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दोन शब्द 
 ‘नेचर क्युअर इन्स्स्िट्युि, नाशिक’ मिुन ननसगोपचार व त्यानांतर एम. डी. (अल्िरनेि 
मेडडसीन) याचा अभ्यास करताांना ननसगावची अनेक रहस्ये उलगडत गेली. आपल्याच सभोवताली 
असलेली अल्पमोली व बहुगुणी औषिाांची ननसगावने मानव जातीवर उदारहस्ते केलेली उिळण 
पाहुन ननसगवदेवतेपुढे कृतज्ञपणे नतमस्तक झाल्याशिवाय राहावत नाही.  
परांतु याच उपकारकत्याव ननसगवदेवतेची, मानव करीत असलेली अवहेलना व त्याचे होणारे पररणाम 
पाहुन मन ववषण्ण होते. पुढच्या वपढयाांना ननसगवदेवतेचा हा प्रसाद पाहण्यासाठी सांग्रहालयामध्ये 
जाण्याची पाळी येऊ नये याची दक्षता आजपासुनच घेणे अत्यांत गरजेचे आहे. असो... 
 
प्रकृतीबाबत आस् था आ ण आरोय याची काळजी असणाय याांनी नॅचरोपथीचा एकतरी कोसव अवव य 
करावा. नॅचरोपथी ही िासनमा् य उपचार पध् दती असनन नॅचरोपथी पॅ्रक् िीससाठी कुठलीही अहवता 
कायद् याने ननन्सव चत केलेली नाही. केवळ अनुभवाच् या आिारावरसुध् दा हा य यवसाय करता येतो. ही 
बबन औषिाची उपचार पध् दती असल् याने महाराष् ळ मेडडकल पॅ्रक् िीिनसव ॲक् ि, 1961 च् या कलम 
2- 99/2 मिील उपकलम (iii) नुसार िासकीय नोंदणी न करता नॅचरोपथीची पॅ्रक् िीस करण् याची 
मुभा देण् यात आलेली आहे. वैद् यकीय शिक्षण ववभाग, मांत्रालय, मुांबई याांच् या पत्र र. सीआयएस-
2001/2246/प्र.र. 04/01 दद. 18/01/2001 नसुार नॅचरोपथीची पॅ्रक् िीस करणारी य यक् ती 
महाराष् ळ मेडडकल पॅ्रक् िीिनसव ॲक् ि 1961 च् या कक्षेत येत नसल् याने त् याांच् या ववरुध्द बोगस 
डॉक् िर ् हणनन कारवाई करता येत नाही. नॅचरोपथी पॅ्रक् िीस ननयांत्रीत करणारा राय य िंकां वा कद ् 
िासनाचा कुठलाही कायदा अन्सस् तत् वात नसल् याने राय य घिनेच् या कलम 19 अ् वये प्रा् त 
मनलभनत हक् कानुसार कोणीही नॅचरोपथीची पॅ्रक् िीस क श िकतो.  
  

 िंकमयागार ननसगवदेवतेच्या या सांजीवनीचा लाभ सववसामा्य जनतेपयतं पोहोचावा आ ण त्यातनन 
समाजसेवा घडावी या भावनेने यापनवी मी शलदहलेली ‘आय ष्मान भव’ व ‘आय ष्मान भव- भाग-
द सरा’ ही पुस्तके प्रकािीत झालीत. ‘आयुष्मान भव’ या माझ्या पदहल्या पुस्तकाला शमळालेल्या 
भरघोस प्रनतसादामुळेच ‘आयुष्मान भव- भाग-दसुरा’ हे पुस्तक शलदहण्याची पे्ररणा मला शमळाली 
होती.  
  
िरीर आहे नतथे ययािी असणारच. ययक्तीला सववसामा्यपणे लहान सहान ययािीांकररता 
डॉक्िराांकडे जाण्याचा कां िाळा येतो. आजकालच्या िकािकीच्या जीवनाांत वेळेचा अभाव हे त्याचे 
मुख्य कारण अस ुिकते. घरगुती उपचाराांबाबत वविेष मादहती नसल्याने सुरवातीला िंकरकोळ 
असणाय या या ययािी भववष्यात गांभीर स्व शप िारण करण्याची िक्यता नाकारता येत नाही. 
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यातील काही उपचार अनेकाांनी किीतरी वाचलेही असतील पण ते ऐनवेळेवर आठवत नाहीत व 
गोंिळ उडतो.   
  
आजच्या Instant जमा्यात सववसामा्य आजाराांवर वेळेचा व कामाांचा खोळांबा न होता त्याांपासनन 
त्वरीत आराम शमळावा ही सववसामा्याांची रास्त अपेक्षा असते. त्या दृष्िीने प्रत्येक ययक्तीला 
िंकमान घराघराांत व त्वरीत उपलब्ि असणारी औषिे माहीत असणे आववयक व नततकेच 
महत्वाचे असते. Stitch in time, Saves nine या दृष्िीकोनातनन या पुस्तकाचे लेखन/सांकलन केले गेले 
आहे. 
  
बाजारात घरगुती उपचार पध्दतीांवर अनेक पुस्तके उपलब्ि आहेत पण त्यातील नयवद िक्के 
पुस्तकाांत "औषिाांवर" अधिक भाष्य केलेले आढळते. उपचाराांवर कमी मादहती ददलेली असते. 
सववसामा्य आजाराांवर त्वरीत उपचार करण्यासाठी ही पुस्तके सांपनणवपणे चाळावी लागतात जे 
कां िाळवाणे ठरते व ्हणुनच अिी पुस्तके एकदा वाचुन झाल्यावर एकदा जी अडगळीत जातात 
ती पु् हा बाहेर ननघत नाहीत. 
‘आयुष्मान भव’ व ‘आयुष्मान भव- भाग-दसुरा’ या माझ्या दो्ही पुस्तकाांबाबत अनेक लोकाांनी 
मला ययन्सक्तिः भेिन न, फोनवर, ई-मेलद् वारे फारच चाांगला प्रनतसाद ददला.  
काहीांनी मला घरी बोलवनन ही पुस्तके अगदी दिवनी भागात ठेवल्याचे दाखवले ययायोगे गरज 
पडताच पुस्तके लगेचच सापडतील. काहीांनी ववववि रोगाांवर ननसगोपचार कळवावे ्हणनन ववनांती 
केली. काहीांनी उपचाराथव नवीन रोग सुचववले. 
वविेष ्हणजे कॉलेजमध् ये जाणाय या मुला-मुलीांनीही दो्ही पुस्तकाांना चाांगला प्रनतसाद ददला. या 
व शन पुढची वपढी ही Health Conscious आहे हे ददसनन आले. ननसगावचा हा अनमोल ठेवा जपणारी 
नवीन वपढी बघनन समािान वािले.     
  
िंकमयागार ननसगवदेवतेच्या सांजीवनीचा लाभ सववसामा्य जनतेपयतं पोहोचावा व यातनन 
समाजसेवा घडावी ही भावना ‘आयुष्मान भव’ ही पुस्तके शलदहण्यामागे होती.  
लहान सहान ययािीांकररता नैसधगवक, घरगुती उपचाराांयदारे रोग/ववकार बरा करण्याचा कल वाढत 
आहे. या पुस्तकाांयदारे सववसामा्य जनतेला िंकमान घरगुती पद्ितीची व त्वररत उपलब्ि होणारी 
ववववि औषिे मादहत झालीत हेच या पुस्तकाांचे यि आहे. 
  
आता ह्या दो्ही पुस्तकाांच्या सवव प्रती सांपलेल्या आहेत परांतु आपला प्रचांड प्रनतसाद व सनचना, 
सल्ले सांपलेले नाहीत. माझ्या दो्ही पुस्तकाांतील उपाय एकत्र क शन व त्याच बरोबर नवीन रोग 
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व नवीन उपचार यावर मी एक पुस्तक शलहावे अिी खुप लोकाांची इच्छा होती ्हणुनच 
‘आय ष् यमान भव- (अधिक उपयांसह समग्र)’ हे पुस् तक शलदहण्याचा प्रयत्न केला आहे.   
  

‘आयुष् यमान भव- (अधिक उपयाांसह समग्र)’ या पुस्तकात मी या आिी शलहीलेल् या वर नमनद 
दो् ही पुस् तकाांतील य यािीांवर घरगुती उपचार समाववष्ि केलेले आहेतच, त् याच बरोबर वरील दो् ही 
पुस् तकाांत नमनद उपचाराांमध् ये अधिक उपचाराांची भर घातली आहे तसेच काही वाचकाांतफे 
सनचववलेल् या तसेच इतर नय याने ज्ञात झालेल् या य यािीांवरील उपचाराांचा या पुस् तकात नय याने 
समावेि केला आहे.  यया औषिाांचा उपचाराथव उल्लेख केलेला आहे ती बाजारात सहजपणे 
उपलब्ि असणारी अिीच आहेत. एखाद्या पदाथावची ॲलजी, नॉशिया, अनुपलब् िता याचा ववचार 
क शन एका आजारावर पयावयी अनेक उपचार देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. िरीरस्वास््याच्या 
दृष्िीने घरात बनववता येणाय या काही गोष्िी व उपाय ददले आहेत. यात नमनद औषिाांचे ‘एक 
चमचा’ हे प्रमाण ‘िी स्पुन’ व ‘मोठा चमचा’ हे प्रमाण ‘िेबल स्पुन’ असे गहृीत िरावे.   
  
‘आय ष् यमान भव- (अधिक उपायांसह समग्र)’ या प स्तकातील घरग ती उपचार ही जाद ूककंवा 
चमत कार नाही हे वाचकांनी लक्षात ठेवावे. घरग ती उपचार हे साततयाने ककमान पंिरा-वीस ददवस 
केल्यावरच तयाचे पररणाम हळू-हळू ददसतात हे ही लक्षांत घ्यावे. परंत  कालांतराने रोग म ळापासून 
नष् ट होतो हे महतवाचे. 
 
या पुस्तकात काही वविेष मादहती व ननवडक आ ण प्रभावी मु्ा/ययायाम प्रकार, काही घरगुती 
सनचना (Tips), या सदराांचा थोडक् यात लोकाग्रहास् तव समावेि करण्याचा प्रयत्न केला आहे.  
 
एखाद्या ययािीवर ददलेले सववच उपचार एकत्रपणे करणेही िोक्याचे ठ श िकते.  
या पुस्तकात नमनद उपचार हे सववसािारण आहेत. प्रत्येकाची िारीररक प्रवतृ्ती व प्रकृती शभ्न 
असते, प्रत्येकाला प्रत्येक उपाय चालेलच अिी खात्री देता येत नाही. आपल्या िारीररक प्रवतृ्ती व 
प्रकृतीची जाणीव ठेवनन हे उपचार करावे, उपचारांपूवी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला अवश्य घ्यावा. 
  
िंकमयागार ननसगवदेवतेच्या सांजीवनीचा लाभ सववसामा्य जनतेपयतं पोहोचावा या भावनेने 
‘आयुष् यमान भव- (अधिक उपायाांसह समग्र)’ हे पुस्तकही सववसामा्याांसाठी सादर करीत आहे.  
  
माणुस िंकती जगला यापेक्षा कसा जगला याचे अधिक महत्व आहे. जीवनाच्या वािेवर अनेक 
आघात पचवण्याची ताकद लागते. िरीर ननरोगी असेल तर हे आघात झेलताांना त्याचा 
धचलखताप्रमाणे उपयोग होतो.  
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 वेळ (TIME) 
 आरोयय (HEALTH) 
 नाते (RELATIONS) 
 या नत्ही गोष्िीांची िंकांमत गमावल्यानांतरच कळते. 
  

आपले व आपल्या कुिुांबीयाांचे आरोयय जपण्यासाठी ‘आयषु् यमान भव- (अधिक उपयाांसह समग्र)’ 
हे पुस्तक एक छोिासा प्रयत्न आहे. कृपया आपल्या प्रनतिंरया कळवाययात ही नम्र ववनांती.  
ननसगवदेवता सवांना सुबुद्िी व सुदृढता देवो. 
       
       डॉ. संजय क ं डेटकर  
       बी.ए; एन.डी.; डी.मॅग; एम.बी.ए; एम.डी.; पीएच. डी. 
      e-mail: dcsanjayk@gmail.com  
                                                                        (Cell: +91 9922968055) 
                   ================ OOOOOO================ 
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अन क्रमणीका 
Ôसववसािारण तपासण्या 
Ôननरोगी राहण्यासाठी सववसािारण ददनचयाव व आहार 
Ôसाईज  झरो 
Ô‘सोलह शस ांगार’ 
* नवविनचे ‘सोळा श्ृांगार’   
* वववादहत स्त्रीचे ‘सोळा श्ृांगार’   
क) सोने, चाांदी, ताांबा जल धचिंकत्सा 
ख) चुांबक जल धचिंकत्सा  
ग) जल धचिंकत्सा  
घ) पा. म. शल. धचिंकत्सा  
च) सनयविंकरणयुक्त जल धचिंकत्सा  
छ) पांचिा्य अमतृजल धचिंकत्सा  
ज) आवळा रस धचिंकत्सा  
Ô काही ननवडक पदाथव 
 1. अववगांिा 
 2. ितावरी 
 3. गुळवेल 
 4. सपवगांिा 
 5. नैसधगवक क्ली्झसव 
 6. काांदा 
 7. आळांबी (मि शम) 
 8. गाजर 
 9. अांजीर 
 10. तनप आ ण मि 
 11. हबवल कॉफी 
 12. हृदय बळकि करणारा हबवल चहा 
 13. घरगुती गुलकां द 
 14. केसाांसाठी हबवल पॅक 
 15. घरगुती सुांठ 
 16. अरोड 
 17. बदाम 
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 18. वपस्ता 
 19. मेथी दाणे 
 20. केिर 
 21. पाांढरी शमरी 
 22. चेरी (Cherry) 

 23. मिार 
 24. ताक 
 25. वाांगी 
 26. धचक्कन   
 27. पतली मलई 
 28. नतळाचे तेल 
 29. नारळाचे तेल 
 30. कॉफी 
 31. सीताफळ 
 32. तुळस 
 33. नारळपाणी 
 34. कशलांगड 
 35. कलौंजी (Nigella) 

 36. ब्रोकोली 
 37. पांचामतृ 
 38. जदावळन 
 39. केळे 
 40. अस्परेगस 
 41. रेड कॅबेज 
 42. रेड, येलो, ऑरदज कॅन्स्सकम 
 43. गरम पाणी 
 Ô मु्ा/ययायाम:- 
 ययायाम प्रकार -1: उच्च रक्तदाब/हृदयववकारासाठी   
 ययायाम प्रकार -2: पायाचे त्रास/यहेरीकोज यहे्ससाठी  
 मु्ा प्रकार -1: वजन कमी करण् यासाठी  
 मु्ा प्रकार -2: रक्तदाब, िरीरात िंकां वा िरीराच्या कुठल्याही अवयवाचे कां पन (थरथर) होणे, 
लकवा मारणे या ववकाराांसाठी 
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मु्ा प्रकार -3: िाप लागणे/हृदयववकार या ववकाराांसाठी 
 Ôप्रतीजैववकाांववषयी (Antibiotics) थोडेसे 
 Ôमन:न्सस् थती उ्नत करणारे पदाथव(Mood uplifting things) 

 Ôययायाम आ ण उष्माांक  
 Ôउतारवयातील समस्या व उपाय 
 Ôसामा्यत: होणारे आजार व त्याांच्यावर सोपे व घरगुती उपाय. 
 1. केश ववकार : 
* िक्कल पडणे 
* केस गळणे 
* तेलकि केस 
*  शक्ष केस 
* चाई 
* केस पाांढरे होणे 
* केसाांत कोंडा होणे 
* केसाांत उवा होणे 
 2. मस्स्तष्क ववकार: 
* चक्कर/मददनची अिक्तता/ डोळ्यासमोर अांिेरी येणे 
* मददनचे ववकार 
* अनत मानशसक ताण (Hyper tension) 

* मानशसक ताणामुळे झोप न येणे 
* औदासी्य (Depression) 

* बौद्धिक दबुवलता 
* मानशसक िंकां वा िारीररक िक् का बसणे 
 3. डोक्याचे ववकार : 
* डोकेदखुी 
* अिवशििी 
 4. कणण ववकार 
 5. नाकाचे ववकार :  
 6. डोळयांचे ववकार : 
* डोळे दखुणे 
* मोती बब ांदन 
* डोळ्याखाली काळे होणे 
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* डोळे सुजणे/राांजणवाडी 
 7. म ख ववकार :  
* तोंडात/न्सजभेवर फोड येणे 
* पायररया 
* दांत ययािी 
* तोतरेपणा/अडखळत बोलणे 
 8. चेहर् याचे ववकार : 
* ओठ फुिणे/काळे होणे  
* चेहय यावर केस येणे 
* तारुण्य वपदिका/मु शम 
* चेहय यावर डाग /सुरकुत्या पडणे (Wrinkles /Pigmentation) 

* तेलकि त्वचा 
 9. मस (Mole/Wart) 

 10. नख त टणे : 
 11. कंठ ववकार : 
* घोरणे (Snoring) 

* घसा खवखवणे 
* घसा बसणे 
* गालगुांड 
* गांडमाळ 
* िॉन्स्सल्स 
* थायरॉईड 
* उचकी (Hiccups) 

 12. मानद खी :( Cervical) 

 13. फ प् फ साचे ववकार :  
* सदी 
* कफाचा खोकला 
* काळा खोकला 
* सािा खोकला 
* दमा 
 14. तवचेच्या समस्या : 
* त्वचेचे ववववि ववकार 
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*  शक्ष त्वचा 
* ख शज/नायिा 
* सोरायशसस 
* त्वचा सैल पडणे 
* अांगावर डाग/पाांढरे डाग/फोड असणे 
* थांडीत त्वचा फािणे 
 15. मि मेह : 
 16. हृदयसंबंिी ववकार :  
*  हृदय रोग 
* छातीत/हृदयात जळजळ होणे 
* हृदयाची गनत वाढणे (Palpitation) 

* उच्च रक्तदाब 
* नन्न रक्तदाब  
* कोलेस्िेरॉल (Cholesterol)  
* िाप लागणे/िमनीत अवरोि (Blockage in Veins) 

 17. यकृत संबंिी ववकार :  (Liver) 

* यकृताचे ववकार 
* कावीळ 
 18. ताप-ज्वर : 
* ताप येणे 
* धचकन गुननया/डदययु 
* कॉलरा 
* ननमोननया 
 19. ऊन लागणे/उन्हाळी : 
 20. पोटासंबंिी ववकार : 
* भुक न लागणे/ अ शची 
* उलिी (ओकारी) मळमळणे,(Vomiting) 

* पोिाचे ववकार 
* वायन ववकार (Gases) 

* बद्िकोष्ठता (Constipation) 

* अनतसार (Diarrhoea) 

* आव पडणे 
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* पोिात मुरडा येणे 
* भस्मक/ भस््या रोग 
* पोिातील कृमी/जांत 
* आतड्याचे ववकार 
* मनळययाि  (Piles) 

* िौचावािे रक्त पडणे 
* कोलायिीस 
 21. आम्लवपत्त :( Acidity) 

* वपत्त 
* अांगावर वपत्त उठणे 
* अल्सर 
 22. आमवात : 
 23. सांधयांचे ववकार : 
* सांधिवात 
* गाऊि 
 24. कंबरद खी : 
 25. रोगप्रवणता : (Allergy) 

 26. मूत्राशयाचे ववकार : (Kideny) 

* मनत्र ववसजवनास त्रास 
* प्रोस्िेि ग्रांथीची वाढ 
* लघवीत जळजळ 
* लघवी कमी होणे 
* मुतखडा/िंकडनी स्िोन (Kideny Stone) 

* युरीक ऍशसड वाढणे 
 27. पायाचें ववकार: (Legs) 

* पायात गोळे येणे 
* पाय/पोिरीत रक्त साकळणे (Vericose Veins ) 

* पोिरी (Calf) दखुणे 
* सायदिका 
* तळययात जळजळ 
* िाचाांना भेगा पडणे 
* िाचा दखुणे 
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* पायाच्या बोिात धचखली होणे 
* ना श 
* पायात काच/कािा रुतणे 
 28. उष्णता ववकार :  
* अांतगवत उष्णता 
* दाह होणे 
 29. नागीण : 
 30. रक्तसंबंिी समस्या : 
* रक्ताल्पता (Anemia) 

* रक्तात ्लेिलेिचे प्रमाण कमी होणे 
* रक्तात पाांढय या रक्तपेिीांचे (W.B.C.) प्रमाण कमी होणे 
* रक्त जाणे 
* फोडे/दखुते फोडे 
* रक्त वपत्ती 
* रक्त साकळणे 
* अांतगवत रक्तस्त्राव 
* जखम/ जखमेतनन रक्तस्राव 
* रक्त िनु्सध् द 
 31. शारीररक द बणलता/अशक्तपणा : 
 32. श क्राणंूची कमतरता/लैंधगक द बणलता : 
 33. अननद्रा : 
 34. स्थूलता/वजन वाढणे : 
 35. पोटाचा घेर वाढणे : 
 36. वजन कमी असणे : 
 37. सूज : 
* मार लागुन सनज येणे/मुका मार 
* सनज येणे 
* लचकणे/ मुरगळणे 
* इांजेक्िनची सनज 
* गाठ होणे 
 38. कापणे : 
 39. भाजणे :  
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 40. स्स्त्रयांच्या समस्या : 
* मासीकपाळीत जास्त रक्त जाणे 
* माशसक पाळीचे इतर त्रास 
* ववेतपदर 
* रक्तपदर  
* मासीकपाळीत पोिात दखुणे 
* मासीकपाळी पुढे ढकलणे 
* स्तनात गाठी होणे 
* गभावरपणातील समस्या 
* प्रसवपीडा 
* बाळांत मातेस दनि न येणे 
* गभवपाताची िक्यता 
* वाांझपणा 
* रजोननवतृ्ती  (Menopause) 

* गभावियात गाठ होणे (Fibroid) 

 41. संपे्ररकांचा असमतोल : (Hormonal imbalance)  

 42. मोठ्या जखमा भरून न येणे : 
43. बेड सोअसण : 
44. कॅन्सर : 
45. औषिाचा द ष् पररणाम: (Side effect) 

46. ववषारी कीटक/प्राणी चावणे : 
47. शरीराला खाज स टणे :      
48. अिाांगवायू : (Paralysis)   

 49. प्रधथने (Proteins) न पचणे :  

50. नशा : 
* भाांगेचा निा उतरवणे 
* िुम्रपान/तांबाखुची सवय कमी करणे 
* दा शची निा उतरवणे 
* मद्याची पव चात निा (Hang-over) 

 * दा श वपणे बांद करणे 
51. तहान न शमणे : (Thirst) 
52. नाडी मंद होणे : 
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53. बूट चावणे : 
54. केस तोड : 
55. अंगावर बबब्बा उतणे : 
56. स रवंट अंगावर पडणे : 
57. शरीरात पाण्याची कमतरता : (Dehydration) 

58. हात-पायांना म ंग्या येणे :  

  
Ô लहान म लांचे रोग 
1) दनि वपताच उलिी होणे    
2) मुलाांना दात ननघताांनाचे त्रास 
3) प्रनतकारिक्ती कमी असणे  
4) घरगुती ग्राईप वॉिर 
5) पोिात कृमी होणे 
6) अपचन  
7) अिक्त मुले 
8) डी हायडे्रिन 
9) अांथरुणात लघवी होणे 
10) कॅन्सल्ियमची कमतरता 
11) सदी 
12) अडखळत बोलणे (Stammering) 

13) उांची कमी असणे 
14) िॉ्सील्स 
15) गालगुांड 
16) गोवर/काांजण्या 
17) घामोळ्या होणे 
18) लहान मुलात अनतसार/हगवण 
19) लहान मुलात बध्दकोष्ठता 
20) बाल ननमोननया 
 Ô ववरुधद भोजन 
 Ô किीही एकत्र खाऊ नये असे पदाथण 
 Ô आहाराववषयी काही उपय क्त सूचना 
 Ô आरोग्यदायी कडिान्ये  
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   सवणसािारण तपासण्या 
  

आजारात ववववि प्रकारच् या तपासण्या करण्यात येतात. सववसािारणपणे ननरोगी माणसाच्या 
तपासण्यात आढळणाय या महत्त् वाच्या काही घिकाांची मादहती खाली ददलेली आहे. ययायोगे 
तपासणी अहवालाची तुलना करणे सोपे होईल.   
  
 अ. नाडीपरीक्षा:- हृदयाच्या स्पांदनाबरोबर त्वचेलगत असणाय या नसाांमध् ये जे स्पांदन जाणवते 
त्याला नाडी ्हणतात. िक्यतो मनगिावरील नाडी पाहण्याचा प्रघात आहे. ही नाडी हाताला न 
लागल्यास पायाच् या घोट्याजवळ अथवा मानेजवळची नाडी पादहली जाते. 
बोिाांच्या साहाय्याने मनगिावरील नाडीवर हलका दाब ददल्यास नाडीचे ठोके जाणवतात. 
नाडीपरीक्षा करताना आिी दहा शमननिे ववश्ाांती घ्यावी. घड्याळातील सेकां द कािा बारावर येताच 
नाडीचे ठोके मोजण्यास सुरुवात करावी व पु्हा तो बारावर येईपयतं नाडीचे ठोके मोजावे. 
नवजात बालकाांत नाडीच्या ठोक्याांचा वेग 130 ते 140, प्रौढ माणसाांत 70 ते 72 तर वदृ्ि 
माणसाांत हा वेग 160 इतका असतो. िरीराचे तापमान एक डडग्रीने वाढल्यास नाडीचा वेग 8 ते 
10 ठोक्याांनी वाढतो. प्रौढ माणसाांत 120 इतका नाडीचा वेग हृदयाचा अिक्तपणा तर 130 ते 
160 हा वेग गांभीर न्सस्थती दिववतो. 
  
 ब. तापमान:- थमावमीिरच्या साहाय्याने िरीराचे तापमान मोजतात. सािारणपणे काखेत िंकां वा 
तोंडात थमावमीिर ठेवनन तापमान मोजतात. क् वधचत प्रसांगी थमावमीिर गुद् य दारात ठेऊनही तापमान 
मोजावे लागते. थमावमीिर झिकन न पारा िन् यावर आणावा व नांतर काख िंकां वा तोंडात ठेवावा. 98 
ते 99 डीग्री फॅरनहाइि हे मानवी िरीराचे सववसािारण तापमान असते. थमावमीिर तोंडात िंकां वा 
गुद् य दारात ठेवनन तापमान घेतल्यास तापमानात िंकां धचत वाढ ददसण्याची िक्यता असते.  
  
 क. वजन:- िारीररक उांची सदिीमीिरमध् ये मोजनन त्यातनन िांभर वजा केले असता येणारी बाकी हे 
सािारणपणे आदिव वजन असते. वयोमानानुसार यात िंकरकोळ वाढ गहृीत िरता येते. 
  
 ड. रक्तदाब:- रक्तवादह्याांमिनन वाहणाय या रक्ताचा दाब ्हणजे रक्तदाब. सािारणपणे पांचवीस 
ते तीस या वयात शसस्िॅशलक दाब 120 तर डायस्िॅशलक दाब 80 इतका आदिव मानला जातो.  
वयोमानानुसार यात िंकरकोळ वाढ गहृीत िरता येते. उदा. तीस या वयात 122/82, पन्सस्तिीमध् ये 
124/84, चाशळिीत 127/86 तर प्नािीत 133/90 इतका रक् तदाब असन िकतो. 
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 इ. ग्ल कोज:- 100 सी.सी. रक्तात यलुकोजचे प्रमाण सािारणपणे 70 ते 120 शमशलगॅ्रम असते. 
मिुमेहात हे प्रमाण वाढलेले आढळते. 
  
 फ. कोलेस्टेरॉल:- 100 सी.सी. रक्तात कोलेस्िेरॉलचे  सािारणपणे प्रमाण 140- 120 शमशलगॅ्रम 
असते. रक्तवादह्या कठीण होणे, थायरॉईड ग्रांथीांचे आजार, गभावरपणात हे प्रमाण वाढलेले 
आढळते. 
  
 ब. कॅस्ल्शअम:- 100 सी.सी. रक्तात कॅन्सल्िअमचे प्रमाण सािारणपणे 9-1 शमशलगॅ्रम असते.  
पॅराथायरॉईड ग्रांथीांचे आजारात हे प्रमाण वाढलेले आढळते. 
  
 भ. बबलीरूबीन:- 100 सी.सी. रक्तात बबली शबीनचे प्रमाण सािारणपणे 0.1 ते 0.25 शमशलगॅ्रम 
असते. कावीळ व यकृताच्या ववकाराांत हे प्रमाण वाढलेले आढळते. 
  
 भ. फॉस्फेट:- 100 सी.सी. रक्तात फॉस्फेिचे प्रमाण सािारणपणे 1.5 ते 4 युननि  असते.  
कावीळ ववकारात हे प्रमाण वाढलेले आढळते. 
  
 म. प्रोटीन्स:- 100 सी.सी. रक्तात प्रोिी्सचे प्रमाण सािारणपणे 6.5 ते 8.2 गॅ्रम असते.  
जुनाि ययािीत हे प्रमाण वाढलेले आढळते. 
  
 य. दहमोग्लोबीन:- पुरुषाच्या 100 सी.सी. रक्तात दहमोयलोबीनचे प्रमाण सािारणपणे 13.5 ते 
17.0 गॅ्रम असते तर न्सस्त्रयाांच्या 100 सी.सी. रक्तात हेच प्रमाण सािारणपणे 12.5 ते 16.0 
गॅ्रम असत. पांडुरोगात (ऍनेमीया) हे प्रमाण कमी झालेले आढळते.   
  
 र. तांबड्या रक्तपेशी:-  रक्तात ताांबड्या रक्तपेिीचे प्रमाण सािारणपणे 4.2 ते 6.2 
दिलक्ष/घन शम.शम. असे आढळते.   
  
 ल. अल्ब मीन - ग्लोबीन:- 100 सी.सी. मनत्रात अल्बुमीनचे प्रमाण सािारणपणे 4.6 ते 6.7 गॅ्रम 
असते तर यलोबीनचे प्रमाण 1.2 ते 2.3 गॅ्रम असते. 
  
 व. य ररक ऍससड:- 100 सी.सी. मनत्रात युररक ऍशसडचे प्रमाण सािारणपणे 2 ते 4 शमशलगॅ्रम 
असते, गाऊि या ययािीत हे प्रमाण वाढलेले आढळते.  

 ==========XXXXXXX============= 
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ननरोगी राहण्यासाठी सवणसािारण ददनचयाण व आहार 
  

माणनस िंकती जगला यापेक्षा कसा जगला याला अधिक महत्त्व आहे. आजार हा प्रत्येकालाच होतो 
पण आजार असाध्य व दीघवकालीन नसावा. दीघवकालीन आजारी ययक्तीस त्याच्या आजाराचा 
कां िाळा तर येतोच पण त्याची िशु्नषा करणाय यालाही कां िाळा येतो. रोज मरे त्याला कोण रडे या 
उक्तीनुसार आजारी ययक्तीकडे दलुवक्ष करण्याची वतृ्ती बळावते व त्याचा िारीररक, मानशसक, 
आधथवक त्रास आजारी ययक्तीसह सवांना होऊ िकतो.  
रोगाचे मनळ कारण ् हणजे िरीरात ननमावण होणारी तसेच बाहे शन िरीरात येणारी ववषारी ्य ये हे 
होय. ही नको असलेली ्य ये िरीराच् या बाहेर िाकन न देण्याचे काम कोठा, मनत्रवप ांड आ ण त् वचा ही 
तीन उत् सजवक इांद्ये करीत असतात. याांपैकी कोणाही एकाची िंरया बरोबर होत नसल् यास ही 
ववषारी ्य ये िरीरातील रक् तवादह् या, मय जातांतन व अ् य पेिीांमध् ये साचतात व त् याांच् या कामात 
य यत् यय आणतात. त् यामुळे िरीर नाद ुशस् त होते यालाच आपण रोग ् हणतो.     
्हणननच िरीराची सुरुवातीपासनन काळजी घेणे अत्यांत गरजेचे आहे. ननरोगी राहण्यासाठी 
सववसािारण ददनचयाव व आहार कसा असावा याचे खाली थोडक्यात वववेचन केले आहे. प्रत्येकाने 
स्वत:च्या सोयीनसुार त्यात िंकरकोळ बदल क शन त्याचा अवलांब करावा. बदल करताना मनळ 
ढाचा बदलन नये याची कृपया काळजी घ्यावी ही ववनांती. 
  
 * रात्री झोपताना काचेच्या यलासमध् ये एक चमचा मेथी दाणे िंकां वा िणे, िंकां वा चार अांजीर व 
चार बदाम असे आलिननपालिनन शभजवनन ठेवा. 
िंकमान सहा ते सात तास झोप घेऊन िक्यतो सुयोदयाच्यावेळी उठावे. 
  
 * प्रथम एक शलिर सािे पाणी ् यावे व प्रातववविीस जावे. बध् दकोष् ठतेचा त्रास असणाय याांनी 
पाणी कोमि क शन ् यावे. त् यानांतर दात घासावे, त् यासाठी िक् यतो रासायननक घिक असलेल्या 
पेस्िचा वापर िाळावा, ननसगवननशमवत/आयुवेददक औषिाांनी बनववलेल् या पेस् ि/वस्तनांचा वापर करावा. 
जु्या सवयी एकदम बदलणे िक्य नसते, िंकमान बदलण्याचा प्रयत्न करणे तर आपल्या हातात 
असते. (सकाळी वपण् याचे हे पाणी रात्री ताांब् याच् या भाांड् यात ठेऊन सकाळी ् यायल् यास औषिी गुण 
प्रा् त होतील) 
  * दात घासल्यावर चहा घेण्याआिी एक यलास कोमि पाण्यात अध्याव शल ांबाचा रस व दोन 
चमचे मि िाकन न चाांगले ढवळनन घ्या. हे शमश्ण घाई न करता घोि घोि ्या. अध्याव तासानांतर 
हवा तर चहा ्या. या धचिंकत्सेमुळे िरीराची नैसधगवकरीत्या सफाई होते.    
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 * सकाळी दोन पाकळ्या लसणाच्या खाल्याने, पाचन मागव साफ होतो, अ्ननशलकेिी सांबांिीत 
रोग होत नाहीत. 
   
 * चहा बरोबर मैद्याचे पदाथव खाण्याचे िाळा. अगदीच गरज असेल तर गयहाच्या वपठापासनन 
बनलेले पदाथव कमी प्रमाणात घ्यावे. 
 चहा नांतर अध्याव तासाने िंकमान तीस शमननिे जमेल तो ययायाम, थोडातरी घाम येईपयतं 
करावा. ययायामाच्या िेविी प्राणायाम क शन िवासन ज शर करावे. 
  
 न्याहारी: ययायामानांतर अध्याव तासाने वर नमनद केलेले रात्री शभजवलेले पदाथव खा. वीस 
शमननिाांनी अांघोळ वगैरे उरकन न ्याहारी करावी. ्याहारीत काबोहायडेे्िस े्  व प्रोिी्स े् जास्त 
असावे. फॅिस े् अगदी कमी प्रमाणात असावेत. यात एखादे फळ, सुका मेवा, दनि, दलीया, पोहे, 
इडली साांबार, पोळी-भाजी, ताक, अांकुरीत पदाथव याांचा समावेि असावा. 
  
 द पारचे जेवण: ्याहारीनांतर िंकमान चार तासाांनी दपुारचे जेवण असावे. याांत दहरवी भाजी, मोड 
आलेली िा्ये, पोळी, कोशि ांबीर, लोणी, ताक, वरण, भात याांचा अांतभावव असावा. 
रोजच्या आहारात दहांग व न्सजरेपनड िाकन न ताकाचा समावेि ननयशमत करावा. ह्यामुळे अ्नपचन 
चाांगले होते, पचनववकार बरे होतात, पोिातील अनतररक्त उष्णता िोषली जाते. 
  
 मिल्या वेळचे खाणे: दपुारचे जेवणानांतर िंकमान चार तासाांनी एखादे फळ, रस, खजनर, खाकरा 
अगर तत्सम पदाथव खावे. जसे सतत खाणे आरोययाला हाननकारक ठरते तसेच फार वेळ पोि 
ररकामे ठेवणेही हाननकारक आहे. 
  
 रात्रीचे जेवण: सािारण साडे आठ-नऊच्या सुमारास रात्रीचे जेवण घ्यावे. हे जेवण िक्यतो फार 
सािे व हलके असावे. यात एखादी पोळी, वरण, भात/ खचडी याांचा अांतभावव असावा. 
 रात्रीचे जेवण झाल्यावर एक तासाने ितपावली करावी. 
 जेवताना फक्त गरजेपुरतेच पाणी ्यावे. जेवणानांतर एक तासाने एक दोन यलास ्यावे. पचन 
चाांगले होते. 
  
ननरोगी राहण्यासाठी िरीरातील रस, रक्त, माांस, मेद, अस्थी, मयजा, िरु या स्तिातुांना पुरेसे 
पोषण शमळणे, वात, कफ व वपत्त याांचे तसेच िरीरातील पांचमहाभुताांचे िरीरातील सांतुलन बबघडन 
न देणे हा सवोत्तम उपाय आहे.  
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एका बत्रकोणाची कल्पना केली तर त्याच्या पाय्याला कफ आ ण दो्ही बाजुांना अनुरमे वात व 
वपत्त असे ्हणता येईल. वपत्त व वात याांची मैत्री मोठी असते, ते एकमेकाांना मदत करतात. 
  
 वात, वपत्त व कफ यांचे शरीरातील संत लन कसे ठेवावे:- 
 वात, कफ, वपत्त ह्या िक्ती असुन िरीरभर पसरलेल्या असतात. 
 वात : िरीरात वात ही एक िक्ती असुन त्यामुळे िरीरास गनत (Movement) शमळते. िरीरात 
वात व आकाितत्व याांचे प्रमाण वाढले तर वाताचे सांतुलन बबघडते व त्यामुळे सांधिवात, 
गुडघेदखुी, रक्तदाब, बध्दकोष्ठता, हाडाांची दखुणी, हृदयरोग, मददनचे ववकार, हायपर िदिन, 
हातपायाांना मुांयया येणे, रक्तशभसरणात समस्या, सायिीका, मानदखुी, मानशसक रोग, पक्षघात 
इत्यादी प्रकारचे ऐांिी ववकार होतात. 
वाताचे आधिक्य िरीरात नाभीच्या खालच्या भागात असते. िरीराच्या खालच्या भागाचे ननयांत्रण 
व िंरया वातामुळे होतात. वातामाफव त  चालणे, उठणे, बसणे या िंरया केल्या जातात. वात 
प्रकृती असणारी ययक्ती खनप बुिकी िंकां वा खनप उांच, बारीक व कुरळ्या केसाांची असते. 
वात तत्व हे वायन तत्व असल्याने वातप्रकृतीच्या ययक्ती बारीक, जास्त खाणाय या, अस्थीर, थांड 
िरीराच्या असतात. त्या लवकर जाड होऊ िकत नाहीत. या ययक्ती सजवनिील, कल्पक, तल्लख 
बुध्दीच्या असतात, याांना बध्दकोष्ठता, वैफल्य, अस्वस्थता,  ख्नता हे ववकार असु िकतात. 
वात प्रकृतीच्या ययक्तीांनी जमेल तेयहा तीळाच्या तेलाने िरीराची मालीि करावी, थांड तसेच   
 शक्ष/कोरडे पदाथव पदाथव खाणे िाळावे, ध्यान सािना, प्राणायाम हे ययायाम सतत करावे. 
  
 वपत्त : िरीरात वपत्त ही एक िक्ती असुन त्यामुळे पचनाचे कायव होते. िरीरातील अन्सयनतत्व 
वाढल्यास वपत्ताचे सांतुलन बबघडते व त्यामुळे आ्लवपत्त, जळजळणे, अल्सर, पोिाचे ववकार, साांिे 
सुजणे, केस पाांढरे होणे, केस गळणे, ता शण्यवपिीका, कोलायिीस, घसा सुजणे, त्वचा रोग, 
सोरायसीस, एक्झीमा इत्यादी प्रकारचे चाळीस ववकार होतात.  
 वपत्ताचे पाच प्रकार आहेत. 
 1) पाचक वपत्त: हे पोिात असते व पचनाचे कायव करते. 2) आलोचक वपत्त: हे डोळ्यात असुन 
दृष्िीस सहाय्यक असते. 3) सािक वपत्त: याचे स्थान हृदयात असुन ते भावनाांवर ननयांत्रण ठेवते. 
4) भ्राजक वपत्त: याचे अस्तीत्व त्वचेच्या रांगात असते. 5) रांजक वपत्त: ह्यामुळे रक्ताला रांग प्रा्त 
होतो. 
  

 वपत्ताचे आधिक्य िरीरात हृदय आ ण नाभी या मध्य भागात असते. वपत्तामुळे अ्न 
खाल्ल्यानांतर होणारे पचन व पुढील इतर िंरया िक्य होतात. वपत्त प्रकृती असणारी ययक्ती 
मध्यम बाांध्याची, गहनवणी, लालसर त्वचा असलेली, प्रत्येक कामात अगे्रसर व महत्वाकाांक्षी, पचन 
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लवकर होणारी, जास्त भुक लागणारी, तापि स्वभावाची असते. याांचे केस लवकर गळतात. या 
लोकात नेततृ्व करण्यास लागणारे गुण असतात. 
वपत्त प्रकृतीच्या ययक्तीांनी गरम पदाथव, नतखि, मसाल्याचे, आांबि पदाथव खाणे िाळावे. 
आवळा चनणव, बडी िेप व खडीसाखर सम प्रमाणात घेऊन रोज एक चमचा सेवन करावी तसेच 
रोज एक चमचा िणे पावडर पाणी िंकां वा मिाबरोबर घ्यावी. डोके थांड ठेवावे, राग ननयांत्रणात 
ठेवावा, प्राणायाम करावा.   
  
कफ : िरीरातील कफ ही िक्ती जोडण्याचे (सांिी) काम करते. हाडाांवर माांस, स्नाय ुया कफ 
िक्तीमुळेच जोडले जातात. िरीरातील पृ् वी व जल तत्वाचे प्रमाण बबघडले तर कफाचे आधिक्य 
होते, ह्यामुळे वजन वाढणे, ववास ववकार, छातीत दखुणे, घवयाचे ववकार, दमा, खोकला, ट्युमर, 
थायरॉइड, डोळ्याचे, कानाचे, गळ्याचे, मददनचे इत्यादी प्रकारचे वीस ववकार होतात.  
कफाचे आधिक्य िरीरात हृदयाच्या वरच्या भागात असते, ह्यामुळे डोक्याची न्सस्थरता व िाांतता 
प्रा्त होते. कफ प्रकृती असणाय या ययक्तीचा रांग पाांढरि, स्थनल बाांिा असुन ती आळिी असते. 
या ययक्तीांची कामाची बैठक चाांगली असते. याांना िंफरण्याचा कां िाळा येतो. कफ तत्व हे पृ् वी 
तत्व असल्याने कफ प्रकृतीच्या ययक्ती जाड असतात. त्या लवकर बारीक होऊ िकत नाहीत.  
कफ प्रकृतीच्या ययक्तीांनी गरम पदाथव, आलां, लसणु, मसालेदार पदाथव अधिक खावे. रोज ययायाम 
करावा, लवकर हालचाल करण्याची सवय लावावी, पांचकमव उपचार क शन िरीर िधु्दी करावी. 
उपवास करावेत, गरम पाण्यात आलां िाकुन ते पाणी ददवसभर ्यावे. सोना बाथ, स्िीम बाथ हे 
प्रयोग क शन घाम काढावा. थांड, गोड, तेलकि, लवकर न पचणारे पदाथव खाऊ नये.  
  

 िास्त्रानुसार बालपणाचा काळ हा कफाचे प्राबल्य असणणारा काळ असतो ह्यामुळे िरीराची वाढ 
होत असते.  
त शणपणाचा काळ वपत्ताचे प्राबल्य असणणारा असतो. ह्यामुळे िरीराला जोम व उत्साह प्रा्त 
होतो.   
तर वधृ्दापकाळ हा वाताचे प्राबल्य असणणारा काळ असतो. ह्यामुळे िरीराची िक्ती कमी होते, 
झीज होते. 
  
 ददवसाचे 12 तास व रात्रीचे 12 तास याांचे प्रत्येकी तीन भाग केले असता सकाळी व सायांकाळी 
6 ते 10 हा काळ कफाचे आधिक्य असणारा,  
 दपुारी व रात्री 10 ते 2 हा काळ वपत्ताचे आधिक्य असणारा , 
 तर दपुारी व रात्री 2 ते 6 हा काळ वाताचे आधिक्य असणारा असतो.  
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 त्या त्या ववकारावर, आधिक्य असलेल्या काळात औषि घेतले असता त्याचा पररणाम लवकर  
होतो. 
  
 काही महतवाचे ननयम: 
 1) सकाळी उठल्याबरोबर मोठ्या माणसाांनी िंकमान चार यलास व लहान मुलाांनी िंकमान एक 
यलास पाणी तोंड िुण्याआिी ्यावे. यासाठी हवे असल्यास रात्री झोपण्याआिी दात स्वच्छ घासनन 
झोपावे. 
रात्री आपण खाल्लेले अ्न, पाचन िंरया पनणव होऊन उरलेला चोथा मोठ्या आतड्याांत पाठवला 
जातो. तसेच रात्रभर पोिात अनेक िंरया-प्रिंरया घडत असतात, त्यातनन आ्लस्त्राव होत असतो. 
सकाळी पाणी ्यायल्याने हे आ्ल िाांत होतात, मोठ्या आतड्याांत पाचनिंरया पनणव होऊन 
पाठवलेला चोथा, पाण्याच्या प्रवाहाने सहजपणे बाहेर पडतो. पोि साफ झाल्यावर ददवसभर 
उत्साही वािते, िरीर ननरोगी राहते. सकाळी असे पाणी वपण्याला ‘अमतृपानाची’ उपमा ददलेली 
आहे. प्रत्येकाने ददवसातनन िंकमान 2 ते 3 शलिर पाणी ्यावे. 
  
 2) एका ददवसातनन एका ययक्तीने त् याच् या सांपनणव आहारात एक मोठा चमचा मीठ व एक मोठा 
चमचा साखर यापेक्षा जास्त वापर क श नये. इतर वेळेस साखरेच्या ऐवजी ‘मिुपणी’ चा वापर 
करावा.  
आयुवेददक/ काष्ठौषिीच्या दकुानात  ‘मिुपणी’(Stevia Plant) नावाच्या वनस्पतीची पावडर/पाने 
शमळतात, त्याांचा वापर चहात साखरे ऐवजी करावा. ही पाने सुकवनन त्याची पावडर करावी, चहा 
उकळताांना, साखरेऐवजी ही पावडर िाकावी. (एक कप चहात पाव चमचा पावडर पुरेिी आहे.) 
(पुणे येथे मे. बत्रपाठी ऍ्ड कां पनी, बुिवार पेठ, गणपती चौक, लक्ष्मी रोड येथे उपल्ब्ि) िंकां वा 
नसवरी मध् ये शमळणारे ‘मिुपणी’(Stevia Plant) चे रोपिे घरी लावनन ताजी पाने वापरावीत. हे 
साखरेपेक्षा तीनिे पि गोड असनन साखरेसाठी नैसधगवक पयावय आहे. यात उष्माांक नाहीत. ह्यामुळे 
वजन ननयांत्रणात राहनन स् वादनवप ांडाचे कायव उत्तम प्रकारे होऊन, इांिलुीन ननयांबत्रत होते ययामुळे  
मिुमेहाची िक्यता िनसर होते. 
  
 3) एका ददवसात एका ययक्तीला िंकती प्रधथने (Protiens) लागतात त्याचे सनत्र:  
तुमचे वजन गु णले 1.0 गॅ्रम = एका ददवसात आववयक प्रधथने. यापेक्षा जास्त प्रधथने सेवन 
केल्यास वजन वाढते. 
दनि (1कप = 8 गॅ्र. प्रधथने), दिुाचे पदाथव, साशमष भोजन (125 गॅ्र. = 40 गॅ्र. प्रधथने), अांडी (1 
= 7 गॅ्र. प्रधथने) हे पदाथव प्रधथनाांनी पररपनणव आहेत. भाययाांमिुन शमळणारी प्रधथने पररपनणव 
नसतात ्हणुन त्याांना भात, डाळ, मोड आलेले पदाथव याांची जोड द्यावी. 
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 4) रोज सकाळी ननयशमतपणे य यायाम व त् यानांतर प्राणायाम करावा. ह्यामुळे ताजी हवा िरीरात 
घेतली जाते, फु्फुस मजबनत होते. ददवसभर उत्साही वािते, िरीर ननरोगी राहते.  
  
 5) जेवणानांतर िंकमान एक तासाने पाणी ्यावे.  
 काही लोकाांना जेवणाबरोबर पाणी वपण्याची सवय असते, काहीांना जेवणानांतर लगेचच भरपनर 
पाणी वपण्याची सवय असते. या दो्ही सवयी चुकीच्या व हाननकारक आहेत. 
याचे कारण असे की, िरीराच् या जठरात पाचक ्ययाांचा स्राव वाढला की आपल्याला भनक लागते. 
यालाच ‘जठरायनी (जठरातील अयनी)’ ्हणतात. अ्नप्रािन करताना ते जठरात जमा होते, 
त्यावर पाचक ्ययाांची प्रिंरया सु श होते. जठरातील हा अयनी खाल्लेले अ्न पचवण्याचे काम 
सु श करतो. या प्रिंरयेला काही काळ लागतो.  
जेवणाबरोबर अथवा जेवणानांतर लगेचच पाणी ्यायल्याने पाचक ्ययाांत पाणी शमसळनन त्याांची 
पाचनिक्ती क्षीण होते, जठरायनी मांदावतो. (‘अयनी’ वर पाणी िाकल्यावर दसुरे काय होणार?) 
अ्नपचन प्रिंरयेत अडथळा ननमावण होतो. खाल्लेले अ्न नीि न पचल्याने ववववि ववकार 
ननमावण होतात. 
खाताांना ठसका लागला, घास घिात अडकला अिा अपवादात्मक पररन्सस्थतीत एक-दोन घोि पाणी 
वपण्यास काही हरकत नाही. 
  
 6) पाणी किीही घिाघि वपऊ नये, नेहमी घोिघोि (Sip-Sip) ्यावे. घोिघोि पाणी ्यायल्याने 
तोंडातील लाळ पोिात जाऊन आ्ल िाांत करते. 
  
 7) अनतथांड (फ्रीजचे) पाणी किीही वपऊ नये. 
 काही लोकाांना पाणी अनतथांड क शन, बफव  िाकन न, फ्रीज मिनन काढनन लगेचच वपण्याची सवय 
असते जी अत्यांत चुकीची आहे. 
याचे कारण, आपल्या पोिात सतत, चोवीस तास काहीतरी िंरया-प्रिंरया चालन असतात व त्यामुळे 
पोिातील वातावरण नेहमी गरम/उष्ण असते. पोिात गेलेला प्रत्येक पदाथव हा गरम करण्याचा 
प्रयत्न पाचन सांस्था सतत करीत असते. 
पोिात अनतथांड पाणी गेल्यास एकतर पोि पाण्याला गरम करेल िंकां वा थांड पाणी पोिाला थांड 
करेल. 
थांड पाणी पोिाला किीही थांड क श िकत नाही, ही अनैसधगवक व अिक्य कोिीतील बाब आहे. 
पण जर, थांड पाणी पोिाला थांड करेल अिी कल्पना केली तर काय होईल? थांड पाण्याने पोिाला 
जर थांड केले तर, पोि थांड होताच हृदय थांड होईल, हृदय थांड होताच मददन थांड होईल आ ण मददन 
थांड होताच ...??? ताबडतोब मतृ्यन होईल.  
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अथावत थांड पाण्याने पोिाला थांड करणे ही अनैसधगवक व अिक्य कोिीतील बाब आहे. 
  
आता ववरुद्ि ववचार... पोिात गेलेला सामा्य तापमानाचा पदाथव गरम करण्यासाठी पोिाला 
रक्ताची गरज असते व तो हे काम त्याच्या दहविास असलेल्या रक्ताच्या मदतीने करीत असतो. 
परांतु अनतथांड पाणी जर पोिात गेले तर ते गरम क शन पाचन िंरयेत समाववष्ि करण्यासाठी 
पोिाला अनतररक्त रक्ताची गरज भासते. यासाठी पोिाला अ्य अवयवाांकडनन अनतररक्त रक्ताची 
मदत घ्यावी लागते. अ्य अवयवाांकडनन अनतररक्त रक्त पोिाला पाठवल्यामुळे त्या अवयवाांना 
रक्ताची कमतरता भासते. िरीरातील एकाजरी अवयवाला जर एक ते तीन शमननिे अपुरा 
रक्तपुरवठा झाला तर तो अवयव ववकलाांग होऊ िकतो.  
  
 दसुरी बाब अिी की, िरीरातील मोठे आतडे हे प्रसरण अवस्थेत असते. पोिात गेलेले अनतथांड 
पाणी गरम करण्यासाठी जे अनतररक्त रक्त लागते ते मोठ्या आतड्याकडननही पाठवले जाते. 
अपुय या रक्तपुरवठ्यामुळे मोठे आतडे आकुां चन पावते. वारांवार अनतथांड पाणी ्यायल्याने मोठ्या 
आतड्याला सतत अपुरा रक्तपुरवठा शमळण् याची सवय लागते त् यामुळे ते सतत आकुां चीत 
अवस् थेत रहाते.  
आकुां धचत मोठ्या आतड्यामुळे िरीरातील मल योय य तय हेने बाहेर पडत नाही. त्यामुळे 
बद्िकोष्ठता, अल्सर इत्यादी ववकार होतात.  
हे सगळे िाळण्यासाठी अनतथांड/िंफ्रजचे पाणी वपऊ नये. 
  
 इतर उपाय: 
 * िंकमान एक ददवसाआड, रात्री एक कप गरम दिुात, पाव चमचा हळद पावडर व दहा मनुके 
िाकन न ते उकळनन घ्यावे व कोमि झाल्यानांतर ्यावे. हळद ही जांतुनािक (Antiseptic) असल्याने 
तसेच नतच्यात जखम बरी करण्याची िक्ती (Healing Power) असल्याने िरीरातील अांतगवत जखमा 
बय या होतात, त्वचा काांनतमान होते व यकृताचीही ताकद वाढते. फु्फुसाचे रोग दनर होतात. 
मनुक् यांमुळे पोि साफ होते. (मनुके आिी स् वच् छ िुवुन घ् यावेत). मनुक् याांमुळे आतड् यात साठलेला 
मल बाहेर ननघण् यास मदत होते. 
 * रात्री झोपताना गाईचे िदु्ि तनप, कोमि क शन चार थदब दो्ही नाकपुडीांमध् ये ननयशमत 
घालावे. ह्यामुळे डोकेदखुी, सतत शि ांका येणे, नाकातनन पाणी गळणे, सदी, सायनोसायिीस, 
नाकातील हाड वाढणे, िाांत झोप न येणे, घोरणे या सवव ववकाराांपासनन सुिका होते. गाईचे िदु्ि 
तनप कोमि क शन दोन थदब दो्ही नाकपुडीांमध् ये ननयशमत घातल्याने मददनत जमा झालेले रक्त 
पातळ होण्यास मदत होते. मन्सस्तष्क ववकाराांवर आ ण Brain hamerage वर हा एक रामबाण उपाय 
आहे. गाईचे तनप न्सजतके जुने असेल नततके चाांगले. 
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 * रोजच्या वपण्याच्या पाण्यात दहा लीिर पाण्यात दहा गयहाच्या दाण्याइतका खाण्याचा चुना 
घालनन ते पाणी सवांनी ्यावे. ह्यामुळे िरीराला कॅन्सल्ियम शमळेल व केस गळणे, नखे तुिणे, 
लहान मुलाांची उांची न वाढणे, भनक न लागणे, डोळ्याांचे िंकरकोळ आजार होणार नाहीत. परांतु 
कोणाला मुतखडा/पथरी/िंकां वा इतर खडा असणारे ववकार असल् यास त्याांनी चु्याचा हा प्रयोग क श 
नये तसेच चुना दिुातनन किीही घेऊ नये.  
  
 जेवणानंतर हे करु नये:- * जेवणानांतर लगेच फळे खाऊ नयेत. जेवणानांतर लगेच फळे 
खाल्ल्यास, अ्न पचवण्याची प्रिंरया सांपल्यानांतर फळे पचवण्याची प्रिंरया पोिात सु श होईल. तो 
पयतं फळे न पचता पोिात राहतील व पोि फुगल्यासारखे वािेल, अस्वस्थता जाणवेल. फळे 
खायची असल्यास जेवणानांतर दोन तासाांनी खावीत.   
 * जेवणानांतर लगेच चालण्याचा ययायाम/ितपावली क श नये. जेवण झाल्यानांतर िरीरातील रक्त 
अ्नपचनासाठी पोिाकडे पाठवले जाते. जेवणानांतर लगेच चालण्याचा ययायाम/ितपावली केल्यास 
हे रक्त मध् येच िरीरातील अ्य भागाांकडे पाठवले जाते त्यामुळे अ्नपचनाचे कायव मांदावते. 
त्यामुळे बध्दकोष्ठता, अजीणव इ. त्रास सांभवतात.  
* जेवणानांतर लगेच भरपनर पाणी वपऊ नये. याचे कारण असे की, िरीराच् या जठरात पाचक 
्ययाांचा स्राव वाढला की आपल्याला भनक लागते. यालाच ‘जठरायनी (जठरातील अयनी)’ ्हणतात. 
अ्नप्रािन करताना ते जठरात जमा होते, त्यावर पाचक ्ययाांची प्रिंरया सु श होते. जठरातील हा 
अयनी खाल्लेले अ्न पचवण्याचे काम सु श करतो. या प्रिंरयेला काही काळ लागतो.  
जेवणानांतर लगेचच पाणी ्यायल्याने पाचक ्ययाांत पाणी शमसळनन त्याांची पचवण्याची िक्ती 
क्षीण होते, जठरायनी मांदावतो. अ्नपचन प्रिंरयेत अडथळा ननमावण होतो. खाल्लेले अ्न नीि न 
पचल्याने ववववि ववकार ननमावण होतात. 
      

 ==========XXXXXXX============= 

  
 

  
 साईज झिरो 

  

आजच्या तरुण वपढीमध् ये, वविेषतः मुलीांमध् ये ‘साईज  झरो’ चा फार मोठा ‘सांसगव’ झाला आहे. 
‘साईज  झरो’ ्हणजे बॉडीमास इांडेक्स (Body Mass Index) अठरा पेक्षा कमी ठेवणे. परांतु ‘साईज 
 झरो’ च्या नादात आपण रोगाांना ननमांत्रण देत आहोत व पुढील आयुष्य ववववि समस्याांबरोबर 
घालवणार आहोत याची त् याांना जाणीव नसते.  
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एका ययक्तीला एका ददवसाच्या उजेसाठी िंकमान तीन हजार उष्माांकाांची आवव यकता असते. 
‘साईज  झरो’ चे ‘रोगी’ या नादाांत आरोययास व िारीररक वाढीस अननवायव ठरणारे पदाथव खाण्याचे 
िाळतात. उदा. केळी खाल्ल्याने िरीरास आयवन शमळते जे िरीरासाठी अत्याववयक आहे, प्रमाणात 
खाल्लेल्या माांसाहारी पदाथावत कॅन्सल्ियम व िाकाहारी पदाथावतनन न शमळवता येणारे प्रोिी्स व 
इतर घिक असतात, प्रमाणात आहारात असलेले तेल हे िरीरासाठी, हाडाांसाठी वांगण (Lubricant) 
्हणनन काम करते. हे ‘रोगी’ वजन वाढेल या भीतीने या अत्याववयक पदाथांचा त्याग (?) 
करतात. 
‘साईज  झरो’ च्या ‘रोययाांना’ भववष्यात ‘ऑस्िीयोपोरोसीस’ नावाचा हाडाांचा रोग होण् याची िक् यता 
असते. याांत हाडे अिक्त बनल्यामुळे कां बर दखुणे, पाठ दखुणे, हाडाांची इतर दखुणी, हाडे दठसनळ 
बनल्यामुळे सतत फॅ्रक्चर होणे या समस्या, ज शर त्या वयात अत्याववयक व पौन्सष्िक आहार न 
घेतल्याने होतात. 
या लोकाांना ‘एनोरेन्सक्सया’ नावाचा दसुरा आजार होण् याची िक् यता असते. याांत ययक्ती खाण्या-
वपण्याबाबत अनतजागतृ (Over causious) व सांियी बनत जाते. भनक लागली तरी, वजन वाढेल या 
भीतीने काही खात नाही व पुढे हा अनतजागतृपणा (Over causiousness) व सांियी वतृ्ती हा त् याांचा 
स्वभाव बनतो व त्यामुळे अिा ययक्ती सतत तणावाखाली असतात. याांना पुढे तणावामुळे 
वपत्तववकार, अल्सर, मानशसक ववकार जडण्याचा सांभव असतो.  
बॉडीमास इांडेक्स (Body Mass Index) 18.05 पेक्षा कमी असलेल्याांना भववष्यात ‘ट्युबरक्यलॉशसस’ 
(T.B.) चा ववकार होऊ िकतो असेही एका सांिोिनात आढळनन आले आहे. 
या लोकाांना पुढे डोळ्याांचे ववकार, गभविारणेत अडचणी येणे इत्यादी अनेक समस्याांना तोंड द्यावे 
लागते. 
त्यामुळे ‘‘साईज  झरो’ च्या ‘रोययाांनो’ आत्ताच ववचार करा. तु्हाांला काही ददवसाांसाठीच ‘साईज 
 झरो’ बनायचे आहे की सांपनणव आयुष्य ननरोगी रहायच ेआहे? 

  

 Slim राहण्यापेक्षा Fit राहणे किीही चाांगले. 
 

 ==========XXXXXXX============= 

  

 ‘सोलह ससगंार’ 
  

बय याच दठकाणी आपण ‘सोलह शस ांगार’ िंकां वा ‘सोळा श्ृांगार’ हा िब्द ऐकला/वाचला असेल. याचा 
ननन्सव चत अथव फार कमी लोकाांना माहीत आहे. हा िब्द प्रामुख्याने नवविन आ ण वववादहत 
न्सस्त्रयाांच्या बाबतीत वापरला जातो. 
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 * नवविूचे ‘सोलह ससगंार’ 
 प्राचीन काळी तसेच काही समाजात आजही नवविनला लयनासाठी सजवताना खालील सोळा 
प्रकारचे श्ृांगार केले जातात. 
 1) मदवन:- नवविनला सुगांधित तेल, सुगांधित ्यये ह्यामुळे मदवन/मालीि (Massage) केली जाते.  
 2) मांगल स्नानम े्:- नवविनला सुगांधित उिणे, दनि, इत्यादीने स्नान घातले जाते. 
 3) केिपाि सुगांिी करणम े्:- नवविनच्या केसाांना सुगांधित तेल लावनन नांतर शिकेकाई, 
नागरमोथा, कचुरा याांचा लेप लावनन काही काळ ठेवनन, िुतले जातात. 
 4) अांगराग ववलेपन:- नवविनच्या चेहय याला, मानेला, खाांद्याांना, हातापायाांना चांदनाचा पातळ लेप 
लावला जातो. (आजच्या काळात न्सस्त्रया मेक-अप करताना ‘फाउां डेिन’ वापरतात तसे) 
 5) काजल-रेखा ददपन:- नवविनच्या डोळ्यात काजळ लावले जाते. काजळ हे वाईि दृष्िीपासनन 
रक्षण करण्यासाठी वापरले जाते असा समज आहे. 
 6) नतलक प्रसािन:- नवविनच्या कपाळावर कुां कन , मांगल धच्हे इत्यादी लावली जातात. 
 7) मुखप्रसािन:- नवविनचा चेहरा हबवल ब्लिर, सोने/चाांदी/मोतीच्या पावडरने सजवला जातो.  
 8) केिपाि रचना:- नवविनची आकषवक केिरचना केली जाते. 
 9) अल्कता ननवेषण:- नवविनच्या ओठाांना शलपस्िीक/य लॉस लावणे. प्राचीन काळी मिमािीच्या 
छत्त्यापासुन शमळणारा ववशिष्ि पदाथव (Wax) व ववशिष्ि फुलाांच्या पाकळ्याांपासनन (Petals) हबवल 
शलपस्िीक तयार केली जात असे.   
 10) हस्त सुिोशभतम े्:- नवविनचे हात सुिोशभत केले जातात. 
 11) पद सुिोशभतम े्:- नवविनचे पाय, ’अलता’ इत्यादी लावनन सुिोशभत केले जातात. 
 12) महावस्त्र परीिानम े्:- नवविनला लयनाचा वविेष पोषाख नेसवला जातो.  
 13) पुष्प िारणम े्:- नवविनला सुगांधित फुलाांचे हार, हस्त माळ, गजरा इत्यादी घातला जातो. 
 14) अलांकार िारणम े्:- नवविनला ववववि अलांकाराांनी सजवले जाते. 
 15) ताांबनल सेवनम े्:- नवविनला पानाचा सुगांधित ववडा खाण्यास ददला जातो. (Mouth freshener) 

 16) दपवण ववलोकन:- नवविनला नतचे स्व शप आरिात दाखवले जाते.  
 अिा रीतीने नवविनला उत्तम प्रकारे सजवनन वववाह मांडपात नेले जाते. वववाह मांडपात नतची व 
वराची जी पदहली नजरभेि होते त्याला ‘िभु दृष्िी’ असे ्हणतात.  
 वरील सोळा श्ृांगार प्रकाराांपैकी बहुतेक प्रकार काही भागात आजही वापरले जातात. 
  
