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પ્રકયણ   : ૧  અકણ  

પ્રાિીન યગુથી અયલેુદની નેક ળાખાઓ એટરે કે િનષ્ણાતધતિિત – 

(સ્ેશ્મરાઇઝેળન)ન િલકાવ થમ છે. િયકની કામચિકકત્વા (ભેકડિવન) ને 

બગલાન ધન્દ્લન્દ્તયી ને સશુ્રતૃની ળલ્મચિકકત્વા (ળસ્ત્રકિમા-વર્જયી) ત મખુ્મ છે 

જ. બગલાન શ્રીયાભના લૂપજ િનિભયાજાએ ‘િનિભતતં્ર’ નાભે નેત્રચિકકત્વાની ળાખા 
ખીરલી શતી. દંતલેદકની ળાખા અજે અયલેુદભા ં શમાત છે. વોથી શરેી 

‘કાશ્મવકંશતા’ રખી કશ્મઊિએ ફા અયગ્મ ને ફા ચિકકત્વા ભાટે; 

અયલેુદ દ્વાયા સ્ત્રીચિકકત્વા રગ દયજ્જ અી સ્ત્રીયગ, વગબાપકયિમાપ, 
પ્રસતૂાિમાપ, ુવંલન પ્રમગ દ્વાયા ઈત્તભ ઇક્ર્ચછત વતંાનપ્રાક્તત એ અયલેુદની 

િલિળષ્ઠ દેન છે. શજાય શાડલૈદ અણે ત્મા ં થમેરા, વ્રણચિકકત્વાભાથંી 
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ભરભટ્ટાની યનુાની િભિશ્રત ળાખાના ગઇ ેઢી સધુી ઠેયઠેય દલાખાના ં શતા.ં 
દેલવ્મમાશ્રમ ચિકકત્વા ભતં્રચિકકત્વાનુ ંઘણુ ંભશત્ત્લ શત ુ.ં તે િિદત્ત જેલા લૈદ્યએ 

ણ સ્લીકાયુપ શત ુ.ં વત્ત્લલજમ–ચિકકત્વા દ્વાયા ભાનિવક વાયલાયની ળાખા િલકવી 

શતી.  

ભતૂફાધા ને તત્ત્લાચબિનલેની િનષ્ણાત ધતિિત વાથેન અયલેુદન 

વફંધં જડામેર અજે ણ જલા ભળે. લાજીકયણ તતં્રનુ ં લિપસ્લ ત 
અયલેુદભા ંનન્દ્મ શત ુ ં ને છે. યવામન િલદ્યા દ્વાયા સ્લસ્થ દીઘાપયષુ્મ પ્રાતત 

કયલાન રાબ અણે શજાય લપ સધુી ભેવ્મ શત. યવલૈદકની ળાખા ભશાલૈદ્ય 

નાગાજુ પનથી ળફૃ કયીને અજે ણ િભત્કાય ફતાલે છે. િનદાનક્ષતેે્ર નાડીલૈદકની 
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રગ પ્રિતબા અણે ત્મા ં ાગંયી શતી, જે આંિળકફૃે િાલ ુ છે. અંગદતતં્ર-

િલિલદ્યાન િલબાગ અજે ણ કેયરભા ંલિપસ્લ ધયાલે છે.  

એ જ યીતે કેયર દ્વાયા િંકભપ ચિકકત્વાન પ્રિાય અખા િલશ્વભા ંથલા 
ભાડંય છે ને તે વફંિંધત કિમાઓ યક્તભક્ષણ, જરકાલિયણ, ગ્ગ્નકભપ, 

ક્ષાયકભપ લગેયેની સ્ેિળમાચરટી પ્રિચરત છે. પ્રબાલચિકકત્વા દ્વાયા ણ તાત્કાચરક 

ને િભત્કાકયક કયણાભ પ્રાતત કયી ળકામ છે. 

ભાત્ર ભાનલ ભાટે જ અયલેુદ વીિભત ન યશતેા ંભતૂદમાથે ારત ુશ ુ

ભાટે ણ તેન િલસ્તાય થમેર. ગલાયલેુદ, શ્વાયલેુદ, જાયલેુદ ને 
ગજાયલેુદન ણ િલરુ ને ગશન િલકાવ થમ શત. અલી નેક 
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િલદ્યાળાખાના િનભાપતા, િલકાવકતાપ ને અજ સધુી જીલતં યાખનાય િનષ્ણાતં 
વેંકડ-શજાય ઊિઓ ને ભશાલૈદ્યને વન્દ્ભાનલૂપક.....પણ...! 
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પ્રકયણ : ૨  આ  સ્તકભાં આટરા યોગોની વાયલાય છે. 

અન ક્રભ યોગન  ંનાભ અન ક્રભ યોગન  ંનાભ અન ક્રભ યોગન  ંનાભ 
(૧) જીણપ (૨૧) ગ્રશણીદ ૪૨) ભાથાભાગંભૂડા ં
(૨) િતવાય (૨૨) ગેવ (૪૩) મછૂાપ 
(૩) રુચિ (૨૩) િક્કય (૪૪) મતૂ્રભૂ 
(૪) લ્વય (૨૪) જ્લય (૪૫) ભેદવદૃ્ધધતિ 
(૫) અભલાત (૨૫) જાતીમદોફપલ્મ (૪૬) ભેનઝ 
(૬) ઈદયશૂ (૨૬) ટાર (૪૭) યક્તદ 
(૭) ઈધયવ (૨૭) દયાજ (દાદય) (૪૮) યક્તિત્ત–સ્રાલ 
(૮) ઉનલા (૨૮) દાશ (૪૯) યાજંણ 
(૯) ઉરટી (૨૯) દૃષ્ષ્ટ–દોફપલ્મ (૫૦) રઘતુાગ્રગ્ન્દ્થ 
(૧૦) કકટશૂ (૩૦) પાઇભિવવ (૫૧) રશીલા 
(૧૧) કફજજમાત (૩૧) પ્રદય (૫૨) લધં્મત્લ 
(૧૨) કભ (૩૨) પ્રભેશ (૫૩) લાઇ 
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(૧૩) કુનખ (૩૩) પ્રસ્ટેટ (૫૪) વષૃ્ણકર્ચુ 
(૧૪) કૃતા (૩૪) ાશ્વપશૂ (૫૫) શ્વાવ 
(૧૫) કેળકૃિભ (૩૫) ાડુંત્લ (૫૬) ળય્મામતૂ્ર 
(૧૬) કેળતન (૩૬) પલ્રી (૫૭) ળયદી 
(૧૭) ખયજવુ ં (૩૭) બ્રડપ્રેળય (૫૮) િળયઃશૂ 
(૧૮) ખજંલા (૩૮) ફશયેાળ (૫૯) ળીઘ્રતન 
(૧૯) ખીર (૩૯) ફાહુળ (૬૦) શિુદ 
(૨૦) ખડ (૪૦) ફારકલા (૬૧) શયવ 

  (૪૧) ભયડ   
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પ્રકયણ : ૩ આય લેદ–ચચકકત્વાન  ંઉજ્જલ બાવલ !  
 

 અયલેુદીમ ચિકકત્વાના વોથી પ્રથભ સ્ષ્ટ ફે િલબાગ છે. જેને (૧) 

કામ–ચિકકત્વા (ભેકડિવન) ને (૨) ળલ્મ–ચિકકત્વા (વર્જયી) કશ ે છે. તેના ફ ે

પ્રિતિનિધ ગ્રથં છે, િયકવકંશતા (કામચિકકત્વા ભાટે) ને સશુ્રતૃવકંશતા (ળલ્મ–
ચિકકત્વા ભાટે). 

 િયકવકંશતાભા ંણ ચિકકત્વાના ઘણા િલબાગ ાડલાભા ંઅલેરા છે. જેને 
ભશાલૈદ્ય લાગ્બટ્ટ ેષ્ટાગં હૃદમ (અઠ અંગફૃે અયલેુદનુ ંશાદપ ) વ્મક્ત કયેર છે. 

તેભા ં ‘કામ ફારગ્રશ ધ્લાગં લગેયેનુ ં લણપન છે. તેના છી ણ અજ સધુીભા ં
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અયલેુદભા ં નેક પ્રકાયે િનષ્ણાત ધતિિત દ્વાયા વાયલાય થતી જ યશી છે ને 
બિલષ્મભા ંતેન લધ ુિલકાવ થઇ ળકે તેભ છે. જેનુ ંલણપન અ પ્રભાણે કયી ળકામ 

૧. યગાનવુાયઃ ક્ષાઘાત, ગ્રશણી, થયી, વપેદ દાગ, ખયજવુ ંલગેયે એક એક 
યગની સ્ેિળમાચરટી ગઇ ેઢીના લૈદ્યભા ં ણ પ્રિચરત શતી. જેભ કે 

ભદાલાદભા ંસ્લાિભનાયામણ ભકંદય વાભે એક લૈદ્યયાજ શ્રી જમિંતરારબાઇ 

ગ્રશણીના િનષ્ણાત શતા. બાલનગયભા ં લૈદ્ય શ્રી ભગનબાઇ ટેર થયીના 
િનષ્ણાત છે. ભદાલાદભા ં લૈદ્ય શ્રી કકયીટ ડંયા વપેદ દાગ (િશ્વત્ર)ના 

સ્ેિળમાચરસ્ટ છે. ભદાલાદભા ંએક લૈદ્ય ભાત્ર ખયજલાના િનષ્ણાત શતા. 
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૨. યગવમશૂ નવુાય : િાભડીના યગ, જાતીમ યગ, દાતંના યગ, 
શાડકાનંા યગ, લાના યગ, ભભાગપના યગ (પ્રક્ટરાજજસ્ટ) જેભ કે 

યાજકટના સિુલખ્માત દંતલૈદ્ય શ્રી રાબળકંયબાઇ શકુ્ર દ્ધદ્વતીમ દંતલૈદ્ય 

છે. લડદયાભા ંઅયલેુદના એક સ્નાતક જાતીમ યગભા ં િનષ્ણાત છે. લૈદ્ય 
શ્રી સબુા ઠાકયના દલાખાનાનુ ં નાભ ‘કાભિાય’ છે. ભદાલાદભા ં શ્રી 

ઇરાફશને ળાશ લાના યગભા ં િનષ્ણાત છે. ગઇ ેઢીભા ંષુ્ક શાડલૈદ્ય 

શતા. ગદુયગભા ં શયવ-બગદંય લગેયેની ક્ષાયસતૂ્રીમ વાયલાય અજે ઘણા 
લૈદ્ય કયે છે. 

૩. લમાનવુાયઃ ફાકના યગના િનષ્ણાત ગઇ ેઢીભા ં ઘણા લૈદ્ય શતા. 
બાલનગયભા ંિકરી બટ્ટ ને ભદાલાદભા ંફશયેા લૈદ્યના ંનાભ જાણીતા ં
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શતા.ં અજે ગજુયાતભા ંદઢ કયડ ફાક શલા છતા ંએક ણ ફાયગના 
િનષ્ણાત લૈદ્ય નથી. 

૪. જાિત નવુાયઃ ગજુયાતભા ં ફ-ેઢી કયડ સ્ત્રીઓભા ં કેલ ફ–ેત્રણ જ 
સ્ત્રીયગ િનષ્ણાત સ્ત્રીલૈદ્ય છે. જેની ળફૃઅત લૈદ્ય શ્રી ઈાફશને જાની દ્વાયા 

પ્રાઇલેટ ચિકકત્વાથી થઇ શતી. 

૫. કિમા નવુાયઃ કેલ ગજુયાત જ નશીં, કેયર જ નશીં, વભગ્ર બાયત જ નશીં 

િલશ્વ અખાભા ંિંકભપની ફરફારા છે. ભદાલાદભા ંજ લૈદ્ય પે્રયક ળાશ, 

લૈદ્ય શયેળ વ્માવ, ઇરાફશને દેળાડેં લગેયે ઘણા ંિંકભપ લૈદ્ય િંકભપની 
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સ્ેિળમાચરટી ધયાલે છે. કેલ ફગ્સ્ત–ચિકકત્વા, કેલ નસ્મ–ચિકકત્વા, કેલ 
જરોકાલિયણ–ચિકકત્વા ણ ઘણા લૈદ્ય કયે છે. 

૬. િલિળષ્ઠ કિમા નવુાયઃ ુવંલન પ્રમગની એલી િલિળષ્ઠ પ્રકિમા છે કે જેના 
દ્વાયા ઈત્તભ ઇક્ર્ચછત વતંાન ભેલી ળકામ છે. ખાવ કયીને તુ્ર વતંાન 

ભાટેની અ કિમાના ગજુયાતભા ં ઘણા ં જ કેન્દ્ર છે. નકડમાદભા ં લૈદ્ય શ્રી 

ી.એભ.જવાણીના દલાખાનાનુ ંનાભ જ ‘ુવંલન ક્ક્રિનક’ છે. વૌંદમપ કેન્દ્ર 
(અયલેુદીમ બ્યટુીારપય’ભા ં િલિળષ્ઠ વાયલાય અી વૌંદમપપ્રદ વાયલાય 

અલાભા ંઅલે છે. ભદાલાદભા ંલૈદ્ય શ્રી નીતાફશને ગસ્લાભી ને લૈદ્ય 

કશતેન્દ્ર ગકશર કેલ વૌંદમપ–ચિકકત્વા જ કયે છે. 
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૭. નેક યગભા ંિનષ્ણાત ધતિિત નવુાયઃ ઘણા એલા લૈદ્ય  છે કે જેની ાવે 
ફે િાય યગભા ંણ સ્ેિળમાચરટી શમ. જેભ કે ભાયી ાવે લોથી લાયનુા 

યગ, િાભડીના યગ, કાનના યગ, જાતીમ યગ, લધં્મત્લ ને ુવંલન 

પ્રમગના ષુ્ક દયદી અલે છે. 

 લૈદ્ય જ રુુાથપ કયે, વાશવ કયે, વયકાયશ્રી, અયલેુદ યિુનલિવિટી, 

અયલેુદ કરેજ, લૈદ્યભડં, લૈદ્યવબાઓ, અયલેુદની વાલપજિનક વસં્થાઓ ઇર્ચછે 
ત અલતા દળકાઓભા ંનેક જાતના ં સ્ેશ્મરાઇઝેળન ળફૃ કયી ળકે, કયાલી 

ળકે. જેભાનંા કેટરાકં અ પ્રભાણે છે : 
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- શાડલૈદકઃ ગઇ ેઢીભા ંત ળશયે ને કવફાભા ંઠેયઠેય શાડલૈદ્ય શતા. અજે 
ગણ્મા ગાઠંયા છે. અધિુનક િલજ્ઞાન ને ટૅકનરજીની વલપ સિુલધા વાથે 

સશુ્રતૃ લચણિત શાડલૈદક-ગ્સ્થચિકકત્વાને નુજીિલત કયી ળકામ તેભ છે. 

- િભપયગ ચિકકત્વાઃ તેની આંતય-ફાહ્ય વાયલાય સવુ્મલગ્સ્થત શલાથી ને 

થ્માથ્મની વાિી વભજ શલાથી અયલેુદ દ્વાયા ફધા િભપયગ-કુષ્ઠયગ 

ભટાડી ળકામ તેભ છે. તેર, ઘતૃ, ભરભ, રે, ખાલાની દલાઓથી 
અયલેુદ િભપયગ અંગે એટર ફધ વમધૃતિ છે કે એકેએક િભપયગના 

દયદીને તાના તયપ અકી તેભાનંા તભાભ વાધ્મ દયદીને તે વાજા કયી 

ળકે તેભ છે. 
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- ભેદવદૃ્ધધતિ-કૃળતા : િલભ જીલનને કાયણે એક તયપ સખુી રકભા ંભેદવદૃ્ધધતિનુ ં
પ્રભાણ લધત ુ ંજામ છે ત તેનાથી િલયીત કૃળતાના કેવ ણ ઘણા શમ 

છે. અયલેુદભા ં તે ફનેંને ભટાડી વપ્રભાણ ળયીય ભાટેની વ્મલગ્સ્થત 

વાયલાય શલાથી તેના ંકેન્દ્રભા ંવાયા પ્રભાણભા ંદયદીને અકી ળકામ તેભ 
છે. 

- અભલાત-વિંધલાતઃ લાયનુા યગનુ ંપ્રભાણ લધ ુશમ છે. તે લધત ુ ંજલાથી 
જમા ંજુઓ ત્મા ંવિંધલાત-અભલાતના દયદી ઈબયામ છે. એરથીભા ંતેના ં

િનદાન-ચિકકત્વાભા ંષુ્ક વભમ ને વંિત્ત ખિપલા છતા ંકંઇ લતુ ંનથી. 

જમાયે અયલેુદભા ં ઔધ ને કિમાઓ દ્વાયા તેભા ં મૂગાભી કયણાભ 
રાલી ળકામ છે. દલાખાના ં કે નાના ં શૉગ્સ્ટર ળફૃ કયલાભા ં અલે ને 
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કેલ લાયનુા યગની વાયલાય જ અલાભા ંઅલે ત સ્લાથપ-યભાથપનુ ં
એક સવુ્મલગ્સ્થત ચિકકત્વાતતં્ર ળફૃ થામ. 

- કાનના યગઃ ફશયેાળ, કણપમૂ જેલા વ્માક કાનના યગભા ં એરથી 
દ્વાયા પ્રામઃ કયણાભ ભતુ ં નથી. અયલેુદના ં તેર ને કિમાઓ ખફૂ 

કાભમાફ શલાથી કાનના યગભા ંકાભ ફતાલી ળકામ તેભ છે. ભેં તે અ 

ક્ષેત્રભા ંષુ્ક દયદીને વાજા કયેરા છે. 

- ેટના યગઃ અભ, જઠયાગ્ગ્ન લગેયેન િલિાય અયલેુદભા ં સવુ્મલગ્સ્થત 

શલાથી ને તેના ંઔધ ણ વયકાયક શલાથી ાિનતતં્રના-ંેટના-ં
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આંતયડાના ંફધા ંદયદભા ંઅયલેુદભા ંલધભુા ંલધ ુમળ ભી ળકે તેભ છે. 
તેભા ંવાથે િંકભપ કિમાઓ ણ ઘણી ભદદગાય ફની ળકે. 

- મતૂ્રાળમના યગઃ અજે કકડનીની શૉગ્સ્ટર ઉબયાઇ યશી છે. કદનિમાપ, 
ઊતિુમાપની િલકૃિત ને ઔધની અડવયને કાયણે કકડનીના યગ 

લધતા જ જલાના છે. જેભા ંએરથીભા ંિનેધ ઔધ િવલામ ફીજુ ંફધુ ં

જ છે. જમાયે અયલેુદ ાવે ભાતફય નુનપલા, ગયુ, િત્રપા, શયડે, 
િળરાજજત, િરંપ્રબા જેલા ં ઔધ છે. તેથી કકડનીયગ કેન્દ્ર ખરલાભા ં

અલે ત અ યગુના ભટા યગભા ંભાનલજાતને ઘણી ભટી યાશત અી 

ળકામ. 
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- નેત્રયગઃ એક જભાનાભા ંનેત્રયગના િનષ્ણાત લૈદ્ય ણ અયલેુદભા ંશતા. 
ભિતમા, યલાા, ઝાભય, ખીર લગેયે ઓયેળન ણ નેત્રલૈદ્ય કયતા. 

યાજસ્થાનન બટ્ટનાગય લૈદ્યવમદુામ અ ફાફતે યંયાથી િનષ્ણાત 

ગણાત. વોયાષ્ટ્રભા ંએક મગુ્સ્રભ લૈદ્યદાદા ઘડ રઇ ગાભડે ગાભડે ભપત 
ભિતમ ઈતાયલા જતા. ફ્ાવં ને યિળમાના ભશાનગયના ફૂટાથ ય 

બાયતના નેત્રલૈદ્ય સશુ્રતૃ ધતિિતથી એક જ કદલવભા ં દયદીને ભિતમાની 

મશુ્કેરીભાથંી મકુ્ત કયી ળકતા. દૃષ્ષ્ટ દોફપલ્મ, િશ્ભાના નફંય જેલા ષુ્ક 
લધી યશરેા નેત્રયગભા ં કે નેત્રયક્ષાભા ં ફે ત્રણ લૈદ્ય વાયલાય અે ત 

પ્રજાને ાય લગયનુ ંકયણાભ ભે. 
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પ્રકયણ   : ૪  ફધી જ તકરીપ દૂય થઈ ગઈ 

 
 જઠયાગ્ગ્નની ભદંતા, કફજજમાત, લાશન િરાલલાની અદત કે ભજબયૂી 
તથા જાતીમ વમંભ લગેયે કાયણે પ્રલતપભાનભા ંશયવ-ભવાન યગ લધત જ 

જામ છે. ‘કયલતૌ પ્રાણાનૌ શણૂગ્ન્દ્ત-કશિંવગ્ન્દ્ત ઇિત ળાાંિવ’ – ‘દુશ્ભનની જેભ 

વતત યીફાલનાય કે યીફાલી યીફાલીને ભાયી નાખે તે ળપ.’ ગદુા ભભપસ્થાન 
શલાથી શયવને દુ:ખદામી યગ કહ્ય છે. તેભા ંઔધથી કાભમાફી ન ભે ત 

ગ્ગ્નકભપ, ક્ષાયકભપ કે ળસ્ત્રકભપની જફૃય ડતી શલાથી તે ઘય યગ ભાનલાભા ં

અલે છે. તેભા ં ક્ષાયકભપ જરદી ને જડમૂથી શયવને ભટાડે છે. અયલેુદભા ં
કફજજમાત, ગેવ, ભદંાગ્ગ્નની વાયલાય ખફૂ કયણાભદામી શલાથી અયલેુદ દ્વાયા 
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શયવ-ભવાની વાયલાય લધ ુપદામી નીલડે છે ને તે કાયણે જ છેલ્રા ંિાવ 
લપથી ક્ષાયસતૂ્ર દ્વાયા શયવ-ભવાભા ં સ્ેિળમાચરટી વપ થલાથી ઘણા 

અયલેુદના સ્નાતક તેના નાભી િનષ્ણાતં થમા છે. 

  

શ્રી એભ. કે. વ્માવની ઉંભય ૪૨ લપની. તા. ૭-૧૧-૭૬ના કદલવે 
વત્મનાયામણની િારી, કરરથી અલેર. તે િળક્ષકની નકયી કયતા શતા. 

તેભને લાયથુી થમેર શયવ શતા. તેભા ંગવે થત શત. લાય ુખફૂ ઈય િડત 

શત. ૧૫ લપથી તેભને ગેવ થત શત ને ળોિ ગમા ફાદ ને લાિંતી 
લખતે ભાથુ ં બાયે થઇ જત ુ ં શત ુ.ં િક્કય અલતા ં શતા.ં ળગ્ક્ત જણાતી શતી. 
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લાયનુા અંદયના સકૂા ભવા શલાથી રશી ક્યાયેમ ડ્ુ ંન શત ુ.ં િાય ભકશનાથી 
શયવનુ ંજય લધ ુ શત ુ.ં કફજજમાત યશતેી શતી તેભા ં શયડે ભાપક અલતી શતી. 

લજન ૪૭ કકર શત ુ.ં તેભને શયવનુ ંથ્માત્રક અલાભા ંઅલેર. તેભા ંસયૂણ 

ને છાળનુ ંલધ ુ વેલન કયલાનુ ં શત ુ.ં શયવનુ ંદયદ શભેંળા ં કાબભૂા ં યશ ે તે ભાટે 
તેન બાલપ્રકાળ વકંશતાન શ્રક ણ વભજાવ્મ શત. 

લેગાલયધ સ્ત્રીસ્ળપ મા નાન્દ્યતુ્કટકાવનમૌ । 
મથાસ્લ ંદણં ંિાન્નભળપવઃ કયલતપનમૌ ।। 

– બાલપ્રકાળ–શયવ – ૧૪૯ 
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 શયવના દયદીએ ભ-મતૂ્ર-ભખૂ-ઊંધ અકદ ળાયીકયક લેગને યકલા નશીં, 
વભાગભ કયલ નશીં, સ્કૂટય, વાઇકર, ઘડ જેલા ં લાશન ય વલાયી કયલી 
નશીં, ઈબડક ફવેવુ ં નશીં ને જે જે દથી શયવ થમા શમ તે દને 
લધાયનાય ખયાક ખાલ નશીં (જેભકે લાયનુા ભવાભા ંજંાબ,ુ કદયી, િણા, ગલુાય 
જેલા લખૂા, ઠંડા, કફજજમાત કયનાય ખયાક ન ખાલા, િત્તના કે યક્તના શયવભા ં
ગયભ ખયાક જેભ કે ભયિા,ં ફાજયી લગેયે ન ખાલા,ં કપના શયવભા ં બાયે, 
િીકણ, ભધયુ ખયાક લધ ુન ખાલ. જેભકે ગ, િળખડં, બીંડ લગેયે). 

ઔધ અ પ્રભાણે શતા ં: 

૧. બમાકયષ્ટ - ફનેં લખત જમ્મા ફાદ ૧-૧ િભિ. વભાન ાણી 
ભેલીને. 
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૨. શયડે ટીકડી – ૨ યાતે્ર ાણી વાથે ભેલીને (કફજજમાત નવુાય તે 
લધાયી ળકામ). 
૩. યવના ગી – જમ્મા ફાદ ચવૂલી (અય ુપ્રડક્્વની). 
૪. ગેવેક્વ ટીકડી – ૨-૨, વલાયે-વાજંે િાલીને ાણી વાથે (કશભારમ 
ડ્રગની) 
 તા. ૧૪-૧૧ના યજ કેલ એક ઠલાકડમાભા ંઘણ જ પામદ થમ 
શત. ગ, અદંુ લગેયે ખાઇ ળક્તા ન શતા તે શલે ખાઇ ળક્તા શતા. ગવે ઈય 
ખફૂ િડત શત તેભા ંએક જ કદલવભા ંઘણી યાશત થઇ ગઇ શતી. લજન ૧ 
કકર લધ્યુ ંશત ુ.ં દલા લૂપલતૌ િાલ ુયખાલી શતી. શયવભા ંશયડે ને ગની 
ગી ખાલી ખફૂ કશતાલશ શલાથી તે રેલાનુ ંસિૂન અતયુ ંશત ુ.ં બાલપ્રકાળ 
વકંશતાના ભધ્મભખડંભા ંશયવના પ્રકયણભા ંતેન એક શ્રક અ પ્રભાણ ેછે : 
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િત્તશ્રેષ્ભ  પ્રળભની  કંડૂકુચક્ષરુજાશા । 
ગદુજાન્નાળમત્માશ ુબચક્ષતા વગડુાબમાઃ ।। 

 ‘શયડેના ચણૂપની જૂના ગભા ં ગી કયીને ખાલાથી િત્ત, કપ, 

ખજંલા, ેટન દુઃખાલ તથા ગદુાભા ંથતા શયવ લગેયે યગ તયત ભટે છે.’ 

 દંય કદલવ ફાદ અવ્મા ત્માયે ફધી જ તકરીપ દૂય થઇ ગઇ શતી. 

છતા ંદંય કદલવ દલા િાલ ુયાખલાનુ ંકહ્ુ ંશત ુ.ં જેથી યગ પયીને ન થામ. 
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પ્રકયણ   : ૫  એક કેવ સ્ત્રી-લધં્મત્લનો 
 

 સ્ત્રી-રુુ લધં્મત્લના કેવભા ં અયલેુદની કાભમાફી જગજાશયે છે. વલે 
કયલાભા ંઅલે ત બાયતભા ં૭૫ ટકા લધં્મત્લના કેવ અયલેુદથી વાયા થમાન 

શલેાર ભે. રુુ લધં્મત્લના શિુદભા ંઓચરગસ્િભિમાભા ંકયણાભ રાલવુ ં

તે અયલેુદ ભાટે યભત લાત છે. કાયણ કે અયલેુદ ાવે લાજીકયણ, શિુર, 
યવામન ઔધ છે, કિમાઓ ણ છે. નુવંક્તાનુ ંકાયણ શમ ત તેના ઈામ 

ણ અયલેુદભા ં જ દ્વીતીમ છે. સ્ત્રી–લધં્મત્લભા ં અતપલદ, ગબાપળમદ, 

ફીજદ, ગબપસ્રાલ, ગબપાત લગેયે ભાટેના ંણ ઔધ અયલેુદભા ંષુ્ક છે. 
ફગ્સ્તપ્રમગની િંકભપકિમા ણ ખફૂ કાભમાફ છે. વજર્જકર ન શમ તેલા પ્રામઃ 
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તભાભ કેવભા ંઅયલેુદ ખફૂ જ વાયા ંકયણાભ ફતાલી ળકે છે. એલ એક ફીજ–
દુષ્ષ્ટજન્દ્મ લધં્મત્લન કેવ.... 

  

 ગીયાફશને વજંીલકુભાય ટેર ઉંભય લપ ૨૮. તા. ૧૯-૨-૯૭ના યજ 

G–ફી, ગગંત્રી વવા., ગરુફાઇ ટેકયા, એચરવબ્રીજ, ભદાલાદથી અલેરા.ં 
તેભના ં રગ્ન િાય લપથી થમા ં શતા.ં રગ્ન ફાદ ગબપ યશતે ન શત. 

વજંીલકુભાયન ગાઈ કયટપ કયાલેર તે નભપર અલેર. ત્માયફાદ ભેં પયીને 

તાજ કયાટપ ભગંાલેર ણ તેભણે અતમ ન શત. ગીયાફશનેની તાવ ઘણા ં
રેડી–ડૉક્ટય તથા ગામનેકરૉજજસ્ટ ાવે કયાલેર. તેભા ં ફીજદુષ્ષ્ટ શલાનુ ં
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િનદાન થમેલુ.ં ગબપ ન યશલેાનુ ં એક ભશત્ત્લનુ ં કાયણ શભેંળન વભાગભ ણ 
શત. (વતંાનયકશત દંિત શામાપ જુગાયીની જેભ શભેંળા ં થલા શભેંળા ંએકથી 

લધ ુલખત વભાગભ કયતા ંશમ છે. જેનાથી ફનેં ક્ષે લાય-ુિત્તન પ્રક થતા,ં 

શિુ-અતપલભા ં દુષ્ષ્ટ અલે છે ને ગબપસ્થાનભા ં લયધ અલે છે. રુુભા ં
શિુવગં્રશ ન થલાથી શિુાણભુા ંિલકૃિત અલી જતી શમ છે). 

 ગીયાફશને પ્રથભ લખત તા. ૧૯-૨-૯૭ના યજ અલેર. રુુન 
શિુયીક્ષણન કયટપ કયાલલાભા ં કંઇક લયધ અલલાથી નુઃ તા. ૨-૪ના 

યજ અલેરા. કયટપ રાવ્મા િલના જ. (રુુ શકંાય પ્રધાન શલાથી પ્રામઃ 

શિુયીક્ષણભા ંવાથ અતા નથી શતા. તે વભાગભ કયી ળકે છે એટરે તે 
ફયાફય છે તેભ ભાની ર ે છે ને સ્ત્રીના જ કયટપ કયાવ્મા કયે છે ને સ્ત્રીની 
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વાયલાય કયાવ્મા કયે છે. અ જ્ઞાનભા ંતેને યૂ કયલાય ણ ઘણીલાય વાથ 
અત શમ છે). 

નોંધ : લધં્મત્લન યગ રઇને એક દંતી અલેર. ભટા બાગે ફધા કયાલતા ં

શમ છે તેભ ત્નીના નાભન કેવ કઢાલેર. રુુની ઉંભય ૫૦ લપની અવાવ 

શતી. સ્ત્રીની ૪૦-૪૫ લર્ચિ.ે સ્ત્રીને અતપલ ફધં થલાના ંણ રક્ષણ (ભેનઝ) 

ળફૃ થઇ ગમેર. ભેં રુુ ાવે તેભન શિુયીક્ષણન કયટપ ભાગં્મ ત છણક 
કયીને કશ,ે  

‘હુ ં ત ઘડા જેલ ું. ભારંુ ત ફધુ ં જ ફયાફય છે, ભાયે ળેન યટપ 
કયાલલાન?’ 
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 ‘વતંાન કેલ એકરી સ્ત્રીથી નથી થત ુ.ં તેભા ંસ્ત્રી-રુુ ફનેંનુ ં વભાન 
કાયણ શઇ ળકે. રુુને શિુદ શમ ને સ્ત્રીને અતપલ દ શમ ત વતંાન 

થઇ ન ળકે.’ 

 ‘કાયણ ઘયલાીનુ ંછે એટર ેએના કયટપ રાવ્મા ંછીએ. ભાયા કયટપની 

કઇ જફૃય નથી’ 

 ‘તભાય કયટપ ત ભાયે શરે જઇએ, તે િવલામ વાયલાયભા ંઅગ 

લધી ન ળકંુ. ત્માયે કયાલી લ્મ, નીિે જ વલોદમ રેફયેટયી છે.’ 

 ‘અટરા ં લયવભા ં ભને કઇએ કયટપ કયાલલાનુ ં કહ્ુ ં જ નથી, ભારંુ 

કાયણ ન શમ ત હુ ંળા ભાટે કયાવ ુ ં?’ 
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 ‘ભારંુ ભાનવુ ંછે કે, કાયણ તભારંુ જ છે. અટરા લખતભા ંશકંાય છડીને 
ડૉક્ટય–લૈદ્યને વાથ અલા ભાટે ણ એક લખત કયટપ કયાવ્મ શત ત કનુ ં

કાયણ છે તે ક્યાયનુમં જાણલા ભી ગયુ ંશત. તભે તભાયી તાવ કયાલલા ન 

આર્ચછતા શ ત તભારંુ કન્દ્વલ્ટીંગ ાુ.ં ભેં િીડાઇને કહ્ુ.ં’ 

 ‘તભે ભને ખટ શયેાન કય છ. તભે કશ છ ત કયટપ કયાવ ુ ંણ ભને 

કઇ દયદ નથી તે નક્કી લાત.’ 

 ‘તભાયે ખાતય નશીં ત ભાયા િનદાન ખાતય કયટપ કયાલને. કરાકભા ંજે 

શળે તે જાણલા ભી જળે.’ ને કરાકભા ંભાયા શાથભા ંએભણે કયટપ મકૂ્ય તે 
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‘Nill’ કાઈન્દ્ટન શત. એભણે તાની લાઇને કાયણે ત્નીને િીવ લપ 
શીંથી તશીં ફતાલીને શજાય ફૃિમા ખિી નાખેરા. 

  

 ભેં ગીયાફશનેને નાભાકંકત સ્ત્રીલૈદ્ય શ્રી ઈાફશને જાની ાવે ભકરેરા.ં 

કદાિ તે ત્મા ંગમા ંનશીં શમ. થ્માથ્મ ત્રક ‘િત્રદળાભક’ અેલુ.ં તેભને 
અેરી દલા અ પ્રભાણે શતી:  

૧. િરંપ્રબા લટી...૨–૨ ભકૂ કયીને વલાયે-વાજંે દૂધ વાથે. 
૨. ભશાયાસ્નાકદ ગગૂ...૨–૨ ઈય પ્રભાણે. 
૩. ભ્માવન...૨–૨ ેટભા ંગવે ને દાશ શતા. (‘ઝડુંપાભપવી’ની ેટન્દ્ટ) 
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૪. પટાપર કે...૨–૨ ફયે, યાતે્ર ગલી (‘નજુા પાભપવી’ની.) 
તા. ૧૬-૪ના યજ દલા લૂપલતૌ િાલ ુયાખી શતી. 

તા. ૩૦-૭ના યજ અવ્મા ં ત્માયે ગીયાફશને પ્રવન્ન પ્રવન્ન શતા.ં તેભને ત્રીજ 

ભકશન િારત શત. કફજજમાત ણ યશતેી શતી. તેથી ભશદુ્ધધતિકય, ગબપયક્ષક 
ઔધ અ પ્રભાણે અતમા ંશતા:ં  

નોંધ : વગબાપલસ્થાભા ં કફજજમાત ભટે બાગ ે યશતેી શમ છે. તેભા ં શયડે કે 

શયડેલાી િત્રપા લગેયે દલા અલાની ભનાઇ છે. કઇ તીવ્ર િલયેિન અલા ં

કશતાલશ ન શલાથી વોમ્મ, મદુૃ િલયેિન જ અવુ ં જઇએ. ભશદુ્ધધતિ અશાય 

અીને ેટ વાપ કયાલવુ ં લધાયે કશતાલશ શલાથી સકૂી, કાી રાક્ષ, ગરુકંદ, 
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અભાનં મયુબ્ફ, ર્ચમલનપ્રાળ, કદલેર, તાદંજ લગયેેભાથંી જે ભે કે ભાપક 
અલે તે રઇ ળકામ. ગયભાાન ગ, ઇવફગરુ કે અભાચંણૂપ ભાપક અલે. 

 અ દયદીને ભેં ઇવફગરુ રલેા અતયુ ંશત ુ.ં વાથે નીિનેી દલા : 
૧. ઇવફગરુ...૧ િભિ વલાયે કે યાતે્ર ગળ્મા દૂધ વાથે. 
૨. ગબપાર યવ ગી...૧-૧ વલાયે–વાજંે ભધ વાથે. 
૩. રેતટાકડન ટીકડી...૨–૨ વલાયે-વાજંે દૂધ વાથે. 
૪. ગોય ધનલટી...૨–૨ વલાયે-વાજંે ઈયની દલા વાથે. (‘અય ુ

પ્રડક્્વ’ની ફનાલેરી અ ગીભા ંજન્દ્ભનારંુ ફાક ગરંુ અલે તે ભાટે 
જેઠીભધ ચણૂપ, ગદન્દ્તી બસ્ભ ને દેળી ફાલની ારીનુ ં વભબાગ 
ચણૂપ ભેલલાભા ંઅલેર.) 

૫. ળતાલયી કલ્...૧–૧ િભિ વલાયે-વાજંે ગળ્મા દૂધ વાથે. 
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 તા. ૭-૧-૯૮ના યજ જાણલા ભેર કે દયદીને અઠભ ભાવ િારત 
શત. દયદી ને તેના િત દલા રેલાભા,ં ભલાભા,ં શલેાર અલાભા ંખફૂ 

જ વ્મલગ્સ્થત શલાથી ન્દ્મ કેવની જેભ તેની ઝીણી ઝીણી નોંધ થઇ ળકી ન 

શતી. 

પ્રકયણ : ૬  ભાથ  ંઅને દાઢી-મછૂના લા પયીને ઊગ્મા 
 
 લા ને યગને અયલેુદે ગ્સ્થ તથા શિુધાત ુવફંિંધત ફતાવ્મા છે. 
લાને ગ્સ્થન ભ ભાનેર શલાથી શિુ ને જાતીમ યભત્િત્ત વફંિંધત 

શલાથી જમાયે ગ્સ્થભા ં િલકૃિત અલે ત્માયે ને શિુભા ં િલકૃિત અલે ત્માયે 
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લાના યગ થલાન લધ ુવબંલ છે. રુુના દાઢી-મછૂના લા ખયલા ભાડેં કે 
વાલ ખયી ડે ત્માયે તેભા ંકૃિભ, િત્તાિધક્ય લગેયે ઘણા ંકાયણભા ંલાય ુકે િત્તથી 

દૂિત શિુદ ણ શલા વબંલ છે. ટારના દયદીને જાતીમતા વાથે વફંધં 

શલાનુ ંત્માયનુ ં િલજ્ઞાન સ્લીકાયે છે. લા કાા, સુલંાા, રાફંા, ઘટ્ટ શલાને 
પ્રાકૃત કપ વાથે વફંધં છે ને પ્રાકૃત કપન નાળ થલાથી ણ કેળને વય થમા 

િલના યશતેી નથી. રગ્ન ફાદ િત વભાગભથી ણ સ્ત્રી-રુુના લા ખયલાનુ ં

પ્રભાણ લધી જત ુ ંકેટરાક કેવભા ંજલા ભે છે. 
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 શ્રી ગયધનબાઇ યળત્તભબાઇ ભાગંયચમા, ફી-૩૨, ભનશયનગય, 
ફાનુગય, ભદાલાદભા ંયશ ેછે. તેની ઉંભય શતી કેલ ૨૫ લપની. ત્માયે તા. 

૧૫-૮-૮૯ના યજ અલેરા. તેને લા ખયી જલાથી ટાર ડી ગઇ શતી. તેથી 

ભાથાભા ંલીગ શયેેરી શતી. દાઢી-મછૂના ણ તભાભ લા ખયી ડેરા શતા. 
તેથી ઇન્દ્રલતુત ને કાિતિક ફનેં યગથી તે ઘેયામેરા શતા. ાિં લપથી ળફૃ 

થમેરા અ દદપથી તે ખફૂ મુઝંાઇ ગમા શતા. ઘણા ડૉક્ટયની દલા રીધી શતી. 

છેલ્રે ડૉ. િનરુધતિ વ્માવની ણ દલા કયી શતી. તેને લા ખયલા તે લાય-ુ
િત્તનુ ંરક્ષણ શત ુ.ં ળયદી યશતેી શતી તે કપનુ ંરક્ષણ શત ુ.ં ેટભા ંફતયા થતી 

શતી તે િત્તનુ ંરક્ષણ શત ુ.ં તેથી િત્રદત્રક યેજી ાલા ભાટે અેર. 
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 તેના લૂપ ઇિતશાવ પ્રભાણે તેને ૨૦થી ૨૨ લપની લમભા ંલધ ુશસ્તદ 
કયલાની અદત શતી ને રગ્ન ફાદ એક લપ સધુી પ્રત્મેક યાતે્ર ત્રણ લખત 

વભાગભ કયલાની ટેલ શતી. જેને કાયણે ણ શિુાલ્તા થલાથી અ યગ થલાની 

ણ ળકંા કયી ળકામ. તેભણ ેએતેષ્ન્દ્ડવાઇકટવનુ ંણ ઓયેળન કયાલેર.  

 ખયી ગમેરા લાના, ટારના ને કાિતિક (દાઢી-મછૂના લાન 

નાળ)ના યંગીન ત્રણ પટા ભેં ાડી રીધા શતા. દયદીને એક તુ્રી શતી. ાી 
ળકામ તેટર વમંભ ાલાની ળયતે નીિનેી દલા મજી શતી : 
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૧. કેળર ટીકડી...૨–૨ વલાયે-યાતે્ર ાણી વાથે કે દૂધ વાથે (‘અય ુ
પ્રડક્્વ’ની અ કેળલધપક ટીકડીભા ં બાગંય, અભા,ં શ્વગધંા, 
ળતાલયી, જેઠીભધ, િત્રપા લગેયે ઔધ શતા.ં) 

૨. શ્વગધંા ઘનલટી...૨–૨ વલાયે-યાતે્ર ભકૂ કયીને ઈયની દલા વાથે. 
૩. ભધકુ કેસ્યરૂ...૨–૨ ફયે-યાતે્ર (તેભા ંકેલ જેઠીભધનુ ંચણૂપ બયલાભા ં
અલેર) 
૪. ભૃગંાભર તેર...ભાથે ભાચરળ કયલા ભાટે (અય ુ પ્રડક્્વ દ્વાયા કાા 

તરના તેરભા ંળાસ્ત્રીમ િલિધ નવુાય ફનાલલાભા ંઅલેર.) 
૫. કેળગટુી...ટાર ઈય ફકયીના દૂધભા ંકે ાણીભા ંરે કયલાન શત.  
છી અવ્મા ત્માયે અ પ્રભાણ ેદલા ગઠલી શતી : 
૧. કેળર ટીકડી 
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૨. ભધકુ કેસ્યરૂ 
૩. કેળ ગટુી 
૪. ભૃગંાભરક તેર 
૫. ભૃગંયાજાવલ...૧–૧ ભટ િભિ વભાન ાણી ભેલીને ફનેં લખત 

જમ્મા ફાદ ીલા ભાટે. 
૬. ળતાલયી ઘનલટી...૨–૨ વલાયે-યાતે્ર   
૭. થ્માકદ ઘનલટી...૨–૨ ઈયની દલા વાથે. 

તા. ૮-૬ના કદલવે પામદ શત. ટારભા ંલા ઉગલા ળફૃ થમા શતા. 

લાભા ંકાાળ લધી શતી. જાતીમ ઈતે્તજનાભા ંલધાય થમ શત. 

તા. ૮-૮ના યજ દલા અ પ્રભાણે શતી : 
૧. કેળર ટીકડી 
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૨. ળતાલયી ઘનલટી 
૩. કેળ ગટુી 
૪. યવામન ટીકડી...૨–૨ વલાયે-યાતે્ર. (લાને કાા યાખલાભા ંશે્રષ્ઠ છે.) 
૫. થ્માકદ કાઢા (નફંય-૨)...વલાયે-યાતે્ર ાણી વાથે (ગા ઈયના-

ઉધ્લપજત્રગુત તભાભ યગને ભટાડનાય શલાથી.) 
૬. અય ુશયે ઓઇર...ભાથાભા ંઘવવુ ંતથા તેનુ ંનસ્મ રેવ ુ.ં (નાકભા ંટીા ં
નાખલા)ં 
નોંધ : ગા ઈયના (ઉધ્લપજત્રગુત) ફધા જ યગભા ંથ્માકદ કાઢા નફંય-૨ 

શે્રષ્ઠ ગણાત શલાથી લાના કઇ ણ યગભા ં અી ળકામ. ઉધ્લપજત્રગુત 
યગભા ંને તેભામં તે લાના યગભા ંભાથાભા ં તેરભાચરળ કયલાનુ ં ભશત્ત્લ 

છે. તેથી લધ ુ ભશત્ત્લ નસ્મનુ ં તેથી ભાથાભા ં નાખલાનુ ં જે તેર શમ તેના ં જ 
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નાકભા ંટીા ંનાખલા.ં તે તેર ઝેયી ન શમ, િનદો શમ તે જવુ ંખાવ જફૃયી છે. 
વાજંે-યાતે્ર ૩-૩ ટીા ંફનેં નવકયાભા ંનાખલા.ં 

 તા. ૧૦-૧૦ના યજ લા ને યભ થડા થડા ફધે જ ઉગલાના ળફૃ 
થમા શતા. તેથી તેના ત્રણ પટા યંગીન ાડી રીધા શતા. જેથી ગાઈના પટા 

વાથે વયખાલી ળકામ. તેને ળગ્ક્ત રાગતી શતી ને જાતીમ ઈતે્તજના ઘટી 

શતી. છતા ંલૂપલતૌ દલા િાલ ુ યાખી શતી. ભાથાભા ંનાખલા ધત્તયુભાકદ તેર 
ખડાને કાયણે ફદરીને અતયુ ંશત ુ.ં 

 તા. ૧૧-૧૨ના કદલવે તેને ધત્તયુભાકદ તેર ભાપક અવ્યુ ં ન શત ુ.ં 
(ઘત્તયુ ઈિલ શલાથી કઇક દયદીને તેનાથી ફેિનેી થતી શમ છે. 
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 તા. ૨૫-૧૨ના કદલવે કફજજમાત ભાટે શયડે ટીકડી ૬ યાતે્ર રેલા અી 
શતી. િત્રપા ટીકડી વય કયતી ન શલાથી. તા. ૧૨-૧ના કદલવે િાલ ુદલા 

ઈયાતં કેળગટુીભા ંલાલકડિંગ ને યવલતંી ભેલીને ીવીને જાડ રે કયલાનુ ં

કશરે. 

 તા. ૨૭-૧-૯૦ના યજ તેના ગહુ્યાગં િલસ્તાયભાથંી વાલ નાળ થઇ 

ગમેરા યભ નુઃ ઉગલા ળફૃ થમા શતા. ળીઘ્ર તનની પકયમાદભા ંણ પામદ 
થમ શત. યંત ુકફજજમાત યશતેી શતી. છેલ્રી દલા અ પ્રભાણે શતી : 

૧. કેળર ટીકડી 
૨. યવામન ટીકડી 
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૩. ળતાલયી ઘનલટી 
૪. શ્વગધંા ઘનલટી 
૫. અય ુતેર 
૬. બ્રેઓફર કે...૧–૧ વલાયે-યાતે્ર (બ્રેઇનટૉિનક ભાટે ‘ફાન’ની) 
૭. શ્વગધંા તેર...ેઢુ ય તથા જાતીમ અંગ ય ભાચરળ ભાટે. 

પ્રકયણ : ૭  યોગન  ંએક ણ રક્ષણ જણાત   ંન શત   ં
 શ્રી યાજેળ બામાણી ને તેભના લાલડા ગાભભા ંલવતા કયલાયના ફે 

ત્રણ કેવ ભેં અ ગાઈ દળાપવ્મા છે. ને તેભા ંતેના વદંબપની િલગતે લાત કયી 
શલાથી શીં નુરુગ્ક્ત દ નશીં કરંુ. 

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 54 

 http://aksharnaad.com   

શ્રી યાજેળ બામાણી તેના નાના બાઇ ગિલિંદને રઇને તા. ૧૫-૯-૯૪ના 
યજ અલેરા. તેની ઉંભય શતી ૨૦ લપની. ભયેરી જજલ્રાના ફાફયા તાલકુાના 

લાલડા ગાભે તે ખતેી કયે છે. તેને તાલ અલેર. તાલને દફાલનાયી િભથ્મા 

ચિકકત્વાથી ગ જકડાઇ ગમા શતા. ઢીંિણભા ંને ઘ ૂટંીભા ંવખત દુખાલ થત 
શત., િારતા ં ડી જલાત ુ ં શત ુ.ં જાણે ગભા ં રકલા ળફૃ. થલાન શમ તેભ 

ળગ્ક્ત અલી ગઇ શતી. િક્કય અલતા ંશતા,ં બ્રડપે્રળય ઓુ ંયશતે ુ ંશત ુ,ં ભખૂ 

રાગતી ન શતી. ડૉક્ટયએ ‘ઓષ્સ્ટમ અર્થ્ાપઇકટવ’ િનદાન કયુપ શત ુ.ં ભેં ભાયી યીતે 
તેભને ફયાફય તાસ્મા. અયલેુદભા ં લણપલેરી રક્ષણ–ધતિિતથી િનદાન કયતા ં

‘અભલાત’ન યગ નક્કી થમ શત. તેથી ભાયી દલા ઈયાતં તયુત કયણાભ 

ભેલલા ફૃક્ષ સ્લેદન ને ફગ્સ્તકિમા ભાટે િંકભપ વાયલાય રેલા લૈદ્ય પે્રયક ળાશ 
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ાવે ણ જલાની બરાભણ કયી શતી. યેજી ાલા ભાટે અભલાત ત્રક 
અતયુ ંશત ુ ંને નીિનેી ત્રણ ફાફત ય લધ ુધ્માન દેલા વભજાવ્મા શતા : 

૧. ખટાળ ચફરકુર ન ખાલી, છાળ, દશીં, િળખડં, રીંબ,ુ ટાભેટા,ં અભરી, 
ખાટા ં પ, ખાટા ં થાણા,ં ખાટી િટણી, અથાલાી લાનગી લગેયે. 
(ખટાળ ખાલાથી અભ લધત શમ છે, વજા લધતા શમ છે તેથી) 

૨. વલાયે સમૂોદમ શરેા ં ઉઠી જવુ.ં ફયે કે કદલવ દયિભમાન ઊંઘવુ ં
નશીં. (કદલવની ઊંઘ ચબષ્મન્દ્દી શલાથી સ્રતાલયધ ેદા કયી 
અભલાતને લધાયે છે) 

૩. ળયીય ય ક્યામં ભાચરળ ન કયલી. (ભાચરળ ગ્સ્નગ્ધ શલાથી, 
જીણાપલસ્થાભા ંભાચરળની ભનાઇ શલાથી ભાચરળ કયલાથી અભલાત 
લધી તેના વજા તથા શૂભા ંલધાય થામ છે.) 
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ઔધ અ પ્રભાણે શતા ં: 
૧. જભદાકદ ટીકડી...૨ – ૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. (અભલાત ભાટે) 
૨. ધભાવા ઘનલટી...૨ – ૨ ફયે-યાતે્ર ભકૂ કયીને કે િાલીને ાણી વાથે. 
(િક્કય ભાટે) 
૩. એક્ટીફ્રેક્વ ટીકડી...૨ – ૨ વલાયે વાજંે ાણી વાથે. (અભલાત તથા 

ઓષ્સ્ટમ અર્થ્ાપઇકટવ ભાટે (‘નજુા’ પાભપવીની.) 
૪. ર ફી.ી.કે...૨ – ૨ વલાયે-વાજંે (જેભા ં ીયીમૂ ને 

શ્વગધંાચણૂપ બયલાભા ંઅલેર.) 
૫. ાલ્વી ન્દ્યયુનકેસ્યરૂ...૨ – ૨ વલાયે-યાતે્ર  
૬. ભશાયાસ્નાકદ કાઢા...૧ – ૧ ભટ િભિ વલાયે વાજંે વભાન ાણી 

ભેલીને. 
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૭. રે ગટુી...વજા તથા દુખાલા ય કદલવે ગયભ જાડ રે કયલા. (તે 
ફયાફય ન િટે ત તેભા ંિીકાળ ભાટે િીકણ ગગૂ કે ભેથી ીવીને 
ઈભેયી ળકામ.) 
 

તા. ૧૯-૯ના કદલવે કેલ િાય કદલવે અવ્મા ત્માયે તેભના કશલેા 

પ્રભાણે ૫૦ % પામદ થઇ ગમ શત. શલે િક્કય ફધં થઇ ગમા ં શલાથી 

ધભાવા ઘનલટીને ફદર ેવજા-શૂભા ંઝડથી સધુાય અલે તે ભાટે નુનપલા 
ગગૂની ૨-૨ ગી અી શતી. 

તા. ૧-૧૦ના કદલવે વજ શત. ગ ને વાથભા ંદુખાલ શત. ભખૂ 
રાગતી ન શતી. શથેીઓ લધ ુવપેદ રાગતી શતી. વાભાલસ્થાના ંરક્ષણ લધ ુ
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જણાતા ંફધ ખયાક ફધં કયી કેલ ગયભ ભગનુ ંાણી કે ભગની દા ભીઠંુ-
ખટાળ િલના ફધા ભવારા નાખીને રેલાની સિૂના અી શતી. (દયદી રઘંનીમ 

શતા. યંત ુ દયદીને ઘેય રઘંન કયાલલાથી અવાવ ઈશાશ થતા શલાથી 

નથી કયાલત. અણા તાના શૉગ્સ્ટરભા ંદયદી શમ ત જ રઘંન કયાલલા ં
જઇએ તેભ ભાનુ ંું. દયદી ને કયિાયક યૂા વભજુ ને વશભત શમ ત જ 

ફે ત્રણ ઈલાવ રઘંન કયલાની ૂટ અુ ંુ.ં) 

ઔધ અ પ્રભાણે ગઠવ્મા ંશતા ં: 
૧. જભદાકદ ટીકડી... 
૨. ાલ્વી ન્દ્યયુન કેસ્યરૂ... 
૩. મગયાજ ગગૂ...૨ – ૨ વલાયે વાજંે િાલીને કે ભકૂ કયીને ાણીભા.ં 
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૪. િત્રપા ગગૂ..ઈય પ્રભાણ.ે 
૫. નાયિવિંશ ટીકડી...૨ – ૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. 
૬. ઓજવ િવય...જમ્મા ફાદ ફનેં લખત ૧-૧ િભિ. 
૭. દળમૂ કાઢા...વલાયે-વાજંે ૧-૧ િભિ વભાન ાણી ભેલીને. 
૮. ભશાિલગબપ તેર...દુખાલા ય ભાચરળ કયીને ઈય ળેક કયલ. 

(અભલાતભા ં તેર ભાચરળની ભનાઇ છે. ણ જીણપ અભલાત શમ, 
શૂનુ ં પ્રભાણ એટરે કે લાયનુ ુ ં પ્રભાણ લધ ુ શમ ત્માયે િલલેકલૂપક 
ભશાિલગબપ તેર કે બશૃદ વૈન્દ્ધલાકદ તેરની ભાચરળ કયલાની ૂટ છે.) 
તા. ૪-૧૦ના યજ ઢીંિણભા ં દુખાલ િાલ ુ શત. શાડકાનંા મૂભા ં

દુખાલ થત શત. એક નલી તકરીપ ઈભેયાઇ શતી. લફાહકુ (ફ્ઝન 
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ળલ્ડય)થી દયદીન શાથ અભલાતના કાયણે જકડાઇ જલાથી ઊંિ થઇ ળકત 
ન શત. તેથી િનગુાંડી તેર નાકભા ંટીા ંનાખલા અતયુ ંશત ુ.ં 

તા. ૧૧-૧૦ના કદલવે િભત્કાકયક પામદ શત. શાથ ફયાફય થઇ ગમ 
શત. શલે શયી-પયી ળકતા શતા. દુખાલ ઘટય શત. વજ ઓછ થમ શત. 

તેથી ખાખયા ખાલાની ૂટ અી શતી.   

દલાભા ંઅજે મગયાજ ગગૂને ફદરે લાતાકય ગગૂ અતમ શત. તા. 

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

છતા ં ર ફી.ી. શત ુ.ં લજન ૪૫ કકર શલાથી લધાયલા ભાટે િાલ ુ દલાભા ં
શ્વગધંા ઘનલટી...૨-૨ વલાયે-વાજંે રેલા ઈભેયી શતી. તેથી તા. ૨૧-૧૧ના 
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યજ ભાત્ર લીવ જ કદલવભા ંલજન ત્રણ કકર લધીને ૪૮ કકર થયુ ંશત ુ.ં અજે 
ાલ્વીન્દ્યયુભ કેસ્યરૂ ન શલાથી તેને ફદરે એકાગંલીય યવની ૨-૨ ગી 

અી શતી. વારંુ શલાથી ફે ભાવની દલા રઇ લતનભા ંદયદી શોંિી ગમા. 

