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ભભાગગ ના યગ 
ાચન તતં્ર એ ળયીય ના મખુ્મ આધાયભતૂ તતં્રભા ંએક છે. આખા ળયીય ના ણ ન આધાય 

ાચન તતં્ર ય યશરે છે. ાચન તતં્ર ની વાથે જ જડામેર ળયીય ના કચયા ને દૂય કયતી વ્મલસ્થા 

એટરે ભર ઉત્વર્જન ની પ્રક્રિમા. આ વભગ્ર ભભાગગ આભ ત ાચનતતં્ર ન જ એક બાગ છે, ણ કામગ 

ની વલવળષ્ટતા ને રીધે આ બાગની અગત્મતા લધ ુછે.  

ભભાગગ ને જ ખાવ અવય કયતા યગભા ં શયવ – ભવા – બગદંય જેલા યગ ની ગણના 

કયલાભા ંઆલે છે. એક અંદાજ મજુફ ત્રીવ લગથી લધ ુલમના અડધ અ ડધ રકને જદદગી ભા ં્ાયેક 

ને ્ાયેક શયવ, બગદંય કે પીળય (ચીયા ડલા) જેલા ગદુભાગગ ના યગ થામ છે. ણ ળયભ ના રીધે, 

અમકુ ગેય ભાન્મતાઓ ના રીધે કે ઘણી લાય યગ ની ગબંીયતા ને ન વભજલાના રીધે ભટા બાગે રક 

આ તકરીપ ને ગણકાયતા નથી. જ ળરૂઆત ના તફક્કા ભા ંજ વનદાન થઇ જામ ત આગ ઉય લધ ુ

તકરીપ થતી નથી, અને ઓયેળન થી ણ ફચી ળકામ છે. આજ ના જભાના ભા ંઅવનમવભત અને 

અવ્મલસ્સ્થત આશાય અને વ્મલશાય લાળુ જીલન, વતત તનાલબયી જદદગી ના કાયણે આ યગ ફહ ુ

ભટા પ્રભાણભા ંજલા ભે છે.  

શયવ : 

  ભભાગગ ના વ્માવધઓ ભા ં વાભાન્મ યીતે જલા ભત શમ ત તે યગ એટરે શયવ. જેને 

આયલેુદ ભા ંઅળગ અને આધવુનક ચચક્રકત્વા ભા ંPiles તયીકે ઓખામ છે. ગદુા ની આવાવ ના બાગ ભા ં

જે રશી ની નવ આલેરી શમ તેભા ંયક્ત ન ુક્રયભ્રભણ મગ્મ ન થામ અને કઇ અલયધ આલે ત તે 

જગ્માની નવ ભા ંઅને ભાવંર બાગ ભા ંઆ રશી ન બયાલ થામ છે. જેને આણે શયવ કશીએ છીએ.  

 ફે પ્રકાય ના આલા શયવ જલા ભે છે – સકૂા અને દૂઝતા (રશી ડ ેતેલા) 

 યલુાન ભા ંભટાબાગે આલા દૂઝતા શયવ એટરે કે યક્ત ન સ્રાલ થામ તેલા શયવ લધ ુજલા 

ભે છે, અને જ તેને રાફં વભમ સધુી ગણકાયલાભા ંન આલે ત ધીભે ધીભે લધીને ગદુા ની ફશાય ના 

બાગ ભા ંસકૂા શયવ ણ વલકવવત થામ છે. શયવ યગ કઇ યીતે ળયીય ભા ંથામ છે તેની પ્રક્રિમા વલળે 

થડુ જઇએ ત 

- પ્રથભ અલસ્થાભા ંગદુાના બાગે યક્ત વચંમ થલાથી તે બાગભા ંવજ અને ઉત્વેધ જલા ભે 

છે. ળરૂઆત ના વભમ ભા ંભ ત્માગ કયતી લખતે થડ દુાખાલ ણ થામ છે. જ કે ભરત્માગ 

છી દુાખાલ યશતે નથી. આ અલસ્થા ભા ંજ વનદાન અને વાયલાય ભી જામ ત શયવ આગ 

લધતા નથી, અને ભાત્ર દલાઓ થી જ પામદ થઇ જામ છે.  