 * वववादहत स्त्रीचे ‘सोळा श्ृंगार’   
 आपल्या पनववजाांनी अत्यांत सखोल अभ्यास/परीक्षण क शन वववादहत स्त्रीचे ‘सोळा श्ृांगार’ तयार 
केले होते. यामागे फक्त सुांदर ददसणे हाच एकमेव उद्देि नसनन िारीररक स्वास््य व 
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अध्यात्माचाही सखोल ववचार केलेला ददसतो. वववादहत स्त्री सुांदर, आकषवक व चारचौघीत उठनन 
ददसावी, नवय याला नतचे सतत आकषवण वािावे हा उद्देि या मागे होता.  
 ददैुवाने आजची आिुननक वववादहत स्त्री याांचा अवलांब फारच कमी प्रमाणात करते. परांतु 
िारीररक स्वास््याच्या दृष्िीने यातील जमेल नततके श्ृांगार वववादहत स्त्रीने करावे असा माझा 
प्रामा णक सल्ला आहे. 
दहांदन ववचारसरणीनुसार मांगळसनत्र, जोडयया (बबछवे) (Toe rings), कुां कन , बाांगड्या आ ण नथ (Nose 

Ring) हे पाच वववादहत स्त्रीचे अत्याववयक अलांकार आहेत. वविवा आ ण अवववादहत स्त्रीने हे 
अलांकार वाप श नये असा सांकेत आहे.  
 1) बब ांदी:- कपाळावर बब ांदी/कुां कन  लावणे हा वववादहत स्त्रीचा महत्त्वाचा श्ृांगार आहे. कपाळाच्या 
मध्यभागी कुां कन  लावल्याने आज्ञाचर (Third Eye Chakra) प्रभाववत होते.  आज्ञाचर हे बुद्धिमत्ता, 
चेहरा, डोळे, कान, सायनस, लहान मददन (Cerebellum), मयजासांस्था (Central nervous system) 

याांच्यािी सांबांधित आहे. बब ांदी/कुां कन चा वापर आज्ञाचरािी सांबांधित बाबीांचा फायदा शमळवनन देतो. 
  
 2) शस ांदनर:-शस ांदनर लावणे हा वववादहत स्त्रीचा महत्त्वाचा श्ृांगार आहे. अवववादहत स्त्रीने शस ांदनरचा 
वापर क श नये असा सांकेत आहे. वववादहत स्त्रीने डोक्यावरील केसाांचे मिोमि दोन भाग क शन 
त्यात शस ांदनर भरण्याची प्रथा आहे. याला ‘माांग भरणे’ असेही ्हणतात. चाांगल् या प्रतीच् या 
शस ांदनरमध् ये पाय याचा (Mercury) अांि असतो. पारा थांड असल्याने त्यामुळे रागाचे िमन होते. शस ांदनर 
लावण्याची जागा सहस्त्रार चरािी (Crown Chakra) सांबांधित असते. सहस्त्रार चर हे मददनिी 
(Cerebrum) सांबांधित असल्याने शस ांदनरचा वापर हा मददनसाठी उपयोगी ठरतो. शस ांदनर मिील पाय यामुळे 
मददन िाांत राहतो. सांसारात स्त्रीने ‘डोके िाांत ठेवणे’ हे सुखी सांसाराच्या दृष्िीने आववयक आहे. 
डोक् यातील सवव पे्रिर पॉइांिस े्  डोक्यावरील केसाांचे मिोमि असतात, त् या भागावर मसाज अथवा 
दाब ददल् यास मददन उत् तेजीत होऊन त् याचे कायव सुकर होते. शस ांदनर लावताांना त् या जागेचा आपोआप 
मसाज होतो व मददन उत्तम पध्दतीने काम देतो असाही एक ववचार प्रवाह आढळतो.  
  
 3) माांग-दिका:- वववादहत स्त्रीने डोक्यावरील केसाांचे मिोमि दोन भाग क शन त्यात शस ांदनर 
भरण्याची प्रथा आहे. यावर माांग-दिका लावला जातो. माांग-दिका हा सो्याचा बनलेला असतो. 
सो्याच्या छोट्या चेनला एका बाजनला हनक व दसुय या बाजनला नक्षीकाम केलेले पदक असते. हनक 
डोक्यावरील केसाांना मागील बाजनस लावनन नक्षीकाम केलेले पदक बरोबर कपाळावर येईल असे 
चेनच्या साहाय्याने लावतात. माांगेत भरलेला शस ांदनर जास्त काळ दिकावा ्हणनन माांग-दिका 
लावला जातो. डोक् यातील सवव पे्रिर पॉइांिस े्  डोक्यावरील केसाांचे मिोमि असतात, त् या भागावर  
दाब ददल् यास मददन उत् तेजीत होऊन त् याचे कायव सुकर होते. माांग-दिक् यामुळे त् या जागेवर आपोआप 
दाब पडतो व मददन उत्तम पध् दतीने काम देतो.  
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गुजरात, राजस्थानमध् ये आजही वववादहत न्सस्त्रया माांग-दिका वापरतात. 
 
4) अांजन:- डोळ्यात काजळ (Kajal) लावणे हा वववादहत स्त्रीच्या श्ृांगाराचा प्रकार आहे. काजळामुळे 
डोळे रेखीव व सुरेख ददसतात. काजळ बनवताना िुद्ि तनप व कापनर याचा वापर केला जातो 
त्यामुळे डोळ्याचे आरोययही राखले जाते. काजळ वाईि प्रवतृ्तीांपासुन रक्षण करते असेही मानले 
जाते. 
 
5) नथ:- नाकपुडीच्या डायया बाजनला नथ (Nose Ring) घातली जाते. नाक िोचल्याने सायनसचे 
ववकार होत नाहीत व डोळ्याांचे तेज वाढते. जु्याकाळी मुलीांबरोबरच मुलाांचेही नाक िोचनन 
घेण्याची प्रथा होती. ययोनतष िास्त्रातील ‘लाल िंकताब’ अनुसार ववशिष्ि ग्रहाांचे िभुफळ प्रा्त 
करण्यासाठी पुरुषाांनाही नाक िोचनन घेण्याचा सल्ला ददला जातो. आजकाल नथ हा प्रकार लयन 
समारांभाशिवाय अभावानेच पाहायला शमळतो. नथची जागा ‘चमकी’ (Nose Pin) ने घेतल्याचे 
आढळनन येते.  
  
 6) हार:- गळ्यात मांगळसनत्र व सो्याचा अलांकार (Necklace) घालणे हा वववादहत स्त्रीचा 
महत्त्वाचा श्ृांगार आहे. मांगल ्हणजे िभु व सनत्र ्हणजे िागा िंकां वा बाांिणे. वविवा व 
अवववादहत स्त्रीने मांगळसनत्राचा वापर क श नये असा सांकेत आहे. मांगळसनत्र हा फक्त अलांकार 
्हणननच वापरला जात नाही तर याला एक पववत्र बांिन, पे्रमाचे प्रतीक समजले जाते. मांगळसनत्रात 
असलेला प्रत्येक काळा मणी वाईि िक्तीांपासनन वववादहत स्त्रीची, नतच्या सांसाराची तसेच नतच्या 
पतीची रक्षा करतो असे मानले जाते. एका मा्यतेनुसार मांगळसनत्राच्या दोन वाट्या ह्या सासर व 
माहेरची प्रतीके असतात. वववादहत स्त्रीने सासर व माहेर हे दोन नसनन एकच आहे व दो्हीची 
प्रनतष्ठा साांभाळणे आपल्या हातात आहे हे लक्षाांत ठेवण्यासाठी हे प्रतीक आहे.  
एका अ् य मा्यतेनुसार मांगळसनत्राच्या दोन वाट्या ह्या पती-पत्नीच्या किीही न तुिणाय या 
नात्याचे प्रतीक आहे.  
काही दठकाणी मांगळसनत्रात पोवळे (Coral)  वापरले जाते. पोवळे हे मांगळग्रहाचे रत्न असनन मांगळ 
हा ग्रह िक्ती व साहस प्रदान करणारा आहे असे मानले जाते. पतीच्या िक्ती व साहसाचे प्रतीक 
्हणनन पोवळे वापरले जाते. 
 7) कणव फुल:- कानात अलांकार िारण करणे हा वववादहत स्त्रीच्या श्ृांगाराचा प्रकार आहे. 
कणवफुले (Ear rings) िक्यतो सो्याची असावीत. कान िोचल्याने सायनसचे ववकार होत नाहीत, 
डोळ्याांचे व बुद्िीचे तेज वाढते. याच कारणासाठी काही दठकाणी मुलाांचेही कान िोचण्याची पद्ित 
आहे. जु्याकाळी मुलीांबरोबरच मुलाांचेही कान िोचनन घेण्याची प्रथा होती. ययोनतष िास्त्रातील 
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‘लाल िंकताब’ अनुसार ववशिष्ि ग्रहाांचे िभुफळ प्रा्त करण्यासाठी पुरुषाांनाही कान िोचनन घेण्याचा 
सल्ला ददला जातो. 
  
 8) मददी:- मददी (Heena) लावणे हा वववादहत स्त्रीच्या श्ृांगाराचा प्रकार आहे. मददीमुळे अांगातील 
उष्णता िोषली जाते. हात सुांदर व आकषवक ददसतात. 
  
 9) बाांगड्या:- बाांगड्या (Bangles) घालणे हा वववादहत स्त्रीच्या श्ृांगाराचा प्रकार आहे. बाांगड्या 
काचेच्या, सो्याच्या, लाखेच्या असतात. हातातील बळ वाढावे यासाठी बाांगड्याांची पद्ित सु श 
झाली. याच कारणासाठी पनवी राजे लोक हातात सो्याचे कडे/बांि िारण करीत असत. न्सस्त्रयाांनी 
बाांगड्या िारण केल्यामुळे त्याांचे हात सुांदर व आकषवक ददसतातच तसेच बाांगड्याांच्या मिुर 
िंकणिंकणािाने सभोवतालची नकारात्मक ऊजाव सकारात्मक ऊजेत परावनतवत होते. मानवाच् या 
मनगिात असलेल् या पे्रिर पॉइांिस े् वर दाब ददला असता कां बरदखुीच् या वेदनाांपासनन आराम शमळतो. 
बहनतेक न्सस् त्रयाांना कां बर दखुीचा त्रास असतो त् याचे मुख् य कारण ् हणजे त् याांची ननसगवत: असणारी 
िरीर रचना. कां बरदखुीच् या वेदनाांपासनन आराम शमळावा व त् यासाठी सांबांिीत पे्रिर पॉइांिस े् वर दाब 
असावा ् हणनन ही पध् दत  शढ झाली. घोड् याव शन रपेि/लढाई करणारे राजे या कारणासाठीसुध् दा 
हातात सो्याचे कडे/बांि िारण करीत असत.    
  
 10) बाजनबांद:- बाजनबांद (Armlets) हा वववादहत स्त्रीच्या श्ृांगाराचा प्रकार आहे. 
  
 11) अांगठी:- अांगठी (Finger ring) हाताच्या बोिात घालण्याचा अलांकार आहे. वैददक िास्त्रानुसार 
दो्ही हाताांच्या करांगळीच्या िेजारच्या बोिात घट्ि अांगठी घातली असता वजन वाढत नाही. 
अांगठीमुळे स्त्रीचे हात सुांदर व आकषवक ददसतात. काही दठकाणी अांगठी ही वाङननव चयाचे प्रनतक 
मानले जाते. 
  
 12) केि श्ृांगार:- केसाांना ववववि प्रकारे सजवणे (Hair styling)  हा वववादहत स्त्रीच्या श्ृांगाराचा 
प्रकार आहे. वाईि िक्ती न्सस्त्रयाांच्या उघड्या केसाांवर लवकर आकषीत होतात ्हणनन स्त्रीने केस 
मोकळे सोडनन अगर ओल्या केसाांनी बाहेर जाऊ नये असे ्हिले जाते. ओल्या केसाांमुळे सदी 
होण्याची िक्यता व मोकळे केस वाय यामुळे उडनन जेवणाबरोबर पोिात जाण्याची िक्यता असतेच. 
काही समाजात केस मोकळे ठेवलेली स्त्री वाईि चालीची मानली जाते. 
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 13) कमरबांि:- कमरबांि (Waist Band) हा वववादहत स्त्रीच्या श्ृांगाराचा प्रकार आहे तो आज 
अभावानेच पाहायला शमळतो. कमरबांि बाांिला असता वजन वाढीला आळा बसतो हा िंकत्येक 
लोकाांचा अनुभव आहे तसेच वैददक िास्त्रातही तसा उल्लेख सापडतो. 
 न्सस्त्रयाांनी िक्यतो चाांदीचा कमरबांि बाांिावा. पनवीच्या काळी ‘करदोडा’ (कमरेभोवती बाांिायचा 
जाड िागा) बाांिण्याची पद्ित होती. वजन ननयांबत्रत ठेवायचे असेल तर न्सस्त्रयाांनी िक्यतो चाांदीचा 
कमरबांि व पुरुषाांनी ‘करदोडा’ (कमरेभोवती बाांिायचा जाड िागा) ज शर बाांिावा. 
  
 14) पैंजण:-पैंजण (Anklet) हा वववादहत स्त्रीच्या श्ृांगाराचा प्रकार आहे. न्सस्त्रयाांनी िक्यतो िंकमान 
सहा घुांग श असलेले चाांदीचे पैंजण पायात बाांिावे. ह्यामुळे वजन वाढीला आळा बसतो, मिुमेहाचा 
रोग होत नाही. स्त्रीने घुांग श (Bells) असलेले चाांदीचे पैंजण पायात बाांिल्याने, घुांगराच्या आवाजाने 
घरातील दरर्ता दनर होते, बाहेरची बािा असल्यास ननघनन जाते, घरात समदृ्िी येते.  वववादहत 
स्त्रीने घुांग श असलेले चाांदीचे पैंजण आपल्या पतीकडनन पायात बाांिनन घ्यावे.  मिुमेह असलेल्या 
पुरुषाांनी दो्ही पायात चाांदीचा जाड कडा घट्ि घालावा व मिुमेहात व वजन वाढीत फरक 
बघावा. हा िंकत्येक लोकाांचा अनुभव आहे तसेच वैददक िास्त्रातही तसा उल्लेख सापडतो. 
  
 15) जोडयया (बबछवे):- जोडयया (Toe rings)  ह्या चाांदीच्या असाययात व त्या पायाच्या मिल्या 
िंकां वा करांगळीच्या िेजारच्या बोिात घट्ि घालाययात. करांगळीच्या िेजारच्या बोिात तीन 
वेढयाांच्या घट्ि जोडयया घातल्यास िरीरातील पृ् वी तत्त्वाचा समतोल सािला जाऊन वजन 
वाढीला आळा बसतो हा िंकत्येक लोकाांचा अनुभव आहे तसेच वैददक िास्त्रातही तसा उल्लेख 
सापडतो. 
  
 16) अत्तर:- िरीराला दगुिं येऊ नये, मनाला प्रस्नता व उत्साह लाभावा या उद्देिाने अत्तराचा 
वापर केला जातो. अत्तरामुळे सभोवतालचे वातावरण प्रस्न व सुगांधित राहण्यास मदत शमळते 
तसेच सांपकावत येणाय या माणसालाही प्रस्न वािते. 

  

 ==========XXXXXXX============= 

  

  

क) सोने, चाांदी, ताांबे जल धचिंकत्सा 
  

दोन लीिर पाणी मावेल असे जाड ताांब्याचे भाांडे घ्यावे, त्यात दीड लीिर पाणी घालनन वीस ते 
चाळीस गॅ्रम वजनाचा सो्याचा दाधगना, दहा ते वीस गॅ्रम वजनाचा चाांदीचा दाधगना घालनन पाणी 
मांदायनीवर उकळावे. उकळनन पाणी पाव लीिर शिल्लक रादहले की गॅस बांद करावा. हे पाणी 
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वपण्यायोयय कोमि झाल्यावर पाव ते अिाव कप सवांनी ्यावे. सोने, चाांदी व ताांब्याचे सवव औषिी 
गुण या पाण्यात उतरतात. हा प्रयोग रोज करावा. जगातील सवव ववकाराांवर हे रामबाण औषि 
आहे. पाण्यात उकळल्यानांतरही सोने व चाांदी याांच्या वजनात फरक येत नाही हे वविेष. 
  

 ख)  चुांबक जल धचिंकत्सा  

  

चुांबक जल धचिंकत्सा 
चुांबकात उत्तर धु्रव व दक्षक्षण धु्रव असे दोन धु्रव असतात. 
उत्तर धु्रवाचे जल कृि हे ययक्तीांचे वजन वाढवणे, सांधिवात ववकार कमी करणे, सदी, गालगुांड, 
उच्च रक्तदाब, यकृत ववकार, प्रोस्िेि यलँडचे ववकार, दातदखुी, अल्सर, पोिदखुी, कॅ्सर या 
ववकारातनन मुक्ती देण्यास समथव आहेत. 
दक्षक्षण धु्रवाचे जल, पुरुषाांत सांभोग िक्ती वाढवणे, अकाली ववयवपतन ववकारातनन मुक्ती, मेद, 
चरबी, लठ्ठपणा कमी करणे, अपचन, गॅसेस, ॲशसडडिी, मिुमेह, हृदयरोग, डोकेदखुी, कानदखुी 
या ववकारातनन मुक्ती देण्यास समथव आहेत. 
सािारण तीन ते चार हजार गॉसपॉवरचे चुांबक या जल धचिंकत्सेसाठी लागतात. काचेच्या बािलीत 
जल भ शन ते आववयक त्या चुांबकावर बारा तास ठेवावे. ददवसातनन तीन वेळा अिाव ते एक कप 
हे जल घ्यावे. 
दो्ही धु्रवाांच्या िक्तीचा लाभ घेण्यासाठी काचेच्या बािलीच्या दो्ही बाजनला दक्षक्षण व उत्तर 
धु्रवाचे चुांबक लावावेत व ते जल बारा तास ठेवावे. ददवसातनन तीन वेळा अिाव ते एक कप हे जल 
घ्यावे.  
  

 ग) जल धचिंकत्सा  

  

सकाळी दात घासनन तोंड स्वच्छ िुवा. अांदाजे सयवा लीिर पाणी ्या. सुरुवातीला थोडा त्रास, 
उलिी येणे, पोि फुगणे, मळमळ वािेल पण सांकल्प क शन सयवा लीिर पाणी ्याच. तीन-चार 
ददवसाांत सवय झाल्यानांतर काहीच वािणार नाही. या जल धचिंकत्सेनांतर सुरुवातीला वारांवार 
लघवी येणे, िौचास पातळ होणे असे प्रकार होतात. पण धचांता न करता हा प्रयोग चालन ठेवावा. 
आयुष्यभर िरीरात पाण्याची कमतरता होणार नाही, सलाईन लावण्याची गरज भासणार नाही. 
पोि साफ रादहल्याने रोग आसपास िंफरकणार नाहीत. जुनाि बध् दकोष् ठतेचा आजार असणाय याांनी 
हे पाणी उकळुन कोमि झाल् यानांतर प्रािन करावे.  
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  घ) पा. म. शल. धचिंकत्सा  

  

     पा. म. सल. धचककतसा 
सकाळी चहा घेण्याआिी एक यलास कोमि पाण्यात अध्याव शल ांबाचा रस व दोन चमचे मि िाकन न 
चाांगले ढवळनन घ्या. हे शमश्ण घाई न करता घोि घोि ्या. अध्याव तासानांतर हवा तर चहा ्या. 
पा. म. शल. धचिंकत्सेमुळे िरीराची नैसधगवकरीत्या सफाई होते.  
शल ांबामुळे िरीरास ‘क’ जीवनसत्त्व शमळते व रोगप्रनतकारक िक्ती वाढते, िरीरातील अांतगवत 
जखमा भ शन ननघतात. िरीरातील ववषाणनांची ताकद कमी होते, गाऊि, सांधिवात, आमवात या 
रोगाांना आळा बसतो. हाडाांचे, साांध्याचे रोग होत नाहीत. मनत्रवप ांडातील युररक ॲशसड कमी होते. 
दात व दहरड्याांचे ववकार दनर होतात. 
मिात यलुकोज, फु्रक्िोज, सुरोज ह्या तीन नैसधगवक साखर आढळतात, ही नैसधगवक साखर 
प्राणवायन साठवनन ठेवते. मिातील डेक्स्ळीन ह्या धचकि पदाथावमुळे मि सरळ रक्तात शमसळते. 
शिवाय मिात  बावीस प्रकारचे ॲशमनो ॲशसड, अठ्ठावीस प्रकारची खननजे, अकरा प्रकारचे 
ए्झाई्स, चौदा प्रकारची मेदा्ले, अकरा प्रकारचे वपष्िमय पदाथव असतात. मि हे सौ्य 
जांतुनािक आहे. मिामुळे रक्तात दहमोयलोबीन वाढते. डोळ्याचे ववकार, लठ्ठपणा, मोतीबब ांदन होत 
नाही. जठर, हृदयरोग, फु्फुसाचे ववकार होत नाहीत. 
पाणी हे शल ांबन व मिाला पेिीपेिीांपयतं पोहोचवण्याचे काम करतो. 
  

 च) सनयविंकरणयुक्त जल धचिंकत्सा  

  

     सूयणककरणय क्त जल धचककतसा 
पावचात्त्य देिात याला रोमोपॅथी ्हणतात. सनयविंकरणात सात रांग आहेत. त्यातील ताांबडा, ननळा 
व दहरवा या रांगात जास्त प्रमाणात औषिी तत्त्वे आहेत. कफ, वात, वपत्त ववकाराांवर हे तीनही रांग 
उपयोगी आहेत. कफ, वात, वपत्त या तीन दोषाांमुळेच अनेक रोग होतात.   
ताांबडा रांग:- हा उष्णता व अयनी याांचा घ्योतक आहे व कफ ववकारात उपयोगी आहे. ह्यामुळे 
िरीरात िक्ती व उत्साह ननमावण होतो. सांधिवात, लकवा, रक्ताल्पता, ताांबड्या पेिीांची कमी, कफ 
दोष हे ववकार होत नाहीत. 
दहरवा रांग:- वात ववकारात उपयोगी व कफ, वपत्ताचे सांतुलन करणारा आहे. ह् यामुळे सदी, पडसे, 
मलेररया, दृष्िीदोष, अल्सर, लैंधगक ववकार, कॅ्सर, मिुमेह, आ्लवपत्त, मयजातांतनचे ववकार याांना 
पायबांि बसतो.  
ननळा रांग:- हा थांड व वेदनािामक आहे. वपत्त ववकारात उपयोगी आहे. आमाांि, दमा, 
ववसनववकार, उच्च रक्तदाब याांवर गुणकारी आहे. 



 

डॉ. संजय क ं डेटकर                ‘आयुष् यमान भव- (अधिक उपायाांसह समग्र)’  Page 34 

 

आपल्याला हयया असलेल्या रांगाचे सनयवजल तयार करण्यासाठी ज शर त्या रांगाची काचेची बािली 
दोनतनृतयाांि पाण्याने भरा. बािलीला बुच लावुन ती लाकडी पािावर िंकां वा फळीवर सनयविंकरणात 
सहा तास ठेवा. बािलीतील वरच्या ररका्या भागावर वाफ िरल्यासारखे ददसले ्हणजे हे औषिी 
पाणी तयार झाले. 
दहरयया व ननळ्या रांगाच्या बािलीतील हे औषिी पाणी फक्त एक पेला घ्यावे. लाल रांगाच्या 
बािलीतील औषिी पाणी फक्त पाव कप घ्यावे. दोन ते तीन ददवसातनन हे पाणी सांपवावे.  
वॉिर बरीज कां पाउां ड या औषिाची बािली लाल रांगाची असते ती लाल रांगाच्या सनयवजलासाठी 
वापरता येते, शमल्क ऑफ मॅयनेिीया या औषिाची बािली ननळ्या रांगाची असते ती ननळ्या 
रांगाच्या सनयवजलासाठी वापरता येते, काही दा शच्या बािल्या दहरयया रांगाच्या असतात त्या दहरयया 
रांगाच्या सनयवजलासाठी वापरता येतात. अ्यथा पारदिवक काचेची बािलीला हयया त्या रांगाचा 
सेलोफेन पेपर (ददवाळीत आकाि कां ददलासाठी वापरतात तो पारदिी चमकणारा कागद) लाऊन 
वापरता येते.  
  

 छ) पांचिा्य अमतृजल धचिंकत्सा  

  

एक िंकलो गहन, पाचिे गॅ्रम दहरवे मनग, पाचिे गॅ्रम वपवळे हरभरे, तीस गॅ्रम मेथीचे दाणे, पांचवीस 
गॅ्रम सुके िणे ही सवव िा्ये चाांगली साफ क शन, एकत्र क शन ठेवा. सकाळी सवव िा्ये एकत्र 
क शन अांदाजे दोनिे गॅ्रम होतील इतकी, एक लीिर पाण्यात िाका.  
तीन तासानांतर पाण्याचा रांग बदललेला ददसतो. भाांड्यातील वरवरचे पाणी वेगळ्या भाांड्यात काढनन 
ठेवा. हे पाणी ज शर नततके मि शमसळनन ्या. 
पांचिा्ये असलेल्या भाांड्यात पु्हा काढले नततके नवीन पाणी िाका. असे ददवसातनन चार वेळा 
करा. 
िेविी उरलेले पांचिा्य कोरड् या फडक्यात बारा तास बाांिनन ठेवा. बारा तासानांतर ही पांचिा्ये 
पु्हा िुऊन पांिरा शमननिे बाहेर हवेत ठेवा. नांतर ही पांचिा्ये पु्हा ओल्या फडक्यात बारा तास 
बाांिनन ठेवा. त्याना मोड आल् यानांतर पांिरा शमननिे बाहेर हवेत ठेवा. नांतर याांना थोडे पाणी िाकन न 
शमक्सरमध् ये बारीक करा. दिुासारखे तयार झालेले ्व चाळणीने गाळनन मि िंकां वा गुळाबरोबर 
्या. हेच ते पांचिा्य अमतृजल. 
असे हे अमतृजल िरीरातील रोगप्रनतकारक िक्ती मोठ्या प्रमाणात वाढवते. रोग असेल तर 
त्याचा नायनाि करते. पेिीांतील व पेिीांच्या भोवती असलेले ्व (Celluler Fluid) सांतुशलत करते. 
पेिीांची कायवक्षमता वाढवते. कॅ्सर, एच.आय.यही या रोगाांवरही हे प्रभावी औषि आहे. 
दनि काढल्यानांतर उरणाय या चो्यात न्सजरे, मोहरी, मीठ, िने, तीळ िाकन न थोड्या तेलावर परतनन 
घ्या. कोधथांबीर िाकन न त्याचा जेवणात वापर करा. 
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 ज) आवळा रस धचिंकत्सा  

  

रोगप्रनतकारक िक्तीसाठी िरीरात ‘क’ जीवनसत्त्व आववयक असते. व आवळा हे ‘क’ जीवनसत्त्व 
भरपनर असलेला पृ् वीतलावरील अमतृ आहे.  

आवळा उपलब्ि असेल तेयहा पांिरा िंकलो आवळे आणावेत, स्वच्छ िुऊन, पुसनन घ्यावेत. 
स्िीलच्या सुरीने त्याचे तुकडे करावेत. (लोखांडी सुरी वाप श नये.) कापलेले तुकडे थोड् या ओल् या 
हळदीसह ययुसर मध् ये िाका, तयार झालेला रस वस्त्रगाळ क शन काचेच्या बािलीमध् ये भरा. एक 
लीिर रसात चार चमचे यलुकोज डी पावडर िाका. ओली हळद व यलुकोज डी पावडर उत्तम 
वप्रझयहेदिव आहेत. याांमुळे आवळारस खराब होणार नाही. हा रस रोज एक मोठा चमचा सेवन 
करा. 
उरलेल्या चो्यात जरुरी पुरते सैंिव मीठ, न्सजरेपनड, ओवा, आल्याचा रस घालनन छोट्या गोळ्या 
बनवा व सावलीत सुकवा. जेवणानांतर, वायुववकारावर, आ्लवपत्तावर या गोळ्या गुणकारी आहेत. 
मिुमेहीांनी रोज सकाळी दात घासल्यानांतर कपभर कारल्याच्या रसात दोन चमचे आवळारस 
ननत्य सेवन केल्यास इ्सुलीन तयार करणाय या पेिी पु्हा कायवरत होतात व रक्तातील साखरेचे 
प्रमाण कमी होते. आवळारस िरीरातील सवव िातनांना बळ देतो, मयजािातु ननमावण करतो, 
रक्तातील ववष्यये दनर करतो, िरीरातील स्तिातुांचे िदु्िीकरण करतो. आवळारस 
िरुिातुविवक, रक्तविवक, मुत्रिधु्दीकारक, प्रमेहनािक आहे. केसाांची वाढ करतो, त्वचेचे पोषण 
क शन रांग खुलववतो, जाड माणसाचा घाम कमी करतो, अिक्त माणसाला सिक् त बनववतो. 
बुद्िी, स्मरणिक्ती वाढवतो, िरीराची काांती सतेज क शन आरोययविवन करतो व दीघावयुष्य देतो. 
आवळारसामुळे वपत्तिमन होते, आवळारसात खडीसाखर शमसळनन सेवन केल्यास भोवळ, अांिारी 
येणे यावर त्वररत फायदा होतो. अांगात मुरलेला ताप, कडकी, उष्णता, थोडी थोडी लघवी होणे या 
ववकाराांसाठी आवळारस अमतृ आहे.        
  

  

 ==========XXXXXXX============= 

  

  

 काही ननवडक पदाथण 
  1) अववगांिा 

  

महाराष्ळात जळगाव, मलकापुर, नाांदरुा या दठकाणी अववगांिा (Winter Cherry) या वनौषिीची 
लागवड मोठ्या प्रमाणात होते. लाल मातीच्या जशमनीत व थांड हवामानात अववगांिा  फोफावते. 
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रोगप्रनतकारिक्ती वाढववणे व रोगाांिी सामना करण्याची िक्ती अववगांिामध् ये आहे. रोग नसला 
तरी िरीराचे एकन ण स्वास्थ वाढववण्याची ताकद अववगांिामध् ये आहे. 
पुरुष व न्सस्त्रयाांच्या जननदद्याांना ताकद देते, िरुिातन सिक्त करते, िरुिातनची खुरिलेली वाढ 
जोमाने सु श करते. न्सस्त्रयाांच्या गभावियाची सनज कमी क शन गभाविय सिक्त बनववते, ववेतपदर 
ववकार कमी करते. 
अववगांिाचा पररणाम मयजासांस्था (Nervous System), पचनसांस्था (Digestive System), 
रक्तवहनसांस्था (Circulatory System), ववसनसांस्था (Respiratary System), प्रजननसांस्था 
(Reproductive System), मुत्रवहनसांस्था (Urinary System), त्वचा (Skin), हाडे (Bones), हृदय (Heart) 
याांवर होतो. िरीरातील रस, रक्त, माांस, मेद, अस्थी, मयजा व िरु या सातही िातनांवर 
अववगांिाचा उपयोग होतो. 
ककव रोगाच्या सांिोिनात उां दरावर केलेल्या प्रयोगात ककव रोगाच्या गाठी अववगांिामुळे कमी 
झाल्याचे ननदिवनास आले आहे. याव शन कोणत्याही प्रकारची सनज अववगांिाच्या सेवनाने ननघनन 
जाते. गॅस्ळीक अल्सर, सनज, जखम भ शन काढणे, मानशसक तणाव कमी करणे, स्मरणिक्ती 
वाढवणे याांवर अववगांिाचा वापर होतो. वातदोष, मानशसक ववकार, नन्ानाि, हृदयाचा आकार 
वाढणे, मनत्रवप ांडाचे ववकार यावर अववगांिाचा उपयोग होतो. 
्लेगच्या गाठीवर अववगांिा मुळीचा लेप पररणामकारक आहे. 
बाजारात शमळणारे चाांगल्या कां पनीने बनवलेले अववगांिा चनणव रोज एक चमचा दिुाबरोबर घ्यावे. 
काही लोकाांना सकाळी बबछा्यातनन उठावेसे वाित नाही. सायांकाळी कामाव शन आल्यावर थकवा 
येतो. हे प्रनतकारिक्ती कमी झाल्याचे लक्षण आहे. थकवा येतो ्हणजेच िरीरातील पेिी 
थकतात, मयजातांतन थकतात. अिा लोकाांनी िांभर गॅ्रम अववगांिा चनणव व िांभर गॅ्रम ववदारीकां द 
चनणव एकत्र क शन ठेवावे. रोज सकाळ, सांध्याकाळ एक ते दीड चमचा दिुाबरोबर ननयशमत घ्यावे. 
थकवा ननन्सव चत कमी होतो. 
  

  2) ितावरी 
ितावरी बुध्दीविवक व आयुष्यविवक ्हणनन ओळखली जाते. ितावरी तेल हे कॉडवशलयहर 
ऑईलच्या तोडीचे आहे व कॉडवशलयहर आईल ऐवजी वापरले जाऊ िकते. ितावरीला सांस्कृतमध् ये 
नारायणी ्हणतात. अिांगवात, सांधिवात या ववकारात नारायणी तेल मसाजसाठी उपयुक्त आहे. 
दोनिे गॅ्रम ितावरीच्या मुळ्या चाांगल्या ठेचनन एक लीिर पाणी दोनिे शम.शल. होईपयतं उकळावे. 
हा काढा चाळणीने गाळनन िांभर शमशललीिर नतळाच्या तेलात िाकुन मांदायनीवर उकळावा. उकळनन 
पाणी आिनन तेल उरल्यावर थांड क शन बािलीत भ शन ठेवावा. हेच नारायणी तेल.  
ितावरी हे आयुवेददक बोनवन्सयहिा आहे. गभववती न्सस्त्रयाांसाठी ितावरी वरदान आहे. ितावरी 
सेवनाने कायविक्ती ितगु णत होते. ितावरी प्रामुख्याने पचनसांस्था (Digestive System), 
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प्रजननसांस्था (Reproductive System), मनत्रवहनसांस्था (Urinary System), रक्तवहनसांस्था 
(Circulatory System), नाडीसांस्था (Nervous System) याांवर प्रभावीपणे काम करते. 
 
ितावरी सेवनाने भनक वाढते, बल वाढते, अिक्तपणा नाहीसा होतो. न्सस्त्रयाांना माशसक पाळीत 
पोिदखुणे, कां बरदखुणे, माांड्यादखुणे, अिक्तपणा येणे हे त्रास होत नाहीत.  
ितावरी पुरुषाांमध् ये िरुिातुांची वाढ करते, िरुिातुांना सामथववान करते. आतड्यातील अल्सर, 
मुतखड्याचे ववकार यावरही ितावरी प्रभावी औषि आहे. 
  

 3) गुळवेल 

  

कडुशल ांब, आांबा याांसारख्या झाडाांवर वेलीसारखी असणारी, हृदयाच्या आकाराची पाने असणारी, 
घोसाांनी फुले, फळे येणारी वनस्पती ्हणजे गुळवेल. याला धगलोए, अमतृवल्ली असेही 
सांबोितात.   
गुळवेलीच्या वेलीमागे एक पौरा णक कथा साांधगतली जाते की, सागर मांथनाच्या वेळेस राक्षसाांनी 
जेयहा अमतृकलि पळवला तेयहा पळताांना अमतृाचे काही थदब झाडाांवरही साांडले. न्सजथे न्सजथे हे 
अमतृाचे थदब साांडले नतथे गुळवेलीची वेल उगवली ्हणनन दहला अमतृवल्ली असेही सांबोितात. 
औषिात गुळवेलीचे ताजे (काांड) खोड, चीक व खोड सुकवनन, पावडर क शन वापरतात. गुळवेल 
ताप कमी करण्यासाठी फार प्रभावी आहे. रक्तातील साखर ननयांबत्रत करण्यासाठी, यकृत 
ववकारात, कावीळ, वपत्तववकार यावर गुळवेल वापरतात. 
केसगळती थाांबवण्यासाठी, अकाली केस पाांढरे होण्याची प्रवतृ्ती कमी करण्यासाठी, मुत्रदोषावर 
गुळवेलचनणव, आवळकाठीचनणव, गोखरुच् या बबयाांचे चनणव एकत्र क शन ‘रसायनचनणव’ या नावाने 
वापरतात. 
गुळवेलीचा आिवलेला अकव  ‘सांिमनी ’ नावाने विी स्व शपात शमळतो ते रोगप्रनतकारिक्ती 
वाढववण्यासाठी व क्षयरोगाच्या तापावर प्रभावी आहे. 
िांभर गॅ्रम गुळवेलचनणव व दोनिे गॅ्रम अनांतमनळचनणव एकत्र क शन, गनळ/ दनि िाकन न अप्रनतम चहा 
तयार होतो. हा चहा िन्सक्तविवक, रोगप्रनतकारिक्ती वाढवणारा तर आहेच तसेच उष्णतेच्या 
तरारी, त्वचारोग, आमवात यावर गुणकारी आहे.  
गुळवेलपासनन ‘चां्प्रभाविी’ बनवतात. ही चां्प्रभाविी मुतखडा, मनत्रववकार, पोि दखुणे, पोि फुगणे, 
िौचास साफ न होणे, मनळययाि (Piles), भगांदर (Fistula), अांडवधृ्दी (Hydrocil), न्सस्त्रयाांच्या माशसक 
पाळीच्या तरारी याांवर गुणकारी आहे. 
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सांधिवात, आमवात, कां बरदखुी, िरीरात चमका मारणे, या ववकारात गुळवेलचनणव, सुांठ बरोबर 
घ्यावे, वपत्ताच्या त्रासात गुळवेलचनणव खडीसाखरे बरोबर घ्यावे, सदी, कफ, खोकला, ववास 
ववकारावर गुळवेलचनणव मिाबरोबर घ्यावे. 
गुळवेलसत्व हे फार प्रभावी औषि असनन पाव चमचा सत्त्व ददवसातनन तीन वेळा देतात. िरीराचा 
दाह होत असेल तर गुळवेलसत्व, न्सजरेपनड व साखरेबरोबर घ्यावे, मनळययािीच्या त्रासात 
गुळवेलसत्व लोण्याबरोबर घ्यावे, चष््याचा नांबर वाढत असेल तर गुळवेलसत्व तुपाबरोबर घ्यावे, 
वािवक्य रोखण्यासाठी गुळवेलसत्व गाईच्या तुपाबरोबर घ्यावे. 
काववळीवर तायया गुळवेलीचा ठेचनन काढलेला काढा िंकां वा गुळवेल चनणावचा काढा बनवनन 
ददवसातनन तीनवेळा घेतल्याने सात ददवसातनन काववळीची लक्षणे नष्ि होतात. 
गुळवेल ताप कमी करण्यासाठी, रक्तातील साखर ननयांबत्रत करण्यासाठी, यकृत ववकारात, कावीळ, 
वपत्तववकार, केसगळती थाांबवण्यासाठी, अकाली केस पाांढरे होण्याची प्रवतृ्ती कमी करण्यासाठी, 
मुत्रदोषावर, रोगप्रनतकारिक्ती वाढववण्यासाठी, क्षयरोगाच्या तापावर, मनत्रववकार, पोि दखुणे, पोि 
फुगणे, िौचास साफ न होणे, मनळययाि (Piles), भगांदर (Fistula), अांडवधृ्दी (Hydrocil), न्सस्त्रयाांच्या 
माशसक पाळीच्या तरारी, उष्णतेच्या तरारी, त्वचारोग, आमवात, आव पडणे, उचकी लागणे, 
िरुिातुची कमतरता, सदी, कफ, खोकला, ववास ववकार, यवर, जीणवयवर यावर फार प्रभावी व 
गुणकारी औषि आहे. गुळवेल ॲ्िीिॉन्सक्सन असनन रक्तासांबांिी सवव ववकार यामुळे दनर होतात. 
कॅ्सरग्रस्त व ययाांना वारांवार रक्त बदलावे लागते त्याांनी गुळवेलीचा काढा गयहाांकुर रसाबरोबर 
घेतला तर आव चयवकारक बदल जाणवतो. गुळवेल बत्रदोष नािक असनन धचरता शण्य प्रदान करणार 
आहे. गुळवेलीचे हे गुण वाचनन वरील पौरा णक कथेनुसार न्सजथे अमतृाचे थदब साांडले नतथे 
गुळवेलीची वेल उगवली यावर डोळे झाकन न ववववास ठेवायला हरकत नसावी.  
िक्य असेल तर आपल्या घरी गुळवेलीची वेल लावावी व ननरोगत्व व धचरता शण्य उपभोगावे.  
  

  4) सपवगांिा 
  

सपवगांिाला चां्ा, हरकया, हरकी (Rauvolfia root) या नावाांनी सुध् दा ओळखले जाते.  
मददनचे रोग, वेडेपणा, उच्च रक्तदाब, Hyper tension या रोगाांवर हे रामबाण औषि आहे. सपवगांिा 
अधिक प्रमाणात घेऊ नये. उच्च रक्तदाबावर सपवगांिा, ब्रा्ही, व वेत चपविी या चनणांचे शमश्ण 
देतात. झोप न येणे या रोगावर सपवगांिाची पाने सावलीत वाळवनन त्याांचे चनणव दोन गॅ्रम रात्री 
झोपताना देतात. शमगी या रोगावर सपवगांिा, जिामासी, अववगांिा, गाांजवा व बडीिेप याांचे 
सारख्या प्रमाणात चनणव क शन एक चमचा ददवसातनन दोन वेळा पाणी अथवा दिुाबरोबर देतात. 
सपव ववषावर, सपवगांिाची मुळी उगाळनन पोिात देतात, तसेच दांिावर त्याचा लेप करतात. 
सपवगांिाचा वापर वैद् यकीय सल् ल् याशिवाय क श नये. 
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5) Natural Cleanser 

  

दीड चमचा दही, एक चमचा मि एकजीव होईपयतं फेिावे. त्याांत स्ळॉबेरी अगर पपईचा गर 
घालनन पु्हा फेिावे. हवे असल्यास Blender वापरावा. त्यात थोडी हळद, ओिस े् चे पीठ व पाणी 
घालनन हे शमश्ण चेहय यावर लावनन तीस शमननिे ठेऊन नांतर िुवावे.  
  

  6. काांदा 
  

लाल काांदा:- ताकद, गळ्याच्या ववकारावर व पचनासाठी चाांगला मानला जातो. 
पाांढरा काांदा:- िक्ती विवक, वायुनािक, ववयवविवक व दांत उपचारासाठी चाांगला मानतात. पाांढरा 
काांदा कोलेस्िेरॉल कमी करतो. रक्त पातळ करतो. 
दो् ही प्रकारच् या काांद्यामध् ये फॉस्फरस, सल्फर, पोिॅशियम, मॅयनेशिअम, सोडडअम हे घिक 
असतात. काांद्यामुळे रक्तातील गुठळ्या कमी होतात. सम प्रमाणात पाांढय या काांद्याचा रस व मि 
घेतल् यास कफ व खोकल्यात आराम शमळतो. काांद्यामिील सल्फरमुळे अस्थमाचा ववकार होत 
नाही. 
  

  7. आळांबी(मि शम) 
  

सवव जीवनसत्त्वे, खननजे व प्रोिीन याांनी युक्त, स्िाचव नसणारा, फॉलीक ॲशसड भरपनर असणाय या 
आळांबी(मि शम)चा समावेि आहारात अिुनमिुन करावा. आळांबी(मि शम) ॲनेशमया, कॅ्सर व 
मिुमेहावर गुणकारी आहे.  
  

 8. गाजर 

  

िरीरात रक्ताची कमतरता, थकवा, रक्तसांबांिी रोग गाजरामुळे दनर होतात, गाजरात ए व बी 
जीवनसत्त्व भरपनर प्रमाणात असतात, कफ-वात-वपत्ताचे ववकार, गभावसांबांिी रोग, नेत्र रोग, पाचन 
सांस्थेचे रोग, आतड्यातील घाव, तोंडातील दगुिं गाजराच्या सेवनाने दरु होतात. मुळययाि, 
काववळ याांतही गाजर लाभदायक आहे.  
  

  9. अांजीर 

  

साठ गॅ्रम कॅन्सल्ियम, पाच गॅ्रम फायबरने पररपनणव अांजीर पोिाचे सवव ववकार, बद्िकोष्ठता, हाडे 
दठसनळ होणे, दांत ववकार याांववकाराांवर लाभप्रद आहे.  
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10. तनप आ ण मि 

  

तनप आ ण मि याांना आयुवेदात फार महत्त्व आहे. तनप व मिातनन घेतलेल्या औषिाांचे गुणिमव 
िरीरात लेसर िंकरणाांसारखे आरपार पोहोचतात. तनप गाईचे असावे व मि िदु्ि असावे. मि 
आ ण तुपाचे प्रमाण नेहमी ववषम ठेवावे, ते किीही समप्रमाणात असन नये. (एक चमचा तनप व 
दोन चमचे मि)  
  

  11. हबवल कॉफी 
  

दोन कप पाण्यात चार वेलची, चार लवांग, अिाव इांच आलां, आठ काळीशमरी, एक चमचा न्सजरे, 
आठ तुळिीची पाने व चवीनुसार गनळ िाकन न दहा शमननिे उकळनन घ्यावे. 
तययावर अख्खे िणे व चवीनुसार साखर िाकन न साखरेचे कॅरॅमल होईपयतं भाजावे.  
हे तयार िणे व कॅरॅमल वरील प्रमाणे उकळलेल्या पाण्यात िाकन न गाळनन ्यावे.  
  

 12. हृदय बळकि करणारा हबवल चहा 
  

पाच तोळे अजुवनसाल, अिाव तोळा सुांठ, अिाव तोळा दालधचनी, अिाव तोळा वेलची, तुळिीची वीस 
पाने, गुलाबाच्या (सावलीत सुकवलेल्या) वीस पाकळ्या या सवांची भुकिी क शन, चवीला 
गनळ/साखर, उकळत्या पाण्यात िाकन न गाळनन हृदय बळकि करणारा हबवल चहा तयार करावा. 
हृदयासांबांिी कोणताही ववकार असणाय याांनी हा चहा िंकमान ददवसातनन एकदा ्यावा.  
  

 13. घरगुती गुलकां द 

  

एका पारदिवक काचेच्या बरणीत एक इांच थर होईल इतक्या गावठी गुलाबाच्या पाकळ्या 
िाकाययात, त्यावर एक इांच थर होईल इतकी खडीसाखर िाकावी. बरणी पनणव भरेपयतं असे थरावर 
थर द्यावेत. बरणी पनणव भरल्यावर झाकण गच्च बांद क शन झाकणावर कापड बाांिावे. ही बरणी 
िंकमान पांिरा ददवस रोज सनयवप्रकािात ठेवावी. सोळायया ददविी तुमचे घरगुती गुलकां द खाण्यास 
तयार असेल. 
   

14. केसाांसाठी हबवल पॅक 
  

लाल जास्वांदीच्या पाकळ्या, कोरफडीचा गर- प्रत्येकी 25 गॅ्रम; बत्रफळा पावडर, ब्रा्ही पावडर, 
ययेष्ठमि पावडर- प्रत्येकी 50 गॅ्रम; जिामासी चनणव 100 गॅ्रम, एकत्र क शन लोखांडाच्या 
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भाांड्यात/कढईत पाण्याबरोबर अिाव तास शभजवनन ठेवावे, नांतर केसाांना, केसाांच्या मुळाांना लावनन 
अिाव तास ठेवावे. नांतर केस िुवावेत. हा प्रयोग आठवड्यात एकदा करावा. केसाांच्या सवव समस्या 
ननन्सव चतपणे कमी होतात.  
  

  15. घरगुती सुांठ 

  

ताजे आलां दिुात उकळनन सावलीत वाळवावे. याला िदु्ि सुांठ ्हणतात. हवे असल्यास याचे चनणव 
तयार क शन ठेवावे. 

 16. अरोड 

  

ननयशमतपणे िंकमान तीन अरोड खाण्याने मददनच्या ववकाराांना आळा बसतो. मददनची ताकद वाढन न 
बुद्िी तीक्ष्ण होते. अरोड गरम असल् याने याचा वापर थांडीच् या ददवसात करावा. 
  

 17.  बदाम 

  

बदाम हे काांतीविवक, बुद्िी विवक, केि विवक व बल्य आहे. बदाम सेवनाने कोलोस्िेरॉल कमी 
होण्यास मदत होते व हृदयाला ताकद शमळते. 
अिवशििी, डोकेदखुीवर रात्री बदाम पाण्यात शभजवनन सकाळी त्याची साले काढावी. बदाम उगाळनन 
त्याला दिुात आिवनन खीर करावी िंकां वा बदामाची पावडर क शन सकाळी दिुातनन घ्यावी. 
बदाम उगाळनन चेहय याला लावल्यास ननतळ काांती प्रा्त होते. 
डोळ्याांखाली काळी वतुवळे झाली असतील तर रोज रात्री बदामाच्या तेलाने डोळ्याखाली हलका 
मसाज करावा. 
बदामाची साल जाळनन त्याच् या भस्मात तुरिी व काळेशमठ घालनन दांतमांजन ्हणनन वापरता येते.  
  

  18. वपस्ता 
  वपस्त्यामध् ये भरपनर प्रमाणात तांतन (Fibers) असतात. वपस्ता खाण्याने आतड्याांची गती चाांगली 
वाढते. बद्िकोष्ठतेवर वपस्ता खाणे उपयोगी आहे. वपस्ता सेवनाने कोलोस्िेरॉल कमी होण्यास 
मदत होते व हृदयाला ताकद शमळते. 
  

 19. मेथी दाणे 
  

मेथी दाण्यात जीवनसत्त्व ‘अ’, शमनरल्स, प्रोिी्स े् असतात तसेच ‘डायोसजेनीन’ नावाचे तत्त्व 
असते. ‘डायोसजेनीन’ च्या तत्त्वासारखे तत्त्व प्रयोगिाळेत मिुमेहीांसाठी ‘न्सस् िरॉईड’ तयार 
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करण्यासाठी वापरले जाते. मेथीदाणे हे नैसधगवक ‘न्सस्िरॉईड’ आहे. मिुमेह, घसा सुजणे, सांसगव, 
चट् िे, साांिेदखुी, मय जासांस् थेवर, हात-पाय बधिर होणे, मुांयया येणे, सांवेदना न जाणवणे यावर 
मेथीदाणे हा प्रभावी नैसधगवक उपचार आहे. मेथीदाणे तेलात उकळनन हे औषिी तेल मालीिसाठी 
वापरता येते. 
  

 20. केिर 

  

केिरमध् ये जीवनसत्त्व ‘अ’, ताांबा, फोलीक ॲशसड भरपनर प्रमाणात असते. मय जासांस् थेच्या 
ववकाराांवर चाांदीच्या यलासात, दनि, केिर व खडीसाखर घालनन सकाळ-सांध्याकाळ घेणे हा प्रभावी 
उपचार आहे. 
िंफट्स े् येणाय या ययक्तीने तुपात केिर शमसळनन ते तनप दोन-दोन थदब ननयशमतपणे नाकात घालावे. 
तसेच चाांदीच्या यलासात, दनि व केिर सकाळ-सांध्याकाळ घ्यावे. 
  

 21. पाांढरी शमरी 
  

मसाल्यात वापरात येणाय या शमरीचे काळी व पाांढरी असे दोन प्रकार पडतात. काळी शमरी हे 
अपररपक्व फळ असनन पाांढरी शमरी हे पक्व फळ आहे. जेवणात 30% काळीशमरी व 70% पाांढरी 
शमरी एकत्र क शन वापर करावा. 
पाांढरी शमरी पाचक असल्याने नतच्या वापरामुळे जड अ्न लगेच पचते, पाांढय या शमरीमुळे पोिात 
हायड्रोक्लोरीक ॲशसड हे पाचक ्य य ननमावण होते, आतड्याांचे आरोयय सुिारते, वायन ववकार, वपत्त 
होत नाही. जड जेवण बनवताना जर पाांढरी शमरीचा वापर झाला नसेल तर जड अ्न सेवनानांतर 
दोन धचमनि पाांढरी शमरी गरम पाण्याबरोबर घ्यावी. 
  

 22. चेरी (Cherry) 

  

दहरवि, अपररपक्व चेरीचा औषिी ्हणनन उपयोग करतात. चेरीमिले जीवनसत्त्व ‘क’ भरपनर 
प्रमाणात असल्याने प्रनतकार िक्ती (Immunity) वाढते. दहरवि, अपररपक्व चेरीचा रस पाणी 
घालनन त्याची तीव्रता कमी (Dilute) क शन घेणे दहतावह आहे. या चेरी मध् ये वेदना कमी करणारी 
(Pain-killing) तत्त्वे असतात. चेरी मेद व कोलेस्िेरॉल कमी करण्यास मदत करते. हृदयववकारावर 
हे चाांगले औषि आहे. 
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 23. मिार 

  

मिारात भरपनर प्रमाणात प्रधथने व तांतन (Protein and Fibers) असतात. ह्यामुळे िरीराची झीज 
भ शन ननघते. 
  

 24. ताक 

  

रोजच्या आहारात दहांग व न्सजरेपनड िाकन न ननयशमतपणे ताकाचा समावेि असावा. ताक करताांना 
दोन मोठे चमचे दही व तीन य लास पाणी असे प्रमाण असावे. ताकामुळे अ्नपचन चाांगले होते, 
त् वचेचा रांग ऊजळतो, पचनववकार बरे होतात, पोिातील अनतररक्त उष्णता िोषली जाते. 
अपचनाचा ववकार असलेल्याांनी सुांठ पावडर, काळीशमरी पनड व काळेशमठ एकत्र क शन, एक यलास 
ताकात, अिाव चमचा वरील शमश्ण घालनन ्यावे. 
वात ववकार असलेल्याांनी सुांठ पावडर, न्सजरे पनड व दहांग िाकुन, कफ ववकार असलेल्याांनी सुांठ 
पावडर, काळीशमरी पनड व आल्याचा एक चमचा रस िाकुन ताक ्यावे. 
  

 25. वाांगी 
  

वाांययात तांतन (Fibers) भरपनर प्रमाणात असतात. िरीरात जे उपयोगी जांतन असतात त्याांना वाांगी 
खाण्याने आववयक खाद्य शमळते. हृदयववकाराचा झिका येऊन गेलेल्या ययक्तीच्या िरीरात 
‘होमोसेस्िेन’ या ्वाची पातळी वाढलेली असते. वाांगी खाण्याने ही पातळी कमी होते. 
ययाांना हृदयववकाराचा झिका येऊन गेलेला आहे, ययाांची ‘बायपास’ सजवरी िंकां वा ‘अँन्सजओग्राफी’ 
झालेली आहे त्याांनी वाांगी अववय खावीत. 
मुत्रात युरीक ऍशसडचे प्रमाण वाढल्यास लहान वाांगी खावीत. 
 

                         26. धचक्कन   
  

धचक्कन मध् ये तांतन (Fibers) भरपनर प्रमाणात असतात. आजारातनन उठलेल्या ययक्तीस धचक्कन  खायला 
ददल्यास िक्ती शमळते. यातील साखर ‘फु्रक्िोज’ स्व शपातील असते. 
याांत नैसधगवक तांतन (Fibers) असतात त्यामुळे बद्िकोष्ठतेवर हे फळ उपयुक्त ठरते. वपकलेल्या 
फळातील लोह, पोिॅशियम, ताम्र, जीवनसत्त्व ‘अ’ व ‘क’, ननयासीन, फोलेि हे पदाथव प्रनतकार 
िक्ती वाढवतात. त्वचा व केसाांना उपयुक्त ठरतात. यातील ‘िॅनीन’ मुळे सनज, सांसगव (Anti-
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inflammatory, Anti-viral, Anti bacterial) कमी होतो. ‘डायिीांग’ करणाय या ययक्तीांनी धचक्कन चे सेवन 
जास्त प्रमाणात करावे. 
 धचक्कन चा गर त्वचेवर लावल्यास त्वचेची लवचीकता वाढते व त्वचा ननरोगी बनते.  
 

27. पतली मलई 

  

पाणी असलेला दहरवा नारळ फोडल्यावर आत आढळणारे पातळ खोबरे ्हणजे पतली मलई. ही 
पचायला अत्यांत हलकी, काबोहायडे्रिस े् व प्रोिी्सने पररपनणव असते. मोठ्या आजारात जेयहा खनप 
औषिे घेतली जातात तेयहा पतली मलईचे सेवन ज शर करावे. जखमेवर िंकां वा भाजलेल्या जागी 
पतली मलईचे बँडेज बाांिले असता जखम फार लवकर बरी होते. 
  

  28. नतळाचे तेल 

  

नतळाच्या तेलात कॅन्सल्ियम व  झ ांकचे प्रमाण भरपनर असते. ह्यामुळे हाडाांची ताकद वाढते. 
कोलेस्िेरॉल व उच्च रक्तदाब कमी होतो. 
 दखुत्या भागावर गरम केलेले नतळाचे तेल लावनन मसाज केल्यास दखुणे होते नतळाचे तेल 
Muscle relaxtant ्हणनन काम करते. 
  

 29. नारळाचे तेल 

  

नारळाच्या तेलाच्या सेवनाने चयापचय िंरया वाढते. िरीरातील अनतररक् त चरबी कमी होते. 
हे तेल केसाांना लावले असता केसाांचे ववकार कमी होतात. जखमेवर लावले असता जखम भ शन 
येते. अल्सर असलेल्या ययक्तीांनी पोिात घेतले असता अल्सर बरा होतो. 
  

  30. कॉफी 
  

कॉफी-पान चाांगले की वाईि हा जरी वादाचा ववषय असला तरी कॉफीच्या सेवनाने रक्तवादह्या, 
हृदयाला रक्त पोहोचववणाय या वादह्या प्रसरण पावतात. त्यामुळे हृदयववकार असलेल्याांनी, 
ययाांच्या रक्त वादह्या बांद (Block) झालेल्या आहेत अिाांनी ददवसातनन दोन कप कॉफी घेणे 
दहतावह ठरेल. 
परांतु कॉफी मददनच्याभोवती जे वादह्याांचे जाळे पसरलेले असते त्यावर उलिे काम करते. मददनच्या 
भोवती पसरलेले वादह्याांचे जाळे कॉफी-पानामुळे आकुां चन पावते.   
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आपण जेयहा उ्हातनन घरात येतो तेयहा उष्णतेमुळे डोक्याच्या/मददनच्या शिरा प्रसरण पावलेल्या 
असतात. त्या आकुां चन पावण्यासाठी, तसेच वपत्त िंकां वा उष्णतेमुळे डोके दखुत असेल तर कॉफी 
घेणे दहतावह ठरेल. 
ददवसातनन दोन कप पेक्षा जास्त कॉफी घेऊ नये. कॉफीच्या अनत सेवनाने झोप न येणे, 
मळमळणे, वपत्त वाढणे ही लक्षणे ददसन िकतात. 
  

 31. सीताफळ 

  

सीताफळात जीवनसत्त्व ‘अ’, ‘क’, मॅयनेशिअम, ताांबे (Copper), पोिॅशियम व भरपनर कॅलरीज े् 
असतात. यात मॅयनेशिअम व पोिॅशियम जास्त असल्याने हृदयववकार, रक्तदाब, रक्ताल्पता या 
ववकारावर फायदेिीर ठरते. जीवनसत्त्व ‘अ’,‘क’, ननरोगी त्वचा व केस, डोळ्याांचे आरोयय यासाठी 
फायदेिीर ठरते. ताांबे (Copper) बद्िकोष्ठता, अजीणव दनर करते. मॅयनेशिअम िरीरातील पाण्याची 
पातळी समप्रमाणात राखते, त्यामुळे साांध्यातील ववषारी ्वपदाथव बाहेर पडनन सांधिवातासारखे रोग 
होत नाहीत. पोिॅशियममुळे स्नायुांना आलेला थकवा नष्ि होतो. उष्माांक जास्त असल्याने ययाांना 
वजन वाढवायचे आहे त्याांच्यासाठी उपयुक्त ठरते. 
  

 32. तुळस 

  

तुळिीचे काळी व दहरवी असे दोन प्रकार आहेत. काळी तुळस औषिी उपयोगासाठी जास्त 
प्रमाणात वापरली जाते. तुळिीमध् ये ननरोगी करण्याचे (Healing Qualities) व स्वास्थ सुिरववण्याचे 
(Health promoting Qualities) गुण आहेत. तुळिीमध् ये रक्षण व बचाव करण्याचा, अनत ताणामुळे 
होणारा अल्सर सारखा रोग बरे करण्याचा, बळ व साम्यव (Strength & Stamina) वाढववण्याचा, 
मिुमेह, रक्तदाब आिोक्यात ठेवण्याचा, तणाव कमी करण्याचा, िरीरातील ववषारी पदाथव बाहेर 
काढण्याचा, रोगप्रनतकारक िक्ती वाढववण्याचा, कोलेस्िेरॉल कमी करण्याचा, रक्त िदु्ि 
करण्याचा,  दमा ववकार कमी करण्याचा व तारुण्य प्रदान करण्याचा (Anti Ageing) असे अनेक 
गुणिमव आहेत. काळ्या तुळिीची दहा-बारा पाने स्वच्छ िुऊन रोज खावीत.  
  

  33. नारळपाणी 
  

नारळाच्या झाडाचे प्रत्येक अांग मानवाच्या उपयोगाचे आहे ्हणनन त् याला कल्पवकृ्षाची उपमा 
ददलेली आहे. नारळ पाण्यामध् ये मानवाच्या िरीराला आववयक असे जवळजवळ सवव पौन्सष्िक 
पदाथव (Nutrients) असतात. याांत तहान िमववण्याची ताकद तर असतेच बरोबर पुरेसे जीवनसत्त्व 
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‘क’, ‘ब’ वगावची काही आववयक जीवनसत्त्वे, सोडडअम, पोिॅशियम, कॅन्सल्ियम, मॅयनेशिअम, लोह, 
कॉपर, फॉस्फरस, सल्फर व क्लोरीन असते. नारळाचे पाणी ननयशमत चेहय याला लावले असता 
चेहरा चमकदार व त्वचा ननरोगी रहाते. एकाच पदाथावत इतकी पौन्सष्िकता असणारे नारळाचे पाणी 
हे एकमेव ्यय पृ् वीवर उपलब्ि असावे. 
  

 34. कशलांगड 

  

उ्हाळ्यासाठी आदिव फळाांत कशलांगडचे नाव अग्रस् थानी आहे. कशलांगडात त्याच्या वजनाच्या 
95% पाणी व 5% साखर असते. िरीराला आववयक उष्माांक पैकी 50 उष्माांक, 50% जीवनसत्त्व 
‘अ’ आ ण ‘क’, 2% लोह व कॅन्सल्ियम, एक गॅ्रम फायबर कशलांगडच् या पाव दहविातनन शमळन 
िकते. कशलांगडामध् ये बेिाकॅरोिीन, िरीरातील ववषारी पदाथांना ननष्प्रभ करणारे ऍ्िीऑक्सीडांिस े्, 
लायकोपेन असल्यामुळे याला कॅ्सरला प्रनतबांिक ्हणनन ओळखले जाते. िारीररक ऊजाव 
वाढीसाठी आववयक जीवनसत्त्व ‘ब’ याांत भरपनर प्रमाणात असते. 
  

 35. कलौंजी (Nigella) 

  

काळ्या रांगाच्या बबयाांसारखी ददसणारी कलौंजी फार औषिी आहे. वविेषतः नान, बांगाली खाद्य 
पदाथव, उत्तर भारतीयाांची लोणची याांत कलौंजीचा वापर जास्त प्रमाणात होतो. याचा वापर 
मसाल्यात तर होतोच तसेच कलौंजी फु्फुस (Lungs), पोि (Stomach), मनत्रवप ांड (Kidney), आ ण 
यकृत(Liver) ववकारात उपयोगी आहे. दखुणे कमी करण्यासाठी (Analgesic), सनज प्रनतबांिक  
(Anti-inflammatory), रोगप्रवण ववकार प्रनतबांिक (Anti-allergic), िरीरातील ववषरी ्यये बाहेर 
काढण्यासाठी (Antioxidant), कॅ्सर प्रनतबांिक (Anti-cancer), सांसगव प्रनतबांिक (Anti-viral), 
सववसामा्य ननरोगी राहण्यासाठी (General well-being ) उपयोगी आहे. कलौंजीचा वापर त्वचा 
ववकाराांवरही (Eczema, boils) होतो. प्रसनती नांतर आईला दनि चाांगले यावे ्हणननही कलौंजीचा 
वापर करतात.  
  

 36. ब्रोकोली 
  

फुलकोबी सारखा ददसणारा, दहरयया रांगाचा भाजीचा एक प्रकार ्हणनन ब्रोकोली ओळखला जातो. 
ब्रोकोली हा लोह, कॅन्सल्ियम, पोिॅशिअम, मॅयनेशिअम आ ण जीवनसत्त्व ‘ब’ वगावतील बरीचिी 
तत्त्वे भरपनर प्रमाणात असलेला भाजीचा प्रकार आहे. 
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 ब्रोकोली Anti-oxidant  असल्याने िरीरातील ववषारी ्यये बाहेर काढते, िरीरातील ऑन्सक्सजन व 
काबवनडाय ऑक्साइडचे प्रमाण योयय राखते, चाांगल्या क्लोलेस्िेरॉलचे प्रमाण योयय राखते. 
मिुमेहीांना, हृदयरोययाांना तसेच कॅ्सरच्या रोययाांना ब्रोकोली हे वरदान आहे. 
सांसगवज्य रोगाांवर Anti-viral/ Anti infectant प्रनतबांिक ्हणनन काम करते, मददनला रक्त पुरवठा 
करणाय या वादह्याांसाठी, मददनतनन ववववि अवयवाांकडे जाणाय या वादह्याांसाठी आ ण मयजासांस्थावर 
ब्रोकोली उत्तम काम करते. आठवड्यात िंकमान एकदा ब्रोकोलीचा आहारात समावेि करावा.    
  

