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જીયીમાટ્રીક ચિકકત્વા – અયલુેદ દ્રષ્ટિકોણ 

                       વકંરન:- લૈદ્ય પ્રણલ દરલાડી, ભ.ેઓ.(અય.ુ)લગગ-2, 
                                     વયકાયી અયલુેદ દલાખાનુ,ં વોરડી, ધ્ાગંધ્ા.  
                                      ભો:- 09898555661  

 પ્રસ્તાવના:- જીયીમાટ્રીક ચિકકત્વા એિરે કે વધૃ્ધાલસ્થાજન્મ યોગોની વાયલાય. મભત્રો, અણે 
વૌ જાણીએ જ છીએ કે વધૃ્ધાલસ્થાભા ંકમા કમા યોગો થામ ને તેની કઈ વાયલાય અી 
ળકામ.યંત ુઅજના લતગભાન યગુભા ંભેડીકર વામન્વભા ંએડલાન્વ િેકનોરોજીનો ઉમોગ 
તેભજ જાશયે જનતાભા ંળૈક્ષચણક ને અયોગ્મ અંગે જાગમૃતના કાયણે વભાજભા ંમતૃ્યઆુંક ખફૂજ 
ઘિયો છે ને તે કાયણે વભાજભા ં60 લગ કે તેથી લધ ુઉંભયના નાગયીકોની વખં્માભા ંખફૂજ 
લધાયો નોંધામો છે. એક વલે પ્રભાણે બાયત વકશતના મલકાવળીર યાટટ્રોભા ં355 મભચરમન 
નાગયીકો 60 લગની લમ લિાલી ચકેુર છે. એકરા િીનભા ંઈ.વ. 2040 સધુીભા ં300 મભચરમન 
નાગયીકો 60 લગથી ઉયના શળે જે શારની લસ્તીગણત્રીથી 20%નો લધાયો સિૂલે છે. જાાન 
ને ભેયીકાભા ંણ ઉંભયરામક રોકોની લસ્તી યલુાનો કયતા 20% કયતા ણ લધાયે 
ઝડથી લધી યશી છે. અણા બાયત દેળભા ંણ ઈ.વ. 1961ભા ં25.6 મભચરમન રોકો 60 
લગથી ઉયના શતા ંજે વખં્મા ઈ.વ.1991 ભા ં25.6 મભચરમન થઈ ગઈ.  આગાભી ઈ.સ. 2016  

સધુીભાાં આ સાંખ્મા ફે ગણા કયતામ વધાયે 133.26 મભલરમન થવાની ધાયણા છે. આભ સયેયાશ 
બાયતીમનો રાઈપસ્ાન 71 વષષ સધુી હોંચી ગમો છે.  અ ફધી કયસ્સ્થતીને ધ્માનભા ંરેતા 
વભગ્ર વભાજના તદુંયસ્ત અયોગ્મ ભાિે ને દેળના નાણાનંી ફિત થામ તે ભાિે 60 લગથી 
ઉયના નાગયીકો સ્લસ્થ , મનયોગી જીલન જીલે તે ખફૂજ જરૂયી છે. અ વભમે વભગ્ર દેળનુ ં
અયોગ્મતતં્ર અયલેુદ પ્રત્મે ભોિી અળા યાખી યશરે છે કાયણકે ભાત્ર ને ભાત્ર અયલેુદભા ં
ફતાલેર કદનિમાગ, ઋતિુમાગ, મોગ-પ્રાણામાભ, િંકભગ ને યવામન વાયલાય દ્વાયા જ 
વભાજને અયોગ્મભમ રાબં ુજીલન પ્રદાન કયી ળકામ તેભ છે. 
જીયીમાટ્રીક શબ્દની સાંપ્રાપ્તત:-   ઈ.વ.1914 ભા ંવૌપ્રથભલાય ડો. અઈ. જી. નાળેય દ્વાયા 
ઉંભયરામક રોકોને થતી મલમલધ અયોગ્મરક્ષી તકરીપો ને તેની વાયલાય ભાિે જીયીમાટ્રીક 
ળબ્દનો ઉમોગ કમો. જીયીમાટ્રીક ળબ્દભા ં “Gerontology deals with the scientific study of 

the process of ageing and problems of aged.” 

