના વાસણમા ંમી ુ ં, મર  અને ઠંૂ ં ુ ણૂ નાખી 
તડકામા ંરાખી કવાથીૂ  મીઠાના સયોગથીં  થોડા જ દવસોમા ંલ  ુગળ  ય છે. તે 
ખાવાથી અ ણ, મોઢાની લાળ, ખનીુ  િવરસતા-બ વાદપે ં ુમટ છે. (૧૦) લ  ુ
કાપી િસધવ ભભરાવી ભોજન અગાઉ સવાથીૂ  અ ણ મટ છે. (૧૧) ઠંૂ, મર , 
પીપર અને િસધવ સમાન ભાગે લઈ, ણૂ કર  છાસમા ંનાખીને પીવાથી અ ણ મટ 
છે. (૧૨) છાસમા ંિસધવ અને મર ુ ં ણૂ નાખીને પીવાથી અ ણ મટ છે. (૧૩) બ ુ 
પાણી પીવાથી, કસમયે ભોજન કરવાથી, મળ- ા દનાૂ  વગને ે રોકવાથી, સમયસર 
િન ા ન લવાથીે , ઓ  ંક વધાર ખાવાથી અ ણ થાય છે.  આથી કારણને ણીને 
તે ં ુિનવારણ કર ુ.ં (૧૪) આ ુ  સાથે િસધવ ખાવાથી મદા નં  મટ છે. (૧૫) લિવગ 
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અને લ ડ પીપરના ણનૂ ે ૧થી ૩ ામ મધ સાથે સવાર સાજં લવાથીે  મદા નં  મટ 
છે. આ યોગ બે અઠવા ડયાથી વ  ુ ન કરવો. (૧૬) ભોજન પહલા ંલ  ુઅને 
આ નાુ  રસમા ં િસધવ મળવીે  પીવાથી મદા નં , અ ણ અને અ ચમાુ  ંલાભ થાય 
છે. (૧૭) હરડ અને ઠંૂ ં ુ ણૂ સવાર ખાલી પટે લવાથીે  મદા નમાં  ંલાભ થાય છે. 
(૧૮) હગની ચણા વડ  ગોળ  ઘી સાથે ગળવાથી અ ણ તથા વા નોુ  ગોળો મટ 
છે. (૧૯)  અધ  ચમચી કાચા પપૈયા ુ ં ધૂ  ખાડં સાથે લવાથીે  અ ણ મટ છે. (૨૦) 
કોકમનો ઉકાળો કર  ઘી નાખી પીવાથી અ ણ મટ છે. (૨૧) પાકા અનનાસના નાના 
કકડા કર , મર  અને િસધવની કૂ  ભભરાવી ખાવાથી અ ણ મટ છે. (૨૨)  લસણ, 
ખાડં અને િસધવ સરખા ભાગે મળવીે , ચાટણ કર , તમાે  ંબમ ુ ંથી વે ં ુઘી મળવીે  
ચાટવાથી અ ણ મટ છે. (૨૩)  સમાન ભાગે ઠંૂ અને ગોખ નોું  વાથ કર  રોજ 
સવાર પીવાથી અ ણ મટ છે. (૨૪) સારા ંપાકા ંલ નાુ  ૪૦૦ ામ રસમા ં૧ કલો 
ખાડં નાખી, ઉકાળ , ચાસણી કર  શરબત બનાવ ુ.ં શરબત ગરમ હોય યાર જ 
કપડાથી ગાળ  ઠં ુ થાય એટલે શીશીઓમા ંભર  લે ં.ુ આ શરબત ૧૫થી ૨૫ ામ 
ટ ુ ં પાણી મળવીે  પીવાથી અપચો મટ છે. (૨૫) એક માટલામા ં લ  ુ અને 

મીઠાના થર ઉપર થર કર , દબાવી રાખી, લ નેુ સાર  ર તે આથવા.ં પછ  તમાથીે ં  
એક એક લ  ુલઈ ખાવાથી અ ણ ૂર થાય છે. (૨૬) ૪૦૦ િમ.લ. ઊકળતા 
પાણીમા ં ૨૫ ામ ઠંૂ ં ુ ણૂ નાખી ૨૦-૨૫ િમિનટ ઢાકં  રાખ ુ.ં ઠં ુ થયા બાદ 
વ થી ગાળ  ૨૫થી ૫૦ ામ ટ ુ ં પીવાથી પટનોે  અપચો, ખરાબ ઓડકાર, 
ઉદર ળૂ મટ છે. (૨૭) સમભાગે ઠંૂ અને જવખાર ઘી સાથે ચાટ  ઉપર ગરમ પાણી 
પીવાથી અ ણ મટ છે; ખૂ ઊઘડ છે. (૨૮) ઠંૂ ૫ ામ અને નોુ  ગોળ ૫ ામ 
મસળ  રોજ સવારમા ંખાવાથી અ ણ, અને ગસૅ  મટ છે. (૨૯) ૫૦૦ ામ પાકા ં
ં  ુલઈ તનોે  રસ કાઢવો. એને કપડાથી ગાળ  છ ા ભાગે બાર ક વાટ ં ુ િસધવ 
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મળવે ં.ુ એને શીશીમા ં ભર  મજ તૂ ચૂ માર  એક અઠવા ડયા ધીુ  રાખી 
કૂવાથી ં ુ વ તૈયાર થાય છે. ં ુ વ ૫૦-૬૦ ામ દવસમા ં ણ વાર 
પીવાથી અપચો મટ છે. (૩૦) એક-બે ામ રાઈ ુ ં ણૂ થોડ  ખાડં મળવીે  ખાવાથી 
અને ઉપર ૫૦-૬૦ િમ.લ. પાણી પીવાથી અપચો અને ઉદર ળૂ મટ છે. (૩૧) 
મળાુ  ળાનોૂ  ઉકાળો કર , તમાે  ંપીપર ુ ં ણૂ મેળવીને પીવાથી અ ન દ ત 
થાય છે તમે  જ અપચો ક અપચાથી થયલે ઊલટ  ક ઝાડા મટ છે. (૩૨) ગળ નોુ ં  
રસ ૧૦ ામ, આ નોુ  રસ ૫ ામ, હગ ૦.૧૬ ામ મી ુ ં અને થો ુ  ંપાણી મળવીે  
પીવાથી અપચો મટ છે. જ ર જણાય તો આ િમ ણ બે કલાક પછ  ફર થી લઈ 
શકાય. (૩૩) મીઠાને તવી પર લાલ રગં ં ુ થાય યા ં ધીુ  શકે , ફાળાુ ં  ગરમ 
પાણીમા ં૫ ામ ટ ુ ંલવાથીે  અપચો મટ છે. (૩૪) અજમો, િસધવ અને હરડ 
દરક ૧૦-૧૦ ામ અને હગ ૫ ામ ુ ંબાર ક ણૂ કર ુ.ં એને પાચન ણૂ કહ છે. 
આ ણૂ અડધીથી એક ચમચી ટ ુ ંજ યા પછ  ઉકાળ ને ઠડાં  કરલા પાણી સાથે 
બપોર અને રા ે િનયિમત લવાથીે  ખૂ ન લાગવી, અપચો, પટે ં ુભારપ ં,ુ મોળ, 
ગસૅ , અ ણ અને ઓડકાર મટ છે. (૩૫) હરડ, લ ડ પીપર, ઠંૂ અને કાળા ંમર  
સરખા વજને િમ  કર , એ િમ ણથી બમણા વજનનો ગોળ મળવીે  ચણી બોર 
વડ  ગોળ  બનાવવી. બ બે ગોળ  સવાર, બપોર અને સાં  સવાથીૂ  અ ણ, 

અ ચુ  અને ઉધરસ મટ છે. (૩૬) સરખા ભાગે કાૂ  ધાણા અને સાકરનો ઉકાળો 
દરરોજ સવાર-સાજં પીવાથી અપચો મટ છે. ધાણા-સાકર અને પાણી ુ ં
માણ પોતાની જ રયાત જબુ  રાખ ુ.ં (૩૭) લસણની કળ  તલમાે  ં

કકડાવીને ખાવાથી અથવા લસણની ચટણી બનાવીને ખાવાથી અ ચુ  અને 
મદા નં  મટ છે. (૩૮) રાઈ ુ ં ણૂ પાણી સાથે લવાથીે  અ ણ મટ છે. (૩૯) ખૂ 
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ન લાગતી હોય ક ખૂ મર  ગઈ હોય તો દવસમા ંબે વાર અધ  ચમચી અજમો 
ચાવીને ખાવાથી ખૂ ઉઘડશે. 

અડ દયો વા  લસણ તલના તલે સાથે ખાવાથી ક લસણ અને અડદના ંવડા ં

બનાવી તલના તલમાે  ંતળ ને ખાવાથી અડ દયો વા મટ છે. 

અિતસાર  (૧) ૫૦૦ ામ પાકા ં ં  ુલઈ તનોે  રસ કાઢવો. એને કપડાથી 

ગાળ  છ ા ભાગે બાર ક વાટ ં ુ િસધવ મળવે ં.ુ એને શીશીમા ંભર  મજ તૂ ચૂ 
માર  એક અઠવા ડયા ધીુ  રાખી કાવાથીૂ  ં વુ  તૈયાર થાય છે. ં ુ ્ રવ ૫૦-
૬૦ ામ દવસમા ં ણ વાર પીવાથી અિતસાર મટ છે. (૨) જવને ચારગણા 
પાણીમા ંઉકાળ , ણચાર ઉભરા આવે એટલે ઉતાર , એક કલાક ઢાકં  રાખી ગાળ  
લે ં.ુ જવના આ પાણીને બાલ  વૉટર કહ છે. એ પીવાથી અિતસાર મટ છે. (૩)  
ં ડ નીુ  છાલનો ૨૦ ામ ઉકાળો મધ મળવીે  પીવાથી અિતસાર મટ છે. (૪) 
ં ડ નાુ  ં મળાુ  ંપાનનો ૧૦ ામ રસ ૩ ામ મધ મળવીે  દવસમા ં ણ વાર 

લવાથીે  અિતસાર મટ છે. (૫) દાડમના ફળની છાલ ૫૦ ામ, લિવગ ુ ંઅધકચ ું 
ણૂ ૭.૫ ામ અને ૫૦૦ િમ.લ. પાણી ઢાકણં  ઢાકં  ૧૫ િમિનટ ઉકાળ  ઠં ુ થાય 
યાર ગાળ  દવસમા ં ણ વાર ૨૫-૫૦ ામ ટ ુ ંપીવાથી નવો અિતસાર અને 
નવો મરડો રૂ  થાય છે. (૬) બોરડ ના પાન ુ ં ણૂ મઠા સાથે લવાથીે  અિતસાર મટ 
છે. (૭) બોરડ ના ળનીૂ  છાલના વાથમા ં મગ ુ ં ઓસામણ બનાવી પીવાથી 
અિતસાર મટ છે. (૮) બોરડ ના ળનીૂ  છાલ બકર ના ધમાૂ  ંપીસી મધ મળવીે  
પીવાથી ર તાિતસાર મટ છે. (૯) કાચા ંસીતાફળ અિતસાર અને મરડો મટાડ છે. 
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(૧૦) સ હણીં -ઝાડાના રોગમા ં યાર ખોરાક લવાનોે  િતબધં હોય યાર કળા ં
ખોરાક તર ક અિત ઉ મ છે. (૧૧) વાુ  અને મથીે ં ુ ણૂ દહ ના મઠામા ંમળવીે  
લવાથીે  અિતસાર મટ છે. ( ઓુ  ઝાડા)  

અિન ા  (૧) મળાુ  ંવ◌ેગણ ગારામા ંશકે , મધમા ંમળવીે  સાં  ચાટ  જવાથી 

સાર  ઘ આવે છે. યોગ થોડા દવસ ચા  ુ રાખવાથી અિન ા મટ છે. (૨) 
ગળુ ં ં ુક બરું  રા ે ખાવાથી સાર  ઘ આવે છે. (૩) પોઈ નામની વન પિતના 
વલાે  થાય છે. એના ંપાનના ંભજયા ંબનાવવામા ંઆવે છે. એ ખતરે  ક વાડામા ંઉગે 
છે. આ પોઈના ંપાનનો ૧ ચમચો રસ ૧ યાલા ધૂ  સાથે રાતે વાનાૂ  કલાકક 
પહલા ંલવાથીે  સાર  ઘ આવે છે. (૩)  મોટા રાૂ  કોળાની છાલ ઉતાર , બી તથા 
દરનો પોચો ભાગ કાઢ  નાખી, બ બે િપયા ભારના ં પતીકા ં પાડ  પાણીમા ં

બાફવા.ં જરા નરમ પડ એટલે કપડામા ંનાખી પાણી િનતાર  કાઢ ુ.ં બાફલા ંપતીકા ં
બમણી સાકરની ચાસણીમા ંનાખવા.ં કસર અને એલચી ઈ છા માણે નાખી શકાય. 
આ ર બોુ  અિન ા મટાડ છે. (૪) તાૂ  પહલા ં૧/૨ કલોમીટર બૂ ઝડપથી ચાલ ુ ં
અને પાછા વળતા ંધીમથીે  ચાલ ુ.ં આવીને અડધો લાસ સોડા પીને ઈૂ જવાથી 
ઘસઘસાટ ઘ આવે છે. (૫) કો ં વધાર મા ામા ંલવાથીે  દ ત સાફ આવે છે અને 
િન ા આવે છે. (૬)  કોકમને ચટણીની માફક પીસી, પાણી સાથે મળવીે , ગાળ , 
સાકર નાખી તે ં ુશરબત બનાવીને પીવાથી િન ાનાશ મટ છે. (૭) રોજ રા ે એક 
સફરજન ખાવાથી અને એક લાસ ધૂ  ઓછામા ંઓછા પદરં  દવસ ધીુ  પીવાથી 
અિન ાની ફ રયાદ રૂ  થાય છે. (૮) ૧ ચમચો વ રયાળ નો ુ  અક એકાદ વાડક  
પાણીમા ંભળવીે  રાતે તીૂ  વખતે લવાથીે  અિન ાની ફ રયાદ મટ છે. વ રયાળ નો 
અક ટલો ુ  અને ચો ખો હોય તટલોે  વ  ુફાયદો કર છે.  (૯) ભસના ધમા ંૂ
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અ ગધા  ણ મં ં ૂ ેુ ળવી પીવાથી અિન ાનો રોગ મટ છે. (૧૦) એરડનાં  મળાુ  
રનુ ે વાટ  થો ુ  ં ધૂ  ઉમરે  કપાળે (માથા પર) અને કાન પાસે ચોપડવાથી 
ખ વકુ ૂ  ઘ આવે છે. (૧૧) ગઠોડાં ં ુ ણૂ ગોળ સાથે મળવીે  ખાવાથી અને ઉપર 

ગરમ ધૂ  પીવાથી સાર  ઘ આવે છે. (૧૨) ચોથા ભાગના યફળ ુ ં ણૂ પાણી 
સાથે લવાથીે  સાર  ઘ આવે છે. (૧૩) ઘ માટ પગના તળયે ઘીની મા લશ 
કરવી. (૧૪) ઘ માટ ગઠોડાનોં  ૨ ામ કોૂ  ૨૦૦ િમ.લ. ધમાૂ  ં ઉકાળ  તીૂ  
વખતે પી ુ.ં (૧૫) ઘ માટ યફળ, પીપર  ળૂ તથા સાકર ધમાૂ  ંનાખી ગરમ 
કર ને પી ુ.ં (૧૬) ઘ માટ ૨થી ૩ ામ ખસખસ વાટ  સાકર અને મધ અથવા 
સાકર અને ઘી સાથે તીૂ  વખતે લે ં.ુ (૧૭) ગઠોડાં ં ુ૨ ામ ટ ુ ં ણૂ ઘી-ગોળ 
સાથે ખાવાથી ઘ આવે છે. (૧૮) સાં  બચારે  માઇલ ચાલવાથી ઘ આવે છે. 
(૧૯) અર સાનોૂ  તાજો કડક ઉકાળો અથવા ધમાૂ  ંઅર સોૂ  ઉકાળ ને વાનાુ  કલાકક 
અગાઉ પીવાથી સાર  ઘ આવે છે. (૨૦) ભસના ગરમ ધમાૂ  ંગઠોડાં  ક દવલે 
નાખી પીવાથી સાર  ઘ આવે છે. (૨૧) દરરોજ રાતે બનફસા ુ ં વા દ ટ શરબત 
પીવાથી સરસ ઘ આવે છે. બનફસા એક કાર ુ ંઘે ંુ લી ુ ંપહાડ  ઘાસ છે. (૨૨) 
રા ે વાનાૂ  એકાદ કલાક પહલા ં ફાળાૂં  ધમાૂ  ં૮-૧૦ ટ પા ંબદામના તલનાે  ંનાખી 
ધીમે ધીમે પીવાથી સાર  ઘ આવે છે. એનાથી બી  દવસે શર રમા ંસાર  િત 
પણ રહ છે. (૨૩) રા ે તીૂ  વખતે ફાળાૂં  ધમાૂ  ંએક ચમચી ઘી અને અડધી 
ચમચી હળદર નાખી પીવાથી અિન ાની ફ રયાદ રૂ  થાય છે 

અપચો: ઓુ  પાચન તથા અ ણ 
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અ લિપ (એિસડ ટ ) (૧) આમળાનો ર બોુ  ક આમળા ુ ંશરબત લવાથીે  

અ લિપ મા ંલાભ થાય છે. (૨) ા , હરડ અને સાકર લવાથીે  અ લિપ મા ંલાભ 
થાય છે. (૩) લ નાુ  લ અને સચળનં ે આ નાુ  રસમા ંપીવાથી અ લિપ  મટ છે. 
(૪) સત પાં ૃ  ણૂ પાણી અથવા લ નાુ  શરબતમા ંલવાથીે  અ લિપ મા ંલાભ થાય 
છે. (૫) સવાર લસીનાુ  ંપાન અને બપોર કાકડ  ખાવી અને િ ફળા ુ ંસવને  કર ુ ં
અ લિપ મા ંવરદાન પ છે. (૬) ગઠોડાં  અને સાકર ુ ં ણૂ એકાદ મ હનો લવાથીે  
અ લિપ  મટ છે. (૭) ઠંૂ, આમળા ંઅને ખડ  સાકર ુ ંબાર ક ણૂ કર ને લવાથીે  
અ લિપ  મટ છે. (૮) અ લિપ  અને અ સર એ િપ નો રોગ હોવાથી દરક તના 
ખાટા પદાથ - દહ , છાશ, ટામટાે ,ં આમલી, કોકમ, લ ,ુ કાચી કર , કો ુ ં, ખાટા ંફળો. 
હાડવોં , ઢોકળા,ં ઈડલી, ઢ સા, ડે વગરે  આથાવાળા પદાથ  બલ લુ  બધં કરવા. 
તળલાે , વાસી, ભાર, વાયડા, ચીકણા પદાથ , મર ુ,ં મર , લસણ, ગળુ ં , ઠંૂ, 
પીપર, ગઠોડાં , આથા ુ,ં રાય ુ,ં પાપડ, સાકર, વ રયાળ , કાળ  ા , ધાણા, ુ, 
પાકા ંકળા,ં ના ળયરે ં ુપાણી÷ વગરે  બ ુ ંજ બધં કર ુ.ં (૯) દરરોજ ભોજન બાદ 
એક એક ચમચી હરડ ં ુ ણૂ મધ સાથે ચાટવાથી ચારક દવસમા ંએિસડ ટ  મટ છે. 
લાબાં  સમય ધીુ  યોગ કરવાથી એિસડ ટ  જડ ળથીૂ  જતી રહ છે. (૧૦) આખા ં
આમળાનંે વરાળથી બાફ  સાકરની ચાસણીમા ં બાડૂ  રાખવા.ં તમાથીે ં  રોજ એક 
આમ ં સવાર ખાવાથી અ લિપ  મટ છે. (૧૧) ગોરસ આમલીના ંબી અને છોડા ં
કાઢ  નાખી મા  ગર ુ ં શરબત બનાવી તમાે  ં ુ અને સાકર નાખી પીવાથી 
િપ શમન થઈ એિસ ડટ  મટ છે. (૧૨) આમળાનો રસ ૧૦ ામ, પાણીમા ં દલીં  
કાળ  ા  ૧૦ ામ અને મધ ૫ ામ એક  કર  પીવાથી અ લિપ  મટ છે. (૧૩) 
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કડવા પરવળ એટલ પટોલના પાનનો રસ પીવાથી એિસ ડટ  તરત જ શાત થાય ે ં ં
છે.  

અ ચુ  ખાવા-પીવા ુ ંમન ન થ ુ ંહોય તો (૧) દાડમ ખાવાથી ક દાડમના 

રસમા ં મર , િસધવ, સચળં  નાખી પીવાથી અથવા ઠંૂ અને ગોળ ખાવાથી ક 
લસણની કળ ઓને ઘીમા ંતળ ને રોટલી સાથે ખાવાથી અ ચુ  મટ છે; ખૂ ઉઘડ છે. 
(૨) લ નીુ  બે ફાડ કર  તનીે  ઉપર ઠંૂ, કાળા ંમર  અને રા ુ ં ણૂ તથા િસધવ 
મળવીને ે થો ુ  ંગરમ કર  સવાથીૂ  અ ચુ  મટ છે. (૩) બે ચમચી આમલી એક 
લાસ પાણીમા ંપલાળવી. સવાર સોપાર  ટલો ગોળ તથા થો ુ  ંકાળા ંમર  અને 
એલચી ુ ં ણૂ નાખી પી ુ.ં એનાથી ખૂ લાગશે અને અ ચુ  રૂ  થશે. વળ  
આમલી ુ ંશરબત પીવાથી ી મમા ં  ૂલાગતી નથી. (૪) ૮૦ ામ ઠળયા કાઢલી 
ખ રુ , ૧૦ ામ આમલી (આમલી ચોળ  પાણી કર ુ)ં, ૫ ામ ા , ૨ ામ મર ુ,ં 
૨ ામ આ ુ ં, જ ર રુ ુ ંમી ુ ં અને ૮ ામ ખાડં નાખી ચટણી બનાવી ખાવાથી 
અ ચુ  મટ છે અને ખૂ ઉઘડ છે. (૫) અડદની દાળ પાણીમા ંપલાળ  રાખી, વાટ , 
તમાે  ંમી ુ ં, મર , હગ, ું લસણ અને આ ુ ં નાખી વડા ંકરવા.ં તેને ઘીમા ંઅથવા 
તલમાે  ંતળ ને ખાવાથી અ ચુ  મટ છે. (૬) આમલી ઠડાં  પાણીમા ંપલાળ , મસળ , 
ગાળ , તનાે  થોડા પાણીમા ંસાકર મેળવી પીવાથી અને બાક ના પાણીમા ંએલચી, 
લિવગ, મર  અને ક રુ ુ ં ણૂ નાખીને કોગળા કરવાથી અ ચુ  મટ છે, અને 
િપ કોપ ુ ંશમન થાય છે. (૭) લ ુ ુ ંશરબત પીવાથી અ ચુ  મટ છે. (૮) તાજો 
દ નો, ખારક, મર , િસધવ, હગ, કાળ  ા  અને નીું  ચટણી બનાવી તમાે  ં
લ નોુ  રસ નીચોવી ખાવાથી મ મા ં ચુ  પદાે  થાય છે. (૯) ૧૦-૧૦ ામ આ નાુ ં  
અને લ નાુ  રસમા ં૧.૫ ામ િસધવ મળવીે  સવાર પીવાથી અ ચુ  મટ છે. (૧૦)  
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દાડમનો રસ, િસધવ અને મધ એક  કર  ચાટવાથી અ ચુ  મટ છે. (૧૧) ખાટામીઠા 
દાડમનો ૧૦-૧૦ ામ રસ મ મા ં રાખી ધીમે ધીમે ફરવીને દવસમા ં ૮-૧૦ વાર 
પીવાથી મોઢાનો વાદ ધરુ  છે, તાવને લીધે અ ચુ  રહતી હોય તો તે મટ છે અને 
તરડામાં  ંરહલા દોષો ુ ંશમન થાય છે.  (૧૨) ધાણા, ુ, મર , દ નો, િસધવ 

અને ા ને લ નાુ  રસમા ંપીસી બનાવલીે  ચટણી ભોજન સાથે લવાથીે  અ ચુ  મટ 
છે. (૧૩) ધાણા, એલચી અને મર ુ ં ણૂ ઘી અને સાકર સાથે લવાથીે  અ ચુ  મટ 
છે. (૧૪) પાકા ંટામટાનાે  રસમા ં દ નો, આ ુ , ધાણા અને િસધવ મળવીે  ઉકાળ ને 
બનાવલીે  ચટણી ભોજન સાથે લવાથીે  મોઢાનો વાદ ધરુ  છે અને ભોજનની ચુ  
પદાે  થાય છે. (૧૫) ટામટાનાે  કકડા ઉપર ઠંૂ અને િસધવ ુ ં ણૂ ભભરાવી ખાવાથી 
અ નમાં  અને અ ચુ  મટ છે. (૧૬)  લસણ, કોથમીર, આ ુ , ધોળ  ા , ખાડં અને 
િસધવની ચટણી કર ને ખાવાથી અ ચુ  મટ છે તથા ખોરાક ુ ંપાચન થાય છે. (૧૭) 
સારા ંપાકા ંલ નાુ  ૪૦૦ ામ રસમા ં ૧ કલો ખાડં નાખી, ઉકાળ , ચાસણી કર  
શરબત બનાવ ુ.ં શરબત ગરમ હોય યાર જ કપડાથી ગાળ  ઠં ુ થાય એટલે 
શીશીઓમા ંભર  લે ં.ુ આ શરબત ૧૫થી ૨૫ ામ ટ ુ ંપાણી મળવીે  પીવાથી 
અ ચુ  મટ છે. (૧૮) ઠંૂ, મર , પીપર અને િસધવ દરક ૧૦-૧૦ ામના બાર ક 
વ ગાળ ણમાૂ  ં ૪૦૦ ામ બી કાઢલી કાળ  ા  મળવીે  ચટણી માફક પીસી 
બરણીમા ંભર  લે ં.ુ એને પચા તં ૃ  ચાટણ કહ છે. એ પાચથીં  વીસ ામ ટ ુ ં
સવાર-સાજં ચાટવાથી અ ચુ  મટ છે. (૧૯)  ૨૦૦ ામ આ ુ  છોલી ચટણી બનાવી 
૨૦૦ ામ ઘીમા ંશકવીે . શકાઈને ે લાલ થાય યાર એમા ં૪૦૦ ામ ગોળ નાખી 
શીરા વો અવલહે બનાવવો. આ અવલહે સવાર-સાજં ૧૦-૧૦ ામ ટલો ખાવાથી 
અ નમાં , ઉદરવાત, આમ ૃ , અ ચુ  અને કફ ૃ  મટ છે. તાનુ ે ખવડાવવાથી 
તે ખોરાક સાર  ર તે લઈ શક છે. (૨૦) કાળ  નાની હરડ શકે  પાઉડર કર  િસધવ 
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સાથે ૧-૧ ચમચી દરરોજ રાતે લવાથીે  આહાર યનીે  અ ચુ  રૂ  થાય છે. (૨૧) 
હરડ, લ ડ પીપર, ઠંૂ અને કાળા ંમર  સરખા વજને િમ  કર , એ િમ ણથી બમણા 
વજનનો ગોળ મળવીે  ચણી બોર વડ  ગોળ  બનાવવી. બ બે ગોળ  સવાર, બપોર 
અને સાં  સવાથીૂ  અ ણ, અ ચુ  અને ઉધરસ મટ છે. (૨૨) જમવાની પાચકં ે  
િમિનટ પહલા ંએક લાસ પાણીમા ં૧ લ  ુનીચોવી એક નાની ચમચી સોડા-બાય-
કાબ નાખી હલાવીને પી જવાથી ખોરાક પરની અ ચુ  મટ છે. જો ગસનીૅ  
અિન છનીય અસર ન થતી હોય તો ૧ બોટલ તૈયાર સોડામા ંલ  ુ િનચોવીને પણ 
પી શકાય. (૨૩) ઠંૂ, મર  અને સચળનાં  ણનૂ ે સાકરમા ંમળવીે  લ નાુ  રસમા ં
ટંૂ  ગોળ ઓ બનાવી તે ં ુ સવને  કરવાથી અ ચુ  મટ છે. (૨૪) આમલીના 
શરબતમા ં ુ ભભરાવી પીવાથી પાચક ાવો ટ ને અ ચુ  મટ છે. (૨૫) 
બજોરાના કકડા છાય કવીં ે ૂ , ણ કર  તમા ઠૂ ે ં ૂં , પીપર અન મર  ણ મળવીે ં ૂ ેુ  
ખાવાથી અ ચ મટ છુ ે. (૨૬) અ ચ ર કર  ખ વધારવા લ ના ફા ડયા પર ુ ૂ ૂ ુ
નમક, મર , ગઠોડા અન સચળ ભભરાવી જરા ગરમ કર ન ભોજન પહલા સી ં ે ં ે ં ૂ
જવાથી ઉ મ લાભ થાય છે. ઊલટ , હડક , ક અન આફરામા પણ એનાથી લાભ ૂં ે ં
થાય છે. (૨૭) એક લાસ ડ , મોળ  છાસમા માણસર રાઈં , ું, હગ, ઠ અન ૂં ે
િસધવ નાખી પીવાથી ખોરાક પરની અ ચ મટ છુ ે. (૨૮) તા  કમરખની ચીર  પર 
નમક, સચળં  અને ુ ભભરાવી ખાવાથી અ ચુ  મટ છે. દાતં અબાઈ ય એટલા 
માણમા ંઅને એવી ર તે કમરખ ન ખાવા.ં  

અ ચુ -મદા નં  મ માથીં  ચીકણી લાળ પડતી હોય અને અ ચુ  તથા મદા નં  

હોય તો રોજ સવાર-સાજં એક કલાક ચાલ ુ,ં એક દવસનો નકોરડો ઉપવાસ કરવો.  
આખો દવસ મા  ઠંૂ નાખી ઉકાળે ં ુ ફાૂં ં પાણી તરસ જબુ  પી ુ.ં બી  
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દવસથી બાફલા મગ ુ ંનમક વગર ુ ંપાણી પાચં દવસ ધીુ  પી ુ.ં એમા ંમસાલા 
નાખી શકાય. પાચં દવસ પછ  સવાર-સાજં બાફલા મગ ખાવા. બે વખત ઋ નાુ  ં
ફળો ખાવા.ં દવામા ંસવાર-સાજં ૫-૫ ામ આ નીુ  કતરણ ચાવી જવી. રસધા  ુ
મદા નનં ે લીધે કાચી રહવાથી મ માથીં  ચીકણી લાળ નીકળે છે. પદરં  દવસ પછ  
ધીમે ધીમે આહારમા ં એક એક વાનગી રોજ ઉમરતાે  જઈ મશઃ રો જદા પણ 
માપસર આહાર પર ચઢ ુ.ં કાયમ માટ મીઠાઈ તથા તલે-ઘી અ પ માણમા ંજ 
લવાે .ં કડક પર , ચાલવાનો િનયમ અને ઠંૂ અને આ ુ  વા ંઅ ન દ ત 
કરનાર યથી મ માથીં  લાળ પડવાની તકલીફમાથીં  તુ  મળે છે.  

અ દત વા  ુ(મ  ફર  જ ુ)ં (૧) લસણ વાટ  તલના તલમાે  ંખાવાથી  ક 

લસણ અને અડદના ં વડા ં બનાવી તલના તલમાે  ં તળ ને માખણ સાથે ખાવાથી 
અપ માર, વાઈ અને અ દત વા  ુમટ છે. (૨) અડદની દાળ પાણીમા ંપલાળ  રાખી 
વાટ , તમાે  ંમી ુ ં, મર , હગ, ું લસણ અને આ ુ ં નાખી વડા ંકરવા.ં તને ે ઘીમા ં
અથવા તલમાે  ંતળ ને ખાવાથી અ દત વા  ુમટ છે. 

અધાગ વા  ુ  રાઈના તલનીે  મા લશ કરવાથી અધાગ વા  ુ રોગમા ં ફાયદો 

થાય છે. 

અ સર (૧) પટનીે  દરના ભાગમા ંપડતા ંકોઈ પણ કારના ંચાદાં  ં(અ સર)મા ં

લાવર એક અકસીર ઔષધ ુ ંકામ કર છે. તા  લાવરનો રસ સવાર ખાલી પટે 
એકાદ કપ દરરોજ િનયિમત પીવાથી અ સર સ ળૂ ં ુમટ  ય છે. (૨) હોજર , 
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તરડા ં ક શર રમા ંઅ ય  થયલાે  ંચાદાં  ં ા  સાર  ર તે ઝવુ ે છે. (૩) કાચા,ં 
પાકા,ં આથલાે  ંબોર ક બોર ુ ંઅથા ુ ંખાવાથી ક બોર ુ ંશરબત પીવાથી, કોઈપણ 
વ પે બોર ુ ંસવને  કરવાથી અ સર મટ છે. (૪) કૂ  મથીે નો ઉકાળો-કાઢો દરરોજ 
એક એક વાડક  ટલો દવસમા ં ચાર-પાચં વાર પીતા રહવાથી અ સર-પટમાે  ં
પડલા ંચાદાં  ંમટ છે. અ ય ચ ક સા સાથે પણ આ યોગ થઈ શક. (૫) િવટામીન 
સી અ સર થ ુ ંતથા તનેે વધ ુ ંઅટકાવે છે. એક સશોધનમાં  ંમા મુ પડ ુ ં છે ક 
ના શર રમા ં િવટામીન સીની મા ા સૌથી વ  ુ હોય તમને ે અ સર વધારતા 

બ ટ રયાનોૅ  ચપે લાગવાની શ તા ૨૫% ઘટ  ય છે. આથી સવારના ભોજન 
પછ  એક લાસ મોસબીનોં  રસ ક નાસપતીનો રસ લવાથીે  ફાયદો થાય છે.    

અળાઈ ગરમીમા બાળકોની ચામડ  પર ઝીણા ઝીણા દાણા  ક અળાઈઓ ટ  ં ંુ

નીકળ છે ે, તના પર ગાયે ં ુ ધ લગાડવાથી ત મટ  ય છૂ ે ે.  

અવાજ અવાજ બસીે  ય યાર (૧) ઠ મધ, બળા ં અને સાકરનો 

ઉકાળો પીવાથી લાભ થાય છે. (૨) ભોજન પછ  કાળા ંમર  ઘીમા ંનાખી ખાવાથી 
લાભ થાય છે. (૩) બહડાની છાલને ગો માૂ  ંભાિવત કર   સવાથીૂ  અવાજ ર લોૂ  
થાય છે. (૪) દસ દસ ામ આ ુ  અને લ નાુ  રસમા ં ૧ ામ િસધવ મળવીે   
દવસમા ં ણ વાર ભોજન પહલા ંધીર ધીર પીવાથી અવાજ મ રુ થઈ ય છે. 
(૫) ઘોડાવજ ુ ં ણૂ મધ સાથે લવાથીે  અવાજ ર લોૂ  બને છે અને ગમે તે કારણે 
બસીે  ગયલોે  અવાજ લૂે છે. (૬) દરરોજ રાતે જમવામા ંગોળ નાખી રાધલાં ે  ચોખા 
ખાવાથી અવાજ ર લોુ  બને છે. (૭) બાના મોરમા ંખાડં મળવીને ે ખાવાથી બસીે  
ગયે ં ુગ ં ઉઘડ છે. (૮) િ ફલા, િ ક ુ અને જવખાર ુ ં ણૂ પાણીમા ંઆપવાથી 
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બસીે  ગયે ં ુગ ં લીૂ  ય છે. (૯) કોળાનો અવલહે ( ઓુ  અ મુ ) ખાવાથી 
વરભદે મટ છે. (૧૦) ગરમ કરલા ધમાૂ  ંચપટ  હળદર નાખી રા ે પીવાથી સાદ 
બસીે  ગયો હોય તો તે ઉઘડ છે. (૧૧) ગળા પાસે વ  ુપડ ુ ં કામ લવાને ે કારણે 
વરહાિન થઈ હોય તો ં નાુ  ઠળયાનો બાર ક પાઉડર એકાદ નાની ચમચી ટલો 
લઈ મધ સાથે દવસમા ં બે ચાર વાર િનયિમત ચાટતા રહ ં.ુ (૧૨) એક કપ 
પાણીમા ંએક મોટો ચમચો ઘ  નાખી ઉકાળ  ગાળ ને પીવાથી દબાઈ ગયલોે  અવાજ 
ઉઘડવા લાગે છે. (૧૩) આકડાના લના ૩-૪ રવડામા ં૨-૩ મર  નાખી, ઝી  વાટ  ુ ં
મ મા રાખવાથી બળતરા થશ અન કફ ટો પડશં ે ે ે. પછ  થોડ  જ વારમા અવાજ ં
લી જશૂ ે. (૧૪) બોરડ ની છાલનો કકડો મ મા ંરાખી તનોે  રસ સવાથીૂ  બે- ણ 
દવસમા ંજ અવાજ ઊઘડ  ય છે. (૧૫) પા ુ ં દાડમ ખાવાથી અવાજ બસીે  ગયો 
હોય તો તે ધરુ  છે. (૧૬) વ  ુપડ ુ ંબોલવાથી ક મોૂ  પાડવાથી, ઉ ગરાથી ક 
અયો ય આહારથી અવાજ બસીે  ય તો ગરમ પાણીમા ં મી ુ ં મળવીે  દવસમા ં
પાચં-સાત વાર કોગળા કરવા તથા ફાળાૂં  ધમાૂ  ંહળદર અને ઘી નાખી િમ  કર  

પી જ ુ.ં  વર ધારવાુ  (૧) હરડ, બહડા,ં આમળા,ં હળદર અને ઠ  મધ સરખે 

ભાગે લઈ ત◌ેે માથીં  ૧૦-૨૦ ામનો ઉકાળો બનાવી, ગાળ , સવાર-સાજં કોગળા 
કરવા. ય ટ મ વટુ  ક ખદ રાવટ  સવીૂ . (૨) ઠ મધ અને આમળા ંસરખે ભાગે 
લઈ એમાથીં  ૧૦-૨૦ ામનો ઉકાળો બનાવી, સાકર મળવીે  સવાર-સાજં પીવો. 

અવાજ ર લોુ  કરવા (૧) ૧૦ ામ આ નોુ  રસ, ૧૦ ામ લ નોુ  રસ અને ૧ 

ામ િસધવ મળવીે  દવસમા ં ણ વાર ધીમે ધીમે પીવાથી અવાજ મ રુ થાય છે. 
(૨) ઘોડા જ ુ ં ણૂ મધ સાથે લવાથીે  અવાજ મ રુ થાય છે. (૩) દરરોજ રાતે 
જમવામા ંગોળ નાખી રાધલાં ે  ચોખા ખાવાથી અવાજ ર લોુ  બને છે. (૪) ફણસના 
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ઝાડની ડાળ ના છડની અણીદાર કળ ઓ વાટ  ગોળ  બનાવી મ મા ક  રાખવાથી ે ં ૂ
ગ  સાફ થઈ કઠ લ છં ં ૂ ે ે.  

અશ ત (૧)  ૧-૧ ચમચી ઠ મધ ુ ં ણૂ મધ સાથે સવાર-સાજં ચાટ  ઉપર 

એક કપ ધૂ  પીવાથી શર ર સાથે મન-મગજની શ તમા ંવધારો થાય છે. એકાદ 
અઠવા ડયામા ંજ ફરક માલમ પડ છે. (૨) કામ કરતા ંથાક  જવાય, િતનો અભાવ 
હોય, શર રમા ં નબળાઈ વતાતી હોય તો વડ ુ ં ધૂ  પતાસામા ંઆપ ુ.ં એનાથી 
દયની નબળાઈ, મગજની નબળાઈ અને શર રની નબળાઈ પણ મટ છે. (૩)  
એલચી, ખ રુ  અને ા  મધમા ંચાટવાથી અશ ત મટ છે. (૪) કોળાના ંબીની 
મ જનો આટો ઘીમા ંશકે , સાકર નાખી લા ુ બનાવી થોડા દવસો ધીુ  ખાવાથી 
અિત મહનત કરવાથી આવલીે  િનબળતા મટ છે. (૫) કોળાનો અવલહે ( ઓુ  
અ મુ ) દરરોજ સવાર ણ માસ ધીુ  ૨૦થી ૩૦ ામ ખાવાથી શર ર ુ ંવજન વધે 
છે, મોઢા પર તે  આવે છે અને અશ ત મટ છે. (૬) ઘીમા ં લીૂં  ગળુ ં  અને 
બ બે કો ળયા શીરો ખાવાથી માદગીમાથીં ં  ઊઠ ા પછ  આવલીે  અશ ત રૂ  થઈ 
જલદ  શ ત આવે છે. (૭)  દરરોજ ૨૦-૨૫ ખ રુ  ખાઈ ઉપર એક યાલો ગરમ 
ધૂ  પીવાથી થોડા દવસમા ંજ શર રમા ં િત આવે છે, બળ વધે છે, ન ુ ંલોહ  પદાે  
થાય છે અને ીણ થયે ં ુવીય વધવા માડં છે. (૮) ખ રુ  ૧૦૦ ામ અને કસિમસ 
ા  ૫૦ ામ દરરોજ ખાવાથી કલકડુ  શર રવાળા દદ મા ંન ુ ંલોહ  પદાે  થાય 
છે. નબળા શર ર તમે જ મનવાળા, ુ ંવીય ીણ થ ુ ંહોય તવાે  માણસો માટ 
દરરોજ સવારમા ં િપડખ રનોુ  ના તો કરવો ફાયદાકારક છે. (૯) ઉમરાની છાલના 
ઉકાળાથી લોહ ની ઓછપ અને શર ર ુ ં બળાપુ ુ ંમટ છે. (૧૦) સવાર-સાજં ૧૦-૧૦ 
ામ ચારોળ ના દાણા ગોળ સાથે બૂ ચાવીને ખાવાથી અશ ત રૂ  થાય છે. (૧૧) 
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ઘી ૧ ભાગ, મધ બે ભાગ, અડધો ભાગ આમલસાર ગધકં  અને જ ર જબુ  સાકર 
બરાબર િમ ણ કર  દવસમા ંબે વાર ચાટવાથી શર રમા ંતા કા લક શ ત આવે છે. 
જ રયાત જબુ  બધી વ ુ ુ ં માણ ન  કર ુ.ં (૧૨) ગાજરનો રસ પીવાથી 
અશ ત રૂ  થાય છે. (૧૩) જ યા પછ  ણ-ચાર કળા ંખાવાથી અશ ત રૂ  થાય 
છે. (૧૪) એક કપ ધમાૂ  ંએક ચમચી મધ નાખી પીવાથી અશ ત રૂ  થાય છે. 
(૧૫) ધમાૂ  ં ર ઉકાળ  તે ર ખાઈ ધૂ  પીવાથી અશ ત રૂ  થાય છે. (૧૬) 
ખ રૂ  ખાઈ ઉપરથી ઘી મળવે ે ં ુગરમ ધૂ  પીવાથી ઘામાથીં  કળુ  લોહ  વહ  
જવાથી આવલીે  નબળાઈ રૂ  થાય છે. (૧૭) સફદ ગળુ ં  ઘીમા ંશક ને ે ખાવાથી 
શાર રક નબળાઈ, ફફસાનીં  નબળાઈ અને ધા નીુ  નબળાઈ રૂ  થાય છે. (૧૮) 
મોસબીનોં  રસ પીવાથી નબળાઈ રૂ  થાય છે. (૧૯) ધમાૂ  ંબદામ, િપ તા, એલચી, 
કસર અને ખાડં નાખી ઉકાળ ને પીવાથી બૂ શ ત વધે છે. (૨૦) પાચં પશીે  ખ રૂ  
ઘીમા ંસાતળં  ભાત સાથે ખાવાથી અને અધ  કલાક ઘ લવાથીે  નબળાઈ રૂ  થાય 
છે અને વજન વધે છે. (૨૧) એક ૂ ંુ ર અને પાચં-દસ બદામ ધમાૂ  ંસાકર 
નાખી ઉકાળ ને પીવાથી લોહ ની ુ  થઈ, ગરમી મટ  શ ત વધે છે. (૨૨) ચણાના 
લોટનો મગજ, મોહનથાળ અથવા મૈ રુ બનાવી રોજ ખાવાથી તમામ કારની 
નબળાઈ રૂ  થાય છે અને શ ત આવે છે. (૨૩) ફણગાવલાે  ચણા સવાર બૂ 
ચાવીને પાચન શ ત જબુ  ખાવાથી શર ર બળવાન અને ટુ  બને છે. (૨૪) 
ઉમરાની છાલના ઉકાળાના સવનથીે  લોહ ની ઓછપ અને શર ર ુ ં બળાપુ ુ ંમટ 

છે. થાક (૧) રોજ બથીે  ચાર ર ખાવાથી થાક ઓછો લાગે છે. (૨) સફરજનના 

ઝાડની ૪ ામ છાલ અને પાન પીવાના ૨૦૦ ામ ઊકળતા પાણીમા ંનાખી ૧૦-૧૫ 
િમિનટ ધુી ઢાકં  રાખી ગાળ  લઈ, તમાે  ંલ નાુ  એક કકડાનો રસ અને ૧૦-૧૫ 
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ામ ખાડં મળવીે  પીવાથી થાક મટ છે. (૩) અિતશય થાકનો અ ભવુ  થતો હોય તો 
નારગીનીં  પશીે  સવાથીૂ  તે રૂ  થાય છે.  

અળાઈ (૧) બાની ગોટલીના ણનૂ ે પાણીમા ં કાલવી શર ર લગાડ  નાન 

કરવાથી અળાઈઓ થતી નથી અને થઈ હોય તો મટ  ય છે. (૨) આમલી ુ ં
શરબત પીવાથી ગણતર ના દવસોમા ંઅળાઈÐઝીણી ઝીણી ફો લીઓ મટ  ય છે. 
વચા માટ આમલી ુ ંશરબત બૂ ણકારુ  છે. (૩) ચામડ  પર થતી ઝીણી ઝીણી 
ફો લીથી કોઈ વાર ખજવાળં  આવે છે અને કોઈ વાર નથી આવતી. આ અળાઈ 
ારક તે પણ મટ  ય છે. કારલાનો તાજો રસ કાઢ  સહજ સોડા-બાય-કાબ 

નાખી િમ  કર  અળાઈ પર દવસમા ં ચાર-પાચં વાર મા લશ કરતા રહવાથી 
અળાઈ અ કૂ મટ  ય છે. (૪) નારગીનોં  રસ અથવા આખી નારગીં  કવીનૂ ે 
બનાવલોે  પાઉડર અળાઈવાળા ભાગ પર લગાડવાથી થોડા જ દવસોમા ં ઈુ  
અસરની મ અળાઈ મટ છે. (૫) પીપળાની છાલને બાળ  તનીે  ભ મ શર ર 
લગાડવાથી ક તનીે  છાલની ભ મ પાણીમા ંઓગાળ  તનાથીે  નાહવાથી અળાઈ થતી 
નથી. (૬) સવાર-સાજં નાહ ને શર ર પર શખં ુ લગાવવાથી અળાઈ થતી નથી.  

ગ જકડાવા ં (૧) સાથળ, િનતબં અને કમરનો ભાગ જકડાઈ ગયો હોય તો 

અરણી અને કરજનોં  ઉકાળો અડધા કપ ટલો સવાર-સાજં પીવો તથા સહન થાય 
એવા અ◌ા ગરમ ઉકાળા ુ ં ઃખાવાુ  પર  િસચન કર ુ.ં (૨) વા થીુ  જકડાયલાે  ગ 
પર રાઈની પોટ સ કર  બાધવાથીં  અથવા તે ં ુ લા ટર મારવાથી ફાયદો થાય છે.  
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ડકોષનો સોજો  (૧) ચણાનો લોટ પાણીમા ંરગડ  મધ મળવીે  લગાડવાથી 

ડકોષનો સોજો મટ છે. (૨) િસધવ ુ ં ણૂ ગાયના ઘીમા ંસાત દવસ ધીુ  લવાથીે  
ડ માૃ  ંફાયદો થાય છે. (૩) ડકોષની માૃ્  ંકા ુ ંપપૈ ુ ંછોલી અડ ુ ંકાપી બી 

કાઢ  નાખી જનન યે  સ હત ષણૃ  ઉપર યવ થત બાધીં  દ ં.ુ ઉપરથી કપ ુ  ં
લપટે  લો તો ચાલે. દરરોજ રા ે તીૂ  વખતે અ◌ા યોગ કરવો વ  ુઅ ળુ ૂ  રહ 
છે. બી  કોઈ દવા લવાનીે  જ ર રહતી નથી. (૪)  તમા નાુ  પાનને શીલારસ 
ચોપડ  વધરાવળ પર બાધવાથીં  બ-ેચાર દવસમા ં ડ ૃ  મટ છે. 

તઃ ર ત ાવ  શર રની દરના કોઈ પણ અવયવમાથીં  લોહ  નીકળ ુ ં

હોય તો કોળાનો રસ લવાથીે  લાભ થાય છે. 

આધાશીશી  (૧) આ ુ  અને ગોળની પોટલી બનાવી તનાે  રસના ંટ પા ંનાકમા ં

પાડવાથી આધાશીશીમા ં ફાયદો થાય છે. (૨) ગાજરના પાનની બનેં બા એુ  ઘી 
ચોપડ , ગરમ કર , તનોે  રસ કાઢ , એક એક ટ ુ ંરસ કાન તથા નાકમા ંનાખવાથી 
આધાશીશી મટ છે. (૩) તમા માુ  ંપાણી મળવીે  કપડાથી ગાળ  તનાે  ંબે ટ પા ંનાકમા ં
નાખવાથી અને તાળવા ઉપર તે ં ુથો ુ  ંપાણી ચોળવાથી આધાશીશી મટ છે. (૪)  
ધનાૂ  માવામા ંસાકર મળવીને ે ખાવાથી આધાશીશી મટ છે. (૫) ા  અને ધાણા 
ઠડાં  પાણીમા ં પલાળ  રાખી, મસળ , ગાળ  પીવાથી આધાશીશી મટ છે. (૬) 
લસણની કળ ઓને પીસી કાનપ ી પર લપે કરવાથી આધાશીશી તા કા લક મટ છે. 
(૭) લસણના રસના ંટ પા ંનાકમા ંપાડવાથી આધાશીશી મટ છે. (૮) લીલા ંકાચા ં
મફળને જરા પાણી સાથે પ થર પર ઘસી સવાર કપાળ પર યા ંદદ થ ુ ંહોય 
યા ંલપે કરવાથી બે- ણ કલાકમા ંજ આધાશીશી મટ  ય છે. (૯)  ઠનૂં ે પાણીમા ં
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ક ધમાૂ  ંઘસી ન ય લવાથીે  અને લપે કરવાથી આધાશીશી મટ છે. (૧૦) હગને 
પાણીમા ંઘોળ  નાકમા ંટ પા ંપાડવાથી આધાશીશીમા ંરાહત થાય છે. (૧૧) ગાય ુ ં
ઘી દવસ દરિમયાન ટલી વાર ઘીૂં  શકાય તટલીે  વાર ઘતાૂં  ંરહવાથી 
આધાશીશી મટ છે. ગાયના ઘીમા ંસાકર નાખી ન ય લવાથીે  પણ આધાશીશી 
મટ છે. (૧૨) આ નોુ  તાજો રસ ગાળ  બે- ણ કલાક નાકમા ંબ બે ટ પા ં કતાૂ  
રહવાથી આધાશીશી મટ છે. એનાથી નાકમા ં થોડ  પીડા થશે પરં  ુ પ રણામ 
આ ય રકે  હોય છે. (૧૩) ધમાૂ  ંસાકર મળવીે  નાકમા ંટ પા ં કવાથીૂ  આધાશીશી 
મટ છે. (૧૪) વાવડ ગ અને કાળા તલ ુ ં ણૂ ઘવાથીૂં  આધાશીશી મટ છે. (૧૫) 
સવાર ગરમ જલબી ક માલ ડા ખાવાથી આધાશીશી ચડતી નથીે ુ . (૧૬) િપ થી 
થયલીે  આધાશીશીમા ં દહ , છાસ, કઢ , આથાવાળા પદાથ  અને ટામટાે  ંબધં કર  
શખભ મં , કપદભ મ, તભ મુ  એક એક ામમા ં બે ામ ક રકાચલીુ ુ ં ણૂ 
મળવીે  દવા ટલી જ ખાડં(પાચં ામ) નાખી ખાલી પટે સવાર-સાજં પાણી સાથે 
લે ં.ુ િપ વધક આહારિવહાર કાયમ માટ છોડ  દવો. 

આફરો  (૧) ૨૫ ામ મથીે  અને ૨૫ ામ વાુ  તાવડ  પર થોડા ં શકે , 

અધકચરા ંખાડં , ૫-૫ ામ લવાથીે  વા ,ુ મોળ, આફરો, ઉબકા, ખાટા ઘચરકા અને 
ઓડકાર મટ છે. (૨) ૪૦૦ િમ.લ. ઊકળતા પાણીમા ં૨૫ ામ ઠંૂ ં ુ ણૂ નાખી ૨૦-
૨૫ િમિનટ ઢાકં  રાખ ુ.ં ઠં ુ થયા બાદ વ થી ગાળ  ૨૫થી ૫૦ ામ ટ ુ ંપીવાથી 
પટનોે  આફરો, ઉદર ળૂ મટ છે. (૩) ૫૦૦ ામ પાકા ં ં  ુલઈ તનોે  રસ કાઢવો. 
એને કપડાથી ગાળ  છ ા ભાગે બાર ક વાટ ં ુ િસધવ મળવે ં.ુ એને શીશીમા ંભર  
મજ તૂ ચૂ માર  એક અઠવા ડયા ધીુ  રાખી કાવાથીૂ  ં ુ વ તૈયાર થાય છે. 
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આ ં ુ વ ૫૦-૬૦ ામ દવસમા ં ણ વાર પીવાથી આફરો મટ છે. (૪)  
યફળ ુ ંએકબે ટ પા ંતલે  ખાડં અથવા પતાસામા ંમળવીે  ખાવાથી આફરો તથા 

ઉદર ળૂ મટ છે. (૫) ું અને િસધવ સરખે ભાગે લઈ, લ નાુ  રસમા ંસાત 
દવસ પલાળ  રાખી, કવીૂ , ણૂ કર  સવાર-સાજં લવાથીે  આફરો મટ છે, તમે  જ 
પાચન શ ત બળવાન બને છે. (૬)  ુ ગંળ ના રસમા ંશકલીે  હગ અને મી ુ ં મળવીે  
પીવાથી આફરો મટ છે. (૭)  તજ લવાથીે  આફરો મટ છે. (૮) પટમાે  ં બૂ આફરો 
ચડ ો હોય, પટે લીને ઢોલ ુ ંથ ુ ંહોય, પટમાે  ં ુ :ખાવો થતો હોય તો ટ નીૂં  
આ બાુ ુ અને પટે ઉપર હગનો લપે કરવાથી થોડ  જ વારમા ં મટ છે. (૯) 
લિવગના તલનાે  ંબે- ણ ટ પા ંખાડં ક પતાસામા ંલવાથીે  પટનોે  આફરો મટ છે. 
(૧૦) લસણ, ખાડં અને િસધવ સરખા ભાગે મળવીે , ચાટણ કર , તમાે  ં બમ ુ ં
થી વે ં ુઘી મળવીે  ચાટવાથી આફરો મટ છે. (૧૧) લ  ુઆ ુ  ંકાપી બે ફાડ કર  
ઉપર થોડ  ઠંૂ અને િસધવ નાખી ગારા પર કૂ  ખદખદાવી રસ સવાથીૂ  
આફરો મટ છે. (૧૨) વ રયાળ  ચાવીને ખાવાથી અને તનોે  રસ ઉતારતા રહવાથી 
ઉદર ળૂ અને અ◌ાફરો મટ છે. (૧૩) વ રયાળ ુ ં ૪-૫ ામ ણૂ પાણી સાથે 
લવાથીે  આફરો મટ છે. (૧૪) વા થીુ  ગડબડ રહતી હોય અને પટે  લી ગ ુ ંહોય તો 
મોટ  એલચીના ૧ ામ ણમાૂ  ં.૧૬ ામ શકલીે  હગ મળવીે , લ નાુ  રસમા ંકાલવી 
ચાટ  જ ુ.ં એનાથી વા  ુઅ લોમુ  થાય છે અને બસીે  ય છે. (૧૫) સરગવાના 
ફાટમાં  ં હગ અને ઠંૂ મળવીે  પીવાથી આફરો મટ છે. (૧૬)  હગ, છ કણી ક સચળં  
નાખી ગરમ કર ં ુતલે પટે  પર ચોળવાથી અને શકે  કરવાથી પટનોે  આફરો મટ છે. 
(૧૭)  પટે પર હ ગ લગાવવાથી તથા હ ગની ચણા વડ  ગોળ ને ઘી સાથે ગળ  
જવાથી આફરો મટ છે. (૧૮) છાસમા ં ુ અને િસધવ અથવા સચળં  નાખીને 
પીવાથી પટે લ ુ ંનથી. (૧૯) સચળં  અને સોના ખીુ  ખાવાથી વા નોુ  ગોળો મટ 
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છે. (૨૦) ભોજન પછ  પટે  ભાર લાગે તો ચાર-પાચં એલચીના દાણા ચાવીને ઉપર 
લ ુ ુ ંપાણી પીવાથી પટે હલ ુ ં લાગશે. (૨૧) સવાર-સાજં ૩ ામ િ ફળા ણૂ 
પાણી સાથે લવાથીે  પ થર ુ ંપટે  મખમલ ુ ંનરમ થઈ ય છે. (૨૨) આ ુ  
અને લ નોુ  રસ પાચં પાચં ામ અને ણ કાળા ંમર નો પાઉડર દવસમા ં ણ 
વખત લવાથીે  ઉદર ળૂ મટ છે. (૨૩) ૨૫૦ ામ પાણી ઉકાળ  ૧ ામ લિવગનો 
પાઉડર નાખી દવસમા ં ણ વાર ગરમ ગરમ પીવાથી પટે લી ગ ુ ંહોય તો ધીર 
ધીર બસીે  ય છે. (૨૪) લિવગના તલનાે  ંબે- ણ ટ પા ંખાડં ક પતાસામા ંલવાથીે  
પટનોે  આફરો મટ છે. (૨૬) લસણ, ખાડં અને િસધવ સરખા ભાગે મળવીે , ચાટણ 
કર , તમાે  ંબમ ુ ંથી વે ં ુઘી મળવીે  ચાટવાથી આફરો મટ છે. (૨૭) મર નો ફાટં 
બનાવી પીવાથી અથવા ઠંૂ, મર , પીપર, હરડના ણનૂ ે મધમા ંમળવીે  ચાટવાથી 
અપચો અને આફરો મટ છે. (૨૮)  ંઅને હરડ ં ુસમભાગે ણૂ લવાથીે  આફરો 
મટ છે. (૨૯) ૧ ભાગ હગ, ૨ ભાગ ઘોડાવજ, ૫ ભાગ કો ુ ં, ૭ ભાગ સા ખાર અને 
૯ ભાગ વાવડ ગ ુ ં ણૂ બનાવી બરાબર િમ  કર  પાણીમા ંલવાથીે  આફરો મટ છે. 
(૩૦) દ નાના ંપાન, લસણ અને મર ને ભગાે  ંકર  ચટણી ુ ંબનાવી પાણી સાથે 
લવાથીે  પટમાે  ં બૂ આફરો આ યો હોય, વા ટ ન થતી હોય તો તે મટ છે. (૩૧) 
લ ના રસમા યફળ ઘસીન ચાટવાથી આફરો મટ છુ ં ે ે. યફળન લ ના રસમા ે ંુ
લસોટ ન પણ પી શકાે ય. (૩૨) આફરો ચડતો હોય તો હલકો આહાર લવોે , અન એક ે
એલચીના દાણા શકલા અજમા સાથ ખાડ  ફાળા પાણી સાથ જ યા પછ  બ કલાક ે ે ં ં ે ેૂ
ફાક  જવાથી રાહત થાય છે. સવાર-સાજ ચાલવા જં ં.ુ 

આમ (૧) ં ડ નાુ  ં મળાુ  ંપાનનો ૧૦ ામ રસ ૩ ામ મધ મળવીે  દવસમા ં

ણ વાર લેવાથી આમ મટ છે અને લોહ  પડ ુ ંહોય તો બધં થાય છે. (૨)  ધાણા 
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અને વ રયાળ નો ઉકાળો લવાથીે  શર રમા ંરહલો આમ બળ  ય છે. એનાથી દાહ, 
તરસ, નીૂ  બળતરા પણ રૂ  થાય છે, વળ  પરસવોે  થઈ આમજ ય તાવ ઉતર  
ય છે. (૩) વ રયાળ નો અક લવાથીે  આમ ુ ંપાચન થાય છે. (૪) વગણ આમ 

મટાડ છે. (૫) ર ગણા ંઅને ટામટાે ં ં ુ પૂ બનાવી પીવાથી આમ ુ ંપાચન થાય છે. 

(૬) શર રમા ંખોરાકનો કાચો રસ-આમ ઉ પ  થઈ વા નોુ  કોપ 
અને વાત યાિધઓ કર છે, તે આમને ઠનાૂં  ઉકાળા સાથે લીધલે 
એર ડં  ુજ મા  મટાડ છે.  (૭)  રણનાૂ  કદં  કવીૂ  ણૂ કર , ઘીમા ંશકે  

સાકર નાખીને ખાવાથી આમ મટ છે. (૮)  ગળ નુ ં ે પ થર ઉપર બાર ક વાટ ને બે-
ચાર વાર પાણીથી ધોઈ, દહ  મળવીે  દવસમા ં ણ વાર ખવડાવવાથી આમ અને 
લોહ ના ઝાડા બધં થાય છે. (૯) અ◌ામ એટલે કા ુ,ં પ યા વગર ુ ંઅ -અ◌ાહાર, 
 લાબાં  વખતે શર રમા ંઅનકે  િવકારો જ માવે છે. આ ુ  અને ઠંૂ અ◌ામના પાચન 

માટ ઉ મ છે. અ◌ા ુ  મળને ભદનારે  તથા વા  ુઅને કફના રોગોને મટાડનાર છે. 
મદા નં , કટ ળૂ, અ ણ, અિતસાર, સ હણીં , િશર: ળૂ, અ ચુ , મોળ અ◌ાવવી 
અ◌ા બધા રોગો અ◌ામમાથીં  જ મે છે. મને અ◌ામની તકલીફ હોય તમણે ે જ યા 
પહલા ંલ  ુ િનચોવી અ◌ા ુના કડાૂ  બૂ ચાવીને ખાવા જોઈએ. (૧૦) ૨૦૦ ામ 
આ ુ  છોલી ચટણી બનાવી ૨૦૦ ામ ઘીમા ંશકવીે . શકાઈને ે લાલ થાય યાર એમા ં
૪૦૦ ામ ગોળ નાખી શીરા વો અવલહે બનાવવો. આ અવલહે( ઓુ  અ મુ ) 
સવાર-સાજં ૧૦-૧૦ ામ ટલો ખાવાથી અ નમાં , ઉદરવાત, આમ ૃ , અ ચુ  
અને કફ ૃ  મટ છે. તાનુ ે ખવડાવવાથી તે ખોરાક સાર  ર તે લઈ શક છે. (૧૧) 
બે દવસ મા  ઠંૂ ક આ નાુ  કડાૂ  અને લ  ુનાખલે  મગના પાણી પર રહવાથી 
શર ર િનરામ બને છે. આ પછ  એક ચમચી ઠંૂ, પા ચમચી અજમો, એક ચમચી 
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ગોળ અને ણ ચમચી ગાય ુ ંઘી િમ  કર  દરરોજ સવાર અને સાં  ચાટ  જવાથી 
પાચન શ ત ધરુ  છે.   

 આમજ ય ળૂ  લસણ ૮૦ ામ, એર ડં ં ુ૫ ામ, િસધવ ૩ ામ અને 

ઘીમા ંશકલીે  હગ ૧ ામ બાર ક ટંૂ  રોજ ૧૦-૧૦ ામ લવાથીે  આમજ ય ળૂ મટ 
છે. 

આમ વર  મીઠાને તવી પર લાલ રગં ં ુથાય યા ં ધીુ  શકે , ફાળાુ ં  ગરમ 

પાણીમા ં૫ ામ ટ ુ ંલવાથીે  આમ વર મટ છે. 

આમદોષ મને ઝાડો કાયમ ચીકણો, અ◌ામદોષવાળો અને પાણીમા ં બીૂ  ય 

તવોે  થતો હોય, ઝાડો ભાર તકલીફથી ઉતરતો હોય તો અ◌ા ુ  અથવા ઠંૂ નાખી 
ઉકાળે ં ુપાણી રોજ નરણા કોઠ ૧-૨ લાસ પીવાની ટવ રાખો. 

આમવાત (૧) લસણની ૫ ામ કળ ઓ ઘીમા ં તળ ને રોજ ભોજન પહલા ં

ખાવાથી આમવાત મટ છે. (૨) ૧૦૦ ામ ખ રુ  પલાળ  રાખી, મસળ , ગાળ ને 
પીવાથી આમવાત પર ફાયદો થાય છે. (૩)  આ નોુ  ૧૦ ામ રસ અને લ નાુ  ૧૦ 
ામ રસમા ં૧.૫ ામ િસધવ મળવીે  સવાર પીવાથી આમવાત મટ છે. (૪)  એક 

સાર  સોપાર  રા ે પાણીમા ંપલાળ  રાખી, સવાર વાટ , નીૂ  આમલીનો ડો ક ક 
કર  તમાે  ંવાટલી સોપાર  મળવીે  ગોળ  કર  ગળ  જવાથી અને ઉપરા- ઉપર  થો ુ  ં
ગરમ પાણી પીવાથી રચ લાગી આમવાત મટ છે. (૫) એરડં ં ુમગજ અને ઠંૂ 
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સરખા ભાગે લઈ તમાે  ંતટલીે  જ ખાડં નાખીં  ગોળ ઓ બનાવી આમવાતમા ંસવાર 
લવાથીે  ફાયદો થાય છે. (૬) દર ચાર કલાક લ નોુ  ૬૦-૬૦ ામ રસ આપવાથી 
આમવાત મટ છે. (૭) મથીે  અને ઠંૂ ં ુ ૪-૪ ામ ણૂ સવાર-સાજં ગોળમા ં
મળવીને ે થોડા દવસ ધીુ  લવાથીે  કબ જયાત રૂ  થાય છે અને ય તૃ  બળવાન 
બને છે. (૮) મોટા કાચા પપૈયા પર ઊભા ચીરા કર , તમાથીે ં  ટપક ુ ં ધૂ  ચનાઈ 
માટ ની રકાબી ક યાલામા ંઝીલી લે ં.ુ તનેે તરત જ તડકામા ં કવીૂ  સફદ ણૂ 
બનાવી સારા ચવાૂ ળ  કાચની શીશીમા ંભર  લે ં.ુ આ ણૂના સવનથીે  આમવાત 
અને તરડાના રોગો મટ છે. એનાથી અપચો અને અ લિપ  પણ મટ છે. (૯) 
અ◌ામવાતમા ંસાધસાધામાં ે ં  ંસોજો અ◌ાવે છે, મૂ ંુ પાક ુ ંહોય તવીે  વદનાે  થાય છે, 
અ◌ા  એક સાધામાં  ં તો કાલે બી મા,ં કોઈને એકમા ં તો કોઈને સવ સાધામાં  ં
ઃખાવોુ  થાય છે. એના ઉપાય માટ ધાણા, ૂઠં અને એરડાનાં  ળૂ સરખા વજને લઈ 
અધકચરા ખાડં  બાટલી ભર  લવીે . બે લાસ પાણીમા ંએક ચમચી કૂો નાખી 
બરાબર ઉકાળ ુ.ં યાર એક કપ ટ ુ ંબાક  રહ યાર ઉતાર , ઠં ુ પાડ , ગાળ ને 
પી જ ુ.ં અ◌ા ઉકાળો સવાર-સાજં એકાદ મ હનો પીવો જોઈએ. (૧૦) રોજ સવાર 
૧૦૦ ામ પાણીમા ં૨ ામ ઠંૂ ં ુ ણૂ નાખી ધીમા તાપે ઉકાળ  એક મોટો ચમચો 
દવલે નાખી હલાવીને નરણા કોઠ પી જવાથી આમવાતમા ંફાયદો થાય છે. (૧૧) 
નગોડના પાનન વરાળથી બાફ  તનો રસ કાઢ  દવલ સાથ લવાથી આમવાત મટ ં ે ે ે ે ે
છે. (૧૨) િસહનાદ ગળૂ  હરડ, બહડા અન આમળા દરક ં ે ં ૧૨૦ ામન અધકચરા ે ં
ખાડ  દોઢ લીટર પાણીમા ઉકાળો કર  ગાળ  તમા ં ં ે ં ૪૦ ામ ગધક અન ં ે ૧૬૦ ામ 
દવલે(એર ડં )ુ ઉમર  ગરમ કર  પાક બનાવવોે . ગોળ  બની શક તવો પાક થાય ે
એટલ ચણાના દાણા વડ  ગોળ ઓ વાળવીે . એન િસહનાદ ગળ કહ છે ૂ ે. બે-બ ે
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ગોળ  સવાર-સાજ લવાથી આમવાત સ હત બધા જ વા ના રોગોં ે ુ , ઉદરરોગો વગર ે
મટ છે.  

આમવાતનો સોજો  વડ ુ ં ધૂ  લગાડવાથી આમવાતના સો મા ંઆરામ 

થાય છે, અને ઃખાવોુ  મટ છે. 

આમાિતસાર  (૧) મથીે ં ુ ચાર-ચાર ામ ણૂ સવાર-સાજં મ ામા ં મળવીે  

લવાથીે  આમાિતસાર મટ છે. (૨) વ રયાળ નો ઉકાળો કર  પીવાથી અથવા ઠંૂ અને 
વ રયાળ  ઘીમા ંશકે , ખાડં , તનીે  ફાક  મારવાથી આમ ુ ંપાચન થાય છે, તમે જ 
આમાિતસારમા ં ફાયદો થાય છે. (૩) ઠંૂ, ુ અને િસધવ ુ ં ણૂ તા  દહ ના 
મઠામા ંભોજન બાદ પીવાથી નાુ  અિતસારનો મળ બધાયં  છે, આમ ઓછો થાય છે 
અને અ પાચન થાય છે. (૨) ઠંૂ ૫ ામ અને નોુ  ગોળ ૫ ામ મસળ  રોજ 
સવારમા ંખાવાથી આમાિતસાર, અ ણ, અને ગસૅ  મટ છે. 

આથરાઈટ સ (૧) રોજ બે ચમચી ઑલવ ઑઈલ લવાથીે  અને રોજ ણ 

અખરોટ ખાવાથી ઓ ટઓ આથરાઈટ સ અને મટોઈડુ ૅ  આથરાઈટ સના ઃખાવામાુ  ં
ઘણી રાહત મળે છે. (૨) શળુ  દરતીુ  ઉપચારક કળા ંઅને સફરજન આ બે ફળોના 
યોગ કરાવી આથરાઈટ સમાથીં  દદ ને તુ  અપાવી શક છે. (૩) દરરોજ સવાર, 

બપોર, સાજં ૧-૧ મોટો ચમચો મધ િનયિમત ચાટવાથી આથરાઈટ સ, ગાઉટ તથા 
અ ય સાધાનાં  રોગો મટ છે, કમ ક મધ આપણા શર રમા ંએકઠો થયલોે  રકુ  
એિસડ ઝડપથી બહાર ફક  દ છે.  
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આથરાઈટ સમા ં પર  આથરાઈટ સ ધરાવતા દરક દદ ન દો દો ે ુ ુ

આહાર માફક આવ છે ે. આથી બધા જ દદ ઓ માટ કોઈ સવસામા ય આહાર િનિ ત 
કર  શકાય ન હ. વ  વજન ધરાવતા આથરાઈટ સના દદ ઓમા દદની તકલીફ વ  ુ ું
જોવા મળ છે ે. શર રમા સોજો ઉ પ  કરનાર દરક આહાર ય આથરાઈટ સના ં
દદનો મલો લાવી શક છુ ે. લોહ મા ર ન ત વ ભળ ં ેુ તવા આ કોહોલ પણ ે
આથરાઈટ સન િવષમ બનાવ છે ે ે. આથી આ દદ ઓએ વજનન સમતોલ રાખતો ે
પોષક યથી ભર ર આહાર લવો જોઈએુ ે . એલજ  હોય તવી વ ઓ િસવાયની ે ુ
તન માફક આવતી તમામ ચીજો ખાવી જોઈએે . તમા ુ, પાન અન દાુ ે -

આ કોહોલ સદતર બધ કરવા જોઈએં ં ં . ફળો અન શાકભા નો ઉે પયોગ વ  કરવો ુ
જોઈએ.  

કડ -ખચ (૧) દરરોજ સવાર, બપોર, સાજં પાચં રિત ગોરોચન ણૂ 

લાબજળુ  સાથે લવાથીે  કડ  મટ છે. ગોરોચન ણૂ બૂ મ ુ ં હોય છે તથીે  
અસલી મળવે ં ુ કલુ  હોય છે. લાબાં  દવસો ધીુ  યોગ કરવો પડ છે. (૨) 
પાણીમા ંપલાળ  રાખલાે  ંઅર ઠાના પાણીના ંથોડા ંથોડા ંટ પા ંનાકમા ં કતાૂ  રહવાથી 
કડ ત ય ત તરત જ ભાનમા ંઆવવા લાગે છે. આ જ યોગ કરતા રહવાથી 
કડ નો રોગ મટ  ય છે. એની કોઈ આડઅસર નથી.  

ખ િવષ ે  ખ આવવી (૧) લ  ુ અને લાબજળુ ુ ં સમાન મા ામા ં

િમ ર્ણ કર  એક એક કલાકના તર ખોમા ં જવાથી અને હળવો શકે કરવાથી 
એક જ દવસમા ંઆવલીે  ખોમા ંરાહત થઈ ય છે. (૨) એક ચપટ  ુ  ફટકડ ને 
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બે ચમચા લાબજળમાુ  ંબરાબર ટંૂ -વાટ  એકબે ટ પા ંથોડ  થોડ  વાર ખમા ં
જતા રહવાથી ખ આવવાનો ચપીે  રોગ(ક ટવાઈટ સ) ધીર ધીર રૂ  થવા 

લાગે છે. (૩) ઘટ ના ધના પોતા ખ પર કવાથી આવલી ખ મટ  ય છે ં ં ૂ ે ેૂ .   
ખોની પીળાશ& †÷ÉmÉà »ÉÚlÉÒ÷ ´ÉLÉlÉà +à†Å÷Êeô«ÉÖÅ +oÉ´ÉÉ 

©ÉyÉ +ÉÅLÉÉà©ÉÉÅ +ÉÅWð´ÉÉoÉÒ÷ »É£àíqÒö÷ ´ÉyÉà Uàï. ખોની 
બળતરા  (૧) ગાય ુ ંમાખણ ખો પર ચોપડવાથી બળતરા મટ છે. (૨) ખો 
બ બળતી હોયૂ , લાલ રહતી હોય તો લાબજળના ટ પા નખવાથી લાભ થાય છં ં ેુ . 

(૩) ખો ૂ  ય, લાલ થઈ ય, બળે, તમાે  ંખટકો થાય તો વડની છાલના 
ઉકાળાથી ખો ધોઈ ખમા ંવડના ધનાૂ  ંટ પા ં કવાૂ .ં (૪) ૨૦ ામ ા ને રા ે 
પાણીમા ંપલાળ  રાખી સવાર મસળ , ગાળ , સાકર મળવીે  પીવાથી ખોની ગરમી 
અને બળતરા મટ છે. ખોની લાલાશ (૧) +ÉÅ¥ÉÉ³É{ÉÉ ~ÉÉiÉÒ÷oÉÒ÷ 
+ÉÅLÉ yÉÉà´ÉÉoÉÒ÷ +oÉ´ÉÉ NÉÖ±ÉÉ¥ÉWð³ {ÉÉLÉ´ÉÉoÉÒ÷ ±ÉÉ§É 
oÉÉ«É Uàï. (૨) મફળના પાનની પોટ સ બનાવી રા ે તીૂ  વખતે ખ ઉપર 
બાધવાથીં  ખો ુ ંદદ મટ છે. (૩) હળદરનો ગાગડોં  વરનીુ ે  દાળમા ંબાફ , છાયડં  
કવીૂ , પાણીમા ંઘસી યા તૂ  પહલા ંબે વાર ખમા ં જવાથી ખોની રતાશ 

મટ છે. (૪) બળાના પાણીથી ખ ધોવાથી અથવા લાબજળુ  નાખવાથી લાભ 
થાય છે. (૫) મફળના પાનની પોટ સ બનાવી રા ે તીૂ  વખતે બાધવાથીં  
ખો ુ ંદદ મટ છે. સોજો અને વદનાે  રૂ  થાય છે. (૬) ખ લાલ રહતી હોય તો 
ઠ મધનો કડોૂ  પાણી સાથે ચદનનીં  મ ઘસી, નો ફાયો બનાવી ખ બધં કર  

ઉપર કૂ  દવો. યા ં ધીુ  રાખી શકાય યા ં ધીુ  રાખવાથી અને દરરોજ યોગ 
કરતા રહવાથી ખની લાલાશ જતી રહ છે. ખો ુ ંતજે  (૧) હગ મધમા ંમળવીે , 
ની દવટે બનાવી, સળગાવી, કાજળ પાડ , એ કાજળ ખમા ં જવાથી ન ાવે  
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બધં ઈ્ ખો ુ ંતજે  વધે છે. (૨) rºtV¤tlt ºtK-ath d{tb åËKobtk yuf abae b" અને yuf abae 

dtgLþk De bu¤Jelu  htus ht;u Mþ;t vnujt atxe s ુ ંk. yt «gtud SJlCh કર  શકાય. એનાથી  ytkFtuLþk 

તજે J"u Au ylu ખો ુ ંhûtK થાય છે. (૩) પ યા દ વાથના િનયિમત સવનથી ખના ે
રોગો મટ છ અન ખ  તજ પણ વધ છે ે ં ે ે ેુ . (૪) ગાયના તા  ધના પોતા ખ ૂ ં ં
પર કવાથી ખો  તજ વધ છૂ ં ે ે ેુ . (૫) પગન તળય ગાય  ઘી ે ે ંુ ૧૫ થી ૨૦ િમિનટ 
િનયિમત ર ત ઘસવાથી ખો  તજ વધ છે ં ે ે ેુ . ખોને »´ÉSUï †÷ÉLÉ´ÉÉ „ÉÖÅ 

Hí†÷„ÉÉà? ÷(૧) દરરોજ સવાર ઊઠતાનીં  સાથે ઠડાં  પાણીથી ખ સાફ કરવી. 
(૨) ફટકડ  લોખડનાં  પા મા ંગરમ કર  લાવી, ઝીણી વાટ  લાબજળમાુ  ંક મધમા ં
મળવીે  એના ંટ પા ં ખમા ંનાખવાથી ખ એકદમ વ છ થઈ ય છે. ખની 
સભાળં  અને સારવાર માટ કટલાકં ચૂનો અને ઉપચાર અહ  આ યા છે. દવસમા ં
યાર પણ સમય મળે યાર બ ણે  વાર ઠડાં  પાણીની છાલકો મારવાથી ખ ુ ંતજે  
વધે છે. ગરમીના દવસોમા ં લાૂ  પગે ાયં પણ જ ુ ં ન હ, કમ ક ગરમી 
લાગવાથી ખને કશાનુ  થાય છે. શીષાસન અને િનયિમત યાયામ કરવો. રા ે 
તીૂ  વખતે રમોૂ  જવો અથવા િ ફળાની ફાક  ધૂ  સાથે લવીે . થી કબ જયાત 

ન રહતા ં ખની ગરમી મટ  ય છે. બળતરામા ંપણ રાહત થાય છે. નાકથી પાણી 
પણ પી શકાય. રા ે વીજળ ની બ ીએ વ  ુન વાચં ં.ુ  ખ ુ :ખવી (૧) ગાયના 
ધમાૂ  ં  પલાળ  તનીે  ઉપર ફટકડ ની કૂ  છાટં  ખો પર બાધવાથી ુ :ખતી 
ખો મટ છે. (૨) ચાર-પાચં બદામ રા ે પાણીમા ંપલાળ  સવાર છોલીને બૂ 

ચાવીને ખાવી. અ◌ા પછ  થોડ  વાર એ બદામ પલાળે ં ુપાણી પણ પી જ ુ.ં યોગ 
િનયિમત કરવો અને એક પણ દવસ ખાલી જવા દવો ન હ. થોડા જ દવસોમા ં
અ◌ા◌ંખો ઃખતીુ  બધં થઈ જશે. (૩) ખોને બૂ મ પહ ચવાને લીધે ખો 
ઃખતીુ  હોય તો આ નોુ  રસ કપડાથી ગાળ  બ બે ટ પા ં કવાથીૂ  મટ છે. 
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શ આતમા ં એનાથી ખમા ં બળતરા થશે, પરં  ુ પછ થી રાહત માલમ પડશે.  
ખના રોગો  દરરોજ રા ે એક ચમચો િ ફળા ુ ં ણૂ ઠડાં  પાણીમા ં પલાળ  

સવાર િનતયા પાણીને ગાળ  ખમા ંનાખ ુ.ં નીચે  ણનોૂ  રગડો વધે તે પી 
લવાથીે  પટે અને ખના કોઈ જ રોગ થતા નથી. થયા હોય તો મટ  ય છે. 
ખના ં લા ં  (૧) સાકર સવાર-સાજં જતા રહવાથી થોડા જ દવસોમા ં ખના ં
લા ં મટ છે. નાૂ  ં લા ં મટતા ં વ  ુ સમય લાગે છે. (૨)  હળદરને સોળગણા 
પાણીમા ંઉકાળ , બવડે  વાળલાે  કપડા વડ ગાળ , શીશીમા ંભર , તનાે  ંબ બે ટ પા ં
દવસમા ંબે વાર ખમા ંનાખવાથી ઃખતીુ  ખના ં લા ંમટ છે. (૩) હળદરનો 
ગાગડોં  વરનીુ ે  દાળમા ંબાફ , છાયડં  કવીૂ , પાણીમા ંઘસી યા તૂ  પહલા ંબે વાર 
ખમા ં જવાથી ધોળા ં લા ંમટ છે. (૪)  ખમા ં  ુપડ ુ ં હોય તો વડના 
ધમાૂ  ંમધ અને ક રુ ટંૂ  જણ ુ ંબનાવી ખમા ં જ ુ.ં (૫) ગળ નોુ ં  
૨૫૦ ામ રસ કાઢ , તમાે  ંકપ ુ  ંપલાળ , છાયડં  કવીુ , તે કપડાની દવટે બનાવી, 
તલના તલમાે  ંસળગાવી, કાજળ-મશ પાડ  ખમા ં જવાથી  ૂમટ છે. ખની 
જણી (૧) હળદર અને લવ ગને પાણીમા ંઘસીને અથવા ચણાની દાળને વાટ ને 

પાપણં  પર લગાડવાથી ણ દવસમા ં જણી મટ  ય છે. (૨) મર  પાણીમા ંઘસી 
જણી ઉપર લપે કરવાથી જણી જલદ  પાક ને ટ  ય છે. ખની ખજવાળં  

દાડમના તા  રસના ંચાર-પાચં ટ પા ં દવસમા ંચારક વખત થોડા દવસ કતાૂ  
રહવાથી ખની ખજવાળં  મટ છે. ખની ગરમી  (૧) ખે ઠં ુ પાણી છાટવાથીં  
ખોની ગરમી રૂ  થાય છે અને ખો ુ ંતજે વધે છે. (૨) દાડમના દાણાનો રસ 
ખમા ંનાખવાથી ખોની ગરમી મટ છે. ખ ુ ંતજે  (૧) લ નાુ  રસનો સતત 

ઉપયોગ કરવાથી ખ ુ ંતજે  વધે છે. (૨) િ ફળાના ૩-૪ ામ ણમાૂ  ં૧ ચમચી 
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મધ અને ૧ ચમચી ગાય ુ ંઘી મળવીે  રોજ રા ે તાૂ  પહલા ંચાટ  જ ુ.ં આ યોગ 
વનભર કર  શકાય. એનાથી ખો ુ ંતજે  વધે છે અને ખો ુ ંર ણ થાય છે. 

(૩)  સરખા ભાગે એલચીના ણૂ અને સાકરમા ંએર ડં ં ુમળવીે  ૪ ામ ટ ુ ં
લાબાં  સમય ધીુ  લવાથીે  ખોમા ંઠડકં  થઈ એ ુ ંતજે વધે છે. (૪)  હગ મધમા ં
મળવીે , ની દવટે બનાવી , સળગાવી, કાજળ પાડ , એ કાજળ ખમા ં જવાથી 
ન ાવે  બધં થઈ અ◌ા◌ંખો ુ ંતજે  વધે છે. (૫) રોજ અડધો કપ લી ુ ંશાક ખાવાથી 
શર રમા ં ટનુ ુ ં લવલે  વધાર  શકાય છે,  ખ ુ ં જતન કરનાર 
એ ટઑ સડ ટ ત વ છે.  ખનો ુ :ખાવો  (૧) મફળ ના પાનની પોટ સ રા ે 
તીૂ  વખતે ખ પર બાધવાથીં  ુ :ખતી ખો મટ છે. (૨) ગળ નોુ ં  રસ ખમા ં

નાખવાથી ખનો ુ :ખાવો મટ છે. (૩) ગળ નાુ ં  રસમા ંસાકર મળવીે  તનાે  ંટ પા ં
ખમા ંપાડવાથી ખોની ગરમી રૂ  થાય છે તમે જ ુ :ખતી ખોમા ં જવાથી 

ફાયદો થાય છે. (૪) વ છ કપડાથી ગાળલાે  કોથમીરના રસના ંબ બે ટ પા ંબનેં 
ખમા ંસવાર-સાજં કવાથીૂ  ુ :ખતી ખમા ંફાયદો થાય છે. ખના ંખીલ, ુ,ં 

છાર  વગરે  પણ મટ છે, ચ માનો નબરં  ઘટ છે. (૫) ધાણા પાણીમા ંપલાળ  રાખી 
મસળ , ગાળ , એ પાણી વડ ખો ધોવાથી ુ :ખતી ખો મટ છે. શીતળા નીકળે 
યાર આ પાણીથી રોજ ખો ધોવાથી ખોમા ંશીતળાના દાણા નીકળતા નથી ક 
કોઈ તની ઈ  થતી નથી. (૬)  એક ભાગ સાકર અને ણ ભાગ ધાણાના 
બોર ટાૂ  ણનૂ ે ઉકાળલાે  પાણીમા ં નાખી, એક કલાક ઢાકં  રાખી કપડાથી ગાળ  
શીશીમા ંભર  રાખ ુ.ં તમાથીે ં  બ બે ટ પા ંસવાર-સાજં ખોમા ંનાખવાથી ઃખતીુ  
ખો બ ણે  દવસમા ંમટ છે. (૭) દાડમડ ના ંપાન વાટ , ખો બધં કર , તનીે  

ઉપર થપલીે  કવાથીૂ  ઃખતીુ  ખો મટ છે. (૮)  હળદરને સોળગણા પાણીમા ં
ઉકાળ , બવડે  વાળલાે  કપડા વડ ગાળ , શીશીમા ંભર , તનાે  ંબ બે ટ પા ં દવસમા ં
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બે વાર ખમા ંનાખવાથી ઃખતીુ  ખો મટ છે. (૯)  સરગવાના પાનના રસમા ં
સમાન ભાગે મધ મળવીે  ખમા ં જવાથી ુ :ખતી ખો સાર  થાય છે. (૧૦) 
નાગરવલનાે  ંપાનનો રસ ખોમા ંનાખવાથી ઃખાવોુ  મટ છે. ખની તકલીફ 
સફરજનને ગારામા ંશકે , કચર , પોટ સ બનાવી રા ે ખ પર બાધવાથીં  થોડા 
જ દવસોમા ં ખ ુ ંભારપ ં,ુ ટમદતાૃ ં , પીડા વગરે  મટ છે. ખમા ંકચરો (૧) 
૧૦૦ ામ પાણીમા ં૧ લ નોુ  રસ નાખી ખો ધોવાથી ખમાનોં  કચરો નીકળ  
ય છે. પરં  ુ ખમા ં નોૂ  ય યાર ઘી અથવા દહ ની તર જવી. (૨) 
ખમા ધ છાટવાથી ખમા પડ  ક તર ધની ચકાશથી નીકળ  ય છં ં ં ં ેૂ ૂુ . 
ખોની કાળાશ (૧) ખોની નીચનાે  કાળા ભાગ પર સરિસયાના તલે ં ુમા લશ 

કરવાથી અને કાૂ  ં બળા ંઅને સાકરના ણૂ ં ુસમાન મા ામા ંસવાર-સાજં પાણી 
સાથે સવને  કરવાથી ખો નીચનાે  કાળા ડાઘ રૂ  થાય છે. (૨) કાળા તલને મધમા ં
બાર ક વાટ  સવાર-સાજં ધીમે ધીમે ઘસવાથી આઠ-દસ દવસમા ંજ ખો નીચનાે  ં
કાળા ં ડાળાુ ં  ં રૂ  થાય છે.  સાથે સાથે ોટ ન તુ  આહાર વ  ુ માણમા ંલવોે  
જોઈએ. (૩) બટાટાના રસમા ંબ ણે  ટ પા ંગાજરનો રસ અને કાકડ નો રસ મળવીે  
ના ં મડાૂ  ંબોળ  ખો પર કવાથીૂ  ખો નીચનાે  ં કાળા ં ડાળાુ ં  ં રૂ  થાય છે. 
ખોની પીળાશ રા ે તીૂ  વખતે એર ડં ં ુ અથવા મધ ખોમા ં જવાથી 

પીળાશ મટ છે. ખોમાથીં  પાણી પાણી  (૧) કોઈ ખાસ ગભીં ર ને  રોગ ન હ 
થયો હોય અને ખોમાથીં  પાણી નીક યા કર ુ ં હોય તો દરરોજ સવાર, બપોર, 
સાજં અને રા ે એમ દવસમા ંચાર વખત સતરાનોં  ૧-૧ લાસ તાજો રસ પીવો.  
(૨) બોરના ઠ ળયાને પાણીમા ંઘસી દવસમા ંબે વાર એકાદ મ હના ધીુ  ખમા ં
જવાથી ન ાવે  બધં થાય છે. (૩) ખ સતત ભીની રહતી હોય ક ખમાથીં  
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પાણી નીક યા કર ુ ંહોય તો દરરોજ રા ે પાચ-સાત મર  ચાવી જઈ ઉપર એક 
લાસ ફાૂં ં ધૂ  પી ુ.ં ખો ભીની રહવાની ફ રયાદમા ં આ એક સરળ અને 
અસરકારક ઉપાય છે. પાપણનાં  વાળ ખની પાપણનાં  વાળ ખરવાની શ આત 
થાય ક તરત જો પાપણનીં  એ જ યાએ ગે ુ ઘસવા ુ ંચા  ુકર  દવામા ંઆવે તો 
પાપણનાં  વાળ ખરતા અટક  નવા વાળ પણ આવવા લાગે છે. ખોનો થાક  બનેં 
હાથની હથળે  બ ણે  િમિનટ ઘ યા પછ  એક િમિનટ માટ બનેં ખ ઉપર દાબી 
રાખવાથી ખોનો થાક ણથી પાચં િમિનટમા ં જતો રહ છે. ખે ધારા ં
પોષણના અભાવે તથા મગજની નબળાઈ ક અ ય કારણોના લીધે ખે ધારા ં
આવતા ંહોય તો કાૂ  ધાણા અને સાકર સમભાગે ચાવી ચાવીને  માણસર ખાવાથી 
રાહત થાય છે.  

