
ગ્રીષ્ભઋતનુુું ઔધ- પરલુંડુ – ડુુંગી 
       રેખક:-લૈદ્ય પ્રણલ દરલલડી, ભે.ઓ.(આય.ુ)લગગ-2, 

               વયકલયી આયલેુદ દલલખલનુું, વોરડી, ધ્લુંગધ્લ. 

                                                                     ભો:- 09898555661. 

                 બલયતલગભલું ચૈત્રભલવ થી ગ્રીષ્ભઋતનુો પ્રલયુંબ થઈ જામ છે. આણલ દેળભલું ગ્રીષ્ભઋતભુલું આકયો 

તલ ડે છે. સયુજદલદલ ોતલની યુી તલકલતથી ભનષુ્મોની વશનળક્તતની યીક્ષલ રેતલ શોમ તેભ રલગે છે. યુંત ુ

જેભ ભલતલ ોતલનલ ફલકનુું શુંભેળલ દયેક મશુ્કેરીથી યક્ષણ કયે છે તેજ યીતે ધયતીભલતલ ણ આણને વૌને 

ઋતજુન્મ યોગોથી ફચલલ ઋતઅુનવુલય પો-ળલકબલજી આે છે. ઉનલલનલ દુષ્પ્રબલલોથી ફચલલત ુું આવુું જ એક 

ઔધ છે ડુુંગી. 

                 ગ્રીષ્ભઋતનુી ગયભી, પ્રસ્લેદલધધક્ય, લ-ૂવનસ્રોકથી ફચલલ ભલટે ડુુંગીનો બયયુ ઉમોગ કયલો 

જોઈએ. ડુુંગી તીખી યુંત ુજીલન આનલય અનેક ધલળેતલઓથી બયેરી વલગસરુબ છે. વુંસ્કૃતભલું ડુુંગીને પરલુંડુ 

કશ ેછે. “રધત યક્ષધત ળયીયું  યોગેભ્મ ઈધત પરલુંડુ” જે યોગોથી ળયીયનુું યક્ષણ કયે છે. બલલપ્રકલળભલું આને “ફરલીમં 

કયોધત” – ફ આનલય અને યલજધનઘુંટુભલું આને “વષૃ્મત્લભ,ફલ્મત્લભ,યોચત્લભ,કપધતદોનલધળત્લભ” – 

લલજીકયણ,ફઆનલય,રૂચચ ઉત્ન્ન કયનલય અને કપધતજન્મ યોગનો નલળ કયનલય કશરે છે. ચરચરમવી કુનો આ 

છોડ દેળબયભલું  ફધીજ જગ્મલએ જોલલ ભે છે. દેળ-સ્થ-જભીન અને આફોશલલ પ્રભલણે ડુુંગીભલું રલર, ીી, 

વપેદ જેલલ પ્રકલયો જોલલ ભે છે. જેભલું વપેદ ડુુંગી વૌથી લધલયે ગણુકલયી , રલર ડુુંગી તેનલથી ઓછી અને 

ીી ડુુંગી વૌથી ઓછી ગણુકલયી શોમ છે. 

                 આધધુનક વુંળોધન પ્રભલણે ભોટી વલઈઝની એક ડુુંગીભલું નીચે પ્રભલણે યલવલમનીક વુંગઠન જોલલ 

ભે છે.લણી-86%, પ્રોટીન-1.2%, લવલ-0.1%, ખનીજ દલથગ-0.4%, કલફોશલઈડ્રેટ-11.6%, કેલ્લ્ળમભ-0.08%, 

પોસ્પોયવ-0.05%, રૌશતત્લ-0.7% ધભ.ગ્રલ. પ્રધત 100 ગ્રલભભલું, ધલટલભીન ફી1- 40 ઈ.ય.ુપ્રધત 100 ગ્રલભભલું, 

ધલટલભીન વી- 11 ધભ.ગ્રલ. પ્રધત 100 ગ્રલભભલું પ્રલપત થલમ છે. તેજ યીતે નલની વલઈઝની ડુુંગીભલું લણી-84.3%, 

