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પ્રાસ્તાવલક વનલેદન
ણચકકત્વાની વપતા કયચાયકને ણ  ૂયે  ૂયી સ્ળે િે .
નુયક્ત સ ૂણચદકક્ષઃ જ્ઞાનલાન ૌ કયચાયકઃ।
(કયચાયક પ્રેભા, વલત્ર, બુદ્વિળાી ને જ્ઞાની શલ જઇએ.)– ષ્ટાંગહૃદમ

િઠ્ઠી વદીભાં રખામેર અ સ ૂત્ર તે વભમ કયતાં અજે લધુ મગ્મ રાગે િે . તે કશે િે કે
એ જ કયચાયક અદળક કશી ળકામ ને વપતા ભેલી ળકે કે જે ‘નુયક્ત’ – પ્રેભા શમ.
ુ ાભાં મુખ્મ ગુણ પ્રેભ શલ જઇએ. દયદી ઈય પ્રેભ શમ ત કયચાયક તેની વાચા
વેલા–સુશ્ર
કદરથી-યવ ૂલકક તન-ભન-ધનથી વાયલાય કયે તે સ્લાબાવલક િે ને તે કાયણે કયચાયકફૃે
કયલાયજન કે વભત્ર લધુ વંદ કયલાભાં અલે િે . ભાતા, ત્ની, ફશેન, બાઇ, વતા લગેયેને
ં  શલાથી ને રશીના ણ વંફધ
ં  શલાથી વાચી- ૂયતી વાયલાય
યસ્યના ત ૂટ વંફધ
અલા વભમ અે િે , ળક્ક્ત લાયે િે ને અવથિક યીતે ઘવાઇ ણ છૂટે િે . ભાતાને ત
પ્રેભની મ ૂવતિ ભાનેર શલાથી કયચાકયકાભાં પ્રથભ નંફય ભાતાન અલે. િી ત્ની લગેયેન.
સ્ત્રીઓભાં પ્રેભ, વભકણ, રાગણી, દમા, ભામા, ભભતા, અત્ભીમતા લધુ શલાથી ુરુ કયતાં
સ્ત્રીઓ કયચાયકફૃે લધુ કાભમાફ ફને િે . નવક નાઇન્દ્ટંગેરના દાખરા િી પ્રેભ ને
કરુણાના લતાય વભા પ્રભુ ઇશુ ણિસ્તના નુમામીઓભાં નવક કયચાકયકાઓનુ ં ખ ૂફ જ
ભશત્ત્લ િે . વલશ્વની શજાય શૉક્સ્ટરભાં રાખ-કયડ નવો પ્રામઃસ્ત્રીઓ જ શમ િે .
વભત્રન વભત્ર પ્રત્મે પ્રેભ શલાથી કયચાયક તયીકે વભત્ર ણ ઘણા લધુ ભાકકવ ભેલી
ં લાા ાડળીઓ ણ ક્યાયે ક કયચાયક તયીકે વપતા ભેલી જતાં શમ િે .
ળકે. વાયા વંફધ
ઘણા વભાજવેલક વાલ જાણ્માની કયચમાક કયી ુણ્મ કભાતા શમ િે .
ં
શં એક નલ જ મુદ્દ મ ૂકલાનુભન
થામ િે . નુયક્તન થક કેલ દયદી પ્રત્મે
નુયક્ક્ત જ નશં, દયદીના કયલાય પ્રત્મે ને એથી અગ લધીને વભગ્ર ણચકકત્વાજગત
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પ્રત્મે તેની નુયક્ક્ત શલી જઇએ. જે ણચકકત્વાિવતથી વાયલાય ચારતી શમ તેના પ્રત્મે તેને
પ્રેભ શમ, તેભાં તે વભવિત શમ.
‘સ ૂણચ’ એટરે વલત્ર. તનની સ ૂણચ-સ્લછિતાને ત ણચકકત્વાક્ષેત્રે ભશત્ત્લ શમ જ. ચેી
યગના વંક્રભણ લખતે ત ખાવ. કયચાકય તે સ્લછિ શમ, ભકાન, ઓયડા ને રંગ,
વાધન, લસ્ત્ર લગેયે સ્લછિ શમ. અશાય-ઔધ સ્લછિ શમ તે ત સ્થ ૂર સ ૂણચતા થઇ ણ
અયુલેદ ત એભ ણ કશે િે કયચાયક ભનથી ણ સ ૂણચ-વલત્ર શમ. કાભ, ક્રધ, રબ, ભશ,
ભદ, શંકાય, િકટ, સ્લાથક, ભ્રષ્ટાચાય લગેયે તેનાભાં ન શલાં જઇએ. નશં ત તે કયણાભ
રાલલાભાં ચક્કવ વલક્ષે કયે જ. ક્રધી કયચાયક કદી શવમુખા ન શઇ ળકે . રબી કયચાયક
ુ ા કયળે. કાભી કયચાયક
તાને શુ ં ભળે તેન શેર વલચાય કયળે ને ક્ષાત ૂણક સુશ્ર
દયદી વાથે બાગી ગમાના ણ શૉક્સ્ટરભાં ફનાલ ફનતા શમ િે . કયલાયભાં વત-ત્નીભાં
કઇ કાભી શમ ત વંમભ જફૃયી શમ તેલા કેવ વાયા થઇ ળકે કઇ યીતે ? ભ્રષ્ટાચાય
કયચાયકભાં ભ ૂતદમાન બાલ ક્યાંથી યાખી ળકે ? વાયાં વાયાં શૉક્સ્ટર કયચાયકની
સ ૂણચતાના બાલથી વનષ્પ થતાં શમ િે .
‘દક્ષ’ એટરે શંવળમાય. લૈદ્યના ગુણભાં ‘દક્ષ’ ગુણ જફૃયી ભનામ િે . કયચાયકનુ ં ાત્ર
ધાક લૈદ્ય-ડૉક્ટયની કક્ષાનું િે . તે બુદ્વિળાી શમ તે ખ ૂફ જફૃયી િે . ત જ તે ઔધ
અલાભાં, કક્રમાઓ કયલાભાં દયદી વાથે લાતણચત કયલાભાં વારું કયણાભ રાલી ળકે. ઘયભાં
વોથી લધુ બુદ્વિળાી વ્મક્ક્ત શમ તેણે કયચાયકનુ ં ઈત્તયદાવમત્લ સ્લીકાયવુ ં જઇએ. ખાલાની
દલા ચડલાભાં ને ચડલાની દલા ખાલાભાં લાયે નશં તેલી તે શલી જઇએ. ઔધની
ભાત્રા, નુાન, વભમ, સ ૂચના ફધું તીવ્ર બુદ્વિળાી ફયાફય વભજી-વભજાલી ળકે. દયદીને
અલાના અશાય વલે ખ ૂફ જ વાલચેત ન યશે ત દયદી ઉરટા લધુ ફીભાય ડે. ગંબીય
ભાંદગીભાં દયદીના જીલન-ભયણન પ્રશ્ન શમ ત્માયે કયચાયકે જ ઝડી વનણકમ રેલાન શમ
ં ીન વંકક કયલાનુ,ં
િે . લૈદ્ય-ડૉક્ટયને ખફય અલાનુ,ં વાચ કયટક અલાનુ,ં વગાં-વંફધ
ં ૂ ામેરા દયદીને અશ્વાવન અલાનુ,ં ક્યાંક ભ ૂર થતી શમ તેને સુધાયી રેલાનુ ં કામક દક્ષતા
મઝ
ભાગે િે . ને તે કાયણે વયકાયી શૉક્સ્ટર, પ્રાઇલેટ ણચકકત્વાકેન્દ્રભાં મુક વળક્ષણ રીધેરા,
મુક ઉંભયે શંચેરા ને વાયી વભજલાા કયચાયકની બયતી કયલાભાં અલે િે . તેની
રેણખત ને ભોણખક યીક્ષાઓ ણ રેલાભાં અલે િે . કેટરીક લાય વાયા-નુબલી-દક્ષ
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કયચાયક વાયાવાયા ડૉક્ટય-લૈદ્યની ણ ભ ૂરને સુધાયી રેતા શમ િે . ને કટકટીના લખતે
દયદીને ફચાલી રઇ દલાખાનુ,ં શૉક્સ્ટર કે વંસ્થાની અફફૃને ફચાલી રેતા શમ િે .
‘જ્ઞાનલાન’ કયચાયક જ્ઞાની શમ તે ખ ૂફ જફૃયી િે . અ જ્ઞાનન થક િે ...ણચકકત્વાકયચમાક તથા દયદીના ભનવલજ્ઞાનનુ ં જ્ઞાન ને તે ભાટે ત અજે વલશ્વબયભાં વંકડ નવવંગ
તારીભ લગો ચારતા શમ િે . જે જે ણચકકત્વા િવતન નવવંગ કવક શમ તે કાજી ૂલકક
કયલાથી ધું ડૉક્ટયી-લૈદકનુ ં જ્ઞાન તેને ભી જત ુ ં શમ િે . રાંફા નુબલી કયચાયકની ત
ડૉક્ટય-લૈદ્ય વરાશ ણ રેતા શમ િે .
શ્રી ભશનરાર વ્માવ ગુજયાતના અયગ્મભંત્રી શતા ત્માયે તેભણે અયુલેદના વલાંગી
ં ાનભાં ખંડાનંદ અયુલદ
ે શૉક્સ્ટરે કે શ્રી
વલકાવનું સ્લ્ન કલ્પ્યુ ં શત.ુ ં ને તેના નુવધ
ભણણફશેન અયુલેદ શૉક્સ્ટરે અયુલેદીમ કયચાયક કવક ળફૃ કયાવ્મ શત. યં ત,ુ અયુલેદ
ભાટે અ દે ળભાં ફજેટ ન શલાથી ાિથી તેને ફંધ કયી દે લાભાં અવ્મ. અ અયુલેદીમ
કવકભાં અયુલેદના વવિાંત, ઔધ, કક્રમાઓ, કયબાા, થ્માથ્મ, યગની વાધ્માવાધ્મતા,
કયષ્ટ રક્ષણ, ઇભજૉન્દ્વી વાયલાય લગેયે ફધુ ં ળીખલલાભાં અલતુ.ં અયુલેદન કવક કયે ર
કયચાકયકાઓ અયુલેદની ઘણી ઊંચી વેલા કયી ળકે.
ણચકકત્વા િવતઓ લધલાને કાયણે દ્વિધા ણ લધી િે . વાચ-વભજુ કયચાયક તેભાં
ૂ તા કયી તેને લગી
તાના દયદી ભાટે કઇ િવત કશતાલશ િે તે નક્કી કયી તેની વાનુક
યશેળે.
કયચાયકને જે જે ણચકકત્વા િવતની તારીભ ભી શમ તેને રગત ુ ં તેણે જ્ઞાન ભેલી
રેવ ુ ં જઇએ. જેભકે અયુલેદીમ વાયલાય ચારતી શમ તેલા કયચાયક અયુલેદના રકબગ્મ
વવિાંત, તેન ુ ં ભશત્ત્લ, તેની વલળેતા, કદનચમાક, ઊત ુચમાક, થ્માથ્મ, વાધ્મતા, વાધ્મતા,
લાયુ-વત્ત-કપ, ંચભશાભ ૂત, યવ, રઘુ-ગુરુ, ળીત-ઈષ્ણ, ક્સ્નગ્ધ-ફૃક્ષ, જેલા ગુણ, અશાયના
ભધુય, મ્પર, કટુ (તીખ) વલાક, ઈકાા કેભ ફનાલલા, રે કેભ કયલ, નસ્મ કેલી યીતે
અવુ,ં ભાત્રા ફક્સ્ત કઇ યીતે અલી, તાલ ભાલ, ફી. ી. ભાવુ,ં ગંબીય દયદીને
પેયલલાભાં ળી કાજી યાખલી, તેન ું ભનયં જન કેલી યીતે કયવુ,ં અયુલેદીમ યીતે થ્મ અશાય
કેલી યીતે તૈમાય કયલ, ભલા અલનાય ય વનમંત્રણ યાખવુ,ં ભાણરળ, ળેક, ચંી લગેયે કેલી
યીતે કયલાંલગેયેન ુ ં પ્રાથવભક જ્ઞાન તેની ાવે લશ્મ શવુ ં જ જઇએ.
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અયુલેદની રાંફી યં યાભાં અ ફધુ ં ઘેયઘેય લાયવાભાં ભત ુ ં શત.ુ ં ભાતા ાવેથી
દીકયીને, વાસુ ાવેથી ુત્રલધ ૂને, ફા ાવેથી દીકયાને, ગુરુ ાવેથી વળષ્મનેઅવુ ં
જીલનાલશ્મક જ્ઞાન વશજ ભ્મા કયતુ ં ને શજાય લક વભમ-ળક્ક્તના વ્મમવલના ચારત.ુ ં
ં
ં ૂ ામગ
ં ૂ ા થમા કયત.ુ ં જેના
ડળીલૈદક િાયા કયચમાકન ુ ં સુદય-વ્મલક્સ્થત
ઘયગથ્થુ કાભ મગ
કયણાભે રાખ ત શુ ં કયડ સુલાલડ થતી, વગબાક ને પ્રસ ૂતાની કયચમાક થતી. ત્માયે દે ળ
ય, વયકાય ય કયચમાકન ફજ ફહુ ઓિ શત. વયકાય, અયુલેદતંત્ર ને વભાજ ધાયે ત
ુનઃ અયુલેદની અ સ્લાલરંફી-વય-વનદો યં યાનુ ં ુનઃસ્થાન કયી ળકે. લૈદ્ય, દલા,
ને દયદી િીના ણચકકત્વાના અ ચથા ામાને વય કયી અયુલેદને વપતા ાલલાભાં
વશકાય અી ળકે.
યુગધભક એવું કયાવ્મા વલના યશેળે નશં. ભશાકાની ભાંગ થળે ત અયુલેદવલયધી ફધાં
ાવાં રટાઇને તેની ભદદભાં ણ અલી જળે. જફૃય િે તીવ્ર વંકલ્પળક્ક્ત ને પ્રફ ભશા
ુરુાથન
ક ી.
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૧ : ાય ઈતાયું નાલ
‘લસ્તી લધાય’ નાભન ળબ્દ નશત ત્માયે લધુ વંતાન શલાં તે પ્રવતષ્ઠાપ્રદ ગણાતુ.ં
‘વાત દીકયાના ફા’, ‘ઝાઝાં યણણમાભણાં’ લગેયે રકક્ક્ત લધુ વંતવતને પ્રત્વાશન અતી.
અજે ણ દુવનમાભાં ઘણા એલા દે ળ િે કે જ્માં લધુ વંતાન ેદા કયનાયને ુયસ્કૃત કયલાભાં
અલે િે . વંતાનની એણા ભાણવજાતને પ્રાંયબથી જ િે . કાયણ કે તે કેલ વંતાનની
યં યાથી જ તાને અ નાળલંત દુવનમાભાં ભય યાખી ળકે િે . નાળલંત દે શના ફધા
નાળલંત વેરભાં કેલ જાતીમ વેર વંતાન-ત્ની િાયા વતત વલનાળી યશેતા શમ િે . અકદ
ં તેનાથી જ જલાઇ
ભાનલના જન્દ્ભથી ભાંડીને પ્રરમ લખતન િે લ્પરા ભાનલ સુધીન વંફધ
યશે િે . તેથી ભાનલજાતને યં યાભાં, ેઢી દય ેઢીભાં, લાયવાભાં, ભ ૂત-બવલષ્મભાં ણ યવ
ં ભાં, આવતશાવભાં યવ િે . રાખ-કયડ લક શેરાંન શુક્રન ત ૂટ વંફધ
ં તેને
િે . રશીના વંફધ
જડી યાખે િે .
િતાં, વંતવત એણાભાં ુત્રૈણાને અણે ત્માં પ્રાધાન્દ્મ અલાભાં અવ્યુ ં િે .
રકભાનવના પ્રવતણફમ્પફફૃે ચયકવંકશતાભાં ત્રમેણા (ત્રણ તીવ્ર આછિા)ના પ્રકયણભાં
ુત્રૈણાનું ભનલૈજ્ઞાવનક લણન
ક કયું િે . લંધ્મત્લના પ્રકયણભાં વંતાન વલનાનાં ભાફા કેલાં
રાગે િે તેન ુ ં અફેહફ
ૂ સ ૂકામેરા વ ૃક્ષ વાથે વયખાલીને કરુણ લણકન અ યીતે કયું િે ઃ
છિામશ્વૈકળાખશ્ચ મથા દ્ર ુભઃ।
વનષ્ઠગંધશ્વૈકશ્ચ વનયમત્મસ્તથા નયઃ ।।૧૬।।
ુ ાતુવવિબઃ।
ણચત્રદીઃ વયઃ શુષ્કભધાતધ
વનષ્પ્રજસ્ત ૃણ ૂરીવત બાતવ્મઃ ુરુાકૃવતઃ।।૧૭।।
પ્રવતષ્ઠશ્ચ નગ્નશ્ચ શ ૂન્દ્મશ્ચૈકકન્દ્ન્દ્રમશ્ચના।
ભન્દ્તવ્મા વનન્દ્ષ્ક્રમશ્ચૈલ મસ્માત્મં ન વલદ્યતે।।૧૮।।
- ચયકવંકશતા. ણચકક.૨, લાજીકયણાદ
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એક જ ળાખાલાા (એયં ડ, ખજૂયી જેલા ઠૂંઠા) વ ૃક્ષને િામ ન શલાથી, પ ન શલાથી,
ગંધ (ફૂર) ન શલાથી, (રતા લગેયે તેન અળય ન કયતી શલાથી તે એકુ-ં ટૂ ું શલાથી
કઇણ તેન અળય કયત ુ ં નથી.) કઇ ણચત્રભાં ચીતયે ર દીલ (પ્રકાળ યકશત શલાથી કેલ
નાભન જ શમ િે .) તેભજ સુકામે ું વયલય (જયકશત શલાથી તેન ુ ં શવુ ં ન શવુ ં વયખુ ં જ િે .)
જેભ કઇ ધાતુ યકશત રવ્મ કે સુલણકયો્માકદ રગાડયા વલનાનુ ં (રાખ કે રાકડું લગેયે) રવ્મધાત ુ
તયીકે ગણલાભાં અલતુ ં નથી ણ કેલ ધાત ુ તયીકે ભાનલાભાં અલે િે , તેભ જેને વંતાન થત ુ ં
ન શમ તે લાંણઝમ ુરુ (લાંઝણી સ્ત્રી ણ) ઘાવના  ૂતા જેલા કે ઘાવના ઢગરા જેલ
( ૂ, ઘાવન ઢગર કે ઘાવન ચાકડમ શમ તેલ) ુરુ ભાત્ર અકાય સ્લફૃે િે . (જેભકે
તેના િાયા કઇ ણ ુરુાથક વવિ કયી ળકાત નથી.) તેની વભાજભાં પ્રવતષ્ઠા નથી શતી. (તે
ભાન-અફફૃ યકશત િે ) તે ુરુ (કડાં શેયલા િતાં) નગ્ન (ખુલ્પર) જ િે . ુત્રાકદ કયલાય ન
શલાથી કદગંફય વાધુ જેલ િે )ને શ ૂન્દ્મ જેલ િે . (તેની અગ ાિ કઇ ન શલાથી
જીલનન અંત અલતાં લંળલાયવાભાં તે શ ૂન્દ્મ સ્લફૃ ફની જામ િે . (તેન ુ ં ક્સ્તત્લ શ ૂન્દ્મ ફની
જામ િે ) તે વંતાનયકશત ુરુ એક જ આન્દ્ન્દ્રમલા (વનન્દ્ષ્ક્રમ, શાથ-ગ વલનાન ંગ જેલ)
જણામ િે .
ઈયક્ત શ્રક ઈયથી નુભાન કયી ળકામ ુત્રૈણા ભાતા-વતાભાં વશજ ને
સ્લાબાવલક

શલાથી

પ્રાચીન

યુગથી

અણી

વાભાજજક

યચના,

ુરુપ્રધાન

લાયવ,

ભારવભરકત, વમ ૃદ્વિ, ક્સ્થયતા, યં યા ફધું ુત્ર વંતાન વાથે જડામે ું િે . શ્રાિની લાત
ં ાનને જડીને ધભક કે કક્રમાકાંડ ત ુત્ર ન શમ તે નયકભાં જામ ત્માં સુધીની ભાન્દ્મતા
વાથેવત
રકહૃદમભાં ફજફયીથી ઠકી ફેવાડી. જેથી નયકબમથી ણ રક રગ્ન કયે ને ગભે તે
કષ્ઠ લેઠીને ુત્ર વંતાન ેદા કયે . નેક ોયાણણક લાતાકઓ ણ અ ફાફતને લધુ દૃઢ
કયલાભાં બાગ બજલે િે .
યુગધભકફદરામા કયત શમ િે . વલચાયવયણી ને ભાન્દ્મતા ફદરાતી શમ િે . અજે
અ ફાફતે વાલ વલરુિ િે . લસ્તી કૂદકે ને ભ ૂવકે લધતી જલાથી તેનાથી ઈત્િ પ્રશ્ન
ભાનલજાતને યે ળાન કયી યહ્યા િે ત્માયે લસ્તીલધાયા ય વનમંત્રણ એ યાષ્ટ્રધભક-ભાનલધભક
ફની ગમ િે . એક–ફે વંતાનથી લધુ વંતાન શમ તે અજના યુગનુ ં ાકભક કશી ળકામ. વાત
વાત ુત્રી િી એક ુત્રની કાગડે યાશ જલાતી શમ તેલ યુગ શલે  ૂય થમ િે . એક
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ફાક ણ ફવ કયનાયા શે ું વંતાન ુત્રી શમ ત ફયપી કે જરેફી લશંચી ઈત્વલ શલે કયે
િે .
સ્ત્રીવભાનતા, સ્ત્રીસ્લાતંત્ર્મ, સ્ત્રીવલકાવની વભજને કાયણે ુત્રીને ુત્ર વભલડી ગણલાભાં
અલે. જે ુત્રથી વલાઇ તેની ળાયીકયક, ભાનવવક ળક્ક્તઓન કયચમ વભાજને થલા ભાંડય િે .
તેથી પ્રથભ વંતાનથી જ  ૂણક વલયાભ કયનાયા ને ઓયે ળન કયાલી નાખનાયા ગૃશસ્થ ણ
િે . લધુ વંતાન શલાં તે કેટું શાવનકાયક િે ને કેટરી વભસ્મા ેદા કયનાય િે તે શલે નાનાં
ફાક ણ વભજે િે . ુત્ર કયતાં ણ ુત્રી ભાફાને ાીી તેના ઘડણને લધાયે વાયી
યીતે વાય કયાલી ળકે િે . તેના ુષ્ક ઈદાશયણ અજે ભી ળકે તેભ િે . િતાંમ એક ુત્રની
ને એક ુત્રીની આછિા દયે ક ભાતા-વતાને થામ તે ભનલૈજ્ઞાવનક યીતે વશજ ગણલાભાં અલે
િે .
ં લન પ્રમગ’
અયુલેદે અ પ્રશ્નને પ્રાચીન યુગથી જ શર કયલાન પ્રમત્ન કમો િે . ‘ુવ
િાયા ભાફા આછિે ત્માયે , આછિે તેલાં, આછિે તેટરાં વંતાન ેદા કયી ળકે િે . ુત્ર જઇએ ત
ુત્ર, ુત્રી જઇએ ત ુત્રી. જેથી એક જ ુત્ર ને એક જ ુત્રીનુ ં અમજન કયી લસ્તી
લધાયાની વભસ્માભાં વશકાય અી ળકામ. જેથી સ્ત્રી–ુરુની વંખ્માભાં ણ વભતા યશે. ુત્રુત્રીને ઈિે યલાન, તેને બણાલલાન, તેને યણાલલાન લ્પશાલ ભે . બાઇ-ફશેનન યસ્ય
પ્રેભ ણ પ્રત્મેક કયલાયભાં ભત યશે.
ં લન પ્રમગની લાત િે . ગબક યશેતા શેરાં ુરુનુ ં
અયુલેદની મુખ્મ વંકશતાઓભાં ુવ
શુક્રયીક્ષણ કયાલી તેભાં ુત્ર વંતાન ેદા કયલા ભાટે ની ઈણ શમ ત તે દૂ ય કયી, ખાવ
વનમભથી ફેકી યાવત્રભાં વભાગભ કયી ગબક યાખલાભાં અલે ત ુત્ર ને તેનાથી વલકયત
પ્રમગ કયલાભાં અલે ત ુત્રી વંતાન ેદા કયી ળકામ. ગબક યહ્યા ફાદ સ્ત્રીને ફે ભકશના સુધી
ઔધ, થ્મારન, િભકાયલાન પ્રમગ ને નસ્મ પ્રમગની વાયલાય અલાભાં અલે ત
ઈત્તભ આપ્છિત વંતાન પ્રા્ત કયી ળકામ. કેવ ુ ં ફાક જઇએ િે તેન ું અમજન ણ થઇ ળકે.
ં
સુદય,
બુદ્વિળાી, ફલાન, વદ્દગુણી, કરાકાય, વાકશત્મકાય લગેયે.
ભારું ‘ઈત્તભ આપ્છિત વંતાન’ ુસ્તકભાં ગુજયાતભાં, કદાચ બાયતભાં શેરી લખત જ
ં
સુવ્મલક્સ્થત, વભજાલટ ૂલકક ુવલન
પ્રમગ યજૂ કયલાભાં અલેર િે . એ ુસ્તક

વત

રકવપ્રમ ને વત ઈમગી ફન્દ્ય ુ ં િે . તેની અઠેક શજાય પ્રત તૈમાય થઇ િે . જે કઇ
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વતરકવપ્રમ નલરકથા કયતાં ણ લધુ પ્રચાય ધયાલે િે . તે ુસ્તક લાંચીને ઘણા રકએ
ં લન
જાતે પ્રમગ કયીને કયણાભ ભેવ્યુ ં િે . ઘણા લૈદ્ય તે પ્રભાણે પ્રમગ કયાલીને ુવ
પ્રમગની પ્રેકકટવ કયે િે . વંકડ દયદી ભાયી ાવે ણ વાયલાય રેલા અલે િે . તેભાં ૮૦-૯૦
ટકા જેવું કયણાભ પ્રા્ત થામ િે . તેભાંન એક કેવ....

ભાયા દલાખાનાભાંઅજીલન વભ્મની નંધણી કયલાભાં અલે િે . નંધામેરા દયદીન
જીલનબય કન્દ્વન્દ્લ્પટંગ ચાજૉ રેલાભાં અલત નથી. ને તેન કેવ જીલનબય રગ યાખલાભાં
અલે િે . તેલા વભ્મને અયુપ્રકાળનનાં ુસ્તકભાં ૧૦ ટકા લતય અલાભાં અલે િે ને
અયુવેન્દ્ટય કે અયુટ્રસ્ટના કામકક્રભભાં વનભંત્રણ અલાભાં અલે િે . દયે ક કદલાીએ એક
ુસ્તક બેટ અલાભાં અલે િે . તેલા એક અજીલન વભ્મશ્રી ળકબાઇ ફાબુબાઇ ટે રન
અજીલન નંફય શત ૧૦૪૮. તેઓ યશે િે ૯૧૮, ભંગદી, ત ુરવી યૉ શાઈવંગ ાવે, જધુય
ગાભ યડ, વેટેરાઇટ, ભદાલાદ. તેઓ નકયી કયતા શતા. ઉંભય શતી ૨૮ લક. તેભનાં ફે
ં લન પ્રમગ િાયા પ્રથભ
લકથી રગ્ન થમાં શતાં. ણ ફાક થત ુ ં ન શતુ.ં તેભની આછિા ુવ
ફાક ુત્ર જન્દ્ભે તેલી શતી. તેથી શુક્રયીક્ષણ કયાવ્યુ ં ત નીચે પ્રભાણે શતુ ં :
-ભાત્રા....૧.૫ એભ.એર.
-વંખ્મા....૬૦ વભણરમન
-વકક્રમતા....૭૦ ટકા
વાથે દયદીને શુક્રના વદ્યસ્ત્રાલની ણ તકરીપ શતી. તેથી ળીઘ્રતનની ણ વાયલાય
અલાની શતી.
ં ૂ લનાય યગ શત કણકસ્ત્રાલન. કાનભાંથી ત્રણ લકથી ુષ્ક રુ
દયદીને તે લખતે મઝ
ં લન-લંધ્મત્લભાં શુક્ર,
અલતુ ં શત.ું તેથી ફંને પ્રકાયની વાયલાય ઉરટી શતી. શુક્રદ-ુવ
વ ૃષ્મ, ભધુય, ક્સ્નગ્ધ, ગુરુ, કપકય અશાય-ઔધ અલાનાં શતાં. જ્માયે કાનભાં તેનાથી ઉરટી
વાયલાય અલાની શતી. તેથી શેરાં કાનના યગને ભશત્લ અલાનુ ં શત.ુ ં કાયણ કે ૨૯-૩૯૭ના યજ અલેરા ત્માયે કપની ઊત ુ-લવંતઊત ુ ચારતી શતી. તેભાં નડે નશં તેલી એકાદ દલા
જાતીમ ફાફત ભાટે ણ અલાની શતી.
12
નુક્રભણણકા

૧.

વત્રપા ગ ૂગ...૨-૨ વલાયે -વાંજે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે.

૨.

વેન્દ્્ટણરન ટીકડી...૨-૨ ફયે -યાત્રે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે. (‘કશભારમ ડ્રગ’ની)

૩.

ં
કણકયગશય કે્સ્ય ૂર...૨-૨ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે. (જેભાં શ્રુગબસ્ભ,
ંચવનમ્પફ ચ ૂણક,
વાકયલાકદલટીનું ચ ૂણક લગેયે શતાં)

૪.

એક્ટીપટક ટીકડી...૨-૨ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે. (‘નુજા’ની શુક્રદ લંધ્મત્લ ભાટે )

કાનના યગનુ ં થ્માથ્મત્રક અેર તેભાં ગ્મા, ખાટા, ચીકણા, બાયે , રલ અશાય
તથા પ, દૂ ધ, દૂ ધની લાનગી, ખાંડ, ગ, ખટાળ લગેયે રેલાનાં ન શતાં. ભડા ઉઠલાની
ને ફયે સ ૂલાની અદત શમ તે િડલાની શતી.
તા. ૧૨-૪ના યજ કણકસ્ત્રાલભાં પામદ શત. તા. ૧૧-૬ સુધીની વાયલાયથી કણકસ્રાલ
રગબગ ફંધ થઇ ગમ શત. તેથી શલે

ં લનની વાયલાય ળફૃ કયલાની શતી. જે
લંધ્મત્લ-ુવ

અ પ્રભાણે શતી :
૧.

એક્ટીપટક ટીકડી...૨-૨ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે.

૨.

રક્ષ્ભી વલરાવ યવ...૧-૧ ચ ૂવલી કે ભધ વાથે વલાયે -યાત્રે રેલી.

૩.

શ્વગંધા ટીકડી...૨-૨ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે.

૪.

પટે જ ટીકડી... ૨-૨ વલાયે -યાત્રે ાણી વાથે ભ ૂક કયીને. (‘એરાવવિન’ની)
અ ફધી દલા દૂ ધભાં રેલી જઇએ ણ કણકસ્ત્રાલના કાયણે દૂ ધ પ્રવતકૂ શલાથી

ાણીભાં રેલાનુ ં કશેર.
તા. ૯-૭ના કદલવે કયટક ખ ૂફ જ વાય અલેર...
-શુક્રભાત્રા....૩ એભ.એર.
-ગવતળીરતા-ભટીણરટી...૭૦ ટકા
-શુકાણુ વંખ્મા....૧૨૦ વભણરમન્દ્વ.
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અજે ભાપક અલેર દલા ચાુ યાખલાની શતી ણ ળયદી ન શલાથી રક્ષ્ભીવલરાવ
યવને ફદરે શુક્ર ટીકડી...૨-૨ અી શતી. ત્માયફાદ તે ન શલાથી યવામન ટીકડી અી
શતી.
કયટક ફયાફય શલા િતાં ગબક ન યશેલાથી તેભના ત્ની ગીતાફશેનની વાયલાય તા.
૨૯-૯-૮૭ ના યજ ળફૃ કયલાભાં અલી. તેભને લામ્પમામવન શલાથી વભાગભભાં મવનભાં
ઠરલામે ું શુક્ર ાન દૃન્દ્ષ્ટને કાયણે ાછું અલી જત ુ ં શત.ુ ં ને ગેવ, રુણચ, કફજજમાત,
ઈદયશ ૂ, અંગભદક (ળયીય અખાભાં દુખાલ)ની પકયમાદ ણ શતી. તેથી લૈદ્ય શ્રી ઈાફશેન
જાનીને ત્માં ફતાલલા દયદીને ભકલ્પમા શતા. તેભના કયટક પ્રભાણે નીરીતાભ્રવાલ ને
મવનબાગ યક્ક્તભાં યુક્ત શલાથી તથા તેભાં વલદાય શલાથી અ પ્રભાણે દલા મજી શતીઃ
૧.

ઓજવ વવય...૧-૧ ચભચ વલાયે -વાંજે ીવુ.ં

૨.

બમાવન ટીકડી...૨-૨ ફયે -યાત્રે. (‘ઝંડુ‘ની)

૩.

લેદનાભમ ટીકડી...૨-૨ વલાયે -યાત્રે (અભેમ પાભકવીની ટીકડી)

૪.

મ ૃતા ગ ૂગ...૨-૨ વલાયે -વાંજે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે.

૫.

કટ્ટપાય ટય ૂફ...વલદાય-કામા ય રગાડલા ભાટે .
તા. ૯-૧૦ના યજ વારું શલાથી કેલ લંધ્મત્લ-પ્રંવલન ભાટેની દલા અ પ્રભાણે ગઠલી

શતી.
૧.

શ્વગંધા ટીકડી...૨-૨

૨.

જીલન્દ્તી ઘનલટી...૨-૨

૩.

કલ્પમાણ લટક...૨ યાત્રે ાણી વાથે.

૪.

પટોર કે...૨-૨ વલાયે -વાંજે.
તા. ૨૧-૧૧ના યજ ગીતાફશેનને પ્રદય તથા લામ્પમામવન ભાટે તથા ગબાકળમળધ ભાટે

એલ્પયુયેકટક ટીકડી...૨-૨ (‘એકાવવિન‘ની) વલાયે -વાંજે રેલા અી શતી.
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તા. ૯-૧૨ના વળમાાના કદલવભાં ઠંડા લાતાલયણભાં લ્પાતકલ (ઓછું ભાવવક અલવુ)ં
ગ્રવથતાત્લક (ગાંઠાલાફૄં કાફૄં ભાવવક) ભાટે દલાઅી શતી.
૧.

કુભામાકવલ...૧-૧ ચભચ વલાયે -વાંજે વભાન ાણી ભેલીને.

૨.

એભ.ટુ. ટૉન ટીકડી...૨-૨ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે. (‘ચયક’ની)

૩.

ઝ કેસ્ય ૂર...૨-૨ વલાયે -વાંજે (‘ફાન’ની)

૪.

એરઝ કમ્પાઈન્દ્ડ ટીકડી...૨-૨ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે. (‘એરાવવિન’ની)

૫.

કન્દ્મારશાકદ લટી...૨-૨ ફયે -યાત્રે ાણી વાથે.

૬.

ણચત્રકાકદ લટી...૨-૨ જમ્પમાફાદ ચ ૂવલી કે ચાલલી.
તા. ૯-૧-૯૮નાકદલવે ળકબાઇન ળક દૂ ય થઇ ગમ શત. ખ ૂફ અનંકદત શતા.

અલીને શુબ વભાચાય અેરા, ‘ળબન વા‘ફ, વાયા વભાચાય અલા િે , ગીતાને ભવવક ન
અલલાથી ૧૦ કદલવે યુકયન કયટક કયાવ્મ ત ગબક યહ્ય શલાન ણઝટીલ કયટક અવ્મ િે .’
પ્રંવલન પ્રમગ થ્માથ્મ ત્રક અલાભાં અવ્યુ.ં શલે ફદરીને ગબકયક્ષા ને
પ્રંવલન પ્રમગની દલા અલાની શતી યં ત ુ ગીતા ફશેનને ગેવની પકયમાદ ણ શતી.
૧.

રે્ટાકડન ટીકડી...૨-૨ વલાયે -વાંજે દૂ ધ વાથે.

૨.

ગબકાર યવ...૧-૧ વલાયે -યાત્રે ભધભાં.

૩.

ગેસ્ટ્રે ક્વ ટીકડી...૧-૧ (ગેવ થામ ત્માયે જ રેલી). (‘ફાન’ની)

૪.

ળતાલયી કલ્પ...ગ્મા દૂ ધભાં ગયભ કયીને વલાયે -યાત્રે (‘વાંડુ’ં નુ)ં

૫.

લવભિટેર વવય...૧-૧ ચભચ વલાયે વાંજે (‘ચયક’નુ ં ઉરટી થતી શમ ત્માયે કરાક-ફે

કરાકે નાની ચભચી જીબ ઈય ચડી ભભાલી ગા નીચે ઉતાયવુ.ં ઘુટં ડ ન બયલ)
તા. ૧૪-૧ ના ભકય વંક્રાક્ન્દ્તના યજ ુષ્મનક્ષત્ર શલાથી પ્રથભ નસ્મ અલાભાં અલે.ું
તેભાં લડની ફે કૂં, વપેદ વયવલના ફે દાણા (તે ન ભલાથી ી વયવલ) ને ડદના
ફે દાણાને ાણીભાં ીવી (દશંના ાણીભાં ણ ીવલાનુ ં કશેર િે ) ગાી, જભણા નાકભાં ફે
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ૂ ફને િે . ઝડથી વ
ટીાં નાખલાના શલાથી લૈદ્ય તે ટીાં નાખે (નસ્મ અે) તે લધુ નુક
ગણાતા સુધી થલા એક વભનીટ સુધી સ્ત્રીએ સ ૂતા યશેલાનુ ં શમ િે . નસ્મ રવ્મ ગાભાં યાખી
મ ૂકવુ ં થલા ગા નીચે ઈતાયી દે વ ુ ં ફેઠા થમા ફાદ નસ્મ રવ્મ જેટું લધુ ં શમ તે વલયાલી
દે વ.ું નસ્મ રેલા અલતી લખતે ુરુ જ વાથે અલે ને વાથે અલનાય, નસ્મ રેનાય તથા
નસ્મ અનાય વપેદ એટરે કે વ્શાઇટ થલા રાઇટ (અિા ીા, અિા ગુરાફી જેલા કઇ
ં
અિા કરયના) કડાં શેયે ત ફાક ગરું-સુદય
ફનલાભાં ભદદ ભે િે . નસ્મના
ુષ્મનક્ષત્રના કદલવે િભકાયલાન પ્રમગ ઘેય લશ્મ કયલાનુ ં સ ૂચન અે.ું
તા. ૨૬-૧ના શેલાર પ્રભાણે ગબકન વલકાવ લ્પ થમ શત. ગીતા ફશેનને તાલ
અલત શત, ળયીય દુખતું શતુ,ં વાંધા દુખતાં શતાં, રુણચ શતી (લાત જ્લયનાં જેલા રક્ષણ
શતાં) તેથી ફદરીને નીચેની દલા અી શતીઃ
૧.

ેનલેર યવ...૨-૨ વલાયે -વાંજે. (‘અયુ ્રવ’ની)

૨.

ગબ
ક ાર યવ...૧-૧ ભધભાં વલાયે -વાંજે.

૩.

ળતાલયી ટીકડી...૨-૨ ફયે -યાત્રે.

૪.

ચંરકરા યવ...૧-૧ ફયે -યાત્રે ભધ વાથે.

૫.

રે્ટાકડન ટીકડી...૨-૨.

૬.

ઓજવ વવય...૧-૧ ચભચી વલાયે -વાંજે.

૭.

કશંગાષ્ટક ચ ૂણક...દયદીને ઘેય શત.ું તે ગેવ લધુ થામ ત જમ્પમાફાદ ન છૂટકે ચભચી
રેલાનુ ં કશેર.
તા. ૧૬-૨ના યજ ગબકાત થઇ ગમ શત. (દયદીને ગેવ લધુ શત તેથી ાન દુન્દ્ષ્ટને

કાયણે તેભ થયું શળે) તાલ શત, ચભકયગ ણ થમ શત જેથી દલા અ પ્રભાણે અી શતી.
૧.

ળતાલયી ટીકડી...(ગબકાતની ગયભી તથા ળક્ક્ત દૂ ય કયલા)

૨.

ભંજજષ્ઠાકદ ઘનલટી...૨-૨ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે. (ચભકયગ ભાટે )
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૩.

સુદળન
ક ઘનલટી...૨-૨ ફયે -યાત્રે ાણી વાથે. (તાલ ભાટે )

૪.

દળમ ૂ કાઢા...૧-૧ ભટ ચભચ, વભાન ાણી ભેલીને વલાયે -વાંજે. તાલ, લાયુ, ગેવ
તથા ગબ
ક ાત િીની વય દૂ ય કયલા.
તા. ૩૧-૩ના યજ ગીતાફશેનને વલભાતકલ, ગબાકળમ ળથ, ત્લચાવલદાય ને રુણચ

ભાટે નીચેની દલા મજી શતીઃ
૧.

ળકાકયષ્ટ...૧-૧ ચભચ જમ્પમાફાદ, ફંને લખત, વભાન ાણી ભેલીને.

૨.

એભ.ટુ.ટૉન ટીકડી...૨-૨ વલાયે -વાંજે.

૩.

ુનનકલા ઘનલટી...૨-૨ ફયે -યાત્રે ાણી વાથે.

૪.

મન્દ્ષ્ટભધુ ઘનલટી...૨-૨ ફયે -યાત્રે ાણી કે દૂ ધ વાથે.

૫.

ળતાલયી ટીકડી...૨-૨ ફયે -યાત્રે ઈયની દલા વાથે.

૬.

જાત્માકદ ભરભ...ત્લચા વલદાય-લાકઢમા ય રગાલલા ભાટે .
તા. ૯-૫ના યજ પ્રદયની તકરીપ જણાલાથી ચાુ દલાભાં પેવભ્રેક્વ ટીકડી

(‘ચયક’ની) ઈભેયી શતી.
ફીજી તયપ તા. ૩૧-૩ના યજ શ્રી ળકબાઇની દલા ુનઃ અ પ્રભાણે ળફૃ કયી શતીઃ
૧.

અયુ્રવ કે...૧-૧ વલાયે -યાત્રે દૂ ધ થલા ાણી વાથે ગલી.

૨.

યવામન ટીકડી...૨-૨ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે.

૩.

શ્વગંધા ટીકડી...ઈયની દલા વાથે.

૪.

પટે જ ટીકડી...૨-૨ વલાયે -યાત્રે દૂ ધ વાથે.
તા. ૧૬-૬ના કયટક અ પ્રભાણે શત.

-શુક્રભાત્રા...૧.૮ એભ.એર.
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-શુકાણુ વંખ્મા...૬૪ વભણરમન્દ્વ
-શુકાણુ ગવત...૭૦ ટકા
અજે ચાુ દલાભાં લાનયી કલ્પ ગ્રેન્દ્યલ્પુ વ (‘વાંડુ’ં ) ૧-૧ ચભચી વલાયે -યાત્રે ગ્મા દૂ ધભાં
ગયભ કયી રેલા ઈભેમાક શતા. તા. ૧૧-૭ના યજ ચભાવાના કાયણે ળયદી થલાથી કપરેટ વવય
(‘કશભારમ’નુ)ં ઈભેયં ુ શત.ું તા. ૩-૮ના યજ શ્રાલણ ભકશન કદાચ ચારત શલાથી ઠંડી વાથે
યાત્રે તાલ અલતા અવાવના ડૉક્ટયની વાયલાય રેલી ડી શતી. તેના કયએક્ળન ફૃે કે
યગના રક્ષણફૃે ઉરટીઓ ળફૃ થઇ શતી. તેથી દલા ફદરીને અ યીતે અી શતી.
૧.

મ ૃતાકયષ્ટ...૧-૧ ભટ ચભચ વલાયે -વાંજે, ચભાન ાણી ભેલીને.

૨.

વત્રભુલનકીવતિ યવ...૧-૧ વલાયે -યાત્રે ભધ વાથે.

૩.

રક્ષ્ભી વલરાવ યવ...૧-૧ વલાયે -વાંજે ભધભાં કે તુરવીનાં ાનભાં.

૪.

સુદળકન ઘનલટી...૨-૨ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે.
તા. ૩-૮ના યજ ગીતાફશેનને ણ તાલ ને ળયીયન દુખાલ (લાતજ્લય) શત તેથી

દલા અ પ્રભાણે તેભને ણ અી શતીઃ
૧.

રક્ષ્ભી વલરાવ યવ...૧-૧ ભધભાં

૨.

વત્રભુલનકીવતિ યવ...૧-૧ ભધભાં

૩.

સુદળકન ઘનલટી...૨-૨ ફયે -યાત્રે ાણી વાથે.

૪.

ફ્ુકયન વવય...(કઇક કંનીનુ ં ેટન્દ્ટ)
તા. ૨૬-૮ના યજ ળકબાઇને વારું થઇ જલાથી ુનઃ પ્રંવલન-લંધ્મત્લની વાયલાય ળફૃ

કયી શતીઃ
૧.

અયુકે...૧-૧

૨.

પટે જ ટીકડી...૨-૨
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૩.

રે્ટાકડન ટીકડી...૨-૨

૪.

ફાનવલટ ટીકડી...૨-૨ (‘ફાન’ની)
તા. ૨૬-૮ના યજ ગીતાફશેનની લામ્પમામવન-લંધ્મત્લ-પ્રંવલનની દલા અ પ્રભાણે ળફૃ

કયી શતીઃ
૧.

ચંરપ્રબા લટી...૨-૨ વલાયે -વાંજે ભ ૂક કયીને દૂ ધ કે ાણી વાથે.

૨.

રે્ટાકડન ટીકડી...૨-૨ ઈયની દલા વાથે.

૩.

શ્વગંધા ટીકડી...૨-૨ ઈયની દલા વાથે.

૪.

ભશાયાસ્નાકદ કાઢા...વલાયે -વાંજે (અભલાતની ળંકા થલાથી)
તા. ૮-૧૨ના યજ ગીતાફશેનને લાફૄાક તથા દાઢન દુખાલ થમા શતા. તેથી તેને

દંતાયુ ાઈડય (‘કશતાયુ પાભકવી’)ન અેર.
નંધઃ લાચક જઇ ળકળે કે મુખ્મ દયદની કે શેત ુની વાયલાયભાં લછચે થતા નલા યગ
ને ઈરલ લધુ અલતા શમ િે . ત્માયે વાયલાય રંફાતી યશે િે ને ધાયુક કયણાભ ભેલલાભાં
ખ ૂફ લયધ થત શમ િે . ભટે બાગે દયે ક ણચકકત્વકે મુખ્મ યગની વાયલાય કયતાં કયતાં
ગોણ યગ-ઈરલની વાયલાયની ણ પ્રામઃ તૈમાયી યાખલી જ ડે.
તા. ૮-૧૨ની વળમાાની ઠંડીભાં શ્રી ળકબાઇની દલાભાં ળયદી-ઈધયવ થલાથી
લાવાલરેશ ને રક્ષ્ભીવલરાવ યવ ઈભેયલા ડેરા.
તા. ૨૨-૨-૯૯ન શ્રી ળકબાઇન કયટક અ પ્રભાણે શતઃ
-ભાત્રા...૨.૫ એભ.એર
-વંખ્મા...૭૬ વભણરમન્દ્વ
-વકક્રમતા...૭૫ ટકા
તા. ૧૨-૯-૯૯ના યજ ગીતાફશેન વાયા વભાચાય રઇને વ્મા શતા. તેભને ગબક યહ્ય
શત ! તે ભાટે ગબકસ્થાન, ગબકયક્ષક તથા પ્રંવલનકાયક દલા અ પ્રભાણે મજી શતીઃ
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૧.

ગબ
ક ાર યવ...૧-૧ વલાયે -વાંજે ભધ વાથે.

૨.

રે્ટાકડન ટીકડી...૨-૨ દૂ ધભાં.

૩.

ળતાલયી ટીકડી...ઈયની દલા વાથે.

૪.

ગોય ટીકડી...૨-૨ ઈયની દલા વાથે. (ફાક ગરું અલે તે ભાટે . ‘અયુ પ્રડક્્વ’ની)
તા. ૧૭-૬ના યજ ઈત્તભ ગણાતુ ં ગુરુષ્ુ મ નસ્મ અ્યુ ં શતુ.ં ફીજુ ં નસ્મ ૧૪-૭ના યજ

ને ત્રીજુ ં ાછુ ગુરુલાયે અલેર ુષ્મનક્ષત્રને કાયણે ગુરુષ્ુ મ નસ્મ તા. ૧૦-૮ના યજ અ્યુ ં
શતુ.ં ત્માયે ચભાવાના કાયણે ગીતાફશેનને ઈધયવ, કપ ને ુષ્ક િંક (ક્ષલધુ)ના યગ
ચાુ શલાથી લધુ ગયભ ન ડે તેલી દલા અ પ્રભાણે અી શતીઃ
૧.

વવતરાકદ ટીકડી...૨-૨ વલાયે -વાંજે ભધ વાથે.

૨.

મન્દ્ષ્ટભધુ લટી...૪ ચ ૂવલી.

૩.

હુવન વવય...કદલવભાં ફે ત્રણ લખત ચભચી. (‘વાંડુ’ં નુ)ં

૪.

વ્માકદ લટી...૪ ચ ૂવલી.
તા. ૯-૯ના યજ ગેવ તથા ળક્ક્ત ભાટે દલા અ પ્રભાણે અી શતીઃ

૧.

ગેસ્ટ્રે કવ ટીકડી...૧-૧ ગેવ લધુ થામ ત્માયે જ ચાલીને. (‘ફાન’ની)

૨.

રે્ટાકડન ટીકડી...૨-૨.

૩

ગેકયપટક ટીકડી...૨-ટ દૂ ધ વાથે દલાયે -યાત્રે (ળક્ક્ત ભાટે . ‘કશભારમ’ની)

૪.

ધાત્રી ટીકડી...૨-૨ ફયે યાત્રે ચ ૂવલી.
તા. ૨૩-૯ના કદલાીના કદલવભાં ઠંડી ળફૃ થલાથી ાંચભા ભકશને થી ગીતાફશેનને

ળયદી, કપ, ઈધયવ ને ગેવને નુરક્ષીને અ દલા અી શતીઃ
૧.

વવતરાકદ ટીકડી...૨-૨

૨.

રક્ષ્ભી વલરાવ યવ...૧-૧
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૩.

ખકદયાકદ ઘનલટી...ચ ૂવલા.

૪.

હુવન વવય...

૫.

મન્દ્ષ્ટભધુ લટી...ચ ૂવલા.
તા. ૧૪-૧ ના યજ ગબકયક્ષણ ભાટે ની દલા ળફૃ કયે ર. જે નલ ભાવ સુધી વતત ચાુ

યાખલાભાં અલેરીઃ
૧.

ગબકાર યવ...૧-૧ ભધભાં

૨.

રે્ટાકડન ટીકડી...૨-૨ ાણીભાં.

૩.

ગેયીપટક ટીકડી...૨-૨ ાણીભાં.
જાતજાતના યગ, ઈરલ, રક્ષણ ને લયધ ફંને દયદીભાં ાય કયતાં કયતાં

િે લટે શ્રી ળકબાઇ ને શ્રી ગીતાફશેનનુ ં નાલ ાય ાય ઈતાયું શત ુ ં ! તા. ૫-૨-૨૦૦૨ના
યજ ધયણીધય-દે યાવય ાવે અલેર ‘ણફનર ભેટયનીકટ શૉભ’ભાં ગીતાફશેનને નભકર પ્રસ ૂવત
થઇ શતી. ને તંદુયસ્ત ુત્રન જન્દ્ભ થમ શત. (ુત્રનુ ં નાભ તેભણે જણાવ્યુ ં ન શતુ.ં
ખુળારીના ંડા ણ ભકલ્પમા ન શતાં. ુત્રન પટ ણ કશેલા િતાં ભકલ્પમ ન શત. કામક વવિ
થમા િી એવું ફધુ ં કયલાની ળી જફૃય ? ળકબાઇ ણ િે લટે ભદાલાદી નાગકયક ત ખયા
જ ને ?)
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૨ : ળીવભાંથી વં ૂણક મુક્ક્ત
ચભકયગને ભત ળીવ (ળીતવત્ત) યગ ળીતગુણથી કેરલાયુ, કપ ને તેભાં વત્ત
પ્રક બલાથી થામ િે . ‘ભાધલ વનદાન’ ગ્રંથભાં કુષ્ટ (ચભકયગ) વનદાન ફાદ તયત જ
ળીતવત્ત વનદાન અલાભાં અલેર િે .
ળીતભારુત વંસ્ાકત ૌ પ્રદુષ્ટો કપભારુતો।
વત્તેન વશ વંભ ૂમ ફકશયન્દ્તવલિવકતઃ।।
ઠંડા લનનળયીય ય સ્ળક થલાથી પ્રકૃવત થમેરા કપ ને લાયુની વાથે વત્ત
બલાથી ફાહ્ય-અભ્મંતય ળીતવત્ત ળફૃ થામ િે .
અયુલેદભાં ભટા બાગના યગનાં  ૂલક ફૃ (યગ થમા શેરાનાં રક્ષણ) લણકલલાભાં
અલેર િે . તે નુવાય ળીવ થતા શેરાનાં રક્ષણ અ પ્રભાણે િે ઃ
વાવારુણચશલ્પરાવદે શવાદાંગ ગોયલમ।ૌ
યક્તરચનતા તેાં  ૂલકફૃસ્મ રચણમ ૌ ।।
તયવ રાગલી, રુણચ થલી, ઈફકા અલલા, ળયીય સ્તબ્ધ થવુ,ં ળયીય બાયે રાગવુ,ં
આંખ રાર થઇ જલી તે ફધાં રક્ષણ ળીવ ળફૃ થતા શેરા જલા ભે િે .
ે ભાં ફે પ્રકાય જણાવ્મા િા. ‘ળીતવત્ત’ ને ‘ઈદદક’. તેની
ળીતવત્તના ણ અયુલદ
ઓખ અ પ્રભાણે જણાલી િે .
લયદીરષ્ટ વંસ્થાનઃ ળથ વંજામતે ફકશઃ।
વકણ્ડૂ સ્તદફહર
ુ િકદિ જ્લય વલદાશલાન ૌ ।
ઈદદકવભત્ત તં વલદ્યાત ૌ ળીતવત્તભથાયે ।
લાતવધકં ળીતવત્તં ઈદદકસ્તુ કપવધકઃ।।
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ીી ભાખી કયડલાથીઅલતા વજાની ેઠે ચાભડી ય વજા અલે િે . (થ્રાભઠાં થઇ
અલે િે ) ખ ૂફ ખંજલા અલે િે ને ચટકા બયે િે . તેભાં ઉરટી તાલ ને ઘણ દાશ થામ િે .
તેને ‘ઈદદક’ થલા ‘ળીતવત્ત’ કશે િે . જ કે ળીતવત્તભાં લાયુની પ્રધાનતા શમ િે . ત
ઈદદકભાં કપની પ્રધાનતા શમ િે .
એરથી જેને કટિકેકયમા’ થલા સ્કીન એરજી’ કશે િે . તેની વ્મલક્સ્થત મ ૂગાભી
વાયલાય પ્રામઃ એરથીભાં નથી. કેલ કાભચરાઈ યગને દફાલી દે લાના ઈામ િે . જે
વયલાે યગને ઊંડ ઈતાયલાભાં ભદદ કયે િે . જ્માયે અયુલેદભાં તેની મ ૂગાભી-વ્મલક્સ્થત
વાયલાય શલાથી ાંચ લક અંદયનુ ં ળીવ ચક્કવ ભટે િે ને તેથી જૂન ુ ં કાબ ૂભાં યાખી ળકામ
િે . જૂના ળીવભાં ંચકભક ણ ઘણુ ં ભદદગાય ફને િે . થ્મારન અ યગભાં ખ ૂફ જફૃયી િે .

શ્રી ઇસ્તીાક એશભદ એભ.ઠાણ. અજીલન વભ્મનંફય ૨૯૯. યે લ્પલે સ્ટે ળન યડ,
અંકરેશ્વયભાં યશે િે . તે શેરી લખત ભાયે ત્માં તા. ૧૯-૮-૮૭ના યજ અભલાત ને
જાનુલાતની વાયલાય રેલા અલેર. તે તે યણજી ટ્રપીભાં યભેર ગુજયાતના સુવલખ્માત કક્રકેટય
ં ઇના ડૉક્ટય િાયા વાયલાયત
શલાથી તેના ઢંચણભાં ૯ લયવથી તકરીપ થતી શતી. તેભાં મુફ
ને કપણઝમથેયાીન કવક કયલા િતાં પામદ થત ન શત. તેથી તે અલેરા ને ઘણી યાશત
ભી શતી. તે નુબલ ઈયથી પયીને તા. ૨૪-૨-૯૬ના યજ પયીને ળીવની વાયલાય રેલા
અવ્મા શતા.
તેને ભં ચભકયગ ત્રક અ્યુ ં શત ુ ં ને ભીઠું, દૂ ધ, દૂ ધની લાનગી, ભીઠાઇ, પ, ખટાળ
ફંધ કયલાનુ ં કશેર.
ઔધ અ પ્રભાણે અ્માં શતાઃ
૧.

શકયરાખંડ કણ...૨-૨ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે.

૨.

ભંજજષ્ઠાકદ ઘનલટી...૨-૨ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે.

૩.

કકળયગ ૂગ...વલાયે -વાંજે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે.

૪.

ટી્રેક્વ ટીકડી...૨-૨ વલાયે -વાંજે. (‘ચયક’ની)
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૫.

યક્તળધન ક્લાથ...વલાયે -વાંજે વભાન ાણી ભેલીને. (‘ફજાજ’ન)

૬.

ભકયછમાકદ તેર...ભાણરળ.
દઢ ભકશને તા. ૧૧-૪ ના યજ અવ્મા ત્માયે એંવી ટકા પામદ શત.
તા. ૧-૭ના યજ અલેર ત્માયે ઝાડાની ડૉક્ટય ટીકડી રેલાથી ળીવ ન યગ પયીને ળફૃ

થઇ ગમ શત. તેથી ુનઃ ભાપક દલાભાં થડ પેયપાય અ યીતે કમો શતઃ
કકળય ગ ૂગને ફદરે અયગ્મલવધિની લટી અી શતી. ભંજજષ્ઠાકદ ઘનલટીને ફદરે
યાત્રે વત્રપા ટીકડી અી શતી. તા. ૧-૮ના યજ વારું શત.ું ત્માયે અયગ્મલવધિની લટીને ફદરે
યક્તોજ ટીકડી ૨-૨ અી શતી.
તા. ૨૧-૯-૯૮ના યજ ૯૦ ટકા પામદ શત. તેને કેલ યાત્રે ખંજલા અલતી શતી.
તેથી પયીને અયગ્મલવધિની ટીકડી અેર. એક ભકશનાની વાયલાયથી ઇસ્તીમાક ઠાણને
ળીવભાંથી વં ૂણક મુક્ક્ત ભી શતી.
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૩ : ફાકને કપ–શ્વાવ
ફાકની પ્રકૃવત કપની શલાથી ને તે પ્રામઃ કપકય અશાય-વલશાય કયતા શલાથી તેને
કપજન્દ્મ યગ થતા શમ િે . ભટે બાગે ફાકને ળયદી વયતાથી થતી શમ િે . ને તેને
દફાલલાથી કે વભથ્મા ણચકકત્વા કયલાથી તેભાંથી ઈધયવ થામ િે . (પ્રવતશ્મામાત ૌ બલેત ૌ કાવઃ)
ને તે ઈધયવને દફાલલાથી કે તેની વભથ્મા ણચકકત્વા કયલાથી શ્વાવ થામ િે . (કાવાત ૌ
વંજામતે શ્વાવઃ) શ્વાવ યગ ભટાડલ ઘણ મુશ્કેર િે . ઘણાં રકને તે જીલનબય યે ળાન કયે
િે . ખ ૂફ નાની ઉંભયથી જે ફાક શ્વાવનાં દયદી ફની જતા શમ િે તે મોલનભાં ને
ઘડણભાં શ્વાવથી લધુ યે ળાન થામ િે ને તેના જીલનન અંત ણ પ્રામઃ શ્વાવના હુભરાથી
જ થામ િે . તે ફાકને શ્વાવ યગથી ફચાલલાં તે જ લધુ વાય ઈામ િે . રાખ ફાકને
શ્વાવ યગભાંથી ફચાલી રેલાં શમ ત અ પ્રભાણે પ્રવતકાય-ઈામ કયલા જઇએઃ
-

ફાકના અશાયભાંથી કપકાયક-એલા બાયે , ચીકણા, ભધુય, ખાટા, લાવી, થ્મક, ઠંડા
ખયાક યદ કયલા. ખાવ કયીને ફાકને વપ્રમ એલી લાનગી...ચકરેટ, ીયભેન્દ્ટ,
ણફસ્કીટ, અઇવક્રીભ, ગા, કુરપી, ફયપનું ાણી, લાવી ભાખણ, ભીઠાઇ, વળખંડ, બંળનુ ં
દૂ ધ, બંળનું ઘી, ખાંડ, નલ ગ, લેજજટે ફર ઘી, દશં, ઠંડાં ીણાં, કેાં લગેયેથી
ફચાલલા જઇએ.

-

ભડા ઉઠલાની, ફયે સ ૂલાની લધુ અદત શમ ત તે િડાલલી જઇએ.

-

કપપ્રકૃવતલાા ફાકને કપનાળક અશાય લધુ અલ જઇએ. તેભાં ફાજયી, ચખા,
ભગ, તુલેય, યંગણ, અદુ, ફધાં જ ભવારાં, ચખ્ખુ ભધ લગયે અલાં.

