બાળરોગોની ચિકિત્સા
ગાયત્રી મંત્ર અમારી સાથે સાથે :

ૐ, ભ ૂભભવ
ુ ઃ સ્વઃ તત્સવવતભવુરેણ્યં ભગો-

|

દે વસ્ય ધીમકિ વધયો યો નઃ પ્રિોદયાત ્ ॥

1. બાળિોના રોગી બનવાનાં િેટલાંિ િારણો
2. બાળિોને તંદભરસ્ત રાખવાનાં િેટલાંિ વનયમ
3. બાળિોના રોગ
4. સામાન્ય રોગોની િેટલીિ સરળ ઔષધીઓ
5. નાચભ પાિવી (ડૂટ
ં ી પાિવી)
6. િબજિયાતથી ઉત્પન્ન થનારા રોગો
7. માટી ખાવી : માટી ખાવાથી થતા વવિારોના ઉપાય
8. ઉદર શ ૂલ અને તેની ચિકિત્સા :
9. આફરો શભં છે ?
10. કૃવમ રોગ અને તેની ચિકિત્સા
11. અજીણુના ઉ૫િાર
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12. તાવની ચિકિત્સા
13. ખાંસીની ચિકિત્સા
14. મોટી ઉધરસ -ઉટાંકટયભ ં - કભિર ખાંસી
15. નેત્ર રોગ અને ચિકિત્સા
16. આંખોમાં ફૂલભં ૫ડવભં
17. દાંત આવવા - િાનનભ ં દદુ
18. ગળં અને મોં મા છાલાં
19. શીતળા કિસ્ટીકરયા રોગ (વાઈ)
20. વાઈ, કિસ્ટીકરયા અને તેની ચિકિત્સા
21. ત ૃષા (તરસ) રોગ તથા તેની ચિકિત્સા
22. િૉલેરા
23. બાળિનભ ં તોતડાવભ ં િે જીભ ઝલાવી
24. ૫થારીમાં પેશાબ થઈ િવો
25. ટાઈફૉઈડ - મભદવતયો તાવ
26. વધારે રડવભં - રાતના ડરવભ ં - િેડિી
27. બરોળ અને િાળજભ ં (લીવર)
28. દભબુળતા નાશિ પ્રયોગ
29. ગભદા પાિવી
30. બાળિો માટેની સોગઠી (બાળા સોગઠી)
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31. ખ ૂિલી - ફોલ્લા-ફુન્સીઓનો ઉપાય :
32. િોઠ અને જીભ ફાટવા :
33. ઝાડો રોિાઈ િવો
34. શરીરનો સોિો
35. લ ૂ લાગવા ૫ર
36. ઝેરી જીવડાના ડંખ ૫ર
37. બાળિોના સ્વાસ્્ય રક્ષાના િેટલાિ વનયમો

બાળરોગોની ચિકિત્સા
રોગોનભ ં િારણ -પ્રકૃવતની પ્રવતકૂળતા. પ્રાકૃવતિ વનયમોથી વવરભદ્ધ આિરણ િરવાથી બીમારીની સજા
ભોગવવી ૫ડે છે . ભલે િોઈ બાળિ િોય િે વ ૃદ્ધ, સ્ત્રી િોય િે પભરભષ, માણસ િોય િે ૫શભ૫ક્ષી, આ વનયમ
સૌને એિ સરખો લાગભ ૫ડે છે . જે િોઈિ પ્રકૃવતથી વવરભદ્ધ આિરણ િરશે તેને રોગોનો વશિાર બનવભ ં ૫ડશે
અને ૫કરણામે િેટલીયે જાતની યાતનાઓ સિન િરતાં િરતાં અિાળે મોતના મોંમાં ધિેલાવભં ૫ડશે.
બાળિ ૫ણ આ વનયમ પ્રમાણે રોગી થાય છે , ૫રં ત ભ તેની પ્રકૃવતની પ્રવતકૂળતા તેના માબા૫ ૫ર, સ્વિનો
૫ર આધાકરત છે . બાળિો ચબિારાં અબભધ અને સશક્ત િોવાના િારણે પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે જીવન
ગભજારી શિતાં નથી, તેથી તેઓને બીજાઓ ૫ર આવિત રિેવ ભં ૫ડે છે . સ્વિનો તેમને જેવી રીતે રાખે,
જેવી રીતનાં આિારવવિારની વ્યવસ્થા િરે તેન ભ ં પાલન િરવા માટે તેઓ લાિાર િોય છે .
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બાળિોની તંદભરસ્તીના રક્ષણ માટે સ્વિનોની ઘણી મોટી િવાબદારી છે . માતાવપતાએ એ વાતની
પ ૂરે પરભ ી સાવધાની રાખવી િોઈએ િે બાળિના િોમ શરીર ૫ર એવી િોઈ અસર ન ૫ડે, જેનાથી તે
રોગમાં સ૫ડાઈ જાય.
ઋતભ૫કરવતુનના સંવધિાળ વખતે જે ફેરફારો થાય છે તેને બાળિોનભ ં િોમળ શરીર સિન િરી શિત ભં નથી.
િડિડતી ઠંડી િે ધોધધખતા તા૫ને બાળિ લાંબો સમય સિન િરી શિત ભં નથી. તેન ભ ં શરીર લગભગ
એટલાં િ ઉષ્ણતામાનમાં તંદભરસ્ત રિી શિે છે િે જેટલી ગરમી તેના પોતાનાં શરીરમાં િોય છે . તેનાથી
વધારે ગરમ િે વધારે ઠંડા ઉષ્ણતા માંથી બાળિનભ ં રક્ષણ િરવભ ં િોઈએ. િવા પાણીનો પ્રશ્ન ૫ણ આવો િ
છે . જે િગ્યાનાં િવા પાણીમાં રોગોત્પાદિ િતં ભઓ િે રાસાયચણિ ૫દાથો મોજૂદ િોય છે ત્યાં નાનાં
બાળિોનભ ં જીવન િોખમમાં રિેલ ભં િોય છે . તેમનભ ં સ્વાસ્્ય સારા િવાપાણીમાં િ વવિવસત થઈ શિે છે .
િન્મ થયા ૫છી એિ વષુ સભધી તો બાળિો તરફ ઘણભ ં િ વધારે ધ્યાન આ૫વભ ં િરૂરી છે . આ વવષયના
પ ૂરતા જ્ઞાન અને સગવડના અભાવે આ૫ણા દે શના ત્રીજા ભાગનાં બાળિો તો એિ વષુથી ઓછી
ઉંમરમાં િ િાળનો િોચળયો થઈ જાય છે . બાિી બિેલાઓમાંથી અડધાં બાળિો કિશોર વયે ૫િોંિતા
૫િેલાં પોતાની જીવનયાત્રા પ ૂરી િરી દે છે . આ દભઃખદાયી બાલ મરણનભ ં િારણ એ

૫કરસ્સ્થવતઓ છે ,

જેના લીધે બાળિોનભ ં યોગ્ય પાલનપોષણ થઈ શિત ભં નથી. આ દભભાુ ગ્યના િારણે મોટા ભાગનાં બાળિોને
રોગથી ઘેરાયેલાં રિેવ ભ ં ૫ડે છે . જેમને "તંદભરસ્ત" િિી શિાય એવા બાળિો બહભ િ ઓછાં મળશે.
આ ખેદિનિ સ્સ્થવત માંથી બિવા માટે બાળિોના પાલિોએ બાબતની પ ૂરે પ ૂરી સાવિેતી રાખવી િોઈએ
િે અબભધ બાળિોને પ્રકૃવત વવરોધી સંઘષુમાં ઓછામાં ઓછં આવવભ ં ૫ડે. ઠંડી ગરમીના અવત યોગથી
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તેમની રક્ષા િરવાની છે , તો સાથેસાથે તેમના આિારવવિાર અને િવામાનને ૫ણ બરાબર રાખવાના છે .
આ બંને બાબતોનભ ં ધ્યાન રાખવામાં આવે તો િ બાળિોની તંદભરસ્તીનભ ં રક્ષણ િરી શિાય.
આજે ફૅશનના નામે, પ્રેમના નામે, દે વીદે વતાઓના નામે બાળિો ઉ૫ર ખ ૂબ િ અત્યાિાર િરવામાં આવે
છે . આ અત્યાિારોના પ્રભાવથી ચબિારાં બાળિોનભ ં સ્વાસ્્ય બગડે છે . લોિો માને છે િે અમે બાળિોના
િલ્યાણ માટે આ બધભ ં િરી રહ્ાં છીએ, ૫રં ત ભ ખરે ખર એનાથી તેમનભ ં અકિત થાય છે . લાડ પ્યારથી આખો
કદવસ તેમને ખોળામાં બેસાડી રાખવા, વિનદાર િ૫ડાંના ભારથી તેમનભ ં શરીર લદાયેલ ભં રાખવભ,ં
ઉતાવળે ઉતાવળે , વધારે પ્રમાણેમાં ૫િવામાં ભારે તથા િટ૫ટા સ્વાદ વાળો ખોરાિ આ૫વો, રમતાં
રોિવા, ઘરે ણાં ૫િેરાવવાં વગેરે બાબતો એવી છે . જે લોિો વિાલની દૃષ્ષ્ટએ િરે છે , ૫રં ત ભ િિીિતે તો
તેઓ બાળિોના દભશ્મનની ગરિ સારે છે . આ કૃવત્રમ વ્યવિારના િારણે બાળિોનો વવિાસ રૂંધાય છે .
લોિીના ભ્રમણમાં અવરોધ થાય છે અને અંગ-ઉપાંગો ઉ૫ર નભિસાનિારિ પ્રભાવ િ૫ડે છે . ૫કરણામે
બાળિો રોગથી ઘેરાયેલા રિે છે . વધારે લાડિોડવાળા, િીમંતાઈના િોિઠામાં િિડાયેલા બાળિો જેટલાં
રોગી િોય છે , તેટલાં ગરીબોનાં પ્રકૃવતના ખોળામાં મન મ ૂિીને ફરતા રમતાં બાળિો બીમાર િોતા નથી.
દે વી દે વતા, ભ ૂત૫ચલત, િાઉ, જીવ િતભ
ં નો ભય બતાવવો િે તેમની બીિ બાળિોના મન ૫ર ઠસાવવી,
આ િક્કરમાં તેઓને ભ ૂવાઓની ત્રાસદાયિ વવવધઓથી િેરાન િરતા રિેવ,ભં તે બાળિોને બીમાર પાડી
દે વાનભ ં એિ મોટભં િારણ છે . આ૫ણે આ૫ણાં બાળિોનભ ં આ બાબતોથી રક્ષણ િરવભં િોઈએ.
ૂ જીવન ગભજારવા દે વામાં આવશે તો તેમની તંદભરસ્તીનભ ં રક્ષણ ખભદ પ્રકૃવત
િો બાળિોને પ્રકૃવતને અનભકળ
િ િરી લેશે. તેઓ વારં વાર રોગોનો વશિાર નિીં બને. િો ક્યારે િ એવો પ્રસંગ આવી ૫ણ જાય તો ૫ણ
તેઓ ઘણાં િલદી સાજા થઈ જાય છે . િયાં સભધી બાળિ દૂ ધ પીએ છે ત્યાં સભધી તેના આિારવવિારનો
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આધાર તેની માતા િોય છે . મા જેવો ખોરાિ ખાશે તેવ ભ ં િ દૂ ધ બાળિને મળશે. મા જે પ્રિારના
સભખદભઃખમાં ડૂબેલી રિેશ,ે તેવો િ બાળિની માનવસિ સ્સ્થવત ૫ર પ્રભાવ ૫ડશે અને તેના આધારે િ
બાળિના શરીરનભ ં ઘડતર થશે. તેથી િ આ૫ણા પ ૂજ્ય ઋવષ-મભવનઓએ, સગભાુ અને પ્રસ ૂતા સ્ત્રીઓના
માટે આ આદે શ િયો છે િે તેઓ સાજત્વિ ખોરાિ લે. આનંદદાયિ તથા પ્રસન્નતા વધુિ વાતાવરણમાં રિે,
પ્રકૃવતની વવરભદ્ધ િોઈ અયોગ્ય રિેણીિરણી ન અ૫નાવ, િોઈ ઉદ્ધત વ્યવિાર ન િરે . એનભ ં િારણ સ્પષ્ટ છે ,
માતાની આ કિયાઓનો પ્રભાવ બાળિ ઉ૫ર ૫ડયા વગર રિી શિતો નથી. િો તેન ભ ં આિરણ અયોગ્ય
િોય તો બાળિ રોગી, નબળં અને અલ્પજીવી બનશે. માટે બાળિોનો શારીકરિ-માનવસિ સભરક્ષા િરવી
િોય તો તેમની માતાઓની બાબતમાં પ ૂરે પરભ ી િાળજી લેવી િરૂરી છે . જે પ્રિારનો ખોરાિ બાળિના
પેટમાં ૫િોંિાડવાનો છે , તેવો િ ખોરાિ બાળિોની માતાઓને આ૫વો િોઈએ. બાળિોનભ ં માનસ જેવભ ં
બનાવવભં િોય, તેવાં િ વવિારો માતાના માનસમાં રિેવા િોઈએ. ગભુ રહ્ાના કદવસથી માંડીને િયાં
સભધી બાળિ દૂ ધ પી છે ત્યાં સભધી બાળિનભ ં ઘડતર માતા મારફતે િ થાય છે અને એ સમયગાળો ભલે
થોડો િ લાગતો િોય, ૫રં ત ભ એટલો મિત્વપ ૂણુ છે િે તેને બાળિની આખી જિિંદગીનો પાયો િ િિી
શિાય. બાળિોની શારીકરિ અને માનવસિ તંદભરસ્તીના વનમાુણ માટે એ સમયે સંપ ૂણુ િાળજીપ ૂવુિ
માતાની દે ખભાળ રાખવી િોઈએ.
બાળિો રાષ્રની સં૫વિ છે . તેમની તંદભરસ્તી એ િ રાષ્રની તંદભરસ્તી છે . નીરોગી બાળિ િ નીરોગી
સમાિનભ ં વનમાુણ િરે છે . માટે આ૫ણે એ બધા ઉપાયોની જાણિારી મેળવવી િોઈએ, જેનાથી બાળિ
નીરોગી રિીને સ્વસ્થ, પભષ્ટ અને સભવવિવસત જિિંદગી જીવી શિે.

