ુ દમાં
હટવેવ થી બચવાના આ વ

ૂચવેલ ઉપાયો

આયુવેર્દ અનુસાર હાલ ગર્ી મ ઋત ુ ચાલી રહી છે . ચરક, વાગભ

વગેરે

આયુવેર્દના ગર્ંથોમાં ઉનાળામાં વ થ રહેવા, ઉનાળામાં થતી િબમારીઓથી બચવા
તેમજ િહટવેવથી રક્ષણ મેળવવા ગર્ી મઋત ુચયાર્ આપેલ છે . ગર્ી મઋત ુચયાર્ એટલે
ઉનાળામાં શું કરવું અને શું ન કરવું તેમજ જીવન શૈલીમાં જ રી પિરવતર્નોની
માગર્દિશર્કા. આયુવેર્દ તેને બે િવભાગમાં વહેંચે છે (૧) ખાન-પાનના પિરવતર્નો અને
(૨) જીવન શૈલી ગત ફેરફારો. તે મુજબ
(1) ખાન-પાનના સંબધ
ં ી સલાહ- ૂચનો
• તરસ અનુસાર કુદરતી ઠંડુ થયેલ પાણી પીવું
• િફર્જનુ ં ઠંડુ પાણી ન પીવું
• માટલાંના ઠંડા પાણીમાં થોડી સાકર કે મધ ઉમેરી પીવું
ં ીવાળાની પોટલી મ ૂકવી
• માટલાંમાં સુગધ
• ભુખ કરતાં ઓછો, પચવામાં હળવો ખોરાક લેવો
• આયુવેર્દ અનુસાર ભોજનમાં પર્વાહી ખોરાક વધુ લેવો
• િવિવધ ખાટા ફળોના શરબતો સાકર અને મધ ઉમેરી લેવા (બરફ ન ઉમેરવો)
• સાકરટે ટી, દર્ાક્ષ, ફાલસા, કેરી, સંતરા, દાડમ વગેરે ઋત ુપર્માણેના ફળો લેવા
• પચવામાં સરળ હોય તેવા દૂધી, સરગવો, ગલકા, ત ુરીયા, ટીંડોળા, કારે લા
વા શાક લેવા
• બજારુ પેિકંગ કરે લ ટના જ્યુસ ન લેવા
• ઘરે બનાવેલ તાજો

ીખંડ લઈ શકાય

• નાિળયેર પાણી, મધ અને પાણી, વિરયાળી કે ધાણા નાખીને બનાવેલ પાણી
પીવું
• ખાટા, તીખા, તળે લા, ખારા વાદવાળા ખોરાક ન લેવા
• રાઈ, મરચુ,ં મરી, લસણ, ગોળ, રીંગણ તથા ગરમ મસાલાવાળા ખોરાક ન
લેવા

(2)

વન શૈલીમાં

ંુ ફરફાર કરશો?

• તડકો, ગરમ પવન થી દૂર રહેવ ું
• બપોરે કુદરતી ઠંડા વાતાવરણમાં રહેવ ું
• રાતર્ે અગાસી કે ધાબા પર સ ૂવું
• ખાસ કરીને સુતરાઉ અને સફેદ રં ગના વ ો પહેરવા
• તડકામાં નીકળો ત્યારે માથુ ં અને હાથ-પગ વગેરે ખુ લા અવયવો ભીના
કપડાંથી ઢાંકીને નીકળવુ ં
• તડકામાંથી તાત્કાિલક ઠંડકવાળા વાતાવરણમાં જવું નહીં, હાથ-પગ-મ ધોવા
નહીં
• તડકામાંથી આવીને તાત્કાિલક પાણી પીવું નહીં
• સવારે કેસ ૂડાના લ નાખેલ પાણીથી નહાવું
• કસરત (ખાસ કરીને વેઇટ-િલિફ્ટંગ) ન કરવી
• હળવા અને વચ્છ વ ો પહેરવા
• ઉનાળામાં િદવસે થોડો સમય (૧૫ થી ૩૦ િમિનટ) સુવાની

ટ છે .

આયુવેર્દ માન્ય ઉનાળામાં લેવા લાયક કેટલાક યોગ
1. કાચી કેરીનો બાફલો
2. લીંબુ પાનક
3. ગુલકંદ
4. ગુલાબ શરબત
મંથ
5. ખજુરાિદ
ર્
6. ગુડુચી િહમ
7. ધાન્યક િહમ
8. પરુષક પાનક
9. શકર્રાિદ મંથ
10.