-

ં ૂ યડૂવી, તર
ુ વી, ભયી, જભ, સ ૂલા, શયડે લગેયે લધુ
ઘયગથ્થુ ઔધભાં અદું, સઠ,
અી ળકામ.

-

ાણી ઈકાીને ઠાયે  ું ને તે ળક્ય તેટું ઓછું અવુ.ં

-

સ્નાન ગયભ ાણીથી જ કયાલવુ.ં

-

ંખ, કુરય, એ.વી. ની ઠંડીભાં ફાકને ન યાખવુ.ં
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શ્રી યવલંદબાઇ ળાશ તેભના ૮ લકના ઈત્વલને રઇને તા. ૨૭-૧૧-૯૭ના યજ અલેરા.
તેભનુ ં યશેણાંકિે ...૨૧, જમવલવત વવામટી, ડી-કરની, વાફયભતી, પન નં.૭૫૦૧૬૧૮.
તેભન અજીલન વભ્મ નં-૯૫૭. એ કદલાીન વભમ શત. ઠંડીના પ્રાયં બન. તેભાં ઈત્વલને
શ્વાવ હભ
ુ ર ળફૃ થમ શત. અ શ્વાવ તેને િ લકથી ળફૃ થમ શત. ઈધયવ, ળયદી ણ શતા.
ભાથું દુખત ું શતુ,ં ઝાડા થતા શતા, ચક્કય અલતા શતા, આંખ ખંચાતી શતી, લજન ૧૭ કકર
શતુ.ં
દયદીની પ્રકૃવત કપની શલાથી ને યગ ણ કપના શલાથી થ્માથ્મ ત્રક કપનુ ં
અ્યું શત.ું જેભાં સ ૂચના અ પ્રભાણે શતીઃ
૧.

ગ્મ, ખાટ, ચીકણ, બાયે , લાવી ખયાક ફંધ કયલાન શત. ભીઠાઇ, પ, દૂ ધ, દૂ ધની
લાનગી િડલાની શતી.

૨.

ણફસ્કીટ, ચકરેટ, ીયભેન્દ્ટ, અઇવક્રીભ લગેયે ખાલાનાં ન શતાં.

૩.

ઠંડું ાણી, ઠંડાં ીણાં, ળેયડીન યવ, નાણમેયનુ ં ાણી, ચા, દૂ ધ, કપી, િાળ લગેયે ફંધ
કયલાનાં શતાં.

ઔધ અ પ્રભાણે શતાં.
૧.

વભાવલ...૧-૧ ચભચ જમ્પમાફાદ ફંને લખત, વભાન ાણી ભેલીને.

૨.

શ્વાવકાવ ણચંતાભણી યવ...૧-૧ વલાયે -યાત્રે ભધ વાથે.

૩.

ઇપેવનન ટીકડી...૧-૧ વલાયે -વાંજે ભધ વાથે. (‘વાંડુ’ની ેટન્દ્ટ)

૪.

વત્રભુલનકીવતિ યવ...૧-૧ વલાયે -વાંજે ભધ વાથે.

૫.

વ્માાકદ લટી...૪ ચ ૂવલી.
તા. ૬-૧૨ના યજ ઠંડા લાતાલયણભાં ણ શ્વાવ ઘટય શત. યં ત ુ ભ-મ ૂત્રની,

કફજજમાત થલાથી વત્રભુલનકીવતિ ને ફદરે વલયે ચની લટી...૧ વલાયે રેલા અી શતી. જેથી
કફજજમાત દૂ ય થામ. ગુય ગ ૂગ...૨-૨ ગી ભ ૂક કયીને ાણી વાથે રેલા અી શતી. જેથી
મ ૂત્રાલયધ દૂ ય થામ.
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તા. ૨૩-૧૨ના યજ શ્વાવ ઈધયવ ચાુ શલાથી વભાવલ, ઇપેવનન ને વત્રભુલનકીવતિ
ઈયાંત નીચેની ફે દલા મજી શતીઃ
૪.

લાવા વવય...૧-૧ ચભચી વલાયે -વાંજે.

૫.

ફાર ચતુબકર વવય...૧-૧ ચભચી ફયે -યાત્રે.
ઈયક્ત દલાથી તેને વળમાા-ઈનાાભાં ઘણુ ં જ વારું યહ્યું શતુ.ં યં ત ુ શ્વાવ-ળયદી-

ઈધયવ ઠંડી ઊતુના યગ શલાથી ચભાવાભાં તેને તાલ-ઈધયવ ળફૃ થમા શતા. ભાથાન
દુખાલ ણ શત. લાતજ્લય જેલા રક્ષણ શતાં જેવથ દલા અ પ્રભાણે ળફૃ કયી શતીઃ
૧.

વત્રભુલનકીવતિયવ...૧-૧ વલાયે -વાંજે ભધ વાથે.

૨.

રક્ષ્ભી વલરાવ યવ...૧-૧ ફયે -યાત્રે ભધ વાથે કે ચ ૂવીને. (નાયદી, ડાફયની)

૩.

વેપાગ્રીન ટીકડી...૧-૧ વલાયે -વાંજે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે. (‘ચયક’ની, વળયશ ૂ ભાટે )

૪.

ણચયાકીન ટીકડી...૧-૧ તાલ ભાટે . (કઇ નાભાંકકત કંનીની ેટન્દ્ટ...ભેરેકયમા ભાટે
વયકાય ભાન્દ્મ થમેર)

૫.

થ્માકદ કાઢા...૧-૧ ચભચ વલાયે -યાત્રે વભાન ાણી ભેલીને. (વળયઃશ ૂ ભાટે )
તા. ૪-૨ના યજ ઠંડા કદલવભાં વળમા વખત જામ્પમ શત. તેથી કપના યગ કાબ ૂભાં

રેલા મુશ્કેર ગણામ. ઈત્વલને શ્વાવ, ઈધયવ, વળયઃશ ૂ ચાુ શતા. (શી સુધી ચાુ યશી ળકે
તેવ ું તેભના કયલાય જનને ભં જણાલેર) પયીને ગાઈ ભાપક અલેરી દલા અ પ્રભાણે ળફૃ
કયીઃ

૧.

વભાવલ

૨.

શ્વાવકાવણચંતાભણી યવ

૩.

ઇપેવનન ટીકડી

૪.

વ્માાકદ લટી
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૫.

સ્થાભે ટીકડી....૧-૧ વલાયે -યાત્રે ભધ વાથે. (‘ભશવિ’પાભવ
ક ીની શ્વાવ ભાટેની ેટન્દ્ટ)
તા. ૨૭-૨ના યજ તાલને કાયણે દલાભાં વત્રભુલનકીવતિ યવ...૧-૧ ટીકડી ભધભાં રેલા

ઈભેયી શતી.
જેના કાયણે અખ વળમા ઈત્વલને શ્વાવ-ઈધયવ, ળયદી-તાલ, વળયઃશ ૂભાં વારું યહ્યું
શતુ.ં ઈનાાભાં ત અ કપના યગભાં વારું યશે જ.
ુનઃ ચભાવાની ઠંડી, બેજ, લાયુ તથા ભંદાક્ગ્નના વભમભાં શ્વાવ, ળયદી, ઈધયવ થમા
ન શતા. તે નલાઇ શતી. લજન ૨૨ કકર થયું શત.ુ ં િતાં ાચનની ભંદતા, મ ૂત્રાલયધની, લજન
લધાયલાની તથા યગપ્રવતકાય લધે તે ભાટે ની દલા ૧૫ કદલવ ભાટે અી શતી.
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૪ : ત ુયત ભટયા....ઝાડા-ઉરટી-તાલ.
જઠયાક્ગ્નની, જીણકની, અભની, થ્મની વલચાયણા અયુલેદભાં સુવ્મલક્સ્થત શલાથી
ાચનતંત્રના યગભાં અયુલેદની કાભમાફી ઘણી ત્લકયત િતાં મ ૂગાભી કયણાભ અનાયી
વાણફત થમેર િે . ને તે કાયણે ઝાડા, ઉરટી, ઈદયશ ૂ, અભાજીણક, વલદગ્ધાજીણક,
વલષ્ટબ્ધાજીણ,ક રુણચ જેલા આંતયડાના યગભાં દયદી એરથીની વાયલાય રેલા જામ ત
ભટે બાગે લધુ શેયાન યે ળાન થઇ જામ િે . જાતજાતના કયટક કયાલલાનુ,ં વનષ્ણાંત ાવે
વનદાન કયાલલા, કયપય કયલાનુ ં ને દલા અે તેના કયએક્ળન ળફૃ થલાનુ ં ચક્ર ચાુ થઇ
જામ િે . ને ખચક કયલા િતાં, રાંફી દલા કયલા િતાં વયલાે યગ ભટત નથી. જૂન થામ િે
ને ફૃાન્દ્તય ાભે િે . તેથી વભજુ રકએ વયલાે કશત ઇછિતા રકએ ેટના યગભાં ત
અયુલેદની જ વાયલાય રેલાન અગ્રશ યાખલ જઇએ.


ુ શ્રી કૃણારે એક દયદી
ભાયાવશાધ્મામી ખાવ વભત્ર શ્રી ઇશુબાઇ ભાણેકના સુત્ર
ભકરેરા. તેભનુ ં નાભ િે નીરાફશેન કનુબાઇ ણરમ્પફાચીમા. ઉંભય ૨૯ લકની. યશે....૮૦૬૨/૪,
બલાનુયા, ળાશુય, ભદાલાદભાં. તા. ૧૭-૪-૮૯ના કદલવે ઇભજૉન્દ્વી વાયલાય રેલા અલેરા.
તેભને એક ભકશનાથી ઝાડા થઇ ગમા શતા, ેટભાં દુખત ુ ં શતુ,ં ઈફકા વતત અલતા શતા,
ગાભાં દુખત ું શતુ,ં ઉરટીઓ થતી શતી. તેથી ડૉ. બણવાણીની વાયલાય રીધી શતી. ેડુભાં
શ ૂ લધુ થત ું શલાથી તેભણે એક ગામનેકરજીસ્ટ ડૉક્ટય ાવે કયપય કયે રા. તેભની દલાથી
ઉરટાનું કયએક્ળનથી ઉરટીનુ ં પ્રભાણ લધી ગયુ ં શતુ.ં તેથી ડૉ.ઓભપ્રકાળ ભદીને ત્ય ૌ રઇ
જલામા શતા. તેભણે લ્પવય શલાનુ ં નુભાન કયું શતુ.ં ને લી.એવ શૉક્સ્ટર દાખર થઇ િ
કદલવ સુધી ગ્ુકઝના ફાટરા ચડાવ્મા શતા ને દલા કયી શતી. યં ત ુ ઘેય ાિા અલતા જ
પયીને ઝાડા ળફૃ થઇ ગમા શતા. એક ડૉક્ટયે ગ્રેન્દ્ડે ટી.ફી. ને ઇન્દ્ટેસ્ટાઇન ટી.ફી. શલાની
ણ ળંકા કયી શતી. દયદીને તે ઈયાંત ભાથુ ં દુખત ું શતુ,ં આંખભાં બાય રાગત શત, ેળાફભાં
ફતયા થતી શતી. ભાયી ાવે અવ્મા ત્માયે યગની ઊત ુ

લવંત ચારતી શતી. જીણન
ક ે

કાયણે ઝાડા, ઉરટી ને તાલની પકયમાદ મુખ્મ શતી.
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ુ ી
ભં તેભને ‘વતવાય’ નું થ્માથ્મ ત્રક અ્યુ.ં ણ તાલ-ઉરટી ચાુ શમ ત્માંસધ
નીચેનાં જ સ ૂચન ાલાનાં શતાઃ
-

કેલ નકયડા ઈલાવ રંઘન કયલાના શતા. કશુ ં જ ખાલા-ીલાનું ન શત.ું ઉરટી ભાટે
િી જ નીચે પ્રભાણે ીલાનુ ં શત.ુ ં ને તે ણ ભ ૂખ પ્રભાણે થડી ભાત્રાભાં.

-

િાળ (લરલેરી ભી) ધાણા-જીરુ-ભેથી નાખીને લઘાયે રી.

-

દાડભન યવ. (ભીઠા દાડભ)

-

ભધ-રંબુન ું વયફત. (ભધ ચખ્ખુ,ં રંબુન ુ ં પ્રભાણ થડુ)ં

-

ંૂ
ફકયીનું દૂ ધ તાજુ,ં ગયભ કયીને, તય ઉતાયીને, તેભાં સઠ-ીયીમ
ૂ નાખીને.

-

ભગનુ ં ાણી, ભગનુ ં ઓવાભણ કે ભગની ાતી દા.

-

બાતનું લધાયે  ું ઓવાભણ.

-

ાણી થડું અલાનું શતુ.ં ઈકાીને ઠાયે  ું જ અલાનુ ં શત.ુ ં ઈકાતી લખતે તેભાં
ંૂ
સઠના
ટુકડા કે લાાની ટરી મ ૂકલી. અઠભ બાગ યશે તેટું ફાી, ગાી, ઠાયીને
ં ૂ ઘટં ૂ ડે જ અલાનુ ં શત.ુ ં
જફૃય જણાતાં થડું થડું ઘટડે
દલાઅ પ્રભાણે ફે જ અી શતી. (ઉરટીના દયદીને દલાન ઘટં ૂ ડ બયલાથી ઉરટી

થતી શમ િે તેથી ળક્ય તેટરી થડી ને થડી ભાત્રાભાં દલા અલી. ભટે બાગે દલા જીબ
ઈય ચંટાડીને ભભાલી ગા નીચે ધીયે ધીયે ઉતાયલી. જેથી લાયુપ્રવતરભ થમેર શમ તે
ઈશ્કેયાઇને ઉરટી કે ઉફકા ન કયે .)
૧.

વંજીલની લટી...૧-૧ વલાયે -વાંજે ભધ વાથે.

૨.

િકદિ કયુ કેસ્ય ૂર...ગલી થલા ખરીને અંદયનુ ં ચ ૂણક ભધ વાથે ચટાડવુ.ં (તેભાં
િકદિ કયુ –ક ૂયકાચરીનું ચ ૂણક તથા ભય ૂયવછિ બસ્ભ વભાન બાગે બયે ર શતાં.)
ફે કદલવની જ દલા અી શતી. તેનાથી ઉરટી ફંધ થઇ ગઇ શતી. ણ ઈફકા ચાુ

શતા. યાત્રેય ચીકાળલાા ઝાડા લધુ થમેર તેથી ળક્ક્ત લધુ જણાતી શતી, તાલ ણ શત.
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તેથી ફધી જ દલા ફંધ કયી કેલ વાદી વંળભની લટી...૨-૨ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે
અલાથી તા. ૨૦-૪ના કદલવે ઝાડા-ઉરટી ફંધ થઇ ગમા શતા. તાલ શલાથ ૌ નીચેની દલા
મજી શતી. જેથી ઝાડા-ઉરટી ણ ુનઃ ળફૃ ન થામ.
૧.

વંજીલની લટી...૧-૧ વલાયે -વાંજે ભધ વાથે.

૨.

વંળભની લટી...૨-૨ ફયે -યાત્રે ાણી વાથે.

૩.

ગવત્લ ચ ૂણક...૧/૨ ગ્રાભ.
ગદન્દ્તી બસ્ભ...૧/૨ ગ્રાભ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે.

૪.

મ ૃતાકયષ્ટ...૧-૧ ચભચ વભાન ાણી ભેલીને વલાયે -વાંજે.
અ િે લ્પરી દલાથી ફધું ભટી જલાથી અગ દલા રેલા અલવુ ં ડયું ન શત.ુ ં
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ંૂ
ં ચભત્કાકયક નસ્મ
૫ : સઠ-ગનુ
અયુલેદન ઇવતશાવ દવ શજાય લક જૂન િે . એ રાંફા ગાાભાં અયુલેદ િાયા ગણ્મા
ગણી ન ળકામ તેટરા દયદી વાજા થામ િે . અજે ણ ભટા બાગનાં દયદી ઘયગથ્થુ ં
વાયલાયફૃે કે લૈદ્યની વાયલાય રઇને વાજા થામ િે . ઘણા ખયા ખકયલાય અયુલેદ પ્રેભી શમ
િે . કયલાયભાં એકાદ વ્મક્ક્તત અયુલેદને ચાશનાયી શમ જ. િતાં, ફવ લકના એરથીના
લચકસ્લને કાયણે વળક્ષણભાં એરથીનુ ં સ્થાન શલાથી, વલશ્વની ફધી વયકાયએ એરથીને
ભાન્દ્મતા અેર શલાથી , ભાકશતીખાતાં તેન જ પ્રચાય કયતાં શલાથી, વાભાજજક ગણણત
વંસ્થાઓ એરથીનાં પ્રચાયક શલાથી, ગણણત દાન તેને દે ળ-દુવનમાભાંથી ભતાં શલાથી,
પ્રત્મેક ભશાપ્રચાયક વાધન તેના પ્રચાયભાં રાગેર શલાથી, અંગ્રેજીબાા ને અકકક વાધન
તેભાં શલાથી લગેયે કાયણથી એરથીનુ ં લચકસ્લ એટું ફધુ ં લધી ગયુ ં િે કે ઘણા રક
એરથી ાિ ાગર શમ િે . એટું જ નશં, ઉરટું અયુલેદના વલયધી ણ ફની ગમેરા
શમ િે . અયુલેદ વલે કશું જાણતા ન શલા િતાં તેની વનંદા ણ કયલાભાં ાિી ાની કયતા
નથી શતા ! યં ત ુ અલા અયુલેદ વલયધી વ્મક્ક્ત તે જ જ્માયે ભાંદી ડે ને એરથીથી
વાજી ન થામ ને િે લટે તેણે અયુલેદના ળયણે અલવુ ં ડે ત્માયે તેની દળા જલા જેલી ફની
જામ િે . ને તેભાં જ અયુલેદ િાયા તેને ચભત્કાયન નુબલ થામ ત તેના વલચાયભાં જફરું
કયલતકન અલે િે . જે અશ્ચમક ઈજાલે તેવ ુ ં શમ િે . તે વલયધી વ્મક્ક્ત જ અયુલેદની પ્રચાયક
ફની જામ િે .

શ્રી કનૈમારાર ખંતીરારલૉયા. ૬-ગોતભબાઇ વાયાબાઇ વવામટી, તાંદજા યડ,
લડદયા-૫ થી અલેરા. ઉંભય શતી ૪૨ લકની. તા. ૧૬-૮-૮૫. તેભન અજીલન વભ્મનંફય
શત ૩૧. તેઓ નકયી કયતા શતા.
તેભને ાંચ કદલવથી વતત શેડકી અલતી શતી. ગેવ, ઓડકાય, ઈદયશ ૂ ચાુ શતાં.
ઈદયશ ૂ ત તેભને લાયં લાય થમા કયતુ.ં ળયદી ણ યહ્યા કયતી, ળયીય અખાભાં ભેદગ્રક્ન્દ્થ
(રામભા) થમેર.
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શેડકી ભટાડલા ભાટે તેભણે લડદયાના ડૉક્ટયની વાયલાય રીધેર. શેડકી ફંધ કયલાનાં
ઘણાં ઈંજેક્ળન રીધાં શતાં. શાટકએટેક જેલી ક્સ્થવતભાં જાણે કઇ ભાભક ન શત. દયદીના ત્ની
અયુલેદભાં ભાનતા શતા. તેથી તે અયુલેદના ળયણે જલા ઇછિતા શતા. ણ તે શેરેથી જ
અયુલેદના વલયધી શતા. યં ત ુ શેડકીના જીલરેણ દદકભાંથી ફચલા ભાટે તેણે અયુલેદના ળયણે
અવ્મા વલના છૂટક ન શત. તેથી લડદયાથી ભદાલાદ અલી ભાયી વાયલાય રેલા
વનછિાએ અલેરા.
ં
ભં તેભને ફયાફય વાંબ્મા. ફયાફય તાસ્મા. ભારું સુદય
ને સુવજ્જ દલાખાનુ ં
જઇને એન લૈદ્ય વલેન  ૂલકગ્રશ ઘટલા ભાંડય શત. ‘એકજ કદલવભાં શેડકી વાલ ભટી જળે !’
તેવ ું ભં કહ્યું ત્માયે તેભના અશ્ચમન
ક  ાય ન યહ્ય. િ કદલવ સુધી ડૉક્ટયનાં ઇજેક્ળનએ ન
ભટય તે યગ અયુલેદ િાયા એક જ કદલવભાં ભટી જળે તે લાત તેભને ભાનલાભાં અલતી ન
શતી. અયુલેદ િાયા અ ઇભજૉન્દ્વી યગ ૯૯ ટકા ફેચાય કરાકભાં જ ભટી જત શમ િે તે લાત
તેને ગે ઈતાયલા ચાય-ાંચ ઈદાશયણ દે ળ-વલદે ળના ભાયા કેવફૃે યજૂ કમાક. ભારું ુસ્તક
ંૂ
‘નુબલનું મ ૃત બાગ શેરાભાંથી ‘ચટી સઠ+ગાં
ગડી ગ’ભાં રખેરા કેવ ણ લંચાવ્મા.
ંૂ
સઠ-ગના
નસ્મન ચભત્કાકયક ને ચક્કવ પ્રમગ વભજાવ્મ.
ં ૂ ં તાજુ ં ચ ૂણક ૫૦ ગ્રાભ રઇ તેભાં ૫૦ ગ્રાભ જૂન ગ ભેલી ાણીભાં ભધ જેવુ ં પ્રલાશી
‘સઠનુ
ફનાલી સ્લછિ કડાથી કે ગણીથી ગાી રેવ.ુ ં ચાય-િ ટીાં ડ્રય લડે લાયાપયતી ફંને
નાકભાં નાખલાં. એકાદ વભવનટ ગાભાં ટકાલી િી ગા નીચે ઈતાયી જલાં. તેભાંથી ચભચી
પ્રલાશી ધાક કરાકે નસ્મ તથા ાનન ક્રભ ચાુ યાખલ. તેનાથી ઘણુ ં કયીને ફેત્રણ કરાકભાં
ંૂ
જ શેડકી કાબુભાં અલી જળે. કદલવ દયવભમાંન ગયભ ગયભ સઠ-ગની
યાફ વલયાલલી.
ન્દ્મ ખયાક ન અલ.’
યે જી ાલા ભાટે ‘કપલાત ત્રક’ અ્યું શત.ુ ં કાયણ કે કપાવ ૃત્ત ઈદાન ાનલાયુ
યગના કાયણભાં શતા.
ઔધ અ પ્રભાણે શતાઃ
૧.

િકદિ કયુ કેસ્ય ૂર...૨-૨ વલાયે -વાંજે યાત્રે ગલી. (શેડકી ભાટે . તેભાં ક ૂયકાચરીનુ ં ચ ૂણક
ં
શતુ.)
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૨.

કય
ક ૂ કશંગ ુ લટી... ૨-૨ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે. (લાયુને વલ કયલા. ઈદયશ ૂ ગેવ
ભટાડલા)

૩.

ાચન કેસ્ય ૂર...૨-૨ ફયે -યાત્રે (તેભાં કશંગાષ્ટક ને રલણ બાસ્કય ચ ૂણક શતા. ગેવઈદયશ ૂ ભટાડલા, લાયુને વલ કયલા.)

૪.

રક્ષ્ભી વલરાવ યવ...૧-૧ ચ ૂવલી કે ભધભાં ચાટલી. (ળયદી-કપ ભાટે )

૫.

શયડે ચ ૂણક....યાત્રે ચભચી ાણી વાથે રેવ.ુ ં (કફજજમાત, ગેવ, ઈદયશ ૂ, શેડકી ભાટે )

૬.

બમાકયષ્ટ...૧-૧ ચભચ જમ્પમાફાદ, વભબાગે ગયભ ાણી ભેલીને કદલવભાં ત્રણ

લખત. (ગેવ, ઈદયશ ૂ, શેડકી ભાટે, લાયુને વલ કયલા ભાટે )
તા. ૪-૯ના યજ અવ્મા ત્માયે દયદી ખ ૂફ અબાય લળ શતા. અલતાં જ કહ્યુ,ં ‘ળબન
વાશેફ, તભાયી દલા ત તભાયા કશેલા પ્રભાણે ચભત્કાકયક નીકી’. ભાયાથી ત ભાનલાભાં નથી
અલતુ ! હુ ં ત ભાનત શત કે અયુલેદથી યગ ભટે જ નશં. ભટે ત ખ ૂફ ધીયે ધીયે ભટે . યં ત ુ
ભાયી િ કદલવથી નશં ભટતી શેડકી એક જ કદલવભાં વાલ ભટી ગઇ ! ગેવ ણ ઘણ ભટી
ગમ. ચભત્કાય જ કશેલામ !’
ભં કહ્યુ,ં ‘જ્માયે એરથી વલજ્ઞાન અ દે ળભાં ન શત ુ ં ત્માયે એટરે કે વ-ફવ લક શેરા
જે કઇ ભાદું ડતુ ં તે વાજુ ં થતુ ં ન શતુ ં ?! અ દે ળના જૂના ને ઇભજૉન્દ્વી યગ ાંચ-દવ
શજાય લકથી અયુલેદ િાયા જ વાજા થતા શતા. ભશાબાયત-યાભામણના યુિભાં ણ ઇભજૉન્દ્વી
વાયલાય અયુલેદે જ કયી શળે ને ?!’
ે ન બક્ત ફની ગમ છું. તભારું ‘નુબલનું મ ૃત’ લાંચીને
‘વા‘ફ, શલે ત હુ ં અયુલદ
આંખ ઉઘડી ગઇ ! શલે ત જીલનબય અયુલેદન પ્રચાય કયલાનુ ં નક્કી કયે ર િે .’



કશક્કા-શેડકીના પ્રકયણભાંથી કેટુકં નંધલા જેવુ ં ભને રાગ્યુ ં િે ઃ
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કશક્કાયગનુ ં ણચકકત્વાસ ૂત્ર અ પ્રભાણે કહ્યું િે ઃ
મત ૌ કકંણચત ૌ કપલાતઘ્નં ઈષ્ણં લાતાનુરભનમ।ૌ
બેજૌ ાનં િં લા કશક્કાશ્વાવેષ ુ તદૌ કશતમ।ૌ ।
-બાલપ્રકાળ, ભધ્મભખંડ, કશક્કાવધકાય
જે કઇ

અશાય-વલશાય-ઔધ કપ ને લાયુને શણનાય શમ, ગયભ શમ, ાન

લાયુને નીચે રઇ જનાય શમ િે તે ફધાં કશકકા (શેડકી) ને શ્વાવભાં કશતકાયક ફને િે .
શેડકીના ખાતયીલાા ઇભજૉન્દ્વી ઈામ ણ અ પ્રભાણે લણકવ્મા િે ઃ
ં ક્ુ તં, વ્રી ળકકયાક્ન્દ્લતા।
ભધુકં ભધુવય
નાગયં ગુડવંયક્ુ તં કશક્કાધ્નં નાલન ૌ ત્રમમ ૌ ।।
-બાલપ્રકાળ, ભધ્મભખંડ, કશક્કાવધકાય
જેઠીભધના ફાયીક ચ ૂણકને ભધભાં ભેલી તેન ુ ં નસ્મ રેવ.ુ ં થલા વાકયના ખાણીભાં
ંૂ
રંડીીયનુ ં ફાયીક ચ ૂણક ભેલી, ગાી તેનાં નાકભાં ટીાં નાખલાં થલા સઠના
તાજા
ચ ૂણકને ગભાં ભેલી તેને ભધ જેવુ ં પ્રલાશી કયી નાકભાં નાખવુ.ં અ ત્રણ નસ્મ શેડકીને
ભટાડલા ભાટે કવીય િે .
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૬:વંવધલાતભાં વં ૂણક વારંુ
‘વંવધલાત’ ને ‘અભલાત’ એ ફંને યગન વભાલેળ લાયુના યગભાં કયલાભાં અલેર
િે . યં ત ુ તે ફંને યગની પ્રકૃવત વાલ ણબિ િે . િતાં તેને ઓખલાભાં દયદી ત શુ,ં ખુદ
નુબલી ને શંવળમાય લૈદ્ય-ડૉક્ટય ણ ભ ૂર કયી ફેવે િે . તેભ િતાં, તેના ત્રણચાય તપાલત
વભજી રેલાભાં અલે ત તેન ુ ં ચક્કવ વનદાન ફે-ાંચ વભવનટભાં ણ થઇ ળકે િે .
વંવધલાતથી અભલાતને જૂદ ાડલાનાં ખાવ રક્ષણ (વલબેદક રક્ષણ) અ પ્રભાણે િે ઃ
-

અભલાતભાં ભટા વાંધાભાં દુખાલ શમ િે . એકાદ લક ફાદ ત્માં વજ ણ જણામ િે .
વલાયે ઉઠતી લખતે કે ફયે સ ૂઇને ઉઠયા ફાદ દુખાલ ને સ્તબ્ધતા લધે િે .

-

ખટાળ ખાલાથી અભલાત લકયે િે . સ ૂલાની દયદીને અદત શમ િે થલા તેનાથી
યગભાં લધાય થામ િે .

-

ભાણરળ કયલાથી યગભાં લધાય થામ િે .

-

દયદીનુ ં અખુ ં ળયીય દુખે િે , ભ ૂખ ફયાફય રાગતી નથી, તયવ લધુ રાગે િે , અવ
ચડે િે , ળયીય બાયે રાગે િે . થલા જે અંગભાં અભલાત શમ તે અંગ બાયે રાગે િે .
તાલ અલે િે (ળયીય ત્મા કયે િે ), જીણક યશે િે , અંગભાં ખારી ચડી જામ િે .

-

ભટે બાગે સુ, ઊંઘણવી, ફેઠાડુ,ં ભડા ઉઠનાય, ભેદસ્લી, સુખી, અયાભવપ્રમ
રકને અભલાત થલાની લધુ ળક્યતા િે .

શ્રી કભરેળ શરુરાર ગરાણી (અજીલન નંફય ૬૯૫); ળાસ્ત્રીનગય, નાયણુયા,

ભદાલાદથી વંવધલાત-અભલાતની ળંકા ડે તેલાં રક્ષણ રઇને અલેરા. ઉંભય શતી ૨૦
લક. ભ્માવ કયતા શતા. ત્માયે તાયીખ શતી ૧૮-૯-૯૩. પન નંફય શત-૪૭૧૩૪૧.
તેને ગભાં દુખાલ થત શત. યાત્રે વાંધાભાં લધુ દુખત ુ ં શતુ.ં દલા રે તેટર લખત
અયાભ યશેત શત. ખટ થાક (કરભ) રાગત શત. ઉબા યશેલાથી થાકી જલાતુ ં શતુ.ં ડૉ.
કકનાયીલારા તથા ડૉ. ભ ૂેન્દ્ર શુક્રની વાયલાય રેલાભાં અલી શતી. રેફયે ટયી કયટકભાં યુકયક
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એવવડના લધુ ટકા અલતા શતા. યાત્રે દુખાલાનુ ં પ્રભાણ લધુ શલાથી ભં વંવધલાતનુ ં વનદાન કયું
શતુ.ં ને લાયુન ું થ્માથ્મ ત્રક અ્યુ ં શત.ુ ં
ઔધ શતા અ પ્રભાણે...
૧.

ભશાયાસ્નાકદ કાઢા...૧-૧ ભટ ચભચ, વલાયે -વાંજે વભાન ગયભ ાણી ભેલીને.

૨.

લાતાકય ગ ૂગ...૨-૨ ઈયની દલા વાથે ભ ૂક કયીને.

૩.

ગુય ગ ૂગ...૨-૨ ઈયની દલા વાથે ભ ૂક કયીને.

૪.

નુભદાકદ ટીકડી...૨-૨ ફયે -યાત્રે ાણી વાથે.
તેર ભાણરળ કયલાથી વંવધલાતભાં ચક્કવ પામદ થત શમ િે . ણ અભલાતની ણ

ળંકા શલાથી તે અેર ન શત.ુ ં
વારું શલાથી ચાુ દલા જ ચાુ યખાલી શતી. તા. ૧૮-૧૦ના યજ સુધાયાભાં લધુ ઝડ
અલે તે ભાટે એકટી ફ્રેક્વ ટીકડી...૨-૨ ફયે -યાત્રે ાણી વાથે રેલા ઈભેયી શતી. (‘નુજા
પાભવ
ક ી’ની) તા. ૭-૧૨ના યજ વારું શત.ું િતાં થાક લધુ રાગત શત ને ઊંઘ લધુ અલતી
શતી. તેથી નાયવવંશ ટીકડી...૨-૨ ઈભેયી શતી.
તા. ૫-૧-૯૪ના યજ ઢંચણના દુખાલા વવલામ ફધુ ં જ વાયુ ં શલાથી ચાું જ દલા ચાુ
યખાલી શતી. તા. ૨૪-૧ના યજ ભશાયાસ્નાકદ કાઢા ને ફદરે દળમ ૂ કાઢા ને લાતાકય ગ ૂગ
ને ફદરે એકાંગલીય યવ...૧-૧ ગી ભધભાં રેલા અી શતી. કયણાભે તા. ૧૬-૨-૯૪ના યજ
તેને વંવધલાતભાં વં ૂણક વારું થઇ ગયુ ં શત.ુ ં
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૭:લા લાયુન એક કેવ
લાયુ, વત્ત, કપભાં લાયુ લધુ પ્રફ શમ િે . લાયુના ાંચ પ્રકાય...ાનલાયુ,
વ્માનલાયુ, વભાનલાયુ, ઈદાનલાયુ, પ્રાણલાયુભાં ાનલાયુ લધુ ફલાન િે . અ લાયુની
ગવત વલી શમ ત્માયે તેને ાનલાયુની ‘નુરભગવત’ કશે િે . તેનાથી વલયીત જ્માયે
તેની ગવત લી ફને િે ત્માયે ‘પ્રવતરભ ગવત’ કશે િે . તેનાથી ગેવ, ગ, ઈદયશ ૂ,
ઉફકા, ઉરટી, ઈદાલતક લગેયે યગ થતા શમ િે . ાનલાયુ ઈય ચડલાથી-લ થલાથી
ફાકીના લાયુ વભાન-ઈદાન-પ્રાણ લગેયે ઈય ણ વય થમા વલના યશેતી નથી.
ાનલાયુનાં ફાકીના લાયુઓ વાથે કે વત્ત-કપ વાથેનાં થતાં અલયણ ણ જાતજાતનાં
વત્રદ રક્ષણલાાં યગ ેદા કયી ળકે િે .
વંખ્માભાં લાયુના લધુ યગ (૮૦ યગ) શલાથી તેનાં યસ્યનાં અલયણ ણ લધુ
ને પ્રફ શલાથી લાયુ સ ૂક્ષ્ભ અશુકાયી (ઝડી) ને મગલાશી (ન્દ્મ વાથે બી જનાય)
શલાથી તેના યગનું પ્રભાણ ઘણુ ં લધાયે શમ િે . લાક-વળવળય ઊત ુ ને ઠંડા પ્રદે ળભાં તથા
ઘડણભાં લાયુન લધુ પ્રક થત શલાથી જ્માં જુઓ ત્માં લાયુના યગનુ ં પ્રભાણ લધાયે શમ
િે . ને દુખની લાત એ િે કે એરથીનાં વનદાનનાં વાધન પ્રામઃ સ્થ ૂ શલાથી, પ્રામઃ કઇ
કયટકભાં લાયુ કડી ળકાત ન શલાથી સ્ષ્ટ વનદાન થતાં નથી. ને વનદાન સ્ષ્ટ ન શમ
ત્માં સુધી વાયલાય ણ આંઘફૄકકમાં કયલાભાં ાતી શમ િે . િતાં અલા દયદી લો સુધી
એક ડૉક્ટયથી ફીજા ડૉક્ટય ાવે ને એક શક્સ્ટરથી ફીજી શક્સ્ટર લછચે બટકતા યશે િે
ને યગ વાધ્મ કયી મ ૂકલાની વાથે તન-ભન-ધનથી ખરાવ થઇ જતા શમ િે . યં ત ુ તે દયદી
ળફૃઅતભાં જ અયુલેદના કઇ વનષ્ણાત લૈદ્ય ાવે શંચી જામ ને વાચી ને  ૂયી વાયલાય
ભી જામ ત અશ્ચમજ
ક નક કયણાભ ણ પ્રા્ત થતાં શમ િે .

શ્રી કશ્મ યભણણકરાર યાલ યશે િે ...ઇ-૧૩, ભાતંગી ફ્રે્વ, ગયધનલાડી ટે કયા,
ભણણનગય-ભદાલાદભાં. તેભની ઉંભય શતી ૨૭ લકની. અજીલન વભ્મ નંફય શત-૭૨૦. ૧૧૮-૮૩ના કદલવે અલેરા ત્માયે તેભને ગેવ ખ ૂફ થમ શત, લા લાયુને કાયણે ઉફકા
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અલતા શતા, ેટભાં દુખત ું શતુ,ં િાતીન બાગ કઠણ થઇ ગમેર રાગત શત. ભ ૂખ રાગતી ન
શતી. દાંતની તકરીપ ણ શતી. વલન પ્રમગ કયલાની ણ ઇછિા શતી.
લાયુનાં રક્ષણ લધુ શતાં. લાક ઊત-ુ ઓગષ્ટ ભાવ-શલાથી ળયદઊત ુ અલલાની તૈમાયી
શતી. તેથી વત્તન વલચાય કયીને ને રુણચ શલાથી અભ ને કપન વલચાય કયીને
વત્રદત્રક અ્યુ ં શતુ.ં ને દલા અ પ્રભાણે શતીઃ
૧.

બમાકયષ્ટ...૧-૧ ચભચ વલાયે -વાંજે વભાન ાણી ભેલીને.

૨.

યવના...૧-૧ વલાયે -યાત્રે જમ્પમા શેરા ને જમ્પમા ફાદ ચ ૂવલી.

૩.

કય
ક ૂ કશંગ ુ લટી...૨-૨ વલાયે -વાંજે ચ ૂવલી કે ગલી.

૪.

રક્ષ્ભીવલરાવ યવ...૧-૧ વલાયે -વાંજે ચ ૂવલી. (ળયદી ભાટે)

૫.

કણરકાવભિન...૧-૧ ચભચી વલાયે -વાંજે.

૬.

દળન વંસ્કાય...દં તભંજન કયવુ.ં
તા. ૨૮-૮-૯૩ના યજ િંક લધુ અલતી શતી, ઈધયવ શતી, ળયદી શતી, નાકભાંથી સ્ત્રાલ

થત શત, એરથીની દલા ફંધ કયી શતી.
અજની દલા અ પ્રભાણે શતીઃ
૧.

હુવન વવય...૧-૧ ચભચી વલાયે -વાંજે. (યાત્રે સ ૂકી ઈધયવ ભાટે )

૨.

ભાણરળ તેર...િાતી ય ભાણરળ કયલા ભાટે . (સ ૂકી ઈધયવ તથા દુખાલા ભાટે )

૩.

ઇકયભેદાકદ તેર...કગ બયલ. (દાંતના યગ ભાટે )
ઘણ જ પામદ શત, યં ત ુ લજન કેલ ૫૨ કકર જ શત.ુ ં
િે લ્પરી દલા અ પ્રભાણે અલાથી ફધાં દદો  ૂયે  ૂયાં ભટી ગમાં શતાં. ને લજન ણ ૩

કકર લધીને ૫૫ કકર થયુ ં શતુ.ં
૧.

પ્રબાકય લટી...
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૨.

ણચત્રકાકદ લટી...

૩.

શ્વગંધા ટીકડી...

૪.

બમાવન ટીકડી...૨-૨ વલાયે -વાંજે. (‘ઝંડુ’ની ેટન્દ્ટ)

૫.

બમાકયષ્ટ...

૬.

ંચગુણ તેર...ભાણરળ ભાટે .
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૮ : જીલનબયની યગમુક્ક્ત.
ડૉક્ટયી વાયલાયભાં સ્થભાં, બ્રન્દ્કાઇટીવ કે એરજીના યગને રગબગ વાધ્મ
ભાનલાભાં અલે િે . ને તેના ચક્કવ ઈામ ન શલાથી જ્માયે જ્માયે તેન હભ
ુ ર અલે ત્માયે
તેને દલા, ઈંજેક્ળન, ં લગેયેથી દફાલી દે લાભાં અલે િે . યં ત ુ અયુલેદ એવુ ં નથી ભાનત.
તેના ઘણા પ્રકાયભાંથી ‘તભકશ્વાવ’ જ લધુ પ્રભાણભાં જલા ભે િે . ને જ ાંચ લક વાય
થમા ન શમ ત મ ૂભાંથી ણ ભટી ળકે િે . શ્વાવનાં લાતજ શ્વાવ, કપજ શ્વાવ એલા પ્રકાય ન
શલા િતાં લશેલાયભાં તભકશ્વાવના ત્રણ પ્રકાય ાડી ળકામ િે . લાતજ તભકશ્વાવ,

કપજ

તભકશ્વાવ, વત્તજ તભકશ્વાવને ત ‘પ્રતભક શ્વાવ’ નાભ અલાભાં અલેર િે . શ્વાવ એ
પેપવાંન યગ િે . પેપવાં િાતી પ્રાણલાયુ ને લરંફક કપ વાથે વંફવં ધત શલાથી કપલાયુન
યગ કશી ળકામ. તેભાં અભ લસ્થા શલાની પ્રામઃ લધુ વંબાલના િે . પ્રતભક શ્વાવભાં દાશ,
ત ૃા, ભ્રભ, જ્લય લગેયે ૈવત્તક રક્ષણ તયત જ જૂદા ડી યગવનદાન કયલાભાં ભદદગાય ફને
િે . લાતજ તભક શ્વાવભાં શ્વાવનુ ં પ્રભાણ લધાયે , તેભાં લાજનુ ં પ્રભાણ લધાયે , ખારી ઈધયવ,
િાતીભાં-ગાભાં-ાંવાભાં-ભાથાભાં શ ૂ, ફરલાથી-કામક કયલાથી યગભાં વ ૃદ્વિ, લાકવળવળયભાં લધુ વ ૃિરકને, કૃ, ગયીફ, શ્રભજીલીને તે લધુ તેભાં ળક્ક્ત, કૃતા, કફજજમાત,
કપ ન ડલ િતાં િાતીભાં-ગાભાં ડચ ૂય બમો શમ તેવ ુ ં રાગવુ.ં કફજજમાત, વનરા, યાત્રે
લધુ હુભર લગેયે જલા ભે િે . દયદી કૃ, મ્પરાન ને દીન ફની જામ િે .
કપજ તભકશ્વાવભાં કપ લધાયે ડે િે . ભં ચીકણુ ં યશે િે , રુણચ યશે િે , વલાયે તકરીપ
લધે િે , તંરા યશે િે , વળમાાભાં યગ લધે િે . દયદી સ્થ ૂ-કપપ્રકૃવત શમ િે . ળયીયભાં તાય
યશે િે . જૂના યગભાં થત કપ જ વજા (આંગી દફાલલાથી ખાડ ડે તેલાં) થામ િે .
અયુલેદભાંકપજ પ્રકાયના તભક શ્વાવભાં ફૃક્ષ, રઘુ, થ્મ, ઈષ્ણ, અભાચક, કપઘ્ન
અશાય અલાન શમ િે . ાણી, સઠં ૂ કે જભાની ટરી નાખી ઈકાે  ું ગયભ ગયભ ને
થડું થડું ીલા અલાનુ ં શમ િે . સ્નાન ગયભ ાણીથી કયલાનુ ં શમ િે , િાતી, ગફૄં, ભાથુ,ં
ડખાં ય  ૂખ ગયભ ળેક (ગટા, શૉટ લૉટય ફેગ, ઇરેકટ્રીક ફેગ લગેયેન) કયલાન શમ િે .
જૂના ને કષ્ટવાધ્મ યગભાં લૈદ્ય રંઘન, રઘુબજન, લભન, વલયે ચન, નસ્મ, સ્લેદન લગેયેની
વાયલાય ણ અે િે .
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શ્રી કાન્દ્તાફશેન કદનુબાઇ ભથણરમાન અજીલન વભ્મદન નંફય િે ૯૩૬. તેઓ
ગાંધીનગયભાં વેક્ટય નંફય ૨૨ના ૫૨૦/૧, ઘ-૬ કનય
ક ાવે યશે િે . તેભની ઉંભય શતી ૩૭
લક. તાયીખ શતી ૭-૧૦-૯૭.
તેભને કપજ પ્રધાનતાલા તભકશ્વાવ શત. ડૉક્ટય તેને ‘એરજીક’ શ્વાવ કશેતા
શતા.વાથે ગેવ ને કફજજમાત ણ શતા. કપના યગનુ ં થ્માથ્મ ત્રક તેભને અલાભાં
અલેર. તે પ્રભાણે તેભણે ગ્મ, ખાટ, ચીકણ, ઠંડ, બાયે , લાવી ખયાક ખાલાન ફંધ કયી
દે લાનાં શતાં. ખયાક થ્મ, ઓિ ને ગયભાગયભ જભલાન શત. િાતી, ગફૄં, ભાથુ,ં ીઠ,
ાંવાં ય  ૂખ-સ ૂક ળેક કયલાન શત. ઘયભાં સ ૂલાનુ ં શત,ું ગયભ ાણીથી સ્નાન કયલાનુ ં
શતુ.ં ઠંડ લન, ંખ, કુરય, એ.વી થી દૂ ય યશેલાનું શતુ.ં પ્રલાવ કયલાન ન શત. ાણી
ં ૂ અદું કે જભાની ટરી તેભાં મ ૂકલાની શતી. ધું ાણી ફી
ઈકાલા મ ૂકતી લખતે સઠ,
જતાં તે યાખી મ ૂકલાનું શતુ ં ને તયવ રાગે ત જ ગયભ ગયભ (કષ્ણજ) થડું થડું ીલાનુ ં
શતુ.ં ઠંડાં ીણાં, ખાંડ-દૂ ધલાાં ચા-કપી-ઈકાા ફધુ ં ફંધ કયલાનુ ં શતુ.ં
દલા અ પ્રભાણે શતી. (નલાઇની લાત એ િે કે દવ લક જૂના શ્વાવભાં કેલ શેરી જ
લખતે જે દલા અી તે ખ ૂફ ભાપક અલી જલાથી તેનાથી યગ વં ૂણક ભટીગમ શત ! દલા
ફદરલી ડી જ ન શતી !)
૧.

વભાવલ...૧ ભટ ચભચ જમ્પમાફાદ ફંને લખત વભાન ગયભ ાણી ભેલીને.

૨.

શ્વાવકાવ ણચંતાભણી યવ...૧-૧ ચભચી વલાયે -યાત્રે ભધભાં.

૩.

ઇપેવનન ટીકડી...૨-૨ ભધ વાથે ફંને લખત.

૪.

વ્માાકદ લટી...૪ ગી યજ ચ ૂવલી.

૫.

ગેવેકવ ટીકડી...૨-૨ વલાયે -વાંજે ભ ૂક કયીને.
દવ લકથી થમેરા અ યગભાં કેલ ૧૫ કદલવભાં જ ઘણ પામદ થમ. ણ વ્માાકદ

લટી ભંભા યાખલી પાલતી ન શલાથી તેને ફદરે મન્દ્ષ્ટભધુ લટી ચ ૂવલા અી શતી. તા. ૨૦-
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૧૧ના યજ એક ભકશને રગબગ કાબ ૂભાં અલી ગમ શત. ણ િાતીભાં ક્યાયે ક દુખાલ થત.
ંચગુણ તેર િાતી ય ચી ઈય ળેક કયલાન કશેર. જેથી શ ૂ ભટે ને કપ ણ ઘટે .
તા. ૧૯-૧૨ના કદલવે બય વળમાાભાં ઈયક્ત ભાપક અલેર દલાથી યગ વં ૂણક ભટી
ગમ શત. અખ વળમા વાલચેતીફૃે ને જીલનબયની યગ મુક્ક્ત ભાટે ચાુ દલા ચાુજ
યાખલાની શતી. ૨૧ભી ભાચે િે લ્પરી દલા રેલા અલેર ત્માયે દયદી વાલ વાજા થઇ ગમા. કશેતા
શતા,‘વા‘ફ, દવ લભ
ક ાં શેર જ અ વળમા એલ ગમ િે કે વારું િે , નશં ત ઠંડી ડે
ત્માયે ભારું ત અલી જ ફને ! અ વળમાાભાં કળી જ તકરીપ ડી નથી !’
ું
ભં કહ્યું શત,‘યે
જીત્રક પ્રભાણે કાજી યાખળ ત શલેના કઇ વળમાાભાં તકરીપ નશં
ડે. જીલનબયના યગભાંથી તભે મુક્ત થઇ જળ.’
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૯ : અયુલેદનુ ં ફદનાભ-અયુલેદનુ ં વદનાભ
અયુલેદનીભાંગ લધી િે . અયુલેદની પ્રેકટીવ એક ભાતફય વ્મલવામ શલાન સ્લીકાય
થલા ભાંડય િે . અયુલેદ વનદો શલાનું દયદીના કદરભાં િઢ થયુ ં િે . ત્માયે અયુલેદના નાભે
રબ રેનાયા રકન ણ યાપડ પાટય િે . નેક વાથે, નેક સ્લફૃે વંકડ શજાય િદ્મલૈદ્ય
(ઊંટલૈદ્ય-કેભર ડૉક્ટય, રેબાગુ લૈદ્ય)ની ભામાઝા થયાઇ યશી િે . જે અયુલેદના નાભે
દયદીને ટં ૂ ે િે , ઘય બયે િે ને અયુલેદને ફદનાભ કયે િે . જેને કાયણે અયુલેદ જેવુ ં  ૂણક ને
વપ ભશાણચકકત્વા વલજ્ઞાન ઊંટલૈદુ, દે ળીલૈદું, ઘયલૈદુ જેલાં વતયસ્કૃત નાભથી લગલલા ભાંડયું
!
અયુલેદના નાભે પ્રેકટીવ કયનાયા લૈદ્ય કે ડૉક્ટય ફધા જ કાંઇ અયુલેદના અદ્યગ્રંથ
ચયક-સુશ્ર ૃતાકદના વવદ્યાંત પ્રભાણે વાયલાય નથી કયતા. તેભને અયુલેદન સ્ળક ણ
થમેરનથી શત. લાયુ-વત્ત-કપ એ ત્રણ દ; યવ-યક્તાકદ દૂ ષ્મ, વાભવનયાગ લસ્થા,
જઠયાક્ગ્ન, યવ-ગુણ-લીમક-વલાક-પ્રબાલ; થ્માથ્મ, અંળાંળકલ્પના, ઓધમગનું જ્ઞાન,
રવ્મ-ગુણવલજ્ઞાન, ંચવનદાન વાધ્માવાધ્મતા લગેયે કશું જ તેઓ જાણતા નથી શતા. ગભે તેભ
કયીને યજજટ્રે ળન ભેલીને કે યજજસ્ટ્રે ળન ભેવ્મા વલના ફેવી ગમેરા શમ િે . ળશેયભાંગાભડાભાં, ખ ૂણે ખાચયે કે જાશેય યડ ઈય ણ ! દં બન ળક્ય તેટર લધુ અશ્રય રઇ,
અકકક પ્રચાય તંત્ર ગઠલી કેલ ૈવાને યભેશ્વય ભાની દયદીની, અયુલેદની, દે ળની,
ભાનલતાની, કુવેલા કયતા શમ િે . ચયક વંકશતાભાં અલા િદ્યભલૈદ્યની વાયલાય ત શુ ં તેની
વરાશ રેલાની ણ ના ાડી િે . ‘નય નયક્યાવત સ્માત,ૌ તસ્મ વંબાણાદવ ’ તેની વાથે લાત
કયે તે વ્મક્ક્ત નયકભાં ડતી શમ િે !! કેટર ય વ્મક્ત કમો િે . બગલાન ચયકે અલા દુષ્ટ
રક પ્રત્મે !
અલા રક ક્યાંક ફુટાથ ય ફેવીને મ ૂણમાં-ભાદણમાંને નાભે ટં ૂ તા શમ િે . કઇ
દે લ-દે લી-વાધુ-વંતન અળીલાકદથી ફધા યગ ભટાડી દે લાન ડ કયે િે . કઇ નાડી જઇને
ફધાં દયદ ાયખી રઇ તેને ભટાડી દે લાની ડંપાળ કયતા શમ િે . કઇ અયુલેદના નાભે મગ,
નેચયથી, એરથી, એક્યુપ્રેળય લગેયે જડીને અયુલેદના નાભે સ્ટીયઇડનાં કડકાં અી
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રકને િે તયતાં શમ િે . ને અયુલેદને કાી ટીરી રગાડતા શમ િે . તેને કાયણે વાચા-વાયા
લૈદ્ય ણ ફદનાભ થતા શમ િે . ભને તેલા ફેત્રણ ઈદાશયણ અલાનુ ં ભન થામ િે ...
૧.

વન ૌ ૧૯૬૨-૬૩ના ગાાભાં હુ ં રકબાયતીભાં લૈદ્ય અયુલેદ-ધ્માક શત. એક કદલવ

ૂ યુલાન દલાખાને અવ્મ ને કહ્યુ,ં ‘ વા‘ફ, ભને
ફાજુના વણવયા ગાભેથી એક સ્લસ્થ ખેડત
તાવી અને, ભને ટી.ફી. થમ િે !’
ભં કહ્યુ,ં ‘તાય ચશેય ને ળયીય જઇને લગય તાસ્મે કશી ળહુ ં કે તને ટી.ફી. િે જ
નશં. કણે કહ્યું તને ?’
‘વણવયાભાં કશભારમથી બરેયાભ લૈદ્ય અવ્મા િે . તેભણે નાડી જઇને ભને ટી.ફી. િે
તેભ કહ્યું !’
‘નાડી જલાના કેટરા ફૃવમા રીધા ?’
‘નાડી જલાના ૈવા નથી રીધા. ટી.ફી. ની દલા તૈમાય કયી અળે. કશભારમની
ંૂ
લનસ્વતને ગંગાજભાં ઘટીને
ફે શજાય ફૃવમાભાં તૈમાય કયી અળે. ાંચવ ફૃવમા શેરા
ભાગ્મા ત ભં અ્મા િે .’
‘તને તદ્દન ટં ૂ લાભાં અવ્મ િે , તાયી મ ૂખાકઇ ને બણન રાબ રેલામ િે . ાંચવ
ફૃવમા ાિા અલે ત ભેલી રેજે. શલે એક ફૃવમ ણ અીળ નશં. તને ટી.ફી.નુ ં
નાભવનળાન નથી.’
ફે કદલવ િી ફીજ જ એલ કકસ્વ ફન્દ્મ.
ભને રાગ્યુ ં કે ભાયે બરેળકં ય ભશાલૈદ્યના દળકન કયલા જવુ ં જઇએ. ણફચાયા ગયીફ બા
દયદીને તેની ઉઘાડી ટં ૂ ભાંથી ફચાલી રેલા જઇએ.
ફીજા કદલવે વલાયે હુ ં ભાયા નાનાબાઇ લત્વર, જગદીળ ને ભાય બાણેજ બયત
ૂ ની ભટી ઓવયીભાં એ ઉતમાક શતા. પણમાભાં લનસ્વતઓ
વણવયા શંછમા. કઇ ખેડત
ાથયી તેન ું પ્રદળકન કયું શત.ુ ં જાતજાતનાં મ ૂણમાં ને ાંદડાં.
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અધેડલમના શ્માભ ચશેયાલાા વતરક તાણેરા બરેળકં ય દયદીની યાશભાં ફેઠા શતા.
ભને જઇને ભાયા યગનુ ં લણકન કયત તેભન લાણીપ્રલાશ ળફૃ કમો. ભે ચાયે મ દયદી
િીએ તેવ ું બ્રેઇન લળ કયલા તે ફલ્પમે જતા શતા. ભ વલનમ્ર બાલે દયદી ફનીને તેભની
વાભે ફેવી ગમા. લાયાપયતી ભાયી નાડી જઇ. બલા ચડાવ્મા ને કહ્યુ,ં ‘અક ટી.ફી.
શનેલારા શૈ, ભેયી દલા રેનેવે ફૃક જામેગા. કશભારમકી જડીબુટ્ટી ગંગાજભં ીવકય દલા
ફનાતા હ,ુ ં ભેયી દલાવે વફ દયદી છિે શ જાતે શૈ, દે ખ યાષ્ટ્રવતજીને મ ૂઝે વકટિકપકેટ કદમા
શૈ.’
એભણે યાષ્ટ્રવતના ફનાલટી વવક્કાલાફૄં વકટિ. ફતાવ્યુ.ં જેના િાયા ગ્રાભજવનને એ
ણબભ ૂત કયી ળકતા શતા.
ૂ નીવેલા કયલાભે યાષ્ટ્રવતભાન્દ્મ ભશાલૈદ્યને વણવયા જેલા નાનકડા ગાભના ખેડત
વોન ટી.ફી. ભટાડલા ધાયે રા બરેયાભજીને જઇને ધન્દ્મ ધન્દ્મ થઇ ગમા !
ભં કહ્યુ,ં ‘દે ખ બરેયાભજી, અ ગાંલકે બરે રકભં જૂઠ ચરા યશં શૈ, ઔય બમ
ફતાકય વફક ટં ૂ યશે શં, ચાયં ઔય ટી.ફી.કા અતંક પેરા યશં શં, કૃમા, અકા વફાફ
મશાંવે ઉઠા રીજજમે, નશં ત કર ભં બાલનગય જાકય અકે વલરુિ ણરવ કેવ દાખર
કયલાઉંગા, ઔય અક ઝેર બેજકય કડી વજા કદરલાઉંગા !’
એ ભશાલૈદ્ય ત ગબયાઇ ગમા. શાથ જડીને કશે, ‘અ કોન શૈ ? કઇ વી.અઇ.ડી.લારે શે
?’
‘ભં રકબાયતી લૈદ્ય હુ,ં ભેયા પજૉ શૈ, અક વજા કયલાના. અકા મશ જૂથ રરકાયના.’
‘નશં, અ કુિ ભત કયના, ભં અજ ચરા જાઉંગા.’
ને તે યાત્રે જ યાષ્ટ્રવત ભાન્દ્મ લૈદ્ય બરેયાભજી લૈદ્ય ચાલ્પમા ગમા શતા. ાિ ડી
યશી શતી તેની સ ૂકી-રીરી લનસ્વતઓ-જડી બુટ્ટીઓ ને તેની ટં ૂ બયી કશાનીઓ.
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ભાયા વભત્ર દયદી શ્રી. શવમુખબાઇ ળાશે ભાયી ાવે તેભના ાંચ લકથી ન ભટતા
યગની વાયલાય રેલા અવ્મા ત્માયે શેરા કદલવે તેભણે એક ભશાન નાડી લૈદ્યની જફગજફની લાત કયી શતીઃ
‘ળબનવા‘ફ, હુ ં એક લખત નયડા ભાયા વગાને ત્માં ગમ શત. ભાયા દયદની લાત
નીકી ત ભાયા એક વગા કશે કે ‘‘શં એક નાડીલૈદ્ય અવ્મા િે , તે વાચુ ં વનદાન કયી અે
િે .’’
ભે ત્માં ગમા ત બંમયાભાં લૈદ્ય શતા. દયદીને ફશાય ફેવાડી લાયાપયતી ફરાલી ફંધ
ફાયણે વનદાન કયતા શતા. ભને એ કોતુક જેવુ ં રાગ્યુ ં ત, એટરે અંદય જઇને જયું ત અશ્ચમક !
એક ખાટર ઢાી યાખં. તેના ઈય એક દયડાન ગાીઓ ફેત્રણ ફૂટ ઊંચે રટકાલી યાખેર.
દયદીને સુલયાલી તેન ગ ગાણમાભાં યાખલાભાં અલત ને તે ભશાલૈદ્ય શથડી ગભાં
ં ૂ ડીએ નાઠ ! ળબન વા‘ફ,
ઠફકાયી વનદાન કયી અતા શતા ! હુ ં ત એ જઇને જ ઉબી િ
અયુલેદના નાભે કેલા કેલા ત ૂત ચારે િે !’

ભાયા વભત્રને ‘અયુટ્રસ્ટ’ના ટ્રસ્ટી શ્રી ભશેન્દ્રબાઇ એ થડા ભકશના શેરા ભને પનભાં
એક યવપ્રદ શેલાર અેર.
‘વેટેરાઇટ યડ ય એક ળવંગ વેન્દ્ટયભાં કાભ થે ગમેર. ત્માં એક ઓકપવ અગ
રકની રાઇન ઉબેરી. ભં એક બાઇને  ૂફૃયું ત તે કશે, ‘એક નાડીલૈદ્યજી અલે િે . દવ
ફૃવમાભાં કઇ ણ યગનુ ં વનદાન કયી એક દલા રેલાનુ ં ફતાલે િે . અણે કશું જ ફરલાનુ ં
નશં.’
ભને નલાઇ રાગી. શુ ં િે તે જાણલાની જજજ્ઞાવાથી દવ ફૃવમા બયી એ નાટકભાં વાભેર
થલાનું ભન થયુ.ં એક મુપણરવ જેલ ભાણવ વાભાન્દ્મ ખુયળી ઈય એક ઓકપવના દયલાજા
ાવે ફેઠેર. ભાય લાય અવ્મ તેભણે નાડી જઇને કહ્યુ,ં ‘તભારું ાચન ભંદ ડી ગયુ ં િે , તભે
જીરુના ચ ૂણક વાથે ધલાન વડા વલાયે -વાંજે રેલાનુ ં યાખ, ંદય કદલવભાં ભટી જળે.’
ખાલાના વડા (વડાફામ કાફકન) ને ફદરે ધલાન વડા ? હુ ં એ મુયખ લૈદ્યની વાભે
ને મુયખ દયદીઓની રાઇન વાભે જઇજ યહ્ય !
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ભાત્ર વાભાન્દ્મ રકજ અયુલેદના ભાને ટં ૂ ે િે એવુ ં નથી. ઇન્દ્ટયરેળનર સ્તય ય
ંચકભ,ક નાડીવલદ્યા, શફર
ક ભેકડવવનના નાભે કયડડરયની ઉઘાડી ટં ૂ થતી શમ િે . ને
વાચા અયુલેદને ફદનાભ થવુ ં ડત ુ ં શમ િે .