પ્રોટીન-1.8%, લવલ-0.1%, ખનીજ દલથગ-0.3%, કલફોશલઈડ્રેટ-13.2%, કેલ્લ્ળમભ-0.04%, પોસ્પોયવ-0.06%, 

રૌશતત્લ-1.2% ધભ.ગ્રલ. પ્રધત 100 ગ્રલભભલું, ધલટલભીન એ- 25 ઈ.ય.ુપ્રધત 100 ગ્રલભભલું, ધલટલભીન ફી1- 50 

ઈ.ય.ુપ્રધત 100 ગ્રલભભલું, ધલટલભીન વી-10થી11 ધભ.ગ્રલ. પ્રધત 100 ગ્રલભભલું પ્રલપત થલમ છે. નલની રીરી ડુુંગીનલ 

ઉયનલ રલુંફલ દલુંડી જેલલ બલગભલું ણ નીચેનલ ોકતત્લો જોલલ ભે છે જેભકે લણી-87.6%, પ્રોટીન-0.9%, 

લવલ-0.2%, ખનીજ દલથગ-0.8%, કલફોશલઈડ્રેટ-8.9%, કેલ્લ્ળમભ-0.05%, પોસ્પોયવ-0.05%, રૌશતત્લ-7.5% ધભ.ગ્રલ. 

પ્રધત 100 ગ્રલભભલું થી પ્રલપત થલમ છે. ડુુંગીભલું કટુ ઉગ્રગુંધી ઉડનળીર તેર, ગુંધકનલ વેન્દ્ન્િમમોગ, તલવેંટીન 

નલભક ીતયુંજક િવ્મ, શે્વતવલય, ળકગયલ, ધલ્છછતિવ્મ, કેલ્લ્ળમભ વલઈરેટ, ક્ષલય 3% ધવચરધક્રિન, ધવરલભેક્રયન, અને 

ધવરચરનલઈન જેલલ ક્રિમલળીર તત્લો જોલલ ભે છે.   
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                 આશલયની િન્દ્ષ્ટએ તલજી ડુુંગીનો ઉમોગ વલોત્તભ છે કલયણકે ખલુ્રલભલું ગયભીભલું ડી યશલેલથી 

તેભલું યશરે 70% સધુીનુું ધલટલભીન વી નલળ લભે છે. ડુુંગીનો મખુ્મ ઉમોગ મખુ્મત્લે વરલડ-ળલકબલજી-ભવલરલભલું 

થલમ છે. રીરી ડુુંગીનો ઉમોગ વરલડભલું કયલલનો શોમ તો તેને લુંદડલ અને દલુંડી વલથે કલલી જોઈએ. 

ભજુયલગગ, ખેડુતલગગ અને તડકલભલું કલભ કયનલય રોકોએ ડુુંગીનો ઉમોગ ફોયનલ બોજનભલું અલશ્મ કયલો 

જોઈએ તેનલથી લ-ૂવનસ્રોક રલગલલનો ખતયો ઘટી જામ છે. ડુુંગીનલ કુંદ , તેર, યવ અને નુ્દ્લ્ટવનો ઉમોગ 

લોથી ઔધીમ રૂભલું થતો આવ્મો છે. 

                 ડુુંગીનલ આયલેુદ પ્રભલણે ઉમોગ જાણતલ શરેલ ડુુંગી ય આધધુનક ધલજ્ઞલન પ્રભલણે થમેર 

વુંળોધનો ઉય એક નજય કયીએ તો વન 1912 ભલું ફ્લુંવીવી ધલજ્ઞલની ડો. ડલરલે એ ોતલનલ વુંળોધનત્રભલું 

ડુગીને મકૃતજન્મ ધલકલયોભલું ખફૂજ રલબકલયક ફતલલેર. તેઓનલ વુંળોધન પ્રભલણે અનેક મકૃતજન્મ યોગોભલું 

ડુુંગીનલ ઔધીમ ઉમોગથી યોગીઓ વુંણૂગ યોગમતુત થમેર. “ન્ય ુડલમેટેતટક્રટતવ”  મજુફ યતતલલ્તલ-લુંડુ 

યોગભલું ડુુંગીનલ ધનત્મ વેલનથી  ખફુજ ઝડથી યતતકણોની વુંખ્મલ લધે છે. ડો જે. એવ. વેનલની નલ કશલેલ 

પ્રભલણે પ્રધતક્રદન 100 ગ્રલભ ડુુંગી ખલલલથી યતતનલ ઘનત્લભલું ઘટલડો થલમ છે. યતતભલુંથી ચચકનલશટ ઓછી થલમ 

છે, કોરેસ્ટેયોર રેલર ઘટે છે, હ્રદમ ભજબતુ ફને છે અને ળયીયભલું ળક્તત –સ્ૂધતિભલું લધલયો થલમ છે. 

