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પ્રકયણ   : ૧  અકણ  

પ્રાચીન યગુથી આયલેુદની અનેક ળાખાઓ એટરે કે િનષ્ણાતદ્ધિત – (સ્ેશ્મરાઈઝળેન)ન િલકાવ 

થમ છે. ચયકની કામલચકકત્વા (ભેકડિવન) અને બગલાન ધન્લન્તયી અને સશુ્રતૃની ળલ્મલચકકત્વા (ળસ્ત્રકિમા-

વર્જયી) ત મખુ્મ છે જ. બગલાન શ્રીયાભના લૂકજ િનિભયાજાએ ‘િનિભતુંત્ર’ નાભે નેત્રલચકકત્વાની ળાખા 

ખીરલી શતી. દુંતલેદકની ળાખા આજે આયલેુદભાું શમાત છે. વોથી શરેી ‘કાશ્મવુંકશતા’ રખી 

કશ્મઋિએ ફા આયગ્મ અને ફા લચકકત્વા ભાટે; આયલેુદ દ્વાયા સ્ત્રીલચકકત્વા અરગ દયજ્જ આી 

સ્ત્રીયગ, વગબાકકયચમાક, પ્રસતૂાચમાક, ુુંવલન પ્રમગ દ્વાયા ઉત્તભ ઈપ્ર્ચછત વુંતાનપ્રાપ્્ત એ આયલેુદની 

િલિળષ્ઠ દેન છે. શજાય શાડલૈદ આણે ત્માું થમેરા, વ્રણલચકકત્વાભાુંથી ભરભટ્ટાની યનુાની િભિશ્રત 

ળાખાના ગઈ ઢેી સધુી ઠેયઠેય દલાખાનાું શતાું. દેલવ્મમાશ્રમ લચકકત્વા ભુંત્રલચકકત્વાનુું ઘણુું ભશત્ત્લ શત ુું. તે 

ચિદત્ત જેલા લૈદ્યએ ણ સ્લીકાયુક શત ુું. વત્ત્લલજમ–લચકકત્વા દ્વાયા ભાનિવક વાયલાયની ળાખા િલકવી શતી.  

ભતૂફાધા અને અતત્ત્લાલબિનલેની િનષ્ણાત દ્ધિત વાથેન આયલેુદન વુંફુંધ જડામેર આજે ણ 

જલા ભળે. લાજીકયણ તુંત્રનુું લચકસ્લ ત આયલેુદભાું અનન્મ શત ુું અને છે. યવામન િલદ્યા દ્વાયા સ્લસ્થ 

દીઘાકયષુ્મ પ્રા્ત કયલાન રાબ આણ ે શજાય લક સધુી ભેવ્મ શત. યવલૈદકની ળાખા ભશાલૈદ્ય 

નાગાજુ કનથી ળફૃ કયીને આજે ણ ચભત્કાય ફતાલે છે. િનદાનક્ષતેે્ર નાડીલૈદકની અરગ પ્રિતબા આણ ેત્માું 

ાુંગયી શતી, જે આંિળકફૃે ચાલ ુછે. અંગદતુંત્ર-િલિલદ્યાન િલબાગ આજે ણ કેયરભાું લચકસ્લ ધયાલે છે.  

એ જ યીતે કેયર દ્વાયા ુંચકભક લચકકત્વાન પ્રચાય આખા િલર્શ્ભાું થલા ભાુંડય છે અને તે વુંફુંિધત 

કિમાઓ યક્તભક્ષણ, જરકાલચયણ, અગ્ગ્નકભક, ક્ષાયકભક લગેયેની સ્િેળમાલરટી પ્રચલરત છે. 

પ્રબાલલચકકત્વા દ્વાયા ણ તાત્કાલરક અને ચભત્કાકયક કયણાભ પ્રા્ત કયી ળકામ છે. 

ભાત્ર ભાનલ ભાટે જ આયલેુદ વીિભત ન યશતેાું ભતૂદમાથ ે ારત ુશ ુભાટે ણ તેન િલસ્તાય 

થમેર. ગલાયલેુદ, અર્શ્ાયલેુદ, અજાયલેુદ અને ગજાયલેુદન ણ િલરુ અને ગશન િલકાવ થમ શત. 

આલી અનેક િલદ્યાળાખાના િનભાકતા, િલકાવકતાક અને આજ સધુી જીલુંત યાખનાય િનષ્ણાુંત વેંકડ-શજાય 

ઋિઓ અને ભશાલૈદ્યને વન્ભાનલૂકક.....અકણ...! 

- ળબન 
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(૫૪) વષૃ્ણકર્ચુ 
(૫૫) ર્શ્ાવ 
(૫૬) ળય્મામતૂ્ર 
(૫૭) ળયદી 
(૫૮) િળયઃશૂ 
(૫૯) ળીઘ્રતન 
(૬૦) શિુદ 
(૬૧) શયવ 
 

 

અનિુભ     યગનુું નાભ 
(૧) અજીણક 
(૨) અિતવાય 
(૩) અરુલચ 
(૪) અલ્વય 
(૫) આભલાત 
(૬) ઉદયશૂ 
(૭) ઉધયવ 
(૮) ઊનલા 
(૯) ઊરટી 
(૧૦) કકટશૂ 
(૧૧) કફજજમાત 
(૧૨) કભ 
(૧૩) કુનખ 
(૧૪) કૃતા 
(૧૫) કેળકિૃભ 
(૧૬) કેળતન 
(૧૭) ખયજવુું 
(૧૮) ખુંજલા 
(૧૯) ખીર 
(૨૦) ખડ 



 

 

પ્રકયણ:૩   આયલેુદ–લચકકત્વાનુું ઉજ્જલ બાિલ ! 

– શ્રી ળબન 

  

 આયલેુદીમ લચકકત્વાના વોથી પ્રથભ સ્ષ્ટ ફે િલબાગ છે. જેને (૧) કામ–લચકકત્વા 

(ભેકડિવન) અને (૨) ળલ્મ–લચકકત્વા (વર્જયી) કશ ે છે. તેના ફે પ્રિતિનિધ ગ્રુંથ છે, ચયકવુંકશતા 

(કામલચકકત્વા ભાટે) અને સશુ્રતૃવુંકશતા (ળલ્મ–લચકકત્વા ભાટે). 

 ચયકવુંકશતાભાું ણ લચકકત્વાના ઘણા િલબાગ ાડલાભાું આલેરા છે. જેને ભશાલૈદ્ય લાગ્બટ્ટ ે

અષ્ટાુંગ હૃદમ (આઠ અંગફૃે આયલેુદનુું શાદક ) વ્મક્ત કયેર છે. તેભાું ‘કામ ફારગ્રશ ધ્લાુંગ લગેયેન ુું 

લણકન છે. તેના છી ણ આજ સધુીભાું આયલેુદભાું અનેક પ્રકાયે િનષ્ણાત દ્ધિત દ્વાયા વાયલાય 

થતી જ યશી છે ને બિલષ્મભાું તેન લધ ુિલકાવ થઈ ળકે તેભ છે. જેનુું લણકન આ પ્રભાણે કયી ળકામ 

: 

૧. યગાનવુાયઃ ક્ષાઘાત, ગ્રશણી, થયી, વપેદ દાગ, ખયજવુું લગેયે એક એક યગની 

સ્ેિળમાલરટી ગઈ ેઢીના લૈદ્યભાું ણ પ્રચલરત શતી. જેભ કે અભદાલાદભાું 

સ્લાિભનાયામણ ભુંકદય વાભે એક લૈદ્યયાજ શ્રી જમુંિતરારબાઈ ગ્રશણીના િનષ્ણાત શતા. 

બાલનગયભાું લૈદ્ય શ્રી ભગનબાઈ ટેર થયીના િનષ્ણાત છે. અભદાલાદભાું લૈદ્ય શ્રી કકયીટ 

ુંડયા વપેદ દાગ (િર્શ્ત્ર)ના સ્ેિળમાલરસ્ટ છે. અભદાલાદભાું એક લૈદ્ય ભાત્ર ખયજલાના 

િનષ્ણાત શતા. 

૨. યગવમશૂ અનવુાય : ચાભડીના યગ, જાતીમ યગ, દાુંતના યગ, શાડકાુંના યગ, 

લાના યગ, ભભાગકના યગ (પ્રક્ટરાજજસ્ટ) જેભ કે યાજકટના સિુલખ્માત દુંતલૈદ્ય શ્રી 

રાબળુંકયબાઈ શકુ્ર અદ્ધદ્વતીમ દુંતલૈદ્ય છે. લડદયાભાું આયલેુદના એક સ્નાતક જાતીમ 

યગભાું િનષ્ણાત છે. લૈદ્ય શ્રી સબુા ઠાકયના દલાખાનાનુું નાભ ‘કાભચાય’ છે. 



 

 

અભદાલાદભાું શ્રી ઈરાફશને ળાશ લાના યગભાું િનષ્ણાત છે. ગઈ ેઢીભાું ષુ્ક 

શાડલૈદ્ય શતા. ગદુયગભાું શયવ-બગુંદય લગેયેની ક્ષાયસતૂ્રીમ વાયલાય આજે ઘણા લૈદ્ય કયે 

છે. 

૩. લમાનવુાયઃ ફાકના યગના િનષ્ણાત ગઈ ેઢીભાું ઘણા લૈદ્ય શતા. બાલનગયભાું ચકરી 

બટ્ટ અને અભદાલાદભાું ફશયેા લૈદ્યનાું નાભ જાણીતાું શતાું. આજે ગજુયાતભાું દઢ કયડ 

ફાક શલા છતાું એક ણ ફાયગના િનષ્ણાત લૈદ્ય નથી. 

૪. જાિત અનવુાયઃ ગજુયાતભાું ફે-અઢી કયડ સ્ત્રીઓભાું કેલ ફે–ત્રણ જ સ્ત્રીયગ િનષ્ણાત 

સ્ત્રીલૈદ્ય છે. જેની ળફૃઆત લૈદ્ય શ્રી ઉાફશને જાની દ્વાયા પ્રાઈલેટ લચકકત્વાથી થઈ શતી. 

૫. કિમા અનવુાયઃ કેલ ગજુયાત જ નશીં, કેયર જ નશીં, વભગ્ર બાયત જ નશીં િલર્શ્ આખાભાું 

ુંચકભકની ફરફારા છે. અભદાલાદભાું જ લૈદ્ય પે્રયક ળાશ, લૈદ્ય શયેળ વ્માવ, ઈરાફશને 

દેળાુંડે લગેયે ઘણાું ુંચકભક લૈદ્ય ુંચકભકની સ્ેિળમાલરટી ધયાલે છે. કેલ ફગ્સ્ત–લચકકત્વા, 

કેલ નસ્મ–લચકકત્વા, કેલ જરોકાલચયણ–લચકકત્વા ણ ઘણા લૈદ્ય કયે છે. 

૬. િલિળષ્ઠ કિમા અનવુાયઃ ુુંવલન પ્રમગની એલી િલિળષ્ઠ પ્રકિમા છે કે જેના દ્વાયા ઉત્તભ 

ઈપ્ર્ચછત વુંતાન ભેલી ળકામ છે. ખાવ કયીને તુ્ર વુંતાન ભાટેની આ કિમાના ગજુયાતભાું 

ઘણાું જ કેન્ર છે. નકડમાદભાું લૈદ્ય શ્રી ી.એભ.જવાણીના દલાખાનાનુું નાભ જ ‘ુુંવલન 

પ્ક્રિનક’ છે. વૌંદમક કેન્ર (આયલેુદીમ બ્યટુીારકય’ભાું િલિળષ્ઠ વાયલાય આી વૌંદમકપ્રદ 

વાયલાય આલાભાું આલે છે. અભદાલાદભાું લૈદ્ય શ્રી નીતાફશને ગસ્લાભી અને લૈદ્ય કશતેન્ર 

ગકશર કેલ વૌંદમક–લચકકત્વા જ કયે છે. 

૭. અનેક યગભાું િનષ્ણાત દ્ધિત અનવુાયઃ ઘણા એલા લૈદ્ય  છે કે જેની ાવે ફે ચાય યગભાું 

ણ સ્ેિળમાલરટી શમ. જેભ કે ભાયી ાવે લોથી લાયનુા યગ, ચાભડીના યગ, કાનના 

યગ, જાતીમ યગ, લુંધ્મત્લ અને ુુંવલન પ્રમગના ષુ્ક દયદી આલે છે. 



 

 

 લૈદ્ય જ રુુાથક કયે, વાશવ કયે, વયકાયશ્રી, આયલેુદ યિુનલિવિટી, આયલેુદ કરેજ, 

લૈદ્યભુંડ, લૈદ્યવબાઓ, આયલેુદની વાલકજિનક વુંસ્થાઓ ઈર્ચછે ત આલતા દળકાઓભાું અનેક 

જાતનાું સ્ેશ્મરાઈઝેળન ળફૃ કયી ળકે, કયાલી ળકે. જેભાુંના કેટરાુંક આ પ્રભાણે છે : 

- શાડલૈદકઃ ગઈ ેઢીભાું ત ળશયે અને કવફાભાું ઠેયઠેય શાડલૈદ્ય શતા. આજે ગણ્મા ગાુંઠયા 

છે. આધિુનક િલજ્ઞાન અને ટૅકનરજીની વલક સિુલધા વાથે સશુ્રતૃ લલણિત શાડલૈદક-

અગ્સ્થલચકકત્વાને નુજીિલત કયી ળકામ તેભ છે. 

- ચભકયગ લચકકત્વાઃ તેની આંતય-ફાહ્ય વાયલાય સવુ્મલગ્સ્થત શલાથી અને થ્માથ્મની 

વાચી વભજ શલાથી આયલેુદ દ્વાયા ફધા ચભકયગ-કુષ્ઠયગ ભટાડી ળકામ તેભ છે. તેર, 

ઘતૃ, ભરભ, રે, ખાલાની દલાઓથી આયલેુદ ચભકયગ અંગે એટર ફધ વમદૃ્ધ છે કે 

એકેએક ચભકયગના દયદીને તાના તયપ આકી તેભાુંના તભાભ વાધ્મ દયદીને તે વાજા 

કયી ળકે તેભ છે. 

- ભેદવદૃ્ધદ્ધ-કૃળતા : િલભ જીલનને કાયણે એક તયપ સખુી રકભાું ભેદવદૃ્ધદ્ધનુું પ્રભાણ લધત ુું 

જામ છે ત તેનાથી િલયીત કૃળતાના કેવ ણ ઘણા શમ છે. આયલેુદભાું તે ફુંનેને ભટાડી 

વપ્રભાણ ળયીય ભાટેની વ્મલગ્સ્થત વાયલાય શલાથી તેનાું કેન્રભાું વાયા પ્રભાણભાું દયદીને 

આકી ળકામ તેભ છે. 

- આભલાત-વુંિધલાતઃ લાયનુા યગન ુું પ્રભાણ લધ ુશમ છે. તે લધત ુું જલાથી જમાું જુઓ ત્માું 

વુંિધલાત-આભલાતના દયદી ઉબયામ છે. એરથીભાું તેનાું િનદાન-લચકકત્વાભાું ષુ્ક 

વભમ અને વુંિત્ત ખચકલા છતાું કુંઈ લત ુું નથી. જમાયે આયલેુદભાું ઔધ અને કિમાઓ 

દ્વાયા તેભાું મૂગાભી કયણાભ રાલી ળકામ છે. દલાખાનાું કે નાનાું શૉગ્સ્ટર ળફૃ કયલાભાું 

આલે અને કેલ લાયનુા યગની વાયલાય જ આલાભાું આલે ત સ્લાથક-યભાથકન ુું એક 

સવુ્મલગ્સ્થત લચકકત્વાતુંત્ર ળફૃ થામ. 



 

 

- કાનના યગઃ ફશયેાળ, કણકમૂ જેલા વ્માક કાનના યગભાું એરથી દ્વાયા પ્રામઃ 

કયણાભ ભત ુું નથી. આયલેુદનાું તેર અને કિમાઓ ખફૂ કાભમાફ શલાથી કાનના 

યગભાું કાભ ફતાલી ળકામ તેભ છે. ભેં તે આ કે્ષત્રભાું ષુ્ક દયદીને વાજા કયેરા છે. 

- ેટના યગઃ આભ, જઠયાગ્ગ્ન લગેયેન િલચાય આયલેુદભાું સવુ્મલગ્સ્થત શલાથી અને તેનાું 

ઔધ ણ અવયકાયક શલાથી ાચનતુંત્રનાું-ેટનાું-આંતયડાનાું ફધાું દયદભાું 

આયલેુદભાું લધભુાું લધ ુમળ ભી ળકે તેભ છે. તેભાું વાથે ુંચકભક કિમાઓ ણ ઘણી 

ભદદગાય ફની ળકે. 

- મતૂ્રાળમના યગઃ આજે કકડનીની શૉગ્સ્ટર ઊબયાઈ યશી છે. કદનચમાક, ઋતચુમાકની 

િલકૃિત અને ઔધની આડઅવયને કાયણે કકડનીના યગ લધતા જ જલાના છે. જેભાું 

એરથીભાું િનેધ ઔધ િવલામ ફીજુ ું ફધુું જ છે. જમાયે આયલેુદ ાવે ભાતફય 

નુનકલા, ગયુ, િત્રપા, શયડે, િળરાજજત, ચુંરપ્રબા જેલાું ઔધ છે. તેથી કકડનીયગ 

કેન્ર ખરલાભાું આલે ત આ યગુના ભટા યગભાું ભાનલજાતને ઘણી ભટી યાશત આી 

ળકામ. 

- નેત્રયગઃ એક જભાનાભાું નેત્રયગના િનષ્ણાત લૈદ્ય ણ આયલેુદભાું શતા. ભિતમા, 

યલાા, ઝાભય, ખીર લગેયે ઓયેળન ણ નેત્રલૈદ્ય કયતા. યાજસ્થાનન બટ્ટનાગય 

લૈદ્યવમદુામ આ ફાફતે યુંયાથી િનષ્ણાત ગણાત. વોયાષ્ટ્રભાું એક મગુ્સ્રભ લૈદ્યદાદા 

ઘડ રઈ ગાભડે ગાભડે ભપત ભિતમ ઉતાયલા જતા. ફ્ાુંવ અને યિળમાના ભશાનગયના 

ફૂટાથ ય બાયતના નેત્રલૈદ્ય સશુ્રતૃ દ્ધિતથી એક જ કદલવભાું દયદીને ભિતમાની 

મશુ્કેરીભાુંથી મકુ્ત કયી ળકતા. દૃષ્ષ્ટ દોફકલ્મ, ચશ્ભાના નુંફય જેલા ષુ્ક લધી યશરેા 

નેત્રયગભાું કે નેત્રયક્ષાભાું ફે ત્રણ લૈદ્ય વાયલાય આે ત પ્રજાને ાય લગયનુું કયણાભ 

ભે. 

************************* 

 



 

 

પ્રકયણ   : ૪    ફધી જ તકરીપ દૂય થઈ ગઈ 
 

 જઠયાગ્ગ્નની ભુંદતા, કફજજમાત, લાશન ચરાલલાની આદત કે ભજબયૂી તથા જાતીમ 

અવુંમભ લગેયે કાયણે પ્રલતકભાનભાું શયવ-ભવાન યગ લધત જ જામ છે. ‘અકયલતૌ પ્રાણાનૌ 

શણૂગ્ન્ત-કશિંવગ્ન્ત ઈિત અળાાંિવ’ – ‘દુશ્ભનની જેભ વતત યીફાલનાય કે યીફાલી યીફાલીને ભાયી નાખે 

તે અળક.’ ગદુા ભભકસ્થાન શલાથી શયવને દુ:ખદામી યગ કહ્ય છે. તેભાું ઔધથી કાભમાફી ન 

ભે ત અગ્ગ્નકભક, ક્ષાયકભક કે ળસ્ત્રકભકની જફૃય ડતી શલાથી તે અઘય યગ ભાનલાભાું આલે છે. 

તેભાું ક્ષાયકભક જરદી અને જડમૂથી શયવને ભટાડે છે. આયલેુદભાું કફજજમાત, ગેવ, ભુંદાગ્ગ્નની 

વાયલાય ખફૂ કયણાભદામી શલાથી આયલેુદ દ્વાયા શયવ-ભવાની વાયલાય લધ ુપદામી નીલડે છે 

અને તે કાયણે જ છેલ્રાું ચાવ લકથી ક્ષાયસતૂ્ર દ્વાયા શયવ-ભવાભાું સ્ેિળમાલરટી વપ થલાથી 

ઘણા આયલેુદના સ્નાતક તેના નાભી િનષ્ણાુંત થમા છે. 

  

શ્રી એભ. કે. વ્માવની ઉંભય ૪૨ લકની. તા. ૭-૧૧-૭૬ના કદલવે વત્મનાયામણની ચારી, 

કરરથી આલેર. તે િળક્ષકની નકયી કયતા શતા. તેભને લાયથુી થમેર શયવ શતા. તેભાું ગેવ 

થત શત. લાય ુખફૂ ઉય ચડત શત. ૧૫ લકથી તેભને ગેવ થત શત અને ળોચ ગમા ફાદ 

અને લાુંચતી લખતે ભાથુું બાયે થઈ જત ુું શત ુું. ચક્કય આલતાું શતાું. અળગ્ક્ત જણાતી શતી. લાયનુા 

અંદયના સકૂા ભવા શલાથી રશી ક્યાયેમ ડ્ુું ન શત ુું. ચાય ભકશનાથી શયવનુું જય લધ ુ શત ુું. 

કફજજમાત યશતેી શતી તેભાું શયડે ભાપક આલતી શતી. લજન ૪૭ કકર શત ુું. તેભને શયવનુું 

થ્માત્રક આલાભાું આલેર. તેભાું સયૂણ અને છાળનુું લધ ુવેલન કયલાનુું શત ુું. 

 શયવનુું દયદ શુંભેળાું કાબભૂાું યશ ેતે ભાટે તેન બાલપ્રકાળ વુંકશતાન શ્રક ણ વભજાવ્મ 

શત. 

લેગાલયધ સ્ત્રીસ્ળક મા નાન્યતુ્કટકાવનમૌ । 

મથાસ્લું દુંણું ચાન્નભળકવઃ કયલતકનમૌ ।। 



 

 

– બાલપ્રકાળ–શયવ – ૧૪૯ 

 શયવના દયદીએ ભ-મતૂ્ર-ભખૂ-ઊંધ આકદ ળાયીકયક લેગને યકલા નશીં, વભાગભ કયલ 
નશીં, સ્કટૂય, વાઈકર, ઘડ જેલાું લાશન ય વલાયી કયલી નશીં, ઉબડક ફેવવુું નશીં અને જે જે 
દથી શયવ થમા શમ તે દને લધાયનાય ખયાક ખાલ નશીં (જેભકે લાયનુા ભવાભાું જાુંબ,ુ 
કદયી, ચણા, ગલુાય જેલા લખૂા, ઠુંડા, કફજજમાત કયનાય ખયાક ન ખાલા, િત્તના કે યક્તના 
શયવભાું ગયભ ખયાક જેભ કે ભયચાું, ફાજયી લગેયે ન ખાલાું, કપના શયવભાું બાયે, ચીકણ, ભધયુ 
ખયાક લધ ુન ખાલ. જેભકે ગ, િળખુંડ, બીંડ લગેયે). 

ઔધ આ પ્રભાણે શતાું : 

૧. અબમાકયષ્ટ - ફુંને લખત જમ્પમા ફાદ ૧-૧ ચભચ. વભાન ાણી ભેલીને. 

૨. શયડે ટીકડી – ૨ યાતે્ર ાણી વાથે ભેલીને (કફજજમાત અનવુાય તે લધાયી ળકામ). 

૩. યવના ગી – જમ્પમા ફાદ ચવૂલી (આય ુપ્રડક્્વની). 

૪. ગેવેક્વ ટીકડી – ૨-૨, વલાયે-વાુંજે ચાલીને ાણી વાથે (કશભારમ ડ્રગની) 

 તા. ૧૪-૧૧ના યજ કેલ એક અઠલાકડમાભાું ઘણ જ પામદ થમ શત. ગ, આદુું 

લગેયે ખાઈ ળક્તા ન શતા તે શલે ખાઈ ળક્તા શતા. ગેવ ઉય ખફૂ ચડત શત તેભાું એક જ 

કદલવભાું ઘણી યાશત થઈ ગઈ શતી. લજન ૧ કકર લધ્યુું શત ુું. દલા લૂકલતૌ ચાલ ુયખાલી શતી. 

 શયવભાું શયડે અને ગની ગી ખાલી ખફૂ કશતાલશ શલાથી તે રેલાન ુું સચૂન આ્યુું શત ુું. 

બાલપ્રકાળ વુંકશતાના ભધ્મભખુંડભાું શયવના પ્રકયણભાું તેન એક શ્રક આ પ્રભાણે છે : 

િત્તશ્રેષ્ભ  પ્રળભની  કુંડૂકુલક્ષરુજાશા । 

ગદુજાન્નાળમત્માશ ુબલક્ષતા વગડુાબમાઃ ।। 

 ‘શયડેના ચણૂકની જૂના ગભાું ગી કયીને ખાલાથી િત્ત, કપ, ખુંજલા, ેટન દુઃખાલ 

તથા ગદુાભાું થતા શયવ લગેયે યગ તયત ભટે છે.’ 



 

 

 ુંદય કદલવ ફાદ આવ્મા ત્માયે ફધી જ તકરીપ દૂય થઈ ગઈ શતી. છતાું ુંદય કદલવ 

દલા ચાલ ુયાખલાનુું કહ્ુું શત ુું. જેથી યગ પયીને ન થામ. 

  

 તા. ૧૧-૧૦ના યજ મગેળબાઈના કશલેા પ્રભાણે દલા ળફૃ કમાાં છી કેલ એક લખત જ 

લાઈ આલી શતી. તા. ૩૧-૧૧ના યજ િળમા ળફૃ થતાું અસ્ભાયન હુભર આલતાું િાહ્મીઘતૃ 

ઉભેયુાં શત ુું. તા. ૧૨-૨-૯૪ના યજ લજન ફે કકર લધ્યુું શત ુું. 

 તા. ૧૫-૩ના કદલવે ફી.ી લધીને ૧૦૦/૬૫ થયુું શત ુું. તા.૨-૫ના કદલવે તેભાું આશ્ચમકજનક 

સધુાય થમ શત અને તે નભકર એટરે કે ૧૨૦/૮૦ થઈ ગયુું શત ુું. શલે ભાનિવક યગ, અસ્ભાય 

યગ વુંણૂક કાબભૂાું આલી ગમ શત. તેથી તા. ૨૭-૭-૯૪ના યજ છેલ્રી દલા આી શતી.  

************************** 

પ્રકયણ   : ૫    એક કેવ સ્ત્રી-લુંધ્મત્લન 
 

 સ્ત્રી-રુુ લુંધ્મત્લના કેવભાું આયલેુદની કાભમાફી જગજાશયે છે. વલે કયલાભાું આલે ત 

બાયતભાું ૭૫ ટકા લુંધ્મત્લના કેવ આયલેુદથી વાયા થમાન અશલેાર ભે. રુુ લુંધ્મત્લના 

શિુદભાું ઓલરગસ્િભિમાભાું કયણાભ રાલવુું તે આયલેુદ ભાટે યભત લાત છે. કાયણ કે આયલેુદ 

ાવે લાજીકયણ, શિુર, યવામન ઔધ છે, કિમાઓ ણ છે. નુુંવક્તાનુું કાયણ શમ ત તેના 

ઉામ ણ આયલેુદભાું જ અદ્વીતીમ છે. સ્ત્રી–લુંધ્મત્લભાું આતકલદ, ગબાકળમદ, ફીજદ, 

ગબકસ્રાલ, ગબકાત લગેયે ભાટેનાું ણ ઔધ આયલેુદભાું ષુ્ક છે. ફગ્સ્તપ્રમગની ુંચકભકકિમા 

ણ ખફૂ કાભમાફ છે. વજર્જકર ન શમ તેલા પ્રામઃ તભાભ કેવભાું આયલેુદ ખફૂ જ વાયાું કયણાભ 

ફતાલી ળકે છે. એલ એક ફીજ–દુષ્ષ્ટજન્મ લુંધ્મત્લન કેવ.... 

  



 

 

 ગીયાફશને વુંજીલકુભાય ટેર ઉંભય લક ૨૮. તા. ૧૯-૨-૯૭ના યજ G–ફી, ગુંગત્રી 

વવા., ગરુફાઈ ટેકયા, એલરવિીજ, અભદાલાદથી આલેરાું. તેભનાું રગ્ન ચાય લકથી થમાું શતાું. 

રગ્ન ફાદ ગબક યશતે ન શત. વુંજીલકુભાયન અગાઉ કયટક  કયાલેર તે નભકર આલેર. 

ત્માયફાદ ભેં પયીને તાજ કયાટક  ભુંગાલેર ણ તેભણે આ્મ ન શત. ગીયાફશનેની તાવ ઘણાું 

રેડી–ડૉક્ટય તથા ગામનેકરૉજજસ્ટ ાવે કયાલેર. તેભાું ફીજદુષ્ષ્ટ શલાન ુું િનદાન થમેલુું. ગબક ન 

યશલેાન ુું એક ભશત્ત્લનુું કાયણ શુંભેળન વભાગભ ણ શત. (વુંતાનયકશત દુંિત શામાક જુગાયીની 

જેભ શુંભેળાું અથલા શુંભેળાું એકથી લધ ુલખત વભાગભ કયતાું શમ છે. જેનાથી ફુંને કે્ષ લાય-ુ

િત્તન પ્રક થતાું, શિુ-આતકલભાું દુષ્ષ્ટ આલે છે ને ગબકસ્થાનભાું અલયધ આલે છે. રુુભાું 

શિુવુંગ્રશ ન થલાથી શિુાણભુાું િલકૃિત આલી જતી શમ છે). 

 ગીયાફશને પ્રથભ લખત તા. ૧૯-૨-૯૭ના યજ આલેર. રુુન શિુયીક્ષણન કયટક  

કયાલલાભાું કુંઈક અલયધ આલલાથી નુઃ તા. ૨-૪ના યજ આલેરા. કયટક  રાવ્મા િલના જ. 

(રુુ અશુંકાય પ્રધાન શલાથી પ્રામઃ શિુયીક્ષણભાું વાથ આતા નથી શતા. તે વભાગભ કયી 

ળકે છે એટરે તે ફયાફય છે તેભ ભાની રે છે અને સ્ત્રીના જ કયટક  કયાવ્મા કયે છે અને સ્ત્રીની 

વાયલાય કયાવ્મા કયે છે. આ અજ્ઞાનભાું તેને યૂ કયલાય ણ ઘણીલાય વાથ આત શમ છે). 

નોંધ : લુંધ્મત્લન યગ રઈને એક દુંતી આલેર. ભટા બાગે ફધા કયાલતાું શમ છે તેભ ત્નીના 

નાભન કેવ કઢાલેર. રુુની ઉંભય ૫૦ લકની આવાવ શતી. સ્ત્રીની ૪૦-૪૫ લર્ચચે. સ્ત્રીને 

આતકલ ફુંધ થલાનાું ણ રક્ષણ (ભેનઝ) ળફૃ થઈ ગમેર. ભેં રુુ ાવે તેભન શિુયીક્ષણન 

કયટક  ભાુંગ્મ ત છણક કયીને કશ,ે  

‘હુું ત ઘડા જેલ ુું. ભારુું  ત ફધુું જ ફયાફય છે, ભાયે ળેન યટક  કયાલલાન ?’ 

 ‘વુંતાન કેલ એકરી સ્ત્રીથી નથી થત ુું. તેભાું સ્ત્રી-રુુ ફુંનેન ુું વભાન કાયણ શઈ ળકે. 

રુુને શિુદ શમ અને સ્ત્રીને આતકલ દ શમ ત વુંતાન થઈ ન ળકે.’ 

 ‘કાયણ ઘયલાીનુું છે એટરે એના કયટક  રાવ્માું છીએ. ભાયા કયટકની કઈ જફૃય નથી’ 



 

 

 ‘તભાય કયટક  ત ભાયે શરે જઈએ, તે િવલામ વાયલાયભાું આગ લધી ન ળકુું. અત્માયે 

કયાલી લ્મ, નીચે જ વલોદમ રેફયેટયી છે.’ 

 ‘આટરાું લયવભાું ભને કઈએ કયટક  કયાલલાનુું કહ્ુું જ નથી, ભારુું  કાયણ ન શમ ત હુું ળા 

ભાટે કયાવુું ?’ 

 ‘ભારુું  ભાનવુું છે કે, કાયણ તભારુું  જ છે. આટરા લખતભાું અશુંકાય છડીને ડૉક્ટય–લૈદ્યને 

વાથ આલા ભાટે ણ એક લખત કયટક  કયાવ્મ શત ત કન ુું કાયણ છે તે ક્યાયનુુંમ જાણલા 

ભી ગયુું શત. તભે તભાયી તાવ કયાલલા ન ઇર્ચછતા શ ત તભારુું  કન્વલ્ટીંગ ા ુું. ભેં 

ચીડાઈને કહ્ુું.’ 

 ‘તભે ભને ખટ શયેાન કય છ. તભે કશ છ ત કયટક  કયાવુું ણ ભને કઈ દયદ નથી તે 

નક્કી લાત.’ 

 ‘તભાયે ખાતય નશીં ત ભાયા િનદાન ખાતય કયટક  કયાલને. કરાકભાું જે શળે તે જાણલા 

ભી જળે.’ અને કરાકભાું ભાયા શાથભાું એભણે કયટક  મકૂ્ય તે ‘Nill’ કાઉન્ટન શત. એભણે 

તાની અલાઈને કાયણે ત્નીને ચીવ લક અશીંથી તશીં ફતાલીને શજાય ફૃિમા ખચી 

નાખેરા. 

  

 ભેં ગીયાફશનેને નાભાુંકકત સ્ત્રીલૈદ્ય શ્રી ઉાફશને જાની ાવે ભકરેરાું. કદાચ તે ત્માું ગમાું 

નશીં શમ. થ્માથ્મ ત્રક ‘િત્રદળાભક’ આેલુું. તેભને આેરી દલા આ પ્રભાણે શતી:  

૧. ચુંરપ્રબા લટી...૨–૨ ભકૂ કયીને વલાયે-વાુંજે દૂધ વાથે. 

૨. ભશાયાસ્નાકદ ગગૂ...૨–૨ ઉય પ્રભાણે. 

૩. અભ્માવન...૨–૨ ેટભાું ગેવ અને દાશ શતા. (‘ઝુંડુપાભકવી’ની ેટન્ટ) 

૪. પટાકર કે...૨–૨ ફયે, યાતે્ર ગલી (‘અનજુા પાભકવી’ની.) 



 

 

તા. ૧૬-૪ના યજ દલા લૂકલતૌ ચાલ ુયાખી શતી. 

તા. ૩૦-૭ના યજ આવ્માું ત્માયે ગીયાફશને પ્રવન્ન પ્રવન્ન શતાું. તેભને ત્રીજ ભકશન ચારત શત. 

કફજજમાત ણ યશતેી શતી. તેથી ભશદુ્ધદ્ધકય, ગબકયક્ષક ઔધ આ પ્રભાણે આ્માું શતાું:  

નોંધ : વગબાકલસ્થાભાું કફજજમાત ભટે બાગે યશતેી શમ છે. તેભાું શયડે કે શયડેલાી િત્રપા લગેયે 

દલા આલાની ભનાઈ છે. કઈ તીવ્ર િલયેચન આલાું કશતાલશ ન શલાથી વોમ્પમ, મદુૃ િલયેચન જ 

આવુું જઈએ. ભશદુ્ધદ્ધ આશાય આીને ેટ વાપ કયાલવુું લધાયે કશતાલશ શલાથી સકૂી, કાી 

રાક્ષ, ગરુકુંદ, આભાુંન મયુબ્ફ, ર્ચમલનપ્રાળ, કદલેર, તાુંદજ લગેયેભાુંથી જે ભે કે ભાપક 

આલે તે રઈ ળકામ. ગયભાાન ગ, ઈવફગરુ કે આભાુંચણૂક ભાપક આલે. 

 આ દયદીને ભેં ઈવફગરુ રેલા આ્યુું શત ુું. વાથે નીચેની દલા : 

૧. ઈવફગરુ...૧ ચભચ વલાયે કે યાતે્ર ગળ્મા દૂધ વાથે. 

૨. ગબકાર યવ ગી...૧-૧ વલાયે–વાુંજે ભધ વાથે. 

૩. રે્ટાકડન ટીકડી...૨–૨ વલાયે-વાુંજે દૂધ વાથે. 

૪. ગોય ધનલટી...૨–૨ વલાયે-વાુંજે ઉયની દલા વાથે. (‘આય ુ પ્રડક્્વ’ની ફનાલેરી આ 

ગીભાું જન્ભનારુું  ફાક ગરુું  આલે તે ભાટે જેઠીભધ ચણૂક, ગદન્તી બસ્ભ અને દેળી 

ફાલની ારીનુું વભબાગ ચણૂક ભેલલાભાું આલેર.) 

૫. ળતાલયી કલ્...૧–૧ ચભચ વલાયે-વાુંજે ગળ્મા દૂધ વાથે. 

 તા. ૭-૧-૯૮ના યજ જાણલા ભેર કે દયદીને આઠભ ભાવ ચારત શત. દયદી અને તેના 

િત દલા રેલાભાું, ભલાભાું, અશલેાર આલાભાું ખફૂ જ અવ્મલગ્સ્થત શલાથી અન્મ કેવની જેભ 

તેની ઝીણી ઝીણી નોંધ થઈ ળકી ન શતી. 

 



 

 

 

પ્રકયણ: ૬    ભાથુું અને દાઢી-મછૂના લા પયીને ઊગ્મા 
 

 લા અને યગને આયલેુદે અગ્સ્થ તથા શિુધાત ુ વુંફુંિધત ફતાવ્મા છે. લાને અગ્સ્થન 

ભ ભાનેર શલાથી શિુ અને જાતીમ યભત્િત્ત વુંફુંિધત શલાથી જમાયે અગ્સ્થભાું િલકૃિત આલે 

ત્માયે અને શિુભાું િલકૃિત આલે ત્માયે લાના યગ થલાન લધ ુવુંબલ છે. રુુના દાઢી-મછૂના 

લા ખયલા ભાુંડે કે વાલ ખયી ડે ત્માયે તેભાું કૃિભ, િત્તાિધક્ય લગેયે ઘણાું કાયણભાું લાય ુ કે 

િત્તથી દૂિત શિુદ ણ શલા વુંબલ છે. ટારના દયદીને જાતીમતા વાથે વુંફુંધ શલાન ુું 

અત્માયનુું િલજ્ઞાન સ્લીકાયે છે. લા કાા, સુુંલાા, રાુંફા, ઘટ્ટ શલાને પ્રાકૃત કપ વાથે વુંફુંધ છે 

ને પ્રાકૃત કપન નાળ થલાથી ણ કેળને અવય થમા િલના યશતેી નથી. રગ્ન ફાદ અિત 

વભાગભથી ણ સ્ત્રી-રુુના લા ખયલાનુું પ્રભાણ લધી જત ુું કેટરાક કેવભાું જલા ભે છે. 

  

 શ્રી ગયધનબાઈ યળત્તભબાઈ ભાુંગયલમા, ફી-૩૨, ભનશયનગય, ફાનુગય, 

અભદાલાદભાું યશ ે છે. તેની ઉંભય શતી કેલ ૨૫ લકની. ત્માયે તા. ૧૫-૮-૮૯ના યજ આલેરા. 

તેને લા ખયી જલાથી ટાર ડી ગઈ શતી. તેથી ભાથાભાું લીગ શયેેરી શતી. દાઢી-મછૂના ણ 

તભાભ લા ખયી ડેરા શતા. તેથી ઈન્રલુ્ ત અને કાિતિક ફુંને યગથી તે ઘેયામેરા શતા. ાુંચ 

લકથી ળફૃ થમેરા આ દદકથી તે ખફૂ મુુંઝાઈ ગમા શતા. ઘણા ડૉક્ટયની દલા રીધી શતી. છેલ્રે 

ડૉ. અિનરુદ્ધ વ્માવની ણ દલા કયી શતી. તેને લા ખયલા તે લાય-ુિત્તનુું રક્ષણ શત ુું. ળયદી 

યશતેી શતી તે કપનુું રક્ષણ શત ુું. ેટભાું ફતયા થતી શતી તે િત્તનુું રક્ષણ શત ુું. તેથી 

િત્રદત્રક યેજી ાલા ભાટે આેર. 

 તેના લૂક ઈિતશાવ પ્રભાણે તેને ૨૦થી ૨૨ લકની લમભાું લધ ુશસ્તદ કયલાની આદત 

શતી અને રગ્ન ફાદ એક લક સધુી પ્રત્મેક યાતે્ર ત્રણ લખત વભાગભ કયલાની ટેલ શતી. જેને 



 

 

કાયણે ણ શિુાલ્તા થલાથી આ યગ થલાની ણ ળુંકા કયી ળકામ. તેભણે એ્ેષ્ન્ડવાઈકટવનુું 

ણ ઓયેળન કયાલેર. 

 ખયી ગમેરા લાના, ટારના અને કાિતિક (દાઢી-મછૂના લાન નાળ)ના યુંગીન ત્રણ પટા 

ભેં ાડી રીધા શતા. દયદીને એક તુ્રી શતી. ાી ળકામ તેટર વુંમભ ાલાની ળયતે નીચેની 

દલા મજી શતી : 

૧. કેળર ટીકડી...૨–૨ વલાયે-યાતે્ર ાણી વાથે કે દૂધ વાથે (‘આય ુપ્રડક્્વ’ની આ કેળલધકક 

ટીકડીભાું બાુંગય, આભાું, અર્શ્ગુંધા, ળતાલયી, જેઠીભધ, િત્રપા લગેયે ઔધ શતાું.) 

૨. અર્શ્ગુંધા ઘનલટી...૨–૨ વલાયે-યાતે્ર ભકૂ કયીને ઉયની દલા વાથે. 

૩. ભધકુ કેસ્યરૂ...૨–૨ ફયે-યાતે્ર (તેભાું કેલ જેઠીભધનુું ચણૂક બયલાભાું આલેર) 

૪. ભ ૃુંગાભર તેર...ભાથે ભાલરળ કયલા ભાટે (આય ુપ્રડક્્વ દ્વાયા કાા તરના તેરભાું ળાસ્ત્રીમ 

િલિધ અનવુાય ફનાલલાભાું આલેર.) 

૫. કેળગટુી...ટાર ઉય ફકયીના દૂધભાું કે ાણીભાું રે કયલાન શત.  

છી આવ્મા ત્માયે આ પ્રભાણે દલા ગઠલી શતી : 

૧. કેળર ટીકડી 

૨. ભધકુ કેસ્યરૂ 

૩. કેળ ગટુી 

૪. ભ ૃુંગાભરક તેર 

૫. ભ ૃુંગયાજાવલ...૧–૧ ભટ ચભચ વભાન ાણી ભેલીને ફુંને લખત જમ્પમા ફાદ ીલા ભાટે. 

૬. ળતાલયી ઘનલટી...૨–૨ વલાયે-યાતે્ર   



 

 

૭. થ્માકદ ઘનલટી...૨–૨ ઉયની દલા વાથે. 

તા. ૮-૬ના કદલવે પામદ શત. ટારભાું લા ઊગલા ળફૃ થમા શતા. લાભાું કાાળ લધી 

શતી. જાતીમ ઉતે્તજનાભાું લધાય થમ શત. 

તા. ૮-૮ના યજ દલા આ પ્રભાણે શતી : 

૧. કેળર ટીકડી 

૨. ળતાલયી ઘનલટી 

૩. કેળ ગટુી 

૪. યવામન ટીકડી...૨–૨ વલાયે-યાતે્ર. (લાને કાા યાખલાભાું શે્રષ્ઠ છે.) 

૫. થ્માકદ કાઢા (નુંફય-૨)...વલાયે-યાતે્ર ાણી વાથે (ગા ઉયના-ઊધ્લકજત્રગુત તભાભ 

યગને ભટાડનાય શલાથી.) 

૬. આય ુશયે ઓઈર...ભાથાભાું ઘવવુું તથા તેન ુું નસ્મ રેવુું. (નાકભાું ટીાું નાખલાું) 

નોંધ : ગા ઉયના (ઊધ્લકજત્રગુત) ફધા જ યગભાું થ્માકદ કાઢા નુંફય-૨ શે્રષ્ઠ ગણાત 

શલાથી લાના કઈ ણ યગભાું આી ળકામ. ઊધ્લકજત્રગુત યગભાું અને તેભાુંમ તે લાના 

યગભાું ભાથાભાું તેરભાલરળ કયલાનુું ભશત્ત્લ છે. તેથી લધ ુભશત્ત્લ નસ્મનુું તેથી ભાથાભાું નાખલાનુું 

જે તેર શમ તેનાું જ નાકભાું ટીાું નાખલાું. તે તેર ઝેયી ન શમ, િનદો શમ તે જવુું ખાવ જફૃયી 

છે. વાુંજે-યાતે્ર ૩-૩ ટીાું ફુંને નવકયાભાું નાખલાું. 

 તા. ૧૦-૧૦ના યજ લા અને યભ થડા થડા ફધે જ ઊગલાના ળફૃ થમા શતા. તેથી 

તેના ત્રણ પટા યુંગીન ાડી રીધા શતા. જેથી અગાઉના પટા વાથે વયખાલી ખકામ. 

 તેને અળગ્ક્ત રાગતી શતી અને જાતીમ ઉતે્તજના ઘટી શતી. છતાું લૂકલતૌ દલા ચાલ ુયાખી 

શતી. ભાથાભાું નાખલા ધત્તયુભાકદ તેર ખડાને કાયણે ફદરીને આ્યુું શત ુું. 



 

 

 તા. ૧૧-૧૨ના કદલવે તેને ધત્તયુભાકદ તેર ભાપક આવ્યુું ન શત ુું. (ઘત્તયુ ઉિલ શલાથી 

કઈક દયદીને તેનાથી ફેચેની થતી શમ છે. 

 તા. ૨૫-૧૨ના કદલવે કફજજમાત ભાટે શયડે ટીકડી ૬ યાતે્ર રેલા આી શતી. િત્રપા ટીકડી 

અવય કયતી ન શલાથી. 

 તા. ૧૨-૧ના કદલવે ચાલ ુ દલા ઉયાુંત કેળગટુીભાું લાલકડિંગ અને યવલુંતી ભેલીને 

ીવીને જાડ રે કયલાનુું કશરે. 

 તા. ૨૭-૧-૯૦ના યજ તેના ગહુ્યાુંગ િલસ્તાયભાુંથી વાલ નાળ થઈ ગમેરા યભ નુઃ ઊગલા 

ળફૃ થમા શતા. ળીઘ્ર તનની પકયમાદભાું ણ પામદ થમ શત. યુંત ુકફજજમાત યશતેી શતી. 

છેલ્રી દલા આ પ્રભાણે શતી : 

૧. કેળર ટીકડી 

૨. યવામન ટીકડી 

૩. ળતાલયી ઘનલટી 

૪. અર્શ્ગુંધા ઘનલટી 

૫. આય ુતેર 

૬. િેઓફર કે...૧–૧ વલાયે-યાતે્ર (િેઈનટૉિનક ભાટે ‘ફાન’ની) 

૭. અર્શ્ગુંધા તેર...ેઢુ ય તથા જાતીમ અંગ ય ભાલરળ ભાટે. 

********************** 

 
 



 

 

પ્રકયણ : ૭    યગનુું એક ણ રક્ષણ જણાત ુું ન શતુું 
 

 શ્રી યાજેળ બામાણી અને તેભના લાલડા ગાભભાું લવતા કયલાયના ફે ત્રણ કેવ ભેં આ 

અગાઉ દળાકવ્મા છે. અને તેભાું તેના વુંદબકની િલગતે લાત કયી શલાથી અશીં નુરુગ્ક્ત દ નશીં 

કરુું . 

શ્રી યાજેળ બામાણી તેના નાના બાઈ ગિલિંદને રઈને તા. ૧૫-૯-૯૪ના યજ આલેરા. તેની 

ઉંભય શતી ૨૦ લકની. અભયેરી જજલ્રાના ફાફયા તાલકુાના લાલડા ગાભે તે ખેતી કયે છે. તેને 

તાલ આલેર. તાલને દફાલનાયી િભથ્મા લચકકત્વાથી ગ જકડાઈ ગમા શતા. ઢીંચણભાું અને 

ઘ ૂુંટીભાું વખત દુખાલ થત શત., ચારતાું ડી જલાત ુું શત ુું. જાણે ગભાું રકલા ળફૃ. થલાન શમ 

તેભ અળગ્ક્ત આલી ગઈ શતી. ચક્કય આલતાું શતાું, બ્રડપે્રળય ઓ ુું યશતે ુું શત ુું, ભખૂ રાગતી ન 

શતી. ડૉક્ટયએ ‘ઓષ્સ્ટમ આર્થ્ાકઈકટવ’ િનદાન કયુક શત ુું. ભેં ભાયી યીતે તેભને ફયાફય તાસ્મા. 

આયલેુદભાું લણકલેરી રક્ષણ–દ્ધિતથી િનદાન કયતાું ‘આભલાત’ન યગ નક્કી થમ શત. તેથી 

ભાયી દલા ઉયાુંત તયુત કયણાભ ભેલલા ફૃક્ષ સ્લેદન અને ફગ્સ્તકિમા ભાટે ુંચકભક વાયલાય 

રેલા લૈદ્ય પે્રયક ળાશ ાવે ણ જલાની બરાભણ કયી શતી. યેજી ાલા ભાટે આભલાત ત્રક 

આ્યુું શત ુું અને નીચેની ત્રણ ફાફત ય લધ ુધ્માન દેલા વભજાવ્મા શતા : 

૧. ખટાળ લફરકુર ન ખાલી, છાળ, દશીં, િળખુંડ, રીંબ,ુ ટાભેટાું, આભરી, ખાટાું પ, ખાટાું 

અથાણાું, ખાટી ચટણી, આથાલાી લાનગી લગેયે. (ખટાળ ખાલાથી આભ લધત શમ છે, 

વજા લધતા શમ છે તેથી) 

૨. વલાયે સમૂોદમ શરેાું ઊઠી જવુું. ફયે કે કદલવ દયિભમાન ઊંઘવુું નશીં. (કદલવની ઊંઘ 

અલબષ્મન્દી શલાથી સ્રતાલયધ ેદા કયી આભલાતને લધાયે છે) 

૩. ળયીય ય ક્યાુંમ ભાલરળ ન કયલી. (ભાલરળ ગ્સ્નગ્ધ શલાથી, અજીણાકલસ્થાભાું ભાલરળની 

ભનાઈ શલાથી ભાલરળ કયલાથી આભલાત લધી તેના વજા તથા શૂભાું લધાય થામ છે.) 



 

 

ઔધ આ પ્રભાણે શતાું : 

૧. અજભદાકદ ટીકડી...૨ – ૨ વલાયે-વાુંજે ાણી વાથે. (આભલાત ભાટે) 

૨. ધભાવા ઘનલટી...૨ – ૨ ફયે-યાતે્ર ભકૂ કયીને કે ચાલીને ાણી વાથે. (ચક્કય ભાટે) 

૩. એક્ટીફ્રેક્વ ટીકડી...૨ – ૨ વલાયે વાુંજે ાણી વાથે. (આભલાત તથા ઓષ્સ્ટમ આર્થ્ાકઈકટવ 

ભાટે (‘અનજુા’ પાભકવીની.) 

૪. ર ફી.ી.કે...૨ – ૨ વલાયે-વાુંજે (જેભાું ીયીમૂ અને અર્શ્ગુંધાચણૂક બયલાભાું આલેર.) 

૫. ાલ્વી ન્યયુનકેસ્યરૂ...૨ – ૨ વલાયે-યાતે્ર  

૬. ભશાયાસ્નાકદ કાઢા...૧ – ૧ ભટ ચભચ વલાયે વાુંજે વભાન ાણી ભેલીને. 

૭. રે ગટુી...વજા તથા દુખાલા ય કદલવે ગયભ જાડ રે કયલા. (તે ફયાફય ન ચટે ત 

તેભાું ચીકાળ ભાટે ચીકણ ગગૂ કે ભેથી ીવીને ઉભેયી ળકામ.) 

તા. ૧૯-૯ના કદલવે કેલ ચાય કદલવે આવ્મા ત્માયે તેભના કશલેા પ્રભાણે ૫૦ % પામદ 

થઈ ગમ શત. શલે ચક્કય ફુંધ થઈ ગમાું શલાથી ધભાવા ઘનલટીને ફદરે વજા-શૂભાું ઝડથી 

સધુાય આલે તે ભાટે નુનકલા ગગૂની ૨-૨ ગી આી શતી. 

તા. ૧-૧૦ના કદલવે વજ શત. ગ અને વાથભાું દુખાલ શત. ભખૂ રાગતી ન શતી. 

શથેીઓ લધ ુવપેદ રાગતી શતી. વાભાલસ્થાનાું રક્ષણ લધ ુજણાતાું ફધ ખયાક ફુંધ કયી કેલ 

ગયભ ભગનુું ાણી કે ભગની દા ભીઠુું-ખટાળ િલના ફધા ભવારા નાખીને રેલાની સચૂના આી 

શતી. (દયદી રુંઘનીમ શતા. યુંત ુદયદીને ઘેય રુંઘન કયાલલાથી આવાવ ઉશાશ થતા શલાથી 

નથી કયાલત. આણા તાના શૉગ્સ્ટરભાું દયદી શમ ત જ રુંઘન કયાલલાું જઈએ તેભ ભાનુું 

ુું. દયદી અને કયચાયક યૂા વભજુ અને વશભત શમ ત જ ફે ત્રણ ઉલાવ રુંઘન કયલાની 

ૂટ આુું ુું.) 

ઔધ આ પ્રભાણે ગઠવ્માું શતાું : 



 

 

૧. અજભદાકદ ટીકડી... 

૨. ાલ્વી ન્યયુન કેસ્યરૂ... 

૩. મગયાજ ગગૂ...૨ – ૨ વલાયે વાુંજે ચાલીને કે ભકૂ કયીને ાણીભાું. 

૪. િત્રપા ગગૂ..ઉય પ્રભાણે. 

૫. નાયિવિંશ ટીકડી...૨ – ૨ વલાયે-વાુંજે ાણી વાથે. 

૬. ઓજવ િવય...જમ્પમા ફાદ ફુંને લખત ૧-૧ ચભચ. 

૭. દળમૂ કાઢા...વલાયે-વાુંજે ૧-૧ ચભચ વભાન ાણી ભેલીને. 

૮. ભશાિલગબક તેર...દુખાલા ય ભાલરળ કયીને ઉય ળેક કયલ. (આભલાતભાું તેર 

ભાલરળની ભનાઈ છે. ણ જીણક આભલાત શમ, શૂનુું પ્રભાણ એટરે કે લાયનુ ુું પ્રભાણ લધ ુ

શમ ત્માયે િલલેકલૂકક ભશાિલગબક તેર કે બશૃદ વૈન્ધલાકદ તેરની ભાલરળ કયલાની ૂટ 

છે.) 

તા. ૪-૧૦ના યજ ઢીંચણભાું દુખાલ ચાલ ુશત. શાડકાુંના મૂભાું દુખાલ થત શત. એક 

નલી તકરીપ ઉભેયાઈ શતી. અલફાહુક (ફ્ઝન ળલ્ડય)થી દયદીન શાથ આભલાતના કાયણે 

જકડાઈ જલાથી ઊંચ થઈ ળકત ન શત. તેથી િનગુાંડી તેર નાકભાું ટીાું નાખલા આ્યુું શત ુું. 

તા. ૧૧-૧૦ના કદલવે ચભત્કાકયક પામદ શત. શાથ ફયાફય થઈ ગમ શત. શલે શયી-પયી 

ળકતા શતા. દુખાલ ઘટય શત. વજ ઓછ થમ શત. તેથી ખાખયા ખાલાની ૂટ આી શતી.   

દલાભાું આજે મગયાજ ગગૂને ફદરે લાતાકય ગગૂ આ્મ શત. 

તા. ૧૮-૧૦ના યજ નોંધાત્ર પામદ શત. તા. ૨૭-૧૦ના યજ ઘણ સધુાય શલા છતાું 

ર ફી.ી. શત ુું. લજન ૪૫ કકર શલાથી લધાયલા ભાટે ચાલ ુદલાભાું અર્શ્ગુંધા ઘનલટી...૨-૨ 

વલાયે-વાુંજે રેલા ઉભેયી શતી. તેથી તા. ૨૧-૧૧ના યજ ભાત્ર લીવ જ કદલવભાું લજન ત્રણ કકર 



 

 

લધીને ૪૮ કકર થયુું શત ુું. આજે ાલ્વીન્યયુભ કેસ્યરૂ ન શલાથી તેને ફદરે એકાુંગલીય યવની 

૨-૨ ગી આી શતી. વારુું  શલાથી ફે ભાવની દલા રઈ લતનભાું દયદી શોંચી ગમા. 

તા. ૨૬-૧-૯૫ના યજ આવ્મા ત્માયે ચશયે-ળયીય ફધુું જ ફદરાઈ ગયુું શત ુું. યગનુું શલે 

એક ણ રક્ષણ જણાત ુું ન શત ુું. ખફૂ રાબ થઈ જલા છતાું ચાલ ુદલા એક ભકશના ભાટે આી શતી. 

કાયણ કે િળમાાની ઠુંડીભાું ચાલ ુયાખલી જફૃયી શતી. 