તા. ૨૬-૧-૯૫ના યજ અવ્મા ત્માયે િશયે-ળયીય ફધુ ંજ ફદરાઇ ગયુ ં

શત ુ.ં યગનુ ંશલે એક ણ રક્ષણ જણાત ુ ંન શત ુ.ં ખફૂ રાબ થઇ જલા છતા ંિાલ ુ

દલા એક ભકશના ભાટે અી શતી. કાયણ કે િળમાાની ઠંડીભા ં િાલ ુ યાખલી 
જફૃયી શતી. 
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પ્રકયણ : ૮  ક નખનો એક કેવ 

 

 ળયીય, ભન ને અત્ભાના વૌંદમપન ભકશભા અયલેુદભા ંગાલાભા ંઅવ્મ 

છે. ને તેના ઈામ ણ ફતાલલાભા ંઅલેર છે. ળયીયનુ ંરુ કશી ળકામ તેવુ ં
અંગ નખ ણ સુદંય શલા જઇએ તેભ અયલેુદ ભાને છે. ને તે ભાટે રુ 

યગના પ્રકયણભા ં કુ-નખ (ખયાફ થઇ ગમેરા નખ)ની વાયલાય ફતાલલાભા ં

અલી છે. અયલેુદે કુનખને ભટાડલા ભાટે શરુ ટંકણખાયને શે્રષ્ઠ ઔધ ભાન્દ્યુ ં
છે. (શધુતિ ટંકણન પ્રમગ કયીને િકાવલા જેવુ ંખરંુ.) ટંકણખાયન શધુતિ વપેદ 

ાઈડય ગાધંીને ત્માથંી કે અયલેુદીમ ઔધસ્ટયભાથંી રાલીને નખની અંદય 
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બયલ. નખ ઈય ણ રગાડલ. િનમ્ફતેર કે કઇ ભરભભા ં કે ટયફુભા ં
ભેલીને ણ રગાડી ળકામ. થલા ટંકણનુ ંાણી કયી તેભા ંનખ રાફં વભમ 

સધુી ફી ણ ળકામ. (કઇ ણ યીતે નખના વંકપભા ં ટંકણક્ષાયને લધ ુ

યાખલ.) વાથે િભપયગનાળ કે યક્તશદુ્ધધતિકય તથા થૃ્લી તત્ત્લપ્રધાન (કૅક્લ્ળમભ 
ગ્રુના)ંઔધ અી ળકામ. ભજંજષ્ઠાકદ કાઢા, કકળય ગગૂ, રાક્ષાકદ ગગૂ, 

ગદન્દ્તી બસ્ભ, પ્રલારબસ્ભ, ભતીબસ્ભ, શ્ર ૃગંબસ્ભ લગેયે. 

ટંકણ પ્રમગના લખાણ અ પ્રભાણે કયલાભા ંઅલેરા છે : 

‘નખકકટ પ્રિલષ્ટેન ટંકણેન ન ળામ્મિત । 
   કુનખશે્ચતળઃ ળૈરઃ વચરરે તરલતે િલા ।।’ 
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- બાલપ્રકાળ ભધ્મભ ખડં. રુયગ-૮૫ 
-  

 ‘નખની અંદય ટંકણ બયલાથી કુનખ ન ભટે ત ાણી ઈય થ્થય તયે’ 

(એટરે કે અ પ્રમગથી િક્કવ કયણાભ ભે છે. શ્રકભા ં િતળમગ્ક્ત 
રકંાય તે પ્રમગની િક્કવ વપતા ભાટે લામો છે.) નખ ગ્સ્થધાતનુ ભ 

કે ઈધાત ુશલાથી કુનખની વાયલાયભા ંગ્સ્થ િલકૃિત દૂય કયલાન ણ િલિાય 

થઇ ળકે. કુનખભા ંનખ કાા, ખયફિડા, લખૂા કે ટૂંકા થઇ જામ છે. જે લાયનુ ુ ં
રક્ષણ કશી ળકામ. તેથી દ તયીકે લાય ુને દૂષ્મ તયીકે ગ્સ્થની િલિાયણા 

થલી જઇએ. 
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શ્રી ઘનશ્માભબાઇ છટારાર ઠક્કય ઉંભય લપ ૫૪. તા. ૧૮-૮-૯૩ના 
યજ ખેડા જજલ્રાના ભાતય તાલકુાના યઢુ ગાભથી અવ્મા શતા. તેભને શાથની 

તભાભ આંગીના નખ ફગડી ગમા શતા. વાથે સકૂી ઈઘયવ ને ફશયેાળ ણ 

શતી. અ ત્રણેમ યગ લાયનુા શતા તેથી લાયનુ ુ ંત્રક યેજી ભાટે અેર. 

ઔધ અ પ્રભાણે શતા ં: 
૧. િરંમતૃ યવ...૪ ટીકડી ચવૂલા ભાટે છે. (ઈઘયવ ભટાડલા) 
૨. કકળય ગગૂ... ૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને કે િાલીને ાણી વાથે. 
૩. કાિંનાય ગગૂ...૨-૨ ઈય પ્રભાણ.ે 
૪. જેઠીભધની રાકડી...ટુકડા કયીને ચવૂલા. (જેઠીભધન ળીય ગાધંીને 
ત્માથંી રાલી ળકામ.) 
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૫. યવન તેર...કાનભા ંટીા ંયાતે્ર નાખલા.ં (ફશયેાળ ભાટે)  
૬. ટંકણક્ષાય...તેન ાઈડય નખભા ંબયલ.  
 તા. ૩-૯ના યજ અલેર ત્માયે કુનખન યગ વાલ ભટી ગમ શત.  
 

પ્રકયણ : ૯  જાતીમ દૌફકલ્મ દૂય થય  ં
 

 ગશૃસ્થ જીલનની િનલામપ અલશ્મક્તા છે જાતીમતા. તેભા ં થડીકેમ 

ખાભી અલલાથી ગશૃસ્થ જીલનભા ં િલક્ષે અલી ગમા િલના નથી યશતે. યંત ુ

અવુ ંભટા બાગના ંગશૃસ્થના જીલનભા ંપ્રામઃ ાછરી જજિંદગીભા ંથલા વબંલ છે. 

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 67 

 http://aksharnaad.com   

િતમગ છી શીનમગના િનમભ નવુાય તે થવુ ં સ્લાબાિલક છે. અયલેુદે 
લણપલેરા જાતીમ જીલનના િનમભ ભટા બાગના ગશૃસ્થ જાણતા નથી શતા. 

ભટે બાગે નકુયણીમ કે સ્લર્ચછંદ જીલન જીલતા શમ છે. ઘયભા,ં ળાાભા,ં 

વભાજભા ંક્યામં વંણૂપ ને વાચુ ંજાતીમ  જ્ઞાન અલાભા ંઅલતુ ં નથી. જે 
વાકશત્મ ફશાય ડે છે તે િલજ્ઞાન કે િળક્ષણરક્ષી શલાને ફદરે વ્માાયરક્ષી 

શલાથી ફશકેાલનારંુ, લે યસ્તે િડાલનારંુ ને િતળમગ્ક્ત ણૂપ શમ છે. 

બગ બગલલાની વિૃત્ત ભનષુ્મભા ંવશજ શલાથી જીબ ને જનનેષ્ન્દ્રમ ફાફતે 
ભનષુ્મ પ્રામઃ ફેકાબ ૂ શમ છે. ફધી વિૃત્તઓભા ં કાભવિૃત્ત લધ ુફતય શલાથી 

તેન િતયેક વશજણે થલાથી વ્મગ્ક્ત જાતીમ યગ જ નશીં, અિધ, વ્માિધ 

ને ઈાિધને ણ નતયતી શમ છે. ને તેભામં તે જે વ્મગ્ક્તને ળાયીકયક કે 
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ભાનિવક કઇ ખડખાંણ શમ ત્માયે અ વિૃત્તભા ંલધાય થમેર ણ જલા ભે 
છે. એલ એક કેવ પ્રસ્તતુ છે. 

  

શ્રી િરંકાતં િત્રકભરાર ટેર. તેભની ઉંભય ૪૧ લપની. તા. ૧-૩-

૮૮ના યજ અલેરા. તેભનુ ંવયનામુ ં શત ુ ંએિ/૪૦૧, અનદંનગય એાટપભેન્દ્ટ, 
નલા લાડજ, ભદાલાદ-૧૩. 

 તેભના ં રગ્ન થમા ં શતા ં ૧૦ લપથી. તેભા ં એક ણ કદલવ 
છડયા િલના તેભણ ે િનત્મ વભાગભ કમો શત. ત્રણ તુ્ર ને એક તુ્રી એભ 

િાય વતંાન થમા ં શતા.ં જાતીમ સ્તબંન ળગ્ક્ત ણ લધાયે શતી. યંત ુ શભણા ં
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એક ભાવથી ઈતે્તજના ઘટી જલાથી રગબગ નુવંકતા જેલી ગ્સ્થિત થઇ ગઇ 
શતી. 

દયદી ફિણથી ફારકલા ને ક્ષઘાતના દયદી તેથી 
રઘતુાગ્રગ્ન્દ્થના દયદી ત શતા જ તેભા ંઅવુ ંથલાથી ઈભેય થમ શત. ઊંઘ ભાટે 

કઇ ડૉક્ટયે તેને કામ્ઝ ટીકડી રેલાનુ ં કશરે. તેની અદતથી કદલવબય તરંા 

યશતેી શતી. તેને કાયણે પ્રામઃ અ યગ ળફૃ થલાની ળક્યતા નકાયી ન ળકામ. 
ઊંઘને કાયણે દયદીનુ ંલજન લધીને ૭૯ કકર થઇ ગયુ ંશત ુ.ં કફજજમાતને કાયણ ે

ાિં લપથી ઇવફગરુ રતેા શતા. ભાનિવક ફધંાયણભા ંયજગણુ લધ ુશલાથી 

કાભવિૃત્તનુ ંપ્રભાણ ણ લધ ુશત ુ.ં વાથે ભનફ ણ નફફંૄ શત ુ.ં તે કાયણે તે 
વતત િલાદભા ંઘેયામેરા શતા. 
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યેજી ાલા ભાટે ભધ્મભભાગીમ ને વલપને વાનકૂુ એવુ ં
િત્રદળાભક ત્રક અતયુ ંશત ુ.ં ઔધ અટરા ંઅેરા ં– 

૧. િલિતણ્દુકલટી...૧-૧ વલાયે-વાજંે દૂધ વાથે. 

૨. વષૃ્મમગ ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ઈયની દલા વાથે.(‘અય ુ

પ્રડક્્વ’ની) 

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

૪. રેતટાકડન ટીકડી...૨-૨ ઈયની દલા વાથે (‘એરાિવિન’ની) 
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૫. શ્વગધંા તેર...જાતીમ અંગ ય ભાચરળ ભાટે. (વલાયે-યાતે્ર ભાચરળ 
લધ ુપ્રભાણભા ંકયલી. ભાચરળનુ ંતેર લછૂવુ ંકે ધવ ુ ંનશીં. યાતબય યશલેા 

દેવ ુ)ં 

૬. ટેન્દ્ટેક્વ પટ...૨-૨ ાણી કે દૂધ વાથે નકૂુ વભમે. (કઇ ડૉક્ટયે એ 

‘કશભારમા ડ્રગ’ની દલા રખી અેર. તે તેભની ાવે શતી તે યૂી કયી 

નાખલાનુ ંકશરે.) 

 તા. ૧૭-૩ના કદલવે દયદી ખળુારી વાથે વાયા વભાિાય રાવ્મા શતા. 

વભાગભ થઇ ળકત ન શત. તેને ફદર ેફે લખત વભાગભ કયી ળક્યા શતા. 

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 72 

 http://aksharnaad.com   

અજે અય ુ ટૉિનક...૧-૧ ભટ િભિ વલાયે-વાજંે િાટીને ઈય ાણી ી 
જલાનુ ંસિૂવ્યુ ંશત ુ.ં (‘અય ુપ્રડક્્વ’નુ ંેટન્દ્ટ ટૉિનક) 

 તા. ૨૮-૩ના યજ શલેાર પ્રભાણ ેશલે શ્વગધંા તેરની ભાચરળ કયતી 
લખતે ઈતે્તજના અલલી ળફૃ થઇ શતી ણ ભનફ નફફંૄ શલાથી કામ્ઝ 

ટીકડીની અદત છડી ળકતા ન શલાથી વાયલાયનુ ં કયણાભ ભેલલાભા ં

લયધ અલત શત. છતા ંણ દયદીના કશલેા પ્રભાણે ૬૦ % પામદ શત. 
અજે િાલ ુદલા ઈયાતં એક્ટીપટપ ટીકડી..૨-૨(‘નજુા‘ની) રેલા ઈભેયી શતી. 

 તા. ૨૭-૫ના ભે ભાવના ઈનાાભા ં જમાયે ભટા બાગના રુુની 
જાતીમતા ઘટતી શમ છે ત્માયે શ્રી િરંકાન્દ્તબાઇની જાતીમતાભા ંઉરટાન ઘણ 
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લધાય થમ શત ! દયદીનુ ંત એવુ ંણ કશલેાનુ ંશત ુ,ં ‘શરેા કયતા ંણ ભાયી 
જાતીમ ઈતે્તજના ને સ્તબંનળગ્ક્તભા ંતથા વભાગભની ઇર્ચછાભા ંલધાય થમ 

છે. શ્વગધંા તેરની ભાચરળ કયલાથી ચરિંગભા,ં કદભા,ં ષુ્ષ્ટભા ંને ઈતે્તજનાભા ં

લધાય થમ છે.’ 

 દયદીને તાની વષૃ્મતા લધે ને જલાઇ યશ ે તેલી તીવ્ર ઇર્ચછા 

શલાથી અ િનદો દલાઓ ઇર્ચછા પ્રભાણે િાલ ુ યાખલાની ભેં નભુિત અી 
શતી. 
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પ્રકયણ : ૧૦  ભેનોોઝ લખતની ફધી મ વીફત ભટી 
 

રકબાયતીના સ્નાતક ભટે બાગે અયલેુદના િાશક શમ છે. તેઓ જમા ં

શમ ત્મા ંળશયેભા ં કે ગાભડાભંા,ં વવામટીભા ં કે વસં્થાઓભા ંઅયલેુદન પ્રિાય 
કયતા યશ ે છે. તાના કયલાયભા ં અયલેુદીમ સ્લસ્થવતૃ્ત, વદવતૃ્ત ને 

વાયલાયન અગ્રશ યાખે જ. તેને કાયણે તેભની તદુંયસ્તી ણ વાયી યશ ેછે. યગ 

થામ ત સ્લાલરફંી, વોંઘી, િનદો વાયલાયથી તેભન વભમ, ળગ્ક્ત ને 
વંિત્તન ફિાલ કયે છે. 
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શ્રી કદરીિવિંશ ગકશર રકબાયતીના સ્નાતક છે. બાલનગય જજલ્રાના 
લલ્રબીયુ તાલકુાના યતનયુ (ગામકલાડી)ભા ંતેઓ િળક્ષક શતા. તેભની ત્ની 

િરંકંુલયફા ૪૭ લપની લમે તા. ૫-૧-૮૯ના યજ અલેરા. તેભને ભેનઝન 

વભમ શલાથી ભાિવક લધ ુઅલતુ ંશત ુ.ં ેટભા ંદુખાલ થત શત ને રુચિ ણ 
શતી. યક્તસ્ત્રાલ લધ ુથલાથી બ્રડપે્રળય ઘટીને ૯૦/૭૦ થયુ ંશત ુ.ં 

િત્ત ને લાયનુા વિંભિશ્રત રક્ષણ શલા છતા ં યક્તસ્ત્રાલ ટકાલલ 
તયુત જફૃયી શલાથી િત્તનાળક ત્રક અતયુ ંશત ુ.ં ઔધ અમા ંશતા ંતે અ 

પ્રભાણઃે 

૧. સ્ટીતરન ટીકડી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર દૂધ વાથે (કશભારમ ડ્રગ’ની ેટન્દ્ટ) 
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૨. અમાાન ટીકડી...૨-૨ દૂધ થલા જ વાથે. (‘એરાિવિન’કંનીની 
ેટન્દ્ટ) 

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

૪. ત્માતપલ કેસ્યરૂ...૨-૨ ફયે-યાતે્ર. (તેભા ં નાગકેવય, રધય, 

િરંકરા યવ, અભા ંલગેયેના ંચણૂપ શતા.) 

૫. ળતાલયીના કણ...૧-૧ ભટી િભિી ગળ્મા દૂધભા ં ગયભ કયીને ઠયે 

ત્માયે િભિી ઘી ભેલીને. (‘અય ુપ્રડક્્વ’નુ ંેટન્દ્ટ) 
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ખયાક ભધયુ, તયૂ, કડલ, ઠંડ, ળીતલીમપ ને ભધયુ િલાકલા 
રેલાન શત. ઘઉં, વાયી જાતના િખા (શરકી જાતના િખાન િલાક મ્ર 

શલાથી તે ન રલેા). ભગ, ભસયૂ, દૂધ, ઘી, તાજુ ંભાખણ, કયેર, ખાડં, વાકય, 

કાી સકૂી રાક્ષ, ખજૂય, અભા,ં દાડભ, કેા,ં િીકુ, ૈયુ,ં વીતાપ, િળિંગડા, 
અભાન મયુબ્ફ, ગરુકંદ, ઈદુમ્ફયાલરેશ, રીરા ંનાચમેય, અઇસ્િીભ, ળેયડી, 

ભીઠાઇ, ભીઠા ંવયફત, િદંનન મયુબ્ફ, દૂધી, તકૂયમા,ં કફંૄ, યલ, ળકયીમા,ં 

ફટાટા, કુણા ં કાયેરા,ં ટીંડયા,ં તાદંજ લગેયે ફાપેરા ં ળાકબાજી લગેયે રઇ 
ળકામ. ઠંડા ભવારાભા ંધાણા, કથભીય, રિલિંગ, િવિંઘલ લગેયે લાયલા.ં  

તીખુ,ં ખાટંુ, ખારંુ, ક્ષાયલાફંૄ, અથાલાફંૄ, તેલુ ંવાલ ફધં કયવુ.ં 
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તા. ૨૦-૧૨ના યજ ૧૫ કદલવે અલેર ત્માયે શ્રી કદચરિવિંશ ેજણાલેર કે 
અઠ જ કદલવભા ંએટર ે કે તા. ૧૪ના યજ િરંકંુલયને ઘણા કદલવથી િારત ુ ં
બ્બ્રકડિંગ ને ેટન દુખાલ વાલ ભટી દમેર છે. શજુ પ્રદય ને ગવે િાલ ુછે. 

તા. ૨૦-૧૨ના કદલવે પ્રદય ભાટે લકુર ટીકડી...૨-૨ (‘કશભારમા 
ડ્રગ’ની) રલેા ભાટે ઈભેયી શતી. તા. ૧૨-૧-૯૦ના યજ ફધી ફાફતભા ં૯૦ ટકા 
પામદ થઇ ગમ શત. રશીલા, પ્રદય ફધુ ં ભટી ગયુ ં શત ુ.ં ગેવ ને 
કફજજમાતને કાયણે ેટભા ંથડ દુખાલ િાલ ુ શત. ઊંઘ ઓછી અલતી શતી 
તેથી છેલ્રી ગલા અ પ્રભાણે દીધી શતીઃ 
૧. બમાવનની ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે (‘ઝડું પાભપવી‘ની ેટન્દ્ટ) 
૨. બ્રાહ્મી લટી...૨ યાતે્ર ગઠંડા નાખરે ગળ્મા દૂધ વાથે. 
૩. ગદન્દ્તી બસ્ભ...૧ ગ્રાભ 
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 ળખંબસ્ભ...૧ ગ્રાભ વલાયે-વાજંે. 
 

પ્રકયણ : ૧૧  ાર્શ્કશૂભાં વાર ં  કયણાભ 

 

 ‘શૂ’ ળબ્દ લેદના, ીડા, દુખાલ, ેઇન લગેયે ભાટે લયામ છે. અખા 
ળયીયભા ંકે ળયીયના ંએક કે એકથી લધ ુઅંગભા ંજાતજાતના ંશૂ નીકતા ંશમ 

છે. તેભાના ંકેટરાક શૂ ક્યાયેક ઇભર્જન્દ્વી સ્લફૃ ણ રેતા ંશમ છે. ભાયી ‘શૂ’ 

નાભની િડીભા ંતેનુ ંિલગતે લણપન કયલાભા ંઅલેર છે. જે વો ચિકકત્વક તથા 
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ગશૃસ્થે લવાલલા જેલી છે. તેભા ં તે તે શૂના ં કાયણ, રક્ષણ, ઈામફૃે 
ઔધ, કિમાઓ તથા થ્મારનની યૂી િલગત અલાભા ંઅલી છે. ભાય 

રાફં નબુલ છે કે અયલેુદીમ વાયલાયથી ભટા બાગના શૂ મૂભાથંી ભટે છે 

ને વયલાે લશરેા ભટે છે. 

 શૂ ચિકકત્વાભા ં અયલેુદીમ ક્ષતેે્ર વોથી લધ ુ મ ૂઝંલણ છે વાિા ં ને 

યૂતા ંઔધની. એક ત અયલેુદભા ંવયકાયક ીડા ળાભક ઔધ ઓછા ંછે 
ને છે તે યૂતા ં કે વાિા ંફજાયભા ંભતા ંનથી. લૈદ્ય તે તાને ઘેય શલે 

ઔધ ફનાલતા ં ન શલાથી િલશ્વાસ,ુ વયકાયક શલાભા ં ળકંા જામ છે. 

બેવે, ફેદયકાયી, લાચણજમવિૃત્ત તેભા ંલયધફૃ ફને છે. 
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 અયલેુદે કપણને ઈત્તભ શૂસ્તબંક લેદનાળાભક કહ્ુ ં છે. યંત ુ તેના 
ય પ્રિતફધં શલાથી લૈદ્યને કે પાભપવીઓને તે ભી ળકત ુ ં નથી. તેભાથંી 

ફનાલેરા ં ઔધ ણ પ્રિતફિંધત યીતે ડયીને લાયલા ં ડે તેભ છે. જમાયે 

એરેથીભા ં ઇન્દ્ટયનેળનર કક્ષાએ ષુ્ક પ્રભાણભા ં ષુ્ક જાતના ં ખલુ્ર ં
ખલુ્રા ંીડા ળાભક (ેઇન િવરીપ) ઔધ ટીકડી કે ઈંજેકળન ફૃે લયામ છે. 

અયલેુદ પ્રત્મેનુ ંઅ ખલુ્લુ ંઓયભાયુ ંલતપન વાભે વગંકઠત ફનીને રડત અલા 

જેવુ ં છે. અયલેુદભા ંઇભર્જન્દ્વી વાયલાયના ંકયણાભ ભેલલા શળે ત અજે કે 
કારે તે કમાપ િલના ૂટક નથી. વયકાયશ્રી અયલેુદ પ્રત્મે ઓયભાયુ ંલતપન છે. 

તેને ડકાયવુ ં લેદનાત્ભક યવ, િનિદમ યવ જેલા પીણલાા યગ યૂતા ને 

વાિા ભલા જ જઇએ. 
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 અ ઈયાતં આંતય ફાહ્ય ઈમગભા ં રેલાતા ં શૂનાળક ઔધ... 
ભશામગયાજ ગગૂ, બશૃદલાત ચિિંતાભચણ યવ, શ્ર ૃગંબસ્ભ, મગૃશ્ર‘ૃગબસ્ભ, 

ષુ્કમૂ ચણૂપ, મષ્ષ્ટભધ ૂધતૃ, જભદાકદ ચણૂપ, કશિંગાઽટક ચણૂપ, રલણબાસ્કય 

ચણૂપ, ભશાળખંલટી, િંગરુ તેર લગેયે ણ લૈદ્ય ને પાભપવીઓએ કાજીલૂપક 
વાલ વાિા ંતૈમાય કયલા ંજઇએ.  

 અયલેુદભા ંેટભા ંથતા શૂ...લાતજ શૂ, િત્તજ શૂ, કયણાભ શૂ, 
જાદશૂ લગેયે ભાટે ‘શૂ’ ળબ્દ પ્રમજમ છે. યંત ુ શૂન થપ દુખાલ, 

ીડા, લેદના ફૃે રઇએ ત... અભલાત શૂ, વિંધલાત શૂ, વિંધશૂ, 

િળયઃશૂ, કકટશૂ, જાનશુૂ, ગલુ્પશૂ, ચબઘાત શૂ, કણપશૂ, દંષ્ટ્રાશૂ, 
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હ્રદમશૂ, ઈદયશૂ, ઈયઃશૂ, િલદ્દિધશૂ (ઓેષ્ન્દ્ડવાઇકટવ શૂ), યભયી શૂ, 
ફગ્સ્ત શૂ, િળશ્નશૂ, ગદુશૂ, મિનશૂ, વકૃ્કશૂ લગેયેને ણ ગણાલી ળકામ. 

 ાશ્વશૂ (ડખાન દુખાલ)ને તલયુવી ભાનલાભા ંઅલે છે ત્માયે તેભા ં
તલયુા નાભના પેપવાના ડભા ંાણી બયામ છે. તેથી કપલાત જ ાશ્વપશૂ થામ 

છે. યંત ુકેલ વ્માનલાય ુલધલાથી કે કલાથી, ચબઘાતથી કે ભાય ડલાથી 

ણ લાત જ ાશ્વપશૂ થત ુ ંશમ છે. તેલ એક કેવ... 

શ્રીભતી િરંપ્રબાફશને ી.ટેર., ૧૫-ણૂાપનદં વવામટી, લટલા યડ, 

ભચણનગય, ભદાલાદથી અલેર. તેભની ઉંભય શતી ૨૯ લપ. તે કદલવે તાયીખ 
શતી ૮-૩-૭૬. તેભને ડખાભા ંવતત દુખાલ થત શત. તેનુ ંએક કાયણ તેભનુ ં
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ળયીય કુફડુ ં (કુબ્જત્લલાફંૄ) શત ુ.ં તે ણ શઇ ળકે. લાવંાભા ંબાય રાગત શત, 
વતત ફેિનેી યશતેી શતી. ળયીય તતમા કયત ુ ં શત ુ.ં ભોં કડવુ ં યશતે ુ ં શત ુ.ં 

કફજજમાત શતી. ભખૂ રાગતી ન શતી. સ્નાન કમાપ છી જ સ્ફૂિતિન નબુલ 

થત શત. તેભણે અણદંની શૉગ્સ્ટરભા ંદાખર થઇ વાયલાય રીધી શતી. ળેક 
રેલાથી વારંુ યશતે ુ ંશત ુ ંતેથી અભલાતની ળકંા કયી ળકામ તેવુ ંશત ુ.ં 

દયદીને કયુ ં થ્માથ્મત્રક અેલુ ં તે કેવભા ંનોંધ્યુ ં નથી. ત્માયે ભેં 
થ્માથ્મ ત્રક ઘણુ ંકયીને તૈમાય કમાપ ન શતા. 

નોંધઃ અયલેુદ નવુાય યગ ભટાડલા ભાટે યેજીનુ ંારન કયવુ ંતે િનલામપ 
છે. ‘જ થ્મ ાલાભા ંન અલે ત વેંકડ ઔધ નકાભા ંછે’ તેભ અયલેુદભા ં
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કશરે શલાથી હુ ં દયેક દયદીને પયજજમાત થ્મ કડક યીતે ાલાની વરાશ 
અુ ં ું. તે નવુાય ભેં લાયનુ ુ,ં િત્તનુ,ં કપનુ,ં લાય-ુિત્તનુ,ં િત્ત-કપનુ,ં 

િત્રદનુ,ં િતવાય, અભલાત, કફજજમાત, કાનના યગ, િભપયગ, જલય, 

થયી, પ્રવંલન પ્રમગ, ભદંાગ્ગ્ન, ભેદવદૃ્ધધતિ, શિુદનુ ંથ્માથ્મત્રક છાીને 
તૈમાય કયાલેર છે. ઔધ અતા ં શરેા થ્મારન િલે ફયાફય દયદી 

તથા તેભના સ્લજનને વભજાલલાભા ંઅલે છે. થ્મારનભા ં િળિથર દયદીને 

પયીપયીને વભજાલલાભા ંઅલે છે. ને ન ભાને તે થ્મારન કયલા ંન ઇર્ચછે 
ત તેની વાયલાય ણ ફધં કયી દેલાભા ંઅલે છે. 

િરંપ્રબાફશનેને દલા અ પ્રભાણ ેઅી શતી. 
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૧. િંગણુ તેર...કદલવભા ંફ-ેત્રણ લખત ભાચરળ કયી ઈય ળેક કયલ. 
૨. ભશાયાસ્નાકદ કાઢા...૧-૧ ભટ િભિ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે અલા.ં 
૩. કનકાવલ...૧-૧ િભિ ઈયની દલા વાથે. 
૪. િળલાક્ષાય ાિન ચણૂપ...૪ ગ્રાભ યજ યાતે્ર ાણી વાથે. 
૫. જભદાકદ ચણૂપ...૩ ગ્રાભ 
 ગ્ગ્ન યવ...૧ ગ્રાભ 
 શ્ર ૃગં બસ્ભ...૧ ગ્રાભ 
 ષુ્કયમૂ ચણૂપ...૧ ગ્રાભ વલાયે-વાજંે ગયભ ાણી વાથે. 
 તા. ૧૪-૩ના યજ અવ્મા ત્માયે વારંુ શત ુ.ં ળેક કયલાથી ઘણી યાશત 

થતી શતી. શલે ઈધયવ ને નફાઇ િાલ ુશતા. 
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 અજે િાલ ુ દલાભા ં કનકાવલને ફદર ે દળમરૂાકયષ્ટ અતમ શત. 
વલાયે-વાજંે ૨-૨ ગી મગયાજ ગગૂ ઈભેમો શત. (ભશામગયાજ ગગૂ લધ ુ

કશતાલશ ભાનલાભા ંઅલે છે ણ ભાયા કાઈન્દ્ટયભા ંતે નશત. 

 તા. ૨૩-૩ના યજ ડખાના દુખાલાભા ંઘણુ ંજ વારંુ શત ુ.ં કેલ ઈધયવ 

શતી તેથી મષ્ષ્ટભધ ુલટી-૪ ચવૂલા અી શતી. ભાચરળ કયલા ભાટે રુભાચરન્દ્ટ 

ટયફૂ અી શતી. 

 તા. ૨૮-૩-૭૬ના યજ છેલ્રી દલા રલેા અલેર ત્માયે ફધી જ ફાફતે 

ણૂપ અયાભ શત. તેથી અઠ જ કદલવની દલા અી શતી. 
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પ્રકયણ : ૧૨  ફે ભકશનાભા ંફનેં યોગ દૂય થમા 
 
 અભલાતભા ં‘અભ’ ને ‘લાત’ ફનેંની વદૃ્ધધતિ ને િલકૃિત જલા ભે છે. 

ખાવ કયીને ભટા વાધંા...કેડ, ઢીંિણ, ગયદન, કાડું, એડી લગેયે કડામ છે. વાથે 

તાલ, ળયદી, રુચિ, અખા ળયીયભા ં દુખાલ, વજા, અવ, ળયીયભા ં બાય 
રાગલ, જીણપ ખારી િડલી, સ્તબ્ધતા અલલી લગયેે ખાવ જલા ભે છે. 

ભેદસ્લી, ભડા ઉઠનાયા, કદલવે ઊંઘનાયા, અસ,ુ િલરાવી રકને અભલાત 

થલાની લધ ુળક્યતા છે. અલા રકને ખાટંુ ખાલા-ીલાની ણ અદત શમ છે. 
વાધંા ય વજા અવ્મા છી સ્ટીયઇડ કે ન્દ્મ ગયભ દલા રલેાથી લાય,ુ કપ 

ને અભભા ં િત્ત બલાથી િત્રદપ્રક થમા છી અભલાતની ગયભ-ઠંડી 
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વાયલાય લી ડતી શલાથી વાયલાય ગઠલલી ણ ઘણી મશુ્કેર ફને છે. 
અભલાતના દયદી તાને વિંધલાત છે તેભ ભાનીને તેર ભાચરળ કયે, લધ ુ

અયાભ કયે, ગયભ ાણીથી સ્નાન કયતી લખતે ધાય કયે ને ખાટંુ ખાલાનુ ંિાલુ ં

યાખે ત યગ યજ યજ લધીને વાધ્મ થલા ફની જામ છે. નેવ ુ ં ટકા 
ડૉક્ટય..લૈદ્ય અભલાતને વિંધલાત ભાની િલયીત વાયલાય કયતા શમ છે. 

કાયણ કે વિંધલાત ને અભલાત ભતા યગ શલા છતા ંફનેં વાયલાય વાલ 

િલયીત છે. વિંધલાતભા ં કદલવની ઊંઘ કશતાલશ છે. ખટાળ ભાપક અલે છે. 
ભાચરળથી યાશત થામ છે. તે ત્રણમે ફાફત અભલાતભા ંઉરટાન લધાય કયે 

છે. ખટી વાયલાયને કાયણે ભટા બાગના અભલાતના કેવ વાધ્મ ફને છે. 
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ઓયેળનના કેવ ફને છે કે સ્ટીયઇડ જેલી ખતયનાક દલાના બગ ફની 
વયલાયે દુખી થામ છે. 

 િકંરકાફશને વનતકુભાય ભકંડીએ ભાયી વાયલાય ળફૃ કયી શતી. તાયીખ 
૧૫-૧૦-૯૪ના યજ. ઉંભય શતી ૫૮ લપની, યશલેાનુ ં સ્થ છે ૧૭૮-અઝાદ 

વવામટી, ચરટેકિનક વાભે, આંફાલાડી, ભદાલાદ-૧૫. તેભને ૩૦ લપથી 

કેડન દુખાલ (કકટશૂ-િત્રકશૂ) શત. અ દુખાલ તેભને ડી જલાથી ળફૃ થમ 
શત. ઢીંિણ બાયે રાગતા શતા. ઉઠલાભા ંતકરીપ ડતી શતી તેથી અંદય વજા 

શલાન વબંલ ખય. િક્ક્ર અલતા શતા. ઊંઘ ઓછી અલતી શતી. ખારી િડી 

જતી શતી. ળયદી લાયનલાય થમા કયતી શતી. યેજી ભાટે અભલાત ત્રક 
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અતયુ ં શત ુ.ં તે નવુાય ખટાળ ચફરકુર ફધં કયલાની શતી. સમૂપની શાજયીભા ં
ઊંઘલાનુ ંન શત ુ.ં ક્યામં ભાચરળ કયલાની ન શતી. 

દલા અેર અટરીઃ 

૧. િત્રપા ગગૂ...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે ભકૂ કયીને. 
૨. મગયાજ ગગૂ...૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે, ભકૂ કયીને. 
૩. જભદાકદ ટીકડી...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ાણી વાથે. 
૪. િત્રભલુન કીિતિયવ...૧-૧ ભધભા ંકે તરુવીના યવભા ંવલાયે-વાજંે. 
૫. િવરકેડન કે...૨ યાતે્ર ઊંઘ ભાટે. (‘નનુી’ની) 
૬. ાલ્વી ન્દ્યયુનકે...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર (‘પામદ પાભાપ.’ની) 
૭. ભશાયાસ્નાકદ કાઢા...૧-૧ ભટ િભિ વભાન ાણી ભેલીને. 
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 તા. ૨૪-૧૦-૯૪ના યજ ગભા ંદુખાલ થત શત. છતા ંગાઈ કયતા ં

પામદ શત. અજે તાલ ન શલાથી િત્રભલુનકીિતિયવ ફધં કયી વાધંાના દુખાલા-
વજા ય રે કયલા રેગટુી અી શતી. તેને ીવી ગયભ કયી કદલવે જાડ 

રે કયલાન શત. યાતે્ર રે ધઇ નાખલાન શત. ઊંઘ ભાટે િવરેકડન કે 

અેર તેની શલે જફૃય ન શલાથી અભલાત ભાટે એકટીફ્રેક્વ ટીકડી...૨-૨ 
વલાયે-વાજંે ાણી વાથે રેલા અી શતી. 

 તા. ૩૧-૧૦ના યજ ૫૦% પામદ શત. તા. ૧૫-૧૦ના કદલવે ણ લધ ુ
પામદ શત યંત ુકાનભા ંધાક ડી ગઇ શતી. 
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 અભલાત ને કાનની ધાકની દલા અ પ્રભાણે મજી શતીઃ 
૧. ાલ્વી ન્દ્યયુન કે... 
૨. રેગટુી... 
૩. જભદાકદ ટીકડી... 
૪. દળમરૂ કાઢા... 
૫. નુનપલાકદ ઘનલટી... 
૬. એલ્યયેુકટક ટીકડી... 
 

 તા. ૨૧-૧૧ના કદલવે પામદાભા ંવાય એલ લધાય થમ શત. 
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 તા. ૭-૧૨-૯૪ના યજ અભલાતના ંરક્ષણફૃે કટીશૂ, જાનશુૂ લગેયે 
ફધુ ંજ ભટી ગયુ ંશત ુ.ં િળમાાભા ંખયેખય ત અ યગ લધી જલ જઇએ તે ભટી 

ગમ શત. યંત ુ ઠંડીને કાયણ કાનભા ં ડેરી ધાકે જય કડ્ુ ં શત ુ.ં જાણે 

ફશયેાળ અલી ગઇ શમ તેવુ ંરાગત ુ ંશત ુ.ં તેથી તેને ધ્માનભા ંયાખીને ઔધ 
અ પ્રભાણે મજમા ંશતાઃ 

૧. યવન તેર...વાજંે-યાતે્ર કાનભા ં ૪-૪ ટીા ં નાખલા ં થલા કાન બયી 
દેલ. (કણપયૂણ કયવુ)ં 
૨. દળમરૂ કાઢા 
૩. િત્રપરા ગગૂ 
૪. જભદાકદ ટીકડી 
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૫. વાકયલાકદ લટી...૧-૧ ભધભા ં
 તા. ૧૬-૧૨ના યજ થડા પેયપાય વાથે દલા અ પ્રભાણે અી શતી. 
૧. દળમરૂ કાઢા 
૨. િત્રપરા ગગૂ 
૩. લાતાકય ગગૂ 
૪. જભદાકદ ચણૂપ 
૫. એક્ટી ફ્રેક્વ ટીકડી 
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 તા. ૨૩-૧૨-૯૪ના યજ ફયાફય ફે ભકશને ભટાડલા મશુ્કેર તેલા ને 
િળમાાભા ંલધનાયા ફનેં યગ અભલાત ને ફશયેાળ (ધાક) વાલ ભટી ગમા 

શતા,ં છતા ં૧૫ કદલવ સધુી દલા િાલ ુયખાલી શતી. 

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

ફિણના ને વધૃતિાલસ્થાના ખાવ યગ શમ છે. ભોં ય ખીર થલા, 
રુુને દાઢી-મછૂના લા ન ઉગલા કે ઓછા ઉગલા, જાતીમ િલકાવની ખાભી, 

સ્લતનદ, લધ ુ શસ્તદ, શિુસ્રાલ, નુવંક્તા, િતકામકુતા, કાભિલકૃિત, 

લધં્મત્લ, અતપલદ, લ્ સ્તનિલકાવ, ગબાપળમ િલકૃિત લગેયે ખાવ કયીને 
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જાતીમતાને સ્ળપતા ને આંતયસ્રાલી ગ્રિંથઓ (શભોન્દ્વ)ને સ્ળપતા ખાવ યગ 
મોલનભા ં સ્ત્રી-રુુભા ં જલા ભે છે. તેભા ં તરુણ-તરુણીઓભા ં ભોં ય ખીર 

થલાન યગ લધ ુ વ્માક છે. લધ ુમ ૂઝંલનાય ણ છે. અ યગ મોલનાલસ્થા 

વફંિંધત શલાથી અયલેુદે તેનુ ંનાભ જ ‘મોલનિકડકા’ થલા ‘તારુણ્મિકડકા’ 
લગેયે અેર છે. તેને કાયણે ભોંનુ ંવૌંદમપ દૂિત થત ુ ં શલાથી તેનુ ંએક નાભ 

‘મખુદૂિકા’ ણ છે. 
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લૈદ્ય-ડૉક્ટય તે જ યગ િલે જાણતા શમ, તે દયદીની વાયલાય કયી 
ળકે તેભ શમ છતા ંક્યાયેક ફીજા ાવે કયપય કયતા શમ છે. તેના ંઅટરા ંકાયણ 

શઇ ળકે : 

- તાના જ કયલાયન કેવ શમ ત તેભા ં યેજી ાલલાભા ં કે કિમા 

કયાલલાભા ંકડક થઇ ળકામ તેભ ન શમ. તેથી ‘ાયકી ભા કાન લીંધે’ના 

ન્દ્મામે ફીજાને વોંતા શમ છે. 

- દયદીને તાના સુકયચિત કે વગા શલાથી તેના જાત-નબુલ ઈય 

િલશ્વાવ નથી તેવ ુ ં રાગે ત્માયે. ‘િતકયિમાતૌ લજ્ઞા’ના સતૂ્ર નવુાય 
તે તે કેવ સ્લીકાયલા કયતા કયચિત વ્મગ્ક્ત ાવે ભકરતા શમ છે. 
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- વગા-ંવફંધંી, ડળી, કયચિત કે વન્દ્ભાનનીમ વ્મગ્ક્તન કન્દ્વલ્ટીંગ કે 
દલાન િાર્જ રઇ ળકે તેભ ન શમ ત્માયે રાફંા વભમના ખિપથી ફિલા 

ણ કયપય કયલા ડે છે.  

- કેટરીક લાય દયદીને મકુ જ લૈદ્ય-ડૉક્ટયની વાયલાય રેલાની તીવ્ર આર્ચછા 

શમ છે તેને ભાન અીને, િીઠ્ઠી રખી અીને, પન કયીને, બરાભણ કયીને 

કેવ વોંલાભા ંકશત ભાને છે.  

–  કેટરીક લાય િનષ્ણાત વ્મગ્ક્તના જાત-નબુલન રાબ રલેા કે તેને વાથ 

અલા ભાટે કેવ કયપય કયલાનુ ંમગ્મ ભાને છે. 
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ઈયક્તભાનંા કઇ કાયણે િભપયગ ને ખાવ ત િશ્વત્રયગ 
(વપેદદાગ)િનષ્ણાત લૈદ્ય શ્રી કકયીટ ડંયાએ એક કેવ ભાયી ાવે ભકલ્મ શત. 

દયદીનુ ં નાભ ચિયાગ ભશને્દ્રબાઇ ળાશ. યશ.ે ફગંરા નફંય-૩, લારકેશ્વય 
વવામટી, ભદાલાદ-૧૫. ઉંભય શતી ૧૯ લપ. ભ્માવ કયે તે તાયીખ શતી 

૨૫-૯-૮૭. તેને ત્રણ લપથી ભોં ય ષુ્ક ખીર થમા શતા. તે ાકલાથી રુ 

નીકત ુ ં શત ુ.ં યિુનલિવિટીભા ં પ્રથભ અલેર અ િલદ્યાથી તાના અ યગને 
કાયણે ખફૂ ચિિંિતત શત. યેજી ભાટે િભપયગ ત્રક અી તેના િનમભનુ ંકડક 

ારન કયલા ફૃફફૃ ખફૂ વભજ અી શતી. વકાયણ વભજાલલા ણ પ્રમત્ન 

કમો શત.  
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- કદલવની ઊંઘ કપ, િત્તલાત ને યક્તને કાલનાય શલાથી વલાયે 
સમૂોદમ શરેા ંલશરેા ઉઠી જલાની ને ફયે કદી ન ઊંઘલાની વરાશ 

અી શતી. 

- ગળ્મ, ખાટ, ખાય યવ કપકય શલાથી ને ખાટ-ખાય યવ યક્તને દૂિત 

કયનાય શલાથી તેન ત્માગ કયલાન શત. ગણભા ંગ-ખાડં, દૂધ, ઘી, 

ભાખણ, ભીઠાઇ, પ, ભાલ, ડદ લગેયે ફધં કયલાના ં શતા.ં ખટાળભા ં
દશીં, છાળ,, િળખડં, ટભેટા,ં રીરી રાક્ષ, રીંબ,ુ ખાટા ંપ, ખાટા ંીણા,ં ખાટી 

િટણી, અથાલાી લાનગી તથા મ્ર િલાકલાી કાકડી, બીંડ રલેાના ં

ન શતા.ં ભીઠંુ વાલ ફધં કયલાનુ ંશત ુ.ં તેર ને ફજારુ ખયાક ણ ફધં 
કયલાન શત. 
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- ખયાકભા ં ઘઉં, િખા, ભગ, િણા, તલેુય, દૂધી, તકૂયમા,ં ધાણા, જીરુ, 
કથભીય, િવિંધલ, કુભા મૂા લગેયેન બજનભા ંૂટથી ઈમગ કયલાન 

શત. 

ઔધ અ પ્રભાણે શતા ં: 

૧. ખકદયાકયષ્ટ...૧-૧ ભટ િભિ જમ્માફાદ ફનેં લખત વયખુ ં ાણી 
ભેલીને. 
૨. કકળ ગગૂ...૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 
૩. ભજંજષ્ઠાકદ ઘનલટી...ઈયની દલા વાથે. 
૪. સ્લાકદષ્ટ િલયેિન ચણૂપ...૩ ગ્રાભ યાતે્ર ાણી વાથે... 
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૫. મખુ રે, ભોં ય કદલવે જાડ રે રગાડલ. ફ-ેત્રણ કરાકે ધઇ 
નાખલ. (તેભા ં રધય, ધાણા, લજનુ ં ચણૂપ વભબાગ ે ભેલેર શત ુ.ં 
(“રધ્રધાન્દ્મલિારે તારુણ્મ િકડકા ।”) 
 

તા. ૩-૧૦ના યજ ખીરભા ંાક થઇને રુ લધ ુઅલતુ ંશત ુ.ં (દયદીએ 

જ સ્ટીયઇડન આંતયફાહ્ય ઈમગ કમો શમ ત અયલેુદીમ વાયલાયથી 

દફામેર તેન યગ ઉરટાન ફશાય અલે છે ને ળધન થામ છે. તેથી દયદી 
તથા કયિાયક ગબયાઇ જામ છે. ણ અ ફાફતે શરેાથી થડ િનદે કયી 

દીધ શમ ત ગબયાભણનુ ંકાયણ યશતે ુ ંનથી.) 
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તા. ૯-૧૦ના યજ ખીરભા ં વાય એલ પામદ થમ શત. ણ 
કફજજમાત લધ ુયશતેી શલાથી સ્લાકદષ્ટ િલયેિન ચણૂપ...૫ ગ્રાભ અલાનુ ંળફૃ 

કયુાં શત ુ.ં થ્માકદ ઘનલટી..૨-૨ રેલા ઈભેયી શતી. 

(નોંધ : િભપયગ, યક્તદ, ખીર લગેયેભા ંદફૃે કપ ને િત્ત શલાથી તથા 

દુષ્મ ફૃે ત્લિા તથા યક્ત લગેયે શલાથી તેભા ં કફજજમાત યશતેી શમ ત 

િલયેિન અવુ ંખફૂ ઈમગી ગણામ છે. ખાયાળ, ખટાળ, ગણ ન શમ તેવુ ં
કઇ િલયેિન ઔધ વદં કયવુ ં જઇએ. શયડે, િત્રપા, અભા,ં સ્લાકદષ્ટ 

િલયેિન ચણૂપ, ગયભા, નવતય, સ્લમતૂ્ર, ગમતૂ્ર તેભા ંલધ ુકાભમાફ ફને.) 
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 તા. ૩૧-૧૦ના યજ વારંુ શલા છતા ં યગ ભટાડલાભા ં ઝડ અલે તે 
ભાટે રે ાણીને ફદરે સ્લમતૂ્રભા ંરગાડલાનુ ંકશરે. જેનાથી લધ ુવારંુ કયણાભ 

પ્રાતત થયુ ં શત ુ.ં તા. ૨૩-૧૧ના યજ નોંધાત્ર સધુાય થમ શત. તે કદલવે 

કાઈન્દ્ટયભા ંભજંજષ્ઠાકદ ઘનલટી ન શલાથી ખકદયવાય ઘનલટી અી શતી. 

 તા. ૨૧-૧૨-૮૭ના યજ ત્રણેક ભકશને િીયાગને વતાલત મોલન 

ીકડકાન યગ વાલ ભટી ગમ શત. છતા ં િળમા કપની ઊત ુ શલાથી ને 
ખીર કપ વફંિંધત યગ શલાથી દંયેક કદલવ દલાને િાલ ુયખાલી શતી. 
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પ્રકયણ   : ૧૪  આંખના એક અવાધ્મ યોગની વાયલાય 

  
શ્રી ચિિંતન ઊિકેળ લવાલડા નાભના િલદ્યાથી, ઉંભય ૧૯ લપ, યશ.ે ૭૩-

સ્લગ્સ્તક વવામટી, નલયંગયુા, ભદાલાદ-૯ભા.ં તે લખતન પન નફંય 
૬૪૪૨૦૮૬. ઊિકેળબાઇ તેભને રઇને તા.૧૯-૭-૯૩ના યજ અલેરા. 
ચિિંતનની આંખ જન્દ્ભથી જ ખફૂ નફી શતી. તેના દૃષ્ષ્ટદોફપલ્મભા ં શલે ખફૂ 
લધાય થમ શત. લગપભા ં ફડપ યનુ ં રખાણ લાિંી ળકાત ુ ં ન શત ુ.ં િારતી 
લખતે વાભેનુ ં દૃષ્મ જલાભા ંણ તકરીપ શતી. જન્દ્ભથી આંખના ડદાન અ 
યગ વાધ્મ શત. તેભણે આંખના િનષ્ણાત ડૉક્ટયભાથંી ડૉ.ભોચરક ળાશ, ડૉ. 
મદુૃરા ાયેખ ને ડૉ. બમ લવાલડા લગેયેની વાયલાય રીધેરી. તે ફધાએ 
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અ યગ વાધ્મ કશરે. વાયલાય રાફંી કયલા છતા ં કળ પામદ જણામ ન 
શત. 

‘ગજુયાત વભાિાય’ના ભાયા રેખ લાિંીને તે ભલા અલેરા. તાવીને, 
કયટપ જઇને ભેં કશલે ુ,ં ‘અ યગ વાધ્મ ન શલા છતા ંતેભા ંળક્ય તેટર સધુાય 
થામ તેલા યૂા પ્રમત્ન કયીળ. અયલેુદની દલાઓ િષુ્મ ને િનદો શલાથી 
નકુવાન ત કશુ ં જ થલાનુ ં નથી. રાબ જ થલાન છે. રાફંી સવુ્મલગ્સ્થત 
વાયલાય રલેી ડળે.’ યેજી ાલા ભાટે િત્રદળાભક થ્માથ્મ ત્રક ભેં 
અતયુ ં શત ુ.ં છતા ં તે ઈયાતં િષુ્મ–નેત્ર્મ ગણુલાા અશાય-િલશાય ય લધ ુ
ધ્માન અલાનુ ંશત ુ.ં ગામનુ ંતાજુ ંદૂધ, ગામનુ ંતાજુ ંભાખણ, ગામનુ ંઘી, તાજી 
છાળ, િખ્ખુ ંભધ, ઘઉં, િખા, ભગ, તાદંજાની બાજી, કુભા મૂા, કેા,ં કાી 
સકૂી રાક્ષ, અભા,ં અભાનં મયુબ્ફ, ગરુકંદ, જીલન્દ્તી (દડી-ખયખડી), 
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કથભયી લગેયે ળક્ય શમ ત લધ ુખાલાનુ ંકહ્ુ ંશત ુ.ં ઈજાગયા કયલા નશીં, ભડા 
ઉઠવુ ં નશીં, કદલવે સવૂ ુ ંનશીં, વમંભ ાલ, ભાચરળ કયલી (ભાથે ને ગના 
તચમે લધ ુભાચરળ કયલી), કુદયતી લાતાલયણભા ંપયવુ,ં ળીાપવન જેલા ંઅવન 
કયલા,ં આંખની ‘ાિભિંગ’ લગેયે ખાવ કવયત કયલી લગેયે સિૂનાઓ અી 
શતી. 
ઔધ અ પ્રભાણે ળફૃ કમાાં શતા ં: 
૧. થ્માકદ ઘનલટી...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 
૨. િત્રપરા ટીકડી...૪ યાતે્ર ાણી વાથે. 
૩. વતતામતૃ રશ...૨-૨ વભાન ઘી-ભધ વાથે થલા ભધ વાથે. 
૪. િત્રપાધઘતૃ...૧૦-૧૦ ગ્રાભ વલાયે-યાતે્ર ગામના દૂધ વાથે. 
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(નોંધ- ઉધ્લપજત્રગુત એટરે કે ગા ઈયના યગ ભટાડનાયા ં ઔધ વાજંે 
ને યાતે્ર રેલા ં લધ ુ કશતાલશ છે. અયલેુદભા ં કદલવના ત્રણ બાગ...ભાથુ,ં ધડ 
ને નાચબ નીિેના બાગને કદલવના ત્રણ બાગ વાજંે-યાતે્ર, ફય ને વલાયના 
બાગભા ંલશેંિેર છે. નાચબ નીિનેા યગ ભાટે વલાયે દલા રેલી લધ ુકશતાલશ છે. 
નાચબથી ગા સધુીના યગભા ંફયથી વાજં સધુીન વભમ કશતાલશ છે. ગા 
ઈયના યગ ભાટે વાજં ને યાિત્રવભમ ઔધ વેલન ભાટે કશતાલશ છે.) 
૫. નેત્ર સદુળપન કપ...વલાયે-વાજંે-યાતે્ર ટીા ંઆંખભા ંનાખલા.ં 

પ્રથભ ફે ભકશનાની વાયલાયથી કળ પામદ જણાત ન શત. તેથી તા. 
૨૧-૮ના યજ જીલન્દ્ત્માકદ ઘતૃ ૧-૧ િભિી રલેા ઈભેયુપ શત ુ.ં (જીલન્દ્ત્માકદ 
ઘતૃની નેત્રતપણ ફગ્સ્ત અલાભા ં અલે ત તે કશતાલશ ગણામ છે ણ તે 
અી ળકામ તેભ ન શત ુ.ં) ખયાકભા ંજીલતંી ન ભલાથી ‘એરાિવિન’ પાભપવીની 
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જાણીતી રેતટાકડન ટીકડી...૨-૨ વાજંે-યાતે્ર દૂધ વાથે કે ાણી વાથે રલેા અી 
શતી. 

તા. ૫-૧૨ના યજ થ્માકદ ઘનલટીને ફદરે થ્માકદ કાઢા (નફંય-
૨)...વાડુંન તૈમાય ફાટર વલાયે-યાતે્ર ભટ િભિ વભાન ાણી ભેલીને 
રેલા ભાટે અેર. તે કદલવે ળતાલયી ટીકડી...૨-૨ ઈભેયેર. (તે કદાિ લજન 
લધાયલા કે ળગ્ક્ત ભાટે શળે તે નેત્રયગભા ંકશતાલશ છે.) 

તા. ૨૪-૨-૯૫ના યજ ઘણુ ંવારંુ શત ુ.ં લધ ુવારંુ થત ુ ંજ જળે તેલી અળા 
ફધંાણી શતી. ડૉક્ટયએ ણ અયલેુદની અ દલા િાલ ુયાખલા કહ્ુ ંશત ુ.ં તેથી 
ઈયક્ત ફધી જ દલા વતત િાલ ુયખાલી શતી. 

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 111 

 http://aksharnaad.com   

પ્રકયણ : ૧૫  એક ય લાનની જાતીમ મ ૂઝંલણો ભટી 
 

 જાતીમ જીલનભા ંળીઘ્રતનન યગ ઘણ ચિિંતાજનક ફને છે. રુુને 
વભાગભભા ં તયુત જ સ્ખરન થઇ જલાથી ફનેં ાત્રને વતં ભત નથી. 
ને તેથી ભનભેન બાલ, ગશૃકરેળ, ભતબેદ, લૈભનસ્મ ને કેટરીક લાય 
ૂટાછેડા સધુી ણ પ્રશ્ન શોંિત શમ છે. તેની િક્કવ કઇ વપ વાયલાય 
કઇ ચિકકત્વા ધતિિતભા ંન શલાથી ળીઘ્રતનથી ીડાત રુુ ભનભા ંકશઝયામ 
છે ને છાનીછાની વાયલાયભા ંખટા ખિાપ કયત યશ ે છે. ક્યાયેક ફૂટાથ ય 
ફેઠેરા રેબાગ ુ રક, ક્યાયેક છેલ્રાભા ં છેલ્રી ભટી વેક્વરજીની કડગ્રી 
ધયાલનાયા ડૉક્ટય ણ તેને છેતયતા યશ ેછે. કાયણ કે ળીઘ્રતનના કાયણભા ં
કઇ જત ુ ંનથી. કેલ ફશકેાલનાયી કે થાગડ થીગડ વાયલાય અે છે. જેનાથી 
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વયલાે શામાપ જુગાયી જેલી ગ્સ્થિત થામ છે. અયલેુદીમ િવધતિાતં નવુાય 
ળીઘ્રતનના ંઅટરા ંકાયણ િલિાયી ળકામ : 
- રગ્નલેૂ નાની લમથી શસ્તદ કે શસ્તભૈથનુની લધ ુઅદત. તેનાથી 

િરગણુથી વ્માન-માન લાય ુ કલાથી શિુ તથા પ્રજનન લમલ 
તાન ગ્સ્થય ગણુ ગભુાલે છે. લાયનુા િર ગણુને કાયણે ળીઘ્રતનન 
યગ ેદા થામ છે. વાથે કઇક કેવભા ંઘપણને કાયણે ને પ્રાકૃત કપ 
ઘટલાથી રાફંા ગાાના શસ્તભૈથનુથી સ્લયિતથી વતં ભેલતા 
યલુાનને સ્ત્રી વભાગભભા ંયૂ વતં કે અનદં ભત ન શલાથી ણ 
યસ્યભા ંવતં યશ ેછે. 

