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આયરેુ્વદ અને એોપેથી, ક્યાં અને ક્યરે. 
“શલે ુસખુ તે જાતે નમયા”. ભયનલીન ઉદબલ થમ ત્મયયથી સ્લસ્થ જીલન અને રયાંફય આયષુ્મની 

ઇચ્છય શભેળયાં યશી છે. યગ ન થયમ અને કદયચ યગ થયમ ત લશરેયવય ભટે તે ભયટેનય પ્રમત્ન 

વ્મક્તતગત અને વયમહુશક યીતે થતય યહ્યય છે. 

પ્રયચીન વાંસ્કૃતત જતયાં જીલનળૈરીભયાં લણયમેરી ફયફત જેલી કે પ્રયથાનય, શભ, શલન, આશયય 

તલશયયનય તનમભ, લયણી લતાન નય તનમભ, ય-ણુ્મનય તવધધયાંત લગેયેને ધભા, ભયન્મતય અને યાંયય 

વયથે વયાંકી રઇને ણ આખયી શતે ુભયનલજીલનની સખુયકયયી, સ્લસ્થ જીલન અને રયાંબ ુઆયષુ્મ જ 

યહ્ય છે. 

કયક્રભે ભયનલજીલનને સ્લસ્થ યયખલય ભયટે અનેક ચચહકત્વય ધધતતઓ તલકતવત થઇ. પ્રયચીનત્તભ 

આયલેુદળયસ્ત્રથી રઇને યનુયની, તવધધ, તતબ્ફત, એરેથી, શભીમેથી લગેયે ઉયયાંત અરગ અરગ 

પ્રદેળભયાં તેભની યયાંહયક ચચહકત્વય ધધતતઓ પ્રચચરત થઇ. દયેક ધધતતની કાંઇક તલળેતયઓ ત 

કેટરીક ભમયાદયઓ ણ  યશરેી શમ છે. 

વયાંપ્રત વભમભયાં બયયતલાભયાં પ્રચચરત ચચહકત્વય ધધતતઓ યસ્ય યૂક ફને તે યીતે એકફીજા 

વયથે વયાંકી રઇ ઇન્ટીગ્રેટેડ ભેહડતવન ન નલ ખ્મયર અભરભયાં આલી યહ્ય છે. અરગ અરગ ચચહકત્વય 

ધધતતઓ ની તલળેતયઓન ઉમગ કયી ભયનલજીલનને વલયાંગી સ્લયસ્્મ ભે તે ભયટે પ્રળયવન દ્વયયય 

થત આ પ્રમત્ન પ્રળાંવનીમ છે. 

બયયત દેળભયાં વદીઓથી આયલેુદનુાં પ્રચરન યહ્ુાં છે. સષૃ્ષ્ટનય ઉદબલ કયથી સષૃ્ષ્ટકતયા બ્રહ્મયનય 

મખુેથી ઉદબલેર આયલેુદળયસ્ત્ર લેદ જેટલ ુભશત્લ ધયયલે છે. ભયણવનય જન્ભથી રઇ મતૃ્ય ુસધુીની 

તભયભ ચેષ્ઠયઓ વયથે પ્રકૃતતની જેભ લણયઇ ચકુ્ય ુછે. આય ુએટરે જીલન અને લેદ એટરે જ્ઞયન એવુાં 

જીલન વયથે વાંકયમેર આ તલજ્ઞયન એક ફે વદી શરેયાં તેની સલુણયાલસ્થયભયાં શત.ુ ક્રભળઃ તલદેળી 

આક્રભણ અને ભયણવનય ફદરયતય અચબગભથી તેની પ્રગતતભયાં ઓટ આલી અને કેટલુાંમે  જ્ઞયન 

સષુપુ્તયલસ્થયભયાં લશી ગયુાં. પ્રજા અને પ્રળયવન વયથેનુાં વાંકરન ઘટતયાં આયલેુદ એક વભમે ભમયાહદત 

ચણૂો અને જડીબટુી યૂત ુજ વ્મલશયયભયાં યહ્ુાં. 

