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                                      લસણ માત ભોજનમાં સવાદ વધારે છે એવંુ નથી પરંતુ લસણ એક શષે ઔષધી પણ છે              લસણ માત ભોજનમાં સવાદ વધારે છે એવંુ નથી પરંતુ લસણ એક શષે ઔષધી પણ છે..
                   કેટલાક લોકો લસણની ગધંને કારણે તેનાથી દૂર રહે છે પરંતુ તે લોકો નથી જણતા કે લસણ પકૃિતની એક એવી ભેટ 
       સમાન છે જેના લાભ બીજે કયાંય ન મળ.ે          લસણથી થનારા લાભ અને તેના આયુવેિદક ગણુો સદીઓ જુના છે. સંશોધન 
 મુજબ 5000          વષર પહેલાં પણ લસણનો ઉપયોગ ઉપચાર માટે કરવામાં આવતો હતો.     લસણ અનેક રોગોમાં વરદાન સમાન 
  સાિબત થાય છે.                જેથી આજે અમે તમને લસણના એવા જ અદભુત ગણુો અને ફાયદા િવશે જણાવીશંુ જે કદાચ તમે 

   પહેલાં જણયા નહી હોય.

             આયુવેદ િવજાને પણ લસણના ગુણધમોનું અને તનેા અનપુમ ઔષધીય ગુણોનું સપષ આલેખન કયુર છે. આયુવેદના 
                 લગભગ બધા જ ગંથકારોએ તેના ઉતમ ઔષધીય ગણુો અને ઉપયોગોનું િવશેષ વણરન કયુર છે જે જણવા સમજવા જેવંુ 

છે.

→ગણુધમો
-       લસણમાં ખાટા રસ િસવાય બાકીના પાંચે (ગળયો, ખારો, તીખો,   તરૂો અને કડવો)   રસ રહેલા છે.    જેમાં તીખો રસ મુખય 

 હોય છે.   ગણુમાં તે ગરમ, તીકણ, રસાયન, પાચક,  પચવામાં ભારે, વીયરવધરક,   ઝાડો સાફ કરનાર,   ભાંગેલાં હાડકાંને મટાડનાર,  
બળવધરક,  બુિદધવધરક છે.      એક કળીવાળું લસણ ઉતમ ગણાય છે.   લસણ હદયના રોગો,  વાયુના રોગો,  કફના રોગો, પટેનો 
દુખાવો, કબિજયાત, અરિચ, ઉધરસ,    મંદાિગન વગેરે મટાડે છે.       લસણમાં એક ઊડનશીલ તેલ રહેલંુ હોય છે.  જેમાં એલાઇલ-

  પોપાઇલ સલફાઇડ 6 ટકા,   ડાયએલાઇલ ડાયસલફાઇડ 6         ટકા તથા બીજં બે ગધંકયુકત દવયો જોવા મળે છે.

-                રાતે સતૂાં પહેલાં એક ચમચી ઓિલવ ઓઈલ અથવા સોયાબીન ઓઈલમાં લસણની પેસટ લેવાથી િલવર સવચછ થવાની 
      સાથે તે મજબૂત બનીને કાયરરત રહે છે.   લસણમાં િવટાિમન સી, એ,     બી અને જ તથા સલફર, લોહ,  કેિલશયમ ઉપરાંત 

       નકામા બેકટેિરયાનો નાશ કરતું એિલિસન નામનું તતવ છે.        લસણની તાજ પસેટમાં િડપથેિરયા અને ટીબીના જવાણને નષ 
  કરવાનો ગુણ છે.

–                આંતરડાનાં કેનસરથી પીડાતી વયિકત ડોકટરની સલાહ પમાણે લસણનો ઉપયોગ કરે તો કેનસર સામે લડી શકે છે.  
     લસણમાં ફી રેિડકલસને રોકવાની શિકત છે.         કેનસરની ગાંઠ ફી રેિડકલસથી થતી હોવાનો સશંોધકોનો મત છે.  આવાં રેિડકલસ 

ડીએનએ,     સેલ મેમબેનસ માટે હાિનકતાર છે.          લસણમાં રહેલંુ એિલનસ નામનું એનઝાઈમ નકામા કોષનો નાશ કરે છે.



-  હાઈપર ટેનશન,                હાઈ બીપીની તકલીફ થઈ હોય તો રોજ તાજં લસણની બે કળી ખાવાથી લોહીનું ભમણ થાય છે. નસો 
  િસનગધ રહે છે.             આ ઉપરાંત લસણ િવશે હાથ ધરવામાં આવેલા અભયાસમાં એવંુ જણાયંુ છે કે એિનિમયા,  રમેિટક િડિસઝ,  

કિટવા, ડાયાિબટીસ, હાઈપોગલાઈસેિમયા, અસથમા, ઊધરસ, એલજ,      આતંરડાના વમસર પેરાસાઈિટક ડાયેિરયા અને કેનસરની 
  સારવારમાં ઉપયોગી છે.        આ ઉપરાતં તે કબિજયાત દૂર કરવામાં ઉપયોગી છે.

