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आरो�य गाथा  
आरो�य गाथा भाग ०१ 

 
 

१) पाय-या चढण ंहा चांगला �यायाम आहे. श�यतो �ल�टचा वापर टाळावा. 

२) एक तास शांत बसल ंतर# ह# ९० त े१०० कॅलर# खच( होतात. 

३) कोण*याह# +कारचे धु.पान, 0वडी,�सगारेट, पाईप हे आरो4याला धोकादायक असत े

आ7ण आयु8य कमी करते. 

४) कधीह# घाईमुळे ;कंवा वजन कमी कर=यासाठ? सकाळचा ना8टा टाळू नका. 

ना8टा Aनट करा,वाटBयास राCीचे जेवण हलके Dया. 

५) मान�सक तणाव कमी कर=यासाठ? Fयान हा एक उ*तम माग( आहे. 

६) मान�सक तणावामुळे पोटात अBसर हो=याची श�यता वाढते.आIलाचे +माण 

वाढBयामुळे जळजळ होण,ं आंबट पाणी येण,ं मळमळ पोटदखुी असा Cास होतो. 

७) टेAनस खेळण ंहा पळण ;कंवा पोहण ंयासारखा उ*तम �यायाम आहे. आ7ण 

यामुळे एक �मAनटांत आठ त ेदहा उ8मांक खच( होतात. 

८) +ाणी ( कुCी, मांजर#, मासे ) पाळणे हे ( मालकाMया ) मनाला शांती देते. 

र�तदाब AनयंCणात ठेव=यास मदत करते. 

९) एका साधारण शीतपेयाMया बाटल#त सुमारे द#डश ेउ8मांक ( द#ड चपाती इतके ) 

असतात. आपण ब-याचदा 0वनाकारण �मCांबरोबर ;कंवा जेवणाबरोबर शीतपेय घेत 

असतो नाह# का? 
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वचा  
 १) अगंाला वास येत असBयास बेलाMया पानांची पेOट कPन १० �मAनटे चोळून लावावी. नंतर धवुनू 

टाकावी. 

 २) *वचा कोरडी असBयास कMचे दधु, ि4लसर#न, �लबं ूरस एकC कPन लावावे. 

 ३) कडु �लबंाचा रस, हळद, तुळशीचा रस लावावा. जतंु ससंग( होत नाह#. 

 ४) *वचेMया टोAनगंसाठ? एक कप गरम पा=यात १५ ते २० पRुदSयाची पाने अधा( तास �भजवून ते 

पाणी  चेह-यास लावावे.    

५)अननस सेवन केBयास सदU थांबते.गायीMया दधुात थोडी हळद, कह# थWब तुप व वेलदोडयाची पडू 

आ7ण              चवीसाठ? साखर घालनू उखळून Xयावे. 

६)आठ ते दहा बदाम राCी पा=यात �भजवनू ठेवा. सकाळी अनुसेपोट# बदाम खावनू एक 4लास दधु 

Xयावे.               शर#राला व डोYयांना खपू लाभदायक आहे. 

७) ZबटाMया Aन*य सेवनाने र�तातील लोहचे +माण वाढवनू Rहमो4लोबीन या र�तातील +मखु घटक 

[�याचे          काय( चांगले होते. 

८) खोब\याचे तेल व �लबंाचा रस यांMया �म]णाने शर#राला माल#श केBयास *वचा नरम मलुायम 

होईल. तसेच *वचेचे ;करकोळ 0वकारह# बारे होतील.  

९) थोड़ी 0वडयाची पाने व थोडी तुळसीची पाने यांचा एकC रस काढून ती मधात �मसळून खाBBयास 

सदU कमी होते. 

१०) बदामाचा गर बार#क वाटून *यात थोड़े पाणी टाकावे. आ7ण *याचे चाटणे राCी झोप=यापूव` घेतBयाने 

कफ 0वकारात आराम वाटू लागतो. आ7ण खोकलाह# दरू होतो.  

११) दधुात हळद, मीठ व गुळ घालनू गरम XयायBयास खोकBयास आराम �मळतो. 

१२) तुळशीMया खोडाचे तुकडे चघळून खाBBयास फुफुसाMया 0वकारात आराम �मळतो. 

१३) तुळशीचा रस चेह\याला लावBयास *वचा कांAतमान होते. 

१४) दधु तापवायMया आधी थोडेसे हातावर घेवून चेह\यावर लावा. पधंरा �मAनटांत चेहरा धवुनू टाका. 

याने *वचा OवMछ होते. 

१५) सफरचदंाMया रसामFये गुलाब पा=याचे तीन  चार थWब �मसळून चेह\यावर लावा चेहरा उजळतो. 

१६) सफरचदंाचे तुकडे *वचेवर घासनू पधंरा �मAनटानंतर चेहरा धवुा. 