યાંત,ુ આજે પયીથી આયલેુદવલયાંગી યીતે તલતવીત અને તલશ્વબયભયાં સ્લીકૃત ફની ચકુ્યુાં 

છે.્મયરનનય તનમભ, મગ-પ્રયણયમયભ, તનવગોચયય, આડઅવય યહશત અને કુદયતી ઔધ, 

યગને જડમુભયાંથી ભટયડલયન તવધધયાંત અને ાંચકભા, યવયમન, લયજીકયણ જેલી ધધતતઓ તેની મખુ્મ 
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તલળેતયઓ છે. પ્રકૃતતની ેદયળ એલય ભયનલીભયાં પ્રયકૃતતક ઔધ દ્વયયય થતી વયયલયય ઉત્તભ અને 

આડઅવય યહશત હયણયભ આે છે. 

આયલેુદન તવધધયાંત છે સ્લસ્થનય સ્લયસ્્મનુાં યક્ષણ અને યગીનય યગનુાં તનલયયણ. આયલેુદ યગ 

થયમ તે શરેયાં જ ળયીયને વત્લલયન ફનયલીને યગન વયભન કયી ળકે તે ફયફત ય લધ ુબયય મકેુ છે. 

આયલેુદનય ભતે ળયીય લયત, તત, કપ એ ત્રણ દ; યવ, યતત, ભયાંવ, ભેદ, અક્સ્થ, ભજ્જજા અને શકુ્ર એ 

વયત ધયતઓુ; તથય તલષ્ઠય, મતુ્ર અને સ્લેદ એ ત્રણ ભન વમશુ છે. ઓજ અને અક્નન એ મખુ્મ ફ છે. 

આ દયેકનય વમ્મક ગણુધભો અને ગતત જલયઇ યશ ેતે ભયટે આશયય-તલશયય, ઔધ અને હક્રમયકલ્નુાં 

લણાન લણાન આયલેુદભયાં છે. આ ફધી ફયફત તયને રયગ ુડતી યીતે દયેક સ્લસ્થ વ્મક્તતએ ણ 

મનમ આયલેુદ તફીફ યવેથી જાણી રઇ તે પ્રભયણે યરન કયવુાં જઇએ. જેથી રયાંબ ુઅને સખુરૂ 

તનયગી આયષુ્મ બગલી ળકયમ છે. 

ભડના ચચહકત્વય ધધતત એટરે એરેથી, જેન ઉદબલ લીવભી વદીભયાં થમ અને અંગ્રેજનય 

આળીલયાદથી ફહ ુજ ઝડથી તલસ્તયય ણ થમ.અન્મ ચચહકત્વયધધતતની તલળેતયઓ અને તલકવતી 

ટેકનરજી ને તયત સ્લીકયયી તયનયભયાં બેલી રેલયનય તવધધયાંતને કયયણે લધ ુવમધૃધ અને સ્લીકયમા 

ફની. એન્ટીફયમૉટીતવ, એનેસ્થેવીમય અને વર્જયી તેની રયજલયફ ળધ છે. અમકુ આડ અવયને નજય 

અંદયઝ કયીને ણ ચક્કવ હયણયભ( ટયગેટેડ એતળન) ભે તે તેન તવધધયાંત છે. વતત નલીનીકયણ 

અને આધતુનકતયન આગ્રશ શયરનય જીલનળૈરીને અનરુુ ફની જતયાં ભડના ભેહડવીન ધધતત વભયજન 

અચબન્ન હશસ્વ ફની ગયુાં છે. 

અહશ આણે આયલેુદ અને એરેથીની ક્યાં અને ક્યયે ઉમચગતય તલળે જઇશુાં. 

ભયણવને થતય યગ ને આણી વયદી વભજણ ભયટે નીચે મજુફ તલબયજીત કયી ળકયમ. 

1. સ્લમાંભ ુથનયયય યગ/ રયઇપ સ્ટયઇર હડવીઝ 

2. અકસ્ભયત-ઇજા થી થતય યગ અને અન્મ ળસ્ત્રવયધમ યગ 

3. જીલયણ,ુ ઇન્પેતળન, ઝેયી વજીલ કે જ ાંતનુય દાંળથી થતય યગ 

4. ભયનતવક યગ 

લધ ુતલગતલયય જઇએ ત..... 