ચક  દવસમા ંએક વાર એક કપ ઠડાં  પાણીમા ંએક નાની ચમચી બાધાનીં  

હ ગ ુ ં ણૂ અને હ ગથી ચાર ગણો સોડા બાય કાબ નાખી હલાવી ધીમે ધીમે 
પીવાથી ચક  આવવાની ફ રયાદ મટ છે.  

તરડાના ંદદ   કળા ં તરડામા ંઅ કુ તના ં વા ઓનુ ે ટુ  આપે છે. 

આ વા ઓુ કસાનકતાુ  બી  વા ઓનોુ  નાશ કર છે. તરડામા ંએ કહોવાટ 
અટકાવે છે. તથીે  તરડાના ંદદ  થતા ંનથી. તરડા ુ ં ળૂ  તજ ુ ંતલે બથીે  
ણ ટ પા ંએક કપ પાણીમા ંમળવીે  લવાથીે  તરડાના ળમાૂ  ં ફાયદો થાય છે. 
તરડાનાં  દોષો  દાડમનો રસ, િસધવ અને મધ એક  કર  ચાટવાથી અ ચુ  મટ 

છે. (૨) ખાટામીઠા દાડમનો ૧૦-૧૦ ામ રસ મ મા ં રાખી ધીમે ધીમે ફરવીને 
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દવસમા ં૮-૧૦ વાર પીવાથી મોઢાનો વાદ ધરુ  છે અને તરડામાં  ંરહલા દોષો ુ ં
શમન થાય છે. તરડાનો સોજો કડાછાલ, બી ુ,ં રાળ, હરડ, ઠંૂ, અજમો અન ે
વાદાણા સરખ ભાગ લઈ ત  ણ ૂ ે ે ે ં ૂુ ૧-૧ ચમચી છાસ સાથ પીવાથી તરડાનો ે

સોજો મટ છે.  

બાહળદર એ કડવી, તીખી, ઠડં , પચી ગયા પછ  મ ર અન િ દોષનાશક ુ ે

છે. વળ  એ ખ લગાડનારૂ , આહાર  પાચન કરાવનારું , મળ રોકનાર, સોજો 
ઉતારનાર અન ઃખાવો શાત કરનાર છે ં ેુ . એના ણ હળદર વા જ છ પણ આ  ુ ે ુ
ગરમ છે, યાર આ શીતળ અન િપ હર છે ે. બાહળદર ચામડ ના રોગો, 
વાતર ત, ણે દોષ(વા ,ુ િપ , કફ), િવષ, હડક , દમ, સસણી, શરદ  અને કફના 
રોગોનો નાશ કર છે. (૧) ખજવાળં , માર-મચકોડ, સોજો, ચોટ વગરમાે  ં
બાહળદરનો લપે કરવાથી ફાયદો થાય છે. (૨) બાહળદર અને િસધવ ુ ંસમાન 

ભાગે કર ં ુઅડધી ચમચી ટ ુ ં ણૂ રોજ રા ે ચાર-પાચં દવસ લવાથીે  તમામ 
કારના િમૃ  મટ છે. (૩) બાહળદર અને કાળ  ર  સરખા ભાગે પાણીમા ં

લસોટ  લપે કરવાથી ખજવાળં , બળતરા, સોજો અને ખસ મટ છે. આ તકલીફ વખતે 
ગળ  અને ખાટ  ચીજો, અથાણા,ં પાપડ ખાવા ંન હ. નમક સાવ ઓ  ંલે ં.ુ વા દ ટ 
િવરચન ણૂ સવાર-સા◌ંજં  લે ં.ુ (૪) વાગવા ક પડ  જવાથી લોહ  ગઠાઈં  ગ ુ ંહોય 
તો બાહળદર અને હરાબોળનો લપે કરવો. તથા બાહળદર  ણ ફાકવાથી ુ ં ૂ
લાભ થાય છે. 
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ઈયોિસનો ફ લયા નાગરવલના પાન અન આ નો રસ જ યા પહલા લવાથી ે ં ે ં ેુ

ઈયોિસનો ફ લયા મટ છે.  

ઉદરવાત  મીઠાને તવી પર લાલ રગં ં ુથાય યા ં ધીુ  શકે , ફાળાુ ં  ગરમ 

પાણીમા ં૫ ામ ટ ુ ંલવાથીે  ઉદરવાત મટ છે. 

ઉધરસ  (૧) મર ુ ં ણૂ નાખી ઉકાળે ં ુ ધૂ  પીવાથી ઉધરસ મટ છે. (૨) ૧/૨ 

ામ મર ુ ં ણૂ, ૩ ામ મધ અને સાકર ચાટવાથી ઉધરસ મટ છે. (૩) મર ુ ં
બાર ક ણૂ ઘી, મધ અને સાકર મળવીે  ચાટવાથી બધી તની ખાસીં  મટ છે. (૪) 
૧/૨ ામ રાઈ, ૧/૪ ામ િસધવ અને ૨ ામ સાકર મળવીે  સવાર-સાજં લવાથીે  
ઉધરસમા ંકફ ગાઢો થયો હોય તો પાતળો થઈ સરળતાથી બહાર નીકળે છે. (૫) 
આ નાુ  રસમા ંમધ મળવીે  પીવાથી ઉધરસમા ંફાયદો થાય છે. (૬) આ નોુ  રસ, 
લ નોુ  રસ અને મધ સરખે ભાગે લઈ પીપર નાખી દવસમા ંબે- ણ વાર પીવાથી 
ઉધરસ મટ છે. (૭) આ નોુ  રસ, લ નોુ  રસ અને િસધવ એક  કર  ભોજનની 
શ આતમા ંલવાથીે  ઉધરસ મટ છે. (૮) કોળાનો અવલહે ( ઓુ  અ મુ ) ખાવાથી 
ઉધરસ મટ છે. (૯)  ગઠોડાં , ઠંૂ અને બહડાદળ ં ુ ણૂ મધમા ંચાટવાથી ઉધરસ 
મટ છે. (૨) લિવગને મ મા રાખી રસ સવાથીૂ  કટાળાજનકં  ખાસીં  મટ છે. (૩) 
લિવગ દ વા પર શકે  મ મા ંરાખવાથી ખાસીં , શરદ , અને ગળાનો સોજો મટ છે. 
(૧૦) દાડમના ફળની છાલનો કડોૂ  મ મા ંરાખી તનોે  રસ સવાથીૂ  ખાસીં  મટ છે. 
(૧૧) દાડમના ફળની કૂ  છાલને બાર ક ખાડં  વ ગાળ કર  ૫ ામ ણમાૂ  ંસહજ 
ક રુ મળવીે  દવસમા ંબે વાર પાણી સાથે લવાથીે  ભયકરં  ાસ આપનાર  ખાસીં  
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મટ છે. (૧૨) ા , િપ પાપડો અને ધાણા ણનેે પાણીમા ંભ જવી રાખી ગાળ ને 
પીવાથી ઉધરસ મટ છે. (૧૩) દ નાનો રસ પીવાથી ઉધરસ, ઊલટ , અિતસાર અને 
કૉલરામાે  ં ફાયદો થાય છે; વા  ુઅને િમૃ  પણ મટ છે. (૧૪) બાજર ના લોટમા ં
હળદર મળવીે , રા ે ફાક  લઈ પાણી પીધા િવના ઈૂ જવાથી ઉધરસ મટ છે. (૧૫) 
રા ે થોડા શકલાે  ચણા ખાઈ ઉપર પાણી પીધા વગર ઈૂ જવાથી ઉધરસ મટ છે. 
(૧૬) લસણ, ખાડં અને િસધવ સરખા ભાગે મળવીે , ચાટણ કર , તમાે  ં બમ ુ ં
થી વે ં ુઘી મળવીે  ચાટવાથી ઉધરસ મટ છે. (૧૭) ભ યર ગણીનો રસ પીવાથી 
ઉધરસ મટ છે. (૧૮) ૫ ામ ટ ુ ંમધ દવસમા ંચાર વાર પીવાથી કફ ટો પડ 
છે અને ઉધરસ મટ છે. (૧૯) હળદર અને મીઠાવાળા તા  શકલાે  ચણા રા ે તાૂ  ં
પહલા ંખાવાથી (ઉપર પાણી પી ુ ંન હ) કાયમી ઉધરસ અને શરદ  મટ છે. (૨૦) 
ભ યર ગણી પડતર જમીનમા ંક નદ  કનારાના ભાગમા ંથતી જોવા મળે છે. તનોે  
વલોે  જમીન પર પથરાયલોે  હોય છે. તનાે  ંપાન ર ગણીના ંપાન વા ંહોય છે, તથીે  
તનેે ભ યર ગણી કહ છે. તનાે  ંપાન ઉપર કળુ  કાટાં  હોય છે, તથીે  સ તમાં ંૃ  તનેે 
કટકારં  કહ  છે. તનેે મઝાના ં લ થાય છે, મા ંપીળા ં કસરું  હોય છે. એને અર ઠા ં
વા ંગોળ લીલા ંફળ થાય છે. તે પાક ને કાઈૂ  જતા ંપીળા ંપડ છે. તનાે  ઉપર 

સફદ રખાઓ હોય છે. ભ યર ગણી ગરમ છે. તથીે  તે કફના રોગોમા ંઉપયોગી છે. 
તનાે  ંલીલા ં ક કાૂ  ં પાનને અધકચરા ંખાડં  ઉકાળો કર  પીવાથી ાસ, સસણી, 
કફવાળ  ઉધરસ, મોટ  ઉધરસ, લોહ મા ંકફ ુ ંવધ ુ ંવગરે  મટ છે. (૨૧) નીૂ  ખાસીં  
હોય અને મટતી ન હોય તો ૧-૧ ચમચી હળદરનો પાઉડર પાણી સાથે સવાર-
બપોર-સાજં ફાકવાથી આરામ થાય છે. આ યોગ કોઈ પણ ય ત ગમે યા ંકર  
શક છે. (૨૨) હરડ, લ ડ પીપર, ઠંૂ અને કાળા ંમર  સરખા વજને િમ  કર , એ 
િમ ણથી બમણા વજનનો ગોળ મળવીે  ચણી બોર વડ  ગોળ  બનાવવી. બ બે 
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ગોળ  સવાર, બપોર અને સાં  સવાથીૂ  અ ણ, અ ચુ  અને ઉધરસ મટ છે. (૨૩) 
પીપર, પીપર ળૂ, બહડા ંઅને ઠંૂ ં ુસમભાગે ણૂ અડધી ચમચી ટ ુ ંબે 
ચમચી મધમા ં િમ  કર  સવાર-સાજં લવાથીે  ઉધરસ આ યવ  ્મટ  ય 
છે. (૨૪) અર સીનાૂ  ં પાન વાટ  બે તોલા રસ કાઢ  અડધો તોલો મધ મળવીે  
દવસમા ં બે વાર પીવાથી કફવાળ  ઉધરસ મટ છે.  (૨૫) શરપખાના ળન ં ૂ ે
સળગાવી બીડ ની મ માડો પીવાથી ઉધરસ બસી ય છૂ ે ે. (૨૬) ભ યર ગણી, 
અર સી અન ૂ ે ૂઠંનો ઉકાળો કર  પીવાથી ઉધરસ- ાસ મટ છે. (૨૭) ભ યર ગણીના ં
ળ અન લ ડ પીપર સરખા વજન લઈ ણ કર  અડધી ચમચી ણ મધ સાથ ૂ ે ે ૂ ૂ ે
દવસમા બથી ણ વાર લવાથી કફવાળ  ઉધરસ થઈ હોય અન કફની ચકાશન ં ે ે ે ે
લીધ ખાસી મટવા  નામ જ લતી ન હોય ત પણ સાર  થઈ ય છે ં ં ે ે ેુ . કમ ક 
એનાથી ચકાશ ઓછ  થઈ કફ નીકળવા લાગ છે ે, અન ઉધરસમા આરામ થાય છે ં ે. 
(૨૮) નાની વાડક મા થો  પાણી લઈ લિવગ અન નાગરવલના પાન નાખી ઉકાળ  ં ં ે ે ંુ
ચોળ ન પીવાથી ઉધરસ મટ છે ે. (૨૯) એક એલચી સોયમા પરોવી દ વાની યોતમા ં ં
બાળ , તન લસોટ  મધે ે -ઘીમા મળવી દવસમા ણં ે ં -ચાર વાર ચાટવાથી ક  ખાસી ૂ ં
મટ છે. (૩૦) ૧૦ ામ દશી દવલ અજમો ચાવતા ચાવતા મ મા નાખીન ચાવીન ે ં ં ં ે ે
પટમા ઉતાર  દવાથી વાે ં -ુમળની  થતા ક  ઉધરસમા પણ ઉ મ પ રણામ ુ ં ૂ ં
આવ છે ે. કફવાળ  ઉધરસમા ઘીં -તલ બધ કરવાે ં .ં ઉધરસ - લોહ િમિ ત કફવાળ   
આમલીના ક કાૂ  શકે , ઉપરના ંફોતરા ંકાઢ  નાખી, તનીે  કૂ  કર  મધ અને ઘી 
મળવીે  ખાવાથી તકાસ (લોહ િમિ ત કફવાળ  ઉધરસ ) મટ છે.  
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ઉધરસ, ાસ, ઈયોિસનોફ લયા આ ણે કફના રોગ છે આથી 

ઠડકથીં  રૂ  રહ ં.ુ ઠડાં  પદાથ  ક ઠડાં  વાતાવરણથી બચ ુ.ં કબ જયાત ક 
અ ણ થવા ન દ ં.ુ ખાૂ  અને ગરમ પદાથ  સારા. ધાણી, ચણા, મમરા, 
પૌઆ કફ ઘટાડશે. લસણ, ગળુ ં , રાઈ મથીે  હળદર, અજમો, લિવગ,  ઠંૂ, 
મર , પીપર, આ ુ , નાગરવલનાે  ંપાન સારા.ં   

ઉપવાસ  યાર પણ બીમાર  આવે, ખાસ કર ને પાચનત નોં  કોઈ રોગ હોય  ક 

શરદ -સળખમે  ધાન કોઈ દદ હોય તો વ થ થવાનો ઉપવાસ એ વગર પૈસાનો 
ઉ મ ઉપાય છે. ઉપવાસથી તન-મનની ુ  થાય છે અને દવાથી  કામ થ ુ ં
નથી તે ઉપવાસથી ચારગ ુ ંઝડપથી થાય છે. ઉપવાસથી દહની ુ  સાથ ે
મનની પણ ુ  થાય છે. અનકે સભિવતં  રોગોન ેઅટકાવવા માટ પણ ઉપવાસ 
મહાન અકસીર ઈલાજ છે. ઉપવાસથી શર ર હલ ુ ં બને છે, રોગો અને દોષો 
બળ  ય છે, ખાવા-પીવામા ં ચુ  ઉ પ  થાય છે, સાર  ખૂ લાગે છે, ત ાં  અને 
લાિન નાશ પામે છે. શર રની બધી ઈ યો િનમળ અને ચપળ બને છે.  

ઉબકા  સારા ં પાકા ં લ નાુ  ૪૦૦ ામ રસમા ં ૧ કલો ખાડં નાખી, ઉકાળ , 

ચાસણી કર  શરબત બનાવ ુ.ં શરબત ગરમ હોય યારજ કપડાથી ગાળ  ઠં ુ થાય 
એટલે શીશીઓમા ં ભર  લે ં.ુ આ શરબત ૧૫થી ૨૫ ામ ટ ુ ં પાણી મળવીે  
પીવાથી ઉબકા મટ છે. 
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ઉર: તનો ર ત ાવ  બોરડ ની લાખ ૨૦ ામ લઈ વાથ કર  તમાે  ં રૂા 

કોળાનો રસ મળવીે  દવસમા ંબે- ણ વાર પીવાથી ઉરઃ તનો ર ત ાવ બધં થાય 
છ◌ેે .  

દરનો ડખં  કો ું કોપ ું ળાનાૂ  રસમા ં ઘસી દર કરડ ો હોય યા ંલપે 

કરવાથી ફાયદો થાય છે.  

દરોનો ાસ  ટપ ટાઈનમા ંનકામા કપડાનાં  મોટા મોટા કડાૂ  બોળ  પોતા ં

બનાવી દર આવવાના દરક દર પાસે અગર તો ઘરના તમામ ણૂે દબાવી દવા.ં 
દરરોજ પોતા ંતા ં બનાવી કતાૂ  રહ ં.ુ દરો જ ર ભાગી ય છે.  

ઊલટ  - (૧) ૧૦-૧૦ ામ આ નોુ  રસ અને ગળ નોુ ં  રસ િમ  કર  પીવાથી 

ઊલટ  મટ છે. (૨) ૧૦-૧૦ ામ ા  અને ધાણા વાટ  પાણીમા ંએકરસ કર  
પીવાથી િપ ની ઊલટ  મટ છે. (૩) એલચી ુ ં એકથી બે ામ ણૂ અથવા 
એલચીના તલનાે  ં પાચં ટ પા ં દાડમના શરબતમા ં મળવીે  પીવાથી ઊબકા અને 
ઊલટ  મટ છે. (૪) કળનો રસ મધ મળવીે  પીવાથી ઊલટ  મટ છે. (૫) કોળાનો 
અવલહે  ( ઓુ  અ મુ ) ખાવાથી ઊલટ  મટ છે. (૬) ગઠોડાં  અને ઠંૂ ં ુ૩-૩ ામ 
ણૂ મધમા ં ચાટવાથી ઊલટ  મટ છે. (૭) યફળ ચોખાના ધોવાણમા ં ઘસીને 

પીવાથી ઊલટ  મટ છે. (૮) ટામટાનાે  રસમા ં ચોથા ભાગે સાકર નાખી જરાક 
એલચીના દાણા ુ ં ણૂ, સહજ મર  અને લિવગ ુ ં ણૂ મળવીે  પીવાથી ઊલટ  મટ 
છે. (૯) તજ લવાથીે  ઊલટ  મટ છે. (૧૦) તજ ુ ંતલે બથીે  ણ ટ પા ંએક કપ 
પાણીમા ંમળવીે  લવાથીે  ઊલટ મા ં ફાયદો થાય છે. (૧૧) તજનો ઉકાળો પીવાથી 
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િપ ને લીધે થતી ઉલટ  મટ છે. (૧૨) ના ળયરનાે  ઉપરના ંછોડાનંે બાળ  તનીે  રાખ 
મધમા ંચટાડવાથી ઊલટ  મટ છે. (૧૩) આમળાના રસમા ંચદનં  અથવા પીપર ુ ં
ણૂ નાખી મધમા ંચાટવાથી ઊલટ  બધં થાય છે. (૧૪) બોરના ઠ ળયાની મ , 

મમરા, વડના રુ  અને ઠ  મધ એ ચારનો વાથ કર , તમાે  ંમધ અને સાકર 
નાખી પીવાથી ઉલટ  મટ છે. (૧૫) મધમા ંગોળનો રસ મળવીે  પીવાથી ઊલટ  બધં 
થાય છે. (૧૬) મર  અને મી ુ ં એક  કર  ફાકવાથી ઊલટ મા ંફાયદો થાય છે. (૧૭) 
મીઠા લીમડાના પાનનો ઉકાળો કર  પીવાથી ઊલટ  મટ છે. (૧૮) મીઠા સાથે મર  
વાટ ને લવાથીે  ઊલટ  બધં થાય છે. (૧૯) લ  ુઆ ુ  ંકાપી બે ફાડ કર  ઉપર થોડ  
ઠંૂ અને િસધવ નાખી ગારા પર કૂ  ખદખદાવી રસ સવાથીૂ  અ ણની ઊલટ  

મટ છે. (૨૦) લ  ુ કાપી તનીે  ચીર ઓ પર ખાડં ભભરાવી સવાથીૂ  હોજર ના 
િષતૂ  અ િવકારથી થયલીે  ઊલટ  મટ છે. (૨૧) શકલાે  મગનો કાઢો કર  તમાે  ં
મમરા, મધ અને સાકર નાખી પીવાથી ઊલટ  મટ છે. એનાથી દાહ, વર અને 
અિતસારમા ંપણ ફાયદો થાય છે. (૨૨) પાકા દાડમના રસમા ંશકલાે  મ રનોૂ  લોટ 
મળવીે  પીવાથી િ દોષજ ય ઉલટ  મટ છે. (૨૩)  કૂ  મોસબીં  બાળ , રાખ કર  
મધમા ંચાટવાથી ઊલટ  બધં થાય છે. (૨૩)  હગને પાણીમા ંવાટ  લપે કરવાથી 
વા ુ ુ ંઅ લોમનુ  થઈ ઊલટ  મટ છે. (૨૪) ફોતરા ંસાથનીે  એલચી બાળ  તનીે  .૮ 
ામ ભ મ મધ સાથે વારવારં  ચટાડવાથી કફજ ય ઊલટ  મટ છે. (૨૫) ં ડ નીુ  

છાલની રાખ મધ સાથે લવાથીે  ખાટ  ઊલટ  મટ છે. (૨૬) આમલી પાણીમા ં
પલાળ , મસળ , ગાળ ને પીવાથી િપ ની ઊલટ  બધં થાય છે. (૨૭) બાના ંઅને 
ં નાુ  ં મળાુ  ંપાનનો ઉકાળો ઠડોં  કર  મધ મળવીે  પીવાથી િપ જ ય ઊલટ  મટ 

છે. (૨૮) જવને ચારગણા પાણીમા ંઉકાળ , ણચાર ઉભરા આવે એટલે ઉતાર , એક 
કલાક ઢાકં  રાખી ગાળ  લે ં.ુ જવના આ પાણીને બાલ  વૉટર કહ છે. એ પીવાથી 
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ઊલટ  મટ છે. (૨૯) દાણા કાઢ  લીધલાે  મકાઈના ડોડા બાળ , રાખ કર , ૧/૨ થી 
૩/૪ ામ રાખ મધ સાથે ચાટવાથી ઊલટ  તરત જ બધં થાય છે. (૩૦) લિવગના 
તલનાે  ંબે- ણ ટ પા ંખાડં ક પતાસામા ંલવાથીે  ઊલટ  મટ છે. (૩૧) રાઈ પાણીમા ં
વાટ  ગાઢો મલમ બનાવી પટે પર બધે ચોપડ  દઈ કડક પાટો બાધીં  દવાથી ઊલટ  
મટ છે. ગણતર ના કલાકોમા ંજ ચમ કા રક લાભ થાય છે. (૩૨) સારા ંપાકા ંલ નાુ  
૪૦૦ ામ રસમા ં ૧ કલો ખાડં નાખી, ઉકાળ , ચાસણી કર  શરબત બનાવ ુ.ં 
શરબત ગરમ હોય યારજ કપડાથી ગાળ  ઠં ુ થાય એટલે શીશીઓમા ંભર  લે ં.ુ 
આ શરબત ૧૫થી ૨૫ ામ ટ ુ ંપાણી મળવીે  પીવાથી ઊલટ  મટ છે. (૩૩) 
વ રયાળ નો અક લવાથીે  તાવની ઊલટ  અને તરસ રૂ  થાય છે. (૩૪) વડના તા ં 
ણાૂ  ંપાનને લસોટ  રસ કાઢ  પીવાથી ઉલટ  બધં થાય છે. ઊલટ મા ંલોહ  પડ ુ ં
હોય તો પણ આ યોગથી મટ છે. (૩૫) બરફ સવોૂ , બને તટલોે  વાહ  અને 
ઓછો ખોરાક આપવો. (૩૬) ઉલટ મા ં ઘ ઘણી સાર . (૩૭) લ ુ ુ ંશરબત પી ુ.ં 
(૩૮) દાડમ, ા , સતરાં ,ં મોસબીનોં  રસ લવોે . (૩૯) લસીના રસમા એલચી  ુ ું ં
ણ નાખી પીવાથી િ દોષજ ય ઊલટ  મટ છૂ ે. (૪૨) દાડમનો રસ ક લ નો રસ ુ

પીવાથી ઉલટ  મટ છે. ઊલટ  - કોઈપણ તની - ધાણા, ઠંૂ, સાકર અને 
નાગરમોથ ચાર ૫-૫ ામ ૩૫૦ િમ.લ. પાણીમા ંઉકાળ , ચોથા ભાગ ુ ંપાણી બાક  
રહ યાર ગાળ ને પીવાથી ગમે તે કારણે થતી ઊલટ  મટ છે. ઊલટ  બધં કરવી - 
રાઈને ઝીણી વાટ , પાણીમા ંપલાળ , પટે  ઉપર લપે કરવાથી ઊલટ  તરત જ બધં 

થઈ ય છે. ઊલટ  અને ઉબકા- (૧) ૧-૨ ચમચી લસીનાુ  પાનનો રસ ૧ ચમચી 

સાકર ક મધ મળવીે  કલાક દોઢ કલાક પીવાથી વા ુ ુ ંશમન થવાથી ઊલટ -ઊબકા 
બધં થાય છે. લસીથીુ  વા  ુઅને મળ બનેં ં ુઅ લોમનુ  થાય છે. (૨) સોડા પાણી 
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પીવાથી ઊલટ -ઉબકા મટ છે. (૩)  ૧-૧ નાની ચમચી હરડનો પાઉડર મધ સાથે 
ચાટવાથી ઊલટ  મટ છે. લોહ ની ઊલટ  મીઠા લીમડાના ંપાનને પાણીમા ંવાટ ને 
પીવાથી લોહ ની ઊલટ મા ંલાભ થાય છે.  સગભાની ઊલટ - ધાણા ુ ં ણૂ ૩ ામ 
અને સાકર ૧૦ ામ ચોખાના ઓસામણમા ંમળવીે  પીવાથી સગભાની ઊલટ  બધં 
થાય છે. 

ઘ ( ઓુ  અિન ા) સતત કામ કરતા રહવા વ ચે ઓછામા ંઓછ  આઠ કલાકની 

ઘ વા ય માટ આવ યક છે. ઘ વ  ુપડતી (૧) વ  ુપડતી ઘ આવતી 
હોય તો વડના પાકા પાનનો ઉકાળો કર ને પીવો. અને વ  પડતી ઘ આવતી ુ
હોય તો મીઠાઈઓ, ફળો, ચોખા, બટાટા અન ભાર ખોરાક બધ કરવો ક ઓછો કરવોે ં . 
(૨) ધ વગરની ફ ત લ નો રસ નાખલી ચાય સવારૂ ુ ે -સાજ ં ૧-૧ કપ પીવાથી વ  ુ
પડતી ઘની ફ રયાદ મટ છે. (૩) દરરોજ સવાર-સાજં વ રયાળ નો ૧-૧ કપ તાજો 
ઉકાળો કર ને પીવાથી અિતિન ાની (વ  ુપડતી ઘ-આળસની) ફ રયાદ મટ છે.  

ઍિસ ડટ   યાૂ  પટે એિસ ડટ  થતી નથી. અિતશય તીખા, ખારા, ખાટા, કડવા 

રસવાળા આહારનો વધાર પડતો ક સતત ઉપયોગ ઍિસડ ટ  કર છે. હોજર મા ં
િપ નો ભરાવો થાય યાર તે આહાર સાથે ભળ  આથો ઉ પ  કર છે, અને બહાર 
નીકળવા ય ન કર છે. આથી ગળામા,ં છાતીમા,ં પટમાે  ંબળતરા થાય છે. કોઈને 
િશર: ળૂ અને ખાટ , કડવી ઉલટ  થાય. જ યા પછ  બ ણે  કલાક, અડધી રા ે, 
નરણા કોઠ સવાર આ તકલીફ વધે. આ ુ ંથાય યાર એકાદબે ઉપવાસ કરવા. પછ  
છસાત દવસ ધપઆૂ , ખીર, રોટલી અને ૂધ જ લવાે .ં (૧) સફદ ગળુ ં ને પીસી 
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તમાે  ંદહ  અને સાકર મળવીે  ખાવાથી એિસ ડટ  મટ છે. (૨) ા  અને નાની હરડ 
સરખે ભાગે લઈ સાકર મળવીે  િપયાભાર ગોળ  બનાવી ખાવી. (૩) કોળાના રસમા ં
સાકર નાખી પી ુ.ં (૪) ગઠોડાં  અને સાકર ુ ં ણૂ લે ં.ુ (૫) ઠંૂ, ખડ  સાકર અને 
આમળાં ુ ં ણૂ લે ં.ુ (૬) અડધા લીટર પાણીમા ં૧ લ નોુ  રસ અડધી ચમચી સાકર 
નાખી જમવાના અડધા કલાક પહલા ંપી ુ.ં (૭) ધાણા રા ુ ં ણૂ ખાડં સાથે લે ં.ુ 
(૮) ૧૦૦થી ૨૦૦ િમ.લ. ધમાૂ  ંથોડ  સાકર તથા ઘીમા ંસાતળલાં ે  ં૪-૫ કાળા ંમર ુ ં
ણૂ નાખી સાં  પી ુ.ં (૯) ૧થી ૨ ામ ટલો ખાવાનો સોડા ધાણા- નાુ  ણમાૂ  ં

અથવા દશનુ  ણમાૂ  ંમળવીને ે લે ં.ુ (૧૦) આમળા ુ ં ણૂ રોજ સવાર અને સાં  
૧-૧ ચમચી લે ં.ુ (૧૧) ધાણા અને ઠંૂ ં ુ ણૂ પાણી સાથે લે ં.ુ (૧૨) સતરાનાં  
રસમા ંશકે ં ુ ું અને િસધવ નાખી પી ુ.ં (૧૩) દરરોજ ભોજન બાદ ક ના તા બાદ 
એકાદ મોટો કડોૂ  કોપ ું બૂ ચાવીને ખાવાથી એિસ ડટ  મટ છે. લી ુ ં કોપ ું 
અ◌ામા ંવ  ુલાભ કર છે. - તરોપો નહ . (૧૪) હમશાં ે  ંભોજન ક ના તા બાદ એકાદ 
ક ં ખાવાથી એિસ ડટ  થતી નથી. મ મહનાુ ે  દદ ઓ કા ુ ંક ં લઈ શક. એકાદ બે 
કડાૂ  ક ં ખાવાથી પણ એિસ ડટ  મટ  ય છે. દરરોજ સવાર-સાજં જ યા બાદ ૧-૧ 
ક ં એલચી અને સાકર ભભરાવી ખાવાથી એિસડ ટ  મટ છે. (૧૫) ઔષધોમા ં
અિવપિ કર ણૂ અને લવણભા કર ણૂ અડધી-અડધી ચમચી સવાર, બપોર અને 
સાં  લે ં.ુ શતાવર  ણૂ, સાકર અને ઘી એક એક ચમચી િમ  કર  સવાર-સાજં 
લવાે .ં વા દ ટ િવરચન ણૂ રોજ રા ે એક ચમચી લે ં.ુ  સાથે સાથે ઉચત પર  
પણ જ ર  છે. (૧૬) આમળાનો રસ ૧૦ ામ, પાણીમા ં દલીં  કાળ  ા  ૧૦ ામ 
અને મધ ૫ ામ એક  કર  પીવાથી અ લિપ  મટ છે. (૧૭) ૨૫૦ િમ.લ. પાણીમા ં
એક લ નોુ  રસ િનચોવી ૫ ામ ખાડં નાખી દરરોજ બપોરના ભોજનના અધા 
કલાક પહલા ંપીવાથી એકાદ માસમા ંઅ લિપ  મટ છે. આ પી ુ ંકદ  પણ ભોજન 
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બાદ પી ુ ંનહ , નહ તર હોજર નો રસ વ  ુખાટો થઈ એિસ ડટ  વધી જશે. (૧૮) 
ા  અને વ રયાળ  રા ે ૨૫૦ િમ.લ. પાણીમા ંભ જવી રાખી, સવાર મસળ , ગાળ  
તમાે  ં૧૦ ામ સાકર મળવીે  થોડા દવસ ધીુ  પીવાથી અ લિપ -ખાટા ઓડકાર, 
ઉબકા, ખાટ  ઉલટ , મ મા ંફો લા થવા, પટમાે  ંભારપ ં ુવગરે  મટ છે. (૧૯) ૧૦૦ 
ામ ા , ૧૦૦ ામ નાની હરડ અને ૨૦૦ ામ સાકર મળવીે  ૧૦-૧૦ ામની 

ગોળ  કર  લવાથીે  અ લિપ  મટ છે.  (૨૦) આમળાનોં  ર બોુ  ક આમળા ુ ં
શરબત લવાથીે  અ લિપ  મટ છે. (૨૧) ા , હરડ અને સાકર ુ ંસવને  કરવાથી 
અ લિપ  મટ છે. (૨૨) લ નાુ  લ અને સચળનં ે આ નાુ  રસમા ં પીવાથી 
અ લિપ  મટ છે. (૨૩) સવાર લસીનાુ  ંપાન, બપોર કાકડ  અને સાં  િ ફળા ુ ં
સવને  કરવાથી અ લિપ  મટ છે. (૨૪) અનનાસના કકડા પર મર  તથા સાકર 
ભભરાવી ખાવાથી અ લિપ  મટ છે. (૨૫)  કારલાના ં લ અથવા પાનને ઘીમા ં
શકે  ( વાદ માટ  િસધવ મળવીે ) ખાવાથી અ લિપ ને લીધે ભોજન કરતા ં જ 
ઊલટ  થતી હોય તો તે બધં થાય છે. (૨૬)  મળાુ  ળાૂ  સાકર મળવીે  ખાવાથી 
અથવા તનાે  પાનના રસમા ંસાકર મળવીે  પીવાથી અ લિપ  મટ છે. (૨૭) કોળાના 
રસમા ંસાકર નાખી પીવાથી અ લિપ  મટ છે. (૨૮) ધોળ  ગળુ ં  બાર ક પીસી, 
દહ  અને સાકર મળવીે  ખાવાથી અ લિપ  અને ગળાની બળતરા મટ છે. (૨૯) ઠંૂ, 
આમળા ંઅને ખડ  સાકર ુ ંબાર ક ણૂ કર ને લવાથીે  અ લિપ  મટ છે. (૩૦)  
કોકમ, એલચી અને સાકરની ચટણી બનાવી ખાવાથી ઍિસ ડટ  મટ છે. (૩૧) એક 
ચમચો કાળા તલ પાણીમા ંપલાળ , વાટ , માખણ ક દહ મા ંમળવીે  રોજ સવાર 
ખાવાથી એિસડ ટ  મટ છે. (૩૨) એક ચમચી અિવપિ કર ણૂ ધૂ  સાથે સવાર, 
બપોર, સાજં લવાથીે  ઍિસડ ટ  મટ છે. (૩૩) બદામ, િપ તા, અખરોટ, મગફળ  વો 
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કોૂ  મવોે  થોડા માણમા ંખાવાથી એિસડની અસર જતી રહ છે અને આ બધામા ં
ક શયમ હોવાથી દાતં મજ તૂ થાય છે.  

એઈ સ ૧-૧ ચમચી બીલાનો પાઉડર ક બીલાનો ર બોુ  સવાર-સાજં લતાે  

રહવાથી એઈ સથી બચી શકાય છે, અને જો એઈ સ થયો હોય તો પણ તનીે  સામે 
ર ણ મળે છે. 

એપ ડ સે  ( છુ  શોથ) (૧)  એપ ડ નોે  સખત ુ :ખાવો થતો હોય અને 

ડો ટોરોએ તા કા લક ઑપરશન કરવાની સલાહ આપી હોય એવા સજોગોમાં  ંપણ 
કાળ  માટ  પલાળ  પટે  ઉપર એપ ડ નાે  ભાગ પર રાખવી. થોડ  થોડ  વાર માટ  
બદલવી. ણ દવસ ધીુ  િનરાહાર રહ ં.ુ ચોથા દવસે મગ ુ ંપાણી અડધી વાડક , 
પાચમાં  દવસે એક વાડક , છ ા દવસે પણ એક વાડક  અને સાતમા દવસે ખૂ 
માણે મગ ખાવા. આઠમા દવસે મગ સાથે ભાત લઈ શકાય. નવમા દવસથી 

શાક-રોટલી ખાવી શ  કરવી. આ યોગથી એપ ડે  મટ  જશે, અને વનમા ંફર  
કદ  થશે ન હ. (૨.) દરરોજ ણ િમિનટ પાદપિ મો ાસન કરવાથી પણ થોડા જ 
દવસોમા ંએપ ડ સાઈટ સે  મટ  ય છે. (૩) જમવા પહલા ંઆ ુ , લ  ુઅને િસધવ 
ખાવાથી છુ  વાહમા ંલાભ થાય છે. (૪) જો શ આત જ હોય તો દવલે 
આપવાથી અને ચાર-પાચં દવસ મા  વાહ  ચીજ અથવા બની શક તો ઉપવાસ 
કરવાથી સોજો ઊતર  ય છે અને ઓપરશનની જ ર રહતી નથી. (૫) 
ઓપરશનની ખાસ ઉતાવળ ન હોય તો દરરોજ સવાર-સાજં ૧-૧ ચમચી દવલે  
ચાટતા રહવાથી અને ઉપરથી થો ુ  ંપાણી પીવાથી સા ું થવાની શ તા રહ છે. 
ઉપાય દરરોજ  િનયિમત કરવો જોઈએ.   
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એલજ  ૨ ામ ગઠોડા  ણં ં ૂુ , ૨ ામ ઠ મધ  ણ અન ુ ં ૂ ે ૧ ામ લાવલી ે

ફટકડ  ણ િમ  કર  સવારું ૂ -સાજ લવાથી મા  સાત દવસમા એલજ  મટ છં ે ં ે.  

ઓડકાર ખાટા  લ  ુઆ ુ  ં કાપી બે ફાડ કર  ઉપર થોડ  ઠંૂ અને િસધવ 

નાખી ગારા પર કૂ  ખદખદાવી રસ સવાથીૂ  ખાટા ઓડકાર મટ છે. 

કફ (૧) ૨૦૦ ામ આ ુ  છોલી ચટણી બનાવી ૨૦૦ ામ ઘીમા ંશકવીે . શકાઈને ે 

લાલ થાય યાર એમા ં૪૦૦ ામ ગોળ નાખી શીરા વો અવલહે બનાવવો. આ 
અવલહે  સવાર-સાજં ૧૦-૧૦ ામ ટલો ખાવાથી કફ ૃ  મટ છે. તાનુ ે 
ખવડાવવાથી તે ખોરાક સાર  ર ત ેલઈ શક છે. (૨) ૧૦-૧૫ ામ આ નાુ  રસમા ં
મધ મળવીે  પીવાથી કઠમાં  ં રહલો કફ ટો પડ છે અને વા  ુ મટ છે. એનાથી 
દયરોગ, આફરો અને ળમાૂ  ંપણ ફાયદો થાય છે, ખોરાક યે ચુ  ઉ પ  થાય 
છે અને જઠરા ન દ ત થાય છે. (૩) આ ુનો રસ, લ નોુ  રસ અને િસધવ એક  
કર  ભોજનની શ આતમા ંલવાથીે  કફ મટ છે. (૪) છાતીમા ંકફ કાઈનૂ ે ચ ટ  ય, 
વારવારં  વગ વકે ૂ  ખાસીં  આવે યાર કાયલોૂ ે  કફ કાઢવા માટ છાતી પર તલે 
ચોપડ  મીઠાની પોટલી તપાવી શકે કરવો. (૫)  ુ ગંળ ના કકડા કર  ઉકાળો કર  
પીવાથી કફ રૂ  થાય છે. (૬) પાક  સોપાર  ખાવાથી કફ મટ છે. (૭) દ નાનો 
તાજો રસ અથવા અક કફ રૂ  કર છે. (૮) બથીે  ચાર કાૂ  ં ર સવાર અને સાં  
ધમાૂ  ંગરમ કર  ખાવાથી કફ ુ ં માણ ઘટ છે. (૯) રા ે તીૂ  વખતે ૩૦-૪૦ ામ 
ચણા ખાઈ ઉપર ૧૦૦-૧૨૫ ામ ધૂ  પીવાથી ાસનળ મા ંએકઠો થયલોે  કફ સવાર 
નીકળ  ય છે. (૧૦) વગણ કફ મટાડ છે. (૧૧) ઠંૂ, મર , પીપર અને િસધવ દરક 
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૧૦-૧૦ ામના બાર ક વ ગાળ ણમાૂ  ં૪૦૦ ામ બી કાઢલી કાળ  ા  મળવીે  
ચટણી માફક પીસી બરણીમા ંભર  લે ં.ુ એને પચા તં ૃ  ચાટણ કહ છે. એ પાચથીં  ૨૦ 
ામ ટ ુ ંસવાર-સાજં ચાટવાથી કફ મટ છે. (૧૨) કફ હોય તો પાણી થો ુ  ંગરમ 

હોય તે ં ુ પી ુ.ં (૧૩) વાટલી રાઇ એકાદ નાની ચમચી  સવાર સાજં પાણીમા ં
લવાથીે  કફ મટ છે. નાના બાળકોમા ંપણ કફ ુ ં માણ વધી ય તો રાઇ આપી 
શકાય, પરં  ુએ ગરમ હોવાથી એ ુ ં માણ બ  ુઓ  ંરાખ ુ.ં (૧૪) એલચી, િસધવ, 
ઘી અને મધ એક  કર  ચાટવાથી કફરોગ મટ છે. (૧૫) છાતીમા ંજમા થયલોે  કફ 
કમયે  કર  બહાર નીકળતો ન હોય અને બૂ તકલીફ થતી હોય, વન-મરણનો 

 ઉપ થત થયો હોય તો દર અડધા કલાક ા  પાણીમા ંઘસી મધમા ંમળવીે  
ચાટતા રહવાથી ઉલટ  થઈ કફ બહાર નીકળ  ય છે અને રાહત થાય છે. (૧૬) 
સતત ચા  ુરહતી ઉધરસમા ંકોકો પીવાથી ફાયદો થાય છે. કોકોમા ં ીઓ ોમાઈન 
નામ ુ ંત વ હો છે  કફ રૂ  કર છે. (૧૭) રોજ સવાર અને રા ે નાગરવલનાે  એક 
પાન પર સાત લસીનાુ  ંપાન, ચણાના દાણા વડા આ નાુ  સાત કડાૂ , ણ કાળા ં
મર , ચણાના દાણા વડા આઠથી દસ હળદરના કડાૂ  અને આ બધા પર દોઢ 
ચમચી ટ ુ ં મધ કૂ  બી ુ  ં વાળ  ધીમે ધીમે બૂ ચાવીને ખાવાથી ૧૦-૧૫ 
દવસમા ં કફ મટ છે. (૧૮) ફફસામા ં મી ગયલોે  કફ નીકળતો ન હોય તો 
ઠ મધ( લઠુ ે ) અને આમળા ુ ંસમાન ભાગે બનાવે ં ુ ણૂ ૧-૧ ચમચી સવાર-સાજં 

પાણી સાથે લવાથીે  થોડા દવસોમા ંકફ નીકળ  જઈ ફફસા ં વ છ થાય છે. (૧૯) 
ઘોડા જ ુ ં ણૂ મધ સાથે લવાથીે  કફમા ં લાભ થાય છે. (૨૦) ઠંૂ, હરડ અને 
નાગરમોથ દરક ૨૦-૨૦ ામ ુ ંબાર ક ણૂ બહડાની છાલના ઉકાળામા ં બૂ ટંૂ  
૧૨૦ ામ ગોળના પાકમા ં નાખી બરાબર િમ  કર  ચણી બોર વડ  ગોળ ઓ 
બનાવવી. એને ડા દવટુ  કહ છે. આ બ બે ગોળ  દવસમા ં ણ વાર સવાથીૂ  
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કફના રોગો, ઉધરસ અને ાસમા ંફાયદો થાય છે. (૨૧) અર સીૂ , ા  અને હરડ ં ુ
સમાન ભાગે બનાવલે અધકચરો કોૂ  બથીે  ણ ચમચી એક લાસ પાણીમા ંઅડ ુ ં
પાણી બળ  ય યા ં ધીુ  ધીમા તાપે ઉકાળ  ઠં ુ પાડ  સવાર-સાજં પીવાથી 
ર તિપ , ય, ઉધરસ, િપ વર, કફના રોગો અને કબ જયાતમા ંફાયદો થાય છે. 
(૨૨) સરખા ભાગે લાવલોે  ટકણખારં , જવખાર, પીપર અને હરડ ં ુબાર ક ણૂ 
બનાવી, એનાથી બમણા વજનનો ગોળ લઈ પાક બનાવી ચણી બોર વડ  ગોળ  
વાળવી. દવસમા ં ણ વખત બ બે ગોળ  ધીમે ધીમે સવાથીૂ  ગળામા ંવારવારં  
થતા કફનો નાશ થાય છે. એનાથી હડક , દમ, ઉધરસ, શરદ , ળૂ અને કફના રોગો 
પણ મટ છે. (૨૩) વ ીં ં ુ ણૂ દસ ચોખા ભાર અને યફળ ુ ં ણૂ સાત ચોખા 
ભાર િમ  કર  એક ચમચી મધ સાથે ચાટવાથી કફના બધા રોગો મટ છે. વા થીુ  
થતી કૂ  ઉધરસમા ંપણ આ ઉપચાર એટલો જ હતકાર  છે. (૨૪) રોજ છાતીએ 
તલ ક સરસવના તલની માલીશ કર  શક કરવાથી લોહ માનો કફ ઘટ  ય છે ે ં ે. 
(૨૫) અર સીૂ , આ  અન લીલી હળદરનો ુ ે ૧-૧ ચમચી રસ દવસમા ણ વાર ં
લવાથી ના કાકડાે ુ , ઉધરસ, ાસ-દમ, શરદ  વગર કફના રોગો મટ છે ે.  

કફ અને િપ  (૧) દસકે તોલા ગરમ પાણીમા ંમી ુ ં નાખી પીવાથી ઉલટ  થઈ 

કફ અને િપ  બહાર નીકળે છે. પછ થી ઉલટ  બધં કરવા ઘી અને ભાત ખાવા.ં (૨) 
ગોળ સાથે હરડ લવાથીે  કફ અને િપ  મટ છે.  

કફ અને વા  ુ વાદમા ંતીખી, કડવી અને રુ  અરણી કફ અને વા  ુમટાડ 

છે. અરણી જઠરા ન દ ત કરનાર, સવાગ સો  ઉતારનાર, ઠડં  લાગતી હોય તો 
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તે ં ુશમન કરનાર, પા રોગં ુ , ર તા પતા, મળની ચીકાશ અને કબ જયાતનો નાશ 
કર છે. અરણીના ળૂ પાણીમા ંઘસી લપે કરવાથી ગાઠં બસીે  ય છે.         

કફ વર  મીઠાને તવી પર લાલ રગં ં ુ થાય યા ં ધીુ  શકે , ફાળાુ ં  ગરમ 

પાણીમા ં૫ ામ ટ ુ ંલવાથીે  કફ વર મટ છે. 

કબ જયાત  (૧) ૧ ામ તજ અને ૫ ામ હરડ ં ુ ણૂ ૧૦૦ િમ.લ. ગરમ 

પાણીમા ંરા ે પીવાથી સવાર લાસાથીુ  ઝાડો થઈ કબ જયાત મટ છે. (૨) ૩૦-૪૦ 
ામ કાળ  ા  રા ે ઠડાં  પાણીમા ં પલાળ  સવાર મસળ , ગાળ  થોડા દવસ 

પીવાથી કબ જયાત મટ  છે. (૩) િસધવ અને મર  બાર ક વાટ  ા ને લગાડ  રા ે 
એક એક ા  બૂ ચાવીને ખાવાથી ઝાડાની ુ  થઈ કબ જયાત મટ છે. (૪) 
આ નોુ  ૧૦ ામ રસ અને લ નાુ  ૧૦ ામ રસમા ં૧.૫ ામ િસધવ મળવીે  સવાર 
પીવાથી કબ જયાત મટ છે. (૫) આ નોુ  રસ, લ નોુ  રસ અને િસધવ એક  કર  
ભોજનની શ આતમા ંલવાથીે  કબ જયાત મટ છે. (૬) આમલીને તનાથીે  બમણા 
પાણીમા ં ચાર કલાક ભ જવી રાખી, ગાળ , ઉકાળ , અ  ુ પાણી બાક  રહ યાર 
ઉતાર , તમાે  ંબમણી સાકરની ચાસણી મળવીે , શરબત બનાવી ૨૦થી ૫૦ ામ 
ટ ુ ંરા ે પીવાથી કબ જયાત મટ છે. (૭) એક લાસ ઠડાં  પાણીમા ંલ નોુ  રસ 
ાત:કાળે પીવાથી કબ જયાતમા ંફાયદો થાય છે. અથવા રા ે તાૂ  ંપહલા ંપણ પી 

શકાય. (૮) ૧૦ ામ લ નોુ  રસ અને ૧૦ ામ ખાડં ૧૦૦ િમ.લ. પાણીમા ંએકાદ 
માસ ધીુ  દરરોજ  રા ે પીવાથી ણ કબ જયાત મટ છે. (૯) એક લાસ સહજ 
ગરમ પાણીમા ં ૧-૧ ચમચી લ  ુઅને આ નોુ  રસ તથા ૨ ચમચી મધ મળવીે  
પીવાથી અ ણ અને કબ જયાત મટ છે. (૧૦) સવારમા ંવહલા ઊઠ  થો ુ  ંગરમ 
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પાણી પીવાથી દ ત સાફ આવે છે અને કબ જયાત રૂ  થાય છે. (૧૧) એક ચમચો 
કાળા તલ પાણીમા ંપલાળ  વાટ  માખણ ક દહ મા ંમળવીે  રોજ સવાર ખાવાથી 
કબ જયાત મટ છે. (૧૨) એક ૂ ંુ ર અને ૫-૧૦ બદામ ધમાૂ  ંનાખી ઉકાળ , 
તમાે  ંસહજ ખાડં નાખી રોજ સવાર પીવાથી કબ જયાત મટ છે. (૧૩) રા ે તીૂ  
વખતે ૩-૪ ર બૂ ચાવીને ખાઈ ઉપર એકાદ કપ ફાૂં ં ધૂ  પીવાથી 
કબ જયાત મટ છે. (૧૪) ખ રુ  રા ે પાણીમા ં પલાળ , સવાર મસળ , ગાળ ને 
પીવાથી રચ લાગીન ેમળ ુ  થાય છે. (૧૫) ખ રનીુ  ચાર-પાચં પશીે  રા ે પાણીમા ં
પલાળ  રાખી, સવાર મસળ  તમાે  ંમધ નાખી સાત દવસ ધીુ  પીવાથી કબ જયાત 
મટ છે. (૧૬)   કાળ  ા  ક લીલી ા ્ષ સાથે ૨૦-૩૦ ામ કા ુ ખાવાથી અ ણ ક 
ગરમીથી થયલીે  કબ જયાત મટ છે. (૧૭) મફળ ુ ં શાક બનાવી ખાવાથી 
કબ જયાત મટ છે. (૧૮) મફળ ુ ં થોડા દવસ ધીુ  િનયિમત સવને  કરવાથી 
ણ-ચાર દવસમા ંજ મળ ુ  થવા માડં છે અને કબ જયાત મટ છે. કબ જયાતને 

લીધે થતો માથાનો ુ :ખાવો અને ને - ળૂ પણ મટ છે. (૧૯) પાકા ંટામટાે  ંભોજન 
લતાે  ંપહલા ંછાલ સ હત ખાવાથી અને રા ે તાૂ  ંપહલા ં િનયિમત ખાવાથી ધીમે 
ધીમે કબ જયાત કાયમ માટ રૂ  થાય છે. (૨૦) પાકા ંટામટાનોે ં  એક યાલો રસ ક 
પૂ દરરોજ પીવાથી તરડામાં  ં મલોે  કોૂ  મળ ટો પડ છે અને નાૂ  વખતની 

કબ જયાત રૂ  થાય છે. (૨૧) રા ે પાકા ંકળા ંખાવાથી કબ જયાત મટ છે. લાબુ  ક 
રચ લવાનીે  જ ર રહતી નથી. (૨૨) મથીે ં ુ૩-૩ ામ ણૂ સવાર-સાજં ગોળમા ંક 
પાણીમા ંલવાથીે  કબ જયાત મટ છે. (૨૩) મથીનાે  ં મળાુ  ંપાન ુ ંશાક બનાવીને 
ખાવાથી કબ જયાત મટ છે. (૨૪) રા ે તીૂ  વખતે એક-બે નારગીં  ખાવાથી 
કબ જયાત મટ છે. નારગીનોં  રસ નીૂ  કબ જયાતને પણ રૂ  કર  શક છે. (૨૫)  
સવાર એક યાલો ઠડાં  ક સહજ ગરમ પાણીમા ંઅને રા ે ધમાૂ  ંએક ચમચી મધ 
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મળવીે  પીવાથી કબ જયાત મટ છે. (૨૬) ઠંૂ, મર , પીપર અને િસધવ દરક ૧૦-૧૦ 
ામના બાર ક વ ગાળ ણમાૂ  ં૪૦૦ ામ બી કાઢલી કાળ  ા  મળવીે  ચટણી 

માફક પીસી બરણીમા ંભર  લે ં.ુ એને પચા તં ૃ  ચાટણ કહ છે. એ પાચથીં  ૨૦ ામ 
ટ ુ ંસવાર-સાજં ચાટવાથી કબ જયાત મટ છે. (૨૭) ા , િપ પાપડો અને ધાણા 
ણને ે પાણીમા ંભીજવી રાખી ગાળ ને પીવાથી કબ જયાત મટ છે. (૨૮) ફાળાૂં  

ગરમ પાણીમા ં૧ થી દોઢ ામ મી ુ ં મળવીે  રોજ રા ે પીવાથી તરડા ંસાફ થઈ 
કબ જયાત મટ છે. (૨૯) શર રમા ંખોટ  ગરમીને કારણે ઝાડામા ંરહલ વાહ  જળ 
શોષાઈ જતા ંઝાડાની કબ જયાત થાય છે. મને બ ણે  દવસે માડં થોડો કઠણ 
ઝાડો થતો હોય તમણે ે રા ે તાૂ  ંવ  ુપાણી પી ુ.ં વહલી સવાર ઊઠ ને ઠં ુ પાણી 
વ  ુપી ુ.ં તથીે  ગરમીના દોષથી થયલે કબ જયાત રૂ  થશે. તે ર તે ઝાડો ન જ 
થાય તો શકનમાૂ  ંસાધારણ નવશે ંુ પાણી ભર ુ.ં તમાે  ંસા ુ ુ ંથો ુ  ં વાહ  તથા 
લસર ન ૧ સ ઉમરે ં.ુ તે પાણીથી  અ◌ૅનીમા લવાથીે  ઝાડો તરત જ થઈ ય 
છે. કફદોષથી થતી કબ જયાતમા ંસવાર ગરમ પાણી પી ુ.ં (૩૦) રોજ રા ે એક 
ચમચો દવલે ધમાૂ  ંપી ુ.ં થોડા દવસ આ યોગ કરવાથી કબ જયાત રૂ  થાય 
છે. (૩૧) વ રયાળ  અધકચર  શકે  કાચની બરણીમા ંસઘરં  રાખવી. દરરોજ જ યા 
બાદ બનેં સમય ૧-૧ મોટો ચમચો ભર  બૂ ચાવી ચાવીને ખાવી. યોગ દરરોજ 
િનયિમત કરવો જોઈએ. વગર દવાએ કબ જયાત અવ ય મટ  ય છે એમા ં
બલ લુ  સદહં  નથી. (૩૨) કબ જયા◌ાતમા ં આખા ં ફળ અને શાકભા ુ ં સવને  
રસાહાર ટ ુ ંજ લાભદાયી છે. પાલખ અને ગાજરનો રસ અથવા બટાટા, કાકડ  
અને સફરજનનો િમ  રસ લવોે . ર, બીલીફળ, જમ ખ અને સતરાનોં  રસ પણ 
લઈ શકાય. (૩૩) રા ે તાબાનાં  લોટામા ં સવા લટર પાણી ભર  રાખી સવાર 
ય દયૂ  પહલા ંદાતણ કયા િવના પીવાથી કદ  કબ જયાત થતી નથી. (૩૪) રા ે 
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િ ફળા ુ ં ણૂ પાણી સાથે લે ં.ુ (૩૫) ૪૦-૫૦ ામ કાળ  ા  રા ે ઠડાં  પાણીમા ં
પલાળ , સવાર મસળ  ગાળ ને થોડા દવસ પીવાથી કબ જયાત મટ છે. (૩૬) 
ચા યા વગરનો લોટ, બૂ પા ુ ં પપૈ ુ ંઅને ભોજન પછ  છાસ ુ ંસવને  કરવાથી 
કબ જયાત મટ છે. (૩૭) અજમો અને બીડલવણ મઠામા ંનાખી પીવાથી કબ જયાત 
મટ છે. (૩૮) ગમે તવીે  નીૂ  કબ જયાત પણ ૧-૧ ચમચી હરડનો પાઉડર સવાર-
સાજં ફાળાૂં  ધૂ  સાથે લવાથીે  મટ છે. (૩૯) પાન સ હત આખો કાચો ળોૂ  િનયિમત 
ખાવાથી ગમે તવીે  નીૂ  કબ જયાત પણ મટ છે. (૪૦) કબ જયાત બધા રોગો ુ ં ળૂ 
છે. આથી પટને ે હમશાં ે  ંસાફ રાખ ુ ંજોઈએ. રા ે બૂ મોડા કઈં  ખા ુ ંન હ તથા 
ભોજન પછ  બે કલાક ધીુ  ૂ ં ુન હ. (૪૧) રાતે સફરજન ખાવાથી ણ મળાવરોધ 
તથા ઘડપણનો મળાવરોધ મટ છે. (૪૨) બી કાઢલી ા  ૨૦ ામ ખાઈને ઉપર 
૨૫૦ િમ.લ. ધૂ  પીવાથી મળ ુ  થાય છે. (૪૩) બૂ નીૂ  ખાટ  આમલી ુ ં
શરબત દવસમા ંચાર વખત દર ચાર કલાકને તર લવાથીે  નીૂ  કબ જયાત મટ 
છે. મને આમલી અ ળુ ૂ  આવતી ન હોય તમને ે માટ આ યોગ કામનો નથી. 
(૪૪) વહલા ઊઠ , લોટો ભર  પાણી પીને સવાર ફરવા જ ુ.ં લ ુ ુ ંશરબત પી ુ.ં 
તમાે  ંખાડનં ે બદલે મી ુ ં નાખ ુ.ં વાલ, વટાણા, ચોળા, ચણા, અડદ વા વાતવધક 
ખોરાક લવોે  ન હ. તાદળ નીં  ભા  ઘણી સાર . (૪૫) ગરમ ધમાૂ  ંથો ુ  ંમાખણ 
અથવા ઘી નાખી પીવાથી કબ જયાતના દદ ને પટે સાફ જલદ  આવે છે. આ ઉપાય 
વારવારં  કરવાથી વજન અને કૉલ ટરોલે  બનેં વધી જવાનો ભય છે. (૪૬) મ ઢ  
આવળ, આમળા ંઅને હરડ ં ુસમાન ભાગે બનાવલાે  બાર ક ણનૂ ે ુ  ણૂ કહ છે. 
કબ જયાતથી મદા નં , અ ચુ , આફરો, મસા વગરે  થાય છે. એમા ંતથા તરડા ં
િશિથલ થઈ ગયા ં હોય તો ુ  ણૂ પોતાની િતનૃ ે અ ળુ ૂ  પડ એ મા ામા ં
એકથી બે ચમચી ટ ુ ંરા ે તીૂ  વખતે પાણી સાથે લે ં.ુ ણૂ ઔષધ બે મ હના 
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પછ  પોતાના ણુ માવુ ે છે, આથી ણૂ ઘર બનાવી ઉપયોગ કરવો અને બે 
મ હના પછ  ન ુ ં ણૂ બનાવી લે ં.ુ (૪૭) ના ળયરે ં ુપાણી પીવાથી કબ જયાત 
મટ છે. (૪૮) હરડને નમક તુ  પાણીમા ં૨૪ કલાક બાડુ  કવીનુ ે એક હરડ હમશાં ે  ં
મ મા ં કૂ  રાખવાથી કોઈ પણ કારની કબ જયાત મટ છે. (૪૯) પાલકની ભા ના 
રસમા ંલ નોુ  રસ અને  નાખી પીવાથી કબ જયાત મટ છે. (૫૦) એક કપ ગરમ 
પાણીમા ંઅડધા લ નો અન નારગીનો રસ મધ નાખી પીવાથી કબ જયાત મટ છુ ે ં ે. 
(૫૧) સવારના પહોરમા ંએક લાસ પાણી પીવાથી પટે સાફ આવે છે. 

કમર જકડાવી  (૧.) પ ાઘાત, લકવો, સાયટ કા-રાઝણં , સિધવાં , ના ઓનોુ  

ઃખાવોુ - અ◌ા બધા વા  ુ ધાન રોગોમા ંલસણપાક, લસણની ચટણી, લસણના 
ીરપાકનો ઉપયોગ કરવો. અથવા એક કળ ના લસણની એક કળ  લસોટ  તલના 

તલે સાથે જમતી વખતે બપોર અને રા ે બથીે  ણ અઠવા ડયા ં ખાવી અ યતં 
ફાયદાકારક અને દદનાશક ઉપચાર છે. (૨) તલ ુ ંતલે, કોપરલ ક અ ય તલે જરાક 
ગરમ કર  ઃખતીુ  જકડાયલીે  કમર ઉપર મા લશ કર ુ.ં તે પછ  સહવાય તવાે  ગરમ 
પાણીથી કમર ઝારવી. અ◌ા ર તે બ ણે  વાર કરવાથી ઃખતીુ  જકડાયલીે  કમર 
મટશે. કમરનો ુ :ખાવો - (૧) ૬૦ ામ અજમો ૬૦ ામ નાૂ  ગોળમા ંમળવીે , 
પીસી, તમાથીે ં  ૫-૫ ામ ટલો સવાર-સાજં લવાથીે  કમરનો ુ :ખાવો મટ છે. (૨) 
ખ રુ ની પાચં પશીનોે  ઉકાળો કર  તમાે  ં ૫ ામ મથીે  નાખી પીવાથી કમરનો 
ુ :ખાવો મટ છે. (૩) પીપળાના ં ળયાનોૂ  પાઉડર પાણી સાથે એક એક ચમચી 
સવાર, બપોર, સાજં લવાથીે  કમરદદ મટ છે. એનાથી કમર મજ તૂ બન ેછે 

અને કમર ુ ંબળ વધે છે. કસરતો (૧) જમીન પર બસીે  હાથ આગળ ખચી 
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પગના ઠાનુ ે પકડવાનો ય ન કરો. (૨) ચ ા ઈૂ જઈ પગ વ ચથીે  ચા 
રાખો. (૩) ધા ઈૂ જઈ પગના પં  ાસાં  રાખી, જમીન પર નાક અડાડ ુ.ં (૪) 
ચ ા ઈૂ કમરથી ઉપર વળ  વ ચથીે  ઊભા કરલા પગના ટણનૂં ે અડવા યાસ 
કરો. (૫) ધા ઈૂ હાથના બળે પડ  રહો. (૬) ચ ા ઈૂ પગ વ ચેથી ઊભા રાખો, 
યાર બાદ એક પછ  એક બનેં પગ વારા ફરતી છાતી ધીુ  લઈ જવા ય ન કરો. 
(૭) ધા ઈૂ વારાફરતી બનેં પગ ચા નીચા કરો. (૮) રસીુ  પર ટ ાર બસોે . 
કમરથી વળ  ટણૂં  ધીુ  મા ુ ંલઈ ઓ.  

કમળો  (૧) ૫૦૦ ામ પાકા ં ં  ુલઈ તનોે  રસ કાઢવો. એને કપડાથી ગાળ  

છ ા ભાગે બાર ક વાટ ં ુિસધવ મળવે ં.ુ એને શીશીમા ંભર  મજ તૂ ચૂ માર  એક 
અઠવા ડયા ધીુ  રાખી કાવાથીૂ  ં વુ  તૈયાર થાય છે. ં વુ  તર દવસે 
સવાર કટલાક દવસ ધીુ  પીવાથી કમળો મટ છે. (૨) એરડાનાં  પાનની દાડં  
દહ મા ંવાટ  ણથી સાત દવસ લવાથીે  કમળાના રોગીમા ં િત અ◌ાવે છે. અથવા 
એરડાનીં  મળુ  ખોનોુ ં  રસ છ મા ા ધમાૂ  ંઆપવાથી કમળો મટ છે. (૩) ગાયની 
તા  છાસમા ંક ૧૦૦ ામ મઠામા ં૫ ામ હળદર નાખી સવાર-સાજં લવાથીે  એક 
અઠવા ડયામા ં કમળો મટ છે. (૪) હળદર ુ ં ણૂ ૧૦ ામ અને દહ  ૪૦ ામ ુ ં
સવને  કરવાથી કમળો મટ છે. (૫) ધોળ  ગળુ , ગોળ અને હળદર મળવીે  સવાર-
સાજં ખાવાથી કમળો મટ છે. (૬) પાકા ંકળા ંમધમા ંખાવાથી કમળો મટ છે. (૭) ઠંૂ 
અને ગોળ ખાવાથી કમળો મટ છે. (૮) હગને બરાના ં કાૂ  ં ફળ ( મરા)ં સાથે 
ખરલ કર ને ખાવાથી કમળો મટ છે. (૯) ગળો કમળા ુ ંસૌથી ઠે  ઔષધ છે. 
બ રમા ંમળતો ગળોનો પાઉડર અથવા ગળોની તા  વલનોે  રસ લવાથીે  કમળો 
સારો થાય છે. કમળાની તબીબી સારવાર સાથે પણ એ લઈ શકાય. (૧૦) કમળો 
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થયો હોય તો સવાર નરણે કોઠ કારલાનો રસ લવોે . ઉપરાતં ધીૂ , ગાજર, બીટ, 
કાકડ  અને સફરજનનો િમ  રસ લવોે . પપૈયા, લીલી હળદર, લીલી ા  સતરાં  
અને મોસબીનોં  રસ પણ લઈ શકાય. શરડે  સીનૂ ે ખાવી. ચરબી રહ ત ખોરાક 
લવોે . મ પાનનો યાગ કરવો. (૧૧) વારપાઠાનાુ  દાું  ઉપર સહજ હળદર 
ભભરાવી ખાવાથી કમળો મટ છે. અ ય ચ ક સા સાથે પણ આ કર  શકાય. (૧૨) 
મધ સાથે ગાજરનો રસ પીવથી કમળો મટ છે.  (૧૩) આ નોુ  રસ અને ગોળ 
ખાવાથી કમળો મટ છે. (૧૪) ઠંૂ અને ગોળ ખાવાથી કમળો મટ છે. (૧૫) ૧૦ ામ 
હળદર ૪૦ ામ દહ મા ંલવાથીે  કમળો મટ છે. (૧૬) હળદર ુ ં ણૂ તા  છાસમા ં
નાખી સવાર-સાજં પીવાથી કમળો અઠવા ડયામા ંમટ છે. (૧૭) રા ે ઝાકળમા ંશરડે  
રાખી સવાર ખાવાથી કમળો મટ છે. (૧૮) લ નીુ  ચીર ઉપર ખવાનો સોડા નાખી 
સવારની પહોરમા ં સવાથીૂ  કમળો મટ છે. (૧૯) ૧૦૦ થી ૨૦૦ ામ દહ મા ં૨ થી 
૪ ામ પાપડખાર મળવીે  વહલી સવાર નરણે કોઠ લવાથીે  ણ દવસમા ંકમળો 
મટ છે. (૨૦) ગાજરનો ઉકાળો પીવાથી કમળામા ંઆવલે અશ ત અને લોહ ની 
ઓછપ રૂ  થાય છે. (૨૧) આરો યવિધનીવટ  અને નનવાુ  મ રં ંુ  ુિનયિમત સવને  
કરવાથી કમળો મટ છે, અશ ત રૂ  થાય છે અને ન ુ ંલોહ  આવે છે.  

કરો ળયો કાળ  માટ  ચો ખી કર , છાસમા પલાળ  કરો ળયા પર લપ કરવાથી ં ે

કરો ળયા ઓછા થતા જઈ ના દ થાય છૂ ે.  

કઠમાળં  (૧) લસણને બૂ લસોટ , મલમ ુ ં કર , કપડા પર લગાડ  પ ી 

બનાવી કઠમાળં  વી ગળાની ગાઠોં  પર ચ ટાડતા રહવાથી ગળાની અસા ય 
લાગતી ગાઠોં  મટ છે. (૨) ભલામામા ંહ રાકણી મળવીે  પ ટે  બનાવી લપે કરવાથી 
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કઠમાળનીં  ગાઠોં  ઓગળ  ય છે. (૩) ગળો, િશલા જત અન ગળ ે ૂ બૂ ખાડ  તની ં ે
ગોળ  બનાવી સવન કરવાથી કઠમાળના રોગીન રાહત થાય છે ં ે ે. (૪) પી ડ ના ુ
ળન ગૌ મા પીસીન લપ કરવાથી કઠમાળની ગાઠો ઓગળ છૂ ે ૂ ં ે ે ં ં ે ે.  

કાકડા  (૧) કળાનીં  છાલ ગળા ઉપર બહાર બાધવાથીં  કાકડા યા હોય તો તે 

મટ છે. (૨) હળદરને મધમા ંમળવીે  લગાડવાથી ગમે તવાે  વધલાે  કાકડા બસીે  ય 
છે. (૩) સાધારણ ગરમ પાણીમા ં મી ુ ં ઓગાળ  દવસમા ં બ ણે  વાર કોગળા 
કરવાથી કાકડાની પીડા મટ છે. (૪) પાણીમા ંમધ નાખી કોગળા કરવાથી વધલાે  
કાકડા બસીે  ય છે. (૫) એક એક ચમચી હળદર અને ખાડં ફાક  જઈ ઉપર ગરમ 
ધૂ  ધીમે ધીમે પીવાથી વધલાે  કાકડા બસીે  ય છે. (૬) કાકડા-ટો સ સમા ંસોજો 
આવે, તાવ આવે અને ખોરાક-પાણી ગળવામા ં કલીુ  પડ તો ઠ  મધ, કાથો અને 
હળદર દરક ં ુઅડધી ચમચી ણૂ બથીે  ણ ચમચી મધમા ંસવાર-સાજં ચાટવાથી 
રાહત થાય છે.  સાથે સાથે સશ ની વટ ની અને દશનુ  ઘનવટ ની એક એક ગોળ  
સવાર, બપોર, સાં  લવીે . માવાની મીઠાઈ, જ ુ ં ઠં ુ પાણી, ઠડાં  ં પીણા,ં 
આઈસ મ, શરબત, ટૉફ , ચૉકલટે , દહ , છાસ તમે જ લ ,ુ આમલી, ટામટાે  ં વા 
ખાટા પદાથ  બધં કરવા. ખ દરાવટ ની બે-બે ગોળ  સવીૂ  બૂ જ હતકાર  છે. 
(૭) કાકડા થાય તો એક દવસ ઉપવાસ કરવો. મળ ુ  માટ રાતે નાની ચમચી 
હરડ ં ુ ણૂ લે ં.ુ દવસમા ં ણ વખત એક કપ પાણીમા ંએક ચમચી હળદર અને 
એક ચમચી ખાડં મળવીે  ધીમે ધીમે પી જ ુ.ં સવાર Ô વણુ  વસતમાલતીં Õની અધ  
ગોળ  પીસીને મધમા ં ટંૂ  ચાટ  જવી. ૧૧-૧૨ દવસ આ ઉપચાર કરવાથી કાકડા 
મટ  ય છે. (૮) વડ, ઉમરો, પીપળો વા ધૂ  ઝરતા ઝાડની છાલને ટૂ , ઉકાળો 
કર ને કોગળા કરવાથી કાકડાનો સોજો મટ છે. (૯) ટકણખારં , ફટકડ  હળદર અન ે
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િ ફલાના િમ ણન મધમા કાલવી કાકડા પર લગાડવાથી કાકડા મટ છે ં ે. (૧૦) 
કાકડા(ટો સી સ)મા ંકાકડાિશગી હળદર સાથે આપવી. કાકડાિશગીનો ૧ ામનો ફાટં 
બનાવી દવસમા ં ણ વખત પાવાથી પણ સા ું પ રણામ આવે છે. (૧૧) ઠડાં , 
ચીકણા અને ગ યા પદાથ  બધં કર  નાગરવલનાે  પાનમા ંતજનો એક કડોૂ , પાચં-
સાત મર  અને લસીનાુ  ં સાત-આઠ પાન લઈ બી ુ  ંબનાવી સવાર-સાજં ચાવી 
ચાવીને રસ ગળા નીચે ઉતારતા જ ુ.ં  

કાનના રોગો વાત, િપ , કફ તથા વાતિપ , વાતકફ અને િપ કફના 

કોપાવાથી કાનના રોગો થાય છે. (क) વા નાુ  કણરોગના કારણોમા ંચણા, ચોળા, 
વટાણા, વાલ, ગવાર, વાસી ખોરાક, લફુ , આઈ મ, ઠડાં  ંપીણા,ં કોદર , ખાૂ  
ખાખરા, ખાૂ  મમરા, કારણ િવના લઘનં , ઉ ગરા, વ  ુપડ ુ ંચાલ ુ,ં પદયા ા, 
પખાનોં  પવન, ઠડોં  પવન, માથાબોળ ઠં ંુ નાન, વ  ુ યાયામ, વાગ ુ,ં વ  ુ
પ ર મ, ઠડં  ઋ માુ  ંઠડાં  પાણીમા ંતર ુ,ં અિતશય બોલ ુ,ં ચતા, ભય, ઃખુ  વગરે  
છે. (ख) િપ .....તીખો, ખાટો, ખારો, ઉ ણ, તી ણ અને ગરમાગરમ ખોરાક િપ કારક 
છે. તમા ુ તથા બીડ ુ ંસવને , અિત પ ર મ, દવસની િન ા, અિત મૈ નુ, કારણ 
િવનાના ઉપવાસ, યનોૂ  અને અ નનો તાપ, અડદ, વ  ુ પડતા ં ખાટા-ંતીખા ં
અથાણા,ં વ  ુપડ ુ ંઆ ુ  ક ઠંૂ, વ  ુપડતી ખાટ -તીખી કઢ , કોકમ, ખાટ  કર , 
ખાટા ંખમણ, ખાટા ંપીણા,ં ખા ું દહ , ખાટ  છાસ, ખાટા ં મફળ, વ  ુપડતા ંટામટાે ,ં 
તળલાે  આહાર ુ ં વ  ુ સવને , ભ ડા, તીખા ં મરચા,ં મર , વ  ુ પડ ુ ં મી ુ ં(નમક), 
બાજર , ઘરડા તીખા ળાૂ , મોગર , બીવાળા ંર ગણ, રાઈ, વ  ુપડ ુ ંલસણ, વ  ુ
પડ ુ ંલ ,ુ વાસી ખોરાક, કવણીુ  કરલો આહાર, સરગવો વગરે  કાનના િપ થી 
થતા રોગો કર છે. જો ક કાનના રોગોમા ં િપ જ કારણો ઘણા ંઓછા ંહોવાથી િપ જ 
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કણરોગ ુ ં માણ નહ વ  ્ જોવા મળે છે. (ग) કફ..... અડદ, આઈસ મ, ા , 
ર, કાકડ , કાળ  ા , લફુ , કળા,ં ખાટા ંપીણા,ં ખાડં, ગોળ, ઘી, ચી ુ, ખાટ  

છાસ, જમ ખુ , ટામટાે ,ં ઠડાં  ંપીણા,ં ગળુ ં , તર ચૂ, તલ, દહ , દવસની ઘ, ધૂ , 
બ કટ, ભ ડા, નારગીં , પાઉં, જ ુ ંપાણી, ટ સુ, ટ સલાડ, બરફ, માખણ, 
માસં, મીઠાઈ, વ  ુપડ ુ ંમી ુ ં(નમક), વ જટબલે  ઘી, શીખડં, િશગોડા,ં શરડ નોે  રસ, 
તર ુ,ં ઠડાં  પાણીથી નાન વગરે  કફજ ય કણરોગના ં કારણો છે. (घ) બે દોષના ં
કરણો એક સાથે ભગાે  ંથાય યાર દોષજ કણરોગ થાય છે. મ ક આઈસ મ, 
લફુ , જ ુ ંપાણી ઠડોં  પવન વગરથીે  કફવાતજ કણરોગ થાય છે. (च) િ દોષજ 
કણરોગમા ં ણે દોષ કારણ તૂ હોય છે. મ ક ઘરડા ળાૂ , વાસી ભોજન, ોધ, 
પ ર મ, ઠડં  વગરે  કારણો એક સાથે થવાથી િ દોષજ કણરોગ થાય છે.  (छ) 
વા થીુ  થતા કાનના કોઈપણ રોગમા ંકાનમા ં ત તના અવાજ આવે છે, ઃખાવોુ  
થાય છે, સોજો આવે છે, લાલાશ દખાય છે તથા કાનમાથીં  પાતળો ાવ થાય છે 
અને બહરાશ આવે છે. (ज) િપ થી થતા કણરોગમા ંકાનમા ંસોજો આવે છે, લાલાશ 
દખાય છે, કરવતથી કપા ુ ંહોય એવી તી ણ વદનાે  અને દાહ થાય છે તથા પીળો 
ગધ તુ ુ  ાવ થાય છે. (झ) કફથી થતા કણરોગમા ં િવપર ત શ દ સભળાયં  છે, 
કાનમા ંખજવાળં  આવે છે. (ट) િ દોષથી થતા કણરોગમા ં  દોષની બળતા હોય 
તે જબુ  લ ણો જોવા મળે છે. વા નીુ  બળતામા ંપાતળો, કાળો ક ફ ણવાળો 
ાવ, િપ ની બળતામા ંપીળો, લાલ લોહ વાળો, ગધ તુ ુ , પાતળો અને ગરમ 
ાવ, તમે જ કફની બળતા હોય તો  સફદ, ઘ , ચીકણો અને માણમા ંવ  ુ ાવ 

થાય છે. (૧) હળદર અને લાવલીે  ફટકડ  એક  કર  કાનમા ંનાખવાથી કણપાક 
અને કણ ાવ જલદ  મટ છે. (૨) ગળ નોુ ં  રસ અને મધના ંટ પા ંકાનમા ંનાખવાથી 
કાનના ચસકા મટ છે અને પ ું નીકળ ુ ં હોય તો બધં થાય છે. (૩) લાવલાે  



 218 

ટકણખારનં ે વાટ ને કાનમા ં નાખી  ઉપરથી લ નાુ  રસના ં ટ પા ં નાખવાથી પ ું 
નીકળ ુ ંબધં થાય છે. (૪) સરિસ  ુઅથવા તલના તલમાે  ંલસણની કળ  ગરમ કર  
એક બે ટ પા ંસવાર સાજં કાનમા ંનાખવાથી ફાયદો થાય છે. (૫) તલના તલમાે  ં
લસીનાુ  ંપાન નાખી ધીમા તાપે ગરમ કર ુ.ં પાન બળ  ય યાર તલે ઉતાર  
ગાળ  લે ં.ુ અ◌ા તલનાે  ંબે ચાર ટ પા ંકાનમા ંનાખવાથી બધા જ કારના કાનના 
દદ મા ંલાભ થાય છે. (૬) કાનની તકલીફ બ ુ ગભીરં  કારની ન હોય તો મધ અને 
તલ ુ ંતલે સરખા ભાગે અને એ બનાે  વજનભાર આ નોુ  રસ એકરસ કર , સહજ 
િસધવનો બાર ક પાઉડર િમ ણ કર  કાનમા ં દરરોજ દવસમા ંચાર પાચં વખત 
ટ પા ં કવાથીૂ  કાનની તકલીફ રૂ  થાય છે. (૭)  બાનો મોર ( લ) વાટ , 
દવલમાે  ં ઉકાળ , ગાળ ને ટ પા ં કાનમા ં નાખવાથી કાનના સણકા મટ છે. (૮) 
બાના ંપાનનો રસ સહજ ગરમ કર  કાનમા ંનાખવાથી કાનના સણકા મટ છે. (૯) 

નાગરવલનાે  પાનનો રસ ગરમ કર  તનાે  ંટ પા ંનાખવાથી કાનના સણકા મટ છે. 
(૧૦) તલના તલમાે  ં લસણની કળ  નાખી કકડાવીને સહજ ગરમ તલનાે  ં ટ પા ં
કાનમા ંપાડવાથી કાનનો ુ :ખાવો અને કાનના સણકા મટ છે. કાન પાકતો હોય તો 
પણ ફાયદો કર છે. (૧૧) લ નાુ  ૨૦૦ ામ રસમા ં૫૦ ામ સરિસ ુ ંઅથવા તલ ુ ં
તલે મળવીે , પકાવી, ગાળ ને શીશીમા ં ભર  લે ં.ુ તમાથીે ં  બ બે ટ પા ં કાનમા ં
નાખતા રહવાથી કાન ુ ં પ ું, જલીુ  અને કાનની વદનાે  મટ છે તથા કાનની 
બહરાશમા ંપણ ફાયદો થાય છે. (૧૨) હગને તલના તલમાે  ંપકાવી એ તલનાે  ંટ પા ં
કાનમા ં કવાથીૂ  તી  કણ ળૂ મટ છે. (૧૩) સરગવાના કવલાૂ ે  લનો પાઉડર 
કાનમા ં નાખવાથી કાનનો ઃખાવોુ  મટ છે. (૧૪) આ નોુ  રસ કાનમા ં નાખવાથી 
કાનનો ઃખાવોુ , બહરાપ ં ુઅને કાન બધં થઈ ગયા હોય તો લાભ થાય છે. (૧૫) 
વડના ધનાૂ  ંટ પા ંકાનમા ંનાખવાથી કાનનો ઃખાવોુ  મટ છે. (૧૬) લસણની કળ  
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દ  સરસવના તલમા કકડાવી એ તલના ટ પા કાનમા કવાથી કાનનો અવરોધ ં ે ં ે ં ં ં ૂ
ર થાય છ અન અવાજ સાભળવામા સરળતા થાય છૂ ે ે ં ં ે. કાનમા ંઅવાજ થાય યાર  
િવ તૃ  થયલોે  ક અવળ  ગિતવાળો વા  ુ શ દ ુ ં વહન કરનાર  િશરામા ં રોકાઈ 
જવાથી કાનમા ં ત તના અવાજ સભળાયાં  કર છે. એને કણનાદ કહ છે. એમા ં
તઃકણમા ંઆવલે કોક લયા નામના ગની િવ િતૃ  થાય છે. આ રોગમા ંઆ જબુ  

શ  ઉપચાર કરવા. (૧) બકર ના માૂ  ં િસધવ નાખી સહજ ગરમ કર  કાનમા ં
ટ પા ંપાડવા.ં (૨) કપાસના જ ડવાનો રસ કાનમા ંનાખવો. (૩) નાગરવલનાે  પાનનો 
રસ કાનમા ંનાખવો. (૪) બકર ના માૂ  ંલસણ, આ ુ  અને કડાના પાનનો રસ 
મળવીે  કાનમા ં નાખવો. (૫) સરસવ તલથીે  કાન ભર  દવો. (૬) લસણ અને 
હળદરને એકરસ કર  કાનમા ંનાખવાથી લાભ થાય છે. (૭) ગળોનો રસ સહજ ગરમ 
કર  દવસમા ંચારક વખત કાનમા ંપાચં-સાત ટ પા ંનાખવાથી કણનાદ અને કણ ળૂ 
મટ છે.  કાન બધં થઈ ય યાર લસણ અને હળદરને એકરસ કર  કાનમા ં

નાખવાથી લાભ થાય છે.  કાનમા ંજ ં  ુ ય યાર મધ, દવલે ક ગળ નોુ ં  રસ 

કાનમા ંનાખવાથી જ ં  ુનીકળ  ય છે. કાનમા ંપ ું કાનમાથીં  પ ુ નીકળ ુ ંહોય તો 
કાન સાફ કર ને નીચે દશાવલે શ  ઉપાય કરવા. (૧) મધમા ં િસ રુ  મળવીે  બ બે 
ટ પા ંસવાર-રા ે કાનમા ંનાખવા.ં (૨) ધ રાનાુ  પાનના રસમા ંચારગ ુ ંસરિસ  ુ
અને થોડ  હળદર નાખી ચારગણા પાણીમા ંધીમા તાપે ઉકાળ  તલે િસ  કર ુ.ં આ 
તલનાે  ંબ ણે  ટ પા ંરોજ સવાર-સાજં કાનમા ંનાખવા.ં (૩) કાનમાથીં  પ ું વહ ં ુહોય 
અને તે મટ ુ ંજ ન હોય તો કાનમા ંવડના ધનાૂ  ંટ પા ંનાખવાથી મટ  ય છે. 
(૪) લ નાુ  રસમા ંથોડો સા ખાર મળવીે  કાનમા ંનાખવાથી કાનમાથીં  વહ ં ુપ ું 
બધં થાય છે.  કાનની બહરાશ (૧) કાનની કોઈ ખરાબીને લીધે ન હ પણ દરતીુ  
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ર તે વણશ ત ઘટ  ગઈ હોય તો સવાર, સાજં, બપોર અને સાં  ૧ નાની ચમચી 
વાટ ં ુ ું ધૂ  સાથે લવાથીે  લાભ થાય છે. (૨) સમભાગે હગ, ઠંૂ અને રાઈને 
પાણીમા ંઉકાળ  બનાવલાે  સહજ ગરમ કાઢાના ંચાર-પાચં ટ પા ં કાનમા ં દવસમા ં
ચારક વખત નાખવાથી કાન લીૂ  જઈ બહરાશ મટ છે. (૩) કડાના પાનનો રસ 
ગરમ કર  કાનમા ંનાખવો. (૪) ગાય ુ ં ૂ ુ ંઘી ખાવામા ંિવશષે  વાપર ુ.ં (૫) મા ં
વ ટાળલીે  લસણની કળ  કાનમા ંરાખવી. (૬) ઉ મ હગની કૂ  મા ં ક નૂ ે કાનમા ં
રાખવી. (૭) વછનાગ અને જ તલના તલમાે  ંગરમ કર  કાનમા ં નાખ ુ.ં (૮) 
કાનમા ંઅવાર નવાર તલે  નાખતા રહ ં.ુ એનાથી િવ તીય યોનો મલે બહાર 
નીકળ  ય છે. અને કાનની દરના અવયવો લાયમુ  રહ  કાય મ રહ છે. (૯) 
સરસવના તલમાે  ંદશમા ભાગે રતન યોત નાખી ધીમા તાપે રતન યોત બળ  ય 
યા ં ધીુ  ગરમ કર  ઠં ુ પડ  ેકાનમા ંદરરોજ સવાર, બપોર, સાજં ણ-ચાર ટ પા ં
નાખતા રહવાથી કાનની સામા ય બહરાશ મટ છે. (૧૦) સવાર ચારપાચ બદામ ં
અન રા  અજમો તથા ખારક ખાવાથી કાનની બહરાશમા ફાયદો થાય છે ે ં ે. (૧૧) ઠ ૂં
અન ગોળ મળવી પાણીમા સાર  ર ત ટ  કાનમા ટ પા પાડવાથી બહરાશમા લાભ ે ે ં ે ૂં ં ં ં
થાય છે. કાનમા ં ક ડા પડવા કણ ાવ, કણપાક, િવ િધ વા રોગોથી, કાનની 
અ વ છતાથી ક વાતા દ દોષોથી કાનમા ંસડો પદાે  થાય છે, અને અને તમાે  ંક ડા 
પદાે  થયા છે. એમા ંઆ જબનાુ  શ  ઉપાયો કરવા. (૧) વ ૂ  કાનમા ંનાખ ુ.ં 
(૨) લીમડાના રસમા ંકકડાવે ં ુસરિસ ુ ંકાનમા ંનાખ ુ.ં (૩) ગો ૂ  સાથે હરતાલ ુ ં
ણૂ પીસીને કાનમા ંનાખ ુ.ં (૪) સરકામા ંપાપ ડયો ખારો, અજમો અને ઈ ાયણનો 

ગભ મળવીે  કણ રણૂ  કર ુ.ં (૫) િધયાૂ  વછનાગ(કલહાર )ના ળનોૂ  રસ કાઢ  
તમાે  ંથો ુ  ંિ ક ુ ( ઠંૂ, મર , પીપર) મળવીે  કાનમા ંનાખવાથી િમૃ  ત ન મર  ય 
છે. કાનમા ંખજવાળં  આવે તો કાન કદ  ખોતરવો ન હ. (૧) વ નાૂ  ંટ પા ંકાનમા ં
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નાખવા.ં (૨) લ બોળ ુ ં તલે ગરમ કર ને તનાે  ંબે-ચાર ટ પા ં સવાર અને રાતે 
કાનમા ંનાખવા.ં (૩) દા યા દ અથવા મ ર યા દ તલે ગરમ કર ને કાનમા ંનાખ ુ.ં 
(૪) િ ફળાના કાઢા વડ ક લીમડાના ઉકાળાથી કાન સાફ કરવો. (૫) રોજ રા ે 
િ ફળા ણૂ ક હરડ ણનીૂ  ફાક  કરવી. કાનમા ંકઈકં  ભરાઈ જ ુ.ં. માખી, બગાઈ, 
મકોડા, કાનખ રોૂ  વગરે  વડા ં કાનમા ં વશે ે ક બોરનો ઠળયો, ચણો, વટાણો, 
મગફળ નો દાણો કાકરં  વી વ  ુકાનમા ં વશીે  ગઈ હોય તો એને બહાર કાઢવા 
િપચકાર નો ઉપયોગ કદ  ન કરવો. એ વ ઓનુ ે કડાૂ  કર ને કાઢવી. ન નીકળે તો 
કાનના ડૉ ટર પાસે જ ુ.ં કાનમા ંક ડો ક જ ં  ુ વશીે  ગ ુ ંહોય તો આમાથીં  શ  

ઉપાય કરવા. (૧) ગાય ુ ંઘી સાધારણ ગરમ કર  કાનમા ંટ પા ંપાડવાથી વજ ં  ુ
બહાર નીકળ  આવે છે. (૨) ધોળ  ગળ નોુ ં  રસ કાનમા ં નાખવો. (૩) ં નાુ  
પાનનો રસ કાનમા ંભર  દવો. (૪) લોરોફોમની િપચકાર  મારવાથી જ ં  ુમર  જશે, 
પછ  કાનને િપચકાર  વડ ધોતા ંજ ં  ુબહાર નીકળ  ય છે. (૫) મધના ંક દા ના ં
ટ પા ંકનમા ંનાખવા.ં કાનનો મલે કાનમા ંમલે વ  ુ માણમા ંથાય તો િતમાગુ  
સાકડોં  થતા ંબહરાશ આવે છે. આ મલે કાઢવા ગરમ કર ં ુસરિસ ુ ંક તલ ુ ંતલે 
કાનમા ં નાખ ુ.ં કાનની સભાળં  (૧) કાન ખોતરવા ન હ. (૨) કાનમા ં કં ન 
મારવી.(૩) ગાલ ક કાન પર થ પડ ન મારવી. (૪)  માથા પર માર ુ ંન હ. (૫) 
ઘ ઘાટથી રૂ  રહ ં.ુ (૬) નાના બાળકને નાન કરાવતી વખતે કાનમા ં મડાૂ  ં
ખોસવા.ં ÷(૭) નાન કયા પછ  ચો ખા વાલુ  વડ કાન છવાૂ . (૮) નાનપણથી 
રોજ કાનમા ંગરમ તલનાે  ંટ પા ંનાખવા ં(૯) ગરમ દવા ુ ંઅિતશય સવને  ન કર ુ.ં 
ગરમ દવાના સવને  વખતે ૨ ામ ગળોસ વ મધ સાથે લે ં.ુ કાનના રોગોમા ં
પ ય (૧) નીચનોે  ખોરાક લઈ શકાય. અજમો, અથાણા(ંતીખા)ં, આમળા,ં ઉકાળે ં ુ
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પાણી, કઢ (તીખી), કા ુ , કોથમીર, કોબી, લાવર, ખ રૂ (થોડ ), ખમણ, ખાખરા, 
ખારક, ખીચડ , ગાજર, ગઠોડાં , ગલકા,ં છાસ(પાતળ  અને મોળ ), ુ, પરવળ, 
પાન, પાપડ(અડદ િસવાયના), પાલખ, બટાટા(થોડા), સ ગતલે(થો ુ )ં, હળદર, હગ 
વગરે .  (૨) નીચનોે  આહાર ન લવોે . અડદ, આઈસ મ, આમલી, ર, ડા,ં 
કાકડ , ફુ , કર , કોકમ, કળા,ં ખાડં, ગવાર, ઘી(ભસ ં)ુ, ચોળા, છાસ, ટામટાે ,ં 
ટ ડોળા,ં ટટ , ઠડાં  ંપીણા,ં ગળુ ં , શરડ નોે  રસ, સફરજન વગરે .  