 

 

પ્રકયણ : ૮  કુનખન એક કેવ 

 

 ળયીય, ભન અને આત્ભાના વૌંદમકન ભકશભા આયલેુદભાું ગાલાભાું આવ્મ છે. અને તેના 

ઉામ ણ ફતાલલાભાું આલેર છે. ળયીયનુું રુ કશી ળકામ તેવુું અંગ નખ ણ સુુંદય શલા 

જઈએ તેભ આયલેુદ ભાને છે. અને તે ભાટે રુ યગના પ્રકયણભાું કુ-નખ (ખયાફ થઈ ગમેરા 

નખ)ની વાયલાય ફતાલલાભાું આલી છે. આયલેુદે કુનખને ભટાડલા ભાટે શરુ ટુંકણખાયને શે્રષ્ઠ 

ઔધ ભાન્યુું છે. (અશદુ્ધ ટુંકણન પ્રમગ કયીને ચકાવલા જેવુું ખરુું .) ટુંકણખાયન શદુ્ધ વપેદ 

ાઉડય ગાુંધીને ત્માુંથી કે આયલેુદીમ ઔધસ્ટયભાુંથી રાલીને નખની અંદય બયલ. નખ ઉય 

ણ રગાડલ. િનમ્પફતેર કે કઈ ભરભભાું કે ટયફુભાું ભેલીને ણ રગાડી ળકામ. અથલા 

ટુંકણનુું ાણી કયી તેભાું નખ રાુંફ વભમ સધુી ફી ણ ળકામ. (કઈ ણ યીતે નખના વુંકકભાું 

ટુંકણક્ષાયને લધ ુયાખલ.) વાથે ચભકયગનાળ કે યક્તશદુ્ધદ્ધકય તથા થૃ્લી તત્ત્લપ્રધાન (કૅપ્લ્ળમભ 

ગ્રુનાું)ઔધ આી ળકામ. ભુંજજષ્ઠાકદ કાઢા, કકળય ગગૂ, રાક્ષાકદ ગગૂ, ગદન્તી બસ્ભ, 

પ્રલારબસ્ભ, ભતીબસ્ભ, શ્ર ૃુંગબસ્ભ લગેયે. 

 ટુંકણ પ્રમગના લખાણ આ પ્રભાણે કયલાભાું આલેરા છે : 

‘નખકકટ પ્રિલષ્ટેન ટુંકણેન ન ળામ્પમિત । 



 

 

   કુનખશે્ચતળઃ ળૈરઃ વલરરે ્રલતે િલા ।।’ 

- બાલપ્રકાળ ભધ્મભ ખુંડ. રુયગ-૮૫ 

 ‘નખની અંદય ટુંકણ બયલાથી કુનખ ન ભટે ત ાણી ઉય થ્થય તયે’ (એટરે કે આ 

પ્રમગથી ચક્કવ કયણાભ ભે છે. શ્રકભાું અિતળમગ્ક્ત અરુંકાય તે પ્રમગની ચક્કવ વપતા 

ભાટે લામો છે.) નખ અગ્સ્થધાતનુ ભ કે ઉધાત ુશલાથી કુનખની વાયલાયભાું અગ્સ્થ િલકૃિત 

દૂય કયલાન ણ િલચાય થઈ ળકે. કુનખભાું નખ કાા, ખયફચડા, લખૂા કે ટૂુંકા થઈ જામ છે. જે 

લાયનુ ુું રક્ષણ કશી ળકામ. તેથી દ તયીકે લાય ુ અને દૂષ્મ તયીકે અગ્સ્થની િલચાયણા થલી 

જઈએ. 

  

શ્રી ઘનશ્માભબાઈ છટારાર ઠક્કય ઉંભય લક ૫૪. તા. ૧૮-૮-૯૩ના યજ ખેડા જજલ્રાના 

ભાતય તાલકુાના યઢુ ગાભથી આવ્મા શતા. તેભને શાથની તભાભ આંગીના નખ ફગડી ગમા 

શતા. વાથે સકૂી ઉઘયવ અને ફશયેાળ ણ શતી. આ ત્રણેમ યગ લાયનુા શતા તેથી લાયનુ ુું ત્રક 

યેજી ભાટે આેર. 

ઔધ આ પ્રભાણે શતાું : 

૧. ચુંરમતૃ યવ...૪ ટીકડી ચવૂલા ભાટે છે. (ઉઘયવ ભટાડલા) 

૨. કકળય ગગૂ... ૨-૨ વલાયે-વાુંજે ભકૂ કયીને કે ચાલીને ાણી વાથે. 

૩. કાુંચનાય ગગૂ...૨-૨ ઉય પ્રભાણે. 

૪. જેઠીભધની રાકડી...ટુકડા કયીને ચવૂલા. (જેઠીભધન ળીય ગાુંધીને ત્માુંથી રાલી ળકામ.) 

૫. યવન તેર...કાનભાું ટીાું યાતે્ર નાખલાું. (ફશયેાળ ભાટે)  

૬. ટુંકણક્ષાય...તેન ાઉડય નખભાું બયલ.  



 

 

 તા. ૩-૯ના યજ આલેર ત્માયે કુનખન યગ વાલ ભટી ગમ શત.  

 

************************* 

 

પ્રકયણ : ૯  જાતીમ દોફકલ્મ દૂય થયુું 
 

 ગશૃસ્થ જીલનની અિનલામક આલશ્મક્તા છે જાતીમતા. તેભાું થડીકેમ ખાભી આલલાથી 

ગશૃસ્થ જીલનભાું િલકે્ષ આલી ગમા િલના નથી યશતે. યુંત ુ આવુું ભટા બાગનાું ગશૃસ્થના 

જીલનભાું પ્રામઃ ાછરી જજિંદગીભાું થલા વુંબલ છે. અિતમગ છી શીનમગના િનમભ અનવુાય તે 

થવુું સ્લાબાિલક છે. આયલેુદે લણકલેરા જાતીમ જીલનના િનમભ ભટા બાગના ગશૃસ્થ જાણતા 

નથી શતા. ભટે બાગે અનકુયણીમ કે સ્લર્ચછુંદ જીલન જીલતા શમ છે. ઘયભાું, ળાાભાું, વભાજભાું 

ક્યાુંમ વુંણૂક અને વાચુું જાતીમ  જ્ઞાન આલાભાું આલત ુું નથી. જે વાકશત્મ ફશાય ડે છે તે 

િલજ્ઞાન કે િળક્ષણરક્ષી શલાને ફદરે વ્માાયરક્ષી શલાથી ફશકેાલનારુું , અલે યસ્તે ચડાલનારુું  

અને અિતળમગ્ક્ત ણૂક શમ છે. બગ બગલલાની વિૃત્ત ભનષુ્મભાું વશજ શલાથી જીબ અને 

જનનેષ્ન્રમ ફાફતે ભનષુ્મ પ્રામઃ ફેકાબ ૂશમ છે. ફધી વિૃત્તઓભાું કાભવિૃત્ત લધ ુફતય શલાથી 

તેન અિતયેક વશજણે થલાથી વ્મગ્ક્ત જાતીમ યગ જ નશીં, આિધ, વ્માિધ અને ઉાિધને ણ 

નતયતી શમ છે. અને તેભાુંમ તે જે વ્મગ્ક્તને ળાયીકયક કે ભાનિવક કઈ ખડખાુંણ શમ ત્માયે આ 

વિૃત્તભાું લધાય થમેર ણ જલા ભે છે. એલ એક કેવ પ્રસ્તતુ છે. 

  

શ્રી ચુંરકાુંત િત્રકભરાર ટેર. તેભની ઉંભય ૪૧ લકની. તા. ૧-૩-૮૮ના યજ આલેરા. 

તેભનુું વયનામુું શત ુું એચ/૪૦૧, આનુંદનગય એાટક ભેન્ટ, નલા લાડજ, અભદાલાદ-૧૩. 



 

 

 તેભનાું રગ્ન થમાું શતાું ૧૦ લકથી. તેભાું એક ણ કદલવ છડયા િલના તેભણે 

િનત્મ વભાગભ કમો શત. ત્રણ તુ્ર અને એક તુ્રી એભ ચાય વુંતાન થમાું શતાું. જાતીમ સ્તુંબન 

ળગ્ક્ત ણ લધાયે શતી. યુંત ુશભણાું એક ભાવથી ઉતે્તજના ઘટી જલાથી રગબગ નુુંવકતા જેલી 

ગ્સ્થિત થઈ ગઈ શતી. 

દયદી ફચણથી ફારકલા અને ક્ષઘાતના દયદી તેથી રઘતુાગ્રગ્ન્થના દયદી ત શતા 

જ તેભાું આવુું થલાથી ઉભેય થમ શત. ઊંઘ ભાટે કઈ ડૉક્ટયે તેને કામ્પઝ ટીકડી રેલાન ુું કશરે. 

તેની આદતથી કદલવબય તુંરા યશતેી શતી. તેને કાયણે પ્રામઃ આ યગ ળફૃ થલાની ળક્યતા નકાયી 

ન ળકામ. ઊંઘને કાયણે દયદીનુું લજન લધીને ૭૯ કકર થઈ ગયુું શત ુું. કફજજમાતને કાયણે ાુંચ 

લકથી ઈવફગરુ રેતા શતા. ભાનિવક ફુંધાયણભાું યજગણુ લધ ુશલાથી કાભવિૃત્તનુું પ્રભાણ ણ 

લધ ુશત ુું. વાથે ભનફ ણ નફફૄું શત ુું. તે કાયણે તે વતત િલાદભાું ઘેયામેરા શતા. 

યેજી ાલા ભાટે ભધ્મભભાગીમ અને વલકને વાનકુૂ એવુું િત્રદળાભક ત્રક આ્યુું 

શત ુું. ઔધ આટરાું આેરાું – 

૧. િલિતણ્દુકલટી...૧-૧ વલાયે-વાુંજે દૂધ વાથે. 

૨. વષૃ્મમગ ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ઉયની દલા વાથે.(‘આય ુપ્રડક્્વ’ની) 

૩. કૌંચા ટીકડી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર દૂધ વાથે. 

૪. રે્ટાકડન ટીકડી...૨-૨ ઉયની દલા વાથે (‘એરાિવિન’ની) 

૫. અર્શ્ગુંધા તેર...જાતીમ અંગ ય ભાલરળ ભાટે. (વલાયે-યાતે્ર ભાલરળ લધ ુપ્રભાણભાું કયલી. 

ભાલરળનુું તેર લછૂવુું કે ધવુું નશીં. યાતબય યશલેા દેવ ુું) 

૬. ટેન્ટેક્વ પટ...૨-૨ ાણી કે દૂધ વાથે અનકુૂ વભમે. (કઈ ડૉક્ટયે એ ‘કશભારમા ડ્રગ’ની 

દલા રખી આેર. તે તેભની ાવે શતી તે યૂી કયી નાખલાનુું કશરે.) 



 

 

 તા. ૧૭-૩ના કદલવે દયદી ખળુારી વાથે વાયા વભાચાય રાવ્મા શતા. વભાગભ થઈ ળકત 

ન શત. તેને ફદરે ફે લખત વભાગભ કયી ળક્યા શતા. આજે આય ુટૉિનક...૧-૧ ભટ ચભચ 

વલાયે-વાુંજે ચાટીને ઉય ાણી ી જલાનુું સચૂવ્યુું શત ુું. (‘આય ુપ્રડક્્વ’નુું ેટન્ટ ટૉિનક) 

 તા. ૨૮-૩ના યજ અશલેાર પ્રભાણે શલે અર્શ્ગુંધા તેરની ભાલરળ કયતી લખતે ઉતે્તજના 

આલલી ળફૃ થઈ શતી ણ ભનફ નફફૄું શલાથી કામ્પઝ ટીકડીની આદત છડી ળકતા ન 

શલાથી વાયલાયનુું કયણાભ ભેલલાભાું અલયધ આલત શત. છતાું ણ દયદીના કશલેા પ્રભાણે 

૬૦ % પામદ શત. આજે ચાલ ુદલા ઉયાુંત એક્ટીપટક  ટીકડી..૨-૨(‘અનજુા‘ની) રેલા ઉભેયી શતી. 

 તા. ૨૭-૫ના ભે ભાવના ઉનાાભાું જમાયે ભટા બાગના રુુની જાતીમતા ઘટતી શમ છે 

ત્માયે શ્રી ચુંરકાન્તબાઈની જાતીમતાભાું ઊરટાન ઘણ લધાય થમ શત ! દયદીનુું ત એવુું ણ 

કશલેાન ુું શત ુું, ‘શરેા કયતાું ણ ભાયી જાતીમ ઉતે્તજના અને સ્તુંબનળગ્ક્તભાું તથા વભાગભની 

ઈર્ચછાભાું લધાય થમ છે. અર્શ્ગુંધા તેરની ભાલરળ કયલાથી લરિંગભાું, કદભાું, ષુ્ષ્ટભાું અને 

ઉતે્તજનાભાું લધાય થમ છે.’ 

 દયદીને તાની વષૃ્મતા લધે અને જલાઈ યશ ે તેલી તીવ્ર ઈર્ચછા શલાથી આ િનદો 

દલાઓ ઈર્ચછા પ્રભાણે ચાલ ુયાખલાની ભેં અનભુિત આી શતી. 

*********************** 

પ્રકયણ : ૧૦  ભેનઝ લખતની ફધી મવુીફત ભટી 
 

રકબાયતીના સ્નાતક ભટે બાગે આયલેુદના ચાશક શમ છે. તેઓ જમાું શમ ત્માું ળશયેભાું 

કે ગાભડાુંભાું, વવામટીભાું કે વુંસ્થાઓભાું આયલેુદન પ્રચાય કયતા યશ ે છે. તાના કયલાયભાું 

આયલેુદીમ સ્લસ્થવતૃ્ત, વદવતૃ્ત અને વાયલાયન આગ્રશ યાખે જ. તેને કાયણે તેભની તુંદુયસ્તી ણ 

વાયી યશ ે છે. યગ થામ ત સ્લાલરુંફી, વોંઘી, િનદો વાયલાયથી તેભન વભમ, ળગ્ક્ત અને 

વુંિત્તન ફચાલ કયે છે. 



 

 

  

શ્રી કદરીિવિંશ ગકશર રકબાયતીના સ્નાતક છે. બાલનગય જજલ્રાના લલ્રબીયુ 

તાલકુાના યતનયુ (ગામકલાડી)ભાું તેઓ િળક્ષક શતા. તેભની ત્ની ચુંરકુુંલયફા ૪૭ લકની લમે 

તા. ૫-૧-૮૯ના યજ આલેરા. તેભને ભેનઝન વભમ શલાથી ભાિવક લધ ુઆલત ુું શત ુું. ેટભાું 

દુખાલ થત શત ને અરુલચ ણ શતી. યક્તસ્ત્રાલ લધ ુથલાથી બ્રડપે્રળય ઘટીને ૯૦/૭૦ થયુું શત ુું. 

િત્ત અને લાયનુા વુંિભિશ્રત રક્ષણ શલા છતાું યક્તસ્ત્રાલ અટકાલલ તયુત જફૃયી શલાથી 

િત્તનાળક ત્રક આ્યુું શત ુું. ઔધ આમાું શતાું તે આ પ્રભાણેઃ 

૧. સ્ટી્રન ટીકડી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર દૂધ વાથે (કશભારમ ડ્રગ’ની ેટન્ટ) 

૨. આમાાન ટીકડી...૨-૨ દૂધ અથલા જ વાથે. (‘એરાિવિન’કુંનીની ેટન્ટ) 

૩. ધાત્રી યવામન ટીકડી...વલાયે-વાુંજે ાણી વાથે. 

૪. અત્માતકલ કેસ્યરૂ...૨-૨ ફયે-યાતે્ર. (તેભાું નાગકેવય, રધય, ચુંરકરા યવ, આભાું 

લગેયેનાું ચણૂક શતા.) 

૫. ળતાલયીના કણ...૧-૧ ભટી ચભચી ગળ્મા દૂધભાું ગયભ કયીને ઠયે ત્માયે ચભચી ઘી 

ભેલીને. (‘આય ુપ્રડક્્વ’નુું ેટન્ટ) 

ખયાક ભધયુ, તયૂ, કડલ, ઠુંડ, ળીતલીમક અને ભધયુ િલાકલા રેલાન શત. ઘઉં, 

વાયી જાતના ચખા (શરકી જાતના ચખાન િલાક અમ્પર શલાથી તે ન રેલા). ભગ, ભસયૂ, દૂધ, 

ઘી, તાજુ ું ભાખણ, કયેર, ખાુંડ, વાકય, કાી સકૂી રાક્ષ, ખજૂય, આભાું, દાડભ, કેાું, ચીકુ, 

ૈયુું, વીતાપ, િળિંગડા, આભાન મયુબ્ફ, ગરુકુંદ, ઉદુમ્પફયાલરેશ, રીરાું નાલમેય, 

આઈસ્િીભ, ળેયડી, ભીઠાઈ, ભીઠાું વયફત, ચુંદનન મયુબ્ફ, દૂધી, તકૂયમાું, કફૄું, યલ, 

ળકયીમાું, ફટાટા, કુણાું કાયેરાું, ટીંડયાું, તાુંદજ લગેયે ફાપેરાું ળાકબાજી લગેયે રઈ ળકામ. ઠુંડા 

ભવારાભાું ધાણા, કથભીય, રિલિંગ, િવિંઘલ લગેયે લાયલાું.  



 

 

તીખુું, ખાટુું, ખારુું , ક્ષાયલાફૄું, આથાલાફૄું, તેલુું વાલ ફુંધ કયવુું. 

તા. ૨૦-૧૨ના યજ ૧૫ કદલવે આલેર ત્માયે શ્રી કદલરિવિંશ ેજણાલેર કે આઠ જ કદલવભાું 

એટરે કે તા. ૧૪ના યજ ચુંરકુુંલયને ઘણા કદલવથી ચારત ુું બ્બ્રકડિંગ અને ેટન દુખાલ વાલ ભટી 

દમેર છે. શજુ પ્રદય અને ગેવ ચાલ ુછે. 

તા. ૨૦-૧૨ના કદલવે પ્રદય ભાટે લકુર ટીકડી...૨-૨ (‘કશભારમા ડ્રગ’ની) રેલા ભાટે ઉભેયી 

શતી. 

તા. ૧૨-૧-૯૦ના યજ ફધી ફાફતભાું ૯૦ ટકા પામદ થઈ ગમ શત. રશીલા, પ્રદય 

ફધુું ભટી ગયુું શત ુું. ગેવ અને કફજજમાતને કાયણે ેટભાું થડ દુખાલ ચાલ ુ શત. ઊંઘ ઓછી 

આલતી શતી તેથી છેલ્રી ગલા આ પ્રભાણે દીધી શતીઃ 

૧. અબમાવનની ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે (‘ઝુંડુ પાભકવી‘ની ેટન્ટ) 

૨. િાહ્મી લટી...૨ યાતે્ર ગુંઠડા નાખેર ગળ્મા દૂધ વાથે. 

૩. ગદન્તી બસ્ભ...૧ ગ્રાભ 

 ળુંખબસ્ભ...૧ ગ્રાભ વલાયે-વાુંજે. 

***************************** 

પ્રકયણ : ૧૧  ાર્શ્કશૂભાું વારુું કયણાભ 
 

 ‘શૂ’ ળબ્દ લેદના, ીડા, દુખાલ, ેઈન લગેયે ભાટે લયામ છે. આખા ળયીયભાું કે 

ળયીયનાું એક કે એકથી લધ ુઅંગભાું જાતજાતનાું શૂ નીકતાું શમ છે. તેભાનાું કેટરાક શૂ 

ક્યાયેક ઈભર્જન્વી સ્લફૃ ણ રેતાું શમ છે. ભાયી ‘શૂ’ નાભની ચડીભાું તેન ુું િલગતે લણકન 

કયલાભાું આલેર છે. જે વો લચકકત્વક તથા ગશૃસ્થે લવાલલા જેલી છે. તેભાું તે તે શૂનાું કાયણ, 



 

 

રક્ષણ, ઉામફૃે ઔધ, કિમાઓ તથા થ્મારનની યૂી િલગત આલાભાું આલી છે. ભાય 

રાુંફ અનબુલ છે કે આયલેુદીમ વાયલાયથી ભટા બાગના શૂ મૂભાુંથી ભટે છે ને વયલાે 

લશરેા ભટે છે. 

 શૂ લચકકત્વાભાું આયલેુદીમ કે્ષતે્ર વોથી લધ ુમ ૂુંઝલણ છે વાચાું અને યૂતાું ઔધની. એક 

ત આયલેુદભાું અવયકાયક ીડા ળાભક ઔધ ઓછાું છે અને છે તે યૂતાું કે વાચાું ફજાયભાું 

ભતાું નથી. લૈદ્ય તે તાને ઘેય શલે ઔધ ફનાલતાું ન શલાથી િલર્શ્ાસ,ુ અવયકાયક 

શલાભાું ળુંકા જામ છે. બેવે, ફેદયકાયી, લાલણજમવિૃત્ત તેભાું અલયધફૃ ફને છે. 

 આયલેુદે અકપણને ઉત્તભ શૂસ્તુંબક લેદનાળાભક કહ્ુું છે. યુંત ુતેના ય પ્રિતફુંધ શલાથી 

લૈદ્યને કે પાભકવીઓને તે ભી ળકત ુું નથી. તેભાુંથી ફનાલેરાું ઔધ ણ પ્રિતફુંિધત યીતે ડયીને 

લાયલાું ડે તેભ છે. જમાયે એરેથીભાું ઈન્ટયનેળનર કક્ષાએ ષુ્ક પ્રભાણભાું ષુ્ક જાતનાું 

ખલુ્રું ખલુ્રાું ીડા ળાભક (ેઈન િવરીપ) ઔધ ટીકડી કે ઈંજેકળન ફૃે લયામ છે. આયલેુદ 

પ્રત્મેન ુું આ ખલુ્લુું ઓયભાયુું લતકન વાભે વુંગકઠત ફનીને રડત આલા જેવુું છે. આયલેુદભાું 

ઈભર્જન્વી વાયલાયનાું કયણાભ ભેલલા શળે ત આજે કે કારે તે કમાક િલના ૂટક નથી. 

વયકાયશ્રી આયલેુદ પ્રત્મે ઓયભાયુું લતકન છે. તેને ડકાયવુું  લેદનાત્ભક યવ, િનિદમ યવ જેલા 

અપીણલાા યગ યૂતા અને વાચા ભલા જ જઈએ. 

 આ ઉયાુંત આંતય ફાહ્ય ઉમગભાું રેલાતાું શૂનાળક ઔધ...ભશામગયાજ ગગૂ, 

બશૃદલાત લચિંતાભલણ યવ, શ્ર ૃુંગબસ્ભ, મગૃશ્ર‘ૃગબસ્ભ, ષુ્કમૂ ચણૂક, મષ્ષ્ટભધ ૂધતૃ, અજભદાકદ 

ચણૂક, કશિંગાઽટક ચણૂક, રલણબાસ્કય ચણૂક, ભશાળુંખલટી, ુંચગરુ તેર લગેયે ણ લૈદ્ય અને 

પાભકવીઓએ કાજીલૂકક વાલ વાચાું તૈમાય કયલાું જઈએ.  

 આયલેુદભાું ેટભાું થતા શૂ...લાતજ શૂ, િત્તજ શૂ, કયણાભ શૂ, અજાદશૂ લગેયે 

ભાટે ‘શૂ’ ળબ્દ પ્રમજમ છે. યુંત ુશૂન અથક દુખાલ, ીડા, લેદના ફૃે રઈએ ત...આભલાત 

શૂ, વુંિધલાત શૂ, વુંિધશૂ, િળયઃશૂ, કકટશૂ, જાનશુૂ, ગલુ્પશૂ, અલબઘાત શૂ, કણકશૂ, 



 

 

દુંષ્ટ્રાશૂ, હ્રદમશૂ, ઉદયશૂ, ઉયઃશૂ, િલદ્દિધશૂ (ઓેષ્ન્ડવાઈકટવ શૂ), અયભયી શૂ, ફગ્સ્ત 

શૂ, િળશ્નશૂ, ગદુશૂ, મિનશૂ, વકૃ્કશૂ લગેયેને ણ ગણાલી ળકામ. 

 ાર્શ્શૂ (ડખાન દુખાલ)ને ્લયુવી ભાનલાભાું આલે છે ત્માયે તેભાું ્લયુા નાભના 

પેપવાના ડભાું ાણી બયામ છે. તેથી કપલાત જ ાર્શ્કશૂ થામ છે. યુંત ુ કેલ વ્માનલાય ુ

લધલાથી કે કલાથી, અલબઘાતથી કે ભાય ડલાથી ણ લાત જ ાર્શ્કશૂ થત ુું શમ છે. તેલ 

એક કેવ... 

શ્રીભતી ચુંરપ્રબાફશને ી.ટેર., ૧૫-ણૂાકનુંદ વવામટી, લટલા યડ, ભલણનગય, 

અભદાલાદથી આલેર. તેભની ઉંભય શતી ૨૯ લક. તે કદલવે તાયીખ શતી ૮-૩-૭૬. તેભને 

ડખાભાું વતત દુખાલ થત શત. તેન ુું એક કાયણ તેભનુું ળયીય કુફડુું (કુબ્જત્લલાફૄું) શત ુું. તે ણ 

શઈ ળકે. લાુંવાભાું બાય રાગત શત, વતત ફેચેની યશતેી શતી. ળયીય ત્મા કયત ુું શત ુું. ભોં કડવુું 

યશતે ુું શત ુું. કફજજમાત શતી. ભખૂ રાગતી ન શતી. સ્નાન કમાક છી જ સ્ફૂિતિન અનબુલ થત શત. 

તેભણે આણુંદની શૉગ્સ્ટરભાું દાખર થઈ વાયલાય રીધી શતી. ળેક રેલાથી વારુું  યશતે ુું શત ુું તેથી 

આભલાતની ળુંકા કયી ળકામ તેવુું શત ુું. 

 દયદીને કયુું થ્માથ્મત્રક આેલુું તે કેવભાું નોંધ્યુું નથી. ત્માયે ભેં થ્માથ્મ 

ત્રક ઘણુું કયીને તૈમાય કમાક ન શતા. 

નોંધઃ આયલેુદ અનવુાય યગ ભટાડલા ભાટે યેજીનુું ારન કયવુું તે અિનલામક છે. ‘જ થ્મ 

ાલાભાું ન આલે ત વેંકડ ઔધ નકાભાું છે’ તેભ આયલેુદભાું કશરે શલાથી હુું દયેક દયદીને 

પયજજમાત થ્મ કડક યીતે ાલાની વરાશ આુું ુું. તે અનવુાય ભેં લાયનુ ુું, િત્તનુું, કપનુું, લાય-ુ

િત્તનુું, િત્ત-કપનુું, િત્રદનુું, અિતવાય, આભલાત, કફજજમાત, કાનના યગ, ચભકયગ, જલય, 

થયી, પ્રુંવલન પ્રમગ, ભુંદાગ્ગ્ન, ભેદવદૃ્ધદ્ધ, શિુદનુું થ્માથ્મત્રક છાીને તૈમાય કયાલેર છે. 

ઔધ આતાું શરેા થ્મારન િલે ફયાફય દયદી તથા તેભના સ્લજનને વભજાલલાભાું 

આલે છે. થ્મારનભાું િળિથર દયદીને પયીપયીને વભજાલલાભાું આલે છે. અને ન ભાને તે 

થ્મારન કયલાું ન ઈર્ચછે ત તેની વાયલાય ણ ફુંધ કયી દેલાભાું આલે છે. 



 

 

ચુંરપ્રબાફશનેને દલા આ પ્રભાણે આી શતી. 

૧. ુંચગણુ તેર...કદલવભાું ફે-ત્રણ લખત ભાલરળ કયી ઉય ળેક કયલ. 

૨. ભશાયાસ્નાકદ કાઢા...૧-૧ ભટ ચભચ વલાયે-વાુંજે ાણી વાથે આલાું. 

૩. કનકાવલ...૧-૧ ચભચ ઉયની દલા વાથે. 

૪. િળલાક્ષાય ાચન ચણૂક...૪ ગ્રાભ યજ યાતે્ર ાણી વાથે. 

૫. અજભદાકદ ચણૂક...૩ ગ્રાભ 

 અગ્ગ્ન યવ...૧ ગ્રાભ 

 શ્ર ૃુંગ બસ્ભ...૧ ગ્રાભ 

 ષુ્કયમૂ ચણૂક...૧ ગ્રાભ વલાયે-વાુંજે ગયભ ાણી વાથે. 

 તા. ૧૪-૩ના યજ આવ્મા ત્માયે વારુું  શત ુું. ળેક કયલાથી ઘણી યાશત થતી શતી. શલે ઉધયવ 

અને નફાઈ ચાલ ુશતા. 

 આજે ચાલ ુદલાભાું કનકાવલને ફદરે દળમરૂાકયષ્ટ આ્મ શત. વલાયે-વાુંજે ૨-૨ ગી 

મગયાજ ગગૂ ઉભેમો શત. (ભશામગયાજ ગગૂ લધ ુ કશતાલશ ભાનલાભાું આલે છે ણ ભાયા 

કાઉન્ટયભાું તે નશત. 

 તા. ૨૩-૩ના યજ ડખાના દુખાલાભાું ઘણુું જ વારુું શત ુું. કેલ ઉધયવ શતી તેથી મષ્ષ્ટભધ ુ

લટી-૪ ચવૂલા આી શતી. ભાલરળ કયલા ભાટે રુભાલરન્ટ ટયફૂ આી શતી. 

 તા. ૨૮-૩-૭૬ના યજ છેલ્રી દલા રેલા આલેર ત્માયે ફધી જ ફાફતે ણૂક આયાભ શત. 

તેથી આઠ જ કદલવની દલા આી શતી. 

********************** 



 

 

પ્રકયણ : ૧૨  ફે ભકશનાભાું ફુંને યગ દૂય થમા 
 

 આભલાતભાું ‘આભ’ અને ‘લાત’ ફુંનેની વદૃ્ધદ્ધ અને િલકૃિત જલા ભે છે. ખાવ કયીને ભટા 

વાુંધા...કેડ, ઢીંચણ, ગયદન, કાુંડુ, એડી લગેયે કડામ છે. વાથે તાલ, ળયદી, અરુલચ, આખા 

ળયીયભાું દુખાલ, વજા, આવ, ળયીયભાું બાય રાગલ, અજીણક ખારી ચડલી, સ્તબ્ધતા આલલી 

લગેયે ખાવ જલા ભે છે. ભેદસ્લી, ભડા ઊઠનાયા, કદલવે ઊંઘનાયા, આસ,ુ િલરાવી રકને 

આભલાત થલાની લધ ુળક્યતા છે. આલા રકને ખાટુું ખાલા-ીલાની ણ આદત શમ છે. વાુંધા 

ય વજા આવ્મા છી સ્ટીયઈડ કે અન્મ ગયભ દલા રેલાથી લાય,ુ કપ અને આભભાું િત્ત 

બલાથી િત્રદપ્રક થમા છી આભલાતની ગયભ-ઠુંડી વાયલાય અલી ડતી શલાથી 

વાયલાય ગઠલલી ણ ઘણી મશુ્કેર ફને છે. આભલાતના દયદી તાને વુંિધલાત છે તેભ ભાનીને 

તેર ભાલરળ કયે, લધ ુઆયાભ કયે, ગયભ ાણીથી સ્નાન કયતી લખતે ધાય કયે ને ખાટુું ખાલાન ુું 

ચાલુું યાખે ત યગ યજ યજ લધીને અવાધ્મ થલા ફની જામ છે. નેવ ુું ટકા ડૉક્ટય..લૈદ્ય 

આભલાતને વુંિધલાત ભાની િલયીત વાયલાય કયતા શમ છે. કાયણ કે વુંિધલાત અને આભલાત 

ભતા યગ શલા છતાું ફુંને વાયલાય વાલ િલયીત છે. વુંિધલાતભાું કદલવની ઊંઘ કશતાલશ છે. 

ખટાળ ભાપક આલે છે. ભાલરળથી યાશત થામ છે. તે ત્રણેમ ફાફત આભલાતભાું ઊરટાન લધાય 

કયે છે. ખટી વાયલાયને કાયણે ભટા બાગના આભલાતના કેવ અવાધ્મ ફને છે. ઓયેળનના કેવ 

ફને છે કે સ્ટીયઈડ જેલી ખતયનાક દલાના બગ ફની વયલાયે દુખી થામ છે. 

 ચુંકરકાફશને વનતકુભાય ભુંકડીએ ભાયી વાયલાય ળફૃ કયી શતી. તાયીખ ૧૫-૧૦-૯૪ના 

યજ. ઉંભય શતી ૫૮ લકની, યશલેાન ુું સ્થ છે ૧૭૮-આઝાદ વવામટી, લરટેકિનક વાભે, 

આંફાલાડી, અભદાલાદ-૧૫. તેભને ૩૦ લકથી કેડન દુખાલ (કકટશૂ-િત્રકશૂ) શત. આ દુખાલ 

તેભને ડી જલાથી ળફૃ થમ શત. ઢીંચણ બાયે રાગતા શતા. ઊઠલાભાું તકરીપ ડતી શતી તેથી 

અંદય વજા શલાન વુંબલ ખય. ચક્ક્ર આલતા શતા. ઊંઘ ઓછી આલતી શતી. ખારી ચડી જતી 

શતી. ળયદી અલાયનલાય થમા કયતી શતી. યેજી ભાટે આભલાત ત્રક આ્યુું શત ુું. તે અનવુાય 



 

 

ખટાળ લફરકુર ફુંધ કયલાની શતી. સમૂકની શાજયીભાું ઊંઘલાનુું ન શત ુું. ક્યાુંમ ભાલરળ કયલાની ન 

શતી. 

દલા આેર આટરીઃ 

૧. િત્રપા ગગૂ...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ાણી વાથે ભકૂ કયીને. 

૨. મગયાજ ગગૂ...૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે, ભકૂ કયીને. 

૩. અજભદાકદ ટીકડી...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ાણી વાથે. 

૪. િત્રભલુન કીિતિયવ...૧-૧ ભધભાું કે તરુવીના યવભાું વલાયે-વાુંજે. 

૫. િવરેકડન કે...૨ યાતે્ર ઊંઘ ભાટે. (‘અનનુી’ની) 

૬. ાલ્વી ન્યયુનકે...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર (‘પામદ પાભાક.’ની) 

૭. ભશાયાસ્નાકદ કાઢા...૧-૧ ભટ ચભચ વભાન ાણી ભેલીને. 

 તા. ૨૪-૧૦-૯૪ના યજ ગભાું દુખાલ થત શત. છતાું અગાઉ કયતાું પામદ શત. આજે 

તાલ ન શલાથી િત્રભલુનકીિતિયવ ફુંધ કયી વાુંધાના દુખાલા-વજા ય રે કયલા રેગટુી આી 

શતી. તેને ીવી ગયભ કયી કદલવે જાડ રે કયલાન શત. યાતે્ર રે ધઈ નાખલાન શત. ઊંઘ 

ભાટે િવરેકડન કે આેર તેની શલે જફૃય ન શલાથી આભલાત ભાટે એકટીફ્રેક્વ ટીકડી...૨-૨ 

વલાયે-વાુંજે ાણી વાથે રેલા આી શતી. 

 તા. ૩૧-૧૦ના યજ ૫૦% પામદ શત. તા. ૧૫-૧૦ના કદલવે ણ લધ ુપામદ શત યુંત ુ

કાનભાું ધાક ડી ગઈ શતી. 

 આભલાત અને કાનની ધાકની દલા આ પ્રભાણે મજી શતીઃ 

૧. ાલ્વી ન્યયુન કે... 

૨. રેગટુી... 



 

 

૩. અજભદાકદ ટીકડી... 

૪. દળમરૂ કાઢા... 

૫. નુનકલાકદ ઘનલટી... 

૬. એલ્યયેુકટક ટીકડી... 

 તા. ૨૧-૧૧ના કદલવે પામદાભાું વાય એલ લધાય થમ શત. 

 તા. ૭-૧૨-૯૪ના યજ આભલાતનાું રક્ષણફૃે કટીશૂ, જાનશુૂ લગેયે ફધુું જ ભટી ગયુું 

શત ુું. િળમાાભાું ખયેખય ત આ યગ લધી જલ જઈએ તે ભટી ગમ શત. યુંત ુઠુંડીને કાયણ 

કાનભાું ડેરી ધાકે જય કડ્ુું શત ુું. જાણે ફશયેાળ આલી ગઈ શમ તેવુું રાગત ુું શત ુું. તેથી તેને 

ધ્માનભાું યાખીને ઔધ આ પ્રભાણે મજમાું શતાઃ 

૧. યવન તેર...વાુંજે-યાતે્ર કાનભાું ૪-૪ ટીાું નાખલાું અથલા કાન બયી દેલ. (કણકયૂણ કયવુું) 

૨. દળમરૂ કાઢા 

૩. િત્રપરા ગગૂ 

૪. અજભદાકદ ટીકડી 

૫. વાકયલાકદ લટી...૧-૧ ભધભાું 

 તા. ૧૬-૧૨ના યજ થડા પેયપાય વાથે દલા આ પ્રભાણે આી શતી. 

૧. દળમરૂ કાઢા 

૨. િત્રપરા ગગૂ 

૩. લાતાકય ગગૂ 

૪. અજભદાકદ ચણૂક 



 

 

૫. એક્ટી ફ્રેક્વ ટીકડી 

 તા. ૨૩-૧૨-૯૪ના યજ ફયાફય ફે ભકશને ભટાડલા મશુ્કેર તેલા અને િળમાાભાું લધનાયા 

ફુંને યગ આભલાત અને ફશયેાળ (ધાક) વાલ ભટી ગમા શતાું, છતાું ૧૫ કદલવ સધુી દલા ચાલ ુ

યખાલી શતી. 

************************** 

પ્રકયણ  – ૧૩   ભોં યના ખીર ભટે છે...વયતાથી 
 

ફચણના અને વદૃ્ધાલસ્થાના ખાવ યગ શમ છે. ભોં ય ખીર થલા, રુુને દાઢી-મછૂના 

લા ન ઊગલા કે ઓછા ઊગલા, જાતીમ િલકાવની ખાભી, સ્લ્નદ, લધ ુશસ્તદ, શિુસ્રાલ, 

નુુંવક્તા, અિતકામકુતા, કાભિલકૃિત, લુંધ્મત્લ, આતકલદ, અલ્ સ્તનિલકાવ, ગબાકળમ િલકૃિત 

લગેયે ખાવ કયીને જાતીમતાને સ્ળકતા અને આંતયસ્રાલી ગ્રુંિથઓ (શભોન્વ)ને સ્ળકતા ખાવ યગ 

મોલનભાું સ્ત્રી-રુુભાું જલા ભે છે. તેભાું તરુણ-તરુણીઓભાું ભોં ય ખીર થલાન યગ લધ ુ

વ્માક છે. લધ ુમ ૂુંઝલનાય ણ છે. આ યગ મોલનાલસ્થા વુંફુંિધત શલાથી આયલેુદે તેન ુું નાભ જ 

‘મોલનિકડકા’ અથલા ‘તારુણ્મિકડકા’ લગેયે આેર છે. તેને કાયણે ભોંન ુું વૌંદમક દૂિત થત ુું 

શલાથી તેન ુું એક નાભ ‘મખુદૂિકા’ ણ છે. 

  

લૈદ્ય-ડૉક્ટય તે જ યગ િલે જાણતા શમ, તે દયદીની વાયલાય કયી ળકે તેભ શમ છતાું 

ક્યાયેક ફીજા ાવે કયપય કયતા શમ છે. તેનાું આટરાું કાયણ શઈ ળકે : 

- તાના જ કયલાયન કેવ શમ ત તેભાું યેજી ાલલાભાું કે કિમા કયાલલાભાું કડક થઈ 

ળકામ તેભ ન શમ. તેથી ‘ાયકી ભા કાન લીંધે’ના ન્મામે ફીજાને વોંતા શમ છે. 



 

 

- દયદીને તાના સુકયલચત કે વગા શલાથી તેના જાત-અનબુલ ઉય િલર્શ્ાવ નથી તેવુું રાગે 

ત્માયે. ‘અિતકયચમાતૌ અલજ્ઞા’ના સતૂ્ર અનવુાય તે તે કેવ સ્લીકાયલા કયતા અકયલચત 

વ્મગ્ક્ત ાવે ભકરતા શમ છે. 

- વગાું-વુંફુંધી, ડળી, કયલચત કે વન્ભાનનીમ વ્મગ્ક્તન કન્વલ્ટીંગ કે દલાન ચાર્જ રઈ ળકે 

તેભ ન શમ ત્માયે રાુંફા વભમના ખચકથી ફચલા ણ કયપય કયલા ડે છે.  

- કેટરીક લાય દયદીને અમકુ જ લૈદ્ય-ડૉક્ટયની વાયલાય રેલાની તીવ્ર ઇર્ચછા શમ છે તેને ભાન 

આીને, ચીઠ્ઠી રખી આીને, પન કયીને, બરાભણ કયીને કેવ વોંલાભાું કશત ભાને છે.  

–  કેટરીક લાય િનષ્ણાત વ્મગ્ક્તના જાત-અનબુલન રાબ રેલા કે તેને વાથ આલા ભાટે કેવ 

કયપય કયલાનુું મગ્મ ભાને છે. 

ઉયક્તભાુંના કઈ કાયણે ચભકયગ અને ખાવ ત િર્શ્ત્રયગ (વપેદદાગ)િનષ્ણાત લૈદ્ય શ્રી કકયીટ 

ુંડયાએ એક કેવ ભાયી ાવે ભકલ્મ શત. 

દયદીનુું નાભ લચયાગ ભશને્રબાઈ ળાશ. યશ.ે ફુંગરા નુંફય-૩, લારકેર્શ્ય વવામટી, 

અભદાલાદ-૧૫. ઉંભય શતી ૧૯ લક. અભ્માવ કયે તે તાયીખ શતી ૨૫-૯-૮૭. તેને ત્રણ લકથી ભોં 

ય ષુ્ક ખીર થમા શતા. તે ાકલાથી રુ નીકત ુું શત ુું. યિુનલિવિટીભાું પ્રથભ આલેર આ 

િલદ્યાથી તાના આ યગને કાયણે ખફૂ લચિંિતત શત. યેજી ભાટે ચભકયગ ત્રક આી તેના 

િનમભનુું કડક ારન કયલા ફૃફફૃ ખફૂ વભજ આી શતી. વકાયણ વભજાલલા ણ પ્રમત્ન કમો 

શત.  

- કદલવની ઊંઘ કપ, િત્તલાત અને યક્તને કાલનાય શલાથી વલાયે સમૂોદમ શરેાું લશરેા 

ઊઠી જલાની અને ફયે કદી ન ઊંઘલાની વરાશ આી શતી. 

- ગળ્મ, ખાટ, ખાય યવ કપકય શલાથી અને ખાટ-ખાય યવ યક્તને દૂિત કયનાય શલાથી 

તેન ત્માગ કયલાન શત. ગણભાું ગ-ખાુંડ, દૂધ, ઘી, ભાખણ, ભીઠાઈ, પ, ભાલ, 

અડદ લગેયે ફુંધ કયલાનાું શતાું. ખટાળભાું દશીં, છાળ,, િળખુંડ, ટભેટાું, રીરી રાક્ષ, રીંબ,ુ 



 

 

ખાટાું પ, ખાટાું ીણાું, ખાટી ચટણી, આથાલાી લાનગી તથા અમ્પર િલાકલાી કાકડી, 

બીંડ રેલાનાું ન શતાું. ભીઠુું વાલ ફુંધ કયલાનુું શત ુું. તેર અને ફજારુ ખયાક ણ ફુંધ 

કયલાન શત. 

- ખયાકભાું ઘઉં, ચખા, ભગ, ચણા, તલેુય, દૂધી, તકૂયમાું, ધાણા, જીરુ, કથભીય, િવિંધલ, કુભા 

મૂા લગેયેન બજનભાું ૂટથી ઉમગ કયલાન શત. 

ઔધ આ પ્રભાણે શતાું : 

૧. ખકદયાકયષ્ટ...૧-૧ ભટ ચભચ જમ્પમાફાદ ફુંને લખત વયખુું ાણી ભેલીને. 

૨. કકળ ગગૂ...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 

૩. ભુંજજષ્ઠાકદ ઘનલટી...ઉયની દલા વાથે. 

૪. સ્લાકદષ્ટ િલયેચન ચણૂક...૩ ગ્રાભ યાતે્ર ાણી વાથે... 

૫. મખુ રે, ભોં ય કદલવે જાડ રે રગાડલ. ફે-ત્રણ કરાકે ધઈ નાખલ. (તેભાું રધય, 

ધાણા, લજનુું ચણૂક વભબાગે ભેલેર શત ુું. (“રધ્રધાન્મલચારે તારુણ્મ િકડકા ।”) 

તા. ૩-૧૦ના યજ ખીરભાું ાક થઈને રુ લધ ુઆલત ુું શત ુું. (દયદીએ જ સ્ટીયઈડન 

આંતયફાહ્ય ઉમગ કમો શમ ત આયલેુદીમ વાયલાયથી દફામેર તેન યગ ઊરટાન ફશાય 

આલે છે ને ળધન થામ છે. તેથી દયદી તથા કયચાયક ગબયાઈ જામ છે. ણ આ ફાફતે 

શરેાથી થડ િનદે કયી દીધ શમ ત ગબયાભણનુું કાયણ યશતે ુું નથી.) 

તા. ૯-૧૦ના યજ ખીરભાું વાય એલ પામદ થમ શત. ણ કફજજમાત લધ ુ યશતેી 

શલાથી સ્લાકદષ્ટ િલયેચન ચણૂક...૫ ગ્રાભ આલાનુું ળફૃ કયુાં શત ુું. થ્માકદ ઘનલટી..૨-૨ રેલા 

ઉભેયી શતી. 

(નોંધ : ચભકયગ, યક્તદ, ખીર લગેયેભાું દફૃે કપ અને િત્ત શલાથી તથા દુષ્મ ફૃે ત્લચા 

તથા યક્ત લગેયે શલાથી તેભાું કફજજમાત યશતેી શમ ત િલયેચન આવુું ખફૂ ઉમગી ગણામ 



 

 

છે. ખાયાળ, ખટાળ, ગણ ન શમ તેવુું કઈ િલયેચન ઔધ વુંદ કયવુું જઈએ. શયડે, િત્રપા, 

આભાું, સ્લાકદષ્ટ િલયેચન ચણૂક, ગયભા, નવતય, સ્લમતૂ્ર, ગમતૂ્ર તેભાું લધ ુકાભમાફ ફને.) 

 તા. ૩૧-૧૦ના યજ વારુું  શલા છતાું યગ ભટાડલાભાું ઝડ આલે તે ભાટે રે ાણીને 

ફદરે સ્લમતૂ્રભાું રગાડલાનુું કશરે. જેનાથી લધ ુવારુું  કયણાભ પ્રા્ત થયુું શત ુું. તા. ૨૩-૧૧ના 

યજ નોંધાત્ર સધુાય થમ શત. તે કદલવે કાઉન્ટયભાું ભુંજજષ્ઠાકદ ઘનલટી ન શલાથી ખકદયવાય 

ઘનલટી આી શતી. 

 તા. ૨૧-૧૨-૮૭ના યજ ત્રણેક ભકશને ચીયાગને વતાલત મોલન ીકડકાન યગ વાલ ભટી 

ગમ શત. છતાું િળમા કપની ઋત ુશલાથી અને ખીર કપ વુંફુંિધત યગ શલાથી ુંદયેક કદલવ 

દલાને ચાલ ુયખાલી શતી. 

************************ 

 

પ્રકયણ  – ૧૪   આંખના એક અવાધ્મ યગની વાયલાય 

  

શ્રી લચિંતન ઋિકેળ લવાલડા નાભના િલદ્યાથી, ઉંભય ૧૯ લક, યશ.ે ૭૩-સ્લગ્સ્તક વવામટી, 

નલયુંગયુા, અભદાલાદ-૯ભાું. તે લખતન પન નુંફય ૬૪૪૨૦૮૬. ઋિકેળબાઈ તેભને રઈને 

તા.૧૯-૭-૯૩ના યજ આલેરા. લચિંતનની આંખ જન્ભથી જ ખફૂ નફી શતી. તેના દૃષ્ષ્ટદોફકલ્મભાું 

શલે ખફૂ લધાય થમ શત. લગકભાું ફડક યનુું રખાણ લાુંચી ળકાત ુું ન શત ુું. ચારતી લખતે વાભેન ુું 

દૃષ્મ જલાભાું ણ તકરીપ શતી. જન્ભથી આંખના ડદાન આ યગ અવાધ્મ શત. તેભણે આંખના 

િનષ્ણાત ડૉક્ટયભાુંથી ડૉ.ભોલરક ળાશ, ડૉ. મદુૃરા ાયેખ અને ડૉ. અબમ લવાલડા લગેયેની 

વાયલાય રીધેરી. તે ફધાએ આ યગ અવાધ્મ કશરે. વાયલાય રાુંફી કયલા છતાું કળ પામદ 

જણામ ન શત. 



 

 

‘ગજુયાત વભાચાય’ના ભાયા રેખ લાુંચીને તે ભલા આલેરા. તાવીને, કયટક  જઈને ભેં 

કશલે ુું, ‘આ યગ વાધ્મ ન શલા છતાું તેભાું ળક્ય તેટર સધુાય થામ તેલા યૂા પ્રમત્ન કયીળ. 

આયલેુદની દલાઓ ચષુ્મ અને િનદો શલાથી નકુવાન ત કશુું જ થલાનુું નથી. રાબ જ થલાન 

છે. રાુંફી સવુ્મલગ્સ્થત વાયલાય રેલી ડળે.’ યેજી ાલા ભાટે િત્રદળાભક થ્માથ્મ ત્રક 

ભેં આ્યુું શત ુું. છતાું તે ઉયાુંત ચષુ્મ–નેત્ર્મ ગણુલાા આશાય-િલશાય ય લધ ુધ્માન આલાનુું 

શત ુું. ગામનુું તાજુ ું દૂધ, ગામનુું તાજુ ું ભાખણ, ગામનુું ઘી, તાજી છાળ, ચખ્ખુું ભધ, ઘઉં, ચખા, 

ભગ, તાુંદજાની બાજી, કુભા મૂા, કેાું, કાી સકૂી રાક્ષ, આભાું, આભાુંન મયુબ્ફ, 

ગરુકુંદ, જીલન્તી (દડી-ખયખડી), કથભયી લગેયે ળક્ય શમ ત લધ ુખાલાનુું કહ્ુું શત ુું. ઉજાગયા 

કયલા નશીં, ભડા ઊઠવુું નશીં, કદલવે સવૂ ુું નશીં, વુંમભ ાલ, ભાલરળ કયલી (ભાથે ને ગના 

તલમે લધ ુભાલરળ કયલી), કુદયતી લાતાલયણભાું પયવુું, ળીાકવન જેલાું આવન કયલાું, આંખની 

‘ાિભિંગ’ લગેયે ખાવ કવયત કયલી લગેયે સચૂનાઓ આી શતી. 

ઔધ આ પ્રભાણે ળફૃ કમાાં શતાું : 

૧. થ્માકદ ઘનલટી...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 

૨. િત્રપરા ટીકડી...૪ યાતે્ર ાણી વાથે. 

૩. વ્તામતૃ રશ...૨-૨ અવભાન ઘી-ભધ વાથે અથલા ભધ વાથે. 

૪. િત્રપાધઘતૃ...૧૦-૧૦ ગ્રાભ વલાયે-યાતે્ર ગામના દૂધ વાથે. 

(નોંધ- ઊધ્લકજત્રગુત એટરે કે ગા ઉયના યગ ભટાડનાયાું ઔધ વાુંજે અને યાતે્ર રેલાું લધ ુ

કશતાલશ છે. આયલેુદભાું કદલવના ત્રણ બાગ...ભાથુું, ધડ અને નાલબ નીચેના બાગને કદલવના ત્રણ 

બાગ વાુંજે-યાતે્ર, ફય અને વલાયના બાગભાું લશેંચેર છે. નાલબ નીચેના યગ ભાટે વલાયે દલા 

રેલી લધ ુકશતાલશ છે. નાલબથી ગા સધુીના યગભાું ફયથી વાુંજ સધુીન વભમ કશતાલશ છે. 

ગા ઉયના યગ ભાટે વાુંજ અને યાિત્રવભમ ઔધ વેલન ભાટે કશતાલશ છે.) 

૫. નેત્ર સદુળકન અકક ...વલાયે-વાુંજે-યાતે્ર ટીાું આંખભાું નાખલાું. 



 

 

પ્રથભ ફે ભકશનાની વાયલાયથી કળ પામદ જણાત ન શત. તેથી તા. ૨૧-૮ના યજ 

જીલન્ત્માકદ ઘતૃ ૧-૧ ચભચી રેલા ઉભેયુક શત ુું. (જીલન્ત્માકદ ઘતૃની નેત્રતકણ ફગ્સ્ત આલાભાું 

આલે ત તે કશતાલશ ગણામ છે ણ તે આી ળકામ તેભ ન શત ુું.) ખયાકભાું જીલુંતી ન ભલાથી 

‘એરાિવિન’ પાભકવીની જાણીતી રે્ટાકડન ટીકડી...૨-૨ વાુંજે-યાતે્ર દૂધ વાથે કે ાણી વાથે રેલા 

આી શતી. 

તા. ૫-૧૨ના યજ થ્માકદ ઘનલટીને ફદરે થ્માકદ કાઢા (નુંફય-૨)...વાુંડુન તૈમાય 

ફાટર વલાયે-યાતે્ર ભટ ચભચ વભાન ાણી ભેલીને રેલા ભાટે આેર. તે કદલવે ળતાલયી 

ટીકડી...૨-૨ ઉભેયેર. (તે કદાચ લજન લધાયલા કે ળગ્ક્ત ભાટે શળે તે નેત્રયગભાું કશતાલશ છે.) 

તા. ૨૪-૨-૯૫ના યજ ઘણુું વારુું  શત ુું. લધ ુવારુું  થત ુું જ જળે તેલી આળા ફુંધાણી શતી. 

ડૉક્ટયએ ણ આયલેુદની આ દલા ચાલ ુ યાખલા કહ્ુું શત ુું. તેથી ઉયક્ત ફધી જ દલા વતત 

ચાલ ુયખાલી શતી. 

****************************** 

  

પ્રકયણ : ૧૫   એક યલુાનની જાતીમ મ ૂુંઝલણ ભટી 
 

 જાતીમ જીલનભાું ળીઘ્રતનન યગ ઘણ લચિંતાજનક ફને છે. રુુને વભાગભભાું તયુત જ 

સ્ખરન થઈ જલાથી ફુંને ાત્રને વુંત ભત નથી. અને તેથી ભનભેન અબાલ, ગશૃકરેળ, 

ભતબેદ, લૈભનસ્મ અને કેટરીક લાય ૂટાછેડા સધુી ણ પ્રશ્ન શોંચત શમ છે. તેની ચક્કવ કઈ 

વપ વાયલાય કઈ લચકકત્વા દ્ધિતભાું ન શલાથી ળીઘ્રતનથી ીડાત રુુ ભનભાું કશઝયામ છે 

અને છાનીછાની વાયલાયભાું ખટા ખચાક કયત યશ ે છે. ક્યાયેક ફૂટાથ ય ફેઠેરા રેબાગ ુરક, 

ક્યાયેક છેલ્રાભાું છેલ્રી ભટી વેક્વરજીની કડગ્રી ધયાલનાયા ડૉક્ટય ણ તેને છેતયતા યશ ે છે. 

કાયણ કે ળીઘ્રતનના કાયણભાું કઈ જત ુું નથી. કેલ ફશકેાલનાયી કે થાગડ થીગડ વાયલાય આે 



 

 

છે. જેનાથી વયલાે શામાક જુગાયી જેલી ગ્સ્થિત થામ છે. આયલેુદીમ િવદ્ધાુંત અનવુાય ળીઘ્રતનનાું 

આટરાું કાયણ િલચાયી ળકામ : 

- રગ્નલેૂ નાની લમથી શસ્તદ કે શસ્તભૈથનુની લધ ુઆદત. તેનાથી ચરગણુથી વ્માન-

અમાન લાય ુકલાથી શિુ તથા પ્રજનન અલમલ તાન ગ્સ્થય ગણુ ગભુાલે છે. લાયનુા 

ચર ગણુને કાયણે ળીઘ્રતનન યગ ેદા થામ છે. વાથે કઈક કેવભાું ઘકણને કાયણે અને 

પ્રાકૃત કપ ઘટલાથી રાુંફા ગાાના શસ્તભૈથનુથી સ્લયિતથી વુંત ભેલતા યલુાનને સ્ત્રી 

વભાગભભાું યૂ વુંત કે આનુંદ ભત ન શલાથી ણ યસ્યભાું અવુંત યશ ેછે. 

- િત્તપ્રકૃિત કે યક્તવાય રુુના ળયીયભાું ગયભી શલાથી તેને ઉતે્તજના તયુત જ આલે છે ને 

સ્ળક વશત્લને કાયણે ચયભ વીભા ણ તયત આલે છે. િત્તને કાયણે શિુ તાયલ્મ ણ 

ળીઘ્રતનનુું કાયણ ફને છે. વભાગભ ઉષ્ણતા ેદા કયનાય શલાથી શિુસ્રાલ સ્લાબાિલક 

યીતે જ તયુત થઈ જામ છે. 

- શિુવાય રુુને શિુની લધ ુઉત્િત્ત થતી શલાથી શિુન જથ્થ શિુાળમભાું લધલાથી ણ 

ઘણા યલુાનને સ્લ્નસ્રાલ તથા ળીઘ્રતન થઈ ળકે છે. 

- શિુલધકક આશાય અને ઔધ લધ ુરેલાથી ણ ળીઘ્રતન થઈ ળકે છે. દૂધ, ઘી, પ, 

ભીઠાઈ, ભેલા, અડદ, આભાું, ાક, ભાુંવાશાય જેલાું આશાય રવ્મ અને કૌંચાું, આભાું, 

અર્શ્ગુંધા, લબરાભ લગેયે લધાયે રેલાથી ણ ળીઘ્રતન થઈ ળકે છે. 