                 આયલેુદ પ્રભલણે  ડુુંગી લલતકપળલભક, અનરુોભન કયનલય, કટુયવ, ઉષ્ણ, તીક્ષણ, રઘ-ુચલલભલું 

શરકી, રૂચચ ઉત્ન્ન કયનલય, દીન-લચન, મતુ્રર-મતૂ્રકૃછછભલું પલમદલકલયક અને ગુંધકનલ વેન્દ્ન્િમમોગોનલ કલયણે 

દૂધત ધતનો અમકુ ભલત્રલભલું નલળ કયનલય, તરભ-જયલશયલણલભ-થલક ઉતલયનલય કશરે છે. ડુુંગી ભલું યશરે 

ઉગ્રગુંધી તેર ત્લચલની ધલધનભમ ક્રિમલને સધુલયી , કપદોને લતો ફનલલી ળયીયભલુંથી ફશલય કલઢે છે, ળયીયની 

ઉજાગ , િલુંધત લધલયે છે. ડુુંગી ભલનધવક યીતે તલભધવક ગણુ લધલયનલય અને ઉગ્રગુંધી શોલલથી ધલધભિક િન્દ્ષ્ટથી 

અમકુ વુંપ્રદલમભલું તેનલ વેલન ય ભનલઈ છે. 

                 બલયતદેળભલું ઔધીમ યીતે ડુુંગીનો ઉમોગ વદીઓથી આયલેુદભલું થતો આવ્મો છે. ડુુંગીનલ 

કેટરલક ખફુજ ઉમોગી અને કેટરલક ખફુજ પ્રચચરત ઉમોગો નીચે પ્રભલણે છે. 

[A] ડુુંગી નલ આભ્મુંતય ઔધીમ પ્રમોગો:- 

[1] અધનિંિલનો યોગ આજે વભલજભલું ભોટલ લમે જોલલ ભે છે તે ભલટે ડુુંગીને ધીભલ તલે વેકીને તેનો યવ કલઢી 

ત્રણ થી ચલય ચભચી ભધ વલથે યોજ વેલન કયલલથી અધનિંિલભલું પલમદો થલમ છે. 

[2] અમ્રધતભલું વપેદ ડુુંગીનો એક ભોટો ટુકડો લલટીને 1 લલડકી દશીં વલથે યોજ વેલન કયલલથી પલમદો થલમ છે. 

[3] ગ્રીષ્ભઋતભુલું ધનમધભત રૂે ડુુંગી ખલલલથી કે 2થી3 ડુુંગીનો યવ કલઢી તેભલું વલકય નલુંખી ળયફત ફનલલી 

ીલલથી લ ૂરલગલલનો ડય નથી યશતેો. લ ૂરલગી જામ ત્મલયે ડુુંગીનલ યવ, ૂદીનલ અને રીંબનુી ધળકુંજી 

ીલડલલલી. 
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[4] ઉલ્ટી-ઉફકલભલું ડુુંગીનો યવ ધવિંધલભીઠુ નલુંખીને ચટલડલો જોઈએ.ગબગલતી ભક્રશરલઓ ભલટે ઉત્તભ ઉલમ છે. 

[5] ઇન્પલએુન્જાભલું ડુગીનો યવ ભધ વલથે બેગો કયીને ક્રદલવભલું ચલય થી લુંચ લખત લુંચ ક્રદલવ સધુી આલો 

જોઈએ. 

[6] લજન ઓછુ શોમ અને અળક્તત શોમ તે ફલકોભલું ડુુંગીનલ યવને ગો વલથે આલલથી ળયીય ષુ્ટ થલમ છે. 