1. સ્ર્વયાંભ ુથનયરય રોગો/ યઇફ સ્ટયઇ ડિસીઝ:-  

એરજી અને એરજીથી થતય ળયદી, શ્વયવ, વાંતધલય, આભલયત, કયમભી અચ, ગેવ, કફજીમયત, 

એવીડીટી  જેલય યચન તાંત્રનય યગ, ડયમયફીટીવ, હ્રદમયગ, બ્રડ પ્રેળય, વયાંધય- શયડકયનય ઘવયયય, 
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લાંધમત્લ, ભયનતવક તણયલ લગેયે યગ વયતયથી ન વભજામ તે યીતે થયમ છે અને રયાંફ વભમ 

અથલય જીંદગીબય યશ ેછે. 

આભત કઇણ યગ સ્લમાંભ ુથતય નથી.તયતનય અથલય શરેયનય વભમભયાં સ્લયસ્્મ તનમભનય 

ઉલ્રાંઘનથી ળયીય આ યગન બગ ફને છે. પ્રયમઃ આલય યગભયાં કઇ જીલયણ ુકે ફેતટેયીમય જલયફદયય 

નથી.યશણેીકયણીભયાં ફેદયકયયી અને વ્મવન કયયણભતુ કશી ળકયમ. 

આયલેુદભયાં દૈતનક બજન, આયયભ, કવયત, શ્રભ, સ્લચ્છતય નય તનમભ આપ્મય છે. ત ઋત ુઅને 

પ્રદેળ અનવુયય ણ આલય જ તવધધયાંત આપ્મય છે. દયેક પ્રકયયનય ખયધમ દયથોનય ગણુ દ ભયણવની 

પ્રકૃતત વયથે વયાંકીને વભજાલયમય છે. આણી સ્લયદેન્રીમ અને અન્મ આંખ, કયન, ચયભડી, નયવય લગેયે 

ઇન્રીમને સખુ ભે તેલી ફધયની ઇચ્છય શમ યાંત ુતલલેકબયન ભરુીને ફેકયબ ુયીતે અતતળમક્તત 

કયલયભયાં આલે, કે આયયભ, તનિંરય, શ્રભ લગેયે ન ુપ્રભયણ આયલેુદભયાં ફતયવ્યુાં છે. તેન ુ અતત કે અલ્ 

ભયત્રયભયાં વેલન કયલયથી ત્મયયે એરજી, ફી.ી., વાંતધલય, ડયમયફીટીવ, શ્વયવ,હ્રદમયગ, ભેદક્સ્લતય યગન 

બગ ફની જલયમ. 

આયરેુ્વદ શુાં કરી શકે? 

આ ફધય યગનય આયલેુદભયાં ઘણય વયયય ઇરયજ છે. આલય યગભયાં જાનમય ત્મયાંથી વલયય ભયનીને 

તનષ્ણયાંત આયલેુદ ડૉતટય યવેથી ભયગાદળાન ભેલીને પ્રકૃતત મજુફ હદનચમયા, ઋતચુમયા, ્મ લગેયે 

યરન કયીને આયલેુદ ઔધથી વયયલયય રેતયાં યગમકુ્તત ભે છે. યાંત ુજેટરી ભટી ભરુ એટલુાં રયાંબ ુ

પ્રયમતિત શમ છે. અમકુ યગને ્મ અને દલયઓનય વેલનથી કયબભુયાં યયખી ળકયમ છે. રયાંફય વભમની 

વયયલયય રેલય છતયાં આયલેુદ ની દલયઓની ગાંબીય આડ અવય નહશલત શમ છે. 

લતાભયનની બયગદડ લયી જીંદગીભયાં આ વય લયતને ણ અભરભયાં ન મકુી ળકીએ, વ્મવન ન 

છડી ળકીએ, અથલય ત અતતળમ લધયયે તકરીપ, પ્રયણઘયતક અલસ્થય, ફેબયન અલસ્થય શમ, ત્મયયે 

તનઃવાંળમણે આધતુનક વયયલયય રેલી જઇએ. ઇભયજન્વી વલ્લ થઇ જામ છી આયલેુદ ની વયયલયય 

દ્વયયય આગ લધી ળકયમ છે. શય,  યગયલસ્થયભયાં યગનય તનદ્દયન અને ફયફની તયવ ભયટે રેફયેટયી 

અને અન્મ ડયમનનષ્સ્ટક ટુલ્વન ઉમગ કયલયભયાં આયલેુદ કે એરેથી એલ બેદ નથી. યાંત ુએક્ષ-યે, 

