
 

 

Food and Ayurveda 
 

આણો ખોયાક આણા ળયીય  ઘડતય  ભાટે આલશ્મક રયફ છે. આયલેુદ અનવુાય , યોગ 
અલસ્થાભાાં મોગ્મ ખોયાક દલા વભાન છે. જણાલલાભાાં આલેર છે કે... 
 

‘આષાર યોગ્ય ષોય તો દળાન ું શ ું કામ અને  
આષાર અયોગ્ય ષોય તો દળા કરે શ ું કામ’    
અથાાત યોગ્ય ખોરાક ેળામાું આળે તો દળાની જરૂર ડતી નથી અને અયોગ્ય ખોરાક ેળામાું આળે 
તો દળા દ્વારા ઈચ્છિત રરણામ મેલળી કતા નથી.  
 

આયલેુદભાાં છ યવો જણાલેર છે. 
આશાય છ યવોયકુ્ત શોલો જોઈએ જેભકે... ભધયુ(ગળ્મો), અમ્ર(ખાટો), રલણ(ખાયો), કટુ(તીખો), 
તતક્ત(કડલો), કામ(તયૂો). ફધા યવોનો ઉમોગ/અભ્માવ ળયીયભાાં ફ અને આયોગ્મ આનાય 
છે. કોઈ એક, ફે કે ત્રણ યવોનો અતતઉમોગ/અભ્માવ ળયીયભાાં દૌફબલ્મ  અને અનાયોગ્મ કયનાય 
છે. 
 

આષારનો શમય: 
મન ષ્યએ ભખૂ ાગે ત્યારે જ આષાર ેળો યોગ્ય િે. બોરનો આષાર ૧૨.૩૦ થી ૦૧.૩૦ સ ધીમાું 
ેળો જોઈએ કારણ કે આ શમય પત્તની વદૃ્ધિનો િે. અને પત્ત આષાર ાચન માટે આળશ્યક ઘટક 
િે. રાપિનો આષાર  શાજે ૦૬.૩૦ થી ૦૭.૩૦ સ ધીમાું ેળો જોઈએ અને તે બોરના આષાર કરતા 
ઓિો અને ચળામાું ષકો ેળો જોઈએ. 
આષારની માિા 

 નીયોગી ભનષુ્મએ આશાયની ભાત્રાભાાં, તેની શોજયીના ૫૦% ઘન આશાય, ૨૫% પ્રલાશી 
ખોયાક અને ૨૫% બાગ ખારી યાખલો જોઈએ. જેથી દોોનુાં વ ાંચયણ અને ાચન પ્રરિમા 
મોગ્મ થઇ ળકે.  

 યોગી ભનષુ્મએ આશાયની ભાત્રાભાાં, તેની શોજયીના ૩૩% ઘન આશાય, ૩૩% પ્રલાશી ખોયાક 
અને ૩૩% બાગ ખારી યાખલો જોઈએ. જેથી દોોનુાં વ ાંચયણ અને ન ચેર ખોયાકનુાં 
ાચન મોગ્મ થઇ ળકે.  

આષારમાું રશોનો ક્રમ  



 

 

આશાય રેતી લખતે ભધયુ(ગળ્મા) વ્માંજનો શરેા રેલા, અમ્ર(ખાટા) અને રલણ(ખાયા) વ્માંજનો 
આશાયની લચ્ચે રેલા તથા કટુ(તીખા), તતક્ત(કડલા) અને કામ(તયુા) વ્માંજનો આશાયભાાં છેલ્રે 
યાખલા જોઈએ.     

આષાર ેળાની િપત: 
• જમ્મા શરેાાં ચશયેા અને શાથ ગ ધોલા. ફેઠક સ્સ્થતતભાાં પ્રેભા વ્મસ્ક્તઓ વાથે 
એકાાંતભાાં,િોધ,ળોક ,બમ,ચચિંતા,ઇાબ જેલા બાલોને ત્મજીને  અને સખુદ લાતાલયણભાાં સ્લચ્છ જગ્માએ 
આશાય રેલો. 
• આશાય અગાઉના આશાયના વાંણૂબ ાચન છી અને ભખૂ રાગ ેત્માયે અને ચોખ્ખો ઓડકાય 