શ્રી કેતનકુભાયઇન્દ્રલદન જીને લૈદ્ય શ્રી ઈાફશેન જાનીએ કયપય કમાક શતા. તેન
અજીલન નંફય િે ૩૩૨., યશે િે ૯૬, ન્દ્ય ુ  ૂલી વવામટી, લાવણા, ભદાલાદ-૭ભાં. નકયી
કયતા શતા. ઉંભય શતી ૨૪ લક. તેને ખીર થમા શતા. દાંતભાં ાક થમ શત, પ્રંવલન
કયલાની એભની ઇછિા શતી.
એક એલા ડૉક્ટય ભદાલાદના ગુજયાતભાં નાભાંકકત થઇ ગમા કે તે િ-અઠ કદલવભાં
ફધા જ યગ ભટાડી દે લાની ગેયંટી અતા. કઇ કડગ્રી-કડ્રભાં ધયાલતા શતા. તે ખફય નથી
ણ દયદીને જેભાં યવ શમ તેભાં તે વનષ્ણાત િે તેભ કશી તે વળકાય ળધતા યશેતા.
અયુલેદના નાભે ણ ઘણ વભમ ચરાલે.ું અભલાત ભટાડલાની, લજન લધાયી અલાની,
ચાભડીના યગ ભટાડી દે લાની ગેયંટી અતા. દયે ક દયદીને મુખ્મત્લે સ્ટીયઇડ અતા ને
ઠલાકડમાભાં ચાય-િ કકર લજન લધલાથી ળયીય ફૂરી જતુ.ં નલા ફે ઈરલ ઈભેયાતા., પયી
લજન ાછું ઉતયી ણ જતુ.ં તેભના કેટરાક દયદી શેયાન થઇ ભાયે ત્માં અભલાત-ચભકયગ
લગેયેની વાયલાય રેલા અલેરા. તેભને સ્ટીયઇડનુ ં વ્મવન િડાલલાભાં શેરા ત પ્રમત્ન
કયલ ડત. એક દયદીએ તેના ય કેવ કયલાની તૈમાયી કયે રી ણ ભં ટકાલેરા, ‘તભે
મુયખ ફન્દ્મા ત ધ ૂતાયા તભને ધ ૂતી ળક્યા ને ?’
શ્રી કેતનકુભાય ણ તે ભશાણચકકત્વકની ભામાઝાભાં અલી ગમેરા ને સ્ટીયઇડથી
લજન લધીને ાછું ઘટી ગયુ ં શતુ.ં શાડકાભાં-વાંધાભાં સ્તબ્ધતા અલી ગઇ શતી. તેભણે તે ફાદ
ફશેયાલૈદ્યની ણ વાયલાય રીધી શતી.
ખીર એટરે કે મુખદૂ વકા-તારુણ્મ ીકડકા ને દાંતભાં ાક થલાથી તેને ભં ચભકયગ
ત્રક અ્યુ ં શતુ.ં તે નુવાય
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-

ભડા ઉઠલાનુ ં કે કદલવે સ ૂલાનુ ં ફંધ.

-

ગ્મ, ખાટ, ખાય, ખયાક ફંધ.

-

તે ુ,ં અથાલાફૄં, લાવી ખાલાનું ફંધ.

-

દશં, દૂ ધ, ઘી, ભાખણ, ગ, ભીઠાઇ, ચા, કપી ફંધ. (ચા, ીલી શમ ત ખાંડ-દૂ ધ
લગયની કાી-કડલી ીલી)

દલાન કવક અ પ્રભાણે અ્મ શતઃ
૧.

ભંજજષ્ઠાકદ ઘનલટી...૨-૨ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે, ભ ૂક કયીને.

૨.

કકળય ગ ૂગ...૨-૨ વલાયે -વાંજે ભ ૂક કયીને ાણીભાં.

૩.

વેન્દ્્ટણરન ટીકડી...૨-૨ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે. (‘કશભારમ ડ્રગ’ની)

૪.

ઇકયભેદાકદ તેર...ભંભા કગા બયી યાખલા. (દં તાક ભાટે )

૫.

જી-૩૨ ટીકડી...વલાયે -વાંજે ૧-૧ ટીકડી દાંતે ઘવલી. (‘એરાવવિન’નુ ં દં તભંજન)

૬.

વવક્વી ટય ૂફ...ચભકયગ ય રગાડલા ભાટે .
તા. ૨૮-૮ના કદલવે કપ ડત શત. િતાં દલા ત તે જ ચાુ યાખી શતી. તા. ૭-૯ના

યજ રગાડલાની ટય ૂફ ફંધ કયીને મુખ રે અ્મ શત. જેભાં વયવલ, ધાણા, લજ ને
રધયનું ચ ૂણક શતુ.ં જાડ ઠંડ રે કયલાન શત. રે કદલવે જ કયલાન શત. ફેત્રણ કરાક
યાખી ને ધઇ નાખલાન શત.
તા. ૨૩-૯ના કદલવે તેને લાંવાભાં ણ ખીર થમા શતા ત્માં રગાડલા ભાટે ચભકયગ
શયતેર અ્યુ ં શતુ.ં ઈયાંત ભધુક કેસ્ય ૂર...૨-૨ ફયે -યાત્રે રેલા ઈભેયી શતી. તેનાથી તા.
૨૮-૧૦-૮૭ સુધીભાં કેતનના ભં તથા લાંવા યના ફધા જ ખીર વાલ ભટી ગમા શતા.
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૧૦:એઝસ્વભિમાન અશ્ચમકજનક કયટક
ણચકકત્વકએ કેલ ણચકકત્વા જ કયલાની નથી શતી. કેટરાક કેવભાં તેણે લકકર, જજ,
વી.અઇ.ડી.કે વભાજ સુધાયકનુ ં ણ ાત્ર બજલવુ ં ડતુ ં શમ િે . ધાયે ત કેટરાક કેવભાં
ઘકટત થતુ ં ટકાલી ળકે. ક્યાંક કઇ વાયી-નયવી લાતના વાક્ષી ણ ફની ળકે. દયદી ને
દયદીના કયચાયકન ભનલૈજ્ઞાવનક ભ્માવ ણ કયલ ડે ત્માં કયી ળકે. વભાજ સુધાયકના
નાતે સુધાયે -લધાયા કયલાભાં ણ ભાથુ ં ભાયવુ ં ડે. ક્યાંમ કઇનુ ં ગૃશસ્થ જીલન યશંવાત ુ ં શમનંદલાતું શમ ત્માં અડા શાથ દે લાન ણ પ્રમત્ન કયલ ડે. ક્યાયે ક કઇ લૈદ્ય-ડૉક્ટય કઇ
અઘાત કયતાને ફચાલી ળકે, કઇકના આંસુ  ૂિી ળકે, કઇકના જીલતયને આંગતય શભાત ુ ં
ફચાલી ળકે એલા એક કેવભાં ધ ૂય પ્રમત્ન...

ભાયા વલોદમના દલાખાને તા. ૧૩-૧૦-૮૬ના કદલવે અધેડલમના એક બાઇ ને એક
ફશેન અવ્મા. તેની વાથે ૨૩ લકની લમન એક યુલાન શત. તેભને બાઇરારબાઇ કન્દ્ટ્રાક્ટયે
ભકલ્પમા શતા. ઘણુ ં કયીને તે િકયાના કાકા ને પઇફા તેઓ શતા. ચાણસ્ભાથી તેઓ અલેરા.
(નાભ-એડ્રેવ ફધાં ભાયા કેવભાં િે ણ તે શં યજૂ કયલા મગ્મ ન રાગલાથી યજૂ કમાક
નથી.) ુરુે કહ્યુ,ં ‘ભાયા અ િકયાના રગ્ન લયવથી થમા િે ણ તેના ત્નીને કદલવ
યશેતા નથી. ત તાવીને જફૃય રાગે ત વાયલાય અ ને ?’
તે યુલાન વાભે નજય કયતા રાગ્યુ ં કે તે ‘એફનભકર’ શળે. હુ ં તેને વનદાનકક્ષભાં રઇ
ગમ, સ ૂલયાવ્મ. તયત તે કશે, ‘વા‘ફ તભાયે ભને લધાયે ફેવાયી ન યાખલ, ભાયે વભમની ખ ૂફ
કકંભત િે !’
‘તભે એવુ ં કહ્યું ભશત્લનુ ં કાભ કય િ કે તાની તણફમત ભાટે કે ગંબીય પ્રશ્ન ભાટે ણ
વભમ કાઢી ન ળક ?’
’એક્ટય છું, ભાયે શુકટંગનું કાભ ખ ૂફ યશેત ુ ં શમ િે .’
ં ૂ ,ં ‘ત્માયે તભારું કમા વક્ચયભાં કાભ ચારે િે ?’
ભને ખ ૂફ નલાઇ રાગી, િયુ
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તેણે જે વક્ચયનુ ં નાભ અ્યુ ં તે વક્ચય ત કયણરઝ થઇ ગયુ ં શત.ુ ં વાભે કયરીપ
વવનેભાભાં જ ચારતુ ં ને તે તેન શીય શલાનુ ં કશેત શત !’
’તભને શીયના યર બજલલા લધુ ગભે કે વલરનના ?’
‘વલરનના’
‘કેલા પ્રકાયના’
‘ફિાત્કાયના’
રાંફી લાતથી રાગ્યું કે દયદીને ઈન્દ્ભાદ (ગાંડણ)નુ ં  ૂલકફૃ િે . તે તાની ત્ની વાથે
યજ યાત્રે ફાત્કાય યર બજલત શત. જકે ઈત્તેજના ઓિી યશેતી શતી. ભાનવ કફૈલ્પમ
ં
(ભાનવવક નુવકતા)ન
કેવ શત. ત્ની ફે ભકશનાથી વાથે ન શતા. ૧૮ થી ૨૧ની ઉંભયભાં
ુ કયલાની અદત ડી શતી. તેથી શલે ણરંગભાં
વવનેભાના સ્ટય વાભે યાખીને યજ ળય્માભૈથન
વળવથરતા અલી ગઇ શતી. ઈત્તેજના મુશ્કેરીથી થતી શતી. તેથી જાતીમ ત ૃપ્્ત યહ્યા કયતી
શતી. ાંચ કદલવથી અખું ળયીય દુખતુ ં શત.ુ ં કાનભાંધી રું અલતુ ં શતુ,ં ચક્કય અલતા શતા.
ટાઇપઇડ થમેર તેની દલાના કયએક્ળનની જાતીમ ળક્ક્ત ઘટી ગઇ શતી. એક લખત
લીજીન કયં ટ ણ રાગેર શત. શે ું ફાક ુત્ર થામ તે ભાટે પ્રંવલન પ્રમગ કયાલલાની
ણ તેભની ઇછિા શતી. તેથી શુક્રયીક્ષણ કયાલવુ ં જફૃયી શત.ુ ં યં ત ુ ઈત્તેજના ન થલાથી તે
ળક્ય ફન્દ્ય ું નશં. વ ૃષ્મ, શુક્ર ફને તેભ શલાથી નીચેની દલા અીઃ
૧.

એકટીપટક ટીકડી...૨-૨ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે. (‘નુની’ની)

૨.

રે્ટાકડન ટીકડી...ઈયની દલા વાથે.

૩.

કંચા ઘનલટી...૨-૨ ફયે -યાત્રે ાણી વાથે થલા ઈયની દલા વાથે.

૪.

વેન્દ્્ટણરન ટીકડી...૨-૨ ાણી વાથે. ફયે -યાત્રે. (‘કશભારમ ડ્રગ’ની..કાનના રુ ભાટે )

૫.

રક્ષ્ભીવલરાવ યવ...૧-૧ વલાયે -યાત્રે ચ ૂવલી કે ભધભાં રેલી. (ફધા યગ ભાટે )
યે જી ાલા ભાટે વત્રદ ળાભક ત્રક અ્યુ ં શત.ુ ં
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વાત કદલવે તા. ૨૦-૧૦ના યજ પયીને ત્રણેમ અવ્મા. યુલાનને ભશા મુવળફતે ઈત્ત્જના
થઇ ળકી. શુક્રાલ્પતા ણ શતી. વલોદમ ેથરજીકર રેફયે ટયીભાં કયટક કયાવ્મ ત ‘No
Sprem’ રખાઇને અવ્યુ.ં ્મય એઝસ્વભિમા (શુક્રકીટ)ન કેવ શત. વંતાન થલાની વશેજેમ
ળક્યતા ન શતી. લી દયદીની ભાનવવક ક્સ્થયતા ણ બવલષ્મ ભાટે ણચંતાજનક શતી. તેથી
ભં તેભના મુયબ્ફીઓને કહ્યુ,ં ‘કયટકભાં વંતાન થલાની કઇ ળક્યતા નથી. તેની કઇ દલા ણ
નથી. લી દયદીને જાતીમ નફાઇ ણ ઘણી િે ને ભાનવવક નફાઇ ણ ઘણી િે . તેથી
સ્લસ્થતા ણ ઘણી િે . તેથી ભાનલતા ને ન્દ્મામવંગત લાત ત એ િે કે તેના ત્નીને
છૂટાિે ડા અી દ. નશં ત ફચાયીનુ ં જીલન ફયફાદ થઇ જળે !’
‘ત્માયે લાયવદાયન વલાર િે . તભાયે જઇએ તેટરા ૈવા ર, બાયે ભાં બાયે દલા
અ ણ તેને ત્માં ફાક થામ તેવ ુ ં કંઇક કય જ.’
તભાયી ઇછિા કઇ યીતે  ૂયી થલાની ળક્યતા નથી, િતાં જાતીમ ને ળાયીકયક સુધાય
થામ તે ભાટે ફેચાય ભકશના દલા ભને અલાભાં શયકત નથી. ણ તભાયે તેની ત્નીને સ્ષ્ટ
લાત કયી દે લી જ જઇએ. નવ્લાણુ ં ટકા વનષ્પતા વભજીને દલા અુ ં છું. ફે ભકશને પયીને
વવભેન ટેસ્ટ કયાલીશુ.ં જ કે ભટે બાગે તેભાં વનયાળા જ વાંડતી શમ િે .
‘િતાં ણ તભે દલા ત અ જ’ વાથના ફશેને કહ્યુ.ં
તા. ૨૦-૧૦ની દલા અ પ્રભાણે શતીઃ
૧.

એક્ટીપટક ટીકડી...ચાુ.

૨.

રે્ટાકડન ટીકડી...ચાુ.

૩.

કંચા ઘનલટી...ચાુ.

૪.

શ્વગંધા ટીકડી...૪.૪ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે.

૫.

ભધુક કેસ્ય ૂર...૨-૨ ફયે -યાત્રે. (જેઠીભધનું ચ ૂણક બયે રી કે)

૬.

ૂ વભમે.
છમલનપ્રાળ લરેશ...૧-૧ ભટ ચભચ. નુક
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૭.

વાયશ્વતાકયષ્ટ...૧-૧ ભટ ચભચ ફંને લખત જમ્પમાફાદ વભાન ાણી ભેલીને

(ભાનવવક સ્લાસ્થ્મ ભાટે )
તા. ૧૦-૧૧ના યજ દયદીને ચક્કય અલતાં શતાં. ગબયાભણથતી શતી. ફી.ી. ભા્યું ત
ર શતુ.ં ૧૦૦/૭૦ શતુ.ં જાતીમ ફાફતભાં પામદ શત.
તા. ૫-૧-૮૭ના કદલવે દયદીને કાનભાં દુખત ુ ં શત.ું કાનભાંથી યં ણ અલતુ ં શત.ુ ં ળયદી
થઇ શતી, ભાથાભાં દુખાલ થત શત. લધુ ઈત્તેજનાને કાયણે ફે લખત શસ્તદ કયલ ડય
શત. કામુકતાનુ ં પ્રભાણ લધુ શતુ.ં શલે તે વક્ચયભાં વલરન તયીકેન ુ ં ાત્ર બજલત શત તેવ ુ ં
કહ્યું શત.ું ફી.ી. સુધયીને ૧૩૦/૯૦ થયુ ં શત.ું

તે િી ફે કદલવે ફયના વલયાભના વભમભાં ભાયા કમ્પાઈન્દ્ડયે ઇમ્પટયકભભાં કહ્યુ,ં ‘
વા‘ફ ફે ફશેન તભને ખાવ ભલા અલી િે . વભજાલલા િતાં ત્માયે જ ભલા ઇછિે િે . ભં
તેભને ભાયી ચેમ્પફયભાં અલલા નુભવત અી.
૨૦-૨૨ લકની ફે યુલતી અલી. અલતા જ એક વપા ય ટકાઇને ધ્રુવકે ધ્રુવકે યડી
ડી ! ફીજી યુલતીએ  ૂિયુ,ં ‘લવાણીવા‘ફ, તભાયે ત્માં જીતેન્દ્ર નાભન એક દયદી ફે કદલવ
શેરા દલા રેલા અવ્મ શત ? વાથે એક ુરુ ને એક સ્ત્રી શતા ? તભને તેને તાવતાં શુ ં
રાગે િે ?
‘તભાયે તે જાણલાની ળી જફૃય ડી ?’
‘એ ભાયા શવફન્દ્ડ િે , વાથેના ફશેન તેના પઇ િે ને બાઇ તેના દૂ યના કાકા િે . જીતેન્દ્રને
દત્તક રઇ તેની વંવત્ત ડાલી રેલા ભાંગે િે . જીતેન્દ્ર ગાંડ િે . દગ કયીને ભાયી વાથે રગ્ન
કયાલલાભાં અવ્મા િે . ફીજ મુયવતમ ફતાલીને ફીજા વાથે રગ્ન કમાક િે .’
‘ણ તભે ઈશાશ કેભ ન કમો ? તભે ત બણેરા રાગ િ ?’
‘શા ગ્રેજ્યુએટ થઇ છું. ભાયા બાઇ ઈય લછચેના કન્દ્ટ્રાક્ટયે દફાણ કયી રારચ અી
ફજફયીથી રગ્ન કયાવ્મા િે . ’
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‘વા‘ફ, એને ત  ૂયી યાખતા શતા. ક્યાંમ જલા દે તા કે કઇને ભલા દે તા નશતા.
ઘયભાં નજય કેદ કયે ર !’ વાથના ફશેને કહ્યુ.ં
‘જીતેન્દ્રનું ચવકેર િે . યજ યાત્રે ભાયા ય ફાત્કાયન યર બજલત શત. ભને ભાયત
ણ ! ને પયી એ યડી ડી.
‘ભાનવવક યગી ત િે જ. વાથે જાતીમ યગી ણ િે એને વંતાન જઇએ િે ણ વંતાન
થલા ભાટે શુકાણુ િે જ નશં ! તભાયે તેના વંકજાભાંથી છૂટી જવુ ં જઇએ. કટકભાં કેવ દાખર
કય ત તભાયા ક્ષે ન્દ્મામ ભે તેલ કેવ િે . થલા જ્મવતવંઘભાં કેવ દાખર કય. તેભાં જ્માં
જફૃય રાગળે ત્માં હુ ં તેના કયટક વાથે જુફાની અલા અલીળ. ફંને મુદ્દા એલા િે કે તભને
છૂટાિે ડા ભી ળકે.’
‘વા‘ફ, એ કયટકની એક નકર ન અ ?’
ભં એક નકર અી, તે ફંને ખુળ થઇ !’
‘ણ તું એના વંકજાભાંથી છૂટીને શં અલી ળકી કઇ યીતે ?’
‘રગ્નભાં જલાનું થમેર ત્માંથી હુ ં શેમાક કડે બાગી છૂટી શતી. ભે ભાયી નાતભાં કેવ
યજૂ કમો િે . ણ એ ધનલાન િે ને ભે ગયીફ િીએ. તેથી ભને ન્દ્મામ ભળે તેવ ુ ં રાગત ુ ં
નથી. પયીને એ યડી ડી.
‘તભે કટકન જ અળય ર થલા જ્મવતવંઘન. હુ ં તભને  ૂય વશકાય અી કેવ
જીતાલી દઇળ.’

તા. ૨૧-૧ ના યજ જીતેન્દ્રકુભાયને તાસ્મા ત તેની ઈત્તેજના ખ ૂફ જ લધી ગઇ શતી.
ઈત્તેજક, શુક્ર, વ ૃષ્મ દલાઓનું એ કયણાભ શતુ.ં કયટક કયાવ્મ ત વત અશ્ચમકજનક શત !
-

ભાત્રા...૩ એભ.એર.

-

કાઈન્દ્ટ...૯૦ વભણરમન્દ્વ.

-

ભકટણરટી...૮૫ ટકા.
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કયટક ભાયી કલ્પના ફશેયન શત. ફીજા કઇન અલ કયટક શત ત કયટક રઇને હુ ં
નાચલા ભાંડત. ણ અ કયટક જઇને ભાયા ય વલજી ડલા જેવુ ં થયુ.ં ેરી િકયીના
બાવલ ભને ણફશાભણું રાગલા ભાંડયુ.ં ભને રાગ્યુ ં ભાયે એ િકયીને ફચાલી રેલી જઇએ. ભં
કયટક વંઘયી દીધ.
એ કયટક રેલા અવ્મા. ‘વા‘ફ કયટક વાય અવ્મ િે ને ? રેફયે ટયીલાા વાશેફે
ભને કહ્યુ.ં ’
‘ના, ના, ધામો કયટક અવ્મ નથી. વનયાળા જનક િે . પયીને ફે ભકશને કયટક કયાલલ
ડળે.’
એભણે અજીજી કયી િતાં ભં કયટક તેભને ન જ અ્મ.
ં લણ લધી ગઇ. ભાયે કંઇક
તા. ૬-૧૨ના યજ એ ત્રીજ કયટક કયાલલા અવ્મા. ભાયી મુઝ
યુક્ક્ત કયલી જઇએ. તેભને ફશાય ફેવામાક. ધીભા લાજે ભં વલોદમ રેફયે ટયીના ભાણરક
ડૉ.શ્રી યભણબાઇ ટેરને પન કમો ને કહ્યુ,ં ‘શભણાં જીતેન્દ્ર નાભના દયદીના વવભેનન
નમ ૂન ભકું છું. ખ ૂફ ગુ્તતાથી કયટક કયલાન િે . તે રકના શાથભાં કયટક અલલ ન
જઇએ. ભાય કમ્પાઈન્દ્ડય ફૃફફૃ રેલા અલળે. અ કયટક વાથે એક વનદો યુલતીની જજંદગીનાં
સુખ-દુખ જડામેરા િે . કટકન કરુણ કેવ િે તે રક  ૂિલા અલે ત કશેજ કયટક વાય નથી.
વંતાન થઇ ળકે તેભ નથી. વા‘ફ, તભાયે એક યુલતીના જીલનને ફચાલલા અટું ખટું ફરવુ ં
જ ડળે.’
કયટક અવ્મ. અશ્ચમન
ક ી આંખ શી થઇ જામ તેલ ! ઇછિમ શત તેનાથી વાલ જ
વલકયત !
-ભાત્રા...૨ એ.એર.
-કાઈન્દ્ટ...૮૫ વભણરમન્દ્વ.
-ભકટણરટી...૮૦ ટકા.
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ચક્કવ વંતાન થઇ ળકે તેલ કયટક ! એઝસ્વભિમાભાંથી વાલ નભકર કયટક અલા
એકવ કેવભાં ભને વપતા ભે ત નફરપ્રાઇઝ ભે તેલ કયટક ને ભં કયટક વંઘયી
દીધ.
એ કયટક રેલા અવ્મા.
‘ભં તભને ળફૃઅતભાં કહ્યું શત ુ ં તેભ દલાથી કયટક સુધયી ળકે તેભ નથી. તભે નકાભ
ખચક કય િ. વભમ-ળક્ક્તન વ્મલ કય િ. દુવનમાભાં અ એઝસ્વભિમાની દલા જ નથી.’
યં ત ુ એભણે ત કશયુ,ં ‘ભાયે ત દલા ચાુ જ યાખલી િે . તભાયા ય ને તભાયી
દલા ય ભને વલશ્વાવ િે . કયણાભ જફૃય અલળે. ફે ભાવની ચાુ દલા રઇ ગમા.
તા. ૨૨-૬-૮૭ના યજ પયીને કયટક થમ.
-ભાત્રા...૨ એભ. એર.
-કાઈન્દ્ટ...૯૫ વભણરમન્દ્વ.
-ભકટણરટી...૮૦ ટકા.
અ કયટક ણ ભં તેભના શાથભાં અલલા ન દીધ.

ત્માય ફાદ ભકશનાઓ સુધી ભં તે રકની યાશ જઇ. ફંને ક્ષભાંથી કઇન વંકક ન
થમ. કેવનુ ં કયણાભ ભાયા જાણલાભાં ન અવ્યુ.ં કેલ કેવના અશ્ચમકજનક કયટક જ ભાયી
પાઇરભાં વચલાઇ યહ્યા !
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૧૧:વંગદની કરુણ કશાની
અ યુગભાં યજગુણ ને તભગુણભાં ખ ૂફ લધાય થલાથી, વત્લગુણભાં ખ ૂફ ઘટાડ
થલાથી; ટેન્દ્ળન, વ્મથા, દ્વિધા ને ફેચેનીન વાજત્લક-વનદો ઈામ ન સ ૂઝલાથી; વંકલ્પ
ળક્ક્તન વયકાયશ્રીન  ૂયે  ૂયા બાલ શલાથી; નળાફંધીના કામદાભાં રાંચફૃશ્વત, રાગલગ,
ફેદયકાયી, ઢીરાળનુ ં વલકત્ર લાતાલયણ શલાથી; ભદ્યવલક્રમભાં નપાનું ધયણ શલાથી,
શીનકક્ષાના લેાયીઓનુ ં તેભાં અકકણ શલાથી-સ્લાથક શલાથી; વલદે ળ તથા વશ્ચભી વંસ્કૃવતના
લધુ વંકક લધલાથી; દૂ યદળકન, અકાળલાણી, લતકભાનત્ર તથા

વાભવમક લગેયેભાં ભદ્યન

પ્રચાય ફે-પાભ થત શલાથી; કક્રકેટ જેલી યભતની સ્ન્દ્વયળી િાયા ભદ્યન વ્માક પ્રચાય
થત શલાથી; ભદ્યાનને વશ્ચભી વંસ્કૃવત િાયા-અધુવનક સુધયે ર(ફગડેર) વભાજ િાયા ભે ર
પ્રવતષ્ઠાથી; ભદ્યની પ્રા્તી વલકત્ર વય શલાથી; વભાજના સુખી રકની ફે નંફયની શયાભી,
બેવે, રાંચફૃશ્વત લગેયેભાંથી ભેલેરી વંવત્ત કુભાગે ઈમગના કુદયતી ક્રભથી; ક્રફ,
રગ્નાટીઓ, શુબેછિા ાટીઓ લગેયેભાં તેને ભશત્લ ભલાથી, વભત્રને વગાને કંની
(વંગાથ) અલાની પ્રથા; નુકયણ, જજજ્ઞાવા, ગયીફી, ગંદકી, એકાકીણુ ં લગેયે નેક કાયણે
ળશેય ને ગાભડાભાં, શ્રીભંત ને ગયીફભાં, શ્રભજીલી ને બુદ્વિજીલીભાં, બણેર ને
બણભાં ભદ્યાનનુ ં

પ્રભાણ યજયજ લધત ુ ં જ જામ િે . ને જેના કાયણે જેણે તાની

એકતેયે ેઢીભાં ભદ્ય ીધ ન શમ, સ્ળક કમો ન શમ, જમ ણ ન શમ ને નાભ ણ રીધુ ં
શમ તેલા, ભદ્ય-દાફૃને સ્ભયણભાં રાલતાં ળયભ, વ્મથા ને િિ નુબલતા શમ તેલા બ્રાહ્મણ
ને લૈશ્મ ણ દાફૃકડમા ફની ગમા િે ! જેને કાયણે ીનાયના ળાયીકયક-ભાનવવક યગ
ઈયાંત કયલાયની ફયફાદી, વભાજની ફયફાદી, યાષ્ટ્રની ફયફાદી, ગુનાઓન ગુણાકાય,
ફેકાયી, કભકલ્પમતા, કશંવા, દે ળરશ લગેયેન ુ ં પ્રભાણ લધી જ યહ્યું િે . વલશ્વની ૨૧ વંસ્કૃવતઓન
નાળ કયનાય ભદ્યફૃી ભશાદાનલ અણી ભય, ચણ, જડ બાયતીમ વંસ્કૃવતન ણ
વલનાળ કયે તે શેરા નાનાં થી ભટાં વો કઇએ જાગૃત થવુ ં ડળે ને ભદ્યફૃ ભશાયાક્ષવ વાભે
રડવું ડળે.

શ્રી જમેન્દ્રબાઇભયવવંશબાઇ ળાશની કરુણ કશાની ભદ્ય વાથે વંકામેરી િે . તેભન
અજીલન નંફય ૩૪૫ િે . તેઓ યશે િે ...૧-એ જરતયં ગ વવામટી-ભદાલાદ-૫૧ભા. તેભની
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ઓકપવ શતી કયરીપ વવનેભા ાવે સ્ેકટ્રભના ફીજા ભાે . તેભન પન નંફય શત-૨૫૭૫૭,
ં ઇ
૪૧૦૩૧૬, ૨૫૧૭૧. વલદે ળી વલઝા અલાન તેભન વ્મલવામ. અ વ્મલવામ ત્માયે મુફ
ં ઇની ઓકપવે યશેલાનુ ં થત ુ ં ભટે બાગે વલદે ળના
વંફવં ધત શલાથી શ્રી જમેન્દ્રબાઇને તાની મુફ
પ્રલાવીઓન વંકક યશેત કે જે ામઃ ભદ્યાનથી ટે લામેર શમ. યં ત ુ જૈન કે લૈષ્ણલધભી
શલાથી શ્રી જમેન્દ્રબાઇ ળાશના કયલાયભાં દાફૃનુ ં નાભ રેવ ુ ં તે ણ ા ભનાત.ુ ં
ુ ાઇને ભૈત્રી લધતી ગઇ. એ વભત્ર એક કદલવ વલસ્કીફાય
એક વલદે ળી વભત્ર વાથે જીતબ
ફતાલલા વાથે અલલા કહ્યુ.ં શેરા ત જીતુબાઇએ ઘવીને ત્માં અલલા ના ાડી દીધી. યં ત ુ
તેના લધુ અગ્રશને લળ થઇ દૂ યથી ફતાલી દીધુ ં ને તે યાશ જઇને ફશાય ઉબા યહ્યા.
‘તભે અંદય અવ્મા શત ત શુ ં વલસ્કી તભને લદી ડલાન શત ?’ વભત્રે શવીને કહ્યુ.ં
‘ભે એ દૈ ત્મથી દૂ ય યશેલાભાં વરાભતી ભાનીએ િીએ, તેન ડિામ ણ તનકાયક
િે .’
પયીને એ વભત્ર વલદે ળથી અવ્મા ત્રે ફશાય ઉબા યશેવ ુ ં તે તાની ળક્ક્ત િે તેભ
વભજી કશંભત કયી કઇ જઇ ન જામ તેભ ભદ્યારમભાં ગમા ને વરાભત ફશાય અલી ગમા.
િીના કદલવે વયતાથી અંદય જઇને ફેઠા. ભાદક લાતાલયણભાં વલદે ળી વભત્રે એક ેગ
ીયવતા કહ્યુ,ં ‘એક ેગ ીલાથી કશું ફગડત ુ ં નથી. ભે અ ીએ જ િીએ ને ? ઉરટાની
સ્ફૂવતિ, રુણચ લધળે. તભાયી ળયદીની અ વયકાયક દલા િે . ’
લાતાલયણને લળ થઇ શ્રી જીત ુબાઇએ કઇ કા ચઘકડમે ભદ્યની કઠયી ભઢે ભાંડી
દીધી. ગા નીચે જતાં જ ળેતાને તાનુ ં કાભ ળફૃ કયી દીધુ.ં ભદ્ય એ એલ ળેતાન િે કે
બરબરા વાજત્લક ભાણવ, વભજુ ભાણવ, વભાજ સુધાયક ભાણવને ન ીએ ત્માં સુધી ડા‘ણ
ડી ળકે િે . તે ેટભાં શંછમ કે વલચાય ફધા વલયીત. બગલાનભાંથી ળેતાન, કાભભાં
યાલણ ફનાલી દે લાની ને બરબરાને ફયફાદ કયી દે લાની તાકાત ભદ્યભાં િે તે યુગયુગના
નુબલથી વાણફત થમે ું િે . ભદ્યાનના વલયધી ણ ભદ્યાનભાં પવામા િી ભદ્યાન
તયપી દરીર કયતા થઇ જતા શમ િે . અજ સુધી ન ીધ તેન પવવ કયતા શમ િે .
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શ્રી જીતેન્દ્રબાઇને ભઝા અલી ગઇ ! સ્ફૂવતિ, ાચન, રુણચ, ગયભાલ ફધુ ં ગમ્પયુ.ં ‘ધભકના
નાભે, વંસ્કૃવતના નાભે, કયલાય પ્રથાના નાભે કે દે લદે લીના નાભે રક નકાભા વલયધ કયતાં
શમ િે .’ એલી ત જાતજાતની દણરર ભનભાં ઉબયાલા રાગી. િીત વલદે ળીઓ અવ્મા નથી
ને રઇને વલસ્કીાન કયાલલા શંછમા નથી. ધીયે ધીયે જીતેન્દ્રકુભાય જથ્થાફંધ દાફૃકડમા ણ
ફની ગમા ! ભાત્ર યાત્રે જ નશં વલાયે ણ ીલા ભાંડયા !
(નંધઃ જે ફાફતનુ ં લોથી દભન થત ુ ં શમ, તેન વભજ  ૂલક
ક ન ત્માગ, લૈયાગ્મ ન શમ
તેભાં પવાનાય વ્મક્ક્ત વીભા િડી જતી શમ િે . ધાવભિક દભના ને ાકયલાકયક દભનના
કયણાભે અણા દે ળના રક દે ળભાં કે વલદે ળભાં દાફૃકડમા ફને ત્માયે કયાવતમા ફની જતા
શમ િે . ભાવાયને ફદરે ભાની ણ શદ લટાલી જતા શમ િે .)
ં ઇના લાવી ફનતા ગમા.
ભદ્યભશને કાયણે ધીયે ધીયે જીતેન્દ્રકુભાય ભશભમી નગયી મુફ
ં ઇભાં યશેવ ું જફૃયી િે તેભ કયલાયને વભજાલતા યહ્યા. તાને ણ
વ્મલવામ થે લધુ મુફ
વતત િે તયતા યહ્યા. ભદાલાદભાં દાફૃફંધી શલાથી કયલાયભાં ભદ્ય ભાન્દ્મ શલાથી તેભણે
ં ઇનુ ં સ્લછિંદ ખાનાનભાં
ભદાલાદ અલલાનુ ં ણ ળક્ય તેટું ઓછું કયી નાખ્યુ.ં મુફ
ભાંવાશાય વંકશતનુ ં જીલન ળફૃ થઇ ગયુ.ં
.....ને એક કદલવ એને ણરલયભાં. શજયીભાં, ેટભાં દુખાલ ને ફતયા ળફૃ થઇ ગમા.
વહ્ય થતા ગબયામા, દડતા ડૉક્ટય ાવે શંચી ગમા.
‘તભે કડ્રંગ ર િ ખયા ? ણરલય ય શાથ મ ૂકતાં જ ડૉક્ટયે કહ્યુ.ં તભાયા ણરલય ય વજ
િે . જૂઓ કેટું કઠણ થઇ ગયુ ં િે . રેતા શ ત ફંધ કયી દે જ, નશંતય કેન્દ્વયના દયદી ફની
જતા લાય નશં રાગે.’ યં ત ુ ભદ્યાનના યવવમા શ્રી જીતેન્દ્રકુભાયે ભદ્યાન ફંધ કયલાને ફદરે
પયીને એ ડૉક્ટયને ત્માં જલાનુ ં જ ફંધ કયી દીધુ.ં
થડા કદલવે પયીને તકરીપ લધી, તયવ લધુ રાગલા ભાંડી, ગબયાભણ થલા ભાંડી,
ચક્કય અલલા ભાંડયા, ભ ૂખ, ઊંઘ, ભશુદ્વિ ફધાભાં પ્રશ્ર ેદા થલા ભાંડયા. એટરે ફીજા એક
નાભાંકકત જૈન ડૉક્ટયને ત્માં શંચી ગમા. કેવ કશસ્ટ્રી જાણી, તાવી તેભણે ણ કહ્યુ,ં
‘જીતુબાઇ, કડ્રન્દ્ક રેલાની અદત કેટરા વભમથી િે ? કેટર ર િ ? તભારું ણરલય ડેભેજ થઇ
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ગયું િે , લ્પવય ણ શમ. રેતા શ તે અજથી જ િડી દ, નશં ત ફચલાન કઇ ઈામ નશં
યશે. ’
ને એ ડૉક્ટય ાવે કદર ખરીને જીતેન્દ્રબાઇએ ફધી જ લાત કયી દીધી. ફચાલી રેલા
અજીજી કયી.
ં ઇ િડી ભદાલાદ ાિા ચાલ્પમા
‘તભાયા ભાટે ફચલાન એક જ ઈામ િે ને તે મુફ
ં તથા અભાન્દ્મા, વશાય ફધુ ં તભને ફચાલી ળરળે. મુફ
ં ઇભાં
જલાન. કયલાયન પ્રેભ ને હુપ
એકરા યહ્યા ત મત્ૃ યુ ચક્કવ િે . અજ બાગી છૂટાતુ ં શમ ત કાર ન કયળ. ’ ને જીતેન્દ્રબાઇ
બાગી છૂટયા ણ ફેગભાં ફેચાય ફાટરી વંઘયીને. ભદાલાદ ભે નશં ત તેની જગલાઇ
કયી રેલી જઇએ ને ?! યં ત ુ ભદાલાદભાં વ્મા િી જાણલા ભ્યુ ં કે ભદાલાદભાં
ં ઇ કયતા ણ લધુ ભદ્યલેચાણના છૂા સ્ત્રત લશે િે . કઇને ડૂફી જવુ ં શમ ત ડૂફી જલામ
મુફ
તેટરા !! ને એ છૂા સ્ત્રતભાં બમાક કયલાય લછચે જીતેન્દ્રબાઇ તણાતા યહ્યા. તફીમત લધુને
લધુ રથડતી ગઇ. મ ૃત્યુ ને ને એભને એક લંતનુ ં િે ટું યહ્યુ.ં ત્માયે તે એક શુબ કદલવે ભાયા
વલોદમના દલાખાને અલી શંછમા. ત્માયે તાયીખ શતી ૭-૧-’૮૮. તેભની ઉંભય શતી ૪૫
લકની. ભને એ વાભે શત ત્માયથી ઓખે, ચાશે, ભાયા રેખ ‘ગુજયાત વભાચાય’ભાં લાંચે.
યં ત ુ ઘણાં લે ભ્મા શલાથી ને ળયીયભાં ાય લગયનુ ં કયલતકન થલાથી ભં તેભને
ઓખ્મા નશં. અત ુય વ ૃતાંત કેવેય ય નંધ્મ. વનદાન કક્ષભાં રઇ જઇને તાસ્મા. તયવ
ુષ્ક રાગતી શતી, િાતી-ેટ-ણરલયભાં ુષ્ક ફતયા થતી શતી. ઉફકા અલતા શતા.
ગેવ થત શત. ેટભાં વતત દુખાલ થત શત. ડાફે ડખે સ ૂલાથી-લાભકુક્ષી કયલાથી લધુ
ફેચેની રાગતી શતી, તે ઓજવ લ્પતા થલાને કાયણે કદાચ થતુ ં શતુ.ં તીખું ણફરકુર ખલાત ુ ં
ન શતુ.ં ભધુય લધુ ખાલાનું ભન થત ુ ં શતુ.ં (વત્તવ ૃદ્વિ, ઓજવ લ્પતા ને પ્રાકૃત કપન ક્ષમ,
વત્તપ્રકૃવતને કાયણે) ાન ખાલાની ટેલ લધુ શતી. ભદ્યાનની લધુ પ્રભાણભાં અદત શતી તે
શલે થડી ઘટાડી શતી. ભદ્યાનને કાયણે ભાંવાશાય ણ રેલ ડત શત.
અયુલેદના ગ્રંથભાં વતભદ્યાન કયલાથી થતા ભધત્મમ યગનાં ફધાં રક્ષણ શતા.
તેભાં વત્રદ  ૂયે  ૂયા ફગડયા શતા. ઓજવ લ્પ થઇ ગયુ ં શતુ.ં વત્તનુ ં પ્રભાણ લધુ પ્રભાણભાં
શતુ.ં ત ૃા, દાશ, ચક્કય, ભધુયેછિા એ વત્તના રક્ષણ શતાં. ગની ાનીભાં ને વંડીભાં
ુષ્ક દુખાલ, ચક્કય, ઈદયશ ૂ, ઈયઃશ ૂ, ગેવ, લ્પવનંદ્ર ૌ એ ફધાં લાયુના રક્ષણ શતા.
60
નુક્રભણણકા

રુણચ, અભ ને કપવંફવં ધત કશેલા શમ ત કશી ળકામ. વત્તલાતની વાભ લસ્થા મુખ્મ શતી.
ગભાં ાદકંટક કે અભલાત  ૂલકફૃને કાયણે વખત દુખાલ ાની-એડીભાં થત શત.
તેભણે ભાંડીને ફધી લાત કયી. િી કહ્યુ,ં ‘ળબનબાઇ, તભે ભને ઓખ્મ રાગત નથી.
હુ ં જીતેન્દ્ર. ૨૧૯ભાં તભાયી વાભેની ઓકપવ...’
‘વયી, તભારું ળયીય એટું ફધું નફફૄં -ાતફૄં ડી ગયુ ં િે . તભાય ચશેય એટર ફધ
રેલાઇ ગમ િે કે ઓખી ન ળક્ય ! તભે ફહુ ં ભ ૂર કયી િે . ળયીયને ફયફાદ કયી નાંખ્યુ ં િે .’
‘એટરે ત િે લ્પરે તભાયી ાવે અવ્મ છું. ખ ૂફ વનયાળ થઇ ગમ છું.’ એભની વજમ આંખે
એ ભાયી વાભે તાકી યહ્યા.
જીત ુબાઇ ભાયા એક પ્રશ્નન વાલ વાચ જલાફ અ... તભાયે શલે જીલવુ ં િે કે કાે
ાયાલાય લેદના વાથે ભયવુ ં િે ?!’
‘ભાયે જીલવુ ં િે . ફાક નાનાં િે . ઉંભય શજી વાલ નાની િે . ાય લગયનુ ં ભાથે દે વ ુ ં િે .’
ને એ કચલાઇ ગમા.
‘ત  ક્ષણે જ ભદ્યને િડ, ઝટકાથી િડળ ત જ છૂટળે. ભદ્ય િડનાયા રાખ
કયડભાંથી કઇ ભયું નથી. ભદ્ય નશં િડનાયા ફધા જ તેને કાયણે કાે ભમાક િે . અજે ચાય
જ કદલવની દલા અું છું. અણે લાયં લાય ભીએ ને લાત કયીએ તે ખ ૂફ જફૃયી િે . ભને
લધુ વભમ અળ તેટરા અ વ્મવનભાંથી લશેરા છૂટળ.’
ણ, ચાય કદલવે એ ન અવ્મા. ૨૦ કદલવે એ અવ્મા ત્માયે તેભને ને મ ૃત્યુને ચાય
આંગ િે ટું શતુ.ં છૂફ ળક્ક્ત, ખ ૂફ શતાળ, કૃ, ાંડુ. તે કદલવની તાયીખ ભાયા કેવ પાટી
ગમેર િે . ેટભાં િાતીભાં વહ્ય દાશ !
ભં પયીને તાસ્મા. કડક ળબ્દભાં કહ્યુ,ં ‘શલે જીલલાન કઇ અયલાય નથી. ફચવુ ં જ
શમ ત હુ ં એક ુસ્તક અુ ં છું તે ચલીળ કરાક વાથે યાખ, વતત લંચામ તેટું લાંછમા કય.
વંડાવભાં, સ્નાનગાયભાં, ળમનગાયભાં ફધે વાથે જ યાખ. લાંચતા લાંચતા જ ઊંઘી જલાનું ને
જાગીને તુયત લાંચલા ભંડી જલાનુ.’ં કશીને ભં ભારું ુયસ્કાય પ્રા્ત ભદ્યવનેધનુ ં ુસ્તક ‘ઝેય ત
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ીલાતાં જાણી જાણી’ બાગ શેર બેટ અ્યુ ં ગાઈ અી શતી તે જ દલા પયીને વત્તળભન,
લાતળભન ને ભદાત્મમ ભાટે અીઃ
૧.

ળતાલયી કલ્પ...૧૦-૧૦ ગ્રાભ વલાયે -યાત્રે ગ્મા દૂ ધભાં. પાલે ત ીતી લખત ચખ્ખુ ં ઘી
ચભચી નાખવુ.ં

૨.

ચંદનાવલ...૧-૧ ભટ ચભચ જમ્પમા ફાદ ફંને લખત વભાન ાણી ભેલીને.

૩.

ળતાલયી ટીકડી. ૨-૨ ફયે -યાત્રે ાણી કે દૂ ધ વાથે. (ળતાલયી કલ્પ અેર તેથી અ
અલી જફૃયી નશતી િતાં કંઇક ભનલૈજ્ઞાવનક ફૃે અવુ ં જફૃયી રાગલાથી જ અેર)

૪.

ભધુકકેસ્ય ૂર...૨-૨ ફયે -યાત્રે ાણી વાથે.

૫.

વત્ત શયી લટી...૨-૨ વલાયે -વાંજે દૂ ધ કે ાણીભાં. (‘અયુપ્રડક્્વ’ની.)
તા. ૧૬-૫ના કદલવે વલષ્ટબ્ધાજીણક ને કાયણે ઉફકા અલતા શતા. વાંજે ઝાડા ણ થમા

શતા. સુલાથી ગેવ થત શત. ગની ાનીભાં વહ્ય દુખાલ ાદકંટક કે અભલાતને કાયણે
થત શત. રુણચ ને વનરાલ્પ્તાની ણ પકયમાદ શતી. તેથી દલા અ પ્રભાણે મજી શતીઃ
૧.

ળતત્રાકદ ચ ૂણક(ભીઠું)...૪ ગ્રાભ યાત્રે ાણી વાથે.

૨.

િકદિ કયુ ટીકડી...વલાયે -વાંજે ભધ વાથે.

૩.

ાચનમગ...૨-૨ જમ્પમા ફાદ ાણી વાથે. (‘યુ પ્રડક્્વ’ની.)

૪.

ાચન કેસ્ય ૂર...૨-૨ ફયે -યાત્રે

૫.

વનરાકે...૨ યાત્રે. (જેભાં ીયીમ ૂ, જટાભાંવી, શ્વગંધા તથા ખુયાવાની જભાનુ ં
ું
મગ્મ ભાત્રાભાં ચ ૂણક શત.)
તા. ૩૦-૬ના યજ ગની ાનીભાં દુખાલ લધલાથી અભલાત વભજીને ‘અભલાત’

ત્રક યે જી ાલા ભાટે અ્યું શત.ું તેની દલા નલેવયથી ફદરી શતીઃ
૧.

મ ૃતાગ ૂગ...૨-૨ વલાયે -વાજે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે.

૨.

લાતાકય ગ ૂગ...૨-૨ ફયે -યાત્રે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે.
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૩.

એક્ટી ફ્રેક્વ ટીકડી...૨-૨ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે. (‘નુજા’ની)

૪.

રેગુટી...જ્માં-જ્માં દુખાલ-વજ શમ ત્માં ગયભ-જાડ કદલવે રે કયલ.
થડા કદલવ ફાદ અવ્મા ત્માયે ાનીભાં દુખાલ ચાુ શત. ચારતાં શ ૂ નીકત ુ ં શત.ુ ં

‘ાદકંટક’ શલાની ણ ળંકા જતી શતી તેથી થડા પેયપાય વાથે દલા અ પ્રભાણે અી શતીઃ
૧.

મ ૃતાગ ૂગ...

૨.

એક્ટી ફ્રેક્વ ટીકડી...

૩.

મગયાજ ગ ૂગ...૨-૨ વલાયે -વાંજે ભ ૂક કયીને.

૪.

લાતઘ્ન કેસ્ય ૂર...૨-૨ (જેભાં જભદાકદ ચ ૂણક ને નાયવવંશચ ૂણક બયે રાં શતાં.)

૫.

ંચગુણ તેર...દુખાલા ય ભાણરળ કયલા.
તા. ૧૯-૭ના યજ રુણચ, ઈગયદાશ, ચક્કય, ત ૃા ને ેટભાં ગડગડ લાજ,

ફહુમ ૂત્રતા, યાત્રે વંડીભાં કતય લગેયે તકરીપ શતી.
સુશ્ર ૃતવંકશતાભાં ભદ્યવેલન કયનાયને થતા જાતજાતના વલકાયભાં ાનાત્મમ, યભદ,
ાનાજીણક ને ાનવલભ્રભ એલા બમંકય વલકાયનુ ં લણકન િે . તેભાંથી ઘણાં રક્ષણ શ્રી
જીતેન્દ્રબાઇને થમાં કયતાં શતાં. િતાં ાનાજીણકનાં રક્ષણ લધુ શતાં....
અઘ્ભાનમુગ્રભથ ચકદ્દગયણં વલદાશઃ ।
ુ ગછિવત રક્ષણાવન ।।
ાનેત્લજીણકમ
(-સુશ્ર ૃત ઉં.તં.-. ૪૭)
ેટભાંઅપય ચડલ કે ગેવ થલ, ઉરટી થલી, ઓડકાય અલલા, ળયીયભાં ફતયા
થલી લગેયે ાનાજીણક એટરે કે લધુ ભદ્યાનથી થમેર જીણકનાં રક્ષણ િે .
ઔધ અ પ્રભાણે અ્માં શતાઃ
૧.

ળતાલયી ઘનલટી...૨-૨ વલાયે -વાંજે દૂ ધ વાથે.
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૨.

વલવત્તકય ટીકડી...૨-૨ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે.

૩.

ઘભાવા ઘનલટી...૨-૨ ફયે -યાત્રે ાણી વાથે ચાલીને. (ચક્કય ભાટે )

૪.

વત્તઘ્ન કેસ્ય ૂર...૨-૨ ફયે -યાત્રે.

૫.

ળતત્રાકદ ચ ૂણક...૪ ગ્ર્ભ યાત્રે ાણી વાથે. (કફજજમાત ભાટે )

૬.

ચંદનાવલ...જમ્પમા ફાદ ફંને લખત વભાન ાણી ભેલીને. (ભદાત્મમ ભાટે )
તા. ૨૮-૭ના કદલવે ગભાં દુખાલ લધુ થત શત. તા. ૨૫-૧૧ના કદલવે ેટભાં દાશ

થત શત. તયવ લધુ રાગતી શતી. એડીભાં દુખાલ થત શત. અજની દલા અ પ્રભાણે શતીઃ
૧.

ળતાલયી ટીકડી...૨-૨ વલાયે -વાંજે.

૨.

વત્તશય ટીકડી...૨-૨ ફયે -યાત્રે.

૩.

વંળભની લટી...૨-૨ ફયે -વાંજે ાણીભાં.

૪.

ભધ ૂક કેસ્ય ૂર...૨-૨ ફયે -યાત્રે.

૫.

ચંદનાવલ...જમ્પમા ફાદ ફંને લખત, વભાન ાણી ભેલીને ભટ ચભચ.
ઈયક્ત દલા દયદીને લધુભાં લધુ ભાપક અલી શતી.
તા. ૧૬-૧૨ ના કદલવે ગેવ તથા વનરાલ્પતાના ઈરલ શતા. તેથી ચાુ દલા ઈયાંત

નીચેની ફે દલા ઈભેયી શતી.
૬.

બમાવન ટીકડી...૨-૨ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે. (ગેવ ભાટે . ‘ઝંડુ’ની)

૭.

ફી.વલટા ટીકડી...૨ યાત્રે. (ઊંઘ ભાટે ઘણુ ં કયીને ‘ડેક્કન’ની)
તા. ૨૩-૬ના યજ જૂન ભાવની વહ્ય ગયભી શલાથી ભંભાં ળ ડત શત, ત ૃા

લધાયે રાગતી શતી, ભં ય કયણમા થમા શતા. દલા અ પ્રભાણે શતીઃ
૧.

ળતાલયી ટીકડી...૨-૨
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૨.

વત્તઘ્ન ટીકડી...૨-૨

૩.

વત્તશય ટીકડી...૨-૨

૪.

ચંદનાવલ...

૫.

લૉવભટે ફ વવય...(ઉરટી ભાટે. ‘ચયક’ની.)

૬.

ચભકયગ શય તેર...કયણમા ય ભાણરળ કયલા.
તા. ૨૫-૯ના કદલવે અભલાતનુ ં શ ૂ ળફૃ થયુ ં શતુ.ં બજન કમાક ફાદ ઈદયશ ૂ થતુ ં શત.ુ ં

જીણક યશેત ુ ં શતુ.ં તે ભાટે ઔધ અ પ્રભાણે શતાઃ
૧.

ળતાલયી ટીકડી...

૨.

વલવત્તકય ટીકડી...

૩.

વત્ત્શય ટીકડી...

૪.

બમાવન...૨-૨ ફયે -યાત્રે.

૫.

કલ્પમાણ લટક...૧ યાત્રે ાણીભાં.

૬.

ચંદનાવલ....
તા. ૭-૭ના ગયભીના કદલવભાં ેટભાં દાશ થત શત. જાણે કે લ્પવય થયુ ં શમ. ભં

સ ૂકાતું શતુ, ેટભાં દુખાલ થત શત, તયવ લધુ રાગતી શતી તેના કાયણે ફહુમ ૂત્રતાની ણ
તકરીપ શતી.
ચાુ દલા ઈયાંત ભંભાં ચ ૂવલા ભાટે કેઠીભધન વળય ેર તેથી મુખળ ને
ત ૃાભાં યાશત યશે. ચભાસુ લતાં વત્તનાં અ રક્ષણ ળભળે તેલી ધયત અેરી.
(નંધઃ રાંફા વભમના ને વતત ને લધુ ભદ્યાનને કાયણે લાત-વત્ત-કપ વાયા
પ્રભાણે દૂ વત થમેરા. તેણે ધાતુઓને ણ દૂ વત કયે રી. તેથી જાતજાતનાં નલા રક્ષણ
ઈરલ ેદા થમા કયતા શતાં.)
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તા. ૨૮-૮ના યજ અભાળમ જાણે સ્તબ્ધ થઇ ગયુ ં શમ તેભ રાગત ુ ં શત,ુ ં ઉફકા થતા
શતા, ગેવ થત શત, મુખળ ચાુ શત, શલા લાકને કાયણે વત્તને ફદરે લાયુનાં રક્ષણઈરલ ળફૃ થમાં શતાં. તેથી નલેવયથી દલા ગઠલલી ડી શતી.
૧.

ભશાસ ૂતળેખય યવ...૧-૧ ફયે -યાત્રે ભધભાં.

૨.

બમાવન ટીકડી...

૩.

ળતાલયી ટીકડી...

૪.

વત્તઘ્ન ટીકડી...

૫.

કયણાભશ ૂ કેસ્ય ૂર...૨-૨ (જેભાં શુક્ક્તબસ્ભ, ળંખબસ્ભ, ગદંતી બસ્ભ શતી.)

૬.

મન્દ્ષ્ટભધુ સ્ટીક...સ ૂચલા.
તા. ૨૪-૧૨-૯૦ના દયદીએ શેરી લખત કહ્યુ.ં ‘ળબનબાઇ, ભને શલે વં ૂણક વારું િે . ભને

એભ શત ું કે ભાય યગ ભટળે નશં, ને કાે ભયવું ડળે. તભે ખ ૂફ યવ રઇને અજત્ભમતાથી
રાંફી વાયલાય કયી ભને વાજ કયી દીધ એટું જ નળાભાંથી િડાલી ભને નળાફંધીન
પ્રચાયક ફનાલી દીધ. શલે ભને ખ્માર અલે કે કઇ દાફૃ ીએ િીએ ત તેને વભજાલલા જાઉં
છું તે ભાયી વંગદની કરુણ કશાની કશીને તેને તેભાંથી ફચલા ઈામ ફતાવુ ં છું. શલે ભને દાફૃ
ય ખ ૂફ નપયત અલી ગઇ િે . તેન કઇ પ્રચાય કયે ત ગરાં રેલાનુ ં ભન થામ િે . જુઓને
કારના િાાભાં જ દે ળના વયકાય ભાન્દ્મ એક ટે કનરજીના ઇન્દ્ટયનેળનર વધકાયીએ એની
મુરાકાતભાં એને કમ દાફૃ ગભે િે તેની લાત કયી. નળાફંધીલાા ગુજયાતભાં અલી લાત
કયલી એ ગ ૂન િે ભને એના ઈય કેવ કયલાનુ ં ભન થામ િે . ગુજયાતભાં જન્દ્ભીને ુ. ગાંધીના
ગુજયાતની નળાફંધી નીવતની શાંવી ઈડાલે િે !’
ભં કહ્યુ,ં ‘કે વ કયી ળકામ. ણ તેના કયતાં ત નલી ેઢીભાં વભજ ેદા થામ તેલા
ણબમાન િે ડલાભાં ભને લધુ યવ િે . તે લધુ કયણાભદામી ફની ળકે.’
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૧૨:નલાઇ ભાડે તેલ કયટક
ણચકકત્વકની વપતાની ાયાળીળી એ િે કે એકલાય અલેર દયદી તેની ાવે પયીને
તાની વાયલાય ભાટે કે ફીજાની વાયલાય ભાટે રઇને અલે. એકલાય અલેર દયદી પયીને
ત્માયે જ અલે જ્માયે તેને કયણાભ ભ્યુ ં શમ. ને તાના તે લૈદ્ય કે ડૉક્ટયનુ ં લતકન ગમ્પયુ ં
શમ. દલાખાના કે શૉક્સ્ટરના કભકચાયી યીતબાત-વવલિવ ગભી શમ.
ં
અયુલેદએ થલકલેદન ઈલેદ ને ાંચભ લેદ શલાથી તેને જ્ઞાન વાથે વંફધ
શલાથી બ્રહ્મત્લ વાથે જડલાભાં અલેર િે તેથી પ્રાચીનયુગથી ભાંડીને ઓગણીવભી વદી સુધી
અયુલેદને જ્ઞાનદામી વલજ્ઞાન થલા વેલાપ્રવ ૃવત્ત વભજલાભાં અલેર િે . અણાપ્રાચીનની
વોથી વાયી ફાફત એ શતી કે જ્ઞાન વાથે વલદ્યા વાથે રક્ષ્ભીને જડલી. જેના કાયણ તે વલત્ર
ને વનસ્લાથી ક્ષેત્ર યશી ળકે. વનવ્માકજ કાભ કયનાયા, વેલાબાલી, વાચા, ત્માગી તસ્લી,
જ્ઞાનવાસુ રકના શાથભાં જ તે ક્ષેત્ર વચલાઇ યશે ને એટરે જ ચત ુલણભ
ક ાં બ્રાહ્મણલગક
તેલ શલાથી કેલ બ્રાહ્મણ જ પ્રામઃ અયુલેદન ભ્માવ કયતા ને લૈદ્ય ફનતા. જન્દ્ભથી
નશં ત કભકથી બ્રાહ્મણ શમ તેલા રક િાયા અયુલેદની યં યા ાતી.
યં ત ુ લીળભી વદીભાં અ યં યા લેયવલખેય ફની ગઇ. બ્રાહ્મણને ત્માં જન્દ્ભેર ુત્ર
બ્રહ્મત્લના ગુણલા ન શમ તેવ ું ણ ફનલા ભાંડયુ.ં તેથી અયુલેદનીવલત્ર, ુવનત, શુિ,
યકાયી યં યા ટકી ડી.
અંગ્રજની

તાની

યં યા

સ્થાલા

તેભણે

કામદા,

પ્રચાય

પ્રરબન,

જનુન,

વ્મલવામીકયણ, યુક્ક્ત-પ્રયુક્ક્તન અળય રઇ એરથીનુ ં ધયાય સ્થાન કયુક તેની કરેજ,
તેની શક્સ્ટર, દલાખાનાં, વંળધન કેન્દ્ર, ભેકડકર સ્ટય, પાભકવીઓ તદ્દન વ્મલવામી ધયણે
ળફૃ થમાં. ને તેભાં તેને વપતા ભી તેથી અયુલેદભાં ણ તેન ુ ં નુકયણ ળફૃ થયુ.ં ણ
ફધી ફાફતે અયુલેદ નફ ડલાથી શયીપાઇભાં ઘણ જ ા્મ યશી ગમ. શતાળ, શતપ્રત,
રાચાય ફની ગમ ! યાજ્માશ્રમ-પ્રજાશ્રમ તેને તે ભ્મા તે તેભાં ભટું કાયણ શતુ.ં
અજે પયીને વલશ્વના રકભાં અયુલેદ પ્રત્મે ણબરુણચ લધી િે . એરથી િીનુ ં સ્થાન
અયુલેદ ાવે શલાથી રકળાશીભાં જેભ વલરુિ ક્ષનુ ં ભશત્લ િે તેભ અયુલેદનુ ં અજે ભશત્લ
શલાથી તેણે જે જે કાયણે એરથી અગ અવ્યુ ં િે તેભાંથી ફધી જ વલત્ર યુક્ક્ત-પ્રયુક્ક્તને
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તેણે નાલલી ડળે. અખામ અયુલેદને તેના વવિાંતનુ ં જ્ઞાનની શુિતાનુ ં યક્ષણ કયતાં
કયતાં અધુવનક રેફાવભાં ઢાલ ડળે. લ્પટ્રા ભડકન ફનીને વલશ્વ વભક્ષ ઉબા યશેવ ુ ં ડળે ને
એરથીની સ્ધાકભાં જીતવુ ં ણ ડળે. પ્રજા ભાનવન ભ્માવ કયીને, અજના કભવળિમર
ં
નીવત-વનમભને ફયાફય વભજીને સુદય
દલાખાનાં, વજ્જ દલાખાનાં, કેલામેરા કભકચાયી,
યુગાનુફૃ વલજ્ઞાન ને ટેકનરજી યુક્ત વાધન, ફૃકડી, વાચી ને વયકાયક દલાઓ,
જફૃયી પ્રચાય િવત , લૈદ્યન તાન યુગાનુફૃ ાક ને લાણી-લતકન વાચા અયુલેદની
ુનઃપ્રવતષ્ઠા ભાટે સ્લીકાયલા ડળે. નલલૈદ્યએ કે વલકાવ ળીર લૈદ્યએ દે વ ુ ં કયીને ણ જફૃય
જણામ ત્માયે શક્સ્ટર, સુવજ્જ વલળા દલાખાનુ,ં પન, પવનિચય, એ.વી, ભટય, વાધન ફધુ ં
જફૃયીમાત પ્રભાણે ભેલલા જફૃય ડે ત દે વ ુ ં ણ કયવુ ં ડળે. કાયણ કે અજન યુગ કેલ
જ્ઞાન, કેલ વનષ્ઠા

ઈયાંત અ ફધુ ં રક્ષ્મભાં રેત શમ િે . વમુરભંથનભાંથી બગલાન

ધન્દ્લતકય લતમાક, તે વમુરભંથનભાંથી રક્ષ્ભીજી લતમાક, એટરે તે ફંને બાઇ-ફશેન ને ?
લૈદ્ય ધન્દ્લતકયન ુત્ર કશેલાત શમ ત રક્ષ્ભીજીન બત્રીજ ત ખય જ ને ? તે ગયીફ, વનધકન,
રાચાયશમ તે રક્ષ્ભીજીને ગભે ખરું ? ને એટરે જ શાકયતવંકશતાભાં રખ્યુ ં િે ...લૈદ્ય એલ
વમુર ને પ્રવતબાલાન શલ જઇએ કે ઇન્દ્ર એની અયતી ઈતાયે . વભાજના-દે ળના શ્રેષ્ઠ રક,
ઈછચ રક તેને વરાભ બયે ! અયુલેદભાં ક્રાક્ન્દ્ત રાલલી ડળે. વમદ્વૃ િના, વપતાના વલચાય
કયલા ડળે. િઢ વંકલ્પળક્ક્ત વાથે વાધના કયલી ડળે. વંીને એકફીજાનુ ં ભાગકદળકન દે વ-ુ ં
રેવ ુ ં ડળે. યસ્ય ભદદ કયલી ડળે.
ચારીળ લયવભાં ભને ુષ્ક વપતા ભી િે . વમદ્વૃ િ ભી િે , શજાય કેવ ભ્મા િે .
તેન ુ ં મુખ્મ કાયણ ત ભને ઈયક્ત જ જણામ િે . ભાયી ાવે એક લખત અલેર દયદી પ્રામઃ
ં િડી નથી ળકત તે કાયણે ત વવ જેટરા અજીલન વભ્મ ભાયે ત્માં
િી જીલનબય વંફધ
નંધામા િે . તેભાંના ૭૯૮ નંફયના દયદીની શલે લાત કયલી િે ...