- ઉતે્તજક અને ઉષ્ણ ઔધ ણ શિુતાયલ્મ અને શિુત્ભા ેદા કયીને ળીઘ્રતન કયી ળકે 

છે. આયલેુદ કયતાું એરથીભાું આલાું ઉષ્ણ ઔધ લધાયે છે.  

જ કે ળીઘ્રતન એ કઈ શાિનકાયક યગ નથી. વુંતાનત્િત્તભાું તે નડતય ફૃ નથી. 

તેનાથી ળયીયને કઈ નકુવાન થત ુું નથી. કેલ જાતીમ જીલનન આનુંદ લધાયે ભાણી ળકાત 

નથી, એટલુું જ. 



 

 

મગ્મ લૈદ્ય ાવેથી ળીત, સ્તુંબન, ગ્રાશી, ળાભક ઔધ ભલાથી અને રાુંફ વભમ 

ચાલ ુયાખલાથી આ યગ કાબભૂાું આલી જામ છે. અને કાભને ભન વાથે વુંફુંધ શલાથી સ્લબાલભાું 

ળાગ્ન્ત, ધૈમક, વભજ અને શકાયાત્ભક લરણ (લઝટીલ વજેળન) તથા ત્નીન પે્રભ અને વશકાય 

તેભાું ઘણી જ ભદદ કયી ળકે છે. 

  

શ્રી ચેતન મગેન્ર બટ્ટ યશતેા શતા ડી-૧૦૮, નુંદનલન એાટક ભેન્ટ, નલા લાડજ, 

અભદાલાદભાું. ઉંભય શતી ૩૦ લક. નકયી કયતા શતા. તા. ૨૦-૧૦-૮૯ના યજ એ તાના 

જાતીમ પ્રશ્ન રઈને આલેરા. જે આ પ્રભાણે શતા : 

૧. ળીઘ્રતનઃ વભાગભભાું તયુત ૂટ થઈ જલાથી ફુંને કે્ષ અવુંત યશતે શત. તેન ુું કાયણ  

ળધતાું જાણલા ભેર કે તેને ૧૯ લકથી ભાુંડીને ૨૯ લકની લમ સધુી એટરે દળ લક 

સધુી શુંભેળાું શસ્તભૈથનુ કયલાની કુટેલ શતી. 

૨. ઓલરગસ્િભિમાઃ ફાક ન થલાથી તેન ુું શિુયીક્ષણ વલોદમ ેથરજજકર રેફટયીભાું તે 

જ કદલવે કયાલલાથી નીચે પ્રભાણે નોંધ ભી શતી. 

- ભાત્રાઃ ૨ એભ.એર. 

- વુંખ્માઃ ૪૨ િભલરમન્વ. 

- જીલુંતતાઃ ૫૫% 

૩. િળશ્ન રાઘલઃ દયદીન કકળયાલસ્થાથી જ લરિંગન િલકાવ ઓછ થમ શત. જેની 

ઉતે્તજનાલસ્થા લખતે રુંફાઈ કેલ વાડાત્રણ ઈંચ શતી અને ગાઈ ત્રણ ઈંચ શતી. 

 દયદીના ળયીયનુું લજન ણ કેલ ૪૦ કકર શત ુું. દયદીન ળાયીકયક અને ભાનિવક િલકાવ 

૧૫ લકના કકળય જેલ કશી ળકામ. 



 

 

 શિુદ ત્રક યેજી ાલા ભાટે આ્યુું શત ુું તે અનવુાય ફધી જ જાતન ઠુંડ અને ક 

ખયાક રેલાન શત. દૂધ, ઘી, તાજુ ું ભાખણ, પ, ભેલા, ભીઠાઈ લગેયે. 

ઔધ આ પ્રભાણે શતાું : 

૧. પટકજ ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે દૂધ વાથે (‘એરાિવિન’ની.) 

૨. રે્ટાકડન ટીકડી...૨-૨ ઉયની દલા વાથે (‘એરાિવિન’ની) 

૩. મષ્ષ્ટભધ ુટીકડી...૨-૨ ફયે યાતે્ર દૂધ અથલા ાણી વાથે. 

૪. અર્શ્ગુંધા ટીકડી...૨-૨ ઉયની દલા વાથે. 

૫. એક્ટીપટક  ટીકડી...૨-૨ કદલવભાું ફે લખત કઈ ણ વભમે દૂધ વાથે (‘અનજુા’ની) 

૬. અર્શ્ગુંધા તેરઃ િળશ્ન તથા વૃણ ય એક ફે લખત શુંભેળા ભાલરળ કયલી. ધવુું કે લછૂવુું 

નશીં. યાતે્ર ભાલરળ ખાવ કયલી જેથી આખી યાત તેની અવયન રાબ ભે. વુંમભ લધ ુ

ાલાન શત. 

તા. ૨૭-૧૦ના કદલવે આલેર ત્માયે દયદીએ એક નોંધાત્ર લાત એ કયી કે તેને છ લકથી 

કાી દાદય શતી. તેના ઉય િળલામ્પબ ુ(સ્લમતૂ્ર) રગાડલાથી એક ભકશનાભાું દાદય ભટી ગઈ શતી. 

જે ચાય લકથી પયીને થઈ નથી. 

તા. ૧૬-૧૧ના યજ ળીઘ્રતનભાું કઈ પામદ ન થલાથી એક્ટીપટક ને ફદરે નીઓ િવલ્લય 

ટીકડી...૨-૨ ાણી અથલા દૂધભાું રેલા આી શતી. (‘ચયક’ની) 

તા. ૧૪-૧૨ના અશલેાર પ્રભાણે તેને ઉતે્તજનાભાું ખફૂ જ લધાય થમ શત. ઉસ્થની 

રુંફાઈ અને જાડાઈ લધ્માું શતાું, છતાું શ્રી ગાર તેર...ભાલરળ કયલા તથા ૧૦-૧૦ ટીાું દૂધભાું 

વલાયે-યાતે્ર ીલા ભાટે આેર. 



 

 

તા. ૧૯-૧૨-૯૦ના કદલવે દયદીના આનુંદન ાય ન શત. તેની ફધી જ તકરીપ ટી 

ગઈ શતી. તેણે ઘણા વભમ ફાદ પ્રથભ લખત વભાગભન ણૂક વુંત ભેવ્મ શત અને ત્નીને 

આ્મ શત. જાણે નલા જીલનન આનુંદ અનબુવ્મ શત. તેની સ્તુંબન ળગ્ક્ત, ઉતે્તજના ળગ્ક્ત, 

જાતીમ ઈર્ચછા, લરિંગની ષુ્ષ્ટ લગેયે લધ્માું શતાું. રેફ.ભાું શિુયીક્ષણ કયાવ્યુું ત તેભાું ણ વાય 

સધુાય થમ શત. જે વુંતાનપ્રાપ્્ત ભાટે યૂત શત. 

- ભાત્રાઃ ૨ એભ.એર 

- શકુાણ ુવુંખ્માઃ ૭૨ િભલરમન્વ 

- ભટલરટીઃ ૬૦ ટકા 

- લ્વઃ ૨૫થી ૩૦ ટકા 

 લ્વ લધાયે આલલાથી ળુંકા કયી ળકામ કે જ ુંતનુ ુું ઉત્ાદન લધી યહ્ુું શત ુું અને આનાથી 

ઘણાુંન ુું મતૃ્યુું ણ થત ુું શત ુું. 

 ભાપક આલેરી ચાલ ુ દલા ૧૫ કદલવની આી શતી. ણ ત્માયફાદ દયદી ડકામા ન 

શલાથી અનભુાન કયી ળકામ કે તે વભમભાું િતા ફનલાની ળક્યતા ઊબી થઈ શળે. અત્માયે ત તે 

ફે ભટાું સ ુુંદય ફાકના િતા ણ શળે. 

************************ 

 

પ્રકયણ : ૧૬   ફધી પકયમાદ વુંણૂકણે દૂય થઈ ગઈ 

 

 િત્તના યગ ૪૦ની વુંખ્માભાું શલાન ુું આયલેુદભાું કશલેાયુું છે. તેનાું નાભ ણ આલાભાું 

આલેરાું છે. તેનાું િનદાન, લૂકફૃ, ફૃ, લચકકત્વા, થ્માથ્મ કિમાઓ લગેયેન ુું ણ િલગતે લણકન 

કયલાભાું આલેલુું છે. લાય ુજેભ વદ્ય કિમાળીર છે તેભ િત્ત ણ વદ્ય કિમાળીર શલાથી કેટરીક 



 

 

લાય લચિંતાજનક અલસ્થા ઊબી કયી દેત ુું શમ છે. િત્ત ઉગ્ર, ઉષ્ણ, તીક્ષ્ણ, ક્ષાયીમ શલાથી તેના 

યગ અવહ્ય શમ છે. તેથી લચિંતાજનક ણ શમ છે. ખાવ કયીને િત્તના યગ ગ્રીષ્ભ-ળયદભાું, 

ગયભ પ્રદેળભાું, ગયભ પ્રકૃિતભાું, યલુાભાું લધ ુજલા ભે છે. તેભાુંન એક ઈભર્જન્વી કશી ળકામ 

તેલા અસ્ષ્ટ િનદાનલા કેવ આ પ્રભાણે છે : 

  

 ભારુું  મુુંફઈ દલાખાનુું શત ુું ત્માયે ુંદય કદલવે ફે કદલવ શિુ-ળિનલાયે મુુંફઈ જલાનુું થત ુું 

ત્માયે ાછથી ભારુું  દલાખાનુું ભાયા નાનાબાઈ લૈદ્ય લત્વર લવાણી વુંબાતા. તા. ૮-૫-૮૧ના 

યજ તેભની ાવે ફનાવકાુંઠાના કદમદય ગાભના, ‘ફનાવ ટ્રાન્વટક ’નાભે ધુંધ કયતા શ્રી જગદીળ. 

કે. વની આલેરા. તેભની ઉંભય શતી ૨૫ લક. તેને લાયુંલાય ઊફકા આલતા શતા, તાલ-ઊરટી 

ણ થતી શતી. ઊરટી થામ ત્માયે યગની તીવ્રતા અને યગીના અલ્ ભનફને કાયણે દયદી 

ફેબાન ફની જતા શતા. એટરે મરૂ્ચછાક આલી જતી શતી. તેને ેટભાું વતત ષુ્ક પ્રભાણભાું દાશ 

થત શત. તેની વાથે ઉદયશૂનુું અવહ્ય શત ુું. તેને કાયણે ક્યાયેક દયદીને ઈંજેક્ળન કે ટીકડી 

આીને ઊંઘાડી દેલા ડતા શતા. ત્રણ ભકશને આલ બમુંકય હુભર આલત જ. િનદાન કયલાભાું 

૪૫ પટા ાડલાભાું આવ્મા શતા. તેભાું કશુું િનદાન કડી ળકાયુું ન શત ુું. દયદી ને આભવષૃ્ષ્ટ 

(શિનિમા)ની તકરીપ ણ શતી. દયદી િલલાકશત ણ શતા. 

 પટાભાું અલ્વય ન આલલાથી આયલેુદની રક્ષણ–લચકકત્વા પ્રભાણે ૈિત્તકછકદિ (ગયભીની 

ઊરટી), અમ્પરિત્ત, ૈિત્તક કે િત્તલાિતક ઉદયશૂ, િલદગ્ધાજીણક, દાશ કે ભશાદાશભાુંથી કઈ 

એકનુું િનદાન કયી ળકામ તેભ શત ુું. જકે આયલેુદ અનવુાય દ લચકકત્વા પ્રભાણે ત તે ફધાની 

રગબગ વયખી જ વાયલાય આી ળકામ. 

 ‘િલકાયનાભાકુળર ન જજકહ્રમાતૌ કદાચન’ 

 “િલકાય(યગ)નુું ચક્કવ નાભ આલાભાું અકુળર લૈદે્ય ળયભાવુું નશીં” તેભ ચયક વુંકશતાભાું 

કશરે છે. તેન ફચાલ કયતાું ભશિિ ચયક કશ ે છે કે યગનુું નાભ િનદાન ફદરાતાું લાયુંલાય 

ફદરાત ુું યશ ેછે. તેથી દ-દૂષ્મની વભજ પ્રભાણે યગ ભાી દેલ તે જ લૈદ્યનુું ભશત્ત્લનુું કામક છે. 



 

 

ઔધ આ પ્રભાણે આ્માું શતાું : 

૧. કકદિ ચણૂક...૧/૪ ગ્રાભ 

 અિલિત્તકય ચણૂક...૨ ગ્રાભ 

 સ્લજર્જકા ક્ષાય...૧ ગ્રાભ 

 ળુંખબસ્ભ...૧/૪ ગ્રાભ 

 પ્રલાર ુંચામતૃ...૧/૪ ગ્રાભ 

 મષ્ષ્ટભધ ૂચણૂક...૧ ગ્રાભ વલાયે-વાુંજે ગળ્મા દૂધ વાથે. 

૨. આય ુડાઈજેસ્ટ ટીકડી...૨-૨ જમ્પમાફાદ (‘આય ુપ્રડક્્વ’ની) 

૩. અબમાકદ કલાથ...ભકૂ ઘેય ઉકાીને વલાયે-યાતે્ર ીલાન શત. 

૪. ળતાલયીન કલાથ...૧-૧ ભટી ચભચી વલાયે-યાતે્ર ગળ્મા ગયભ દૂધભાું. (ઠયે ત્માયે ચભચી 

નાખીને ીવુું. ‘આય ુપ્રડક્્વ’ની ેટન્ટ)  

૫. છકદિકય ુકેસ્યરૂ...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ગલી. 

 તા. ૮-૬ના કદલવે આલેર ત્માયે ઘણ પામદ શત. કફજજમાત યશતેી શતી. આજ અબમાકદ 

કલાથને ફદરે અબમાવન ટીકડી..૨-૨ (‘ઝુંડુ’ની) જમ્પમા ફાદ રેલાની શતી. ગેવ, કફજજમાત, 

શૂ અને અજીણક ભાટે િળલાક્ષાય ાચન ચણૂક ૮ ગ્રાભ રેલા ભાટે આેર. 

 દયદી દૂય યશતેા શલાથી ભકશનાની દલા િનમિભત રેતા શતા. ૯-૭ના યજ આવ્મા ત્માયે 

દયદીને ફધી ફાફતે વારુું  શત ુું. ઊરટી, ઉદયદાશ, ઉદયશૂ ફધુું ભટી ગયુું શત ુું. બમુંકય ઉનાાભાું 

ણ આલયણલાા િત્તન યગ ળાુંત થઈ ગમ શત. 



 

 

 તા. ૯-૮-૮૧ના કદલવે છેલ્રી દલા રેલા આવ્મા ત્માયે આગની તભાભ પકયમાદ વુંણૂકણે 

દૂય થઈ ગઈ શતી. લાકઋતનેુ કાયણે ળયદી, ભાથાન દુખાલ શતાું. લજન કેલ ૪૧ કકર જ 

શલાથી અળગ્ક્ત ણ ઘણી રાગતી શતી તે ફધી ફાફતને ધ્માનભાું રઈ છેલ્રી દલા આ પ્રભાણે 

આી શતી.   

૧. રક્ષ્ભી િલરાવ યવ...૧-૧ વલાયે-યાતે્ર. 

૨. વ્માકદ લટી...૪ ચવૂલી. 

૩. થ્માકદ ઘનલટી...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ાણી વાથે ભકૂ કયીને. 

૪. અર્શ્ગુંધા ચણૂક...૬ ગ્રાભ, 

 તાલરવાકદ ચણૂક...૧ ગ્રાભ વલાયે-વાુંજે ાણી વાથે. 

 તા. ૧૦-૯-૮૧ના કદલવે ણ ભકશનાની દલા છેલ્રી આી શતી. ચાય ભકશના સધુી 

વાયલાય ચરાલલાન ફુંને ક્ષન શતે ુત્રણ ભકશને આલત ઊરટી, દાશ, ઉદયશૂ મરૂ્ચછાકન હુભર 

શલે ચાલ ુયહ્ય છે કે ભટી ગમ છે ? તે જાણલાન શત. એક ભકશના ઉય વાય થલા છતાું હુભર 

ન આલલાથી અને શલે આલલાન જ નથી તેલા િલર્શ્ાવથી દયદી તથા તેના કયલાયજન 

ખળુખળુાર શતાું. 

****************************** 

 

પ્રકયણ : ૧૭   અિત કામકુતા અનેક યગનુું મૂ 

 

 ર્શ્ાવની વાયલાય આયલેુદભાું મૂગાભી છે. કાયણ કે ર્શ્ાવ પેપવાન યગ છે. પેપવાુંને 

પ્રાણલાય ુ અને અલરુંફન કપ વાથે વીધ વુંફુંધ છે. પેપવાું નફાું થલાથી, તેભાું િલકૃિત 

આલલાથી, પ્રાણલાય ુઘટલાથી કે દૂિત થલાથી, અલરુંફક કપ લધલાથી કે િલકૃત થલાથી ર્શ્ાવ 



 

 

ળફૃ થામ છે કે લધે છે. હૃદમયગના ઉરલ ફૃે ણ ર્શ્ાવ થત શમ છે. કાયણ કે હૃદમના યક્તનુું 

અને પેપવાભાું પ્રાણલાય ુ વાથે િભરન થામ છે. 

 ર્શ્ાવના પ્રકાય ણ આયલેુદભાું આલાભાું આલેરા છે. તેભાું ભશાર્શ્ાવ, ઊધ્લકર્શ્ાવ, 

િછન્નર્શ્ાવ, રુર્શ્ાવ, પ્રતભકર્શ્ાવ અને તભક ર્શ્ાવભાુંથી તભક ર્શ્ાવ (અસ્થભા)નુું પ્રભાણ વલકત્ર લધ ુ

જલા ભે છે. રગબગ ૯૦ ટકા દયદી તેના શમ છે. જે ાુંચ લક સધુીભાું ભટાડી ળકામ છે. આ 

ર્શ્ાવ વાથે યગ ફૃ, રક્ષણ ફૃે કે ઉરલ ફૃે ળયદી, ઉધયવ, કપ ડલ (ષ્ષ્ઠલન), સ્લયબેદ, 

જલય, િળયઃશૂ, છાતીભાું દુખાલ, અરુલચ, આભાજીણક, કફજજમાત લગેયે ણ શમ છે. યુંત ુલૈદ્ય 

અને દયદી ફુંને કે્ષ વાયી લાત એ છે કે તે ફધાું જ પ્રામઃ કપ, લાય,ુ આભ વાથે જડામેર શલાથી 

વાયલાય એકફીજાને ભાપક આલે છે. ખાવ કયીને આભાચક, કપઘ્ન, લાતઘ્ન, અગ્ગ્નલધકક, 

સ્રતિલશદુ્ધદ્ધકય, ફલ્મ, અનરુભન (લાયનેુ વલ કયનાયી) વાયલાય તેભાું કયલાની શમ છે. 

 એરથીભાું અસ્થભા કે િન્કાઈટીવભાું ઉયક્ત િલચાયણા ન શલાથી કપને સકૂલનાય, 

સ્તબ્ધ કયી દેનાય વાયલાયથી તયુત યાશત અનબુલામ છે. ણ કરાક કે કદલવ ફાદ દફામેર 

યગ પયીને ઉખે છે ને લધ ુાલયની, લધ ુભાત્રાભાું એષ્ન્ટફામકટક કે ઝેયી દલા આલી ડતી 

શલાથી વયલાે યગ ઊંડ ઊતયે છે. નલા ઉરલને નતયે છે ને પેપવાું નફાું ડી જલાથી 

જીલનબય લધનેુ લધ ુબાયે દલાન વશાય રેતાું યશવે ુું ડે છે. દયદીનુું ફ, લજન, જઠયાગ્ગ્ન, 

ભનફન રગબગ વાલ હ્રાવ થઈ જામ છે. કેટરામ આલા દયદી શમ છે કે તે અસ્થભાએટેક 

વશન કયી ળકતા નથી અને શૉગ્સ્ટરભાું દાખર કયી િલળે વાયલાય રેલી જ ડે છે. િળમાા-

ચભાવાભાું ત દયદીએ હુભરાના બમભાું જ કદલવ વાય કયલા ડે છે. એરથીભાું 

થ્માારનની િલચાયણા ન શલાથી કે નશીંલતૌ શલાથી કાયણ ચાલ ુયશલેાથી ર્શ્ાવ ણ ચાલ ુજ 

યશ ેછે. 

  

 શ્રીભાન જગભાર યાણાબાઈ જાદલ ભશવેાણાથી આલેરા. ઉંભય શતી ૨૩ લક. તાયીખ શતી 

૧-૧૧-૮૮. તેને એક-ફે લકથી ર્શ્ાવ યગ ળફૃ થમ શત. તેથી ગમા લે જ ભાયી ાવેથી વાયલાય 



 

 

રીધેરી અને વારુું  થઈ ગમેલુું. યગ કાબભૂાું આલતાું જ દલા ફુંધ કયી દીધેરી. (યગનાું મૂન 

નાળ કયલા દયદીએ ખયેખય ત ાુંચ-ુંદય કદલવ લધ ુવાયલાય રાુંફી ચરાલલી જઈએ.) 

 આ લખતે જગભારને ર્શ્ાવ વાથે તાલ ણ શત. લજન કેલ ૫૦ કકર જ શત ુું. આંખભાું 

ફતયા થતી શતી. 

 ર્શ્ાવના દયદીને કામકુતા લધ ુ શમ ત્માયે કયણાભ રાલવુું ખફૂ જ મશુ્કેર ડે છે. નલા 

કયલણતભાું અિત વભાગભને કાયણે ળયદી, ઉધયવ, ર્શ્ાવ, ક્ષમ, જલય, શૂ, લુંધ્મત્લ લગેયે તથા 

જાતીમ યગ થલાનુું આયલેુદભાું કશલેાભાું આલેર છે. તેથી લૈદે્ય િનદાન અને લચકકત્વા લખતે 

દયદીની કામકુતાને ણ રક્ષ્મભાું રઈ તેને અથ્મ ગણી વુંમભ ાલલાન આગ્રશ યાખલ 

જઈએ. 

રગ્ન ફાદ એકાદ લકભાું વુંતાન ન થામ ત ‘શામો જુગાયી ફભણુું યભે’ની કશલેત અનવુાય 

દુંતીભાું વભાગભનુું પ્રભાણ જે લધાયે શમ છે તેભાું ણ લધાય થઈ જામ છે. ખયેખય ત વુંતાન 

થલાભાું ફુંને ાત્રભાુંથી એકનુું કાયણ છે કે ફુંનેન ુું છે તેન ુું િનદાન કયાલવુું જઈએ. રુુન કાઉન્ટ 

કે ભટીલરટી ઓછાું શમ; સ્ત્રીને આતકલદ, ગબાકળમ દ, ફીજદ લગેયેભાુંથી જે કાયણ શમ તે 

દૂય કયલા વ્મલગ્સ્થત મગ્મ િનષ્ણાત લૈદ્યની વાયલાય રેલી જઈએ. યુંત ુભટા બાગના દુંતી 

તેભ કયલાને ફદરે વભાગભનુું પ્રભાણ લધાયી દેતાું શલાથી ઉયક્ત યગભાુંથી કઈક યગ થમા 

િલના યશતે નથી. શ્રી જગભારબાઈને ર્શ્ાવ અને જલય આ કાયણે ગમે લે ળફૃ થમ શત. તે 

ભટાડયા ફાદ લુંધ્મત્લની ભેં વાયલાય આેરી તેથી યાજેળ નાભન તેભને ત્માું તુ્રજન્ભ થમ શત. 

જગભારભાું કામકુતાન ુું પ્રભાણ કકળયાલસ્થાથી જ લધ ુશત ુું. ૧૩ લકની લમથી ૨૦ લકની 

લમ સધુી તેણે લધાયે પ્રભાણભાું શસ્તભૈથનુ કયુાં શત ુું. રગ્ન ફાદ વભાગભનુું પ્રભાણ ણ લધાયે 

શત ુું. 

યેજી ભાટે કપલાત ત્રક ભેં આ્યુું શત ુું. દલા દીધી શતી આ પ્રભાણેઃ 



 

 

૧. વભાવલ...૧-૧ ચભચ વભાન ાણી ભેલીને જમ્પમા ફાદ ફુંને લખત. (ગયભ ાણી 

ભેલલાથી લધ ુપામદ થળે.) 

૨. ર્શ્ાવમગ...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ભધ વાથે. (‘આય ુપ્રડક્વ’ની) 

૩. વુંળભની લટી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે. (જલય તથા કૃળતા ભાટે) 

૪. રક્ષ્ભી િલરાવ યવ...૧-૧ વલાયે-વાુંજે ચવૂલી અથલા ભધ વાથે. (‘ડાફય’ન નાયદી. તાલ 

તથા ર્શ્ાવ ભાટે) 

૫. ભધકુ કે...૨-૨ ફયે-યાતે્ર (કૃળતા, ર્શ્ાવ તથા જીણક જલય ભાટે) 

 તા. ૧-૧૨ના કદલવે પામદ શત અને આશ્ચમક ત એ લાતનુું શત ુું કે એક ભકશનાભાું ૪ કકર 

લજન લધ્યુું શત ુું. દયદી તાને ઘેય રીંડીીયનુું ચણૂક ૧ ગ્રાભ વલાયે વાુંજે ભધ વાથે રેતા શતા. 

 દયદીની જાતીમ દોફલ્મ અને ળીઘ્રતનની પકયમાદ અનવુાય ‘ચયક’ની નીઓ િવલ્લય 

ગી...૨-૨ વલાયે વાુંજે રેલા આી શતી. તેને ફીજા ફાકની ણ ઈર્ચછા શતી. તેથી આગનાું 

લોભાું તેન કયટક  ઓલરગ સ્િભિમા (અલ્શિુકીટ) શલાથી શિુ યીક્ષણ કયાવ્યુું. જે આ પ્રભાણે 

શત ુું. 

- શિુપ્રભાણઃ ૦.૨ એભ.એર. (ઘણુું જ ઓ ુું. ૧૦ભાું બાગનુું) 

- શિુકીટ વુંખ્માઃ ૧૮ િભલરમન્વ (ઘણી ઓછી, ાુંચભાું બાગની) 

- શિુકીટની વકિમતાઃ ૬૦ ટકા (ફડકય ઉય, ણા બાગની) 

 યુંત ુર્શ્ાવ અને જલયભાું એક ભકશન દલા રેલાથી પામદ થઈ જતાું દલા ફુંધ કયી દીધી 

શતી. 

  



 

 

તા. ૨૬-૬-૮૯ના યજ ૬ ભકશને પયીને ચભાવાના પ્રાયુંબભાું ર્શ્ાવની પકયમાદ રઈને 

આલેરા. આ લખતે તાલને ફદરે ઉદયશૂ શત ુું. કામકુતાનુું પ્રભાણ ત લૂકલતૌ શત ુું. યગ યેૂયૂ 

ભટે ત્માું સધુી વ્મલગ્સ્થત દલા ચાલ ુ યાખલા ભાટે વભજાલી આગની દલાભાું ઉદયશૂની દલા 

ઉભેયીને ફદરીને આ પ્રભાણે િપ્રષ્સ્િ્ળન તૈમાય કયુકઃ 

૧. વભાવલ 

૨. ર્શ્ાવમગ 

૩. વ્માકદલટી...૪ ચવૂલા 

૪. યવના લટી...૨-૨ જમ્પમા શરેાું અને છી ૧-૧ ચવૂલા ભાટે. ઉદયશૂ લખતે ણ ૨ ચવૂી 

ળકામ. 

૫. િતલુંગાકદ લટી...૪ ચવૂલા. (ર્શ્ાવ-ઉધયવ ભાટે) 

યુંત ુર્શ્ાવ-ઉદયશૂ એક જ લખતની દલાથી ભટી જતાું દયદી દેખામા ન શતા. છી જાણલા 

ભેલુું કે તેને ત્માું ફીજા વુંતાનન ણ જન્ભ ટૂુંક વભમભાું જ થમ શત. 

************************ 

 

પ્રકયણ : ૧૮   લાયજુન્મ યાુંજણન યગ 
 

 બાયતીમ વભાજભાું એક એલ લગક છે કે જે આયલેુદને અંતયથી ચાશ ેછે અને તેની ાછ 

તેનાું કાયણ શમ છે. લેદને ભાનનાયા, બાયતીમ વુંસ્કૃિતને ચાશનાયા, વુંસ્કૃતબાાના પે્રભી, 

માકલયણને ્માય કયનાયા, સ્લાલરુંફી, વયખુું અને િનદો વાયલાયભાું ભાનનાયા, અધ્માત્ભ 

જીલનભાું રુલચ ધયાલનાયા, યાષ્ષ્ટ્રમ એકતાભાું ભાનનાયા, બાયતીમ િલજ્ઞાનભાું યવ રેનાયા લગેયે 



 

 

રકને ભાટે આયલેુદ ખફૂ આજત્ભમ િલમ છે. તાન ખફૂ નજીકન િલમ રાગે છે તેભાું 

આજત્ભમતાન અનબુલ થામ છે. 

  

 શ્રી જનકબાઈ ચુંરકાુંતબાઈ ળાસ્ત્રી આયલેુદને ખફૂ ચાશ ે છે. કાયણ કે તેભને આયલેુદની 

ઔિધઓભાું ખફૂ યવ છે. તે તાના પાભકભાું આયલેુદીમ ઘણી ઔિધને ઉછેયી છે. 

જનકબાઈની ઉંભય શતી ૨૬ લકની, યશતેા શતા ૧૭/૧, ‘ભેઘદૂત’ નીરભકુુંજ વવા., ભીયા 

વવામટી વાભે, ભલણનગય, અભદાલાદ-૨૨ભાું. તા. ૭-૧૨-૯૧ના યજ લાયથુી થમેર યાુંજણ 

(વામેકટકા)ની પકયમાદ રઈને આલેરા. ૧૫ કદલવથી તેભને ીડાકાયી લાયનુી યાુંજણન યગ ળફૃ 

થમ શત. વાથે કેડભાું દુખાલ ણ ઘણ થત શત. છતાું કેલ લાય ુ વભજીને ‘લાય’ુનુું 

થ્માથ્મત્રક આ્યુું શત ુું. ઔધ આ પ્રભાણે શતાું: 

૧. ત્રમદળાુંગ ગગૂ...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ાણી વાથે કે કદલેર ભેલેરા ભશાયાસ્નાકદ કાઢા 

વાથે. 

૨. એકાુંગલીય યવ...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ાણી વાથે અથલા ભધ વાથે. 

૩. અજભદાકદ ટીકડી...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ાણી વાથે. 

૪. લાતાકય ગગૂ...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ાણી વાથે. 

 ત્રણ કદલવે આવ્મા ત્માયે વારુું  શત ુું. છતાું કયણાભ ઝડી રાલલા ત્રમદળાુંગ ગગૂને 

ફદરે એક્ટીફ્રેક્વ ટીકડી...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર રેલા આી શતી. (‘અનજુા’ની) 

 તા. ૧૩-૧૨ના કદલવે વાત કદલવે આવ્મા ત્માયે ૭૫% પામદ શત. ણ આભલાતનાું ણ 

રક્ષણ જણાતાું તેર ભાલરળ કયલા આેર નશીં. થડા પ્રભાણભાું ફાકી યશરે શૂને ઘટાડલા આજે 

્રલગટકેસ્યરૂ...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ગલા આેર. (પ્રામઃ ‘ફાનપાભકવી’ ગ્રુની) 



 

 

 તા. ૧૯-૧૨ના કદલવે ફધી જ દલા ભાપક આલલાથી ચાલ ુજ યાખી શતી. આજે ૯૦% 

જેટર પામદ શત. 

 તા. ૨૭-૧૨ના યજ દુખાલ શલે ઘણ જ ઘટી ગમ શત. નશીંલતૌ શત. 

 તા. ૯-૧-૯૨ સધુીભાું એટરે કે કેલ એક ભકશનાભાું દયદીન તીવ્ર ીડાલા લાયજુન્મ 

યાુંજણન યગ મૂભાુંથી ભટી ગમ શત. 

************************* 

 

પ્રકયણ : ૧૯   ફધુું જ ભટી ગયુું શતુું. 
 

 ેટના યગની આયલેુદીમ સ્ેિળમાલરટી જગજાશયે છે. ેટના યગ ભુંદાગ્ગ્ન અને વાભ 

અલસ્થા વાથે વુંકામેરા શલાથી અને તેની િલચાયણા આયલેુદભાું લધભુાું લધ ુવાયી યીતે થમેરી 

શલાથી લૈદ્ય ાવે આલેરા ેટનાું, ાચનનાું-આંતયડાનાું દદો લધ ુઅને લશરેા વાજા થામ છે. 

એરથીનાું ાય લગયનાું ઈન્લેસ્ટીગેળન્વ, રાુંફા કવક અને અનેક જાતના ઓયેળનથી ફચલા 

રક આયલેુદ ાવે શોંચી જતાું શમ ને ઘણાું વાજા ણ થઈ જતાું શમ છે. 

 ેટનાું યગભાું ણ અિતવાય, ગ્રશણી, પ્રલાકશકા, અજીણક, અરુલચ, ઉદયશૂ, ગેવ લગેયે 

યગ વુંણૂક અને ત્લકયત કાબભૂાું આલે છે. કાયણ કે ગ્રાશી, સ્તુંબન, ાચન, દીન, આભાચન, 

લાયનુાળક, અનરુભન લગેયે ગણુલાાું આયલેુદભાું ષુ્ક ઔધ છે ને તે િનદો ણ છે. સ ૂુંઠ, 

ઈન્રમલ, અિતિલ, ફીલુું, જામપ, જાલુંત્રી, કેયીની ગઠરી, જાુંબનુા ઠલમા, દાડભની છાર, 

રધય, જેઠીભધ, ધાલડી, ભચયવ, ળતાલયી, લા, કયૂકાચરી, નાગયભથ અને શયડે જેલાું 

ઔધ ક્યાયેક ચભત્કાય ણ વજ ે છે. ઈભર્જન્વી અલસ્થાભાું અપીણ-બાુંગ જેલાું ઔધ ણ 

આયલેુદે લાયલા કહ્ુું છે. છાળ, દાડભ જેલાું આશાય રવ્મન ણ આયલેુદે આલા યગભાું ૂટથી 

ઉમગ કયલાનુું કશરે છે. 



 

 

  

 શ્રી જનકિવિંશ કશિંમ્પભતિવિંશ ચોશાણ વી-૨૬૪, જગેર્શ્યી ાકક , અભયાઈલાડી, અભદાલાદથી 

આલેર. ઉંભય શતી ૨૪ લક. તાયીખ શતી ૨૦-૭-૯૩. તેને જમ્પમા ફાદ યજ ત્રણ ાતા ઝાડા 

થતા શતા. તેની લાતાિતવાય (લાયનુા ઝાડા) ઉયાુંત ગ્રશણી દની ણ ળુંકા જામ. દયદીના 

કશલેા પ્રભાણે આ યગનુું મખુ્મ કાયણ ત એ્ેષ્ન્ડવાઈટીવનુું ખટુું ઓયેળન કયલાભાું આલેલુું તે 

શત ુું. ચક્કય આલતાું શતાું. ળયીય ય ાુંડુત્લ સ્ષ્ટ જણાત ુું શત ુું. એક લક શરેાું કકડનીભાું થયી 

થઈ શતી. તે આયલેુદીમ દલાથી નીકી ગઈ શતી. દયદી કયલણત શતા. વુંતાન ન થલાથી શુંભેળા 

લધ ુવભાગભની આદત શતી. તે તેની તફીમત ભાટે પ્રિતકુ ફાફત શતી. સ્લ્નસ્રાલન ણ 

ઈિતશાવ શત. ળીઘ્રતનની ણ પકયમાદ શતી. 

 લજન ઘણુું ઓ ુું શત ુું. અળગ્ક્ત રાગતી શતી. યેજી ભાટે ‘અિતવાય’ ત્રક આ્યુું શત ુું. 

ઔધ શતાું આ પ્રભાણેઃ 

૧. કુટનીકયષ્ટ...૧-૧ ભટ ચભચ વલાયે-વાુંજે-યાતે્ર (ઝાડા ભાટે) 

૨. યવના...૨-૨ જમ્પમા છી. (ગેવ, ઉદયશૂ, અજીણક ભાટે) છાળ વાથે. 

૩. ક ૂકય કશિંગ ુલટી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે છાળ વાથે. (ઉદયશૂ અને અિતવાય ભાટે) 

૪. ચુંરપ્રબા લટી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ાણી વાથે. (ફાકીની ફધી તકરીપ ભાટે) 

 તા. ૨૭-૭ના યજ પામદ શત. શલે ફે જ ઝાડા થતા શતા. યુંત ુગેવ શત. તેથી ફદરીને 

દલા આ પ્રભાણે આેર. 

૧. ક ૂકયકશિંગ ુલટી...૨-૨ વલાયે–વાુંજે છાળ વાથે. 

૨. ળુંખલટી...૨-૨ જમ્પમા ફાદ છાળ વાથે. 

૩. ઈન્ટકાભ ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે છાળ વાથે. (‘અનજુા’પાભકવીની) 

૪. લફલ્લાલરેશ...૧-૧ ચભચ વલાયે-વાુંજે ચાટી જવુું. ઉય ીલી શમ ત છાળ ી ળકામ. 



 

 

(નોંધઃ અિતવાય, પ્રલાકશકા, ગ્રશણી લગેયે દયદભાું લધ ુપ્રભાણભાું અને કાચુું ાણી ીલાની ભનાઈ 

છે. યુંત ુ છાળ ીલી કશતાલશ શલાથી અને તેભાુંમ તે ફકયીનાું દૂધની છાળ ખફૂ જ કશતાલશ 

શલાથી ફને ત્માું સધુી ફધી જ દલા છાળ વાથે જ આલી. ખયાક ફૃે ણ ળક્ય શમ ત્માું સધુી 

ઘાટી છાળ ન જ ઉમગ કયલ. 

 તા. ૯-૮ના કદલવે દયદીને ઘણુું વારુું  શત ુું. છતાું ગેવની અવય શલાથી ઈન્ટકાભ ટીકડીને 

ફદરે યવના ટીકડી આી શતી. લફલ્લાલરેશને ફદરે કુટની ટીકડી...૨-૨ (‘ડેક્કન’પાભકવીની) 

આી શતી. 

 તા. ૧૬-૮ ના યજ ાતા ત્રણ ઝાડાન અશલેાર શત. ગેવ ણ થત શત. તેથી 

ફદરીને દલા આ પ્રભાણે ગઠલી શતી. 

૧. ચુંરપ્રબા લટી...૨-૨ (રશયકુ્ત) વલાયે-વાુંજે છાળ વાથે. 

૨. ક ૂકયયવ (અપીણયકુ્ત)...૨-૨ વલાયે-વાુંજે છાળ વાથે. 

૩. કુટની ટીકડી...૨-૨ 

૪. ક ૂકયકશિંગ ુલટી...૨-૨ 

૫. ઈન્ટકાભ વીય...૧-૧ ચભચી વલાયે-વાુંજે 

૬. ુંચગણુ તેર...ેટ ય ભાલરળ કયલા તથા જમાું દુખાલ થામ ત્માું ચલા ભાટે. 

 તા. ૨૪-૮ના કદલવે વારુું  શત ુું ણ ઝાડાભાું ચીકાળ લધ ુઆલતી શતી. તેથી આભાચક 

ઔધ આ પ્રભાણે ઉભેમાક શતાું: 

૧. કુટની ટીકડી...૨-૨ 

૨. ક ૂકયકશિંગ લટી...૨-૨ 

૩. આભાચન લટી...૨-૨ 



 

 

૪. લફલ્લાલરેશ... 

૫. ફેકટેપાય કેસ્યરૂ...૨-૨ વલાયે-વાુંજે. (‘ફાન’ રેફ.ની) 

 તા. ૩૧-૮ના યજ ઝાડા કાબભૂાું શતા ણ ગેવ થત શત. ઊંઘ ઓછી આલતી શતી. તેથી 

િવરેકડન ટીકડી...૨ યાતે્ર (‘એરાિવિન’ની) ાણી વાથે કે ફકયીના દૂધભાું જામપ કે ગુંઠડા નાખીને 

રેલા આી શતી. 

 તા. ૭-૯ના કદલવે ગેવ, ઉદયશૂ ત શતાું જ. ળયીય ાતફૄું શલાથી તેની ણ વાયલાય 

ળફૃ કયલાની શલાથી લજન કયુાં ત કેલ ૪૫ કકર જ શત ુું. આજની દલા આ પ્રભાણે શતી. 

૧. યવના...૨-૨ 

૨. ક ૂકયકશિંગ ુલટી...૨-૨ 

૩. લચત્રકાકદ લટી...૨-૨ જમ્પમા છી છાળ વાથે. 

૪. અર્શ્ગુંધા ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ફકયીના દૂધ વાથે કે ાણી વાથે. (લજનલધાયલા, 

ઊંઘ રાલલા, ળગ્ક્ત લધાયલા, જાતીમ ળગ્ક્ત લધાયલા.) 

 તા. ૧૮-૯ના કદલવે કેવભાું કાયણ રખ્મા િલના દલા ફદરીને આ યીતે આી શતીઃ 

૧. ઈન્ટકાભ વીય 

૨. ફેક્ટેપાય કેસ્યરૂ 

૩. ળુંખલટી...૧-૧ જમ્પમા છી છાળ વાથે. 

૪. વુંળભની લટી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે. (લજન તથા ઝાડા ભાટે) 

૫. ળતાલયી ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ફકયીના દૂધ વાથે કે ાણી વાથે. 



 

 

 તા. ૮-૧૦-૯૩ના યજ અિતવાય, ઉદયશૂ, અજીણક, ગેવ લગેયે ફધુું જ ભટી ગયુું શત ુું. 

તેથી શલે ફાક થામ તે ભાટે તેના ઓલરગ સ્િભિમા (અલ્શિુકીટ)ની તથા જાતીમ ફાફતની 

વાયલાય ળફૃ કયી શતી. 

**************************** 

પ્રકયણ : ૨૦   ળફૃઆતભાું વાચી લચકકત્વા ભે ત 
 

 આજે એરથીના લાતાલયણને કાયણે તાલ, ળયદી, કપ લગેયે દફાલલાભાું આલે છે. રક 

તાની ભેે તાલને દફાલનાયી, કપને સકૂલનાયી ટીકડી રઈ રે છે. કયણાભે દફામેરા યગ 

પયીને ેદા થામ છે. નલાું નાભ ધાયણ કયે છે. ફૃાન્તકયત ફની એકભાુંથી ફીજ બાયે યગ ેદા 

થામ છે. ળયદીભાુંથી ઉધયવ, ઉધયવભાુંથી ર્શ્ાવ કે ક્ષમ. વાદા તાલભાુંથી ભેરેકયમા કે ઝેયી 

ભેરેકયમા કે જીણક જ્લય લગેયે અને દયદી અને કયચાયક ખફૂ ખચક કયે છે, છતાું ન ભટલાથી થાકે 

છે, સ્તામ છે. જમાયે યગ અવાધ્મ થઈ જામ, ળયીય-ભનની ળગ્ક્તન હ્રાવ થઈ જામ, દલા ભાટે 

ૈવા ખરાવ થઈ જામ ત્માયે લૈદ્ય ાવે આલે છે. જમાયે લૈદ્ય ણ રાચાય શમ છે. 

 આલી િભથ્મા લચકકત્વાને ફદરે ળયદી, ઉધયવ, તાલ લગેયેભાું ળફૃઆતભાું એક-ફે રુંઘન 

કયી નાખે કે એક-ફે કદલવ રઘબુજન-થ્મબજન ઉય યશ ેઅને ઘયગથ્થ-ુિનદો ઔધ આદુ, 

તરુવી, ભયી, અજભા, સદુળકન ચણૂક લગેયેન ઉમગ કયે ત યગ થત જ અટકી જામ. અથલા 

કઈ મગ્મ લૈદ્ય ાવે શોંચી જામ ત ણ યગ મૂભાુંથી વકાયણ ભટી જામ. ળફૃઆતભાું વાચી 

લચકકત્વા ભે ત વલકત્ર યગ લધી ડયા છે તે અટક્યા િલના ન યશ.ે 

  

 શ્રી જભનાદાવ ભયૂાબાઈ લાઘાણી, કારાલાડ યડ, યૉમર ાકક , ળેયી નું-૮ યાજકટથી તા. 

૧૨-૬-૯૫ના કદલવે આલેરા. તેભની લમ ૬૩ લકની શતી. તેભને થડા ભકશના શરેા કપ થમેર, 

તાલ ણ આલેર. ત્માય ફાદ શારભાું તેભને ળયીયભાું તાલની અવય યહ્યા કયતી શતી, સસુ્તી 



 

 

યશતેી શતી, ભાથુું દુખ્મા કયત ુું શત ુું જાણે ટી.ફી. થમ શમ કે થલાન શમ તેલાું રક્ષણ જણાતાું 

શતાું. ૬૩ લકની ઉંભય શલાથી પ્રસ્ટેટની ણ તકરીપ શતી. સ્લબાલ િધી શત. 

 યેજી ભાટે કપત્રક આ્યુું શત ુું. કાયણ કે કપની વાભ અલસ્થા ચાલ ુ શતી. ઔધ આ 

પ્રભાણે શતાું: 

૧. લાવાલરશ...૧-૧ ચભચ વલાયે-વાુંજે ચાટી જવુું. (ઉધયવ ભાટે) 

૨. ખકદયાકદ લટી...કદલવ-યાત દયિભમાન છ-આઠ ચવૂલી. (ઉધયવ ભાટે) 

૩. રક્ષ્ભીિલરાવ યવ...૧-૧ ચભચ વલાયે-યાતે્ર ચવૂલી. (ફધી જ તકરીપ ભાટે) 

૪. ચુંરામતૃ યવ...૪ ગી ચવૂલી અથલા ૨-૨ ભધભાું ચાટલી. 

૫. ડેકપવીન ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ભધ વાથે. (‘એરાિવિન’ની ઉધયવ, ળયદી કે ક્ષમ ભાટે) 

 તા. ૧૫-૭ના કદલવે ઘણુું જ વારુું  શત ુું. દયદીની ફધી જ પકયમાદ દૂય થઈ ગઈ શતી. લજન 

લધીને ૬૫ કકર થઈ ગયુું શત ુું. તેથી ચાલ ુદલા જ એક ભકશનાની પયીને આી શતી. જેથી તકરીપ 

પયીને ન થામ. 

********************** 

પ્રકયણ : ૨૧   દયદી ખળુખળુાર શતા 
 

‘મસ્મ દેળસ્મ મ જન્તઃુ તજજાત્સ્મોધું કશતમૌ ।’ (જે દેળભાું જન્ભ શમ તે વ્મગ્ક્તને તે દેળભાું ેદા 

થમેલુું ઔધ કશતકાયક છે.) આયલેુદના આ સતૂ્રન અથક કયલાભાું ભટા બાગે ભરૂ કયલાભાું આલે 

છે. કાયણ કે ‘દેળ’ ળબ્દન અથક આયલેુદ અનવુાય અને આણા અથક અનવુાય જુદ છે. આણે 

દેળન અથક કશન્દુસ્તાન, ાકકસ્તાન, અભેકયકા, ઈગ્રેંડ, જભકની લગેયે કયીએ છીએ. તેથી એલ અથક 

કયીએ છીએ કે બાયતના રકને બાયતભાું ેદા થમેર ઔધ કશતાલશ છે. ણ તે િલચાયણા ભરૂ 



 

 

બયેરી છે. આણાું ઔધ - આયલેુદનાું ઔધ આખી લસુુંધયાના રક ૂટથી લાયી ળકે ને 

કશતકાયક જ ફને. 

 આયલેુદની કયબાાભાું દેળ એટરે કે ભિૂભના ત્રણ પ્રકાય આ પ્રભાણે છેઃ 

૧. આનુદેળઃ જરીમ પ્રદેળ અથલા બેજલા પ્રદેળ. નદી, વયલય, વમરુ, તાલ, કલૂા 

જમાું લધાયે શમ તેલ પ્રદેળ, જમાું લયવાદ ૭૫ ઈંચથી લધ ુડત શમ તેલ પ્રદેળ, ળેયડી, 

કે, નાલમેયી, ડાુંગય, લગેયે જમાું લધ ુથતાું શમ તેલ પ્રદેળ. સયૂત, લરવાડ, મુુંફઈ, 

કોંકણ, ગલા, કણાકટક જેલ રીરછભ પ્રદેળ. 

૨. ભધ્મભ (વાભાન્મ)પ્રદેળઃ વાધાયણ પ્રદેળભાું બેજ લધ ુનથી શત કે નથી સકૂ પ્રદેળ શત. 

આ પ્રદેળભાું રગબગ ૨૫ થી ૭૫ ઈંચ જેટર લયવાદ ડે છે. ભધ્મ ગજુયાત, વોયાષ્ટ્ર, ભશાયાષ્ટ્ર 

જેલા દેળને ભધ્મભ દેળ કશી ળકામ. 

૩. જાુંગર પ્રદેળઃ જાુંગ એટરે વાથ. વાથભાું લા નશીંલતૌ શમ છે, વાટ શષુ્ક શમ છે. 

તેભ જે પ્રદેળભાું ઝાડ-છડ-લનસ્િત ન શમ કે નશીંલતૌ શમ, ખેતી ખફૂ ઓછી થતી શમ, ઘેંટાું-

ફકયાું-ઊંટ જેલાું જ પ્રાણી જમાું ઉછયતાું શમ. લયવાદ લફરકુર ન શમ, કે ઓછ ૧૦-૧૫ ઈંચ 

જેટર લધભુાું લધ ુ શમ તેલા યણપ્રદેળને-સકૂા પ્રદેળને જાુંગર કશલેાભાું આલે છે. તેભાું ાણી, 

તાલ, નદી, વમરુ, વયલય ન શલાથી કે નશીંલતૌ શલાથી બેજ શત જ નથી. લનસ્િતભાું 

કેલ કેયડ, ફયડી, ફાલ, કુુંલાય, ખજૂયી જેલી ઓછા ાણીએ થતી લનસ્િત થતી શમ છે. 

ઉત્તય ગજુયાત, કર્ચછ, સયેુન્રનગય જજલ્ર, ભાયલાડ લગેયે જાુંગર દેળ કશી ળકામ. 

 ઔધ કે ઔિધન આયલેુદ પ્રભાણે એક અથક ઘઉં, ચખા જેલાું અનાજ ણ છે તેથી તે તે 

પ્રદેળભાું જન્ભેરા અને યશતેા રકને આશાય-ઔધ ત્માુંનાું જ ભાપક આલે છે. આનુ દેળભાું 

જન્ભેરાને આનુ દેળનાું, જાુંગર પ્રદેળભાું જન્ભેરાને જાુંગર પ્રદેળનાું. તેથી જ યદેળ ગમેર 

વ્મગ્ક્તને ળફૃઆતભાું ત્માુંન ુું લાતાલયણ અને આશાય-િલશાય ભાપક નથી આલતાું. વોયાષ્ટ્ર-

યાજસ્થાનના રક મુુંફઈ, સયૂત, લરવાડભાું યશલેા જામ ત્માયે ાણી રાગતાું ભુંદાગ્ગ્ન, ળયદી, 



 

 

ઉધયવ, કપજલય લગેયેને કાયણે થઈ જતાું શમ છે. અને તે ન ભટે ત ાણીપેય કયલા કે શલાપેય 

કયલા તાની જન્ભભિૂભભાું ાછા આલે ત તયુત વારુું  થલા ભાુંડે છે. 

 ઉય કશરેા પ્રભાણે ત્રણ દેળ અનવુાય આશાય-િલશાય અને ઔધ મજલાભાું આલે ત 

આયલેુદની વાયલાય આખીમ લસુુંધયાના રકને ભાપક આલી જ જામ. ભાયી ાવે વાયલાય રેલા 

એિળમા, અભેકયકા, આકફ્કા, યયુ, લગેયે ખુંડના દયદી આલે જ છે ને વાજા ણ થામ છે. 

બાયતના રગબગ ફધા જ પ્રાન્તનાું દયદી આલે છે તેભાું ભશાયાષ્ટ્ર, યાજસ્થાન, ઉત્તયપ્રદેળ, 

ફુંગાના લધ ુતેલા આંધ્રપ્રદેળના એક દયદીની લાત કયીએ... 

  

 શ્રી જમકકળન જે. ગુ્ તા આંધ્રપ્રદેળના લચત્તયુ જજલ્રાના ાાનાડુીટ (ીન-

૫૧૭૫૨૬)થી આલેરા. તે ‘કશન્દ લફ્વ’ભાું વિલિવ કયતા શતા. ઉંભય શતી ૪૭ લક. વાલયકુુંડરાભાું 

યશતેા ભાયા બાણેજ શ્રી અળક ભાધલાણીના કયચમથી  તા. ૫-૯-૮૨ના યજ આલેરા. તેભને 

ઉદયશૂ ઉયાુંત ચાભડીના યગ શતા. તેભાું ભોં ય કાા ડાઘ, ગહૃ્યાુંગ, ેટ અને િનતુંફ ય 

ખયજલા (િલચલચિકા)ને કાયણે ખફૂ જ ખુંજલા આલતી શતી. રગબગ દઢ લકથી તેભની આ 

તકરીપ ઘણા ડૉક્ટયની વાયલાય રેલા છતાું ભટતી ન શતી. લજન ૫૫ કકર શલાથી તેભને 

લધાયલાની ઈર્ચછા શતી. જૂન ઈિતશાવ જાણતાું ૧૫ લક શરેાું તેભણે શયવનુું ઓયેળન કયાલેલુું. 

ચભકયગ ત્રક આીને નીચે પ્રભાણેનાું સચૂન ભોલખક આ્માું શતાું. કાયણ કે ત્રક ગજુયાતીભાું 

શત ુું ને તેઓ ગજુયાતી જાણતા ન શતા.  

- ગળ્મ, ખાટ, ખાય યવ લફરકુર ફુંધ. (ખટાળભાું કેલ આભાું જ કાચાું કે ફાપેરાું રઈ 

ળકામ. ભીઠુું કે ખાુંડ િલનાનાું) 

- તેલુું કે આથાલાફૄું ન ખાવુું. લાવી ણ ન ખાવુું. 

- ભીઠુું લફરકુર ફુંધ કયલાનુું. િવિંધલ ણ ખટુું આલત ુું શલાથી તે ણ રેલાનુું ન શત ુું.  

- દૂધ વ ટકા ફુંધ. ચાભાું ણ નશીં. 



 

 

- દૂધની ફધી જ લાનગી દશીં, છાળ, ભાખણ, ઘી લગેયે લફરકુર ન રેલાું. 

- વલાયે સમૂોદમ શરેાું ઊઠી જવુું. ફયે લફરકુર ન ઊંઘવુું. 

ઔધ આટરાું આેરાું: 

૧. ખકદયાકયષ્ટ...૧-૧ ભટ ચભચ વભાન ાણી ભેલીને. ફુંને લખત જમ્પમા ફાદ. (ચભકયગ 

ભાટે) 

૨. અબમાકયષ્ટ...૧-૧ ચભચ ઉયની દલા વાથે. (ઉદયશૂ ભાટે) 

૩. ચભકયગશય કેસ્યરૂ...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ગલી. (તેભાું ભુંજજષ્ઠાકદ ચણૂક, ચચીની ચણૂક, 

મષ્ષ્ટભધ ુચણૂક લગેયે શતાું) 

૪. કૈળયગગૂ...૩-૩ વલાયે-વાુંજે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 

૫. એરેકયન ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ાણી વાથે. (ફાન’ની) 

૬. અર્શ્ગુંધાચણૂક...૪ ગ્રાભ વલાયે-યાતે્ર ાણી વાથે. (લજન ઘટત ુું અટકાલલા, લજન લધાયલા, 

ળગ્ક્ત જાલલા તથા ચભકયગ ભટાડલા) 

૭. અકક તેર...ખુંજલા, ખયજલાું તથા કાા ડાઘ ય રગાડલા. 

 ખફૂ દૂયથી આલેરા શલાથી ત્રણ ભાવની દલા રખી આી શતી.  

તા. ૨૪-૯ના વભાચાય પ્રભાણે તેને મખુાક થમેર. (ળયદ ઋત ુશલાથી) તથા દાુંત અને 

ભસડૂાની તકરીપભાું ઈકયભેદાકદ તેર ત્માુંથી ખયીદી તેને કગા બયલા કશરે. કગા ચણૂક ભકલ્યુું 

શત ુું. જેના ઠુંડા કગા કદલવભાું ફે-ત્રણ લખત બયી યાખલાના શતા. (તેભાું શદુ્ધ પટકડી, કાુંટાફૄ 

ભાય,ુ રધય તથા જેઠીભધ ચણૂક શતાું.) 

તા. ૬-૧૧ સધુીભાું ફયાફય ત્રણ ભકશનાની દલા યૂી થતાું ખયજલાું, કાા ડાઘ તથા 

ઉદયશૂ વાલ ભટી ગમાું શતાું તેથી પન ય લાત કયતી લખતે દયદી ખળુખળુાર શતા. 



 

 

પ્રકયણ : ૨૨   કભ મૂભાુંથી ભટી ગમ 
 

 આયલેુદ અને એરથી ફુંને એક જ ાટા ય ચારતી ગાડી છે. તેથી તેન યસ્ય 

વતત વુંફુંધ અને વુંધક યશલેાન. તે કાયણે લચકકત્વા કે્ષતે્ર લૈદ્ય-ડૉક્ટયભાું વભન્લમ કે વુંધક ણ 

ેદા થલાન. યુંત ુદુખની લાત એ છે કે તેભાું લૈદ્ય રઘતુાગ્રગ્ન્થથી અને ડૉક્ટય ગરુુતાગ્રગ્ન્થથી 

ીડાતા શમ છે. દયદીની વાયલાય કયનાયા ફુંને લગક જ ખદુ દયદથી ીકડત શમ છે. 

