હળદર વિશે ૧૧ ખોટી ધારણાઓ
ુ ોધ નાણાિટી
ડૉ. સબ
આપણને સૌને યાદ હશે જ કે બાળપણમાાં કાંઈ વાગી જત ાં તો બા ઘા પર હળદર ભભરાવી દે તી અથવા
સળે ખમ હોય, ગળાં ખરાબ થઈ ગય ાં હોય તો દાદીમા દૂ ધમાાં હળદર, ઘી અને મીઠાં ભેળવીને પપવડાવતાાં. એ
જે કાંઈ કરતાાં તેમાાં કાંઈ ખોટાં નહોત ાં. હળદરના કેટલાક લાભો છે જ, પણ બીજી કોઈ દવા કે ઇલાજ જેમ
એનો પણ સમજીપવચારીને ઉપયોગ કરવો જોઈએ.
હળદરની અંદર ‘કર્ક્પૂૂ મન’ નામનો એક રાસાયણણક ઘટક છે એને કારણે છે લલાાં કે ટલાાંક વર્ષોમાાં હળદરનો
પ્રચાર વધ્યો છે . વૈજ્ઞાપનકોએ મસાલાઓમાાં મળી આવતા ઍન્ટી-ઑક્સીડન્ટ જેવા જણાતા ‘કર્ક્પૂૂ મનોઈડ્સ’
નામના કમ્પાઉંડ પર ૧૦૦ કરતાાં વધારે ક્ક્લપનકલ ટ્રાયલો કરી છે . પરાં ત ઘણાખરા રરપોટો પવશે મળે લી
મારહતીઓ અધકચરી હોવાથી હળદરનાાં વધારે પડતાાં ગણગાન થાય છે . આવા ૧૧ કહેવાતા ગણો પવશે
ગેરસમજ દૂ ર કરવાનો આ લેખનો ઉદ્દે શ છે .

૧. હળદરથી સોજા ઊતરી જાય
હળદરમાાં પોલીરિનોણલક કમ્પાઉંડ હોવાને કારણે એમ મનાય છે કે જે ક્રૉપનક સોજા હોય તે ઊતરી જાય છે .
શરીરના કોશો જરૂર કરતાાં વધારે કામ કરે ત્યારે સોજો ચડે. સોજા (લોહીન ાં કાયૂ)ને કારણે શરીરની
પેશીઓને નકસાન થત ાં હોય છે . ડૉક્ટરો અમક લક્ષણો દ્વારા એક પ્રકારના ઑક્સાઇડ બનાવે એવા દબાણને
ઓળખી શકે છે . એવી ધારણા છે કે હળદરની અંદરનો કર્ક્પૂૂં મન રક્તવારહનીઓને બચાવીને સોજા ચડતા
અટકાવે છે .
પરાં ત આવા સોજા માટે તમારી જીવનશૈલી પણ જવાબદાર હોય છે . (દાખલા તરીકે, તમે કેટલી
એક્સરસાઇઝ કરો છો, શ ાં ખાઓ છો, ધ ૂમ્રપાન કરો છો કે નહીં) પરાં ત જો તમારા ભોજનમાાં ચરબીન ાં પ્રમાણ
વધારે હશે તો જે સોજા વધવા લાગ્યા હોય તેના પર ઢગલાબાંધ હળદર વાપરશો તો પણ િાયદો નહીં
થાય. એટલે તમારો ખોરાક પોર્ષણની દૃષ્ટટએ નકસાનકારક હોય તો હળદર સોજાને મટાડી ન શકે.

૨. એ પીડામાાં રાહત આપે છે
કેટલાાંક અધ્યયનો દશાૂવે છે કે હળદર આથૂરાઇરટસની કે મળત્યાગ સાંબધ
ાં ી તકલીિોમાાં પીડાને શમાવે છે .
પ્રાથપમક સાંશોધનોમાાં એવ ાં પણ જોવા મળય ાં છે કે પેઇન-રકલરોને કારણે પેટ ખરાબ થઈ જત ાં હોય છે , પરાં ત
હળદર આવી કોઈ અવળી અસર પવના પીડાને ઘટાડે છે . આમ છતાાં હાલમાાં જ થયેલા સાંશોધન પ્રમાણે
ઈબ્યપ્રોિેન જેવ ાં પેઇન-રકલર લેવાની જરૂર હોય ત્યારે હળદર એના પવકલપ તરીકે ન ચાલે.

