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ચંકભમ 
 આજના પાસ્ટ યગુ ભાાં વેકન્ડ ના શજાયભાાં બાગભાાં ગતત કયનાય વાધનો ની ળોધખો થઇ ચકૂી છે , 
ત્માયે ચિકકત્વા તલજ્ઞાન ભાાં ધીભે અવય કયતી વાયલાય દ્ધતત તયીકે આયલેુદ ની તલકાવગાથા ણ આગ 
લધી યશી છે. જેન ુએક કાયણ એ આયલેુદ વાયલાય નો “ Holistic Approach” છે. બાયત લષ ની ભભૂી ય 
જન્ભ ાભીને ઉછયનાય આ વાયલાય દ્ધતત એ ોતાના શજાયો લષ ના આયષુ્મ ભાાં ઘણા ઉતાય િઢાલ 
જોમા છે. આયલેુદ ની ઘણી ફાફતો એલી છે જે જન વાભાન્મ ભાાં થોડા ઘણા અંળે પ્રિચરત છે , ઘણી એલી 
ફાફતો છે જે આયલેુદ ભાાં છે તેના કયતા તલળે પ્રિચરત ફની છે અને કેટરીક ફાફતો ચફલ્કુર પ્રકાળ ભાાં 
આલી જ નથી. આલી અજાણ ફાફતો ૈકી એક છે – ાંિકભષ વાયલાય દ્ધતત. 
 આ વભગ્ર રેખ એક પ્રશ્ન અને ઉત્તયના રૂે રખેર છે , જેથી આના પ્રશ્નો ન ુવયતા થી વભાધાન 
થઇ ળકે ..  
૧. આયલેુદ શુ ંછે ?  
 આયલેુદ એ જૂના વભમથી વાયલાય ભાટેની યીત છે, જેનો જન્ભ બાયત દેળ ભાાં થમો છે. આયલેુદ 
ળબ્દ ભાાં આય ુઅન ેલેદ એભ ફ ેળબ્દો છે. જેભાાં આય ુએટરે – જીલન અન ેલેદ એટરે – તલજ્ઞાન. આભ, 
આયલેુદ એટરે જીલન જીલલાનુાં તલજ્ઞાન.  
 આયલેુદ નુાં મખુ્મ રક્ષ્મ એ વાજા ભાણવ ને વાજો યાખલો એ છે , એ છી યોગી ભાણવના યોગ ને 
દૂય કયલો એ ફીજુ અગત્મન ુરક્ષ્મ છે. આ ભાટે આયલેુદ ભાાં તલતલધ દલાઓ –ઉિાય ની દ્ધતતઓ અને 
ખોયાક અંગે ભાગષદળષન આેર છે. 

આયલેુદ ના મૂ પ્રાિીન લેદો ભાાં  ડયા છે – ઋગ્લેદ,વાભલેદ, મજુલેદ અને અથલષલેદ આ 
ફધાભાાં આયલેુદ ને રગતી ઘણી લાતો ફતાલેર છે. આયલેુદ એ ભાત્ર ળાયીયીક જ નકશ ણ  ભાનવીક 
તથા આધ્માત્ત્ભક ફાફતો વાથે ણ જોડામેર છે. 
૨. ચંકભમ શુ ંછે ?  

ાંિકભષ એ આયલેુદ ની એક તલતળષ્ટ પ્રકાય ની વાયલાય ની યીત છે . વાભાન્મ યીતે કોઇ ણ યોગ 
ભાાં આણે દલાઓ રઇએ છીએ , કે જે દલાઓ થી તે યોગ ના કાયણરૂ કિયો ધીભે ધીભે ળયીય ભાાં ઓછો 
થામ છે. જ્માયે ાંિકભષ વાયલાય લડ ેએ કિયો એકીવાથે ળયીય ની ફશાય કાઢી નાખલાભાાં આલે છે. જેલી 
યીતે ભેરા કડા ને ધોલાથી તેભાાં યશરેા ડાઘ – અશદુ્ધદ્ધઓ દૂય થઇ જામ તેલી જ યીતે ાંિકભષ થી ળયીય ની 
વાપ વપાઇ થી ળયીય ની અંદય યશરે કિયો દૂય થઇ જામ છે. આયલેુદ મજુફ લાય-ુતત્ત-કપ એ યોગ 
કયનાયા કાયણો ભાાં મખુ્મ છે , આ ત્રણેમ ને દો કશલેાભાાં આલેર છે. આ દોો ના મખુ્મ સ્થાન રૂ જે બાગ 
કહ્યા છે, તે બાગ ભાાંથી ાંિકભષ દ્વાયા તે દો ને દૂય કયલાભાાં આલે છે.  

