�वरे चन
• पंचकमार्तील एक उपकर्म होय. �वरेचन �णजे त�डावाटे औषध देऊन
जुलाबा�ारे शरीरातील दोष बाहे र काढणे होय.
• �वरेचन हे मु�तः ऑ�ोबर (शरद ऋतु) म�ह�ात करतात. �ा काळात
शरीरातील �प� दोषाचे पर्माण वाढलेले असते. वाढलेले �प� काढू न
टाक�ामुळे �प� व र�ाचे आजार होत नाहीत. परं तु वै� रोगा�ा
तीवर्तेनुसार कोण�ाही काळात �वरेचन कर�ाचा स�ा ��ास देऊ
शकतात.
• या कमार्साठी सामा�तः ९ ते १० �दवसाचा कालावधी लागतो.
खालील �ाधीत �वरे चन उपयोगी आहे .
�प�ाचे आजार, �चा�वकार, �ौ�, �दर्ोग, नागीण, शरीरावर गाठी येणे,
सूज, शरीरातील र� कमी होणे, शरीरावर झालेले �वषारी प�रणाम, अजीणर्,
��यांचे �पशवीचे आजार, गभार्शयातील गाठी, उ�ाद, फ�ट येणे, अंगावर
चकंदळे उठणे, �ां�ा शरीरात जा� उ�ता आहे , वमन के�ानंतर जे
�वरेचन कमार्साठी यो� आहे त ते. चांगले आरो� राहावे तसेच चांगली संतती
�नमार्ण �ावी �ा सवा�साठी �वरेचनाचा उ�म फायदा होतो.
�वधी
पर्ामु�ाने ३ टप्�ांम�े �वरेचन�वधी केला जातो.
१)पूवर्कमर् २)पर्धानकमर् ३)प�ात कमर्
१)पूवर्कमर् : �णजे �वरेचना�ा अगोदर करावयाची पूवर्तयारी.

अ) �ात प�ह�ा �दवशी अंघोळ क�न सूय�दयानंतर ३०�म. �ा आत
साधारणपणे ३० �मली औषधीतूप घरीच �प�ासाठी सांगतात. दुसरे �दवशी
६० �मली, �ा प�तीने तूप वाढ�वत नेऊन २ तासानंतर भूक लागेपय�त तूप
�प�ास सांगतात.
आ ) तूप घेणे पूणर् झा�ानंतर 2-3 �दवसांची गॅप देतात ते�ा पातळ गरम
��पाचे जेवण घेणे आव�क असते.
इ)तूप घे�ा�ा कालावधीत दवाखा�ाम�े �ीम बाथ साठी बोला�वले
जाते.
ई) या कालावधीत व नंतरही तेवढे च �दवस ��ास जी प�े सां�गतलेली
असतात ते पाळणे आव�क असते
उ) �वरेचना�ा आद�ा �दवशी सुचवलेला आहार �ावा
ऊ)भूक व इतर होणारी लक्षणे रोज�ा रोज दवाखा�ात सागातीत.
२)पर्धानकमर् : �णजे �ा �दवशी �वरेचन केले जाते, तो �दवस होय.
सकाळी अंघोळ क�न, आव�कता असेल तर सूचनेनसार भाताचे पेज
घ�न �पऊन ये�ास सां�गतले जाते. दवाखा�ात ९ वाजेपय�त पोहचणे
आव�क असते. दवाखा�ात आ�ानंतर आव�कता असेल तर �ीम
बाथ �दले जाते. नंतर जुलाब हो�ासाठी औषधी काढा �ावयास �दला
जातो. जुलाबावाटे �प� व कफ पडेपय�त हा �वधी केला जातो.
३)पा�ातकमर् : �वरेचनानंतर करावयाचा �वधी- सां�गतले�ा आहाराचे
�नयम पाळणे.
हा कालावधीत �ावयाची काळजी
तूप घेत असताना व नंतरही १ आठवडा उकळलेले गरमच पाणी �ावे. तूप
घेत असताना भूक लाग�ानंतर पर्थम गरम पाणी �ावे. जर तुपाचे ढे कर
आली तर जेवू नये, �ा ढे करेस वास, चव नाही ते�ाच जेवावे. रातर्ी जागरण
क� नये. दुपारची झोप व रातर्ीचे जागरण पूणर्तः टाळावे. अ�धक पर्वास,
पंखा गार वारा, गार पा�ाचे सेवन क� नये.

�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. कड धा�े टाळावे.
• बर्�चयर् पाळावे. (शरीरसंबंध ठे वू नये.)
•

�वरे चनास येताना सोबत आणावया�ा व�ू
�ीम बाथ साठी कपडे, टॉवेल, कानाला बांध�ासाठी �माल, �ेटर �क�वा
शाल.
�वरे चनाचे होणारे फायदे
आजार कमी होतो. आजार वारं वार हो�ा�ा तीवर्ता कमी होते. �चा
सुंदर, �नतळ होते. इं �टर्यांना बळ �मळते. भूक चांगली लागते. �ातारपण
उशीरा येते.
खचर् : ५०% र�म कमर् सु� कर�ापूव� जमा करावी.
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