१७) काकडीMया रसात �लबंाMया रसाचे दोन थWब �मसळून लावा.  
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कापराचे अनेक उपयोग  

    १) जर डासांचा Cास होत असेल तर 0वOतवावर थोडा कापुर टाकावा *यामुळे डास 

नाह#से होतील. 

    २) कान दखुत असेल तर तळुशीMया पानांMया रसात कापुर 0वरघळून थोडेसे कोमट 

कPन कानात टाकावा. 

    ३ ) उलट# होत असेल तर पुRदSयाMया अका(त थोडासा कापरु �मसळून कह# थWब Xयावेत. 

    ४) केसात कcडा झाला असेल तर आवYयाMया तलेात कापरु �मसळून डो�याला लावावा. 

    ५) कापाराMया वdया ;कचनमFये ठेवBया तर माeया होत नाह#त. 

    ६) पडसे झाBयास पांढ\या fमालात कापुर बांधून Dयावा. 

    ७) तcड आले असBयास व तcडात gण  पडले असBयास तcडात कापरु घोळवावे. 

    ८) पोटात दखुत असBयास जायफळ व हळद# सोबत थोडासा कापरु वाटून 

कोमट पा=याबरोबर Dयावा. 

    ९) डोके दखुत असBयास �लबंाMया रसात कापुर �मसळून *याचा कपाळावर लेप लावावा. 

   १०) काजळामFये थोडासा कापरु �मसळून लावBयास अनेक 0वकार नाह#से होतात. 
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आहारातील हा�नकारक �म�ण  

  खाल# Rदलेले पदाथ( एकC सेवन केBयाने  *यांचे गुण ;कतीह# चांगले असले तर# 

�म]णाने *यांचे हाAनकारक पhरणाम होऊ शकतात. 

   १) मध + तुप समान माCे मFये 

   २) मध + दह# ;कंवा ताक 

   ३) मध + मुळा 

   ४) 7खचडी + मध 

   ५) खरबूज + मध 

   ६) आंबट पदाथ( + मध. 

   ७) लोणचे + दह#  

   ८) केळे + दह# 

   ९) एकC तेल व तुप 

   १०) पा=यासह तले ;कंवा तुप 
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खाजेवर काह! घरगुती उपाय  

     १) खा=याचा सोडा पा=यात �मसळून लावावा. 

    २) Aतळाचे तेल व चु=याची  Aनवळी Oनानापवू` लावावी. 

    ३) Aनबं पC दkयामFये वाटून लावावे. 

    ४) Aनबं ूरसामFये तुळशीची पाने वाटून लेप लावावा. 

    ५) गंधक 0पटकर# व बोर#क अॅ�सड सम +माणात खोबरेल तेलामFये वाटून *याने 

माल#श करावी. 

    ६) खाज येत असेल तर खोबरेल तेलात कापुर �मसळून *या तेलाने मसाज करावा. 

    ७) खाज खजुल#, फोड व *वचेMया कुठBयाह# �याधीवर मध व Aततकlच दालचीनीची 

पावडर एकC केलेल# पेOट लावBयास थोdयाच Rदवसात *वचा OवMछ होते. 
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 पोटांवर गुणकार! &वा'द)ठ पाचन चूण,  

सामmी :- �लबंाचे स*व १५ mॅम, [ाnाचे दाणे ४० mॅम, सुंठ ४० mॅम, �मरे, 0पपंळी, छोट# 

इलायची, दालचीनी, तेजपC, पुRदSयाची पाने २०/२० mॅम भरडलेले िजरे १२० mॅम, धने ८० 

mॅम, सpधव मीठ १०० mॅम. 

तयार कर=याची कृती :-�लबंाचे स*व अधा( चमचा पा=यामFये �मसळा. सpधव मीठ सोडून 

इतर सव( [�ये कुठून बार#क करा व *याचे चूण( तयार करा. *यानतंर वर#ल �म]णात 

टाका व हालवनू एकZCत करा. सWदर# सpधव मीठ कुठून *यात �मसळा. वर#ल सव( �म]ण 

खुप वेळा ढवळा जेणेकPन सव( घटक एकPप होतील. 

+माण व सेवन 0वधी :- एक चमचा चूण( Rदवसातून २-३ वेळा पा=यातून Dया. अथवा तशीच 

*याची फ�कl मारा. या चुणा(Mया सेवनाने पचन श�ती सुधारते. आ7ण जठरा4नी +बळ 

होतो. भूक चांगल# लागते. अि4नमांध ( भूक न लागणे ) अपचन, अfची आ7ण गसेैस 

इ*याद# �याधीवर गुणकार#. 
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सौचास अवरोध होत अस0यास  

१) राCी झोपताना ZCफळा चूण( एक चमचा गरम पा=यातनू Dयावे. 