ઇરેતરકયહડિઓગ્રયભ, રેડ તભર ટેસ્ટ, ઇક કયહડિઓગ્રયભ, વી.ટી. સ્કેન, એભ.આય. આઇ. એરજી ટેસ્ટ, 

રશીનય અમકુ ટેસ્ટ લગેયે તયવ અને તેનુાં મલુ્મયાંકન તથય વયયલયય એરેથીનય તનષ્ણયાંત લધ ુવયયી 

યીતે કયી ળકે છે.  



www.ggmoaa.org 
 

Dr. NarendraKarngiya, MO, Babra, Ta. MaaliyaHatina, Junagadh Page 4 

 

ઇભયજન્વી ન શમ તેલી અલસ્થયભયાં આયલેુદનય તવધધયાંત પ્રભયણે પ્રકૃતત, તલકૃતત, અને લયત, 

તતનય પ્રકનય રક્ષણ પ્રભયણે જે વયયલયય કયલયભયાં આલે છે તેભય ભડના યીક્ષણની જલલ્રે જ જરૂય 

ડ ેછે અને યગ ણ જડમુભયાંથી ભટે છે. 

લાંધમત્લ કે ફયક ન થલયાં તે આધતુનક જભયનયભયાં લકયત યગ છે. યાંગ-યવયમણ, પ્રદુણ, 

વ્મવન અને બયગદડલયી જીંદગીભયાં રુુત્લન ચચિંતય જનક યીતે હ્રયવ થત જલય ભે છે. 

આયલેુદ નય આશયય તલશયયનય તવધધયાંત, વયત્ત્લક બજન, વ્મવનમકુ્તત, આચયયશધુ્ધધ વયથે 

ઔધથી આ તકરીપ અટકયલી અથલય તનલયયી ળકયમ છે. આયલેુદનય યવયમન અને લયજીકયણ ઔધ 

ખફુ જ અવયકયયક હયણયભ આે છે. 

ત આધતુનક તફીફી તલજ્ઞયનની રેટેસ્ટ રેફયેટયી, તલતલધ જટીર યીક્ષણ, વનગ્રયપી, 

આઇ.લી.એપ.(ટેસ્ટ ટયફુ ફેફી), વયગેળન, લગેયેથી લાંધમત્લ નય હકસ્વયભયાં ઘણી વપતય ભે છે. 

લસ્તતુઃ આયલેુદ ્મ અને ઔધની વયથે ભડના ટેકનીક ન વશમગ રેલ ડશયણબયુાં છે. 

લય, ચયભડીનય યગ, વૌંદમા વયયલયય લગેયેભયાં પ્રયકૃતતક આયલેુદ વયયલયય ઘણી જ કયયગય 

નીલડ ેછે. કુદયતી તત્લથી તનતભિત, આડઅવય તલનય, અને વયતયથી ઉરબ્ધ એલય ઉયમ 

આયલેુદભયાં ફતયલેરય છે. તલતલધ રે, પેવ-ેક, ળેમ્,ુ તેર, લગેયેભય આ કયયણે જ આયલેુદ તત્લનુાં 

પ્રયધયન્મ જલયભે છે. 

યચનતાંત્ર એક એલી તવસ્ટભ છે જેભયાં ખયયકગ્રશણ થઇને ભરતનષ્કયવન સધુીન વભયલેળ થયમ છે. 

આણી ળયહયયીક-ભયનતવક અતનમતભતતયઓની વીધી અવય યચનતાંત્ર ય ડ ેછે. અચ, ગેવ, 

એવીડીટી, કફજીમયત, ભખુ ન રયગલી, કૃતભન ઉરલ, અળા, બગાંદય, જેલય રક્ષણ કે રક્ષણવમશુ તથય 

તેને રીધે ળયીયભયાં ફીજી ઘણી તકરીપ ઉબી થયમ છે. 