ાંિ એટરે ાાંિ , કભષ એટરે પ્રકિમા , આભ અરગ અરગ યોગો ભાટે કયલાભાાં આલતી મખુ્મ ાાંિ 
પ્રકિમાઓ એટરે ાંિકભષ. આભાાં ાાંિ કિમાઓ નો વભાલેળ થામ છે , જેથી ાંિકભષ તયીકે ઓખલાભાાં 
આલે છે. 

જેલી યીતે એરોેથી તલજ્ઞાન ભાાં દલાઓ અને ળસ્ત્રકિિમાઓ (ઓયેળન) નુાં અરગ અરગ ભશત્લ છે, 
તે યીતે ાંિકભષ ન ુએક ભશત્લ છે. ાંિકભષ એ ળસ્ત્રકિમા ના તવદ્ધાાંત ય કાભ કયતી દ્ધતત છે . એટરેકે જે 
લસ્ત ુળયીય ભાાં યોગ નુાં કાયણ ફને તેને ળયીયભાાંથી દૂય કયલી. અશીં પયક એ છે કે ાંિકભષ ભાાં ળયીય ય 
ક્ાાંમ િેકો કે લાઢ કા કયલાની યશતેી નથી , ણ કુદયતી ભાગો દ્વાયા ળયીય ભાાંથી કિયો દૂય કયામ છે.  
ળયીય ને અનરુૂ અને નકુવાન ન કયે તેલી આ પ્રકિમા લડ ેઝડથી અને જડમૂ થી યોગને ભટાડલાની 
તાકાત ભે છે. ાંિકભષ દ્વાયા ળયીયભાાંથી કિયા રૂી ઝેય દૂય થઇ ળયીયના કામોભાાં સધુાયો અન ેવાંતરુન 
આલ ેછે. આ દ્ધતત લડ ેજૂના - શઠીરા યોગોભાાં લધાયે પ્રભાણ ભાાં યશરેા  દોો – ભરો – કિયો તલ. ને 
ળયીયભાાંથી ફશાય કાઢી જડમૂથી તેનો નાળ થામ છે.  
૩. આ ાચં પ્રક્રિમાઓ કઇ કઇ છે? 

લભન એટરે કે દલા દ્વાયા ઉલ્ટી કયાલાની કિમા,  
તલયેિન એટરે કે દલા દ્વાયા ઝાડા કયાલાની કિમા,  
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ફસ્સ્ત એટરે કે આયલેુકદક એતનભા,  
નસ્મ એટરે કે નાક દ્વાયા દલા નાાંખલાની કિમા અને  
યક્તભોક્ષણ એટરે કે રોશી ફગાડભાાં ખયાફ રોશી ને કાઢી નાખલાની કિમા  
આ મખુ્મ ાાંિ કિમાઓ છે. અને આ ાાંિ ને ાંિકભષ તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે.  
આ ઉયાાંત આ પ્રકિમાઓ વાથે અન્મ કેટરીક પ્રકિમાઓ ણ કયલાભાાં આલે છે જેને આયલેુદભાાં 

સ્નેશન અને સ્લેદન તયીકે ઓખામ છે. જેભાાં તલતલધ પ્રકાયે ભારીળ અને ળેક ની પ્રકિમાઓ નો વભાલેળ 
થામ છે. ઘણી લાય આ ભારીળ અને ળેક એ જ મખુ્મ વાયલાય રૂે કયલાભાાં આલે છે.  
એક આડ પ્રશ્ન આને થામ કે શુ ંઝાડા કે ઉલ્ટી કયાલલાથી યોગ ભટી ળકે ? તેના જલાફ ભાટે ાંિકભષ ની 
વાયલાય કઇ યીતે કાભ કયે તે વભજવ ુડ ેતેભ છે. 