२) राCी झोपताना एक चमचा एरंडले तले Dयावे. 

३) सकाळी उठBयावर शWगदाणे खावनू वर भरपरू कोमट पाणी Dयावे. 

४) आहारात फायtस पदाथाuचा, पालेभाvयांचा भरपरू समावेश करावा. 

५) राCी झोपताना दोन त ेतीन अंजीर खावेत. 

६) एक चमचा तपुात Rहगं �मसळून घेतBयास पोट दखुणे थांबते. 

७) गॅसचा Cास होत असेल तर लसणाMया दोन पाकYया सोलनू दोन चमचे शwु 

तुपाबरोबर Dया लगेचच आराम �मळेल. 

८) बwको8ठाचा Cास असेल तर ओवा भाजलेBया िज-याची पडू Rहगं व काळे मीठ 

घातलेले दह# गॅस व पोटदखुी       इ. वर लाभदायक आहे. 

९) दkयामुळे पोट साफ होऊन भुकह# लागते. 

१०) RहवाYयात गुळ व काळे �मरे घालनू दkयाचे सेवन केBयास भूक लागत नाह#. 
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 दह! 

१) दररोज एक वाट# ताजे दह# खाBयास रोग +Aतकारक nमता वाढते. व सव( रोगापासनू बचाव 

होतो. 

२) दkया मळेु शर#राची अतंग(त उ8णता कमी होते.तसेच मOतक शांत राहते. 

३) ताकाMया fपात दह# अSनपचनास मदत करते. 

४) दह# आरो4यास िजतके आवeयक आहे Aततकेच ते सyदया(साठ? ह# उपयु�त आहे. 

५) एक 4लास ताक घेऊन *यात मलुतानी माती घाला, या �म]णाने केस धतुBयास केस Aनरोगी, 

दाट  होतात. 

६) केसात कcडा झालेला असेल तर एक कप दह# घेऊन *याने केसाला हलके हलके माल#श करा. 

आठवdयातून दोन ते तीन वेळा हा उपचार केला तर कcडा नाह#सा होईल. व केस मुलायम 

होतील. 

७) दkयामळेु *वचेचा कोरडेपणा कमी होतो. दह# व 0वनेगार यांचे �म]ण पायांMया कोरडया 

*वचेला लावा. मतृ *वचा Aनघून जाईल.  �म]ण ;zज मFये ठेवनूह# वापरता येते. 

८) ताजे दह# सकाळी ;कंवा दपुार# खाBBयास कफाचा नाश होतो. आंबट दkयात साखर घालून 

खाBBयास कफ होतो.   

अपचन :-दोन चमचे मध व *यावर थोडी दालचीनी पावडर टाकून जेवणाचे आधी घेतBयास 

अॅ�स{डट# Iहणजे आIल0प*तामळेु होणार# छातीची जळजळ थांबते व पाह#जे तेवढे जेवण पचवता 

येते. 

धातु व2ृ3 साठ4 - पांढ\या कां|याचा रस अधा( तोळा व मध अधा( तोळा एकC कPन सकाळ 

सFंयाकाळ Dयावा. 

बदामाचा चरुा टाकलेBया दधुात तुप आ7ण साखर टाकून ते XयायBयाने वीय(वwृी होते. 

अ5यंग  : अ}यंग Iहणजे मा�लश सव( शर#राला चांगBया +कारे अ}यंग �हावे यासाठ? +*येक 

भागाला २ ते ५ �मAनटे अ}यंग करावे. जर एकाच भागाला अ}यंग करावयाचे असेल तर 

कमीतकमी १५ �मAनटे अवeय केला पाह#जे.Aनरोगी �य�तीसाठ? दररोज Oनानापूव` ५ �मAनटाचा 

अवधी आहे. रोगावOथेत यापेnा अ~धक अपे�nत आहे. अ}यंगा नंतर १५ �मAनटे 0व]ांती Dयावी. 

रातांधळेपणा :- जीरे, आवळा व कापसाची पाने सम घेवनू वाटून डोYयांवर २१ Rदवस प�ी 

बांधBयाने रातांधळेपणात फायदा होतो. 
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  मेदम&त ल7पणावर &व&त उपाय 

१) आहारात केवळ सफरचदंाचेच सेवन केBयाने फायदा होतो. 

२) टाकळीMया पानांचा २० ते ५० �मल# रस Rदवसातून तीन वेळा XयाBयाने ल�पणा दरू होतो. 

३) च[ं+भावट#Mया २-२ गोYया दररोज दोन वेळा घेतBयाने 'डनलप' सारखे शर#र ह# सडपातळ होते. 

४) आरो4यव~ध(नी वट#Mया ३-३ गोYया दोन वेळा घेतBयाने व राCी २ ते ५ mॅम ZCफळा चणू( सेवन 

केBयाने ह# ल�पणा कमी होतो. 