બાળિોના રોગી બનવાનાં િેટલાંિ િારણો
ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં
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આયભવેદના ગ્રંથોમાં બાળિો રોગી થવાનાં નીિે મભિબનાં િારણો દશાુવ્યા છે .
(૧)

માતાઓ, બાળિને જ્યારે પોતાનભ ં દૂ ધ વપવડાવતી નથી અને ગાય િે બીજા િોઈ પ્રિારનભ ં દૂ ધ

વપવડાવે છે ત્યારે બાળિ રોગી થઈ જાય છે .
(ર)

બાળિને વધારે પ્રમાણમાં િે ઉતાવળે દૂ ધ વપવડાવવાથી ૫ણ તે રોગનો ભોગ બને છે .

(૩)

માતાને અજીણુ થયભ ં િોય અને એવી અવસ્થામાં ૫ણ બાળિ દૂ ધ પીએ તો બીમાર થઈ જાય છે .

(૪)

અવતશય ગરમ િે અવતશય ઠંડભં દૂ ધ પીવાથી બાળિના શરીરમાં રોગ થઈ જાય છે .

(૫)

અડધી રાતના સમયે દૂ ધ વપવડાવવાથી તે રોગી થઈ જાય છે .

(૬)

માતાના અ૫્ય સેવનથી ૫ણ દૂ ધ પીતભં બાળિ દભઃખી રિે છે .

(૭)

દૂ ધ પીનારંભ િે અન્ન ખાનારંભ બાળિ િોય તેને મેંદા જેવા ભારે ૫દાથો ખવડાવવાથી.

(૮)

વાસી ખીિડી િે ભાત જેવા ૫દાથો ખાવાથી.

(૯)

ગંદા િ૫ડાં ૫િેરાવી રાખવાથી તથા દરરોિ સ્નાન નકિ િરાવવાથી.

(૧૦) માટી િે ખડી-િોિ જેવા ૫દાથો ખાવાથી ૫ણ બાળિના પેટમાં રોગ થઈ જાય છે .
(૧૧) વધારે ૫ડતા પૌષ્ષ્ટિ ૫દાથોના સેવનથી.
(૧ર) બાળિને પ ૂરતા પ્રમાણમાં ઊંઘ નકિ મળવાથી.
(૧૩) તેના મળમ ૂત્રની બરાબર સફાઈ ન િરવાથી.
(૧૪) બાળિને યોગ્ય સમયે દૂ ધ વગેરે ખોરાિ ન મળવાથી.
(૧૫) િોઈ બીમાર બાળિનો િે૫ લાગી િવાથી િે બીજાં રોગીષ્ઠ બાળિોનભ ં એઠભં ખાવાથી બાળિ
બીમાર ૫ડી જાય છે .
(૧૬) આખો કદવસ બાળિને ખોળામાં િ રાખવાથી તે રોગી થઈ જાય છે .
ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં
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(૧૭) બાળિને વધારે પ્રમાણમાં િે મેલાં િ૫ડાં ૫િેરાવવાથી તેની તંદભરસ્તી બગડી જાય છે .
(૧૮) ગંદી િગ્યાઓમાં બાળિના રમવાથી.
(૧૯) રમવા માટે ટીન અને રબ્બર વગેરેની બનાવટના રમિડાઓ આ૫વાથી.
(ર૦) િમવામાં િા િે બરફ આ૫વાથી.
(ર૧) ભયાનિ દૃશ્ય િોવાથી િે ભયંિર અવાિ સાંભળવાથી.
(રર)

માતા ગંદી મેલી રિેવાથી.

(ર૩) બાળિને િોઈિ૫ણ સ્ત્રી ખવડાવવાની છૂટ આ૫વાના િારણે ૫ણ તેના શરીરમાં રોગ લાગભ ૫ડી
જાય છે .
(ર૫) ગભુવતી માતાનભ ં દૂ ધ પીવાથી.
(ર૬) ઘણીવાર એવભ ં િોવામાં આવે છે િે ઘરનભ ં િામિાિ પ ૂરંભ િરવા માટે માતાઓ બાળિોને અફીણ િે
તેના િીંડવાનો નશો િરાવીને એિ િગ્યાએ સ ૂવડાવી દે તી િોય છે , જેનાથી તે ઘર િામ ઝપાટાબંધ િરી
લે, ૫રં ત ભ આનાથી મોટભં નભિસાન એ થાય છે િે બાળિ ક્યારે િ એટલાં વધારે નશાની અસરમાં આવી
જાય છે િે ૫છી ક્યારે ય ૫ણ જાગતભં િ નથી. માટે નશીલાં ૫દાથોથી ૫ણ બાળિને બિાવવભ ં િોઈએ.
(ર૭) બાળિને ખવડાવી વપવડાવીને ૫છી સ્નાન ન િરાવવભ ં િોઈએ. તેના િારણે ૫ણ બાળિ બીમાર
થવાની અશક્યતા રિે છે .
(ર૮) નીિે ૫ડેલી િીિ વસ્તભ બાળિ મોં માં ઘાલે તો ૫ણ તેન ભ ં સ્વાસ્્ય ખરાબ થઈ જાય છે .

બાળિોને તંદભરસ્ત રાખવાનાં િેટલાંિ વનયમ
ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં
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બાળિનભ ં શરીર અવતશય િોમળ િોય છે . માટે તેને ખ ૂબ િ િળવા િાથે ઊંિિવભં િોઈએ, જેથી

બાળિના િોમળ શરીરને સિેિ ૫ણ િષ્ટ ન ૫િોંિે.
(ર)

બાળિને ખવડાવતી વખતે ઉ૫ર-નીિે ઉછાળવભ ં ન િોઈએ. આથી બાળિ ડરી જાય છે તથા વાયભ

કભવપત થઈ જાય છે .
(૩)

ઊંઘ માંથી બાળિને અિાનિ િગાડવભં ન િોઈએ, િારણ િે એિાએિ િગાડવાથી તેના હૃદયમાં

ડર પેસી જાય છે , જેનાથી રોગ થઈ શિે છે .
(૪)

નાના બાળિને લાંબા સમય સભધી નીિે બેસાડી રાખવભં ન િોઈએ િારણ િે એટલાં વધારે વખત

સભધી બેસવાની ક્ષમતા બાળિમાં િોતી નથી અને મોટભં થતાં તેને ખધ
ં ૂ નીિળવાની સંભાળવના રિે છે .
(૫)

બાળિના િાથમાં જે વસ્ત ભ આવી જાય છે તેને મોં માં નાંખીને િાવવા લાગી જાય છે , માટે તેના

િાથમાં એવી િોઈ વસ્તભ ન આવવી િોઈએ િે જે મોંમાં નાખતાં ગળામાં અટિી જાય અને બાળિનો જીવ
િોખમમાં મભિાઈ જાય.
(૬)

બાળિ પોતાના િાથ૫ગ િલાવ્યા િરતભં રિેવાથી ખ ૂબ િ પ્રસન્ન રિે છે , માટે તેને પારણામાં

સભવડાવીને િીંિિો નાખતાં રિેવ ભ ં િોઈએ િે જેથી તેની પાિનશકિત બરાબર રિે અને તે પ્રસન્ન રિે.
(૭)

બાળિનો સૌથી ઉિમ આિાર તેની 'મા' નભ ં દૂ ધ છે . િો માનાં સ્તનોમાં બાળિ માટે પ ૂરત ભં દૂ ધ ન

આવતભં િોય તો કદવસમાં વારં વાર થોડભં થોડભં ગાય િે બિરીનભ ં દૂ ધ પાણી ભેળવીને આ૫વભ ં ઉિમ છે .
(૮)

િો બાળિને રબ્બરની િે િાિની બોટલથી દૂ ધ વપવડાવવામાં આવે તો તેને વારં વાર ગરમ

પાણીથી ધોઈ નાખવી િોઈએ, જેથી ૫િેલીવારની ગંદિી બીજીવાર દૂ ધ પીતી વેળાએ બાળિના પેટમાં
ન ૫િોંિી જાય.

બાળિોના રોગ
ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં
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બાળિ જ્યારે મોટભં થઈ જાય છે અને બોલવા લાગે છે ત્યારે તે પોતાનભ ં દભઃખ બતાવે છે , ૫રં ત ભ નાનભ ં
બાળિ જેણે બોલવાનભ ં શરૂ િયભું િોતભં નથી, તે પોતાની વેદના િઈ રીતે વ્યક્ત િરી શિે ? તેની પીડાને
જાણવા માટે તેનાં અંગ-ઉપાગો તરફ નિર નાખવી િોઈએ િે િોઈ અંગ સ ૂજી ગયેલ,ભં વધારે ગરમ,
િઠણ, ફૂલી ગયેલ ભં િે િોઈ વવકૃત દશામાં તો નથી ને. બાળિ િોઈ અંગને વારે વારે સ્પશુ િરીને રડત ભં તો
નથી ને. પેટની ખરાબી,

તાવ, આંખો આવવી, માથાનો દભખાવો, ખાંસી વગેરેન ભ ં અનભમાન બાળિના

લક્ષણોને િોઈને થઈ શિે છે . િો િે બાળિ આ પીડાને વાણીથી વ્યક્ત િરી શિત ભં નથી. આ અનભમાન
એવા િોવશયાર માણસોએ િરવભ ં િોઈએ, જેઓ બાળિની પ્રકૃવતના વવષયમાં સારો અનભભવ ધરાવતા િોય
છે . ખોટભં વનદાન િરવામાં આવે તો તેની સારવાર ૫ણ ખોટી િ થશે. ૫કરણામ સ્વરૂપ૫ લાભ થવાને
બદલે નભિસાન થવાનો ભય રિે છે . માટે નાનાં બાળિોના રોગોનભ ં વનદાન િરતી વખતે બહભ િ સ ૂક્ષ્મ
બભદ્ધદ્ધ અને સાવધાનીપ ૂવુિ િામ લેવ ભં િોઈએ.
દૂ ધ પીતાં બાળિોને શક્ય િોય ત્યાં સભધી ઔષધીઓના પ્રયોગથી બિાવવા િોઈએ. િેટલાિ રોગોમાં
માતાને દવા આ૫વાથી બાળિ ઉ૫ર તેનો પ્રભાવ ૫ડે છે અને તે રોગમભક્ત થઈ જાય છે , ૫રં ત ભ િેટલાયે
રોગો એવા છે , જેના માટે બાળિને િ ઔષધનભ ં સેવન િરાવવભં ૫ડે છે . આનો વનણુય અનભભવી
ચિકિત્સિોની સલાિ પ્રમાણ િ િરવો િોઈએ.

સામાન્ય રોગોની િેટલીિ સરળ ઔષધીઓ
વનયમ એવો છે િે િયાં સભધી ૫િેલ ભં બાળિ ૫ વષુન ભ ં ન થઈ જાય ત્યાં સભધી બીજભ ં બાળિ પેદા િરવભ ં ન
િોઈએ, ૫રં ત ભ મોટે ભાગે િોવામાં આવે છે િે માબા૫ એટલો સંયમ રાખતા નથી અને િયાં ૫િેલ ભં બાળિ
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ધાવણ છોડવા પામયભ ં ન િોય ત્યાં તો માતાને બીિો ગભુ રિી જાય છે . આવી સ્સ્થવતમાં જે દૂ ધ ઉત્પન્ન
થાય છે તે ભારે , ૫િવામાં અઘરંભ તેમિ ચબનઉ૫યોગી િોય છે , જેને પીવાથી બાળિ લગભગ બીમાર ૫ડી
જાય છે .
માતાના પોષિ રસો, દૂ ધ મારફત ખેંિાઈ િવાથી એિ તરફ ગભુ માંથી બાળિ નબળં પીનાર બાળિ
૫ણ બીમાર થઈ જાય છે . તેને મોટા ભાગે ખાંસી, ઊલટી, અ૫િો, નબળાઈ, તંદ્રા, અરભચિ, િીકડયાં૫ણભ,ં
ઝાડા, પેટ વધી િવભ,ં લાળ વિયા િરવી વગેરે રોગો લાગભ ૫ડી જાય છે . આવા બાળિોના માટે માતાનભ ં
ધાવણ છોડાવીને િો તંદભરસ્ત ધાત્રી (દૂ ધ વપવડાવનારી માતા) ની વ્યવસ્થા થઈ શિે તો સારંભ . િો એવભ ં
ન બની શિે તો બિરી િે ગાયના દૂ ધ ઉ૫ર બાળિને રાખવભં િોઈએ.
સગભાુ માતાનભ ં દૂ ધ પીવાથી થયેલી બીમારી માટે નીિે લખેલા પ્રયોગો ખ ૂબ િ લાભદાયિ િોવા મળ્યા
છે દ્રાક્ષ, સફેદ જીરંભ , ગરમાળાનો ગોળ, અિમો, જૂનો ગોળ, નાની િરડે (િીમેિ), ગભલાબનભ ં ફૂલ, ટંિણખાર,
ભ ને
ઘોડાવિ, વાવકડિંગ, સોનામભખીના પાન, િરડેના ફળની છાલ, વકરયાળીના મ ૂળ આ બધી વસ્તઓ
અધિિરી ખાંડી લેવી. આમાંથી ઉંમર પ્રમાણેની માત્રા પાણીમાં નાખી ઉિાળો જ્યારે અડધભ ં પાણી બળી
જાય ત્યારે તેને નીિે ઉતારી ગાળી લેવ ભ ં તેમાં ર રવત મેળવીને વપવડાવી દે વ.ભં આ રીતે પાકરગભુિ રોગ
નાશ પામવાથી સાથે સાથે બીજા ૫ણ રોગો જેવા િે અજીણુ, પેટનો દભખાવો, પ્લીિા (બરોળ) અને પેટના
બધા રોગો મટી જાય છે . તાવ તેમિ ખાંસીથી ૫ણ છટિારો મળે છે .
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બાળિની નબળાઈ દૂ ર થઈને તે બળવાન બને છે . િો આ ઉિાળો નીરોગી અવસ્થામાં ૫ણ
વપવડાવવામાં આવે તો ૫ણ ખ ૂબ િ ફાયદાિારિ છે અને િોઈ ૫ણ રોગ થવાની સંભાવના રિેતી નથી.
આ ઉિાળાનભ ં પ્રમાણ એ છે િે જ્યારે બાળિ છ માસનભ ં િોય તો દોઢ માષા ( ૧.૫ ગ્રામ) અને એિ વષુન ભ ં
િોય તો ૩ માષા (૩ ગ્રામ) તથા ૩ વષુની ઉંમરના બાળિ માટે ૬ માષા ( ૬ ગ્રામ) આ૫વભ ં િોઈએ.