 આયલેુદ તાની રઘતુાગ્રગ્ન્થથી ભાની ફેઠેર છે કે અંગે્રજી વુંસ્કૃિત વાથે જડામેર 

એરથી એનાથી લધ ુઊંચુું અને લધ ુભાન્મ છે અને એરથી ભાન્મતા આે તેટર અને ત જ 

આયલેુદ વાચ. આયલેુદીમ દલાના વુંળધન એરથી કયે અને કશ ે કે ફયાફય છે ત જ 

આયલેુદને રાગે કે તાનાું ઔધ કાભમાફ છે. લૈદ્ય દ્વાયા દયદીનુું િનદાન થામ કે લચકકત્વા થામ 

ત્માયે ણ ખદુ લૈદ્ય, દયદી, કયચાયક અને ડૉક્ટય ણ ઈર્ચછે કે તે િનદાન વાચુું છે કે લચકકત્વાન ુું 

કયણાભ ભળ્યુું કે નશીં તે ફાફતે ણ ડૉક્ટયનુું વકટિ. ભે ત જ તે વાચુું નશીં ત નશીં ! ખયેખય 

ત એવુું શવ ુું ન જઈએ. આયલેુદ આયલેુદની યીતે સ્લતુંત્ર છે. આયલેુદભાું ઔધના યેૂયૂા ગણુ 

આલાભાું આલેરા છે. આયલેુદ તાના િવદ્ધાુંતથી વેંકડ-શજાય લોના અનબુલે ચક્કવ વભજ 

વાથે વુંણૂક છે, ગ્સ્થય છે. િનદાન કયલાની આયલેુદની આગલી રક્ષણદ્ધિત ણ કાભમાફ છે તેથી 

લૈદ્યને તાના િનદાનભાું િલર્શ્ાવ શલ જઈએ. યીક્ષણ-વાધન ત િલજ્ઞાન અને ટૅકનરજીનાું 

છે. એરથીનાું નથી તેથી આયલેુદ તેન મથેર્ચછ ઉમગ કયી ળકે, ણ ન કયે ત તે ગનુ કે 

રઘતુાગ્રગ્ન્થની ફાફત ન ફનલી જઈએ. આયલેુદની લાતને રઢ કયલા, ચક્કવ કયલા, વભજલા 

લૈદ્ય ણ તેન મકુ્તણે ઉમગ કયી ળકે. ત્રણ પ્રભાણભાું શે્રષ્ઠ પ્રભાણ છે. પ્રત્મક્ષ દયદી વાજ 

થઈ જલ, તેન ુું નુઃ પ્રકૃિતસ્થાન થવુું તેટરી િવદ્ધદ્ધ યૂતી છે. લૈદ્યને રાગે, દયદીને રાગે, અને 

કયચાયકને રાગે કે યગ ભટી ગમ છે છી તેને કઈ ડૉક્ટયના વકટિ.ની જફૃય ન શલી જઈએ. 

એરથીનાું કયણાભ ભાટે આયલેુદનુું વકટિ. ભાગલાની પ્રથા નથી તેભ આયલેુદનાું કયણાભને 

એરથીનાું પ્રભાણત્રની જફૃય શલી ન જઈએ. શા, નાના લૈદ્યને ભટા લૈદ્ય પ્રભાણત્ર આી 

ળકે. 



 

 

 ફીજી ફાજુ ગરુુતાગ્રગ્ન્થથી ીડાત ુું એરથીનુું કે્ષત્ર આયલેુદના અગ્સ્તત્લન ણ સ્લીકાય 

કયત ુું નથી. અથલા સ્લીકાય કયે ત કેલ જૂનુું, નકામુું, અલૈજ્ઞાિનક અને ટે્રકડળનર, ડળીલૈદક, 

ગ્રાભલૈદક કે આકદલાવીલૈદક તયીકે. આ દુિનમાભાું ફીજી કઈ લચકકત્વા દ્ધિત છે જ નશીં. તે 

એક જ છે તેલી ચિલતી વરાટાટની જેભ અર્શ્ભેધ મજ્ઞ કયીને થૃ્લી ય યાજમ કયતા ભશાવરાટાટની 

જેભ. ફીજા કઈનુું અગ્સ્તત્લ શઈ ળકે તેવુું તેના ખ્મારભાું જ નથી. શમ ત તે જ વાચુું ! 

એરથીની ળયણાગિત સ્લીકાયી તેના ચયણભાું આટે તે વાચુું ! એરથી જેટરી ફાફતને 

ભશય ભાયે તેટલુું જ વાચુું, ફાકીન ુું ફધુું ખટુું ! આભાું અલબભાન અને તછડાઈનુું-િતયસ્કાયનુું પ્રભાણ 

લધાયે વ્મક્ત થત ુું શમ છે. દુિનમાબયના પ્રામઃ કઈ ભાન્મ ડૉક્ટયે િનદાન કે લચકકત્વાભાું ભશાન 

આયલેુદન આળય રેલાન ુું આયલેુદ ભાન્મ કય ત જ તાનુું િનદાન કે વાયલાય વાચાું છે, 

કયણાભ ફયાફય છે તેવુું પ્રામઃ ફતાલલાનુું કદી વોજન્મ ફતાવ્યુું નથી. તેનાભાું તેની ખટા ભાગે 

જઈ યશરેી ફાફતભાું ણ કઈ ભાથુું ભાયે તે તેને વહ્ય નથી શત ુું. આ આયલેુદ અને અન્મ 

લચકકત્વાદ્ધિતઓનુું વારુું  વારુું  ઉમગી એરથીના ઢાુંચાભાું ઢાીને તેભાું ઉભેયામ ત જ તેન 

સ્લીકાય. 

 તેથી જમાું સધુી યસ્ય વભન્લમની વભકક્ષાએ દાનત ન દેખામ ત્માું સધુી લૈદ્યએ 

ળયભાલાની, કશઝયાલાની કે રઘતુાગ્રગ્ન્થથી ીડાલાની મદુ્દરેમ જફૃય નથી. તે તાના કે્ષત્રભાું 

વરાટાટ છે તેભ ભાની તેણે ણ તાનાું કામક–જ્ઞાન-અનબુલ લધાયતાું જઈ િનષ્ઠાલૂકક આગ 

ધાલતાું યશવે ુું જઈએ. ભને રાગે છે અને ભાય અંગત અનબુલ છે કે ત જ આયલેુદભાું અગ્સ્ભતા 

જાગળે, તેન િલકાવ થળે, આલતી ેઢી સ્લાલરુંફી અને સ્લભાની થળે. (ભાયા રખાઈ યશરેા એક 

શજાય કેવભાું આ લાતની ખાતયી તભને ાને ાને દેખાળે.) 

 આણે વભન્લમભાું ભાનવુું જઈએ, વશકાયન સ્લીકાય કયલ જઈએ, ભાનલજાતને ભશત્ત્લ 

આવુું જઈએ ણ તે રઘતુાગ્રગ્ન્થથી નશીં, વાભેની ગરુુતાગ્રગ્ન્થની ળયણાગિત સ્લીકાયીને નશીં, 

અભાન, તછડાઈ કે િતયસ્કાયના બગ ફનીને શયગીજ નશીં. વભકક્ષાએ, સ્લભાનબેય સ્લીકાય 

થત શમ ત જ. અક િલજ્ઞાનન ફીજા િલજ્ઞાન વાથે સભેુ થત શમ તેલા શબુ બાલથી જ. 



 

 

 આયલેુદ ભશાિલદ્યારમ, આયલેુદ િલર્શ્િલદ્યારમ, આયલેુદની વુંસ્થાઓ આ નીિત 

અનાલળે ત આયલેુદ અલશ્મ સ્લભાનબેય ગબય થઈ ળકળે. તેની અવર પ્રાચીન ળગ્ક્ત 

પ્રકાળભાું આલળે. જેનાથી વયલાે આયલેુદન દેળને અને દુિનમાને ઘણ પામદ થળે. 

  

ભાયા દયદીભાુંથી જફૃય જણામ ત્માું હુું તેન યુંગીન પટ ાડી રેત શઉં ુું. દયદીના ઘણાું 

આલ્ફભ ભાયી ાવે છે. તેભાું એક પટ શ્રી જમુંિતરાર શીયારાર યાલન ણ છે. કભાના આ 

દયદી ભાયી ાવે તાયીખ ૭-૧-૮૮ના યજ આલેરા. ત્માયે તેભના કભાલાી આંખના યુંગીન પટા 

ભેં ાડી રીધેરા. ભશવેાણા જજલ્રાના િલજાયુ તાલકુાના વણાવણ ગાભથી તે આલેરા. ઉંભય શતી 

૩૦ લક. નકકયમાત શતા. તેને એક ભાવથી કભ થમેર. લફરીરુફીન ૧૦  શત ુું. તેભાું લધાય 

થમે જત શત. ેટભાું દુખાલ થત શત. દયદીને િલજાયુની ટી.ફી. શૉગ્સ્ટરભાું દાખર કયી  

૨૧ કદલવ સધુી વાયલાય રેલાભાું આલેર. ત્માું ન ભટલાથી ડૉ.ફાયટની ાુંચ કદલવની પ્રાઈલેટ 

વાયલાય રીધેરી. કુર ૩૦ ફાટરા ચડાલેરા. ષુ્ક ઈંજેક્ળન અાઈ ચકેૂરાું. દલા ાછ આ 

ગયીફ કયલાયનાું ચાય શજાય ફૃિમા ખચાકઈ ગમા શતા. છેલટે થાકીને કઈના કશલેાથી કદલવભાું 

ત્રણ લખત ગોમતૂ્ર વેલન ળફૃ કયી દીધ ુું શત ુું. 

ભાયા િનદાન પ્રભાણે તેને ળાખાગત કભ શત. કભાનુું થ્માથ્મ ત્રક આીને 

નીચેની દલા ળફૃ કયી શતી. 

૧. આયગ્મલિધિની ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ગોમતૂ્ર વાથે (સ્લર્ચછ કડાુંથી ગાેલુું ગોમતૂ્ર એક 

કટય રેલાન ુું કશરે.) 

૨. િત્રપા ટીકડી...૪ યાતે્ર ાણી વાથે કે ગમતૂ્ર વાથે. 

૩. જન્ડેક્વ િવય...૧-૧ ચભચી વલાયે-યાતે્ર. (‘વાુંડુ’નુું ેટન્ટ) 

૪. લરલેક્વ િવય...૧-૧ ચભચી ઉયની દલા વાથે. 

૫. કુભાયી આવલ... ૧-૧ ભટ ચભચ ફુંને લખતે જમ્પમા ફાદ. 



 

 

 તા. ૧૪-૯ના યજ ઉદયશૂ ભટી ગયુું શત ુું. ભ-મતૂ્રભાું ીાળનુું પ્રભાણ ઘટયુું શત ુું. 

આંખની ીાળભાું ણ થડ પામદ શત. ભખૂ ખફૂ રાગતી શતી. 

 તા. ૨૦-૯ના યજ ઉદયશૂ શત ુું, ઉધયવ આલતી શતી, આંખ ીી શતી તેથી દલા આ 

પ્રભાણે આી શતીઃ 

૧. આયગ્મલિધિની ટીકડી...લૂકલતૌ 

૨. િત્રપા ટીકડી...લૂકલતૌ 

૩. લરલફાલન િવય...૧-૧ ચભચી વલાયે-વાુંજે. (‘કશભારમ ડ્રગ’ની) 

૪. યવના...૨-૨ જમ્પમા ફાદ ચવૂલી (ઉદયશૂ ભાટે. ‘આય ુપ્રડક્્વ’ની) 

૫. મષ્ષ્ટભધ ુલટી...૪ ચવૂલી. (ઉધયવ ભાટે તથા આંખની ીાળ ઘટાડલા ભાટે) 

 તા. ૧૨-૧૦-૮૮ના કદલવે છેલ્રી દલા આેરી ત્માયે કભ મૂભાુંથી ભટી ગમ શત. 

કભ ભટલાનાું ફધાું જ ફાહ્ય રક્ષણ વ્મક્ત થતાું શલાથી રેફયેટયી ટેસ્ટ કયીને જ ભટય છે તેવુું 

વકટિ આલાનુું ભાુંડી લાળ્યુું શત ુું. દયદીન વભમ અને ખચક ફર્ચમ તે રાબભાું. દયદી, દયદીનાું 

વગાું કભ વાલ ભટી જલાથી ખળુ શતાું. એ જ એનુું વકટિકપકેટ. છતાું પયી કભ ડકામ નશીં તે 

ભાટે ુંદય કદલવની દલા આ પ્રભાણે આી શતી. 

૧. આયગ્મલિધિની ટીકડી...લૂકલતૌ 

૨. િત્રપા ટીકડી...લૂકલતૌ 

૩. લરલેક્વ ટીકડી...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ાણી વાથે.  

૪. લરલ-ય ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ાણી વાથે. 

૫. આય ુટિનક...૧-૧ ભટ ચભચ વલાયે- વાુંજે ચાટીને ઉય ાણી ી જવુું. (આભાું તેભાું 

શલાથી દૂધ ન ીવુું. ળગ્ક્ત ભાટે તથા ભશદુ્ધદ્ધ ભાટે ‘આય ુપ્રડક્્વ’નુું ેટન્ટ). 



 

 

પ્રકયણ : ૨૩   લાઈ, મરૂ્ચછાક અને ર ફી.ી. 
 

લીવભી વદીભાું િલદેળની વુંસ્કૃિતન લધ ુ ચે રાગલાથી યગ થલાનાું અનેક િનદાનભાું 

ઉભેય થમ છે. ઝેયી ખાતય, ઝેયી દલાઓ, ઝેયી યવામન, માુંત્રીકયણ, ઝેયીકયણ, લસ્તી લધાય, 

બેવે, અછત, વુંઘક, ભાનિવક ટેન્ળન, ળશયેીકયણ, યદુ્ધ, અણિુલકકયણ લગેયે અનેક કાયણે 

જાતજાતના યગ ખફૂ ઝડથી લધી યહ્યા છે. તેભાું કઈ પ્રમત્ન લૂકક ફચલા ઈર્ચછે ત ણ 

ણૂકણે ફચી ળકે તેભ નથી. નલી ેઢીન ુું આયગ્મ આ કાયણે ખફૂ જ જખભભાું મકૂાઈ ગયુું છે. 

તેલ એક આગન્ત ુ(ફશાયના) કાયણથી થમેર કેવ... 

  

જૂનાગઢ જજલ્રાના યાણાલાલ તાલકુાના યાણાલડલારા ગાભથી યભેળબાઈ નાગયદાવ 

રાડલા તાની ૯ લકની તુ્રી જમશ્રીને રઈને તા. ૧૭-૬-૯૦ના યજ આલેરા. તેભને લુંથીના 

શ્રી યભેળબાઈ લવાણીએ ભકરેરા. 

ઘયભાું-ખાટરાભાું ભાુંકડની દલા છાુંટયા ફાદ તેની ઝેયી અવયને કાયણે જમશ્રીને ચક્કય 

આલલાું ળફૃ થમાું શતાું. ત્માય ફાદ તેને મરૂ્ચછાક આલલાની ળફૃ થઈ શતી. લાઈ આલલાની ણ ળફૃ 

થઈ શતી. આટરી નાની ઉંભયે તેને ર ફી.ી. ણ શત ુું. 

િત્રદ ત્રક પ્રભાણે આશાય-િલશાય ગઠલલાની સચૂનાઓ આી અને દલા આ પ્રભાણે 

શતીઃ 

૧. વાયસ્લતાકયષ્ટ...૧-૧ ચભચી વલાયે-વાુંજે-યાતે્ર વભાન ાણી ભેલીને જમ્પમા ફાદ. 

૨. િાહ્મી િલટાકણ...૧-૧ ચભચી વલાયે-વાુંજે ગયભ ગળ્મા દૂધભાું ભેલીને. 

૩. િેઈન્ટ ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ાણી વાથે. (‘ઝુંડુ’ની ેટન્ટ) 

૪. ર ફી.ી. કેસ્યરૂ...૨-૨ વલાયે-વાુંજે (જેભાું ીયી મૂ, અર્શ્ગુંધા ચણૂક તથા મષ્ષ્ટભધ ુ

ચણૂક બયલાભાું આલેર.) 



 

 

 તા. ૧૭-૭ના યજ વારુું  શલાથી તા. ૧૭-૮ના યજ એક ભકશનાભાું મરૂ્ચછાક અને લાઈના 

હુભરા વાલ ળભી ગમા શતા. ફી.ી. ણ ફયાફય થઈ ગયુું શત ુું. 

નોંધઃ ભટા બાગે બ્રડપે્રળય ભટી ઉભયના રકને થામ છે તેભ ભાની લૈદ્ય-ડૉક્ટય તાના નાની 

ઉભયના દયદીનુું કદી ફી.ી. ભાતા નથી. ભાલાન િલચાય ણ તેભને આલત નથી. યુંત ુ

ફી.ી.ન લશભે ડે તેલાું રક્ષણ....ચક્કય, અળગ્ક્ત, ગબયાભણ, ભાથાન દુખાલ, છાતીન 

દુખાલ, ઊંઘભાું અવ્મલસ્થા, ફેચેની લગેયે જણામ ત્માયે ફાકન ુું ફી.ી. ણ ભાવુું જઈએ. 

ભટે બાગે ર.ફી.ી. શલાની ળક્યતા શમ છે. 

 ભાયી ાવે એક લખત એક દળ લકના ફાકને રાલલાભાું આલેર. તેને વતત ચક્કય 

આલતાું શતાું. અળગ્ક્ત ખફૂ જણાતી શતી, ભાથુું દુખત ુું શત ુું. યભલા જામ ત તયત ાછ આલી સઈૂ 

જત શત. ઘણા ડૉક્ટયની વાયલાય ચારી ણ કઈએ ફી.ી. ભા્યુું જ નશીં ! ભેં શલે ુું જ કાભ 

ફી.ી. ભાલાનુું કયુાં. કાયણ કે લાયનેુ લાયનુ ુું આલયણ શલાનાું રક્ષણ યથી ભને ર ફી.ી. ની 

ળુંકા ડી શતી. અને એનુું ફી.ી. શત ુું ભાત્ર ૭૦-૫૦ ! ભાત્ર ર ફી.ી ની વાયલાય કયલાથી 

વ્તાશભાું તેને વારુું  થઈ ગયુું શત ુું. 

********************* 

 

પ્રકયણ : ૨૪   ફધી જ પકયમાદ ળભી ગઈ 

 

 ભભાગકના યગભાું શયવ, બગુંદય, ગદુવ્રણ (અલ્વય), ગદુભ્રુંળ લગેયે મખુ્મ છે. તેનાું 

દયદીને લધભુાું લધ ુગબયાલી દેનાય છે યક્તાળક. ઝાડાભાું રશી ડત ુું જઈ દયદી ગબયાઈ જામ છે. 

કાયણ કે વાતેમ ધાતઓુભાું યક્તનુું મલૂ્મ ભાનલભનભાું ઘણુું લધાયે છે. આયલેુદભાું ણ ‘યક્તું જીલ 

ઈિત ગ્સ્થિતઃ। યક્ત ઉય આણુું જીલતય અલરુંફે છે.’ તેભ કહ્ુું છે. તેથી યક્તસ્રાલ થલાથી જીલ 

જલાની દશળેત ળફૃ થામ છે. લી, વાત ધાતઓુભાું યક્ત જ એલી ધાત ુછે કે જે ફશાય નીકતી 



 

 

જઈને, તેન રાર યુંગ જઈને જ ગબયાભણ ળફૃ થામ છે. ળયીયભાું થતા જાતજાતના 

યક્તસ્રાલ...રશીના ઝાડા, ેળાફભાું રશી જવુું, નવકયી ફૂટલી, રશીલા થલ લગેયેભાું દયદી તથા 

તેનાું વગાું-વુંફુંધીને મ ૂુંઝલણભાું મકૂી દેનાયા શમ છે. આલા યગ ક્યાયેક ઈભર્જન્વીનુું ણ ફૃ 

ધાયણ કયે છે. કાયણ કે તે બમજનક શલાથી ળાયીકયક કયતાું ભાનિવક ફૃ ણ લધ ુરઈ રે છે. 

  

 શ્રી જમુંિતરાર કયળનદાવ તા. ૬-૬-૭૭ના યજ ચભનરાર ભશાસખુયાભની ચારી 

ચભનયૂા અભદાલાદથી આલેરા. ઉંભય શતી ૩૩ લકની. નકયી કયતા શતા. તેભને યક્તાળક 

એટરે કે દૂઝતા ભવાની તકરીપ શતી. 

 ઘણા વભમથી યક્તાળકની યેળાની શલાથી ત્રણ લક શરેાું અભદાલાદની િવિલર 

શૉગ્સ્ટરભાું ઓયેળન ણ કયાલેર. ત્માું ણ ‘બ્રીકડિંગ ાઈલ્વ’ ઉયાુંત ‘અલ્વય’નુું ણ િનદાન 

થમેલુું. યુંત ુશભણાું ુંદય કદલવથી ગદુાભાું લધ ુપ્રભાણભાું દુખાલ અને પયીને યક્તસ્રાલ ણ ળફૃ 

થમ શત. 

 આ ઉયાુંત દયદીને ળયદી ણ યશતેી શતી. તે ભાટે નાકભાું ાુંચ લખત ુંચય ણ 

કયાલેરાું. ચાયેક લકથી ભાથાભાું દુખાલ અને ફતયા થતી શતી. લા ખયલાની અને વપેદ 

થલાની પકયમાદ શતી. છાતીભાું ણ દુખત ુું શત ુું. એ યીતે દાશ અને યક્તસ્રાલ, યક્તાળક અને ગદુવ્રણ 

એ ફધા િત્તના યગ શતા. ળયદી અને િળયગોયલ (ભાથુું બાયે રાગવુું) તે કપના યગ અને 

ગદુશૂ, િળયઃશૂ, ઉયઃશૂ (છાતીભાું દુખવુું) તે ફધા લાયનુા યગ શલાથી ત્રણેમ દન પ્રક 

થમ શત. વભાગભ ફાદ અળગ્ક્તન અનબુલ થત શત અને નુુંવકતાની ણ પકયમાદ શતી. 

દયદ કમ્પ્રીકેટેડ, િિનક અને વામક વભેકટક શતાું. 

 જૂન ભકશન ચારત શલાથી ગયભ આશાય-િલશાય વાલ ફુંધ કયાલીને દલા આ પ્રભાણે 

આી શતીઃ 

૧. યેકટાકેય ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે (‘અનનુી’ની) 



 

 

૨. િત્રપા ગગૂ...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ાણી વાથે. 

૩. સ્લાકદષ્ટ િલયેચન ચણૂક...૪ ગ્રાભ  

શયડે ચણૂક...૪ ગ્રાભ યજ યાતે્ર ાણી વાથે. 

૪. અબમાકયષ્ટ...૧-૧ ભટ ચભચ ફુંને લખત જમ્પમા ફાદ, વભાન ાણી ભેલીને 

૫. જાત્માકદ ભરભ...ગદુાભાું રગાડલા ભાટે. 

 

 તા. ૧૧-૬ના કદલવે પામદ શત. ણ ગદુાભાું થડ દુખાલ થત શત. ઉધયવ આલતી 

શતી, છાતીભાું દુખત ુું શત ુું, ગેવ થત શત, અમ્પરિત્તની ણ તરકીપ જણાતી શતી. 

 તા. ૧૫-૬ના યજ ગદુાભાું વજ અને દુખાલ શત. ગદુાભાું ખુંજલા ણ આલતી શતી, 

િત્રદજ અળકનાું સ્ષ્ટ રક્ષણ જાણે શતાું. ેળાફ ગયભ અને ઓછ આલત શત. જભણા ેડુભાું 

દુખાલ થત શત, ગેવ શત, ભાથુું દુખત ુું શત ુું. તેથી તપાલત વાથે દલા આ પ્રભાણે ગઠલી શતીઃ 

૧. જાત્માકદ ભરભ...રગાડલ. 

૨. કકળય ગગૂ...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ભકૂ કયીને કે ચાલીને ાણી વાથે. 

૩. ચુંરપ્રબા લટી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ભકૂ કયીને કે ચાલીને ાણી વાથે. 

૪. નુનકલા ચણૂક...૨ ગ્રાભ 

 ળતાલયી ચણૂક...૨ ગ્રાભ 

 શઝરુર મહુદ િષ્ટી...૧ ગ્રાભ વલાયે-વાુંજે ાણી વાથે. 



 

 

 તા. ૪-૭-૭૭ના કદલવે ૨૭ કદલવભાું તેભની ફધી જ પકયમાદ ળભી ગઈ શતી. ભાત્ર 

ગદુાભાું ખુંજલા થડા પ્રભાણભાું થતી શલાથી કેલ જાત્માકદ ભરભ રગાડલાનુું ચાલ ુયાખલાનુું 

કશરે.      

************************* 

પ્રકયણ : ૨૫   ચાય કદલવભાું યકાઈ ગમ યક્તસ્રાલ 

 

 યક્તિત્તન યગ ગ્રીષ્ભ અને ળયદ ઋતભુાું લધભુાું લધ ુથલા વુંબલ છે. યલુાન લમ શમ, 

િત્ત પ્રકૃિત શમ, આશાય-િલશાય િત્તકાયક શમ ત યક્તિત્તફૃે નાકભાુંથી યક્તસ્રાલ થલ 

(નવકયી ફૂટલી), રશીની ઊરટી થલી, ભભાગેથી યક્તસ્રાલ થલ, મતૂ્રભાગેથી યક્તસ્રાલ થલ, 

ળયીયનાું ઉયના કે નીચેના કઈણ બાગેથી યક્તસ્રાલ થલ લગેયે યગ થામ છે. આ ફધી 

અલસ્થા ઈભર્જન્વી શલાથી દયદીને તયુત જ વાયલાય આલી ડે છે ને શૉગ્સ્ટરભાું દાખર કયલા 

ડે છે. લધ ુડત યક્તસ્રાલ થઈ ગમ શમ ત યક્તદાન ણ કયવુું ડે છે. ઠુંડી વાયલાય આલી 

ડે છે. 

  

 શ્રી જમુંિતરાર ડી. ટેર ભશવેાણા જજલ્રાના િલજાયુ તાલકુાના શીયયુા ગાભેથી તા. ૧૧-

૧૦-૭૭ના યજ આલેરા. તેને ભભાગેથી યક્તસ્રાલ થત શત. તે યક્તિત્તને કાયણે કે યક્તાળકને 

કાયણે તે નક્કી કયવુું મશુ્કેર શત ુું. યુંત ુઆ યક્તાળકન યક્તસ્રાલ નશત. કાયણ કે યક્તાળકનાું કઈ 

રક્ષણ નશતાું. યક્તાળકભાું ગદુાભાું દાશ, શૂ કે ખુંજલા શમ છે, ભ વાથેન યક્તસ્રાલ થત શમ 

છે. ખાવ ત યક્તાળકના દયદીને કફજજમાત યશતેી શમ છે. તેથી જમુંિતરારને યક્તિત્ત શલાની 

લધ ુળક્યતા શતી. તેને િત્તળાભક ત્રક આ્યુું શત ુું. તે પ્રભાણે આટરા િનમભ ાલાના શતા : 

- તીખુું, ખાટુું, ખારુું  ન ખાવુું. ખટાળભાું કેલ ફાપેરાું કે કાચાું આભાું રઈ ળકામ. 

- ગયભ, તેલુું, આથાલાફૄું કે ક્ષાયલાફૄું ન ખાવુું. 



 

 

- ભધયુ, તયૂ, કડલ આશાય રેલ. તેભાું ઘઉં, વાયી જાતના ચખા, ભગ, ભસયૂ, ચણા, 

તલેુય, યલ, દૂધી, તકૂયમાું, ગરકાું, ફટાટા, ળકકયમાું, કફૄું, ટીંડયાું રઈ ળકામ. ગાજય, 

તાુંદજ, કથભયી, ધાણા, િવિંધલ, દૂધ, ઘી, તાજુ ું ભાખણ, ગ, કાી સકૂી રાક્ષ, ભીઠાું 

ફધાું જ પ, ગરુકુંદ, આભાુંન મયુબ્ફ, નાલમેયનુું ાણી, ળેયડીન યવ, ભીઠાું 

વયફત, આઈવિીભ લગેયે રઈ ળકામ. 

- ળીત જથી સ્નાન કયવુું, ળીત જભાું ફેવી કકટસ્નાન કયવુું. 

- ેટ-ેડુ ય ઠુંડા ાણીનાું કે ફયપનાું તાું મકૂલાું, ઠુંડી ભાટીનાું તાું મકૂલાું. 

-  ઠુંડા લાતાલયણભાું યશવે ુું, એ.વી, ુંખ, કુરયન ઉમગ કયલ. 

- વુંમભ ાલ, િધ ન કયલ. 

ઔધ આ પ્રભાણે શતાું : 

૧. લાવા ચણૂક ૨ ગ્રાભ, 

 ળતાલયી ચણૂક ૨ ગ્રાભ, 

 સદુળકન ચણૂક ૨ ગ્રાભ વલાયે-વાુંજે ાણી વાથે. 

૨. ચુંરકરા યવ...૨-૨ ગી દૂધ વાથે. (ફકયીનુું દૂધ ભે ત લધ ુરાબદામી)  

 કેલ ચાય કદલવની દલાથી જ યક્તસ્રાલ વાલ યકાઈ ગમ શત ! દયદી વુંણૂક સ્લસ્થ થઈ 

ગમા શતા. 

*********************** 

  

 

 



 

 

 

પ્રકયણ : ૨૬   શાઈ ફી.ી.એ શાયી જવુું ડ્ુું 
 

 ચયકવુંકશતાન ૧૨ભ અધ્મામ ‘લાત કરાકરીમ અધ્મામ’ નાભે છે. તેભાું લાયનેુ લાયનુાું, 

લાયનેુ િત્તનાું, લાયનેુ કપનાું આલયણની અિત સકૂ્ષ્ભ અને અિત િલસ્તતૃ િલચાયણા કયલાભાું આલી 

છે. અને ૬૪ પ્રકાયનાું આલયણની છણાલટ કયલાભાું આલી છે. તે જતાું આલયણને કાયણે આણા 

અનેક યગ ઉદ્દબલે છે. એરથીભાું લાયનુી િલચાયણા ન શલાથી, લાય ુસકૂ્ષ્ભ શલાથી, સ્થૂ 

વાધનભાું તે કડાત ન શલાથી તેનાું ઈન્લેસ્ટીગેળનભાું જમાું જમાું લાય ુશમ ત્માું િનદાન થલાભાું 

અયુંાય દ્ધદ્વધાન અનબુલ થત જલા ભે છે અને લાય ુઅને લાયનુાું આલયણથી થતા યગની 

વાયલાય કયલાભાું ડૉક્ટય ભરૂ કયી ફેવતા શમ છે. 

 બ્રડપે્રવયભાું શાઈ બ્રડપે્રવય કે ર બ્રડપે્રવય એ ફુંને આયલેુદની દૃષ્ષ્ટએ આલયણન યગ 

છે. તેભાું શાઈ ફી.ીભાું પ્રામઃ વ્માનલાય ુવાથે િત્તનુું અને ર ફી.ીભાું વ્માનલાય ુવાથે કપનુું 

આલયણ શલા વુંબલ છે. લાયનુા ાુંચ પ્રકાય – વ્માનલાય,ુ અાનલાય,ુ પ્રાણલાય,ુ ઉદાનલાય ુ

અને વભાનલાયનુાું યસ્ય આલયણ, લાયનુાું િત્ત કે િત્તના પ્રકાય વાથેનાું આલયણ કે કપના 

પ્રકાય વાથેનાું આલયણ ક્ષણભાું જાતજાતના યગ, રક્ષણ કે ઉરલ ેદા કયી ળકે છે. ફી.ી 

લધલા–ઘટલાથી દયેક વ્મગ્ક્તને અરગ અરગ અનબુલ થામ છે...ચક્કય આલલાું, ગબયાભણ થલી, 

ફેચેની થલી, ઊંઘ ન આલલી, ઊંઘ-તુંરા લધ ુ આલલી, અળગ્ક્ત રાગલી, ભાથુું બાયે રાગવુું, 

છાતીભાું બાય રાગલ, ભાથુું દુખવુું, ઊરટી થલી, ઊફકા થલા, ભગજની નવ પાટી જલી, આંતય 

યક્તસ્રાલ થલ, મરૂ્ચછાક આલલી, ક્ષઘાત થલ લગેયે લગેયે. 

આયલેુદની અંળાુંળ કલ્ના પ્રભાણે આ યગભાું ઘણુું ગશન અને િલસ્તતૃ વુંળધન થઈ ળકે. 

કઈ દક્ષ લૈદ્ય ધાયે ત કેલ બ્રડપે્રવય (યક્તચા કે વ્માનબાય)અને આલયણ ઉય ી.એચ.ડી 

કયી ળકે. અને િલલચત્ર જણાતા બ્રડપે્રવયના યગભાું દુિનમાને ભાનલજાતને ઘણુું ભશાન પ્રદાન કયી 

ળકે. 



 

 

  

શ્રીભતી જળદાફશને વાુંકેર્શ્ય ભશતેાની ઉભય ૫૭ લકની. વાફયકાુંઠા જજલ્રાના 

કશમ્પભતનગય તાલકુાના આલગમર ગાભેથી તા. ૨૮-૧૦-૯૮ના યજ બધુલાયે ફ્ી કન્વલ્ટીંગન રાબ 

રઈને આલેરા. તેભન પન શત ૭૪૩૨૫. તેભને ઘણા વભમથી શાઈ ફી.ી.ની પકયમાદ શતી. 

ઘણા ડૉક્ટયની વાયલાય રેલા છતાું ફી.ી ભટત ુું ન શત ુું. શાઈ ફી.ી ઉયાુંત તેભને તેનાું કઈ 

રક્ષણ વતાલતાું ન શતાું. કેલ વીન લધ ુલત શત. આ ઉયાુંત તેભને ઊનલા (ઉષ્ણલાત), 

ફગ્સ્તલાત તથા કફજજમાતની તકરીપ શતી. ેળાફભાું ફતયા થતી શતી અને અટકીને આલત 

શત. આ ફધા યગ અને રક્ષણ યથી વ્માન-અાન લાયનેુ િત્તનુું આલયણ શલાન ુું િનદાન કયી 

ળકામ તેભ શત ુું. લાક વાય થઈ શતી અને ળયદઋત ુચારતી શતી તેને કાયણે ણ લાય-ુિત્તની 

યિુત વુંબિલત શતી. ળયદને કાયણે અને િત્તને કાયણે વીન લધ ુલત શળે. 

‘િત્તલાત ત્રક’ આીને િત્તકાયક અને લાયકુાયક આશાય-િલશાયથી દૂય યશલેા વભજાવ્યુું 

શત ુું. ખાવ કયીને તીખ ુું, ખાટુું, ખારુું , આથાલાફૄું ત્મજલાનુું શત ુું. ભીઠુું છડી ળકામ ત વાલ છડી 

દેલાન ુું શત ુું. અડદ, ટભેટાું, દશીં, િળખુંડ, બીંડ તથા તેલુું ખાલાન ુું ન શત ુું. 

ઔધ મજમા શતાું આટરાું: 

૧. સુયવાક ટીકડી...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ાણી વાથે. (‘અનનુી’ની શાઈ.ફી.ી. ભાટે) 

૨. ગયુ ગગૂ...૨-૨ ભકૂ કયીને કે ચાલીને ાણી અથલા દૂધ વાથે. (ઉષ્ણલાત અને 

ફગ્સ્તલાત ભાટે) 

૩. ળતાલયી ટીકડી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર દૂધ વાથે. (મતૂ્રદાશ તથા સ્લેદાિધક્ય ભાટે) 

૪. ળતત્રાકદ ચણૂક (ભીઠુું)...૬ ગ્રાભ યજ યાતે્ર ાણી વાથે. (કફજજમાત, મતૂ્રદાશ તથા 

સ્લેદાિધક્ય ભાટે) 

૫. ચુંદનાવલ...૧-૧ભટ ચભચ જમ્પમા ફાદ અથલા વલાયે-વાુંજે વભાન ાણી ભેલીને. 



 

 

 એક ભકશનાની દલા રઈ ગમેરાું. દલાથી વારુું  શત ુું. યુંત ુતા. ૨૬-૧૧ના કદલવે આવ્માું 

ત્માયે કશ,ે ‘ચાય કદલવથી ાછી તફીમત ફગડી છે, વારુું  થઈ ગયુું શત ુું, ઊંઘ શભણાું ઓછી આલે 

છે.’   

 ફી.ી. ભા્યુું ત ઉયનુું ત્માુંન ુું ત્માું જ શત ુું ! નીચેનુું ઘટીને ૭૫ (નભકર) થઈ ગયુું શત ુું. 

 આજે ચાલ ુદલા ઉયાુંત નીચેની ફે દલા ઉભેયીઃ 

૧. િાહ્મી િલટા કણ...વલાયે-યાતે્ર ગયભ ગળ્મા દૂધભાું ઠયે ત્માયે ચભચી ઘી ભેલીને. (‘ડેક્કન’ 

પાભકવીની ેટન્ટ. દલા ઊંઘ ભાટે) 

 (નોંધઃ ઉષ્ણલાત, ઊનલાની ઉત્તભ દલા કેલ ગળ્મા દૂધભાું ભટી ભાત્રાભાું ઘી ીવુું તે છે.) 

૨. કકલ્યયુવીન િવયઃ ૧-૧ ચભચ વલાયે-વાુંજે. 

તા. ૨૯-૧૨ના યજ એક ભકશને આવ્માું ત્માયે મતૂ્રદાશ-શૂ ચાલ ુ શતાું. કફજજમાત શતી. 

યુંત ુફી.ી. ભા્યુું ત ઉયનુું ૧૪૫ અને નીચેન ુું ૯૦ શત ુું. જે રગબગ તેભની ઉંભય પ્રભાણે 

નભકર કશી ળકામ. ઘણા વભમે ઉયનુું ફી.ી. ઘટલાથી દયદી ખળુ શતાું. 

આજે ચાલ ુદલાભાું થડ પેયપાય કમો શત. 

- કફજજમાત ભાટેની લધ ુઅવયકાયક દલા કલ્માણ લટક...૨ ગા યાતે્ર ાણી વાથે રેલા 

આ્મા શતા. દાશ ભાટે. 

- એન્ટાવીડ ટીકડી...૨-૨ રેલા ઉભેયી શતી. 

તા. ૨૬-૧-૯૯ના કદલવે ઘણ જ પામદ શત. દયદી તે આલેરાું ન શતાું. તેથી ફી.ી. 

ભાી ળકાયુું ન શત ુું. ણ તેભણે ત્માું ભાલેલુું તેભાું નભકર આંક આવ્મ શત. તા. ૨૪-૨ના યજ 

ણ દલા રેલા આલેરાું. તેભણે ફી.ી. નભકર શલાન ુું અને ફધી યીતે ઘણુું જ વારુું  શલાન 

અશલેાર આ્મ શત. ઊનલા, કફજજમાત, ફી.ી ફધા જ યગ ફે ભકશનાથી ડકામા ન શતા.  ન 

શટતા શાઈ ફી.ી.એ છેલટે શાય સ્લીકાયલી ડી શતી. 



 

 

છેલ્રે ભકશનાની દલા આતી લખતે ભેં કશલે ુું, ‘દયદીને કશજે ભીઠુું, દશીં, ટભેટાું, ખાટાું 

અથાણાું, ખાટી ચટણી, રીરી રાક્ષ, બીંડ, કાકડી, અડદ લગેયે ગયભ ખયાક ખાલાભાું િનમુંત્રણ 

યાખળે ત આ યગ પયી ડકાળે જ નશીં. કદલવે ઊંઘલાનુું યાખળે ત ણ જજિંદગીબયન અવાધ્મ 

ભનાત ફી.ી. ન યગ પયી ાછ ળફૃ થળે.  

********************** 

પ્રકયણ : ૨૭   ચભકયગ વુંણૂક કાબભૂાું આલી ગમ 
 

 ફાક પ્રામઃ કપ પ્રકૃિતલાાું શમ છે. અને તેભના આશાય-િલશાય ણ કપને લધાયનાયા 

પ્રામઃ શમ છે. ફાકને ભધયુ-અમ્પર-ગ્સ્નગ્ધ-ગરુુ આશાય લધ ુગભત શમ છે. ગ, ભીઠાઈ, ભેલા, 

દૂધ, દશીં, આઈવિીભ, ચકરેટ, લફસ્કીટ, ીયભેન્ટ, ચીકી લગેયે તે લધ ુખાતાું શમ છે. ભડા 

ઊઠતાું શમ છે, કદલવે ણ ઊંઘતાું શમ છે. આયાભ અને િનિશ્ચિંતતાનુું જીલન જીલતાું શમ છે. 

રાડ-કડથી ઉછયતાું શમ છે તેથી તેભને કપના યગ થલાની લધ ુવુંબાલના યશ ેછે. 

 ૨૦ જાતના કપના યગભાું કૃિભ, ળયદી, ચભકયગ લગેયે ફાકભાું લધ ુ જલા ભે છે. 

આયલેુદના ગ્રુંથભાું કૃિભ અને કુષ્ઠયગ (ચભકયગ)નાું પ્રકયણ ાવેાવે છે. કાયણ કે તે ફુંનેનાું 

િનદાન અને લચકકત્વાભાું ખફૂ ભતાણુું છે. જેભ કે ભધયુ યવ તેભાું ફુંનેભાું કાયણફૃ છે ત કડલ 

યવ તેભાું લચકકત્વાફૃ છે. વુંત્તકણ તેના કાયણફૃ છે ત અતકણ તેના ઉામફૃ છે. 

  

જાનકીની ઉંભય ૮ લકની. તેના િતા કીિતિકુભાય ળાશ તેભને રઈને આલેરા. તેઓ યશ ે

છે...વી-૭, શ્રી કેદાયનાથ ફ્રેટ, ચાુંદરકડમા, અભદાલાદભાું. તા. ૯-૩-૯૫ના યજ તેન કેવ ળફૃ 

કયલાભાું આવ્મ ત્માયે તેની મખુ્મ પકયમાદ શતી ખુંજલાની. તેને આખા ળયીયે ખજુરી આલતી 

શતી. જેને રકબાાભાું લખુવ કશી ળકામ. જમાું ખુંજલા આલતી શમ ત્માું પલ્રી થતી શતી. 

તેથી ડૉક્ટયએ ખવનુું ણ િનદાન કયુાં શત ુું. વાથે ળય્મામતૂ્ર (થાયીભાું ેળાફ)ની ણ પકયમાદ 



 

 

શતી. જાનકીને ફચણથી કૃિભ શતા. છેલ્રે તેઓ આ ફધાું દદો ભાટે િળલામ્પબ ુીલયાલતા શતા 

અને િળલામ્પબ ુ(સ્લમતૂ્ર)ની ભાલરળ કયતા શતા તે ચાલ ુજ યાખલાનુું ભેં કશલે ુું. 

યેજી ભાટે ‘ચભકયગ ત્રક’ આ્યુું શત ુું. તે અનવુાય દયદી ફાક શલા છતાું નીચે પ્રભાણે 

િનમભ ાલાના શતા.  

૧. ભીઠુું નાખ્મા િલનાન ખયાક આલાન શત. િવિંધલ ણ લાયલાનુું ન શત ુું.  

૨. દૂધ લફરકુર આલાનુું ન શત ુું. ચાભાું ણ દૂધ-ખાુંડ નાખલાનાું ન શતાું. 

૩. દૂધની ફધી જ લાનગી...દશીં, છાળ, ભાખણ, ઘી લગેયે લજમક શતાું. 

૪. કઈ ણ પ ખલયાલલાનુું ન શત ુું. (કેલ ફાપેલુું કે કાચુું આભફૄું આી ળકામ) 

૫. ભીઠાઈ લફરકુર આલાની ન શતી. ગ, ખાુંડ, ઘી, ભાલ, ભેંદ, લફરકુર ફુંધ કયલાનાું 

શતાું.  

૬. કાજુ િવલામન ફધ સકૂ ભેલ તેના ભાટે અથ્મ શત. થડાું ખજૂય-ખાયેક, ફદાભ ફાક 

શલાથી આી ળકામ. 

૭. તેલુું, આથાલાફૄું, લાવી, િલરુદ્ધઆશાય ફુંધ કયલાન શત. (ફ્રુટ વરાડ, ફ્રુટ આઈવિીભ, 

ફ્રુટ ળેઈક, ફ્રુટ જયવુને આયલેુદે િલરુદ્ધઆશાય ભાન્મ છે. તેથી તે રેલાન ન શત) ગ–

તેર, ગ–િવિંગ લગેયેની ચીકી ણ િલરુદ્ધઆશાય છે. 

૮. ફાકની િપ્રમ લાનગી...આઈવિીભ, કુરપી, ીયભેન્ટ, ચકરેટ, લફસ્કીટ લગેયે ફુંધ 

કયલાનાું શતી. 

૯. ખયાકભાું ઘઉં, ચખા, જુલાય લગેયે ફાજયી િવલામના અનાજ; અડદ િવલામનાું કઠ; 

ટભેટાું, બીંડ િવલામનાું ળાક, ભીઠુું િવલામના ભવારા રેલાના શતા. ભા ચણા, ભા 

ભભયા, ખાખયા, ભા ભગ-ચખા-ભઠના ાડ લગેયે રેલાની ૂટ શતી. 



 

 

દલા આ યીતે શતીઃ 

૧. ભુંજજષ્ઠાકદ ઘનલટી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 

૨. કકળય ગગૂ...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 

૩. એરેકયન ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે (‘ફાન’ની) 

૪. યક્તશદુ્ધદ્ધ કાઢા...ભટ ચભચ વલાયે-વાુંજે 

૫. અકક તેર...પલ્રા ય રગાડલા. 

તા. ૨૫-૩ના યજ ખુંજલા ચાલ ુ શલાથી યક્તળધન કલાથની જગ્માએ ખકદયાકયષ્ટ 

આ્મ શત. કફજજમાત ભાટે અને ચભકયગ ભાટે સ્લાકદષ્ટ િલયેચન ચણૂક ૨ ગ્રાભ યજ વલાયે ાણી 

વાથે આલાનુું શત ુું. (તેભાું શદુ્ધ ગુંધક શલાથી ખવભાું તે ખાવ અવયકાયક છે) 

તા. ૧૪-૪-૯૫ના કદલવે િળમાાની વખત ઠુંડી યૂી થતાું-લવુંતભાું ચભકયગ લધલ જઈએ 

તેને ફદરે તે વુંણૂક કાબભૂાું આલી ગમ શત. યુંત ુઋતુકયલતકન અને અકકણ આશાય-િલશાય 

અને ઔધને કાયણે સકૂી ઉધયવ (લાતજકાવ) ળફૃ થઈ શતી. તેથી પયીને ચભકયગન ઉદ્દબલ ન 

થામ અને ખાુંવી ળભે તે ભાટે આ પ્રભાણે દલા મજી શતીઃ 

૧. અકકતેર...ઘેય શત ુું. રગાડલા ભાટે. 

૨. કુંટકાયી અલરેશ...૧-૧ ચભચ વલાયે-વાુંજે-યાતે્ર ચટાડવુું. 

૩. ચુંરામતૃ ટીકડી...૪ ટીકડી ચવૂલી. અથલા ૧-૧ ગી ભધભાું ચાટલી. 

૪. એરેકયન ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ાણી વાથેડ 

૫. મષ્ષ્ટભધ ુઘનલટી...૪ ગી ચવૂલા ભાટે. (ઉધયવ તથા ચભકયગ લગેયે ભાટે) 

 તા. ૨૯-૪ના કદલવે ચભકયગ અને ઉધયવભાું ઘણુું વારુું  શત ુું. ઝડથી વુંણૂક વારુું  થઈ જામ 

તે ભાટે શકયરાખુંડ ૧-૧ ચભચી કદલવભાું ત્રણ લખત રેલા ઉભેમો શત. 



 

 

 તા. ૧૭-૫-૯૫ના કદલવે છેલ્રી દલા રેલા આવ્મા ત્માયે લખુવ, પલ્રી, ખવ, ઉધયવ અને 

ળય્મામતૂ્ર વાલ ભટી ગમાું શતાું. 

********************** 

 

પ્રકયણ : ૨૮   ફા રકલાન એક કેવ 

 

 િલર્શ્ આખાભાું વોથી શરેાું લચકકત્વાળાસ્ત્ર યચાયુું બાયતભાું,આયલેુદના નાભે. અને એ 

આયલેુદભાું વોથી પ્રથભ અને િલમ લાય ગ્રુંથ રખામ કાશ્મ વુંકશતા. જેભના નાભે કાગ્શ્મન 

વભર છે તે કશ્મ ઋિએ ઈ. વ. લેૂ શજાય લક શરેાું કેલ ફાકન ુું આયગ્મ અને ફાકના 

યગ (કોભાય-ભતૃ્મ-ેકડમાટ્રીક્વ)ન િલમ ફનાલીને ભશાન સ્લતુંત્ર વુંકશતાન ુું િનભાકણ કયુાં શત ુું. 

તેભાું ‘ફાક્ષાઘાત’નુું લણકન આલાભાું આલેર છે. 

 િનજ (અંદયના) કે આગન્તકુ (ફશાયના)કાયણે કપ, લાય,ુ આભ, ગશૃફાધા લગેયેથી 

ઉદ્દબલત આ યગ ફાકના જીલન ભાટે ખફૂ દુખદામી છે. કાયણ કે તે તેના વુંણૂક જીલતયને 

અુંગ-અિલકિવત ફનાલી દે છે. 

આયલેુદની ચયક-સશુ્રતુાકદ વુંકશતાઓભાું ફાયગ-કોભાયભતૃ્મનાું પ્રકયણભાું તેનાું િનદાન-લચકકત્વા-

થ્માથ્મ લગેયેની યૂી ચચાક કયલાભાું આલેર છે. એ યીતે શજાય લૈદ્યએ રાખ ફાકને ફા 

રકલાના બગ ફનતાું અટકાવ્માું શળે. બગ ફનેરાુંને વાજાું કમાાં શળે.  

અભદાલાદની ભલણફશને આયલેુદીમ ુંચકભક શૉગ્સ્ટરભાું સિુલખ્માત ુંચકભક લૈદ્ય શ્રી 

એચ.એવ.કસ્તયેૂવાશફેના અધીક્ષકણા શઠે ફારકલાના શજાય કેવ ઉય વપ કયણાભ 

ભેલલાભાું આલેર છે. જેન યૂ યેકડક  તે શૉગ્સ્ટરભાું છે. લૈદ્ય શ્રી કસ્તયેૂવાશફે ાવે ણ શળે. 



 

 

આજે ‘લરમ અલબમાન’ દ્વાયા બાયતબયભાું યવીકયણન વઘન વલકત્ર પ્રમત્ન થઈ યહ્ય છે 

જેનાું ાછ કયડ ડરયન ખચક કયલાન ચાલ ુ છે. લડાપ્રધાનથી ભાુંડીને અવ્લર નુંફયના 

ડૉક્ટય, એક્ટય, કિકેટયન વાથ રઈને ાણીની જેભ ૈવા લાયીને પ્રચાય કયલાભાું આલે છે ને 

‘લરમ નાિથમ’નુું ગોયલ રેલાભાું આલે છે. અને વુંણૂક નાબદૂીનાું લચન આલાભાું આલે છે. 

એક ણ કેવ ભજૂદ શમ ત્માું સધુી તેન ુું અલબમાન રુંફાલીને કદાચ લો સધુી તેને રુંફાલલાભાું 

આલળે. તે છીમ આણે આળા યાખીમે કે અઢક વુંિત, અાય વભમ અને અાય ળગ્ક્તના 

વ્મમ છી આ દેળનાું ફાક ફારકલાના યગભાુંથી વ ટકા મકુ્ત થઈ જામ, ળીતાની જેભ. 

(જકે, ળીતાને નાથલાનુું કાભ આણા આયગ્મતુંત્ર કયતાું કુદયતે લધ ુ કયુાં છે ભયકીની જેભ. 

અનેક યગ કુદયતી યીતે આલતા શમ છે ને અમકુ વભમ ભાટે અદૃષ્મ થઈ જતા શમ છે. ટી.ફી., 

ભેરેકયમા, ટાઈપઈડ લગેયેની યવી લખતે તે થડા વભમભાું વાલ નાબદૂ થઈ જળે તેલાું લચન 

આલાભાું આવ્માું શતાું. છી મદુ્દત રુંફાવ્મા કયેરી અને ફશાનાું ફતાલેરાું. છેલટે તે તે યગનાું 

જ ુંત ુયવીપ્રપુ થઈ ગમાું છે તેભ શાથ ઊંચા કયી દેલાભાું આવ્મા, યવી કે ડી.ડી.ટી. જ ુંતનુાળક દલાઓ 

કે સ્પે્ર દ્વાયા ભટી ળકે તેભ ન શલા છતાું િભથ્મા પ્રમત્ન ત ચાલ ુ છે ને કયડ ફૃિમાના િભથ્મા 

ફજેટ ભુંજુય થતાું જ યશ ેછે. ફારકલાનુું ણ ાુંચ-દવ લે તેવુું ન થામ ત વારુું . 

એરથીભાું ફારકલાની વાયલાય નશતી અને ળધાઈ ગઈ ત્માયે ણ આયલેુદ દ્વાયા 

ફારકલાના કેવ વાયા થતા જ યહ્યા છે. ૧૯૭૨ભાું પ્રગટ થમેલુું ભારુું  સુ્તક ‘અનબુલનુું અમતૃ’ભાું 

ણ ‘ફારકલા ભટે છે ?..શા’ નાભે કેવ યજૂ કયલાભાું આલેર છે. તેના ઉયથી અનેક લૈદ્યએ 

ફારકલાના કેવ વાયા કમાક છે. એક એલ કેવ લધ.ુ.. 

  

ધકા તાલકુાના કાિલઠા ગાભથી શ્રી ઉભેદિવિંશ લાઘેરા તેભના ૧૫ ભાવના જીતેન્દ્નને 

રઈને તા. ૩૦-૧૧-૭૫ના યજ આલેરા. તેને ચાય ભકશનાથી લરમ ળફૃ થમ શત. ચાય ભકશના 

શરેાું ત તે ચારતાું ળીખી ગમ શત. યુંત ુતાલની િભથ્મા ડૉક્ટયી વાયલાય ફાદ લરમ ળફૃ 

થઈ ગમ શત. (તાલભાું િનયાભીકયણ કયલાભાું ન આલે ત્માયે આવુું થત ુું શમ છે. ફાકના 



 

 

વ્તધાતનુા અગ્ગ્નભાું ભુંદતા આલે (ભેટાફલરઝભ ખવય થામ), આભ દ્વાયા સ્રતાલયધ થલાથી 

ફાક્ષાઘાત ળફૃ થામ છે.) 

ળફૃઆતભાું ત તે ચારતાું રથડી ડલા રાગ્મ ત તાલની અળગ્ક્ત શલાન ુું ભાનેર. યુંત,ુ 

છી ળયદી ળફૃ થઈ અને જભણ ગ ણ ાત અને રાુંફ થઈ ગમ ! ઘ ૂુંટણ (ગલુ્પ) ાવે 

વુંકચ ળફૃ થમ તેથી ગ ઢવડી ઢવડીને ચારવુું ડત ુું શત ુું અને ઢીંચણ સકૂાલા ભાુંડય ત્માયે 

લરમનુું િનદાન થયુું શત ુું. 

ભેં દયદીને સલૂયાલીને આયલેુદ અનવુાય ફયાફય િનદાન કયુક ત ફારકલા શત. ડૉક્ટયી 

ખટી વાયલાયથી આ યગ ળફૃ થમ શલાથી આયલેુદની વાયલાય રેલાનુું તેભણે નક્કી કયુાં શત ુું. 

દયદીને લધયાલ થમેર ણ તે ભાટે કાન લીંધલાથી પામદ થઈ ગમ શત. 

ચીકણ, બાયે, કાચ ખયાક ફુંધ કયાલી, લાયુંલાય ખાલાનુું ફુંધ કયાલી વાયલાય કયલાની 

શતી. ઠુંડીભાું ળયીયનુું લધભુાું લધ ુયક્ષણ કયલાનુું શત ુું. દલા નીચે પ્રભાણે ળફૃ કયેરીઃ 

૧. એકાુંગલીય યવ...૧-૧ ીલાની દલા વાથે. 

૨. રઘલુવુંત ભારતી...૧-૧ વલાયે-વાુંજે સ ૂુંઠલાા દૂધભાું 

૩. ભશાયાસ્નાકદ કાઢા+અર્શ્ગુંધાકયષ્ટ ૧-૧ ચભચ વલાયે-વાુંજે વભાન ાણી ભેલીને. 

૪. ફાચાતબુકદ ચણૂક...૧ ગ્રાભ 

 અનીગ્સ્થ બસ્ભ...૧/૪ ગ્રાભ ફયે-યાતે્ર ભધ વાથે. 

૫. ભશાનાયામણ તેર...કેડથી ગ સધુી શલા શાથે ભાલરળ કયી ઉય ળેક વલાયે-વાુંજે કયલ. 

૬. એયુંડતેર...૨૫ િભ.લર. જેટલુું કદલેરભાું ચટી ભીઠુું અને ચટી કશિંગ ભેલીને ગયભ કયવુું. 

વાુંજે શવુું બજન કયાવ્મા ફાદ જાણકાય વ્મગ્ક્ત દ્વાયા િલિધવય ભાત્રાફગ્સ્ત આલી. 

ફગ્સ્તની દ્ધિત ભેં ફૃફફૃ ફતાલી શતી. 



 

 

 ૭-૧૨ના યજ વાત કદલવે આલેર ત્માયે દયદીને વારુું  શત ુું. તા. ૧૦-૧ના યજ દયદીને ઘણુું 

વારુું  શત ુું. દલા રાગ ુડી જલાથી કળા પેયપાય િલના ચાલ ુદલા જ આી શતી. 

 તા. ૨૯-૧૨ના કદલવે દયદીને વાથે રઈને આલેરા. કયણાભ પ્રવન્નતા અાલે તેવુું શત ુું. 