જીયીમાટ્રીક લચકકત્સાનો ઈમતહાસ :-   જીયીમાટ્રીક ચિકકત્વાની વૌપ્રથભ જરૂયત ફીજા 
મલશ્વયધુ્ધ છી જણાઈ. ફીજા મલશ્વયધુ્ધભા ંવ્માક જનવશંાય દયમભમાન મખુ્મત્લે યલુાનો(25 
થી 50 લગની લમના) લધાયે વખં્માભા ંમતૃ્ય ુામ્મા. અથી વભાજભા ંવધૃ્ધોની વખં્મા લધી 
ગઈ.   ઈ.વ. 1942 ભા વલગપ્રથભ ભેયીકા ખાતે “ American Geriatric Society” ની યિના 
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કયલાભા ંઅલી. બાયતભા ંણ 26 એમપ્રર 1978 નાયોજ ભદ્રાવ ખાતે “Indian Geriatric care 

centre” ની સ્થાના કયલાભા ંઅલી. ઈ.વ.1996 ભા ંવલગપ્રથભ  “Post Graduate Course In 

Geriatrics” ની ળરૂઅત કયલાભા ંઅલી. ભોડગન વામન્વભા ં“Ageing Process” ને રગતી 6 થી 7 
જુદી જુદી થીમયી જેલી કે “Free Redical Theory, Mutation Theory, Wear & Tear Theory,Anti 

Immune Control Theory, Genetic Theory, Error Accumulation Theory, Cross Linkage Theory, 

Composite Theory” પ્રભાણે જુદી જુદી ચિકકત્વા અલાભા ંઅલે છે. 
જીયીમાટ્રીક શબ્દ આયવેુદ દ્ર્ ્્ટિએ :-  અયલેુદભા ંભશમિ િયકે 70 લગ છી વધૃ્ધાલસ્થા 
ગણેર છે. યંત ુશારના વભમભા ંતેને 60 લગથી ગણી ળકામ. અયલેુદભા ંવધૃ્ધાલસ્થાજન્મ 
લસ્થાને “વધૃ્ધ”,  “જયા”, ”જીણગ”, ”જર્જકયત”, ”ચરતભ”, જેલા ળબ્દોથી લણગલેર છે તેભજ 
વધૃ્ધાલસ્થાજન્મ મલકાયોને “સ્લબામલક વ્માધી” અંતગગત રીધેર છે. 
 જીયીમાટ્રીક અવસ્થાભાાં થતા સતતધાતગુત મવકાયો :-   અયલેુદ પ્રભાણે યવયક્તાદી 
વપ્તધાતઓુની વાયતા ઘિલાથી એિરેકે ધાતકુ્ષમ થલાથી વધૃ્ધાલસ્થાજન્મ રક્ષણોની ઉત્મિ 
થામ છે. જેને નીિે પ્રભાણે લણગલી ળકામ. (1) યસધાતગુત મવકાયો:- અની ળરૂઅત 45 થી 50 
લગથી થઈ જામ છે. જેભા ંત્લકરૂક્ષતા, ત્લકમલદાયણ, વલાાંગરૂક્ષતા, શે્વતલણગ કેળ જોલા ભે છે. 
