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કબજિયાતનો સરળ ઉપચાર 

આમુલેદ - લૈદ્ય ભનુબાઈ ગૌદાની 

                    કફજજમાતભાં ેટ બાયે યશે , લામુની પ્રલૃજિ ભ 
દ્વાયા લધે અને બૂખ અજનમજભત કે વાલ ઓછી થઈ જામ. 
કેટરાક કફજજમાતલાા દદીઓના ભોઢાનો સ્લાદ ફદરાઈ જામ 
છે અને અલાયનલાય ભોઢાભાં  ચાંદાં ડે છે. કફજજમાતભાં બૂખની 
અજનમજભતતા વાથે ભાથાનો દુખાલો , ેટ બાયે થઈ જલું , 

આંતયડાંભાં ગડગડાટ અને કોઈ કોઈને કભયનો દુખાલો થામ છે. 

કફજજમાતથી સ્ત્રીઓના પ્રજનનતંત્ર ય અવય થામ છે. જીણણ 
કફજજમાતથી ગબાણળમનો વોજો , તેનો મોગ્મ જલકાવ ન થલો , 

ભાજવક અજનમજભત થઈ જલું , ગબાણળમના સ્નામુઓ જળજથર 

થઈ જલા , પેરોીન ટમૂફો ફંધ થઈ જલી લગેયે ય તેની 
આડકતયી અથલા લિાઓછા અંળે અવય ડે છે. 

જીણણ કફજજમાતના ભોટા બાગના દદીઓ ભને એક પ્રશ્ન અચૂક ૂછતા શોમ છે કે , સ્લાબાજલક યીતે 
દદલવભાં કેટરી લખત ભ પ્રલૃજિ થલી જોઈએ ? યંતુ તે દયેક વ્મજતતને ભાયો એક જ જલાફ શોમ છે કે 
એ ફાફતભાં કોઈ એક જનમભ દયેક  વ્મજતતને રાગુ ડતો નથી. કેટરીક વ્મજતતઓ દદલવભાં ફે લખત 
અને કોઈ કોઈ એક જ  લખત જામ છે. આને કફજજમાત ન કશેલામ એ તો વ્મજતતની દૈદશક પ્રકૃજત પ્રભાણે  

સ્લાબાજલક ગણામ છે. 

વાભાન્મ યીતે ભ શરકા ીા યંગનો અને ફંધામેરો શોલો જોઈએ.  ખુરાવાથી ભ પ્રલૃજિ થમા છી 
ેટ શરકંુ જણામ અને બૂખ મોગ્મ યીતે રાગતી  શોમ તો તે કફજજમાત ન ગણામ , યંતુ આગ દળાણલેરાં 

કાયણો જલેાં કે ભ ળુષ્ક અને ગાંઠોલાો , લામુની છૂટ ન થલી , અજનમજભત બૂખ અને અજનમજભત ભ 
પ્રલૃજિ કફજજમાત વૂચલનાય રક્ષણો છે. 

શલે કફજજમાતના ઈરાજ તયપ અંગુરીજનદેળ કરંુ છંુ. જત્રપરાની પાકી  કે યેચ રગાડનાયાં ઔધો અને 

કોઈ ણ રેકઝેદટલ કે યગેદટલ ઔધોભાંથી કફજજમાતનો  ભૂગાભી ઈરાજ થઈ ળકળે નશં. આલાં 
ઔધો એકાદ ફે લખત ભ પ્રલૃજિ વાપ રાલી  દે છે, યંતુ તે આંતયડાંને લધાયે જળજથર ફનાલી દેળે 
અને રૂક્ષતા ણ લધળે. ભાયી ાવે કેટરાક દદીઓ શંભેળાં જત્રપાની પાકી અથલા  જભલ્ક ઓપ ભેગ રેતા 
ખુરાવાથી ભ પ્રલૃજિ થામ છે. અને જ ેદદલવે ન રે તે  દદલવે કફજજમાત જણામ. આલી ટેલ ડી ગમેરા 
દદીઓ ણ આલે છે. આ કફજજમાતની વાચી  જચદકત્વા ન ગણામ. આલી જાતના ઉચાયથી 
કફજજમાત દૂય થલાને ફદરે કામભી ઘય કયી જામ છે. 

કફજજમાતને દૂય કયલાના કેટરાક આધાયબૂત જનમભો લાંચકોને ઉમોગી થળે એભ વભજી તેનું અશં 
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જનરૂણ કરંુ છંુ. 

* યોજ યાત્રે વૂતી લખતે દોઢ ફે ગ્રાવ ાણી ી જલું. જમ્મા છી એક કરાકે ાણી ીલું.  

* વલાય-વાંજ અડધો કરાક ગાા પયલા જલું. 

* આશાયભાં તીખી, તેરી અને ઠંડી ચીજો ફંધ કયલી. ભંદા જલેાં ગદયષ્ઠ આશાય દ્રવ્મો રેલાં નશં. 

* આશાયભાં ાંદડાલાાં ળાકબાજી, કાચું કચુંફય અને ઋતુ પ્રભાણેનાં પોનો છૂટથી ઉમોગ કયો. 

* જીઆશાય લખતે ાણીનો ઓછો ઉમોગ કયલો અને આશાય કમાણ છી દોઢ ફે કરાકે , દોઢ ફે ગ્રાવ 
ાણી ીલું, વભથણ વ્મજતતઓએ આશાય છી પોનો યવ ીલો જોઈએ. તાજી છાળ ણ ીલામ.  

* આશાય વાથે દશંના ઉમોગથી કફજજમાતની જૂની કડીઓ તૂટી જામ છે.  

* ોતાની રુજચ પ્રભાણેનો શલો વ્મામાભ, તયલું, કૂદલું, દોડલું લગેયે દશતાલશ ગણામ.  

  
 

 