- આગ ની પ્રથભ અલસ્થા ભા ંજે રશીન બયાલ થમ શમ તે શલે છી ગદુાભાગગ ની અંદય 

ધીભે ધીભે દફાણ કયલા રાગે છે. તેથી ભ ત્માગ કયતી લખતે કંઇક અલયધ શમ તેવ ુરાગે 



www.ggmoaa.org 

ડૉ. ભશળે લાયા, ભે. ઓ. (આય.ુ), વયકાયી આયલેુદ દલાખાન,ુ મ.ુઆણદંયુ, તા. જજ. જૂનાગઢ   Page 2 

 

છે. અને જ કઠીન ભર પ્રવવૃિ કે ફલૂગક ભર પ્રવવૃિ કયલાભા ંઆલે કે લધ ુપ્રભાણ ભા ંભર 

પ્રવવૃિ ભાટે જવ ુડ ે(જેભકે ઝાડા વલ.) ત ગદુા ભાગેથી યક્ત ણ આલે છે.  

- ત્રીજી અલસ્થા ભા આગરી અલસ્થા કયતા લધ ુરક્ષણ લધે છે, લધાયે ડતી કફજીમાત, કઠીન 

ભ કે લધ ુજય કયલાના કાયણે ધીભે ધીભે ગદુા ની અંદય થી ઉત્વેધ યકુ્ત ભવા જેલ બાગ 

ફશાય નીકે છે. ગદુા ની અંદય થી કઇ બાગ ફશાય નીકત શમ તેવ ુરાગે છે. યક્તસ્રાલ 

ણ જલા ભે છે. અને ભ ત્માગ ફાદ ભવા જેલ બાગ જે ફશાય નીકે છે, તે તાની ભેે 

અંદય ણ જત યશ ેછે. 

- ત્રીજી અલસ્થાભા ંણ જ વાયલાય ન રેલાભા ંઆલે ત ચથી અલસ્થા ભા ંઆ ગદુા ભાથંી ફશાય 

નીકતા ભવા એ ભત્માગ છી ણ ફશાય જ યશ ે છે. જેના કાયણે દદીને ઉઠલા ફેવલાભા ં

ણા તકરીપ ડ ે છે. લાયંલાય રશી ડ ે છે, જેથી કડા ફગડ ે છે. અને જ વાપ વપાઇ ન ુ

ધ્માન ન યાખલાભા ંઆલે ત ચે રાગલાથી અવહ્ય લેદના ણ થામ છે.  

બગદંય : 

ગદુભાગગ ના મખુ પ્રદેળની આવાવ ના 4 આંગ વલસ્તાય ભા ં થતી વજા યકુ્ત અને યવી 

લારી પડકી આગ જતા બગદંય ભા ંક્રયણભી ળકે છે. ળરૂઆત ની આ વડકા ની મગ્મ વાયલાય 

ન કયાતા આ વડકા ઘીભે ધીભે ગદુા ભાગગની અંદય ના બાગે વલસ્તાય ાભે છે અને છેલ્રે ગદુભાગગ 

કે ભાળમ ની અંદય ખરેુ છે, અને એક ની જેલ યસ્ત ફનાલે છે જે બગદંય તયીકે ઓખામ છે. 
  

વાભાન્મ યીતે આ વડકા ન ુમખુ ખલુ્લ ુશમ અને તેભાથંી યવી નીકે ત્મા ંસધુી દદીને અન્મ 

કઇ તકરીપ થતી નથી. યંત,ુ જ્માયે આ ની ના મખુભાગગ ભા ંઅલયધ થામ અને અંદય યવી 

એકઠા થામ ત્માયે ીડા ખફૂ થામ અને વજ આલે છે. જ્માયે આ યવી વનકી જામ ત્માયે દુાખાલ 

અને વજ ળાતં થઇ જામ છે.  

પીળય : 

ગદુા ના મખુ પ્રદેળ ય થતા ચીયા કે ખફૂજ ીડાદામી અને અત્મતં દાશ કયનાય, ગદુાભાગે 

કાતય થી કાલા વભાન લેદના ની અનભુવૂત કયાલનાય યગ એટરે પીળય (ચીયા). ગદુભાગગ ન આ 

અવત ીડાદામી આ યગ ગણલાભા ંઆલે છે.  

