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• અરોમાથેરપી એટલે શું?ગંધોપચાર(અરોમા થેરપી) એટલે સુંગધનો ઉપયોગ કરી તેમજ ઝાડના વિવિધ ભાગોમાંથી ઉદા. તરીકે
ફુલો, ફળો, થડ, મૂળ વગૈરે માંથી કાઠવામાં આવેલ તેલનો ઉપયોગ દર્દીના રોગ અથવા સ્વાસ્થયની સુધારણા માટે કરવામાં આવે છે.
• તે કેવી રીતે ઉપયોગી (સહાય) થાય છે?તેના નામ પરથી પ્રથમ તો એવું જણાય છે કે આ સુંગધ ઉપયોગ છે. આવશ્યક
તેલ શરીરમાં ત્વચા વાટે, મસાજથી ત્વચા દ્વારા અથવા સુંધીને ફેફસા દ્વારા શોષવામાં આવે છે. વધું કરીને તણાવને ઓછો કરવા માટે સુંગધ
ઉપચાર પધ્ધતીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તેમજ શરીરને તેજદાર તથા નિર્વિષ (સુઘડ) રાખવા માટે પણ આ પધ્ધતીનો ઉપયોગ કરવામાં
આવે છે.
• ક્યાં પ્રકારની કાળજી લેવાની આવશ્યક્તા છે?
આ પધ્ધતીનો ઉપયોગ કરતી વખતે વિવિધ મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં
લેવું આવશ્યક છે. જ્યો કે અર્કના/તેલના વિશેષ તેની શુધ્ધતાનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. કેટલાક લોકોને તેલની/અર્કની આડ
અસર (reaction) થાય છે, તો કેટલાક વધુ પડતો ઉપયોગ કરવાને લીધે ત્વચા પર ફોલ્લી/ખંજવાળ આવવી, આવી બાબતો ઉદભવવાનો
સંભવ હે છે. તે માટે વિશેષ કાળજી લેવાનો ભાગ એટ્લે અર્ક/તેલનો અયોગ્ય પધ્ધતીથી ઉપયોગ થયો હોય, રક્તદાબ અથવા
અસ્થમાના દર્દીએ પોતાનો ઉપચાર જાતે કરવો નહી. વિશેષ કરીને નાના બાળકો અને સર્ગભા સ્ત્રીઓએ ખાસ કાળજીપૂર્વક
આનો ઉપયોગ કરવો.
• ક્યાં-ક્યાં જોખમો ઉદભવી શકે છે?અર્ક/તેલ જો પેટમાં લેવામાં આવે તો, તે અતિશય ઝીલી બની શકે છે. ત્વચા પર
પણ તેના ઉપયોગને લીધે અતિ તીવ્ર સ્વરૂપમાં તેની સમસ્યા ઉદભવી શકે છે. જેમ કે, સગરભા સ્ત્રીઓમાં ગર્ભાશયનું સંકોયાવવું.
એટલે જ અર્કમાં સુંધીને લેવાની જે તત્વો રહેલા છે તેને ઓછો જોખમકારક સમજવું નહી. જો ગંભીર પરિસ્થિતી નિર્માણ થાય તો
તાત્કાલીન ડૉકટરનો સંપર્ક સાધવો.
• આ ઉપચાર કઈ રીતે આપવામાં આવે છે?વિવિધ વનૌષધોમાંથી કાઠવામાં આવેલ અર્કને/તેલની તીવ્રતા પર પારંપરિક ઉપચાર
પધ્ધ્તી અવલંબિત છે. ઘણા મુદ્દાઓમા વાળ ઠારીને શુ્ધ્ધ કરવું અથવા શીત દાબનો ઉપયોગ કરી ફલ, પાન, ડાળી, છાલ અથવા મૂળમાંથી
આ તેલ/અર્કને કાઠવામાં આવે છે. આ ઊંડી અસ્થિ, જલદ તેલ/અર્કને વાસણમાં મિશ્ર કરવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે વનસ્પતી
તેલ જેવા કે સોયા, ઈવનીગ પ્રાઇમોઝ અથવા બદામનું તેલ પછી આ મિશ્રણને ત્વચા પર લગાવતાં પહેલા હવામાં પ્રસરતાં અથવા
શ્વાસમાં લેતા પહેલા આલ્કોહોલ ભેળવવામાં આવે છે. આ ઉપચાર માન્યતા પ્રાપ્ત સુંગધોપચાર તજ્ઞોના દેખરેખ હેઠ્ળ લેવી.
ઘણા લોકો આ અર્ક/તેલને ઘર ગુંથ્થી ઉપચાર તરીકે વાપરે છે.