५) एक 4लास कोमट पा=यात अधा( �लबंाचा रस, दहा थWब आBयाचा रस व दहा mॅम मध घालनू रोज 

सकाळी Aनय�मतपणे XयायBयाने वजनावर AनयंCण ठेवणे सोपे जाते. 

६) राCी झोपताना व सकाळी अनशेपोट# दालचीनीचा कपभर काढा मध टाकून घेतBयास शर#रातील मेद 

कमी होतो व जेवणामळेु तो वाढू देत नाह#. 

७) वजन कमी कर=यासाठ? काळा चहा फायदेशीर ठरतो. �दय0वकारावर ह# काळा चहा वापरतात. 

८) एक 4लास दधुात मध �मसळून रोज राCी XयायBयाने दबुळेपणा Aनघून जातो व शर#र सडुौल, 

ध8टप8ुट व स�ुढ बनते. 

९) आBयाचा रस आ7ण मध एक +माणात घेवून चाटSयाने, eवास घे=यास होणारा Cास कमी होतो व 

उच�या बदं होतात.  

सांधेदखुीसाठ4 :- १) रोज सकाळ व सFंयाकाळ १ ते २ mॅम मेथीचे दाणे पा=याबरोबर ~गळBयाने गुडघे व 

शर#राचे सांधे मजबतू होतात. वात0वकार होत नाह#. डायZबट#स ;कंवा उMच र�तदाब, AनIन र�तदाब 

होत नाह#. शर#र OवOथ राहते. व Oथूलता वाढत नाह#. ( ल�पणा येत नाह# ) 

२) कमी +माणात मध व दालचीनी पावडर Aनय�मत घेतBयास vये8ठ नागhरकांना वwृापकाळात ह# 

श�ती कमी न पडता Oफूत` �मळते व थकवा वाटत नाह#. 

३) सांFयावर#ल 7झज लवकर भPन Aनघते *यासाठ? सांधे दखुीMया f4णांनी Zबटचे  सेवन करावे. 

४) मोहर#चे तेल व कां|याचा रस यांMया �म]णाने सांFया वर माल#श करा.  

वात2वकारात :-वातामळेु हातापायामFये होणा\या वेदनेसाठ? मेथी तुपावर परतून *याचे पीठ तयार करावे 

नंतर *याचे लाडू बनवनू रोज एक लाडू खावा. आठ-दहा Rदवसातच हात व पायाMया वेदनेत लाभ होईल. 
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आरो�य गाथा भाग 10    

वचा 
1) चेहरयावर#ल सुरकु*या घाल0व=यासाठ?: 

तcडावर सुरकु*या पडBया असतील तर आBयाMया रस कोमट कPन तो राCी झोपताना चेह\ यावर लावा आ7ण 

सकाळी चेहरा OवMछ धुवून वर खोबरेल तेल चोळावे. या उपायाने सुरकु*या कमी होऊन *वचा तेजOवी होते. 

 2) उSहापासून *वचा सांभाळा: 

उ8णतेमुळे ओठ, तळहाताची साले Aनघत असतील तर *यांना मॉयeचराय7झगं �lम लावून हळूवार मसाज करावा. 

सकाळ व संFयाकाळ एक चमचा +वाळ �म~]त गलुकंद खावा. 

3) चेहरा उजळ=यासाठ?: 

एक चमचा टोमॅटोचा गर, ~चमूटभर हळद. अधा( चमचा �लबंाचा रस आ7ण एक चमचा बेसन एकC करा. ह# 

पेOट चेह\ याला लावा. अFया( तासाने कापसाने चेहरा पुसून काढा. *वचा उजळेल. 

  4) कcडा घाल0व=यासाठ?: 

केसातील कcडा फार सतावतो. *यावर उपचारासाठ? आवळा, Rहरडा, बेहडा, �शकेकाई, सं�याचे साल यांचा उपयोग 

करावा. यापासून घरMयाघर# औषध तयार करता येईल 

  5) मान OवMछ आ7ण Aनतळ ठेव=यासाठ?: 

आठवdयातून ;कमान एकदा उट=याचा वापर कPन मानेची *वचा OवMछ कPन Dयायला हवी. मान OवMछ 

आ7ण Aनतळ ठेव=यासाठ? श�यतो साबणाचा वापर कP नये. 

 6) केसांचा तेलकटपणा कमी कर=यासाठ?: 

केस धुतBयावरह# तेलकटपणा कमी न झाBयास तीन लहान चमचे �लबंाचा रस केस धुऊन झाBयावर लावा. 

आठवdयातून दोनदा या +माणात हा उपाय केBयास न�कlच फायदा होईल. 

 7)ओठ फाटBयास *यावर शwु तुप लावा: 

ओठ फाटून *यातून र�त येत असBयास कोकम तेल आ7ण शwु तूप यांचा वापर करावा. 