આયલેુદ અનવુાય કોઇ ણ વ્મસ્ક્ત ને કોઇ ણ યોગ થામ તેની પ્રકિમા આ મજુફ છે. યોગ કયનાયા 
કાયણો ના વાંકષ ભાાં યશલેાથી ળયીયભાાં ધીભે ધીભે તે કિયો એકઠો થામ છે. વાથે તે ળયીય ના ફાંધાયણ ના 
મૂભતૂ ને ફગાડ ેછે , ઉયાાંત ળયીય ભાાં યોગ થલાની જગ્મા એ એક િોક્કવ લાતાલયણ ઉભ ુકયે છે.  
આનાથી મખુ્મ અવય ાિન ય (ભાત્ર ેટભાાં થતા ાિન ય જ નકશ , યાંત ુિમાિમ ના દયેક રેલર 
ય) થામ છે. આ યીતે ળયીય ભાાં અંતે યોગ થામ છે.  
  
 
 
 
 
 
  
 
 

ાંિકભષ દ્વાયા આ યોગ થલાની પ્રકિમા ને તોડલાભાાં ભદદ થામ છે. એક તો જે ભર રૂ કિયો એકઠો 
થામ તે ાંિકભષ થી દૂય કયી ળકામ છે. જેથી યોગ ની ળરૂઆત ન ુકાયણ દૂય થામ છે. ફીજુ િમાિમ ભાાં 
જે ગડફડ ઉબી થઇ શોમ તેને ાંિકભષ થી દૂય કયી ળકામ છે. ઉયાાંત ાંિકભષ કયાવ્મા ફાદ ળયીય ના 
મૂભતૂ ફાંધાયણ ના ઘટકો ભાાં જે તલકૃતત આલી શોમ તે દૂય થઇને વાભાન્મ અને પ્રાકૃત અલસ્થાભાાં આ 
ઘટકો નુાં તનભાષણ કયી ળકામ છે. 
૪. ચંકભમ ની પ્રક્રિમાભા ંશુ ંકયલાભા ંઆલે છે ? 

દયેક અરગ અરગ ાંિકભષ વાયલાય ની યીત અરગ અરગ શોમ છે. જેલી યીતે કોઇ ઓયેળન 
(વર્જયી) લખતે એક િોક્કવ િભ ભાાં પ્રકિમાઓ કયલાભાાં આલે છે , તેલી યીતે ાંિકભષ વાયલાય ભાાં એક 
િોક્કવ િભભાાં અરગ અરગ પ્રકિમાઓ કયલાભાાં આલે છે. દયેક ાંિકભષ ની દલાઓ અને કિમા અરગ છે. 
ટૂાંકભાાં જોઇએ તો 

લભન : કપ  લધલાથી થતા યોગોભાાં કપન ેજડમૂ થી દૂય કાઢલા ભાટે તલતળષ્ટ પ્રકાયની દલા લડ ે
ઊલ્ટી કયાલલાની કિમા છે. ખાવ કયીને શ્વવનતાંત્ર ના યોગો, શ્વાવ, જૂની ળયદી, વામનવ તલ. તથા અન્મ 
િાભડી ના યોગો – ખીર  ખયજવ ુ– વોયામવીવ અન ેભાનતવક યોગોભાાં અત્માંત પામદાકાયક છે.  

તલયેિન : તલતલધ  પ્રકાયની આયલેુકદક દલા લડ ે યેિ આી, ખાવ કયીને તત્ત (ગયભી) અન ેતેના 
યોગો દૂય કયલા ભાટે થતી એક વાયલાય છે. જે િાભડીના યોગો, રોશી તલકાય, એવીડીટી, લાંધ્મત્લ, એરજી 
અન ેઅન્મ ાિન તાંત્રના અને સ્ત્રીયોગો ય ખફૂ અવયકાયક છે. 

લભન અને વલયેચન ભા ં શરેા થોડા કદલવ ભાટે ાિન ની દલાઓ આી , છી ઔતધ (દલા) 
યકુ્ત ધી ીલડાલલાભાાં આલે છે . ઘી એક િોક્કવ પ્રભાણ ભાાં અને િોક્કવ વભમે થોડા લખત સધુી 

યોગ ના કાયણ 

કિયો એકઠો થલો ળયીય ના મૂભતૂ ઘટકો ભાાં ફગાડ  િોક્કવ સ્થાને લાતાલયણ ઉભ ુકયવ ુ 

િમિમ ય અવય 
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આલાભાાં આલે છે. ત્માયફાદ ભારીળ- ળેક તલ. ઉિાયો કયીને લભન કે તલયેિન આલાભાાં આલે છે. આ 
પ્રકિમા યૂી થમા ફાદ એક િોક્કવ પ્રકાયનો આશાય નો િભ આલાભાાં આલે છે.  