ઠીમધની ફાંટ

11. મુ તાદી પર્મથ્યા
12.િચંચા પાનક

મ
૧

યોગ ંુ નામ
કાચી કેરીનો બાફલો

ઘટક

િવિધ

કાચી કેરી ૧૦૦ગર્ામ

છાલ ઉતારે લી

જી ૧૦ ગર્ામ

કાચી કેરીને બાફી

સંચળ ૫ ગર્ામ

૨૫૦ગર્ામ પાણીમાં

મરી ૫ ગર્ામ

વલોવવી તેમાં

સાકર ૫૦ ગર્ામ

બાકીના મસાલા

મા ા
૨૫૦ ML

ઉમેરવા.
૨

લીંબુ પાનક

લીંબુ ૧ નંગ

શરબત િવિધ

સાકર ૧૦ ગર્ામ

પર્માણે બનાવવુ ં

૨૫૦ ML

પાણી ૨૫૦ ગર્ામ
સૈંધવ ૦૫ ગર્ામ
સંચળ ૦૨ ગર્ામ
૩

ગુલકંદ

ગુલાબની તાજી પાંખડી

કાચની બરણીમાં

૧૦-૨૦

૧૦૦ ગર્ામ

ગુલાબની તાજી

ગર્ામ

સાકર ૨૦૦ ગર્ામ

પાંખડીનુ ં એક
પડ Ð સાકરનુ ં
એક પડ એમ
વારાફરતી પડ
બનાવી
સ ૂયર્પર્કાશમાં ૭
િદવસ રાખવુ.ં
બરણીનુ ં મ
સુતરાઉ કપડાથી
ઢાંકવું

૪

ગુલાબ શરબત

ગુલાબના લ ૩૦ નંગ

શરબત િવિધ

ત ુલસીના પાન ૨૦ નંગ

પર્માણે બનાવવું

૨૫૦ ML

દીનાના પાન ૨૦ નંગ
લીલા ધાણા ૦૧ ચમચો
ઈલાયચી ૦૫ નંગ
સાકર ૬૦૦ ગર્ામ
૫

ખજુરાિદ
મંથ
ર્

પાણી ૦૧ િલટર

ખજૂર ૫૦ ગર્ામ

પાણી િસવાયના

દાડમના દાણા ૫૦ગર્ામ

દર્વયોને સારી રીતે

દર્ાક્ષ ૫૦ ગર્ામ

પીસીને માટીના

આમલી ૫૦ ગર્ામ

વાસણમાં પાણી

ફાલસા ૫૦ ગર્ામ

ઉમેરી વલોવી

પાણી ૧.૨ િલટર

લેવ ું અને ગાળીને

૧૦૦ ml

પીવું
૬

ગુડુચી િહમ

ગળો ૫૦ ગર્ામ

ગળોને કુટીને

પાણી ૩૦૦ ગર્ામ

પાણી ભરે લા

૨૦ ML

માટીના વાસણમાં
આખી રાત રાખવી
અને સવારે
ગાળીને પીવું
૭

ધાન્યક િહમ

સ ૂકા ધાણાં ૫૦ ગર્ામ
પાણી ૩૦૦ ગર્ામ

સ ૂકા ધાણાં કુટીને ૨૦ ML
પાણી ભરે લા
માટીના વાસણમાં
આખી રાત રાખવી
અને સવારે
ગાળીને સાકર
ઉમેરી પીવું

૮

પરુષક પાનક

ફાલસા ૧૦૦ ગર્ામ

ફલસાને ૨૫૦

જી ૧૦ ગર્ામ

ગર્ામ પાણીમાં ૩-

સંચળ ૫ ગર્ામ

૪ કલાક પલાળી,

ઈલાયચી ૫ ગર્ામ

મસળી ગળી તેમાં

સાકર ૫૦ ગર્ામ

બાકીના મસાલા

૨૫૦ ML

ઉમેરવા.
૯

શકર્રાિદ મંથ

સાકર ૫ ગર્ામ

સાકર અને લીંડી

લીંડી પીપર ૫ ગર્ામ

પીપરને

તલનુ ં તેલ ૫ ગર્ામ

ઘી+તેલમાં મસળી

ગાયનુ ં ઘી ૫ ગર્ામ

મધ મેળવી તેમાં

મધ ૫ ગર્ામ

જવાનો સાથવો

૨૫૦ ml

જવનુ ં સાથવો ૫૦ ગર્ામ ઉમેરી ૨૫૦ ગર્ામ
પાણીમાં વલોવી Ð
ગાળીને પીવો
૧૦

ઠીમધની ફાંટ

ઠીમધ ૧૦૦ ગર્ામ
પાણી ૪૦૦ ml

ઠીમધને
અધકચરી કુટીને
ગરમ પાણીમાં
ઉમેરી ઢાંકીને
રાખવી, ઠંડુ થાય
ત્યારે મસળીગાળીને પીવું

૨૦ ml

૧૧

મુ તાદી પર્મથ્યા

મોથ ૨૫ ગર્ામ

મોથ અને

ઇન્દર્જવ ૨૫ ગર્ામ

ઇન્દર્જવના

પાણી ૪૦૦ ગર્ામ

અધકચરા ખાંડી

૨૦ ml

પાણીમાં ઉકાળી
અડધુ ં પાણી બાકી
રહે ત્યારે ગાળીને
પીવુ ં
૧૨

િચંચા પાનક

આમલી ૫૦ ગર્ામ

આમલીને આખી

સાકર ૧૦૦ ગર્ામ

રાત પાણીમાં

સંચળ ૫ ગર્ામ

પલાળી સવારે

જીરું ૫ ગર્ામ

મસળી-ગાળી ખાંડ

મરી ૨ ગર્ામ

અને બાકીના

પાણી ૨૦૦ ગર્ામ

દર્ યો ઉમેરી પીવુ ં

૫૦ ml