  37. पांचामतृ 

  

दनि+दही+तनप+मि+साखर याांच्या शमश्णाला ‘पांचामतृ’ असे ्हिले आहे. ‘पांचामतृ’ बनवताना तनप 
व मिाचे प्रमाण सम नसावे याची काळजी घ्यावी. (एक चमचा तनप व दोन चमचे मि असावे.) 
‘पांचामतृ’ हे िरीरातील ववष्यये बाहेर काढते तसेच रोग प्रवणते (Allergy) पासुन बचाव करते. 
िरीरात कफ, वात, वपत्त याांचे सांतुलन राखते.  
यातील दनि बलकारक असल्याने िरीराला बल देते, दही िरीराला गारवा देते, तनप न्सस्नयिता व 
बल प्रदान करते, मि अांतगवत जखमा बय या करते व रक्त िदु्ि करते. साखर ऊजाव प्रदान करते. 
आपल्या पनववजाांनी ्हणननच याला पनजेत महत्त्वाचे स्थान ददलेले आहे.  
लहान मुलाांनी तसेच मोठ्या माणसाांनीही आहारात ‘पांचामतृ’चा ननयशमत समावेि करावा. 
  

  38. जदावळन (Apricot) 

  

बद्िकोष्ठतेचा ववकार असलेल्या सवव वयातील लोकाांसाठी जदावळन हे वरदान आहे. बद्िकोष्ठतेवर 
सतत औषिे घेऊन ययाांना कां िाळा आला आहे त्याांनी ननयशमतपणे तीन जदावळन रात्री पाण्यात 
शभजवनन सकाळी खावे. 
जदावळनमध् ये असणाय या सेल्युलोज नावाच् या घिकातील फायबर आतड्याांपयतं पोहोचतात. ह्यामुळे 
आतड्याची हालचाल चाांगली होऊन त्याांची गती वाढते.  
जदावळन मिील पेक्िीन नावाचा घिक मयजासांस्थेवर चाांगले कायव करतो.  
जदावळन सेवनामुळे िरीरातील तोंडापासनन आतड्याांपयतं असणारी प्रत्येक लायनीांग मजबनत झाल् याने 
पचनसांस्था मजबनत होते. यातील जीवनसत्त्व ‘अ’ डोळे व त्वचेला फायदेिीर ठरते. सवव वयाच्या 
लोकाांनी जदावळनचा वापर ज शर करावा. 
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 39.  केळे 

 केळे हे ननन्सव चतपणे ताकद प्रदान करणारे फळ आहे. केळ्यातील फोलेि नावाचे तत्व िरीरातील 
पेिीांच्या (Tissue) वाढीसाठी उपकारक असते.  

केळे पचायला जड असल्याने ररका्यापोिी किीही खाऊ नये. पचनिक्ती कमी असणाय या 
ययक्तीांनी केळे खाणे िाळावे. साल काढल्यावर लगेच केळे खावे. साल काढलेल्या केळ्यावर 
बॅक्िेरीया लवकर ननमावण होतात. केळ्याबरोबर आांबि फळे खाऊ नयेत. केळे खाल्ल्यावर लगेच 
पाणी वपऊ नये त् यामुळे कफाचे ववकार होऊ िकतात. रात्री केळे खाल्ल्याने वायु ववकार होतात. 
यकृताचा त्रास, कफववकार, डायशलसीस असलेल्याांनी केळे खाणे िाळावे. 
  

 40. अस्परेगस 

  

ितावरी कुिुांबातील, वसांत ऋतुत, कोवळ्या कोंबाांच्या स्व शपात शमळणारी ही भाजी आहे. यातील 
‘रोशमयम’ हा घिक रक्तातील साखरेचे इांिलुीनयदारे ननयमन करण्यास मदत करतो. यातील तांतन 
(Fibers) मुळे  बध्दकोष्ठतेचा त्रास कमी होतो. यातील ‘फोलेि’ गभववतीांसाठी उपयुक्त असते. 
हृदयरोगमुळे वाढलेले ‘होमोशसस्िीन’चे प्रमाण ह्यामुळे कमी होते. यातील ‘क’ जीवनसत्व 
रक्तातील ‘कोलोयजेन’ वाढवुन साांिे, स्नायन याांना बळकिी देते व काांती सतेज करते. यातील 
प्रधथने, जीवनसत्व ‘अ’, ‘ब’, ‘क’, ‘इ’, ‘के’ िरीरातील प्रनतकारक िक्ती वाढवते तर लोह 
रक् तातील दहमोयलोबीन वाढवते. ही भाजी कच्ची िंकां वा 4-5 शमननिे ऊकळत्या पाण्यात िाकुन 
मीठ, शमरेपनड लावुन खातात. 
  

  41.  रेड कॅबेज 

  

दहवाळ्यात शमळणारी जाांभळ्या रांगाची, पानकोबीसारखी ददसणारी ही भाजी. यातील ‘अांथोसायनीन’ 
मुळे याचा रांग जाांभळा असतो. यात भरपुर प्रमाणात असणारे जीवनसत्व ‘क’ अँिीऑन्सक्सडांि 
्हणुन काम करते व प्रदनषणामुळे िरीरावर होणारे दषु्पररणाम कमी क शन त्वचेचे आरोयय राखते. 
याची भाजी करताांना शल ांबाचा रस अथवा न्सयहनेगर िाकुन केल्यास याचा मुळ रांग बदलत नाही.  
  

  42. रेड, येलो, ऑरदज कॅन्स्सकम  

  
 लाल, वपवळ्या, नारांगी रांगाची, मुळची मेन्सक्सको व दक्षक्षण अिंफ्रकेतुन आलेली, नतखिपणा 
नसलेली ढोबळी शमरची. यात दहरयया ढोबळी शमरची पेक्षा नऊपि जास्त जीवनसत्व ‘अ’ आहे तर 
जीवनसत्व ‘क’ दु् पि प्रमाणात आहे. यातील ‘लायकोपीन’, ‘ल्युिीन’, ‘झेक्झानधथन’ ही 
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अँिीऑन्सक्सडांि मिुमेह, हृदयववकाराचे दषु्पररणाम कमी करतात. त्वचा, डोळे याांचे आरोयय वाढवुन 
िरीरातील प्रनतकारक िक्ती वाढवतात. याची चव गोडसर असल्याने तो सलाद मध् येही वापरले 
जाते. 
 
  

  43. गरम पाणी 
  

वजन कमी करण्याचा रामबाण उपाय ्हणजे ददवसातनन िंकमान ददड शलिर गरम पाणी (चहा 
सारखे गरम, कोमि नयहे) ् यावे. जेवण झाल्यानांतर लगेचच (नावता, दपुारचे जेवण, रात्रीचे 
जेवण) एक कप गरम (चहा सारखे गरम) पाणी वपण्याची सवय लावली तर वजन वाढत नाही. 
उत्तम पररणामाांसाठी गरम पाण्याचा हा प्रयोग िंकमान तीन मदहने सतत करणे आववयक आहे.   
फास्ि फन ड, गोड, आईस्रीम, तेलकि, जड अ्न, माांसाहार केल् यानांतर लगेचच एक कप गरम 
(चहा सारखे गरम) पाणी ्यावे. यामुळे वरील पदाथांचे दषु् पररणाम होत नाहीत.  
  

 * ररका्या पोिी गरम पाणी ्यायल्याने आ्लवपत्त, पोिातील जळजळ िाांत होते. 
 * अपचन झाले असेल तर ददवसातनन चार वेळा, एक-एक यलास गरम पाणी ्यावे यामुळे 
अपचनामुळे पोिात साठवले गेलेले दनषीत पदाथव बाहेर पडतात. 

  

 ==========XXXXXXX============= 

  

  

 म द्रा प्रकार/व्यायाम प्रकार:- 
  

ययायाम प्रकार -1: उच्च रक्तदाब/हृदयववकार ववरोिी:- दो्ही हाताांचे पांजे पनणवपणे उघडनन, दो्ही 
करांगळी (Little Fingers) केस सु श होतात तेथे एकमेकाांसमोर, समाांतर ठेवायया, दो्ही हाताांची 
नत्ही बोिे डोक्यावर (केसाांवर) एकमेकाांसमोर, समाांतर ठेवावीत. दो्ही हाताांचे अांगठे (Thumb) 

दो्ही कानाांच्यापुढे (कल्ल्याांवर-Whiskers) ठेवावीत, दो्ही कोपर (Elbows) जशमनीला समाांतर 
ठेवावीत.  
पनणव ववास आांत घेऊन दो्ही कोपर एकमेकाांना जुळवावीत, नांतर हळनहळन ववास सोडत दो्ही 
कोपर दनर करत जशमनीला समाांतर आणावीत. हा प्रयोग सकाळ, दपुार, सांध्याकाळ चार-चार वेळा 
करावा. ह्यामुळे मददनला ऑन्सक्सजनचा भरपनर प्रमाणात पुरवठा होतो. आयुष्यात मददनचे ववकार, 
लकवा  मारणे हे ववकार होत नाहीत. उच्च रक्तदाब असणाय या लोकाांनी हा प्रयोग ननयशमतपणे 
करावाच. 
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 ययायाम प्रकार -2: पायाचे त्रास/व्हेरीकोज व्हेन्स ववरोिी :- शभ ांतीजवळ पाठीवर झोपावे. 
पावववभाग शभ ांतीला धचिकवुन पाय शभ ांतीला धचिकवुन समाांतर उभे करावेत. (िरीराचा आकार ' L' 
होईल) एक पाय तसाच वर ठेऊन दसुरा पाय कािकोनात न्सजतका खाली आणता येईल नततका 
आणावा व काही वेळ तसाच ठेऊन पु्हा पनववन्सस्थतीत आणावा. दसुय या पायासह हीच िंरया 
करावी. हा ययायाम ननयमीत अिाव तास रोज करावा. यामुळे पायाचे त्रास, यहेरीकोज यहे्सचे त्रास 
दरु होतात.  

  

 ==========XXXXXXX============= 
  

  

मु्ा प्रकार-1: वजन कमी करण् यासाठी:- करांगळीच्या बाजनचे बोि (अनाशमका-Ring Finger) वाकवनन 
अांगठा सु श होतो तेथे (Root of the Thumb) लावावे व अांगठ्याने दाबनन िरावे. उरलेली नत्ही बोिे 
सरळ ठेवावीत. रोज अिाव तास, दररोज दोनदा हा प्रयोग करावा. 
  
 मु्ा प्रकार-2: रक्तदाब, शरीरात ककंवा शरीराच्या क ठल्याही अवयवाचे कंपन (थरथर) होणे, 
लकवा मारणे:- अांगठ्याच्या बाजनचे बोि (तजवनी-Pointer) वाकवनन अांगठा सु श होतो तेथे (Root of 

the Thumb) लावावे व अांगठ्याने दाबनन िरावे. उरलेली नत्ही बोिे सरळ ठेवावीत. दररोज दोनदा 
अिाव तास हा प्रयोग करावा.  
  
 मु्ा प्रकार-3: िाप लागणे/हृदयववकार:- अांगठ्याच्या बाजनचे बोि (तजवनी-Pointer) वाकवनन अांगठा 
सु श होतो तेथे (Root of the Thumb) लावावे, करांगळी (Little finger) वर सरळ ठेवनन इतर दोन बोिे 
व अांगठा एकमेकाांना धचकिवनन ठेवावे. दररोज दोनदा अिाव तास हा प्रयोग करावा. वरील नत्ही 
मु्ाप्रकार उभे राहनन, बसुन, झोपुन करता येतात. 

  

==========XXXXXXX============= 

  प्रनतजैववकांववषयी (Antibiotics) थोडेसे 
  

प्रनतजैववक (Antibiotics) औषिाांचा िोि 1940 मध् ये लागला तेयहा त्याांना ‘चमत्कारी औषिी ्यय’ 
(Wonder Drugs) अिी पदवी बहाल करण्यात आली होती. याांचे मुख्य काम रोगाांच्या सनक्ष्म 
जांतनांमुळे (Bacteria) जे आजार होतात त्याांचा सामना करणे हे होते. 
परांतु आज अवयवयुक्त पररपनणव जांतनांची (Microorganisms) प्रनतकारक िक्ती (Immunity) वाढल्याने 
हे ‘चमत्कारी औषिी ्यय’ त्याांचा सामना करण्यास ननष्प्रभ ठरत आहे. याचे एकमेव कारण 
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् हणजे प्रनतजैववक (Antibiotics) औषिाांचा अनतरेकी वापर हेच आहे. सांिोिकाांच्या मते 
अवयवयुक्त पररपनणव जांतनांची (Microorganisms) प्रनतकारक िक्ती (Immunity) प्रनतजैववक 
(Antibiotics) औषिाांच्या ववरुद्ि झपाट्याने वाढत आहे. 
 W.H.O. च्या सल्ल्यानसुार या ववरुद्ि आज जर काहीच योजना केली नाही तर उद्या याचे 
ननदान करता येणार नाही. W.H.O. च्या या सल्ल्यानुसार प्रनतजैववक (Antibiotics) औषिाांचा 
अनतरेकी वापर िाळण्यासाठी राष्ळीय पातळीवर मोठ्या योजना तयार करण्याचे प्रयत्न होत 
आहेत. या योजनाांनुसार दयु्यम दजावच्या (Junior) डॉक्िराांना प्रनतजैववक (Antibiotics) औषिे 
रोययाला सुचवताांना ववभाग प्रमुखाची परवानगी घेणे आववयक करण्यात आले आहे. काही वररष्ठ 
डॉक्िराांच्या मते रोगाचे अचनक ननदान न करता िंकांवा सुरक्षीततेच्या  दृष्िीने (to be on the safer 

side) व कोणाचेही ननयांत्रण नसल्याने डॉक्िराांची प्रनतजैववक (Antibiotics) औषिे सुचवण्याची वतृ्ती  
वाढत गेली व त्यातनन हा अनथव ओढवला आहे. ही औषिे सरावसपणे लहान मुलाांनाही देण्यात 
येतात. ह्यामुळे जर एखादा रोगी गांभीरररत्या आजारी असला तरी प्रनतजैववक  (Antibiotics) 

औषिे त्याांचा पररणाम दाखवण्यास अकायवक्षम ठरतात. खरे तर काही रोययाांना प्रनतजैववक 

(Antibiotics) औषिाांचा एक िंकां वा दोन डोस दणे गरजेचे असते, परांतु ‘कोसव’ च्या नावाखाली 
डॉक्िरस े्  पाच/सात ददवस ही औषिे घेणे भाग पाडतात. या ‘कोसव’ चा पव चात पररणाम काही 
वषांनी ननन्सव चतच ददसनन येतो. त्यामुळे फारच गरज असेल तेयहाच आ ण गरजेपुरतेच प्रनतजैववक 
(Antibiotics) औषिे वापरण्याची खबरदारी घ्यावी.   

  
 ==========XXXXXXX============= 

  

  मन:स्स्थती उन्नत करणारे पदाथण (Mood uplifting things) 

  

खनप वेळ काम करणे, ध्येय गाठण्यासाठी कष्ि घेणे, कौिुांबबक जबाबदाय या, आधथवक समस्या, 
ववववि ववकार याांनी मन:न्सस्थती खालावली जाते. या सवांत ययायाम, मनोरांजन, वप्रय 
ययक्तीांबरोबर वेळ घालवणे यासाठीही वेळ शमळत नाही. खरेतर मन:न्सस्थती उ्नत करण्यासाठी 
ययायाम आ ण वप्रय ययक्तीांबरोबर वेळ घालवणे यासारखा उपाय नाही पण या िकािकीत 
त्यासाठीही वेळ शमळत नाही. ् हणननच पुढे मन:न्सस्थती उ्नत करणाय या काही पदाथांची मादहती 
ददलेली आहे. त् याचा उपयोग करावा.   
¤ मन:न्सस्थती उ्नत करण्यासाठी गडद रांगाचे चॉकलेि (Dark Chocolate) खाणे हा एक उत्तम 
पयावय आहे. यातील घिक ननरािा व थकवा घालवण्यास उपयुक्त असतात. 
चॉकलेि हे कोकोच् याबबयाांपासनन बनवले जाते. या झाडाला वनस् पतीिास् त्रात ‘धथओब्रोशमआ 
ककाव’(Theobromia Cacao) असे ् हणतात. या ग्रीक िब् दाचा अथव ‘देवाचे अ् न’ असा आहे. 
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चॉकलेिमध् ये धथओब्रोमन, फेननलएधथलअमाइन, दळ् िोफॅन असे अनेक केशमकल् स असतात, या 
केशमकल् समुळे मददनतील अनेक ् युरोळा् समीिसव (ए् डॉिंफव ् स) स् त्रवतात, त् यामुळे ताण कमी होऊन 
आपला मुड छान होतो. तथावप, चॉकलेिमध् ये साखर आ ण फॅिस े्  असतात हे ववस श नये. 
चॉकलेिचे य हाईि चॉकलेि, शमल् क चॉकलेि आ ण डाकव  चॉकलेि असे मुख् य प्रकार आहेत. यातील 
य हाईि चॉकलेिमध् ये फक् त साखर आ ण फॅिस े्  असल् याने ते ननकृष् ि समजतात, शमल् क 
चॉकलेिमध् ये साखर आ ण फॅिस े्  बरोबर थोड् या प्रमाणात कोको असल् याने ते मध् यम प्रतीचे 
समजतात आ ण डाकव  चॉकलेि कोकोच् या बबयाांपासनन बनलेले असते त् यामुळे त् यात ल लॅवोनाइडस े्  
(Flavonoids) आ ण अँदि-ऑन्सक् सडांिस े्  (Anti-oxidants) असतात य याचा काहीप्रमाणात पेिी 
रक्षणासाठी उपयोग होतो. 
चॉकलेिमध् ये तीन प्रकारचे फॅिस े्  असतात, यात एक ततृीयाांि ओलेइक ॲशसड(Oleic acid) असते 
जे प्रकृतीसाठी बरे असते. एक ततृीयाांि न्सस् ियररक ॲशसड (Stearic acid) असते य याचा 
कोलेस् िेरॉलवर फारसा पररणाम होत नाही. उववररत एक ततृीयाांि फॅिस े् मध् ये पाशमदिक ॲशसड 
(Palmilic acid) असते य यामुळे वाईि कोलोस् िेरॉल वाढतो. तसेच यातील साखर मिुमेहीांसाठी 
चाांगली नाही. त् यामुळे चॉकलेिची आवड असावी, य यसन नय हे.        
¤ आपण माांसाहार करत असाल तर मन:न्सस्थती उ्नत करण्यासाठी एक उपाय ्हणजे मासे 
खाणे. मावयाांतील ओमेगा-3 व फॅिी ऍशसड ही ्यये मददनचे कायव सुरळीत करतात त्यामुळे 
मन:न्सस्थती सुिारते. 
¤ जीवनसत्त्व ‘क’ युक्त फळाांमध् ये (मोसांबी, सांत्री, शल ांबन) Antioxidant quality असल्यामुळे 
मन:न्सस्थती सुिारण्यास मदत शमळते. 
¤ अखांड िा्यापासनन (Whole-grain) बनलेले पदाथव (बे्रड, पास्ता, पोळी इ.) यातील शमश् कबोदके 
(Complex Carbohydrates) सेरोिोनीन या आनांद ननमावण करणाय या ग्रांथीांना उते्तन्सजत करतात.  
¤ ब्रोकोली नावाच् या भाजीतील जीवनसत्त्व ‘बी-6’मुळे ननरािा घालवनन मन प्रफुन्सल्लत होते. 
¤ अरोडला मददनचे खाद्य (Brain food) असे उपनाव आहे. याांत मोठ्या प्रमाणात असणारे ओमेगा-
3, व फॅिी ऍशसड हे मददनचे कायव सुरळीत करणारी घिक तर आहेतच त्याबरोबर ळाय्िोफन 
नावाचे आनांद ननमावण करणारा सेरोिोनीन ग्रांथीांना उते्तन्सजत करणारे घिक ही असतो. ह्यामुळे मन 
उल्हासीत होते.      
   

==========XXXXXXX============= 
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 व्यायाम आझण उष्मांक  
  

एक िंकलो चरबी मध् ये 7900 उष्माांक (Calories) असतात. एक िंकलो चरबी कमी करण्यासाठी 13 
तास जॉधगांग िंकां वा 18 तास बॅडशम ांिन िंकां वा 20 तास स्वीमीांग िंकां वा 24 तास धि्या गतीने 
सायकलीांग िंकां वा 40 तास चालणे िंकां वा 80 तास योगासने करावी लागतील. 
चालण्याचा ययायाम हा सवोत्कृष्ि ययायाम आहे. दररोज िंकमान चाळीस शमनीिे हा ययायाम 
करावा. दररोज चार वेळा दहा शमननिे चालले तरी हरकत नाही. सुरवात करणे हे महत्वाचे.    
ययायाम ् हणनन चालताांना ग् पा मारत चालु नये, िक् य नततक् या वेगाने (brisk walk) चालावे. 
खालील तक् ता बघुन आपल्या वजनानुसार कोणता ययायाम क शन िंकती उष्माांक खचव करायचे ते 
आपणच ठरवा. 
कोणत्या कायावने िंकती उष्माांक (Calories) एका तासात खचव होतात. 
 कार चालवणे  50 उष्माांक 
  स्वयांपाक करणे  100 उष्माांक 
  जीना चढणे  800 उष्माांक 
  जीना उतरणे  400 उष्माांक 
  बॅडशम ांिन खेळणे  400 उष्माांक 
  िेबल िेननस खेळणे  450 उष्माांक 
  आरामात चालणे  200 उष्माांक 
  जलद चालणे  500 उष्माांक 
  धि्या गतीने सायकलीांग  300 उष्माांक 
  जलद गतीने सायकलीांग  600 उष्माांक 
  धि्या गतीने पळणे  600 उष्माांक 
  जलद गतीने पळणे  700 उष्माांक 
  धि्या गतीने पोहणे  400 उष्माांक 
  जलद गतीने पोहणे  600 उष्माांक 
 

  
  ==========XXXXXXX============= 
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  उतारवयातील समस्या व उपाय 
  

वधृ्दावस्था सुखकर होण्यासाठी उत्तम उपाय ्हणजे वधृ्दावस्थेचा मनापासुन स्वीकार करणे. 
उगाच खोट्या भ्रमात राहु नये. दसुरे ्हणजे वधृ्दावस्था ही ववरक्ती नयहे हे लक्षात ठेऊन याचा 
आनांद उपभोगण्यास शिकावे. 
उतार वयात वाताचा प्रकोप वाढतो, त्यामुळे वातकारक पदाथांचे सेवन िाळावे.  
¤ वधृ्दावस्था लवकर न येण्यासाठी ननयमीतपणे आवळा, दालधचनी चनणव, पुननववा चनणव, पांचकमव 
याांचा वैद्यकीय सल्ल्याने वापर करावा. 
¤ रक्तदाब, मानसीक ववकार िाळण्यासाठी ‘ब्रा्ही चनणव’, ‘सपवगांिा चनणव’, प्राणायाम याांचा 
वैद्यकीय सल्ल्याने वापर करावा. 
¤ लघवीत जळजळ, बहुमुत्रता यासाठी ‘चां्प्रभा विीचा’ वैद्यकीय सल्ल्याने वापर करावा. 
¤ 125 ते 250 शमलीगॅ्रम िधु्द शिलाजीतचा वैद्यकीय सल्ल्याने वापर करावा. 
¤ ब्रा्ही चनणव, अववगांिा चनणव, आवळा चनणव समप्रमाणात घेऊन रोज एक चमचा, वैद्यकीय 
सल्ल्याने घ्यावे. 
¤ िुम्रपान, तांबाखु व अल्कोहोलाचे सेवन अनत प्रमाणात क श नये. 
¤ पाय दखुणे, थकवा, साांिेदखुी यासाठी आहारातील क्षाराचे प्रमाण कमी करावे, आपल्या 
चपला/बुि चुकीच्या पध्दतीचे नाहीत याची खात्री क शन घ्यावी. ‘वसांतकुसुमाग्रज’ ‘महानारायण 
तेल’ ‘गुयगुळ’ याांचा वैद्यकीय सल्ल्याने वापर करावा. 
¤ डोळ्याांचे ववकार, मोतीबब ांदन यावर ‘बत्रफळा चनणव’, मि, गोमुत्र याांचा वैद्यकीय सल्ल्याने वापर 
करावा. 
¤ दम लागणे या ववकारावर फुगे फुगवणे, प्राणायाम, ‘शसतोपलादी चनणव’, ‘लदडी वपपरी चनणव’ याांचा 
वैद्यकीय सल्ल्याने वापर करावा. 
¤ कानाांच्या समस्याांसाठी ‘बबल्व तेल’, ‘ओवा, लसणु िाकुन गरम केलेल् या तेलाचा वैद्यकीय 
सल्ल्याने वापर करावा. 
¤ सनज, प्रोस्िेि ग्रांथीांच्या समस्याांसाठी मक्याच्या कणसाच्या केसाांचा काढा वैद्यकीय सल्ल्याने 
घ्यावा. 
¤ वात ववकाराांवर ‘दिमुलारीष्ि’ हे औषि वैद्यकीय सल्ल्याने वापरावे. तसेच एक कप उकळत्या 
दिुात पाव चमचा हळद व सहा मनुका िाकुन रात्री प्रािन करावे.  
¤ पोि फुगणे, पोि वाढणे, अपचन इत्यादी समस्याांवर, आहारात लसणाच्या कच्या पाकळ्या, 
ओवा याचा समावेि करावा, पोिावर ििंकव ि िॉवेलच्या गरम/थांड पट्ट्या ठेवाययात, आहारातील 
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मीठ, साखर व तेलाचे प्रमाण िंकमान ठेवावे. जेवणानांतर ितपावली, दपुारची झोप न घेणे हे 
प्रयोग करावे. 
¤ स्मतृीभ्रांिावर ‘ब्रा्ही’, शिरोिारा याांचा वैद्यकीय सल्ल्याने वापर करावा. 
¤ नन्ानाि असल् यास लेखन, वाचन यावर लक्ष कद ्ीत करावे. पायाच्या तळययाांना रात्री 
झोपण्यापनवी तेलाने मसाज करावा. दपुारी झोप घेऊ नये. आहारात दनि, तीळ, खसखस, जायफळ 
याचा समावेि करावा. 
¤ वधृ् दापकाळी िरीर वातप्रिान असते त् यामुळे रोज तीळाच् या तेलाने मसाज करावा. 
तुमच् या जीवनात तु् ही घेतलेले अनुभव अमनल् य आहेत त् याांचा उपयोग त शण वपढीसाठी करण् याचा 
प्रयत् न करावा. नोकरी/य यवसायातील वविेष अनुभव शलहुन काढावेत, त् याांचा उपयोग इतराांना होऊ 
िकतो.    

  

==========XXXXXXX============= 

  
 

 सामान्यत: होणारे आजार व यांच्यावर सोपे व घरग ती उपाय. 
  

 1. केश ववकार : 
 * टक्कल पडणे 

  

* यया वयात केस पु्हा उगवन िकतात (अांदाजे 30 ते 35 वष ेवय) अिा वयात केस गळणे 
िंकां वा िक्कल पडणे अिी समस्या असल्यास, 200 गॅ्रम नारळाचे तेल, 100 गॅ्रम मिमािीचा 
छत्ता (Bees Hive), 200 गॅ्रम उां बराच्या (औदुांबर) पानाांचा रस, एकत्र क शन हे शमश्ण एका 
भाांड्यात, रांग काळा होईपयतं उकळावे. तयार झालेले हे शमश्ण एक मदहना रोज डोक्याला 
लावावे.   

 * मेथीच्या दाण्याची पावडर िंकां वा मेथीची पाने वािन न पाण्यात कालवनन ती पेस्ि डोक्याला 
लावावी, 45 शमननिानांतर िुवावी.  
 * शल ांबन वपळनन घेऊन त्याची साल िक्कल पडलेल्या जागी/डोक्याला घासावी नांतर त्या दठकाणी 
बोराच्या झाडाची पाने वािन न लावावीत. पाच-सहा मदह्यात फरक पडतो. 
 * वडाच्या झाडाच्या कोवळ्या पारांब्या आणनन त्या वािन न घेऊन तेलात उकळायया. हे तेल थांड 
झाल्यावर डोक्याला लावावे. 
 * िोमॅिो, गाजर, बीि याांचा रस समप्रमाणात एकत्र क शन सेवन करावा. 
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 * दोन चमचे बत्रफळा पावडर रात्री अिाव लीिर पाण्यात शभजवावी, सकाळी ते पाणी वपऊन खाली 
उरलेल्या बत्रफळात गरजेपुरते दही व मुलतानी माती कालवनन केसाांना लावावे, अध्याव तासाने डोके 
िुवावे. 
 * वडाच्या झाडाची वपकलेली पाने जाळनन ती राख तेलात खलनन/ दिुाच्या सायीत शमसळुन 
डोक्याला/ िक्कल पडलेल्या दठकाणी लावावी. िक्कल दनर होते. 
 * कडुशल ांब पानाांचे चनणव व बोराच्या झाडाच्या (Jujube fruit) पानाांचे चनणव समभाग पाण्यात कालवनन 
दररोज दोनदा एक मदहना डोक्याला लावनन एक तास ठेवावे. एक मदह्यात िक्कल कमी होते. 
 
  

 * केस गळणे 

  

* केस िुतल्यानांतर ते सुकवण्यासाठी िक्यतो ‘हेअर ड्रायर’ चा वापर क श नये. 
* डोक्यात चट्िे पडले असतील व त्यामुळे केस गळत असतील तर, काळीशमरी पावडर, काांदा रस     
  व सैंिव मीठ एकत्र क शन त्याचा लेप या चट्ट्याांवर करावा. 
* िक्य असेल तेयहा नारळाचे तेल डोक्याला लावनन मसाज करावा. 
* काळीशमरी चनणव, मोहरीच्या तेलात कालवुन, केस गळलेल्या दठकाणी लावावे. 
* कोधथांबीरचा रस केसाांना दोन तास लावुन ठेवावा नांतर िुवावे. केस गळणे थाांबुन ते लाांब 
होतात. 
* डोक्याचे केस गळणे, भुवईचे केस ववरळ होणे, न्सस्त्रयाांच्या भुवईचे केस किी किी जास्त कापले 
जातात ते लवकर वाढत नाहीत या सवव समस्याांसाठी एरांडेल तेल (Caster Oil) डोक्याला, भुवईच्या 
ववरळ केसाांना लावनन अिावतास ठेवावे. एरांडेल तेलामध् ये ओलावा (Moisture) खेचनन घेण्याची क्षमता 
असते. ह्यामुळे केस लाांब, काळे व दाि होतात,  शक्षता जाऊन चमक येते. एरांडेल तेलामध् ये Anti 

fungal, Anti Bacterial गुणिमव आहे. त्यामुळे ते कोंडा नािक, डोक्यात फोड आले असता त्याांना 
बरे करणारे, व इतर सांसगव (Infection) कमी करणारे आहे. 
* सीताफळ शमळत असेल तेयहा त्याचा आहारात भरपनर वापर करावा. यात जीवनसत्त्व ‘अ’,‘क’, 
असल्याने केस ननरोगी राहनन त्याांचे आरोयय राखले जाते. 
* अिाव कप ‘ऑशलयह ऑईल’ घेऊन त्याला थोडे तापवावे. या तेलाने केसाांना मसाज करावी. तेल 
मुरण्यासाठी अिाव तास केस कापडाने बाांिनन /झाकन न ठेवावे. नांतर िुवावेत. ह्यामुळे केसाांतील 
रुक्षता, खाज कमी होते. हे तेल एक तासापेक्षा जास्त वेळ डोक्याला लावनन ठेवन नये. 
* गाजराचा लगदा क शन केसाांना लावल्यास केस गळणे बांद होते. 
* आवळा चनणव शल ांबाच्या रसात कालवनन ती पेस्ि केसाांना लावावी. 
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* रात्री, ज शर तेवढे आवळा चनणव, लोखांडाच्या कढईत, पाण्यात शभजवुन ठेवावे. सकाळी केसाांवर 
त्याचा लेप करावा व एक तासाने िुवावे. 
* अिाव यलास शसरका (Vinegar) पाण्यात घालनन त्याने केस िुवावे. केस गळणे थाांबनन केसाांना 
चमक येते.  
* दोन वािी खोबरेल तेलात, ताांबड्या जास्वांदाची मोठी चार फुले, चार-पाच मोसांबीच्या साली, 
मक्याचा पाला एकत्र उकळवनन घ्यावा. थांड झाल्यावर रोज केसाांना लावावे. 
* आवळा पावडर, शिकेकाई पावडर, ररठा पावडर सम प्रमाणात घेऊन रात्री शभजत ठेवावे. हे 
शमश्ण सकाळी अिावतास केसाांना लाऊन ठेवावे. नांतर केस िुवावे. 
 
  

 * तेलकि केस 

  

* आठवड्यात तीन ददवस मुलतानी माती केसाांना लावुन अिावतास ठेवावी, नांतर आांघोळीच्या  
पाण्यात अिाव शल ांब ुवपळुन या पाण्याने केस िुवावे. केसाांचा तेलकिपणा दरु होतो.  
  

 *  शक्ष केस 

  

* आठवड्यात तीन ददवस वीस गॅ्रम दिुाची साय व दहा गॅ्रम मि एकत्र क शन केसाांना लावुन 
अिावतास ठेवावे, नांतर पाण्याने केस िुवावे. केसाांचा  शक्षपणा दरु होतो. 
* दह्याने केस िुतल्यास केस चमकदार होऊन केसाांचा  शक्षपणा दरु होतो.  
  

* चाई 

  

* अचानक केस नाहीसे होऊन त्यादठकाणी चट्िा पडणे याला चाई ्हणतात. सीताफळाच्या 
पानाांचा रस त्याजागी लावल्याने हा रोग दनर होतो. 
* डोक्यात खवले, पुरळ झाले असल्यास, पाररजातकाची (प्राजक्त) पाने वािुन तो लगदा डोक् याला 
लावावा. 
  

 * केस पाांढरे होणे 

  

* सुकलेला खोबरा चावनन चावनन तोंडातील लगदा केसाांना लावावा. 
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* नारळाच्या दिुाने केसाांना मसाज करावा. केस काळे, Silky होतात, कोंडा दनर होतो व त्याांची 
वाढ चाांगली होते.  

 * केसाांत कोंडा होणे 

  

* गवती चहा पाण्यात उकळनन ते पाणी केसाांना लावनन नांतर केस िुवावे. 
* मोहरीचे िांभर गॅ्रम तेल (Musturd Oil), दहा गॅ्रम कापनर एकत्र कालवनन रोज रात्री डोक्याला 
लावावे.  
* पे श व सीताफळाच्या पानाांचा रस सम प्रमाणात घेऊन त्याांत नततकाच शल ांबाचा रस शमसळनन हे 
शमश्ण केसाांना लावनन दोन तास ठेवावे. या शमश्णाने केसातील कोंडा दनर होतो. 
* कापनर पनड, हळदपुड व शिकेकाई चनणव समप्रमाणात घेऊन, शल ांबन रस व नारळाचे तेल याांत 
कालवनन डोक्याला लावनन अिाव तास ठेवावे. या शमश्णाने केसातील कोंडा दनर होतो. 
* सीताफळाच्या पानाचा लगदा केसाांना लावावा. 
 * नारळाच्या तेलात एक शल ांब ुवपळुन ते शमश्ण रात्री केसाांना लावावे. सकाळी मुलतानी मातीने 
केस िुवावे. 
  

 * केसाांत उवा होणे 

  

* पे श व सीताफळाच्या पानाांचा रस सम प्रमाणात घेऊन त्याांत नततकाच शल ांबाचा रस शमसळनन हे 
शमश्ण केसाांना लावनन दोन तास ठेवावे. या शमश्णाने केसातील उवा व शलखा मरतात.  
* कापनर पनड, हळदपुड व शिकेकाई चनणव समप्रमाणात घेऊन, शल ांबन रसात कालवनन डोक्याला लावनन 
अिाव तास ठेवावे. या शमश्णाने उवा व शलखा मरतात.  
(हळद पावडरवर थोडे हायड्रोक्लोरीक ऍशसड िाकावे, हळदीस वाांययाचा रांग येतो, नांतर थोडे पाणी 
िाकावे, रांग बदलला नाही तर हळद भेसळयुक्त आहे असे समजावे.) 
* काांद्याचा रस केसाांना लावल्याने उवा व शलखा मरतात.  
* दहा गॅ्रम ओवा चनणव, पाच गॅ्रम तुरिी, दही िंकां वा ताकात शमसळनन केसाांना लावावी. उवा व 
शलखा मरतात. 
* 10-12 सीताफळ बी, 6-7 काळीशमरी याांची पावडर क शन मोहरीच् या (सरसो) तेलामध् ये उकळनन 
कोमि झाल्यावर केसाांना लावनन रात्रभर ठेवावे. उवा नष्ि होतात. 
* कडुशल ांबाचा रस/तेल रात्री डोक्याला लावावा. 
* आठवड्यात दोनदा, दह्याने केस िुवावे.  
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2. मस्स्तष्क ववकार : 
  * चक्कर/मददनची अिक्तता/ डोळ्यासमोर अांिारी येणे 

  

* पाण्याबरोबर सुपारीएवढा गुळाचा खडा खाल्यास अिक्तपणा त्वरीत कमी होतो. 
* अिाव शलिर पाण्यात सयवािे गॅ्रम िने पावडर, पाणी अिे होइपयतं उकळावे. नांतर गाळुन त्यात 
सयवािे गॅ्रम वपठी साखर िाकुन पु्हा उकळावे. घट्ि झाल्यावर रोज आठ गॅ्रम चािण घ्यावे.  
* आवळारसात खडीसाखर शमसळुन सेवन केल्यास भोवळ, अांिेरी यावर त्वरीत फायदा होतो. 
* पे श बुन्सध्दविवक असल्याने पे श शमळत असेल तेयहा रोज एक पे श खाण्यास हरकत नाही.  
* सांत्र्याचा रसाच्या सेवनाने अिक्तपणात आराम शमळतो. 
* अपघातामुळे य यक् ती बेिुध् द पडल् यास डॉ.बाख  याांच् या पुष् पौषिीमिील ‘रेस् क् यन रेमेडी’ हे पाच 
पुष् पौषिीांचे शमश्ण असणारे होशमओपॅथीच् या दकुानात उपलब् ि असणाय या औषिाचे पाच थदब ्व 
अिाव य लास पाण् यात िाकुन ते पाणी ओठ, कानामागील त् वचा व मनगिावर लावावे.   
* एक चमचा ब्रा्ही रस/चनणव, अिाव चमचा िांखपुष्पी चनणव मिातुन ननयमीतपणे, एक वेळा घेणे. 
* काळ्या ्ाक्षाचा, प्नास शम.ली. रस दररोज दोनदा घेणे. 
* अिाव चमचा अिवगांिा चनणव, मि/दिुातुन दररोज एकदा घेणे. 
  

 * मददनचे ववकार 

  

* रात्री झोपताना गाईचे िदु्ि तनप, कोमि क शन दो्ही नाकपुडीांत दोन थदब ननयशमत घालावे. 
गाईचे तनप न्सजतके जुने असेल नततके चाांगले. 
* रोज सकाळ सायांकाळ, मांददरातील मोठ् या घांिेच् या बरोबर खाली उभे राहनन ती घांिा िंकमान 
पाच शमननिे सतत जोरात वाजवावी. मांददरातील घांिा वाजवताना ती बरोबर डोक्यावर येत 
असल् याने त्यातनन उत्प्न होणाय या कां पन लहरीांमुळे मन्सस्तष्क ववकार नाहीसे होतात, मददनतील 
अवरोि ननघनन जातो. हा प्रयोग िंकमान एक मदहना तरी ननयमीत करावा. 
* कलीांगड अिाव कापुन त्यातील लाल गर काढुन खावा व साल हेल्मेि प्रमाणे पांिरा शमननिे 
डोक्यावर ठेवावी.  
* आहारात ब्रोकोली या भाजीचा वापर करावा. 
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 * अनत मानशसक ताण (Hyper tension) 

  

* यावर तात्पुरता उपाय ्हणनन अिे कशलांगड खाणे. 
* मानशसक ताणामुळे डोके दखुत असल्यास ववड्याचे पान तेल लावनन थोडे तययावर गरम क शन 
कपाळावर बाांिनन ठेवावे.  
* डॉ.बाख याांच् या पुष् पौषिीमिील ‘रेस् क् यन रेमेडी’ हे पाच पुष् पौषिीांचे शमश्ण असणारे 
होशमओपॅथीच् या दकुानात उपलब् ि असणाय या औषिाचे पाच थदब ्व अिाव य लास पाण् यात िाकुन 
ते पाणी ् यावे िंकां वा आराम वािेपयवत दर तासाला चार गोळ् या खाय यात.   
 
  

 * मानशसक ताणामुळे झोप न येणे 

  

* धचक्कन च्या बबया शमक्सरमध् ये बारीक क शन त्याची पावडर तयार क शन रात्री झोपताना गरम 
पाण्याबरोबर पाव चमचा पावडर घ्यावी. धचक्कन  खाल्ल्यानांतर दोन ददवसात ही पावडर तयार 
करावी.  
* भृांगराज/ केिराज/माकव व (Hassk) नावाच्या झाडाच्या पानाांचा चार गॅ्रम रस, तीन गॅ्रम साखरे 
बरोबर दररोज दोन वेळा घेतल्यास मानशसक ववकार दनर होतात, चक्कर येत असल्यास ती बांद 
होते, अिक्तपणा दनर होतो.  
* ब्रा्ही/मांडुकपणी (Indian penny wort) नावाच्या झाडाच्या पानाांचे तीन गॅ्रम चनणव अिाव लीिर 
ननरिा दिुात घेतल्याने मानशसक ताण दनर होऊन चाांगली झोप येते.  
  

  

                             * औदासी्य (Depression) 

  

* मानशसक त्रास (Depression) असलेल्या ययक्तीने रोज सकाळ सायांकाळ, मांददरातील मोठ् या 
घांिेच् या बरोबर खाली उभे राहनन ती घांिा िंकमान पाच शमननिे सतत जोरात वाजवावी. मांददरातील 
घांिा वाजवताना ती बरोबर डोक्यावर येत असल् याने त्यातनन उत्प्न होणाय या कां पन लहरीांमुळे 
मन्सस्तष्क ववकार नाहीसे होतात, मददनतील अवरोि ननघनन जातो. हा प्रयोग िंकमान पांचेचाळीस 
ददवस ननयमीत करावा. 
* मानशसक त्रास (Depression) असलेल्या ययक्तीने रोज एक कप सफरचांदाचा रस ्यावा. 
* मुलेठी, आवळा, अववगांिा व ब्रा्ही चनणव समप्रमाणात घेऊन, एक चमचा, रोज दोनदा मिातनन 
घेणे.   
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* कोहळ्याच्या बबयाांचे (पेठा बनवताना वापरण् यात येणारे फळ) चनणव/पेस्ि क शन एक चमचा, 
दररोज दोनवेळा गरम पाण्याबरोबर घ् यावे. 
* जेवण सान्सत्वक ठेवावे. 
* शिरोिारा, प्राणायाम याांचा प्रयोग करावा. 
* ययायाम प्रकार - जीभ िक्य नततकी बाहेर काढनन मोठ्याने हसावे. 
  

 * बौद्धिक दबुवलता 
  

* पदहल्या ददविी एक बदाम रात्री एक कप पाण्यात शभजत ठेवावा, सकाळी तो चावनन खाणे व 
त्यावर एक कप कोमि, साखर िाकलेले दनि वपणे. दसुय या ददविी दोन बदाम, नतसय या ददविी 
तीन बदाम याप्रमाणे दहा ददवस दहा बदाम पयतं करणे. अकरायया ददविी नऊ बदाम, बारायया 
ददविी आठ बदाम, असे कमी करत आणणे. हा प्रयोग 20 ददवसाांचा आहे. 
 
 
                       * मानशसक िंकां वा िारीररक िक् का बसणे 
  
* मानशसक िंकां वा िारीररक िक् का बसणे, िोकादायक पररन्सस् थतीतनन जाणे, जगण् याची आिा 
सोडणे, बेिधु् दी, अपघात अगर मानशसक िंकां वा िारीररक िक् क् यामुळे कोमात जाणे, असहनीय 
वेदना होणे, अनत राग, उ् माद, आत् महत् येस प्रवतृ्त होणे, अत े्  याधिक मानशसक ताण, ननरािार 
वािणे अिा पररन्सस् थतीांिी सामना करण् याचा प्रसांग आल् यास डॉ.बाख याांच् या पुष् पौषिीमिील 
‘रेस् क् यन रेमेडी’ हे पाच पुष् पौषिीांचे शमश्ण असणारे औषि उपयकु् त आहे. हे औषि होशमओपॅथीच् या 
दकुानात गोळ् या िंकां वा ्व स् व शपात उपलब् ि आहे. तातडीच् या वेळेस पाच थदब ्व अिाव य लास 
पाण् यातनन द् यावे, इतर वेळी चार गोळ् या दर दोन तासाांनी आराम वािेपयतं द् याय यात.   
 

 3. डोक्याचे ववकार : 
  

 * डोकेदखुी (Migraine) 

  

* दालधचनीचे चनणव पाण्यात शभजवनन डोक्यावर लेप द्यावा.  
* दालधचनीचे चनणव व सुांठ पाण्याबरोबर सेवन करावे. 
* या ववकाराने वपडीत ययक्तीांसाठी एक रामबाण उपाय ्हणजे, रात्री झोपताना गाईचे िदु्ि तनप, 
कोमि क शन दो्ही नाकपुडीांमध् ये दोन थदब ननयशमत घालावे. 
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* जेवताना उत्तरेकडे तोंड क शन जेवावे. 
* झोपताना दक्षक्षणेकडे डोके क शन झोपावे. 
* कशलांगड अिाव कापुन त्यातील लाल गर काढुन घ्यावा व साल हेल्मेि प्रमाणे पांिरा शमननिे 
डोक्यावर ठेवावी.  
* कोधथांबबरीची पाने वािन न, त्याचा लेप डोक्यावर लावावा. 
* उ्हामुळे डोके दखुत असल्यास काांदा बारीक िंकसुन तो लगदा हात-पायाांच्या तळययावर 
बाांिावा. 
  

 * अिवशििी 
  

* सुांठ कोमि पाण्यात उगाळनन मा्यावर लेप द् यावा. 
* अिाव कच्चा पेरु पाण्यात उगाळनन त्याचा लेप डोक्यावर करावा. 
* गाजराच्या पानाांना दो्ही बाजनांनी तनप चोळनन गरम करावे. या पानाांचा रस काढनन दोन थदब 
दो्ही नाकपुड्याांत िाकावे.  
* पहािे तोंड न िुता, दिुाबरोबर न्सजलबी खावी. नांतर तोंड िुवावे. 
* लसणाच् या दोन थदब रसात दहापि पाणी घालावे, हे शमश्ण दोन थदब प्रत् येक नाकपुडीत सकाळी 
व सायांकाळी िाकावे.  
  
 4. कणण ववकार: 
* कान दखुत असल्यास काांदा राखेत भाजनन त्याचा कोमि रस कानाांत िाकावा. 
* कानात दडा बसला तर थोडासा दहांग कापसात गुांडाळनन कानात ठेवावा.  
 (िदु्ि दहांग जाळल्यास ननळसर ययोत येते. अिदु्ि दहांग पाण्यात ववरघळल्यास पाणी दनिि 
होते.) * पाांढय या काांद्याचा रस सवव कणवववकाराांवर गुणकारी आहे. 
* कानात दडा बसला तर सालां काढलेली लसणाची पाकळी कापसात गुांडाळुन कानात ठेवावी.  
* कान दखुत असल्यास गाजराचा रस कोमि क शन कानात घालावा. 
* सकाळी ताजे गोमनत्र कानात दोन थदब िाकावे. हे गोमनत्र गरोदर गाईचे नसावे. ताजे गोमनत्र     
  कानात िाकल्याने कानातील मळ, पन, दखुणे, हशम ांग साऊां ड इ. ववकार नाहीसे होतात.  
* कोरफडीचे ताजे पान मिोमि कापनन त्यातनन ननघणारा रस (चीक नयहे) कानात िाकावा. 
* कान दखुत असेल तर दहा गॅ्रम ओवा प्नास गॅ्रम नतळाच्या तेलात उकळनन कोमि झाल्यावर   
  चार थदब कानात िाकावे.  
* नतळाच्या तेलात चार लसणाच्या पाकळ्या उकळनन तेल कोमि झाल्यावर गाळनन कानात   
  घालावे. 
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* मक्याचा रस गरम क शन कोमि झाल्यावर कानात घालावा. 
* नतळाच्या तेलात ओवा उकळनन तेल कोमि झाल्यावर गाळनन कानात घालावे. 
* कानात िंकडा गेल्यास समईतील गरम तेल कापसाच्या बोळ्यात घेऊन कानात घालावे. 
* कानात िंकडा गेल्यास न्सयलसरीन िंकां वा तुरिी तेलात घालनन कानात घालावे. 
* कानात िंकडा गेल्यास मोहरीचे तेल गरम क शन कोमि झाल्यावर कानात घालावे. 
* कान दखुत असेल तर आल्याचा िंकां वा तुळिीचा िंकां वा ववड्याच्या पानाचा रस थोडा गरम 
क शन कानात िाकावा. 
* कान दखुत असेल तर पाच पाकळ्या लसनण, एक चमचा ओवा, एक चमचा आल्याचा रस, एक 
चमचा रुईच्या झाडाचे (मारुतीला वाहतात) चीक, मोहरी/नतळाच्या तेलात पाण्याचा अांि सांपेपयतं 
उकळावे. हे तेल, गाळनन चार थदब कानात िाकावे. 
* कानात पन झाल्यास, चार-पाच थदब काांद्याचा रस कोमि क शन तीन-चार वेळा कानात घालावा.  
* कानात पन झाल्यास, चार-पाच थदब कारल्याच्या फुलाांचा रस तीन-चार वेळा कानात घालावा. 
 
  
 5. नाकाचे ववकार : 
वविेषत: थांडीत, वातावरणातील प्रदषुणाची पातळी खाली येते त्यामुळे अनेकाांना, नाकातनन सतत 
पाणी येणे, सतत शि ांका येणे, नाक लाल होणे, डोके दखुणे हे ववकार जाणवतात. यासाठी  
* ननलधगरीचे तेल कापसावर घेऊन हुांगावे. 
* ननलधगरीचे पाच थदब तेल, उकळत्या पाण्यात िाकुन त्याची वाफ नाकात घ्यावी.  
* एक चमचा सुांठ पावडर, मिातुन, ददवसातनन तीनवेळा चािावी. 
* पाच काळीशमरी, पाच तुळसीची पाने व एक इांच आल्याचा तुकडा िाकुन एक शलिर पाणी   
  उकळुन घ्यावे व ते थमावसमध् ये भ शन ठेवावे. हे पाणी ददवसभर गरम गरम ्यावे.   
* नाकातनन रक्त येत असल्यास थांड पाण्याची िार डोक्यावर िरावी. 
* नाकातनन रक्त येत असल्यास डाशळांबाच्या फुलाांचा रस नाकात घालावा. 
* नाकातनन रक्त येत असल्यास आवळ्याचा रस नाकात घालावा. 
* रोज रात्री झोपताांना नाकात चार थदब बदामाचे तेल िंकां वा गायीचे तनप नाकात घालावे. ह्यामुळे   
   नाकाचे ववकार होत नाहीत व मददन िाांत रहातो. 
* नाकाचा घुळणा फुिुन रक्त येत असल्यास नाकात चार थदब कोधथांबबरीचा रस घालावा. 
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 6. डोळयांचे ववकार : 
  * डोळे दखुणे 

  

* पाांढय या काांद्याचा रस, शल ांबाचा रस, आल्याचा रस- प्रत्येकी 10 शम.ली., 50 शम.ली. जु्या 
मिात चाांगले घोिनन मलम तयार क शन काचेच्या ननजतुंक बािलीत भ शन ठेवावे. डोळ्याांच्या सवव 
ववकाराांवर हे रामबाण औषि आहे. 
* गाजराचा रस ननयशमत सेवन करावा. 
* डोळ्यात फन ल पडले असता वडाच्या पानाच्या धचकात कापनर खलनन अांजन करावे. 
* शल ांबन रस व डाशळांब रस पाण्यात िाकन न त्या पाण्याने डोळे िुवावे. 
* सहा भाग गुलाबपाणी व एक भाग शल ांबाचा रस पाण्यात िाकन न त्या पाण्याने ननयशमत डोळे 
िुवावे.    
  भववष् यात होणारा मोतीबब ांदनचा ववकार िाळला जातो. 
* सुती कापडाच्या अथवा कापसाच्या पट्ट्या ननरिा दिुात शभजवनन तासभर डोळ्यावर ठेवायया. 
* सुयोदयाच्यावेळी गवतावर अनवाणी चालावे. 
* डोळ्यात जळजळ होत असेल तर, रात्री एक चमचा अख्खे िणे (कोधथांबीर बी) पाण्यात   
  शभजवुन ठेवावे, सकाळी पाणी गाळनन त्या पाण्याने डोळे िुवावे.   
* डोळ्याांत ननयशमत मि िंकां वा मिाबरोबर काांद्याचा रस िाकल्याने डोळे ननरोगी राहतात,    
  भववष् यात होणारा मोतीबब ांदनचा ववकार िाळला जातो. 
* सकाळी ताजे गोमनत्र, दोन थदब डोळ्यात िाकावे. हे गोमनत्र गरोदर गाईचे नसावे. ताजे गोमनत्र   
  डोळ्यात िाकल्याने राताांिळेपणा, यलुकोमा, कमी ददसणे इ. ववकार नाहीसे होतात, चष्मा   
  ननघनन जातो. डोळ्याांच्या कुठल्याही असाध्य ववकारातही ताजे गोमनत्र रामबाण उपाय आहे.  
* रात्री वस्त्रगाळ बत्रफळा चनणव काचेच्या यलासात शभजवनन ठेवावे. सकाळी वर असलेले पाणी   
  वपऊन िाकावे, खाली उरलेल्या बत्रफळात मि शमसळनन ते डोळ्यात अांजनासारखे लावावे. 
* सीताफळ शमळत असेल तेयहा त्याचा आहारात भरपनर वापर करावा. यात जीवनसत्त्व ‘अ’   
  असल्याने डोळ्याांचे आरोयय राखले जाते. 
* पापणीवर आलेला फोड धचांचेचे बी (धचांचोका) (Tamarind seed) पाण्यात उगाळनन लेप केल्याने    
  बरा होतो. 
* पापणीवर आलेला फोड काळीशमरी पाण्यात उगाळनन लेप केल्याने बरा होतो. 
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  * मोती बब ांदन 
   

* शल ांबाचा रस, पाांढय या काांद्याचा रस व मि समप्रमाणात घेऊन एकत्र करुन रात्री ठेऊन द्यावे. 
सकाळी वर आलेले पाणी हलकेच काढुन एका बािलीत जमा करावे. हे पाणी डोळ्याांत घालावे. 
* सकाळी ताजे गोमनत्र, दोन थदब डोळ्यात िाकावे. हे गोमनत्र गरोदर गाईचे नसावे. यामुळे मोती   
  बब ांदनत आराम शमळतो. 
  

 * डोळ्याखाली काळे होणे 

  

* अनत िुम्रपान, अनत मद् यपान, अनत झोप, अनन्ा, िरीरात रक्ताची िंकां वा पाण्याची कमी, 
कुपोषण, अनत चहा/कॉफी सेवन, ववेतप्रदर, गभवननरोिक गोळ्याांचे अनत सेवन, अनत धचांता 
ह्यामुळे डोळ्याखाली काळी वतनवळे ननमावण होतात. वरील कुप्ये आिी बांद करावीत.   
* रोज एक चमचा हळद थोडी गरम क शन मि व थोड्या गुलाबपाण्याबरोबर डोळ्याखाली लावनन 
अिावतास ठेवावी. पांिरा ददवसाांत ननन्सव चत पररणाम ददसतो. 
* डोळ्याांखाली काळी वतुवळे झाली असतील तर रोज रात्री बदामाच्या तेलाने डोळ्याखाली हलके 
मसाज करावा. 
* डोळ्याांखाली काळे झाले असेल तर त्या भागाला कच्चा बिािा मिोमि कापनन चोळावा व   
  बिाट्याचे काप अिावतास डोळ्याांवर ठेवावे. असाच प्रयोग गाजर व काकडी बरोबर करता येतो. 
* डोळ्या भोवती काळे झाले असेल तर प्रत्येकी प्नास गॅ्रम आवळा चनणव, पुननववा चनणव,   
  ययेष्ठमि चनणव व दहा गॅ्रम आांबेहळद घेऊन एकत्र क शन ठेवावी. तुमची त्वचा  शक्ष असेल तर  
  दनि िंकां वा शल ांबाच्या रसात मध् ये पेस्ि बनवनन लावावी, जर त्वचा तेलकि असेल तर   
  गुलाबपाण्यात पेस्ि बनवनन पांिरा ददवस ननयमीत चेहय याला लावावी. ह्यामुळे मतृ त्वचा ननघनन   
  जाते व चेहय यावर तकाकी येते. 
* काकडीचा रस, पुदद्याचा रस, कोथीांबबर रस सम प्रमाणात घेऊन डोळ्याखाली हळुवार मसाज   
  करावा. अध्याव तासाने गुलाबपाण्याने चेहरा िुवावा. 
* चार चमचे मसनरडाळ पीठ, तीन चमचे बेसन, दोन चमचे बदाम चनणव, एक चमचा हळद,  
  शल ांबाच्या रसात कालवुन ती पेस्ि डोळ्याखाली लावुन अिाव तास ठेऊन नांतर िुवावी. 
* बिाट्याच्या रसाने डोळ्याखाली हळुवार मसाज करावा. डोळ्यावर बिाट्याचे काप ठेवावे.   
  अध्याव तासाने गुलाबपाण्याने चेहरा िुवावा. 
* बदाम चनणव मिात कालवनन डोळ्याखाली लावावे. अध्याव तासाने गुलाबपाण्याने चेहरा िुवावा.      
* जीवनसत्व ‘ई’ युक्त गोळ्या घ्यायया. 
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डोळे सुजणे/राांजणवाडी 
  

* अपघातामुळे मार लागनन, रक्त साकळनन िंकां वा अ्य कारणाने डोळे लाल झाले, सुजले तर 
लोखांडाच्या पळीमध् ये तुरिी, थोडा शल ांबाचा रस घालनन तापवणे. हे शमश्ण काळे झाले की काढनन 
डोळ्याांना व शन लावावे. लाली कमी होते.  
* डोळे सुजले, लाल झाले तर मददीच्या पाने पाण्यात कुिनन लगदा करावा, पातळ कापसावर तो 
लगदा ठेवनन डोळ्याांवर ठेवावा. 
* काकडीच्या चकत्या डोळ्याांवर अिावतास ठेवायया. 
* केळ्याची साल, धचकि भाग वरच्या बाजनला व वपवळा भाग डोळ्यावर अिी पांिरा शमननिे 
ठेवावी. 
* कोरफडीचे पान मिोमि धच शन गर असलेला भाग डोळ्याांवर अिाव तास ठेवावा. 
* ययेष्ठमि पावडर पाण्यात कालवनन, कापसाच्या बोळ्यावर लावनन डोळ्याांवर ठेवल्यास डोळ्याांची 
लाली कमी होते. 
* दनवाव (Conch grass) वािन न त्याचा लेप डोळ्याांवर करावा. 
* उ्हाळ्याच्या ददवसात डोळे येणे इत्यादी ववकार ववषाणन सांसगावमुळे होत असतात. त्यासाठी 
डोळ्यात मलम लावणे, औषि िाकणे हे उपाय किीकिी फायदेिीर ठरत नाहीत. डोळ्यातील 
उष्णता कमी यहावी यासाठी डोळ्यावर थांड ननरिा दिुाची पट्िी ठेवावी, केळीच्या सालीची वपवळी 
बाजन डोळ्यावर ठेवणे, पाांढय या काांद्याचा रस डोळ्यात घालणे, कोरफडीचे पान मिोमि कापनन 
त्याची चीक असलेली बाजन डोळ्याांवर ठेवणे असे उपाय करावेत. 
  

 7. म ख ववकार : 
  

 * तोंडात/न्सजभेवर फोड येणे  

  

* गरम, तेलकि, नतखि, मसालेदार पदाथव वययव करावेत. 
* चमेलीच् या फुलाच्या झाडाची पाच पाने चावुन खावीत. 
* मिात वेलची पावडर शमसळनन ती पेस्ि फोडाांना लावावी व लाळ गळन द्यावी.  
* तोंडात फोड आले असल्यास केळ्यात दही शमसळुन खावे. 
* मददीची पाने पाण्यात उकळनन त्या पाण्याने चनळ भरावी. 
* कापनर तोंडात ठेवनन तोंडात िंफरवावा, नांतर थुांकुन द् यावा.   
* झदडनच् या फुलाची पाने तोंडात चघळनन थुांकन न द् यावी.   
* अपचनामुळेही तोंडात फोड येतात, यावर सांत्री-मोसांबीचा रस सेवन करणे गुणकारी आहे. 
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* कापसावर न्सयलसरीन लावनन तो बोळा तोंडात िंफरववा. 
* वप ांपळाची दहरवी पाने वािन न न्सजभेला लावावीत. 
* वपवळा मोठा हरडा (बत्रफळा मध् ये असतो तो) आणुन गरम पाण्यात उकळुन तो काढा ्यावा 
तसेच त्या पाण्याने गुळण्या कराययात.  
* पुदद्याची पाने साखरे बरोबर चघळावी. 
* एक चमचा चारोळी चावत चावत चघळावी. 
* किी किी जेवताना गालाच्या आतला भाग चावला जाऊन जखम होते, िंकां वा तोंडात फोड 
येतात. यावर ववड्याचे पान चुना न लावता फक्त कात लावनन चावनन खावे. 
* तोंड आले असता तुतीचे फळ खावे. 
* जाांभळाची ताजी, कोवळी पाने पाण्यात वािन न त्याने गुळण्या केल्यास तोंडातील फोड बरे 
होतात.  
* वपकलेल्या बेलफळाचा गर, चार वाट्या पाण्यात ववरघळवुन ते पाणी दोन वाट्या राहील इतके 
उकळवावे. या काढयाने ददवसातनन 2-3 वेळा, चार ददवस गुळण्या केल्याने तोंडातील दगुिंी 
शमिते. 
* बेलाच्या झाडाच्या सालीचा काढा क शन त्याने गुळण्या कराययात. 
* उां बराच्या झाडाच्या सालीचा काढा क शन त्याने गुळण्या कराययात. 
  

 * पायररया 
  

दहरड् याांतुन रक्त येणे, तोंडातुन घाण वास येणे याां ववकाराांवर 
* तोंड िुतल्यानांतर दोन चमचे मोहरीच्या तेलात एक धचमुि सैंिव मीठ िाकुन दहरड्याांवर हलका 
मसाज करावा. 
* शल ांबाची साल हळुवार दहरड्याांवर घासावी. 
* देिी तुपात, कापनर िाकुन दहरड्याांवर हलका मसाज करावा.  
* एक चमचा नतळाचे तेल, तोंडात ठेऊन, पाच शमननिे िंफरवावे, नांतर थुांकुन द् यावे. 
* ‘इरमरदादद तेल’ औषिाच्या दकुानात शमळते, ते एक चमचा घेऊन, तोंडात ठेऊन, पाच शमननिे  
िंफरवावे, नांतर थुांकुन द् यावे.  
* काळीशमरी चनणव, मोहरीच्या तेलात कालवुन, दात व दहरड्याांना लावावे. 
   

 * दांत ययािी 
  

* काळे मीठ व त्याच्या चार पि मोहरीचे तेल ह्यामुळे दात व दहरड्याची मसाज करावी. 
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* झदडनच् या फुलाची पाने तोंडात चघळनन थुांकन न देणे.   
* झदडनच् या फुलाच्या पानाांचा रस, सैंिव मीठ, मोहरीच्या तेलात कालवनन त्याने दात घासणे. 
* तायया सांत्र्याची साल दाताांवर घासली असता दाताांचा वपवळेपणा कमी होतो.  
* मोहरीचे तेल व मीठ एकत्र क शन दाताांवर घासले असता दाताांचा वपवळेपणा कमी होतो.  
* दात दखुत असतील तर त्यावर उां बराचा चीक लावावा. 
* दाताांतनन पन येत असेल तर मोहरीचे तेल व हळद एकत्र क शन दाताांवर ननयमीतपणे सात ददवस 
लावावी. 
* खारे िदगदाणे चावनन खावे. खारे िदगदाणे दाताांच्या इनॅमलसाठी उपयुक्त असतात.  
* पेरुच्या पानाांच्या एक यलास रसात, पाव चमचा मीठ घालनन गुळण्या करायया.  
* हळद पनड व ओवा भाजनन एकत्र क शन त्याची पनड करावी. ह्यामुळे दात घासावे. 
* भाजलेला दहांग पातळ कापसात गुांडाळनन दखुत्या दठकाणी ठेवावा.  
* दालधचनीचे तेल कापसात गुांडाळनन दखुत्या दठकाणी ठेवावे.  
* दोन थदब लवांग तेल कापसावर िाकन न दखुत्या दठकाणी ठेवावे. 
* सकाळी उठल् यानांतर उपािीपोिी एक चमचा पाांढरे तीळ चावनन खावेत. यामुळे दात मजबुत 
होतात. (बाजारातुन आणलेल े्  या तीळाचा आहारात वापर करण् यापनवी तीळाांवर गरम पाणी िाकुन ते 
चाांगले िुवनन घ् यावेत. यामुळे तीळाांवरील Oxalic Acid ननघुन जाते. नांतर ते उ् हात चाांगले सुकवन 
घ् यावेत.)  
* हरबय याच्या डाळीएवढे मदथॉल कापसावर ठेवनन दखुत्या दठकाणी ठेवावे. 
* तुरडाळी इतके पोिॅशिअम परमँयनेि कापसावर िाकन न दखुत्या दठकाणी ठेवावे. लाळ थुांकावी. 
* अिाव चमचा वावडड ांग पनड कापसावर िाकन न दखुत्या दठकाणी ठेवावी. 
* हरबय याएवढी तुरिीची पनड कापसावर ठेवनन दखुत्या दठकाणी ठेवावी.  
* दात हलत असतील तर दाताांवर तीळाच् या तेलाने मसाज करावा. 15 शमनीिे तसेच ठेऊन नांतर 
तोंड िुवावे. 
  