૪-ફી-નંદનલન ફંગરઝ, યિાાકક, ભદાલાદ-૬૧ થી ૪૪ લન
ક ા શ્રી િાયકાદાવ
બીભજીબાઇ રાખાણી તા. ૨૦-૬-૯૫ના કદલવે અલેરા. તેભન પન નંફય શત ૭૪૫૬૮૧૭.
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તેઓ નકયી કયતા શતા. તેભણે કહ્યુ,ં ‘વા‘ફ, તભે ભાયી વાયલાય ૮૯-૯૦ ની વારભાં કયી શતી.
ભારું ળીવ ત્માયે થડા કદલવભાં જ ભટી ગયુ ં શત.ુ ં ાંચ લક સુધી એ ડકાયુ ં નશત.ુ ં ૧૫
કદલવથી ાછું થયુ ં િે , ખંજલા ખ ૂફ અલે િે . તેથી ક્યાંમ જલા કયતા તભાયી ાવે જ અલી
ગમ. ત્માયે ણ ડૉક્ટયની ભંઘી વાયલાયથી ભને ભટયું ન શત,ુ ં તભે જ ભટાડી દીધુ ં શતુ.ં જૂન
કેવ ળધી ભને એજ દલા અ. ભને એ ભાપક અલી ગઇ શલાથી તયત જ ભટો જળે.’
ભં તેભને વનદાનખંડભાં રઇ જઇ તાસ્મા, અખા ળયીયે લ ૂયને કાયણે ચકાભાં થઇ ગમાં
શતાં.
ચભકયગ ત્રક અ્યુ.ં ગ્યુ,ં ખાટું, ખારું, અથાલાફૄં, તે ું ખાલાનુ ં ન શતુ.ં પ,
ભીઠાઇઓ, ગ, ઘી, દૂ ધ, દૂ ધની લાનગી વાલ ફંધ કયલાની શતી. વલાયે ભડા ઉઠલાની કે
ફયે સ ૂલાની અદત શમ ત િડલાની શતી.
દલા અટરી શતીઃ
૧.

શકયરાખંડ...૫-૫ ગ્રાભ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે.

૨.

ખકદયાકયષ્ટ...ભટ ચભચ, વભાન ાણી ભેલીને જમ્પમા ફાદ,ફંને લખત.

૩.

ભંજજષ્ઠાકદ ઘનલટી... ૨-૨ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે ભ ૂક કયીને.

૪.

કકળય ગ ૂગ...ઈય પ્રભાણે.

૫.

ળીતવત્ત કેસ્ય ૂર...૨-૨ ફયે -યાત્રે ાણી વાથે. (જેભાં અથભાં, જભ, જેઠીભધ
ં
ને શદયનું ચ ૂણક શતુ.)

૬.

ભકયછમાકદ તેરઃ અખા ળયીયે ચલાનુ ં શતુ.ં ળીવ ઈડે ત્માયે ત તેના ઈય ખાવ
ચલાનુ.ં
તા. ૪-૭ના યજ પામદ શત. િતાં ઝડી કયણાભ રાલલા ભંજજષ્ઠાકદ કાઢા ને

કટિ્રેક્વ ટીકડી...૨-૨ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે (‘ચયક’ની) રેલા ઈભેયી શતી.
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તા. ૨૭-૭ના કદલવે તેભણે તાને યક્તાળક શલાની લાત કયી. તેથી રગાડલા ભાટે
સુખદા ટય ૂફ (‘ફાન’ની) અી શતી. ખકદયાકયષ્ટ યક્તાળકભાં ઈષ્ણ ડળે તેભ ભાની તેને ફદરે
યક્તળધન કલાથ અ્મ શત. તા. ૧૧-૮ના યજ બમાકયષ્ટ ણ શયવ ભાટે ઈભેયેર.
(નંધઃ ઘણા દયદી તાના યગની વલગત પ્રલતકભાન શમ તેટરી જ કશેતા શમ િે . ઓછું
ફરલાની અદતને કાયણે, ણબવ્મક્ક્ત ન શલાને કાયણે, ળયભ-વંકચ-બમને કાયણે  ૂયી
કશસ્ટ્રી કશેતા નથી. તેથી લૈદ્ય શેરે કદલવે જ લાી લાીને દયદી ાવેથી કે તેની વાથે
અલેર વ્મક્ક્ત ાવેથી ળક્ય તેટરી લધુભાં લધુ વલગત ભેલી કેવભાં નંધલી જઇએ. ક્યાયે ક
એકાદ ધ ૂયી વલગત અખા કેવના કયણાભભાં ભટું કયલતકન રાલી ળકે િે . વપતા
ભેલલા લૈદ્યે ખ ૂફ ફરકા થવુ ં ડે. ‘ન ફરલાભાં નલ ગુણ’નુ ં સ ૂત્ર તેને ન નડે.)
તા. ૩૧-૧૨ના યજ દલા રેલા અવ્મા ત્માયે અ કેવ ખલાઇ જલાથી નલ તૈમાય કયલ
ડય શત. અવું ન થામ તે ભાટે અજીલન વભ્મ ફનલા વભજાવ્મા શતા ને ફન્દ્મા શતા.
અજે નલા કેવભાં નલેવયથી કશસ્ટ્રી રેતા તેભણે ળીવ, શયવ ઈયાંત ડામાણફટીવ ને
શાઇ.ફી.ી. શલાની લાત કયી. ફી.ી ભા્યુ ં ત ૧૪૦-૧૦૦ શત.ુ ં પ્રભેશના કયટકભાં
મ ૂત્રળકયાન આંક ચાય ચકડી (++++) ને યક્તળકકયાન આંક ૨૭૮ શત. ળીવભાં ઘણુ ં વારુ
શલાથી ને ડામાણફટીવ લધુ શલાથી તેની વાયલાયને ભશત્લ અવુ ં ડે તેભ શત.ુ ં તેથી
‘કપત્રક’ યે જી ાલા ભાટે અ્યુ.ં દલાની મજના અ યીતે કયી શતીઃ
૧.

ભાભેજક ઘનલટી...૨-૨ વલાયે -વાંજે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે.

૨.

પ્રભેશ ટીકડી...૨-ટ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે. (‘અયુ પ્રડક્્વ‘ની)

૩.

સુય વાક ટીકડી...૨-૨ ફયે -યાત્રે ાણી વાથે. (શાઇ ફી.ી ભાટે , ‘નુજા’ની)

૪.

ણરવભટ કેસ્ય ૂર...૨-૨ વલાયે -વાંજે. (‘ફાન’ની)
તા. ૧૫-૧ના કદલવે ળયીય અખાભાં દુખાલ થત શત. કદાચ વખત ઠંડીને કાયણે શળે.

તે ભાટે તથા પ્રભેશને રક્ષ્મભાં રઇને ચંરપ્રબા લટી (વળરાજીત યુક્ત) ઈભેયી શતી. ફી.ી.
ઘટીને ૧૩૦/૯૫ થયુ ં શતુ.ં
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તા. ૨૨-૨-૯૭ના કદલવે કેલ વલા ભકશનાભાં જ ડમાણફટીવન કયટક નલાઇ ભાડે
તેલ નભકર કયતાં નીચ અવ્મ શત. તે કેલ ૧૧૦ જ શત. ચાુ દલા જ ચાુ યાખલાની
શતી. ણ પ્રભેશ ટીકડી સ્ટકભાં ન શલાથી કશભારમ ડ્રગની ડામાણફકન ટીકડી તેને ફદરે
અલી ડી શતી. તા. ૧૯-૪ન કયટક ફયાફય નભકરએટરે કે ૧૩૦ અવ્મ શત. યં ત ુ
દયદીની માદળક્ક્ત લધાયલાની દલા ઈભેયલાની ઇછિા શલાથી ભેભકયન વવય (‘પાભટ
પાભાક’નુ)ં ઈભેયક ુ શતુ.ં
પ્રભેશ ય કાબ ૂ અલતા શલે શયવની દલા ય લધુ રક્ષ્મ અવુ ં ડયું શત.ુ ં કાયણ કે
ગુદાભાં દુખાલ થત શત. દયદીને કરેસ્ટે યર લધાયે શત.ુ ં લજન ણ ૭૨ કકર શત ું તેથી
નલેવયથી દલા મજલી ડી શતીઃ
૧.

ણચત્રકાકદ લટી...૨-૨ જમ્પમા ફાદ.

૨.

ાઇ રેક્વ ટીકડી...૨-ટ વલાયે -વાંજે. (‘કશભારમ’ની ાઇલ્પવ ભાટે )

૩.

વત્રપા ગ ૂગ...૨-૨ વલાયે -વાંજે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે. (શયવ, ભેદ, પ્રભેશ તથા
કરેસ્ટે યર ભાટે .)

૪.

સુખદા ટય ૂફ...રગાડલા.

૫.

ુ ાકય...૧-૧ ગી શુિ ભધભાં કે ત ુરવીના ાનભાં (પ્રભેશ તથા ળક્ક્ત
સુલણકલવંત કુસભ
ભાટે )
તા. ૩૧-૧૨-૯૭ સુધીની વાયલાયથી વાધ્મ, કષ્ટવાધ્મ, વાધ્મ ગણાતા ળીવ, શયવ,

પ્રભેશ, ભેદ, કરેસ્ટેયર, શાઇ ફી.ી. લગેયે યગના કયટક નલાઇ ભાડે તેલા નભર
ક અલી
ગમા શતા.
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૧૩ : વયામવીવ ભટાડલાભાં અયુલેદની વવદ્વિ
‘અયુટ્રસ્ટ‘ િાયા ભદાલાદ નજીક ૨૩ કકર ભીટય દૂ ય ૩૦ લીઘા જભીનભાં અયુલેદની
‘અયુતીથ’ક નાભની  ૂલક ને  ૂણક વંસ્થા ફનાલલાનુ ં કાભ ચારે િે . તેભાં થનાયી
શક્સ્ટરભાં એક વયામવીવન લડક ણ યાખલાનુ ં નક્કી કયે ર િે . કાયણ કે અ યુગભાં વલરુિ
અશાય-વલશાય લધલાથી ચભકયગ ખ ૂફ લધ્મા િે . ને તેભાં વયામવીવ ખ ૂફ લધ્મ િે .
વયમવીવની વાયલાય એરથીભાં ન શલાથી તેભાં કેલ તેને દફાલલા સ્ટીયઇડ ગ્રુની
દલા આંતય-ફાહ્ય ઈમગ ભાટે અલાભાં અલતી શલાથી વયલાે દયદીને જીલનબય
વતાલનાયી અડ વય ેદા થામ િે . જ્માયે એકકુષ્ઠ, ભંડરકુષ્ઠ, કકટીબકુષ્ઠ લગેયે નાભે
વંકશતાઓભાં લણાકલેર વયામવીવ યગ કષ્ટવાધ્મ, વાધ્મ શલા િતાં અયુલેદીમ
વાયલાયથી વાલ ભટી જામ િે કે જૂન શમ ત વાયા પ્રભાણભાં કાબ ૂભાં યશે િે . વાચી- ૂયતી
દલાઓ, કડક થ્મારન ને જફૃયી ંચકભકની કક્રમાઓથી વયામવીવ ભટાડલાભાં
અય ૂલેદની વવદ્વિ શલાથી ઇન્દ્ટયનેળનર કક્ષાનુ ં એક ‘વયામવીવ વેન્દ્ટય’ અયુતીથકભાં ળફૃ થળે.
જેભાં દુવનમાબયના દયદીને વાજા કયલા દાખર કયલાભાં અલળે ને વાચી, વંઘી, ઝડી
વાયલાય અલાભાં લળે. અયુ પ્રડક્્વનાં જ તૈમાય કયે રાં ઔધ, અયુતીથકના
બજનારમભાંથી થ્મબજન ને નાસ્ત, વનષ્ણાત લૈદ્યની દે ખયે ખ, ત્માંના ંચકભકકેન્દ્રભાં
જૂના-જટીર-વાધ્મ વયામવીવભાં જફૃયી ંચકભ કક્રમાઓ. એક અદળક કેન્દ્ર એવુ ં તૈમાય
કયલાભાં અલળે કે શતાળ થમેરા, થાકેરા, વાધ્મ કશેલામેર દયદીને ત્ય ૌ લધુભાં લધુ
કયણાભ, લધુભાં લધુ યાશત ને લધુભાં લધુ અશ્વાવન ભળે.


શ્રી કદરીબાઇ ફાબુરાર યીખ ૩૬ લન
ક ી લમે તા. ૩૧-૧-*૯૧ના યજ તા. ૩૧-૧-૯૧ના
યજ ૨૧૮/૨૬૧૬, પ્રતીક્ષા એાટકભેન્દ્ટ, ગુજયાત શાઈવવંગ ફડક, વરા યડ, નાયણુયાભદાલાદથી અલેરા. તેઓ નકયી કયતા શતા. અવ્મા તે કદલવે જ અજીલન વભ્મ ફન્દ્મા
શતા. જેન નંફય શત ૫૫૦, ત્માયન તેભન ી.ી પન નંફય શત ૪૮૦૫૬૬.
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કદરીબાઇને ભાથા ઈય ને વ ૃણ ઈય વયામવીવ ળફૃ થમેર. યે જી ભાટે
ચભકત્રક અ્યુ.ં તે નુવાય નીચેના વનમભ ાલાના શતા.
-

ભીઠું ણફરકુર ફંધ. દા-ળાક લગેયે કઇ જ લાનગીભાં નશં.

-

દૂ ધ ણફરકુર ફંધ, ચાભાં ણ નશં. દૂ ધની તભાભ લાનગી...દશં, ભાખણ, ઘી-િાળ,
દૂ ધની ભીઠાઇઓ લગેયે ણ ફંધ.

-

ગણ વાલ ફંધ. ગ, ખાંડ, ભીઠાઇ, ભીઠાં પ, ભીઠાં ીણાં, ભેલા લગેયે ણફરકુર

ફંધ.
-

ખટાળ વાલ ફંધ (અભાં વવલામ) દશં, ટાભેટાં, કેયી, રીરી રાક્ષ, રંબુ, અભરી, ખાટાં
વપયજન, ખાટી નાયં ગી, ખાટાં થાણાં, ખાટાં ીણા, ખાટી ચટણી લગેયેભાંથી કશુ ં જ ન
રેવ.ુ ં

-

પ ફધાં જ ફંધ કયલાં. (ભીઠુ-ં ખાંડ વલનાના અભાં રઇ ળકામ) કફજજમાત ન શમ
ત ભીડા દાડભ રઇ ળકામ.

-

સ ૂકા ભેલાભાં કેલ કાજુ રઇ ળકામ.

-

ભીઠાઇ કે ાક ન રેલા.

-

વલરુિ અશાય ન રેલ. ફ્રુટ વરાડ, ફ્રુટ જ્યુવ, ફ્રુટ વેઇક, ફ્રુટ અઇસ્ક્રીભ, ચીકીલગેયે ન
ખાલાં.

-

વલાયે સ ૂમોદમ શેરાં ઈઠવુ.ં

-

ફયે ણફરકુર ન સ ૂવુ.ં

-

ળક્ય તેટર લધુ વંમભ ાલ.

દલા અ પ્રભાણે ળફૃ કયે રીઃ
૧.

ભંજજષ્ઠાકદ ટીકડી...૨-૨ વલાયે -વાંજે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે.

૨.

યક્ત શુદ્વિ ટીકડી... ૨-૨ ઈયની દલા વાથે.
73

નુક્રભણણકા

૩.

કકળ ગ ૂગ...૨-૨ વલાયે -વાંજે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે.

૪.

ખકદયાકયષ્ટ...૧-૧ ભટ ચભચ વભાન ાણી ભેલીને જમ્પમા ફાદ.

૫.

ચભકયગ શયતેર...ચભકયગ ય રગાલલા ભાટે .

૬.

વયાટયુફ...ભટા ચકાભા ય કદલવભાં ફે-ત્રણ લાય રગાલલી.
દયદીને પ્રંવલન પ્રમગ કયાલલાની ણ ઇછિા શતી. તેથી તેન ુ ં શુક્રયીક્ષણ ભારુવત

રેફયે ટયીભાં કયાલી રાલેરા. તેની પકયમાદ શતી કે વતસ્તંબન ળક્ક્તને કાયણે કે કઇ યગના
કાયણે તેને શુક્રસ્ત્રાલ કયલાભાં ખ ૂફ જ મુશ્કેરી ણી શતી. કયટક અ પ્રભાણે શતઃ
-

ભાત્રા...૨ એભ.એર.

-

કાઈન્દ્ટ...૬૮ વભણરમન્દ્વ.

-

ગવતળીરતા...૬૫ ટકા.

તેથી પ્રંવલન ને વયામવીવની વાયલાય ફૃે અટરી દલા મજી શતીઃ
૧.

ચંરપ્રબા લટી...૨-૨ વલાયે -વાજે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે. (ફંને યગ ભાટે)

૨.

ફાનવલટ ટીકડી...૨-૨ વલાયે -વાંજે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે.

૩.

ધાભી યવામન ટીકડી...૨-૨ ફયે -યાત્રે ાણી વાથે. (ફંને યગ ભાટે )

૪.

ળતાલયી ટીકડી...૨-૨ ઈયની દલા વાથે. (ફંને યગ ભાટે )

૫.

ભંજજષ્ઠાકદ ઘનલટી...૨-૨ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે, ભ ૂક કયીને. (વયામવીવ ભાટે )
તા. ૨૭-૨ના યજ અવ્મા ત્માયે વભાચાય રાલેરા કે તેભની ત્નીને નાની ઉંભયભાં

અતકલ વભાપ્્ત થઇ ગઆ શલાથી વાયલાય કયલાની ળક્ય ન શતી.
તા. ૧૪-૫-૯૧ના કદલવે વયામવીવ વાલ ભટી જલાથી દલા ફંધ કયી દીધી શતી. તેભના
ત્નીના ફીજ દળકનન કયટક ડૉ.ભશેન્દ્રબાઇ ળાશને ત્માં કયાલેર. તેભાં ફીજ શલે ફનતુ ં જ ન
શતુ.ં તેથી તેની દલા ણ શલે ફંધ કયી શતી.
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૧૪:વાલ ભટી ગમ વપેદ દાગ
યગ વલે ણ દયે ક દે ળભાં કેટરીક વાભાજજક ભાન્દ્મતાઓ શમ િે . મુક યગને
યુગથી વનંદ્ય ભાનલાભાં અલે િે . તેને કભક વાથે કે ાકભક વાથે ણ જડલાભાં અલે િે .
જેભકે એઇડ્વ, રેપ્રવી, ક્ષમ, ખવ લગેયે. તે પ્રભાણે વપેદ દાગ (ધ કાઢ-વશ્વત્ર)ને ણ વનંદ્ય
ભાનલાભાં અલે િે . તે યગ ચેી ન શલા િતાં મુક કક્ષાએ શંછમા ફાદ ફીજદ કયીને
લાયવાગત ઈતયત શલાથી ધા કઢના દયદીને નપયતથી જલાભાં અલે િે . તે દીકયાદીકયીના લેવલળા-રગ્ન લગેયેભાં ગંબીય પ્રશ્ન ઉબા કયે િે . તેભાંમ તે િકયીઓ, તફૃણીઓ
ભાટે અ પ્રશ્ન ખ ૂફ જ ણચંતાજનક ફની જામ િે . તેથી દીકયીઓના વપેદ દાગની વાયલાય યગ
થતા જ તયત જ કઇ વ્મલક્સ્થત લૈદ્ય ાવે  ૂયી કાજી ૂલકક ળફૃ કયી દે લી જઇએ. વાધ્મ
પ્રકાયન વપેદ દાગ ાંચ લક વાય થમાં ન શમ ત થ્મારન વાથે વાચાં ઔધથી
ચક્કવ કયણાભ રાલી ળકે િે . અયુલેદના રાંફા ઇવતશાવભાં વપેદ દાગના શજાય ત શુ ં
રાખ કેવ તેણે ભ ૂતકાભાં વાયા કમાક શળે. વપેદ દાગ કપજન્દ્મ યગ શલાથી ને કપજન્દ્મ
યગ રાંફી વાયલાયથી ભટતા શલાથી તેભાં ચાય-િ ભકશના કે લયવ સુધી ણ કડક યે જી
વાથે વાયલાય કયલા દયદી તથા તેના કયલાયે તૈમાયી યાખલી જ ડે. તેલ એક કેવ...


દયદી ૧૫ લકની ુત્રી શલાથી તેન ુ ં તથા તેના કયલાયનુ ં નાભ જાશેય કયવુ ં મગ્મ નથી
રાગત.ું તેથી છૂાવ્યું િે . કાયણકે નાભ જાશેય થલાથી તેલી કુભાયીકાઓના લેવલળા-રગ્ન ને
વભગ્રજીલન વશન કયવું ડત ુ ં શમ િે .
ગુજયાતના એક નાભાંકકત વાકશત્મકાય ભદાલાદભાં લવે િે . તેભની ૧૫ લકની ુત્રીને
ત્રણ લકથી ભં ય વપેદ દાગ ને ખીર શતા. ખીર કપ પ્રધાન શલાથી તેભાં ખંજલા લધુ
અલતી શતી. દયદી તેજ કપ પ્રધાન શલાથી અ ફંને કપજન્દ્મ યગ તેને થમા શતા. ઈયાંત
ભાથાના લા ણ ખયતા શતા.
તા. ૨-૯-૮૭ના યજ વાયલાય ળફૃ થઇ. ચભય
ક ગ ત્રક યે જી ભાટે અ્યુ.ં તે પ્રભાણે
ગ્યુ,ં ખાટું, ખારું ફંધ કયલાનું શતુ.ં ભીઠું ણફરકુર ફંધ, દૂ ધ ને દૂ ધની લાનગી ણફરકુર
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ફંધ.ખટાળ ને અથાલા ખયાક ણ ફંધ. ભીઠું, દૂ ધ, દશં, ઘી, ગ, ખાંડ, કેાં,
અઇસ્ક્રીભ, ફ્રુટ વરાડ, ફ્રુટ જ્યુવ લગેયે ગ્મ, ખાટ, ખાય, ચીકણ, બાયે , વપેદ યં ગન ખયાક
ફંધ. (વપેદ યં ગભાં જૂના ચખા, રવણ ને કાજુ રઇ ળકામ. જુલાય ણ રઇ ળકામ) ટભેટાં
ને બંડા વવલામના ળાક ભીઠુ-ં ખટાળ-ગણ લગય રઇ ળકામ. ચા દૂ ધ-ખાંડ વલનાની
કાી-કડલી રઇ ળકામ.
વલાયે સ ૂમોદમ શેરાં ઉઠવુ.ં ને ફયે ણફરકુર ઊંઘલાનુ ં નશં.
ં  શલાથી વલનામ ૂલ્પમ દલા અ પ્રભાણે અી શતીઃ
અંગત વંફધ
૧.

ભંજજષ્ઠાકદ ઘનલટી ટીકડી...૨-૨ વલાયે -વાંજે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે.

૨.

ભધુક કેસ્ય ૂર...૨-૨ ફયે -યાત્રે.

૩.

સ્લાકદષ્ટ વલયે ચન ચ ૂણક...૩ ગ્રાભ યાત્રે ાણી વાથે.

૪.

મુખરે...ભં ય વલાયે -વાંજે ઠંડ ઝાડ રે કયી ફે-ત્રણ કરાક યાખલ. (તેભાં રધય,
ું
ધાણા, લજ, વયવલ ને ક ૂયકાચરીનું ચ ૂણક શત.)
તા. ૨૯-૯ના યજ દાગને લધુ ભશત્લ અલાનુ ં નક્કી થતાં દલાભાં થડું કયલતકન કયું

શતુ.ં
૧.

ભંજજષ્ઠાકદ ઘનલટી...૨-૨ વલાયે -વાંજે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે.

૨.

સ્લાકદષ્ટ વલયે ચન ચ ૂણક...ચાુ

૩.

ખકદયાકયષ્ટ...૧-૧ ભટ ચભચ જમ્પમા ફાદ વભાન ાણી ભેલીને.

૪.

વશ્વત્રશય વગઠી...પ્રથભ કયી વગઠી દાગ ય ઘવી તે બાગ અ કયી નાખલ. િી
તેના ઈય કાથાના ાણીભાં વગઠી ઘવીને તૈમાય થમેર રે રગાડલ. કદલવભાં ફે
લખત.
તા. ૨૭-૩-૮૯ના યજ ૬ ભાવભાં વપેદ દાગ વાલ જ ભટી જલાથી િે લ્પરે ખીર ભટાડલાનાં

જ ઔધ અ્માં શતાં.
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ૂ  ળાખા ?
૧૫:નાક્સ્ત મ ૂરં કત
ફચણભાં કપના યગ, મોલનભાં વત્તના યગ ને ઘડણભાં લાયુના યગ થલાન
કુદયતી ક્રભ પ્રામઃ શલાથી ભટા બાગના ફાક કપના યગથી ીડાતા શમ િે . ને તેભાં
ુ વનમા
કૃવભ, ભંદાક્ગ્ન, ળયદી, કપની ઈધયવ, કપપ્રધાન શ્વાવ, કપજન્દ્મ ઉરટી, કપજ્લય, ન્દ્યભ
(વત્રદજ કપજલય), કાકડા, ખંજલા, ળય્મામ ૂત્ર (થાયીભાં ેળાફ), ઓયી, િફડા, આંખ
દુખલા અલલી, આંખભાં ચીડા થલા, કાનભાંથી રુ અલવુ(ં કણક ૂમ) લગેયે મુખ્મ શમ િે .
ફાકની તાવીય કભ શલાથી તેની વનદો, વય ને ળભન ણચકકત્વા થલી જઇએ.
કપના યગ સ્લબાલે ચીકણા શલાથી ભટે બાગે ભડા ભટે િે . ફાક થ્માથ્મ ાી ળકતા
ન શલાથી ને ઔધ  ૂયાં ને વનમવભત રઇ ળકતા ન શલાથી તેના યગ ભટતા લાય
રાગે િે .
કાકડા, કાનભાંથી રુ અલલા જેલા યગભાં ભટે બાગે ડૉક્ટય ઓયે ળનની જ વરાશ
અે િે . યં ત ુ અયુલેદભાં તેની ળભન ણચકકત્વા કયણાભદામી શલાથી વ્મલક્સ્થત વાયલાય
કયલાથી તે ભટી જામ િે . તેલ એક કણક ૂમ ન કેવ...


શ્રી ભ ૂતવવંશ દે વાઇ તેભની વાડા ાંચ લકની દીકયી ધયાને રઇને તાયીખ ૧૭-૧૨૮૮ના યજ અવ્મા શતા. તેઓ યશેતા શતા...૯/૧૦૦ ગીતાંજણર એાટકભેન્દ્ટ, શાઈવવંગ ફડક,
વરાયડ, ભદાલાદભાં. પ્રકૃવત શતી કપની. યગ ણ ફધા કપના જ શતા. તેના કાનભાંથી
રુ અલત ું શતુ,ં કાકડા શતા, કપની ઈધયવ શતી, ળયદી શતી, કપજ વળયઃશ ૂ શત,ુ ં કપજલય
શત. આંખ નફી શતી, કૃવભના કાયણે ેટભાં દુખાલ થત શત. ડૉ. ભશેળ નામકની વાયલાય
ચારતી શતી. યે જી ાલા ભાટે કપ ત્રક અ્યુ ં શતુ.ં ફાક શલા િતાં તેણે નીચેનાં સ ૂચન
ાલાનાં શતાઃ
-

દૂ ધ ણફરકુર ફંધ. દૂ ધની લાનગી દશં, િાળ, ભાખણ, ઘી, દૂ ધની ફધી જ ભીઠાઇઓ
લગેયે ફંધ.
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-

ગણ વાલ ફંધ. ગ, ખાંડ, અઇવક્રીભ, ગા, કુરપી, ચકરેટ, ફીસ્કીટ, સ ૂકા ભેલા
ફધું જ ફંધ. (કેલ ચખ્ખુ ં ભધ, ખજુય, ખાયે ક, કાજુ અી ળકામ) ભધુય ીણાં,
નાણમેયનુ ં ાણી, ળેયડીન યવ લગેયે ણ ફંધ.

-

ખટાળ ફધી જ ફંધ કયલાની શતી. દશં, િાળ, ટાભેટાં, રંબુ, અભરી, કેયી, રીરી રાક્ષ,
ખાટાં, થાણાં, ખાટી ચટણી ને ખાટાં ીણાં ણ ન અલાં.

-

ાણી ળક્ય તેટું ઓછું વલયાલવુ.ં ને તે ઈકાલા મ ૂકીને ચથ બાગ ફાકી યશે તેટું
ફાીને ઠાયે  ું અવુ.ં ફ્રીઝનુ,ં ફયપનુ,ં ઠંડા ભાટરાનુ ં ન અવુ.ં

-

ગયભ ાણીથી જ સ્નાન કયાલવુ.ં સ્નાન કયીને ભાથુ ં તથા કાન તયત જ  ૂયે  ૂયા વાપ

કયલાં.
-

દયદીને વલાયે ભડા સુધી સુલા ન દે લ. ફયે ણ સ ૂલાનું ફધં કયાલવુ.ં

દલા અટરી અી શતીઃ
૧.

વ્માાકદ લટી...૪ અખા કદલવભાં ચ ૂવલી. (ળયદી, ઈધયવ ભાટે )

૨.

ળંખલટી...૧-૧ જમ્પમા ફાદ ાણી વાથે. (ઈદયશ ૂ ને રુણચ ભાટે )

૩.

ફા ચતુબકર ચ ૂણક... ૧-૧ ગ્રાભ વલાયે -વાંજે-યાત્રે ભધ વાથે. (ફધી જ તકરીપ ભાટે )

૪.

વેન્દ્્ટણરન વવય...૧-૧ ચભચી વલાયે -વાંજે (‘કશભારમ ડ્રગ’ની ળયદી, તાલ ને કણ
ક ૂમ
ભાટે )

૫.

બમાકયષ્ટ...૧-૧ ચભચી જમ્પમા ફાદ. (ઈદયશ ૂ ભાટે )
તા. ૨૭-૧૨ના કદલવે તાલ, ળયદી ઈયાંત કપજ સ્લયબેદ વળમાાની ઠંડીના કાયણે શત.

તેથી વ્માાકદ લટીને ફદરે રક્ષ્ભીવલરાવ યવ...૧-૧ ગી ભધભાં ચટાડલા ભાટે ) કપલયીર
ટીકડી...૧-૧ ભધ કે ાણી વાથે. (‘ફાન’ની તાલ ભાટે ) જાત્માકદ તેર...કાનભાં વલાયે -યાત્રે ૨-૨
ટીાં ાડલા ભાટે અેર.
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તા. ૧૬-૧ના યજ સ્લમ ૂત્રનું અંજન કયલાથી આંખભાં પલ્પરી થઇ શતી. તાલ-ળયદી ભટયા
શતા. કેલ સ્લયબેદ ચાુ શત. તેથી અજની દલા અ પ્રભાણે શતીઃ
૧.

વેન્દ્્ટણરન વવય...ચાુ.

૨.

ફાર ચતુબકર ચ ૂણક...ચાુ.

૩.

કણરકાવભિન વવય...૧-૧ ચભચી (‘ફાન’નુ ં ઈદયશ ૂ ભાટે )

૪.

વત્રપા ટીકડી...૨ યાત્રે આંખ ભાટે.

૫.

મન્દ્ષ્ટભધુ ટીકડી...૪ ચ ૂવલી. (સ્લયબેદ તથા ઈધયવ ભાટે )
તા. ૯-૧૨ના યજ અગના ફધા યગભાં વારું શતુ.ં યં ત ુ થાયીભાં ેળાફ કયલાની

પકયમાદ ગાઈ જણાલી ન શતી. તે જણાલેરી. ગુદાભાં ખંજલા અલતી શતી, ેટભાં દુખત ુ ં
શતું તેથી કૃવભની ળંકા શતી. ણ વોથી ભશત્લન પામદ એ શત કે તેને કાનભાં રુ અલતુ ં
ફંધ થઇ ગયું શતુ.ં
તા. ૧૫-૩-૮૯ના યજ ફધી ફાફતે  ૂયે  ૂય પામદ શત. કેલ ળય્મામ ૂત્ર ભાટે
રઘ્રાવલ...૧-૧ ચભચી વભાન ાણી ભેલીને વલાયે -વાંજે ીલા ભાટે ઈભેમો શત. કપ થઇ ન
ળકે તેલા અશાય-વલશાયને કાયણે તથા કપઘ્ન ને અભાચક ઔધના કાયણે કપજન્દ્મ
તભાભ યગ ભટી ગમા શતા. ‘નાક્સ્તમ ૂરં કૂત ળાખા ?-મ ૂ જ ન શમ ત ળાખાન જન્દ્ભ થામ
કેલી યીતે ?...‘વનદાનં કય લજૉનમ ૌ ’ના વવિાંત પ્રભાણે કાયણ જ ફંધ કયી દે લાભાં અવ્માં
શતાં.
કાકડા ને કાનભાંથી રુ અલલાના યગ ભટી જલાથી ઓયે ળન કયાલલાં ડયાં ન
શતાં.
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૧૬:કાનની ફધી જ પકયમાદ દૂય થઇ ગઇ
કાનના યગભાં ફશેયાળ, કાનભાંથી રુ અલવુ,ં કાનભાં લાજ અલલ, કાનભાં દુખાલ
થલ, કાનભાં ખંજલા અલલી લગેયેભાં અયુલેદીમ વાયલાય ઘણી જ કાભમાફ િે . ને
મ ૂગાભી કયણાભ અનાયી િે . ભસ્ટડાઇકટવ (કાનની શાડકીભાં વજ ને ાક થલ),
કાનભાં કાણું ડલાથી કે ડદ ખયાફ થલાથી ફશેયાળ અલલી જેલા યગભાં ઇમય
સ્ેવળમાણરસ્ટ ડૉક્ટય િે લટે ઓયે ળન કયાલલાન અગ્રશ યાખતા શમ િે . જેભાનાં કેટરાંક
ઓયે ળન ઈતાલાં, ખટાં ને એક્વેકયભેન્દ્ટર થતાં શમ િે . તેલાં વંકડ ત શુ ં શજાય
ઓયે ળન અયુલેદ િાયા વનલાયામાં શળે.
કાનના યગભાં મુખ્મત્લે લાયુ ને કપલાયુ ને વાભ લસ્થા કાયણભ ૂત શમ િે . જેનાં
ઔધ અયુલેદ ાવે ઘણાં જ વયકાયક િે . કાનના કપજન્દ્મ યગના કાયણભાં ળયદી
દફાલલાન ઇવતશાવ શમ િે . જ્માયે અયુલેદભાં દયદને મ ૂભાંથી ભટાડલાના ઘણા ઈામ િે .
તે વકાયણ કાનના યગ અયુલેદ વયતાથી દૂ ય કયી ળકે િે .
ભાયી પ્રાઇલેટ પ્રેકટીવની ળફૃઅતના ઘણાં લોભાં ભને રાગ્યુ ં કે કાનના યગભાં
અયુલેદ લધુ કાભમાફ શલાથી તે ક્ષેત્રની વનષ્ણાત િવત (સ્ેશ્મરાઇઝેળન) વલકવાલલા જેલી
િે . તેથી ભં એક ફે લક  ૂય પ્રમત્ન કયી તા. ૧૨૫-૭-૭૮ના કદલવે ‘કાનના યગ’ ુસ્તક
પ્રગટ કયુ.ક તેન એટર ફધ પ્રવતબાલ વાંડય શત કે ભને તાને અશ્ચમક થયુ ં શત.ુ ં ુષ્ક
દયદી તેને કાયણે ભને ભ્મા. તેભાંના ભટા બાગના કેવને હુ ં વાયા કયી ળક્ય. કયણાભ
પ્રવતભાવ ત્માયે ાંચ શજાય ફૃવમાની પ્રેકટીવભાં લધાય થઇ ગમ ! બાવલ યુલા લૈદ્યએ અ
ક્ષેત્રે સ્ેવળમાણરટી ળફૃ કયલા જેલી િે . કાયણ કે ભાયી ાવે અલતા કાના દયદીઓભાંથી ૯૫
ટકા દયદી વાજા થઇ જામ િે . તેલી યીતે વાજા થમેર એક દયદીન વ ૃતાંત...


શ્રી નટલયરાર ભગનરાર ુયકશત વાફયકાંઠાના ફામડ ગાભેથી અલેરા. ઈભય શતી
વાંઠ લયવની. તાયીખ શતી ૧૩-૭-૯૫. તેભન અજીલન વભ્મ નંફય િે ૮૦૩. તેભને કાનભાં
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દુખાલ થત શત. કાનભાં એક ધાય લાજ અલત શત. એટરે કે ‘કણકક્ષ્લેદ’ નાભન
વાધ્મ યગ શત.
અયુલેદભાં કણશ
ક ૂ, કણન
ક ાદ, ફશેયાળ ને કણક્ષ્
ક લેદની વાયલાય વયખી કયલાની કશી
િે .
કણકશ ૂરે કણકનાદે અવધમે ક્ષ્લેદ એલ ચ ।
ં ત
ૃ મ ૌ ।।
ચતુષ્લકવ ચ યગેષ ુ વાભાન્દ્મ ં બેજસ્મ
-બાલપ્રકાળ, ભધ્મખંડ, કણકયગ-૭
કણકશ ૂ, કણકનાદ, ફશેયાળ ને કણકક્ષ્લેદ નાભના ચાયે મ યગભાં વાભાન્દ્મ (વયખી)
વાયલાય કયલાનુ ં કશેર િે .
અ ગ્રંથભાં તેના અ પ્રભાણે ઈામ કહ્યા િે .
૧.

ંૂ
સઠન
કલ્પક કયી તેભાં વવંધલ ને ભધ ભેલીને તેર કાલવુ.ં તે કાનભાં નાખવુ.ં

૨.

અકડાનાં ીાં ાનને ઘી ચડી તાભાં તાલી તેને નીચલીને કાઢેર યવ વશેલામ
તેલ ગયભ કાનભાં નાખલ.

૩.

ંૂ
કશંગ, વવંધલ ને સઠને
વયવલતેરભાં કાલી તેનાં ટીાં કાનભાં નાખલાભાં નાખલાથી
કણકશ ૂ ખાવ ભટે િે .
કાનભાં રુ અલલાનુ ં ભટું કાયણ કાનભાં થતી ખંજલા વશન ન થલાથી દયદી કાનભાં

વી, કદલાવીની કાંડી, કાતય કે ચીવમાનુ ં ાંણખયુ ં લગેયે ણીદાય કંઇક કાનભાં નાખીને
ખતયી નાખે િે ને ત્માં વ્રણ થતાં વજ, ાક, રુ ેદા થામ િે . તેભાં દુખાલ થામ િે ,
ખંજલા લે િે , બાય રાગે િે , ફતયા થામ િે . યગ જૂન થતાં દુગધ
ં ણ અલે િે .
અલ કેલ વી નાખલાની ભ ૂરથી ળફૃ થમેર કેવ ઓયે ળન સુધી શંચે િે . ને તેનાથી
ણ વાજ થત નથી. િે લટે યગ ભટલાને ફદરે તેનાં એક ફે યગ, રક્ષણ કે ઈરલન
ઈભેય થામ િે .
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શ્રી નટુબાઇને ભં કાનના યગનુ ં ત્રક અ્યુ ં શતુ.ં તે પ્રભાણે અટરાં સ ૂચનન ખાવ
ભર કયલાન શત.
-

ભાથાફ સ્નાન ન કયવુ.ં ભાથું બીનુ ં થયું શમ ત તયત જ કરું કયી નાખવુ.ં નાહ્યા ફાદ
કાન ઊંડે સુધી ટુલારના િે ડાથી વાપ કયી નાખલા.

-

લયવાદભાં રવું નશં. ઠંડીભાં ભાથે ફૃભાર ફાંધલ કે કાનટી ઓઢલી. યાત્રે ભાથે
ફૃભાર ફાંધી યાખલ, કાનભાં ફૃબયાલી યાખવુ.ં (તેભાં ફૃની લછચે રવણની કી મ ૂકલાથી
ં ૂવુ ં નશં.
લધુ પામદ થળે) લન અલતા શમ ત્માં ફેવવુ-સ

-

ઈજાગયા ન કયલા, ભડા ન ઉઠવુ,ં કદલવે ન સ ૂવુ.ં

-

ંખ, એ.વી, કુરય લગેયેના લન ને ઠંડીથી ફચવુ.ં

-

ફને ત્માં સુધી પ્રલાવ ન કયલ. કયલ ડે ત ભાથુ-ં કાન ઢાંકી યાખલાં. કાનભાં ફૃ બયાલી
યાખવુ.ં ફાયી-દયલાજા ાવે ન ફેવવુ.ં

-

દશં, દૂ ધ, ભાખણ, ઘી, કેાં, અઇવક્રીભ, ભીઠાઇ, ાક, પ, ીણાં, ડદ, કદયી,
જાંબ,ુ ભકાઇ લગેયેન ત્માગ કયલ.

-

ગ્મ, ખાટ, ઠંડ, લધુ  ૂખ, લધુ ચીકણ, બાયે , લાવી ખયાક ન ખાલ.

-

ઘંઈ, ચખા, ફાજયી, જુલાય, ભગ, યંગણ, યલ, ત ૂકયમાં, ગરકાં, કાયે રાં, વયગલ,
સ ૂયણ, ભેથીની બાજી, તાંદજાની બાજી, કુભા મ ૂા, શદય, અદું, ફધા ભવારા,
રવણ, જૂન ું ગામનુ ં ઘી, તરતેર, વયવલ તેર લગેયેન અશાયભાં લધુ ઈમગ કયી
ળકામ.
દયદીને દલા અ પ્રભાણે અી શતીઃ

૧.

વાકયલાદી લટી.....૧-૧ વલાયે -યાત્રે ભધ વાથે.

૨.

વત્રપા ગ ૂગ.....વલાયે -યાત્રે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે.

૩.

રક્ષ્ભી વલરાવ યવ.....૧-૧ વલાયે -યાત્રે ચ ૂવલી કે ભધભાં ચાટલી.
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૪.

ાભાગક ક્ષ્રાય તેર.....કાનભાં વાંજે ને યાત્રે ૪-૪ ટીાં નાખલાં. તે તેરની કાનના
મ ૂભાં ભાણરળ કયલી, ઠંડી ઊતુ શમ ત ઈય ળેક ણ કયલ.
તા. ૨૬-૭ના યજ વ્મા ત્માયે ચભાવાના કાયણે ઢંચણભાં વજ ને શ ૂ ળફૃ થમા

શતા. ‘અભલાત’નું વનદાન થલાથી તેન ુ ં ત્રક અ્યુ ં શત.ુ ં કાનભાં વારું શત.ુ ં
ચાુ દલાભાં નીચેની ફે દલા ઈભેયી શતીઃ
૧.

લાતાકય ગ ૂગ.....૨-૨ વલાયે -વાંજે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે.

૨.

એકટીફ્રેક્વ ટીકડી.....૨-૨ વલાયે -યાત્રે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે.
તા. ૧-૩-૯૬ ના યજ કાનની ફધી જ પકયમાદ દૂ ય થઇ ગઇ શતી. ખટાળ ખાલાથી

અભલાત લધી ગમ શત ને વળમા ચારત શત તેથી અભલાતની દલા ચાુ યાખી શતી.
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૧૭:ુરુ લંધ્મત્લભાં કયણાભ.
ુરુ

લંધ્મત્લનું ગ્રીભ

કાયણ

શુક્રદ

ભાનલાભાં

અલે

િે .

લ્પ

શુક્રકીટ

(ઓણરગસ્વભિમા) મુખ્મ િે . ક્ષાયલા, ભવારાલા, અથાલા, તે ર, ગયભ ગુણલા
ખયાક; દાફૃ, તભાકુ, ભવારા, ડ્રગ્ઝ લગેયે વ્મવન; ભાનવવક ટે ન્દ્ળન, બમ, ક્રધ, યજગુણ,
ળાક્ન્દ્ત; ગયભ લાતાલયણ, ગયભ જગ્મા ય ફેવીને કામક કયવુ,ં એન્દ્ન્દ્ટફામકટક દલાઓ,
ં કતા જેલા યગ લગેયે તેન ું
‘ઇઝન’ રખેરી દલાઓ, ગનકયમા, લધયાલ, વ ૃણાક, નુવ
કાયણ િે . અ યગભાં શુક્ર, લાજીકયણ, ફલ્પમ, યવામન, લમઃસ્થાન, ક્સ્નગ્ધ ઔધ
કાભમાફ ફને િે . અભાં, શ્વગંધા, ળતાલયી, વલદાયીકંદ, કંચા, જેઠીભધ, જીલન્દ્તી, મ ૂવી,
વારભ, ભચયવ, સુલણક, ધાત્રી યવામન, વારભાવ, કંચાાક, છય્લનપ્રાવ, શ્વગંધાલરેશ,
લગેયે તેનાં વયકાયક ઔધ િે . ભ્મંગ, ઈત્તયફક્સ્ત, ભાત્રા ફક્સ્ત લગેયે કક્રમાઓ ણ
કયણાભ ફતાલી ળકે. અયુલેદ િાયા પ્રવતલક વંકડ ત શું શજાય કેવ અખા વલશ્વભાં વાયા
થામ િે . ભાયી ાવે અલેરા અલા ૧૦૦ કેવભાંથી ૯૫ ટકાભાં ભને વપતા ભે િે .


શ્રી નંદરાર મ ૃતરાર લવંતાણી, ેકયવ વવલ્પક ેરેવ, વાંઇફાફા ભંકદયની ગરી વાભે,
ચોટા ફજાય, સુયતથી અલેરા. તેભન અજીલન નંફય-૬૮૮. તાયીખ શતી ૨૦-૫-૯૩. નકયી
કયતા શતા. ઉંભય શતી ૩૨ લકની. તેને ચાય લથ
ક ી રગ્ન થમા શતા. ફધા કયટકભાં લ્પ
શુક્રકીટ (ઓણરગસ્વભિમા) ન કયટક અલેર. િે લ્પર કયટક ૨-૧૧-૯૨ના યજ સુયત
મ્પયુવનવવાણરટી રેફયે ટયીભાં કયાલેર. જે નીચે પ્રભાણે શતઃ

-

ભાત્રા....૨ એભ. એર.

-

કાઈન્દ્ટ.....૦૨ વભણરમન્દ્વ (ખ ૂફ જ ઓછુ)

-

ભટીણરટી.....૫ ટકા (ખ ૂફ જ ઓિી)
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તાવતાં તેનાં જાતીમ અંગ ફયાફય શતાં. જાતીમ ળક્ક્ત લધાયે ડતી શતી જેને કાયણે
શામો જુગાયી ફભણુ ં યભે તે વળક્ષા નુવાય. શભેળાં ફે લખત વભાગભ કયલાભાં અલત શત !
વનળાન્દ્ત રેફયે ટયીભાં તાજ કયટક કયાવ્મ તે અ પ્રભાણે શતઃ
-

ભાત્રા.....૧ એભ. એર. (ઓછું કશેલામ)

-

કાઈન્દ્ટ.....૦૨ (ખ ૂફ જ ઓિ, કશેલા  ૂયત)

-

ભટણરટી.....૧૦% (શલ જઇએ તેનાથી અઠભ બાગ)

-

વ.....૧૫ થી ૨૦ ટકા (લધાયે )

તેભને ‘શુક્રદ’ ત્રક યે જી ભાટે અ્યુ ં શતુ.ં દલા અ પ્રભાણે શતીઃ
૧.

રક્ષ્ભીવલરાવ યવ.....૧-૧ વલાયે -યાત્રે ચ ૂવલી કે ભધભાં ચાટલી. (ળયદી, તાલ, શુક્રદ
ભાટે .)

૨.

ફાનવલટ ટીકડી.....૨-૨ ફયે -યાત્રે.

૩.

શુક્ર ટીકડી.....ઈય પ્રભાણે.

૪.

પટે જ ટીકડી.....વલાયે -યાત્રે ૨-૨ ભ ૂક કયીને દૂ ધ વાથે.

૫.

ુન્દ્ષ્ટ તેર.....વળશ્ન તથા વ ૃણ ય ભાણરળ કયલા ભાટે. (તેભાં શ્વગંધા ળતાલયી લગેયે

ુન્દ્ષ્ટકય તથા લાજીકયણ ઔધ શતાં.)
શુક્રદના ત્રક પ્રભાણે ફધ જ વાય ખયાક ચે તેટરા પ્રભાણે રેલાન શત. પ,
ભીઠાઇઓ, સ ૂકભેલ, ાક, ઘી, દૂ ધ, ભાખણ, ડદ, બંડ લગેયે લધુ રેલાના શતા. ક્ષાય
ણફરકુર ફંધ; ખ ૂફ તીખુ,ં ખ ૂફ ખાટું ન ખાવુ,ં ળક્ય તેટર વંમભ ાલ, કેલ અનંદ ખાતય
૧૫ કદલવે વભાગભ કયી ળકામ. વ્મવન શમ ત િડલાનાં શતાં.
તા. ૨૫-૨ ના કદલવે અવ્મા ત્માયે સ ૂયત મ્પયુવનવવર રેફયે ટયીન તા.૨૨-૨ન કયટક
રાલેરા. તે ખ ૂફ જ અળાસ્દ શત.
-

કાઈન્દ્ટ.....૩૬ વભણરમન્દ્વ.
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-

ભકટણરટી.....૫૦ ટકા.

-

વ.....૮ થી ૧૦ ટકા.

તા. ૨૩-૩ ના યજ વળમાાને કાયણે ળયદી શતી, ગ દુખતા શતા, િતાં ભાપક અલેરી
દલાભાં કળ પેયપાય કમો ન શત.
તા. ૧૧-૬ના કદલવે જાતીમ ુન્દ્ષ્ટ એની પ્રશકતા લધી શતી. યં ત ુ કયટક ઈનાાને
કાયણે નફ અવ્મ શત. ભેરેકયમા, તાલ-ળયદીની એન્દ્ન્દ્ટફામકટક દલા ણ ખાવ કાયણભ ૂત
ફની શતીઃ
-

ભાત્રા.....૧ એભ એર.

-

કાઈન્દ્ટ.....૧ વભણરમન્દ્વ.

-

ભકટણરટી.....૨૦ ટકા.

-

વ.....૧૫ થી ૨૦ ટકા.

ફદરીને દલા અ પ્રભાણે દીધી શતીઃ
૧.

ભશાસુદળકન ટીકડી.....૨-૨ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે. (તાલ ચાુ યશે ત્માં સુધી)

૨.

ગુય ટીકડી.....૨-૨ વલાયે -વાંજે.

૩.

વ ૃિફાવધકા લટી.....૨-૨ ઈયની દલા વાથે.

૪.

રે્ટાકડન ટીકડી.....૨-૨ ફયે -યાત્રે દૂ ધ વાથે.

૫.

ફંગવળર ટીકડી.....૨-૨ વલાયે -વાંજે દૂ ધ વાથે.
નંધઃ ફધી જ ટીકડી એક વાથે વલાયે -વાંજે રેલી શમ ત ભ ૂક કયીને કે ચાલીને દૂ ધ

વાથે રઇ ળકામ.
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તા. ૧૫-૬ના યજ નંદરાર લવંતાણીના નાનાબાઇ દલા રેલા અવ્મા શતાં. તેને ણ
ુ ી તેન ણ કયટક કયાવ્મ ત ‘વનર’(એઝસ્વભિમા)
વંતાન ન શલાથી કેલ વંળધનના શેતથ
શત.
ગાઈ ભાપક અલેરી દલા જ ચાુ યાખી શતી. એરથીક દલા જે રેલાઇ શતી તેની
અડ વય દૂ ય થતાં તેભાં ચક્કવ પયીને સ ૂધાય થલાની અળા શતી જ. ગયભી ઓિી થતાં
ને ભેરેકયમા લાયં લાય થત શત ને લાયં લાય ક્ક્લનાઇન રેલાતી શતી તે ફંધ કયાલલાથી
િે લટે લંધ્મત્લ દૂ ય થયું શતુ ં ને ુત્રન જન્દ્મ ૌ થમ શત.
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૧૮:અભલાતભાંથી વં ૂણક મુક્ક્ત
દયે ક ણચકકત્વાભાં િવતની કંઇક ને કંઇક ત વલળેતા શમ જ િે . જેન રાબ ધાયે ત
દયદી રઇ ળકે. જેભકે એરથીભાં અભલાત (રુભેકટઝભ) તથા રુભેટઇડ અથ્રાકઇટીવ (જીણક
અભલાત)ની વાયલાય ળધામેરી જ નથી. કેલ ીડાળાભક ટીકડીઓ કે ઈંજેકળનથી કે
સ્ટીયઇડથી યગ દફાલલાભાં અલે િે . જે ઉરટાન ઊંડા ઉતયી ન્દ્મ ફે ાંચ નલી તકરીપ
ેદા કયે િે . તેથી એરથીના નાયે ડેર વલશ્વ અખાના દયદી લો સુધી ીડાતા યશે િે .
તેને ટીકડીનું કે ઈંજેકળનનુ ં વ્મવન લધત ુ ં જામ િે . િી તેન ું પ્રભાણ લધાયતાં જવુ ં ડે િે કે
લધુ ાલયની દલા લધાયતા જલી ડે િે . એરથીભાં થ્મારન વલે કળી ગતાગભ ન
શલાથી થ્મ અશાય-વલશાયની છૂટ અલાભાં અલે િે . ખટાળ ખાલાની છૂટ અે િે .
ભાણરળ કયલાની ના ાડલાભાં નથી અલતી. (અશ્ચમકની લાત ત એ િે કે અયુલેદભાં
અભલાતના દયદીને ભાણરળ કયલાની ભનાઇ િે જ્માયે અયુલેદની તભાભ કંની અભલાતનુ ં
એક તેર ‘રુભા’ ળબ્દના પ્રાયં બથી ેટન્દ્ટ ફૃે ફજાયભાં મ ૂકે િે . જે ડૉક્ટય રખી અે િે ને
દયદીઓન અભલાત ઉરટાન લધત જામ િે .) દયદી ભડા ઉઠતા શમ, ફયે સ ૂતા શમ.
તેની ના ડકટય ાડતા નથી. કયણાભે દયદીના ઢંચણ, કાંડુ, કેડ લગેયેના ભટા વાંધાભાં
વજા લધે િે , દુખાલ લધે િે , સ્તબ્ધતા લધે િે . કયણાભે દયદી નુ ં લજન લધી જામ િે .
ંગતા ણ લધી જામ િે ને એ દયદભાં કાં ત દે શ િડલા ડે િે થલા વદ્દબુદ્વિ સ ૂજે ને
ડૉક્ટયને િડી ને કઇ વાયા લૈદ્ય ાવે શંચી જામ િે . યં ત ુ ત્માયે યગ વાધ્મ, મા્મ કે
કષ્ટવાધ્મ થઇ ગમ શમ િે . ઈયાંત દયદી તન-ભન-ધનથી ફયફાદ થઇ ગમેર શમ િે . ૨૦
લયવ એરથીભાં ધીયજ યાખેરા ને ાણીની જેભ ૈવા લાયે રા દયદી અયુલેદભાં અલીને
૨૦ જ કદલવભાં વાજા કયી અલાની ગેયંટી ભાંગે િે ને ભટા બાગના દયદી ભપત દલાથી
વાજા થલાની ને યે જી લગય વાજા થલાની અળા યાખે િે . િતાં વાય લૈદ્ય ભી ગમ શમ
ત કરુણાને કેન્દ્રભાં યાખીને ઓિા ખચે લધુભાં લધુ પામદ થામ તેલી વાયલાય અે િે .
જ અભલાતન નલ યગ થતાં જ એક જ લભ
ક ાં કઇ એક અયુલેદની ળાસ્ત્રીમ
વાયલાય કયનાયા લૈદ્ય ાવે શંચી જામ ત તે લશ્મ અભલાતથી મુક્ત થઇ જામ િે .


88
નુક્રભણણકા

ૃ રાર ળાશ તેભની ૧૭ લકની નેશાને રઇને કશંભતનગય (૫-અલકાય
શ્રી મત
વવામટી, ભશાલીયનગય) થી અલેર. ભ્માવ કયતી નેશાને અભલાત થમેર. જભણા ગે
તેની લધુ વય શતી. તેના વાંધાભાં જડતા લધુ શતી ને ચારતાં દુખાલ થત શત. ડૉક્ટયી
વાયલાય વનષ્પ ગઇ શતી. બુધલાય ન ફ્રી કન્દ્વલ્પટંગ કેવ કઢાલેર તેથી નુભાન કયવુ ં ડે કે
દયદીની અવથિક ક્સ્થવત નફી શળે. તેથી તેને ળક્ય તેટરી વંઘી દલા રખી દે લી ડતી શમ
િે . જેથી તેને ઓિ ખચક થામ. અભલાતનું ત્રક અીને દલા અટરી અી શતીઃ
૧.

લાતાકય ગ ૂગ.....૨-૨ વલાયે -વાંજે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે.

૨.

એક્ટીફ્રેક્વ ટીકડી.....૨-૨ ફયે -યાત્રે ાણી વાથે.

૩.

ું
લાતઘ્ન કેસ્ય ૂર.....૨-૨ વલાયે -વાંજે. (જેભાં જભદાકદ તથા નાયવવંશ ચ ૂણક શત.)

૪.

રેગુટી.....વજા તથા દુખાલા ય ગ ૂગના ાણીભાં ગયભ કયી જાતે રે કયલ. યાત્રે
રે ન કયલ.
તેને ભશાયાસ્નાકદ કાઢા અલાની જફૃય શતી યં ત ુ તેભની ાવે તે ખયીદલા યકભ ન

શલાથી ફશાયથી ખયીદી રેલા કશેર.
તા. ૧૨-૧-૮૭ના યજ ુનઃ અલેરા ત્માયે પામદ જણાત ન શત. તેથી ત્રણ દલા અ
પ્રભાણે ફદરી શતીઃ
૧.

અય. ાઇકયન ટીકડી.....૨-૨ વલાયે -વાંજે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે. (‘ફાન’ની)

૨.

ભમદળાંગ ગ ૂગ.....૨-૨ વલાયે -વાંજે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે.

૩.

ભશાયાસ્નાકદ કાઢા.....૧-૧ ભટ ચભચ વલાયે -વાંજે વભાન બાગે ગયભ ાણી ભેલીને.

૪.