- િત્તપ્રકૃિત કે યક્તવાય રુુના ળયીયભા ંગયભી શલાથી તેને ઈતે્તજના 
તયુત જ અલે છે ને સ્ળપ વશત્લને કાયણે િયભ વીભા ણ તયત અલે 
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છે. િત્તને કાયણ ેશિુ તાયલ્મ ણ ળીઘ્રતનનુ ંકાયણ ફને છે. વભાગભ 
ઈષ્ણતા ેદા કયનાય શલાથી શિુસ્રાલ સ્લાબાિલક યીતે જ તયુત થઇ 
જામ છે. 

- શિુવાય રુુને શિુની લધ ુ ઈત્િત્ત થતી શલાથી શિુન જથ્થ 
શિુાળમભા ંલધલાથી ણ ઘણા યલુાનને સ્લતનસ્રાલ તથા ળીઘ્રતન 
થઇ ળકે છે. 

- શિુલધપક અશાય ને ઔધ લધ ુરલેાથી ણ ળીઘ્રતન થઇ ળકે છે. 
દૂધ, ઘી, પ, ભીઠાઇ, ભેલા, ડદ, અભા,ં ાક, ભાવંાશાય જેલા ં
અશાય રવ્મ ને કૌંિા,ં અભા,ં શ્વગધંા, ચબરાભ લગેયે લધાયે 
રેલાથી ણ ળીઘ્રતન થઇ ળકે છે. 
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- ઈતે્તજક ને ઈષ્ણ ઔધ ણ શિુતાયલ્મ ને શિુત્ભા ેદા કયીને 
ળીઘ્રતન કયી ળકે છે. અયલેુદ કયતા ં એરથીભા ં અલા ં ઈષ્ણ 
ઔધ લધાયે છે.  
જ કે ળીઘ્રતન એ કઇ શાિનકાયક યગ નથી. વતંાનત્િત્તભા ં તે 

નડતય ફૃ નથી. તેનાથી ળયીયને કઇ નકુવાન થત ુ ં નથી. કેલ જાતીમ 
જીલનન અનદં લધાયે ભાણી ળકાત નથી, એટલુ ંજ. 

મગ્મ લૈદ્ય ાવેથી ળીત, સ્તબંન, ગ્રાશી, ળાભક ઔધ ભલાથી 
ને રાફં વભમ િાલ ુયાખલાથી અ યગ કાબભૂા ંઅલી જામ છે. ને કાભને 
ભન વાથે વફંધં શલાથી સ્લબાલભા ંળાગ્ન્દ્ત, ધૈમપ, વભજ ને શકાયાત્ભક લરણ 
(ચઝટીલ વજેળન) તથા ત્નીન પે્રભ ને વશકાય તેભા ંઘણી જ ભદદ કયી 
ળકે છે. 
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શ્રી િેતન મગને્દ્ર બટ્ટ યશતેા શતા ડી-૧૦૮, નદંનલન એાટપભેન્દ્ટ, નલા 

લાડજ, ભદાલાદભા.ં ઉંભય શતી ૩૦ લપ. નકયી કયતા શતા. તા. ૨૦-૧૦-
૮૯ના યજ એ તાના જાતીમ પ્રશ્ન રઇને અલેરા. જે અ પ્રભાણે શતા : 
૧. ળીઘ્રતનઃ વભાગભભા ં તયુત ૂટ થઇ જલાથી ફનેં ક્ષે વતં 

યશતે શત. તેનુ ં કાયણ  ળધતા ં જાણલા ભેર કે તેને ૧૯ લપથી 
ભાડંીને ૨૯ લપની લમ સધુી એટરે દળ લપ સધુી શભેંળા ં શસ્તભૈથનુ 
કયલાની કુટેલ શતી. 

૨. ઓચરગસ્િભિમાઃ ફાક ન થલાથી તેનુ ં શિુયીક્ષણ વલોદમ 
ેથરજજકર રેફટયીભા ં તે જ કદલવે કયાલલાથી નીિે પ્રભાણે નોંધ 
ભી શતી. 
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- ભાત્રાઃ ૨ એભ.એર. 
- વખં્માઃ ૪૨ િભચરમન્દ્વ. 
- જીલતંતાઃ ૫૫% 

૩. િળશ્ન રાઘલઃ દયદીન કકળયાલસ્થાથી જ ચરિંગન િલકાવ ઓછ થમ 
શત. જેની ઈતે્તજનાલસ્થા લખતે રફંાઇ કેલ વાડાત્રણ ઈંિ શતી ને 
ગાઇ ત્રણ ઈંિ શતી. 

 દયદીના ળયીયનુ ં લજન ણ કેલ ૪૦ કકર શત ુ.ં દયદીન ળાયીકયક 
ને ભાનિવક િલકાવ ૧૫ લપના કકળય જેલ કશી ળકામ. 
 શિુદ ત્રક યેજી ાલા ભાટે અતયુ ં શત ુ ં તે નવુાય ફધી જ 
જાતન ઠંડ ને ક ખયાક રેલાન શત. દૂધ, ઘી, તાજુ ંભાખણ, પ, ભેલા, 
ભીઠાઇ લગેયે. 
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ઔધ અ પ્રભાણે શતા ં: 
૧. પટપજ ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે દૂધ વાથે (‘એરાિવિન’ની.) 
૨. રેતટાકડન ટીકડી...૨-૨ ઈયની દલા વાથે (‘એરાિવિન’ની) 
૩. મષ્ષ્ટભધ ુટીકડી...૨-૨ ફયે યાતે્ર દૂધ થલા ાણી વાથે. 
૪. શ્વગધંા ટીકડી...૨-૨ ઈયની દલા વાથે. 
૫. એક્ટીપટપ ટીકડી...૨-૨ કદલવભા ંફે લખત કઇ ણ વભમે દૂધ વાથે 
(‘નજુા’ની) 
૬. શ્વગધંા તેરઃ િળશ્ન તથા વૃણ ય એક ફે લખત શભેંળા ભાચરળ 

કયલી. ધવ ુ ં કે લછૂવુ ંનશીં. યાતે્ર ભાચરળ ખાવ કયલી જેથી અખી યાત 
તેની વયન રાબ ભે. વમંભ લધ ુાલાન શત. 
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તા. ૨૭-૧૦ના કદલવે અલેર ત્માયે દયદીએ એક નોંધાત્ર લાત એ 
કયી કે તેને છ લપથી કાી દાદય શતી. તેના ઈય િળલામ્બ ુ (સ્લમતૂ્ર) 
રગાડલાથી એક ભકશનાભા ં દાદય ભટી ગઇ શતી. જે િાય લપથી પયીને થઇ 
નથી. 

તા. ૧૬-૧૧ના યજ ળીઘ્રતનભા ં કઇ પામદ ન થલાથી એક્ટીપટપને 
ફદરે નીઓ િવલ્લય ટીકડી...૨-૨ ાણી થલા દૂધભા ં રલેા અી શતી. 
(‘િયક’ની) 

તા. ૧૪-૧૨ના શલેાર પ્રભાણે તેને ઈતે્તજનાભા ંખફૂ જ લધાય થમ 
શત. ઈસ્થની રફંાઇ ને જાડાઇ લધ્મા ંશતા,ં છતા ંશ્રી ગાર તેર...ભાચરળ 
કયલા તથા ૧૦-૧૦ ટીા ંદૂધભા ંવલાયે-યાતે્ર ીલા ભાટે અેર. 
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તા. ૧૯-૧૨-૯૦ના કદલવે દયદીના અનદંન ાય ન શત. તેની ફધી 
જ તકરીપ ટી ગઇ શતી. તેણે ઘણા વભમ ફાદ પ્રથભ લખત વભાગભન ણૂપ 
વતં ભેવ્મ શત ને ત્નીને અતમ શત. જાણ ે નલા જીલનન અનદં 
નબુવ્મ શત. તેની સ્તબંન ળગ્ક્ત, ઈતે્તજના ળગ્ક્ત, જાતીમ ઇર્ચછા, ચરિંગની 
ષુ્ષ્ટ લગેયે લધ્મા ંશતા.ં રેફ.ભા ંશિુયીક્ષણ કયાવ્યુ ંત તેભા ંણ વાય સધુાય 
થમ શત. જે વતંાનપ્રાક્તત ભાટે યૂત શત. 

- ભાત્રાઃ ૨ એભ.એર 
- શકુાણ ુવખં્માઃ ૭૨ િભચરમન્દ્વ 
- ભટચરટીઃ ૬૦ ટકા 
- લ્વઃ ૨૫થી ૩૦ ટકા 
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 લ્વ લધાયે અલલાથી ળકંા કયી ળકામ કે જતંનુ ુ ં ઈત્ાદન લધી યહ્ુ ં
શત ુ ંને અનાથી ઘણાનં ુ ંમતૃ્ય ુ ંણ થત ુ ંશત ુ.ં 
 ભાપક અલેરી િાલ ુ દલા ૧૫ કદલવની અી શતી. ણ ત્માયફાદ 
દયદી ડકામા ન શલાથી નભુાન કયી ળકામ કે તે વભમભા ં િતા ફનલાની 
ળક્યતા ઉબી થઇ શળે. ત્માયે ત તે ફે ભટા ંસુદંય ફાકના િતા ણ શળે. 

 

પ્રકયણ : ૧૬  ફધી પકયમાદ વંણૂકણે દૂય થઈ ગઈ 

 
 િત્તના યગ ૪૦ની વખં્માભા ંશલાનુ ંઅયલેુદભા ંકશલેાયુ ંછે. તેના ંનાભ 

ણ અલાભા ં અલેરા ં છે. તેના ં િનદાન, લૂપફૃ, ફૃ, ચિકકત્વા, થ્માથ્મ 
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કિમાઓ લગેયેનુ ં ણ િલગતે લણપન કયલાભા ં અલેલુ ં છે. લાય ુ જેભ વદ્ય 
કિમાળીર છે તેભ િત્ત ણ વદ્ય કિમાળીર શલાથી કેટરીક લાય ચિિંતાજનક 

લસ્થા ઉબી કયી દેત ુ ંશમ છે. િત્ત ઈગ્ર, ઈષ્ણ, તીક્ષ્ણ, ક્ષાયીમ શલાથી તેના 

યગ વહ્ય શમ છે. તેથી ચિિંતાજનક ણ શમ છે. ખાવ કયીને િત્તના યગ 
ગ્રીષ્ભ-ળયદભા,ં ગયભ પ્રદેળભા,ં ગયભ પ્રકૃિતભા,ં યલુાભા ં લધ ુ જલા ભે છે. 

તેભાનં એક ઇભર્જન્દ્વી કશી ળકામ તેલા સ્ષ્ટ િનદાનલા કેવ અ પ્રભાણે છે 

  

 ભારંુ મુફંઇ દલાખાનુ ં શત ુ ં ત્માયે દંય કદલવે ફે કદલવ શિુ-ળિનલાયે 
મુફંઇ જલાનુ ંથત ુ ં ત્માયે ાછથી ભારંુ દલાખાનુ ંભાયા નાનાબાઇ લૈદ્ય લત્વર 
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લવાણી વબંાતા. તા. ૮-૫-૮૧ના યજ તેભની ાવે ફનાવકાઠંાના કદમદય 
ગાભના, ‘ફનાવ ટ્રાન્દ્વટપ’નાભે ધધં કયતા શ્રી જગદીળ. કે. વની અલેરા. 

તેભની ઉંભય શતી ૨૫ લપ. તેને લાયંલાય ઉફકા અલતા શતા, તાલ-ઉરટી 

ણ થતી શતી. ઉરટી થામ ત્માયે યગની તીવ્રતા ને યગીના લ્ 
ભનફને કાયણે દયદી ફેબાન ફની જતા શતા. એટરે મરૂ્ચછાપ અલી જતી શતી. 

તેને ેટભા ં વતત ષુ્ક પ્રભાણભા ં દાશ થત શત. તેની વાથે ઈદયશૂનુ ં

વહ્ય શત ુ.ં તેને કાયણ ેક્યાયેક દયદીને ઈંજેક્ળન કે ટીકડી અીને ઊંઘાડી દેલા 
ડતા શતા. ત્રણ ભકશને અલ બમકંય હભુર અલત જ. િનદાન કયલાભા ં૪૫ 

પટા ાડલાભા ંઅવ્મા શતા. તેભા ં કશુ ં િનદાન કડી ળકાયુ ં ન શત ુ.ં દયદી ને 

અભવષૃ્ષ્ટ (શિનિમા)ની તકરીપ ણ શતી. દયદી િલલાકશત ણ શતા. 
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 પટાભા ં લ્વય ન અલલાથી અયલેુદની રક્ષણ–ચિકકત્વા પ્રભાણ ે
ૈિત્તકછકદિ (ગયભીની ઉરટી), મ્રિત્ત, ૈિત્તક કે િત્તલાિતક ઈદયશૂ, 

િલદગ્ધાજીણપ, દાશ કે ભશાદાશભાથંી કઇ એકનુ ંિનદાન કયી ળકામ તેભ શત ુ.ં જકે 

અયલેુદ નવુાય દ ચિકકત્વા પ્રભાણે ત તે ફધાની રગબગ વયખી જ 
વાયલાય અી ળકામ. 

 ‘િલકાયનાભાકુળર ન જજકહ્રમાતૌ કદાિન’ 

 “િલકાય(યગ)નુ ં િક્કવ નાભ અલાભા ં કુળર લૈદે્ય ળયભાવુ ં નશીં” 

તેભ િયક વકંશતાભા ંકશરે છે. તેન ફિાલ કયતા ંભશિિ િયક કશ ેછે કે યગનુ ં

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 124 

 http://aksharnaad.com   

નાભ િનદાન ફદરાતા ં લાયંલાય ફદરાત ુ ં યશ ે છે. તેથી દ-દૂષ્મની વભજ 
પ્રભાણ ેયગ ભાી દેલ તે જ લૈદ્યનુ ંભશત્ત્લનુ ંકામપ છે. 

ઔધ અ પ્રભાણે અતમા ંશતા ં: 
૧. કકદિ ચણૂપ...૧/૪ ગ્રાભ 
 િલિત્તકય ચણૂપ...૨ ગ્રાભ 
 સ્લજર્જકા ક્ષાય...૧ ગ્રાભ 
 ળખંબસ્ભ...૧/૪ ગ્રાભ 
 પ્રલાર િંામતૃ...૧/૪ ગ્રાભ 
 મષ્ષ્ટભધ ૂચણૂપ...૧ ગ્રાભ વલાયે-વાજંે ગળ્મા દૂધ વાથે. 
૨. અય ુડાઇજેસ્ટ ટીકડી...૨-૨ જમ્માફાદ (‘અય ુપ્રડક્્વ’ની) 
૩. બમાકદ કલાથ...ભકૂ ઘેય ઈકાીને વલાયે-યાતે્ર ીલાન શત. 
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૪. ળતાલયીન કલાથ...૧-૧ ભટી િભિી વલાયે-યાતે્ર ગળ્મા ગયભ દૂધભા.ં 
(ઠયે ત્માયે િભિી નાખીને ીવુ.ં ‘અય ુપ્રડક્્વ’ની ેટન્દ્ટ)  

૫. છકદિકય ુકેસ્યરૂ...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ગલી. 
 તા. ૮-૬ના કદલવે અલેર ત્માયે ઘણ પામદ શત. કફજજમાત યશતેી 

શતી. અજ બમાકદ કલાથને ફદરે બમાવન ટીકડી..૨-૨ (‘ઝડું’ની) જમ્મા 
ફાદ રેલાની શતી. ગેવ, કફજજમાત, શૂ ને જીણપ ભાટે િળલાક્ષાય ાિન 

ચણૂપ ૮ ગ્રાભ રલેા ભાટે અેર. 

 દયદી દૂય યશતેા શલાથી ભકશનાની દલા િનમિભત રતેા શતા. ૯-૭ના 

યજ અવ્મા ત્માયે દયદીને ફધી ફાફતે વારંુ શત ુ.ં ઉરટી, ઈદયદાશ, ઈદયશૂ 
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ફધુ ંભટી ગયુ ંશત ુ.ં બમકંય ઈનાાભા ંણ અલયણલાા િત્તન યગ ળાતં થઇ 
ગમ શત. 

 તા. ૯-૮-૮૧ના કદલવે છેલ્રી દલા રેલા અવ્મા ત્માયે અગની તભાભ 
પકયમાદ વંણૂપણે દૂય થઇ ગઇ શતી. લાપઊતનેુ કાયણ ેળયદી, ભાથાન દુખાલ 

શતા.ં લજન કેલ ૪૧ કકર જ શલાથી ળગ્ક્ત ણ ઘણી રાગતી શતી તે 

ફધી ફાફતને ધ્માનભા ંરઇ છેલ્રી દલા અ પ્રભાણે અી શતી.   

૧. રક્ષ્ભી િલરાવ યવ...૧-૧ વલાયે-યાતે્ર. 
૨. વ્માકદ લટી...૪ ચવૂલી. 
૩. થ્માકદ ઘનલટી...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ાણી વાથે ભકૂ કયીને. 
૪. શ્વગધંા ચણૂપ...૬ ગ્રાભ, 
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 તાચરવાકદ ચણૂપ...૧ ગ્રાભ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. 
 

 તા. ૧૦-૯-૮૧ના કદલવે ણ ભકશનાની દલા છેલ્રી અી શતી. િાય 

ભકશના સધુી વાયલાય િરાલલાન ફનેં ક્ષન શતે ુત્રણ ભકશને અલત ઉરટી, 
દાશ, ઈદયશૂ મરૂ્ચછાપન હભુર શલે િાલ ુ યહ્ય છે કે ભટી ગમ છે ? તે 

જાણલાન શત. એક ભકશના ઈય વાય થલા છતા ંહભુર ન અલલાથી ને 

શલે અલલાન જ નથી તેલા િલશ્વાવથી દયદી તથા તેના કયલાયજન 
ખળુખળુાર શતા.ં 
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પ્રકયણ : ૧૭   અવત કામ કતા અનેક યોગન  ંમૂ 

 
 શ્વાવની વાયલાય અયલેુદભા ંમૂગાભી છે. કાયણ કે શ્વાવ પેપવાન યગ 

છે. પેપવાનેં પ્રાણલાય ુને લરફંન કપ વાથે વીધ વફંધં છે. પેપવા ંનફા ં

થલાથી, તેભા ં િલકૃિત અલલાથી, પ્રાણલાય ુ ઘટલાથી કે દૂિત થલાથી, 
લરફંક કપ લધલાથી કે િલકૃત થલાથી શ્વાવ ળફૃ થામ છે કે લધે છે. 

હૃદમયગના ઈરલ ફૃે ણ શ્વાવ થત શમ છે. કાયણ કે હૃદમના યક્તનુ ંને 

પેપવાભા ંપ્રાણલાય ુ વાથે િભરન થામ છે. 
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 શ્વાવના પ્રકાય ણ અયલેુદભા ંઅલાભા ંઅલેરા છે. તેભા ંભશાશ્વાવ, 
ઉધ્લપશ્વાવ, િછન્નશ્વાવ, રુશ્વાવ, પ્રતભકશ્વાવ ને તભક શ્વાવભાથંી તભક શ્વાવ 

(સ્થભા)નુ ં પ્રભાણ વલપત્ર લધ ુજલા ભે છે. રગબગ ૯૦ ટકા દયદી તેના 

શમ છે. જે ાિં લપ સધુીભા ંભટાડી ળકામ છે. અ શ્વાવ વાથે યગ ફૃ, રક્ષણ 
ફૃે કે ઈરલ ફૃે ળયદી, ઈધયવ, કપ ડલ (ષ્ષ્ઠલન), સ્લયબેદ, જલય, 

િળયઃશૂ, છાતીભા ં દુખાલ, રુચિ, અભાજીણપ, કફજજમાત લગેયે ણ શમ છે. 

યંત ુલૈદ્ય ને દયદી ફનેં ક્ષ ેવાયી લાત એ છે કે તે ફધા ંજ પ્રામઃ કપ, લાય,ુ 
અભ વાથે જડામેર શલાથી વાયલાય એકફીજાને ભાપક અલે છે. ખાવ કયીને 

અભાિક, કપઘ્ન, લાતઘ્ન, ગ્ગ્નલધપક, સ્રતિલશદુ્ધધતિકય, ફલ્મ, નરુભન 

(લાયનેુ વલ કયનાયી) વાયલાય તેભા ંકયલાની શમ છે. 
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 એરથીભા ંસ્થભા કે બ્રન્દ્કાઇટીવભા ંઈયક્ત િલિાયણા ન શલાથી 
કપને સકૂલનાય, સ્તબ્ધ કયી દેનાય વાયલાયથી તયુત યાશત નબુલામ છે. ણ 

કરાક કે કદલવ ફાદ દફામેર યગ પયીને ઈખે છે ને લધ ુાલયની, લધ ુ

ભાત્રાભા ંએષ્ન્દ્ટફામકટક કે ઝેયી દલા અલી ડતી શલાથી વયલાે યગ ઊંડ 
ઉતયે છે. નલા ઈરલને નતયે છે ને પેપવા ંનફા ંડી જલાથી જીલનબય 

લધનેુ લધ ુ બાયે દલાન વશાય રતેા ં યશવે ુ ં ડે છે. દયદીનુ ં ફ, લજન, 

જઠયાગ્ગ્ન, ભનફન રગબગ વાલ હ્રાવ થઇ જામ છે. કેટરામ અલા દયદી 
શમ છે કે તે સ્થભાએટેક વશન કયી ળકતા નથી ને શૉગ્સ્ટરભા ંદાખર કયી 

િલળે વાયલાય રલેી જ ડે છે. િળમાા-િભાવાભા ં ત દયદીએ હભુરાના 
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બમભા ંજ કદલવ વાય કયલા ડે છે. એરથીભા ંથ્માારનની િલિાયણા 
ન શલાથી કે નશીંલતૌ શલાથી કાયણ િાલ ુયશલેાથી શ્વાવ ણ િાલ ુજ યશ ેછે. 

  

 શ્રીભાન જગભાર યાણાબાઇ જાદલ ભશવેાણાથી અલેરા. ઉંભય શતી ૨૩ 

લપ. તાયીખ શતી ૧-૧૧-૮૮. તેને એક-ફે લપથી શ્વાવ યગ ળફૃ થમ શત. 
તેથી ગમા લે જ ભાયી ાવેથી વાયલાય રીધેરી ને વારંુ થઇ ગમેલુ.ં યગ 

કાબભૂા ંઅલતા ંજ દલા ફધં કયી દીધેરી. (યગના ંમૂન નાળ કયલા દયદીએ 

ખયેખય ત ાિં-દંય કદલવ લધ ુવાયલાય રાફંી િરાલલી જઇએ.) 
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 અ લખતે જગભારને શ્વાવ વાથે તાલ ણ શત. લજન કેલ ૫૦ કકર 
જ શત ુ.ં આંખભા ંફતયા થતી શતી. 

 શ્વાવના દયદીને કામકુતા લધ ુ શમ ત્માયે કયણાભ રાલવુ ં ખફૂ જ 
મશુ્કેર ડે છે. નલા કયચણતભા ંિત વભાગભને કાયણે ળયદી, ઈધયવ, શ્વાવ, 

ક્ષમ, જલય, શૂ, લધં્મત્લ લગેયે તથા જાતીમ યગ થલાનુ ંઅયલેુદભા ંકશલેાભા ં

અલેર છે. તેથી લૈદે્ય િનદાન ને ચિકકત્વા લખતે દયદીની કામકુતાને ણ 
રક્ષ્મભા ંરઇ તેને થ્મ ગણી વમંભ ાલલાન અગ્રશ યાખલ જઇએ. 

રગ્ન ફાદ એકાદ લપભા ં વતંાન ન થામ ત ‘શામો જુગાયી ફભણુ ં
યભે’ની કશલેત નવુાય દંતીભા ં વભાગભનુ ં પ્રભાણ જે લધાયે શમ છે તેભા ં
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ણ લધાય થઇ જામ છે. ખયેખય ત વતંાન થલાભા ં ફનેં ાત્રભાથંી એકનુ ં
કાયણ છે કે ફનેંનુ ંછે તેનુ ંિનદાન કયાલવુ ંજઇએ. રુુન કાઈન્દ્ટ કે ભટીચરટી 

ઓછા ં શમ; સ્ત્રીને અતપલદ, ગબાપળમ દ, ફીજદ લગેયેભાથંી જે કાયણ 

શમ તે દૂય કયલા વ્મલગ્સ્થત મગ્મ િનષ્ણાત લૈદ્યની વાયલાય રલેી જઇએ. 
યંત ુભટા બાગના દંતી તેભ કયલાને ફદરે વભાગભનુ ંપ્રભાણ લધાયી દેતા ં

શલાથી ઈયક્ત યગભાથંી કઇક યગ થમા િલના યશતે નથી. શ્રી 

જગભારબાઇને શ્વાવ ને જલય અ કાયણે ગમે લે ળફૃ થમ શત. તે ભટાડયા 
ફાદ લધં્મત્લની ભેં વાયલાય અેરી તેથી યાજેળ નાભન તેભને ત્મા ંતુ્રજન્દ્ભ 

થમ શત. 
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જગભારભા ંકામકુતાનુ ંપ્રભાણ કકળયાલસ્થાથી જ લધ ુશત ુ.ં ૧૩ લપની 
લમથી ૨૦ લપની લમ સધુી તેણે લધાયે પ્રભાણભા ંશસ્તભૈથનુ કયુાં શત ુ.ં રગ્ન 

ફાદ વભાગભનુ ંપ્રભાણ ણ લધાયે શત ુ.ં 

યેજી ભાટે કપલાત ત્રક ભેં અતયુ ંશત ુ.ં દલા દીધી શતી અ પ્રભાણઃે 
૧. વભાવલ...૧-૧ િભિ વભાન ાણી ભેલીને જમ્મા ફાદ ફનેં લખત. 

(ગયભ ાણી ભેલલાથી લધ ુપામદ થળે.) 
૨. શ્વાવમગ...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ભધ વાથે. (‘અય ુપ્રડક્વ’ની) 
૩. વળંભની લટી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે. (જલય તથા કૃળતા ભાટે) 
૪. રક્ષ્ભી િલરાવ યવ...૧-૧ વલાયે-વાજંે ચવૂલી થલા ભધ વાથે. 

(‘ડાફય’ન નાયદી. તાલ તથા શ્વાવ ભાટે) 
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૫. ભધકુ કે...૨-૨ ફયે-યાતે્ર (કૃળતા, શ્વાવ તથા જીણપ જલય ભાટે) 
 

 તા. ૧-૧૨ના કદલવે પામદ શત ને અશ્ચમપ ત એ લાતનુ ંશત ુ ંકે એક 

ભકશનાભા ં ૪ કકર લજન લધ્યુ ં શત ુ.ં દયદી તાને ઘેય રીંડીીયનુ ંચણૂપ ૧ 
ગ્રાભ વલાયે વાજંે ભધ વાથે રતેા શતા. દયદીની જાતીમ દોફલ્મ ને 

ળીઘ્રતનની પકયમાદ નવુાય ‘િયક’ની નીઓ િવલ્લય ગી...૨-૨ વલાયે 

વાજંે રલેા અી શતી. તેને ફીજા ફાકની ણ ઇર્ચછા શતી. તેથી અગના ં
લોભા ં તેન કયટપ ઓચરગ સ્િભિમા (લ્શિુકીટ) શલાથી શિુ યીક્ષણ 

કયાવ્યુ.ં જે અ પ્રભાણે શત ુ.ં 
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- શિુપ્રભાણઃ ૦.૨ એભ.એર. (ઘણુ ંજ ઓુ.ં ૧૦ભા ંબાગનુ)ં 
- શિુકીટ વખં્માઃ ૧૮ િભચરમન્દ્વ (ઘણી ઓછી, ાિંભા ંબાગની) 
- શિુકીટની વકિમતાઃ ૬૦ ટકા (ફડપય ઈય, ણા બાગની) 
 યંત ુશ્વાવ ને જલયભા ંએક ભકશન દલા રલેાથી પામદ થઇ જતા ં
દલા ફધં કયી દીધી શતી. 

  

તા. ૨૬-૬-૮૯ના યજ ૬ ભકશને પયીને િભાવાના પ્રાયંબભા ં શ્વાવની 

પકયમાદ રઇને અલેરા. અ લખતે તાલને ફદરે ઈદયશૂ શત ુ.ં કામકુતાનુ ં

પ્રભાણ ત લૂપલતૌ શત ુ.ં યગ યેૂયૂ ભટે ત્મા ં સધુી વ્મલગ્સ્થત દલા િાલ ુ
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યાખલા ભાટે વભજાલી અગની દલાભા ંઈદયશૂની દલા ઈભેયીને ફદરીને અ 
પ્રભાણ ેિપ્રષ્સ્િતળન તૈમાય કયુપ, 

૧. વભાવલ 
૨. શ્વાવમગ 
૩. વ્માકદલટી...૪ ચવૂલા 
૪. યવના લટી...૨-૨ જમ્મા શરેા ંને છી ૧-૧ ચવૂલા ભાટે. ઈદયશૂ 

લખતે ણ ૨ ચવૂી ળકામ. 
૫. િતલગંાકદ લટી...૪ ચવૂલા. (શ્વાવ-ઈધયવ ભાટે) 
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યંત ુશ્વાવ-ઈદયશૂ એક જ લખતની દલાથી ભટી જતા ંદયદી દેખામા ન શતા. 
છી જાણલા ભેલુ ંકે તેને ત્મા ંફીજા વતંાનન ણ જન્દ્ભ ટૂંક વભમભા ંજ થમ 

શત. 

પ્રકયણ : ૧૮  લાય જન્મ યાંજણનો યોગ 

 

 બાયતીમ વભાજભા ંએક એલ લગપ છે કે જે અયલેુદને અંતયથી િાશ ેછે 

ને તેની ાછ તેના ં કાયણ શમ છે. લેદને ભાનનાયા, બાયતીમ વસં્કૃિતને 
િાશનાયા, વસં્કૃતબાાના પે્રભી, માપલયણને તમાય કયનાયા, સ્લાલરફંી, વયખુ ં
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ને િનદો વાયલાયભા ંભાનનાયા, ધ્માત્ભ જીલનભા ંરુચિ ધયાલનાયા, યાષ્ષ્ટ્રમ 
એકતાભા ં ભાનનાયા, બાયતીમ િલજ્ઞાનભા ં યવ રેનાયા લગેયે રકને ભાટે 

અયલેુદ ખફૂ અજત્ભમ િલમ છે. તાન ખફૂ નજીકન િલમ રાગે છે તેભા ં

અજત્ભમતાન નબુલ થામ છે. 

  

 શ્રી જનકબાઇ િરંકાતંબાઇ ળાસ્ત્રી અયલેુદને ખફૂ િાશ ે છે. કાયણ કે 

તેભને અયલેુદની ઔિધઓભા ંખફૂ યવ છે. તે તાના પાભપભા ંઅયલેુદીમ 

ઘણી ઔિધને ઈછેયી છે. જનકબાઇની ઉંભય શતી ૨૬ લપની, યશતેા શતા 
૧૭/૧, ‘ભેઘદૂત’ નીરભકંુજ વવા., ભીયા વવામટી વાભે, ભચણનગય, 
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ભદાલાદ-૨૨ભા.ં તા. ૭-૧૨-૯૧ના યજ લાયથુી થમેર યાજંણ (વામેકટકા)ની 
પકયમાદ રઇને અલેરા. ૧૫ કદલવથી તેભને ીડાકાયી લાયનુી યાજંણન યગ 

ળફૃ થમ શત. વાથે કેડભા ં દુખાલ ણ ઘણ થત શત. છતા ં કેલ લાય ુ

વભજીને ‘લાય’ુનુ ંથ્માથ્મત્રક અતયુ ંશત ુ.ં ઔધ અ પ્રભાણે શતા:ં 

૧. ત્રમદળાગં ગગૂ...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે કે કદલેર ભેલેરા 

ભશાયાસ્નાકદ કાઢા વાથે. 

૨. એકાગંલીય યવ...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે થલા ભધ વાથે. 

૩. જભદાકદ ટીકડી...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ાણી વાથે. 
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૪. લાતાકય ગગૂ...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ાણી વાથે. 

 ત્રણ કદલવે અવ્મા ત્માયે વારંુ શત ુ.ં છતા ં કયણાભ ઝડી રાલલા 

ત્રમદળાગં ગગૂને ફદરે એક્ટીફ્રેક્વ ટીકડી...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર રલેા અી 
શતી. (‘નજુા’ની) 

 તા. ૧૩-૧૨ના કદલવે વાત કદલવે અવ્મા ત્માયે ૭૫% પામદ શત. ણ 
અભલાતના ં ણ રક્ષણ જણાતા ં તેર ભાચરળ કયલા અેર નશીં. થડા 

પ્રભાણભા ંફાકી યશરે શૂને ઘટાડલા અજે તરચગટકેસ્યરૂ...૨-૨ વલાયે-વાજંે 

ગલા અેર. (પ્રામઃ ‘ફાનપાભપવી’ ગ્રુની) 
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 તા. ૧૯-૧૨ના કદલવે ફધી જ દલા ભાપક અલલાથી િાલ ુ જ યાખી 
શતી. અજે ૯૦% જેટર પામદ શત. 

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

 તા. ૯-૧-૯૨ સધુીભા ં એટરે કે કેલ એક ભકશનાભા ં દયદીન તીવ્ર 

ીડાલા લાયજુન્દ્મ યાજંણન યગ મૂભાથંી ભટી ગમ શત. 

પ્રકયણ : ૧૯  ફધ  ંજ ભટી ગય  ંશત  .ં 
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 ેટના યગની અયલેુદીમ સ્ેિળમાચરટી જગજાશયે છે. ેટના યગ 
ભદંાગ્ગ્ન ને વાભ લસ્થા વાથે વકંામેરા શલાથી ને તેની િલિાયણા 

અયલેુદભા ંલધભુા ંલધ ુવાયી યીતે થમેરી શલાથી લૈદ્ય ાવે અલેરા ેટના,ં 

ાિનના-ંઆંતયડાના ં દદો લધ ુને લશરેા વાજા થામ છે. એરથીના ંાય 
લગયના ંઇન્દ્લેસ્ટીગેળન્દ્વ, રાફંા કવપ ને નેક જાતના ઓયેળનથી ફિલા 

રક અયલેુદ ાવે શોંિી જતા ંશમ ને ઘણા ંવાજા ણ થઇ જતા ંશમ છે. 

 ેટના ં યગભા ં ણ િતવાય, ગ્રશણી, પ્રલાકશકા, જીણપ, રુચિ, 

ઈદયશૂ, ગેવ લગેયે યગ વંણૂપ ને ત્લકયત કાબભૂા ંઅલે છે. કાયણ કે ગ્રાશી, 

સ્તબંન, ાિન, દીન, અભાિન, લાયનુાળક, નરુભન લગેયે ગણુલાા ં
અયલેુદભા ંષુ્ક ઔધ છે ને તે િનદો ણ છે. સ ૂઠં, ઇન્દ્રમલ, િતિલ, 
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ફીલુ,ં જામપ, જાલતં્રી, કેયીની ગઠરી, જંાબનુા ઠચમા, દાડભની છાર, રધય, 
જેઠીભધ, ધાલડી, ભિયવ, ળતાલયી, લા, કયૂકાિરી, નાગયભથ ને શયડે 

જેલા ંઔધ ક્યાયેક િભત્કાય ણ વજ ેછે. ઇભર્જન્દ્વી લસ્થાભા ંપીણ-બાગં 

જેલા ંઔધ ણ અયલેુદે લાયલા કહ્ુ ંછે. છાળ, દાડભ જેલા ંઅશાય રવ્મન 
ણ અયલેુદે અલા યગભા ંૂટથી ઈમગ કયલાનુ ંકશરે છે. 

  

 શ્રી જનકિવિંશ કશિંમ્ભતિવિંશ િોશાણ વી-૨૬૪, જગેશ્વયી ાકપ , 

ભયાઇલાડી, ભદાલાદથી અલેર. ઉંભય શતી ૨૪ લપ. તાયીખ શતી ૨૦-૭-
૯૩. તેને જમ્મા ફાદ યજ ત્રણ ાતા ઝાડા થતા શતા. તેની લાતાિતવાય 
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(લાયનુા ઝાડા) ઈયાતં ગ્રશણી દની ણ ળકંા જામ. દયદીના કશલેા પ્રભાણ ે
અ યગનુ ંમખુ્મ કાયણ ત એતેષ્ન્દ્ડવાઇટીવનુ ંખટંુ ઓયેળન કયલાભા ંઅલેલુ ં

તે શત ુ.ં િક્કય અલતા ં શતા.ં ળયીય ય ાડુંત્લ સ્ષ્ટ જણાત ુ ં શત ુ.ં એક લપ 

શરેા ં કકડનીભા ં થયી થઇ શતી. તે અયલેુદીમ દલાથી નીકી ગઇ શતી. 
દયદી કયચણત શતા. વતંાન ન થલાથી શભેંળા લધ ુવભાગભની અદત શતી. તે 

તેની તફીમત ભાટે પ્રિતકુ ફાફત શતી. સ્લતનસ્રાલન ણ ઇિતશાવ શત. 

ળીઘ્રતનની ણ પકયમાદ શતી. 

 લજન ઘણુ ં ઓું શત ુ.ં ળગ્ક્ત રાગતી શતી. યેજી ભાટે ‘િતવાય’ 

ત્રક અતયુ ંશત ુ.ં ઔધ શતા ંઅ પ્રભાણેઃ 
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૧. કુટનીકયષ્ટ...૧-૧ ભટ િભિ વલાયે-વાજંે-યાતે્ર (ઝાડા ભાટે) 
૨. યવના...૨-૨ જમ્મા છી. (ગેવ, ઈદયશૂ, જીણપ ભાટે) છાળ વાથે. 
૩. ક ૂપય કશિંગ ુલટી...૨-૨ વલાયે-વાજંે છાળ વાથે. (ઈદયશૂ ને િતવાય 
ભાટે) 
૪. િરંપ્રબા લટી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. (ફાકીની ફધી તકરીપ 
ભાટે) 
 તા. ૨૭-૭ના યજ પામદ શત. શલે ફે જ ઝાડા થતા શતા. યંત ુગવે 

શત. તેથી ફદરીને દલા અ પ્રભાણે અેર. 

૧. ક ૂપયકશિંગ ુલટી...૨-૨ વલાયે–વાજંે છાળ વાથે. 
૨. ળખંલટી...૨-૨ જમ્મા ફાદ છાળ વાથે. 
૩. ઇન્દ્ટકાભ ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે છાળ વાથે. (‘નજુા’પાભપવીની) 
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૪. ચફલ્લાલરેશ...૧-૧ િભિ વલાયે-વાજંે િાટી જવુ.ં ઈય ીલી શમ ત 
છાળ ી ળકામ. 
 

(નોંધઃ િતવાય, પ્રલાકશકા, ગ્રશણી લગેયે દયદભા ં લધ ુ પ્રભાણભા ં ને કાચુ ં

ાણી ીલાની ભનાઇ છે. યંત ુછાળ ીલી કશતાલશ શલાથી ને તેભામં તે 

ફકયીના ં દૂધની છાળ ખફૂ જ કશતાલશ શલાથી ફને ત્મા ં સધુી ફધી જ દલા 
છાળ વાથે જ અલી. ખયાક ફૃે ણ ળક્ય શમ ત્મા ંસધુી ઘાટી છાળ ન જ 

ઈમગ કયલ. 
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 તા. ૯-૮ના કદલવે દયદીને ઘણુ ંવારંુ શત ુ.ં છતા ંગવેની વય શલાથી 
ઇન્દ્ટકાભ ટીકડીને ફદરે યવના ટીકડી અી શતી. ચફલ્લાલરેશને ફદર ેકુટની 

ટીકડી...૨-૨ (‘ડેક્કન’પાભપવીની) અી શતી. 

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

શત. તેથી ફદરીને દલા અ પ્રભાણે ગઠલી શતી. 

૧. િરંપ્રબા લટી...૨-૨ (રશયકુ્ત) વલાયે-વાજંે છાળ વાથે. 
૨. ક ૂપયયવ (પીણયકુ્ત)...૨-૨ વલાયે-વાજંે છાળ વાથે. 
૩. કુટની ટીકડી...૨-૨ 
૪. ક ૂપયકશિંગ ુલટી...૨-૨ 
૫. ઇન્દ્ટકાભ વીય...૧-૧ િભિી વલાયે-વાજંે 
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૬. િંગણુ તેર...ેટ ય ભાચરળ કયલા તથા જમા ં દુખાલ થામ ત્મા ં
િલા ભાટે. 
 તા. ૨૪-૮ના કદલવે વારંુ શત ુ ંણ ઝાડાભા ંિીકાળ લધ ુઅલતી શતી. 

તેથી અભાિક ઔધ અ પ્રભાણે ઈભેમાપ શતા:ં 

૧. કુટની ટીકડી...૨-૨ 
૨. ક ૂપયકશિંગ લટી...૨-૨ 
૩. અભાિન લટી...૨-૨ 
૪. ચફલ્લાલરેશ... 
૫. ફેકટેપાય કેસ્યરૂ...૨-૨ વલાયે-વાજંે. (‘ફાન’ રેફ.ની) 
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 તા. ૩૧-૮ના યજ ઝાડા કાબભૂા ંશતા ણ ગેવ થત શત. ઊંઘ ઓછી 
અલતી શતી. તેથી િવરેકડન ટીકડી...૨ યાતે્ર (‘એરાિવિન’ની) ાણી વાથે કે 

ફકયીના દૂધભા ંજામપ કે ગઠંડા નાખીને રલેા અી શતી. 

 તા. ૭-૯ના કદલવે ગેવ, ઈદયશૂ ત શતા ંજ. ળયીય ાતફંૄ શલાથી 

તેની ણ વાયલાય ળફૃ કયલાની શલાથી લજન કયુાં ત કેલ ૪૫ કકર જ શત ુ.ં 

અજની દલા અ પ્રભાણે શતી. 

૧. યવના...૨-૨ 
૨. ક ૂપયકશિંગ ુલટી...૨-૨ 
૩. ચિત્રકાકદ લટી...૨-૨ જમ્મા છી છાળ વાથે. 
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૪. શ્વગધંા ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ફકયીના દૂધ વાથે કે ાણી વાથે. 
(લજનલધાયલા, ઊંઘ રાલલા, ળગ્ક્ત લધાયલા, જાતીમ ળગ્ક્ત 
લધાયલા.) 

 તા. ૧૮-૯ના કદલવે કેવભા ંકાયણ રખ્મા િલના દલા ફદરીને અ યીતે 

અી શતીઃ 

૧. ઇન્દ્ટકાભ વીય 
૨. ફેક્ટેપાય કેસ્યરૂ 
૩. ળખંલટી...૧-૧ જમ્મા છી છાળ વાથે. 
૪. વળંભની લટી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે. (લજન તથા ઝાડા ભાટે) 
૫. ળતાલયી ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ફકયીના દૂધ વાથે કે ાણી વાથે. 
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 તા. ૮-૧૦-૯૩ના યજ િતવાય, ઈદયશૂ, જીણપ, ગવે લગેયે ફધુ ંજ 
ભટી ગયુ ં શત ુ.ં તેથી શલે ફાક થામ તે ભાટે તેના ઓચરગ સ્િભિમા 

(લ્શિુકીટ)ની તથા જાતીમ ફાફતની વાયલાય ળફૃ કયી શતી. 

પ્રકયણ : ૨૦  ળરૂઆતભાં વાચી ચચકકત્વા ભે તો 
 

 અજે એરથીના લાતાલયણને કાયણ ે તાલ, ળયદી, કપ લગેયે 
દફાલલાભા ંઅલે છે. રક તાની ભેે તાલને દફાલનાયી, કપને સકૂલનાયી 

ટીકડી રઇ રે છે. કયણાભે દફામેરા યગ પયીને ેદા થામ છે. નલા ં નાભ 

ધાયણ કયે છે. ફૃાન્દ્તકયત ફની એકભાથંી ફીજ બાયે યગ ેદા થામ છે. 
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ળયદીભાથંી ઈધયવ, ઈધયવભાથંી શ્વાવ કે ક્ષમ. વાદા તાલભાથંી ભેરકેયમા કે ઝેયી 
ભેરેકયમા કે જીણપ જ્લય લગેયે ને દયદી ને કયિાયક ખફૂ ખિપ કયે છે, છતા ં

ન ભટલાથી થાકે છે, સ્તામ છે. જમાયે યગ વાધ્મ થઇ જામ, ળયીય-ભનની 

ળગ્ક્તન હ્રાવ થઇ જામ, દલા ભાટે ૈવા ખરાવ થઇ જામ ત્માયે લૈદ્ય ાવે અલે 
છે. જમાયે લૈદ્ય ણ રાિાય શમ છે. 

 અલી િભથ્મા ચિકકત્વાને ફદરે ળયદી, ઈધયવ, તાલ લગેયેભા ં
ળફૃઅતભા ંએક-ફે રઘંન કયી નાખે કે એક-ફે કદલવ રઘબુજન-થ્મબજન 

ઈય યશ ેને ઘયગથ્થ-ુિનદો ઔધ અદુ, તરુવી, ભયી, જભા, સદુળપન 

ચણૂપ લગેયેન ઈમગ કયે ત યગ થત જ ટકી જામ. થલા કઇ મગ્મ લૈદ્ય 
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ાવે શોંિી જામ ત ણ યગ મૂભાથંી વકાયણ ભટી જામ. ળફૃઅતભા ંવાિી 
ચિકકત્વા ભે ત વલપત્ર યગ લધી ડયા છે તે ટક્યા િલના ન યશ.ે 

  

 શ્રી જભનાદાવ ભયૂાબાઇ લાઘાણી, કારાલાડ યડ, યૉમર ાકપ , ળેયી ન-ં

૮ યાજકટથી તા. ૧૨-૬-૯૫ના કદલવે અલેરા. તેભની લમ ૬૩ લપની શતી. 
તેભને થડા ભકશના શરેા કપ થમેર, તાલ ણ અલેર. ત્માય ફાદ શારભા ં

તેભને ળયીયભા ંતાલની વય યહ્યા કયતી શતી, સસુ્તી યશતેી શતી, ભાથુ ં દુખ્મા 

કયત ુ ંશત ુ ંજાણે ટી.ફી. થમ શમ કે થલાન શમ તેલા ંરક્ષણ જણાતા ંશતા.ં ૬૩ 
લપની ઉંભય શલાથી પ્રસ્ટેટની ણ તકરીપ શતી. સ્લબાલ િધી શત. 
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 યેજી ભાટે કપત્રક અતયુ ં શત ુ.ં કાયણ કે કપની વાભ લસ્થા િાલ ુ
શતી. ઔધ અ પ્રભાણે શતા:ં 

૧. લાવાલરશ...૧-૧ િભિ વલાયે-વાજંે િાટી જવુ.ં (ઈધયવ ભાટે) 
૨. ખકદયાકદ લટી...કદલવ-યાત દયિભમાન છ-અઠ ચવૂલી. (ઈધયવ ભાટે) 
૩. રક્ષ્ભીિલરાવ યવ...૧-૧ િભિ વલાયે-યાતે્ર ચવૂલી. (ફધી જ તકરીપ 
ભાટે) 
૪. િરંામતૃ યવ...૪ ગી ચવૂલી થલા ૨-૨ ભધભા ંિાટલી. 
૫. ડેકપવીન ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ભધ વાથે. (‘એરાિવિન’ની ઈધયવ, 
ળયદી કે ક્ષમ ભાટે) 
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 તા. ૧૫-૭ના કદલવે ઘણુ ંજ વારંુ શત ુ.ં દયદીની ફધી જ પકયમાદ દૂય 
થઇ ગઇ શતી. લજન લધીને ૬૫ કકર થઇ ગયુ ંશત ુ.ં તેથી િાલ ુદલા જ એક 

ભકશનાની પયીને અી શતી. જેથી તકરીપ પયીને ન થામ. 

પ્રકયણ : ૨૧  દયદી ખ ળખ ળાર શતા 
 

‘મસ્મ દેળસ્મ મ જન્દ્તઃુ તજજાત્સ્મોધ ં કશતમૌ ।’ (જે દેળભા ં જન્દ્ભ શમ તે 

વ્મગ્ક્તને તે દેળભા ં ેદા થમેલુ ંઔધ કશતકાયક છે.) અયલેુદના અ સતૂ્રન 
થપ કયલાભા ંભટા બાગે ભરૂ કયલાભા ંઅલે છે. કાયણ કે ‘દેળ’ ળબ્દન થપ 

અયલેુદ નવુાય ને અણા થપ નવુાય જુદ છે. અણે દેળન થપ 
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કશન્દ્દુસ્તાન, ાકકસ્તાન, ભેકયકા, ઇગ્રેંડ, જભપની લગેયે કયીએ છીએ. તેથી એલ 
થપ કયીએ છીએ કે બાયતના રકને બાયતભા ંેદા થમેર ઔધ કશતાલશ છે. 

ણ તે િલિાયણા ભરૂ બયેરી છે. અણા ંઔધ - અયલેુદના ંઔધ અખી 

લસુધંયાના રક ૂટથી લાયી ળકે ને કશતકાયક જ ફને. 

અયલેુદની કયબાાભા ંદેળ એટરે કે ભિૂભના ત્રણ પ્રકાય અ પ્રભાણ ેછેઃ 

૧. અનુદેળઃ જરીમ પ્રદેળ થલા બેજલા પ્રદેળ. નદી, વયલય, વમરુ, 

તાલ, કૂલા જમા ંલધાયે શમ તેલ પ્રદેળ, જમા ંલયવાદ ૭૫ ઈંિથી 

લધ ુડત શમ તેલ પ્રદેળ, ળેયડી, કે, નાચમેયી, ડાગંય, લગેયે જમા ં

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 158 

 http://aksharnaad.com   

લધ ુ થતા ં શમ તેલ પ્રદેળ. સયૂત, લરવાડ, મુફંઇ, કોંકણ, ગલા, 
કણાપટક જેલ રીરછભ પ્રદેળ. 

૨. ભધ્મભ (વાભાન્દ્મ)પ્રદેળઃ વાધાયણ પ્રદેળભા ંબજે લધ ુનથી શત કે નથી 
સકૂ પ્રદેળ શત. અ પ્રદેળભા ંરગબગ ૨૫ થી ૭૫ ઈંિ જેટર લયવાદ ડે છે. 

ભધ્મ ગજુયાત, વોયાષ્ટ્ર, ભશાયાષ્ટ્ર જેલા દેળને ભધ્મભ દેળ કશી ળકામ. 

૩. જંાગર પ્રદેળઃ જંાગ એટરે વાથ. વાથભા ં લા નશીંલતૌ શમ છે, 

વાટ શષુ્ક શમ છે. તેભ જે પ્રદેળભા ંઝાડ-છડ-લનસ્િત ન શમ કે નશીંલતૌ 

શમ, ખતેી ખફૂ ઓછી થતી શમ, ઘેંટા-ંફકયા-ંઊંટ જેલા ંજ પ્રાણી જમા ંઈછયતા ં
શમ. લયવાદ ચફરકુર ન શમ, કે ઓછ ૧૦-૧૫ ઈંિ જેટર લધભુા ંલધ ુશમ 
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તેલા યણપ્રદેળને-સકૂા પ્રદેળને જંાગર કશલેાભા ંઅલે છે. તેભા ંાણી, તાલ, 
નદી, વમરુ, વયલય ન શલાથી કે નશીંલતૌ શલાથી બેજ શત જ નથી. 

લનસ્િતભા ં કેલ કેયડ, ફયડી, ફાલ, કંુલાય, ખજૂયી જેલી ઓછા ાણીએ 

થતી લનસ્િત થતી શમ છે. ઈત્તય ગજુયાત, કર્ચછ, સયેુન્દ્રનગય જજલ્ર, ભાયલાડ 
લગેયે જંાગર દેળ કશી ળકામ. 

 ઔધ કે ઔિધન અયલેુદ પ્રભાણે એક થપ ઘઉં, િખા જેલા ંનાજ 
ણ છે તેથી તે તે પ્રદેળભા ંજન્દ્ભેરા ને યશતેા રકને અશાય-ઔધ ત્માનંા ં

જ ભાપક અલે છે. અનુ દેળભા ં જન્દ્ભેરાને અનુ દેળના,ં જંાગર પ્રદેળભા ં

જન્દ્ભેરાને જંાગર પ્રદેળના.ં તેથી જ યદેળ ગમેર વ્મગ્ક્તને ળફૃઅતભા ં ત્માનં ુ ં
લાતાલયણ ને અશાય-િલશાય ભાપક નથી અલતા.ં વોયાષ્ટ્ર-યાજસ્થાનના રક 
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મુફંઇ, સયૂત, લરવાડભા ં યશલેા જામ ત્માયે ાણી રાગતા ં ભદંાગ્ગ્ન, ળયદી, 
ઈધયવ, કપજલય લગેયેને કાયણે થઇ જતા ંશમ છે. ને તે ન ભટે ત ાણીપેય 

કયલા કે શલાપેય કયલા તાની જન્દ્ભભિૂભભા ંાછા અલે ત તયુત વારંુ થલા 

ભાડેં છે. 

 ઈય કશરેા પ્રભાણે ત્રણ દેળ નવુાય અશાય-િલશાય ને ઔધ 

મજલાભા ં અલે ત અયલેુદની વાયલાય અખીમ લસુધંયાના રકને ભાપક 
અલી જ જામ. ભાયી ાવે વાયલાય રેલા એિળમા, ભેકયકા, અકફ્કા, યયુ, 

લગેયે ખડંના દયદી અલે જ છે ને વાજા ણ થામ છે. બાયતના રગબગ ફધા 

જ પ્રાન્દ્તના ં દયદી અલે છે તેભા ં ભશાયાષ્ટ્ર, યાજસ્થાન, ઈત્તયપ્રદેળ, ફગંાના 
લધ ુતેલા આંધ્રપ્રદેળના એક દયદીની લાત કયીએ... 
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 શ્રી જમકકળન જે. ગતુતા આંધ્રપ્રદેળના ચિત્તયુ જજલ્રાના ાાનાડુીટ 

(ીન-૫૧૭૫૨૬) થી અલેરા. તે ‘કશન્દ્દ ચફ્વ’ભા ં વિલિવ કયતા શતા. ઉંભય 
શતી ૪૭ લપ. વાલયકંુડરાભા ં યશતેા ભાયા બાણેજ શ્રી ળક ભાધલાણીના 

કયિમથી  તા. ૫-૯-૮૨ના યજ અલેરા. તેભને ઈદયશૂ ઈયાતં િાભડીના 

યગ શતા. તેભા ં ભોં ય કાા ડાઘ, ગહૃ્યાગં, ેટ ને િનતફં ય ખયજલા 
(િલિચિિકા)ને કાયણે ખફૂ જ ખજંલા અલતી શતી. રગબગ દઢ લપથી 

તેભની અ તકરીપ ઘણા ડૉક્ટયની વાયલાય રલેા છતા ંભટતી ન શતી. લજન 

૫૫ કકર શલાથી તેભને લધાયલાની ઇર્ચછા શતી. જૂન ઇિતશાવ જાણતા ં ૧૫ 
લપ શરેા ં તેભણે શયવનુ ં ઓયેળન કયાલેલુ.ં િભપયગ ત્રક અીને નીિે 
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પ્રભાણનેા ંસિૂન ભોચખક અતમા ંશતા.ં કાયણ કે ત્રક ગજુયાતીભા ંશત ુ ંને તેઓ 
ગજુયાતી જાણતા ન શતા.  