કામ છાે  (૧) વ  ુપડતી કામ છાે  પર કા  ુમળવવાે  પાણીમા ંચોવીસ કલાક 

પલાળલાે  કાૂ  ધાણા ુ ં એ જ પાણી સાથે સવને  કર ુ.ં જ ર પડ તો એને 
ાઈ ડરમા ં ાઈ ડ કર ને પણ લઈ શકાય. (૨) પીપર ળૂ કામ છાે  વધાર છે, 

પરં  ુએનાથી વીય ઘટ છે.   

કાટોં  ક કાચ વાગે  (૧) રાઈના લોટને ઘી-મધમા ંમળવીે  કાટોં  ક કાચ વા યો 

હોય તનાે  પર લપે કરવાથી કાટોં  ક કાચ બહાર આવી ય છે. (૨) ગોળ સહવાય 
તવોે  ગરમ કર  કાટોં  ક કાચ વા યો હોય યા ંબાધવાથીં  પાક ને કાટોં  ક કાચ બહાર 
નીકળ  ય છે.  

ક ડનીના રોગો  િપડૂ  સબધીં ં  મોટા ભાગના રોગોમા ંબટાટા અવ ય લાભ 

કર છે. બટાટામા ંસો ડયમ ુ ં માણ ઓ  ંઅને પોટાિશયમ ુ ં માણ વધાર હોય છે. 
ક ડનીમા ં  વ  ુ પડ ુ ં લવણ હોય તે ૂ  વાટ બહાર કાઢ  નાખવા ુ ં કામ 
બટાટામા ં રહલ પોટિશયમ અ કૂ કર  શક છે. બટાટાને શક ને ે ક બાફ ને ખાઈ 



 223 

શકાય. કાચા બટાટાનો રસ આમા ં િવશષે  ફાયદો કર  શક. મ ુ મહે હોય તો અ◌ા 
યોગ કર  શકાય ન હ. 

તૂ ું કરડ તૂ ું કરડ યાર બે મોટ  બદામ મધમા ંબોળ  બૂ ચાવીને ખાવી. 

દરરોજ દવસમા ં એકાદ વખત આ માણે કર ુ.ં તૂ ું કરડ ુ ં હોય તે દવસે 
બદામની સ યાં  ગભીરતાનં ે યાનમા ંલઈ વધાર  શકાય. બ  ુજ અકસીર યોગ છે, 
અને ભારતના ં ઘણા ં ગામડાઓમાં  ં તૂ ું કરડ યાર આ યોગથી જ ર ણ 
મળવવામાે  ંઆવે છે.  

િમૃ   (૧) દરરોજ સવાર-સાજં જમવાની પાચકં ે  િમિનટ પહલા ંઆ ુ ંક દળે ં ુનમક 

એકાદ નાની ચમચી ટ ુ ંપાણી સાથે ફાકવાથી િમૃ  વમનથી ક મળમાગ બહાર 
નીકળ  ય છે. (૨)  ૧ થી ૨ ચમચી અધકચર  ખાડલીં  દાડમની છાલ ૧ લાસ 
પાણીમા ંધીમા તાપે અડધો કપ ટ ુ ં રહ યા ં ધીુ  ઉકાળ ુ.ં ઠં ુ પાડ  ગાળ ને 
ખાલી પટે આ ઉકાળો પીવો. બી  દવસે સવાર હરડનો રચ લવોે . આનાથી ચપટા 
િમૃ -ટપવમ બહોશે  થઈ ક મર  જઈને બહાર નીકળ  ય છે. (૩) લીમડાના પાનનો 
રસ દરરોજ ૧-૨ ચમચા સવાર-સાજં પીવાથી તમામ િમૃ  મળ વાટ બહાર નીકળ  
જઈ પટે િનમળ થઈ ય છે. (૪) કારલા ં િમ નૃ  છે. બાળકોને મોટ ભાગે િધયાૂ  
િમૃ  થતા હોય છે. એમને કારલાં ં ુશાક ખવડાવ ુ.ં બાળક કારલાં ં ુશાક ન ખાય તો 
કારલાનોં  રસ કાઢ ને બે ચમચી ટલો સવાર સાજં પીવડાવવો. (૫) પપૈયાના ંબીને 
કવીૂ  પાઉડર બનાવવો. એક નાની ચમચી પાઉડરને નાની વાડક  ભર  તા  

દહ મા ંમળવીે  દવસમા ં ણ વખત લવાથીે  િમૃ  ઝડપભરે બહાર નીકળવા માડં છે. 
(૬)  ૃિમ થયા હોય તો મા  પાન ખાવાથી સા ું થઈ શક છે. ૩-૪ ક દવસમા ં
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ટલા ંપાન ખાઈ શકાય તટલાે  ંસાદા ંક સામ ી નાખલાે  ંપાન ખાવા.ં એનાથી મળ 
વાટ િમૃ  બહાર નીકળ  ય છે. (૭) અનનાસ ખાવાથી એક અઠવા ડયામા ં
પટમાનાે ં  િમૃ ુ ંપાણી થઈ ય છે. આથી બાળકો માટ અનનાસ ઉ મ છે. (૮) એક 
સાર  સોપાર નો કોુ  કર  થોડા ગરમ પાણી સાથે દવસમા ં ણ-ચાર વાર લવાથીે  
િમૃ  મટ છે. (૯) કારલીના પાનનો રસ થોડા ગરમ પાણીમા ંઆપવાથી િમૃ  મર  
ય છે. (૧૦) ખાખરાના ં બી, લીમડાના ં બી અને વાવડ ગને વાટ  બનાવે ં ુ

વ ગાળ ણનૂ ે Ôપલાશબી દ ણૂÕ કહ છે. બાળકોને પા ચમચી અને મોટાઓનં ે 
અડધી ચમચી ણૂ પાણી સાથે સવાર- સાજં આપવાથી િમૃ  રૂ  થાય છે. (૧૧) 
ટામટાનાે  રસમા ં હગનો વઘાર કર  પીવાથી િમરોગમાૃ  ં ફાયદો થાય છે. (૧૨) 
દાડમની છાલનો અથવા તનાે  છોડ ક ળનીૂ  છાલનો વાથ કર  તમાે  ંતલ ુ ંતલે 
નાખી ણ દવસ ધીુ  પીવાથી પટમાનાે ં  િમૃ  નીકળ  ય છે. (૧૩) દાડમડ ના 
ળનીૂ  લીલી છાલ ૫૦ ામ (તનાે  નાના નાના કકડા કરવા), ખાખરાના બી ુ ં ણૂ 
૫ ામ, વાવડ ગ ૧૦ ામ અને ૧ લટર પાણીમા ંઅ  ુપાણી બાક  રહ યા ં ધીુ  
ઉકાળ  ઠં ુ થાય યાર ગાળ , દવસમા ંચાર વાર અધા અધા કલાક ૫૦-૫૦ ામ 
પીવાથી અને પછ  એર ડયાનોં  લાબુ  લવાથીે  તમામ કારના ઉદર િમૃ  નીકળ  
ય છે. (૧૪) નારગીં  ખાવાથી િમનોૃ  નાશ થાય છે. (૧૫) ઠૂ  ચણા રા ે સરકામા ં

પલાળ  રાખી સવાર ખાલી પટે ખાવાથી િમૃ  મર  જઈ ઉદર ુ  થાય છે. (૧૬) 
વડવાઈના મળાૂ  રનોુ  ઉકાળો કર  પીવાથી પટનાે  િમૃ  મટ છે. (૧૭) 
સરગવાનો વાથ મધમા ંમળવીે  દવસમા ંબે વાર પીવડાવવાથી ઝીણા િમૃ  નીકળ  
જય છે. (૧૮) સવાર ઊઠતાનીં  સાથે બે- ણ ામ મી ુ ં પાણીમા ંમળવીે  થોડા દવસ 
પીવાથી નાના નાના િમૃ  બહાર નીકળે છે, નવા િમનીૃ  ઉ પિ  બધં થાય છે અને 
પાચન યા ધરુ  છે. (૧૯) ઠંૂ અને વાવડ ગ ુ ં ણૂ મધમા ંલવાથીે  િમૃ  મટ છે. 
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(૨૦) કાચા પપૈયા ુ ંતા ુ  ં ધૂ  ૧૦ ામ, મધ ૧૦ ામ અને ઉકળ ુ ંપાણી ૪૦ 
િમ.લ. એક  કર  ઠં ુ થાય યાર પીવાથી અને બે કલાક પછ  એર ડયાનોં  લાબુ  
લવાથીે  ગોળ િમૃ  નીકળ  ય છે. (તનાથીે  પટમાે  ં કંૂ આવે તો લ નોુ  રસ ખાડં 
નાખી પીવો.) (૨૧) ભાગરાનોં  પાઉડર(બ રમા ંમળ  શક) અથવા તા  ભાગરાનોં  

રસ અને અડધા ભાગે દવલે રા ે તાૂ  ં પહલા ં દરરોજ લવાથીે  બધા િમૃ  
ઝપાટાબધં બહાર નીકળ  ય છે. (૨૨) એક લાસ ઘ  છાસમા ંએક ચમચો વાટલો 
અજમો નાખી સવાર-સાજં પીવાથી પટમાનાે ં  બધા િમૃ  મળમાગ બહાર નીકળ  ય 
છે. (૨૩) બાળકોને િમૃ  થાય તો તનીે  અવ થા જબુ  ગરમ પાણી સાથે દરરોજ રા ે 
તીૂ  વખતે એર ડં ં ુપાવાથી તે મટ  ય છે. (૨૪) કાચા ક પાકા પપૈયાના રસમા ં

સાકર મળવીે  બાળકને પીવડાવવાથી પટમાનાે ં  િમૃ  મળ વાટ બહાર ફકાઈ જવા 
લાગે છે. (૨૫) દરરોજ સવાર, બપોર, સાજં એક એક કપ પાણીમા ંએક નાની 
ચમચી મી ુ ં(નમક) ઓગાળ  પીવાથી િમનીૃ  ફ રયાદ મટ છે. (૨૬) ઠંૂ, વાવડ ગ 
અન ભલામા  ણ મધમા લવાથી િમ મટ છે ં ૂ ં ે ેુ ૃ . (૨૭) કપીલોં , વાવડ ગ અન ે
રવચી સરખા ભાગ લઈ મધ સાથ બાળકન ચટાડવાથી તના પટમાના કરિમયા સાફ ં ે ે ે ે ે ં
થઈ ય છે. (૨૮) શણના બી  ણ ગો મા મળવી ં ં ૂ ૂ ં ેુ પીવાથી કરિમયાનો રોગ 
કાયમ માટ મટ છે. (૨૯) વાવડ ગન અધકચરા ખાડ  ઉકાળો કર ન પીવાથી િમ ે ં ં ે ૃ
નાશ પામ છે ે. (૩૦) લ નાુ  પાન વાટ  રસ કાઢ  રસથી અડ ુ ંમધ ભળવીે  સાત 
દવસ ધીુ  રોજ સવાર આપવાથી અને આઠમા દવસે રચ લઈ લવાથીે  પટનાે  
તમામ િમૃ  નીકળ  ય છે. િમૃ -ગ પદં ુ  કપીલો, વાવડ ગ, નાગમોથ, દ કામાળ  
અને સચળં ં ુ સમાન ભાગે બનાવે ં ુ ણૂ મોટા ં માણસને એકથી બે ામ અને 
બાળકોને ૧થી બે રિત સવાર-સાજં પાણી સાથે આપવાથી અળિસયા વા ગ પદં ુ  
િમૃ Round worms (  ) દસથી પદરં  દવસમા ં મટ છે.  આ ણૂ સાથે એક રિત 
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અિતિવષકળ  ણૂ ઉમરે  આપવાથી બાળકોને ઝડપથી સા ું થાય છે અને િમનૃ ે 
કારણે થયલાે  ઉપ વો પણ મટ છે. આ ઉપરાતં બ રમા ં મળતા ં િમ નૃ  ણૂ, 
િમ ઠારરસૃ ુ  અને િવડગા ર ટં  પણ બૂ જ સાર  અસર કર છે.    

શતાૃ  ગળો, ગોખ  અન આમળાું ે  ંસમાન ભાગ ઘી સાથ મળવીન લવાથી અન ે ે ે ે ે ે

ઉપર ધ પીવાથી શતા મૂ ૃ ટ છે.   

ક સર વધાર પડતી શકલીે , બળ  ગયલીે  ક લીુ  ભ ી પર બનાવલીે  વાનગીમા ં

કાળા પડ  ગયલાે  ભાગમા ંપોલી સાઈ લીક એરોમ ટકે  હાઈ ોકાબન જમા થાય છે  
ખાવાથી ક સરની શ તા ૭૦થી ૮૦ ટકા વધી ય છે. કોબીજ, લાવર અને 
સરસવ ક સરમા ં ઉપયોગી છે. ક સરની દવા વા ં જ ક સર િવરોધી રસાયણો 
લાવરમા ંહોય છે,  મોટા તરડામા ંરહલા ંક સરના વા ઓનોુ  નાશ કર છે. 
એલાઈલ-આઈસોિથયોસાઈનટે AI TC( ) તર ક ઓળખા ુ ંઅ◌ા રસાયણ યાર અ◌ા 
શાકભા ને કાપવામા,ં ચાવવામા,ં રાધવામાં  ં ક પચાવવામા ંઆવે છે યા◌ાર ુ ં 
પડ છે. ાિસકા વગના ંશાકભા માનાં  અ◌ા રસાયણો મોટા તરડામાનાં  ક સરના 
વા ઓુની ૃ  અને કોષ િવભાજનની યાને ખતમ કર  નાખે છે. આ રસાયણ 

ફફસાના ક સરને રોકવામા ં પણ અસરકારક છે. ક સરને રોકવા માટ અ◌ા 
શાકભા ુ ંવ  ુ માણમા ંસવને  કર ુ ંજ ર  છે. (૨) ક સરની મા  શ આત હોય 
તો કાળ  ગાય ુ ં ૂ  ૧૫ ામ તરાઉુ  કપડાથી ગાળ  તમાે  ં ૮-૧૦ પાન કડવા 
લીમડાના ંઅને ૮-૧૦ પાન લસીનાુ  ંવાટ ને નાખવા ંઅથવા એ પાન આખા ંજ બૂ 
ચાવીને ખાઈ ઉપરથી ૂ  પી ુ.ં યોગ િનયિમત કરવાથી ક સર વધ ુ ંઅટક છે. 
(૩) કાચનારની છાલ અનં ે િ ફલાનો ઉકાળો િનયિમત પીવાથી ક સરમા ફાયદો થાય ં
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છે. (૪) આ ુ ંઅનાજ, કઠોળ, ફળફળા દ અને કોબી લવાથીે  તમાે  ં રહલ ફાઈબર 
ક સર થ ુ ંરોક છે. (૫) રોજ ઓછામા ંઓછા ંબે ટામટાે  ંખાવાથી તરડા,ં હોજર  
અને દાુ ુ ંક સર થ ુ ંઅટકાવી શકાય છે. 

કડનો ચસકો  (૧) એક સાર  સોપાર નો કોુ  કર , તલમાે  ંઉકાળ , તે તલનીે  

મા લશ કરવાથી ક ટવાત (કમરમા ંઆવલે  વાનો ચસકો) મટ છે. (૨) સમાન ભાગે 
ઠંૂ અને ગોખ નોું  વાથ કર  રોજ સવાર પીવાથી ક ટ ળૂ, સિધવાં  અને અ ણ 

મટ છે. (૩) વાતાર -કટ ળૂ, સાધાનોં  સોજો, રાઝણં -સાઈટ કા, આમવાત, 
દય ળમાૂ  ંઅડધી અડધી ચમચી ટ ુ ંએરડ ળં ૂ  અને ઠનાૂં  ણ નોૂ  ઉકાળો એક 
કપ ટલો રોજ સવાર પીવો. સાથે જો તમાે  ંનગોડના પાનનો બે ચમચી ટલો રસ 
પણ ઉમરાયે  તો અિધક ય અિધકં ફલ .્ 

કૉલરાે   (૧) બાના ૨૦ ામ ટલા મરવા વાટ  દહ  સાથે લવાથીે  કૉલેરામા ં

ફાયદો થાય છે. (૨) કૉલરાનોે  ઉપ વ ચાલતો હોય તો રા ે ભોજન કયા પછ  
ુ ગંળ ના રસમા ં ચણા ટલી હગ ઘસી, તમાે  ં વ રયાળ  અને ધાણા ૧-૧ ામ 
મળવીે  પીવાથી કૉલરાનોે  ભય રહતો નથી. (૩) કૉલરાનાે  મલાુ  વખતે દરદ ને 
ુ ગંળ નો રસ વારવારં  આપવાથી આરામ થાય છે. કૉલરાે મા ંશ આતથી જ ૦.૧૬ 
ામ હગ મળવીને ે અધા અધા કલાક ુ ગંળ નો રસ પીવાથી કૉલરાે  મટ છે. (૪) 

કૉલરામાે  ંશર ર ઠં ુ પડ  ય તો ગળ નાુ ં  રસમા ંઆ નોુ  રસ તથા મર ુ ં ણૂ 
મળવીને ે આપવાથી નુ: ગરમી આવે છે અને દરદનો વગે ઓછો થાય છે. (૫) 
લ  ુઅને ગળ નોુ ં  રસ ઠડાં  પાણીમા ંમળવીને ે લવાથીે  કૉલરામાે  ં ઉ મ ફાયદો 
થાય છે. (૬) યફળ ુ ં૧૦ ામ ણૂ ગોળમા ંમળવીે  ૩-૩ ામની ગોળ ઓ બનાવી 
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એક એક ગોળ  અડધા અડધા કલાક આપવાથી અને ઉપર થો ુ  ં ગરમ પાણી 
િપવડાવવાથી કૉલરાનાે  ઝાડા બધં થાય છે. (૭) મધ અન મી  પાણીમા મળવી ે ં ં ેુ
પીવાથી કૉલરાનીે  અશ ત અન ડહાઈ શન મટ છે ે.  

કૉલ ટરોલે  (૧) એક ચમચી ભર  સમારલી અથવા વાટલી કોથમીર ખાઈને 

ઉપર પાણી પીવાથી શર રમા ંકૉલ ટરોલે  ઘટ છે. એનાથી લોહ ુ ંવહન કરનાર  
નસો પણ સાફ રહ છે. કોથમીર દરક સલાડ, શાક, દાળ ક ફરસાણ સાથે ભળવીને ે 
પણ ખાઈ શકાય. (૨) કૉલ ટરોલે ં ુ માણ ઓ  ંકરવા માટ તલે, ઘી અને માખણ 
બધં કરવા.ં આથી રોટલી ન ખાતા ં રોટલા ખાવા. શાક પણ બાફલા ંખાવા.ં (૩) 
લોહ મા ં કૉલ ટરોે ં ુ માણ કા માૂ  ં રાખવા ખાટા પદાથ  વા ક લ ,ુ આમળા,ં 
કાચી કર , દહ , છાસ, ફાલસા, આમલી, ખાટ  ા  વગરે ં ુસવને  લાભદાયી છે. 
(૪) દરરોજ સવાર-સાજં એક ઠૂ  શકલાે  છોતરા ં સાથનાે  ચણા ખાવાથી 
કૉલ ટરોલે ં ુ માણ ઘટ છે અને દયરોગ થવાની શ તા મટ  ય છે.  

કોઈ પણ રોગ  મર ના બ ણે  દાણા રોજ ગળવાથી કોઈ પણ રોગ થતો નથી. 

કોગળ ુ ં કોગળયાનો તાવ આ યો હોય તો કારલીનો રસ તલના તલે સાથે 

લવાથીે  ફાયદો થાય છે. 

કોઢ (૧) અ યતં ઉ  ગધનં ે લીધે તરત ઓળખાઈ આવતા અને આખા ભારતમા ં

થતા બાવચીના છોડ આ વદુ ુ ં િસ  ઔષધ છે.  એક ચમચી બાવચીના ંબી એક 
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ચમચી તલના તલમાે  ંવાટ  સવાર-સાજં એકાદ વરસ ધીુ  િનયિમત પીવાથી સફદ 
કોઢ અને બી ં ચામડ ના ં દદ  નાશ પામે છે. (૨) બાવચીના ંબીને ધમાૂ  ં બૂ 
લસોટ  ઘ  બને યાર લાબીં  સોગટ  બનાવી લવીે . આ સોગટ ને ધમાૂ  ં ઘસી 
પ ટે (લપે) ુ ંબનાવી કોઢના ડાઘ પર લગાવી સવારના મળાુ  તડકામા ંઅધ  
કલાક બસે ં.ુ લાબોં  સમય આ ઉપચાર કરવાથી કોઢ મટ છે. (૩) મન:શીલ, 
હરતાલ, કાળા ંમર , સરિસ  ુઅથવા બાવચી ુ ંતલે,  અને કડા ુ ં ધૂ  આ બધાનોં  
લપે બનાવી ચોપડવાથી કોઢ મટ છે. (૪) મોર ુ ,ુ વાવડ ગ, કાળા ંમર , કઠ-
ઉપલટે, લોધર અને મન:શીલ આ યોનો લપે કોઢ મટાડ છે. (૫) કરજનાં  ંબી, 
વા ડયાનાુ  ંબી અને કઠ એટલે ક ઉપલટે આ ણે ઔષધો સમાન ભાગે લઈ બાર ક 
ણૂ કરો. એને ગૌ માૂ  ંલસોટ  તનોે  લપે કોઢવાળા થાન પર લગાડવાથી થોડા 
દવસોમા ંજ કોઢ મટવા લાગે છે. (૬) રસવતીં  અને વા ડયાનાુ  ંબીજને કિપ થ 
એટલે કોઠાના રસથી િમ  કર  કરલો લપે કોઢ મટાડ છે. (૭) ળાૂ  તથા સરસવના ં
બીજ, લાખ, હળદર, વા ડયાનાું  ંબીજ, ગધબીરોં , િ ક ુ ણૂ, વાવડ ગ ુ ં ણૂ 
આ બધા ંઔષધોને િમ  કર  ગૌ માૂ  ંલસોટ  લપે કરવાથી દાદર, ખરજ ુ,ં ખસ, 
િસ મ, ક ટ ભ અને ભયકરં  કપાલ ઠુ  મટ છે. (૮) હળદર અને દા હળદરુ , 
ઈ જવ, કરજનાં  ંબીજ, યના ંકોમળ પાન, કરણનો મ ય ભાગ તથા તનીે  છાલ 
આટલાનો લપે કર  તમાે  ંતલના છોડનો ાર નાખી લગાડવાથી કોઢ મટ છે. (આ 
લપે લગાડ  સવારના તડકામા ંબસે ં)ુ (૯) વા ડયાનાુ ં  ં બીજ, કઠ, સૌવીરાજનં , 
િસધવ, સરસવના ંબીજ તથા વાવડ ગ આ બધા ંઔષધો સરખા ભાગે લઈ તનેે 
ગૌ માૂ  ં બૂ જ લસોટ  લપે તૈયાર કરવો. આ લપે લગાડ  તડકામા ંબસવાથીે  
મી, િસ મ, દ ,ુ તથા મડલં  ઠુ -સોરાયસીસ થોડા દવસોમા ંમટ છે. (૧૦) સફદ 

ડાઘ મટ   જ ય એવો કોઈ જ ઉપચાર હ ુ િનયામાુ  ં શોધાયો નથી. અ કુ 
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ઉપચારો અ કુ સજોગોમાં  ં કામ કર  શ ા છે. સફદ ડાઘનો દરતીુ  ઉપચાર 
અડદના લોટથી શ  બને છે. અડદનો લોટ પાણીમા ંથોડો વખત પલાળ ને  પછ  
ાઈ ડ કરવો અથવા રવઈથી સખત ર તે વલોવવો. એ લોટ દવસમા ંચાર પાચં 

વખત સફદ ડાઘ પર લગાડતા રહ ં.ુ કદાચ આ ઉપચારથી થોડા જ દવસોમા ંફરક 
પડવા લાગશે. (૧૧) ગરમ કરલા ગ નાે ુ  પાઉડરમા ં લસીનાુ  પાનનો રસ મળવીે  
પ ટે  બનાવી સફદ કોઢ પર સવાર-સાજં લગાડવાથી ફાયદો થાય છે. (૧૨) ગાયના 

માૂ  ં૩-૪ ામ હળદર મળવીે  પીવાથી કોઢ મટ છે. (૧૩) તા  અડદ વાટ  ધોળા 
કોઢ પર ચોપડવાથી સારો લાભ થાય છે. (૧૪) તાદળ નીં  ભા  ખાવાથી કોઢ મટ 
છે. (૧૫) રાઈના લોટને ગાયના આઠ ગણા નાૂ  ઘીમા ંમળવીે  લપે કરવાથી સફદ 
કોઢ મટ છે. એનાથી ખસ, ખરજ ુ ંઅને દાદર પણ મટ છે. (૧૬) લસીનાુ  ળનોૂ  
ઉકાળો કર ને પીવાથી કોઢ મટ છે. (૧૬) કળના કવલાૂ ે  પાનનો બાર ક પાઉડર 
માખણ ક ઘી સાથે મળવીે  દવસમા ંચારક વખત લગાડવો. દવસો ધીુ  યોગ 
ધીરજ વકૂ  કરતા રહવાથી સફદ ડાઘ મટ છે. (૧૭) કડાના ં ળૂ ૪૦ ામ, 
કરણના ં ળૂ ૪૦ ામ, ચણોઠ  ૪૦ ામ, બાવચીના ંબીજ ૨૦૦ ામ, હરતાલ ૪૦ 
ામ, કોૂ  ભાગરોં  ૪૦ ામ, હ રાકસી ૨૦ ામ અને ચ ક ◌ૂળૂ  ૨૦ ામ ુ ંબાર ક 

વ ગાળ ણૂ બનાવી એ પલળે એટ ુ ંગૌ ૂ  નાખી બૂ લસોટ  પડા વડ  
સોગઠ ઓ બનાવી કવીૂ  લવીે . આ સોગઠ  પ થર ઉપર ગૌ માૂ  ંલસોટવી. આ 
પ ટે  સવાર-સાજં સફદ કોઢ પર લગાડવાથી કોઈને જલદ  તો કોઈને ધીમે ધીમે મટ 
છે. આ ણૂ ફ ત બા  ઉપચાર માટ જ વાપર ુ,ં ખાવામા ંઉપયોગ કરવો ન હ. 
(૧૮) સફદ કોઢ અસા ય ગણાય છે. શર રના કોઈ ભાગ પર સફદ ડાઘ થયા હોય 
પણ એ ભાગના વાળ સફદ થયા ન હોય તો મધમા ંનવસાર મળવીે  દવસમા ંચારક 
વખત લગાડતા રહવાથી બએકે  મ હનાની દર પ રણામ જોવા મળે છે. ધીરજ 
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વકૂ  લાબાં  સમય ધીુ  યોગ કરવો જોઈએ. વળ  આ ઉપચારની બીૂ  એ છે ક 
વચા પર બળતરા થતી નથી. આથી શર રના કોમળ ભાગ પર પણ કર  શકાય, 
અને એની કોઈ આડ અસર નથી. (૧૯) ગરમાળો, કરજં , થોર, કડો અને ચમલીે  
પાચયં ે  વન પિતના ંપાન ગો માૂ  ંપીસીને લપે કરવાથી સફદ ડાઘ મટ છે.  

કોલાઈટ સ દહ મા ંચોથા ભાગ ુ ંપાણી નાખી, બૂ સાર  ◌ીર તે વલોવી બનેં 

વખત જ યા પછ  પીવાથી કોલાઈટ સ મટ છે.  

ય (૧) અડદની દાળ પાણીમા ંપલાળ  રાખી, વાટ , તમાે  ંમી ુ ં, મર , હગ, ું 

લસણ અને આ ુ ં નાખી વડા ંકરવા.ં તને ે ઘીમા ંઅથવા તલમાે  ંતળ ને ખાવાથી ય 
મટ છે. (૨) અ ગધાં , ગળો, શતાવર , દશ લૂ, બલા, અર સીૂ , કરુ  ળૂ તથા 
અતીસનો એક ચમચા ટલા કાનૂ ે બે લાસ પાણીમા ંએક કપ બાક  રહ યા ં ધીુ  
ઉકાળ , ગાળ , સવાર-સાજં બે વખત પી ુ.ં (૩) કોળાનો અવલહે  ( ઓુ  અ મુ ) 
ખાવાથી ય મટ છે. (૪) ખ રુ , ા , સાકર, ઘી, મધ અને પીપર સરખે ભાગે લઈ 
તે ં ુચાટણ બનાવી દરરોજ ૨૦-૩૦ ામ ખાવાથી ય અને યની ખાસીં  મટ છે. 
(૫) તા  માખણ સાથે મધ લવાથીે  યના દદ ને ઘણો ફાયદો થાય છે. (૬) 
લસણનો રસ અને અર સીનાુ  ંપાનનો રસ અથવા મા  લસણને વાટ , ગાયના ઘી 
અને ગરમ ધમાૂ  ંમળવીે  પીવાથી યરોગ મટ છે. (૭) કળ ં ુતા ુ  ંપાણી દર બે 
કલાક એકક કપ પીવાથી ગમે તવોે  ય હોય  તે ઝડપભરે  કા માુ  ંઆવી મટ  ય 
છે. કળ ં ુપાણી ૨૪ કલાક ધીુ  તા ુ -ં ઉપયોગમા ંલઈ શકાય તે ં ુ રહ છે. ય 
ઉપર કોઈ દવા અસર ન કર એ ુ ંબને પણ કળ ં ુપાણી અસર ન કર એ શ  
નથી. (૮) યરોગી માટ ધીૂ  અિત હતકાર  છે. (૯) દરરોજ િસતોપલા દ ણૂ ધૂ  
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ક પાણી સાથે લવાથીે  ય મટ છે. અ ય ચ ક સા સાથે પણ આ યોગ કર  શકાય. 
(૧૦) જ ર  માણમા ંકોડ ની ભ મ ુ ંમાખણ સાથે સવને  કરવાથી ય મટ છે. (૧૧) 
ટ .બી.મા ં તબીબી સારવાર સાથે દરરોજ સવાર, બપોર, સાજં ધમાૂ  ંએટ ુ ં જ 
નાૂ ં ુિનત  ુપાણી ઉમરે  પીવાથી લાભ થાય છે. લુ  માણ રોગની ઉ તા જબુ  

ન  કર ુ.ં યોગ િનદ ષ છે અને એમા ંકોઈ ભય નથી. (૧૨) દરરોજ શ  એટલા 
વ  ુ માણમા ં કો ં ખાવાથી ય રોગ જલદ  મટ છે. કોળાની બરફ  ા િતકૃ  
ચ ક સામા ંએક અકસીર ઔષિધ છે. યરોગી પોતાની યુ  ચ ક સા સાથે સહાયક 
ચ ક સા તર ક પણ કો ં ઉપયોગમા ંલઈ શક. નાથી આ ્યજનક લાભ થાય છે. 
(૧૩) અર સીનો રસ અન ગળોનો ઉકાળો રોજ િનયિમત પીવાથી ય કાયમ માટ ુ ે
મટ છે. (૧૪) ૭ લ ડ  પીપરન ે ૨૫૦ ામ ધમા ઉકાળ  પીપર સાથ પી જૂ ં ે ં.ુ બી  
દવસ ે ૧ પીપર ઉમરવીે . એમ ૧૧ દવસ ૧-૧ પીપર ઉ◌ુમરતા જઈ જ ર માણ ધ ે ે ૂ
પણ વધાર ુ.ં પછ  ૧-૧ પીપર ઘટાડતા જઈ ૨૧મા દવસ ળ થિતમા આવી જે ૂ ં ં.ુ 
આ યોગથી ય રોગીન બ લાભ થાય છે ૂ ે.  

ખરજ ુ ં (૧) ભ યર ગણીના પાનનો રસ ખરજવા ઉપર લગાડવાથી ખરજ ુ ંમટ 

છે. (૨) બટાટા બાફ  પ ટે  ુ ંબનાવી, ખરજવા પર કૂ  પાટો બાધીં  દવાથી ભી ુ ં
ક ૂ ંુ- ૂ ુ ંખરજ ુ ંિન ળૂ થઈ ય છે. (૩) હઠ લા ખરજવા વા રોગમા ંબટાકાની 
છાલ ઘસવાથી ઘણી રાહત થાય છે. િનયિમત છાલ ઘસતા રહવાથી ફલાવો થતો 
હોય તો તે અટક  ય છે. (૪) કળ નોૂ  અને પાપડખાર મળવીે  પાણીમા ંભ જવી 
ખરજવા પર લગાડવાથી તરતનો થયલે  રોગ રૂ  થાય છે. (૫) ખારક ક ખ રનાુ  
ઠ ળયાને બાળ  તનીે  રાખ, ક રુ અને હ ગ મળવીે  ખરજવા પર લગાડવાથી ખરજ ુ ં
મટ છે. (૬) વરણાના ફળનો રસ ખરજવા પર લગાડવાથી ખરજ ુ ંમટ છે. (૭) 
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ગાજર ુ ં ખમણ કર , તમાે  ં મી ુ ં નાખી, પાણી ના યા વગર ગરમ કર  બાફ ને 
ખરજવા પર બાધવાથીં  ફાયદો કર છે. (૮) પપૈયા ુ ં ધૂ  અને ટંકણખાર ઊકળતા 
પાણીમા ંમળવીે  લપે કરવાથી ૂ ુ ંખરજ ુ ંમટ છે. (૯) લસણની કળ  વાટ  ગદુ  
બનાવી ખરજવા પર કવાથીૂ  ભ ગડા ંઉતર  ય છે અને ચામડ  લાલ થાય છે, 
પછ  તનાે  પર બીજો સાદો મલમ ચોપડવાથી ખરજવામા ં ફાયદો થાય છે. (૧૦) 
લસીનાુ  ળનોૂ  ઉકાળો કર ને પીવાથી ખરજ ુ ંમટ છે. (૧૧) કાૂ  કોપરાને બારાબર 
બાળ  બૂ વાટ  મલમ બનાવી દવસમા ં ણકે વખત લગાડવાથી ખરજવાની 
પીડામા ંઝડપભરે ઘણી રાહત થાય છે.  

ખસ (૧) ખજવાળં  આવતી હોય તો લસીનાુ  પાનનો રસ ઘસવાથી મટ છે. ૧) 

આમળા ંબાળ  તલના તલમાે  ંખરલ કર  ચોપડવાથી ખસ મટ છે. (૨) તાદંળ ના 
રસમા ંસાકર મળવીે  પીવાથી ખસ મટ છે. (૩) વરનાુ ે  ંપાન બાળ  રાખ બનાવી, 
દહ મા ંમળવીે  ચોપડવાથી ખસ મટ છે. (૪) મર  અને ગધકં  બાર ક વાટ , ઘીમા ં
બૂ ખરલ કર  શર ર ચોપડવાથી અને તડકામા ંબસવાથીે  ખસ- ખસૂ  મટ છે. (૫) 

નસોતરને પાણીમા ંપલાળ  તીૂ  વખતે તે ં ુપાણી પીવાથી સવાર પટે સાફ અવે છે 
અને લોહ  ુ  થઈ ખસ મટ છે. (૬) તાદંળ ની ભા ના રસમા ંસાકર મળવીે  
પીવાથી ખસ મટ છે. (૭) આમળા ંબાળ  તલના તલમાે  ંમળવીે  ચોપડવાથી ખસ 

મટ છે. ખજવાળં  (૧) કોપ ું ખાવાથી અને શર ર ચોળવાથી ચળ-ખજવાળં  ઓછ  

થાય છે. (૨) ખજવાળં  આવતી હોય તે ભાગો પર સીસમ ુ ં સહજ તલે લઈ 
દવસમા ંચારક વખત ઘસવાથી ખજવાળં  મટ છે. (૩) વડની છાલના ઉકાળાથી 
નાન કરવાથી ખજવાળં  મટ છે. (૪) તરાઉુ  કાપડનો કડોૂ  ખજવાળવાળાં  ભાગ 



 234 

પર સખત ર તે બાધીં  દવો. જો બાધીં  શકાય તમે  ન હોય તો કપ ુ  ં કૂ  સામા ય 
પ ી સખત ર તે મારવી. એનાથી સોરાયસીસ ક દરાજ વા યાિધ પણ કા માૂ  ં
આવે છે. (૫) ગોળ સાથે હરડ લવાથીે  ખજવાળં  મટ છે. (૬) સોપાર  સળગાવી, 
રાખ બનાવી, તલના તલમાે  ંમળવીે  ખજવાળવાળાં  ભાગ પર દવસમા ંચારક વખત 
દર ચાર કલાક લગાડતા રહવાથી થોડા જ દવસોમા ંખજવાળં  મટ છે. (૭) કાૂ  ં
આમળા ંબાળ ને બનાવેલી રાખ તલના તલમાે  ં મળવીે  ખજવાળવાળાં  ભાગ પર 
દવસમા ંબે વખત િનયિમત લગાવતા રહવાથી ખજવાળં  મટ  ય છે. ખજવાળં ં ુ
માણ વ  ુહોય તો દવસમા ં ણ-ચાર વખત પણ લગાડ  શકાય. (૮) લ બોળ ના 

તલની મા લશ કરવાથી ખજવાળ ઓછ  થઈ ય છે ં ે. ખજવાળમાં  ંપરહ   મીઠા-
મ રુ પદાથ  અને ગરમ પદાથ ુ ંસવને  ન કર ુ.ં ગમે તવીે  સારવાર છતા ંઆ 
પરહ  ન હોય તો તકલીફ જલદ  મટતી નથી.  

ખજવાળં  સતરાનીં  તા  છાલ પ થર પર પાણી સાથે ચદનનીં  મ ઘસીને 
ચોપડવાથી ખજવાળં  મટ છે. સતરાનીં  કૂ  છાલ ુ ં ણૂ પણ વાપર  શકાય.  

ખજવાળં  (૧) સતરાનીં  તા  છાલ પ થર પર પાણી સાથે ચદનનીં  મ ઘસીને 

ચોપડવાથી ખજવાળં  મટ છે. સતરાનીં  કૂ  છાલ ુ ં ણૂ પણ વાપર  શકાય. (૨) 
તલના તલમાે  ંએનાથી ી  ભાગ ુ ંઆમળા ુ ં ણૂ મળવીે  દવસમા ંદર ચારક 
કલાક મા લશ કરતા રહવાથી ખજવાળં  મટ છે.  

ખાસીં   (૧) ૫-૫ ામ મધ દવસમા ંચારક વાર ચાટવાથી કફ ટો પડ  ખાસીં  

મટ છે. (૨) અજમાના ં લ .૧૬ ામ દવસમા ં ણ વાર ઘી અને મધ સાથે લવાથીે  
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કફ ઓછો થાય છે અને ખાસીં  મટ છે. (૩) એલચી, ખ રુ  અને ા  મધમા ં
ચાટવાથી ખાસીં  મટ છે. (૪) ા  અને સાકર મ મા ંરાખી તનોે  રસ સવાથીૂ  ખાસીં  
મટ છે. (૫) ા , આમળા,ં ખ રુ , પીપર અને મર  સરખા ભાગે લઈ બાર ક ણૂ 
કર   તમાથીે ં  ૩-૩ ામ, મધ મળવીે  દવસમા ં ણ વાર ચાટવાથી કૂ  ખાસીં  મટ 
છે. (૬) લસણ, ખાડં અને િસધવ સરખા ભાગે મળવીે , ચાટણ કર , તમાે  ંબમ ુ ં
થી વે ં ુઘી મળવીે  ચાટવાથી ખાસીં  મટ છે. (૭) કમળકાકડ  એટલે રા ય લ 
કમળના ં બીજનો નાની ચમચી પાઉડર મધ સાથે ચાટવાથી ખાસીં  મટ છે. 
કમળકાકડ નો પાઉડર બ રમા ંતૈયાર મળે છે. આ પાઉડર હમશાં ે  ંઝીણી ચાળણીથી 
ચાળ ને વાપરવો જોઈએ. (૮) દાડમના ંતા ં છોડા ંઅથવા કાૂ  ંછોડાનોં  પાઉડર 
ધમાૂ  ંઉકાળ  પીવાથી ગમે તવીે  ઉધરસ મટ છે. ખાસીનીં  ભલભલી દવા િન ફળ 
ય યા ંપણ આ યોગ સફળ થાય જ છે. (૯) ઠંૂ અને સાકર સમભાગે લઈ 

પાઉડર કર  રોજ દર બે કલાકને તર ૧-૧ નાની ચમચી, ૧ ચમચી ુ  મધ સાથે 
ચાટ  જ ુ.ં કોઈ પણ કારની ખાસીમાં  ંઅ◌ા યોગથી વ ો-ઓછો ફાયદો તરત 
જોવા મળે છે. યોગ ધીરજ ૂ ્વક ચા  ુરાખવાથી ખાસીં  જડ ળથીૂ  મટ  ય છે. 
(૧૦) એલચી ુ ં ણૂ ૩/૪ ામ અને ઠંૂ ં ુ ણૂ ૩/૪ ામ મધમા ંમળવીે  ચાટવાથી 
કફજ ય ખાસીં  મટ છે. (૧૧) એલચીના તલનાે  ંચાર-પાચં ટ પા ંસાકર સાથે લવાથીે  
કફજ ય ખાસીં  મટ છે. (૧૨) ઠંૂ, મર  અને પીપરના સમભાગે બનાવલાે  પાઉડરને 
િ ક ુ કહ છે. ૧-૧ નાની ચમચી િ ક ુ મધ સાથે સવાર, બપોર, સાજં લવાથીે  
સામા ય ખાસીં  તરત જ મટ  ય છે. (૧૩) મર ના બાર ક પાઉડરમા ંથોડો ગોળ 
મળવીે  સાધારણ કદની ગોળ ઓ બનાવવી. દર બે કલાક આ ગોળ  સતાૂ  રહવાથી 
કોઈ પણ કારની ખાસીં  મટ છે. નાના ંબાળકોને પણ આ આપી શકાય. (૧૪) ગરમ 
કરલા પાણીમા ં મી ુ ં અને બે લવ ગ ુ ં ણૂ નાખી સવાર-સાજં કોગળા કરવાથી 
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ગળામાથીં  કફ નીકળ  જઈ ખાસીં  મટ છે. મી ુ ં અને લવ ગ બ ે જ નાશકં ુ  છે. બે-
ણ દવસ આ ઉપાય કરવાથી ભાર ખાસીં  પણ મટ  ય છે. (૧૫) ફાૂં ં ગરમ 

પાણી જ પી ુ,ં નાન પણ નવશેકા ગરમ પાણીથી કર ુ.ં મ બને તમે વધાર કફ 
નીકળ  ય એ માટ યાર પણ ગળામા ંકફ આવે ક તરત કતાૂં  રહ ં.ુ મ રુ, 
ાર ય, ક ુ(તીખા) અને ઉ ણ પદાથ ુ ંસવને  કર ુ.ં મ રુ યોમા ંસાકર, નોૂ  

ગોળ, ઠ  મધ અને મધ, ાર ય પદાથ મા ં યવ ાર, નવસાર અને ખારો, ક ુ 
યોમા ં ઠંૂ, પીપર અને મર  તથા ઉ ણ પાદાથ મા ંગરમ પાણી, લસણ, આ ુ  

વગરે ં ુસવને  કર ુ.ં વધાર ખટાશવાળા, ચકાશવાળા, ગ યા, તલવાળાે  પદાથ ુ ં
સવને  ન કર ુ.ં ઠડં  હવા અને ઠડાં  ંતથા ઠડં  િતવાળાૃ  પદાથ ુ ંસવને  પણ ન 
કર ુ.ં (૧૬) ગળો, પીપર અને ભ યર ગણી અધકચરા ંખાડં  એક લાસ પાણીમા ં ણ 
ચમચી નાખી પાણી અડ ુ ં રહ યા ં ધીુ  ઉકાળ  ઠં ુ પાડ  અડધી ચમચી મધ 
અથવા દળલીે  સાકર(ખાડં કદ  ન હ) નાખી સવાર-સાજં પીવાથી કફવાળ  ખાસીં  મટ 
છે. (૧૭) દર ચારક કલાક બ બે ણ ણ લિવગ મ મા ંરાખી સતાૂ  રહવાથી ગમે 
તવીે  ખાસીં  - કૂ , ભીની ક કફ તુ  થોડા દવસોમા ંમટ  ય છે. (૧૮) લસીનાુ  ં
આઠ-દસ તા ં પાન બૂ ચાવીને દરરોજ સવાર, બપોર, સાજં ચાવતા રહવાથી 
ગમે તે કારની ખાસીં  કા માૂ  ંઆવી ય છે. (૧૯) અખરોટ ફોડ  શક ને ે દવસમા ં
ચાર-પાચં વખત ખાતા રહવાથી કોઈ પણ કારની ઉધરસ મટ છે. નાના ંબાળકોને 
પણ આ ઉપચાર અ ળુ ૂ  અને સફળ થતો જોવા મળે છે. (૨૦) ઠ ભરૂ  શકલાે  ચણા 
ખાઈ, ઉપર પાણી પીવાથી ઉધરસ ઓછ  થાય છે. (૨૧) મર ના બાર ક ણમાૂ  ંગોળ 
મળવીે  સાધારણ કદની ગોળ  બનાવી દર બે કલાક સતાૂ  રહવાથી કોઈ પણ 
કારની ખાસીં  મટ છે. નાના ંબાળકોને પણ આ આપી શકાય.  ખાસીં  કૂ   (૧) 

નાની એલચી તવી પર બાળ , કોયલો કર , માડોુ  નીકળ  ય એટલે વાસણ ઢાકં  
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દ ં.ુ તે ં ુ ૩/૪ ામ ણૂ ઘી તથા મધ સાથે દવસમા ં ણ વાર ચાટવાથી કૂ  
ખાસીં  મટ છે. (૨) એક નાની ઠૂ  તલ અને  જ ર  સાકર ૨૦૦ િમ.લ. પાણીમા ં
નાખી ઉકાળો બનાવી દરરોજ દર બ ણે  કલાક સાધારણ ગરમ પીવાથી થોડા 
દવસોમા ં કૂ  ખાસીં  મટ છે. (૩) ૧-૧ નાની ચમચી ઘી દરરોજ બે કલાકના તર 
ચાટવાથી કૂ  ખાસીં  અ કૂ મટ છે. (૪) દર ણ કલાક એક ચમચી તા  
માખણમા ંવાટલી સાકર નાખી ધીમે ધીમે ચાટ  જવાથી કૂ  ખાસીં  જડ ળથીૂ  મટ 
છે. નાના ંબાળકોમા ંતો આ યોગ ખરખર આશીવાદ પ છે, કમ ક બાળક હ શે હ શે 
સાકર-માખણ ખાશે અને ખાસીં  મટ  જશે. (૫) સમભાગે કાૂ  આમળા ુ ં ણૂ અને 
સાકર એક એક ચમચી દવસમા ં ણ વાર પાણી સાથે લવાથીે  કટાળાજનકં  નીૂ  
ખાસીં  મટ છે. યોગ થોડા દવસ ધીુ  િનયિમત ળવી રાખવો. (૬) 
ઉમરા(ઉ બરુ ) ુ ં ધૂ  મ મા ં ઉપલા તાળવે ચોપડ   લાળ- કંૂ આવે તે ગળ  
જવાથી કોઈ પણ દવાથી મટતી ન હોય તવીે  ખાસીં  પણ બ ુ ઝડપથી મટ  ય છે. 
(૭) આ નોુ  રસ મધમા ંલવોે  અને એક નાગરવલનાે  પાનમા ંથોડ  હળદર અને ૩-૪ 
મર  કૂ  બી ુ  ંવાળ  ઉપર લિવગ ખોસ ુ.ં એને ચાર લાસ પાણીમા ંઅડ ુ ંપાણી 
બળ  ય યા ં ધીુ  ઉકાળ  દવસમા ં ણ-ચાર વખત થો ુ  ંથો ુ  ંપી ુ.ં એનાથી 
ખાસીં  તરત જ ઓછ  થવા લાગે છે. (૮) સમભાગે તલ અને સાકરનો ઉકાળો 
દવસમા ંચાર-પાચં વાર ટડૂં  ટડૂં  પીતા રહવાથી કૂ  ખાસીં  મટ છે.  

ખીલ  (૧) ખીલ થયા હોય તો ચહરા પર નારગીનીં  છાલ ઘસવાથી ફાયદો થાય 

છે. (૨) તલનો નોૂ  ખોળ ગાયના માૂ  ંકાલવી મ  ઉપર લપે કરવાથી વાનીમાુ  ં
થતા ખીલ રૂ  થાય છે. (૩) પાકા, બૂ ગળ  ગયલાે  પપૈયાને છોલી, દ નં ે ચહરા 
પર થોડો સમય મા લશ કરવી-મસળ ુ.ં ૧૫-૨૦ િમિનટ બાદ કાવાૂ  લાગે યાર 
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પાણીથી ધોઈ નાખી ડા વાલુ  વડ સાર  ર તે છૂ  જલદ  તલ ુ ંતલે ક કોપરલ 
ચોપડ ુ.ં એક અઠવા ડયા ધીુ  આ માણે કરવાથી ચહરા પરના ખીલ, ડાઘ વગરે  
રૂ  થઈ ચહરો બૂ જ દરું  દખાય છે અને ચહરા ં ુ તજે વધે છે. ચહરાની 
કરચલીઓ, કાળાશ અને મલે  રૂ  થાય છે, ચહરા પર કોમળતા અને કાિતં  આવે છે. 
(૪) પાકા ંટામટાે  ંસમાર ને ખીલ પર બરાબર ઘસવા.ં બચારે  કલાક એમ જ રહવા 
દ ં.ુ યાર બાદ ફાળાૂં  પાણીથી ધોઇ નાખ ુ.ં આનાથી ચહરાના ખીલ ઝડપથી મટ  
ય છે. (૫) ં નાુ  ઠળયાને પાણીમા ંઘસી ચોપડવાથી વાનીનુ ે લીધે થતા મ  

પરના ખીલ મટ છે. (૬) સવાર અને રા ે બાવળ, લીમડો ક વડવાઈ ુ ંદાતણ કર  
એના ચાનૂ ે મ  પર પાચકં ે  િમિનટ ઘસતા રહવાથી મ  પરના ખીલ મટ છે. (૭) 
ટકણખારં  લાબજળમાુ  ંમળવીે  લગાડવાથી મ  પરના ખીલ મટ છે. (૮) બદામને 
માખણમા ં બૂ ઘસી તનોે  મ  પર લપે કરવાથી ક મા લશ કરવાથી મ  પરના ખીલ 
મટ છે. (૯) લાબજળમાુ  ં ખડ ઘસીન લગાડવાથી ખીલ મટ છુ ે ે. (૧૦) આમળા ં
ધમા ઘસી મ  પર ડો લપ કરવાથી ખીલ મટ છૂ ં ે ે. (૧૧) કર ની ગોટલી ઘસીન ે
ખીલ પર લગાડવાથી ફાયદો થાય છે. (૧૨) લીમડા ક દ નાના ંપાન વાટ  તનોે  
રસ ખીલ પર લગાવવાથી ખીલ મટ  ય છે. (૧૩) તા ુ  ંલ  ુકાપી દર બે કલાક 
ખીલ પર બે- ણ િમિનટ ઘસતા રહવાથી ખીલ મટ  ય છે.  

ખીલના ડાઘ  (૧) છાસ વડ ચહરો ધોવાથી ખીલના ડાઘ, મ  પરની કાળાશ 

અને ચકાશ રૂ  થાય છે. (૨) વડના ધમાૂ  ંમ રનીૂ  દાળ પીસી લપે કરવાથી 
ખીલના કાળા ડાઘ મટ છે. (૩) ચોખાનો ઝીણો લોટ અથવા રાધલોં ે  ભાત દરરોજ 
ચહરા પર ઘસવાથી ખીલના ડાઘ રૂ  થાય છે.  
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જલીૂ   (૧) સવાર-સાજં પાકા ંટામટાનોે ં  રસ પીવાથી અને ભોજનમા ંમી ુ ં ઓ  ં

કરવાથી જૂલી-ચળ મટ છે. (૨) ટામટાનાે  રસથી બમ ુ ંકોપરલ લઈ એક  કર  
શર ર પર માલીશ કરવાથી અને થોડ  વાર પછ  કોકરવરણા પાણીથી નાન 
કરવાથી ખસ- જલીુ  મટ છે. (૩) પપૈયા ુ ં ધૂ  અને ટકણખારં  ઊકળતા પાણીમા ં
મળવીે  લપે કરવાથી જલીૂ  મટ છે. (૪) લ  ુકાપી બે ભાગ કર  બાર ક િસધવ 
ભભરાવી કવૂ ં.ુ કાઈૂ  ય એટલે ખાડ નં ે ણૂ કર ુ.ં આ ણૂ લવાથીે  વાતર ત, 
ચળ અને જલીમાૂ  ં ફાયદો થાય છે. (૫) લ નોુ  રસ અને કોપરલ એક  કર  
માલીશ કરવાથી જલીૂ  મટ છે. ગરમ પાણીથી નાન કર ુ.ં પહરવાના ંકપડા ંરોજ 
ગરમ પાણીથી ધોવા.ં આ યોગથી કૂ  જલીૂ  મટ છે. (૬) આખા શર ર જલીુ  
આવતી હોય તો સરિસયાના તલનીે  મા લશ કરવાથી જલીુ  મટ છે. (૭) જવના 
લોટમા ંતલ ુ ંતલે અને છાસ મળવીે  લગાડવાથી જલીુ  મટ છે. (૮) ચણાનો લોટ 
પાણીમા ંમળવીે  શર ર મા લસ કરવાથી જલીુ  મટ છે. 

ગભરામણ ગાય, ભસ, ગધડાે  ક ઘોડાની તા  લાદ ક છાણમા ં પાણી 

મળવીે  બૂ હલાવી કપડાથી ગાળ  ગભરામણના રોગીને એકાદ લાસ 
પીવડાવવાથી ગભરામણ શાતં થાય છે.  

ગરમ િમ જ ૧-૧ કપ ધમા અડધી નાૂ ં ની ચમચી બદામ  તલ નાખી સવારું ે -

સાજ પીવાથી મનો વભાવ ગરમ રહતો હોયં , વાતવાતમા સો આવતો હોય ં ુ
અન મન હમશા અશાત રહ  હોય તો તમા ફાયદો થાય છે ં ે ં ં ં ે ં ેુ . ઉપચાર દરરોજ 
િનયિમત કરવાથી જ ફાયદો થાય છે.  
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ગરમી  (૧) એક ૂ ંુ ર અને ૫-૧૦ બદામ ધમાૂ  ંનાખી ઉકાળ , તમાે  ંસહજ 

ખાડં નાખી રોજ સવાર પીવાથી ગરમી શાતં થાય છે. (૨) કાકડ ના કકડા પર ખડ  
સાકરની કૂ  નાખી સાત દવસ ખાવાથી ગરમી મટ છે. (૩) ગરમીના દવસોમા ં
માથે ઠડકં  રહ,  ૂન લાગે, મા ુ ંતપી ન ય તે માટ માથે વડના ંપાન કૂ  ઉપર 
ટોપી, હટ, કાફ ક હ મેટ પહરવી.  યૂ ગમે તટલોે  તપતો હશે તો પણ માથે ઠડકં  
રહશે. (૪) તાદળ નાં  રસમા ંસાકર મળવીે  પીવાથી ગરમી મટ છે. (૫) નારગીં  
ખાવાથી શર રની ખોટ  ગરમી રૂ  થાય છે. (૬) પટનીે  અને તરડાનીં  ગરમી રૂ  
કરવા વડની છાલનો ઉકાળો પીવો. (૭) કાળ  ા , સાકર, વ રયાળ  અન ે ધાણા 
પાણીમા પલાળં , ચોળ ન પીવાથી પટની ગરમી તથા મ ના ચાદા મટ છે ે ં ં ં ે. (૮) 
શર રની દરની ક બહારની કોઈપણ કારની ગરમીમા ં ગોળ ુ ં પાણી બનાવી 
ઝીણા કપડાથી વારવારં  ( યા ં ધીુ  ગાળણના કપડા પર કઈં  પણ જમા ન થાય યા ં
ધીુ ) ગાળ  દવસમા ંચારક વખત એક એક વાડક  પીવાથી એ ગરમી રૂ  થઈ 

કોઠો ચો ખો થઈ ય છે. યોગ કદાચ ઘણા દવસો ધીુ  કરવો પડ. ગરમી 
શીતળાની  ધાણા અને ું રા ે પાણીમા ંપલાળ  રાખી સવાર મસળ , ગાળ , તમાે  ં
સાકર નાખી ચાર-પાચં દવસ પીવાથી શીતળા પછ ની શર રમા ં મી ગયલીે  
ગરમી નીકળ  ય છે. ગરમી કોઠાની (૧) ૧૦૦ ામ ગાજરની છ ણ, ૧૦૦ ામ 
ગોળ અને અને ૭૦૦ િમ.લ. પાણી નાખી ગાજર સાં  બરાબર બાફ  રાખી કુ ુ.ં 
સવાર ચાદ નોં  વરખ ચોપડ  ખા ુ.ં દરરોજ આ માણે કરવાથી કોઠાની ગરમી મટ 
છે. (૨) કડવા લીમડાના પાનનો અડધી વાડક  રસ સાકર નાખી સવાર-સાજં 
પીવાથી કોઠાની ગરમી મટ છે. (૩) ૮ થી ૧૦ લસીનાુ  ંપાન, ૪ થી ૫ કાળા ંમર  
અને ણ બદામને બૂ લસોટ  પ ટે -રગડો તૈયાર કર  એક લાસ ટલા પાણીમા ં
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િમ  કર  રોજ સવાર ૨૧ દવસ પીવાથી મગજની અને શર રની ત રક ગરમી રૂ  
થાય છે અને મગજને તાકાત મળે છે. આ ઔષધ દયો જકે  હોવાથી દયને 
બળવાન બનાવે છે, દયરોગમા ં હતાવહ છે, અને યાદશ ત વધાર છે. ગરમી 
િપ ની  પાકા અનનાસના નાના નાના કકડા કર  રસ કાઢવો. રસથી બમણી 
ખાડનીં  ચાસણી બનાવી અનનાસનો રસ નાખી શરબત બનાવ ુ.ં આ શરબત 
ગરમી ુ ં શમન કર છે. ગરમીથી ગાડપણં  મગજની ગરમી િપ દોષથી થયલે  
અથવા ઝરે  પદાથ ખાવાથી થયલે માનિસક ગાડપણં  , વ  ુપડતો ોધી વભાવ, 
સતત ઉ કરાટ વી થિતમા ંદદ એ રોજ દવસમા ંચાર-પાચં વાર ઠડાં  પાણીને 
માથે રડ ને નાન કર ુ.ં તે સાથે ખાવામા ંગરમ ખોરાક બધં કરવો. કોળાના રસમા ં
સાકર નાખી દરરોજ પી ુ.ં ધીમે ધીમે લાભ થશે. 

ગભધારણ  (૧) નાૂ  વીયમા ં ા નીુ ુ  સ યાં  ઓછ  હોય ને કારણે ગભ 

ધારણ ન થઈ શક ુ ંહોય તો વડના ટટા ં ુ ણૂ ધૂ  સાથે લે ં.ુ ણાૂ  પાનનો ક ણીૂ  
વડવાઈનો ઉકાળો કર  પીવાથી પણ ફાયદો થાય છે. (૨) વડના તા  રોુ  પાણી 
સાથે પીસી સવને  કરવાથી ગભધારણ થાય છે. એનાથી શર રની ગરમી, રતવા 
વગરે  મટ છે અને ગભપાત થતો અટક છે; ગભને ઉ મ પોષણ મળે છે અને ગભની 
ૃ  સાર  ર તે થાય છે. (૩) વડના ટટાં ં ુ ણૂ ી- ષુ ુ  બનેં િનયિમત સવને  કર 

તો ગભધારણની શ તા વધે છે. ીના જનન ગોની ગરમી રૂ  થઈ તે 
ગભધારણ માટ સ મ બને છે. એક ઉ ત છે ક Ô  ખાય ટટા તને ે થાય બટાે .Õ (૪) 
વ યાં  ીને વડની પળનોુ ં  ઉકાળો ધૂ  સાથે પાવાથી ગભ રહ છે, તથા પળોુ ં  ક 
વડવાઈની તા  પળોનુ ં ે ધમાૂ  ં લસોટ  ન ય આપ ુ.ં (૫) બ રમા ં બીજના 
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વ પમા ંમળ ુ ંનાગકસર અને સાકર સમભાગે લઈ, પાઉડર બનાવી દરરોજ એક 
ચમચો પાઉડર ધૂ  સાથે સવાર નરણા કોઠ િનયિમત લવાથીે  ગભધારણ થાય છે. 
અ કુ કાર ુ ંવ ય વં  પણ એનાથી મટ છે. (૬) ઋ કાળનાુ  દવસો દરિમયાન એક 
પાકા બજોરાના ંતમામ બીજ પાણી ક ધમાૂ  ંગળવાથી ક એ બીજોના પાઉડર ુ ં
સવને  કરવાથી ગભધારણની શ તા રહ છે. આ પછ  ચો ખા દવસો દરિમયાન 
ગભધારણનો ય ન કરવો. એક મ હને સફળતા ન મળે તો બી  મ હને ઉપચાર 
ચા  ુરાખવો.  

ગભ થ િશ નાુ  સ દય માટ ધીૂ   ગભણી ી દરરોજ ધીૂ ુ ંમી ુ ં શાક 

ક સાકર નાખલે  ધીનોૂ  રસ ક ધીનોૂ  હલવો ખાય તો બાળક દરું  અને ગૌર વણ ુ ં
અવતર છે.  

ગભ ાવ (૧) જવનો લોટ અને સાકર સરખે ભાગે મળવીે  ખાવાથી ગભપાતનો 

ભય મટ છે. (૨) સીતાફળના ંબી ુ ં ણૂ લવાથીે  ગભપાત થાય છે. (૩) પીપળાની 
છાલ કવીૂ  પાઉડર બનાવી ગભણી ીએ દરરોજ સવાર-સાજં એકએક ચમચો 
સાદા પાણી સાથે લવોે . અ◌ાથી નવ માસ ધીુ  કોઈપણ કારની તકલીફ િવના રૂ 
મ હને પોષાયે ં ુ વ થ િશ  ુજ મે છે. (૪) અકાળે ગભ પડ  જવાની તકલીફ થતી 
હોય તો બે કપ ધમાૂ  ંએક ચમચો ઠંૂ નાખી સવાર-સાજં િનયિમત છ લાે  દવસો 
ધીુ  પીવાથી ગભ પડ  જવાનો ભય અવ ય ટળે છે. આ યોગની કોઈ આડ અસર 

નથી. (૫) ગભ ર ા બાદ દરરોજ દવસમા ંબે- ણ વખત બરફનો કડોૂ  યોિનમા ં
દસ-પદરં  િમિનટ દબાવી રાખવાથી અને યોગ િનયિમત કરતા રહવાથી 
ગભપાતનો ભય ટળે છે. જો શરદ -ઠડ નીં  ફ રયાદ હોય તો આ યોગ કર  ન 
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શકાય. (૬) પદમાખ નામની વન પિતની લાકડ  બ રમા ંમળે છે. તનેે ચદનનીં  
મ ઘસીને સવને  કરતા રહવાથી ગભ ાવ થતો અટક છે. અ ય ચ ક સા-સારવાર 

સાથે સહાયક ચ ક સા તર ક પણ આ ઉપચાર કર  શકાય. (૭) રૂ મા ામા ં
િવટાિમન ÔસીÕ ુ ંસવને  કરવામા ંઆવે તો ગભ ાવ ક ગભપાત થવાનો ભય મટ છે. 
ણનીૂ  ચાર તરફ રહ ં ુઆવરણ ટૂ  જવાથી ગભપાત થઈ ય છે. િવટાિમન ÔસીÕ 

આ આવરણની રચનામા ંમોટો ફાળો ધરાવે છે. જો શર રમા ં િવટાિમન ÔસીÕ રતાૂ  
માણમા ંહોય તો એ આવરણ વ  ુમજ તૂ બની ગભને પડ  જતો આટકાવે છે. 

આથી જ ગભવતી મ હલાઓએ ગભકાળ દરિમયાન િવટાિમન ÔસીÕ તુ  પદાથ  વ  ુ
માણમા ંલવાે  જોઈએ. 

ગળાના ંદદ  કાકડા (૧) લાનીૂ  બળલીે  માટ (લાલ થઈ હોય તે) ૧૦ ામ 

અને ૩ ામ મર ુ ં ણૂ સવાર સાજં થો ુ  ંથો ુ  ંકાકડા પર દબાવીને ચોળવાથી ણ 
દવસમા ંકાકડા મટ  ય છે. (૨) મીઠાના પાણીના દવસમા ંબ ણે  વાર કોગળા 
કરવા. (૩) બે ામ લાવલીે  ફટકડ  ૧૨૫ ામ ગરમ પાણીમા ંનાખી કોગળા કરવા. 
(૪) બાના ંપાન બાળ  તનોે  માડોુ  લવાથીે  ગળાની દરના ં કટલાકં દદ મા ં
ફાયદો થાય છે. ગળાનો ુ :ખાવો (૧) લ નોુ  રસ પીવાથી ગળાની પીડા મટ છે. 
(૨) ગળામા ંબળતરા ક ઃખાવામાુ  ંએક ચમચો મધ, એક લ નોુ  રસ અને લાલ 
મરચાનોં  ત ન થોડો પાઉડર દવસમા ંબ ણે  વાર લવાથીે  લાભ થાય છે. ગળાનો 
સોજો (૧) કળાનીં  છાલ ગળા ઉપર બહાર બાધવાથીં  ગળાનો સોજો મટ છે. (૨) એક 

ર અને ૧/૪ ચમચી હળદર પાણીમા ંલસોટ  અડધા લાસ પાણીમા ં ઉકાળો 
કરવો. ઠડોં  પડ  ેગળામા ંધારણ કર  થોડ  વાર મ ઢામા ંરાખી ધીમથીે  ગળ  જવો. 
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સવાર-સાજં તાજો ઉકાળો બનાવવો. એનાથી ગળાનો સોજો, ભનો સોજો, મ ઢાના ં
ચાદાં ,ં અવાજ બસીે  જવો વગરે  ફ રયાદો ચાર-પાચં દવસમા ંમટ છે. (૩) અજમાનો 
ઉકાળો અથવા અજમાનો અિત બાર ક પાઉડર દવસમા ં ચારક વખત િનયિમત 
સવને  કરવાથી ગળાનો સોજો મટ છે. ગ  કુા ુ ંગોળ ુ ંપાણી બનાવી ચાર પાચં 
વાર વ ગાળ કર  પી ુ.ં અથવા ગરમીના દવસો હોય તો લીમડાના પાનનો ૧૨ 
ામ રસ પીવો. ગ ં બસીે  જ ુ ંગ ં બસીે  ય યાર આ નાુ  નાના નાના કડાૂ  

કર  મ મા ંરાખી કૂ  સીનૂ ે રસ ગળા નીચે હળવે હળવે ઉતારતા રહ ં.ુ ગ ં સાફ  
ગળુ ં ં ુ ક બરું  ું અને િસધવ નાખી ખાવાથી ગ ં સાફ રહ છે, કફની ખરટ  
બાઝતી નથી અને પટમાનાે ં  ંઝરે  ત વોનો નાશ થાય છે.  

ગાલપચો ળયા ં ધ રાના પાન વાટ  ગરમ કર  સો  ઉપર લપ કરવાથી ુ ં ે

ગાલપચો ળયાનો ઃખાવો અન સોજો મટ છુ ે ે.   

ગાઠં (૧) ગળુ ં  ઉપર ભી ુ ંકપ ુ  ંવ ટ , કોલસામા ં કૂ , બફાઈ ય એટલે બહાર 

કાઢ , દં , તમાે  ંજરા હળદર નાખી બાબલાઈં  ક બદની ગાઠં પર બાધવાથીં  ગાઠં 
વરાઈે  ય છે અથવા જલદ  ટ  ય છે. (૨) પાલખના ંપાનને પીસી પોટ સ 
બનાવી અથવા તનાે  ં બી વાટ  ખદખદાવી પોટ સ બનાવી અપ વ ગાઠં પર 
બાધવાથીં  ગાઠં જલદ  પાક  ય છે અને તાવ આવતો હોય તો ઓછો થઈ ય છે. 
(૩) દર કલાક એક મોટ  ચમચી વ રયાળ  ચાવી ચાવીને ખાવાથી અથવા વ રયાળ  
ચાવી ન શકાય તો વ રયાળ નો પાઉડર ક વ રયાળ નો ઉકાળો લવાથીે  શર રમા ં
થયલીે  સામા ય ગાઠં મટ છે.   
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ગાડપણં   (૧) સીતાફળ ના ળૂ ં ુ ણૂ ગાડપણમાં  ં અપાય છે. (૨) દરરોજ 

સવાર-સાજં ૧૦૦ ામ ટ ુ ંગાય ુ ંતા ુ  ં ૂ  ગાળ ને પાવાથી ગાડપણં  મટ છે. 
તુ  વયના દદ ને અથવા દદના બળ જબુ  ૂ ં ુ માણ વધાર  શકાય. (૩) 

દદ મા ંગાડપણં  બ ુ આ મક બની ગ ુ ંહોય અને વજનોને ભાર તકલીફ રહતી 
હોય તો દરરોજ આમલી ુ ં શરબત દર ચારક કલાકના તર એકાદ લાસ 
પીવડાવવાથી અને આહારમા ંઆમલીનો ખાસ ઉપયોગ કરાવવાથી ગાડપણં  ઓ  ં
થાય છે અને િવવકે ુ  ખીલવા લાગે છે. (૪) ા ી, વજ, શખાવલીં , અ ગધા ં
અન માલકાકણીના બી  ણ સરખ ભાગ લઈ ે ં ં ૂ ે ેુ ૧-૧ ચમચી સવાર, બપોર, સાજ ં
ણ વાર પાણી સાથ આપવાથી માનિસક બમાર  ર થાય છે ેૂ .  

મૂડા ં (૧) મૂડા ઉપર  રસવતીં નો લપે કર  પાટો બાધીં  રાખવાથી મૂ ુ  ં ટ  

ય છે. (૨) સરગવાની છાલ ઘસીને ચોપડવાથી મૂ ુ  ંબસીે  ય છે. (૩) ઘ ના 
લોટમા મી ુ ં અને હળદર નાખી પોટ સ બનાવી મડાૂ  પર બાધંવાથી મૂ ુ  ંપાક ને 
ટ  જશે. (૪) બાફલા કાદામાં  ંમી ુ ં નાખી પોટ સ બનાવી મડાૂ  પર બાધવાથીં  
મૂ ુ  ં ટ  જશે. (૫) ધ રોં ુ  અથવા કડાના પાનની પોટ સ બનાવી મડાૂ  પર 

બાધવાથી મૂ ુ  ંપાક  જશે. (૬) લસણ અને મર  વાટ  લપે કરવાથી ગાઠં, મડાુ  ં
પાક ને ટ  જશે. (૭) હળદરની રાખ અને નોૂ  ભગાે  ંકર  બાધવાથીં  મૂ ુ  ં ટ  
જશે. (૮) બાજર  બાફ  પોટ સ બનાવી બાધવાથીં  મડાુ  ંસારા ંથઈ ય છે. (૯) 
કાદંાની કાતર  ઘી ક તલમાે  ંશકે  હળદર મળવીે  પોટ સ કર  બાધવાથીં  મૂ ુ  ંપાક  
જશે. ઘા પર બાધવાથીં  દદ મટ છે. (૧૦) બોરડ ના ંપાન વાટ  ગરમ કર  પોટ સ 
બનાવી બાધવાં થી મૂ ુ  ંપાક ને ટ  જશે. (૧૧) મર નો બાર ક પાઉડર કર  પાણી 
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નાખી ટ નૂં ે મલમ ુ ંબનાવ ુ.ં એને મડાૂ -ં ફો લા પર ચોપડ   કૂ  પાટો 
બાધીં  દવો. દરરોજ દવસમા ંએક વખત આ ર તે ગાઢો લપે કરતા રહ ં.ુ થોડા જ 
દવસોમા ંઆ યજનક ફરક પડશે. (૧૨) સરગવાની છાલનો વાથ િપવડાવવથી 
અને તનીે  છાલની પોટ સ બાધવાથીં  લોહ  િવખેરાઈને મૂ ંુ મટ  ય છે અથવા 
જલદ  પાક ને ટ  ય છે. (૧૩) રની પોટ સ બનાવી મડાૂ  ંપર બાધવીં . 
(૧૪) ગાજર બાફ  પોટ સ બનાવી બાધવાં થી મડાૂ  ંસારા ંથાય છે. (૧૫) િઘલોડ ના ં
પાનનો રસ અથવા પાનની પોટ સ બનાવીને બાધવાથીં  મડાનીૂ  વદનાે  શાતં થાય 
છે અને મડાૂ  ં પાક ને ટ  ય છે. (૧૬) મફળ ના પાનની પોટ સ બનાવી 
બાધવાથીં  મડાૂ  ંમટ છે. (૧૮) ધીનોૂ  રસ કાઢ  થોડા મધ ક સાકર સાથે લવાથીે  
મડાૂ  ંમટ છે. (૧૯) નારગીં  ખાવાથી મડાૂ  ં રૂ  થાય છે. (૨૦) બાફલી ગળ માુ ં  ં

મી ુ ં મળવીે , પોટ સ કર  કાચા મડાૂ  પર બાધવાથીં  મડાનૂ ે પકવે છે અને ઝવુ ે 
છે. (૨૧)  બોરડ ના ં પાનને પીસી, ગરમ કર , તનીે  પોટ સ બાધવાથીં  અને 
વારવારં  તનેે બદલતા રહવાથી મડાૂ  ંજલદ  પાક ને ટ  ય છે. (૨૨) ર ગણાનીં  
પોટ સ ગડ મડૂ  પર બાધવાથીં  મડાૂ  ંજલદ  પાક  ય છે. (૨૩) લસણ અને મર  
વાટ  લપે કરવાથી ગાઠં, મડાૂ ,ં બાબલાઈં  વગરે  પાક ને જલદ  ટ છે. (૨૪) 
તાદળ ના પાનની પોટ સ બનાવી ગડ મડૂ  પર બાધવાથીં  મૂ ંુ પાક ને જલદ  
ટ  ય છે. (૨૫) સીતાફળ ના ંપાનની ગદુ  બનાવી મડાુ  પર બાધવાથીં  લાભ 
થાય છે. (૨૬) સીતાફળ ના ંપાન, તમા ુ અને કોરો નોૂ  મધમા ંમળવીે  મડાૂ  પર 
બાધવાથીં  મૂ ંુ પાક  દર ુ ંપ ું નીકળ  જઈ ઘા ુ ંશોધન થાય છે.  (૨૭) ઘ ના 
લોટની પોટ સ બનાવી બાધવાથીં  મૂ ંુ પાક છે. 
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ગસૅ  મર  તીખા,ં તી ણ અને અ નને દ ત કરનાર, કફ તથા વા નુે મટાડનાર, 

ગરમ, િપ  કરનાર અને ુ  છે. તમે જ ાસ, ળૂ-પીડા અને િમનૃ ે મટાડ છે. (૧) 
કાળા ંમર , ચ ક અને સચળં  સમાન વજને લઈ બાર ક વ ગાળ ણૂ કર ુ.ં એને 
મર ચા દ ણૂ કહ છે. ૧/૨ થી ૧ ચમચી ટ ુ ંઅ◌ા ણૂ તા , મોળ  છાસ સાથે 
સવાર-સાજં લવાથીે  ગસૅ , અ◌ાફરો, અપચો, મદા નં , પ યા વગરના ઝાડા, 
ઉદરરોગ, મસા, કબ જયાત વગરે  મટ છે. (૨) રા ે તીુ  વખતે અજમા સાથે ચપટ  
મી ુ ં મળવીને ે ખાવાથી ગસનીે  તકલીફવાળ  ય તને લાભ થાય છે. (૩) લ  ુ
વા નાશકુ  છે. (૪) ળાનાૂ  રસમા ંલ નોુ  રસ મળવીે  પીવાથી ભોજન પછ  પટમાે  ં
થતો ુ :ખાવો ક ગસૅ  મટ છે. (૫) આ નોુ  ૧૦ ામ રસ અને લ નાુ  ૧૦ ામ 
રસમા ં ૧.૫ ામ િસધવ મળવીે  સવાર પીવાથી ગસૅ  અને ઓડકાર મટ છે. (૬) 
સચળં , િસધવ, મર  અને ઠનોૂં  કોૂ  મધમા ંમળવીે  પીવાથી ગસૅ  થતો નથી. (૭) 
બે લ નાુ  ચાર ભાગ કર  એક પર મર ુ,ં બી  પર િસધવ ુ,ં ી  પર 
ડ કામાર ુ ંઅને ચોથા પર સચળનાં  ણનીૂ  ઢગલી કર , અ ન પર ગરમ કર  
વારાફરતી રોજ સવાર ગરમ ગરમ સવાથીૂ  ગસનીૅ  ફ રયાદ રૂ  થાય છે. (૮) 
દવલમા સાતળલી હરડના કડા જ યા પછ  સોપાર ની મ મ મા રાખી સવાથી ે ં ં ે ં ૂૂ
ગસની તકલીફ ઓછ  થાય છૅ ે. (૯) ભોજન પહલા ંલ નીુ  ફાડ કર  બે ામ સચંળ 
ભભરાવી સીૂ  જ ુ.ં ઘી, તલે, મીઠાઈ બધં કરવા,ં સવાર-સાજં એક એક કલાક 
ચાલવા જ ુ.ં એનાથી વા  ુઉપર ચઢ  છાતીની ડાબી બા ુ દબાણ કરતો હોય, ખાવા 
પર ચુ  થતી ન હોય, ખૂ બરાબર લાગતી ન હોય અને પાચન બરાબર થ ુ ંન 
હોય તમાે  ંફાયદો થાય છે.  
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ગસૅ  બલ ૧૦-૧૨ મર ુ ંબાર ક ૂ ્ણ પાણી સાથે ફાક  ઉપરથી એકાદ લાસ 

ફાળાૂં  પાણીમા ંલ  ુનીચોવી પીવાથી પટમાે  ંગસૅ  થવાની ફ રયાદ મટ છે.  

ગોળો  (૧) અજમો, િસધવ અને હગ વાટ  ફાક  મારવાથી ગોળો મટ છે. (૨)  

દા મા ંખરલ કર  કવલીૂ ે  ૦.૩ ામ હગ માખણ સાથે લવાથીે  ગોળો મટ છે.  

હણી  તજ ુ ંતલે બથીે  ણ ટ પા ંએક કપ પાણીમા ંમળવીે  લવાથીે  હણીમા ં

ફાયદો થાય છે. 

ઘડપણ આમળા ંઅને કાળા તલ સરખે ભાગે લઈ, બાર ક ણૂ કર  ઘી ક 

મધમા ંચાટવાથી ઘડપણ રૂ  થાય છે.   

ઘા - ચાદાં  ં(૧) કાયમ પ ુ ઝર ુ ંહોય તવાે  ઘા પર નાૂ  ઘીનો લપે કરવાથી 

ઝુ  આવે છે. (૨) તરતના થયલાે  ઘા પર ક ઝુ  ન આવતી હોય તવાે  ઘા પર 
પીસલાે  તલમા ંમધ અને ઘી મળવીે  ચોપડવાથી બી ં ઔષધો કરતા ંજલદ  ફાયદો 
થાય છે. (૩) ગાજર બાફ  પોટ સ બનાવી બાધવાથીં  ગમે તવોે  ખરાબ ઘા પણ સારો 
થાય છે. (૪) કાચા ગાજરને કચર , આટામા ં મળવીને ે બાધવાથીં  ફોડલા તથા 
બળતરાવાળા ઘા મટ છે. (૫) વારનાુ  ંપાનનો રસ ઘા પર ચોપડવાથી ઘા પાકતો 
નથી. (૬) ઘા ઝવવાુ , ઘાનો પાક રોકવા વડની છાલના ઉકાળાથી ઘા ધોવો. પછ  
તમાે  ંવડની છાલ ુ ં ણૂ ભર  પાટો બાધવોં . ઘામા ં વાત પડ  હોય તો વડના 
ધનૂ ે ઘામા ંભર  પાટો બાધવોં . દવસમા ંબે- ણ વાર આ ર તે ઘા ધોઈને વડ ુ ં
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ધૂ  ભર ુ.ં (૭) કાૂ  ના ળયરનાે  કોપરાને ખાડં  તનોે  કોૂ  કરવો અને કવવોૂ . 
તમાે  ંઆમલીના ક કાનીૂ  છાલની ૧/૨ ામ કૂ  મળવીે  બૂ મસળવાથી તમાથીે ં  
તલે નીકળશે. એ તલે ચોપડવાથી વાગલાે  ગમાં ં ુલોહ  સાફ થાય છે અને જખમ 
ઝાયુ  છે. (૮) ાસદાયક ઘા પર િઘલોડ ના પાનનો રસ ચોપડવો. (૯) પ ું ઝરતા 
ઘા પર મ રનીૂ  દાળ વાટ  ચોપડવાથી ફાયદો થાય છે. (૧૦) મથીનાે  દાણા અથવા 
તનાે  ંપાનને બાર ક વાટ ને લપે કરવાથી ણનો દાહ તથા સોજો મટ છે. (૧૧) 
લસણની કળ  વાટ  લપે કરવાથી પાકલા ઘામા ંપડલા ક ડા મર  ય છે. (૧૨) 
હળદરને વાગલાે  ઘા પર દબાવી દવાથી લોહ  નીકળ ુ ંબધં થાય છે. (૧૩) હળદરને 
તલમાે  ંકકડાવી તે તલે જલદ  ન ઝાતાુ  અને વારવારં  ભરાતા ઘા પર ચોપડવાથી 
ઘા જલદ  ઝાઈુ  ય છે. (૧૪) ઉમરાના પાનની ગદુ  ગમે તવાે  તા  ઘા પર 
બાધવાથીં  તે જલદ  ઝાયુ  છે. (૧૫) પાકા ંસીતાફળની છાલથી ઘા ઝાયુ  છે. (૧૬) 
સીતાફળ ના ંપાન ખાડં  ચટણી બનાવી, િસધવ મળવીે  ઘા પર પોટ સ બાધવાથીં  
ઘામા ંપડલા ક ડા મર  ય છે. (૧૭) સીતાફળ ના ંપાન, તમા ુ અને કોરો નોૂ  
મધમા ંમળવીે  ઘા પર બાધવાથીં  ઘામા ંપડલા ક ડા મર  ય છે. (૧૮) ડા ઘા 
પડ ા હોય, કમે કર  ઝાતાુ  ન હોય, તમાથીે ં  પ ુ નીકળ ુ ંહોય તો ઘારાને સાફ કર  
વડના ં ણાૂ  ંપાન લસોટ  બૂ ઝીણી બનાવલીે  ચટણી ઘારામા ંભર  પાટો બાધવોં . 
(૧૯) ઘા ઝવવાુ  વડ ક પીપળાની છાલના ઉકાળાથી તનેે ધોવા. (૨૦) ઘામા ંક ડા 
પડ ા હોય તો ઘામાથીં  ક ડા કાઢ , લીમડાના પાનના ઉકાળાથી ઘા ધોઈ, રાઈના 
ણમાૂ  ંથો ુ  ંઘી મળવીે  પાટો બાધવાથીં  ઘા થોડા દવસમા ંજ ભરાઈને મટ  ય છે. 

આ ઉપાયથી નવા ક ડા પણ થતા નથી. (૨૧) તમા નીુ  ણીૂ  ઘા ક ચાદાં  પર 
આપવાથી ઘામા ંપડલા ક ડા મર  ય છે. (૨૨) રાઈના લોટને ઘી-મધમા ંમળવીે  
લપે કરવાથી ઘામા ં પડલા ક ડા મર  જઈ બહાર નીકળે છે. (૨૩) હગ અને 
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લીમડાના ંપાન વાટ  લપે કરવાથી ઘામા ંપડલા ક ડા મર  ય છે. (૨૪) ચાદાં  ં
પાક  તમાે  ં વાત પડ  હોય તો ઘા સાફ કર  વડ ુ ં ધૂ  દવસમા ં ણ-ચાર વાર 
ભર ુ.ં (૨૫)  પીસલાે  તલમા ંઘી અને મધ મળવીે  ઘા પર કૂ  પાટો બાધવાથીં  
જલદ  ઝ આવે છે. (૨૬) ગાજર બાફ  પોટ સ બનાવી બાધવાથીં  જખમ સારો થાય 
છે. (૨૭) લસણની કળ ઓ વાટ  રસ કાઢ  ણ દવસ ચોળવાથી શર રમાનીં  
ગરમીને લીધે શર ર પર ફલાયલાે  ંલાલ ચાદાં  ંમટ છે. (૨૮) ઘામાથીં  લોહ  નીકળ ુ ં
હોય તો મીઠાના પાણીમા ંભ જવલોે  પાટો બાધવાથીં  ઘા પાકતો નથી અને જલદ  
ઝ આવે છે. (૨૯) પાણીમા ંખાડં ઓગાળ  દવસમા ંચાર વાર ઘા પર લગાડવાથી 
ઘાની આસપાસ રહલો ભજે ખાડં શોષી લતીે  હોવાથી અને ખાડં ં ુ પડ ઘા પર 
રચાતા ંએમા ંજ ં  ુ વશીે  શકતા ંનથી. આથી ઘા ઝાઈુ  ય છે. બી  દવસે ગરમ 
પાણીથી ઘાને સાફ કરવાથી ખાડં ં ુપડ નીકળ  ય છે, તનીે  સાથે કચરો પણ 
નીકળ  ય છે. (૩૦) શર રના કોઈ પણ ભાગ પર કોઈ પણ કારનો જખમ થયો 
હોય તો યા ં વ ૂ  સતત લગાડતા રહવાથી ઘા ઘણો જલદ  મટ  ય છે. આ 
કોઈ ચમ કાર ક અ ણી દવા નથી, પરં  ુભારતની ાચીન ા ય એ શોધી 
કાઢલી સરળ અને લભુ  પ િત છે  અ ભવનીુ  એરણ પર સો ટકા સાચી ઉતરતી 
આવલીે  છે, અને કોઈપણ આડઅસરથી તુ  છે. (ડૉ. કૌિશક મારુ  દ ત) (૩૧) 
ઝડપથી ઘા મટાડવા માટ એ ટ બાયો ટક મલમ વાપર  શકાય. (૩૨) લીમડાના ં
ણાૂ  ંપાન ઝીણા વાટ  ચટણી ુ ંબનાવી ઘા પર બાધીં  દવાથી ઘા ઝાઈુ  ય છે. 

(૩૩) હરડનો કો દબાવવાથી ઘામાૂ થંી નીકળ  લોહ  બધ થાય છું ં ે. (૩૪) ગળ  ૂ ુ
પાણી કર  ભરન ગળમા ભરવાથી ગમ તવો ન હ ઝાતો ઘા ઝાઈ ય છં ે ે ેુ ુ . (૩૫) 
ઘા ઝાયાુ  બાદ  િનશાન રહ  ય છે તે કાળાશ પડ ુ ંક સફદ હોય છે. કાળાશ 
પડતા િનશાન પર સવાર-સાજં ઘી ચોપડતા રહવાથી ઘા ુ ં િનશાન મટ  ય છે. 



 251 

સફદ િનશાન પર બાવચી ુ ં ણૂ પાણીમા ંમળવીે  દવસમા ંચારક વખત ચોપડતા 
રહવાથી લાભ થાય છે.  

ટણદૂં દ  (૧) હાથ, પગ ક અ ય સાધાં  ુ :ખતા હોય તો દરરોજ રા ે તાૂ  ં

પહલા ંગરમ ક ઠડાં  પાણીથી હાથ-પગ ધોઈને વાથીૂ  એકાદ અઠવા ડયામા ં જ 
ુ :ખાવો જતો રહ છે. (૨) સવાર યાૂ  પટે ચાર અખરોટ ખાવાથી ટણનોૂં  ઃખાવોુ  
રૂ  થાય છે. (૩) દરરોજ લીલા ંશાકભા  રાધીનં ે ખાવાથી આથરાઈટ સ ુ ંજોખમ 
ઘટ છે. શાક રાધવાથીં  તનાે  કોષો ટૂ  જઈ પૌ ટક ત વો ુ ં શર રમા ંઝડપથી 
શોષણ થાય છે.  

ચ ર અને ઊલટ   િવમાન, ગાડ  ક મોટરબસની સાફર માુ  ંચ ર આવે 

ક ઊલટ  થવા માડં યાર મ મા ંલિવગ રાખી તનોે  રસ સવાથીૂ  ચ ર અને ઊલટ  
મટ છે. 

ચ ર આવવા ં- (૧) મર ુ ં ણૂ સાકર અને ઘી સાથે લવાથીે  માથાની ચકર , 

મ વગરે  મટ છે. (૨) લ નાુ  રસમા ં મધ અને પાણી મળવીે  પીવાથી ચ ર 
આવતા ંબધં થાય છે. ચ ર આવવાની ફ રયાદમા ં કૂ  ા  ( નુ ા) ૨૦-૨૫ 
ામ લઈ જ ર  માણમા ંચો ખા ઘીમા ંસાતળં  વાદ લઈને બ બે ચાર ચાર કર  

એક  બઠકે  ખાઈ લવીે . દરરોજ સવાર સાજં આ ર તે િનયિમત કરવાથી માનિસક-
શાર રક ર તે વ થતા અ ભવાયુ  છે. (૩) લ નાુ  રસમા ંમધ અને પાણી મળવીે  
પીવાથી ચ ર આવતા ં બધં થાય છે. (૪) પીપળાના ં પાન ક છાલનો ઉકાળો 
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પીવાથી ચ ર આવવાની ફ રયાદ મટ છે. (૫) ઘ ની ગોળવાળ  પાતળ  રાબ કર  
સહજ ગઠોડાનો કો નાખી પીવાથી ચ ર આવવા મટ છં ૂ ં ે. (૬) રોજ સવાર નરણા 
કોઠ આ  મર  ગંુ ળ  જવાથી ચ ર આવતા મટ છં ે. ú 

ચ મા ઊતારવા ૬ થી ૮ માસ ધીુ  િનયિમત જલનતીે  કરવાથી અને પગના 

તળયે અને કાનપ ી પર ગાય ુ ંઘી ઘસવાથી ચ માના નબરં  ઘટ  શક. 