આયલેુદભયાં વમ્મક ખયયક ગ્રશણ, લયભકુક્ષી, ખયયકનુાં પ્રભયણ, પ્રકયય, વેલનતલતધ, હદલવનય કય 

અનવુયય, ઋત ુઅનવુયય, લમ અનવુયય ખયયકનય પેયપયય લગેયેનુાં તનમભન કયલયભયાં આલે ત આલી 

તકરીપ ઉબી થતી નથી. શયરભયાં ભતય ફજારૂ ખયયક, લધયયે તીખય, ભવયરયલયય, લયવી, સ્ટયેજ 

કયેરય, અને સ્લયદ ભયટે તલકૃત કયેરય ખયયકનુાં આયલેુદભયાં કઇજ સ્થયન નથી. આ ખયયકથી ળયીયભયાં કાંઇ 

ને કાંઇ ચફભયયી થયમ છે. રયાંફય ગયે કેન્વય જેલી અવયધમ ચફભયયીઓ ણ થયમ છે. 

યચનતાંત્ર ભયટે આયલેુદભયાં ઉત્તભ વયયલયય કશરે છે. હદન, યચન, યચન, અનરુભન, યેચન 

લગેયે ઔધન યકુ્તતલુાક ઉમગ કયલયથી સખુભમ જીલન જીલી ળકયમ છે. લયય,ુ તત, અને કપનય 
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ફગયડને ળયીયભયાંથી તનકયર કયીને અથલય તેને મનમ યસ્તે લયીને કયલયભયાં આલત આયલેુહદક ઇરયજ 

ઉત્તભ હયણયભ આે છે. 

રીલય અને કીડની ની કયમાક્ષભતય સધુયયલય, તથય તેભયાં થતી ઘણય યગની વયયલયય ભયત્ર 

આયલેુદ દ્વયયય જ થઇ ળકે છે. 

એરેથીભયાં આ ફયફતે ઔધ કશલેયમયાં છે ણ ભશદાંળે રક્ષણ દુય કયલય ભયટે છે. જે તયત્કયચરક 

યયશત આે છે યાંત ુકયમભી ઉકેર ભયટે આયલેુદતત યેજી અને દલયનુાં વેલન કયવુાં જઇએ. 

2. અકસ્મયત-ઇજા થી થતય રોગ અને અન્ય શસ્ત્રસયધ્ય રોગ:- 

 ઘય, ખેતય, લયશન અને કયયખયનયભયાં થતય અકસ્ભયત, અંગ તલચ્છેદ, શયડકુાં બયાંગી જવ,ુ અતતળમ 

યતતસ્ત્રયલ, કેતભકર અને ઝેયી દલયની અવય, દયઝી કે ફી જવ,ુ હ્રદમયગન હભુર કે ભગજની નવ 

પયટી જલી, લીજ ળક, લગેયે યગનુાં પ્રભયણ અત્મયયનય જભયનયભયાં ફહ ુલધી ગયુાં છે. 

ળયીયનય આંતયીક અંગ ેટ, છયતી કે ભયથયનય બયગભયાં અચયનક કઇ દેખીતી ઇજા તલનય થતી 

અવહ્ય ીડય ણ એક આભ્માંતય અકસ્ભયત શઇ ળકે છે. ળયીયનય કઇ બયગભયાં અચયનક વજ, ઠાંડુ કે 

કયળાં ડી જવુાં, જેલય રક્ષણ ણ આભયાં રઇ ળકયમ. 

આ ફધી ક્સ્થતત તયત્કયચરક તનદ્દયન અને વયયલયય કયલય રયમક છે. ભડના તયવનય વયધન અને 

વયયલયય ન ઉમગ કયલ જ ડ.ે એક્ષ-યે, વનગ્રયપી, વી.ટી. સ્કેન, વર્જયી, આઇ.વી.ય.ુ, લેન્ટીરેટય કે 

જીલન યક્ષયનય કઇણ વયધન એરેથીનય તનષ્ણયાંત ને મનમ રયગે તે ફધ ુજ લયયવુાં દદીનય હશતભયાં 

છે. 

અગયઉ ઉલ્રેખ કમો તેભ આલી અથલય અન્મ કઇ હયક્સ્થતત જેભયાં ફેશળી શમ, પ્રયણઘયતકતય 

શમ, અતતળમ દુખયલ શમ, છયતીભયાં ગબયયભણ કે મુાંઝયય થયમ, અચયનક ચક્કય કે આંખે અંધયયય 

આલે, ળયીયભયાં અચયનક અને અવયભયન્મ પેયપયય શમ, આલી તભયભ હયક્સ્થતીભયાં એરેથીન વશયય 

ચક્કવણે રેલ જઇએ. 