(2) યક્તધાતગુત મવકાયો :- અની ળરૂઅત 50 થી 55 લગથી થઈ જામ છે. જેભા ંત્લકલૈલણગમ, 
નાડીકકિનતા, નખમલલણગતા, કંડુતા, ત્લકરૂક્ષતા, ત્લકમલદાયણ જોલા ભે છે. (3) ભાાંસ-
ભેદધાતગુત મવકાયો:-  અની ળરૂઅત 55 થી 60 લગથી થઈ જામ છે. જેભા ંસ્નાયદુૌફગલ્મ, 
લજનશાવ, વમંધગતશરૂ, મકડિંકોદ્વટેિન, ક્રભ, કામગક્ષભતાની શાની, ખલ્રી, કંલાત જોલા ભે 
છે. (4) અસ્સ્થધાતગુત મવકાયો:-  અની ળરૂઅત 55 થી 60 લગથી થઈ જામ છે. જેભા ં
વમંધલાતજન્મરક્ષણો, દંતશરૂ, કેળમલલણગતા, ખાચરત્મ, ાચરત્મ, નખરૂક્ષતા-કકિનતા, ગમત-
કભગશામન, સ્સ્થદુફગતા જોલા ભે છે. (5) ભજ્જાધાતગુત મવકાયો:- અની ળરૂઅત 60 લગથી 
થઈ જામ છે. જેભા ંધી, ધમૃત, સ્મમૃતનાળ, સ્સ્થદુફગતા, વમંધસ્ૂિન, Giddiness, Imbalance  
જોલા ભે છે.  (6) શકુ્રધાતગુત મવકાયો:-  અની ળરૂઅત 60 થી 65 લગથી થઈ જામ છે. જેભા ં
ઉત્વાશશામન, ચક્ષપ્રદેળેમલલણગતા, અબાક્ામંતનાળ, જાતીમ અલેગોભા ંણૂગતા જેલા રક્ષણો 
જોલા ભે છે. આભ આયવેુદ પ્રભાણે વધૃ્ધાવસ્થા એિરે એવી અવસ્થા કે જેભાાં 
યસયક્તાકદધાતઓુ ોતાના મખુ્મ કામો જેવાકે પ્રીણન, જીવન, રેન, સ્નેહન, ધાયણ, પયૂણ 
અને ગબોત્ાદન વગેયે ધાતકુ્ષીણતા થવાના કાયણે કયવાના ફાંધ કયી દે તે અવસ્થા.  કયણાભે 
અ લસ્થાભા ંઅંમતભ ધાત ુ“ઓજ” નો ણ ક્ષમ થઈ યોગપ્રમતકાયક ળસ્ક્ત ઘિી જામ છે ને 
અથી જ નેક યોગો વધૃ્ધાલસ્થા દયમભમાન ળયીયને ઘેયી રે છે. 
જીયીમાટ્રીક મવકાયોના હતે-ુસાંપ્રાપ્તત :-  અયલેુદ ભતાનવુાય વધૃ્ધાલસ્થાભા ંઉત્ન્ન થતા ં
મલકાયોના ળાયીયીક કાયણો ને ભાનમવક કાયણો એભ ફે પ્રકાયો ાડી ળકામ. (1) શાયીકયક 
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હતે:ુ- 60 લગથી ઉયના દદીઓભા ંભદંાસ્ગ્ન, ધાતકુ્ષમ, લાતવધૃ્ધ્ધ, ધાત્લાસ્ગ્નભાદં્ય, જીણગ, 
મલફધંયકુ્ત ભરપ્રવમૃત, ફેિાડુ ંજીલન, યૂતી ઉંઘ, લ્ોણયકુત કે મત િયફીલાો 
અશાય, વ્મામાભનો બાલ, કભાગકદ ઈષ્ન્દ્રમો ની ોતાના મલમોભાથંી મનવતૃી જેલા શતેઓુથી 
નેક જાતના ળાયીકયક મલકાયો જોલા ભે છે. (2) ભાનમસક હતે:ુ- એકરતાણુ,ં રાઈપાિગનયનુ ં
મતૃ્ય,ુ વતંાનો તયપથી થતી ઉેક્ષા, મનવમૃત છી વભાજભા ંકે કુટંુફભા ંઘિેર ભશત્લ, કયલાયભા ં
ોતે બાયરૂ છે, લધાયાના છે કે ચફનજરૂયી છે તેલી રાગણી, અમથિક યાલરફંન, ળાયીયીક-
ભાનમવક નફાઈ કે ન્મ યોગોના કાયણે અલતી કામગક્ષભતા, મતૃ્યનુો બમ અ ફધા 
કાયણોવય નેક ભાનમવક મલકાયો જોલા ભે છે. 
