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ક્ષયરોગ   

 વિશ્વ ક્ષય (ટી.બી.) દિન  -                          ૨૪ માર્ચ 

  s>kln : p&rN gi[>D(lyi 

                    ઈષ્ણ કટિફંધભાં ક્ષમયગ અ ભિા પ્રભાણભાં પ્રાણઘાતક ફીભાયી તયીકે 

વાબફત થઇ  છે. (ભામક્રફઁકિેબમભ ટ્યુફયમુરબવવ) બતળુક્ષ્ભ જતુંના પ ષૌએરાલલાથી 

ચે થામ છે. દદીના પ ષૌએપ ષૌંવાથી ઈત્વગગજન્મ દાથગ એિરે કપ ષૌ જલેા બલબલધ  

દાથગના દ્વાયા તેન ફીજા બનયગી વ્મબતતભાં પ્રવાય થામ છે. 

                જતુંયટશત ન કયેરા દૂધ દ્વાયા તમાયેક પ્રવાય થમાનું દેખામ છે , તે લખતે અલ 

ચે ભામક્રફઁકિેબમભ ફલીવના જતું દ્વાયા થામ છે. જતુંન ફીજો પ્રકાય  ભામક્રફઁકિેબમભ 

અટપ ષિકાના રકભાં દેખામ અલે છે. ક્ષમ યગના જતુંન ળધ  આ.વ. ૧૮૮૨ભાં યૉફિગ  કૂચે 

કયમ. 

દદીને થમેર ચે કમાં સ્તયન છે , તેના યથી તભને વંવગગ થલાની ળતમતા  લરંબફત 

શમ છે. જો વ્મબતતના પ ષૌએંપ ષૌવાભાં ક્ષમયગ થમ શમ ને વયકાયક  થૂંક તેના ભં લાિે 

ફશાય ડત શમ , ત જતુંના વંવગગ થલાની ળતમતા ખુફજ  લધાય શમ છે. ળયીયના 

ફીજા લમલભાં ક્ષમયગ થમ શમ ત તે યગ ભૂ યીતે વંવગગ જન્મ શત નથી.  

             ભામક્રફઁકિેબમભ વંવગગને રીધે થમેરા યગના ભૂને પ્રાથબભક ક્ષમયગના નાભે  

ઓખલાભાં અલે છે. પ્રાથબભક ક્ષમયગના રક્ષણની બલબળષ્ટતા- ોઢ વ્મબતતને  વંવગગ 

થલાથી તે જતુંના બનરૂદ્રલી યાખી ળકે છે. એલા વંવગગ થમેરા વ્મબતતૈકી રગબગ ૧૦% 

રકના પ્રત્મક્ષ યગ થામ છે થલા લધે છે. ફીજા  વયકાયક વ્મબતતભાં તે જતું તેજ 

બનરૂદ્રલી લસ્થાભાં યશે છે. તરૂણાલસ્થાના  ઈત્તાધગભાં ને લૃધ્દાલસ્થાની ળરુઅતના 

કાભાં અ યગ વોથી લધુ પ્રભાણભાં  દેખામ છે. જલેા કે , ઃઃઇ જીલાણુંન વંવગગ , 

ભધુપ્રભેશ, કેન્વય, ને કરવાંના  કાખાનાભાં કાભ કયતાં કાયીગયભાં થત બવબરકબવવ 

નાભના યગના દદીભાં ક્ષમયગ થલાની ળતમતા યશેરી છે.  
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એક માથાના દુખાવારૂપ રોગ અને આયુવેદની સજજતા. 

                                     – રાજવૈદ્ય એમ. એચ. બારોટ 

િી.ફી ય  કાફુ અલી ગમ છે તેલું કશેનાય બલશ્વ અયગ્મ વંસ્થા ને બિભના દેળ 
અજ ેબલકિ ટયબસ્થબતન વાભન કયી યહ્યાં છે. અ બલકિ ટયબસ્થબત એિરે િી.ફી.  