–              ખીલ પર લસણનો રસ િનયિમત લગાવશો તો ધીમે ધીમે ખીલ ઓછી થઇ શકે છે.     તમે તેના રસમાં વહાઇટ િવનેગર 
    પણ નાંખીને લગાવી શકો છો.             લસણમાં એિલિસન નામનું તતવ હોય છે જે તવચાને કોમળ અને મુલાયમ બનાવે છે. જો 
           તમે તમારા ફેસ માસકમાં કેટલીક પીસેલી લસણની પસેટ નાંખશો તવચા મુલાયમ બનશે.

–         દરરોજ લસણની એક કળીનું સેવન કરવાથી શરીરને િવટાિમન એ,     બી અને સીની સાથે આયોડીન, આયનર,
પોટેિશયમ,          કેિલશયમ અને મેગનેિશયમ જેવા પોષક તતવો એકસાથે મળી જય છે.      જેથી શરીરમાં આ પોષક તતવોની ઉણપ 

       સજરતી નથી અને અનેક સમસયાઓ દૂર રહે છે.

–             લસણનું તેલ હથેળી અને પગમાં લગાવવાથી મચછરો પાસે આવતા નથી અને કરડતા નથી.     સાથે જ તવચા પણ સુંવાળી 
 થાય છે.     લસણમાં એનટીબેકટેિરયલ તતવ હોય છે.    જેથી જો તમને ખીસ-       ફોડલીની સમસયા રહતેી હોય તો તમારે સવેન 
 કરવંુ જોઈએ.

-              િનયિમતપણે લસણનો ઉપયોગ અને સેવન કરવાથી તવચામાં થતી સંકમણની સમસયા પણ દૂર થાય છે.  સાથે તવચા 
     સંબંધી રોગોમાં પણ રાહત મળે છે.

-            લસણની કળીવાળો આહાર લેવાથી ચરબીનું પમાણ ઘટતાં કમમરનો ઘેરાવો ઓછો થાય છે. ટાઈપ-   ટૂ ડાયાિબટીસ માટ ે
      લસણ શેષ કુદરતી ઔષધની ગરજ સારે છે.        લસણનું સેવન શરીરમાં ઈનસયુિલનની માતાને વધારી દે છે. જેનાથી 

              ડાયાિબટીસની બીમારીમાં ઘણો ફાયદો થાય છે અને લસણના સેવનથી બલડ શુગર લેવલ િનયંતણમાં રહે છે.

-         કોલેસટોલના દદી માટે પણ લસણ અતયંત ફાયદાકારક હોય છે.         આ લોહીને પાતળું કરવામાં મદદ કરે છે અને શરીરમા ં
    લોહી ઘટટ થવાથી રોકે છે.         ઘા પડયા બાદ લોહી વહેવાનો ભય પણ રહેતો નથી.

–    લસણમાં રહેલા તતવથી પલેટલેટસ,      લોહી ગઠંાવાની પિકયા ધીમી પાડે છે.       લોહીની નળી પાતળી રાખે છે જેથી લોહીનુ ં
       પિરભમણ બરાબર થાય અને હદયરોગનો હુમલો ન આવે.       લસણ હદયને ઓકસીજન રેડીકલસના પભાવથી બચાવે છે.  

     જેથી હદયને કોઈ નુકસાન ન પહોચ.ે         તનેા સલફરયુકત યૌિગક આપણી લોહી કોિશકાઓને અવરોધથી બચાવે છે. જેના 
     કારણે એથેરોસલેરોિસસની સમસયાને દૂર કરે છે.

–                સરિસયાના તેલમાં લસણની કળી નાખી ઉકાળીને આ તેલ કાનમાં નાખવામાં આવે તો કાનના દુખાવામાં તરત જ 
  રાહત મળે છે.         બાળકો માટે પણ આ રીતે ઉપયોગ કરી શકાય છે.

–            તમારા રોિજદા ખોરાકમાં લસણ સામેલ કરી લેવાથી રોગપિતકારક કમતામાં વધારો થાય છે.    જો મોસમી શરદી અથવા 
            ખાંસી થઈ જય તો લસણની ચા બનાવીને પીવાથી બહુ જલદી ફાયદો થાય છે.

-                ઠંડી અથવા બદલાતા મોસમમાં મોટાભાગે કોઈપણ ઉમરના લોકોને કફ અને ઉધરસની સમસયા થતી હોય છે આવામા ં
        જો તમે લસણનો િનયિમતપણે ઉપયોગ કરો તો આવી નાની-     નાની સમસયાઓ તમારાથી દૂર રહશે.

–  લસણમાં એનટી-    ઈનફલામેનટરી પોપટી હોય છે.       જેની મદદથી એલજને દૂર ભગાવી શકાય છે.   જો લસણના જયૂસન ે
           પીવામાં આવે તો રેિસસ અને ચકામા પડવાની સમસયા પણ દૂર થાય છે.



–         િસરોિસયસની સમસયામાં લસણ રામબાણ દવા તરીકે કામ કરે છે.      િસરોિસયસથી પભાિવત સથાન પર લસણનું તેલ 
      લગાવવાથી તવચા સુંવાળી અને કિતરિહત થાય છે.