ચહરો ચહરા પરના ડાઘ (૧) સફદ ળાનૂ ે ખમણી તમાે  ંબે ચમચી લ નોુ  રસ 

તથા ટામટાનોે  રસ મેળવી તે પ ટે  ચહરા પર ૩૦ િમિનટ રહવા દઈ સાફ કર  
નાખવાથી ચહરા પરના ડાઘા રૂ  થાય છે. (૨) કળાનો ગભ ધમાૂ  ં દં  રબડ  ુ ં
વાહ  તૈયાર કર  ચહરા પર લગાવી ૨૦ િમિનટ રહવા દઈ ઠડાં  પાણીથી ધોઈ 

નાખવાથી ચહરો ચમક  ઊઠ છે. ચહરાની કરચલીઓ (૧) ચહરાની કરચલીઓ 
વનીૃ  િનશાની હોઈ સ ુ કોઈ તે રૂ  કરવા માગે છે. લ નાુ  રસમા ંદ રયાઈ ફ ણ 

જ ર  માણમા ંસાજં પહલા ંપલાળ  રાખ ુ.ં રાતે તીુ  વખતે આખા ચહરા પર 
બરાબર લગાડ ને ઈૂ જ ુ.ં બી  દવસે સવાર ચો ખા પાણીથી ધોઈ લે ં.ુ થોડા જ 
દવસોમા ંકરચલીઓ ૂર થવા લાગે છે અને ચહરો તુ  બનવા લાગે છે. યોગ 
િનયિમત ળવી રાખવો. (૨) ચહરા પર કરચલી વન ભર સવાર-સાજં એક એક 
લ  ુપાણીમા ંિનચોવી પીતા રહવાથી અકાળે કરચલીઓ પડતી નથી.   

ચામડ - બરછટ (૧) ઑલવ ઑઈલમા ંમી ુ ં અને કોન લાઅર મળવીે  મલમ 

ુ ંબનાવી હાથ પર લગાડ  રાખ ુ.ં કાયાૂ  પછ  પાણીમા ં લાબજળુ  નાખી હાથ 
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ધોવાથી બરછટ થયલીે  હાથની ચામડ  લાયમુ  થઈ ય છે. (૨) એક ચમચી 
ઘ ના લોટમા ં ચપટ  હળદર તથા થોડો લ નોુ  રસ ભળવીે  પગના પં  પર 
રગડવાથી ચામડ  લાયમુ  થાય છે.  ચામડ ના રોગ  (૧) વડની છાલના 
ઉકાળાથી નાન કરવાથી ચામડ ના રોગો મટ છે. (૨)  જ યાએ વચા િવકાર ત 
લાગતી હોય યા ં જરા જરા દવલે દરરોજ દવસમા ં ણ વખત ઘસતા રહ ં.ુ 
સામા ય ખજવાળં , અળાઈ અને સોરાઈસીસ ક એ ઝમા વા રોગો પણ દવલનાે  
યવ થત યોગથી કા માુ  ંઅ◌ાવી ય છે. (૩) વચા સબધીં ં  રોગમા ંગાજરનો 
રસ ધમાૂ  ંમળવીે  લવોે . ગાજરના રસ અને ધૂ ુ ં માણ અવ થા તથા તકલીફના 
કાર પર આધાર રાખે છે. (૪) ખજવાળં , દરાજ, અળાઈ, એલજ , સોરાયસીસ વા 

દા ણ રોગોમા ંપણ કોબીજના ંપાન અસર ત ચામડ  પર લપટે  રાખી કોૂ  ક 
પાટો બાધીં  રાખો તો એ અ કૂ મટ  ય છે. (૫) કાચા પપૈયા ુ ં ધૂ  ચોપડવાથી 
ચામડ ના રોગો નાશ પામે છે. (૬) રોજ સવાર ૨૦-૨૦ ામ મધ ઠડાં  પાણીમા ં
મળવીે  ચાર-પાચં માસ પીવાથી દાહ, ખજવાળં  અને ફો લી વા ચામડ ના રોગો 
મટ છે. (૭) તાદળ નીં  ભા  ખાવાથી ચામડ ના િવકારો મટ છે. (૮) નારગીં  
ખાવાથી ચામડ ના ં દદ  રૂ  થાય છે. (૯) કારલીના ં પાન વાટ  તનીે  માલીશ 
કરવાથી ણ વચારોગમા ંફાયદો થાય છે. (૧૦) તમામ કારના વચા રોગોમા ં
ગરમાળાના ંપચાગં ં  અધકચરા ંખાડં  બે ચમચી કોૂ  બે લાસ પાણીમા ંએક લાસ 
બાક  રહ યા ં ધીુ  ધીમા તાપે ઉકાળ , ઠં ુ પાડ  ગાળ ને પી ુ.ં ખાટ  ચીજો(લ ,ુ 
આમલી, ટામટાે  ંવગરે ) બધં કરવી. (૧૧) તલમાે  ંલાલ આ ુ ંક દળે ં ુમર ુ ંબાળ ુ.ં 
એ તલે શીશીમા ંસઘરં  રાખ ુ.ં વચા રોગમા ંદરરોજ ચારક કલાકને તર લગાડ  
સહજ ઘસતા રહ ં.ુ યોગ િનયિમત એકાદ મ હનો કરવો જોઈએ. એની કશી જ 
આડઅસરો નથી. (૧૨) કોલી લાવરમા ં ગધકં ં ુ માણ સા ું હોવાથી કોઈ પણ 
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કારના વચારોગમા ં દરરોજ એ ુ ંશાક ખાવાથી એ જલદ  મટ  ય છે. (૧૩) 
દરાજ, ખજવાળં , સોરાયસીસ, અળાઈ વા વચાના તમામ નાના-મોટા રોગોમા ં
તલના તલમાે  ંહળદર મળવીે  મા લશ કરતા રહવાથી અને થો ુ  ંચોપડ  રાખવાથી 
મોટ  રાહત થાય છે. (૧૪) વચારોગમા ં ખાડં-ગોળ, બધી જ તના ં ફળ, ઠડાં  ં
પીણા,ં ઠડં  વાનગી, સા  ુ અને િસ થ ટકે  કાપડ, તલ, શ ગદાણા, દહ , ભ ડા, 
સ રયા ંવગરે  બધં કર ુ.ં મી ુ ં ઓ  ં કર  નાખ ુ.ં મથીે , પાલખ, વરનીુ ે  દાળ, 
હળદર ઘણા ંસારા ં  દરરોજ લઈ શકાય. (૧૫) ઘીમા ંમર  વાટ  લપે  બનાવી 
એક ચમચી ટ ુ ંચાટ  જવાથી અને થો ુ  ંચામડ  પર પડલા ંલાલ ચકામા 
પર સવાર-સાજં િનયિમત ચોપડવાથી લાલ ચકામા મટ છે. (૧૬) ગરમીમા ં
અળાઈ, ખજવાળં  ક ચામડ  લાલ થઈ જવા વા વચારોગોમા ંગોખ નોુ  તાજો 
ઉકાળો ફાળોૂં  ક ઠડોં  ૧-૧ કપ ણ-ચાર વખત પીતા રહવાથી લાભ થાય છે. (૧૭) 
તલ ુ ંતલે બરાબર ગરમ કર , તમાે  ં ૧/૬ ભાગ વજન ટ ુ ંક રુ ુ ં ણૂ નાખી 
મા લશ કરવાથી ખજવાળં  તથા ચામડ ના સામા ય રોગો મટ છે. શર રના ખતાુ  
ભાગ પર ક શર ર જકડાઈ જવાની ફ રયાદમા ંપણ આ તલે લાભદાયી છે. કુ  
ચામડ  (૧) લ નોુ  રસ અને કોપરલ એક  કર  શર ર પર માલીશ કરવાથી 
ચામડ ની કતાુ  મટ છે. (૨) સવાર-સાજં પાકા ં ટામટાનોે ં  રસ પીવાથી અને 
ભોજનામા ંમી ુ ં ઓ  ંકરવાથી ચામડ  પર થતા ંલાલ લાલ ચાઠાં ,ં ચામડ ની કતાુ  
વગરે  મટ છે. (૩) બસને  સાથે દહ  મળવીે  ચોળવાથી કુ  ચામડ  વાળું  બને છે. 
(૪) એક ડોલ ગરમ ક ઠડાં  પાણીમા ંએક લ  ુનીચોવી નાન કરવાથી ચામડ  
લાયમુ  થાય છે. ચામડ  પર ડાઘ  લ નીુ  છાલ લ નાુ  રસમા ંપીસી, પોટ સ 
બનાવી, ગરમ કર ને બાધવાથીં  અથવા લ નોુ  રસ મસળતા રહવાથી થોડા જ 
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દવસમા ંપ ું, િમૃ  ક ટા ુ ંવગરનાે ે  પશથી ચામડ  પર પડલા ડાઘા (  ચાર તરફ 
ફલાય છે અને જલીુ  આવે છે) મટ છે. ચામડ ની ફોડલીઓ (૧) સવાર-સાજં 
પાકા ંટામટાનોે ં  રસ પીવાથી અને ભોજનમા ંમી ુ ં ઓ  ંકરવાથી ચામડ  પર થતી  
નાની નાની ફોડલીઓ મટ છે. (૨) અળાઈ થતી હોય તો દહ  ક લ નોુ  રસ લગાડ  
થોડ  વાર પછ  ધોઈ નાખવાથી ફાયદો થાય છે. (૩)  ધૂ  ક ધમાથીૂ ં  બનાવે ં ુ
મ ચામડ  પર લગાડવાથી એને પોષણ મળે છે. (૪) તલમા લશે  કયા પછ  

હળદર ઘસવાથી ચામડ નો રગં  ઉઘડ છે.  ચામડ ુ ંસ દય (૧) તલના તલમાે  ં
ઘ નો લોટ અને હળદર મળવીે  લગાવવાથી ચહરો ચમક  ઊઠ છે અને ચામડ  
લાયમુ  બને છે. (૨) ચામડ  તલવાળે  હોય તો સફરજનનો માવો બનાવી ચામડ  
પર પદરકં  િમિનટ રાખી ફાળાૂં  પાણીથી ધોઈ નાખવાથી વધારા ુ ંતલે રૂ  થાય છે 
અને ચામડ  આકષક લાગે છે. (૩) ચહરા પર ફ ાશ હોય તો તલના તલમાે  ં
ચણાનો લોટ મળવીે  લગાડ  નાન કરવાથી ચહરા પર એકદમ રોનક આવી ય 
છે. (૪) તા  ધમાૂ  ંબદામ વાટ  ચહરા પર લગાવવાથી ચામડ  દરું  બને છે અને 
ચહરા પર િનખાર આવે છે. (૫) મધમા ં લ નોુ  રસ ભળવીે  ચામડ  પર 
લગાવવાથી ચામડ નો રગં  એકદમ ખીલી ઊઠ છે. (૬) હળદરમા ં થો ુ  ં માખણ 
લગાડ  ચામડ  પર ઘસવાથી ચામડ  લાયમુ  અને દરું  બને છે. (૭) ચણાનો 
લોટ, હળદરની ગાઠં, બદામ ુ ં તલે અને ખડનાુ  લાકડાને ઘસીને ચહરા પર 
લગાવી મો ુ ં ધોવાથી ચામડ  વાળું  અને ગોર  બને છે. (૮) ચાર ચમચી ચણાનો 
લોટ, મધ અને મલાઈ ભગાે  ંકર  ચહરા પર મા લશ કરવાથી ચહરા પર એક અનરે  
રોનક આવે છે. (૯) લ નોુ  રસ અને ધૂ  ભગાે  ંકર  ચામડ  પર લગાવવાથી ચહરા 
પર અનરે  રોનક આવે છે. (૧૦) લ ,ુ પાકા ટામટાનોે  રસ અને લસર ન સરખા 
માણમા ંભગાે  ંકર  ચામડ  પર મા લશ કરવાથી ચામડ  કોમળ અને વાળું  બને 



 256 

છે. (૧૧) નાહવાના પાણીમા ંલ  ુનીચોવી નાહવાથી ચામડ  વ છ બને છે. (૧૨) 
થોડા ધમાૂ  ંચારોળ  પલાળ  બૂ બાર ક વાટ  રાતે તીૂ  વખતે મ  પર લગાવી 
સવાર સા થીુ  મ  ધોઈ નાખવાથી ચામડ  ખીલી ઊઠ છે. (૧૩) રોજ નહાતા ંપહલા ં
નનાુ  તલે(ઑલવ ઑઈલ)ની મા લશ કરવાથી ચામડ  કુ  રહતી નથી, હમશાં ે  ં

ચમક લી રહ છે. (૧૪) િશયાળામા ંચામડ ની પોપડ  ઊતરવા લાગે તો િવટામીન 
ÔએÕ તુ  ફળો અને શાકભા  વ  ુખાવા.ં (૧૫) ચામડ  ઢ લી પડવા લાગે ક ચહરા 
પરની કરચલીઓ વધવા લાગે તો ડાની જરદ મા ંએક ચમચી મ◌ેદોં  ભળવીે  
ચહરા પર લપે કર  કાઈૂ  ય યાર પાણીથી ધોઈ નાખો. અઠવા ડયામા ંઆ 
માણે એકાદ વાર કરવાથી ફાયદો થાય છે. (૧૬) બે મોટા ચમચા ચણાનો લોટ 

અને થોડ  હળદર દહ  સાથે મળવીે  પ ટે  ુ ંબનાવી ચહરા ઉપર તથા હાથપગ 
પર લગાડો. થોડ  વાર એના પડને કાવાૂ  દો. પછ  ઉખડે  નાખી ઠડાં  પાણીથી ધોઈ 
નાખો. આથી ચામડ  વાળું  બનશે અને નીખર  ઊઠશે. પાક  ગયલાે  કોઈ પણ 
ફળને ચહરા પર લગાવી રાખી પછ થી ચહરો ધોઈ નાખો. એથી ચામડ  નરમ અને 
વાળું  રહશે. (૧૭) ચણાનો લોટ, આમળા ુ ં ણૂ, ક રુ કાચલીનો કોૂ , ખડુ ુ ં
ણૂ તથા હળદર ભગાે  ંકર  તમાે  ં ધૂ  નાખી નાન કરતા ંપહલા ંઘસી ઘસીને શર ર 

ચોળ  કાવાૂ  દ ં.ુ પછ  ગરમ પાણીએ નાહવાથી ચામડ  વાળું  બને છે. (૧૮) 
ચદન  ં ં ૂુ ્ણ, હળદર અન જવનો લોટ સમાન ભાગ લઈ ધમા મળવી આખા ે ે ં ેૂ
શર ર પાતળો લપ કર  કાઈ ગયા બાદ ફાળા પાણીથી ધોઈ લવાથી  અન યાર ે ૂ ં ે ેૂ
બાદ કોપરલ  માલીશ કરવાથી શર રની ચામડ  ગોર  થાય છં ેુ . ચામડ  ફાટવી 
દરરોજ સવાર અને રા ે નાન કરતા ંઅગાઉ દશકે િમિનટ ધીુ  સરસવના તલે ં ુ
બરાબર માલીશ કરવાથી િશયાળામા ંશર રના િવિવધ ભાગો પર ચામડ  ફાટવાની 
ફ રયાદ મટ છે. ચામડ  પરના મસા મોરની બીટ(અઘાર) સરકા(િવનગરે )મા ં
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ઘસીને ચામડ ના  ભાગમા ં મસા થયા હોય તનાે  પર દવસમા ં બચારે  વાર 
લગાડવાથી તથા ચારક કલાક રહવા દવાથી તમે જ રાતે તીૂ  વળાે  લગાડ  આખી 
રાત રહવા દવાથી ચામડ  પરના મસા મટ છે.  

ચપીે  રોગો  ચપીે  રોગો થવા ુ ં યુ  કારણ રોગ િતકારક શ તની ઊણપ હોય 

છે. સતરાં ં ુ રુ મા ામા ંસવને  કરવા ઉપરાતં સતરાનાં  છોડાનો પાઉડર આખા 
શર ર ઘસીને રાતે ઈૂ જવાથી ચપીે  રોગો સામે ર ણ મળે છે. દરરોજ સતરાનોં  
એક કપ ટલો રસ પીવાથી કોઈ પણ કારનો ચપે લાગતો નથી. 

છાતીમા ં ળૂ  ૧૦-૧૦ ામ ા  અને ધમાસાનો ઉકાળો પીવાથી છાતીમા ં ળૂ 

થઈ ઉધરસમા ંલોહ  પડ ુ ંહોય તો મટ છે. 

જળોદર (૧) એક લાસ પાણીમા ંએક મોટો ચમચો સરકો મળેવી દવસમા ંઆઠ-

દશ વખત પીવાથી જળોદર મટ છે. એની કોઈ આડઅસર નથી. (૨) બીલીપ ના 
તા  રસમા ંએક નાની ચમચી પીપર ુ ં ણૂ નાખી દરરોજ દવસમા ંબે વખત 
પીવાથી જળોદર મટ છે. (૩) ગળુ ં  સમાર ને સરકામા ંઆખો દવસ બાવીુ  રાખી 
દરરોજ દરરોજ ચારક તલી ખાવાથી જળોદર તથા ત સબંધંી અનકે  તકલીફો 
આપમળેે મટવા લાગે છે. તબીબી સારવાર સાથે પણ આ ઉપાય અજમાવી શકાય. 
(૪) હરડ  ણ લવાથી પાતળ  મળ િ  થઈ જલોદરમા પટ  પાણી ઘટ છં ૂ ે ં ે ં ેુ ૃ ુ .  
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જ ા તભં  તજ ુ ં તલે બથીે  ણ ટ પા ંએક કપ પાણીમા ં મળવીે  લવાથીે  

જ ા તભમાં  ંફાયદો થાય છે. 

ભમા ંચીરા  િઘલોડા ંચાવીને તનોે  રસ થોડા સમય ધીુ  મ મા ંરાખવાથી 

ભ ફાટ  હોય તો ફાયદો થાય છે. 

ણ વર  (૧) દ નો ણ વર અને એને લીધે થતી અશ તની રામબાણ 

દવા છે. દ નાના ં૪-૫ પાન કાચા ંખાવા ંઅને પાણીમા ંએનો ઉકાળો સહજ સાકર 
નાખી પીવો. (૨) ખારક, ઠંૂ, ા , સાકર અને ઘી ધમાૂ  ંનાખી લ વડાઈઝરથી 
િમ  કર  પીવાથી ણ વરમા ંફાયદો થાય છે. (૩)  ગાયના ધમાૂ  ંઘી, ઠંૂ અને 
કાળ  ા  નાખી ઉકાળ ને પીવાથી ણ વર મટ છે. (૪) ગાયના ધમાૂ  ં ું 
સીઝવી, તે ં ુ ણૂ કર  સાકર સાથે ખાવાથી ણ વર મટ છે અને શ ત આવે છે. 
(૫) રાની ૫ ામ કૂ  નાૂ  ગોળમા ંમળવીે  સવાર અથવા રા ે ૨૧ દવસ ધીુ  
ખાવાથી ણ વર મટ છે. (૬) એક કપ પાણી ઉકાળ  તમાે  ં૨ થી ૩ ામ ક રયા  ુ
અને ૧ ામ ઠંૂ ં ુ ણૂ નાખી ઢાકં  દ ુ.ં એકાદ કલાક પછ  ઝીણા કપડાથી ગાળ  
સવાર સાજં તા ુ  ંબનાવીને પી જ ુ.ં પદરં  વીસ દવસ પીવાથી શર રની માસં, 
ર ત, મદા દે  ધા ઓમાુ  ં વશલે ે  ણ વર મટ છે. તાવમા ંહમશાં ે  ં િપ નો કોપ 
હોય છે. ક રયા  ુ િપ ના કોપને શાતં કર છે. ણ િવષમ વરમા ં યાર તાવ 
શર રની દર જ તાવ થામાુ  ં હોય અને અપચો તથા શર રમા ં બળતરા-દાહ 
રહતી હોય યાર ક રયાતાથી ઘણો ફાયદો થાય છે. (૭) ણ વરમા ં ા  
લાભદાયક છે. (૮) ઝીણો તાવ ર ા કર, થમ મીટર પર તાવ જોવા ન મળે, પરં  ુ
દરથી તાવ ુ ંલા યા કર અને બચનીે ે  અ ભવાયાુ  કર તો દરરોજ  ચાય 
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પીવામા ંઆવે છે તવીે  ચાય બનાવવી પરં  ુતમાે  ંખાડનં ે બદલે મી ુ ં નાખ ુ ંઅને 
ધૂ  નાખ ુ ં ન હ. આવી ગરમ નમક ન ચાય દવસમા ં ચારક વખત(દર ચારક 
કલાકના તર) પીવાથી ણ વર મટ છે. (૯) દવસમા ં ણ-ચાર વાર કાચી 
વ રયાળ  ૧-૧ ચમચો ખાવાથી અને ઉપર એક લાસ લ ુ ુ ંશરબત ધીમે ધીમે 
પીવાથી ણ વર મટ છે. (૧૦) ખ રૂ , ઠંૂ, સાકર અને ઘી માણસર ધમાૂ  ં બૂ 
ઉકાળ  દવસમા ં બે-ચાર વખત પીવાથી ણ વર મટ છે. (૧૨)  એક ચમચો 
અજમો ચા યા િવના પાણી સાથે ગળવાથી-ફાકવાથી  ણ વર-ઝીણો તાવ ર ા 
કરતો હોય તો તે મટ છે. યોગ દવસમા ંદર ચારક કલાકના તર કરવો.  

વ ડહોળાવો  એલચીદાણા વાટ  ફાકવાથી ક મધમા ંચાટ  જવાથી વ 

ડહોળાતો હોય ક ઊલટ  ુ ંથ ુ ંહોય તો તે મટ છે. 

ૂ (૧) ગળ નોુ ં  રસ માથામા ંભરવાથી ૂ મર  ય છે. (૨) તમા ુ પાણીમા ંમેળવી 

તે પાણી માથે ચોપડ  ઉપર પાટો બાધીં  પાચં-છ કલાક રાખી અર ઠાથી મા ુ ં
ધોવાથી ૂ અને લીખો મર  ય છે. (૩) સીતાફળના ંબી ુ ં ણૂ માથાના વાળમા ં
ભરવાથી ૂ પડ  હોય તો મર  ય છે. 

ઝાડા  (૧) મધમા ં બાની ગોટલી ૨-૩ ામ લવાથીે  ઝાડા મટ છે. (૨) બાની 

ગોટલી દહ મા ંવાટ  લવાથીે  કાચા ઝાડા મટ છે. (૩) બાના ં મળાુ  ંપાન અને 
કોઠાના ફળને પીસી ચોખાના ઓસામણ સાથે લવાથીે  પાકલો અિતસાર મટ છે. (૪) 
બાની ગોટલી છાસ અથવા ચોખાના ઓસામણમા ંવાટ ને આપવાથી ર તાિતસાર 

મટ છે. (૫) બાના પાનનો વરસ ૨૦ ામ, મધ ૧૦ ામ, ઘી ૫ ામ અને ધૂ  
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૧૦ ામ મળવીે  પીવાથી ર તાિતસાર મટ છે. (૬) બાના ંપાન, ં નાુ  ંપાન અને 
આમલીના ંપાન સરખે ભાગે લઈ, ખાડ નં ે વરસ કાઢ , તમાે  ંતટે ં ુજ બકર ુ ં ધૂ  
મળવીે , થો ુ  ંમધ મળવીે  પીવાથી ર તાિતસાર મટ છે. (૭) બાની તરછાલનો 
ઉકાળો દવસમા ં ણ વાર આપવાથી ર તાિતસાર મટ છે. (૮) બાની તરછાલ 
૨૦-૪૦ ામ અધકચર  કર , અ ટમાશં ઉકાળો કર  મધ મળવીે  પીવાથી અિતસાર 
અને મરડો મટ છે. (૯) આ નાુ  તા  રસના ંપાચં-સાત ટ પા ંના ભમા ં દવસમા ં
ચારક વખત ભરવાથી ઝાડા મટ છે. ુ :સા ય અિતસાર પણ મટ છે. (૧૦) ખ રનોુ  
ઠળયો બાળ  કોલસો કર  બ બે ામ રાખ દવસમા ં બ ણે  વાર ઠડાં  પાણીમા ં
લવાથીે  ઝાડા બધં થાય છે. અથવા ખ રનાુ  ઠળયાનો પાઉડર ૧-૧ નાની ચમચી 
દવસમા ંચારક વખત પાણી સાથે લવાથીે  ઝાડા મટ છે.  (૧૧) ૧૦ ામ ટલા ં
આમલીના ં મળાુ  ંપાનને ચોખાના ઓસામણમા ંવાટ  પીવડાવવાથી અિતસાર(ઝાડા) 
મટ છે. (૧૨) એક પાકા લ નુે ગરમ કર , રસ કાઢ  તમાે  ંિસધવ અને ખાડં મળવીે  
પીવાથી િપ જ ય અિતસાર મટ છે. (૧૩) લ  ુઅને ગળ નોુ ં  રસ ઠડાં  પાણીમા ં
મળવીને ે લવાથીે  અપચાજ ય અિતસાર મટ છે. (૧૪) જવ અને મગ ુ ંઓસામણ 
પીવાથી તરડાની ઉ તા શાતં થાય છે અને અિતસારમા ંફાયદો થાય છે. (૧૫)  
ગાજર ઉકાળ  તે ં ુ પૂ બનાવી પીવાથી ઝાડા મટ છે. (૧૬) યફળ, ખારક અને 
અફ ણ સરખે ભાગે લઈ, નાગરવલનાે  પાનના રસમા ં ટંૂ  ચણા વડ  ગોળ ઓ 
બનાવવી. આ Ô િતફલા દ ટ કાુ Õ છાસમા ંલવાથીે  ગમે તવાે  ઝાડા બધં થાય છે. 
(૧૭) તજ અને ધોળા કાથા ુ ં૧/૨, ૧/૨ ામ ણૂ મધમા ંમળવીે  લવાથીે  અપચો 
થઈ વારવારં  થતો પાતળો ઝાડો મટ છે. (૧૮) તા  છાસમા ંબીલીનો ગભ મળવીે  
પીવાથી ર તાિતસાર અને સામા ય ઝાડા મટ છે. (૧૯) પરવળના ંપાન, જવ અને 
ધાણાનો ઉકાળો ઠડોં  પાડ  મધ અને સાકર મળવીે  પીવાથી ઊલટ  સાથે થતા ઝાડા-
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અિતસાર મટ છે. (૨૦) પાકા ં ં  ુખાવાથી િપ ના ઝાડા મટ છે. (૨૧) વ  ુપડતા 
પાતળા ઝાડા થતા હોય, મરડો મટતો ન હોય તો વડની છાલનો ઉકાળો પીવો. જ ર 
પડ તો તમાે  ંશકલાે  ઈ જવ ુ ં ણૂ આપ ુ.ં (૨૨) એકાદ લીટર પાણીમા ંદસકે ામ 
ટલી ખાડં અને અ◌ેકાદ નાની ચમચી મી ુ ં(નમક) નાખી, ગરમ કર  બોટલમા ંભર  

રાખ ુ.ં દર બે કલાકને તર અડધી - અડધી વાડક  ટ ુ ંઅ◌ા ુ ંપાણી પી ુ.ં 
અ◌ાનાથી ઝાડા બ ુ ઝડપથી કા માુ  ંઅ◌ાવી ય છે. (૨૩) ઝાડા થાય યાર 
ચોખાના ઓસામણમા ંઅ◌ામલી ુ ંપાણી મળવીને ે અ◌ાપ ુ.ં (૨૪) ઝાડામા ં લસીનાુ  ં
પચાગં ં ( ળૂ, ડાળ , પાન, મજરં , બીજ)નો ઉકાળો આપવો. (૨૫) ઝાડામા ં ગળુ ં , 
આ ુ  અને દ નાના રસમા ંમી ુ ં મળવીને ે આપ ુ.ં (૨૬) ઝાડામા ંઉપવાસ અ યતં 
લાભદાયી છે. (૨૭) હરડ, ઠંૂ અને વ રયાળ  શક ને ે લવાથીે  અિતસારનો ુ :ખાવો 
મટ છે. (૨૮) મલાઈ િવનાના ધનીૂ  બનાવલીે  છાસને સાર  ર તે વલોવી થોડ  ઠંૂ 
નાખી પીવી, અને બી ુ  ં ક ુ ંખા ુ ંન હ. વા  ુઅને કફથી થતા ઝાડા અને બી  
અનકે  રોગો છાસના સવનથીે  મટ છે. એનાથી શર રના માગ ની ુ  થાય છે. 
કફવા નાુ  કોઈપણ રોગમા ંછાસથી ચ ડયા ુ ંઔષધ નથી. (૨૯) ઠંૂ અને અજમાનો 
સમાન ભાગે બનાવલોે  પાઉડર ૧-૧ ચમચી દર બે કલાક પાણી સાથે ચારક વખત 
લવાથીે  ઝાડા મટ છે. (૩૦) ઝાડા એ અપચાનો રોગ છે, આથી પાચનત નં ે સ ણં ૂ  
આરામ આપવો. ઉપવાસ ક હલકા ખોરાકનો આશરો લવોે . ઠનાૂં  ણનીૂ  ફાક  
લવીે . નાૂ  ઢ લા ચોખા, રાબ, મગ ુ ં પૂ સારા.ં (૩૧) દ નો, લસીુ , આ ુ , મર , 
ઠંૂ. યફળ, કડાછાલ, વ ીં , અર સીૂ , કટકારં , ઠ મધ અને અ લકરો 

સમભાગે લઈ ણૂ બનાવ ુ.ં આ ણૂ પા ચમચી સવાર અને રા ે લવાથીે  
આમ તુ  ઝાડા તથા કફ મટ છે. આ સાથે ખોરાકમા ંઆ ુ , બા હળદર વા ં
ખ કારકુ ુ  યો લવાે .ં બ ુ કડક મીઠ  ચા ન પીવી, કમ ક એનાથી કફ થાય છે 
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અને પાચન યાના રસ ઝરતા નથી. (૩૨) લોખડનાં  તવા પર શકલાે  કાૂ  ધાણા 
એક એક ચમચો દરરોજ ચારક કલાક ચાવી ચાવીને ખાવાથી ઝાડાની ફ રયાદ મટ 
છે. (૩૩)  શીમળાના ઝાડના દરનું ે પાણીમા ંિમ  કર ને પીવાથી ઝાડા-મરડો બનેં 
મટ છે. (૩૪) પાનમા ંખાવામા ંવપરાતા કાથા ુ ં ણૂ ૧-૧ ચમચી દરરોજ દવસમા ં
ચાર-પાચં વખત પાણી સાથે લવાથીે  ઝાડા મટ છે. (૩૫) કાચી સોપાર ના કકડા કર  
તન તવીમા ક  કોલસા વા બાળે ે ં ૂ , ણ કર  છાસ સાથ લવાથી ઝાડા મટ છૂ ે ે ે. 
(૩૬) આખા લ ના રસમા થો  યફળ વાટ ન ચાટવાથી ઝાડો સાફ આવ છુ ં ં ે ે ેુ . 
(૩૭) પાક  કર ની ગોટલી શક ન ખાવાથી ઝાડાે ે  મટ છે. (૩૮) તજનો બાર ક પાઉડર 
દવસમા ંચારક વખત પાણી સાથે લવાથીે  અિતસારના પાતળા ઝાડા મટ છે. (૩૯) 
ઝાડા થઈ ગયા હોય તો દવા લવાને ે બદલે દવસમા ંબે ક ણ કળા ંઅને ણ 
લાસ નારગીનોં  રસ થો ુ  ં મી ુ ં નાખીને લવાથીે  ફાયદો થાય છે. (૪૦) કર ની 
ગોટલી ુ ં ૧-૧ ચમચી ણૂ એક લાસ ડ  છાસમા ંમળવીે  દવસમા ં ણ વાર 

પીવાથી ઝાડા મટ છે. લોહ વાળા ઝાડા  (૧) વડની વડવાઈનો અ ભાગ અને 

વડની તા  પળોુ ં  પીસી ધમાૂ  ંઉકાળ  પીવાથી લોહ વાળા ઝાડા બધં થાય છે.  
(૨) વડની ણીૂ  વડવાઈને વાટ  પાણીમા ં પલાળ  રાખવી. બી  દવસે તનેે 
ઉકાળવી. તમાે  ંચોથા ભાગે ઘી અને આઠમા ભાગે સાકર મળવીે  ઘી પકવ ુ.ં ઘી 
પાક  ય યાર તે ં ુમધ સાથે સવને  કરવાથી ર તિપ મા ંવ  ુપડ ુ ંલોહ  પડ ુ ં
હોય તો તે બધં થાય છે. (૩) મીઠા લીમડાના ંપાનને પાણી સાથે પીસી, ગાળ ને 
પીવડાવવાથી લોહ વાળા ઝાડા મટ છે. (૪) મઠ બાફ , તમાે  ંછ ણલીે  ગળુ ં  મળવીે  
ખાવાથી ઝાડામા ંપડ ુ ંલોહ  તરત જ બધં થાય છે. (૫) કોઈ પણ કારણથી ઝાડામા ં
લોહ  પડ ુ ં હોય તો આહારમા ં મા  બકર ુ ં ધૂ  લવાથીે  સા ું થઈ ય છે. 
તરડામા ંચાં ંુ  પડ ુ ંહોય તમાે  ંપણ ણકારકુ  છે. સ ણં ૂ  સા ું થયા પછ  ધીમે 
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ધીમે સામા ય આહાર પર ચડ ુ.ં (૬) િપ ના ઉ ણ અને તી ણ ણોથીુ  તરડાની 
ર તવા હનીઓમા ં ણ-ઘા પડ  ઝાડામા ંલોહ  આવવા લાગે છે. આથી શર ર નબ ં 
અને ફ ું પડ  ય છે. એના ઉપચાર માટ એક ચમચી ઈસબ લુ બકર  અથવા 
ગાયના એક કપ ધમાૂ  ંમળવીે  થો ુ  ંહલાવી તરત જ પી જ ુ.ં તમાે  ંથોડ  સાકર 
મળવીે  શકાય. થોડા દવસ સવાર-સાજં આ ઉપચારથી ર તાિતસારમા ં ફાયદો 
દખાવા લાગે છે. િપ  વધારનાર આહાર-િવહારનો યાગ કરવો. ઈસબ લનીુ  સીૂ  
પલળવાથી થોડ વારમા ં ગદુ  ુ ં બની ય છે, આથી તરત જ પી જ ુ.ં 
ઈસબ લનીુ  ગદુ  બની જતા ંપીવામા ંતકલીફ થશે.  

ઝાડા-ઉલટ  (૧) ૧થી ૨ ામ ઠંૂ, ૨થી ૧૦ ામ મધ સાથે આપવાથી ઝાડા 

તમજે  ઉલટ મા ંલાભ થાય છે. (૨) ગળ નોુ ં  ૨૦-૨૦ ામ રસ એક-એક કલાક થો ુ  ં
પાણી મળવીે  પીવાથી અપચાને લીધે ઝાડા-ઊલટ  થતા ંહોય તો ફાયદો થાય છે. 
(૩) દ નાના ંપાન ૮, મર ના દણા ૭ અને ૨ લિવગ વાટ  બે લાસ પાણીમા ં
ઉકાળ  સહજ ફાૂં ં દરરોજ દવસમા ં ણ વાર પીવાથી કૉલરાનાે  ક બી  કોઈ પણ 
કારણે થયલાે  ઝાડા-ઊલટ  મટ છે. ઝાડાની ચકાશ  થોડા ગરમ પાણીમા ંથો ુ  ંમી ુ ં 
અને લ  ુિનચોવી સવારમા ંપીવાથી ઝાડો ક મરડો થયો હોય ક ઝાડા વાટ ચકાશ 
પડતી હોય તવાે  આમના દદમા ંઝાડાની ચકાશ રૂ  થાય છે. ઝાડાની ગધુ   વાુ  

અને મથીે ં ુ ણૂ દહ ના મઠામા ંમળવીે  લવાથીે  ઝાડાની ગધુ  મટ છે. ઝાડામા ં
આમ  વાુ  અને મથીે ં ુ ણૂ દહ ના મઠામા ંમળવીે  લવાથીે  ઝાડામા ંઆમ હોય તો 

મટ છે. લાબુ  બધં કરવા  સાકર પાણીમા ંઓગાળ  પી ુ.ં 
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ઝામર  હળદરનો ગાગડોં  વરનીુ ે  દાળમા ંબાફ , છાયડં  કવીૂ , પાણીમા ંઘસી 

યા તૂ  પહલા ંબે વાર ખમા ં જવાથી ઝામર મટ છે. 

ઝીણો તાવ  તમાલપ  અને કાકચનાં  શકલાે  બી ુ ં ણૂ લવાથીે  ઝીણા તાવ ુ ં

શમન થાય છે. 

ઝરે પટમાે  ં(૧) ૫ ામ વાટલી રાઈ અને ૫ ામ મી ુ ં ગરમ પાણીમા ંમળવીે  

પીવાથી ઊલટ  થઈ ઝરે બહાર નીકળ  ય છે. (૨) રાઈનો એક ચમચો લોટ ઠડાં  
પાણીમા ંપીસી ૪૦૦-૫૦૦ િમ.લ. પાણીમા ંમળવીે  પાવાથી ઊલટ  થઈ ખાધે ં ુઝરે 
બહાર નીકળ  ય છે.  

ઝરે  જ નાં ુ  દશં  (૧) મધમાખી, તીડ, લાલ ક કાળ  ક ડ , માકડં , મ છર 

વા ંજ ઓં ુ  મોટ  સ યામાં  ંકરડવાથી શર ર લાલ મૂ થઈ ગ ુ ંહોય, અસ  દાહ 
થતો હોય યાર ગરમ ક ઠડાં  પાણીમા ંખાવાનો સોડા નાખી નાન કર ુ.ં અથવા 
સોડા-બાય-કાબવાળા ઘ  ઠડાં  પાણીમા ંપાત ં કપ ુ  ંભ જવી ડખં પર તે કવાથીૂ  
લાભ થશે. (૨) તરત જ લસીનાુ  ંપાન વાટ ને ડખં પર લગાવવાથી ઝરનીે  અસર 
ના દૂ થાય છે. 

ટાઈફૉઈડ નવસાર ક ગળૂ  સાથે હગ આપવાથી ટાઈફૉઈડ મટ છે. 

ટા ઢયો તાવ  ( ઓુ  મલ રયાૅ ે )  
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ટો સલ (૧) ૧ લાસ શરડ નાે  તા  રસને સહજ ગરમ કર  ૧ કપ ધૂ  ઉમરે  

ધીમે ધીમે દવસમા ંબે- ણ વખત પીવાથી થોડા દવસોમા ંટો સ સની તકલીફ મટ 
છે. (૨) વારવારં  ટો સલ થતા ંહોય અને અનકે દવા છતા ંકાયમ માટ મટતા ંન 
હોય તો સવાર-સાજં ૧-૧ મોટા લાસ ગાજરના રસમા ંઅડધો ચમચો આ નોુ  રસ 
મળવીે  પીવાથી ટો સલ જડ ળથીૂ  મટ  ય છે.   

ટ મરુ (ગાઠં) મા  માસનીં  સામા ય ગાઠં હોય તો દરરોજ સવાર, બપોર, સાજં 

એક પા ુ ં ક ં છોલી, કાપ કૂ  પપૈયા ુ ંતા ુ  ં ધૂ  એક નાની ચમચી ટ ુ ંભર ને 
ક ં ખા ુ.ં િનયિમત યોગથી ગાઠં મટ  ય છે. 

ાવલે  સીકનસે  ગિતથી ચ ર આવતા ંહોય તો મ મા ંઆ નોુ  કડોૂ  રાખવાથી 

“ ામામાઈન”  કરતા ંપણ સા ું કામ આપે છે.   

ઠડકં  માટ ૧૦ ામ આમળા ં૩૫૦ ામ પાણીમા અડધો કલાક ભ જવીં , ગાળ ન ે

સાકર નાખી પીવાથી ઠડક થાય છં ે.  

ઠડં  લાગવી  િશયાળામા ં બૂ જ ઠડં  લાગતી હોય, શર ર જુ ુ ંહોય અને ઠડં  

રૂ  થતી ન હોય તો પગના તળયે રાઈના ણનૂ ે મધમા ંમળવીે  ૧૫ િમિનટ ધીુ  
લપે કર  કાઢ  નાખવાથી ઠડં  ગાયબ થઈ ય છે. 
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ડાયાબીટ સ વધાર પડતો ચરબીવાળો ખોરાક અને બઠાે ુ વન ડાયા બટ સને 

િનમ ણં  આપે છે.  (૧) દરરોજ ૭૦-૮૦ ામ સારા ં પાકા ં ં  ુ લઈ ચારગણા 
ઉકળતા પાણીમા ંનાખી ૧૫ િમિનટ ધીુ  ઢાકણં  ઢાકં  રાખી, પછ  હાથ વડ મસળ , 
કપડાથી ગાળ , તનાે  ણ ભાગ કર  દવસમા ં ણ વાર થોડા દવસ ધીુ  પીવાથી 
પશાબમાે  ંજતી સાકર ુ ં માણ ઘટ છે, લીવર કાય મ બને છે અને મ મહમાુ ે  ં
ઉ મ ફાયદો થાય છે. (૨) સારા ંપાકા ં ં  ુ કવીૂ , બાર ક ખાડં , ણૂ કર  દરરોજ 
૨૦-૨૦ ામ ૧૫ દવસ ધીુ  લવાથીે  મ મહમાુ ે  ં ફાયદો થાય છે. (૩) ં નાુ  
ઠ ળયાના ગભ ુ ં૧-૧ ામ ણૂ મધ અથવા પાણી સાથે દવસમા ંબે વાર ૧૦-૧૫ 
દવસ ધીુ  લવાથીે  મ મહુ ે  મટ છે. (૪) ં નાુ  ઠળયા ૨૦૦ ામ, લીમડાની 
ગળો ૫૦ ામ, હળદર ૫૦ ામ અને મર  ૫૦ ામ ખાડં , વ ગાળ ણૂ કર , 
તનેે ં નાુ  રસમા ં બૂ ટંૂ , કવીૂ , શીશામા ંભર  રાખ ુ.ં ૩-૪ ામ આ ણૂ 
સવાર-સાજં પાણી સાથે લાબાં  સમય ધીુ  લવાથીે  મ મહમાુ ે  ંચો સ ફાયદો થાય 
છે. (૫) મળાુ  ંકારલાનાં  કકડા કર , છાયેં કવીૂ , બાર ક ખાડં  ૧૦-૧૦ ામ સવાર-
સાજં ચાર મ હના ધીુ  લવાથીે  પશાબે  માગ જતી સાકર સદતરં  બધં થાય છે અને 
મ મહુ ે  મટ છે. (૬) કોળાનો રસ ડાયાબીટ સમા ંલાભ કર છે. (૭) રોજ રા ે ૧૫ 
થી ૨૦ ામ મથીે  પાણીમા ંપલાળ  રાખી, સવાર બૂ મસળ , ગાળ  એકાદ માસ 
ધીુ  પીવાથી ડાયાબીટ સના રોગીની લોહ મા ંજતી સાકર ઓછ  થાય છે. (૮) હરડ, 

બહડા,ં આમળા,ં લીમડાની તરછાલ, મામજવોે  અને ં નાુ  ઠળયા સરખે ભાગે 
લઈ, ણૂ કર  સવાર-સાજં લવાથીે  મ મહુ ે  મટ છે. (૯) ડાયા બટ સમા ંજવની 
રોટલી હતાવહ છે. એનાથી લોહ મા ંસાકર ુ ં માણ વધ ુ ંનથી. વળ  એમા ં િસગ 
અને િસગતલે બનેં જો અ ય કાર હાિનકારક ન હોય તો દરરોજ એકાદ ીુ  કાચી 
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િસગ ખાવી અને આહારમા ં કા ુ ં િસગતલે વાપર ુ.ં (૧૦) મીઠો લીમડો લોહ મા ં
ખાડંના માણને િનય ીતં  રાખવામા ં મદદ પ થાય છે. આથી ડાયબીટ સના 
દદ ઓને એના સવનથીે  લાભ થાય છે. (૧૧) ડા અને બૂ જ મ પહ ચાડ તવાે  
ાસો ાસ મ મહનીુ ે  અમોઘ ઔષિધ છે. ડા ાસો ાસથી લોહ માનીં  સાકર 

ફફસા ં ારા બહાર નીકળ  ય છે. (૧૨) હળદરના ગાં ઠયાને પીસી ઘીમા ંશકે , 
સાકર મળવીે  થોડા દવસ ધીુ  દરરોજ ખાવાથી મ મહુ ે  અને બી  મહોમાે  ં
ફાયદો થાય છે. (૧૩) વડની છાલ ુ ંબાર ક ણૂ ૧ ચમચી રા ે પાણીમા ંપલાળ  
રાખ ુ.ં સવાર તને ે ગાળ ને પી જ ુ.ં તનાથીે  પશાબે  અને લોહ ની ખાડં ઓછ  થાય 
છે. પશાબમાે  ંવીય જ ુ ંહોય, પશાબે  કયા પછ  ચીકણો પદાથ નીકળતો હોય તનેે 
માટ વડની ણીૂ  પળોૂં  અને વડવાઈનો અ  ભાગ કવીૂ  ણૂ બનાવી સવને  
કરવાથી જ ર લાભ થાય છે. (૧૪) આમલીના ક કાૂ  શકે  ૫૦ ામ ટલા રોજ 
ખાવાથી મ મહુ ે  મટ છે. (૧૫) વડની તા  છાલનો ચ થાશુ  ઉકાળો અથવા તા  
ન હોય તો કૂ  છાલ ૨૪ કલાક ભ જવી રાખી તે જ પાણીમા ંબનાવલોે  ચ થાશુ  
ઉકાળો પીવાથી તે દરતીુ  ઈ લીનુ  ુ ંજ કામ આપે છે અને ડાયા બટ સને 
કા માુ  ંરાખે છે. (૧૬) આમળા ંઅને વ રયાળ નો સમભાગે પાઉડર દરરોજ સવાર-
સાજં ૧-૧ મોટો ચમચો પાણી સાથે ફાકવાથી ડાયા બટ સ મટ છે. (૧૭) બાના ં
કાૂ  ંપાનનો એક એક ચમચી પાઉડર સવાર-સાજં પાણી સાથે લવાથીે  મ મહમાુ ે  ં

સારો લાભ થાય છે. (૧૮) વાદહ ન સફદ રગં ં ુગળોસ વ ૧-૧ ચમચી દવસમા ં
ચારક વખત પાણી સાથે લવાથીે  મ મહુ ે  મટ છે. (૧૯) બાના ં કોમળ પાન 
કવીૂ , ણૂ બનાવી ભોજન બાદ ૧-૧ ચમચી પાણી સાથે લવાથીે  મ મહુ ે  કા માૂ  ં

રહ છે. (૨૦) સીતાફળના પાનના ઉકાળા  િનયિમત સવન કરવાથી ડાયાબી ટસ ુ ં ે
મટ છે. (૨૧) ખોરાકમા ંક શયમ ં ુ માણ ૮૦૦થી ૧૨૦૦ િમ લ ામ રાખવાથી અને 
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વહલી સવાર ણાૂ  તડકામા ં૨૦થી ૨૫ િમિનટ ફરવા ુ ંરાખવાથી ડાયા બટ સ ફ ત 
બે માસમા ંકા માૂ  ંલાવી શકાય છે. (૨૨) ટાઈપ-૨ ડાયાબીટ સમા ંઓમગાે -૩ ફ સ 
દયની ર ાુ  માટ જ ર  હોય છે. ઓમગાે -૩ ફ સ મળવવાનોે  સૌથી સરળ ઉપાય 
છે અખરોટ. ઓમગાે -૩ મકરલ અને ટ નાુ  માછલીમા ંપણ હોયછે, પરં ં ુશકાહાર  
માટ અખરોટ આશીવાદ પ છે. (૨૩)  કસરના ચારુ -પાચં તાતણા એકાદ ચમચી ં
ઘીમા બારાબર મસળ  સવારં -સાજ સવન કરવાથી મ મહ કા મા રહ છં ે ે ૂ ં ેુ .   

ડાયા બટ સમા ંબ ુ ૂ   મ મહમાુ ે  ંવારવારં  પશાબે  કરવાની તકલીફ હોય છે. એ 
રૂ  કરવા દરરોજ સવાર-સાજં ૧-૧ નાની ચમચી હળદરનો પાઉડર સાદા પાણી 
સાથે ફાકવો. એનાથી બ તાનીુ ૂ  ફ રયાદ કદાપી રહવા પામતી નથી.  

ડ થ રયાે   અનનાસનો રસ પીવાથી ડ થ રયામાે  ંફાયદો થાય છે. 

ડ શને  (૧) પાક  કર નો રસ, ધૂ , આ નોુ  રસ અને ખાડં જ ર  માણમા ં

એકરસ કર  દરરોજ સવાર સાજં ધીમે ધીમે પી જવાથી ડ શને મા ંબ ુ ફાયદો થાય 
છે. (૨) દરરોજ સવારમા ંઆઠદસ લસીનાુ  ંપાન ચાવી ચાવીને ખાવાથી તથા દર 
બે કલાક લસીનાુ  ંપાન મસળ ને ગધુ ં  હણ કરવાથી ડ શનમાે  ંલાભ થાય છે. 
લસીનાુ  ંપાન દર બે કલાક મળવવાે  ંશ  ન હોય તો બ રમા ંમળ ુ ં લસીુ ુ ં
સ વ શીશીમા ંભર  રાખી ઘીૂં  શકાય. લસીનોુ  િનયિમત યોગ ડ શને  અવ ય 
રૂ  કર છે.  
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ડહાઈ શન (૧) અ કુ ખાસ રોગ ક થિતમા ં શર રમા ં પાણી ુ ં માણ 

એકાએક ઘટ  ય તો તરત જ ના ળયરનાે  પાણીમા ંલ  ુનીચોવી દર બે કલાક 
અ◌ાપતા રહ ં.ુ એકાદ ના ળયરનાે  પાણીમા ંઅડ ુ ંલ  ુનીચો ુ ં હોય તો ચાલી 
શક.  (૨) મધ અન મી  પાણીમા મળવી પીવાથી કૉલરાની અશ ત અન ે ં ં ે ે ેુ
ડહાઈ શન મટ છે 

તરસ  (૧) કોકમને ચટણીની માફક પીસી, પાણી સાથે મળવીે , ગાળ , સાકર 

નાખી તે ં ુશરબત બનાવીને પીવાથી તરસ મટ છે. (૨) એક ુ ંક મસાલા નાખી 
તૈયાર કર ં ુપાન ચાવતા રહવાથી કોઈ શાર રક તકલીફ િવના અકારણ લાગતી 
તરસ મટ છે.  

તાવ  (૧) ૧૦-૧૦ ામ ધાણા અને સાકરને ૬૦ િમ.લ. પાણીમા ંએક કલાક 

પલાળ  રાખી, મસળ , ગાળ  પીવાથી બે કલાકમા ં આમદોષથી આવલોે  તાવ 
પરસવોે  વળ ને ઊતર  ય છે. (૨) ૩ થી ૬ ામ મર  વાટ  ૪૦૦ િમ.લ. પાણીમા ં
ઉકાળ  ૮મા ભાગે બાક  રહ યાર ૨૦ ામ સાકર મળવીે  પીવાથી તાવ ઊતર છે. 
(૩) અનનાસનો રસ મધ સાથે લવાથીે  પરસવોે  ટ  તાવ ઉતર છે. (૪) આકરો 
તાવ આ યો હોય અને કોઈ પણ ર તે ગરમી ઓછ  થતી ન હોય તો માથા પર 
એકધા ું પાણી રડવાથી તાવ ુ ંજોર નરમ પડ  તાવ ઊતર  ય છે. (૫) આ ુ  અને 
દ નાનો ઉકાળો પીવાથી પરસવોે  વળ  તાવ ઉતર છે. તે વા  ુઅને કફમા ંપણ 
હતકાર  છે. (૬) ગરમ કરલા ધમાૂ  ં હળદર અને મર  મળવીને ે પીવાથી ઠડં  
લાગીને આવતો તાવ મટ છે.  (૭) છાણથી લ પલીે  જમીન પર એરડાનાં  ંપાન 
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પાથર  રાખી થોડા સમય પછ  તે જ પાન તાવના રોગીના ગ પર રાખવાથી તાવ 
મટ છે. (૮) ું ં ુ ૫ ામ ટ ુ ં ણૂ નાૂ  ગોળમા ં કાલવી ૧૦-૧૦ ામની 
ગોળ ઓ બનાવી લવાથીે  પરસવોે  વળ  તાવ ઉતર  ય છે.  (૯) તાવના રોગી ુ ં
શર ર કળ ુ ંહોય, ખો બળતી હોય, મા ુ ં ઃખુ ુ ંહોય તો વડના પાનનો ઉકાળો 
કર ને પાવાથી રાહત થાય છે. (૧૦) તાવમા ં શર રમા ં બળતરા હોય તો ણીૂ  
વડવાઈનો ઉકાળો કર ને પીવો. (૧૧) ધીૂ  છ ણી માથે અને કપાળે બાધવાથીં  
તાવની ગરમી શોષી લે છે. (૧૨) ધીૂ  ચીર , બે કાચલા ંકર  માથે બાધવાથીં  મ તક 
પર ગરમી ચડ  ગઈ હોય તો ઉતર  ય છે. (૧૩) ા , િપ પાપડો અને ધાણા 
ણને ે પાણીમા ંભ જવી રાખી ગાળ ને િપવડાવવાથી આમ જલદ  પાક  આમવાળો 

તાવ શાતં થાય છે. (૧૪) દ નાનો અને લસીનોુ  ઉકાળો પીવાથી રો  રોજ 
આવતો તાવ મટ છે. (૧૫) સફરજનના ઝાડની ૪ ામ છાલ અને પાન પીવાના 
૨૦૦ ામ ઊકળતા પાણીમા ંનાખી ૧૦-૧૫ િમિનટ ધીુ  ઢાકં  રાખી ગાળ  લઈ, 
તમાે  ં એક કકડો લ નોુ  રસ અને ૧૦-૧૫ ામ ખાડં મળવીે  પીવાથી તાવની 
ગભરામણ મટ છે અને તાવ ઊતર છે. (૧૬) ૧ ચમચો આ નોુ  રસ અને ૧ ચમચો 
મધ ભગાે  ંકર  પીવાથી તાવ મટ છે. તાવના બળાબળ માણે અથવા દવસમા ં ણ 
વખત આ માણે કર  શકાય. કોઈ પણ કારના સામા ય તાવમા ંઆ ઈલાજ બૂ 
જ અકસીર છે. (૧૭) તાવમા ંમ  બગડ  ગ ુ ંહોય તો દાડમ અને સાકરની ચટણી 
મોમા ંરાખવી. (૧૮) કફજ ય તાવમા ંપરસવાનાે  માગ મા ંઆમ-કાચો આહાર રસ 
ભરાઈ જવાથી પરસવોે  થતો નથી. રાઈ ુ ં ણૂ લવાથીે  આ માગ  લાૂ  થાય છે, 
અને પરસવોે  વળવાથી તાવ ઊતર  ય છે. જો કફ વરમા ં બૂ જ કફ થયો હોય 
તો રાઈ ુ ંબાર ક ણૂ પા ચમચી, િસધવ ુ ં ણૂ રાઈથી અડ ુ ંઅને એક ચમચી 
સાકરને િમ  કર  સવાર-સાજં લવાથીે  કફના માગ મા ંચ ટલો કફ ટો પડ  ઉધરસ 
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ારા બહાર નીકળ  જશે. ચાર-પાચં દવસ આ ઉપચાર કરવાથી ઉધરસ અને કફ 
મટ  જશે. (૧૯) ગાય ુ ંમાખણ અને ખડ  સાકર ખાવાથી ઝીણો તાવ મટ છે. (૨૦) 
ગમે તવોે  ક ગમે તે કારણે તાવ આવતો હોય, તાવ ુ ં કારણ ખબર ન હોય તો 
મહા દશનુ  ણૂ પાણી સાથે ક ઊકાળો બનાવીને લવાથીે  તાવ ઉતર  ય છે. (૨૧) 
બૂ ઉકાળ ને બનાવલોે  અજમાનો ઉકાળો ગરમ ગરમ પીવાથી કોઈ પણ કારનો 

તાવ ઉતર છે. પાણી તથા અજમા ુ ં માણ અને કટલો ઉકાળો પીવો તનોે  આધાર 
તાવના માણ અને કાર પર રહ છે. અજમાનો ઉકાળો ણ તાવ પણ મટાડ છે. 
(૨૨) ઝીણો તાવ રહતો હોય તો આમળાનો તાજો રસ, આમળા ુ ં શરબત ક 
આમળાનો પાઉડર જ ર  માણમા ંસાદા પાણીમા ંમળવીે  િનયિમત દવસમા ં ણ 
વાર લવાથીે  મટ છે. (૨૩) અિતિવષની કળ , કાચકાના ંબી, િપ પાપડો, ક રયા ,ુ 
કડવા ંપરવળ, ક ુ અને લીમડા પરની ગળો સરખા ભાગે ખાડં  બાર ક ણૂ બનાવી, 
ભાગરાનાં  તા  રસમા ં બૂ જ લસોટ  વટાણા વડ  ગોળ ઓ વાળવી. બ બે ગોળ  
સવાર, બપોર અને સાજં નવશકાે  પાણી સાથે લવાથીે  િવષમ વર, િપ કફજ વર, 
ટા ઢયો તાવ, વારવારં  આવતો તાવ, વાયરલ-કફજ વર તથા ય તનાૃ  રોગો મટ 
છે. આ ગોળ ને કર દવટં  કહ છે. વર અને ય તનાૃ  રોગોમા ંપચવામા ંહળવો 
આહાર લવોે . (૨૪) કોઈપણ કારના તાવમા ંસતરાં  ં સીનૂ ે ખાવાથી ક તનોે  રસ 
પીવાથી દદ ને રાહત થાય છે. પાણી, ખોરાક અને ઔષધ એમ ણનીે  ગરજ સતરાં  ં
સાર છે. (૨૬) કાચણ(કાચકા?) શક  ત  મ જ કાઢ  તનો કો ે ે ં ે ૂુ ૩-૩ ામ ણ વાર 
પાણી સાથ લવાથી તાવ મટ છે ે ે.  (૨૭) તાવ ઉતરતો ન હોય તો પગના તળયામા ં
ઘી અને મી ુ ં લગાડ  એના પર કાસાનોં  વાડકો  ઘસવાથી ફાયદો થાય છે. (૨૮) 
િપ પાપડો તાવમા પરમ હતકર છં ે. એના  તાવમા એકય ઔષધ નથીું ં . 
િપ પાપડાના ઉકાળામા લ ડ પીપર  ણ નાખી પીવાથી ગમ તવો તાવ હોય ત ં ં ૂ ે ે ેુ
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ઊતર  ય છે. (૨૯) વારવારં  મટ  ગયા પછ  પણ ફર થી તાવ આવતો રહતો હોય 
તો યાર તાવ ન આવતો હોય તે દરિમયાન દર બે કલાક એક નગં મર  અને એક 
નાનો કડોૂ  નવસાર વાટ  ફાળાૂં  પાણી સાથે લે ં.ુ તાવ ચડ યાર ઉપચાર બધં 
કરવો. તાવ ઉતર  ગયા બાદ બી  દવસે ઉપચાર શ  કરવો. ±આમ કરતા 
રહવાથી તાવ જડ ળથીૂ  મટ  ય છે.  

 સામા ય તાવ ઝાડા, ઉલટ , બચનીે ે , તરસ, સાથે સામા ય તાવ રહતો હોય 
તો દર બ બે કલાક ૧-૧ લાસ દાડમનો તાજો રસ પીવાથી મટ છે.  

કફજ વર નાગરમોથ, ઈ જવ, િ ફળા, ટક  અન ફલસાન સરખા ઢભાગ ુ ે ે ે
અધકચરા ખાડ  બ ચમચી કાનો ઉકાળો સવારં ં ે ૂ -સાજ પીવાથી કફજ વર ં ( મા ં
નો સમાવશ થાય છૂ ે ે) મટ છે.  

િપ વર  (૧) કોળાનો અવલહે  ( ઓુ  અ મુ ) ખાવાથી િપ વર મટ છે. (૨) 
ા  અને ગરમાળાના ગોળનો ઉકાળો પીવાથી િપ વર મટ છે. (૩) ાયમાણ, 
ઠ મધ, પીપર ળના ગઠોડાૂ ં , ક રયા ,ુ નાગરમોથ, મ ડાના લ અન બહડા ુ ં ે

સમાન ભાગ લઈ અધકચરા ખાડ  બ ચમચી કાનો ઉકાળો બનાવી સવારે ં ં ે ુ -સાજં 
પીવાથી િપ જ વર મટ છે. 

તાવની તરસ, યા ળતાુ  (૧) કાૂ  ં અથવા તા ં ચણી બોર ૨૦ ામ લઈ 
સોળગણા પાણીમા ંઉકાળ  ચોથા ભાગ ુ ંપાણી બાક  રહ યાર ગાળ  થોડ  ખાડં 
મળવીે  પીવાથી તાવની તરસ અને યા ળતાુ  મટ છે. (૨) તાવમા ંવારવારં  તરસ 
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લાગે યાર ધાણા, સાકર અને ા  પાણીમા ંપલાળ , મસળ , ગાળ  તાવના રોગીને 
પાવાથી તરસ ુ ંશમન થાય છે.  

તાવનો દાહ  કાૂ  ંઅથવા તા ં ચણી બોર ૨૦ ામ લઈ સોળગણા પાણીમા ં
ઉકાળ  ચોથા ભાગ ુ ંપાણી બાક  રહ યાર ગાળ  થોડ  ખાડં મળવીે  પીવાથી 
તાવનો દાહ મટ છે. તાવનો બરો  ું પાણીમા ંવાટ  હોઠ પર ચોપડવાથી 
તાવનો બરો તયૂ  હોય તો ફાયદો થાય છે.  
તાવ પછ ની નબળાઈ કડવા લીમડાની તા  ક કવલીૂ ે  છાલનો ૧-૧ કપ 
કાઢો દવસમા ં ૩-૪ વાર પીવાથી તાવ પછ ની આવલીે  નબળાઈ બે-ચાર 
દવસમા ં રૂ  થાય છે.  

ષારોગૃ   (૧) ટામટાનાે  રસમા ં સાકર અને લિવગ ુ ં ણૂ મળવીે  પીવાથી 

ષારોગૃ  મટ છે. (૨)  લીલી ા નો રસ અથવા ક સમીસ ા ને વાટ , પાણીમા ં
મસળ ને કરલો રગડો પીવાથી દાહ સાથનોે  ષારોગૃ  (વારવારં  તરસ લાગવી) મટ 
છે.  

થાઈરોઈડમા ંઆયો ડન આયો ડન તુ  નમક અને ધૂ  રૂ મા ામા ં

આયોડ ન ધરાવે છે. થાઈરોઈડના યાિધમા ંઆયો ડન તુ  આહાર વ  ુ માણમા ં
લવાથીે  રોગ કા માૂ  ંઆવે છે. આથી થાઈરોઈડના રોગીએ વ નેુ વ  ુ માણમા ં
ધૂ ુ ંસવને  કર ુ ંતથા નમક હમશાં ે  ંઆયો ડન તુ  જ લે ં.ુ  
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થાક અિતશય થાકનો અ ભવુ  થતો હોય તો નારગીનીં  પશીે  સવાથીૂ  તે રૂ  

થાય છે.  

દમ કારણો  િવ તૃ  આહાર, ળૂ- માડાવાળૂ  જ યામા ં વસવાટ, ઠડ નીં  ઋ ,ુ 

આઈસ મ, ઠડાં  ંપીણા ંવગરે ં ુસવને  વગરે  દમ થવાન ં કારણો છે. આ ઉપરાતં 
વધાર પડતો મ, વધાર પડતી કસરત, વધાર પડતો સભોગં  અને પોષણુ  પણ 
દમનો રોગ થવામા ં કારણ તૂ બની શક છે. છાતી, ફફસા ંઅથવા નાડ ઓ ઉપર 
અસર થાય તે ર તે  કઈકં  વાગવાથી પણ દમનો રોગ થઈ શક છે. આ ઉપરાતં 
સતત તાવ, ઝાડા-ઊલટ ઓ, વારવારં  થતી શરદ , સળખમે , લોહ  ઓ  ંહો ુ ંક કોઈ 
ર તે થઈ જ ુ,ં ય િવગરને પણ દમના ંકારણો માનવામા ંઆવે છે. દય પર અસર 
કરનારા ંકારણો વા ંક પા રવા રક ઃખુ , શાર રક ખોડખાપણં  િવગરથીે  પણ દમ 
થવાની શ તા રહ છે. ±ÉKÉiÉ દમના રોગ ુ ં યુ  લ ણ તો ાસ લવામાે  ં
કલીુ  થાય ક ાસ ધાયું . ાસરોગ પાચં કારના છે, એમાથીં  મહા ાસ, ઉ ાસ 

અને િછ  ાસ એ ણ કારના દમ અસા ય છે. ાસુ  સા ય છે. તમક ાસમા ં
ાસ લતાે  ં કલીુ  થાય છે. રોગી ઈૂ ય તો ાસનો રોગ વધે છે, પણ બઠલાે  

રહવાથી રાહત જણાય છે. ગળામા ં ઃખાવોુ  અને બોલવામા ં કલીુ  થાય છે. જો કોઈ 
દવાથી ક દદ ના પોતાના યાસથી કફ નીકળ  ય તો રોગીને થોડો આરામ મળે 
છે. તમક ાસના મલાુ  વખતે દદ ુ ંમ  કાયૂ  છે. ગરમ પદાથ ના સવનથીે  તને ે 
આરામ મળે છે, તથા ઠડાં  અને કફકારક પદાથ ખાવાથી ાસનો વગે વધે છે. વષા 
ઋ માુ  ં યાર આકાશમા ંવાદળ છવાઈ ય તથા િશયાળામા ંઠડોં  પવન વાય યાર 
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આ રોગ ઉ  વ પ ધારણ કર છે. જો તમક ાસ તા તરમા ંજ થયલોે  હોય તો તે 
સા ય છે.  

દમમા અગ યની સલાહં  : क  ઔષધથી તા કા લક રાહત થાય ત લે ે ં.ુ ख બ ે

ટક હળવોં , પોષક આહાર લવોે . ग રા  યા ત પહલા જમી લે ૂ ં ે ં.ુ પછ  પાણી 
િસવાય ક  ન લુ ું ે .ં घ િનયિમત મળ  થાય તો દમનો મલો થતો નથીુ ુ . च 
પાણી ઠ નાખી ઉકાળ  ષન સહજ ફા  પીૂં ે ં ે ં ં ંુ ુૂ . छ િનયિમત ચાલવા જ ુ.ં ज  
ઋ  ઋ ના ફળો ખાવા ુ ુ ં ં झ હળવો યાયામ કરવો.  

ઉપાયો  રોગના માણ પર ઉપચાર આધાર રાખે છે. ઉપચારની ટએૃ  દદ  
સશ ત, બળુ , વધાર પડતા કફ ક વા  ુ િતવાળાૃ  છે તે જો ુ.ં રોગ વ  ુઉ  હોય 
અને કફ ુ ં માણ વધાર હોય તો વમન કરાવ ુ.ં બ ુ જ ઊલટ ઓ કરા યા પછ  જ 
પ ય આહાર િવહારના યોગ સાથે અ ય ઔષધીઓનો ઉપચાર કરવો જોઈએ. 
વમન કરા યા પછ  િવરચન એટલે ઝાડો કરાવવાની યા હાથ ધરવી જોઈએ. જો 
રોગી બ ુ જ અશ ત હોય અને વમન કરાવ ુ ંશ  ન હોય તો કફ બહાર કાઢનાર  
દવાની સાથે સાથે હળવા ઝાડા કરાવવાની દવાઓ આપવી જોઈએ.   

(૧) ભ યર ગણીના ઉકાળામા ંમગ પકાવી રોજ ખાવાથી દમ મટ છે. (૨) શર રની 
િતૃ  અ સારુ  ઠડાં  ક ગરમ પાણીમા ંઘ નો ાર ૧-૧ ચમચો સવાર-સાજં લવાથીે  

દમ કા માુ  ંરહ છે. એની પૌ ષ વુ  પર માઠ  અસર થતી હોવાથી ષોએુ ુ  યોગ 
સયમથીં  કરવો. ઘ નો ાર બ રમા ંતૈયાર મળે છે. (૩) બે વરસ નોૂ  ગોળ અને 
સરસવ ુ ંતલે સરખા ભાગે લઈ મસળ  રાખી કૂ ં ુઅથવા દર વખતે તા ુ  ંબનાવી 
બનેં ં ુ લુ  વજન ૧ ામ થાય તટે ં ુચાટ  જ ુ.ં સવાર-સાજં િનયિમત અ◌ા યોગ 
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કરવાથી થોડા દવસોમા ંજ દમ મટ  ય છે. અ◌ા યોગ એટલો અસરકારક છે ક 
ભલભલા યોગ િન ફળ ગયા હોય યા ંપણ તણેે પોતાનો ભાવ દખાડલો છે. (૪) 
૧૫-૨૦ મર  રોજ વાટ ને મધમા ંચાટવાથી ાસરોગમા ંફાયદો થાય છે. (૫) અજમો 
ગરમ પાણી સાથે પીવાથી ાસનો મલોુ  શાતં થાય છે. અજમાનો અક પણ ફાયદો 
કર છે. (૬) અજમો ચલમમા ંભર  પાનૂ  કરવાથી ાસનો મલોુ  શાતં થાય છે. 
(૭) આ ુના રસમા ંમધ મળવીે  પીવાથી ાસમા ંફાયદો થાય છે. (૮) આ ુનો રસ, 
લ નોુ  રસ અને િસધવ એક  કર  ભોજનની શ આતમા ંલવાથીે  દમ મટ છે. (૯) 
એલચી, ખ રુ  અને ા  મધમા ં ચાટવાથી દમ મટ છે. (૧૦) કળના ડોડવાનો 
કસર તુ  ભાગ કોતર  તમાે  ં રા ે મર ુ ં ણૂ ભર  રાખી સવાર એ ડોડ ુ ંઘીમા ં
તળ  ખાવાથી ાસરોગ જલદ  મટ  ય છે. ( ાસરોગ માટ આ યોગ ઉ મ છે.) 
(૧૧) કોળાના ળૂ ં ુ ણૂ ઠનાૂં  ણૂ સાથે મળવીે  દવસમા ંબથીે  ણ વાર લાબાં  
સમય ધીુ  લવાથીે  દમ મટ છે. (૧૨) કોળાનો અવલહે ( ઓુ  અ મુ ) ખાવાથી દમ 
મટ છે. (૧૩) લ નાુ  ૩ ામ રસમા ં૧૦ ામ મધ મળવીે  ચાટવાથી ભયકરં  ખાસીં  
મટ છે અને દમનો મલોુ  તરત જ દબાઈ જઈ આરામ થાય છે. (૧૪) ગાજરના 
રસના ંચાર-પાચં ટ પા ંબનેં નસકોરામાં  ંનાખવાથી ાસમા ં ફાયદો કર છે. (૧૫) 
ગોળ સાથે સરિસ ુ ંખાવાથી ાસરોગમા ં ફાયદો થાય છે. (૧૬) બથીે  ચાર કાૂ  ં

ર સવાર અને સાં  ધમાૂ  ંગરમ કર  ખાવાથી દમ મટ  છે. (૧૭) લસણનો રસ 
૧૦ ામ, વાવડ ગ ુ ં ણૂ ૩ ામ, આ નોુ  રસ ૫ ામ અને િસધવ ૧ ામ એક 
મ હના ધીુ  પાણી સાથે પીવાથી દમ, ાસ અને શરદ મા ંફાયદો થાય છે. (૧૮) 
સરગવાના પાનનો રસ પીવાથી ાસનો મલોુ  રૂ  થાય છે. (૧૯) સરિસયા તલમાે  ં
ગોળ મળવીે  ખાવાથી ાસરોગમા ંફાયદો થાય છે. (૨૦) દરરોજ થોડ  ખ રુ  ખાઈ 
ઉપર ચાર-પાચં ટડાૂ  ગરમ પાણી પીવાથી કફ પાતળો બનીને ગળફાના પમા ં
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બહાર નીકળે છે; ફફસા ંસાફ બને છે અને દમ અને ખાસીં  મટ છે તથા લોહ ની ુ  
થાય છે. (૨૧) ખ રુ , ા , સાકર. ઘી, મધ અને પીપર સરખે ભાગે લઈ તે ં ુચાટણ 
બનાવી દરરોજ ૨૦-૩૦ ામ ખાવાથી દમ અને વરભદે મટ છે. (૨૨) નાની હરડ 
અને ઠનાૂં  સમાન ભાગે ણૂ ં ુિમ ણ કર  ૧-૧ ચમચો ગરમ પાણી સાથે િનયિમત 
લવાથીે  દમ મટ છે. (૨૩) ઠંૂ અને ભ યર ગણી ુ ંસમાન ભાગે ણૂ ં ુ િમ ણ કર  
બ બે ામ સવાર-સાજં ગરમ પાણી સાથે લવાથીે  દમ મટ છે. (૨૪) ાસનો મલોુ  
થાય એટલે ઉપવાસ કરવા, યા ં ધીુ  કઈકં  આરામ ન જણાય યા ં ધીુ  એટલે ક 
એક-બે ક ણ-ચાર ટકં  ધીુ  ક ુ ંખા ુ ંન હ. મા  ઠંૂ નાખી ઉકાળે ં ુપાણી પી ુ.ં જો 
કબ જયાત રહતી હોય તો રાતે એક ચમચી ઠંૂ ં ુ ણૂ પાણી સાથે લે ં.ુ ઘણી રાહત 
જણાય એટલે વાહ  ખોરાક લવોે . મગને બાફ ને કાઢ ં ુ પાણી સવાર-સાજં બે 
વખત પી ુ.ં તમાે  ંથોડા મસાલા નાખવા. ધીમે ધીમે ખોરાક પર ચઢ ુ.ં સા ું લાગે તો 
ગરમ ખાખરા ક રોટલી લવીે . બાફલા ંશાક, ફળ લઈ શકાય. ઠંૂ નાખી ઉકાળે ં ુ ધૂ  
લતાે  ંલતાે  ંખોરાક પર ચઢ ુ.ં દવા લવાનીે  જ ર લાગે તો ાસ ઠારુ  નામની ટ કડ  
સવાર, બપોર, સાજં એક એક પીસીને મધમા ં ટ નૂં ે ચાટ  જવી. સ ણં ૂ  રાહત થાય 
યાર રો જદા ખોરાક પર આવ ુ.ં રાતે યા તૂ  પહલા ંહલકો ખોરાક લવોે . મલોુ  
યાર પણ થાય યાર આ ઉપચાર ફર  કરવો. (૨૫) િસતોપલા દ ણૂ ૩ ામ અને 
બાલ ધાુ  ૨૫૦ િમ. ા. મધમા ંમળવીે  સવાર-સાજં સતત છ મ હના ક તથીયે ે વધાર 
સમય ધીુ  લવાથીે  દમનો રોગ શમાુ  ંઆવી ય છે. (૨૬) પીપળાના કાૂ  ં
ફળનો બાર ક પાઉડર ૧-૧ ચમચી સવાર, બપોર, સાજં પાણી સાથે લવાથીે  દમ મટ 
છે. બધા પીપળાને ફળ આવતા ંનથી, પણ અ કુ દશી દવા રાખનારા પીપળાના ં
કાૂ  ંફળ વચતાે  હોય છે. (૨૭) માછલીમા ંમ નિશયમૅ ે  હોય છે  ફફસાની યા 
ધારુ  છે. દમના ગભીરં  મલામાુ  ં મ નિશયમથીૅ ે  કા  ૂ મળવીે  શકાય છે. આથી 
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દમના રોગીઓએ દર સ તાહ માછલી ક પાલકની ભા  દવસમા ંએક વાર લવીે  
જોઈએ. (૨૮) સમાન ભાગે ઠંૂ અને હરડનો એક એક ચમચી પાઉડર સવાર-સાજં 
પાણી સાથે િનયિમત લવાથીે  દમ અને ખાસીનીં  ફ રયાદ મટ છે. (૨૯) દરરોજ 
સવાર-બપોર-સાજં ૧-૧ ચમચી હળદરનો પાઉડર ફાળાૂં  પાણી સાથે લવાથીે  દમ 
મટ છે. અ ય દવા સાથે પણ આ યોગ કર  શકાય. (૩૦) ચો ખી બાધાનીં  હગ 
અને ક રુ ુ ંબરાબર િમ ણ કર  ચણા વડ  ગોળ ઓ બનાવવી. દવસમા ં દર 
ચારક કલાક ૧-૧ ગોળ  સતાૂ  રહવાથી દમ મટ છે. (૩૧) દરરોજ સવાર મધ સાથે 
પહલે દવસે એક ચપટ , બી  દવસે બે ચપટ  એમ પદરમાં  દવસે પદરં  ચપટ  
િસધવ ચાટવાથી દમ મટ છે. દમની ગભીરં  અવ થામા ં દવસમા ંબે ક ણ વખત 
પણ યોગ કર  શકાય. (૩૨) રોખારનાૂ  પાણીમા ંબીડ ના ંપાન બોળ , કવીૂ  બીડ  
વાળ ને પીવાથી અથવા અર સીૂ  ક ધ રાનાુ  પાનની બીડ  બનાવી પીવાથી અથવા 
અર સીનીૂ  લાબીં  કૂ  ડોડલી એક બા થીુ  સળગાવી તનોે  માડોુ  બીડ ની મ 
ખચવાથી દમમા ંઅ કૂ લાભ થાય છે. (૩૩) તા  ા નો રસ ગરમ કર  દરરોજ 
ચારક વખત(દર ચારક કલાક) ફાળોૂં - ફાળોૂં  અડધી વાડક  ટલો પીતા રહવાથી 
દમનો યાિધ કા માૂ  ંઆવવા લાગે છે. યોગ ધીરજ વકૂ  ળવી રાખવો. (૩૪) 
સમાન ભાગ નમકે (મી ુ ં-સો ડયમ લોરાઈડ) અન સોડા બાઈ કાબ ે ૧-૧ ચમચી 
સવાર-સાજ લવાથી ાસનો મલો શાત પડ છં ે ં ેુ . (૩૫) ધનીૂ  ખીર બનાવી નમનીૂ  
રાતે ૧૧-૦૦ વા યા ધીુ  ચાદનીમાં  ં લીૂ  રાખી ૧૨-૦૦ વા યે ખાવાથી દમ મટ છે. 
(૩૬) રોજ ગાજરનો રસ પીવાથી દમનો રોગ જળ ળમાથીૂ ં  મટ છે. (૩૭) બે ચમચી 
આ નોુ  રસ મધ સાથે લવાથીે  દમમા ંરાહત થાય છે. (૩૮) હળદળ અને ઠંૂ ં ુ ણૂ 
મધ સાથે લવાથીે  ાસ મટ છે. 
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 દરાજ  (૧) કડાના ધમાૂ  ંસહજ મધ નાખી, હલાવી, િમ  કર  દરરોજ એક 

વાર દરાજ પર ઘસવાથી દરાજ સાર  થઈ ય છે. (૨) કડા ુ ંપાન તોડવાથી 
નીકળ ુ ં ધૂ  દરાજ પર દવસમા ંબે વખત ચોપડતા રહવાથી દરાજ મટ છે. ધૂ  
ચોપડતા ં પહલા ં દરાજવાળો ભાગ કપડાથી બરાબર સાફ કરવો. (૩) કાચા 
પપૈયામાથીં  ક પપૈયાના ઝાડ પરથી ધૂ  મળવીે  દવસમા ં ણ-ચાર વખત દર 
ચારક કલાકને તર ચોપડવાથી દરાજ મટ છે. (૪) ગળુ ં  દં  દરાજ ત ભાગ 
પર દરરોજ િનયિમત બે-ચાર વાર લગાડતા રહવાથી લાબાં  સમયે દરાજ સ ળૂ  
ન ટ થાય છે. (૫) શર યોે  દહ મા ંવાટ  ચોપડવાથી દરાજ મટ છે. (૬) દહ મા ંરાઈ 
ટંૂ  સહજ પાણી નાખી દરાજ પર ચોપડવાથી દરાજ મટ છે. 

દાઝ ુ ં (૧) જવ બાળ  તલના તલમાે  ંખરલ કર  લપે કરવાથી અ નદ ધ ણ 

મટ છે. (૨) ં ડ નીુ  છાલની રાખ તલે  સાથે મળવીે  અ નથી દાઝલાે  ભાગ પર 
ચોપડ ુ.ં (૩) ઝી ુ ંચો ુ ંકપ ુ  ંમધમા ંપલાળ  દાઝલાે  ભાગ પર કવાથીૂ  ઘણી જ 
રાહત થાય છે. (૪) તલ ુ ં તલે નાનાૂ  િનતયા પાણીમા ં મળવીે  ચોપડવાથી 
અ નદ ધ ણ મટ છે. (૫) ઠડાં  પાણીમા ંખાડં ઓગાળ  તે પાણી દાઝલાે  ગ પર 
વારવારં  લગાડવાથી લાભ થાય છે. (૬) દાઝી ગયલાે  ભાગ પર એરડાનાં  પાન 
લગાવવાથી આરામ થાય છે. (૭) તાદળ નોં  રસ અ નદ ધ ણ પર ચોપડવાથી 
આરામ થાય છે. (૮) ગમે તે કારણે દાઝી જવા ુ ંહોય તો પાણીમા ંમીઠા (નમક)નો 
ડો ઘોળ કર  દવસમા ં ણ-ચાર વાર લપે  કરવાથી ઝડપથી સા ું થઈ ય છે. 

(૯) સામા ય માણમા ંદાઝી ગયા હોઈએ તો બટાટા છોલી બાર ક દ નં ે અથવા 
બટાટાની છ ણ કર ને દાઝલાે  ભાગ પર દવસમા ંબે- ણ વાર લપે કરવાથી ફાયદો 
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થાય છે. ગભીરં  માણમા ંદાઝ ા હોય તો આ ઉપાય કામ ન આવે. (૧૦) કોપરલમા ં
લસીનો રસ બરાબર િમ  કર  દાઝ ા ઉપર લગાડવાથી બળતરા મટ છુ ે. (૧૧) 
બટાટા ઘસીન દાઝ ા પર લગાડવાથી ઠડક થાય છ અન બળતરા શાત થાય છે ં ે ે ં ે. 
(૧૨) દાઝવાથી ચામડ ુ ંઉપર ુ ં તર બળ  ય યાર તે ભાગને લોૂ  રાખવાને 
બદલે જ તં ુ ુ  કરલો િછ ા  પાટો બાધીં  દવાથી હવામા ંઉડતા બ ટ રયાનોૅ  ચપે  
લાગતો નથી. 

દાદર  (૧) વા ડયાનાુ ં  ંબી શકે , ણૂ બનાવી ૧-૧ ચમચી દવસમા ં ણ વાર 

પાણી સાથે લો. આ ણનૂ ે લ નાુ  રસમા ં ટંૂ  દાદર ઉપર ઘસીને  લગાવો. ઘણા 
લોકો આ ણનોૂ  કોફ  તર ક પણ ઉપયોગ કર છે. વા ડયાનાુ ં  ંબી દાદર ઉપરાતં 
ખસ, જલીુ , ખોડો, દરાજ, ગડ મડૂ  વા રોગો પણ મટાડ છે. (૨) લસીનાુ  
ળનોૂ  એક ચમચી કોૂ  એક લાસ પાણીમા ંનાખી કાઢો કરવો. આ ઉકાળો રોજ 
તાજો બનાવી સવાર-સાજં પીવાથી કોઢ, દાદર અને ખરજ ુ ંમટ છે. (૩) લસીનાુ  
પાનનો રસ અને લ નોુ  રસ િમ  કર  લગાડવાથી પણ દાદર મટ છે. (૪) ગરમ 
કરલા ગ નાે ુ  પાઉડરમા ં લસીનાુ  પાનનો રસ મળવીે  પ ટે  બનાવી દાદર પર 
સવાર-સાજં લગાડવો. (૫) લસીનાુ  ંપાનનો રસ અને લ નોુ  રસ ૧-૧ ચમચી 
િમ ણ કર ને સવાર-સાજં પીવાથી પણ ઉ  દાદર મટ છે. (૬) વારનાુ  પાનનો 
રસ અને લસણનો રસ એક  કર  દાદર પર ચોપડવો. (૭) છાસમા ં વા ડયાનાુ ં  ંબી 
વાટ ને ચોપડવાથી દાદર મટ છે. (૮) પપૈયા ુ ં ધૂ  અને ટકણખારં  ઊકળતા 
પાણીમા ંમળવીે  લપે કરવાથી દાદર મટ છે. (૯) લસણનો રસ ણ દવસ દાદર 
પર ચોળવાથી એ મટ છે. (બ ુ બળતરા થાય તો પાછળથી ઘી ચોપડ ુ.ં) (૧૦) 
લ નુા રસમા ંઆમલીનો ઠળયો ઘસી ચોપડવાથી દાદર મટ છે. (૧૧) લ નોુ  રસ 
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અને કોપરલ એક  કર  માલીશ કરવાથી દાદર મટ છે. (૧૨) ગળ નોુ ં  રસ 
ચોપડવાથી દાદર ક જલીુ  મટ છે. (૧૩) વા ડયાનાુ ં  બીજ ુ ં ણૂ લ નાુ  રસમા ં
લસોટ  ચોપડવાથી દાદર મટ છે. કણઝીના તલમાે  ંઅથવા ળાનાૂ  પાનના રસમા ં
લસોટ ને પણ ચોપડ  શકાય. (૧૪) કાચા પપૈયાનો રસ દવસમા બથી ણ વખત ં ે
ઘસવાથી દાદર મટ છે. (૧૫) સોપાર ના ઝાડનો દર બકર ના ધમા વાટ ન લપ ુ ં ં ે ેૂ
કરવાથી દાદર મટ છે.  

દા નો નશો  (૧) ૨૦ ામ ગાયના ઘીમા ં ૨૦ ામ સાકર મળવીે  પીવાથી 

દા નો નશો ઊતર છે. (૨) કાકડ  ખાવાથી અથવા કાકડ નો રસ અને ગળ નોુ ં  રસ 
પીવાથી દા નો નશો ઊતર  ય છે. (૩) કોળાનો રસ ગોળ નાખી પીવાથી દા નો 
નશો ઉતર છે. (૪) ખ રનુ ે પાણીમા ંપલાળ  મસળ ને પીવાથી દા નો નશો ઊતર 
છે. 

દાહ-બળતરા  ( ઓુ  બળતરા) (૧) ખ રનીુ  ચાર-પાચં પશીે  રા ે પાણીમા ં

પલાળ  રાખી, સવાર મસળ  તમાે  ંમધ નાખી સાત દવસ ધીુ  પીવાથી દાહ મટ 
છે. (૨) ધીનોૂ  રસ કાઢ  થોડા મધ ક સાકર સાથે લવાથીે  શર રમા ં દાહ તથા 
ગળામા ં બળતરા મટ છે. (૩) કાકડ ના નાના નાના કકડા કર  તનાે  પર ખાડં 
ભભરાવી ખાવાથી ગરમીનો દાહ મટ છે. (૪) કોળાનો અવલહે  ( ઓુ  અ મુ ) 
ખાવાથી દાહ મટ છે. (૫) હોજર મા,ં ૂ  ક મળ િૃ  પછ  તે તે થાનોમા ંતથા 
છાતી-પટમાે  ંબળતરા થતી હોય તો તમામ તીખા અને ખાટા પદાથ  બધં કરવા. ૧ 
લીટર પાણીમા ં ૨૫ ામ કાૂ  ધાણા ુ ં ણૂ રાતે પલાળ  રાખી તે સવાર, બપોર 
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અને સાં  એમ ણ વખત ગાળ ને પી ુ.ં એનાથી િપ દોષની ગરમી મટ છે અને 
બળતરા પદરકં  દવસમા ંશાતં થાય છે. ગમે તવોે  વધી ગયો હોય તે તદાહ 
ધાણાના યોગથી મટ  ય છે.  