રે ગુટી.....રે રગાડલા ભાટે. ચાુ.
તા. ૨૭-૧ ના કદલવે દુખાલ ભટી ગમ શત તેથી દયદી ખ ૂફ જ ખુળ શતા. તેભણે કશે,ું

‘વા‘ફ, ભાયી દલા ફદરળ નશં, જે અી શતી તે જ અ, ભને દલા ભાપક અલી ગઇ િે .’
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તા. ૧૪-૨ના યજ થડક દુખાલ થત શલાન શેલાર શત. લજન ૫૦ કકર શતુ ં તે
ઓછું કયલા ભાટે ભેદશય ગ ૂગ...૨-૨ ીલાની દલા વાથે ભ ૂક કયીને રેલાની શતી.
તા. ૨૪-૩ના યજ ઠંડી શલા િતાં પામદ શત. યં ત ુ ચારલાથી થડ દુખાલ થત શત
તેથી ભેદશય ગ ૂગ ને ભશાયાસ્નાકદ કાઢા ચાુ યાખીને ફાકીની ત્રણ દલા ફદરી શતી. તેભાં
લાતઘ્ન કેસ્ય ૂરને ફદરે એકાંગલીય યવ ૨-૨ ભધ વાથે રેલાની શતી.
તા. ૧૬-૫ના કદલવે અલેર ત્માયે દયદીને અભલાતભાંથી વં ૂણક મુક્ક્ત ભી ગઇ શતી.
િતાં ણ અય.ાઇકયન ટીકડી, એકાંગલીય યવ ને લાતાકય ગ ૂગ રેલાનુ ં ચાુ યખાવ્યુ ં શત.ુ ં
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૧૯:ધ ૂયાં યભાન  ૂયાં થમાં.
ુરુ લંધ્મત્લના કેવભાં શુક્રકીટ (એઝસ્વભિમા) ન કયટક અલે ત બરબરા
દયદીના ભવતમા ભયી જતા શમ િે . કાયણ કે વલશ્વની કઇ ણ ણચકકત્વા િવત ાવે તેના
ચક્કવ ઈામ નથી. તભાભ વાધ્મ ગણાતા યગભાં તે વોથી લધુ વાધ્મ યગ ગણામ િે .
જેને કાયણે વંતાન થલાની ળક્યતા ભટી જલાથી શજાય ુરુ વનયાળ િે . વભાંથી કદાચ કઇક
એક નવીફદાય ને વાચી અયુલેદીમ વાયલાય ભી જામ ત જ નવીફ ખુરી જામ િે .
તેલા એક નવીફદાય દયદીની દાસ્તાન..........


શ્રી નૈધકુભાય જમંવતરાર દલેની જુરાઇ ‘૯૧ની ૨૩ ભી તાયીખ ખ ૂફ વનયાળાજનક શતી.
તે કદલવે તેભણે ળેપારી રેફયે ટયીભાં તાન વવભેન કયટક કયાવ્મ શત જે ‘વનર’ અવ્મ
શત. ડૉક્ટયે સ્ષ્ટ કશી દીધું શત ુ ં કે, ‘વભસ્ટય નૈધકુભાય, તભાયા િાયા ફાક થલાની કઇ
ળક્યતા નથી. રાખ દલા કય ણ અન કઇ ઈામ અખા જગતભાં નથી. કાં ત કુવત્રભ
ગબાકધાન કયાલ, કાં ત ફાક દત્તક રઇ ર. વાયલાયભાં ખટ વભમ, ળક્ક્ત, ૈવા ફગાડળ
નશી.’
ને નૈધકુભાયન ચશેય યડલા જેલ થઇ ગમ શત. તે વભાચાય થી તેભના ત્ની
જીલન શાયી ફેઠા શતા. ભદાલાદભાં અલેર ારડી-બટ્ટાભાં ંકજ વવામટીભાં તેભના
ભકાનભાં ળકની િામા િલાઇ ગઇ શતી. એક ત વાધ્મ યગ ને તેભાં નૈધકુભાયનુ ં
ભનફ નફફૄં શલાથી કયલાયની ણચંતાન કઇાય નશત. નકયી કયતા શતા. તેભાં ણ
વનયવ ફની જલાયુ ં શત.ું
દુખના-શતાળાના કદલવભાં જ્મવતન વશાય રેલ રકને ગભત શમ િે . વલખ્માત
જ્મવતી શ્રી વશ્વન યાલ ાવે જ્મવત જલયાલલા ગમા. તેભણે જ્મવત ઈયાંત
અયુલેદન વશાય રેલા વભજાવ્મા ને તેભાં ભારું નાભ ચંધ્યુ.ં તા. ૫-૯-૯૧ના શુબ કદલવે
૩૦ લકની લમે નૈધકુભાય ભાયા દયદી ફન્દ્મા. રગ્નને ફે લક વાય થઇ ગમા શતા. તેભન
વ ૃત્તાંત વાંબી, કયટક તાવી, વનદાન કક્ષાભાં રઇ જઇ તાવતા જાતીમ ફાફતે ફધુ ં વારું
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શતુ.ં કેલ તેભનુ ં ભનફ નફફૄં શલાથી ને ભેઘા લ્પ શલાથી વંકચળીર સ્લબાલ શત.
તેભને કામભી કફજજમાતને કાયણે દૂ ઝતા ભવા (યક્તાળક) ણ શતા.
એક ટક ણ કયણાભની ખાતયી અ્મા વલના ભં તેભની કેલ વંળધન રન્દ્ષ્ટથી
વાયલાય વાલ વનદો િે , તેની અ દલાભાં યવામન, લાજીકયણ, ળક્ક્તલધકક ગુણ શલાથી
કદાચ શુક્રાણુ ેદા ન થામ ત ણ ળાયીકયક, ભાનવવક, જાતીમ યીતે ફીજા પામદા થલાના જ
િે . નુકવાન કશું જ થલાનુ ં નથી. અયગ્મ ને અયુષ્મભાં લધાય જ થળે. તેથી ત્રણ ભકશનાની
દલા  ૂયી કયીને કયટક કયાલ.
અ વશભતી શલાથી દલાન ક્રભ અ પ્રભાણે ગઠવ્મ શતઃ
૧.

ળતાલયી ટીકડી.....૨-૨ વલાયે -વાંજે દૂ ધ વાથે.

૨.

રે્ટાકડન ટીકડી.....૨-૨ ઈયની દલા વાથે. (‘એરાવવિન’ની.)

૩.

પટે જ ટીકડી.....૨-૨ ઈય પ્રભાણે.

૪.

ભધુક ટીકડી.....૨-૨ વલાયે -વાંજે દૂ ધ વાથે.

૫.

ળોધ્ની લટી.....૨-૨ ફયે -યાત્રે િાળ વાથે.

૬.

શ્વગંધાલરેશ.....૧-૧ ચભચ વલાયે -વાંજે દૂ ધ વાથે.

૭.

શ્વગંધા તેર.....ફંને વ ૃણાંક ય તથા ણરંગ ય કદલવભાં ફે લખત ભાણરળ કયલી.
તા. ૧૪-૯ના કદલવે કફજજમાતની પકયમાદ શતી. િતાં કઇ દલા ઈભેયી ન શતી.

ઇવફગુર પાલે ત િાળ કે દૂ ધ વાથે રેલાનુ ં કહ્યું શત.ુ ં તા. ૨૧-૧૦ના યજ યવામન ટીકડી....૨-૨
રેલા ઈભેયી શતી. તા. ૨૧-૧૧ના કદલવે તાસ્મા ત્માયે જાતીમ વંકચનુ ં પ્રભાણ ઘટયું શત.ુ ં તા.
૨૫-૧૨ના કદલવે અવ્મા ત્માયે કભર રેફ. સ્ેકટ્રભન તા. ૧૩-૧૨-૯૧ન કયટક વાથે રાલેરા.
જે ભાનલાભાં ન અલે તેલ શત. એક્ટીલ દયદી શત ત તે કદલવે કયટક રઇને અનંદ વ્મક્ત
કયલા ભાયી ાવે દડી અવ્મા શત. કાયણ કે એક ળક્ય કયણાભ ળક્ય ફન્દ્ય ુ ં શતુ.ં કયટક
‘NILL’ભાંથી અ પ્રભાણે અવ્મ શત....
-

ભાત્રાઃ ૦૨ એભ.એર. (શુક્રાલ્પ્તા)
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-

કાઈન્દ્ટઃ ૨૫ વભણરમન્દ્વ (અળાસ્દ)

-

ભકટણરટીઃ ૪૦ ટકા (ફડકય ય)

‘ભાપક અલેરી અ જ દલા શલેએક કદલવ ાડયા વલના રેતા યશેલાથી ધાયું કયણાભ
પ્રા્ત થળે જ.’ અ અળાજનક ળબ્દથી તેભની ખુળારીભાં ઈભેય થમ શત.
તા. ૧૩-૩ના યજ વળમાાભાં શુક્રદ ત્રકભાં રખ્મા પ્રભાણે ઘી, દૂ ધ, ભીઠાઇ, પ,
ભેલા, ાક લગેયે રેલાથી ળયદી થઇ શતી. તેથી તે ફંધ કયાલી તુરવી વવય ઈભેયં ુ શતુ.ં તા.
૨૬-૩ના કદલવે કપ લધુ ડલાના રક્ષણને નુરક્ષીને રક્ષ્ભીવલરાવ યવ ટીકડી ૧-૧ ચ ૂવલા કે
ભધભાં ચાટલા અી શતી. ળતાલયી ટીકડી ઠંડી શલાથી ફંધ કયી શતી. શ્વગંધા લરેશ ણ
ળયદી યશે ત્માં સુધી ફંધ યાખલાન શત.
તા. ૭-૪-૯૨ના ભંગ કદલવે દયદી ને દયદીના ત્ની ખુળખુળાર શતા. કાયણ કે
તેભનાં ધ ૂયા યભાન અજ  ૂયાં થમાં શતાં. અવળ રેફ. ભાં ગબક યહ્યાન ણઝટીલ કયટક
અવ્મ શત. ને તેથી કયણચત ડૉક્ટય ુવનતાફશેન તથા ભશેળ ંડયાની વાયલાય ણ
તેભણે ળફૃ કયી દીધી શતી.
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૨૦ : દવ જ કદલવભાં ખયજવુ ં ખતભ
ણગમાય પ્રકાયના ુરકુષ્ટ એટરે કે શરકા પ્રકાયના ચાભડીના યગભાં વલચણચિકાનુ ં
લણન
ક અ પ્રભાણે િે .
વકણ્ડૂઃ વડકા શ્માલા ફહસ્ત્ર
ુ લા વલચણચિકાઃ।। .
-ચયક. ણચકકત્વા, ધ્મામ-૭
ખંજલા યુક્ત ને ખ ૂફ સ્ત્રાલ થત શમ તેલી કાી પડરીઓને ખયજવુ ં કશે િે .
અ ખયજવુ ં ભટે બાગે ગના ના ઈય થતુ ં શમ િે . તેભાં ત્લચા, ભાંવ, રવવકા, યક્ત
ને કપ લાયુ દૂ વત થમેરાં શમ િે . ઘણા દયદીને ફંને ગના ના ય ંચા ય કે વંડી
ય વભાન ફૃેખયજવુ ં જલા ભે િે . જેભાંથી ુષ્ક પ્રભાણભાં ચીકણુ ં પ્રલાશી સ્ત્રલત ુ ં શમ િે .
જૂના ખયજલાભાં ખંજલા, ફતયા ને દુખાલ ણ થામ િે . ળયીયભાં ક્યાંમ ણ ખયજવુ ં
થઇ ળકે. િતાં ગ ઈય વવલળે થત ુ ં શમ િે . ખયજવુ ં સ ૂકું ણ શમ િે . બીના ખયજલાભાં
ત્લચા ચીકણી, બીની ને જાડી શમ િે . વજ અલેર શમ તેલી ત્લચા ઈવેરી શમ િે . બીનુ ં
ં ભાં
ખયજવું કપપ્રકૃવતલાા, ભેદવાય રકને ને ફાકને લધુ થામ િે . તે લાક, લવંત, શેભત
ળફૃ થામ િે કે ત્માયે લધુ લકયે િે . એકલક જૂન ુ ં વાધ્મ ખયજવુ ં ભટી જામ િે . ાંચ લક સુધીનુ ં
જૂન ુ ં મુશ્કેરીથી ભટે િે . દવ લક સુધીનુ ં દલા ચાુ શમ ત્માં સુધી કાબ ૂભાં યશે િે . દવ લક
ફાદ કઇણ પ્રમત્ને વમ ૂગું ખયજવુ ં ભટત ુ ં નથી. યે જી ાલાભાં અલે ત જ ખયજવુ ં ભટે
િે . જે યે જી નથી ાતા તેલા શજાય રાખ દયદી ખયજલાને તા પયે િે .

શ્રી લ્પરલીફશેન ળૈરેકુભાય ભીન ૨૫૬, અનંદનગય, વેક્ટય-૨૭ ગાંધીનગયભાં યશે
િે . તા. ૮-૬-૯૩ના યજ ૩૦ લકની લમે દલા રેલા અલેરા. તેભન અજીલન વભ્મ નંફય િે ૬૮૦. તેભને વાત લકથી ગભાં ખયજવુ ં શત.ુ ં ડૉક્ટયની ઘણી દલા વનયથકક વનલડી શતી. કેલ
લૈદ્યશ્રી મ ૂયાજ બ્રહ્મબટ્ટની દલાથી પામદ થમ શત.
તેભન યગ મા્મ શલા િતાં તેભની યે જી ાલાની તૈમાયી જતાં, ‘તભાય યગ ભટી
જળે’ તેભ ભાયાથી ફરાઇ જલામે.ું યે જી ાલા ભાટે ચભકયગ ત્રક અેર. તે નુવાય
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ગણ, ખટાળ, ભીઠું, પ, દૂ ધ, દૂ ધની લાનગી, કદલવની ઊંઘ લગેયેન ત્માગ કયલાન શત.
તે ુ,ં બાયે , અથાલાફૄં, લાવી ણ ખાલાનું ન શતુ.ં
ઔધ અ પ્રભાણે અ્માં શતાઃ
૧.

ચભકયગ શય ભરભ.....રગાડલા ભાટે .

૨.

ભંજજષ્ઠાકદ ઘનલટી.....૨-૨ વલાયે -વાંજે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે.

૩.

કકળ ગ ૂગ.....૨-૨ ઈયની દલા વાથે.

૪.

યક્તશુદ્વિ ટીકડી.....૨-૨ ફયે -યાત્રે ાણી વાથે.
અશ્ચમકની લાત ત એક ફની કે તા. ૧૯-૬ના કદલવે એટરે કે ૧૧ કદલવે દયદી અવ્મા

ત્માયે ખયજલાન કેલ ડાઘ યહ્ય શત ! તેણે કહ્યુ,ં ‘વા‘ફ, સ્લ્નભાં ણ ભને ભાનલાભાં ન
અલે કે ભારું દયદ દવ જ કદલવભાં ભારું ખયજવુ ં ખતભ. ક્યાયે મ અટું વારું કઇ દલાથી થયું
નથી !’
કાા ડાઘને દૂ ય કયલા ને જયીક અલતી ખંજલા ભટાડલા કુંકુંભાદ્ય તેર રગાડલા
અ્યું શત.ું લજન ને ળક્ક્ત ભાટે ત્માયફાદ તા. ૧૭-૭-૯૩ સુધી શ્વગંધા ટીકડી....૨-૨ ચાુ
દલા ઈયાંત ાણીભાં રેલા અી શતી.
ખયજવુ ં વાલ ભટી ગમા ફાદ દયદી ખયતા લાની વાયલાય રેલા અલેરા.
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૨૧: ચીતયી ચડે તેલાં વયામવીવનાં ચકાભાં રુષ્મ
લૈદ્ય-ડૉક્ટય ાવે દયદી અલલાભાં ઘણાં કયફ કાભ કયતાં શમ િે . તેની કડગ્રી
કડ્રભાં કે વકટિકપકેટ; તેન ું પ્રચાય તંત્ર; તેને ભે રાં વન્દ્ભાન, તેની વાભાજજક નેકવલધ
પ્રવ ૃવત્તઓ; તેન ું વગાં-વંફવં ધ ને વભત્રનુ ં ફશફૄં લત ૃર; યવના વલમ; ધભક, ભ્રાવત, ક્ષ,
ં ; રેખન પ્રવ ૃવત્ત, તેન સ્લબાલ, વંકલ્પળક્ક્ત તથા તેના ગુણ; દલાખાનાંપ્રદે ળનાં વંફધ
ૂ સ્થ; દલાખાનુ-શૉક્સ્ટરની
ં
ં
શૉક્સ્ટરનાં વાનુક
સુદયતા,
વલળાતા ને વગલડ; ણચકકત્વા
વશામક કભચ
ક ાયીની કભક
ક ુ ળતા ને સુસ્લબાલ લગેયે. યં ત ુ તેને વોથી લધુ દયદી રાલી
અે િે તેના કયણાભ. વાજા થમેરાં દયદી જ તે પ્રકાયના કે ન્દ્મ યગનાં દયદીને લધુભાં
લધુ પ્રબાવલત કયી, વભજાલી, ખંચી રાલે િે . કાયણ કે કયણાભથી-પ્રત્મક્ષથી ચડે તેવ ુ ં કઇ
વયકાયક પ્રભાણ નથી. વાજા થમેરાં દયદીઓ જ તેલા દયદીઓ જ તેલા કેવને ખંચી રાલી
કેટરાક લૈદ્ય-ડૉક્ટયને નામાવ તે યગના વનષ્ણાંત ફનાલી દે તાં શમ િે .

શ્રી ફકુર જફનુત્રા સુયતથી વયામવીવ કેવની વાયલાય રેલા અલેરા. તેભના
ળફૃઅતના દદકવકશત ને િે લ્પરા વાયલાય િીના દદકયકશતના પટા ભાયા ‘અતુય અલ્પફભ’ભાં
િે . તેભને બમંકય વયામવીવભાં ઝડી ને  ૂણક વારું થલાથી તેભણે તેભના કયણચત શ્રી
ીયુકુભાય કાક્ન્દ્તરાર છચીગયને સુયતથી ભકલ્પમા શતા. તે સુયતભાં ગવથમા ળેયી,
અંફાજી યડ ય યશેતા શતા. જેભન ીનકડ નંફય....૩૦૫૦૦૩. ઉંભય શતી ૩૮ લક. નકયી
કયતા શતા. અવ્મા ત્માયે તાયીખ શતી ૨૦-૪-૯૧.
તેભને ૧૩ લકથી વયામવીવ શત. લાવાં ય ખ ૂફ ભટાં ચકાભાં શતાં. શાથે-ગે ણ
વયામવીવ

શત. વયામવીવભાં ખાવ કયીને ખંજલા અલતી નથી. યં ત ુ કપનુ ં પ્રભાણ

લધાયે શમ તેલા કેવભાં અલે ણિે . વળમાાભાં તેન ુ ં જય ણ લધી જતુ.ં કાયણ ભાં કપકાયક
અશાય-વલશાયનું પ્રભાણ લધું શતુ.ં ગણ લધુ ં ખાતાં શતાં, વલાયે ભડા ઉઠતા શતા ને
ફયે ઊંઘી જતા શતા. તે કદલાસ્લ્નનું વ્મવન તેભને ઘણા રાંફા વભમથી શત.ુ ં ત્લા કપાવ ૃત્ત
થલાથી વયામવીવ ળફૃ થમ શત. તેભને કફજજમાત ણ શત. ૧૩ લન
ક ુ ં જૂન ું વાધ્મ દદક
શલાથી ભં કશે,ું ‘જુઓ ીયુકુભાય, તભાય વયામવીવ વાધ્મ શલાથી વં ૂણક ભટી ળકળે
નશં. રાંફી વાયલાયથી ને કડક યે જી ાલાથી ૯૦ ટકા ણ કાબ ૂભાં અલી ળકળે. ણ
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પયી ાછું થ્મવેલન કયળ ત પયીને થળે.. ડામાણફટીવની જેભ ચભકયગ ત્રકનુ ં તભાયે
 ૂયે રું ારન કયવું ડળે. યગ ભટયા િી ળક્ય તેટું ારન કયળ ત યગ નજીક લી
નશં ળકે.’
ચભકયગ ત્રક નુવાય તેભણે નીચેરા વનમભ કડકણે ાલાના શતા.
-

ગણ વદંતય ફંધ. ગ, ખાંડ, ભીઠાં પ, ભીઠાઇઓ, સ ૂક ભેલ લગેયે. (તેભાં કેલ
ચખ્ખુ ં ભધ ને ક્યાયે ક કાજુ રઇ ળકામ.)

-

ખટાળ ફંધ. દશં, ટભેટાં, રંબુ, કેયી, રીરી રાક્ષ, વપયજન, ફય, િાળ, ખભણ, ઇડરીવંબાય, ભવારા-ઢંવા, ખાટાં ીણાં, ખાટી ચટણી, ખાટાં થાણાં, અથાલા ખયાક ન
રેલ. (કેલ અભાં રઇ ળકામ.)

-

ભીઠું ણફરકુર ફંધ, વવંધલ ણ નશં.

-

બાયે , ચીકણ, લાવી, તે ર ખયાક ન ખાલ.

-

સુયતી રક સ્લાકદષ્ટ ખયાકના ખ ૂફ ળખીન શલાથી તેભને સ્લાદ વ વનમંત્રણ મ ૂકલા
ખ ૂફ વભજાવ્મા શતા. સ્લાદ વયલાે ીડાદામક શમ િે .

-

વલાયે સ ૂમોદમ શેરાં ઉઠવુ,ં ફયે કે કદલવે ણફરકુર ન ઊંઘવુ.ં

-

વીન લે તેટરી યજ વલાયે કવયત કયલી.
દલાન ક્રભ અ પ્રભાણે શતઃ

૧.

ભંજજષ્ઠાકદ ઘનલટી.....૨-૨ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે.

૨.

કકળગ ૂગ.....૨-૨ ઈય પ્રભાણે.

૩.

યક્તશુદ્વિ ટીકડી.....ઈય પ્રભાણે.

૪.

વયા કે.....૨-૨ ફયે -યાત્રે. (‘ફાન’ની)

૫.

ખકદયાકયષ્ટ.....૧-૧ ભટ ચભચ વભાન ાણી ભેલીને વલાયે -વાંજે.
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૬.

ંચવતક્ત ધ ૃત.....૧૦-૧૦ ગ્રાભ વલાયે -વાંજે ઈયની દલા વાથે.
તા. ૨૦-૫ના યજ અલેર ત્માયે કપકાયક લવંતઊત ુ ચારતી શલા િતાં ૧૦ ટકા પામદ

શત. ત્માયે ીલા ભાટે ખકદયાકયષ્ટ ને ફદરે વાકયલાદ્યાવલ અ્મ શત. ભાથુ ં દુખત ુ ં શલાથી
થ્માકદ ઘનલટી....૧-૨ વલાયે -યાત્રે રેલા ઈભેયી શતી.
તા. ૨૨-૬ના કદલવે શાથ વવલામ લાંવ-ગ લગેયે ચકાભાં લંત લંતના ને જતાં
ચીતયી ચડે તેલાં શતાં તે વાલ રષ્મ થઇ ગમા શતાં.
વયામવીવને ‘એકકુષ્ટ’ કશીને ચયક ણચકકત્વા ધ્મામ-૭ભાં અ પ્રભાણે લણન
ક કયે ર િે .
સ્લેદનં ભશાલાસ્તુ મન્દ્ભત્સ્મળકરભામ।ૌ
તદૌ એક કુષ્ટં ચભાકખ્મં ફશરં શક્સ્તચભાકલત ૌ ।।
અ ‘એકકુષ્ટ’ નાભના ુર ચભકયગભાં તેના ચકાભાભાં વીન લત નથી. ળયીયના
ઘણા બાગભાં ભાિરાની ત્લચા જેલી (જાતજાતની ત્લચાના યં ગ-ટકાં-અકાયલાી) ત્લચા
ફની જામ િે . જાણે શાથીની ચાભડી જેલી જાડી ને  ૂખી ચાભડી થઇ જામ િે . (ભ્રકની જેભ
જાતજાતની બાત તથા યં ગ જલા ભે િે .)
ખંજલા તથા કફજજમાત ણ દૂ ય થઇ ગઇ શતી. તેથી થડા પેયપાય વાથે નીચેન કવક
અ્મ શત.
૧.

વયાકે.....ચાુ.

૨.

થ્મા ટી.....ચાુ.

૩.

ચભ.ક કે.....ચાુ.

૪.

વાકયલાદ્યાવલ.....ચાુ.

૫.

ંચવતક્તધ ૃત.....ચાુ.

૬.

ળતાલયી ટીકડી.....૨-૨ ફયે -યાત્રે ાણી વાથે. (મુખાક તથા વયામવીવ ભાટે )

૭.

જેઠીભધન વળય.....ટુકડા કયી ભંભા યાખલા ભાટે . (મુખાક ભાટે )
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૮.

કગા ાઈડય.....ઠંડા ાણીભાં કદલવભાં ફે ત્રણ લખત કગા કયલા. તેભાં શુિ
પટકડી, કાંટાફૄ ભાથુ, રધય ને જેઠીભધનાં ચ ૂણક શતાં.
તા. ૨૦-૭ના કદલવે ૫૦ ટકા પામદ થમ શલાથી દયદીએ સ્લમુખે સ્લીકાયું શત.ુ ં તેભાં

ઝડ અલે તે ભાટે એક દલા ફદરી શતી. વાકયલાદ્યાવલ ને ફદરે ભંજજષ્ઠાકદ કાઢા અ્મ
શત.
તા. ૨૪-૮ના કદલવે શાથ ઈય થડક ડાઘ શત. તે વવલામ અખા ળયીયભાં ૯૦ ટકા
વયામવીવે વલદાઇ રઇ રીધી શતી. તેથી િે લ્પરી દલા ચાુ જ એક ભકશનાની અી શતી જેથી
૧૩ લક જૂન વાધ્મ વયામવીવ ધામાક કયતા લશેર ને લધુ કાબ ૂભાં અલી ગમ શત.
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ં ૂ લણ ભટી
૨૨ : એની જાતીમ મઝ
દવ લક સુધીની ફાકની લસ્થા ફાદ વ લક સુધી કકળાલસ્થા ળફૃ થામ િે ને
તે ફાદ ચીવ લક સુધી તરુણાલસ્થા કે નલમોલન લસ્થાભાં ુરુભાં જાતીમ કયલતકન
ચોદ-વ લકની લમથી ળફૃ થામ િે . ઘયભાં, ળાાભાં કે ક્યાંમ તે ભાટે વાચા ભાગકદળકનની
વ્મલસ્થા ન શલાથી ને તેને રગતુ ં વાચુ ં વાકશત્મ ન ભલાથી કે તેભના શાથભાં ન
ં ૂ લણ નુબલે િે . જાતીમ વલકાવ, વળશ્નગ્રીલ યન ભ,
અલલાથી ઘણા તરુણ ખ ૂફ જ મઝ
યભત્વત્ત (જાતીમ ને દાથી-મ ૂિના લા, વળશ્ન યની ત્લચાની ચડ-ઉતય, સ્તનભાં ક્યાયે ક
વજ-વ ૃદ્વિ, વજાતીમ કે વલજાતીમ અકકણ, શસ્તદ, સ્લ્ન સ્ત્રાલ, શુક્રનું ભશત્લ, જાતીમ
ં ૂ લણ તેને ભાટે બમ, ણચંતા, વલાદ, જજજ્ઞાવા,
જુગ્ુ વા, વભાગભ, જાતીમ યગ લગેયે મઝ
ગાંડણ ને ક્યાયે ક અઘાતનુ ં ણ કાયણ ફને િે . અલી લસ્થાભાં તેને વાચુ,ં વયવનદો ને ફને ત વલનામુલ્પમ ભાગકદળકનની ખ ૂફ જફૃય શમ િે . તે ન ભે ત ઘણાનુ ં જીલન
ને ખાવ ત ગૃશસ્થજીલન મુશ્કેરીભાં મુકાઇ જતુ ં શમ િે .
ચરણચત્ર, નલરકથાઓ, નલણરકાઓ, જાતીમ વાભવમક, જાતીમ બ્લ્પયુ કપલ્પભ, પટાઓ,
છૂી છૂી લેચાતી જાતીમ અવનની ચડીઓ, જાતીમ વંફવં ધત ક્રફ લગેયે અ ઈભયના
િકયાઓની કાભવ ૃવત્તને ફશેકાલે િે ને વલભાગે પ્રેયે િે . વશ્ચભી જાતીમ વલચાય તેને સ્લછિંદ
ફનાલે િે . ત તેનાથી વલયીત ધાવભિક, અધ્માજત્ભક બાયતીમ વાકશત્મ, પ્રલચન, ભાગકદળકન,
જાતીમ દભન તયપ પ્રેયે િે . કયણાભે ભટાબાગના તરુણ દ્વિધા નુબલતા શમ િે . અયુલેદ
એક જીલન વલજ્ઞાન શલાથી વલે રાંફા નુબલે તૈમાય થમેર શલાથી તેભાં જાતીમ જ્ઞાન
વમ્પમગૌ સ્લફૃે ીયવલાભાં અલેર િે . યં ત ુ તેભાં રકબગ્મ ુસ્તક પ્રગટ થમેર ન શલાથી
ને તેનાં ભાગદ
ક ળક
ક કેન્દ્ર ળફૃ થમા ન શલાથી અલા જજજ્ઞાસુ કે દયદી તરુણ ફુટાથ ય
ફેવનાયા રેબાગુ રક કે છૂા ‘વેક્વ વેન્દ્ટય’ ચરાલનાયા ટં ૂ ણીભાં રક ાવે ટં ૂ ામ િે ને
લશેભભાં લધાય કયે િે . ખ ૂફ જાશેય વેક્વરજજસ્ટ ણ તેભના જ્ઞાનન, મુખાકઇન કે
ભજબ ૂયીન રાબ જ રેતા શમ િે . અલી છૂી વાયલાય ખચાક ણ ખ ૂફ જ શમ િે . અલા
ુષ્ક કેવ ભાયી ાવે ફધેથી પયી પયીને અલેરા. ને વપ થમેરા. તેના વલે વભમ ભે
ત એક યવપ્રદ િતાં દુઃખદ ુસ્તક પ્રગટ કયલા વલચાય િે . વાચા ભાગકદળકનની જાતીમ
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યગના નેક દયદી વાજા થમા શમ તેન ુ ં સુખદ ણ સુસ્તક પ્રદટ થઇ ળકે તેભ િે . તેન એક
વયલાે સુખદ કેવ.....


શ્રી ફાબુબાઇ ગણેળબાઇ દે વાઇ ૧૯ લકની લમે શરીભની ખડકી, ળાશુય, ભદાલાદથી
અલેર. જાતજાતના જાતીમ પ્રશ્ન રઇને. તેભાં તેને થડી યાશત થતા દલા ફંધ કયી દીધેરી.
પયીને તા. ૮-૪-૮૫ના કદલવે ૨૧ લકની લમે અલેર. ત્માયે ફધાની ણચકકત્વકની વયખાભણીભાં
ભાયી વાયલાય ને સ્લબાલભાં વંત થતાં અજીલન વભ્મ ફનેર. જેન નંફય િે -૮૧.
દયદીની મુખ્મ પકયમાદ જાતીમ ઈત્તેજના ફયાફય ન થલાની શતી. તાવતાં તે તેન
ભાત્ર લશેભ શત. ઉરટું તેન ુ ં શવું જઇએ તેથી લધુ પ્રભાણ શત.ુ ં ફીજી પકયમાદ શતી
ળીઘ્રતનની. તેભાં ણ વભત્રની લાકશમાત લાત ને તાની જાતીમ લધુ ેક્ષાનુ ં જ
કાયણ શતુ.ં ણરંગભાં લક્રતા શલાની ણ તેની ભાન્દ્મતા શતી. ભં તાવીને સ્ષ્ટ કશે,ું ‘તભાયી
ઈત્તેજના ફયાફય િે . વભત્રની લાત કે લાંચનથી લશેભ ડી ગમ િે . તે દૂ ય નશં કય ત
જીલનબય ત ૃપ્્તના બગ ફની ધ ૂતાયાઓ ાવે ટં ૂ ામા કયળ. ળીઘ્રતનની ફાફતભાં ણ
તેવ ું િે િતાં તેની દલા અીળ. લક્રતાન લશેભ વ ટકા ખટ િે . તે વાલ ભનભાંથી કાઢી
નાખલા જેલ િે .’
યે જી ાલાની જફૃય ન શલાથી કઇ થ્માથ્મ ત્રક અ્યુ ં ન શત.ુ ં િતાં ક્ષાયલાફૄં,
ખ ૂફ તીખુ,ં ખ ૂફ ખાટું, ખ ૂફ ગયભ ન ખાલાની વરાશ અી શતી. સ્નાન કયતી લખતે ણરંગ ને
વ ૃણ ય ઠંડું ાણી લધુ યે ડલાની સ ૂચના અી શતી.
ં
ભાનવવક નુવકતાના
અલા દયદીભાં ભાનવવક વાયલાય અલા લધુ પ્રમત્ન કયી તેના
લશેભને દૂ ય કયલા તેની વાથે જફૃયી લાત કયલાં લધુ ફેઠક (વવકટગ્ઝ) ગઠલલી જઇએ. થડી
દલા ણ અલી જઇએ. થડાં યીક્ષણ ણ કયાલલાં જઇએ. તેથી વલોદમ ેથ રેફ.ભાં
શુક્રયીક્ષણ કયાવ્યું ત વયવ કયટક અલેર. જે તેન લશેભ દૂ ય કયલા  ૂયત શત. જે તેને
વભજાલેર કે કઇ જાતીમ વભસ્માવતાલળે નશં, વંતાન થલાભાં કળી ફાધા અલળે નશં
લગેયે.
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-ભાત્રાઃ ૩ એભ. એર.
-કાઈન્દ્ટઃ ૧૦૫ વભણરમન્દ્વ.
-ભકટણરટીઃ ૯૦ ટકા.
દલા અ પ્રભાણે અી શતીઃ
૧.

ફંગવળર.....૨-૨ વલાયે -વાંજે દૂ ધ વાથે.

૨.

ફાનવલટ.....૨-૨ વલાયે -વાંજે ઈયની દલા વાથે. (‘ફાન’ની)

૩.

રે્ટાકડન ટીકડી.....૨-૨ ફયે -યાત્રે ાણી વાથે કે દૂ ધ વાથે.

૪.

ં
યવામન કેસ્ય ૂર.....૨-૨ ફયે -યાત્રે (જેભાં કેલ યવામન ચ ૂણક બયે ર શતુ.)

૫.

અયુ ટવનક.....૧-૧ વલાયે -વાંજે ૧-૧ ચભચ ચાટી જવુ.ં
તા. ૩૦-૪ના કદલવે અલેર ત્માયે ૧૦ કદલવ દલા ફંધ યશી શતી. મ ૂત્રદાશ શલાથી અયુ

ટૉવનકને ફદરે ચંદનાવલ અેર જે ળીઘ્ર તનનુ ં ણ ઔધ િે . તા ૨૧-૫ના યજ અલેર
ત્માયે ભાપક શલાથી અયુટવનકની ભાંગણી કયતાં તે ુનઃ અ્યુ ં શત.ુ ં
તા. ૧૨-૭ના કદલવે અલેર ત્માયે તેણે એક ચંકાલનાયી લાત કયી કે ળીઘ્રતન ભાટે એ
ગુજયાતના ઐક નાભાંકકત વજૉન ાવે ગમેરા. જે તેને શાથભાં ઈંજેકળન અતા શતા.
તા. ૨૨-૮ના યજ તેન ું લજન ૫૫ કકર શત.ુ ં શલે ંદયે ક કદલવભાં સ્લ્ન સ્ત્રાલ થત
શત. તે વશજ િે . તેભ વભજાલતા શતા. તેન ુ ં ભન લધુ ણચંવતત યહ્યા કયતુ ં શત.ુ ં તા. ૨૦-૯ના
ંૃ યાજ તેર ભાથાભાં તથા નાકભાં નાખલા
કદલવે લા ખયલાની પકયમાદને ધ્માનભાં રઇને ભગ
ભાટે અ્યું શતુ.ં તા. ૪-૧૦ના કદલવે એને ેળાફભાં ધાત ુ જલાની ને વ ૃણભાં શ ૂ
નીકલાની પકયમાદ શતી.
(નંધઃ અ ઉંભયભાં ઘણા તરુણને જાતીમ

વલમભાં એટરા ફધા ડૂફેરા યશેતા શમ

ને લાત-લાંચન-વરાશ રેતા શમ િે કે જેના કાયણે વળશ્નભમ ફની જલાથી તેને ફીજુ ં કશુ ં
સ ૂજત ું જ નથી. ને નલા નલા લશેભ લધાયલાની વાથે નલા નલા યગને કપ્લ્પત અલકાયતા
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શમ િે . મ ૂતયડીઓની કદલાર યના ણચત્ર કે વત્રકાઓ, વભત્રની ગરીચી કયાલનાયી લાત,
ટં ૂ ણણમા જાતીમ ણચકકત્વકની વરાશ તેના લશેભભાં લધાય કયે િે .)
તાની જાતીમ ળક્ક્ત તાવલા, ળીઘ્રતનનુ ં યીક્ષણ કયલા, વભત્રભાં ભદાકનગી
ફતાલલા ને રઘુતાગ્રક્ન્દ્થને કાયણે ઘણા તફૃણ નુકયણથી ખંચાઇને ફજારુ યસ્ત્રી ગભનભાં
ણ યીક્ષણ કયલા શંચી જતા શમ િે તે ત્માંથી ચાંદી (વવકપણરવ ગનકયમા) ને એઇડઝ
જેલા યગના ણ બગ ફને િે .
શ્રી ફાબુબાઇએ ણ છૂ છૂ અ ભાગક નાલેર.
તા. ૨૦-૧૨ના કદલવે તેને તાને સ્ફૂવતિ-ળક્ક્તન નુબલ થત શત. તા. ૮-૨-૮૬ના
યજ અવ્મા ત્માયે વળમાાનીગુરાફી ઠંડીભાં ખ ૂફ જ ખુળખુળાર શતા. ત્નીનુ ં અણુ ં થલાથી
શલે તે જાતીમ જીલનભાં ાવ થઇ ગમા શતા. એક યાવત્રભાં ાંચ લખત વભાગભ કયીને
તાના ફધા લશેભને વતરાંજણર અી દીધી શતી. લ્પ ઈત્તેજના, ળીઘ્રતન ફધુ ં દૂ ય થઇ
ગયું શત.ું ૧૭ કદલવના વત જાતીમ જીલનને કાયણે શલે તાલ ળફૃ થઇ ગમ શત.
તા. ૨૮-૪ના કદલવે ત્નીને ગબક યહ્યાના શુબ વભાચાય અલા અલેર. ત્માયે જાતીમ
કઇણ યગ ળે યહ્યા ન શતા. ૨-૧૦ના કદલવે અલેરત્માયે ત્નીને િઠ્ઠ ભકશન ચારત શલા
િતાં જાતીમ જીલન  ૂલલ
ક ત ૌ ચાુ જ શત.ુ ં તેથી તે ફાફતે વભજાવ્મા શતા ને ખંજલા,
પલ્પરા લગેયે થમેર ચાભડીના યગની ળયદઊત ુ નુવાય વાયલાય અી શતી.
તા. ૪-૩-૮૭ના કદલવે ંડાનું ેકેટ વાથે રાલેરા. ફયાફય ઈત્તયાણના કદલવે જ તા.
૧૪-૧-૮૭ના યજ તેભને ત્માં ુત્ર જન્દ્ભ થમ શત. જેનુ ં નાભ ાડલાભાં અવ્યુ ં શતુ ં વલશ્ણુ.
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૨૩ : થેરેવવવભમાભાં નંધાત્ર કયણાભ
એરથીના અગભન િી ણચકકત્વા જગતભાં વોથી ભટી ઓધના કયએક્ળન
(પ્રરેકક્રમા-અડવય)ની ઉબી થઇ િે . જે એરથીનાં કયટક ને કયપયની ભાથાકૂટ ને
ભંઘલાયી કયતાં લધુ ખતયનાક િે . ભટાબાગની દલા એક કે એકથી લધુ કયએકળન કયતી શમ
િે . ને તેની વયને દૂ ય કયલા ફીજી દલા લયાતી શમ િે . તે ણ ક્યાયે ક અડવય કયતી
શમ િે .
તાલ, ટાઇપઇડ, ભેવનન્દ્જાઇટીવ, ભેરેકયમા, ઝેયી ભેરેકયમા, કભ, ળયદી, કેન્દ્વય, શાઇ
ફી.ી, વનંરા, કડપ્રેળન, રુભેકટઝભ, હ્રદમયગ, કાકડા, શ્વાવ, એ્ેન્દ્ન્દ્ડવાઇકટવ, લ્પવય,
ભાનવવક યગની વાયલાય ભટે બાગે વીધી નથી ઉતયતી. તે કંઇકને કંઇ નવું ેદા કયે િે .
ફકરું કાઢતાં ઊંટને ણ ેવાડી દે િે . ને તેભાંની કેટરીક પ્રવતકક્રમા એટરી ફધી ખતયનાક
શમ િે કે દયદીની અખી જજંદગી શડભાં મ ૂકાઇ જામ િે .
રાંફી વાયલાય ફાદ યગને વાધ્મ કયી દઇને કયએકળનની શાયભાા વયજીને દયદી
િે લટે અલે િે અયુલેદ ાવે-લૈદ્ય ાવે. યં ત ુ ત્માયે ઘણુ ં જ ભડું થઇ ગમે ું શમ િે . યગ
બેયાઇ ગમેર શમ િે . ક્રવનક-કમ્પ્રીકેટેડ ફની ગમેર શમ િે . દયદી ને તેન કયલાય તનભન-ધનથી બાંગી ડેર શમ િે . િતાં તેલી ક્સ્થવતભાં ણ અયુલેદ કેટું ફૃડું કયણાભ ઓિા
ખચે ને ઓિા વભમભાં અે િે તે ભાટે લાંચ એક અ કેવ..........



શ્રી બગલતીફશેન પ્રભદકુભાય વ્માવ તા. ૧૬-૮-૯૪ના કદલવે અવ્મા શતા. લમ શતી ૩૨
લકની. એ-૮૩, એકતા ટાલવક, લાવણા ફેયેજ યડ, ભદાલાદ-થી. યં ત ુ તે યશેલાવી િે
ઓકયસ્વાના ને વલદે ળભાં યશીને અલેરા તેને ફચણભાં ભેરેકયમા ને કભ થમેર. તેને
‘થેરેવવવભમા’ ળફૃ થમેર. જેને અયુલેદભાં રગબગ વાધ્મ પ્રકાયન ાંડુ કશી ળકામ.
ગુજયાતના રક તેને રશીન લા ણ કશે િે . તેને ૧૨ લકથી મકૃત-્રીશા લધી શત.ૌ જેને
્રીશાવ ૃદ્વિ કશી ળકામ. ્રીશદય ણ કશી ળકામ. કાક્રભ મકૃત (ણરલય)ભાં તેને દુખાલ થત
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શત. મકૃત-્રીશા યક્ત ફનાલનાયાં અંગ શલાથી તેની વલકૃવત થલાથી યક્તાલ્પતાન યગાંડુ ળફૃ થમ શત. તેથી િ ભકશને ફેત્રણ લખત ફેત્રણ ફટર બ્રડ ચડાલવુ ં ડત ુ ં શત.ુ ં
યક્તાલ્પતા લખતે દયદીને ગે વજા અલતા શતા. અ ઈયાંત તેને સ્ંદનાવધક્ય (હ્રદમના
ધફકાયા લધી જલા)નું રક્ષણ ણ શત.ુ ં ઈધયવ અલતી શતી, ળયદી થતી શતી, ક્યાયે ક ઉરટી
ણ થતી શતી. એરથીભાં વત્તના યગની વાયલાય વ્મલક્સ્થત નથી તેવ ુ ં ભારું ભાનવુ ં િે .
તેથી કભાની-ાંડુની વાયલાય ભટે બાગે ખટી ને ધ ૂયી થતી શમ િે . કભાના ભટા
બાગના દયદી એરથીના વકંજાભાં પવામા ફાદ જીલનબયના દયદી યશેવ ુ ં ડે િે .
અ દયદીને કભ-ાંડુ શલાથી વત્ત, મકૃત શ ૂ શલાથી લાયુ ને ઈધયવ-ળયદીભાં
કપ ડલાથી વત્રદને નજયભાં યાખીને વત્રદળાભક ત્રક અ્યુ ં શત.ુ ં કેવના ડાફા ખ ૂણા
ઈય ભં ‘વલળે’ ળબ્દ વલળે ફૃે રખ્મ શત. કાયણ કે તે વલળે પ્રકાયન યગ ને વલળે
લસ્થાભાં શંચેર યગ શત.
ઔધ અ્માં શતાં અ પ્રભાણેઃ
૧.

અયગ્મલવધિની યવ ટીકડી.....૨-૨ વલાયે -વાંજે ગમ ૂત્ર, દૂ ધ થલા ાણી વાથે.

૨.

ણરલેક્વ ટીકડી.....૨-૨ ફયે -યાત્રે ાણી વાથે. (‘ફાન’ની)

૩.

ૂ બસ્ભ.....૧-૧ ગ્રાભ
ભંડય
વવતરાકદ બસ્ભ.....૧-૧ ગ્રાભ
ૂ ને ‘અયુપ્રડક્્વ’ભાં કુંલાયની ૨૧ બાલના અી શતી.)
વલાયે -યાત્રે ભધ વાથે (ભંડય

૪.

કુભાયી અવલ.....૧-૧ ભટ ચભચ વભાન ઠંડું ાણી ભેલીને જમ્પમાફાદ.
તા. ૨૪-૮ના યજ અવ્મા ત્માયે જાભનગય થઇને અવ્મા શતા. ખયે ખય ત તેઓ લૈદ્ય શ્રી

વી.ી.શુક્રના દયદી શતા. ણ તે યદે ળ જલાથી ભવતમ ઉતયાવ્મ શલાથી ભાયી ાવે
વાયલાય ભાટે ભકલ્પમા શતા. તેભણે ણ ઔધમગ રખી અેર. તે નુવાય તેભન ને
ભાય મગ ભેલીને અ યીતે વંમજન કયું શત.ુ ં
૧.

ળંખાલટી.....૨-૨ જમ્પમા ફાદ.
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૨.

ળતાલયી ટીકડી.....૨-૨ ફયે -યાત્રે ાણી થલા દૂ ધ વાથે.

૩.

ભધુકટી ટીકડી.....૨-૨ ઈયની દલા વાથે.

૪.

મ ૃતા (ગ) વત્લ.....૧ ગ્રાભ,
ધાભી રશ.....૧ ગ્રાભ,
પ્રલારવષ્ટી.....૧/૨ ગ્રાભ ભધ વાથે વલાયે -યાત્રે.

૫.

ફુરવત્રકાકદ કલાથ.....દયદી ાવે શત તે વલાયે -યાત્રે રેલાન શત.

૬.

વ્રી ક્ષીય ાક.....ઘેય તૈમાય કયી કદલવભાં ફે લખત રેલાન શત. (૧૦૦ વભ.ણર.
દૂ ધભાં તેટું જ ાણી ભેલી, ૫ દાણા ઝીણી રંડી ીયના નાખી ધીભા તાે ખ ૂલ્પું
ઈકાવુ.ં ાણી ફી જતાં, ઠયે ત્માયે ાંચેમ ીય ચાલી જલી ને ઈય દૂ ધ ી જવુ.ં
તા. ૬-૧૦ના યજ ઓકયસ્વાથી તેભના વગા દલા રેલા અલેરા ત્માયે કશેતા શતા,

‘બગલતી ક છિા શૈ. સ્ફૂવતિ-ળક્ક્ત ફઢી શૈ, સ ૂજન નશં શૈ, લાયં લાય બ્રડ ચડાના નશં ડતા,
કભ ચઢાના ડતા શૈ. ફાર ણગયને કી પકયમાદ શૈ, કપ બી ણગયતા શૈ.’
કપ ડત શલાથી દૂ ધ-ઘી-ખાંડ-ગ જેલાં કપકાયક અશાય રવ્મ નશં રેલા જણાવ્યુ ં
શતુ.ં ભાથાભાં નાખલા તથા નસ્મ રેલા કુંતર કેળ તેર (‘અયુ પ્રડક્્વ’નુ)ં અ્યુ ં શતુ.ં
તા. ૧૮-૧ના યજ વારું શલાથી ઘટાડીને નીચેરી દલા દીધી શતીઃ
૧.

ળંખલટી

૨.

ભધ ૂક ટીકડી

૩.

મ ૃતા વત્લ

૪.

ળતાલયી ટીકડી
તા. ૧૮-૧-૯૫ના યજ ફૃફફૃ ફતાલલા અલેરા ત્માયે કશેતા શતા, ‘વાશફજી, ફ મુજે

ફહુત છિા શૈ, સ ૂજન અતી નશં, ભ ૂખ રગતી શૈ, ભેયા ફૂરા હુઅ ેટ ફૈઠ ગમા શૈ, બુખાય
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અતા નશં, ૈયભં દુખાલા ફ નશં શતા, ખ ૂન ફઢ કય ૬ ટકા શ ગમા શૈ. ફ િ ભાવ કે
અંતય ય ખ ૂન થડા ચઢાના ડતા શૈ.’
દલા નલેવયથી અ પ્રભાણે શતીઃ
૧.

અયગ્મ લવધિની લટી..... ૂલકલત ૌ

૨.

ણરલેક્વ ટીકડી..... ૂલકલત ૌ

૩.

શ્વગંધા ટીકડી.....૨-૨ વલાયે -વાંજે દૂ ધ વાથે.

૪.

ુનનકલા ગ ૂગ.....૨-૨ વલાયે -યાત્રે ભ ૂક કયીને ાણી કે ગમ ૂત્ર વાથે.

૫.

ૂ બસ્ભ.....૧ ગ્રાભ,
ભંડય
મ ૃતાવત્લ.....૧/૨ ગ્રાભ વલાયે -વાંજે ભધ થલા દૂ ધ વાથે.
દયદી કદાચ વલદે ળ ચાલ્પમા ગમા શલાથી પયીથી દલા રેલા અવ્મા નથી.
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૨૪ : જૂન ુ ં ખયજવું ખલાઇ ગયુ ં !
કેટરાક યગની જુગરફંધી જલા ભતી શમ િે . ભટેબાગે અલા યગ એક જ ગ્રુના
શમ િે . ડૉક્ટય ભટે બાગે તેને ‘એરેજજૉક યગ’ કશે િે . જેભકે ળયદી, ઈધયવ, શ્વાવની વાથે
ળીવ, ખયજવુ,ં ખંજલા લગેયે ચાભડીના યગ. અયુલેદની રન્દ્ષ્ટએ અ ફધા યગ પ્રામઃ
વાભકપની લસ્થાને કાયણે શમ િે . ભટે બાગે એવુ ં ફનતુ ં શમ િે કે ળયદી-શ્વાવ જયભાં શમ
ત્માયે ળીવ-ળયદી ળાંત શમ િે ળીવ-ળયદી જયભાં શમ ત્માયે ળયદી-શ્વાવ ળાન્દ્ત શમ િે .
ફધા યગનું મ ૂ એક જ શલાથી, ભંદાક્ગ્ન, કપ, અભ શલાથી તેન ું સ્થાનાન્દ્તય થતુ ં યશે િે .
કાયણના તથા ઊતુઓના પેયપાયને કાયણે તેવ ુ ં થામ િે . યગ રગ શલા િતાં વનયાભી કયલા
કયલાથી, કપ-અભ વલયીત અશાય-વલશાય કયલાથી ફધાભાં કયણાભ રાલી ળકામ િે . કેટરાંક
ઔધ ણ એલાં િે કે તે ફધા યગને ભટાડી ળકે િે . દા.ત. શદય, વત્રપા, શયડે, યડૂવી
લગેયે.

શ્રી ભકસ ૂદ ગુરાભ રી ભન્દ્સ ૂયીન અજીલન નંફય ૭૯૪ િે . તે તેભની ૩૨ લન
ક ી લમે
તા. ૨-૬-૯૫ના કદલવે એ-૨૧, વંકણરતનગય, જુશાુયા, વયખેજ યડ, ભદાલાદથી વાયલાય
રેલા અલેર. તે નકયી કયતા શતા. તેભને ૧૨ લકથી વાધ્મ ખયજવું શતુ.ં વાથે કફજજમાત
ને ળયદી ણ શતા. અ ફધા યગભાં જાતીમ વંમભ લધુ બાગ બજલત શલાથી ળક્ય
તેટર વંમભ ાલા વભજાવ્મા શતા.
યે જી ભાટે ચભકયગ ત્રક અેર. તે પ્રભાણે યે જી ાલાની શતી. ગણ, ખટાળ,
ભીઠુ,ં દૂ ધ, દૂ ધની લાનગી, દશં, ઘી, ભાખણ, િાળ લગેયેન ત્માગ કયલાન શત. પ ને
ભીઠાઇઓ િડલાની શતી. ફ્રુટ વરાડ, ફ્રુટ જ્યુવ, ફ્રુટ અઇવક્રીભ જેલા વલરુિ અશાય રેલાના ન
શતા. ઈંડા, ભાંવ, ભાિરાંન ત્માગ કયલાન શત. તર-ગની ચીકી ખાલાની ન શતી. વલાયે
સ ૂમોદમ શેરા ઉઠી જલાનુ ં શત.ુ ં ફયે કે કદલવે ઊંઘલાનુ ં ન શત.ુ ં
ઔધ ગઠવ્માં શતાં અ પ્રભાણેઃ
૧.

ભંજજષ્ઠાકદ ઘનલટી.....૨-૨ વલાયે -વાંજે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે.
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૨.

લાવા ઘનલટી.....૨-૨ ઈયની દલા વાથે. (ળયદી તથા ચભય
ક ગ ભાટે )

૩.

સ્લાકદષ્ટ વલયે ચન ચ ૂણક..... ૪ ગ્રાભ યાત્રે ાણી વાથે. (કફજજમાત તથા ચભકયગ ભાટે )

૪.

યક્તળધન કલાથ.....૧-૧ ચભચ વલાયે -વાંજે. (‘ફજાજ’ન)

૫.

વયા ટય ૂફ.....ખયજલા ઈય કદલવભાં ફેત્રણ લખત રગાડલા. (‘અયુ રેફ’ની)
તા. ૯-૬ના કદલવે કેલ વાત જ કદલવભાં ખયજવુ,ં ળયદી તથા કફજજમાતભાં ઘણ

પામદ શત.
તા. ૨૩-૬ના યજ ખયજલાના વ્રણભાં ગાંઠ જેવુ ં ઈવી અવ્યુ ં શત.ુ ં ગેવ થત શત,
િાતીભાં ઈનાાને કાયણે ફતયા થતી શતી. તેથી દલાભાં પેયપાય અ પ્રભાણે કમાક શતાઃ
૧.

ખકદયવાય ઘનલટી.....૨-૨ વલાયે -વાંજે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે.

૨.

કકળય ગ ૂગય.....૨-૨ ઈયની દલા વાથે.

૩.

ચભકયગશય લટી.....૨-૨ ઈયની દલા વાથે.

૪.

શયડે ટીકડી.....૬ યાત્રે ાણી વાથે. (કફજજમાત, ળયદી ને ચભય
ક ગ ભાટે )

૫.

યક્ત ળધન કલાથ.....ચાુ.

૬.

યવલંતી.....ખયજલાભાં ગંઠાઇ ગમેરા બાગ ઈય રે કયલ. ાણી વાથે કદલવભાં

ફેત્રણ કરાકે.
તા. ૧૭-૭-૯૫ના કદલવે એટરે કે ફયાફય દઢ ભકશને અવ્મા ત્માયે તેભનુ ં ૧૨ લક જૂન ુ ં
ખયજવુ,ં ખલાઇ ગયું શતુ.ં જૂની કફજજમાત ને જૂની ળયદી વાલ ગામફ ગઇ શતી. િતાં
િે લ્પરે ચાુ દલાભાં ખકદયવાય ઘનલટીને ફદરે ભંજજષ્ઠાકદ ઘનલટી ફદરીને ૧૫ કદલવની
દલા અી શતી.
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૨૫ : આપ્છિત ુત્રપ્રાપ્્ત
વન ૌ ૧૯૮૫ શેરાં શ્રી ભશેન્દ્રબાઇ ંચાર પ્રલાકશકા (ભયડા)ના દયદી ફનીને અલેરા
ને તેભાં વં ૂણક વારું થઇ જલાથી તેભની દસ્તી અયુલેદ વાથેની ને ભાયી વાથેની કદનપ્રવતકદન લધતી જ યશી. ૪૯૪૯ ુયફીમાલાડ, દાશદથી અલેરા. શ્રી ભશેન્દ્રબાઇ ત્માંની ફકન
ફંકના અગ ડતા કભકચાયી િે . તા. ૩૦-૪-૮૬ના કદલવે અવ્મા ત્માયે તેભની ઉંભય ૩૪
લકની શતી. તેભન અજીલન વભ્મ નંફય શત ૧૧૦. તેભના ત્ની ળાયદાફશેન ણ વાથે
શતા. ુત્રી શેતર ણ. અલતા જ તેભણે કશે,ું ‘ળબનબાઇ, ભાયે અ એક ્માયી ્માયી
ં
ુત્રી શેતર િે . શલે ભાયે વદગુણી, સ્લસ્થ, સુદય
ુત્રની ઇછિા િે . તભે પ્રંવલન પ્રમગના
વનષ્ણાત િ તેથી તભાયી ાવે અલેર િીએ. તભાયાં ઘણાં ુસ્તક ભે લાંછમાં

િે ને

તભાયા ‘ગુજયાત વભાચાય’ના રેખ વનમવભત લાંચીએ િીએ. અયુલેદભાં ભને ત ૂટ શ્રિા િે
તેથી ભાયી ઇછિા ચક્કવ  ૂયી થળે જ.’
પ્રંવલન પ્રમગ વલે જફૃયી પ્રાથવભક ભાકશતી અલા ભં કહ્યું શત,ુ ં ‘ુત્ર વતાન અંળ
ં શલાથી શેરાં ત તભારું
શલાથી ને ુત્રત્વત્તને શુક્રશુદ્વિ ને શુક્રપ્રફતા વાથે વંફધ
શુક્રયીક્ષણ કયાલવુ ં ડે. તે ફયાફય શમ એટરે કે ૮૦ વભણરમન્દ્વ કાઈન્દ્ટ ને તે ૮૦ ટકા
ભેકટણરટી શમ ને વના ટકા ન શમ ત ખાવ વનમભ વાથે ફેકી યાત્રીએ વભાગભ કયલ
જઇએ. યં ત ુ શુક્રયીક્ષણભાં કાઈન્દ્ટ ને ભકટણરટી ઓિી શમ ત તભાયી ફેત્રણ ભકશના
વાયલાય કયલી ડે. ગબક યહ્યાફાદ તભાયી વાયલાય  ૂયી ને ળાયદાફશેનની ળફૃ. તેભની
વાયલાય દઢ ભકશનાના ગબકથી વાડા ત્રણ ભાવન ગબક થામ ત્માં સુધી તેભની વાયલાયન કવક
અ યીતે િે .
-

શંથી ફે ભકશના સુધી દલા અલાભાં અલળે. જેન શેત ુ પ્રંવલન પ્રમગ, ગબકયક્ષા,
ગણબિણીની તંદુયસ્તી તથા થતા ઈરલ ટકાલલાન િે .

-

યે જી ાલાનુ ં ત્રક અલાભાં અલે િે .

-

વનાનુ ં ુરુ અકૃવતનું ચગદું ખયીદી તેને ખ ૂફ તાલી રારઘ ૂભ થતા ગ્મા દૂ ધના
કટયાભાં ફલાથી ‘િમ’ૌ લાજ થામ િે . તેથી તેને િભકાયવુ.ં કશે િે તે પ્રમગ
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ુષ્મનક્ષત્રના કદલવે ત ખાવ કયલ. શંભેળા કયલાથી ણ ગણબિણી ને ગબકને ઘણા
પામદા થામ િે .
-

દઢ ભાવથી વાડાત્રણ ભાવ લછચે અલતા ફેત્રણ ુષ્મનક્ષત્રના કદલવે નસ્મ રેલા
એટરે કે નાકભાં ટીાં નખાલલા અલવુ.ં તે લખતે ુફૃે જ વાથે અલવુ.ં ફને તે
‘વ્શાઇટ’ થલા ‘રાઇટ’ કડાં શેયલાં જેથી ફાક ગરું થામ.

-

તે વવલામ કે િી કઇ તકરીપ શમ ત નલ ભાવ સુધી જફૃય જણાતાં દલા ચાુ યાખી
ળકામ.
તેભના ચશેયા ય નુભવત લાંચીને ભં શ્રી ભશેન્દ્રબાઇ ંચારન કેવ રખ્મ. લજન

કેલ ૪૧ કકર જ શતુ.ં કપપ્રકૃવતને કાયણે ભંદાક્ગ્ન, રુણચ લગેયેની પકયમાદ શતી.
તેભણે શુક્રયીક્ષણ ગાઈ કયાલેર તેના નભકર કયટક અલેરા.
વત્રદળાભક ત્રક વાથે ઔધ અટરાં અ્માઃ
૧.

એક્ટીપટક ટીકડી.....૨-૨ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે ચાલીને.

૨.

શ્વગંધા ઘનલટી.....૪-૪ વલાયે -વાંજે ભ ૂક કયીને કે ચાલીને ાણી વાથે.

૩.

રે્ટાકડન ટીકડી.....૨-૨ ફયે -યાત્રે ાણી વાથે.

૪.

ભધ ૂક કેસ્ય ૂર.....૨-૨ ફયે -યાત્રે ાણી વાથે.

૫.

ણરલેક્વ વવય.....૧-૧ ચભચ જમ્પમા ફાદ ફંને લખત.
તા. ૯-૬-ના કદલવે ભ ૂખ રાગલાનું પ્રભાણ લધ્યુ ં શતુ.ં લજન ચારીળ કદલવભાં ઢી

કકર લધીને ૪૩.૫ કકર થયું શતુ.ં વાથે ઈત્તેજનાનું પ્રભાણ ણ લધ્યુ ં શતુ.ં તેભાં લધાય થામ
તે ભાટે ચાુ દલાભાં નીચેની ફે દલા ઈભેયી શતી.
૧.