જ્માયે કઇ ણ વ્મસ્ક્તને અવતળમ કફજીમાત યશતેી શમ, કે કઇ વ્મસ્ક્ત ફહ ુ ફલૂગક 

ભરત્માગ કયતા શમ કે લાયંલાય ભરત્માગ ભાટે જવ ુડ ે (ઝાડા કે ભયડા જેલી સ્સ્થવત ભા)ં તેલા 

રક ને ગદુાના મખુ પ્રદેળ ય ચીયા ડ ેછે. આ ચીયા ભા ંભરત્માગ ની વાથે વાથે ખફૂ ફતયા, 

ીડા અને યક્તસ્રાલ જલા ભે છે. જે યગ ને પીળય તયીકે ઓખલાભા ંઆલે છે.  
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ગદુભાગગ ના યગ થલાના કાયણ : 

1. આ યગ થલાન ુવોથી વાભાન્મ કાયણ એ કફજીમાત છે. 

2. અવનમભીત અને કઠણ ભ આલલ. 

3. ખફૂ કઠણ આવન ય એકધારૂ અને રાફં વભમ સધુી ફેવવ.ુ 

4. લાશન ભા ંરાફંા વભમ સધુી એકધાયી મવુાપયી કયલી. 

5. ગબગલતી સ્ત્રી. 

6. ખફૂ લધ ુડત ુલજન ધયાલતા ભેદસ્લી રક 

7. મકૃત (રીલય) ના યગ થી ીડાતી વ્મસ્ક્ત કે અન્મ ાચનતતં્ર ના યગ થી ીડાતી વ્મસ્ક્ત. 

8. અવનમવભત આશાય વલશાય 

9. વતત ટેન્ળન, તાણ, ડીપે્રળન વલગેયે જેલા ભાનવીક યગ થી ીડાતા રક  

વલગેયે જેલા વાભાન્મ કાયણ થી ગદુભાગગ ના આલા બમકંય યગ ના બગ ફનવુ ંડ ેછે. 

ગદુભાગગ ના યગથી ફચલાના ઉામ : 

1. વો પ્રથભ ચચિંતા, તાણ, ઉાવધ થી મકુ્ત જીલન જીલવુ.ં 

2. ખયાક ને ખફૂ વાયી યીતે ચાલીને રેલ અને યેુરુૂ ાચન થામ તેને કાજી યાખલી..  

3. જકંફૂડ, પાસ્ટફૂડ, લાવી ખયાક, અવનમભીત ખયાક, લધ ુતીખા તેરા કે ભયી ભવારા લાા 

ખયાક, તભાકુ અને ભદ્યાન જેલા વ્મવન થી દૂય યશવે.ુ 

4. કઠીન આવન ય રાફંા વભમ સધુી એકધારૂ ફેવવ ુનશી. 

5. કફજીમાત ન થામ તેન ુખાવ ધ્માન યાખવ ુઅને ભરત્માગ લખતે ફ ન કયવ.ુ 

6. પ્રલાશી દાથો, યેવા લા આશાય, રીરા ાદંડા લા ખયાક લધ ુભાત્રાભા ંરેલ. 

7. ફાઇક, વાઇકર, અને ધડા જેલા માન ય રાફંી મવુાપયી ન કયલી. 

8. ગદુભાગગ ની આજુફાજુ ભા ંથતા લા ને વભમાતંયે વાપ કયતા યશલેા અને ગદુભાગગ ની વપાઇ 

ણ વ્મલસ્સ્થત કયલી. 

ગદુભાગગ ના યગ ભા ંઆયલેુદ ન ુભશત્લ : 

આગ જય ુતેભ ગદુભાગગ ણ ાચનતતં્ર ન જ એક બાગ છે, અને ાચન વફંવંધત તકરીપ 

ખાવ અવનમવભત ભ પ્રવવૃિ એ આ ફધા યગનુ ંમખુ્મ કાયણ છે. નફી ાચનળસ્ક્ત ના રીધે 

અચ, એવીડીટી કે ગેવ જેલી તકરીપ રાફંા વભમ સધુી યશ ેત ણ ગદુભાગગ ના યગ લધ ુ

થતા જલાભા ંઆલે છે. આયલેુદ ની ચચક્રકત્વા દ્ધવત ભા ંત ફધા યગ ન ુમૂ એ ાચન ળસ્ક્ત નુ ં

મૂ છે, એવ ુ ભાનીને જ વાયલાય કયલાભા ં આલે જ છે. આજે આધવુનક ચચક્રકત્વા વલજ્ઞાન ણ 

ાચનતતં્ર ના યગ ની વાયલાય ભા ંઆયલેુદ ની ભશિા સ્લીકાયી ચકૂ્ય ુછે. ાચન તતં્ર ના તભાભ 
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યગ ભા ં મગ્મ વનદાન લૂગક થી જ આયલેુદ ની વાયલાય આયલેુદ ના વનષ્ણાતં તફીફ ાવે 