જીયીમાટ્રીક મવકાયોના પ્રકાયો:-   ઉયોક્ત શતે ુપ્રભાણે જ વધૃ્ધાલસ્થાભા ંઉત્ન્ન થતા ં
મલકાયોના ણ ળાયીયીક ને ભાનમવક એભ ફે પ્રકાય ાડી ળકામ. (1) શાયીયીક યોગો:- લાય ુ
ના 80 પ્રકાયના નાનાત્ભજ મલકાયો, ગધૃ્વી, લાતકંિક, દંતશરૂ, નખબેદ, મલાકદકા, ગ્રીલાશરૂ, 
કિીશરૂ. ગંતુ્લ, ક્ષાઘાત, મતમભય, દ્રષ્ટિભાધં્મ, કણગફામધમગ, કંલાત, વમંધલાત, મલફધં, 
જીણગ, સ્ગ્નભાધં્મ, મનિંદ્રા, મળયઃશરૂ, ભેનોોઝ, ઉચ્િયકતિા, કૃળતા, દૌફગલ્મ, ગરગડં, 
ટિીરા, મતૂ્રકૃચ્છ, શ્ભયી, હ્ર્દશરૂ, ભધભેુશ લગેયે મખુ્મ છે. (2) ભાનમસક યોગો:-  સ્મમૃતભાદં્ય, 
સ્મમૃતનાળ, ચિિંતા, તણાલ, ભનોલવાદ, મનિંદ્રા, Alzimer Disease,  ભ્રભ લગેયે મખુ્મ છે. 
લચકકત્સાસતૂ્ર:- ધાતકુ્ષમ, મલભાસ્ગ્ન, ઓજોક્ષમ, લાતવધૃ્ધ્ધ ને વત્લગણુક્ષમ લગેયે મખુ્મ શતે ુ
જોતા વપં્રાધ્પ્તમલઘિન ભાિે લાતળાભક, દીન, ાિન ને અભ્મતંય સ્નેશન જેલી ળભન 
ચિકકત્વા તેભજ મળયોધાયા, પ્રમતભળગનસ્મ, ભાત્રાફસ્સ્ત, ભ્મગં ને મદુૃ સ્લેદન જેલી િંકભગ 
ચિકકત્વા કયાલી ળકામ. ભાનમવક મલકાયોની ળામંત ભાિે દૈલવ્માશ્રમચિકકત્વા અી ળકામ. 
તેભજ દદીને કુટંુફભા ંવારંુ ાકયલાકયક ખળુનભુા લાતાલયણ ભી યશ ેતેલી વ્મલસ્થા કયલી 
જોઈએ. 
જીયીમાટ્રીક મવકાયોની મખુ્મ લચકકત્સા :-  60 લગ કે તેથી ઉયની લમના રોકો ભાિેની 
ચિકકત્વાને મખુ્મ ફે બાગભા ંલશેંિી ળકામ. (1) યસામન લચકકત્સા:- યવામણ ચિકકત્વાની ળરૂઅત 
50 લગની ઉંભયથી ળરૂ કયી ળકામ. અ ચિકકત્વાનો શતે ુવ્મસ્ક્તની ‘ Quality Of Life” સધુાયી 
દદીના જીલનભા ંમનયોગી લો ઉભેયલાનો છે. અ ચિકકત્વા અંતગગત વક્ષભ દદીઓને ળાસ્ત્રોક્ત 
યીતે િંકભગ ચિકકત્વા કયાલી દદીની પ્રકૃતી પ્રભાણે યવામન ચિકકત્વા કયાલલી જોઈએ. જેભકે 
અભરકી યવામન, શયીતકી યવામન, બ્રાહ્મયવામન, મળરાજીત યવામન, મપ્રી યવામન, 
બલ્રાતક યવામન. અ મોગો ને તેના પામદા મલળે છીના રેખભા ંમલસ્તતૃ ભાકશતી અીળ. 