ૂં ી પાિવી)
નાચભ પાિવી (ડટ
ક્યારે િ ક્યારે િ બાળિની નાચભ નાળ િા૫તી વખતે નાચભ ઊંડી ન રિેતાં ઉ૫રની તરફ ખેંિાઈ જાય છે
અને તે િાથીની સઢની
ંૂ
માફિ લટિતી રિે છે તેને "નાચભ શભડં " િિે છે .
ચિકિત્સા : (૧) નાચભને િાથથી દબાવીને, પાિ થયેલી િગ્યાએ સ્વસ્થાને બેસાડીને એિ ગાદી ત્યાં મ ૂિી
બાંધી દે વી િોઈએ. આ વવવધ થોડાંિ િ કદવસો િરવાથી ફાયદો થઈ જાય છે .
નોંધ : નાળને િા૫તી વખતે િો િાપેલી િગ્યા સભિાઈ ગઈ ન િોય તો નાચભ પાિ નામનો રોગ થઈ જાય
છે . અથાુત ્ િાપેલી િગ્યાએ પાિ થઈ જાય છે .
(ર) ઉપાય : માટીને િાળીને ગોળો બનાવીને સ ૂિવી લેવી િોઈએ. ૫છી તેને અસ્ગ્નમાં તપાવીને
ગાયના દૂ ધમાં છમિારીને તે ગોળાથી િ નાચભ ઉ૫ર શેિ િરવો િોઈએ. આનાથી સોિો મટી જાય છે .
(૩) ડૂટ
ં ી પાિી જાય તેના ઉ૫ર લીલા ધાણા (િોથમીર) ના પાન પીસીને બાંધવા િોઈએ.
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(૪) લાલ િંદનને બારીિ પીસીને અને િ૫ડાથી િાળીને તે પાવડર નાચભના પાિની િગ્યાએ છાંટવો
િોઈએ. તેથી થોડા કદવસોમાં િ ઘા રભઝાઈ િશે.
(૫) જેઠીમધ ર તોલા, લોધર ર તોલા, ઘઉંલા ર તોલા, િળદર ર તોલા આ બધી વસ્તભઓનભ ં બારીિ ચ ૂણુ
િરીને ૧ર૫ ગ્રામ િાળા તલના તેલમાં ૫િાવી લેવ.ભ ં પાણી બળી િતા બાિી રિેલા તેલને ર-૩ કદવસ
સભધી ૪-૫ વાર લગાવવાથી નાચભ પાિ (નાચભનો વ્રણ) વગેરે બધા િ રોગો દૂ ર થાય છે .
િો નાચભ પાિના વ્રણમાં ૫રભ (રસી) થઈ ગયભ ં િોય તો તેને આ તેલ લગાડતા ૫િેલા ઘાને વત્રફળાના
ક્વાથ (ઉિાળા)થી ધોઈ લેવો સારો. ૫છી િ તેલ લગાવવભ.ં
(૬) નાળ િાપ્યા ૫છી નાચભનો વ્રણ (ઘા ) સભિાઈ િતો નથી ૫રં ત ભ ક્યારે િ ક્યારે િ આ નાળ વ્રણ જેવો
આિારની થઈ જાય છે . અથાુ ત ્ તેમાં પાિ થવાથી વ્રણ બની જાય છે .
આના ઉપાય માટે બિરીની લીંડીઓને બાળીને તેની રાખ તે ઘા ઉ૫ર છાંટવી િોઈએ.

િબજિયાતથી ઉત્પન્ન થનારા રોગો
જ્યારે બાળિ વધારે પ્રમાણમાં દૂ ધ પી જાય છે તો ૫કરણામ સ્વરૂપે ઊલટી િરવી, જભલાબ ન થવો,
અજીણુ, મોમાંથી લાળ ૫ડવી વગેરે વવિાર થવા લાગે છે . આવી સ્સ્થવતમાં થોડી માત્રામાં દૂ ધ વપવડાવવભ ં
િોઈએ.
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ઔષધીઓ : (૧) િેરીની ગોટલી, મમરા અને વસિંધાલ ૂણ - ત્રણેય વસ્તભઓ સરખાં ભાગે લઈને ચ ૂણુ િરીને
દૂ ધ િે મધની સાથે શકિત પ્રમાણે બાળિને આ૫વભ ં િોઈએ. આનાથી બાળિ દૂ ધ િાઢત ભં બંધ થઈ જાય
છે .
(ર) નાની એલિી, નાગિેસર અને તિનભ ં ચ ૂણુ બનાવીને શકિત પ્રમાણે મધ િે દૂ ધની સાથે વપવડાવાથી
દૂ ધની ઊલટી થતી બંધ થઈ જાય છે .
(૩) લીંડી પી૫ર અને િાળા મરીનભ ં ચ ૂણુ મધ િે દૂ ધની સાથે આ૫વામાં આવે તો બાળિ દૂ ધની ઊલટી
િરત ભં બંધ થઈ જાય છે .
(૪) નાગર મોથ, અવતવવષની િળી, િાિડાસીંગી અને લીંડી પી૫રનભ ં ચ ૂણુ દૂ ધ િે મધની સાથે િટાડવામાં
આવે તો બાળિ દૂ ધની ઊલટી િરતભં બંધ થઈ જાય છે .
(૫) લીંડી પી૫ર, ૫પૈય,ભ ં ભોંયરીંગણીનભ ં મ ૂળ અને સઠનભ
ં ૂ ં ચ ૂણુ મધ િે દૂ ધની સાથે િટાડવાથી ફાયદો થાય
છે .
(૬) પી૫ળાની છાલ બાળીને તેને છ ગણા પાણીમાં ઓગાળીને રાખી મ ૂિવી. જ્યારે રાખ નીિે બેસી જાય
ત્યારે નીતયભું પાણી બાળિને વપવડાવવભ.ં આનાથી ૫ણ ઊલટી બંધ થઈ જાય છે .
(૭) ગાયના દૂ ધમાં ચ ૂનાનભ ં નીતયભું પાણી મેળવીને તેમાં વકરયાળીનો અિુ સમાન ભાગે મેળવીને થોડભં
થોડભં વારં વાર વપવડાવવભં િોઈએ.
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(૮) િોઠભં, બોર અને પીલભડી - આ ત્રણેના પાન એિઠા િરી પીસીને તેની લ ૂગદી બનાવીને બાળિના
તાળવે લે૫ િરવાથી ઊલટી અને ઝાડા બન્ને મટી જાય છે .
(૯) લીંડીપી૫ર અને જેઠીમધ આ બન્નેને પીસીને ચબિોરંભ અને લીંબભના રસમાં િટાડવામાં આવે તો
બાળિની ઊલટી બંધ થઈ જાય છે .
(૧૦) સોનાગેરભ બારીિ પીસીને મધની સાથે િટાડવાથી બાળિની ઊલટીમાં આરામ થઈ જાય છે તથા
ખાંસી ૫ણ મટી જાય છે .
(૧ર) િો બાળિને દૂ ધ પીવાથી અજીણુ થયભ ં િોય તો િેરીની જૂની ગોટલી, દાડમની િળી, ધાવડીનાં ફૂલ,
અવતવવષની િળી, કિમેિ, ફુદીનાનાં સ ૂિા પાન, બાવળના પાન, બીલાનો ગભુ, બીલી૫ત્ર, વસિંધાલ ૂણ, સફેદ
જીરંભ આ બધાને સરખાં ભાગે લઈને ચ ૂણુ િરીને પાણી નાખી ઘટં ૂ ીને મગના દાણા જેવડી ગોળીઓ
બનાવી, ગરમ પાણી સાથે બેવાર આ૫વી િોઈએ. આનાથી દૂ ધ પીવાથી થતા બધા િ વવિારો શાંત
થઈ જાય છે .

માટી ખાવી
િોઈ િોઈ બાળિોને માટી ખાવાની ટે વ ૫ડી જાય છે અને તે છોડાવવાથી ૫ણ છૂટતી નથી. િો નિર
સામે તેને રોિવામાં આવે તો પાછળથી છાનોમાનો ૫ણ ખાઈ લે છે , જેના ૫કરણામે તેને પેટના અનેિ
જાતનાં રોગો, મંદાસ્ગ્ન, અજીણુ વગેરે થઈ જાય છે .
ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં
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માટી ખાવાથી થતા વવિારોના ઉપાય
(૧) પાિેલ ભં િેળં અને મધ મેળવીને ખવડાવવાથી માટી ખાવાનો વવિાર મટી જાય છે .
(ર) લીંડીપી૫ર, જેઠીમધ, િેસર અને નસોતર આ િારે ય િીિોનો ઉિાળો બનાવીને તેમાં પીળી માટી
નાખીને તડિામાં સ ૂિવી લેવ.ભં જ્યારે સભિાઈ જાય ત્યારે ફરી વાર એવી િ રીતે ૫લાળીને સ ૂિવવભ.ં આ
પ્રમાણે િાર વાર સ ૂિવ્યા ૫છી તેમાંથી થોડી માટી બાળિને ખવડાવવાથી, બાળિે ખાધેલી માટી ઝાડા
વાટે બિાર નીિળી જાય છે અને પેટ સાફ થઈ જાય છે .

ઉદર શ ૂલ અને તેની ચિકિત્સા :
શ ૂળ રોગ ૮ પ્રિારના િોય છે . જેનાથી પેટમાં દભખાવો, ઊલટી, આફરો અને બેિેની વગેરે રોગ થાય છે .
ચિકિત્સા : (૧) માટીને પાણીમાં ૫લાળીને નરમ બનાવીને તેને ગરમ િરી પેટ ૫ર મ ૂિી શેિ િરવો
િોઈએ. આનાથી ઉદર શ ૂળ મટી જાય છે .
(ર) નાની એલિી, વસિંધાલ ૂણ, ભારં ગી, સઠં ૂ અને શેિેલી કિિંગ આ બધાને સરખે ભાગે લઈને ચ ૂણુ િરીને
ગરમ પાણીમાં ધોળીને વપવડાવવાથી બાળિોના પેટનભ ં શ ૂળ શાંત થઈ જાય છે અને પેટલભં ફૂલવભ ં બંધ
થઈને પાિન શકિત વધે છે . આનભ ં પ્રમાણ ૧ રવતથી ૪ રવત સભધીનભ ં છે .
(૩) િાળા તલને પીસીને પોટલી બનાવી લેવી. પોટલીને ગરમ િરીને શેિ િરવાથી શ ૂળ રોગ મટી જાય
છે .
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(૪) સરસવ જેટલી ફુલાવેલી કિિંગ માના દૂ ધમાં િે ગરમ પાણીમાં બાળિને ખવડાવવાથી પેટની પીડા
અને આફરો મટી જાય છે .

આફરો શભ ં છે ?
ખાધેલા ખોરાિનભ ં જ્યારે બરાબર પાિન થત ભં નથી અને તે દભષ્ટ વાયભના િારણે સભિાઈને પોતાના માગુથી
નીિળી શિતો નથી તો તેને આનાિ, આફરો િે બંધિોષ િિે છે .
લક્ષણ :

આફરાના રોગમાં પેટનભ ં ફૂલવભ,ં ઝાડો - પેશાબમાં રભિાવટ, માથાનો દભખાવો, શ ૂળ, તરસ, ઊલટી

અને શરીરમાં ભારે ૫ણભ,ં મ ૂછાુ વગેરે રોગો થઈ જાય છે .
ઉપાય : ૩ ગ્રામ િરડે, અડધો તોલો (૫ થી ૬ ગ્રામ આશરે ) દ્રાક્ષ બન્નેને પાણીમાં લસોટીને થોડા
પાણીમાં ધોળીને િ૫ડાથી ગાળીને થોડભં થોડભં ૩-૪ વાર વપવડાવવાથી આફરો મટી જાય છે .
(ર) ૬ ગ્રામ ગભલિંદ, ૩૦ ગ્રામ (અઢી તોલા) ગરમ પાણીમાં નાખીને થોડી વાર ૫છી ગાળીને ઠંડભં ઠંડભં
વપવડાવવાથી આફરો મટીને પેટ સાફ આવી જાય છે .
(૩) નાની એલિી, ફુલાવેલી કિિંગ (ગરમ િરીને), ભારં ગી, વસિંધાલ ૂણ અને સઠં ૂ સરખાં ભાગે લઈને ચ ૂણુ
િરી લેવ.ભ ં બે-બે િલાિે ગરમ પાણીની સાથે ખવડાવવાથી પેટ ફૂલી િવભ,ં દભખાવો થવો, િબજિયાત વગેરે
વવિારો દૂ ર થાય છે . માત્રા એિ રવતથી ૧.૫ માષા (૧.૫ ગ્રામ સભધી) એિ- રવત : ૧ર૫ વમગ્રા. આશરે .
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(૪) સાંિના િરમાણી અિમો થોડા પાણીમાં મસળીને ૫લાળી દો અને સવારે તેને િાથથી મસળીને,
ગાળીને આ પાણી માંથી ત્રણ વાર વપવડાવવાથી બાળિોનો આફરો દૂ ર થઈ જાય છે .
(૫) બે- રવત (ર૫૦ વમગ્રા) થી ૧.૫ માષા (૧.૫ ગ્રામ) જેટલો રે વિ
ં ીનીનો શીરો િટાડવાથી િે પાણીમાં
ધોળીને વપવડાવવાથી આફરો મટી જાય છે .
આફરા ૫ર લે૫ િરવાના પ્રયોગો : (૧) ઈંડભં અને ઉંદરની વવષ્ટા (લીંડી) ને સરખાં ભાગે લઈને પાણીમાં
પીસીને નવશેકભં િરીને, દૂ ધ પીનારા નાના બાળિોના પેટ ઉ૫ર લે૫ લગાડવાથી ઝાડો સાફ આવે છે અને
પેટમાં આફરો શમી જાય છે .
(ર) સાબભ અને મભસબ્બર સરખાં ભાગે લઈને પાણીમાં લસોટી, સિેવાય તેવ ભ ં ગરમ િરીને, દૂ ધ પીતા
બાળિોની ડૂટ
ં ી અને પેઢભં ઉ૫ર લે૫ િરવાથી ઝાડો થઈને પેટ િલકભં થઈ જાય છે અને આફરો મટી જાય
છે .
(૩) કિિંગને પાણીમાં ઓગાળીને તેનો લે૫ નાચભ ઉ૫ર િરવો િોઈએ. તેનાથી ૫ણ આફરો મટી જાય છે .
(૪) સરસવના ખોળને સિેવાય તેવો ગરમ િરી તેનો લે૫ પેટ ૫ર િરવો િોઈએ.
(૫) આંિડાના પાન ૫ર ઘી િો૫ડીને તેને નવશેિાં ગરમ િરીને બાળિના પેટ ૫ર બાંધવા િોઈએ.