 8) उSहाYयातील कपडे: 

उSहाYयात घाम जाOत येतो Iहणून या काळात सुती कपडे वापरावे. �सथेंRटक कपdयांचा वापर टाळावा. 

 09) उSहापासून *वचा सांभाळा: 

कडक उSहामुळे तुमMया *वचेचा रंग सावळा झाला असेल तर कMMया टोमॅटोला कुOकPन *यात ताक �मसळून 

चेह\ याला लावBयाने *वचेला थंडावा �मळतो. दररोज अंघोळीMया आधी शर#राMया उघdया भागाला दह# लावून 10 

�मAनटापयuत तसेच राहू |या. मग अंघोळ करा. 
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आरो�य गाथा भाग 11 

 पांढरे केस काळे हो9यासाठ4  

१) Aनय�मत पणे Aतळाचे तेल केसांना लावावे. 

२) आवळा रस जे8ठमध पडु केसांMया मुळाना लावावी. 

३) मोहर#चे तेल केसांना दररोज लावावे.  

४) रोज दहा काYया मनुका खा�यात. 

५) मWद# व Aतळ एकC खलनू लावावी. 

६) तेलानी Aनय�मत माल#श करावी व OवMछता राखावी. 

७) काळे तीळ व खोबरे रोज चावनू खाBयास केस काळे होतात. व चांगले लांब वाढतात. 

८) चाफा, चमेल#, जुईची फुले खोब\याMया तलेात घालनू उकाळा गार झाBयानंतर या 

सुवा�सक तेलाने शर#राला माल#श केBयास Oफूत` येते. डो�याला माल#श केBयास केस मउ 

शार होतात. 
 

आरो�य गाथा भाग 12 

 �नवडक वा&तशुा&< 

१) पती-प*नीने डबल बेडवर वेगवेगYया गा|यावर झोप ूनये. 

२) दरवाvयासमोर कधीह# झोप ूनये. 

३) कपाटे द�nणेMया �भतंीला ~चकटवनू ठेवून ती उ*तरेस उघडतील अशा बेताने मांडावीत. 

४) झोप=याMया खोल#त माशांचे शोकेस ठेवू नये. 

५) झाडून घेतBयावर झाडू घरात लपवनू ठेवावा. 

६) सपंूण( कुटंुबाचा हसतमुख फोटो घरात आवजू(न लावावा. 

७) वाOत ुसौ�याMया �8ट#ने कुटंुबीयांनी दररोज एकC बसूनच जेवण करणे चांगले. 

८) शौचालयाचे दार नेहमी बंद ठेवावे. 

९) बंद घdयाळे ;कंवा उपकरणे घरात ठेवू नयेत. 

१०) घराMया उ*तर Rदशेस धातुचे कासव ठेवावे. 

११) घरात दररोज अगर ब**या, धुपद#प कापुर जाळावा. 
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आरो�य गाथा भाग 13  

 घर=या मसा0यांचा आजारात उपयोग 

हळद!:- १) हळद#चे म�ुय काय( र�त व *वचेवर होत असBयाने शर#रातील र�त शwुीसाठ? 

0व0वध *वचा 0वकारांवर सुज, लाल# असताना वापरतात. 

२) मधुमेह, र�त0प*त यात हळद#चा वापर केला जातो. 

३) मधात �मसळून हळद#चे चुण( कानात घातBयाने कानातील OCाव व ठणका दरू होतो. 

४) आवळा, Aनबं व हळद#चा काढा घेतBयास खPज न8ट होते. 

िजरे:- १) वारंवार तcड ये=याची +व*ृती असBयास व ~गळताना Cास होत असBयास िज-

याचे चुण( खडीसाखरे बरोबर चघळावे. 

        २) OतनाMया वwृीसाठ? गुळ व िज-याचे चुण( एकZCतपणे Dयावे. 

मोहर!:- मोहर# उ8ण असBयाने Oवंयपाकात Aतचा वापर बेताने करावा. मोहर#मुळे वारंवार 

होणारा कफ, सदU. खोकला यांचा नाश होऊन भूक वाढ=यास मदत �मळते. 

लवंग:- १) 0व0वध +कारMया सदUमFये लवंग चुण( व मध हे �म]ण Dयावे. 

           २) खोकBयातनू कफ पडत असताना लवंग भाजून मधाबरोबर Dयावे. 

          ३) दात दखुत असताना लवंग चावनू दखुणा\या दाताखाल# दाबनू धरावी. *यामुळे 

वेदना कमी होतात. 

वेलदोडा:- १) जुनाट खोकला व ्दIयाMया आजारात वेलची चुण( RदBयास उपयोग होतो. 