[7] સ્ત્રીઓભલું ભલધવક ઓછુ આલત ુશોમ કે ખફૂજ કષ્ટલૂગક આલત ુશોમ તો ડુુંગીનો સૂ ફનલલી ગયભ ગયભ 

યોજ ીલો જોઈએ. શલે તો તૈમલય ઓધનમન સૂ ણ ભે છે. 

[8] ભેરેક્રયમલ-ધલભજ્લયભલું એક ડુુંગી અને ફે-ત્રણ ધપરી લલટીને યોજ ખલલલથી પલમદો થલમ છે. 

[9] ધળયઃશરૂભલું ડુુંગીનલ યવભલું શધુ્ધ ઘી ભેલી ચટલડલલથી પલમદો થલમ છે. 

[10] તૃલ યોગભલું ગયભ લણી ડુુંગીનલ યવ વલથે ીવુું જોઈએ. 

[11] અશ્ભયીભલું ડુુંગીનો યવ, દલડભનોયવ, ગરુલફજર અને વલકયનુું ળયફત ફનલલી વુંગ 15 ક્રદલવ ીવુું 

જોઈએ. 

[12] કફજજમલતનલ યોગીએ ડુુંગીનલ વરલડભલું રીંબનુો યવ ભેલી ખલલી જોઈએ અથલલ ત્રણ થી ચલય ડુુંગીને 

લલટી આભરીનલ યવ વલથે ચટણી ફનલલી અમકુ ક્રદલવ સધુી ખલલલથી ભરશલુ્ધ્ધ થલમ છે. બોજનભલું વરલડભલું 

ડુુંગી, ટલભેટલ, રીંબનુો યવ, વીંધલ ભીઠુ નલખી ધનમધભત ખલલલથી આશલયનુું લચન વલયી યીતે થલમ છે. 

[13] ગલભલું કલકડલનલ વોજાભલું ડુુંગીને શધુ્ધ ઘીભલું તી છી તેનો સૂ ફનલલી ક્રદલવભલું ત્રણ થી ચલયલલય ી 

જલો કે 250 ગ્રલભ દશીંભલું ફે થી ત્રણ ડુુંગી ઝીણી વભલયી યલમત ુફનલલી આી ળકલમ. 

[14] પ્રધતક્રદન ડુુંગીનો યવ ીલલથી ક્રશન્દ્સ્ટક્રયમલ યોગભલું પલમદો થલમ છે. 

[15] યતતલલ્તલભલું એક ગ્રલભ ળલશજીરૂ, થોડુું ભયચુું અને લુંચ ડુુંગીનો યવ ત્રણેમ ભેલીને યોજ વલલયે ભખુ્મલ 

ેટે રેલલથી રલબ થલમ છે. 

[16] કણગયોગોભલું કણગશરૂ, કણગસ્ત્રલલ, કણગળોથ લગેયેભલું 2-3 ટીલું ડુુંગી  નો યવ નલુંખલો જોઈએ અથલલ મૂલનલ 

ફીજ અને ડુુંગી નો યવ ગયભ કયીને કલનભલું ટીલ લડલલથી ખફૂજ પલમદો થલમ છે. 

[17] સ્મધૃતળક્તત લધલયલલ ભલટે વપેદ ડુુંગી  નો યવ, આદુનો યવ, ભધ અને એક ચભચી શધુ્ધ ઘી ભેલી યોજ 

વલલયે ચલટવુું જોઈએ. 

[18] ગ્રીષ્ભઋતભુલું નવકોયી ૂટી રોશી ધનકલલ રલગે ત્મલયે ડુુંગી  નલ યવનલ 4 થી 5 ટીલ નલકભલું લડલલથી 

તેભજ લણીભલું ડુુંગી નો યવ અને ભધ નલખીને ધલડલલલલથી રોશી નીકતુું ફુંધ થઈ જામ છે. 

[B] ડુુંગી નલ ફલહ્ય ઔધીમ પ્રમોગો:- 

[1] આગથી દલઝી જલલ ય તલજી ડુુંગી  ને વલયી યીતે લલટીને તેનો રે કયલલથી ચલભડી ય ઝડથી રૂઝ આલે 

છે. જુનલ વ્રણ ઉય ઘી, ડુુંગી અને શદયની નુ્દ્લ્ટવ ફલુંધલલથી વ્રણ ઝડથી ભટે છે. 