(2) યોગાનસુાય લચકકત્સા :- વધૃ્ધાલસ્થાભા ંજોલા ભતી મખુ્મ તકરીપો ની વય ચિકકત્વા નીિે 
પ્રભાણે કયી ળકામ. (A) અસ્નનભાાંદ્ય-અજીણષ:- સ ૂિં નાખંી ઉકાેર ાણી, સ ૂિં+ગો+ઘી નો મોગ, 
મત્રકટુ ચણૂગ, ચિત્રકાદી લિી, અયોગ્મલધીનીલિી, મલ્માવલ, ભ્માકયટિ, અદુનો યવ કે 
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અદુની િીયી બોજન શરેા. (B) આધ્ભાન-ઉદયશરૂ:-  જીરુ નાખંી ઉકાેલુ ંાણી, 
કશિંગલાટિકચણૂગ જભતી લખતે ઘી વાથે, રસનુાદીલિી, વજંીલનીલિી, ળખંલિી, દળમરૂાકયટિ, 
ભ્માકયટિ લગેયેભાથંી જરૂય પ્રભાણે (C) અમનિંદ્રા:-  મપ્પ્રીમરૂચણૂગ+ ખવખવ+વાકય યાતે્ર દૂધ 
વાથ,ે વગગધંાલિી, નલજીલનયવ જમ્માછી, બ્રાહ્મીશ્વગધંાદીતૈર, કશભવાગયતૈર, 
િદંનફરાતૈરથી મળયોધાયા, મળયોમચ,ુ કણગયૂણ, સ્નેશનનસ્મ જેલી િંકભગ ચિકકત્વા ને 
ભતં્ર,ધૂ,દીક્ષા જેલી દૈલવ્માશ્રમચિકકત્વા કયલી જોઈએ . (D) સાંમધશરૂ:-  જુદા-જુદા વમંધસ્થાન 
પ્રભાણે સ્થામનક ભ્મગં, નાડીસ્લેદન, ઉનાશસ્લેદ, ત્રમિંડસ્લેદ,      ષ્ટિળાચરમિંડસ્લેદ ને 
મતક્તક્ષીયફસ્સ્ત જેલી િંકભગ ચિકકત્વા, ફરા+શ્વગધંા+ગોદંતીનો મોગ, 
યાસ્નાકદકલાથ+એયંડસ્નેશનો મોગ ને લાતળાભકગગૂકલ્ો જરૂયત પ્રભાણે અી ળકામ. (E) 
દ્ર્ટિભાાંદ્ય:- જીલતં્માકદધતૃ, મત્રપરાધતૃ દ્વાયા ાદાભ્મગં, ચક્ષતગણ ને અંજન જેલી િંકભગ 
ચિકકત્વા, મત્રપરાચણૂગ, જીલતંીચણૂગન ુ ંવેલન, ગરુાફજના ંિીા ંને ામભિંગ જેલી આંખોની 
કવયત કયલી જોઈએ. (F) મખુદૌગંન્ધધ્મ:-  મત્રપાક્લાથ, મટિીભધપુાિં, ઈયીભેદાદીતેર કે 
ગયભાણીભા ંશ.ુ િંકણ+મવધલ+શદય નાખંી કલર-ગડંૂ, ખકદયાદીલિી, ચિત્રકાદીલિી, 
રલગંાકદલિી લગેયે ચવૂલા ભાિે, ભશાભજંીટિાદીક્લાથ, યોગ્મલધીનીલિી ઔધ તયીકે (G) 
દાંતશરૂ-દાંતશકષયા:- રલગંાકદતૈર, ઈયીભેદાદીતૈર કે મવિંધલયકુ્ત તરતૈરના કલર-ગડંૂ, 
દળનવસં્કાયચણૂગ, ખેયછાર, િંમનમ્ફ, શ.ુ સ્પકિકાચણૂગ અકદથી પ્રમતવાયણ, વાકયલાદીલિી, 
મત્રપાગગૂ ઔધ તયીકે (H) કણષફામધમષ:-  ફારચફલ્લાકદતૈર કે ાભાગગક્ષાયતૈરથી 
કણગયૂણ, વાકયલાદીલિી, મત્રપાગગૂ ઔધ તયીકે (I) દૌફષલ્મ-ભ્રભ:-  જીયીમાટ્રીક મલકાયોભા ં
અ મખુ્મ રક્ષણ રગબગ ફધા દદીઓભા ંજોલાભે છે.જેના ઘણા કાયણો શોઈ ળકે જેભકે ાડું, 
ઉચ્િયકતિા, ભધભેુશ અકદ....... દૌફગલ્મ ને ભ્રભ ભાિે નીિેના ઉામો મોગ્મતા પ્રભાણે 
દયેકને અી ળકામ. 1 ક દૂધ ભધ કે ઘી વાથે કે અભાનો જ્યવૂ કે એરોલેયાનો જ્યવૂ યોજ 