ફસ્સ્ત : જુદા  જુદા ઔતધ લાા તેર – ઉકાા – દૂધ અન ે દ્રવ્મોથી ફનાલેર તભશ્રણ ને 
ભભાગેથી આંતયડા ભાાં શોંિાડીને, ખાવ કયીને લાય ુ ને કાબભૂાાં કયનાય અત્માંત તલતળષ્ટ પ્રકાયની અન ે
અક્વીય ચિકકત્વા દ્ધતત છે. આજે આંતયડા ને વેકન્ડ બ્રેઇન (ફીજુ ભગજ) ની ઉભા અામ છે, ત્માયે આ 
ચિકકત્વા દ્વાયા ભતા કયણાભો ય ળાંકા અસ્થાન ેછે. આયલેુદ મજુફ આંતયડુ એ લાય ુન ુમખુ્મ સ્થાન છે , 
જેથી લાય ુના યોગો ભાાં આ વાયલાય ખફૂ રાબદામીછે. વાાંધા  ના યોગો, લા, વામટીકા, કભયનો દુુઃખાલો, 
રકલો, ેયારીવીવ, અન ે અન્મ િેતાતાંત્ર ના યોગો, કફજીમાત, કીડની ના યોગો અને લાંધ્મત્લ તથા 
સ્ત્રીયોગોભાાં ખફૂજ રાબદામી છે. 

નસ્મ : નાક  દ્વાયા ઔતધઓ નાાંખલાભાાં આલે તેન ેનસ્મ કશલેામ છે. આયલેુદ અનવુાય નાક એ 
ભગજ નો દયલાજો છે. જેથી નસ્મ થી ભગજ ની કિમા, કામો અન ેમાદ ળસ્ક્ત ભાાં લધાયો થામ છે. આથી આ 
ચિકકત્વા ભાથા – ડોક કે ખબા નો દુુઃખાલો, ભોં નો રકલો, જૂની ળયદી, વામનવ, તોતડાણુાં, લાના યોગો, 
દાાંતની તકરીપો, જડફા ના યોગો ભાાં વારૂ કયણાભ આ ેછે, વાથ ેવાથ ેડીપે્રળન, શાઇયટેન્ળન, અતનદ્રા, 
ઉદ્વગે તલ. જેલા ભાનતવક યોગોભાાં ણ ખફૂ રાબકાયી છે.  

યક્તભોક્ષણ : ફગડરેા રોશી ને તલતળષ્ટ માંત્રો કે જો થી ળયીયભાાંથી દૂય કયલાની પ્રકિમા. રોશીના 
ફગાડ થી થતા િાભડીના યોગો, વપેદ દાગ, ળીવ, તલ. ભાાં અવયકાયક વાયલાય છે. 

આ ઉયાાંત આગ કહ્ય ુતેભ ભાચરળ અને ળેક ના ઘણા ફધા પ્રકાયો આયલેુદ ભાાં આપ્મા છે , તે 
ણ ઘણી લાય મખુ્મ પ્રકિમા રૂે કયલાભાાં આલે છે. શાર ના જભાના ભાાં ભાચરળ – ળેક અને તળયોધાયા ખફૂ 
પ્રખ્માત છે, આ પ્રકિમા ભાાંથી કેટરીક પ્રિચરત વાયલાયો તલળે જોઇએ... 

અભ્માંગ (ભવાજ) : તલતલધ  ઔતધ ભાાંથી ખાવ ફનાલેર તેર ઇ. લડ ેવાંણૂષ ળયીય ય તનતિત 
વભમ સધુી ભારીળ કયલાભાાં આલ ે છે. જેથી યક્ત કયભ્રભણ સધુયે છે અન ે સ્થૂતા, થાક, અતનદ્રા અન ે
અન્મ લાય ુથી થતા યોગોભાાં વારૂ કયણાભ ભે છે.  

સ્લેદન (ળેક આલાની કિમા) : તલતલધ પ્રકાયે ળેક કયલાથી સ્નાય ુઅન ેવાાંધાઓ ભજબતૂ ફન ેછે, 
ળયીયભાાં શલાળ આલી સ્ૂતી આલ ેછે. તથા લાય ુના યોગોભાાં ખફૂ કયણાભ આ ેછે. 

