
 

અથાણામાાં ળરાતા મશાાનાાં ઔવધી ગણુો 

કુ. મેઘના ભળુા, પ્રો. તા રાળ અને ડૉ. ચેતના માાંડવળયા 

જનીન વળદ્યા અને ાક શાંળધધન વળભાગ, જુ.કૃ.ય.ુ, જુનાગઢ 

 

ખેતીની ળાત જુાઈ -૧૨: ૫૫ 

આણે તમયાં પ્રયચીન કયથી અથયણયાંઓ યકળયસ્ત્રનય અભબન્ન અંગ યશમયાં છે.કમયયથી અથયણય નો ઉમોગ 
ળરુ થમો તે વલે ચોકકવ ણે કશી ળકયમ નશી ણ અવત પ્રયચીન કયથી અથયણયાંઓ પ્રચરીત છે. આશયય અને 
અથયણયભયાં ભવયરયનય ઉમોગથી જ આશયય સ્લયદદષ્ટ ફને છેઅને લધયયે ખયઇ ળકયમ છે. જેભયાં ભેથી,યયઇ,ભયી, 
શદય,ભયચુાં,ધયણય,જીરુ,લયીમયી,રલીંગ,અજભો,ભીઠુાં,ખયાંડ,ગો લગેયેનો ઉમોગ થયમ છે. 

આલયાં ઉતભ ગણુધભમ ધયયલતય અથયણયાંનો ઉમોગ અરુચી, અજીણમ, ગેવ, કપનય યોગો લગેયેભયાં ખફુ 
દશતયલશ છે. અલ્વય,આંતયડયનો વોજો, તયલ,વયાંધયનો લય, શયઇ બ્રડ પ્રેળય, અવનિંદ્રય અને ચયભડીનય યોગોભયાં તેનો 
ઉમોગ કયલો નશી. 

અથયણયાંભયાં ઉમોગભયાં રેલયતય ભવયરયનયાં ઔધી ગણુો વલળે ટૂાંકુાં વનરુણ  

મેથી  

અથયણયભયાં લયયતી ભેથી(ભેથીનયાં કુયીમય) આયલેુદીક ભતે કડલી, થોડી તીખી, સ્લબયલે ઉષ્ણ,ચ્મય છી 
કડલી છે તથય તે કફ્નય અને લયયનુય યોગોભયાં દશતયલશ છે.આભ તો લયયનુય યોગભયાં અથયણયાં વયયય નશી,યાંત ુ
અથયણયભયાં ભેથીનુાં પ્રભયણ લધયયે શોમતો લયયનુય યોગલયય દદીઓ ણ તેનો ઉમોગ કયી ળકે છે.ભેથી રુક્ષ,ઉષ્ણ, 
જઢયયગ્નનને પ્રદીપ્ત કયનયય, શદમને ભયટે દશતયલશ વયાંધયનો દુ:ખયલો,કભયનો દુ:ખયલો આધયળીળી, અરુચી, ઉરટી, 
ઉફકય કપ, કફજીમયત તેભજ ડયમયભફટીવ શોમ તેભને ભયટે ણ ભેથી દશતયલશ છે. આ ઉયયાંત ધયલણ 
લધયયનયય,ૌષ્ષ્ટક અને પ્રસવૂત છીની વલકુવતઓને દુય કયે છે. ગબયમળમ ખવી ગયુાં શોમ,ગબયમળમ વોજો શોમ અને 
ઝીણો તયલ યશતેો શોમ તેભને ભયટે ભેથીનો ઉમોગ ખફુ જ દશતયલશ છે. 



 

અથયણયભયાં ભેથી વલવળષ્ટ સ્લયદ આે છે. તેભજ તેની વલવળષ્ટ લયવને કયયણે જીલયણઓુ તેનયથી દુય યશ ેછે. આભ તે 
સ્લયદ આલયની વયથે તે અથયણયને રયાંફો વભમ સધુી વયચલી યયખે છે. 

મરચુાં   

અથયણયભયાં લયયત ુાં  ભયચુાં તીખુાં, ઉગ્ર, કપનયળક અને રુભચ ઉતન્ન કયનયય છે. ોતયનયભયાં યશરેી તીખયળ, 
ઉષ્ણતય અને તીક્ષ્ણતયને રીધે યચક યવોનો સ્ત્રયલ કયયલે છે. લધયયે ડતયાં ઉમોગ થી મખુભયગમથી છેક ભભયગમ 
સધુી ફતયય થયમ છે. 

 અથયણયભયાં ભયચુાં એક વપ્રઝલેટીલ તયીકે કયભ કયે છે. તેનો તીખો સ્લયદ, તીવ્ર લયવ, અને ઉગ્રણુાં 
જીલયણઓુની વધુ્ધધને અટકયલલયભયાં ભદદરુ થયમ છે. તેભજ અથયણયનો યાંગ રયાંફય વભમ સધુી રયર યયખે છે. 

મરી 
ભયી તીખય, ઉષ્ણ, ઉગ્ર, શરકય, ભખુ રગયડનયય,ભયથયનય દોોનુાં વલયેચન કયનયય કુવભનો નયળ કયનયય, કપનય 
લયયનુય યોગોનો નયળ કયનયય શદમનય યોગોભયાં દશતયલશ છે. 
 કયય ભયીભયાં ‘ઓભરમોયેજીન’ ણ શોમ છે. જે સુાંગધભયાં ભશતલણુમ ગણયમ છે. આ તતલ ખયદ્ય દયથમની 
વલકૃત ગાંધને યોકે છે અને અથયણય જેલય ખયદ્ય દયથમને વડતય અટકયલે છે. 