શ્વગંધા ધ ૃત.....૧૦-૧૦ગ્રાભ વલાયે યાત્રે. (ળયદી ન શમ ત દૂ ધ વાથે)

૨.

શ્વગંધા ચ ૂણક.....૨ ગ્રાભ
ળતાલયી ચ ૂણક.....૨ ગ્રાભ
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જેઠીભધ ચ ૂણક.....૧ ગ્રાભ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે.
તા. ૧૯-૧૧ના કદલવે ઘણ જ પામદ શત. તેભ િતાં જાતીમ અંગ ય ભાણરળ કયલા
શ્રી ગાર તેર અ્યુ ં શત.ુ ં ઘેય છમલનપ્રાળ શત તે રેલાની નુભવત અી શતી.
તા. ૨૧-૧ના વળમાાના કદલવભાં કપ ડલાન ળફૃ થમ શત. ેટભાં તથા ભાથાભાં
દુખાલ થત શત. ચક્કય અલતાં શતાં. લજન ૪૪ કકર શત ુ ં તેની દલા અ પ્રભાણે અી શતી.
૧.

શ્વગંધા ધ ૃત.....ઘેય શતું તે ળયદી ભટયા ફાદ રેલાનુ ં શત.ુ ં

૨.

શ્વગંધા ચ ૂણક.....વલાયે -વાંજે ચભચી ાણી વાથે.

૩.

એક્ટીપટક ટીકડી..... ૂલકલત.ૌ

૪.

બ્રન્દ્ટ ટીકડી.....૨-૨ વલાયે -વાંજે (ળયદી ભાટે . ‘નુની’ની.)

૫.

રક્ષ્ભીવલરાવ યવ.....૧-૧ વલાયે -વાંજે ચ ૂવલી કે ભધભાં ચાટલી (ફધા યગ ભાટે )

૬.

કપઘ્ન કેસ્ય ૂર.....૨-૨ વલાયે -યાત્રે ગલી. (તેભાં વત્રકટુ, લાવા લગેયે કપનાળક ચણો

શતાં.)
૭.

કફજજમાત ચ ૂણક.....યાત્રે ૧ ચભચી ાણી વાથે.

તા. ૬-૨ના કદલવે શુક્રયીક્ષણન કયટક અ પ્રભાણે શત.
-ભાત્રાઃ ૧.૫ એભ.એર.
-કાઈન્દ્ટઃ ૮૫ વભણરમન્દ્વ.
-ભકટણરટીઃ ૯૦ ટકા.
કયટક ઘણ જ વાય શત. લજન ૪૪.૫ થયું શતુ.ં
તા. ૧૭-૩ના યજ કપ ડત શત તેથી ગણ, ચીકાળ ફંધ કયાલી ‘ફાન’નુ ં તુરવી
વવય ઈભેયં ુ શતુ.ં
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તા. ૨૦-૪ના કદલવે અવ્મા ત્માયે લવંતભાં ગબક યશે તેલી ઇછિા શલાથી ફાનવલટ
ટીકડી...૨-૨ વલાયે -વાંજે રેલા ‘ફાન’ની ઈભેયી શતી. જેથી થડા વભમભાં ગબક યહ્ય શત.
તા. ૧૬-૩-૮૮ના યજ ભશેન્દ્રબાઇ ને ળાયદાફશેનની ભન લાંછિા વવિ થઇ શતી. તેભને
ત્માં ઇપ્છિત ુત્રન જન્દ્ભ થમ શત,. ભશેન્દ્રબાઇ કશેતા શતા, ‘ળબનબાઇ, અયુલેદની કૃાથી
ુત્ર થમ િે તેભ ભાનું છું. અયુલેદનુ ં ઊણ શભેળાં માદ યાખીશુ.ં નાભ ણ તભે જ ળધી અ.
‘શેતરન બાઇ પ્રેભર’
ને એભને પ્રેભર નાભ ગભી ગયુ.ં પ્રેભર ંચાર. વોને ગભી જામ તેવ ુ ં નાભ.
એ પ્રેભરકુભાયનું નાભ ખયે ખય રાખ રકના જીબે ફરાત ુ ં થયુ.ં અ યુગભાં વોથી લધુ
કીવતિ ભે એક્ટય થલાથી. પ્રેભરકુભાય પ્રાથવભક ળાાના ણબનમ પ્રવ ૃવત્તભાં અગ યશેતા.
ં
એકલખત લેળભ ૂાના કામકક્રભભાં ફાકૃષ્ણના લેળભાં તે પ્રથભ અવ્મ. તેની અ તસ્લીય સુદય
ભનભશક શલાથી પ્રંવલન પ્રમગનુ ં ભારું ુસ્તક ‘ઈત્તભ ઇપ્છિત વંતાન’ ના અલયણ ઈય એ
પટ ભં પ્રગટ કમો િે .
ં
પ્રંવલન પ્રમગથી થતાં ફાક સુદય,
બુદ્વિળાી, એક્ટીલ થતા શલાથી પ્રેભરકુભાય
ણ ળાાની ફધી ફાફતભાં પ્રામઃ પ્રથભ અલતા. તેભાંથી તેણે ણબનમના ક્ષેત્રભાં પ્રલેળ
કમો. કશન્દ્દી-ગુજયાતી ઘણી ટત્રલી. વવકયમરભાં તેણે ફા કરાકાયનુ ં ાત્ર બજવ્યુ.ં
‘ગંગાભૈમા’ભાં શ્રી યાભાનંદ વાગયે તેને પ્રશરાદના ાત્ર ભાટે વંદ કયે ર. ‘ણરપ રૈરા’ના
ગ્ર ફારકરાકાય તયીકે તેની વંદગી થમેરી. શેતર ને પ્રેભર ફંનેએ ઘણી ટી.લી.
વવકયમર, ગુજયાતી કપલ્પભભાં કાભ કયું િે .
પ્રેભરના વોથી શેરા ણબનમની અલકભાંથી શ્રી ભશેન્દ્રબાઇએ અયુટ્રસ્ટને નુદાન
ે ના યભ પ્રચાયક િે . દાશદ ને ંચભશાર જજલ્પરાના તેઓ ‘અયુઅ્યું શત.ું તેઓ અયુલદ
પ્રચાયક’ શલાથી તેભની અ પ્રચાય પ્રવ ૃવત્ત ફદરે ‘અયુલેદ નુયાગી’ તયીકે
અયુટ્રસ્ટે તેભનુ ં તા. ૫-૯-૯૬ના યજ વન્દ્ભાન કયું શતુ.ં જ્માયે જુઓ ત્માયે પન ઈય કે
ફૃફફૃ તેઓ અયુલેદની, અયુટ્રસ્ટની, અયુતીથકની ને લૈદ્ય ળબનની ણચંતા કયતા શમ િે .
તેભને લધુભાં લધુ ભદદગાય થલા વતત પ્રમત્ન કયતા શમ િે .
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૨૬ : ભારજીબાઇના ભટયા ફે યગ.
વ્મવન ભાનલજાતના એક નંફયના દુશ્ભન િે . દાફૃ, તભાકુ, પીણ જેલી એકાદ
વ્મવનભાં વ્મક્ક્ત પવાઇ જામ ત તેને તેભાંથી ફશાય અલવુ ં ખ ૂફ જ મુશ્કેર ફને િે . ને તેનાં
તન-ભન-ધનની ખુભાયી અજીલન થમા કયે િે . કાે મત્ૃ યુના બગ ણ ફનવુ ં ડે િે .
વ્મવનને કાયણ વ્મવનીને એક કે એક થી લધુ કઇ કષ્ટવાધ્મ કે વાધ્મ યગ બેટ ભ્માવલના
યશેત નથી. ને ભટેબાગે કેન્દ્વય જેલ જીલરેણ યગ ભી જામ ત જીલતય ફયફાદ થમા
વલના યશેત ુ ં નથી વાથે તેનાં સ્લજનનુ ં ણ.
ગઇ ેઢી સુધી ગુજયાતભાં વ્માક પ્રભાણભાં પીણનુ ં વ્મવન શત.ુ ં ગાભડાના િાત
રકભાં એનુ ં પ્રભાણ એટું ફધુ ં શત ુ ં કે લણકલતા ણ લેદના થામ. પીણને કાયણે ભાનવવક
ં ક્તા તેના વ્મવનીને લધુભાં લધુ શેયાન
દોફકલ્પમ, ળાયીકયક દોફકલ્પમ, કફજજમાત, ધાત ુળ, નુવ
કયી ળકે િે ને જજંદગીબય કયફાવુ ં ડે િે તેલ એક કેવ......


શ્રી ભારજીબાઇ જીલાબાઇ યફાયી. તા. ૧૬-૭-૮૫ના કદલવે અલેરા. ઉંભય શતી ૪૫
લકની. યશેતા શતા ભશેવાણા જજલ્પરાના કડી તાુકાના નંદાણ ગાભે. ગાંધીનગયભાં ગુજયાત
જભીન વલશણા ભજુય ને શવત ગૃશવનભાકણ ફડકના તેઓ પ્રમુખ શતા. તે યફાયી શલાથી
શુારનન ધંધ ણ કયતા શતા. અ ગાઈ ણ તેઓ એક લખત દલા રેલા અલી
ગમેરા. ગમા લકન તે કેવ ળધલા િતાં ન ભલાથી નલ અજીલન કેવ કઢાવ્મ શત. જેન
નંફય શત ૧૮.
તેભની મુખ્મ પકયમાદ વખત કફજજમાતની શતી વાથે શ્વાવનુ,ં શયવનુ ં ને ભેદવ ૃદ્વિનુ ં
ણ દદક શતુ.ં જાતીમ દોફલ્પક મની પકયમાદ ણ શતી જ. ભં તેભને ળફૃઅતભાં કફજજમાતનુ ં
ત્રક અે ું ણ િી ફાકીનાં દદોને કાયણે વત્રદજ ત્રક અ્યુ ં શત.ુ ં
દદકના ઇવતશાવભાં જતાં મુખ્મ નંધાત્ર ફાફત શતી તે ત્રણલકથી પીણનું વ્મવન
તેભને ખ ૂફ લગી ગયું શતુ ં ને તે િડી ળક્તા ન શતા. પીણ વલ શલાથી તેનાભાં
વ્મલામી, વલકાવી ગુણ ખ ૂફ ખતયનાક શમ િે . સ્તંબના, ગ્રાશી,ધાતુ ળક ને ગયભ શલાથી
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તે ળયીય-ભનને ખ ૂફ શાવનકાયક ફને િે . ખ ૂફ કફજજમાત કયનારું શલાથી તેના વેલનથી
કફજજમાત થતી શમ િે ને કામભી કફજજમાતભાં કયાંજલાવી શયવ થામ િે . ધાતુ-ળકયનાય
ં કતા ણ અલી ગમેરી. તે વ્મવન િડલાની
ને શુક્રળક શલાથી તેના વેલનથી નુવ
ં ા ટીકડી તથા લેદનાત્ભક
તેભની ઇછિા શતી ણ િડી ળકતા ન શતા. તેથી તેના ભાટે વકગધ
યવ ભં જભાલેરા ણ વનષ્પ.
ભેદ ઘટાડલા ભાટે ભેદશય ગ ૂગ તથા વનરા ભાટે તથા ભાનવવક સ્લાસ્થ્મયક્ષા ભાટે
બ્રાહ્મી ટીકડી અી શતી. ેટભાં ફતયા, ેટ ચડવુ ં તથા કફજજમાત ભાટે નીચેની દલા ળફૃ
કયી શતીઃ
૧.

ળતત્રાકદ ચ ૂણક.....૮ ગ્રાભ યાત્રે ાણી વાથે (કફજજમાત તથા ઈદયયાશ ભાટે )

૨.

વત્રપા ટીકડી..... ૪ યાત્રે ાણી વાથે. (કફજજમાત, વત્રદ તથા ભેદ ઘટાડલા ભાટે )

૩.

મ ૃતા ગ ૂગ.....૨-૨ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે ભ ૂક કયીને. શયવ ભાટે .
તા. ૧૩-૧-૮૬ના કદલવે લાયુ ઈય ચડત શલાથી તેને નીચે ઉતાયલા (નુરભન-

વલી ગવત કયલા) વળલા ટીકડી ૨-૨ વલાયે -યાત્રે ાણીભાં રેલા ઈભેયી શતી.
તા. ૨૭-૩ના કદલવે વલાયે ઉઠી ળકલાભાં તકરીપ ડતી શતી, દાશ ને રુણચ ણ
ચાું શતાં. પીણનું વ્મવન  ૂલકલત ૌ ચાુ જ શતુ.ં તેથી નીચેની દલા ગઠલી શતીઃ
૧.

ળતત્રાકદ ચ ૂણક.....યાત્રે ૮ ગ્રાભ (કફજજમાત તથા દાશ ભાટે .)

૨.

ળતાલયી ટીકડી.....૨-૨ દાશ ભાટે .

૩.

રીલ-ય ટીકડી.....૨-ટ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે. (રુણચ ભાટે . ‘કશભારમ’ની.)
તા. ૨૦-૮ના યજ વખત કફજજમાતની પકયમાદ શતી. તેથી ગણેળકક્રમા (ગુદાભાં આંગી

નાખી ભ ખંચલાની કક્રમા) કયલી ડતી શતી. તેથી ળતત્રાકદ ચ ૂણક ઈયાંત કલ્પમાણ ચ ૂણક
ખાવ ઈભેયં ુ શતુ.ં ગેવ ભાટે ગેવેક્વ ટીકડી...૨-૨ (કશભારમ) ચાલીને વલાયે -વાંજે રેલા અી
શતી. તા. ૧૮-૯ના યજ દીનદમા ચ ૂણક ણ ઈભેયં ુ શતુ.ં તેનાથી કફજજમાતભાં વારું યહ્યું શતુ.ં
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તા. ૨૦-૧૧-૮૭ના વળમાાના વખત ઠંડા કદલવે કપ થલાની, શ્વાવ ચડલાની જૂની
પકયમાદ ળફૃ થઇ શતી. વાથે કફજજમાત, ગેવ ત શતાં જ. ઈયાંત મ્પરવત્તનાં ણ રક્ષણ
શતાં. તેથી લાત-વત્ત-કપ ત્રણેમને રક્ષ્મભાં રઇ વાયલાય અ પ્રભાણે ગઠલી શતીઃ
૧.

શયડે ચ ૂણ.ક ....તેભને ઘેય શતુ ં તેભાં ચભચી ાણી વાથે રેલાનુ ં કશેર. (કફજજમાત, ગેવ,
કપ, લાયુ, શયવ, શ્વાવ લગેયે ભાટે .)

૨.

કલ્પમાણ ચ ૂણક.....૧૦ ગ્રાભ કફજજમાત ભાટે યજ યાત્રે.

૩.

ળતત્રાકદ ચ ૂણક.....૮ ગ્રાભ વલાયે ાણી વાથે.

૪.

ઇપેવનન ટીકડી.....૨-૨ વલાયે -યાત્રે ભધ વાથે. (શ્વાવ, ળયદી ભાટે . ‘વાંડુ’ં ની)

૫.

બમાવન.....૨-૨ ટીકડી જમ્પમા ફાદ. (ગેવ,મ્પરવત્ત, કફજજમાત ભાટે ‘ઝંડુ’ની)
તા. ૧૦-૧૨ના કદલવે શ્વાવ-ળયદીભાં ઘણુ ં વારું શલાથી કફજજમાત ભાટે દીન-દમા ચ ૂણક,

ક્લ્પમાણ ચ ૂણક તથા ળતત્રાકદ ચ ૂણક અલાથી કફજજમાત ણ દૂ ય થઇ ગઇ શતી. િે લ્પરે તા.
૧૨-૨-૮૮ના યજ અવ્મા ત્માયે શેલાર અનંદદામક શત. કફજજમાત લોની શતી તે કાબ ૂભાં
અલી ગઇ શતી. શ્વાવ ળયદી ભટી ગમા શતા. મ્પરવત્ત, ગેવ એ ફધા યગ ગામફ થઇ ગમા
શતા.


116
નુક્રભણણકા

૨૭ : વગબાકલસ્થાભાં ભટય વયામવીવ
સ્ત્રીઓ ભાટે વગબાકલસ્થા ખ ૂફ નાજુક વભમ શલાથી તેભાં તેનાં તન-ભનનુ ં ખ ૂફ જતન
કયવું જફૃયી િે . અ લસ્થાભાં તેને જાતજાતના નલા યગ ળફૃ થામ કે શમ તે લધે િે -લકયે
િે . ઉફકા-ઉરટી, ગેવ, ચક્કય, કફજજમાત, રુણચ, ળક્ક્ત, જીણક, ગબયાભણ, શયવ, વજા
લગેયે તેભાં મુખ્મ શમ િે . ને તે યગ, રક્ષણ, ઈદ્ર્લની વાયલાય એલી યુક્ક્તથી કયલી ડે
િે કે ગણબિણીનુ ં કશું નુકવાન ન થામ. કેટરીકલાય ગંબીય યગ કે ગંબીય ઈરલ થમ શમ
ત્માયે જખભ ખેડીને ણ વાયલાય કયલી ડતી શમ િે . લૈદ્યન ણચકકત્વા-વલલેક, દયદીનુ ં
ભનફ. કયલાયજન ન વશકાય ને શકાયાત્ભક લરણ તેભાં વાયી વપતા ાલે િે .


શ્રી ભીનાફશેન ભનજબાઇ દે વાઇ ગાભ ગણેળુયા, તાુક વલજાુય, જજલ્પર ભશેવાણાથી
તા. ૨૦-૨-૯૮ના કદલવે અવ્મા શતા. ઉંભય શતી ૩૦ લકની. પન નંફય શત ૨૦૩૬૦. ભાયે
ત્માં અજીલન નંફય નંધામેર શત ૯૭૯. તેભની

વયામવીવ

ને

લંધ્મત્લની

વાયલાય

ગાઈથી ચારતી શતી. તેભાં વપતા ભી શતી. તેને શેર ભાવ ચારત શત ને
વયામવીવભાં ઘણ પામદ શત તેથી વાયલાય ચાુ યાખલા ઇછિતા શતા. ચભકયગ ત્રક
પ્રભાણે યે જી ાલાની શતી. યં ત ુ વગબાકલસ્થાને કાયણે તેભાં થડી છૂટિાટ રેલા સ ૂચવ્યુ ં
શતુ.ં ઔધ મજ્મા શતાં અ પ્રભાણેઃ
૧.

ખકદયાકયષ્ટ.....૧-૧ ચભચ વભાન ાણી ભેલીને જમ્પમા ફાદ ફંને લખત.
(વગબાકલસ્થાભાં અવલ-કયષ્ટ અલા કશતાલશ નથી. યં ત ુ ભીનાફશેનની પ્રકૃવત
કપની શલાથી ને વળમ શલાથી તેભજ ગાઈથી ભાપક શલાથી અ્મ શત.)

૨.

કકતેર.....વયામવીવનાં ચકાભાં ય કદલવભાં ફેત્રણ લખત રગાડલા ભાટે .

૩.

ભંજજષ્ઠાકદ ટીકડી.....૨-૨ વલાયે -વાંજે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે.

૪.

વનમ્પફ ઘનલટી.....૨-૨ ઈયની દલા વાથે.

117
નુક્રભણણકા

૫.

યક્તોજ ટીકડી.....૨-૨ ઈયની દલા વાથે. (ઘણુ ં કયીને ‘નુની’ની)
તા. ૨૮-૩ના કદલવે પામદ શત. યં ત ુ વળમાાની ઠંડીને કાયણે દયદીને કપ થમ શત.

ગાઈ ડૉક્ટય િાયા સ્ટીયઇડ વયામવીવને દફાલલા અેર તેની અડ વયને કાયણે તેની
કેડન ફર ખયફચડ થઇ ગમ શત. અ ફધી કયક્સ્થવતના ઈરક્ષ્મભાં થડા પેયપાય વાથે
નીચેની દલા મજી શતી.
૧.

ખકદયાકયષ્ટ.....ચાુ.

૨.

કકતેર.....ચાુ.

૩.

ભંજજષ્ઠાકદ ટીકડી.....ચાુ.

૪.

ચભય
ક ગશય ટીકડી.....ચાુ.

૫.

રાક્ષાકદ ગ ૂગ.....૨-૨ વલાયે -વાંજે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે. કેડના દુખાલા ભાટે.

૬.

વેન્દ્્ટણરન ટીકડી.....૨-૨ ાણી વાથે. (દયદીને ઘેય શલાથી ળયદી ભાટે તે રેલાની છૂટ
અી શતી.
તા. ૨૯-૬-૯૮ના કદલવે ભલા અવ્મા ત્માયે ભનજબાઇ કશેતા શતા, ‘ લો િી

ભાયા યભાન પ્મા િે . ભીનાને ગબક યહ્ય િે . વયામવીવભાં ણ ઘણુ ં વારું િે . દલા રાગુ
ડી ગઇ શલાથી ચાુ યાખલી િે . ફાક ગરું ને તંદુયસ્ત અલે તેની દલા અ.
ૂ ગઠલી શતીઃ૧.
ચથ ભકશન ચારત શલાથી દલા અ પ્રભાણે નુક

ગબકાર

યવ.....૧-૧ ટીકડી વલાયે -વાંજે ભધ વાથે. (ગબકયક્ષા ભાટે)
૨.

ળતાલયી ટીકડી.....૨-૨ ફયે -યાત્રે દૂ ધ વાથે. (ઈનાાના તાન પ્રવતકાય કયલા,
લજન, ળક્ક્ત ને ધાલણ લધાયલા) ૩.જેઠીભધ ટીકડી.....૨-૨ દૂ ધ વાથે ઈયની દલા
વાથે. (ળક્ક્ત, ુન્દ્ષ્ટ ભાટે તથા ફાક ગરું જન્દ્ભે તે ભાટે , ઈનાાભાં ઠંડક ભે તે ભાટે
ળીતફલ્પમ ઔધ ફૃે.)

૪.

લોવભટે ફ વવય.....૧-૧ ચભચી ફે-ચાય કરાકે. (ઉરટી-ઉફકા ફંધ કયલા ‘ચયક’નુ)ં
ં ુત્રીને જન્દ્ભ અ્મ શત.
ાંચ ભકશના ફાદ વભાચાય ભ્મા શતા કે ભીનાફશેને સુદય
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૨૮ : જૂન ભયડ ભટય, ૨૩ કકર લજન લધ્યુ.ં
શ્રી મ ૂકેળબાઇ  ૂજાબાઇ ટે રની ઉંભય ૨૪ લકની શતી. ‘બ્રહ્મજ્મવત’, નુભ વભળન,
ભગયી, લામા અણંદના યશીળ. ભ્માવ કયે તા. ૧૫-૫-૯૦ના યજ અલેરા. તેને જૂન ભયડ
શત. ડૉક્ટયએ મ્પયુક્વ કરાઇકટવ ને લ્પવયનુ ં એટરે કે લ્પવયે કટલ કરાઇકટવનું ણ
વનદાન કયું શતુ.ં
’૭૫ભાં િ ભાવ સુધી કભ ચારેર તેભાં ડૉક્ટયની વાયલાય ચારેરી. ત્માય ફાદ
તણફમત ફગડતી જ ગઇ શતી. ’૮૩ભાં એવપ્રરભાં ભટી ઈઘયવ થઇ શતી. તેભાં ણ ડૉક્ટયની
દલા રીધી શતી. ’૮૭ભાં ભટા આંતયડાભાં લ્પવય, ઝાડા, ભયડ લગેયેભાં ડૉક્ટયી વાયલાય થઇ
શતી ત્માયે એન્દ્ડસ્કી કયાલેરી. તેભાં લ્પવયે કટલ કરાઇકટવ ને મ્પયુક્વ કરાઇકટવનાં
ં ઇના એક લૈદ્ય
વનદાન થમાં શતાં. ’૮૮ભાં ફયવદનાં લૈદ્યની વાયલાય રેલામેરી. ’૮૯ભાં મુફ
ાવે ગમા શતા ને એજ લે ઇન્દ્દયલાા લૈદ્યે િાળન પ્રમગ કયાલેર તેનાથી ઘણ પામદ
થમ શત.
૨૩ભી ભાચે-’૯૦ના યજ વજા અલલાથી તથા રશી ઈય ચડલાથી ઓયે ળન ણ
કયાલવુ ં ડે.ું
ભાયી વાયલાય ળફૃ થઇ ત્માયે આંકડી અલલાની વાથે યજ ૧૦ ઝાડા થતા શતા. ઝાડા
ચીકણા થતા શતા ને તેભાં રશી ડતુ ં શતુ.ં પ્રલાશણના મુખ્મ રક્ષણને કાયણે ને રશીરુ ડલાને કાયણે ભં જીણક પ્રલાકશકા-જૂન ભયડ નું વનદાન કયું શત.ુ ં ેટભાં ફતયા થતી
શતી, ુષ્ક ળક્ક્ત શતી, કૃતા ખ ૂફ શતી. ભંભાં િારાં ડી ગમાં શતાં. ગભાં ુષ્ક
કતય થતી શતી. િતાં વત્તને કાયણે ભ ૂખ લધુ રાગતી શતી,. ણરલય ઈય વજ શત. ચક્કય
અલતા શતા. જાતીમ દોફકલ્પમ ણ લધાયે શત.ુ ં ફી.ી ઘટીને ઈયનુ ં ૭૦ ને નીચેન ુ ં ૫૦
યશેત ું શતુ.ં મુખ્મદ વત્ત ને ફીજ દ લાયુ શત.
વતવાયનુ ં થ્માથ્મ ત્રક અી ભોણખક સ ૂચના અ પ્રભાણે અી શતીઃ
-

ં ીલાનુ ં શત.ુ ં
ાણી ધુક ફાીને તેભાં લાાની ટરી મ ૂકીને તયવ રાગે ત્માયે થડુજ
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-

ફકયીના તાજા દૂ ધન લધુભાં લધુ અશાયફૃે ઈમગ કયલાન શત.

-

ઘઉંન રટ, ભંદ, ઘી, ભાખણ, બંડ, ડદ, ટભેટાં, દશં, ભયચુ,ં તે  ું ફંધ કયલાના

શતા.
-

ઘઉંની થ ૂરી, બાત, ખીચડી, ભગ, ભગની દા, ભસ ૂયની દા, યલ, દૂ ધી, ગરકાં,
ભેથી, ફકયીના દૂ ધની ભી િાળ, ગાજય, ખાંડ, દાડભ, ભીઠાં વપયજન, ભભયા, ભગચખાના ાડ લગેયે રેલાના શતા.

ઔધ અ પ્રભાણે શતાઃ
૧.

કુટજ ટીકડી.....૨-૨ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે.

૨.

વંળભની લટી.....૨-૨ ઈયની દલા વાથે.

૩.

ભધ ૂક ટીકડી.....૨-૨ ફયે -યાત્રે ફકયીના દૂ ધ વાથે.

૪.

ફેક્ટેપાય કેસ્ય ૂર.....૨-૨ ફયે -યાત્રે (‘ફાન રેફ’ ની.)

૫.

ણફલ્પલાલરેશ.....૧-૧ ચભચ વલાયે -યાત્રે ચાટી જલ.

૬.

કુટનીલ રેશ.....૧-૧ ચભચ વલાયે -યાત્રે ચાટી જલ.
તા. ૨૬-૧૨ના કદલવે વારું શતુ.ં દવભાંથી ઘટીને શલે ચાય ઝાડા થતા શતા. તેભાંથી ણ

ઘટે તે ભાટે ઇન્દ્ટકાભ ટીકડી.....૨-૨ િાળ વાથે રેલા (‘નુની’ની) ઈભેયી શતી.
તા. ૨૮-૧-૯૧ના કદલવે ઘણ જ પામદ શત. શલે ત્રણ જ ઝાડા થતા શતા. ગેવ થલાન
ચાુ શત. યં ત ુ અશ્ચમકજનક ફાફત એ શતી કે ાંચ-િ ભાવની વાયલાયથી દયદીના ળયીયભાં
રશી બયાયુ ં શતુ.ં ને લજન દવ કકર લધી ગયુ ં શત ુ ં !
ત્રણ ઝાડા ક્સ્થય થઇ ગમા શતા ને તે ફંધાઇને અલતા શતા. તેથી તેભાં શલે ઘટાડ
નશં થામ તેભ ભાનલા િતાં દલાભાં કયલતકન અ પ્રભાણે કયું શત.ુ ં
૧.

ણફલ્પલાલરેશ.....ચાુ.

૨.

દાકડભાલરેશ.....વલાયે -વાંજે ૧-૧ ચભચ ચાટવુ.ં
120

નુક્રભણણકા

૩.

કુટની ટીકડી.....૨-૨ વલાયે -વાંજે િાળ વાથે. (‘ડેક્કન’ની)

૪.

કય
ક ૂ કશંગ ુ લટી.....૨-૨ જમ્પમા શેરા િાળ વાથે.

૫

ળંખલટી.....૨-૨ જમ્પમા િી િાળ વાથે.

૬.

કય
ક ૂ યવ.....૨-૨ વલાયે -વાંજે િાળ વાથે.
તા. ૪-૪ ના કદલવે અવ્મા ત્માયે ત્રણ ળોચ ચાુ શતા તેથી તે નભકર િે તેભ સ્લીકાયી

રેલા દયદીને વભજાવ્મા શતા. ભ ફંધાઇને અલત શત. શલે કઇ જાતની તકરીપ ન શતી.
આંગી ઈય વજ જણાલાથી ળંખલટી ફંધ કયીને વતવાય કેસ્ય ૂર ૨-૨ રેલા અી શતી.
ગેવ ભાટે જમ્પમા ફાદ ચ ૂવલા ભાટે ૨-૨ યવના અી શતી.
અ દલાન મગ ખ ૂફ જ ભાપક અલી જલાથી તા. ૨૧-૧૨-૯૧ સુધી ચાુ યખાવ્મ શત.
વાયલાય  ૂયી થઇ ત્માયે લો જૂન ભયડ ત વાલ ભટી જ ગમ શત ણ ભટું અશ્ચમક
ત એ શતું કે દયદીને લજન લધલાની કઇ દલા અ્મા વલના જ ૨૩ કકર લજન લધી જલાથી
૪૩ કકરભાંથી ૬૬ કકર લજન થઇ ગયુ ં શત ું !
જીણક, ગ્રશણી, જીણક વતવાય, જીણક પ્રલાકશકા, જીણક અભાવતવાય, જીણક યક્તાવતવાય, જીણક
લ્પવયાવતવાય લગેયે ાચનતંત્રના વ્માવધઓભાં અશાયનુ ં ાચન ફયાફય થત ુ ં ન શલાથી
યવયક્તાકદ ધાતુઓ ફયાફય ફનતી ન શલાથી દયદીનુ ં ળયીય યજયજ કૃ થત ુ ં જામ િે . તેભાં
અયુલેદીમ વલલેક ૂલકકની વ્મલક્સ્થત વાયલાય ભી જામ ત ાચનતંત્ર સુધયલાની એટરે કે
જઠયાક્ગ્ન પ્રદી્ત થલાથી યવ-યક્ત-ભાંવ-ભેદાકદ ધાત ુઓભાં ક્ગ્ન ણ પ્રદી્ત થામ િે . ને
તેને કાયણે દયદીના ળયીયની ુન્દ્ષ્ટ લધલા ભાંડે િે . કેલ િાળલટી કયલાથી, કેલ િાળ-બાત
કે દૂ ધ(ફકયીનુ)ં બાત ય યશેલાથી, કેલ થ ૂરી ને િાળની કઢી રેલાથી ણ લજન વાયા
પ્રભાણભાં લધ્માના દાખરા િે . અલા સ્લસ્થ થમેરા રારઘ ૂભ-તગડા દયદીને જજંદગીબય કઇ
યગ વતાલત નથી. ભટે ર દયદ ુનઃ ાછું કદી ડકાત ું નથી.
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૨૯ : જેના નવીફભાં વંતાન નશતુ.ં
અયુલેદની વંકશતાઓભાં એવુ ં રખલાભાં અલેર િે કે અયુલેદના ભ્માસુઓએ
અયુલેદને ભદદગાય,  ૂયક, વશામક એલાં ફીજા ળાસ્ત્રન ણ ભ્માવ કયલ જઇએ. એ યીતે
જ્મવત-ળાસ્ત્ર અયુલેદની ખ ૂફ નીકટ શલાથી દયે ક લૈદ્યે ને અયુલેદના વલદ્યાથીએ જ્મવત
વલદ્યા જાણલી જઇએ. ઘણા લૈદ્ય ને જ્મવતન સુબગ વભન્દ્લમ કયી વપ પ્રેકટીવ ણ
કયતા શમ િે . યં ત ુ અજે જે વભસ્મા અયુલેદની િે તે જ્મવતની ણ િે . અયુલેદ ભશાન
વલજ્ઞાન િે ણ ઘણા અયુલેદને ફદનાભ ણ કયતા શમ િે . તેભ જ્મવત વલજ્ઞાન ભશાન િે
ણ ઘણા જ્મવતીઓ જ્મવત ળાસ્ત્રને ફદનાભ કયતા શમ િે . ગ્ાં ભાયીને રકને ટં ૂ તા
શમ િે . ભટે બાગે શાટડી ખરીને ફેઠેરા રક્ષ્ભી રારચુ ં જ્મવતી અલી યીતે વભાજને લધુ
િે તયતા શમ િે . જ્માયે ળખફૃે, ળાસ્ત્રફૃે એક વલદ્યાફૃે જ્મવતની અયાધના કયનાયા
જ્મવત ળાસ્ત્રીઓ જ્મવતળાસ્ત્રની અફફૃભાં લધાય ણ કયતા શમ િે . ભાયા એક દયદી વભત્રે
ભને એકલાય કશે ું ‘વાફ, ુત્રજન્દ્ભ ભાટે એક નાભાંકકત જ્મવતી ાવે ગમેર, તેભણે ભને
એક નંગ શેયલાનું કશે.ું તેભણે ૧૭ શજાય ફૃવમાન નંગ અેર ને જન્દ્ભ થમ ુત્રીન !’
એક નાભાંકકત જ્મવતીએ એક દયદીને ુફૃ લંધ્મત્લની વાયલાય ભાટે ભાયી ાવે
ભકરેરા. તેભણે ચીઠ્ઠી રખેરી. તેભાં રખ્યુ ં શતુ ં કે એવપ્રર ભાવભાં ચક્કવ ુત્રમગ િે . ણ ભં
દયદીને તાસ્મા ત તે ંઢત્લના દયદી શતા. તેને વ ૃણ જ શતા નશં. વ ૃણી દયદીને
વંતાનની વંબાલના જ કેલી યીતે ? !
ભં તે જ્મવતી વભત્રને ફંધ કલયભાં વરાશ અેરી કે શલે વંતાન ભાટે બવલષ્મ બાખતા
શેરા ભાયી ાવે ળાયીકયક-જાતીમ તાવ ભાટે દયદીને લશ્મ ભકરલા.


એલી જ લાત રઇને ભાયી ાવે તા. ૨૮-૧-૯૧ના કદલવે શ્રી મળલંત શીયારાર ટે ર,
વાફયકાંઠાના ફામડ ગાભેથી અલેરા. ઉંભય શતી ૨૭ લક. તે વળક્ષક શતા. તેભને એક
જ્મવતીએ બવલષ્મલાણી બાખેરી કે તભાયી કુંડરીભાં વંતાન મગ જ નથી. તેથી રગ્ન કયળ
જ નશં.
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મળલંતબાઇ ખયે ખય ડયી ગમા શતા. રગ્ન કયલાની લમ શલાથી અનાકાની કયતા શતા.
તાને શુક્રાણુ નથી તેલ લશેભ ણ ભનને કયી ખાત શત. વ ૃણ નાના શલાની ણ ળંકા
ળફૃ થઇ ગઇ શતી. એક વાભાન્દ્મ ડૉક્ટયને ફતાવ્યુ ં ત તેણે યજ શસ્તદ કયતા યશેલાની
વરાશ અેરી. તેના કાયણે જાતીમ વળવથરતા અલી ગમેરી. યસ્ત્રી ગભન ના પ્રમગ ણ
ળફૃ કયે રાં. ધીયે ધીયે સ્ત્રેણબાલ ણ ળફૃ થઇ ગમા શતા. જાતીમ વલકૃવતઓ ણ ળફૃ થઇ શતી.
મળલંતબાઇ ભ્માવ કયતાં ત્માયે કયણાભ ઓિા ટકા અલલાથી અઘાત કયલાન
ણ પ્રમત્ન કયે ર. તેથી તેન ુ ં ભનફ શેરેથી નફફૄં શત.ુ ં નકયી ભેલલે ભાટે રાંચફૃળલતના ૭૦ શજાય ફૃવમા અલા ડેરા. તબથી કડપ્રેળનના દદી ણ ફની ગમેરા. ભં ય
કાા ડાઘ (વ્મંગ) શલાથી ણ તેને રઘુતાગ્રંવથ ીડતી શતી.
ભં તેભને ળાક્ન્દ્તથી તાસ્મા. વાયી યીતે વભજાવ્મા પ્રમત્ન િતાં જાતીમ ઈત્તેજના ન
થલાથી શુક્ર દળકન ને શુક્ર યીક્ષણ ળક્ય ફન્દ્ય ુ ં ન શત.ુ ં િતાં તેભનુ ં જ્મવત વ ટકા ખટું
ડલાનું િે તેલી શૈમાધાયણ અી, વત્રદત્રક અી, દલા અટરી અી શતીઃ
૧.

શ્વગંધા તેર.....ણરંગ તથા વ ૃણ ઈય કદલવભાં ફે લખત ભાણરળ કયલી.

૨.

કુંકુભાદ્ય તેર.....ભં યના કાા ડાઘ ઈય કદલવભાં ફે લખત રગાડવુ.ં

૩.

શ્વગંધા ટીકડી.....૨-૨ વલાયે -વાંજે દૂ ધ વાથે, ભ ૂક કયીને.

૪.

ભંજજષ્ઠાકદ ટીકડી.....ઈયની દલા વાથે. (ભંના ડાઘ ભાટે .)

૫.

બ્રેઇન્દ્ટ ટીકડી.....૨-૨ ફયે -યાત્રે ાણી વાથે. (કડપ્રેળન ભાટે ‘ઝંડુ‘ની)

૬.

ભધુક (જેઠીભધ) ચ ૂણક.....૨-૨ ગ્રાભ વલાયે -યાત્રે દૂ ધભાં. (ફધાં દયદ ભાટે )
તા. ૧૧-૨ના કદલવે જાતીમ ઈત્તેજના લધી શતી, વ ૃષ્મ-શુક્ર ઔધએ એન ગુણ

ફતાવ્મ શત. તેથી રેફયે ટયી ટે સ્ટ થઇ ળક્ય શત. જે અ પ્રભાણે શતઃ
-

ભાત્રાઃ ૨.૫ એભ. એર.

-

કાઈન્દ્ટઃ ૪૦ વભણરમન્દ્વ
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-

ભકટણરટીઃ ૫૦ ટકા

કયટકની એક કી દયદીના શાથભાં અતાં ભં કહ્યુ,ં ‘અ કયટક તભાયા જ્મવતને
અજ ને કશેજ કે તભે ઉબા કયાલેરા ફધા જ લશેભ અ કયટકના કાયણે એક જ ઝટકે
દૂ ય થઇ ગમા િે . જાતીમ ઈત્તેજના ફયાફય થલાથી જ કયટક ળક્ય ફને. શુક્રદળકન નજયે જઇ
ળકામ તેલી ફાફત િે ને તેન કયટક એલ વાય િે કે ફાક થલાભાં કઇ લયધ અલળે
નશં. ગૃશસ્થજીલન બગલલાભાં ણ કઇ તકરીપ અલલાની નથી. કશેજ કે અવુ ં નકાયાત્ભક
બવલષ્મ કઇનું બાખી તેના કકંભતી જીલતય વાથે ચેડા ન કયે .’
તે કદલવે કયટક લધુ સુધયે તે ભાટે ફાનવલટ ટીકડી.....૨-૨ વલાયે -વાંજે દૂ ધભાં રેલા
ઈભેયી શતી. (‘ફાન‘ની)
તા. ૩૦-૪ના કદલવે અવ્મા ત્માયે ૨૦ કદલવથી દલા ફંધ શતી. કાયણ કે તેના રગ્ન
રેલામા શતા. (ખયે ખય ત અ વભમે જાતીમ દલા ખાવ ચાુ યાખલી જઇએ.) અઠ કદલવ
શેરાં જ રગ્ન થમા શતા. જાતીમ જીલનભાં કઇ મુશ્કેરી અલી ન શતી. વનત્મ ફયાફય
વભાગભ થઇ ળકત શત.
ત્નીને કષ્ટાતકલનુ ં દદક શલાથી તેના ઈામ ફતાવ્મા શતા.
ચાુ દલાભાં બ્રેઇન્દ્ટ ટીકડીને ફદરે બ્રાહ્મીવલટા કણ (‘ડેક્કન’ના) દૂ ધભાં રેલા અેર.
તા. ૨૯-૭ના કદલવે જાતીમ ફાફતે ફધુ ં જ ફયાફય શત.ુ ં જાતીમતાનુ ં પ્રભાણ ઉરટાનુ ં
લધ્યુ ં શતુ.ં તે ઘટાડલા ને વનમવભત દલા રેતા શતા તેને ફદરે વનમવભત દલા રેલા
વભજાવ્મા શતા. તા. ૨૯-૭-૯૧ન શુક્રયીક્ષણન કયટક અ પ્રભાણે શતઃ
-

ભાત્રાઃ ૨ એભ.એર.

-

કાઈન્દ્ટઃ ૪૫ વભણરમન્દ્વ.

-

ભકટણરટીઃ ૫૦ ટકા.

-

વઃ ૮ થી ૧૦ ટકા.

અજે દલા ફદરીને અ પ્રભાણે અી શતીઃ
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૧.

શ્વગંધા તેર.....ભાણરળ કયલા ભાટે . વ ૃણ તથા ણરંગ ય યજ યાત્રે ભાણરળ કયલાનુ ં
ં ૂ લાનુ ં ન શત.ું
કશેર. તે િ

૨.

પટે જ ટીકડી.....૨-૨ વલાયે -વાંજે દૂ ધ થલા ાણી વાથે ચાલીને કે ભ ૂક કયીને.

૩.

ફાનવલટ ટીકડી.....૨-૨ ઈયની દલા વાથે.

૪.

શ્વગંધા ઘનલટી.....૨-૨ ઈયની દલા વાથે.

૫.

અયુ ટૉવનક.....૧-૧ ભટ ચભચ વલાયે -વાંજે ચાટવુ.ં (‘અયુ ટૉવનક)

તા. ૫-૯ના યજ અવ્મા ત્માયે દલાને કાયણે કામુકતાનુ ં પ્રભાણ એટું ફધુ ં લધી ગયુ ં
શતું કે યજ યાત્રે ફે લખત વભાગભ કયલ ડત. યં ત ુ ફાક થલાભાં વતવભાગભ ફાધાફૃ
ફની ળકે તેભ વભજાલીને ભં ળક્ય તેટર વભાગભ ઘટાડલા વભજાવ્મા શતા.
તા. ઘણા લખતે તા. ૨૭-૨-૯૨ના કદલવે અવ્મા ત્માયે કશેતા શતા, ‘વા‘ફ, તભે ત
જ્મવતવને ખયે ખય ખટા ાડયા. ભાયા ત્નીને શાર વાતભ ભકશન ચારે િે ! વનગ્રાપી
કયાલી ત ફાક સ્લસ્થ િે .’ અ વભમે ણ તે વંમભ યાખી ળકતા ન શતા. ભં શવતાં શવતાં
કહ્યું શત ું ‘વભાગભની યસ્યની ઇછિા લધુ ં યશેતી શળે ત વંતાનભાં ુત્રી જ થળે !’
તા. ૧૪-૫-૯૨ના કદલવે મળલંતબાઇને ત્માં સ્લસ્થ રક્ષ્ભીજીની ધયાભણી થઇ શતી. ભં
કટાક્ષભાં કશેર, ‘શલે નાભ કયું ાડવુ ં તે જલયાલલા ભાટે ેરા તભાયા જ્મવતી ાવે જ જજ.
જેથી તે જ્મવતી તે કેટરા જુઠા િે તેની વાણફતી અ ુત્રીને જઇને નજય નજય નક્કી કયી
ળકે.’
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૩૦ : વપેદ દાગ વાલ ભટી ગમ
ં ઇભાં દલાખાનુ ં શતુ.ં ંદય કદલવે ફે
રગબગ વન ૌ ૭૫ થી ૮૫ના ગાાભાં ભારું મુફ
ં ઇના વમુર ને ઈદાયદયદી ભાયે ત્માં વાયા પ્રભાણભાં
કદલવ શુક્ર-ળવનલાયે ત્માં જત. મુફ
અલતા. રંકાય વવનેભા ાવે, ભાયલાડી વલદ્યારમ ાવે ને િે લ્પરે ળકકના ભંજજર-ચવનિયડ
ઈય ભટયની રાઇન રાગતી. ફે કદલવભાં ક્યાયે ક ત દઢવ જેટરા દયદી અલતા. ફધાને
ંદય કદલવની દલા અલાની થતી. ફે કદલવભાં ૨૫-૩૦ શજાય ફૃવમાની પ્રેકટીવ ભતી.
ં ઇને ગુજયાતી રકભાં અયુલેદીમ વાયલાયનુ ં
ણ એના કયતા ભશત્લની લાત એ શતી કે મુફ
લાતાલયણ જામ્પયુ ં શતુ.ં ઘણા ખયા દયદી વાજા થતા શતા.
ં ઇનુ ં
યં ત ુ વભમના બાલે ને જલા-અલલાભાં થતી શાડભાયીને કાયણે ભાયે મુફ
ં ઇના દયદીઓએ વંફધ
ં જાલી યાખ્મ િે . અજે ૨૦
દલાખાનું ફંધ કયી દે વ ુ ં ડે.ું યં ત ુ મુફ
ં ઇના ાંચેક દયદી શભેળાં શમ જ. તેભાંના ઘણા અજીલન વભ્મ ણ િે .
લે ણ મુફ


ં ઇભાં ૨૧ નુભ
શ્રી યક્શ્ભફશેન કૃષ્ણકાંત ળાશન અજીલન નંફય ૨૦૯ િે . તેઓ મુફ
ં ઇ-૬ભાં યશેતા શતા. ઉંભય શતી ૫૧ લક.
ણફલ્પડંગ, ૧૧-ભાનલ ભંકદય યડ, ભરફાય કશર, મુફ
તા. ૭-૩-૮૭ના યજ અલેરા ત્માયે વપેદ દાગ, શ્વાવ ને મ્પરવત્તનાં દયદ વાથે રાલેરા.
શ્વાવ ભાટે ફંગરયના કઇ લૈદ્યની વાયલાય રેતા શતા. વભશ્ર પ્રેકટીવ કયતા તે લૈદ્યની
દલાની તાવ કયાલતાં તેનાં ‘કકટિઝન’ની બેવે શલાથી તેભની દલા ફંધ કયી શતી. શ્વાવ
એરજી સ્લફૃન શત તેથી ડૉક્ટયએ વાધ્મ કહ્ય શત. ડૉક્ટયી દલા રેલાથી દાશ થત શત
ને એવવકડટી ણ થતી શતી.
ં ઇના સુવલખ્માત લૈદ્ય ચંરળેખયની ણ દલા રીધેરી.
મુફ
ફે ભકશનાથી ેટ, િાતી ને ગ ઈય વપેદ દાગ જાણે કયણમા શમ તેલા દે ખાતા
શતા. યં ત ુ કયણમા ગે ન શમ તેથી વપેદ દાગ (ધ કઢ-વશ્વત્ર)નુ ં ભં વનદાન કયું શત.ુ ં તે
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ડાઘ ય લૈદ્ય ચંરળેખયની દલાથી પડરીઓ થઇ શતી. દયદીને તાને તાના ગ ગી
ગમા શલાન લશેભ ળફૃ થમેર.
વપેદ દાગ ભટાડલાની તેભની તીવ્ર ઇછિા શલાથી ચભય
ક ગ ત્રક અી પ્રથભ તેની
વાયલાય ળફૃ કયી શતી. તે ભાટે ના વનમભ અ પ્રભાણે ાલાના શતાઃ
-

વપેદ યં ગની ચીજ ખાલાની ન શતી. દૂ ધ, દશં, ભાખણ, ઘી, િાળ, કેાં, વપયજન, ખાંડ,
ં ી લગેયે. (કેલ જૂના ચખા, કાજુ ને રવણ રઇ ળકામ.)
અઇવક્રીભ, ડુગ

-

ગણ ફંધ કયવુ.ં ભીઠાઇ, ભીઠાં પ, ગ, ખાંડ, ઘી, ગ્માં ીણાં, સ ૂક ભેલ લગેયે.
(વ ટકા ચખ્ખુ ં ભધ શમ ત રઇ ળકામ)

-

ખટાળ ફંધ કયલી. દશં, ટભેટાં, રંબુ, અભરી, ખાટાં પ, િાળ, અથાલાી ચીજ
લગેયે. (કેલ ફાપેરાં કે કાચાં અભાં રઇ ળકામ. ભીઠું-ખાંડ વલના)

-

ભીઠું વાલ ફંધ કયવુ.ં વવંધલ ણ ફનાલટી શલાથી તે ણ ન ખાવુ.ં

-

વલરુિ અશાય વાલ ફંધ કયલ. ફ્રુટ વરાડ, ફ્રુટ જ્યુવ, ફ્રુટ અઇવક્રીભ, ફ્રુટ વેલ્પક લગેયે.

-

તે ર, લાવી કટા ફૂટે ર ખયાક ન ખાલ.

-

ભડા ઉઢવું નશં, કદલવે સ ૂવુ ં નશં

યે જી ાલા ભાટે ચભય
ક ગનુ ં થ્મા-થ્મત્રક અ્યુ ં શત.ુ ં દલા અટરી અેરીઃ
૧.

ભંજજષ્ઠાકદ ઘનલટી.....૨-૨ વલાયે -વાંજે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે.

૨-

એરેકયન ટીકડી.....૨-૨ ફયે -યાત્રે ચાલીને કે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે.

૩.

ઇપેવનન ટીકડી.....૨-૨ ફયે -યાત્રે ભધભાં. (‘વાંડુ’ની શ્વાવ ભાટે)

૪.

ભધુક કેસ્ય ૂર.....૨-૨ ફયે -યાત્રે. (ચભકયગ તથા શ્વાવ ભાટે )

૫.

ખકદયાકયષ્ટ.....૧-૧ ભટ ચભચ જમ્પમા ફાદ. વભાન ાણી ભેલીને.

૬.

શકયરાખંડ.....૫-૫ ગ્રાભ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે. (ચભય
ક ગ ભાટે તથા શ્વાવ ભાટે .)
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૭.

વનમ્પફ (રંફીનુ)ં તેર.....ડાઘ ઈય રગાડલા ભાટે .
તા. ૨૦-૩ના યજ અવ્મા શતા ત્માયે ળયીય જાણે સ ૂકાતુ ં શત ુ ં તેલ તેભને લશેભ ળફૃ

થમેર. નફાઇ લયતાતી શતી.
તા. ૨૫-૪ના યજ લજન ઘટયું શતુ.ં ઈદયશ ૂ, ગેવ ને ઓડકાય ભટી ગમા શતા.
ળયીયન લાન કાાળ ડત થત જત શત. ળયીયે કાા ડાઘ (નીણરકા) ળફૃ થમેર. ગે લધુ
ધા ડાઘ દે ખાતા શતા તેથી શતાળ જણાતા શતા. દલાભાં થડું કયલતકન તે કાયણે કયવુ ં ડયું
શતુઃ
૧.

વશ્વત્ર વગઠી.....ડાઘ ઈય કયી વગઠી ઘવી ડાઘને અ કયી નાખલ. િી તેના ઈય
કાથાના ાણીભાં કે સ્લમ ૂત્ર થલા ગમ ૂત્રભાં ઘવીને વગઠી રગાડલી. કદલવભાં એક ફે
લખત રગાડી ળકામ.

૨.

ચંરપ્રબા લટી...૨-૨ ભ ૂક કયીને ાણી વાથે.

૩.

ડભોડીન ટીકડી.....૨-૨ ઈયની દલા વાથે.
તા. ૭-૫ના કદલવે વપેદ દાગભાં વશ્વત્ર વગઠી રગાડલાથી પલ્પરા થમા શતા. તે વારું

રક્ષણ િે તે વભજાલીને દલા અ પ્રભાણે અી શતીઃ
૧.

શકયરાખંડ.....ચાુ.

૨.

ચંરપ્રબા લટી.....ચાુ.

૩.

ભંજજષ્ઠાકદ ટીકડી.....ચાુ.

૪.

ખકદયવાય ઘનલટી.....૨-૨ વલાયે -વાંજે ીલાની દલા વાથે.

૫.

ભધુક ચ ૂણક..... ૧ ગ્રાભ
ધાત્રી ચ ૂણક.....૨ ગ્રાભ
(પલ્પરા તથા દાશ ળાંત કયલા)

૬.

દળાંગ રે.....ગુરાફજ થલા રીભડાના કભ ત્રના યવભાં ાત રે કયલ.
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તા. ૧૯-૫ના યજ ઈનાાને કાયણે વપેદ દાગભાં પલ્પરા લધ્મા શતા. તેભાં ખંજલા લધુ
અલતી શતી. તેથી દલાભાં કયલતકન કયું શતુ.ં
૧.

ખકદયવાય ઘનલટી.....ચાુ.૨. ભંજજષ્ઠાકદ ઘનલટી.....ચાુ.૩. શકયરાખંડ.....ચાુ.

૪.

અભાં ચ ૂણક.....૪ ગ્રાભ વલાયે -યાત્રે ાણી વાથે.

૫.

ળીતવત્ત કેસ્ય ૂર.....૨-૨ વલાયે -યાત્રે (તેભાં જભા, જેઠીભધ, શદય ને અભાંના
ચ ૂણક બયે રાં શતાં.)

૬.

કટિ્રેક્વ ટીકડી.....૨-૨ ફયે -યાત્રે ાણી વાથે. (ચભય
ક ગ ભાટે . ‘ચયક’ની)

૭.

વવક્વી ટય ૂફ.....રગાડલા ભાટે . (‘ફાન’ની)
તા. ૨૮-૫ના કદલવે વારું શતુ.ં યં ત ુ તા. ૧૬-૬ ના કદલવભાં વખત તાભાં ફાલચીનુ ં

તેર રગાડલાથી ખંજલા ને દાશ લધ્મા શતા. ણ વયલાે તેનાથી ડાઘભાં પામદ થમ
શત. ૭૦ ટકા કયણાભ જણાલાથી દયદી ખ ૂફ ખુળ શતા. લી શ્વાવયગભાં ણ તેટર જ
પામદ શત. ભ ૂખ લધુ રાગતી શતી, સ્ફૂવતિ લધી શતી.
અજની ચાુ દલાભાં ભકયછમાકદ તેરને ફદરે ચભકયગશય તેર રગાડલા ભાટે અ્યુ ં
શતુ.ં
તા. ૬-૮ના ઓગષ્ટ ભાવભાં જાભેરા ચભાવાને કાયણે શ્વાવ, ળયદી, િંક, થાક લગેયેની
પકયમાદ લધી જલાથી તેની દલા અ પ્રભાણે મજી શતીઃ
૧.

ઇપેવનન ટીકડી.....૧-૧ વલાયે -વાંજે ભધ વાથે.

૨.

રક્ષ્ભીવલરાવ યવ.....૧-૧ વલાયે -વાંજે ચ ૂવલી કે ભધ વાથે.

૩.

જુકભ ટીકડી.....૨-૨ વલાયે -વાંજે ભધ વાથે.

૪.

ભધુક કેસ્ય ૂર.....૨-૨ ફયે -યાત્રે ાણી વાથે.
તા. ૨૮-૯-૮૭ના કદલવે વપેદ દાગ વાલ ભટી ગમ શત. ચાભડીના કઇ દદક યહ્યા

નશતાં.
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૩૧ : વાધ્મ યગભાં ભી વપતા
ે ભાં ખ ૂફ કશેલામે ું િે , કાનના ૨૮ યગભાંથી ‘કણકશ્વેદ’ એટરે
કાનના યગ વલે અયુલદ
કે કાનભાં તીણ એક વયખ લાંવી લાગલા જેલ કે લાંવલનભાંથી વાય થતા લનના
સ ૂવલાટા જેલ કે લાંવ પાડલાથી ‘પટ્ટ પટ્ટ’ કે લાંવના લનભાં લાંવ યસ્ય ઘવાલાથી થતા
લાજ જેલ લાજ થામ તેને વાધ્મ કહ્ય િે કેલ અયુલેદ જ નશં એરથી,
શવભમેથી કે નેચયથી જેલી કઇ ણચકકત્વા િવતભાં

અ કણકશ્વેદ (ણફણરકયન્દ્થાઇકટવ)ના

કઇ ઈામ જ નથી.
ૃ ાલસ્થા, કયશ્રભી કે દુખી જીલન જીલતા રકભાં અ યગનુ ં
લાયુ પ્રકૃવત, લાકઊતુ, વિ
પ્રભાણ લધુ જલા ભે િે . ઉંભય લધે તેભ અ યગ લધત જ જામ િે . ફંને કાનભાં ણ થામ
િે . ઊંઘ અલલી મુશ્કેર ફની જામ િે , ક્યાંમ ચેન ડત ુ ં નથી. ગાંડા થઇ જલાળે તેવ ુ ં રાગે િે
ને ક્યાયે મ અઘાત કયી નાખલાનુ ં ણ દયદીને ભન થઇ અલે િે .
િતાં, ણચકકત્વાજગતભાં ક્યાયે મ એલ ણ નુબલ થામ િે કે વાચુ ં વનદાન, વાચી
વાયલાય, દયદીની કાજીથી એટરે કે ણચકકત્વાના ચાયે મ ામા ફયાફય ગઠલાઇ જલાથી
ભાનલાભાં ન અલે તેવ ુ ં અશ્ચમકજનક કયણાભ ણ જલા ભત ુ ં શમ િે . એલા કયણાભલા
એક કેવ.....
શ્રી યાજુબાઇ ગાબાઇ નાંગે ન અજીલન વભ્મ નંફય ૪૫૦ િે . ઉંભય લવક ૨૭. તા.
૨૪-૨-૮૯ના યજ લડદયાના ૭૦/૯૪, પકટિરાઇઝય નગયથી અલેરા. તેભને જાતજાતનાં
યગન યગવમ ૂશ શત. િતાં મુખ્મ પકયમાદ શતી. ફે લકથી કણકશ્વેદની. ફીજી પકયમાદ શતી
લંધ્મત્લની. રગ્નને રાંફ ગા વાય થલા િતાં વંતાન થયુ ં ન શત.ુ ં ન્દ્મ પકયમાદભાં વાત
ં દુખાલ યહ્યા કયત શત. ભાથાભાં
લથ
ક ી ળયીય અખું દુખતું શતુ.ં િાતીભાં તથા કયડયજ્જુભાં
દુખાલ થત શત. હ્રદમના ધફકાયા લધી જતા શતા. આંખ બાયે રાગતી શતી ને તેભાં
ફતયા થતી શતી. ખટા થાક (કરભ) રાગત શત. જાતીમ અંગ નાનુ ં શલાની વ્મથા ીડતી
શતી. લડદયાના ડૉક્ટય િાયા ભાનવવક વાયલાય ણ રેલામેરી શતી. ડૉ. મગેળ ટે ર લગેયે
ઘણા ડૉક્ટયની વાયલાય રીધી શતી.
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તેના વનદાન ફાદ ભં ભાયા કેવભાં લાયુની ત્રણ ચકડી (+++) કયી શતી. વત્તની એક
ચકડી (+)કયી શતી. કપભાં ચકડી કયી ન શતી. કણકશ્વેદ, અંગભદક, ઈયઃશ ૂ, કયડયજ્જુન ુ ં શ ૂ,
દોફકલ્પમ લગેયે લાયુજન્દ્મ યગ શતા. િતાં વત્રદળાભક-ત્રક અ્યુ ં શતુ.ં ભધ્મભભાગી ફની
જલાની સ ૂચના અી શતી. ખાવ ભં તેભને શભેળાં વભાગભ કયલાની અદત શતી તેના કાયણે
લાયુપ્રક થઇને શ ૂ થતાં શતાં તેથી ળક્ય તેટર લધુ વંમભ યાખલા વભજાવ્મા શતાં.
ઔધ અ પ્રભાણે શતાઃ
૧.

મ ૃતા ગ ૂગ.....૨-૨ વલાયે -વાંજે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે.

૨.

સ્ટેવભના ટીકડી.....૨-૨ ફયે -યાત્રે ાણી વાથે કે દૂ ધ વાથે. (‘અયુ પ્રડક્વ’ની ળક્ક્ત

ભાટે .)
૩.

વત્રપા ટીકડી.....૨ યાત્રે ાણીભાં.

૪.

્રણગટ કેસ્ય ૂર.....૧-૧ વલાયે -વાંજે (‘ફાન’ની)

૫.

થ્માકદ કાઢા (નંફય-૨).....૧-૧ ભટ ચભચ વલાયે -યાત્રે. (‘વાંડુ’ન.)

૬.

વનગુંડી તેર.....કાનભાં ૪-૪ ટીાં વલાયે -યાત્રે.
તા. ૧૯-૩ના યજ વારું શતુ.ં યં ત ુ ઠંડીને કાયણે વલાયે ળયીયભાં કતય થત ુ ં શત.ુ ં તા. ૭-

૪ના યજ વારું શતુ.ં યં ત ુ લાફૄભાં દુખાલ થત શત. તેને વંતાન ન શલાથી શુક્રયીક્ષણ
કયાવ્યુ ં ત કયટક અ પ્રભાણે અવ્મ શતઃ
-ભાત્રા.....૨-૨ એભ.એર.
-કાઈન્દ્ટ.....૬૦ વભણરમન્દ્વ.
-ભકટણરટી..... ૭૫ ટકા.
એકંદયે કયટક વાય શત.
કયલતન
ક કયીને દલા અ પ્રભાણે ગઠલી શતીઃ
૧.