દાતં દાતના રોગોં   એરડાના તા  દાતણથી ક એરડાનો રસ દાત ઘસવાથી ં ં ં ે

દાતના રોગો મટ છં ે. દાત ં ખટાવા દાતં ખટાઈ ય યાર તલના તલમાે  ંદળે ં ુ
મી ુ ં મળવીે  અ◌ા◌ંગળ થી દાતનં ે રોજ ઘસવાથી ખટાઈ જવાની પીડા રૂ  થાય છે. 
હાલતા દાતં  (૧) ં ડ નીુ  છાલના વાથના દવસમા ંબે વાર કોગળા કરવાથી 
દાતનાં  પઢાનોે  સોજો મટ છે અને હાલતા દાતં મજ તૂ બને છે. (૨) મા ફળૂ , 
ફટકડ  અને સફદ કાથા ુ ંસમાન ભાગે બનાવે ં ુકપડછાણ બાર ક ણૂ દરરોજ 
બ ણે  વખત દાતં પર બરાબર ઘસી બૂ લાળ પડવા દવાથી આઠદશ દવસમા ંજ 
હાલતા દાતમાં  ંફર પડવા લાગે છે. લાબાં  સમય ધીુ  યોગ ળવી રાખવાથી 
દાતં ર રાૂ ૂ  મજ તૂ થઈ ય છે. (૩) કોઠા ુ ંશરબત સવાર, બપોર, સાજં ૧-૧ કપ 
લવાથીે  હાલતા દાતં અને પઢાે  ંમજ તૂ થાય છે. (૪) િનયિમત ભોજન બાદ એક 
સફરજન ખાવાથી દાતં તથા અવા  મજ તૂ થાય છે. દાતનોં  ઃખાવોુ  (૧) દાતં ક 
દાતનાં  પઢામાે  ં ુ :ખાવો હોય તો ગળ નોુ ં  એક કડોૂ  મ મા ંરાખી કવોૂ . દરરોજ 
ભોજનમા ંબનેં સમય એક કાચો કાદોં  ચાવી ચાવીને ખાવામા ંઆવે તો પણ દાતનીં  
પીડામાથીં  તુ  મળે છે. (૨) લીમડાની છાલ પાણીમા ંઉકાળ  કોગળા કરવાથી 
દાતનાં  પઢામાે  ંથતો ઃખાવોુ  મટ છે. (૩) યફળના તલે ં ુ મૂ ંુ સડલા દાતમાં  ં
રાખવાથી દાતમાં  ંરહલા બ ટ રયાૅ  રૂ  થઈ દાતનોં  ઃખાવોુ  મટ છે. (૪) આખી 
હમજ મ મા ંરાખી તનોે  રસ ઃખતાુ  દાતં પર પથરાતો રહ તમે કરતા રહવાથી દાતં 
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ઃખતાુ  મટ  ય છે. સફદ દાતં  (૧) ગળુ ં  ખાવાથી દાતં સફદ ધૂ  વા થાય 
છે. (૨) ફટકડ  ણ ઘસવાથી દાત સફદ અન ચો ખા થાય છું ૂ ં ે ે. (૩) તલના તલમા ે ં
ક ર અન િસધવ મળવી સવારુ ે ે -સાજ દાત પર ઘસવાથીં ં  ક કોગળા કરવાથી લાબા ં
સમય ધી દાત મજ ત રહ છુ ં ૂ ે.  દાતનાં  રોગો (૧) લ નાુ  છોતરા ંપર થો ુ  ં
સરિસયા ુ ંતલે નાખીને દાતં અને પઢાે  પર ઘસવાથી દાતં સફદ અને ચમકદાર 
થાય છે, પઢાે  ંમજ તૂ થાય છે, દરક કારના ં વા ઓનોું  નાશ થાય છે તથા 
પાયો રયા વા રોગોથી બચાવ થાય છે. મશીનથી દાતં સાફ કરાવવા હતકર નથી. 
(૨.) વડ અને કરજં ં ુદાતણ કરવાથી દાતં મજ તૂ રહ છે. (૩) કર ના ગોટલામાથીં  
નીકળતી ગોટલી અનકે રોગોમા ંઅકસીર દવા ુ ંકામ અ◌ાપે છે. દતં  રોગોની તે 
એક મોટ  ઔષિધ છ.ં પાયો રયા સ હત ઘણાખરા દતં  રોગોમા ંકર ની ગોટલીના 
પાઉડરથી િનયિમત મજનં  કરતા રહવાથી ઝડપી અને ચો ખો ફરક પડવા લાગે છે. 
(૪) ં નીુ  કવલીૂ ે  છાલનો પાઉડર(  બ રમા ંમળે છે) મજનં  માફક દવસમા ં
બ ણે  વખત ઘસવાથી દાતં ઃખતાુ  હોય, દાતં ક પઢામાથીે ં ં  લોહ  પડ ુ ંહોય ક દાતં 
હાલતા હોય તે બધી સમ યા રૂ  થાય છે. (૫) પાચં તોલા કાળા તલ સવારમા ં બૂ 
ચાવીને ખાવાથી અને ઉપર થો ુ  ંપાણી પીવાથી દાતં મજ તૂ બને છે અને 
પાયો રયા પણ મટ  ય છે. (૬) તલના તલનોે  કોગળો ૧૦-૧૫ િમિનટ મ મા ં
રાખવાથી પાયો રયા મટ છે. દાતનીં  છાર   સફરજનનો રસ સોડા સાથે મળવીે  દાતંે 

ઘસવાથી દાતનીં  છાર  રૂ  થઈ દાતં વ છ બને છે. દાતનીં  ર ાુ   માટ ભોજન 
પછ  અથવા અ ય કોઈ પણ પદાથ ખાધા પછ  ગણીને ૧૧ વાર કોગળા જ ર કરવા. 
ગરમ વ  ુખાધા પછ  ઠડં  વ  ુન ખાવી. પઢાનાે  રોગીઅ◌ે ગળુ ં , ખટાશ, લાલ 
મર ુ ંઅને ગ યા પદા◌ે◌્થો ુ ંસવને  ન કર ુ.ં દાતનોં  ુ :ખાવો  (૧) સરગવાનો 
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દરું  પોલા દાતમાં  ંભરવાથી  દતપીડાં  મટ છે. (૨) લિવગના તલમાે  ં ુ ં મુ ુ  ં
ભ જવી પોલી દાઢ પર ક ુ :ખતા દાતં પર દબાવી રાખવાથી દાતનીં  પીડા મટ છે. 
(૩) હગને પાણીમા ંઉકાળ  કોગળા કરવાથી દતપીડાં  મટ છે. (૪) દાતનાં  
પોલાણમા ં હગ અથવા અ લગરો ભરવાથી દાતનોં  ુ :ખાવો મટ છે. (૫) 
રાયણમાથીં  નીકળ ુ ં ધૂ  ઃખતીુ  દાઢ પર લગાવવાથી દાતનોં  ઃખાવોુ  મટ છે. (૬) 
સવારના પહોરમા ંકાળા તલ બૂ ચાવીને ખાઈ ઉપર થો ુ  ંપાણી પીવાથી દાતં 
મજ તૂ બને છે. (૭) વડની વડવાઈ ુ ંદાતણ કરવાથી હાલતા દાતં મજ તૂ થાય 
છે. (૮) તલ ુ ંતલે ગળ  વડ પઢાે  પર ઘસવાથી હાલતા દાતં મજ તૂ બને છે. 
(૯) પોલા થયલાે  અને કોહવાઈ ગયલાે  દાતનાં  પોલાણમા ંલિવગ અને ક રૂ અથવા 
તજ અને હગ વાટ  ભે ં ુકર  ભર  દવાથી આરામ મળે છે. (૧૦) દાતમાં  ંલાબાં  
સમય ધીુ  પ ું ભરાઈ રહ અને સારવાર લવામાે  ંન આવે તો ળયાૂ  પાસે પ નીુ  
ગાઠં થઈ ય છે. આ પ ર થિતમા ંપણ દાતનાં  ળનીૂ  સારવાર અને ળ છદૂ ે  
ઑપરશન કર  દાતં બચાવી શકાય છે. (૧૧) કડા  ળ દાત ઘસવાથી દાતની ુ ં ૂ ં ે ં
કળતર મટ છે. દાતનોં  સડો  (૧) દાતનોં  સડો હોય તો વડ ુ ંદાતણ કર ુ.ં (૨) 

દાતમાં  ંસડો હોય તો વ નાૂ  કોગળા કરવાથી ફાયદો થાય છે. દાતમાથીં ં  લોહ  
(૧) લ નોુ  રસ ગળ ના ટરવા પર લઈ દાતનાં  પઢાે  પર મસળવાથી દાતમાથીં ં  
નીકળ ુ ંલોહ  બધં થાય છે. (૨)  મીઠાના પાણીના કોગળા કરવાથી અથવા કાથો ક 
હળદર ુ ં ણૂ લગાવવાથી પડલા દાતંનો ર ત ાવ બધં થાય છે. (૩) સફરજનનો 
રસ સોડા સાથે મળવીે  દાતેં ઘસવાથી દાતમાથીં ં  નીકળ ુ ંલોહ  બધં થાય છે. (૪) 
િવટાિમન ÔસીÕ દાતનાં  રોગો સામે ર ણ આપે છે. તે આમળામા ં કળુ  માણમા ં
હોય છે. આથી પઢામાથીે ં  લોહ  નીકળે તો િવટાિમન ÔસીÕ લે ં.ુ (૫) દાતં અને 
પઢામાથીે ં  લોહ  નીકળ ુ ંહોય તો દવસમા ંબે-ચાર વાર સાકર નાખી બનાવે ં ુ
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લ ુ ુ ંશરબત પીવાથી ફાયદો થાય છે. દતર ાં  દરરોજ બનેં સમય જ યા બાદ 
અને ના તા વગરે  પછ  કોઈ પણ તા ં ફળ આખા ંક મોટા ંસમાર ને બુ ચાવીને 
ખાવા.ં તા ં ફળોમા ંરહલ ાર ત વો દાતં ં ુઅ◌ારો ય સાચવી શક, દાતં 
વનભર રહ અને દાતનીં  કોઈ તકલીફ રહતી નથી. દાઢનો ુ :ખાવો  (૧) તજના 

તલે ક અક ુ ં મુ ુ  ંપોલી ક ુ :ખતી દાઢમા ં કવાથીૂ  રાહત મળે છે. (૨) યફળના 
તલે ં ુપો ુ ંદાતમાં  ંરાખવાથી દાતનાં  ક ડા મર  જઈ દાતનીં  પીડા મટ છે. (૩) 
ક રનીુ  ગોળ , લવ ગ, સરિસ  ુતલે, વડના ધમાૂ  ંબોળે ં ુ ુ ં મૂ ંુ, ઘીમા ંતળલીે  
હગનો કડોૂ  એમાથીં  કોઈ પણ એક દાઢ નીચે રાખવાથી દદમા ંઆરામ થાય છે. 
(૪) લીમડાની મળુ  પળોનોુ ં  ચાર-પાચં ટ પા ંરસ  દાઢ ઃખતીુ  હોય તનીે  
િવ નાુ  કાનમા ં કવાથીૂ  ઃખતીુ  દાઢ મટ છે. દાતં હાલતા હાલતો દાતં પડતો ન 
હોય અને સારો ન થઈ શક તમે  હોય તો મકાઈના પાનના તા  રસમા ંથો ુ  ંઘી 
મળવીે  હાલતા દાતં પર અને પઢાે  પર આસપાસ બધે દવસમા ં ણચાર વાર 
ચોપડવાથી હાલતો દાતં પડ  ય છે. 

ુ :ખાવો (૧) નગોડના ં પાનને કપડામા ંબાધીં  પાણીમા ંગરમ કર  ઃખાવાનાુ  

ભાગ પર શકે કરવાથી લાભ થાય છે. (૨) નગોડના ંપાનને પાણીમા ંઉકાળ  તનીે  
વરાળથી શકે કરવાથી ઃખાવોુ  મટ છે. (૩) વડના ંપાકા ં કવલાૂ ે  ંટટા ં ુ૧-૧ ચમચી 
ણૂ સવાર-સાજં ધૂ  સાથે લવાથીે  ુ :ખાવો મટ છે. (૪) ના ઓનોુ  ઃખાવોુ  

મટાડવામા ંદહ , છાસ, આમલી વી ખટાશ સદતરં  બધં કરવી જોઈએ. (૫) વા નેુ 
કારણે સાધાં  પાસે ઃખાવોુ  હોય તો ૧ કપ ટલા તા  ગો માૂ  ંબે મોટા ચમચા 
દવલે મળવીે  દવસમા ંબે વખત પીવાથી મટ છે. (૬) પગની એડ , કડ, ડોક ક 
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સાધાનાં  ઃખાવામાુ  ં સવાર ખાલી પટે  મથીનોે  તાજો ઉકાળો પીવાથી થોડા જ 
દવસોમા ંલાભ થાય છે. સવ કાર ુ ં ળૂ એલચી, શકલીે  હગ, જવખાર અને 
િસધવનો કાઢો કર  તમાે  ંએર ડં ં ુમળવીે  આપવાથી કમર, દય, ટૂં , પીઠ, મ તક, 
કણ, ને  વગરે  ઠકાણે થ ુ ંસવ કાર ુ ં ળૂ શી  મટ છે. ુ :ખતી ડોક પર સહજ 
ફાુ ં ં દવલે લગાડ  હળવે હાથે દવસમા ંચારક વખત દર ચાર કલાક મા લશ 
કરવાથી ડોકનો ુ :ખાવો મટ છે. ઃખાવામાુ  ંખ રુ  ખ રુ  ચતાત ને ં ે બળ આપે છે. 
એ વાતદોષ નાશક છે. િનયિમત રતાુ  માણમા ંખ રુ ુ ંસવને  કરતા રહવાથી 
દાુ  દાુ  કારના ઃખાવાુ  મટ છે. શર રના અ કુ સાધાનાં  ભાગોમા ં ક ારક 

આખી નસ ઃખુ ે તો તે પાછળ યુ  કારણ વાતદોષ હોય છે, ુ ંિનવારણ ખ રનાુ  
સવનથીે  શ  બને છે. છતા ંવાતદોષને બદલે બી ુ  ંકોઈ કારણ હોય તો પણ ખ રુ  
ચતાત ને ં ે બળ આપ ુ ંહોવાથી ઃખાવાુ  જ ર ઓછા અ ભવાશુ ે. કળતર ઠંૂ, તજ, 
દ નો, લસીનાુ  ંપાન એલચી વગરનાે  બોર ટાૂ  ણનાૂ  બનાવલાે  ઉકાળાથી કળતર 
મટ છે.  

ગધુ   (૧) અજમામા ં ગધુ  નાશ કરવાનો ઉ મ ણુ છે. નીૂ  કબ જયાતને 

લીધે મળ સડવાથી ગધમયુ  બની જતો હોય છે. થી વા ટ પણ ગધીુ  બની 
ય છે. અ◌ા મળ, વા ટ, કફ, ાસ ક દાતનીં  ગધુ  રૂ  કરવા ૧/૨ ચમચી 

અજમો રોજ રા ે બૂ જ ચાવીને ખાવો. િપ વાળાઓએ સાકર મળવીને ે ખાવો. (૨) 
ાસમા ં ગધુ  આવતી હોય તો સાથે પાણીની બોટલ રાખવી, અને થો ુ  ંથો ુ  ંપાણી 

પીતા રહવાથી મ મા ંલાળ બનવાની યા ઝડપી બને છે અને ગધ તુ ુ  પદાથ 
ધોવાઈ જતા ંવાસ આવતી નથી. 
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બળતાુ   ભોજન કયા બાદ ણ પાકા ંકળા ંથોડા માસ ખાવાથી બળુ  માણસ ુ ં

શર ર ટુ -માસલં  થાય છે. 

ૂધ સાથે કર નો રસ ખાવાથી વા  ુઅને િપ  મટ છે. વજન, બળ અને મૈ નુ શ ત 
વધે છે. એ પચવામા ંભાર અને શીતલ હોય છે. 

ધા યુ   (૧) અડદની દાળને વાટ  દહ મા ંમળવીે  વડા ંકર  તળ ને ખાવાથી 

રષવગુ  માટ બળ દ અને ધા વધકુ  બને છે. (૨) અડદની દાળનો ૧૦-૧૫ ામ 
લોટ ગાયના ધમાૂ  ંબાફ , તમાે  ંઘી નાખી સહજ ગરમ ગરમ સાત દવસ ધીુ  
પીવાથી પશાબમાગે  ધા  ુજતી હોય તો બધં થાય છે. (૩) ા , સાકર, મધ અને 
પીપર લવાથીે  ધા યુ  મટ છે. (૪) દરરોજ ૧-૧ ચમચી િ ફળા ણૂ મધ સાથે 
લવાથીે  અને ઉપર એકાદ વાડક  ધૂ  પીવાથી પશાબે  ારા થતો ધા યુ  મટ છે. 
(૫) વડ ક પીપળાના ં ટટા ંખાવાથી ધા ીણતાુ  મટ છે. (૬) તીય નબળાઈ, 
વીયની અ પતા, શી  ખલન ક વ ન્ દોષના રોગીએ વડના ધનૂ ે પતાસામા ં
ઝીલી ખા ુ.ં  

ધા ટુ ુ   (૧) ૫૦૦ ામ જવનો લોટ, ૫૦૦ ામ ઘી અને ૫૦૦ ામ સાકર 

કલાઈવાળા વાસણમા ં તપાવી તમાે  ં ૧૦ ામ ધોળા ં મર ુ ં ણૂ અને ૨૦ ામ 
એલચી ુ ં ણૂ મળવીે  નમનીુ  રાતે અગાસીમા ંઝાકળમા ં કૂ  રાખી, રોજ સવાર 
૫૦-૫૦ ામ ખાવાથી ધા ટુ ુ  થાય છે. (૨) એલચી, વ ીં , બદામ, ગાય ુ ં
માખણ અને સાકર એક  કર  રોજ સવાર ખાવાથી ધા ટુ ુ  થાય છે. (૩) ચી ુ 
સાકર સાથે ખાવાથી ધા ટુ ુ  થાય છે. (૪) િશયાળાની ઋ માુ  ં સવાર ખ રનુ ે 
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ઘીમા ં સાતળં  ખાઈ તનીે  ઉપર એલચી, સાકર અને ક ચા નાખી ઉકાળે ં ુ ધૂ  
પીવાથી ઉ મ ધા ટુ ુ  થાય છે. (૫) રોજ સવાર ૨૦-૨૫ - માફક આવે તટલાે  
ણાૂ  ભ ડા ખાવાથી ધા ટુ ુ  થાય છે. (૬) કાૂ  રના કકડા તમે જ બદામ 
ગરમ પાણીમા ંપલાળ  રાખી ઉપરથી ફોતરા ંકાઢ , કવીનૂ ે, ખડ  સાકરની કૂ , 
એલચીની કૂ , કસર, ચારોળ , િપ તા ંઅને બળદાણા લઈ ખાડં , તે બ ુ ંગાયના 
ઘીમા ંઆઠ દવસ ભ જવી રાખ ુ.ં પછ  રોજ સવાર ૨૦ ામ ટ ુ ંએ િમ ણ 
ખાવાથી ીણ શ તવાળાની ધા ુ ૃ  થાય છે. (૭) બીલાના બીન ધ સાથ ે ેૂ

લવાથી ધા ટ થાય છે ેુ ુ . ધા િવકારુ  એક પા ુ ં ક ં ૫ ામ ઘી સાથે સવાર-

સાજં અઠવા ડયા ધીુ  ખાવાથી ધા િવકારુ  મટ છે. (ઠડં  ુ ંલાગે તો તમાે  ંચાર-

પાચં ટ પા ંમધ ઉમરે ં.ુ) ધા ાવુ   ઠનાૂં  ઉકાળામા ંહળદર અને ગોળ નાખી 

પીવાથી ધા ાવુ  મટ છે. પશાબમાે  ંજતી ધા  ુપણ બધં થાય છે.  

ન સકતાું  ૧ ભાગ માલકાગનીં  તલે, ૨ ભાગ ઘી અને ૪ ભાગ મધ િમ  કર  

દરરોજ સવાર-સાજં બ બે ચમચા િનયિમત છ માસ ધીુ  લવાથીે  ષોનીુ  
ન સકતાું -સભોગનીં  અસમથતા રૂ  થાય છે. જ રત જબુ  યોગ લબાવીં  શકાય, 
એનાથી કોઈ કસાનુ  નથી.   

નબળાઈ  ખ રુ  ખાઈ ઉપર ઘી મળવે ે ં ુ ધૂ  પીવાથી ઘા વાગવાથી ક ઘામાથીં  

કળુ  લોહ  વહ  જવાથી- લોહ  ઘટવાને લીધે આવલીે  નબળાઈ રૂ  થાય છે. 
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નસકોરા ં બોલવા-ંSnor i ng (૧) સામા ય અને ન વા માણમા ં

નસકોરા ંબોલતા ંહોય તો પણ તનેે ખરાબ ઘની િનશાની સમ  ઉપાયો કરવા 
જોઈએ. ળતાૂ  હોય તો શર ર ુ ંવજન ઘટાડ ુ ંજોઈએ. થાક ને ઘ સાર  આવે 
તવોે  યાયામ કરવો. ઘની ગોળ  કદ  ન લવીે . સાં  હળ ુ ંઅને ઓ  ંભોજન 
લે ં.ુ  ચ ા ન તાૂ  ંપડખે ૂ ં.ુ ઓશી ુ ં પથાર થી લગભગ ૪થી ૫ ચ ુ ંરાખ ુ.ં 
નસકોરા ંએ સન યામા ંથતી અડચણ છે અને ગભીં ર છે. (૨) દવસમા ંચાર-પાચં 
વખત કોગળા કર  મ  વ છ રાખ ુ,ં નાક પણ દરથી વ છ રાખ ુ,ં હમશાં ે  ં
પડખાભરે ૂ ં,ુ સીધા ક ધા ન હ, તો નસકોરા ંબોલવાની ટવમા ંફાયદો થાય છે.   

નસકોર   (૧)  દરરોજ સવાર અડધી વાટ  ટ ુ ંકોપ ું ચાવી ચાવીને ખાતા 

રહ ુ.ં િનયિમત આ ર તે કોપ ું ખાતા રહવાથી લાબાં  ગાળે નસકોર  ટવાની 
ફ રયાદ રૂ  થાય છે. (૨) નસકોર   ટ  હોય તો દાડમના રસના ંનાકમા ં ટ પા ં
કવાૂ .ં (૩) નસકોર   ટ યાર ગોટલીનો રસ નાકમા ં કવોૂ . (૪) દાડમના ં લ અને 
લીલી ધરોને પ થર પર દં , લસોટ  થો ુ  ંપાણી કૂ  વ થી દબાવી ણ-ચાર 
ટ પા ંનાકમા ં કવાથીૂ  થોડ  વારમા ંજ નસકોર  બધં થાય છે. (૫) આમળાના ણનૂ ે 
ધમાૂ  ં કાલવી ડ  થપલીે  કર  રા ે તીૂ  વખતે મગજના ભાગ પર માથા પર 
બાધીં  રાખવામા ંઆવે તો વારવાં ર ટતી નસકોર  બધં થાય છે. (૬) બાની 
ગોટલીના રસ ુ ંન ય લવાે થી (તને ે નાક વડ ઘવાથીૂં ) નાકમાથંી પડ ુ ંલોહ  બધં 
થાય છે. (૭) ખટમીઠા દાડમના ૧૦૦ ામ રસમા ં ૨૦ ામ સાકર મળવીે  રોજ 
બપોર પીવાથી ગરમીના દવસોમા ંનસકોર  ટતી હોય તો તે બધં થાય છે. (૮) 
ગાયના ઘીના ં ટ પા ં નાકમા ં પાડવાથી નસકોર  મટ છે. (૯) તાળવા ઉપર ઠડાં  
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પાણીની ધાર કરવાથી નસકોર  મટ છે. (૧૦) દહ મા ંમર  અને નોૂ  ગોળ નાખી 
પીવાથી નાકમાથીં  પડ ુ ંલોહ  બધં થાય છે. (૧૧) વડની છાલ, ણાૂ  ંપાન ક ણીૂ  
પળોનોુ ં  ઉકાળો પીવાથી નસકોર મા ં ફાયદો થાય છે. (૧૨) ઘ ના લોટમા ંસાકર 
અને ૂધ મળવીે  પીવાથી નાકમાથીં  નીકળ ુ ં લોહ  બધં થાય છે. (૧૩) કાયમ 
નસકોર  ટતી હોય તો દરરોજ સવાર-સાજં એક કપ ધમાૂ  ંએક ચમચો ઘી નાખી 
િનયિમત પીવાથી લાભ થાય છે. (૧૪) દરરોજ એક કપ ધમાૂ  ંએક ચમચો દહ  
મળવીે  િનયિમત પીવાથી નસકોર  ટવાની ફ રયાદ રૂ  થાય છે. (૧૫) દાડમના 
દાણાનો રસ દવસમા ંચારપાચં વાર સાકર નાખી પીવાથી નસકોર  ટવા ુ ંમટ છે. 
(૧૬) અર સીના પાનના ટ પા નાકમા કવાથી નસકોર  લોહ  અટક છૂ ં ં ં ં ૂ ં ેુ . (૧૭) 
બાની ગોટલીના રસનો નાસ લવાથીે  નાકમાથીં  લોહ  પડ ુ ંબધં થાય છે. 

નળબધં વા  ુ (૧) નાગરવલનાે  ંપાન અને સરગવાની છાલ એક  કર  રસ 

કાઢ  ણ દવસ પીવાથી નળ યા હોય(મોટા તરડામા ંવા  ુભરાયો હોય) તો 
તે મટ છે. (૨) સરગવાની છાલનો રસ ૧ ામ, આ નોુ  રસ ૧/૨ ામ અને મધ ૫ 
ામ એક  કર  સાત દવસ પીવાથી નળબધં વા  ુમટ છે. 

નાકના રોગો નાકમા ંફોડલી, નાકની કતાુ , નાકની આ તા ક નાક ુ ંબી ુ  ં

કોઈ પણ દદ હોય તો થોડા દવસ ઉપવાસ કરવાથી દદ નાશ પામે છે. નાક સબધીં ં  
ગભીરં  મોટ  બીમાર  માટ આ સલાહ નથી પણ નાની અટપટ  તકલીફ માટ આ 
સલાહ છે. નાક બધં થઈ જ ુ ં (૧) મર  ક અજમો નાખી ગરમ કર ં ુતલે નાકમા ં

નાખવાથી, ઘવાથીૂં  ક નાક ચોળવાથી બધં થઈ જ ુ ંનાક લૂે છે. (૨) ક રુ, 
નવસાર અને ચણા ભગાે  ંકર  અિત બાર ક પાઉડર બનાવી કાચની શીશીમા ંબધં 
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કર  રાખી કૂ ં.ુ નાક બધં થઈ મા ુ ં ઃખુ ુ ંહોય તો જ ર જબુ  દવસમા ંઆઠ-દસ 
વખત શીશી બૂ હલાવી ખોલીને ડા ાસ લઈ ઘંૂ ં.ુ (૩) નીલગ રના ંટ પા ં
માલમા ંનાખી ઘતાૂં  ંરહવાથી બધં થઈ ગયે ં ુનાક લીૂ  ય છે. નાના 
બાળક ુ ં નાક બધં થઈ ગ ુ ં હોય તો નીલગ રના ં ટ પા ં નાખલે  માલ 
બાળકના કોલરમા ં ભરવીે  દવો. નાકમાથીં  લોહ   ગળુ ં  કચર  તનોે  રસ 
ઘાડવાથીું  અથવા નાકમા ંતનાે  ંટ પા ંપાડવાથી નાકમાથીં  પડ ુ ંલોહ  બધં થાય 

છે. 

ના ભ ખસી ય (પ ટે ુ  પડ) (૧) દદ ને ચ ો વડાવીુ  ના ભની ચાર બા ુ 

કાુ  ંઆમળાનોં  લોટ આ નોુ  રસ મળવીે  બાધંી દવો. બે કલાક ચ ો વડાવીુ  
રાખવો. દવસમા ંબે વાર આ માણે કર ુ ંઅને મગની દાળની ખીચડ  િસવાય ક ુ ં
ન આપ ુ.ં દવસમા ંએકવાર આ નોુ  રસ આપવો. (૨) મોગરાના પાદડાનો રસ ં
ધમા મળવી પીવાથી િપચોટ  ખસવાથી બ ઝાડા થઈ ગયા હોય તો ત મટ છૂ ં ે ૂ ે ે.  

ના રૂ  લસણ, ખાડં અને િસધવ સરખા ભાગે મળવીે , ચાટણ કર , તમાે  ંબમ ુ ં

થી વે ં ુઘી મળવીે  ચાટવાથી ના રૂ મટ છે. 

નીલમહે  એક ચમચી પીપળાના ળનીૂ  છાલનો કોૂ  એક લાસ પાણીમા ંનાખી 

ધીમે તાપે ઉકાળ ુ.ં યાર એક કપ ટ ુ ંપાણી બાક  રહ યાર ઠં ુ પાડ  ગાળ ને 
સવાર-સાજં તાજો બનાવીને પીવાથી નીલમહે મટ છે. નીલમહમાે  ં પશાબે  નીલ 
રગનોં  થાય છે.  
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ન મણે  મોિતયાનો ન મણે  કાઢ  ના યા પછ  એની કોથળ મા ંસીલીકોન લ 

કવામાૂ  ંઆવે છે. તે ખની ગરમીથી અ ળુ ૂ  આકાર લઈ લે છે અને રૂ  અને 
ન ક બનમાં ે  ંજોવામા ંમદદ પ થાય છે. આથી ચ માની જ ર પછ  રહતી નથી. 

પગની તકલીફ પગના વા ઢયા-ચીરા (૧) પગમા ંચીરા પડ ા હોય અને 

કમયે  મટતા ન હોય તો આ ચીરામા ંવડ ુ ં ધૂ  ભર ુ.ં (૨) શર રમા ંવા  ુવધવાથી 
અને તાનુ ે લઈને પગમા ંચીરા પડ છે. રાળ, ગળુ , િસધવ, ગે ુ, ગોળ, ઘી, મીણ 
અને મધ દરક ૧૦-૧૦ ામ લઈ ધીમા તાપે ઉકાળ ુ.ં ઠં ુ પડ  ેબરણીમા ંભર  લે ં.ુ 
સવાર અને રા ે ગરમ પાણીથી પગ ધોઈ આ મલમ લગાડ  પાટો બાધીં  દવો. 
પાણીમા ંક ક ચડમા ંચાલ ુ ંન હ. ટૂ પહર  રાખવા, વા નીુ  ૃ  કરનાર આહાર-
િવહારનો યાગ કરવો. ઉપવાસ, એકટાણા, ઉ ગરા કરવા ન હ. (૩) દવલમાે  ંકડવા 
લીમડાની લ બોળ  નીચોવી, બૂ હલાવી, એકરસ કર  ચોપડવાથી પગમા ંપડલા 
ચીરા ઝડપથી મટ છે. પગની કણી (૧) પગની કણીને કપાસી પણ કહ છે. પગમા ં
કણી વ યા પછ  ઘણી ાસદાયક બને છે. કણીને ગરમ પાણીથી બરાબર સાફ કર  
વ છ લડે વડ થોડ  કાપીને થોરના ધનાૂ  ં  ચારથી પાચં ટ પા ં ક બાવચીના 
તલનાે  ં ટ પા ં કૂ  પાટો બાધીં  દવો. ચાર દવસ ધુી આ પાટાને ખોલવો ન હ. 
ચોથા દવસે પાટો છોડ  ગરમ પાણી વડ સાફ કર  ફર  એ જ માણે બાધીં  દવો. 
દર ચોથા દવસે એક એવા સાત-આઠ પાટા બાધવાથીં  ધીમે ધીમે કણી ઉપર આવી 
બહાર નીકળ  જશે. (૨) ના ા પછ  પગની કણીની ચામડ  પોચી પડ  ય યાર 
નળયાથી, ઠ કરાથી, લાકડાના કડાૂ થી ક ટથી દસ-પદરં  િમિનટ હળવે-હળવે 
ઘસવાથી કણી મટ  ય છે.  
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પગની એડ નો ઃખાવોુ  (૧) ગરમ પાણીમા ંએક-બે ચમચી નમક અથવા બોર ક 
પાઉડર નાખી તમાે  ં પગની એડ  સવાર-સાજં રાખી કવીૂ . અ◌ા પાણીમા ં પગ 
રા યા પછ  બનેં પગના અ◌ાગલા પ નાં  ંઅ◌ા◌ંગળા ંપર શર ર ુ ંબ ુ ંવજન કૂ  
એડ નો ભાગ ધરતીથી નીચો રાખીને ચાલવાની ટ સે  કરવી. પગની એડ નો 
ઃખાવોુ  રૂ  કરવાનો આ ખાતર  વકનોૂ  સચોટ ઉપાય છે. (૨) પગની એડ મા ંથતા 
ખાવાુ ુ ં કારણ વા છે. એ માટ નગોડના ંપાન બસો- ણસો ામ બરાબર ધોઈ 
નાના નાના કડાુ  કરવા. એને દોઢ લાસ પાણીમા ંઉકાળવા. પાણી બળ ને અડ ુ ં
થઈ ય યાર એક કપ તલ ુ ંતલે અને ૮-૧૦ લસણની પીસલીે  કળ  નાખવી. બ ુ ં
પાણી ઊડ  ય યા ં ધીુ  ઉકાળ ુ.ં તૈયાર થયલાે  તેલને કપડાથી ગાળ  બોટલમા ં
ભર  લે ં.ુ રા ે વાનાુ  સમયે સહજ ગરમ પાણીમા ંપગ બોળ  રાખવા. ૧૫-૨૦ 
િમિનટ બાદ કપડાથી પગ છૂ  પગની એડ  પર તલે ં ુહળવા હાથે મા લશ કર ુ.ં 
એકાદ માસ િનયિમત આ માણે કરવાથી ુ :ખાવો રૂ  થશે.  ---હ થકર, ૧-૧૫ 
ઍિ લ ૧૯૯૭. 

પગની એડ મા ંથતી પીડા વાતકટકં  નામના રોગમા ંએડ ુ ંલાં ં ુહાડ ુ ં અણીની 
મ વધે છે, આથી સહ  ન શકાય તવોે  ઃખાવોુ  થાય છે. એ માટ ઘી, તલે, મીઠાઈ 

સ ણં ૂ  બધં કરવા.ં રોજ રાતે ક પરો ઢયે એક ચમચી દવલમાે  ંજરાક શકલીે  મથીે ં ુ
ુ  ં ણૂ એક એક ચમચી પાણી સાથે લે ં.ુ સવાર અને સાં  એડ ને વ થી ઢાકં  

ગરમ કરલી રતીની પોટલીથી શકે  કરવો. આ ઉપચાર બ ણે  મ હના ધીુ  કરવો. 

પગમા ંથતી કળતર  (૧) ગળ નોુ ં  રસ ૫ ામ, ગાય ુ ંઘી ૫૦ ામ, મધ ૫ 
ામ અને આ નોુ  રસ ૫ ામ મળવીે  પીવાથી રા ે થાક લાગીને પગમા ંથતી 
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કળતર બધં થાય છે. (૨) મથીનીે  કાચી ભા  અથવા મથીનીે  ભા ુ ંશાક દરરોજ 
ખાવાથી પગમા ંથતી કળતર મટ છે.  

પગનો સોજો ગરમ પાણી પગ પર રડવાથી પગનો સોજો ઉતર છે.  

પડખા ુ ં ળૂ  ૦.૨ થી ૧ ામ શકલીે  હગ થોડા ગરમ પાણીમા ંમળવીે  ધીમે 

ધીમે પીવાથી પડખા ુ ં ળૂ, વરભદે, નીૂ  ઉધરસ, સળખમે , મળાવરોધ વગરમાે  ં
ફાયદો થાય છે.  

પથર   (૧) કાકડ ના ં બી અને ક તરનીૂ  હગાર વાટ  ચોખાના ઓસામણમા ં

લવાથીે  પથર  નીકળ  ય છે. (૨) કોળાનો રસ હગ અને જવખાર મળવીે  પીવો 
પથર  પર ણકારુ  છે. (૩) પાલખના પાનનો રસ અથવા વાથ લવાથીે  પથર  
ઓગળ  ય છે, અને ૂ ૃ  થઈને પથર ના કણ બહાર નીકળ  ય છે.  (૪) 
ળાૂ ના પાનના રસમા ંપોટ યમ નાઇ ટ નાખી પીવાથી પથર  મટ છે. (૨) ળાનાૂ  ં
૪૦ ામ બીને ૨૫૦ િમ.લ. પાણીમા ંઉકાળ  અ  ુપાણી બાક  રહ યાર પીવાથી 
પથર  મટ છે. (૫) લ નાુ  રસમા ં િસધવ મળવીે  કટલાક દવસ ધીુ  િનયિમત 
પીવાથી પથર  ઓગળ  ય છે. (૬) વગણ ં ુશાક ખાવાથી પશાબનીે  ટ થઈ 
શ આતની નાની પથર  ઓગળ  ય છે. (૭) સકરટટ  ક ચીભડાના ંબીની મ જને 
પાણીમા ંપીસી, ગાળ ને પીવાથી પથર  મટ છે. (૮) હળદર અને નોૂ  ગોળ છાસમા ં
મળવીે  પીવાથી પથર મા ંફાયદો થાય છે. (૯) ૧ ચમચી અ ગધાં  પાઉડર તા  
મોળ  છાસ સાથે િનયિમત સવાર, બપોર, સાજં લવોે . અ ગધાનાં  ં કવલાૂ ે  ં ળયાૂ  ં
એ જ નામે બ રમા ંઆખા ંતમજે  પાઉડરના પે મળે છે. (૧૦) સરગવાના ળનોૂ  
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કાઢો કર  પીવાથી પથર  ટૂ છે. (૧૧) ગોખ ુ ુ ં ણૂ મધમા ંપીવાથી પથર  ઓગળ  
ય છે. (૧૨) પથર  અને સો મા ંજવ ફાયદો કર છે. આશર ૧૦૦ ામ જવને 

અધકચરા ખાડં , બે લાસ ટલા પાણીમા ં ચાર પાચં ઊભરા આવે યા ં ધીુ  
ઊકાળ ુ.ં ઠં ુ પડ યાર એને ગાળ ને પી જ ુ.ં એને બાલ  વૉટર કહ છે. આ બાલ  
વૉટર સવાર-સાજં તા ુ  ંબનાવીને પીવાથી થોડા દવસમા ં ૂ્  માગની પથર મા ં
રાહત થાય છે. ાવરોધૂ , કષૂ , દાહૂ  અને માૂ  ંથતો ર ત ાવ મટ છે. 
ષાૃ , ઉલટ , ઝાડા, ગસૅ  વગરમાે  ંફાયદો થાય છે. (૧૩) દરરોજ સવાર નરણા કોઠ 
૧૦-૧૨ કા ુ ચાવીને ખાવાથી પથર  મટ છે. અ ય ચ ક સાની સાથે સહાયક ચ ક સા 
તર ક પણ આ કર  શકાય. (૧૪) બીજોરા લ નોુ  રસ િસધવ મળવીે  દવસમા ં
ચારક વખત પીવાથી પથર  ટ નૂ ે બહાર નીકળ  આવે છે. આ રસ થો ુ  ંપાણી 
ઉમર ને ે પણ લઈ શકાય. (૧૫) નાના અને મોટા ંબનેં તના ંગોખ ું, પાષાણભદે, 
સાગના ંબીજ, કાકડ ની મ જ, સાટોડ ◌ાન ં ળૂ, ભ યર ગણીના ં ળૂ અને ગળો દરક 
સો-સો ામ અધકચરા ંખાડં , તમાથીે ં  બે ચમચી કોૂ  બે લાસ પાણીમા ંએક કપ 
બાક  રહ યા ં ધીુ  ઉકાળ , ગાળ ને ઠં ુ કર  પીવાથી માગનીૂ  પથર  તમે જ 

માગૂ  અને ક ડનીના રોગો મટ છે. (૧૬) સરગવો, ગોખ ું, કાકડ  અને ચીભડાના ં
બીજ સો-સો ામ, તથા ભ યર ગણી, જવ, સાટોડ  શરડ નાે  ં ળૂ અને ધરોના ં ળૂ 
પચાસ-પચાસ ામ એક સાથે ખાડં  સવાર અને રા ે ચાર કપ પાણીમા ંએક ચમચી 
◌ૃ◌્ણૂ  નાખી ઉકાળ  એક કપ ટ ુ ંબાક  રહ યાર ઉતાર  સહજ ગરમ હોય યાર 

ધીમે ધીમે પી જ ુ.ં આ ઉકાળો દરરોજ તાજો બનાવી િનયિમત ર તે ણ-ચાર 
મ હના પીવાથી વટાણાના દાણા વડ  પથર  પણ ધીમે ધીમે ઓગળ  ખસીને 

માગનીૂ  બહાર ફકાઈ ય છે. માગનાૂ  બી  ઘણા રોગોમા ંપણ આ ઉકાળો 
ફાયદાકારક છે. એમા ંજ ર  પર  પાળવી પણ બૂ અગ યની છે. દોઢ-બે મ હના 
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બાદ નવા ંઔષધો લાવી ફર થી ઉપરો ત િમ ણ બનાવી લે ં.ુ (૧૭) ં ડાની ુ ં
દરની છાલ તથા એના ઠ ળયા  ણ ુ ં ૂ ૫-૫ ામ દવસમા ણ વાં ર પાણી સાથ ે

લવાથી પથર  ટ  ય છે ૂ ે. (૧૮) એખરાના ળનો ઉકાળો પીવાથી પશાબની ૂ ે
પથર  ટ છૂ ે. (૧૯) ના ળયરનાે  પાણીમા ંલ નોુ  રસ મળવીે  રોજ સવાર પીવાથી 
પથર  રૂ  થઈ ય છે. (૨૦) લીમડાની તરછાલનો ઉકાળો દવસમા ં ણ વખત 
િનયિમત પીવાથી ક ડનીની પથર ુ ં દદ નરમ પડ છે. (૨૧) વરણાની છાલ, 
પષાણભદે, ઠ અન ગોખ  સમાન ભાગ ખાડ  એક ચમચી કાનો ઉકાળો બનાવી ૂં ે ં ે ં ૂુ
જવખાર મળવી સવારે -સાજ પીવાથી પથર  અન શકરા મટ છં ે ૂ ે.  

પરસવોે  વ  ુ પડતો (૧) શર ર વ  ુ પડતો પરસવોે  થતો હોય તો 

નાગકસર(નાના નાના ગોળ દાડ વાળાં  દાણા)નો પાઉડર બનાવી દરરોજ એક એક 
ચમચી પાણી સાથે લવાથીે  લાબાં  ગાળે લાભ થાય છે. (૨) બ રમા ંમળ ુ ંરસોત 
દરરોજ સવાર-સાજં ૫-૫ ામ ટ ુ ંપાણી સાથે લવાથીે  વ  ુપડતો પરસવોે  થતો 
હોય તે મટ છે (૩) બે લીટર પાણીમા ંબે ચમચા મી ુ ં અથવા સરકો નાખી ૧૦ 
િમિનટ ધીુ  હાથ બાડૂ  રાખવાથી હાથમા ં થતા પરસવાનીે  ફ રયાદ મટ છે. 
પરસવાનોે  અભાવ (૧) બૂ પ ર મ કરવા છતા ં પરસવોે  થતો ન હોય તો 
કડાના ◌ૂળનીૂ  છાલનો ૧-૧ ચમચી બાર ક પાઉડર સવાર-સાજં પાણી સાથે 

લવાથીે  પરસવોે  થવા લાગે છે. (૨) કાૂ  ંક બીનાું  ં લ ગરમ કર  ગરમ ગરમ જ 
પાણી સાથે ખાવાથી મને પરસવોે  બલ લુ  ન થતો હોય તમને ે એ તકલીફ મટ છે. 
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પરસવાનીે  ગધુ   (૧) ચણાનો લોટ પાણીમા ંમળવીે , શર ર ચોળ  નાન 

કરવાથી પરસવાનીે  ગધુ  રૂ  થાય છે. (૨) પરસવોે  ઓછો આવતો હોય, વાસ 
મારતો આવતો હોય, પરસવાનાે  પીળા ડાઘા કપડા ંપર રહ  જતા હોય તો વડના ં
પાકા ં પીળા ં પાદડાનોં ં  ઉકાળો કર  પીવો. (૩) આમલીના ક કાનાૂ  ં મ જ અને 
આમલીના ં લ પાણીમા ંવાટ ને શર ર ચોપડવાથી બૂ પરસવોે  વળતો હોય અને 
શર રમાથીં  ગધુ  નીકળતી હોય તો તે મટ છે. (૪) લીમડાના પાનના ઉકાળાથી 
દવસના ૩-૪ વાર બગલ સાફ કરતા રહવાથી પરસવાનીે  વાસ મટ છે.  

પાચન ( ઓુ  અ ણ-અપચો) (૧) આ ુનો રસ, લ નોુ  રસ અને મી ુ ં મળવીે  

સવાર-સાજં પીવાથી પાચન યા બળવાન બને છે. (૨) આમલી, ા , મી ુ ં, મર ુ,ં 
આ ુ  વગરે  નાખી બનાવલીે  ખ રનીુ  ચટણી ખાવાથી ખોરાક ુ ંપાચન થાય છે. (૩) 
થોડ  મા ામા ંરાઈ લવાથીે  આહાર ુ ંપાચન થાય છે, જઠરા ન દ ત થાય છે. 
(૪) પાક  સોપાર  ખાવાથી અ ુ ં પાચન થાય છે. (૫) વ રયાળ  શકે , તમાે  ંજ ર 
માણે મી ુ ં અને લ નોુ  રસ મળવીે  ભોજન કયા બાદ ખાવાથી ખુ ુ  થાય છે 

અને ખોરાક ુ ંપાચન થાય છે. (૬) લ નોુ  રસ એક ભાગ અને ખાડનીં  ચાસણી છ 
ભાગમા ંલિવગ અને મર ુ ં ણૂ નાખી શરબત કર  પીવાથી જઠરા ન દ ત થાય 
છે, ચુ  ઉ પ  થાય છે અને ખોરાક ુ ંપાચન થાય છે. (૭) ૫ ામ ધાણા પાણીમા ં
ઉકાળ  તમાે  ં ધૂ  અને ખાડં નાખી દરરોજ સવાર પીવાથી પાચન યા ધરુ  છે. (૮) 
પપૈ ુ ંખાવાથી પાચન યા ધરુ  છે. (૯) સફરજનને ગારામા ંશક ને ે ખાવાથી 
અિત બગડ  ગયલીે  પાચન યા ધરુ  છે. (૧૦) કોળાનો અવલહે  ( ઓુ  અ મુ ) 
ખાવાથી પાચનશ ત ધરુ  છે. (૧૧) તાજો દ નો, ખારક, મર , િસધવ, હગ, કાળ  
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ા  અને નીું  ચટણી બનાવી તમાે  ંલ નોુ  રસ નીચોવી ખાવાથી પાચનશ ત 
તજે થાય છે. (૧૨) આફરો, ઊબકા, ઉલટ , ખાટા ઓડકાર, વા ,ુ મોળ, પટમાે  ં કૂ, 
અપચો, પ યા વગરના ઝાડા વગરે  હોય તો ૧૦ ામ મથીે  અને ૧૦ ામ વાનુ ે 
અધકચરા ખાડં  થોડા શકે  જ યા પછ  અડધીથી એક ચમચી બૂ જ ચાવીને 
સવાર-સાજં ખાવાથી રાહત થાય છે. (૧૩) મધ, દવલ અન આ નો ે ે ુ રસ મળવી ે
દશક ામ રોજ સવાર એક અઠવા ડ  સવન કરવાથી અપચો મટ છે ં ે ેુ .   

પાયો રયા  (૧) દાતં ખતાુ  હોય, દાતમાં  ં િમૃ  થયા હોય, દાતં હાલતા હોય, 

પઢાે  ંપાક  ગયા ંહોય ક સડ  ગયા ંહોય, તમાથીે ં  પ ું નીકળ ુ ંહોય, મ  ગધાં ં ુહોય, 
પાયો રયા નામનો રોગ થયો હોય તો ભ યર ગણીના બીનો યોગ કરવો. (૨) 
સરસવના તલમાે  ંનમક ક િસધવ ભળવીે  દવસમા ંચાર-પાચં વાર દર બે કલાકને 
તર મજનં  કર ુ.ં મજનં  બાદ સાદા પાણીથી કોગળા કરવા. આ યોગ એટલો 

બધો અસરકારક છે ક થોડા જ દવસોમા ં દાતં મજ તૂ થાય છે અને પાયો રયા 
ના દૂ થઈ ય છે. (૩) કાચી કોબીજ બૂ ચાવી ચાવીને ખાવાથી પાયો રયા 
ના દૂ થાય છે. (૪) લીમડાના પાનની રાખમા ંકોલસાનો કોૂ  તથા ક રુ મળવીે  
રોજ રા ે પઢાે  પર લગાવીને વાથીૂ  પાયો રયામા ંલાભ થાય છે. (૫) દાતં ઃખતાૂ  
હોય, હાલતા હોય, પઢામાથીે ં  પ ુ નીકળ ુ ંહોય- એટલે ક પાયો રયા થયો હોય તો 
વડ ુ ંદાતણ કર ુ.ં વડના દાતણનો ચોૂ  કર  દાતં અને પઢાે  ઉપર બૂ ઘસ ુ.ં 
લાબોં  સમય વડ ુ ંદાતંણ ચા યા કર ુ.ં આવી થિતમા ંવડવાઈ ુ ંદાતણ પણ બૂ 
ચાવીને કર ુ ંતથા પેઢા ઉપર ઘસ ુ.ં વડની છાલ, તનાે  ંપાન ક વડવાઈનો ઉકાળો 
કર  મ મા ંભર  રાખવો.   
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પા ક સન િવશેષ માણમા ંશાર રક મ કરવાથી, વ  ુપડતી કસરત કરવાથી, 

કઈકં  આઘાત લાગવાથી, ઢૂ માર લાગવાથી, ઉ ગરાથી, ઉપવાસથી, અિત 
મૈ નથીુ , ધા ઓનાુ  યથી તથા મળા દના વગોને ે રોકવાથી સમ  શર રની 
નાડ ઓમા ંફરતો વા  ુ િવ તૃ  થઈ શર રમા ંકપનં - રુ  પદાે  કર છે. સવ થમ 
દદ ને આમદોષ રૂ  કરવા એક-બે ઉપવાસ કરાવવા. યાર બાદ લ  ુપોષક આહાર 
પર એક બે સ તાહ રાખવો. આ માટ બે ચ ક સા છે-ઔષધ અને પચકમં . ઔષધ : 
મહારા ના દ વાથ ૨૦ MC  સાથે ુ  એર ડં  ુ ૧૦ ામ રોજ સવાર આપ ુ.ં (૨) 
હતૃ  વાત ચતામણી રસ ૧ ગોળ , એકાગિવં ર રસ ૨ ગોળ , ખજનીકારં  રસ ૨ 

ગોળ  વાટ  મધ સાથે સવાર-સાજં આપવી. (૩) યોદશાગં ગળુ  ૨ ગોળ  ણ 
વખત કોુ  કર ને પાણી સાથે (૪) એરડવ ટં  હ રતક  ૩ ામ રોજ રા ે તીુ  વખતે. 
પચકમં  : દદ ને રોજ સવાર આખા શર ર િન ડંુ  તલે ક બલા તલને ે ગરમ કર  
એક કલાક માલીશ કર ુ.ં યાર બાદ નગોડના પાનનો બાફ આખા શર ર આપવો.  -
--- બોધ રુ  ડ  ગો વામી. 

પા રોગં ુ   (૧) લોઢાની કડાઈમા ં કાળા ં મર  નાખી ઉકાળે ં ુ ધૂ  પીવાથી 

પા રોગમાં ંુ  લાભ થાય છે. આ યોગ હમો લોબીનની ઉણપ રૂ  કર છે. (૨) તા ં 
મળાનંો ૬૦ ામ રસ અને ૨૫ ામ મધ મળવીે  પીવાથી પા રોગમાં ંુ  લાભ થાય 

છે. (૩) લોખડની કડાઈમા બનાવલા શાક અન લોખડની વાટક થી છમકારલ દાળ ં ં ે ં ે ં
ખાવાથી પા રોગ થતો નથીં ુ .  
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પાસળ નોં  ુ :ખાવો દરરોજ ચાર-પાચં નગં નારગીં  દર ણ કલાક એક એ 

ર તે ખાવાથી પાસળ નોં  ુ :ખાવો મટ છે. બ રમા ંનારગીનોં  પાઉડર મળતો હોય તો 
તે પણ ૧-૧ ચમચો દવસમા ં૩-૪ વખત લઈ શકાય. નારગીં  છોલીને તડક અથવા 
છાયડં  કવીૂ  પાઉડર બનાવી શકાય. 

િપ  (૧) કોકમ, એલચી અને સાકરની ચટણી બનાવી ખાવાથી િપ  મટ છે.  (૨) 

કારલીના પાનનો રસ લવાથીે  ઊલટ  અથવા રચ થઈ િપ નો નાશ થાય છે. એનો 
ઉતાર ઘી અને ભાત છે. (૩) િપ મા ંદાડમ સા ું છે. એ દય માટ હતકાર  છે. 
દાડમનો રસ ઊલટ  બસાડે  છે. સગભાની ઊલટ  પણ મટાડ છે. દાડમ બૂ શીતળ 
છે. (૪) બીજ વગરની કાળ  ા  ૫૦ ામ અને હરડ ં ુ ણૂ ૧૦૦ ામને બૂ 
લસોટ  એક ચમચી ટલા અ◌ા િમ ણની મોટ  મોટ  ગોળ ઓ વાળ  લવીે . એક કપ 
પાણીમા ંએક ગોળ  ૨૦ થી ૨૫ િમિનટ પલાળ  રાખવી. પછ  તનેે પાણીમા ં બૂ 
મસળ  સવાર પી જ ુ.ં શર રમા ં ઉ પ  થયલાે  અનકે  િવકારો- કબ જયાત, ગસૅ , 
વર, મળની ગધુ , દયરોગ, લોહ ના િવકારો, વચાના રોગો, ઉધરસ, કમળો, 
અ ચુ , મહે  અને મદા નં  વા રોગોમા ંઉ મ પ રણામ અ◌ાપે છે. (૫) ૧ લીટર 
પાણીમા ં૧ થી ૧◌ા◌ા ચમચી કાુ ( નાૂ ) ધાણા નાખી ઉકાળ  ૧ ભાગ બાળ  ૩ ભાગ 
બાક  રહ યાર ઠાર , િનતાર  ગાળ  લો. અ◌ા પાણી એકદમ ઠં ુ બને છે. તથીે  તે 
િપ દોષ ક ગરમીથી િપડાતા ક િપ ની તાસીરવાળા લોકોને માફક અ◌ાવે છે. 
અ◌ા ુ ં પાણી ગરમી-િપ નો તાવ, દાહ-બળતરા, િપ ની ઉલટ , ખાટા ઓડકાર, 
અ લિપ , હોજર ના ંચાદાં ,ં લોહ  ઝતાૂ  ક દાહ-સો વાળા હરસ, ન દાહે , નસકોર  
ટવી, ર ત ાવ, મરડો, ગરમીના પીળા પાતળા ઝાડા, ગરમીનો કોૂ  દમ, બૂ 
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વ  ુપડતી તરસ વા ંદદ મા ંલાભ દ છે. વ  ુલાભ માટ અ◌ા પાણીમા ંસાકર 
નાખીને પી ુ.ં  લોકો કફ -માદક ચીજોના યસનથી શર રને િવષમય બનાવે છે 
તમને ે માટ પણ આ ુ ંજળ િવષનાશક હોઈ લાભ દ છે (૬) કોઠાના ંપાનની ચટણી 
બનાવી િપ ના ં ઢ મણા ં પર લગાડવાથી અ◌ારામ થાય છે. (૭) અ◌ામલી 
િપ શામક તથા િવરચક છે. ઉનાળામા ં િપ શમન માટ અ◌ામલીના પાણીમા ંગોળ 
મળવીે  પીવાથી લાભ થાય છે. અ◌ામલીથી દ ત પણ સાફ અ◌ાવે છે. (૮) ટામટાનાે  
રસ ક પમાૂ  ંસાકર મળવીે  પીવાથી િપ જ ય િવકારો મટ છે. (૯) અળવીના ં ણાૂ  ં
પાનનો રસ નીું  કૂ  મળવીે  આપવાથી િપ કોપ મટ છે. (૧૦) આમલીને 
તનાથીે  બમણા પાણીમા ંચાર કલાક ભ જવી રાખી, ગાળ , ઉકાળ , અ  ુપાણી બાક  
રહ યાર ઉતાર , તમાે  ંબમણી સાકરની ચાસણી મળવીે , શરબત બનાવી ૨૦થી ૫૦ 
ામ ટ ુ ં રા ે પીવાથી િપ કોપ મટ છે. (૧૧) ચી નુ ે આખી રાત માખણમા ં

પલાળ  રાખી સવાર ખાવાથી િપ કોપ શાતં થાય છે. (૧૨) તા  દાડમના 
દાણાનો રસ કાઢ  ખડ  સાકર નાખી પીવાથી ગમે તે કારનો િપ કોપ શાતં થાય 
છે. (૧૩) પાકા ંકળા ંઅને ઘી ખાવાથી િપ રોગ મટ છે. (૧૪) મફળના ંબી પીસી 
પાણી સાથે મળવીે  ખાડં નાખી પીવાથી િપ િવકાર મટ છે. (૧૫) ં ડ નીુ  છાલનો 
રસ ૂધમા ંમળવીે  પીવાથી ઊલટ  થઈ િપ િવકાર મટ છે. (૧૬) આમળાનો રસ 
પીવાથી િપ ના રોગો મટ છે. (૧૭) ધપાકૂ , ખીર, માવાની બનાવટો, ગ યા 
પદાથ , માલ ડાૂ , પડા, ઘીની વાનગીઓ યો ય માણમા ંલવાથીે  િપ ુ ંશમન 
થાય છે. 

પીઠનો ઃખાવોુ  (૧) તલ વાટલા ૨૦ ામ, ગોળ ૮૦ ામ અને ઠંૂ ૩ ામ 

ધમાૂ  ં દવસમા ંબે વાર લવાથીે  પીઠનો ઃખાવોુ  ણ દવસમા ંગાયબ થઈ ય છે. 
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(૨) તલના તલમાે  ં ઠંૂ ં ુ ણૂ નાખી ગરમ કર  મા લશ કરવાથી પીઠનો ઃખાવોુ  
મટ છે. 

પીનસ (સળખમે ) દ નાના રસના ંટ પા ંનાકમા ંપાડવાથી પીનસમા ંફાયદો 

થાય છે.  

પી ળયો (૧) કળાની છાલને થોડ  હટાવી એમા ંએક ચણા ટલો પલાળલોે  નોૂ  

લગાવી આખી રાત ઝાકળમા ં કૂ ં.ુ સવાર એ કળા ં ુસવને  કરવાથી પી ળયામા ં
લાભ થાય છે. (૨) કડાના ૧ ામ ળનૂ ે મધ સાથે ખાવાથી અથવા ચોખાના 
ધોવાણમા ંઘસીને નાકમા ંતનાે  ંટ પા ંનાખવાથી પી ળયામા ંલાભ થાય છે. (૩) પાચં 
ામ સાકર અને પાચં ામ રોખારુ  લ નાુ  રસમા ંલવાથીે  મા  છ દવસમા ં

પી ળયામા ંલાભ થાય છે. સાથે ગળોનો ઉકાળો પીવો જોઈએ. (૪) આમળા,ં ઠંૂ, 
મર , પીપર, હળદર અને ઉ મ લોહભ મ બધાનેં સરખી મા ામા ંલઈ િમ ણ કરો. 
દોઢ ામ ટ ુ ં ણૂ દવસમા ં ણ વાર મધ સાથે લવાથીે  પી ળયાનો ઉ  મલોુ  
પણ ૩ થી ૭ દવસમા ં શાતં થઈ ય છે. પી ળયામા ંપ ય- મા  ચણા જ 
ખાવા. શરડે  છોલી કડાૂ  ઝાકળમા ંરાખી સવાર ખાવાથી લાભ થાય છે. 

ષ વુ ુ   (૧) ધોળ  ગળ નોુ ં  રસ, મધ, આ નોુ  રસ અને ઘી ૧૦-૧૦ ામ લઈ, 

એક  કર  ૨૧ દવસ ધીુ  રોજ સવાર પીવાથી ષ વુ ુ  ા ત થાય છે. (૨) ૧ ભાગ 
મધ, ૨ ભાગ ગળ નોુ ં  રસ અને દોઢ ભાગ આ નોુ  રસ સવાર-સાજં િનયિમત 
લવાથીે  ષ વુ ુ  ા ત થાય છે. રસ ુ ં લુ  માણ જ ર જબુ  ન  કર ુ.ં  
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પટનાે  રોગો  (૧) નાની એલચીનો પાઉડર ધૂ  ક પાણીમા ંઉકાળ  સવાર-સાજં 

ફાૂં ં- ફાૂ ં પીવાથી કબ જયાત, અપચો, ગસૅ , એિસડ ટ  વગરે  પટનાે  તમામ રોગો 
મટ છે. (૨) કબ જયાત, અપચો, ગસૅ  બલ, મરડો વગરે  પટનીે  કોઈપણ તકલીફમા ં
દરરોજ ઓછામા ંઓ  ં૨૫૦ ામ પપૈયા ુ ંસવને  કરવાથી રોગ તુ  થવાય છે. (૩) 
દ નાના તા  રસ ુ ંમધ સાથે સવને  કરવાથી તરડાનીં  ખરાબી અને પટનાે  ંદદ  
મટ છે. (૪)  તજ લવાથીે  પટનીે  કંૂ મટ છે. (૫)  છાસમા ંજવનો લોટ અને 
જવખાર િમ  કર , ગરમ કર ને ઠડોં  પડ ા પછ  લપે કરવાથી પટનીે  પીડા મટ છે. 
(૬) ૫ ામ દ નાનો રસ, ૫ ામ આ નોુ  રસ અને ૧ ામ િસધવ મળવીે  
પીવાથી પટે ં ુ ળૂ મટ છે. પટે લી ગયે ં ુ(૧) પટે લી ગ ુ ંહોય, શર ર ળૂ 
જણા ુ ંહોય તો ૧-૧ ચમચી લ ડ પીપર ુ ં ણૂ સવાર-સાજં ડ  છાસ સાથે લે ં.ુ 
ધીમે ધીમે ફરક પડશે. (૨)  ૨૫૦ ામ ઉકળતા પાણીમા ં ૧ ામ લિવગ ુ ં ણૂ 
નાખી ગરમ ગરમ પાણી દવસમા ં ણકે  વખત પીવાથી ધીમે ધીમે લી ગયલાે  
પટનોે  ઘરાવોે  ઘટ છે. પટનોે  ગસૅ  (૧) લિવગ પાણીમા ં ઉકાળ  આઠમા ભાગ ુ ં
પાણી બાક  રહ યાર ગાળ  પીવાથી અ નમાં , પટનોે  ગસૅ , પટનીે  કંૂ, અ ણ 
અને કૉલરામાે  ંફાયદો થાય છે. (૨) લ નાુ  રસમા ંવ રયાળ  પલાળ  ધીમે ધીમે 
ચાવીને િનયિમત ખાવાથી જ યા બાદ પટે ભાર થવાની ફ રયાદ મટ છે. પટનીે  

ગરમી  પટનીે  ગરમી હોય અને તને ે લીધે પાચનતં  પણ બારાબર કામ કર ુ ંન 
હોય તો ૧ લાસ પાણીમા ં૧ ચમચી લાબજળુ  નાખી હલાવીને દવસમા ંબે વાર 
પીવાથી પટનીે  ગરમી સ ળૂ  ન ટ થાય છે.   
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પટનોે  ુ :ખાવો  (૧) ૫-૫ ામ આ ુ  અને દ નાના રસમા ં૧ ામ િસધવ 

નાખી પીવાથી પટે ં ુ ળૂ મટ છે. (૨) ૫૦૦ ામ પાકા ં ં  ુલઈ તનોે  રસ કાઢવો. 
એને કપડાથી ગાળ  છ ા ભાગે બાર ક વાટ ં ુ િસધવ મળવે ં.ુ એને શીશીમા ંભર  
મજ તૂ ચૂ માર  એક અઠવા ડયા ધીુ  રાખી કાવાથીૂ  ં ુ વ તૈયાર થાય છે. 
ં ુ વ ૫૦-૬૦ ામ દવસમા ં ણ વાર પીવાથી ઉદર ળૂ મટ છે. (૩) જો િપ  

વગરનો પટનોે  ઃખાવોુ  હોય તો રાઈ ુ ં ણૂ નાની પા ચમચી અને એક ચમચી 
સાકર ુ ં ણૂ િમ  કર  લવાથીે  વા ુ ુ ંશમન થતા ંઉદર ળૂ મટ છે. (૪) લસણ, 
ખાડં અને િસધવ સરખા ભાગે મળવીે , ચાટણ કર , તમાે  ંબમ ુ ંથી વે ં ુઘી મળવીે  
ચાટવાથી ઉદર ળૂ મટ છે. (૫) અજમો અને મી ુ ં વાટ  તનીે  ફાક  લવાથીે  પટે ં ુ
ળૂ મટ છે. (૬) અજમો ફાક  ઉપર ગરમ પાણી પીવાથી પટનીે  પીડા ( ૂકં), મોળ, 

અ ણ અને નળબધં વા  ુમટ છે. (૭) આ ુ  અને લ નાુ  રસમા ં૧ ામ મર ુ ં
ણૂ નાખી પીવાથી ઉદર ળૂ મટ છે. (૮) એલચી ુ ં ણૂ .૭ ામથી ૧ ામ અને 

શકલીે  હગ .૧૬ ામ લ નાુ  થોડા રસમા ંમળવીે  લવાથીે  ઉદર ળૂ મટ છે. (૯) 
તજ ુ ંતલે અથવા તજનો અક લવાે થી ઉદર ળૂ મટ છે. (૧૦) બે ચમચી લ નોુ  
રસ અને એક ચમચી આ નાુ  રસમા ંથોડ  સાકર નાખી પીવાથી ગમે તે તનો 
ુ :ખાવો મટ છે. (૧૧) રાઈને તલવાળે  કર  ગળવાથી પટમાે  ંઆવતી કંૂ મટ છે. 

(૨) ૩ ામ રાઈ ુ ં ણૂ પાણી સાથે ગળવાથી પટનીે  કંૂ અને અ ણ મટ છે. (૧૨) 
લ નાુ  રસમા ં૧/૨ થી ૧ ામ પાપડખાર નાખી લવાથીે  પટનીે  પીડા મટ છે. (૧૩) 
આ ુનો રસ, લ નોુ  રસ અને મી ુ ં મળવીે  સવાર-સાજં પીવાથી અપચાજ ય ક 
વાત- મજ યુ  ળૂ મટ છે. (૧૪) લિવગના તલનાે  ંબે- ણ ટ પા ંખાડં ક પતાસામા ં
લવાથીે  પટનોે  ઃખાવોુ  મટ છે. (૧૫) હગ, છ કણી ક સચળં  નાખી ગરમ કર ં ુતલે 
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પટે પર ચોળવાથી અને શકે  કરવાથી પટમાે  ં ઃખુ ુ ંહોય તો મટ છે. (૧૬) લ નીુ  
બે ફાડ કર  મી ુ ં, મર  અને ુ છાટં  ગરમ કર  સવાથીૂ  પટનોે  ઃખાવોુ  મટ છે. 
(૧૭) પીસલીે  ઠંૂ, િસધવ અને થોડ  હ ગ પાણીમા ંમળવીે  લવાથીે  કબ જયાત અને 
અપચા ુ ં િનરાકરણ થવાથી ઉદર લૂ પણ નાશ પામે છે. (૧૮) પટે ઉપર તમે જ 
ના ભ અને એની અ◌ાસપાસ હગનો લપે કરવાથી અને બાજર ના દાણા ટલી હગ 
ખાવાથી વા િવકારુ  ન ટ થઈ ય છે. (૧૯) ણ ામ કોથમીર, રા હગ, કાળા 
મર  અને િસધવ તમામને િમ સ કર  પયે બનાવી સવને  કરવાથી પટેના દદમા ં
તા કા લક અ◌ારામ મળે છે. (૨૦) ખાવાનો સોડા પાણી સાથ ફાકવાથી ખાટા ે
ઓડકાર સાથ પટનો ઃખાવો મટ છે ે ેુ . (૨૧) પટના  ભાગમા ક આવતી હોય તના ે ં ૂં ે
પર ગરમ પાણીની થલી વડ શક કરવાથી ફાયદો થાય છે ે ે. (૨૨) કડાના પાનન ે
ગરમ કર  પટ પર બાધવાથી પટનો ઃખાવો મટ છે ં ે ેુ . પેટમા ંગયલે વાળ - લાબાં  

સમય ધીુ  ં  ુખાતા રહવાથી પટમાે  ંગયલે વાળ ક લોખડં ગળ  ય છે. પટમાે  ં
બળતરા  તા ં ક કાૂ  ંકાચા ંિશગોડા ં૧૦૦ ામ ટલા ંએકલા ંક સાકર સાથે આખા ં

ક દળલાે  ંદરરોજ ખાવાથી પટમાે  ંથતી બળતરા મટ છે. પટમાે  ંભારપ ં ુ - વાુ  
અને મથીે ં ુ ણૂ દહ ના મઠામા ંમળવીે  લવાથીે  પટમાે  ંભારપ ં ુલાગ ુ ંહોય તો તે 
મટ છે.  

પઢાનોે ં  ઃખાવોુ  મ મા ં ગળ નોુ ં  કડોૂ  રાખવાથી પઢાનોે ં  ઃખાવોુ  રૂ  થાય છે. 

લ નોુ  રસ તલના તલમાે  ંમળવીે  દાતંે ઘસવાથી પઢામાથીે ં  નીકળ ુ ંલોહ  બધં 
થાય છે. 
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પશાબે   (૧) સવાર-સાજં ભોજન પછ  બ બે પાકા ં કળા ંખાવાથી વ  ુપડતો 

પશાબે  થવાની તકલીફ મટ છે. મ મહનાુ ે  દદ  પણ આ યોગ કર  શક. (૨) 
બોરડ ના ં મળાુ  ં પાન અને ું મળવીે  પાણીમા ં ટંૂ  તનોે  રગડો કર  ગાળ ને 
પીવાથી ગરમીથી રોકાયલોે  પશાબે  સાફ ઊતર છે. (૩) ળાનાૂ  પાનના રસમા ં
સોડા-બાય-કાબ મળવીને પીવાથી પશાબે  સાફ આવે છે. (૪) સીતાફળ ુ ં ળૂ 
પાણીમા ંઘસી પીવાથી બધં થયલોે  પશાબે  ટ છે. (૫) ફોતરા ંસાથનીે  ૧થી ૧.૫ 
ામ એલચી ખાડં  ૧૦૦ ામ પાણી અને ૨૦૦ ામ ધમાૂ  ંઉકાળ , બચારે  ઊભરા 

આવે યાર ઉતાર , ઢાકં  દઈ ઠં ુ  ંથયા બાદ સાકર મળવીે , અધા અધા કલાક ૧૦૦-
૧૦૦ ામ પીવાથી પશાબે  ટ છે, અને ાઘાતૂ  મટ છે. (૬) એલચીદાણા અને 
ઠંૂ સમભાગે લઈ, દાડમના રસમા ં ક દહ ના િનતયા પાણીમા ં િસધવ મળવીે  

પીવાથી પશાબે  ટ છે અને ાઘાતૂ  મટ છે. (૭) એલચી ુ ં ણૂ મધમા ંમળવીે  
ચાટવાથી ૂ ૃ  મટ છે. (૮) તડ ચનાૂ  ં બી પીસી ૧૫ ામ પાણીમા ં સાકર 
ભળવીે  પીવાથી અને તડ ચનીૂ  છાલ પીસી પઢાે  પર લપે કરવાથી પશાબનીે  ટ 
થાય છે. (૯) પશાબ ઓછો આવતો હોયે , બળતરા સાથ આવતો હોય ક કોઈ ે
તકલીફ જણાય તો ગોખ નો કો પાણી સાથ લવાથી ઘણી રાહત થાય છુ ૂ ે ે ે. (૧૦) 
ગરમ ધમા ગોળ ઓગાળ  પીવાથી પશાબના રોગો મટ છૂ ં ે ે. (૧૧) તાજો નીરો 
પીવાથી પશાબના રોગો મટ છે ે. શૈયા ૂ  (૧) સાં  વાહ  બને તટે ં ુઓ  ંઆપ ુ ં
અને સાજનાં  આહારમા ંબટાટા અવ ય આપવા. સાં  બટાટા ખાવાથી રા ે પશાબે  
કરવાની તકલીફ મટ છે. (૨) લોધની છાલનો ઉકાળો સવાર-સાજ ં ૪૦-૪૦ ામ 
પીવાથી પથર મા પશાબ કરવાષની ટવ ટ  ય છં ે ે.  પશાબે  માગ બળતરા  
(૧) ભાતના ઓસામણમા ંથો ુ  ં ધૂ  અને થોડ  ખાડં મળવીે  રોજ થોડા દવસ ધીુ  
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લવાથીે  પશાબે  માગ થતી બળતરા મટ  ય છે. અ ય આહાર ડ આ આહાર 
દરરોજ બનેં સમય િનયિમત લતાે  રહ ં.ુ મ મહનાુ ે  યાિધમા ં પણ મયા દત 
માણમા ંસવને  કર  શકાય. (૨) ઉમરા ુ ંપાન તોડ  તમાથીે ં  નીકળ ુ ં ધૂ  સાકરમા ં

મળવીે  ખાવાથી પશાબનીે  બળતરા મટ છે. (૩) એક ગળુ ં  છ ણી એક લાસ 
પાણીમા ંઅડ ુ ંપાણી બળ  ય યા ં ધીુ  ઉકાળ , ગાળ ને દવસમા ં ણકે  વખત 
પીવાથી એકાદ અઠવા ડયામા ંજ પશાબનીે  બળતરા મટવા લાગે છે. યોગ વ  ુ
લબાવવોં  હોય તો લબાવીં  શકાય. (૪) ના ળયરના પાણીમા ગોળ અન ધાણા  ણ ે ં ે ં ૂુ

મળવી શરબત  બનાવી પીવાથી પશાબની બળતરા મટ છે ં ે ેુ . (૫) ૪૦ ામ 
કાળ  ા  ઠડાં  પાણીમા ંરા ે પલાળ  રાખી સવાર મસળ , ગાળ , થોડા નીું  કૂ  
નાખી પીવાથી પશાબનીે  ગરમી મટ છે. (૬) કળ ં ુ૪૦-૫૦ ામ પાણી ગરમ કરલા 
ઘીમા ંનાખીને પીવાથી બધાયલોં ે  પશાબે  તરત જ ટ  ય છે. (૭) પશાબે  અટક  
અટક ને થવો, વ  ુથવો ક બળતરા સાથે થવો વગરમાે  ંતલ ખાવાથી લાભ થાય છે. 
(૮) પશાબે  ઓછો આવતો હોય, બળતરા સાથે આવતો હોય, અટક  અટક ને આવતો 
હોય તો વડના ં કાૂ  ંપાદડાનોં ં  ઉકાળો પીવો. (૯) અળવીના પાનનો રસ ણ દવસ 
પીવાથી પશાબનીે  બળતરા મટ છે. (૧૦) એલચીને આમળાનાં  રસ ક તનાે  ણૂ 
સાથે લવાથીે  પશાબનીે  બળતરા મટ છે. (૧૧) કાકડ  તથા લ નાુ  રસમા ંથો ુ  ં ું 
તથા સાકર નાખી ખાવાથી પશાબનીે  બળતરા મટ છે. (૨૩) ચી ુ સાકર સાથે 
ખાવાથી પશાબનીે  બળતરા મટ છે. (૧૩) લ નાુ  રસમા ંજવખાર મળવીે  પીવાથી 
પશાનીે  બળતરા મટ છે. પશાબે  વારવારં  (૧) દરરોજ ભોજનમા ંએકાદ વાડક  
પાલખ ુ ંશાક, પૂ ક રસ ુ ંસવને  કરવાથી વારવારં  પશાબનીે  તકલીફ મટ છે. (૨) 
દરરોજ સવાર, બપોર, સાજં ૧૦૦-૧૦૦ ામ ટ ુ ંપાઈનપલે  મર  અને સાકર ુ ં
ણૂ ભભરાવીને ખાવાથી વ  ુપડતો અને વારવારં  પશાબે  થતો હોય તો યોગ 
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િનયિમત કરવાથી થોડા જ દવસોમા ંફ રયાદ સ ળૂ  ન ટ થાય છે. (૩) બ તાુ ૂ  
એ ડાયાબીટ સ ુ ં એક લ ણ છે. મને ડાયાબીટ સ વગર બ તાુ ૂ  હોય તો 
દરરોજ સવાર-સાજં ૧/૪ ચમચી અજમા ુ ં ણૂ, કાળા તલ અને સોપાર  ટલો 
ગોળ િમ  કર  લવાથીે  લાભ થાય છે. (૪) ં નાુ  ઠ ળયાની ઉપરની છાલ ુ ં ણૂ 
સવાર-સાજં એક એક ચમચી પાણી સાથે લવાથીે  બ તાુ ૂ  મટ છે. (૫) શ ગોડાનો 
લોટ, સાકર અને ઘી સમાન ભાગે બરાબર મળવીે  દરરોજ સવાર લવાથીે  વારવારં  
પશાબે  કરવા જ ુ ંપડ ુ ંનથી. ડાયાબીટ સ ન હોય તમને ે આ યોગ ખપનો છે. (૬) 
૧-૧ ઠૂ  શકલાે  ચણા ગોળ સાથે સવાર, બપોર, સાજં ખાવાથી બ નીુ ૂ  તકલીફ 
મટ છે. ડાયાબીટ સની તકલીફ હોય તો ગોળ ુ ં માણ અવ થા જુબ ન  કર ુ,ં 
અથવા ગોળ ન લવોે . તે િસવાયના સજોગોમાં  ંગોળથી કોઈ હાિન નથી. પશાબનીે  
અટકાયત (૧) ૫૦ ામ કારલીના ં પાનનો રસ જરાક હગ મળવીે  પીવાથી 
પશાબનીે  ટ થઈ ાઘાતૂ  મટ છે. (૨) કાકડ ના ં બી, ું અને સાકર વાટ  
પાણીમા ંમળવીે  પીવાથી ાઘાતૂ  મટ છે. (૩) ૧ ામ મી ુ ં ૧૦૦ થી ૨૦૦ િમ.લ. 
ઠડાં  પાણીમા ંમળવીે  રોજ સવાર પીવાથી ાવરોધૂ  તથા ૂ  ગં ુ  હોય તો તે મટ 
છે. (૪) મીઠા લીમડાના પાનના ૪૦ ામ રસમા ં ૧ ામ એલચી ુ ં ણૂ નાખી 
પીવાથી ાવરોધૂ  રૂ  થઈ પશાબે  સાફ થાય છે. (૫) ળાનાૂ  પાનના રસમા ં
સોડા-બાય-કાબ મળવીને પીવાથી ાવરોધૂ  મટ છે. (૬) મળાુ  ળાનાૂ  પાનના 
રસમા ં રોખારુ  (પોટ યમ નાઈ ટ) નાખી ટંૂ  પર લપે કરવાથી ાઘાતૂ  મટ છે.  
(૭) હગને વ રયાળ ના અકમા ંઆપવાથી ાવરોધમાૂ  ંફાયદો થાય છે. (૮) ૂ  
ટ પે ટ પે ઉતર ુ,ં પેઢામા ં ુ :ખાવો વા ંદદ મા ંસા ુ  ગરમ પાણી અથવા ગોખ ું ક 
ધાણા નાખી ગરમ કર ં ુપાણી પીવાથી લાભ થશે. (૯) જવ પશાબે  વધાર છે. વ  ુ
પડતો પશાબે  થવો, રા ે પશાબે  માટ ઊઠ ુ,ં બાળકો પથાર મા ંપશાબે  કર વગરે  
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તકલીફોમા ંઉમરડા ુ ં ધૂ  અને ફળ લાભ કર છે. (૧૦) લાસાથીુ  પેશાબ ન થતો 
હોય તો તડ ચનાૂ  ંબી પીસી ૧૫ ામ પાણીમા ંમળવીે  સાકર નાખી પીવાથી તથા 
તડ ચનીૂ  છાલ પીસી પઢાે  પર લપે કરવાથી પશાબે  ટ છે. (૧૧) દોઢ કપ ધમા ૂ ં
એટ  જું  પાણી અન થોડ  ખાડ નાખી ચારે ં -પાચ એલચીના દાણા છોતરા સાથ ં ં ે
વાટ ન નાખવાે . પાચ ઉભરા પછ  ઉતાર  ઠયા પછં   ગાળ ન પીવાથી ક ટ સાથ ે ે
ટ પ ટ પ થતા પશાબમા લાભ થાય છે ે ે ં ે.  પશાબે  વાટ ધા  ુ ય (૧) એલચી અને 
શકલીે  હગ ુ ં૧/૨ ામ ણૂ ઘી અને ધૂ  સાથે લવાથીે  પશાબમાે  ંધા  ુજતી હોય 
તો ફાયદો થાય છે. (૨) પશાબમાે  ંધા  ુજતી હોય તો વડના ળનીૂ  છાલનો ઉકાળો 
કર  પીવો. (૩) ર્ણ નગં એલચી અને સાત નગં તર ચનાૂ  ંબીજ વાટ  એક કપ 
પાણી અને એક કપ ધમાૂ  ં નાખી બૂ ઉકાળ  પાણીનો ભાગ બળ  ય યાર 
પીવાથી પશાબે  વાટ ધા  ુજવાની ફ રયાદ ધીમે ધીમે મટ છે. પશાબે  બરાબર ન 
આવતો હોય ક પશાબે  વખતે દાહ-બળતરાની તકલીફ હોય તમાે  ં પણ આ 

ઉપચારથી લાભ થાય છે. યોગ દરરોજ સવાર-સાજં િનયિમત કરવો. પશાબમાે  ં
લોહ  - (૧) ૫ ામ ઠંૂ ં ુ ણૂ ૨૫૦ િમ.લ. ગાય ક બકર ના ધમાૂ  ંપીવાથી 

વદનાે  સાથે પશાબમાે  ંલોહ  પડ ુ ંહોય તો તે ર ત ાવ અને વદનાે  બનેં મટ છે. 
(૨) પશાબમાે  ંલોહ  પડ ુ ંહોય તો  વડના ંલીલા ંપાન પાણીમા ંવાટ  ચટણી ુ ં
કર  ખાવાથી મટ છે. (૩) ચદનનોં  બાર ક પાઉડર દર બે કલાક સાદા પાણી સાથે 
િનયિમત લવાથીે  અને સા ું થયા પછ  પણ થોડા દવસ લવાે ં ુચા  ુ રાખવાથી 
પશાબમાે  ંલોહ  પડ ુ ંહોય તે મટ  ય છે. પશાબનાે  રોગોમા ંમગ દરરોજ એક 
ઠૂ  મગ સવાર-સાજં િનયિમત ખાવાથી પશાબે  સબધીં ં  ફ રયાદ મટ છે. મગ 
ફણગાવીને, બાફ ને-રાધીનં ે, મગ ુ ંપાણી ક મગની દાળ બનાવીને પણ આહારમા ં
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લઈ શકાય. એમા ંસૌથી વ  ુઅસરકારક મગ ુ ંપાણી છે. પશાબમાે  ંપ ુ પશાબમાે  ં
પ ુ જ ુ ંહોય તવોે  રનુ - રપોટ આવે તો સાદડની છાલનો ઉકાળો કર ને સવાર-
સાજં ૪૦-૪૦ ામ પીવાથી પશાબમાે  ંઆવ ુ ં પ ું મટ છે. મહે સમાન ભાગ ે
ળાના પાનનો રસ અન મધ લવાથી મહ  માણ ઘટ છૂ ે ે ે ં ેુ . મહ એટલ પશાબ ે ે ે
ચો ખો ન હોવો તે. 

પૌ ટકતા  બળા,ં ગાજર અને સફરજનના ર બાનુ ે િમ ચરમા ંએક સાથે 

વાટ  લો. ચટણી ુ ંબને એટલે એમા ંકાકડ ના,ં તર ચનાૂ  ંઅને સ રટટ ના ંબીજ 
મળવીને ે કૂ  રાખો. આ ુ ંરોજ સવને  પૌ ટકતા આપે છે. 

દર  (૧) એક પા ુ ં ક ં ૫ ામ ઘી સાથે સવાર-સાજં ખાવાથી ીઓનો દર 

રોગ અઠવા ડયામા ં મટ છે. (૨) કળના ં મળાુ  ં પાનને બાર ક વાટ  ધમાૂ  ંખીર 
કર ને પીવાથી દર મટ છે. (૩) પાકા ંકળા,ં આમળાનોં  રસ અને સાકર એક  કર  
પીવાથી દર અને સોમરોગ(બ રોગુ ૂ ) મટ છે. (૪) ૩ ામ મથીે ં ુ ણૂ થોડા 
ગોળ તથા ઘી સાથે સવાર-સાજં ચાવીને ખાવાથી તથા મથીનાે  લોટની પોટલી 
બનાવી યોિનમા ંરાખવાથી દર રોગમા ંફાયદો થાય છે. (૫) આમળા ુ ં ણૂ સાકર 
સાથે ખાવાથી દર મટ છે. (૬) બાની તરછાલનો ૪૦૦ ામ પાણીમા ંઉકાળો 
કર  ૫૦ ામ બાક  રહ યાર ગાળ  પીવાથી દર મટ છે. (૭) બાની ગોટલી ુ ં
ણૂ મધમા ં લવાથીે  ર ત દર  મટ છે. (૮) કોળાનો અવલહે  ( ઓુ  અ મુ ) 

ખાવાથી ર્દર મટ છે. (૯) ં ડ નીુ  છાલનો વાથ મધ મળવીે  ૫-૭ દવસ ધીુ  
દવસમા ંબે વાર લવાથીે  દર મટ છે. (૧૦) ં ડ નાુ  ળનૂ ે ચોખાના ઓસામણમા ં
ઘસી ૧-૧ ચમચી સવાર-સાજં લવાથીે  નોૂ  દર મટ છે. (૧૧) દાડમના ફળની છાલ 
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ચોખાના ઓસામણમા ંલવાથીે  દર રોગમા ંફાયદો થાય છે. (૧૨) રાયણના ંપાન 
અને કોઠ ના ંપાન વાટ  ક ક કર , ઘીમા ંશકે  ખાવાથી દર મટ છે. (૧૩) રાયણના ં
પાનનો રસ ીઓના ધા ાવુ  ( દર)મા ંફાયદો કર છે. (૧૪) ીઓના દરમા ં
કોઠા તથા વાસનાં  ં પાદડાં ં ં ુ ણૂ મધમા ં લવાથીે  સારો ફાયદો થાય છે. (૧૫) 
રાયણના ં પાન ધમાૂ  ં વાટ  ક ક કર , ૧૦ ામ ક ક ઘીમા ં શકે  સવાર-સાજં 
ખાવાથી થોડા જ દવસમા ંિપ દર મટ છે. 

મહે  વારવારં  ઘાટો, ડહોળાયલોે  પશાબે  કરવા જ ુ ંપડ તનેે મહે કહ છે. (૧) 

અડધી ચમચી હળદર અને બે ચમચી કાળા તલ બૂ ચાવીને સવાર-સાજં ખાવાથી 
મહે  મટ છે. (૨) હળદર અને આમળા ુ ંસમાન ભાગે બનાવે ં ુ ણૂ એક ચમચી 
ટ ુ ંસવાર અને રા ે લવાથીે  મહે  અને પશાબનાે  અ ય રોગો પણ મટ છે. (૩) 

એલચી, અ ગધાં , લિવગ, લ ડ પીપર, ઠંૂ, ચદનં , ચણકબાબ, વાળો, વાસક રં ુ , 
યફળ, હરડ, બહડા,ં આમળા,ં ગળો, ગોખ ું, નાગરમોથ, નાગકસર અને શતાવર  

દરક ૨૦-૨૦ ામ લઈ િમ  કર , બૂ ખાડં  બાર ક ણૂ કર  બોટલ ભર  લવીે . 
એક ચમચી ટ ુ ંઆ ણૂ લવાથીે  દરક કારના મહે  મટ છે. (૪) આમળાના 
વરસમા ંહળદર ુ ં ણૂ મળવીે  મધમા ંચાટવાથી  સવ કારના મહે  મટ છે. (૫) 
કાચા ં કળા ં કવીૂ , ણૂ બનાવી, ૫ ામ ણૂ ધૂ  સાથે દરરોજ લવાથીે  મહે 
રોગમા ંબ ુ જ ફાયદો થાય છે. (૬) ભસના તા  ધમાૂ  ંવડ ુ ંથો ુ  ં ધૂ  મળવીે  
એકથી બી  પા મા ંરડ ને ઉકાળ ુ.ં આ ધનાૂ  સવનથીે  મહે  રોગ મટ છે. (૭) 
એક ચમચી અરણીના ળૂનો કોૂ  કર  તનોે  ઊકાળો કર  સવાર-સાજં પીવાથી 
વાસામહે અને ઈ મુેહ ( મહનાે  બે કાર) મટ છે. (૮) કોઈપણ કારના મહમાે  ં
૨૦ ામ નીૂ  મહદ (સામા ય ફ રયાદ હોય તો-રોગના બળાબળ જબુ  માણ 
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વધ ુ ંઓ  ંરાખ ુ.ં), ૧૦ ામ સાકર અને ૫ ામ નાની એલચી પાણીમા ંસાર  
ર તે ટંૂ  તા ુ  ંજ પી જ ુ.ં યોગમા ંસાકર હોવા છતા ંમ મહુ ે  પણ આ યોગથી 
કા માૂ  ંરહ છે. (૯) ૫૦ ામ ઘ  રા ે ૨૦૦ િમ લ. પાણીમા ંપલાળ  રાખી, સવાર 
ઝીણા વાટ  વ ગાળ કર , ૧૦ ામ સાકર મળવીે  પીવાથી મહે મટ છે. 

િતનીૂ  પીડા ગભ ર ાને નવમો મ હનો શ  થાય ક તરત દરરોજ સવાર 

અને રા ે ૧-૧ નાની ચમચી બદામ ુ ંતલે અથવા બ બે કાચી બદામ ખાવા ુ ંચા  ુ
કર  દવાથી િતૂ  સમયની પીડા ટળે છે અને સળતાથી િતૂ  થાય છે.  

ો ટટ (અ ટલા-પૌ ષુ ) િથં  પૌ ષુ  િથનાં  સો મા ં ક માૃ  ંએક 

ચમચી ગોરખ ડ નાું  પાઉડરના એક કપ ઉકાળામા ંએક ચમચી રસાયન ણૂ ઉમરે  
સવાર-સાજં િનયિમત પીવાથી ઓપરશન િવના સા ું થવાની શ તા રહ છે. ો ટટ 
ક સર ૩૫૦ ામ કાળ  ા  અને ૨૦૦ ામ શકલીે  મગફળ  દરરોજ ખાવાથી 
ો ટટ ક સરમા ંલાભ થાય છે. ા મા ંએ ટ  ઑ સીડ ટ અને મગફળ મા ં ોટ ન 

સારા માણમા ંહોય છે, આથી થયલાે  ક સરની અસર ઓછ  થઈ ય છે ક આગળ 
વધ ુ ંઅટક  ય છે. 

ફોડલા  અળવીના પાનના દાડાં  બાળ  તનીે  રાખ તલમાે  ં કાલવી ચોપડવાથી 

ફોડલા મટ છે. 
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ચર   લસણને ભાગલાં ે  ં ટલાૂ  ંહાડકાનંે સાધનારં  ક ુ ંછે. હાડ ુ ં ટૂ ં ુહોય તો 

પાટો બા યાં  પછ  જમતી વખતે પાચં લસણની કળ  દાળ-શાકમા ંનાખી સવાર-સાજં 
ખાવી. 

 ુ  (૧) તજ ુ ં તલે બથીે  ણ ટ પા ં એક કપ પાણીમા ં મળવીે  લવાથીે  

ઈ એ ઝામાુ  ંફાયદો થાય છે. (૨) લસણ, ખાડં અને િસધવ સરખા ભાગે મળવીે , 
ચાટણ કર , તમાે  ંબમ ુ ંથી વે ં ુઘી મળવીે  ચાટવાથી  ુમટ છે. 

બરોળ ૃ   (૧) મળાુ  ંવગણ ગારામા ંશકે  રોજ સવાર નરણા કોઠ ગોળ 

સાથે ખાવાથી ણ મલ રયાનાૅ ે  તાવથી બરોળ વધી ગઈ હોય અને તથીે  શર ર 
પી ં પડ  ગ ુ ંહોય તો ફાયદો થાય છે. (૨) ખ રનીુ  ચાર-પાચં પશીે  રા ે પાણીમા ં
પલાળ  રાખી, સવાર મસળ  તમાે  ંમધ નાખી સાત દવસ ધીુ  પીવાથી બરોળની 
ૃ  મટ છે. (૩) બથીે  ચાર ચમચી કારલાનોં  રસ પીવાથી બરોળ વધી ગયલીે  હોય 

તો તે નાની થાય છે. (૪) કર નો રસ અને મધ મળવીને ે પીવાથી મલ રયાે ે  પછ  
મોટ  થઈ ગયલીે  બરોળ નાની થઈને વવૂ  ્બને છે. (૫) એક મોટ  ગળુ ં  પર 
કપ ુ  ંવ ટ  કોલસાની ભરસાડમા ંબફાઈ ય એ ર તે શકે , તનેે રાત રહવા દઈ 
સવાર નરણા કોઠ નવસાર અને હળદર ૦.૩૨-૦.૩૨ ામ મળવીે  ખાવાથી વધલીે  
બરોળ મટ  ય છે. (૬) કાચા પપૈયા ુ ં૧૦ ામ ધૂ  સાકર સાથે મળવીે  ણ ભાગ 
કર  દવસમા ં ણ વાર પાણી સાથે લવાથીે  બરોળ ૃ  મટ છે. (૭) લસણ, 
પીપર ળૂ અને હરડ એક  કર  ખાવાથી અને ઉપર એક ટંુડો ગાય ુ ં ૂ  
પીવાથી બરોળની ૃ  મટ છે. (૮) સરગવાનો વાથ િસધવ, મર  અને પીપર 
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મળવીને ે પીવાથી બરોળની ૃ  મટ છે. (૯) મલ રયાૅ ે  ક બી  કોઈ પણ કારણથી 
બરોળ વધી ય ક બરોળની કોઈ તકલીફ થાય તો શરપખાનાં  પચાગં ં ં ુઅડધી 
ચમચી ણૂ બે ચમચી મધ સાથે સવાર-સાજં થોડા દવસો લવાથીે  બરોળના રોગો 
મટ  ય છે. શરપખાનં ે ળૂ સ હત ઉખડે , કવીૂ , બાર ક વ ગાળ ણૂ કર ુ.ં 
(૧૦) પીપર, પીપર ળૂ, ચવક, ચ ક અન ઠ દરક ે ૂં ૧૦-૧૦ ામ તથા હરડ ૫૦ 
ામન ભગા વાટ  ચટણી  બનાવે ે ં ં ંુ .ુ પછ  રાતા રો હડાની છાલ ૨૫૦ ામ અન ે

બોર ૨૮૦ ામ લઈ તનાથી ચાર ગણા પાણીમા ચોથા ભાગ  પાણી રહ યા ધી ે ં ં ંુ ુ
ઉકાળ  ગાળ ન ઉપરો ત ચટણી સાથ ે ે ૧૬૦ ામ ઘીમા નાખી ધીમા તાપ ઘી િસ  ં ે
કર ુ.ં સવાર-સાજ અડધીં -અડધી ચમચી ટ  આ ઘી  સવન કરવાથી વધી ુ ું ં ે
ગયલી બરોળ તરત જ શાત થઈે ં  ય છે.  