ધાણા 

ધયણય સ્લયદે તયુય, થોડય કડલય અને ભધયુ શોમ છે. ળીતતય, રઘતુય, ગ્સ્નનધતય એ ધયણયનો ગણુ છે. તે 
શદમ ને ફ આનયય, યચનતાંત્રનય સ્ત્રોત ભયગોને ચોખ્ખો કયનયય, આંખને ભયટે દશતકય, તયલ, ઉધયવ, ેટની 
અને ળયીયની ફતયય દુય કયનયય, દભ, ઉધયવ, શડેકી, શયવ, ભવય, કફજીમયત, કૃવભ લગેયેભયાં દશતયલશ છે.જે 
અથયણયભયાં સુાંગધભયાં ભશતલણુમ ગણયમ છે. 

 

 

ળરરયાલી 

લદયમયી ને ભધદુયકય તયીકે ણ ઓખલયભયાં આલે છે. અને આણે તમયાં મખુલયવભયાં ણ તેનો ઉમોગ કયલયભય 
આલે છે તે ભધયુ, ળીત, યચક, અને ભને ફયાંધનયયી અને આંખ ભયટે દશતકયયી છે. વત અને ફયો નય યોગો 
ભયટે, મોવનદયશ, શયવ અને ભવય, ચયભડી અને રોશીનય યોગો ભયટે ણ ઉમોગ ભયાં રેલયમ છે. 

વળિંગ  

રવલિંગ સ્લયદે તીખુાં, સુાંગધી, ઉષ્ણ શોમ છે. ભખુ રગયનયય આશયય ને ચયલનયય, શદમ ને ફ આનયય ળયદી, 
ક્ષમ, તેભજ લયય,ુ વત અને કપને ભટયનયય છે.જે અથયણયભયાં સુાંગધભયાં લધયયો કયે છે. 

ષલદર  

શદય સ્લયદે તયુી, કડલી અને ઉષ્ણ છે. કપ, લયય,ુ યાંડુયોગ, ળયદી, ઉધયવ, શ્વયવનય અને રોશીનય યોગો ભટયનયય 
છે. 



 

ગોલ 
ગો રોશી લધયયનયય, ભજજાની વધૃ્ધધ કયનયય છે. યકત, યવ, ભયાંવ, અગ્સ્થ, ભજજા અને લીમમ આ વયતેમ ધયત ુને 
ોણ કયે છે. 

ાકભાજીનુાં અથાણુાં 

શામગ્રી:-પરયલય ૨૫૦ગ્રયભ, ગયજય ૨૫૦ગ્રયભ, પણવી ૨૫૦ગ્રયભ, પોરેરય લટયણય ૨૫૦ગ્રયભ, નયનય કયાંદય ૫૦ગ્રયભ, 
યયઇનો યલડય ૨૫ગ્રયભ, રયર ભયચુાં ૨૫ગ્રયભ, નીભક ૨૫ગ્રયભ, ખયાંડ૨૫ગ્રયભ, વલનેગયય ૧ ક,તેર ૧ ક. 

રીત:-વૌ પ્રથભ ફધય ળયકબયજી ને ધોઇ રયાંફય કયી ને ઉકતય યણીભયાં નયખી એક ઊબયો આલે એટરે કયઢી કોયય 
કટકય ય ત્રણ થી ચયય કરયક સકુલો. તમયય ફયદ કયાંદયભયાં થોડુાં વલનેગયય નયખી ઝીણુાં લયટવુાં,તેર ગયભ કયી તેભય 
કયાંદયની લયટેરી ેસ્ટ નયખી ઠાંડુ યડવુાં છી ફયકી લધેલ ુવલનેગયય, ખયાંડ અને નીભક વભકવ કયી કયચની ફયણીભયાં 
બયવુાં અને તેભય સકુલેરય ળયકબયજી વભકવ કયલય. ફયણીનય ભોઢય ય ભરભરનો યતો વપેદ કટકો ફયાંધલો અને 
૪ થી ૫ દદલવ સધુી તડકે યયખવુાં છી તેનો ઉમોગ કયલો.  

ીા ચણા અને કાલ મરીનુાં અથાણુાં 
શામગ્રી:-૧ લયટકી રીરય ચણય, ૧/૪ ચભચી કયય સકુયભયી, ૧ નાંગ રીંબનુો યવ, શદય, ૧ ચટી શીંગ,૧   ચભચો 
દશિંગ, ભીઠુાં સ્લયદઅનવુયય 
રીત:- રીરય ચણય ધોઇ ને કુકયભયાં ન ફયપતયાં તેરીભયાં ઉકતય યણીભયાં ભીઠુાં નયખી કડક ફયપલય.ભયીને રીંબનુય 
યવભયાં ભીઠુાં નયખી રયી યયખો ભયી રીને રી(ફુરી)જામ એટરે રીંબનુય યવ વયથે જ ીવી નયખો તેભયાં 
આખય રીબુાંનય કટકય, ચણય, શદય શીંગ અને સ્લયદ અનવુયય ભીઠુાં નયખો. તેર ગયભ કયી ઠાંડુાં થમય ફયદ નયખવુાં. ફે-
ત્રણ દદલવ ફયદ અથયણુાં ખયલય ભયટે તૈમયય થળે. 

નોંધ:- ભયી નો ઉમોગ સ્લયદ અનવુયય લધઘટ કયી ળકયમ અને રીરય ભયીનો ણ ઉમોગ કયી ળકયમ. 

 

 

 

 