–     લસણમાં ડાયલી સલફાઈડ હોય છે.          જે ફેરોપોરિટનની માતાને વધારે છે અને આયરન મેટાબોિલઝમને સધુારે છે.

–       િનયિમત લસણ આરોગવાથી બલડપેશર િનયંતણમાં રહે છે.        એિસિડટી અને ગેિસટકની સમસયા પણ દૂર થાય છે. હદયની 
      બીમારીઓ સાથે તાણ પણ દૂર થાય છે.

-          લસણને દૂધમાં ઉકાળીને બાળકોને આપવાથી બાળકોમાં રોગપિતકારક કમતા વધે છે.    લસણની કળીને આગમાં સાતંળી 
        બાળકને આપવાથી શવાસની સમસયા પર કાબૂ મેળવી શકાય છે.         જે બાળકોને શરદી વધારે થાય છે તમેણે લસણની કળીની 

   માળા બનાવીને પહેરવી જોઈએ.

–               લસણના સેવનથી કામોતેજના બરકરાર રહે છે કારણ કે તે શરીરમાં સારી રીતે પિરભમણ કરે છે.

–   લસણના સેવનથી વાયરલ, ફંગલ,       યીસટ અને વોમર સંકમણ પણ થતું નથી.     તાજ લસણના સેવનથી ફડ પોઈઝિનગનો 
  ખતરો રહેતો નથી.

–          િનયિમત લસણનો ઉપયોગ કરવાથી સાધંામાં થતાં દુખાવામાં આરામ મળે છે.     સાથે શરીરના અનય ભાગોમાં થતા ં
    દુખાવામાં પણ રાહત મળે છે.

–            જે લોકોના શરીરમાં લોહીની કમી હોય છે તઓેએ લસણનું સેવન કરવંુ જોઈએ.     તેમાં ભરપૂર માતામાં લોહતતવ હોય 
છે.      જે લોહીના િનમારણમાં મદદ કરે છે.        લસણમાં િવટાિમન હોવાથી સકવી રોગથી પણ બચાવે છે.

–        લસણ ખાવાથી વાળ ખરતા બંદ થઈ જય છે.       લસણમાં એિલસીન તતવ ભરપૂર માતામાં હોય છે.    સાથે જ સલફર પણ 
 હોય છે.          લસણને વાટીને સકેલપમાં લગાવવાથી પણ હેર ફોલ ઘટી જય છે.

–       લસણના સેવનથી દાતંના દુખાવામાં આરામ મળે છે.          દાતંમાં દુખાવો થાય તયારે લસણને કાચું વાટીને દાતંમાં રાખી લેવંુ 
            તેનાથી તરત આરામ મળે છે કારણ કે લસણમાં એનટી બકેટેિરયલ તતવ હોય છે.       જે દાંત પર સીધો પભાવ નાખે છે.

–  લસણની 5   કળીને થોડાક પાણીમાbં      નાખીને પીસી લેવી અને તેમાં 10     ગામ મધ િમક કરીને સવાર-   સાંજ તેનું સેવન 
કરવંુ.         આ ઉપાય કરવાથી સફેદ વાળ કાળા થઈ જય છે.

–      લસણનું સેવન બાળકો માટે પણ અતયંત b    ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે.     આ મોસમી બીમારીઓમાં તો લાભકારક 
  હોય જ છે.               સાથે જ પાંચ વષર સુધીના બાળકોમાં થનારા પાયમરી કોમપલેકસમાં પણ બહુ ફાયદાકારક સાિબત થાય છે.

–                  ફેફસામાં પાણી ભરાયંુ હોય તો લસણને વાટીને સહેજ ગરમ કરીને દદીની છાતી પર બાધંવાથી દદરમાં રાહત થાય છે.

– હાથ-                   પગમાં કળતર થતી હોય તો લસણ અને સૂઠંને ઘીમાં શેકી મધ સાથે થોડા િદવસ ખાવાથી કળતર દૂર થાય છે.

-         સગભારઓ અને િપતની તકલીફવાળાએ લસણનો ઉપયોગ કરવાનું િહતાવહ નથી.     આજે પણ અનેક કુટુંબમાં ભોજન 
     સમયે લસણના અથાણાંનો ઉપયોગ કરાય છે.           એના વગર િશરામણ અથવા બપોરનું ભોજન કે રાતનું વાળું અધૂરં ગણાય 

છે.             ઘણાં કુટુંબમાં િહગની સાથે લસણની કળી નાખેલો વધાર કરેલી કઢીનો ઉપયોગ થાય છે.   કેટલાક લોકો લસણવાળી 
              વાનગી એટલે નથી ખાતા કે તે ખાધા પછી તમેના મોમાં વાસ રહી જતી હોય છે.     એનો સરળ ઉપાય લસણવાળી વાનગી 

      ખાધા પછી બશ કરીને કોગળા કરવાનો છે.         માઉથ વોશથી કોગળા કરવાથી પણ વાસ નીકળી જય છે.