કયલાભા ં આલે ત આલા યગ કામભી ભાટે દૂય થામ જ છે. અને શયવ-ભવા જેલા યગ થતા 

અટકાલી ળકામ છે. એક લાય આ યગ થમા છી ણ આયલેુદ ભા ંઉરબ્ધ વલવલધ વાયલાય 

દ્વાયા આ ગદુભાગગ ના યગ ને જડમૂ થી દૂય કયી ળકામ છે. આયલેુદ ની વાયલાય એ શયવ - 

પીળય - બગદંય ભા ંશે્રષ્ઠતભ અને વંણૂગ રાબદામી ક્રયણાભ આતી ચચક્રકત્વા છે.  

ગદુભાગગ ભા ંથતા યગ ની વાયલાય ના પ્રકાય (આયલેુદીમ યીતે) : 

1. ઔધ ચચક્રકત્વા  2. ક્ષાય ચચક્રકત્વા  3. અસ્ગ્ન ચચક્રકત્વા  4. ળસ્ત્ર ચચક્રકત્વા 

વો પ્રથભ આ યગ ની ઉત્વિ ન ુમૂ કાયણ ાચનતતં્ર ની વલકૃવિ ની વાયલાય કયલા ભાટે 

આયલેુદ ભા ંફતાલેર ાચન ળસ્ક્ત ને લધાયનાય, ાચન ને વ્મલસ્સ્થત યાખનાય, કફજીમાત ને 

દૂય કયનાય, લાય ુને વલ કયનાય જેલા ઔધ ન ઉમગ કયલાભા ંઆલે છે. જેનાથી ાચન 

મગ્મ ફને છે અને ભ ત્માગ ની પ્રક્રિમા વ્મલસ્સ્થત ફને છે. આ ઉયાતં ખયાક ભા ંજરૂયી યેજી 

ન ુખાવ ારન વાથે કયવ ુજરૂયી છે. ાણી યૂતા પ્રભાણ ભા ંીવ.ુ  

યંત ુઉયક્ત ઔવધ ની જ્માયે મગ્મ ક્રયણાભ ન ભતા દદીને ક્ષાય, અસ્ગ્ન કે ળસ્ત્ર કભગ 

ભાટે વરાશ આલી ડ ેછે. આ ફધા કભો એ ળસ્ત્ર ક્રિમા ભા ંલયાતી પ્રક્રિમા ન એક બાગ છે. શાર 

ભા ંરક ભા ંએક એલી ભાન્મતા છે કે અળગ, બગદંય ભા ંળસ્ત્ર કભગ કયાલલાથી વંણૂગ ક્રયણાભ ભત ુ

નથી, અને પયીથી થામ છે. યંત,ુ આયલેુદ ચચક્રકત્વા દ્ધવત ભા ંઆેર ક્ષાય અને ક્ષાયસતૂ્ર દ્ધવતએ 

આ ભાન્મતાઓ વંણૂગણે છેદ ઉડાડી અને ગદુભાગગ ભા ં થતા આ યગભા ં વંણૂગ વાયી અને 

શે્રષ્ઠતભ ક્રયણાભ આતી ચચક્રકત્વા દ્ધવત આજના આધવુનક યગુભા ંજીલતા રકને આી છે. અને 

આ ક્ષાયસતૂ્ર ચચક્રકત્વા એ ગદુભાગગ ના યગ ભાટે ની શાર ના વભમ ની શે્રષ્ઠ વાયલાય છે, તેવુ ં

એરથી વલજ્ઞાન ના વર્જન ણ સ્લીકાયે છે, અને તેન પ્રમગ કયે છે.  

આયલેુદ નુ ંઅભઘ ળસ્ત્ર અને ક્ષાયસતૂ્ર : 

જે ઔવધ રેખન (scraping) અને છેદન (excision) જેલા કાભ એકવાથે કયે તે ક્ષાય. અાભાગગ 

નાભની લનસ્વત ને ક્ષાય વલવધ થી કાલીને આ ક્ષાય તૈમાય કયલાભા ંઆલે છે. અને આ ક્ષાયની 

વાથે સ્નશુીક્ક્ષીય અને શક્રયદ્રા વભશ્રણ કયીને સતૂ્ર ય રે કયી ક્ષાયસતૂ્ર તૈમાય કયલાભા ંઆલે છે. જકે 

ક્ષાયસતૂ્ર ન વો પ્રથભ ઉલ્રેખ આચામગ સશુ્રતુ નાડીવ્રણ ની ચચક્રકત્વા ભા ંકયેર છે. ત્માયફાદ લાગ્બટ્ટ, 

ચિાણી, બાલપ્રકાળ જેલા વલદ્વાન લૈદ્ય એ જુદા જુદા પ્રમગ અને સધુાયા વાથે શયવ અને બગદંય 

ની વાયલાય ભાટે ક્ષાયસતૂ્ર ન પ્રમગ કમો છે. તેવ ુઆયલેુદ ના ળાસ્ત્ર ભા ંજાણલા ભે છે. 