તળયોધાયા : તળયોધાયા એ તલશ્વપ્રતવદ્ધ અન ેવલષ સ્સ્લકૃત ચિકકત્વા છે, જેભાાં કા ય તેર, દૂધ, તિ 
ઇ. ની ધાય કયલાભાાં આલે છે. તે ળયીય અન ેભન ફાંને ય અવયકાયક છે, તથા stress (ભાનવીક તાણ) થી 
થતા અન ેઅતનદ્રા જેલા યોગોભાાં અક્વીય છે. આ ઉયાાંત લા ના યોગો, િેતાતાંત્ર ના યોગો ભાાં પામદાની 
વાથ ેમાદળસ્ક્ત લધાયલાભાાં ણ ભદદરૂ છે. 

ષ્ટીકળારી તિંડસ્લેદ (િોખા અને દૂધ થી  ળેક કયલાની કિમા) : આ  ખાવ પ્રકાયની કેયારીમ 
ાંિકભષ વાયલાય ભાાં દૂધ અને દલાના ઉકાાભાાં એક ખાવ પ્રકાય ના િોખા (ષ્ટીકળારી) ને યાાંધી તેની 
ોટરી ફનાલી ભારીળ અને ળેક આલાભાાં આલ ે છે.  જે નાના ફાકો ભાાં થતી ભાાંવ અન ે સ્નાય ુની 
તલકૃતત ભાાં તથા રકલો, ભોટોય ન્યયુોન ડીવીઝ  તલ. િેતાતાંત્ર ના યોગોભાાં પામદાકાયક છે.   

ઉદ્વતષન (ચણૂષ દ્વાયા શષુ્ક ભારીળ) : િાભડીની નીિેની િયફી અન ેલાના મૂ ભાટે ઉત્તેજક એલી 
ભારીળ ની ખાવ દ્ધતત દ્વાયા સ્થૂતા, વાાંધા ની જકડન, ત્લિાના યોગો તલ. ભાાં પામદો થામ છે. ઉયાાંત 
ભાાંવેળીઓ ને ફ ણ આ ેછે.  

નેત્ર તષણ : તલતળષ્ટ વાધનો થી આંખ ભાાં ઔતધયકુ્ત ઘી બયી યાખલાની કિમા. જેનાથી આંખના 
યોગો, ડદાના યોગો તલ. ભાાં રાબ થઇ દૃષ્ટી સધુયે છે. 

કટી ફસ્સ્ત : કભયના બાગે ા ફનાલીને ઔતધયકુ્ત તેર બયલાની કિમા છે. કભયનો દુુઃખાલો, 
ગાદી દફાલી કે ઘવાલી, નવ દફાઇ જલી તલ. ભાાં ઉમોગી છે.  

આ ઉયાાંત આજ યીતે જાન ુફસ્સ્ત (ગોઠણ ય), તળયોફસ્સ્ત (ભાથા ય), હ્રદ ફસ્સ્ત (હ્રદમ ય) 
અન ેગ્રીલા ફસ્સ્ત (ગયદન ય) કયલાભાાં આલ ેછે.  
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૫. ચંકભમ કયાલલાથી શુ ંપામદો છે ? 
આયલેુદ ભાાં ફતાલેર ત્રણ દો (લાત – તત્ત – કપ) ના ળોધન ભાટે ાંિકભષ કશરે છે, આ ત્રણ ના 

વાંતરુન ફગડલાથી જ યોગ થામ છે. અને તેન ુવાંતરુન એ ાંિકભષ થી કયી ળકામ છે. આભ , વાજા થલા 
અને વાજા યશલેા ભાટે ાંિકભષ એ અગત્મનુાં છે. આ ઉયાાંત ાંિકભષ થી ળયીયભાાંથી ઝેયી કિયો દૂય થામ 
છે, તાકાત લધે છે , યોગપ્રતતકાયક ળસ્ક્ત લધે છે , ાિન તાંત્રની કામષ ળસ્ક્ત સધુયે છે. ભન અને ભાનતવક 
બાલો ય ણ ાંિકભષ ોઝીટીલ અવયો કયે છે. 
૬. ચંકભમ કોણ કયાલી ળકે ? કેટરા ક્રદલસ આ પ્રક્રિમા ભા ંજોઇએ? 

