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તુ્રજીલક ઔધ ભાટે યવયત્નાકય નાભના ગ્રથંભા ંરખ્ુ ંછે કે ,                                       
પ ત્રજીવક્બીજ ંીત્વા યસાસ્ય ત્ર ંવા મલૂ ં॥ યોષષજ્જજીવદ્વત્સા જનયષિ દીઘાાય ષ ંપ ત્ર ં॥ 
અથાાત, તુ્રજીલકના ફીજ , ાદંડા અને મૂને દૂધ વાથે ીલાથી જે સ્ત્રીને છોકયા ભયી જતા શોમ તે 
“જીલદ્વત્વા” એટરે જીલતા છોકયાલાી થઈને દીઘાઆ્ષુ્મલાા તુ્રને જન્ભ આે છે . તુ્રજીલક 
ઔધનુ ંરાફંા વભમ સધુી વેલન કયલાથી ફધી જાતના ઋતદુો દૂય થઈ લધં્મત્લ દૂય થામ છે . જે 
સ્ત્રીઓને ગબા ડી જતો શોમ , જેઓને યજોદળાનના વભમભા ંકષ્ટ થતુ ંશોમ , અટકાલ ઓછો આલતો 
શોમ , ગબાધાયણ થતો ન શોમ તેઓને ફધા વલકાયો દૂય થામ છે . આભ, જન્ભલધં્મા, કાકલધં્મા અને              
મતૃલત્વા ભાટે વતંાનોત્ાદનનુ ંઅભોઘ ઔધ છે. 
   તુ્રજીલકના ઝાડ જગંરભા ંકુદયતી યીતે ઉગે છે . તેના વ્રકુ્ષોને ઉછેયી ળકામ છે . 
મુફંઈભા ંયાણીના ફાગભા ંતેભજ નૂાના ેશ્વાભશાયાજાની લાડીભા ંતેના વ્રકુ્ષો ઉછેયેર છે . ઉત્તયબાયતભા ં
તે વલળે જોલા ભે છે. ગજુયાતભા ંતેની ઉત્ત્વત ઓછી છે. વલવલધ બાાઓભા ંતુ્રજીલકના નાભ નીચે 
પ્રભાણે છે . વસં્કૃત :- તુ્રજીલક,ગબાકય, હશન્દી:- જીમાોતા, ભયાઠી:- જીલનતુ્ર, ફગંાી:- તુજીમા, 
તેલગુ;ુ- કંુલયજુલી, ગજુયાતી:- તુયજીલો,ાતયજીલો, રેટીન:- Putranjiva Rossburghia. આભ, રગબગ 
ફધી બાાઓભા ંતુ્રજીલક એટરે તુ્રને જીલાડનાય એલો અથા સચુલનાયા નાભો છે . ભાટે તેભા ંતુ્રને 
ઉત્ન્ન કયલાની તેભજ યક્ષણ કયલાની ળક્તત છે. તે સ્ષ્ટ છે. યંત ુતેના ઉમોગ ભાટે ભતભતાતંયો છે. 