              २) आवाज बसणे, घeयाचे 0व0वध आजार यात वेलची चुण( ५०० �म.mॅम व 

ख{डसाखर २०० �म. mॅम सकाळ व सFंयाकाळ Dयावे. 

             ३) वेलची चुण( व सुंठ एकZCत घेतBयास पचन �यविOथत होऊन भूक लाग=यास 

मदत �मळते. 

             ४) 0व0वध +कारMया कफ 0वकारावर वेलची चुण( हे रामबाण औषध आहे. 

दालचीनी:- १) Rहरdयांना मजबुती ये=यासाठ? दालचीनीचा तकुडा व 0व0वध रोगावर 

दालचीनी हे उ*तम औषध आहे. 

                 २) दंतावर कृ�म व वेदना असताना दालचीनी तेलाचा बोळा दातांमFये ठेवावा. 
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आले:- १) आBयाचा वापर आपण अनेक पदाथा(त करतो. मळमळणे, छातीत जळजळणे, 

पोटदखुी यासार�या 0वकारावर आBयाचा रस घेवून पाहा. सकाळी आBयाचा तुकडा घालनू 

Dया. मळमळ=याMया 0वकारांपासून मु�त �हा.  

          २) कोलेOटेरॉल पातळी AनयCंणात आण=यासाठ? आBयाचा उपयोग होतो.  

          ३) आBयामुळे अSनपचनाला मदत होते. आBयातील घटक आपBया शर#रातील 

पाचकरसाशी �मळत ेजुळते असतात. यामुळे +~थनयु�त जड पदाथ( ह# सहजर#*या पचतात. 

          ४) आBयाचा तुकडा दातात धरBयास दात दखुणेह# थांबते. 

          ५) सदU व तापावर आBयाचा रस लाभदायक ठरतो. असा रस एक चमचा आBयाचा 

रस, �लबंाचा रस व मध गरम पा=यात घालून बनवला जातो. यामुळे गMच झालेले नाक 

मोकळे होते. तसेच यकृतालाह# चालना �मळते. 
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आरो�य गाथा भाग 14 

 &मरणश@ती वाढ2व9यास बदाम 

एक साधा सोपा उपाय देत आहोत. vयाने बौ0wक nमता वाढून Oमरणश�ती ती�ण बन=यास 

न�कlच मदत �मळेल. 

उपाय:- राCी एक कप पा=यात गोड कागद# बदाम �भजत ठेवा. सकाळMया वेळी हे बदाम सोलुन 

खुप चावून  चावून खा. *यावर गोड गरम दधु अवeय Xया. या +योगाचा सतत दहा Rदवस 

चढ*या �माने व पुढ#ल दहा Rदवस उतर*या �माने +योग करावयाचा आहे. दररोज एक - एक 

बदाम वाढवत Sयावा. जसे पRहBया Rदवशी एक दसु-या Rदवशी दोन Aतस-या Rदवशी तीन वगैरे 

दहा Rदवसानंतर हाच �म उतरता करावा. Iहणजेच एक एक बदाम कमी करत एक वर यावे. 

अशा +कारे हा २० Rदवसांचा +योग करा व नंतर आपBया Oमरणश�तीची चाचणी घेवून पाहा. 

१) दधु व तीळ रोज सकाळी घेतBयाने बुwी सुधारते. 

२) अनुशा पोट# रोज दोन चमचे मध गरम पा=याबरोबर घेतBयास Oमरणश�तीची वाढ होते. 

3) जांभळाचा रस, मध व आवळयाचा रस, गुलाब फुलाचा रस सम +माणात घेतBयास र�त व 

Oमरणश�ती वाढते. 

४) दररोज सकाळी बदामाचा हलवा खावून *यावर दधु Xयावे. Iहणजे Oमरणश�ती +खर बनते. 

५) बदामाMया तेलाने माल#श केBयाने ( डो�याला ) मWद ुतरतर#त राहतो व Oमरणश�ती +खर 

बनते. 

६) बदामाचा खरा उपयोग शार#hरक बल वाढ0वणे आ7ण Oमरणश�ती +खर बन0वणे हे आहे. 

७) श�तीची आ7ण बुwीची कामे करणा\या लोकांMया खुराकात बदामाचा हमखास समावेश 

करावा. 

 &मरणश@तीची चाचणी कशी Bयावी? 

१ ते १० पैकl कोणताह# एक पाढा सरळ Iहणावा. व नंतर थोडया वेळाने तो पुSहा उलट 

Iहण=याचा +य*न करावा. िजतके आकड ेबरोबर येतील तो आपला बु|Fयांक सू~चत करतो. 
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आरो�य गाथा भाग 15  

पोटाचे 2वकार  

१) कृश �य�तीनी रोज सकाळी तीळ चावनू खावेत व AतळाMया तेलाने अ}यंग करावे नंतर गाईचे दधु 

XयाBयास शर#र ध8ठप8ुठ होते. 