ફાક થી રઇને વદૃ્ધ સધુી કોઇ ણ વ્મસ્ક્ત ાંિકભષ ની વાયલાય કયાલી ળકે છે , જોકે અમકુ 
કયસ્સ્થતત ભાાં અમકુ કભો કયાલી ળકાતા નથી , જેનો તનણષમ ાંિકભષ લૈદ્ય ય છોડલો. કોઇ ણ યોગ ભાાં તો 
ાંિકભષ કયાલી જ ળકામ છે ણ વાજા વ્મસ્ક્ત ણ ાંિકભષ કયાલી ળકે છે.  

આિમષ ની લાત એ છે કે કોઇ ણ સાજી વ્મક્તિ ણ ચંકભમ કયાલી ળકે છે . મૂ તો ાંિકભષ નો 
મખુ્મ ઉદે્દળ વાજા ભાણવ ભાટે જ છે , તે વભજીએ. આગ યોગ થલાની પ્રકિમા જોઇ , જે મજુફ યોગ ઉત્તત્ત 
થામ છે. ણ ઋતઓુ ના પેયપાયો થી કુદયતી યીતે ળયીય ભાાં આલો કિયો એકઠો થામ જ છે . આ કિયો 
આગ ઉય જતા યોગ કયનાય ના ફને તે ભાટે આયલેુદ ભાાં ઋત ુમજુફ ાંિકભષ ની ગોઠલણી કયલાભાાં 
આલી છે. જેભકે લવાંત ઋત ુ(શોી ની આવાવ નો ગાો) ભાાં લભન કયાલવુાં જેથી કપ ની તકરીપો ન 
થામ.ળયદ ઋત ુ(શ્રાદ્ધ – નલયાતત્ર ની આવાવ નો ગાો) એ તત્ત ની ઋત ુશોમ ત્માયે તલયેિન કયાલવુાં. 

ાંિકભષ પ્રકિમા નો વભમગાો િોક્કવ યીતે નક્કી કશી ળકામ નકશ. લભન અને તલયેિન જેલી 
વાયલાય ભાાં ૧૫ કદલવ જેટરો વભમ જોઇએ.(આ ણ એક્દભ કપક્વ નકશ , આભાાં ૨-૪ કદલવ નો પેયપાય 
થઇ ળકે) આ વભમગાો એટરે જ્માય થી ાિન ની દલા ળરૂ કયી ત્માયથી રઇને છેક ખોયાક નો િભ યૂો 
થામ ત્માાં સધુી. આભાાં મખુ્મ પ્રકિમા તો ભાત્ર એક જ કદલવ શોમ છે.  

ફસ્સ્ત અને નસ્મ ભાાં ઘી તલગેયે ીલાનુાં શોત ુનથી , અને આ વાયલાય ૭-૧૪-૨૧-૩૦ કદલવ સધુી 
વ્મસ્ક્ત ના યોગ મજુફ આલાભાાં આલે છે. 

અમકુ એલી ણ વાયલાય છે જે એકાાંતયે , કે અઠલાડીમા કે ાંદય કદલવ ભાાં એક લાય રેલાભાાં આલે 
છે. આભ, તલતલધ વાયલાયો નો વભમગાો અરગ-અરગ શોમ છે.   
૭. ક્યાયે ચંકભમ કયાલી ળકામ ? 

યોગી ભાટે કોઇ ણ વભમે ાંિકભષ કયાલી ળકામ,યાંત ુઋત ુના પેયપાયો મજુફ અમકુ વભમે કેટરીક 
ાંિકભષ પ્રકિમાઓ તનેધ છે. આ ભાટે તનષ્ણાાંત લૈદ્ય ની વરાશ મજુફ મોગ્મ વભમે ાંિકભષ કયાલવ.ુ 
૮. શુ ંચંકભમ સાયલાય એ સરાભિ (safe) છે ? 

૧૦૦% વરાભત. લૈદ્ય એ કશરે ફાફતો ન ુઅક્ષયળુઃ ારન કયલાભાાં આલે તો.  
૯. શુ ંઆ સાયલાય કયાલલી મશુ્કેર છે ? 

અમકુ ફાફતો જેભકે ઘી ીવ ુતલગેયે થોડુ તકરીપરૂ રાગે ણ અન્મ કોઇ મશુ્કેરી ડતી નથી. 
ળયીય શાંભેળા કુદયતી યીતે વાજા થલાનો પ્રમત્ન કયત ુજ શોમ છે , ાંિકભષ એ આલી કુદયતી પ્રકિમા ને ટેકો 
આનાયી વાયલાયરૂ છે. જો મોગ્મ લૈદ્ય ાવે અને યૂતી કાજી વાથે ાંિકભષ કયાલામ તો કોઇ મશુ્કેરી 
ડતી નથી.  
૧૦. સાયલાય દયમ્માન દુુઃખાલો થામ ? 