જે દયદી ગ ઢવડી ઢવડીને ચારત શત તે શલે ઊબ યશી ળકત શત, ા ા ગરી ચારી 

ળકત શત ! ગ ષુ્ટ ફન્મા શતા. ગનુું ાતાણુું દૂય થયુું શત ુું. સ્રતાલયધ દૂય થલાથી, 

વાભઅલસ્થા દૂય થલાથી તેની વાભાન્મ તુંદુયસ્તી ણ લધી શતી. ભખૂ રાગલી, ભશદુ્ધદ્ધ થલી, 

સ્ફૂિતિ યશલેી લગેયેભાું નોંધાત્ર સધુાય થમ શત. ભાપક આલેરી ચાલ ુદલા ફે ભકશના ભાટે આી 

શતી. િળમા ચારત શલાથી તેર ભાલરળ કયી કદલવભાું ફે લખત ળેક કયલાની ખાવ સચૂના 

આી શતી. 

 તા. ૨૯-૨-૭૬ના કદલવે દયદી પયીને ગરાું બયત-દડત શત. કઈન આધાય રીધા 

િલના યભત શત ! છતાું ચાલ ુદલા લધ ુફે ભકશના રેલા ભાટે ભેં આી શતી. જેથી એક ફાકની 

જજિંદગી અુંગ ફનતી અટકી જામ. 

*********************** 

  

પ્રકયણ : ૨૯   ૨૦ કદલવભાું લધ્યુું ૪ કકર લજન 

 

 ાચનતુંત્રન આધાય જઠયાગ્ગ્ન છે. તેભ આયલેુદનુું ભાનવુું છે. જઠયાગ્ગ્ન ભુંદ થામ, તીક્ષ્ણ 

થામ, િલભ થામ ત્માયે યગ થમા િલના યશતેા નથી. કેલ વભાગ્ગ્ન જ સ્લાસ્થ્મપ્રદ છે. તેવ ુું 

આયલેુદભાું કશલે ુું છે. તેથી વ્મગ્ક્તએ સ્લસ્થ યશલેા ભાટે અને  લૈદ્ય-ડૉક્ટયએ દયદીને સ્લસ્થ કયલા 

ભાટે જઠયાગ્ગ્નની વભતાને કેન્રભાું યાખલી જફૃયી છે. લાતપ્રકૃિત શમ, લાયનુી ઋત ુ શમ ત 

લાયપુ્રધાનતાલાફૄું ‘િલષ્ટબ્ધાજીણક’ થલાની ળક્યતા લધે છે. િત્તપ્રકૃિત શમ, િત્તની ઋત ુશમ ત 



 

 

િત્તની પ્રધાનતાલાફૄું ‘િલદગ્ધાજીણક’ અને કપપ્રકૃિત શમ, કપની ઋત ુશમ ત કપની પ્રધાનતાલાફૄું 

‘યવળેાજીણક’ અને ‘આભાજીણક’ થલાની ળક્યતા લધે છે.  

 ચરૂા ય ચડલલા મકેૂર આશાય લધ ુતાથી દૂણાઈ જામ છે, ફી જામ છે, િલદગ્ધ થઈ 

જામ છે તેભ ેટભાું તીક્ષ્ણાગ્ગ્નને કાયણે િલદગ્ધાજીણકભાું થત ુું શમ છે. 

આલ એક િલદગ્ધાજીણકન કેવ લૈદ્ય શ્રી ફારકૃષ્ણબાઈ દલેએ ભને તા. ૫-૧-૭૬ના યજ 

ભકરાલેર. દયદીનુું નાભ જીતેન્ર વી. ઉાધ્મામ, ઉંભય લક ૩૦, યશ.ે ૨૧૮-નલતાડની , 

ીા ળેયી, ઘીકાુંટા, અભદાલાદભાું. 

દયદીને વાુંજે ખાટા ઓડકાય આલતા શતા. લાયનુી વાથે િત્ત ઉય ચડલાથી છાતી-

ગાભાું દાશ થત શત. યાતના ફે લાગ્મા સધુી ઊંઘ આલતી ન શતી. (ફયે ૧થી ૩ની જેભ યાતે્ર 

ણ ૧૧થી ૩ના ગાાભાું ભધ્મકદનની જેભ ભધ્મયાિત્રએ િત્તપ્રક થત શમ છે. થૃ્લી સમૂકની 

નજીક જતી શલાથી) યાતે્ર તે વભમે ફતયાભાું લધાય થત શત. રભણાભાું દુખાલ થત શત. 

ચક્કય આલતાું શતાું. ેટભાું દુખાલ થત શત. લજન લધત ુું ન શત ુું, કફજજમાત યશતેી શતી, વાુંજે 

ભખૂ રાગતી ન શતી. િળયઃશૂ અને મખુાક ચાય લકથી વતાલતાું શતાું. અાનપ્રવિૃત્ત  દુગકગ્ન્ધત 

થતી શતી. આયલેુદભાું બાલપ્રકાળ વુંકશતાના જઠયાગ્ગ્નના પ્રકયણભાું િલદગ્ધાજીણકનાું રક્ષણ આ 

પ્રભાણે લણકવ્મા છેઃ 

િલદગ્ધે ભ્રભતણૃ્મરૂ્ચછાકઃ િત્તાશ્ચ િલિલધારુજઃ। 

ઉદ્દગાયશ્ચ વધભૂામ્પરઃ સ્લેદદાશશ્ચ જામતે ।।१८।। 

િલદગ્ધાજીણક ના દયદીને ચક્કય આલે છે, તયવ લધ ુરાગે છે, મરૂ્ચછાક ણ આલી જામ છે 

એટરે દયદી ક્યાયેક ફેબાન ણ ફની જામ છે. તેને િત્તના જાતજાતના યગ થામ છે. ખાટા અને 

ધભુાડ નીકત શમ તેલા (વડા કે ખાટાું ીણાું ીતી લખતે થામ તેલા) ઓડકાય આલે છે. 

દયદીને વીન લધ ુઆલે છે ને ળયીય આખાભાું કે કઈ અંગભાું (ખાવ કયીને છાતીભાું, ેટભાું, 

ગાભાું) દાશ થામ છે. ડૉક્ટયએ રીલયભાું વજ શલાન ુું િનદાન કયુાં શત ુું. દયદીને તભાકુ ખાલાની 



 

 

આદત શતી. તેથી તભાકુન ત્માગ કયલાનુું કશી ‘િત્તલાત’નુું થ્માથ્મ ત્રક આીને દલા આ 

પ્રભાણે આી શતીઃ 

૧. ચુંરકરા યવ...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર દૂધ વાથે 

૨. ળતાલયી કણ...વલાયે-યાતે્ર ખાુંડ નાખેર ગયભ દૂધભાું ઉકાીને વલાયે-યાતે્ર. 

૩. કાભદૂધા...૧/૨ ગ્રાભ 

 સતૂળેખય યવ...૧/૪ ગ્રાભ 

 અિલિત્ત કય ચણૂક...૨ ગ્રાભ વલાયે-વાુંજે ાણી વાથે. 

૪. િવરેકડન ટીકડી...૨ યાતે્ર (ઊંઘ ભાટે ‘અરાિવિન’ની) 

૫. િલયેચની લટી...૧ યાતે્ર (કફજજમાત ભાટે ‘આય ુપ્રડક્્વ’ની) 

 તા. ૯-૧ના યજ ફતયા ઘટી શતી. વલાયે પેપવાના ખણૂા ય દુખાલ થત શત. વલાયે 

ઊઠતી લખતે િિંડી કઠણ થઈ જતી શતી, યુંત ુઊંઘભાું યાશત શતી. 

 ચાલ ુદલા ઉયાુંત ળગ્ક્ત ભાટે ‘આય ુટૉિનક’ ૧-૧ ચભચ વલાયે-વાુંજે ચાટલા ભાટે આેર. 

(‘આય ુપ્રડક્્વ’નુું ટૉિનક) 

 તા. ૨૭-૧ના યજ ૨૨ કદલવે આવ્મા ત્માયે આશ્ચમકજનક લાત એ કે દયદીનુું ૪ કકર લજન 

લધી ગયુું શત ુું ! (િત્તપ્રકૃિત અને િત્તના યગલાાને લજન લધત ુું નથી, ણ િત્ત ળાુંત થતાું 

લજન ઝડથી લધલા ભાુંડે છે) અને તભાભ તકરીપભાું ૭૦ ટકા પામદ શત. ફાકીન ૩૦ ટકા 

યગ ભટાડલા નીચે પ્રભાણે દલા આી શતી. 

૧. ગદન્તી બસ્ભ...૧ ગ્રાભ 

 કાભદૂધા યવ...૧/૨ ગ્રાભ 



 

 

 સતૂળેખય યવ...૧/૪ ગ્રાભ વલાયે-વાુંજે ભધ વાથે કે દૂધ વાથે. 

૨. િવરેકડન ટીકડી...૨ યાતે્ર 

૩. િત્રપા ટીકડી...૪ યાતે્ર કે વલાયે (કફજજમાત તથા અજીણક ભાટે). 

******************** 

પ્રકયણ : ૩૦   ુંદય કદલવભાું પ્રલાકશકા ભટય 
 

 અિતવાય, પ્રલાકશકા અને ગ્રશણીને એક જ લગકના યગ ભાનલાભાું આલેર છે. ભટે બાગે તે 

એકભાુંથી ફીજાન જન્ભ થત શમ છે. તે ભટાડલ ઉત્તયત્તય મશુ્કેર શમ છે. આ ત્રણેમની 

વાયલાયભાું જઠયાગ્ગ્ન, વાભ-િનયાભ અલસ્થાન ખાવ િલચાય કયલ જફૃયી છે. આ ત્રણેમનાું કેટરાુંક 

ઔધ અને થ્માથ્મ ણ ભતાું છે. 

 ફાકને આ યગ થામ ત્માયે તે ભટાડલ ઘણ મશુ્કેર શમ છે કાયણ કે ફાકન 

જઠયાગ્ગ્ન પ્રામઃ ભુંદ શમ છે. તે દૂધ લધાયે ીત ુું શલાથી અને લાયુંલાય ખાધા-ીધા કયત ુું શમ છે. 

ફાક ઔધ ણ ફયાફય રેત ુું નથી અને યેજી ણ ફયાફય ાત ુું નથી છતાું, તેલા એક 

ફાકન ુંદય કદલવભાું પ્રલાકશકા ભટલાન નોંધાત્ર કેવ આ યહ્યઃ 

  

 શ્રી બીખાબાઈ દયફાય યશ ેછે અભદાલાદના ળાશયુ િલસ્તાયભાું આલેરી શરીભની ખડકીભાું. 

તેભના વાડા ત્રણ લકના તુ્ર જજજે્ઞળને ભયડ થમેર. ૨૭-૭-૯૩ના યજ રાલેરા. તેને ફે લક 

શરેાું અિતવાય થમેર. તેભાું દફાલલાની ડૉક્ટયી વાયલાય થલાથી તેભાુંથી ભયડ-પ્રલાકશકાન 

યગ ળફૃ થમ શત. ભયડા ભાટે બાલપ્રકાળભાું ‘િનઃવાયક’ ળબ્દ ણ મજામ છે. તેને ઉદયશૂ 

અને કફજજમાત ણ શતાું. 



 

 

 યેજી ભાટે ‘અિતવાય ત્રક’ આલાભાું આલેર. તે અનવુાય દૂધ, ભેંદ, ઘી, ભીઠાઈ, 

તેલુું, ભગ િવલામના કઠ ફુંધ કયલાનાું શતાું. લાવી ખયાક આલાન ન શત. ફકયીનુું દૂધ, 

દાડભ, કાજુ, ભભયા, યલ, બાત, ખીચડી, ઘઉંની થરૂી લગેયે આલાનાું શતાું. 

ઔધ આ પ્રભાણે શતાું: 

૧. અબમાકયષ્ટ...૧-૧ ચભચી વલાયે-વાુંજે-યાતે્ર. 

૨. કુટની ટીકડી...૧-૧ છાળ વાથે. (‘ડેક્કન’ની અથલા ‘ફનીજ’ ની ેટન્ટ) 

૩. એયુંડભષૃ્ટ શયીતકી ચણૂક...૧ ગ્રાભ વલાયે ાણી વાથે. 

૪. યવના...૧-૧ વલાયે-વાુંજે. 

 ાુંચ કદલવે આવ્મા ત્માયે વારુું  શત ુું. પયીને તા. ૧૩-૮-૯૧ ના યજ છેલ્રે આલેરા ત્માયે 

પ્રલાકશકા ુંદય કદલવભાું યેૂયૂ ભટી ગમ શત. ળયદ ઋતનેુ કાયણે તેને વીન લધ ુલત 

શત. ળયીય તત ુું શત ુું, ચક્કય આલતાું શતાું. તેથી ફદરીને આ પ્રભાણે દલા આી શતીઃ 

૧. વુંળભની લટી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ાણી વાથે. 

૨. ળતાલયી ટીકડી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે. 

૩. ફારચાતબુકર ચણૂક...૧-૧ ગ્રાભ વલાયે-યાતે્ર ભધભાું. 

************************** 

  

 

 

 

 



 

 

પ્રકયણ : ૩૧   ટીનબુાઈની ટાર ટી 
 

લાના યગભાું ટારને લચિંતાજનક અને અવાધ્મ યગ ભાનલાભાું આલે છે. નાની ઉંભયભાું ટાર ડે 

ત્માયે દયદી અને દયદીનાું કયલાયજન ખફૂ ગબયાઈ જતાું શમ છે. કાયણ કે આ ટાર દયદીના 

જીલનિલકાવભાું અસુુંદય શલાને કાયણે અલયધફૃ થમા િલના યશતેી નથી. અભ્માવ, લેિલળા, 

રગ્ન, ઈન્ટયવ્ય,ૂ નકયી લગેયે ફધે જ તેની આ વોન્દમકક્ષિત નડતી જ યશ ેછે. 

ફાકભાું ગણ, ખટાળ અને િલરુદ્ધઆશાયનુું પ્રભાણ લધાયે શમ છે અને તે શદથી લધ ુ

પ્રભાણભાું લધી જામ ત્માયે કેળકૃિભને ણ ઉત્ન્ન કયી ળકે છે. અને તેભાુંથી ટાર ેદા કયી ળકે. 

(ટારનાું િત્તવદૃ્ધદ્ધ લગેયે ફીજાું ણ ઘણાું કાયણ છે) ગ, દશીં, તર, તર-ગની લાનગી લગેયે 

કૃિભકાયક શલાથી કૃિભ ેદા કયીને લાને ખેયલી નાછે છે. ટારભાું લા ઊગાડલા ઘણા જ મશુ્કેર 

શલાથી તે રગબગ અવાધ્મ યગ ભાનલાભાું આલે છે. યુંત ુ આયલેુદભાું તેની કયણાભદામી 

વાયલાય શલાથી રાુંફાગાે ણ તેભાું અલશ્મ કયણાભ પ્રા્ત થામ છે. 

  

 અભદાલાદ જજલ્રાના િલયભગાભ તાલકુાના લાવલા ગાભેથી ચામ્પબાબાઈ ઝારા તેભના ૧૩ 

લકના ટીનાબાઈને રઈને આલેરા. તે કદલવે તાયીખ શતી ૩-૬-૯૪. તેને ત્રણ ભકશનાથી આખા 

ભાથાભાું ટાર ડી ગઈ શતી. કેળકૃિભને કાયણે તેને ભાથાભાું ખુંજલા આલતી શતી, ળયદી ણ 

યશતેી શતી. ટીનાની તે ઉંભય શૉભન્વ કયલતકનની ણ શતી. ‘ચભકયગ ત્રક’ આીને નીચેની 

સચૂના કડકણે ાલાન આગ્રશ યાખ્મ શત. 

- ગણ વદુંતય ફુંધ કયલાનુું શત ુું. દૂધ, ગ, ખાુંડ, ભીઠાું પ, ભીઠાઈ કશુું જ નશીં. 

- ખટાળ ફુંધ. તેભાું દશીં, ઘાટી છાળ, ટભેટાું, કેયી, રીરી રાક્ષ, ખાટાું અથાણાું, ખાટી ચટણી 

લગેયે કશુું જ રેલાનુું ન શત ુું. 

- ભીઠુું લફરકુર ફુંધ કયલાનુું શત ુું. ક્ષાયલા ખયાક રેલાન ન શત. 



 

 

- િલરુદ્ધઆશાય લફરકુર ફુંધ કયલાન શત. ફ્રુટ વરાડ, ફ્રુટ જયવુ, ફ્રુટ આઈવિીભ, ચીકી, 

તર-ગની લાનગી, ળીંગ-ગની લાનગી લગેયે ફુંધ કયલાનાું શતાું. 

- ભડા ઊઠવુું નશીં, કદલવે સવૂ ુું નશીં. 

- િધ કયલ નશીં. 

દલા આટરી આી શતી. 

૧. કેળર કટકડી...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ાણીભાું. (‘આય ુપ્રડક્્વ’ની ેટન્ટ) 

૨. મષ્ષ્ટભધ ુટીકડી...૨-૨ ઉયની દલા વાથે. 

૩. લભોપર ટીકડી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર (‘અનનુી’ની કૃિભ ભાટે) 

૪. ઈન્રલુ્ તશય તેર...ટાર ઉય રે કયલ. 

૫. ધત્તયુત્રાકદ તેર...ભાથાભાું શભેળાું તેર નાખવુું. 

 તા. ૧૫-૬ના યજ ઉયક્ત દલાભાું ફે દલા રે કયલા ઉભેયી શતી. 

૧. યવલુંતી ચણૂક...૧૦ ગ્રાભ 

૨. શાથીદાુંતની બસ્ભ...૫ ગ્રાભ 

 ફુંને ભેલીને ફકયીના દૂધભાું રે યજ વલાયે કયલ. ફીજા કદલવે ધલ ને પયીને કયલ. 

(નોંધઃ આયલેુદના ચિદત્ત, ળાયુંગધય વુંકશતા, મગ યત્નાકય લગેયે ગ્રુંથભાું શાથીદાુંતન 

કયણાભદામી પ્રમગ આ પ્રભાણે છે : 

શગ્સ્તદન્તભીં કૃત્લાછાગદુગ્ધું યવાુંજનમૌ । 

યભાણ્મેતેન જામન્તે રેાત્ાલણતરેષ્લિ ।। 



 

 

– મગયત્નાકય   

 શાથીદાુંતની ભળી (ભેળ-યાખ-બસ્ભ) કયીને ફકયીના દૂધભાું યવાુંજન વાથે ભેલીને રે 

કયલાથી શથેીભાું ણ લા ઊગે છે. 

 શથેીભાું લા ઊગે તેલી ળાયીકયક યચના જ નથી. યુંત ુ અિતળમગ્ક્ત અરુંકાયન 

ઉમગ કયી બાયલૂકક કશલેાભાું આલેર છે. 

 શાથીદાુંત પ્રિતફુંિધત રવ્મ શલાથી ફજાયભાું વાચા શાથીદાુંત ભલા મશુ્કેર છે. 

યાજસ્થાનભાું સ્ત્રીઓ વાચા શાથીદાુંતના ચડૂા શયેતી શલાથી તે બાુંગી જામ, બાુંગલાભાું કે 

ફદરલાભાું આલે ત્માયે તે ઓછી કકિંભતે ખયીદી ળકામ છે. તેના ટૂકડા કયીને તેની યાખ કયલાભાું 

આલે છે. 

શાથીદાુંતની બસ્ભ ફનાલતી લખતે ખફૂ જ દુગકન્ધ આલતી શલાથી તે કિમા જ ુંગરભાું કે 

લગડાભાું લવલાટથી દૂય કકડમાભાું, ભાટરાભાું કે ળકયાભાું ફાલાભાું આલે છે. 

ભેં ભાયા દયદી ભાટે વાચા શાથીદાુંત ભેલી લૈદ્ય ભેઘા-મકુુર નાકયાણી દ્વાયા તૈમાય કયાલેર. 

તા. ૪-૭ના કદલવે ટારભાું લા ઊગલાની ળફૃઆત થઈ ગઈ શતી. તેથી ફુંને કે્ષ ખળુારી 

શતી. 

અઢી ભકશના ફાદ ચાલ ુકવક વતત ચાલ ુયાખલાથી તા. ૨૪-૮-૯૪ના યજ દયદીને રઈને 

આવ્મા ત્માયે ટારભાું ભાથાના ફુંને ડખાભાું વાયા પ્રભાણભાું લા ઊગી ગમા શતા. લધ ુવાયલાય 

તે પ્રભાણે જ ચાલ ુયાખલાથી ટીનબુાઈની ટાર દૂય થઈ ગઈ શતી. 

******************** 

 

 

 



 

 

પ્રકયણ : ૩૨   નાભદાકઈ દૂય થઈ 

 

 આણુું ળયીય એક જીલુંત મુંત્ર છે. તેના અંગ-ઉાુંગ એટરાું ફધાું ઓતપ્રત શમ છે કે 

એની નાનાભાું નાની અવય ફીજા અંગ ઉય ડયા િલના ન યશ.ે રુુના ઘણા કેવભાું 

જાતીમતાની અવય આંખ ઉય ડતી જલાભાું આલે છે. તરુણાલસ્થા અને મોલનાલસ્થાભાું અિત 

શસ્તદ, અિત સ્લ્નસ્રાલ, રગ્નફાદ અિત વભાગભને કાયણે શિુાલ્તા કે શિુદ થલાથી આંખ 

ણ ફગડતી શમ છે. તેથી જ ત નેત્રયગની વાયલાયભાું થ્મારનફૃે િહ્મચમક-વુંમભને ણ 

ભશત્ત્લ આલાભાું આલેર છે. 

 લાજીકય, શિુર, યવામન લ. ગણુલાા જે ઓધ છે તે પ્રામઃ જાતીમ યગભાું કશતાલશ 

શમ છે. તે રેલાથી દૃષ્ષ્ટભાું સધુાય-લધાય થામ છે. આભાું, િત્રપા, જેઠીભધ, ળતાલયી, 

અર્શ્ગુંધા, કૌંચા, જીલુંતી, િત્રપાઘતૃ, જીલન્તીઘતૃ, ર્ચમલનપ્રાળ અલરેશ, ધાત્રી અલરેશ અને 

રશબસ્ભ લગેયે એ પ્રકાયનાું ઔધ છે. 

  

શ્રી ડાહ્યાબાઈ ળુંકયરાર ળાશ મ.ુ. બેવાલાડ, તા. ભડાવા, જજ. વાફયકાુંઠાથી આલેરા. 

ઉભય શતી ૪૭ લક. ગાભડાભાું તાન ધુંધ કયતા શતા. તે કદલવે તાયીખ શતી ૨૭-૪-૭૭. તેને 

૨૫ લકની લમથી યતાુંધાણાન યગ શત. ડૉક્ટયની દલાથી પેય ડલાને ફદરે ઊરટાન 

યગ લધત જત શત. યાતે્ર ટયફૂના અજલાાભાું ભટા અક્ષય ભાુંડ લુંચાતા શતા. અંધાયાભાું ત 

કશુું જઈ ળકાત ુું ન શત ુું. તેની ભાતા, ફશને અને ભાભાની દીકયીને ણ આવુું જ દયદ શત ુું. કદલવે 

ણ ફયાફય દેખાત ુું ન શત ુું. ચશ્ભાના ત્રણ નુંફય શતા. 

રગ્ન ફાદ અિત કામકુતાને કાયણે તેની આ તકરીપભાું ઘણ લધાય થમ શત. અને છેલ્રે 

ત શિુાલ્તા અને ળીઘ્રતનની તકરીપ ફાદ યેૂયૂી નુુંવકતા (નાભદાકઈ-પ્ક્રફતા) આલી ગઈ 

શતી. વભાગભ ન થઈ ળકલાથી તે ખફૂ જ વ્મિથત શતા. 



 

 

યેજી ફૃે તેભને ળગ્ક્તપ્રદ, વાય, ચષુ્મ, શિુર, યવામન, લાજીકય આશાય...ગામનુું દૂધ, 

ગામનુું ઘી, ગામનુું તાજુ ું ભાખણ, ચખ્ખુું ભધ, ગામના દૂધની છાળ, આભાું, દાડભ, કેાું, સકૂી 

રાક્ષ, રીંબ,ુ તાુંદજ, યલ, જીલન્તી, િવિંધલ, શદય, ભયી-આદુ, ઘઉં, ચખા લગેયે લધ ુ

રેલાન ુું કહ્ુું શત ુું. 

દલા આ પ્રભાણે ળફૃ કયાલેરીઃ 

૧. રે્ટાકડનની ટીકડી...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર દૂધ વાથે. (‘એરાિવિન’ની. ફુંને યગ ભાટે) 

૨. િલિતણ્દુક લટી...૨-૨ નીચેના ટૉિનક વાથે. (જાતીમ ભાટે) 

૩. આય ુટૉિનક...૧-૧ ભટી ચભચી વલાયે-યાતે્ર ચાટી જવુું. (‘આય ુપ્રડક્્વ’નુું, ફુંને યગ ભાટે) 

૪. ળતાલયી ચણૂક...૨ ગ્રાભ 

 અર્શ્ગુંધા ચણૂક...૨ ગ્રાભ 

 ધાત્રી રશ...૧ ગ્રાભ વલાયે-યાતે્ર દૂધ વાથે. 

૫. અર્શ્ગુંધા તેર...િળશ્ન ય વલાયે-યાતે્ર ભાલરળ કયલી તથા નાકભાું ટીાું નાખલાું. (ફુંને યગ 

ભાટે)  

૬. નીરાુંજન ટયફુ...આંખભાું અંજન કયવુું. (લૈદ્ય સબુા ઠાકયની શે્રમવ રેફયેટયીભાું 

બાલનગયના લૈદ્ય શ્રી દેલેન્રબાઈ દેવાઈના ાઠ પ્રભાણે કભના ભધભાું ફનાલલાભાું 

આલેર.) 

તા. ૮-૬-૭૭ના યજ આંખભાું કળ પામદ જણામ ન શત. (૨૫ લકન ુું જૂન ુું દદક  અવાધ્મ 

શલાથી આંખના યગભાું ત કેલ પ્રમત્ન કયલાનુું ભેં કશરે.) યુંત ુ જાતીમ નાભદાકઈભાું ઘણ 

પામદ ળફૃ થઈ ગમ શત. ભાલરળ કયલાથી ઉતે્તજના આલલી ળફૃ થઈ શતી. લરિંગભાું ણ ષુ્ષ્ટ 

આલી શતી. શલે વભાગભ ફયાફય કયી ળકતા શતા. શિુાલ્તા, ળીઘ્રતન ફધુું દૂય થઈ ગયુું શત ુું. 



 

 

શજુ લધ ુસધુાય થામ અને થમેર ટકી યશ ેતે ભાટે આટરી દલા છેલ્રે આી શતીઃ  

૧. રે્ટાકડન ટીકડી... 

૨. આય ુટૉિનક... 

૩. અર્શ્ગુંધા તેર... 

૪. નીરાુંજન ટયફૂ... 

૫. િલિતણ્ડુકલટી ને ફદરે અર્શ્ગુંધા ટીકડી આેરી. 

૬. ળતાલયી ચણૂક ય ગ્રાભ, મષ્ષ્ટભધચુણૂક ૧ ગ્રાભ, વ્તામતૃ રશ ૧ ગ્રાભ વલાયે-યાતે્ર ગામના 

ગળ્મા ગયભ દૂધ વાથે. 

******************* 

 

પ્રકયણ : ૩૩   ફધી જ ફાફતે વાલ વારુું  
 

ફાક ભુંદાગ્ગ્નલાાું શલાથી; તેને લાયુંલાય અજીણક થત ુું શલાથી, દૂધ, ઘી, ગ, ખાુંડ, 

ભીઠાઈ, લફસ્કીટ, ીયભેન્ટ, ચૉકરેટ જેલ ભધયુ-ચીકણ ખયાક લધ ુખાતાું શલાથી અને દાુંત 

આલલાનુું થામ ત્માયે ફાકને ઝાડા અલાયનલાય થઈ જતા શલાથી તેને ભટે બાગે કપાિતવાય 

(કપના ઝાડા), આભાિતવાય (આભયકુ્ત ઝાડા) થતા શમ છે. આ પ્રકાયના ઝાડા ચીકણા, ધા, 

દુગકન્ધલાા શમ છે. ાણીભાું તે ફૂરી જામ છે. કુંઈક ખાધા છી તયુત ઝાડા થામ છે જેને 

અજીણાકવાય કશલે શમ ત કશી ળકામ.  

આયલેુદના ગ્રુંથભાું આલા આભાિતવાય કે આભયકુ્ત ઝાડાને થતાુંની વાથે તયુત યકી 

દેલાની ભનાઈ છે. તેભાું ાચન ઓધ આીને શરેાું કાવ્મા િલના યકલાભાું આલે ત 



 

 

જાતજાતના યગ અને ઉરલ ેદા થલા વુંબલ છે. ુંકડત બાલિભત્ર તેભના બાલપ્રકાળ ગ્રુંથના 

ભધ્મભ ખુંડના અિતવાય પ્રકયણભાું રખે છે,  

‘ન ચ વુંગ્રાશકું દદ્યાતૌ લૂકભાભાિતવાકયણે ।  

અકાે વુંગ્રશીતસ્ત ુિલકાયાનૌ કુરુતે ફહુનૌ ।। ૧૦ ।। 

આભાિતવાયના દયદીને યગ ળફૃ થામ કે તયત જ ઝાડાને યકનારુું  ઔધ ન આવુું. એ 

યીતે કલ અલસ્થા શરેાું ભને યકલાથી ઘણા િલકાય ેદા થામ છે. 

આ િલકાયનાું નાભ ણ છીના શ્રકભાું આ પ્રભાણે આ્માું છે...દુંડક, અરવક, આપય, 

ગ્રશણી, શયવ, બગુંદય, વજા, ાુંડુયગ, ફય લધલી (ફયના યગ), ગ, પ્રભેશ, ેટના 

યગ, જલય લગેયે વાયલાયની એક નાનકડી ભરૂ કે ખટી ઉતાલ કેલા બમુંકય યગને નતયે છે ! 

આજે, દયદ થતાું જ રક ડૉક્ટય ાવે દડી જામ છે. તાત્કાલરક ભટાડલા ભાટે ડૉક્ટય 

પ્રામઃ યગને દફાલી દેનાયી વાયલાય આતા શમ છે. ઝાડાને કાલનાયાું સ ૂુંઠ, અિતિલ, 

ઈન્રજલ, ફીરી જેલાું તેભની ાવે ઔધ ન શલાથી ટીકડી, ઈંજેક્ળન કે િવય આીને તયુત 

ઝાડા ફુંધ કયી દે છે. ડૉક્ટય-દયદી ફુંને ચભત્કાકયક વાયલાયથી યાજી યાજી થઈ જામ છે. યુંત ુ

છી તેને દફાલલાને કાયણે ઉદ્ભલતા યગથી વભાજ આખ જાતજાતના યગથી ખદફદે છે. 

  

 દિધચની ઉંભય કેલ અઢી લકની. તેને ઝાડા થલાથી તેના િતા મકેુળચુંર બટ્ટ અને 

તેભનાું ભાતા તે ફાકને રઈને આલેરા. તેઓ ગાુંધીનગયભાું બ્ર નું. ૪૪/૬, વેક્ટય-૬ભાું યશતેાું 

શતાું. તે કદલવ શત ૨૧-૫-૯૦ન. 

 દિધચને ચીકણા આભયકુ્ત ઝાડા થતા શતા તેથી ભેં ‘આભાિતવાય’નુું િનદાન કયુાં શત ુું. કુંઈક 

ખલયાવ્મા ફાદ તયુત ઝાડા ળફૃ થઈ જતા શતા. તેથી આભાજીણક કે ગ્રશણીની ળુંકા કયી ળકામ. 

શુંભેળાું ાુંચ ચીકણા, ાતા, દુગકગ્ન્ધત ઝાડા થતા શતા. ેટભાું ગૅવ શત. ડૉ. કે લૈદ્ય ડી.ટી. 

જીની વાયલાય તેભણે રીધી શતી. 



 

 

 યેજી ભાટે ભેં આભાિતવાય ત્રક આેર. જેનાું સચૂન આ પ્રભાણે શતાું: 

- દૂધ વાલ ફુંધ કયવુું. (આજે ડેયીન ુું જે દૂધ આલે છે તે બેંળનુું શમ છે. તે ૨૫-૩૦ કરાક 

જેટલુું લાવી શમ છે. ાય લગયની પ્રકિમાભાુંથી વાય થમેલુું આ લાવી દૂધ આયલેુદની 

દૃષ્ષ્ટએ િત્રદકય અને અથ્મ શમ છે) ભી ળકે ત તાજુ ું ફકયીન ુું દૂધ રાલી તેભાું થડુું 

ાણી, સ ૂુંઠન ટૂકડ અને લાલડીંગ નાખી ઉકાી ાણી ફી જતાું તે ઠાયીને ાલાનુું કશરે. 

- ઘઉંની-ભેંદાની ફધી જ લાનગી ફુંધ કયલાની શતી. 

- ઘી, ખાુંડ, ભાલ, ભેંદાલાી ફધી જ ભીઠાઈ ફુંધ કયલાની શતી. આધિુનક ફધ જ અથ્મ 

ફાઆશાય લફસ્કીટ, ીયભેન્ટ, ચૉકરેટ, ાઉં લગેયે આલાનાું ન શતાું. કઈ ટૉિનક 

આતાું શમ ત તે ફુંધ કયલાનુું શત ુું. 

- ાણી ઉકાલા મકૂવુું. તેભાું સ ૂુંઠના ટુકડા કે લાાની ટરી નાખલી. ધીભા તાે ખલુ્લુું 

ઉકાતાું ચથા બાગનુું યશ ેત્માયે ઠાયીને થડુું થડુું જ ીલા આવુું.    

- ફકયીના દૂધની લરલેરી છાળ જીરુું , ભેથીથી લઘાયીને ભખૂ પ્રભાણે થડી થડી આલી. 

આ છાળ તૈમાય કયલાભાું ઉયક્ત ાણી જ લાયવુું. 

- ખયાકભાું છાળ, દાડભ, ફકયીનુું દૂધ, ભગ, ભસયૂ, ભભયા, ભગન ાડ, ચખાન ાડ, 

દા, બાત, ખીચડી લગેયે જ આલાનાું શતા. 

 દલાન કવક આ પ્રભાણે ગઠવ્મ શત. 

૧. ફાર ચાતબુકર િવય...૧-૧ ચભચી વલાયે-વાુંજે-યાતે્ર. 

૨. કયૂ કશિંગ ુલટી...૧-૧ વલાયે-વાુંજે છાળભાું. 

૩. ળુંખલટી...૧-૧ ફયે-યાતે્ર છાળભાું. 



 

 

 તા. ૫-૬ના યજ ુંદય કદલવે આવ્મા ત્માયે ઘણુું જ વારુું  શત ુું. દલા ભાપક આલી ગઈ શતી, 

છતાું ભાનિવક વભાધાન ભાટે એક ફૃકડી ટીકડી આ પ્રભાણે ઉભેયી શતી. 

૪. ઈન્ટકભ ટીકડી...૧-૧ વલાયે-વાુંજે છાળ કે ાણી વાથે. (‘અનનુી’ની) 

 તા. ૧૮-૬ના યજ દિધચને આભાિતવાય યગ વાલ ભટી ગમ શત, યુંત ુતે ભાટી ખાત 

શલાથી અને ચભાસુું નજીક શલાથી, દાઢ આલલાથી શાડકાું ભજબતૂ થામ તે ભાટે લધ ુવાયલાય 

રેલાની મકેુળબાઈની ઈર્ચછા શલાથી ચાલ ુ દલાભાું ફૉનટૉન કેસ્યરૂ...૧-૧ ખરીને તેન ુું ચણૂક 

ભધભાું વલાયે-વાુંજે આલાનુું શત ુું.(‘ફાન’ની) 

 તા. ૭-૭ના કદલવે ઝાડાભાું પામદ શત ણ ેટભાું દુખત ુું શત ુું. લાદાું-લયવાદને કાયણે 

ળયદી-ઉધયવ ણ થમાું શતાું. તે ભાટે ‘એરાિવિન’ની ડેકપવીન ટીકડી...૧-૧ વલાયે વાુંજે ભધ વાથે 

રેલા આી શતી. 

 તા. ૨૧-૭ના યજ ચભાવાને કાયણે ઉદયશૂની પકયમાદ ચાલ ુશતી. ગેવ ણ થત શત 

તેથી નીચેની ફે દલા ઉભેયી શતી. 

૧. યવના ટીકડી...૧-૧ વલાયે-વાુંજે ીવીને. 

૨. કલરકાિભિન િવય...૧-૧ વલાયે-વાુંજે નાની ચભચી. 

 તા. ૬-૮ના યજ ભ રીંડી જેલ ઉતયત શત અને ગદુાભાું ફતયા થતી તેથી દલાભાું 

પેયપાય કયલ ડય શત. ગયભ દલા ફુંધ કયલી ડી શતી. 

૧. ફારચાતબુકર િવય...૧-૧ ચભચી વલાયે-વાુંજે. 

૨. મષ્ષ્ટભધ ુચણૂક...૧ ગ્રાભ+ગદન્તી બસ્ભ ૧ ગ્રાભ વલાયે-વાુંજે ભધ વાથે. 

૩. િત્તઘ્ની ટીકડી...૧-૧ ફયે-યાતે્ર (આ િત્તળાભક ટીકડી કઈ પાભકવીની ેટન્ટ શતી જેનુું 

નાભ માદ નથી.) 



 

 

 તા. ૧૦-૮ ના યજ ઓગસ્ટના જાભેરા ચભાવાભાું ઝાડા અને તાલ (જલયાિતવાય) શતા. 

તેથી આ પ્રભાણે દલા આેરીઃ 

૧. ઈન્ટકભ ટીકડી 

૨. ફાર ચતબુકર ચણૂક 

૩. વુંળભની લટી...૧-૧ વલાયે-વાુંજે ાણીભાું. 

૪. દાકડભાલરેશ...૧-૧ ચભચી વલાયે-યાતે્ર ચાટવુું. 

 તા. ૧૭-૮-૯૦ના કદલવે ફધી જ ફાફતે વાલ વારુું શત ુું. 

 ************************** 

 

પ્રકયણ : ૩૪   એક જ કદલવભાું અત્માતકલ ફુંધ ! 
 

 સ્ત્રીઓના યગભાું આતકલજન્મ યગ  મખુ્મ શમ છે. અલ્ાતકલ (ઓ ુું ભાિવક આલવુું), 

િલરુંલફતાતકલ (ભડુું આતકલ આલવુું), ીકડતાતકલ (દુખાલા વાથે આતકલ આલવુું), નષ્ટાતકલ (આતકલ 

ફુંધ થઈ જવુું), અત્માતકલ (અિત પ્રભાણભાું આતકલ આલવુું), વદ્યાતકલ (લશલેુું આતકલ આલવુું), 

ભેનઝ (આતકલકા વભા્ત થલ) લગેયેભાું વોથી લધ ુ લચિંતાજનક અત્માતકલ શમ છે, ષુ્ક 

બ્બ્રકડિંગ થલાથી દયદી અને દયદીનાું સ્લજન ગબયાઈ જામ છે. કાયણ કે યક્ત જીલનન આધાય 

શલાથી લધ ુલશી જલાથી અળગ્ક્ત આલે છે, ાુંડુયગ થામ છે, ચક્કય આલે છે, તૃા લધ ુરાગે છે, 

મરૂ્ચછાક આલી જામ છે, ગબયાભણ થામ છે, લજન ઘટી જામ છે લગેયે. તેથી રશીલાભાું તાત્કાલરક 

ઈભર્જન્વી વાયલાય કેટરીક લાય આલી ડતી શમ છે. દયદીને શૉગ્સ્ટરભાું દાખર કયી રશી 

ણ ચડાલવુું ડત ુું શમ છે. 

  



 

 

 શ્રી દળકનાફશને સયેુળબાઈ વરુંકી...૧૧-એર-યુંગવાગય ફ્રેટ, નાયામણનગય યડ, ારડી, 

અભદાલાદભાું યશતેાું શતાું. તેભની ઉંભય શતી ૩૦ લક. તા. ૨૮-૯-૯૪ના યજ આવ્માું ત્માયે ઘણી 

જ પકયમાદ શતી. ભેદવદૃ્ધદ્ધને કાયણે લજન ૬૨ કકર શત ુું. પ્રકૃિત કપની શતી. ગેવ થત શત. 

રગ્નને વાત લક વાય થલા છતાું વુંતાન થયુું ન શત ુું. આતકલ િલભ યીતે આલત ુું. ક્યાયેક ફેત્રણ 

ભકશના સધુી આલત ુું જ નશીં, ક્યાયેક એટલુું ફધુું આલત ુું કે કેભેમ ફુંધ જ ન થામ ! 

 ભાયી ાવે આવ્માું ત્માયે મખુ્મ પકયમાદ અત્માતકલની શતી. ષુ્ક આતકલસ્રાલ થત શત. 

તે ઘણા કદલવની ડૉક્ટયી વાયલાય રેલા છતાું ફુંધ થત જ ન શત. તેથી તાત્કાલરક ફુંધ થામ 

તેલ ઈભર્જન્વી કવક ભાયે આલાન શત. 

 ળયદઋતનેુ કાયણે િત્તવદૃ્ધદ્ધથી તેને આ રશીલા થમ શત તેથી આશાય-િલશાયભાું િત્ત લધે 

નશીં ણ ઘટે તેવુું ગઠલલાનુું શત ુું. ભેં તેભને િત્તળાભક ત્રક આ્યુું શત ુું તે અનવુાય આટરા 

િનમભ ખાવ કાજીલૂકક ાલાના શતાઃ 

- તીખ, ખાટ, ખાય ખયાક ફુંધ. ગયભ, ક્ષાયલા, આથાલા, તેર ખયાક ફુંધ. 

ભયચુું, યાઈ, કશિંગ, શદય, ભીઠુું, ભયી, આદુું, અજભા લગેયે ભવારા વદુંતય ફુંધ કયલાના 

શતા. ઠુંડા ભવારાભાું કેલ િવિંધલ (વારુું), ધાણા અને કથભયી જ રેલાનાું શતાું. દશીં, 

છાળ, રીંબ,ુ ટભેટાું, આભરી જેલી ખટાળ વાલ ફુંધ કયલાની શતી. ખટાળભાું કેલ 

આભાું અને આભાુંની ખાુંડ નાખેરી લાનગી મયુબ્ફ લગેયે રેલાનાું શતાું. અડદ, કાકડી, 

બીંડ, ફાજયી લગેયે ગયભ રવ્મ રેલાનાું ન શતાું. ખાટાું ીણાું, અથાણાું, ચટણી લગેયે 

છડલાનાું શતાું. 

- ઘઉં, વાયા ચખા, ભગ, ચણા, ખાુંડ, ઘી, આઈવિીભ, ઠુંડાું-ભધયુ ીણાું, દૂધ, નાલમેયનુું 

ાણી, ળેયડીન યવ, કેાું, વીતાપ, ભીઠાું પ, ળેયડી, િળિંગડાું, કફૄું, દૂધી, ફટાટા, 

ળક્કકયમાું, તકૂયમાું લગેયે રેલાનાું શતાું.   

- ઠુંડા ાણીથી જ સ્નાન કયલાનુું શત ુું. 



 

 

- ેડુ ડુફે તે યીતે ઠુંડા ાણીથી કકટસ્નાન કયલાનુું શત ુું અથલા ેડુ ય ઠુંડુ ાણી, કાી ઠુંડી 

ભાટી અથલા ફયપનાું તાું મકૂલાનાું શતાું. 

- વુંણૂક આયાભ રુંગ ય કયલાન શત. ગ તયપના ફુંને ામા નીચે ઈંટ મકૂલાની શતી. 

તેથી ગથી નાલબ સધુીન બાગ ઊંચ યશ.ે એ.વી, ુંખ કે કુરયથી ફૃભ ઠુંડ યાખલાન 

શત.  

- િધ કયલાન ન શત, વુંમભ ાલાન શત. 

દલા ગઠલી શતી આ પ્રભાણેઃ 

૧. અળકાકયષ્ટ...૧-૧ ચભચ વલાયે-વાુંજે-યાતે્ર જમ્પમા ફાદ વભાન ઠુંડુ ાણી ભેલીને. (જકે 

અળકવાય અથલા અળકિવય શત ત તે ઠુંડુું શલાથી વારુું  કયણાભ આી ળકત) 

૨. અત્માતકલ કેસ્યરૂ...૨-૨ ફયે-યાતે્ર. (તેભાું નાગકેવય, આભાું, જેઠીભધ, લાવાચણૂક અને 

થડી ભાત્રાભાું શદુ્ધ પટકડી શતાું)  

૩. આમાાન ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે દૂધ વાથે. (‘એરાિવિન’ની) 

૪. સ્ટી્રન ટીકડી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર દૂધભાું કે ાણીભાું કે ચખાના ધલાણભાું. (‘કશભારમ 

ડ્રગ’ની) 

૫. ચુંરકરા યવ...૨-૨ વલાયે-વાુંજે દૂધ વાથે કે ઘી-વાકય વાથે. 

૬. ટરી ચણૂક...૫૦ ગ્રાભનુું એક ેકેટ આેલુું. તેભાુંથી ૧૦-૧૦ ગ્રાભની નાની વાયી જેલડી 

યેળભી કે સતૂયાઉ સ્લર્ચછ કડાભાું ટરી ફાુંધી, દૂધ કે ાણીભાું બીની કયી મિનભાું ફેત્રણ 

કરાક મકૂી યાખી ફદલ્મા કયલી. (તેભાું શદુ્ધ પટકડી, કાુંટાફૄ ભાયુું, જેઠીભધ, રધય જેલાું 

તયૂાું અને યક્તસ્તુંબક ચણૂો શતાું.) 

 દલા ચાય કદલવની આેરી. યુંત ુ ફીજા જ કદલવે ખળુખળુાર સયેુળબાઈએ ભાયી 

ચેમ્પફયભાું પ્રલેળ કયતાું જ કહ્ુું, ‘આયલેુદથી ભડુું ભટે છે તેલ ખ્માર શત તેથી અઠલાકડયુું ત 



 

 

રાગળે તેભ શત ુું. ણ તભાયી અકવીય દલાથી ત ૨૪ કરાકભાું જ બ્બ્રકડિંગ ફુંધ થઈ ગયુું. 

કેટરામ કદલવ સધુી રુંફાત આ યગ એક જ કદલવભાું ચભત્કાયની જેભ ભટી જામ તે ભાન્માભાું ન 

આલે તેલી લાત છે છતાું તે ભટી ત ગમ છે ! આયલેુદભાું ણ ઈભર્જન્વી દલા શમ છે તે શરેી 

લખત જાણ્યુું.’ 

******************** 

 

પ્રકયણ : ૩૫   ફાકના લાતવ્માિધભાું વાલ વારુું થઈ ગયુું 
 

 લાયનુા ૮૦ પ્રકાયના યગભાું આભલાત અને વુંિધલાત યસ્ય વુંફુંિધત યગ છે. ક્યાયેક 

તે ફુંનેભાુંથી કમ યગ છે તે ઓખલાનુું મશુ્કેર ફને છે. તેલી ગ્સ્થિતભાું તે ફુંનેની કભન વાયલાય 

આલી ડે છે. આભલાત શમ ત નીચેના ત્રણ િનમભ ાલાના શમ છેઃ 

૧. ખટાળ લફરકુર ન ખાલી. 

૨. ભાલરળ લફરકુર ન કયલી. 

૩. કદલવે ઊંઘવુું નશીં. 

 ભટા બાગે વદૃ્ધાલસ્થા અને ોઢાલસ્થાભાું થતા લાયનુા આ યગ જમાયે ફચણ કે 

જુલાનીભાું થામ છે ત્માયે અરગ યીતે િનદાન-લચકકત્વા િલે િલચાયવુું ડે છે. ફાકભાું ભટા બાગે 

લાયનુા યગ થતા નથી. થામ ત તેનાું લાયજુનક કાયણ ળધલાું ડે છે. અણ, રાુંફી 

ભાુંદગી, લાતપ્રકૃિત, અલબઘાત (ડવુું-લાગવુું), કયશ્રભ, ગયીફી, બમ, દુ:ખ, ળક લગેયે તેનાું 

કાયણભાું શમ છે. યુંત ુફાકના લાતવ્માિધન એક યગ જેનાું કાયણ સ્ષ્ટ ળધી ળકામાું ન શતાું 

અને તે આભલાત છે કે વુંિધલાત તે સ્ષ્ટ થઈ ળયુું ન શત ુું. છતાું આભલાત વુંિધલાતની કભન 

વાયલાય આલાથી દયદ ભટી ગયુું શત ુું... 



 

 

  

 શ્રી દીકકુભાય નગીનબાઈ ટેરની ઉંભય ૯ લકની શતી ત્માયે તા. ૪-૭-૭૬ના કદલવે 

ખેડા જજલ્રાના નકડમાદ તાલકુાના લવ ગાભેથી આલેરા. તેને વાથના મૂભાું ખફૂ દુખાલ થત 

શત. ચારતી લખતે ફુંને ગ દુખતા શતા, ગની ઘ ૂુંટીભાું ણ દુખત ુું શત ુું, ચારતાું શાુંપ ચડતી 

શતી અને કાભ કમાક લગય થાક રાગત શત. એક લકથી તેને આ તકરીપ શતી. આભલાતનુું 

િનદાન કયી ઉય કશરેાું ત્રણ સચૂન ાલાન ખાવ આગ્રશ કમો શત. 

 દલા આ પ્રભાણે આલાભાું આલેરીઃ 

૧. ભશાયાસ્નાકદ કાઢા...૧-૧ ચભચ વલાયે-વાુંજે વભાન ાણી ભેલીને. 

૨. મગયાજ ગગૂ...૨-૨ ગી વલાયે-વાુંજે ઉયની દલા વાથે. (ફાક શલાથી વયતાથી 

રઈ ળકે તે ભાટે કટેડ ટીકડી આી શતી) 

૩. અજભદાકદ ચણૂક...ય ગ્રાભ 

નાયિવિંશ ચણૂક...૧ ગ્રાભ 

ફાર ચાતબુકર ચણૂક...૧ ગ્રાભ વલાયે-વાુંજે ાણી વાથે. 

તા. ૨૦-૭ના યજ આવ્મા ત્માયે ઘણુું વારુું  શત ુું. દુખાલ વાલ ફુંધ થઈ ગમ શત. તેથી 

ચાલ ુદલાભાું કળ પયક કમો ન શત. 

છેલ્રે તા. ૨૨-૮-૭૬ના યજ ચભાસ ુ ચાલ ુ શલા છતાું તેને વુંણૂક વારુું  થઈ ગયુું શત ુું. 

(શકીકતભાું ત લાકઋત ુચાલ ુશલાથી લાયનુ યગ લધલ જઈએ ણ વાચી વાયલાય ભલાથી 

તેભ ન થયુું.) 

********************** 

  

 



 

 

 

પ્રકયણ : ૩૬   ચાય લક જૂની ઊરટી એક કદલવભાું ભટી ! 
 

 ‘આયલેુદભા ઈભર્જન્વી વાયલાય નથી’ તેવ ુું ભશણેુું ભાયનાયને અિતવાય, શડેકી, ઉદયશૂ, 

ઉરટી, યક્તિત્ત લગેયેના વાયા થમેરા વેંકડ કેવ ફતાલલા જઈએ. જેથી તેભની ભાન્મતા ફદરી 

ળકે. સ ૂુંઠ-ગના નસ્મથી શડેકીના વએ વ ટકા દયદી વાજા થામ છે ! સ ૂુંઠ છાળભાું આલાથી કે 

ક ૂકયયવ છાળભાું આલાથી અિતવાય અલશ્મ ભટે છે. છકદિકય ુ ટીકડી, ભયયૂિર્ચછ બસ્ભ કે 

લૉિભટેર િવય આલાથી ઊરટીના દયદીને ચભત્કાયન અનબુલ થામ છે...ળયત એટરી કે 

િનદાન વાચુું થવુું જઈએ અને ઔધ વાચાું-યૂતાું શલાું જઈએ. 

  

દીલક્ષત ઈર્શ્યબાઈ ટેર તા. ૧૫-૨-૯૭ના કદલવે ૧૬ લકની લમે આલેરા. તેભના િતાજી 

ઈર્શ્યબાઈ તેને રઈને આલેરા. યશલેાન ુું સ્થ શત ુું...૧૫૮, પ્રતીક્ષા એાટક ભેન્ટ, વરાયડ, 

નાયણયુા, અભદાલાદ-૧૩. અભ્માવ કયતા આ િલદ્યાથીને લાયનુી ઊરટી (લાતજન્મ છકદિ)નુું ચાય 

લકથી દદક  શત ુું. ઉનાાભાું તેન ુું પ્રભાણ લધત ુું શત ુું ત્માયે ભાથુું અને આંખભાું ખેંચાણ થત ુું શત ુું. ગમા 

લે ઊરટીના હુભરા લખતે શૉગ્સ્ટરભાું દાખર કયીને ૬ ફાટરા ચડાલલા ડયા શતાું. ઊરટી 

થામ ત્માયે ેટભાું ણ ફત ુું શત ુું. તેથી લાયનેુ િત્તનુું આલયણ સ્ષ્ટ શત ુું. 

િળમાાના કદલવ શલાથી ઋત-ુઅનવુાય કપન િલચાય ણ કયલ ડે. લી ઉંભય 

ફાકની શલાથી કપને રક્ષ્મભાું રેલ ડે તેથી િત્રદળાભક ત્રક આ્યુું શત ુું. યુંત ુઊરટી ચાલ ુ

યશ ેત્માું સધુી નીચેનાું ફેત્રણ સચૂન પ્રભાણે આચયલાનુું શત ુું: 

- ફને ત્માું સધુી એકફે કદલવ ત કશુું જ ખાવુું-ીવુું નશીં. નકયડા ઉલાવ (રુંઘન) કયલા. 



 

 

- ાણી ણ ફને ત્માું સધુી ીવુું નશીં. ીવુું જ ડે ત ઉકાીને અધુક ફાેલુું થડુું થડુું જ 

ીવુું. તેભાું રીંબનુી ચીય અલશ્મ નીચલલી અથલા ાણી+ભધ+રીંબનુ યવ ભેલીને 

રીંબનુ ુું વયફત જ રેવુું. 

- ઊરટી ફુંધ થતાું ભખૂ રાગે ત જ પ્રલાશી આશાયભાું રીંબનુ ુું વયફત, દાડભન યવ, 

નાકયમેનુું ાણી, ભી ઘાટી છાળ, ળેયડીન યવ ઉય કદલવ-ફે કદલવ વાય કયલા. 

- ફે કદલવ ફાદ દાડભ, કાી સકૂી રાક્ષ, વપયજન, ભભયા, ભગ, લઘાયેરી ખીચડી લગેયે 

રેલાું. 

- ચાય-છ કદલવ છી ચાલ ુખયાક રેલ અને તે ણ થ્મ. 

દલા આ પ્રભાણે આી શતીઃ 

૧. લૉિભટેર િવય...૧-૧ ચભચી કદલવભાું ત્રણ-ચાય લખત જીબ ઉય મકૂી ભભાલી અંદય 

ઉતાયવુું, ઘ ૂુંટડ ન બયલ. 

૨. છકદિકય ુ ટીકડી...૨-૨ ચાય-ચાય કરાકના અંતયે ભધ વાથે જીબ ઉય ચડી દેલી, 

ભભાલીને ગા નીચે ઊતાયલી. 

૩. વુંજીલની લટી...૧-૧ ભધ વાથે વલાયે-વાુંજે-યાતે્ર જીબ ય ચટાડલી. 

 ચાય કદલવની દલા આી શતી. તા. ૨૧-૨ના કદલવે આવ્મા ત્માયે આલતાું જ શ્રી 

ઈર્શ્યબાઈએ કશલે ુું, ‘ચાય લયવથી ળફૃ થમેરા ઊરટી-ઊફકા ફીજા જ કદલવે વાલ ભટી ગમા શતા 

! છતાું દલા ચાલ ુજ યાખી છે. ખયાક તભે કહ્યા પ્રભાણે જ આ્મ છે. આટલુું ફધુું ઝડી કયણાભ 

આયલેુદની દલાથી ભી ળકે તે ભાનલાભાું ન આલે તેલી લાત છે ! શલે ઊરટીની દલા ઉયાુંત 

તેને ભખૂ રાગે તેલી, ળીવ ભટે તેલી અને ભાથાના દુખાલાની દલા આ.’ 

 ‘આયલેુદ િલે એલી કેટરીમ ભાન્મતા છે કે જેભાું કુંઈ લજૂદ નથી. તે ફધી દૂય કયલા 

અભાયે ઘણ પ્રમત્ન કયલ ડળે.’ ભેં કહ્ુું શત ુું. 



 

 

આજની દલા આ પ્રભાણે શતીઃ 

૧. છકદિકય ુટીકડી...૨-૨ ભધભાું. (ઊરટી ભાટે) 

૨. વેપાગ્રીન ટીકડી...૨-૨ ટીકડી ભકૂ કયીને કે ચાલીને ીલાની દલા વાથે. (ભાથાના દુખાલા 

ભાટે) 

૩. એરેકયન ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ીલાની દલા વાથે. (ળીવ ભાટે) 

૪. થ્માકદ કાઢા (નુંફય-૨)...૧-૧ ચભચ વલાયે-યાતે્ર. (ભાથાના દુખાલા ભાટે. ‘વાુંડુ’ન) 

 તા. ૬-૯-૯૭ના યજ બાદયલા ભકશનાભાું તેની અવય થલાથી દીલક્ષતને તાલ, ઊરટી, 

ભાથાન દુખાલ થમાું શતાું તેથી છેલ્રી આટરી દલા આી શતીઃ 

૧. લૉિભટેર િવય... 

૨. સદુળકન ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ાણી વાથે ગલી. 

૩. થ્માકદ ઘનલટી...૨-૨ ઉયની દલા વાથે. 

૪. વુંજીલની લટી...૧-૧ વલાયે-વાુંજે ભધ વાથે.  