થ્માકદ કાઢા.....ચાુ.
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૨.

વનગુડ
ં ી તેર.....કાનભાં ટીાં ચાુ.

૩.

વેપાગ્રીન ટીકડી.....૨-૨ વલાયે -યાત્રે. (‘ચયક’ની. વળયઃશ ૂ ભાટે )

૪.

યવના.....૨-૨ જમ્પમા ફાદ ચ ૂવલી કે ગલી. (ગેવ તથા જીણક ભાટે )

૫.

ચંરપ્રબા લટી.....૨-૨ વલાયે -વાંજે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે.

૬.

વાકયલાદી લટી.....૨-૨ વલાયે -વાંજે ભધ વાથે. (કણકશ્વેદ ભાટે )
તા. ૪-૫ના યજ કાનની ને લંધ્મત્લની દલા અ પ્રભાણે મજી શતી.

૧.

ફાનોવલટ ટીકડી.....૨-૨ વલાયે -વાંજે.

૨.

કંચા ઘનલટી.....૩-૩ વલાયે -વાંજે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે.

૩.

ચંરપ્રબા લટી.....૨-૨ વલાયે -વાંજે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે.

૪.

યવના ગી.....૨-૨ જમ્પમાફાદ ચ ૂવલી કે ગલી.

૫.

ભધ ૂક કેસ્ય ૂર.....૨-૨ વલાયે -યાત્રે ાણી વાથે.

૬.

થ્માકદ કાઢા (નંફય-૨) વલાયે -યાત્રે વભાન ાણી ભેલીને.
તા. ૧૫-૫ના કદલવે ભં ભાવની ગયભીભાં વત્તપ્રકના રક્ષણફૃે મુખાક થમ શત.

પ્રલાવભાં થ્મ થલાથી ળયદી, વળયઃશ ૂ ને કપ ડલાના ઈરલ ળફૃ થમા શતા. તેની
દલા અ પ્રભાણે અી શતી.
૧.

લાવા ઘનલટી.....૨-૨ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે ભ ૂક કયીને.

૨.

થ્માકદ ઘનલટી.....૨-૨ ઈયની દલા વાથે.

૩.

વત્રપા ટીકડી.....૪ યાત્રે ાણી વાથે.

૪.

લાવા કેસ્ય ૂર.....૨-૨ ફયે -યાત્રે રેલાની શતી.

૫.

ભધુક ચ ૂણક.....ઠંડા કગા બયલા. (મુખાક ભાટે)
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તા. ૬-૬ના કદલવે ભાથું બાયે શત.ું ને કણકશ્વેદનુ ં જય લધ્યું શતુ.ં વાંધાભાં દુખાલ ણ
થત શત તે ભાટેની દલા અ પ્રભાણે નક્કી કયી શતીઃ
૧.

વત્રપરા ટીકડી.....૨- યાત્રે ાણી વાથે.

૨.

વલયે ચન લટી.....૧ યાત્રે ાણી વાથે. (‘અયુ પ્રડઢ્વ’ની)

૩.

મ ૃતા ગ ૂગ.....૨-૨ વલાયે -વાંજે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે.

૪.

સ્ટેવભના ટીકડી.....૨-૨

૫.

્રણગટ કેસ્ય ૂર.....૧-૧

૬.

થ્માકદ કાઢા.....
તા. ૨૭-૬ના યજ ચભાવાના પ્રાયં બભાં અંગભદક, નેત્રગોયલ, વળયઃશ ૂ, સુસ્તી લગેયે

રક્ષણ શતાં. તે ભાટે ચાુ દલા અી શતી. તેભાંથી વલયે ચન લટી ફંધ કયી શતી.
તા. ૧૦-૮ના યજ ઘણ જ પામદ શત. િતાં, ચાુ દલાભાં ફાનવલટ ઈભેયી શતી.
દાંતના દુખાલા ભાટે ઇકયભેદાકદ તેર રગાડલા તથા કગા બયલા ભાટે અ્યુ ં શત.ુ ં તેભજ
દળનવંસ્કાય ચ ૂણક દાંત ઘવલા તથા કગા બયલા અયુ ં શત.ુ ં
તા. ૨૯-૭ના કદલવે દલાની ક્સ્થવત અ પ્રભાણે શતીઃ
૧.

્રણગટ કેસ્ય ૂર.....ચાુ.

૨.

થ્માકદ કાઢા.....ચાુ.

૩.

વત્રપા ટીકડી.....ચાુ.

૪.

યાસ્નાગ ૂગ.....૨-૨ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે ભ ૂક કયીને.

૫.

ટે વભના ટીકડી.....ચાુ.
ૃ ાગ ૂગ જ્મ શત. કાનભાં વનગુકણ્ડી તેર
તા. ૮-૯ના કદલવે યાસ્નાગ ૂગ ને ફદરે મત

નાખલાનું ચાુ યખાવ્યું શતુ.ં
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તા. ૧૫-૧૨ના યજ ફધી ફાફતે પામદ શત. કેલ કણકશ્વેદની થડી વય ફાકી શતી.
લંધ્મત્લ ભાટે ની વાયલાયને ભશત્લ અલાનુ ં શલાથી વવભેટ ટે સ્ટ કયાવ્મ ત અ પ્રભાણે શતઃ
૧.

ફાનવલટ ટીકડી.....૨-૨

૨.

શ્વગંધા ઘનલટી.....૨-૨

૩.

કંચા ટીકડી.....૨-૨

૪.

ચંરપ્રબા લટી.....૨-૨

૫.

વાકયલાદી લટી.....૨-૨ (કાન ભાટે)

૬.

્રણગટ કેસ્ય ૂર.....ફયે -યાત્રે

૭.

ાભાગક ક્ષાયતેર.....વાંજે-યાત્રે ૪-૪ ટીાં કાનભાં નાખવુ ં થલા કાન તેરથી બયી
દે લ. (કણક ૂયણ કયવુ)ં
(ઈયક્ત ફધી દલા લાયુનાળક તથા યવામન શલાથી લંધ્મત્લ ઈયાંત કણકશ્વેદભાં ણ

કાભમાફ ફને.)
તા. ૧૫-૫-૯૦ના યજ યાજુબાઇન કણકશ્વેદ નાભન કાનન વાધ્મ યગ વં ૂણક ભટી
ગમ શત ! ફાકીના ફીજા ફધા જ યગ ભટી ગમા શતા. તેભાં વોથી ખુળારીની લાત ત એ
શતી કે યાજુબાઇના ત્નીને શલે ફીજ ભાવ ચારત શત ! ઘણા યગભાંથી રાંફા ગાે મુક્ક્ત
ભલાથી તથા લંધ્મત્લના કેવભાં રાંફાગાે અળા પીભ ૂત થલાથી દયદી ખ ૂફ જ ખુળ શતા.
અજે કેલ સ્મવૃ ત લધાયલાની તથા ખયતા લાને ટકાલલાની જ દલા અી શતી.
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૩૨ :ફાકન વપેદ ડાઘ
યગના મુખ્મ ફે પ્રકાય. વાધ્મ ને વાધ્મ. વાધ્મભાં ત્રણ ેટા પ્રકાય સુખવાધ્મ,
વાધ્મ, કષ્ટવાધ્મ. વાધ્મ ના ફે પ્રકાય મા્મ (દલાના ટે કાથી કાબુભાં યશે) ને વાધ્મ
( ૂયા પ્રમત્ન કયલા િતાં  ૂણક સ્લફૃભાં ભટી ન ળકે.)
ચાભડીના ફધા યગ કપજન્દ્મ શલાથી ને તેભાં ત્રણેમ દ (લાત, વત્ત, કપ) ત્લચા,
યક્ત દૂ ષ્મ બલાથી તે કષ્ટવાધ્મ ગણામ િે . તેભાંમ તે વશ્વત્ર એટરે કે ધ કઢ (વપેદ
દાગ) ઘણ જ કષ્ટવાધ્મ િે . તેભાં રાંફી-વાચી વાયલાય કયલી ડે િે . વાથે વતત કડક યે જી
ાલી ડે િે .
વપેદ દાગના વાધ્મતાના રક્ષણ નીચે પ્રભાણે િે .
-

વપેદ દાગની અંદયના યભ-લા વપેદ થમા શમ.

-

નેણ કે ાંણ ઈય વપેદ દાગ શમ.

-

શઠ ય શમ.

-

સ્તન ય શમ.

-

ુરુના ણરંગ ને વ ૃણ ય શમ.

-

સ્ત્રીના મવનપ્રદે ળે વપેદ દાગ શમ.

-

ગુદા ય દાગ શમ.

-

શાથગનાં તણમા ને ટે યલાં ય થમેર શમ.

-

અખા ળયીયે થમેર શમ.

-

વપેદ દાગ ખ ૂફ ઊંડા ને ઘણા ભટા શમ.

-

ફે ડાઘ પેરાઇને યસ્ય ભી ગમેરા શમ.
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-

ચકાભાંભાં વમ, ટાંચણી કે શ ૂ બંકલાથી રશી નીકલાને ફદરે વપેદ ાણી જેલ
સ્ત્રાલ થામ.

-

યગ દવ લક જૂન થઇ ગમેર શમ.

-

જન્દ્ભથી ભાતા-વતા તયપથી ફીજ દફૃે લાયવાભાં ભે ર શમ.

-

ણબાને કાયણે કે ાકભકથી કભકજન્દ્મફૃે થમેર શમ.
શ્રી નટુબાઇ ટેર તાના અઠ લકના રુણચતને રઇને અલેરા. તેઓ ભદાલાદભાં જ

યશેતા શતા. તા. ૨૭-૪-૯૯ના યજ અલીને અજીલન વભ્મ ફન્દ્મા શતા. તેભન અજીલન વભ્મ
નંફય શત...૧૧૬૯... રુણચતને િ ભાવથી વપેદ દાગ થમા શતા. શઠ ઈય ણ વપેદ દાગ
થમાની ળંકા જતી શતી, શઠ ઈય શલાથી વાધ્મ રક્ષણને કાયણે ભટલાની ખાતયી અી ન
શતી. યે જી ાલા ભાટે ચભકયગ ત્રક અેર તે નુવાય અ પ્રભાણે ારન કયલાનુ ં શતુ.ં
-

વપેદ ફધી લાનગી િડલાની શતી. દૂ ધ, દશં, ઘી, ભાખણ, િાળ, ભીઠું, ળયે ડી, ટરું,
ં ી લગેયે. (કેલ જૂના
અઇવક્રીભ, દૂ ધની-ઘીની તભાભ લાનગી, ભગપી, તર, ડુગ
ચખા, જૂની જુલાય, રવણ ને કાજુ ખાઇ ળકામ)

-

ખટાળ ફધી જ ફંધ કયલી. દશં, િાળ, રંબુ, અભરી, ટભેટાં, કેયી, વપયજન, ફય,
ખાટાં થાણાં, ખાટાં ીણાં, ખાટી ચટણી તથા અથાલાી લાનગી. (ભીઠું-ખાંડ વલનાનાં
અભાં તથા ભીઠાં દાડભ ખાઇ ળકામ)

-

ગણ વાલ ફંધ કયવુ.ં ગ, ખાંડ, ભીઠાઇ, ભેલા, ઘી, દૂ ધ લગેયે. (ચખ્ખુ ં ભધ, ખજૂય,
ખાયે ક, કાજુ થડા પ્રભાણભાં ક્યાયે ક રઇ ળકામ.

-

વલરુિ અશાય ન રેલ. તેભાં ફ્રુટ વરાડ, ફ્રુટ વેઇક, ફ્રુટ જ્યુવ, ફ્રુટ અઇવક્રીભ, ગ-તર
કે ગ-વળંગની ચીકી લગેયે ન ખાલી.

-

લાવી, ડતય, તે ર ખયાક ન ખાલ.

-

વલાયે ભડા ન ઉઠવુ.ં ફયે ઊંઘવુ ં નશં.
દલા અ પ્રભાણે અી શતીઃ
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૧.

ખકદયાકયષ્ટ.....૧-૧ ભટ ચભચ જમ્પમા ફાદ. વભાન ાણી ભેલીને.

૨.

ભકયછમાકદ તેર.....વપેદ દાગ ય કદલવભાં ફે લખત રગાડવુ.ં

૩.

ભંજજષ્ઠાકદ ઘનલટી.....૨-૨ વલાયે -વાંજે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે.

૪.

નેમ્પફ તેર.....૨-૨ વલાયે -વાંજે.

૫.

એરેકયન ટીકડી.....૨-૨ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે. (‘ફાન’ની)
તા. ૧૭-૫ના યજ દયદી ડી જલાથી શૉક્સ્ટરભાં દાખર કયલા ડેરાં. ત્માં જીબ ઈય

ટાંકા રેલા ડયા શતા ને ડૉક્ટયી દલા રેલી ડેર.
તા. ૧-૬ના યજ ચાુ દલાથી ઘણ જ પામદ શત. તા. ૧૯-૬ના યજ લજન ૨૮ કકર
થયું શતુ.ં તેથી દલાઓભાં શ્વગંધા ઘનલટી તથા ભધુક ઘનલટી ઈભેયી શતી. તા. ૨૧-૭ના
કદલવે કૃવભની પકયમાદ શતી.
(નંધઃ વપેદ દાગ ને ચભકયગના દયદીભાં ભટે બાગે કૃવભ શમ જ. તે કાયણે
અયુલેદની વંકશતાઓભાં કૃવભ ને ચભય
ક ગના ધ્મામ ફાજુભાં જ રખલાભાં અલેર િે .
કૃવભ ભાટે લભાકશર ટીકડી...૨-૨ ઈભેયી શતી. (‘નુની’ની)
તા. ૨૫-૧૦ના યજ ઘણ જ પામદ શત. વપેદ દાગન કરય ફદરી ગુરાફી ફની ગમ
શત. તેભાં ત્લચાના યં ગના ટકાં થલા ભાંડયા શતા. દયદી કશેતા શતા, ‘વા‘ફ, તભે શેરે
કદલવે કહ્યું શતુ ં કે યગ વાધ્મ િે . યં ત ુ ભને ત રાગે િે કે જે યીતે યગ ભટી યહ્ય િે તે
જતાં ફેત્રણ ભકશનાભાં ત વાલ ભટી જળે.’
તા. ૨૬-૧૨ સુધીભાં યગ ૮૦ ટકા કાબુભાં અલી ગમ શત. ને ચાુ દલા ઈયાંત
વનભર વવય (કઇ નલી કંનીનુ,ં રીભડાભાંથી ફનાલલાભાં અલેર) ીલા ભાટે અેર.
િે લ્પરી દલા તા. ૨૪-૧-૨૦૦૦ના યજ રેલા અલેરા ત્માયે ૯૦ ટકા જેટર પામદ થમ શત.
શલે કશેલા  ૂયતા વપેદ દાગ દે ખાતા શતા. તેથી િે લ્પરી દલા ચાુ જ અી શતી. તેભાં
ખકદયાકયષ્ટ ને ફદરે યક્તળધન કલાથ અ્મ શત.
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૩૩ : લાકઢમા વાભે વલજમ
અયુલેદભાં ચાભડીના યગનુ ં લણકન ખ ૂફ જ વલસ્ત ૃત ને ખ ૂફ જ ગશન અલાભાં
અલેર િે . તેભાં ૭ ભશાકુષ્ટ ને ૧૧ ુરકુષ્ટભાં વલાકદકા કે ાદદાકય કે જેન રકબાાભાં
ગના લાકઢમા કશે િે તેન ુ ં લણકન િે .
વળમાાભાં લાયુ ળીત, ફૃક્ષ ગુણથી કે િે ત્માયે ખાવ કયીને વળવળયભાં ત કેટરાક
ં ને લાકભાં ણ લાકઢમા થામ કે શમ તેભાં લધાય થામ િે . અ યગભાં
દયદીને શેભત
લાયુની પ્રફતા શલાથી લાયુના ૮૦ યગભાં ણ તેની ગણના િે . દ ફૃે લાયુ િે ત દુષ્મ
ફૃે ત્લચા ને યક્ત શમ િે . તેથી તેભાં દુખાલ, દાશ, વજ, ાક લગેયે ણ જલા ભે િે .
ઘણા જૂના લાકઢમાના દયદી વળમાાભાં એટરા ફધા શેયાન થામ િે કે ચીયાભાંથી ુષ્ક
યક્તસ્ત્રાલ થામ િે . વખત દુખાલ, ફતયા થલાથી ઊંઘવુ ં મુશ્કેર ફની જામ િે . ચારી ળકાત ુ ં
નથી. એલા જ લાકઢમાન વાધ્મ કેવ વાધ્મ થમ શત તેનો કશાની.....
શ્રી ગુણલંતબાઇ ટે ર ભદાલાદના ભણણનગય વલસ્તાયભાં યશે. ૨૨-વલનમ ાકકભાં. તા.
૨-૧-૯૦ના યજ તેભના ૯ લકના ફૃેળને રઇને અલેરા. પન નંફય શત ૪૧૪૨૧૯. અજીલન
વભ્મ નંફય િે ...૪૮૦. તેને ાંચ લકથી ગભાં લાકઢમા શતાં. તેભાં ાક થત શત. બમંકય
દુખાલ, ખંજલા, દાશ-વજાને કાયણે તે ગ જભીન ય દઇ ળકત ન શત. તેડીને પયવુ ં
ડતું નશતુ.ં ડૉ. કદણર ંકડત ને ડૉક્ટય કાયલાર લગેયેની રાંફી વાયલાયભાં રગબગ નલ
શજાયન ખચક કયી નાખ્મ શત.
ભં ચભકયગ ત્રક અીને ભક્કભ ણે યે જી ાલા-ાલલા દયદી તથા તેના ભાતાવતાને ખ ૂફ વભજાવ્મા શતા. ને કહ્યું શતુ,ં ‘યગ વ ટકા ભટી ળકળે નશં, ાંચ લક વાય
થઇ ગમાં શલાથી દલાથી કાબ ૂભાં યશેળે તેથી ભટી ભટીને વળમાાભાં લાયં લાય થલાની
વંબાલના િે . વાયલાય ને યે જીભાં અખા કયલાયે રાંફા વભમ સુધી કાજી યાખલી ડળે.’
તેઓ વશભત શતા તેથી ‘વનદાન કયલજૉનમ’ૌ ના વવિાંત પ્રભાણે કાયણ દૂ ય કયલા
અટરાં સ ૂચન કહ્યાં શતાઃ
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-

ઠંડ લન, ઠંડું ાણી, ઠંડી જભીનન સ્ળક ગને ન જઇએ. તે ભાટે સુતયાઈ કે ગયભ
ભજાં શેયી જ યાખલાં.

-

ગ ગયભ ાણીથી જ ધલા. સ્નાન ગયભ ાણીથી જ કયવુ.ં

-

ત્લચાભાં ફૃક્ષતા તથા વંકચ અલલાથી અ યગ થત શલાથી ત્લચાભાં ક્સ્નગ્ધતા
રાલલા ગનાં તણમે યજ વલાયે -વાંજે વયવલતેર કે તરતેરની બંવ દઇને ભારળ
કયલી. યક્તસ્ત્રાલ ન થત શમ ત્માયે ળેક કયલ કે તડકે ફેવવુ.ં

-

ઠંડ,  ૂખ, કવ લગયન ખયાક ખાલાથી લાકઢમાને ણ ભત ુ ં શલાથી કદયી, જાંબ,ુ
ભકાઇ, ચણા, ત ુલેય, લાર, ચા, ાડી, લાર, ગુલાય જેલ ઠંડ,  ૂખ, લાયુકાયક
ન ખાલ. તેનાથી વલયીત ક્સ્નગ્ધતા, ઈષ્ણતા, ળક્ક્ત ને લાયુળભન કયનાય ખયાક
રેલ. જેભાં ઘંઈ, ચખા, ડદ, તર, અદું, શદય, ભેથી, જભા, બંડ, તરતેર,
ં ી, એયં કડયુ,ં વયવલ તેર લગેયે ખાવ રેલ.
રવણ, ડુગ

-

ઈજાગયા ન કયલા, કદલવે ન ઊંઘવુ ં

ઔધ અ પ્રભાણે અ્માં શતાઃ
૧.

કકળ ગ ૂગ.....વલાયે -વાંજે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે.૨.

ચભકયગ શય ટીકડી.....૨-૨
ફંને

ઈયની દલા વાથે.૩. ચભકયગશય કે.....૨-૨ ફયે -યાત્રે.૪. ખકદયાકયષ્ટ.....જમ્પમાફાદ
લખત ભટ ચભચ, વભાન ાણી ભેલીને.૫.જાત્માકદ

ભરભ.....લાકઢમા

ય

ચડલ.

(લાકઢમાલા બાગ કે અખ ગ ગયભ ાણીથી ધઇ તે લાકઢમાભાં જાત્માકદ ભરભ બયલ.
ઈય સુતયાઈ ભજાં શેયી યાખલાં. જેથી ઠંડ લન-ઠંડા ાણીન સ્ળક ન થામ.
ંદય કદલવે પયી દલા રેલા અવ્મા ત્માયે અશ્ચમકજનક કયણાભ જલા ભ્યુ ં ! દયદીને
લાકઢમાભાં ૫૦ ટકા પામદ શત. ાંચ લકભાં ક્યાયે મ અવુ ં કયણાભ જલા ભ્યુ ં નશત.ુ ં
ચાુ દલા ઈયાંત ક્પાય ટય ૂફ (‘ફાન’ની) રગાડલા ભાટે અી શતી.
તા. ૩૧-૧-૮૦ના યજ કકળય ગ ૂગને સ્થાને ચંરપ્રબા લટી અી શતી. તા. ૨૪-૩ના
ઠંડીના કદલવભાં લાકઢમાનુ ં જય લધતાં ચંરપ્રબા ફંધ કયી તેને ફદરે યક્તશુદ્વિ ટીકડી....૨-૨
રેલા અી શતી.
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તા. ૧૨-૫ના કદલવે ઘણ જ પામદ શત. ૫૦% લાકઢમા પયીને ભટી ગમા શતા. લજન
૨૨ કકર થયું શતુ.ં
તા. ૨૦-૫ના કદલવે ૭૫% પામદ શત. જ્માયે તા. ૯-૮ના શ્રાલણ ભાવના લયવાદભાં
ળયદી-કપ થઇ ગમા શતા. તા. ૨૮-૯ના કદલવે વયામવીવ જેવુ ં જણાતાં વયા કેસ્ય ૂર....૨-૨
ઈભેયી શતી.
તા. ૭-૧૦ના યજ ળયદઊતુની ગયભીને કાયણે મુખાક થમ શલાથી જેઠીભધ
ચ ૂણક....ભંભાં રગાડલા ઈભેયં ુ શતુ.ં ને ભંજજષ્ઠાકદ ઘનલટી...૨-૨ રેલા ઈભેયી શતી.
તા. ૨૭-૧૧ના વખત ઠંડીના કદલવભાં ણ ૯૦ ટકા ને તા. ૨૧-૫ના યજ ૯૯ટકા
લાકઢમા ભટી ગમા શતા. વાધ્મ યગ ભટી જલાથી દયદીના ભાતા-વતા એટરા ફધા ખુળ
શતા કે નલા િ-વાત કેવ રઇને અલેરા.
ફૃેળની વાયલાય ફંધ કયી ત્માયે તેન ુ ં લજન યે જી ાલા િતાં ૧૦ કકર લધીને ૩૫
કકર થઇ ગયુ ં શતુ.ં દયદી ના ભાતા-વતાને બાય ૂલકક વભજાવ્યુ ં શત ુ ં કે, ‘અ યગ વાધ્મ
લસ્થાએ શંચેર શલાવથ ભટયા િી ણ પયી પયીને ળફૃ ણ થઇ ળકે. દયે ક વળમા
અલતાં થડા લધુ પ્રભાણભાં ળફૃ ણ થઇ ળકે તેથી વળમા અલતાં શેરાં એકાદ ભકશન
લાકઢમાની વાયલાય કયી રેલી જઇએ. તેન અ યગ પયીને ન થામ તે ભાટે નીચેરા ઈામ
ફતાવ્મા શતાઃ
અગ લાકઢમાના કાયણ ફતાલલાભાં અવ્મા િે તેનાથી દૂ ય યશેવ.ુ ં ‘વનદાન કયલજૉનમ’ૌ
ના વનમભ પ્રભાણે વનદાન (કાયણ)નું કયલજૉન (ત્માગ) કયવુ.ં
લાકઢમાન એક ઘયગથ્થુ ં ભરભ ફનાલી યાખલાનુ ં કશેર. તેની વલવધ અ પ્રભાણે િે . યા,
ભીણ, ગેરુ, ગ ૂગ ને જલખય વભાન બાગે ીવી તેભાં ભરભ ફને તેટર ઘી-ભધ ભેલીને
ભરભ કયી સ્લછિ ને શા ભઢાની ફાટરીભાં બયી યાખલ ને વળમા-ચભાસું અલતા
શેરા રગાડલાનુ ં કશેર.
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૩૪ : વલુરની લાઇને વલદાઇ
અયુલેદના ગ્રંથભાં ઈન્દ્ભાદ-ગાંડણ િી તયત જ સ્ભાય (લાઇ)નુ ં લણકન િે .
લાઇભાં લાયુન ુ ં જય લધાયે શલાથી ‘લાઇ’નાભ ાડયું શળે. લાઇના પ્રકયણ િી તયત જ
‘લાયુના યગ’નું પ્રકયણ િે .
સ્ભાયન થક િે ...સ્મવૃ ત ચારી જલી તેભાં દયદીની સ્મવૃ ત થડા લખત ભાટે ચારી
જલાવથ તે કણ િે ?...ક્યાં િે ?...શુ ં થયુ ં િે ?...તેન ુ ં કશુ ં બાન યશેત ું નથી ને  ૂિલાભાં
અલે ત તેટરા વભમનું તેને કશુ ં માદ યશેત ુ ં નથી.
સ્ભાયના ણ લાતજ સ્ભાય, વત્તજ સ્ભાય, કપજ સ્ભાય, વત્રદજ
સ્ભાય એભ ચાય પ્રકાય િે . તેભાંથી લાત પ્રકૃવતલાા ને વ ૃિને લાતજ; વત્ત પ્રકૃવતલાા
ને યુલાનને વત્તજ; કપ પ્રકૃવતલાા ને ફાકને કપજ સ્ભાય થલાની લધુ ળક્યતા િે .
ઘણાં ફાકને કૃવભ થલા આંચકીના યગભાં ણ સ્ભાયન લશેભ ડે તેલાં રક્ષણ શમ
િે .
સ્ભાયના પ્રકાય પ્રભાણે અયુલેદભાં તેનાં કાયણ, રક્ષણ, ઔધ ને થ્મારન
રગ શલાથી ને મ ૂગાભી શલાથી ાંચ લક અંદયન વાધ્મ લાઇન યગ વાલ ભટી ળકે
િે . જ્માયે એરથીભાં તેના પ્રકાય, થ્મારનન બાલ ને એક વયખી વાયલાય શલાથી
તેભાં જીલનબય ટીકડી રેલાનુ ં કશેલાભાં અલે િે . જે વનરાપ્રદ ભગજને વળવથર કયનાય શલાથી
વયલાે તભગુણભાં, લજનભાં લધાય કયી ળયીય-ભનને વનન્દ્ષ્ક્રમ ફનાલી દે િે . ટીકડી રેલાની
ટેલ ડે િે .
ાંચ લક શેરા જ સ્ભાયન દદી વાચા અયુલેદની વલલેક ૂલકક મજામેરાં બ્રાહ્મી,
લજ, જ્મવતષ્ભવત, ળંખાલરી, કઠ, શયડે, જટાભાંવી, ળતાલયી, શ્વગંધા જેલાં વનદો ને
ભનફલ્પમ ઔધથી અડ વય વલના યગમુક્ત થઇ ળકે િે .
તેલા એક સ્ભાયના દયદીની વપ કશાની......
શ્રી ળંકયબાઇ ટેર તેભના ૯ લકના ુત્ર વલુરકુભાયને રઇને તા. ૧૦-૧૧-૯૭ના યજ
ંચભશાર જજલ્પરાના વંતયાભુય તાુકાના, સ્ટ નાની ખયવરી (ીનકડ નં. ૩૮૯૨૬૫)
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ાવેના એન્દ્રા ગાભેથી અલેરા. તેભન પન નંફય શત ૨૦૨૨૩. તેભન અજીલન નંફય ૧૦૦૧
શત.
અ કેવભાં ભં કેલ ‘સ્ભાય’ ળબ્દ રખેર િે . તેના પ્રકાય કે ફીજા કઇ રક્ષણની નંધ
કયી નથી. યે જી ભાટે વત્રદળાભક અ્યુ ં શતુ.ં તેથી અંદાજ કયી ળકામ કે તે વત્રદજ
સ્ભાય શળે. જેને પ્રામઃ વાધ્મ કશી ળકામ.
વલુરને અેરી દલા અટરી શતીઃ
૧.

વાયશ્વત ટીકડી.....૧-૧ વલાયે -યાત્રે ભધ વાથે.

૨.

બ્રેઇન્દ્ટ ટીકડી.....૧-૧ ફયે -યાત્રે ાણી વાથે. (‘ઝંડુ’ની)

૩.

બ્રાહ્મી ટીકડી.....૧-૧ વલાયે -યાત્રે ગામના દૂ ધ વાથે.

૪.

વાયશ્વતાકયષ્ટ.....૧-૧ ચભચી જમ્પમાફાદ ફંને લખત. વભાન ાણી ભેલીને.

૫.

ભશાનાયામણ તેર....વળમા શલાથી ભાથે તેથા અખા ળયીયે ભાણરળ કયલાની શતી.
તથા નાકભાં ટીાં નાખલાનાં શતાં. (નસ્મ રેલાનુ ં શતુ)ં
ઈયક્ત ફધી દલાભાં લજ (ઘડાલજ)ન અંળ (કન્દ્ટેઇન) શમ િે . કાયણ કે ભશાલૈદ્ય

બાલવભશ્રે સ્ભાયભાં લજને શ્રેષ્ઠ ને કવીય ઔધ ગણાવ્યુ ં િે . જુઓ,
મઃ ખાદે ત ૌ ક્ષીયબક્તાળી ભાણક્ષકેણ લચાયજઃ ।।
સ્ભાયં ભશાધયં ણચયત્થં વ જ્મેત ૌ ધ્રુલમ ૌ ।
બાલપ્રકાળ, ભ.ખં., સ્ભાય-૧૭
ઘડા લજનું (૧ યતી જેટુ)ં ચ ૂણક (શુિ) ભધભાં યજ (વલાયે -યાત્રે) ચાટલાથી ને
દયવભમાન ગામનુ ં દૂ ધ ને બાતનુ ં થલા દૂ ધ ને યટરીનુ ં જ બજન કયલાથી કષ્ટવાધ્મ
પ્રકાયન જૂન લાઇન યગ ચક્કવ ભટી જામ િે .
તા. ૧૦-૧૨ના યજ અવ્મા ત્માયે વલુરને પામદ શત િતાં, બ્રાહ્મીધ ૃત ૧-૧ ચભચી (૫૫ ગ્રાભ) વલાયે -યાત્રે ગામના દૂ ધભાં રેલા અેર.
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બાલપ્રકાળ વંકશતાભાં બ્રાહ્મીધ ૃતની પ્રળંવા અ પ્રભાણે કયલાભાં અલે િે .
બ્રાહ્મી યવ લચાકુષ્ઠ ળંખુષ્ીશ્ર ૃ તં ધ ૃતમ ૌ ।
ુયાણં સ્માત ૌ સ્ભાયન્દ્ભાદ શયં યમ ૌ ।।
બાલપ્રકાળ, ભ.ખં., સ્ભાય-૧૯
બ્રાહ્મીન યવ, લજ, કઠ ને ળંખાલણરનુ ં ચ ૂણકભાં કાલે ું જૂન ુ ં ગામનુ ં ઘી-સ્ભાય,
ઈન્દ્ભાદ (ગાંડણ) લગેયે ભાનવવક યગભાં ભટાડલાભાં શ્રેષ્ઠ િે .
તા. ૧૯-૧ના કદલવે ણ ઘણ જ પામદ શત તેથી ચાુ દલા ત અી જ શતી.
ઈયાંત નીચેની ફે દલા ઈભેયી શતીઃ
૧

શ્વગંધા ટીકડી.....૧-૧ વલાયે -યાત્રે ાણી થલા ગામના દૂ ધ વાથે.

૨

બ્રેઓફર કેસ્ય ૂર.....૧ યાત્રે ાણી વાથે. (‘ફાન’ની અ કે.ભાં મુખ્મ ઔધ

ં
જ્મવતષ્ભવત (ભારકાંકણી) શતુ.)
શલે ડૉક્ટયી વાયલાય વાલ ફંધ કયી દે લા િતાં લાઇન ક્યાયે મ હભ
ુ ર અવ્મ ન શત.
તા. ૨૨-૮-૯૮ના કદલવે નલ-દવ ભકશનાની વ્મલક્સ્થત વાયલાથી વલુરન જીલનબય
ટીકડી રેલાભાંથી છૂટકાય થઇ ગમ શત. એટરે કે વલુરના લાઇના યગે વં ૂણક વલદાઇ રઇ
રીધી શતી.
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૩૫ : કાનનુ ં ઓયે ળન કયવું ન ડયું
ફાકને પ્રામઃ કપના યગ થતા શમ િે . તેભાં કપજન્દ્મ ળયદી, કપજન્દ્મ ઈધયવ,
કપપ્રધાન શ્વાવ, કપજલય, કૃવભ, ચાભડીના યગ, કાકડા ને કાનભાંથી રુ અલવુ ં લગેયે
વલળે શમ િે . તેભાંથી કાકડા ને કાનભાંથી રુ અલલાના યગભાં ડૉક્ટય ાવે જતાંની
વાથે પ્રામઃ ઓયે ળન કયાલલાનુ ં કશે િે . ને ઓયે ળન કયાલલા િતાં તેભાં વં ૂણક પામદ
થત નથી. કાયણ કે તેન ું મુખ્મ કાયણ કપ થલાનુ ં ચાુ જ યશેત ુ ં શલાથી તેની તકરીપ ચાુ જ
યશે િે કે યગનુ ં ફૃાન્દ્તયણ થામ િે . અલા કેવભાં અયુલેદીમ વાયલાય લધુ કશતાલશ િે . કાયણ
કે કાયણભાં જઇને કપ થલાનાં કાયણ જ થ્માારન િાયા ફંધ કયાલી દે િે ને યગની
વનદો, વય, મ ૂગાભી વાયલાય અે િે . વલે કયલાભાં અલે ત ફાકના અલા શજાય
કેવ અયુલેદીથી વાયા થમેરા જાણલા ભે .
ઓયે ળનભાં અલાભાં અલતી એન્દ્ન્દ્ટફામકટક દલાઓ ફાકના વભગ્ર જીલન ઈય
ભાઠી વય શંચાડનાયી િે . ખાવ કયીને તેન ુ ં ાચનતંત્ર, નાડીતંત્ર ને પ્રજનન તંત્રને ઘણુ ં
નુકવાન કયે િે .


શ્રી વલનુબાઇ ટે ર તેભના ૮ લન
ક ા વળલાંગને રઇને તા. ૯-૫-૮૬ના યજ નકડમાદ
ાવેના નાનાય ગાભેથી અલેરા. તેને ડાફા કાનભાં ફે લકથી રુ અવ્મા કયત ુ ં શત.ુ ં ક્યાયે ક
ળયદી ણ યશેતી શતી. કપપ્રકૃવતલાા વળલાંગને જાતજાતના કપના યગ ફચણથી થમા
શયતા. ડૉક્ટય એક યગને દફાલે ત ફીજા ફે યગ ેદા થતા શતા. ગાઈ તેના ગાનાં
કાકડા કાલાનું ઓયે ળન થયુ ં શત.ુ ં એક ત્રાંવી આંખનુ ં ણ ઓયે ળન કયાલે.ું કાનના
સુવલખ્માત ડૉક્ટય એ.ફી.અય. દે વાઇની વાયલાય રીધી શતી. તેભણે કાનભાં કાણુ ં શલાથી
ઓયે ળન કયાલી નાખલાની વરાશ અી શતી. ડૉ. શવમુખ ટે રે તથા અણંદના ડૉ. વનયં જન
ટેરની વાયલાય ણ રેલામેરી શતી.
એક લખત તાલ લધી જલાથી તેને ફયપ ય સુલાડેર તથા ફયપ ભાટે ઘવેર. ત્માયફાદ
ળયદી, કાકડા, કાનભાંથી રુ અલવુ ં લગેયે યગ ળફૃ થમાન તેભન લશેભ શત.
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કાન તાસ્મા ફાદ ભં કશે,ું ‘જુઓ વલનુબાઇ વળલાંગના કાનનુ ં ઓયે ળન કયવુ ં નશં
ડે. કપ-ળયદી ઘટળે એટરે ફધા યગ ભટી જળે. મ ૂને કાલાથી ડાીઓ ફી જામ તેભ
કપ થામ તેલા અશાય-વલશાય ફંધ કયાલલાભાં તભાયે જ ખાવ કાજી યાખલી ડળે.

દયદી

ફાક િે તેથી ભાફાે જ કાજી યાખલી ડે. તભાયે ફંનેએ ભાતા-વતા ફનલાને ફદરે
કયચાયક ફની જલાન ાઠ બજલી ળક ત વળલાંગ થડા વભમભાં જ વાજ થઇ ળકે તેભ
િે . કાયણ કે તેના યગ વાધ્મ લસ્થાભાં િે . થ્મારનની સ ૂચના અ પ્રભાણે શતીઃ
-

દૂ ધ વાલ ફંધ, દૂ ધની લાનગી-ચા, કપી, દશં, િાળ, ભાખણ ને ઘી ખાલાનાં જ નશં.

-

ગણ વાલ ફંધ. ગ, ખાંડ, ભીઠાઇ, ીયભેન્દ્ટ, ચકરેટ, અઇવક્રીભ, ગા, કુલ્પપી
લગેયે ફંધ.

-

ખટાળ વાલ ફંધ. દશં, ટભેટાં, કેયી, રીરી રાક્ષ, રંબુ, વપયજન લગેયે ન ખાલાં.

-

ીણાં ન ીલાં.

-

ચીકણાં, ઠંડાં, લાવી, બાયે અશાય રવ્મ ન ખાલાં.

-

પ ફધાં જ વાલ ફંધ.

-

ભાથાફ સ્નાન ન કયાલવુ.ં ક્યાયે ક કયાલવુ ં ડે ત તયત કરું કયી નાખવુ.ં કાન ઊંડે
સુધી કયા કયી નાખલા. ગયભ ાણીથી જ સ્નાન કયાલવુ.ં લયવાદભાં રે નશં તેન ુ ં
ધ્માન યાખવુ.ં

-

વલાયે ભડા ઉઠલાનુ ં નશં, ફયે સ ૂલાનુ ં નશં.

-

કાનને ઠંડ લન ન રાગે તે ભાટે ંખાન લન, એ.વી., કુરયન ઈમગ ન કયલ.
પ્રલાવ ન કયલ. સ્કૂટય જેલા ખુલ્પરા લાશનભાં ન ફેવવુ.ં
ઔધની મજના અ યીતની શતીઃ

૧.

વાકયલાકદ લટી.....૧-૧ વલાયે -યાત્રે ભધ વાથે.

૨.

વેન્દ્્ટણરન ટીકડી.....૧-૧ વલાયે -વાંજે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે. (‘કશભારમ’ની)
145

નુક્રભણણકા

૩.

કણક કેસ્ય ૂર....૧-૧ ફયે -યાત્રે ગી ન ળકે ત ચ ૂણક ભધભાં ચટાડવુ.ં (તેભાં વત્રપા,
ંૃ
વત્રકટુ, થડી ભાત્રાભાં શ્રગબસ્ભનાં
ચ ૂણો શતાં.

૪.

જાત્માકદ તેર.....કાનભાં ફે ટીકાં વલાયે -યાત્રે નાખલાં. કાનભાં ફૃ બયાલી યાખવુ.ં
તા. ૧૭-૬ના યજ અવ્મા ત્માયે લછચે અઠ કદલવ દલા ફંધ યશી શતી. લજન ૧૯ કકર

શતુ.ં ચાુ દલાભાં અટું કયલતકન કયું શતુ.ં વેન્દ્્ટણરન ટીકડીને ફદરે રક્ષ્ભીવલરાવ યવ ૧-૧
ટીકડી અી શતી. જાત્માકદ તેરને ફદરે વનળા તેર કાનભાં નાખલા ભાટે અ્યુ ં શત.ુ ં લજન
લધાયલા ભાટે તથા ળક્ક્ત-સ્ફૂવતિ ભાટે શ્વગંધાકયષ્ટ ૧-૧ ચભચ ફયે -યાત્રે જમ્પમા ફાદ રેલા
અેર.
તા. ૨૭-૯-૮૬ના યજ અવ્મા ત્માયે ખ ૂફ વાયા વભાચાય રાલેરા કે વળલાંગ ને દઢ
ભકશનાથી કાનભાં રુ વાલ ફંધ થઇ ગયુ ં શત.ુ ં કાનભાં થડી ફશેયાળ શતી તે ણ દૂ ય થઇ
ગઇ શતી. લજન લધ્યું શત.ું
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૩૬ : ડૉક્ટયના દીકયાના ભટયા ચભય
ક ગ
વલરુિ અશાયને કાયણે, બેવેને કાયણે, પ્રદૂ ણને કાયણે, યં ગ-યવામણ-ના વત
ઈમગના કાયણે, વવન્દ્થેકટક કડાને કાયણે, કડટજૉન વાબુને કાયણે, યાતના ઈજાગયા ને ભડા
ઉઠલાની તથા કદલવે સ ૂલાની અદતને કાયણે તેભજ એરથીની યગ દફાલનાયી દલાને
કાયણે કયએકળનફૃે ચાભડીના યગનુ ં પ્રભાણ વલકત્ર લધત ુ ં જામ િે . ફ્રુટ વરાડ, ફ્રુટ જ્યુવ, ફ્રુટ
વેઇક, ફ્રુટ અઇવક્રીભ, ચીકી લગેયે વલરુિ અશાયને કાયણ ણ તેભાં વોથી લધુ ભશત્લન બાગ
બજલે િે . ચાભડીના યગભાં વયામવીવ ના કેવ નેક ગણા લધી ગમા િે . ચાભડીના યગ
ઘણીલાય એક જ શલાને ફદરે એકથી લધુ ણ વાથે વાથે જલા ભે િે . તેલા વયામવીવ
ને લાકઢમાની લાત એક કેવ િાયા.....
શ્રી ળૈરેળકુભાય ફાઘાબાઇ જાવલમા, ગાભ-જધુય, વવનેભા યડ, જજ. જાભનગય
(ીનકડ નંફય ૩૬૦૫૩૦)થી તા. ૧૪-૧૨-૮૯ના યજ અલેરા. ઉંભય શતી ૨૫ લન
ક ી. તે
અણંદભાં શવભમથી કરેજભાં ભ્માવ કયતા શતા. કાયણ કે તેભના વતાજી ડૉ.એર.ડી.જાવલમા
તાન ડૉક્ટયી વલદ્યાન લાયવ અલા ઇછિતા શતા. ણ એભ.ફી.ફી.એવ.ભાં દાખર થલા
ભાક્વક ઘટે ત્માયે અયુલેદ કે શવભમથી િાયા ાિરા ફાયણે પ્રલેળ ભેલત શમ િે .
શ્રી ળૈરેળકુભાય મ ૂ ત ળયદી ના દયદી શતા ને ળયદીને એરજી ભાની તેને
દફાલલાની વાયલાય અલાભાં અલે ત ચાભડીના યગ થતા શમ િે . તે યીતે તેને
વયામવીવ ને ાદદાકય (લાકઢમા)ના યગ થમા શતા. વતા ડૉક્ટય શલાથી વાયલાયભાં
પ્રેડનીવરન, સ્ટીયઇડ તથા એવલરન તેભણે ુષ્ક ઈમગ કમો શત. દયદીના ભટાબાઇને
ણ ાદદાકયન યગ શત.
ભં તેભને ચભય
ક ગ ત્રક યે જી ાલા ભાટે અ્યુ.ં ને ફંને ચભય
ક ગ ભટાડલા મુશ્કેર
શલાથી કડક યીતે તેન ું નુળીરન કયલાનુ ં કશેર. તે નુવાય....ભીઠું, દૂ ધ, દૂ ધની લાનગી,
ફ્રુટવરાડ, ફ્રુટ જ્યુવ, ફ્રુટ વેઇક, ચીકી, ઘી, ભાખણ, દશં, ભીઠાઇ, પ લગેયેન ત્માગ કયલાન
શત. કદાચ શૉસ્ટેરભાં જભલાનું થતુ ં શમ ત અશાયદ ત્માં વવલળે થત શલાથી તેભાં
ચેતીને થ્મઅશાય રેલાન શત. યાતના ઈજાગયા ને ભડા ઉઠલાની અદત તથા કદલવે
સ ૂલાની અદત વદંતય ફંધ કયી દે લાનુ ં કહ્યું શત.ુ ં
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ઔધ અ પ્રભાણે અેરાઃ
૧.

ભંજજષ્ઠાકદ ઘનલટી.....૨-૨ વલાયે -વાંજે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે.

૨.

કકળય ગ ૂગ.....૨-૨ ઈયની દલા વાથે.

૩.

યક્તશુદ્વિ ટીકડી.....૨-૨ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે.

૪.

એરેકયન ટીકડી.....૨-૨ ફયે -યાત્રે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે. (‘ફાન’ની)

૫.

વયા કેસ્ય ૂર.....૨-૨ ફયે -યાત્રે ગલી. (‘અયુ ્રવ’ની)

૬.

વયા ટય ૂફ.....ભટાં ચકાભાં ય તથા લાકઢમા ય રગાડલા ભાટે .

૭.

ચભકયગશય તેર.....અખા ળયીયે તથા વયામવીવ ય રગાડલા ભાટે .
તા. ૨૮-૧૨ના યજ ચાુ દલા ઈયાંત ચભકભરભ રગાલલા ભાટે ઈભેમો શત.
તા. ૩-૩ ના કદલવે વયામવીવ તથા લાકઢમાભાં ૯૦% પામદ શત. તા. ૨૭-૪ના કદલવે

તે પામદાભાં લધાય થમ શત. યગ રગબગ ભટી જલાની ક્સ્થવતભાં શત તેથી દલા ફદરી ન
શતી. તા. ૨૦-૧૧ સુધી દલા ચાુ જ યાખી શતી. જેથી યગ મ ૂભાંથી વં ૂણક ભટે .
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૩૭ : જૂન ુ ં ખયજવું વાલ ભટી ગયુ.ં
સુબરાફશેન યભણરાર ભદી યશે િે ભશેવાણા જજલ્પરાના વલજાુય તાુકાના ગજાકયમા
ગાભે. ૫૨ લકની લમે તા. ૨૮-૧૦-૯૧ના કદલવે અજીલન વભ્મ ફન્દ્મા શતા. તેભન તે નંફય
શત ૫૯૭. તેભને ગે ૬ લીથી સ ૂકું ખયજવુ ં શતુ.ં તેને કાયણે ગભાં દુખાલ ણ થત શત.
કેડભાં ણ દુખાલ થમા કયત શત. લજન ણ ૬૨ કકર શલાથી તેભને ળયીય લધુ ં બાયે
રાગત.ું શત.ું
ભં તેભને ચભકયગત્રક અી ગણ, ખટાળ, ભોઠું, દૂ ધ, દૂ ધની લાનગી, તર-ડદ,
ગ, દશં લગેયે કપકાયક, યક્તદૂ ક તથા વલરુિ અશાય રેલાની ભનામ કયી શતી. વલાયે
ભડા ન ઉઠવુ,ં ફયે ન સ ૂવુ.ં
દલા અ પ્રભાણે અી શતીઃ
૧.

કકળયગ ૂગ......૨-૨ વલાયે -વાંજે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે રેલી.

૨.

એરેકયન ટીકડી.....૨-૨ વલાયે -વાંજે ઈયની દલા વાથે. (‘ફાન’ની)

૩.

ભંજજષ્ઠાકદ ઘનલટી.....૨-૨ ફયે -યાત્રે ાણી વાથે ભ ૂક કયીને.

૪.

ચભકયગ કેસ્ય ૂર.....૨-૨ ફયે -યાત્રે.

૫.

ડભોકે ટય ૂફ.....રગાડલા ભાટે .(‘ડેક્કન’ની)
તા. ૧૨-૧૧ના કદલવે અવ્મા ત્માયે વારું શતુ.ં યં ત ુ ખયજલાભાં ખંજલા લધુ અલલાથી

કક તેર રગાડલા ભાટે અ્યુ ં શતુ.ં
તા. ૨-૩ના કદલવે કેસ્ય ૂરને ફદરે ખકદયાકયષ્ટ ઘનલટી...૨-૨ ાણી વાથે રેલા અી
શતી.
િ લક જૂન ું ખયજવુ ં મા્મ (દલાથી જ કાબ ૂભાં યશે તેવ)ુ ં કશી ળકામ. તેથી ંચકભક
કયાલલાની વરાશ પ્રભાણે વલયે ચન કભક કયાલલાથી પામદ થમ શત. િતાં ભની વાભ
લસ્થા ને વનમવભતતા ચાુ શતી, ભ ૂખ લધુ રાગતી શતી.
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(નંધઃ ચાભડીના યગીને ભીઠું, ખટાળ, ગણ ફંધ શલાથી ખયાક ઘટી જત શમ િે .
ખાવું બાલતુ ં ણ નથી. ણયુક્ત ખયાક ન શલાથી તેને લાયં લાય ભ ૂખ રાગે િે . લી
ઔધભાં પ્રામઃ કડલાં-ત ૂયાં-તીખાં-ગયભ રવ્મ લધુ શલાથી કપ ઘટલાથી તેને ભ ૂખ લધાયે
રાગે િે . િતાં તેણે કષ્ટ વશીને યે જીત્રક પ્રભાણે જ અશાય રેલ જઇએ.)
તા. ૨૫-૧-૯૨ના યજ વળમા શલાથી ભ ૂખ લધાયે રાગતી શતી. ેટભાં ફત ુ ં શત ુ ં ને
ભાથું દુખતું શતુ.ં ૧૨ કકર લજન અ વાયલાય દયવભમાન ઘટલા િતાં ૫૦ કકર લજન યશેલા
િતાં દયદીને શજુ લજન ઘટાડલાની ઇછિા શતી.
અજના ઔધ  પ્રભાણે શતાઃ
૧.

ડભોડે ટય ૂફ.....ઘયે શતી.

૨.

ભંજજષ્ઠાકદ ઘનલટી.....ચાુ

૩.

ળતાલયી ટીકડી.....૨-૨ ફયે -યાત્રે ાણી વાથે. (ઈદયયાશ ભાટે )

૪.

થ્માકદ ઘનલટી.....૨-૨ વલાયે -વાંજે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે. (ભાથાન દુખાલ તથા
ચભકયગ ભાટે )

૫.

યવામન ટીકડી.....૨-૨ ાણી વાથે (વત્રદળાભક ફૃે, પ્રવતકાય ળક્ક્તપ્રદ ફૃે)
તા. ૨૯-૨ના કદલવે પામદ શત. વાડાચાય ભકશનાભાં ૧૨ કકર લજન ઘટયું શતુ.ં તે

ઘટીને ૫૦ કકર થયુ ં શતુ.ં તેથી દયદી ખ ૂફ ખુળ શતા.
અજની દલા અટરી શતીઃ
૧.

કકળયગ ૂગ.....ચાુ.

૨.

ભંજજષ્ઠાકદ ઘનલટી.....ચાુ.

૩.

યક્તશુદ્વિ ટીકડી.....ચાુ.

૪.

ચભય
ક ગ કેસ્ય ૂર.....૨-૨ ફયે -યાત્રે

૫.

ચભકયગ ભરભ.....રગાડલા ભાટે .
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ચથી ભેના કદલવે ઈનાાના કાયણે યગ લધ્મ શત. જેથી જ મ ૂકાલી શતી.
(નંધઃ ચભકયગભાં યક્તદ મુખ્મત્લે શમ િે . તેભાં યક્તભક્ષણ ઝડી ને મ ૂગાભી
ું
કક્રમા િે . વળયાલેધન, વળંગડી, તભડી
ને જ િાયા યક્તભક્ષણ કયલાનુ ં વલધાન િે . તેભાં
ૈવત્તક કાયણ શમ, વત્ત પ્રધાન યગ શમ, ઈના શમ, દયદી યુલાન શમ, દયદીની પ્રકૃવત
ૃ ુ પ્રકૃવતલાી શમ, સ્થાવનક દ શમ ત જરોકાચયણ (જ
વત્તની શમ કે ભેદવાય શમ, મદ
મ ૂકલાની કક્રમા) લધુ કશતાલશ ગણામ િે . તે કક્રમાભાં દયદીને ીડા થતી નથી, કઇ જખભ
નથી શત.ું કેલ વાયી જ ભેલલી ને જ ક્યાયે ક મુશ્કેર શમ િે .)
તા. ૫-૬ના યજ પામદ શત. તા. ૧૬-૭ના કદલવે યગભાં સુધાય શત. યં ત ુ લછચે
૧૫ કદલવ દલા ફંધ શતી. તા. ૨૪-૮ના યજ ટય ૂફને ફદરે ચભકભરભ રગાડલા અ્મ શત.
તા. ૧-૧૦ના કદલવે ખયજલાભાં ઘણ પામદ શત ણ કેડન દુખાલ તથા ળક્ક્ત
શલાથી ત્રમદળાંગ ગ ૂગ...૨-૨ ટીકડી ાણી વાથે રેલા અેર.
તા. ૭-૧૧-૯૨ના કદલવે ૬ લક જૂન ુ ં સ ૂકું ખયજવુ ં વાલ ભટી ગયુ ં શત.ુ ં કેડન દુખાલ ણ
નશત. લજન ણ ૧૪ કકર ઘટીને ૪૮ કકર થઇ ગયુ ં શતુ.ં
િે લ્પરે કેલ ડભોડે ટય ૂફ, વત્રપા ટીકડી ને કકળયગ ૂગ રેલાં અ્માં શતાં.
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ં ુત્રી
૩૮ : ળળીફશેનને ભી સુદય
ગબાકળમની ગયભીને કાયણે ઘણી વત્ત પ્રકૃવતલાી સ્ત્રીઓને ગયભ પ્રદે ળભાં ગયભ
અશાય-વલશાયથી ગબકસ્ત્રાલ થઇ જલાનુ ં દયદ શમ િે . જેને રકબાાભાં ‘કઠે ગયભી’ કશેલાભાં
અલે િે . અલા દયદીને ઘણીલાય મ્પરવત્તનુ ં દયદ શલાની ણ ળક્યતા િે . રશીલાની ણ,
વત કયશ્રભ, ણચંતા, ળક, બમ, વત વભાગભ, તીખુ,ં ખાટું, ખારું, ગયભ લધુ ખાલાની ટે લ,
ગયભ દલાનુ ં વેલન લગેયે ણ તેભાં બાગ બજલે િે .
શ્રી ળવળફશેન ઇશ્વયબાઇ દે વાઇન કેવ ણ મ્પરવત્તન શલાની વાથે લંધ્મત્લની
પકયમાદ શતી. ૪, જીતેન્દ્ર ાકક વવામટી, વલશ્વકુંજ ચાયયસ્તા, ારડી, ભદાલાદ-૭. અલેરા.
ત્માયે શ્રી ળવળફશેનની ઉંભય શતી ૨૫ લકની. તે કદલવે તાયીખ શતી ૧૧-૪-૮૫. તેને ઘણા
લોથી મ્પરવત્ત (એવવકડટી)ન યગ શત. જેથી લાયનલાય ખાટી-તીખી-કડલી ઉરટી થમા
કયતી. તેભને ફે લખત ગબસ્ત્ર
ક ાલ થઇ ગમેર ને ડૉક્ટયને ફતાલતાં ગબન
ક  ગ્રથ ન થતાં
‘િડ’ (શુષ્કગબક) થઇ જતું શતુ.ં અયુલેદની બાાભાં ગબકસ્ત્રાલ, યતલા કે બ્રીડંગને ‘ુત્રઘ્ની
મવન’ કશી ળકામ.
ક્સ્થતં કશ ાતમેત ગબક ુત્રઘ્ની યક્તવંસ્ત્રમાય ૌ ।
ગબક યહ્યાફાદ ગબક યક્તસ્ત્રાલ થઇને ડી જામ તેને ‘ુત્રઘ્ની મવન’ કશે િે .
ળવળફશેનને મ્પરવત્ત ન લધે ને ગબકન ુ ં સ્થાન, યક્ષણ ને ણ થામ તેલી
વાયલાય ભાયે અલાની શતી. તેથી યે જી ાલા ભાટે ‘વત્રદળાભક ત્રક’ અ્યું શત.ુ ં
ઔધ અ્માં શતાં અ પ્રભાણેઃ
૧.

રે્ટાકડન ટીકડી.....૨-૨ વલાયે -વાંજે દૂ ધ વાથે. (જીલન્દ્તી ઈત્તભ ગબકાત પ્રવતયધક

વાણફત થમેર િે . ને ઈત્તભ સ્તન્દ્મલધકક ણ િે . તેથી વગબાકલસ્થાભાં તેન ુ ં વેલન ખ ૂફ
કશતાલશ િે .
૨.

ગબકાર યવ.....૧-૧ ભધ વાથે.

૩.