ભોટા બાગે આલી કોઇ પયીમાદ થતી નથી . અને કદાિ જો કોઇ નલી તકરીપ થામ તો તેને તયુાંત 
દૂય કયલાભાાં આલે છે. આ ભાટે જરૂયી છે કે કોઇ તનષ્ણાાંત લૈદ્ય ાવે જ ાંિકભષ કયાલવ.ુ 
૧૧. શુ ંઘી ઇ. ીલાથી લજન, કોરેસ્ટેયોર વલ. લધે નહી ? 

ફહ ુઅગત્મનો પ્રશ્ન. ાંિકભષ ભાાં લયાત ુઘી એ ગામન ુઘી શોમ છે , લી તે િોક્કવ વભમ મજુફ 
રેલામ છે. આથી લજન કે કોરેસ્ટેયોર લધલાનો પ્રશ્ન જ યશતેો નથી. ઉલ્ટાન ુાંિકભષ દયમ્માન લજન અને 
કોરેસ્ટેયોર ઘટે છે.  
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૧૨. િો છી ઝાડા – ઉલ્ટી થામ કે લભન – વલયેચન કયાલીએ આ ફનેં ભા ંપયક શુ ં? 
ઝાડા કે ઉલ્ટી એ ાિનતાંત્ર ની ગડફડી કે અન્મ કોઇ તકરીપ ના કાયણે થામ છે. જ્માયે લભન કે 

તલયેિન એ ળયીય નો કિયો દૂય કયલા લૈદ્ય ની દેખયેખ શઠે મોગ્મ દલાઓ આી ને કયલાભાાં આલે છે. 
લભન – તલયેિન એ ભાત્ર ેટ ની વપાઇ કયલા ભાટે જ નથી , ણ ળયીય ના નાના ભા નાના કો સધુીની 
વપાઇ ભાટે છે.   
૧૩. શુ ંચંકભમ ની કોઇ આડ અસયો કે િકરીપ હોમ છે ? 

મોગ્મ લૈદ્ય , મોગ્મ દલા અને મોગ્મ વ્મસ્ક્ત (દદી) શોમ તો ક્ાયેમ કોઇ આડ અવય કે તકરીપ 
યશતેી નથી. 
૧૪. એક લખિ ચંકભમ કયાવ્મા ફાદ પયી યોગ ન જ થામ ? 

લૈદ્ય એ વ્મસ્ક્ત છે, અને આયલેુદ એક તલજ્ઞાન છે. િભત્કાય કે જાદુગયી કા તવલામ ગેયેંટી આલી 
ળક્ નથી. છતા અનબુલ યથી કશીએ તો એક લખત વાપ વપાઇ થમા ફાદ જો ખોયાક ઇત્માકદ ન ુધ્માન 
યાખલાભાાં આલે તો ભોટા બાગે પયી યોગ થતો નથી અને કદાિ પયી તે કિયો જભા થલાન ુળરૂ થામ તો 
એટરા પ્રભાણ ભાાં તો ભ એકઠો થતો નથી જ.  
૧૫. ચંકભમ પયી કયાલી ળકામ, કેટરા સભમ ફાદ ? 

ાંિકભષ જરૂય મજુફ પયી ણ કયાલી ળકામ , ક્ા પ્રકાયનુાં ાંિકભષ કયાલીએ તેના ય આ વભમ 
આધાય યાખે છે. જો કે વાજા ભાણવ ભાટે લષ ભાાં એક લાય ાંિકભષ કયાલવ ુજોઇએ. 
૧૬. આ પ્રક્રિમા દયમ્માન શુ ંયેજી ાલી ડ ે? 