 
3. જીર્વયણ,ુ ઇન્ફેક્શન, ઝેરી સજીર્વ કે જ ાંતનુય દાંશથી થતય રોગ 

તલજ્ઞયન દ્વયયય ફેતટેયીમય, લયઇયવ જેલય ઘણય સકુ્ષ્ભ જીલયણઓુની વાંવયયભયાં શયજયી જાણલય ભી 

છે. તેભયનયાં ઘણય ગાંબીય ભયનલ યગનુાં કયયણ ફને છે.છે.ખયયક, શલય, યણી, રશી, ળયીયનય સ્ત્રયલ કે 

સ્ળાથી આલય યગન ચે રયગે છે. ફશયયથી ભયખી, ભચ્છય, કુતય, લગેયેનય દાંળનય કયયણે ણ આ 

જ ાંતઓુ ળયીયભય જામ અને યગ થયમ છે. ચયભડીની ઇજા કે જખભ દ્વયયય ણ ચે રયગે છે. આ યગ 

જેલય કે ભરેયીમય, ટયઇપઇડ, કભ, ટી,ફી., કરેયય, ન્યભુતનમય, ધનયુ, ગેંગ્રીન, યક લગેયે થયમ છે. 
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એરેથી દ્વયયય ચક્કવ યગ ભયટે જલયફદયય ચક્કવ જીલયણ ુજલયફદયય શલયનુાં વાંળધન થયુાં 

છે. તથય તેની વયયલયય ભયટે એન્ટીફયમટીક દલયઓ ન ુણ તનભયાણ થયુાં છે. આથી આલય ચેી યગની 

વયયલયય ઉત્તભ યીતે એરેથી દ્વયયય જ થઇ ળકે છે. 

ઉયયાંત, લીંછી, વય, ગયી, કયનખજુય જેલય ઝેયી જીલ નય દાંળથી તેન ુઝેય ળયીયભયાં પેરયમ 

છે. જે દુખયલયથી રઇ મતૃ્ય ુસધુીનુાં કયયણ ફને છે. આ ઝેયની ળયીયનય કમય બયગભયાં કેલી યીતે થયમ છે 

તેન વઘન અભ્મયવ ભડના તફીફી તલજ્ઞયન દ્વયયય થમ છે. લી ઝેયની વયયલયય તયત્કયચરક કયલી 

જરૂયી ફને છે. તેથી આભયાં તલનયતલરાંફે એરેથી વયયલયય રેલી અતનલયમા છે. 

આયલેુદ દલયયય ણ આલી હયક્સ્થતી ઉબી થતયાં શરેયાં અમકુ વયલચેતી જાલી ળકયમ છે. 

્મ યરન, યવયમન ચચહકત્વય દ્વયયય વયયી યગપ્રતતકયયક ળક્તત જાલી યયખલયથી વયભયન્મ ઇન્પેતળન 

થતયાં નથી અથલય યગને ગાંબીય ફનત અટકયલી ળકયમ છે. ઝેયની અવયભયાં ણ વત્લલયન ળયીય લધ ુ

વયયી યીતે વયભન કયી ળકે છે. અને જીલરેણ અવયથી ફચી ળકયમ છે. 

 
4. મયનસસક રોગ 

આભ ત આ પ્રકયયનય યગ સ્લમાંભ ુથતય યગ જેલય છે. યાંત ુઆ ભયત્ર ભગજનય કયમા વયથે 

વાંકયમેરય છે. યચનયકીમ તલકૃતતઓ ફહ ુઓછય પ્રભયણભયાં જલય ભે છે. લયઇ આલલી, યગરણ,ુ 

અકયયણ ફીક રયગલી, આઘયતની વતૃત, ભરુી જવુાં, તનિંરય ન આલલી, ળયીયભયાં તલતલધ ચફભયયીઓની 

વતત ળાંકય યહ્યય કયલી, લગેયે આલય યગ છે. 

અહશ આયલેુદ અને એરેથી ફને્ન વયયલયય અરગથી અથલય એકવયથે પ્રમજી ળકયમ છે. લયઇ 

આલલી, યગરણ,ુ  આઘયતની વતૃત, ફીજાને ઇજા કયલી જેલય ઉગ્ર ભયનતવક યગનય પ્રયયાંબે 

એરેથી વયયલયય રેલી જઇએ અને ળભન થમય છી આયલેુદનય બધુધી-સ્મતૃતલધાક ઔધનુાં વેલન 

કયવુાં જઇએ.  