સ્ટી્રન ટીકડી.....૨-૨ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે. (‘કશભારમ ડ્રગ’ની)
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તા. ૧૪-૪ના યજ અવ્મા ત્માયે ઉરટી ફંધ શતી. યક્તસ્ત્રાલ ફંધ શતાં. ગબકાત
થલાન ફધ બમ દૂ ય થઇ ગમ શત. તેથી ગબક ટકી યશેલાની અળા ફંધાણી શતી. તેથી
ળીત-ફલ્પમ-ગબકયક્ષક-ઔધ-ફૃ ળતાલયી કલ્પ....૧-૧ ભટ ચભચ વલાયે -યાત્રે ગ્મા દૂ ધ
વાથે ગયભ કયીને ઠયે ત્માયે ઘી ભેલીને ીલાનુ ં શતુ.ં (‘વાંડુ’નુ)ં
તા. ૬-૫ના યજ ચાુ દલાભાંથી સ્ટી્રન ટીકડી ફંધ કયીને ળક્ક્તજીલન...નાભની કઇ
પાભવ
ક ીની ેટન્દ્ટ દલા અી શતી.
તા. ૨૪-૫ના યજ ઉરટી પયીને ળફૃ થઇ શતી. પ્રદયની તકરીપ ણ ળફૃ થઇ શતી.
તેને કાયણે ળક્ક્ત ણ અલી ગઇ શતી. તેથી દલાભાં એરટાના ટીકડી...૨-૨ વલાયે -વાંજે
ાણી કે દૂ ધ વાથે રેલા (‘નુની’ની) અી શતી.
તા. ૩૦-૬ના યજ ાંચભ ભકશન ચારત શત. તેથી કેડભાં ને ેડુભાં દુખાલ થત
ને ઈનાાના વખત તાને કાયણે દાંતભાંથી રશી નીકત ુ ં શતુ.ં તેથી કેડ ઈય ભાણરળ
કયલા ભાટે ફૃભાણરમાક્રીભ (‘કશભારમા’નુ)ં અ્યુ ં શત.ુ ં ને દાંત ઘવલાભાં ‘જી-૩૨’ ટીકડી
(‘એરાવવિન’ની) અી શતી.
તા. ૯-૮ના યજ િઠ્ઠા ભકશને મ ૂત્રાલયધ થત શત ત ક્યાયે ક ફહુમ ૂત્રતાની તકરીપ
થતી શતી. મ ૂત્રત્માગ લખતે દુખાલ ણ થત શત. કેડ ને લાંવાભાં ણ શ ૂ નીકત ુ ં શત.ું
તેથી ચંરપ્રબા લટી....૨-૨ દૂ ધભાં રેલા અી શતી. ઈયાંત ગબકાર યવ, રે્ટાકડન ટીકડી
ને ળતાલયી કલ્પ ચાુ યાખ્માં શતાં.
તા. ૧૧-૯ના કદલવે અવ્મા ત્માયે શેલાર અ્મ તે ચંકાલનાય ને અશ્ચમક
ભાડનાય શત. તેભને પ્રલાવભાં ફવ કસ્ભાત થમ શત. ફવ ફગડી જલાથી ૨૦ ફૂટ
ઊંચેથી ગફડી ડલાથી ળવળફશેનને કાે ટાંકા રેલા ડયા શતાં, તેભને ત્માયે વાતભ ભાવ
ચારત શત. િતાં ગબન
ક ે કઇ ઇજા થઇ ન શતી ! ભં યના કાા ડાઘ કસ્ભાતને કાયણે
થઇ ગમા શતા. તેની ઈય કુંકુભાદ્ય રેમ ૌ ટય ૂફ...રગાડલા ભાટે અી શતી. ને જેઠીભધ
ટીકડી ૧-૧ વલાયે -વાંજે દૂ ધભાં અી શતી. તેથી ભં યના ડાઘ દૂ ય થલાની વાથે વાથે ગબકન
લાન ણ ગય ફને. ને તે ુષ્ટ ફને. તા. ૧૭-૧૦ના કદલવે ૯ભ ભાવ ળફૃ થલા અલેર
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ત્માયે ચક્કય, ગબયાભણ જણાતાં ફી.ી. ભા્યુ ં ત ઓછું શત.ુ ં તેથી ર.ફી.ી કેસ્ય ૂર....૨-૨
ફયે -યાત્રે રેલા ઈભેયી શતી. (જેભાં ગંઠડા, શ્વગંધા, કશંગાષ્ટક લગેયે ચ ૂણક શતાં.)
તા. ૨૪-૧૧-૮૫ના શુબ કદલવે ળવળફશેનની કુખે પ્રથભ વંતાનફૃે રક્ષ્ભીન જન્દ્ભ થમ
ં
શત. જે ખ ૂફ સ્લસ્થ, સુદય,
ુષ્ટ ને બુદ્વિળાી શતી. જેનુ ં નાભ વિતા ાડલાભાં અલેર.
ભાયે િે લ્પરા ભેકયકા જલાનુ ં શત ુ ં ત્માયે તેભના બાઇના ત્ર પ્રભાણે ળવળફશેન ત્માયે
પ્રામઃ ભેકયકાભાં ઘણાં લોથી યશે િે . તેની વિતા ત ત્માયે ભેકયકાની કઇ વાયી સ્કૂર કે
કરેજભાં ભ્માવ કયતી શળે.
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૩૯ : સુયેળબાઇન ઘય હૃદમયગ ળમ્પમ
ભાનલજીલનભાં લધુભાં લધુ બમ શમ િે યગન. ને ફધા યગભાં બમાનક ગણામ
િે હ્રદમયગ. કાયણ કે શાટકએટે કભાં એક ક્ષણભાં વ્મક્ક્તનુ ં પ્રાણંખેરું ઉડી જઇ ળકે િે . ત્રીજા
શાટક એટેકભાં ત ૯૯ ટકા દયદી ફચી ળકતા જ નથી.
હ્રદમયગ ભશા ભભકસ્થાનન યગ શલાથી પ્રાણઘાતક ત િે જ. યં ત ુ ડૉક્ટયએ ને
હ્રદમયગના વનષ્ણાત ડૉક્ટયએ તેને ળક્ય તેટર લધુ બમંકય ચીતયલાન પ્રમત્ન કમો િે .
જેથી તેની વાયલાય ને તેનાં ઓયે ળનભાં દયદીને લધુભાં લધુ વનચલી ળકામ. શલે ત
કઇને િાતીભાં વાભાન્દ્મ દુખાલ થામ, ગેવ ચડે, ઈદાલતક યગ થામ, જભણ ખબ કે જભણ
શાથ દુખે કે તયત જ કાકડિમગ્રાભ, ઇ.વી.જી. એન્દ્ઝગ્રાપી લગેયે ઘયા ને ભંઘા યીક્ષણ
ઈત્તયત્તય કયાલલાની પયજ ાડલાભાં લે િે . ને તે ફધાંના અંતે ભટા બાગના દયદીને
‘ફામાવ વજૉયી’ કયાલી રેલાની વરાશ અલાભાં અલે િે . ભકાન, લાડી, ખેતય, ઘયે ણાં,
ં ય જેટું દે વ ુ ં કયીને દયદી એક રાખથી ભાંડીને ફેત્રણ
ફચતત્ર લગેયે લેચીને, ભાથે ડુગ
રાખના ખચે વજૉયી કયાવ્મા િી ણ વાલ વારું થલાની કઇ ખાતયી નથી શતી.
હ્રદમયગની વજૉયીએ વજૉયીક્ષેત્રે ખ ૂફ વાયી પ્રગવત વાધી િે . હ્રદમ જેલા ભભકસ્થાનને
ખરી કે ખલ્પમા વલના ણ તેની જાતજાતની કોળલ્પમ  ૂણક ને ીડા યકશત વજૉયી થામ િે તેને
ભસ્તક નભાલવુ ં ડે યં ત ુ હ્રદમયગન પ્રવતકાય કયલા પ્રત્મેના ઈામ એરથી ાવે ઓિા
િે . ઈરટાના એરથી યુગભાં હ્રદમયગ થલાનાં કાયણ લધતાં જામ િે . (ફામાવ વજૉયી
ાિ જે દે વ ુ ં થામ િે , ખચક થામ િે તેની ણચંતા જ પયી હ્રદમયગનું કાયણ ફને િે .) અયુલેદે
હ્રદમયગ થલાનાં કાયણનુ ં જે લણકન કયું િે તેન ુ ં અજના વલકૃતયુગભાં કદનપ્રવતકદન લધાય
થત જામ િે ને થત યશેલાનાં એંધાણ િે .
ત્યુષ્ણગુલકમ્પરકામવતક્ત ।
શ્રભાણબધાતાડધ્મળનપ્રવંગૈઃ
વણચન્દ્તનૈલેગવલધાયણૈશ્ચ
હ્રદમાભમઃ ઝ્ચવલધઃ પ્રકદષ્ટઃ ।।
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-બાલપ્રકાળ, ભધ્મભખંડ, હ્રદમયગ
ત્મંત ગયભ, ત્મંત બાયે , ખ ૂફ ખાટા, ત ૂયા ને કડલા દાથોનુ ં વનયં તય વેલન,
લધાયે ડત કયશ્રભ, ણબઘાત (ડવુ,ં લાગવુ,ં ભાનવવક અઘાત), ધ્મળન (જમ્પમા િી
તુયત જભલાની અદત), વત ણચંતન (બમ, ળક, ણચંતા, દુખ, અઘાત), (ળાયીકયક તેય)
લેગનું વલધાયણ (યકલાની અદત કે કયક્સ્થવત)ને કાયણે ાંચ જાતના (લાતજ, વત્તજ, કપજ,
વત્રદજ ને કૃવભજ) હ્રદમયગ જલા ભે િે .
હ્રદમયગ થતા ટકાલલાનુ,ં થમા ફાદ તેભાં થ્મારન િાયા તેને અગ લધત
યકલાનુ ં કાભ અયુલેદ સુેયે કયી ળકે તેભ િે . તેની મ ૂગાભી વાયલાય ણ અયુલેદ ાવે િે .
ૃ શ્રગ
ંૃ બસ્ભ, જુન
મગ
સુલણબ
ક ચ ૂણ,ક જુનાકયષ્ટ,
ક
ક સ્ભ, પ્રલારવષ્ટી, જલાશયભશયા
વષ્ટી, વંગેમળલ, હ્રદમાણકલયવ, પ્રબાકયલટી, અભાં, સ ૂકાં ફય જેલાં વનદો ઔધ ાવે
શલાથી થમેરા હ્રદમયગને ળાંત કયલાભાં તે ઘણુ ં કયણાભ ફતાલી ળકે તેભ િે .
હ્રદમયગ થમા િીના ઘણા દયદીની ભં વાયલાય કયી િે . તેભાં પ્રામઃ તભાભને ખ ૂફ
વારું કયણાભ પ્રા્ત થયું િે . જે કેવ ભં અ ુસ્તકભાં લણકલેર િે તે ભદાલાદ-અકાળલાણી
યથી ભં પ્રવાકયત કયે ર િે . નાભાંકકત વ્મક્ક્તના અઠ-દવ કેવ જે શતા, તેલ એક નંધાત્ર
કેવ....


હ્રદમયગના પ્રવતકાય ભાટે ને હ્રદમયગને ભટાડલા ભાટે ખાટાં-ભીઠાં પ....સ ૂકાં ફય,
ભીઠાં દાડભ, ભીઠી કેયીની અયુલેદભાં બરાભણ કયલાભાં અલી િે . ગુજયાતભાં લરવાડ
જજલ્પરાની શાફુવ કેકય ખ ૂફ પ્રખ્માત િે ને તેભાંમ તે તેન ુ ં એક નાનકડું ળશેય ભરવાડ ત
કેયીનું કેન્દ્ર િે . યં ત ુ તે કેયીકેન્દ્રના જે એક દયદી શ્રી સુયેળચંર અય.ઠક્કય હ્રદમયગની પકયમાદ
રઇને તા. ૭-૧૧-૮૫ના યજ અલેર. તેભની ફજાયયડભાં દુકાન શતી. ઉંભય શતી ૪૪ લન
ક ી.
તેભને હ્રદમયગની તકરીપ જણાતાં ડૉ. અય.કે.દે વાઇને ફતાલલા ગમેરા. ત્માયે ફી.ી. શાઇ
શતુ.ં કાકડિમગ્રાભ કયે ર. ત્માયે ગેવ લધુ થત શત. ડૉ. દે વાઇએ બાયે પ્રકાયન હ્રદમયગ
શલાથી વં ૂણક અયાભ કયલાનુ ં કશેર. કમ્પ્રીટ ફેડ યે સ્ટ રેલાનુ ં કશેર શલાથી બણતા ુત્રને
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ઉઠાડી રઇને તેને દુકાન વંલી ડી શતી. ડૉ. દે વાઇની રાંફી વાયલાય રેલા િતાં
હ્રદમશ ૂ, શાંપ, ળક્ક્ત, િાતીન દુખાલ લગેયેભાં પામદ ન થલાથી તેભણે ભાય વંકક કમો
શત. ફધા કયટક રઇ તેભના ત્ની અલી દલા રઇ ગમા શતા. તેભને વત્રદળાભક ત્રક
ને એક ભકશનાની દલા દીધી શતી. તેનાથી ખ ૂફ જ વારું જણાતાં તે ભને ફૃફરુ ફતાલલા તા.
૭-૧૧-૮૫ના યજ અલેરા. ત્માયે તેભનુ ં લજન ૬૦ કકર શત.ુ ં શાઇ ફી.ી., અભલાત તથા
કાનની ણ તકરીપ શતી. તેથી દલા અ પ્રભાણે અી શતી. ભં તેભને અશ્વાવન અતાં કહ્યું
શતુ,ં ‘સુયેળબાઇ, ણચંતા કયળ નશં, પયી ાિા દુકાનેય કાભ કયતા થઇ જળ, દાદય ચડી
ઈતયી ળકળ, તભારું જીલન  ૂલકલત ૌ જીલી ળકળ. ફેત્રણ ભાવભાં ડૉ. અય.કે .દે વાઇને ફતાલલા
જળ ત તેભને નલાઇ રાગળે !’
‘તેભણે ત ત્રણ ભકશના થાયીભાં વં ૂણક અયાભ રેલાનુ ં કશે ું િતાં, તભાયી દલાથી
ચભત્કાય થમ ને હુ ં શં સુધી ઠેઠ ભરવાડથી ભદાલાદ ગાડીભાં અલી ળક્ય !’
તે કદલવે દલા અ પ્રભાણે અી શતીઃ
૧.

ફાના ટીકડી.....૨-૨ વલાયે -વાંજે ાણી થલા દૂ ધ વાથે. (‘કશભારમ’ની)

૨.

ચંરપ્રબા ટીકડી.....૨-ટ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે ભ ૂક કયીને. (નીચેના શાઇ.ફી.ી. ભાં
લધુ ઈમગી શલાથી તથા હ્રદમયગભાં ણ કયણાભદામી શલાથી.)

૩.

ં ા, બ્રાહ્મી, જટાભાંવી, પ્રલારવષ્ટી,
શાઇ.ફી.ી. કેસ્ય ૂર......૨-૨ ફયે -યાત્રે. (વકગધ
ચંરકરા લગેયેનાં ચ ૂણક તેભાં શતાં.)

૪.

એક્ટીપટક ટીકડી.....૨-૨ વલાયે -વાંજે દૂ ધ વાથે. (‘નુની’ની ળક્ક્ત ભાટે )
તા. ૧૮-૧૧ ના કદલવે તેભના ત્ની દલા રેલા અવ્મા ત્માયે ઈદયશ ૂ, શાંપ ને

ગબયાભણની તકરીપ શતી. તા. ૨૪-૪ના કદલવે અવ્મા ત્માયે લજન ૬૩ત્ર૫ કકર શતુ.ં તે
લજન ણફરકુર ઈાડી ળકતા ન શતા તે શલે ાંચ-દવ કકર ઈાડી ળકતા શતા.
એક લખત તેભના પેવભરી ડૉક્ટય તેભને દવ કકર લજનના થેરા રઇને ભરવાડ
સ્ટેળનના ઓલયબ્રીજ ય ચડતાં જઇને શેફતાઇ ગમા શતા. ફરેરા, ‘તભને ચારલાની,
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ચડલાની, લજન ઈાડલાની ના કશી િે િતાં લજન ઈાડીને ચડ િે ? મુશ્કેરીભાં મુકાઇ
જળ.
સુયેળબાઇએ જલાફ અેરઃ
‘શલે ભને કશું થલાનુ ં નથી. ભદાલાદના લૈદ્ય ળબન લવાણીની દલાથી ભાય
હ્રદમયગ ભટી ગમ િે . તેભણે ફધી છૂટ અી દીધી િે .’
‘એકલાય ડૉ. દે વાઇને ફતાલી અલ, એ કશે િી જ ફધી છૂટ ર, નશં ત ક્યાંક
યાતના શૈટ એટે ક અલળે ત ભદાલાદના લૈદ્ય ક્યાં ફરાલલા જળ ?’
‘ભને શલે કશું જ થલાનું નથી. દયદને ત શલે હુ ં ભ ૂરી ગમ છું’
અજની દલાભાં શાદ્ય કે ને ફદરે ાથક (જુન)
ચ ૂણક વલાયે -યાત્રે ૪-૪ ગ્રાભ ગ્મા
ક
દૂ ધ વાથે રેલા અેર. ૪ ગ્રાભ ચ ૂણકભાં ૧૦૦ વભ.રી દૂ ધ ને તેટું ાણી ભેલી જફૃયી ખાંડ
નાખી ખ ૂલ્પું ધીભા તાે જુનક્ષીય
ાક (જુનની
ખીય) ફનાલીને વલાયે -યાત્રે રાંફા વભમ
ક
ક
સુધી રીધા કયલાન શત. કાયણ કે અયુલેદના ગ્રંથભાં હ્રદમયગનુ ં તે શ્રેષ્ઠ ઔધ ભાનલાભાં
અલેર િે ....
ધ ૃતેન દુગ્ધેન ગુડામ્પબવા લા
વફક્ન્દ્ત ચ ૂણક કકુબત્લચ મે ।
હ્રદ્યયગજીણજ્
ક લય યક્તવત્તં
શત્લા બલેય ુ ણચયજીલીનસ્તે ।।૧૨।।
તૈરાજલગુડવલક્લં, ચ ૂણકગધ ૂભાથોત્થમ ૌ
વફવત મભ ૂક વબલવત ગત વકર હ્રદમાભમઃ ુરુઃ ।।૧૪।।
(ગામનુ)ં ઘી, (ગામનુ)ં દૂ ધ કે (જૂન) ગના ાણીભાં જુનની
આંતયિારનુ ં ચ ૂણક જે
ક
દયદી ીએ િે તેના હ્રદમયગ, જીણજ
ક લય તથા યક્તવત્તન નાળ થામ િે ને દયદી
દીઘકજીલી ફને િે .
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જે હ્રદમયગના દયદી ઘઉંન રટ ને જુન
ક ચ ૂણકની તેર-ઘી-ગની યાફ ફનાલીને
ીએ િય તેન કષ્ટવાધ્મ હ્રદમયગ ણ ળભે િે . (લાતજ હ્રદમયગભાં તરતેરભાં, વત્તજ
હ્રદમયગભાં દૂ ધ કે ઘી ભાં ગની યાફ ફનાલલી. કપજ હ્રદમયગભાં જુન
ક ચ ૂણક ભધ વાથે કે
ું
ાણી વાથે રેવ.)
તા. ૮-૧૦ના યજ સુયેળબાઇએ ાંચ ફાટરી જુનચ
ૂણકની  ૂયી કયી દે લાથી
ક
હ્રદમયગભાંથી વં ૂણક મુક્ત થઇ ગમા શતા ને શલે શેરાના જેટું જ ુષ્ક કાભ કયી
ળકતા શતા.
િે લ્પરે ભં તેભને જુન
ને પ્રબાકય લટી રાંફા ગાા સુધી ચાુ
ક ચ ૂણક, જુનાકયષ્ટ
ક
યાખલાનું કશેર.
તા. ૨૭-૧-૮૯ના યજ અવ્મા ત્માયે કશેતા શતા, ‘ળબન વા‘ફ, અઠ ભકશનાથી કઇ
તકરીપ નથી. લજન ૬૪ કકર થયુ.ં એકું જુન
ક ચ ૂણક દૂ ધભાં રઉં છું. જાતીમ ળક્ક્તભાં ણ
શેરા કયતાં લધાય થમ િે .’
તા. ૧૮-૧૨ના યજ ભદાલાદભાં તાના ધંધાથે અલેરા ત્માયે ભલા અલેરા. કશેતા
શતા, ‘૮૧ભાં હ્રદમના વેર ડેભેઝ ને ક્રેક થમા શતા તે ૬ ભાંથી ૪ વેર શલે ણ ફયાફય થઇ
ગમા િે ! િતાં શજુ ડૉ. દે વાઇને અની વાયલાયની ભં લાત જ કયી નથી. તે િી તા. ૩-૬૯૭ના યજ ભલા અલેર ત્માયે ચાયધાભની માત્રાએ જઇને અલેરા. હ્રદમયગને ત વાલ
ભ ૂરી ગમેરા. ડૉ.અય.કે.દે વાઇ ાવે એન્દ્ઝગ્રાપી કયાલેર તેભાં વાલ વારું શલાન કયટક શત.
પ્રલાવને કાયણે ગે વજા અલેર શતા. તે ભાટે નીચેની ત્રણ દલા અી શતી.
૧.

અયગ્મલવધિની ટીકડી.....૨-૨ વલાયે -વાંજે ભ ૂક કયીને દૂ ધ વાથે.

૨.

ુનનકલાકદ ટીકડી.....૨-૨ ઈયની દલા વાથે.

૩.

દળમ ૂ કાઢા.....૧-૧ ભટ ચભચ વલાયે -યાત્રે.
ભં કશે,ું ‘સુયેળબાઇ, શલે ડૉ.દે વાઇને ફધી લાત કયી દ, જેથી તેભને ખ્માર અલે કે

તભાય યગ એભની દલાથી નશં ણ અયુલેદની દલાથી ભટય િે . અયુલેદ પ્રત્મેન  ૂલકગ્રશ
શમ ત ઘટે .’
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શ્રી સુયેળબાઇન અજીલન વભ્મ નંફય ૩૬ શલાથી ભાયા કામકક્રભનુ ં વનભંત્રણ તથા
કદલાી કાડક દયે ક લખતે ભકરલાનુ ં ચાુ િે .
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૪૦ :થયીભાં કયણાભ.....
યગના પ્રચણરત નાભ ઈયથી ણ તેભાં કઇ ણચકકત્વા િવતની વાયલાય લધુ
કાભમાફ િે તેન ું ણ નુભાન કયી ળકામ. જેભકે કભ, ાંડુ, થયી, મ્પરવત્ત, શેડકી,
ં વાણફત કયે િે . એરથીના અટરા ફધા પ્રચાય
વતવાય જેલાં નાભ અયુલેદ વાથેન વંફધ
િી, અટરા ફધા અકકણ િી ને અટરા ફધા અક્રભણ િી ણ કભાનુ ં ‘જન્દ્ન્દ્ડવ’
ે ીમ વાયલાય લધુ કાભમાફ િે . તે યીતે
નાભ પ્રચણરત નથી. કાયણ કે કભાભાં અયુલદ
થયીનું

નાભ ‘સ્ટન’ પ્રચણરત નથી. ખુદ ડૉક્ટય ણ ‘થયી’ ળબ્દ ફરે િે . કાયણ કે

થયીની વાયલાયભાં એરથીભાં કેલ ઓયે ળન વવલામ ખાવ ઔધ વાયલાય નધી.
ડૉક્ટય ઓયે ળન શેરાં જ ેટન્દ્ટ દલાઓ અે િે તે પ્રામઃ અયુલેદીમ પાભકવીઓની જ શમ
િે . જેનાં નાભ િે . વવસ્ટન, કેલ્પક્યુયી, કેલ્પક્યુયવીન લગેયે. શેડકીભાં એરથીભાં કઇ કાભમાફ
ંૂ
ં કે જેઠીભધ ને ભધનુ ં નસ્મ લગેયે વચટ શલાથી ‘શેડકી’
ઈામ ન શલાથી તેભાં સઠ-ગનુ
ળબ્દ જ પ્રચણરત યહ્ય િે .
થયીભાં વલે અયુલેદભાં ુષ્ક રખલાભાં અલેર િે . ‘થયી’ ળબ્દ થ્થય ઈયથી
અલેર િે . થ્થય ળબ્દ  ૃથ્લી તત્લ ઈયથી. થ્થયને વંસ્કૃતભાં ‘શ્ભ’ કશે િે . તેના ઈયથી
થયીનું નાભ ડયું ‘શ્ભયી’ અયુલેદભાં થયીના ચાય પ્રકાય લાતજ શ્ભયી, વત્તજ
શ્ભયી, કપજ શ્ભયી, શુક્ર શ્ભયી લણકવ્મા િે .  ૃથ્લી તત્લભાં કપની પ્રધાનતા શલાથી ફધી
જાતની થયીને કપજન્દ્મ ભાનલાભાં અલેર િે . લજન, સ્લફૃ (પભ)ક , ધનત્લ, કકઠનત્લ કપના
ગુણ િે .
ભટી ને જૂની થયીન દુખાલ ક્યાયે ક વહ્ય ફનલાથી તે ત ૂટે કે ખવે ત્માયે બમંકય
ીડાકાયી શલાથી તેન ું અયુલેદ ‘વગતા ઘયને ડાયલાભાં જેટરી ઈતાલ કયીએ, તેટરી
ઈતાલે એટરે કે ત્લકયત ળસ્ત્રકભક (તે જભાનાભાં ણ) કયાલી નાખલાનુ ં સ ૂચવ્યુ ં િે . કાયણ કે
તે ક્યાયે ક મભયાજાનુ ં ભાયક કામક ણ કયે િે . ‘વલાક શ્ભમકઃ સ્યુઃ મભભાઃ’ ફધી જ થયી
વાક્ષાત ૌ મભયાજા જેલી ભાયક િે .
લાયુની થયીભાં વહ્ય ીડા થામ િે . અ થયી વ ૃિલસ્થા ને લાતપ્રકૃવતલાી
વ્મક્ક્તને થલા લધુ વંબલ િે . વત્તની થયીભાં ુષ્ક દાશ ને ક્યાયે ક મ ૂત્ર વાથે યક્તસ્ત્રાલ
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ણ થમા કયે િે . તે ભટે બાગે વત્તપ્રકૃવતલાી વ્મક્ક્તને ને યુલાનને વવલળે થામ િે .
જ્માયે કપની થયી ભાં ીડા ઓિી થામ િે . તે કપ પ્રકૃવતલાા રકને કે ફાકને થલાની
લધુ ળક્યતા િે . શુક્રજન્દ્મ થયી યુલાન ુરુને જ થલાની લધુ વંબાલના િે . સ્ત્રીઓને
થયીન યગ ભટે બાગે થત નથી. નાની થયી ને કે શુક્રાશ્ભયીને ળકકયા, વવક્તા ને
ગુજયાતીભાં યે તી, કાંકયી (કેલ્પક્યુયી) લગેયે નાભ અલાભાં અલે િે .
શ્રી શવિતકુભાય ળાક્ન્દ્તરાર ળાશ યશે િે ....૧૦-એ, વત્મજીત વવામટી, ચક્વી ાકક,
જીલયાજાકક, ભદાલાદભાં. તેભન અજીલન વભ્મ નંફય િે ૨૮૪. તેભની ૩૭ લકની લમે
તા. ૧-૮-૮૭ના યજ અલેરા. તેભને ૧૫ લકથી થયીન યગ યે ળાન કયત શત.
શવભમેથીની વાયલાયથી તેભાં વારું થત ુ ં શતુ.ં વાથે વત કામુકતાને કાયણે શુક્રાશ્ભયીની ણ
ળંકા થામ તેભ શતુ.ં દાશ લધુ થત શલાથી વત્તાશ્ભયીનુ ં ભં વનદાન કયે .ું વાથે અભલાત ણ
એક્યુટ લસ્થાભાં શત તેથી તેની વાયલાય શેરા કયલી ડે તેભ શત.ુ ં શ્રાલણ ભાવ ચારત
શલાથી અભલાતભાં ઉગ્રતા શતી, ળયદી ણ યશેતી શતી. ઠંડા અશાય-વલશાય પ્રવતકુ થતા
શતા. ળક્ક્ત શતુ, થાક રાગત શત, ગભા કતય થત ુ ં શત.ુ ં વભાગભ ફાદ ળક્ક્ત વાયા
પ્રભાણભાં લતાકતી શતી. શુક્રદ ને ળીઘ્રતનની ણ તકરીપ શતી. અશાય ય રુણચ
શતી. કડાંની એરજી શતી. લાત-વત્ત-કપ ત્રણેમનાં રક્ષણ શલાથી ને લ્પવત્તા (નફા
ભનફલાા) શલાથી કેવ કમ્પ્રીકેટેડ શત. વાથે વાભ લસ્થા ણ શતી. તેથી
વત્રદળાભક થ્માથ્મ ત્રક અીને દલા અ પ્રભાણે ગઠલી શતીઃ
૧.

વત્રપા ગ ૂગ..... ૨-૨ વલાયે -વાંજે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે. (અભલાત ભાટે)

૨.

ચંરપ્રબા લટી..... વલાયે -વાંજે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે. (થયી તથા વલકયગ ભાટે )

૩.

અય ાઇકયન.... ૨-૨ ફયે -યાત્રે ાણી વાથે (‘ફાન’ની અભલાત ભાટે )

૪.

એક્ટીપટક ટીકડી..... ૨-૨ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે. (ળક્ક્ત, ળીઘ્રતન, શુક્રસ્ત્રાલ તથા
શુક્રદ ભાટે. ‘નુજા’ની)

૫.

ૂ વભમે ાણી વાથે (કપ ભાટે )
ખકદયવાય ઘનલટી.... ૨-૨ નુક
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તા. ૧-૯ન ૌ કદલવે થડ પામદ શત. લશેભી ભાનવને કાયણે લછચે ૬ કદલવ દલા રીધી
શતી. તેથી ભનવલજ્ઞાનફૃે દલાભાં થડું કયલતકન કયવુ ં ડયું શત.ુ ં
૧.

એક્ટીપટક....ચાુ.

૨.

એક્ટીફ્રેક્વ ટીકડી.... ૨-૨ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે. (‘નુજા’ની અભલાત ભાટે )

૩.

ફાનવલટ ટીકડી.... ૨-૨ ફયે -યાત્રે ાણી વાથે. (‘ફાન’ની જાતીમ પ્રશ્ન ભાટે)

૪.

ગુય ગ ૂગ.... ૨-૨ વલાયે -વાંજે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે. (ફધા યગ ભાટે )

૫.

લાતઘ્ન કેસ્ય ૂર..... ૨-૨ વલાયે -વાંજે (અભલાત ભાટે. તેભાં જભદાકદ ચ ૂણક તથા

નાયવવંશ ચ ૂણક શતાં.
તા. ૧૧-૯ના યજ ખ ૂફ શતાળ શતા. કાયણ કે કઇ કાયણવય તેભને ૮-૧૦ લખત ઉરટી
થઇ શતી. તેથી ભાનવવક ળાન્દ્તલન અ્યુ ં શતુ,ં દુખાલા ય રગાડલા ભાટે ફૃભાણરમા કક્રભ...
(‘કશભારમ’નુ)ં અ્યુ ં શતુ.ં ઊંઘ ફયાફય અલતી ન શતી તે ભાટે વનરદમ યવ...ની ૨-ગી
ગંઠડા નાખેર દૂ ધ વાથે રેલા અી શતી.
તા. ૩૦-૯ના યજ કેડન દુખાલ, વાથન દુખાલ ને નફાઇ શતા. તેથી દલા
અટરી અી શતી.
૧.

એક્ટીફ્રેક્વ ટીકડી.....

૨.

લાતઘ્ન કેસ્ય ૂર.....

૩.

મગયાજ ગ ૂગ.....

૪.

રક્ષ્ભીવલરાવ યવ....

૫.

નીઓ વવલ્પલય....૨-૨ વલાયે -યાત્રે (‘ચયક’ની. જાતીમ પ્રશ્ન ભાટે)
તા. ૨૨-૭ના યજ ચભાવાના લાદાલાા લાતાલયણભાં

કયશ્રભ કયલાથી થાક

રાગત શત. ળયીય ત ૂટત ું શતુ.ં કેડભાં દુખતુ ં શતુ ં તેથી દલા અ યીતે મજી શતીઃ
૧.

શ્વગંધા ટીકડી....૨-૨ વલાયે -વાંજે.
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૨.

ત્રમદળાંગ ગ ૂગ....૨-૨ ઈયની દલા વાથે.

૩.

ચંરપ્રબા લટી....૨-૨ ફયે -યાત્રે ાણી વાથે.

૪.

્રણગટ કેસ્ય ૂર.....૨-૨ વલાયે -વાંજે (‘ફાન’ની દુખાલા ભાટે)
તા. ૨૩-૮ના યજ ચભાવાભાં લાયુપ્રકને કાયણે શવિતબાઇની િાતીભાં, કેડભાં, ગભાં,

ભાથાભાં દુખતુ ં શત.ું તેન ું કાયણ તેભન વંમભ સ્લબાલ શત. ળયદી ને ગેવ ણ શતા.
૧.

્રણગટ કેસ્ય ૂર.....

૨.

ચંરપ્રબા લટી.....

૩.

રક્ષ્ભીવલરાવ યવ.....૧-૧ વલાયે -વાંજે ચ ૂવલી કે ભધભાં ચાટલી.

૪.

યવના.....૨-૨ જમ્પમા ફાદ ચ ૂવલી (રુણચ, ઈદયશ ૂ ભાટે .)

૫.

વેપાગ્રીન ટીકડી,...૨-૨ ફયે -યાત્રે. (‘ચયક’ની વળયઃશ ૂ ભાટે )
તા. ૨૦-૯ના યજ ફધી યીતે વારું શત.ુ ં કેલ કેડન દુખાલ જ  ૂલકલત ૌ ચાુ શત ગેવ

ણ થત શત. તેથી કેલ ત્રણ જ દલા અી શતીઃ
૧.

ત્રમદળાંગ ગ ૂગ.....૨-૨ વલાયે -વાંજે.

૨.

લાતઘ્ન કેસ્ય ૂર....૨-૨ ફયે -યાત્રે

૩.

બ ૃશદૌ વવંઘલાકદ તેર....કેડના દુખાલા ય ભાણરળ કયી ઈય સ ૂક ળેક કયલ.
(નંધઃ અભલાતના દયદભાં ભાણરળ કયલાની ભનાઇ િે . ઈળમ વનદાન ભાટે અભલાત

િે કે વંવધલાત ? તે નક્કી કયલા તેર ભાણરળ અલાભાં અલે િે . ભાણરવથી દુખાલ તથા
વજ લધે ત ‘અભલાત’નું વનદાન નક્કી કયલાભાં અલે િે . તેથ ૌ અયુલેદની રગબગ તભાભ
પાભકવીઓભાં ‘રુભા’ નાભ વંફવં ધત અભલાત ભાટે નાં તેર ભાણરળ ભાટે ફશાય ાડલાભાં અલે
િે તે મગ્મ ગણામ. કેલ બ ૃશદૌ વવંધલાકદ તેર કે ભશાવલગબક તેરની ભારળ જીણકલાતપ્રધાન-ળબ્દ ને શ ૂ પ્રધાન અભલાતભાં ભાણરળ કયલાની નુભવત અયુલેદભાં િે .)
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તા. ૨૦-૧૦ના યજ ફીજી તકરીપભાં વારું શતુ.ં યં ત ુ થયી એ જય કયું શતુ.ં ંદય
લકથી થયી થમા કયતી શતી ને દયે ક િ ભકશને તે શેયાન થતા શતા.
શવભમેથીની વાયલાયથી તેભાં યાશત યશેતી શતી. તેને કાયણે વાંધા ને કેડભાં વખત
લેદના થતી શલાથી ફદરીને દલા અ પ્રભાણે ગઠલી શતી.
૧.

શ્ભયી કેસ્ય ૂર.... ૨-૨ વલાયે -વાંજે. (તેભાં ાાણબેદ, મલક્ષાય, ગખરુ લગેયેનાં ચ ૂણક
શતાં.)

૨.

ચંરપ્રબાલટી.....૨-૨ ફયે -યાત્રે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે.

૩.

ગુય ગ ૂગ....૨-૨ વલાયે -વાંજે ઈયની દલા વાથે.

૪.

યવના....૧-૧ જમ્પમાફાદ ચ ૂવલી. (રુણચ-ઈદયશ ૂ ભાટે )

૫.

કેલ્પક્યુયવીન વવય....૧-૧ ચભચ વલાયે -વાંજે. (‘ફાન’નુ)ં
તા. ૨૨-૧૧ના કદલવે વળમાાની ઠંડીભાં અવ્મા ત્માયે ખ ૂફ જ યે ળાન શતા. ેળાફ

કયતી લખતે ુષ્ક દાશ થત શત. યુકયન ટે સ્ટ કયાલતાં તેભાં બ્રડના ૩૦૦ થી ૪૦૦ ટકા
અવ્મા શતા. ૈવત્તક થયીના ટુકડા થલાન કે ખવી શલાન વલચાય કયી ઇભજૉન્દ્વી દલા અ
પ્રભાણે અી શતીઃ
૧.

ચંદનાવલ.....૧-૧ ભટ ચભચ વભાન ાણી ભેલીને વલાયે -યાત્રે.

૨.

ળતાલયી ટીકડી.....૩-૩ વલાયે -વાંજે ને યાત્રે દૂ ધ વાથે.

૩.

લાવા ઘનલટી....૪-૪ વલાયે -વાંજે-યાત્રે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે.
કયણાભે તા. ૨૩-૧૧-૮૮ની વાંજે ાંચ લાગ્મે ચણા જેલડી થયી નીકી ગઇ શતી.

થયી નીકી ત્માયે દયદી દુકાને શતા. દવ ગ્રાવ ાણી ીલાથી ઝાડ-ેળાફ કડાભાં જ
થઇ ગમેર.
નીકે રી થયી દયદી વાથે રેતા અલેરા. તે લિતે જ લી. એવ.શક્સ્ટરના
ેથરજીકર રેફયે ટયીના લડા ટે કનીશ્મન શ્રી રક્ષ્ભણબાઇ ભકલાણા ભાયી વાભે ફેઠેરા શતા.
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તેઓ તેભની અ થયી રેફયે ટયી ટેસ્ટ ભાટે વાથે રઇ ગમેરા. જેથી કમા ક્ષાયભાંથી તે ફનેરી
િે તે જાણલા ભતાં તેલ ખયાક ખાલાન ફંધ કયે . જેથી બવલષ્મભાં ુનઃથયી થઇ ન ળકે.
થયીના પ્રવતકાય ભાટે ભં નીચેની ભાપક દલાન કવક રાંફ વભમ રેતા યશેલાની
બરાભણ કયે રી.
૧.

ચંરપ્રબા ટીકડી.... ૨-૨

૨.

ળતાલયી ટીકડી.... ૨-૨

૩.

લાવા ઘનલટી...૪-૪

૪.

ગુય ટીકડી..... ૨-૨

૫.

શ્ભયી કેસ્ય ૂર.... ૨-૨

૬.

ચંદનાવલ....

૭.

કેલ્પક્યુયવીન વવય....
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૪૧ : વભથ્મા ણચકકત્વાથી થમેર ભશાયગ
વભથ્મા ણચકકત્વાને કાયણે એકભાંથી ફીજ યગ થલાની કે એકભાંથી નેક યગ થલાની
લાત અયુલેદભાં કશેલાભાં અલેર િે . ળયદીની વભથ્મા ણચકકત્વાથી ઈધયવ, ઈધયવની વભથ્મા
ણચકકત્વાથી શ્વાવ કે ક્ષમ (પ્રવતશ્મામાત ૌ બલેત ૌ કાવઃ કાવાત ૌ વંજામતે શ્વાવઃ) થામ િે . તાલની
વભથ્મા ણચકકત્વાથી

પ્રલાકશકા, ગ્રશણી કે યક્તવત્ત ને કભાની વભથ્મા ણચકકત્વાથી ાંડુ,

ણરલયન વજ, જદય લગેયે થતા શમ િે .
વાયા લૈદ્ય િાયા અંળાંળ કલ્પના કયલાભાં અલે, થ્માારન ફયાફય કયલાભાં અલે ત
એકભાંથી ફીજા યગનું ફીજાયણ થત ુ ં નથી. લી, અયુલેદની દલાઓ પ્રામઃ વનદો શલાથી
તેલી દશેળત ઓિાભાં ઓિી યશે િે . યં ત ુ એરથીભાં ત ભટાબાગની દલા ઝેયી શલાથી
દલાની અડ-વયને કાયણે નલા યગ ેદા થતા શમ િે ...ફકરું કાઢતાં ઊંટ ેવી જત ુ ં શમ
િે . દા.ત. ભેરેકયમા એ અણ વ્માક તાલ િે . તેભાં રાખ-કયડ રક પ્રવતલક વલશ્વ
અખાભાં ભેરેકયમાના બગ ફનતા શમ િે . તેભાં વતલામક ણે ક્ક્લનાઇન અલાભાં અલે િે .
અ ક્લીનાઇનની ાય લગયની અડ વયની ણ બેટ દયદીને ભ્મા વલના યશેતી નથી.
યક્તવત્ત, બ્લ્પડ કેન્દ્વય, ફશેયાળ, લંધ્મત્લ, દોફલ્પક મ, ભાનવવક દોફલ્પક મ, જાતીમ દોફલ્પક મ, સ્નાયુ
દોફકલ્પમ લગેયે યગ થામ િે ને પ્રવતકાય ળક્ક્ત ઘટીને ળયીય વાલ ભાંદુ ફની જત ુ ં શમ િે .
તેભાંમ તે તાલ પ્રકાય, દે ળ, પ્રકૃવત, ઊત ુ લગેયેન વલચાય કમાક વલના વત્તજલયભાં –
જીણજ
ક લયભાં-અડેધડ ક્લીનાઇના શાઇડઝનુ ં રાંફ વભમ ચાુ યાખલાથી જીલનબય ચારનાયા
ભશાયગ ણ બેટભાં ભે િે .
શ્રી વનયાકાય વળવળય દે વાઇન કેવ ભેરેકયમા િીની અડ વયભાંથી ેદા થમેર શત.
તેને એક લક શેરાં બાયે ભેરેકયમા થમેર. તેભાં ભટી ભાત્રાભાં રાંફ વભમ ક્લીનાઇન
અલાભાં અલેર. તેભાંથી તેને લાઇ (સ્ભાય એપ્્રે્વી)ન યગ ળફૃ થઇ ગમ. ળયીયના
ફધા જ સ્નાયુઓ નફા થઇ ગમા શતા. લશેરી વલાયે કે યાત્રે લાયુના વભમે સ્ભાયના
હુભરા લાયં લાય આંચકીના સ્લફૃે અલતા શતા. તેથી અક્ષક ને લાતજ સ્ભાયનુ ં ભં
વનદાન કયું શતુ.ં દયદીને પ્રકૃવત કપની શતી તેથી ભાથાભાં ખડ ણ શત. ભાંદગીને કાયણે
જાતીમ દોફકલ્પમ ણ શત.ુ ં દયદીની ઉંભય ૧૯ લકની શતી. િતાં, તેભનુ ં યશેલાનુ ં શત ું
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ભદાલાદના કાંકકયમા વલસ્તાયભાં ાયવીની ણગમાયી ને અફાદ ડેયી ાવે. ફી-૪-અફાદ
ડેયીના બ્રકભાં. તે કદલવે તાયીખ શતી ૯-૫-૯૫.
યે જી ાલા ભાટે વત્રદળાભક ત્રક અીને ઔવધ અ પ્રભાણે અ્માં શતાઃ
૧.

વાયશ્વતાકયષ્ટ.....૧-૧ ભટ ચભચ વભાન ાણી ભેલીને. ફયે -યાત્રે જમ્પમા ફાદ.

૨.

ભેન્દ્ટેટ વવય.....ફયે -યાત્રે ૧-૧ ચભચી. (‘કશભારમ ડ્રગ’ની)

૩.

બ્રાહ્મી વલટા ટીકડી.....૨-૨ ફયે -યાત્રે દૂ ધભાં. (‘ડેક્કન’ની)

૪.

ળતાલયી ટીકડી.....૨-૨ ઈયની દલા વાથે.

૫.

શ્વગંધા ઘનલટી.....૨-૨ ઈયની દલા વાથે.

૬.

એકાંગલીય યવ.....૨-ટ વલાયે -વાંજે ભધભાં.
તા. ૧૨-૭ સુધીભાં દલા ભાપક અલી જલાથી એકેમ લખત આંચકી કે લાઇ અલી ન

શતી. યં ત ુ ચભાવાનું લાયુપ્રક લાતાલયણ થતાં એક લખત વશેજ વય થઇ શતી. તા. ૯૮ના યજ ફેવીને ઉબા થતાં ચક્કય અલતાં શતાં. તેથી ઘભાવા ટીકડી...૨-૨ વલાયે -વાંજે ઘીખાંડભાં કે ગ્મા દૂ ધભાં રેલા અી શતી.
તા. ૨૦-૯ સુધીભાં કેલ એકજ લખત લાઇન હુભર અલેર ને ચભાવાભાં લાયુ
પ્રકથી એક લખત ઈદયશ ૂ થમેર. તેથી દલાભાં કયલતન
ક અ પ્રભાણે કયું શત.ુ ં
૧.

વાયશ્વતાકયષ્ટ......

૨.

શ્વગંધા ટીકડી.....

૩.

યવના.....૨-૨ જમ્પમા ફાદ ચ ૂવલી

૪.

બ્રેઇન્દ્ટ ટીકડી..... ૨-૨ વલાયે -યાત્રે ાણી કે દૂ ધભાં. (‘ઝંડુ’ની)

૫.

જભદાકદ કેસ્ય ૂર.....૨-૨ ફયે -યાત્રે. (ળયીયના દુખાલા ભાટે )

૬.

ભેન્દ્ટેટ વવય.....(ટીકડીના ફદરે)
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તા. ૧૧-૧૦ના કદલવે ચક્કય, લ્પવનરા ને ભાનવ દોફકલ્પમની પકયમાદ શતી તેથી
યવનાને ફદરે બ્રાહ્મી વલટા ટીકડી...૨-૨ વલાયે -યાત્રે દૂ ધભાં અી શતી. જભદાકદ કે. ને
ફદરે એકાંગલીય....૨-૨ ગી અી શતી. યાત્રે ઊંઘ ભાટે વવરેકડન ટીકડી....૨ ાણી વાથે
અેરી. (‘એરાવવિન’ની)
તા. ૮-૧૧ના યજ શ્રી વળવળયબાઇ કશેતા શત, ‘ભાવના કદલવે ગ્રશણ શત.ુ ં ચાનક
બાયે એટેક અલી ગમ. તે લખત ભંભાંથી રા લધુ ઝયતી શતી. ળયીયભાં ત્માયફાદ કપક્કાળ
લધી ગઇ િે .
અજની દલાભાં ફે દલા ઈભેયી શતી.
૧.

ણરલેક્વ ટીકડી.....૨-૨ વલાયે -વાંજે. (‘ફાન’ની કપક્કાળ ભાટે )

૨.

બ્રેઓફર કેસ્ય ૂર.....૧ યાત્રે (લાઇ ભાટે ‘ફાન’ની)
તા. ૧૪-૨ના યજ ઘણ જ સુધાય શત. યં ત ુ ઠંડીને કાયણે કકટશ ૂ ળફૃ થયુ ં શત.ુ ં ખાવ

સુધાય ત જાતીમ ફાફતભાં થમ શત. તા. ૧૭-૫ના કદલવે વભગ્ર ળયીયનુ ં સ્લાસ્થ્મ સુધયું
શતુ.ં તા. ૪-૯ના બાદયલા ભાવ દયવભમાન ભેરેકયમાના ફે લખત હુભરા અલેરાં. ણ તેભાં
ક્લીનાઇન રીધુ ં ન શતુ.ં ભાથાભાં ખડ લધલાથી ખડાનુ ં તેર રગાડલા ભાટે અ્યુ ં શત.ુ ં તા.
૨૪-૧૦ના કદલવે ળક્ક્તનુ ં પ્રભાણ લધુ જણાલાથી બ ૃ. લાતણચંતાભણણ યવ....૧-૧ વલાયે -વાંજે
ભધ વાથે રેલા રખી શતી. તેનાથી પામદ થમ શત. તા. ૨૭-૧૨ના યજ વળમાાભાં િંક લધુ
અલતી શતી તથા નાવાલયધ (નાક ફંધ થઇ જવુ)ં ભાટે ણુતેરનુ ં નસ્મ રેલા ભાટે ઈભેયેર.
તા. ૧૪-૧૨ના યજ ઘણા વભમે ખ ૂફ ઠંડીને કાયણે એક લખત આંચકી અલી શતી.
તા. ૨૭-૬ના યજ દલા રેલા અલેરા વળવળયબાઇ પકયમાદ કયતા શતા, ‘તભે ળબનબાઇ
તેને ભોણખક ના કશી િે , યે જી ત્રકભાં જણાવ્યુ ં િે િતાં, વનયાકાય ઈજાગયા લધુ કયે િે . િતાં
ણ પામદ શલાથી ભને નલાઇ રાગે િે શભણા એને ખ ૂફ જ વારું િે . જાણે યગ વાલ ભટી
ગમ િે !’
તા. ૨૦-૮ના ચભાસુ ં  ૂરું થલાની તૈમાયી લખતે િે લ્પરી ચાુ દલા અી શતી.
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૪૨ : વલલણત
ક ા દૂય થઇ
ઢાય પ્રકાયના ચભકયગ (કુષ્ઠયગ)નુ ં લણકન કમાક ફાદ દયે ક વંકશતાભાં ુરયગના
પ્રકયણભાં ણ કેટરાક વાલ વાભાન્દ્મ ચભકયગનુ ં લણકન િે . તેભાં ભં યના કાા ડાઘનુ ં નાભ
‘વ્મંગ’ ને ફાકીના ળયીય યના કાા ડાઘનુ ં નાભ ‘નીણરકા’ યાખેર િે . ધ કઢ (વશ્વત્ર)
ને કયણમા (વવઘ્ભ) નાભે વપેદ દાગના ફે યગ કુષ્ઠ યગભાં લણકવ્મા િે . અ ઈયાંત ણ
ચભકદુન્દ્ષ્ટને કાયણે,કૃવભને કાયણે કે કપાવધક્યને કાયણે ઘણા રકને વલલણતાન ુરયગ જલા
ભે િે . તેભાં ત્લચા વોન્દ્દમક ફગડી જલાથી ત્લચા ય જાતજાતના ડાઘ ધા, કાા, ાંડુ
લગેયે યં ગના જલા ભે િે . ને વ્મક્ક્તનુ ં ફૃ કુફૃભાં પેયલાઇ જામ િે . તેને ‘વલલણકતા’ (લણક
ફગડલ) જેવું નાભ અી ળકામ. જેની કાભમાફ વાયલાય પ્રામઃ એરથીભાં નથી. અયુલેદ
િાયા કુષ્ઠયગભાં ઔધ ને તેન ું થ્મારનનુ ં વેલન કયાલલાથી યગ વયતાથી ભટી
જામ િે . તેન એક કેવ.....

શ્રી નીતાફશેન ચંરલદન ળાશ. યશે િે ૨૨/૪, ભણણમાયાની , કદલ્પશી ચકરા,
ભદાલાદભાં. તેભની ઉંભય ૩૮ લકની શતી ત્માયે તા. ૧૪-૮-૯૬ના યજ અેર. તેભને અખા
ળયીયે અિા ડાઘ ફૃે વલલણકતા શતી. કપપ્રકૃવત શલાથી ળયદી ણ શતી, કફજજમાત ણ
યશેતી શતી, ક્યાયે ક વજા ણ અલી જતા શતા, કૃવભન ણ ઇવતશાવ શત. ડૉ. શકયબક્ક્તની
વાયલાય તેભણે રાંફ વભમ કયે રી. તે િી પયક ન ડલાથી ભાયી ાવે અલેરા. તેભને ભં
ચભકયગ ત્રક અીને તેન ુ ં ળક્ય તેટું લધુ ારન કયલા વભજાલેરા. ગ્યુ,ં ખાટું, ખારું,
તે ુ,ં અથાલાફૄં,, વલરુિ, લાવી, બજન નશં રેલા કહ્યું શત.ુ ં કદલવની ઊંઘ ત્મજલાની શતી.
દલા અટરી અેરીઃ
૧.

કશભોજવ વવય.....૧-૧ ભટ ચભચ વલાયે -યાત્રે ાણી વાથે. (‘નુની’ નુ)ં

૨.

ભકયછમાકદ તેર.....અખા ળયીયે કદલવભાં ફે લખત ચલા ભાટે .

૩.

અયગ્મલવધિની.....૨-૨ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે કે ગમ ૂત્ર વાથે. (ચભકયગ તથા વજા

ભાટે )
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૪.

ભંજજષ્ડાકદ ટીકડી.....૨-૨ ઈયની દલા વાથે.

૫.

એરેકયન ટીકડી.....૨-૨ ફયે -યાત્રે ાણી વાથે. (‘ફાન’ની)
તા. ૨૧-૯ના કદલવે અલેર ત્માયે ળયદી ને કફજજમાત શલાથી નીચેની ફે દલા

ઈભેયી શતીઃ
૧.

શયડે ચ ૂણક....યાત્રે ચભચી ાણી વાથે.

૨.

લાવાલરેશ....૧-૧ ચભચ વલાયે -વાંજે ચાટી જવુ.ં
તા. ૨૮-૮ના કદલવે દલાભાં કયલતકન કયીને નલેવયથી અ પ્રભાણે વપ્રન્દ્સ્ક્ર્ળન રખ્યું

શતુ.ં
૧.

ભંજજષ્ઠાકદ ટીકડી...

૨.

ચભકયગશય ટીકડી....

૩.

લભોશર ટીકડી....૨-૨ ફયે -યાત્રે ાણી વાથે. (‘નુની’)ની

૪.

યક્તળધન કલાથ....૧-૧ ચભચ વલાયે -વાંજે વભાન ાણી ભેલીને.

૫.

વગ્ભેન્દ્ટ ટીકડી....અયુલેદીમ ેટન્દ્ટ ટીકડી તેભને ઘેય શલાથી ચાુ યાખલાની નુભવત
અી શતી.

૬.

કઢના ટીકડી.....ઈય પ્રભાણે.
તા. ૧૧-૯ના યજ ફાલવી ટીકડી ૧-૧ રેલા ઈભેયી શતી. તા ૨૫-૯ ના કદલવે ફધા જ

યગભાં ઘણ પામદ શત. તેથી થડા કદલવ ભાપક અલેરી ચાુ દલા ચાુ યાખલાની સ ૂચના
અી શતી.
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૪૩ : અધાળીળીન એક કેવ
૧૧ પ્રકાયના વળયયગભાં ધાકલબેદક કે જેને અધાળીળી કશે િે તે યગભાં ધું ભાથુ ં
ડાબું કે જભણુ.ં ધાક બાગ અગ (કા તયપ) કે ાિ (ગયદન)ભાં દુખાલ થામ િે .
‘ભાધલ વનદાન’ભાં તેનાં કાયણ અ પ્રભાણે ગણાવ્માં િે .....
ં ૂકું બજન.
- ૂખુ-સ
-જમ્પમા ફાદ તુયત જભલાની અદત.
-જીણકલસ્થાભાં બજન.
- ૂલક કદળાન લન.
-લધુ લન રાગલાથી.
-કશભ (ઠંડી)ભાં અલી જવુ.ં
-વત વભાગભ.
-ભ-મ ૂત્ર-બજન-ઊંઘ લગેયેના ળાયીકયક લેગન લયધ.
-વત કયશ્રભ.
-લધુ ડત વ્મામાભ.
-લાયુન પ્રક.
--કપ વાથે લાયુન પ્રક.
એકર લાયુ થલા કપલાયુ વાથે ભીને ધું ભાથુ ં કડીને ગ્રીલાની ફે વળયાઓ,ભ્રુકુકટ,
રલણાં, કાન, આંખ, કાના ધાક બાગભાં ળસ્ત્રથી ચીયાત ુ ં શમ ને અગ મ ૂકી શમ તેલી
વહ્ય લેદના ેદા કયે તેને ધાકલબેદક (અધાળીળી-ભાઇગ્રેન) કશે િે .
અલા કેવભાં ભટે બાગે શાઇ ફી.ી. ણ કાયણભ ૂત શમ િે . વળયઃશ ૂના અ પ્રકાયભાં
વલવળષ્ઠ પ્રકાયના પ્રમગ અલાભાં અલેર િે . રકભાં ણ તેના ઘણા ટુચકા પ્રચણરત િે .
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એરથીભાં ભાઇગ્રેનને રગબગ વાધ્મ ભાનલાભાં અલે િે . કેલ ેઇન કયરીપ
ટીકડી અીને પ્રાવંણગક ીડાળભન કયીને ટીકડીની અદત ાડલાભાં અલતી શમ િે ને
લધુને લધુ ાલયની ટીકડીન અળય રેલાભાં અલત શમ િે .
બાલપ્રકાળભાં ધાકલબેદક ભટાડલ કષ્ટવાધ્મ કશીને તેભાં સ્નેશન, સ્લેદન, વલયે ચન,
ધ ૂ લગેયે કક્રમા કયલાની કશી િે . ઈયાંત ક્સ્નગ્ધ-ઈષ્ણ બજન કયલાનું કશેર િે તે િીન
ઔધ પ્રમગ અ પ્રભાણે િે ઃ
વલડંગાવન વતરાન ૌ કૃષ્ણાન ૌ વભાન ૌ વષ્ટાન ૌ વલરેનાત ૌ ।
નસ્મં ચ વ અચયે ત ૌ તસ્ભાત ૌ ધાકલબેદં વ્મશવત ।।૫૩।।
-બાલપ્રકાળ ભ.ખંડ, વળયયગ.
લાલકડંગ ને કાા તર વભાન બાગે રઆ દૂ ધભાં ીવી તેન રે કયલ. ને તેન ુ ં જ
નસ્મ રેવ.ું તે ધાકલબેદક ને ભટાડે િે .
સ ૂમાકલત ૌ ને ધાકલબેદકને ભટાડનાય એક ફીજ પ્રમગ અ પ્રભાણે િે ઃ
વફેત ૌ વળકકય ક્ષીયં નીયં લા નાણરકેરજમ ૌ ।
સુળીતં લાડવ ાનીમં વવિા નસ્મતસ્મમઃ ।।
-બાલપ્રકાળ, ભ.ખં. વળયયગ-૫૪
સ ૂમાકલતક તથા અધાળીળીભાં ખાંડ નાખેર દૂ ધ કે ખાંડ નાખેર નાણમેય ના ાણીનુ ં
નસ્મ રેવ ું થલા ઠંડું ાણી કે ઘી નાકભાં નાખવુ.ં
અધાળીળીભાં થ્માકદ કલાથ (નંફય ફે) ને ણ શ્રેષ્ઠ ભાનલાભાં અલેર િે .
ૂ ી ભુવનમ્પફાવનમ્પફૈઃ।
થ્માડક્ષધાત્રી યજનીગુડચ
ભ ૂળંખકણાકણક્ષવળયડધકશ ૂરં વગુડઃ કામઃ વનકશતઃ ક્ષણેન ।। ૫૭ ।।
-બાલપ્રકાળ ભ.ખં. વળયયગ
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શયડે, ફશેડાં, અભાં, શદય, ગ, કકયમાનુ ં ને રીભડાન જલાથભાં ગ નાખીને
નસ્મફૃે ામ ત ક્ષણલાયભાં ભ્રભય, રભણા, કાન, આંખ ને ધાક ભાથાન દુખાલ
(અધાળીળી)નું શ ૂ ભટાડે િે .

શ્રી નેશરફશેન સુયેન્દ્રબાઇ ત્રલાડી યશે િે ૩-એ, શીયાભતી વવા, ભશાયાષ્ટ્ર ફંક વાભે,
ઘાટરકડમા, ભદાલાદભાં યશે િે . તેભની ઉંભય ૨૬ લકની શતી. ત્માયે તા. ૨૭-૬-૯૮ના યજ
અલેરા તેઓ નકયી કયતા શતા. પન શત ૭૪૮૯૦૪૧.
તેભને ફે લકથી અધાળીળી થમેર. વાથે શાઇ ફી.ી ૧૩૦/૧૦૦ શત.ુ ં ક્યાયે ક ર ફી.ી
ણ થઇ જતુ.ં લજન ૬૩ કકર શતુ ં વીન લધુ લત શત.
યે જી ાલા ભાટે વત્રદળાભક ત્રક અ્યુ ં શત.ુ ં ઔધ અ પ્રભાણે ળફૃ કયે રાં.
૧.

સુય વાક ટીકડી..... ૨-૨ વલાયે -યાત્રે ાણી વાથે. (‘નુની’ની)

૨.

વેપાગ્રીન ટીકડી..... ૨-૨ વલાયે -યાત્રે ાણી વાથે

૩.

વળયઃશ ૂરાકર લજ્ર યવ.... ૨-૨ ફયે -યાત્રે ાણી વાથે.

૪.

સ ૂતળેખય યવ..... ૨-૨ ફયે -યાત્રે ભ ૂક કયીને ાણી વાથે.

૫.

થ્માકદ કાઢા (નંફય-ફે)...૧-૧ ભટ ચભચ વલાયે -યાત્રે વભાન ાણી ભેલીને ાણી

વાથે.
તા. ૨૫-૬-૯૪ના કદલવે પામદ શત. ફી.ી. નભર
ક થયું શત.ુ ં
તા. ૨૭-૭-૯૪ના કદલવે અધાળીળી (ધાકલબેદક-ભાઇગ્રેન)ન યગ વં ૂણક ભટી ગમ
શત. ફી.ી. ણ નભકર થઇ ગયુ ં શતુ.ં
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૪૪ : કપજલયન એક કેવ
અયુલેદનું વજૉન અખીમ ભાનલજાતાવત ભાટે થમે ું િે . શજાય લક શેરાં તે એક ભાત્ર
અખા વલશ્વની વન્દ્ભાનીમ ણચકકત્વા િવત શતી. રગબગ દઢ-ફે શજાય લક સુધી તેણે ‘વલશ્વ
ણચકકત્વા’નું સ્થાન ળબાવ્યુ ં શતુ.ં પયીને િે લ્પરાં ચીવ-ચાવ લકથી વલશ્વ અખાન નુયાગ
અયુલેદ પ્રત્મે લધત જ જામ િે . જગત અખાના દયદી શલે અયુલેદીમ વાયલાય પ્રવત લ્મા
િે .
ત્રીળ લકથી ચારતા ભાયા ‘અયુ વેન્દ્ટય’, એવળમા, ભેકયકા, અકફ્રકા, યુય,
ઓસ્ટ્રેણરમા એભ તભાભ ખંડના દયદીઓએ વાયલાય રીધી િે . બાયતના પ્રત્મેક પ્રાન્દ્ત,
ભેકયકાના પ્રત્મેક પ્રાન્દ્ત, અકફ્રકાના પ્રત્મેક ભટાં ળશેય, ફ્રાંવ, જાાન, જભકની, ગ્રીવ,
ાકકસ્તાન, નેાળ લગેયે દે ળના દયદી તેભાં વાયી વંખ્માભાં શમ િે . તે પ્રભાણે ભાનજાવતની
ફધી જ કભના...કશન્દ્દુ, મુવરભાન, ળીખ, ાયવી, ણિસ્તી લગેયેના દયદી ણ ભાયે ત્માં
વાયલાય રઇ ચ ૂક્યા િે . તેભાં મહદ
ૂ ીના એક કેવન ણ ઈભેય એક કદલવ થમ.


શ્રી નમર વરભન ફેન્દ્જાભીન ૨૪ લકની લમે તા. ૪-૫-૨૦૦૦ના યજ ભદાલાદના
ફશેયાભુયા ના ૧૩-સુવલધા એાટકભેન્દ્ટભાંથી અલેર. તેઓ નકયી કયતા શતા. તેભન પન
નંફય- ૫૩૨૧૨૯.
શ્રી નમરકુભાયને કપજલયની તકરીપ શતી. િે લ્પરાં ચાય લથ
ક ી જલય એનેખેધે ડી
ગમ શત. પ્રકૃવત કપની શલાથી કપની ઈધયવ તથા ગાભાં કપ યહ્યા કયત શત. યે જી
ાલા ભાટે કપત્રક અી ઔધ ભં અ પ્રભાણે ગઠવ્માં શતાઃ
૧.

સુદળકન ઘનલટી....૨-૨ ૨-૨ વલાયે -વાંજે ાણી વાથે.

૨.

રક્ષ્ભીવલરાવ યવ.....૧-૧ ચ ૂવલી કે વલાયે -યાત્રે ભધભાં રેલી.

૩.

વત્રભુલનકીવતિ યવ....૧-૧ વલાયે -યાત્રે ભધભાં ચાટલી કે તુરવીનાં ાનભાં ચાલલી.
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૨૭ કદલવે અવ્મા ત્માયે તેભન જીણક કપજલય વાલ રામન થઇ ગમ શત. િતાં ચાુ
દલા ૧૫ કદલવની અી શતી. આંખ બાયે રાગતી શતી. જીણકજલયન પ્રવતકાય કયલા ણચયાકીન
ટીકડી ૨-૨ રેલા ભાટે ઈભેયી શતી. વળમાાભાં કપજલય, ળયદી, ગાભાં કપાલયધ લગેયે ુનઃ
ન ઈદ્દબલે તે ભાટે અખ વળમા ચાુ દલાને ચાુ જ યાખલા નીચેની દલા દીધી શતીઃ
૧.

ખકદયાકદ લટી....૬ ચ ૂવલી.

૨.

બ્રન્દ્ટ ટીકડી.....૨-૨ વલાયે -યાત્રે.

૩.

સુલણક લવંત ભારતી....૧-૧ વલાયે -વાંજેય ભધ વાથે.

અયુ ટ્રસ્ટના અયુ પ્રકાળન િાયા પ્રકાવળત દ્વિતીમ આ–બુક
નુબલનું મ ૃત બાગ ૯
વભા્ત
==================================================================
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