કૃવમ રોગ અને તેની ચિકિત્સા
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બાળિોના પેટમાં કૃવમ (અળવસયા અને દોરા જેવા પાતળા નાના નાના િીડા) ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે
કદવસે કદવસે શરીર સભિાત ભં જાય છે . પેટમાં મંદાસ્ગ્ન અને મીઠી મીઠી પીડા થયા િરે છે . મોટા ભાગે
ઊંઘમાં બાળિ દાંત િિિિાવ્યા િરે છે . િરવમયાના િારણે ક્યારે િ ક્યારે િ વાઈના દરદ ની જેવી મ ૂછાુ
૫ણ આવી જાય છે .
ચિકિત્સા : (૧) વાવડીનભ ં ચ ૂણુ િો બાળિને મધની સાથે િટાડવામાં આવે તો કૃવમ મરી જાય છે .
(ર) ડભગ
ં ળી નો રસ વપવડાવવાથી ૫ણ કૃવમ નાશ પામે છે . તેની માત્રા ૪ રવત (૫૦૦ વમ. ગ્રામ) થી ૩
માષા ( ૩ ગ્રામ) સભધી છે અને એિ અઠવાકડયા સભધી સવાર સાંિ બન્ને વખત વપવડાવવો િોઈએ.
(૩) સાગના પાન અને િાિડાશીંગી દૂ ધમાં ઉિાળીને, દૂ ધને િાથ૫ગના તચળયાં ૫ર એિ અઠવાકડયભ ં
દરરોિ, કદવસમાં બે -ત્રણ વાર માચલશ િરવાથી, ઊંઘમાં દાંત િિિિાવવાનભ ં બંધ થઈ જાય છે .

અજીણુના ઉ૫િાર
અજીણુથી મ ૂછાુ , પ્રલા૫, લાળ ટ૫િવી, ઊલટી, બેિેની અને ભ્રમ જેવા ઉ૫દ્રવો થાય છે . ક્યારે િ તો મ ૃત્યભ
૫ણ થાય છે . બાળિોને દૂ ધ નભ ં પાિન ન થવભ ં અને વારે વારે ઊલટી થવી અને અજીણુ નભ ં લક્ષણ છે .
ખરાબ દૂ ધ પીવાના િારણે ૫ણ અજીણુ થાય છે .
ઔષવધ : મોટી િરડે, વસિંધાલ ૂણ એિ એિ તોલો લઈને તેન ભ ં વસ્ત્રગાળ (િ૫ડાથી િાળે લભ)ં ચ ૂણુ બનાવી
એિ રવતથી દોઢ માષા (દોઢ ગ્રામ) જેટલભં પાણીમાં ત્રણ િે િાર વાર વપવડાવવાથી બાળિોનભ ં અજીણુ
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નાશ પામે છે . પેટનો દભખાવો મટે છે તથા િંમેશા સેવન િરાવવાથી બાળિ હૃષ્ટપભષ્ટ અને બળવાન બને
છે .

તાવની ચિકિત્સા
વાત, વપિ અને િફથી ઉત્પન્ન થયેલ તાવ અને વવષમજ્વર (મેલેકરયા) જે તે મોટા માણસોને આવે છે
તેવી રીતે બાળિોને ૫ણ તાવ આવે છે . તેથી દોષો પ્રમાણે િ ઔષધીઓ વા૫રવી િોઈએ.
(૧) નાગર મોથ, િરડે, લીમડો, િડવા ૫રવળ અને જેઠી મધ - આ પાંિ વસ્તભનો ઉિાળો બનાવીને
સિેવાય તેવો ગરમ ગરમ પીવો િોઈએ. જેથી બધી િ જાતનાં તાવ ઊતરી જાય છે .
(ર) જેઠીમધ, િળદર, દારૂ િળદર, ભોંય રીંગણી, ઈન્દ્રિવ - આનો ઉિાળો બનાવીને બાળિોને
વપવડાવવાથી તાવ, શ્વાસ, ઝાડા, ખાંસી અને ઊલટી શાંત થઈ જાય છે .
(૩) િો દૂ ધ પીતા બાળિને તાવ િડયો િોય તો નાગર મોથ, અળસી અને િાિડાશીંગી આ ત્રણેયને
બારીિ ખાંડીને, િાળીને મધમાં મેળવી િટાડવાથી ખાંસી અને ઊલટી મટી જાય છે .
(૪) લોધર, ધાણા, ઈન્દ્રિવ, સભગધ
ં ી વાળો, આમળા અને નાગર મોથ - આ બધાને બારીિ ખાંડીને મધમાં
િટાડવાથી િવર (તાવ) અવતસાર (ઝાડા) મટી જાય છે .
(૫). ધાણા, ચબલાના ફળનો ગભુ, ધાવડીના ફૂલ, ઈન્દ્રિવ, લોધર અને સભગધ
ં ી વાળો - આ બધાને ખાંડીને
ચ ૂણુ િરીને મધ સાથે િટાડવાથી બાળિોના તાવ, ઝાડા અને વાયભના રોગ મટી જાય છે .
ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં
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(૬) િડભન ભ ં ચ ૂણુ, મધ અને ખડી સાિર સાથે િટાડવાથી બાળિોનો તાવ ઊતરી જાય છે .
(૭) અિમો એિ -રવત, સિ દે વી (સેદરડી) નભ ં મ ૂળ-૪ રવત બન્નેને પાણીમાં બારીિ લસોટીને થોડા
પાણીમાં ધોળીને ગરમ િરી કદવસમાં ૩ થી ૪ વાર વપવડાવવાથી બાળિોના તાવ અને ખાંસી મટી જાય
છે .
(૮) નાગર મોથ, લીમડાની છાલ, ૫ટોલ૫ત્ર, જેઠીમધ અને િરડે એિ-એિ તોલો બધી વસ્ત ભઓને
અધિિરી ખાંડીને તેના દશ ભાગ િરી લેવા. એિ નવ ટાંિ/૫ત્ર ગ્રામ પાણીમાં એિ ભાગ ઉિાળી અને
િોથો ભાગ બાિી રિે ત્યારે અસ્ગ્ન ૫રથી નીિે ઉતારી, ગાળીને, મધ મેળવી બે વાર આવી રીતે
વપવડાવવાથી બાળિોનો તાવ િતો રિે છે .
(૯) આમળા, નાગર મોથ, લીમડાની છાલ, ૫ટોલ૫ત્ર અને િરડેના ઉિાળામાં મધ મેળવી બે વાર
વપવડાવવાથી બાળિોનો તાવ મટી જાય છે .
(૧૦) દકરયાઈ િીફળને લીસા ૫્થર ઉ૫ર ગભલાબના અિુ ની સાથે લસોટીને બે રવત જેટલભં કદવસમાં બેત્રણ વાર, મધ સાથે િટાડવાથી બાળિોના તાવમાં આરામ થાય છે . વાયભના બીજા વવિારો ૫ણ નાશ
પામે છે .
(૧૧) મમરા, જેઠીમધ, સરાંિન, વંશલોિન(વાસ િપ ૂર) એિ-એિ તોલો, ખડી સાિર ર૫૦ ગ્રામ - આ
િારે ય ઔષધીઓનભ ં બારીિ ચ ૂણુ િરીને સાિરની િાસણીમાં મેળવીને અવલેિ તૈયાર િરો. સવારે અને
સાંજે ૧ થી ૫ ગ્રામ સભધી િટાડવાથી અથવા દૂ ધમાં ઘોળીને વપવડાવવાથી બાળિોના બધા પ્રિારના
તાવ નાશ પામે છે .
ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં
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(૧ર) અવતવવષની િળી - ૩ ગ્રામ, સ ૂિો ફુદીનો ૬ ગ્રામ, સફેદ નસોતર અને િરડેના ફળની છાલ એિ
એિ તોલો લઈને ખાંડીને, િ૫ડાથી િાળીને ચ ૂણુ િરી લેવ.ભ ં માત્રા એિ રવતથી દોઢ માષા (૧ર૫ વમ.ગ્રા.
થી ૧.૫ ગ્રામ) જેટલભં કદવસ રાતમા ૪ વાર ત ભલસીના પાનના રસ અને માતાના દૂ ધમાં ઘોળીને
વપવડાવવાથી બાળિોનો તાવ, ખાંસી, ઊલટી, શ્વાસ, ઝાડા અને સંગ્રિણી વગેરે રોગો નાશ પામે છે .
(૧૩) લવવિંગ ૧ ગ્રામ, અવત વવષ ૩ ગ્રામ, નાની એલિી ૩ ગ્રામ, વંશલોિન (વાંસ િપ ૂર) ૩ ગ્રામ,
અઘેડાના લીલા પાન ર તોલા, બધાને પાણી સાથે ખરલ માં સારી રીતે ઘટં ૂ ીને અડદના દાણા જેવડી
ગોળી વાળી, છાંયડે સ ૂિવી લેવી. એિ-એિ ગોળી, કદવસમાં ૩ થી ૪ વાર દૂ ધ-મધની સાથે સેવન
િરાવવાથી બાળિોનો તાવ, ખાંસી, વરાધ, શ્વાસ, કૃવમ અને વાઈ નાશ પામે છે .

ખાંસીની ચિકિત્સા
(૧) અવત વવષય, નાગર મોથ, િાિડાશીંગી, ધમાસો અને લીંડીપી૫ર આ બધાનભ ં ચ ૂણુ બનાવીને મધ સાથે
િટાડવાથી બાળિોની પાંિેય જાતની ખાંસીમાં આરામ થઈ જાય છે .
(ર) ફુલાવેલી ફટિડી ર તોલા, ફુલાવેલો ટંિણખાર ૪ તોલા આ બન્નેન ભ ં ચ ૂણુ દૂ ધ અને મધની સાથે સેવન
િરાવવાથી ખાંસી મટે
(૩) ધાણા ૩ ગ્રામ, સાિર ૩ ગ્રામ આ બન્નેને બારીિ ખાંડીને િોખાનાં ધોવરામણની સાથે પીસીને મધ
મેળવી બે વાર વપવડાવવાથી બાળિોની ખાંસી નાશ પામે છે .
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(૪) વસિંધાલ ૂણ, િાળા મરી, સઠ,
ં ૂ જૂનો ગોળ આ બધાનો ઉિાળો બનાવી ગાળીને કદવસમાં બે વાર
વપવડાવવાથી બાળિોની ખાંસી નાશ પામે છે .
(૫) અરડૂસી, દ્રાક્ષ, િરડે અને લીંડી પી૫ર આ બધાનભ ં ચ ૂણુ િરીને મધ સાથે, ૩-૪ કદવસ િટાડવાથી
બાળિોના શ્વાસ, ખાંસી વગેરેમાં આરામ થાય છે .
(૬) ભોંયરીંગણીનાં ફૂલોનભ ં ૫રાગ (િેસર) ને પીસીને મધમાં મેળવી િટાડવાથી બાળિોને થયેલી લાંબા
સમયની જૂની ઉધરસ (ખાંસી) માં આરામ થઈ જાય છે .
(૭) દ્રાક્ષ, લીંડી પી૫ર અને સઠનભ
ં ૂ ં ચ ૂણુ મધ અને ઘીમાં મેળવી િટાડવાથી બાળિોની ખાંસી શ્વાસ રોગ
મટી જાય છે .
(૮) લીંડી પી૫ર, દ્રાક્ષ, અરડૂસીનભ ં મ ૂળ અને િરડેન ભ ં ચ ૂણુ મેળવી મધની સાથે િટાડવાથી બાળિોની ખાંસી
તથા શ્વાસ નાશ પામે છે .
(૯) તભલસીના પાનનો રસ ૩ ગ્રાસ સિેવાય તેવો ગરમ િરીને તેમાં ૫ ટીપાં મધ મેળવી, બાળિોને ૩-૩
િલાિે િાર વાર વપવડાવવાથી ખાંસી મટી જાય છે અને શ્વાસ રોગ તો એિ િ કદવસમાં િતો રિે છે .
(૧૦) જાયફળ ૪ ગ્રામ, અગર ૧૦ ગ્રામ, લાલ સાટોડીના મભળ ૧૦ ગ્રામ, નાગિેસર ૧ તોલો, તિ ૧ તોલો
નાની એલિી ૧ તોલો, તમાલ૫ત્ર ૧ તોલો, લીંડીપી૫ર ૧ તોલો, પભષ્િર મ ૂળ ૧ તોલો, લવવિંગ ૧ તોલો,
શતાવરી ૧ તોલો, લાલ િંદન ર તોલા, આ બધાનભ ં બારીિ ચ ૂણુ િરીને દૂ ધ અને મધની સાથે કદવસમાં
બેથી ત્રણ વાર આ૫વાથી બાળિોની ખાંસી તથા િફથી થયેલા રોગ નાશ પામે છે .
ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં
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(૧૧) ૩૦ ગ્રામ ભોંયરીંગણીનભ ં મ ૂળ, ૬૦ ગ્રામ જેઠીમધને અધ િિરા ખાડીને ૫૦૦ ગ્રામ પાણીમાં
ઉિાળવા. જ્યારે િોથા ભાગનભ ં પાણી બાિી રિે ત્યારે તેમાં ર૫૦ ગ્રામ સાિરની િાસણી મેળવીને
અવલેિ (િાટણ જેવભ)ં તૈયાર િરવો. કદવસમાં ર-૩ ગ્રામ અવલેિ િટાડવાથી બાળિોની ખાંસી િોક્કસ
મટી જાય છે .
(૧ર) લવવિંગ ૧ ગ્રામ, વસિંધાલ ૂણ ર ગ્રામ િાિડાશીંગી ૪ ગ્રામ, અફીણ ૪ ગ્રામ, તિ ૪ ગ્રામ તથા ૧૦
તોલા ખસના શરબતનો અવલેિ બનાવીને િટાડવાથી બાળિોની િફયભિત ખાંસી જેમાં ખાંસવાની સાથે
િફનો ગળફો વધારે આવતો િોય તેમાં તરત િ આરામ થઈ જાય છે .
(૧૩) દાડમની િળી ૬ ગ્રામ, અફીણ ૬ ગ્રામ, જાયફળ ૬ગ્રામ, િપ ૂર, બાવળના કભણા પાન ૧ તોલો,
રસાંિન (રસવંતી) ૧ તોલો, િળદર ૧ તોલો, બધાનભ ં બારીિ ચ ૂણુ િરીને આદભના રસમાં ઘટં ૂ ીને િાળા
મરીના જેવડી ગોળીઓ બનાવી લેવી. આ ગોળીનભ ં માતાના દભધ અને મધની સાથે સેવન િરાવવાથી
બાળિોની ખાંસી, ઝાડા અને ઠંડીના િારણે થયેલા રોગો તરત િ મટી જાય છે .