[2] ચલભડીનલ યોગોભલું ડુુંગી  અને આદુનો યવ વભલન ભલત્રલભલું રઈ વયવલનલ તેરભલું નલખી તેર ધવધ્ધ કયી રેવ ુ

ત્મલયફલદ આ તેર ધલકલયગ્રસ્ત પ્રદેળ ઉય રગલલલલથી ચભગયોગોભલું પલમદો થલમ છે. એકકુષ્ઠભલું ડુુંગી નલ ફીજને 
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 વયકલ કે રીંબનુલ યવ વલથે લલટીને રગલલલલ. ધશ્વત્ર લલી જગ્મલ ય ડુુંગી નલ ફીજ ને ગૌમતૂ્ર વલથે લલટીને  

રગલલલલથી પલમદો થલમ છે. કુષ્ઠયોગ લલી જગ્મલ ઉય ણ ડુુંગી ની નુ્દ્લ્ટવ ફલુંધલલથી પલમદો થલમ છે. 

[3] મૌલનધક્રડકલ, વ્મુંગ, મખુ પ્રદેળે કયચરીઓ શોમ ત્મલયે ડુુંગી  નલ ફીજને ભધ, શદય અને ચણલનલ રોટ વલથે 

ઉફટન ફનલલી રગલલવુું. સકુલઈ જામ છી ગયભ લણીથી ચશયેલને ધોઈ નલુંખલો. આ પ્રમોગ ધનમધભત કયલલથી 

ઉયનલ મખુગતધલકલયોભલું વલયો પલમદો થલમ છે. 

[4] લીંછી નલ કયડલલ ય ડુુંગી  નલ યવને ચનૂલ વલથે બેગો કયી ડુંખલલલ સ્થલને રગલલી દેલલથી ીડલ ળલુંત થઈ 

જામ છે. એવુું ણ કશલેલમ છે કે ઘયભલું વપેદ ડુુંગી  યલખલલથી વલ નથી આલતો તેભજ ડુુંગી  નલ યવને થલયી 

કે ભછછયદલની ય છુંટકલલ કયલલથી ભછછય બલગી જામ છે. ભધભલખીનલ કે કોઈ ણ કીડી-ભુંકોડલનલ ડુંખ ય 

ડુુંગી નો યવ રગલલલલથી દદગન ુું ળીઘ્ર ળભન થલમ છે. 

[5] નેત્રયોગોભલું નેત્રશરૂ, નેત્રળોથ કે નેત્રસ્ત્રલલ ભલું ડુુંગી  નલ યવને ભધ વલથે ભેલી રગલલલલથી અથલલ ડુુંગી  

ની નુ્દ્લ્ટવ ફલુંધલલથી નેત્રયોગોભલું પલમદો જોલલ ભે છે. 

[6] અધનિંિલ નલ યોગીને ડુુંગી નો ટુકડો ગયદન લછ ફલુંધી યલખલલથી પલમદો જોલલ ભે છે. 

[7] ગ્રીષ્ભઋતભુલું લ ૂન રલગે તે ભલટે ડુુંગી  નો ટુકડો જોડે યલખી ળકલમ અને જો લ ૂરલગી જામ તો આગ 

ફતલડેર આભ્મુંતય પ્રમોગો ઉયલુંત ડુુંગીને લલટી તેનો ગનલ તચમે અને કણગ-કલર પ્રદેળે રે કયલો જોઈએ. 

ડુુંગી નલ ઉય ફતલલેર ઉમોગો આણી જ્ઞલનવલૃ્ધ્ધ ભલટે છે. ચચક્રકત્વલભલું તેનો ઉમોગ યોગીની પ્રકૃધત, યોગની 

ધતવ્રતલ, દેળ, ઋત,ુ ફર પ્રભલણે ધલલેકબલુ્ધ્ધલૂગક કયલો. આભ, એક લલત ચોતતવ કશી ળકલમ કે ડુુંગી  ને 

ગયીફોની કસ્તયુી મોગ્મજ કશી છે. 

[વુંણૂગ] 
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