 * तोतरेपणा/अडखळत बोलणे 

  

* वेखांड व अक्कलकाढा चनणव ददवसातनन तीन वेळा मिातनन देणे. 
* पाच काळीशमरी रोज चावनन खाणे. 
* पाच बदाम रोज लोण्याबरोबर खाणे. 
* वप ांपळाची वपकलेली चार ताजी फळे अथवा या फळाांचे एक चमचा चनणव िंकां वा वप ांपळाच्या 
सालीचे चनणव, मिाबरोबर सलग सहा मदहने घेतल्यास वाणी स्पष्ि होते व तोतरेपणा, बोबडेपणा 
जातो. 



 

डॉ. संजय क ं डेटकर                ‘आयुष् यमान भव- (अधिक उपायाांसह समग्र)’  Page 69 

 

* दोन चमचे अख्खे िणे रात्री काचेच्या यलासमध् ये पाण्यात शभजवनन ठेवावे, सकाळी ते पाणी 
िण्यासह अिे होईल इतपत उकळावे, कोमि झाल्यावर गाळनन या पाण्याने गुळण्या (Gargles) 
करायया. 
* अांगठा व तजवनी याांना मि लावावे. जीभ बाहेर काढनन अांगठा न्सजभेखाली व तजवनी न्सजभेवर 
ठेवनन न्सजभेला आतनन बाहेर अिी आठ-दहा वेळा मिाने मालीि (मसाज) करावी, या वेळेस मनात 
‘ॐ’ चा उच्चार करावा. 
* वेखांडाचा (Sweet flag root) एक गॅ्रम तुकडा ददवसातनन दोनदा एक मदहना चोखल्याने हा ववकार 
दनर होतो. 
* पाच बदाम रात्री पाण्यात शभजवुन ठेवावे, सकाळी त्याची साले काढुन पाांढय या लोण्याबरोबर 
िंकां वा गायीच्या तुपाबरोबर चावुन खावीत. 
* एक चमचा ब्रा्ही चनणव, मिातनन िंकां वा दिुातनन, दोनवेळा घ्यावे. 
  
 8. चेहर् याचे ववकार : 
  

 * ओठ फुिणे/काळे होणे 

  

* दिुाच्या सायीत हळद कालवनन चाांगली घोिनन ओठाांना लावावी. 
* ननरिा दिुात, गुलाबजल शमसळुन ओठाांना लावावे. 
* वपकलेल्या पपईचा गर, कुस्क शन ओठाांना लावावा. 
* कोमि तनप रात्री झोपताना बदबीत लावावे. 
* आांब्याच्या पानाांचा रस ओठाांना लावावा. 
* बदामाचे तेल ओठाांना लावावे. 
* तुपात िंकां धचत मीठ शमसळनन ओठाांना तसेच बदबीत लावावे. 
* ओठाांना न्सयलसरीन लावावे. 
* पाच थदब न्सयलसरीन, शल ांबाच्या रसात िंकां वा मलईबरोबर ननयशमतपणे ओठाांना लावावे. 
* ओठाांना ननयशमतपणे मि लावावा. 
* रोज रात्री झोपताना मोहरीच् या (सरसो) तेलाचे चार थदब बदबीत (नाभी/ Navel) घालावे व 
ओठाांना लावावे. पांिरा ददवसात ननन्सव चत पररणाम ददसतो. 
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  * चेहय यावर केस येणे 

  

 काही न्सस्त्रयाांच्या चेहय यावर खनप केस येण्याची प्रवतृ्ती असते. काही न्सस्त्रयाांना रजोननवतृ्तीच्या 
काळात ही प्रवतृ्ती ननमावण होते. यासाठी 
* शल ांबाचा रस काढनन रादहलेल्या सालीत अिाव चमचा आल्याचा रस घालावा, व हे साल चेहय यावर 
चाांगले घासावे. नांतर गुलाबपाण्याने चेहरा िुऊन एक चमचा हळद थोडी गरम क शन मि व 
थोड्या गुलाबपाण्याबरोबर कालवनन चेहय याला लावावी व अध्याव तासानांतर साबण न लावता उिणे 
लावनन चेहरा िुवावा. 
  

 उपाय: तारुण्य वपदटका/म रूम 

 त्वचेच्या खालील तैलीय ग्रांथी (Sibetious Glands) त्वचेच्या रक्षणासाठी तेल (Sibum) उत्प्न 
करत असतात, हे तेल त्वचेतील बारीक नलीकाांयदारे त्वचेवर येत असते. जेयहा हे तेल जास्त 
प्रमाणात उत्प्न होते व त्यास बाहेर येण्यास अडथळा ननमावण होतो तेयहा या तैलीय ग्रांथी 
(Sibetious Glands) फुगतात, याला आपण तारुण्य वपदिका ्हणतो. वविेषत: वपत्ताच्या आधिक्याने 
ता शण्य वपदिका होतात.  

खालील कुठलाही उपाय करण्याआिी चेहय याला तेल अथवा तत्सम ्वाने, दहा शमननिे मसाज 
करावा, नांतर चेहरा कापसाने पुसुन दहा शमननिे गरम पाण्याची वाफ घ्यावी. नांतरच उपाय करावे. 
त्वचेच्या आतील थरातील घाण ननघुन जाण्यासाठी हे आववयक आहे. 
* शल ांबाचा रस व गुलाबपाणी सम प्रमाणात घेऊन दर तासाने ह्या पाण्याने चेहरा िुवावा. असे 
पांिरा ददवस करावे.  
* आांघोळी पनवी अिाव तास शल ांबाची साल चेहय यावर घासावी.  
* रात्री झोपताना कच्च्या दिुात जायफळ उगाळनन तारुण्य वपिीकाांना लावावे, सकाळी चेहरा 
िुवावा.  
* सांत्र्याच्या साली व चण्याची डाळ रात्री शभजवनन सकाळी त्याची पेस्ि क शन चेहय यावर लावावी, 
हा लेप वाळल् यानांतर चेहरा िुवावा.  
* चारोळी, मसनर डाळ, वपवळी मोहरी, ताांदनळ व थोडा कापनर याांची एकत्र पावडर क शन रात्री 
काकडीच्या रसाबरोबर अथवा कच्च्या दिुाबरोबर चेहय यावर लावावी व पांिरा शमननिे ठेऊन चेहरा 
िुवावा. 
* कडुशल ांबाची 10 पाने पाण्यात उकळनन त्या पाण्याने तोंड िुवावे.  
* तुळिीचा रस व शल ांबाचा रस सम प्रमाणात घेऊन रात्री झोपताना चेहय याला लावावा. सकाळी 
चेहरा िुवावा. 
* कोधथांबीरचा रस व पुदद्याचा रस एकत्र क शन चेहय याला लावावा. 
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* कोरफडीचा रस ननयमीत ्यावा.  
* कच्चा बिािा, गाजर, बीि, दिुी याांचा अिाव कप रस एकत्र क शन रोज घ्यावा. 
* िणे, न्सजरे, वावडड ांग पाण्यात उकळनन ते पाणी गाळनन ्यायल्यास रक्त िदु्ि होते, त्वचा साफ 
होते. 
* जायफळ व वेखांड उगाळनन त्याचा लेप मुरमाांवर लावावा. 
* काही ययक्तीांच्या चेहय यावर तारुण्यवपदिकाांचे डाग ददसनन येतात. यावर एक चमचा िदगदाणा 
तेलात एक चमचा शल ांबन रस वपळनन हा लेप चेहय याला लावावा. वीस शमननिाांनी चेहरा िुवावा. एक 
मदहना ननयशमत हा उपचार केल्यास चेहय यावरील डागाांत फरक पडतो. 
* तारुण्यवपदिकाांवर वपकलेल्या पे शचा गर आ ण पाव चमचा हळद, थोड्या गुलाबपाण्याबरोबर 
कालवनन लावावा. 
* जाांभळाची बी दिुात उगाळुन लावावी. 
* आहारात कलौंजी (Nigella) चा वापर करावा.  
* खजनर बी दिुात उगाळनन, त्यात थोडी जायफळ पावडर िाकन न ता शण्यवपिीकाांवर लावावी. 
* कमळाचे फुल आणनन ते सावलीत सुकवावे, त्याची पावडर क शन दनि िंकां वा दही िंकां वा मि 
याांबरोबर लेप क शन चेहय यावर लावल्यास त्वचा उजळते. 
* नारळाची करवांिी जाळनन, त्या राखेत, कापनर व नारळाचे तेल शमसळनन, तारुण्यवपिीकेवर 
लावावे. हा लेप तारुण्यवपिीकेमुळे झालेल्या व्रणावरही लावता येतो. 
* दनवाव चाांगल्या कुिन न त्याचा लेप तारुण्यवपिीकेवर लावावा. हा लेप तारुण्यवपदिकेमुळे झालेल्या 
व्रणावरही लावता येतो. 

 
चेहय यावर डाग /सुरकुत्या पडणे (Wrinkles /Pigmentation) 

 बध्दकोष्ठता, ऊ्हात जास्त काम करणे, िुम्रपान, मद्यपान, अनत रागावणे, मानशसक ताण, 
अनन्ा, अनत िारीरीक ताण ह्यामुळे चेहय यावर सुरकुत्या पडु िकतात. 
खालील कुठलाही उपाय करण्याआिी चेहय याला तेल अथवा तत्सम ्वाने, दहा शमननिे मसाज 
करावा, नांतर चेहरा कापसाने पुसुन दहा शमननिे गरम पाण्याची वाफ घ्यावी. नांतरच उपाय करावे. 
त्वचेच्या आतील थरातील घाण ननघुन जाण्यासाठी हे आववयक आहे. प्रत् येक लेप चहेय यावर तीस 
शमननिे ठेवावा व नांतर साबण न लावता उिणे लाऊन चहेरा िुवावा. 
* जाांभळाच्या बबया दिुात उगाळनन िंकां वा जाांभळाच्या बबयाांचे चनणव दिुात कालवनन चेहय याला 
लाववा. 
* रोज एक चमचा हळद थोडी गरम क शन मि व थोड्या गुलाबपाण्याबरोबर कालवनन चेहय याला 
लावावा. 
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* सीताफळ शमळत असेल तेयहा त्याचा भरपनर वापर करावा. यात जीवनसत्त्व ‘अ’,‘क’, असल्याने 
त्वचेचे आरोयय राखले जाते. 
* वपकलेले अिे केळे चाांगले कुस्क शन चेहय याला लावावे. 
* चेहय यावर आठवड् यातुन तीनवेळा मि लावावा. 
* पानकोबीचा रस व मि एकत्र क शन चेहय याला लावावा.   
* काांद्याचा रस आ ण पाांढरे न्सय हनेगर सम प्रमाणात घेवुन चेहय यावर लावावा.  
* चेहय यावर तायया कशलांगडाचा रस लावनन तीस शमननिाांनी चहेरा िुवावा. सुरकुत्या कायमच्या 
ननघनन जातात. 
* चेहेय यावर डाग असले तर प्रत्येकी प्नास गॅ्रम आवळा चनणव, पुननववा पावडर, ययेष्ठमि चनणव व 
दहा गॅ्रम आांबेहळद घेऊन एकत्र क शन ठेवावी. त्वचा  शक्ष असेल तर दनि िंकां वा शल ांबाच्या रसात 
पेस्ि बनवनन लावावी, त्वचा तेलकि असेल तर गुलाबपाण्यात पेस्ि बनवनन पांिरा ददवस ननयशमत 
चेहेय याला लावावी. यामुळे मतृ त्वचा ननघनन जाते व चेहय यावर तकाकी येते. 
* चेहय यावर डाग असले तर जायफळ व अनांतमुळ चनणव सम प्रमाणात घेऊन दिुामध् ये उगाळनन 
ही पेस्ि पांिरा ददवस ननयशमत चेहय याला लावावी. 
* चेहय यावर ताजा शल ांबन कापनन त्याची फोड घासावी. 
* काकडीचा रस चेहय यावर लावावा. 
* चेहय यावर पपईचा गर लावावा. 
* सफरचांद व अननसचा रस समप्रमाणात घेऊन चेहय यावर लावावा. 
* ऊसाच्या रसात, हळद िाकुन लेप तयार क शन चेहय याला लावावा. 
* ओल्या नारळाचे दनि चेहय यावर लावावे, हे उत्तम Moisturizer असनन चेहय यावर तेज व गोरेपणा 
आणतो. 
* सकाळी उठल्यावर चेहय यावर जे तेल येते ते Anti Wrinkle आहे. हे तेल चेहय यावर हलका 
मसाज क शन न्सजरवावे नांतर चेहरा िुवावा.  
* एरांडेल तेल अथवा न्सयलसरीन मध् ये शल ांबाचा रस, हळद, रक्तचांदन व कापराची वस्त्रगाळ पनड 
िाकन न मलम तयार करावे. दाढी केल्यावर चेहय याला लावावे. चेहरा काांनतमान होऊन त्वचेखालील 
अनतररक्त चरबी कमी होते. 
* एरांडेल तेल व दनि सम प्रमाणात घेऊन चेहय यावर हलका मसाज क शन न्सजरवावे नांतर चेहरा 
िुवावा.  
* चेहय यावर डाग असतील तर आठवड्यात दोनदा, एक बिािा उकडनन थांड झाल्यावर त्यात एका 
काकडीचा रस व अिाव शल ांबन वपळनन एकत्र क शन पेस्ि बनवनु चेहेय याला लावावी.  
* चेहय यावर सुरकुत्या असतील तर आठवड्यात दोनदा, एक चमचा पाांढरे न्सय हनेगर, कच्च्या 
अांड्यातील पाांढरे तरल ्य य व एक वपकलेले केळे एकत्र क शन पेस्ि बनवुन चेहय याला लावावी. 
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* नारळाची करवांिी जाळनन, त्या राखेत, कापनर व नारळाचे तेल शमसळनन, तारुण्यवपदिकेमुळे 
झालेल्या व्रणावर लावावा. 
* दनवाव चाांगल्या कुिन न त्याचा लेप तारुण्यवपदिकेमळेु झालेल्या व्रणावर लावावा. 
* जीवनसत्व ‘अ’ युक्त गोळ्या घ्यायया. गाजर, िोमॅिो, आवळा याांचे सेवन करावे. 
* नारळाच्या तेलाने चेहय यावर मसाज करावा. 
  

 * तेलकि त्वचा 
  

* शल ांबाच्या वाळलेल्या फोडीांची पावडर क शन ती गुलाबपाणी िंकां वा दिुाबरोबर उिणे ्हणनन 
लावावी. 
* एक सफरचांद दररोज खावे तसेच त्याची फोड चेहय यावर घासावी. 
* ददवसभरात 10 ते 12 यलास पाणी ्यावे. 
* त्वचा फार तेलकि असेल, घाम जास्त येत असेल, घामाला दगुिं असेल, चेहय यावर मुरमे 
असतील तर, एका भाांड्यात पाणी उकळनन घ्यावे, गॅस बांद करावा, उकळलेल्या पाण्यात एक 
चमचा िणे पावडर व एक चमचा न्सजरे पावडर िाकावी, भाांड्यावर झाकण ठेवावे. हे पाणी थांड 
झाल्यावर ददवसभरात वपऊन सांपवावे. 
  
  9. मस (Mole/Wart) 

* वाय ननवडुांग (Milk bush/Milk hedge) चे दनि लावल्याने िरीरावरील मस गळनन पडतात.  
* चुना मिात कालवनन लावल्याने िरीरावरील मस गळनन पडतात. 
* पपईचे दनि लावल्याने िरीरावरील मस गळनन पडतात. 
  
 10. नख त टणे 
* काही लोकाांची नखे सारखी तुितात, त्याांनी रोज गयहाच्या दाण्याइतका खाण्याचा चुना दही, 
लस्सी, उसाचा रस, गनळाच्या पाण्यात ववरघळवनन, िंकां वा पाण्यातनन ज शर घ्यावा. 
(मुतखडा/पथरी/िंकां वा इतर खडा असणाय याांनी चु्याचा हा प्रयोग क श नये तसेच चुना किीही 
दिुातनन घेऊ नये) 
* दोन चमचे पाांढरे तीळ रात्री एक कप पाण्यात शभजवनन सकाळी त्याची पेस्ि करावी, हवे 
असल्यास मि िंकां वा दिुाबरोबर घ्यावी. 
* पाव कप ऑशलयह ऑईल मध् ये रोज पांिरा शमननिे नखे बुडवनन ठेवली असता त्याांचा दठसनळपणा 
कमी होते. 
* नखाांत सांसगव (Infection) झाला असेल तर नखाांवर सफरचांदापासुन बनलेले न्सय हनेगर लावावे. 
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 11. कंठववकार : 
 * घोरणे (Snoring) 

  

घोरण्याची प्रमुख कारणे- 1) खालचा जबडा (Lower Jaw) वरच्या जबड्यापेक्षा लहान व आत 
असणे, ह्यामुळे वायनच्या आवागमनात अडथळा ननमावण होऊन आवाज येतो.  
 2) जीभ (Tongue), िाळन (Palate), पडजीभ (Uvula), मान जाड असणे 3) स्थनलता (Over Weight) 
4) दो्हीपैकी एक नाकपुडी बांद असणे (Nasal Congestion) 5) नाकात माांसाच्या गाठी असणे 
(Nasal Polyps)  6) िॉ्सील्स सुजलेले असणे (Enlarged Tonsils)    

* घोरण्यावर रामबाण इलाज ्हणजे रात्री झोपताना नाकाांत दोन थदब कोमि केलेले गाईचे तनप 
िाकणे. पांिरा ददवसाांत घोरणे कमी होते. हा उपाय ननयशमत केला तर घोरण्याची सवय बांद होते. 
* पाठीवर न झोपता कुिीवर झोपल्याने घोरणे कमी होते. 
* ननयशमत प्राणायाम केल्याने  घोरणे कमी होते. 
 

 * घसा खवखवणे 

  

* चार पाकळ्या लसुण व चार लवांगा घेऊन त्याांची एकत्र पेस्ि करावी. या पेस्िमध् ये मि 
शमसळुन हे चािण ददवसातनन चारवेळा चािावे. 
* पानात (Betal Leaf) इतर काहीही न घालता फक्त एक चमचा मुलेठी चनणव िाकुन खावे. 
* मेथीचे दाणे पाण्यात ऊकळुन त्या पाण्याने गुळण्या कराययात.      
* खडे मीठ (Rock Salt) पाण्यात ऊकळुन त्या पाण्याने गुळण्या कराययात.  
* मुलेठी चनणव मिातनन चािण क शन घ्यावे.  
* पांिरा तुळसीची पाने पाण्यात उकळुन त्या पाण्याने गुळण्या कराययात.    
  

 * घसा बसणे 

  

* ययेष्ठमि पनड व काळीशमरी चनणव मिातनन ददवसातनन तीन वेळा घ् यावे. 
* घवयाची कुठलीही तरार अननस खाल्ल्याने दरु होते. 
* काथ (पानाला लावतात तो) पाण्यात उकळनन ते पाणी ्यायल्याने व त् यच् या गुळण् या केल् याने 
आवाज खुलतो. 
* घसा बसला असेल तर एक चमचा आल्याचा रस, एक चमचा शल ांबाचा रस, एक चमचा ब्रँडी, 
एक चमचा मि एकत्र क शन ददवसातनन तीनदा घेणे. 
* कलकत्ता पानावर फक्त काथ लावुन चावुन खाणे. 



 

डॉ. संजय क ं डेटकर                ‘आयुष् यमान भव- (अधिक उपायाांसह समग्र)’  Page 75 

 

* काळीशमरीचे पाच दाणे, तुपात परतुन, गुळाबरोबर खावेत. यावर पाणी वपऊ नये. 
* प्रत्येकी एक चमचा ययेष्ठमि पनड, हळद पनड, एक कप गरम दिुातुन ददवसातनन तीन वेळा 
घेणे. 
* एक मोठा चमचा मि ददवसातनन तीन वेळा घेणे. 
* 5-6 बत्तासे व 5-6 काळी शमरी रात्री झोपताना चावनन खाणे, त्यावर पाणी वपऊ नये. 
* एक कप दिुात अिाव चमचा हळद, अिाव चमचा सुांठ व 4-5 काळी शमरी उकळुन ते रात्री 
झोपताना वपणे, त्यावर पाणी वपऊ नये. 
* एक चमचा दहांग गरम पाण्यातनन ददवसातनन तीन वेळा घेणे. 
* डाशळांबाचा रस मिाबरोबर घेतल्याने आवाज उघडतो. 
  

 * गालगुांड 

  

* कानाच्या मागे गाठ आल्यास त्याला उां बराचे चीक थोडा िददनर शमसळनन लावावे. 
* गालगुांडाला पपईचे चीक लावावे. 
* सनजेवर िने पावडर िंकां वा कोधथांबबरीचा लेप, गरम पाण्यातनन लावावा. 
 
  

  * गांडमाळ 

  

हा क्षयाचा प्रकार असनन मानेजवळील ग्रांथीच्या क्षयाला गांडमाळ ्हणतात.  
* आमसनलाच्या बबयाांपासनन काढलेल्या तनपास ‘आमसनल तनप’ ्हणतात. हे जाडसर, घट्ि, व 
पाांढय या रांगाचे असते. गांडमाळ ववकारात वीस गॅ्रम आमसनल तनपात थोडी खडीसाखर घालनन सेवन 
करावे व आमसनल तनप गांडमाळेच्या सुजेत न्सजरवावे. 
* उां बराच्या पानावरील फोडाांची पनड क शन दही व खडीसाखर बरोबर रोज एकदा पांिराददवस घेणे. 
* िने पावडर िंकां वा कोधथांबबरीचा लेप, गरम पाण्यातनन लावावा. 
  

 * िॉन्स्सल्स े् 
  

* मि व पाणी एकत्र क शन गुळण्या करणे. 
* िॉन्स्सल्स े् मुळे घसा दखुत असेल तर हळद, सुांठ व लसनण एकत्र उगाळनन तो लेप घवयाला 
बाहे शन ददवसातनन दोनदा पाच ददवस लावावा. 
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* एक चमचा लसणाचा रस एक चमचा मिात िाकुन, एका काडीला कापुस गुांडाळुन, त्याने 
िॉन्स्सल्सवर लावावा. 
* शि ांगाड्यामध् ये (Waterchest Nut) आयोडीन भरपुर प्रमाणात असते. शि ांगाड्याचे सेवन केल्याने 
िॉन्स्सल्समध् ये आराम पडतो.  
* बेलाच्या पानाचा काढा ददवसातनन तीन वेळा घ्यावा व त् याने गुळण् या कराय यात. 
* सुकलेले अांजीर पाण्यात उकळनन त्याच्या काढयाने गुळण्या कराययात. 
* एक चमचा तुरिी पावडर, पाण्यात उकळनन त्याच्या पाण्याने गुळण्या करायया. 
* अिाव चमचा हळदपुड तोंड उघडनन घवयात सोडावी व अिाव तास मौन पाळावे. हा प्रयोग 
घवयाच्या सवव ववकाराांवर करता येतो. 
* रोज रात्री झोपताांना, एक कप दिुात, पाव चमचा हळद ऊकळुन ते दनि गरम असताांनाच (हवे 
असल्यास बिीने) ्यावे. नांतर पाणी पीऊ नये. 
* देिी बाभळीची (Acacia tree) (िंककर/बबुल) पाने/साल, लवांग व काळीशमरी थोडे मीठ िाकन न 
उकळनन त्या पाण्याने गुळण्या केल्यास िॉ ांशसल्स बरे होतात.  
* िने पावडर िंकां वा कोधथांबबरीचा लेप, गरम पाण्यातनन गळ्याजवळ लावावा. 
 
  

  * थायरॉईड 

  

* या ववकाराने वपडीत ययक्तीांसाठी एक रामबाण उपाय ्हणजे, रात्री एक शलिर पाण् यात चार 
मोठे चमचे अख्खे िणे काचेच्या भाांड् यात शभजवनन ठेवावे, सकाळी ते पाणी िण्यासह अिे होईल 
इतपत उकळावे, कोमि क शन, गाळनन ्यावे. सकाळी पु्हा एक शलिर पाण् यात चार मोठे चमचे 
िणे शभजवनन तसाच प्रयोग रात्री करावा. पांिरा ददवसात ननन्सव चत आराम येतो. 
* गहन, काळे चणे व जौ (Barley) याांचे सम प्रमाणात घेऊन, या वपठाची पोळी िंकमान सहा मदहने 
ननयशमत खाल्यास ननन्सव चत आराम येतो.  
* दसुरा एक उपाय ्हणजे, कोधथांबबरीचा पाला वािन न अांदाजे एक मोठा चमचा वािण तयार 
करावे, हे वािण अिाव यलास कोमि सकाळ-सांध्याकाळ पाण्यातनन दररोज घ्यावे. दोन मदह्यात 
ननन्सव चत आराम येतो. 
  

  * उचकी (Hiccups) 

  

उचकी थाांबत नसेल तर 

* दोन मोठे चमचे पाण्यात सुांठ उगाळनन कोमि पाण्याबरोबर घेणे. 
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* आल्याचे लहान तुकडे चघळणे.  
* पेित्या कोळिावर कापनर िाकन न हुांगणे.  
* नारळाच्या िदड्या जाळनन ती राख मिाबरोबर घ्यावी. 
* वेलदोड्याच्या िरफलाांची िुरी तोंडात घ्यावी. 
* लोखांडाची एखादी वस्तन आगीत लाल तापवनन लगेच यलासमध् ये थांड पाणी घेऊन त्यात 
बुचकळावी व ते पाणी ्यावे.  
* तुळिीची पाच पाने, जायफळाचा लहान तुकडा एकत्र चघळल्याने उचकी थाांबते.  
* कोवळ्या मुळ्याचा काढा पाजावा. 
* आांब्याच्या तायया पानाांचा दोन मोठे चमचे रस घेतल्याने उचकी बांद होते. 
* बफावचा खडा तोंडात ि शन चोखल्यास उचकी बांद होते. 
* काळीशमरीचा एक दाणा सुईमध् ये खुपसुन तो जाळावा. आग ववझल्यावर येणारा िुर नाकाने 
दीघव ववास घेऊन हुांगावा. उचकी लगेच थाांबते. 
  
 12. मानद खी (Cervical) 

* रोज एक कप गरम दिुातनन एक चमचा गायीचे तनप घेणे. 
* एक चमचा मेथीच्या दाण्याचे चनणव गरम पाण्यातनन ददवसातनन दोन वेळा घेणे. 
* वेळ शमळेल तेयहा, गरम पाण्यात िॉवेल शभजवनन, वपळनन मानेभोवती ठेवावा. 
* सुांठ, जीरा, िणे व पुददना पानाांचे चनणव सम प्रमाणात, रोज दोनवेळा गरम पाण्यातुन घ्यावे. 
* सुांठ व मेथी दाण्याचे चनणव सम प्रमाणात, रोज दोनवेळा गरम दिुातुन घ्यावे. 
* तीळाच्या तेलात, गरजेनुसार लसुण, ओवा व आलां उकळुन त्या तेलाने दखुत्या भागावर मसाज 
करावा. 
 
 13. फ प् फ साचे ववकार : 
  

 * सदी 
  

* रोज सकाळी सात-आठ काळ्या तुळिीची पाने व दोन काळी शमरी चावनन खाणे. 
* रात्री झोपताना िांभर गॅ्रम गनळ खाणे त्यावर पाणी वपऊ नये. 
* काळी शमरी, पीपली व सुांठ सम प्रमाणाांत घेऊन त्याचे चनणव करावे व एक ते दोन गॅ्रम 
मिाबरोबर ददवसाांतुन तीन-चार वेळा देणे. 
* सदीने डोके दखुत असेल तर दालधचनी पाण्यात उगाळनन, कपाळावर लेप लावावा.  
* खायच्या पानाची (Betal leaf) दोन पाने चावनन खावीत. 
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* सदीमुळे डोके जड होणे, डोके दखुणे यावर साांबरशि ांग/मगृशि ांग भस्माचा लेप डोक्यावर लावावा. 
* एक मोठा चमचा बेसन, तुपामध् ये भाजुन, त्यात चार बदामाची पावडर िाकावी. नांतर एक कप 
दिुात उकळुन घ्यावे. रात्री झोपताांना पीऊन झोपावे. व शन पाणी पीऊ नये. हवे असल्यास चुळ 
भरावी. 
* सुांठ आ ण वेखांड पनड गरम पाण्यात उकळनन त्याचा लेप छाती, नाक, मस्तक यादठकाणी 
करावा.  
* लसणाच् या दोन थदब रसात दहापि पाणी घालावे, हे शमश्ण दोन थदब प्रत् येक नाकपुडीत सकाळी 
व सायांकाळी िाकावे.  
* गवारीच्या िदगा पाण्यात चाांगल्या उकळनन त्याांची वाफ घ्यावी. 
* जीवनसत्त्व ‘क’ ('C') असणाय या पदाथांचा (शल ांबन, आवळा इ.) आहारात समावेि करावा. 
* एक इांच दालधचनीचा तुकडा, पाच काळीशमरी, पाच लवांग, पाव चमचा सुांठ पावडर, गवती 
चहाची दहा पाने, पाच गॅ्रम गनळ याांचा चाांगला उकळनन काढा करावा. गरम काढा ददवसातनन 
तीनदा घ्यावा. 
 
 

 * कफाचा खोकला 
  

* तीन चार थदब चांदनाचे तेल बत्तािावर िाकन न खावे. 
* आल्याचा छोिा तुकडा चघळावा. 
* गाजराचा रस काढनन गाळनन घेणे, त्यात वपठी साखर िाकन न शिजवणे, थोडा घट्ि झाल्यावर 
चवी पुरती काळीशमरी पावडर घालनन पाव चमचा ददवसातनन चारवेळा चािणे. 
* एक चमचा मि घ्यावा. 
* दहा गॅ्रम लसुण, बारीक कापुन, व एक इांच आल्याचा तुकडा, ठेचुन, एक कप पाण्यात, पांिरा 
शमनीिे ऊकळावा नांतर हे शमश्ण गाळुन यात चवीला शल ांबाचा रस, काळीशमरी पावडर, सैंिव मीठ 
िाकुन गरम गरम ्यावे. 
* अिाव चमचा मुलेठी चनणव मिाबरोबर घ्यावे. 
* देिी बाभळीची (Acacia tree) (िंककर/बबुल) पाने/साल, लवांग व काळीशमरी थोडे मीठ िाकन न 
उकळनन त्या पाण्याने गुळण्या केल्यास कफ ववकार, बसलेला आवाज बरा होतो.  
* जेवताना कच्चा काांदा धच शन न्सजरेपनड व सैंिव मीठ िाकन न खाणे. 
* दहांग, सुांठ, काळीशमरी, वावडड ांग, सैंिव मीठ सम प्रमाणात एकत्र क शन त्याचे पाऊण चमचा 
चनणव ददवसातनन तीन वेळा घ्यावे.  
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* ‘शसतोपलादी चनणव’ हे जीणव यवर, खोकला, कडकी इत्यादी ववकाराांवर अत्यांत उपयुक्त आहे. 
दालधचनी एक भाग, वेलदोडे दोन भाग, वप ांपळी चार भाग, वांिलोचन आठ भाग, खडी साखर 
सोळा भाग, एकत्र क शन वस्त्रगाळ पनड केली की ‘शसतोपलादी चनणव’ तयार होते. 
* कफ पातळ करण्यासाठी जायफळाचे 5 गॅ्रम चनणव ददवसातनन दोनदा ननयमीत घ्यावे. 
* दोन लवांगा जाळुन त् याांची पनड करावी, एक य लास गरम पाण् यात दोन औांस ब्रँडी, एक चमचा 
साखर, अिाव शल ांबाचा रस आ ण ही लवांगपनड घालुन हे शमश्ण रात्री झोपताांना गरम गरम ् यावे. 
तीन ददवस हा प्रयोग सलग केल् यास खोकला ननन्सव चतपणे बरा होतो.  
  

 * काळा खोकला 
  

यात ववकारात अचानक खोकला होणे, नाक सतत वहाणे व ववास घेण्यात अडचण ही लक्षणे 
ददसतात.  
* उां दिणीच्या दिुाने हा रोग बरा होतो.  
* दहा दहा गॅ्रम पीपली, जवाखार, काळी शमरी, ऐांिी गॅ्रम अनार दाणा याांचे बारीक चनणव, 150 
गॅ्रम जुना गुळात शमसळुन लहान गोळ्या क शन ददवसाांत तीनदा मिाबरोबर देणे.  
* सहा गॅ्रम दहांग व सहा गॅ्रम कापनर एकत्र कुिन न ददवसाांत तीनदा अिाव चमचा घेणे. 
* 3/4 गॅ्रम झदडनच्या पाकळ्या व पाने सावलीत सुकवनन, तुळस व काळीशमरी बरोबर उकळनन तो 
काढा ्यावा. 
  

 * सािा खोकला 
  

* लहान मुलाांना खोकला झाला असेल तर एक चमचा आल्याच्या रस व एक चमचा मि, 
ददवसातनन दोन वेळा द्यावे.  
* गनळ ववतळवनन त्याांत सुांठेचे चनणव घालनन चािण करावे व ददवसातनन तीनदा घ्यावे. 
* एक चमचा खायच् या पानाचा (Betal leaf) रस व दोन चमचे मि असे शमश्ण तयार क शन अिाव 
चमचा ददवसाांत तीन-चार वेळा देणे. 
* दहा गॅ्रम लसुण, बारीक कापुन एक कप पाण्यात, पांिरा शमनीिे ऊकळावा नांतर हे शमश्ण 
गाळुन यात चवीला शल ांबाचा रस, काळीशमरी पावडर, सैंिव मीठ िाकुन गरम गरम ्यावे. 
* कोरडा खोकला असेल तर 5 गॅ्रम सैंिव मीठ, गरम पाण्याबरोबर ्यावे.  
* बडीिेप पावडर, खडी साखरेबरोबर द्यावी. 
* एक ते दोन गॅ्रम भाजलेल्या हळदीचे चनणव मिाबरोबर ददवसाांत तीन-चार वेळा देणे.  
* ओला खोबरा, साखर व वेलची बरोबर चावनन खाणे.  
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* पाव कप पुदद्याच्या पानाचा रस ददवसाांत तीन-चार वेळा देणे. 
* डाशळांबाचा रस सैंिव मीठ सुांठेबरोबर घेतल्याने खोकला कमी होतो. 
* काांद्याचा रस व मि सम प्रमाणात ददल् यास कफ व खोकल्यावर गुणकारी ठरते.  
* एक मोठा चमचा बेसन, तुपामध् ये भाजुन, त्यात चार बदामाची पावडर िाकावी. नांतर एक कप 
दनि िाकुन उकळुन घ्यावे. रात्री झोपताांना पीऊन झोपावे. व शन पाणी पीऊ नये. हवे असल्यास 
चुळ भरावी. 
* एक चमचा देिी तनप एका भाांड्यात िाकावे, ते थोडे गरम झाल्यावर त्यात एक कप दनि िाकावे 
व उकळुन घ्यावे. हे शमश्ण गरम गरम ्यावे. 
* सतत खोकला येत असेल तर आल्याचा छोिा तुकडा, सालां काढुन, त्यावर थोडे सैंिव मीठ 
िाकुन चोखावा.  
* जुनाि खोकला असल्यास, काळीशमरी पावडर व हळद सम प्रमाणात घेऊन त्यात देिी तनप 
िाकुन त्याचे चािण करावे व खोकला येत असेल तेयहा चािावे. 
 
  

 * दमा 
  

* एक कप पालक रस, एक चमचा मिाबरोबर रोज सकाळी घेणे.  
* वपपली, काळी शमरी, सुांठ व साखर सम प्रमाणात घेऊन त्याचे चनणव करावे व ददवसातनन तीन 
चार वेळा मिाबरोबर घ्यावे.  
* रात्री झोपताना भाजलेले काळे फुिाणे खाऊन त्यावर एक कप कोमि दनि घेणे. 
* पाच गॅ्रम हळद चनणव ददवसातनन तीनदा कोमि पाण्याबरोबर एक मदहना घ्यावे. 
* रोज रात्री एका केळ्यात दहा-बारा लवांगा खुपसनन ठेवायया. सकाळी या लवांगाांसह केळे खावे. 
ह्यामुळे फु्फुसाला बळ शमळते. 
* आहारात कच्च्या काांद्याचा समावेि करावा. काांद्यामिील सल्फरमुळे अस्थमाचा ववकार होत 
नाही. 
* वपकलेले केळे मांद अयनीवर भाजुन त्यावर मीठ व काळीशमरीची पनड घालुन द्यावे. 
* आमसनलाच्या बबयाांपासनन काढलेल्या तुपास ‘आमसनल तनप’ ्हणतात. हे जाडसर, घट्ि, व 
पाांढय या रांगाचे असते. वीस गॅ्रम आमसुल तुपात थोडी खडीसाखर घालनन सेवन केल्यास 
फु्फुसाच्या कोणत्याही रोगात गुण येतो. 
* दहा गॅ्रम लसुण, बारीक कापुन एक कप पाण्यात, पांिरा शमनीिे ऊकळावा नांतर हे शमश्ण 
गाळुन यात चवीला शल ांबाचा रस, काळीशमरी पावडर, सैंिव मीठ िाकुन गरम गरम ्यावे. 



 

डॉ. संजय क ं डेटकर                ‘आयुष् यमान भव- (अधिक उपायाांसह समग्र)’  Page 81 

 

* फु्फुस ववकार, िी.बी. असलेल्याांना दालधचनीचा काढा िंकां वा दालधचनीची पनड क शन एक छोिा 
चमचा, मिाबरोबर ददवसातनन दोनवेळा ददल्यास द्यात आराम येतो.  
* द्याचा अिॅक आल्यास वपकलेले केळे ददययाच्या ययोतीवर ि शन, सोलनन काळीशमरीची पनड 
िाकन न द्यावे. 
* द्याचा अिॅक आल्यास िदु्ि सुांठेचा तुकडा एक कप दनि व एक कप पाणी घालनन हे शमश्ण 
एक कप शिल्लक राहील इतके उकळावे. कोमि झाल्यावर चमच्याने पाजावे. 
* एका केळ्याचे साल न काढता त्यात मोठे नछ् क शन त्यात सैंिव मीठ व काळीशमरीचनणव भ शन 
रात्री चां्प्रकािात ठेवावे. सकाळी आगीवर िेकन न ददवसातनन तीनवेळा खाणे. चार ददवसाांत आराम 
येतो. 
* एक चमचा हळद पावडर, तययावर थोडी भाजनन मिाबरोबर घेणे. 
* बत्रफळा अथवा ययेष्ठमि गरम पाण्यात उकळनन कोमि झाल्यावर त्या पाण्याने गुळण्या 
कराययात. 
* िेवगा, िेपन, मेथी, कारली, तोंडली अिा कडन , नतखि, तुरि रसाच्या भाययाांचा आहारात पु्हा 
पु्हा समावेि करावा. 
* िेवगा, काळा वािाणा, हरबरा याांचे सनप ्यावे. 
* लवांग आ ण खडीसाखर सतत चघळावी. 
* डाशळांब रस गरम क शन ्यावा. 
* रोज सकाळ सांध्याकाळ पाव कप ताजे गोमनत्र ननयशमत वपण्याने दमा/अस्थमा हा ववकार तीन 
मदह्यात ननघनन जातो. हे मनत्र गरोदर गाईचे नसावे. 
* ननयशमतपणे एक कप सफरचांदाचा ताजा रस ददवसातनन दोनदा, तीन मदहने घेतल्यास 
फु्फुसातील कफ पातळ होऊन िरीराबाहेर पडतो व दमा/अस्थमा हा ववकार बरा होतो. 
* आहारात कलौंजी (Nigella) चा वापर करावा. 
* गवारीच्या भाजीचा आहारात ननयशमतपणे समावेि करावा. 
* गवारीच्या िदगा पाण्यात चाांगल्या उकळनन त्याांची वाफ घ्यावी. 
* गरम पाण्यात आलां उकळनन त्या पाण्याची वाफ घ्यावी. 
* प्रत्येकी एक चमचा, लाल काांद्याचा रस, मि, आल्याचा रस एकत्र क शन ददवसातनन चार वेळा 
घ्यावा.  
* चहा-कॉफी वपण्यापेक्षा आलां, काळीशमरी, ओवा, लवांग, तुळिीची पाने, गनळ, ययेष्ठमि पावडर 
िाकन न काढा क शन ्यावा. ह्यामुळे कफ कमी होण्यास मदत होईल. 
* ववास घेण्यास त्रास होत असेल तर तुळिी, आले, पुददना, ओवा, ननलधगरी तेल गरम पाण्यात 
िाकन न, उकळनन त्याचा वाफारा घेणे.  
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* 500 शमशलगॅ्रम मोहरी, 250 शमशलगॅ्रम सैंिव मीठ, खडी साखरेबरोबर ददवसातनन दोनदा एक 
मदहना घ्यावी. 
* दहरयया शमचीचा एक चमचा रस, एक चमचा मिासह, ररका्यापोिी सतत सात ददवस द्यावा.  
* कडुशल ांबाच्या फळाचे (नन ांबोणी) चनणव रोज दोनवेळा अिाव चमचा, मिातुन घ्यावे.  
 

14. तवचेच्या समस्या : 
  त्वचेवर काहीही लावण्यापनवी ‘ आपण स्वत: हे पदाथव खाऊ िकतो काां ?’ असा प्रव न स्वत:ला 
ववचारावा, उत्तर ‘होय’ असेल तरच ते पदाथव त्वचेवर लावावे. 
 

  * त्वचेचे ववववि ववकार 

  

* त्वचेच् या ववकाराची प्रमुख कारणे- ववरुद्ि अ्नाचे सेवन, तेलकि व पचण्यास जड पदाथव अनत 
प्रमाणात खाणे, नैसधगवक आवेग रोखणे (मल, मनत्र, भनक, झोप इ.) ही आहेत. 
* मनठभर कडुशल ांबाचा पाला, चार कप पाण्यात, एक कप पाणी शिल्लक राहील इतका उकळावा, 
हा काढा बािीत जागेवर लावावा. 
* उ्हामुळे त्वचा काळसर झाली असेल तर त्यावर कोरफडीचा गर लावावा. 
* केळी, शल ांबाबरोबर कुस्क शन तो लगदा लावावा.  
* मददी व कडुशल ांबाची पाने वािन न तो लगदा बािीत दठकाणी लावावा. 
* िांभर गॅ्रम मोहरी तेल (Musturd Oil), दहा गॅ्रम कापरात कालवनन रोज रात्री बािीत दठकाणी 
लावावे.  
* ताजा पुददना वािुन बािीत भागास लावावा.  
* गुळवेल, आवळा व कडुननबाांचे चनणव समप्रमाणात एकत्र क शन रोज दोनदा गरम पाण्यातुन 
घ्यावे. 
* काळीशमरी चनणव, मोहरीच्या तेलात कालवुन, बािीत दठकाणी लावावे. 
* कच्चा बिािा बारीक वािन न त्यात शल ांबाचा रस िाकन न तो बािीत जागी लावावा.  
* कारल्याची पानाांचा पाव कप रस, कडुशल ांबाच् या पानाांचा अिाव कप रस, दोन मोठे चमचे 
नारळाचे तेलात वािन न हे शमश्ण बािीत जागी लावावे. 
* कडुशल ांबाची पाने, हळद, िने, शिरस, िेवययाच्या बबया, दा शहळद याांची चनणे समप्रमाणात घेऊन 
ताकात कालवनन लावावीत. 
* ख शज झाली असेल तर चांदनाचे तेल शल ांबाच्या रसाबरोबर बािीत जागी लावावे. 
* व्रणात कृमी झाल्यास, सीताफळाच्या बबयाांचा लगदा लावावा.  
* काांद्याचा रस नतळाच्या तेलात फेिन न चमवववकारावर लावावा. 
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* काळे फुिाणे पाण्याबरोबर कुिन न मिाबरोबर चमवववकारावर लावावे.   
* कारल्याचा रस व शल ांबाचा रस सम प्रमाणात वपण्याने त्वचारोग बरा होतो. 
* थांडीत जेयहा त्वचा  शक्ष होते तेयहा वपकलेले केळे व मि याची पेस्िक शन त्वचेवर लावावी.  
* रोज प्नास शम.ली. कारल्याचा रस पांिरा ददवस ्यावा. 
* चेहय याची त्वचा  शक्ष झाली असेल तर वपकलेले केळे व मि याची पेस्ि क शन चेहय यावर 
लावावी. अिावतास ठेवावी. हे एक चाांगले Moisturiser आहे. 
* सांत्र्याच्या फोडीांचा शमक्सरमध् ये लगदा क शन त्वचेवर लावणे.  
* कडीपत्त्याच्या सात-आठ पानाांची पेस्ि क शन रोज एक यलास पातळ ताकात घालनन ्यावी. 
* आहारात कलौंजीचा (Nigella) वापर करावा. 
* त्वचेवरील पुरळ (Rashes) घालवण्यासाठी  बीि (Beet root) आणनन त्याची साले काढनन तो 
पाण्यात उकळनन घ्यावा. हे पाणी त्वचेवर लावावे.  
* उ्हात त्वचा रापली असता अिा त्वचेवर काकडी व िोमॅिोचा रस लावावा. 
* सीताफळ शमळत असेल तेयहा त्याचा आहारात भरपनर वापर करावा. यात जीवनसत्त्व ‘अ’,‘क’, 
असल्याने त्वचा ननरोगी राहनन नतचे आरोयय राखले जाते. 
* अांगावर आलेला चट्िा (दाद) धचांचोका शल ांबाच्या रसात उगाळनन लेप केल्याने बरा होतो. 
  

 * रुक्ष त्वचा 
  

* तुळिीच्या पानाांचा रस  शक्ष त्वचेवर लावावा.  
* नतळाच्या तेलाने दररोज मसाज करावी. याांत जीवनसत्त्व ई असल्याने त्वचेला फायदा होतो. 
* हात रुक्ष असतील तर न्सयलसरीन व शल ांबाचा रस एकत्र क शन रोज हाताला चोळावा. 
* अिाव भाग न्सयलसरीन एक भाग गुलाबपाणी एकत्र क शन त्वचेवर लावावे. 
* एक वपकलेले केळे चाांगले कुस्करुन तो लगदा त्वचेवर लावावा. अिाव तास तसेच ठेऊन नांतर 
िुवावा. पाच ददवसात फरक ददसतो. 
  

  * खरुज/नायिा 
  

* खारीक/खजुराच्या बबया जाळनन त्या राखेत कापनर व तनप घालनन पेस्ि करावी. बाधित जागी 
लावावे. 
* कच्च्या पपईवर धचर पाडनन त्यातनन येणारे चीक बाधित जागी लावावे. 
* खरुजेवर वपकलेले केळे व शल ांबाचा रस याचा लेप लावावा. 
* बाधित जागी लसणीचा रस चोळावा. 
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* सोरायशसस 

  

हा एक धचवि, सांसगवज्य नसलेला त्वचा ववकार आहे. सोरायशससचे नेमके कारण अजनन ज्ञात 
नसले तरी  हा मुख्यतः अिदु्ि रक्त, अयोयय िंकां वा ववरुद्ि आहार-ववहार, चयापचय िंरयेतील 
ययत्यय, चुकीची औषिे घेतल्यामुळे, अनत उष्ण पदाथव सेवन केल्याने व काही प्रमाणात 
आनुवांशिकतेमुळेही होतो. स्वत:ची त्वचाच हा रोग ननमावण करीत असते ्हणनन याला Auto 

Immune  Disease  ्हणतात. यात िरीराची रोगप्रनतकारक िक्ती कमी होते. 
यात त्वचा लाल होणे, खनप खाज येऊन त्या जागेवर गोल चट्िा पडणे, खवले(Patches) ददसणे, 
अिी लक्षणे ददसतात. रोगाची सुरुवात डोक्यात झाल्यास, सुरुवातीला कोंडा (Dandruff) ्हणनन 
दलुवक्ष होते. हा रोग डोक्यात, कानामागे, कोपर (Elbow), गुडघे या दठकाणी सािी जखम होऊन 
त्यातनन बाहेर येतो.  
 सोरायशससचे प्रकार:- 
 1) ्लाक सोरायशसस- या प्रकारात त्वचा जाड व िषु्क होते, खाज येऊन पाांढरा कोंडा बाहेर 
पडतो. याची सुरुवात कोपर, गुडघा अिा साांध्याांभोवती होते. 
 2) गिेि सोरायशसस- यात त्वचेवर लहान चट्िे येतात. यात खाज कमी असते. याची सुरुवात 
पाठ, छाती यापासनन होते. 
 3) पस्िुलर सोरायशसस- यात त्वचेला सनज येऊन त्यातनन पाणी िंकां वा पन ननघतो. त्वचेला तड व 
खवले पडतात.  
 4) इनयहसव सोरायशसस- यात काखेत, जाांघेत त्वचेला सनज येते व खवले येतात. 
 5) एररथ्रोडशमवक सोरायशसस- यात त्वचा गदव लाल होते व त्वचेची जळजळ होते, खवले कमी 
येतात. 
 6) नेल सोरायशसस- यात नखे (Nails) जाड होऊन वेडीवाकडी वाढतात. नखाांमध् ये वेदना होतात . 
 7) ्लाांिर सोरायशसस- यात तळहात िंकां वा तळ पायाच्या त्वचेचे पापु्े ननघतात. त्वचेला तडे 
पडतात. 
 8) सोररयादिक एथ्रायिीस- त्वचेच्या सोरायशससमळेु कालाांतराने साांध्याांना सांधिवाताप्रमाणे सनज 
येते. याची सुरुवात पायाचा अांगठा, हाताची बोिे अिा लहान साांध्याांपासनन होते. साांिे हळनहळन पनणव 
व कायम स्व शपी  झजतात. हातापायाची बोिे वाकडी होऊन साांिे धचकितात व ननकामी होतात.        
यावर उपाय- 
* िरीराची प्रनतकारिक्ती वाढवणारे उपचार करावेत. 
* आहार-ववहार िदु्ि ठेवावा. 
* िरीराची पांचकमावयदारे अांतबावह्य िधु् दी क शन घ्यावी. 
* ननयशमतपणे ययायाम, प्राणायाम करावा. 
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* लांघन धचिंकत्सा करावी.  
* गाजर, बीि, काकडी, पालेभायया याांचा रस घ्यावा. 
* आांबि पदाथव व आांबि रसाांचे सेवन क श नये. 
* पानकोबीच्या पानाांवर खोबरेल तेल लावनन ती तययावर गरम क शन त्याने बािीत जागा िेकावी. 
* आांघोळ करताना साबण न वापरता उिणे वापरावे. 
* समु् स्नान िंकां वा क्षारयुक्त पाण्याने स्नान हा यावर उत्तम उपाय आहे. 
* चांदन, गुलाब, अनांतमुळ, वाळा अिा थांड पावडरचा बािीत जागेवर लेप करावा. 
* तुळस, कडुशल ांब, कारले, हळद अिा रक्त िदु्ि करणाय या पदाथांचे सेवन करावे. 
  

  * त्वचा सैल पडणे 

  

* रोज रात्री दोन चमचे अख्खे िणे रात्री काचेच्या एका यलासमध् ये पाण्यात शभजवनन ठेवावे, 
सकाळी ते पाणी िण्यासह अिे होईल इतपत उकळावे, कोमि क शन, गाळनन ्यावे. 
* स्नान करताना सांपनणव िरीर ििंकव ि िॉवेल ओला (घषवण स्नान) क शन घासावे. व नांतर स्नान 
करावे. 
* िरीराला तेलाने रोज मसाज करावा. 
  

 * अांगावर डाग/ पाांढरे डाग/ फोड असणे 

  

* उडदाची अख्खी डाळ रात्री पाण्यात शभजवनन सकाळी शमक्सरमध् ये बारीक क शन या डागाांवर 
लावावी. 
* हळद पावडर थोडी भाजनन मिात कालवनन डागाांवर लावावी. अध्याव तासानांतर पाण्याने िुवावी. 
* आहारात कलौंजी (Nigella) चा वापर करावा. 
* साबणाच्याजागी उिण्याचा वापर करावा. 
* अांघोळीच्या पाण्यात दोन चमचे गुलाबजल व अध्याव शल ांबाचा रस िाकन न अांघोळ करावी. 
  

 उपाय: थंडीत तवचा फाटणे 

  

थांडी सु श झाली आहे. थांड वातावरणात िरीरात वाताची वधृ्दी होते, िरीरात पाण्याची कमतरता 
ननमावण होते. त्यामुळे त्वचा  शक्ष बनते व त्वचेवरील वरचे आवरण िषु्क होते. यावर उपाय 
् हणनन: 
* साबणाचा उपयोग पुणवत: थाांबवावा. साबणाऐवजी डाळीचे पीठ व दिु याांचे शमश्ण वापरावे.   
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* रासायनीक ्यये असणारी कोणतीही लोि् स वाप श नये. 
* ददवसातनन िंकमान दोन ते तीन शलिर पाणी ्यावे. 
* िक् य असेल तेय हा त्वचेवर नारळ तेल/तीळाचे तेल/मोहरीचे तेल लाऊन मसाज करावा. 
* गुलाब पाणी, न्सयलसरीन, ताजा कोरफडीचा रस अथवा शल ांबाचा रस समप्रमाणात एकत्र क शन 
चहेय याला रोज पांिरा शमननिे लावावा. 
* एक वपकलेले केळे चाांगले कुस्क शन तो लगदा त्वचेवर लावावा. अिाव तास तसेच ठेऊन नांतर 
िुवावा.  
* दिुाची साय, मि, बदाम िंकां वा तीळाचे तेल िंकांवा Olive oil समप्रमाणात एकत्र क शन त्वचेला 
लावावे. 
   
 15. मि मेह 
 मिुमेहाचा ववकार होण्याची कारणे/िक्यता खालील सात प्रकारे ननमावण होते. 
1) अनुवांशिक- आई-वडडलाांना मिुमेहाचा ववकार असल्यास तो पुढच्या वपढीमध् ये सांरशमत केला 
जाण्याची िक्यता 80% असते. 
2) न्सजभेचे चोचले पुरवणे- अथावत गोड, तेलकि, अप्यकारक इत्यादी पदाथव अनत प्रमाणात खाणे. 
3) दही अथवा दह्यापासनन बनवलेल्या पदाथांचे अनत प्रमाणात सेवन. 
4) स्थनल व जास्त हालचाल न करणाय या प्राण्याांचे माांस खाणे. उदा. डुक्कर, ्हैस इत्यादी  
5) अनत झोप- िरीराला आववयक झोपेपेक्षा जास्त काळ झोपणे, दपुारी झोपणे, ननयशमत उशिरा 
उठणे. 
6) नवीन िा्य खाणे.  
7) गुळाचे अथवा गुळापासनन बनवलेल्या पदाथांचे अनत प्रमाणात सेवन. 
 
मिुमेहाची प्राथशमक लक्षणे- 
1) वारांवार लघवीला जावे लागणे. 
2) दात, कान, नाक, डोळे याांच्यात मळ वाढणे. 
3) हात-पायाांची जळजळ होणे. 
4) िरीराला धचकि घाम येणे. 
5) सतत तहान लागणे. 
6) जीभ गुळचि होणे.  
  
मिुमेहाचे प्रकार-  
मिुमेहाचे मुख् य दोन प्रकार आहेत. 
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1) डी. एम.-1:- िरीरातील ‘पॅनिंरयाज’ मिील बबिा सेल्स मिुन ‘इांिलुीन’चे स्त्रवण होत असते. 
या मिुमेह प्रकारात ‘पॅनिंरयाज’ मिील बबिा सेल्सचा नाि होतो त्यामुळे ‘इांिलुीन’चे स्त्रवण 
योयय प्रकारे होत नाही.     
अिा मिुमेहाच्या रोययाने इांिलुीन घेतल्याने रक्तातील साखर काही वेळापुरती ननयांबत्रत होते. 
इांिलुीन घेणे हा तात्पुरता उपाय असनन तो कायमचा उपाय नाही. 
2) डी. एम.-2:- िरीरातील ‘पॅनिंरयाज’ मिील बबिा सेल्समिनन जे ‘इांिलुीन’चे स्त्रवत असते 
त्याचे िोषण (Absorption) िरीरातील ववववि सेलस े् करीत असतात. या मिुमेह प्रकारात 
‘इांिलुीन’चे िोषण करणाय या सेल्स अकायवक्षम होतात व त्यामुळे ‘इांिलुीन’ चे िोषण िरीरात 
योयय प्रकारे होत नाही. त्यामुळे िरीरात तयार झालेल्या साखरेचे िोषणही योययप्रकारे होत नाही. 
ही साखर िरीरभर िंफरत राहते. 
ह्यामुळे अती तहान लागते, पयावयामुळे सतत लघवी होते. या लघवीवािे िरीरातील आववयक 
तत्त्वेही िरीराबाहेर िाकली जातात, त्यामुळे पु्हा पु्हा भनक लागते. अनत खाल्ल्याने वजन 
वाढते. न्सस्त्रयाांत माशसक पाळी वेळेवर येत नाही.  
 
मिुमेहाचे पररणाम-  
मिुमेहामुळे िरीराच्या डोक्यापासनन पायापयतं ववववि ववकार होतात. 
¤ रक्तवादह्या हळनहळन कडक होत जातात त्यामुळे िरीराला अपुरा रक्तपुरवठा होऊन 
रक्तपुरवठ्यातील अडथळ्याांमुळे पक्षघाताची (Paralysis) िक्यता वाढते. ययाांना रक्तदाबाचा 
ववकारही आहे त्याांनी खनप काळजी घेणे गरजेचे आहे.  
¤ डोळ्यातील ‘रॅिीना’ला अडथळा उत्प्न होऊन अांित्व येण्याची िक्यता वाढते. 
¤ कुठल्याही प्रकारचा सांसगव लवकर होतो. 
¤ हृदयाला रक्तपुरवठा करणाय या िमनीांमध् ये अडथळा उत्प्न होऊन हृदयववकाराचा झिका येऊ 
िकतो. 
¤ मनत्रवप ांडाच्या कायावत अडथळा उत्प्न होऊन मनत्रवप ांडाचे आजार उत्प्न होतात. ह्यामुळे 
पायावर, चेहय यावर सनज वाढते. 
¤ जननदद्याांिी सांबांधित ववकार, सांसगव उद्भवतात. िरुाणनांची वाढ खुांिते व अिक्तपणा जाणवन 
लागतो.  
¤ न्सस्त्रयाांना माशसक पाळी वेळेवर येत नाही.  
¤ साांध्याांची झीज होते, हाडे पोकळ होतात, हालचालीांवर बांिन येते.  
¤ हातापायाांची आग होते. 
¤ जखमा लवकर भरत नाही. 
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मिुमेहाच्या तपासण्या-  
1- रक्तिकव रा तपासणी- यात ररका्यापोिी व जेवणानांतर अथवा यलुकोज ्यायला देऊन अिी 
दोनवेळा तपासणी केली जाते. 
ररका्यापोिी केलेल्या रक्त तपासणीत रक्तिकव रा 70 ते 110 हे प्रमाण सामा्य मानले जाते 
तर जेवणानांतर अथवा यलुकोज ्यायला देऊन केलेल्या रक्ततपासणीत रक्तिकव राचे 100 ते 140 
हे प्रमाण सामा्य मानले जाते. 
2- मनत्र तपासणी- लघवीवािे िरीरातील िकव रा बाहेर पडते की काय हे तपासले जाते. 
3 - HB A 1-C : तपासणीपनवी काही ददवस प्य पाळल्यास रक्तिकव रा व मनत्र तपासणीत िकव रा 
आढळनन येत नाही यासाठी HB A 1-C तपासणी करतात.  
रक्तातील लालरक्त पेिीांचे (Red Blood Cells) आयुष्य 120 ददवस असते. रक्तात प्रमाणाबाहेर 
िकव रा असल्यास लाल रक्त पेिीांना या िकव रेचे अनतसुक्ष्म कण (Glucose Molecules) धचकितात व 
िरीरात िंफरत राहतात. HB A 1-C या तपासणीमध् ये हे कण ददसनन येतात. याांचे प्रमाण 6 पयतं 
असल्यास सामा्य (Non Diabetic) मानतात, 6 ते 8 असल्यास चाांगले ननयांत्रण (Good Control) 

मानतात, 7 ते 8 असल्यास खराब ननयांत्रण (Poor Control) मानतात, 8 ते 9 असल्यास वाईि 
ननयांत्रण (Very Bad Control) मानतात व हे प्रमाण 10 िंकां वा जास्त असेल तर अनत गांभीर (Very 

Serious) मानतात.        
 * मिुमेहामुळे वपडीत ययक्तीांसाठी एक रामबाण उपाय ्हणजे, 100 गॅ्रम मेथीच्या दाण्याची 
पावडर, 100 गॅ्रम तमालपत्र पावडर, 150 गॅ्रम जाांभळाच्या बबयाांची पावडर, 250 गॅ्रम बेलपत्राची 
(श्ी महादेवाांना वाहतात ते) पावडर, 150 गॅ्रम आवळा पावडर, 100 गॅ्रम पुननववा चनणव आ ण 100 
गॅ्रम अव वगांिा चनणव हे सवव एकत्र क शन, हे चनणव सकाळी एक चमचा, ररका्या पोिी, ्याहारीच्या 
एक तास पनवी व रात्री जेवणाच्या एक तास पनवी, गरम पाण्याबरोबर ननयशमत सहा मदहने 
घेतल्याने मिुमेहाचा त्रास ननन्सव चत कमी होतो. 
जाांभळाच्या बबयाांची पावडर व बेलपत्राची पावडर, िक्य असल्यास जाांभनळ घरी आणनन, त्याच्या 
बबया व बेलपत्र सावलीत सुकवनन त्याची पावडर घरीच तयार करावी. 
 * मिुमेहाने वपडीत ययक्तीांच्या िरीरातील िरुाणन नष्ि होत असल्याने त् याांना थकवा जाणवतो. 
एक कारले व चार िोमॅिोचा रस एकत्र ददवसातनन दोनदा, िंकमान सहा मदहने घेतल्यास मिुमेहात 
ननन्सव चत आराम येतो. कारल्यामुळे िरीरातील साखर ननयांबत्रत होते व िोमॅिोमुळे िरुाणनांची 
ननशमवती होण्यास मदत होते व थकवा जाणवत नाही. मिुमेहीांनी फक् त कारल् याचा रस किीही 
घेऊ नये. त् यामुळे रक् तातील साखर लगेच कमी होऊन थकवा येतो.  
 * ययाांना ‘इ्िलुीन’ घ्यावे लागते त्याांनी दोन चमचे आवळारस, एक धचमुि हळद िाकुन 
ददवसातनन दोनवेळा घ्यावा. 
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 * आपले िरीर पांचमहाभनताांनी बनलेले आहे हे सववशु्त आहे. मिुमेहामुळे िरीरातील पृ् वी व 
जल या महाभुताांचे आधिक्य होते. मिुमेहाने वपडीत ययक्तीांनी हळद व आवळा याांचे  जास्तीत 
जास्त सेवन ननयशमतपणे करावे. हळद व आवळ्याचे लोणचे बनवनन, चनणव क शन (चनणव 
जेवणाआिी गरमपाण्यातुन घ्यावे) िंकां वा अ्यप्रकारे याांचा आहारात समावेि करावा. ह्यामुळे 
िरीरातील पांचमहाभनताांचा समतोल सािला जातो व मिुमेहाचा त्रास ननन्सव चत कमी होतो.  
 * मिुमेहाच्या रोययाांनी ‘कुिकी’ नावाचे चनणव (औषिाांच्या िंकां वा काष्ठौषिीच्या दकुानात शमळते) 
आठवड्यातनन सलग तीन ददवस, रात्री गरमपाण्याबरोबर घ्यावे. ह्यामुळे आतड्याांना धचकिलेला 
मळ बाहेर पडनन पोि साफ होते.  
 * मिुमेहाच्या रोययाांनी ररका्यापोिी कढीशल ांबाची पांिरा कोवळी पाने ननयशमतपणे चावनन खावीत 
िंकां वा पानाांची पेस्ि क शन खावी व व शन गरम पाणी ्यावे.   
 * दो्ही पायात घोट्यामध् ये (Ankle) चाांदीचे कडे, िरीराला स्पिव होईल अिा पद्ितीने घट्ि 
घालणे हा मिुमेहावर वैददक िास्त्रानुसार एक प्रभावी उपाय आहे. 
 * मिुमेही ययक्तीांनी आठवड्याचे चार ददवस, रात्री दोन चमचे इसबगोल खाऊन व शन िंकमान 
दोन यलास कोमि पाणी िंकां वा खनप पातळ ताक ्यावे. 
इसबगोल सेवनाने आतड्याांवर इसबगोलचे आवरण (Lining) तयार होऊन िरीरातील जास्तीच्या 
साखरेचे आतड्यात कमी प्रमाणात िोषण (Absorption) होते. 
 * अिाव कप कारल्याच्या रसात दोन चमचे आवळा रस िाकन न ददवसातनन दोनदा घ् यावा ्हणजे 
मिुमेहात तर आराम येईलच तसेच प्रनतकार िक्तीही वाढेल. 
 * साखरेच्या ऐवजी ‘मिुपणी’ चा वापर करावा. आयुवेददक/ काष्ठौषिी च्या दकुानात  
‘मिुपणी’(Stevia Plant) नावाच्या वनस्पतीची पावडर/पाने शमळतात, त्याांचा वापर साखरे ऐवजी 
चहात करावा. ही पाने सुकवनन त्याची पावडर करावी, चहा उकळताांना, साखरे ऐवजी ही पावडर 
िाकावी. (एक कप चहात पाव चमचा पावडर पुरेिी आहे.) िंकां वा नसवरीमध् ये शमळणारे 
‘मिुपणी’(Stevia Plant) चे रोपिे घरी लावनन ताजी पाने वापरावीत. हे साखरेपेक्षा तीनिे पि गोड 
असनन साखरेसाठी नैसधगवक पयावय आहे. यात उष्माांक नाहीत. ह्यामुळे वजन ननयांत्रणात राहनन 
पॅनिंरयाचे कायव उत्तम प्रकारे होऊन, इांिलुीन ननयांबत्रत होते ययामुळे मिुमेहाची िक्यता िनसर 
होते. 
 * आांब्याची पाने सावलीत सुकवनन त्याचे एक गॅ्रम चनणव अिाव लीिर पाण्यात पाणी 1/4 शिल्लक 
राहील इतके उकळावे. ददवसातनन दोन वेळा हे पाणी एक मदहना ्यावे. 
 * आांब्याची कोवळी पाने सावलीत सुकवनन त्याचे पांचवीस गॅ्रम चनणव सेवन करावे.  
 * आहारात आळांबी(मि शम)चा जास् त वापर करावा. 
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 * 250 गॅ्रम वपकलेले जाांभनळ, अिाव लीिर पाण्यात चाांगले उकळावे, थांड झाल्यावर हे शमश्ण  
जाांभळे कुसक शन वस्त्रगाळ क शन घ्यावे. ददवसातनन तीनदा एक मदहना हे पाणी ्यायल्यास 
मिुमेहात आराम शमळतो.  
 * मोठ्या आकाराची जाांभळे सावलीत वाळवनन त्याचे चनणव क शन रोज 20 गॅ्रम ददवसातनन तीनदा 
एक मदहना गरम पाण्यातनन घेतल्यास मिुमेहात आराम शमळतो. लघवीतनन पडणारी िकव रा बांद 
होते.  
 * जाांभनळ बी चे चनणव रक्त व मनत्रातील िकव रेचे पाचन क शन, प्रमाण कमी करते. 
 * उां बराच्या फळाचा अथवा मुळाांचा रस द्यावा. 
 * गहन, काळे चणे व जौ (Barley) सम प्रमाणात घेऊन त्याचे पीठ करावे, ते भाजनन घ्यावे, पोळी 
करण्यापनवी अिावतास पीठ शभजवनन ठेवावे. या वपठाची पोळी िंकमान सहा मदहने ननयशमत 
खाल्यास घेतल्यास मिुमेहात ननन्सव चत आराम येतो.   
 * मिुमेहामुळे पायावर सनज येणे, तळपायात जळजळ होणे अिी लक्षणे काही लोकाांत ददसन 
िकतात. या ववकारावर रात्री दोन चमचे अख्खे िणे रात्री काचेच्या यलासमध् ये पाण्यात शभजवनन 
ठेवावे, सकाळी ते पाणी िण्यासह अिे होईल इतपत उकळावे, कोमि क शन, गाळनन ्यावे. 
सकाळी पु्हा िणे एक यलास पाण्यात शभजवनन हा प्रयोग रात्री करावा. िंकमान पांिरा ददवस 
घेतल्यास ननन्सव चत आराम येतो.  
 * 6 गॅ्रम िांखपुष्पी चनणव ददवसातनन दोनदा एक मदहना गायीच्या लोण्यात िंकां वा पाण्यातुन 
घ्यावे.  
 * कारले व कढीशल ांबाची पाने (Curry Leaves) याांचा आहारात जास्तीत जास्त वापर करावा.  
 * सदाफुलीची 4-4 फुले सकाळी व सायांकाळी 40 ददवस खावीत.  
 * मेथीदाण्याचे चनणव क शन 2-3 चमचे चनणव सकाळी काही न खाता घेणे. िंकां वा रात्री दोन चमचे 
मेथीचे दाणे शभजवुन ठेवावे व सकाळी चावुन खावेत.   
 * रोज सकाळी दात घासल्यानांतर कपभर कारल्याच्या रसात दोन चमचे आवळा रस ननत्य 
सेवन केल्यास इ्सुलीन तयार करणाय या पेिी पु्हा कायवरत होतात व रक्तातील साखरेचे प्रमाण 
कमी होते.  
 * आवळा, जाांभळाच्या बबया व कारले सावलीत सुकवनन त्याची पनड करावी. ती समप्रमाणात 
एकत्र क शन ददवसातनन तीनवेळा एक चहाचा चमचा या प्रमाणात गरम पाण्यातनन घ्यावी.  
 * कडुशल ांबाच्या पानाांचा एक कप रस सकाळी व वप ांपळाच्या पानाांचा एक कप रस सायांकाळी 
घ्यावा.  
 * गहन, ताांदनळ, मनग, बाजरी प्रत्येकी 500 गॅ्रम; 20 गॅ्रम ओवा, 50 गॅ्रम पाांढरे तीळ भाजनन एकत्र 
क शन जाड दळनन घ्यावे. याची पेज िंकां वा  खचडी खावी. 
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 * पाांढय या ताांदळा ऐवजी ‘ब्राऊन राईस’चा आहारात समावेि करावा. िंकां वा पाांढरा ताांदळु भाजुन 
शिजवावा.  
 * वडाच्या िंकां वा उां बराच्या झाडाची साल कुिन न अिाव लीिर पाण्यात, पाणी अिे होईपयतं 
उकळावीत. हा अकव  पाव कप रोज सकाळी एकवीस ददवस घ् यावा. 
 * उां बराची कच्ची फळे तिीच िंकां वा भाजी क शन एकवीस ददवस खाल्यास मिुमेह बरा होतो. 
 * जाांभळाचा अथवा त्याच्या बबयाांचा अकव  पाव कप रोज एकवीस ददवस घेणे. 
 * आहारात ब्रोकोली या भाजीचा वापर करावा. 
 * डाशळांबाची कोवळी पाने अथवा फुले, एक तोळा ददवसातनन दोनदा चावनन खावीत. 
 * रात्री ताांब्याच्या भाांड्यात  श्ाक्ष अथवा िांख अथवा बेलाची पाच पाने अथवा कडुशल ांबाची पाच 
पाने शभजवनन ते पाणी सकाळी ररका्या पोिी ्यावे. 
 * बेलपत्राचा पाव कप काढा रोज घेतल्याने यकृतील यलायकोजेनची पातळी इांवयुलीन 
घेतल्यासारखी कमी होते.   
* नुकताच एक नवीन उपचार समोर आला आहे ययामुळे ददवसातनन दोन वेळा इ्वयुशलन 
घेणायया रुयणाचा मिुमेह सुध्दा बरा होतो तो असा: प्रत्येकी 100 गॅ्रम गयहाचे पीठ, डड ांक, बाली 
आ ण कलौंजी हे पाच कप पाण्यात घालुन एक कप होईपयतं उकळणे. हे शमश्ण थांड झाल्यावर 
ते गाळनन सकाळी अनुिापोिी एक कप असे सात ददवस ननयमीतपणे घेणे. दसुयया आठवड्यात 
हेच शमश्ण एक ददवसा आड ह्याचप्रमाणे घेणे. हे शमश्ण रोज ताजे तयार करुन ्यावे. 
 