મોટી ઉધરસ -ઉટાંકટયભં - કભિર ખાંસી
આ ઉધરસ ઘડીએ ઘડીએ આવ્યા િરે છે તથા તેમાં ગળફો આવતો નથી. ક્યારે િ બાળિોમાં ૫ણ ફેલાઈ
જાય છે . એ લગભગ ૪૦ કદવસ સભધી િાલભ રિે છે . િોઈ એિ બાળિને થવાથી તેના ઘરના િે ગામનાં
ઘણા ખરા બાળિોને આ લાગભ ૫ડી જાય છે . આ બાળિ અને મોટા લોિો સૌના માટે દભઃખદાયી છે . આમાં
બાળિને ઉધરસ ખાતા ખાતા ઊલટી અને ઝ)ડો પેશાબ ૫ણ થઈ જાય છે . આંખો બિાર આવી જાય છે .
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ક્યારે િ તો ખાંસતા ખાંસતા બેિોશ ૫ણ થઈ જાય છે . શ્વાસ રોિાઈ જાય છે . આ ખાંસીથી મ ૃત્યભ તો નથી
થત,ભં ૫રં ત ભ આના િારણે બાળિને ખભબ િ દભઃખ વેઠવભ ં ૫ડે છે . આ ખાંસી ૩ પ્રિારની િોય છે .
૫િેલી : આ ખાંસી ૮ થી ૧૦ કદવસ ૫છી મટી જાય છે . આમાં િળવા તાવની સાથે સ ૂિી ખાંસી આવે છે .
ખાસતા ખાસતા બાળિનભ ં મોં લાલ લાલ થઈ જાય છે .
બીજા પ્રિારની ખાંસી, જેમાં ૫િેલા તાવ આવે છે અને ૫છી ખાંસી થાય છે . ખાંસતી વખતે જ્યારે મોં
માંથી િફનો ગળફો નીિળે િે ઊલટી થઈ જાય છે ત્યારે થોડોિ સમય શાંત થઈ જાય છે . ફિ નીિળતા
૫િેલા બાળિને ખ ૂબ િ પીડા થાય છે . િફ નીિળ્યા ૫છી બાળિને સભખનો અનભભવ થાય છે . ક્યારે િ તો
આ ખાંસીમાં િોઈ િોઈ બાળિના મોં માથી લોિી ૫ણ આવી જાય છે અને બાળિની આંખોનો રં ગ લાલ
થઈ જાય છે .
ત્રીજા પ્રિારની ખાંસી, જેમાં દવા દોઢ મકિનાથી ર મકિના સભધી અથવા એથી ૫ણ વધારે લેવી ૫ડે છે .
આમાં તાવ આવતો નથી, ૫ણ રાતે ઊંઘ આવવા દે તી નથી. રાત અને કદવસ દરવમયાન ર૦-ર૫ વાર
તેનો હમ
ભ લો આવે છે .
મોટી ઉધરસનો ઉપાય (૧) આદભના રસને ઘીમાં ૫િાવી દૂ ધની સાથે આ૫વાથી મોટી ઉધરસ મટી જાય
છે . (ર) લીંડી પી૫ર, નાની એલિીના દાણા, અવતવવષની િળી તથા નાગર મોથ સમાન ભાગે લઈને તેન ભ ં
ચ ૂણુ િરીને એિ રવત મધ સાથે આ૫વાથી લાભ થાય છે . (૩) િાયફલાકદ ચ ૂણુ ૪ રવતની માત્રામાં મધ
િે આદભના રસમાં આ૫વભં િોઈએ. શરબત બનફશા (યભનાની દવાનભ ં નામ છે ) ની સાથે આ૫વાથી ૫ણ
ગભણિારી છે .
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નેત્ર રોગ અને ચિકિત્સા
ભ ના મત પ્રમાણે નેત્ર રોગ ૭૬ જાતના છે , ૫રં ત ભ બાળિોની આંખમાં ૩ પ્રિારના રોગ વધારે િોવામાં
સભશ્રત
આવે છે . (૧). અચભષ્યન્દ (ર) કભકભણિ (૩) ફૂલી
(૧) આ રોગમાં આંખો આવે છે અને તેમાં સોય ભોંિયા જેવી વેદના થાય છે . લોિી જેવી લાલાશ,
બળતરા, ખ ૂિલી થાય છે અને પાં૫ણો સ ૂજી જાય છે . આંખમાંથી પાણી નીિળે છે , િીિાશ વાળં પ્રવાિી
નીિળે છે તથા પાં૫ણો િોંટી જાય છે . િો આ રોગમાં વેળાસર સારવાર ન િરવામાં આવે તો રોગ
ભયંિર થઈ જાય છે અને ફૂલભં ૫ડીને આંખ િતી રિેવાનો ભય રિે છે .
અચભષ્યન્દની ચિકિત્સા : (૧) દાડમના પાનને પાણીમાં લસોટી પાં૫ણો ૫ર લે૫ િરવાથી તરત ફાયદો
થાય છે . (ર) બે રવત અફીણ લઈને લોખંડના વાસણમાં આમલીના પાનના રસમાં ૫િાવીને પાં૫ણો ૫ર
લે૫ િરવાથી લાલાશ અને પીડા દૂ ર થઈ જાય છે . (૩) આમળા અને લોધરને પાણીમાં લસોટીને પાં૫ણો
૫ર નવશેિો લે૫ િરવાથી તરત િ રાિત થઈ જાય છે . આંખની પીડા અને લાલાશ બન્ને મટી જાય છે .
(૪) રસવંતીને પાણીમાં ઘોળીને તેનાં ટીપા આંખમાં નાખવાથી પીડા અને લાલાશ બન્ને મટી જાય છે .
(૫) અફીણ બે રવત ફુલાવેલી ફટિડી એિ ગ્રામ, રસવંતી એિ ગ્રામ , લોધર એિ ગ્રામને િાગદી લીંબભના
રસમાં ઘટીને
ંૂ
ગરમ િરી પાં૫ણો ૫ર લે૫, લોધર એિ ગ્રામને િાગદી લીંબભના રસમાં ઘટં ૂ ીને ગરમ િરી
પાં૫ણો ૫ર લે૫ િરવાથી લાલાશ, પીડા અને પાણી ૫ડવામાં આરામ રિે છે . (૬) સોનાગેરંભ , િમેલીના
ફૂલ, જેઠીમધ, લોધર અને સફેદ િંદન સરખાં ભાગે લઈને પાણીમાં પીસીને પા૫ંંણો ૫ર લે૫ િરવાથી
તરત િ આંખોની પીડા, બળતરા, ખ ૂિલી અને પાણી નીિળવભં બંધ થઈ જાય છે . (૭) આમળાનો ગભુ ૩
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ગ્રામ, બિેડાનો મગિ ૩ ગ્રામ િરડેના ફળનો મગિ ૩ ગ્રામ લઈને તેને ત્રણેય ફળોના છાલના ઉિાળામાં
ઘટં ૂ ીને િણા જેવડી ગોળીઓ બનાવવી. આ ગોળીને પાણીમાં ઘસીને આંખોમાં આંિવાથી આંખોની
લાલાશ, દભઃખાવો અને પાણી નીિળવાનભ ં બંધ થઈ જાય છે .
(ર) કભકભણિ રોગ :
વવિાર વાળા (દૂ વષત) દૂ ધનભ ં પાણ િરવાથી વાયભ વગેરે દોષો પ્રિો૫ પામીને બાળિોની આંખોની
પાં૫ણમાં આ રોગ પેદા િરે છે . આમાં પા૫ણોમાં પીડા તેમિ ખંિવાળ આવે છે . આંખો માંથી પાણીની
ધાર વિે છે . આ રોગના િારણે ઘણભ ં ખરંભ બાળિો પોતાની આંખ, નાિ અને માથાને વારં વાર િાથથી
િોળ્યા િરે છે . સ ૂયુના તડિા તરફ િોઈ શિતા નથી.
સરળ ઉપાય : (૧) િમળના બીિ ૩ ગ્રામ, મનઃવશલ ૩ ગ્રામ, િાળા મરી, રસવંતી, પી૫ર, શંખ નાચભ ૩૩ ગ્રામ લઈને બારીિ વસ્ત્રગાળ ચ ૂણુ િરી લેવ.ભ ં થોડભિ
ં ચ ૂણુ પાણીમાં ઘટં ૂ ીને આંખોમાં આંિવાથી આંખોના
સઘળા રોગો લાલાશ, કભકભણિ, પીડા, પાણી નીિળવભ,ં ખંિવાળ વગેરે રોગો નાશ પામે છે .
(ર) ગાયનભ ં તાજભ ં છાણ આગમાં ગરમ િરીને તેને સ્વચ્છ િ૫ડામાં મ ૂિી, પોટલી બાંધીને તે પોટલી વારે
વારે પાં૫ણો ૫ર ફેરવવાથી કભકભણિ રોગ મટી જાય છે .
(૩) દારૂ િળદર, નાગર મોથ, િડભ, ગેરભ, લીમડાના પાન, વાવકડિંગ, મજીઠ, જેઠીમધ, રસવંતી, લોધર,
વસિંધાલ ૂણ અને િળદર દરે િ િીિોને ૩-૩ ગ્રામ લઈને અધિિરી ખાંડીને િ૫ડામાં બાંધી, પોટલી
બનાવીને વારે વારે ગરમ પાણીમાં બોળીને પાં૫ણો ઉ૫ર ફેરવતા રિેવાથી કભકભણિ અવશ્ય મટે છે .
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આંખોમાં ફૂલભં ૫ડવભં
વધારે કદવસો સભધી આંખો બંધ રિેવાના િારણે, આંખની િાળી િીિી ૫ર, એિ સફેદ રં ગનભ ં ૫ડ બાજી
જાય છે . જેથી આંખોનો પ્રિાશ રંભ ધાઈને બાળિ િાણભ ં અથવા ક્યારે િ આંધળં ૫ણ થઈ જાય છે . બસ આને
-ફૂલભ-ં િિેવાય છે .
ફૂલભં દૂ ર િરવાના ઉપાય : (૧) મધ અને અઘેડાના મ ૂળનો રસ એિ સાથે મેળવીને િંમેશ આંખોમાં
આંિતા રિેવાથી ફૂલભં નાશ પામે છે .

(ર) નવસાર, અફીણ અને ફુલાવેલી ફટિડી સરખાં ભાગે લઈને

અઘેડાના રસમાં ઘટીને
ંૂ
આંિવાથી ફૂલભં િપાઈ જાય છે . (૩) તાંબ ભ ં અને સોના મભખીનભ ં ચ ૂણુ સરખાં ભાગે
લઈને િૌડેનીના રસમાં ઘટીને
ંૂ
આંખમાં આંિવાથી ફૂલભં િપાઈ જાય છે .

દાંત આવવા
જ્યારે બાળિોને દાંત નીિળતા િોય છે ત્યારે તેમને અનેિ રોગો ઘેરી લે છે . તાવ, ખાંસી, ઊલટી, આંખ,
માથભ તથા આખા શરીરમાં પીડા થવી વગેરે બીમારીઓથી તે ઘેરાઈ જાય છે . એ વખતે બાળિને લીલા
પીળા ઝાડા શરૂ થઈ જાય છે . આ દશામાં બાળિ ઉ૫ર દવાઓનો મારો ન િલાવવો િોઈએ.
સરળતાથી દાંત નીિળવાના ઉપાય :
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(૧) આમળા અને ધાવડીના ફૂલોનભ ં ચ ૂણુ મધ મેળવીને પેઢા ઉ૫ર ઘસવાથી ફાયદો થાય છે અને તરત
દાંત નીિળે છે .
(ર) િપાવસયાનો મગિ (ગભુ) ૯ દાણા, િોખા ૯ દાણા, અફીણ ૧ રવત, બાવળના કભમળા પાન ૧ રવત
બધાને પાણીમાં બારીિ લસોટીને ૫ ગોળીઓ બનાવવી. રવવવાર અને મંગળવારે ૧-૧ ગોળી માતાના
દૂ ધમાં ઘોળીને વપવડાવવાથી દાંત સરળતાથી આવી જાય છે . દાંત આવતી વખતે તાવ, ખાંસી, ઊલટી,
ઝાડા િે શરીરની પીડા નાશ પામે છે .
(૩) લીંડી પી૫ર અને ધાવડીનાં ફૂલનભ ં ચ ૂણુ મધમાં ફીણીને પેઢા ઉ૫ર આંગળીના ટેરવાથી ધીમે ધીમે
કદવસમાં ૩-૪ વાર ઘસવાથી દાંત સિેલાઈથી આવી જાય છે .
(૪) િેળાંના ફૂલના િેસર (૫રાગ) નો રસ ૫ ગ્રામ િાઢીને તેમાં મધ અને સાિર મેળવી કદવસમાં ૩ વાર
વપવડાવવો અને આ રસને પેઢા ૫ર ઘસવાથી બાળિના દાંત સિેલાઈથી આવી જાય છે .
(૫) સરસડાના બી ની માળા બનાવી બાળિના ગળામાં ૫િેરાવવાથી દાંત સરળતાની નીિળે છે .
(૬) છી૫લાંની માળા ૫િેરાવવાથી ૫ણ દાંત સિેલાઈથી આવે છે .
(૭) િસત અને તાંબાના તારને મખમલ િે ફલાલીન ગમે તેમાં વીંટાળીને તાવીિ જેવભ ં બનાવી ગળામાં
બાંધવાથી દાંત નીિળતી વખતે પીડા થતી નથી.
(૮) ચ ૂનો અને મધ મેળવી દાંતમાં લગાવવાથી દાંત સરળાથી જામી જાય છે .
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(૯) સાગૌન અને િાિડાશીંગી નાખીને દૂ ધને ખ ૂબ ૫િાવી સ ૂતી વખતે તેનો ૫ગના તચળયે લે૫ િરવાથી
તરત બાળિોનભ ં ઊંઘમાં દાંત િિિિાવવાનભ ં બંધ થઈ જાય છે .
(૧૦) ટંિણખારને મધમાં પીસીને બાળિોના પેઢા ૫ર ઘસવાથી દાંત િલદી નીિળી જાય છે .
(૧૧) િોડીની ભસ્મ ને મધ સાથે મેળવીને બાળિના પેઢા ઉ૫ર ઘસવાથી આસાનીથી દાંત આવી જાય
છે .