२) पnाघात ;कंवा अधाuगवायु सार�या 0वकारात तीळ तेलावर 0व0वध सOंकार कPन अ}यंग व मद(नास 

ह#  उपयोगात आणतात. 

३) रोज राCी झोपताना १ चमचा Aतळ चावनू वर गरम पाणी 0प=यास देणे यामुळे राCी अथंfणात 

लघवी होत नाह#.  

४) जेवणानंतर Aनय�मत सCंी खाBBयास पोटाचा जडपणा, अपचन गॅस यापासनू म�ुतता �मळते.  

५)  कोण*याह# +कारMया जखमा होऊन प ूझाBयास मध लावावा. जखमा लवकर ब\या होतात. 

६) थोडासा ओवा ;कंवा ओ�याचा काढा XयायBयाने पचन;�या सधुारते, �यविOथत होते. 

७) एक चमचा �लबंाचा रस व ~चमटूभर खा=याचा सोडा पेलाभर पा=यातून घेतBयास पाचन नीट होते. 

८) राCी झोप लागBयावर मFये जाग येते ते�हा एक 4लास पाणी 0पवनू पनुः झोपBयास सकाळी 

मल0वसज(न चांगले होते. 

९) आवळयाची पडू मध घालनू खाBBयास 0प*ताचा Cास कमी होईल. 

१०) 0प=याMया पा=यात गुलाबाचे फुल टाकून १० ते १५ �मAनटांनी पाणी XयायBयाने उ*साह Aनमा(ण 

होतो. 

११) पोटाMया 0वकारासाठ? गुलकंदाचे सेवन उ*तम औषध आहे. 

१२) तां�याMया भांdयांमFये ठेवलेले पाणी सकाळी उठून XयाBयामळेु कफ आ7ण खोकला कमी होतो. 

Oथलू  �य�ती कृश होउ शकते. 

१३) रोज जेवण झाBयावर थोडासा गुळ खावा *यामळेु अपचन होत नाह#. 

१४) भकू लाग=यासाठ? काकडीMया गोल कापावर ( तुकडयावर ) पRुदSयाची पाने, �लबंाचा रस व काळे 

मीठ घालनू खाBBयास यकृताचे काय( सधुारते. व भरपरू भकू लागते. 

१५) ओवा हातावर चोळून तcडात टाका व वर गरम पाणी Xया. पोटदखुी, मरुड व गॅस 0वकारात आराम 

�मळतो. १६) एक 4लास स�ंयाMया रसात एक ~चमटु काळे मीठ व थोडी काYया �म-याची पडू घालनू 

XयायBयास लगेच लाभ �मळतो. जनूाट अजीण( असBयास कह# Rदवस उपाय Aनय�मत करावा. 

१७) अनसेपोट# स�ंयाचा रस थोड़े मीठ घालनू घेतBयास जनुाट बwको8ठ ह# दरू होतो. 

१८) पोट दखुत असेल तर स�ंयाMया रसात थोडा Rहगं �मसळा.  

१९) गुलाबाMया पाकYया दधुात उकळून या दधुाचे Aनय�मत सेवन करा. बwको8ठाचा Cास कमी होतो. 
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चेहरा सम&या  

 १) सyदय( वwृीसाठ? २ चमचे दह# व अधा( चमचा �लबंाचा रस, २ ~चमट हळद यांची पेOट कPन चेह-

याला लावावी, चेहरा zेश होतो. 

 २) Aन*य तीळाचे तेलाने अ}यंग केBयास *वचेची fnता जाते. अंग कांती सुधारते. हाडांना बळकट# येते. �याधी 

+Aतकार nमता वाढते. द#घा(यु8य लाभते. वेगवेगYया वेदना नाह#शा होतात. 

 ३) �लबंाचा रस व काकडीMया रसाचे सम +माणात �म]ण कPन तcडवर#ल काळ पट भागावर लावून १०-१५ 

     �मAनटांनी गार पा=याने तcड धुवावे. या+माणे १५ ते २० Rदवस +योग केBयास ह# समOया कमी झाBयाचे 

आढळेल.      

 ४) रोज चेह\याला �भजवून हळद लावBयाने चेहरा गुळगुळीत ताजातवाना होतो. 

 ५) चेहरा साफ कर=यासाठ? सं�यांची साल,ं आवळा व �लबंाचा वापर करावा. 

 ६) पुRदSयाचा रस चेह\यावर लावा व Aतस �मAनटांनी चेहरा धुवून टाका. चेह\यावर#ल सुरकु*या नाह#शा होतील 

तसेच काळसर चेहरा उजाळ=यास मदत होईल. 

७) तेलकट *वचा सतेज व कोमल हो=यासाठ? दोन चमचे कMचे दधु यांचे �म]ण चेह\यावर लावा. वीस �मAनटांनी 

चेहरा धुवून टाका. 