વલાયે, 1 િભિી કદલેર યોજ યાત્રે, સ ૂિં+ગો+ઘી યોજ જમ્માછી, ચ્મલનપ્રાળાલરેશ, 
શ્વગધંાકયટિ, દળમરૂાકયટિ, રોશાવલ, રઘલુવતંભારતી, નુનગલાભડુંયલિી ને યવામન 
િેબ્રેિ ઔધ તયીકે (J) ત્વક મવદાય-કાંડુ-રૂક્ષતા:-  યોજ વલાયે સ્નાન વભમે કે યાતે્ર સતૂી લખતે 
તરનુ ંતેર કે કોયેર તેરનુ ંભાચરળ કયવુ,ં મનમ્ફત્ર નાખંી ગયભ કયેર ાણી ને ધ્ગ્રવયીન-
ભરાઈલાા વાબથુી સ્નાન કયલા કશવે ુ.ં લધાયે તકરીપભા ંજાત્માકદતૈર, કદલેર, મનમ્ફતૈર, 
જાત્માકદભરભ કે જાત્માકદધતૃ નો ઉમોગ કયલો તેભજ યોગ પ્રભાણે િભગયોગ ભાિે ફતાલેર 
ઔધો યેજી વભજાલી  અલા. (K) શ્વાસકટિતા-કપ:- ભોિી ઉંભયે સ્ગ્નભાદં્ય કે વ્મવન ના 
કાયણે અ તકરીપ જોલા ભે છે. બોજન શરેા અદુનો યવ મવિંધલ નાખંી, બોજન છી 
ચિત્રકાકદલિી, ળખંલિી કે મત્રકટુ ચણૂગ , છાળ ભયી ચણૂગ નાખંીને જ ને દૂધ ગામનુ ંકે ફકયીનુ ં
ીલા કશવે ુ,ં ખકદયાદીલિી, રલગંાદીલિી, બાગોતયલિી, બાયંગ્માકદક્લાથ, કનકાવલ, 
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શ્વાવકુિાયયવ જેલા ઔધો જરૂયત પ્રભાણે (L) મતૂ્રકૃચ્છ-દાહ:-  અ ઉંભયભા ંશ્ભયી, Prostate, 

Menopausel Syndroms ને Thyroid જેલી તકરીપોના કાયણે અ રક્ષણ વાભાન્મ યીતે જોલા 
ભે જ છે. કાીદ્રાક્ષ, લકયમાી, ધાણા, િદંન ને વાકય નાખંી ઉકાેર ાણી, 
નાચમેયાણી, કાકડીનો જ્યવૂ અી ળકામ. િદં્રપ્રબાલિી, નુનગલાભડુંય, ગોક્ષયુાદીગગૂ, 
યવામન િેબ્રેિ જેલા ઔધો અી ળકામ. 
              અ મવલામ વધૃ્ધાલસ્થાભા ંજોલા ભતા ભધભેુશ, ઉચ્િયક્તિા, ગરગડં, 
ટિીરા, ળગ, શ્ભયી, ક્ષાઘાત, કંલાત જેલા ન્મ ભશાવ્મામધઓની જે તે વ્મામધ નવુાય 
ચિકકત્વા કયલી જોઈએ.  

જીયીમાટ્રીક લચકકત્સાભાાં ધ્માન યાખવા જેવી ફાફતો:-  60 લગથી ઉયના દદીઓભા ં
લાતપ્રકો ને ધાતકુ્ષમ શોમ છે તેથી તેઓભા ંથનાય યોગોને ભશમિ િયકે માપ્મ ગણેર છે. 
અથી તેઓની ચિકકત્વા કયતી લખતે અણે નીિેના મદુ્દા ધ્માને યાખલા જોઈએ. (a)અ ઉંભયે 
વ્મામધક્ષભત્લ વતત ઘિત ુ ંજત ુ ંશોમ છે તેભજ દદીની ઔધ ને અશાયને િાલલાની ક્ષભતા 
ણ ઘિેરી શોમ છે અથી તે પ્રભાણે ઔધ નક્કી કયી મોગ્મ ભાત્રા જ અલી જોઈએ . (b) અ 
ઉંભયના દદીઓભા ંમનલામગ વજંોગો મવલામ યવઔમધઓ નો પ્રમોગ ન કયલો જોઈએ. (c) 
60 લગ છી લભન, મલયેિન, યક્તભોક્ષણ જેલા ળોધનકભગ ણ મનલામગ વજંોગો મવલામ ન 
કયલા જોઈએ  (d) ભોિાબાગના વધૃ્ધોભા ંતેઓની લાત ળાતંીથી વાબંી મોગ્મ યીતે કયામેર 
કાઉન્વેરીંગ ઔધ કયતા ણ ભોિો બાગ બજલે છે. 