િાનનભ ં દદુ
િો િાનની અંદર િોઈ જીવિતભ
ં પેસી જાય તો પીલભડીના પાનનો રસ નાખવો િોઈએ િે િાસભદ્રં ાના
પાનનો રસ િાનમાં નાખવો િોઈએ.
િો િાનમાં મેલ ભરાઈ િવાના િારણે દભઃખાવો થતો િોય તો તેને સાફ િરીને િડવભં તેલ ગરમ િરીને
સિેલાય તેવ ભં િાનમાં નાખવભ ં િોઈએ. સભદશુન (નાગદીન) ના પાનનો રસ િાનમાં નાખવાથી ૫ણ િાનની
પીડા મટી જાય છે .

ગળં અને મોં મા છાલાં
િો ગળામાં અને મોં ની અંદરના ભાગમાં ઘા િે છાલાં ૫ડી જાય તો આમળા અને જેઠીમધ ૧-૧ તોલો
કભટીને ૧ શેર પાણીમાં ઉિાળી જ્યારે અડધો શેર બાિી રિે ત્યારે નીિે ઉતારી ઠંડભં થયે ગાળીને તેમાં ર
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તોલા મધ મેળવીને થોડભં થોડભં ત્રણ િાર વાર વપવડાવવાથી અને િોગળા િરાવવાથી મોં તથા ગળાની
અંદરના ઘા િે છાલાં િે િીરા સ ૂિાઈ િઈને આરામ િઈ જાય છે .
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શીતળા
બીજા રોગોની જેમ આ ૫ણ બાળિોના માટે ખભબ િ ત્રાસદાયિ રોગ છે . આમાં બાળિને ૫િેલા તાવ
આવીને શરીરમાં ફોલ્લા થઈ આવે છે , જેનો રં ગ િંઈિ રતાશ ૫ડતો શ્યામ િોય છે . આ રોગમાં તાવ,
બળતરા, ખ ૂિલી, શરીરમાં ભયંિર પીડા, માથાનો દભઃખાવો, મ ૂછાુ , શ્વાસ, ઊલટી, િેડિી, અરભચિ, શરીર લાલ,
પીળં િે િાળા રં ગનભ ં થઈ િવભ,ં શરીરનભ ં ધ્ર ૂિવભ ં વગેરે ઉ૫દ્રવો થાય ંેછે.
શીતળાની ચિકિત્સા : (૧) શેરડીનભ ં મ ૂળ, દાડમની છાલ, જેઠીમધનભ ં ચ ૂણુ, દ્રાક્ષ આ બધાને જભના ગોળની
સાથે બે વાર ખવડાવવાથી િોઈ જાતની પીડા વગર દાણા પાિીને શમી જાય છે .
(ર) શીતળા દે ખાતા ૫િેલાંના તાવની શરૂઆતમાં ૩ ગ્રામ ત ભલસીના પાનનો રસ િાઢીને ૪-૫ રવત સફેદ
િંદન ઘસીને બે વાર વપવડાવવાથી દાણા નીિળવામાં િોઈ જાતની તિલીફ થતી નથી.
(૩) શીતળાના દાણામાં િો બળતરા થતી િોય તો તેના ૫ર ૫-૬ લવવિંગ, ૬૦ ગ્રામ ગાયના માખણમાં
ઘટં ૂ ીને વારે વારે ફોલ્લાઓ ઉ૫ર લે૫ િરવાથી બળતરા શમી જાય છે .
(૪) શીતળાના દાણા િો નીિળતાની સાથે િ બેસી જાય તો િંડ,ૂ આમળા, ખસ, અરડૂસીનભ ં મ ૂળ, લીમડાની
છાલ, વપિ પા૫ડો, ૫ટોળના પાન, લાલ િંદન, સફેદ િંદન, પાડરી (પાટલા) આ બી ઔષધીઓનો
ઉિાળો બનાવીને સાિર નાખી વપવડાવવો િોઈએ.
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(૫) પી૫ળો, વડ અને સરસડાની છાલનભ ં ચ ૂણુ બનાવીને શીતળાના પાિેલા દાણા ઉ૫ર (જેમાંથી ૫રભ
નીિળતભં િોય) છાંટવાથી ફાયદો થાય છે .
(૬) શીતળાના દાણમાં બળતરા થતી િોય તો તાંદળજાનાં મ ૂળ, િમેલીનાં પાન, અનંત મ ૂળ, નાગિેસર,
લાલ િંદન અને સરસડાની છાલ, પાણીમાં લસોટીને લે૫ િરવાથી બળતરા શમી જાય છે .
શીતળાથી બિવાના ઉપાય : (૧) બિેડાનાં બીિ, લીમડાના બીિ (લીંબોળી) તથા િળદર આ ત્રણેયને
ઠંડા પાણીમાં લસોટીને, ગાળીને થોડાિ કદવસ સભધી પીવાથી શીતળા નીિળવાનો ભય રિેતો નથી.
(ર) વન િેળાના બીિ ભેંસના દૂ ધમાં પીસીને ગાળીને વપવડાવવાથી શીતળાનભ ં િોર ઓછં થઈ જાય છે .
(૩) ઠંડા પાણીમાં િરડેને ઘસીને બાળિોને વપવડાવવાથી શીતળાનો ભય રિેતો નથી.
(૪) ઠંડા પાણીમાં અસલ રભદ્રાક્ષ ઘસીને ૭ કદવસ સભધી સવારમાં સેવન િરાવવાથી શીતળાનો ભય દૂ ર
થાય છે .
(૫) બાળિના ગળામાં િરડેન ભ ં બીિ, તેની માતા ડાબા િાથમાં અને પભરભષના િમણા િાથમાં ૫ણ ૧-૧
બીિ બાંધવાથી શીતળા નીિળવાનો ભય રિેતો નથી.
(૬) આંબલીના બીિ (િચ ૂિા) િે િળદર ઠંડા પાણીમાં ઘસીને ૭ કદવસ સેવન િરાવવાથી શીતળા
નીિળવાનો ભય રિેતો નથી.

ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં

http://rushichintan.com

બા ળ રો ગો ની ચિ કિ ત્સા

P a g e | 34

(૭) જે ઘરમાં િંમેશા શભદ્ધ િવાની અવરિવર રિેતી િોય તથા ધ ૂ૫, ગ ૂગળ, ગંધિ, િપ ૂર, લોબાન,
લીમડાના સ ૂિા પાનનો ધભમાડો િરતા િોય છે ત્યાં આ રોગનો ભય રિેતો નથી. ઘરમાં કફનાઈલ
છાંટવાથી ૫ણ આ રોગ અટિાવી શિાય છે .
(૮) ઘરને િાયમ લીપેલ ભં રાખવભ ં િોઈએ.
(૯) શીતળાના રોગનો ફેલાવો િોય ત્યારે તંદભરસ્ત બાળિના ખાનપાનમાં ખ ૂબ િ સાવિેતી રાખવી
િોઈએ િારણ િે ખટાશ, ખોટભં દિીં, નવભ ં ધાન્ય, વાસી રોટલી િે શાિ અને લાલ મરચભ ં વગેરે તથા દૂ વષત
િવા પાણીનભ ં સેવન આ રોગને ફેલાવવામાં મદદરૂ૫ થાય છે .
(૧૦) શીતળાનો વાવર િોય ત્યારે બાળિોને પ ૂવુ કદશાની િવા ન લાગવી િોઈએ. ૫વિમ તથા ઉિર
તરફથી આવતો ૫વન લાભદાયિ િોય છે .

કિસ્ટીકરયા રોગ (વાઈ)
વાતાકદ દોષોથી પીકડત થઈને નાડીઓ અિેતન થઈ જાય છે . તે વખતે માણસ પોતાના શરીરની
સાનભાન ભ ૂલી જાય છે અને આંખો સામે અંધારંભ છવાઈ જાય છે તથા સભખદભઃખનભ ં ભાન રિેત ભં નથી.
આ રોગમાં બાળિની આંખની િીિીઓ ઉ૫ર િડી જાય છે . િાથ૫ગ ખેંિાવા લાગે છે . િાથ૫ગની મભઠ્ઠી
વળવા લાગે છે તથા આખભં શરીર િિડાઈ જાય છે .
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મ ૂછાુ દૂ ર િરવાના ઉપાયો : (૧) મોં ઉ૫ર ઠંડા પાણીના છાંટા નાખવાથી મ ૂછાં દૂ ર થઈ જાય છે તથા
ઠંડા પાણીથી સ્નાન િરાવ્યા ૫છી િંદન અને િપ ૂર ઘસીને આખા માથા ૫ર તેનો લે૫ િરવો િોઈએ.
(ર) િમળિાિડી, ખસ, નાગિેસર, બોરના ઠચળયા અને સફેદ િંદન સરખાં ભાગે લઈને ચ ૂણુ િરીને દૂ ધ
અને મધની સાથે આ ચ ૂણુને વપવડાવવાથી બાળિોની મ ૂછાુ દૂ ર થઈ જાય છે .
(૩) અડાયા છાણાંની રાખ, બિાન લીમડો અને સઠં ૂ ના ચ ૂણુની ઘભમાડી આ૫વાથી મ ૂછાુ શાંત થઈ જાય છે .

વાઈ, કિસ્ટીકરયા અને તેની ચિકિત્સા
વાતાકદદોષની અવધિતાથી માણસની સ્મરણ શસ્ક્તનો લો૫ થઈ જાય છે . અને તેને બધે અંધારંભ અંધારંભ
િ લાગે છે . આ રોગનો સંબધ
ં મગિ સાથે છે . જ્યારે તેનો હભમલો થાય છે ત્યારે ૫િેલા નિર સમક્ષ જભદા
જભદા પ્રિારના રં ગો દે ખાય છે . ૫છી મ ૂછાુ આવી જાય છે . શરીર ધભરિવા માંડે છે . દાંત ચભડાઈ િવા, મોં
માંથી ફીણ નીિળવભ,ં શ્વાસ લેતી વેળાએ ખેંિ આવવી, આંખો ઉ૫ર િડી િવી તથા તેના રં ગમાં ફેરફાર
થઈ િવો વગેરે લક્ષણો આ રોગમાં થાય છે .
ચિકિત્સા : (૧) િોઈ સાફ િ૫ડામાં કિિંગ િે જાયફળ બાંધીને બાળિના ગળામાં બાંધવાથી વાઈ દૂ ર થઈ
જાય છે . (ર) ઘોડાવિના ચ ૂણની પોટલી બનાવીને સભઘાડવાથી
ં
બાળિની વાઈનો હમ
ભ લો તરત િ શાંત
થઈ જાય છે .

(૩) મગિ અને માથા ૫ર ઠંડા પાણીની ધાર િરવી િોઈએ. િાથ૫ગને ઠંડા પાણીમાં

બોળી રાખવાથી વાઈ હભમલો તરત િ દૂ ર થાય છે . (૪) વાઈના હમ
ભ લા વખતે િાનમાં િોરથી અવાિ
િરવો િોઈએ અથવા વારં વાર િોરથી બભમો પાડવી િોઈએ. (૫) પીસેલી રાઈની પોટલી બનાવીને વારે
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(૬) અક્કલગરોનભ ં ચ ૂણુ બે વાર મધની સાથે

િટાડવાથી બાળિની વાઈ દૂ ર થઈ જાય છે . (૭) સવા શેર ગાયનભ ં ઘી િડાઈમાં િડાવી તેમાં ૧ શેર
ગાયનભ ં દૂ ધ અને ૧ શેર ગાયનભ ં દિીં ૫િાવવભ.ં જ્યારે એિલભં ઘી બાિી રિે ત્યારે નીિે ઉતારીને ગાળી
લેવ.ભ ં આ ઘી બંને ટાઈમ ખવડાવવાથી બાળિોની વાઈ શાંત થઈ જાય છે . (૮) ૧ ગ્રામ બ્રાહ્મીના રસમાં
ઘોડાવિ અને કભચલિંિન ઘસીને વપવડાવવાથી બાળિોની વાઈ શાંત થઈ જાય છે . (૯) ૧ર ગ્રામ ખાવાના
મીઠા તેલમાં ૪ તોલા બ્રાહ્મીના રસને ૫િાવીને આ તેલની માથા ઉ૫ર માચલશ િરવાથી બાળિોની વાઈ
શાંત થઈ જાય છે . (૧૦) સફેદ ડભગ
ં ળીનો રસ નાિમાં નાંખવાથી ૫ણ વાઈ દૂ ર જાય છે .

ત ૃષા (તરસ) રોગ તથા તેની ચિકિત્સા
શરીરમાં ગરમી વધી િવાથી મોં, ગળં, િોઠ અને તાળવભ ં સ ૂિાઈ જાય છે . શરીરમાં બળતરા, સંતા૫, મોિ,
ભ્રમ વગેરે લક્ષણો પેદા થવા લાગે છે . તરસની માત્રા વધી જાય છે . વધારે તરસ લાગે છે .
ચિકિત્સા :
ભ ાં પાન તથા જેઠીમધનભ ં ચ ૂણુ પાણી સાથે લસોટીને મધ
(૧) ત ૃષા રોગમાં આંબાના પાન, પી૫ળો, જાંબન
સાથે િટાડવાથી તરસ દૂ ર થઈ જાય છે .
(ર) ઘઉંલા, નાગર મોથ અને રસવંતીના ચ ૂણુને મધ સાથે િટાડવાથી તરસ મટી જાય છે .
(૩) ખાખરાની છાલ, વસિંધાલ ૂણ અને કિિંગના ચ ૂણુને મધ સાથે આ૫વાથી ત ૃષા શાંત થઈ જાય છે .

ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં

http://rushichintan.com

બા ળ રો ગો ની ચિ કિ ત્સા

P a g e | 37

(૪) જીરંભ , નાગિેસર અને દાડમના દાણા ત્રણેયનભ ં ચ ૂણુ બનાવીને સાિર અને મધમાં મેળવી િટાડવાથી
બાળિોની તરસ મટી જાય છે .