થડા કદલવ છી પન શત કે દીલક્ષતને શલે ઊરટી થતી નથી. ફધ ખયાક ખલામ છે. 

******************** 

પ્રકયણ : ૩૭   વૃણ–કર્ચૂન એક કેવ 
 

આયલેુદીમ ગ્રુંથભાું રુયગન ુું પ્રકયણ શમ છે તેભાું ‘વૃણકર્ચૂ’ નાભના યગનુું લણકન છે. 

ફુૃન આ યગ છે. તેનાું વૃણની કથી ય થનાય આ યગ ભટાડલ ઘણ મશુ્કેર છે. ાુંચ-



 

 

દળ લક વાય થઈ ગમાું શમ ત આ યગ અવાધ્મ ફની જીલનબય દયદીને વતાલત યશ ેછે. 

સશુ્રતૃવુંકશતાભાું વૃણકર્ચૂનુું લણકન આ પ્રભાણે કયલાભાું આલેર છેઃ 

સ્નાનત્વાશનશીનસ્મ ભર વૃણવુંગ્સ્થતઃ । 

પ્રકકરદ્યતે મદા સ્લેદાત્કુંડૂ જનમતે તદા ।।१०४।। 

તતઃ કુંડૂમતાનૌ લક્ષપ્રું સ્પટઃ સ્રાલશ્ચ જામતે । 

પ્રાહુવ ૃકણકર્ચ ુૂં તાું શ્રેષ્ભયક્તપ્રકનીમૌ ।।१०६।। 

સ્નાન કયતી લખતે કે ળોચ જતી લખતે વૃણને ાણી કે વાબથુી ફયાફય વાપ નશીં 

કયલાથી વૃણ ઉય કરેદ-ભેર તથા વીન થલાથી ત્માું ખુંજલા ખફૂ આલલાથી પલ્રીઓ અને 

સ્રાલ ેદા થામ છે. તેને વૃણકર્ચૂ કશ ેછે. તે કપ તથા યક્તદથી થામ છે. 

  

શ્રી ધનજીબાઈ બગ્ક્તબાઈ ટેર વાફયકાુંઠા જજલ્રાના પ્રાુંતીજ તાલકુાના કભારયુ ગાભેથી 

તા. ૬-૨-૮૯ના યજ આલેરા ત્માયે તેભની ઉંભય શતી ૩૩ લકની. નકયી કયતા શતા. તેભને 

વૃણકર્ચૂન યગ ત્રણ લકથી થમેર. ડૉક્ટયની ઘણી વાયલાય રેલા છતાું ભટત ન શત. યાતે્ર 

ત અવહ્ય ખુંજલા આલતી શતી. તેભને ભેં ‘ચભકયગ ત્રક’ યેજી ાલા ભાટે આેર. તે 

પ્રભાણે તેભણે ખારુું , ખાટુું, ગળ્યુું ખાલાન ુું ન શત ુું. કદલવે સલુાન ુું ન શત ુું. વૃણન બાગ ફયાફય 

સ્લર્ચછ યાખલ. દલા આ પ્રભાણે આેરીઃ 

૧. ભકયર્ચમાકદ તેર...કદલવભાું ત્રણ લખત રગાડલા ભાટે. 

૨. ભુંજજષ્ઠાકદ ઘનલટી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ાણી વાથે ભકૂ કયીને કે ચાલીને. 

૩. કકળય ગગૂ...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ાણી વાથે ભકૂ કયીને. 

૪. સ્લાકદષ્ટ િલયેચન ટીકડી...૨ યાતે્ર ાણી વાથે. 



 

 

૫. ચચીની ચણૂક...૨ ગ્રાભ 

 ભુંજજષ્ઠાકદ ચણૂક...૨ ગ્રાભ વલાયે-વાુંજે ાણી વાથે. 

 તા. ૬-૪ના કદલવે પામદ શત છતાું ખફૂ ગયભી શલાથી ભકયર્ચમાદી તેરને ફદરે 

િનમ્પફતેર આ્યુું શત ુું. કકળય ગગૂને ફદરે ચભકયગશય કે...૨-૨ રેલા આી શતી. 

 તા. ૧૬-૫-૮૯ના યજ ઘણ જ પામદ શત. ખુંજલા આલતી ન શતી. ત્લચા કભ ફની 

ગઈ શતી. ત્લચા અગાઉ શતી તેલી જ તુંદુયસ્ત ફની ગઈ શતી. 

*********************** 

પ્રકયણ : ૩૮   નટયાજ નામડુનુું ઉદયશૂ ળભી ગયુું 
 

 આયલેુદભાું શૂયગન અથક ઉદયશૂ કયેર છે. ેટભાું થતાું જાતજાતનાું ઉદયશૂ...લાતજ 

ઉદયશૂ, િત્તજ ઉદયશૂ, કપજ ઉદયશૂ, ફે-ફે દથી થમેર ત્રણ પ્રકાયનાું અને ત્રણેમ દથી 

થમેર િત્રદજ ઉદયશૂ, આભશૂ, અન્નરલશૂ, કયણાભ શૂ લગેયેન ુું લણકન છે. તે દયેકનાું 

િનદાન, રક્ષણ, લચકકત્વા અરગ અરગ આલાભાું આલેર છે. તેભાું લાક-િળિળયભાું, વદૃ્ધાલસ્થાભાું, 

કયશ્રભી રકભાું, લાતપ્રકૃિતલાાું રકભાું લાતજ ઉદયશૂ થલાની લધ ુળક્યતા શમ છે. આ 

પ્રકાયના ઉદયશૂભાું ેટભાું અવહ્ય દુખાલ થામ છે. ભ-મતૂ્રભાું અલયધ થામ છે. આપય આલીને 

ેટ ફૂરી જામ છે. યાતે્ર-વાુંજે-લશરેી વલાયે દુખાલ લધે છે. દયદી યડી ડે તેલ અવહ્ય દુખાલ 

ણ થામ છે. 

  

શ્રી નટયાજ નામડુ તા. ૧૭-૧-૭૬ના યજ લાતજ ઉદયશૂની પકયમાદ રઈને આલેરા. 

ઉદયશૂ િવલામ કઈ જ તકરીપ ન શતી. તેથી લાય ુ કયનાયા આશાય-િલશાયની ભના કયનાયાું 

નીચેનાું સચૂનને આચયલાનુું કશરેઃ 



 

 

- ફધાું જ કઠ ફુંધ. 

- લાર, ાડી, ગલુાય, ફટાટા, કદયી, ભકાઈ ન ખાલાું.  

- આયાભ કયલ. 

- ખયાકભાું રીંબ,ુ આદુું, યાઈ, ભેથી, કશિંગ, અજભ, જીરુું , તરતેર, રવણ, ફુદીન લગેયે 

લાયનુાળક આશાય ઉમગભાું લધ ુ રેલ. ફને ત ભધ-રીંબનુ ુું વયફત જ રેવુું. રવણ, 

કશિંગ, વુંચ, તરતેરભાું લઘાયેર બાત રેલાનુું કશરે. ઉદયશૂભાું ળેક કયલ અિત જફૃયી 

કહ્ય છે. બાલપ્રકાળ વુંકશતાભાું રખેર છેઃ 

િલજ્ઞામ લાતશરૂુંત ુસ્નેશ સ્લેદૈરુાચયેતૌ । 

સ્લલ્શરૂાકુરસ્મસ્માતૌ સ્લેદ એલ સખુાલશનૌ ।। 

વાભાન્મ  પ્રકાયના લાતજ ઉદયશૂના દયદી ભાટે સ્નેશ તથા સ્લેદન (ળેક)ન ઉામ કયલ 

તે સખુદામી છે. 

દયદીને તરતેરભાું રવણ, કશિંગ, યાઈ, અજભ, વુંચને કકડાલીને ખાલાું. તેના ેટ ઉય 

કદલેરભાું કશિંગ રવણ, ભીઠુું ગયભ કયી ભાલરળ કયી ઉય કઈ ણ યીતે ળેક કયલ. ગયભ ાણી 

બયેરી થેરી, ફાટરી કે કડાના ગટાન ળેક કયી ળકામ. 

બાલપ્રકાળભાું ‘મિૃત્તકા સ્લેદ’ એક અકવીય પ્રમગ આ પ્રભાણે છે. (જે નેચયથીભાું 

ભાનનાયા લચકકત્વકને ગભી જામ તેલ છે.) 

મિૃત્તકાું અજરાું ાકાતૌ ઘનીભતૂાું ટે લક્ષેતૌ । 

કૃત્લા તતૌ ટરીં શરૂી મથાસ્લેદું િલધાયમેતૌ ।। 

ાણીભાું ચીકણી કાી ભાટી ભેલીને તે ગયભ કયી ટરીભાું ફાુંધી તેના લડે દયદીને 

ભાપક આલે તેભ ળેક કયલ. ટૂુંકભાું ગયભ ભાટીની રયી ેટ ઉય મકૂલી. 



 

 

શ્રી નટયાજ નામડુને દલા ભેં આટરી આી શતીઃ 

૧. ળુંખલટી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે જમ્પમાફાદ ગયભ ાણીભાું. 

૨. ક ૂકય કશિંગ ુલટી...જમ્પમા શરેાું ાણી વાથે. 

૩.  બશૃદૌ  લાત લચિંતાભલણ યવ...૧-૧ વલાયે-યાતે્ર ભધ વાથે. 

૪. એયુંડભષૃ્ટ શયીતકી ચણૂક...૮ ગ્રાભ યાતે્ર ાણી વાથે. 

૫. કશિંગાષ્ટક ચણૂક...૧ ગ્રાભ 

 રલર બાસ્કય ચણૂક...૧ ગ્રાભ 

 િળલાક્ષાય ાચન ચણૂક...૨ ગ્રાભ વલાયે-વાુંજે ગયભ ાણી વાથે. 

૬. એયુંડતેર...૫૦ િભ.લર રઈ, ગયભ કયી તેભાું વુંચ, કશિંગ ભેલીને તેની યજ વાુંજે ગ્સ્નગ્ધ 

બજન કયાલીને ભાત્રા ફગ્સ્ત આલી. 

 ચાય કદલવે આવ્મા ત્માયે ઘણુું જ વારુું  શત ુું. તે છી ત્રણ કદલવે આલેર ત્માયે ણ પામદ 

શત. તા. ૩૧-૧-૭૬ના કદલવે ણ પામદ શત. તેને ેટન દુખાલ ઘટય શત ણ લાય ુઉય 

ચડલાથી ર્શ્ાવ રેલાભાું તકરીપ થતી શતી. ર્શ્ાવાલયધ થત શત. 

 તા. ૭-૨-૭૬ના કદલવે છેલ્રી દલા રેલા આવ્મા ત્માયે ઉદયશૂભાું યેૂયૂ પામદ થઈ 

ગમ શત. ણ ચારતાું થાક રાગત શત. આજની દલાભાું ફે ફાફતે પેયપાય કમો શત. ચણૂકભાું 

િળલાક્ષાય ચણૂકને ફદરે અજભદાકદ ચણૂક ૩ ગ્રાભ આેર. લધાયાભાું ીલાની દલા ફૃે 

દળમરૂાકયષ્ટ અને અજુ કનાકયષ્ટ...૧-૧ ચભચ જમ્પમા ફાદ રેલા આેર. 

 આટરી વાયલાયથી નટયાજ નામડુનુું ઉદયશૂ લફરકુર ભટી ગયુું શત ુું. 

 જ કે બાલપ્રકાળવુંકશતાભાું દયેક જાતના શૂન એક જ ઉામ આ શ્રક દ્વાયા આ પ્રભાણે 

કશરે છે. 



 

 

તીક્ષ્ણામાશ્ચણૂક વુંયકુ્તું િત્રપાચણૂકમતુ્તભમૌ । 

પ્રમજમું ભધવુિિભ્માું વલકશરૂિનલાયણમૌ ।। 

                                         -બાલપ્રકાળ, ભધ્મભ ખુંડ,  

શૂ-૫૨ યાઈના ચણૂકભાું વભાનબાગે િત્રપાચણૂક ભેલીને શદુ્ધ ગામનુું ઘી તથા ભધભાું કારલીને 

ચાટલાથી વલકપ્રકાયનાું શૂ ભટે છે. 

શલે શૂ થામ ત આ પ્રમગ કયલાનુું કશરે. 

*********************** 

પ્રકયણ : ૩૯   ચભકયગ વમૂગા ગમા 
 

 ચાભડીના યગાભાું જૂની અને લધ ુ િલસ્તાયભાું પેરામેરી કાી દાદયને ભશાકુષ્ઠભાું વભાલી 

છે. કેટરાક રક તેને ‘કા કઢ’ નાભે ણ ઓખાલે છે. આ દાદય થાા, વાથ, ગહૃ્યાુંગ, 

ખબ લગેયેની િલળા જગ્માભાું થામ છે. શઠીરી શલાથી કેભેમ કાબભૂાું નથી આલતી. ચેી 

શલાથી દયદીનાું ફીજાું અંગભાું ણ પ્રવયે છે. ક્યાયેક ઘયના અન્મ વભ્મને ણ લગે છે. રાુંફા 

વભમની આ દાદયને દૂય કયલા દલા, થ્મારન ઉયાુંત ુંચકભકની લભન, િલયેચન, 

યક્તભક્ષણ જેલી કિમાઓન ણ વશાય જફૃયી ફને છે. 

 આલ જ એક શઠીર યગ ‘વકૃ્ષણકર્ચૂ’ ણ છે. તે રુુની વૃણ થેરી ય થામ છે. 

તેથી ત્માુંની ત્લચા જાડી, ચીકણી, સજૂેરી થઈ જામ છે. તેના ઉય ષુ્ક ખુંજલા અને દાશ 

થલાથી પડરીઓ અને ચાુંદા થામ છે અને તેભાુંથી ચીકણ સ્રાલ ણ થમા કયે છે. દયદીને ફેચેન 

કયી નાખે તેટરી ફધી ખુંજલા તેભાું આલે છે. આ યગ થલાનાું કાયણભાું ચભકયગનાું કાયણ ત 

ખયાુંજ. ઉયાુંત અસ્લર્ચછતા મખુ્મ કાયણ છે. અગલડ, અજ્ઞાન, ગયીફીના કાયણે ફાથફૃભની 



 

 

વગલણ ન શલાથી, વાબ ુન શલાથી, સ્લર્ચછ કડાું ન શલાથી વૃણ ઉય વીન તથા ભેર 

જભા થલાથી ખુંજલા ળફૃ થલાથી આ યગ ળફૃ થામ છે. 

  

 ટેરના ભાઢ વાભે, ખાયા કલૂા, વયખેજભાું યશતેા શ્રી નટલયરાર યળત્તભદાવ ાયેખને 

વયખેજના ડૉક્ટય (લૈદ્ય) શ્રી કભર ગોંડલરમાએ તા. ૨૯-૧૨-૯૭ના યજ ભકરાલેરા. તેઓ નકયી 

કયતા શતા. ઉંભય શતી ૪૪ લક. તેભને ગહૃ્યાુંગભાું વલકત્ર કાી દાદય શતી અને વૃણ ઉય 

વૃણકર્ચૂન ણ યગ શત. તેભાું અવહ્ય ખુંજલા આલીને છી દાશ ળફૃ થત શત. સ્કીન 

સ્ેિળમાલરસ્ટ ડૉ. પ્રલીણ શકયબગ્ક્તની વાયલાય ઊરટી ડલાથી કયએકળન આવ્યુું શત ુું. અખુંડાનુંદ 

શૉગ્સ્ટરભાું વાયલાય ળફૃ કયેરી. યુંત ુ ત્માુંથી ણ કયણાભ ભળ્યુું ન શત ુું. ભાયી ાવે આવ્મા 

ત્માયે દયદી ખફૂ શતાળ શતા. ફરેરા, ‘વાફ, ભને રાગે છે કે ભારુું  આ દયદ કઈ ભટાડી નશીં 

ળકે. આખી જજદુંગી ભાયા આ યગભાું શયેાન થવુું ડળે !’ 

 ભેં તેભને કહ્ુું શત ુું, ‘યગ જૂન છે, અઘય છે યુંત ુઅવાધ્મ નથી. તેથી  ચાય-છ ભકશના 

યેજી વાથે દલાનુું વેલન કયળ ત ચક્કવ ભટી જળે. શલે તભાયે ફીજા કઈ લૈદ્ય-ડૉક્ટય ાવે જવુું 

નશીં ડે. જફૃય ડળે ત ુંચકભક િનષ્ણાત લૈદ્ય ાવે ભકરી લભન, િલયેચન, યક્તભક્ષણ 

કયાલીને ણ તભને વાજા કયી જ દઈશુું.’ 

 ભેં તેભને ‘ચભકયગ થ્માથ્મ ત્રક આીને તેન કડક અભર કયલાનુું કશરે. તે અનવુાય 

ભીઠુું, દૂધ, દૂધની લાનગી, ગણ, ખટાળ, પ, તેલુું, આથાલાફૄું વાલ છડલાનુું શત ુું. કદલવે 

ઊંઘલાનુું ન શત ુું. રીભડ ઉકાીને તેના ાણી લડે જ સ્નાન કયલાનુું શત ુું. સખુડ-ચુંદનના વાબ ુલડે 

ળયીય તથા ચભકયગલા બાગ યજ ધલાન શત.  

 ઔધમજના આ પ્રભાણે કયેરીઃ 

૧. ભુંજજષ્ઠાકદ ઘનલટી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 

૨. િનમ્પફ ઘનલટી...૨-૨ ઉયની દલા વાથે. 



 

 

૩. એરેકયન ટીકડી...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ાણી વાથે. (‘ફાન’ની) 

૪. વાકયલાદ્યાવલ...૧-૧ ભટ ચભચ વલાયે-વાુંજે વભાન ાણી ભેલીને જમ્પમા ફાદ. 

૫.  અકક  તેર...દયદ ઉય કદલવભાું ફે ત્રણ લખત રગાલલા ભાટે. 

૬. વયા ટયફુ...લધ ુખુંજલા, ચકાભાું અને પલ્રી ય રગાલલા ભાટે. 

 તા. ૧-૧-૯૮ના કદલવે ખુંજલાભાું પામદ શત. યુંત ુ ફતયા ફહુ થતી શતી. તેથી 

રગાડલાની આગની દલા ફુંધ કયાલીને આયગ્લધ ઘતૃ રગાડલા ભાટે આ્યુું શત ુું. 

 તા. ૮-૧ના કદલવે ફતયાને રક્ષ્મભાું યાખીને દલા આ પ્રભાણે ફદરી શતીઃ 

૧. ભુંજજષ્ઠાકદ ઘનલટી 

૨. િનમ્પફ ઘનલટી 

૩. ળતાલયી ટીકડી 

૪. ચુંદનાવલ...૧-૧ ભટ ચભચ જમ્પમા ફાદ ફુંને લખત વભાન ાણી ભેલીને વાકયલાદ્યાવલ 

ને ફદરે. 

૫. આયગ્લધ ધતૃ...ચાલ.ુ 

 તા. ૧૭-૭ના યજ આયગ્લધ ઘતૃને ફદરે િનમ્પફ તેર (રીંફીનુું તેર) રગાડલા ભાટે 

આ્યુું શત ુું.  

 તા. ૨૯-૧ના યજ ચુંદનાવલને ફદરે તેભને વાયલાદ્યાવલ ભાપક શલાથી તે આેર. 

ઉયાુંત ભજજષ્ઠાકદ કાઢા ણ ઉભેમો શત. તા. ૫-૩-૯૮ના કદલવે તેભને લભનકભક કયાલલા ભાટે 

કશલેાભાું આલેર. 



 

 

(નોંધઃ દયદ જમાયે મા્મ, અવાધ્મ કે કષ્ટવાધ્મ શમ ત્માયે અમકુ વભમન રાુંફ કવક કયલ જ 

ડે, ણ દયદીભાું ધીયજ ન શમ ત તેને ભાનિવક વાન્ત્લન આલા ભાટે કઈને કઈ દલા 

લાયુંલાય ફદરલી ડતી શમ છે કે ઉભેયલી ડતી શમ છે.) 

તા. ૧૨-૩ના યજ લભનકિમાની લૂકકિમાફૃે સ્નેશાન લૈદ્ય શ્રી શયેળ વ્માવ દ્વાયા ળફૃ 

કયાલેર. તા. ૧૮-૩-ના યજ વમ્પમગૌ લભન થયુું શત ુું. વજા કે મતૂ્રાલયધ જેલાું રક્ષણ થમાું શળે. 

(જે કેવભાું નોંધી ળકામાું નથી) ાુંચ દલા આ પ્રભાણે જફૃયી કયલતકન વાથે આી શતીઃ 

૧. ફુંગિળર ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ીલાની દલા વાથે. 

૨. ગયુ ગગુ...૨-૨ ઉયની દલા વાથે. 

 

૩. નુનકલાકદ કાઢા...વલાયે-વાુંજે વભાન ાણી ભેલીને. 

૪. ભુંજજષ્ઠાકદ ઘનલટી... 

૫. આયગ્મલિધિની લટી... 

 તા. ૨૮-૩ના યજ િલયેચન કભક થયુું શત ુું. (તેલી યીતે ભકશના ફાદ પયીને િલયેચન કભક 

કયલાનુું ણ નક્કી થમેલુું) 

 તા. ૧૩-૪ના યજ ગાભાું ફતયા થતી શતી. ળયીયે ખુંજલા આલતી શતી. અને ળયીય 

ય કાા ચકાભાુંની ણ વાયલાય ળફૃ કયલાની શતી. તેથી કુુંકુભાદ્ય તેર ળયીય યના કાા ડાઘ 

ય રગાડલા ઉભેયુાં શત ુું. 

 તા. ૧૭-૬-૯૮ના યજ તેના ફુંને યગ કાી દાદય અને વૃણાકર્ચૂ વમૂગા ભટી ગમા 

શતા. તેથી ચાલ ુદલા ઉયાુંત ર ફી.ી. અને અળગ્ક્ત ભાટે સલુણકલવુંત ભારતી...૧-૧ ગી 

વલાયે-વાુંજે ભધભાું રેલા ઉભેયી શતી. યક્તળધન કલાથ ણ ઉભેમો શત. 

 



 

 

 

પ્રકયણ : ૪૦   વુંિધલાત, પ્રસ્ટેટભાું વાલ વારુું થઈ ગયુું 
 

લચકકત્વાકામકભાું લૈદ્ય (ડૉક્ટય, તફીફ, લચકકત્વક), દલા, દયદી અને કયચાયક એ ચાયેમન 

વુંફુંધ અતટૂ શમ છે. તેભાું લૈદ્ય અગ્રસ્થાને ગણામ છે. તે વભગ્ર લચકકત્વા–વ્મલસ્થાન વુંચારક છે. 

તે જેટર દક્ષ (શોંિળમાય) તેટલુું લચકકત્વાકામક ઝડી અને મૂગાભી ફને. 

યુંત ુએ લૈદ્ય ડૉક્ટય તે જ જમાયે ફીભાય ડે ત્માયે તેને શરેાું ત તે ભાુંદા ડયાન 

વુંકચ થામ છે, ળયભ અનબુલે છે. તે કની વાયલાય રેલી અને કઈ વાયલાય રેલી તેની લચિંતા 

તેને ઘેયી લે છે. તે જે લચકકત્વાદ્ધિતન લચકકત્વક શમ તેને લપાદાય યશી તેની વાયલાય તેને 

કયલી ગભે છે. અને તાથી લધ ુજ્ઞાની, લધ ુઅનબુલી છતાું સુકયલચત કે આત્ભીમ લચકકત્વક ાવે 

તે શોંચી જામ છે. ત્માું તેને ક્યાયેક વાય આલકાય ભે છે કે ક્યાયેક અલગણના ણ. વોની 

લચકકત્વાદ્ધિત, ભાન્મતા, સ્લબાલ અરગ શલાથી યસ્ય અનકુરૂન વાધવુું મશુ્કેર ણ ફને છે. 

કન્વલ્ટીંગ રેલા-દેલાભાું, દલાન ચાર્જ રેલા-દેલાભાું, ઓયેળનની ભટી યકભ રેલા-દેલાભાું ભટી 

મ ૂુંઝલણ અને દ્ધદ્વધા અનબુલામ છે. ફુંને ક્ષ વભજુ શમ ત પ્રામઃ વયખુું ઊતયે છે. ણ તેભ ન 

શમ ત રાુંબ ુચારત ુું નથી. અશુંકાય, ભનદુ:ખ, લૂકગ્રશને કાયણે લચકકત્વા અધલર્ચચે ફુંધ થલાની 

ણ ળક્યતા ઊબી થામ છે. દયદી લચકકત્વક ળયણાગિત સ્લીકાયલાની વ્મથા અનબુલે છે ત 

વાભેન લચકકત્વક તે સુય છે તેભ ભાની ક્યાયેક અશુંકાય કયી અભાન ણ કયી ફેવે છે. છતાું 

ભટે બાગે આગના સુકયચમ કે યસ્યના વુંફુંધ કે ઉકાયને કાયણે ખાવ તાવલા ભાટે, 

કયટક  જલા ભાટે, લાતલચત કયલા ભાટે િલળે વભમ આે છે, લધ ુવભમ આે છે, ળક્ય તેટરી 

વશાનભુિૂતબયુક લતકન દાખલે છે.  

ખફૂ ઉર્ચચ કક્ષાના અને નાભાુંકકત લૈદ્ય-ડૉક્ટય ફીભાય ડે છે ત્માયે તેણે કની ાવે જવુું તે 

ભટ પ્રશ્ન ફની જામ છે. ખાવ કયીને િનષ્ણાત વ્મગ્ક્ત ફીભાય ડે ત્માયે તે કે્ષત્રના િનષ્ણાત ાવે 

જઈ વાયલાય રેલાભાું લચત્ર-િલલચત્ર અનબુલ થલાની ણ ળક્યતા યશરેી છે. તેભાુંમ તે ટકક્ષાના 



 

 

નાભાુંકકત વર્જનને તાને ઓયેળન કયાલલાની કયગ્સ્થિત આલે ત્માયે તેના ભાટે ખફૂ 

મ ૂુંઝલણબયી કયગ્સ્થિત થામ છે. તેની વાયલાય કયનાય વર્જન ભાટે ણ. 

દયેક લચકકત્વાદ્ધિતની તાની આગલી ગ્સ્િળમાલરટી શમ છે. અમકુ યગભાું એરથીની 

ભાસ્ટયી શમ છે, ત અમકુભાું આયલેુદની, અમકુભાું શૉિભમથીની ત અમકુભાું નેચયથીની, 

િળલામ્પબલુચકકત્વા, એયપેૂ્રળય, એયૂુંચય, મગ લગેયેભાું કઈક ત ખફૂી શમ જ છે. જમાયે એક 

લચકકત્વા દ્ધિતના િનષ્ણાતે ફીજી લચકકત્વા દ્ધિતની વાયલાય રેલા ભજબયૂ ફનવુું ડે છે ત્માયે 

લચિંતાજનક કયગ્સ્થિત વજાકમ છે. ફુંને કે્ષ ભીઠી મ ૂુંઝલણ અનબુલાની શમ છે. ફુંનેની 

િલચાયવયણી અરગ, ફુંનેના િવદ્ધાુંત અરગ, ફુંનેની કિમાઓ અરગ છતાું ભજબયૂ ફનીને 

અનકુરૂન વાધવુું ડે છે. દલા, કિમા, થ્મારન લગેયેના સ્લીકાયભાું દ્ધદ્વધાન અનબુલ થમા 

િલના યશતે નથી. છતાું દેળ અને દુિનમાભાું શજાય લૈદ્ય-ડૉક્ટય યસ્યની ભદદ રેલા ભજબયૂ 

શમ છે. ક્યાયેક શવતાું ત ક્યાયેક યડતાું. 

આલા કેવભાું એિથક્વ (લચકકત્વકના યસ્યના વશકાયયકુ્ત િનમભ) ણ શમ છે. 

લચકકત્વક યસ્યન કન્વલ્ટીંગ ચાર્જ ભટે બાગે નથી રેતાું, દલાભાું, ઓયેળનભાું, શગ્સ્ટરભાું 

દાખર થલાભાું પ્રામઃ ચાર્જ ઓછ કે અધો રેલાભાું આલે છે. ક્યાયેક નથી ણ રેલાભાું આલત. 

તેન ુું લતય પ્રામઃ કેવ કયપય કયીને લાી આલાભાું આલત ુું શમ છે. ક્યાયેક યસ્યના આ કેવભાું 

ગુ્ તતા યાખલાભાું આલે છે. 

યુંત ુનાના નાના ડૉક્ટય, ગ્રાભલૈદ્યને આટરી ફધી ગ્સ્થિતભાુંથી વાય થવુું નથી ડત ુું. 

જે થી ય િલર્શ્ાવ શમ તે થીભાુંના જે ડૉક્ટય કે લૈદ્ય ાવે તે શોંચી જામ છે. અને વાજા ણ 

થઈ જામ છે. તેલા એક ગ્રાભીણ ડૉક્ટયન કેવ.... 

  

ડૉક્ટય નટલયરાર િહ્મબટ્ટ ઘણુું કયીને આય.એભ.ી.નુું વકટિ. ધયાલે. ઈન્રણજ ગાભ અને 

તેની આવાવનાું ગાભભાું પે્રકટીવ કયે. ૬૧ લકની લમે તા. ૨૨-૧-૮૬ના કદલવે ભાયે ત્માું 

વાયલાય રેલા આલેરા. ‘ગજુયાત વભાચાય’ લગેયે વાભિમકના ભાયા રેખ િનમિભત લાુંચે. અભાયા 



 

 

‘આય ુડામજેસ્ટ’ના ણ તે ગ્રાશક. તે િભક્વ પે્રકટીવ કયે. અલાયનલાય તાનાથી નશીં ભટતા 

દયદીને રઈને આલે. એ જમાયે જમાયે આલે ત્માયે હુું ભાયા સુ્તક બેટ આુું. (દયદી કયપય કયનાયા 

ડૉક્ટય લૈદ્યને હુું ફૃિમાભાું કિભળન આલાને ફદરે ભાયાું રખેરાું સુ્તક બેટ આત.) તેથી 

તેભનુું જ્ઞાન લધત ુું, પે્રકટીવ લધતી. 

આજે તેઓ તાની જ તકરીપ રઈને આલેરા. તેઓને જૂન વુંિધલાત શત. શલે ઉંભયને 

કાયણે પ્રસ્ટેટગ્રેડ લધી શતી. છેલ્રે તા. ૬-૧૨-૮૩ના કદલવે તેભને તીવ્ર મતૂ્રાલયધ થમેર. અને 

વખત દુખાલ થમેર. તેથી યકુયન કયટક  કયાલતાું તેભાું ૮૦ ટકા વ આલેર. તેની વાયલાય ફૃે 

કઈ ડૉક્ટયે તેભને એગ્મ્પિવરીન કેસ્યરૂ છ કદલવ સધુી રેલા આેર. તેના કયએકળન ફૃે 

િત્તની ઊરટીઓ ળફૃ થઈ શતી. તેના ભાટે લી ફીજાું ઈંન્જેકળનન કવક કયેર. શભણાું પયીને 

ેળાફની તકરીપ લધી શતી, તેભાું ડૉ. દલા અને ડૉક્ટય શકદ ળાશની વાયલાય ળફૃ કયી શતી. 

ખુંબાતની અરકા ેથરજજકર રેફયેટયીભાું બ્રડ–યકુયમાન આંક ૧૨૫થી ૧૫૦ આવ્મ શત. 

એ અયવાભાું નકડમાદભાું કે અભદાલાદભાું શૉગ્સ્ટરભાું જલાની કે તેલી કઈ કકડની કેન્રની 

વ્મલસ્થા ન શતી. લી તે વાયલાયભાું તેભને િલર્શ્ાવ ન શલાથી ફધા કયટક  રઈને ભાયી ાવે 

આવ્મા શતા. ભેં તેભને તાસ્મા, કયટક  તાસ્મા. િત્રદ ળાભક ત્રક આ્યુું તે અનવુાય 

ભધ્મભભાગી ફની જલાનુું શત ુું. લધ ુ પ્રભાણભાું ગળ્યુું, ખાટુું, ખારુું ,  તીખુું, તરુૂું , કડવુું, તેલુું, 

આથાલાફૄું, લાવી ખાલાનુું ન શત ુું. થ્મ આશાય જ રેલાન શત. તેભાું ઘઉં, જલ, ચખા, ભગ, 

તલેુય, યલ, દૂધી, તકૂયમાું, ગરકાું, કુંકડા, તાુંદજ, ભેથી, કાી રાક્ષ, શદય, ધાણાજીરુું , 

કથભીય, તરતેર, ગામનાું દૂધ-ઘી, આભાું, દાડભ, ખજૂય, ખાયેક લગેયે રેલાનાું શતાું. 

આેર દલા આટરી શતીઃ 

૧. ફુંગિળર ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ાણી વાથે. (‘એરાિવિન’ની) 

૨. વુંળભની લટી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર ભકૂ કયીને કે ચાલીને ાણી વાથે. 

૩. ચુંરપ્રબા લટી...૨-૨ ભકૂ કયીને વલાયે-વાુંજે ાણી વાથે. 



 

 

૪. િત્રપરા ચણૂક ૪ ગ્રાભ +ચુંદનાકદ ચણૂક... ૪ ગ્રાભ વલાયે-યાતે્ર ાણી વાથે. 

૫. ચુંદનાવલ...૧-૧ ભટ ચભચ જમ્પમા ફાદ વભાન ાણી ભેલીને. 

 એિથક્વ (લચકકત્વકના, લચકકત્વાદ્ધિતઓના અંદય અંદયના વશામક િનમભ) અનવુાય શ્રી 

ડૉ. નટલયરારન કન્વલ્ટીંગ ચાર્જ રેલાભાું આવ્મ ન શત. દલા વોંઘી ડે તે ભાટે ખયીદલા ભાટે 

રખી આી શતી. જે તેભણે યેજી વાથે વતત ફે ભકશના સધુી રીધા ફાદ કયટક  કયાલતાું બ્લ્ડ 

યકુયમા, ડફલ્ય ુફી.વી. લગેયે નભકર આલી ગમેર. શલે તેભને કઈ તકરીપ ન શતી. પ્રસ્ટેટભાું 

ણ પામદ શત. કેલ ફહુમતૂ્રતાની તકરીપ શતી અને મતૂ્રત્માગ લખતે િળશ્નશૂ થડા પ્રભાણભાું 

થત ુું શત ુું તેથી ચાલ ુદલા ઉયાુંત જીિલત પ્રબાલટી ૨-૨ ઉભેયી શતી. જેથી થડા કદલવભાું વાલ 

વારુું  થઈ ગયુું શત ુું. 

********************* 

પ્રકયણ : ૪૧   લાતવ્માિધ ય િલજમ 

 

અવ્માશતગિતમકસ્મ સ્થાનસ્થ ુપ્રકૃિતગ્સ્થતઃ। 

લાય ુસ્માતૌ વડિધકું જીલેતૌ જીતયગઃ વભાઃ ળતમૌ ।। 

                                         -ચયક, લચકકત્વા, અધ્મામ-૨૮ 

 (જે વ્મગ્ક્તના ળયીયભાું યશરેા લાયનુી ગિત અલયધ યકશત શમ (તેને લાયનુ ુું, િત્તનુું કે 

કપનુું આલયણ ન શમ), લાય ુતતાના સ્થાનભાું શમ અને પ્રાકૃત અલસ્થાભાું શમ તે વ્મગ્ક્ત 

યગ વાભે િલજમ ભેલીને સ્લસ્થ યશીને વ લક કે તેથી લધ ુલક સધુી જીલે છે.) 

 આયલેુદ અનવુાય લાય ુજ સ્લાસ્થ્મ-અસ્લાસ્થ્મ, અલ્ાયુ કે દીઘાકયષુ્મનુું કાયણ છે. લાય ુ

વલ, વયખ, અને તાના સ્થાનભાું શમ ત યગ થતા નથી, ને વ્મગ્ક્ત સ્લસ્થ-દીઘક જીલન 

જીલી ળકે છે. લાય ુ િનયલયધ ગિત કયત યશ,ે તાના સ્થાનભાું યશ ેઅને પ્રાકૃત યશ ે તે ભાટે 



 

 

આયલેુદે આખામ સ્લસ્થવતૃ્ત અને વદવતૃ્તનુું વર્જન કયુાં છે. ફગ્સ્તકિમા લગેયેની વાયલાય ણ એલી 

ફનાલી છે કે ફગડેરા લાય ુનુઃ પ્રાકૃત અલસ્થાભાું આલી ળકે. 

 લાયનુા ૮૦ યગ લણકલલાભાું આલેરા છે. તેન િલસ્તાય કયલાભાું આલે ત વલાાંગ દેશના 

અને અંગ-ઉાુંગના વેંકડ યગન વભાલેળ થઈ જામ. એરથીભાું નલકવ િવસ્ટભના તથા ફૉનના 

અનેક યગ ચલચિત છે. તે ફધા જ આભાું વભાલી ળકામ....સ્ષ્ન્ડરાઈકટવ, વલાકઈકર 

સ્ષ્ન્ડરાઈકટવ, િેઈન શભેયેજ, ેયેલરિવવ, પેિવમર, ેયેલરિવવ, સ્રી કડસ્ક, ઓષ્સ્ટમ ેયિવવ, 

લકટિગ, ફ્ઝન ળલ્ડય, ફૃભેટઈડ, આથાકઈકટવ, આથકયાઈકટવ, રુભેકટઝભ, ાકકિન્વિનઝભ લગેયે 

યગ લાયનુા કઈ ને કઈ પ્રકાયભાું વભાિલષ્ટ થઈ ળકે તેભ છે. એરથીનાું સ્થૂ વાધનભાું લાય ુ

સકૂ્ષ્ભ શલાથી કડી ળકાત નથી. લાયુંલાય કયટક  કયાલલા છતાું, જાતજાતના કયટક  ભટે બાગે 

‘નભકર’ કે ‘નીર’ આલે છે. અથલા કેટરાક લાયનુા કેવભાું ડૉક્ટયને કશુું વભજાત ુું ન શલાથી છેલટે 

ેળન્ટને ‘વાઈકટક’ શલાન ુું વસ્ત ુું  રેફર રગાડી દેલાભાું આલે છે. ટ્રાન્યરુાઈઝય કે ેઈન કયલરપ 

દલાઓ અંદાજે આલાભાું આલે જે દયિભમાન કાું ત આઆ આભેે દયદ ભટી જામ છે. કાું 

ત દયદી ફીજે ચાલ્મા જામ છે કે થાકી જામ છે. ક્યાયેક તેન ુું જીલન વભા્ત ણ થઈ જામ છે. 

દયિભમાન કઈ અનબુલી જ્ઞાની લૈદ્યની વાયલાય ભી જામ, ુંચકભીમ કિમાઓભાું અભ્મુંગ, 

સ્લેદન, ફગ્સ્ત, નસ્મ, િળયધાયા લગેયે તેભાું લધ ુકાભમાફ શલાથી તે ફધી વ્મલગ્સ્થત વાયલાય 

ભી જામ ત દયદીનાું નવીફ ખરુી જામ છે. 

આલ એક નમનૂાન કેવ અશીં યજૂ કયલા જેલ છે.... 

  

 ભાયા મુુંફઈના દલાખાને તા. ૯-૯-૭૬ના યજ શ્રી નટલયરાર મૂળુંકય દલે ૪૮ લકની 

લમે વાયલાય રેલા આલેરા. તેઓ યશતેા શતા....યભેર્શ્ય રીરા, ચથા ભાે, ળાન્તાક્રુઝ (ઈસ્ટ)ભાું, 

તે નકયી કયતા શતા. તેભને લાતવ્માિધ થમેર. તેભાું તેભન શાથ સકૂાત જત શત અને 

આભલાતનાું રક્ષણ ણ શતાું. તેભના તાના જભાઈ ડૉક્ટય શતા. 



 

 

 (નોંધઃ કયલાયભાું કે વગાું-વુંફુંિધભાું કઈ ડૉક્ટય શમ છે ત્માયે દયદીને તેના રાબની ેઠે 

ગેયરાબ ણ ભત શમ છે. આલા ડૉક્ટયભાુંથી કઈ આગ્રશી શમ ત તે એરથીના નલાું નલાું 

િળખય વય કયાલીને યગને અવાધ્મ અલસ્થાભાું શોંચાડી દે છે. તે ડૉક્ટય લૂકગ્રશથી ીડાતા 

શમ ત આયલેુદનુું નાભ ણ રેલા દેતા નથી અને જમાયે છેલ્રે તે થાકીને શાથ મકૂી દે છે ત્માયે 

અવાધ્મ-મા્મ અલસ્થાના આ યગ આયલેુદ દ્વાયા ભટાડલા મશુ્કેર ફની ગમેરા શમ છે. લી, 

તેભાું જાતજાતના ઉરલ બલાથી અને ક્યાયેક દલા ગયભ ડલાથી િત્રદજ-કમ્પ્રીકેટેડ અને 

િિનક ફની ગમેર શમ છે. લી, તન-ભન-ધનથી દયદી બાુંગી ડેર શમ છે. 

 કઈ વગા ડૉક્ટય વભજુ શમ, િલલેકી શમ, ઉદાય શમ ત એરથીથી ન ભટે તેલ યગ 

શમ કે ન ભટય શમ ત અન્મ દ્ધિત આયલેુદ, શિભમેથી, નેચયથી લગેયેન વશાય રેલા 

વભજાલે છે ને દયદીનુું નવીફ ખરૂી ણ જામ છે. 

 તેભને જભણા શાથે કણી સધુી વખત દુખાલ થત શત. ફાહુશૂ, અંળળ, ફાહુળ, 

ફાહુલાત લગેયેભાુંથી કઈ નાભ આી ળકામ. ડૉક્ટય બણવાણીની વાયલાય રેલાભાું આલેર. તેભણે 

‘વલાકઈર સ્ષ્ન્ડરિવવ’નુું િનદાન કયેર. દયદીન શાથ ાત થત જત શત. તેભાું ચાય 

ભકશનાથી વખત દુખાલ થત શત. લાયનુાળક ત્રક આીને ભેં તેન ુું ચક્વાઈ લૂકક ારન 

કયલાનુું કશરે. ભધયુ-અમ્પર, ગ્સ્નગ્ધ, ગરુુ, ફલ્મ આશાય રેલાનુું કશરે. આ યગભાું ુંચકભકની જફૃય 

શતી ણ ત્માુંની તે વ્મલસ્થા ભાયા ખ્મારભાું ન શતી. 

દલા આ પ્રભાણે આી શતીઃ 

૧. મગયાજ ગગૂ...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ભકૂ કયીને ીલાની દલા વાથે. 

૨. એકાુંગલીય યવ...૧-૧ ીલાની દલા વાથે. 

૩. અજભદાકદ કેસ્યરૂ...૧-૧ વલાયે-વાુંજે ાણી વાથે. (તેભાું અજભદાકદ ચણૂક તથા નાયિવિંશ 

ચણૂક શતાું) 

૪. દળમરૂ કાઢા...૧-૧ ભટ ચભચ વલાયે-વાુંજે વભાન ાણી ભેલીને. 



 

 

૫. લેદનાન્ત તેર...દુખાલા ય ભાલરળ કયલા ભાટે. (પ્રામઃ ‘આય ુપ્રડક્્વ’નુું ેટન્ટ) 

 તા. ૨૪-૯ના યજ ૧૫% પામદ શત. ગ ઉય યવી શતી અને વાુંધાભાું વલાયે દુખાલ 

લધ ુથત શત. તેથી ‘આભલાત’નુું િનદાન કયુાં શત ુું અને તે કાયણે તેરની ભાલરળ ફુંધ કયાલી શતી. 

આજે આય. કમ્પાઉન્ડ...૨-૨ વલાયે-વાુંજે એકાુંગલીય યવને ફદરે (‘કશભારમ ડ્રગ’ની) આી શતી. 

 તા. ૮-૧૦ના યજ દળમૂ કાઢાને ફદરે ભશાયાસ્નાકદ કાઢા...રેલાન ુું સચૂવ્યુું શત ુું. તા. ૨૮-

૧૦ના કદલવે આલેર ત્માયે એક વાયા વભાચાય એ રાલેરા કે ‘લર્ચચે ત દલા એટરી ફધી અનકુૂ 

આલી ગઈ શતી કે ૮૦% પામદ થઈ ગમ શત. ણ, શભણાું આઠ કદલવથી શાથભાું દુખાલ ળફૃ 

થમ શત. 

આજની દલા આ પ્રભાણે શતીઃ 

૧. મગયાજ ગગૂ 

૨. અજભદાકદ કેસ્યરૂ 

૩. આય.કમ્પાઉન્ડ ટીકડી 

૪. દળમરૂ કાઢા 

૫. રે ગટુી....વજા અને દુખાલા ય રે રગાડલા ભાટે. 

૬. ફૃભાલરમા િીભ... દુખાલા ય ભાલરળ કયલા ભાટે. 

 તા. ૧૨-૧૧ના યજ વજા ઘટયા શતા. યુંત ુશાથન દુખાલ ચાલ ુયહ્ય શત. 

 તા. ૨૫-૧૧ના યજ પામદ શત ણ ડાફા શાથે ઘ ૂુંટી ઉય દુખાલ થત શત. ખારી ચડી 

જતી શતી, છતાું દલા જે ચારતી શતી તે જ ચાલ ુયાખી શતી. 

 તા. ૭-૧-૭૭ના કદલવે િળમાાની વખત ઠુંડી શલા છતાું દયદીના તાના કશલેા પ્રભાણે 

તેભને ૯૯% પામદ શત. તેથી ચાલ ુકવક પ્રભાણે ફધી દલા ચાલ ુયાખલાનુું કહ્ુું શત ુું. 



 

 

પ્રકયણ : ૪૨   ફીજી લાય દલા રેલાની જફૃય ન ડી 
 

 દુિનમાભાું રાખ-કયડ દયદીઓ ભકશનાઓ અને લો સધુી તાના યગ ભાટે અશીંથી તશીં 

બટક્યા કયતા શમ છે. લચકકત્વાદ્ધિતઓ અને લચકકત્વક (લૈદ્ય-ડૉક્ટય)ને ફદલ્મા કયતા શમ છે. 

તેભ થલા ાછનુું કાયણ તાવલાભાું આલે ત કાું ત દયદી તે જ અવ્મલગ્સ્થત શમ કે તેન 

યગ અવાધ્મ કે મા્મ થઈ ગમેર શમ છે અથલા તેન ુું વાચુું િનદાન થમેલુું શત ુું નથી અને વાચુું 

િનદાન થયુું શમ ત વાચી વાયલાય થતી નથી અને વાચી વાયલાય ભતી શમ ત થ્મારન 

ાત ુું નથી શત ુું. તેથી જ આયલેુદે વોથી લધ ુભશત્ત્લ વાચુું િનદાન થલા ઉય આલાભાું આલેર 

છે. વુંણૂક વાયલાય અને મગ્મ થ્મારન ઉય બગલાન ચયકે ખફૂ બાય આેર છે. વાયલાય 

કયતાું શરેાું આયલેુદના તભાભ ભશિિઓએ ભશત્ત્લ આ્યુું છે યગની વાધ્મ-અવાધ્મ અલસ્થા 

ઉય. સખુવાધ્મ, વાધ્મ, કષ્ટવાધ્મ યગ જ ભટાડી ળકે. મા્મ યગ દલાના ટેકે જ કાબભૂાું યશ ે

અને અવાધ્મ ત કદી વાધ્મ ફને જ નશીં. તેથી તેભાું વાયલાય આલી ડે ત ‘નશીં ભટે’ તેભ 

કશીને જ કયલી. જેના ભાટે ‘પ્રત્માખ્મેમ’ ળબ્દ લયામ છે. એટરે કે લૈદે્ય દયદીને (દયદીને કશી 

ળકામ તેભ ન શમ ત્માું તેભના સ્લજનને) વાભે ચારીને આ યગ નશીં ભટે તેભ કશી દેવ ુું જઈએ. 

જેથી દયદી તથા કયચાયકને તેની ગુંબીયતાન ખ્માર આલી જામ અને લૈદ્ય તે તે યગ ન ભટે 

ત્માયે ગનેુગાય ન ફને. 

 આયલેુદભાું યગન ુું િનદાન રક્ષણ ઉયથી કયલાનુું શમ છે. જે નયી આંખે જઈ ળકામ તેવુું 

શમ છે, સ્ળક કયી ળકામ તેભ શમ છે, કાનથી વાુંબી ળકામ તેભ શમ છે. દળકનથી, સ્ળકનથી, 

પ્રશ્નથી આ િનદાન ભાનલીમ રેફયેટયીભાું થત ુું શલાથી  તયુત જ ચક્કવ અને સ્ષ્ટ થઈ ળકત ુું 

શમ છે. એકનુું િનદાન ફીજાના નાભે થલાની ભરૂ થલાની તેભાું ળક્યતા જ નથી યશતેી અને દયદી 

અને લૈદ્યન જીલુંત વુંફુંધ વધાલાન રાબ ખાવ ભે છે. 

ભટાબાગના દયદભાું દયદી તે જ ‘ભને ઝાડા થમા છે, ળયદી થઈ, ઊરટી થામ છે, 

ભવા થમા છે, ખુંજલા આલે છે, વપેદ ડાઘ થમ છે, ેટભાું દુખે છે, લાઈ આલે છે’ લગેયે યગન ુું 

િનદાન કયી રાલેરા શમ છે. તેથી તેભાું લૈદ્ય-ડૉક્ટયે િનદાન કયલાનુું યશતે ુું નથી. યુંત ુએક લાત 



 

 

ચક્કવ કે જમાું દયદનુું િનદાન સ્ષ્ટ શમ, ફયાફય શમ, ત્માું ચક્કવ અને તયુત જ લચકકત્વા 

કયલાભાું આલે ત તયુત જ અને રુૂું  કયણાભ પ્રા્ત થમા િલના યશતે ુું નથી. એવુું ણ ફને છે 

કેલ એક જ લખત દલા આ ને દયદી વાલ સ્લસ્થ ! 

  

 શ્રી નટુબાઈ.ડી.ટેર., બ્રક નું.૪૧/૨, વેક્ટય-૨૨ ગાુંધીનગયથી આલેરા. ઉંભય શતી ૩૦ 

લક. વયકાયી નકકયમાત શતા. તા. ૨૦-૯-૮૪ના કદલવે તેભની વાયલાય ળફૃ થમેરી. તેભને ફે 

દદક  શતાું. ચાભડીન યગ શત તેભાું ગદુા ય દાદયને કાયણે ખફૂ ખુંજલા આલતી શતી. આ 

ખુંજલા તેભને અઢી લકથી વતાલતી શતી. અગાઉ વૃણ ઉય વૃણકુંડૂ કે વૃણકર્ચૂનુું ણ 

દયદ શત ુું. ફીજુ ું દયદ શત ુું ભવાનુું. ગદુાભાું કપળય શલાન ુું ણ િનદાન થયુું શત ુું. આ ફુંને દયદ ભાટે 

તેભણે ઘણા ડૉક્ટયની વાયલાય ફદરી શતી. લૈદ્યભાું લૈદ્ય ભાધલપ્રવાદ તથા લૈદ્ય ગિલિંદપ્રવાદની 

ણ વાયલાય રીધી શતી. 

 ભેં તેભને ફયાફય તાવીને કશલે ુું, ‘તભાય યગ ફીજા ડૉક્ટય-લૈદ્ય બરે ભટાડી ન ળક્યા 

યુંત ુયેજી વાથે એકાદ ભાવ ભાયી વાયલાય વ્મલગ્સ્થત ચાલ ુયાખળ ત ભટી જળે. ફુંને યગ 

કષ્ટ વાધ્મ છે, અવાધ્મ ત નથી જ.’ 

 યેજી ાલા ભાટે ભેં તેભને ‘ચભકયગ થ્માથ્મ ત્રક’ આ્યુું શત ુું: 

૧. કકળગગૂ...૨-૨ વલાયે વાુંજે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. (ચભકયગ ભાટે) 

૨. યેક્ટાકેય ટીકડી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે. (‘અનજુા’ની ભવા ભાટે) 

૩. ચભકયગ શય ટીકડી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે. (ચભકયગ ભાટે) 

૪. સ્લાકદષ્ટ િલયેચન ચણૂક...૪ ગ્રાભ 

 શયડે ચણૂક...૪ ગ્રાભ યાતે્ર સતૂી લખતે ાણી વાથે. (ફુંને યગ ભાટે) 



 

 

૫. અભ્માકયષ્ટ...૧-૧ ભટ ચભચ ફુંને લખત જમ્પમાફાદ, વભાન ાણી ભેલીને. (શયવ-ભવા 

ભાટે) 

૬. િવક્વી ટયફૂ...ખુંજલા, દાદય, શયવ ય રગાડલા ભાટે. (‘ફાન’ની) 

એક ભકશનાની દલા આેરી. ત્માય ફાદ તે દવ કદલવ ભડા આલેરા ણ તાના ભાટે 

નશીં. અન્મ દયદીને રઈને આલેરા. આલીને કહ્ુું, ‘ભાયે શલે દલા રેલાની જફૃય નથી. ુંદય 

કદલવભાું ફધુું તી ગમેલુું. ખુંજલા, દાદય, શયવ, કફજજમાત ફધુું ભરૂાઈ ગયુું છે ! ફીજી લાય 

દલા રેલા આલલાની જફૃય ભને ન રાગી. શા, તભે ફતાલેરી યેજીભાુંથી ળક્ય તેટરી ાફૄું ુું. 

ગ, ભગપી, પ ખાત નથી, ભીઠુું ઓ ુું ખાઉં ુું, ખટાળ રગબગ રેત નથી, િલરુદ્ધ આશાય 

રેત નથી, શયવભાું છાળ રેલી વાયી ણ ચાભડીના યગને અને કફજજમાતને લધાયતી શલાથી તે 

ણ રેત નથી. શયવ ભાટે સયૂણ રઉં ુું. કફજજમાત ક્યાયેમ ન યશ ેતે ભાટે યજ યાતે્ર ચભચી 
શયડે રેલાન ુું નક્કી જ કયી નાખ્યુું છે. તભાયી ‘ચાભડીના યગ’ ચડી ણ લાુંચી. તેભાુંથી ઘણુું 

જાણલા ભળ્યુું. 

પ્રકયણ : ૪૩   ુંદય કદલવભાું ણૂક આયાભ 

 

 વયકાય દ્વાયા એરથીનાું દલાખાનાું-શૉગ્સ્ટર તથા આયગ્મ–કેન્રની વગલડ ળશયે અને 

ગાભડાુંઓભાું વલકત્ર છે. પ્રાઈલેટ ડૉક્ટયનાું દલાખાનાું અને શૉગ્સ્ટર ણ ષુ્ક પ્રભાણભાું છે. 

ળશયેભાું આખાુંને આખાું વેન્ટય ડૉક્ટયનાું કે ડૉક્ટયી વાયલાય દ્ધિતના નાભે શમ છે. ‘ડૉક્ટય 

શાઉવ’, ‘ભેકડકેય વેન્ટય’ લગેયે. તેન ુું કાયણ એ છે કે ભાકશતીખાત ુું, દૂયદળકન, આકાળલાણી, લતકભાન 

ત્ર, કમ્પ્યટુય લગેયે દ્વાયા એરથીન પ્રચાય ચલીળે કરાક વતત થત યશ ે છે. અને 

અભ્માવિભભાું પ્રાથિભક ળાાથી ળફૃ કયીને કૉરેજ િળક્ષણ સધુીભાું જ ુંત ુ િલજ્ઞાન, યવીકયણ, 

ચેીયગ, િલટાભીનલાદ લગેયે બણલાનુું શલાથી તેના દ્વાયા ણ એરથીન પ્રચાય થત યશ ેછે. 

તેથી આજે કઈ વ્મગ્ક્ત કઈ કયલાયભાું ભાુંદી ડે કે તયુત જ વયકાયી કે પ્રાઈલેટ ડૉક્ટયન વુંકક  



 

 

વાધલાની પ્રથા ડી ગઈ છે. તેલી વાનકુૂતા ણ લધતી જ જામ છે. તેથી ‘ભાુંદગી શમ ત 

ડૉક્ટય’ એવુું વભીકયણ પ્રચાયભાું આલી ગયુું છે જેને કાયણે એરથીથી ન ભટતા યગ, તેન ુું 

અસ્ષ્ટ િનદાન થત ુું શમ તેલા યગ, તથા કયએક્ળન આલત ુું શમ તેલા યગભાું અને તેલી દલા 

રેલાથી દયદી દુઃખી દુઃખી થતા જલા ભે છે. તેને ફદરે આલા યગભાું તથા આયલેુદથી લધ ુ

વાયી યીતે ભટતા યગભાું આયલેુદની િનદો દલા દ્વાયા વાયલાય આલાની વયકાય, વભાજ, લૈદ્ય 

દ્વાયા વગલડ લધે ત રકના યગ થતાુંની વાથે લૈદ્ય ાવે દડી જામ ત ઘણા યગ ઝડી અને 

જડમૂથી ભટે. દયદીઓભાું થ્માથ્મની વભજ લધે, યગના પ્રકાયની ણ વભજ લધે, ીડા 

થામ કે ીડા ળાભક કઈ ટીકડી રેલાને ફદરે ીડાન પ્રકાય વભજી તેન છેદ ઉડાડનાય મગ્મ 

દલા િલલેકલૂકક રેલાન ુું યાખે. લાતલાતભાું ેઈન કયરીપ અને ટ્રાન્યરુાઈઝય ટીકડી રઈને યગને 

દફાલલાની િભથ્મા અને વયલાે શાિનકાયક દલાના વકુંજાભાુંથી પ્રજા ૂટે જેથી એક યગ ભટાડતા 

ફે યગ ેદા ન થામ. ઊરટુું એક યગ ભટાડલા જતાું ફીજા ફે યગ ઊરટાના ભટી જામ. વાદી, 

વોંઘી, સ્લાલરુંફી િનદો દલા રેલાની પ્રથા લધે. એકભાુંથી ફીજા યગન ુું ઉત્ાદન થત ુું અટકે. 