અરગ અરગ ાંિકભષ ની કિમા ભાાં અરગ અરગ વભમે યેજી ભાાં પેયપાય શોમ છે. જો કે ભોટા 
બાગે ાંિકભષ દયમ્માન યેજી નુાં તલળે ધ્માન યાખવ ુડ ેછે. કાયણકે આ વભમગાા દયમ્માન ળયીય ભાાં 
ઘણા પેયપાયો થતા શોમ છે , તેથી ળયીય ની વાિલણી વતલળે યાખલી ડ ેછે. આ વભમ દયમ્માન લધ ુ
મવુાપયી કયલી , લધ ુિારવ ુકે દોડવુ , લધ ુખોયાક રેલો કે અતનમતભત ખોયાક રેલો , અત્માંત ઠાંડા કે ગયભ 
લાતાલયણ ભાાં યશવે ુતલગેયે જેલી ફાફતોથી ખાવ ફિવુાં જરૂયી છે. 
૧૭. કેયારા ના ચંકભમ નુ ંનાભ સાબંળ્ય ુછે, િેભા ંઅને અહીં થિા ચંકભમ ભા ંશુ ંપયક છે ? 

કેયારા એ આયલેુદ ની યાજધાની કશી ળકામ , ત્માાંના તલદ્વાન લૈદ્યો એ લો શરેા ાંિકભષ ની ખાવ 
વાયલાયો ને ોતાના પ્રમત્નો થી તલળે તલકવાલી છે. જેભાાં ત્માાંના લાતાલયણ અને ત્માાંના વભાજ ને ધ્માન 
ભાાં યાખીને કાજી રેલાભાાં આલી છે. કેયારા શોમ કે કશભારમ – ાંિકભષ એક જ છે. ણ , પ્રદેળ મજુફ 
ભાણવો ના ળયીય ફાંધાયણ અને યોગો ભાાં ણ પેયપાય શોમ તેભ જે તે જગ્માએ વાયલાય ભાાં પેયપાય શોમ છે.  
૧૮. ચંકભમ ભા ંભસાજ અને બ્યટુીારમય ભા ંથિા ભસાજ ભા ંશુ ંપયક છે ? 

ફહ ુભોટો પયક છે. બ્યટુી ારષય કે સ્ા ભાાં ભાનતવક ળાાંતત ભાટે કે ળોખ ખાતય આ કિમાઓ કયલાભાાં 
આલે છે , લી ત્માાં તનષ્ણાાંત લૈદ્ય કે ભાચરળ કયનાય શોતા નથી. આયલેુદ ભાાં અભ્માંગ (ભારીળ) રૂે 
ફતાલેર વાયલાય ભાાં િોક્કવ દદષ  ભાટે િોક્કવ તેર લયામ છે , જે ળયીય નો કિયો દૂય કયી ળયીય ને 
તાકાત આે છે. લી , તે તનષ્ણાાંત લૈદ્ય અને ભાચરળકતાષ દ્વાયા થામ છે , જેથી ક્ા વ્મસ્ક્ત ને ક્ા પ્રકાયે 
ભાચરળ ની જરૂય છે , તે ખાવ ખ્માર યાખલાભાાં આલે છે. ઉયાાંત આ અભ્માંગ ની ખફૂ ઉંડી અવયો ભે છે , 
જે સ્ા કે બ્યટુી ારષય ભાાં ળક્ નથી. 
૧૯. ચંકભમ કોની ાસે કયાલામ ? 
 આની ણ જાણકાયી અલશ્મ ભેલલી જરૂયી છે. આજે વભાજભાાં આરીમા- જભારીમાઓ ની વાંખ્મા 
ણ છે. આલા રેબાગ ુતત્લો રૂીમા ના ભોશભાાં તભારૂ અકશત કયનાયા શોમ છે. જેથી આલા ઉંટલૈધોથી ખાવ 
ફિવ.ુ આયલેુદ ના સ્નાિક હોમ િેભની ાસે ચંકભમ કયાલવુ . ગજુયાત વયકાય દ્વાયા દયેક ત્જલ્રા ભાાં 
ઓછા ભાાં ઓછી એક વયકાયી આયલેુદ શોસ્ીટર શાર કામષયત છે , ત્માાં ાંિકભષ ની ણ તભાભ વગલડો 
ઉરબ્ધ જ છે. ત્માાં જઇને ાંિકભષ વાયલાય કયાલી ળકો છો. આ ઉયાાંત ઘણા આયલેુદ ના સ્નાતકો ણ 
ખાનગી ક્ક્રનીક કે શોસ્ીટર િરાલે છે, તેભની ાવે ણ ાંિકભષ કયાલી ળકો છો. ણ , ખાવ એ કે અબણ 
અને ફની ફેઠેરા લૈદ્યો થી ફિવ ુજરૂયી છે. 