વલવલધ વનઘટુંઓભા ંણ તેના તુ્રજીલક , સતુજીલક, અત્મજીલક, ગબાકય તેભજ ગબાદ એટરેકે તુ્રને 
જીલાડનાય, ગબાને ધાયણ કયનાય લગેયે નાભો રખેર છે . વલદ્વાન લૈદ્યળાસ્ત્રી ળાભદાવ ગોયનો 
તુ્રજીલકના ઉમોગનો એક અનબુલ છે . જેભા ંતેભણે ગબાાત, પ્રદય અને યતલાની તકરીપ ધયાલતા 
એક ફશને કે જેભના ફાક જન્ભતાજ ભયી જતા શતા તેને તુ્રજીલકના મૂીમા વલાય -વાજં દૂધભા ં
ઘવીને ીલા આેર . ફ-ેત્રણ ભાવભાજં તે ફશનેને ગબા યહ્યો અને યુા ભાવે તદુંયસ્ત તુ્ર ફાકને 
જન્ભ આપ્મો. ત્માયફાદ ફીજા ાચં વતંાનો ણ તેઓને થમા શતા.ં 
   તુ્રજીલકના અન્મ કેટરાક ઉમોગો આશ્ચમા ભાડ ેતેલા છે જેનો અનબુલ ભોટી હયવચા 
વસં્થાઓએ કયલો જોઈએ જેથી હયણાભો પ્રત્મક્ષ કયી ળકામ . યવયત્નાકય ગ્રથંના વલાવધકાયભા ં
ફતાવ્મા પ્રભાણે તુ્રજીલકના પોની ભીંજ ઠંડાાણીભા ંલાટીને ીલાથી , આંખભા ંઆંજલાથી કે સ્થાવનક 
રે કયલાથી સ્થાલય , જગંભ અને અન્મ ઝેયોનો નાળ થામ છે . વાક્ષાત ઝેયી નાગે ડખં ભામો શોમ તો 
ણ દદી જીલે છે . તુ્રજીલકના પોનો ગબા ાણી વાથે લાટી ખયર કયીને ચોડલાથી ભયણ 
ઉજાલનાયી, દાશ્તુત ગાઠં, ઝેયીભયકીની ગાઠં , ગાની ગાઠં , વાથના મૂની ગાઠં , કાખભા ંથમેરી 
ગાઠં અને ફીજી તીવ્ર ીડાલાી ગાઠંોને લેદનાવહશત તત્કા વભાલે છે. ભયકીની ગાઠંભા ંતુ્રજીલકના 
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પોનો ગબા ગામના દૂધ વાથે ીલાથી પામદો થામ છે . આ્લેુદની પ્રચલરત ુવંલનનકભા 
લચહકત્વાભા ંણ તુ્રજીલકના પનો ગબા , વળલરીંગ ફીજ , લડની લડલાઈ અને ગામના દૂધ વાથે 
રવોટીને ફનાલેર વભશ્રણનુ ંનસ્મ કયલાભા ંઆલે અને વેલન કયાલલાભા ંઆલે તો તુ્રવતંાનની પ્રાપ્પ્ત 
થામ છે.  

તુ્રજીલક ઔવધનો એક વચોટ મોગ – તુ્રપ્રદાલટી છે . કસલુાલડ, પ્રદય, યતલા, કંઠભા, 
અને વલસ્પોટક જેલા યોગોના કાયણે લધં્મત્લ ધયાલતી 25 જેટરી સ્ત્રીદદીઓ ય 1923 ની વારભા ં
તુ્રજીલકના પોના ગબાનો ઉમોગ કયી જોતા આળયે 20 જેટરી સ્ત્રીદદીઓભા ંવકાયત્ભક હયણાભ 
ભેર. આ ભાટે નીચે પ્રભાણે ફનાલેર “તુ્રદાલટી” નો ઉમોગ કયેર . તુ્રજીલકના ંપનો ગબા , 
વળલરીંગના ફીજ , ાયવીાના ફીજ , નાગકેવય, અશ્વગધંા, ળયુખંાના મૂ , મષ્ટીભધ,ુ વત્રપા, 
દેલદારૂ, ઉરટકંફરના મૂ , કભકાકડી, ફફીજ, વોનામખુી બસ્ભ , યતાજંરી, દારૂશદય, લાવંકયુ, 
ફગંબસ્ભ અને રોશબસ્ભ પ્રત્મેક ચાય -ચાય તોરા રઈ વાયી યીતે ભેલી છી ધોીબોમયીંગણીના 
કલાથ, આવોારલની છારનો કલાથ , તુ્રજીલકના ંપોના ગબાનો કલાથ અને ળતાલયીનો કલાથ એ 
દયેકની એક -એક બાલના આલી અને તેની ફે -ફે લારની ગોીઓ લાી છામેં સકુલલી . દયયોજ 
વલાયભા ંતથા વાજંે ત્રણ થી ચાય ગોી દૂધ વાથે રેલી. 
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