ળયદીભાું ઉધયવ, ઉધયવભાુંથી ર્શ્ાવ કે ક્ષમ થલાનુું ળક્ય ન ફને. 

  

શ્રી અયિલિંદબાઈ ગજ્જય તેભના ૯ લકના તુ્ર નમનને રઈને તા. ૧૭-૭-૯૭ના યજ 

આલેર...૧૩, વનયાઈઝ ાકક , ચાુંદરકડમા, અભદાલાદભાું યશ ે છે. પન નું. ત્માયન શત-

૪૯૨૮૧૪. નમનને લાતજ કાવ (લાયનુી ઉધયવ) શતી, ર્શ્ાવ ચડત શત અને કાનભાું ણ 

દુખાલ થત શત, ઊફકા આલતા શતા, યક્તાલ્તાની તકરીપ ણ શતી. લાકઋતનેુ કાયણે ણ 

કેટરીક વશજ શતી. યેજી ભાટે લાયનુ ુું ત્રક આ્યુું શત ુું. તેભાું ઉષ્ણ-ગ્સ્નગ્ધ આશાય-િલશાય મજના 

શતી. ક આશાય-િલશાય અને આયાભને ણ ભશત્ત્લ આલાનુું શત ુું. 

આધ આ પ્રભાણે શતાું: 

૧. હુિન િવયઃ ૧-૧ વલાયે-ફયે, વાુંજે-યાતે્ર ૧-૧ ચભચી. (‘વાુંડુ’નુું ઉધયવ ભાટે) 

૨. વભાવલ...૧-૧ ચભચ જમ્પમાફાદ ફુંને લખત. (ર્શ્ાવ-ઉધયવ ભાટે, ‘વાુંડુ’ન) 



 

 

૩. િવતરાકદ ચણૂક...૧-૧ ગ્રાભ વલાયે-યાતે્ર ભધભાું. (વાચુું લુંળરચન નાખેર ઉધયવ-ર્શ્ાવ 

ભાટે) 

૪. ર્શ્ાવ કાવ લચિંતાભલણ...૧-૧ વલાયે-યાતે્ર ભધ વાથે. (ઉધયવ-ર્શ્ાવ ભાટે, ‘નાગાજુ કન’ 

પાભકવી’ન) 

૫. ભુંડૂય બસ્ભ...૧/૪ ગ્રાભ વલાયે-યાતે્ર ભધ વાથે. (ાુંડુ યગ ભાટે ‘આય ુપ્રડક્્વ’ની કુુંલાયની 

૨૧ બાલના આેર) 

૬. મષ્ષ્ટભધ ુલટી...૪ ચવૂલી. 

૭. ખકદયાકદ લટી...૪ ચવૂલી. 

૮. રાક્ષાકદ તેર...છાતી-લાુંવા ય ભાલરળ કયી ઉય ળેક કયલ.  

 તા. ૧-૮-૯૬ના યજ ૧૫ કદલવે આવ્મા ત્માયે ર્શ્ાવ, ઉધયવ, ાુંડુત્લ લગેયે ફધી જ 

તકરીપભાું ણૂક આયાભ થઈ ગમ શત. છતાું, ભાપક આલેરી દલા કદલાી સધુી ચાલ ુયાખલાનુું 

કશરે. જેથી િળમાાભાું એ યગ પયીને ભાથુું ઊંચકે નશીં. 

********************* 

પ્રકયણ : ૪૪   ૮ લક જૂન ડામાલફટીવ દઢ ભાવે ભટય ! 
 

 ભેશ, પ્રભેશ, ભધભેુશ, ભધપુ્રભેશ, યિભમ અને ભીઠીેળાફના નાભે ઓખાત મતૂ્રભાગકન 

યગ ડામાલફટીવ આજે ષુ્ક પ્રભાણભાું લધી યહ્ય છે. કાયણ કે તેનાું કાયણ ણ લધી યહ્યાું છે. 

વોથી ભટુું કાયણ છે ાચનતુંત્રની-ેષ્ન્િમાવની િલકૃિત. ભટે બાગે કપપ્રકૃિતલાા રકને આ યગ 

થત શમ છે. કાયણ કે તેને પ્રામઃ ભુંદાગ્ગ્ન શમ છે. તેથી ફધી જાતના પ્રભેશનાું મખુ્મ કાયણ છે 

ભુંદાગ્ગ્ન અને કપ. આયાભિપ્રમ અને ભેદસ્લી રકને ણ આ યગ થલા લધ ુવુંબલ છે. તેથી લૈશ્મ-

લેાયી રકભાું તે લધ ુ જલા ભે છે. કાયણ કે તેભના વમદૃ્ધદ્ધ-િનિશ્ચિંત એળ-આયાભી જીલનભાું 



 

 

તેભને ખાટરેથી ાટરે કે ાટરેથી ખાટરે જીલન જીલલાનુું શમ છે. ભટયની ળધ છી, ટી.લી., 

એ.વી., અને ુંખાની ળધ છી આ આયાભી જીલનભાું ખફૂ લધાય થમ છે. ળયીયને સખુ 

આલાની આદત અને વાનકુૂતાને કાયણે વલાયે ભડા ઊઠે છે, ફયે ઊંઘે છે. ખયાકભાું ભીઠાઈ, 

ભેલા, પ લગેયે કપકાયક આશાય ભુંદાગ્ગ્નભાું ણ આયગે છે. બદુ્ધદ્ધજીલી રક, લેાયી રક અને 

ળશયેના રકને ડામાલફટીવ આ કાયણે જ લધ ુથામ છે. 

 એરથીભાું થ્માથ્મની િલચાયણા રગબગ નશીંલતૌ છે. કેલ એક ડામાલફટીવભાું જ 

ડૉક્ટય ગણ વાલ ફુંધ કયાલે છે. ચાભાું ણ ખાુંડની ભનાઈ શમ છે. દા-ળાકભાું ણ ગ-

ખાુંડ નાખલાનાું નથી શતા. યુંત ુભીઠાું પ. ભેલા, લફસ્કીટ, ચકરેટ લગેયે રેલાની ૂટ શમ છે. 

ભટા બાગના દયદી સ્લાદિપ્રમ શલાથી ભધયુ યવ ફુંધ થલાથી અમ્પરયવ લધ ુરેલા ભાુંડે છે. તેભાું 

દશીં, રીંબ,ુ ટભેટાું, કેયી, રીરી રાક્ષ લગેયે લધ ુ રે ત તે અમ્પર યવ ણ કપકય શલાથી 

ડામાલફટીવને લધાયી મકેૂ છે. આયલેુદે ત આશાયભાું પ્રભેશકાયક તયીકે દશીંને શલે ુું ગણાલેર છે. 

આસ્માસખુું સ્લ્નસખુું દધીિન  

ગ્રામ્પમોદકાનૂયવાઃ માુંિવ । 

નલાન્નાન્નું ગડુલૈકૃતું ચ 

પ્રભેશશતેઃુ કપકૃત ૌ ચ વલકમૌ ।। 

                                                    -ચયક લચકકત્વા, અધ્મામ-૭ 

 ફેવી યશીને અત્મુંત એળ-આયાભ કે સખુ બગલનાય, ફહુ ઊંઘનાય, દશીં ખાનાય, ગ્રાભચય 

અને જચય પ્રાણીઓનાું ભાુંવ ખાનાય, નવુું અન્ન ખાનાય અને નવુું ાણી ીનાય, ગભાુંથી 

ફનતી લાનગીઓ ખાનાય તથા કપકાયક કઈ ણ આશાય-િલશાય કયનાય વ્મગ્ક્તને પ્રભેશયગ થામ 

છે. 



 

 

 ફચણથી જ બેંળનુું લાવી દૂધ, દશીં, લાવી ભાખણ, લફસ્કીટ, ચકરેટ, ીયભેન્ટ, 

આઈસ્િીભ, તરની ચીકી, િળખુંડ લગેયે ખાલાભાું આલે છે ને વલાયે ભડા ઊઠલાની આદતને કાયણે 

ભટા બાગના રકને પ્રભેશ થલાનુું કાયણ ભે છે. 

 પ્રભેશનુું િનદાન થમા છી ણ ડૉક્ટય ગણ ખાલાનુું ફુંધ કયાલે તે છી ણ દયદી 

સ્લાદરલુતાને કાયણે ખાટુું ખાલાન ુું ળફૃ કયે છે. દશીં, રીંબ,ુ ટભેટાું, રીરી રાક્ષ લગેયે આ રવ્મ 

ણ કપ કયનાયા શલાથી ડામાલફટીવને લધાયનાયાું છે. દશીં ખાલાની ડૉક્ટય ૂટ આતા શલાથી 

ઘણા દયદી ત િળખુંડ અને કેયીન યવ ઝાટતા શમ છે. 

નવુું અનાજ પ્રભેશને લધાયનાય શલાથી જૂના ચખા ખાલાની આયલેુદભાું અનભુિત છે યુંત ુ

એરથીભાું ચખા ખાલાની વદુંતય ના ાડલાભાું આલે છે તે મગ્મ નથી. જૂના ચખા ત વદા 

થ્મ છે. ઘઉં કયતાું ણ ચલાભાું શલા છે. 

પ્રભેશ એ લાયુંલાય ભટનાય અને થનાય રિમ યગ શલાથી ક્યાયેક મા્મ અને અવાધ્મ 

થઈ જીલનબય વતાલનાય યગ શલાથી તેનાું ઔધ શુંભેળાું જીલનબય રેલાું ડતાું શલાથી 

આયલેુદે પ્રભેશનાું ઔધ સ્લાલરુંફી, ઘયગથ્થ,ુ િનદો, વય અને સુકયલચત શમ તેલાું લચિંધ્મા 

છે. શદય, આભાું, ગ, કાયેરાું, િત્રપા, શયડે, રીભડ, ફીરી, જાુંબ,ુ ભેથી લગેયે કઈ દયદી 

આ દલાભાુંથી ફેત્રણનુું યજ વેલન કયે ત દલાખાને જવુું જ ન ડે. એક ફૃિમાન ણ ખચક કયલ 

ન ડે. 

  

નભકદાફશને ધીરુબાઈ ટેર, ઉંભય ૩૫ લક, યશ ે છે...૧, વનળાઈન એાટક ભેન્ટ, 

ડ્રાઈલઈન, અભદાલાદભાું. તા. ૨૭-૫-૯૫ના કદલવે ડામાલફટીવના કયટક  રઈને આલેરાું. તેભને 

બ્રડભાું ૨૫૯ ન આંક શત. અને યકુયનભાું ફે ચકડી (++) શતી. આઠ લકથી થમેર આ યગ 

મા્મ શત જે દલાથી કેલ કાબભૂાું યશ ે તેલ શત. વાથે મતૂ્રાલયધ શત, ેટભાું દુખત ુું શત ુું, 

કૃળતા શતી. ઊંધ ઓછી આલતી શતી. તેથી તેને લાતજ પ્રભેશ શમ તેલાું રક્ષણ શતાું. (કઈ ણ 

પ્રકાયન પ્રભેશ રાુંફ વભમ ચારે ત્માયે પ્રામઃ લાતજ પ્રભેશ થલાન વુંબલ છે.) ગભે તે પ્રકાયન 



 

 

પ્રભેશ શલા છતાું તેન ુું મૂ કાયણ કપ શલાથી કપનુું થ્માથ્મ ત્રક આવુું ડત ુું શમ છે. જેભાું 

આટરી સચૂના ખાવ ાલાની શમ છે... 

- ગણ વદુંતે ફુંધ કયવુું. ગ, ખાુંડ, ભીઠાઈ, ભેલા, ભીઠાું પ, દૂધ, ભાખણ, ઘી, 

લફરકુર ફુંધ કયવુું. (ગણભાું કેાું અને ચખ્ખુું ભધ, કાજુ, અંજીય તથા ખાયેક રઈ 

ળકામ) 

- દશીં લફરકુર ફુંધ કયવુું. ાતી છાળ રઈ ળકામ. 

- પભાું કેાું, ખજૂય, ખાયેક, દાડભ, જાુંબ,ુ ખરેરાું, આભાું રઈ ળકામ. પભાું કેયી, 

રીરી રાક્ષ, કાી-સકૂી રાક્ષ, ૈય,ુ ચીકુ, વપયજન રઈ ન ળકામ. 

- ચીકણ, બાયે, લાવી ખયાક કપકાયક શલાથી તે ન રેલ 

- વલાયે ભડા ઊઠવુું નશીં. ફયે ઊંઘવુું નશીં. 

- લધ ુાણી ીવુું નશીં. 

- લધ ુઆયાભ કયલ નશીં. 

ઔધ આ પ્રભાણે શતાું: 

૧. ગયુ ગગૂ...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ાણી વાથે, ભકૂ કયીને. 

૨. ચુંરપ્રબા લટી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 

૩. ભાભેજજક ઘનલટી...૪-૪ વલાયે-વાુંજે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 

૪. િવરેકડન ટીકડી...૨ યાતે્ર ાણી વાથે. 

૫. લરિભટ કેસ્યરૂ...૨-૨ વલાયે-વાુંજે. (‘ફાન’ની ેટન્ટ કે.) 



 

 

 તા. ૧૩-૬ના યજ ગભાું દુખાલ થત શત, અળગ્ક્ત જણાતી શતી તેથી ચાલ ુ દલા 

ઉયાુંત નીચેની દલા મજી શતીઃ 

૧. ુંચગણુ તેર...ગના દુખાલા ય ભાલરળ કયલા. 

૨. સલુણક લવુંત કુસભુાકય...૧-૧ વલાયે-યાતે્ર ચખ્ખા ભધભાું. ભધ ન શમ કે ન રેલાત ુું શમ ત 

તરુવીનાું ાનભાું મકૂીને ચાલી જલી કે ચવૂલી. 

(નોંધઃ સલુણક લવુંત કુસભુાકય એ સલુણકયકુ્ત યવઔધ શલાથી તેની કકિંભત લધાયે શમ છે સખુી-

વમદૃ્ધ દયદીને તે ખાવ આલા જેવુું છે. તે પ્રભેશ ભટાડે છે, ળગ્ક્તપ્રદ છે અને ખાવ ત પ્રભેશના 

જીલનનાું ાછરાું લોભાું ઓજવ અલ્તા થતી શમ છે. લાયપુ્રક થત શમ છે. કાયણ કે આલા 

દયદીને લો સધુી ભધયુ-ગ્સ્નગ્ધ આશાય ન ભલાથી ઓજવ અલ્તા અને લાયવુદૃ્ધદ્ધ વશજ થામ 

છે. ઓજવ અલ્તાને કાયણે તીવ્ર અલસ્થાના લાતજ પ્રભેશભાું મરૂ્ચછાક-કભાન ઉરલ થત ણ 

સલુણક અટકાલે છે. (આ સલુણક લવુંત કુસભુાકયભાું વાચુું સલુણક શવ ુું જઈએ અને તે ળાસ્ત્રીમ યીતે 

ફનાલેર શલ જઈએ) 

 તા. ૮-૭-૯૫ન કયટક  નલાઈ ભાડે તેલ શત. દઢ ભકશનાભાું જ આઠ લકન 

ડામાલફટીવ ‘Nill’ થઈ ગમ શત ! લજન ણ લધ્યુું શત ુું. તેથી તે દલા ચાય-છ ભકશના સધુી વતત 

ચાલ ુયાખલાનુું કશલે ુું. કડક યેજીની વાથે. 

****************** 

પ્રકયણ : ૪૫   એક અનાભી ચભકયગ 

 

 લાય,ુ િત્ત, કપ દૂિત થલાથી, વાત ધાતઓુ દૂિત થલાથી, ભ દૂિત થલાથી, 

જઠયાગ્ગ્નની િલકૃિતથી, ઋતનેુ કાયણે, પ્રકૃિતને કાયણે, પ્રદેળને કાયણે, વલાય-ફય-વાુંજે અને 

યાિત્રને કાયણે, ઉંભયને કાયણે, ભનના યજગણુ-તભગણુને કાયણે, ભાનિવક નફાઈને કાયણે, 



 

 

ળાયીકયક નફાઈને કાયણે, અવાત્મ્પમતા (એરજી)ને કાયણે, અલબઘાત (લાગવુું), આગન્ત ુ(ફશાયથી 

આલેર કાયણ જ ુંત,ુ અતત્લાલબિનલે લગેયે), લૂકજન્ભ, કુકભક, ફીજદ લગેયે અનેક કાયણે 

વ્મગ્ક્તને યગ થઈ ળકતા શમ છે. અને એ યગને વેંકડ નાભ આલાભાું આલેર છે. તેનાું 

કાયણ, રક્ષણ, લૂકફૃ, ફૃ, ઉરલ, વાધ્માવાધ્મતા, કયષ્ટ (મતૃ્ય ુ સચૂક) રક્ષણ લગેયેન ુું 

લણકન આયલેુદની વુંકશતાઓ બયીબયીને કયલાભાું આલેર છે. અને ાય લગયની ચચાક િલચાયણાભાું 

નક્કય કાયણ લર્ચચે ણ આયલેુદના ઋિઓએ એવુું ણ કશરે છે કે યગ કેલી યીતે ેદા થામ છે, 

કેલી યીતે ભટે છે ને ક્યાયેક તે ક્ષણલાયભાું ેદા થામ છે ને ક્ષણભાું ભટી ણ જામ છે. તે યશસ્મભમ 

છે. તેને વભજવુું મશુ્કેર છે. ઘણા એલા યગ ણ જલા ભે છે કે જેને નાભ આવુું મશુ્કેર છે. 

ચયકવુંકશતાભાું કહ્ુું છે... 

િલકાયનાભાકુળર ન જજકહ્રમાતૌ કદાચન । 

       ન કશ વલક િલકાયાણાું નાભતડગ્સ્ત ધ્રલુાગ્સ્થિતઃ।। 

 યગનુું નાભ નશીં આી ળકનાય લૈદે્ય ળયભાલાની જફૃય નથી. કાયણ કે ફધા જ યગનાું 

નાભ કાુંઈ ગ્સ્થય યશતેાું નથી. (ફદરામા કયે છે) 

 કેલ રક્ષણ, લાત-િત્ત-કપ કે ધાત-ુભની લધઘટ ઉયથી અનભુાન કયી વાયલાય કયી 

ળકામ અને કયણાભ રાલી ળકામ. યગનાું નાભ ત િનદાન ફદરાઈ જતાું ફદરાઈ જતાું શમ છે. 

વલાયે જૂદુું ત યાતે્ર જૂદુું ! આધિુનક ડૉક્ટય અને લૈજ્ઞાિનક ણ આ ફાફતન સ્લીકાય કયે છે ને 

ડગરે ને ગરે તેન અનબુલ ણ કયે છે. 

 જ કે એરથી ત ળધાત ુું િલજ્ઞાન છે. જે ફાફત ળધાઈ ન શમ તેના ભાટે તે રાચાય 

શમ છે. યુંત ુઆયલેુદભાું એવુું નથી. તે ત દ, રક્ષણ, દૂષ્મ ઉયથી જ વાયલાય કયી ળકે છે 

ને કયણાભ ભેલી ળકે છે. 

  



 

 

 શ્રી નયેન્રબાઈ ળાગ્ન્તરાર ઠક્કય તા. ૮-૧-૯૯ના કદલવે લાડીયડ, ડીવા, જજ. 

વાફયકાુંઠાથી આલેરા. તેભને જી ડેકયેળનલાા શ્રી કેળલરાર ડી. જીએ ભકલ્મા શતા. ઉંભય 

શતી ૨૫ લકની. તેભન પન નું શત ૨૧૫૩૬. તેભને ન વભજામ તેવુું ત્લચાનુું િલલચત્ર દયદ શત ુું. 

િળમા શલા છતાું િત્તના રક્ષણ શતાું. નાકભાું યુંગકયલતકન લાયુંલાય થત ુું શત ુું. તા લખતે તે 

રાર થઈ જત ુું, વાુંજના-યાતના વભમે લાયનેુ કાયણે કાફૄું થઈ જત ુું, વલાયે કપના વભમે ધફૄું ! 

કુદયતી ! ળયીય ય ણ કાાું ચકાભાું શતાું. દયદીનુું ફુંધાયણ શત ુું યક્તવાય તેથી દયદીના 

ળયીયભાું વાત ધાતભુાુંથી યક્તનુું પ્રભાણ લધાયે શત ુું. ળયદીન ણ તેન જૂન ઈિતશાવ શત. અને 

અગાઉ ટાઈપઈડ ણ થઈ ગમેર. ઝડથી યુંગકયલતકન થવુું તે, કા યુંગ થલ તે લાયનુ ુું, 

રારયુંગ અને યક્તવાયતા તે િત્તનુું અને ળયદી શતી તે કપનુું રક્ષણ ગણી ળકામ. તેથી 

િત્રદળાભક ત્રક ાલા ભાટે આ્યુું શત ુું. દ તયીકે િત્ત-લાય ુઅને દૂષ્મ તયીકે યક્તને કેન્ર 

વભજી વાયલાય આલાની શતી. દયદીની જાતીમ તાવભાું િળશ્નભલણન બાગ ખફૂ જ રાર યશતે 

શત. જાતીમ ઉતે્તજનાનુું પ્રભાણ ણ લધ ુ યશતે ુું શત ુું જે યક્તવાયતા અને િત્તપ્રકૃિતની ચાડી 

ખાનાયાું શતાું. 

 ઔધ આ પ્રભાણે શતાું: 

૧. વાકયલાદ્યાવલ...૧-૧ ચભચ જમ્પમા ફાદ વભાન ાણી ભેલીને ફુંને લખત. 

૨. ભુંજજષ્ઠાકદ ઘનલટી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ાણી વાથે. 

૩. િનમ્પફઘનલટી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ાણી વાથે. 

૪. ળતાલયી ટીકડી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર. 

૫. લણકક રે...ભોં ય તથા કાા ડાઘ ય રગાડલા. 

 તા. ૨૦-૨ના યજ વારુું  શત ુું. તા. ૨૦-૩ ના યજ ણ થડ પામદ શત. છતાું ૈિત્તક 

ચભકયગ વભજીને નીચેની દલા મજી શતીઃ 



 

 

૧. ચુંદનાવલ...૧-૧ ભટ ચભચ વલાયે-વાુંજે વભાન ાણી ભેલીને જમ્પમા ફાદ ફુંને લખત. 

૨. ળતાલયી ટીકડી...૨-૨ ાણી વાથે. 

૩. મષ્ષ્ટભધ ુટીકડી...૨-૨ ાણી વાથે. 

૪. િત્રપરા ટીકડી...૪ યાતે્ર ાણી વાથે. 

૫. ડભાકપેક્વ ટયફૂ...કાા ડાઘ ય રગાડલા ભાટે. (‘ડેક્કન’ અથલા ‘ફજાજ’ પાભકવીની) 

 તા. ૧૪-૬-૯૯ સધુી વાયલાય ચાલ ુયાખલાથી િત્તનુું ળભન થતાું, યક્તશદુ્ધદ્ધ થતાું રારાળ 

(યક્તભા) વાલ ભટી ગઈ શતી. કાા ડાઘ (નીલરકા)ભાું ણ સધુાય થમ શત. તેભાું ઝડ આલે 

તે ભાટે કુુંકુભાદ્ય તેર રગાડલા ભાટે ઉભેયુક શત ુું. 

*********************** 

  

પ્રકયણ : ૪૬   અલ્વયભાું ણૂક આયાભ 

 

 આયલેુદની વુંકશતાઓભાું ત આયલેુદના િવદ્ધાુંતન ુું લણકન િલગતે આલાભાું આલેર છે. 

તે પ્રભાણે કેટરીક ળાસ્ત્રીમ પ્રકીણક ગુ્સ્તકાભાું ણ આયલેુદના િવદ્ધાુંતન ુું જ્ઞાન ીયવલાભાું 

આલેર છે. ‘મગળતક’ નાભની નાનકડી ગુ્સ્તકાભાું લાય-ુિત્ત-કપ િલે જે વ્મલગ્સ્થત અને 

ભધયુ શ્રક આલાભાું આલેરા છે તે વો કઈએ કુંઠસ્થ કયી રેલા જેલા છે. તેભાુંના 

િત્તપ્રકક કાયણ આ પ્રભાણે છેઃ 

ક્લમ્પરભદ્યરલણષ્ણ િલદાકશતીક્ષ્ણ । 

િધાતાનરબમશ્ચભ શષુ્કળાકૈઃ । 

ક્ષાયાદ્યજીણક િલભાળન બજનૈશ્ચ । 



 

 

િત્તું પ્રકમુમાિત ધનાત્મમે ચ ।। 

 તીખ અને ખાટ યવ, ભદ્યાન, ખાય યવ, ગયભ, િલદાશ કયનાયાું અને તીક્ષ્ણ 

ગણુલાાું આશાય રવ્મ; િધ, તડક, અગ્ગ્ન, બમ, શ્રભ અને સકૂલણી કયેરાું ળાક, ક્ષાય, 

િલભબજન તેભ જ ળયદઋત ુતથા ગ્રીષ્ભઋતનેુ કાયણે િત્તન પ્રક થામ છે. 

 ગ્રીષ્ભ-ળયદ એ ફુંને ગયભ ઋત,ુ ગયભ પ્રદેળ અને ગયભ પ્રકૃિત, િત્ત પ્રકૃિતલાા રક, 

ગણુભાું તથા સ્ળકભાું ગયભ ખયાક, તીખ-ખાટ યવ, તેર, આથાલા અને ક્ષાયલા આશાય 

લધ ુ પ્રભાણભાું અને શુંભેળાું ખાલાભાું આલે ત તેલી વ્મગ્ક્તને િત્તના યગ લધ ુ થલાની 

વુંબાલના છે. ભાનિવક યીતે િધ અને યજગણુ ણ તેભાું ઘણ બાગ બજલે છે. ગયભ દલાઓ, 

દાફૃ, તભાકુ, ભવારા લગેયે ગયભ શલાથી, િત્તકાયક શલાથી િત્તના યગ ેદા કયે છે. 

કદલવની ઊંઘ, ભડા ઊઠલાની આદત, ઘ ૂુંઘલાટ, જુસ્વ, િાગ્ન્તકામક લગેયે િત્તપ્રકક શલાથી 

િત્તના ૪૦ પ્રકાયના યગભાુંથી કઈ ને કઈ યગ ેદા થઈ ળકે છે. આજના ગયભ આશાય 

અને ભાનિવક ઉત્તાને કાયણે ેટનુું અલ્વય થવુું તે વાભાન્મ યગ ફની ગમ છે. તેભાું દયદીને 

બમુંકય દુખાલ, દાશ અને ફેચેની થામ છે. ઝાડા થામ છે ને તેભાું ક્યાયેક રશી ણ ડે છે. 

ગયભીની ઋતભુાું આલા અલ્વયના દયદી ભાટે જીલવુું અવહ્ય ફની જામ છે. ડૉક્ટય ેટના 

અલ્વયભાું ઓયેળન કયાલી નાખલાની બરાભણ કયે છે. અને ઓયેળન કયલા છતાું ણ ઘણા 

કેવભાું કાુંઈ લત ુું નથી. ઊરટાની ઓયેળનની નલી તકરીપ ઉભેયામ છે. તેને ફદરે 

આયલેુદની િત્તળભન કયનાયી અને ફૃજ રાલનાયી ળીત વાયલાય રાુંફ વભમ રેલાભાું આલે 

ત ભટે બાગે અલ્વય વકાયણ ભટી જામ છે. એલા એક કેવન અશલેાર આ પ્રભાણે છે... 

  

શ્રી નયેન્ર વી. ટેરની ઉંભય ૫૧ લક. યશ.ે..ભિતરાર ાકક , કભવક શૉસ્ટેર ાછ, 

નલયુંગયુા, અભદાલાદભાું. તે તા. ૫-૯-૮૫ના યજ િિનક અલ્વયની પકયમાદ રઈને આલેરા. 

આલીને તેભણે કશલે ુું, ‘ આઠ લકથી ભને ઝાડા વાથે રશી ડે છે. ડૉ. એન.કે.યીખે અલ્વયનુું 

િનદાન કયુાં શત ુું અને તેભની દલાથી પામદ થમ શત. યુંત ુત્રણ લે પયી ા ુું ૮૧ભાું થયુું 



 

 

શત ુું. પયીને ડૉ. યીખને ફતાવ્યુું. તેભણે વેલ્જાઈકયનની ૫૦૦ ગી ગાલી યુંત ુપામદ ન 

થલાથી કુટજાકયષ્ટ ીલાથી અને દળાુંગ રેન રે કયલાથી દુખાલ અને ઝાડાભાું રશી ડવુું 

ફુંધ થયુું શત ુું. અત્માયે ઝાડા ાુંચ-છ થામ છે, તેભાું રશી ણ ડે છે, ફતયા અને દુખાલ 

થામ છે. ભ ગુંઠામેર આલે છે. અધયૂાભાું રુૂું ભને અઢી લકથી જભણા ગે ખયજવુું ણ 

થયુું છે. 

ઝાડા અને યક્તસ્રાલ ફુંધ કયલા ભાટે ભેં ‘અિતવાય ત્રક’ આ્યુું શત ુું. 

ઔધની મજના આ પ્રભાણે શતીઃ 

૧. કુટજ ઘનલટી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ાણી વાથે કે ફકયીના દૂધ વાથે. 

૨. કુટજાકયષ્ટ...૧-૧ ભટ ચભચ જમ્પમા ફાદ વભાન ાણી ભેલીને ફુંને લખત. 

૩. અલ્વયેક્વ ટીકડી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર ફકયીના દૂધભાું. (‘ચયક’ની ેટન્ટ) 

૪. જેઠીભઘ ચણૂક...૧ ગ્રાભ 

 ળતાલયી ચણૂક...૨ ગ્રાભ વલાયે-વાુંજે ભી છાળ અથલા ફકયીના દૂધ વાથે. 

 આઠ જ કદલવભાું તા. ૧૩-૯ના યજ ૫૦% પામદ શત ! 

 તા. ૨૬-૯-૮૫ના યજ અલ્વયની પકયમાદભાું ણૂક આયાભ થઈ ગમ શત. ણ 

આયલેુદના િનમભ પ્રભાણે આઠ લકન ુું અલ્વય મા્મ શલાથી તદ્દન ભટી ળકે નશીં. દલાના 

વશાયે કાબભૂાું યશી ળકે. તેથી આ દલાઓ વતત ચાલ ુજ યાખલાની શતી. ખાવ કયીને િત્તની 

ઋતભુાું ત થ્મારન વાથે ભાપક આલેરાું આ ઔધ ચાલ ુયાખલાનુું કશલે ુું. 

************************* 

 

 



 

 

પ્રકયણ : ૪૭   ભાથાની ખુંજલા ને ખયતા લા 

 

 ‘ન કપેન િલના કુંડૂઃ’- કપ િલના ખુંજલા ન આલે તે આયલેુદનુું ચક્કવ સતૂ્ર છે. 

ળયીયભાું ક્યાુંમ ણ ખુંજલા આલે ત તે બાગભાું કપ લધલ કે કપન અલયધ થલ 

કાયણભતૂ શમ છે. ખડાને કાયણે કે ગભૂડાું (અરુું િકા-દારુણ)ને કાયણે ભાથાભાું ખુંજલા આલતી 

શમ છે. તે િવલામ ણ આલતી શમ ત ભાથાની ત્લચાભાું કપ લધ્મ છે કે િલકૃત થમ છે તેભ 

અનભુાન કયી ળકામ. 

 શ્રી નયેળબાઈ કનૈમારાર ઠક્કયને તેવ ુું જ થયુું શત ુું. ૨૮ લકની લમે તેભને ભાથાભાું એક 

લકથી ખફૂ જ ખુંજલા આલતી શતી. અને લા ખયતા શતા. તેભનુું યશણેાુંક શત ુું...યલીન્રનાથ 

ટાગય વવામટી, ારડી, અભદાલાદ. તા. ૯-૮-૯૦ના યજ આલેરા. તેભની પ્રકૃિત કપની શતી, 

લજન ૭૦ કકર જેટલુું શત ુું. તેથી ભેદવાય ણ શતા. તેભના આખા ળયીયે ચટકા બયતા શમ 

તેલી ખુંજલા આલતી શતી. રશી િલકાયનુું એ રક્ષણ કશી ળકામ. તેથી ‘િત્રદળાભક 

થ્માથ્મ ત્રક’ આ્યુું શત ુું. તે અનવુાય ગણ, ખટાળ. ભીઠુું, તેલુું, આથાલાફૄું , ભીઠાઈ, 

દૂધ, દૂધની લાનગી, પ લગેયે કપકાયક આશાય ફુંધ કયલાના શતા. ભડા ઊઠલાનુું ન શત ુું 

અને કદલવે સલૂાન ુું ન શત ુું. 

ઔધ આ પ્રભાણે શતાઃ 

૧. કેળર ટીકડી...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 

૨. ભુંજજષ્ઠાકદ ઘનલટી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 

૩. િત્રપરા ટીકડી...૪ યાતે્ર ાણી વાથે. 

૪. એરેકયન ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ાણી વાથે. (‘ફાન’ની) 

૫. ળાકુુંતર તેર...ભાથે ભાલરળ કયલા તથા નસ્મ રેલા. (નાકભાું ટીાું નાખલાું, 

‘નાગાજુ કન’નુું) 



 

 

 ભાત્ર વત્તાલીળ કદલવની વાયલાયથી વાલ વારુું થઈ ગયુું શત ુું. ભાથાભાું ખુંજલા આલતી 

ફુંધ થઈ ગઈ શતી અને લા ખયતા ણ ફુંધ થઈ ગમા શતા. યુંત ુ કફજજમાત યશતેી 

શલાથી સ્લાકદષ્ટ િલયેચન ચણૂક ૧ ચભચી (૮ ગ્રાભ) યાતે્ર ાણી વાથે રેલા આ્યુું શત ુું. 

  

 રાુંફા અનબુલે એવુું જણાયુું છે કે રક સ્લાદરલુતાને કાયણે સ્લાકદષ્ટ ખયાક લધ ુ

ખાતાું શમ છે. અને જફૃય કયતાું ણ લધ ુઅને લાયુંલાય ખયાક ખાતાું શમ છે. તેથી આભભેદ 

અને કપજન્મ યગ લધ ુથામ છે જેને ‘સ્લાદની વજા’ કશલેી શમ ત કશી ળકામ. તેભાું પ્રામિશ્ચત 

થલાથી-સ્લાદ છડલાથી વભતા આલી જતાું વારુું થઈ જત ુું શમ છે. તેથી જ રક થ્માલા 

ભાટે તૈમાયી ફતાલે છે, તાને ગભત યવ અને ગભતી લાનગીન ત્માગ કયે છે. તેના પ 

સ્લફૃે તેભન યગ ભટે છે. આયલેુદે તે કાયણે લચકકત્વાન એક માકમ ‘પ્રામિશ્ચત’ ણ યાખ્મ 

છે. વુંમભ, ત, ત્માગ, િતિતક્ષા, વ્રત, િનમભ, ઉલાવ, એકટાણાુંન ુું ભશત્ત્લ આ કાયણે જ, 

સ્લાદરલુતાને અને રબને નાથલા ભાટે છે. 

 એરથી વાયલાયભાું ત, ત્માગ, થ્મ, પ્રામિશ્ચતને રગબગ સ્થાન ન શલાથી ભટા 

બાગના યગ ભટતા નથી. ફૃાન્તય ાભે છે કે દફામેરા પયી પયીને ેદા થામ છે. 

સ્લર્ચછન્દતાને કાયણે આજે યગ લધી યહ્યા છે, વાયલાય િનષ્પ નીલડી છે ને લચકકત્વા એક 

‘ધુંધ’ ફની ગઈ છે. 

************************* 

 

 

 

 



 

 

પ્રકયણ : ૪૮   છેલટે જીણકજ્લયને જવુું ડ્ુું 
 

 જ્લય-તાલ–ને યગન યાજા કહ્ય છે. કાયણ કે વલકત્ર થત શમ છે. એક ણ વ્મગ્ક્ત 

એલી નશીં શમ કે જેને જીલનભાું એકાદ લખત ત જ્લય આવ્મ ન શમ. જ્લય સ્લતુંત્ર યગ 

ણ છે ને ઉરલ કે રક્ષણફૃે અનેક યગભાું વાભેર શમ છે. જ્લયના પ્રકાય ણ ષુ્ક છે. 

ફધા ભીને કદાચ વાુંઠ-િવતે્તય પ્રકાયના જ્લયનુું લણકન બાલપ્રકાળ વુંકશતાભાું િલસ્તતૃ અને 

વ્મલગ્સ્થત આલાભાું આલેર છે. જ્લયની વાયલાય ણ િલિલધતાબયી છે. જ જ્લયની િભથ્મા 

લચકકત્વા થામ ત તેને કાયણે જીલનબય અનેક યગ, ઉરલ, રક્ષણ વતાલતા યશ ે છે. 

વુંણૂકફૃે તાલને ભટાડલા તે ણ એક કરા છે. વાચા લચકકત્વકની યખ તાલ ઉતાયલાભાું 

ભાનલાભાું આલી છે. િત્રદજ્લયભાુંથી વાચી યીતે, યૂી યીતે મગુ્ક્ત અાલે તેલા લૈદ્યને શે્રષ્ઠ 

લૈદ્ય ભાનલાભાું આલેર છે. જે લૈદ્યને વાચી યીતે-યૂી યીતે જ્લય ભટાડતા આલડય તે ફધા જ 

યગ ય િલજમ ભેલી ળકે છે તેવ ુું આયલેુદભાું કશલેાભાું આલેર છે. કાયણ કે અઘયી 

જ્લયલચકકત્વાભાું લૈદ્યના જ્ઞાન-અનબુલ અને દક્ષતાની વતત કવટી થતી શમ છે. 

‘ન આભેન િલના જ્લયઃ, ન અજીણેન િલના જ્લયઃ (આભ િલના તાલ ન આલે.; અજીણક 

િલના તાલ ન આલે.’) એ સતૂ્ર અનવુાય ાચનતુંત્રની િલકૃિતથી જ પ્રામઃ તાલ આલે છે. અને 

તે િલકૃિત દૂય કયીએ ત જ તે દૂય થઈ ળકે. તેથી જ ત ‘રુંઘનું યું ઓધમૌ । રુંઘન 

(રાુંઘણ-નકયડા ઉલાવ એ તાલનુું શે્રષ્ઠ ઔધ છે.) અને ‘જ્લયાદો રુંઘનું પ્રક્તમૌ । -તાલની 

ળફૃઆતભાું રુંઘન કયલાનુું કશરે છે.’ જેલાું સતૂ્રન ુું જ્લયલચકકત્વાભાું લધ ુભશત્ત્લ છે. જ્લયભાું 

નીચેના િનમભ અિનલામકણે ાલાભાું આલે ત જ વાચી યીતે, આદળક યીતે તાલ ઊતયે. ત 

જ વ ટકા જ્લયમગુ્ક્ત વુંબલી ળકે. 

- ાણી અધુાં ફાેલુું જ ીવુું. િત્તજલય શમ ત તેભાું સગુુંધીલાાની ટરી નાખલી, 

લાતજ્લય શમ ત સ ૂુંઠના ટૂકડા નાખલા. કપજ્લય-લાતજ્લયભાું હુુંપાફૄ ાણી ાવુું. 



 

 

િત્તજ્લયભાું ભાટરીભાું ઠુંડુું કયેલુું ાણી ાવુું. તાલના દયદીને ષુ્ક ાણી ીલા ન 

આવુું. લાયુંલાય થડુું થડુું આવુું જેથી ભુંદાગ્ગ્ન ન લધે. 

- સ્નાન ન કયવુું, કયશ્રભ ન કયલ, વુંમભ ાલ. 

- તાલ ચાલ ુ શમ ત્માું સધુી ખાલા-ીલાભાું કશુું ન રેવુું. ચા, કપી, ઉકા, દૂધ, 

ભવુંફીન યવ, ગ્લકુઝનુું ાણી, ભધનુું ાણી, ભગનુું ાણી, પન યવ, ૈયુું લગેયે 

કઈ જ નશીં. કેલ નકયડા ઉલાવ કયી નાખલા. (લધ ુઉલાવ કયતી લખતે લૈદ્યની 

વરાશ રેલી) 

- તાલ ઊતમાક ફાદ ચાય-છ કરાકે થડુું ભગનુું ાણી, ચા, કપી, ઉકા, યીંગણન સૂ, 

યલન સૂ, તાુંદજાનુું ાણી, ભધનુું ાણી લગેયેભાુંથી  ભાપક પ્રલાશી થડી 

ભાત્રાભાું રઈ ળકામ.  

- તાલ ઊતમાક ફાદ ફેત્રણ કદલવે ભભયા, ભગની દા, ભગ, ચણા, ખાખય, ભગ-ચખાન 

ાડ, વાયેલડુું, કાી સકૂી રાક્ષ, દાડભ, ફાજયીની કટી, યીંગણન ઓ, યલ-

યીંગણ-કાયેરાું કે કુંકડાન ુું ળાક, આદુું, શદય, કથભીય, િવિંધલ લગેયે રઈ ળકામ. 

- આઠ કદલવે યટરી-બાખયી જેલ ઘન ખયાક લૂકલતૌ ળફૃ કયી ળકામ. 

 જે દયદીને આ િભથી વાયલાય કયલાભાું નથી આલતી અને તાલભાું િભથ્મા અને અથ્મ 

આશાય-િલશાય ચાલ ુ યાખલાભાું આલે છે તેના તાલ ટાઈપઈડ, ન્યભુિનઆ, ભેરેકયમા, ઝેયી 

ભેરેકયમા લગેયે નલાું નાભ ધાયણ કયે છે. એરથીક દલાથી એષ્ન્ટફામકટક દલાથી તેને 

દફાલલાભાું આલે ત ાય લગયના ઉરલ ેદા થામ છે, યગ રુંફામ છે, અળગ્ક્ત આલે છે, 

ક્યાયેક દયદી મતૃ્યનુા મખુભાું ણ ધકેરામ છે. શૉગ્સ્ટરભાું દાખર કયી ફાટરા ચડાલલાભાું 

આલે છે. ઝેયી અને ભોંઘી એષ્ન્ટફામકટક દલા રેલાથી દયદીને અજીણક, અરુલચ, કફજજમાત, 

અળગ્ક્ત, ચક્કય, કૃળતા, લાયુંલાય તાલ આવ્મા કયલ, ળયદી, ભુંદાગ્ગ્ન, લા ખયલા, લુંધ્મત્લ 

લગેયે યગ થમા જ કયે છે. દયદી ફચી જામ છે ણ તે જીલનબય ભાટે યલગષ્ઠ ફની જામ છે. 



 

 

 વાલ વાદા તાલભાું જમાું આયલેુદીમ વાયલાયથી ફેત્રણ કદલવભાું વારુું થઈ ળકે ત્માું 

ડૉક્ટયી િભથ્મા વાયલાયથી ભકશનાઓ સધુી દયદી અને તેન કયલાય દુખી દુખી થઈ જલા છતાું 

ભટે ત્માયે જાણે દયદીને ભશામળુીફતે ફચાલી ળકામેર છે તેલ બાલ ઉબમ કે્ષ ઊબ થામ છે. 

ડૉક્ટયી વાયલાય ન શત ત ?...આલી દલા ળધાઈ ન શત ત દયદી ફચત જ નશીં તેલ 

ઉકાય વભાજ ઉય રાદલાભાું આલે છે. 

 આજે વભાજભાું જેટરા યગ જણામ છે તેભાુંના ચથા બાગના યગ તાલની િભથ્મા 

લચકકત્વાભાુંથી ઉદ્દબલેરા શમ છે.  

 જે તાલ ળયીયના આભ અને અજીણકને કાલીને ળયીય શદુ્ધ કયલા િભત્ર ફનીને આલેર 

શમ છે તેને દુશ્ભન વભજીને આલે કે તયત જ તેના ‘ટેમ્પયેચય’ નાભના એક રક્ષણને દફાલી 

દેલાન ુું ગાુંડણ ભાણવ જાતને ભાટે ખફૂ ભોંઘ ુડી યહ્ુું છે ને લધનેુ લધ ુભોંઘ ુડલાનુું છે એ 

અજ્ઞાનનુું પ એવુું આલળે કે ક્યાુંમ કઈ સ્લસ્થ વ્મગ્ક્તન નમનૂ ળધ્મ નશી ભે. 

  

શ્રી નાગજીબાઈ ગકબાઈ ટેર...શાઉિવિંગ કરની, ભેઘાણીનગય, અભદાલાદના દયદી. 

ફીજી ઓક્ટફય-૭૭ના શબુ કદલવે આલેરા. તેભની ઉંભય શતી ૨૧ લકની. નકયી કયતા શતા. 

તેન તાલ કાબભૂાું ન આલતાું આલેરા. ભકશનાથી તાલ લફરકુર ઊતયત ન શત. ૨૫ કદલવ 

સધુી તાલ વતત ચાલ ુયશ ેત તે જીણકજ્લય કશલેાત શલાથી તેભાું ટી.ફી., બ્રડકેન્વય જેલા 

યગ શલાની ળુંકા થલા ભાુંડે છે. ઘણા ડૉક્ટયની સ્થાિનક વાયલાય રીધા છી ણ ફધા 

કયટક કયાવ્મા છી ણ જીણકજ્લય કાબભૂાું આલત ન શત. આ યીતે તેને ફે લયવથી તાલ 

લાયુંલાય ઊથર ભામાક કયત શત. ફયે ૧૨ લાગ્મે તાલ આલીને ૫ લાગ્મા સધુી યશતે 

શલાથી જીણકિત્તજ્લયનુું સ્ષ્ટ િનદાન કયી ળકામ. લી, ત્માયે બાદયલ ભકશન પ્રામઃ ચારત 

શત. વાથેનાું રક્ષણ લાયનુાું શતાું. ઉયઃશૂ રક્ષણ મખુ્મ શત ુું. શાથ-ગ તટૂલા, ભાથુું દુખવુું, 

અળગ્ક્ત લગેયે શલાથી જીણક ‘િત્તલાતજ્લય’નુું ભેં િનદાન કયુાં શત ુું. 

આશાય-િલશાયની સચૂના આ પ્રભાણે આી શતીઃ  



 

 

- ાણી ઉકાીને ઠાયેલુું જ ીવુું, લધાયે ન ીવુું. 

- લધ ુકયશ્રભ ન કયલ, ળક્ય તેટર લધ ુઆયાભ કયલ. 

- ખયાકભાું ફની ળકે ત ગામનુું કે ફકયીનુું ધાયષ્ણ (તાજુ ું જ) દૂધ કદલવભાું ફે ત્રણ 

લખત તયત ી જવુું. તેનાું પીણ ભે ત ખાવ ીલાું. 

- ખયાકભાું ાતી-ગયભ ફેત્રણ યટરી, ખાખયા, ભગ-ચખાના ાડ, ભભયા, ભગ, 

ભગની દા, ખીચડી, બાત, ઘઉંની થરૂી, તલેુયદા, તાુંદજ-યલ, દૂધી, કુંકડા, 

યીંગણ, કાયેરાું, ભેથીની  બાજી, દાડભ, આભાું, ગામનુું ઘી, ગામનુું તાજુ ું ભાખણ, સકૂી 

રાક્ષ, આદુું, રવણ, શદય, કથભીય, ભીઠ રીભડ, કશિંગ, ભેથી, જીરુું , તર લગેયે 

રેલાનાું શતાું. ભખૂથી થડુું ઓ ુું જભલાનુું શત ુું. 

ઔધ આ પ્રભાણે આેરાું: 

૧. યત્નલગકય યવ...૧-૧ વલાયે-યાતે્ર ભધભાું. 

૨. વુંળભની લટી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 

૩. ર્શ્ાવકુઠાય યવ...૧-૧ વલાયે-યાતે્ર ભધભાું. (છાતીન દુખાલ તથા શૂ ભાટે) 

૪. ઉિળયાવલ + સદુળકન કાઢા...વલાયે-વાુંજે વભાન ાણી ભેલીને 

 કેલ ૬ કદલવભાું જ તાલ વાલ ઊતયી ગમ શત. ડૉક્ટયી દલાઓ ફધી ફુંધ કયી 

દીધી શતી. ળયીય દુખત ુું શત ુું, થાક (કરભ) રાગત શત. ભાથુું અને છાતીભાું દુખાલ થત શત. 

તેથી નલેવયથી લાયનેુ પ્રધાનતા આીને દલા આ પ્રભાણે ગઠલી શતી. 

૧. વુંળભની લટી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ભકૂ કયીને કે ચાલીને ાણી વાથે. 

૨. અજભદાકદ કે...૨-૨ વલાયે-વાુંજે. 

૩. િત્રભલુનકીિતિ યવ...૧/૮ ગ્રાભ (૧ યતી) 



 

 

 િત્રકટુ ચણૂક...૧ ગ્રાભ 

 ગદન્તી બસ્ભ...૧ ગ્રાભ વલાયે-વાુંજે ભધ વાથે. 

૪. દળમરૂાકયષ્ટ...૧-૧ જમ્પમા ફાદ ફુંને લખત વભાન ાણી ભેલીને. 

 તા. ૧૬-૧૦ના યજ કેલ છાતીભાું દુખાલા િવલામ કઈ તકરીપ ન શતી. તેથી 

ડીકાભાું કેલ િત્રકટુની જગ્માએ અગ્ગ્નયવ અને ગદન્તી બસ્ભની જગ્માએ શ્ર ૃુંગબસ્ભ...૧/૪ 

ગ્રાભ ફદરીને આી શતી. તા. ૨૭-૧૦ના યજ પામદ શત. ણ ૩૦-૧૦ના યજ ફે લકથી 

ાછ ડેર છાતીન દુખાલ થડ શત જ તેથી નીચેન ઔધિભ ગઠવ્મ શત. 

૧. ુંચગણુ તેર...છાતી ય વલાયે-યાતે્ર ભાલરળ કયી ઉય ળેક કયલ. 

૨. દળમરૂાકયષ્ટ + અબમાકયષ્ટ...૧-૧ ચભચ જમ્પમા ફાદ. 

૩. અગ્ગ્નયવ...૧ ગ્રાભ 

 શ્ર ૃુંગબસ્ભ...૧/૪ ગ્રાભ 

 િત્રકટુ...૧ ગ્રાભ વલાયે-વાુંજે ભધ વાથે. 

 તા. ૬-૧૧-૭૭ના કદલવે ફયાફય ૩૫ભાું કદલવે આવ્મા ત્માયે તેભન ફે લકન તાલ 

તથા છાતીન, ભાથાન, શાથ-ગન દુખાલ વદુંતય ચાલ્મ ગમ શત અને છેલટે જીણક જ્લયે 

જવુું ડ્ુું શત ુું. તેથી છેલ્રી દલા ફુંધ કયી દેલાન ુું કશલે ુું. 

********************** 

 

 

 



 

 

પ્રકયણ : ૪૯   સમૂાકલતક ભટય વાત કદલવભાું 
 

 આયલેુદના સ્નાતક ભટે બાગે એરથી પે્રકટીવ કયલાનુું વકટિકપકેટ રેલા આલેરા 

શલાથી તે ભી જતાું કેલ એરથીની જ પે્રકટીવ પ્રામઃ કયે છે. ફે ાુંચ ટકા સ્નાતક જ 

શદુ્ધ આયલેુદની પે્રકટીવ કયતા શમ છે. યુંત ુએરથી કયનાયા રગબગ તભાભ સ્નાતક જાણે 

છે કે ફધા જ યગ એરથી દ્વાયા ભટતા નથી. ચાભડીના યગ, ળીવ, આભલાત, વુંિધલાત, 

ક્ષાઘાત, યાુંજણ, અલફાહુક, લાકઢમા, અમ્પરિત્ત, ળયદી, ઉધયવ, ફશયેાળ, કાનભાુંથી રુું 

આલવુું, કાકડા, પ્રદય, રશીલા, અરુલચ, અજીણક, ભુંદાગ્ગ્ન, ઉદયશૂ, કફજજમાત, ગેવ, શડેકી, 

ઊરટી, ઝાડા, થયી, જાતીમ યગ, લુંધ્મત્લ, વપેદ દાગ, કયણાભ શૂ, કુનખ, ખીર, ખડ, 

ખયતાું લા, દૃષ્ષ્ટ દોફકલ્મ, કણકનાદ, મખુાક, સ્લયબેદ, શયવ લગેયે આયલેુદથી જ વાયા થામ 

છે કે કાબભૂાું આલે છે. રગબગ ચાવ ટકા એલા યગ છે કે જેભાું આયલેુદની કાભમાફી છે. 

જીણક-જકટર રગબગ ફધા જ યગ આયલેુદથી ભટે છે. તે લાત ત આયલેુદીમ કે્ષતે્ર જ નશીં 

એરથીનુું કે્ષત્ર ણ સ્લીકાયે છે. ઉયાુંત કેટરાક ઈભર્જન્વી યગભાું ણ આયલેુદીમ વાયલાય 

ચભત્કાય ફતાલી ળકે છે. આયલેુદના ઔધ િનદો છે અને ઘણા ઓયેળનના કેવ ણ 

લગય ઓયેળને આયલેુદ વાયા કયી ળકે છે. તે લાતન ણ વલકને સ્લીકાય છે. આયલેુદભાું 

યગની મૂગાભી વાયલાય છે તે ણ વો જાણે છે. તેથી આયલેુદના સ્નાતક તે બરે 

આયલેુદ ન કયતા શમ ણ જે યગ એભનાથી ભટી ળકે તેભ ન શમ તે યગના દયદીને 

આયલેુદભાું કયપય કયતા શમ ત ણ આયલેુદની અને પ્રજાની બાયે ભટી વેલા થામ. 

 ફી.એવ.એ.એભ. થમેરા આયલેુદના સ્નાતક લૈદ્ય શ્રી ફી.ી. પ્રજાિત તેભના કયચમના 

એક દયદી શ્રી નાયામણબાઈ યાભાબાઈ ટેરને રઈને વાફયકાુંઠાના ઈડય તાલકુાના ફડેરી 

ાવેના રારયુથી આલેરા. દયદીની ઉંભય ૧૫ લકની શતી. તેને ફે લકથી ભાથાભાું દુખાલ 

થત શત અને ખાવ કયીને વલાયે ૭ થી ૧૧ના વભમે કાભાું િલળે દુખાલ થત શત. 

ળયદી ણ યશતેી શતી. ભખૂ રાગતી ન શતી. સમૂાકલતક પ્રકાયના કપજ િળયઃશૂનુું ભેં િનદાન 

કયેર. 



 

 

સમૂોદમું મા પ્રિત ભન્દભન્દભલક્ષભ્રલુુંરુકૌ વમૈુિત ગાઢા । 

િલલધકતે ચાુંશભુતા વદૈલ સમૂાકમવતૃ્ત િલિનલતકતે ચ ।। 

                                                   -સશુ્રતૃ, ઉત્તયતુંત્ર, અધ્મામ-૨૫ 

સમૂાકલતક પ્રકાયના િળયઃશૂભાું સમૂોદમ થલાની વાથે જ ધીભેધીભે ભાથુું દુખલા ભાુંડે છે. 

જેભ જેભ સમૂક આકાળભાું ચઢત જામ તેભ તેભ નેત્ર અને ભ્રકુકટની લર્ચચે અિધક દુખ્મા કયે છે. 

આ િળયઃશૂ સમૂકની વષૃ્ષ્ટ વાથે લધે છે અને સમૂાકસ્ત વભમે તદ્દન ભટી જામ છે. 

આ યગની તેભણે ફે લકભાું ઘણી વાયલાય કયાલી શતી, ણ ડૉક્ટય ાવે ીડાળાભક 

ટીકડી આલા િવલામ મૂગાભી વાયલાય ક્યાું શતી ? શલે ડૉક્ટયએ થાકીને આ યગને 

‘ભાનિવક’ ફનાલલા પ્રમત્ન ળફૃ કમો શત. તેના બાગ ફૃે અભદાલાદના ભગજના ડૉક્ટય ાવે 

ભકલ્મા શતા. ણ ત્માું જલાને ફદરે ભાયે ત્માું શ્રી પ્રજાિત તેને રઈને આલી ગમેરા. દયદી 

નવીફદાય કે શલે તે ેઈન યીરીપ ટીકડી અને કયપય કયલાની ભામાઝાભાુંથી ફશાય આલી 

ગમા શતા. 

ભેં તેભને કપલાત ત્રક આી કપ ન કયે, લાય ુન કયે તેલા આશાય-િલશાય કયલાની 

સચૂના આી શતી. જે મખુ્મત્લે આ પ્રભાણે શતીઃ 

- યાતે્ર ઉજાગયા ન કયલા. 

- વલાયે ભડા ન ઊઠવુું, કદલવે ન સવૂુું. 

- લધાયે લાુંચન ન કયવુું. 

- ગળ્મ, ખાટ, ઠુંડ આશાય ન રેલ. ગ, ભીઠાઈ, ખાુંડ, તર, અડદ ન ખાલાું, ળેયડી ન 

ખાલી, ગા-કુરપી ન ખાલાું. 

- ભગ િવલામનાું કઠ, લાર, ાડી, ગલુાયન ળાકભાું ઉમગ ન કયલ. 



 

 

- ઘી, દૂધ, દશીં, ભાખણ, ન ખાલાું. 

- પ ન ખાલાું. 

- ઠુંડા ાણીથી સ્નાન ન કયવુું. 

- ુંખ શમ ત તેન ઉમગ ન કયલ. 

ઔધનુું આમજન આ પ્રભાણે શત ુું: 

૧. િળયઃશરૂાકદવ્રજ યવ...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ીલાની દલા વાથે ચાલીને કે ભકૂ કયીને. 

૨. થ્માકદ કાઢા (નુંફય-૨)...વલાયે-યાતે્ર ભટ ચભચ વભાન ાણી ભેલીને. 

૩. રક્ષ્ભી િલરાવ યવ...૧-૧ વલાયે-યાતે્ર ચવૂલી, ભધભાું ચાટલી કે ાણી વાથે ચાલી જલી. 