ભિલાને ફદરે એલા સ્લરૂે જોલા ભી યહ્ય છે કે બનષ્ણાત તે બમબીત થઇ ગમા  છે. 
બરે તેઓ કંઇ ફરતા ન શમ ણ તેઓને ગા વુધી ખાત્રી થઇ ગઇ છે કે અભ જ  

ચાલ્મંુ ત ચેનું વામ્રાજ્મ પયી ઉબું થઇ યહ્યું છે , ને એબન્િફામટિતવ  બનષ્પ જઇ 
યહ્યાં છે , તેલું સ્લીકાયલું જ ડે. થૂંકેરંુ ાછંુ ગલું ડે.  ળું કયલું ? ભૂંજલણન કઇ ાય 
નથી. 

િી.ફી.ની વાયલાયથી ન ભિતા કેઇવીવ બિભના દેળભાં અજ ેઉબયી યહ્યા છે. અલ 
િી.ફી. ત્રણ સ્લરૂે જોલા ભે છે. ને અ ત્રણેમ રૂ અજ ેબિભના દેળભાં જોલા  

ભળ્યા છે. અભાં એભ.ડી.અય. ભુખ્મ સ્લરૂે જોલા ભળ્ય છે. એભ.ડી.અય. એિરે  

ભબલ્િર ડિગયૅબઝસ્િ ટ્યુફયતમુરવીવ ભુખ્મ છે. કશેલાની બાગ્મે જ જરૂય છે  કે ત્માયે 
અલા ફલાન યગભાં યગને ભશાત કયલા ભબલ્િરડિ ગ્ઝન લામય છે  ને ળરૂઅતભાં 
અ થેયાી ચભત્કાય ફતાલે છે , ણ ાછથી અભાં અ દલાઓ ગફાજાી  ઉબી કયે 
છે. 

અ દલાઓની  બનષ્પતા દળાગલત ફલાન પ્રકાય છે , એતવ.અય.ડી. – એિરે કે 
એતસ્િેબન્વલ ડિગયૅબઝસ્િ ટ્યુફયતમુરવીવ. ને તેન અ પ્રકાય વોથી ખયાફ છે. તેથી 
તેનુ ંનાભ છે, એતવ.એતવ.અય.ડી. ટ્યુફયતમુરવીવ. અન થગ છે , શાઇ એતસ્િેબન્વલ 

ડિગયૅબઝસ્િ ટ્યુફયતમુરવીવ. 

અજ ેબલશ્વભાં એભ.ડી.અય.િી.ફી.ના જ ત્રણ રાખ જિેરા યગીઓ છે. જભેાં ચીનભાં 
વલા રાખ ને બાયતભાં એક રાખ જિેરા છે. 

જૂના જભાનાભાં િી.ફી. ક્ષમયગ તયીકે ઓખાત. રક ‘ખમ’ કશેતા. િી.ફી.નાં જૂનાં  

નાભ થામબવવ ને કંઝપ્ળન. અ ક્ષમનાં જ બાાંતય છે. પેપવાંભાં ચે છી  ગાંઠ 
(ટ્યુફયકર)થતી શઇ એને ટ્યુફયતમુરવીવ નાભ ામું. અમુલેદભાં  ક્ષમનું શ્રેષ્ઠ 
લણગન ને શ્રેષ્ઠ વાયલાય છે. ચન્દ્રને તેના વવયા દક્ષ  પ્રજાબતન ળા – ક્ષમ ભાિે. 
ચન્દ્રને ક્ષમ થલ. વભનાથની ઈાવના – બ્રહ્મચમગથી ક્ષમ ભિલ જલેી પ્રાગૈબતશાબવક 
ફાફત સ્ષ્ટ ફતાલે છે કે ક્ષમ  જુગજૂન યગ છે. દક્ષન ળા એિરે ફામરૉબજકર 
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લેન તયીકે ક્ષમનાં જીલાણંુઓનું ચન્દ્ર ય અક્રભણ જલેી ફાફત અભાં વભામેરી જોલા 
ભે છે.  શ્રેષ્ઠ અશાય (ભાંવાશાય એનબસ્પ્રટિન) , શ્રેષ્ઠ ેમ – ીણાં – ભધ ને  
ટયષ્ટ વાથે યડૂવીના જુદાજુદા પ્રમગથી ક્ષમ લશ્મ ભિે છે , તેલુ ંઅમુલેદ ભાને છે. 
શજાય ઔધ ક્ષમ બલયધી તયીકે ફતાલામાં છે. 

 