જીયીમાટ્રીક લચકકત્સાનુાં થ્માથ્મ:-  (1) આહાય:-  સ્સ્નગ્ધ, ઉટણ, શરકો, સુાચ્મ, 
ડયવયકુ્ત ને તભાભ ોણયકુ્ત અશાય, ભાવંાશાયનો ત્માગ, મતક્તકટુ યવનુ ંવેલન લ્, 
રીરા ળાકબાજી, પોના જ્યવૂ, અભરકી જ્યવૂ, એરોલેયા જયવૂ, જમ્મા શરેા મવિંધલયકુ્ત 
અદુની િીયી, જમ્મા છી ધાણાજીરૂ-ભયીચણૂગ નાખંેર છાળ, ચ્મલનપ્રાળ, ગામનુ ંદૂધ ભધ કે ઘી 
વાથ,ે કશિંગ, રવણનુ ંમોગ્મભાત્રાભા ંવેલન લગેયે... (2) મવહાય:-  યોજ વલાયે શલી કવયત, 
મોગાવન, પ્રાણામાભ, ધ્માનનો ભ્માવ, કદનિમાગ, ઋતિુમાગ, સ્લસ્થવતૃના મનમભોનુ ંળક્ય 
ારન, યાત્રે યૂતી ઉંઘ, ભનગભતી કોઈણ વાભાજજક કે ધામભિક પ્રવમૃત વાથે વકંામેરા 
યશવે ુ.ં ઘયે ફાગફગીિાનુ ંકાભ , સુ્તક લાિંલા જેલા ભનગભતા કામગ કયતા યશવે ુ.ં યોજ એક 
િોક્કવ વભમારન વાથે જભલા-સલૂા-ઉિલાનુ ંયાખવુ ંને ભન પ્રવન્ન યાખવુ.ં 
જીયીમાટ્રીક લચકકત્સાભાાં આયવેુદ સવોયી:-  ઉંભય લધલી ને વધૃ્ધાલસ્થા અલલી એ 
દયેક ભનટુમના જીલનનો ન િાી ળકામ, ન યોકી ળકામ તેલો તફક્કો છે યંત ુઅ વભમ ભાિે 
જો દયેક વ્મસ્ક્ત મોગ્મ પ્રામનિંગ કયે તો અલનાયા વધૃ્ધાલસ્થાજન્મ મલકાયોથી ફિી સ્લસ્થ 
અયટુમ જીલી ળકે છે. અયલેુદભા ંફતાલેર કદનિમાગ, ઋતિુમાગ ને વય ઔધોથી જ 
કફજીમાત, સ્ગ્નભાદં્ય, મનિંદ્રા, ગબયાભણ, મિંકડિંકોદ્વટેિન, વલાાંગશરૂ, ભ્રભ, દૌફગલ્મ, જેલા 
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યોગો ખફૂજ વયતાથી ભિાડી ળકામ છે. તેભજ અયલેુદભા ંફતાલેર િંકભગ ને યવામણ 
ચિકકત્વા કયાલલાથી અગ ફતાલેર વધૃ્ધાલસ્થાજન્મ ભશાવ્મામધઓ ળયીયભા ંઅલતાજ 
િકાલી ળકામ છે. અભ, અયલેુદ દ્વાયા જીયીમાટ્રીક ચિકકત્વાનુ ંસ ુદંય અમોજન કયી ળકામ છે. 
અજના વભમે દેળ-મલદેળભા ંઅયલેુદનુ ંભાન લધાયલાની અણી ાવે અ એક સુદંય તક છે.  

                                                                                        (સાંપણૂષ) 
“જમ ધન્ધવન્ધતકય” 