બ ુ ૂ   (૧) અજમો અને તલ એક  કર , પીસી, ફાક  મારવાથી બ ુ ૂ  રોગ 

મટ છે. (૨) આ નોુ  રસ અને ખડ  સાકર પીવાથી બ ુ ૂ  મટ છે. (૩) આમલીના 
દસ-બાર ક કાનૂ ે પાણીમા ંપલાળ  રાખી, ઉપરના ંફોતરા ંકાઢ  નાખી, ઉપર ુ ંસફદ 
મ જ ધૂ  સાથે વાટ  રોજ સવાર પીવાથી સોમરોગ (વ  ુપડતો પશાબે  થવાનો 
રોગ) મટ છે. (૪) આમળા ુ ં ણૂ સાકર સાથે ખાવાથી બ ુ ૂ  મટ છે. (૫) 
આમળાના ૨૦ ામ રસમા ંએક પા ુ ં ક ં દ નં ે મળવીે  ૫ ામ સાકર નાખી 
ખાવાથી ીઓનો બ નોુ ૂ  રોગ મટ છે. (૬) દરરોજ રા ે વાનાૂ  એક કલાક 
અગાઉ ચારક નગં ખ રુ  ચાવીને ખાઈ ઉપર એક કપ ધૂ  પીવાથી રાતે પશાબે  
કરવા ઉઠ ુ ંપડ ુ ંનથી. (૭) પાકા અનનાસના નાના નાના કકડા કર  પીપર ુ ં ણૂ 
ભભરાવી ખાવાથી બ નોુ ૂ  રોગ મટ છે. (૮) પાકા અનનાસની છાલ અને દરનો 
કઠણ ભાગ કાઢ  નાખી બાક ના ભાગનો રસ કાઢ , ુ, યફળ, પીપર અને 
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સચળનીં  કૂ  તથા સહજ બર નાખી પીવાથી બ નોુ ૂ  રોગ મટ છે. (૯) મથીનીે  
ભા નો ૧૦૦ ામ રસ કાઢ  ૧.૫ ામ કાથો અને ૩ ામ સાકર મળવીે  પીવાથી 
બ નોુ ૂ  રોગ મટ છે. (૧૦) પાકા ંકળા ંવ  ુ માણમા ંખાવાથી બ ુ ૂ  મટ છે. 
(૧૧)  વડની છાલનો ઉકાળો દવસમા ંચાર-પાચં વાર ૧-૧ લાસ ભર ને પીવાથી  
બ નીુ ૂ  તકલીફ મટ છે.  

બહરાશ  ધોળ  ગળ નાુ ં  રસના ંટ પા ંરોજ બે વખત કાનમા ંનાખવાથી બહરાશ 

મટ છે. 

બળતરા  ( ઓુ  દાહ-બળતરા) (૧) એલચીને આમળાનાં  રસ ક તનાે  ણૂ સાથે 

લેવાથી શર રની બળતરા મટ છે. (૨) કાળ  ા  રા ે પાણીમા ંપલાળ  રાખી સવાર 
મસળ , ગાળ  ( ચાૂ  કાઢ  નાખી), નીુ  કૂ  અને સાકર નાખી પીવાથી િપ નો 
દાહ મટ છે. (૩) ા  અને ખડ  સાકર એક  કર  સવાર ખાવાથી શર રમા ંથતો દાહ 
મટ છે. (૪) કોકમને ચટણીની માફક પીસી, પાણી સાથે મળવીે , ગાળ , સાકર નાખી 
તે ં ુશરબત બનાવીને પીવાથી િપ નો દાહ મટ છે. (૫) ગાયની છાસમા ં કપ ુ  ં
ભ જવી તે કપડાનો રોગીને પશ કરાવતા રહવાથી રોગીની બળતરા મટ છે. (૬) 
ગાય ુ ંઘી હાથે-પગે ઘસવાથી હાથે-પગે થતી બળતરા મટ છે. (૭) શર રના કોઈ 
પણ ભાગમા ં થતી ભયકરં  બળતરામા ં ધમાૂ  ં તલ વાટ ને આછો લપે કરવાથી 
વર ત લાભ થાય છે.  (૮) ચોખાની ધાણી (મમરા)  અને ખડ  સાકરનો ઉકાળો કર  
વારવારં  પીવાથી દાહ-બળતરા મટ છે. (૯) તાદળ નોં  રસ થોડ  સાકર મળવીે  
પીવાથી હાથપગના ં તળયાની બળતરા, પશાબનીે  બળતરા અને વારવારં  થતો 
ઉનવા મટ છે. (૧૦) પાલખના પાનના રસના કોગળા કરવાથી ગળાની બળતરા મટ 
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છે. (૧૧) ધાણા રા ે પાણીમા ંપલાળ  રાખી સવાર ગાળ , તમાે  ં ૧૦ ામ સાકર 
મળવીે  પીવાથી િપ વરનો દાહ મટ છે. (૧૨) ધાણા અને સાકર લવાથીે  પટમાે  ં
થતી બળતરા મટ છે. (૧૩) ૧-૧ તોલો ધાણા અને ુ અધકચરા ંખાડં  ૨૦ થી ૩૦ 
તોલા પાણીમા ંરા ે પલાળ  રાખી સવાર મસળ  ગાળ  સાકર નાખી ચાર છ દવસ 
પીવાથી કોઠાનો દાહ શાતં થાય છે. હાથ-પગની બળતરા પણ રૂ  થાય છે. (૧૪) 
રાૂ  કોળા ુ ંઘીમા ંશાક કર ને ખાવાથી અથવા તનોે  રસ કાઢ , તમાે  ંખાડં મળવીે  

સવાર-સાજં અધ  અધ  કપ પીવાથી કળુ  માિસક આવ ુ ંહોય, શર રમા ંબળતરા 
રહતી હોય અને લોહ  ઘટ  ગ ુ ંહોય તો તમાે  ંઉ મ ફાયદો કર છે. (૧૫) શર રમા ં
બળતરા થતી હોય તો વડના ધમાૂ  ંસાકર મળવીે  લવાથીે  િપ કોપ શાતં થાય છે 
અને ખ, હાથ-પગના ંતળયા,ં પશાબે  તથા પટે વગરનીે  બળતરા મટ છે.  (૧૬) 
સફરજનના ઝાડની ૪ ામ છાલ અને પાન પીવાના ૨૦૦ ામ ઊકળતા પાણીમા ં
નાખી ૧૦-૧૫ િમિનટ ધીુ  ઢાકં  રાખી ગાળ  લઈ, તમાે  ંએક કકડો લ નોુ  રસ અને 
૧૦-૧૫ ામ ખાડં મળવીે  પીવાથી બળતરા રૂ  થાય છે. (૧૭) પટે , ખ, પગના ં
તળયા,ં હાથ, મ  માગૂ  ક મળમાગ બળતરા થતી હોય તો પગના તળયે ગાય ુ ં
ઘી ઘસવાથી આરામ થાય છે. (૧૮) ૧ ચમચી સાકર અને ૧ ચમચી શતાવર  
ગાયના ઘીમા ંમળવીે  સવાર સાજં ચાટવાથી બળતરામા ંઆરામ થાય છે. સાથે ૧-૧ 
લાસ ગાય ુ ં ધૂ  પી ુ.ં તીખી, તળલીે , ખાટ  અને ખાર  ચીજો ખાવી ન હ. શતાવર  
ન મળે તો એકલા ંઘી-સાકર ચાટવા ંઅને ૧ લાસ ના ળયરે -તરોપા ુ ંપાણી પી ુ.ં 
(૧૯) ખ રુ  પાણીમા ંપલાળ  રાખી બરાબર પલળ  ય યાર મસળ  લઈ અથવા 
ઠ ળયા કાઢ  ાઈ ડરમા ં સુ ુ ં બનાવી પી ુ.ં ખ રુ -પાણી ુ ં કોઈ િનિ ત 
માણ નથી. જ ર જબુ  સવને  કરવાથી બળતરા મટ છે. (૨૦) હથળે , પગના 

તળયે  બળતરા થતી હોય તો બોરડ ના ંપાન ચાર તોલા, એલચી નગં ચાર અને ૨ 
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તોલા સાકરને પાણીમા ં વાટ , લસોટ  થોડ વાર રહવા દ ં.ુ ચારક કલાક બાદ 
ગાળ ને ધીમે ધીમે પી ુ.ં  આ િમ ણ ધીમે તાપે ઉકાળ , ઠં ુ પાડ  પીવાથી પણ 
સાર  અસર કર છે. યોગ થોડા દવસ ધીુ  િનયિમત કરવો. (૨૧) એક લાસ 
પાણીમા ંએક લ નોુ  રસ િનચોવી થોડ  ખાડં મળવીે  પીવાથી િપ નો દાહ મટ છે. 
(૨૨) એક પાકા લ નુે ગરમ કર , રસ કાઢ  તમાે  ંિસધવ અને ખાડં મળવીે  પીવાથી 
િપ જ ય ઊલટ  મટ છે. (૨૩) કોઈ પણ ર તે નડતો ન હોય તો પાણીમા ંગોળનો 
ઘોળ બનાવી, ગાળ ને દવસમા ંચાર-પાચં વખત અડધી અડધી વાડક  પીવાથી 
દાહ મટ છે. (૨૪) ધાણા- રા ુ ં ણૂ ખાડં સાથે લવાથીે  ઍિસડ ટ ને લીધે ભોજન 
કયા બાદ છાતીમા ંબળતરા થતી હોય તો મટ છે. (૨૫) ણીનીૂ  ભા નો રસ એક 
કપ ટલો પીવાથી શર રની બળતરા શાતં થાય છે. (૨૬) શકલાે  ુ ુ ં ણૂ ૧-૧ 
ચમચી દવસમા ં ણ વાર પાણી સાથે લવાથીે  શર રની બધા જ કારની બળતરા 
શાતં થાય છે. (૨૭) ધી છ ણી માથામા ભરવાથી માથામા બળતરા થતી હોય તો ૂ ં ં
ત મટ છે ે. (૨૮) ખ િ ફલા  પાણી છાટવાથી ખોની બળતરા શાત થાય છે ં ં ં ેુ . 
(૨૯) આમળાનો રસ શર ર ચોળવાથી અન તના પાણીથી નાહવાથી શર રની ે ે
બળતરા મટ છે. (૩૦) િપ ળના પા મા ં૨૦૦ ામ કોથમીરનો રસ અને ૨૦૦ ામ 
તલ ુ ંતલે પાણીનો ભાગ બળ  ય યા ં ધીુ  ઉકાળ  તલે િનતાર  લે ં.ુ આ તલનાે  
માલીશથી હથળે  અને પગના તળયાની બળતરામા ં રાહત થાય છે. એનાથી 
માથાના તાય ંસાધાનાં  ઃખાવામાુ  ંપણ લાભ થાય છે.  

બાળકો ુ ંઆરો ય ઉધરસ  (૧) ધાણા અને સાકરને ચોખાના ઓસામણમા ં

િપવડાવવાથી બાળકોની ઉધરસ મટ છે. (૨)  દાડમના રસ ુ ંચાટણ અથવા તનાે  
ફળની છાલ પાણીમા ંઘસી ચટાડવાથી બાળકોની ઉધરસ મટ છે. (૩) અ◌ેલચીને 
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ઘીના દ વા પર સહજ શક ને ે વાટ  મધ સાથે ચટાડવાથી ઉધરસમા ંફાયદો થાય છે. 
(૪) દવસમા ંચારક વખત બાળકને સહજ સહજ  કોપરલ ચટાડવાથી ખાસીં  મટ  
ય છે. (૫) વાસનાં  ઝાડમાથીં  નીકળતા સફદ ગભને વશલોચનં  કહ છે. એનો ૧-૧ 

ચમચી પાઉડર દર ચારક કલાકના તર મધ સાથે ચટાડવાથી બાળકોની ખાસંી 
મટ છે. કાળ  ખાસીં  ( પ ગુ  કફ)  લસણની  ૧૦-૧૫ ામ કળ  ધમાૂ  ંપકાવી, 
ગાળ , એ ધૂ  િપવડાવવાથી બાળકોની કાળ  ખાસીં  મટ છે. (૨) લસણનો ૨૦ થી ૩૦ 
ટ પા ં રસ શરબતમા ંમળવીે  ચાર-ચાર કલાક આપવાથી પ ગુ  કફ મટ છે. (૩) 
લસણની કળ ઓને કચર , પોટલી બનાવી, ગળામા ંબાધીં  રાખી વાસ લવાથીે  પ ગુ  
કફ મટ છે. (૪) લસણના રસને ઓલીવ ઑઈલમા ંમળવીે  બાળકની છાતી અને પીઠ 
પર ચોળવાથી પ ગુ  કફ મટ છે. (૫) લસણની કળ ઓને બાર ક પીસી, કપડા પર 
પાથર , પગના તળયે તલે ચોપડ  પાટો બાધવાથીં  અને સવાર-સાજં પાટો 
બદલવાથી પ ગુ  કફ મટ છે.  ઊલટ   કારલાના ં ણ બી અને ણ કાળા ંમર  
પાણી સાથે પ થર પર ઘસી બાળકને િપવડાવવાથી તી  ઊલટ  બધં થાય છે. 
ચાઈ  ગળુ ં  અને ગોળ રોજ ખવડાવવાથી બાળકની ચાઈ જલદ  વધે છે. 

ઝાડા  (૧) યફળ અને ઠનૂં ે ગાયના ઘીમા ંઘસીને તનોે  ઘસરકો ચટાડવાથી 
બાળકને શરદ ને લીધે થતા ઝાડા મટ છે. (૨) ઠનૂં ે પાણીમા ંઘસી, તમાે  ંઘી અને 
ગોળ મળવીે , અ ન પર સીઝવી, ચાટણ કર ને ચટાડવાથી બાળકોની આમસ હણીં  
મટ છે. (૩) દાડમના ફળની છાલ પાણીમા ં ઘસી પાણી સાથે મળવીને ે પાવાથી 
બાળકોનો અિતસાર મટ છે. (૪) બાળકના ઝાડા બધં કરવા દાડમની છાલ પ થર 
પર ઘસી મધમા ંચટાડવી. (૫) થોડા તલ અને સાકર વાટ  મધમા ંચટાડવાથી 
બાળકોના લોહ ના ઝાડા મટ છે.  િન ા  ૨૫૦ િમ.લ. પાણીને બૂ ઉકાળ , નીચે 
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ઉતાર , ૫૦ ામ ગળુ ુ ંછ ણ નાખી, ૫-૧૦ િમિનટ રહવા દઈ, ઠં ુ થયા બાદ 
ગાળ , તમાથીે ં  એક ચમચી પાણીમા ંપાચકં ે  ટ પા ંમધ મળવીે  બાળકને પાવાથી તે 
ઘસઘસાટ ઘી ય છે. દાતં આવવા  (૧)  ખ રુ  ધોઈ ચો ખા તરમાુ  ંપરોવી 
બાળકના ગળે બાધીં  દ ં,ુ થી એ ખ રુ  સતત સૂ ં ુ રહ. ખ રુ  ખાવાથી દાતં 
અ◌ાવવાની કોઈ પણ તકલીફ બાળકને થશે ન હ. ખ રુ  પૌ ટક હોવાથી બાળક 
માટ એ શ તવધક પણ રહશે. (૨) લીલી તા  હળદરનો રસ બાળકના 
મ ઢાૂ (પઢાે ) પર દવસમા ંબ ણે  વખત ચોપડવાથી દાતં આવવામા ંકોઈ તકલીફ 
રહતી નથી. કફ  (૧) ચણાની દાળથી સહજ ઓછા માણમા ંપાપડખાર અને ગોળ 
એક  કર , તમાે  ંજરાક ધાવણ મળવીે  બાળકને પીવડાવવાથી કફ ટો પડ છે, 
બાળકની સસણી મટ છે. (૨) નાગરવલનાે  પાનને એર ડં ં ુચોપડ , સહજ ગરમ 
કર , નાના બાળકની છાતી પર કૂ , ગરમ કપડાથી હળવો શકે કરવાથી બાળકની 
છાતીમા ંભરાયલોે  કફ ટો પડ  ય છે. િવકાસ- ટ ટતાુ  (૧) શાર રક અને 
માનિસક િવકાસ  બાળકનો ન હ થતો હોય તનેે દરરોજ આહારમા ંશ  તટલાે  

ર તુ  ઘ ુ ં સવને  કરાવ ુ.ં ર તુ  ઘ  િનયિમત લવાથીે  બાળકનો સવાગ 
િવકાસ અવ ય શ  બને છે. (૨) બટાટાનો તાજો રસ ૧-૧ નાનો કપ સવાર-સાજં 
િનયિમત આપવાથી નાના બાળકનો િવકાસ બરાબર ન થતો હોય તમાે  ંફાયદો થાય 
છે. બટાટાનો તાજો રસ એટલો િનદ ષ છે ક સાવ નાના ંધાવતા ંબાળકોને પણ આપી 
શકાય. બટાટાના રસ ુ ં માણ બાળકની અવ થા અને અ ય પ ર થિત અ સારુ  
ન  કર ુ ંજોઈએ. (૩) પાકા ંટામટાનોે ં  તાજો રસ નાના ંબાળકોને દવસમા ંબે- ણ 
વાર િપવડાવવાથી બાળકો િનરોગી, બળવાન અને ટ ટુ  બને છે. (૪) ખ રનીુ  
એક પશીે  ૧૦ ામ ચોખાના ધોવાણ સાથે મળવીે  બૂ વાટ  થો ુ  ંપાણી મળવીે  
વાહ  બનાવી નાના ં બાળકને બ ણે  વખત આપવાથી નબળા,ં કતાં ઈ ગયલાે  ં
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શર રવાળા ંબાળકો ટ ટુ -ભરાવદાર થાય છે. (આ યોગ બાળકોને સારામા ંસારો 
ટોિનક ખોરાક રોુ  પાડ છે.) (૫) રવા  ધ પાવાથી બાળકોન સા  પોષણ ં ે ંૂ ુ
મળ છે ે. (૬) સાકર અથવા ગોળ સાથે નાના ંબાળકોને કોપ ું ખવડાવવાથી તમે ં ુ
કલકડુ  શર ર ટ ટુ  થાય છે, શર રમા ંચરબીનો વધારો થાય છે. (૭) િનયિમત 

પપૈ ુ ંખવડાવવાથી બાળકોની ચાઈ વધી શર ર મજ તૂ અને ત ર તં ુ  બને છે. 
િમૃ  (૧) એક ચમચી ુ ગંળ નો રસ આપવાથી અ  ખાતા ંબાળકોના ઝીણા િમૃ  
મર  ય છે, અને ફર  થતા નથી તથા બદહજમી પણ મટ છે. (૨) છાસમા ં
વાવડ ગ ુ ં ણૂ નાખી પાવાથી બાળકોના િમૃ  મટ છે.  ચક  (૧) ધોળ  ુ ગંળ ને 
ચીર , કચર , ઘાડવાથીું  બાળકોની ચક મા-ંતાણમા ંફાયદો કર છે. (૨) બાળકન ે
ચક  આવતી હોય તો ા , ટકણ અન પીપળાની વડવાઈ મધમા ચટાડવાથી ં ે ં

રાહત થાય છે. ઊલટ   ં નાુ  ૫૦૦ ામ રસમા ં ૧૨૫૦ ામ સાકર મળવીે  
ઉકાળ  ચાસણી કર  શરબત બનાવ ુ ંઅને કપડાથી ગાળ  શીશીમા ંભર  રાખ ુ.ં ૨૦ 
થી ૨૫ ામ આ શરબત ચારગણા પાણીમા ંમળવીે  બાળકોને પાવાથી બાળકોની 
ઊલટ  મટ છે. ધનીૂ  ઊલટ   (૧) ટામટાનોે  એક-બે ચમચી રસ ધૂ  િપવડાવતા ં
પહલા ંઆપવાથી બાળકોને થતી ધનીૂ  ઊલટ  મટ છે. (૨) લ નાુ  રસમા ંમધ 
મળવીે  ચટાડવાથી બાળકો ુ ં ધૂ  ઓક ુ ંબધં થાય છે. શરદ  (૧) હળદર અને ૂધ 
ગરમ કર  સહજ મી ુ ં અને ગોળ નાખી િપવડાવવાથી બાળકોના ંશરદ , કફ અને 
સસણી મટ છે. (૨) બ  ુનાના ંબાળકોને શરદ મા ંમધ અને આ નોુ  રસ ભેગા ંકર  
સવને  કરાવવાથી રાહત થશે. અપચો  ં નાુ  ૫૦૦ ામ રસમા ં ૧૨૫૦ ામ 
સાકર મળવીે  ઉકાળ  ચાસણી કર  શરબત બનાવ ુ ંઅને કપડાથી ગાળ  શીશીમા ં
ભર  રાખ ુ.ં ૨૦ થી ૨૫ ામ આ શરબત ચારગણા પાણીમા ં મળવીે  બાળકોને 
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પાવાથી બાળકોનો અપચો મટ છે. આફરો-અપચો (૧) નાગરવલનાે  પાનના રસમા ં
મધ મળવીે  ચટાડવાથી અપાન વા નીુ  ટ થઈ નાના ં બાળકોનો આફરો તથા 
અપચો તરત જ મટ છે. (૨) કારલીના પાનના રસમા ંથોડ  હળદર નાખી નાના 
બાળકને પાવાથી બાળક ુ ં પટે ચઢ ુ ં હોય તો મટ  ય છે. દમ  ધાણા અને 

સાકરને ચોખાના ઓસામણમા ં િપવડાવવાથી બાળકોનો દમ મટ છે. ાૂ વરોધ  
લ નાુ  ંબી અધકચરા ંખાડં  ટ માૂં  ંભર  ઉપર ઠડાં  પાણીની ધાર કરવાથી બાળકોનો 

ાવરોધૂ  મટ છે. બાળકનો તાવ  (૧) એકાદ નાની ચમચી મર ુ ં ણૂ ગરમ 
પાણીમા ં સવાર-સાજં અ◌ાપ ુ.ં યોગ બાદ બાળકને એકાદ કલાક અ◌ારામ 
કરાવવો. બાળકનો સામા ય તાવ અ◌ા યોગથી બી  કોઈ પણ તની દવા 
વગર ઊતર  ય છે. (૨) ઘર તૈયાર કર ં ુક બ રમા ંમળ ુ ંગળોસ વ ફાળાૂં  
પાણીમા ંએક ચપટ  ટ ુ ંઆપપવાથી નાના બાળકનો સમા ય તાવ ઝડપભરે  
ઊતર  ય છે. પથાર મા ંપશાબે   (૧) કાળા તલ રા ે બાળકને ખવડાવવાથી 
પથાર મા ંપશાબે  કરવાની તકલીફ મટ છે. (૨) આમળા ંઅને હળદર ુ ંસમાન ભાગે 
બનાવલાે  ૧-૧ ચમચી ણૂ ં ુ મધ સાથે બાળકને દવસમા ં ણ વાર સવને  
કરાવવાથી પથાર મા ંપશાબે  કરવાની તકલીફ મટ છે. (૩) કાૂ  ંઆમળાં ં ુ ણૂ 
૧૦૦ ામ અને ૫૦૦ ામ મધ ુ ં િમ ણ કર  સવાર-સાજં ૧-૧ ચમચો બાળકને 
આપવાથી એની પથાર મા ંપશાબે  કરવાની તકલીફ મટ છે. (૪) સાં  વાહ  બને 
તટે ં ુઓ  ંઆપ ુ ંઅને સાજનાં  આહારમા ંબટાટા અવ ય આપવા. સાં  બટાટા 
ખાવાથી રા ે પશાબે  કરવાની તકલીફ મટ છે. બાળકો ુ ં  ઔષધ લ નોુ  રસ ૩ 
ચમચી, નાૂ ં ુિનતાર ં ુપાણી ૨ ચમચી, મધ ૧ ચમચી અને અજમા ુ ંબાર ક ણૂ 
૧ ચમચી િમ  કર  બાટલીમા ંભર  રાખ ુ.ં નાના ંબાળકોને એમાથીં  ૧૦ ટ પા ં ટલી 
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દવા સવાર-સાજં પાવાથી ધાવણ ન પચ ુ ંહોય તો આ ઔષધ હતાવહ છે. એનાથી 
બાળકોની પટનીે  કંૂ, આફરો, ઊબકા, ઊલટ , ઝાડા અને વા નાુ  િવ ભ  િવકારોમા ં
તથા તનપાન કરતા ંબાળકોમા ં તનપાન કયા પછ  ધાવણ કાઢ  નાખતા ં હોય 
એવી બધી િવ િતઓમાૃ  ંઉપયોગી થાય છે. લ ુ ંખા ું હોવા છતા ંિપ શામક છે. એ 
વા ુ ુ ંપણ શમન કર છે અને જઠરા ન દ ત કર છે. ચમક ુ ંબાળક વારવારં  
ગભરાઈને, ઝબક ને ગી જ ુ ંહોય, તો બલોર  પ થર કાળા દોરામા ંપરોવી ગળે 
બાધવાથીં  બાળક િનભય થાય છે. પટનોે  ઃખાવોુ  (૧) નાના બાળકને પટમાે  ં
ઃખુ ુ ંહોય અને પટે લી ગ ુ ંહોય તો અડધી ચમચી હગ બે- ણ ટ પા ં ા ડ  ક 
પાણીમા ં પ ટે  બનાવી ટ માૂં  ંલગાવવાથી પટનોે  ઃખાવોુ  મટ છે. હગને ગરમ 
કર ને પણ  પટે પર ચોપડ  શકાય. (૨)  લસીના પાનના રસમા થા◌ોડ  ઠ ુ ં ૂં
મળવીન પાવાથી બાળકોન પટની ક મટ છે ે ે ે ૂં ે. મ  આવ ુ ં નાના બાળક  મ  ુ ં

ગરમીથી આવી ગ  હોય તો બકર ના ધની શડ પાડવાથી લાભ થાય છું ે ેૂ . સસણી  
(૧) બાળકને સસણી થાય તો નાગરવલે ં ુ પાન અને લિવગ પાણીમા ં ઉકાળ , 
ચોળ , ગાળ ને સહજ ટકણખારં  નાખી પીવડાવવાથી રાહત થાય છે. (૨) ગાયના 

માૂ  ંચપટ  હળદર નાખી િપવડાવવાથી બાળકોની સસણી મટ છે.  

બે ુ  (૧) મર ુ ં ણૂ ખમા ં જવાથી માણસ બે ુ  થઈ ગયો હોય તો 

ચતનમાે  ંઆવે છે. (૨) ગળુ ં  પર ચાર ચીર  ક નૂ ે તરત જ બહોશે  માણસને 
ઘાડવાથીૂં - નાક આગળ ધરવાથી બહોશીે  રૂ  થાય છે. 

લડ શરે  (૧) તાબાનાં  વાસણમા ંસોનાનો ક ચાદ નોં  ૧૦ ામનો કડોૂ  નાખી 

પાણી અડ ુ ંથઇ ય યા ં ધીુ  ઉકાળો. આ પાણી દવસમા ંબ ણે  વાર પીવાથી 



 323 

લડ ેશર મટ  ય છે. (૨) નારગીં  ખાવાથી લોહ ુ ં ુ ં દબાણ ઘટ છે. (૩) 
લસણ પીસી ધમાૂ  ં પીવાથી લડ શરમાે  ં અ યતં ફાયદો થાય છે. લસણ 
લડ શરનીે  રામબાણ ઔષિધ છે. (૪) લસણ, દ નો, ધાણા, ુ, મર  અને 
િસધવની ચટણી બનાવી ખાવાથી લડ શરે  ઓ  ંથાય છે. (૫) બે ચમચી મધમા ં
એક ચમચી લ નોુ  રસ એકરસ કર  સવાર-સાજં પીવાથી લોહ ુ ં દબાણ ઓ  ં
થાય છે. (૬) સપગધાં ં ુ૨-૩ ામ ણૂ દવસમા ં ણ વાર પાણી સાથે ફાકવાથી 
લોહ ુ ંદબાણ ઘટ છે. (૭) ચોખા ુ ંવ  ુ માણમા ંસવને  કર ુ ંએ હાઈ લડ શરનીે  
એક ઉ મ ચ ક સા છે. ચોખા ુ ંસવને  અ ય કાર હાિનકારક ન હોય તો બી  કોઈ 
પણ ખોરાક કરતા ંચોખા વ  ુ માણમા ંખાવા.  લોકો ચોખા વ  ુ માણમા ંલતાે  
હોય છે તમને ે લોહ ુ ં ુ ંદબાણ ભા યે જ હોય છે. (૮) જો લોહ ુ ંદબાણ બૂ 
વધી ય તો તનેે તા કા લક ની ુ ંલાવવા માટ પથાર મા ં િનિ ત થઈ ઈૂ જ ુ,ં 
િવચાર, ભય, ચતા છોડ  દવા,ં મન શાતં રાખ ુ ંઅને બરફનો કડોૂ  ટૂં  પર કૂ  
રાખવાથી લડ શરે  નૉમલ થશે. (૯) શાકાહાર ઓને હાઈ લડ શરનીે  સમ યા 
ઓછ  રહ છે. શાકાહાર ઓ પોટિશયમ વ  ુલતાે  હોવાથી લડ શરે  ની ુ ંરહવાથી 
દયરોગનો મલોુ  અને ક ડની ફઈલ થવા વી બીમાર ુ ંજોખમ ઓ  ંરહ છે. 

(૧૦) ઝીણી દળલીે  મથીે  સવાર-સાજં ૧-૧ ચમચી પાણી સાથે િનયિમત કાયમ 
લવાથીે  લોહ ુ ં ુ ંદબાણ હોય તો તે સ માણ જળવાઈ રહ છે. એ માટ બી  
કોઈ દવા લવાનીે  જ ર રહતી નથી. (૧૧) ગળો, ગોખ  અન આમળા  સરખા ભાગ ું ે ં ેુ
બનાવલ ણ રોજ સવારે ૂ -સાજ ં ૧-૧ ચમચી પાણી સાથ લવાથી લડ શર ઓ  ે ે ે ં
થાય છે. (૧૨) રોજ સવાર સફરજનનો ર બોુ  ખાવાથી બી.પી. સામા ય થઈ ય 
છે તથા યાદશ ત પણ તજે  બને છે. (૧૩) પાણી ક ધમા  િશલા જત ઓગાળ  ંૂ ુ
પીવાથી લડ શર થ  નથી અન થ  હોય તો સા  થઈ ય છે ં ે ં ં ેુ ુ ુ .  
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લો લડ શરે   (૧) ની ુ-ંલો બીપી ધરાવતા લોકોને ારક જ યા પછ  ક 

યાૂ  પટે ઉભા ઉભા પણ ચ ર આવે છે. મા  બે લાસ પાણી પીવાથી બીપી 
નૉમલ થઈ ય છે. (૨) સરખા ભાગે ગાજરનો તાજો રસ અને ધૂ  દરરોજ સવાર 
લવાથીે  લો લડ શરે  મટ છે. ફ રયાદના બળાબળ અ સારુ  લુ  માણ તે ન  
કર ુ.ં (૩) ચ ક ળૂ, અજમો, સચળં , ઠંૂ, મર , પીપર અને હરડ ં ુસરખે ભાગે 
બનાવે ં ુ ણૂ સવાર, બપોર, સાજં પાણી સાથે લવાથીે  લો શરનીે  બમાર મા ં
રાહત થાય છે.  

ભગદરં  ખરનીે  છાલ, હરડ, બહડા ંઅને આમળા ંસમાન ભાગે ખાડં  ૨૦ ામ કોૂ  

બે લાસ પાણીમા ંએક કપ પાણી બાક  રહ યા ં ધીુ  ઉકાળ  પછ  ગાળ ને એક 
ચમચી વાવડ ગ ુ ં ણૂ મળવીે  પીવાથી ભગદરં  રોગ મટ છે.  

ભ મક િપ  બગડવાથી િવદ ધા ણ થ ુ ંહોય છતા ંપ ય ન પાળે તો િપ નો 

અિધક કોપ થવાથી ભ મક રોગ થાય છે. િપતુ  થયે ં ુ િપ  હોજર મા ંગરમી 
વધાર  દ છે. આથી આખો દવસ ખૂ ર ા કર છે. ગમે તટલોે  આહાર લવાે  છતા ં
સતોષં  થતો નથી. જ યા પછ  પણ ખૂ લાગે. ટ ુ ંખાય તટે ં ુઓ  ંપડ. આહાર 
વધાર હોવા છતા ંદદ  બળોૂ  પડ. આહાર ન આપવામા ંઆવે તો જઠરા ન તને ે 
ભ મ કર  નાખતો હોવાથી આ રોગને ભ મક ક ો છે. (૧) આ રોગમા ંભસના ંઘી-
ધૂ , કળા,ં ખ રુ , માવાની મીઠાઈઓ વો પચવામા ંભાર આહાર આપવો. ચાર-
પાચં હમજે  રોજ રા ે ચાવીને ખાવી. (૨) ઘીમા ંપાકા ંકળા ંખાવાથી અથવા કળનો 
રસ પીવાથી ભ મક રોગ મટ છે. (૩) દરરોજ સવાર-સાજં ૧-૧ ચમચી દવલે એક 
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કપ ધમાૂ  ંઅથવા એક ચમચી ઘીમા ંલવાે થી ભ મક રોગ મટ છે. (૪) એક ીુ  
ચણા રાતે પાણીમા ંપલાળ  રાખી સવાર એ પાણી ગાળ ને પીવાથી થોડા દવસોમા ં
ભ મક રોગ મટ છે. (૫) શરડ નોે  ુ  રસ દવસમા ંબે- ણ વાર પીતા રહવાથી 
ભ મક રોગ મટ છે.  

ભાગં ંે  ુહાડ ુ ં  (૧) લસણની કળ  ઘીમા ંતળ  ખાવાથી ગમે તે ં ુભાગેં ં ુહાડ ુ ં 

સધાયં  છે. (૨) લસણ, મધ, લાખ અને સાકરને ચટણી માફક પીસી ઘીમા ંમળવીે , 
રોજ ખાવાથી ભાગેં ં ુક ઊતર  ગયે ં ુહાડ ુ ં સધાયં  છે. 

ખૂ  (૧) ર ખાવાથી જઠર સતજે બને છે તથીે  ખૂ સાર  લાગે છે. (૨) 

આ ુનો રસ, લ નોુ  રસ અને િસધવ એક  કર  ભોજનની શ આતમા ં લવાથીે  
અ ન દ ત થઈ ખનીુ  ુ  કર છે. (૩) પપૈ ુ ંખાવાથી ખૂ ઊઘડ છે. (૪) 
પાચન શ ત મદં હોય અને ખૂ લાગતી ન હોય તો થોડા દવસ રોજ સવાર ચોસઠ 
હર  પીપર ુ ંમધ સાથે સવને  કર ુ.ં  કફના રોગો, ાસ અને શરદ મા ંપણ એ 
હતાવહ છે. (૫) બી કાઢલી ા  ૨૦ ામ ખાઈને ઉપર ૨૫૦ િમ.લ. ધૂ  પીવાથી 
ખૂ ઊઘડ છે. (૬) ભોજનના એક કલાક પહલા ંથો ુ  ંગરમ પાણી પીવાથી ખૂ 

લાગે છે અને પાચનશ ત વધે છે. (૭) દરરોજ સવાર-સાજં લિવગ ◌ુુ ં  બાર ક ણૂ 
મધ સાથે ૧-૧ ચમચી લવાથીે  ખૂ ઊઘડ છે. લિવગ ગરમ હોવાથી ખૂ ઊઘડ ા 
પછ  યોગ બધં કરવો. 
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ભોજન-સમય યો ય સમય કર  ભોજન આરો ય દાન કરનાર  બાબતોમા ે ં ંુ

ઠ છે ે. દરક ય તનો જમવાનો સમય તના યવસાયે , ધમ, પ ર થિત, વગર ે
માણ દો દો હોય છે ેુ ુ , પર  દરક ય ત  િનિ ત સમય દરરોજ ભોજન કરતી ં ેુ

હોય તે સમય જ તમણ ભોજન કર  જોઈએે ે ે ંુ . એ જ તમનો જમવાનો ઉચત કાળ છ ે ે
અન આ ઉચત સમયમા ભોજન કરવાથી જ આહાર  યો ય પાચન થાય છે ં ં ેુ , શર ર 
વ થ રહ છે. ભોજનના સમય િવષ એ  પણ કહવા  છ ક ે ં ં ેુ ુ शतं वहाय भो यम|्| 
એટલ ક સો કામ છોડ ન પણ ે ે (ભોજનનો સમય થઈ ગયો હોય તો) જમી લ  ે ંુ
જોઈએ 

મગજની ગરમી  (૧) આમળાના ણનૂ ે ધમાૂ  ંકાલવી ડ  થપલીે  કર  રા ે 

તીૂ  વખતે મગજના ભાગ પર માથા પર બાધીં  રાખવામા ંઆવે તો મગજની ગરમી 
ઘટ છે. (૨) ખટમીઠા દાડમનો ૨૦૦ ામ રસ લઈ, ૨૫ ામ મમરાનો લોટ અને ૨૫ 
ામ સાકર મળવીે  પીવાથી મગજની ગરમી મટ છે. (૩) એરડાનાં  પાન પર માખણ 

ક ઘી ચોપડ  તાળવા પર બાધવાથીં  મ તકની ગરમી મટ છે. (૪) કોળાનો ર બોુ  
( ઓુ  અ મુ ) ખાવાથી માથાની ગરમી, મ, ચકર , ઉ માદ વગરે  મટ છે. 

મગજની શ ત  િશયાળાની વહલી સવાર દરરોજ ખાલી પટે  ૨૦-૩૦ ામ 

કા ુ ખાઈ ઉપર મધ ચાટવાથી મગજની શ ત તથા યાદશ ત વધે છે. 

મગજની શરદ   દ નાનો તાજો રસ અથવા અક મગજની શરદ  રૂ  કર છે. 
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મચકોડ  (૧) ગોળની સહજ ગરમ ચાસણીમા ંચણાના ંફોતરા ંમળવીે  બાધવાથીં  

હાથ-પગનો મચકોડ મટ છે. (૨) માર, ઢૂમાર, સો મા ંઅ◌ા◌ંબા હળદર મીઠા 
સાથે ચોપડવી, તમે જ પા ચમચી ટલી ણૂ પે ફાકવી. લોહ  મી ગ ુ ંહોય તો 
લપે કરવાથી લોહ  િવખરાઈે  ય છે અને સોજો ઊતર  ય છે ©.   

મ છર-મકોડાનાં  ડખં લ નોુ  રસ ઝરે  મ છર, મકોડાનાં  ડખં પર 

ચોળવાથી ફાયદો થાય છે. મધમાખીના ડખં  (૧) વાુ  અને િસધવને પાણીમા ં

મળવીે  ચટણી માફક પીસી મધમાખીના ડખં પર લપે કરવાથી ડખનીં  વદનાે  મટ છે. 
(૨) મી ુ ં ચોળવાથી મધમાખીના ડખંમા ંરાહત થાય છે. 
 

મ છરોનો ાસ  (૧) નારગીનાં  ંછોડા ંમ છર મારવાની એક ઉ મ ઔષિધ 

છે. નારગીનાં  ં કાૂ  ં છોડાનોં  પૂ દરરોજ રાતે એકાદ કલાક ધીમા તાપે કરવો. 
મ છરો મર  ય છે અથવા ઘરથી રૂ  જતા રહ છે. નારગીનાં  ં કવલાૂ ે  ં છોડા ં
બ રમા ંપણ મળે છે. (૨) મ છરોનો ાસ રા ે તીૂ  વખતે પથાર મા ંચપાનાં  ં
આઠ-દસ કાૂ  ંબી આમતમે  વરે  દવાથી મ છરોનો ાસ મટ છે.   

મ મહુ ે  ઓુ  ડાયા બટ સ 
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મનોબળ  માલકાગણીં ં ુતલે બ બે ટ પા ં ધૂ  સાથે લવાથીે  મનોબળ વધે છે 

અને ચતા- ડ શનથીે  ટકારો થાય છે; ઉ સાહ-તરવરાટ વધે છે. માલકાગણીં ં ુ
તલે બ રમા ંબ ુ મ ુ ંનથી મળ ુ.ં 

મરડો (૧) કાચી ક પાક  કર ની છાલ દ નં ે-વાટ ને અથવા કવલીૂ ે  છાલનો 

પાઉડર મધ સાથે જ ર  માણમા ં દવસમા ં ણ-ચાર વખત લવાથીે  મરડો મટ છે. 
(૨) ખ રનાુ  નાના નાના કડાુ  કર  અથવા વાટ ને દહ મા ંનાખી રાય ુ ંબનાવ ુ.ં 
તમાે  ંનમક, મર ુ,ં અ◌ા ુ , મર  વગરે  પણ નાખી શકાય. અ◌ા ુ ંરાય ુ ં દવસમા ં
ચારક વખત ૧-૧ વાડક  ટ ુ ંખાવાથી મરડો જ ર મટ  ય છે. (૩) ટ ર ટુ  ૩-
૩ ચમચી દવસમા ં ણ વાર, ટજુ  ઘનવટ , સ વનીં  વટ  અને ચ કા દવટ  
દરકની ૧-૧ ગોળ  દવસમા ં ણ વાર મોળ  છાસ સાથે લવીે . લવણ ભા કર ણૂ ૧-
૧ ચમચી સવાર-સાજં લે ુ ંઅને સાદો ખોરાક લવાથીે  મરડો મટ છે. (૪)  બાવળની 
૧૦૦ ામ તા  ણીૂ  શ ગને ૨૫ ામ લાવલીે  ફટકડ  સાથે ખરલમા ં બૂ ટંૂ Ð
લસોટ  ચણાના મોટા દાણા વડ  ગોળ  બનાવવી. ૨-૨ ગોળ  સવાર-સાજં લવાથીે  
બૂ નોૂ  આમ તુ  મરડો મટ છે. (બ રમા ંમળતી ફટકડ  લાવી, બરાબર ધોઈ, 

તાવડ -કલાડ મા ંધીમા તાપે ગરમ કરવાથી ઓગળ  જશે. પછ  સહજ વધાર ગરમ 
કરવાથી પાણીનો ભાગ ઊડ  જવાથી પતા  ુબની જશે. આ થઈ લાવલીે  ફટકડ . 
ઔષધમા ં લાવલીે  ફટકડ  જ વપરાય છે.) આ ઉપચાર સળગં  આઠ દવસથી 
વધાર કરવો ન હ. (૫)  નોૂ  ુ  કર  ૨૪ કલાક પાણીમા ંપલાળ  રાખવો.  પછ  
એ નાૂ ં ુિનત  ુપાણી ૂ ુ  પાડ ુ.ં અ◌ા પાણીમા ંસહજ ગરમ ઘી મળવીે  (પાણી ુ ં
માણ રોગના બળાબળ જબુ  લે ં.ુ) એકાદ લાસ દવસમા ંબ ણે  વખત પીવાથી 
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મરડો મટ  ય છે.  (૬) એક લાસ પાણીમા ં૧ લ નોુ  રસ નીચોવી ધીમે ધીમે પી 
જ ુ.ં દર બે ણ કલાકના તર િનયિમત પીવાથી કોઈ પણ કારનો મરડો મટ  
ય છે. (૭) એક પાકા લ નુે ગરમ કર , રસ કાઢ  તમાે  ંિસધવ અને ખાડં મળવીે  

પીવાથી િપ જ ય મરડો મટ છે. (૮) કળા ંલ  ુસાથે ખાવાથી મરડો મટ છે અને 
ખોરાક જલદ  પચે છે. (૯) કળા ંદહ  મળવીે  ખાવાથી મરડો અને ઝાડા મટ છે. 
(૧૦) ગાય ુ ં ધૂ  અને પાણી સરખે ભાગે લઈ મા  ધૂ  બાક  રહ યા ં ધીુ  ઉકાળ  
પીવાથી મરડો મટ છે. (૧૧) ં ડ નીુ  છાલનો ૨૦ ામ ઉકાળો મધ મળવીે  પીવાથી 
મરડો મટ છે. (૧૨) ં નાુ  ઠળયા અને કર ની ગોટલી ુ ંસમભાગે ણૂ છાસ સાથે 
૧-૧ ચમચી સવાર, બપોર, સાજં લવાથીે  પટનીે  કંૂ તથા નોૂ  મરડો મટ છે. (૧૩) 
તજ ુ ં૧.૫ ામ ણૂ ગરમ પાણીમા ંલવાથીે  મરડો મટ છે. (૧૪) તા  છાસમા ં
બીલીનો ગભ મળવીે  પીવાથી મરડો મટ છે. (૧૫) દાડમના ફળની છાલ ૫૦ ામ, 
લિવગ ુ ંઅધકચ ું ણૂ ૭.૫ ામ અને ૫૦૦ િમ.લ. પાણી ઢાકણં  ઢાકં  ૧૫ િમિનટ 
ઉકાળ  ઠં ુ થાય યાર ગાળ  દવસમા ં ણ વાર ૨૫-૫૦ ામ ટ ુ ંપીવાથી નવો 
અિતસાર અને નવો મરડો રૂ  થાય છે. (૧૬) મર ુ ંબાર ક ણૂ મધમા ંચાટ  ઉપર 
છાસ પીવાથી ક એકલી છાસ સાથે મર ુ ં ણૂ લવાથીે  મરડો મટ છે. (૧૭)  માખણ, 
મધ અને ખડ  સાકર ખાવાથી મરડો મટ છે. (૧૮) મીઠા લીમડાના ંપાન ચાવીને 
ખાવાથી મરડો મટ છે. (૧૯) મથીનોે  લોટ દહ મા ંકાલવીને ખવાથી મરડો મટ છે. 
(૨૦) મથીનીે  ભા ના રસમા ંકાળ  ા  મળવીને ે પીવાથી મરડો મટ છે. (૨૧) રોજ 
ગરમ પાણી સાથે ઠંૂ ફાકવાથી ક ઠનોૂં  ઉકાળો બનાવી િપયાભાર એર ડં ં ુનાખી 
પીવાથી મરડો મટ છે. (૨૨) નાૂ  મરડાને સ હણીં  કહ છે. એ ુ ંચમ કાર  ઔષધ 
તે બ રમા ંમળ ુ ંલવણ ભા કર ણૂ, દરરોજ ૧-૧ ચમચી સવાર, બપોર, સાજં 
વ રયાળ ના અક સાથે લે ં.ુ ગમે તવોે  નોૂ  અને ઃસા યુ  મરડો પણ મટ  ય છે. 
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(૨૩) દર ચારક કલાક ૧ ચમચો આખી ક ણૂ પમા ંમથીે  પાણી સાથે લવાથીે  
મરડાની ફ રયાદ ઝડપથી કોઈ પણ તની દવા િવના મટ  ય છે. (૨૪) 
ઈસબ લનો પાઉડર દહ  ક છાસ સાથ દવસમા બ વાર લવાથી મરડો મટ છુ ે ં ે ે ે. 
(૨૫) ખસખસ અન સાકરની ફાક  લવાથી મરડામા રાહત થાય છે ે ં ે.  (૨૫) કાચી 
વ રયાળ  ટલી ખાઈ શકાય તટલીે  બૂ ચાવીને દવસમા ંચાર-પાચં વાર ખાવાથી 
મરડો મટ છે. (૨૬) કડાછાલ  ણ દહ મા કાલવીન લવાથી મરડો મટ છું ૂ ં ે ે ે.  

મસા-ડાઘ ચહરા પરના (૧) મોરની બીટ સરકામા ંમળવીે  ચહરા પરના મસા 

પર દરરોજ દવસમા ં ણ વાર લાબાં  સમય ધીુ  લગાડતા રહવાથી મસા રૂ  થાય 
છે. (૨) હળદર અને મી ુ ં પાણીમા ં મળવીે  મસા પર લગાડતા રહવાથી બે- ણ 
અઠવા ડયામા ંમસા ુ ંપ ુ બની મસા રૂ  થાય છે. (૩) ભીના નામા આ  લસોટ  ૂ ં ુ
મસા ઉપર લગાવવાથી ધીર ધીર મસા ના દ થાય છૂ ે.  

મદા નં  (૧) ઠંૂ, તજ, દ નો, લુસીના ંપાન, એલચી વગરનાે  બોર ટાૂ  ણનાૂ  

બનાવલાે  ઉકાળાથી મદા નં  મટ છે. (૨) આ ુનો રસ, લ નોુ  રસ અને િસધવ 
એક  કર  ભોજનની શ આતમા ંલવાથીે  મદા નં  મટ છે. (૩) ર ગણા ંઅને ટામટાે ં ં ુ
પૂ બનાવી પીવાથી મદા નં  મટ છે. (૪) લસણ, ખાડં અને િસધવ સરખા ભાગે 

મળવીે , બરાબર ટંૂ , તમાે  ંબમ ુ ંથી વે ં ુઘી મેળવી ચાટવાથી મદા નં  મટ છે. 
(૫) લ નાુ  રસમા ંચોથા ભાગે ખાડં નાખી, ઉકાળ , ચાસણી કર  શરબત બનાવ ુ.ં 
શરબત ગરમ હોય યાર જ કપડાથી ગાળ  ઠં ંુ થાય એટલે શીશીઓમા ંભર  લે ં.ુ 
આ શરબત ૧૫ થી ૨૫ ામ લઈ, પાણી મળવીે  પીવાથી ગરમીની યા ળતાુ , 
અપચો, ઊબકા, અ ચુ , ઊલટ , મદા નં  અને લોહ િવકાર મટ છે. (૬) ઠંૂ, મર , 
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પીપર અને િસધવ દરક ૧૦-૧૦ ામના બાર ક વ ગાળ ણમાૂ  ં૪૦૦ ામ બી 
કાઢલી કાળ  ા  મળવીે  ચટણી માફક પીસી બરણીમા ંભર  લે ં.ુ એને પચા તં ૃ  
ચાટણ કહ છે. એ પાચથીં  ૨૦ ામ ટ ુ ંસવાર-સાજં ચાટવાથી મદા નં  મટ છે. 

માથાની તકલીફ માથા પર ફોડલી-દા ણકુ  લ નોુ  રસ અને સરિસ ુ ં

સરખે ભાગે મળવીે  ચોપડવાથી અને પછ  દહ  મસળ ને ધોવાથી થોડા જ દવસોમા ં
માથા પરનો દા ણકુ  રોગ મટ છે. (આ રોગમા ંમાથા પર નાની નાની ફોડલી થાય 
છે, ચળ આવે છે અને ચામડ  કઠણ થઈ ય છે.) માથાની જલીુ   ચણાનો લોટ 
પાણીમા ં મળવીે  મા ુ ં ધોવાથી જલીુ  અને ફોડલી તા કા લક મટ છે. માથાની 
િનબળતા  રા ે ગરમ પાણીમા ંબદામ ભ જવી રાખી, સવાર ફોતરા ંકાઢ , બાર ક 
પીસી, ધમાૂ  ંકાલવી, ઉકાળ , ખીર બનાવવી. (બદામની ખીર વધાર ઉકાળવી ન હ, 
ન હતર પાચક યો નાશ પામે છે.) આ ખીર ૨૦-૪૦ ામ ટલી ખાવાથી માથાની 
િનબળતા મટ છે. માથાનો ખોડો (૧) સરગવાના પાનના રસ ુ ંમાથા પર મદન 
કરવાથી માથાનો ખોડો મટ છે. (૨) સરગવાની શ ગન પાણીમા પલાળે ં , ચોળ , 
ગાળ ન માથા પર લગાડવાથી માથાનો ખોડો મટ છે ે. (૩) ચણોઠ નો કો તલમા ૂ ે ં
િમ  કર  ત તલ માથામા નાખવાથી ખોડો મટ છે ે ં ે.  

માથાનો ુ :ખાવો  (૧) આમળા ુ ં ણૂ, ઘી અને સાકર સરખે ભાગે લઈ 

ાત:કાળે ખાવાથી માથા ુ ં ળૂ મટ છે. (૨) ગરમીને લીધે મા ુ ં ુ :ખ ુ ંહોય તો 
ગળુ ં  કાપીને ઘાડવાથીૂં  ક બાર ક પીસીને પગને તળયે ઘસવાથી િશરદદ મટ છે. 

(૩) ગાયના ધમાૂ  ં ઠંૂ ઘસી લપે કરવાથી અને તનાે  પર  લગાડવાથી સાત-આઠ 



 332 

કલાકમા ંમાથાનો ભયકરં  ુ :ખાવો મટ છે. (૪) તજ પાણીમા ંઘસી ગરમ કર  લમણા 
પર લપે કરવાથી અથવા તજ ુ ંતલે ક તજનો અક લમણા પર ચોળવાથી શરદ થી 
ુ :ખ ુ ંમા ુ ંમટ છે. (૫) યફળ ઘસીને લપે કરવાથી માથાનો ુ :ખાવો મટ છે. 

(૬) ા , િપ પાપડો અને ધાણા ણનેે પાણીમા ંભ જવી રાખી ગાળ ને પીવાથી 
માથાનો ુ :ખાવો મટ છે. (૭) લિવગને પાણીમા ંલસોટ  ક વાટ  જરા ગરમ કર  
માથામા ંઅને કપાળમા ંભરવાથી માથાનો ુ :ખાવો મટ છે. (૮) સરગવાના પાનના 
રસમા ંમર  પીસી લપે કરવાથી મ તક ળૂ મટ છે. (૯) સરગવાનો દરું  ધમાૂ  ં
પીસી માથા પર લપે કરવાથી માથાનો ુ :ખાવો મટ છે. (૧૦) સરગવાના ંબી અને 
મર ુ ં ણૂ ઘવાથીૂં  છ કો આવી િશરદદ મટ છે. (૧૧) ગાય ુ ંતા ુ  ંઘી તથા ધૂ  
એક  કર  ખમા ં જવાથી માથાનો ુ :ખાવો મટ છે તથા ખ લાલ થતી અટક 
છે. (૧૨) જો માથાના ઃખાવાુ મા ંવા દોષુ  કારણ તૂ હોય તો ગરમ પાણી અથવા 
ઠવાૂં ં ગરમ પાણી પી ુ.ં (૧૩) એક એક લાસ તર ચનોૂ  રસ દવસમા ં ણ-ચાર 

વાર દર ણકે કલાકના તર પીવાથી માથાનો ઃખાવોુ  મટ છે. એનાથી એ 
જડ ળથીૂ  પણ મટ  શક છે. તર ચનાૂ  રસમા ં ક ુ ં પણ મળવે ં ુ ન હ. અ◌ા 
યોગમા ંતર ચૂ ખાવાને બદલે તર ચનોૂ  રસ જ વ  ુઅસરકારક રહ છે. (૧૪) 

અ◌ામલી ુ ંશરબત ક અ◌ામલીનો ઘોળ સાકર નાખી દર ચાર કલાક એક એક 
લાસ પીવાથી માથાનો ઃખાવોુ  મટ છે. (૧૫) ગરમીથી મા ુ ં ઃખુ ુ ંહોય તો કપાળ 
પર વડ ુ ં ધૂ  લગાડવાથી મટ છે. (૧૬) રા ે ગરમ પાણીમા ંબદામ ભ જવી રાખી, 
સવાર ફોતરા ંકાઢ , બાર ક પીસી, ધમાૂ  ંકાલવી, ઉકાળ , ખીર બનાવવી. (બદામની 
ખીર વધાર ઉકાળવી ન હ, ન હતર પાચક યો નાશ પામે છે.) આ ખીર ૨૦-૪૦ 
ામ ટલી ખાવાથી માથાનો ઃખાવોુ  મટ છે. (૧૭) બદામ અને ક રુ ધમાૂ  ંઘસી 

માથા પર લપે  કરવાથી માથાનો ઃખાવોુ  મટ છે. (૧૮) ૧-૧ ચમચી પીપરનો પાઉડર 
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મધ સાથે સવાર, બપોર, સાજં લવાથીે  માથાનો ઃખાવોુ  મટ છે. (૧૯) ૧ ચમચી 
નમક મ મા ં કૂ  ખાઈ જવાથી અને પછ  પદરં -વીસ િમિનટ બાદ એક મોટો લાસ 
પાણી પીવાથી માથાનો ઃખાવોુ  મટ છે. જ ર જણાય તો પાચં છ કલાક બાદ આ 
યોગ ફર થી થઈ શક. દવસમા ં વ માુ  ં વ  ુ બે વખત કર  શકાય. (૨૦) 

બોરસ લીના ં લ મસળ ને ક બોરસ લી ુ ંઅ ર ઘવાથીૂં  િસરદદ મટ છે. (૨૧) 
ઠનાૂં  ણનૂ ે છ કણીની મ ઘવાથીૂં  ઉપરાઉપર  છ કો આવી મા ુ ંઉતર  ય છે. 

(૨૨) ઠ ક લી  યફળ પ થર પૂં ંુ ર ઘસી કપાળ લપ કરવાથી મા  તરત જ ે ે ંુ
ઉતર  ય છે. (૨૩) હરડ, બહડા,ં આમળા,ં હળદર, ગળો, ક રયા  ુઅને લીમડાની 
તરછાલનો ઉકાળો પીવાથી માથાનો ઃખાવોુ  કાયમ માટ મટ છે.  (૨૪) ધાણા, 
 અન સાકર સમભાગ પાણી સાથ ફાકવાથી ગરમીથી ચડ  મા  ઉતર છુ ે ે ે ં ં ેુ ુ . (૨૫) 
બ કફ અનૂ ે શરદ ન લીધ મા  ઃખ  હોય તો અ લગરાના નાના નાના બ ણ ે ે ં ં ેુ ુુ
કડા મ મા દાત નીચ દબાવી રાખી સોપાર ની મ રસૂ ં ં ે - વાદ લતા રહવાથી રાહત ે
થાય છે. (૨૬) નપાળાના બીના મ જ પાણીમા બ ઝીણા લસોટ  કપાળ લપ ે ં ં ં ૂ ં ે ે
કરવાથી માથાનો ઃખાવો મટ છુ ે. નપાળો બ ગરમ અન તીે ૂ ે  િવરચક છે. (૨૭) 
બોરસલીના ફળો  ણ કર  ઘવાથી માથાનો ઃખાવો મટ છું ૂ ૂ ેુ . (૨૮) અકારણ 
માથાનો ઃખાવોુ  થતો હોય, સોુ  અને ચ ર તથા ધારની ફ રયાદ હોય તો રોજ 
સવાર યૂ ઉ યા પહલા ંએક કપ ગરમ ધમાૂ  ં માણસર સાકર અને એક ચમચી 
ઘી નાખી પીવાથી લાભ થાય છે. (૨૯) સમાન ભાગે ઠંૂ અને હળદરના ણમાૂ  ં
ગરમ પાણી નાખી પ ટે  બનાવી લપે કરવાથી લપે મ મ કાતોૂ  ય તમે  તમે 
માથાનો ઃખાવોુ  મટવા લાગે છે.   
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માથામા ંતલે  હમશાં ે  ંમાથામા ંતલ ુ ંતલે નાખવાથી િશરઃ ળૂ થ ુ ંનથી, ટાલ 

પડતી નથી, અકાળે વાળ ખરતા નથી, કપાળમા ં િવશષે પે બળની ૃ  થાય છે, 
વાળના ં ળૂ મજ તૂ થાય છે. તથા વાળ લાબાં  અને કાળા થાય છે. ાન યોે  
સ  અને શ તશાળ  થાય છે, વચા દરું  અને િનમળ થાય છે તથા સાર  ર તે 

◌્ ઘ આવે છે.   

માિસક  (૧) ૧ તોલો કાળા તલનો ૨૦ તોલા પાણીમા ંઉકાળો કર  ચોથા ભાગ ુ ં

પાણી રહ યાર ઉતાર  ગોળ નાખી પીવાથી માિસક સાફ આવે છે. (૨) ગળ નીુ ં  
કાતર  કાચી ખાવાથી માિસક સાફ આવે છે. (૩) િશયાળામા ંવગણ ં ુશાક, બાજર નો 
રોટલો અને ગોળ ુ ંિનયિમત સવને  કરવાથી માિસક બધં થ ુ ંહોય, ીણ થઈ ગ ુ ં
હોય ક સાફ ન આવ ુ ંહોય તો ફાયદો થાય છે. (ગરમ િતવાળૃ  ીઓએ આ 
યોગ ન કરવો) (૪) સીતાફળ ના બીના ગભની દવટે બનાવી યોિનમા ંરાખવાથી 

બધં પડલો માિસક ધમ ચા  ુ થાય છે. (૫) તજ ુ ં તલે અથવા તજનો ઉકાળો 
લવાથીે  ક ટાતવમા ંફાયદો થાય છે. (૬) માિસક સાફ આવ ુ ંન હોય, ઓ  ંઆવ ુ ં
હોય, ુ :ખાવા સાથે આવ ુ ં હોય ક માિસકની બી  કોઈ પણ ફ રયાદ હોય તો 
વારપાઠાનોુ ં  તાજો ગર પાણીમા ંમળવીને ે લવાથીે  ક બ રમા ંમળતી વારપાઠાનીુ ં  
િવિવધ બનાવટો ુ ંસવને  કરવાથી માિસકની બધી ફ રયાદો રૂ  થાય છે.  (૭) 
ગાજરના ંબી પાણીમા ંવાટ  પાચં દવસ ધીુ  પીવાથી ીઓને ઋ ા તુ  થાય છે. 
(૮) દરરોજ સવાર, બપોર, સાજં એક એક ક ં સમાર  તનાે  પર ક રનોુ  પાઉડર 
સહજ સહજ ભભરાવી સવને  કરવાથી માિસક ર ત ાવ સબધીં ં  િવકારો મટ છે. છ-
આઠ મ હના ધીુ  આ યોગ િનયિમત કરતા રહ ં.ુ (૯) માિસક આવવાના એક 



 335 

સ તાહ પહલા ં જો ી ચા, કોફ , કોકાકોલા, ચોકલટે  વગરે  લવાે ં ુબધં કર તો 
શર રમા ં Ô સÕ આવશે ન હ. માિસક વ  ુપડ ુ ં(૧) રાઈનો બાર ક પાઉડર એક 
મોટ  ચમચી બકર ના એક કપ ધૂ  સાથે સવાર-સાજં િનયિમત લવાથીે  વ  ુપડ ુ ં
માિસક આવ ુ ંહોય તમાે  ંરાહત થાય છે. (૨) વ  ુપડ ુ ંમાિસક આવ ુ ંહોય તો કાૂ  
ધાણાનો ઉકાળો ૧-૧ લાસ સવાર, બપોર સાજં પીવાથી મટ છે. (૩) દરરોજ કોપ ું 
અને સાકર દવસમા ં ચાર-પાચં વખત િનયિમત ખાવાથી અ યાતવ-વ  ુ પડ ુ ં
માિસક આવવાની ફ રયાદ મટ છે. રોજ ુ ંએક વાટ  કોપ ું ખા ુ ંજોઈએ. (૪) એક 
ચમચો િવદાર  કદનોં  પાઉડર, એક ચમચો ઘી અને એક ચમચો સાકરનો પાઉડર 
િમ  કર  સવાર-સાજં છ-આઠ મ હના ધીુ  ચાટતા રહવાથી વ  ુપડતા માિસકની 
ફ રયાદ મટ છે. યોગ સાવ િનદ ષ છે અને કોઈ પણ અવ થામા ંકર  શકાય છે. 
માિસક  ઓ  ંઆવ ુ ં (૧) બે બદામ અને બે ખ રુ  રાતે પાણીમા ંપલાળ  રાખી 
સવાર વાટ  સહજ માખણ અને સાકર મળવીે  ખાવાથી છએક મ હનામા ં અ પ 
માિસકની ફ રયાદ મટ છે. તકલીફ જબુ  બદામ અને ખ રુ ુ ં માણ વધ ુ ંઓ  ં
કર  શકાય. (૨) કા ુ ંક પા ુ ં પપૈ ુ ંદરરોજ ૧ કલો ામ ટ ુ ંકોઈપણ વ પમા ં
સવને  કરવાથી ઓ  ંમાિસક આવવાની ફ રયાદ મટ છે. યોગ લાબાં  સમય ધીુ  
કરવો. (૩) માિસક ઓ  આવ  હોય તોં ંુ  અશોકની છાલનો ઉકાળો પીવાથી માિસક 

વ  આવવા લાગ છુ ે ે. માિસક બધં થઈ જ ુ ંરા ે ૨૦-૨૦ ામ ચણા અને તલ 
જ ર  પાણીમા ંપલાળ  સવાર બરાબર ઉકાળ  િનતાર ને એ પાણી પીવાથી ીઓ ુ ં
માિસક બધં પડ  ગ ુ ંહોય તો તે ફર થી ચા  ુથાય છે. સતત એક વષ ધીુ  યોગ 
ચા  ુરાખવો જોઈએ. માિસકની પીડા ુ અને હરડ ં ુસમાન ભાગે બનાવે ં ુ ણૂ 
રાતે તીૂ  વખતે પાણી સાથે એક ચમચી ટ ુ ંલવાથીે  માિસકની પીડા મટ છે. 
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મળ ુ  બરાબર ન થતી હોય તમાે  ંપણ લાભ થાય છે. ું વા નાશકુ  છે અને 
હરડ ણે દોષોનો નાશ કર છે. આ યોગથી મળ, વા નીુ  ુ  થાય છે.  

માકડં   કાૂ  ંમરચા ંબાફ  એનો ઉકાળો કરવો. આ ઉકાળો માકડં  પડ ા હોય યા ં

રડવો ક ચોપડવો એટલે ફર થી યા ંમાકડં  પડશે ન હ. 

ઢૂ માર  (૧) લસણ, હળદર અને ગોળને મળવીે  વાગલાે  ઢૂ માર પર લપે 

કરવાથી ફાયદો થાય છે. (૨) મી ુ ં અને હળદર પાણીમા ંબાર ક વાટ ને ચોપડવાથી 
વાગવા ક મચકોડાવાથી થતી પીડા મટ છે. મી ુ ં લસોટ ને ચોપડવાથી પણ સોજો 
ઉતર  ય છે. (૩) હળદર અને કળ નાનોૂ  લપે કરવાથી ઢમારનોૂ  સોજો મટ છે. 
(૪) હળદર, નીૂ  માટ  અને મી ુ ં એક  કર , પાણી મળવીે , અ ન પર કૂ , 
ખદખદાવી સહવાય તવોે  ગરમ ગરમ લપે કરવાથી ઢમારનોૂ  સોજો મટ છે અને 
પીડા ઓછ  થાય છે. (૫) એક કપ ધમાૂ  ંએક નાની ચમચી લાવલીે  ફટકડ  
નાખી, હલાવીને દવસમા ં ણ વાર પીવાથી ઢમારૂ ં ુદદ મટ છે 

ૂ ૃ  ૂ ૃ  એટલે ટ પે ટ પે પશાબે  થવો તે. (૧) ૨૦ ામ કસિમસ ા  

અને નાની એલચીના દાણા ૨ ામ ચટણીની મ પીસીને ૨૫૦ િમ.લ. પાણીમા ં
મળવીે , ગાળ , સાકર નાખી પીવાથી તાપ-તડકામા ંફરવાથી ગરમીને લીધે થયલે  
ૂ ૃ  મટ છે. (૨) કાળ  ા  રા ે ઠડાં  પાણીમા ંપલાળ  રાખી, મસળ , ગાળ , 

સાકર નાખી પીવાથી ૂ ૃ ્ ર મટ છે. (૩) કાળ  ા નો ઉકાળો કર  પીવાથી 
ૂ્ ૃ  મટ છે. (૪) કાકડ ના ં બીનો મગજ, ઠ મધ અને દા હળદર ુ ં ણૂ 
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ચોખાના ઓસામણમા ંપીવાથી ૂ ૃ  અને ાઘાતૂ  મટ છે. (૫) ગરમ ધમાૂ  ં
સમભાગે સાકર નાખી, ઘી મળવીે  પીવાથી બળતરાવાળો ૂ્ ૃ  મટ છે. (૬) 
દહ મા ંસાકર મળવીે  પીવાથી ુ ૃ  મટ છે. (૭) ગાયના ગરમ ધમાૂ  ંઘી, સાકર 
ક ગોળ નાખી પીવાથી ◌્ૂ્ ૃ  મટ છે. (૮) જવને ચારગણા પાણીમા ંઉકાળ , 
ણચાર ઉભરા આવે એટલે ઉતાર , એક કલાક ઢાકં  રાખી ગાળ  લે ં.ુ જવના આ 

પાણીને બાલ  વૉટર કહ છે. એ પીવાથી ૂ ૃ  મટ છે. (૯) નાળ યરનાે  પાણીમા ં
ગોળ અને ધાણા મળવીે  પીવાથી બળતરા સાથનોે  ૂ ૃ  મટ છે. (૧૦) આમળાનોં  
રસ અને શરડ નોે  રસ એક  કર  પીવાથી ુ ૃ  મટ છે. (૧૧) ૂ ૃ મા ંગરમ 
પાણીમા ંબસવાથીે  લાભ થાય છે. (૧૨) સકરટટ  ક ચીભડાના ંબીની મ જને પાણીમા ં
પીસી, ગાળ ને પીવાથી ૂ ૃ  મટ છે. (૧૩) છાસમા ં ગોળ મળવીે  પીવાથી 
ૂ ૃ  મટ છે. (૧૪) લાસાથીુ  પશાબે  ન થતો હોય તો તડ ચનાૂ  ંબી પીસી ૧૫ 
ામ પાણીમા ંમળવીે  સાકર નાખી પીવાથી અને તડ ચનીૂ  છાલ પીસી પઢાે  પર 

લપે કરવાથી પશાબે  ટ છે. (૧૫) પશાબે  બધં થઈ ગયો હોય ક ટ પે ટ પે થતો 
હોય, પશાબે  કરતી વખતે બળતરા થતી હોય તો ૧૦-૨૦ ામ ગોળ પાણીમા ં
ઓગાળ  ગાળ ને પીવાથી તરત રાહત થાય છે. બી  રોગના લ ણ પે આ 
ફ રયાદ હોય તો ળૂ રોગના ંઔષધો લવાે .ં (૧૬) હરડ, આમળા,ં ઠ  મધ, નાના 
ગોખ ું, પાષાણભદે, અર સીૂ , ચણકબાબ, ગળ ભી, ા ી, શતાવર  અને ગધીુ ં  
વાળો સરખે ભાગે લઈ એમાથીં  ૧૦-૨૦ ામનો ઉકાળો કર ને પીવાથી ઉનવા અને 
પથર  મટ છે. (૧૭) ચદના દં  ◌ૃ◌્ણૂ  - સફદ ચદનં , વાળો, અગર, તગર અને 
વાસક રનં ેુ  સરખા ભાગે લવાે ,ં અને એ બધાનાં  વજન બરાબર સાકર લવીે . એ ુ ં
બાર ક ૂ ્ણ દરરોજ ૨-૪ ામ સવાર-સાજં ધૂ  સાથે લવાથીે  ૂ ૃ , ઊનવા, 
દાહ, િશરઃ લૂ અને તરસ મટાડ છે. મગજને ઠડકં  આપે છે. (૧૮) બ રમા ંમળતા ં
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તૈયાર ઔષધો મ ક ચદના દવટં , ચ કલારસં , ગો રા દુ  વાથ, ગો રા દુ  તૃ, 
ચદનાસવં , સગપશબં ે , હજરતય દુ ભ મ વગરમાથીે ં  એક ક બે પસદં કર  
વાપરવાથી દરું  પ રણામ આપે છે.  

દાહૂ   (૧) બાલ  વૉટર પીવાથી દાહૂ  મટ છે. (૨) ઠડાં  પાણીના ટબમા ં

કમર ડૂ બસવાથીે  અથવા ઠડાં  પાણીથી માગૂ - યૂ ે  વારવારં  ધોવાથી અને 
તનાે  પર ભી ુ ંપો ુ ં કૂ  રાખવાથી ઠડકં  થાય છે. (૩) આમળા ંઅને હળદર ૧૦-૧૦ 
ામ ખાડં , વાથ કર  પીવાથી દામાગુ  અને માગનોૂ  દાહ શાતં થાય છે અને 

પશાબે  સાફ આવે છે. 

િવકારૂ  તમામ િવકારોમાૂ  ં સવાર, બપોર, સાજં ૧ ચમચો ગોળમા ં ૧ 

નાની ચમચી અજમો મળવીે  ખાવાથી નાના-મોટા િવકારોૂ  જ ર સમા ત થઈ 
ય છે. 

ાશયનાૂ  ંદદ   કળામા ં ોટ ન ઓ  ંહોવાથી ાશયનાૂ  ંદદ મા ંએ ખોરાક 

તર ક ણકારુ  છે. ાશયનીૂ  ગરમી  ૨૫૦ ામ ધૂ  અને ૨૫૦ ામ પાણીમા ં
કાકડ ના ંબીની મ જ ૩ ામ અને ૧.૫ ામ રોખારુ  નાખી પીવાથી પેશાબનો રચ 
લાગે છે અને ાશયનીૂ  ગરમી, મહે  વગરે  િવકારો રૂ  થાય છે. (આ પી ુ ંઊભા 
ઊભા પી ુ ંઅને ફરતા રહ ં.ુ) ાશયનીૂ  પથર  (૧) આહારમા ં ગળ નોુ  થઈ શક 
એટલા વ  ુ માણમા ંઉપયોગ કરવો. ગળ નોુ ં  રસ ૧-૧ કપ દરરોજ ચાર કલાકને 
તર લવોે . એકાદ માસ ધીુ  આ યોગ ળવી રા યા પછ  જ પથર નો અ ય 
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કોઈ ઉપાય શોધવો જોઈએ. જો ક ભા યે જ બી  કોઈ ઈલાજની જ ર પડશે. (૨) 
ભ યર ગણીના ળૂ ં ુ ણૂ મોટા ચણાના દાણા ટ ુ ં(એટલે ક ૧/૪ ચમચી) મીઠા 
દહ  સાથે ખાવાથી સાત દવસમા ંજ પથર ના ર રાૂ ૂ  થઈ ય છે. (૩) દરરોજ 
સવાર, બપોર, સાજં ૧-૧ ચમચો બદામ ુ ં તલે પી જઈ ઉપરથી ફાૂં ં પાણી 
પીવાથી ાશયનીૂ  પથર  ઓગળ  ય છે. ાશયનીૂ  પથર મા ં બદામ પણ 
ફાયદો કર છે, પણ બદામ ુ ંતલે વ  ુઅકસીર છે. ાશય ળૂ ૂ  જવને ચારગણા 
પાણીમા ંઉકાળ , ણચાર ઉભરા આવે એટલે ઉતાર , એક કલાક ઢાકં  રાખી ગાળ  
લે ં.ુ જવના આ પાણીને બાલ  વૉટર કહ છે. એ પીવાથી ાશય ળૂ ૂ  મટ છે. 

ાશયનોૂ  સોજો રોજ રા ે ૧૦૦ ામ કૂ  ા  પાણીમા ંપલાળ , સવાર તે 
પાણીમા ં જ ા  ચોળ  બી કાઢ  નાખી યાૂ  પટે પીવાથી ફ ત દસ 
દવસમા ંજ ાશયનોૂ  સોજો મટ છે.  

છાૂ   (૧) આમળાનો રસ ઘી મળેવી પાવાથી છાૂ  મટ છે. (૨) તજ ુ ંબાર ક 

ણૂ ખમા ં જવાથી છાૂ  અને ત ાં  મટ છે. (૩) લિવગ ઘસી ખમા ં જન 
કરવાથી છાૂ  મટ છે અને ચતનાે  આવે છે. (૪) ા  અને બાફલા ંઆમળા ંમધમા ં
ખવડાવવાથી છાૂ  રોગમા ં ફાયદો થાય છે. (૫) હળદર અને સાકર પાણીમા ં
મળવીે  પાવાથી છાૂ  મટ છે. 

મલ રયાૅ ે  (૧) ૧ કપ અિતશય ગરમ પાણીમા ં  ૧ ચમચો મધ મળવીે  દવસમા ં

ચાર-પાચં વખત ચા માફક પીવાથી મલ રયામાૅ ે  ંજ ર ફરક પડ છે. (૨) લીમડાની 
તરછાલ, સચળં  અને અજમો સમાન ભાગે અને એ બધાના વજન ટ ુ ંક ુ .ં અ◌ા 
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બધાં ુ ંબાર ક વ ગાળ ણૂ તે િનબા દ ણૂ. ૧/૨ ચમચી ટ ુ ંઅ◌ા ણૂ સવાર, 
બપોર અને રા ે લે ં.ુ મલ રયાૅ ે  મટ  ગયા પછ  ઝીણો તાવ ઘણા સમય ધીુ  ર ા 
કરતો હોય તો ૩ ામ ક રયાતાનો અને ૨ ામ ઠનોૂં  કોૂ  એક કપ સાર  ર તે 
ઉકાળલાે  પાણીમા ંનાખી અડધા કલાક ધીુ  ઢાકં  રાખ ુ.ં અ◌ા પછ  ગાળ ને પી 
જ ુ.ં સવાર-સાજં તા ુ  ંબનાવી અ◌ા વ પીવાથી પદરં -વીસ દવસમા ંઝીણો તાવ 
મટ છે. (૩) ૧ ચમચી રા ુ ં ણૂ ૧૦ ામ કારલીના રસમા ં મળવીે  પીવાથી 
મલ રયાૅ ે  મટ છે. (૪) મલ રયાૅ ે  હોય ક તનાથીે  બરોળ અને લીવર વ યા ંહોય અને 
પટમાે  ંપાણી ભે ં ુથ ુ ંહોય - જલોદર થવા માડં ં ુહોય તો કારલીના ંપાન દં , રસ 
કાઢ , પહલા ં૧૦ ામ અને પછ  ૨૦-૨૦ ામ પાવાથી દરદ ને કળુ  પશાબે  ટ 
છે, એક-બે ઝાડા થાય છે, ખૂ લાગે છે, ખોરાક ુ ંપાચન થાય છે અને લોહ  વધે છે. 
(૪) કારલીના ંસાડા ણ પાન અને મર ના સાડા ણ દાણા ભગાે  ંવાટ  આપવાથી 
મલ રયાૅ ે  મટ છે. કારલીના પાનનો રસ પણ શર ર લગાડ  શકાય. (૫) મર ુ ં ણૂ  
લસીનાુ  રસ અને મધમા ંમળવીે  પીવાથી મલ રયાૅ ે  મટ છે.  (૬)  મલ રયામાૅ ે  ં
દવસ દરિમયાન યાર તાવ ઓછો હોય યાર ૧૨-૧૫ મર  ચાવીને દરરોજ ખાવાથી 
રોગ સારો થઈ ય છે, અને ફર થી કદ  થતો નથી. (૭) દર ણકે કલાક ૧ લાસ 
પાણીમા ંબે લ નોુ  રસ ખાડં, સાકર ક નમક નાખી અથવા એમ ને એમ પીવાથી 
મલ રયામાૅ ે  ંલાભ થાય છે. અ ય સારવાર સાથે પણ આ ઉપાય કર  શકાય. લ  ુ
સમાર  તનીે  ચીર  સતાૂ  રહવાથી પણ આ યકારક લાભ થાય છે. (૮) ગઠોડાં ં ુ
ણૂ મધમા ં ચાટ  ઉપર ગાય ુ ં ગરમ ધૂ  પીવાથી ટા ઢયો તાવ મટ છે. (૯) 

પાણીમા ંમી ુ ં નાખી ઉકાળ ને પીવાથી ટા ઢયો તાવ મટ છે. (૧૦) દ નાનો અને 
આ નોુ  રસ ક ઉકાળો પીવાથી ટા ઢયો તાવ અને શીત વર મટ છે. (૧૧) ગળો, 
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િપ  પાપડો, નાગરમોથ, ક રયા  અન ઠ સરખ ભાગ અધકચરા ખાડ  ઉકાળો કર  ુ ં ે ૂં ે ે ં ં
પીવાથી ટા ઢયો તાવ મટ છે. 

મદે - ડાપ ુ ં (૧) શર ર ુ ં ડાપ ુ ં રૂ  કરવા માટ ૧-૧ ચમચો વાવડ ગના 

ણમાૂ  ંસહજ િશલા જત તથા એક ચમચી મધ એક  કર  દરરોજ સવાર-સાજં લે ં.ુ 
લાબાં  સમયે શર રનો મદે ઓછો થાય છે. (૨) વગણ મદે ઘટાડ છે. (૩) નાની મર 
શર ર પર મદે  વધી ય ક અ ય કારણથી શર ર પર કરચલીઓ પડ, રગં  ઝાખોં  
પડ યાર ગરમ પાણી સા ુ  અથવા ગરમ કર  જરાક ઠરલા પાણીમા ં૧-૨ ચમચી 
મધ ઉમર ને ે પીવાથી લાભ થશે. (૪) ફોતરા ંકાઢલા જવને િ ફળાના ઉકાળામા ંએક 
કલાક ધીુ  પલાળ ને કવીૂ  લવાે . અ◌ા કવલાૂ ે  જવને દળ  રોટલી ક ભાખર  
બનાવી ખાવી. ઘ , ચોખા, તળે ં ુઅને િમઠાઈ બધં કરવા.ં લલોતર  ભા , સલાડ, 
કઠોળ સાથે જવની રોટલી ભાખર  જ ખાવી. અ◌ા ઉપચારથી ધાયા માણે વજન 
ઘટાડ  શકાય છે. ડાયાબીટ સવાળા માટ પણ અ◌ા ઉપચાર બૂ જ હતાવહ છે. (૫) 
એરડાનાં  પાનનો ાર હગ સાથે િમ  કર  ચોખાના ઓસામણ-ધોવાણ સાથે લવાથીે  
પણ મદે નાશ પામે છે. (૬) મદે ઓછો કરવા સવાર-સાજં ૧-૧ વાડક  કારલાનોં  રસ 
પીવો. આહારમા ંકારલા ં ુશાક વ  ુ માણમા ંલે ં.ુ કારલા ં ુ િનયિમત અને િવશષે 
માણમા ંસેવન કરવાથી શર રનો મદે જ ર ઘટ છે. (૭) દરરોજ એક કપ ગૌ માૂ  ં

પાચકં ે  ામ ુ  ગળૂ  મળવીે  સવાર-સાજં િનયિમત સવને  કરવાથી શર રનો મદે 
ઘટ છે. મદે ઉતારવાના અ ય ઉપચાર સાથે સહાયક ઉપચાર તર ક પણ આ કર  
શકાય. બ ુ જ અકસીર યોગ છે. ગૌ ૂ  બ રમા ં તૈયાર પણ મળે છે. (૮) 
બપોરની ઘ છોડ  દવી, પરસવો થાય તટલો શર ર મ કરવોે ે , હાથ ચીકણા ન 
થાય તવો ખો ખોરાક ખાવો અન ખ લાગ તટ  જ ખાવાથી મદ  અટક છે ૂ ે ૂ ે ે ં ે ેુ ૃ .  
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મદરોગે - દયરોગ( લડ શરે )-ડાયા બટ સ ૧. ચીકણા-તળલાે , 

ગળપણ, વાસી અને વાયડાપદાથ  બધં કરવા. ૨. ગોળ, ઘી, ખાડં, મલાઈ, માખણ, 
ઠડાં  ંપીણા,ં ધપાકૂ , શીખડં, બા દુ , દહ , ટસલાડ, ઝ ક બરફ ુ ંપાણી, ફરસાણ, 
મગ- વરુ ે  િસવાયના ંકઠોળ, વ ટબલે  ઘી બધં.૩. દરરોજ સવાર લાબંે ફરવા જ ુ ં
અને માફકસર કસરત કરવી. એનાથી ઉપરો ત તકલીફમા ંફાયદો થશે.  

મૈ નુ શ ત અ◌ેરંડાના ં ળૂ મૈ નુ શ ત વધાર છે. ઘણા ં યો મૈ નુ શ ત 

વધાર છે, પરં  ુમૈ નુ શ ત વધારનાર અને વા નોુ  નાશ કરનાર ણોવાળોુ  અ◌ેક 
મા  અ◌ેરડોં  જ છે. 

મોિતયો (૧) મોિતયાની શ આતમા ં ખમા ં મધ જવાથી મોિતયો આગળ 

વધતો અટક છે. (૨) મોિતયો અટકાવવા આટ ુ ંકરો. ૩૫-૪૦ વષની વય પછ  ૂધ 
ઓ  ંલો. ઘી, તલે, ચા, કોફ , ઠડાં  ંપીણા,ં મીઠાઈઓ, તળલીે  વ ,ુ અથાણા ંવગરે  
ના ટક લો ક બધં કરો. સાદો ખોરાક મગ, ભાત, ખીચડ , રોટલી, લીુ , ફળો તથા 
શાકભા  (સરગવાના પાનની ક વાનીૂ  ભા ) ખાસ લવાે .ં કાકડ , ગાજર, ળાૂ , 
કોબી, કાદંા, મધ, લી ુ ંકોપ ું વગરે  લવાયે . અઠવા ડયે એક ઉપવાસ ક એકટા ુ ં
કરો. ઉકાળે ં ુપાણી જ પીઓ. તાબાનાં  લોટામા ંરાખે ં ુક લોહ બક યું  જળ નરણા 
કોઠ સવાર પીઓ. ખો પર હથળે  કૂ  ઢાકં  રાખવા ુ ં બને તટે ં ુ કરો. આ 
યોગો સતત કરતા રહવાથી મોિતયો આગળ વધતો અટકશે ક કાચો હશે તો કપાઈ 

જશે.  
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મોિતયો અને ઝામર (૧.) ખાખરાનો અક ખોમા ં નાખવાથી નવા 

મોિતયામા ંલાભ થાય છે. એનાથી ઝામરમા ંપણ લાભ થાય છે. (૨.) લાબજળુ  
અને સાટોડ  ઘસીને જવાથી પણ લાભ થાય છે.   

મોળ (૧) ઠંૂ, મર , પીપર અને િસધવ દરક ૧૦-૧૦ ામના બાર ક વ ગાળ 

ણમાૂ  ં૪૦૦ ામ બી કાઢલી કાળ  ા  મળવીે  ચટણી માફક પીસી બરણીમા ંભર  
લે ં.ુ એને પચા તં ૃ  ચાટણ કહ છે. એ પાચથીં  વીસ ામ ટ ુ ં સવાર-સાજં 
ચાટવાથી મોળ મટ છે. (૨) તજ લવાથીે  મોળ મટ છે. 