- ગળ્મ, ખાટ, ખાય યવ ચફરકુર ફધં. (ખટાળભા ં કેલ અભા ં જ 
કાિા ંકે ફાપેરા ંરઇ ળકામ. ભીઠંુ કે ખાડં િલનાના)ં 

- તેલુ ંકે અથાલાફંૄ ન ખાવુ.ં લાવી ણ ન ખાવુ.ં 
- ભીઠંુ ચફરકુર ફધં કયલાનુ.ં િવિંધલ ણ ખટંુ અલતુ ં શલાથી તે ણ 
રેલાનુ ંન શત ુ.ં  
- દૂધ વ ટકા ફધં. િાભા ંણ નશીં. 
- દૂધની ફધી જ લાનગી દશીં, છાળ, ભાખણ, ઘી લગેયે ચફરકુર ન રલેા.ં 
- વલાયે સમૂોદમ શરેા ંઉઠી જવુ.ં ફયે ચફરકુર ન ઊંઘવુ.ં 
ઔધ અટરા ંઅેરા:ં 
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૧. ખકદયાકયષ્ટ...૧-૧ ભટ િભિ વભાન ાણી ભેલીને. ફનેં લખત 
જમ્મા ફાદ. (િભપયગ ભાટે) 

૨. બમાકયષ્ટ...૧-૧ િભિ ઈયની દલા વાથે. (ઈદયશૂ ભાટે) 
૩. િભપયગશય કેસ્યરૂ...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ગલી. (તેભા ંભજંજષ્ઠાકદ ચણૂપ, 

િિીની ચણૂપ, મષ્ષ્ટભધ ુચણૂપ લગેયે શતા)ં 
૪. કૈળયગગૂ...૩-૩ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 
૫. એરેકયન ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. (ફાન’ની) 
૬. શ્વગધંાચણૂપ...૪ ગ્રાભ વલાયે-યાતે્ર ાણી વાથે. (લજન ઘટત ુ ં
ટકાલલા, લજન લધાયલા, ળગ્ક્ત જાલલા તથા િભપયગ ભટાડલા) 
૭. કપ તેર...ખજંલા, ખયજલા ંતથા કાા ડાઘ ય રગાડલા. 
 ખફૂ દૂયથી અલેરા શલાથી ત્રણ ભાવની દલા રખી અી શતી.  
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તા. ૨૪-૯ના વભાિાય પ્રભાણે તેને મખુાક થમેર. (ળયદ ઊત ુ

શલાથી) તથા દાતં ને ભસડૂાની તકરીપભા ં ઇકયભેદાકદ તેર ત્માથંી ખયીદી 
તેને કગા બયલા કશરે. કગા ચણૂપ ભકલ્યુ ંશત ુ.ં જેના ઠંડા કગા કદલવભા ં

ફ-ેત્રણ લખત બયી યાખલાના શતા. (તેભા ં શધુતિ પટકડી, કાટંાફૄ ભાય,ુ રધય 

તથા જેઠીભધ ચણૂપ શતા.ં) 

તા. ૬-૧૧ સધુીભા ં ફયાફય ત્રણ ભકશનાની દલા યૂી થતા ં ખયજલા,ં 

કાા ડાઘ તથા ઈદયશૂ વાલ ભટી ગમા ંશતા ંતેથી પન ય લાત કયતી લખતે 
દયદી ખળુખળુાર શતા. 
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પ્રકયણ : ૨૨  કભો મૂભાંથી ભટી ગમો 
 

 અયલેુદ ને એરથી ફનેં એક જ ાટા ય િારતી ગાડી છે. તેથી 
તેન યસ્ય વતત વફંધં ને વધંપ યશલેાન. તે કાયણે ચિકકત્વા ક્ષતેે્ર લૈદ્ય-

ડૉક્ટયભા ંવભન્દ્લમ કે વધંપ ણ ેદા થલાન. યંત ુદુખની લાત એ છે કે તેભા ં

લૈદ્ય રઘતુાગ્રગ્ન્દ્થથી ને ડૉક્ટય ગરુુતાગ્રગ્ન્દ્થથી ીડાતા શમ છે. દયદીની 
વાયલાય કયનાયા ફનેં લગપ જ ખદુ દયદથી ીકડત શમ છે. 

 અયલેુદ તાની રઘતુાગ્રગ્ન્દ્થથી ભાની ફેઠેર છે કે અંગ્રજેી વસં્કૃિત વાથે 
જડામેર એરથી એનાથી લધ ુ ઊંચુ ં ને લધ ુ ભાન્દ્મ છે ને એરથી 
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ભાન્દ્મતા અે તેટર ને ત જ અયલેુદ વાિ. અયલેુદીમ દલાના વળંધન 
એરથી કયે ને કશ ેકે ફયાફય છે ત જ અયલેુદને રાગે કે તાના ંઔધ 

કાભમાફ છે. લૈદ્ય દ્વાયા દયદીનુ ં િનદાન થામ કે ચિકકત્વા થામ ત્માયે ણ ખદુ 

લૈદ્ય, દયદી, કયિાયક ને ડૉક્ટય ણ ઇર્ચછે કે તે િનદાન વાચુ ં છે કે 
ચિકકત્વાનુ ંકયણાભ ભળ્યુ ં કે નશીં તે ફાફતે ણ ડૉક્ટયનુ ંવકટિ. ભે ત જ તે 

વાચુ ંનશીં ત નશીં ! ખયેખય ત એવુ ંશવ ુ ંન જઇએ. અયલેુદ અયલેુદની યીતે 

સ્લતતં્ર છે. અયલેુદભા ંઔધના યેૂયૂા ગણુ અલાભા ંઅલેરા છે. અયલેુદ 
તાના િવધતિાતંથી વેંકડ-શજાય લોના નબુલે િક્કવ વભજ વાથે વંણૂપ છે, 

ગ્સ્થય છે. િનદાન કયલાની અયલેુદની અગલી રક્ષણધતિિત ણ કાભમાફ છે 

તેથી લૈદ્યને તાના િનદાનભા ં િલશ્વાવ શલ જઇએ. યીક્ષણ-વાધન ત 
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િલજ્ઞાન ને ટૅકનરજીના ં છે. એરથીના ંનથી તેથી અયલેુદ તેન મથેર્ચછ 
ઈમગ કયી ળકે, ણ ન કયે ત તે ગનુ કે રઘતુાગ્રગ્ન્દ્થની ફાફત ન ફનલી 

જઇએ. અયલેુદની લાતને રઢ કયલા, િક્કવ કયલા, વભજલા લૈદ્ય ણ તેન 

મકુ્તણે ઈમગ કયી ળકે. ત્રણ પ્રભાણભા ંશે્રષ્ઠ પ્રભાણ છે. પ્રત્મક્ષ દયદી વાજ 
થઇ જલ, તેનુ ં નુઃ પ્રકૃિતસ્થાન થવુ ં તેટરી િવદ્ધધતિ યૂતી છે. લૈદ્યને રાગે, 

દયદીને રાગે, ને કયિાયકને રાગ ે કે યગ ભટી ગમ છે છી તેને કઇ 

ડૉક્ટયના વકટિ.ની જફૃય ન શલી જઇએ. એરથીના ંકયણાભ ભાટે અયલેુદનુ ં
વકટિ. ભાગલાની પ્રથા નથી તેભ અયલેુદના ં કયણાભને એરથીના ં

પ્રભાણત્રની જફૃય શલી ન જઇએ. શા, નાના લૈદ્યને ભટા લૈદ્ય પ્રભાણત્ર 

અી ળકે. 
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 ફીજી ફાજુ ગરુુતાગ્રગ્ન્દ્થથી ીડાત ુ ં એરથીનુ ં ક્ષતે્ર અયલેુદના 
ગ્સ્તત્લન ણ સ્લીકાય કયત ુ ંનથી. થલા સ્લીકાય કયે ત કેલ જૂનુ,ં નકામુ,ં 

લૈજ્ઞાિનક ને ટે્રકડળનર, ડળીલૈદક, ગ્રાભલૈદક કે અકદલાવીલૈદક તયીકે. અ 

દુિનમાભા ંફીજી કઇ ચિકકત્વા ધતિિત છે જ નશીં. તે એક જ છે તેલી િિલતી 
વમ્રાટની જેભ શ્વભેધ મજ્ઞ કયીને થૃ્લી ય યાજમ કયતા ભશાવમ્રાટની જેભ. 

ફીજા કઇનુ ંગ્સ્તત્લ શઇ ળકે તેવ ુ ંતેના ખ્મારભા ંજ નથી. શમ ત તે જ વાચુ ં

! એરથીની ળયણાગિત સ્લીકાયી તેના િયણભા ંઅટે તે વાચુ ં ! એરથી 
જેટરી ફાફતને ભશય ભાયે તેટલુ ંજ વાચુ,ં ફાકીનુ ંફધુ ંખટંુ ! અભા ંચબભાન 

ને તછડાઇનુ-ંિતયસ્કાયનુ ં પ્રભાણ લધાયે વ્મક્ત થત ુ ં શમ છે. દુિનમાબયના 

પ્રામઃ કઇ ભાન્દ્મ ડૉક્ટયે િનદાન કે ચિકકત્વાભા ંભશાન અયલેુદન અળય રલેાનુ ં
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અયલેુદ ભાન્દ્મ કય ત જ તાનુ ં િનદાન કે વાયલાય વાિા ં છે, કયણાભ 
ફયાફય છે તેવ ુ ં પ્રામઃ ફતાલલાનુ ં કદી વોજન્દ્મ ફતાવ્યુ ં નથી. તેનાભા ં તેની 

ખટા ભાગે જઇ યશરેી ફાફતભા ંણ કઇ ભાથુ ંભાયે તે તેને વહ્ય નથી શત ુ.ં 

અ અયલેુદ ને ન્દ્મ ચિકકત્વાધતિિતઓનુ ંવારંુ વારંુ ઈમગી એરથીના 
ઢાિંાભા ંઢાીને તેભા ંઈભેયામ ત જ તેન સ્લીકાય. 

 તેથી જમા ંસધુી યસ્ય વભન્દ્લમની વભકક્ષાએ દાનત ન દેખામ ત્મા ં
સધુી લૈદ્યએ ળયભાલાની, કશઝયાલાની કે રઘતુાગ્રગ્ન્દ્થથી ીડાલાની મદુ્દરેમ 

જફૃય નથી. તે તાના ક્ષતે્રભા ંવમ્રાટ છે તેભ ભાની તેણે ણ તાના ંકામપ–

જ્ઞાન-નબુલ લધાયતા ંજઇ િનષ્ઠાલૂપક અગ ધાલતા ં યશવે ુ ં જઇએ. ભને 
રાગે છે ને ભાય અંગત નબુલ છે કે ત જ અયલેુદભા ંગ્સ્ભતા જાગળે, 
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તેન િલકાવ થળે, અલતી ેઢી સ્લાલરફંી ને સ્લભાની થળે. (ભાયા રખાઇ 
યશરેા એક શજાય કેવભા ંઅ લાતની ખાતયી તભને ાને ાને દેખાળે.) 

 અણે વભન્દ્લમભા ં ભાનવુ ં જઇએ, વશકાયન સ્લીકાય કયલ જઇએ, 
ભાનલજાતને ભશત્ત્લ અવુ ં જઇએ ણ તે રઘતુાગ્રગ્ન્દ્થથી નશીં, વાભેની 

ગરુુતાગ્રગ્ન્દ્થની ળયણાગિત સ્લીકાયીને નશીં, ભાન, તછડાઇ કે િતયસ્કાયના 

બગ ફનીને શયગીજ નશીં. વભકક્ષાએ, સ્લભાનબેય સ્લીકાય થત શમ ત જ. 
ક િલજ્ઞાનન ફીજા િલજ્ઞાન વાથે સભેુ થત શમ તેલા શબુ બાલથી જ. 

 અયલેુદ ભશાિલદ્યારમ, અયલેુદ િલશ્વિલદ્યારમ, અયલેુદની વસં્થાઓ 
અ નીિત નાલળે ત અયલેુદ લશ્મ સ્લભાનબેય ગબય થઇ ળકળે. તેની 
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વર પ્રાિીન ળગ્ક્ત પ્રકાળભા ંઅલળે. જેનાથી વયલાે અયલેુદન દેળને ને 
દુિનમાને ઘણ પામદ થળે. 

  

ભાયા દયદીભાથંી જફૃય જણામ ત્મા ંહુ ંતેન યંગીન પટ ાડી રેત શઉં 

ું. દયદીના ઘણા ં અલ્ફભ ભાયી ાવે છે. તેભા ં એક પટ શ્રી જમિંતરાર 
શીયારાર યાલન ણ છે. કભાના અ દયદી ભાયી ાવે તાયીખ ૭-૧-૮૮ના 

યજ અલેરા. ત્માયે તેભના કભાલાી આંખના યંગીન પટા ભેં ાડી રીધેરા. 

ભશવેાણા જજલ્રાના િલજાયુ તાલકુાના વણાવણ ગાભથી તે અલેરા. ઉંભય શતી 
૩૦ લપ. નકકયમાત શતા. તેને એક ભાવથી કભ થમેર. ચફરીરુફીન ૧૦  
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શત ુ.ં તેભા ંલધાય થમે જત શત. ેટભા ંદુખાલ થત શત. દયદીને િલજાયુની 
ટી.ફી. શૉગ્સ્ટરભા ંદાખર કયી  ૨૧ કદલવ સધુી વાયલાય રેલાભા ંઅલેર. ત્મા ં

ન ભટલાથી ડૉ. ફાયટની ાિં કદલવની પ્રાઇલેટ વાયલાય રીધેરી. કુર ૩૦ 

ફાટરા િડાલેરા. ષુ્ક ઈંજેક્ળન ાઇ ચકેૂરા.ં દલા ાછ અ ગયીફ 
કયલાયના ંિાય શજાય ફૃિમા ખિાપઇ ગમા શતા. છેલટે થાકીને કઇના કશલેાથી 

કદલવભા ંત્રણ લખત ગોમતૂ્ર વેલન ળફૃ કયી દીધુ ંશત ુ.ં 

ભાયા િનદાન પ્રભાણે તેને ળાખાગત કભ શત. કભાનુ ં થ્માથ્મ 

ત્રક અીને નીિનેી દલા ળફૃ કયી શતી. 
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૧. અયગ્મલિધિની ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ગોમતૂ્ર વાથે (સ્લર્ચછ કડાથંી 
ગાેલુ ંગોમતૂ્ર એક કટય રલેાનુ ંકશરે.) 
૨. િત્રપા ટીકડી...૪ યાતે્ર ાણી વાથે કે ગમતૂ્ર વાથે. 
૩. જન્દ્ડેક્વ િવય...૧-૧ િભિી વલાયે-યાતે્ર. (‘વાડું’નુ ંેટન્દ્ટ) 
૪. ચરલેક્વ િવય...૧-૧ િભિી ઈયની દલા વાથે. 
૫. કુભાયી અવલ... ૧-૧ ભટ િભિ ફનેં લખતે જમ્મા ફાદ. 
 તા. ૧૪-૯ના યજ ઈદયશૂ ભટી ગયુ ં શત ુ.ં ભ-મતૂ્રભા ં ીાળનુ ં

પ્રભાણ ઘટયુ ંશત ુ.ં આંખની ીાળભા ંણ થડ પામદ શત. ભખૂ ખફૂ રાગતી 
શતી.  તા. ૨૦-૯ના યજ ઈદયશૂ શત ુ,ં ઈધયવ અલતી શતી, આંખ ીી 

શતી તેથી દલા અ પ્રભાણે અી શતીઃ 
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૧. અયગ્મલિધિની ટીકડી...લૂપલતૌ 
૨. િત્રપા ટીકડી...લૂપલતૌ 
૩. ચરલફાલન િવય...૧-૧ િભિી વલાયે-વાજંે. (‘કશભારમ ડ્રગ’ની) 
૪. યવના...૨-૨ જમ્મા ફાદ ચવૂલી (ઈદયશૂ ભાટે. ‘અય ુપ્રડક્્વ’ની) 
૫. મષ્ષ્ટભધ ુલટી...૪ ચવૂલી. (ઈધયવ ભાટે તથા આંખની ીાળ ઘટાડલા 
ભાટે) 
 તા. ૧૨-૧૦-૮૮ના કદલવે છેલ્રી દલા અેરી ત્માયે કભ મૂભાથંી 

ભટી ગમ શત. કભ ભટલાના ં ફધા ં જ ફાહ્ય રક્ષણ વ્મક્ત થતા ં શલાથી 
રેફયેટયી ટેસ્ટ કયીને જ ભટય છે તેવ ુ ંવકટિ અલાનુ ંભાડંી લાળ્યુ ંશત ુ.ં દયદીન 

વભમ ને ખિપ ફર્ચમ તે રાબભા.ં દયદી, દયદીના ં વગા ં કભ વાલ ભટી 
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જલાથી ખળુ શતા.ં એ જ એનુ ંવકટિકપકેટ. છતા ંપયી કભ ડકામ નશીં તે ભાટે 
દંય કદલવની દલા અ પ્રભાણે અી શતી. 

૧. અયગ્મલિધિની ટીકડી...લૂપલતૌ 
૨. િત્રપા ટીકડી...લૂપલતૌ 
૩. ચરલેક્વ ટીકડી...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ાણી વાથે.  
૪. ચરલ-ય ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. 
૫. અય ુટિનક...૧-૧ ભટ િભિ વલાયે- વાજંે િાટીને ઈય ાણી ી 

જવુ.ં (અભા ં તેભા ં શલાથી દૂધ ન ીવુ.ં ળગ્ક્ત ભાટે તથા ભશદુ્ધધતિ 
ભાટે ‘અય ુપ્રડક્્વ’નુ ંેટન્દ્ટ). 
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પ્રકયણ : ૨૩   લાઈ, મરૂ્ચછાક અને રો ફી.ી. 
 

લીવભી વદીભા ં િલદેળની વસં્કૃિતન લધ ુિે રાગલાથી યગ થલાના ં

નેક િનદાનભા ં ઈભેય થમ છે. ઝેયી ખાતય, ઝેયી દલાઓ, ઝેયી યવામન, 
માતં્રીકયણ, ઝેયીકયણ, લસ્તી લધાય, બેવે, છત, વઘંપ, ભાનિવક ટેન્દ્ળન, 

ળશયેીકયણ, યધુતિ, ણિુલકકયણ લગેયે નેક કાયણે જાતજાતના યગ ખફૂ 

ઝડથી લધી યહ્યા છે. તેભા ંકઇ પ્રમત્ન લૂપક ફિલા ઇર્ચછે ત ણ ણૂપણે 
ફિી ળકે તેભ નથી. નલી ેઢીનુ ંઅયગ્મ અ કાયણે ખફૂ જ જખભભા ંમકૂાઇ 

ગયુ ંછે. તેલ એક અગન્દ્ત ુ(ફશાયના) કાયણથી થમેર કેવ... 

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 177 

 http://aksharnaad.com   

  

જૂનાગઢ જજલ્રાના યાણાલાલ તાલકુાના યાણાલડલારા ગાભથી 

યભેળબાઇ નાગયદાવ રાડલા તાની ૯ લપની તુ્રી જમશ્રીને રઇને તા. ૧૭-
૬-૯૦ના યજ અલેરા. તેભને લથંીના શ્રી યભેળબાઇ લવાણીએ ભકરેરા. 

ઘયભા-ંખાટરાભા ંભાકંડની દલા છાટંયા ફાદ તેની ઝેયી વયને કાયણે 
જમશ્રીને િક્કય અલલા ંળફૃ થમા ંશતા.ં ત્માય ફાદ તેને મરૂ્ચછાપ અલલાની ળફૃ 

થઇ શતી. લાઇ અલલાની ણ ળફૃ થઇ શતી. અટરી નાની ઉંભયે તેને ર 

ફી.ી. ણ શત ુ.ં 
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િત્રદ ત્રક પ્રભાણે અશાય-િલશાય ગઠલલાની સિૂનાઓ અી ને 
દલા અ પ્રભાણે શતીઃ 

૧. વાયસ્લતાકયષ્ટ...૧-૧ િભિી વલાયે-વાજંે-યાતે્ર વભાન ાણી ભેલીને 
જમ્મા ફાદ. 

૨. બ્રાહ્મી િલટાકણ...૧-૧ િભિી વલાયે-વાજંે ગયભ ગળ્મા દૂધભા ંભેલીને. 

૩. બ્રેઇન્દ્ટ ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. (‘ઝડું’ની ેટન્દ્ટ) 

૪. ર ફી.ી. કેસ્યરૂ...૨-૨ વલાયે-વાજંે (જેભા ં ીયી મૂ, શ્વગધંા 

ચણૂપ તથા મષ્ષ્ટભધ ુચણૂપ બયલાભા ંઅલેર.) 
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 તા. ૧૭-૭ના યજ વારંુ શલાથી તા. ૧૭-૮ના યજ એક ભકશનાભા ંમરૂ્ચછાપ 
ને લાઇના હભુરા વાલ ળભી ગમા શતા. ફી.ી. ણ ફયાફય થઇ ગયુ ંશત ુ.ં 

નોંધઃ ભટા બાગે બ્રડપે્રળય ભટી ઈભયના રકને થામ છે તેભ ભાની લૈદ્ય-
ડૉક્ટય તાના નાની ઈભયના દયદીનુ ં કદી ફી.ી. ભાતા નથી. ભાલાન 

િલિાય ણ તેભને અલત નથી. યંત ુ ફી.ી.ન લશભે ડે તેલા ં

રક્ષણ....િક્કય, ળગ્ક્ત, ગબયાભણ, ભાથાન દુખાલ, છાતીન દુખાલ, ઊંઘભા ં
વ્મલસ્થા, ફેિનેી લગેયે જણામ ત્માયે ફાકનુ ંફી.ી. ણ ભાવુ ંજઇએ. 

ભટે બાગે ર.ફી.ી. શલાની ળક્યતા શમ છે. 
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 ભાયી ાવે એક લખત એક દળ લપના ફાકને રાલલાભા ંઅલેર. 
તેને વતત િક્કય અલતા ં શતા.ં ળગ્ક્ત ખફૂ જણાતી શતી, ભાથુ ં દુખત ુ ં શત ુ.ં 

યભલા જામ ત તયત ાછ અલી સઇૂ જત શત. ઘણા ડૉક્ટયની વાયલાય 

િારી ણ કઇએ ફી.ી. ભાતયુ ંજ નશીં ! ભેં શલે ુ ંજ કાભ ફી.ી. ભાલાનુ ં
કયુાં. કાયણ કે લાયનેુ લાયનુ ુ ંઅલયણ શલાના ંરક્ષણ યથી ભને ર ફી.ી. ની 

ળકંા ડી શતી. ને એનુ ં ફી.ી. શત ુ ં ભાત્ર ૭૦-૫૦ ! ભાત્ર ર ફી.ી ની 

વાયલાય કયલાથી વતતાશભા ંતેને વારંુ થઇ ગયુ ંશત ુ.ં 

પ્રકયણ : ૨૪  ફધી જ પકયમાદો ળભી ગઈ 
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 ભભાગપના યગભા ં શયવ, બગદંય, ગદુવ્રણ (લ્વય), ગદુભ્રળં લગેયે 
મખુ્મ છે. તેના ંદયદીને લધભુા ંલધ ુગબયાલી દેનાય છે યક્તાળપ. ઝાડાભા ંરશી 

ડત ુ ં જઇ દયદી ગબયાઇ જામ છે. કાયણ કે વાતેમ ધાતઓુભા ં યક્તનુ ં મલૂ્મ 

ભાનલભનભા ં ઘણુ ં લધાયે છે. અયલેુદભા ંણ ‘યક્ત ંજીલ ઇિત ગ્સ્થિતઃ। યક્ત 
ઈય અણુ ંજીલતય લરફં ે છે.’ તેભ કહ્ુ ં છે. તેથી યક્તસ્રાલ થલાથી જીલ 

જલાની દશળેત ળફૃ થામ છે. લી, વાત ધાતઓુભા ંયક્ત જ એલી ધાત ુછે કે જે 

ફશાય નીકતી જઇને, તેન રાર યંગ જઇને જ ગબયાભણ ળફૃ થામ છે. 
ળયીયભા ં થતા જાતજાતના યક્તસ્રાલ...રશીના ઝાડા, ેળાફભા ં રશી જવુ,ં 

નવકયી ફૂટલી, રશીલા થલ લગેયેભા ં દયદી તથા તેના ં વગા-ંવફંધંીને 

મ ૂઝંલણભા ંમકૂી દેનાયા શમ છે. અલા યગ ક્યાયેક ઇભર્જન્દ્વીનુ ંણ ફૃ ધાયણ 
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કયે છે. કાયણ કે તે બમજનક શલાથી ળાયીકયક કયતા ંભાનિવક ફૃ ણ લધ ુ
રઇ રે છે. 

  

 શ્રી જમિંતરાર કયળનદાવ તા. ૬-૬-૭૭ના યજ િભનરાર 

ભશાસખુયાભની િારી િભનયૂા ભદાલાદથી અલેરા. ઉંભય શતી ૩૩ લપની. 
નકયી કયતા શતા. તેભને યક્તાળપ એટર ેકે દૂઝતા ભવાની તકરીપ શતી. 

 ઘણા વભમથી યક્તાળપની યેળાની શલાથી ત્રણ લપ શરેા ં
ભદાલાદની િવિલર શૉગ્સ્ટરભા ંઓયેળન ણ કયાલેર. ત્મા ંણ ‘બ્રીકડિંગ 
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ાઇલ્વ’ ઈયાતં ‘લ્વય’નુ ંણ િનદાન થમેલુ.ં યંત ુ શભણા ંદંય કદલવથી 
ગદુાભા ંલધ ુપ્રભાણભા ંદુખાલ ને પયીને યક્તસ્રાલ ણ ળફૃ થમ શત. 

 અ ઈયાતં દયદીને ળયદી ણ યશતેી શતી. તે ભાટે નાકભા ંાિં લખત 
િંય ણ કયાલેરા.ં િાયેક લપથી ભાથાભા ં દુખાલ ને ફતયા થતી શતી. 

લા ખયલાની ને વપેદ થલાની પકયમાદ શતી. છાતીભા ંણ દુખત ુ ં શત ુ.ં એ 

યીતે દાશ ને યક્તસ્રાલ, યક્તાળપ ને ગદુવ્રણ એ ફધા િત્તના યગ શતા. 
ળયદી ને િળયગોયલ (ભાથુ ં બાયે રાગવુ)ં તે કપના યગ ને ગદુશૂ, 

િળયઃશૂ, ઈયઃશૂ (છાતીભા ં દુખવુ)ં તે ફધા લાયનુા યગ શલાથી ત્રણેમ 

દન પ્રક થમ શત. વભાગભ ફાદ ળગ્ક્તન નબુલ થત શત ને 
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નુવંકતાની ણ પકયમાદ શતી. દયદ કમ્તરીકેટેડ, િિનક ને વામક વભેકટક 
શતા.ં 

 જૂન ભકશન િારત શલાથી ગયભ અશાય-િલશાય વાલ ફધં કયાલીને 
દલા અ પ્રભાણે અી શતી - 

૧. યેકટાકેય ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે (‘નનુી’ની) 
૨. િત્રપા ગગૂ...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. 
૩. સ્લાકદષ્ટ િલયેિન ચણૂપ...૪ ગ્રાભ  

શયડે ચણૂપ...૪ ગ્રાભ યજ યાતે્ર ાણી વાથે. 
૪. બમાકયષ્ટ...૧-૧ ભટ િભિ ફનેં લખત જમ્મા ફાદ, વભાન ાણી 
ભેલીને 
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૫. જાત્માકદ ભરભ...ગદુાભા ંરગાડલા ભાટે. 
 તા. ૧૧-૬ના કદલવે પામદ શત. ણ ગદુાભા ંથડ દુખાલ થત શત. 
ઈધયવ અલતી શતી, છાતીભા ં દુખત ુ ં શત ુ,ં ગેવ થત શત, મ્રિત્તની ણ 
તરકીપ જણાતી શતી. 
 તા. ૧૫-૬ના યજ ગદુાભા ંવજ ને દુખાલ શત. ગદુાભા ંખજંલા 

ણ અલતી શતી, િત્રદજ ળપના ંસ્ષ્ટ રક્ષણ જાણે શતા.ં ેળાફ ગયભ ને 
ઓછ અલત શત. જભણા ેડુભા ં દુખાલ થત શત, ગેવ શત, ભાથુ ં દુખત ુ ં

શત ુ.ં તેથી તપાલત વાથે દલા અ પ્રભાણે ગઠલી શતીઃ 

૧. જાત્માકદ ભરભ...રગાડલ. 
૨. કકળય ગગૂ...૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને કે િાલીને ાણી વાથે. 
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૩. િરંપ્રબા લટી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને કે િાલીને ાણી વાથે. 
૪. નુનપલા ચણૂપ...૨ ગ્રાભ 
 ળતાલયી ચણૂપ...૨ ગ્રાભ 
 શઝરુર મહદુ િષ્ટી...૧ ગ્રાભ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. 
 તા. ૪-૭-૭૭ના કદલવે ૨૭ કદલવભા ં તેભની ફધી જ પકયમાદ ળભી 

ગઇ શતી. ભાત્ર ગદુાભા ંખજંલા થડા પ્રભાણભા ંથતી શલાથી કેલ જાત્માકદ 
ભરભ રગાડલાનુ ંિાલ ુયાખલાનુ ંકશરે. 

પ્રકયણ : ૨૫   ચાય કદલવભાં યોકાઈ ગમો યક્તસ્રાલ 
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 યક્તિત્તન યગ ગ્રીષ્ભ ને ળયદ ઊતભુા ંલધભુા ંલધ ુથલા વબંલ છે. 
યલુાન લમ શમ, િત્ત પ્રકૃિત શમ, અશાય-િલશાય િત્તકાયક શમ ત 

યક્તિત્તફૃે નાકભાથંી યક્તસ્રાલ થલ (નવકયી ફૂટલી), રશીની ઉરટી થલી, 

ભભાગેથી યક્તસ્રાલ થલ, મતૂ્રભાગથેી યક્તસ્રાલ થલ, ળયીયના ં ઈયના કે 
નીિેના કઇણ બાગથેી યક્તસ્રાલ થલ લગેયે યગ થામ છે. અ ફધી લસ્થા 

ઇભર્જન્દ્વી શલાથી દયદીને તયુત જ વાયલાય અલી ડે છે ને શૉગ્સ્ટરભા ં

દાખર કયલા ડે છે. લધ ુડત યક્તસ્રાલ થઇ ગમ શમ ત યક્તદાન ણ 
કયવુ ંડે છે. ઠંડી વાયલાય અલી ડે છે. 
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 શ્રી જમિંતરાર ડી. ટેર ભશવેાણા જજલ્રાના િલજાયુ તાલકુાના 
શીયયુા ગાભેથી તા. ૧૧-૧૦-૭૭ના યજ અલેરા. તેને ભભાગથેી યક્તસ્રાલ 

થત શત. તે યક્તિત્તને કાયણે કે યક્તાળપને કાયણે તે નક્કી કયવુ ંમશુ્કેર શત ુ.ં 

યંત ુઅ યક્તાળપન યક્તસ્રાલ નશત. કાયણ કે યક્તાળપના ંકઇ રક્ષણ નશતા.ં 
યક્તાળપભા ંગદુાભા ંદાશ, શૂ કે ખજંલા શમ છે, ભ વાથેન યક્તસ્રાલ થત 

શમ છે. ખાવ ત યક્તાળપના દયદીને કફજજમાત યશતેી શમ છે. તેથી 

જમિંતરારને યક્તિત્ત શલાની લધ ુળક્યતા શતી. તેને િત્તળાભક ત્રક અતયુ ં
શત ુ.ં તે પ્રભાણે અટરા િનમભ ાલાના શતા : 

- તીખુ,ં ખાટંુ, ખારંુ ન ખાવુ.ં ખટાળભા ંકેલ ફાપેરા ંકે કાિા ંઅભા ંરઇ 
ળકામ. 
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- ગયભ, તેલુ,ં અથાલાફંૄ કે ક્ષાયલાફંૄ ન ખાવુ.ં 
- ભધયુ, તયૂ, કડલ અશાય રેલ. તેભા ંઘઉં, વાયી જાતના િખા, ભગ, 

ભસયૂ, િણા, તલેુય, યલ, દૂધી, તકૂયમા,ં ગરકા,ં ફટાટા, ળકકયમા,ં 
કફંૄ, ટીંડયા ં રઇ ળકામ. ગાજય, તાદંજ, કથભયી, ધાણા, િવિંધલ, 
દૂધ, ઘી, તાજુ ં ભાખણ, ગ, કાી સકૂી રાક્ષ, ભીઠા ં ફધા ં જ પ, 
ગરુકંદ, અભાનં મયુબ્ફ, નાચમેયનુ ં ાણી, ળેયડીન યવ, ભીઠા ં
વયફત, અઇવિીભ લગેયે રઇ ળકામ. 

- ળીત જથી સ્નાન કયવુ,ં ળીત જભા ંફેવી કકટસ્નાન કયવુ.ં 
- ેટ-ેડુ ય ઠંડા ાણીના ંકે ફયપના ંતા ંમકૂલા,ં ઠંડી ભાટીના ંતા ં
મકૂલા.ં 
-  ઠંડા લાતાલયણભા ંયશવે ુ,ં એ.વી, ખં, કુરયન ઈમગ કયલ. 
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- વમંભ ાલ, િધ ન કયલ. 
ઔધ અ પ્રભાણે શતા ં: 
૧. લાવા ચણૂપ ૨ ગ્રાભ, 
 ળતાલયી ચણૂપ ૨ ગ્રાભ, 
 સદુળપન ચણૂપ ૨ ગ્રાભ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. 
૨. િરંકરા યવ...૨-૨ ગી દૂધ વાથે. (ફકયીનુ ં દૂધ ભે ત લધ ુ
રાબદામી)  
 કેલ િાય કદલવની દલાથી જ યક્તસ્રાલ વાલ યકાઇ ગમ શત ! 

દયદી વંણૂપ સ્લસ્થ થઇ ગમા શતા. 
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પ્રકયણ : ૨૬  શાઈ ફી.ી.એ શાયી જવ  ંડ્  ં
 

 િયકવકંશતાન ૧૨ભ ધ્મામ ‘લાત કરાકરીમ ધ્મામ’ નાભે છે. તેભા ં
લાયનેુ લાયનુા,ં લાયનેુ િત્તના,ં લાયનેુ કપના ં અલયણની િત સકૂ્ષ્ભ ને 

િત િલસ્તતૃ િલિાયણા કયલાભા ં અલી છે. ને ૬૪ પ્રકાયના ં અલયણની 

છણાલટ કયલાભા ંઅલી છે. તે જતા ંઅલયણને કાયણે અણા નેક યગ 
ઈદ્દબલે છે. એરથીભા ં લાયનુી િલિાયણા ન શલાથી, લાય ુ સકૂ્ષ્ભ શલાથી, 

સ્થૂ વાધનભા ંતે કડાત ન શલાથી તેના ંઇન્દ્લેસ્ટીગેળનભા ંજમા ંજમા ંલાય ુ

શમ ત્મા ં િનદાન થલાભા ંયંાય દ્ધદ્વધાન નબુલ થત જલા ભે છે ને 
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લાય ુને લાયનુા ંઅલયણથી થતા યગની વાયલાય કયલાભા ંડૉક્ટય ભરૂ કયી 
ફેવતા શમ છે. 

 બ્રડપે્રવયભા ં શાઇ બ્રડપે્રવય કે ર બ્રડપે્રવય એ ફનેં અયલેુદની 
દૃષ્ષ્ટએ અલયણન યગ છે. તેભા ંશાઇ ફી.ીભા ંપ્રામઃ વ્માનલાય ુવાથે િત્તનુ ં

ને ર ફી.ીભા ંવ્માનલાય ુવાથે કપનુ ંઅલયણ શલા વબંલ છે. લાયનુા ાિં 

પ્રકાય – વ્માનલાય,ુ ાનલાય,ુ પ્રાણલાય,ુ ઈદાનલાય ુ ને વભાનલાયનુા ં
યસ્ય અલયણ, લાયનુા ં િત્ત કે િત્તના પ્રકાય વાથેના ંઅલયણ કે કપના 

પ્રકાય વાથેના ંઅલયણ ક્ષણભા ંજાતજાતના યગ, રક્ષણ કે ઈરલ ેદા કયી 

ળકે છે. ફી.ી લધલા–ઘટલાથી દયેક વ્મગ્ક્તને રગ રગ નબુલ થામ 
છે...િક્કય અલલા,ં ગબયાભણ થલી, ફિેેની થલી, ઊંઘ ન અલલી, ઊંઘ-તરંા 

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 193 

 http://aksharnaad.com   

લધ ુઅલલી, ળગ્ક્ત રાગલી, ભાથુ ંબાયે રાગવુ,ં છાતીભા ંબાય રાગલ, ભાથુ ં
દુખવુ,ં ઉરટી થલી, ઉફકા થલા, ભગજની નવ પાટી જલી, આંતય યક્તસ્રાલ 

થલ, મરૂ્ચછાપ અલલી, ક્ષઘાત થલ લગેયે લગેયે. 

અયલેુદની અંળાળં કલ્ના પ્રભાણે અ યગભા ંઘણુ ંગશન ને િલસ્તતૃ 

વળંધન થઇ ળકે. કઇ દક્ષ લૈદ્ય ધાયે ત કેલ બ્રડપે્રવય (યક્તિા કે 

વ્માનબાય)ને અલયણ ઈય ી.એિ.ડી કયી ળકે. ને િલચિત્ર જણાતા 
બ્રડપે્રવયના યગભા ંદુિનમાને ભાનલજાતને ઘણુ ંભશાન પ્રદાન કયી ળકે. 

  

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 194 

 http://aksharnaad.com   

શ્રીભતી જળદાફશને વાકંેશ્વય ભશતેાની ઈભય ૫૭ લપની. વાફયકાઠંા 
જજલ્રાના કશમ્ભતનગય તાલકુાના અચગમર ગાભેથી તા. ૨૮-૧૦-૯૮ના યજ 

બધુલાયે ફ્ી કન્દ્વલ્ટીંગન રાબ રઇને અલેરા. તેભન પન શત ૭૪૩૨૫. તેભને 

ઘણા વભમથી શાઇ ફી.ી.ની પકયમાદ શતી. ઘણા ડૉક્ટયની વાયલાય રેલા 
છતા ં ફી.ી ભટત ુ ં ન શત ુ.ં શાઇ ફી.ી ઈયાતં તેભને તેના ં કઇ રક્ષણ 

વતાલતા ંન શતા.ં કેલ વીન લધ ુલત શત. અ ઈયાતં તેભને ઉનલા 

(ઈષ્ણલાત), ફગ્સ્તલાત તથા કફજજમાતની તકરીપ શતી. ેળાફભા ં ફતયા 
થતી શતી ને ટકીને અલત શત. અ ફધા યગ ને રક્ષણ યથી 

વ્માન-ાન લાયનેુ િત્તનુ ંઅલયણ શલાનુ ંિનદાન કયી ળકામ તેભ શત ુ.ં લાપ 
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વાય થઇ શતી ને ળયદઊત ુિારતી શતી તેને કાયણ ેણ લાય-ુિત્તની યિુત 
વબંિલત શતી. ળયદને કાયણે ને િત્તને કાયણે વીન લધ ુલત શળે. 

‘િત્તલાત ત્રક’ અીને િત્તકાયક ને લાયકુાયક અશાય-િલશાયથી 
દૂય યશલેા વભજાવ્યુ ં શત ુ.ં ખાવ કયીને તીખુ,ં ખાટંુ, ખારંુ, અથાલાફંૄ ત્મજલાનુ ં

શત ુ.ં ભીઠંુ છડી ળકામ ત વાલ છડી દેલાનુ ં શત ુ.ં ડદ, ટભેટા,ં દશીં, િળખડં, 

બીંડ તથા તેલુ ંખાલાનુ ંન શત ુ.ં 

ઔધ મજમા શતા ંઅટરા:ં 

૧. સુયવાપ ટીકડી...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ાણી વાથે. (‘નનુી’ની 
શાઇ.ફી.ી. ભાટે) 
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૨. ગયુ ગગૂ...૨-૨ ભકૂ કયીને કે િાલીને ાણી થલા દૂધ વાથે. 
(ઈષ્ણલાત ને ફગ્સ્તલાત ભાટે) 

૩. ળતાલયી ટીકડી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર દૂધ વાથે. (મતૂ્રદાશ તથા સ્લેદાિધક્ય 
ભાટે) 
૪. ળતત્રાકદ ચણૂપ (ભીઠંુ)...૬ ગ્રાભ યજ યાતે્ર ાણી વાથે. (કફજજમાત, 

મતૂ્રદાશ તથા સ્લેદાિધક્ય ભાટે) 
૫. િદંનાવલ...૧-૧ભટ િભિ જમ્મા ફાદ થલા વલાયે-વાજંે વભાન 
ાણી ભેલીને. 
 એક ભકશનાની દલા રઇ ગમેરા.ં દલાથી વારંુ શત ુ.ં યંત ુતા. ૨૬-૧૧ના 

કદલવે અવ્મા ં ત્માયે કશ,ે ‘િાય કદલવથી ાછી તફીમત ફગડી છે, વારંુ થઇ 

ગયુ ંશત ુ,ં ઊંઘ શભણા ંઓછી અલે છે.’  
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ફી.ી. ભાતયુ ંત ઈયનુ ં ત્માનં ુ ં ત્મા ંજ શત ુ ં ! નીિને ુ ંઘટીને ૭૫ (નભપર) થઇ 
ગયુ ંશત ુ.ં 

 અજે િાલ ુદલા ઈયાતં નીિનેી ફે દલા ઈભેયીઃ 

૧. બ્રાહ્મી િલટા કણ...વલાયે-યાતે્ર ગયભ ગળ્મા દૂધભા ંઠયે ત્માયે િભિી ઘી 
ભેલીને. (‘ડેક્કન’ પાભપવીની ેટન્દ્ટ. દલા ઊંઘ ભાટે) 

 (નોંધઃ ઈષ્ણલાત, ઉનલાની ઈત્તભ દલા કેલ ગળ્મા દૂધભા ં ભટી 
ભાત્રાભા ંઘી ીવુ ંતે છે.) 
૨. કકલ્યયુવીન િવયઃ ૧-૧ િભિ વલાયે-વાજંે. 

તા. ૨૯-૧૨ના યજ એક ભકશને અવ્મા ં ત્માયે મતૂ્રદાશ-શૂ િાલ ુશતા.ં 

કફજજમાત શતી. યંત ુફી.ી. ભાતયુ ંત ઈયનુ ં૧૪૫ ને નીિેનુ ં૯૦ શત ુ.ં જે 

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 198 

 http://aksharnaad.com   

રગબગ તેભની ઉંભય પ્રભાણે નભપર કશી ળકામ. ઘણા વભમે ઈયનુ ંફી.ી. 
ઘટલાથી દયદી ખળુ શતા.ં 

અજે િાલ ુદલાભા ંથડ પેયપાય કમો શત. 
- કફજજમાત ભાટેની લધ ુવયકાયક દલા કલ્માણ લટક...૨ ગા યાતે્ર 

ાણી વાથે રલેા અતમા શતા. દાશ ભાટે. 
- એન્દ્ટાવીડ ટીકડી...૨-૨ રલેા ઈભેયી શતી. 

તા. ૨૬-૧-૯૯ના કદલવે ઘણ જ પામદ શત. દયદી તે અલેરા ંન 

શતા.ં તેથી ફી.ી. ભાી ળકાયુ ંન શત ુ.ં ણ તેભણે ત્મા ંભાલેલુ ંતેભા ંનભપર 
આંક અવ્મ શત. તા. ૨૪-૨ના યજ ણ દલા રેલા અલેરા.ં તેભણે ફી.ી. 

નભપર શલાનુ ં ને ફધી યીતે ઘણુ ં જ વારંુ શલાન શલેાર અતમ શત. 
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ઉનલા, કફજજમાત, ફી.ી ફધા જ યગ ફે ભકશનાથી ડકામા ન શતા.  ન 
શટતા શાઇ ફી.ી.એ છેલટે શાય સ્લીકાયલી ડી શતી. 

છેલ્રે ભકશનાની દલા અતી લખતે ભેં કશલે ુ,ં ‘દયદીને કશજે ભીઠંુ, દશીં, 
ટભેટા,ં ખાટા ં થાણા,ં ખાટી િટણી, રીરી રાક્ષ, બીંડ, કાકડી, ડદ લગેયે 

ગયભ ખયાક ખાલાભા ંિનમતં્રણ યાખળે ત અ યગ પયી ડકાળે જ નશીં. કદલવે 

ઊંઘલાનુ ં યાખળે ત ણ જજિંદગીબયન વાધ્મ ભનાત ફી.ી. ન યગ પયી 
ાછ ળફૃ થળે.  

પ્રકયણ : ૨૭   ચભકયોગ વંણૂક કાબભૂાં આલી ગમો 
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 ફાક પ્રામઃ કપ પ્રકૃિતલાા ંશમ છે. ને તેભના અશાય-િલશાય ણ 
કપને લધાયનાયા પ્રામઃ શમ છે. ફાકને ભધયુ-મ્ર-ગ્સ્નગ્ધ-ગરુુ અશાય લધ ુ

ગભત શમ છે. ગ, ભીઠાઇ, ભેલા, દૂધ, દશીં, અઇવિીભ, િકરેટ, ચફસ્કીટ, 

ીયભેન્દ્ટ, િીકી લગેયે તે લધ ુખાતા ંશમ છે. ભડા ઉઠતા ંશમ છે, કદલવે ણ 
ઊંઘતા ંશમ છે. અયાભ ને િનિશ્ચિંતતાનુ ંજીલન જીલતા ંશમ છે. રાડ-કડથી 

ઈછયતા ંશમ છે તેથી તેભને કપના યગ થલાની લધ ુવબંાલના યશ ેછે. 

 ૨૦ જાતના કપના યગભા ંકૃિભ, ળયદી, િભપયગ લગેયે ફાકભા ંલધ ુ

જલા ભે છે. અયલેુદના ગ્રથંભા ં કૃિભ ને કુષ્ઠયગ (િભપયગ)ના ં પ્રકયણ 

ાવેાવે છે. કાયણ કે તે ફનેંના ં િનદાન ને ચિકકત્વાભા ંખફૂ ભતાણુ ં છે. 
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જેભ કે ભધયુ યવ તેભા ંફનેંભા ંકાયણફૃ છે ત કડલ યવ તેભા ંચિકકત્વાફૃ છે. 
વતં્તપણ તેના કાયણફૃ છે ત તપણ તેના ઈામફૃ છે. 

  

જાનકીની ઉંભય ૮ લપની. તેના િતા કીિતિકુભાય ળાશ તેભને રઇને 

અલેરા. તેઓ યશ ેછે...વી-૭, શ્રી કેદાયનાથ ફ્રેટ, િાદંરકડમા, ભદાલાદભા.ં 
તા. ૯-૩-૯૫ના યજ તેન કેવ ળફૃ કયલાભા ંઅવ્મ ત્માયે તેની મખુ્મ પકયમાદ 

શતી ખજંલાની. તેને અખા ળયીયે ખજુરી અલતી શતી. જેને રકબાાભા ં

લખુવ કશી ળકામ. જમા ં ખજંલા અલતી શમ ત્મા ં પલ્રી થતી શતી. તેથી 
ડૉક્ટયએ ખવનુ ંણ િનદાન કયુાં શત ુ.ં વાથે ળય્મામતૂ્ર (થાયીભા ં ેળાફ)ની 
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ણ પકયમાદ શતી. જાનકીને ફિણથી કૃિભ શતા. છેલ્રે તેઓ અ ફધા ંદદો 
ભાટે િળલામ્બ ુીલયાલતા શતા ને િળલામ્બ ુ(સ્લમતૂ્ર)ની ભાચરળ કયતા શતા તે 

િાલ ુજ યાખલાનુ ંભેં કશલે ુ.ં 

યેજી ભાટે ‘િભપયગ ત્રક’ અતયુ ંશત ુ.ં તે નવુાય દયદી ફાક શલા 

છતા ંનીિે પ્રભાણે િનમભ ાલાના શતા.  

૧. ભીઠંુ નાખ્મા િલનાન ખયાક અલાન શત. િવિંધલ ણ લાયલાનુ ંન 
શત ુ.ં  
૨. દૂધ ચફરકુર અલાનુ ંન શત ુ.ં િાભા ંણ દૂધ-ખાડં નાખલાના ંન શતા.ં 
૩. દૂધની ફધી જ લાનગી...દશીં, છાળ, ભાખણ, ઘી લગેયે લજમપ શતા.ં 

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 203 

 http://aksharnaad.com   

૪. કઇ ણ પ ખલયાલલાનુ ંન શત ુ.ં (કેલ ફાપેલુ ંકે કાચ ુ ંઅભફંૄ અી 
ળકામ) 
૫. ભીઠાઇ ચફરકુર અલાની ન શતી. ગ, ખાડં, ઘી, ભાલ, ભેંદ, 

ચફરકુર ફધં કયલાના ંશતા.ં  
૬. કાજુ િવલામન ફધ સકૂ ભેલ તેના ભાટે થ્મ શત. થડા ંખજૂય-

ખાયેક, ફદાભ ફાક શલાથી અી ળકામ. 
૭. તેલુ,ં અથાલાફંૄ, લાવી, િલરુધતિઅશાય ફધં કયલાન શત. (ફ્રુટ વરાડ, 

ફ્રુટ અઇવિીભ, ફ્રુટ ળેઇક, ફ્રુટ જયવુને અયલેુદે િલરુધતિઅશાય ભાન્દ્મ છે. 
તેથી તે રલેાન ન શત) ગ–તેર, ગ–િવિંગ લગયેેની િીકી ણ 
િલરુધતિઅશાય છે. 
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૮. ફાકની િપ્રમ લાનગી...અઇવિીભ, કુરપી, ીયભેન્દ્ટ, િકરેટ, 
ચફસ્કીટ લગેયે ફધં કયલાના ંશતી. 

૯. ખયાકભા ં ઘઉં, િખા, જુલાય લગેયે ફાજયી િવલામના નાજ; ડદ 
િવલામના ંકઠ; ટભેટા,ં બીંડ િવલામના ંળાક, ભીઠંુ િવલામના ભવારા 
રેલાના શતા. ભા િણા, ભા ભભયા, ખાખયા, ભા ભગ-િખા-
ભઠના ાડ લગેયે રલેાની ૂટ શતી. 

દલા અ યીતે શતીઃ 
૧. ભજંજષ્ઠાકદ ઘનલટી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 
૨. કકળય ગગૂ...૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 
૩. એરેકયન ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે (‘ફાન’ની) 
૪. યક્તશદુ્ધધતિ કાઢા...ભટ િભિ વલાયે-વાજંે 
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૫. કપ તેર...પલ્રા ય રગાડલા. 
 

તા. ૨૫-૩ના યજ ખજંલા િાલ ુશલાથી યક્તળધન કલાથની જગ્માએ 

ખકદયાકયષ્ટ અતમ શત. કફજજમાત ભાટે ને િભપયગ ભાટે સ્લાકદષ્ટ િલયેિન 
ચણૂપ ૨ ગ્રાભ યજ વલાયે ાણી વાથે અલાનુ ંશત ુ.ં (તેભા ંશધુતિ ગધંક શલાથી 

ખવભા ંતે ખાવ વયકાયક છે) 

તા. ૧૪-૪-૯૫ના કદલવે િળમાાની વખત ઠંડી યૂી થતા-ંલવતંભા ં

િભપયગ લધલ જઇએ તેને ફદરે તે વંણૂપ કાબભૂા ંઅલી ગમ શત. યંત ુ

ઊતુકયલતપન ને કપણ અશાય-િલશાય ને ઔધને કાયણે સકૂી ઈધયવ 
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(લાતજકાવ) ળફૃ થઇ શતી. તેથી પયીને િભપયગન ઈદ્દબલ ન થામ ને ખાવંી 
ળભે તે ભાટે અ પ્રભાણે દલા મજી શતીઃ 

૧. કપતેર...ઘેય શત ુ.ં રગાડલા ભાટે. 
૨. કંટકાયી લરેશ...૧-૧ િભિ વલાયે-વાજંે-યાતે્ર િટાડવુ.ં 
૩. િરંામતૃ ટીકડી...૪ ટીકડી ચવૂલી. થલા ૧-૧ ગી ભધભા ંિાટલી. 
૪. એરેકયન ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથેડ 
૫. મષ્ષ્ટભધ ુઘનલટી...૪ ગી ચવૂલા ભાટે. (ઈધયવ તથા િભપયગ લગેયે 
ભાટે) 
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 તા. ૨૯-૪ના કદલવે િભપયગ ને ઈધયવભા ંઘણુ ંવારંુ શત ુ.ં ઝડથી 
વંણૂપ વારંુ થઇ જામ તે ભાટે શકયરાખડં ૧-૧ િભિી કદલવભા ંત્રણ લખત રલેા 

ઈભેમો શત. 

 તા. ૧૭-૫-૯૫ના કદલવે છેલ્રી દલા રેલા અવ્મા ત્માયે લખુવ, પલ્રી, 

ખવ, ઈધયવ ને ળય્મામતૂ્ર વાલ ભટી ગમા ંશતા.ં 

પ્રકયણ : ૨૮  ફા રકલાનો એક કેવ 
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 િલશ્વ અખાભા ંવોથી શરેા ં ચિકકત્વાળાસ્ત્ર યિાયુ ંબાયતભા,ં અયલેુદના 
નાભે ને એ અયલેુદભા ંવોથી પ્રથભ ને િલમ લાય ગ્રથં રખામ કાશ્મ 

વકંશતા. જેભના નાભે કાગ્શ્મન વભર છે તે કશ્મ ઊિએ ઇ. વ. લેૂ શજાય 

લપ શરેા ં કેલ ફાકનુ ં અયગ્મ ને ફાકના યગ (કોભાય-ભતૃ્મ-
ેકડમાટ્રીક્વ)ન િલમ ફનાલીને ભશાન સ્લતતં્ર વકંશતાનુ ંિનભાપણ કયુાં શત ુ.ં તેભા ં

‘ફાક્ષાઘાત’નુ ંલણપન અલાભા ંઅલેર છે. 

 િનજ (અંદયના) કે અગન્દ્તકુ (ફશાયના)કાયણે કપ, લાય,ુ અભ, 

ગશૃફાધા લગેયેથી ઈદ્દબલત અ યગ ફાકના જીલન ભાટે ખફૂ દુખદામી છે. 

કાયણ કે તે તેના વંણૂપ જીલતયને ગં-િલકિવત ફનાલી દે છે. 
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અયલેુદની િયક-સશુ્રતુાકદ વકંશતાઓભા ં ફાયગ-કોભાયભતૃ્મના ં પ્રકયણભા ં
તેના ં િનદાન-ચિકકત્વા-થ્માથ્મ લગેયેની યૂી િિાપ કયલાભા ંઅલેર છે. એ 

યીતે શજાય લૈદ્યએ રાખ ફાકને ફા રકલાના બગ ફનતા ંટકાવ્મા ંશળે. 

બગ ફનેરાનેં વાજંા કમાાં શળે.  

ભદાલાદની ભચણફશને અયલેુદીમ િંકભપ શૉગ્સ્ટરભા ં સિુલખ્માત 

િંકભપ લૈદ્ય શ્રી એિ.એવ.કસ્તયેૂવાશફેના ધીક્ષકણા શઠે ફારકલાના 
શજાય કેવ ઈય વપ કયણાભ ભેલલાભા ંઅલેર છે. જેન યૂ યેકડપ તે 

શૉગ્સ્ટરભા ંછે. લૈદ્ય શ્રી કસ્તયેૂવાશફે ાવે ણ શળે. 
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અજે ‘ચરમ ચબમાન’ દ્વાયા બાયતબયભા ંયવીકયણન વઘન વલપત્ર 
પ્રમત્ન થઇ યહ્ય છે જેના ં ાછ કયડ ડરયન ખિપ કયલાન િાલ ુ છે. 

લડાપ્રધાનથી ભાડંીને વ્લર નફંયના ડૉક્ટય, એક્ટય, કિકેટયન વાથ રઇને 

ાણીની જેભ ૈવા લાયીને પ્રિાય કયલાભા ંઅલે છે ને ‘ચરમ નાિથમ’નુ ં
ગોયલ રલેાભા ંઅલે છે. ને વંણૂપ નાબદૂીના ંલિન અલાભા ંઅલે છે. એક 

ણ કેવ ભજૂદ શમ ત્મા ંસધુી તેનુ ંચબમાન રફંાલીને કદાિ લો સધુી તેને 

રફંાલલાભા ંઅલળે. તે છીમ અણે અળા યાખીમે કે ઢક વંિત, ાય 
વભમ ને ાય ળગ્ક્તના વ્મમ છી અ દેળના ં ફાક ફારકલાના 

યગભાથંી વ ટકા મકુ્ત થઇ જામ, ળીતાની જેભ. (જકે, ળીતાને નાથલાનુ ં

કાભ અણા અયગ્મતતં્ર કયતા ંકુદયતે લધ ુકયુાં છે ભયકીની જેભ. નેક યગ 
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કુદયતી યીતે અલતા શમ છે ને મકુ વભમ ભાટે દૃષ્મ થઇ જતા શમ છે. 
ટી.ફી., ભેરેકયમા, ટાઇપઇડ લગેયેની યવી લખતે તે થડા વભમભા ંવાલ નાબદૂ 

થઇ જળે તેલા ંલિન અલાભા ંઅવ્મા ંશતા.ં છી મદુ્દત રફંાવ્મા કયેરી ને 

ફશાના ંફતાલેરા.ં છેલટે તે તે યગના ંજતં ુયવીપ્રપુ થઇ ગમા ંછે તેભ શાથ ઊંિા 
કયી દેલાભા ંઅવ્મા, યવી કે ડી.ડી.ટી. જતંનુાળક દલાઓ કે સ્પે્ર દ્વાયા ભટી ળકે 

તેભ ન શલા છતા ંિભથ્મા પ્રમત્ન ત િાલ ુછે ને કયડ ફૃિમાના િભથ્મા ફજેટ 

ભજુંય થતા ંજ યશ ેછે. ફારકલાનુ ંણ ાિં-દવ લે તેવ ુ ંન થામ ત વારંુ. 

એરથીભા ં ફારકલાની વાયલાય નશતી ને ળધાઇ ગઇ ત્માયે 

ણ અયલેુદ દ્વાયા ફારકલાના કેવ વાયા થતા જ યહ્યા છે. ૧૯૭૨ભા ંપ્રગટ 
થમેલુ ંભારંુ સુ્તક ‘નબુલનુ ંમતૃ’ભા ંણ ‘ફારકલા ભટે છે ?..શા’ નાભે 
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કેવ યજૂ કયલાભા ંઅલેર છે. તેના ઈયથી નેક લૈદ્યએ ફારકલાના કેવ 
વાયા કમાપ છે. એક એલ કેવ લધ.ુ.. 

  

ધકા તાલકુાના કાિલઠા ગાભથી શ્રી ઈભેદિવિંશ લાઘેરા તેભના ૧૫ 

ભાવના જીતેન્દ્નને રઇને તા. ૩૦-૧૧-૭૫ના યજ અલેરા. તેને િાય ભકશનાથી 
ચરમ ળફૃ થમ શત. િાય ભકશના શરેા ંત તે િારતા ંળીખી ગમ શત. 

યંત ુ તાલની િભથ્મા ડૉક્ટયી વાયલાય ફાદ ચરમ ળફૃ થઇ ગમ શત. 