િૉલેરા
િૉલેરામાં બાળિને અજીણુ થવાના િારણે ઊલટી અને પાતળા ઝ)ડા થવા લાગે છે . તરસ વધારે લાગે
છે તથા પેશાબમાં રભિાવટ આવી જાય છે .
િપ ૂર ૬ ગ્રામ, અફીણ ૬ ગ્રામ, િાળા મરી ૬ ગ્રામ, ફુલાવેલી કિિંગ ૬ ગ્રામ આ બધાને ગભલાબિળમાં
ઘટં ૂ ીને સરસવના દાણા જેવડી ગોળીઓ બનાવી લેવી. િૉલેરાની અસર થયેથી ૧ ગોળી ડભગ
ં ળીના રસમાં
ઘોળીને વપવડાવી દે વાથી િૉલેરામાં આરામ થઈ જાય છે .

બાળિનભ ં તોતડાવભ ં િે જીભ ઝલાવી
િો બાળિ થોથરાતભં િોવાના િારણે બરાબર ઉચ્િાર સ૫
્ ષ્ટ રીતે ન િરી શિત ભં િોય તો (૧) નાની બ્રાહ્મીનાં તાજાં પાન થોડાિ કદવસ ખવડાવવાથી તોતડાવાનભ ં બંધ થવાથી જીભ પાતળી થઈ
જાય છે .
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(ર) લીમડાની ગળો, અઘેડાનભ ં મ ૂળ, શટી, િૌડેલી સઠ,
ં ૂ િરડે, ઘોડાવિ અને વાવકડિંગ આ બધી વસ્ત ભઓ
૫િાસ ૫િાસ ગ્રામ લઈને ૧ શેર ઘી અને બિરીના ૪ શેર દૂ ધમાં વસદ્ધ િરી ઘી બાિી રિે એટલે
બાળિોને થોડાિ સમય સભધી દરરોિ સેવન િરાવવાથી તેન ભ ં તોતડા૫ણભ ં દૂ ર થઈ જાય છે .
(૩) જેઠીમધ, લીંડીપી૫ર, િઠ, ઘોડાવિ, વસિંધાલ ૂણ, અિમો, િરડે, સઠં ૂ આ બધાને ખાંડીને દૂ ધમાં નાખી
િલ્િ બનાવવો. ૫છી તે િલ્િ ને િાર શેર દૂ ધ અને એિ શેર ઘીમાં ધીમી આંિથી િડાઈમાં ૫િાવવભ.ં
એિલભં ઘી બાિી રિે ત્યારે ઉતારી, િ૫ડાથી ગાળી લેવ,ભ ં આ ઘી થોડોિ સમય બાળિને સેવન િરાવવાથી
તેન ભ ં તોતડા૫ણભં દૂ ર થઈ જાય છે અને િોખખભં બોલવા માંડે છે .
(૪) અનંત મ ૂળ, લીંડી પી૫ર, ઘોડાવિ, િઠ, બ્રાહ્મી, વસિંધાલ ૂણ, સફેદ સરસવ આ બધી વસ્તભઓ પા શેર,
એિ શેર ઘી, બશેર પાણી આમાં વસદ્ધ િરીને સેવન િરાવવાથી તોતડા૫ણભ ં દૂ ર થઈ જાય છે તથા
આનાથી યાદ શકિત ૫ણ વધે છે અને બભદ્ધદ્ધનો વવિાસ થાય છે .

૫થારીમાં પેશાબ થઈ િવો
મોટા ભાગે બાળિો િયાં ઇચ્છા થાય ત્યાં પેશાબ િરી િતા િોય છે . એમના માટે બધી િગ્યા સરખી િ
િોય છે . જે બાળિોને બિ૫ણમાં ૫થારીમાં પેશાબ િરવાની ટેવ િતી અને મોટા થઈને ૫ણ એ ટેવ છટી
નથી તેમને - (૧)પાણીમાં ધાણા લસોટીને સાિર મેળવીને થોડાિ પાણીમાં ગાળીને સેવન િરાવવાથી
બાળિોનભ ં ૫થારીમાં પેશાબ િરી િવાનભ ં બંધ થઈ જાય છે . (ર) ઠંડા પાણી સામે ઠંડી સાિરનભ ં ચ ૂણુ િંમેશા
સેવન િરાવવાથી શચ્યામ ૂત્ર (૫થારીમાં પેશાબ િરી િવાનભ ં ) બંધ થઈ જાય છે .
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ટાઈફૉઈડ - મભદવતયો તાવ
મોતીઝરા, જેને સન્તત િવર િે મયાકદ તાવ ૫ણ િિે છે . ખાસ િરીને બાળિોને વધારે આવે છે . ૭-૮
વષુના બાળિો મોટા ભાગે આ રોગમાં મરી િતા િોય છે . ક્યારે િ તો આ તાવ જભવાન માણસોને૫ ણ
થાય છે , ૫રં ત ભ ઓછા પ્રમાણમાં.
(૧) સફેદ રે શમ જેમાં િોઈ ભેળસેળ ન િોય -૧ તોલો, િોઈ વાસણમાં બાળીને, િાથથી મસળીને, િ૫ડાથી
િાળી લેવ,ભ ં ૧ તોલો લવવિંગને બાળીને તેને ૫ણ મસળીને રાખી િરી લેવી. ૧ તોલો િાળા મરી બાળીને
તેન ભ ં વસ્ત્રગાળ ચ ૂણુ િરી ત્રણેય વસ્તભઓ સરખાં ભાગે લઈ ભેળવી દે વી.
બાળિને ૧-૧ આની ભાર બે વાર કદવસમાં મધ સાથે આ૫વાથી ફાયદો થાય છે .
(ર) નાગર મોથ, લીંડીપી૫ર, તભલસીના પાન, અરડૂસીના પાન, લવવિંગ, સઠ,
ં ૂ નગોડ અને અિમો - આનો
ઉિાળો બનાવી આઠમો ભાગ બાિી રિે ત્યારે વપવડાવવાથી તાવમાં લાભ થાય છે .
(૩) િયાં સ ૂયુનો પ્રિાશ પ ૂરતા પ્રમાણમાં િોય તેવા ઓરડામાં રોગીને રાખવો િોઈએ. ૫થારી એિદમ
સ્વચ્છ અને સફેદ િોવી િોઈએ. ઓરડામાં ઘીનો દીવો સળગાવવો િોઈએ. રોગીની દે ખભાળ િરનારા
વસવાય એ ઓરડામાં બીજા વધારાના િોઈ માણસને િવા ન દે વા. તાવ ઉતયે રોગીને મગ અથવા
૫રવળનો સ ૂ૫ (ઓસામણ) આ૫વો િોઈએ. આવી રીતે િલિો ખોરાિ થોડો વખત ખવડાવવાથી રોગી
સ્વસ્થ થઈ જાય છે , ૫રં ત ભ યાદ રિે િે તાવ ઉતરતાની સાથે િ તાવનો નાશ િરનારી દવા બંધ ન િરી
દે વી.
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વધારે રડવભ ં
તંદભરસ્ત બાળિ વધારે પ્રમાણમાં રડે તો તેને વત્રફલા (િરડે-બિેડાં-આમળા) અને લીંડી પી૫રનભ ં ચ ૂણુ
મધ અથવા ઘી સાથે સવાર-સાંિ િટાડવાથી બાળિોનભ ં રડવાનભ ં બંધ થઈ જાય છે .
(૧) અડદ, ઈન્દ્રિવ, ચબલીનાં પાન, િળદર, વસરસનાં પાન અને છંછૂદરિની લીંડી - આ બધાને બરાબર
ફૂટીને અસ્ગ્ન ૫ર નાખી તેની ધભમાડી આ૫વાથી બાળિનભ ં રડવભં બંધ થઈ જાય છે .

રાતના ડરવભ ં
નાના બાળિો રાત્રે સાજા નરવા ઉઘી જાય છે , ૫રં ત ભ ઉઘી ગયા ૫છી રાતના અિાનિ ડરીને બેઠાં થઈ
જાય છે . તેમના મોઢા ઉ૫ર ભય છવાયેલો િોવા મળે છે . તે રડવા અને િીસો પાડવા લાગે છે અને
પાછળની બાજભએ ખસવા લાગે છે , જાણે િે િોઈ ભયંિર મ ૂવતિથી ડરી રહ્ાં િોય.
પોતાની મા િે બા૫ને બિાવવા માટે બ ૂમ પાડે છે . ઘરના માણસો ખ ૂબ િ આશ્વાસન આપે છતાં ૫ણ
તેમનામાં પેસી ગયેલો ડર નીિળતો નથી. આખો ખ ૂલી એ િીિીઓ ૫િોળી થઈ ગયેલી િોય છે . િિેરાનો
રં ગ લાલ થઈ જાય છે . આવી દશા િોઈ િોઈ બાળિોને થોડા વખત પ ૂરતી રિે છે તથા મા બા૫
ઘણીવાર સભધી કિિંમત આપે તથા આશ્વાસન આપે ૫છી તેમની સ્સ્થવત સભધરે છે .

ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં

http://rushichintan.com

બા ળ રો ગો ની ચિ કિ ત્સા

P a g e | 41

આ રોગ બાળિોને ખોરાિનભ ં બરાબર પાિન ન થવાથી થાય છે . જે બાળિો સાંજે વધારે ૫ડતો ખોરાિ
ખાઈ લે છે અથવા રાવત્રમાં ઊઠીને ખાય છે તેમને રાતે ડર લાગે છે . કદવસના સમયે ભયાનિ દૃશ્ય
િોવાથી, ભ ૂતપ્રેતની બીિ લાગે તેવી વાતાુઓ સાંભળવાથી ૫ણ બાળિો રાતના ભયભીત બની િતા િોય
છે . એિદમ ચભસ્ત િ૫ડા ૫િેરીને સ ૂઈ િવાથી િે િાથ છાતી ઉ૫ર રાખીને સ ૂવાથી રાત્રે બાળિ ભયાનિ
દૃશ્ય િોઈને ખ ૂબ િ ગભરાઈ જાય છે .
રાવત્ર ભયની ચિકિત્સા : બાળિને રાતના વધારે ૫ડત ભં ખાવા ન દે વ ભ ં િોઈએ અને સ ૂઈ ગયેલા બાળિને
ખાવા માટે િગાડવભં ન િોઈએ. સ ૂતા ૫િેલા ગરમ પાણીથી નવડાવીને મભલામય ૫થારીમાં સિવાવભં
ઉિમ છે . સ ૂવાનો ઓરડો ખભલ્લો, િવાની અવરિવર વાળો િોવો િોઈએ.
બાળિ ડરી જાય અને િીસો પાડવા લાગે ત્યારે તેના ૫ર ગભસ્સો ન િરવો તેમિ તેને ઘમિાવવભં ૫ણ ન
િોઈએ, ૫રં ત ભ તેને વિાલથી આશ્વાસન આ૫વભ ં અને સમજાવવભ ં િોઈએ િારણ િે તે વખતે બાળિ પ ૂરી
રીતે જાગૃત અવસ્થામાં િોતભં નથી.
(૧) રભદ્રાક્ષની માળા બાળિના ગળામાં ૫િેરાવવાથી બાળિને ડર લાગતો નથી.
(ર) િાંદીના તાવીિમાં વાઘના નખ બાંધીને બાળિના ગળામાં ૫િેરાવવાથી બાળિ રાતના ડરત ભં નથી.
(૩) બાળિની માનવસિ શકિત વધારવાના ઉપાયો વવિારવા િોઈએ.
(૪) બાળિને ઝંડ, ભ ૂત વગેરેના નામે ક્યારે ય ડરાવવભ ં ન િોઈએ.
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િેડિી
શરીરમાં રિેલો વાયભ રોિાઈ રોિાઈને ઉ૫રથી તરફ એવી રીતે િવા લાગે છે , જાણે િે તે િાળજભ ં અને
આંતરડાઓને ખેંિીને મોં મા લાવતો િોય, તે વખતે તેની ગવત તેિ િોય છે , અને હૃદયને એિ ધક્કા જેવભ ં
લાગે છે . આને -િેડિી- િિેવાય છે .
ચિકિત્સા : (૧) િડભન ભ ં ચ ૂણુ મધ સાથે િટાડવાથી બાળિની િેડિી અને ઊલટી તરત િ શાંત થઈ જાય
છે . (ર) જેઠીમધ અને પી૫રનભ ં ચ ૂણુ મધ સાથે િટાડવાથી બાળિોની િેડિીમાં આરામ થઈ જાય છે . (૩)
િાિડાશીંગી, નાગર મોથ, જેઠી મધ, સોનાગેરંભ , સઠં ૂ અને કિિંગ આ બધાનભ ં ચ ૂણુ મધ સાથે િટાડવાથી િેડિી
આવતી નથી.

બરોળ અને િાળજભ ં (લીવર)
પેટમાં ડાબી બાજભએ એિ પ્રિારના ૫્થર જેવી િોય છે તેની પ્લીિા િે બરોળ િિેવાય છે તેવી રીતે
િમણી તરફ ૫ણ એિ ૫્થર જેવી િોય છે તેને યકૃત -િાળજભ ં -લીવર િિે છે . વાયભની વવકૃવતથી તેન ભ ં િદ
મોટભં થઈ જાય છે અને બાળિો િે મોટા માણસોને ખ ૂબ િ પીડા થાય છે . આ રોગમાં નીિેના ઉ૫િાર
ફાયદાિારિ છે (૧) લીંડીપી૫ર નાખીને ઉિાળે લભં દૂ ધ ગરમ ગરમ પીવાથી બરોળ અને િાળજભ ં વધયાં િોય તે મટી જાય
છે .
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(ર) આદભંનો રસ અને બિરીનભ ં દૂ ધ મેળવીને પીવાથી વધેલી બરોળ મટી જાય છે .
(૩) ગભલાબના અિુ માં લીંડીપી૫ર ખરબિડા ૫્થર ૫ર ઘસીને મધમાં િટાડવાથી બરોળ શાંત થઈ
જાય છે .