મ ની તકલીફ  ડાઘા  (૧) રાયણના ંપાન ધમાૂ  ંવાટ  ક ક કર  મ  પર રા ે 

બાધવાથીં  થોડા જ દવસમા ંમ  પરના કાળા ડાઘ મટ  ય છે. (૨) મ  પર ખીલ ક 
બી  કોઈ કારણે ડાઘા હોય તો વડની ણીૂ  પણોનુ ં ે મ રનીુ  દાળ સાથે લસોટ  
લપે કરવો. (૩) કર ની ગોટલીન પ થર પર ઘસીન ચોપડવાથી મ ના ડાઘ મે ે ટ  
ય છે.  મ માથીં  લાળ  (૧) રસક ર તુ ુ  દવાના સવનથીે  ખપાકુ  થયો હોય, 

દાતનાં  ંપઢાે  ંઢ લા ંથયા ંહોય અને મોઢામાથીં  લાળ પડતી હોય તો બોરડ ની છાલ 
અથવા પાનનો વાથ કર  કોગળા કરવાથી મટ છે. (૨) દના લનો રસ ૂ
પીવાથી મ માથી પડતી લાળ બધ થાય છં ં ે.  મ ના ંચાદાં  ં  (૧) પાનમા ંખાવાનો 
કાથો લગાવવાથી ચાદામાં ં  ંરાહત થાય છે. (૨) ટકણખારં  અને મધ મળવીને ે ચાદાં  
પર લગાડ ુ.ં (૩) ઠ  મધ ુ ં ણૂ ચાવ ુ.ં (૪) ણ વર ક કબ જયાત હોય તો 
તનાે  ઈલાજ કરવા. (૫) દાડમની લીલી ક કૂ  છાલ મ મા ંરાખવાથી મ ના ંચાદાં  ં
મટ છે. ઉધરસમા ંપણ લાભ કર છે. (૬) મ મા ંકટલોક વખત મધ રાખી કોગળો 
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કરવાથી ક મધ અને પાણી એક  કર  કોગળો કરવાથી મ મા ંપડલા ંચાદાં  ંમટ છે.  
(૭) મ  આવી ગ ુ ંહોય, મ મા ંચાદાં  ંપડ ા ંહોય, કઈં  ખાતાં  ંમ મા ંબળતરા થતી 
હોય તો વડની છાલનો ઉકાળો મ મા ં રાખી કવોૂ . (૮) ખપાકનીુ  થિતમા ં
વડવાઈ ુ ંદાતણ ચાવીને કર ુ.ં (૯) ઠ મધ, શતાવર , આમળા ંઅને ખડ  સાકર 
સરખા વજને લઈ બૂ ખાડં  બાર ક ણૂ બનાવ ુ.ં એકથી દોઢ ચમચી ટ ુ ં ણૂ 
સવાર અને રા ે એક લાસ ધૂ  સાથે િનયિમત લે ં.ુ મ મા ંચાદાં  ં સાથે પટમાે  ં
બળતરા થતી હોય તો ખાટા, ખારા, તીખા, તળલાે , ગરમ, તી ણ ણવાળાુ  આહાર-
િવહારનો યાગ કરવો. એકથી બે મ હના આ ઉપચાર કરવો. એનાથી અ લિપ , 
અ સર, તરડાના ંઅને યોિનના ંચાદાં  ંપણ મટ છે. (૧૦) અ લગરો, ઠ  મધ 
અને કાથા ુ ંસમાન ભાગે બનાવે ં ુ ણૂ લગાવવાથી મ મા ંપડલા ંચાદાં  ંમટ છે 
તથા બસીે  ગયલોે  અવાજ ધરુ  છે. (૧૧) ફટકડ ના પાણીના કોગળા કરવાથી મ ના ં
ચાદા ઝાય છં ં ેુ . (૧૨) બાવળની છાલ મ મા રાખી ચા યા કરવાથી મ ના ચાદા મટ ં ં ં ં
છે. (૧૨) ચમલીના પાને ં , મ ઠ, દા હળદરુ , સોપાર , ખીજડાની છાલ, આમળા અન ં ે
ઠ મધન સરખા ભાગ અધકચરા ખાે ે ં ડં  બ ચમચી કો બ લાસ પાણીમા ઉકાળ  ે ૂ ે ં

એક કપ બાક  રહ યાર ઉતાર  ગાળ ન ઠ  પાડ  મ મા થોડ  વાર ભર  રાખે ં ં ંુ .ુ 
દવસમા બથી ણ વાર આમ કરવાથી મ ના ચાદાં ે ં ં ,ં ઃખાવોુ , ખપાકુ , તમ જ ે
પઢાનો ઉ  સોજો પણ ર થાય છે ેૂ . એકલા ચમલીના પાન પણ થોડ  વાર ે ં
ચાવવાથી મ ના ંચાદા મટ છં ે. મ ની ગધુ   (૧) લસીનાુ  ંપાન વાટ , ઉકાળો કર , 
સવાર-સાજં કોગળા કરવાથી મ ની ગધુ  રૂ  થાય છે. (૨) જ યા બાદ તથા દર બે 
કલાક લસીનાુ  ંચાર-પાચં પાન સાર  ર તે ચાવીને ખાતા રહવાથી મ ની ગધુ  મટ 
છે. મ મા ં છાલા ં (૧) સાકરમા ં સહજ ક રુ નાખી બાર ક વાટ  લે ં ુ અગર 
ાઈ ડરથી પાઉડર બનાવી લવોે . દરરોજ દવસમા ંઆઠ-દસ વખત આ પાઉડર 
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મ મા ં યા ંછાલા ંપડ ા ં હોય યા ંબધે ચોપડ  દવો. મ મા ંલાળ આવે અને આ 
િમ ણ ગળા નીચે ઉતર તો પણ કોઈ વાધોં  નથી. આ યોગ મ ના ં છાલા ં
મટાડનારો એક અકસીર ઉપચાર છે. (૨) મર  અને કૂ  ા  સમભાગે લઈ 
દવસમા ં ણચાર વાર ચાવીને ખાવાથી મો◌ાના ં છાલા ં મટ છે. (૩) એક નાની 
વાડક  તા  દહ મા ંઅડધો લીટર પાણી નાખી હાથ વડ ક ચમચાથી હલાવી મી  
કર  દવસમા ંચારક વખત કોગળા કરવાથી મ માનાં  ંછાલા ંમટ છે. (૪) દરરોજ બે-
ણ કલાક કાૂ  કોપરાનો મોટો કડોુ  બૂ ચાવીને ખાવાથી થોડા દવસોમા ંમ મા ં

પડલા ંછાલા ંમટ છે. મ મા ંદાહ મ મા ંકટલોક વખત મધ રાખી કોગળો કરવાથી ક 
મધ અને પાણી એક  કર  કોગળો કરવાથી મ નો દાહ, ચાદાં  ં ક ણ મટ છે. 
મ માથીં  લાળ (૧) ૧-૧ ચમચી લાવલોે  ટકણખારં  મધ સાથે મળવીે  દરરોજ બે-
ચાર કલાકના તર િનયિમત લવાથીે  મ માથીં  લાળ ટપકતી બધં થાય છે. (૨) 
મ માથીં  લાળ ટપ ા કર તો દાડમાના ં કાૂ  ંછોડાનો પાઉડર બનાવી દરરોજ સવાર 
- સાજં સાદા પાણી સાથે લવોે . (૩) મા નાુ  કાઢામા ં ફટકડ -કાથો નાખી અડધા 
લીટર ટ ુ ં િમ ણ બનાવી દવસમા ંચારક વખત કોગળા કરવાથી મ માથીં  લાળ 
પડવાની ફ રયાદ મટ છે. મા ફળુ  આપણે યા ંબધે મળે છે, અને માણમા ંસ ુ ં
પણ હોય છે. મ માથીં  લોહ   (૧) વડની છાલ, ણાૂ  ંપાન ક ણીૂ  પળોનોુ ં  ઉકાળો 
પીવાથી મ માથીં  લોહ  પડ ુ ંહોય તો ફાયદો થાય છે. (૨) મ મા ંકોઈ ઈ  ક રોગ 
ન હોય, દાતં ક પઢાનીે  કોઈ તકલીફ ન હોય, છતા ંમ માથીં  લોહ  પડ ુ ંહોય તો 
ફફસા ં સબધીં ં  કોઈ રોગ હોઈ શક. જો સાધારણ તકલીફ હોય તો ધીનીૂ  છાલ 
કવીૂ , પાઉડર બનાવી, અડધો ચમચો પાઉડર અને અડધો ચમચો સાકર િમ  કર  

દરરોજ સવાર ખાલી પટે  લ સી ક પાણી સાથે લે ં.ુ (૩) મ માથીં  લોહ  પડ ુ ંહોય 
તો અડધી ચમચી દાડમની છાલ લસોટ  એક કપ છાસમા ંનાખી સવાર, બપોર અને 
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રા ે લવાથીે  તે બધં થાય છે. ખપાકુ   (૧) બોરડ ના પાનનો વાથ કર  દવસમા ં
બે- ણ વાર કોગળા કરવાથી ખપાકુ  મટ છે. (૨) કર ની એક ગોટલી પાણીમા ં બૂ 
લસોટ  એક લાસ ઉકળતા પાણીમા ંનાખી ઉતાર  લે ં.ુ ઠં ુ પડ એટલે તમાે  ં૧/૪ 
ચમચી હળદર અને એટલો જ કાથો નાખી કોગળા કરવાથી ખપાકુ , મ ના ંચાદા,ં 
દાતનાં  પઢામાથીે ં  લોહ  નીકળ ુ,ં અવાજ બસીે  જવો વગરે  મટ છે. આ વ લપનીે  
મ લગાવવાથી અળાઈ અને ખીલ પણ મટ છે. હોઠ ફાટ (૧) હોઠ ફાટ તો રાતે 
તાૂ  ંપહલા ંહોઠ ઉપર એર ડં ં ુબરાબર ઘસીને ઈૂ જવાથી ધીમે ધીમે સા ું થઈ 
ય છે. (૨) સરસવ ુ ંતલે  અથવા ફાૂં ં ઘી ના ભ ઉપર લગાડવાથી હોઠ ઉપર 

ચીરા પડશે ન હ. મ  આવ ુ ં૧. સવાર ઊઠ ને તરત જ પાણી પી ુ.ં ૨. મર ુ,ં ગરમ 
મસાલા, અથાણા,ં ગરમ પદાથ , તીખાશ, ઠંૂ, મર  બલ લુ  બધં કરવા.ં ૩. ધૂ , 
ધપાકૂ , ખીર, રબડ , બા દુ  સારા.ં ૪. જ યા પછ  તા  મોળ  છાસ પીવી. ૫. 
લ ુ ુ ંખાડવાં ં શરબત દવસમા ંબે-ચાર વાર પી ુ.ં ૬. કબ જયાતથી બચ ુ.ં મ  
પરના મસા ના ળયરના પાણીથી મ  ઉપરના મસાન મા લશ કરતા ધીમ ધીમ ે ે ં ે ે
ઘસાઈ જઈ ઓછા થઈ જતા રહ છે.  

ય તૃ ૃ  કાચા પપૈયા ુ ંશાક ખાવાથી ય ત માૃ ૃ  ંલાભ થાય છે. ખાસ કર ને 

નાના ંબાળકોને આ િવશષે  લાભકાર  છે.  

યાદશ ત (૧) ચારોળ  અને િશગોડા ંખાવાથી યાદશ ત વધે છે. (૨) બદામનો 

ઝીણો કોૂ  કર  તમાે  ંસાકર અને ઘી મળવીે  હલાવી રા ે રાખી કૂ ં.ુ સવાર એ 
િમ ણ ુ ંસવને  કરવાથી યાદશ ત વધે છે. (૩) કોળાને છ ણી કોળાપાક કર ને ખા ુ.ં 
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(૪) તર ચનાૂ  બીની મ જ ખાવી. (૫) યાદશ ત વધારવા કર ની મોસમમા ંપાક  
કર નો રસ, ધૂ , આ નોુ  રસ અને ખાડં અ◌ાટલી ચીજ જ ર  માણમા ંલઈ એકરસ 
કર  ધીમે ધીમે પી જ ુ.ં દરરોજ સવાર સાજં અ◌ા યોગ િનયિમત કરવો. 
અ◌ાનાથી મરણ શ તમા ંઅ ત વધારો થાય છે; અને માનિસક તાકાત પણ બૂ 
વધી ય છે. ડ શનનાે  રોગીઓને અ◌ા યોગ બ ુ કામ લાગે છે. (૬) તજનો 
પાઉડર મધ સાથે લવાથીે  ક તજના કડાૂ  મ મા ંરાખી સતાૂ  રહવાથી લીૂ  જવાની 
તકલીફ મટ છે. આબાલ- ૃ  કોઈ પણ માટ આ યોગ અસરકારક છે. (૭) ગળો, 
મોટા ગોખ ુ, આમળા,ં ઠ મધ, શખ પીં ુ  અને ા ી ણૂ સરખા વજને લઈ 
એમાથીં  ૩થી ૬ ામ ૪૦ વષની ઉમર પછ  દરરોજ એક ક બે વખત િનયિમત 
લવાથીે  યાદશ ત યથાવ  ્ રહ છે. સાથે વા કોપુ  કર ન હ એવો આહારિવહાર 
રાખવો.  એનાથી વાનીુ  પણ લાબોં  સમય ટક છે. (૮) અ ગધાં , વરધારો, 
આમળા,ં મોટા ંગોખ ુ, ગળો અને ા ી ુ ંસરખા ભાગે બનાવે ં ુ૩થી ૬ ામ ણૂ 
ગાયના ઘી અને મધ સાથે સવાર-સાજં લવાથીે  અને ઉપર ધૂ  પીવાથી યાદશ ત 
વધે છે. આ ઉપરાતં ા ી તૃ, સાર વતા ર ટ, સાર વત ણૂ, વચા દ ણૂ, 
ા ીવટ , યશદભ મ, યોિતષમિત રસાયન, ગ યા દૂ  રસાયન, બદામપાક, 

ચ ખરસુ ૂ , યોગ રસે , રસરાજરસ વગરે  ઔષધો પૈક  એક-બે વાપરવાથી પણ 
િતશ તૃ  જળવાઈ રહ છે. (૯) બદામમા ંિવટામીન ÔઈÕ હોય છે, નાથી યાદશ ત 

જળવાઈ રહ છે, કમ ક એમા ંએ ટઑ સડ ટ હોય છે. એ ટઑ સડ ટ મગજના 
કોષોમા ંથતી ગરબડ ુ ં માણ ઘટાડ છે. િવટાિમન ÔઈÕની ગોળ  કરતા ંબદામ લવીે  
સાર . (૧૦) શખ પીનાં ુ  આખા છોડ(સવ ગો) ુ ં ણૂ દસ ામ, બદામ નગં પાચં, 
ખસખસ પા ચમચી, મર  નગં દસ, નાની એલચી નગં પાચં, વ રયાળ  અડધી 
ચમચી અને લાબનાુ  ં લની પાખડં  નગં દસને બૂ જ લસોટ  ચટણી ુ ં
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બનાવ ુ.ં એને એક લાસ ગરમ ધમાૂ  ંમળવીે  બે ચમચી સાકરનો કોૂ  નાખી બૂ 
હલાવી ઠં ુ પાડ  રોજ રા ે તીૂ  વખતે પીવાથી યાદશ ત અને એકા તા વધે છે. 
પર ાના દવસોમા ંઆ યોગ બૂ જ હતકાર  છે. (૧૧) િનયિમત ભોજનની પદરં  
િમિનટ પહલા ંસફરજન ખાવાથી યાદશ તમા ંવધારો થાય છે. (૧૨) રોજ સવાર 
સફરજનનો ર બોુ  ખાવાથી યાદશ ત તજે  બની બી.પી. સામા ય થઈ ય છે. 
(૧૩) એક મોટો ચમચો વ રયાળ  ણ સાકરવાળા ધમા નાખી સવારું ૂ ંૂ -સાજ ં
પીવાથી યાદશ ત વધ છે ે.  

યોિનદાહ  આમળાનો રસ મધ સાથે લવાથીે  ીઓનો યોિનદાહ મટ છે. 

ર તિપ   (૧) લ નોુ  રસ ૨૫ ામ, ખાડં ૧૨ ામ અને પાણી ૨૦૦ િમ.લ. 

મળવીે  સવાર-સાજં પીવાથી ૧૫-૨૦ દવસમા ંર તિપ -પાયો રયા મટ છે. (૨) દર 
ચાર કલાક લ નોુ  ૬૦-૬૦ ામ રસ આપવાથી ર તિપ  મટ છે. (૩) અળવીના 
પાન ુ ં શાક ર તિપ ના રોગી માટ સા ું ગણાય છે. (૪) કોબી ુ ં શાક ખાવાથી 
ર તિપ મા ંરાહત થાય છે. (૫) કોળાનો અવલહે ( ઓુ  અ મુ ) ખાવાથી ર તિપ  
મટ છે. (૬) વરનાુ ે  ંપાનનો ૧૦ ામ રસ ૩૦ ામ ઘીમા ંમળવીે  પીવાથી ર તિપ  
મટ છે. તનાથીે  નાક અને મ માથીં  પડ ુ ંલોહ  પણ બધં થાય છે. (૭) ધીનોૂ  રસ 
કાઢ  થોડા મધ ક સાકર સાથે લવાથીે  નાક ક ગળામાથીં  લોહ  પડ ુ ંમટ છે. (૮) 
ા , ઠ મધ અને લીલી ગળો ૧૦-૧૦ ામ લઈ, ચારગણા પાણીમા ં મળવીે , 
ઉકાળો કર  સવાર-સાજં પીવાથી ઊ વ ર તિપ  (નાક, મ , ખ ક કાનમાથીં  લોહ  
પડ ુ ંહોય તે) મટ છે. (૯) ા ને મધમા ંમળવીે  ખાવાથી ર તિપ  મટ છે. (૧૦) 
ા  અને બરાના ં ળૂ ૧૦-૧૦ ામ લઈ ઉકાળો કર  પીવાથી ર તિપ  મટ છે. 
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(૧૧) પાકા ંટામટાનોે ં  ૧૦૦ ામ રસ દવસમા ં ણ વાર પીવાથી થોડા જ દવસોમા ં
ર તિપ  અને દાતનાં  પઢાે  ંિશિથલ થઈ તમાથીે ં  થતો ર ત ાવ મટ છે. (૧૨) પાકા 
ટામટાે નંા તા  રસમા ં થો ુ  ં પાણી અને મધ મળવીે  પીવાથી ર તિપ  તથા 
લોહ િવકાર મટ છે. (૧૩) મધ સાથે ખ રુ  ખાવાથી ર તિપ  મટ છે. (૧૪) રાયણના ં
પાન ધમાૂ  ંવાટ  ક ક કર , ૧૦ ામ ક ક ઘીમા ંશકે  સવાર-સાજં ખાવાથી થોડા જ 
દવસમા ંર તિપ  મટ છે. (૧૫) રાયણના ંપાન અને કોઠ ના ંપાન વાટ  ક ક કર , 
ઘીમા ંશકે  ખાવાથી ર તિપ  મટ છે. 

ર ત દર  (૧) ર ત દર એટલે વ  ુપડ ુ ંમાિસક આવ ુ ંતે. કવલીૂ ે  કર ની 

ગોટલીનો પાઉડર કર ને અથવા એમ જ મસાલો દઈ ખાઈને ઉપરથી પાણી પી ુ.ં 
તકલીફ જબુ  કર ની ગોટલી ુ ં માણ રાખ ુ.ં એનાથી ર ત દર મટ છે. (૨) 
લસીનાુ  ં તા ં પાનનો રસ સહજ સાકર મળવીે  એકાદ ચમચો દરરોજ સવાર, 
બપોર, સાજં િનયિમત લવાથીે  ર ત દરનો રોગ અ કૂ સારો થાય છે. (૩) બોરડ ની 
છાલ ુ ં ણૂ ૩-૩ ામ સવાર-સાજં ગોળ સાથે લવાથીે  ર ત દર મટ છે. (૪) 
રાયણના ં પાન ધમાૂ  ં વાટ  ક ક કર , ૧૦ ામ ક ક ઘીમા ં શકે  સવાર-સાજં 
ખાવાથી થોડા જ દવસમા ંર ત દર મટ છે. (૫) કર ની ગોટલીનો બાર ક પાઉડર 
૧-૧ ચમચી સાદા પાણીમા ં િનયિમત દવસમા ંચાર-પાચં વખત લવાથીે  ર ત દર 
સારો થાય છે. 

ર તિવકાર  (૧) ર તિવકારના કારો અને કારણો ઘણા ં છે. ર તિવકારમા ં

દરરોજ ૧-૧ ચમચી િ ફળા ણૂ એકાદ ચમચો ગાય ુ ંઘી મળવીે  દવસમા ં ણ 
વખત દર ચાર કલાકને તર લે ં.ુ યોગ છએક માસ ધીુ  કરવાથી લોહ મા ં
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રહલા દોષો ઝડપભરે રૂ  થાય છે. (૨) કાચી કોબીજ ુ ં રુ મા ામા ં સવને  
કરવાથી કોઈ પણ કારનો ર તિવકાર મટ છે.  અ ય ચ ક સાની સાથે પણ આ 
દરતીુ  ઉપચાર કર  શકાય. 

ર ત ૃ  (૧) ર ખાવાથી ર ત ૃ  થાય છે. (૨) ર ધમાૂ  ં ઉકાળ ને 

ઉકાળે ં ુ ર ખાઈ તે ધૂ  પીવાથી શ ત આવે છે તથા લોહ  વધે છે. (૩) કાૂ  
રના કકડા તમે જ ગરમ પાણીમા ંપલાળ  ફોતરા ંકાઢલી બદામ કવીનૂ ે, ખડ  

સાકરની કૂ , એલચીની કૂ , કસર, ચારોળ , િપ તા ંઅને બળદાણા લઈ ખાડં , તે 
બ ુ ંગાયના ઘીમા ંઆઠ દવસ ભ જવી રાખ ુ.ં પછ  રોજ સવાર ૨૦ ામ ટ ુ ંએ 
િમ ણ ખાવાથી ીણ શ તવાળાની ર ત ૃ  થાય છે. (૪) પાકા રને છોલી 
સામસામા કાપ કૂ  તમાે  ંસાકર ભર  રા ે ઝાકળમા ં કૂ  રાખી, એ ર તે ૧૫ દવસ 
ધીુ  રોજ સવાર ખાવાથી શર રમાથીં  ગરમી નીકળ  જઈ ર ત ૃ  થાય છે. 

ર ત ાવ (૧) હળદરને વાગલાે  ઘા પર દબાવી દવાથી લોહ  નીકળ ુ ંબધં થાય 

છે. (૨) ૧-૧ કપ ટલો તજનો ઉકાળો દરરોજ સવાર, બપોર, સાજં પીવાથી ગમે તે 
કારણે થતો ર ત ાવ મટ છે. તે અિત આતવને લીધે હોય ક યને લઈને ક 
વાગવાથી ક શર રના કોઈ દરના અવયવમાથીં  લોહ  નીકળ ુ ંહોય. (૩) અર સીુ , 
કાળ  ા  અન હરડનો ઉકાળો કર ન પીવાથી શર રના કોઈપણ ભાગમાથી વહ  ે ે ં ંુ
લોહ  અટક છે. (૪) ઉમરાના પાકલા ફળ ગોળ નાખી ખાવાથી શર રમા ઠડક થાય ં ં ં ં
છ અન શર રના કોઈ પણ ભાગમાથી થતો ર ત ાવ અટક છે ે ં ે.  
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ર તાિતસાર (૧) િપ ના કારણે મોટા તરડામા ંચાદાં  ંપડ અને ર તિમિ ત 

સાતથી આઠ ઝાડા થાય તનેે ર તાિતસાર કહ છે. એમા ંમા  સાકર નાખી ઉકાળલાે  
બકર ના ધૂ  પર જ રહ ં,ુ દવસમા ં ણ વાર કડાછાલ ુ ં ણૂ એક કપ પાણીમા ં
ઉકાળ  પી ુ ંઅને લોહ  પડ ુ ંબધં થાય પછ  સાદો પા યુ  આહાર લવોે . (૨) 
દાડમના દાણા, વ રયાળ  અને કાુ  ધાણા ુ ંસમભાગે બનાવે ં ુ ણૂ થોડ  સાકર 
મળવીે  દર બે કલાક ૧-૧ ચમચી પાણી સાથે લવાથીે  લોહ વાળા ઝાડા મટ છે.  

રતવા (૧) ઠડાં  પાણીમા ંચીકણી સોપાર  ઘસી રતવાના ંચા◌ંઠાં  ંપર ચોપડવાથી 

રતવા મટ છે. (૨) શકલાે  જવનો લોટ અને ઠ મધ ુ ં ણૂ ધોયલાે  ઘીમા ંમળવીે  
લપે કરવાથી રતવા મટ છે. (૩) ઉમરાની છાલનો ઉકાળો રતવાવાળ  બહનો માટ 
આશીવાદ સમાન છે. (૪) રતવામા ં દવલે  બૂ માફક આવે છે. 

રતાધળાપં ં ુ  (૧) વારનાુ  ં ણાૂં  ંપાન ુ ંશાક ખાવાથી રતાધળાપં ં ુમટ છે. 

(૨) રા ુ ં ૂ ્ણ રોજ ફાકવાથી ગરમી ઓછ  થઈ રતાધણાપં ં ુમટ છે. (૩) ું, 
આમળા ંઅને કપાસના ંપાન સરખે ભાગે લઈ, ઠડાં  પાણીમા ંવાટ , ૨૧ દવસ ધીુ  
માથા પર લપે કર  પાટો બાધવાથીં  રતાધળાપં ં ુમટ છે. (૪) ગળ નાુ ં  રસમા ં
સહજ મી ુ ં મળવીે , તનાે  ંટ પા ંપાડવાથી રતાધળાપં ં ુમટ છે.     (૫) ધોળા ંમર  
ધમાૂ  ં ક દહ મા ંઘસી સવાર-સાજં ખમા ં જવાથી રતાધળાપં ં ુમટ છે. (૬) 
નાગરવલનાે  ંપાનનો રસ ખોમા ંનાખવાથી રતાધળાપં ં ુમટ છે. (૭) બકર ના 

માૂ  ં લિવગ ઘસી ખમા ં જવાથી રતાધળપં ં ુ મટ છે. (૮) સવાર-સાજં 
ટામટાનાે  રસ ુ ંસવને  કરવાથી રતાધળાપણાં મા ંફાયદો થાય છે. (૯) બલીપ નો 
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રસ પીવાથી તથા ખોમા ં જવાથી રતાધળાપણામાં  ંલાભ થાય છે. (૧૦.) યામ 
લસીનાુ  પાનનો બે બે ટ પા ં રસ ૧૪ દવસ ધીુ  ખોમા ં નાખવાથી 
રતાધળપણામાં  ંલાભ થાય છે. આ યોગથી ખોની પીળાશ પણ ઘટ છે. (૧૧.) 
સાકર તથા નુ ે ઘી સાથે ખાવાથી અને લ ડ  પીપરને છાસમા ંઘસીને જવાથી 
રતાધળાપણામાં  ંલાભ થાય છે. 

રસોળ   રાઈ અને મર ના ણનૂ ે ઘીમા ંમળવીે  લપે  કરવાથી રસોળ  વધતી બધં 

થાય છે.  

રાઝણં  નગોડ, દવલોે , લીમડો વગરના પાન નાખી ઉકાળલા પાણીના ટબમા ે ં ે ં

કમર ડ બસવાથી રાઝણમા લાભ થાય છૂ ે ં ં ે.  

મ ટઝમે   રકુ  એિસડ ુ ં માણ વધી જવાથી મ ટઝમે  થાય છે. કાકડ નો 

રસ અને ગાજરનો રસ સરખા માણમા ંલઈ એક લાસ ભર ને દવસમા ંબે વાર 
સવાર-સાજં પીવાથી મ ટઝમમાે  ંલાભ થાય છે.  

રચ  આમલીના ગભને પાણીમા ંઘોળ , ગાળ , મી ુ ં નાખી પીવાથી રચ લાગે છે. 

લકવો  (૧) દરરોજ સવાર, બપોર, સાજં કારલાનોં  ૧-૧ નાનો કપ રસ પીવાથી 

ાર ભકં  અવ થાનો લકવો અવ ય મટ  ય છે. (૨) લસણની એક કળ  ગળવાની 
શ  કર  દરરોજ એક એક વધારતા જઈ ચાળ સમા દવસે ચાળ સ કળ ઓ ગળવી 
અને એ જ ર તે એક એક કળ  ઓછ  કરતા જઈ બી  ચાળ સ દવસ ધીુ  કળ ઓ 
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ગળવાથી લકવો મટ છે. (૩) હગ અને ૂઠં નાખલાે  સહજ ગરમ તલનીે  મા લશ 
કરવાથી કડનો ુ :ખાવો, સાધાનોં  ુ :ખાવો, ગ ુ ંજકડાઈ જ ુ,ં લકવો વગરે  વા નાુ  
રોગો મટ છે. (૪) લકવાના દદ એ હમશં ે  મ મા ં હમજે રાખી સતાૂ  રહ ં,ુ તથા 
દરરોજ દવસમા ંબે વખત દળલીે  હરડની ફાક  લવીે . હરડ રચક હોવાથી બે-ચાર 
વાર લાબુ  જ ુ ંપડશે, છતા ં િનયિમત સવનથીે  લકવો મટ  શક છે. (૫) સાદડની 
છાલ ુ ં ણૂ રોગના થાને ઘસવાથી અને પછ  એ ણૂ કૂ  પાટો બાધવાથીં  
પ ાઘાતમા ં ફાયદો થાય છે. (૬) દવલાના પાન ક ળે ં ૂ , વા વરણોુ , લીમડાના ં
પાન અન નગોડના પાનન પાણીમા ઉકાળ  તની વરાળથી લકવાના દદ ન શર ર ે ં ે ં ે ે
તલમાલીશ કયા પછ  શક કરવાથી રોગ ઝડપથી મટ છે ે ે. (૭) અર ઠાના ણમાૂ  ં
સમાન ભાગે ગોળ મળવીે  સાધારણ કદની ગોળ  બનાવી દવસમા ં ણ વાર 
મધ તુ  પાણી સાથે લવાથીે  લકવામા ં રાહત થાય છે. અર ઠાનો વાદ સારો ન 
હોવાથી ઉલટ  થવાની શ તા છે, પણ ઉપચારનો ભાવ જોતા ંએને અવગણી 
શકાય.  

લીવર (૧) ા ના રસના સવનથીે  ય તનૃ ે શ ત મળે છે.  (૨) ખ રનીુ  ચાર-

પાચં પશીે  રા ે પાણીમા ંપલાળ  રાખી, સવાર મસળ  તમાે  ંમધ નાખી સાત દવસ 
ધીુ  પીવાથી ય તનીૃ  ૃ  મટ છે. (૩) કાચા પપૈયા ુ ં શાક ખાવાથી 
ય ત માૃ ૃ  ંલાભ થાય છે 

લીવર અને બરોળ  (૧) દરરોજ સવાર આખા ચોખા એક ચપટ  ગળ  જઈ 

ઉપર પાણી પીવાથી લીવરના દદ ને આરામ થાય છે. (૨) દાડમનો રસ પીવાથી 
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લીવરના રોગમા ંફાયદો થાય છે. (૩) વારપાઠાનાુ  રસમા ંહળદર મળવીે  પીવાથી 
લાભ થાય છે. (૪) શરપખોં  ચોમાસામા ં યા-ં યા ંઊગી નીકળે છે. તે ૨-૩ ટની 
ચાઈ ધરાવે છે. તનેે નાની અને ચપટ  શ ગો થાય છે. તે ં ુપાન તોડતા ંતે તીર 
વો આકાર બનાવે છે. આ શરપખોં  ય તૃ (લીવર) અને બરોળ( લીન)ના રોગોમા ં
બૂ સા ું કામ આપે છે. તનાે  ંલીલા ંક કાૂ  ંપાન લઈ, અધકચરા ંખાડં , ઉકાળો 

બનાવી પીવાથી શર રના ં આ બે મહ વના ં ગોની ફ રયાદ મટ છે. લીવર ક 
બરોળ ુ ંવધ ુ,ં તમાે  ંસોજો આવવો, ુ :ખાવો થવો, તમે ં ુકઠ નીકરણ થ ુ ં  વગરે  
મટ છે. વળ  આ બ માથીે ં  ગમે તે અવયવ બગડવાથી થતા રોગો વા ક પાં ુ, 
કમળો, કમળ . અશ ત, ખૂ ન લાગવી વગરે  પણ મટ છે. (૫) લ નોુ  રસ 
પાણીમા ંમળવીે  તમાે  ંમર ુ ં ણૂ નાખી પીવાથી ય તનાૃ  રોગો મટ છે. (૬) ૫૦૦ 
ામ પાકા ં ં  ુલઈ તનોે  રસ કાઢવો. એને કપડાથી ગાળ  છ ા ભાગે બાર ક વાટ ં ુ

િસધવ મળવે ં.ુ એને શીશીમા ંભર  મજ તૂ ચૂ માર  એક અઠવા ડયા ધીુ  રાખી 
કાવાથીૂ  ં ુ વ તૈયાર થાય છે. ં ુ વ તર દવસે સવાર કટલાક દવસ 
ધીુ  પીવાથી ય તનીૃ  યા િનયિમત બની ય તનોૃ  સોજો, ય તૃ ૃ  અને લીહોદર 

મટ છે. (૭) કાચા પપૈયા ુ ં ૧૦ ામ ધૂ  સાકર સાથે મળવીે  ણ ભાગ કર  
દવસમા ં ણ વાર પાણી સાથે લવાથીે  ય તૃ ૃ  મટ છે.  

લ ડ પીપર  લ ડ પીપર રસાયન છે. નાથી રોગો અને વાધ નો નાશ થાય 

તનેે રસાયન કહ છે. એ જઠરા ન દ ત કરનાર, તીખી પણ ગરમ નથી, પ યા 
પછ  મ રુ, ન ધ તથા વા  ુઅને કફનાશક છે. પચવામા ંહલક  અને રચક છે. તે 
ાસ, ઉધરસ, કફના રોગો, પટનાે  રોગો, વર, કોઢ, મહે, ગાઠં, હરસ, બરોળ, ળૂ 

તથા આમવા નુે મટાડનાર  છે. પીપર ુ ં ણૂ િવિવધ અ પાનોુ  સાથે લવાયે  છે. 
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મધ સાથે લવાથીે  કફના રોગ અને મદે મટ છે. ાસ, ઉધરસ તથા કફ વર મટાડ 
છે. વીય વધાર છે, નુ ે હતકાર , મદં જઠરા નને દ ત કરનાર અને સાર  ઘ 
લાવે છે (૧) ૨.૫ થી ૩ ામ ટ ુ ંલ ડ પીપર ુ ં ણૂ સાર  ર તે ૂટં , લોખડનાં  
પા મા ંકાલવીને રાખી કૂ ં.ુ સવાર અડધા કપ ટલા પાણી સાથે પી જ ુ.ં એકાદ 
વષ ધીુ  આ યોગ ચા  ુ રાખવો. ણ વર, ર તા પતા-પા રોં ુ ગ, શરદ  તથા 
કફના રોગોમા ંઆ યોગ અિત ઉ મ છે. તમાે  ંપર ની જ ર નથી.  

 ૂ  (૧) ધાણાને પાણીમા ંપલાળ  મસળ  ગાળ  સાકર નાખી પીવાથી ગરમીમા ં

લાગલીે   ૂમટ છે. (૨) ગરમીના દવસોમા ંમાથે ઠડકં  રહ,  ૂન લાગે, મા ુ ંતપી ન 
ય તે માટ માથે વડના ંપાન કૂ  ઉપર ટોપી, હટ, કાફ ક હ મટે પહરવી.  યૂ 

ગમે તટલોે  તપતો હશે તો પણ માથે ઠડકં  રહશે. (૩) મથીનીે  કૂ  ભા  ઠડાં  
પાણીમા ંપલાળ  રાખી, સાર  ર તે પલ યા પછ  બૂ મસળ , પાણી ગાળ , થો ુ  ં
મધ મળવીે  પીવાથી  ૂલાગી હોય તો મટ છે. (૪) ગળુ ં , ું અને સાકર વાટ ને 
ખાવાથી  ૂલાગી હોય તો મટ છે. (૫) શકલીે  કર  અને ગળુ ં  પીસીને લવાથીે   ૂ
મટ  ય છે. 

લોહ ત વની ઉણપ એનાથી પગ ઃખુ ે, કોઈ વાર પગમા ટાકણી ભ કાતી ં ં

હોય એમ લાગે, કઈક સળવળ  હોય એ  લાગં ં ં ેુ ુ , દવસ આ  ન થાય પણ ઈ ે ં ૂુ
ઓ ન થવા લાગે ે. આવા સજોગોમા આયનની ગોં ં ળ  લવાથી બધી તકલીફ મટ  ે
ય છે. કમ ક મગજમા ઉ પ  થતા ં ÔડોપામાઈનÕ નામના પદાથ માટ આયન 

જ ર  છે. આયન ઓ  હોય યાર ં ÔડોપામઈનÕ ઓ  ઉ પ  થાય અન તથી ઃખાવો ં ે ે ુ
થાય છે. આયન લવાથી ે ÔડોપામઈનÕ ર  થાય અન ઃખાવો મટ  યૂ ં ેુ ુ .  
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લોહ    લોહ બગાડ વારવારં  ચામડ ના નાના-મોટા રોગ થતા હોય તો વડના 

નાના ણાૂ  તા ં પાનનો ઉકાળો કર  પીવાથી લોહ  ુ  થાય છે અને ચામડ ના 
રોગો મટ છે. લોહ ની ઊણપ (૧) તજ, તજથી બમણા વજનના તલ અને એ 
બનનાં ે  લુ  વજનથી દસગણા વજનના પાણીમા ંએકાદ કપ ટલો ઉકાળો સવાર-

બપોર-સાજં તાજો બનાવી પીવાથી શર રમા ંલોહ  વધે છે. (૨) કૂ  મથીે  ક મથીનીે  

ભા ુ ંબને તટલાે  વ  ુ માણમા ંસવને  કરવાથી ર તા પતા મટ છે. (૩) ગાજરનો 
રસ ૧૫ ામ, સતરાનોં  રસ ૧૫ ામ અને મધ ૧૦ ામ ભગાે  ંકર  દરરોજ સવાર-
સાજં ભોજન બાદ લવાથીે  એકાદ મ હનામા ંર ત ૃ  થાય છે.   લોહ ની ઊલટ   
(૧) બી કાઢલી ા , ઘી અને મધ એક  કર  ચાટવાથી તકાસ મટ છે. ઉર: ત 
થઈને લોહ ની ઉલટ  થતી હોય તો તે પણ મટ છે. (૨) મીઠા લીમડાના ંપાનને 
પાણી સાથે પીસી, ગાળ ને પીવડાવવાથી લોહ ની ઊલટ  મટ છે. લોહ ની ુ  (૧) 
બકર ના ધમાૂ  ંઆઠમા ભાગે મધ મળવીે  પીવાથી લોહ ની ુ  થાય છે. (૨) એક 
ૂ ંુ ર અને ૫-૧૦ બદામ ધમાૂ  ંનાખી ઉકાળ , તમાે  ંસહજ ખાડં નાખી રોજ 

સવાર પીવાથી લોહ  ુ  થાય છે. લોહ  વધારવા રોજ ગરમ ધમાૂ  ંહળદર નાખી 
પીવાથી અથવા મધ ક નોૂ  ગોળ ક કાળ  ા  ખાવાથી લોહ ના ર તકણો વધે છે. 
લોહ ુ ંપાણી  લોહ ુ ંપાણી થઈ જ ુ ંહોય તવોે  પણ એક રોગ છે. આ રોગમા ં
લોહ  ણે ઊડ  ય છે અને લોહ ુ ંપાણી થઈ ગયા ુ ંલાગે છે. ગળ નોુ ં  તાજો 
રસ અને મધ સરખા માણમા ંસવાર, બપોર, સાજં જ ર  માણમા ંલવાથીે  લોહ ુ ં
પાણી થ ુ ંઅટક છે અને શર ર તાજગીભ  ુબને છે. લોહ િવકાર  (૧) ધીનોૂ  રસ 
કાઢ  થોડા મધ ક સાકર સાથે લવાથીે  લોહ િવકાર મટ છે. (૨) સારા ંપાકા ંલ નાુ  
૪૦૦ ામ રસમા ં ૧ કલો ખાડં નાખી, ઉકાળ , ચાસણી કર  શરબત બનાવ ુ.ં 
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શરબત ગરમ હોય યારજ કપડાથી ગાળ  ઠં ુ થાય એટલે શીશીઓમા ંભર  લે ં.ુ 
આ શરબત ૧૫થી ૨૫ ામ ટ ુ ંપાણી મળવીે  પીવાથી લોહ િવકાર મટ છે.  

લોહ વા  (૧) ું અને સાકર ુ ં ણૂ પાવલીભાર ચોખાના ઓસામણમા ંપીવાથી 

લોહ વા મટ છે. (૨) વડની છાલના ણનીૂ  વ છ કપડામા ંપોટલી બનાવી યોિનમા ં
કવાથીૂ  લોહ વા મટ છે. (૩) લોહ વા હોય તો ગભ રહ  શકતો નથી, અથવા અ રૂ 
મ હને ગભ પડ  ય છે. નાગકસર લવાથીે  લોહ વા મટ છે. (૪) એક લાસ ગાય ક 
બકર ના ધમાૂ  ંએટ ુ ંજ પાણી ઉમરે  એક ચમચી અશોક નીૃ  છાલ ુ ં ણૂ નાખી 
પાણી બળ  ય યા ં ધીુ  ઉકાળ , ઠં ુ કર  સવાર-સાજં પીવાથી અને આહારમા ં
ગરમ િપ વધક યોનો યાગ કર , સ ણં ૂ  આરામ કરવાથી ર ત દર-લોહ વા મટ 
છે. એમા ંબ રમા ંતૈયાર મળ ુ ંઅશોકા ર ટ પણ ઉ મ છે. સવાર-સાજં જ યા પછ  
બે ચમચી અશોકા ર ટમા ંથો ુ  ંપાણી ઉમરે  પીવાથી વ  ુપડતા માિસક-લોહ વાની 
તકલીફ તથા ગભાશયની િશિથલતા રૂ  થાય છે. (૫) ઠ મધ, કાટાં ં મા ,ુ 
દાડમના ં લ અને ફટકડ  સરખા વજને લઈ ઉકાળ ને ઠં ુ કર ં ુપાણી નાખી લસોટ  
નાખવા.ં િમ ણ યાર ઘ  થાય યાર ખ રનાૂ  ઠળયા ક બદામ ટલી વાટ વી 
લાબીં  ગોળ ઓ બનાવી છાયડં  કવીૂ , એકથી બે ગોળ  રોજ રા ે યોિનની દર 
કૂવી. દોઢથી બે માસ ધીુ  િનયિમત આ ઉપચાર કરવાથી લો હવા, ત દરે , 
ગભાશય ખનીુ  નીુ  ચાદં , ખજવાળં , બળતરા વગરે  િવ િતઓૃ  રૂ  થાય છે. રા ે 
કલૂ  ગોળ  સવાર અધ  બહાર આવી ય તો પણ ફાયદો કર છે.   

કિમયાુ  હળદરમા ં રહલા એ ટ ઑ સડ ટ પદાથને લીધે કિમયાુ  કોષોનો 

વધારો અટક છે. ર ડયશને , ષણુ  અથવા કટલીક દવાઓના જોખમને હળદર અને 
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કર િમનનાુ  િમ ણથી ઘટાડ  શકાય છે.  બાળકો કળા ંઅને નારગીં  ખાય તમને ે 
પણ કિમયાુ ુ ંજોખમ ઘટ છે.  

વજન  ઘટાડવા (૧) અરણીના ળનોૂ  ઉકાળો શીલા ત સાથે સવાર-સાજં 

પીવાથી અથવા ણ ચમચી ટલો એના પાનનો રસ પીવાથી ચરબી ઘટ  જવાથી 
વજન ઓ  ંથઈ ય છે. (૨) વજન ઘટાડવા ઘ ને બદલે જવનો ઉપયોગ કરવો. 
(૩) દરરોજ એક પાકા લ નાુ  રસમા ં૬૦ ામ મધ મળવીે  ચાટવાથી વજન ઊતર 
છે. (૪) ૨૫ ામ લ નોુ  રસ અને ૨૫ ામ મધ ૨૦૦ િમ.લ. સહજ ગરમ પાણીમા ં
ભોજન બાદ તરત જ પીવાથી એક-બે માસમા ંશર રમા ંમદનીે  ઉ પિ  બધં થાય છે 
અને વધલોે  મદે ઓછો થાય છે. (૫) ળતાૂ  અને ચરબી ઓછા ંકર  શકાય તો 
લાં ં ુ વન શ  બને. (૬) મા  મી ુ ં નાખે ં ુચોખા ુ ંગરમ ગરમ ઓસામણ ટ ુ ં
ખાઈ શકાય તટે ં ુદરરોજ ખાવાથી વજન ઉતર  ય છે. (૭) એક મ હના ધીુ  
િ ફળા ગળૂ  અથવા મદોહરે  ગળનીૂ  બ બે ગોળ  કોૂ  કર  સવાર-સાજં લવાથીે  
અને રોજ રા ે તીૂ  વખતે અડધીથી એક ચમચી િ ફળા ણૂ અથવા હરડ ણૂ 
લવાથીે  તમે  જ સવાર-સાજં એક કલોમીટર ઝડપથી ચાલ ુ,ં ખૂ લાગે તનાથીે  
ઓ  ં જમ ુ,ં અને મગ-ભાત અથવા મગની દાળ અને ભાત જ ખાવાથી મ હને 
પાચથીં  છ કલો વજન ઘટ છે. ટ ુ ંવજન ઘટાડ ુ ંહોય યા ં ધીુ  આ માણે જ 
રહ ં.ુ (૮) િનયિમત પે ગરમાગરમ પૂ પીવાથી વજન ઉતારવાના કાય મમા ં
ચમ કા રક સફળતા મળે છે. (૯) ીઓને ૨૨૦૦ અને રષોનુ ે ૨૫૦૦ કલરે  
ખોરાકની જ ર પડ. એનાથી વધારાના ખોરાકની ચરબી બને છે, થી વજન વધે 
છે. (૧૦) દરરોજ સવાર-સાજં ભોજન બાદ એક મોટા લાસ ફાળાૂં  પાણીમા ંએક 
આ ુ ંલ  ુનીચોવી ધીમે ધીમે પી જવાથી શર ર ુ ંવજન ઓ  ંથવા લાગે છે. ગમે 
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તે પરહજ હોય ક  યાિધમા ંલ  ુનડ ુ ંહોય તમાે  ંપણ  આ ઉપચાર થઈ શક છે. 
વજન વધારવા (૧) ઠળયા કાઢ ં ુપાચં પશીે  ખ રુ  ભસના ઘીમા ંપાચં િમિનટ 
ધીુ  સાતળ નં ે બપોર ભાત સાથે મળવીે  ખાઈ અધ  કલાક ઘ લવાથીે  કલકડુ  
બળાુ  માણસના શર રના ંવજન અને શ ત વધે છે. (૨) ઠંૂ, કાળ  સળૂ , ગળો, 
ગોખ ું, આમળા,ં ક ચા,ં અ ગધાં , એખરો, ઠ મધ, યફળ અને હરડ દરક ૩૦-૩૦ 
ામ ુ ંબનાવલે બાર ક ણનૂ ે ધા પૌ ટકુ  ણૂ કહ છે. અડધીથી એક ચમચી ટ ુ ં

આ ણૂ ઉકાળ ને ઠડાં  કરલા એક લાસ ધમાૂ  ંમળવીને ે એકથી દોઢ માસ રોજ રા ે 
પીવાથી ધા ટુ ુ  યાય છે, ખનીુ  તજ વતાે  વધે છે અને શર ર ુ ંવજન વધવાની 
સાથે બળ અને િતમા ં વધારો થાય છે. (૩) કાૂ  રના કડાુ  અને ગરમ 
પાણીમા ંભ જવી છોતરા ંકાઢ  નાખલે બદામને કવીૂ , ખડ  સાકર ુ ં ણૂ, એલચીની 
કૂ , કસર, ચારોળ , પી તા ંઅને બળદાણા બ ુ ંસરખા વજને લઈ ગાયના ઘીમા ં

આઠ-દસ દવસ ભ જવી રાખ ુ.ં પછ  દરરોજ સવાર એકથી બે ચમચી ખા ુ.ં નાના 
બાળકો તમે જ અશ તના ંરસ, ર ત, માસં, મદે વગરે  સ ત ધા નીુ  ૃ  થઈ શર ર 
ટુ  બને છે. મ ુ ં વજન વધ ુ ંજ ન હોય તમે ં ુપણ આ ઉપચારથી વજન 

વધવા લાગે છે. (૪) શર ર બૂ પાત ં હોય અને વજન વધાર ુ ંહોય તો સમાન 
ભાગે તલ અને ખાડં બ બે ચમચા સવાર, બપોર, સાજં બૂ ચાવીને ખાવા. વળ  
દરરોજ આહારમા ં ધૂ -ભાત અને ખાડં વ  ુ માણમા ંલવાે .ં (૫) ૧૦૦ િમ.લ. ધમાૂ  ં
એટ ુ ં જ પાણી ઉમરે  જ રયાત જબુ  ખાડં ક સાકર, એલચી અને ૧૦ ામ 
અ ગધાં ં ુ ણૂ નાખી ઘ  થાય યા ં ધીુ  ધીમા તાપે ઉકાળ  ઠાર ને પીવાથી બળુ  
ય ત ુ ંવજન વધવા માડં છે. (૬) આમળા અન કાળા તલ  સરખ ભાગ બનાવ  ં ે ં ે ે ે ંુ ુ
ણ ઘી ક મધમા ચાટવાથી માસ  થઈ શતા ઘટ છૂ ં ં ેૃ ૃ . (૭) વજન હો ુ ંજોઈએ 

એના કરતા ં૨૦% ઓ  ંહોય તો િનયિમત ખોરાક ઉપરાતં દરરોજ મ કાઢ  નાખલે 
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૫૦૦ િમ.લ. ધૂ , બે કળા,ં ૧૦૦ ામ શકલીે  મગફળ  અને પાચં ખ રનીુ  પશીે  
ખાવાથી અને બથીે  ણ લીટર પાણી પીવાથી વજન વધે છે.  

વધરાવળ  કાચકા ુ ંસખત પડ લી ય એટલા ગરમ કર ને મ જ કાઢવી. 

એ ુ ંબાર ક ણૂ પાણીમા ં બૂ લસોટ  પ ટે  બનાવી લપે કરવાથી ષણનોૃ  સોજો 
મટ છે.  

વ ય વં   રતવાને કારણે શર રમા ં ગરમીથી વ ય વં  ભોગવતી હોય તવીે  

બહનોએ વડ-પીપળાની તા  પળોનીુ ં  ચટણી બનાવી લાબાં  સમય ધીુ  સવને  
કર ુ.ં 

વા  (૧) લીલા ના ળયરનોે  ૭૦ ામ ગરસ કાઢ , તમાે  ં િ ફળાની કૂ  ૩ ામ 

અને મર ની કૂ  ૨ ામ નાખી સવાર-સાજં ખાવાથી વા મટ છે. (૨) લીલા 
ના ળયરનાે  કોપરાનો રસ કાઢ  અ ન પર ઉકાળવાથી તલે નીકળે છે. એ તલમાે  ં
મર ની કૂ  નાખી શર ર ચોળવાથી વાથી જકડાઈ ગયલાે  ં ગો ટા ંથાય છે અને 
વા મટ છે. (૩) સરિસયા તલમાે  ંધ રાનોં ુ  રસ અને થોડ  હળદર નાખી ઉકાળ  
ધ રાનોં ુ  રસ બળ  ય એટલે ઉતાર  મા લશ કરવાથી વાથી ઝલાઈ ગયલાે  ં
શર રના ં ગો ટા ંથાય છે અને વા મટ છે.  (૪) મથીે ં ુ ણૂ પાણી સાથે લવાથીે  
વાના રોગમા ંફાયદો થાય છે. (૫) મથીે  ઘીમા ંશકે , દળ , ગોળ-ઘીનો પાયો લાવી 
ખડનીુ  માફક હલાવી નાના નાના લા ુ બનાવવા. રોજ સવાર એક એક લા ુ 

ખાવાથી અઠવા ડયામા ંવાથી જકડાઈ ગયલાે  ં ગો ટા ંથાય છે અને હાથ-પગે 
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થતી વાની કળતર મટ છે. (૬) કડાના ંપાન તલમાે  ંબળ  ય યા ં ધીુ  ગરમ 
કર , તલે ગાળ ને મા લશ કરવાથી વાનો ઃખાવોુ  મટ છે.  

વાઈ હગ, િસધવ અને ઘી ૧૦-૧૦ ામ લઈ ૧૨૦ ામ ગાયના માૂ  ંમળવીે , 

ઉકાળ , મા  ઘી બાક  રહ યાર પીવાથી વાઈ-અપ માર મટ છે. 

વા કરણ અ ગધાં , એખરો(તાલીમખાના), ગોખ ુ, શતાવર , કાળ  શળુ , 

ુ  ક ચા,ં નાગબલા, બલદાણા અને ઠ મધ સરખા ભાગે લઈ બૂ ખાડં  બાર ક 
ણૂ બનાવ ુ.ં એને આઠ ગણા ધમાૂ  ં નાખી ઉકાળ ને માવો બનાવવો. માવાને 

ગાયના ઘીમા ંશકે  સોપાર  વડ  લા ડુ  બનાવવી. એક એક લા ડુ  જ યા પછ  
સવાર-સાજં સહજ નવશકાે  ધૂ  સાથે લવાથીે  વીયની ૃ  થાય છે તમે  જ હષ-
ઉ સાહમા ંવધારો થાય છે.    

વાચા અટક -અટક ને  લાવલોે  ટકણખારં  મધમા ંમળવીે  ભ પર બધે 

દવસમા ંચારક વખત લગાડવાથી વાચાની ફ રયાદ મટ છે. મધ ગળા નીચે ઉતર 
તો પણ વાધોં  નથી. 

વાતિપ   રાયણના ંપાન અને કોઠ ના ંપાન વાટ  ક ક કર , ઘીમા ંશકે  ખાવાથી 

વાતિપ  મટ છે. 

વાતર ત  તાદળ નીં  ભા  ખાવાથી વાતર ત મટ છે. 
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વાત યાિધ  (૧) ૩ ામ લસણ પીસી, ૬ ામ તલ ુ ંતલે  ક ઘી અને િસધવ 

મળવીે  સવાર ખાવાથી સવ કારના વાત યાિધ તથા િવષમ વર અને વાતકફ વર 
મટ છે. (૨) લસણની પાચં કળ ઓ રા ે પાણીમા ંભ જવી રાખી સવાર તને ે પીસી 
ગાળ  પાણી પી ુ.ં  બી  અઠવા ડયે સાત કળ ઓ, ી  અઠવા ડયે દસ કળ ઓ 
પલાળવી અને એ ર તે પીવી. ણ અઠવાડ યા પછ  એક અવા ડ ુ ં યોગ બધં 
કરવો, અને ફર  પાછો શ  કરવો. યોગ વખતે માખણ ુ ંસેવન કર ુ ંજ ર  છે. આ 
યોગથી વાત યાિધ મટ છે. (૩) લકવો એટલે પરાલીિસસે  પણ એક કારનો 

વાતરોગ છે. દરરોજ સવાર અડધો કલાક ય નાનૂ  તથા પદરકં  િમિનટ બા પ નાન 
લે ં.ુ બપોર અને સાં  પણ પદરકં  િમિનટ લ નાુ  રસ િમિ ત પાણી ુ ંબા પ નાન 
લે ં.ુ એનાથી ચમ કાર  લાભ અવ ય જોવા મળે છે. તજ ુ ંતલે વાતિવકાર પર 
ચોળવાથી ફાયદો થાય છે. (૪)  ૨૦ ામ ા ને ઘીવાળા હાથ લગાડ  તવા ઉપર 
શકે  થો ુ  ં િસધવ અને મર ુ ં ણૂ લગાડ  રોજ સવાર ખાવાથી વાત કોપ મટ  
િનબળતાથી આવનાર ચ ર મટ છે. 

વાત ળૂ  (૧) ઠંૂ અને એરડ ળનાં ૂ  ઉકાળામા ંખાડલીં  હગ અને સચળં  નાખી 

પીવાથી વાત ળૂ મટ છે. (૨) હગને ૨૦૦ િમ.લ. પાણીમા ંઉકાળ  ૨૫ િમ.લ. પાણી 
બાક  રહ યાર ઉતાર  પીવાથી વાત ળૂ મટ છે. 

વાતાવરણની ુ   ઘરમાથીં  વજ ઓનોં ુ  નાશ કરવા વડની છાલનો હોમ 

કરવો.  
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વાના રોગો ૧. ઠડોં  પવન, ઠં ંુ પાણી, ઠં ંુ વાતાવરણ, ઠડાં  ંપીણા,ં ઠડં  વાનગી, 

ઠડાં  પદાથ થી રૂ  રહ ં.ુ ૨. ગરમ પદાથ  ઉપયોગી, વા ક લસણ, ગળુ ં , આ ુ , 
હ ગ, મથીે , રાઈ, લિવગ, તજ, ઠંૂ, મર  પીપર, વગરે . ૩. દવલે  સવ મ- કાયમ 
એ ુ ંસવને  કર ુ.ં ન ફાવે તો ભાખર મા ંમોણ નાખીને લે ં.ુ ૪. વાના રોગમા ંતલે ં ુ
મા લશ રોજ કર ુ,ં મા ં દવલે ક સરસવ તલે વાપર ુ.ં  

વાયરલ ઈ ફ શન ાવણ માસમા ંશર ર એકાદ વાર માટ , ગૌ ૂ  અને 

ગૌછાણનો લપે કરવામા ંઆવે તો વષભર અનકે  રોગો સામે ર ણ મળે છે. ખાસ 
કર ને વાયરસથી થતા રોગો સામે ર ણ મળવવાે  તે અ યતં જ ર  છે. ાવણમા ં
મા  એકાદ દવસ આવો યોગ કરવાથી વષભર શર રને ર ણ મળે છે.          

વા  ુપ ાઘાત, કપવાતં , બાળલકવો, રાઝણં , કમરનો ઃખાવોુ , સાધાં  ઃખવાુ  ક 

જકડાઈ જવા, આમવાત, વ ય વં , ક વાવડુ , શી ખલન, અડ દયો વા, સવાઈકલ 
પો ડલાઈટ સ, િવ ાચી(હાથમા ં થતો રાઝણં  વો ઃખાવોુ ), અવબા કુ ( ોઝન 
શો ડર), શર રમા ંસોય ભ કાતી હોય તવીે  વદનાે  થવી, વાત કટકં (પગની એડ મા ં
કાટોં  ભ કાતો હોય તવીે  વદનાે  થવી), અટક  અટક ને પશાબે  થવો, વા  ુ ઉપર 
ચડવો, વ  ુપડતા ઓડકાર આવવા, પટમાે  ંઆફરો થવો, અિન ા, શર રના કોઈપણ 
ભાગમા ંઝણઝણાટ  થવી, કાનમા ંબહરાશ, ઃખાવોુ  ક અવાજ આ યા કરવો, ચામડ  
ખીૂ  અને બરછટ થઈ જવી આ બધા રોગોમા ંવા નીુ  બળતા હોય છે. (૧) ૫૦૦ 
ામ મથીે  ઝીણી દળ , તમાે  ં૧ કલો ામ ઘી અને ૬ કલો ામ ધૂ  મળવીે  ધીમા 

તાપે ઉકાળ  મધ ુ ંગા ુ ં બનાવવ ુ.ં પછ  તમાે  ં૧.૫ કલો સાકર નાખી મથીપાકે  
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બનાવવો. આ પાક સવાર ૨૫ થી ૪૦ ામ ટલો ખાવાથી સવ કારના વા  ુ
રોગોનો નાશ થાય છે. (૨) મથીને ે ઘીમા ંશકે  દળ ને લોટ બનાવવો. પછ  ઘી-
ગોળનો પાયો લાવી ખડ નીુ  માફક હલાવી નાના નાના લા ુ બનાવવા. રોજ સવાર 
એક એક લા ુ ખાવાથી અઠવા ડયામા ંવાથી જકડાઈ ગયલાે  ં ગો ટા ંપડ છે. 
હાથ-પગે થતી વાની કળતર મટ છે. (૩) ૧૫-૨૦ ામ મથીે  રોજ ફાક  જવાથી વા 
મટ છે. (૪) અજમો તાવી પર ગરમ કર , સમભાગે િસધવ સાથે પીસી ૩ ામ ટ ુ ં
ગરમ પાણી સાથે લવાથીે  કોઠાનો વા  ુ રૂ  થાય છે. (૫) અડદની દાળ પાણીમા ં
પલાળ  રાખી, વાટ , તમાે  ંમી ુ ં, મર , હગ, ું લસણ અને આ ુ  નાખી વડા ંકરવા.ં 
તનેે ઘીમા ંઅથવા તલમાે  ંતળ ને ખાવાથી વા  ુમટ છે. (૬) આ નોુ  રસ, લ નોુ  
રસ અને મી ુ ં મળવીે  સવાર-સાજં પીવાથી વા  ુમટ છે. (૭) આ નોુ  રસ, લ નોુ  
રસ અને િસધવ એક  કર  ભોજનની શ આતમા ંલવાથીે  વા  ુમટ છે. (૮) ૧૦-૧૦ 
ામ આ નાુ  અને લ નાુ  રસમા ં૧.૫ ામ િસધવ મળવીે  સવાર પીવાથી વા  ુમટ 

છે. (૯) ખ રુ  ૫૦ ામ, ુ, િસધવ, મર  અને ઠંૂ દરક ૧૦-૧૦ ામ, પીપર  ળૂ 
૫ ામ અને લ નોુ  રસ ૦.૭૫ ામને બાર ક વાટ  ચાટણ બનાવી ખાવાથી વા  ુ
બસીે  ય છે. (૧૦) એરડં  મગજને ધમાૂ  ંમળવીે  ગરમ કર , માવો બનાવી ખાવાથી 
ધસીૃ  વા  ુઅને પટે, ખભા, પગ વગરમાે  ંથતો ુ :ખાવો મટ છે. (૧૧) ગોળ નાખે ં ુ

દહ  વા  ુમટાડ છે. તે ટુ  આપનાર, તૃ  કરનાર અને પચવામા ંભાર છે. (૧૨) 
ઘીમા ંશકલીે  હગ, ઠંૂ, મર , પીપર, િસધવ, અજમો, ું અને શાહ ું એ આઠ 
ચીજો સરખે ભાગે લઈ, ણૂ બનાવી મજ તૂ ચવાળૂ  શીશીમા ંભર  રાખ ુ.ં આ 
ણનૂ ે હગા ટક ણૂ કહ છે. એ વા  ુ રૂ  કર છે. એ અનકે  રોગોની એક રામબાણ 

દવા છે. મ ક ૧ ામ ટ ુ ંઆ ણૂ છાસમા ંક ભોજન પહલા ંઘી અને ભાતમા ં
લવાથીે  આફરો, અ ણ, પટનીે  પીડા, વા ,ુ ગોળો, કૉલરાે , અ ણ ક વા થીુ  થતી 
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ઊલટ , કફ-વાતજ ય િવકારો વગરે  મટ છે. (૧૩) ચીકણી સોપાર નો કોૂ  ૧.૫ ામ 
સવાર મઠામા ંક કા માં  ંલવાથીે  હોજર મા ંભરાઈ રહલો વા  ુ(ગસૅ ) મટ છે. (૧૪) 
તાજો દ નો, ખારક, મર , િસધવ, હગ, કાળ  ા  અને નીું  ચટણી બનાવી 
તમાે  ંલ નોુ  રસ નીચોવી ખાવાથી વા  ુ રૂ  થાય છે, મ ની ફ કાશ મટ છે, વાદ 
પદાે  થાય છે અને પાચનશ ત સતજે થાય છે.  (૧૫) નારગીં  ખાવાથી પટમાનોે ં  
વા  ુ રૂ  થાય છે.  (૧૬) પાકા આ નોુ  ૪૦૦ ામ રસ ૧.૬ કલો સાકરની 
ચાસણીમા ં નાખી તાર બધાયં  તવીે  ચાસણી ફર થી બનાવી શરબત બનાવ ુ.ં 
એમાથીં  ૧૦ ામ ટ ુ ંશરબત પાણી સાથે લવાથીે  પટનોે  વા ,ુ પટમાે  ંઆમદોષથી 
આવતી કંૂ મટ છે. ગધાતોં  અને પ યા વગરનો ઝાડો બધાયં  છે અને પટમાે  ંથતો 
ગડગડાટ મટ છે. (૧૭) મર  ઠડાં  પાણીમા ંબાર ક વાટ  લપે કરવાથી વા થીુ  ગ 
જકડાઈ ગ ુ ં હોય તો ફાયદો કર છે. (૧૮) દ નો, લસીુ , મર , આ ુ  વગેરનો 
ઉકાળો કર  પીવાથી વા  ુ રૂ  થાય છે, અને સાર  ખૂ લાગે છે. (૧૯) ળાનાૂ  ંબી ુ ં
ણૂ લવાથીે  પીઠ પર થતી વા નીુ  પીડા મટ છે. (૨૦) લિવગના તલનાે  ંબે- ણ 

ટ પા ંખાડં ક પતાસામા ંલવાથીે  પટનોે  વા  ુમટ છે. (૨૧) વગણ વા  ુમટાડ છે. 
(૨૨) ર ગણાં ં ુશાક, ભડ ુ ંક પૂ બનાવી, હગ અને લસણ સાથે લવાથીે  પટમાનોે ં  
વા  ુઅને ગોળો મટ છે. (૨૩) ઠંૂ, મર , પીપર અને િસધવ દરક ૧૦-૧૦ ામના 
બાર ક વ ગાળ ણમાૂ  ં૪૦૦ ામ બી કાઢલી કાળ  ા  મળવીે  ચટણી માફક 
પીસી બરણીમા ંભર  લે ં.ુ એને પચા તં ૃ  ચાટણ કહ છે. એ પાચથીં  ૨૦ ામ ટ ુ ં
સવાર-સાજં ચાટવાથી વા  ુમટ છે. (૨૪) ઠનાૂં  ણમાૂ  ંગોળ અને થો કુ ં  ઘી નાખી 
૩૦-૪૦ ામની લા ડુ  બનાવી સવાર ખાવાથી વા  ુઅને ચોમાસાની શરદ  મટ છે. 
(૨૫) ઠનીૂં  કૂ  પાણી સાથે ચટણી માફક પીસી, ઘીમા ં તળ , તને ે ઘી સાથે 
ખાવાથી વા  ુનાશ પામે છે અને સં હણી મટ છે. (૨૬) મર  અને લસણને પીસી 
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ભોજનના પહલા કો ળયામા ંઘી સાથે ખાવાથી વા  ુમટ છે. (૨૭) અ◌ેરડાનાં  ંપાન 
વા નોુ  કોપ શાતં કર છે. અ◌ેર ડં ં ુપણ વા નાુ  રોગો રૂ  કર છે. (૨૮) વા  ુઅને 
કફદોષ- ૧ લીટર પાણીમા ં ૧ ચમચી(૮૫ ામ) તાજો નવો અજમો નાખી અડ ુ ં
બળ  ય યા ં ધીુ  ઉકાળ , ઠાર , ગાળ  લો. અ◌ા પાણી વા  ુઅને કફથી થતા ં
તમામ દદ મા ંખાસ લાભ દ છે. એનાથી કફજ ય દય ુ ં ળૂ, પટમાે  ંવા પીડાુ , 
અ◌ાફરો, પટનોે  ગોળો, હડક , અ ચીુ , મદા નં , બરલ ુ ં દદ, પટનાે  ં કરિમયા,ં 
અ ણના ઝાડા, કૉલરાે , શરદ , સળખમે , બ ુ ૂ , ડાયાબીટ સ, વા ંઅનકે  દદ મા ં
ખાસ લાભ દ છે. અ◌ા પાણી ગરમ ણોુ  ધરાવે છે. (૨૯) પીપર ળનાૂ  ગઠોડાં  ખૂ 
લગાડનાર, તીખા, ગરમ, આહાર ુ ં પાચન કરનાર, ુ , િપ  કરનાર, મળને 
ભદનારે -તોડ ને બહાર કાઢનાર, કફ અને વા નાુ  રોગો, પટનાે  રોગો, આફરો, ગોળો, 
બરોળ, િમૃ , ાસ તથા યને મટાડનાર છે. (૩૦) વા થીુ  જકડાઈ ગયલાે  ગ પર 
ઉમરા ુ ં ધૂ  ચોપડ   ચ ટાડવાથી ફાયદો થાય છે. બળતરા થતી હોય તો ઉમરા ુ ં
ધૂ  સાકર મળવીે  લગાડ ુ.ં (૩૧) સરગવાના ં મળાુ  ં પાન, લ ક શ ગ ુ ં શાક 
ખાવાથી વા  ુમટ છે. (૩૨) ૪૦૦ િમ લ ઊકળતા પાણીમા ં ૨૫ ામ ઠંૂ ં ુ ૂ ્ણ 
નાખી ૨૦-૨૫ િમિનટ ઢાકં  રાખ ુ.ં ઠં ુ થયા બાદ વ થી ગાળ  ૨૫થી ૫૦ ામ 
ટ ુ ંપીવાથી વા ,ુ પટનોે  આફરો, ઉદર ળૂ મટ છે. (૩૩)  હગા ટક ણૂ સવાર, 

બપોર, સાજં એક એક ચમચી પાણી સાથે લવાથીે  વા  ુ મટ છે. ઓ દરરોજ 
હગા ટક ણૂ લે છે તમને ે કદ  ગસનીૅ  તકલીફ થતી નથી.  

વા નાુ  ૮૦ કાર (૧) હ તભુ ં - હડપચી થગત થાય, ખ, મ , ચહરાની 

શીકલ ફર  ય. મ  વાં ંુ બને. (૨) ઉ તભુ ં - ચીકણા મદમાે  ંભળ  પગથી ટણૂં  
ધીુ  યાપી ટણૂં  અકડાઈને િન ય બને. (૩) આ પકે  Ð સમ  શર રમા ં સર  
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શર રને હલબલાવી દ છે. (૪) િશરો હ Ð પીઠભાગમા ં ર ત આધાર ત મગજના 
ના ઓનુ ે િન ય બનાવી વદનાે  ઉ પ  કર છે. આ વા  ુ અસા ય છે. (૫) 
બા ાયામ Ð પીઠ થી શ  કર  છકે  નીચે કમર ધીનોુ  ભાગ ખચી રાખે છે. (૬) 
અ યતરાયામં  Ð પટનીે  તરફ ધ ષુ સમાન ખચ લાવે છે. (૭) પા લૂ Ð પટનાે  
દરના ભાગમાથીં  પાસળ ઓમાં  ંદદ થાય છે. (૮) ક ટ હ Ð કમર રૂ  અકડાઈ 
ય છે. (૯) દડાયતાનક Ð શર રના ં ગો લાકડા વા ંજડ થઈ ય છે. (૧૦) 

ખ લી Ð પટે, પગ, િનતબં, હાથ વગરમાે  ં મશઃ ળૂ ઉ પ  થાય છે. (૧૧) 
જ ા તભં Ð ભ જડ બની ય છે, તથીે  ભોજન ગળામા ંઉતારતી વખતે તકલીફ 
પડ છે. (૧૨) આદત Ð મા ુ,ં નાક, હોઠ, ટણનાૂ  ં હાડકા,ં કપાળ અથવા ને  
સાધામાં  ંમ ની સીકલ ફરવી નાખે છે. આથી ગળાનો ભાગ વાકોં  થઈ ય. માથામા ં

રુ  આવે.  (૧૩) પ ાઘાત Ð િપતુ  વા  ુશર રના ઉભા અડધા ભાગમા ં િશરા 
તથા ના ઓુ ુ ંશોષણ કર  સાધાનાં  ંજોડાણ ઢ લા ંકર  ચતનાે  િવનાના ંબનાવી દ 
છે. એને અધાગ વા  ુપણ કહ છે. (૧૪) કો શીષુ  Ð વા  ુલોહ મા ંભળ  ટણમાૂ  ં
ફલાઈ સોજો ઉ પ  કર છે, યા ંભાર વદનાે  થાય છે. (૧૫) મ યા તભં Ð વા  ુસાથે 
કફ ભળવાથી ગ ં સ જડ થઈ ય છે. આથી ગ ં ફરવી ક હલાવી શકા ુ ંનથી. 
(૧૬) પં  ુÐ િપતુ  વા  ુકમર નીચનાે  ભાગમા ંજઈને મોટ  િશરાઓને નબળ  પાડ  
બનેં પગ લથડાવી દ છે. (૧૭) કપાલ ખજં Ð અવાર નવાર કપારં  આવે અને 
ચાલતી વખતે પગ વાકાં  પડ. (૧૮) નીૂ  Ð પ વાશય તથા ાશયમાૂ  ંબળતરા 
ઉ પ  થાય છે. (૧૯) િત નીૂ  Ð દાુ  તથા યોિનના થાને વદનાે  ઉ પ  થાય છે. 
પ વાશય તથા ાશયનાૂ  થાને કરડવા વી વદનાે  ઉ પ  થાય છે. (૨૦) ખજં Ð 
વા થીુ  પગ િશિથલ થઈ ય છે. (૨૧) પાદહષ Ð વા  ુસાથે કફ ભળ  પગમા ં
રસીની મ પ થીુ  ઝણઝણાટ  ઉ પ  થાય છે. (૨૨) હુાસી Ð વા  ુપીઠ, કડ, 
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ટણૂ , િનતબં, પગ આ થાનો પર કમરથી વશે  કર  ફરતો ફરતો આ થાનોની 
યાઓ થગત કર  દ છે. (૨૩) િવ ાચી Ð હાથની ગળ  ઉપર િશરામા ં વશીે  

બા ુ ધીુ  િશરામા ં સર  વા નાુ  કમનો નાશ કર છે. (૨૪) અપ બા કુ  -  હાથમા ં
જોરથી પકડવા સમાન પીડા થાય છે. (૨૫) અપતાનક -  વા  ુ દયમા ંપહ ચી 
ટૃ  તથા ચતનાને ે િવ તૃ  કર  બે ુ  કર છે અને ગળામાથીં  િવ ચ  શ દો નીકળે 

છે. યાર દયમાથીં  વા ુ ુ ંદબાણ હળ ુ ંથાય યાર સ ણં ૂ  ભાન આવે છે. (૨૬) 
ણાથમ Ð આ વા  ુઆઘાત િનિમત ણમા ંપીડા ઉ પ  કર છે. (૨૭) ગભદે Ð 

આ વા  ુ સવ ગોને પીડા આપે છે. (૨૮) વાતકટકં  Ð પગ કોઈ દબાણ પર 
પડવાથી અથવા ચાલતા ં મને લીધે પગના તળયામા ં વદનાે  ઉ પ  થાય છે. 
(૨૯) અપત કં  Ð વા  ુઉ વગામી થઈને દય, મા  ુતથા શર રના અ ય ભાગને 
પીડા આપી ધ યનીુ  મ શર રને ફરવે છે. એમા ંનજર જડ બને છે, ચચળં તા ગે 
છે, ય ત ગળાનીૂં  મ બોલે છે. (૩૦) િસનિમન Ð આ વા નીુ  અસરથી ય ત 
ગંૂ ં ુબોલે છે એટલે ક નસકોરામાથીં  બોલે છે. (૩૧) ક લતા Ð આ વા  ુ કોપ 

સમયે ગળામાથીં  શ દો નીકળતા નથી. (૩૨) અ ટનલકા - ના ભના નીચનાે  
ભાગમા ંપ થર વી ચી, ગોળ અથવા ઘન વ પ િથં  ઉ પ  થાય છે. મળ ૂ  
તથા વા  ુ િનરોધ થાય છે અને તે થળે વદનાે  ઉપડ છે. (૩૩) ફા ય ટ લા Ð 
અ ટનલકાની મ ા ં  ુક લાં  ુઅને વદના તે ુ  હોય છે. મળ ૂ  અને વા નોુ  
અવરોધ થાય છે. (૩૪) વામન વ Ð વા  ુ ગભાશયમા ં પહ ચી ગભને િવ તૃ  
બના◌ાવે છે આથી બાળકની ચાઈ વધતી નથી. (૩૫) જ વુ  Ð વા નીુ  શીરામા ં
અસર થતા ંપીઠ તથા છાતીમા ંવદનાે  થાય છે. (૩૬) ગપીડા Ð શર રના કોઈ ક 
બધા ભાગમા ંપીડા થાય છે. (૩૭) ગ લૂ Ð સવાગે ળૂ ઉ પ  થાય છે. (૩૮) 
સકોચં  Ð સવાગે શર રને જડ બનાવે છે. (૩૯) તભં Ð શર ર અચતને  બને છે. 



 369 

(૪૦)  ભગ ગં  Ð સવાગ ુ ંભદને  કર છે. (૪૧)  ુ  Ð શર ર બરછટ બને છે. (૪૨) 
ગિવ શં Ð શર રના કોઈ એક ભાગની ચતનાે  જતી રહ છે. (૪૩) વ ટકા Ð 

પ વાશયમા ંવા કોપથીુ  મળ સખત બને છે. (૪૪) ત વુ  Ð મ અ◌ેથી અવાજ 
નીકળે ન હ. (૪૫) અિતજમ વ Ð થી બગાસા ં આવે છે. (૪૬) અ ારુ  Ð 
આમાશયમા ંવા  ુભરાવાથી ઓડકાર વ  ુઆવે છે. (૪૭) વાત િતૃ  Ð અપાન વા  ુ
કોપને કારણે દાુ  માગ સરણ વ  ુ માણમા ં થાય છે. (૪૮) રણ Ð થી 
ગ રણ થાય છે. (૪૯) િશરા રણુ  Ð િશરાની દર જઈને વા  ુિશરાને લાવી દ 

છે. (૫૦) કપં  Ð વા થુી શર રમા ં રુ  આવે છે. (૫૧) કા ય Ð સમ  શર રને 
વા  ુ ણશીણ કર છે. (૫૨) યાવત Ð વા થીુ  શર ર કા ં પડ  ય છે. (૫૩) 
લાપ Ð થી ય ત આ ુ  ંઅવ ં બો યા કર છે. (૫૪) તાૂ  Ð વા થીુ  

વારવારં  અને કળુ  માણમા ંપશાબે  થાય. (૫૫) િન ાનાશ Ð વા થીુ  િન ાનાશ 
થાય છે. (૫૬) વદનાશે  Ð વા થીુ  પરસવોે  થતો નથી. (૫૭) બલ વુ  Ð વા થીુ  
ય ત શ તહ ન બને છે. (૫૮) બલ ય Ð ય ત બલહ ન થાય છે. (૫૯) 
ાિત િુ ૃ  Ð વા  ુ ુ  ધા માુ  ંભળ  ધા નુે અિત પાતળ  કર છે. (૬૦) કા યુ  

Ð વા થીુ  ુ  ધા  ુ ીણ થાય છે. (૬૧) નાશુ  Ð વા  ુ ુ  ધા નેુ શોષી લે છે. 
(૬૨) અનાવ થત ચ વ Ð વા થીુ  ચ  અ વ થ બને છે. (૬૩) કમ ુ ય Ð 
વા થીુ  શર ર સખત બની ય છે. (૬૪) િવરસ વતા Ð વા થીુ  મ માથીં  વાદ ન ટ 
થઈ ય છે. (૬૫) કષાયવ તાૃ  Ð વા થીુ  મ  ગં ુ  થઈ ય છે. (૬૬) આ માન Ð 
પ વાશયમા ંવા  ુ સર  પટે ધમણની માફક લી અવાજ કર છે તથા વદનાે  થાય 
છે. (૬૭) યા માન Ð વા  ુઆમાશયમા ંજઈ કસુ /ચીકાશ સાથે ભળ  પટનીે  
ફાદં વધાર છે. (૬૮) શીતતા Ð વા થીુ  શર ર ઠં ુ થઈ ય છે. (૬૯) રોમહષ Ð 
વા  ુચામડ મા ં વેશી શર રમા ંરોમાચં ઉ પ  કર છે. (૭૦) ભી વુ  Ð વા થીુ  ભય 
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પદાે  થાય છે. (૭૧) ભદવાે  ુ - થી સોય ભ કાતી હોય તવીે  વદનાે  થાય છે. (૭૨) 
કં ુ Ð વા થીુ  શર રમા ંખજવાળં  આવે છે. (૭૩) રસાર તા Ð વા થીુ  મ મા ં વાદનો 
યાલ આવતો નથી. (૭૪) શ દા તા Ð વા થીુ  કાને બહરાશ આવે છે. (૭૫) 
િતુ  Ð વા થીુ  ચામડ ની પશશ ત નાશ પામે છે. (૭૬)  ગધા તાં  Ð વા થીુ  

ગધુ ં  ક ગધનોુ  યાલ આવે ન હ. (૭૭) ટૃ ય Ð વા થીુ  ટનોૃ  નાશ થાય 
છે.  

વા નોુ  ગોળો (૧) વા નોુ  ગોળો થઈ ગભરામણ થતી હોય તો બે-બે ગોળ  

લ નાુ દવટ  નવશકાે  પાણી સાથે સવાર, બપોર અને સાં  લવીે . એક લાસ તા  
મોળ  છાસમા ંએક ચમચી હ વા ટક ણૂ જ યા પછ  બપોર અને રા ે લે ં.ુ સવાર 
અને સાં  થો ુ  ંચાલવા જ ુ.ં તીખો, તળલોે , ગરમ મસાલાવાળો આહાર બધં કરવો. 
સરળતાથી પચે તવોે  જ ખોરાક લવોે .  (૨) અળવીના દાડાં  સ હતના ંપાન બાફ , 
તે ં ુપાણી કાઢ , તમાે  ંઘી મળવીે , ણ દવસ આપવાથી વા નોુ  ગોળો મટ છે. (૩) 
સરગવાના પાનના રસમા ં૧૦ ામ સાકર મળવીે  ણ દવસ પીવાથી વા નોુ  ગોળો 
મટ છે. 

વા રોગોુ  (૧) ૪૦ ામ લસણ છોલી, પીલી, તમાે  ં હગ, ુ, િસધવ, સચંળ, 

ઠંૂ, મર  અને પીપર ુ ં ણૂ ૧-૧ ામ નાખી ચણી બોર વડ  ગોળ ઓ બનાવી 
ખાવાથી અને ઊપર એરડ ળનોં ૂ  ઉકાળો પીવાથી પ ાઘાત, સવાગવા ,ુ ઊ તભુ ં , 
િમ ળૃ ૂ , કમરનો ુ :ખાવો, ખનોૂ  ુ :ખાવો, પટમાનોે ં  વા  ુવગરે  તમામ કારના 
વા રોગુ  રૂ  થાય છે. વાના રોગીઓ માટ લસણ સવ મ છે. (૨) વા નેુ લીધે 
દય પર દબાણ આવી ગભરામણ થતી હોય તો િમ ટા , ફરસાણ, ઘી-તલે વગરે  
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બધં કર  માપસર જ ખોરાક લવોે . રોજ સવાર-સાજં મ યમ ગિતથી એક એક કલાક 
ચાલ ુ.ં અજમો અને ગઠોડાં ં ુસમાન ભાગે બનાવે ં ુ ણૂ ચાર ામ ટ ુ ંસવાર-
સાજં પાણી સાથે લે ં.ુ બપોર અને રાતે Ôશખવટં Õ નામની ૧-૧ ગોળ  ભોજન પછ  
પાણી સાથે ગળ  જવી. (૩) રા ના, ગળો, દવદાર, ઠ અન એરડાના ળ સરખા ૂં ે ં ં ૂ
વજન લઈ અધકચરો કો કર  એક ચમચી ટલો કો એક લાસ પાણીમા ધીમા ે ૂ ૂ ં
તાપ ઉકાળ  ઠડો પાડ  પીવાથી મા  વા ન લીધ થતા બધા રોગો મટ છે ં ે ે ેુ . 
આમવાતમા પણ આ ઉકાળો હતકાર  છં ે.  

વાળ વધારવા - વાળનો જ થો  (૧)  ભાગ પર વાળનો જ થો ઓછો લાગતો 

હોય યા ંલ નીુ  ચીર  કર  દરરોજ સવાર સાજં ઘસતા રહ ં.ુ આથી યા ંવાળ વ  ુ
થશે. (૨) બે ભાગ કસિમસ અને એક ભાગ એળયાને પાણીમા ંવાટ  માથા પર લપે 
કર  ઈૂ જ ુ.ં યોગ િનયિમત કરવાથી વાળનો જ થો વધે છે ક માથાની ટાલ રૂ  
થાય છે. બધા કસમા ંસો ટકા સફળતા મળતી નથી, પરં  ુન ધપા  ફરક જ ર પડ 
છે. (૩) અડદની દાળ પાણીમા ંપલાળ , બાર ક વાટ  મલમ ુ ંબનાવી રાતે તીૂ  
વખતે માથા પર લપે કરવો. સવાર બરાબર સાફ કર  મા ુ ંખજવાં ળ  બધે ઘી ઘસી 
થોડ  વાર મળાુ  તડકામા ંબસે ં.ુ લાબાં  સમય ધીુ  આ યોગ કરવાથી વાળનો 
જ થો વધે છે. ટાલ પડવાની શ આત થઈ હોય તો તે અટક છે. (૪) દરરોજ રાતે 
પાકા કળાને દં , મસળ  તમાે  ંલ નોુ  રસ નાખી ફર થી મસળ ને િમ ણ માથા પર 
બધે યવ થત લપે કર  ઈૂ જ ુ.ં સવાર સાદા પાણીથી મા ુ ંધોઈ નાખ ુ.ં ચારક 
મ હના ધીુ  દરરોજ િનયિમત યોગ કરવો. કળાં ં ુ માણ વાળના જ થા જબુ  
લે ં,ુ તથા એક આ ુ ંમો ુ ં ક ં હોય તો બે લ  ુઅને અડ ુ ંક ં હોય તો એક લ  ુ
લે ં.ુ (૫) મ◌ેદ નાં  ં કવલાૂ ે  ંપાનનો બાર ક પાઉડર (  બ રમા ંમળે છે) પાણીમા ં
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પલાળ  દરરોજ નહાતી વખતે માથામા ં સરખી ર તે લપે કર  થોડ  વાર રહ ને 
નાહ ુ.ં દરરોજ િનયિમત યોગ કરતા રહવાથી વાળનો જ થો તથા લબાઈં  પણ 
વધે છે. (૬) આમળાના ણનૂ ે ધમાૂ  ંકાલવી ડ  થપલીે  કર  રા ે તીૂ  વખતે 
મગજના ભાગ પર માથા પર બાધીં  રાખવામા ંઆવે તો વાળ વધે છે. (૭) તા  
ગો માૂ  ં દનાું  ં લ વાટ  રાતે તીૂ  વખતે માથે લપે કરવાથી અને સવાર ધોઈ 
નાખવાથી માથામા ંવાળનો જ થો વધે છે. લાબાં  સમય ધીુ  યોગ કરવો.  (૮) 
વડના ં પાન કવીુ  તનાે  પર અળસી ુ ં તલે ચોપડ  બાળ ને બનાવલીે  રાખને 
ચારગણા વજનના અળસીના તલમાે  ં િમ  કર  દરરોજ રાતે તીૂ  વખતે માથા પર 
 ભાગમા ંવાળ ઓછા હોય યા ંઘસી મા લશ કરતા રહવાથી ઘણા દવસો પછ  

વાળ વધવા લાગે છે. માથે ટાલ પડ  ગઈ હોય તો તે પણ મટ છે. (૯) માથાની 
ટાલ પર ભાયર ગણીનાં  પાનના રસની દરરોજ ૨૦ િમિનટ માલીશ કરવાથી વાળ 
ફર થી ઊગી ટાલ મટ છે. (૧૦) ૧-૧ ચમચી શખ પીં ંુ  ુ ણૂ દરરોજ સવાર, 
બપોર, સાજં િનયિમત લવાથીે  ક ૧-૧ કપ શખ પીં ંુ  ુશરબત પીવાથી માથાના 
વાળનો જ થો વધે છે અને વાળ દરું  તથા લાબાં  થાય છે. સફદ વાળ (૧) વાળ 
સફદ થવા માડ ાં  હોય તો દરરોજ દહ -છાસ આહારમા ંઅિધક માણમા ં િનયિમત 
લવાે .ં એનાથી વાળ સફદ થતા અટક છે. બાળકોને શ આતથી જ દહ -છાસ 
િનયિમત સારા માણમા ંસવને  કરાવતા રહ ં ુજોઈએ. (૨) ુ  ગધકં  અને ુ  
લોહભ મ સમભાગે લઈ ખરલમા ં બૂ લસોટવી. દરરોજ સવાર-સાજં ૧/૨ ામ આ 
િમ ણ ૧૦ ામ મધ અને ૫ ામ ઘી સાથે લવાથીે  વાળ કાળા થાય છે અને સફદ 
થતા અટક છે. (૩) આમળાના ણનૂ ે આમળાના રસની ૨૧ ભાવના આપવી. (૨૧ 
વાર ભ જવ ુ ંઅને કવૂ ં.ુ) પછ  તે ં ુસવને  કરવાથી માથાના વાળ કાળા થાય છે. 
(૪) બહડાનો બાર ક પાઉડર દરરોજ સવાર-સાજં પાણી સાથે ૧-૧ ચમચો લવાથીે  
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અને રાતે તીૂ  વખતે આ પાઉડર પાણીમા ંભળવીે  વાળમા ંપાથીએ ભર  સવાર 
શ થીે ુ  ધોઈ નાખવાથી વાળ થોડા જ દવસોમા ં કાળા થાય છે. (૫) લાબનીુ  
પાખડ માથીં ં  તૈયાર કરલા લકદમાથીુ ં ં  અડધો લકદુ ં  યનાૂ  કાશમા ંઅને અડધો 
ચાદનીમાં  ંરાખી દરરોજ સવાર-સાજં લવાથીે  માથાના વાળ ખરવા, વાળનો જ થો 
ઓછો થવો, વાળ ટવાુ , વાળ અકાળે સફદ થઈ જવા વગરે  ફ રયાદો મટ છે. (૬) 
દરરોજ રાતે તીૂ  વખતે ૧ મોટા લાસ ધમાૂ  ં ૧ ચમચી બદામ ુ ં તલે નાખી 
બરાબર િમ ણ કર  પીવાથી લાબાં  સમયે વાળ સફદ થતા અટક છે, અને જો સફદ 
થયા હોય તો ધીમે ધીમે કાળા થવા માડં છે. (૭) ઠ મધ અથવા ઠ મધ ુ ંસ વ 
ધૂ  સાથે દરરોજ સવાર-સાજં લવાથીે  અકાળે ધોળા થયલાે  વાળ કાળા થાય છે. 
ઠ મધ કરતા ં ઠ મધ ◌ુુ ં  સ વ વ  ુઅકસીર છે. (૮) વાળમા ંમહદ  લગાવવાથી 

વાળ લાલ થઈ જતા હોય તો મહદ  પલાળતી વખતે તમાે  ં આમળા,ં અર ઠા,ં 
શીકાકાઈ અને ભાગરાનોં  પાઉડર ઉમરવાથીે  મહદ  કાળ  થશે, અને વાળ કાળા થશે.  
વાળની ખાશૂ   લ નોુ  રસ માથામા ંનાખી, મસળ  નાન કરવાથી વાળનો મલે 

તથા વાળની ખાશૂ  રૂ  થાય છે. વાળ ખરવા (૧) આહારમા ંકોબી ુ ંસવને  બને 
તટે ં ુવ  ુકરવાથી અને કોબીનો રસ વાળના ળમાૂ  ંઘસીને પચાવવાથી ખરતા 
વાળ અટક છે. (૨) ૧ ભાગ અડદનો લોટ, ૧/૨ ભાગ આમળા ુ ં ણૂ, ૧/૪ ભાગ 
િશકાકાઈ ુ ં ણૂ અને ૧/૪ ભાગ મથીે ં ુ ણૂ રાતે પલાળ  રાખી સવાર તનાથીે  મા ુ ં
સાફ કરવાથી ખરતા વાળની સમ યા મટ છે. (૩) ભાગરાનાં  પાનનો તાજો રસ ૧૫-
૨૦ િમ.લ. સવાર-સાજં પીવાથી ખરતા વાળમા ં ફાયદો થાય છે. (૪) શતાવર , 
આમળા,ં ા ી અન ગરાજ  સમભાગ ે ં ં ૂૃ ુ ણ ૧-૧ ચમચી દવસમા ણ વાર પાણી ં
સાથ લવાથી ખરતા વાળ બધ થાય છે ે ં ે. વાળ લાયમુ  રા ે માથામા ંતલે નાખી, 
બી  દવસે દહ મા ંઆમાળા ુ ં ણૂ ભળવીે  માથામા ંભર  અડધો કલાક રાખી ફાળાૂં  
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પાણીથી વાળ ધોવાથી વાળ નરમ અને ચમક લા બને છે. મને શરદ  રહતી હોય 
તમણે ે આ યોગ કરવો ન હ. માથાનો ખોડો કણ  તલ માથામા નાખવાથી ુ ં ે ં
માથાનો ખોડો મટ છે.  

િવષમ વર  મીઠાને તવી પર લાલ રગં ં ુથાય યા ં ધીુ  શકે , ફાળાુ ં  ગરમ 

પાણીમા ં૫ ામ ટ ુ ંલવાથીે  િવષમ વર મટ છે. 

વીય ૃ   (૧) ગળ નોુ ં  રસ ૬ ામ, ઘી ૩ ામ અને મધ ૩ ામ એક  કર  

રોજ સવાર-સાજં પીને ઉપર સાકર નાખે ં ુગરમ કર ં ુ ૨૫૦ ામ ધૂ  પીવાથી 
વીય ૃ  થાય છે. (૨) ગળ નોુ ં  રસ અને મધ ૧૦-૧૦ ામ મળવીે  ૨૧ દવસ ધીુ  
રોજ સવારમા ંચાટવાથી વીય ૃ  થાય છે. (૩) લસીનાુ  ંબી અને ગોળ સરખા ભાગે 
મળવીે , લસોટ  ચણી બોર વડ  ગોળ  બનાવવી. સવાર-સાજં ૧-૧ ગોળ  ખાઈ 
ઉપર ગાય ુ ં ધૂ  પી ુ.ં આથી ણ ચાર માસમા ંવીય વધે છે. જ ઓુ ું  ગિતવાળા ં
થાય છે, ન સકપુ ું  ં રૂ  થાય છે, નસોની િશિથલતા રુ  થાય છે, પાચન શ ત 
ધરુ  છે અને ગમે તવોે  િનરાશ થયલોે  ષુ ુ  સશ ્ત બની તાજગી અ ભવુ ે છે. 

વીય ાવ  લસીનાુ  ંબી અડધી ચમચી રા ે એક કપ પાણીમા ંપલાળ  સવાર 

એ ખાઈ જવા ં અને ઉપરથી કપમાં ં ુ પાણી પી જ ુ.ં એનાથી થોડા દવસોમા ં
વીય ાવ બધં થાય છે. 