(તાલભા ં િનયાભીકયણ કયલાભા ં ન અલે ત્માયે અવુ ં થત ુ ં શમ છે. ફાકના 

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 213 

 http://aksharnaad.com   

વતતધાતનુા ગ્ગ્નભા ં ભદંતા અલે (ભેટાફચરઝભ ખવય થામ), અભ દ્વાયા 
સ્રતાલયધ થલાથી ફાક્ષાઘાત ળફૃ થામ છે.) 

ળફૃઅતભા ં ત તે િારતા ં રથડી ડલા રાગ્મ ત તાલની ળગ્ક્ત 
શલાનુ ંભાનેર. યંત,ુ છી ળયદી ળફૃ થઇ ને જભણ ગ ણ ાત ને 

રાફં થઇ ગમ ! ઘ ૂટંણ (ગલુ્પ) ાવે વકંિ ળફૃ થમ તેથી ગ ઢવડી ઢવડીને 

િારવુ ંડત ુ ંશત ુ ંને ઢીંિણ સકૂાલા ભાડંય ત્માયે ચરમનુ ંિનદાન થયુ ંશત ુ.ં 

ભેં દયદીને સલૂયાલીને અયલેુદ નવુાય ફયાફય િનદાન કયુપ ત 

ફારકલા શત. ડૉક્ટયી ખટી વાયલાયથી અ યગ ળફૃ થમ શલાથી 
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અયલેુદની વાયલાય રલેાનુ ં તેભણે નક્કી કયુાં શત ુ.ં દયદીને લધયાલ થમેર 
ણ તે ભાટે કાન લીંધલાથી પામદ થઇ ગમ શત. 

િીકણ, બાયે, કાિ ખયાક ફધં કયાલી, લાયંલાય ખાલાનુ ંફધં કયાલી 
વાયલાય કયલાની શતી. ઠંડીભા ંળયીયનુ ં લધભુા ંલધ ુ યક્ષણ કયલાનુ ં શત ુ.ં દલા 

નીિે પ્રભાણે ળફૃ કયેરીઃ 

૧. એકાગંલીય યવ...૧-૧ ીલાની દલા વાથે. 
૨. રઘલુવતં ભારતી...૧-૧ વલાયે-વાજંે સ ૂઠંલાા દૂધભા ં
૩. ભશાયાસ્નાકદ કાઢા+શ્વગધંાકયષ્ટ ૧-૧ િભિ વલાયે-વાજંે વભાન ાણી 
ભેલીને. 
૪. ફાિાતબુપદ ચણૂપ...૧ ગ્રાભ 
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 નીગ્સ્થ બસ્ભ...૧/૪ ગ્રાભ ફયે-યાતે્ર ભધ વાથે. 
૫. ભશાનાયામણ તેર...કેડથી ગ સધુી શલા શાથે ભાચરળ કયી ઈય ળેક 
વલાયે-વાજંે કયલ. 
૬. એયંડતેર...૨૫ િભ.ચર. જેટલુ ં કદલેરભા ં િટી ભીઠંુ ને િટી કશિંગ 

ભેલીને ગયભ કયવુ.ં વાજંે શવુ ંબજન કયાવ્મા ફાદ જાણકાય વ્મગ્ક્ત 
દ્વાયા િલિધવય ભાત્રાફગ્સ્ત અલી. ફગ્સ્તની ધતિિત ભેં ફૃફફૃ ફતાલી 
શતી. 

 ૭-૧૨ના યજ વાત કદલવે અલેર ત્માયે દયદીને વારંુ શત ુ.ં તા. ૧૦-૧ના 

યજ દયદીને ઘણુ ં વારંુ શત ુ.ં દલા રાગ ુડી જલાથી કળા પેયપાય િલના િાલ ુ
દલા જ અી શતી. 
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 તા. ૨૯-૧૨ના કદલવે દયદીને વાથે રઇને અલેરા. કયણાભ પ્રવન્નતા 
ાલે તેવ ુ ંશત ુ.ં જે દયદી ગ ઢવડી ઢવડીને િારત શત તે શલે ઉબ યશી 

ળકત શત, ા ા ગરી િારી ળકત શત ! ગ ષુ્ટ ફન્દ્મા શતા. ગનુ ં

ાતાણુ ં દૂય થયુ ં શત ુ.ં સ્રતાલયધ દૂય થલાથી, વાભલસ્થા દૂય થલાથી 
તેની વાભાન્દ્મ તદુંયસ્તી ણ લધી શતી. ભખૂ રાગલી, ભશદુ્ધધતિ થલી, સ્ફૂિતિ 

યશલેી લગેયેભા ંનોંધાત્ર સધુાય થમ શત. ભાપક અલેરી િાલ ુદલા ફ ેભકશના 

ભાટે અી શતી. િળમા િારત શલાથી તેર ભાચરળ કયી કદલવભા ંફે લખત 
ળેક કયલાની ખાવ સિૂના અી શતી. 
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 તા. ૨૯-૨-૭૬ના કદલવે દયદી પયીને ગરા ં બયત-દડત શત. 
કઇન અધાય રીધા િલના યભત શત ! છતા ંિાલ ુદલા લધ ુફે ભકશના રેલા 

ભાટે ભેં અી શતી. જેથી એક ફાકની જજિંદગી ગં ફનતી ટકી જામ. 

પ્રકયણ : ૨૯  ૨૦ કદલવભાં લધ્ય  ં૪ કકરો લજન 

 

 ાિનતતં્રન અધાય જઠયાગ્ગ્ન છે. તેભ અયલેુદનુ ંભાનવુ ંછે. જઠયાગ્ગ્ન 

ભદં થામ, તીક્ષ્ણ થામ, િલભ થામ ત્માયે યગ થમા િલના યશતેા નથી. કેલ 
વભાગ્ગ્ન જ સ્લાસ્થ્મપ્રદ છે. તેવ ુ ં અયલેુદભા ં કશલે ુ ં છે. તેથી વ્મગ્ક્તએ સ્લસ્થ 

યશલેા ભાટે ને  લૈદ્ય-ડૉક્ટયએ દયદીને સ્લસ્થ કયલા ભાટે જઠયાગ્ગ્નની 
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વભતાને કેન્દ્રભા ં યાખલી જફૃયી છે. લાતપ્રકૃિત શમ, લાયનુી ઊત ુ શમ ત 
લાયપુ્રધાનતાલાફંૄ ‘િલષ્ટબ્ધાજીણપ’ થલાની ળક્યતા લધે છે. િત્તપ્રકૃિત શમ, 

િત્તની ઊત ુશમ ત િત્તની પ્રધાનતાલાફંૄ ‘િલદગ્ધાજીણપ’ ને કપપ્રકૃિત શમ, 

કપની ઊત ુ શમ ત કપની પ્રધાનતાલાફંૄ ‘યવળેાજીણપ’ ને ‘અભાજીણપ’ 
થલાની ળક્યતા લધે છે.  

 ચરૂા ય િડલલા મકેૂર અશાય લધ ુતાથી દૂણાઇ જામ છે, ફી 
જામ છે, િલદગ્ધ થઇ જામ છે તેભ ેટભા ંતીક્ષ્ણાગ્ગ્નને કાયણે િલદગ્ધાજીણપભા ં

થત ુ ંશમ છે. 
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અલ એક િલદગ્ધાજીણપન કેવ લૈદ્ય શ્રી ફારકૃષ્ણબાઇ દલેએ ભને તા. 
૫-૧-૭૬ના યજ ભકરાલેર. દયદીનુ ંનાભ જીતેન્દ્ર વી. ઈાધ્મામ, ઉંભય લપ 

૩૦, યશ.ે ૨૧૮-નલતાડની , ીા ળેયી, ઘીકાટંા, ભદાલાદભા.ં 

દયદીને વાજંે ખાટા ઓડકાય અલતા શતા. લાયનુી વાથે િત્ત ઈય 

િડલાથી છાતી-ગાભા ંદાશ થત શત. યાતના ફે લાગ્મા સધુી ઊંઘ અલતી ન 

શતી. (ફયે ૧થી ૩ની જેભ યાતે્ર ણ ૧૧થી ૩ના ગાાભા ંભધ્મકદનની જેભ 
ભધ્મયાિત્રએ િત્તપ્રક થત શમ છે. થૃ્લી સમૂપની નજીક જતી શલાથી) યાતે્ર 

તે વભમે ફતયાભા ં લધાય થત શત. રભણાભા ં દુખાલ થત શત. િક્કય 

અલતા ંશતા.ં ેટભા ંદુખાલ થત શત. લજન લધતુ ંન શત ુ,ં કફજજમાત યશતેી 
શતી, વાજંે ભખૂ રાગતી ન શતી. િળયઃશૂ ને મખુાક િાય લપથી વતાલતા ં
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શતા.ં ાનપ્રવિૃત્ત  દુગપગ્ન્દ્ધત થતી શતી. અયલેુદભા ં બાલપ્રકાળ વકંશતાના 
જઠયાગ્ગ્નના પ્રકયણભા ંિલદગ્ધાજીણપના ંરક્ષણ અ પ્રભાણ ેલણપવ્મા છેઃ 

િલદગ્ધે ભ્રભતણૃ્મરૂ્ચછાપઃ િત્તાશ્ચ િલિલધારુજઃ। 
ઈદ્દગાયશ્ચ વધભૂામ્રઃ સ્લેદદાશશ્ચ જામતે ।।१८।। 

 

િલદગ્ધાજીણપ ના દયદીને િક્કય અલે છે, તયવ લધ ુરાગે છે, મરૂ્ચછાપ 

ણ અલી જામ છે એટરે દયદી ક્યાયેક ફેબાન ણ ફની જામ છે. તેને િત્તના 

જાતજાતના યગ થામ છે. ખાટા ને ધભુાડ નીકત શમ તેલા (વડા કે 
ખાટા ંીણા ંીતી લખતે થામ તેલા) ઓડકાય અલે છે. દયદીને વીન લધ ુ
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અલે છે ને ળયીય અખાભા ં કે કઇ અંગભા ં (ખાવ કયીને છાતીભા,ં ેટભા,ં 
ગાભા)ં દાશ થામ છે. ડૉક્ટયએ રીલયભા ં વજ શલાનુ ં િનદાન કયુાં શત ુ.ં 

દયદીને તભાકુ ખાલાની અદત શતી. તેથી તભાકુન ત્માગ કયલાનુ ં કશી 

‘િત્તલાત’નુ ંથ્માથ્મ ત્રક અીને દલા અ પ્રભાણ ેઅી શતીઃ 

૧. િરંકરા યવ...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર દૂધ વાથે 
૨. ળતાલયી કણ...વલાયે-યાતે્ર ખાડં નાખેર ગયભ દૂધભા ંઈકાીને વલાયે-
યાતે્ર. 
૩. કાભદૂધા...૧/૨ ગ્રાભ 
 સતૂળેખય યવ...૧/૪ ગ્રાભ 
 િલિત્ત કય ચણૂપ...૨ ગ્રાભ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. 
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૪. િવરકેડન ટીકડી...૨ યાતે્ર (ઊંઘ ભાટે ‘રાિવિન’ની) 
૫. િલયેિની લટી...૧ યાતે્ર (કફજજમાત ભાટે ‘અય ુપ્રડક્્વ’ની) 
 તા. ૯-૧ના યજ ફતયા ઘટી શતી. વલાયે પેપવાના ખણૂા ય દુખાલ 

થત શત. વલાયે ઉઠતી લખતે િિંડી કઠણ થઇ જતી શતી, યંત ુઊંઘભા ંયાશત 
શતી. િાલ ુ દલા ઈયાતં ળગ્ક્ત ભાટે ‘અય ુ ટૉિનક’ ૧-૧ િભિ વલાયે-વાજંે 

િાટલા ભાટે અેર. (‘અય ુપ્રડક્્વ’નુ ંટૉિનક) 

 તા. ૨૭-૧ના યજ ૨૨ કદલવે અવ્મા ત્માયે અશ્ચમપજનક લાત એ કે 

દયદીનુ ં ૪ કકર લજન લધી ગયુ ં શત ુ ં ! (િત્તપ્રકૃિત ને િત્તના યગલાાને 

લજન લધતુ ંનથી, ણ િત્ત ળાતં થતા ંલજન ઝડથી લધલા ભાડેં છે) ને 
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તભાભ તકરીપભા ં૭૦ ટકા પામદ શત. ફાકીન ૩૦ ટકા યગ ભટાડલા નીિે 
પ્રભાણ ેદલા અી શતી. 

૧. ગદન્દ્તી બસ્ભ...૧ ગ્રાભ 
 કાભદૂધા યવ...૧/૨ ગ્રાભ 
 સતૂળેખય યવ...૧/૪ ગ્રાભ વલાયે-વાજંે ભધ વાથે કે દૂધ વાથે. 
૨. િવરકેડન ટીકડી...૨ યાતે્ર 
૩. િત્રપા ટીકડી...૪ યાતે્ર કે વલાયે (કફજજમાત તથા જીણપ ભાટે). 

પ્રકયણ : ૩૦  દંય કદલવભાં પ્રલાકશકા ભટયો 
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 િતવાય, પ્રલાકશકા ને ગ્રશણીને એક જ લગપના યગ ભાનલાભા ં
અલેર છે. ભટે બાગે તે એકભાથંી ફીજાન જન્દ્ભ થત શમ છે. તે ભટાડલ 

ઈત્તયત્તય મશુ્કેર શમ છે. અ ત્રણેમની વાયલાયભા ં જઠયાગ્ગ્ન, વાભ-િનયાભ 

લસ્થાન ખાવ િલિાય કયલ જફૃયી છે. અ ત્રણમેના ં કેટરાકં ઔધ ને 
થ્માથ્મ ણ ભતા ંછે. 

 ફાકને અ યગ થામ ત્માયે તે ભટાડલ ઘણ મશુ્કેર શમ છે કાયણ કે 
ફાકન જઠયાગ્ગ્ન પ્રામઃ ભદં શમ છે. તે દૂધ લધાયે ીત ુ ં શલાથી ને 

લાયંલાય ખાધા-ીધા કયત ુ ંશમ છે. ફાક ઔધ ણ ફયાફય રેત ુ ંનથી ને 

યેજી ણ ફયાફય ાત ુ ં નથી છતા,ં તેલા એક ફાકન દંય કદલવભા ં
પ્રલાકશકા ભટલાન નોંધાત્ર કેવ અ યહ્યઃ 
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 શ્રી બીખાબાઇ દયફાય યશ ેછે ભદાલાદના ળાશયુ િલસ્તાયભા ંઅલેરી 

શરીભની ખડકીભા.ં તેભના વાડા ત્રણ લપના તુ્ર જજજ્ઞળેને ભયડ થમેર. ૨૭-
૭-૯૩ના યજ રાલેરા. તેને ફે લપ શરેા ંિતવાય થમેર. તેભા ંદફાલલાની 

ડૉક્ટયી વાયલાય થલાથી તેભાથંી ભયડ-પ્રલાકશકાન યગ ળફૃ થમ શત. ભયડા 

ભાટે બાલપ્રકાળભા ં ‘િનઃવાયક’ ળબ્દ ણ મજામ છે. તેને ઈદયશૂ ને 
કફજજમાત ણ શતા.ં 

 યેજી ભાટે ‘િતવાય ત્રક’ અલાભા ંઅલેર. તે નવુાય દૂધ, ભેંદ, 
ઘી, ભીઠાઇ, તેલુ,ં ભગ િવલામના કઠ ફધં કયલાના ં શતા.ં લાવી ખયાક 
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અલાન ન શત. ફકયીનુ ં દૂધ, દાડભ, કાજુ, ભભયા, યલ, બાત, ખીિડી, 
ઘઉંની થરૂી લગેયે અલાના ંશતા.ં 

ઔધ અ પ્રભાણે શતા:ં 
૧. બમાકયષ્ટ...૧-૧ િભિી વલાયે-વાજંે-યાતે્ર. 
૨. કુટની ટીકડી...૧-૧ છાળ વાથે. (‘ડેક્કન’ની થલા ‘ફનીજ’ ની ેટન્દ્ટ) 
૩. એયંડભષૃ્ટ શયીતકી ચણૂપ...૧ ગ્રાભ વલાયે ાણી વાથે. 
૪. યવના...૧-૧ વલાયે-વાજંે. 
 ાિં કદલવે અવ્મા ત્માયે વારંુ શત ુ.ં પયીને તા. ૧૩-૮-૯૧ ના યજ છેલ્રે 

અલેરા ત્માયે પ્રલાકશકા દંય કદલવભા ંયેૂયૂ ભટી ગમ શત. ળયદ ઊતનેુ 
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કાયણે તેને વીન લધ ુલત શત. ળયીય તત ુ ં શત ુ,ં િક્કય અલતા ં શતા.ં 
તેથી ફદરીને અ પ્રભાણે દલા અી શતીઃ 

૧. વળંભની લટી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. 
૨. ળતાલયી ટીકડી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે. 
૩. ફારિાતબુપર ચણૂપ...૧-૧ ગ્રાભ વલાયે-યાતે્ર ભધભા.ં 
 

પ્રકયણ : ૩૧   ટીન બાઈની ટાર ટી 
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લાના યગભા ંટારને ચિિંતાજનક ને વાધ્મ યગ ભાનલાભા ંઅલે છે. નાની 
ઉંભયભા ંટાર ડે ત્માયે દયદી ને દયદીના ંકયલાયજન ખફૂ ગબયાઇ જતા ં

શમ છે. કાયણ કે અ ટાર દયદીના જીલનિલકાવભા ં સુદંય શલાને કાયણે 

લયધફૃ થમા િલના યશતેી નથી. ભ્માવ, લેિલળા, રગ્ન, ઇન્દ્ટયવ્ય,ૂ 
નકયી લગેયે ફધે જ તેની અ વોન્દ્દમપક્ષિત નડતી જ યશ ેછે. 

ફાકભા ંગણ, ખટાળ ને િલરુધતિઅશાયનુ ં પ્રભાણ લધાયે શમ છે 
ને તે શદથી લધ ુપ્રભાણભા ંલધી જામ ત્માયે કેળકૃિભને ણ ઈત્ન્ન કયી ળકે છે. 

ને તેભાથંી ટાર ેદા કયી ળકે. (ટારના ં િત્તવદૃ્ધધતિ લગેયે ફીજંા ણ ઘણા ં

કાયણ છે) ગ, દશીં, તર, તર-ગની લાનગી લગયેે કૃિભકાયક શલાથી કૃિભ 
ેદા કયીને લાને ખેયલી નાછે છે. ટારભા ં લા ઉગાડલા ઘણા જ મશુ્કેર 
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શલાથી તે રગબગ વાધ્મ યગ ભાનલાભા ંઅલે છે. યંત ુઅયલેુદભા ં તેની 
કયણાભદામી વાયલાય શલાથી રાફંાગાે ણ તેભા ંલશ્મ કયણાભ પ્રાતત 

થામ છે. 

  

 ભદાલાદ જજલ્રાના િલયભગાભ તાલકુાના લાવલા ગાભેથી િામ્બાબાઇ 
ઝારા તેભના ૧૩ લપના ટીનાબાઇને રઇને અલેરા. તે કદલવે તાયીખ શતી ૩-

૬-૯૪. તેને ત્રણ ભકશનાથી અખા ભાથાભા ંટાર ડી ગઇ શતી. કેળકૃિભને કાયણે 

તેને ભાથાભા ંખજંલા અલતી શતી, ળયદી ણ યશતેી શતી. ટીનાની તે ઉંભય 
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શૉભન્દ્વ કયલતપનની ણ શતી. ‘િભપયગ ત્રક’ અીને નીિનેી સિૂના 
કડકણે ાલાન અગ્રશ યાખ્મ શત. 

- ગણ વદંતય ફધં. દૂધ, ગ, ખાડં, ભીઠા ંપ, ભીઠાઇ કશુ ંજ નશીં. 
- ખટાળ ફધં. તેભા ં દશીં, ઘાટી છાળ, ટભેટા,ં કેયી, રીરી રાક્ષ, ખાટા ં

થાણા,ં ખાટી િટણી લગેયે કશુ ંજ રેલાનુ ંન શત ુ.ં 
- ભીઠંુ ચફરકુર ફધં કયલાનુ ંશત ુ.ં ક્ષાયલા ખયાક રેલાન ન શત. 
- િલરુધતિઅશાય ચફરકુર ફધં કયલાન શત. ફ્રુટ વરાડ, ફ્રુટ જયવુ, ફ્રુટ 

અઇવિીભ, િીકી, તર-ગની લાનગી, ળીંગ-ગની લાનગી લગેયે 
ફધં કયલાના ંશતા.ં 

- ભડા ઉઠવુ ંનશીં, કદલવે સવૂ ુ ંનશીં. 
- િધ કયલ નશીં. 
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દલા અટરી અી શતી. 
૧. કેળર કટકડી...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ાણીભા.ં (‘અય ુપ્રડક્્વ’ની ેટન્દ્ટ) 
૨. મષ્ષ્ટભધ ુટીકડી...૨-૨ ઈયની દલા વાથે. 
૩. લભોપર ટીકડી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર (‘નનુી’ની કૃિભ ભાટે) 
૪. ઇન્દ્રલતુતશય તેર...ટાર ઈય રે કયલ. 
૫. ધત્તયુત્રાકદ તેર...ભાથાભા ંશભેળા ંતેર નાખવુ.ં 
 તા. ૧૫-૬ના યજ ઈયક્ત દલાભા ંફે દલા રે કયલા ઈભેયી શતી. 
૧. યવલતંી ચણૂપ...૧૦ ગ્રાભ 
૨. શાથીદાતંની બસ્ભ...૫ ગ્રાભ 
 ફનેં ભેલીને ફકયીના દૂધભા ં રે યજ વલાયે કયલ. ફીજા કદલવે 

ધલ ને પયીને કયલ. 

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 232 

 http://aksharnaad.com   

(નોંધઃ અયલેુદના િિદત્ત, ળાયંગધય વકંશતા, મગ યત્નાકય લગેયે ગ્રથંભા ં
શાથીદાતંન કયણાભદામી પ્રમગ અ પ્રભાણે છે : 

શગ્સ્તદન્દ્તભીં કૃત્લાછાગદુગ્ધ ંયવાજંનમૌ । 
યભાણ્મેતેન જામન્દ્તે રેાત્ાચણતરેષ્લિ ।। 

– મગયત્નાકય   
 શાથીદાતંની ભળી (ભેળ-યાખ-બસ્ભ) કયીને ફકયીના દૂધભા ં યવાજંન 

વાથે ભેલીને રે કયલાથી શથેીભા ંણ લા ઉગે છે. શથેીભા ંલા ઉગે 
તેલી ળાયીકયક યિના જ નથી. યંત ુ િતળમગ્ક્ત રકંાયન ઈમગ કયી 

બાયલૂપક કશલેાભા ંઅલેર છે. 
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 શાથીદાતં પ્રિતફિંધત રવ્મ શલાથી ફજાયભા ં વાિા શાથીદાતં ભલા 
મશુ્કેર છે. યાજસ્થાનભા ં સ્ત્રીઓ વાિા શાથીદાતંના ચડૂા શયેતી શલાથી તે 

બાગંી જામ, બાગંલાભા ંકે ફદરલાભા ંઅલે ત્માયે તે ઓછી કકિંભતે ખયીદી ળકામ 

છે. તેના ટકૂડા કયીને તેની યાખ કયલાભા ંઅલે છે. 

શાથીદાતંની બસ્ભ ફનાલતી લખતે ખફૂ જ દુગપન્દ્ધ અલતી શલાથી તે 

કિમા જગંરભા ં કે લગડાભા ં લવલાટથી દૂય કકડમાભા,ં ભાટરાભા ં કે ળકયાભા ં
ફાલાભા ંઅલે છે. ભેં ભાયા દયદી ભાટે વાિા શાથીદાતં ભેલી લૈદ્ય ભેઘા-મકુુર 

નાકયાણી દ્વાયા તૈમાય કયાલેર. તા. ૪-૭ના કદલવે ટારભા ં લા ઉગલાની 

ળફૃઅત થઇ ગઇ શતી. તેથી ફનેં ક્ષે ખળુારી શતી. 

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 234 

 http://aksharnaad.com   

ઢી ભકશના ફાદ િાલ ુકવપ વતત િાલ ુયાખલાથી તા. ૨૪-૮-૯૪ના 
યજ દયદીને રઇને અવ્મા ત્માયે ટારભા ંભાથાના ફનેં ડખાભા ંવાયા પ્રભાણભા ં

લા ઉગી ગમા શતા. લધ ુવાયલાય તે પ્રભાણે જ િાલ ુયાખલાથી ટીનબુાઇની 

ટાર દૂય થઇ ગઇ શતી. 

પ્રકયણ : ૩૨   નાભદાકઈ દૂય થઈ 

 

 અણુ ં ળયીય એક જીલતં મતં્ર છે. તેના અંગ-ઈાગં એટરા ં ફધા ં
ઓતપ્રત શમ છે કે એની નાનાભા ંનાની વય ફીજા અંગ ઈય ડયા િલના 
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ન યશ.ે રુુના ઘણા કેવભા ંજાતીમતાની વય આંખ ઈય ડતી જલાભા ં
અલે છે. તરુણાલસ્થા ને મોલનાલસ્થાભા ંિત શસ્તદ, િત સ્લતનસ્રાલ, 

રગ્નફાદ િત વભાગભને કાયણે શિુાલ્તા કે શિુદ થલાથી આંખ ણ 

ફગડતી શમ છે. તેથી જ ત નેત્રયગની વાયલાયભા ંથ્મારનફૃે બ્રહ્મિમપ-
વમંભને ણ ભશત્ત્લ અલાભા ંઅલેર છે. 

 લાજીકય, શિુર, યવામન લ. ગણુલાા જે ઓધ છે તે પ્રામઃ જાતીમ 
યગભા ં કશતાલશ શમ છે. તે રેલાથી દૃષ્ષ્ટભા ંસધુાય-લધાય થામ છે. અભા,ં 

િત્રપા, જેઠીભધ, ળતાલયી, શ્વગધંા, કૌંિા, જીલતંી, િત્રપાઘતૃ, જીલન્દ્તીઘતૃ, 

ર્ચમલનપ્રાળ લરેશ, ધાત્રી લરેશ ને રશબસ્ભ લગેયે એ પ્રકાયના ંઔધ 
છે. 
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શ્રી ડાહ્યાબાઇ ળકંયરાર ળાશ મ.ુ. બેવાલાડ, તા. ભડાવા, જજ. 

વાફયકાઠંાથી અલેરા. ઈભય શતી ૪૭ લપ. ગાભડાભા ંતાન ધધં કયતા શતા. 
તે કદલવે તાયીખ શતી ૨૭-૪-૭૭. તેને ૨૫ લપની લમથી યતાધંાણાન યગ 

શત. ડૉક્ટયની દલાથી પેય ડલાને ફદર ેઉરટાન યગ લધત જત શત. 

યાતે્ર ટયફૂના જલાાભા ંભટા ક્ષય ભાડં લિંાતા શતા. અંધાયાભા ંત કશુ ં
જઇ ળકાત ુ ંન શત ુ.ં તેની ભાતા, ફશને ને ભાભાની દીકયીને ણ અવુ ંજ દયદ 

શત ુ.ં કદલવે ણ ફયાફય દેખાત ુ ંન શત ુ.ં િશ્ભાના ત્રણ નફંય શતા. 
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રગ્ન ફાદ િત કામકુતાને કાયણ ે તેની અ તકરીપભા ંઘણ લધાય 
થમ શત. ને છેલ્રે ત શિુાલ્તા ને ળીઘ્રતનની તકરીપ ફાદ યેૂયૂી 

નુવંકતા (નાભદાપઇ-ક્ક્રફતા) અલી ગઇ શતી. વભાગભ ન થઇ ળકલાથી તે 

ખફૂ જ વ્મિથત શતા. 

યેજી ફૃે તેભને ળગ્ક્તપ્રદ, વાય, િષુ્મ, શિુર, યવામન, લાજીકય 

અશાય... ગામનુ ં દૂધ, ગામનુ ં ઘી, ગામનુ ં તાજુ ં ભાખણ, િખ્ખુ ં ભધ, ગામના 
દૂધની છાળ, અભા,ં દાડભ, કેા,ં સકૂી રાક્ષ, રીંબ,ુ તાદંજ, યલ, 

જીલન્દ્તી, િવિંધલ, શદય, ભયી-અદુ, ઘઉં, િખા લગેયે લધ ુરેલાનુ ંકહ્ુ ંશત ુ.ં 

દલા અ પ્રભાણે ળફૃ કયાલેરી- 
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૧. રેતટાકડનની ટીકડી...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર દૂધ વાથે. (‘એરાિવિન’ની. ફનેં 
યગ ભાટે) 
૨. િલિતણ્દુક લટી...૨-૨ નીિનેા ટૉિનક વાથે. (જાતીમ ભાટે) 
૩. અય ુ ટૉિનક...૧-૧ ભટી િભિી વલાયે-યાતે્ર િાટી જવુ.ં (‘અય ુ
પ્રડક્્વ’નુ,ં ફનેં યગ ભાટે) 
૪. ળતાલયી ચણૂપ...૨ ગ્રાભ 
 શ્વગધંા ચણૂપ...૨ ગ્રાભ 
 ધાત્રી રશ...૧ ગ્રાભ વલાયે-યાતે્ર દૂધ વાથે. 
૫. શ્વગધંા તેર...િળશ્ન ય વલાયે-યાતે્ર ભાચરળ કયલી તથા નાકભા ંટીા ં

નાખલા.ં (ફનેં યગ ભાટે)  

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 239 

 http://aksharnaad.com   

૬. નીરાજંન ટયફુ...આંખભા ં અંજન કયવુ.ં (લૈદ્ય સબુા ઠાકયની શે્રમવ 
રેફયેટયીભા ં બાલનગયના લૈદ્ય શ્રી દેલેન્દ્રબાઇ દેવાઇના ાઠ પ્રભાણ ે
કભના ભધભા ંફનાલલાભા ંઅલેર.) 
 

તા. ૮-૬-૭૭ના યજ આંખભા ંકળ પામદ જણામ ન શત. (૨૫ લપનુ ં

જૂનુ ંદદપ  વાધ્મ શલાથી આંખના યગભા ંત કેલ પ્રમત્ન કયલાનુ ંભેં કશરે.) 

યંત ુજાતીમ નાભદાપઇભા ંઘણ પામદ ળફૃ થઇ ગમ શત. ભાચરળ કયલાથી 
ઈતે્તજના અલલી ળફૃ થઇ શતી. ચરિંગભા ંણ ષુ્ષ્ટ અલી શતી. શલે વભાગભ 

ફયાફય કયી ળકતા શતા. શિુાલ્તા, ળીઘ્રતન ફધુ ંદૂય થઇ ગયુ ંશત ુ.ં 
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શજુ લધ ુસધુાય થામ ને થમેર ટકી યશ ે તે ભાટે અટરી દલા છેલ્રે અી 
શતી- 

૧. રેતટાકડન ટીકડી... 
૨. અય ુટૉિનક... 
૩. શ્વગધંા તેર... 
૪. નીરાજંન ટયફૂ... 
૫. િલિતણ્ડુકલટી ને ફદરે શ્વગધંા ટીકડી અેરી. 
૬. ળતાલયી ચણૂપ ય ગ્રાભ, મષ્ષ્ટભધચુણૂપ ૧ ગ્રાભ, વતતામતૃ રશ ૧ ગ્રાભ 

વલાયે-યાતે્ર ગામના ગળ્મા ગયભ દૂધ વાથે. 
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પ્રકયણ : ૩૩   ફધી જ ફાફતે વાલ વાર ં  
 

ફાક ભદંાગ્ગ્નલાા ંશલાથી; તેને લાયંલાય જીણપ થત ુ ંશલાથી, દૂધ, 
ઘી, ગ, ખાડં, ભીઠાઇ, ચફસ્કીટ, ીયભેન્દ્ટ, િૉકરેટ જેલ ભધયુ-િીકણ 

ખયાક લધ ુ ખાતા ં શલાથી ને દાતં અલલાનુ ં થામ ત્માયે ફાકને ઝાડા 

લાયનલાય થઇ જતા શલાથી તેને ભટે બાગે કપાિતવાય (કપના ઝાડા), 
અભાિતવાય (અભયકુ્ત ઝાડા) થતા શમ છે. અ પ્રકાયના ઝાડા િીકણા, ધા, 

દુગપન્દ્ધલાા શમ છે. ાણીભા ં તે ફૂરી જામ છે. કંઇક ખાધા છી તયુત ઝાડા 

થામ છે જેને જીણાપવાય કશલે શમ ત કશી ળકામ.  
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અયલેુદના ગ્રથંભા ં અલા અભાિતવાય કે અભયકુ્ત ઝાડાને થતાનંી 
વાથે તયુત યકી દેલાની ભનાઇ છે. તેભા ં ાિન ઓધ અીને શરેા ં

કાવ્મા િલના યકલાભા ંઅલે ત જાતજાતના યગ ને ઈરલ ેદા થલા 

વબંલ છે. કંડત બાલિભત્ર તેભના બાલપ્રકાળ ગ્રથંના ભધ્મભ ખડંના િતવાય 
પ્રકયણભા ંરખે છે,  

ન િ વગં્રાશકં દદ્યાતૌ લૂપભાભાિતવાકયણે ।  
કાે વગં્રશીતસ્ત ુિલકાયાનૌ કુરુતે ફહનુૌ ।। 

અભ િતવાયના દયદીને યગ ળફૃ થામ કે તયત જ ઝાડાને યકનારંુ 

ઔધ ન અવુ.ં એ યીતે કલ લસ્થા શરેા ંભને યકલાથી ઘણા િલકાય 
ેદા થામ છે. 
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અ િલકાયના ંનાભ ણ છીના શ્રકભા ંઅ પ્રભાણે અતમા ંછે...દંડક, 
રવક, અપય, ગ્રશણી, શયવ, બગદંય, વજા, ાડુંયગ, ફય લધલી 

(ફયના યગ), ગ, પ્રભેશ, ેટના યગ, જલય લગેયે વાયલાયની એક 

નાનકડી ભરૂ કે ખટી ઈતાલ કેલા બમકંય યગને નતયે છે ! 

અજે, દયદ થતા ં જ રક ડૉક્ટય ાવે દડી જામ છે. તાત્કાચરક 

ભટાડલા ભાટે ડૉક્ટય પ્રામઃ યગને દફાલી દેનાયી વાયલાય અતા શમ છે. 
ઝાડાને કાલનાયા ંસ ૂઠં, િતિલ, ઇન્દ્રજલ, ફીરી જેલા ંતેભની ાવે ઔધ ન 

શલાથી ટીકડી, ઈંજેક્ળન કે િવય અીને તયુત ઝાડા ફધં કયી દે છે. ડૉક્ટય-

દયદી ફનેં િભત્કાકયક વાયલાયથી યાજી યાજી થઇ જામ છે. યંત ુ છી તેને 

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 244 

 http://aksharnaad.com   

દફાલલાને કાયણે ઈદ્ભલતા યગથી વભાજ અખ જાતજાતના યગથી ખદફદે 
છે. 

  

 દિધિની ઉંભય કેલ ઢી લપની. તેને ઝાડા થલાથી તેના િતા 

મકેુળિરં બટ્ટ ને તેભના ંભાતા તે ફાકને રઇને અલેરા. તેઓ ગાધંીનગયભા ં
બ્ર ન.ં ૪૪/૬, વેક્ટય-૬ભા ંયશતેા ંશતા.ં તે કદલવ શત ૨૧-૫-૯૦ન. 

 દિધિને િીકણા અભયકુ્ત ઝાડા થતા શતા તેથી ભેં ‘અભાિતવાય’નુ ં
િનદાન કયુાં શત ુ.ં કંઇક ખલયાવ્મા ફાદ તયુત ઝાડા ળફૃ થઇ જતા શતા. તેથી 

અભાજીણપ કે ગ્રશણીની ળકંા કયી ળકામ. શભેંળા ંાિં િીકણા, ાતા, દુગપગ્ન્દ્ધત 
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ઝાડા થતા શતા. ેટભા ંગવૅ શત. ડૉ. કે લૈદ્ય ડી.ટી. જીની વાયલાય તેભણે 
રીધી શતી. 

 યેજી ભાટે ભેં અભાિતવાય ત્રક અેર. જેના ંસિૂન અ પ્રભાણે શતા:ં 
- દૂધ વાલ ફધં કયવુ.ં (અજે ડેયીનુ ંજે દૂધ અલે છે તે બેંળનુ ંશમ છે. તે 

૨૫-૩૦ કરાક જેટલુ ંલાવી શમ છે. ાય લગયની પ્રકિમાભાથંી વાય 
થમેલુ ંઅ લાવી દૂધ અયલેુદની દૃષ્ષ્ટએ િત્રદકય ને થ્મ શમ 
છે) ભી ળકે ત તાજુ ંફકયીનુ ંદૂધ રાલી તેભા ંથડુ ંાણી, સ ૂઠંન ટકૂડ 
ને લાલડીંગ નાખી ઈકાી ાણી ફી જતા ંતે ઠાયીને ાલાનુ ંકશરે. 

- ઘઉંની-ભેંદાની ફધી જ લાનગી ફધં કયલાની શતી. 
- ઘી, ખાડં, ભાલ, ભેંદાલાી ફધી જ ભીઠાઇ ફધં કયલાની શતી. 

અધિુનક ફધ જ થ્મ ફાઅશાય ચફસ્કીટ, ીયભેન્દ્ટ, િૉકરેટ, 
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ાઉં લગેયે અલાના ં ન શતા.ં કઇ ટૉિનક અતા ં શમ ત તે ફધં 
કયલાનુ ંશત ુ.ં 

- ાણી ઈકાલા મકૂવુ.ં તેભા ંસ ૂઠંના ટુકડા કે લાાની ટરી નાખલી. 
ધીભા તાે ખલુ્લુ ંઈકાતા ંિથા બાગનુ ંયશ ેત્માયે ઠાયીને થડુ ંથડુ ંજ 
ીલા અવુ.ં    

- ફકયીના દૂધની લરલેરી છાળ જીરંુ, ભેથીથી લઘાયીને ભખૂ પ્રભાણ ે
થડી થડી અલી. અ છાળ તૈમાય કયલાભા ં ઈયક્ત ાણી જ 
લાયવુ.ં 

- ખયાકભા ંછાળ, દાડભ, ફકયીનુ ંદૂધ, ભગ, ભસયૂ, ભભયા, ભગન ાડ, 
િખાન ાડ, દા, બાત, ખીિડી લગેયે જ અલાના ંશતા. 

 દલાન કવપ અ પ્રભાણ ેગઠવ્મ શત. 
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૧. ફાર િાતબુપર િવય...૧-૧ િભિી વલાયે-વાજંે-યાતે્ર. 
૨. કયૂ કશિંગ ુલટી...૧-૧ વલાયે-વાજંે છાળભા.ં 
૩. ળખંલટી...૧-૧ ફયે-યાતે્ર છાળભા.ં 
 તા. ૫-૬ના યજ દંય કદલવે અવ્મા ત્માયે ઘણુ ં જ વારંુ શત ુ.ં દલા 
ભાપક અલી ગઇ શતી, છતા ંભાનિવક વભાધાન ભાટે એક ફૃકડી ટીકડી અ 
પ્રભાણ ેઈભેયી શતી. 
૪. ઇન્દ્ટકભ ટીકડી...૧-૧ વલાયે-વાજંે છાળ કે ાણી વાથે. (‘નનુી’ની) 
 તા. ૧૮-૬ના યજ દિધિને અભાિતવાય યગ વાલ ભટી ગમ શત, 

યંત ુ તે ભાટી ખાત શલાથી ને િભાસુ ં નજીક શલાથી, દાઢ અલલાથી 
શાડકા ંભજબતૂ થામ તે ભાટે લધ ુવાયલાય રેલાની મકેુળબાઇની ઇર્ચછા શલાથી 
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િાલ ુ દલાભા ં ફૉનટૉન કેસ્યરૂ...૧-૧ ખરીને તેનુ ં ચણૂપ ભધભા ં વલાયે-વાજંે 
અલાનુ ંશત ુ.ં(‘ફાન’ની) 

 તા. ૭-૭ના કદલવે ઝાડાભા ંપામદ શત ણ ેટભા ંદુખત ુ ંશત ુ.ં લાદા-ં
લયવાદને કાયણે ળયદી-ઈધયવ ણ થમા ંશતા.ં તે ભાટે ‘એરાિવિન’ની ડેકપવીન 

ટીકડી...૧-૧ વલાયે વાજંે ભધ વાથે રલેા અી શતી. 

 તા. ૨૧-૭ના યજ િભાવાને કાયણે ઈદયશૂની પકયમાદ િાલ ુ શતી. 

ગેવ ણ થત શત તેથી નીિનેી ફે દલા ઈભેયી શતી. 

૧. યવના ટીકડી...૧-૧ વલાયે-વાજંે ીવીને. 
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૨. કચરકાિભિન િવય...૧-૧ વલાયે-વાજંે નાની િભિી. 

 તા. ૬-૮ના યજ ભ રીંડી જેલ ઈતયત શત ને ગદુાભા ંફતયા 

થતી તેથી દલાભા ંપેયપાય કયલ ડય શત. ગયભ દલા ફધં કયલી ડી શતી. 

૧. ફારિાતબુપર િવય...૧-૧ િભિી વલાયે-વાજંે. 
૨. મષ્ષ્ટભધ ુચણૂપ...૧ ગ્રાભ+ગદન્દ્તી બસ્ભ ૧ ગ્રાભ વલાયે-વાજંે ભધ વાથે. 
૩. િત્તઘ્ની ટીકડી...૧-૧ ફયે-યાતે્ર (અ િત્તળાભક ટીકડી કઇ પાભપવીની 

ેટન્દ્ટ શતી જેનુ ંનાભ માદ નથી.) 
 તા. ૧૦-૮ ના યજ ઓગસ્ટના જાભેરા િભાવાભા ં ઝાડા ને તાલ 

(જલયાિતવાય) શતા. તેથી અ પ્રભાણે દલા અેરીઃ 
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૧. ઇન્દ્ટકભ ટીકડી 
૨. ફાર િતબુપર ચણૂપ 
૩. વળંભની લટી...૧-૧ વલાયે-વાજંે ાણીભા.ં 
૪. દાકડભાલરેશ...૧-૧ િભિી વલાયે-યાતે્ર િાટવુ.ં 
 તા. ૧૭-૮-૯૦ના કદલવે ફધી જ ફાફતે વાલ વારંુ શત ુ.ં 

પ્રકયણ : ૩૪   એક જ કદલવભાં અત્માતકલ ફધં ! 
 

 સ્ત્રીઓના યગભા ંઅતપલજન્દ્મ યગ  મખુ્મ શમ છે. લ્ાતપલ (ઓું 

ભાિવક અલવુ)ં, િલરચંફતાતપલ (ભડુ ંઅતપલ અલવુ)ં, ીકડતાતપલ (દુખાલા વાથે 
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અતપલ અલવુ)ં, નષ્ટાતપલ (અતપલ ફધં થઇ જવુ)ં, ત્માતપલ (િત પ્રભાણભા ં
અતપલ અલવુ)ં, વદ્યાતપલ (લશલે ુ ં અતપલ અલવુ)ં, ભેનઝ (અતપલકા 

વભાતત થલ) લગેયેભા ં વોથી લધ ુ ચિિંતાજનક ત્માતપલ શમ છે, ષુ્ક 

બ્બ્રકડિંગ થલાથી દયદી ને દયદીના ંસ્લજન ગબયાઇ જામ છે. કાયણ કે યક્ત 
જીલનન અધાય શલાથી લધ ુલશી જલાથી ળગ્ક્ત અલે છે, ાડુંયગ થામ છે, 

િક્કય અલે છે, તૃા લધ ુરાગે છે, મરૂ્ચછાપ અલી જામ છે, ગબયાભણ થામ છે, 

લજન ઘટી જામ છે લગેયે. તેથી રશીલાભા ં તાત્કાચરક ઇભર્જન્દ્વી વાયલાય 
કેટરીક લાય અલી ડતી શમ છે. દયદીને શૉગ્સ્ટરભા ંદાખર કયી રશી ણ 

િડાલવુ ંડત ુ ંશમ છે. 
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 શ્રી દળપનાફશને સયેુળબાઇ વરકંી...૧૧-એર-યંગવાગય ફ્રેટ, 
નાયામણનગય યડ, ારડી, ભદાલાદભા ંયશતેા ં શતા.ં તેભની ઉંભય શતી ૩૦ 

લપ. તા. ૨૮-૯-૯૪ના યજ અવ્મા ં ત્માયે ઘણી જ પકયમાદ શતી. ભેદવદૃ્ધધતિને 

કાયણે લજન ૬૨ કકર શત ુ.ં પ્રકૃિત કપની શતી. ગેવ થત શત. રગ્નને વાત 
લપ વાય થલા છતા ંવતંાન થયુ ંન શત ુ.ં અતપલ િલભ યીતે અલતુ.ં ક્યાયેક 

ફેત્રણ ભકશના સધુી અલતુ ંજ નશીં, ક્યાયેક એટલુ ંફધુ ંઅલતુ ંકે કેભેમ ફધં જ 

ન થામ ! 

 ભાયી ાવે અવ્મા ં ત્માયે મખુ્મ પકયમાદ ત્માતપલની શતી. ષુ્ક 

અતપલસ્રાલ થત શત. તે ઘણા કદલવની ડૉક્ટયી વાયલાય રેલા છતા ંફધં થત 
જ ન શત. તેથી તાત્કાચરક ફધં થામ તેલ ઇભર્જન્દ્વી કવપ ભાયે અલાન શત. 
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 ળયદઊતનેુ કાયણે િત્તવદૃ્ધધતિથી તેને અ રશીલા થમ શત તેથી અશાય-
િલશાયભા ં િત્ત લધે નશીં ણ ઘટે તેવ ુ ં ગઠલલાનુ ં શત ુ.ં ભેં તેભને િત્તળાભક 

ત્રક અતયુ ંશત ુ ંતે નવુાય અટરા િનમભ ખાવ કાજીલૂપક ાલાના શતાઃ 

- તીખ, ખાટ, ખાય ખયાક ફધં. ગયભ, ક્ષાયલા, અથાલા, તેર 
ખયાક ફધં. ભયચુ,ં યાઇ, કશિંગ, શદય, ભીઠંુ, ભયી, અદંુ, જભા લગેયે 
ભવારા વદંતય ફધં કયલાના શતા. ઠંડા ભવારાભા ંકેલ િવિંધલ (વારંુ), 
ધાણા ને કથભયી જ રલેાના ંશતા.ં દશીં, છાળ, રીંબ,ુ ટભેટા,ં અભરી 
જેલી ખટાળ વાલ ફધં કયલાની શતી. ખટાળભા ં કેલ અભા ં ને 
અભાનંી ખાડં નાખરેી લાનગી મયુબ્ફ લગેયે રલેાના ં શતા.ં ડદ, 
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કાકડી, બીંડ, ફાજયી લગેયે ગયભ રવ્મ રલેાના ંન શતા.ં ખાટા ંીણા,ં 
થાણા,ં િટણી લગેયે છડલાના ંશતા.ં 

- ઘઉં, વાયા િખા, ભગ, િણા, ખાડં, ઘી, અઇવિીભ, ઠંડા-ંભધયુ ીણા,ં 
દૂધ, નાચમેયનુ ંાણી, ળેયડીન યવ, કેા,ં વીતાપ, ભીઠા ંપ, ળેયડી, 
િળિંગડા,ં કફંૄ, દૂધી, ફટાટા, ળક્કકયમા,ં તકૂયમા ંલગેયે રલેાના ંશતા.ં   

- ઠંડા ાણીથી જ સ્નાન કયલાનુ ંશત ુ.ં 
- ેડુ ડુફ ે તે યીતે ઠંડા ાણીથી કકટસ્નાન કયલાનુ ં શત ુ ંથલા ેડુ ય 

ઠંડુ ાણી, કાી ઠંડી ભાટી થલા ફયપના ંતા ંમકૂલાના ંશતા.ં 
- વંણૂપ અયાભ રગં ય કયલાન શત. ગ તયપના ફનેં ામા નીિે 

ઈંટ મકૂલાની શતી. તેથી ગથી નાચબ સધુીન બાગ ઊંિ યશ.ે એ.વી, 
ખં કે કુરયથી ફૃભ ઠંડ યાખલાન શત.  
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- િધ કયલાન ન શત, વમંભ ાલાન શત. 
દલા ગઠલી શતી અ પ્રભાણઃે 

૧. ળકાકયષ્ટ...૧-૧ િભિ વલાયે-વાજંે-યાતે્ર જમ્મા ફાદ વભાન ઠંડુ 
ાણી ભેલીને. (જકે ળકવાય થલા ળકિવય શત ત તે ઠંડુ ં
શલાથી વારંુ કયણાભ અી ળકત) 

૨. ત્માતપલ કેસ્યરૂ...૨-૨ ફયે-યાતે્ર. (તેભા ં નાગકેવય, અભા,ં 
જેઠીભધ, લાવાચણૂપ ને થડી ભાત્રાભા ંશધુતિ પટકડી શતા)ં  

૩. અમાાન ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે દૂધ વાથે. (‘એરાિવિન’ની) 
૪. સ્ટીતરન ટીકડી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર દૂધભા ં કે ાણીભા ં કે િખાના 

ધલાણભા.ં (‘કશભારમ ડ્રગ’ની) 
૫. િરંકરા યવ...૨-૨ વલાયે-વાજંે દૂધ વાથે કે ઘી-વાકય વાથે. 
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૬. ટરી ચણૂપ...૫૦ ગ્રાભનુ ંએક ેકેટ અેલુ.ં તેભાથંી ૧૦-૧૦ ગ્રાભની 
નાની વાયી જેલડી યેળભી કે સતૂયાઈ સ્લર્ચછ કડાભા ંટરી ફાધંી, 
દૂધ કે ાણીભા ં બીની કયી મિનભા ં ફેત્રણ કરાક મકૂી યાખી ફદલ્મા 
કયલી. (તેભા ંશધુતિ પટકડી, કાટંાફૄ ભાયુ,ં જેઠીભધ, રધય જેલા ંતયૂા ંને 
યક્તસ્તબંક ચણૂો શતા.ં) 

 

 દલા િાય કદલવની અેરી. યંત ુ ફીજા જ કદલવે ખળુખળુાર 

સયેુળબાઇએ ભાયી િેમ્ફયભા ંપ્રલેળ કયતા ંજ કહ્ુ,ં ‘અયલેુદથી ભડુ ંભટે છે તેલ 

ખ્માર શત તેથી ઠલાકડયુ ંત રાગળે તેભ શત ુ.ં ણ તભાયી કવીય દલાથી 
ત ૨૪ કરાકભા ંજ બ્બ્રકડિંગ ફધં થઇ ગયુ.ં કેટરામ કદલવ સધુી રફંાત અ 
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યગ એક જ કદલવભા ંિભત્કાયની જેભ ભટી જામ તે ભાન્દ્માભા ંન અલે તેલી 
લાત છે છતા ંતે ભટી ત ગમ છે ! અયલેુદભા ંણ ઇભર્જન્દ્વી દલા શમ છે તે 

શરેી લખત જાણ્યુ.ં’ 

પ્રકયણ : ૩૫   ફાકના લાતવ્માવધભાં વાલ વાર ં  થઈ ગય  ં
 

 લાયનુા ૮૦ પ્રકાયના યગભા ં અભલાત ને વિંધલાત યસ્ય 
વફંિંધત યગ છે. ક્યાયેક તે ફનેંભાથંી કમ યગ છે તે ઓખલાનુ ંમશુ્કેર ફને 

છે. તેલી ગ્સ્થિતભા ંતે ફનેંની કભન વાયલાય અલી ડે છે. અભલાત શમ ત 

નીિેના ત્રણ િનમભ ાલાના શમ છેઃ 
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૧. ખટાળ ચફરકુર ન ખાલી. 
૨. ભાચરળ ચફરકુર ન કયલી. 
૩. કદલવે ઊંઘવુ ંનશીં. 
 ભટા બાગે વધૃતિાલસ્થા ને ોઢાલસ્થાભા ંથતા લાયનુા અ યગ જમાયે 

ફિણ કે જુલાનીભા ંથામ છે ત્માયે રગ યીતે િનદાન-ચિકકત્વા િલે િલિાયવુ ં
ડે છે. ફાકભા ંભટા બાગ ેલાયનુા યગ થતા નથી. થામ ત તેના ંલાયજુનક 

કાયણ ળધલા ંડે છે. ણ, રાફંી ભાદંગી, લાતપ્રકૃિત, ચબઘાત (ડવુ-ં

લાગવુ)ં, કયશ્રભ, ગયીફી, બમ, દુ:ખ, ળક લગેયે તેના ંકાયણભા ંશમ છે. યંત ુ
ફાકના લાતવ્માિધન એક યગ જેના ંકાયણ સ્ષ્ટ ળધી ળકામા ંન શતા ંને 
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તે અભલાત છે કે વિંધલાત તે સ્ષ્ટ થઇ ળયુ ં ન શત ુ.ં છતા ં અભલાત 
વિંધલાતની કભન વાયલાય અલાથી દયદ ભટી ગયુ ંશત ુ.ં.. 

  

 શ્રી દીકકુભાય નગીનબાઇ ટેરની ઉંભય ૯ લપની શતી ત્માયે તા. ૪-

૭-૭૬ના કદલવે ખેડા જજલ્રાના નકડમાદ તાલકુાના લવ ગાભેથી અલેરા. તેને 
વાથના મૂભા ંખફૂ દુખાલ થત શત. િારતી લખતે ફનેં ગ દુખતા શતા, 

ગની ઘ ૂટંીભા ંણ દુખત ુ ંશત ુ,ં િારતા ંશાપં િડતી શતી ને કાભ કમાપ લગય 

થાક રાગત શત. એક લપથી તેને અ તકરીપ શતી. અભલાતનુ ંિનદાન કયી 
ઈય કશરેા ંત્રણ સિૂન ાલાન ખાવ અગ્રશ કમો શત. 
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 દલા અ પ્રભાણે અલાભા ંઅલેરીઃ 

૧. ભશાયાસ્નાકદ કાઢા...૧-૧ િભિ વલાયે-વાજંે વભાન ાણી ભેલીને. 
૨. મગયાજ ગગૂ...૨-૨ ગી વલાયે-વાજંે ઈયની દલા વાથે. (ફાક 

શલાથી વયતાથી રઇ ળકે તે ભાટે કટેડ ટીકડી અી શતી) 
૩. જભદાકદ ચણૂપ...ય ગ્રાભ 

નાયિવિંશ ચણૂપ...૧ ગ્રાભ 
ફાર િાતબુપર ચણૂપ...૧ ગ્રાભ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. 
તા. ૨૦-૭ના યજ અવ્મા ત્માયે ઘણુ ંવારંુ શત ુ.ં દુખાલ વાલ ફધં થઇ 

ગમ શત. તેથી િાલ ુદલાભા ંકળ પયક કમો ન શત. 

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 261 

 http://aksharnaad.com   

છેલ્રે તા. ૨૨-૮-૭૬ના યજ િભાસ ુિાલ ુશલા છતા ંતેને વંણૂપ વારંુ 
થઇ ગયુ ં શત ુ.ં (શકીકતભા ં ત લાપઊત ુ િાલ ુ શલાથી લાયનુ યગ લધલ 

જઇએ ણ વાિી વાયલાય ભલાથી તેભ ન થયુ.ં) 

પ્રકયણ : ૩૬   ચાય લક જૂની ઊરટી એક કદલવભાં ભટી ! 
 

 ‘અયલેુદભા ઇભર્જન્દ્વી વાયલાય નથી’ તેવ ુ ંભશણેુ ંભાયનાયને િતવાય, 

શડેકી, ઈદયશૂ, ઈરટી, યક્તિત્ત લગેયેના વાયા થમેરા વેંકડ કેવ ફતાલલા 
જઇએ. જેથી તેભની ભાન્દ્મતા ફદરી ળકે. સ ૂઠં-ગના નસ્મથી શડેકીના વએ 
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વ ટકા દયદી વાજા થામ છે ! સ ૂઠં છાળભા ં અલાથી કે ક ૂપયયવ છાળભા ં
અલાથી િતવાય લશ્મ ભટે છે. છકદિકય ુ ટીકડી, ભયયૂિર્ચછ બસ્ભ કે 

લૉિભટેર િવય અલાથી ઉરટીના દયદીને િભત્કાયન નબુલ થામ 

છે...ળયત એટરી કે િનદાન વાચુ ંથવુ ંજઇએ ને ઔધ વાિા-ંયૂતા ંશલા ં
જઇએ. 