તમે હળદરનો જે કારણે ઉપયોગ કરતા હો (ભોજનમાાં સ્વાદ ઉમેરવા માટે), તે પણ પીડા ઓછી કરવામાાં
પણ પોતાની અસર દે ખાડત ાં હશે. પરાં ત, ડૉક્ટરે જે સલાહ આપી હોય તેને અવગણીને હળદરને ભરોસે
રહેવામાાં ડહાપણ નથી.

૩. ક્રૉવનક બીમારીઓન ાંુ જોખમ ઘટે છે
ક્રૉપનક બીમારીઓ શરીરમાાં ઑક્સાઇડ બનાવતા દબાણને કારણે થાય છે . આનો સાંબધ
ાં તમારી જીવનશૈલી
સાથે હોય છે . કર્ક્પૂૂ મન આવા જૈપવક માગો પર બહ અસરકારક નીવડે છે . હૃદયરોગ, ટાઇપ-2 ડાયાણબટીસ
અને અમક કૅન્સરો જીવનશૈલીને કારણે થાય છે . હળદરનાાં કેટલાાંક પ્રાથપમક સાંશોધનો દ્વારા એવ ાં પણ
જાણવા મળય ાં છે કે હૃદયરોગનો પ્રભાવ ઘટાડવામાાં એની સારી અસર છે . આમ કોઈ એક કમ્પાઉંડ લેવા
કરતાાં તમારી આહાર પદ્ધપત સધારવાની બહ જરૂર છે . તળે લી વાનગીમાાં હળદર ભભરાવી દે વાથી કાંઈ ન
વળે , એટલે ડાયાણબટીસને દબાવવા માટે મ ૂઠી ભરીને હળદર નાખો તો પણ શ?ાં

૪. હળદર ત્િચાને સદ
ાંુ ર બનાિે છે
આપણે ત્યાાં લગ્નોમાાં પીઠી ચોળવાનો રરવાજ છે . ઉત્તર ભારતમાાં એને ‘હલદી-કમકમ કી રસ્મ’ કહે છે . એનો
હેત રૂપ પનખારવાનો છે . નવાાં સાંશોધનો પ્રમાણે ત્વચાની અમક બીમારીઓમાાં હળદર ખાઓ કે લગાડો તો
ઉપયોગી થાય છે , જેમ કે, ખીલ (psoriasis), વાળ ખરવા (alopecia) કે દાણા (acne).

પરાં ત એ કેમ

અસર કરે છે , એની માત્રા કેટલી હોવી જોઈએ અને કોના પર એની વધારે સારી અસર થાય છે તે હજી
નક્કી થઈ શર્ક્ ાં નથી.

૫. અલ્ઝાઇમસસન ાંુ જોખમ ઓછાં થાય છે .
અલઝાઇમસૂની બીમારીમાાં ચેતાતાંત્ર બરાબર કામ કરત ાં બાંધ થઈ જાય છે . પરરણામે માણસની સ્મરણશક્ક્ત
અને સમજશક્ક્ત કાંરઠત થઈ જાય છે . ચેતાતાંત્ર પર એક જાતની છારી વળી જાય છે . કર્ક્પૂૂ મન આ છારીને
અંકશમાાં રાખે છે . આ બહ આશાસ્પદ તારણ છે , પણ હજી માણસ પર એના પ્રયોગો નથી થયા. જેટલા
પ્રયોગ થયા છે તે બહ નાના છે . હાલમાાં જ એક ‘મોટો’ પ્રયોગ કરાયો તેમાાં માત્ર ત્રણ દરદીઓ હતા!
બીજા એક પ્રયોગ પરથી જાણવા મળય ાં કે કર્ક્પૂૂ મનોઇડ્સ પવવેકશક્ક્તને બચાવે છે . આનો અથૂ એ કે
આપણે જમવામાાં મસાલા વાપરીએ તે કર્ક્પૂૂ મનની ગોળી લેવા કરતાાં વધારે સારાં છે . હ ાં તો માન ાં છાં કે
ભોજનમાાં મસાલા વાપરવા તેમાાં એની ગોળીઓ લેવા કરતાાં વધારે ડહાપણ છે .