८) टोमॅटो:- हे फळ चेह\याला मुलायम बन0व=यासाठ? मोलाचे सहकाय( करते. एक चमचा टोमॅटोचा रस घेऊन 

*यात �लIबाचा रस पीळावा ते तयार �म]ण संपूण( चेह\यावर हल�या हाताने चोळावे. काह# वेळानंतर चेहरा थंड 

पा=याने धुवावा. हे टोमॅटो लोशन फार +भावी असते. *यामुळे खडबडीत चेह\यावर#ल Aछ[े न8ट होतात. 

९) बटाटा:- बटाटा ;कस एका पातळ कापडात बांधून *याची पुरचंुडी बंद डोYयांवर ठेवावी. *यामुळे डोYयांखालMया 

*वचेवर#ल काळसर पणा जाऊन डोYयांना आराम �मळतो. 

१०) �लबं:ू- �लबंाचा रस पा=यात �मसळून XयायBयास ल� पणा कमी होतो. व Rदवसभर ताजेतवाने वाटते. 

�लबंाMया रसात गुलाबपाणी �मसळून चेह\यावर लावBयास सुरकु*या न8ट होतात. 

११) मुळा:- मुYयाचा रस काढून *यात तेव�याच +माणात लोणी �मसळून चांगले घोटावे. या �म]णाचा लेप 

चेह\यावर लावून थोडया वेळाने *वचा धुवून काढBयास *वचा चकचकlत मुलायम होते.   

१२) सकाळी उठBयाबरोबर चमेल#ची पांढर# श�ु सुवा�सक फुले �मटलेBया डोYयावर ठेवा.डोळे तेजOवी होतील. 

१३) सं�याMया सालाचे चूण( घेवून *यात मध �मसळून *वचेवर लावBयाने *वचा उजळ व ताजीतवानी होते.  

मुCम:- अ) तीन चमच मध व एक चमच दालचीनीची पावडर एकC कPन पेOट बनवून राCी झोपते वेळी 

चेह\यावर#ल मुfमांना लावावी. सकाळी उठBयावर च=याचं पीठ लावून ;कंवा गरम पा=याने चेहरा धुवावा. दोन 

आठवdयातच सव( मुPम कायमची नाह#ंशी होतात. 

 ब) सं�यांMया ताvया साल# चेह\यावर चोळा मुPम व काळे डाग जातील. 

क) पपईचा गर चेह\यावर चोळा यामुळे चेह\यावर#ल दाग, काळेपणा, सुरकु*या व मुfमे जातील.     
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चेहरा टॉ�न@स 

१) सफरचंद टॉAनक:- एक सफरचंद सोलनू १ कप पा=यात टाकून पाणी अध� होईपयuत 

उकळावे. हे पाणी चेह\याला लावावे. Iहणजे सरुकु*या कमी होतील. 

२) काकडी-पुद#ना टॉAनक:- अध` काकडी चार टेबल Oपून वाटलेला पुद#ना दोSह# एकC कPन 

वाटून रस काढून बाटल#त भरा. हा आपण तसाच चेह\यावर लाव ूशकता ;कंवा मुलतानी 

मातीत �मसळून माOकMया Oवfपात ह# लावू शकता. यामुळे चेह\याला टवटवी येते. तसेच 

डोYयांखल#ल काळी वतु(ळे नाह#शी होतात. 

३) संCी व �लबंाचे टॉAनक:- अध� संCे, चतकोर �लबं,ू एक चमचा कOटड( शुगर,एक पेला दधु 

एकC कfन Dयावे. व थंड कPन चेह\यावर लावावे. सव( +कारMया *वचेवर उपयु�त टॉAनक 

आहे. 

४) कडुAनबं टॉAनक:- ताजी कडुAनबंाची पाने दोन पेले पा=यात उकळावीत ते�हा पानी १ कप 

राह#ल त ेगाळून ठेवावे. कापूस �भजवनू चेह\यावर लावावे व २० �मAनटे सुकवनू नंतर थंड 

पा=याने धुवावे. चेह\यावर#ल मुPम व डाग नाह#श ेहोतील. 

५) झWडूची फुले:- चार मोठया झWडूMया पाकYया भांडयात टाका अधा( �लटर पाणी उकळून 

*यावर टाकून ते भांड ेझाकून ठेवा. जेणेकPन *याचा +भाव कमी होणार नाह#. थोडया 

वेळाने त ेपाणी थंड झाBयावर चेह\याला लावावे. हे पाणी बाटल#त भPनह# ठेव ूशकता. 

पाटU, 0ववाह समारंभ वा सकाळी कामावर जाताना चेह\यावर लावBयाने Rदवसभर 

टवटवीत पणाचा अनभुव येतो. 
 