 * ययाांना मिुमेह आिोक्यात आणायचा आहे त्याांच्यासाठी एकवीस ददवसाचा एक ददयय प्रयोग 
पुढील प्रमाणे- 
 प्रथम रक्तातील िकव रा पातळी तपासनन घ्यावी.  
जव/सातन, पाांढरे तीळ प्रत्येकी 200 गॅ्रम; बाजरी, यवारी, मनग, गहन प्रत्येकी 500 गॅ्रम; ओवा 20 
गॅ्रम असे स्तिा्य रययासारखे दळनन आणावेत. याची ददवसभर पुरेल इतकी पेज चवी पुरते 
सैंिव मीठ िाकन न क शन ठेवावी. साखर अन्सजबात वाप श नये. एकवीस ददवस भनक लागेल तेयहा ही 
पेज, दनि, काकडी, िोमॅिो, एखादे फळ असा आहार ठेवावा. औषिे चालन ठेवावीत. एकवीस 
ददवसानांतर िकव रा पातळी तपासनन फरक बघावा.  
एकवीस ददवसानांतरही एक वेळा या पेजचा समावेि आहारात करावा. 
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16. हृदयासंबंिी ववकार : 
  

  *  हृदय रोग 

  

थोडेही चालल्यावर दम लागणे, काम करताांना वारांवार आराम करावासा वािणे, छातीत डायया 
बाजुस तीव्र वेदना होणे, वारांवार तहान लागणे, डोळ्यासमोर अचानक अांिार होणे, बसल्या 
बसल्या चक्कर येणे, हृदय गतीत पररवतवन इ. लक्षणे हृदयरोगाची असु िकतात. 
  

* हृदयववकाराचा झिका येत आहे असा सांिय आल्यास, वैद्यकीय उपचार शमळेपयतं खनप 
जोरजोराने (बदबीच्या देठा पासनन) सलग खोकावे. सतत दीघव ववास घ्यावा.  
* हृदयववकाराचा झिका येत आहे असा सांिय आल्यास, वैद्यकीय उपचार शमळेपयतं दोन 
वपकलेली केळी खायला ददल्यास, हृदयववकाराच्या झिक्याने मतृ्यु होण्याची िक्यता कमी होते. 
* एक यलास दिुी भोपळ्याचा रस, (दिुी भोपळा कडन नसावा), काळ्या तुळिीची सात पाने, 
पुदद्याची सात पाने, काळीशमरीचे पाच दाणे, रोज सकाळी ररका्या पोिी एक मदहना घेतल्यास 
कोणत्याही प्रकारचा हृदयाचा ववकार बरा होतो, कोलेस्िेरॉल ननयांत्रणात येतो.  
* हृदयववकाराच्या रोययाांनी ररका्यापोिी कढीशल ांबाची पांिरा कोवळी पाने चावनन खावीत िंकां वा 
पानाांची पेस्ि क शन खावी व त् यावर गरम पाणी ्यावे.  
* हृदयववकाराच्या रोययाांना ‘ॲन्स्ि-ऑक्सीडांि’ औषिे ददली जातात, या औषिाांचे पवचात पररणाम 
(Side effects) िाळण्यासाठी ननयशमतपणे 10-12 मनुके (Raisins) खावेत.  
* हृदयववकाराच्या रोययाांनी बिाट्याच्या सालीांचा काढा क शन ्यावा. बिाट्याच्या सालीत 60% 
पोिॅशिअम असते. पोिॅशिअममुळे हृदयाचे स्नायु बळकि होऊन त्याांची लवधचकता वाढते.  
* अजुवनसाल नावाचे चनणव आयुवेददक/काष्ठौषिी दकुानात शमळते. हे चनणव एक छोिा चमचा, 
मिाबरोबर ननयशमतपणे घ्यावे. िंकां वा हे एक चमचा चनणव रात्री दोन यलास पाण्यात शभजवुन 
ठेवावे, सकाळी चाांगले उकळुन, चहा सारखे ्यावे.  
* वप ांपळाची पाच पाने रात्री दोन यलास पाण्यात शभजवुन ठेवावीत, सकाळी पाणी चाांगले उकळुन 
अिाव यलास करावे, हा काढा चहासारखा ्यावा.  
* आहारात आळांबी(मि शम)चा वापर करावा. 
* दहरवि, अपररपक्व चेरी (Cherry) या फळाचा आहारात समावेि करावा. 
* गहन, काळे चणे व जौ (Barley) सम प्रमाण घेऊन त्याचे पीठ करावे, ते भाजनन घ्यावे, पोळी 
करण्यापनवी अिावतास पीठ शभजवनन ठेवावे. या वपठाची पोळी िंकमान सहा मदहने ननयशमत खाणे. 
* रोज न चुकता ननयशमतपणे एक यलास ताक दहांग व न्सजरा पावडर िाकन न घेण्याची सवय 
ठेवल्यास भववष्यात किीही हृदयववकार, अांजायना-पेन, बाय-पास, वायुववकार होणार नाहीत. 
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* यया ययक्तीांची बाय-पास सजवरी झालेली आहे िंकांवा ययाांना हािव अिॅक येऊन गेला आहे त्याांनी  
आठवड्याचे चार ददवस, रात्री दोन चमचे इसबगोल खाऊन व शन िंकमान दोन यलास कोमि पाणी 
िंकां वा अनत पातळ ताक ्यावे. इसबगोलमुळे आतड्याांची हालचाल सुलभ होऊन त्याांची पाणी 
िोषण्याची प्रिंरया सुिारते, आतड्याांचे व्रण भ शन ननघतात. िौचास बसताना हृदयावर दाब येत 
नाही.  
* शसताफळ शमळत असेल तेयहा त्याचा भरपनर वापर करावा. यातील मॅयनेशियम व पोिॅशियम 
हृदयाला फायदेिीर असते. 
* तुतीचे फळ खाल्याने हृदयाला ताकद शमळते. 
* आहारात ब्रोकोली या भाजीचा वापर करावा. 
* गाजर िंकसनन, दिुात, साखर िाकन न उकळनन खाल्यास हृदयाला बळ शमळते.  
* या पुस्तकातील ययायाम प्रकार -1 व मु्ा प्रकार 2 व 3 चा वापर करावा.  
* सफरचांदाचा मोरांबा चाांदीचा वखव लावनन सकाळी खाणे. 
* एकवीस ददवस रोज अध्याव जेवणानांतर अिाव यलास पाण्यात एक चमचा आवळा रस िाकन न 
्यावा नांतर उरलेले जेवण करावे. 
* जेवणाबरोबर रोज एक कच्चा काांदा खावा. 
* हृदयात जळजळ जाणवत असेल तर कच्च्या बिाट्याचा रस घ्यावा. 
* ्याहारीच्या वेळी वपकलेल्या केळ्यात मि शमसळुन घेतल्यास हृदय बलवान होते. 
* शलचीचे फळ खावे. 
* िदगदाणे चावनन चावनन खावे. िदगदाण्यात भरपनर प्रोिी्स े् व Natural Plant Fibers असतात. 
हृदयासाठी िदगदाणे चाांगले आहेत.   
* तुळिीची पाने चावनन चावनन खावीत. तुळिीच्या पानाांत मॅयनेशिअम व अ जीवनसत्त्व असल्याने 
हृदयाचे स्नाय ुव Artery मजबनत होतात.  
* िक्य असेल नततके नारळाचे पाणी (िहाळे) ्यावे. 
* वपकलेल्या बेलफळाचा गर दिुाच्या सायीबरोबर घेतल्यास हृदय बळकि होते. 
* वप ांपळमुळाचे चनणव व वेलची चनणव समभाग रोज सकाळी घेणे. 
* िदु्ि सुांठेचा तुकडा एक कप दनि व एक कप पाणी घालनन हे शमश्ण एक कप शिल्लक राहील 
इतके उकळावे. कोमि झाल्यावर ्यावे. 
  

 * छातीत/हृदयात जळजळ होणे 

  

* कच्च्या बिाट्याच्या रसाने हृदयातील जळजळ थाांबते. 
* धचांचेचा कोळ साखरेबरोबर घेतल्याने हृदयातील जळजळ थाांबते. 
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* चार लवांग भाजुन त्याचे चनणव क शन खडीसाखरे बरोबर द्यावे. 
 

 * हृदयाची गनत वाढणे (Palpitation) 

  

* एक पे श रोज ननयमीतपणे खाणे 
* बडीिेप चनणव, न्सजरा चनणव व गुळ समप्रमाणात घेऊन एक चमचा असे ददवसातनन दोन वेळा 
मिाबरोबर िंकां वा कोमि पाण्याबरोबर घेणे. 
* एक कप पाण्यात एक चमचा मि िाकुन ददवसातनन दोन वेळा घेणे.   
* चहा, कॉफी, अल्कोहोल इ. उते्तजक पेयाांचे सेवन बांद करावे.  
* दहा-बारा बेदाणे एक कप दिुात उकळुन ते दनि ्यावे. 
  

 * उच्च रक्तदाब 

  

सामा्यत: दहवाळ्यात रक्तवादह्या आकुां चन पावल्यामुळे तसेच वाताचा प्रकोप वाढल्याने 
रक्तदाब वाढलेला आढळतो. 
* खनप वाढलेला रक्तदाब कमी करण्यासाठी एक तातडीचा उपाय- एक मोठा ििंकव ि िॉवेल 
बफावच्या थांड पाण्यात शभजवावा, हलका वपळनन घेऊन बािीत ययक्तीच्या सांपनणव मणक्याांवर  
(Spine) वीस शमननिे आडवा (माने पासुन कां बरेपयतं) ठेवावा. हा प्रयोग सतत तीन-चार वेळा 
केल्यास वाढलेला रक्तदाब लगेच कमी होतो.  
* चहा, कॉफी, अल्कोहोल इ. उते्तजक पेयाांचे सेवन बांद करावे.  
* एक चमचा न्सजरा पावडर, एक चमचा आल्याचा रस व एक चमचा मि असे शमश्ण एकत्र 
क शन ददवसातनन दोनदा घेणे. 
* पाांढय या काांद्याचा एक चमचा रस, एक चमचा मिातुन, ददवसातनन दोन वेळा देणे. 
* पाांढरी खसखस व िरबुजाचे िरफल काढलेले बी (मगज बी), सम प्रमाणात वािन न रोज दोनदा 
एक चमचा ररका्या पोिी घ्यावे.  
* केळ्यात पोिॅशियम जास्त प्रमाणात असल्यामुळे एक केळे रोज खावे.  
* केळ्याच्या खोडाचा अिाव कप रस रोज दोन वेळा घ्यावा.  
* रक्तदाबाचे महत्त्वाचे कारण पोिॅशिअमची कमी हे आहे. सांत्रा, केळी, नारळाचे पाणी याांचे 
जास्तीत जास्त सेवन करावे. 
* मेथीच्या दाण्याचे एक चमचा चनणव रोज सकाळ सांध्याकाळ एक मदहना ररका्या पोिी घ्यावे. 
* आहारात आळांबी(मि शम)चा वापर करावा. 
* रात्री ताांब्याच् या भाांड्यात ठेवलेले पाणी सकाळी ्यावे. 
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* मनुक्याबरोबर लसणाची पाकळी खावी. 
* दोन पाकळ्या लसुण, सालां काढुन त्यावर एक थदब तुप िाकावे, ह्या पाकळ्या आगीवर थोड्या 
भाजुन, चावुन खाययात.  
* शल ांबाची दोन पाने व तुळिीची चार पाने ररका्यापोिी चावनन खावी. 
* उच्च रक्तदाबावर सपवगांिा, ब्रा्ही, ववेत चपविी या चनणांचे शमश्ण जे ‘मुक्ताविी’ ्हणनन 
बाजारात शमळते तेही देतात. 
* एक चमचा पाांढय या नतळाचे पाण्यात शभजवनन चािण करावे व ददवसातनन दोनदा दिुातनन अथवा 
मिातनन घ्यावे. नतळात कॅन्सल्ियम, फॉस्फरस, मॅयनेशियम,  झांक असते. 
* िक्य असेल नततके नारळाचे पाणी (िहाळे) ्यावे. 
* दोन चमचे मिात एक चमचा शल ांबाचा रस घालनन ददवसातनन दोनदा घेणे. 
* सांत्र्याचा रसाच्या सेवनाने उच्च रक्तदाब कमी होतो. 
* रोजच्या जेवणात एकदा लसणाच्या पाच ते सहा कच्च्या पाकळ्या न चुकता ननयशमत 
खाययात. 
* एक बेचाळीस ददवसाांचा प्रयोग आहे. पदहल्या ददविी एक मनुका, रात्री गुलाब पाण्यात शभजवनन 
ठेवावी, दसुय या ददविी सकाळी ररका्या पोिी चावनन खावी. दसुय या ददविी दोन मनुके असे करत 
एकववसायया ददविी एकवीस मनुके खावेत. बाववसायया ददविी वीस मनुके असे कमी करत 
बेचाशळसायया ददविी पु्हा एक बेदाणे खावी. नांतर हा प्रयोग पांिरा ददवस बांद करावा. पांिरा 
ददवसाांनी पु्हा असे तीन वेळा करावे. 
* दालधचनीची पनड क शन रोज सकाळ सांध्याकाळ एक छोिा चमचा, मिाबरोबर घ्यावी. तीन 
मदह्यात उच्च रक्तदाबाचा ववकार कमी होतो. 
* शमठामुळे रक्तातील पातळपणा कमी होतो ्हणनन आहारात शमठाचे प्रमाण कमी करावे. 
िक्यतो जेवण तयार करताना मीठ घालन नये, जेवताना व शन घ्यावे. जेवण बनवताना त्यात मीठ 
घातले असता ते अ्नाबरोबर सरळ रक्तात शमसळते, जेवताना व शन मीठ घेतले असता ते 
बय याच मोठ्या प्रमाणात लघवी व घामावािे िरीरातनन बाहेर ननघनन जाते.  
* रोज रात्री झोपताना दोन चमचे मेथीचे दाणे रात्री काचेच्या यलासमध् ये पाण्यात शभजवनन ठेवावे, 
सकाळी ते पाणी व मेथीदाणे चावनन खावे. 
* अजुवनसाल नावाचे चनणव आयुवेददक/काष्ठौषिी दकुानात शमळते. हे चनणव एक छोिा चमचा, 
मिाबरोबर घ्यावे. 
* पाच बेलपत्र (श्ी महादेवाांना वाहतात ते) वािन न अांदाजे एक मोठा चमचा वािण तयार करावे, हे 
वािण एक यलास पाण्यात, पाणी अिे होईल इतके उकळावे. कोमि झाल्यावर, ररका्यापोिी, न 
गाळता ्यावे.  
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* रोज रात्री झोपताना गरम पाण्यात खडेमीठ (Rock Salt) घालनन त्यात पांिरा शमननिे पाय घालनन 
बसावे.  
* चार िोमॅिो व दहा-बारा तुळिीची पाने शमक्सरमिनन पाणी न घालता चाांगले बारीक करावेत, 
त्याचा झालेला लगदा चाळणीतनन गाळनन, त्या रसात अिाव चमचा हळद घालनन वपणे. उच्च 
रक्तदाब तासाभरात कमी होतो. उरलेला गर भाजीत वापरावा.  
* िरबुजाच्या (Water Melon) बबया सुकवनन त्याचे (बबयाांच्यासाली सहीत) चनणव क शन ठेवावे. एक 
चमचा सकाळ सांध्याकाळ कोमि पाण्याबरोबर घ्यावे. 
* थांड दनि व पाणी समप्रमाणात एकत्र क शन दोन दोन चमचे ददवसभरात दहा-बारा वेळा ्यावे . 
* रोजच्या आहारात नतळाच्या तेलाचा समावेि करावा. 
* रात्री झोपताना एक कप गरम दिुात एक छोिा चमचा नतळाचे तेल िाकन न ्यावे. 
* िोमॅिो, गाजर, बीि याांचा रस सम प्रमाणात एकत्र क शन घ्यावा. 
* सकाळी जेवणाबरोबर दहांग व न्सजरा पावडर घालनन एक य लास ताक ्यावे.  
* सपवगांिा व खडीसाखरेचे चनणव गुलाबपाण्यातनन वैद्यकीय सल्ल्याने द्यावे. 
* एक कप दिुी भोपळा रस (लौकी) साली न काढता, दोन मदहने ननयशमत घ्यावा.  
* रोज सकाळी देिी गाईचे प्नास शम.ली. ताजे मनत्र ररका्या पोिी प्रािन करावे. हे मनत्र गरोदर 
गाईचे नसावे. 
* 300 गॅ्रम कालीन्सजरी (आयुवेददक/काष्ठौषिी दकुानात शमळते), 100 गॅ्रम ओवा, 100 गॅ्रम 
दालधचनी भाजनन याांची बारीक पावडर करावी. सहा मदहने रोज सकाळ-सांध्याकाळ ररका्या पोिी 
एक मोठा चमचा घ्यावी, व शन गरम पाणी ्यावे. 
* गहन, काळे चणे व जौ (Barley) याांचे सम प्रमाण घेऊन त्याचे पीठ करावे, ते भाजनन घ्यावे, 
पोळी करण्यापनवी अिावतास पीठ शभजवनन ठेवावे. या वपठाची पोळी िंकमान सहा मदहने ननयशमत 
खाणे. 
* सीताफळ शमळत असेल तेयहा त्याचा भरपनर वापर करावा. यातील  मॅयनेशिअम व पोिॅशियम 
रक्तदाबावर फायदेिीर असते. 
* ब्रा्ही/मांडुकपणी (Indian penny wort) नावाच्या झाडाच्या पानाांचा एक चमचा रस मिाबरोबर 
घेतल्याने वाढलेला रक्तदाब सामा्य होतो. 
* िांखपुष्पीच्या पानाांचा 20 शम.ली. गॅ्रम रस ददवसातनन तीनदा एक मदहना घेतल्याने रक्तदाबाचा 
ववकार ननघनन जातो. 
* या पुस्तकातील ययायाम प्रकार -1 व मु्ा 2 व 3 चा वापर करावा. 
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 * नन्न रक्तदाब  

  

* िांभर गॅ्रम मनुके अिाव यलास पाण्यात रात्री शभजवनन सकाळी चावनन खावीत. 
* ताकात दोन गॅ्रम दहांग शमसळनन वपणे. 
* गाजराच्या रसात मि िाकन न ्यावे. 
* गाजराचा मोरांबा खाणे. 
* ररका्या पोिी गाईचे लोणी व खडी साखर अथवा गनळ एकत्र क शन खाणे. 
* ररका्या पोिी सांत्री अथवा मोसांबी रस, उसाचा रस, मीठ घालनन घेणे. 
* रोज रात्री दहा मनुका पाण्यात शभजवनन ठेवावे, सकाळी ररका्या पोिी ते पाणी ्यावे व मनुका 
चावनन खाणे. (मनुकातील बबया खाऊ नये) 
* पाण्यात गनळ ववरघळनन, शल ांबाचा रस व मीठ घालनन ददवसातनन दोनदा वपणे. 
* ददवसातनन दोनदा एक कप डाशळांब रस मीठ व मि घालनन वपणे. 
* रोज सकाळी देिी गाईचे प्नास शम.ली. ताजे मनत्र ररका्या पोिी प्रािन करावे. हे मनत्र गरोदर 
गाईचे नसावे. 
* रोज ननयशमतपणे मीठ, न्सजरेपनड व दहांग िाकन न ताक ्यावे. 
  

कोलेस्टेरॉल (Cholesterol) 

  

कोलेस्िेरॉलचे मुख्य दोन प्रकार आहेत. 
 1) एच.डी.एल.- याला चाांगला कोलेस्िेरॉल मानतात. रक्तातील वाईि कोलेस्िेरॉलला खेचनन पु्हा 
यकृताकडे पचनासाठी पाठवणे हे एच.डी.एल. कोलेस्िेरॉलचे काम असते. 
 2) एल.डी.एल.- याला वाईि कोलेस्िेरॉल मानतात. रक्तप्रवाहात ह्यामुळे अवरोि ननमावण होतो. 
हा अवरोि वाढत गेला की हृदयववकार, अांजायना-पेन, बाय-पास इत्यादीांना सामोरे जावे लागते. 
रक्तप्रवाहात अवरोि करणारा वाईि कोलेस्िेरॉल ननयांत्रणात राहवा/कमी यहावा यासाठी- 
* दालधचनी ची पनड क शन रोज सकाळ सांध्याकाळ एक छोिा चमचा, मिाबरोबर घ्यावी. 
* कडुशल ांबाच्या पानाांचा अकव  सेवन करावा.  
* 20 गॅ्रम लसनण, 200 गॅ्रम दिुात उकळनन त्याचा काढा अठ्ठावीस ददवस ननयशमत घेतल्याने 
नसाांतील कोलेस्िेरॉलचा थर/अवरोि (Blockage) ननघनन जातो. नांतर पांिरा ददवस हे औषि बांद 
करावे. हवे असल्यास पांिरा ददवसाांनी पु्हा घ्यावे.  
* पाांढरा काांदा कोलेस्िेरॉल कमी करतो. रक्त पातळ करतो. 
* सत ईसबगोलचे ननयशमत सेवन करावे. 
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* गहन, ताांदनळ, मनग, बाजरी प्रत्येकी 500 गॅ्रम; 20 गॅ्रम ओवा, 50 गॅ्रम पाांढरे तीळ भाजनन एकत्र 
क शन जाड दळनन घ्यावे. याची पेज िंकां वा  खचडी खावी.  
* रोजच्या जेवणात सकाळी लसणाच्या पाच ते सहा कच्च्या पाकळ्या न चुकता ननयशमत 
खाययात. 
* दोन पाकळ्या लसुण, सालां काढुन त्यावर एक थदब तुप िाकावे, ह्या पाकळ्या आगीवर थोड्या 
भाजुन, चावुन खाययात.  
* रोज सकाळी ररका्या पोिी 100 शम.ली. पाण्यात दोन गॅ्रम दालधचनी पावडर, पाणी  
 50 शम.ली. होईपयतं उकळावे. थांड झाल्यावर हवे असल्यास मिाबरोबर घ्यावे. तीन मदह्यात 
कोलेस्िेरॉल कमी होतो. 
* बेलपत्राचा पाव कप काढा रोज घेतल्याने ‘शसरम कोलेस्िेरॉलची’ पातळी कमी होते. 
* आहारात कच्च्या काांद्याचे जास्त सेवन करावे. 
* आहारात ब्रोकोली या भाजीचा वापर करावा. 
* गहन, काळे चणे व जौ (Barley) याांचे सम प्रमाण घेऊन पीठ थोडे भाजनन घ्यावे. हे पीठ 
अिावतास शभजवनन ठेवावे. या वपठाची पोळी िंकमान सहा मदहने ननयशमत खाणे.  
* रोजच्या आहारात दहांग व न्सजरेपनड घालनन ताकाचा समावेि करावा. 
* दहरवि, अपररपक्व चेरी (Cherry) या फळाचा आहारात समावेि करावा. 
* रोजच्या आहारात बदाम व वपस्त्याचा समावेि करावा. 
* आहारात कच्च्या काांद्याचा समावेि करावा. काांद्यामुळे रक्तातील गुठळ्या कमी होतात.  
* रोजच्या आहारात नतळाच्या तेलाचा समावेि करावा. 
* 300 गॅ्रम काळे न्सजरे (आयुवेददक/काष्ठौषिी दकुानात शमळते), 100 गॅ्रम ओवा, 100 गॅ्रम 
दालधचनी भाजनन याांची बारीक पावडर करावी. सहा मदहने रोज सकाळ-सांध्याकाळ ररका्या पोिी 
एक मोठा चमचा घ्यावी, त् यावर गरम पाणी ्यावे. 
* यया ययक्तीांचा कोलोस्िेरॉल वाढलेला आहे त्याांनी आठवड्याचे चार ददवस, रात्री दोन चमचे 
इसबगोल खाऊन व शन िंकमान दोन यलास कोमि पाणी िंकां वा अनत पातळ ताक ्यावे.  
इसबगोलमुळे आतड्याांवर इसबगोलचे आवरण (Lining) तयार होऊन मेदाचे िोषण (Fat 

absorption) कमी प्रमाणात होऊन कोलोस्िेरॉल कमी होतो.  
* एक गॅ्रम वपपळी (Long pepper) चनणव मिातनन रोज सकाळी ररका्या पोिी एक मदहना घ्यावे. 
* सनयवफुलाच्या (Sunflower) बबया, मोड आणनन खाण्याने कोलोस्िेरॉल कमी होतो.  
* साांबर शि ांग उपलब् ि असल् यास रोज सकाळी ते ननरिा दिुासह सहाणेवर उगाळुन त् याची एक 
चमचा पेस् ि क शन ती उपािीपोिी सेवन करावी. वीस ददवसात कोलेस्िेरॉल ननन्सव चत कमी होतो.  
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 * िाप लागणे/िमनीत अवरोि (Blockage in Veins) 

  

* खायचे पान (Betal Leaf), आलां, लसनण, काांदा या चारही वस्तनांचा प्रत्येकी चार चमचे रस 
काढावा व एक चमचा मिातनन सकाळी ररका्यापोिी घ्यावा. मदह्याभरात अवरोि ननन्सव चतपणे 
कमी होतो.    
* 20 गॅ्रम लसनण, 200 गॅ्रम पाणी व 200 गॅ्रम दिुात उकळनन त्याचा काढा आठ ददवस ननयशमत 
रात्री झोपताांना घ्यावा, पु्हा आठ ददवस बांद क शन, आठ ददवसाांनी पु्हा हा प्रयोग करावा. 
ह्यामुळे नसाांतील कोलेस्िेरॉलचा थर/अवरोि (Blockage) ननघनन जातो.  
* रात्री एक मनठ खडे/अख्खे उडीद डाळ, अिाव लीिर पाण्यात शभजवावे. सकाळी ही डाळ वािन न 
घेऊन त्यात प्रत्येकी दहा गॅ्रम एरांडी तेल, िदु्ि गुयगुळ, गाईचे लोणी िाकन न शमश्ण चाांगले एकत्र 
करावे. या शमश्णाचा बाधित ययक्तीच्या छाती पासनु पोिापयतं लेप देऊन दोन तास ठेवावे. 
ननयशमत सात ददवस हा प्रयोग करावा. नांतर एक मदहना हा प्रयोग क श नये. हवे असल्यास एक 
मदह्यानांतर पु्हा हा प्रयोग करावा.     
* एक कप दिुी भोपळा (लौकी) रस (रस काढताना साली काढन नये), प्रत्येकी अिाव कप कोधथांबीर 
रस, पुदद्याच्या पानाांचा रस, तुळस पानाांचा रस, पाव चमचा काळीशमरी पावडर एकत्र क शन सहा 
मदहने ननयशमत घ्यावा. 
* आहारात कच्च्या काांद्याचा समावेि करावा. काांद्यामुळे रक्तातील गुठळ्या कमी होतात. 
* दोन पाकळ्या लसुण, सालां काढुन त्यावर एक थदब तुप िाकावे, ह्या पाकळ्या आगीवर थोड्या 
भाजुन, चावुन खाययात.  
* शल ांबाचा रस, आल्याचा रस, लसणाचा रस, सफरचांदापासुन तयार केलेला शसरका (Venegar) या 
वस्तु प्रत्येकी एक कप घेऊन, एकत्र क शन, तीन कप उरतील इतपत उकळाययात. शमश्ण थांड 
झाल्यावर यात तीन कप मि शमसळावे व एका काचेच्या बरणीत हे शमश्ण भरावे. रोज सकाळी 
ररका्यापोिी एक चमचा ननयमीत घ्यावे.      
* सकाळी उठल्या बरोबर, तोंड न िुता, लसणाच्या दोन कच्च्या पाकळ्या मिाबरोबर चावनन 
िंकमान सहा मदहने खाययात. त्यावर एक यलास गरम पाणी ्यावे. नांतर तोंड िुवावे.  
* या पुस्तकातील ययायाम प्रकार -1 व 2 तसेच मु्ा 2 व 3 चा वापर करावा. 

 

 

 

 



 

डॉ. संजय क ं डेटकर                ‘आयुष् यमान भव- (अधिक उपायाांसह समग्र)’  Page 100 

 

17. यकृत संबंिी ववकार :  (Liver) 
   

* यकृताचे ववकार (Liver) 

  

* ‘आलुबुखारा’ नावाचे फळ बाजारात शमळते, ते ददवसातनन दोनदा, ननयशमतपणे िंकमान तीन 
मदहने खावे. 
* मीठ न घालता ताक, दहांग व न्सजरापावडर घालनन ननयशमतपणे िंकमान तीन मदहने ्यावे. 
* यकृतावर सनज असेल तर रात्री दोन चमचे अख्खे िणे व दोन चमचे ओवा काचेच्या  यलासात 
पाण्यात शभजवनन ठेवावे, सकाळी ते पाणी िण्यासह अिे होईल इतपत उकळावे, कोमि क शन, 
गाळनन ्यावे. 
* यकृत वाढले असेल तर वपपळी (मसाल्यातील पदाथव) चे 250 शम.गॅ्र. चनणव मिासोवत रोज 
तीनवेळा, एक महीना घ्यावे. 
* आहारात कलौंजी (Nigella) चा वापर करावा. 
* यकृत ववकारावर कोरफड रस अत्यांत गुणकारी आहे. रोज तीन चमचे, ररका्यापोिी, गरम 
पाण्यातुन घेणे.  
* साांबरशि ांग/मगृशि ांग भस्म मिाबरोबर ददल्यास यकृतवाढ, ्लीहा वाढ, ननमोननया यात आराम 
येतो. साांबरशि ांग/मगृशि ांग भस्माची ‘लघुमालीनी वसांत’ नावाची गोळी बाजारात शमळते. 
* अिाव कप पानकोबीचा रस, अिाव कप गाजराचा रस व एक मोठा चमचा मि एकत्र घेतल्याने 
यकृत मजबुत होते. 
* जाांभळात अल्प प्रमाणात लोह असते. जाांभळाचा 10 गॅ्रम रस ददवसातनन दोनदा एक मदहना 
घेतल्यास यकृत/्लीहा ववकार नष्ि होतात. 
यकृताचे ववकार असणाय याांनी उपचार चालन असताना तळलेले पदाथव किाक्षाने वययव करावेत तसेच 
आांबा खाणे िाळावे. 
* आहारात िेवययाच्या िदगाचा वापर करावा. 
* एक कारले, पाव शलिर पाण्यात उकळुन ते पाणी ्यावे. 
* रोज प्नास शमली. कारल्याचा रस ्यावा. 
* मददीची 5 गॅ्रम पाने थोडी कुिन न रात्री 500 गॅ्रम पाण्यात घालनन मातीच्या भाांड्यात शभजत 
ठेवावी, सकाळी ररका्यापोिी ते पाणी ्यावे. ह्यामुळे यकृताचे (Liver) सवव ववकार दनर होतात. 
* हळद पनड गायीच्या दही अथवा ताकाबरोबर ददवसातनन तीनवेळा घेणे. हा प्रयोग कोणत्याही 
यकृत ववकारावर उपयोगी आहे. 
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 * कावीळ 

  

* एरांडीच्या पानाांचा अिाव कप रस तीन ददवस ननयशमत घेतल्यास कोणत्याही प्रकारची कावीळ 
बरी होते. 
* डाशळांबाचा रस मिाबरोबर घेतल्याने कावीळ उतरते. 
* काांद्याचा दोन चमचे रस सात ददवस घ्यावा. 
* िेवययाच्या िदगा रोज आहारात ठेवायया. 
* कोरफडीच्या काांद्याचा रस काढनन, त्यात तनप घालनन ते नाकात िाकावे. 
* तायया गुळवेळचा ठेचनन काढलेला काढा िंकां वा गुळवेल चनणावचा काढा बनवनन ददवसातनन 
तीनवेळा घेतल्याने सात ददवसात काववळीची लक्षणे नष्ि होतात. 
* मददीची 5 गॅ्रम पाने थोडी कुिन न रात्री 500 गॅ्रम पाण्यात घालनन मातीच्या भाांड्यात शभजत 
ठेवावी, सकाळी ररका्यापोिी ते पाणी ्यावे. ह्यामळेु यकृताचे (Liver) सवव ववकार दनर होतात.  
* देिी बाभळीच्या झाडाच्या िदगाांचे चनणव, मुलेठी चनणव, आवळा चनणव प्रत्येकी 100 गॅ्रम घेऊन 
त्याचा काढा वपण्याने कावीळ, आतड्याचे, यकृताचे सवव आजार, अल्सर बरे होतात.  
* कारल्याचा रस, ददवसातनन तीनवेळा, एक आठवडा वपण्याने यकृताची (Liver) सनज कमी होते.  
* धचांचेचा कोळ रात्री गरम पाण्याबरोबर द्यावा. 
* जाांभळाचा रस काववळीवर फार गुणकारी आहे. 
* वपकलेली केळी मिात कालवनन खावीत. 
* अांजीर सेवनाने यकृताची सनज कमी होऊन ते कायवक्षम होते. 
* रात्री उस गच्चीवर रात्रीच्या दवात शभजेल असा ठेवावा, सकाळी त्याचा रस काढनन ्यावा. चार 
ददवस हा प्रयोग केल्यास कावीळ उतरते. 
* दही िंकां वा लस्सी या मध् ये गयहाच्या दाण्याइतका खाण्याचा चुना िाकन न घेतल्यास काववळीत 
ननन्सव चत आराम येतो. (मुतखडा/पथरी/िंकां वा इतर खडा असणारे्याांनी चु्याचा हा प्रयोग क श नये 
तसेच चुना दिुातनन घेऊ नये) 
* उसाचा रस िंकां वा गनळ पाण्यात ववरघळवनन त्यात गयहाच्या दाण्याइतका खाण्याचा चुना िाकन न 
घेतल्यास काववळीत ननन्सव चत आराम येतो.(मुतखडा/पथरी/िंकां वा इतर खडा असणारे्याांनी चु्याचा 
हा प्रयोग क श नये तसेच चुना दिुातनन घेऊ नये) 
* साांबरशि ांग/मगृशि ांग भस्म मिाबरोबर िंकां वा या भस्माची ‘लघमुालीनी वसांत’नावाची गोळी  
बाजारात शमळते, ती ददल्यास काववळीत आराम येतो.   
* वप ांपळाची पाच पाने, खडीसाखर घालनन एक यलास पाण्यात उकळनन, गाळनन ते पाणी ददवसातनन 
दोनदा सहा ददवस द्यावे. 
* आहारात िेवययाच्या िदगाचा वापर करावा. 
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 18. ताप-ज्वर:  
  

 * ताप येणे 

  

* आलां आ ण पुदद्याचा काढा घेतल्याने कोणत्याही प्रकारचा ताप उतरतो. 
* 5-10 गॅ्रम लसणाच्या पाकळ्या तनप/तेलात परतनन िददेलोण िाकन न चावनन खाययात. 
* काळीशमरीचा एक दाणा वािन न ही पावडर बािलीभर पाण्यात चाांगली ववरघळावी. दर दहा 
शमननिाांनी बािलीतील पाणी चाांगले हलवुन एक एक चमचा द्यावे. चोवीस तासात ताप उतरतो. 
* गुळवेल चनणव, काळ्या तुळिीच्या पानाांबरोबर उकळनन तो काढा गाळनन देणे. या मुळे मलेररया, 
डदययु याांचेही ववकार बरे होतात. 
* पपई, पपईच्या पानाांचा रस, कोरफडीची जेली/रस घेतल्याने मलेररया, डदययु याांचेही ववकार बरे 
होतात. 
* तापात घाम येत नसेल तर कच्ची बडीिेपेचा काढा द्यावा. 
* िक्यअसेल नततके नारळ (िहाळे) पाणी ्यावे. 
* दालधचनी, सुांठ, लवांग, गवती चहा, काळी शमरी सवव गरजेनुसार घेऊन त्याचा काढा करावा. हा 
काढा ददवसातनन दोन-तीन वेळा ददल्यास दरद शन घाम येऊन ताप उतरतो व थकवाही येत नाही. 
* आठवड्यात एकदा कडुशल ांबाची 10 पाने चावनन खावीत िंकां वा कडुशल ांबाच्या पानाांचा प्नास 
शम.ली. काढा ददवसातनन चार वेळा घ्यावा, ह्यामुळे रोग प्रनतकारक िक्ती वाढुन, ताप येणार 
नाही.  
* एक गॅ्रम नवसागर, एक गॅ्रम खडीसाखर तीस शम.ली. पाण्यात चाांगले उकळनन घ्यावे. ददवसातनन 
दोन वेळा असा काढा, तीन ददवस पाजावा. 
* वीस गॅ्रम दा शहळद, अिाव लीिर पाण्यात उकळनन ते पाणी एकअष्िमाांि करावे. ददवसातनन दोन 
वेळा असा काढा, तीन ददवस पाजावा. 
* जीणव यवर असता, वीस गॅ्रम ननळ्या कमळाची पावडर, अिाव लीिर पाण्यात उकळनन ते पाणी 
एकअष्िमाांि करावे. ददवसातनन दोन वेळा असा काढा, तीन ददवस पाजावा. 
* जीणव यवर असता, वीस गॅ्रम शसतोपलादी चनणव, अिाव लीिर पाण्यात उकळनन ते पाणी 
एकअष्िमाांि करावे. ददवसातनन दोन वेळा असा काढा, तीन ददवस पाजावा. 
* साांबरशि ांग/मगृशि ांग भस्म मिाबरोबर ददल्यास ताप उतरतो व थकवा येत नाही. 
साांबरशि ांग/मगृशि ांग भस्माची ‘लघुमालीनी वसांत’नावाची गोळी बाजारात शमळते. 
* तुळिीची पांिरा पाने, दहा काळीशमरीचे दाणे अिाव लीिर पाण्यात उकळनन ते पाणी एकअष्िमाांि 
करावे. ददवसातनन दोन वेळा असा काढा, तीन ददवस पाजावा. 
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 * धचकन गुननया/डदययु 
  

* पाररजातक (पाांढय या पाकळ्या व केिरी दाांडीचे फुल येणारे झाड) च्या झाडाची पाच पाने घेऊन 
ती वािन न त्याची दोन चमचे चिणी करावी. एक यलास पाण्यात ती िाकन न पाणी अिे होईल इतके 
उकळावे. पाणी थांड झाल्यावर ्यावे. 
 

 * कॉलरा 
  

* काांद्याचा चमचाभर रस, िंकां धचत दहांगपुड िाकन न दर दहा शमननिाांनी द्यावा. 
* कॉलरामुळे िरीर थांड पडत असल्यास काांद्याचा चमचा भर रसात, आल्याचा रस िंकां धचत 
शमरपनड िाकन न दर दहा शमननिाांनी द्यावा. 
* कॉलराची साथ आल्याचे कळताच प्रनतबांिक उपाय ्हणनन रात्री जेवणानांतर काांद्याच्या रसात 
दहांग, िण्याची व बडीिेपेची पनड शमसळनन घ्यावी. 
* कॉलराची साथ आल्याचे कळताच प्रनतबांिक उपाय ्हणनन एक तोळा कडुशल ांबाचा पाला, एक 
धचमनि दहांग व एक धचमनि भीमसेनी कापनर एकत्र वािन न अिाव तोळा गुळाबरोबर रोज रात्री 
झोपताना घेणे. 

  * ननमोननया   

   

ननमोननया हा बॅक्िेररया िंकां वा यहायरस मुळे होतो. यात फुलफुसात कफ भरल्यामुळे ववास 
घेण्यास त्रास, कफासह खोकला, छातीत दखुणे, भुक न लागणे इत्यादी त्रास होतात. 
* एक चमचा मेथीदाण्याचे चनणव, एक चमचा सुांठ, तीन काळीशमरी घेऊन एक यलास पाण्यात ते 
पाणी अिे होईपयतं उकळावे. कोमि झाल्यानांतर गाळुन ्यावे. हा प्रयोग ददवसातनन तीन वेळा 
करावा.  
* प्रत्येकी दहा गॅ्रम सुांठ, काळीशमरी चनणव, लवांग चनणव, लहान वेलची चनणव, दालचीनी चनणव एकत्र 
क शन त्याांत प्नास गॅ्रम खडी साखर चनणव क शन िाकावी. हे एक चमचा शमश्ण ददवसातनन 
तीनदा गरम पाणी िंकां वा मिासह घ्यावे.  
* छातीला ननलधगरीच्या तेलाची मालीि करावी. गरम कपडे घालावे. ददवसभर गरम पाणी ्यावे. 
च्यवनप्राि व शसतोपलादी चनणव द्यावे. 
* 100 शम.शल. तीळाच्या तेलात बारा पाकळ्या लसणु ठेचुन घालावा, दोन चमचे ओवा िाकुन हे 
तेल चाांगले उकळुन घ्यावे. कोमि झाल्यावर या तेलाने छाती, पाठ येथे मसाज करावा.सतत गरम 
कपडे घालुन ठेवावे. 
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* एक यलास दिुात, पाच पाकळ्या लसनु ठेचुन घालावा, ते दनि चाांगले उकळुन घ्यावे. गार 
झाल्यावर त्यात एक चमचा मि घालुन ते पाजावे. 
* सुांठ, लहान वेलचीचे दाणे बारीक क शन, काळीशमरी चनणव, दालचीनी चनणव सवव सम प्रमाणात 
घेऊन ददवसात तीनवेळा मिाबरोबर एक चमचा द्यावे.  
  
19. ऊन लागणे/उन्हाळी 
* एक यलास थांड पाण्यात सुपारी एवढा गनळ िाकन न ददवसातनन तीन वेळा वपणे. 
* काांद्याचा चार चमचे रस दोन चमचे खडी साखर बरोबर ददवसातनन तीन वेळा घेणे. 
* जमेल नततकी कच्ची काकडी चावनन खाणे. 
* केळीच्या सोपाचे (खोंडाचे) अिाव कप पाणी ददवसातनन तीन वेळा वपणे. 
* उां बराची दहा कोवळी पाने, न्सजरे चनणावसह पाण्यात वािन न ददवसातनन दोनदा घेणे. 
* कैरीचे प्हे पाजावे.   
  
 20. पोटासंबंिी ववकार : 
  

 * भुक न लागणे/ अ शची 
  

* एक चमचा आल्याचा रस, एक चमचा शल ांबाचा रस व काळे मीठ एकत्र क शन जेवणाआिी अिाव 
तास  घेणे.  
* एक चमचा आल्याचा रस, एक चमचा मिाबरोबर घेणे.  
* एक चमचा न्सजरे, धचमनिभर दहांग, पाव चमचा काळे मीठ, धचमनिभर ओवा पाण्याबरोबर घेणे. 
* ‘लवणभास्कर चनणव’ जेवणानांतर घेणे.  
* मेथीची दहरवी भाजी कमी शिजवनन अथवा कच्ची, कोशि ांबीर ्हणनन खावी. 
* पानकोबी कमी शिजवनन अथवा कच्ची, कोशि ांबीर ्हणनन खावी. 
* रोज सकाळी एक केळे खाणे. 
* पाव चमचा ओवा चनणव, दोन चमचे आले रसात, सुपारी एवढा गनळासह एकत्र क शन ददवसातनन 
दोनदा घेणे.   
* डाशळांबाचा रस सैंिव मीठाबरोबर घेतल्याने अरुची कमी होते.  
* सुांठेचे चनणव गुळाबरोबर जेवणानांतर घेणे. 
* चार गॅ्रम कच्ची बडीिेप चनणव क शन सकाळी ररका्यापोिी मिाबरोबर घेणे. असे चनणव 
बुध्दीविवकही आहे. 
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* बाजारात शमळणाय या लवांगाांच ेतेल काढुन घेतलेले असण्याची िक्यता असते. यासाठी 
औषिाच्या दकुानात शमळणारे ‘लवांग तेल’ आणावे. लवांगाांचे चनणव क शन त्यात घालावे. यासाठी 
प्रमाण तीन लवांगाांच्या चनणावला एक थदब लवांग तेल असे असावे.     
तीन लवांगाांच ेचनणव घेतल्यास भनक वाढते, पचन चाांगले होते, गॅसेस होत नाहीत.  
* डाळीांबाचा 50 गॅ्रम रस, सैंिव मीठ व मिाबरोबर घ्यावा. 
* वपकलेल्या बेलफळाचा गर दोन चमचे मिाबरोबर घेतल्यास भरपनर भनक लागते.  
* दहांग, मनुका, बडीिेप, पुददना, साखर, शल ांबाचा, ्ाक्षाचा, आल्याचा रस व गुलाबपाणी सवव 
चवीनुसार घेऊन त्याची चिणी करावी. अरुची दनर होऊन भरपनर भनक लागते. 
* जेवणाच्या अिावतास आिी शल ांबाचा रस व सैंिव याचे एक चमचा चािण घ्यावे. 
* वपवळी मोठा हरडा (बत्रफळामध् ये असतो तो) आणुन त्याचे एक चमचा चनणव रोज दोनदा घ्यावे. 
  

 * उलिी (ओकारी) मळमळणे,(Vomiting) 

  

* कोमि दिुात तनप िाकन न वपणे.  
* चार लवांगा भाजुन त्याचे चनणव क शन खडीसाखरे बरोबर द्यावे. 
* अिाव यलास पाण्यात अध्याव शल ांबाचा रस, अिाव गॅ्रम न्सजरे, अिाव गॅ्रम वेलची पनड िाकन न दर दोन 
तासाला द्यावे. 
* दहा गॅ्रम आल्याचा रस व दहा गॅ्रम काांद्याचा रस एकत्र क शन वपणे. 
* दालधचनीचे चनणव मळमळ थाांबवण्यासाठी उत्तम आहे. 
* वेलची/वेलदोड्याचा चार चमचे काढा ददल्याने उलिी त्वररत थाांबते.  
* आल्याचा रस, शमरपनड व सैंिव याचे चािण द्यावे. 
* ओययाचे 5 गॅ्रम चनणव गरम पाण्यातुन घ्यावे. 
* पाव कप पुदद्याचा रस ददल्याने उलिी त्वररत थाांबते.  
* एक यलास उसाचा रस ददल्याने वपत्ताची उलिी थाांबते.  
* पाव कप काांद्याचा रस ददल्याने उलिी त्वररत थाांबते. 
* ययाांना प्रवासात ओकारीचा त्रास होतो (बस लागणे) त्याांनी प्रवासात जायफळ चघळावे. 
* आांब्याची कोवळी दहा पाने व चार काळीशमरी पाण्यात बारीक क शन एक छोिा चमचा 
ददवसातनन दोन वेळा घेतल्याने कोणत्याही औषिाने बांद न होणारी ओकारी बांद होते. 
* एक छोिा चमचा जायफळाचे चनणव ताांदळुाच्या िुवणात उगाळनन घ्यावे. 
* मुलेठीचे अिाव चमचा चनणव मिातुन ददवसातनन तीनवेळा देणे. 
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 * पोिाचे ववकार 

  

* वातामुळे पोि दखुत असल्यास ओवा व काळे मीठ सम प्रमाणात घेऊन वािन न घ्यावे व एक 
चमचा कोमि पाण्याबरोबर घ्यावे. 
* अजीणावमुळे पोि दखुत असल्यास दहा गॅ्रम मोहरी एक कप पाण्याबरोबर न चावता धगळावी.  
* पोिाच्या सवव ववकाराांवर ‘कुिजाररष्ि’ हे प्रभावी औषि आहे. हे औषि, दोन मोठे चमचे, सम 
प्रमाणात गरम पाण्याबरोबर, ददवसातनन तीनवेळा घ्यावे.  
* ओवा, काळे मीठ दहांग व गनळ चावनन खाणे व व शन कोमि पाणी ्यावे. 
* जायफळ, हळद व थोडा कापनर कोमि पाण्याबरोबर वपणे. 
* दालधचनीचे चनणव पचनासाठी उत्तम आहे. 
* प्नास गॅ्रम सुांठ पावडरमध् ये पांिरा गॅ्रम काळे मीठ िाकन न ते चनणव ददवसातनन दोन वेळा अिाव 
चमचा घेणे.  
* अजीणावत दहांग, तुपाबरोबर द्यावे. 
* अजीणावत उां बराच्या मुळाला छेद देऊन, त्यातनन स्रवणारे जल द्यावे. (असे जल, पावसाळ्याच्या 
अखेरीस मनळ तोडनन िंकां वा मुळाचा छेद घेऊन त्यातनन पाझरणारे जल गोळा करतात.) 
* 100 गॅ्रम कडन नन ांबाची पाने सावलीत सुकवनन त्याचे चनणव करावे, त्यात 50 गॅ्रम ओवा, प्रत्येकी 
10 गॅ्रम सनांठ, काळीशमरी, जवाखार, वप्पली, सैंिव मीठ, हरडा, बेहडा, आवळा या सवांचे चनणव 
शमसळावे. हे 5 गॅ्रम चनणव ददवसातनन दोनदा ननयमीत घेतल्यास पोिाचे सवव ववकार, अपचन, वपत्त, 
अ शची, त्वचारोग याांवर उपयोगी आहे.  
* पोि दनखत असेल तर जायफळाचे 5 गॅ्रम चनणव ददवसातनन दोनदा ननयमीत घ्यावे. 
* पोि दनखत असेल तर ओययाचे 5 गॅ्रम चनणव, सैंिव मीठाबरोबर, गरम पाण्यातुन घ्यावे. 
* अपचन झाले असेल तर ददवसात चार वेळा, एक-एक यलास गरम पाणी ्यावे.  
* कारल्याचा रस वपण्याने आतड्याांची िक्ती व हालचाल वाढते व आतड्यासांबांिीचे रोग दनर 
होतात. 
* बेलफळाचा मोरांबा खायला देणे.  
* चार गॅ्रम बडीिेप भाजनन मिाबरोबर घेणे. 
* बाजारातनन दहांग आणनन तो लोखांडी कढईत िदु्ि तुपात परतला की िदु्ि दहांग तयार होतो. 
अिा भाजलेल्या दहांगात समप्रमाणात न्सजरे, िहान्सजरे, सुांठ, शमरे, वप ांपळी, ओवा व िददेलोण 
वस्त्रगाळ क शन ‘दहांगाष्िक चनणव’ तयार करावे. पोिाच्या सवव तरारीवर हा रामबाण इलाज आहे. 
* एक सफरचांद, सालां व बबया काढनन ते कुकरमध् ये उकडनन घ्यावे, थांड झाल्यानांतर ते चाांगले 
कुस्क शन त्यात एक चमचा मि व एक चमचा दालधचनी पावडर िाकन न खायला द्यावे. ह्यामुळे 
पोिातील आवरण (Lining) मजबनत होते. सफरचांदात पोिॅशिअम भरपनर प्रमाणात असल्याने 
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िरीरातील सोडडअमचे प्रमाण सम (Neutral) होते. हृदयावर येणारा दाब कमी होतो, सफरचांदातील 
मॅलीक ऍशसडमुळे िरीरातील ववषारी तत्त्वे व युरीक ऍशसडचे प्रमाण सम (Neutral) होते. 
सफरचांदात तांतन (Fibers) भरपनर प्रमाणात असल्याने बद्िकोष्ठतेचा त्रासही कमी होतो. 
* आहारात कलौंजी (Nigella) चा वापर करावा.  
* एक चमचा ययेष्ठमि चनणव एक कप दिुात उकळनन ददवसातनन दोनदा एक मदहना घेतल्यास 
पोिातील व आतड्याांवरील व्रण बरे होतात. 
* या पुस्तकातील ययायाम प्रकार -2 चा वापर करावा. 
  

 * वायन ववकार (Gases) 

  

* रोज जेवण झाल्याबरोबर (सकाळी व रात्री) एक कप गरम पाणी (चहा वपतो तसे) ्यावे. 
* रोज जेवण झाल्यानांतर एक मोठा चमचा आल्याचा रस ्यावा. 
* रोज रात्री झोपताना दहा मनुका दिुात उकळनन ते दनि ्यावे व मनुका चावनन खाणे. 
* आहारात कलौंजी (Nigella) चा वापर करावा. 
* पोि दखुत असल्यास खायच्या पानावर सैंिव मीठ िाकन न चावनन खावे. 
* रोज जेवण झाल्यानांतर एक मोठा चमचा ओवा पाण्यात उकळनन ते पाणी ्यावे. 
* या पुस्तकातील ययायाम प्रकार -2 चा वापर करावा. 
  

 * बद्िकोष्ठता (Constipation) 

  

अ्नपदाथव आतड्याांमिनन (Colon) जात असताना आतड्याांयदारे अ्नातील पाणी िोषनन घेतले 
जाते व उरलेल्या चो्याचे (Waste product) मलात (Stool)   शपाांतर होते. हे मल गुद्यदाराकडे 
(Rectum) ढकलले जाते. गुद्यदाराकडे मल पोहोचेपयंत त्यातील बरेचसे पाणी िोषले जाऊन ते िन 

(Solid) बनते. 
जर आतड्याांयदारे अ्नातील पाणी जास्त प्रमाणात िोषले गेले िंकां वा मल गुद्यदाराकडे  

ढकलण्याची प्रिंरया मांद असेल तर मल गुद्यदाराकडे मांद गतीने ढकलले जाते त्यामुळे मल अनत 
िषु्क व कोरडे होते. यालाच बद्िकोष्ठता (Constipation) ्हणतात. बद्िकोष्ठतेचे पुढचे पाऊल 
्हणजे मनळययाि.  
* भरपनर तांतन (Fibers) युक्त पदाथव व जास्त पाणी/ ्व याांचा आहारात समावेि करावा.  
* कुिकी नावाचे चनणव आयुवेददक/काष्ठौषिी दकुानात शमळते. हे एक चमचा चनणव रात्री झोपताना 
गरम पाण्यातनन आठवड्यात तीनदा घ्यावे. ह्यामुळे आतड्याांना धचकिनन रादहलेला मळ बाहेर पडनन 
पोि आतनन साफ होते. 
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* रोज सकाळी एक कप ्ाक्षाचा रस घ् यावा. 
* रोज रात्री झोपताना दहा मनुका दिुात उकळनन ते दनि ्यावे व मनुका चावनन खायया. 
* रोज रात्री झोपताना बदबीमध् ये चार थदब मोहरीचे तेल िाकावे. 
* वपस्ता खाण्याने आतड्याची गती चाांगली वाढते. बद्िकोष्ठतेवर वपस्ता खाणे उपयोगी आहे. 
* रात्री झोपताना एक चमचा ओवा गुळाबरोबर खाऊन त्यावर गरम पाणी ्यावे. 
* रोज सकाळी एक कप डाशळांबाचा रस घ् यावा. 
* सालीसकि मुगाच्या डाळीचा समावेि आहारात करावा. 
* रोज सकाळी तीन पे श, सालीसह, ररका्यापोिी खावेत. 
* गहन, काळे चणे व जौ (Barley) याांचे सम प्रमाण घेऊन त्याचे पीठ करावे, ते भाजनन घ्यावे, 
पोळी करण्यापनवी अिावतास पीठ शभजवनन ठेवावे. या वपठाची पोळी िंकमान सहा मदहने ननयशमत 
खाणे. 
* एक मोठा ििंकव ि िॉवेल गरम पाण्यात शभजवनन, हलका वपळनन पोिावर ठेवावा, पांिरा 
शमननिाांनांतर तोच िॉवेल बफव  िाकलेल्या थांड पाण्यात शभजवनन, हलका वपळनन पोिावर ठेवावा. 
(यावेळेस पांखे, ए.सी. बांद ठेवावेत) ददवसातनन तीनदा हा प्रयोग करावा. 
* आहारात कलौंजी (Nigella) चा वापर करावा. 
* सीताफळ शमळत असेल तेयहा त्याचा भरपनर वापर करावा. यातील ताम्रामुळे (Copper) मुळे 
बद्िकोष्ठता दरु होते. 
* एक सफरचांद, साल व बबया काढनन ते कुकरमध् ये उकडनन घ्यावे, थांड झाल्यानांतर ते चाांगले 
कुस्क शन त्यात एक चमचा मि व एक चमचा दालधचनी पावडर िाकन न खायला द्यावे. ह्यामुळे 
पोिातील आवरण मजबनत होते. सफरचांदात पोिॅशिअम भरपनर प्रमाणात असल्याने िरीरातील 
सोडडअमचे प्रमाण अिंरय (Neutral) होते. हृदयावर येणारा दाब कमी होतो, सफरचांदातील मॅलीक 
ऍशसडमुळे िरीरातील ववषारी तत्त्वे व युरीक ऍशसडचे प्रमाण अिंरय (Neutral)  होते. सफरचांदात 
तांतन (Fibers) भरपनर प्रमाणात असल्याने बद्िकोष्ठतेचा त्रास कमी होतो. 
* रात्री झोपताना वावडड ांग व ओवा याांचे चनणव समप्रमाणात गरम पाण्याबरोबर घ्यावे. 
* रात्री झोपण्यापुवी एक कप पाण्यात एक चमचा साजुक तुप घालुन वपणे.  
* या पुस्तकातील ययायाम प्रकार - 2 चा वापर करावा. 
* सकाळी एक चमचा आवळा पावडर व एक चमचा मि एकत्र क शन खाणे, त्यावर एक यलास 
कोमि पाणी ्यावे.  
* दहा मनुके दोन अांजीर दिुात उकळनन रात्री झोपताना ्यावे.  
* कारल्याचा रस आठवड् यातुन दोनदा घेणे. 
* िांभर गॅ्रम बडीिेप बारीक क शन दोन चमचे गुलकां दाबरोबर दो्ही वेळा जेवणानांतर घेणे. 
* रात्री झोपताना सत-ईसबगोल पाण्यातनन घ्यावे. 
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* नासपती हे फळ खाण्याने आतड्याांना धचकिलेला मळ बाहेर पडतो. 
* आांबिचुका या भाजीचा समावेि आहारात जास्त प्रमाणात करावा. ह्यामुळे आतड्याांची 
पाचनिक्ती वाढते. 
* िौचाला खडा झाला असेल तर पहािे एक कप गरम पाण् यात तीन चमचे तीळाचे तेल, चार 
थदब शल ांबाचा रस, एक धचमनि मीठ हे शमश्ण दहा ददवस घ् यावे. 
* धचांचेचा कोळ रात्री गरम पाण्याबरोबर द्यावा. धचांच हे उत्तम Laxative आहे. 
* धचांचेच्या बबया (धचांचोके) वाळवनन, भाजनन त्याचे चनणव करावे. रात्री गरम पाण्याबरोबर द्यावे. 
ह्यामुळे ह्यामुळे आतड्याांची हालचाल चाांगली होते व त्याांची पाणी िोषनन घेण्याची क्षमता वाढते. 
* रोज सकाळी एक केळे खावे िंकां वा रात्री झोपताना दोन वपकलेली केळी खावीत.  
* पे श जीणव मलावरोि दनर करणारा असल्याने पे श शमळत असेल तेयहा रोज एक पे श खाण्यास 
हरकत नाही. 
* जेवणानांतर रोज पाव िंकलो पपई खावी. 
* वप ांपळाची पाने सुकवनन त्याचा चनणव तयार करावे, गुळाबरोबर शमसळनन हरबय या एवढया गोळ्या 
तयार करायया. रात्री झोपताना दिुाबरोबर दोन गोळ्या घ्यायया. ह्यामुळे आतड्याांना धचकिलेला, 
सुकलेला मळ बाहेर पडतो. 
  