  

દીચક્ષત ઇશ્વયબાઇ ટેર તા. ૧૫-૨-૯૭ના કદલવે ૧૬ લપની લમે 

અલેરા. તેભના િતાજી ઇશ્વયબાઇ તેને રઇને અલેરા. યશલેાનુ ં સ્થ 
શત ુ.ં..૧૫૮, પ્રતીક્ષા એાટપભેન્દ્ટ, વરાયડ, નાયણયુા, ભદાલાદ-૧૩. ભ્માવ 
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કયતા અ િલદ્યાથીને લાયનુી ઉરટી (લાતજન્દ્મ છકદિ)નુ ંિાય લપથી દદપ  શત ુ.ં 
ઈનાાભા ં તેનુ ં પ્રભાણ લધત ુ ં શત ુ ં ત્માયે ભાથુ ંને આંખભા ંખેંિાણ થત ુ ં શત ુ.ં 

ગમા લે ઉરટીના હભુરા લખતે શૉગ્સ્ટરભા ં દાખર કયીને ૬ ફાટરા 

િડાલલા ડયા શતા.ં ઉરટી થામ ત્માયે ેટભા ંણ ફતુ ં શત ુ.ં તેથી લાયનેુ 
િત્તનુ ંઅલયણ સ્ષ્ટ શત ુ.ં 

િળમાાના કદલવ શલાથી ઊત-ુનવુાય કપન િલિાય ણ કયલ ડે. 
લી ઉંભય ફાકની શલાથી કપને રક્ષ્મભા ંરેલ ડે તેથી િત્રદળાભક ત્રક 

અતયુ ં શત ુ.ં યંત ુ ઉરટી િાલ ુ યશ ે ત્મા ં સધુી નીિનેા ં ફેત્રણ સિૂન પ્રભાણે 

અિયલાનુ ંશત ુ:ં 
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- ફને ત્મા ં સધુી એકફે કદલવ ત કશુ ં જ ખાવુ-ંીવુ ં નશીં. નકયડા 
ઈલાવ (રઘંન) કયલા. 
- ાણી ણ ફને ત્મા ંસધુી ીવુ ં નશીં. ીવુ ં જ ડે ત ઈકાીને ધુપ 

ફાેલુ ંથડુ ંથડુ ંજ ીવુ.ં તેભા ંરીંબનુી િીય લશ્મ નીિલલી થલા 
ાણી+ભધ+રીંબનુ યવ ભેલીને રીંબનુ ુ ંવયફત જ રવે ુ.ં 

- ઉરટી ફધં થતા ંભખૂ રાગે ત જ પ્રલાશી અશાયભા ંરીંબનુ ુ ંવયફત, 
દાડભન યવ, નાકયમેનુ ંાણી, ભી ઘાટી છાળ, ળેયડીન યવ ઈય 
કદલવ-ફે કદલવ વાય કયલા. 

- ફે કદલવ ફાદ દાડભ, કાી સકૂી રાક્ષ, વપયજન, ભભયા, ભગ, લઘાયેરી 
ખીિડી લગેયે રલેા.ં 

- િાય-છ કદલવ છી િાલ ુખયાક રેલ ને તે ણ થ્મ. 
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દલા અ પ્રભાણે અી શતીઃ 
૧. લૉિભટેર િવય...૧-૧ િભિી કદલવભા ં ત્રણ-િાય લખત જીબ ઈય 

મકૂી ભભાલી અંદય ઈતાયવુ,ં ઘ ૂટંડ ન બયલ. 
૨. છકદિકય ુટીકડી...૨-૨ િાય-િાય કરાકના અંતયે ભધ વાથે જીબ ઈય 

િડી દેલી, ભભાલીને ગા નીિે ઉતાયલી. 
૩. વજંીલની લટી...૧-૧ ભધ વાથે વલાયે-વાજંે-યાતે્ર જીબ ય િટાડલી. 
 િાય કદલવની દલા અી શતી. તા. ૨૧-૨ના કદલવે અવ્મા ત્માયે 

અલતા ં જ શ્રી ઇશ્વયબાઇએ કશલે ુ,ં ‘િાય લયવથી ળફૃ થમેરા ઉરટી-ઉફકા 
ફીજા જ કદલવે વાલ ભટી ગમા શતા ! છતા ંદલા િાલ ુજ યાખી છે. ખયાક તભે 

કહ્યા પ્રભાણે જ અતમ છે. અટલુ ં ફધુ ં ઝડી કયણાભ અયલેુદની દલાથી 
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ભી ળકે તે ભાનલાભા ંન અલે તેલી લાત છે ! શલે ઉરટીની દલા ઈયાતં તેને 
ભખૂ રાગે તેલી, ળીવ ભટે તેલી ને ભાથાના દુખાલાની દલા અ.’ 

 ‘અયલેુદ િલે એલી કેટરીમ ભાન્દ્મતા છે કે જેભા ં કંઇ લજૂદ નથી. તે 
ફધી દૂય કયલા ભાયે ઘણ પ્રમત્ન કયલ ડળે.’ ભેં કહ્ુ ંશત ુ.ં 

અજની દલા અ પ્રભાણે શતીઃ 

૧. છકદિકય ુટીકડી...૨-૨ ભધભા.ં (ઉરટી ભાટે) 
૨. વેપાગ્રીન ટીકડી...૨-૨ ટીકડી ભકૂ કયીને કે િાલીને ીલાની દલા વાથે. 

(ભાથાના દુખાલા ભાટે) 
૩. એરેકયન ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ીલાની દલા વાથે. (ળીવ ભાટે) 
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૪. થ્માકદ કાઢા (નફંય-૨)...૧-૧ િભિ વલાયે-યાતે્ર. (ભાથાના દુખાલા 
ભાટે. ‘વાડું’ન) 
 તા. ૬-૯-૯૭ના યજ બાદયલા ભકશનાભા ંતેની વય થલાથી દીચક્ષતને 

તાલ, ઉરટી, ભાથાન દુખાલ થમા ંશતા ંતેથી છેલ્રી અટરી દલા અી શતીઃ 

૧. લૉિભટેર િવય... 
૨. સદુળપન ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે ગલી. 
૩. થ્માકદ ઘનલટી...૨-૨ ઈયની દલા વાથે. 
૪. વજંીલની લટી...૧-૧ વલાયે-વાજંે ભધ વાથે.  

થડા કદલવ છી પન શત કે દીચક્ષતને શલે ઉરટી થતી નથી. ફધ 

ખયાક ખલામ છે. 
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પ્રકયણ : ૩૭   વૃણ–કર્ચૂનો એક કેવ 

 

અયલેુદીમ ગ્રથંભા ં રુયગનુ ં પ્રકયણ શમ છે તેભા ં ‘વૃણકર્ચૂ’ 
નાભના યગનુ ં લણપન છે. ફુૃન અ યગ છે. તેના ં વૃણની કથી ય 

થનાય અ યગ ભટાડલ ઘણ મશુ્કેર છે. ાિં-દળ લપ વાય થઇ ગમા ંશમ 

ત અ યગ વાધ્મ ફની જીલનબય દયદીને વતાલત યશ ેછે. સશુ્રતૃવકંશતાભા ં
વૃણકર્ચૂનુ ંલણપન અ પ્રભાણે કયલાભા ંઅલેર છેઃ 

સ્નાનત્વાશનશીનસ્મ ભર વૃણવગં્સ્થતઃ । 
પ્રકકરદ્યતે મદા સ્લેદાત્કંડૂ જનમતે તદા ।। 
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તતઃ કંડૂમતાનૌ ચક્ષપ્ર ંસ્પટઃ સ્રાલશ્ચ જામતે । 
પ્રાહવુ ૃપણકર્ચૂં તા ંશ્રેષ્ભયક્તપ્રકનીમૌ ।। 

સ્નાન કયતી લખતે કે ળોિ જતી લખતે વૃણને ાણી કે વાબથુી 

ફયાફય વાપ નશીં કયલાથી વૃણ ઈય કરેદ-ભેર તથા વીન થલાથી ત્મા ં
ખજંલા ખફૂ અલલાથી પલ્રીઓ ને સ્રાલ ેદા થામ છે. તેને વૃણકર્ચૂ કશ ે

છે. તે કપ તથા યક્તદથી થામ છે. 

  

શ્રી ધનજીબાઇ બગ્ક્તબાઇ ટેર વાફયકાઠંા જજલ્રાના પ્રાતંીજ 
તાલકુાના કભારયુ ગાભેથી તા. ૬-૨-૮૯ના યજ અલેરા ત્માયે તેભની ઉંભય 
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શતી ૩૩ લપની. નકયી કયતા શતા. તેભને વૃણકર્ચૂન યગ ત્રણ લપથી 
થમેર. ડૉક્ટયની ઘણી વાયલાય રલેા છતા ં ભટત ન શત. યાતે્ર ત વહ્ય 

ખજંલા અલતી શતી. તેભને ભેં ‘િભપયગ ત્રક’ યેજી ાલા ભાટે અેર. 

તે પ્રભાણ ે તેભણ ે ખારંુ, ખાટંુ, ગળ્યુ ં ખાલાનુ ં ન શત ુ.ં કદલવે સલુાનુ ં ન શત ુ.ં 
વૃણન બાગ ફયાફય સ્લર્ચછ યાખલ. દલા અ પ્રભાણ ેઅેરીઃ 

૧. ભકયર્ચમાકદ તેર...કદલવભા ંત્રણ લખત રગાડલા ભાટે. 
૨. ભજંજષ્ઠાકદ ઘનલટી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે ભકૂ કયીને કે 
િાલીને. 
૩. કકળય ગગૂ...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે ભકૂ કયીને. 
૪. સ્લાકદષ્ટ િલયેિન ટીકડી...૨ યાતે્ર ાણી વાથે. 
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૫. િિીની ચણૂપ...૨ ગ્રાભ 
 ભજંજષ્ઠાકદ ચણૂપ...૨ ગ્રાભ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. 
 તા. ૬-૪ના કદલવે પામદ શત છતા ં ખફૂ ગયભી શલાથી ભકયર્ચમાદી 

તેરને ફદરે િનમ્ફતેર અતયુ ંશત ુ.ં કકળય ગગૂને ફદરે િભપયગશય કે...૨-૨ 
રેલા અી શતી. 

 તા. ૧૬-૫-૮૯ના યજ ઘણ જ પામદ શત. ખજંલા અલતી ન શતી. 
ત્લિા કભ ફની ગઇ શતી. ત્લિા ગાઈ શતી તેલી જ તદુંયસ્ત ફની ગઇ 

શતી. 
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પ્રકયણ : ૩૮   નટયાજ નામડ ન  ંઉદયશૂ ળભી ગય  ં
 

 અયલેુદભા ંશૂયગન થપ ઈદયશૂ કયેર છે. ેટભા ંથતા ંજાતજાતના ં

ઈદયશૂ...લાતજ ઈદયશૂ, િત્તજ ઈદયશૂ, કપજ ઈદયશૂ, ફે-ફે દથી 
થમેર ત્રણ પ્રકાયના ંને ત્રણેમ દથી થમેર િત્રદજ ઈદયશૂ, અભશૂ, 

ન્નરલશૂ, કયણાભ શૂ લગેયેનુ ં લણપન છે. તે દયેકના ં િનદાન, રક્ષણ, 

ચિકકત્વા રગ રગ અલાભા ં અલેર છે. તેભા ં લાપ-િળિળયભા,ં 
વધૃતિાલસ્થાભા,ં કયશ્રભી રકભા,ં લાતપ્રકૃિતલાા ં રકભા ં લાતજ ઈદયશૂ 

થલાની લધ ુળક્યતા શમ છે. અ પ્રકાયના ઈદયશૂભા ં ેટભા ંવહ્ય દુખાલ 
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થામ છે. ભ-મતૂ્રભા ંલયધ થામ છે. અપય અલીને ેટ ફૂરી જામ છે. યાતે્ર-
વાજંે-લશરેી વલાયે દુખાલ લધે છે. દયદી યડી ડે તેલ વહ્ય દુખાલ ણ 

થામ છે. 

  

શ્રી નટયાજ નામડુ તા. ૧૭-૧-૭૬ના યજ લાતજ ઈદયશૂની પકયમાદ 
રઇને અલેરા. ઈદયશૂ િવલામ કઇ જ તકરીપ ન શતી. તેથી લાય ુકયનાયા 

અશાય-િલશાયની ભના કયનાયા ંનીિનેા ંસિૂનને અિયલાનુ ંકશરેઃ 

- ફધા ંજ કઠ ફધં. 
- લાર, ાડી, ગલુાય, ફટાટા, કદયી, ભકાઇ ન ખાલા.ં  
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- અયાભ કયલ. 
- ખયાકભા ંરીંબ,ુ અદંુ, યાઇ, ભેથી, કશિંગ, જભ, જીરંુ, તરતેર, રવણ, 

ફુદીન લગેયે લાયનુાળક અશાય ઈમગભા ંલધ ુરેલ. ફને ત ભધ-
રીંબનુુ ંવયફત જ રેવ ુ.ં રવણ, કશિંગ, વિં, તરતેરભા ંલઘાયેર બાત 
રેલાનુ ં કશરે. ઈદયશૂભા ં ળેક કયલ િત જફૃયી કહ્ય છે. બાલપ્રકાળ 
વકંશતાભા ંરખરે છેઃ 

 
િલજ્ઞામ લાતશરૂતં ુસ્નેશ સ્લેદૈરુાિયેતૌ । 
સ્લલ્શરૂાકુરસ્મસ્માતૌ સ્લેદ એલ સખુાલશનૌ ।। 

વાભાન્દ્મ  પ્રકાયના લાતજ ઈદયશૂના દયદી ભાટે સ્નેશ તથા સ્લેદન 

(ળેક)ન ઈામ કયલ તે સખુદામી છે. 
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દયદીને તરતેરભા ં રવણ, કશિંગ, યાઇ, જભ, વિંને કકડાલીને 
ખાલા.ં તેના ેટ ઈય કદલેરભા ંકશિંગ રવણ, ભીઠંુ ગયભ કયી ભાચરળ કયી ઈય 

કઇ ણ યીતે ળેક કયલ. ગયભ ાણી બયેરી થેરી, ફાટરી કે કડાના ગટાન 

ળેક કયી ળકામ. 

બાલપ્રકાળભા ં ‘મિૃત્તકા સ્લેદ’ એક કવીય પ્રમગ અ પ્રભાણે છે. (જે 

નેિયથીભા ંભાનનાયા ચિકકત્વકને ગભી જામ તેલ છે.) 

મિૃત્તકા ંજરા ંાકાતૌ ઘનીભતૂા ંટે ચક્ષેતૌ । 
કૃત્લા તતૌ ટરીં શરૂી મથાસ્લેદં િલધાયમેતૌ ।। 
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ાણીભા ં િીકણી કાી ભાટી ભેલીને તે ગયભ કયી ટરીભા ં ફાધંી 
તેના લડે દયદીને ભાપક અલે તેભ ળેક કયલ. ટૂંકભા ંગયભ ભાટીની રયી ેટ 

ઈય મકૂલી. 

શ્રી નટયાજ નામડુને દલા ભેં અટરી અી શતીઃ 
૧. ળખંલટી...૨-૨ વલાયે-વાજંે જમ્માફાદ ગયભ ાણીભા.ં 
૨. ક ૂપય કશિંગ ુલટી...જમ્મા શરેા ંાણી વાથે. 
૩.  બશૃદૌ  લાત ચિિંતાભચણ યવ...૧-૧ વલાયે-યાતે્ર ભધ વાથે. 
૪. એયંડભષૃ્ટ શયીતકી ચણૂપ...૮ ગ્રાભ યાતે્ર ાણી વાથે. 
૫. કશિંગાષ્ટક ચણૂપ...૧ ગ્રાભ 
 રલર બાસ્કય ચણૂપ...૧ ગ્રાભ 
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 િળલાક્ષાય ાિન ચણૂપ...૨ ગ્રાભ વલાયે-વાજંે ગયભ ાણી વાથે. 
૬. એયંડતેર...૫૦ િભ.ચર રઇ, ગયભ કયી તેભા ંવિં, કશિંગ ભેલીને તેની 

યજ વાજંે ગ્સ્નગ્ધ બજન કયાલીને ભાત્રા ફગ્સ્ત અલી. 
 િાય કદલવે અવ્મા ત્માયે ઘણુ ંજ વારંુ શત ુ.ં તે છી ત્રણ કદલવે અલેર 

ત્માયે ણ પામદ શત. તા. ૩૧-૧-૭૬ના કદલવે ણ પામદ શત. તેને ેટન 
દુખાલ ઘટય શત ણ લાય ુઈય િડલાથી શ્વાવ રલેાભા ંતકરીપ થતી શતી. 

શ્વાવાલયધ થત શત. 

 તા. ૭-૨-૭૬ના કદલવે છેલ્રી દલા રલેા અવ્મા ત્માયે ઈદયશૂભા ં

યેૂયૂ પામદ થઇ ગમ શત. ણ િારતા ંથાક રાગત શત. અજની દલાભા ં

ફે ફાફતે પેયપાય કમો શત. ચણૂપભા ંિળલાક્ષાય ચણૂપને ફદરે જભદાકદ ચણૂપ ૩ 
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ગ્રાભ અેર. લધાયાભા ંીલાની દલા ફૃે દળમરૂાકયષ્ટ ને જુ પનાકયષ્ટ...૧-૧ 
િભિ જમ્મા ફાદ રેલા અેર. અટરી વાયલાયથી નટયાજ નામડુનુ ંઈદયશૂ 

ચફરકુર ભટી ગયુ ંશત ુ.ં જ કે બાલપ્રકાળવકંશતાભા ંદયેક જાતના શૂન એક જ 

ઈામ અ શ્રક દ્વાયા અ પ્રભાણે કશરે છે. 

તીક્ષ્ણામાશ્ચણૂપ વયંકુ્ત ંિત્રપાચણૂપમતુ્તભમૌ । 
પ્રમજમ ંભધવુિિભ્મા ંવલપશરૂિનલાયણમૌ ।। 

                                         - બાલપ્રકાળ, ભધ્મભ ખડં,  
શૂ-૫૨ યાઇના ચણૂપભા ંવભાનબાગે િત્રપાચણૂપ ભેલીને શધુતિ ગામનુ ંઘી તથા 

ભધભા ં કારલીને િાટલાથી વલપપ્રકાયના ં શૂ ભટે છે. શલે શૂ થામ ત અ 

પ્રમગ કયલાનુ ંકશરે. 
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પ્રકયણ : ૩૯   ચભકયોગ વમૂગા ગમા 
 

 િાભડીના યગાભા ં જૂની ને લધ ુ િલસ્તાયભા ં પેરામેરી કાી દાદયને 
ભશાકુષ્ઠભા ંવભાલી છે. કેટરાક રક તેને ‘કા કઢ’ નાભે ણ ઓખાલે છે. 

અ દાદય થાા, વાથ, ગહૃ્યાગં, ખબ લગેયેની િલળા જગ્માભા ં થામ છે. 

શઠીરી શલાથી કેભેમ કાબભૂા ં નથી અલતી. િેી શલાથી દયદીના ં ફીજંા 
અંગભા ં ણ પ્રવયે છે. ક્યાયેક ઘયના ન્દ્મ વભ્મને ણ લગે છે. રાફંા 

વભમની અ દાદયને દૂય કયલા દલા, થ્મારન ઈયાતં િંકભપની લભન, 

િલયેિન, યક્તભક્ષણ જેલી કિમાઓન ણ વશાય જફૃયી ફને છે. 
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 અલ જ એક શઠીર યગ ‘વકૃ્ષણકર્ચૂ’ ણ છે. તે રુુની વૃણ થેરી 
ય થામ છે. તેથી ત્માનંી ત્લિા જાડી, િીકણી, સજૂેરી થઇ જામ છે. તેના ઈય 

ષુ્ક ખજંલા ને દાશ થલાથી પડરીઓ ને િાદંા થામ છે ને તેભાથંી 

િીકણ સ્રાલ ણ થમા કયે છે. દયદીને ફેિને કયી નાખે તેટરી ફધી ખજંલા 
તેભા ંઅલે છે. અ યગ થલાના ંકાયણભા ંિભપયગના ંકાયણ ત ખયાજં. ઈયાતં 

સ્લર્ચછતા મખુ્મ કાયણ છે. ગલડ, જ્ઞાન, ગયીફીના કાયણે ફાથફૃભની 

વગલણ ન શલાથી, વાબ ુ ન શલાથી, સ્લર્ચછ કડા ં ન શલાથી વૃણ ઈય 
વીન તથા ભેર જભા થલાથી ખજંલા ળફૃ થલાથી અ યગ ળફૃ થામ છે. 
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 ટેરના ભાઢ વાભે, ખાયા કૂલા, વયખજેભા ં યશતેા શ્રી નટલયરાર 
યળત્તભદાવ ાયેખને વયખજેના ડૉક્ટય (લૈદ્ય) શ્રી કભર ગોંડચરમાએ તા. ૨૯-

૧૨-૯૭ના યજ ભકરાલેરા. તેઓ નકયી કયતા શતા. ઉંભય શતી ૪૪ લપ. 

તેભને ગહૃ્યાગંભા ંવલપત્ર કાી દાદય શતી ને વૃણ ઈય વૃણકર્ચૂન ણ 
યગ શત. તેભા ં વહ્ય ખજંલા અલીને છી દાશ ળફૃ થત શત. સ્કીન 

સ્ેિળમાચરસ્ટ ડૉ. પ્રલીણ શકયબગ્ક્તની વાયલાય ઉરટી ડલાથી કયએકળન 

અવ્યુ ં શત ુ.ં ખડંાનદં શૉગ્સ્ટરભા ં વાયલાય ળફૃ કયેરી. યંત ુ ત્માથંી ણ 
કયણાભ ભળ્યુ ં ન શત ુ.ં ભાયી ાવે અવ્મા ત્માયે દયદી ખફૂ શતાળ શતા. 

ફરેરા, ‘વાફ, ભને રાગે છે કે ભારંુ અ દયદ કઇ ભટાડી નશીં ળકે. અખી 

જજદંગી ભાયા અ યગભા ંશયેાન થવુ ંડળે !’ 
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 ભેં તેભને કહ્ુ ંશત ુ,ં ‘યગ જૂન છે, ઘય છે યંત ુવાધ્મ નથી. તેથી  
િાય-છ ભકશના યેજી વાથે દલાનુ ં વેલન કયળ ત િક્કવ ભટી જળે. શલે 

તભાયે ફીજા કઇ લૈદ્ય-ડૉક્ટય ાવે જવુ ં નશીં ડે. જફૃય ડળે ત િંકભપ 

િનષ્ણાત લૈદ્ય ાવે ભકરી લભન, િલયેિન, યક્તભક્ષણ કયાલીને ણ તભને 
વાજા કયી જ દઇશુ.ં’ 

 ભેં તેભને ‘િભપયગ થ્માથ્મ ત્રક અીને તેન કડક ભર કયલાનુ ં
કશરે. તે નવુાય ભીઠંુ, દૂધ, દૂધની લાનગી, ગણ, ખટાળ, પ, તેલુ,ં 

અથાલાફંૄ વાલ છડલાનુ ંશત ુ.ં કદલવે ઊંઘલાનુ ંન શત ુ.ં રીભડ ઈકાીને તેના 

ાણી લડે જ સ્નાન કયલાનુ ં શત ુ.ં સખુડ-િદંનના વાબ ુ લડે ળયીય તથા 
િભપયગલા બાગ યજ ધલાન શત.  
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 ઔધમજના અ પ્રભાણે કયેરીઃ 

૧. ભજંજષ્ઠાકદ ઘનલટી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 
૨. િનમ્ફ ઘનલટી...૨-૨ ઈયની દલા વાથે. 
૩. એરેકયન ટીકડી...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ાણી વાથે. (‘ફાન’ની) 
૪. વાકયલાદ્યાવલ...૧-૧ ભટ િભિ વલાયે-વાજંે વભાન ાણી ભેલીને 
જમ્મા ફાદ. 
૫.  કપ તેર...દયદ ઈય કદલવભા ંફે ત્રણ લખત રગાલલા ભાટે. 
૬. વયા ટયફુ...લધ ુખજંલા, િકાભા ંને પલ્રી ય રગાલલા ભાટે. 
 તા. ૧-૧-૯૮ના કદલવે ખજંલાભા ં પામદ શત. યંત ુ ફતયા ફહ ુ

થતી શતી. તેથી રગાડલાની અગની દલા ફધં કયાલીને અયગ્લધ ઘતૃ 

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 284 

 http://aksharnaad.com   

રગાડલા ભાટે અતયુ ંશત ુ.ં તા. ૮-૧ના કદલવે ફતયાને રક્ષ્મભા ંયાખીને દલા 
અ પ્રભાણે ફદરી શતીઃ 

૧. ભજંજષ્ઠાકદ ઘનલટી 
૨. િનમ્ફ ઘનલટી 
૩. ળતાલયી ટીકડી 
૪. િદંનાવલ...૧-૧ ભટ િભિ જમ્મા ફાદ ફનેં લખત વભાન ાણી 

ભેલીને વાકયલાદ્યાવલ ને ફદર.ે 
૫. અયગ્લધ ધતૃ...િાલ.ુ 
 તા. ૧૭-૭ના યજ અયગ્લધ ઘતૃને ફદરે િનમ્ફ તેર (રીંફીનુ ંતેર) 

રગાડલા ભાટે અતયુ ંશત ુ.ં  
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 તા. ૨૯-૧ના યજ િદંનાવલને ફદર ે તેભને વાયલાદ્યાવલ ભાપક 
શલાથી તે અેર. ઈયાતં ભજજષ્ઠાકદ કાઢા ણ ઈભેમો શત. તા. ૫-૩-૯૮ના 

કદલવે તેભને લભનકભપ કયાલલા ભાટે કશલેાભા ંઅલેર. 

(નોંધઃ દયદ જમાયે માતમ, વાધ્મ કે કષ્ટવાધ્મ શમ ત્માયે મકુ વભમન 

રાફં કવપ કયલ જ ડે, ણ દયદીભા ં ધીયજ ન શમ ત તેને ભાનિવક 

વાન્દ્ત્લન અલા ભાટે કઇને કઇ દલા લાયંલાય ફદરલી ડતી શમ છે કે 
ઈભેયલી ડતી શમ છે.) 

તા. ૧૨-૩ના યજ લભનકિમાની લૂપકિમાફૃે સ્નેશાન લૈદ્ય શ્રી શયેળ 
વ્માવ દ્વાયા ળફૃ કયાલેર. તા. ૧૮-૩-ના યજ વમ્મગૌ લભન થયુ ંશત ુ.ં વજા કે 
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મતૂ્રાલયધ જેલા ંરક્ષણ થમા ંશળે. (જે કેવભા ંનોંધી ળકામા ંનથી) ાિં દલા અ 
પ્રભાણ ેજફૃયી કયલતપન વાથે અી શતીઃ 

૧. ફગંિળર ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ીલાની દલા વાથે. 
૨. ગયુ ગગુ...૨-૨ ઈયની દલા વાથે. 
૩. નુનપલાકદ કાઢા...વલાયે-વાજંે વભાન ાણી ભેલીને. 
૪. ભજંજષ્ઠાકદ ઘનલટી... 
૫. અયગ્મલિધિની લટી... 
 તા. ૨૮-૩ના યજ િલયેિન કભપ થયુ ંશત ુ.ં (તેલી યીતે ભકશના ફાદ પયીને 

િલયેિન કભપ કયલાનુ ંણ નક્કી થમેલુ)ં 
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 તા. ૧૩-૪ના યજ ગાભા ંફતયા થતી શતી. ળયીયે ખજંલા અલતી 
શતી. ને ળયીય ય કાા િકાભાનંી ણ વાયલાય ળફૃ કયલાની શતી. તેથી 

કંુકુભાદ્ય તેર ળયીય યના કાા ડાઘ ય રગાડલા ઈભેયુાં શત ુ.ં 

 તા. ૧૭-૬-૯૮ના યજ તેના ફનેં યગ કાી દાદય ને વૃણાકર્ચૂ 

વમૂગા ભટી ગમા શતા. તેથી િાલ ુ દલા ઈયાતં ર ફી.ી. ને ળગ્ક્ત 

ભાટે સલુણપલવતં ભારતી...૧-૧ ગી વલાયે-વાજંે ભધભા ં રલેા ઈભેયી શતી. 
યક્તળધન કલાથ ણ ઈભેમો શત. 
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પ્રકયણ : ૪૦   વવંધલાત, પ્રોસ્ટેટભાં વાલ વાર ં  થઈ ગય  ં
 

ચિકકત્વાકામપભા ં લૈદ્ય (ડૉક્ટય, તફીફ, ચિકકત્વક), દલા, દયદી ને 

કયિાયક એ િાયેમન વફંધં તટૂ શમ છે. તેભા ંલૈદ્ય ગ્રસ્થાને ગણામ છે. તે 

વભગ્ર ચિકકત્વા–વ્મલસ્થાન વિંારક છે. તે જેટર દક્ષ (શોંિળમાય) તેટલુ ં
ચિકકત્વાકામપ ઝડી ને મૂગાભી ફને. 

યંત ુએ લૈદ્ય ડૉક્ટય તે જ જમાયે ફીભાય ડે ત્માયે તેને શરેા ંત 
તે ભાદંા ડયાન વકંિ થામ છે, ળયભ નબુલે છે. તે કની વાયલાય 

રેલી ને કઇ વાયલાય રલેી તેની ચિિંતા તેને ઘેયી લે છે. તે જે 
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ચિકકત્વાધતિિતન ચિકકત્વક શમ તેને લપાદાય યશી તેની વાયલાય તેને કયલી 
ગભે છે. ને તાથી લધ ુજ્ઞાની, લધ ુનબુલી છતા ંસુકયચિત કે અત્ભીમ 

ચિકકત્વક ાવે તે શોંિી જામ છે. ત્મા ં તેને ક્યાયેક વાય અલકાય ભે છે કે 

ક્યાયેક લગણના ણ. વોની ચિકકત્વાધતિિત, ભાન્દ્મતા, સ્લબાલ રગ શલાથી 
યસ્ય નકૂુરન વાધવુ ંમશુ્કેર ણ ફને છે. કન્દ્વલ્ટીંગ રેલા-દેલાભા,ં દલાન 

િાર્જ રેલા-દેલાભા,ં ઓયેળનની ભટી યકભ રેલા-દેલાભા ંભટી મ ૂઝંલણ ને 

દ્ધદ્વધા નબુલામ છે. ફનેં ક્ષ વભજુ શમ ત પ્રામઃ વયખુ ંઉતયે છે. ણ તેભ 
ન શમ ત રાબં ુ િારત ુ ં નથી. શકંાય, ભનદુ:ખ, લૂપગ્રશને કાયણે ચિકકત્વા 

ધલર્ચિે ફધં થલાની ણ ળક્યતા ઉબી થામ છે. દયદી ચિકકત્વક ળયણાગિત 

સ્લીકાયલાની વ્મથા નબુલે છે ત વાભેન ચિકકત્વક તે સુય છે તેભ ભાની 
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ક્યાયેક શકંાય કયી ભાન ણ કયી ફેવે છે. છતા ં ભટે બાગે અગના 
સુકયિમ કે યસ્યના વફંધં કે ઈકાયને કાયણે ખાવ તાવલા ભાટે, કયટપ 

જલા ભાટે, લાતચિત કયલા ભાટે િલળે વભમ અે છે, લધ ુવભમ અે છે, 

ળક્ય તેટરી વશાનભુિૂતબયુપ લતપન દાખલે છે.  

ખફૂ ઈર્ચિ કક્ષાના ને નાભાકંકત લૈદ્ય-ડૉક્ટય ફીભાય ડે છે ત્માયે તેણે 

કની ાવે જવુ ંતે ભટ પ્રશ્ન ફની જામ છે. ખાવ કયીને િનષ્ણાત વ્મગ્ક્ત ફીભાય 
ડે ત્માયે તે ક્ષેત્રના િનષ્ણાત ાવે જઇ વાયલાય રેલાભા ંચિત્ર-િલચિત્ર નબુલ 

થલાની ણ ળક્યતા યશરેી છે. તેભામં તે ટકક્ષાના નાભાકંકત વર્જનને 

તાને ઓયેળન કયાલલાની કયગ્સ્થિત અલે ત્માયે તેના ભાટે ખફૂ 
મ ૂઝંલણબયી કયગ્સ્થિત થામ છે. તેની વાયલાય કયનાય વર્જન ભાટે ણ. 
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દયેક ચિકકત્વાધતિિતની તાની અગલી ગ્સ્િળમાચરટી શમ છે. મકુ 
યગભા ં એરથીની ભાસ્ટયી શમ છે, ત મકુભા ં અયલેુદની, મકુભા ં

શૉિભમથીની ત મકુભા ં નેિયથીની, િળલામ્બચુિકકત્વા, એયપેૂ્રળય, 

એયૂિંય, મગ લગેયેભા ં કઇક ત ખફૂી શમ જ છે. જમાયે એક ચિકકત્વા 
ધતિિતના િનષ્ણાતે ફીજી ચિકકત્વા ધતિિતની વાયલાય રલેા ભજબયૂ ફનવુ ંડે છે 

ત્માયે ચિિંતાજનક કયગ્સ્થિત વજાપમ છે. ફનેં ક્ષ ેભીઠી મ ૂઝંલણ નબુલાની શમ 

છે. ફનેંની િલિાયવયણી રગ, ફનેંના િવધતિાતં રગ, ફનેંની કિમાઓ રગ 
છતા ંભજબયૂ ફનીને નકૂુરન વાધવુ ંડે છે. દલા, કિમા, થ્મારન લગેયેના 

સ્લીકાયભા ં દ્ધદ્વધાન નબુલ થમા િલના યશતે નથી. છતા ં દેળ ને દુિનમાભા ં
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શજાય લૈદ્ય-ડૉક્ટય યસ્યની ભદદ રેલા ભજબયૂ શમ છે. ક્યાયેક શવતા ંત 
ક્યાયેક યડતા.ં 

અલા કેવભા ં એિથક્વ (ચિકકત્વકના યસ્યના વશકાયયકુ્ત િનમભ) 
ણ શમ છે. ચિકકત્વક યસ્યન કન્દ્વલ્ટીંગ િાર્જ ભટે બાગ ે નથી રેતા,ં 

દલાભા,ં ઓયેળનભા,ં શગ્સ્ટરભા ં દાખર થલાભા ંપ્રામઃ િાર્જ ઓછ કે ધો 

રેલાભા ંઅલે છે. ક્યાયેક નથી ણ રેલાભા ંઅલત. તેનુ ં લતય પ્રામઃ કેવ 
કયપય કયીને લાી અલાભા ં અલતુ ં શમ છે. ક્યાયેક યસ્યના અ કેવભા ં

ગતુતતા યાખલાભા ંઅલે છે. 
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યંત ુનાના નાના ડૉક્ટય, ગ્રાભલૈદ્યને અટરી ફધી ગ્સ્થિતભાથંી વાય 
થવુ ંનથી ડત ુ.ં જે થી ય િલશ્વાવ શમ તે થીભાનંા જે ડૉક્ટય કે લૈદ્ય ાવે 

તે શોંિી જામ છે. ને વાજા ણ થઇ જામ છે. તેલા એક ગ્રાભીણ ડૉક્ટયન 

કેવ.... 

  

ડૉક્ટય નટલયરાર બ્રહ્મબટ્ટ ઘણુ ં કયીને અય.એભ.ી.નુ ં વકટિ. ધયાલે. 

ઇન્દ્રણજ ગાભ ને તેની અવાવના ંગાભભા ંપે્રકટીવ કયે. ૬૧ લપની લમે તા. 

૨૨-૧-૮૬ના કદલવે ભાયે ત્મા ંવાયલાય રલેા અલેરા. ‘ગજુયાત વભાિાય’ લગેયે 
વાભિમકના ભાયા રેખ િનમિભત લાિં.ે ભાયા ‘અય ુડામજેસ્ટ’ના ણ તે 
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ગ્રાશક. તે િભક્વ પે્રકટીવ કયે. લાયનલાય તાનાથી નશીં ભટતા દયદીને 
રઇને અલે. એ જમાયે જમાયે અલે ત્માયે હુ ં ભાયા સુ્તક બેટ અુ.ં (દયદી 

કયપય કયનાયા ડૉક્ટય લૈદ્યને હુ ં ફૃિમાભા ં કિભળન અલાને ફદરે ભાયા ં

રખેરા ંસુ્તક બેટ અત.) તેથી તેભનુ ંજ્ઞાન લધત ુ,ં પે્રકટીવ લધતી. 

અજે તેઓ તાની જ તકરીપ રઇને અલેરા. તેઓને જૂન વિંધલાત 

શત. શલે ઉંભયને કાયણે પ્રસ્ટેટગ્રેડ લધી શતી. છેલ્ર ેતા. ૬-૧૨-૮૩ના કદલવે 
તેભને તીવ્ર મતૂ્રાલયધ થમેર. ને વખત દુખાલ થમેર. તેથી યકુયન કયટપ 

કયાલતા ં તેભા ં ૮૦ ટકા વ અલેર. તેની વાયલાય ફૃે કઇ ડૉક્ટયે તેભને 

એગ્મ્િવરીન કેસ્યરૂ છ કદલવ સધુી રેલા અેર. તેના કયએકળન ફૃે િત્તની 
ઉરટીઓ ળફૃ થઇ શતી. તેના ભાટે લી ફીજંા ઈંન્દ્જેકળનન કવપ કયેર. શભણા ં
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પયીને ેળાફની તકરીપ લધી શતી, તેભા ં ડૉ. દલા ને ડૉક્ટય શપદ ળાશની 
વાયલાય ળફૃ કયી શતી. ખબંાતની રકા ેથરજજકર રેફયેટયીભા ં બ્રડ–

યકુયમાન આંક ૧૨૫થી ૧૫૦ અવ્મ શત. 

એ યવાભા ંનકડમાદભા ં કે ભદાલાદભા ંશૉગ્સ્ટરભા ંજલાની કે તેલી 

કઇ કકડની કેન્દ્રની વ્મલસ્થા ન શતી. લી તે વાયલાયભા ં તેભને િલશ્વાવ ન 

શલાથી ફધા કયટપ રઇને ભાયી ાવે અવ્મા શતા. ભેં તેભને તાસ્મા, કયટપ 
તાસ્મા. િત્રદ ળાભક ત્રક અતયુ ંતે નવુાય ભધ્મભભાગી ફની જલાનુ ંશત ુ.ં 

લધ ુપ્રભાણભા ંગળ્યુ,ં ખાટંુ, ખારંુ,  તીખુ,ં તરંુૂ, કડવુ,ં તેલુ,ં અથાલાફંૄ, લાવી 

ખાલાનુ ં ન શત ુ.ં થ્મ અશાય જ રલેાન શત. તેભા ં ઘઉં, જલ, િખા, ભગ, 
તલેુય, યલ, દૂધી, તકૂયમા,ં ગરકા,ં કંકડા, તાદંજ, ભેથી, કાી રાક્ષ, 

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 296 

 http://aksharnaad.com   

શદય, ધાણાજીરંુ, કથભીય, તરતેર, ગામના ંદૂધ-ઘી, અભા,ં દાડભ, ખજૂય, 
ખાયેક લગેયે રલેાના ંશતા.ં 

અેર દલા અટરી શતીઃ 

૧. ફગંિળર ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. (‘એરાિવિન’ની) 
૨. વળંભની લટી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર ભકૂ કયીને કે િાલીને ાણી વાથે. 
૩. િરંપ્રબા લટી...૨-૨ ભકૂ કયીને વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. 
૪. િત્રપરા ચણૂપ ૪ ગ્રાભ +િદંનાકદ ચણૂપ... ૪ ગ્રાભ વલાયે-યાતે્ર ાણી વાથે. 
૫. િદંનાવલ...૧-૧ ભટ િભિ જમ્મા ફાદ વભાન ાણી ભેલીને. 
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 એિથક્વ (ચિકકત્વકના, ચિકકત્વાધતિિતઓના અંદય અંદયના વશામક 
િનમભ) નવુાય શ્રી ડૉ. નટલયરારન કન્દ્વલ્ટીંગ િાર્જ રલેાભા ં અવ્મ ન 

શત. દલા વોંઘી ડે તે ભાટે ખયીદલા ભાટે રખી અી શતી. જે તેભણ ેયેજી 

વાથે વતત ફે ભકશના સધુી રીધા ફાદ કયટપ કયાલતા ં બ્લ્ડ યકુયમા, ડફલ્ય ુ
ફી.વી. લગેયે નભપર અલી ગમેર. શલે તેભને કઇ તકરીપ ન શતી. પ્રસ્ટેટભા ં

ણ પામદ શત. કેલ ફહમુતૂ્રતાની તકરીપ શતી ને મતૂ્રત્માગ લખતે 

િળશ્નશૂ થડા પ્રભાણભા ંથત ુ ંશત ુ ંતેથી િાલ ુદલા ઈયાતં જીિલત પ્રબાલટી ૨-
૨ ઈભેયી શતી. જેથી થડા કદલવભા ંવાલ વારંુ થઇ ગયુ ંશત ુ.ં 
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પ્રકયણ : ૪૧   લાતવ્માવધ ય વલજમ 

 
વ્માશતગિતમપસ્મ સ્થાનસ્થ ુપ્રકૃિતગ્સ્થતઃ। 
લાય ુસ્માતૌ વડિધકં જીલેતૌ જીતયગઃ વભાઃ ળતમૌ ।। 

                                         -િયક, ચિકકત્વા, ધ્મામ-૨૮ 
 

 (જે વ્મગ્ક્તના ળયીયભા ંયશરેા લાયનુી ગિત લયધ યકશત શમ (તેને 
લાયનુ ુ,ં િત્તનુ ંકે કપનુ ંઅલયણ ન શમ), લાય ુતતાના સ્થાનભા ંશમ ને 

પ્રાકૃત લસ્થાભા ંશમ તે વ્મગ્ક્ત યગ વાભે િલજમ ભેલીને સ્લસ્થ યશીને વ 

લપ કે તેથી લધ ુલપ સધુી જીલે છે.) 
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 અયલેુદ નવુાય લાય ુ જ સ્લાસ્થ્મ-સ્લાસ્થ્મ, લ્ાયુ કે 
દીઘાપયષુ્મનુ ં કાયણ છે. લાય ુ વલ, વયખ, ને તાના સ્થાનભા ં શમ ત 

યગ થતા નથી, ને વ્મગ્ક્ત સ્લસ્થ-દીઘપ જીલન જીલી ળકે છે. લાય ુ િનયલયધ 

ગિત કયત યશ,ે તાના સ્થાનભા ંયશ ેને પ્રાકૃત યશ ેતે ભાટે અયલેુદે અખામ 
સ્લસ્થવતૃ્ત ને વદવતૃ્તનુ ંવર્જન કયુાં છે. ફગ્સ્તકિમા લગયેેની વાયલાય ણ એલી 

ફનાલી છે કે ફગડેરા લાય ુનુઃ પ્રાકૃત લસ્થાભા ંઅલી ળકે. 

 લાયનુા ૮૦ યગ લણપલલાભા ંઅલેરા છે. તેન િલસ્તાય કયલાભા ંઅલે 

ત વલાાંગ દેશના ને અંગ-ઈાગંના વેંકડ યગન વભાલેળ થઇ જામ. 

એરથીભા ંનલપવ િવસ્ટભના તથા ફૉનના નેક યગ િચિિત છે. તે ફધા જ 
અભા ં વભાલી ળકામ.... સ્ષ્ન્દ્ડરાઇકટવ, વલાપઇકર સ્ષ્ન્દ્ડરાઇકટવ, બ્રેઇન 
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શભેયેજ, ેયેચરિવવ, પેિવમર, ેયેચરિવવ, સ્રી કડસ્ક, ઓષ્સ્ટમ ેયિવવ, 
લકટિગ, ફ્ઝન ળલ્ડય, ફૃભેટઇડ, અથાપઇકટવ, અથપયાઇકટવ, રુભેકટઝભ, 

ાકકિન્દ્વિનઝભ લગેયે યગ લાયનુા કઇ ને કઇ પ્રકાયભા ંવભાિલષ્ટ થઇ ળકે 

તેભ છે. એરથીના ં સ્થૂ વાધનભા ંલાય ુસકૂ્ષ્ભ શલાથી કડી ળકાત નથી. 
લાયંલાય કયટપ કયાલલા છતા,ં જાતજાતના કયટપ ભટે બાગે ‘નભપર’ કે ‘નીર’ 

અલે છે. થલા કેટરાક લાયનુા કેવભા ંડૉક્ટયને કશુ ંવભજાતુ ંન શલાથી છેલટે 

ેળન્દ્ટને ‘વાઇકટક’ શલાનુ ંવસ્ત ુ ંરેફર રગાડી દેલાભા ંઅલે છે. ટ્રાન્દ્યરુાઇઝય 
કે ેઇન કયચરપ દલાઓ અંદાજે અલાભા ંઅલે જે દયિભમાન કા ંત અઅ 

અભેે દયદ ભટી જામ છે. કા ંત દયદી ફીજે િાલ્મા જામ છે કે થાકી જામ છે. 

ક્યાયેક તેનુ ંજીલન વભાતત ણ થઇ જામ છે. દયિભમાન કઇ નબુલી જ્ઞાની 
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લૈદ્યની વાયલાય ભી જામ, િંકભીમ કિમાઓભા ં ભ્મગં, સ્લેદન, ફગ્સ્ત, 
નસ્મ, િળયધાયા લગેયે તેભા ંલધ ુકાભમાફ શલાથી તે ફધી વ્મલગ્સ્થત વાયલાય 

ભી જામ ત દયદીના ંનવીફ ખરુી જામ છે. 

અલ એક નમનૂાન કેવ શીં યજૂ કયલા જેલ છે.... 

  

 ભાયા મુફંઇના દલાખાને તા. ૯-૯-૭૬ના યજ શ્રી નટલયરાર મૂળકંય 

દલે ૪૮ લપની લમે વાયલાય રલેા અલેરા. તેઓ યશતેા શતા.... યભેશ્વય 
રીરા, િથા ભાે, ળાન્દ્તાક્રુઝ (ઇસ્ટ)ભા,ં તે નકયી કયતા શતા. તેભને 
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લાતવ્માિધ થમેર. તેભા ં તેભન શાથ સકૂાત જત શત ને અભલાતના ં
રક્ષણ ણ શતા.ં તેભના તાના જભાઇ ડૉક્ટય શતા. 

 (નોંધઃ કયલાયભા ંકે વગા-ંવફંિંધભા ંકઇ ડૉક્ટય શમ છે ત્માયે દયદીને 
તેના રાબની ેઠે ગેયરાબ ણ ભત શમ છે. અલા ડૉક્ટયભાથંી કઇ 

અગ્રશી શમ ત તે એરથીના નલા ંનલા ંિળખય વય કયાલીને યગને વાધ્મ 

લસ્થાભા ંશોંિાડી દે છે. તે ડૉક્ટય લૂપગ્રશથી ીડાતા શમ ત અયલેુદનુ ં
નાભ ણ રેલા દેતા નથી ને જમાયે છેલ્ર ે તે થાકીને શાથ મકૂી દે છે ત્માયે 

વાધ્મ-માતમ લસ્થાના અ યગ અયલેુદ દ્વાયા ભટાડલા મશુ્કેર ફની 

ગમેરા શમ છે. લી, તેભા ંજાતજાતના ઈરલ બલાથી ને ક્યાયેક દલા 
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ગયભ ડલાથી િત્રદજ-કમ્તરીકેટેડ ને િિનક ફની ગમેર શમ છે. લી, 
તન-ભન-ધનથી દયદી બાગંી ડેર શમ છે. 

 કઇ વગા ડૉક્ટય વભજુ શમ, િલલેકી શમ, ઈદાય શમ ત એરથીથી 
ન ભટે તેલ યગ શમ કે ન ભટય શમ ત ન્દ્મ ધતિિત અયલેુદ, શિભમેથી, 

નેિયથી લગેયેન વશાય રલેા વભજાલે છે ને દયદીનુ ંનવીફ ખરૂી ણ જામ 

છે. 

 તેભને જભણા શાથે કણી સધુી વખત દુખાલ થત શત. ફાહશુૂ, 

અંળળ, ફાહળુ, ફાહલુાત લગેયેભાથંી કઇ નાભ અી ળકામ. ડૉક્ટય 
બણવાણીની વાયલાય રલેાભા ંઅલેર. તેભણ ે‘વલાપઇર સ્ષ્ન્દ્ડરિવવ’નુ ંિનદાન 
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કયેર. દયદીન શાથ ાત થત જત શત. તેભા ંિાય ભકશનાથી વખત દુખાલ 
થત શત. લાયનુાળક ત્રક અીને ભેં તેનુ ં િક્વાઇ લૂપક ારન કયલાનુ ં

કશરે. ભધયુ-મ્ર, ગ્સ્નગ્ધ, ગરુુ, ફલ્મ અશાય રેલાનુ ં કશરે. અ યગભા ં

િંકભપની જફૃય શતી ણ ત્માનંી તે વ્મલસ્થા ભાયા ખ્મારભા ંન શતી. 

દલા અ પ્રભાણે અી શતીઃ 

૧. મગયાજ ગગૂ...૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ીલાની દલા વાથે. 
૨. એકાગંલીય યવ...૧-૧ ીલાની દલા વાથે. 
૩. જભદાકદ કેસ્યરૂ...૧-૧ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. (તેભા ંજભદાકદ 

ચણૂપ તથા નાયિવિંશ ચણૂપ શતા)ં 
૪. દળમરૂ કાઢા...૧-૧ ભટ િભિ વલાયે-વાજંે વભાન ાણી ભેલીને. 
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૫. લેદનાન્દ્ત તેર...દુખાલા ય ભાચરળ કયલા ભાટે. (પ્રામઃ ‘અય ુ
પ્રડક્્વ’નુ ંેટન્દ્ટ) 
 તા. ૨૪-૯ના યજ ૧૫% પામદ શત. ગ ઈય યવી શતી ને 

વાધંાભા ંવલાયે દુખાલ લધ ુથત શત. તેથી ‘અભલાત’નુ ંિનદાન કયુાં શત ુ ંને 
તે કાયણે તેરની ભાચરળ ફધં કયાલી શતી. અજે અય. કમ્ાઈન્દ્ડ...૨-૨ વલાયે-

વાજંે એકાગંલીય યવને ફદરે (‘કશભારમ ડ્રગ’ની) અી શતી. 

 તા. ૮-૧૦ના યજ દળમૂ કાઢાને ફદરે ભશાયાસ્નાકદ કાઢા...રેલાનુ ં

સિૂવ્યુ ંશત ુ.ં તા. ૨૮-૧૦ના કદલવે અલેર ત્માયે એક વાયા વભાિાય એ રાલેરા 

કે ‘લર્ચિ ેત દલા એટરી ફધી નકૂુ અલી ગઇ શતી કે ૮૦% પામદ થઇ 
ગમ શત. ણ, શભણા ંઅઠ કદલવથી શાથભા ંદુખાલ ળફૃ થમ શત. 
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અજની દલા અ પ્રભાણે શતીઃ 

૧. મગયાજ ગગૂ 
૨. જભદાકદ કેસ્યરૂ 
૩. અય.કમ્ાઈન્દ્ડ ટીકડી 
૪. દળમરૂ કાઢા 
૫. રે ગટુી....વજા ને દુખાલા ય રે રગાડલા ભાટે. 
૬. ફૃભાચરમા િીભ... દુખાલા ય ભાચરળ કયલા ભાટે. 
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 તા. ૧૨-૧૧ના યજ વજા ઘટયા શતા. યંત ુશાથન દુખાલ િાલ ુયહ્ય 
શત. તા. ૨૫-૧૧ના યજ પામદ શત ણ ડાફા શાથે ઘ ૂટંી ઈય દુખાલ થત 

શત. ખારી િડી જતી શતી, છતા ંદલા જે િારતી શતી તે જ િાલ ુયાખી શતી. 

 તા. ૭-૧-૭૭ના કદલવે િળમાાની વખત ઠંડી શલા છતા ં દયદીના 

તાના કશલેા પ્રભાણે તેભને ૯૯% પામદ શત. તેથી િાલ ુકવપ પ્રભાણે ફધી 

દલા િાલ ુયાખલાનુ ંકહ્ુ ંશત ુ.ં 

પ્રકયણ : ૪૨   ફીજી લાય દલા રેલાની જરૂય ન ડી 
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 દુિનમાભા ં રાખ-કયડ દયદીઓ ભકશનાઓ ને લો સધુી તાના 
યગ ભાટે શીંથી તશીં બટક્યા કયતા શમ છે. ચિકકત્વાધતિિતઓ ને ચિકકત્વક 

(લૈદ્ય-ડૉક્ટય)ને ફદલ્મા કયતા શમ છે. તેભ થલા ાછનુ ંકાયણ તાવલાભા ં

અલે ત કા ંત દયદી તે જ વ્મલગ્સ્થત શમ કે તેન યગ વાધ્મ કે માતમ 
થઇ ગમેર શમ છે થલા તેનુ ં વાચુ ં િનદાન થમેલુ ં શત ુ ં નથી ને વાચુ ં

િનદાન થયુ ંશમ ત વાિી વાયલાય થતી નથી ને વાિી વાયલાય ભતી શમ 

ત થ્મારન ાત ુ ં નથી શત ુ.ં તેથી જ અયલેુદે વોથી લધ ુભશત્ત્લ વાચુ ં
િનદાન થલા ઈય અલાભા ં અલેર છે. વંણૂપ વાયલાય ને મગ્મ 

થ્મારન ઈય બગલાન િયકે ખફૂ બાય અેર છે. વાયલાય કયતા ંશરેા ં

અયલેુદના તભાભ ભશિિઓએ ભશત્ત્લ અતયુ ં છે યગની વાધ્મ-વાધ્મ 
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લસ્થા ઈય. સખુવાધ્મ, વાધ્મ, કષ્ટવાધ્મ યગ જ ભટાડી ળકે. માતમ યગ 
દલાના ટેકે જ કાબભૂા ંયશ ેને વાધ્મ ત કદી વાધ્મ ફને જ નશીં. તેથી તેભા ં

વાયલાય અલી ડે ત ‘નશીં ભટે’ તેભ કશીને જ કયલી. જેના ભાટે ‘પ્રત્માખ્મેમ’ 

ળબ્દ લયામ છે. એટરે કે લૈદે્ય દયદીને (દયદીને કશી ળકામ તેભ ન શમ ત્મા ં
તેભના સ્લજનને) વાભે િારીને અ યગ નશીં ભટે તેભ કશી દેવ ુ ંજઇએ. જેથી 

દયદી તથા કયિાયકને તેની ગબંીયતાન ખ્માર અલી જામ ને લૈદ્ય તે તે 

યગ ન ભટે ત્માયે ગનેુગાય ન ફને. 

 અયલેુદભા ં યગનુ ં િનદાન રક્ષણ ઈયથી કયલાનુ ં શમ છે. જે નયી 

આંખે જઇ ળકામ તેવુ ંશમ છે, સ્ળપ કયી ળકામ તેભ શમ છે, કાનથી વાબંી 
ળકામ તેભ શમ છે. દળપનથી, સ્ળપનથી, પ્રશ્નથી અ િનદાન ભાનલીમ 
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રેફયેટયીભા ં થત ુ ં શલાથી  તયુત જ િક્કવ ને સ્ષ્ટ થઇ ળકત ુ ં શમ છે. 
એકનુ ંિનદાન ફીજાના નાભે થલાની ભરૂ થલાની તેભા ંળક્યતા જ નથી યશતેી 

ને દયદી ને લૈદ્યન જીલતં વફંધં વધાલાન રાબ ખાવ ભે છે. 

ભટાબાગના દયદભા ંદયદી તે જ ‘ભને ઝાડા થમા છે, ળયદી થઇ, 

ઉરટી થામ છે, ભવા થમા છે, ખજંલા અલે છે, વપેદ ડાઘ થમ છે, ેટભા ં

દુખે છે, લાઇ અલે છે’ લગેયે યગનુ ં િનદાન કયી રાલેરા શમ છે. તેથી તેભા ં
લૈદ્ય-ડૉક્ટયે િનદાન કયલાનુ ંયશતે ુ ંનથી. યંત ુએક લાત િક્કવ કે જમા ંદયદનુ ં

િનદાન સ્ષ્ટ શમ, ફયાફય શમ, ત્મા ંિક્કવ ને તયુત જ ચિકકત્વા કયલાભા ં

અલે ત તયુત જ ને રંુૂ કયણાભ પ્રાતત થમા િલના યશતે ુ ંનથી. એવુ ંણ 
ફને છે કેલ એક જ લખત દલા અ ને દયદી વાલ સ્લસ્થ ! 
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 શ્રી નટુબાઇ.ડી.ટેર., બ્રક ન.ં૪૧/૨, વેક્ટય-૨૨ ગાધંીનગયથી 

અલેરા. ઉંભય શતી ૩૦ લપ. વયકાયી નકકયમાત શતા. તા. ૨૦-૯-૮૪ના 
કદલવે તેભની વાયલાય ળફૃ થમેરી. તેભને ફે દદપ  શતા.ં િાભડીન યગ શત 

તેભા ંગદુા ય દાદયને કાયણે ખફૂ ખજંલા અલતી શતી. અ ખજંલા તેભને 

ઢી લપથી વતાલતી શતી. ગાઈ વૃણ ઈય વૃણકંડૂ કે વૃણકર્ચૂનુ ંણ 
દયદ શત ુ.ં ફીજુ ંદયદ શત ુ ંભવાનુ.ં ગદુાભા ં કપળય શલાનુ ંણ િનદાન થયુ ંશત ુ.ં 

અ ફનેં દયદ ભાટે તેભણે ઘણા ડૉક્ટયની વાયલાય ફદરી શતી. લૈદ્યભા ંલૈદ્ય 

ભાધલપ્રવાદ તથા લૈદ્ય ગિલિંદપ્રવાદની ણ વાયલાય રીધી શતી. 
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 ભેં તેભને ફયાફય તાવીને કશલે ુ,ં ‘તભાય યગ ફીજા ડૉક્ટય-લૈદ્ય બરે 
ભટાડી ન ળક્યા યંત ુયેજી વાથે એકાદ ભાવ ભાયી વાયલાય વ્મલગ્સ્થત િાલ ુ

યાખળ ત ભટી જળે. ફનેં યગ કષ્ટ વાધ્મ છે, વાધ્મ ત નથી જ.’ 