દભબુળતા નાશિ પ્રયોગ
(૧) બાળિની નબળાઈ દૂ ર િરવા માટે ઘઉં, િવ અને વવદારીિંદના ચ ૂણુને ધી અને મધ સાથે િટાડવી
ઉ૫ર સાિર વાળં ગાયનભ ં દૂ ધ આ૫વભં િોઈએ.
(ર) શકિત પ્રમાણે ૬ ગ્રામથી ૩ તોલા જેટલી ખારે િ લઈને પાણીથી સાફ િરીને ઠચળયા િાઢીને દૂ ધમાં
૫લાળી દે વી. થોડા વખત સભધી પાણીમાં ૫લાળ્યા બાદ િાઢીને બારીિ લસોટીને િ૫ડાથી વનિોવીને રસ
િાઢીને બાળિને વપવડાવવો િોઈએ. આ રસ ૧ માસની નાની ઉંમરના બાળિોને વપવડાવવાથી
નભિસાનિારિ છે તે યાદ રાખવભ.ં

ગભદા પાિવી
મળ િોંટી રિેવાના િારણે એટલે િે બાળિોની ગભદા સારી રીતે ન ધોવાના િારણે ૫સીનો અથવા રિત િે
િફના વવિારને લીધે બાળિોની ગભદાની અંદર તાંબાના રં ગ જેવા િીરા ૫ડી જાય છે અને તેમાં ખંિવાળ
વગેરે ઘણા ઉ૫દ્રવો થાય છે .
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ચિકિત્સા : (૧) રસવંતી, શંખાવલી, જેઠીમધનભ ં ચ ૂણુ છાંટવાથી િે પાણીમાં લસોટીને લે૫ િરવાથી ગભદા
પાિમાં આરામ મળે છે .
(ર) પાણી ઉિાળીને ઠંડભં થયેથી તેમાં રસવંતી ઘોળીને મધ મેળવી., બાળિોને વપવડાવવાથી ગભદા પાિમાં
સારંભ થઈ જાય છે .
(૩) વવિયસારનભ ં ચ ૂણુ ભભરાવવાથી ૫ણ ફાયદો થાય છે .
(૪) બોરની છાલ, પી૫ળાની છાલ, બિેડાં-આમળા તથા િરડેના ઉિાળાની વારે વારે ગભદાને ધોવી
િોઈએ. તેમિ નાની એલિીના દાણા, ફૂલાવેલ ભં મોરથ ૂથભ,ં મનઃવશલ, િાસીસ અને રસવંતીના ચ ૂણુનો િાંજી
સાથે લસોટીને તેનો લે૫ લગાવવો િોઈએ.
(૫) સભરમો, શંખ નાચભ અને જેઠીમધને પાણીમાં લસટીને લે૫ િરવાથી બાળિની ગભદામાં આવતી ખ ૂિલી
અને િીરા તરત િ સભિાઈને આરામ થઈ જાય છે .

બાળિો માટે ની સોગઠી (બાળા સોગઠી)
(૧) િેસર, જાયફળ, િાિડાશીંગી, નાગિેસર, વાંસિપ ૂર અને જેઠીમધ એિ એિ તોલો લઈને બારીિ ચ ૂણુ
બનાવીને સવાર સાંિ માતાના દૂ ધમાં ઘોળીને વપવડાવવાથી અજીણુ, પેટનો દભઃખાવો અને મંદાસ્ગ્ન નાશ
પામે છે તથા બાળિોને એિાએિ િોઈ રોગ થતો નથી.

ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં

http://rushichintan.com

બા ળ રો ગો ની ચિ કિ ત્સા

P a g e | 45

(ર) િો નાની ઉંમરનભ ં બાળિ દૂ ધ ન પીતભં િોય તો િરડે અને આમળાનભ ં ચ ૂણુ બનાવીને તેમાંથી રૂ રવત
ચ ૂણુ લઈને મધમાં મેળવી આંગળી વડે બાળિની જીભ ૫ર લગાડવાથી બાળિ દૂ ધ પીવા લાગશે.

ખ ૂિલી
બાળિના શરીરમાં નાની નાની બધી ફોલ્લીઓ, જેમા ખ ૂિલી અને બળતરા થાય છે , તેવી નીિળે છે , જે
બે પ્રિારની થાય છે . એિ નાની અને બીજી ફોલ્લા જેવી. નાની ફોલ્લીઓમાં ફિત ખ ૂબ િ ખંિવાળ
આવ્યા િરે છે તથા મોટી ફોલ્લીઓ પાિીને તેમાંથી ખરાબ લોિી વિેવા માંડે છે અને ઘા જેવભ ં થઈ જાય
છે .
ઉપાય : (૧) િોખા અને િાળા તલને પાણીમાં લસોટીને બાળિની નાચભ ૫બ લે૫ િરવાથી ખંિવાળ
મટે છે .

(ર) રાઈ, િળદર, અંદરિો, િઠ (ઉ૫લેટ) અને ઘરનો ધભમાડો પાણીમાં બારીિ લસોટીને

લગાવવાથી બન્ને પ્રિારની ખ ૂિલી મટી જાય છે .

(૩૪) સફેદ િંદન, િમળ અને ખસને પાણીમાં

લસોટીને લે૫ િરવાથી બાળિોની ખંિવાળ મટે છે . (૪) ખ ૂિલીવાળા બાળિને િઠ (ઉ૫લેટ), ઘોડાવિ
અને વાવકડિંગના ઉિાળાથી નવડાવવાથી ખ ૂિલી મટી જાય છે .

ફોલ્લા-ફુન્સીઓનો ઉપાય :
(૧) બાળિના શરીરમાં ફોડલા થાય તો, તેના ૫ર આમળાની રાખને ઘીમાં િાલવીને લગાડવી િોઈએ.
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(ર) િો વધારે ફોલ્લાઓ િોય તો આમળાંને દિીંમાં પલાળીને લસોટીને લગાવવા િોઈએ.
(૩) લીમડાની છાલને પાણીમાં ઘસીને લગાવવાથી ૫ણ ફોલ્લીઓ મટી જાય છે .
(૪) બાળિના શરીર ૫ર ફોલ્લીઓ થયેલી િોય તેના ૫ર િેવદ
ં િીની (િંકભષ્ઠ) નભ ં લાિડભં પાણીમાં ઘસીને
લગાડવવભં િોઈએ.
(૫) િોઈ૫ણ અંગમાં એિલો દભઃખાવો િોય તો

િળદર, ફટિડી, નવસાર અને ટંિણખાર આ બધાને

ગાયના મ ૂત્રમાં લસોટીને પેટ ૫ર ગરમ ગરમ લે૫ િરવો િોઈએ.

િોઠ અને જીભ ફાટવા :
મોટા ભાગે બાળિોના તથા મોટા માણસોના િોઠ ઠંડીના િારણે ફાટી જાય છે અને તેમાં ઠંડી િવા
લાગવાથી પીડા થવા લાગે છે . િોઠ ફાટી િવા ૫ર (૧) તરબ ૂિના બીિને ગરમ પાણીમાં લસોટીને િોઠ ૫ર જીભ ૫ર માચલશ િરવાથી િોઠ તથા જીભમાં
મભલાયમતા આવે છે .
(ર) દળે લભં મીઠભં, ગરમ ઘીમાં મેળવીને િોઠ ૫ર ઘસવાથી િીરા મટી િઈને ગરમ થઈ જાય છે .
(૩) માથામાં જૂ ૫ડે તો તેના ઉ૫ર િપાવસયાને પાણીમાં ઘસીને લગાવવા િોઈએ.
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ઝાડો રોિાઈ િવો
(૧) િો બાળિને ઝ)ડો રોિાઈ ગયો િોય તો એિ ખારે િને પાણીમાં ૫લાળી ૧ર િલાિ ૫છી તેને તે િ
પાણીમાં વનિોવીને ફેંિી દઈ તે પાણી વપવડાવવાથી પેટ સાફ થઈ જાય છે . (ર) થોડાંિ ગભલાબના ફૂલને
સાિર િે ખાંડની સાથે ખવડાવીને ઉ૫ર પાણી વપવડાવવભ ં િોઈએ.
(૩) ૧ તોલો િરડે તથા ર તોલા દ્રાક્ષને ખાંડીને ૩ ગ્રામ બાળિને અને ૮ ગ્રામ મોટા માણસને
ખવડાવવાથી આરામથી ઝાડો થઈ જાય છે .

શરીરનો સોિો
(૧) ઘી અને િાળા મરી ખડાવવાથી સોિો ઊતરી જાય છે .
(ર). દે વદાર, નાગર મોથ, ઈન્દ્રિવ અને સફેદ િોળાના બીિને વપવડાવવાથી બાળિોનો સોિો ઊતરી
જાય છે .

લ ૂ લાગવા ૫ર
(૧) બાળિોને લ ૂ લાગવા ૫ર ઘાણાને પાણીમાં પીસીને સાિર મેળવી વપવડાવવાથી લ ૂ શાંત થઈ જાય
છે . (ર) િાિી િેરીને ગરમ રાખમાં બાફીને તેના ગભુમાં ખાંડી નાંખીને બાફલો બનાવી પીવાથી ૫ણ લ ૂ
શાંત થઈ જાય છે .
ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં
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ઝેરી જીવડાના ડંખ ૫ર
(૧) િોઈ ઝેરી માખી િે જીવડાના ડંખ ઉ૫ર ડભગ
ં ળીનો રસ િો૫ડવાથી પીડા મટી જાય છે .
(ર) વસિંધાલ ૂણમાં ઘી મેળવીને વારે વારે લગાવતા રિેવ ભં િોઈએ.
(૩) જીરાને પાણીમાં લસોટી લભગદી બનાવી તેમાં ઘી અને વસિંધાલ ૂણ મેળવી ગરમ િરીને જીવડાના
ડંખની િગ્યાએ લે૫ િરવાથી ઝેર ઊતરી જાય છે .

બાળિોના સ્વાસ્્ય રક્ષાના િેટલાિ વનયમો
(૧) ઘણભં ખરંભ બાળિ વધારે ખાવાથી બીમાર ૫ડે છે . બાળિની પાિન શકિત અને ખોરાિ ૫િવાની
મયાુદાને ધ્યાનમાં રાખીને તેને નવો ખોરાિ ત્યારે આ૫વો િોઈએ િે જ્યારે ૫િેલાનભ ં ખાધેલ ભં
બરાબર ૫િી ગયભ ં િોય.
(ર) બાળિને લાંબો સમય સભધી ખોળામાં બેસાડી રાખવભં ન િોઈએ. ખ ૂલી િવા અને સ્વચ્છ િમીનમાં
આનંદથી મન મ ૂિીને રમવા દે વ ભ ં િઈએ.
(૩) તેને ચબનિરૂરી િ૫ડા, બભટ, મોજા વગેરે ૫િેરાવવા ન િોઈએ. ઠંડી-ગરમીથી રક્ષણ આ૫વા જેટલા
િ૫ડા િરૂરી લાગે તેથી વધારે વસ્ત્રો ૫િેરાવવા િોઈએ નકિ. તેના શરીરને ખભલ્લી િવાનો સ્પશુ થવા
દે વો િોઈએ.
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(૪) દૂ ધ અને ફળ બાળિનો સવોિમ આિાર છે . એ તાજાં અને બગડયા વગરે ના સારા લેવા િોઈએ.
મીઠાઈ, ૫િવાન તથા િટાિેદાર વાનગીઓથી તેને બિાવવભ ં િોઈએ. આ તેના સ્વાસ્્ય માટે નભિસાન
િારિ છે .
(૫) સ ૂતી વેળાએ બાળિનભ ં મોં ખભલ્લભં રિેવા દો, જેથી તે િોખખી િવા લઈ શિે.
(૬) તેને માર પીટ ન િરવી અને ન તો ડરાવવભ-ં ધમિાવવભ.ં આથી તેની આંતકરિ શકિત નબળી થઈ
જાય છે .
(૭) તેને ધમિાવવભં નકિ. તેની ભભલને જાતે ફરી વાર થવા દઈને પોતાનભ ં મનોરં િન ન િરવભ ં િોઈએ,
િયાં તેઓ ભ ૂલ િરે ત્યાં તેમને સમજાવો. જે જાણવા માગે તે બતાવો. િોધ િરવાના બદલે પ્યારથી તેને
પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે વાળો.
(૮) તેમને સ્વચ્છ રાખો. સ્વચ્છ રિેવા માટે ની રભચિ તેમનામાં િગાડો, આ માટે તેમને પ્રોત્સાિન અને
લાલિ આપો.
(૯) એટલાં બધા લાડ ન િરો િે જેથી બાળિ અકડયલ, ઉદ્ધત, આજ્ઞાનો અનાદર િરનાર અને ખોટા માગે
િનાર બની જાય. તેનો જે દોષ થઈ રહ્ો િોય િે વધી રહ્ો િોય તેને શરૂઆતથી િ િાબ ૂમાં રાખો.
(૧૦) તેને રમતગમતની આનંદ પ્રમોદની, જ્ઞાન મેળવવાની અને િરવા ફરવાની પ ૂરતી સગવડો આપો.
અવત િડિ શાસનમાં િે દ રિેનારા બાળિોનો વવિાસ રૂંધાઈ જાય છે . નવરાં રિેવાથી તેઓ વારે વારે
ચબનિરૂરી ભોિન માગે છે અને ખાધા િરે છે , જે તેને રોગી બનાવવાનભ ં મભખય િારણ િોય છે .
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(૧૧) ગંદા, રોગી, ચિકડયા અને ખરાબ સ્વભાવ વાળા લોિોની સાથે બાળિોને રિેવા ન દે વા િોઈએ.
તેમની સોબતની અસર થઈ જાય છે .
(૧ર) ઘરે ણા ન પિેરાવો. ગળામાં લટિચણયભ ં ન નાખો, આનાથી રિત સંસારમાં અવરોધ થાય છે અને
તેના (ઘરે ણાનાં િે ઘટિચણયાના) પોલાણમાં ગંદિી થતા રોગ ઉત્પન્ન િરનારા િતં ભઓ િમા રિેવાનો ભય
ઊભો થાય છે . ક્યારે િ તો ઘરે ણાના િારણે બાળિોનો જાન િોખમમાં મભિાઈ જાય છે .
(૧૩) બાળિ નાનભ ં છે , અણસમજભ છે , એને િજી શભં ખબર ૫ડે ,, એવભં માનીને તમે તેની આગળ એવભ ં િોઈ
િામ ન િરો િે જે મોટીઉંમરનાની સામે ન િરી શિાય. બાળિોની ગ્રિણ િરવાની શકિત ખ ૂબ િ તેિ
િોય છે . તેઓ અણસમજભ િોવા છતાં ૫ણ ઘણભ ં બધભ ં શીખી લેતા િોય છે .
(૧૪) વધારે ૫ડતી દવાઓના સેવનથી બાળિને બિાવો. દવા ત્યારે િ આ૫વી િે જ્યારે બાળિને માટે
એિદમ િરૂરી િોય. સામાન્ય બીમારીને તો તેની પ્રકૃવતથી િ ઠીિ થઈ િવા દો.
(૧૫) જે બાળિો દૂ ધ પીએ છે તેમની માતાઓનો આિાર વવિાર ખ ૂબ િ સમતોલ િોવો િોઈએ.
ૐ શાંવત :
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