  * अनतसार (Diarrhoea ) 

  

* एक चमचा तायया आल्याचा रस व एक चमचा ओवा एक कप पाण्यात ऊकळुन ते पाणी 
्यावे. 
* प्नास गॅ्रम दह्यामध् ये, एक धचमुि सैंिव मीठ व एक धचमुि जीरा भाजुन िाकुन खायला 
देणे. 
* भात करताांना त्यात अधिक पाणी घालावे, शिजल्यावर वरील जास्तीचे पाणी (प्नास शम.शल.) 
काढुन त्यात एक धचमुि सैंिव मीठ व एक धचमुि जीरा भाजुन िाकुन तीन-चार वेळा पाजणे. 
* दोन चमचे डाशळांबाच्या पानाचा रस साखर िाकन न वपणे. 
* नारळ पाण्यात न्सजरेपनड िाकन न वपणे. 
* जायफळ शल ांबाच्या रसाबरोबर उगाळनन चािावे. 
* तायया मक्याचे दाणे खनप चावनन चावनन खाणे, ह्यामुळे िरीराला स्िाचव शमळनन अनतसारात 
आराम पडतो. औषिाांच्या दकुानात तयार स्िाचवची पािंकिे शमळतात, ते ही चालेल.   
* जायफळाचे 1 गॅ्रम चनण, अिाव यलास पाण्याबरोबर ददवसातनन दोनदा ननयमीत घ्यावे. 
* वपकलेले केळे दह्याबरोबर खावे. 
* सुकलेला खोबरा चावनन खाणे. 



 

डॉ. संजय क ं डेटकर                ‘आयुष् यमान भव- (अधिक उपायाांसह समग्र)’  Page 110 

 

* गाजराच्या सनपने हगवण/जुलाब बांद होतात.  
* सांत्र्याचा रस रात्री झोपताना व सकाळी ररका्यापोिी घ्यावा. 
* डाशळांबाच्या साली उकळनन त्याचा काढा घेतल्याने जुलाब बांद होतात. 
* एक कप ननरिा दिुात अिे शल ांबन वपळनन ते लगेच (दनि फािण्यात आिी) ्यावे. 
हगवण/अनतसार लगेच बांद होतो. 
* एक चमचा न्सजरा चावनन घाणे व त्यावर गरम पाणी वपणे. 
* बेलफळाचा ताजा गर काढनन, अथवा  बेलफळाच्या गराची पावडर क शन त्यात गरम पाणी 
शमसळनन ्यावे िंकां वा बेलफळाचा मोरांबा खायला देणे. 
* दनि न घालता एक कप कॉफी, अिे शल ांब ुवपळुन ्यावी. 
* सफरचांद कुकरमध् ये उकडनन तो खाणे. 
* आांब्याची कोवळी दहा पाने व चार काळीशमरी पाण्यात बारीक क शन एक छोिा चमचा 
ददवसातनन दोन वेळा घेतल्याने कोणत्याही औषिाने बांद न होणारा अनतसार/हगवण बांद होतो. 
 * आांबा जास्त खाण्याने अनतसार अथवा पचनासांबांिी काहीही ववकार उत्प्न झाला असेल तर 
2-3 जाांभळे खावीत. 
* आांबा जास्त खाण्याने अनतसार अथवा पचनासांबांिी काहीही ववकार उत्प्न झाला असेल तर 
धचमनिभर मीठ व सुांठ पावडर खावी. 
* बेलपत्र, बडीिेप व आांब्याची साल याांचा काढा द्यावा.  
* एक छोिा चमचा जायफळाचे चनणव घ्यावे. 
* उां बराचा चीक 5-10 थदब, बत्तािावर िाकन न खाणे. 
* कुिजाररष्ि नावाचे आयुवेददक औषि शमळते ते एक कप कोमि पाण्यात तीन मोठे चमचे 
घालनन ददवसातनन तीनदा घेणे. 
  

 * आव पडणे 

  

* पाव लीिर दिुात अिाव चमचा सुांठ िाकन न दनि अिे होईपयतं उकळावे. त्याला थांड क शन रात्री 
झोपताना ्यावे. 3 ते 4 ददवस हा प्रयोग करावा.  
* देिी बाभळीच्या झाडाच्या सालीचे चनणव व कुिज (कुडा) चनणव याांना उकळनन तो काढा वपण्याने 
आव, कोलायिीस हे ववकार बरे होतात.  
* एक चमचा सुांठ चनणव एक चमचा आवळा रसात जेवणापनवी घ्यावे. 
* माक्याचा रस, सैंिव शमठाबरोबर द्यावा. 
* बेलफळाचा मोरांबा खायला देणे.  
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 * पोिात मुरडा येणे 

  

* पोिात मुरडा येणे, िौचास धचकि होणे याांवर खसखस पाण्यात शभजवनन ती वािन न घ्यावी व 
हवे असल्यास मिाबरोबर हे चािण द्यावे. 
* बेलफळाचा मोरांबा खायला देणे.  
  

 * भस्मक/ भस््या रोग 

  

* या रोगात सतत भनक लागते व खनप खाल्ले जाते. रोज दोनदा केळ्याबरोबर तनप ददल्याने हा 
रोग कमी होतो. 
  

 * पोिातील कृमी/जांत 

  

* अिाव चमचा मोहरीची पनड एक वािी दह्यात शमसळनन एक आठवडा द्यावी. 
* दोन िोमॅिो, काळी शमरी, मीठाबरोबर सकाळी ननराहार घेणे.  
* कारल्याचा रस रोज घेणे.  
* िेवययाच्या िदगा रोज आहारात ठेवायया. िेवययाच्या िदगा यकृताचे रोग, ्लीहाांचे रोग, कावीळ, 
मलेररया, डदययु यावर रामबाण औषि आहे.  
* लाल भोपळ्याच्या बबया सोलनन खाणे. 
* एक चमचा तीळाच् या तेलात एक चमचा शमरपनड घालनन पाजावे. हा प्रयोग लहान मुलाांसाठीही 
करता येतो. 
* एक चमचा आवळा रसात दोन चमचे नारळाचे दनि घालनन जेवणापनवी घ्यावे. 
* िक्य असेल नततके नारळ (िहाळे) पाणी ्यावे. पोिातील कृमी मरतात.  
* तीन गॅ्रम हळद व तीन गॅ्रम वावडड ांग चनणव मिात चािण क शन ददवसातनन तीन वेळा दहा 
ददवस घ्यावे.  
* कडुशल ांबाच्या रसात मि िाकन न एकवीस ददवस घेतल्यास पोिातील कोणत्याही प्रकारचे 
कृमी/जांत नष्ि होतात.  
* कच्च्या पपईवर धचर पाडनन त्यातनन येणारा चीक एक ते दोन गुांजाांइतक्या गुळाबरोबर सेवन 
करावे.  
* अननसाच्या सेवनाने पोिातील कृमी/जांत मरतात.  
* चार ते आठ गॅ्रम वावडड ांग चनणव मिाबरोबर घ्यावे. चार तासाने एरांडेल तेल द्यावे. पोिातील 
कृमी/िेपवमव ही नष्ि होतात.  
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* पळसाच्या बबया (पळस पापडी) रात्री शभजत घालनन सकाळी स्वच्छ पुसनन घ्याययात. सावलीत 
वाळवनन याचे चनणव करावे. एक गॅ्रम चनणव मिाबरोबर सात ददवस ददल्यास पोिातील कृमी/जांत नष्ि 
होतात.  
* बेलपत्राचा काढा द्यावा.  
* बडीिेप पावडर, मिाबरोबर द्यावी. 
* ओवा, खायच्या पानात िाकन न चावनन खाणे. 
* रात्री झोपताना वावडड ांग व ओवा याांचे चनणव समप्रमाणात गरम पाण्याबरोबर घ्यावे. 
* पोिात ‘िेप वमव’ झाल्यास तुतीचे फळ सलग 15 ददवस खायला द्यावे. 
  

 * आतड्याचे ववकार 

  

काही ययक्तीांना आतड्याच्या रोगाांमुळे किी िौचास धचकि होते, किी अनतसार होतो तर किी 
बद्िकोष्ठता होते. अिाांनी- 
* आठवड्याचे चार ददवस, ददवसातनन तीन वेळा दोन चमचे इसबगोल खाऊन व शन िंकमान दोन 
यलास कोमि पाणी िंकां वा अगदी पातळ ताक ्यावे. 
इसबगोल मुळे आतड्याांची हालचाल सुलभ होऊन त्याांची पाणी िोषण्याची प्रिंरया सुिारते, 
आतड्याांचे व्रण भ शन ननघतात. 
* आतड्याांवर सनज आली असेल िंकां वा व्रण झाले असतील तर मुलेठीचे अिाव चमचा चनणव मिातुन 
ददवसातनन तीनवेळा देणे.  
  

  * मनळययाि  (Piles) 

  

अ्नपदाथव आतड्याांमिनन (Colon) जात असताना आतड्याांयदारे अ्नातील पाणी िोषनन घेतले 
जाते व उरलेल्या चो्याचे (Waste product) मलात (Stool)   शपाांतर होते. हे मल गुद्यदाराकडे 
(Rectum) ढकलले जाते. गुद्यदाराकडे मल पोहोचेपयंत त्यातील बरेचसे पाणी िोषले जाऊन ते िन 
(Solid) बनते. 
जर आतड्याांयदारे अ्नातील पाणी जास्त प्रमाणात िोषले गेले िंकां वा मल गुद्यदाराकडे  

ढकलण्याची प्रिंरया मांद असेल तर मल गुद्यदाराकडे मांद गतीने ढकलले जाते त्यामुळे मल अनत 
िषु्क व कोरडे होते. ह्यामुळे बद्िकोष्ठतेचा त्रास सु श होतो. बद्िकोष्ठतेचे पुढचे पाऊल ्हणजे 
मनळययाि. मनळययाि ्हणजे सततच्या बद्िकोष्ठतेमुळे गुद्यदाराच्या (Anal region) आतील व 
बाहेरील बाजनस सनज येणे. 
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मल ववसजवन करताना अधिक जोर लावणे, तांतन (Fibers) युक्त आहार न घेणे, प्रलांबबत अनतसार 
ह्यामुळे मनळययािीचा ववकार होण्याची िक्यता असते. गरोदरपणात वजन वाढलेले असल्याने व 
दाब वाढल्यामुळेही मनळययािीचा ववकार होण्याची िक्यता असते. लाज वाित असल्याने ययक्ती 
मनळययािीच्या ववकाराचा उल्लेख करीत नाही व हा त्रास गांभीर होतो. ‘मनलािार 
चर’(Base/Root/Ganesh Chakra) बाधित झाल्यामळेुही मनळययािीचा त्रास होतो. 
* चार चमचे मेथीदाणे एक यलास पाण्यात उकळनन पाणी अिे झाल्यावर ते वपणे. 
* आांबिचुका या भाजीचा समावेि आहारात जास्त प्रमाणात करावा. 
* एक चमचा पाांढरे तीळ पाण्यात शभजवनन त् याचे चािण करावे व ददवसातनन तीनदा दिुातनन 
अथवा मिातनन घ्यावे. 
* रोज सकाळी एक केळे खाणे. 
* गाजराचा रस ननयशमत घ्यावा. 
* दिुीभोपळ्याची भाजी ननयशमत खावी. 
* काांद्याच्या पाव कप रसात थोडे तनप व साखर घालनन ददवसातनन दोनदा घेणे. 
* काांदा बारीक धच शन दह्याबरोबर खाल्ल्याने रक्तीमुळययािही बरी होते. 
* कडुशल ांबाची चार-पाच कोवळी फळे वािन न खाल्यास मनळययाि समनळ नष्ि होते. 
* भरपुर तांतन (Fibers) युक्त पदाथव व जास्त पाणी/ ्व याांचा आहारात समावेि करणे.  
* पांिरा ददवस रोज सकाळी एक कप दिुात अिाव शल ांबन वपळनन लगेचच (दनि फािण्या पनवी) घेणे. 
नांतर एक मदहना हा प्रयोग बांद करावा. एक मदह्याने पु्हा पांिरा ददवस हा प्रयोग करावा. असे 
एकन ण चार मदहने केल्यास मनळययािीचा त्रास ननघनन जातो.  
* आहारात दहांग व न्सजरेपनड घालनन एक य लास ताक ननयशमत ् यावे. 
* वप ांपळी मुळाचे (Piper longum) चनणव ताकाबरोबर द्यावे. 
* गाईच्या तुपात हळकुां ड उगाळनन मोडाांवर त् याचा लेप लावावा. 
* पाांढय या काांद्याचा पाव कप रस, तनप-साखरेबरोबर प्रािन करावा. 
* रोज रात्री झोपताना दहा मनुका व दोन ओले खजनर (Dates) दिुात उकळनन ते दनि ्यावे व 
मनुका व खजनर चावनन खाणे. 
* पाांढय या मुळ्याचा अिावकप रस ननयशमत घेतल्यास मनळययािीचा त्रास ननघनन जातो.  
* काळ्या ्ाक्षाांचा रस ननयशमत घेतल्यास मनळययािीचा त्रास ननघनन जातो.  
* गाजर व िोमॅिोचा रस समप्रमाणात, ननयशमत घेतल्यास मनळययािीचा त्रास ननघनन जातो. 
* मुळययािीतनन जास्त रक्त जात असेल तर, नारळाची िदडी जाळुन त्याची राख करावी, ही अिाव 
चमचा राख, गरम पाण्यातुन ददवसातनन तीनवेळा देणे. रक्त जाणे बांद होते. 
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 * िौचावािे रक्त पडणे 

  

* एक चमचा बेलफळ चनणव व एक चमचा आवळा चनणव पाण्यातुन िंकां वा दह्यातुन ददवसातनन 
तीनवेळा देणे. 
* तायया दह्यात अिाव चमचा, भाजलेल्या जीय याचे चनणव व अिाव चमचा िणे पावडर िाकुन 
ददवसातनन तीनवेळा देणे. 
* जास्त रक्त जात असेल तर, नारळाची िदडी जाळुन त्याची राख करावी, ही अिाव चमचा राख, 
गरम पाण्यातुन ददवसातनन तीनवेळा देणे. रक्त जाणे बांद होते.  
  

 * कोलायिीस 

  

कोलायिीसचे मुख्य कारण दनवषत पाणी हे आहे. अनत ताणामुळेही (Stress) कोलायिीसची िक्यता 
वाढते. कोलायिीसमुळे मोठ्या आतड्याांना सनज येते, पोिात मुरडा येणे, बद्िकोष्ठता व पातळ 
िौच ही लक्षणे ददसतात. 
* कोलायिीसवर प्रभावी उपाय ्हणजे लांघन/उपवास करणे. 
* सफरचांदाचा रस घ्यावा. 
* सफरचांद कुकरमध् ये शिजवनन/उकडनन खाणे. 
* िौचाला जाऊन आल्यावर ताबडतोब अिे केळे खावे. 
* सुांठ, जायफळ पाण्यात उगाळनन तनप व गनळ याांबरोबर थोडे गरम क शन ददवसातनन दोनवेळा 
घेणे. 
* पाच ते सात ददवस भरपुर प्रमाणात पातळ ताक वपणे. 
* बेलफळाचा मोरांबा ददवसातनन दोनदा घेणे. 
* कोलायिीस असणाय या य यक् तीने दररोज दोन चमचे एरांडेल तेल ् यावे वर एक कप कोमि 
पाण् यात एक धचमुि सुांठ घालनन ् यावे.  
* पपई, गाजर, पानकोबी याांचा रस आलिननपालिनन घेणे. 
* 20 ददवस आहारात दही-भात शिवाय काही खाऊ नये. 
* सांत्री, मोसांबीचा रस घेऊ नये. 
* बेलफळाचा ताजा गर काढनन, त्यात गरम पाणी शमसळनन ्यावे. 
* एक कप डाशळांब रस ननयशमत तीन मदहने ्यावा. 
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 21. आम्लवपत्त: (Acidity) 

  
 * वपत्त 

  

वपत्त झाल् यास... 
* डाशळांबाचा रस खडीसाखरेसोबत घेतल्याने वपत्त लगेच कमी होते. 
* ‘दाडडमावलेह’ नावाचे औषि ददवसात तीनवेळा घेतल् याने वपत्त कमी होते.  
* काांद्याचे तुकडे, पनणव तयार न झालेल्या दह्याबरोबर खावेत. 
* वपत्ताने डोके दखुत असल्यास पाच काळे मनुके रात्री कपभर पाण्यात शभजवनन सकाळी ररका्या 
पोिी ते पाणी ्यावे व मनुके खावे. 
* दोन गॅ्रम हरडा चनणव व दोन गॅ्रम गनळ शमसळनन सायांकाळी पाण्याबरोबर घेणे. 
* दो्ही जेवणानांतर एक लवांग चघळावी. 
* चहा/कॉफी घेऊ नये. 
* दिुी भोपळ्याचा रस घेणे. 
* कच्च्या बडीिेपेचा काढा द्यावा. 
* तुळिीची पाने चावनन खावीत. तुळिीची पाने वपत्ताियावर व वपत्तस्त्रवणावर प्रभावी आहेत. 
* वपत्तामुळे खाल्लेले घवयात येणे, उल्िी येणे असे होत असेल तर जेवणानांतर िणे पावडर व 
खडी साखर सम प्रमाणात घेऊन खावी. मिुमेह असल्यास फक्त िणे पावडर पाण्यातुन घ्यावी, 
खडी साखर खाऊ नये.   
* रोज सकाळी एक केळे खाणे. 
* बदबीवर थांड पाण्याची पट्िी ठेवली असता आराम पडतो. 
* पे श हे वपत्तनािक असल्याने पे श शमळत असेल तेयहा रोज एक पे श खाण्यास हरकत नाही . 
* वपत्ताने डोके दखुत असेल तर बडीिेप तुपात तळनन ती वािन न घ्यावी. हा लेप डोक्यावर लावावा.  
* पाच-सात आमसनल/कोकम पाण्यात कुस्क शन ते पाणी हवे असल्यास गाळनन ्यावे. अांगावर 
वपत्त उठले असेल तर हेच पाणी िरीराला चोळावे. 
* सनतिेखर, कामदिुा ही आयुवेददक औषिे वपत्तववकारावर गुणकारी आहेत. 
* रात्रीचे जेवण िक्यनततक्या लवकर घ्यावे व जेवणानांतर एक कप गरम पाणी ्यावे. 
* मुलेठीचे अिाव चमचा चनणव मिातुन ददवसातनन तीनवेळा देणे.  
* गुळाचा खडा चावनन खाण्याने वपत्त, जळजळ कमी होते. 
 चार ते पाच गॅ्रम गनळ चावनन खाण्याने (यावर काही वेळ पाणी वपऊ नये) व वसन नशलकेतील 
कफ, ववष्यये (Polluting Agents) कमी होतात. अ्ननशलका स्वच्छ होते. कापड कारखा्यात, 
िुळीमध् ये काम करणाय याांनी हा प्रयोग ज शर करावा. 



 

डॉ. संजय क ं डेटकर                ‘आयुष् यमान भव- (अधिक उपायाांसह समग्र)’  Page 116 

 

* ‘कुष्माांड अवलेह’ (आयुवेददक/काष्ठौषिी दकुानात शमळतो) ह्यामुळे वपत्तिमन होते. 
* गुलकां द खाण्याने वपत्तिमन होते. 
* रात्री एका भाांड्यात दोन चमचे बालीच्या बबया शभजत घालायया, सकाळी त्या खडीसाखर घालनन 
उकळनन खाययात. 
* ितावरी चनणव थांड दिुातनन घ्यावे. 
* रात्री एका भाांड्यात एक मनठ साळीच्या लाह्या अिाव लीिर पाण्यात शभजत घालायया, सकाळी ते 
पाणी ्यावे. 
* एक चमचा आले िंकसनन त्यावर चार थदब शल ांबाचा रस, धचमनिभर काळे मीठ घालनन सकाळी 
खाणे. 
* आईस्रीम खाण्याने वपत्तिमन होते. 
* थांडगार दनि िंकां वा िहाळ्याचे पाणी थांड क शन ्यायल्याने वपत्तिमन होते. 
* तुतीचे फळ खाल्याने वात-वपत्त िमन होते.  
* अनांतमनळ, वाळा, रक्तचांदन, कमळ, गुलाब, मोगरा ह्या वस्तुांची पावडर करावी. एक यलास 
पाण्यासाठी 10 गॅ्रम या प्रमाणात मातीच्या भाांड्यात रात्रभर शभजवुन ठेवावे, सकाळी रवीने चाांगले 
घुसळुन गाळुन घ्यावे. हवे असल्यास खडीसाखर घालनन हे पाणी ्यावे. ह्यामुळे तहान तर 
िमतेच बरोबर वपत्त िमन होऊन रक्तिुध्दी होते. 
* शलचीचे फळ खाल्याने वात-वपत्त िमन होते.  
* उां बर/औदुांबर (Cluster Fig) या झाडाची चार पाने मिाबरोबर खाण्याने वपत्तववकाराांत आराम 
शमळतो. 
* कोहळ्याचा रस मिातनन द्यावा. 
* िने आ ण न्सजरे दिुात उकळनन तो काढा द्यावा. 
* वप ांपळी मुळाचे (Piper longum) चनणव खडीसाखरेबरोबर द्यावे. 
* मोरावळ्याचा मोरांबा खाण्यास द्यावा. 
* पाांढरा काांदा बारीक धच शन गोड दही व साखर घालनन सेवन करावा. 
  
  

 * अांगावर वपत्त उठणे 

  

* मुळ्याचा रस वपणे व चोथा फोडाांना लावणे. 
* काांद्याचा रस वपणे व चोथा फोडाांना लावणे. 
* गनळ घालनन नाचणीची खीर क शन पाजावी. 
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* 10-12 आमसनल (कोकम) 100 गॅ्रम पाण्यात, साखर व न्सजरे िाकन न ददवसातनन तीन वेळा 
्यावे. 
* पाच-सात आमसनल/कोकम पाण्यात कुस्क शन ते पाणी हवे असल्यास गाळनन ्यावे. अांगावर 
उठलेल् या वपत्तावर हे पाणी चोळावे. 
  

  * अल्सर 

  

* बेलपत्राचा पाव कप काढा रोज घेतल्याने अल्सरचा ववकार दनर होतो.  
* गाजराचा एक कप रस रोज घेतल्याने अल्सरचा ववकार दनर होतो.  
* अल्सरचे मुख्य कारण सतत होणारी बद्िकोष्ठता हे आहे. काळ्या िंकां वा दहरयया ्ाक्षाांचा रस 
घेतल्याने बद्िकोष्ठता कमी होऊन अल्सरला आराम शमळतो. 
* रात्री एक कप गरम दिुात, एक चमचा हळद पावडर िाकन न ते उकळनन घ्यावे व कोमि 
झाल्यानांतर ्यावे. हळद ही जांतुनािक (Antiseptic) असल्याने तसेच नतच्यात जखम बरी 
करण्याची िक्ती (Healing Power) असल्याने आतड्यावरील जखमा बय या होतात. 
* एक चमचा मुलेठी चनणव, एक यलास पाण्यात, ते पाणी अिे होईल इतपत उकळावे. या प्रकारे 
ददवसातनन तीनवेळा ्यावे.  
* अिाव कप ननरसे दनि, अिाव कप पाणी एकत्र क शन त्या बरोबर एक वपकलेले केळे खावे. 
* रोजच्या आहारात दहांग व न्सजरेपनड घालनन ताकाचा समावेि करावा. 
* एक चमचा नारळाचे तेल, अिाव चमचा शल ांबाचा रस व पाव चमचा आल्याचा रस ददवसातनन 
तीनवेळा प्रािन करावा. 
* आठवड्याचे चार ददवस, ददवसातनन तीन वेळा दोन चमचे इसबगोल खाऊन व शन िंकमान दोन 
यलास कोमि पाणी िंकां वा अनत पातळ ताक ्यावे. 
* एक चमचा ययेष्ठमि चनणव एक कप दिुात उकळनन ददवसातनन दोनदा एक मदहना घेतल्यास  
अल्सर बरा होतो. 
* रोज सकाळी, ररका्यापोिी, दहा गॅ्रम पाांढरे लोणी खाणे. 
* एक वािी गरम भातात, दोन चमचे गायीचे तुप िाकुन ररका्यापोिी खाणे. 
  

आमवात 
 सांधिवातात ठरावीक साांिा नेहमी दखुतो तर आमवातात दखुरे दठकाण बदलत असते. 
(Transferable Pain) या बरोबरच दखुय या भागावर दाह आ ण सनज आलेली असते.  
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 आमवाताचे मुख्य कारण ्हणजे जठरायनी पनणवपणे प्रयवशलत नसताना खाणे, कुप्य, सततचे 
अपचन, भनक लागलेली असताना न खाणे िंकां वा कुप्यकारक खाणे, अनत खाणे, वजन कमी 
करण्यासाठी अिास्त्रीय ‘डायिीांग’ करणे इत्यादी. 
आमवाताची सुरुवात हात-पायाची बोिे आखडणे, सजुणे यापासुन होऊन पुढे कां बर, गुडघे, जाांघा 
इत्यादी आखडणे, सुजणे अिी होते. 
आमवातात ओकारी होणे, अनतसार अथवा बद्िकोष्ठता, चक्कर येणे, वायुववकार इत्यादी लक्षणे 
ददसतात. 
* आमवातावर कडन रसाचे पदाथव उदा. कुळीथ, हरभरा, वािाणे याांची भाजी व काढा आहारात 
ठेवावा. 
* आमवात असणाय या य यक् तीने दररोज दोन चमचे एरांडेल तेल ् यावे वर एक कप कोमि 
पाण् यात एक धचमुि सुांठ घालनन ् यावे.  
* सुांठ, वेखांड, बडीिेपेचा काढा घ्यावा. 
* सुांठ, गुळवेल, दहरडा आ ण गुयगुळ याांचा काढा आमवातावर प्रभावी उपाय आहे. 
* जीरा, िणे, सुांठ प्रत्येकी दहा गॅ्रम, पुददना व बडीिेप प्रत्येकी वीस गॅ्रम, एकत्र चनणव क शन रोज 
जेवणानांतर गरम पाण्यातुन घ्यावे. हे ‘आम पाचक चनणव’ आमवातावर प्रभावी आहे. 
 
23. सांधयांचे ववकार : 

संधिवात 

 िरीरातील साांिे आपसात घासु नये ्हणुन दोन साांध्याांच्यामध् ये ‘कादिवलेज’ नावाची ्व गादी 
(Cushion) असते. िरीरात वाताचा प्रकोप वाढला तर हे ्व सुकते व साांिे आपसात घासुन वेदना 
होतात.  

दोन हाडाांत (सांधित) वायु (वात) शिरणे ्हणजे सांधिवात.  
साांिेदखुी हा ववकार जर कफ प्राबल्यामुळे झाला असेल तर खाज/कां ड सुिणे हे लक्षण जाणवते, 
जर वपत्त प्राबल्यामुळे झाला असेल तर वेदना/लाली/सनज येणे हे लक्षण जाणवते, हा ववकार जर 
वात प्राबल्यामुळे झाला असेल तर वेदना होणे हे लक्षण जाणवते. सांिीवातात.... 
* कोरडे पदाथव, थांड पदाथव, वातविवक पदाथव खाणे िाळावे. 
* साांबरशि ांग/मगृशि ांग भस्म मिाबरोबर घ्यावे. 
* आठवड्यात तीनवेळा, दोन चमचे एरांडीचे तेल रात्री झोपताांना घ्यावे. 
* प्नास शम.ली. ‘दिमुल काढा’ ददवसातनन दोनवेळा घ्यावा.  
* वातामुळे गुडघे, कां बर दखुत असल्यास मेथीदाण्याची पावडर, हळद पावडर, सुांठ प्रत्येकी 100 
गॅ्रम एकत्र क शन ददवसातनन दोनदा ररका्यापोिी गरम पाण्याबरोबर घ्यावी. 
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* तीळाचे तेल गरम क शन त्याने हलकेच मसाज करावा.  
* मेथीदाण्याचे चनणव, सुांठ चनणव व हळद पावडर सम प्रमाणात एकत्र क शन मिाबरोबर घ्यावी.  
* अिावयलास पाण्यात गय हाच्या दाण्याइतका खाण्याचा चुना शमसळनन ते दही, वरण िंकां वा 
पाण्याबरोबर ननयशमत घ्यावे.  
* एक चमचा िदगदाण्याचे तेल ददवसातनन दोनवेळा पोिात घ्यावे. 
* काही लोकाांना साांध्याांच्या ववकारामुळे हालचाल करणेही अवघड जाते, गुडघे सुजतात. डॉक्िर 
गुडघ्याची वािी बदलावी लागेल असा सल्ला देतात. याला ‘गठीया रोग’ असेही ्हणतात. अिाांनी 
पाररजातक (पाांढय या पाकळ्या व केिरी दाांडीचे फुल येणारे झाड) च्या झाडाची पाच पाने घेऊन ती 
वािन न त्याची चिणी करावी. एक यलास पाण्यात ती िाकन न पाणी अिे होईल इतके उकळावे. पाणी 
थांड झाल्यावर ्यावे. हा प्रयोग ननयशमत केल्यास दोन मदह्यात गुण येतो.  
* काळे तीळ थोडे भाजनन त्याची पावडर करावी, त्यात गनळ व कोरफडीचा गर िाकन न लाडन क शन 
खावे. 
* रोजच्या आहारात नतळाच्या तेलाचा समावेि करावा. स् थनल य यक् तीने रोज दोन चमचे तीळाचे 
तेल ् यावे परांतु कृि य यक् तीने दोन चमचे खोबरेल तेल ् यावे. 
* सांधिवाताच्या रोययाांनी दोन बिाट्याच्या साली दोन कप पाण्यात उकडनन काढा क शन ्यावा व 
सालीचा लगदा दखुय या भागावर लावावा. 
* रोज रात्री गरम दिुात पाव चमचा हळद घालनन िंकमान एक वषव घ्यावी. 
* साांध्यावर सनज असल्यास रोज रात्री दोन चमचे अख्खे िणे रात्री काचेच्या  यलासमध् ये पाण्यात 
शभजवनन ठेवावे, सकाळी ते पाणी िण्यासह अिे होईल इतपत उकळावे, कोमि क शन, गाळनन 
्यावे. तसेच सकाळी त्याच यलासमध् ये दोन चमचे अख्खे िणे पाण्यात शभजवनन असाच प्रयोग 
करावा. 
* रोज रात्री झोपताना हात-पायाांच्या नखाांना मोहरीचे (सरसो) तेल कापसाच्या बोळ्याने लावावे. 
ह्यामुळे सांधिवात, गठीया, गुडघे दखुी हे रोग होत नाहीत. वैददक िास्त्रानुसार रोज रात्री 
झोपताना हात-पायाांच्या नखाांना मोहरीचे तेल लावल्याने राहन, केतन व िनन या ग्रहाांचा अननष्ि 
पररणाम नष्ि होतो. हा प्रयोग एक वषव न चुकता ननयशमतपणे केला असता ययक्ती कजवमुक्त 
होते. 
* शसताफळ शमळत असेल तेयहा त्याचा भरपुर वापर करावा. यातील मॅयनेशियम मुळे िरीरातील 
पाण्याची पातळी समप्रमाणात राखली जाते त्यामुळे साांध्यातील ववषारी ्वपदाथव बाहेर पडुन 
सांिीवातासारख्या रोगात फायदा होतो.  
* नागरमोथाच्या (Nut-grass) मुळाचे एक लहान चमचा चनणव ददवसातनन दोनदा एक मदहना 
घेतल्याने गुडघेदखुीत आराम येतो. 
* वात ववकाराांवर ‘दिमुलारीष्ि’ हे औषि प्रभावी आहे. 
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* साांिेदखुीचा त्रास असणारे्याांनी शमरची, मसाले, केक, चहा, कॉफी, बे्रड, माांसाहार, भात, लोणचे, 
तनरडाळ इत्यादी पदाथव खाणे फार कमी करणे गरजेचे आहे. 
* िांभर गॅ्रम मोहरी तेल (Musturd Oil), थोडे आलां िंकां वा सुांठ पावडर, पाच पाकळी लसनण एकत्र 
उकळुन, कोमि झाल्यावर दखुत्या साांध्याांवर हलकेपणाने मुरवणे. 
* कच्चा बिािा चाांगला िुऊन त्याची सालां पाण्यात भरपनर उकळवनन त्याचा तयार झालेला अकव  
वपणे. उरलेला चो्याचा सहनिक्तीनुसार गरम लेप दखुत्या साांध्याांवर लावणे. 
* दहांग, लसनण, सैंिव मीठ प्रत्येकी पाच गॅ्रम, तेलात उकळवनन त्या तेलाने मसाज करावा. 
* फणसाचे गरे काढताना जे पाांढरे िागे/पट्िे शमळतात ते वािन न एरांडेल तेलावर परतावे. हा लेप 
दखुत्या साांध्याांवर लावावा. लचक भरणे/मुरगळणे यावरही या लेपाचा चाांगला उपयोग होतो.  
* वडाची पाने तय यावर गरम क शन रात्री दखुत्या भागास बाांिनन ठेवावी. सकाळी साांिे सैल 
होतात. 
* जायफळ चनणव मोहरीच्या तेलात शमसळनन दखुत्या साांध्याांस मसाज केल्यास साांिे सैल होतात. 
* ननरगुडीच्या झाडाचा पाला, चाांगला िुऊन, त्याला मातीच्या मडक्यात ठेवनन, मडके लाल होई 
पयतं तापवावे. मडके लाल झाल्यावर हा पाला, कपड्यात गुांडाळनन दखुता भाग िेकावा. 
* ननरगुडीच्या झाडाचा पाला, चाांगला िुऊन, तो बुडेल इतके पाणी भाांड्यात घेऊन चाांगले 
उकळावे. नांतर हा पाला, कपड्यात गुांडाळनन दखुता भाग िेकावा. 
* ननरगुडीच्या झाडाचा पाला, चाांगला िुऊन, त्याचा रस काढावा, याांत दु् पि तेल 
(मोहरीचे/नतळाचे) व दु् पि दह्याचे पाणी िाकन न, पाण्याचा अांि सांपेल इतपत चाांगले उकळावे. या 
तेलाने दखुत्या भागाचा मसाज करावा. 
 

* गाऊि 

  

दही, पनीर, लोणचे, साशमष भोजन, जांकफन ड, वपत्तकारक पदाथव, ‘ऍन्सस्परीन’ व तत्सम गोळ्या, 
िी.बी. च्या गोळ्या, याांच्या अनत सेवनाने िरीरात युररक ऍशसडचे प्रमाण वाढते. ह्यामुळे िरीरात 
काही स्फदिके (Crystals) तयार होतात व ही स्फदिके (Crystals) िरीरातील साांध्याांत, मुख्यत: 
गुडघा, कोपर, बोिाांतील साांिे, पायाचा घोिा इथे जाऊन जमा होतात. ह्यामुळे त्या दठकाणी तीव्र 
वेदना, सनज, खाज सुिणे, रक्त दनषीत होणे अिी लक्षणे ददसतात. यासाठी- 
* दही, पनीर, लोणचे, साशमष भोजन, जांकफन ड, वपत्तकारक पदाथव, ‘ऍन्सस्परीन’ व तत्सम गोळ्या, 
िी.बी.च्या गोळ्या, उडदाची डाळ, राजमा, छोले, कोबी, तेलकि पदाथव याांचे सेवन ननयांत्रणात 
ठेवावे. 
* एक मोठा चमचा कोरफडीचा रस, एक छोिा चमचा कडुशल ांबाचा रस एकत्र क शन ननयमीत 
घ्यावे. 
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* या पुस्तकातील रक्तिुध्दीचे उपाय करावेत. 
* नारळ पाणी, काकडी, कच्चा नारळ, िरबुज, दहरयया भायया याांचे सेवन वाढवावे. 
* वपवळा मोठा हरडा (बत्रफळामध् ये असतो तो) आणुन त्याचे एक चमचा चनणव गुळाबरोबर घ्यावे. 
 

24. कंबरद खी 
* कां बरदखुीच्या कारणाचा प्रथम छडा लावावा. 
* मनठभर ननरगुडीचा पाला, चार कप पाण्यात, पाणी एक कप राहील इतका उकळावा. हा काढा 
आांघोळीच्या गरम पाण्यात घालनन स्नान करावे. 
* खाली पडलेल्या वस्तन उचलताना, कां बरेत न वाकता, गुडघ्यात वाकन न उचलाययात. 
* आहारात लसनण, सुांठ व शल ांबाचा रस, सुांठ व गळुाच्या गोळ्या या वातिामक पदाथांचा वापर 
करावा. 
* िेवय याच् या िदगा उकळुन त् याचा गर खाल् ल् यास िरीरातील लोह आ ण कॅन्सल्ियमची कमतरता 
पुणव होते. िेवगा उष् ण असल् याने गभावर स् त्रीने खाऊ नये. 
* भुजांगासन, नौकासन, िनुरासन, िलभासन या वात कमी क शन कां बरेच्या स्नायनांवर ववशिष्ि 
ताण आणणाय या आसनाांचा प्रयोग करावा. 
* आठवड्यातनन दोनदा, एरांडेल तेल एक मोठा चमचा, रात्री झोपण्यापनवी प्रािन करावे. एरांडेल 
तेल उष्ण असल्याने िरीरातील वात व वेदना कमी करते. तेल वपणे िक्य नसेल तर पोळी 
करताना, वपठाच्या एका उां ड्यावर, एक चमचा तेल लावनन तययावर पोळी भाजावी व िेविी ही 
पोळी तययाव शन काढनन काहीवेळ अयनीवर भाजावी.   
* मेथी थोड्या तुपात भाजनन त्याचे पीठ करावे, या वपठाचे लाडन क शन खावेत. 
* सुांठेचे चनणव गरम पाण्याबरोबर घ्यावे. 
* िदु्ि सुांठेचा तुकडा एक कप दनि व एक कप पाणी घालनन हे शमश्ण एक कप शिल्लक राहील 
इतके उकळावे. कोमि झाल्यावर ्यावे. 
  
 25. रोगप्रवणता (ऍलजी) 
* कोणत्याही प्रकारच्या ऍलजीसाठी सफरचांदाचा रस ददवसातनन दोनदा घेणे हा उत्तम उपाय आहे. 
सफरचांद खाल्ल् यास पचनिंरयेतनन त्याचा रस जाऊन त्याचे गुणिमव िरीरास शमळण्यास वेळ 
लागतो, त्यामुळे सफरचांदाचे फळ खाण्यापेक्षा उपचाराथव रस घ् यावा त् याचा पररणाम लवकर होतो.  
* एक चमचा हळद थोडी गरम क शन ददवसातनन दोनदा मिातनन घेणे. 
* एक यलास दिुात शल ांबन वपळावे. ते दनि नासते (फािते). गाळणीने या नासलेल्या दिुाचे पाणी 
वेगळे क शन ते पाणी ददवसातनन दोनदा तीन मदहने घ्यावे.  
* डाशळांबाचा एक कप रस ननयशमत सेवन करावा. 
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* आहारात कलौंजी (Nigella) चा वापर करावा. 
* आहारात ब्रोकोली या भाजीचा वापर करावा. 
  
 26. मूत्राशयाचे ववकार : (Kideny) 

  
 * मनत्र ववसजवनास त्रास   

  

* काांद्याचा दोन चमचे रस सात ददवस घ्यावा. 
* िक्य असेल नततके नारळ (िहाळे) पाणी ्यावे. 
* रोज सकाळी एक केळे खाणे.  
* बहुमनत्रता ववकारात, ओवा व तीळ समप्रमाणात एकत्र क शन चावनन खावेत. 
* बहुमनत्रता असल्यास ददवसातनन दोनदा मेथीच्या पानाांचा पाव कप रसात अिाव छोिा चमचा 
पाांढरा कात घालुन मदहनाभर घ्यावा. 
* नारळाच्या एक यलास पाण्यात दोन चमचे पालकाचा रस घालनन ददवसातनन तीनदा ्यावे. 
पालकाचा रस करताना पाणी चाांगले उकळनन घ्यावे, गॅस बांद क शन त्यात पालकाची पाने 
िाकावीत, पाच शमननिाांनी ती पाने बफावच् या पाण् यात पाच शमनीिे ठेऊन नांतर शमक्सर/ययुसर 
मध् ये घालनन रस काढावा. 
* गोख श नावाचे फळ िंकां वा त् याचे चनणव आयुवेददक/काष्ठौषिी दकुानात शमळते. ते रात्री अिाव 
लीिर पाण्यात शभजवनन ठेवावे. सकाळी चाांगले उकळनन, गाळनन हे पाणी ्यावे. मनत्रािय स्वच्छ 
(Filter) होते. 
* ताांबडा भोपळा सेवन केल्याने मुत्रवधृ्दी होऊन िरीरातील क्षार बाहेर पडतात.  
* शलचीचे फळ खाल्याने लघवीची जळजळ बांद होते.  
* ्ाक्षाच्या रसाच्या सेवनाने लघवीची जळजळ बांद होते.  
* 50 गॅ्रम चांदनाचा बारीक चुरा 200 शम. ली. थांड पाण्यात मातीच्या भाांड्यात रवीने घुसळनन 
रात्रभर शभजवुन ठेवावे, सकाळी त्यात आववयकतेनुसार शल ांबाचा रस िाकुन रवीने चाांगले घुसळनन 
गाळुन घ्यावे. हवे तर खडीसाखर घालनन हे पाणी ्यावे. ह्यामुळे तहान तर िमतेच त्याच बरोबर 
िरीरातील दाह नाहीसा होतो. लघवी साफ होते, ताप, कसकस नाहीिी होते. 
* आहारात कलौंजी (Nigella) चा वापर करावा. 
* एक मदहना रोज वपकलेले एक केळे खाल्यास मुत्राियाचे ववकार दनर होतात. 
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 * प्रोस्िेि ग्रांथीची वाढ 

  

* काळे तीळ थोडे भाजनन त्याची पावडर करावी, त्यात गनळ व कोरफडीचा गर िाकन न लाडन क शन 
खावे. 
  

 * लघवीत जळजळ 

  

* रोज दिुी भोपळ्याचा रस घेणे. 
* दोनिे शम.ली. दनि व पाणी प्रत्येकी घेऊन त्यात दहा वेलची बारीक क शन शमश्ण अिे 
होईपयतं उकळावे. हवी असल्यास साखर घालनन ददवसातनन चार वेळा ्यावा. 
* दोनिे शम.ली. पाणी घेऊन त्यात एक मध्यम आकाराचा काांदा ठेचनन घालावा, शमश्ण अिे 
होईपयतं उकळावे. ददवसातनन चार वेळा, दोन ददवस हे पाणी ्यावे. 
* दहरयया वेलचीच्या बबयाांचे चनणव, आवळा चनणव व केळीच्या पानाचे चनणव समप्रमाणात, मिाबरोबर 
घ्यावे. 
  

 * लघवी कमी होणे 

  

* 5 गॅ्रम मददीची पाने िंकां वा मददीची साल 500 गॅ्रम पाण्यात उकळनन ते पाणी गाळनन ्यावे.  
* वडाच्या झाडाची पांचवीस पाने कुिन न अिाव लीिर पाण्यात, पाणी अिे होईपयतं उकळावीत. हे 
पाणी रोज दोनदा घेतल्यास लघवी न होणे, कष्िाने होणे, थोडी थोडी होणे हे ववकार दनर होतात. 
* मुळ्याच्या कां दाचा व पानाांचा पाव कप रस ्यायल्याने लघवी न होणे, कष्िाने होणे, थोडी 
थोडी होणे हे ववकार दनर होतात. 
* एक कप काकडीचा रस, एक कप शल ांबाचा रस खडीसाखर िाकन न ददवसातनन तीन वेळा द्यावा. 
* लघवी होत नसल्यास िंकां वा थदब थदब होत असल्यास अिाव चमचा तुरिीची पावडर एक यलास 
पाण्याबरोबर घ्यावी. 
  

 * मुतखडा/िंकडनी स्िोन (Kideny Stone) 

  

चॉकलेि, िदगदाणे, मिण, कॅन्सल्ियम, पालक, लोणचे, िोमॅिो, जास्त आांबि दही, जास्त आांबि 
पदाथव, वपत्तकारक पदाथव, मीठ िंकां वा सोडडयमयुक्त पदाथांचे अनत सेवन, गरजेपेक्षा कमी पाणी 
वपणे, लघवीला जाणे िाळणे, सारखे वपत्त होणे, बध्दकोष्ठता असणे या कारणाांमुळे मुतखडा होतो. 
यावर उपाय- 
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* वरील गोष्िी िाळाययात. 
* ददवसातनन िंकमान अडीच-तीन शलिर पाणी ्यावे. 
* माांसाहार, िोमॅिो, वाांगी, पालक, आळन, कोबी, पे श हे पदाथव खाणे िाळावे. 
* गयहाांकुराचा रस, ननरा याचे ननयशमत सेवन करावे. 
* गहन व चणे एकत्र उकळनन ते पाणी 15 ददवस वपणे. 
* जाांभळाच्या रसाच्या सेवनाने मुतखडा ववरघळनन जातो. 
* नारळाच्या पाण्यात शल ांबाचा रस िाकन न 15 ददवस वपणे. 
* कारळ्याचा रस ताकाबरोबर 15 ददवस वपणे. 
* पालकाच्या भाजीचा रस 15 ददवस वपणे. 
* जुना गनळ व हळद ताकात िाकन न वपणे. 
* काळ्या मनुक्याचा काढा वपणे. 
* मददीच्या पानाांचा काढा वपणे. 
* मुळ्याच्या तायया पानाांचा प्नास गॅ्रम रस ददवसातनन दोन वेळा वपणे. 
* मक्याच्या कणसाचे दाणे काढल्यावर उरणारा दाांडा जाळनन ते एक गॅ्रम भस्म ददवसातनन दोनदा 
घेणे. 
* गोख श नावाचे फळ िंकां वा त् याचे चनणव आयुवेददक/काष्ठौषिी दकुानात शमळते. ते रात्री अिाव 
लीिर पाण्यात शभजवनन ठेवावे. सकाळी चाांगले उकळनन, गाळनन हे पाणी ्यावे. हा प्रयोग सतत 
१५ ददवस करावा. 
* पाांढय या काांद् याचे दहा गॅ्रम तुकडे, िांभर गॅ्रम पाण्यात, ते पाणी प्नास गॅ्रम उरेल इतके 
उकळुन तो काढा ददवसातनन दोनवेळा वपणे. 
* ‘पत्थरचट्’ नावाचे एक झाड असते, त्याचा एक-एक पान रोज सकाळ सांध्याकाळ चावनन १५ 
ददवस खाणे. 
* दहा वपण्याच्या सोड्याच्या बािल्या आणाय या. ‘कलमी सोडा’ नावाचे चनणव आयुवेददक/काष्ठौषिी 
दकुानात शमळते ते घेऊन दर दोन तासाला एक धचमनि ‘कलमी सोडा’ एक सोड्याच्या बािलीत 
िाकन न तो सोडा ्यावा, अिा दहा बािल्या ददवसभरात सांपवायया.  
* कशलांगडाचा रस, िंकां वा नारळाचे पाणी िंकां वा काकडीचा रस ददवसातनन तीनवेळा वपणे. 
* कुळीथाचे सेवन करणे. 
* धचक्कन च्या बबया शमक्सर मध् ये बारीक क शन त्याची पावडर तयार क शन पाव चमचा, 
ददवसातनन तीन वेळा गरम पाण्याबरोबर घ्यावी. धचक्कन  खाल्ल्यानांतर दोन ददवसात ही पावडर 
तयार करावी. 
* खजनराच्या बबयाांचे एक चमचा चनणव, ददवसातनन तीन वेळा गरम पाण्याबरोबर घ्यावे. 
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* जाांभळाचा 10 गॅ्रम रस 250 शम. गॅ्रम. सैंिव मीठ बरोबर ददवसात दोनदा एक मदहना 
घेतल्यास मुतखडा नष्ि होतो. 
  

 * युरीक ऍशसड वाढणे 

  

* वपत्तकारक पदाथव वययव करावेत. 
* रात्री दोन चमचे अख्खे िणे रात्री काचेच्या यलासमध् ये पाण्यात शभजवनन ठेवावे, सकाळी ते 
पाणी िण्याांसह अिे होईपयतं उकळावे, कोमि क शन, गाळनन ्यावे. 
* खायचे पान नुसतेच चावनन खाणे व त्यावर गरम पाणी ्यावे. 
* दर दोन तासाांनी एक कप गरम पाणी ्यावे. 
* सांत्र्याचा रस ददवसातनन चार वेळा ्यावा. 
* लहान वाांययाची भाजी खावी. 
* एक कप पाणी गरम पाण्यात, अिाव चमचा शल ांब ुवपळुन, असे ददवसातनन तीन वेळा घेणे. 
* आवळ्याचे व कडुलीांबाचे चनणव, एक एक चमचा, ददवसातनन दोन वेळा घेणे. 
* एक चमचा सफरचांदाचा शसरका (Venegar) , एक चमचा मिातनन घेणे. 
* ददवसातनन दोन सफरचांद खाणे. 
 
  27. पायाचे ववकार (Legs) : 
 

 * पायात गोळे येणे 

  

* िरीरातील पाणी व मीठ कमी झाल्याने पायात गोळे येतात. 
 एक पाकीि इलेक्ळॉल पावडर, एक लीिर पाण्यात एक शल ांबाचा रस व दोन चमचे मि िाकन न 
घेणे. 
* मोड आलेले कच्चे मनग, चार चमचे, रोज सकाळी खाणे. 
* एक य लास पाण् यात एक चमचा साखर आ ण अिाव चमचा मीठ घालुन ् यावे.    
  

  * पाय/पोिरीत रक्त साकळणे (Vericose Veins ) 

  

* रोज रात्री एक कप दिुात, एक कप पाणी व दहा लसणाच्या पाकळ्या, थोड्या ठेचनन   
िाकायया, ते दनि अिे होईपयतं उकळावे. कोमि झाल्यानांतर लसणाच्या पाकळ्या काढनन िाकायया 
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व दनि ्यावे. हा प्रयोग एक मदहना करावा नांतर एक मदहना बांद क शन आववयक असल्यास 
पु्हा एक मदहना करावा. 
* एक ददवसाआड, रात्री एक कप गरम दिुात, एक चमचा हळद पावडर िाकन न ते उकळनन घ्यावे 
व कोमि झाल्यानांतर ्यावे. 
* रोज रात्री झोपताना गरम पाण्यात खडे मीठ (Rock Salt) व तुरिी घालनन त्यात पोिरी पयतं 
पाय घालनन पांिरा शमननिे बसावे. 
* बािीत जागेवर नतळाच् या तेलाने ननयमीत हलका मसाज करावा.   
* या पुस्तकातील ययायाम प्रकार -2 चा वापर ननयमीत करावा. 
  

 * पोियया (Calf) दखुणे 

  

* रोज रात्री झोपताना गरम पाण्यात खडेमीठ (Rock Salt) व तुरिी घालनन त्यात पोिरीपयतं पाय 
घालनन पांिरा शमननिे बसावे.  
* रोज रात्री झोपताना दहा मनुका व दोन ओले खजनर (Dates) व एक चमचा हळद दिुात उकळनन 
ते दनि ्यावे व मनुका व खजनर चावनन खाणे. 
* या पुस्तकातील ययायाम प्रकार -2 चा वापर करावा. 
 

 * सायदिका 
  

कां बरेतनन पायाकडे येणारी नस दाबली गेली िंकां वा त्यात अवरोि ननमावण झाला तर सायदिकाचा 
त्रास होतो. 
* 20 गॅ्रम लसनण, 200 गॅ्रम पाणी व 200 गॅ्रम दिुात उकळनन त्याचा काढा आठ ददवस ननयशमत 
घ्यावा, पु्हा आठ ददवस बांद क शन आठ ददवसाांनी पु्हा हा प्रयोग करावा. ह्यामुळे नसाांतील 
अवरोि (Blockage) ननघनन जातो. 
* साखर खाणे बांद करावे, त्या ऐवजी खडी साखर िंकां वा गुळ खावा.  
* या पुस्तकातील ययायाम प्रकार -2 चा वापर करावा. 
  

 * तळययात जळजळ 

  

* कारल्याच्या पानाचा रस तळययाांना लावावा. 
* पुददना व कोथीांबबर वािन न पायाांना लावावी. 
* काांद्याचा रस तळययाांना लावावा.  
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* दिुी/लौकी िंकसनन तळययाांना लावावी. 
* आमसनलाचे तनप तळययाांत न्सजरवावे. 
  

 * िाचाांना भेगा पडणे 

  

* काांदा भाजनन त्याचा लगदा भेगाांवर लावावा. 
* आमसनलाचे तेल गरम क शन भेगाांत भरावे. 
* एरांडेल तेल अथवा न्सयलसरीन मध् ये शल ांबाचा रस, हळद, रक्तचांदन व कापराची वस्त्रगाळ पनड 
िाकन न तयार केलेले मलम भेगाांना लावावे. 
* िदु्ि तुपात थोडे मीठ कालवनन भेगाांत भरावे. रात्रभर राहन द्यावे. 
* वडाचे दनि/चीक भेगाांत भरावे. रात्रभर राहन द्यावे. 
* एक वपकलेले केळे चाांगले कुस्क शन तो लगदा बािीत जागेवर लावावा. अिाव तास तसेच ठेऊन 
नांतर िुवावा. पाच ददवसातनन फरक ददसतो. 
* रोज रात्री झोपताना गरम पाण्यात खडेमीठ (Rock Salt) घालनन त्यात पांिरा शमननिे पाय घालनन 
बसावे. नांतर पाय पुसनन, भेगाांत हळद, मि व दिुाची साय एकत्र क शन मलम बनवनन लावावे. 
* न्सय लसररन, साय व मि एकत्र क शन रात्री झोपताांना तळपायाच् या या भेगाांना लावावे. व शन 
् लान्सस् िकची वपिवी पायाांना बाांिुन झोपावे ् हणजे गादी/चादर खराब होणार नाही.   
 

 * िाचा दखुणे 

  

* रोज रात्री झोपताना गरम पाण्यात एक मनठ खडेमीठ (Rock Salt) व एक मनठ तुरिीची पावडर 
घालनन त्यात पांिरा शमननिे पाय घालनन बसावे. नांतर पाय पुसनन, हळद व मि एकत्र क शन 
िाचाांना लावावे. 
* लहान वाांययाच्या भाजीचा आहारात जास्त उपयोग करावा. 
* दर तासाला दोन कप गरम पाणी (चहा वपतो तसे) ्यावे. 
* पाण्याची ्लास्िीकची िंकां वा काचेची बािली िंफ्रजर मध् ये ठेवावी, पाण्याचा बफव  झाल्यावर ती 
जशमनीवर ठेवनन त्याव शन पायाचे तळवे (Roll/Curl) िंफरवावे. 
* या पुस्तकातील ययायाम प्रकार -2 चा वापर करावा. 
  

 * पायाच्या बोिात धचखली होणे 

  

* मददी व कडुशल ांबाची पाने वािन न तो लगदा बािीत दठकाणी लावणे. 
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* वडाच्या झाडाचा ताजा चीक बािीत दठकाणी लावणे. 
  

 * ना श 

  

सायक्लॉ्स जांतन असलेले पाणी वपण्याने ना श हा रोग होतो. हे जांतन पोिात गेल्यावर एक वषावत 
त्याची एक ते तीन फन ि अिी पनणव वाढ होते व ते त्वचेतनन बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करतात. 
पायय या असलेल्या ववदहरी, तळी या दठकाणी हे जांतन असतात. 
* पाव चमचा दहांग कपभर दह्यात शमसळनन खाल्यास ना शचा नाि होतो. हा प्रयोग सतत 3-4 
वषे करावा लागतो. 
* वप ांपळमुळ थांड पाण्यात उगाळनन पाजावे. 
* एक तोळा पापडखार चनणव एक तोळा गुळात कालवनन द्यावे. 
* वाांगे भाजनन दह्यात कालवनन ना शवर बाांिावे. 
* रुईची पाने ताकात शिजवनन गरम असताना ना शवर बाांिावे. 
  

 * पायात काच/कािा रुतणे 

  

* दहांगाच्या पाण्याचे दािसर शमश्ण कािा/काच रुतली असेल तेथे लावावे, कािा/काच आपोआप 
बाहेर येते.  
* कापनर व कात तेलात खलनन ददवसात दोनदा व्रणाांवर लावावा. 
* किी किी कािा, िंकां वा काच िरीराांत रुतनन बसते. यावर मोहरीच्या चनणावत तनप आ ण मि 
शमसळनन बािीत जागेवर लावावे. कािा वर येतो. 
 
 28. उष्णता ववकार : 
  

 * अांतगवत उष्णता 
  

िरीरात उ्हामुळे, औषिाांमुळे व इतर बय याच कारणाांमुळे अांतगवत उष्णता वाढते, न्सस्त्रयाांना 
मेनोपॉजच्या वेळेत हा त्रास होतो. यावर- 
* रात्री एका भाांड्यात प्रत्येकी दोन चमचे िने, न्सजरे, बडीिेप, सोनामुखीची पाने, बेदाणे व 
गुलाबाच्या पाकळ्या शभजत घालायया, सकाळी हे पाणी ्यावे.  
* रात्री एका भाांड्यात दोन चमचे बालीच्या बबया शभजत घालायया, सकाळी त्या खडीसाखर घालनन 
उकळनन खाययात. 
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* एक मोठा ििंकव ि िॉवेल बफव  िाकलेल्या थांड पाण्यात शभजवनन, हलका वपळनन ओिीपोिावर 
ठेवावा. (यावेळेस पांखे, ए.सी. बांद ठेवावेत) ददवसातनन तीनदा हा प्रयोग करावा. 
* रात्री एका भाांड्यात दोन चमचे तुळिीच्या बबया शभजत घालायया, सकाळी त्या खडीसाखर 
घालनन उकळनन खाययात. 
* ददवसातनन तीनवेळा एक मोठा चमचा गुलकां द खाणे. 
* रात्री झोपण्यापनवी तळपायाांना नतळाचे/नारळाचे तेल लावनन कािाच्या (Bronze) वािीने तळपाय 
घासावे. ह्यामुळे िरीरातील उष्णता बाहेर पडते. 
* तुतीचे फळ खाल्याने दाह िमन होते, िरीराला गारवा शमळतो.  
* कशलांगडाचा पाांढरा गर अांगाला लावल्याने िरीराचा दाह कमी होतो.  
* 50 गॅ्रम चांदनाचा बारीक चुरा 200 शम. ली. थांड पाण्यात मातीच्या भाांड्यात रवीने घुसळुन 
रात्रभर शभजवुन ठेवावे, सकाळी त्यात ज शरीपुरता शल ांबाचा रस िाकुन रवीने चाांगले घुसळुन 
गाळुन घ्यावे. हवे असल्यास खडीसाखर घालनन हे पाणी ्यावे. ह्यामुळे तहान तर िमतेच बरोबर 
िरीरातील दाह नाहीसा होतो. लघवी साफ होते, ताप, कसकस नाहीिी होते. 
* 20 गॅ्रम िणे कुिन न 120 शम. ली. पाण्यात मातीच्या भाांड्यात रात्रभर शभजवुन ठेवावे, सकाळी 
रवीने चाांगले घुसळुन गाळुन घ्यावे. हवे असल्यास खडीसाखर घालनन हे पाणी ्यावे. ह्यामुळे 
िरीरातील दाह नाहीसा होतो.  
* रात्री झोपताना दहा-बारा मनुके चावनन खावे, त्यावर दोन यलास पाणी ्यावे. 
* काळीशमरी व तुळिीची पाने एकत्र वािन न त्याच्या साबुदाण्या एवढया गोळ्या क शन दोन गोळ्या 
ददवसाांत तीन वेळा गरम दनि वा पाण्याबरोबर घेणे. 
* 2 ते 3 गॅ्रम मददी ची पाने अिाव यलास पाण्यात रात्री शभजवनन ठेवावी. सकाळी गाळनन ते पाणी 
्यावे. 
* उां बराच्या मुळाला छेद देऊन, त्यातनन स्रवणारे जल द्यावे. (असे जल, पावसाळ्याच्या अखेरीस 
मनळ तोडनन िंकां वा मुळाचा छेद घेऊन त्यातनन पाझरणारे जल गोळा करतात.)  
  

 * दाह होणे 

  

* रात्री एक यलास पाण्यात एक चमचा अख्खे िणे व एक चमचा न्सजरा शभजवनन ठेवावा. सकाळी 
हे पाणी गाळनन ्यावे. ह्यामुळे िरीराला थांडावा शमळतो. दाह कमी होतो व रक्त िदु्िी होते.  
* त्वचेवर दाह होत असल्यास चांदन, कापनर आ ण वाळा याांचे चनणव समप्रमाणात घेऊन ते 
पाण्यातनन लावावे.  
* उां बराच्या मुळाला छेद देऊन, त्यातनन स्रवणारा रस अांगाला लावावा. (असा रस, पावसाळ्याच्या 
अखेरीस मनळ तोडनन िंकां वा मुळाचा छेद घेऊन त्यातनन पाझरणारा रस गोळा करतात.) 
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* दनवाव चाांगल्या कुिन न त्याचा लेप बािीत जागी लावावा. .  
  
  29. नागीण 
 * बाह्योपचार ्हणनन ययेष्ठमिाचे चनणव तुपात चाांगले कालवनन लावावे. आग थाांबते. 
 * बाह्योपचार ्हणनन गे श पाण्यात कालवनन लावावे. आग थाांबते. 
  
 30. रक्तसंबंिी समस्या : 

रक्ताल्पता (Anemia) 

 रक्ताचे दोन भाग असतात. 1. लाल रक्त पेिी (R.B.C.) व 2. दहमोयलोबीन.  

दहमोयलोबीन मध् ये दोन घिक असतात. 1. दहम- जे लोह (Iron) तत्वाचे बनलेले असते.  
2. यलोबीन- जे प्रधथनाांनी (Proteins) बनलेले असते.   
रक्ताल्पता हा ववकार सववसािारणपणे न्सस्त्रयाांना, गरोदर न्सस्त्रयाांना होतो. रक्तातील दहमोयलोबीनचे 
प्रमाण कमी झाल्यास रक्ताल्पता हा ववकार होतो. प्रोिीन व लोह यामुळे रक्त तयार होते. (96% 
यलोबीन व 4% लोह) दहमोयलोबीनमुळे रक्ताला लाल रांग प्रा्त होतो. प्राणवायन वाहनन नेणे हे 
दहमोयलोबीनचे महत्त्वाचे कायव आहे. 
दनि, अांडी, डाळी, माांस, मनग, मिकी, मसनर, सोयाबीन यातनन प्रोिी्स भरपनर प्रमाणात शमळतात 
तर पालेभायया, ब्रोकोली, धचक्कन , सफरचांद, बीि, काकडी याांतनन लोह प्रा्त होते. 
* एक कप डाशळांब रसाचे ननयशमत सेवन करावे. 
* कोहळ्याचा रस रोज िांभर शम.शल. सेवन करावा. 
* रात्री एक चमचा मेथीचे दाणे पाण्यात शभजवुन, सकाळी पाण्यासह चावुन खावेत. 
* आहारात ननयशमत पालेभाजी, वविेषतः पालक या भाजीचा समावेि करावा. पालकाच्या भाजीत 
आयवन, जीवनसत्त्व ‘क’, शमनरल्स, फोलीक ऍशसड भरपनर प्रमाणात असते, त् यामुळे रक्तातील 
दहमोयलोबीन वाढते.  
*  एक कप गयहाांकुराचा रस ननयशमत घ्यावा. गयहाांकुरात प्रोिीन व लोह भरपनर प्रमाणात असते, 
ह्यामुळे रक्तातील दहमोयलोबीन वाढते.  
* अिावयलास पाण्यात एक चमचा गनळ शमसळनन त्यात गयहाच्या दाण्याइतका खाण्याचा चुना 
शमसळनन ते पाणी ननयशमत घ्यावे. ह्यामुळे िरीराला लोह व कॅन्सल्ियम शमळते.  
* बीिाची साले काढनन त्याचा एक कप रस घेतल्याने रक्त वाढते, नवीन लाल रक्त पेिी 
(R.B.C.) ननमावण होतात.  
* एक काचेचा पारदिवक यलास घ्यावा, त्यात आठ-दहा दहरवी पाने स्वच्छ िुऊन घालावी (तुळस, 
पुददना, मेथी, पालक इ.) यलासात 3/4 पाणी भरावे व काचेच्या पारदिवक झाकणाने हा यलास 
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झाकन न त्यात सनयविंकरण पडतील अवयाप्रकारे एक तास उ्हात ठेवावा. एका तासाने हे पाणी ्यावे 
व दहरवी पाने चावनन खावीत. सनयविंकरणात येताच ही पाने ऑन्सक्सजन ननमावण करतील, दहरयया 
पानातील क्लोरोफील पाण्यात उतरेल. िरीरातील रक्त वाढेल. 
* शसताफळात शमळत असेल तेयहा त्याचा भरपुर वापर करावा. यातील मॅयनेशियम व पोिॅशियम 
मुळे रक्ताल्पता कमी होण्यास मदत शमळते, स्नायनुा आलेला थकवा नष्ि होतो. 
* जास्वांद/गुडहलची (Shoe flower/China rose) सावलीत वाळवलेल्या फुलाांचे एक चमचा चनणव एक 
दिुात ददवसातनन दोनदा एक मदहना घेतल्यास रक्ताल्पता दनर होते. 
* केळ्यात लोह जास्त प्रमाणात असल्यामुळे एक केळे रोज खावे. 
* पालक व बीि याांचा रस रोज एक कप घेणे. 
* चार काळे ओले खजनर रोज खाणे.  
* दहा-बारा बेदाणे रोज खाणे.  
* कोधथांबबरीचा रस रोज अिाव कप तीन वेळा घेणे. कोधथांबीरीमध् ये लोह व जीवनसत्त्व ‘क’ आहे. 
कोधथांबीर ही Anti Fungus, Anti Bacterial आहे.  
* ऊस, आवळा व डाशळांब रस समप्रमाणात दोन चमचे मि घालनन पांिरा ददवस घ्यावा. 
  