 યેજી ાલા ભાટે ભેં તેભને ‘િભપયગ થ્માથ્મ ત્રક’ અતયુ ંશત ુ:ં 
૧. કકળગગૂ...૨-૨ વલાયે વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. (િભપયગ 
ભાટે) 
૨. યેક્ટાકેય ટીકડી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે. (‘નજુા’ની ભવા ભાટે) 
૩. િભપયગ શય ટીકડી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે. (િભપયગ ભાટે) 
૪. સ્લાકદષ્ટ િલયેિન ચણૂપ...૪ ગ્રાભ 
 શયડે ચણૂપ...૪ ગ્રાભ યાતે્ર સતૂી લખતે ાણી વાથે. (ફનેં યગ ભાટે) 
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૫. ભ્માકયષ્ટ...૧-૧ ભટ િભિ ફનેં લખત જમ્માફાદ, વભાન ાણી 
ભેલીને. (શયવ-ભવા ભાટે) 

૬. િવક્વી ટયફૂ...ખજંલા, દાદય, શયવ ય રગાડલા ભાટે. (‘ફાન’ની) 
 

એક ભકશનાની દલા અેરી. ત્માય ફાદ તે દવ કદલવ ભડા અલેરા 

ણ તાના ભાટે નશીં. ન્દ્મ દયદીને રઇને અલેરા. અલીને કહ્ુ,ં ‘ભાયે શલે 

દલા રેલાની જફૃય નથી. દંય કદલવભા ં ફધુ ં તી ગમેલુ.ં ખજંલા, દાદય, 
શયવ, કફજજમાત ફધુ ંભરૂાઇ ગયુ ંછે ! ફીજી લાય દલા રેલા અલલાની જફૃય 

ભને ન રાગી. શા, તભે ફતાલેરી યેજીભાથંી ળક્ય તેટરી ાફંૄ ુ.ં ગ, 

ભગપી, પ ખાત નથી, ભીઠંુ ઓુ ં ખાઉં ુ,ં ખટાળ રગબગ રેત નથી, 
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િલરુધતિ અશાય રતે નથી, શયવભા ંછાળ રલેી વાયી ણ િાભડીના યગને ને 
કફજજમાતને લધાયતી શલાથી તે ણ રતે નથી. શયવ ભાટે સયૂણ રઉં ું. 

કફજજમાત ક્યાયેમ ન યશ ેતે ભાટે યજ યાતે્ર િભિી શયડે રેલાનુ ંનક્કી જ કયી 

નાખ્યુ ં છે. તભાયી ‘િાભડીના યગ’ િડી ણ લાિંી. તેભાથંી ઘણુ ંજાણલા 
ભળ્યુ.ં 

પ્રકયણ : ૪૩   દંય કદલવભા ંણૂક આયાભ 

 

 વયકાય દ્વાયા એરથીના ં દલાખાના-ંશૉગ્સ્ટર તથા અયગ્મ–કેન્દ્રની 

વગલડ ળશયે ને ગાભડાઓંભા ંવલપત્ર છે. પ્રાઇલેટ ડૉક્ટયના ંદલાખાના ંને 
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શૉગ્સ્ટર ણ ષુ્ક પ્રભાણભા ંછે. ળશયેભા ંઅખાનેં અખા ંવેન્દ્ટય ડૉક્ટયના ં
કે ડૉક્ટયી વાયલાય ધતિિતના નાભે શમ છે. ‘ડૉક્ટય શાઈવ’, ‘ભેકડકેય વેન્દ્ટય’ 

લગેયે. તેનુ ંકાયણ એ છે કે ભાકશતીખાત ુ,ં દૂયદળપન, અકાળલાણી, લતપભાન ત્ર, 

કમ્તયટુય લગેયે દ્વાયા એરથીન પ્રિાય િલીળે કરાક વતત થત યશ ે છે. 
ને ભ્માવિભભા ં પ્રાથિભક ળાાથી ળફૃ કયીને કૉરજે િળક્ષણ સધુીભા ં જતં ુ

િલજ્ઞાન, યવીકયણ, િેીયગ, િલટાભીનલાદ લગેયે બણલાનુ ંશલાથી તેના દ્વાયા 

ણ એરથીન પ્રિાય થત યશ ેછે. તેથી અજે કઇ વ્મગ્ક્ત કઇ કયલાયભા ં
ભાદંી ડે કે તયુત જ વયકાયી કે પ્રાઇલેટ ડૉક્ટયન વંકપ વાધલાની પ્રથા ડી 

ગઇ છે. તેલી વાનકૂુતા ણ લધતી જ જામ છે. તેથી ‘ભાદંગી શમ ત ડૉક્ટય’ 

એવુ ંવભીકયણ પ્રિાયભા ંઅલી ગયુ ંછે જેને કાયણે એરથીથી ન ભટતા યગ, 
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તેનુ ંસ્ષ્ટ િનદાન થત ુ ં શમ તેલા યગ, તથા કયએક્ળન અલતુ ં શમ તેલા 
યગભા ંને તેલી દલા રલેાથી દયદી દુઃખી દુઃખી થતા જલા ભે છે. તેને 

ફદરે અલા યગભા ં તથા અયલેુદથી લધ ુ વાયી યીતે ભટતા યગભા ં

અયલેુદની િનદો દલા દ્વાયા વાયલાય અલાની વયકાય, વભાજ, લૈદ્ય દ્વાયા 
વગલડ લધે ત રકના યગ થતાનંી વાથે લૈદ્ય ાવે દડી જામ ત ઘણા યગ 

ઝડી ને જડમૂથી ભટે. દયદીઓભા ં થ્માથ્મની વભજ લધે, યગના 

પ્રકાયની ણ વભજ લધે, ીડા થામ કે ીડા ળાભક કઇ ટીકડી રલેાને ફદરે 
ીડાન પ્રકાય વભજી તેન છેદ ઈડાડનાય મગ્મ દલા િલલેકલૂપક રલેાનુ ંયાખ.ે 

લાતલાતભા ંેઇન કયરીપ ને ટ્રાન્દ્યરુાઇઝય ટીકડી રઇને યગને દફાલલાની 

િભથ્મા ને વયલાે શાિનકાયક દલાના વકંજાભાથંી પ્રજા ૂટે જેથી એક યગ 

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 317 

 http://aksharnaad.com   

ભટાડતા ફે યગ ેદા ન થામ. ઉરટંુ એક યગ ભટાડલા જતા ંફીજા ફ ેયગ 
ઉરટાના ભટી જામ. વાદી, વોંઘી, સ્લાલરફંી િનદો દલા રેલાની પ્રથા લધે. 

એકભાથંી ફીજા યગનુ ં ઈત્ાદન થત ુ ં ટકે. ળયદીભા ં ઈધયવ, ઈધયવભાથંી 

શ્વાવ કે ક્ષમ થલાનુ ંળક્ય ન ફને. 

  

શ્રી યિલિંદબાઇ ગજ્જય તેભના ૯ લપના તુ્ર નમનને રઇને તા. ૧૭-

૭-૯૭ના યજ અલેર...૧૩, વનયાઇઝ ાકપ , િાદંરકડમા, ભદાલાદભા ંયશ ેછે. 

પન ન.ં ત્માયન શત-૪૯૨૮૧૪. નમનને લાતજ કાવ (લાયનુી ઈધયવ) શતી, 
શ્વાવ િડત શત ને કાનભા ંણ દુખાલ થત શત, ઉફકા અલતા શતા, 

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 318 

 http://aksharnaad.com   

યક્તાલ્તાની તકરીપ ણ શતી. લાપઊતનેુ કાયણે ણ કેટરીક વશજ શતી. 
યેજી ભાટે લાયનુ ુ ંત્રક અતયુ ંશત ુ.ં તેભા ંઈષ્ણ-ગ્સ્નગ્ધ અશાય-િલશાય મજના 

શતી. ક અશાય-િલશાય ને અયાભને ણ ભશત્ત્લ અલાનુ ંશત ુ.ં અધ 

અ પ્રભાણે શતા ં- 

૧. હિુન િવયઃ ૧-૧ વલાયે-ફયે, વાજંે-યાતે્ર ૧-૧ િભિી. (‘વાડું’નુ ં
ઈધયવ ભાટે) 
૨. વભાવલ...૧-૧ િભિ જમ્માફાદ ફનેં લખત. (શ્વાવ-ઈધયવ ભાટે, 
‘વાડું’ન) 
૩. િવતરાકદ ચણૂપ...૧-૧ ગ્રાભ વલાયે-યાતે્ર ભધભા.ં (વાચુ ં લળંરિન 

નાખેર ઈધયવ-શ્વાવ ભાટે) 
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૪. શ્વાવ કાવ ચિિંતાભચણ...૧-૧ વલાયે-યાતે્ર ભધ વાથે. (ઈધયવ-શ્વાવ ભાટે, 
‘નાગાજુ પન’ પાભપવી’ન) 

૫. ભડૂંય બસ્ભ...૧/૪ ગ્રાભ વલાયે-યાતે્ર ભધ વાથે. (ાડું યગ ભાટે ‘અય ુ
પ્રડક્્વ’ની કંુલાયની ૨૧ બાલના અેર) 

૬. મષ્ષ્ટભધ ુલટી...૪ ચવૂલી. 
૭. ખકદયાકદ લટી...૪ ચવૂલી. 
૮. રાક્ષાકદ તેર...છાતી-લાવંા ય ભાચરળ કયી ઈય ળેક કયલ.  
 તા. ૧-૮-૯૬ના યજ ૧૫ કદલવે અવ્મા ત્માયે શ્વાવ, ઈધયવ, ાડુંત્લ 

લગેયે ફધી જ તકરીપભા ં ણૂપ અયાભ થઇ ગમ શત. છતા,ં ભાપક અલેરી 
દલા કદલાી સધુી િાલ ુયાખલાનુ ંકશરે. જેથી િળમાાભા ંએ યગ પયીને ભાથુ ં

ઊંિકે નશીં. 
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પ્રકયણ : ૪૪  ૮ લક જૂનો ડામાચફટીવ દોઢ ભાવે ભટયો ! 
 

 ભેશ, પ્રભેશ, ભધભેુશ, ભધપુ્રભેશ, યિભમ ને ભીઠીેળાફના નાભે 
ઓખાત મતૂ્રભાગપન યગ ડામાચફટીવ અજે ષુ્ક પ્રભાણભા ંલધી યહ્ય છે. 

કાયણ કે તેના ં કાયણ ણ લધી યહ્યા ં છે. વોથી ભટંુ કાયણ છે ાિનતતં્રની-

ેષ્ન્દ્િમાવની િલકૃિત. ભટે બાગે કપપ્રકૃિતલાા રકને અ યગ થત શમ છે. 
કાયણ કે તેને પ્રામઃ ભદંાગ્ગ્ન શમ છે. તેથી ફધી જાતના પ્રભેશના ંમખુ્મ કાયણ 

છે ભદંાગ્ગ્ન ને કપ. અયાભિપ્રમ ને ભેદસ્લી રકને ણ અ યગ થલા લધ ુ

વબંલ છે. તેથી લૈશ્મ-લેાયી રકભા ં તે લધ ુજલા ભે છે. કાયણ કે તેભના 
વમદૃ્ધધતિ-િનિશ્ચિંત એળ-અયાભી જીલનભા ં તેભને ખાટરથેી ાટર ે કે ાટરેથી 
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ખાટરે જીલન જીલલાનુ ં શમ છે. ભટયની ળધ છી, ટી.લી., એ.વી., ને 
ખંાની ળધ છી અ અયાભી જીલનભા ંખફૂ લધાય થમ છે. ળયીયને સખુ 

અલાની અદત ને વાનકૂુતાને કાયણે વલાયે ભડા ઉઠે છે, ફયે ઊંઘે છે. 

ખયાકભા ંભીઠાઇ, ભેલા, પ લગેયે કપકાયક અશાય ભદંાગ્ગ્નભા ંણ અયગે છે. 
બદુ્ધધતિજીલી રક, લેાયી રક ને ળશયેના રકને ડામાચફટીવ અ કાયણે જ 

લધ ુથામ છે. 

 એરથીભા ંથ્માથ્મની િલિાયણા રગબગ નશીંલતૌ છે. કેલ એક 

ડામાચફટીવભા ં જ ડૉક્ટય ગણ વાલ ફધં કયાલે છે. િાભા ં ણ ખાડંની 

ભનાઇ શમ છે. દા-ળાકભા ંણ ગ-ખાડં નાખલાના ંનથી શતા. યંત ુભીઠા ં
પ. ભેલા, ચફસ્કીટ, િકરેટ લગેયે રલેાની ૂટ શમ છે. ભટા બાગના દયદી 
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સ્લાદિપ્રમ શલાથી ભધયુ યવ ફધં થલાથી મ્રયવ લધ ુરેલા ભાડેં છે. તેભા ં
દશીં, રીંબ,ુ ટભેટા,ં કેયી, રીરી રાક્ષ લગેયે લધ ુરે ત તે મ્ર યવ ણ કપકય 

શલાથી ડામાચફટીવને લધાયી મકેૂ છે. અયલેુદે ત અશાયભા ંપ્રભેશકાયક તયીકે 

દશીંને શલે ુ ંગણાલેર છે. 

અસ્માસખુ ંસ્લતનસખુ ંદધીિન  
ગ્રામ્મોદકાનૂયવાઃ માિંવ । 
નલાન્નાન્ન ંગડુલૈકૃત ંિ 
પ્રભેશશતેઃુ કપકૃતૌ િ વલપમૌ ।। 

                                                    - િયક ચિકકત્વા, ધ્મામ-૭ 
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 ફેવી યશીને ત્મતં એળ-અયાભ કે સખુ બગલનાય, ફહ ુઊંઘનાય, દશીં 
ખાનાય, ગ્રાભિય ને જિય પ્રાણીઓના ંભાવં ખાનાય, નવુ ંન્ન ખાનાય ને 

નવુ ં ાણી ીનાય, ગભાથંી ફનતી લાનગીઓ ખાનાય તથા કપકાયક કઇ 

ણ અશાય-િલશાય કયનાય વ્મગ્ક્તને પ્રભેશયગ થામ છે. 

 ફિણથી જ બેંળનુ ંલાવી દૂધ, દશીં, લાવી ભાખણ, ચફસ્કીટ, િકરેટ, 

ીયભેન્દ્ટ, અઇસ્િીભ, તરની િીકી, િળખડં લગેયે ખાલાભા ંઅલે છે ને વલાયે 
ભડા ઉઠલાની અદતને કાયણે ભટા બાગના રકને પ્રભેશ થલાનુ ંકાયણ ભે 

છે. પ્રભેશનુ ંિનદાન થમા છી ણ ડૉક્ટય ગણ ખાલાનુ ંફધં કયાલે તે છી 

ણ દયદી સ્લાદરલુતાને કાયણે ખાટંુ ખાલાનુ ંળફૃ કયે છે. દશીં, રીંબ,ુ ટભેટા,ં 
રીરી રાક્ષ લગેયે અ રવ્મ ણ કપ કયનાયા શલાથી ડામાચફટીવને લધાયનાયા ં
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છે. દશીં ખાલાની ડૉક્ટય ૂટ અતા શલાથી ઘણા દયદી ત િળખડં ને કેયીન 
યવ ઝાટતા શમ છે. 

નવુ ંનાજ પ્રભેશને લધાયનાય શલાથી જૂના િખા ખાલાની અયલેુદભા ં
નભુિત છે યંત ુએરથીભા ંિખા ખાલાની વદંતય ના ાડલાભા ંઅલે છે તે 

મગ્મ નથી. જૂના િખા ત વદા થ્મ છે. ઘઉં કયતા ંણ િલાભા ંશલા છે. 

પ્રભેશ એ લાયંલાય ભટનાય ને થનાય રિમ યગ શલાથી ક્યાયેક 

માતમ ને વાધ્મ થઇ જીલનબય વતાલનાય યગ શલાથી તેના ં ઔધ 

શભેંળા ં જીલનબય રેલા ં ડતા ં શલાથી અયલેુદે પ્રભેશના ં ઔધ સ્લાલરફંી, 
ઘયગથ્થ,ુ િનદો, વય ને સુકયચિત શમ તેલા ંચિિંધ્મા છે. શદય, અભા,ં 
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ગ, કાયેરા,ં િત્રપા, શયડે, રીભડ, ફીરી, જંાબ,ુ ભેથી લગેયે કઇ દયદી અ 
દલાભાથંી ફેત્રણનુ ંયજ વેલન કયે ત દલાખાને જવુ ંજ ન ડે. એક ફૃિમાન 

ણ ખિપ કયલ ન ડે. 

  

નભપદાફશને ધીરુબાઇ ટેર, ઉંભય ૩૫ લપ, યશ ે છે...૧, વનળાઇન 
એાટપભેન્દ્ટ, ડ્રાઇલઇન, ભદાલાદભા.ં તા. ૨૭-૫-૯૫ના કદલવે ડામાચફટીવના 

કયટપ રઇને અલેરા.ં તેભને બ્રડભા ં ૨૫૯ ન આંક શત. ને યકુયનભા ં ફે 

િકડી (++) શતી. અઠ લપથી થમેર અ યગ માતમ શત જે દલાથી કેલ 
કાબભૂા ં યશ ે તેલ શત. વાથે મતૂ્રાલયધ શત, ેટભા ં દુખત ુ ં શત ુ,ં કૃળતા શતી. 
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ઊંધ ઓછી અલતી શતી. તેથી તેને લાતજ પ્રભેશ શમ તેલા ંરક્ષણ શતા.ં (કઇ 
ણ પ્રકાયન પ્રભેશ રાફં વભમ િાર ેત્માયે પ્રામઃ લાતજ પ્રભેશ થલાન વબંલ 

છે.) ગભે તે પ્રકાયન પ્રભેશ શલા છતા ં તેનુ ં મૂ કાયણ કપ શલાથી કપનુ ં

થ્માથ્મ ત્રક અવુ ંડત ુ ં શમ છે. જેભા ંઅટરી સિૂના ખાવ ાલાની 
શમ છે... 

- ગણ વદંતે ફધં કયવુ.ં ગ, ખાડં, ભીઠાઇ, ભેલા, ભીઠા ંપ, દૂધ, 
ભાખણ, ઘી, ચફરકુર ફધં કયવુ.ં (ગણભા ં કેા ંને િખ્ખુ ં ભધ, 
કાજુ, અંજીય તથા ખાયેક રઇ ળકામ) 

- દશીં ચફરકુર ફધં કયવુ.ં ાતી છાળ રઇ ળકામ. 

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 327 

 http://aksharnaad.com   

- પભા ંકેા,ં ખજૂય, ખાયેક, દાડભ, જંાબ,ુ ખરેરા,ં અભા ંરઇ ળકામ. 
પભા ંકેયી, રીરી રાક્ષ, કાી-સકૂી રાક્ષ, ૈય,ુ િીકુ, વપયજન રઇ ન 
ળકામ. 

- િીકણ, બાયે, લાવી ખયાક કપકાયક શલાથી તે ન રલે 
- વલાયે ભડા ઉઠવુ ંનશીં. ફયે ઊંઘવુ ંનશીં. 
- લધ ુાણી ીવુ ંનશીં. 
- લધ ુઅયાભ કયલ નશીં. 
ઔધ અ પ્રભાણે શતા:ં 
૧. ગયુ ગગૂ...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે, ભકૂ કયીને. 
૨. િરંપ્રબા લટી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 
૩. ભાભેજજક ઘનલટી...૪-૪ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 
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૪. િવરકેડન ટીકડી...૨ યાતે્ર ાણી વાથે. 
૫. ચરિભટ કેસ્યરૂ...૨-૨ વલાયે-વાજંે. (‘ફાન’ની ેટન્દ્ટ કે.) 
 તા. ૧૩-૬ના યજ ગભા ં દુખાલ થત શત, ળગ્ક્ત જણાતી શતી 

તેથી િાલ ુદલા ઈયાતં નીિેની દલા મજી શતીઃ 

૧. િંગણુ તેર...ગના દુખાલા ય ભાચરળ કયલા. 
૨. સલુણપ લવતં કુસભુાકય...૧-૧ વલાયે-યાતે્ર િખ્ખા ભધભા.ં ભધ ન શમ 

કે ન રલેાત ુ ંશમ ત તરુવીના ંાનભા ંમકૂીને િાલી જલી કે ચવૂલી. 
 

(નોંધઃ સલુણપ લવતં કુસભુાકય એ સલુણપયકુ્ત યવઔધ શલાથી તેની કકિંભત 

લધાયે શમ છે સખુી-વમધૃતિ દયદીને તે ખાવ અલા જેવુ ંછે. તે પ્રભેશ ભટાડે છે, 
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ળગ્ક્તપ્રદ છે ને ખાવ ત પ્રભેશના જીલનના ંાછરા ંલોભા ંઓજવ લ્તા 
થતી શમ છે. લાયપુ્રક થત શમ છે. કાયણ કે અલા દયદીને લો સધુી 

ભધયુ-ગ્સ્નગ્ધ અશાય ન ભલાથી ઓજવ લ્તા ને લાયવુદૃ્ધધતિ વશજ થામ છે. 

ઓજવ લ્તાને કાયણ ે તીવ્ર લસ્થાના લાતજ પ્રભેશભા ં મરૂ્ચછાપ-કભાન 
ઈરલ થત ણ સલુણપ ટકાલે છે. (અ સલુણપ લવતં કુસભુાકયભા ંવાચુ ંસલુણપ 

શવ ુ ંજઇએ ને તે ળાસ્ત્રીમ યીતે ફનાલેર શલ જઇએ) 

 તા. ૮-૭-૯૫ન કયટપ નલાઇ ભાડે તેલ શત. દઢ ભકશનાભા ંજ અઠ 

લપન ડામાચફટીવ ‘Nill’ થઇ ગમ શત ! લજન ણ લધ્યુ ંશત ુ.ં તેથી તે દલા 

િાય-છ ભકશના સધુી વતત િાલ ુયાખલાનુ ંકશલે ુ.ં કડક યેજીની વાથે. 
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પ્રકયણ : ૪૫   એક અનાભી ચભકયોગ 

 

 લાય,ુ િત્ત, કપ દૂિત થલાથી, વાત ધાતઓુ દૂિત થલાથી, ભ 

દૂિત થલાથી, જઠયાગ્ગ્નની િલકૃિતથી, ઊતનેુ કાયણે, પ્રકૃિતને કાયણે, પ્રદેળને 
કાયણે, વલાય-ફય-વાજંે ને યાિત્રને કાયણે, ઉંભયને કાયણે, ભનના યજગણુ-

તભગણુને કાયણે, ભાનિવક નફાઇને કાયણે, ળાયીકયક નફાઇને કાયણે, 

વાત્મ્મતા (એરજી)ને કાયણે, ચબઘાત (લાગવુ)ં, અગન્દ્ત ુ(ફશાયથી અલેર 
કાયણ જતં,ુ તત્લાચબિનલે લગેયે), લૂપજન્દ્ભ, કુકભપ, ફીજદ લગેયે નેક 

કાયણે વ્મગ્ક્તને યગ થઇ ળકતા શમ છે. ને એ યગને વેંકડ નાભ 
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અલાભા ં અલેર છે. તેના ં કાયણ, રક્ષણ, લૂપફૃ, ફૃ, ઈરલ, 
વાધ્માવાધ્મતા, કયષ્ટ (મતૃ્ય ુસિૂક) રક્ષણ લગેયેનુ ંલણપન અયલેુદની વકંશતાઓ 

બયીબયીને કયલાભા ં અલેર છે. ને ાય લગયની િિાપ િલિાયણાભા ં નક્કય 

કાયણ લર્ચિે ણ અયલેુદના ઊિઓએ એવુ ંણ કશરે છે કે યગ કેલી યીતે 
ેદા થામ છે, કેલી યીતે ભટે છે ને ક્યાયેક તે ક્ષણલાયભા ંેદા થામ છે ને ક્ષણભા ં

ભટી ણ જામ છે. તે યશસ્મભમ છે. તેને વભજવુ ંમશુ્કેર છે. ઘણા એલા યગ 

ણ જલા ભે છે કે જેને નાભ અવુ ંમશુ્કેર છે. િયકવકંશતાભા ંકહ્ુ ંછે... 

િલકાયનાભાકુળર ન જજકહ્રમાતૌ કદાિન । 

       ન કશ વલપ િલકાયાણા ંનાભતડગ્સ્ત ધ્રલુાગ્સ્થિતઃ।। 
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 યગનુ ંનાભ નશીં અી ળકનાય લૈદે્ય ળયભાલાની જફૃય નથી. કાયણ કે 
ફધા જ યગના ંનાભ કાઇં ગ્સ્થય યશતેા ંનથી. (ફદરામા કયે છે) 

 કેલ રક્ષણ, લાત-િત્ત-કપ કે ધાત-ુભની લધઘટ ઈયથી નભુાન 
કયી વાયલાય કયી ળકામ ને કયણાભ રાલી ળકામ. યગના ંનાભ ત િનદાન 

ફદરાઇ જતા ં ફદરાઇ જતા ં શમ છે. વલાયે જૂદંુ ત યાતે્ર જૂદંુ ! અધિુનક 

ડૉક્ટય ને લૈજ્ઞાિનક ણ અ ફાફતન સ્લીકાય કયે છે ને ડગરે ને ગરે 
તેન નબુલ ણ કયે છે. 
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 જ કે એરથી ત ળધાત ુ ંિલજ્ઞાન છે. જે ફાફત ળધાઇ ન શમ તેના 
ભાટે તે રાિાય શમ છે. યંત ુ અયલેુદભા ં એવુ ં નથી. તે ત દ, રક્ષણ, 

દૂષ્મ ઈયથી જ વાયલાય કયી ળકે છે ને કયણાભ ભેલી ળકે છે. 

  

 શ્રી નયેન્દ્રબાઇ ળાગ્ન્દ્તરાર ઠક્કય તા. ૮-૧-૯૯ના કદલવે લાડીયડ, 
ડીવા, જજ. વાફયકાઠંાથી અલેરા. તેભને જી ડેકયેળનલાા શ્રી કેળલરાર ડી. 

જીએ ભકલ્મા શતા. ઉંભય શતી ૨૫ લપની. તેભન પન ન ં શત ૨૧૫૩૬. 

તેભને ન વભજામ તેવુ ં ત્લિાનુ ં િલચિત્ર દયદ શત ુ.ં િળમા શલા છતા ં િત્તના 
રક્ષણ શતા.ં નાકભા ંયંગકયલતપન લાયંલાય થત ુ ંશત ુ.ં તા લખતે તે રાર થઇ 
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જતુ,ં વાજંના-યાતના વભમે લાયનેુ કાયણે કાફંૄ થઇ જત ુ,ં વલાયે કપના વભમે 
ધફંૄ ! કુદયતી ! ળયીય ય ણ કાા ં િકાભા ં શતા.ં દયદીનુ ં ફધંાયણ શત ુ ં

યક્તવાય તેથી દયદીના ળયીયભા ં વાત ધાતભુાથંી યક્તનુ ં પ્રભાણ લધાયે શત ુ.ં 

ળયદીન ણ તેન જૂન ઇિતશાવ શત. ને ગાઈ ટાઇપઇડ ણ થઇ 
ગમેર. ઝડથી યંગકયલતપન થવુ ંતે, કા યંગ થલ તે લાયનુ ુ,ં રારયંગ ને 

યક્તવાયતા તે િત્તનુ ં ને ળયદી શતી તે કપનુ ં રક્ષણ ગણી ળકામ. તેથી 

િત્રદળાભક ત્રક ાલા ભાટે અતયુ ંશત ુ.ં દ તયીકે િત્ત-લાય ુને દૂષ્મ 
તયીકે યક્તને કેન્દ્ર વભજી વાયલાય અલાની શતી. દયદીની જાતીમ તાવભા ં

િળશ્નભચણન બાગ ખફૂ જ રાર યશતે શત. જાતીમ ઈતે્તજનાનુ ંપ્રભાણ ણ લધ ુ

યશતે ુ ંશત ુ ંજે યક્તવાયતા ને િત્તપ્રકૃિતની િાડી ખાનાયા ંશતા.ં 
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 ઔધ અ પ્રભાણે શતા:ં 

૧. વાકયલાદ્યાવલ...૧-૧ િભિ જમ્મા ફાદ વભાન ાણી ભેલીને ફનેં 
લખત. 
૨. ભજંજષ્ઠાકદ ઘનલટી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. 
૩. િનમ્ફઘનલટી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. 
૪. ળતાલયી ટીકડી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર. 
૫. લણપક રે...ભોં ય તથા કાા ડાઘ ય રગાડલા. 
 તા. ૨૦-૨ના યજ વારંુ શત ુ.ં તા. ૨૦-૩ ના યજ ણ થડ પામદ શત. 

છતા ંૈિત્તક િભપયગ વભજીને નીિનેી દલા મજી શતીઃ 
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૧. િદંનાવલ...૧-૧ ભટ િભિ વલાયે-વાજંે વભાન ાણી ભેલીને 
જમ્મા ફાદ ફનેં લખત. 
૨. ળતાલયી ટીકડી...૨-૨ ાણી વાથે. 
૩. મષ્ષ્ટભધ ુટીકડી...૨-૨ ાણી વાથે. 
૪. િત્રપરા ટીકડી...૪ યાતે્ર ાણી વાથે. 
૫. ડભાપપેક્વ ટયફૂ...કાા ડાઘ ય રગાડલા ભાટે. (‘ડેક્કન’ થલા 
‘ફજાજ’ પાભપવીની) 
 તા. ૧૪-૬-૯૯ સધુી વાયલાય િાલ ુ યાખલાથી િત્તનુ ં ળભન થતા,ં 

યક્તશદુ્ધધતિ થતા ંરારાળ (યક્તભા) વાલ ભટી ગઇ શતી. કાા ડાઘ (નીચરકા)ભા ં
ણ સધુાય થમ શત. તેભા ંઝડ અલે તે ભાટે કંુકુભાદ્ય તેર રગાડલા ભાટે 

ઈભેયુપ શત ુ.ં 

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 337 

 http://aksharnaad.com   

પ્રકયણ : ૪૬   અલ્વયભાં ણૂક આયાભ 

 

 અયલેુદની વકંશતાઓભા ં ત અયલેુદના િવધતિાતંનુ ં લણપન િલગતે 
અલાભા ં અલેર છે. તે પ્રભાણે કેટરીક ળાસ્ત્રીમ પ્રકીણપ ગુ્સ્તકાભા ં ણ 
અયલેુદના િવધતિાતંનુ ંજ્ઞાન ીયવલાભા ંઅલેર છે. ‘મગળતક’ નાભની નાનકડી 
ગુ્સ્તકાભા ં લાય-ુિત્ત-કપ િલે જે વ્મલગ્સ્થત ને ભધયુ શ્રક અલાભા ં
અલેરા છે તે વો કઇએ કંઠસ્થ કયી રલેા જેલા છે. તેભાનંા િત્તપ્રકક કાયણ 
અ પ્રભાણે છેઃ 
 
ક્લમ્રભદ્યરલણષ્ણ િલદાકશતીક્ષ્ણ । 
િધાતાનરબમશ્ચભ શષુ્કળાકૈઃ । 
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ક્ષાયાદ્યજીણપ િલભાળન બજનૈશ્ચ । 
િત્ત ંપ્રકમુમાિત ધનાત્મમે િ ।। 
 તીખ ને ખાટ યવ, ભદ્યાન, ખાય યવ, ગયભ, િલદાશ કયનાયા ંને 
તીક્ષ્ણ ગણુલાા ં અશાય રવ્મ; િધ, તડક, ગ્ગ્ન, બમ, શ્રભ ને સકૂલણી 
કયેરા ં ળાક, ક્ષાય, િલભબજન તેભ જ ળયદઊત ુ તથા ગ્રીષ્ભઊતનેુ કાયણે 
િત્તન પ્રક થામ છે. 
  
ગ્રીષ્ભ-ળયદ એ ફનેં ગયભ ઊત,ુ ગયભ પ્રદેળ ને ગયભ પ્રકૃિત, િત્ત 
પ્રકૃિતલાા રક, ગણુભા ંતથા સ્ળપભા ંગયભ ખયાક, તીખ-ખાટ યવ, તેર, 
અથાલા ને ક્ષાયલા અશાય લધ ુપ્રભાણભા ંને શભેંળા ંખાલાભા ંઅલે ત 
તેલી વ્મગ્ક્તને િત્તના યગ લધ ુથલાની વબંાલના છે. ભાનિવક યીતે િધ ને 
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યજગણુ ણ તેભા ંઘણ બાગ બજલે છે. ગયભ દલાઓ, દાફૃ, તભાકુ, ભવારા 
લગેયે ગયભ શલાથી, િત્તકાયક શલાથી િત્તના યગ ેદા કયે છે. કદલવની 
ઊંઘ, ભડા ઉઠલાની અદત, ઘ ૂઘંલાટ, જુસ્વ, િાગ્ન્દ્તકામપ લગેયે િત્તપ્રકક 
શલાથી િત્તના ૪૦ પ્રકાયના યગભાથંી કઇ ને કઇ યગ ેદા થઇ ળકે છે. 
અજના ગયભ અશાય ને ભાનિવક ઈત્તાને કાયણ ે ેટનુ ં લ્વય થવુ ં તે 
વાભાન્દ્મ યગ ફની ગમ છે. તેભા ં દયદીને બમકંય દુખાલ, દાશ ને ફેિનેી 
થામ છે. ઝાડા થામ છે ને તેભા ંક્યાયેક રશી ણ ડે છે. ગયભીની ઊતભુા ં
અલા લ્વયના દયદી ભાટે જીલવુ ં વહ્ય ફની જામ છે. ડૉક્ટય ેટના 
લ્વયભા ંઓયેળન કયાલી નાખલાની બરાભણ કયે છે. ને ઓયેળન કયલા 
છતા ંણ ઘણા કેવભા ંકાઇં લત ુ ંનથી. ઉરટાની ઓયેળનની નલી તકરીપ 
ઈભેયામ છે. તેને ફદરે અયલેુદની િત્તળભન કયનાયી ને ફૃજ રાલનાયી 

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 340 

 http://aksharnaad.com   

ળીત વાયલાય રાફં વભમ રલેાભા ંઅલે ત ભટે બાગે લ્વય વકાયણ ભટી 
જામ છે. એલા એક કેવન શલેાર અ પ્રભાણ ેછે... 

  
શ્રી નયેન્દ્ર વી. ટેરની ઉંભય ૫૧ લપ. યશ.ે..ભિતરાર ાકપ , કભવપ 

શૉસ્ટેર ાછ, નલયંગયુા, ભદાલાદભા.ં તે તા. ૫-૯-૮૫ના યજ િિનક 
લ્વયની પકયમાદ રઇને અલેરા. અલીને તેભણે કશલે ુ,ં ‘ અઠ લપથી ભને 
ઝાડા વાથે રશી ડે છે. ડૉ. એન.કે.યીખે લ્વયનુ ં િનદાન કયુાં શત ુ ં ને 
તેભની દલાથી પામદ થમ શત. યંત ુત્રણ લે પયી ાું ૮૧ભા ંથયુ ં શત ુ.ં 
પયીને ડૉ. યીખને ફતાવ્યુ.ં તેભણે વેલ્જાઇકયનની ૫૦૦ ગી ગાલી યંત ુ
પામદ ન થલાથી કુટજાકયષ્ટ ીલાથી ને દળાગં રેન રે કયલાથી દુખાલ 
ને ઝાડાભા ંરશી ડવુ ંફધં થયુ ં શત ુ.ં ત્માયે ઝાડા ાિં-છ થામ છે, તેભા ં
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રશી ણ ડે છે, ફતયા ને દુખાલ થામ છે. ભ ગઠંામેર અલે છે. 
ધયૂાભા ંરંુૂ ભને ઢી લપથી જભણા ગે ખયજવુ ંણ થયુ ંછે. 

ઝાડા ને યક્તસ્રાલ ફધં કયલા ભાટે ભેં ‘િતવાય ત્રક’ અતયુ ંશત ુ.ં 
ઔધની મજના અ પ્રભાણે શતી 
 
૧. કુટજ ઘનલટી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે કે ફકયીના દૂધ વાથે. 
૨. કુટજાકયષ્ટ...૧-૧ ભટ િભિ જમ્મા ફાદ વભાન ાણી ભેલીને ફનેં 
લખત. 
૩. લ્વયેક્વ ટીકડી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર ફકયીના દૂધભા.ં (‘િયક’ની ેટન્દ્ટ) 
૪. જેઠીભઘ ચણૂપ...૧ ગ્રાભ 
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 ળતાલયી ચણૂપ...૨ ગ્રાભ વલાયે-વાજંે ભી છાળ થલા ફકયીના દૂધ 
વાથે. 
 અઠ જ કદલવભા ંતા. ૧૩-૯ના યજ ૫૦% પામદ શત !  તા. ૨૬-૯-
૮૫ના યજ લ્વયની પકયમાદભા ંણૂપ અયાભ થઇ ગમ શત. ણ અયલેુદના 
િનમભ પ્રભાણે અઠ લપનુ ંલ્વય માતમ શલાથી તદ્દન ભટી ળકે નશીં. દલાના 
વશાયે કાબભૂા ંયશી ળકે. તેથી અ દલાઓ વતત િાલ ુજ યાખલાની શતી. ખાવ 
કયીને િત્તની ઊતભુા ં ત થ્મારન વાથે ભાપક અલેરા ંઅ ઔધ િાલ ુ
યાખલાનુ ંકશલે ુ.ં 

પ્રકયણ : ૪૭   ભાથાની ખજંલા ને ખયતા લા 
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 ‘ન કપેન િલના કંડૂઃ’- કપ િલના ખજંલા ન અલે તે અયલેુદનુ ંિક્કવ 
સતૂ્ર છે. ળયીયભા ંક્યામં ણ ખજંલા અલે ત તે બાગભા ંકપ લધલ કે કપન 

લયધ થલ કાયણભતૂ શમ છે. ખડાને કાયણ ે કે ગભૂડા ં (રંુિકા-દારુણ)ને 

કાયણે ભાથાભા ં ખજંલા અલતી શમ છે. તે િવલામ ણ અલતી શમ ત 
ભાથાની ત્લિાભા ંકપ લધ્મ છે કે િલકૃત થમ છે તેભ નભુાન કયી ળકામ. 

 શ્રી નયેળબાઇ કનૈમારાર ઠક્કયને તેવ ુ ં જ થયુ ં શત ુ.ં ૨૮ લપની લમે 
તેભને ભાથાભા ંએક લપથી ખફૂ જ ખજંલા અલતી શતી. ને લા ખયતા 

શતા. તેભનુ ં યશણેાકં શત ુ.ં..યલીન્દ્રનાથ ટાગય વવામટી, ારડી, ભદાલાદ. 

તા. ૯-૮-૯૦ના યજ અલેરા. તેભની પ્રકૃિત કપની શતી, લજન ૭૦ કકર જેટલુ ં
શત ુ.ં તેથી ભેદવાય ણ શતા. તેભના અખા ળયીયે િટકા બયતા શમ તેલી 
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ખજંલા અલતી શતી. રશી િલકાયનુ ંએ રક્ષણ કશી ળકામ. તેથી ‘િત્રદળાભક 
થ્માથ્મ ત્રક’ અતયુ ં શત ુ.ં તે નવુાય ગણ, ખટાળ. ભીઠંુ, તેલુ,ં 

અથાલાફંૄ, ભીઠાઇ, દૂધ, દૂધની લાનગી, પ લગેયે કપકાયક અશાય ફધં 

કયલાના શતા. ભડા ઉઠલાનુ ંન શત ુ ંને કદલવે સલૂાનુ ંન શત ુ.ં 

ઔધ અ પ્રભાણે શતા - 

૧. કેળર ટીકડી...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 
૨. ભજંજષ્ઠાકદ ઘનલટી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 
૩. િત્રપરા ટીકડી...૪ યાતે્ર ાણી વાથે. 
૪. એરેકયન ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. (‘ફાન’ની) 
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૫. ળાકંુતર તેર...ભાથે ભાચરળ કયલા તથા નસ્મ રલેા. (નાકભા ં ટીા ં
નાખલા,ં ‘નાગાજુ પન’નુ)ં 
 

 ભાત્ર વત્તાલીળ કદલવની વાયલાયથી વાલ વારંુ થઇ ગયુ ંશત ુ.ં ભાથાભા ં

ખજંલા અલતી ફધં થઇ ગઇ શતી ને લા ખયતા ણ ફધં થઇ ગમા 

શતા. યંત ુ કફજજમાત યશતેી શલાથી સ્લાકદષ્ટ િલયેિન ચણૂપ ૧ િભિી (૮ 
ગ્રાભ) યાતે્ર ાણી વાથે રેલા અતયુ ંશત ુ.ં 
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 રાફંા નબુલે એવુ ંજણાયુ ંછે કે રક સ્લાદરલુતાને કાયણે સ્લાકદષ્ટ 
ખયાક લધ ુખાતા ં શમ છે. ને જફૃય કયતા ં ણ લધ ુ ને લાયંલાય ખયાક 

ખાતા ં શમ છે. તેથી અભભેદ ને કપજન્દ્મ યગ લધ ુથામ છે જેને ‘સ્લાદની 

વજા’ કશલેી શમ ત કશી ળકામ. તેભા ંપ્રામિશ્ચત થલાથી-સ્લાદ છડલાથી વભતા 
અલી જતા ં વારંુ થઇ જત ુ ં શમ છે. તેથી જ રક થ્માલા ભાટે તૈમાયી 

ફતાલે છે, તાને ગભત યવ ને ગભતી લાનગીન ત્માગ કયે છે. તેના પ 

સ્લફૃે તેભન યગ ભટે છે. અયલેુદે તે કાયણે ચિકકત્વાન એક માપમ 
‘પ્રામિશ્ચત’ ણ યાખ્મ છે. વમંભ, ત, ત્માગ, િતિતક્ષા, વ્રત, િનમભ, ઈલાવ, 

એકટાણાનં ુ ંભશત્ત્લ અ કાયણે જ, સ્લાદરલુતાને ને રબને નાથલા ભાટે છે. 
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 એરથી વાયલાયભા ંત, ત્માગ, થ્મ, પ્રામિશ્ચતને રગબગ સ્થાન ન 
શલાથી ભટા બાગના યગ ભટતા નથી. ફૃાન્દ્તય ાભે છે કે દફામેરા પયી 

પયીને ેદા થામ છે. સ્લર્ચછન્દ્દતાને કાયણે અજે યગ લધી યહ્યા છે, વાયલાય 

િનષ્પ નીલડી છે ને ચિકકત્વા એક ‘ધધં’ ફની ગઇ છે. 

પ્રકયણ : ૪૮   છેલટે જીણકજ્લયને જવ  ંડ્  ં
 

 જ્લય-તાલ–ને યગન યાજા કહ્ય છે. કાયણ કે વલપત્ર થત શમ છે. એક 
ણ વ્મગ્ક્ત એલી નશીં શમ કે જેને જીલનભા ંએકાદ લખત ત જ્લય અવ્મ ન 
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શમ. જ્લય સ્લતતં્ર યગ ણ છે ને ઈરલ કે રક્ષણફૃે નેક યગભા ંવાભેર 
શમ છે. જ્લયના પ્રકાય ણ ષુ્ક છે. ફધા ભીને કદાિ વાઠં-િવતે્તય પ્રકાયના 

જ્લયનુ ંલણપન બાલપ્રકાળ વકંશતાભા ંિલસ્તતૃ ને વ્મલગ્સ્થત અલાભા ંઅલેર 

છે. જ્લયની વાયલાય ણ િલિલધતાબયી છે. જ જ્લયની િભથ્મા ચિકકત્વા થામ 
ત તેને કાયણે જીલનબય નેક યગ, ઈરલ, રક્ષણ વતાલતા યશ ે છે. 

વંણૂપફૃે તાલને ભટાડલા તે ણ એક કરા છે. વાિા ચિકકત્વકની યખ તાલ 

ઈતાયલાભા ંભાનલાભા ંઅલી છે. િત્રદજ્લયભાથંી વાિી યીતે, યૂી યીતે મગુ્ક્ત 
ાલે તેલા લૈદ્યને શે્રષ્ઠ લૈદ્ય ભાનલાભા ંઅલેર છે. જે લૈદ્યને વાિી યીતે-યૂી 

યીતે જ્લય ભટાડતા અલડય તે ફધા જ યગ ય િલજમ ભેલી ળકે છે તેવ ુ ં
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અયલેુદભા ંકશલેાભા ંઅલેર છે. કાયણ કે ઘયી જ્લયચિકકત્વાભા ંલૈદ્યના જ્ઞાન-
નબુલ ને દક્ષતાની વતત કવટી થતી શમ છે. 

‘ન અભેન િલના જ્લયઃ, ન જીણને િલના જ્લયઃ (અભ િલના તાલ ન 
અલે.; જીણપ િલના તાલ ન અલે.’) એ સતૂ્ર નવુાય ાિનતતં્રની િલકૃિતથી 

જ પ્રામઃ તાલ અલે છે. ને તે િલકૃિત દૂય કયીએ ત જ તે દૂય થઇ ળકે. તેથી 

જ ત ‘રઘંન ંયં ઓધમૌ । રઘંન (રાઘંણ-નકયડા ઈલાવ એ તાલનુ ંશે્રષ્ઠ 

ઔધ છે.) ને ‘જ્લયાદો રઘંન ંપ્રક્તમૌ । -તાલની ળફૃઅતભા ંરઘંન કયલાનુ ં

કશરે છે.’ જેલા ંસતૂ્રનુ ંજ્લયચિકકત્વાભા ંલધ ુભશત્ત્લ છે. જ્લયભા ંનીિનેા િનમભ 

િનલામપણ ેાલાભા ંઅલે ત જ વાિી યીતે, અદળપ યીતે તાલ ઉતયે. ત 

જ વ ટકા જ્લયમગુ્ક્ત વબંલી ળકે. 
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- ાણી ધુાં ફાેલુ ં જ ીવુ.ં િત્તજલય શમ ત તેભા ં સગુધંીલાાની 
ટરી નાખલી, લાતજ્લય શમ ત સ ૂઠંના ટકૂડા નાખલા. કપજ્લય-
લાતજ્લયભા ંહુપંાફૄ ાણી ાવુ.ં િત્તજ્લયભા ંભાટરીભા ંઠંડુ ંકયેલ ુ ંાણી 
ાવુ.ં તાલના દયદીને ષુ્ક ાણી ીલા ન અવુ.ં લાયંલાય થડુ ંથડુ ં
અવુ ંજેથી ભદંાગ્ગ્ન ન લધે. 

- સ્નાન ન કયવુ,ં કયશ્રભ ન કયલ, વમંભ ાલ. 
- તાલ િાલ ુશમ ત્મા ંસધુી ખાલા-ીલાભા ંકશુ ંન રેવ ુ.ં િા, કપી, ઈકા, 

દૂધ, ભવફંીન યવ, ગ્લકુઝનુ ં ાણી, ભધનુ ં ાણી, ભગનુ ં ાણી, 
પન યવ, ૈયુ ં લગેયે કઇ જ નશીં. કેલ નકયડા ઈલાવ કયી 
નાખલા. (લધ ુઈલાવ કયતી લખતે લૈદ્યની વરાશ રેલી) 
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- તાલ ઉતમાપ ફાદ િાય-છ કરાકે થડુ ંભગનુ ંાણી, િા, કપી, ઈકા, 
યીંગણન સૂ, યલન સૂ, તાદંજાનુ ં ાણી, ભધનુ ં ાણી 
લગેયેભાથંી  ભાપક પ્રલાશી થડી ભાત્રાભા ંરઇ ળકામ.  

- તાલ ઉતમાપ ફાદ ફેત્રણ કદલવે ભભયા, ભગની દા, ભગ, િણા, 
ખાખય, ભગ-િખાન ાડ, વાયેલડુ,ં કાી સકૂી રાક્ષ, દાડભ, 
ફાજયીની કટી, યીંગણન ઓ, યલ-યીંગણ-કાયેરા ં કે કંકડાનુ ં
ળાક, અદંુ, શદય, કથભીય, િવિંધલ લગેયે રઇ ળકામ. 

- અઠ કદલવે યટરી-બાખયી જેલ ઘન ખયાક લૂપલતૌ ળફૃ કયી ળકામ. 
 જે દયદીને અ િભથી વાયલાય કયલાભા ં નથી અલતી ને તાલભા ં

િભથ્મા ને થ્મ અશાય-િલશાય િાલ ુ યાખલાભા ં અલે છે તેના તાલ 

ટાઇપઇડ, ન્દ્યભુિનઅ, ભેરકેયમા, ઝેયી ભેરેકયમા લગેયે નલા ંનાભ ધાયણ કયે છે. 
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એરથીક દલાથી એષ્ન્દ્ટફામકટક દલાથી તેને દફાલલાભા ં અલે ત ાય 
લગયના ઈરલ ેદા થામ છે, યગ રફંામ છે, ળગ્ક્ત અલે છે, ક્યાયેક દયદી 

મતૃ્યનુા મખુભા ંણ ધકેરામ છે. શૉગ્સ્ટરભા ંદાખર કયી ફાટરા િડાલલાભા ં

અલે છે. ઝેયી ને ભોંઘી એષ્ન્દ્ટફામકટક દલા રેલાથી દયદીને જીણપ, રુચિ, 
કફજજમાત, ળગ્ક્ત, િક્કય, કૃળતા, લાયંલાય તાલ અવ્મા કયલ, ળયદી, 

ભદંાગ્ગ્ન, લા ખયલા, લધં્મત્લ લગેયે યગ થમા જ કયે છે. દયદી ફિી જામ છે 

ણ તે જીલનબય ભાટે યચગષ્ઠ ફની જામ છે. 

 વાલ વાદા તાલભા ંજમા ંઅયલેુદીમ વાયલાયથી ફતે્રણ કદલવભા ંવારંુ 

થઇ ળકે ત્મા ં ડૉક્ટયી િભથ્મા વાયલાયથી ભકશનાઓ સધુી દયદી ને તેન 
કયલાય દુખી દુખી થઇ જલા છતા ં ભટે ત્માયે જાણે દયદીને ભશામળુીફતે 
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ફિાલી ળકામેર છે તેલ બાલ ઈબમ ક્ષે ઉબ થામ છે. ડૉક્ટયી વાયલાય ન 
શત ત ?...અલી દલા ળધાઇ ન શત ત દયદી ફિત જ નશીં તેલ ઈકાય 

વભાજ ઈય રાદલાભા ંઅલે છે. 

 અજે વભાજભા ં જેટરા યગ જણામ છે તેભાનંા િથા બાગના યગ 

તાલની િભથ્મા ચિકકત્વાભાથંી ઈદ્દબલેરા શમ છે.  

 જે તાલ ળયીયના અભ ને જીણપને કાલીને ળયીય શધુતિ કયલા િભત્ર 

ફનીને અલેર શમ છે તેને દુશ્ભન વભજીને અલે કે તયત જ તેના ‘ટેમ્યેિય’ 

નાભના એક રક્ષણને દફાલી દેલાનુ ં ગાડંણ ભાણવ જાતને ભાટે ખફૂ ભોંઘ ુ
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ડી યહ્ુ ં છે ને લધનેુ લધ ુભોંઘ ુડલાનુ ં છે એ જ્ઞાનનુ ં પ એવુ ંઅલળે કે 
ક્યામં કઇ સ્લસ્થ વ્મગ્ક્તન નમનૂ ળધ્મ નશી ભે. 

  

શ્રી નાગજીબાઇ ગકબાઇ ટેર...શાઈિવિંગ કરની, ભેઘાણીનગય, 

ભદાલાદના દયદી. ફીજી ઓક્ટફય-૭૭ના શબુ કદલવે અલેરા. તેભની ઉંભય 
શતી ૨૧ લપની. નકયી કયતા શતા. તેન તાલ કાબભૂા ં ન અલતા ંઅલેરા. 

ભકશનાથી તાલ ચફરકુર ઉતયત ન શત. ૨૫ કદલવ સધુી તાલ વતત િાલ ુયશ ે

ત તે જીણપજ્લય કશલેાત શલાથી તેભા ંટી.ફી., બ્રડકેન્દ્વય જેલા યગ શલાની 
ળકંા થલા ભાડેં છે. ઘણા ડૉક્ટયની સ્થાિનક વાયલાય રીધા છી ણ ફધા 
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કયટપ કયાવ્મા છી ણ જીણપજ્લય કાબભૂા ંઅલત ન શત. અ યીતે તેને ફે 
લયવથી તાલ લાયંલાય ઉથર ભામાપ કયત શત. ફયે ૧૨ લાગ્મે તાલ 

અલીને ૫ લાગ્મા સધુી યશતે શલાથી જીણપિત્તજ્લયનુ ં સ્ષ્ટ િનદાન કયી 

ળકામ. લી, ત્માયે બાદયલ ભકશન પ્રામઃ િારત શત. વાથેના ંરક્ષણ લાયનુા ં
શતા.ં ઈયઃશૂ રક્ષણ મખુ્મ શત ુ.ં શાથ-ગ તટૂલા, ભાથુ ં દુખવુ,ં ળગ્ક્ત લગેયે 

શલાથી જીણપ ‘િત્તલાતજ્લય’નુ ંભેં િનદાન કયુાં શત ુ.ં 

અશાય-િલશાયની સિૂના અ પ્રભાણે અી શતીઃ  

- ાણી ઈકાીને ઠાયેલ ુ ંજ ીવુ,ં લધાયે ન ીવુ.ં 
- લધ ુકયશ્રભ ન કયલ, ળક્ય તેટર લધ ુઅયાભ કયલ. 
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- ખયાકભા ં ફની ળકે ત ગામનુ ં કે ફકયીનુ ં ધાયષ્ણ (તાજુ ં જ) દૂધ 
કદલવભા ંફ ેત્રણ લખત તયત ી જવુ.ં તેના ંપીણ ભે ત ખાવ ીલા.ં 

- ખયાકભા ં ાતી-ગયભ ફતે્રણ યટરી, ખાખયા, ભગ-િખાના ાડ, 
ભભયા, ભગ, ભગની દા, ખીિડી, બાત, ઘઉંની થરૂી, તલેુયદા, 
તાદંજ-યલ, દૂધી, કંકડા, યીંગણ, કાયેરા,ં ભેથીની  બાજી, દાડભ, 
અભા,ં ગામનુ ં ઘી, ગામનુ ં તાજુ ં ભાખણ, સકૂી રાક્ષ, અદંુ, રવણ, 
શદય, કથભીય, ભીઠ રીભડ, કશિંગ, ભેથી, જીરંુ, તર લગેયે રલેાના ં
શતા.ં ભખૂથી થડુ ંઓુ ંજભલાનુ ંશત ુ.ં 

 
ઔધ અ પ્રભાણે અેરા:ં 
૧. યત્નચગકય યવ...૧-૧ વલાયે-યાતે્ર ભધભા.ં 
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૨. વળંભની લટી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 
૩. શ્વાવકુઠાય યવ...૧-૧ વલાયે-યાતે્ર ભધભા.ં (છાતીન દુખાલ તથા શૂ 
ભાટે) 
૪. ઈિળયાવલ + સદુળપન કાઢા...વલાયે-વાજંે વભાન ાણી ભેલીને 
 

 કેલ ૬ કદલવભા ંજ તાલ વાલ ઉતયી ગમ શત. ડૉક્ટયી દલાઓ ફધી 

ફધં કયી દીધી શતી. ળયીય દુખત ુ ં શત ુ,ં થાક (કરભ) રાગત શત. ભાથુ ંને 

છાતીભા ંદુખાલ થત શત. તેથી નલેવયથી લાયનેુ પ્રધાનતા અીને દલા અ 
પ્રભાણ ેગઠલી શતી. 

૧. વળંભની લટી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને કે િાલીને ાણી વાથે. 
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૨. જભદાકદ કે...૨-૨ વલાયે-વાજંે. 
૩. િત્રભલુનકીિતિ યવ...૧/૮ ગ્રાભ (૧ યતી) 
 િત્રકટુ ચણૂપ...૧ ગ્રાભ 
 ગદન્દ્તી બસ્ભ...૧ ગ્રાભ વલાયે-વાજંે ભધ વાથે. 
૪. દળમરૂાકયષ્ટ...૧-૧ જમ્મા ફાદ ફનેં લખત વભાન ાણી ભેલીને. 
 તા. ૧૬-૧૦ના યજ કેલ છાતીભા ં દુખાલા િવલામ કઇ તકરીપ ન 

શતી. તેથી ડીકાભા ં કેલ િત્રકટુની જગ્માએ ગ્ગ્નયવ ને ગદન્દ્તી બસ્ભની 
જગ્માએ શ્ર ૃગંબસ્ભ...૧/૪ ગ્રાભ ફદરીને અી શતી. તા. ૨૭-૧૦ના યજ પામદ 

શત. ણ ૩૦-૧૦ના યજ ફે લપથી ાછ ડેર છાતીન દુખાલ થડ શત 

જ તેથી નીિેન ઔધિભ ગઠવ્મ શત. 
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૧. િંગણુ તેર...છાતી ય વલાયે-યાતે્ર ભાચરળ કયી ઈય ળેક કયલ. 
૨. દળમરૂાકયષ્ટ + બમાકયષ્ટ...૧-૧ િભિ જમ્મા ફાદ. 
૩. ગ્ગ્નયવ...૧ ગ્રાભ 
 શ્ર ૃગંબસ્ભ...૧/૪ ગ્રાભ 
 િત્રકટુ...૧ ગ્રાભ વલાયે-વાજંે ભધ વાથે. 
 તા. ૬-૧૧-૭૭ના કદલવે ફયાફય ૩૫ભા ંકદલવે અવ્મા ત્માયે તેભન ફ ે

લપન તાલ તથા છાતીન, ભાથાન, શાથ-ગન દુખાલ વદંતય િાલ્મ ગમ 
શત ને છેલટે જીણપ જ્લયે જવુ ંડ્ુ ંશત ુ.ં તેથી છેલ્રી દલા ફધં કયી દેલાનુ ં

કશલે ુ.ં 
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પ્રકયણ : ૪૯   સમૂાકલતક ભટયો વાત કદલવભા ં
 

 અયલેુદના સ્નાતક ભટે બાગ ેએરથી પે્રકટીવ કયલાનુ ંવકટિકપકેટ 

રેલા અલેરા શલાથી તે ભી જતા ંકેલ એરથીની જ પે્રકટીવ પ્રામઃ કયે 

છે. ફે ાિં ટકા સ્નાતક જ શધુતિ અયલેુદની પે્રકટીવ કયતા શમ છે. યંત ુ

એરથી કયનાયા રગબગ તભાભ સ્નાતક જાણ ે છે કે ફધા જ યગ 
એરથી દ્વાયા ભટતા નથી. િાભડીના યગ, ળીવ, અભલાત, વિંધલાત, 

ક્ષાઘાત, યાજંણ, લફાહકુ, લાકઢમા, મ્રિત્ત, ળયદી, ઈધયવ, ફશયેાળ, 

કાનભાથંી રંુ અલવુ,ં કાકડા, પ્રદય, રશીલા, રુચિ, જીણપ, ભદંાગ્ગ્ન, 

ઈદયશૂ, કફજજમાત, ગેવ, શડેકી, ઉરટી, ઝાડા, થયી, જાતીમ યગ, 
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લધં્મત્લ, વપેદ દાગ, કયણાભ શૂ, કુનખ, ખીર, ખડ, ખયતા ંલા, દૃષ્ષ્ટ 

દોફપલ્મ, કણપનાદ, મખુાક, સ્લયબદે, શયવ લગેયે અયલેુદથી જ વાયા થામ 

છે કે કાબભૂા ંઅલે છે. રગબગ િાવ ટકા એલા યગ છે કે જેભા ંઅયલેુદની 
કાભમાફી છે. જીણપ-જકટર રગબગ ફધા જ યગ અયલેુદથી ભટે છે. તે લાત 

ત અયલેુદીમ ક્ષતેે્ર જ નશીં એરથીનુ ં ક્ષેત્ર ણ સ્લીકાયે છે. ઈયાતં 

કેટરાક ઇભર્જન્દ્વી યગભા ંણ અયલેુદીમ વાયલાય િભત્કાય ફતાલી ળકે 

છે. અયલેુદના ઔધ િનદો છે ને ઘણા ઓયેળનના કેવ ણ લગય 

ઓયેળને અયલેુદ વાયા કયી ળકે છે. તે લાતન ણ વલપને સ્લીકાય છે. 

