ब�ी
•

•
•
•
•

•

•
•

वात, �प� आ�ण कफ हे दोष आहे त. हे पर्�ेक ����ा शरीरात
असतात. जे�ा ते सम��तीत असतात, ते�ा आरो� उ�म असते. परं तु
खा�ा�प�ातील बदलाने, रातर्ी जागरण, �च� ता ई अनेक कारणांनी
�ांची सामाव�ा �बघडते �ातून रोगांची �न�म� ती होते.
�तनही दोषाम�े वात दोषास पर्ाधा� आहे . कारण तोच सवा�चा नेता
�नयंतर्ण करणारा आहे . सवर् �कर्या घडवून आणणारा तोच आहे .
डो�ापासून ते पायापय�त जे आजार होतात �ास मु�तः वात हा दोषच
कारणीभूत आहे .
मोठे आतडे (प�ाशय) हे वाताच पर्मुख �ान आहे . �ासाठी ब�ी �ह
मु� �च�क�ा आहे .
याम�े औषध गुदा�ारे प�ाशयात पोहोचते �तला एकंदरीत सवर्च
आजारांम�े खूपच मह� �दलेले आहे . �तचे आजार बरे हो�ासाठी
खूपच उपयोग होतात हे �वहारात �दसुन वेते, �तला आयुव�द शासर्ाम�े
अध� �च�क�ा असे �टलेले आहे .
ब�ी पंचकमर्पैक� एक उपकर्म होय. ब�ी �णजे गुद�ारावाटे
�सर�ज�ा साहा�ाने �दले जाणारे औषध, मु�तः वषार्ऋतु
(पावसा�ात) म�े हा उपकर्म करतात आजारा�ा तीवर्तेनुसार इतर
वेळेही सदर उपकर्म करता येतो.
•
ब�ी पर्कार:
अनुवासन ब�ी - हा तेला�ा साहा�ाने �दला जातो. तेलाचा ब�ी
दे�ापूव� सां�गतलेले खाणे खाऊन येणे आव�क आहे .
�न�ह ब�ी - हा औषधी काढा तैल, मध ई. �ा सहा�ाने �दला
जातो. काढया�ा व�ीसाठी 5-6 तास पोट �रकामे असणे आव�क
आहे .

• बृहण ब�ी - दूध, मांसरस, काढा इ�ादी �ा साहा�ाने �दला जातो.
• उ�र व�ी - सर्ीयाम�े योनीमागार्�ारे अप� पर्ा�ी साठी देतात.
खालील आजारांम�े ब�ी देतात
पोटा�ा सवर् तकर्ारी, वाताचे आजार, आमवात, �ॉंडीलायटीस, सांधे दुखी,
मल पर्वृ�ी (परसाकडे) साफ न होणे, ��यां�ा पाळी�ा तकर्ारी, लकवा,
म�ुलर �डस्टर्ॉफ�, कंपवात, पी.सी.ओ.डी, अप� न होणे, शुकर् धातू�ा
तकर्ारी, �ी – पु�षां�ा जनन��दर्या�ा तकर्ारी, पोटात जंत हो�ाची तकर्ार,
वजन कमी कर�ासाठी, वजन वाढ�व�ासाठी, सुपर्जा �नमार्ण हो�ासाठी
�ा� �टकव�ासाठी.
हा ८ �दवस, १५ �दवस �क�वा ३० �दवस ��ा�ा आजारानुसार करावयास
सांगतात, खालील प�तीने ब�ी ��ास �दला जातो.
१. हा �वधी कर�ापूव� ��ास अंगाला तेल लावून वाफ �दली जाते.
२. डा�ा कुशीवर झोपवून डावा पाय सरळ ठे वून उजवा पाय पोटाशी घे�ास
सांगतात.
३. नंतर ब�ी �दला जातो.
ब�ीसाठी येताना आणावया�ा व�ू
�ीम बाथसाठी कपड़े, टॉवेल, कानाला बांध�ासाठी �ाफर् ,�ेटर �क�वा
शॉल.
कालावधीत �ावयाची काळजी
ब�ीनंतर �च�क�ालयात १० �म�नट बसून मग जावे. जेवण व झोप यात
पुरेसे अंतर असावे. ब�ी �वधी चालू असताना गरम पाणीच �ावे. तेला�ा
ब�ी नंतर जे�ा भूक लागेल ते�ाच जेवावे. फारशी भूक नस�ास न खाणे
बरे नाहीतर मुगाचे कढण, प�ा�ा भा�ांचे सूप, ई �ावे. काढया�ा
ब�ीनंतर घरी गे�ावर अंगास तेल लावून आंघोळ करावी, नंतर गाईचे दूध,
मुगाचे कढण, प�ा�ा भा�ांचे सूप ई. �ावे.

�ा कालावधीत खालील गो�ी टाळा�ात
• रातर्ी जागरण क� नये, �दवस झोपू नये, अ�धक पर्वास, मान�सक
ताण नसावा, �ायाम, उ�ात �फरणे, ए.सी., कुलरचे पाणी, गार
वारा, उं च उशी घेऊन झोपणे, रागावणे, जा� बोलणे, शारी�रक व
मान�सक क�ाची कामे करणे टाळावे, पंखा, गारपाणी यांचे सेवन
क� नये.
• दुपारची झोप व रातर्ीचे जागरण पूणत
र् ः टाळावे �ब��ट, खारी,
टो�, असे बेकरीचे पदाथर् टाळावे, �शळे पदाथर् खाऊ नये.
• मांसाहार क� नये. पीयूष, चीज, दही टाळावे.
• इडली डोसा, �पझ्झा, चायनीज, बगर्र असे आंबवलेले व मसालेदार
पदाथर् टाळावे. कडधा�े टाळावे.
• बर्�चयर् पाळावे. ( शरीर संबंध ठे वू नये.)
खचर्- ५०% र�म कमर् सु� कर�ापूव� जमा करावी.
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