 * रक्तात ्लेिलेिचे प्रमाण कमी होणे 

  

 ्लेिलेि रक्त गोठववण्याच्या प्रिंरयेत महत्त्वाचे कायव करतात. डदययु, मलेररया, धचकन गुननया या 
रोगात याांची सांख्या कमी होते.  
* डाशळांबाचा एक कप रस ददवसातनन दोनदा दोन मदहने घेणे. 
* केळीच्या झाडाच्या खोडाचा पाांढरा भागाचा (खोडाचे साल काढल्यावर ददसतो तो) एक कप रस 
ददवसातनन दोनदा दोन मदहने घेणे. 
* ‘अमतृा’ िंकां वा ‘धगलोए’ नावाची वेल असते. या वेलीचा दोन इांचाचा तुकडा घेऊन (िंकां वा धगलोए 
सत् व) एक यलास पाण्यात िाकन न पाणी अिे होईल इतके उकळावे. पाणी थांड झाल्यावर एक कप 
गयहाांकुराच्या रसाबरोबर ्यावे. हा प्रयोग ननयशमत केल्यास दोन मदह्यात ्लेिलेि वाढतात. 
  

 * रक्तात पाांढय या रक्तपेिीांचे (W.B.C.) प्रमाण कमी होणे 

  

* पाांढय या रक्तपेिीांमुळे रोगप्रनतकारक िक्ती ननमावण होते. गांभीर आजारात रक्तातील पाांढय या 
रक्तपेिीांचे (W.B.C.) प्रमाण कमी होते. ‘अमतृा’ िंकां वा ‘धगलोए’ नावाची एक वेल असते. या 
वेलीचा दोन इांचाचा तुकडा घेऊन (िंकां वा धगलोए सत् व) एक यलास पाण्यात िाकन न पाणी अिे 
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होईल इतके उकळावे. पाणी थांड झाल्यावर ्यावे. हा प्रयोग ननयशमत केल्यास दोन मदह्यात 
पाांढय या रक्तपेिीांचे प्रमाण वाढते.  
  

 * रक्त जाणे 

  

* काही लोकाांना नाकातनन, कानातनन, िौच्यातनन सतत रक्त जात असते. या ववकारावर मोहरीच्या 
(सरसो) दहरयया भाजीच्या पानाांचा रस, चार चमचे, अिाव कप कोमि पाण्यातनन ददवसातनन चार 
वेळा, िंकमान पांिरा ददवस घेतल्यास ननन्सव चत आराम येतो. 
* उां बर/औदुांबर (Cluster Fig) या झाडाची वपकलेली फळे खडी साखरेसोबत ददवसातनन तीनदा एक 
मदहना खाल्यास अांगाच्या कुठल्याही अवयवातनन रक्त जाणे, सनज, नाकातनन, लघवीतनन रक्त 
जाणे, माशसक िमावत, गभवपातात अधिक रक्त जाणे हे ववकार बांद होतात.  
* जाांभनळ बबयाांचे 5 गॅ्रम चनणव सम प्रमाणात साखरेबरोबर घेतल्यास पोिात होणारा रक्तस्राव बांद 
होतो.  
* औदुांबराच्या फळाांचा काढा ददल्याने नाकातनन, गुद्यदारातुन, घिातनन होणारा रक्तस्राव थाांबतो. 
  
                                * फोड/दखुते फोड 

  

* काांदा भाजनन त्यात हळद व तनप िाकन न दखुत् या फोडाांवर लावावा. 
* मददी व कडुशल ांबाची पाने वािन न तो लगदा मिाबरोबर बािीत दठकाणी लावणे. 
* गयहाच्या वपठात पाणी घालनन पेस्ि क शन लावावी. 
* जाांभळाची बी उगाळनन लावावी. 
  

 * रक्त वपत्ती 
  

* या रोगात तोंड, नाक, कान, मनत्र, गुदयदार इत्यादी दठकाणाांतनन रक्त पडते. यात ययेष्ठमि, 
दहरडा, मनुका प्रत्येकी 25 गॅ्रम घेऊन अिाव लीिर पाण्यात पाणी एकअष्िमाांि होईपयतं उकळनन 
काढा क शन पाजावे. 
* पांिरा ददवस ननयशमतपणे गाजराचा हलवा सेवन करावा.  
    

 * रक्त साकळणे 

  

* मार लागनन रक्त साकळले असता वप ांपळाची व िेवययाची साल वािन न, गरम क शन लेप द्यावा. 
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* मार लागनन रक्त साकळले असता आांबेहळद चनणव, पाण्यात उकळनन लेप द्यावा. 
  

 * अांतगवत रक्तस्त्राव 

  

* एक कप कच्च्या दहरयया कोबीचा रस पाव कप दनवाव रसाबरोबर ददवसातनन तीन वेळा घ्यावा. 
* रोज रात्री एक कप दिुात पाव चमचा हळद उकळुन ते दनि ् यावे. 
  

 * जखम/ जखमेतनन रक्तस्राव  

* केळ्याच्या झाडाचा तो भाग जेथे केळी लागतात त्याचा रस लावावा.  
* जखमेवर मि लावावा. 
* झदडनच्या पाकळ्या, झदडनची पाने पाण्यात उकळनन त्या पाण्याने जखम िुवावी. 
* वडाच्या झाडाची साल कुिन न अिाव लीिर पाण्यात, पाणी अिे होईपयतं उकळावीत. हे पाणी 
जखमेवर लावावे तसेच रोज दोनदा पोिात घ्यावे. 
* शमठाच्या पाण्यात शभजववलेली कापडी पट्िी जखमेवर ठेवावी.  
* जर एखादी जखम धचखळली, त्यात दगुिंी व िंकडे पडु लागले तर त्यात दहांगपुड भरावी. 
* पाण्यात ओवा िाकन न उकळनन घ्यावे व या पाण्याने जखम िुवावी. ओवा हा जांतुनािक 
असल्याने आराम येतो. 
* खायचे पान/नागवेलीचे पानाचा लगदा जखमेवर लावावा.  
* पाांढरे तीळ, मि व तनप याांची पेस्ि जखमेवर लावावी.  
* जखमेवर न्सय हनेगर लावल्यास रक्तस्राव बांद होतो. 
* हळद व तेल याांची पेस्ि जखमेवर लावावी.  
* तुरिी गरम क शन जखमेवर लावावी.  
  

 * रक्तिधु्दी  

  

* ‘महामांजीष्ठािीकाढा’ (आयुवेददक/काष्ठौषिी दकुानात शमळतो) ह्यामुळे रक्तिुध्दी होते. 
* रोज रात्री पाव चमचा हळद, दिुात उकळवनन ननयशमतपणे घेतल्याने रक्तिुध्दी होते. 
* कडुशल ांबाचा रस घेतल्याने रक्तिुध्दी होते. (एक मही्यापेक्षा जास्त काळ घेऊ नये) 
* अनांतमुळ, वाळा, रक्तचांदन, कमळ, गुलाब, मोगरा ह्या वस्तुांची पावडर करावी. एक यलास 
पाण्यासाठी 10 गॅ्रम या प्रमाणात मातीच्या भाांड्यात रात्रभर शभजवुन ठेवावे, सकाळी रवीने चाांगले 
घुसळुन गाळुन घ्यावे. हवे असल्यास खडीसाखर घालनन हे पाणी ्यावे. ह्यामुळे तहान तर 
िमतेच बरोबर वपत्त िमन होऊन रक्तिुध्दी होते. 
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* पाऊण चमचा बेलफळाचा गर अथवा चनणव ददवसातनन तीनदा घेतल्याने रक्त िदु्िी होते. 
* नारळपाण्यात शल ांबाचा रस िाकन न घेतल्यास रक्त िदु्िी होते. 
* मेथीची भाजी खाण्याने रक्त िदु्िी होते. 
* सुके अांजीर, पाच बदाम दिुात चाांगले उकळनन, हवे असल्यास साखर िाकन न घ्यावेत. रक्त 
िदु्िी, उदर िदु्िी होते व मलावरोि दनर होतो. 
* वप ांपळाची चार ताजी फळे सहा मदहने खात्याने रक्त िदु्िी होते. 
* अिाव कप कोधथांबबरीचा रस शल ांबनरसाबरोबर घ्यावा. 
* गाजराचा रस वपण्याने िरीरातील न पचलेले घिक, ववषारी तत्त्वे बाहेर पडनन रक्त िदु्िी होते. 
* कडुशल ांबाच्या पानाांचा रस रक्तिधु्दीसाठी रामबाण उपाय आहे. 
* सुकलेले अांजीर रक्तिधु्दीवर गुणकारक आहेत. 
  
  31. शारीररक द बणलता (अशक्तपणा)  
* एक चमचा ययेष्ठमि ददवसातनन दोनदा पाणी/दनि/ मि यातनन घेतल्यास िारीररक अिक्तपणा 
कमी होतो. आजारातनन उठलेल्या ययक्तीला ताकद येते. 
* सकाळी ररका्यापोिी चार गॅ्रम तीळ चावनन खाणे त्यावर पाणी वपऊन अिाव तास काही खाऊ 
नये. (बाजारातुन आणलेल् या तीळाचा आहारात वापर करण् यापनवी तीळाांवर गरम पाणी िाकुन ते 
चाांगले िुवनन घ् यावेत. यामुळे तीळाांवरील Oxalic Acid ननघुन जाते. नांतर ते उ् हात चाांगले सुकवन 
घ् यावेत.)  
* चार चमचे नाचणी सत् व, एक चमचा तनप, दोन कप दिुात उकळुन खीर करावी. चवीला साखा 
घालुन दररोज ् यावी.  
* उडदाच् या डाळीचा आहारात भरपनर प्रमाणात समावेि करावा. 
* पांचवीस मनुके रात्री एक य लास पाण् यात शभजवावे, सकाळी त् याच पाण् यात चाांगले कुस् क शन 
पाच शमननिे उकळावे. त् यात एक चमचा तनप व चवीला मीठ अथवा साखर िाकुन रोज सकाळी 
घ् यावेत. यामुळे ताकद तर येतेच, िरीरातील रक् त वाढुन त् वचा तजेलदार होते. 
* जदावळुचे तुकडे व खजुर समप्रमाणात घेऊन दिुासह खावेत. 
* एक कप दिुात दोन दहरयया वेलचीचे दाणे ऊकळुन ननयमीत घेतल्यास िारीरीक दबुवलता कमी 
होते.  
* एका वपकलेल्या सफरचांदमध् ये बसतील नततक्या लवांगा िोचाययात, ते सफरचांद एका धचनी 
मातीच्या भाांड्याांत आठ ददवस ठेवावे. आठ ददवसाांनी त्या लवांगा सफरचांदातनन काढनन काचेच्या 
भाांड्यात ठेवायया,  रोज चार लवांगा, तीन वेळा दिुाबरोबर चावनन 20 ददवस खायया. 
* ितावरीकल्प रोज दोनदा दिुातनन घेणे. 
* दोन चमचे न्सजरे रात्री पाण्यात शभजवनन सकाळी साखरे बरोबर वािण क शन घेणे. 
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* ययेष्ठमिाचा काढा िारीररक अिक्तपणा दनर करतो. 
* चार सुकलेले अांजीर रात्री पाण्यात शभजवनन सकाळी त्याच पाण्याबरोबर चावनन खाणे. 
* एक केळे रोज खाण्यास काहीही हरकत नाही. केळ्यात असलेले मॅयनेशियम, पोिॅशिअम 
िारीररक अिक्तपणा दनर करतात.  
* ओले खोबरे, साखरे बरोबर चावनन खाणे. 
* नतळाचे एक चमचा तेल ददवसातनन दोनदा पोिात घ्यावे. याांत जीवनसत्त्व ई, लोह व 
दहमोयलोबीन तयार होण्यास साहाय्य करणारे घिक असल्याने फायदा होतो.  
* फणसाचे तीन गरे, काळीशमरी व सैंिव मीठाबरोबर रोज खाण्याने प्रकृती झपाट्याने सुिारते. 
* पाव चमचा अववगांिा चनणव मिाबरोबर ददवसातनन एकदा घेणे. मिुमेह असणाययाांनी िंकां वा 
ययाांना मि चालत नसेल त्याांनी पाव कप दिुातनन घेणे. 
  
  32. श क्राणंूची कमी/लैंधगक द बणलता  
* देिी बाभळीच्या झाडाच्या सालीच्या चनणावचा काढा, िंकां वा डड ांक घेतल्याने िरुाणनांची वाढ होते, व 
न्सस्त्रयाांच्या पाळीच्या तरारी दनर होतात. 
* एक छोिा चमचा काळ्या तुळिीच्या बबया (िामा तुळस) गुळाबरोबर ददवसातनन दोनदा दोन 
मदहने घेणे.  
* अिाव लीिर दनि अिे होईपयतं उकळावे, दिुाचे भाांडे गॅसव शन खाली काढावे, त्या दिुात दोन 
कच्ची देिी अांडी फोडनन िाकावी व दिुात चाांगली फेिन न घ्यावीत. (लस्सी िंकां वा ताक फेितात 
तिी) कोमि झाल्यावर हे दनि ्यावे. हा प्रयोग ननयशमतपणे पांिरा ददवस करावा. नांतर एक 
मदहना हा प्रयोग क श नये, एक मदह्यानांतर पु्हा पांिरा ददवस करावा. असे तीन वेळा, एक 
मदह्याच्या अांतराने हा प्रयोग करावा.   
* वडाच्या झाडाच्या सालीचे चनणव मिाबरोबर घ्यावे. 
* काळे, ओले खजनर व सहा मनुका दिुात िाकन न उकळनन ते दनि ददवसातनन दोनदा दोन मदहने 
घेणे. 
* एक कप दिुात 15 गॅ्रम तीळाचे कन ि व 10 गॅ्रम गोख श चनणव उकळुन कोमि झाल् यावर ् यावे. 
* आवळ्याचा रस व तनप समप्रमाणात घ्यावे. 
* उां बराचा चीक 5-10 थदब, बत्तािावर िाकन न खाणे. 
* पाव कप, पाांढय या काांद्याचा रस तनप-साखरेबरोबर प्रािन करावा.  
* एक यलास दिुात शल ांबन वपळावे. ते दनि नासते (फािते). गाळणीने या नासलेल्या दिुाचे पाणी 
वेगळे क शन ते पाणी ददवसातनन दोनदा तीन मदहने घेणे. 
* बबयाांसहीत ्ाक्ष ेिंकां वा मनुका खाल्याने िरुवधृ्दी होते.  
* तुतीचे फळ खाल्याने िरुवधृ्दी होते. 
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* लसणाच् या पाच कच े् च् या पाकळ् या दररोज खाल् ल् याने लैंधगक दबुवलता कमी होते. 
* अववगांिाचनणव रोज मिातुन घेणे. 
* वपत्त वाढवणारे पदाथव (तेलकि, लोणचे, नतखि, खनप कडु इ.) खाणे िाळावे. 
  
 33. अननद्रा 
* खसखस पाण्यात शभजवनन ती वािन न घ्यावी व हवे असल्यास मिाबरोबर हे चािण द्यावे. 
* सपवगांिाची पाने सावलीत वाळवनन त्याांचे चनणव दोन गॅ्रम रात्री झोपताना देणे. 
* काांदा बारीक धच शन दह्याबरोबर रात्री खाल्ल्याने झोप चाांगली येते. 
* पाव जायफळ पाण्यात/दिुात उगाळनन रात्री झोपताना घेणे. 
* जायफळाचा लहान तुकडा, गाईच्या तुपात उगाळुन हा लेप डोळ्याांवर लावावा. 
* डोक्याची आ ण तळपायाची तेलाने माशलि करावी. 
 
 34. स्थूलता/वजन वाढणे 
 Body Mass Index नुसार 18 ते 25 B. M. I. आदिव मानतात.  
 25 ते 30 B. M. I. जास्त वजन (Over Weight) मानतात.  
 30 पेक्षा जास्त B. M. I. स्थनलपणा (Obesity) मानतात. 
आयुवेदानुसार वात प्रकृतीच्या ययक्ती, बारीक बाांध्याच्या, कमी वजन असणाय या व कमी 
खाणाय या असतात. 
वपत्त प्रकृतीच्या ययक्ती, मध्यम बाांध्याच्या, ठरावीक वजन असणाय या व ठरावीक प्रमाणात 
खाणाय या असतात. 
कफ प्रकृतीच्या ययक्ती, जाड बाांध्याच्या, जास्त वजन असणाय या व जास्त प्रमाणात खाणाय या 
असतात. 
जेवण िाळण्यामुळे वजन किीही कमी होत नाही हे प्रत्येकाने लक्षात घ्यावे.  
स्थनलपणाची मुख्य सात कारणे आहेत. 
1) आनुवांशिकता:- आई-वडडल जाड असल् यास आनुवांशिकतेतनन स्थनलपणा येऊ िकतो.   
2) सांपे्ररकाांचा असमतोल (Hormonal imbalance) :- याांत कां ठाजवळील थायरॉईड ग्रांथीतनन 
थायरॉक्सीन या सांपे्ररकाचे स्त्रवण योयय प्रमाणात होत नाही. यातनन स्थनलपणा ननमावण होतो. 
3) Ovaries /गभावियातनन योयय प्रमाणात स्त्रवण न होणे:- हे आजच्या आिुननक काळातील 
मुलीांमध् ये स्थनलपणा वाढीचे मुख्य कारण- आजच्या आिुननक काळातील मुली कां बरेत वाकन न 
(झाडणे िंकां वा तत्सम कामे) काहीही कामे करीत नाहीत. त्यामुळे त्याांच्या Ovaries / गभावियातनन 
योयय प्रमाणात स्त्रवण होत नाही, त्याचा पररणाम ् हणनन िरीरभर यलुकोजचे प्रमाण वाढते, 
इांिलुीन अकायवक्षम होऊन स्थनलपणा येतो. 



 

डॉ. संजय क ं डेटकर                ‘आयुष् यमान भव- (अधिक उपायाांसह समग्र)’  Page 137 

 

4) आहार:- बे्रड, बबस्कीि, वपझ्झा, फास्ि फन ड व मैद्याचे तत्सम पदाथव, सॉस, बिर, तेलकि 
पदाथव जास्त प्रमाणात खाणे. 
5) ययायामाचा अभाव:- िंकमान चाळीस शमननिे िरीराला भरपनर घाम येईल असा कुठलाही 
ययायाम िंकां वा काम न करणे. 
6) तणाव:- तणावामुळे ववशिष्ि हामोनचे स्त्रवण वाढन न स्थनलपणा येतो. 
7) िस्त्रिंरयेनांतर आलेला स्थनलपणा:- शसझेरीयन िंकां वा इतर िस्त्रिंरयेनांतर स्थनलपणा येऊ 
िकतो.  
स्थनलपणावर उपाय खालील प्रमाणे-  
* कां बरेत वाकन न (झाडणे िंकां वा तत्सम कामे) करण्याची सवय ठेवावी. 
* िंकमान चाळीस शमननिे िरीराला भरपनर घाम येईल असा कुठलाही ययायाम िंकां वा काम करावे.  
* वजन कमी करण्याचा रामबाण उपाय: उत्तम ररझल्िसाठी गरम पाण्याचा हा प्रयोग िंकमान 
तीन मदहने सतत करणे आववयक आहे.  
पदहला एक मदहना, रोज रात्री एक यलास पाण्यात दोन चमचे अख्खे िणे शभजवुन ठेवणे, सकाळी 
दीड शलिर गरम पाणी उकळण्यास ठेवणे, त्यात हे रात्री शभजवलेले िणे व पाणी िाकुन चाांगले 
उकळुन घ्यावे. नांतर गाळुन एका थमावसमध् ये भ शन ठेवावे. ददवसभरात हे पाणी गरम गरम 
्यावे. (चहा सारखे गरम, कोमि नयहे). तसेच जेवण झाल्यानांतर लगेचच (नावता, दपुारचे जेवण, 
रात्रीचे जेवण) हे पाणी एक कप गरम (चहा सारखे गरम) वपण्याची सवय लावावी.  
िण् याच् या पाण् यामुळे ह्यामुळे िरीरावरील सनज उत शन जाते. एक मदह्यानांतर पुढील दोन मदहने, 
िणे न घालता पाणी उकळुन वरील प्रमाणेच घ्यावे.  
*एका ददवसात एक मोठा चमचा मीठ व एक मोठा चमचा साखर यापेक्षा जास्त साखरेचे सेवन  
क श नये. इतर वेळेस साखरेच्या ऐवजी ‘मिुपणी’ चा वापर करावा. आयुवेददक/ काष्ठौषिी च्या 
दकुानात  ‘मिुपणी’(Stevia Plant) नावाच्या वनस्पतीची पावडर/पाने शमळतात, त्याांचा वापर साखरे 
ऐवजी चहात करावा. ही पाने सुकवनन त्याची पावडर करावी, चहा उकळताांना, साखरे ऐवजी ही 
पावडर िाकावी. (एक कप चहात पाव चमचा पावडर पुरेिी आहे.) िंकां वा नसवरी मध् ये शमळणारे 
‘मिुपणी’(Stevia Plant) चे रोपिे घरी लावनन ताजी पाने वापरावीत. हे साखरेपेक्षा तीनिे पि गोड 
असनन साखरेसाठी नैसधगवक पयावय आहे. यात उष्माांक नाहीत. ह्यामुळे वजन ननयांत्रणात राहनन 
स्वादवुप ांडाचे कायव उत्तम प्रकारे होते.  
*फास्ि फन ड, गोड पदाथव, आईस्रीम, तेलकि पदाथव, जड अ्न, माांसाहारानांतर लगेचच एक कप 
गरम (चहा सारखे गरम) पाणी ्यावे.       
* रोज रात्री एक चमचा बत्रफळा चनणव एक यलास पाण्यात शभजवनन ठेवावे. सकाळी ऊकळनन गरम 
(चहा सारखे) ्यावे. हा प्रयोग एक मदहना केल्यास वजन कमी होते. 
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* 300 गॅ्रम काळे न्सजरे (आयुवेददक/काष्ठौषिी दकुानात शमळते), 100 गॅ्रम ओवा, 100 गॅ्रम 
दालधचनी भाजनन याांची बारीक पावडर करावी. सहा मदहने रोज सकाळ-सांध्याकाळ ररका्या पोिी 
एक मोठा चमचा घ्यावी, व शन गरम पाणी ्यावे. 
* यया ययक्तीांना वजन कमी करण्याची इच्छा आहे त्याांनी रोज जेवण/नावता झाल्याबरोबर 
(सकाळी, दपुारी व रात्री) एक कप गरम पाणी (चहा वपतो तसे) ्यावे. 
* कोहळ्याच्या (Green Pumpkin) बबया, साली काढनन सावलीत वाळवनन त्याची पावडर क शन ती 
ददवसातनन दोनदा गरम पाण्याबरोबर घ्यावी.  
* रात्री दोन चमचे अख्खे िणे रात्री काचेच्या एका यलासमध् ये पाण्यात शभजवनन ठेवावे, सकाळी 
ते पाणी िण्यासह अिे होईल इतपत उकळावे, कोमि क शन, गाळनन ्यावे. 
* रोजच्या आहारात आमसुलाचा भरपनर वापर करावा. आमसनल हे Anti Oxidant असनन िरीरात 
मेद बनण्याचे प्रमाण कमी करते. 
* दिुी भोपळ्याचा 200 शम.ली. रस रोज सकाळी ररका्यापोिी िंकमान सहा मदहने ्यावा. 
* रोजच्या आहारात लाल भोपळ्याच्या भाजीचा भरपनर वापर करावा. याांत जीवनसत्त्व ‘अ’ व 
तांतनांचे प्रमाण भरपनर असते. 
* एक मोठा ििंकव ि िॉवेल गरम पाण्यात शभजवनन, हलका वपळनन पोिावर ठेवावा, पांिरा 
शमननिाांनांतर तोच िॉवेल बफव  िाकलेल्या थांड पाण्यात शभजवनन, हलका वपळनन पोिावर ठेवावा. 
(यावेळेस पांखे, ए.सी. बांद ठेवावेत) ददवसातनन तीनदा पाच वेळा हा प्रयोग करावा. 
* दोन गॅ्रम वपपळी (Long pepper) चनणव मिातनन रोज तीनवेळा ररका्या पोिी एक मदहना घ्यावे. 
यावर एक तास काहीही खाऊ नये. 
* वैददक िास्त्रानुसार यया न्सस्त्रयाांना कोणत्याही कारणामुळे स्थनलपणा आलेला आहे त्याांनी दो्ही 
पायाांच्या करांगळी िेजारील बोिात तीन वेढे पडतील असे चाांदीचे बबछवे (Toe ring)  घालावेत. हे 
बोि पृ् वी तत्त्वाचे असल्याने याांत चाांदीचे बबछवे घातल्यास स्थनलपणा कमी होतो. तसेच कां बरेत 
िक्य असेल तर चाांदीचा बारीक कां बरपट्िा घालावा. चाांदीचा कां बरपट्िा िक्य नसेल तर िंकमान 
जाड काळा िागा तरी बाांिावा. ह्यामुळेही स्थनलपणा कमी होतो. 
* या पुस्तकातील ययायाम प्रकार -2 व मु्ा प्रकार 1 चा वापर करावा. 
* वजन कमी करण्यासाठी सकाळी मेथी चनणव व रात्री बत्रफळा चनणव रोज घ्यावे. 
* लाल भोपळ्याचा वापर आहारात जास्त करावा. लाल भोपळ्यात भरपनर फायबरस े् व कमी 
उष्माांक असतात. 
* गहन, ताांदनळ, मनग, बाजरी प्रत्येकी 500 गॅ्रम; 20 गॅ्रम ओवा, 50 गॅ्रम पाांढरे तीळ भाजनन एकत्र 
क शन जाड दळनन घ्यावे. याची पेज िंकां वा  खचडी खावी. 
* आहारात काकडीचा जास्त समावेि करावा.  
* बेलपत्राचा पाव कप काढा रोज घेतल्याने वजन ननन्सव चत कमी होते.  
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* सफरचांदापासुन तयार शसरका/न्सय हनेगर, एक चमचा एक यलास पाण्यातनन चार मदहने ननयशमत 
घेतल्यास अनतररक्त मेद कमी होतो.  
अिी बािली उसाचा रस बािली घट्ि बांद क शन दोन ददवस उ्हात ठेवावी. नांतर सहा मदहने 
घरात तिीच ठेवावी. सहा मदह्यात या रसाचा रांग ताांबनस होऊन त्यास आांबिपणा येतो. दर दोन 
मदह्याांनी गाळनन हा शसरका/न्सय हनेगर ् हणनन वापरता येतो. 
* आहारात आळांबी (मि शम)चा वापर करावा. 
 
 35. पोटाचा घेर वाढणे : 
 कुठल्याही ययायाम प्रकारात िंकां वा उपचार पध्दतीत वाढलेले पोि कमी करण् यासाठी बराच वेळ 
लागतो. ननयमीतपणे िंकमान तीन मदहने खालील उपचार केल्यानांतर हळुहळु फरक ददसण्यास 
सुरवात होईल.  
* उत्तम पररणामाांसाठी गरम पाण्याचा हा प्रयोग िंकमान तीन मदहने सतत करणे आववयक आहे.  
 पदहला एक मदहना, रोज रात्री एक य लास पाण् यात दोन मोठे चमचे अख्खे िणे शभजवुन ठेवणे, 
सकाळी ददड शलिर गरम पाणी उकळण्यास ठेवणे, त्यात हे रात्री शभजवलेले िणे व पाण् यासह 
िाकुन चाांगले उकळुन घ्यावे. नांतर गाळुन एका थमावसमध् ये भ शन ठेवावे. ददवसभरात हे पाणी 
गरम गरम ्यावे. (चहा सारखे गरम, कोमि नयहे). तसेच जेवण झाल्यानांतर लगेचच (नावता, 
दपुारचे जेवण, रात्रीचे जेवण) हे एक कप गरम (चहा सारखे गरम) पाणी वपण्याची सवय लावावी.  
ह्यामुळे िरीरावरील सनज उतरेल. एक मदह्यानांतर पुढील दोन मदहने, िणे न घालता पाणी 
उकळुन वरील प्रमाणेच घ्यावे.  
ददवसातनन एकदा मोठा चमचा मीठ व एक मोठा चमचा साखर यापेक्षा जास्त प्रमाण आहारात 
वापर क श नये. इतर वेळेस साखरेच्या ऐवजी ‘मिुपणी’ चा वापर करावा.    
फास्ि फन ड, गोड, आईस्रीम, तेलकि, जड अ्न, नॉन यहेज खाल्ल्यानांतर लगेचच एक कप गरम 
(चहा सारखे गरम) पाणी ्यावे.  
* ददवसातनन सहा वेळा एक कप चहा सारख्या गरम पाण्यात अिाव शल ांब ुवपळुन व एक धचमनि 
सैंिव शमठ िाकुन ्यावे. (रक्तदाब असल्यास मीठ िाकु नये)  
* सफरचांदापासुन तयार केलेला शसरका (Vinegar) एक चमचा एक कप गरम पाण्यात िाकुन 
ददवसातनन दोनवेळा घेणे. 
* रोज सकाळी ररका्यापोिी तीन चमचे कोरफडाचा रस (Aloe Juice) घेणे. 
* सािा चहा वपण्यापेक्षा दहरवा चहा (Green Tea) वपणे. 
* आांघोळीच् याआिी अिाव तास पोिावर मुलतानी माती पाण्यात कालवुन त्याचा लेप लावावा. 
अध्याव तासानांतर तो लेप िुवुन िाकावा. नांतर एक मोठा ििंकव ि िॉवेल गरम पाण्यात शभजवनन, 
हलका वपळनन पोिावर ठेवावा, पांिरा शमननिाांनांतर तोच िॉवेल बफव  िाकलेल्या थांड पाण्यात 
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शभजवनन, हलका वपळनन पोिावर ठेवावा. (यावेळेस पांखे, ए.सी. बांद ठेवावेत) ददवसातनन तीनदा हा 
प्रयोग करावा. 
* पोि कमी करण्याचा रामबाण उपाय ्हणजे ददवसातनन िंकमान दीड शलिर गरम पाणी (चहा 
सारखे गरम, कोमि नयहे) ् यावे. जेवण झाल्यानांतर लगेचच (नावता, दपुारचे जेवण, रात्रीचे 
जेवण)एक कप गरम (चहा सारखे गरम) पाणी वपण्याची सवय लावली तर वजन वाढत नाही. 
उत्तम पररणामासाठी गरम पाण्याचा हा प्रयोग िंकमान तीन मदहने सतत करणे आववयक आहे. 
  
  36. वजन कमी असणे : 
काही लोकाांचे वजन काहीही केले तरी वाढत नाही, वजन वाढावे ् हणनन.... 
* गोिा खोबय याचा लहान तुकडा, प्रत्येकी एक खारीक, बदाम, पाच मनुका रात्री दिुात शभजवनन 
सकाळी चावनन खाणे. 
* एक पोकळ मनठ उडीद डाळ व िदगदाणे रात्री पाण्यात शभजवनन सकाळी चावनन खाणे. 
अिननमिनन हरभरा डाळही शभजवावी.   
* ददवसातनन चार केळी आहारात ठेवावी. 
* ररका्यापोिी चार खजनर व दनि ननयशमत घेतल्याने वजन वाढते. 
* आांबे, खजनर, बदाम दिुातनन घेणे. 
* यया ययक्ती अत्यांत अिक्त आहेत व त् याांना वजन वाढवण्याची इच्छा आहे त्याांनी एक वािी 
आांब्याचा रस, काळीशमरी पनड व एक चमचा पातळ केलेले तनप घालनन दिुासह घेतल्यास, तीन 
मदह्यात तीन ते चार िंकलो वजन वाढते. 
* रोज ननयशमतपणे जेवणाआिी व जेवणानांतर एक चमचा मि घ्यावे. 
* ययाांना वजन वाढवायचे आहे त्याांनी सीताफळ शमळत असेल तेयहा त्याचा भरपनर वापर करावा. 
यात कॅलरी जास्त असल्यामुळे वजन वाढण्यास मदत होते. 
* एक चमचा अववगांिा चनणव रोज एकदा मिातनन घेऊन व शन एक यलास दनि ्यावे. 
* दिुापासुन बनवलेले पदाथव (पनीर, धचज, लोणी, तुप) याांचे अधिक सेवन करणे. 
  
 37. सूज: 
 

 * मार लागुन सुज येणे/मुका मार 

 
कुठल् याही सनजेवर खालील लेप लावण् यापनवी नतळाच् या तेलाने हलका मसाज िंकमान पांिरा शमनीिे 
करावा व नांतरच लेप लावावा. लवकर पररणाम ददसेल. 
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* देिी बाभळीची पाने व कडुशल ांबाची पाने उकळनन त्याचा लगदा सनजेवर लावावा. िरीराांतगवत सनज 
असेल तर हाच काढा वपण्यास द्यावा. 
* खायचे पान/नागवेलीचे पान तेलाचा हात लावनन तययावर गरम क शन सनजेवर लावावा.  
* सािी हळद/आांबेहळद, गनळ व चुना एकत्र क शन सनजेवर लावावा.  
* सािी हळद/आांबेहळद व शमठाचा लेप क शन सनजेवर लावावा.  
* मुळ्याच्या पानाांचा रस वपण्याने सनज उतरते. 
* ययेष्ठमि पाण्यात कालवनन लावल्यास सनज उतरते. 
* ननरगुडीचा पाला, चाांगला िुऊन, त्याला मातीच्या मडक्यात ठेवनन, मडके लाल होई पयतं 
तापवावे. मडके लाल झाल्यावर हा पाला, कपड्यात गुांडाळनन सनजलेला भाग िेकावा. 
* ननरगुडीच्या झाडाचा पाला, चाांगला िुऊन, तो बुडेल इतके पाणी भाांड्यात घेऊन चाांगले 
उकळावे. नांतर हा पाला, कपड्यात गुांडाळनन सनजलेला भाग िेकावा. 
* ननरगुडीच्या झाडाचा पाला, चाांगला िुऊन, त्याचा रस काढावा, याांत दु् पि तेल 
(मोहरीचे/नतळाचे) व दु् पि दह्याचे पाणी िाकन न, पाण्याचा अांि सांपेल इतपत चाांगले उकळावे. या 
तेलाने सनजलेल्या भागाचा मसाज करावा. 
 
                              * लचकणे/मुरगळणे 
* लचकलेल् या / मुरगळलेल् या दठकाणी प्रथम कोमि तेलाचा हलका मसाज करावा. नांतर त् या 
जागेवर दोन-चार शमनीिे बफव  िंफरवरवर व नांतर लगेच गरम पाण् याने िेकावे. असे पाच-सहा वेळा 
सलग व ददवसातनन तीन-चार वेळा करावे. 
  

 * सनज येणे 

  

कोणत्याही प्रकारची सनज (अांगावर, यकृतावर, साांध्याांवर इ.) असल्यास 
* रोज रात्री दोन चमचे अख्खे िणे रात्री काचेच्या यलासमध् ये पाण्यात शभजवनन ठेवावे, सकाळी ते 
पाणी िण्यासह अिे होईल इतपत उकळावे, कोमि क शन, गाळनन ्यावे. तसेच सकाळी त्याच 
यलासमध् ये दोन चमचे अख्खे िणे शभजवनन ठेऊन सायांकाळी हाच प्रयोग करावा. 
* बेहडा चनणव (बत्रफळा पावडर मिील एक घिक) रोज एक चमचा, गरम पाण्यातुन घेणे. 
* सफरचांदापासुन तयार केलेला शसरका (Venegar) रोज एक चमचा, गरम पाण्यातुन घेणे.  
* एक चमचा पुननववा चनणव मिातुन घेणे. 
* जास्वांद/गुडहलची (Shoe flower/China rose) ताजी पाने पाण्यात लगदा क शन लेप केल्यास सनज 
उतरते. 
* वपकलेले केळे पीठात कालवुन, थोडा गरम क शन हा लेप बािीत जागेवर लावावा.  
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* लचकल्यामुळे सनज आली असता धचांचेच्या (Tamarind) पाने वािन न, कोमि क शन लेप लावल्याने 
सनज उतरते.  
* मोहरी पावडर व मीठ, पाण्यात वािन न लावली असता सनज उतरते.  
(मोहरीचा लेप िरीरावर किीही थेि लावन नये. ह्यामुळे फोडे येण्याची िक्यता असते. हा लेप 
शसल्क िंकां वा मलमलीच्या कापडावर लावनन ते कापड बािीत भागावर ठेवावे. मोहरीमुळे फोड आले 
असता तो भाग स्वच्छ पुसनन तनप िंकां वा तेल लावावे.  
* िरीरावर कोठेही रक्त साकळनन सनज आली असता मोहरीचे तेल गरम क शन बािीत जागेवर 
मसाज करावा. 
* िरीरावरील फोडाांना आलेली सनज सनयवफुलाच्या झाडाचे पान बाांिल्याने कमी होते. 
* आहारात कलौंजी (Nigella) चा वापर करावा. 
* पडल् यामुळे िंकां वा अ् य कारणाने िदगुळ आल् यास डॉ.बाख याांच् या पुष् पौषिीमिील ‘रेस् क् यन रेमेडी’ 
हे पाच पुष् पौषिीांचे शमश्ण असणारे होशमओपॅथीच् या दकुानात उपलब् ि असणाय या औषिाचे पाच 
थदब ्व अिाव य लास पाण् यात िाकुन ते िदगुळ आलेल् या दठकाणी लावावे तसेच ते पाणी पाजावे. 
लहान मुलाांवरही हा उपचार करता येतो.   
* या पुस्तकातील ययायाम प्रकार -2 चा वापर करावा. 
* मक्याच्या कणसात असणारे केस शमक्सर मिनन पाणी घालनन बारीक क शन घेणे, नांतर गाळनन 
हे पाणी वपणे. हे सनजेवर फार गुणकारी आहे. 
* ननरगुडीच्या झाडाचा पाला, चाांगला िुऊन, त्याला मातीच्या मडक्यात ठेवनन, मडके लाल होई 
पयतं तापवावे. मडके लाल झाल्यावर हा पाला, कपड्यात गुांडाळनन सनजलेला भाग िेकावा. 
* ननरगुडीच्या झाडाचा पाला, चाांगला िुऊन, तो बुडेल इतके पाणी भाांड्यात घेऊन चाांगले 
उकळावे. नांतर हा पाला, कपड्यात गुांडाळनन सनजलेला भाग िेकावा. 
* ननरगुडीच्या झाडाचा पाला, चाांगला िुऊन, त्याचा रस काढावा, याांत दु् पि तेल 
(मोहरीचे/नतळाचे) व दु् पि दह्याचे पाणी िाकन न, पाण्याचा अांि सांपेल इतपत चाांगले उकळावे. या 
तेलाने सनजलेल्या भागाचा मसाज करावा. 
* मुळा व तीळ एकत्र क शन खाल्ल्याने त्वचेखाली साठलेले पाणी िोषले जाऊन सनज उतरते. 
* मुळ्याच्या पानाचा पाव कप रस ददवसातनन दोनवेळा घेतल्याने सनज उतरते.  
* गाजराचा रस ननयशमत घ्यावा. 
* मनत्रवप ांड ववकाराने अांगावर सनज असल्यास कोधथांबबरीचा रस रोज अिाव कप तीन वेळा घेणे. 
 
 
 
  



 

डॉ. संजय क ं डेटकर                ‘आयुष् यमान भव- (अधिक उपायाांसह समग्र)’  Page 143 

 

 * इांजेक्िनची सनज 

  

काही वेळेस इांजेक्िन घेतल्यावर सनज येते याचे कारण इांजेक्िन घेतलेल्या जागेवरील केिवाही्या 
फुितात व त्यातनन रक्त येते. यावर- 
* बफावचा खडा रुमालात गुांडाळनन तेथे लावावा. केिवाही्याांतनन येणारे रक्त थाांबते व त्या बिीर 
होतात व लवकर बयया होतात. 
इांजेक्िन घेतलेल्या जागेवरील सुजेवर गरम पाण्याने िेकन  नये, केिवाही्याांना इजा होण्याची 
िक्यता असते तसेच बफव  सरळ लावन नये रुमालात गुांडाळननच लावावा.  
  

 * गाठ होणे 

  

* िरीरावर िंकां वा िरीराांतगवत कोठेही गाठ झाली असेल तर एक कप ्ाक्षाचा रस ददवसातनन 
दोनदा दोन मदहने घ् यावा. 
* रात्री एक कप उकळत्या दिुात, पाव चमचा हळद पावडर िाकन न ते गरम असताांना िंकमान 
पांिरा ददवस ननयमीत ्यावे. 
 
 38. कापणे : 
 * िारदार िस्त्र/सुरीने कापले असता, जखम स् वच् छ िुवुन, चहाची पावडर हातावर मळनन 
जखमेवर भुरकवावी.  
 * िारदार िस्त्र/सुरीने कापले असता, जखम स् वच् छ िुवुन, हळद पावडर जखमेवर भुरकवावी. 
  
39. भाजणे : 
* गरम पाणी अथवा वाफेने पोळल्यास बािीत जागेवर ताांदळाची वपठी लावावी. 
* आगीने भाजल्यास कोरफडीचा गर िंकां वा जाईच्या पानाांचा रस बािीत दठकाणी लावणे. 
* मददी व कडुशल ांबाची पाने वािन न तो लगदा मिाबरोबर बािीत दठकाणी लावणे. 
* कच्चा बिािा िंकां वा काांदा िंकसनन बािीत दठकाणी लावणे. 
* वपकलेल्या बेलफळाचा गर तेलाबरोबर लावा. 
* बािीत जागेवर वपकलेले केळ्याचा लेप लावावा. जळजळ िाांत होते, फोड येत नाही. 
* भाजलेल्या दठकाणच्या जखमेवर बेलाच्या पानाांचा रस लावल्यास सात ददवसाांत जखम भ शन 
येते. 
* कच्चे कणीस िंकसनन त्याचा रस काढनन ठेवावा. भाजल्यावर हा रस लावल्यास दाह कमी होतो 
व फोड येत नाही. 
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* अांड्यातील पाांढरा तरल पदाथव भाजल्या दठकाणी लावल्यास दाह कमी होतो व फोड येत नाही. 
* तुळिीचा रस भाजल्या दठकाणी लावल्यास दाह कमी होतो व फोड येत नाही. 
* वपकलेले केळे भाजल्या दठकाणी लावल्यास दाह कमी होतो व फोड येत नाही. 
* खायचा चुना दह्याबरोबर भाजल्या दठकाणी लावल्यास दाह कमी होतो व फोड येत नाही. 
* भाजलेल्या दठकाणी मि लावल्यास दाह कमी होतो व फोड येत नाही. 
* भाजलेल्या दठकाणी गोडेतेलाची पट् िी ठेवल्यास दाह कमी होतो. 
* भाजलेल्या दठकाणी गाजर िंकसनन लावल्यास दाह कमी होतो व फोड येत नाही. 
* भाजलेल्या दठकाणी मीठ पाण् यात कालवुन लावल्यास दाह कमी होतो व फोड येत नाही. 
* भाजलेल्या दठकाणी त्वचेवर पाांढरे डाग झाले असतील तर कापसाची पट्िी मिात शभजवनु त् या 
डागाांवर बाांिावी, पांिरा ददवसात डाग जातात. 
* भाजलेल् या दठकाणी नतळकन ि, तनप व कापनर एकत्र खलनन लावावे. दाह व वेदनेपासनन आराम 
शमळतो. 
* भाजलेल् या दठकाणी चु् याच् या ननवळीमध् ये तेल शमसळनन लावावे. लगेच आराम शमळतो व 
भाजल् यामुळे येणारे पाांढरे डागही जातात. 
 

40. स्स्त्रयांच्या समस्या: 
  

 * मासीक पाळीत जास्त रक्त जाणे 

  

* एक मोठा चमचा अख् खे िणे अिाव लीिर पाण्यात पाणी अिे होईपयतं उकळावे. कोमि क शन 
गाळुन ददवसात तीनवेळा असे मासीक पाळीत रोज चार ददवस ्यावे. 
* मासीक पाळीत दररोज सकाळी एक केळे खाणे. 
* अिाव गॅ्रम तुरिी, अिाव लीिर पाण्यात चवीला साखर िाकन न उकळनन चार चार चमचे दर अध्याव 
तासाने मासीक पाळीत घेत रहावी.   
* एक चमचा आवळा रसात एक चमचा केळीच्या पानाचा अथवा केळफुलाचा रस ददवसातनन 
तीनदा दोन मदहने घ्यावा.  
* मासीकपाळीच्या काळात केळफुलाची भाजी जास्त खावी.  
* डाशळांबाच्या साली सावलीत सुकवनन त्याचे वस्त्रगाळ चनणव करावे. मासीक पाळीत एक चमचा 
चनणव ददवसातनन दोनवेळा पाण्यातनन घ्यावे. 
* मासीक पाळीच्या आिी दहा ददवस, ननयमीतपणे, एक वपकलेले केळे दिुात कुस्क शन खाल्ले 
असता माशसक पाळीत अनतरक्तस्त्राव होत नाही.  
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 * माशसक पाळीचे इतर त्रास 

 * मुलीला वयाच्या नऊ ते दहा वषव वयात माशसक पाळीबाबत पनवव कल्पना िास् त्रीय कारणाांसह 
द्यावी. 
* मासीक पाळीत त्रास होत असल् यास गाजराच्या बबया पाण्यात वािन न गुळाबरोबर पाच ददवस 
घ्याययात. 
* माशसक पाळी वेळेवर येत नसेल तर माशसक पाळीच्या सांभायय तारखेआिी पाच ददवस भरपुर 
प्रमाणात पपई खावी. 
* मासीक पाळीत खुप थकवा येत असेल तर ितावरी चनणव, आस्कां द चनणव, ययेष्ठमि पावडर 
याांची समभाग वस्त्रगाळ पनड ददवसातनन दोनदा तनप-साखरेतनन घेणे. 
* प्रवासात असताांना मासीक पाळीचा खुप त्रास होत असल् यास डॉ.बाख याांच् या पुष् पौषिीमिील 
‘रेस् क् यन रेमेडी’ हे पाच पुष् पौषिीांचे शमश्ण असणारे होशमओपॅथीच् या दकुानात उपलब् ि असणाय या 
औषिाचे पाच थदब ्व अिाव य लास पाण् यात िाकुन ते पाणी पाजावे.    
* न्सस्त्रयाांना माशसक पाळीच्या वेळेस कां बर दखुीचा त्रास होतो, त्यावर माशसक पाळीच्या आिी 
तीन ददवस, पाळीच्या काळात व नांतर तीन ददवस, गरम पाणी ्यावे व रात्री एक कप गरम 
दिुात, एक चमचा हळद पावडर, सहा मनुका िाकन न ते उकळनन घ्यावे व कोमि झाल्यानांतर 
्यावे. िक्य झाल्यास या काळात डाशळांबाचा रस ्यावा. 
* माशसक पाळीच्या आिी तीन ददवस, पाळीच्या काळात व नांतर तीन ददवस, रात्री एक मनठ गहन, 
अिाव लीिर पाण्यात शभजवावा, सकाळी शमक्सरमध् ये पाण्यासह बारीक करावा व गरम क शन, 
चवीला साखर िंकां वा मीठ, नतखि घालनन खाणे. 
* माशसक पाळीच्या काळात एक मोठा ििंकव ि िॉवेल बफव  िाकलेल्या थांड पाण्यात शभजवनन , 
हलका वपळनन पोिावर ठेवावा. (यावेळेस पांखे, ए.सी. बांद ठेवावेत) ददवसातनन तीनदा हा प्रयोग 
करावा. 
* दहा गॅ्रम ओवा, 50 गॅ्रम जुना गनळ, 200 गॅ्रम पाण्यात उकळनन ददवसातनन दोनदा एक मदहना 
घेतल्याने गभाविय िदु्ि होते व थाांबलेला माशसक िमव सु श होतो. 
* कच्चा काांदा ननयशमत खाण्याने माशसक िमव ननयशमत होतो. 
* वप ांपळाची वपकलेली फळे आणनन सावलीत वाळवावीत, याचे 2 गॅ्रम चनणव ननरिा दिुातनन माशसक 
िमव सांपल्यानांतर 14 ददवसानांतर ददवसातनन दोनदा एक मदहना सेवन केल्यास गभाविय िदु्िी 
होते व वाांझपणा शमितो. 
* एक चमचा तीळ भाजुन घ् यावेत व ते गुळासह खावेत. (बाजारातुन आणलेल् या तीळाचा 
आहारात वापर करण् यापनवी तीळाांवर गरम पाणी िाकुन ते चाांगले िुवनन घ् यावेत. यामुळे 
तीळाांवरील Oxalic Acid ननघुन जाते. नांतर ते उ् हात चाांगले सुकवन घ् यावेत.)  
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* मासीक पाळीच् या काळात दररोज सकाळी आ ण सायांकाळी दोन चमचे तीळाचे तेल ् यावे वर 
एक कप कोमि पाणी ् यावे. 
  

 * ववेतपदर 

  

स्त्रीच्या योनीमागावतुन सतत पाांढरा पदाथव वहात राहणे याला ववेत प्रदर ्हणतात.  
* रात्री एक कप गरम दिुात, एक चमचा हळद पावडर िाकन न ते उकळनन घ्यावे व कोमि 
झाल्यानांतर ्यावे. 
* डाशळांबाच्या साली, सावलीत सुकवनन त्याचे चनणव करावे, ददवसातनन दोनवेळा हे एक चमचा चनणव 
गरम पाण्यातनन घ्यावे. 
* कच्चे केळे सावलीत सुकवनन त्याचे चनणव करावे, त्यात सम प्रमाणात काथ शमसळुन रोज एक 
छोिा चमचा हे चनणव दिुाबरोबर घ्यावे. 
* डाशळांबाचा एक कप रस, ददवसातनन दोनवेळा घ्यावा. 
* गरम पाण्याने आांघोळ न करता थांड पाण्याने करावी. 
* उां बराच्या सालीचा काढा द्यावा. 
* एक मोठा ििंकव ि िॉवेल बफव  िाकलेल्या थांड पाण्यात शभजवनन, हलका वपळनन ओिीपोिावर 
ठेवावा. (यावेळेस पांखे, ए.सी. बांद ठेवावेत) ददवसातनन तीनदा हा प्रयोग करावा. 
* दहा गॅ्रम िने पावडर रात्री पाण्यात शभजवनन सकाळी गाळनन ते पाणी ्यावे.  
* पाव कप कोधथांबबरीचा रस रोज एक मदहना घ्यावा.  
* सकाळी चहा न घेता त्या जागी नारळाचे पाणी शल ांबाचा रस िाकन न ्यावे. 
* एक वपकलेले केळे पाच गॅ्रम तुपाबरोबर सकाळ-सायांकाळ सात ददवस खावे. 
* वडाच्या झाडाची साल कुिन न अिाव लीिर पाण्यात, पाणी अिे होईपयतं उकळावीत. हे पाणी 
गाळुन रोज दोनदा घ्यावे. 
* एक चमचा आवळा रसात एक चमचा केळीच्या पानाचा अथवा केळफुलाचा रस ददवसातनन 
तीनदा दोन मदहने घ्यावा. 
  

 * रक्तपदर  

  

अनत उष्ण पदाथव सेवन करणे, उ्हात सतत िंफरणे, अनत मैथुन, भोजनावर भोजन करणे, 
अयोयय आहार-ववहार ह्यामुळे न्सस्त्रयाांना रक्त प्रदराचा त्रास होतो. 
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पाच ददवसाांच्या माशसक पाळी नांतर काही न्सस्त्रयाांना सोळा ददवसाांपयतं अगदी थोडा रक्तस्राव होणे 
ही सामा्य बाब आहे. परांतु माशसक पाळीच्या पाचयया ददवसानांतरही सतत, अनत रक्तस्राव होणे 
हे रक्तप्रदराचे लक्षण असन िकते. 
रक्त प्रदराचे चार मुख्य प्रकार आहेत. 
1) वपत्तज्य रक्तप्रदर- याांत लाल, ननळा-काळा, दाि व गरम रक्तस्राव सतत होत असतो. 
2) वातज्य रक्तप्रदर- याांत काळा,  शक्ष, माांसाच्या तुकड्याांसह रक्तस्राव सतत होत असतो व 
खनप दखुत असते. 
3) कफज्य रक्तप्रदर- याांत पाांढरि, घट्ि रक्तस्राव सतत होत असतो. 
4) त्रीदोषयुक्त रक्तप्रदर- याांत दगुिंीयुक्त रक्तस्राव सतत होत असतो. हा प्रकार असाध्य रोग 
या प्रकारात मोडतो. 
लक्षणे- वपडा, थकवा, वारांवार, अनत रक्तस्त्रावामुळे रक्तक्षीणता, िरीर पाांढरे पडणे, अिक्तपणा, 
चक्कर येणे. 
उपाय-  
* एक मनठ अख्खे िणे दोन यलास पाण्यात, पाणी एक यलास राहील इतपत उकळावे, त्याांत 
खडीसाखर घालनन, गाळनन, चहा वपतो तसे गरम गरम ्यावे.  
* न्सजरे, काळे मीठ, ययेष्ठमि, ननळे कमळ याांची सम प्रमाणात पावडर क शन मिातनन ददवसातनन 
दोनदा घ्यावी. 
* जाांभनळ बी चनणव मिातनन द्यावे. 
* उां बराच्या सालीचा काढा द्यावा. 
* दभावच्या मुळाचे चनणव मिातनन ददवसातनन दोनदा घ्यावे. 
* आयुवेददक/काष्ठौषिी दकुानात ‘कुष्माांड अवलेह’ हे कोहळ्यापासुन बनवलेले औषि शमळते ते 
रोज एक चमचा घ्यावे. 
* नारळाची िदडी जाळनन ती राख ताकातनन घ्यावी. 
  

 * मासीक पाळीत पोिात दखुणे 

  

* एक चमचा पाांढय या नतळाचे पाण्यात शभजवनन चािण करावे व ददवसातनन दोनदा दिुातनन अथवा 
मिातनन घ्यावे. वयात येणाय या मुलीांसाठीही हे चािण उपयोगी आहे. 
* प्रत्येकी चार गॅ्रम कच्ची बडीिेप, पुददना, आलां, ओवा, न्सजरे पाण्यात उकळनन काढा क शन 
दोनदा वपणे. हा प्रयोग मासीक पाळी येण्याअगोदर चार ददवस सु श क शन मासीकपाळी सांपेपयतं 
चालन ठेवावा.  
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* एक मोठा चमचा काळे िंकां वा पाांढरे तीळ, अिाव शलिर पाण्यात, पाणी अिे उरेल इतके उकळनन 
ते पाणी गनळ घालनन घ्यावे. 
* तुळिीचा रस मिाबरोबर घ्यावा. 
  

 * मासीक पाळी पुढे ढकलणे 

  

िक् यतो ननसगव ननयमाांच् या ववरुध्द जाण् याचा प्रयत् न क श नये. यामुळे पुढे त्रास होतात. परांतु 
काही अपररहायव कारणाने मासीकपाळी पुढे ढकलायची असेल तर....  

* मासीक पाळीच्या सांभायय चार ददवस आिी पासुन एक चमचा कणीक, अिी वािी पाण्यात 
मीठ, साखर, तनप घालनन कालवावी. मासीक पाळी न्सजतके ददवस पुढे ढकलायची असेल नततके 
ददवस सकाळी व रात्री हे शमश्ण ्यावे. 
  

* स्तनात गाठी होणे 

  

* स्तनात गाठी झाल्या असतील तर वप ांपळाची साल पाण्यात उगाळनन लेप करावा तसेच या 
सालीचा काढा पोिात घ्यावा. सहा मदहने हा प्रयोग केल्याने या गाठी फुिन न न्सजरतात. 
* ववड्याचे पान थोडे तेल लावनन, तययावर गरम क शन स्तनाांवर िेक द्यावा. 
* यया न्सस्त्रयाांचे लहान बाळ ददैुवाने मयत झाले आहे त्याांच्या स्तनात दनि साचनन गाठी होतात व 
सनज येते. त्याांनी खाण्याचे पान (Betel Leaf) तेल लावनन तययावर गरम क शन स्तनाांवर ठेवावे. 
 

 * गभावरपणातील समस्या 
  

* गभावरपणात ओकारी होण्याचा त्रास असल्यास कढीशल ांबाच्या सात-आठ पानाांची पेस्ि क शन रोज 
एक यलास पातळ ताकात घालनन ्यावी.  
* गभावरपणात ओकारी होण्याचा त्रास असल्यास लवांग भाजुन त्याचे चनणव करावे व मिाबरोबर 
द्यावे. 
* गभावरपणात पानकोबीच्या (Cabage) भाजीचा समावेि आहारात जास् त प्रमाणात करावा. 
पानकोबीत ‘फोलीक ऍशसड’ भरपनर प्रमाणात असल्याने होणाय या बाळाला ज्मजात ययािी होत 
नाही. (गॉयिर असलेल्याांनी पानकोबी खाऊ नये)  
* एक मोठा ििंकव ि िॉवेल बफव  िाकलेल्या थांड पाण्यात शभजवनन, हलका वपळनन ओिीपोिावर 
ठेवावा. (यावेळेस पांखे, ए.सी. बांद ठेवावेत) ददवसातनन तीनदा हा प्रयोग करावा. ह्यामुळे बाळाचे 



 

डॉ. संजय क ं डेटकर                ‘आयुष् यमान भव- (अधिक उपायाांसह समग्र)’  Page 149 

 

आरोयय चाांगले राहनन नैसधगवक प्रसनती होते. बाळाला ज्मानांतर िंकमान पाच वषव काही आजार 
होत नाही. 
* गभावर स्त्रीने रोज दो्ही जेवणानांतर ववड्याचे सािे पान चावनन खावे. ह्यामुळे आतड्याांची 
हालचाल सुिारते, पाचन सुिा शन खाल्लेले चाांगले पचते. अांतगवत जखमा भ शन ननघतात. 
* गभावरपणात डोकेदखुीचा त्रास असल्यास ववड्याचे पान तेल लावनन थोडे तययावर गरम क शन 
कपाळावर बाांिनन ठेवावे. 
* भृांगराज, केिराज, माकव व (Hassk) नावाच्या झाडाच्या पानाांचा चार गॅ्रम रस सम प्रमाणात 
दिुाबरोबर ददवसातनन दोन वेळा घेतल्यास गभवपात होत नाही. रक्तिधु्दी होते.  
* गभावर स्त्रीने दालधचनीचे सेवन क श नये. गभवपाताचा िोका सांभवतो. 
* गभावरपणात जास्तीत जास्त भाजलेला न्सजरा (Cumin Seeds) आहारात वापरावा. मातेस दनि 
चाांगले येते. 
* गभावरपणात 20 गॅ्रम कारल्याची पाने पाण्यात उकळनन काढा ददल्यास मातेस दनि चाांगले येते. 
* गभावरपणात अनतसार होत असल्यास जु्या आांब्याची कोय फोडनन त्यातील पाांढरा गर भाजनन 
त्याची चार गॅ्रम पावडर, एक चमचा मि िंकां वा पाण्यातनन जेवणापनवी दोन तास तीन वेळा द्यावी. 
अनतसार काळात तुपाचा वापर िाळावा. 
* आहारात कलौंजी (Nigella) चा वापर करावा. 
* गभावरपणात सातय या मही् यापासनन दररोज दोन चमचे तीळाचे तेल ् यावे. नैसधगवक प्रसनती 
होते. 
  

 * प्रसवपीडा 
  

* प्रसवपीडा कमी यहावी यासाठी चौ्या मदह्यापासनन 20 गॅ्रम कच्चा नारळ व 20 गॅ्रम 
खडीसाखर ननयशमत खाणे. 
* प्रसव काळात मेथीचा (भाजी/दाणे) वापर आहारात जास्त करावा. 
* एक मोठा ििंकव ि िॉवेल बफव  िाकलेल्या थांड पाण्यात शभजवनन, हलका वपळनन ओिीपोिावर 
ठेवावा. (यावेळेस पांखे, ए.सी. बांद ठेवावेत) ददवसातनन तीनदा हा प्रयोग करावा. 
  

 * बाळांत मातेस दनि न येणे 

  

* कच्च्या बडीिेपचा काढा रोज दोनदा घ् यावा. 
* कच्च्या पपईवर धचर पाडनन त्यातनन येणारे चीक एक ते दोन गुांजा सेवन करावे.  
* चवळीची भाजी जास्त तेलात बनवनन खावी. 
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* दिुात साबुदाण्याची खीर बनवनन खावी. 
* लसणाच्या तीन कच्च्या पाकळ्याांचा समावेि आहारात करावा. 
* प्रसनती नांतर मखा्याची खीर, खसखस व तीळ घालनन ननयशमतपणे सेवन करावी. 
* कच्चे िदगदाणे खाल्ल्याने बाळांत मातेच्या दिुात वधृ्दी होते. 
* मेथीदाण्याचे चनणव क शन 2-3 चमचे चनणव सकाळी काही न खाता घेणे. िंकां वा रात्री दोन चमचे 
मेथीचे दाणे शभजवुन ठेवावे व सकाळी चावुन खावेत.  
  

 * गभवपाताची िक्यता 
  

* गभवपाताची िक्यता असणाय या न्सस्त्रयाांनी पपई अन्सजबात खाऊ नये. पेठा जास्त प्रमाणात खावा. 
* गभवपाताची िक्यता असणाय या न्सस्त्रयाांनी दालचीनी अन्सजबात खाऊ नये. 
* गभवपाताची िक्यता असणाय या न्सस्त्रयाांनी शि ांगाड्याचे पदाथव आहारात ठेवावे. 
* गभवपाताची िक्यता असणाय या न्सस्त्रयाांनी काळ्या चण्याचे पदाथव आहारात ठेवावे. 
* गभवपाताची िक्यता असल्यास 7-8 तमालपत्राचा काढा क शन ननयशमतपणे घ्यावा. 
* डाळीांबच्या पानाांचा रस पाण्याबरोबर घेतल्यास गभवपाताची िक्यता कमी होते. 
  

 * वाांझपणा (Infertility) 

  

* यया न्सस्त्रयाांना माशसकिमव वेळेवर येतो (28 ते 30 ददवसाांनी) त्याांनी, ययाददविी माशसक 
िमावचा रक्तस्राव सु श होतो, तेयहापासनन दहायया ते अठरायया ददवसापयतं आपल्या पतीिी सांग 
करावा. हा काळ ‘गभविारणा काळ’ (Fertility Period) ्हणनन ओळखला जातो. या काळात 
गभविारणेची िक्यता जास्त असते.  
* यया स्त्रीला माशसकिमव येतो पण गभव रहात नाही नतने माशसक पाळीत तुळिीच्या बबया चावनन 
खाययात अथवा तुळिीच्या बबयाांचा काढा ्यावा. 
* वप ांपळाची वपकलेली चार ताजी फळे अथवा या फळाांचे एक चमचा चनणव मिाबरोबर सलग सहा 
मदहने घेतल्यास प्रजनन िक्ती वाढते व वाांझपणा जातो. 
* तीन-चार मदहने ननयशमतपणे 5-6 लसणाच्या पाकळ्या पाव लीिर दिुाबरोबर ररका्यापोिी 
चावनन खाणे. 
* सहा गॅ्रम कच्ची बडीिेप, सहा गॅ्रम ितावरी चनणव, बारा गॅ्रम िदु्ि तनप एकत्र क शन चार मदहने 
ननयशमतपणे पाव लीिर दिुाबरोबर घेतल्यास गभावियाच्या ववकृती दनर होतात. 
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 * रजोननवतृ्ती  (Menopause) 

ववशिष्ि वयानांतर न्सस्त्रयाांची माशसक पाळी सांपते त्यावेळेस वजन वाढणे, धचडधचड होणे, मन 
अस्वस्थ होणे (Mood swing), पायात पेिके (cramp) येणे, वपत्त वाढणे, गोंिळ उडणे, भावनाांचा 
उ्ेक इत्यादी समस्या ननमावण होतात. याचे मुख्य कारण िरीरात कॅन्सल्ियमची कमी होणे हे 
आहे. तसेच रजोननवतृ्तीच् या या काळात ‘इस्ळोजन’ या हामोनच्या कमतरतेमुळे हाडे दठसनळ बनतात 
व वाढत्या वजनामुळे हाडाांवर ताण पडनन ‘ऍन्सस्िओपोरोशसस’ हा हाडाांचा ववकार होण्याची िक्यता 
वाढते. त्यासाठी....  
* अिावयलास पाण्यात गहुच्या दाण्या इतका खाण्याचा चुना शमसळनन ते पाणी ननयशमत घ्यावे.  