અયલેુદભા ં યગની મૂગાભી વાયલાય છે તે ણ વો જાણ ે છે. તેથી 
અયલેુદના સ્નાતક તે બરે અયલેુદ ન કયતા શમ ણ જે યગ એભનાથી 
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ભટી ળકે તેભ ન શમ તે યગના દયદીને અયલેુદભા ંકયપય કયતા શમ ત ણ 

અયલેુદની ને પ્રજાની બાયે ભટી વેલા થામ. 

 ફી.એવ.એ.એભ. થમેરા અયલેુદના સ્નાતક લૈદ્ય શ્રી ફી.ી. 
પ્રજાિત તેભના કયિમના એક દયદી શ્રી નાયામણબાઇ યાભાબાઇ ટેરને 

રઇને વાફયકાઠંાના ઇડય તાલકુાના ફડેરી ાવેના રારયુથી અલેરા. 
દયદીની ઉંભય ૧૫ લપની શતી. તેને ફે લપથી ભાથાભા ં દુખાલ થત શત 
ને ખાવ કયીને વલાયે ૭ થી ૧૧ના વભમે કાભા ં િલળે દુખાલ થત 
શત. ળયદી ણ યશતેી શતી. ભખૂ રાગતી ન શતી. સમૂાપલતપ પ્રકાયના કપજ 

િળયઃશૂનુ ંભેં િનદાન કયેર. 
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સમૂોદમ ંમા પ્રિત ભન્દ્દભન્દ્દભચક્ષભ્રલુરુંકૌ  વમૈુિત ગાઢા । 
િલલધપતે િાશંભુતા વદૈલ સમૂાપમવતૃ્ત િલિનલતપતે િ ।। 

                                                   -સશુ્રતૃ, ઈત્તયતતં્ર, ધ્મામ-૨૫ 

સમૂાપલતપ પ્રકાયના િળયઃશૂભા ં સમૂોદમ થલાની વાથે જ ધીભેધીભે 

ભાથુ ંદુખલા ભાડેં છે. જેભ જેભ સમૂપ અકાળભા ંિઢત જામ તેભ તેભ નેત્ર ને 

ભ્રકુકટની લર્ચિ ેિધક દુખ્મા કયે છે. અ િળયઃશૂ સમૂપની વષૃ્ષ્ટ વાથે લધે છે 

ને સમૂાપસ્ત વભમે તદ્દન ભટી જામ છે. 

 
અ યગની તેભણ ેફે લપભા ંઘણી વાયલાય કયાલી શતી, ણ ડૉક્ટય 

ાવે ીડાળાભક ટીકડી અલા િવલામ મૂગાભી વાયલાય ક્યા ંશતી ? શલે 
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ડૉક્ટયએ થાકીને અ યગને ‘ભાનિવક’ ફનાલલા પ્રમત્ન ળફૃ કમો શત. તેના 
બાગ ફૃે ભદાલાદના ભગજના ડૉક્ટય ાવે ભકલ્મા શતા. ણ ત્મા ંજલાને 

ફદરે ભાયે ત્મા ંશ્રી પ્રજાિત તેને રઇને અલી ગમેરા. દયદી નવીફદાય કે 

શલે તે ેઇન યીરીપ ટીકડી ને કયપય કયલાની ભામાઝાભાથંી ફશાય અલી 
ગમા શતા. 

ભેં તેભને કપલાત ત્રક અી કપ ન કયે, લાય ુન કયે તેલા અશાય-

િલશાય કયલાની સિૂના અી શતી. જે મખુ્મત્લે અ પ્રભાણ ેશતીઃ 
- યાતે્ર ઈજાગયા ન કયલા. 
- વલાયે ભડા ન ઉઠવુ,ં કદલવે ન સવૂુ.ં 
- લધાયે લાિંન ન કયવુ.ં 
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- ગળ્મ, ખાટ, ઠંડ અશાય ન રલે. ગ, ભીઠાઇ, ખાડં, તર, ડદ ન 

ખાલા,ં ળેયડી ન ખાલી, ગા-કુરપી ન ખાલા.ં 
- ભગ િવલામના ંકઠ, લાર, ાડી, ગલુાયન ળાકભા ંઈમગ ન 

કયલ. 
- ઘી, દૂધ, દશીં, ભાખણ, ન ખાલા.ં 
- પ ન ખાલા.ં 
- ઠંડા ાણીથી સ્નાન ન કયવુ.ં 
- ખં શમ ત તેન ઈમગ ન કયલ. 
ઔધનુ ંઅમજન અ પ્રભાણ ેશત ુ:ં 
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૧. િળયઃશરૂાકદવ્રજ યવ...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ીલાની દલા વાથે િાલીને કે 

ભકૂ કયીને. 

૨. થ્માકદ કાઢા (નફંય-૨)...વલાયે-યાતે્ર ભટ િભિ વભાન ાણી 
ભેલીને. 

૩. રક્ષ્ભી િલરાવ યવ...૧-૧ વલાયે-યાતે્ર ચવૂલી, ભધભા ંિાટલી કે ાણી 
વાથે િાલી જલી. ડાફય’ની નાયદીમ) 

૪. ડ્ફીન્દ્દુ તેર...નાકભા ંવલાયે-વાજંે-યાતે્ર ફે-ફે ટીા ંનાખલા.ં (નસ્મ 

રેવુ.ં ભાથુ ંથડુ ંનીચુ ંયાખવુ,ં ઊંિકામેર નવકયાભા ંડ્રયથી ફે-ત્રણ 

ટીા ંનાખી એક િભનીટ કે ઝડથી એકવ ગણલા સધુી સઇૂ યશવે ુ.ં 
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ગાભા ં અલેર તેર થ ૂકંી નાખવુ.ં કદાિ ેટભા ં જામ ત નકુવાન 

કયત ુ ંનથી. છી કગા કયી ળકામ. મખુલાવ ખાઇ ળકામ.) 

૫. િળયા રે...વલાયે-વાજંે-યાતે્ર કાે ગયભ રે કયલ. ભાપક અલે 

તેટર વભમ ફેત્રણ કરાક યાખીને ધઇ નાખલ. યાતબય ણ યાખી ળકામ. 

(તેભા ંિત્રકટુ, સ ૂઠં, ઈરેટ, જેઠીભધ, કામપનુ ંચણૂપ શત.ુ) 

 તા. ૧૨-૨-૭૮ની વખત ઠંડીના કપલાય ુપ્રકના વભમે ણ લૈદ્ય શ્રી 
પ્રજાિત દયદીને રઇને અલેરા. ખફૂ વાયા વભાિાય રાલેરા. કશલે ુ,ં 
‘ળબનબાઇ, વાયલાયભા ંિભત્કાય થમ. ફે લયવન ભાથાન દુખાલ કેલ 

અઠ કદલવભા ંજ ભટી ગમ ! દયદી ને દયદીના ંવગાલંશારા ંખળુખળુ છે. 

વારંુ થયુ ં શીં રઇને અવ્મ, નશીં ત ભાનિવક યગના ડૉક્ટય તેના 
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ભગજના પટા ડાલત. પયી ાછી ેઇન કયરીપ ટીકડાના વ્મવન ય 

િડાલત.’ 

 ભેં દયદીને તાવીને કશલે ુ,ં ‘ભાપક અલેરી દલા શી સધુી-
િળમાાભા ંિાલ ુયાખ ત અ કપજન્દ્મ સમૂાપલતપ મૂભાથંી ભટી જળે. દયદી 
ફાક શલાથી ને કપપ્રકૃિતલા શલાથી તે શજુ જફૃયી છે.’ 

પ્રકયણ : ૫૦   ખોડો, ખજંલા, ખયતાલા, ગભૂડાં ભટયાં. 
 

 ભાનલભાત્રને સુદંય દેખાવુ ં ગભે છે ને તેભામં તે સ્ત્રીઓભા ં સુદંય 
દેખાલાની િત તીવ્રતા જલાભા ંઅલે છે. અયલેુદ િલજ્ઞાને વોન્દ્દમપને ખફૂ જ 
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ભશત્ત્લ અતયુ ં છે ને એકે એક વ્મગ્ક્ત સુદંય શમ, તેના ંતભાભ અંગ-ઈાગં 
સુદંય શમ, તેની કઇ ણ ઉંભયે તે સનુ્દ્દય શમ તેના ઈામ દળાપવ્મા છે. 
 
 લાને વોન્દ્દમપ વાથે લધભુા ંલધ ુવફંધં છે. તેથી લાયનુા યગને દૂય 
કયલાના ઈામ િળયયગ ને રુયગભા ં િલગતે અલાભા ંઅલેરા છે. લા 
ખયલા, ખડ થલ, લા ધા થલા, ભાથાભા ંટાર ડલી, ભાથાભા ંગભૂડા ંથલા ં
લગેયે મૂભાથંી ભટે તેલા ઈામ-કુદયતી ઈામ તેણે દળાપવ્મા છે. ત્લિાને 
વોન્દ્દમપ વાથે વફંધં શલાથી તભાભ ત્લિાયગનુ ં ણ િલગતે લણપન કયુાં છે. 
વપેદ દાગ, કાા ડાઘ, કયચમા, દાદય, ખયજવુ,ં વયામવીવ, ગભૂડા,ં પલ્રી 
લગેયેના ંકાયણ ને ઈામ ભાટે સુ્તક પ્રગટ થમેરા ંછે. ભોં ય થતા ખીર 
– મખુદૂિકા દ્વાયા યલુતીઓ ને યલુાનનુ ંમખુવોન્દ્દમપ ઘટી જત ુ ંશલાથી તેના ં
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ણ કાયણ–ઈામ દળાપવ્મા છે. નખ કાા, ખયફિડા, ટૂંકા, લખૂા, 
ખાડાખકડમાલાા થઇ ગમા શમ તેની-કુનખની ણ ખાતયીલૂપકની વાયલાય 
અયલેુદભા ંછે. વપ્રભાણ ળયીય વોન્દ્દમપ ભાટે જફૃયી છે તે ભાટે ભેદસ્લી ભાણવન 
ભેદ ઈતાયલા ને કૃળ વ્મગ્ક્તનુ ંલજન લધાયી ભધ્મભ ળયીય ફનાલલા ભેદવદૃ્ધધતિ 
ને કૃળતાની વાયલાય ણ અયલેુદભા ંછે. રુયગના પ્રકયણભા ંભોં ય થતા 
કાાડાઘ, વ્મગં ને ળયીય ય થતા કાાડાઘ, િનચરકાનુ ં ણ લણપન છે. 
કસ્ભાત કે ભાયાભાયી કે યધુતિભા ં કામેર કાન-નાક-શાથ લગેયે જડલાની 
તરાષ્સ્ટક વર્જયી ણ સશુ્રતૃભા ંછે. સ્ત્રી-રુુના ંજાતીમ અંગનુ,ં સ્તનનુ,ં કાનની 
બટુીનુ ં વોન્દ્દમપ ઘલાયુ ં શમ ત તેને ફયાફય કયી અલાની કરા ણ 
અયલેુદભા ંછે. 
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 અજના યગુભા ં વોન્દ્દમપઘાતક યગનુ ં પ્રભાણ લધ્યુ ં છે. ફીજી ફાજુ 
રકભા ં વોદમપયક્ષા ને વોન્દ્દમપપ્રત્મેની જાગિૃત લધી છે તેન રાબ અજના 
લૈદ્યવભાજે રેલ જઇએ. દેળ ને દુિનમાભા ંશજાય અયલેુદીમ વોન્દ્દમપકેન્દ્ર ળફૃ 
કયી ળકામ તેભ છે ને તેના દ્વાયા વાયી એલી વમદૃ્ધધતિ, મળ ને કામાપનદં પ્રાતત 
કયી ળકામ તેભ છે.  

  
 શ્રી નીતા ઇશ્વયબાઇ ટેરની ઉંભય ૨૦ લપની. તે યશ ે છે એ-૭, 
િષ્ન્દ્કતા ફ્રે્વ, ભચણનગય, ભદાલાદ-ઈ ભા.ં તા. ૯-૩-૮૮ના કદલવે 
બધુલાયના ફ્ી કન્દ્વલ્ટીંગના કદલવે તે અલેરા.ં ત્રણ લપથી તેને વોન્દ્દમપફાધક 
નીિે પ્રભાણે તકરીપ શતીઃ 
- ભાથાભા ંખડ થમ શત. 
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- ભાથાભા ંખજંલા અલતી શતી. 
- ભાથાભા ંગભૂડા ંથમા શતા.ં 
- લા ખયતા શતા. 
- ડૉ. બયતબાઇએ ભાથાભા ંવયામવીવ થમેર છે તેભ કશરે. 
 
 અ ઈયાતં દયદીને ભાથુ ંણ દુખત ુ ંશત ુ ંને કફજજમાત ણ યશતેી 
શતી. િભપયગ ત્રક યેજી ભાટે અેર. તે નવુાય ગણ, ખટાળ, ભીઠંુ, 
ભીઠાઇ, પ, દૂધ, દૂધની લાનગી છડલાની શતી. કદલવની ઊંઘ ણ છડલાની 
શતી. 
 ઔધની ગઠલણ અ પ્રભાણે કયી શતીઃ 
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૧. ધત્તયુત્રાકદ તેર...ભાથાભા ં નાખલા ભાટે. (ફની ળકે ત લા ટૂંકા 
કયાલી નાખલા.) 
૨. ભજંજષ્ઠાકદ ઘનલટી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 
૩. કકળયગગૂ...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે 
૪. સ્લાકદષ્ટ-િલયેિન ચણૂપ...૪ ગ્રાભ યાતે્ર ાણી વાથે. 
૫. ભધકુ કેસ્યરૂ...૨-૨ ફયે-યાતે્ર ગલી. (તેભા ં જેઠીભધ ચણૂપ કેલ 
બયલાભા ંઅલેર.) 
 
 દયદીન ામ ફયાફય ભજબતૂ ન શમ ત યગ ભટાડલાભા ં ધાયી 
વપતા ભી ળકતી નથી કે ભડી ભે છે. વાધ્મ કેવ શમ છતા ંિનષ્પતા ણ 
ભે છે. એ યીતે જતા ંનીતાફશનેને અદળપ દયદીની વયખાભણીભા ંઘણા ઓછા 
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ભાકપવ ભે. ખાવ ત ભનના નફા ં(લ્વત્લ) શતા.ં તેથી થ્મ ાી ળકતા ં
ન શતા.ં ચિકકત્વાનુ ં કષ્ટ વશન કયી ળકતા ં ન શતા,ં દલા િનમિભત રલેા 
અલતા ંને રઇ જઇને િનમિભત રતેા ંશતા.ં  તા. ૩૦-૪ના યજ દલાભા ંઅ 
પ્રભાણ ેકયલતપન કયેલુ.ં.. 
૧. િભપયગ શય તેર...રગાડવુ.ં 
૨. ખકદયાકયષ્ટ...૧-૧ ભટ િભિ જમ્મા ફાદ. વભાન ાણી ભેલીને. 
૩. ભજંજષ્ઠાકદ ઘનલટી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને કે ાણી વાથે. 
૪. યક્તશદુ્ધધતિ ટીકડી...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ભકૂ કયીને કે િાલીને ાણી વાથે. 
૫. કકળય ગગૂ...ઈયની દલા વાથે. 
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 તા. ૨૭-૫ના કદલવે ખડા ને કફજજમાતને રક્ષ્મભા ં રઇને નીિનેી 
દલા અી શતીઃ 
૧. િનમ્ફ (રીંફીનુ)ંતેર...ભાથાભા ંભાચરળ કયલા. 
૨. જતંકુય તેર...ભાથાભા ં ભાચરળ કયલા. (કદાિ ભાથાભા ં જૂ-રીખ થમેર 

શળે, ‘યાકા રેફયેટયી’નુ ંેટન્દ્ટ) 
૩. સ્લાકદષ્ટ િલયેિન ટીકડી...૨ યાતે્ર 
૪. યક્ત શદુ્ધધતિ...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. 
૫. યક્તોજ ટીકડી...ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે. (‘નનુી’ની) 
૬. િભપયગ શય કે...વલાયે-યાતે્ર ગલી. (તેભા ં અયગ્મલિધિની ચણૂપ, 

ભજંજષ્ઠાકદ ચણૂપ, િલડગંચણૂપ તથા જેઠીભધ ચણૂપ બયેર શતા.ં) 
૭. ભજંજષ્ઠાકદ કાઢા...વલાયે-વાજંે ભટ િભિ વભાન ાણી ભેલીને.  
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 તા. ૧૩-૬ના કદલવે ૫૦ ટકા પામદ થમ શલાનુ ંદયદીએ કબલૂ્યુ ંશત ુ.ં 
તા. ૨-૭ના યજ જતંકુયતેર ફધં કયી કકળયગગૂ ૨-૨ વલાયે-વાજંે રેલા 
અેર. 

પ્રકયણ : ૫૧   તદં યસ્ત  ત્રનો થમો વશજજન્ભ 

 

 શ્રીભતી નીતાફશને િભત ળાશ નાની નાની ઘણી પકયમાદ રઇને અલેરા.ં 
ફશનેના કેવભા ંલા ખયલાની પકયમાદ ત મખુ્મ શમ જ. તે નાની પકયમાદ ગણી 
ળકામ તેલી શલા છતા ં ફશનેને ભન વોથી ભટી શમ છે. નીતાફશનેનુ ં લા 

ખયલાનુ ંકાયણ તાવતા ંતેને યજ રીંબનુુ ંવયફત ીલાની અદત શતી. રીંબ ુખાટ 

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 377 

 http://aksharnaad.com   

યવ શલાથી ખાટા યવન િતમગ િત્તકાયક શલાથી િત્ત ને ક્ષાયીમતા લાને 

ખેયલનાય છે. તેને થાઇયઇડ ને તેની વાથે વફંિંધત ભેદવદૃ્ધધતિની તકરીપ ણ 

શતી. લજન ૬૭ કકર શત ુ.ં ભેદવદૃ્ધધતિને કાયણે ભાિવક ભડુ ંઅલતુ ંશત ુ.ં રગ્ન થમાનેં 

ઢી લપ થઇ ગમા ંશતા ંછતા ંફાક થયુ ંન શત ુ.ં અ પકયમાદ તેભની વોથી ભટી 
ને ભશત્ત્લની શતી. નીતાફશનેની ઉંભય શતી ૨૩ લપની. તા. ૧૬-૬-૯૨ના યજ 

તેભન કેવ ળફૃ કમો શત. ને ભેદત્રક યેજી ાલા ભાટે અતયુ ં જેની મખુ્મ 

સિૂના અ પ્રભાણે શતીઃ 
- ભડા ન ઉઠવુ,ં ફયે ન સવૂ ુ.ં (તેભને ફયે સલૂાનુ ંવ્મવન શત ુ)ં  

(નોંધઃ અણા ંળાસ્ત્રએ ભડા ઉઠવુ ંને ફયે સવૂ ુ ંતે કદલાસ્લતનને વ્મવન કશરે 

છે. વ્મવન છડવુ ંશભેંળા ંકઇ ણ વ્મગ્ક્તને ભાટે મશુ્કેર શમ છે. ને વ્મવન ન ૂટે 

ત્મા ંસધુી તે લશ્મ દુખદામી જ શમ છે. તેથી કદલવે ઊંઘનાયાનુ ં કેલ ળાયીકયક 
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અયગ્મ જ નશીં ભાનિવક અયગ્મ ણ કથે છે. ને ઘણા યગ એલા છે કે જે 

કદલાસ્લતનથી લધે છે. તેને છડલાભા ંન અલે ત ગભે તેટરી દલા નકાભી જામ છે. 

ભેદ, િભપયગ, પ્રભેશ, ળયદી, કૃિભ, નેત્રયગ, કાકડા, કાનભાથંી રુ અલવુ ં લગેયે 

કપના યગ કદલવની ઊંઘથી લધે છે. તેથી દયદી વાયલાય દયિભમાન તે છડી ન 

ળકે ત યગ ભટે જ નશીં.) 
  

નીતાફશનેના ફધા જ યગ કદલાસ્લતનથી જ પ્રામઃ થમા શતા. કપપ્રકૃિત, 

ભેદવાય, ભાનિવક ફધંાયણ, તજભગણુ ને તેભા ંકદલવે ઊંઘલાની અદત તે ફધાભા ં
લધાય કયી યશી શતી. 
 

 (ભેં જયુ ં કે ડૉક્ટય ત ઠીક, લૈદ્ય ણ કેલ ‘યગ થમ કે ભેકડિવન’ના 
વભીકયણભા ંભાનતા થઇ ગમા છે. તેથી દલા અીને તે ૂટી જામ છે. ણ વાથે 
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અશાય-િલશાયના થ્મારનન અગ્રશ નથી યાખતા. તેનુ ં કાયણ કા ં ત તે 

થ્માથ્મ િલે જાણતા નથી થલા ત થ્મારન ફાફતે સ્ષ્ટ નથી શતા 
થલા યેજીભા ં ભાનતા નથી શતા થલા દયદી થ્મબમથી િાલ્મા જળે ને 

પે્રકટીવ ઘટી જળે તેભ ભાની તે ફતાલતા ંડયતા શળે. યંત ુતેભ કયલાથી વયલાે 

નકુવાન ત લૈદ્યને ને અયલેુદને થળે. અયલેુદને યગ ન ભટલાન મળ 

ભળે. પ્રભેશ, ભેદવદૃ્ધધતિ, અભલાત, િભપયગ, ળયદી જેલા એક એક દયદીન ઇિતશાવ 

રેલાભા ંઅલે ત એને યગ એટરા ભાટે ભટય ન શત કે તેણે ના ાડલા છતા ંકદલવે 

ન ઊંઘલા લગેયેની યશજે ાી ન શતી.) 
 

- ાણી ઓુ ં ીલાનુ ં શત ુ.ં ઘ ૂટંડા-ફ ે ઘ ૂટંડા જ. ગ્રાવ કે રટ બયીને નશીં. 
કાયણ ાણી કપકાયક શલાથી તેના દ્વાયા લજન લધતુ ંજામ છે. ભેદસ્લીને 

તયવ લધ ુ રાગતી શમ છે. તેથી તે ષુ્ક ાણી ીતા ં શમ છે. ને 
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ડૉક્ટય કકડનીના યગ ન થામ તે ભાટે ષુ્ક ાણી ીલાનુ ંકશ ેછે. (જાણે, 
ષુ્ક ાણી ીવુ ંતે આંતયડા નાભની ગટય ને વાપ કયલાની કિમા શમ.) 

અલા દયદીએ જમ્મા ફાદ લધ ુાણી ન ીવુ.ં ફ ેિાય ઘ ૂટંડા જ ીવુ.ં 
- પ્રલાશી અશાય ન રલે કે ઓછ રલે. પન યવ, ળેયડીન યવ, 

નાચમેયનુ ંાણી, િા, દૂધ, કપી, ઈકા, છાળ લગેયે ભેદસ્લી રકને લધ ુ

ીલાનુ ં ગભતુ ં શમ છે. ને તે જતત્ત્લ શલાથી –કપકાયક શલાથી 
ભેદલધપક શલાથી ભેદસ્લી રક ભાટે કશતાલશ નથી. ીણા ં સખુદામી, 
તકૃ્તતકાયક શલાથી લજન લધાયે છે. (‘કપે ળત્રલુતૌ અિયેતૌ ।’ના િવધતિાતંની 
િલરુધતિ નીતાફશને લતપતા ંશતા.ં તે યજ રીંબનુુ ંાણી ીતા ંશતા.ં) 

- લાયંલાય ન જભવુ,ં ઠાવંીને ન જભવુ.ં 
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- ભભયા, ખાખયા, ધાણી, ભગ, તલેુય, ઓવાલેરા બાત, કંકડા, યીંગણ, સયુણ, 

ભધ, શદય, ફાજયી, કદયી જેલ લખૂ, સકૂ, રઘ ુઅશાય રેલ. 
- વ્મામાભ, કયશ્રભ, ઘયકાભ, અવન લગેયે ળક્ય શમ તે દ્વાયા ળયીયને શ્રભ 

અલ. 
 

 ઔધની મજના અ પ્રભાણ ેશતી 
 
૧. િળલાની તેર...ભાથાભા ંનાખલા ભાટે તથા નાકભા ંટીા ંનાખલા ભાટે. (લૈદ્ય 

ભિનાફશને ઈાધ્મામ ાવેથી અલેર તેર)  

૨. કેળર ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. (‘અય ુપ્રડક્્વ’ની ેટન્દ્ટ) 

૩. કેશ્મકેસ્યરૂ...૨-૨ વલાયે-વાજંે. (‘અય ુપ્રડક્્વ’ની ેટન્દ્ટ)  

૪. ળતાલયી ટીકડી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર. 
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૫. ભૃગંયાજાવલ...જમ્મા ફાદ ભટ િભિ વભાન ાણી ભેલીને. 

 તા. ૨૨-૭ના યજ લજન એક કકર ઘટયુ ંશત ુ.ં ણ અવ ઘટી ન શતી. 
કદલવે ઊંઘલાનુ ંિાલ ુયાખેર તે છડી દેલા ભાટે ખફૂ વભજાલેર. 

દલા અ પ્રભાણે અી શતી 
 

૧. ભેદશય ગગૂ...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે ભકૂ કયીને કે િાલીને. 

૨. ચરિડવર ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે (‘નનુી’ની ભેદ ઘટાડનાયી ેટન્દ્ટ) 

૩. યાસ્નાકદ ગગૂ...૨-૨ વલાયે-વાજંે લાય ુતથા લધં્મત્લ ભાટે. 

૪. રેતટાકડન ટીકડી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર. (‘એરાજર્જન’ની. ગબપાત ટકાલલા) 
૫. િત્રપરા ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણીભા.ં (ફધા યગ ભાટે)   
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 તા. ૧૯-૧૨ના યજ લધં્મત્લ ય લધ ુધ્માન અલાન દયદી તથા તેભના 
િત શ્રી િભતબાઇ અગ્રશ થતા ં ન્દ્મ યગને ગોણ ગણી િલરચંફતાતપલ (ભડુ ં

ભાિવક અલવુ)ં ને લ્ાતપલ (ઓું ભાિવક અલવુ)ંની દલા અ પ્રભાણે ગઠલી 
શતી. 
 
૧. કુભામાપવલ...વલાયે-વાજંે ભટ િભિ વભાન ાણી ભેલીને. 

૨. યજઃપ્રલિતિની લટી...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ાણી વાથે. 

૩. કન્દ્મારશાકદ લટી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. 

૪. એરઝ કમ્ાઈન્દ્ડ ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. (ભાિવક અલતા ં
શરેા ંઅઠ કદલવ) 
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(દયદીના િત િભતબાઇ ળાશન િવભેન ટેસ્ટભા ંકાઈન્દ્ટ ઓછ અલલાથી 
તેને ઓચરગસ્િભિમાની વાયલાય અલાથી ટૂંકા ગાાભા ંજ તેન કાઈન્દ્ટ નભપર 

થઇ ગમ શત.) 
તા. ૧૨-૧૨ના યજ અવ્મા ંત્માયે નીતાફશનેના િશયેા ય અનદં વભાત 

ન શત. તેભની તીવ્ર ઇર્ચછા પીભતૂ થઇ શતી. અ લખતે ભાિવક અવ્યુ ંન શત ુ.ં ને 

દઢભાવ િડી ગમ શત. ગબપ યહ્યાના ં રક્ષણ ણ શતા ં ને રેફયેટયી કયટપ  
પ્રભાણ ે ણ ચઝટીલ કયટપ અવ્મ શત. તેથી ગબપયક્ષક, ફાક સ્લસ્થ-સુદંય-

બદુ્ધધતિળાી અલે, ગચબિણી સ્લસ્થ યશ ેતે ભાટે નીિનેી દલા ળફૃ કયી શતી. 
૧. ગબપાર યવ...૧-૧ વલાયે-વાજંે ભધ વાથે. 

૨. મષ્ષ્ટભધ ુલટી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ભધ વાથે. (ઈયની દલા વાથે. ગબપયક્ષા, 
ળગ્ક્ત, ષુ્ષ્ટ, ધાલણવદૃ્ધધતિ તથા ફાક ગરંુ અલે તે ભાટે) 
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૩. રેતટાકડન ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે દૂધ વાથે. (ગબપાત ટકાલલા 
‘એરાિવિન’ની)  
૪. લૉિભટેર િવય...૧-૧ િભિી કદલવભા ંત્રણ-િાય લખત નાની િભિી જીબ 

ઈય મકૂી ભભાલવુ,ં ઘ ૂટંડ ન બયલ. ‘િયક’નુ ંેટન્દ્ટ) 

 તા. ૧૦-૩ના યજ ઢી ભાવ થમા શતા. ફધુ ંશભેખેભ િારત ુ ંશત ુ.ં ફાક 

બદુ્ધધતિળાી ફને તે ભાટે બ્રેઇન્દ્ટ િવય રલેા ઈભેયુાં શત ુ.ં (‘ઝડું’નુ)ં 
 તા. ૧૩-૪ના એિપ્રરના િૈત્ર ભાવના તાભા ંિત્તળભન, ળગ્ક્ત, ષુ્ષ્ટ તથા 
સ્તન્દ્મ ગણુ ભે તે ભાટે ળતાલયી ટીકડી ળફૃ કયી શતી. બ્રેઇન્દ્ટ િવય ન શલાથી 
ભેન્દ્ટેટ િવય (‘કશભારમ’નુ)ં ળફૃ કયુાં શત ુ.ં ફાક ષુ્ટ નથી તેલ કયટપ અલલાથી 
શ્વગધંા ટીકડી ૨-૨ દૂધ વાથે રલેા અી શતી. ( જ કે વગબાપલસ્થાભા ંશ્વગધંા 
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અલી કશતાલશ નથી ભનાતી છતા)ં ઓજવ િવય...૧-૧ િભિ જમ્મા શરેા ં
કરાકે રેલાન શત. (‘િયક’નુ.ં જેથી રુચિ દૂય થામ) 

 તા. ૨૪-૫ના યજ નીતાફશનેે કશલે ુ,ં ‘વા’ફ, તભે કહ્યા પ્રભાણે રેડી 
ડૉક્ટયને ફતાવ્યુ ંત છઠ્ઠ ભાવ િારે છે તેટર ગબપન ગ્રથ નથી તેથી ગ્રથ લધે 

તેલી કેક્લ્ળમભલાી કઇ દલા ઈભેયલાનુ ંકશરે છે.’ 

અજની દલા અ પ્રભાણ ેશતીઃ 
૧. ફૉન ટૉન કે...૧-૧ વલાયે-વાજંે દૂધ વાથે. (અયલેુદીમ કેક્લ્ળમભ ઔધ 
તેભા ંશલાથી, પ્રલાર, ગદન્દ્તી લગેયે. ‘ફાન’ની) 
૨. લામટૉન ગ્રેન્દ્યલુ્વ...૧-૧ િભિી વલાયે-યાતે્ર ખાડં નાખરેા ગયભ દૂધભા ં
ભેલીને. (‘અય ુપ્રડક્્વ’નુ)ં 
૩. શ્વગધંા ટીકડી...૨-૨ 
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૪. મષ્ષ્ટભધ ુટીકડી...૨-૨ 

૫. રેતટાકડન ટીકડી...૨-૨ 

૬. ભેન્દ્ટેટ િવય... 

 તા. ૯-૮ના કદલવે નીતાફશનેને િભાવાને કાયણે શ્વાવ, કપ તથા ઈદયશૂ 

શતા.ં અઠભ ભાવ િારત શલાથી ચિિંતાભા ંશતા. 
(નોંધ - ગબપન અઠભ ભાવ ચિિંતાજનક ગણામ છે. કાયણ કે ત્માયે ઓજવની અલ-

જા ભાતા ને ગબપની લર્ચિે થતી યશ ે છે. અઠભા ભાવભા ંફાકન જન્દ્ભ થામ તે 

કશતાલશ નથી. કાયણ કે તેથી જેભા ં ઓજવ શમ તે જ ફિી ળકે છે. ફીજાનુ ં મતૃ્ય ુ

થલાન બમ યશ ેછે.) ઈરલની પ્રાવચંગક દલા અ પ્રભાણ ેશતીઃ 
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૧. શ્વાવકાવચિિંતાભચણ યવ...૧-૧ વલાયે-યાતે્ર ભધભા.ં (સલુણપયકુ્ત અ ભોંઘી 
દલા ભાત્રાભા ં ખફૂ  થડી શલા છતા ં ઓજવને લધાયનાય છે. શ્વાવને 

ભટાડનાય છે. 

૨. રક્ષ્ભીિલરાવ યવ...૧-૧ ભધ વાથે. (ઈઘયવ, ળયદી, ળગ્ક્તને દૂય કયલા) 
૩. બમાવન...૧-૧ વલાયે-વાજંે (ેટના દુખાલા ભાટે, ગવે ભાટે, િલળે 

ગયભ ન શલાથી ‘ઝડું’ની) 
૪. યવના...૨-૨ જમ્મા ફાદ. (ગવે, ઈદયશૂ, રુચિ ભાટે. ‘અય ુ

પ્રડક્્વ’ની) 
૫. ગબપાર યવ...૧-૧ વલાયે-વાજંે ભધ વાથે. 

તા. ૧૩-૮-૯૪ના યજ લાવાલરેશ કપ ભાટે ઈભેમો શત. ત્માય ફાદ દયદી 
અવ્મા ંન શતા.ં તેથી ચિિંતા થતી શતી. તા. ૧૩-૮-૯૪ના કદલવે પયીને અવ્મા ંત્માયે 
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જૂની પકયમાદ...થાઇયઇડ, ભેદવદૃ્ધધતિ, કેળતનની વાયલાય રેલા અલેરા ં ત્માયે 

તેભણે કહ્ુ,ં ’તા. ૩૦-૯-૯૩ના કદલવે તદુંયસ્ત તુ્રન જન્દ્ભ વશજ થમ શત. નાભ 

દેલ ાડ્ુ ં છે. ખફૂ વયવ છે. ફયાફય તદુંયસ્ત છે. ભાયી ઇર્ચછા ખફૂ વાયી યીતે 

યૂી થઇ છે તેન અનદં છે. 

 ભેં ભાયા યંગીન કેભેયા દ્વાયા દેલ ને તેના ંભાતા-િતાન વાથે પટ ાડી 
ભાયા ‘ુવંલન-અલ્ફભ’ભા ંઈભેયી દીધ શત. 

પ્રકયણ : ૫૨   વનદાન અસ્ષ્ટ, ણ કયણાભ સ્ષ્ટ 
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 કેટરાક ભતી તાવીયના, ભતા ંરક્ષણલાા યગ છે કે તેનુ ંલણપન 
કયવુ ંખફૂ જ મશુ્કેર શમ છે. વકંશતાઓ ને તેની ટીકાઓનુ ંખફૂ ગશન લાિંન  

શમ, નેક દયદીના ં િનદાન કમાાં શમ, િલબેદક િનદાન (કડપયન્દ્વીમર 

ડામાગ્નવીવ)ન રાફં ભ્માવ શમ, વંણૂપ ને વાિા ંઔધ દ્વાયા િનષ્ણાત 
નબુલી ગરુુ કે ચિકકત્વક પ્રપેવય દ્વાયા થમેરી વપ ચિકકત્વા નજયે જલાનુ ં

વદ્દબાગ્મ વાંડ્ુ ં શમ તેલા લૈદ્ય જ મકુ ખાવ પ્રકાયના જીણપ ને જટીર 

યગભા ંવાચુ ંિનદાન કયી વારંુ કયણાભ ભેલી ળકે. 

 અયલેુદના ભાયા જ્ઞાન-નબુલને પ્રાભાચણકણ ે તાસુ ં ુ ં ત્માયે 

શતાળા થામ છે. ળયભન નબુલ થામ છે. અયલેુદના ંિવધતિાતં-જ્ઞાન વભજલાની 
ભાયી બદુ્ધધતિની ભમાપદા, કરજે િળક્ષણભા ં જ્ઞાન-નબુલ ભલાન બાલ, 
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ભાગપદળપનન કે મગ્મ ગરુુ-ધ્માકન બાલ, લાિંન કયલા ભાટે વભમ ને 
વાનકૂુતાન બાલ, પ્રત્મક્ષીકયણન યેૂયૂ બાલ...અ ફધુ ં અજે ભને 

લાયંલાય મ ૂઝંલે છે. એભામં જમાયે ાિં લપ જૂના માતમ ને દળ લપ જૂના 

વાધ્મ યગ અલે ત્માયે ત વો કઇ રાિાય ફની જામ તે સ્લાબાિલક છે. 
કાયણ કે તે યેૂયૂા ભટલા ળક્ય નથી. દલાના વશાયે ળક્ય તેટર સધુાય થામ 

તેભા ંવતં ભાનલાન યહ્ય. 

 કેટરાક યગ એલા ણ શમ છે જે એકાદ-ફે ખાવ રક્ષણથી જુદા ાડી 

ળકામ ને િક્કવ કમ યગ છે તે નક્કી કયવુ ં મશુ્કેર ડે. એરથીની 

યીક્ષણ ધતિિતના કયટપ દ્વાયા ણ ન કડી ળકાતા યગભા ં ડૉક્ટય છેલટે 
યગને વાધ્મ ભાની, ભાનિવક કે એરજર્જક ભાની, ક્યાયેક વજર્જકર સ્લફૃ અી 
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છટકી જલા પ્રમત્ન કયતા શમ છે. અલા દયદી યખડી યખડીને, કયટપ કયાલી 
કયાલીને, દલા ખાઇ ખાઇને છેલટે તન-ભન-ધનથી વાલ ક્ષીણ થઇ જામ છે. 

તેને અયલેુદભા ં ભકરલાભા ં અલે છે કે અયલેુદભા ં અલે છે. જમાયે તેભા ં

અયલેુદ કંઇ જ કયી ન ળકે. 

 અયલેુદિલજ્ઞાન તે ભશાન ને ણૂપ શલા છતા ં તેની ાવે કયણાભ 

ફતાલી ળકલાની ઘણી ળક્યતા શલા છતા ં લૈદ્ય તયીકેનુ ં ભારંુ તાનુ ંજ્ઞાન 
નબુલની ભમાપદા, યૂતી ને વાિી દલાન બાલ, વાધનન બાલ, જફૃયી 

કિમા કયલાની પ્રિતકૂતા, ખાવ કયીને ત અંતયંગ દયદી ભાટે સવુજ્જ 

અયલેુદીમ શૉગ્સ્ટરન બાલ શભેંળા ં અંતઃકયણને કતયત શમ છે. છતા,ં 
એરથીભાથંી વાલ િનષ્પ થમેરા કેવભા ં મથાબદુ્ધધતિ, મથાળગ્ક્ત, મથા 
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વાનકૂુતા પ્રભાણે ધયૂી વાયલાય અલાથી થડુકં ત કયણાભ પ્રાતત થામ 
જ છે જેના દ્વાયા દયદીનુ ંઘણુ ં કશત થત ુ ં જઉં ું ત્માયે અનદં થામ છે. વોથી 

અકયી કવટી ત ત્માયે થામ છે જમાયે એરથીના એલા દયદી ભટે બાગે 

લાય-ુિત્ત-કપ ત્રણેમની દુષ્ષ્ટથી બેાઇ ગમેરા શમ છે. જેને ગયભ દલા કે ઠંડી 
દલા ભાપક નથી અલતી. મખુ્મ યગ કયતા ંઈરલ લધી ગમેરા શમ છે. ત્માયે 

તેભની ાવે દલા ખયીદલા ૈવા નથી શતા. થડા કદલવ નલેવયથી વાયલાયનુ ં

કયણાભ જલા ધીયજ નથી શતી ! એલ એક કેવ... 
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શ્રી િનિભ ભધસુદુન બગતન કેવ ળફૃ થમ . તા. ૫-૨-૯૦ના યજ. 
તેની ત્માયે ઉંભય શતી ૨૩ લપની. ૧૭/૧, યલીન્દ્ર ાકપ , દાણી રીભડા, 

ભદાલાદ-૨૮થી તે વાયલાય રલેા અલેરા. 

તેને ૬ લપ શરેા ભયડ થમેર. એક લપથી ભભા ંિીકાળ જતી શતી. 

ગ દુખતા શતા. છાતીભા ંફતયા થતી શતી, ખટાળ રેલાથી તકરીપ લધતી 

શતી, ભાનિવક નફાઇ ણ અલી ગઇ શતી, ઊંઘ ઓછી અલતી, ળયીય તતમા 
કયત ુ.ં અખા ળયીયે ખજંલા ણ અલતી શતી. તે યીતે લાયનુ ુ ંશૂ, િત્તન 

દાશ ને કપની ખજંલા શલાથી ત્રણેમ દન પ્રક સ્ષ્ટ શત. દયદ ૬ 

લપ જૂનુ ંશલાથી િિનક ને કમ્તરીકેટેડ કેવ શત.  છતા ંતેના ં િત્તના ભે 
અભના ંરક્ષણ લધ ુશલાથી વાભિત્તની વાયલાય મખુ્મત્લે કયલી ડે તેભ શત ુ.ં 
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ધગ, મ્રિત્ત, ૈિત્તક ગ્રશણી, જીણપ પ્રલાકશકા, વાભિત્તાિતવાય લગેયેની 
ળકંા જામ તેલા અ યગભા ં ભાયાથી કઇ સ્ષ્ટ િનદાન ન થઇ ળકલાથી 

રક્ષણચિકકત્વા ને ઈરલચિકકત્વા, દચિકકત્વા, દૂષ્મચિકકત્વા કયી ળક્ય 

તેટર અયાભ દયદીને થામ તેલ પ્રમત્ન કયલાન શત. િત્રદળાભક, 
અભાિક, િત્તઘ્ન, ફલ્મ, ગ્રાશી ઔધ લાયંલાય ફદલ્મા કયલા ં ડે તેભ 

શતા.ં ‘િત્રદ ળાભક ત્રક’ અી ભધ્મભભાગી ફની જલાની સિૂના અી 

શતી. િત ગળ્યુ,ં િત ખારંુ, િત ખાટંુ, િત તીખુ,ં લાવી, અથાલાફંૄ, તેલુ ં
ખાલાની ભનાઇ કયી શતી. ભખૂ રાગે ત્માયે ળક્ય તેટલુ ં ઓું જભલાનુ ં શત ુ.ં 

ાણી ઈકાીને ઠાયેલ ુ ંજ ીલાનુ ંશત ુ.ં િત કયશ્રભ, ઈજાગયા, કદલવની ઊંઘથી 

દૂય યશલેાનુ ંશત ુ.ં થ્મ, રઘ,ુ િત્રદળાભક, િત્તળાભક ખયાક ય યશલેાનુ ંશત ુ.ં 
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ઘઉંની થરૂી, ઘઉંના ખાખયા, ભગના ાડ, િખાના ાડ, ભભયા, ભગ, 
તલેુય, િખા, યલ, દૂધી, તકૂયમા,ં ગરકા,ં કાયેરા,ં કંકડા, િવિંધલ, થડી ખાડં, 

રિલિંગ, ધાણા, જીરુ, કકભ, ભેથી, કથભીય, દાડભ, યીંગણ લગેયે રવ્મ જ 

અશાયભા ંરેલાના ંશતા.ં 

ઔધ મજના અ પ્રભાણ ેકયેરી શતીઃ 
૧. વળંભની લટી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. 
૨. ળતાલયી ટીકડી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે કે ફકયીના દૂધ વાથે. 
૩. ભધકુ ટીકડી...૨-૨ ઈયની દલા વાથે. 
૪. સદુળપન ટીકડી...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ાણી વાથે. 
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 તા. ૨૩-૨ના યજ અવ્મા ત્માયે એકંદયે વારંુ શત ુ.ં ણ કફજજમાત 
યશતેી શતી. તેથી કયલતપન કયીને દલા અ પ્રભાણે અી શતી. 

૧. સદુળપન ઘનલટી 
૨. એિવકડનર ટીકડી...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ાણી વાથે. (‘ફાન’ની) 
૩. િલિત્તકય ટીકડી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે. 
૪. ળતત્રાકદ ચણૂપ (ભીઠંુ)...૧ િભિી થલા ૮ ગ્રાભ યાતે્ર ાણી વાથે. 
 

 તા. ૨૦-૩ના યજ અવ્મા ત્માયે ૮ કદલવથી દલા ફધં શતી. ળયીય 

તત ુ ંશત ુ.ં આંખ નફી શલાની પકયમાદ શતી. લજન ૪૪ કકર થયુ ંશત ુ.ં ભખૂ 

ઓછી રાગતી શતી. તેથી ઓજવ િવય...(િયક નુ)ં ઈભેયુાં શત ુ.ં આંખભા ં
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નાખલા ભાટે ખાખયાન કપ અતમ શત. તા. ૩-૪ના કદલવે લવતં ઊતભુા ંતાલ 
શત, દાશ થત શત, ઝાડાભા ંઅભ ડત શત, ગ દુખતા શતા, કફજજમાત 

યશતેી શતી. તા. ૧૨-૪ના યજ પામદ શત. ભભા ંિીકાળ શતી, ગ દુખતા 

શતા. 

 અજની દલા અ પ્રભાણે શતીઃ 
૧. ફેક્ટેપય િવય...૧-૧ િભિ વલાયે-યાતે્ર. (‘ફાન રેફ’નુ)ં 
૨. એિવકડનર ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. (‘ફાન’ની) 
૩. વળંભની લટી...૨-૨ 
૪. ળતાલયી ટીકડી...૨-૨ 
૫. સદુળપન ટીકડી...૨-૨ 

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 399 

 http://aksharnaad.com   

૬. િરંપ્રબાલટી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. (ગના દુખાલા ભાટે તથા 
વલપયગ ભાટે) 
૭. ળતત્રાકદ ચણૂપ...૮ ગ્રાભ યાતે્ર ાણી વાથે. 
 

 તા. ૨૦-૪ના કદલવે ઘણ જ પામદ શત. ફાય ભકશનાથી યટરી ખાઇ 

ળકતા ન શતા તે શલે ખાલાની ળફૃ થઇ શતી. તા. ૨૫-૪ના યજ દયદી પ્રવન્ન 

િશયેે કશતેા શતા, ‘વા’ફ, એક લયવથી યટરી ખાઇ ળકત ન શત ત્મા ંશલે ૪થી 
૬ યટરી ખાઇ ળકંુ ું ને ૨૦૦ િભ.ગ્રાભ ફકયીનુ ંદૂધ ણ રઇ ળકંુ ુ.ં શલે ભને 

શાથ-ગન દુખાલ ને ળગ્ક્ત િવલામ કંઇ નથી. લજન લધે તેલી દલા 
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અ.’  અ વાધ્મ યગની વાયલાય ઘણી અગ િારેરી. રક્ષણ, ઈરલને 
ળભાલી ળકામ તેટરી યાશત અલાન ભેં પ્રમત્ન કયેર. 

પ્રકયણ : ૫૩   ભટી ગમો એક ભાનવવક યોગ 

 

વભાજભા ં અયલેુદે દળાપલેર વદ્દવતૃ્તનુ ં પ્રભાણ ઘટલાથી, ભાનિવક 

ટેન્દ્ળન, ચિિંતા, બમ, ળક, દુઃખ તથા અશાય-િલશાયની િલકૃિતથી ભાનિવક યગ 
લધ્મા છે. તેભા ં સ્ભાય (લાઇ-એક્તરેવી)નુ ં ણ પ્રભાણ ઘણુ ં લધ્યુ ં છે. 

ભાનિવક યગ ભાનિવક યગના ડૉક્ટય ાવે જામ ત્માયે તેભની ાવે વત્ત્લગણુ 

લધાયનાય કે ભનફ લધાયનાય દલા ન શલાથી કેલ ઊંઘ રાલનાયી 
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ટ્રાન્દ્યરુાઇઝય ને ભગજને િળિથર કયનાયી વેડેકટલ ટીકડીઓ અલાભા ં
અલતી શલાથી દયદીને રાફંા વભમ સધુી કે જીલનબય એક એકથી ાલયભા ં

લધે તેલી ટીકડીની ટેલ ડયા િલના યશતેી નથી ને વયલાે દદીનુ ં ભગજ 

‘ડર’ થઇ જામ છે, ળયીયભા ંભેદ-અવ લધી જામ છે ને વયલાે વત્ત્લગણુને 
ફદરે તભગણુ લધી જામ છે. તેને ફદર ેઅયલેુદીમ વાયલાય રેલાભા ંઅલે ત 

વત્ત્લગણુ લધાયનાયી, ભનફ લધાયનાયી, યવામન લધાયનાયી તથા 

લનસ્િતજન્દ્મ ઔિધઓ...બ્રાહ્મી, ળખંાલચર, જટાભાવંી, ળતાલયી, શ્વગધંા, 
વપગધંા, જમિતષ્ભિત-ભારકાકંણી, કઠ-ઈરેટ, લજ, શયડે લગેયે ભાનિવક 

યગભા ં મૂગાભી કયણાભદામી શમ છે. અયલેુદના ં નેક ળાસ્ત્રીમ તૈમાય 

ઔધ બ્રાહ્મીપ્રાળ, બ્રાહ્મીધતૃ, ળતાલયી ધતૃ, વાયશ્વતાકયષ્ટ, વાયશ્વતા ચણૂપ 
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લગેયે અલાભા ંઅલે ત ઘણુ ંજ વારંુ કયણાભ અલે છે. અયલેુદની રગબગ 
તભાભ પાભપવી ેટન્દ્ટ દલા ફનાલે છે. તે ણ અભા ંઈમગી શલાથી અી 

ળકામ યંત ુઅલા દયદી અયલેુદભા ંઅલે તે ઘણુ ંકયીને ાિં-દવ લપ ફાદ 

માતમ કે વાધ્મ ફનીને. છતા ં તેલા અઠ લપના માતમ કેવભા ંરંુૂ કયણાભ 
ફતાલત એક કેવ.... 

  

 શ્રી મગળે િત્રલેદી તાના ૧૭ લપના તુ્ર િનયલને રઇને તા. ૨૪-૭-

૯૩ના યજ અલેરા. યશતેા શતા એ/૨૯ ફારા એાટપભેન્દ્ટ, િરંનગય, 
નાયામણનગય યડ, ારડી, ભદાલાદ-૩૮૦૦૦૭ભા,ં પન નફંય શત 
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૪૧૬૩૧૯. ભ્માવ કયતા અ િલદ્યાથીને િાય-ાિં વાધ્મ યગ શતા. તેને 
અઠ લપથી લાઇ અલલી ળફૃ થઇ શતી. લર્ચિ ેફધં થઇ ગમેરી. યંત ુત્રણ 

લપથી નુઃ ળફૃ થઇ શતી. તે છી તેની સ્મિૃત ઘટી ગઇ શતી, ળયદી યશતેી 

શતી. તેથી ‘કપજ સ્ભાય’નુ ં િનદાન કયુાં શત ુ.ં ફાક શલાથી, કપપ્રકૃિત 
શલાથી તેને ગે વપેદ દાગ શત. ર બ્રડપે્રળય ૯૦/૭૦ યશતે ુ ં શત ુ.ં ચરિંગની 

ઈયની િાભડી ઉતયતી ન શતી તેથી તેને પાઇભિવવ (િનરુધતિપ્રકળ)નુ ં ણ 

દયદ શત ુ.ં તેભા ંખજંલા અલલાથી  શસ્તદની અદત ણ ફે ભાવથી ળફૃ 
થઇ શતી. લાપઊત ુિાલ ુશલાથી િાલ ુઊતભુા ંલાય,ુ અગાભી ળયદઊતભુા ંિત્ત 

ને કપજન્દ્મ યગ ઈયથી ભેં તેને ‘િત્રદળાભક’ થ્માથ્મ ત્રક યેજી 
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ાલા ભાટે અેર. વપેદ દાગભા ં ભીઠંુ ફધં કયાલવુ ં ડે. ણ ર ફી.ી. 
શલાથી તે ફધં કયવુ ંપ્રિતકુ ફને. તેથી િવિંધલ રલેાનુ ંકશરે. 

દલાન િભ અ પ્રભાણે ળફૃ કયેરઃ 

૧. વાયશ્વતાકયષ્ટ...૧-૧ ભટ િભિ વલાયે-યાતે્ર વયખુ ંાણી ભેલીને. 
૨. બ્રેઓફર કેસ્યરૂ...૧-૧ વલાયે-યાતે્ર ગલી. 
૩. બ્રાહ્મી િલટા ટીકડી...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર. (‘ડેક્કન’ની) 
૪. બ્રેઇન્દ્ટ ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. (‘ઝડું’ની) 
૫. િરંામતૃ યવ...૪ ટીકડી કદલવ દયિભમાન ચવૂલી. (ઈઘયવ તથા ળયદી 
ભાટે) 
૬. એકાગંલીય યવ...૧-૧ વલાયે-યાતે્ર ભધભા.ં (આંિકી-અક્ષેક ભાટે) 
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૭. િશ્વત્રશય વગઠી...વપેદ દાગ ય કયી વગઠી ઘવીને શરેા વપેદ 
દાગને થડ અ  કયી નાખલ ને છી કાથાના ાણીભા ંઘવી ડાઘ 
ઈય વગઠી કદલવભા ં ફતે્રણ લખત યજ રગાડલી. (ખફૂ ફતયા 
થામ કે પલ્રા થામ ત રગાડલાની ફધં કયલી) 

 તા. ૨૫-૮ના યજ દયદીન વપેદ દાગ ને િનરુધતિપ્રકળ (પામભવીવ)ભા ં

ધીયેધીયે કેલી યીતે િાભડી ઉતાયલી તે ળીખલી તે યગ ભટાડી દીધ શત. ને 
પયી તેન ણ પટ રીધ શત. ઓયેળન કયાલવુ ંડ્ુ ંન શત ુ.ં  

 તા. ૨૫-૮ના યજ ફી.ી. ન ઘટે, ળગ્ક્ત ન અલે તે ભાટે શ્વગધંા 
ટીકડી...૨-૨ ાણીભા ંરેલા ભાટે ઈભેયી શતી. તા. ૧૩-૯ના યજ ઈધયવ ભાટે 
ખકદયાકદલટી ૪ યજ ચવૂલા અી શતી.   
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 તા. ૧૧-૧૦ના યજ મગળેબાઇના કશલેા પ્રભાણે દલા ળફૃ કમાાં છી 
કેલ એક લખત જ લાઇ અલી શતી. તા. ૩૧-૧૧ના યજ િળમા ળફૃ થતા ં

સ્ભાયન હભુર અલતા ંબ્રાહ્મીઘતૃ ઈભેયુાં શત ુ.ં તા. ૧૨-૨-૯૪ના યજ લજન 

ફે કકર લધ્યુ ંશત ુ.ં 

 તા. ૧૫-૩ના કદલવે ફી.ી લધીને ૧૦૦/૬૫ થયુ ં શત ુ.ં તા.૨-૫ના 

કદલવે તેભા ંઅશ્ચમપજનક સધુાય થમ શત ને તે નભપર એટર ેકે ૧૨૦/૮૦ 
થઇ ગયુ ં શત ુ.ં શલે ભાનિવક યગ, સ્ભાય યગ વંણૂપ કાબભૂા ંઅલી ગમ 

શત. તેથી તા. ૨૭-૭-૯૪ના યજ છેલ્રી દલા અી શતી.  

 

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 407 

 http://aksharnaad.com   

 

http://aksharnaad.com/
http://aksharnaad.com/downloads


P a g e  | 408 

 http://aksharnaad.com   

અક્ષયનાદ ઈ- સ્તક વલબાગ 

 

 

 
ક્ષયનાદ.કભ 

ઇ-સુ્તક ડાઈનરડ 

િલબાગ 

ક્ષયનાદ.કભ 

ઇ-સુ્તક ડાઈનરડ 

િલબાગ 

http://aksharnaad.com/