૬. હળદર મગજને તીક્ષ્ણ બનાિે છે
એમ ભલે લાગે કે હળદર ‘લાખ દુઃખોં કી એક દવા’ છે . પરાં ત તમે કોઈ અણધારી બીમારીના પશકાર બનો
તેની સામે પણ હળદર અકસીર રહેશે એમ ન માની શકાય (હ ાં તો ઇચ્છાં કે માની શકાય). આ વાતને
ધ્યાનમાાં રાખીને લગભગ ૧૦૦૦ દરદીઓ પર પ્રયોગ કરાયો. એમાાં એવા વ ૃદ્ધ દરદીઓ મોટી સાંખ્યામાાં

હતા, જે સારાએવા પ્રમાણમાાં હળદર ખાતા હતા. બીજા એવા હતા જેમણે કદી હળદરને હાથ પણ નહોતો
લગાડયો. આથી તમે ‘કરી નાઇટ’ ઊજવો તેના માટે હજી ઘણા અખતરા જરૂરી છે !

૭. ઑટોઇમ્ય ૂન બીમારીઓમાાં હળદર ઉપયોગી થાય
હળદર અને ઑટોઇમ્ય ૂન બીમારીઓ વચ્ચેનો સાંબધ
ાં જાણવા માટે કરાયેલા અભ્યાસો ખરે ખર નોંધપાત્ર છે
પરાં ત માણસ પર કરાયેલા પ્રયોગો માત્ર પાાંચથી નવ જેટલા છે . આ સાંખ્યા એટલી નાની છે કે એનાાં
તારણોને ભરોસાપાત્ર ન ગણી શકાય. ઑટોઇમ્ય ૂન બીમારીઓમાાં આપણી ઇમ્ય ૂન પસસ્ટમ પોતે જ પોતાની
દશ્મન બની જાય છે , એટલે એમનો ઇલાજ પણ ગચ
ાં ૂ વી દે તેવો હોય છે . એટલે વૈજ્ઞાપનકો અને ડૉક્ટરો
દરે કને લાગ પડે એવી ‘ગાઇડલાઇન’ આપતાાં બે વાર પવચારે એ બહ જરૂરી બની જાય છે .

૮. ફાયદા માટે તમારે ખોબલેખોબલે હળદર ખાિાની જરૂર નથી
હળદરનો પ ૂરે પ ૂરો િાયદો લેવો હોય તો તમારે ખોબલેખોબલે હળદર ખાવી પડે. એટલ ાં જ નહીં એમાાંના
કર્ક્પૂૂ મનની ‘બાયો-અવેલેણબણલટી’ પણ બહ ઓછી હોય છે . (બાયો-અવેલેણબણલટી એટલે તમે અમક પદાથૂ
લેતા હો તેની કેટલી માત્રા હોવી જોઈએ જે સારી અસર કરી શકે). આથી જ બાયો-અવેલેણબણલટી વધારવા
માટે હળદર અને મરી એકસાથે લેવાાં જોઈએ.
ટેકપનકલ રીતે જોઈએ તો હળદરની વધારે માત્રા લેવાન ાં સલામત છે , પણ એના કારણે પેટ ખરાબ થવાના
રરપોટૂ પણ છે એટલે ડૉક્ટરે ન કહ્ ાં હોય તો ઓછી માત્રામાાં લો. હળદરના જાર ને જાર ખાલી કરશો તો એ
બીજ ાં કાંઈ નકસાન ન કરે તો પણ તમારા ગજવાને ભારે નકસાન કરશે!

ુ ાચ્ય બને છે
૯. મરી સાથે એ િધારે સપ
કાળાાં મરીમાાં મખ્ય કમ્પાઉંડ પપપરાઇન હોય છે .

સાંશોધકો એવા પનટકર્ષૂ પર પહોંચ્યા છે કે હળદરમાાંનો

કર્ક્પૂૂ મન પપપરાઇનના સાથમાાં વધારે સારી રીતે શરીરમાાં સમાઈ જાય છે (અને મારો પ્રામાણણક મત એ છે
કે એના કારણે વાનગીની રકિંમત પણ વધી જાય છે ). આમ છતાાં સપ્લીમેન્ટના રૂપે લેવા કરતાાં ભોજનમાાં જ
હળદર-મરી લેવાન ાં વધારે સારાં છે . વનસ્પપતજન્ય આહારોમાાં િીટોન્ય ૂટ્રીઅન્ટ હોય છે જે ઍન્ટી-ઑક્સીડન્ટ
કમ્પાઉંડોને પચાવવામાાં મદદ કરે છે , પરરણામે એકાંદરે આરોગ્ય પર સારી અસર થાય છે .

૧૦. બીજા મસાલા કરતાાં હળદર િધારે સારી છે
હળદરનો સ્વાદ બીજા બધા મસાલાથી અલગ છે . એટલે હળદર નાખવાથી અમક માટે ખાવાની વાનગીનો
સ્વાદ અનોખો બની જાય છે તો અમક લોકોને હળદરવાળી વાનગી જરાય પસાંદ નથી આવતી.