વ છ ુ ંઝરે  (૧) આમલીનો શકલોે  ક શ ાે  વગરનો ક કોૂ  ધોળો થાય યા ં

ધીુ  ઘસીને વીછ ના ડખં પર ચ ટાડવાથી ઝરે શોષી લઈ ક કોૂ  પોતાની મળેે ખર  
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પડ છે અને વ છ  ઊતર  ય છે. (૨) ગાય ક કડાના ધમાૂ  ં હગ ઘસીને 
ચોપડવાથી વ છ ુ ંઝરે ઉતર છે. 

વૃ  સદા વાનુ  રહ ં ુહોય અને ઘડપણ આવ ુ ંરોક ુ ંહોય તો દરરોજ કોઈને 

કોઈ ર તે શ  તટલાે  માણમા ં કોબીજ ખાવી જોઈએ. િનયાનાુ  અનકે દરતીુ  
ઉપચારકો આ ગે એકમત છે. 

શ ત ( ઓુ  આશ ત) (૧) ૧૦૦ ામ તલ અને ૧૦૦ ામ તજને દળ ને કોૂ  

બનાવી રોજ એક ચમચી ખાવાથી શર રમા ંશ ત આવે છે, ઉ સાહ વધે છે. (૨) 
ર ધમાૂ  ંઉકાળ , ઉકાળે ં ુ ર ખાઈ તે ધૂ  પીવાથી શ ત આવે છે તથા 

લોહ  વધે છે. (૩) આમળા ંઅને કાળા તલ સરખે ભાગે લઈ, બાર ક ણૂ કર  ઘી ક 
મધમા ંચાટવાથી શ ત આવે છે. (૪) એક ૂ ંુ ર અને ૫-૧૦ બદામ ધમાૂ  ં
નાખી ઉકાળ , તમાે  ંસહજ ખાડં નાખી રોજ સવાર પીવાથી શ ત આવે છે. (૫) બથીે  
ચાર કાૂ  ં ર સવાર અને સાં  ધમાૂ  ંગરમ કર  ખાવાથી શ ત આવે છે. (૬) 
ગળ નુ ં ે ગરમ રાખમા ં ૂ  રોજ સવાર ખાવાથી તરડા ંબળવાન બની, સાર  
ર તે શૌચ ુ  થઈ શ ત વધે છે. (૭) ગળ નોુ ં  રસ ૫ ામ, ગાય ુ ંઘી ૫૦ ામ, 
મધ ૫ ામ અને આ નોુ  રસ ૫ ામ મળવીે  પીવાથી શ ત અને ઉ સાહમા ંવધારો 
થાય છે. (૮) બી કાઢલી ા  ૨૦ ામ ખાઈને ઉપર ૨૫૦ િમ.લ. ધૂ  પીવાથી તાવ 
પછ ની નબળાઈ મટ  શર રમા ંશ ત આવે છે. (૯) મોસબીનોં  રસ લવાથીે  શર રની 
શ તમા ંવધારો થાય છે. (૧૦) વડની છાલ કવીૂ  ણૂ બનાવી સમભાગે સાકર 
મળવીે  સવાર-સાજં ૧-૧ ચમચી ધૂ  સાથે લવાથીે  શર રને શ ત અને પોષણ મળે 
છે. (૧૧) ગરમીના દવસોમા ંદસ નગં બદામને રા ે પાણીમા ંપલાળવી. સવાર બૂ 
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ચાવીને ખાવી. એની સાથે ઈ છા જબુ  ધૂ  ચા ક કોફ ુ ં સવને  કર  શકાય. 
આનાથી શ ત મળે છે. તે યાદશ ત વધાર છે અને ખની યોિત વધાર છે. (૧૨) 
િશયાળામા ંકો ું કોપ ું ચાવીને ખાવાથી બળતાુ  અને શર રની ીણતા નાશ પામી 
શર ર ટુ  બને છે. (૧૩)  આમલીના દસ-બાર ક કાનૂ ે પાણીમા ંપલાળ  રાખી, 
ઉપરના ંફોતરા ંકાઢ  નાખી, સફદ મ જ ધૂ  સાથે વાટ  રોજ સવાર પીવાથી શર ર 
બળવાન બને છે. (૧૪) અડદની દાળનો લોટ, ઘ નો લોટ અને પીપર ુ ં ણૂ દરક 
૫૦ ામ એક  કર  ૧૦૦ ામ ઘીમા ંશકે ં.ુ શકાયાે  પછ  તમાે  ં૨૫૦ ામ સાકર 
અને ૫૦૦ િમ.લ. પાણી નાખી પાક બનાવવો. તનાે  ૪૦-૪૦ ામના લા ુ 
બનાવવા. રાતે તીૂ  વખતે આ લા ુ ખાઈ ઉપર ૧૬૦ ામ ૂધ પી ુ.ં (ખાટા, ખારા 
તથા તલવાળાે  પદાથ  છોડ  દવા.) એનાથી ટુ  ા ત થાય છે અને શાર રક બળ 
વધે છે. (૧૫) અડદની દાળ પાણીમા ંપલાળ  રાખી, વાટ , તમાે  ંમી ુ ં, મર , હગ, 

ું લસણ અને આ ુ ં નાખી વડા ંકરવા.ં તનેે ઘીમા ંઅથવા તલમાે  ંતળ ને ખાવાથી 
બલપુ ુ ંમટ છે. (૧૬) એક કપ ધમાૂ  ંએક ચમચી મધ નાખી પીવાથી શ ત વધે 
છે. (૧૭) ગાયના ધમાૂ  ં ું સીઝવી, તે ં ુ ણૂ કર  સાકર સાથે ખાવાથી તાવ 
પછ ની અશ ત મટ છે. (૧૮) બદામના ગોળાને ગરમ પાણીમા ંભ જવી, ફોતરા ં
કાઢ , બાર ક પીસી, ધમાૂ  ંકાલવી, ઉકાળ , ખીર બનાવી, સાકર અને ઘી મળવીે  
ખાવાથી બળ ૃ  અને વીય ૃ  થાય છે. (૧૯) પપૈ ુ ંખાવાથી શર રની કાયશ ત 
વધે છે. (૨૦) તર ચનાૂ  ંબીજની મ જ અને સાકર સમાન ભાગે દરરોજ એક 
એક ચમચો સવાર-સાજં લવાથીે  ષોમાુ ુ  ં કામશ ત વધે છે. (૨૧) દરરોજ 
સવાર એક મોટો ચમચો મધ, અડધો ચમચો ઘી અને નાની ચમચી આમલસાર 
ગધકં  ભગાે  ંકર , બરાબર િમ ણ કર  થોડા દવસ ચાટ  જવાથી કદ  ન અ ભવલીુ ે  
શ તનો અ ભવુ  થાય છે.    
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શ યા ણ લાબાં  સમય ધીુ  પથાર વશ રહવાથી શ યા ણ થાય છે ને પા ુ ં 

પડ ુ ંપણ કહ છે. વાસાં  ઉપર ક વાસાથીં  કમર ધીુ  ઘારા ંપડ છે. એક વાર આ 
પા ુ ં પડ ા પછ  એ ઝા ુ ંબ ુ કલુ  હોય છે. આથી એ ન પડ એ માટ વાસાથીં  
કમર ધીનાુ  ભાગો પર ક રુ અને કાથા ુ ંપાણીમા ં િમ ણ કર  દરરોજ દવસમા ં
ણ વાર ચોપડતા રહ ં.ુ   

શરદ  (૧) અજમો થોડો ગરમ કર , પાતળા કપડામા ંપોટલી બનાવી થોડ  થોડ  

વાર ઘવાથીૂં  છ કોનો વગે ઘટ  જઈ શરદ  શાતં થઈ ય છે. અજમા ુ ં  તા ુ  ં
બનાવે ં ુ ણૂ ઘસવાથી શરદ , છ કો, શીરઃ ળૂ અને મ તકના િમઓનોૃ  નાશ થાય 
છે. (૨) થોડા નવશકાે  પાણીમા ંએક લ નોુ  રસ નીચોવી દર બે- ણ કલાકના 
તર િનયિમત પીવાથી શરદ  સાર  થઈ ય છે. (૩) ગરમ જળપાનથી શર રની 
થીઓનાં  ાવો વધે છે. તથીે  શરદ -ખાસીમાં  ંરાતે તીૂ  વખતે, તાૂ  ંપહલા ંઅને 

સવાર દાતણ કર ને તરત ગરમ પાણી પીવાથી છાતી-હોજર નો કફ ટ  જઈને 
દરદમા ંઅ◌ારામ થાય છે.  (૪) ઠનીૂં  એક ગાગડં  કૂ  અધા ભાગ ુ ંપાણી રહ 
યા ં ધીુ  ઉકાળ , ઠાર ને ગાળ  લે ં.ુ પાણીમા ંનીચનાે  તળયાના ારો ન આવે તમે 
બી  વાસણમા ંલઈ લે ં.ુ અ◌ા ઠંૂ  જળ પીવાથી કાયમી શરદ , સળખમે , નાક 
બધં થ ુ,ં દમ- ાસ, હાફં, વરાધ, સસણી, ફફસામા ંપાણી ભરા ુ,ં અ ણ-અપચો, 
િમૃ , ચીકણો ઝાડો-આમદોષ, જળસ વાળો, બ ુ ૂ (વારવારં   બુ જ પશાબે  કરવા 
જ ુ)ં, ડાયાબીટ સ, લો લડ ેશર, શર ર કાયમ ઠં ુ રહ ં,ુ મ તક પીડા વા ં
કફદોષજ ય તમામ દદ મા ંખાતર વકૂ  લાભ થાય છે. (૫) ભાર શરદ  હોય અને 
નાક બધં થઈ ગ ુ ં હોય તો તપલીમાે  ંપાણી બૂ ગરમ કર  થો ુ  ંપઈને  બામ, 
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િનલગીર ુ ંતલે ક ક રુ નાખી માથાથી તપલીે  ઢકાયં  તે ં ુ ુ  ં કપ ુ  ં ક વાલુ  
ઓઢ  ગરમ પાણીનો નાસ લવોે . (૬) ૧/૪ ચમચી એલચી ણૂ સાથે એક ચમચી 
મધ મળવીે  ચાટવાથી ઉધરસ મટ છે. મોટ  એલચી ગરમ છે. આથી કફ, િપ , ર ત 
િવકારો, દમ, ચળ, તરસ, મોળ, ઊબકા, અ ચુ , અપચો, ાશયનાૂ  રોગ, ઝરે, 
મોઢાના રોગો, માથાના રોગો, શરદ -સળખમે  અને ઉધરસ મટાડ છે. (૭) ૂઠં નાખી 
ઉકાળે ં ુપાણી પીવાથી અથવા પીવાના પાણીમા ં ઠનોૂં  ગાગડોં  નાખી લાબાં  સમય 
ધીુ  એ પાણી પીવાથી નીૂ  શરદ  મટ છે. (રોજ નવો ગાગડોં  કવોૂ .) (૮) ઠંૂ, 

તજ અને ખડ  સાકરનો ઉકાળો પીવાથી શરદ -સળખમે  મટ છે. (૯) ૧૦ ામ ઠૂ ં ુ
ણૂ, ૧૦ ામ ગોળ અને એક ચમચી ઘી એક ર્ કર , થો ુ  ંપાણી મળવીે , અ ન 

પર કૂ  રાબડ  ુ ંકર  રોજ સવા◌ાર ચાટવાથી ણ દવસમા ંશરદ , સળખમે  
વગરે  મટ છે.  (૧૦) તજ, મર  અને આ નોુ  ઉકાળો દરરોજ પીવાથી શરદ  મટ છે. 
(૧૧) દહ મા ંમર  અને ગોળ મળવીે  ખાવાથી શરદ  અને સળખમે  મટ છે. (૧૨) 
દ નાનો તાજો રસ અથવા અક શરદ   રૂ  કર છે. (૧૩) મધ અને આ નોુ  રસ ૧-૧ 
ચમચી એક  કર  સવાર-સાજં પીવાથી શરદ  મટ છે.  (૧૪) લિવગ દ વા પર શકે  
મ મા ં રાખવાથી શરદ  અને ગળાનો સોજો મટ છે. (૧૫) લ નોુ  રસ રા ે તીૂ  
વખતે ગરમ પાણીમા ં પીવાથી શરદ  મટ છે. (આ યોગ કટલાક દવસ ધીુ  
કરવાથી ણ સળખમે - નીૂ  શરદ મા ંપણ ફાયદો થાય છે.) (૧૬) વાટલી રાઈ અને 
મધ ખાવાથી શરદ  મટ છે. (૧૭) દરરોજ થોડ  ખ રુ  ખાઈ ઉપર ચાર-પાચં ટડાૂ  
ગરમ પાણી પીવાથી કફ પાતળો બનીને ગળફાના પમા ંબહાર નીકળે છે; ફફસા ં
સાફ થાય છે અને શરદ -સળખમે  મટ છે, લોહ ની ુ  થાય છે. (૧૮) નાગરવલનાે  ં
બે-ચાર કોરા ંપાન ચાવી જવાથી શરદ -સળખમે  મટ છે. (૧૯) હળદરના માડાૂ નો 
નાસ લવાથીે  શરદ -સળખમે  તરત જ મટ છે. (૨૦) ઠંૂ, તજ, દ નો, લસીનાુ  ં
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પાન એલચી વગરનાે  બોર ટાૂ  ણનાૂ  બનાવલાે  ઉકાળાથી શરદ  મટ છે. (૨૧) 
મર ુ ં ણૂ દહ  અને ગોળ સાથે રોજ ખાવાથી લાબાં  સમયની શરદ  અને પીનસ-
રોગ મટ છે. (થોડા દવસ ખોરાક બધં કર  આ યોગ કરવો. એકલા દહ  પર 
રહવાય તો વ  ુસા ું.) (૨૨) એકાદ નાની ચમચી વાટલી રાઈ મધ સાથે મળવીે  
દવસમા ંબે- ણ વાર ચાટવાથી બ  ુઠડં  લાગતી નથી. (૨૩) ગરમા ગરમ ચણા 
ઘવાથીૂં  શરદ  મટ છે. (૨૪) ગળ નાુ ં  રસના ં ટ પા ં નાકમા ં પાડવાથી શરદ -

સળખમે  મટ છે. (૨૪) ભ યર ગણીના પચાગનાં ં  ૧૫ ામ ણનોૂ  ઉકાળો સવાર-
સાજં પીવાથી દમ અને શરદ  બનેં સારા ંથાય છે.  (૨૫) ગરમ ધમાૂ  ંમર ની કૂ  
અને સાકર નાખી પીવાથી સળખમે  મટ છે.  (૨૬) લિવગના તલને ે માલમા ંનાખી 
ૂઘંવાથી સળખમે  મટ છે. (૨૭) ગરમ કરલા ધમાૂ  ંહળદર અને ઘી નાખી પીવાથી 

સળખમે , કફ અને ઉધરસ મટ છે. (૨૮) સમાન ભાગે મથીે  અને અળસીનો ફાળોૂં  
ઉકાળો દવસમા ં૩-૪ વાર પીવાથી હઠ લી શરદ  પણ મટ છે. (૨૯) કોઈ પણ ર તે 
શરદ  અને કફ સારા ંથતા ંન હોય તો ખાટ  આમલીના ંલીલા ંક કૂા ંપાનનો ઉકાળો 
દવસમા ં ણ વાર એકક લાસ ફાળોૂં  ફાળોુ ં  પીવાથી એ અ કૂ સારા ંથાય છે. 
(૩૦) સરસવના તલમાે  ં ુ ં મૂ ંુ બનાવી નાકમા ંખોસી ડા ાસ લવાે . દવસમા ં
ણ-ચાર વખત(દર ૩-૪ કલાક) યોગ કરવો. એનાથી ગમે તવીે  હઠ લી નીૂ  

શરદ  પણ મટ છે. આ યોગ ૂની હઠ લી શરદ  માટ એટલો અકસીર છે ક એની 
અસર જોયા પછ  જ મહ વ સમ ઈ શક. (૩૧) એલોપથીના ડૉ ટરોના મતા સારુ  
શરદ  થાય યાર ખા ુ ંજોઈએ અને બની શક તો તી ુ,ં થી ખાવાની ચુ  વધે 
અને વ  ુખવાય. ખોરાક લવાથીે  શ ત મળ  રહ અને રોગ રૂ  કરવા શ ત જ ર  
છે. એક દવસના ઉપવાસથી પણ શર ર નબ ં પડ છે. પરાસીટામોલવાળે  દવા 
યાૂ  પટે કદ  ન લવાયે . શરદ મા ં દરતીુ  ઉપચાર જબુ  ગળુ ં  ખાવી ઉ મ છે. 
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યાર દરતીુ  ઉપચાર જબુ  શરદ  થાય તો એકબે દવસના ઉપવાસ કરવા જ 
જોઈએ. (૩૨) ધૂ , ઘી, તલે, છાસ, લ  ુઅને વ  ુ પડતા ંખાડં-ગોળ બધં કર  
સવાર-સાજં પાણી સાથે િ ક ુ( ઠંૂ, મર  અને લ ડ પીપર ુ ંસમભાગે ણૂ)ની ફાક  
લવીે , અને અજમો અને હળદરની માડ નોૂ  નાસ લવાથીે  બધં થયલાે  ંનસકોરા ં
લીૂ  ય છે અને થોડા દવસમા ંશરદ  મટ છે. (૩૩) ઠંૂ, ગોળ અન ઘીનો લા  ે ુ

કર  રોજ સવાર નરણ કોઠ ખાવાથી શરદ  કાયમ માે ટ મટ  ય છે. (૩૪) ૧-૧ 
ચમચી હળદર ુ ં ણૂ દવસમા ં ણ વાર પાણી સાથે લવાથીે  એલજ ને લીધે થતી 
શરદ  મટ છે. શરદ -તાવ સામા ય શરદ  અને તાવ હોય તો એક કપ ગરમ 
ધમાૂ  ંએક નાની ચમચી હળદર નાખી દવસમા ં ણકે  વખત પીવાથી ઝડપથી સા ું 
થઈ ય છે. શરદ ની બહરાશ ુ  બાધંાની હગ ચો ખા મા ં કૂ  દરરોજ 
દવસમા ં બે વખત કાનમા ં દબાવી દવાથી થોડા દવસોમા ં કફ-શરદ ને લીધે 
આવલીે  બહરાશ મટ છે. થોડ  હગ કાનમા ંજતી રહ તોયે વાધોં  ન હ.  

શર ર ગે  ચાઈ વધારવા માટ તથા હાડકાની મજ તાઈૂ  માટ 

સરગવાની શ ગ ુ ંશાક ખા ુ.ં શર રની ફ કાશ  તાજો દ નો, ખારક, મર , િસધવ, 
હગ, કાળ  ા  અને નીું  ચટણી બનાવી તમાે  ંલ નોુ  રસ નીચોવી ખાવાથી 
શર રની ફ કાશ મટ છે. શર રની તાુ  એટલે ક શર ર કરમાઈ ગયે ં-ુ િન તજે  
લાગે, ચામડ  પણ કરચલીવાળ  માલમ પડ તો અર સાનાૂ  ંતા ં ક કાૂ  ંપાનનો 
ઉકાળો બનાવી ( વાદ માટ ખાડં પણ નાખી શકાય) દરરોજ સવાર-સાજં એક એક 
લાસ પીવો. િનયિમત યોગ કરવાથી િન તજપે ં ુ રૂ  થઈ શર ર ુ ંસ દય ખીલવા 
લાગે છે. શર રનો વણ  ચણાના લોટમા ં પાણી અને થો ુ  ં ઘી મળવીે  શર રને 
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માલીશ કરવાથી શર ર ગૌરવણ ુ ંઅને તજ વીે  થાય છે. ચણાના લોટની મ  પર 
મા લસ કરવાથી મ ની ઝાખપં  રૂ  થાય છે, ચામડ  નરમ બને છે અને મ  કોમળુ  
બને છે. શર ર ઠં ુ પડ  ચોસઠ હર  પીપર ૫ થી ૬ ચોખાભાર મધ સાથે 

ચાટવાથી શર રમા ંતરત જ ગરમાવો તથા ઉ જનાે  આવે છે. શર રની શતાૃ  
દરરોજ સવાર ખાલી પટે  ખાઈ શકાય તટલાે  ંકાચા ંગાજર ખાવાથી શર ર ુ ંવજન 
વધે છે; શર ર ભરાતા ં યો ય ઘાટ પામે છે. શર ર પરના કાળા ડાઘ ધૂ , 
લસર ન, બોર ક પાઉડર અન સોડાે -બાય-કાબ  સમાન ભાગ બનાવ  લોશન ુ ું ે ે ં
શર ર ઉપર યા કાળા ડાઘ પડ ા હોય યા લગાડવાથી ડાઘા ર થાય છં ં ેૂ .  

િશ ની ખજવાળં   િશ ની ખજવાળં   ભાગે થતી હોય યા ંસરસવના 

તલે ં ુ દવસમા ં૨-૩ વાર મા લશ કરવાથી તે મટ છે.  

શી  ખલન (૧) ૨૫૦ ામ ટલા બાફલા બટાટા દરરોજ ખાવાથી શી  

ખલનની ફ રયાદ મટ છે, અને તભનશ તં  અવ ય વધે છે. ળૂ કાયા ધરાવનાર 
અને મ મહનાુ ે  રોગીને આ ઉપચાર કામનો નથી. (૨) કાળા તલ અને તજના 
બાર ક ણમાૂ  ંમધ મળવીે  સામા ય કદની ગોળ  બનાવી બ બે ગોળ  પાણી સાથે 
સવાર-સાજં લવાથીે  શી ખલનની ફ રયાદ મટ છે. શી ખલનની તકલીફ ધીર 
ધીર જ મટતી હોય છે, માટ આ યોગ ધીરજ વકૂ  લાબાં  સમય ધીુ  કરતા 
રહવાની જ ર પડ છે. (૩) કાળ  સલીનોૂ  પાઉડર બગભ મં  સાથે દરરોજ રા ે તીૂ  
વખતે લવાથીે  શી ખલનની ફ રયાદ મટ છે.   
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શીતળા  (૧) આમલીના ક કાૂ  અને હળદર ુ ં ણૂ ઠડાં  પાણી સાથે પીવાથી 

શીતળાનો રોગ થતો નથી. (૨) કારલીના પાનનો રસ હળદર મળવીને ે પીવાથી 
શીતળાના રોગમા ં ફાયદો થાય છે. (૩) બોરડ ના પાનનો રસ ભસના ધૂ  સાથે 
લવાથીે  શીતળાનો રોગ ઓછો થઈ ય છે. (૨) બોરડ ના ંપાનનો ૬-૬ ામ ક ક 
બ બે ામ ગોળ મળવીે  ખાવાથી બે- ણ દવસમા ંજ શીતળા શાતં થવા માડં છે. 
(૪) સોપાર નો બાર ક કોૂ  કર  પાણી સાથે લવાથીે  શીતળા ુ ં િવષ સહલાઈથી 
બહાર નીકળ  ય છે. 

શીળસ  (૧) ૫-૫ ામ આ નોુ  રસ અને મધ પીવાથી અને આખા શર ર અડાયા ં

છાણાની રાખ ચોપડ  કામળો ઓઢ  ઈૂ જવાથી શીતિપ -શીળસ મટ છે. (૨) 
અજમો અને ગોળ ખાવાથી શીતિપ  (શીળસ) મટ છે. (૩) ધીનોૂ  રસ કાઢ  થોડા 
મધ ક સાકર સાથે લવાથીે  શીળસ મટ છે. (૪) મર ુ ં ણૂ ઘી સાથે ચાટવાથી તમે  
જ ઘીમા ંમર  વાટ ને લપે કરવાથી શીળસ મટ છે. (૫) શીળસ-શીળવાના દદ એ 
અરણી ુ ં ળૂ પાણીમા ંઘસીને એક ચમચી ટ ુ ંએટલા જ ઘી સાથે પી ુ.ં (૬) ૧૦૦ 
ામ કોકમને પાણીમા ંભ જવી રાખી, ગાળ , તમાે  ં ું અને ખાડં નાખી પીવાથી 

શીળસ મટ છે. (૭) ચારોળ  ધમાૂ  ંવાટ  શર ર ચોપડવાથી શીળસ મટ છે. (૮) 
અડાયા છાણાની રાખ શર ર લગાડ  ઓઢ ન ઈ જવાથી શીળસ મટ છે ૂ ે.  

ળૂ  (૧) અડદની દાળ પાણીમા ંપલાળ  રાખી, વાટ , તમાે  ંમી ુ ં, મર , હગ, ું 

લસણ અને આ ુ  નાખી વડા ંકરવા.ં તને ે ઘીમા ંઅથવા તલમાે  ંતળ ને ખાવાથી ળૂ 
મટ છે. (૨) આમલીના ઝાડની છાલ ુ ં ણૂ અથવા તનાે  ઝાડની છાલની રાખ ગરમ 
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પાણીમા ંમળવીને ે પીવાથી ળૂ મટ છે. (૩) ું, હગ અને િસધવની ફાક  મધ 
તથા ઘી સાથે અથવા મા  ઘી સાથે લવાથીે  ળૂ મટ છે.  (૪) ા  અને 
અર સીનોૂ  ઉકાળો પીવાથી ળૂ મટ છે. (૫) મો ુ ં ૂ ંુ કો ં છાલ સાથે કાપી નાના 
કડાૂ  કર  કવવાૂ . કાયાૂ  બાદ માટ ના વાસણમા ં ભર , સર ુ ં ઢાકણ ઢાકં , 
કપડમાટ થી મો ુ ં બધં કર ુ.ં પછ  ધીમા તાપે ૧૫ િમિનટ ધીુ  ગરમ કર ુ.ં એકાદ 
કલાક પછ  વાસણ ઠર એટલે બળલાે  કકડા ખાડં  ભ મ બનાવી કોર  શીશીમા ં
સ જડ ચૂ માર  ભર  લવીે . ૨ ામ ભ મ ઠનાૂં  ણૂ સાથે દવસમા ં ણ વાર 
પાણીમા ંફાકવાથી પટે, છાતી, પાસળં  ક શર રના કોઈ પણ ભાગ ુ ંભયકરં  અસા ય 
ળૂ મટ છે. (૬) લસણની ચટણી ઘીમા ંમળવીે  ખાવાથી ળૂ મટ છે. (૭) વા  ુ
કોપને લીધે શર રના કોઈપણ ભાગમા ં ળૂ થ ુ ંહોય તો સરગવાનો ફાટં હગ અને 
ઠંૂ મળવીે  પીવાથી મટ છે.  (૮) ઠંૂ, મર , પીપર અને િસધવ દરક ૧૦-૧૦ 
ામના બાર ક વ ગાળ ણમાૂ  ં૪૦૦ ામ બી કાઢલી કાળ  ા  મળવીે  ચટણી 

માફક પીસી બરણીમા ંભર  લે ં.ુ એને પચા તં ૃ  ચાટણ કહ છે. એ પાચથીં  વીસ ામ 
ટ ુ ં સવાર-સાજં ચાટવાથી ળૂ મટ છે. (૯) ઠંૂ, સા ખાર અને હગ ુ ં ણૂ 

ગરમ પાણીમા ંલવાથીે  સવ કારના ં ળૂ મટ છે. (૧૦) હગ તથા ઠંૂ નાખે ં ુતલે 
ળૂ પર ચોળવાથી જલદ  ફાયદો થાય છે. (૧૧) પાણીવાળા ના ળયરમાે  ંઉપર છદે  

કર  તમાે  ંમી ુ ં ભર  બહાર માટ  ચોપડ  છાણાના દવતામા ંપકવી કોપરા ુ ં ણૂ 
બનાવી ખાવાથી દરક કારના ં ળૂ મટ છે. (૧૨) ગરમ પાણીમા ંએકબે તોલા 
એર ડં ં ુપીવાથી તરડાનો મળ સાફ થઈ દદમા ંરાહત થાય છે. (૧૩) ઠંૂ, િસધવ 
અને હ ગ વાટ ને પાણી સાથે લવાથીે  પટનાે  ળમાૂ  ંલાભ થાય છે. (૧૪) રાઈ અને 
િ ફળાના ણૂને મધ અને ઘી(મધ કરતા ં બમ ુ)ં સાથે લવાથીે  બધા કારના 
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પટનાે  ળમાૂ  ં લાભ થાય છે. (૧૫) લ નાુ  રસમા ં મધ અને જવખાર મળવીે  
ચાટવાથી ળરોગૂ  મટ છે.  

તે દર સામા ય ભાષામા ં એને પાણી પડ ુ ં ક શર ર ધોવા ુ ં કહ છે. 

માે  ં કો રયાુ . ગભાશયની િશિથલતા, ગભાશયના ખુ પર ણ-ચાદં  ક 
ચીરો, કટલાક કારના યૌન રોગો, ગભાશયનો સોજો વગરનાે  કારણે તે દર થઈ 
શક. (૧) વડની છાલના ઉકાળાનો શૂ આપવાથી તે દર મટ છે. (૨) કાકડ ના 
બીની મ જ ૧૦ ામ અને સફદ કમળની પાદડં  ૧૦ ામ વાટ  તમાે  ં ુ અને 
સાકર મળવીે  એક અઠવા ડ ુ ંલવાથીે  ત દરે  મટ છે. (૩) ું અને સાકર ુ ં ણૂ 
પાવલીભાર ચોખાના ઓસામણમા ંપીવાથી ત દરે  મટ છે. (૪) બોરડ ની છાલ ુ ં
ણૂ ૩-૩ ામ સવાર-સાજં ગોળ સાથે લવાથીે  ત દરે  મટ છે. (૫) ચણીબોરની 

છાલ ુ ં ણૂ ગોળ અથવા મધ સાથે લવાથીે  ત દરે  મટ છે. (૬) મથીનાે  બાર ક 
ણનીૂ  પાણીમા ં ગદુ  બનાવી તમાે  ં કપડાનો કડોૂ  ભ જવી યોિનમા ં દબાવી 

રાખવાથી ત દરે  મટ છે. દરરોજ નવો કડોૂ  તૈયાર કરવો. (૭) મથીે , હળદર 
અને િ ફળાના સમભાગે બનાવલાે  એકથી દોઢ ચમચી ણનીૂ  પોટલી ગરમ 
પાણીમા ં બાડૂ  કાઢ  લવીે . ઠડં  પડ ા પછ  આ પોટલી સવાર-રા ે યોનીમા ં કવીૂ . 
એનાથી ગમે તે કારનો દા ણ તે દર પણ મટ છે. (૮) બૂ નોૂ  ગોળ દરરોજ 
સવાર-સાજં ૧૦-૧૦ ામ ખાવાથી ત દરે  મટ છે. ગોળ બૂ નોૂ  હોય તો 
ગણતર ના દવસોમા ંઆ ગભીરં  તકલીફ મટ  ય છે. (૯) દરરોજ ૧-૧ મોટા લાસ 
મોળ  છાસમા ંસહજ ુ-મી ુ ં નાખી પીવાથી ત દરે  ઝડપથી મટ  ય છે. (૧૦) 
કાૂ  આમળાના ઠળયા કાઢ  નાખી બનાવે ં ુબાર ક ણૂ એક મોટ  ચમચી અડધી 

વાડક  પાણીમા ં મળવીે  સવાર-સાજં િનયિમત પીવાથી લાબાં  સમયે ત દરનીે  
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તકલીફ કાયમ માટ મટ છે. (૧૧) તાદળ ની ભા ના રસમા રસવતી મળવીન ં ં ં ે ે
લવાથી ત દર મટ છે ે ે.  

સગભા ઊલટ  ખટમીઠા દાડમના રસ ુ ં અથવા શરબત ુ ં સવને  કરવાથી 

સગભાની ઊલટ  શાતં થાય છે. નબળાઈ  મીઠા દાડમના દાણા ખાવાથી સગભા ુ ં
દય અને શર ર કમજોર રહ ં ુ હોય તો તમાે  ં ધારોુ  થાય છે અને સગભાની 
નબળાઈ રૂ  થાય છે. 

સરગવાના ંપાન, લ, શ ગો, ળૂ, છાલ એ બધાનોં  ઔષધમા ંઉપયોગ થાય છે. 
તમામ કારના સો મા ંસાટોડ  મ સરગવો પણ કામ આવે છે. સરગવો મ રુ, 
તીખો, કડવો, રોુ , ઉ ણ, તી ણ, ચકરુ , ખૂ લગાડનાર, આહાર ુ ં પાચન 
કરાવનાર, મળને સરકાવનાર, પચવામા ં હલકો, દય માટ હતકર, ચાદાં ,ં િમૃ , 
આમ, િવ ધી( મડાૂ )ં, બરોળ, સો , ખજવાળં , મદરોગે , ગલકડં , અપચી, ઉપદશં  
તથા ન રોગમાે  ં હતકાર  છે. સરગવાના ળનીૂ  છાલ ગરમ, કડવી, દ પનપાચન, 
ઉ જકે  વા  ુસવળો કરનાર, કફહર, િમ નૃ , િશરોિવરચક, વદજનને , શોથહર અને 
મડાૂ  ંમટાડનાર છે. ળનીૂ  છાલનો ઉકાળો િસધવ અને હગ સાથે લવાથીે  મૂ ંુ, 

સોજો અને પથર  મટ છે. મડાૂ  ઉપર છાલનો લપે કરવાથી વરાઈે  ય છે ક ટ  
જઈ મટ છે. કોમળ પાન ુ ંશાક બનાવીને ખાવાથી પટે  હલ ુ ં રહ છે, અને પટે સાફ 
આવે છે.  

 (૧) કફ કળુ  પડતો હોય તો દમ- ાસના દદ એ દરરોજ સવાર-સાજં સરગવાની 
છાલનો ઉકાળો પીવો. (૨) દયની તકલીફને લીધે ય તૃ  મો ુ ં થ ુ ં હોય તો 
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સરગવાનો ઉકાળો અથવા સરગવાની શ ગો ુ ં પૂ બનાવી પીવાથી ય તૃ  અને 
દય બનનં ે ે ફાયદો થાય છે. (૩) ક ડનીની પથર મા ં સરગવાના ળનોૂ  તાજો 
ઉકાળો સા ું કામ આપે છે. (૪) ૧થી બે કલો સરગવાની શ ગોના નાના નાના કડાૂ  
કર  દોઢ લાસ પાણીમા ંધીમા તાપે એક કપ પાણી બાક  રહ યા ં ધીુ  ઊકાળ  ઠં ુ 
થયા પછ  થો ુ  ંધાણા ુ અને હળદર તથા જ ર જણાય તો સહજ િસધવ નાખી 
સવારમા ંનરણા કોઠ ઊકાળા ુ ં િનયિમત સવને  કરવાથી દર મ હને બે કલો વજન 
ઘટ  શક છે. ઓછ  ચરબીવાળો આહાર લવોે  અને પટે સાફ આવે એટ ુ ંએરડ ટં  
હ રતક ુ ં ણૂ લે ં.ુ (૫) આ ઉકાળાથી સિધવાં  પણ મટ છે. સિધવાનાં  દદ એ સાથે 
અ ત ગળૃ ુ  વાપરવો.  

સપદશં   એરડાનાં  ંપાનનો ચાર ચમચા રસ કાઢ  તમાે  ંએક ચમચો પાણી ઉમરે  

પીવાથી તથા એરડાનાં  મળાુ  રુ  અને પાલો વાટ  સપદશં  ઉપર બાધવાથીં  
ઉલટ  થઈ િવષ ઉતર  ય છે.  

સ હણીં   (૧) આમલીના પાનનો રસ સાકર સાથે લવાથીે  સ હણીં  મટ છે. (૨) 

દાડમના દાણાનો રસ કાઢ , તમાે  ં યફળ, લિવગ અને ઠંૂ ં ુથો ુ  ં ણૂ તમજે  મધ 
મળવીે  પીવાથી સ હણીં  મટ છે. (૩) કાૂ  દાડમની છાલ ઘસી, પાણી મળવીે  
પીવાથી સ હણીં  મટ છે. (૪) ઠંૂ અને ુ સાથે બાફલા ંગાજર ખાવાથી સ હણીં  
મટ છે. (૫) ઠનીૂં  કૂ  પાણી સાથે ચટણી માફક પીસી, ઘીમા ંતળ , તનેે ઘી સાથે 
ખાવાથી વા  ુનાશ પામે છે અને સ હણીં  મટ છે. (૬) એક હળવો લાબુ  લઈ ૧૫-
૨૦ દવસ મા  કર ના રસ પર રહવાથી સ હણીં , વા હકા અને પટનાે  રોગો મટ 
છે. 
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સિધવાં   (૧) આમલીના ંપાન અને િસધવ સાથે વાટ , ગરમ કર , સિધવાનાં  

સો  પર ક ઝલાઈ ગયલાે  સાધાં  પર ચોપડ ુ.ં (૨) યફળને ક વ ીનાં  તલને ે 
સરસવના તલમાે  ં મળવીે  સાધંાઓના નાૂ  સો  પર મદન કરવાથી ચામડ મા ં
ઉ ણતા અને ચતનાે  આવી, પરસવોે  વળ , સિધવાથીં  જકડાયલાે  ંસાધંા ટા થઈ 
સિધવાં  મટ છે. (૩) ગળ નોુ ં  રસ રાઈના તલે સાથે ચોપડવાથી સિધવાનોં  ુ :ખાવો 
મટ છે. (૪) રાઈ, અજમો, ઠંૂ, લસણ ક હગ નાખી ગરમ કર ં ુતલે ચોળવાથી 
અને શેક કરવાથી ુ :ખતા સાધાં  મટ છે તમે જ આમવાત( મટ ઝમે ) િસવાયના 
સિધવામાં  ંફાયદો થાય છે. (૫) લસણ, ખાડં અને િસધવ સરખા ભાગે મળવીે , ચાટણ 
કર , તમાે  ંબમ ુ ંથી વે ં ુઘી મળવીે  ચાટવાથી સિધવાં  મટ છે. (૬) સમાન ભાગે 
ઠંૂ અને ગોખ નોું  વાથ કર  રોજ સવાર પીવાથી સિધવાં  મટ છે. (૭) વડ ુ ં ધૂ  

લગાડવાથી સિધવાનાં  સો મા ંઆરામ થાય છે, અને ઃખાવોુ  મટ છે. (૮) નગોડના 
પાનનો રસ અથવા ઉકાળો પીવાથી સિધવાં  મટ છે. (૯) દરરોજ ૨૦૦-૨૫૦ ામ 
કાચી કોબીજ ખાવાથી સિધવાં  મટ છે.   

સાઈ ટકા  (૧) ચારથી છ ચમચી દવલમાે  ંએક ચમચી ઠંૂ ં ુ ણૂ મળવીે  

પીવાથી સાઈ ટકા મટ છે. (૨) એક ચમચી દવલમાે  ંએક ચમચી નગોડના પાનનો 
રસ મળવીે  સવાર-સાજં પીવાથી સાય ટકા મટ છે. (૩) ૨-૩ રિત ભીમસનીે  ક રુ 
દરરોજ સવાર, બપોર, સાજં લવાથીે  સાય ટકા મટ છે. શ આત ઓછ  મા ાથી 
કરવી. વ  ુ મા ાથી કરવાથી કદાચ ગળામા ં તકલીફ પણ થાય. (૪) એક-બે 
ચમચા ગૌ માૂ  ંબે મોટા ચમચા દવલે  નાખી દરરોજ સવાર અને સાં  પીવાથી 
સાઈટ કા મટ છે. ગૌ ૂ  તૈયાર પક ગમાે  ંબ રમા ંમળે છે.   સાય ટકામા ંપરહ  
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બરફ, ઠં ુ પાણી, એક ુ ં ધૂ , ચોખા, દહ , ભ ડા, સકરટટ , તર ચૂ, કમરખ, 
આ ,ુ પાલખ અને સતરાં  ંન લેવા.ં આ બધાથીં  સાય ટકામા ં બૂ જ હાિન 
થાય છે. હમશાં ે  ંગરમ પાણીથી જ નાન કર ુ.ં મા  પરહ થી પણ સાય ટકા 
વા હઠ લા રોગને કા માૂ  ંરાખી શકાય છે.  

સાઈનસ સાઈનસ ભરાઈ ન ય તે માટ અઠવા ડયામા ંચાર-પાચં વાર ગરમ 

પાણીની વરાળનો નાસ લો.  

છે. યા ંપાણી મળ ુ ંહોય યા ં તે બાર માસ લીલી મળે છે. સાટોડ ને પાન બૂ 
થાય છે. તે ગોળાકાર, ઘાટા ંલીલા ંઅને પાછળથી ઝાખાં  ંહોય છે. પાનના ખાચામાથીં ં  
પનીુ  દાડં  નીકળે છે. ના ઉપર ઝીણા,ં ફ ા ઘરાે  રગાનાં  ંછ ાકાર લો થાય 

છે. સાટોડ  ગરમ છે. તે સોજો, કડનીના રોગો અને ખના રોગોમા ંઅ ત કામ કર 
છે. સાટોડ ના ંતા ં લીલા ંપાનને ધોઈ, સાફ કર  વાડક મા ંપાણી સાથે ઉકાળ , 
ચોળ , ગાળ ને ચાના કપ ટ ુ ંસવાર-સાજં પી ુ.ં જ ર પડ તો વધાર વખત પણ 
પી શકાય. સાટોડ  લૂ  છે. લાબાં  સમય ધીુ  સવને  કરવાથી બગડલી 
કડની( િપડૂ ) પણ સાર  થઈ ય છે. સાટોડ ના પાનને ટ નૂં ે તનોે  રસ પીવાથી 
ઉબકા આવી, ઉલટ  થઈ જવાની સભાવનાં  રહ છે. તને ે પાણીમા ંઉકાળ  ગરમ ગરમ 
પીવાથી તે પા યુ  બને છે અને ઉલટ  પણ થતી નથી. સાટોડ ના પાનનો રસ કાઢ  
તનાે  ંટ પા ં ખમા ં કવાથીૂ  ખના તમામ કારના નાના મોટા રોગ મટ છે અને 
ખ ુ ંતજે  વધે છે. (૧) સો વાળા, પા રોગીં ુ  અને દયરોગીઓએ રોજ સાટોડ ની 

ભા  ખાવી જોઈએ. (૨) સવાગ સો મા ં દયની મ ક ડની પણ બગડ છે. 
ક ડનીની બીમાર મા ં માૂ  ંઆ મીનુ  પણ ય છે. નાની ઉમરના ંબાળકોમા ંપણ 
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આ રોગ જોવા મળે છે. એમા ંસાટોડ નો ઉકાળો બૂ સા ું પ રણામ આપે છે. આ 
વખતે મી ુ ં-નમક સાવ બધં કર  દ ં.ુ (૩) ગભાશયના સો મા ં પણ સાટોડ નો 
ઉપયોગ કરવાથી ઘણો જ લાભ થાય છે. (૪) માિસક સાફ લાવવામા ંપણ ઉપયોગી 
છે. (૫) જો પશાબે  થોડા માણમા ંઅને બળતરા સાથે થતો હોય તો રોજ સાટોડ ના 
ળૂ ં ુ ણૂ અડધી ચમચી ટ ુ ં ધૂ  સાથે લે ં.ુ (૬) પથર મા ંપણ આ ણૂ લવાથીે  
પથર  નાની હોય તો નીકળ  ય છે.    

સાધાનોં  ઃખાવોુ   (૧) દરરોજ સવાર બપોર સાજં ૧-૧ લાસ લીલી ચાનો 

ઉકાળો પીવાથી સાધાનોં  ઃખાવોુ  અ કૂ નરમ પડવા લાગે છે. ઉનાળામા ં ધૂ  સાકર 
નાખં ં ુહોય તો નાખીં  શકાય. (૨) દવદારનો બાર ક પાઉડર દરરોજ સવાર-સાજં ૧-
૧ ચમચી મધ સાથે ઘણા દવસો ધીુ  લવાથીે  સાધાનોં  ઃખાવોુ  મટ છે. (૩) દરરોજ 
જમવામા ંકોલી લાવર ુ ંબને તટે ં ુવ  ુસવને  કરવાથી સાધાનોં  ઃખાવોુ  મટ છે. 
સાધાનાં  ઃખાવામાુ  ંર ત અને માૂ  ંરહલ દોષો કારણ તૂ હોય છે,  કોલી લાવર 
ખાવાથી રૂ  થાય છે. (૪) કાૂ  ધાણામા ંબમણી સાકર લઈ અધકચ ું ખાડં  દરરોજ 
સવાર-સાજં ૧-૧ મોટો ચમચો ચાવી ચાવીને ખાવાથી અને એ પછ  એકાદ કલાક 
ધીુ  પાણી ન પીવાથી સાધાનાં  અ કુ કારના ઃખાવાુ  મટ છે. (૫) અશોક નાૃ  ં

પાન ક તનીે  છાલનો ઉકાળો િનયિમત પીવાથી સાધાનોં  ઃખાવોુ  મટ છે. (૬) 
હળદરના કાૂ  ગા ઠયાં  શકે  એટલા જ વજનના ઠનાૂં  કડાૂ  સાથે બાર ક ખાડં  
દરરોજ ૧-૧ ચમચી ણૂ સવાર-સાજં પાણી સાથે લવાથીે  સાધાનોં  ઃખાવોુ  મટ છે. 
(૭) રા નાનો ઉકાળો કર  તમા ગળ ઓગાળ  સવારે ં ૂ -સાજ ં ૧૦-૧૦ ામ પીવાથી 
સાધાનો ઃખાવો મટ છં ેુ .  
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કલડુ  શર ર બળાુ  અને કલકડુ  રહવામા ંજો કફ ક વા દોષુ  કારણ તૂ 

હોય તો રોજ કાચા પાણીને થાને પા ુ ં ગરમ પાણી પીવાથી શર ર ુ ંવજન વધે છે. 

વાવડુ  વાવડુ - િતુ  પહલા ં દવલે લવાથીે  ખથીુ ે  િતુ  થાય છે. 

વાવડમાુ  ંજો કબ જયાત, કટ ળૂ, અપચો વગરે  હોય તો બ ણે  ચમચી દવલે 
રોજ રા ે લે ં.ુ 

તીુ  આખો દવસ તીુ  રહતી હોય તો રોજ સવાર નાહવાના પાણીમા ંચપટ  

મી ુ ં ના યા બાદ નાન કર ુ.ં મી ુ ં શર રમા ં િધરનાુ  વાહનો વગે વધારવાની 
શ ત ધરાવે છે. ના કારણે િત અ ભવાયુ  છે. પરં  ુ હાઈ લડ શરમાે  ંઆ 
યોગ ન કરવો.  

યાવતૂ   દરરોજ રજૂ  ઊગે યારથી આથમે યા ં ધીુ  મ તકની પીડા 

ઉ રો ર વધતી રહ તનેે યાવતૂ  કહ છે. દરરોજ વહલી સવાર ઊઠ ને તરત કોપ ું 
અને સાકર ઉચત માણમા ંખાવાથી આ પીડામાથીં  તુ  મળ  શક. 

સો  (૧) આ ુનો રસ, લ નોુ  રસ અને િસધવ એક  કર  ભોજનની શ આતમા ં

લવાથીે  સો  મટ છે. (૨) મી ુ ં અને ખટાશ ના યા વગર ુ ંગાજર ુ ંશાક રોજ 
ખાવાથી અને ગળપણ ય  દવાથી સો ના રોગીને બ  ુફાયદો થાય છે. (મા  
ગાજરના રસ પર પણ રહ  શકાય છે.) (૩) સો  પર તાદંળ ના પાનની પોટ સ 
બનાવી લપે કરવાથી લોહ  વીખરાઈ જઈ સોજો મટ છે. (૪) એક ચમચી 
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લ ડ પીપરનો પાઉડર મધ સાથે દવસમા ંબ ણે  વાર લવાથીે  શર ર ચડલ મદે -
સો  ઝડપભરે  ઊતરવા લાગે છે. (૫) ધાણાને જવના લોટની સાથે વાટ  તનીે  
પોટ સ બાધવાથીં  ઘણા દવસોનો સોજો ઉતર  ય છે. (૬) ળાૂ  અને તલ ખાવાથી 
ચામડ  નીચે એક  થયે ં ુપાણી શોષાઈને સોજો મટ છે. (૭) ળાનાૂ  પાનનો ૨૫-
૫૦ ામ રસ પીવાથી સોજો જલદ થી ઉતર છે. (૮) રાઈ અને સચળં  વાટ ને લપે 
કરવાથી સોજો ઉતર છે. (૯) લિવગ વાટ  તનોે  લપે કરવાથી શર રના કોઈ પણ 
ભાગમા ંઆવલોે  સોજો ઊતર છે. (૧૦) શર રના સો  વાળા ભાગ પર લતાનીુ  
માટ નો રા ે લપે કર  સવાર ઊઠ  ધોઈ લવાથીે  થોડા દવસમા ંસો  ઉતર  ય 
છે. (૧૧) નનવાુ  એટલે સાટોડ , દા હળદર, હળદર, ઠંૂ, હરડ, ગળો, ચ ક, 
ભારગ ળં ૂ  અને દવદાર સરખા ભાગે ખાડં  અધકચરો કોૂ  કરવો. બે ચમચી કોૂ  બે 
લાસ પાણીમા ંએક કપ બા◌ાક  રહ યા ં ધીુ  ઉકાળ , ગાળ ને ઠં ુ કર  પદરકં  
દવસ સવાર-સાજં પીવાથી હાથ-પગ અને પટનોે  સોજો મટ છે. સમ  શર રમા ંક  
શર રના કોઈ પણ ભાગમા ંસોજો ચડ ો હોય તમાે  ંઆ ઉકાળો લાભ દ છે. નમક-
મી ુ ં બધં કર ુ.ં આ ઉકાળામા ં યુ  ઔષધ સાટોડ  એટલે નનવાુ  છે, બાક ના ં
આઠ એના ંસહાયક ઔષધ છે. આથી એને નનવા દુ  વાથ કહ છે. સાટોડ  સો ુ ં
ઉ મ તમે જ એટ ુ ં જ િનદ ષ ઔષધ છે. (૧૨) શર રમા ં િવિવધ કારના 
નબળાઈના સો મા ંગાજર બ  ુઅકસીર છે. દરરોજ દવસમા ંબે વખત ગાજરનો 
રસ ૨૫૦ ામ ટલો િનયિમત લવોે . ગાજર ુ ંક બરું  અને હલવો પણ ખાઈ શકાય 
તટલોે  દરરોજ લવોે .  સો  નબળાઈના પોષક ત વોના અભાવે શર રમા ંઆવલાે  
સો  દવસમા ં ણકે વખત એકક ક ં ખાવાથી મટ છે.  
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સોરાયસીસ  (૧) સોરાયસીસ વા ચામડ ના રોગમા ંપીપળાની છાલ એક 

અકસીર ઔષધ છે. પીપળાની છાલ કવીૂ  તનોે  પાઉડર કર  લવોે .  અ◌ા પાઉડર 
બ રમા ં તૈયાર પણ મળ  રહ છે. જો સોરાયસીસમા ંચામડ  કૂ  રહતી હોય તો 
પીપળાની છાલનો પાઉડર કોપરલમા ંમળવીને ે લગાડો અને જો ચામડ  ભીની રહતી 
હોય તો પાઉડર ઉપરથી જ ભભરાવતા રહ ં.ુ દવસમા ંબે- ણ વખત લગાડતા 
રહવાથી ફાયદો થાય છે. (૨) સોરાયસીસ એ વચાનો એક દા ણુ  યાિધ છે. 
સમભાગે ટપ ટાઈન અને ક રુ લવાે .ં ટપ ટાઈન ગરમ કર  તમાે  ં ક રુ મળવીે  
શીશીમા ંબધં કર  રાખી કૂ ં.ુ દરરોજ સવાર-સાજં આ તલે સોરાઈસીસવાળા ભાગ 
પર ઘસ ુ.ં સોરાઈસીસ માટ આ એક અ ત દવા છે. (૩) સરખા ભાગે આમલસાર 
ગધકં  અને કૉ ટક સૉડામા ંવાટલી ખાડં ભળવીે  કાચની શીશીમા ંભર  રાખવાથી તે 
વાહ  બની ય છે. આ વાહ  સોરાયસીસવાળા ભાગો પર થો ુ  ંથો ુ  ં દવસમા ં

બે-ચાર વાર ધીરજ વકૂ  લાબાં  સમય ધીુ  ચોપડતા રહવાથી સોરાઈસીસ મટ છે. 
(૪) સમાન ભાગે અર સીનાૂ  પાન ુ ં ણૂ અને હળદરને ગૌ માૂ  ંમળવીે  દવસમા ં
બે વખત લગાડવાથી સોરાયસીસની તકલીફ મટ છે. (૫) લીમડાના ંપાન ટલી 
વાર અને ટલા ંચાવીને ખવાય તટલાે  ંખાતા રહવાથી સોરાયસીસ મટ છે. (૬) 
મ ઠ, લીમડાના પાનં , ચોપચીની, વાવડ ગ અન આમળા  સરખ ભાગ ણ એક ે ં ં ે ે ૂુ
એક ચમચી સવાર-સાજ િનયિમત લવાથી સોરાયસીસની બીમારં ે  મટ છે.   

િત માટ  સાં  િવટાિમન ÔસીÕ અને પીપરમી ટ ટ  મધ, મોલાસીસ ક ગોળ 

સાથે. બી  દવસે સવાર ઑર જ અને લ નોુ  રસ પાણી સાથે અથવા લ  ુઅને 
મધ, મોલાસીસ ક ગોળ અને િવટામીન ÔસીÕ. એકબે માઈલ ચાલ ુ.ં સવાર ખૂ હોય 
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તો મા  તાજો રસ કાઢ ને પીવો. ગાજર અને સફરજન અથવા ગાજર, સફરજન 
અને બીટ ટ અથવા સફરજન અને સલર નોે  રસ કાઢવો. વ  ુ ખૂ હોય તો એકબે 
સફરજન ખાવા.ં બપોર સફરજન અને ઑર જનો સુ અથવા િવિવધ શાકભા ુ ં

ક બરું , ફણગાવલાે  ંકઠોળ, થો ુ  ંઑલવ ઑઈલ અને લ .ુ િવટામીન ÔસીÕ. બપોર 
પછ   ફળ, શાકભા નો રસ અથવા હબલ ટ  પીવી. સાં  થોડા માણમા ંક બરું  

અથવા બાફલા ંશાકભા  લો. રા ે તાૂ  ંપહલા ંકમોમાઈલ ટ  પીઓ. 

મરણ શ ત  ગળુ ં  ખાવાથી કઠં -ગ ં અને મ  ચીકાશ વગર ુ ંબની સાફ 

થાય છે, અને િનબળ બનલાે  ના ઓુ મજ તૂ થાય છે. મ્રણ શ ત વધે છે. 
ડાં ં ુ કૉલ ટરોલે  ોનીૃ  િતનૃ ે લાભકારક હોય છે, એ ુ ં ી. સ ગર બકલે, 

ક લફોિનયા િનવિસટ માુ  ંકરલા સશોધનં ે રવારુ  ક  ુછે. બી  શ દોમા ંકહ એ તો 
ોનાૃ  શર રમા ંરહલ કૉલ ટરોલે  તમનીે  મરણ શ ત ળવવા માટ સ મ ન હ ુ,ં 

પરં  ુ આહારમા ં ડા ં લઈ શર રમા ં ઉમરે ં ુ કૉલ ટરોલે  એ માટ સ મ હ ુ.ં 
(Singer's work at the University of California, Berkeley, has shown that the 
cholesterol in eggs improves memory in older people. In other words, these 
elderly people's own cholesterol was insufficient to improve their memory, 
but added dietary cholesterol from eggs was.) 

વ ન બહામણા ંદરરોજ રા ે તીૂ  વખતે ા ી ુ ં ણૂ ધૂ  સાથે લવાથીે  

બહામણા-ં અમગળં  વ ન આવતા ંઅટક છે. ા ી ુ ં ણૂ બ રમા ંમળે છે. 

વ નદોષ શર રની ખોટ  ગરમીને કારણે જો વ નદોષ થતો હોય તો રા ે 

તીૂ  વખતે ઠડાં  પાણીથી નાન કર ુ,ં અગર હાથ, પગ અને મા ુ ંઠડાં  પાણીથી 
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ધોઈને ૂ ં.ુ રા ે ખોટા ઉ ગરા કદ  ન કરવા. મોડામા ંમો ુ  ંરા ે ૧૦ વા યે ઈૂ 
જ ુ,ં મનમા ંખોટા િવચારો ન કરવા અને સાદો ખોરાક ખાવો. એક કપ ધૂ  ગરમ 
કર  પછ  તમાે  ં૧ નાની ચમચી હળદર મળવીે  સવાર-સાજં પીવાથી વ નદોષની 
ફ રયાદ મટ છે.  

વાદહ નતા દ નાની કાળા મર  સાથ ચટણી બનાવીન ખાવાથી વાદહ નતા ે ે

મટ છે.  

હરસ (૧) મળમાગ- દામાુ  ંચીરા પડ ા હોય અને હરસ થયા હોય તમણે ે થોડા 

દવસ રા ે એક ચમચો દવલે ધમાૂ  ંપી ુ.ં (૨) સવાર પાકા કોઠાના ગભ સાથે 
ગોળ તથા પાણી મળવીે  શરબત બનાવી ૧૫ દવસ ધીુ  પીવાથી હરસ ના દૂ 
થાય છે. (૩) હરસ થયા હોય તો બને તટે ં ુ (રોગના માણ જબુ ) લી ુ ંઅથવા 
ૂ ંુ કોપ ું ખા ુ ંઅને તા  ના ળયેર ુ ંપાણી (મળ  શક તો) દરરોજ ૧-૧ લાસ 
દવસમા ં બે ણ વાર પી ુ.ં  અ◌ાથી વગર દવાએ હરસ મટ  ય છે. (૪) 
લીમડાના મળાુ  ં પાનના રસ ુ ં પાચં દવસ સવને  કરવાથી ક ટદાયક મસાની 
પીડામાથીં  તુ  થવાય છે. (૫) દોઢ-બે લ નોુ  રસ એિનમાના સાધનથી દામાુ  ં
લવોે . દસ પદરં  સકોચનં  કર  થોડ  વાર ઈૂ રહ ં.ુ પછ  શૌચ જ ુ.ં આ યોગ ચાર 
પાચં દવસે એક વાર કરવો. ણ વારના યોગથી જ હરસ-મસામા ંલાભ થાય છે. 
સાથે હરડના ણૂ ં ુ િન ય સવને  કર ુ,ં તથા મસા પર દવલે લગાવ ુ.ં (૬) મસા 
પર લીમડા ુ ંતલે લગાડવાથી અને ચાર પાચં ટ પા ંદરરોજ પીવાથી લાભ થાય છે. 
(૭) લોહ વાળા મસા પર નોુ  લપે કરવાથી અને રોજ ઘી, સાકર તથા ુ 
ખાવાથી અને ગરમ આહાર બધં કર  દવાથી લાભ થાય છે. (૮) હરસમા ંલોહ  પડ ુ ં
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હોય તો દાડમની છાલ ુ ંછાસ સાથે સવને  કર ુ.ં (૯) વા થીુ  ઉ પ  થયલાે  હરસમા ં
માખણ સાથનોે  મઠો અને કફથી ઉ પ  થયલાે  હરસમા ંમાખણ કાઢલો મઠો આપવો. 
મઠાના સવનથીે  હરસનો નાશ થાય છે. (૧૦) નાની એલચી હરસ અને ૂ ૃ  
મટાડ છે. (૧૧) હરસમા ંલોહ  પડ ુ ંહોય તો ઘી અને તલ સરખે હ સે લઈ થોડ  
સાકર મળવીે  ખા ુ.ં દવસમા ંચારક વખત આ યોગ િનયિમત કરવાથી હરસમા ં
પડ ુ ંલોહ  તરત જ બધં થાય છે. થોડા દવસ યોગ ચા  ુ રાખવાથી હરસની 
તકલીફમાથીં  તુ  થવાય છે. (૧૨) હરસ-મસામા ંસવાર-સાજં માખણ સાથે રસોત 
લવાથીે  અવ ય લાભ થાય છે. રસોત કરતા ંમાખણ દસગ ુ ંલે ં.ુ (૧૩) દરરોજ બે-
ણ કલાક એક મોટો ચમચો કાચી વ રયાળ  બૂ ચાવીને ખાવાથી હરસની તકલીફ 

જડ ળથીૂ  જતી રહ છે. (૧૪) ૧ તોલો કાળા તલનો ક ક કર  , ૧૦-૧૫ તોલા 
બકર ના ધમાૂ  ંમળવીે  ૧/૨ તોલો સાકર નાખી સવારમા ંપીવાથી હરસમા ંપડ ુ ં
લોહ  તરત જ બધં થાય છે. (૧૫) કાળા તલ ખાઈ પાણી પીવાથી ઝતાૂ  હરસ નાશ 
પામે છે, દાતં મજ તૂ થાય છે અને શર ર ટુ  થાય છે. (૧૬) દહ ના ઘોળવામા ં
હગ,  તથા િસધવ નાખી પીવાથી હરસ, અિતસાર અને પઢાે ં ુ ળૂ મટ છે. 
(૧૭) ગાય ુ ંમાખણ અને તલ ખાવાથી હરસ મટ છે. (૧૮) રા ે ધાણા પાણીમા ં
પલાળ  રાખી સવાર ગાળ  તે પાણી પીવાથી અથવા કોથમીરનો રસ પીવાથી 
ઝતાૂ  હરસમા ંઝાડામા ંપડ ુ ંલોહ  બધં થાય છે. (૧૯) ધાણા અને સાકરનો ઊકાળો 
કર  પીવાથી હરસમા ંપડ ુ ંલોહ  બધં થાય છે. (૨૦) શકે ં ુ ું, મર  અને િસધવ ુ ં
ણૂ મઠા ક છાસમા ંલવાથીે  હરસ, અિતસાર અને હણીમા ંફાયદો થાય છે. (૨૧) 

વડની છાલ, ણાૂ  ંપાન ક ણીૂ  પળોનોુ ં  ઉકાળો પીવાથી ઝતાૂ  હરસમા ં ફાયદો 
થાય છે. (૨૨) ગોટલી ુ ં ૂ ્ણ મધ સાથે અ◌ાપવાથી ઝતાૂ  અશ અને સફદ દર 
મટ છે. (૨૩) રણનાૂ  કડાુ  ઘીમા ંતળ  ખાવાથી હરસ મટ છે. (૨૪) રણનોૂ  કદં  
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કવીૂ  બનાવે ં ુ ણૂ ૩૨૦ ામ, ચ ક ૬૦ ામ અને મર  ૨૦ ામ એ સવ ુ ં ણૂ 
કર  તનાથીે  બમણો ગોળ નાખી મોટા બોર વડ  ગોળ ઓ બનાવી ખાવાથી સવ 
કારના હરસ મટ છે. (૨૫) ઠંૂ ં ુ ણૂ છાસમા ંપીવાથી હરસમા ંફાયદો થાય છે. 

(૨૬) હળદરનો ગા ઠયોં  શકે , તે ં ુ ણૂ કર , વારનાુ ં  ગભમા ંમળવીને ે સાત દવસ 
ધીુ  ખાવાથી હરસમા ંફાયદો થાય છે. (૨૭) આમલીના ઝાડની છાલ ુ ંવ ગાળ 
ણૂ ગાયના અધમ યા દહ  સાથે સવાર-સાજં ખાવાથી ઝતાૂ  હરસ મટ છે. (૨૮) 
બાની ગોટલી ુ ં ણૂ મધમા ંઅથવા સાદા ફાળાૂં  પાણી ક મોળ  છાસમા ંલવાથીે  
ઝતાૂ  હરસ મટ છે. (૨૯) કારલાનોં  ક કારલીના પાનનો એક નાની ચમચી ટલો 
રસ સાકર મળવીે  પીવાથી ર તાશમા ંફાયદો થાય છે. (૩૦) કોકમ ુ ં ણૂ ક ચટણી 
દહ ની ઉપરની તર (મલાઈ)મા ં મળવીે  ખાવાથી ઝતાૂ  હરસ મટ છે. (૩૧) 
ગરમાગરમ શકલાે  ચણા ખાવાથી ઝતાૂ  હરસનો ર ત ાવ બધં થાય છે. (૩૨) 
છાસમા ં જવ ુ ં ણૂ મળવીે  પીવાથી ઝતાૂ  હરસ મટ છે. (૩૩) માખણ, નાગકસર 
અને ખડ  સાકર ખાવાથી ઝતાૂ  હરસમા ં ફાયદો થાય છે. (૩૪) મીઠા લીમડાના ં
પાનને પાણી સાથે પીસી, ગાળ ને પીવાથી ઝતાૂ  હરસ મટ છે. (૩૫) હરસમા ંલોહ  
પડ ુ ંહોય તો વડના ં કાૂ  ંપાનની રાખ માખણમા ંકાલવી મળમાગમા ંલપે કરવો. 
(૩૬) ૬૦ ામ અજમો ૬૦ ામ નાૂ  ગોળમા ંમળવીે , પીસી, તમાથીે ં  ૫-૫ ામ 
ટલો સવાર-સાજં લવાથીે  વા નાુ  હરસ મટ છે. (૩૭) આમલીના ં લોનો રસ 

લવાથીે  હરસ મટ છે. (૩૮) એક ચમચો કાળા તલ પાણીમા ંપલાળ  વાટ  માખણ ક 
દહ મા ં મળવીે  રોજ સવાર ખાવાથી હરસ મટ છે. (૩૯) ું વાટ  ગદૂ  કર  
બાધવાથીં  ઝતાૂ  હરસમા ંપડ ુ ંલોહ  બધં થાય છે, બળતરા મટ છે અને બહાર 
નીકળલાે  મસા દર જતા રહ છે. (૪૦) ગળ નોુ ં  રસ ૧૦ ામ, સાકર ૫ ામ 
અને ઘી ૩ ામ મળવીને ે પીવાથી અને રોજ પટે સાફ કરવા રા ે ઈસપ લુ સ વ 
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લવાે થી હરસની બીમાર  શાતં થાય છે. (૪૧) ગળ નાુ ં  નાના નાના કડાૂ  કર , 
તડકામા ં કવીૂ , ૧૦ ામ ટલા ઘીમા ંતળ , ૧ ામ કાળા તલ અને ૨૦ ામ 
સાકર ુ ં ણૂ મળવીે  રોજ સવાર ખાવાથી હરસ મટ છે. (૪૨) ગળ નીુ ં  બાર ક 
કાતર  કર , દહ મા ંમળવીે , તમાે  ંજ ર માણે મી ુ ં મળવીે  રોજ સવાર ખાવાથી 
ઝતાૂ  મસાનો ર ત ાવ બધં થાય છે, શૌચ ુ  થાય છે અને ર તાશ મટ છે. (૪૩) 
દાડમની છાલ ુ ં ણૂ નાગકસર સાથે મેળવી લવાથીે  હરસમા ંપડ ુ ંલોહ  બધં થાય 
છે. (૪૪) દાડમનો રસ પીવાથી હરસમા ંફાયદો થાય છે. (૪૫) ધીનાુ  ંપાનનો રસ 
કાઢ  હરસ પર ચોપડવાથી લાભ થાય છે. (૪૬) ગાજર ુ ંશાક ઘી ક તલમાે  ંચડવી 
દાડમનો રસ અને દહ  મળવીે  ખાવાથી ર તાશમા ંફાયદો થાય છે. (૪૭) ળાનાૂ  ં
પાન અને સફદ કાદોં  કાઢ  નાખી, પાનની નીચનોે  લીલો ભાગ લઈ, તનોે  રસ કાઢ , 
તમાે  ં ૬ ામ ઘી મળવીે  રોજ સવાર પીવાથી ર તાશ મટ છે. (૪૮) એક મોટા 
લ નાુ  બે કડાુ  કર  બનેં પર કાથો ભભરાવવો. પછ  બનેં કડાુ  એકબી  સાથે 
દબાવીને આખી રાત કૂ  રાખવા. સવાર એ કડાુ  આખો દવસ સતાૂ  રહ ં.ુ થોડા 
દવસ િનયિમત યોગ કરવાથી લોહ  પડતા હરસ મટ છે. (૪૯) દરરોજ જ યા 
પછ  ૧-૧ ચમચો લવણભા કર ણૂ લવાથીે  હરસ મટ છે. ટલી વાર જમો તટલીે  
વાર લે ં.ુ (૫૦) સોપાર  ટલા ગોળ સાથે અડધી ચમચી હરડ ં ુ ણૂ લવાથીે  હરસ 
મટ છે. (૫૧) અખરોટના તલમાે  ં કાપડનો કૂડો બોળ  સવાર-સાજં હરસ પર 
બછાવી દવાથી હરસ મટ છે. (૫૨) દાડમના ં કાૂ  ંછોડાનોં  ૧-૧ ચમચી પાઉડર 
દરરોજ પાણી સાથે લવાથીે  હરસ મટ છે. (૫૩) અડધી ચમચી નાગકસર, એક 
ચમચી ખડ  સાકરનો પાઉડર, એક ચમચી માખણ અને એક ચમચી કાળા તલ ુ ં
િમ ણ કર  રોજ રાતે જ યા પછ  લવાથીે  ઝતાૂ  હરસ મટ છે. (૫૪) કાળા તલ ુ ં

રુ મા ામા ંસવને  કરવાથી હરસ મટ છે. (૫૫) હરસમા લોહ  પડ  હોય તો ં ંુ
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ઘડાના બીન છાસમા વાટ  સવન કરવાથી લોહ  પડ  અટક છે ે ં ે ં ેુ . (૫૬) ઠંૂ, મર , 
પીપર, કઠ, િસધવ, ું, વજ, હગ, વાવડ ગ, હરડ, ચ ક અન અજમોદ દરક ે
સરખા વજન ે લઈ બાર ક ણ બનાવી એનાથી બમણા ગોળમા મળવી ચણાના ૂ ં ે
દાણા વડ  ગોળ  બનાવવી. એન નામ ઠારવટ  કહ છે ેુ ુ . ( નામ એટલ હરસ અન ુ ે ે
ઠાર એટલ હાડુ ુે - હરસ પર હાડ  વી ઘાતક વટુ .) આ વટ મા જઠરા ન ં
દ ત કર   આહાર  પાચન કરવાનો તથા કબ જયાત મટાડવાનો ઉ મ ણુ ું  

રહલો છે.  

હિનયા ( ૃ ) હિનયામા ંઑપરશન પહલા ંદોઢક માસ રોજ સવાર-સાજં એક 

કપ ધમાૂ  ંએક ચમચો એર ડં ં ુ ( દવલે) નાખી ટડૂં  ટડૂં  પીવાનો યોગ કર  
જોવો. જો ફરક માલમ પડ તો યોગ ળવી રાખવો અને કદાચ ઑપરશન વગર 
રોગ મટ પણ.  

હાથીપ  ુ  (૧) ૂઠંને ગો ૂ  ક ગરમ પાણી સાથે રોજ ફાકવાથી હાથીપગાનો 

રોગ મટ છે. (૨) ગો માૂ  ંગોળ અને હળદર મળવીે  પીવાથી હાથીપ ુ ંમટ છે. 

હા ય હસે તે ં ુઘર વસે. ખડખડાટ હા ય એ ત ર તીં ુ  માટ અકસીર ઔષધ છે. 

હસ ુ ંદરક ય તને ગમે છે, પરં  ુઆ બાુ ુના વાતાવરણ અને સજોગોનં ે લીધે 
હસી શકા ુ ંનથી. કહવાય છે ક દરરોજ ુ ં ૩૦ િમિનટ હસવાથી વનના ં ૩૦ વષ 
વધી ય છે. દયરોગના િન ણાત ડૉ. બરન નાયકના જણા યા અ સારુ  
દયરોગથી પીડાતી ય ત માટ હા ય એ અકસીર ટૉિનક છે,  એકલા ક સ હમાૂ  ં
પણ કર  શકાય છે. તનાથીે  દયને કસરત મળતા ં ના ઓમાુ  ંર ત વાહ વગીલોે  
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બને છે, અને દદ ુ ં દય લત બની ય છે. હા યથી લડ શરે  ઘટ છે. 
માનિસક તણાવથી દયરોગની શ તા રહ છે. હા યથી માનિસક તણાવ ઓછો 
થાય છે, કૉલ ટરોલે  ઘટ છે. ડૉ ટર કમલશે  રાજગોરના મતા સારુ  હા યની ુ ય્ 
અસર રોએ ડો ાઈનુ  િસ ટમ પર પડ છે. મગજના  હોમ સ આળસ, થાક અને 
કટાળોં  ઉ પ  કરતા હોય છે તમને ે રૂ  કર  મગજને ળૂ અવ થામા ંલાવી દ છે. 
ઘણી વાર ય ત ઉપરછ ુ ંહસી શકતી હોય છે પણ ત રકપણે હસી શકતી ન 
હોય એમ પણ બને. ત રક શાિતં  મળવવીે  હોય તો ત ર તં ુ  હા ય જ ર  છે. એક 
ગણતર  માણે જરાતમાુ  ંલાફ ગ મ બરોનીે  સ યાં  ૩૫,૦૦૦થી વ  ુ છે. એકલા 
અમદાવાદમા ં ૮૦ િવ તારોમા ંલાફ ગ લબ ચાલી રહ  છે, મા ંસ યોની સ યાં  
૧૦,૦૦૦ ટલી થવા ય છે. હસવાની યા દવસમા ંકોઈપણ સમયે કર  શકાય. 

હ ટ રયા આ ીઓમા ંથતો તીય વન સાથે સબધં ં  ધરાવતો એક િવ ચ  

રોગ છે. (૧) રાસાનીુ  વજનો કપડછાન પાઉડર ૪ ામ ટલો ઘી, માખણ ક મધ 
સાથે દવસમા ંચાર વખત (દર ણ કલાક) ચાટ  ઉપરથી સાકરવા ં ધૂ  ક ખીર 
વી મીઠ  વ  ુધરાઈને ખાવી. હ ટ રયાનો રોગ આ યોગથી જડ ળથીૂ  મટ  

શક છે.  (૨) ખ રનોુ  થોડા મ હના ખોરાક તર ક ઉપયોગ કરવાથી વારવારં  છાૂ  
આવતી હોય તવીે  ીઓનો હ ટ રયા મટ છે. (૩) નારગીનાં  ં લનો અક પીવાથી 
ના ઓનીુ  બળતાુ  અને હ ટ રયા વા ં દદ  રૂ  થાય છે. (૪) સીતાફળ ના ં
પાનને પીસી રસ કાઢ  નાકમા ં ટ પા ંપાડવાથી હ ટ રયાની છાૂ  રૂ  થાય છે. 
(૫) લસણ પીસી ઘાડવાથીૂં  હ ટ રયાની છાૂ  મટ છે. (૬) હ ટ રયાની ફ ટ 
વખતે કાપલીે  ગળુ ં  ઘાડવાથીૂં  ચમ કા રક ફાયદો કર છે. (૭) ગળ નાુ ં  રસના ં
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ટ પા ંનાકમા ંપાડવાથી હ ટ રયા મટ છે. (૮) દવસમા ંચારક વખત (દર ણ 
કલાક) ગળનીૂ  ણીૂ  લવાથીે  લાબાં  સમયે હ ટ રયા મટ છે.  

દયરોગ દયરોગ દયરોગમા ં રાખવાની ખાસ સાવચતીે  : દયરોગીએ 

તડકામા ંબ ુ  ફર ુ ંન હ, વાસી ક બ ુ નાૂ  ંશાકભા  ખાવા ંન હ, ઉપવાસ ન 
કરવા, વ  ુપડતો પ ર મ ન કરવો, રાતે ઉ ગરા ન કરવા તથા મૈ ન યોગોુ  
બને તટલાે  ઓછા રાખવા.   

 (૧) રોજ બદામ, િપ તા, અખરોટ, ર, શ રયા,ં તડ ચૂ, કળા,ં પીચ, કાળ  
ા  ખાવાથી તાં  ુમળે છે  દય ુ ંર ણ કર છે. (૨) પાકા અનનાસના નાના 
નાના કકડા કર  રસ કાઢવો. રસથી બમણી ખાડનીં  ચાસણી બનાવી અનનાસનો રસ 
નાખી શરબત બનાવ ુ.ં આ શરબત દયને બળ આપે છે. (૩) વ  ુપડતા સાથીુ  
દયરોગની સભાવનાં  રહ છે. તજે વભાવ પ ાઘાત નોતર છે. સાથીુ  શર રમા ં

Ôસી રએ ટ વ ોટ ન C R PÕ (   ) નામના ય ુ ંસ ન થાય છે C R P.    દયરોગ ુ ં
દરતીુ  કારણ છે. (૪) દયરોગના ંપરપરાગતં  પ રબળોમા ંમદ વીપે ં,ુ પાનુ , 
ડાયાબીટ સ, હાઈપરટ શન, હાઈ કૉલ ટરોલે  તથા અ યવ થત વનશૈલીનો 
સમાવશે  થાય છે. આ બધા ં પ રબળોથી શર રમાં C R P   ુ ં માણ વધે છે. 
સાવાળોુ  વભાવ, આ મક વતન તથા હતાશાના ં લ ણોથી વ થ જણાતા 

માનવીમાં C R P   ુ ં ુ ં માણ જોવા મળે છે, અને દયરોગનો મલોુ  થાય છે. 
દયરોગનો મલોુ  થવાના ૫૦% ક સામા ંપરપરાગતં  જોખમી પ રબળો જવાબદાર 
નથી હોતા.ં (૫) લસણમા ંતી  ગધવાં ં ઉ યનશીલ તલે રહ ં ુછે,  ક ડનીને તે ં ુ
કાય કરવામા ંઉ જતે  કર છે. આથી ૂ  િૃ  વધે છે. લસણના આ ઉ મ ણનુ ે 
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લીધે સવાગ સો , ક ડનીના રોગો, દયના રોગો, પટનાે  રોગો, જળોદર વગરે  
અનકે  રોગોમા ં બૂ જ હતકાર  છે. લસણ ઉદર થ ગસનૅ ે ઓછો કર છે, આથી દય 
પર ુ ંતી  દબાણ ઘટ છે. અ ચુ  રૂ  કર  ખૂ લગાડ છે. દય રોગીએ એક ચમચી 
તલના તલમાે  ંપાચં લસણની કળ  વાટ , થોડ  ગરમ કર  જમતી વખતે ખાવી. 
અ◌ા ઉપચારથી ખૂ લાગશે, વા ટ થશે અને પટે હળ ુ ંથતા ંજ દયના દદ ને 
અ યતં રાહત થશે. (૬) ના ળયરે  દયરોગીને અ યતં પ ય છે. (૭) દયરોગીને 
માણસરનો દા  લાભ કર છે. સાકડં  થઈ ગયલીે  ધમનીના અ◌ૉપરશન પછ  

ફર થી ધમની સાકંડ  થવા માડં છે. આ કોહોલ આ ઘટના અટકાવે છે. સ તાહમા ં
૫૦ ામ આ કોહોલ એટલે ક એકાદ બોટલ વાઈન ક ૨.૫ લીટર બીઅર યો ય 
માણ ગણાય. (૮) પીપળાના ં કાૂ  ંફળનો ૧-૧ ચમચી બાર ક પાઉડર પાણી સાથે 

સવાર, બપોર, સાજં લવાથીે  દયરોગ મટ છે. સહાયક ચ ક સા તર ક આ યોગ 
કામ આવી શક. (૯) ધીૂ  બાફ  મી ુ ં ક બીજો કોઈ પણ તી  મસાલો ના યા વગર 
ફ ત ધાણા, ુ, હળદર અને કોથમીર નાખી દયરોગીને આપવાથી તને ે સાર  
ટુ  મળે છે.  (૧૦) ૧૦ ામ દાડમનો રસ અને ૧૦ ામ સાકર મળવીે  પીવાથી 
દયને ફાયદો થાય છે અને છાતીનો ઃખાવોુ  મટ છે. (૧૧) આ નોુ  રસ અને પાણી 
સરખે ભાગે પીવાથી દયરોગ મટ છે. (૧૨) એલચીદાણા, પીપર ળૂ અને 
પટોલપ  સરખે ભાગે લઈ ણૂ કર  એકથી ણ ામ ઘી સાથે ચાટવાથી કફજ ય 
દયરોગ- દય ળૂ મટ છે. (૧૩) એલચી અને પીપર ળૂ સમભાગે ઘી સાથે દરરોજ 
સવાર ચાટવાથી દયરોગ મટ છે. (૧૪) કોળાનો અવલહે ( ઓુ  અ મુ ) ખાવાથી 
દયરોગ મટ છે. (૧૫) ટામટાનાે  રસમા ંસાજડ- અ ન નીુ ૃ  છાલ અને સાકર 
મળવીે  ચાટણ બનાવી ખાવાથી દય ળૂ તથા દયરોગમા ંફાયદો થાય છે. (૧૬) 
પપૈયા ુ ં શાક બનાવી ખાવાથી દયરોગમા ં ઘણો ફાયદો થાય છે. (૧૭) છોડને 
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વળગલાે  કાચા પપૈયાને અણીદાર સોયો ઘ ચી તનાે  ધનાૂ  ં૧૫-૨૦ ટ પા ં૩ ામ 
ખાડમાં  ંનાખી શૌચા દ યા પતાવી ખાવાથી દયરોગમા ં ફાયદો થાય છે. (૧૮) 
પપૈયાના પાનની ચા બનાવી પીવાથી દયરોગમા ં ફાયદો થાય છે. (૧૯) લીલા 
ના ળયરનોે  પાણી ના યા વગર કાઢલા ૫૦ ામ રસમા ંહળદરનો શકલોે  ગા ઠયોં  
ઘસી, ૨૦ ામ ઘી મળવીે  પીવાથી દયરોગ મટ છે (૨૦) ડાક ચોકલટે ખાવાથી 
દયરોગમા ંલાભ થાય છે. ચોકલટમાે  ં લવોનોઈડે  નામ ુ ં દરતીુ  ઍ ટ ઑ સડ ટ 
હોય છે,  કૉલ ટરોલનાે  ઘટક લીપો ોટ નની નકાર મક અસરોને અટકાવે છે. 
આથી લવોનોઈડે  ર તવા હનીઓને ર ણ આપી દયરોગ, ોક તથા 
આટર યો કલરોસીસને ે અટકાવે છે. દયને લગતી આ બધી તકલીફો અવરોધાયલીે  
ર તવા હનીઓ ુ ંપ રણામ છે. સામા ય ચોકલટમાે  ં લવોનોઈડે  હો ુ ંનથી. ધનીૂ  
બનાવટની ચોકલટનાે  બારમા ં૧૪ િમ. ા.થી ઓ  ંતથા ડાક ચોકલટે બારમા ંસરરાશ 
૫૩.૫ િમ. ા. લવોનોઈડે  હોય છે. (૨૧) અર સીનાૂ  આખા છોડને તનાે  લ સ હત 
કવીનુ ે બનાવે ં ુ ણૂ સવાર, બપોર, સાજં ૧-૧ ચમચી પાણી સાથે લવાથીે  
લડ શરે  સ હત તમામ કારના દયરોગોમા ંઅ કૂ લાભ થાય છે. દયરોગમા ં
અર સીૂ  બ ુ જ અકસીર છે. (૨૨) ચાર લિવગ અને એક ચમચો સાકર વાટ  એક 
લાસ પાણી સાથે લવાથીે  દયરોગમા ં બ ુ જ લાભ થાય છે. લિવગ-સાકરનો 
પાઉડર બનાવી રાખી એક એક ચમચો સવાર-સાજં પાણી સાથે લતાે  રહવાથી 
દયરોગની સફળ સારવાર આપમળે ે શ  બને છે. (૨૩) રોજનો એક લાસ બીયર 
પીવાથી દયરોગ ુ ંજોખમ ઘટ છે. બીયરમા ંરહ ં ુઍથનોલૅ  લોહ ને પાત ં રાખી 
દયને ર તુ  રાખવામા ંસહાય તૂ થાય છે. એકથી વ  ુ લાસ બીયર પીનારા 
લોકોમા ં દયરોગ ુ ં જોખમ ઘટ ુ ં નથી. (૨૪) ં ડુ  રગનીં  ા મા ં ભર રૂ 
એ ટઑ સડ ટ હોય છે, આથી એ ુ ંસવને  દયરોગ સામે ર ણ આપે છે. (૨૫) 
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દરરોજ એક લાસ સફરજનનો રસ પીવાથી એમા ંરહ ં ુએ ટઑ સડ ટ દયરોગ ુ ં
જોખમ ઘટાડ છે. (૨૬) ૧૨૫ ામ ધમાૂ  ંથો ુ  ંપાણી અને ૧૦ ામ અ નુ  છાલ ુ ં
ણૂ નાખી ધીમા તાપે ઉકાળ  ીરપાક બનાવી િન ય સવને  કરવાથી દયરોગનો 

ભય રહતો નથી. (૨૭) ગળો, ઠંૂ, દવદાર, ખાખરાના ળ અન એરડ ળ સમભાગ ં ૂ ે ં ૂ ે
લઈ ઉકાળો કર  પીવાથી દય ળ મટ છૂ ે. (૨૮) એક મોટો ચમચો કૂ  મથીે  બે કપ 
પાણીમા ં બૂ ઉકાળ  બનાવલાે  કડક ઉકાળામા ંએક ચમચો મધ નાખી ફાૂં ં ફાૂં ં 
પીવાથી સઘળા દયરોગમા ંલાભ થાય છે. દયરોગની અ ય ચ ક સા સાથે સાથે 
સહાયક ચ ક સા તર ક પણ આ ઉપચાર અજમાવી શકાય.  

હાટઍટક  એકાએક છાતીમા ં ઃખાવોુ  થાય અને તે હાથ તરફ અને જડબા ધીુ  

વશવાનોે  શ  થાય તો હાટઍટકની શ તા છે.  હાટઍટક વખતે મોટા ભાગના 
લોકો એકલા જ હોય છે. દયના ધબકારા અિનયિમત થઈ ય, ત મર આવવાના ં
હોય એ ુ ંલાગે, ગભરામણ થાય અને કોઈ મદદ ન મળ  શક યાર બેહોશી પહલા ં
મા  ૧૦ સક ડે  જ હોય છે. આ સજોગોમાં  ંગભરાયા િવના બૂ જોરથી અને સતત 
ખાસવાં ં ુશ  કર  દો. દર વખતે ખાસતાં  ંપહલા ં ડો ાસ લવોે . ખાસવાં ં ુ ુ  ં
તથા લબાણ વકં ૂ ં ુહો ુ ંજોઈએ. છાતીમા ંચ ટલો કફ બહાર કાઢતી વખતે કર એ 
છ એ તમે. ાસ લવાે ં ુઅને ખાસવાં ં ુદર બે સક ડે  વારાફરતી થો યા િવના મદદ 
આવી મળે ક દય ફર થી િનયિમત ધબક ુ ંથયે ં ુલાગે યા ં ધીુ  કર ુ.ં ડા 
ાસથી ફફસામા ંઑ સજન વશે ે છે અને ખાસીં ં ુ હલન-ચલન દયને સકોચીં  

લોહ  ફર ુ ં રાખે છે. વળ  ખાસીનાં  સકોચનથીં  દય પર આવ ુ ં દબાણ એના 
સામા ય ધબકારા ફર થી શ  કરવામા ંમદદગાર થાય છે. આ ર તે હાટઍટક થયલે  
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ય ત હો પીટલ પહ ચી શક. Ð (રોચ ટરે  જનરલ હૉ પીટલના જનલ ન.ં ૨૪૦મા ં
ગટ થયલાે  ડૉ. લ નીના િનબધંમાથીં .) 

હડક   (૧) હગ અને અડદ ુ ં ણૂ ગારા પર નાખી મ મા ં ણીૂ  લવાથીે  હડક  

મટ છે. (૨) હડક  વખતે એક નાની ચમચી ટ ુ ંમર ુ ં ણૂ પાણી સાથે ફાક ુ.ં 
દવસમા ં બ ણે  કલાકના તર લતાે  રહ ં.ુ મર ના ણનાૂ  બદલે મર  ચાવી 
ચાવીને ખાવામા ંઆવે તો પણ હડક  મટ  ય છે. અથવા એક મર  ટાકણીમાં  ંખોસી 
દ વાની યોત ઉપર બાળ  એ માડાનોૂ  નાસ લવાથીે  હડક  મટ છે. રોગના માણ 
જબુ  વ  ુક ઓછા માણમા ંઉપચાર કરવો.  (૩) ગાય ુ ંઉકાળે ં ુ ધૂ  પીવાથી 
હડક  મટ છે. (૪) ગાજરના રસના ંચાર-પાચં ટ પા ંબનેં નસકોરામાં  ં નાખવાથી 
હડક મા ંફાયદો કર છે. (૨) કાૂ  ળાનોૂ  સહજ ગરમ ઉકાળો ૫૦-૧૦૦ ામ એક-
એક કલાક િપવડાવવાથી હડક  મટ છે. (૫) યફળ ચોખાના ધોવાણમા ંઘસીને 
પીવાથી હડક  મટ છે. (૬) ના ળયરનાે  ઉપરના ંછોડાનંે બાળ  તનીે  રાખ મધમા ં
ચટાડવાથી હડક  મટ છે. (૭) સરગવાના ંપાનનો રસ પીવાથી હડક  મટ છે. (૮) 
કાૂ  લ નીુ  ૧.૫ ામ રાખ મધમા ંમળવીે  એક-એક કલાક ચટાડતા રહવાથી હડક  

બધં થાય છે. (૯) ઠંૂ-ગોળને ગરમ પાણીમા ંમળવીે  નાકમા ંટ પા ંપાડવાથી હડક  
મટ છે. (૧૦) ચણાના ંફોતરા ંઅથવા તનાે  ંપાનનો કોૂ  ચલમમા ંભર ને પીવાથી 
ઠડં  લાગવાથી ક આમાશયની િવ િતથીૃ  થયલીે  હડક  શાતં થાય છે. (૧૧) હગ અને 
અડદ ુ ં ણૂ ગારા પર નાખી તનીે  ણીૂ  મ મા ં લવાથીે  હડક  મટ છે. (૧૨) 
પાણીમા ંિસધવ નાખી બૂ હલાવી એ પાણી ુ ંન ય દર બે કલાક અથવા દવસમા ં
ઓછામા ંઓ  ં ણ વખત દરરોજ લવાથીે  હડક  મટ છે. (૧૩) એક એક નાની 
ચમચી િસધવ દર અડધા કલાક પાણી સાથે ફાકવાથી હડક  મટ છે. (૧૪) કૂ  
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હળદરના કડાૂ  ચલમમા ંભર  ુ પાન કરવાથી હડક  મટ છે. (૧૫) ભ નીચે એક 
ચમચી સાકર રાખવાથી હડક  આવતી બધં થાય છ◌ેે . સાકરના દાણા ગળાના 
પાછલા ભાગમા ંઆવલીે  નસને ઉ જતે  કરતી હોવાથી આ નસ શર રની દરથી 
આવતા િસ નલને રોક  દ છે, આથી હડક  આવવી બધં થઈ ય છે. (૧૬) ડા 
ાસના ાણાયામ કરવાથી હડક  મટ છે. ાણાયામના યોગો હડક  ઉપર સો ટકા 

અસર કર છે. (૧૭) ૧૨ ામ ઠંૂ, ૧૨ ામ મર  અને ૧.૫ ામ િસધવના ણનીૂ  ૬-
૬ ામની ચાર પડ ક  બનાવી હડક ના રોગીને છાસ સાથે આપવાથી હડક  બસીે  
ય છે. (૧૮) ના ળયરની ચોટલી અથવા ે જ ચલમમા પીવાથી હડક  મટ છું ં ે.  

હોઠ ફાટ હોઠ ફાટ તો રાતે તાૂ  ંપહલા ંહોઠ ઉપર એર ડં ં ુબરાબર ઘસીને ઈૂ 

જવાથી ધીમે ધીમે સા ું થઈ ય છે.   
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