  આલે ત્માયે રેલો  જોઇએ. 
• આશાય એકરૂતા ાભે ત્માાં સધુી ચાલીને છી ગે ઉતાયલો.  
• ઘન અને કઠણ વ્માંજનો રીધા છી નયભ અને પ્રલાશી રેલો જોઈએ. 
• આશાયની વાથે ાણી થોડુ અને ઘટુડે ઘટુડે ાણી ીવુાં  
• બાયે દાથો આશાય ફાદ ના રેલા જોઈએ.  
• આશાય શરેા અને આશાય વાથે ઠાંડા ીણા ીલા નરશિં તથા બોજન દયતભમાન ભોટા જથ્થાભાાં 
પ્રલાશી ીવુાં ન જોઈએ. નરશતય તેનાથી ાચન નફળાં ડળે. 
• અતતળમ ગયભ અને તીખા આશાયનો ઉમોગ ાચન નફળાં કયે છે.  ઠાંડી અને સકૂી લાનગીઓથી 
ાચન તલરાંચફત થામ છે. લધાયાની ગયભી આીને તૈમાય થમેર તથા ફીજી લખત ગયભ કયેર 
ખોયાક રેલાથી ાચન નફળાં થલાની વાથે ળયીયભાાં ગ્રાની થામ છે. આથી આલો આશાય રેલાનુાં 
ટાવુાં જોઈએ. 
 
 
 

અયોગ્ય આષાર (પળર િ આષાર) 
 

 પો અને દૂધનો વાથે ઉમોગ. 
 દૂધ વાથે ખાયા / ખાટા દાથબનો ઉમોગ 

 દારૂ, દશીં અથલા ભધ છી ગયભ ીણાાંનો ઉમોગ  
 એકવાથે ઠાંડા અને ગયભ દાથોનો ઉમોગ  

 

અથ્મ આશાયનો ઉમોગ ચાભડી તલકૃતતઓ, શોજયી-આંતયડાની તકરીપ, ાાંડુ, નુાંવકતા, મતૃ્ય ુ
ભાટે જલાફદાય ફને છે. તેથી અથ્મ આશાય ટાલો જોઈએ. 



 

 

 

આષાર ઉયોગના શામાન્ય પનયમો અન શરળાથી થતા ાભો: 
 
આ કેટરો આશાયનો ઉમોગ કયો છો તેના કયતા આ કેલા આશાયનો ઉમોગ કયો છો તે લધાયે 
ભશત્લનુાં છે. મોગ્મ આશાય ણ અમોગ્મ તલતધથી રેલાભાાં આલે તો તેનુાં ાચન ન થતા અજીણબ 
વાંફાંતધત યોગો થામ છે.આથી મોગ્મ આશાય વાચી તલતધથી રેલાભાાં આલેતો ાચન અને આયોગ્મ 
સધુાયે છે.  



 

 

આષાર પળવે કરળા યોગ્ય અને ન કરળા યોગ્ય આચરણ - 
 ટેચરતલઝન જોતી લખતે, અતતળમ લાતચીત અથલા લાાંચન કયતી લખતે આશાય વેલન ન 

કયવુાં. આશાયભાાં વાંણૂબ ધ્માન અને ભન યાખીને જભવુાં.  
 આશાય ફાદ તયત પ ખાલા નશી. જમ્મા છી ફે કરાક અથલા બોજન શરેાાં એક કરાક 

શરેા પ રેલા.  
 બોજન છી થોડા વભમ (100 ગરાાંઓ) ચારો જેના થી ાચન કયલાભાાં ભદદ થળે.  
 જમ્મા છી એક કરાક અંદય કોઈ મવુાપયી, કવયત અથલા જાતીમ વાંબોગ ન કયલો. 
 મવુાપયી, શ્રભ/કવયત અથલા જાતીમ વાંબોગ છી બોજન ટાો. 
 જ્માયે તયવ રાગી શોમ ત્માયે આશાય અને ભખૂ રાગી શોમ ત્માયે ાણી  ટાવુાં. 
 ભખૂ લગય અને બોજન ફાદ આશાય રેલાનુાં ટાો. 
 ભખૂ રાગી શોમ ત્માયે બોજન ન કયલાથી ળયીયનો દુખાલો, ભાંદાસ્ગ્ન, ઢીરાણુાં, ચક્કય અને 

વાભાન્મ કભજોયી થામ છે, તેથી ભખૂ દફાલલી નરશિં. 
 ફોયના બોજન ફાદ છાવ તેભજ વાાંજના બોજન ફાદ દૂધ રેવુાં જોઈએ. 
 મૂા,ભોગયી તેભજ દશી એ વાાંજ છી રેવુાં જોઈએ નશી.  

 

તાજા, ગયભ, ૌષ્ષ્ટક, સુાચ્મ અને વાત્ત્લક ખોયાક જભલાથી તાંદુયસ્ત જીલન અને દીઘબ 
આયષુ્મ જાલી યાખલાભાાં ભદદ ભે છે. 

 