બાયત ભા ંઆ પ્રક્રિમા થી ક્ષાયસતૂ્ર તૈમાય કયીને તેના પ્રમગ કયલાન ુવોપ્રથભ શે્રમ ફનાયવ 

ક્રશિંદુ યવુનલવીટી ના સ્લ. લૈદ્ય શ્રી ી. જે. દેળાડં ેવાશફે ને જામ છે, તેઓને Father of Procotology 
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(ગદુભાગગ ના યગ ન ુ ચચક્રકત્વા વલજ્ઞાન) કશી ળકામ, તેભના વતત અથાક પ્રમત્ન અને લૈજ્ઞાવનક 

દૃષ્ષ્ટકણ થી આયલેુદ જગત દ્વાયા આ જગત ને ખફૂ ક્રકિંભતી બેટ ભેર છે. તેભણે આ ક્ષાયસતૂ્ર 

દ્ધવત ન પ્રમગ બાયત ની ફશાયના પ્રદેળ ભા ંણ ખફૂ કમો છે. અને આજે જાાન, જભગની જેલા 

દેળ ભા ંઆ ચચક્રકત્વા દ્ધવત ને બગદંય જેલા યગ ભા ંવંણૂગ ણે સ્સ્લકાયીને વપતાલૂગક અનેક 

દદીઓ ભા ંવાયલાય ણ કયી છે.  

ક્ષાયસતૂ્ર ની કામગ દ્ધવત : 

- વભકેવનકર એક્ળન - ક્ષાયસતૂ્ર ફનાલટ ભા ંલયાતા સતૂ્ર એ બગદંય નરીકા ભાગગ ને કાલાની 

પ્રક્રિમા કયે છે.  

- કેભીકર એક્ળન - ક્ષાય તથા સ્નશુીક્ષીય બગદંય નરીકા ની અંદય રેખન - છેદન - બેદન જેલા 

કાભ કયે છે. અને અસ્ગ્નકભગ ન ુણ કાભ કયી દે છે. 

- એન્ટીફેક્ટેયીમર એક્ળન - ક્ષાયસતૂ્ર ભા ં લયાત ુ શક્રયદ્રા ચણૂગ શે્રષ્ઠ એન્ટીફામટેક અને 

એન્ટીફેક્ટેયીમર કાભ કયે છે.  

- રકર ડ્રગ ડીરેલયી એક્ળન - જે જગ્મા ય યગ ન પ્રાદુબાગલ થમેર છે અને યગ થમેર છે, તે 

જગ્મા ય દલા રગાલેર ક્ષાયસતૂ્ર થી રૂઝ જલ્દી થી આલે છે. એક અગત્મ ની લાત એ છે કે 

ક્ષાયસતૂ્ર થી જે જગ્મા ય જે કાભ કયલાન ુશમ તે સતૂ્ર ત્મા ંજ કાભ કયે છે.  
 

 ગદુભાગગ ના યગ ભા ં આયલેુદ ન આળય રેતા રક જરૂય થી તાના યગ થી છુટકાય 

ભેલી ળકે છે અને તાની જજિંદગી યગ યક્રશત થઇને વાયી યીતે વ્મતીત કયી ળકે છે. આ પ્રકાય ની 

ચચક્રકત્વા દ્ધવત ભેલલા ભાગંતા રક એ તાના જજલ્રા ભા ંયશરે આયલેુદ શસ્ીટર ના ળલ્મ 

વલબાગ ન વંકગ  કયલ, ત્મા ં આ વાયલાય વલનામલૂ્મે ઉરબ્ધ છે. ઉયાતં ખાનગી આયલેુદ 

તફીફ ણ આ વાયલાય કયતા શમ છે. યંત ુખાવ એ જ કે વનષ્ણાતં તફીફ ાવે જ વનદાન અને 

વાયલાય કયાલલી, ઉંટલૈદ્ય થી ફચવ.ુ  