* रजोननवतृ्ती काळात ‘ऑन्सस्िओपोरोशसस’ हा हाडाांचा ववकार होऊ नये ् हणनन दोन चमचे पाांढरे 
तीळ रात्री एक कप पाण्यात शभजवनन सकाळी त्याची पेस्ि करावी, हवे असल्यास मि िंकां वा 
दिुाबरोबर द्यावी. 
* ननयशमत ययायामाची सवय लावावी. 
* ददवसातनन दोनदा एक कप डाशळांब रस मि घालनन वपणे. 
* चार िंकलो गयहाच्या वपठात 200 गॅ्रम सोयाबीन पीठ अिा प्रमाणात वपठाच्या पोळ्या क शन 
खाययात. 
* मेनोपॉज जवळ आलेल्या न्सस्त्रया, तीस वषावपेक्षा जास्त वय असलेल्या न्सस्त्रया व ययाांची पदहली 
माशसक पाळी लवकरच सु श होणार आहे अिा मुलीांनीही आहारात सोयाबीनचा वापर ववववि प्रकारे 
करावा.  
* मेथीदाण्याचे चनणव क शन 2-3 चमचे चनणव सकाळी काही न खाता घेणे. िंकां वा रात्री दोन चमचे 
मेथीचे दाणे शभजवुन ठेवावे व सकाळी चावुन खावेत.  
* रोज रात्री झोपताना दहा मनुका व दोन ओले खजनर दिुात उकळनन ते दनि ्यावे व मनुका व 
खजनर चावनन खाणे. 
* अांतगवत उष्णतेमुळे किी किी तळययाांची आग होते. कारल्याच्या पानाांचा रस तळययाांना 
लावल्यास आराम शमळतो. 
* ‘चांदनासव’ िंकां वा ‘सारस्वताररष्ि’ (आयुवेददक/काष्ठौषिी दकुानात शमळते) या औषिाांचा प्रयोग 
वैद्यकीय सल्ल्याने करावा. 
* ितावरी चनणव, ददवसातनन दोनदा, दिुातनन ननयमीत घ्यावे. 
* या पुस्तकातील ययायाम प्रकार -2 चा वापर करावा. 
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  * गभावियात गाठ (Fibroid) 

  
 * अिोक नावाच्या झाडाच्या सालीचा काढा, अिाव कप, ददवसातनन दोन वेळा घ्यावा. 
 * तीन चमचे कोरफडीचा रस (Aloe Juice), रोज ररका्या पोिी घ्यावा.  
 * सोयाबीन चा ववववि प्रकारे (पीठ, साांडगे, सोया शमल्क, िोफु) आहारात वापर करावा. 
सोयाबीनमुळे न्सस्त्रयाांत सांपे्ररकाांचा समतोल सािला जातो. 
  
 41. संपे्ररकांचा असमतोल : (Hormonal imbalance)  

 * गाजर, िोमॅिो आ ण बीि याांचा 300 शम.ली. रस एकत्र क शन एम य लासभ शन चार मदहने 
ननयशमतपणे घ्यावा. 
* सफरचांदाचा रस, चार मदहने दपुारी ननयशमतपणे घ्यावा. 
* डाशळांब रस, चार मदहने ननयशमतपणे घ्यावा. 
* रोज रात्री पाव चमचा हळद, दिुात उकळवनन ननयशमतपणे घ्यावी. 
* आवळा चनणव, ितावरी चनणव, अववगांिा चनणव समप्रमाणात एकत्र क शन रोज एकदा मिाबरोबर 
घ्यावे. 
  
  42. मोठ्या जखमा भरून न येणे  : 
* मोठ्या िस्त्रिंरयेनांतर जखमा भ शन येण्यासाठी व अिक्तपणा दनर करण्यासाठी रोज सकाळी 
ररका्यापोिी, एक पे श कुस्क शन त्यात एक चमचा मि व एक चमचा तनप घालनन खाणे. 
* कोणतीही जखम लवकर भरत नसेल तर तीळकन ि, मि आ ण तनप एकत्रक शन जखमेवर 
लावावे, व शन पट् िी बाांिावी. (बाजारातुन आणलेल् या तीळाचा आहारात वापर करण् यापनवी तीळाांवर 
गरम पाणी िाकुन ते चाांगले िुवनन घ् यावेत. यामुळे तीळाांवरील Oxalic Acid ननघुन जाते. नांतर ते 
उ् हात चाांगले सुकवन घ् यावेत.)  
 
  
  43. बेड सोअसण : 
* मोठ्या आजारात सतत झोपनन रादहल्याने पाठ, पाय व वभाग इत्यादी दठकाणी व्रण होतात याला  
बेडसोअर/िय्या व्रण ्हणतात. त् याांवर ‘डॉक्िसव ब्रँडी’ मध् ये कापनर खलनन ददवसातनन दोनदा व्रणाांवर 
लावावा. 
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  44. कॅन्सर : 
कॅ्सरला असाध् य रोग मानले जाते. परांतु खालील उपायाांमुळे कॅ्सरग्रस् त य यक् तीला ननन्सव चत 
आराम शमळेल. 
* गाजर, ्ाक्ष व गयहाांकुर रस समप्रमाणात दररोज उपािीपोिी घ्यावा. 
* कॅ्सर ववकाराने ग्रस्त ययक्तीने पानकोबीच्या (Cabage) भाजीचा समावेि आहारात जास् त 
प्रमाणात करावा. पानकोबीमुळे कॅ्सरपेिी ननमावण होण्याची प्रिंरया थाांबवली जाते. (गॉयिर 
असलेल्याांनी पानकोबी असलेल्याांनी खाऊ नये) 
* आहारात कलौंजी (Nigella) चा वापर करावा. 
* आहारात ब्रोकोली या भाजीचा वापर करावा. 
* आहारात आळांबी(मि शम)चा वापर करावा. 
* कोरफडचा रस व गयहाांकुराचा रस एकत्र क शन घ्यावा. 
  
45. औषिांचा अननष् ट पररणाम : (Side effect) 

* औषिाचा अननष् ि पररणाम (Side effect) घालवण्यासाठी एक कप डाशळांब रस, ददवसातनन दोनदा 
्यावा. 
  
46. ववषारी ककटक/ प्राणी चावणे : 
* ववषारी कीिक/ वव ांचन/ गाांिील मािी चावल्यावर जो दाह होतो त्या जागी शल ांबाच्या रसाची 
कापडी अथवा कापसाची पट्िी ठेवावी. दाह/वेदना लगेच कमी होतात. 
* ववषारी कीिक/ वव ांचन/ गाांिील मािी चावल्यावर जो दाह होतो त्या जागी वडाच्या पानाचा चीक 
लावल्यास दाह/वेदना लगेच कमी होतात. 
* ववषारी कीिक/ वव ांचन/ गाांिील मािी चावल्यावर जो दाह होतो त्या जागी पुदद्याच्या पानाचा 
लगदा लावावा व अिाव कप पुदद्याच्या पानाचा रस पाजावा. 
* ववषारी कीिक/ वव ांचन/ गाांिील मािी चावल्यावर जो दाह होतो त्या जागी कढीशल ांबाच्या पानाचा 
लगदा लावावा. 
* खाण्याच्या पानाच्या रसात सुांठ उगाळुन हा लेप बािीत जागेवर लावावा. 
* ववषारी कीिक/ वव ांचन/ गाांिील मािी चावल्यावर जो दाह होतो त्या जागी खाण् याच्या चु्यात 
शल ांबाचा रस घालनन लावल्यास ववष उतरते. 
* ववषारी कीिक/ वव ांचन/ गाांिील मािीच्या ववषावर उां बराची पाने पाणी न घालता वािन न तो लगदा  
लावल्यास ववष उतरते. 
* वव ांचन दांिावर कच्च्या कैरीच्या देठाचा चीक लावल्यास वव ांचन दांि उतरतो. 
* वव ांचन दांिावर मि चोळनन लावल्यास वव ांचन दांि उतरतो 
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* वव ांचन दांिावर मीठ व न्सजरे बारीक क शन मिात कालवनन लावावे. वेदना कमी होतात. 
* वव ांचन दांिावर तुळिीच् या मांजीय या व मीठ बारीक क शन लावावे. वेदना कमी होतात. 
* बािीत जागेवर फणसाची पाने वािन न लावल्याने दाह/वेदना/ववष लगेच कमी होते. 
* बािीत जागेवर काांद्याचा रस लावल्याने दाह/वेदना लगेच कमी होते. 
* बािीत जागेवर हळद पाण्यात कालवनन जाडसर लेप बाधित दठकाणी लावावा. 
* बािीत जागेवर तुरिी गरम करावी, ववतळत असताना बाधित दठकाणी लावावी. 
* आगपेिीच्या काडीचा गनल, पाण्यात ववरघळनन बाधित दठकाणी लावावा. 
* डासाच्या दांिावर चुना लावावा. 
* मुांगी/मुांगळ्याच्या दांिावर शल ांबाचा िंकां वा लसणाचा रस लावावा. 
* उां दीर चावल्यास खवि खोबरे मुळ्याच्या रसात घालनन लावावे. 
* माकड चावल्यास काांद्याच्या रसात मीठ घालनन लावावे. 
* साप/वव ांचन चावल्यास दांिावर लसनण वािन न लावावे व एक चमचा लसनणाच् या पाकळ्याांचा रस 
मिात वपण् यासाठी द्यावा. 
* कुत्रा चावल्यास बािीत जागेवर दहांग िंकां वा काांद्याचा रस व मिात घालनन लावावे. 
* धचक्कन च्या बबया शमक्सरमध् ये बारीक क शन त्याची पेस्ि/पल्प तयार क शन बािीत जागी 
लावावा. धचक्कन  खाल्ल्यानांतर दोन ददवसातनन ही पेस्ि/पल्प तयार करावा. ही पेस्ि/पल्प िंफ्रज 
मध्ये ठेवल्यास आठ-दहा ददवस दिकतो. 
  
47. शरीराला खाज स टणे : 
* कोरफडीचा ताजा गर, नारळाचे तेल, कापनर व गे श (कुां ड्याांना लावतात तो) एकत्र क शन 
िरीरावर/बािीत जागेवर लेप करावा व पांिरा शमननिाांनी अांघोळ करावी.  
*  जाांभळाच्या बबया शमक्सरमध् ये थोडे पाणी िाकन न बारीक कराययात. हा लगदा एका काडीवर 
कापनस गुांडाळनन त्याने बािीत दठकाणी ददवसातनन चार-पाच वेळा लावावा. पांिरा शमननिाांनी िुऊन 
िाकावा. 
 
48. अिाांगवायू : (Paralysis)   
रात्री 12 ते दपुारी 12 या दर्यान आलेला अिांगवायुचा झिका लवकर बरा होण्याची िक्यता 
असते, दपुारी बारा ते रात्री 12 या दर्यान आलेला अिांगवायुचा झिका बरा होण्यास थोडा वेळ 
लागतो. उच्च रक्तदाब असणाय या ययक्तीांनी धचडधचड करणे, रागावणे या गोष्िी किाक्षाने व 
प्रयत्नाने िाळाययात. 
* सकाळी ऊठल्या बरोबर, तोंड न िुता, लसणाच्या दोन कच्च्या पाकळ्या मिाबरोबर चावुन 
िंकमान सहा मदहने खाययात. त्यावर एक यलास गरम पाणी ्यावे. नांतर तोंड िुवावे.  
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* या पुस्तकातील ययायाम प्रकार -1 व मु्ा प्रकार 2 चा वापर करावा. 
* अिांगवायुवर एक अठ्ठावीस ददवसाांचा प्रयोग आहे. पदहल्या ददविी एक लसणाची कच्ची 
पाकळी, दसुय या ददविी दोन पाकळ्या असे करत चौदायया ददविी चौदा पाकळ्या रोज पहािे 
खाययात. पांिरायया ददविी तेरा पाकळ्या असे कमी करत अठ्ठाववसायया ददविी पु्हा एक 
पाकळी खावी. नांतर हा प्रयोग बांद करावा. अिांगवायुत फरक पडतो.  
* उडदाची डाळ तुपात परतनन पीठ करावे, त्यात गनळ व सुांठ घालनन लाडन बनवनन रोज खाण्यास 
द्यावे. 
* प्रत्येकी िांभर गॅ्रम सुांठ व लसनण, िांभर गॅ्रम तुपात स्वतांत्रपणे परतनन घ्यावे. एकत्र पेस्ि क शन 
सहा गॅ्रम एक वेळा असे ददवसातनन चार वेळा द्यावे. 
  
49. प्रधथने (Proteins) न पचणे : प्रधथनाांमुळे माांसपेिी सुदृढ होतात व ताकद वाढते. परांतु काही 
ययक्तीांना उसळ, डाळी असा प्रधथनयुक्त आहार घेतल्यास वायुववकार, वपत्ताचा त्रास होतो. त् याांच्या 
िरीरात ही प्रधथने िोषली जात नाहीत. अिा ययक्तीांनी  
* चार िंकलो गयहाच्या वपठात 200 गॅ्रम सोयाबीन पीठ अिा प्रमाणात आहार घ्यावा. 
* दिुाचे सेवन जास्त प्रमाणात करावे. 
  
50. नशा: 
 

 * भाांगेचा निा उतरवणे 

  

* भाांग ्यायलेल्या इसमास चार पे श खाऊ घालावेत. िंकां वा पे शच्या पानाांचा पाव कप रस 
वपण्यास द्यावा.   
* धचांचेचा कोळ पाण्यातनन पाजावा. 
* िददेलोण, मीठ व सुांठ एकत्र क शन शल ांबाच्या रसात चािण क शन द्यावे. 
 

 * िनम्रपान/तांबाखुची सवय कमी करणे 

  

कुठलीही सवय सोडवणेसाठी मनाची तयारी व ननवचय ह्या पायाभुत आिार आहेत. 
* सफरचांदाचा रस ददवसातनन तीन वेळा घेणे. 
* प्नास गॅ्रम ओवा घेऊन तो बुडेल इतपत शल ांबाचा रस घ्यावा, त्यात अिाव चमचा सैंिव मीठ 
िाकावे. हे सवव एकत्र क शन उ्हात वाळवावे. तांबाखु िंकां वा िनम्रपानाची तलफ आल्यास दहा दाणे 
तोंडात घालावे. 
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* रोज ध्यान िारणा करावी. 
* चाांगल्या प्रतीच्या ‘च्यवनप्राि’चे सेवन करावे. 
* रोज तीन शलिर पाणी ्यावे. 
* तलफ आल्यास सनयवमखुीचे बी चघळावे. 
* ब्रा्ही व अव वगांिाचे चनणव समप्रमाणात एकत्र क शन, रोज दोनदा घ्यावे. ह्यामुळे पवचात लक्षणे 
(Withdrawal Symptoms) कमी होतात. 
  

 * दा शची निा उतरवणे 

  

* काकडी व काांद्याचा रस एकत्र क शन पाजावा. 
* खजुराचा कोळ पाण्यातनन पाजावा. 
* काकडी व काांद्याचा रस पाजावा. 
* एक रुपयाच्या नाण्याएवढी तुरिी पाण्यात ववरघळनन ते पाणी पाजावे. 
* चार तोळे गनळ व िांभर गॅ्रम तुरिी पाण्यात ववरघळनन पाजावे. 
  

 * मद्याची पवचात निा (Hang-over) 

  

मद्याची पवचात निा याचा अथव प्रमाणाबाहेर िंकां वा चुकीच्या व चुकीच्या पद्ितीने मद्य 
प्रािनानांतर िरीर व मददनवर होणारे द:ुखकारक पररणाम. 
मद्यामिील इथेनॉलमुळे िरीरातील मनत्र बनण्याची प्रिंरया वाढते परांतु मद्याबरोबर पुरेसे पाणी 
पोिात न गेल्यामुळे िरीरातील पाण्याची पातळी कमी (ननजवलीकरण- Dehydration) होते त्यामुळे 
पोिाच्या आवरणावर अल्कोहोलचा अननष् ि पररणाम होतो.   
लक्षणे:- मद्याचे पवचात पररणाम वय, शल ांग, िरीर प्रकृती इत्यादीांनुसार वेगवेगळे असन िकतात. 
याांत डोकेदखुी, चक्कर येणे, ओकारी येणे, पोि बबघडणे, घाम येणे, नतिकारा (Nausea) येणे, 
तोंडात कडवि चव येणे, सतत तहान लागणे आ ण मुख्य ्हणजे अनत मद्य प्रािनाचा पवचाताप 
ही लक्षणे ददसतात. खरेतर अिा पव चातापाचा उपयोग नसतो कारण िरीरावर य हायचे ते पररणाम 
झालेले असतात. 
कारणे:- ररका्यापोिी मद्य प्रािन करणे, िरीरात पाण्याचे प्रमाण कमी होणे, मद्य प्रािनानांतर 
पुरेिी झोप न होणे, कमी प्रतीचे/दजावचे मद्य पािन करणे. 
उपाय:-  
* जास्तीत जास्त पाणी वपणे. ह्यामुळे लघवीबरोबर िरीरातील ववष्यये व अल्कोहोल िरीराच्या 
बाहेर ननघुन जाईल. 
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* जीवनसत्त्व ‘क’ युक्त पदाथांच्या रसाचे (मोसांबी, सांत्री, शल ांबन, िोमॅिो) सेवन करावे. अथवा 
जीवनसत्त्व ‘क’ युक्त गोळी/औषि घ्यावे. 
* गरम कॉफी िंकां वा कोको (Hot Chocolate) घ्यावे. 
* आले, पुददना िाकुन गरम चहा ्यावा. 
* बफावच्या थांड पाण्यात नॅपकीन बुडवुन, वपळुन मस्तकावर ठेवावा. 
* गरम पाण्याने िॉवरखाली स्नान करावे. 
* सुरोज स्व शपातील साखर (केळे, मि) घेणे उपयुक् त ठरते. 
* साखर न िाकता, शल ांबाचा रस िाकुन घेतलेली काळी कॉफी पररणामकारक ठरते. 
  

 दक्षता:-  
 ¤ मद्य प्रािनाची सवय असलेल्याांनी प्रमाणाबाहेर मद्य प्रािन करणे िाळावे. 
 ¤ अनत द;ुखात िंकां वा अनत आनांदात मद्य प्रािन करणे िाळावे. 
 ¤ ववववि प्रकारची मद्ये एकत्र क शन िंकां वा एकावर एक पीऊ नयेत. 
 ¤ ररका्यापािी किीही मद्य प्रािन क श नये. 
 ¤ मद्य प्रािनाबरोबर कबोदकयुक्त ( Carbohydrates) आहार घ्यावा. कबोदकयुक्त पदाथव 
अल्कोहोल िोषुन घेतात ह्यामुळे अल्कोहोलचे रक्तात िोषण होण्याची प्रिंरया मांदावते. 
 ¤ मद्य प्रािनाबरोबर गोड पदाथव खाणे िाळावे. अल्कोहोलमुळे रक्तातील साखरेची पातळी 
वाढते. त्यावर पु्हा साखर खाल्ल्याने त्रास होऊ िकतो. 
 ¤ मद्य प्रािनापनवी जीवनसत्त्व ‘ब’ व ‘क’ युक्त गोळ्या खाणे उपयुक्त ठ श िकते. 
  

 * दा श वपणे बांद करणे 

  

* दा श वपण्याची इच्छा झाल्यास दहा गॅ्रम ओवा दोन - तीन वेळा खाण्यास देणे. 
* अिाव िंकलो ओवा चार लीिर पाण्यात पाणी अिे होईल इतपत उकळनन, थांड झाल्यावर गाळनन, 
काचेच्या बािलीत िंफ्रज मध् ये ठेवावा. जेवणा आिी रोज एक कप द्यावा. 
दोन मदह्यात दा शची सवय सुिते. 
  
 51. तहान न शमणे (Thirst)  :  

 वविेषत: उ्हाळ्यात तहान न िमणे या गोष्िीला सामोरे जावे लागते. 
* कोकम सरबत पीण्याने तहान िमते तसेच वपत्ताचेही िमन होते. 
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* 20 गॅ्रम िणे कुिन न 120 शम. ली. पाण्यात मातीच्या भाांड्यात रात्रभर शभजवुन ठेवावे, सकाळी 
रवीने चाांगले घुसळुन गाळुन घ्यावे. हवे असल्यास खडीसाखर घालनन हे पाणी ्यावे. ह्यामुळे 
िरीरातील दाह नाहीसा होतो.  
* 50 गॅ्रम चांदनाचा बारीक चुरा 200 शम. ली. थांड पाण्यात मातीच्या भाांड्यात रवीने घुसळुन 
रात्रभर शभजवुन ठेवावे, सकाळी त्यात ज शरीपुरता शल ांबाचा रस िाकुन रवीने चाांगले घुसळुन, 
गाळुन घ्यावे. हवे असल्यास खडीसाखर घालनन हे पाणी ्यावे. ह्यामुळे तहान तर िमतेच बरोबर 
िरीरातील दाह नाहीसा होतो. लघवी साफ होते, ताप, कसकस नाहीिी होते.  
* अनांतमुळ, वाळा, रक्तचांदन, कमळ, गुलाब, मोगरा ह्या वस्तुांची पावडर करावी. एक यलास 
पाण्यासाठी 10 गॅ्रम या प्रमाणात मातीच्या भाांड्यात रात्रभर शभजवुन ठेवावे, सकाळी रवीने चाांगले 
घुसळुन, गाळुन घ्यावे. हवे असल्यास खडीसाखर घालनन हे पाणी ्यावे. ह्यामुळे तहान तर 
िमतेच बरोबर वपत्त िमन होऊन रक्तिुध्दी होते. 
 
52. नाडी मंद होणे : 
* काही रोगात नाडी मांद होते यावर लाल शमरची मिनन बबया काढनन साल कुिन न  वस्त्रगाळ पनड 
करावी. याांत िक्य असल्यास थोडा कापनर व दहांग िाकावे. हे चनणव मिातनन अिाव छोिा चमचा 
देणे.  
  
 53. बूट चावणे : 
* नवीन बनि/च्पलमुळे जखम झाली असता जाांभळाची बी पाण्यात उगाळनन जखमेवर लावावी. 
* नवीन बनि/च्पलमुळे जखम झाली असता मि जखमेवर लावावा. 
  
 54. केस तोड : 
* िरीराचा एखादा केस ओढला गेल्यास मिमािीचे पोळे, गुयगुळ व नतळाचे तेल याांत उगाळनन 
बािीत जागेवर लावावा. 
* सीताफळाचा गर शमठाबरोबर बाधित दठकाणी लावावा. 
* गोडे तेल व िददनर कालवनन बाधित दठकाणी लावावा. 
* गे श, मीठ व हळद कालवनन बाधित दठकाणी लावावे. 
* दवुांचा लगदा क शन, गाईच्या तुपात शमसळनन हा लेप बािीत जागेवर लावावा. 
  
  

55. अंगावर बबब्बा उतणे : 
* झदडनचा पाला बाधित दठकाणी चोळावा. 
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* दहरवी कोधथांबीर बाधित दठकाणी चोळावी. 
* ओला नारळ चावनन तो चोथा बाधित दठकाणी चोळावा. 
  
56. स रवंट अंगावर पडणे : 
 * बाधित दठकाणी रॉकेलचा बोळा िंफरवावा व झदडनचा पाला चोळावा. 
  
57. शरीरात पाण्याची कमतरता : (ननजवलीकरण-Dehydration) 

* एक यलास पाण्यात एक चमचा साखर, एक धचमुि मीठ िाकुन दर अध्यावतासाला असे 
ददवसातनन दोन शलिर पाणी पाजणे. 
* एक यलास पातळ ताकात अिाव चमचा सुांठ िाकुन दर अध्याव तासाला असे ददवसातनन एक 
शलिर पाजणे. 
* औषिाच्या दकुानात ‘इलेक्ळॉल’ नावाची पावडर शमळते, ती एक यलास पाण्यात एक चमचा 
िाकुन दर अध्याव तासाला पाजणे. 
* एक यलास पाण्यात एक चमचा पुददना रस, एक चमचा मि, अिाव चमचा आल्याचा रस दर 
अध्यावतासाला पाजणे. 
* एक यलास पाण्यात एक शल ांबाचा रस, सैंिव मीठ िाकुन पाजणे. 
* िरबुज, काकडी, नारळपाणी याांचे जास्तीत जास्त सेवन करणे. 
* चहा, कॉफी, अल्कोहोल याांचे सेवन िाळावे. 
  
58. हात-पायांना म ंग्या येणे : 
* सोयाबीनचा ववववि पध् दतीने (पीठ, साांडगे, सोया शमल्क, िोफु) आहारात वापर करावा.  
* सोया शमल्क मिाबरोबर घेणे. 
* रोज सकाळच्या कोवळ्या उ्हात तासभर बसावे. 
* िरीराची तीळाच्या तेलाने मालीि करावे. 
* रोज अांघोळ करताांना, एक िकीि िॉवेल पाण्यात शभजवनन सांपनणव िरीरावर घासावा, नांतर 
अांघोळ करावी. 

  
  
  

 ==========XXXXXXX============= 
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 लहान म लांचे रोग : 
तु्हाांला तुमची मुले खरोखरच ननरोगी ठेवायची असतील तर एक सािा-सोपा उपाय ्हणजे 
मुलाांना लाल मातीत िंकां वा दहरवळीवर खेळन द्या. ह्यामुळे त्याांची प्रनतकार िक्ती वाढेल. मुलाांना 
पारांपररक भारतीय खेळ खोखो, कबड्डी, कुस्ती, मल्लखाांब, लगोरी हे िंकमान एकदा खेळायला 
लावुन त्याांची ओळख तरी क शन द्या. 
लाल मातीत िंकां वा दहरवळीवर न खेळल्याने व पारांपररक भारतीय खेळ न खेळल्याने मुले Allergy 

prone होतात व पुढे दमा, त्वचा ववकार इत्यादीांना सहज बळी पडतात. 
* अगदी ता् ह् यामुलाला पोिदखुी, कानदखुी इ. त्रास झाल् यास साांगताही येत नाहीत. असा त्रास 
मुलाला होत आहे असा सांिय आल् यास मलुाच् या आईला डॉ.बाख याांच् या पुष् पौषिीमिील ‘रेस् क् यन 
रेमेडी’ हे पाच पुष् पौषिीांचे शमश्ण असणारे होशमओपॅथीच् या दकुानात उपलब् ि असणाय या औषिाचे 
पाच थदब ्व अिाव य लास पाण् यात िाकुन पाजावे अथवा पाच गोळ् या खायला द् याय यात.   
 
  

 1) दनि वपताच उलिी होणे :- मनल जर दनि वपताच उलिी करीत असेल तर त्याला एक चमचा 
सांत्र्याचा रस एक चमचा पाण्याबरोबर देणे. 
  
 2) मुलाांना दात ननघताांनाचे त्रास:- 
* लहान मुलाांना दात ननघत असतील तेयहा एक गॅ्रम वपपळी (Long pepper) चनणव मिात कालवुन 
दहरड् याांवर घासावे. 
* मुलाला दात ननघत असताांना  दोन चमचे बडीिेप एक कप पाण्यात उकळनन गाळनन घ् यावी व 
ते पाणी एक एक चमचा ददवसाांत तीन-चार वेळा पाजावे. तसेच तायया आवळ्याचा रस िंकां वा 
तुळिीचा रस, मिाबरोबर दहरड्याांना लावावा. 
* डडकेमालीची पावडर दहरड्याांना चोळावी. 
  
3) प्रनतकारिक्ती कमी असणे:- मुलाला कोरफडीचा गर, हवे असल्यास मिासोबत ददल्यास 
त्याची प्रनतकारिक्ती वाढते. 
  
4) घरगुती ग्राईप वॉिर:- कच्ची बडीिेप, पाण्यात उकळनन त्याांत चवीसाठी साखर व मीठ िाकन न 
थांड झाल्यावर गाळनन घ्यावे. 
  
5) पोिात कृमी होणे:- रोज सकाळी ररका्यापोिी, एक पे श कुस्क शन त्यात एक चमचा मि 
घालनन ददल्यास पोिातील जांतन, ववषमयवराचे जांतन मरतात. हे लहान मुलाांसाठी एक िॉननक आहे. 
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* बेलपत्रचा काढा द्यावा.  
* बडीिेप पावडर, मिाबरोबर द्यावी. 
* ओवा, खायच्या पानात िाकन न चावनन खाणे. 
* रात्री झोपताना वावडड ांग व ओवा याांचे चनणव समप्रमाणात गरम पाण्याबरोबर द् यावे. 
* पोिात ‘िेप वमव’ झाल्यास तुतीचे फळ सलग 15 ददवस खायला द्यावे. 
* पोिात कृमी झाल्या असल्यास कच्च्या केळाची भाजी पांिरा ददवस ननयमीत खायला द्यावी. 
* एक गुळाचा खडा खाऊन त्यावर एक चमचा ओवा खाणे, व शन एक यलास गरम पाणी ्यावे. 
एक मदह्यात फरक पडतो. 
* डाशळांब व सफरचांदाचा रस समप्रमाणात घ्यावा. एक मदह्यात फरक पडतो. 
* लाल भोपळ्याच्या बबया सावलीत सुकवनन त्याची साल काढनन घेणे, याची पावडर क शन 
ददल्यास पोिातील कृमी नाि पावतात. 
* लहान मुलाच्या पोिात कृमी असता न्सजय याची एक छोिा चमचा पावडर पाण्यात उकळनन तो 
काढा पाजावा.  
* रात्री झोपताांना वेखांडाचे दोन गॅ्रम चनणव, 125 शमलीगॅ्रम भाजलेल्या दहांग बरोबर पाच ददवस 
द्यावे. 
  
6) अपचन:- एक चमचा सांत्र्याचा रस मिातनन द्यावा.  
* पोि दखुत असेल तर पुदद्याचा एक चमचा रस पाजावा. 
* ओय याचे चनणव मिासोबत द् यावे. 
 
7) अिक्त मुले:- 
 * लहान मुलाांत अिक्तता, भनक न लागणे इत्यादी समस्या असतील तर त्याांना रोज गहुच्या 
दाण्याइतका खाण्याचा चुना दही, लस्सी, उसाचा रस, गनळ पाण्यात ववरघळवनन, िंकां वा पाण्यातनन 
ज शर द्यावा. (मुतखडा/पथरी/िंकां वा इतर खडा असणाय याांनी चु्याचा हा प्रयोग क श नये तसेच 
चुना दिुातनन घेऊ नये) 
* अिक्त मुलाांना ननयशमतपणे 10-12 बेदाणे (Raisins) खायला द्यावीत. हे उत्तम िन्सक्तविवक 
िॉननक आहे. 
* मनल अिक्त ननपजले असेल तर वपकलेली केळी सावलीत सुकवनन त्याची भुकिी करावी. ही 
वस्त्रगाळ क शन दनि/मिाबरोबर मुलाला द्यावी.  
  
8) डी हायडे्रिन:- नारळपाण्यात शल ांबाचा रस िाकन न घेतल्यास डी-हायडे्रिन होत नाही. 
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9) अांथरुणात लघवी होणे:- वावडड ांग व ओवा प्रत्येकी अिाव गॅ्रम घेऊन त् याची वस्त्रगाळ पनड 
ददवसातनन दोनदा मिातनन देणे. 
* गुळवेलीच्या काड्याांचा एक चमचा रस ददवसातनन दोनदा मिातनन देणे.   
* मददीच्या पाल्याचा एक चमचा रस ददवसातनन दोनदा मिातनन देणे. 
* भाजलेला ओवा व वावडड ांग चनणव गुळातनन देणे. 
* झोपण्याआिी लघवीला जाण्याची सवय लावावी. 
* काळेतीळ थोडे भाजनन त्याची पावडर करावी, त्यात गनळ व कोरफडीचा गर िाकन न लाडन क शन 
खायला द्यावेत. िंकां वा तीळ व गुळाचे लाडु क शन द् यावेत. 
* हळद आ ण आवळाचनणवच्या गोळ्या गुळात क शन ननयशमतपणे द्याययात. 
  
 10) कॅन्सल्ियमची कमतरता :- 
 िरीरात कॅन्सल्ियमचे प्रमाण कमी झाले तर लहान मुलाांना माती/खडु/पदशसल खावीिी वािते. 
यासाठी... 
* तीळ िंकां वा नतळाचे पदाथव जास्त प्रमाणात द्यावेत. िरीरात कॅन्सल्ियमचे प्रमाण वाढन न माती 
खाण्याची सवय सुिते.  
* मुलाांना माती खाण्याची सवय असल्यास मिात वपकलेले केळे मिात कालवुन खायला घालावे.  
* दोन चमचे पाांढरे तीळ रात्री एक कप पाण्यात शभजवनन सकाळी त्याची पेस्ि करावी, हवे 
असल्यास मि िंकां वा दिुाबरोबर द्यावी. 
* अिावयलास पाण्यात गयहाच्या दाण्या इतका खाण्याचा चुना शमसळनन ते पाणी ननयशमत घ्यावे. 
* लहान मुले माती खात असतील तर भृांगराज, केिराज, माकव व (Hassk) नावाच्या झाडाच्या 
पानाांचा एक चमचा रस ददवसातनन दोनदा एक मदहना देणे. 
  
11) सदी :- 
* 200 गॅ्रम दिुात अिाव गॅ्रम जायफळाचे चनणव उकळुन ते दनि पाजावे.  
* 100 शम.शल. तीळाच्या तेलात बारा पाकळ्या लसुन ठेचुन घालावा, दोन चमचे ओवा िाकुन हे 
तेल चाांगले उकळुन घ्यावे. कोमि झाल्यावर या तेलाने छाती, पाठ येथे मसाज करावा. 
* सतत गरम कपडे घालुन ठेवावे. 
* एक लहान चमचा मि ददवसातनन दोनवेळा द्यावा.  
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12) अडखळत बोलणे (Stammering) 

* दोन चमचे अख्खे िणे रात्री काचेच्या यलासमध् ये पाण्यात शभजवनन ठेवावे, सकाळी ते पाणी 
िण्यासह अिे होईल इतपत उकळावे, कोमि झाल्यावर गाळनन या पाण्याने गुळण्या (Gargles) 
करावे, उरलेले पाणी ्यावे.  
* अांगठा व तजवनी याांना मि लावावे. जीभ बाहेर काढनन अांगठा न्सजभेखाली व तजवनी न्सजभेवर 
ठेवनन न्सजभेला आतनन बाहेर अिी आठ-दहा वेळा मिाने मालीि करावा, या वेळेस मनात ‘ॐ’ चा 
उच्चार करावा. 
* वप ांपळाची वपकलेली फळे आणनन सावलीत वाळवावीत, याचे अिाव चमचा चनणव मिातनन 
ददवसातनन दोनदा एक मदहना सेवन करावे. 
* वेखांडाचा एक गॅ्रम चा तुकडा ददवसातनन दोनदा एक मदहना चोखल्याने हा ववकार दनर होतो. 
  
13) उांची कमी असणे:- 
* लहान मुलाांची उांची वाढववण्यासाठी त्याांना रोज गयहाच्या दाण्याइतका खाण्याचा चुना द् यावा 
तसेच दही, लस्सी, उसाचा रस, गनळ पाण्यात ववरघळवनन, िंकां वा पाण्यातनन ज शर द्यावा. 
* दोन चमचे पाांढरे तीळ रात्री एक कप पाण्यात शभजवनन सकाळी त्याची पेस्ि करावी, हवे 
असल्यास मि िंकां वा दिुाबरोबर द्यावी. 
  
14) िॉन्स्सल्स े्:- 
* मि व पाणी एकत्र क शन गुळण्या करणे. 
* िॉन्स्सल्समळेु घसा दखुत असेल तर हळद, सुांठ व लसनण एकत्र उगाळनन तो लेप घवयाला 
बाहे शन ददवसातनन दोनदा पाच ददवस लावावा. 
* बेलाच्या पानाचा काढा ददवसातनन तीन वेळा घ्यावा. 
* सुकलेले अांजीर पाण्यात उकळनन त्याच्या काढयाने गुळण्या करायया. 
* अिाव चमचा हळदपनड तोंड उघडनन घवयात सोडावी व अिावतास मौन पाळावे. हा प्रयोग 
घवयाच्या सवव ववकाराांवर करता येतो. 
  
15) गालगुांड:- 
* गालगुांड हा लाळग्रांथीांचा ववकार असनन सववसािारणपणे उ्हाळ्याच्या सुरुवातीला पाच ते पांिरा 
वयोगिातील मुलाांना होतो. हा उष्णतेचा ववकार असनन सांसगवज्य आहे. थांडीत जास्त प्रमाणात 
गरम पदाथव, सांराांतीला जास्त प्रमाणात नतळगनळ खाल्ल्याने हा ववकार होण्याची िक्यता ननमावण 
होते.  
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या ववकारात जबड्याच्या बाजनला सनज येऊन खनप दखुते. कानाची पाळी वर उचलली जाते व ताप 
येतो. या ववकाराची काळजी घेतली गेली नाही तर भववष्यात स्वादवुप ांडाचे, मददनचे ववकार, प्रजनन 
िक्ती कमी होणे असे ववकार उद्भवन िकतात.  
गालगुांड या ववकारात बालीचे पाणी, रसाळ फळाांचा रस, नारळपाणी, शल ांबन रस, भाताची पेज, 
साळीच्या लाह्या रात्री गरम पाण्यात शभजत घालनन, सकाळी ते पाणी पाजणे असे उष्णता कमी 
करणारे, थांड पदाथव द्यावेत.  
सनज असलेल्या दठकाणी हरड्याच् या पावडरचा लेप, कडुशल ांबाच् या पानाांच् या पावडरचा लेप, 
हळदीच् या पावडरचा लेप लावावा.  
  
16) गोवर/काांजण्या:- 
गोवर हा उष्णतेचा ववकार असनन सांसगवज्य आहे. गोवर सववसािारणपणे पाच ते दहा 
वयोगिातील मुलाांना होतो व खोकला िंकां वा शि ांकेतनन जे तुषार उडतात त्यातनन पसरतो.   
हा ववकार सववसािारणपणे सात ते चौदा ददवस दिकतो. 
या ववकारात सदी होऊन नाक व डोळ्याांतनन पाणी येते, ताप येतो, सुरुवातीला तोंडावर पुरळ येऊन 
नांतर मानेवर व िरीरभर पसरत व आग होते. 
गोवरचा ताप मददनत चढण्याची िक्यता नाकारता येत नाही त्यामुळे याची खबरदारी घ्यावी. 
गोवर झालेल्या रुयणाला हवा खेळती राहील अिा खोलीत पण लोकाांपासनन दनर ठेवावे. 
* रोज सकाळी एक ‘वेलची केळे’ खाणे. 
* कच्चा पापड खायला द्यावा. 
* ओल्या नारळाचे दनि अांगाला चोळावे. व नारळाचे दनि खडी साखरेबरोबर पाजावे. 
* ययेष्ठमि काढा, मिाबरोबर ययेष्ठमि, पोिाला थांडावा देणारे ्व पदाथव, सुपाच्य आहार, 
साळीच्या लाह्याांचे पाणी व वेलची केळी द्यावीत.  
* सांत्र्याचा रस, शल ांबन पाणी द्यावे ययामुळे ‘सी’ जीवनसत्त्व शमळनन प्रनतकारिक्ती वाढेल.  
* कारल्याचा रस, मि, हळद व हरडा द्यावा.  
* बाली वॉिर मध् ये एक चमचा बदामाचे तेल िाकन न द्यावे. 
* बीि (Beet root) आणनन त्याची साले काढनन तो पाण्यात उकळनन घ्यावा. हे पाणी गोवर/काांजण्या 
झालेल्या ययक्तीस ्यायला द्यावे. यात जीवनसत्त्व ‘क’ व आयवन मोठ्याप्रमाणात असते. 
* तापानांतर तहान िमत नाही यावर दहा-बारा काळ्या मनुका (बेदाणे) रात्री पाण्यात शभजवनन 
सकाळी ते पाणी ्यायला द्यावे व मनुका (बेदाणे) चावनन खायला देणे. कुठल्याही तापानांतर 
तहान िमत नसेल तर हा प्रयोग करावा.  
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* कपाळ व पोिावर थांड पाण्याच्या व ओल्या मातीच्या पट्ट्या ठेवनन ताप कमी करण्याचा प्रयत्न 
करावा. गोवरचा यवर जर पोिात रादहला तर सततच्या पोिदखुीचा ववकार जडण्याची िक्यता 
असते.  
* िरीरातील उष्णता नाहीिी करण्यासाठी उां बराच्या मुळाला छेद देऊन, त्यातनन स्रवणारे जल 
पाजावे व अांगाला लावावे. (असे जल, पावसाळ्याच्या अखेरीस मनळ तोडनन िंकां वा मुळाचा छेद 
घेऊन त्यातनन पाझरणारे जल गोळा करतात.) 
  
17)  घामोळ्या होणे:- 
* उ्हाळ्यात घामोळ्या होणे, खाज सुिणे हा प्रकार नवीन नाही. यावर... 
* जाांभळाच्या बबया शमक्सरमध् ये थोडे पाणी िाकन न बारीक कराययात. हा लगदा एका काडीवर 
कापनस गुांडाळनन त्याने घामोळ्याांवर लावावा. अांगावर चट्िे पडले असतील तरी हा लगदा लावावा. 
पांिरा शमननिाांनी िुऊन िाकावा. ददवसातनन चार-पाच वेळा हा प्रयोग करावा. 
* एका मोठ्या भाांड्यात पाणी भ शन ते चार तास सनयविंकरण त्यात पडतील असे ठेवावे. एक मोठी 
कैरी, कुकरमध् ये उकळनन नतचा गर सांपनणव िरीराला चोळावा व सनयविंकरणात ठेवलेल्या पाण्याने 
आांघोळ करावी.  
* िरीरातील उष्णता नाहीिी करण्यासाठी उां बराच्या मुळाला छेद देऊन, त्यातनन स्रवणारे जल 
पाजावे व अांगाला लावावे. (असे जल, पावसाळ्याच्या अखेरीस मनळ तोडनन िंकां वा मुळाचा छेद 
घेऊन त्यातनन पाझरणारे जल गोळा करतात.) 
  
18) लहान मुलात अनतसार/हगवण:- 
* आांब्याची कोय फोडनन त्यातील पाांढरा गर भाजनन त्याची दोन गॅ्रम पावडर, एक चमचा मिातनन 
द्यावी. 
* लहान मुलाला अनतसार झाला असेल तर एक छोिा चमचा भाजलेल्या न्सजय याची (Cumin Seeds) 

पावडर पाण्यातनन द्यावी. 
* जायफळाचा लहान तुकडा, पाण्याबरोबर उगाळुन अिाव चमचा चािण द्यावे. 
* आांब्याची कोय फोडनन त्यातील पाांढरा गर खायला द्यावा. 
* काांदा ठेचुन तो लगदा बदबीवर बाांिुन ठेवावा. 
  
19) लहान मुलात बध्दकोष्ठता:- 
* काांद्याचा एक चमचा रस पाजावा. 
* सुकलेले अांन्सजर दिुात ऊकळुन ते दनि द् यावे तसेच अांन्सजर चावुन खावेत. मुल लहान असेल तर 
फक् त हे दनि पाजावे. 
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* रात्री एक य लास पाण् यात पाच मनुका शभजवुन ते सकाळी चावुन खावेत. मुल लहान असेल तर 
फक् त हे पाणी पाजावे.   
 
20)  बाल ननमोननया:- 
* कारल्याच्या पानाांचा रस 10 गॅ्रम रस कोमि क शन द्यावा. 
* 100 शम.शल. तीळाच्या तेलात बारा पाकळ्या लसुन ठेचुन घालावा, दोन चमचे ओवा िाकुन हे 
तेल चाांगले उकळुन घ्यावे. कोमि झाल्यावर या तेलाने छाती, पाठ येथे मसाज करावा. 
* सतत गरम कपडे घालुन ठेवावे. 
*  एक लहान चमचा मि ददवसातनन दोन वेळा द्यावा.  
  

  

 ==========XXXXXXX============= 

  

  ववरुधद भोजन 

  
 परस् पर ववरुध्द तत्वे असणारे पदाथव खाणे ्हणजे ववरुध्द भोजन घेणे. ह्यामुळे िरीरावर 
अननष् ि पररणाम होतात. याचे खालील प्रकार पडतात. 
1) प्रकृती ववरुध्द भोजन:- प्रत्येक ययक्तीमध् ये वात, वपत्त, कफ अवया प्रकृती आढळतात. वपत्त 
प्रकृती ही उष्ण असते. वपत्त प्रकृतीच्या ययक्तीने अनत गरम, उष्ण पदाथव सेवन करणे ्हणजे 
प्रकृती ववरुध्द भोजन करणे होय. 
2) देि ववरुध्द भोजन:- थांड हवामान असणाय या देिात थांड पदाथव खाणे, उष्ण हवामान 
असणाय या देिात उष्ण/गरम पदाथव खाणे याला देि ववरुध्द भोजन ्हणतात. 
3) काळ िंकां वा ऋतु ववरुध्द भोजन:- वेळ िंकां वा ऋतु ववरुध्द भोजन ्हणजे काळ ववरुध्द भोजन. 
उदा. रात्री जठरान्सयन मांद असताांना जड पदाथांचे सेवन करणे, थांडीत आईस्रीम खाणे. 
4) अन्सयन ववरुध्द भोजन:- प्रत्येक ययक्तीमध् ये जठरान्सयन मांद, सािारण व अनत प्रयवलीत असा 
भेद आढळतो. जठरान्सयन मांद असल्यास भुक कमी लागते, खाल्लेले लवकर पचत नाही तर 
जठरान्सयन अनत प्रयवलीत असल्यास सारखी भुक लागते, खाल्लेले फार लवकर पचते. जठरान्सयन 
मांद असलेल्या ययक्तीने फार जड पदाथव सेवन करणे, जठरान्सयन अनत प्रयवलीत असलेल्या 
ययक्तीने हलका आहार सेवन करणे याला अन्सयन ववरुध्द भोजन ्हणतात.  
5) मात्रा ववरुध्द भोजन:- िास्त्राने ठरवुन ददलेल्या मात्र ेववरुध्द पदाथव सेवन करणे याला मात्रा 
ववरुध्द भोजन ्हणतात. उदा. मि आ ण तनप समप्रमाणात सेवन करणे ्हणजे मात्रा ववरुध्द 
भोजन. 
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6) ववयव ववरुध्द भोजन:- शभ्न तत्वे असलेले पदाथव एकत्र सेवन करणे ्हणजे ववयव ववरुध्द 
भोजन. उदा. अनत थांड व अनत गरम पदाथव एकत्र सेवन करणे. 
7) कोष्ठ ववरुध्द भोजन:- प्रत्येक ययक्तीचा कोठा हा ववशिष्ठ असतो. मदृ ुकोठा, मध्यम कोठा 
व कठीण कोठा असे त्याचे प्रकार पडतात. मदृ ुकोठा असलेल्या ययक्तीला थोड्या प्रमाणात पोि 
साफ करण्याचे औषि (सारक) पुरेसे असते तर कठीण कोठा असलेल्या ययक्तीला मोठ्या प्रमाणात 
ते द्यावे लागते. मदृ ुकोठा असलेल्या ययक्तीने जास् त प्रमाणात पोि साफ करण्याचे औषि 
(सारक) घेणे िंकां वा कठीण कोठा असलेल्या ययक्तीने अल्प प्रमाणात असे औषि घेणे याला कोष्ठ 
ववरुध्द भोजन ्हणतात.  
8) सांस्कार ववरुध्द भोजन:- एखादा पदाथव, त्यावर जी प्रिंरया क श नये ती क शन बनवणे ्हणजे 
सांस्कार ववरुध्द भोजन. उदा. दह्याला फोडणी देणे, मि गरम क शन खाणे या प्रिंरया सांस्कार 
ववरुध्द भोजन या प्रकारात मोडतात. 
9) पाक ववरुध्द भोजन:- एखादा पदाथव पुणव न शिजवता खाणे. उदा. ताांदळु न शिजवता कच्चा 
खाणे.  
10) पररहार ववरुध्द भोजन:- भोजनात पचण्यास जड असणाय या सवव पदाथांचाच समावेि असणे. 
उदा. उडद डाळ, पननर, मिन एकत्र खाणे. 
11) अवस्था ववरुध्द भोजन:- हा प्रकार ययक्तीच्या ययवसायािी ननगडीत आहे. बैठे काम 
करणाय या ययक्तीने पचण्यास जड पदाथव खाणे ्हणजे अवस्था ववरुध्द भोजन. 
12) सांपद ववरुध्द भोजन:- पनणवपणे न वपकलेला व कच्चा खाण्यास योयय नसलेला पदाथव खाणे 
्हणजे सांपद ववरुध्द भोजन. उदा. कच्ची पपई खाणे. 
नकळतपणे ववरुध्द भोजनाचे सेवन झाल्यास कडुशल ांबाचा रस वपणे हा त्यावर चाांगला उपाय आहे. 
  

 किीही एकत्र खाऊ नये असे पदाथण.  
  

* दिुाबरोबर दही, मीठ, आांबि पदाथव, मुळा, बेल, दोडका, गनळ, फणस, केळे, खरबनज, नारळ, 
तुरई, आांबा खाणे चुकीचे आहे. 
* जेवणाबरोबर चहा, कॉफी िंकां वा िीतपेय वपणे चुकीचे आहे. 
* आांबि फळाांबरोबर गोड फळ खाणे चुकीचे आहे. उदा. फु्रि चाि, फु्रि सॅलेड. 
* दनि, ताक, दहीबरोबर माांसाहारी पदाथव खाणे चुकीचे आहे. 
* दही रात्री खाऊ नये. दह् यात बॅक् िेररया असल् यामळेु रात्री अपचनाचा त्रास सांभवतो.  
* दिुाबरोबर कोणतेही फळ किीही खाऊ नये. दनि हे गोड प्रवतृ्तीचे तर 90% फळे ही आांबि 
प्रवतृ्तीची असतात. आमरस+दनि, फु्रि सॅलड खाणे चुकीचे आहे. (औषि ् हणनन वैद् यकीय 
सल् ल् याने घेणे ही गोष् ि वेगळी) 
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* दह्याबरोबर गुळ, तळलेले पदाथव, अांडी, माांस, दनि, खीर, पनीर, गरम जेवण, केळी, खरबनज, 
मुळा खाऊ नये. 
* तुपाबरोबर सम प्रमाणात मि िंकां वा थांड दनि घेऊ नये. 
* मिाबरोबर मुळा, खरबनज, समप्रमाणात तनप, उकळते पाणी, ्ाक्ष खाऊ नये. 
* फणस सेवनानांतर पान खाऊ नये. 
* मुळ्याबरोबर गनळ खाऊ नये. 
* भाताबरोबर शसरका (न्सय हनेगर) खाऊ नये. 
* थांड पाण्याबरोबर िदगदाणे, तनप, खरबनज, पे श, जाांभनळ, काकडी खाऊ नये. 
* खीर बरोबर  खचडी, आांबि पदाथव, फणस, सातन खाऊ नये. 
* कशलांगड बरोबर पुददना, थांड पाणी खाऊ नये. 
* चहा बरोबर थांड पाणी, काकडी, थांड फळे खाऊ नये. 
* मासे बरोबर दनि, उसाचा रस, मि खाऊ नये. 
* बासुांदी खाल्यानांतर पाणी पीऊ नये. 
* दही िंकां वा दिुाबरोबर आांबि फळे खाऊ नये. 
* माांसाहाराबरोबर मि, पनीर खाऊ नये. 
* गरम जेवणाबरोबर थांड पेय घेऊ नये. 
* जेवणाबरोबर फळे खाऊ नये. 
* खरबनज बरोबर लसनण, मुळा, दनि, दही खाऊ नये. 
* ताांबे, वपतळ, कासाच्या भाांड्यात दीघवकाळ ठेवलेले तनप, दही, तेल, ताक, लोणी, रसेदार भायया 
खाऊ नये.  
* ॲल्युशमननयम व ्लॅन्सस्िकच् या भाांड्यात दीघवकाळ ठेवलेले व उकळलेले पदाथव खाऊ नये.  
* ररका्यापोिी पे श खाऊ नये. पे शवर मीठ व शमरपनड लावनन खाल्यास अधिक लाभ शमळतो.  
* गाजर खाल्यावर पाणी वपऊ नये. खोकला होतो. 
* दिुावर/बरोबर काांदा खाऊ नये. रक्तदोष सांभवतो. 
* अनत उ्हाळा असल्यास/िरद ऋतनमध् ये लस्सी िंकां वा कमी पाणी घातलेले ताक वपऊ नये. ताक 
्यायचे असल्यास जास्त पाणी घालनन तयार करावे. 
* सुयावस् तानांतर फळे खाणे िाळावे. 

  

==========XXXXXXX============= 
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 आहाराववषयी काही उपय क्त सूचना: 
आहार हे पृ् वीवरील सवोत्तम औषि आहे. जे आहारातनन शमळते ते इतर किातननही शमळत नाही.  
* साखर हे पाांढरे ववष आहे. िक्य होईल नततके हे ववष िाळा. ददवसातनन एक मोठा चमचा 
साखरेपेक्षा जास्त साखरेचे सेवन क श नये. आयुवेददक/ काष्ठौषिी च्या दकुानात ‘मिुपणी’(Stevia 

Plant) नावाच्या वनस्पतीची पावडर/पाने शमळतात, त्याांचा वापर साखरेऐवजी चहात करावा. ही 
पाने सुकवनन त्याची पावडर करावी, चहा उकळताांना, साखरे ऐवजी ही पावडर िाकावी. (एक कप 
चहात पाव चमचा पावडर पुरेिी आहे.) िंकां वा नसवरीमध् ये शमळणारे ‘मिुपणी’(Stevia Plant) चे रोपिे 
घरी लावनन ताजी पाने वापरावीत. हे साखरेपेक्षा तीनिे पि गोड असनन साखरेसाठी नैसधगवक पयावय 
आहे. यात उष्माांक नाहीत. ह्यामुळे वजन ननयांत्रणात राहनन पॅनिंरयाचे कायव उत्तम प्रकारे होऊन, 
इांिलुीन ननयांबत्रत होते ययामुळे  मिुमेहाची िक्यता िनसर होते. 
* ददवसभरात िंकमान आठ ते दहा यलास पाणी न चुकता वपणे. िक् य असल् यास थांडी आ ण 
पावसाळ् यात गरम पाणी पीण् याची सवय लावावी. ह्यामुळे िरीराची अांतगवत सफाई होते. ययाांचे 
वजन जास्त आहे त्याांनी गरम पाणी जमेल तेयहा व जमेल नततके ्यावे. गरम पाण्याने िरीराची 
सांपनणव सफाई होऊन वजन कमी होते व पु्हा वाढत नाही. 
* रोजच्या मसाल्यात दालधचनीचा वापर करावा िंकां वा रोज एक चमचा दालधचनी पावडर खावी 
ह्यामुळे कोलेस्िेरॉल ननयांत्रणात राहतो. 
* रोजच्या मसाल्यात तीळ, खसखस याांचा जास् त वापर करावा, यामुळे िरीरातील कॅन्सल्िअमची 
कमतरता भ शन ननघते.  
* वािवक्य लाांबणीवर िाकण्यासाठी व रोगाांना दनर ठेवण्यासाठी एक खास उपाय:- रोज सकाळी 
एक चमचा दालधचनी चनणव मिातनन व रात्री झोपण्याआिी एक चमचा ययेष्ठमि चनणव मि/ 
दनि/पाणी यातनन घेण्याची सवय लावावी.  
* मैद्याचे पदाथव आ्लता वाढवतात, त्यात पोषणमनल्ये नसतात. ते खाणे नेहमी िाळावे. 
* तळलेले, खारि पदाथांना पाहुणे समजा. किीतरीच त्याांना आमांत्रण द्या. 
* न्सज्नस दिकावे ्हणनन रसायने (Preservative) घातलेले पदाथव खाण्याचे िाळा. 
* आठवड्यात एक ददवस फक्त फळे खा. रात्री मुगाच् या  खचडी सारखा सुपाच् य आहार घ् यावा.  
* पचनसांस्थेला आराम देण्यासाठी िंकमान पांिरवड्यात एक ददवस लांघन करावे.  
* दहरयया भायया व मोड आलेली कडिा्ये याांचा रोजच्या आहारात समावेि िक्य नसेल तरी 
िंकमान ददवसाआड आहारात समावेि करावाच. 
* दहरयया भायया व मोड आलेली िा्ये फार जास्त शिजवन नयेत. त् यातील पोषक ्य ये नष् ि 
होतात. 
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* दहरवी भाजी करताांना ती स् वच् छ िुऊन ऊकळत् या पाण् यात िाकावी, बरोबर चार शमनीिाांनी ती 
भाजी ऊकळत् या पाण् यातुन काढुन बफावच् या थांड पाण् यात पाच शमनीिे शभजवुन ठेवावी. नांतर 
फोडणी द् यावी. यामुळे दहरय या पानातील क् लोरोिंफल नष् ि होत नाही व रांगही चाांगला येतो.  
* ऋतुमानानुसार बाजारात आलेल्या फळाांचा-भाययाांचा समावेि आहारात समावेि करावाच. 
* एखाद्या ददविी कुप्य झाले तरी पुढचे दोन ददवस कािेकोरपणे आहाराचे प्य पाळावे. 
 

 आरोग्यदायी कडिान्ये 
सुयोयय आहारातील सवोत्तम अ्नपदाथांच्या यादीत कडिा्याांचा समावेि होतो. माांसाहार न 
घेणारे लोक िंकां वा ययाांच्यासाठी माांसाहार घेणे िोक्याचे आहे अिा लोकाांनी माांसाहाराचे तुल्यबळ, 
प्रधथने व क्षार देणारे आ ण कोलेस्ळेरॉल, चरबी वाढन  न देणारी कडिा्ये खावीत. 

 हरबरा (Bengal gram) – दहरवा कच्चा हरबरा ह्रदयरोगी, मिुमेही, उच्च रक्तदाब 
असणारे, कोलेस्ळेरॉल वाढले असलेले ह्या सवांसाठी उपयुक्त आहे. कारण त्यामध्ये 
असणारे फॉशलक आ्ल आ ण बेिािंकरोदिन हे ह्रदय सांरक्षक आहेत. मिुमेहीांनी 
हरबययाच्या पानाांची भाजी खाणे उपयुक्त आहे. तरुणाांनी प्रधथने शमळवण्यासाठी हरबरा 
भाजनन िंकां वा वाफवनन खावा. प्रधथनाांची साखळी पनणव होण्यासाठी हरबरा दही, ताक िंकां वा 
पोळी, भाकरी िंकां वा भाताबरोबर खाणे उत्तम. हरबययास भरपनर उष्णता ददली की तो पचन 
सुलभ होतो. लहान मलुाांसाठी भाजलेले चणे, फुिाणे, परतलेला हरबरा, मसाला चणा हे 
प्रकार चववष्ि आहेत. एक वािी हरबययातनन 96 उष्माांक, 3 गॅ्रम प्रधथने आ ण 4 गॅ्रम 
फॅट्स शमळतात. 

 क ळीथ (Horse gram) – याला हुलगे असेही ्हणतात. हे स्थनल ययक्तीांसाठी अत्यांत 
फायदेिीर कढिा्य आहे. यामध्ये सवावत कमी चरबी असनन सवावत जास्त चोथा आहे. 
यामध्ये कॅन्सल्ियमचे प्रमाण भरपनर आहे. परांतु यातील oxalates मुळे कॅन्सल्ियमच्या 
िोषणास अडथळा ननमावण होतो त्यामुळे मुतखडा असणाययाांनी कुळीथ खाऊ नये. 
कुळथाच्या काढयाचा वापर लघवी ववकाराांमध्ये फायदेिीर आहे असा आयुवेदात उल्लेख 
आढळतो. आजारी ययन्सक्तांना िक्ती येण्यासाठी तसेच बाळांनतणीचे दनि वाढण्यासाठी 
कुळीथाचा काढा अत्यांत उपयोगी आहे. 

 वाटाणा/मटार – वािाण्यामध्ये कॅन्सल्ियम आ ण लोह अत्यांत कमी प्रमाणात आ ण 
सोडडयम, पोिॅशियम, मॅयनेशियम, सेरेननयम हे मोठ्या प्रमाणावर आढळतात. मिार 
सुकवला की त्यातील पाण्याचे प्रमाण कमी होऊन प्रधथनाांचे प्रमाण दु् पि होते. 100 गॅ्रम 
मिारात 7.2 गॅ्रम प्रधथने असतात तर 100 गॅ्रम वािाण्यात हेच प्रमाण 19.7 गॅ्रम इतके 
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वाढते. वािाणा हा हरबययाप्रमाणेच माांसविवक आहे. ययायाम करणारे, खेळाडन याांच्या 
आहारात प्रोिीन फन ड ्हणनन ह्याचा समावेि अववय असावा. 

 पावटा (Hyacinth beans/ Field beans) – याला िंकां वा बबरड्या असेही ्हणतात. 
सांपनणव बी्स कुिुांब (मिकी, चवळी, पाविा, राजमा, सोयाबीन इ.) ही मिुमेही व िमनी 
ववकार असणाययाांसाठी उत्कृष्ठ औषि आहेत. दररोज अिाव कप बी्स शिजवनन खाल्ल्यास 
केवळ तीन मदह्याांमध्ये वाढलेले कोलेस्ळेरॉल कमी होते. या द्ववदल िा्यातील ्ायय 
तांतुमय पदाथव हानीकारक अिा कोलेस्ळेरॉलची पातळी कमी करतात. पावट्यामध्ये 
कॅन्सल्ियम आ ण लोह कमी प्रमाणात असनन प्रधथने भरपनर आहेत. यकृताच्या आरोययास 
फायदेिीर. यामध्ये कोशलन मोठ्या प्रमाणात आहे. पाविा हा वातविवक असल्याने त्याची 
उसळ करताना लसनण, जीरे, िने अिा वातहनन पदाथांचा वापर करावा. पाचनिक्ती मांद 
असणाययाांनी पाविा खाऊ नये. 

 सोयाबीन – 100 गॅ्रम सोयाबीनमध्ये 43 गॅ्रम प्रधथने असल्याने ह्याला िाकाहारी माांस 
्हणले जाते. पनणवतः िाकाहारी लोकाांसाठी हे एक वरदान आहे. सोयाबीनमुळे न्सस्त्रयाांना 
स्तनाच्या ककव रोगापासनन सांरक्षण शमळते. परांतु ययाांना स्तनाांचा ककव रोग झाला आहे िंकां वा 
होता अिा न्सस्त्रयाांनी सोयाबीन खाऊ नये. पुरुषाांना प्रोस्िेिच्या ककव रोगापासनन सांरक्षण 
देण्याचे काम सोयाबीन करते. रजोननवतृ्तीच्या काळात न्सस्त्रयाांनी सोयाबीनचे सेवन केल्यास 
रजोननवतृ्तीची त्रासदायक लक्षणे आ ण कोलेस्ळेरॉल कमी होते. सोयाबीनचे फायदे 
शमळवण्यासाठी रोजच्या आहारात िंकमान अिाव कप सोयाबीन अथवा पाव कप सोया पीठ 
िंकां वा 250 शमली सोया दनि िंकां वा 100 गॅ्रम िोफन  (सोयाबीनचे पनीर) याचा समावेि 
करावा. सािारणतः 5 िंकलो गयहाच्या वपठात अिाव ते पाऊण िंकलो सोया पीठ शमसळावे 
त्यामुळे पोळीतील कॅन्सल्ियमचे प्रमाण वाढते आ ण प्रधथनाांचे प्रमाण व दजाव सुिारतो. 
सोया चांक्स मिील चरबी काढन न िाकलेली असते त्यामुळे स्थनल लोकाांनी सोयाबीन ऐवजी, 
सोया चांक्सचा वापर करावा. गाऊि, पचनाचे ववकार असलेल्याांनी, अती वधृ्द व आजारी 
लोकाांनी सोयाबीनचा वापर करु नये. 
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डॉ. सांजय कुां डेिकर     
 बी.ए; एन.डी.; एम.बी.ए; एम.डी.; पीएच. डी.   

लेखकाचा अल्प पररचय 
 या पुस्तकाचे लेखक हे महाराष् ळ िासनाच् या महसनल खात् यातील वगव-1 चे अधिकारी असनन ते 
1995 साली महाराष्ळ लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीणव झाले व त्याांची तहशसलदार वगव-1 पदी 
ननवड झाली. त्याांनी पुणे न्सजल्ह्यात भोर, हवेली, मुळिी इत् यादी ववववि तालुक्याांमध् ये तहशसलदार 
पदी काम केले.  
2004 साली उपन्सजल्हाधिकारी पदी पदो्नती झाल्यावर ववदभावत उपन्सजल्हाधिकारी ्हणनन काम 
केले. काही ददवस प्रनतननयुक्तीवर सक्षम अधिकारी ्हणनन नेमणुकीस होते. सध्या ते उपववभागीय 
अधिकारी पदी कोरेगाव उपववभाग (न्सजल्हा सातारा) येथे नेमणुकीस आहेत. 
2005 साली ‘डॉ. डी. वाय. पािील ननसगोपचार कद ्, पुणे’ येथनन व 2008 साली ‘नेचरक्युअर 
इन्स्स्िट्यनि, नाशिक’ येथनन ननसगोपचार ववषयात डड्लोमा तर 2010 साली ‘इ्िरनॅिनल 
कौन्स्सल फॉर कॉन्स् ् लमदिरी मेडडसी्स, लखनऊ’ तफे ‘नेचरक्युअर इन्स्स्िट्यनि, नाशिक’ माफव त 
‘डॉक्िर ऑफ मेडडसीन (अल्िरनेिीयह मेडडसीन)’ ची पदवी शमळवली. 
सववसामा्य ययािीांवर अधिक प्रभावी घरगुती उपचार पद्ितीांची सववसामा् याांना ओळख य हावी 
तसेच सहजपणे उपलब्ि, नैसधगवक, अल्पमोली व प्रभावी घरगुती उपचार पद्ितीचा प्रचार व 
प्रसार जनसामा्याांपयतं यहावा या सामान्सजक उद्देिाने ‘आयुष्मान भव’ ह्या त्याांच्या पदहल्या 
पुस्तकाची पदहली आवतृ्ती एवप्रल 2011 तर त् याची दसुरी आवतृ्ती मे 2011 मध् ये प्रकािीत झाली. 
‘आयुष्मान भव- भाग - दसुरा’ हे त्याांचे दसुरे पुस्तक जुलै 2011 मध् ये प्रकािीत झाले. 
आता वरील दो् ही पुस् तकाांच् या प्रती सांपल् यामुळे त् या पुस् तकाांतील सवव य यािी व त् याांवरील घरगुती 
उपचाराांत भर िाकुन तसेच अ् य नवीन य यािी व त् याांवरील उपचाराांचा समावेि क शन 
लोकाग्रहास् तव ‘आयुष् यमान भव- (अधिक उपायाांसह समग्र)’ हे त्याांचे नतसरे पुस्तक सादर आहे. 
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