ડાફય’ની નાયદીમ) 

૪. ડ્ફીન્દુ તેર...નાકભાું વલાયે-વાુંજે-યાતે્ર ફે-ફે ટીાું નાખલાું. (નસ્મ રેવુું. ભાથુું થડુું 

નીચુું યાખવુું, ઊંચકામેર નવકયાભાું ડ્રયથી ફે-ત્રણ ટીાું નાખી એક િભનીટ કે 

ઝડથી એકવ ગણલા સધુી સઈૂ યશવે ુું. ગાભાું આલેર તેર થ ૂુંકી નાખવુું. કદાચ ેટભાું 

જામ ત નકુવાન કયત ુું નથી. છી કગા કયી ળકામ. મખુલાવ ખાઈ ળકામ.) 

૫. િળયા રે...વલાયે-વાુંજે-યાતે્ર કાે ગયભ રે કયલ. ભાપક આલે તેટર વભમ ફેત્રણ 

કરાક યાખીને ધઈ નાખલ. યાતબય ણ યાખી ળકામ. (તેભાું િત્રકટુ, સ ૂુંઠ, ઉરેટ, જેઠીભધ, 

કામપનુું ચણૂક શત.ુ 

 તા. ૧૨-૨-૭૮ની વખત ઠુંડીના કપલાય ુપ્રકના વભમે ણ લૈદ્ય શ્રી પ્રજાિત દયદીને 

રઈને આલેરા. ખફૂ વાયા વભાચાય રાલેરા. કશલે ુું, ‘ળબનબાઈ, વાયલાયભાું ચભત્કાય થમ. ફે 

લયવન ભાથાન દુખાલ કેલ આઠ કદલવભાું જ ભટી ગમ ! દયદી અને દયદીનાું વગાુંલશારાું 

ખળુખળુ છે. વારુું થયુું અશીં રઈને આવ્મ, નશીં ત ભાનિવક યગના ડૉક્ટય તેના ભગજના 

પટા ડાલત. પયી ાછી ેઈન કયરીપ ટીકડાના વ્મવન ય ચડાલત.’ 



 

 

 ભેં દયદીને તાવીને કશલે ુું, ‘ભાપક આલેરી દલા શી સધુી-િળમાાભાું ચાલ ુયાખ ત 

આ કપજન્મ સમૂાકલતક મૂભાુંથી ભટી જળે. દયદી ફાક શલાથી અને કપપ્રકૃિતલા શલાથી તે 

શજુ જફૃયી છે.’ 

*********************** 

પ્રકયણ : ૫૦   ખડ, ખુંજલા, ખયતાલા, ગભૂડાું ભટયાું. 
 

 ભાનલભાત્રને સુુંદય દેખાવુું ગભે છે અને તેભાુંમ તે સ્ત્રીઓભાું સુુંદય દેખાલાની અિત 

તીવ્રતા જલાભાું આલે છે. આયલેુદ િલજ્ઞાને વોન્દમકને ખફૂ જ ભશત્ત્લ આ્યુું છે અને એકે એક 

વ્મગ્ક્ત સુુંદય શમ, તેનાું તભાભ અંગ-ઉાુંગ સુુંદય શમ, તેની કઈ ણ ઉંભયે તે સનુ્દય શમ 

તેના ઉામ દળાકવ્મા છે. 

 લાને વોન્દમક વાથે લધભુાું લધ ુવુંફુંધ છે. તેથી લાયનુા યગને દૂય કયલાના ઉામ 

િળયયગ અને રુયગભાું િલગતે આલાભાું આલેરા છે. લા ખયલા, ખડ થલ, લા ધા 

થલા, ભાથાભાું ટાર ડલી, ભાથાભાું ગભૂડાું થલાું લગેયે મૂભાુંથી ભટે તેલા ઉામ-કુદયતી 

ઉામ તેણે દળાકવ્મા છે. ત્લચાને વોન્દમક વાથે વુંફુંધ શલાથી તભાભ ત્લચાયગન ુું ણ િલગતે 

લણકન કયુાં છે. વપેદ દાગ, કાા ડાઘ, કયલમા, દાદય, ખયજવુું, વયામવીવ, ગભૂડાું, પલ્રી 

લગેયેનાું કાયણ અને ઉામ ભાટે સુ્તક પ્રગટ થમેરાું છે. ભોં ય થતા ખીર – મખુદૂિકા 

દ્વાયા યલુતીઓ અને યલુાનન ુું મખુવોન્દમક ઘટી જત ુું શલાથી તેનાું ણ કાયણ–ઉામ દળાકવ્મા 

છે. નખ કાા, ખયફચડા, ટૂુંકા, લખૂા, ખાડાખકડમાલાા થઈ ગમા શમ તેની-કુનખની ણ 

ખાતયીલૂકકની વાયલાય આયલેુદભાું છે. વપ્રભાણ ળયીય વોન્દમક ભાટે જફૃયી છે તે ભાટે ભેદસ્લી 

ભાણવન ભેદ ઉતાયલા અને કૃળ વ્મગ્ક્તનુું લજન લધાયી ભધ્મભ ળયીય ફનાલલા ભેદવદૃ્ધદ્ધ અને 

કૃળતાની વાયલાય ણ આયલેુદભાું છે. રુયગના પ્રકયણભાું ભોં ય થતા કાાડાઘ, વ્મુંગ અને 

ળયીય ય થતા કાાડાઘ, િનલરકાન ુું ણ લણકન છે. અકસ્ભાત કે ભાયાભાયી કે યદુ્ધભાું કામેર 

કાન-નાક-શાથ લગેયે જડલાની ્રાષ્સ્ટક વર્જયી ણ સશુ્રતૃભાું છે. સ્ત્રી-રુુનાું જાતીમ અંગનુું, 



 

 

સ્તનનુું, કાનની બટુીન ુું વોન્દમક ઘલાયુું શમ ત તેને ફયાફય કયી આલાની કરા ણ 

આયલેુદભાું છે. 

 આજના યગુભાું વોન્દમકઘાતક યગનુું પ્રભાણ લધ્યુું છે. ફીજી ફાજુ રકભાું વોદમકયક્ષા 

અને વોન્દમકપ્રત્મેની જાગિૃત લધી છે તેન રાબ આજના લૈદ્યવભાજે રેલ જઈએ. દેળ અને 

દુિનમાભાું શજાય આયલેુદીમ વોન્દમકકેન્ર ળફૃ કયી ળકામ તેભ છે અને તેના દ્વાયા વાયી એલી 

વમદૃ્ધદ્ધ, મળ અને કામાકનુંદ પ્રા્ત કયી ળકામ તેભ છે.  

  

 શ્રી નીતા ઈર્શ્યબાઈ ટેરની ઉંભય ૨૦ લકની. તે યશ ે છે એ-૭, િષ્ન્કતા ફ્રે્વ, 

ભલણનગય, અભદાલાદ-ઉ ભાું. તા. ૯-૩-૮૮ના કદલવે બધુલાયના ફ્ી કન્વલ્ટીંગના કદલવે તે 

આલેરાું. ત્રણ લકથી તેને વોન્દમકફાધક નીચે પ્રભાણે તકરીપ શતીઃ 

- ભાથાભાું ખડ થમ શત. 

- ભાથાભાું ખુંજલા આલતી શતી. 

- ભાથાભાું ગભૂડાું થમા શતાું. 

- લા ખયતા શતા. 

- ડૉ. બયતબાઈએ ભાથાભાું વયામવીવ થમેર છે તેભ કશરે. 

 આ ઉયાુંત દયદીને ભાથુું ણ દુખત ુું શત ુું અને કફજજમાત ણ યશતેી શતી.  

 ચભકયગ ત્રક યેજી ભાટે આેર. તે અનવુાય ગણ, ખટાળ, ભીઠુું, ભીઠાઈ, પ, 

દૂધ, દૂધની લાનગી છડલાની શતી. કદલવની ઊંઘ ણ છડલાની શતી. 

 ઔધની ગઠલણ આ પ્રભાણે કયી શતીઃ 

૧. ધત્તયુત્રાકદ તેર...ભાથાભાું નાખલા ભાટે. (ફની ળકે ત લા ટૂુંકા કયાલી નાખલા.) 



 

 

૨. ભુંજજષ્ઠાકદ ઘનલટી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 

૩. કકળયગગૂ...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ાણી વાથે 

૪. સ્લાકદષ્ટ-િલયેચન ચણૂક...૪ ગ્રાભ યાતે્ર ાણી વાથે. 

૫. ભધકુ કેસ્યરૂ...૨-૨ ફયે-યાતે્ર ગલી. (તેભાું જેઠીભધ ચણૂક કેલ બયલાભાું આલેર.) 

 દયદીન ામ ફયાફય ભજબતૂ ન શમ ત યગ ભટાડલાભાું ધાયી વપતા ભી ળકતી 

નથી કે ભડી ભે છે. વાધ્મ કેવ શમ છતાું િનષ્પતા ણ ભે છે.  

 એ યીતે જતાું નીતાફશનેને આદળક દયદીની વયખાભણીભાું ઘણા ઓછા ભાકકવ ભે. 

ખાવ ત ભનના નફાું (અલ્વત્લ) શતાું. તેથી થ્મ ાી ળકતાું ન શતાું. લચકકત્વાન ુું કષ્ટ 

વશન કયી ળકતાું ન શતાું, દલા અિનમિભત રેલા આલતાું અને રઈ જઈને અિનમિભત રેતાું 

શતાું. 

 તા. ૩૦-૪ના યજ દલાભાું આ પ્રભાણે કયલતકન કયેલુું... 

૧. ચભકયગ શય તેર...રગાડવુું. 

૨. ખકદયાકયષ્ટ...૧-૧ ભટ ચભચ જમ્પમા ફાદ. વભાન ાણી ભેલીને. 

૩. ભુંજજષ્ઠાકદ ઘનલટી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ભકૂ કયીને કે ાણી વાથે. 

૪. યક્તશદુ્ધદ્ધ ટીકડી...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ભકૂ કયીને કે ચાલીને ાણી વાથે. 

૫. કકળય ગગૂ...ઉયની દલા વાથે. 

 તા. ૨૭-૫ના કદલવે ખડા અને કફજજમાતને રક્ષ્મભાું રઈને નીચેની દલા આી શતીઃ 

૧. િનમ્પફ (રીંફીનુું)તેર...ભાથાભાું ભાલરળ કયલા. 



 

 

૨. જ ુંતકુય તેર...ભાથાભાું ભાલરળ કયલા. (કદાચ ભાથાભાું જૂ-રીખ થમેર શળે, ‘યાકા 

રેફયેટયી’નુું ેટન્ટ) 

૩. સ્લાકદષ્ટ િલયેચન ટીકડી...૨ યાતે્ર 

૪. યક્ત શદુ્ધદ્ધ...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ાણી વાથે. 

૫. યક્તોજ ટીકડી...ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે. (‘અનનુી’ની) 

૬. ચભકયગ શય કે...વલાયે-યાતે્ર ગલી. (તેભાું આયગ્મલિધિની ચણૂક, ભુંજજષ્ઠાકદ ચણૂક, 

િલડુંગચણૂક તથા જેઠીભધ ચણૂક બયેર શતાું.) 

૭. ભુંજજષ્ઠાકદ કાઢા...વલાયે-વાુંજે ભટ ચભચ વભાન ાણી ભેલીને.  

 તા. ૧૩-૬ના કદલવે ૫૦ ટકા પામદ થમ શલાન ુું દયદીએ કબલૂ્યુું શત ુું. તા. ૨-૭ના યજ 

જ ુંતકુયતેર ફુંધ કયી કકળયગગૂ ૨-૨ વલાયે-વાુંજે રેલા આેર. 

********************** 

પ્રકયણ : ૫૧   તુંદુયસ્ત તુ્રન થમ વશજજન્ભ 

 

 શ્રીભતી નીતાફશને અિભત ળાશ નાની નાની ઘણી પકયમાદ રઈને આલેરાું. ફશનેના 

કેવભાું લા ખયલાની પકયમાદ ત મખુ્મ શમ જ. તે નાની પકયમાદ ગણી ળકામ તેલી શલા 

છતાું ફશનેને ભન વોથી ભટી શમ છે. નીતાફશનેનુું લા ખયલાનુું કાયણ તાવતાું તેને યજ 

રીંબનુ ુું વયફત ીલાની આદત શતી. રીંબ ુખાટ યવ શલાથી ખાટા યવન અિતમગ િત્તકાયક 

શલાથી િત્ત અને ક્ષાયીમતા લાને ખેયલનાય છે. તેને થાઈયઈડ અને તેની વાથે વુંફુંિધત 

ભેદવદૃ્ધદ્ધની તકરીપ ણ શતી. લજન ૬૭ કકર શત ુું. ભેદવદૃ્ધદ્ધને કાયણે ભાિવક ભડુું આલતુું શત ુું. 

રગ્ન થમાુંને અઢી લક થઈ ગમાું શતાું છતાું ફાક થયુું ન શત ુું. આ પકયમાદ તેભની વોથી 

ભટી અને ભશત્ત્લની શતી. નીતાફશનેની ઉંભય શતી ૨૩ લકની. તા. ૧૬-૬-૯૨ના યજ તેભન 



 

 

કેવ ળફૃ કમો શત. અને ભેદત્રક યેજી ાલા ભાટે આ્યુું જેની મખુ્મ સચૂના આ પ્રભાણે 

શતીઃ 

-ભડા ન ઊઠવુું, ફયે ન સવૂુું. (તેભને ફયે સલૂાન ુું વ્મવન શત ુું)  

(નોંધઃ આણાું ળાસ્ત્રએ ભડા ઊઠવુું અને ફયે સવૂુું તે કદલાસ્લ્નને વ્મવન કશરે છે. વ્મવન 

છડવુું શુંભેળાું કઈ ણ વ્મગ્ક્તને ભાટે મશુ્કેર શમ છે. અને વ્મવન ન ૂટે ત્માું સધુી તે અલશ્મ 

દુખદામી જ શમ છે. તેથી કદલવે ઊંઘનાયાન ુું કેલ ળાયીકયક આયગ્મ જ નશીં ભાનિવક 

આયગ્મ ણ કથે છે. અને ઘણા યગ એલા છે કે જે કદલાસ્લ્નથી લધે છે. તેને છડલાભાું 

ન આલે ત ગભે તેટરી દલા નકાભી જામ છે. ભેદ, ચભકયગ, પ્રભેશ, ળયદી, કૃિભ, નેત્રયગ, 

કાકડા, કાનભાુંથી રુ આલવુું લગેયે કપના યગ કદલવની ઊંઘથી લધે છે. તેથી દયદી વાયલાય 

દયિભમાન તે છડી ન ળકે ત યગ ભટે જ નશીં.) 

 નીતાફશનેના ફધા જ યગ કદલાસ્લ્નથી જ પ્રામઃ થમા શતા. કપપ્રકૃિત, ભેદવાય, 

ભાનિવક ફુંધાયણ, તજભગણુ ને તેભાું કદલવે ઊંઘલાની આદત તે ફધાભાું લધાય કયી યશી 

શતી. 

 (ભેં જયુું કે ડૉક્ટય ત ઠીક, લૈદ્ય ણ કેલ ‘યગ થમ કે ભેકડિવન’ના વભીકયણભાું 

ભાનતા થઈ ગમા છે. તેથી દલા આીને તે ૂટી જામ છે. ણ વાથે આશાય-િલશાયના 

થ્મારનન આગ્રશ નથી યાખતા. તેન ુું કાયણ કાું ત તે થ્માથ્મ િલે જાણતા નથી 

અથલા ત થ્મારન ફાફતે સ્ષ્ટ નથી શતા અથલા યેજીભાું ભાનતા નથી શતા અથલા 

દયદી થ્મબમથી ચાલ્મા જળે ને પે્રકટીવ ઘટી જળે તેભ ભાની તે ફતાલતાું ડયતા શળે. યુંત ુ

તેભ કયલાથી વયલાે નકુવાન ત લૈદ્યને અને આયલેુદને થળે. આયલેુદને યગ ન ભટલાન 

અમળ ભળે. પ્રભેશ, ભેદવદૃ્ધદ્ધ, આભલાત, ચભકયગ, ળયદી જેલા એક એક દયદીન ઈિતશાવ 

રેલાભાું આલે ત એને યગ એટરા ભાટે ભટય ન શત કે તેણે ના ાડલા છતાું કદલવે ન 

ઊંઘલા લગેયેની યશજે ાી ન શતી.) 



 

 

- ાણી ઓ ુું ીલાનુું શત ુું. ઘ ૂુંટડા-ફે ઘ ૂુંટડા જ. ગ્રાવ કે રટ બયીને નશીં. કાયણ ાણી 

કપકાયક શલાથી તેના દ્વાયા લજન લધત ુું જામ છે. ભેદસ્લીને તયવ લધ ુરાગતી શમ છે. 

તેથી તે ષુ્ક ાણી ીતાું શમ છે. અને ડૉક્ટય કકડનીના યગ ન થામ તે ભાટે 

ષુ્ક ાણી ીલાનુું કશ ે છે. (જાણે, ષુ્ક ાણી ીવુું તે આંતયડા નાભની ગટય ને 

વાપ કયલાની કિમા શમ.) આલા દયદીએ જમ્પમા ફાદ લધ ુાણી ન ીવુું. ફે ચાય 

ઘ ૂુંટડા જ ીવુું. 

- પ્રલાશી આશાય ન રેલ કે ઓછ રેલ. પન યવ, ળેયડીન યવ, નાલમેયનુું ાણી, 

ચા, દૂધ, કપી, ઉકા, છાળ લગેયે ભેદસ્લી રકને લધ ુીલાનુું ગભત ુું શમ છે. અને તે 

જતત્ત્લ શલાથી –કપકાયક શલાથી ભેદલધકક શલાથી ભેદસ્લી રક ભાટે કશતાલશ નથી. ીણાું 

સખુદામી, તપૃ્્તકાયક શલાથી લજન લધાયે છે. (‘કપે ળત્રલુતૌ આચયેતૌ ।’ના િવદ્ધાુંતની િલરુદ્ધ 

નીતાફશને લતકતાું શતાું. તે યજ રીંબનુ ુું ાણી ીતાું શતાું.) 

- લાયુંલાય ન જભવુું, ઠાુંવીને ન જભવુું. 

- ભભયા, ખાખયા, ધાણી, ભગ, તલેુય, ઓવાલેરા બાત, કુંકડા, યીંગણ, સયુણ, ભધ, 

શદય, ફાજયી, કદયી જેલ લખૂ, સકૂ, રઘ ુઆશાય રેલ. 

- વ્મામાભ, કયશ્રભ, ઘયકાભ, આવન લગેયે ળક્ય શમ તે દ્વાયા ળયીયને શ્રભ આલ. 

 ઔધની મજના આ પ્રભાણે શતીઃ 

૧. િળલાની તેર...ભાથાભાું નાખલા ભાટે તથા નાકભાું ટીાું નાખલા ભાટે. (લૈદ્ય ભિનાફશને 

ઉાધ્મામ ાવેથી આલેર તેર)  

૨. કેળર ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ાણી વાથે. (‘આય ુપ્રડક્્વ’ની ેટન્ટ) 

૩. કેશ્મકેસ્યરૂ...૨-૨ વલાયે-વાુંજે. (‘આય ુપ્રડક્્વ’ની ેટન્ટ)  

૪. ળતાલયી ટીકડી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર. 



 

 

૫. ભ ૃુંગયાજાવલ...જમ્પમા ફાદ ભટ ચભચ વભાન ાણી ભેલીને. 

 તા. ૨૨-૭ના યજ લજન એક કકર ઘટયુું શત ુું. ણ આવ ઘટી ન શતી. કદલવે 

ઊંઘલાનુું ચાલ ુયાખેર તે છડી દેલા ભાટે ખફૂ વભજાલેર. 

દલા આ પ્રભાણે આી શતીઃ 

૧. ભેદશય ગગૂ...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ાણી વાથે ભકૂ કયીને કે ચાલીને. 

૨. લરિડવર ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે (‘અનનુી’ની ભેદ ઘટાડનાયી ેટન્ટ) 

૩. યાસ્નાકદ ગગૂ...૨-૨ વલાયે-વાુંજે લાય ુતથા લુંધ્મત્લ ભાટે. 

૪. રે્ટાકડન ટીકડી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર. (‘એરાજર્જન’ની. ગબકાત અટકાલલા) 

૫. િત્રપરા ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ભકૂ કયીને ાણીભાું. (ફધા યગ ભાટે)   

 તા. ૧૯-૧૨ના યજ લુંધ્મત્લ ય લધ ુ ધ્માન આલાન દયદી તથા તેભના િત શ્રી 

અિભતબાઈ આગ્રશ થતાું અન્મ યગને ગોણ ગણી િલરુંલફતાતકલ (ભડુું ભાિવક આલવુું) અને 

અલ્ાતકલ (ઓ ુું ભાિવક આલવુું)ની દલા આ પ્રભાણે ગઠલી શતી. 

૧. કુભામાકવલ...વલાયે-વાુંજે ભટ ચભચ વભાન ાણી ભેલીને. 

૨. યજઃપ્રલિતિની લટી...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ાણી વાથે. 

૩. કન્મારશાકદ લટી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ાણી વાથે. 

૪. એરઝ કમ્પાઉન્ડ ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ાણી વાથે. (ભાિવક આલતાું શરેાું આઠ 

કદલવ) 

(દયદીના િત અિભતબાઈ ળાશન િવભેન ટેસ્ટભાું કાઉન્ટ ઓછ આલલાથી તેને 

ઓલરગસ્િભિમાની વાયલાય આલાથી ટૂુંકા ગાાભાું જ તેન કાઉન્ટ નભકર થઈ ગમ શત.) 



 

 

તા. ૧૨-૧૨ના યજ આવ્માું ત્માયે નીતાફશનેના ચશયેા ય આનુંદ વભાત ન શત. 

તેભની તીવ્ર ઈર્ચછા પીભતૂ થઈ શતી. આ લખતે ભાિવક આવ્યુું ન શત ુું. અને દઢભાવ ચડી 

ગમ શત. ગબક યહ્યાનાું રક્ષણ ણ શતાું અને રેફયેટયી કયટક પ્રભાણે ણ લઝટીલ કયટક 

આવ્મ શત. તેથી ગબકયક્ષક, ફાક સ્લસ્થ-સુુંદય-બદુ્ધદ્ધળાી આલે, ગલબિણી સ્લસ્થ યશ ે તે ભાટે 

નીચેની દલા ળફૃ કયી શતી. 

૧. ગબકાર યવ...૧-૧ વલાયે-વાુંજે ભધ વાથે. 

૨. મષ્ષ્ટભધ ુલટી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ભધ વાથે. (ઉયની દલા વાથે. ગબકયક્ષા, ળગ્ક્ત, ષુ્ષ્ટ, 

ધાલણવદૃ્ધદ્ધ તથા ફાક ગરુું આલે તે ભાટે) 

૩. રે્ટાકડન ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે દૂધ વાથે. (ગબકાત અટકાલલા ‘એરાિવિન’ની)  

૪. લૉિભટેર િવય...૧-૧ ચભચી કદલવભાું ત્રણ-ચાય લખત નાની ચભચી જીબ ઉય મકૂી 

ભભાલવુું, ઘ ૂુંટડ ન બયલ. ‘ચયક’નુું ેટન્ટ) 

 તા. ૧૦-૩ના યજ અઢી ભાવ થમા શતા. ફધુું શભેખેભ ચારત ુું શત ુું. ફાક બદુ્ધદ્ધળાી 

ફને તે ભાટે િેઈન્ટ િવય રેલા ઉભેયુાં શત ુું. (‘ઝુંડુ’નુું) 

 તા. ૧૩-૪ના એિપ્રરના ચૈત્ર ભાવના તાભાું િત્તળભન, ળગ્ક્ત, ષુ્ષ્ટ તથા સ્તન્મ ગણુ 

ભે તે ભાટે ળતાલયી ટીકડી ળફૃ કયી શતી. િેઈન્ટ િવય ન શલાથી ભેન્ટેટ િવય 

(‘કશભારમ’નુું) ળફૃ કયુાં શત ુું. ફાક ષુ્ટ નથી તેલ કયટક આલલાથી અર્શ્ગુંધા ટીકડી ૨-૨ દૂધ 

વાથે રેલા આી શતી. ( જ કે વગબાકલસ્થાભાું અર્શ્ગુંધા આલી કશતાલશ નથી ભનાતી છતાું) 

ઓજવ િવય...૧-૧ ચભચ જમ્પમા શરેાું કરાકે રેલાન શત. (‘ચયક’નુું. જેથી અરુલચ દૂય 

થામ) 

 તા. ૨૪-૫ના યજ નીતાફશનેે કશલે ુું, ‘વા’ફ, તભે કહ્યા પ્રભાણે રેડી ડૉક્ટયને ફતાવ્યુું ત 

છઠ્ઠ ભાવ ચારે છે તેટર ગબકન ગ્રથ નથી તેથી ગ્રથ લધે તેલી કેપ્લ્ળમભલાી કઈ દલા 

ઉભેયલાનુું કશરે છે.’ 



 

 

આજની દલા આ પ્રભાણે શતીઃ 

૧. ફૉન ટૉન કે...૧-૧ વલાયે-વાુંજે દૂધ વાથે. (આયલેુદીમ કેપ્લ્ળમભ ઔધ તેભાું 

શલાથી, પ્રલાર, ગદન્તી લગેયે. ‘ફાન’ની) 

૨. લામટૉન ગે્રન્યલુ્વ...૧-૧ ચભચી વલાયે-યાતે્ર ખાુંડ નાખેરા ગયભ દૂધભાું ભેલીને. (‘આય ુ

પ્રડક્્વ’નુું) 

૩. અર્શ્ગુંધા ટીકડી...૨-૨ 

૪. મષ્ષ્ટભધ ુટીકડી...૨-૨ 

૫. રે્ટાકડન ટીકડી...૨-૨ 

૬. ભેન્ટેટ િવય... 

 તા. ૯-૮ના કદલવે નીતાફશનેને ચભાવાને કાયણે ર્શ્ાવ, કપ તથા ઉદયશૂ શતાું. આઠભ 

ભાવ ચારત શલાથી લચિંતાભાું શતા. 

(નોંધઃ ગબકન આઠભ ભાવ લચિંતાજનક ગણામ છે. કાયણ કે ત્માયે ઓજવની આલ-જા ભાતા 

અને ગબકની લર્ચચે થતી યશ ેછે. આઠભા ભાવભાું ફાકન જન્ભ થામ તે કશતાલશ નથી. કાયણ 

કે તેથી જેભાું ઓજવ શમ તે જ ફચી ળકે છે. ફીજાનુું મતૃ્ય ુથલાન બમ યશ ેછે. 

ઉરલની પ્રાવુંલગક દલા આ પ્રભાણે શતીઃ 

૧. ર્શ્ાવકાવલચિંતાભલણ યવ...૧-૧ વલાયે-યાતે્ર ભધભાું. (સલુણકયકુ્ત આ ભોંઘી દલા ભાત્રાભાું 

ખફૂ  થડી શલા છતાું ઓજવને લધાયનાય છે. ર્શ્ાવને ભટાડનાય છે. 

૨. રક્ષ્ભીિલરાવ યવ...૧-૧ ભધ વાથે. (ઉઘયવ, ળયદી, અળગ્ક્તને દૂય કયલા) 

૩. અબમાવન...૧-૧ વલાયે-વાુંજે (ેટના દુખાલા ભાટે, ગેવ ભાટે, િલળે ગયભ ન શલાથી 

‘ઝુંડુ’ની) 



 

 

૪. યવના...૨-૨ જમ્પમા ફાદ. (ગેવ, ઉદયશૂ, અરુલચ ભાટે. ‘આય ુપ્રડક્્વ’ની) 

૫. ગબકાર યવ...૧-૧ વલાયે-વાુંજે ભધ વાથે. 

તા. ૧૩-૮-૯૪ના યજ લાવાલરેશ કપ ભાટે ઉભેમો શત. ત્માય ફાદ દયદી આવ્માું ન 

શતાું. તેથી લચિંતા થતી શતી. 

 તા. ૧૩-૮-૯૪ના કદલવે પયીને આવ્માું ત્માયે જૂની પકયમાદ...થાઈયઈડ, ભેદવદૃ્ધદ્ધ, 

કેળતનની વાયલાય રેલા આલેરાું ત્માયે તેભણે કહ્ુું, ’તા. ૩૦-૯-૯૩ના કદલવે તુંદુયસ્ત તુ્રન 

જન્ભ વશજ થમ શત. નાભ દેલ ાડ્ુું છે. ખફૂ વયવ છે. ફયાફય તુંદુયસ્ત છે. અભાયી ઈર્ચછા 

ખફૂ વાયી યીતે યૂી થઈ છે તેન આનુંદ છે. 

 ભેં ભાયા યુંગીન કેભેયા દ્વાયા દેલ અને તેનાું ભાતા-િતાન વાથે પટ ાડી ભાયા 

‘ુુંવલન-આલ્ફભ’ભાું ઉભેયી દીધ શત. 

પ્રકયણ : ૫૨   િનદાન અસ્ષ્ટ, ણ કયણાભ સ્ષ્ટ 

 

 કેટરાક ભતી તાવીયના, ભતાું રક્ષણલાા યગ છે કે તેન ુું લણકન કયવુું ખફૂ જ 

મશુ્કેર શમ છે. વુંકશતાઓ અને તેની ટીકાઓનુું ખફૂ ગશન લાુંચન  શમ, અનેક દયદીનાું 

િનદાન કમાાં શમ, િલબેદક િનદાન (કડપયન્વીમર ડામાગ્નવીવ)ન રાુંફ અભ્માવ શમ, વુંણૂક 

અને વાચાું ઔધ દ્વાયા િનષ્ણાત અનબુલી ગરુુ કે લચકકત્વક પ્રપેવય દ્વાયા થમેરી વપ 

લચકકત્વા નજયે જલાનુું વદ્દબાગ્મ વાુંડ્ુું શમ તેલા લૈદ્ય જ અમકુ ખાવ પ્રકાયના જીણક અને 

જટીર યગભાું વાચુું િનદાન કયી વારુું કયણાભ ભેલી ળકે. 

 આયલેુદના ભાયા જ્ઞાન-અનબુલને પ્રાભાલણકણે તાસુું ુું ત્માયે શતાળા થામ છે. 

ળયભન અનબુલ થામ છે. આયલેુદનાું િવદ્ધાુંત-જ્ઞાન વભજલાની ભાયી બદુ્ધદ્ધની ભમાકદા, કરેજ 

િળક્ષણભાું જ્ઞાન-અનબુલ ભલાન અબાલ, ભાગકદળકનન કે મગ્મ ગરુુ-અધ્માકન અબાલ, 



 

 

લાુંચન કયલા ભાટે વભમ અને વાનકુૂતાન અબાલ, પ્રત્મક્ષીકયણન યેૂયૂ અબાલ...આ ફધુું 

આજે ભને લાયુંલાય મ ૂુંઝલે છે. એભાુંમ જમાયે ાુંચ લક જૂના મા્મ અને દળ લક જૂના 

અવાધ્મ યગ આલે ત્માયે ત વો કઈ રાચાય ફની જામ તે સ્લાબાિલક છે. કાયણ કે તે યેૂયૂા 

ભટલા ળક્ય નથી. દલાના વશાયે ળક્ય તેટર સધુાય થામ તેભાું વુંત ભાનલાન યહ્ય. 

 કેટરાક યગ એલા ણ શમ છે જે એકાદ-ફે ખાવ રક્ષણથી જુદા ાડી ળકામ અને 

ચક્કવ કમ યગ છે તે નક્કી કયવુું મશુ્કેર ડે. એરથીની યીક્ષણ દ્ધિતના કયટક દ્વાયા 

ણ ન કડી ળકાતા યગભાું ડૉક્ટય છેલટે યગને અવાધ્મ ભાની, ભાનિવક કે એરજર્જક ભાની, 

ક્યાયેક વજર્જકર સ્લફૃ આી છટકી જલા પ્રમત્ન કયતા શમ છે. આલા દયદી યખડી યખડીને, 

કયટક કયાલી કયાલીને, દલા ખાઈ ખાઈને છેલટે તન-ભન-ધનથી વાલ ક્ષીણ થઈ જામ છે. તેને 

આયલેુદભાું ભકરલાભાું આલે છે કે આયલેુદભાું આલે છે. જમાયે તેભાું આયલેુદ કુંઈ જ કયી ન 

ળકે. 

 આયલેુદિલજ્ઞાન તે ભશાન અને ણૂક શલા છતાું તેની ાવે કયણાભ ફતાલી ળકલાની 

ઘણી ળક્યતા શલા છતાું લૈદ્ય તયીકેન ુું ભારુું તાનુું અજ્ઞાન અનબુલની ભમાકદા, યૂતી અને 

વાચી દલાન અબાલ, વાધનન અબાલ, જફૃયી કિમા કયલાની પ્રિતકૂતા, ખાવ કયીને ત 

અંતયુંગ દયદી ભાટે સવુજ્જ આયલેુદીમ શૉગ્સ્ટરન અબાલ શુંભેળાું અંતઃકયણને કતયત શમ 

છે. છતાું, એરથીભાુંથી વાલ િનષ્પ થમેરા કેવભાું મથાબદુ્ધદ્ધ, મથાળગ્ક્ત, મથા વાનકુૂતા 

પ્રભાણે અધયૂી વાયલાય આલાથી થડુુંક ત કયણાભ પ્રા્ત થામ જ છે જેના દ્વાયા દયદીનુું 

ઘણુું કશત થત ુું જઉં ુું ત્માયે આનુંદ થામ છે. વોથી આકયી કવટી ત ત્માયે થામ છે જમાયે 

એરથીના એલા દયદી ભટે બાગે લાય-ુિત્ત-કપ ત્રણેમની દુષ્ષ્ટથી બેાઈ ગમેરા શમ છે. 

જેને ગયભ દલા કે ઠુંડી દલા ભાપક નથી આલતી. મખુ્મ યગ કયતાું ઉરલ લધી ગમેરા શમ 

છે. ત્માયે તેભની ાવે દલા ખયીદલા ૈવા નથી શતા. થડા કદલવ નલેવયથી વાયલાયનુું 

કયણાભ જલા ધીયજ નથી શતી ! એલ એક કેવ... 

  



 

 

શ્રી િનિભ ભધસુદુન બગતન કેવ ળફૃ થમ . તા. ૫-૨-૯૦ના યજ. તેની ત્માયે ઉંભય 

શતી ૨૩ લકની. ૧૭/૧, યલીન્ર ાકક , દાણી રીભડા, અભદાલાદ-૨૮થી તે વાયલાય રેલા 

આલેરા. 

તેને ૬ લક શરેા ભયડ થમેર. એક લકથી ભભાું ચીકાળ જતી શતી. ગ દુખતા 

શતા. છાતીભાું ફતયા થતી શતી, ખટાળ રેલાથી તકરીપ લધતી શતી, ભાનિવક નફાઈ ણ 

આલી ગઈ શતી, ઊંઘ ઓછી આલતી, ળયીય ત્મા કયત ુું. આખા ળયીયે ખુંજલા ણ આલતી 

શતી. તે યીતે લાયનુ ુું શૂ, િત્તન દાશ અને કપની ખુંજલા શલાથી ત્રણેમ દન પ્રક 

સ્ષ્ટ શત. દયદ ૬ લક જૂન ુું શલાથી િિનક અને કમ્પ્રીકેટેડ કેવ શત.  છતાું તેનાું િત્તના 

અભે આભનાું રક્ષણ લધ ુશલાથી વાભિત્તની વાયલાય મખુ્મત્લે કયલી ડે તેભ શત ુું. અધગ, 

અમ્પરિત્ત, ૈિત્તક ગ્રશણી, જીણક પ્રલાકશકા, વાભિત્તાિતવાય લગેયેની ળુંકા જામ તેલા આ યગભાું 

ભાયાથી કઈ સ્ષ્ટ િનદાન ન થઈ ળકલાથી રક્ષણલચકકત્વા અને ઉરલલચકકત્વા, દલચકકત્વા, 

દૂષ્મલચકકત્વા કયી ળક્ય તેટર આયાભ દયદીને થામ તેલ પ્રમત્ન કયલાન શત. િત્રદળાભક, 

આભાચક, િત્તઘ્ન, ફલ્મ, ગ્રાશી ઔધ લાયુંલાય ફદલ્મા કયલાું ડે તેભ શતાું. ‘િત્રદ 

ળાભક ત્રક’ આી ભધ્મભભાગી ફની જલાની સચૂના આી શતી. અિત ગળ્યુું, અિત ખારુું , 

અિત ખાટુું, અિત તીખુું, લાવી, આથાલાફૄું, તેલુું ખાલાની ભનાઈ કયી શતી. ભખૂ રાગે ત્માયે 

ળક્ય તેટલુું ઓ ુું જભલાનુું શત ુું. ાણી ઉકાીને ઠાયેલુું જ ીલાનુું શત ુું. અિત કયશ્રભ, ઉજાગયા, 

કદલવની ઊંઘથી દૂય યશલેાન ુું શત ુું. થ્મ, રઘ,ુ િત્રદળાભક, િત્તળાભક ખયાક ય યશલેાન ુું 

શત ુું. ઘઉંની થરૂી, ઘઉંના ખાખયા, ભગના ાડ, ચખાના ાડ, ભભયા, ભગ, તલેુય, ચખા, 

યલ, દૂધી, તકૂયમાું, ગરકાું, કાયેરાું, કુંકડા, િવિંધલ, થડી ખાુંડ, રિલિંગ, ધાણા, જીરુ, કકભ, 

ભેથી, કથભીય, દાડભ, યીંગણ લગેયે રવ્મ જ આશાયભાું રેલાનાું શતાું. 

ઔધ મજના આ પ્રભાણે કયેરી શતીઃ 

૧. વુંળભની લટી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ાણી વાથે. 

૨. ળતાલયી ટીકડી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે કે ફકયીના દૂધ વાથે. 



 

 

૩. ભધકુ ટીકડી...૨-૨ ઉયની દલા વાથે. 

૪. સદુળકન ટીકડી...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ાણી વાથે. 

 તા. ૨૩-૨ના યજ આવ્મા ત્માયે એકુંદયે વારુું શત ુું. ણ કફજજમાત યશતેી શતી. તેથી 

કયલતકન કયીને દલા આ પ્રભાણે આી શતી. 

૧. સદુળકન ઘનલટી 

૨. એિવકડનર ટીકડી...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ાણી વાથે. (‘ફાન’ની) 

૩. અિલિત્તકય ટીકડી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે. 

૪. ળતત્રાકદ ચણૂક (ભીઠુું)...૧ ચભચી અથલા ૮ ગ્રાભ યાતે્ર ાણી વાથે. 

 તા. ૨૦-૩ના યજ આવ્મા ત્માયે ૮ કદલવથી દલા ફુંધ શતી. ળયીય તત ુું શત ુું. આંખ 

નફી શલાની પકયમાદ શતી. લજન ૪૪ કકર થયુું શત ુું. ભખૂ ઓછી રાગતી શતી. તેથી ઓજવ 

િવય...(ચયક નુું) ઉભેયુાં શત ુું. આંખભાું નાખલા ભાટે ખાખયાન અકક આ્મ શત. 

 તા. ૩-૪ના કદલવે લવુંત ઋતભુાું તાલ શત, દાશ થત શત, ઝાડાભાું આભ ડત શત, 

ગ દુખતા શતા, કફજજમાત યશતેી શતી. 

 તા. ૧૨-૪ના યજ પામદ શત. ભભાું ચીકાળ શતી, ગ દુખતા શતા. 

 આજની દલા આ પ્રભાણે શતીઃ 

૧. ફેક્ટેપય િવય...૧-૧ ચભચ વલાયે-યાતે્ર. (‘ફાન રેફ’નુું) 

૨. એિવકડનર ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ાણી વાથે. (‘ફાન’ની) 

૩. વુંળભની લટી...૨-૨ 

૪. ળતાલયી ટીકડી...૨-૨ 



 

 

૫. સદુળકન ટીકડી...૨-૨ 

૬. ચુંરપ્રબાલટી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ાણી વાથે. (ગના દુખાલા ભાટે તથા વલકયગ ભાટે) 

૭. ળતત્રાકદ ચણૂક...૮ ગ્રાભ યાતે્ર ાણી વાથે. 

 તા. ૨૦-૪ના કદલવે ઘણ જ પામદ શત. ફાય ભકશનાથી યટરી ખાઈ ળકતા ન શતા 

તે શલે ખાલાની ળફૃ થઈ શતી. તા. ૨૫-૪ના યજ દયદી પ્રવન્ન ચશયેે કશતેા શતા, ‘વા’ફ, એક 

લયવથી યટરી ખાઈ ળકત ન શત ત્માું શલે ૪થી ૬ યટરી ખાઈ ળકુું ુું ને ૨૦૦ િભ.ગ્રાભ 

ફકયીનુું દૂધ ણ રઈ ળકુું ુું. શલે ભને શાથ-ગન દુખાલ અને અળગ્ક્ત િવલામ કુંઈ નથી. 

લજન લધે તેલી દલા આ.’ 

 આ અવાધ્મ યગની વાયલાય ઘણી આગ ચારેરી. રક્ષણ, ઉરલને ળભાલી ળકામ 

તેટરી યાશત આલાન ભેં પ્રમત્ન કયેર. 

*********************** 

પ્રકયણ : ૫૩   ભટી ગમ એક ભાનિવક યગ 

 

વભાજભાું આયલેુદે દળાકલેર વદ્દવતૃ્તનુું પ્રભાણ ઘટલાથી, ભાનિવક ટેન્ળન, લચિંતા, બમ, 

ળક, દુઃખ તથા આશાય-િલશાયની િલકૃિતથી ભાનિવક યગ લધ્મા છે. તેભાું અસ્ભાય (લાઈ-

એપ્્રેવી)નુું ણ પ્રભાણ ઘણુું લધ્યુું છે. ભાનિવક યગ ભાનિવક યગના ડૉક્ટય ાવે જામ 

ત્માયે તેભની ાવે વત્ત્લગણુ લધાયનાય કે ભનફ લધાયનાય દલા ન શલાથી કેલ ઊંઘ 

રાલનાયી ટ્રાન્યરુાઈઝય અને ભગજને િળિથર કયનાયી વેડેકટલ ટીકડીઓ આલાભાું આલતી 

શલાથી દયદીને રાુંફા વભમ સધુી કે જીલનબય એક એકથી ાલયભાું લધે તેલી ટીકડીની ટેલ 

ડયા િલના યશતેી નથી અને વયલાે દદીનુું ભગજ ‘ડર’ થઈ જામ છે, ળયીયભાું ભેદ-આવ 

લધી જામ છે ને વયલાે વત્ત્લગણુને ફદરે તભગણુ લધી જામ છે. તેને ફદરે આયલેુદીમ 

વાયલાય રેલાભાું આલે ત વત્ત્લગણુ લધાયનાયી, ભનફ લધાયનાયી, યવામન લધાયનાયી 



 

 

તથા લનસ્િતજન્મ ઔિધઓ...િાહ્મી, ળુંખાલલર, જટાભાુંવી, ળતાલયી, અર્શ્ગુંધા, વકગુંધા, 

જમિતષ્ભિત-ભારકાુંકણી, કઠ-ઉરેટ, લજ, શયડે લગેયે ભાનિવક યગભાું મૂગાભી કયણાભદામી 

શમ છે. આયલેુદનાું અનેક ળાસ્ત્રીમ તૈમાય ઔધ િાહ્મીપ્રાળ, િાહ્મીધતૃ, ળતાલયી ધતૃ, 

વાયર્શ્તાકયષ્ટ, વાયર્શ્તા ચણૂક લગેયે આલાભાું આલે ત ઘણુું જ વારુું કયણાભ આલે છે. 

આયલેુદની રગબગ તભાભ પાભકવી ેટન્ટ દલા ફનાલે છે. તે ણ આભાું ઉમગી શલાથી 

આી ળકામ યુંત ુઆલા દયદી આયલેુદભાું આલે તે ઘણુું કયીને ાુંચ-દવ લક ફાદ મા્મ કે 

અવાધ્મ ફનીને. છતાું તેલા આઠ લકના મા્મ કેવભાું રુૂું કયણાભ ફતાલત એક કેવ.... 

  

 શ્રી મગેળ િત્રલેદી તાના ૧૭ લકના તુ્ર િનયલને રઈને તા. ૨૪-૭-૯૩ના યજ 

આલેરા. યશતેા શતા એ/૨૯ ફારા એાટક ભેન્ટ, ચુંરનગય, નાયામણનગય યડ, ારડી, 

અભદાલાદ-૩૮૦૦૦૭ભાું, પન નુંફય શત ૪૧૬૩૧૯. અભ્માવ કયતા આ િલદ્યાથીને ચાય-ાુંચ 

અવાધ્મ યગ શતા. તેને આઠ લકથી લાઈ આલલી ળફૃ થઈ શતી. લર્ચચે ફુંધ થઈ ગમેરી. 

યુંત ુત્રણ લકથી નુઃ ળફૃ થઈ શતી. તે છી તેની સ્મિૃત ઘટી ગઈ શતી, ળયદી યશતેી શતી. 

તેથી ‘કપજ અસ્ભાય’નુું િનદાન કયુાં શત ુું. ફાક શલાથી, કપપ્રકૃિત શલાથી તેને ગે વપેદ 

દાગ શત. ર બ્રડપે્રળય ૯૦/૭૦ યશતે ુું શત ુું. લરિંગની ઉયની ચાભડી ઊતયતી ન શતી તેથી 

તેને પાઈભિવવ (િનરુદ્ધપ્રકળ)નુું ણ દયદ શત ુું. તેભાું ખુંજલા આલલાથી  શસ્તદની આદત 

ણ ફે ભાવથી ળફૃ થઈ શતી. લાકઋત ુચાલ ુશલાથી ચાલ ુઋતભુાું લાય,ુ આગાભી ળયદઋતભુાું 

િત્ત અને કપજન્મ યગ ઉયથી ભેં તેને ‘િત્રદળાભક’ થ્માથ્મ ત્રક યેજી ાલા ભાટે 

આેર. વપેદ દાગભાું ભીઠુું ફુંધ કયાલવુું ડે. ણ ર ફી.ી. શલાથી તે ફુંધ કયવુું પ્રિતકુ 

ફને. તેથી િવિંધલ રેલાન ુું કશરે. 

દલાન િભ આ પ્રભાણે ળફૃ કયેરઃ 

૧. વાયર્શ્તાકયષ્ટ...૧-૧ ભટ ચભચ વલાયે-યાતે્ર વયખુું ાણી ભેલીને. 

૨. િેઓફર કેસ્યરૂ...૧-૧ વલાયે-યાતે્ર ગલી. 



 

 

૩. િાહ્મી િલટા ટીકડી...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર. (‘ડેક્કન’ની) 

૪. િેઈન્ટ ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાુંજે ાણી વાથે. (‘ઝુંડુ’ની) 

૫. ચુંરામતૃ યવ...૪ ટીકડી કદલવ દયિભમાન ચવૂલી. (ઉઘયવ તથા ળયદી ભાટે) 

૬. એકાુંગલીય યવ...૧-૧ વલાયે-યાતે્ર ભધભાું. (આંચકી-આકે્ષક ભાટે) 

૭. િર્શ્ત્રશય વગઠી...વપેદ દાગ ય કયી વગઠી ઘવીને શરેા વપેદ દાગને થડ આ  

કયી નાખલ અને છી કાથાના ાણીભાું ઘવી ડાઘ ઉય વગઠી કદલવભાું ફેત્રણ લખત 

યજ રગાડલી. (ખફૂ ફતયા થામ કે પલ્રા થામ ત રગાડલાની ફુંધ કયલી) 

 તા. ૨૫-૮ના યજ દયદીન વપેદ દાગ અને િનરુદ્ધપ્રકળ (પામભવીવ)ભાું ધીયેધીયે કેલી 

યીતે ચાભડી ઊતાયલી તે ળીખલી તે યગ ભટાડી દીધ શત. અને પયી તેન ણ પટ રીધ 

શત. ઓયેળન કયાલવુું ડ્ુું ન શત ુું. 

 તા. ૨૫-૮ના યજ ફી.ી. ન ઘટે, અળગ્ક્ત ન આલે તે ભાટે અર્શ્ગુંધા ટીકડી...૨-૨ 

ાણીભાું રેલા ભાટે ઉભેયી શતી. તા. ૧૩-૯ના યજ ઉધયવ ભાટે ખકદયાકદલટી ૪ યજ ચવૂલા 

આી શતી.    

**************************** 

આયપુ્રકાળનનાું રકબગ્મ ૧૪૪ સુ્તકની માદી 
 

રેખક : લૈદ્ય ળબન લવાણી, લૈદ્ય લત્વર લવાણી, નયશકયબાઈ બટ્ટ તથા લૈદ્ય ભગનબાઈ બટ્ટ 

િભ સુ્તક 

૧. અણઅુણભુાું આયલેુદ 

૨. અિતપ્રચલરત ઔધ  

૩. અત ૃ્ ત ઝુંખના નલરકથા) 

૪. अतपृ्त झंखना(શીન્દી)   

૫. અનબુલનુું અમતૃ 

૬ અનબુલનુું અમતૃ (ફીજ) 

૭ અનબુલનુું અમતૃ (ત્રીજ)  

૮ અનબુલનુું અમતૃ (ચથ)  

૯ અનબુલનુું અમતૃ (ાુંચભ)  

૧૦ અનબુલનુું અમતૃ (છઠ્ઠ) 

૧૧ અનબુલનુું અમતૃ (વાતભ)  



 

 

૧૨ અનબુલનુું અમતૃ (આઠભ) 

૧૩ અમલૂ્મ ઔધ  

૧૪ આણાું ઈભર્જન્વી ઔધ
  

૧૫ આભાું 

૧૬ આભાું (વુંલક્ષ્ત)  

૧૭ આયલેુદ અિનલામક છે  

૧૮ આયલેુદ આણાું વોન 

૧૯ આયલેુદ િનનાદ  

૨૦ આયલેુદ શલે ઘયઘયભાું 

૨૧ આયલેુદની અભયજમત 

૨૨ આયલેુદની નુઃપ્રિતષ્ઠા 

૨૩ આયલેુદીમ યેકડમલાતાકરા  

૨૪ આયલેુદીમ લાતાકરા  

૨૫ આયગ્મ અને ઔધ બાગ– ૧  

૨૬ આયગ્મ અને ઔધ બાગ– ૨  

૨૭ આયગ્મ અને ઔધ બાગ– ૩ 

૨૮ આયગ્મ અને ઔધ બાગ– ૪ 

૨૯ આયગ્મ અને ઔધ બાગ– ૫ 

૩૦ આયગ્મ અને ઔધ બાગ– ૬ 

૩૧ આયગ્મ અને ઔધ બાગ– ૭ 

૩૨ આયગ્મ અને ઔધ બાગ– ૮ 

૩૩ આયગ્મ અને ઔધ બાગ– ૯ 

૩૪ આયગ્મ અને ઔધ બાગ૧૦ 

૩૫ આયગ્મ અને ઔધ બાગ૧૧ 

૩૬ આયગ્મ અને ઔધ બાગ૧૨ 

૩૭ આયગ્મ અને ઔધ બાગ૧૩ 

૩૮ આયગ્મ અને ઔધ બાગ૧૪ 

૩૯ આયગ્મ અને ઔધ બાગ૧૫ 

૪૦ આયગ્મ અને ઔધ બાગ૧૬ 

૪૧ આયગ્મ અને ઔધ બાગ૧૭ 

૪૨ આયગ્મ અને ઔધ બાગ૧૮ 

૪૩ આયગ્મ અને ઔધ બાગ૧૯ 

૪૪ આયગ્મ આણા વોન ુું ૧ 

૪૫ આયગ્મ આણા વોન ુું – ૨  

૪૬ આયગ્મ આણા વોન ુું –  

૪૭ આયગ્મ પ્રશ્નત્તયી – ૧  

૪૮ આયગ્મ પ્રશ્નત્તયી – ૨  

૪૯ આયગ્મયક્ષા  

૫૦ આયગ્મ–સતૂ્ર (શ્રક–સતૂ્ર) 

૫૧ આશાય િલલેક  

૫૨ ઈભર્જન્વી ફૉક્વ  

૫૩ ઉત્તભ ઇપ્ર્ચછત વુંતાન   

૫૪ ઉમગી ચણૂો (૪૦ ચણૂો)  

૫૫ ઊઠ ! આયલેુદને અનાલ 

૫૬ કપના યગ  

૫૭ કભ  

૫૮ કાકડા  

૫૯ કાનના યગ  

૬૦ કાનના યગ (વુંલક્ષ્ત)  

૬૧ કિમાત્ભક આયલેુદ 

૬૨ કૅન્વયના એકવ કેવ  

૬૩ ગાુંધીજીની આયલેુદ દૃષ્ષ્ટ 

૬૪ ગજુયાતનુું લનોિધ દળકન 

૬૫ ઘયગથ્થ ુતાત્કાલરક વાયલાય 

૬૬ ચાભડીના યગ  

૬૭ ચાભડીના યગ (વુંલક્ષ્ત) 

૬૮ જ્લય લચકકત્વા  

૬૯ ઝેય ત ીલાતાું જાણી જાણી ! 

૭૦ ઝેય ત ીલાતાું જાણી જાણી ! 

૭૧ ઝેય ત ીલાતાું જાણી જાણી ! 
૭૨ ઝેય ત ીલાતાું જાણી જાણી ! 

૭૩ તભાય યગ – તભારુું  આયગ્મ 

૭૪ તભાય યગતભારુું  આયગ્મ ૨ 

૭૫ તભાય યગ તભારુું  આયગ્મ–

૩ 

૭૬ તભાય યગ તભારુું  આયગ્મ ૪ 

૭૭ તભાય યગ તભારુું  આયગ્મ ૫ 

૭૮ તભાય યગ તભારુું  આયગ્મ ૬ 

૭૯ તભાય યગ તભારુું  આયગ્મ ૭ 

૮૦ તભાય યગ–તભારુું  આયગ્મ૮ 

૮૧ તભે જ તભાયા લૈદ્ય  

૮૨ તરુવી  

૮૩ િત્રપા  



 

 

૮૪ રાક્ષ  

૮૫ કદવ્મ ઔિધ – ૧  

૮૬ કદવ્મ ઔિધ – ૨  

૮૭ કદવ્મ ઔિધ – 

૮૮ કદવ્મોિધ ળતક  

૮૯ दिव्यौषधि शतक (કશન્દી) 

૯૦ કદવ્મામતૃ યવામનઃ િળલામ્પબ  ુ

૯૧ િનત્મ િનયગી  

૯૨ િનરા  

૯૩ િત્તના યગ  

૯૪ નુઃ આયલેુદ પ્રિત  

૯૫ ેટના યગ  

૯૬ પ – આશાયફૃે – ઔધફૃે 

૯૭ ફશયેાળ  

૯૮ ફાહ્યમગી ઔધ  

૯૯ ફાકના યગ  

૧૦૦ ભવારા– 

૧૦૧ ભાનલ–મતૂ્રઃ  

૧૦૨ મતૃ્યનેુ આલરિંગન   

૧૦૩ યગ–પ્રિતકાય  

૧૦૪ યજજિંદા યગ  

૧૦૫ યજજિંદા ઔધ  

૧૦૬ યજજિંદાું આયલેુદ  

૧૦૭ યજજિંદ આશાય   

૧૦૮ લનસ્િત ઔધ–૧  

૧૦૯ લનસ્િત ઔધ–૨  

૧૧૦ લાયનુા યગ  

૧૧૧ લાના યગ  

૧૧૨ લાના યગ (વુંલક્ષ્ત) 

૧૧૩ લાની વુંબા (કેટ બકુ) 

૧૧૪ ળાકબાજી–કઠઃ  

૧૧૫ િળયઃશરૂ  

૧૧૬ િળલામ્પબ ુવાયાુંળ  

૧૧૭ િળલામ્પબ ુવેલન – ૧  

૧૧૮ િળલામ્પબ ુવેલન – ૨  

૧૧૯ િળલામ્પબ ુવેલન – ૩  

૧૨૦ િળલામ્પબ ુવેલન – ૪ 

૧૨૧ શરૂ  

૧૨૨ સ્લાલરુંફી લચકકત્વા – ૧ 

૧૨૩ સ્લાલરુંફી લચકકત્વા – ૨ 

૧૨૪ સ્લાલરુંફી લચકકત્વા – ૩ 

૧૨૫ સ્લાસ્થ્મ યક્ષા  

૧૨૬ સ્ત્રીઓના યગ  

૧૨૭ વલચત્ર કદવ્મોિધદળકન – ૧ 

૧૨૮ વલચત્ર કદવ્મોિધદળકન – ૨ 

૧૨૯ વલચત્ર કદવ્મોિધદળકન – ૩ 

૧૩૦ વદ્ય લચકકત્વા  

૧૩૧ વપેદ દાગ (ધ કઢ) 

૧૩૨ વલોત્તભ ૩૦ ઔધ  

૧૩૩ વલોમગી ઔધેટી  

૧૩૪ વલોમગી ઔધ  

૧૩૫ સુકયલચત ચણૂો  

૧૩૬ વ યગભાું િળલામ્પબ–ુવેલન 

૧૩૭ વોએ વભજલા જેવુું  

૧૩૮ અનભુતૂ લચકકત્વા  

૧૩૯ જાતીમ ળગ્ક્તલધકક ઔધ    

૧૪૦ લાુંલઝમાભશેણુું ટા  

૧૪૧ યગ અને આયગ્મ બાગ – ૧ 

૧૪૨ યગ અને આયગ્મ બાગ – ૨ 
૧૪૩ ઓિધગાન બાગ – ૧ 

૧૪૪ ુંચકભક (લૈદ્ય ભગનબાઈ બટ્ટ) 

  

ફધાું જ સુ્તકની વુંણૂક િલગત ભાટે વુંકકસતૂ્ર : http://ayurjagat.wordpress.com/ayu-grantho/    
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