ઉન્ભયદ-ભેનીમય, ભરુી જવુાં, તનિંરય ન આલલી, તલચયયલયય,ુ ળયીયભયાં તલતલધ ચફભયયીઓની વતત 

ળાંકય યહ્યય કયલી લગેયેભયાં વય ભયગાદળાન (કયઉન્વેરીંગ) ની વયથે આયલેુદની દલયઓ ન ુવયવ 

હયણયભ ભે છે.  

ળક, ક્રધ, ઇષ્મયા, ભશ લગેયે ણ એક પ્રકયયનય ભયનતવક દ છે જેની અતધકતયથી ણ ભયણવ 

યગન બગ ફને છે. આયલેુદનય આચયય યવયમન અને વયત્ત્લક ઔધથી આલય દુગુાણથી દુય યશલેયનુાં 

ફ પ્રયપ્ત થયમ છે. અહશ પ્રયણયમભ, મગ, મગયવન, ધમયન, લગેયે દ્વયયય વયયી ભદદ ભે છે. 

કેટયાંક વ્યર્વહયરૂ સચુનો:- 
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 કઇણ વયયલયય તલરીપયઇડ ડતટય યવેથી જ રેલી જઇએ. આયલેુદ ફયફતભયાં “ભયણવ 

એટરય લૈદ્ય” એલી કશલેત છે. યાંત ુઆલી વયયલયય ક્યયેક જખભરૂ નીલડ ેછે. તથય 

ઇચ્છીત હયણયભ આતી નથી. યીણયભે યગ લધી જામ છે. ભયણવન તલશ્વયવ ડગી જામ 

છે. 

 રેબયગ ુજાશયેયતભયાં દયલયઇ જવુાં ન જઇએ, આ ફધી છેતયયભણી લયત શમ છે. 

અખફયયભયાં આલતી સ્લયસ્્મતલમક કરભ જન જાગતૃત ભયટે ફયયફય છે ણ તેન વીધ 

પ્રમગ ન કયતયાં ડૉતટયની વરયશ પ્રભયણે લતાવુાં જઇએ. ભયણવની પ્રકૃતત, તયવીય, લમ, 

યગનુાં ફયફ, ઋત-ુપ્રદેળન પ્રબયલ લગેયે પ્રભયણે દલય અને તેની ભયત્રયભયાં પયક શમ છે. 

 ક્યયેક આયલેુદ અને એરેથી ફને્ન વયયલયય વયથે રઇ ળકયમ છે. ક્યયેક કઇ એક જ 

પ્રકયયની વયયલયય યુતી શમ છે. આલય વભમે ભયત્ર આયલેુદ વયયલયય રેલી કે ભયત્ર 

એરેથી વયયલયય રેલી તેલ દુયગ્રશ ન યયખતયાં ડતટયનય ભયગાદળાન પ્રભયણે આગ લધવુાં 

જઇએ. 

 આયલેુદની યેજી ફહ ુજ અઘયી શમ છે તે ભયન્મતય ખટી છે. આયલેુદભયાં ભયણવનુાં ળયીય 

અને ભન પ્રવન્ન યશ ેતે યીતનય આશયય અને ળયીયને યુતયાં કવયત અને આયયભ ભે તે 

યીતનય તલશયયનુાં સચૂન છે. ભયત્ર આણી જુની કુટેલ છડલયની તકરીપ ડ ેતેટલુાં જ અઘરુાં 

છે. અન્મથય યગયલસ્થયથી રઇ સ્લસ્થત્લ સધુી ભયનલભનની સખુયકયયી એજ આયલેુદન 

તવધધયાંત છે. 

 યજફયજન કયભધાંધ કયતયાં યશીને ણ આયલેુદની યેજી અને વયયલયય વયતયથી ચયલ ુ

યયખી ળકયમ છે. 

 મગ, પ્રયણયમભ, અને કવયતને તનમતભતણે યજફયજની પ્રવતૃતભયાં સ્થયન આવુાં જઇએ. 