પરાં ત

હળદર પણ વનસ્પપતજન્ય છે એટલે એના લાભ પણ બીજા મસાલા જેવા જ છે . એટલે તમને હળદર પસાંદ
ન હોય તો એ આરોગ્ય માટે ખાવાન ાં શરૂ કરવાન ાં જરૂરી નથી.

દાળશાકમાાં આદ, આખાાં મરચાાં, લસણ, મરી, ધાણા અને તજ નાખો તો, મીઠાં ઉમેયાૂ પવના પણ, સ્વાદ વધી
જાય છે અને એકાંદરે પૌષ્ટટકતા પણ વધી જાય છે .

૧૧. હળદરમાાંથી બનેલા સપ્લીમેન્ટ લેિામાાં નકુ સાન નથી
સાચ ાં છે , કદાચ નકસાન ન કરે . અમેરરકાની વાત કરીએ તો કર્ક્પૂૂ મન સપ્લીમેન્ટ બજારમાાં મળે છે પણ
અમેરરકાના ફૂડ ઍન્ડ ડ્રગ ઍડપમપનસ્ટ્રેશને

એ કેટલાાં અસરકારક છે તે ચકાસ્ય ાં નથી. ઉપરાાંત કોઈ દવા

લાાંબા ગાળે કેટલી સરણક્ષત હોય છે તે તો FDA કદી તપાસતી પણ નથી. અમેરરકામાાં આ ક્સ્થપત હોય તો
ભારતમાાં તો શ ાં હશે?

સો િાતની એક િાત
હળદર સ્વારદટટ છે . પરાં ત આજની તારીખે એવા કોઈ સધ્ધર પરાવા નથી મળયા કે સાંપ ૂણૂ સારવાર તરીકે
કર્ક્પૂૂ મન સપ્લીમેન્ટ લેવાની કે કાચી હળદર ખાવાની સલાહ આપી શકાય. તમને સ્વાદ પસાંદ હોય તો
હળદર ભલે ખાઓ, પણ એનાથી તમને સ્વાસ્્યલાભ થશે જ એવી પાકી ખાતરી ન આપી શકાય. સો
વાતની એક વાત – ઍલોપૅથીમાાં કે બીજી કોઈ પણ ઉપચાર પદ્ધપતમાાં એવી કોઈ જ દવા નથી કે જે સારા
આહારન ાં અને પનયપમત વ્યાયામન ાં સ્થાન લઈ શકે. િેસબક, ટ્ પવટર કે ય ૂ-ટય ૂબ પર તમને કોઈ અધૂદગ્ધ
સલાહ મળી હોય કે જેનો કોઈ વૈજ્ઞાપનક આધાર ન હોય, તેને આંખો મીંચીને અમલમાાં મ ૂકવાથી ભારે
નકસાન – અને મ ૃત્ય પણ - થઈ શકે છે .
આ પવર્ષયનો બાંધ વાળતાાં હ ાં મારો જ એક અંગત અનભવ કહીશ. મારાાં સગાાંઓમાાં એક બહેનન ાં મ ૃત્ય થઈ
ગય ાં. કારણ પ ૂછતાાં એમના પપતએ કહ્ ાં કે એમને ડાયણબટીસ હત ાં અને એને રોકવાની કોઈ દવા નહોતાાં
લેતાાં. પપત બહ ભાાંગી પડયા હતા. બધાાંને કહેતા કે “એ તો રોજ કડવાશવાળા પદાથો લેતી હતી.” અને તેમ
છતાાં ડાયાણબટીસે એમનો ભોગ લીધો. કડવાાં કારે લાાં કે મેથી ઇન્સ્યણલનની ગરજ સારતાાં હોત તો કેવ ાં સારાં
થાત! અંતે તો ખરી ‘કડવાશ’ પપતના નસીબમાાં જ આવી! તમે પોતે જ પસાંદ કરોુઃ જીવવ ાં છે કે ઓણચિંતા
મરવ ાં છે ?

૦-૦-૦
ડૉ. સબોધ નાણાવટીનાાં સાંપકૂ સ ૂત્રુઃ
· વેબ પેજુઃ www.happysapiensdental.com
· ઇ-પત્રવ્યવહારનાાં સરનામાાં: drnanavati1@hotmail.com || drsubodh_nanavati@yahoo.com