 આયલેુદ દલયઓની આડ અવય નહશલત શલય છતય આંધળહકમય કયીને કયમભ તેની દલય 

ચયલ ુયયખલી હશતયલશ નથી જ. દલય એ ખયયક નથી. ડૉતટયની વરયશ મજુફ તનતિત વભમ 

સધુી જ દલયઓનુાં વેલન કયવુાં જઇએ. લી, યૂી જાણકયયી તલનય ઘયેલ ુનવુખય કે અખતયય 

એ આયલેુદની વયચી વયયલયય નથી. 

 એરેથી ધધતતભયાં અમકુ યગ ન થયમ તે ભયટે અગયઉથી જ તલતલધ પ્રકયયની યવી 

(લેતવીન) આલયભયાં આલે છે. રીમ, ઓયી, અછફડય, ફયર ટીફી, ધનયુ, શડકલય, 

કભ, ભગજન વજ લગેયે ભયટે ઉરબ્ધ યવી રેલી વરયશબયુાં છે.આનયથી જે તે યગ 

થત અટકયલી ળકયમ છે. 
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 ઋતજુન્મ યગનય અટકયલ ભયટે આયલેુદભયાં અમતૃેમ ઉકયય અને યગપ્રતતકયયક ળક્તત 

લધે તેલી ઔતધઓનુાં વેલન કયી આલય યગ થતય તનલયયી ળકયમ છે. આ ભયટે નજીકનય 

આયલેુદ દલયખયનયની મરુયકયત રેલી જઇએ. 

 કેન્વય, એઇડ્ઝ, ટી.ફી., હ્રદમયગ જેલય યગભયાં એરેથીભયાં અનેક પ્રકયયની વયયલયય ભી 

ળકે છે.આ દલયઓ રયાંફ વભમ રેલી ડ ેછે અને ગાંબીય આડ અવય ણ કયે છે. તેલય 

વભમે વયથે વયથે આયલેુદતત યવયમન લગેયે ઔધની વયયલયય રેલયથી ળયીયનુાં ફ 

જલયઇ યશ ેછે અને આડ અવયની ગાંબીયતય ણ ઘટે છે. 

ઉપસાંહયર:- 

 આયલેુદ અને એરેથી ૈકી કઇણ ચચહકત્વય ધધતત એકફીજાથી ઉતયતી કે ચડીમયતી નથી, 

યસ્ય તલયધી ણ નથી. ફન્નેની કાંઇક તલળેતયઓ અને કાંઇક ભમયાદયઓ છે. એતવીડન્ટ, ઇભયજન્વી, 

ઇન્પેતળન કે પ્રયણઘયતક અલસ્થયભયાં એરેથી વયયલયય રેલી જઇએ, જ્મયયે યચનતાંત્ર, એરજી, 

ઇમ્યનુીટી નય પ્રશ્ન, પાંતળનર ડીવીઝ કે વૌંદમા વયયલયય ભયટે આયલેુદ લધયયે હશતયલશ છે. યગ અનવુયય, 

વભજી તલચયયીને અને પ્રયભયચણક ડૉતટયની વરયશ રઇને ચચહકત્વય ધધતતની વાંદગી કયલી જઇએ. 

તથય અરગ અરગ ડૉતટય યવે જતી લખતે તનઃવાંકચણે આગરી અથલય ચયલ ુદલય તલે ભયહશતત 

આલી જઇએ. આણ શતે ુસ્લસ્થ નયગહયક, સ્લસ્થ વભયજન છે. યેજી, તનમતભત દલય રેલી અને 

કઇણ પ્રકયયનય વ્મવનન ત્મયગ એ યગમકુ્તતન યમયન તવધધયાંત છે. તનમતભત પ્રયણયમભ, કવયત 

અથલય હયશ્રભ, વયદ અને વયત્ત્લક આશયય, અને હદનચમયા-ઋતચુમયાન ુાં યરન; આટરી ફયફતનુાં ધમયન 

યયખલયથી તાંદુયસ્ત અને તેજસ્લી યશી ળકયમ છે. 

અંતે એક જ પ્રયથાનય... વલેઃ અત સખુીનઃ વન્ત,ુ  વલે વન્ત ુતનયયભમય; વલે બરયચણ શ્મન્ત,ુ ભય હકિંતિત ્

દુઃખભ આપ્નમુયત.્ 