ઉપચાર વાપરવાની વિશિષ્ટ પધ્ધતી
ઇનહેલેશન (શ્વાસમાં લેવો)
શ્વાસોચ્છવાસના સંબંધમાં વાપરવા માટે ૫ થી ૧૨ ટીંપા અર્ક/તેલને ઉકળતાં પાણીમાં ભેલવો. માથા પરથી (માથાને ટૉવેલથી ઠાકવું)
ટૉવેલ લઈ અને સુંગધી વાફનો ઉડો શ્વાસ લો.
ડિફયૂઝન
સુંગધોપચાર તજ્ઞ હમેશા તેલ/અર્ક યુક્ત દ્રવ્યને હવામાં પ્રસાવવાનું કહે છે. આ તંત્રને લીધે મજજાતંતુ શાંત થાય છે અને
સાજા થવાની પ્રક્રીયા યોગ્ય થાય છે. તે ઉપરાંત શ્વાસોશ્વાસ વિષયની પરિસ્થિતીમાં સુધારો થાય છે. કોઇ પણ પરિસ્થિતીમાં
આને લીધે હવામાં તાજગીપણું આવે છે. બજારમાં મળની સ્પ્રે (છંટકાવ) આપાણે વાપરી શકીએ છીએ. તે માટે અર્ક/તેલના ૧૦ ટીંપાને ૭
તેબલસ્પૂન પાણીમાં ભેળવો અને વાપરો. જો તમે બઘું મિશ્રણ એક સાથે ઉપયોગમાં ન લેવાના હો તો તે મિશ્રણને ટકાવવા માટે તેમાં ૧ ચમચી
વાડ્કા અથવા શુધ્દ આલકોહોલ ભેલવો. તે મિશ્રણને હલાવો અને પિંચકારી (sprayer) માં ભરો.
મસાજ
સુંગધી અર્ક/તેલથી ત્વચાને શાંત કરવા માટે અથવા ઉત્ત્તેજના આપવા માટે માલીશ કરવામાં આવે છે. અર્થાત આ તેલનો/અર્કના
પ્રકાર પર અવલંબિત હોય છે. કેટલાક લોકો આનો ઉપયોગ સ્નાયુના મચકોંડાય જવામાં કરે છે. ઘણાં દ્રાવણોને ૫ ટીંપા અર્ક
અથવા હળવાં તેલમાં મિશ્રણ કરવું. વધુ તીવ્ર મિશ્રણને લીધે ત્વચા પર પરિણામ (ખંજવાળ વગેરે) થઈ શકે છે.
સ્નાન
સ્નાન માટે ૮ ટીંપા કરતા વધો વાપરો નહી. પૂર્ણ ટબમાં તેલને ભેળવો. તમે ૧૦ થી ૧૫ ટીંપા જાકુઝી અથવા ગરમ ટબમાં ભેળવી શકો છો.
૪ થી ૫ ટીંપા ફુટ બાથમાં અથવા ૩ થી ૪ ટીંપા હઁડ બાથમાં જો તમે શૉવર (ફવારો) વાપરતાં હોતો સ્વચ્છ શરીર ધોયા પછી એક કાપંડ અથવા
સ્પંજ તેલ તથા પાણીનાં મિશ્રણમાં બોળીને લો અને ત્વચા પર લગાવો. આ તંત્ર ત્વચાની એલરજી હોય તો ના વાપરો.
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ગરમ અને ઠંડુ દાબ
૪ ઔંસ પાણીમાં ૫ થી ૧૦ ટીંપા તેલ સ્નાયુની તેલ સ્નાયુની, મયકોંડ, વેદના, માથાનો દુ:ખાવો આ માટે મિશ્રણ કરીને વાપરો. કાપડને
આ દ્રાવણમાં ભીંજવીને દુ:ખાવાના ભાગ પર લગાવો. બીજા સુંગધોપચારના તંત્રમાં ૨-૩ ટીંપા અર્કને ઓશિંકા પર છાટવું, બૂટના કબાટમાં,
બળતાં સ્ટૉવ પર નાખવું અથવા લાકડાંની ભટટીમાં નાખવામાં આવતાં લાકડાં પર છાંટવાનો સમાવેશ થાય છે.
કાળજી
સુંગધોપચારમાં અર્ક/તેલને કયાંય મોંઢા વાટે (પેટમાં) લેવું નહી. તે વધુ જોખમકારક અને ઝેરીલી ઠરવી શકે છે.
• ક્યાં તેલને વાહક (મિશ્રણ કરવા માટે) તરીકે વાપરવામાં આવે છે?
શુધ્ધ વનસ્પતી તેલ ઉદા. સોયા
તેલ, બદામ, હેઝલ્નઁટ, ખવૉકાડો વગેરે. આ તેલોમાં ત્વચાની સાથે એક રાસાયણિક આકષર્ણ હોય છે અને જ્યાં તે અર્કમાં ભેળવાઇ
જાય છે ત્યો તે સહજરીતે ત્વચામાં પ્રવેશી શકે છે, ખનિજ તેલ એ કયાંય વાપરો નહી.
• સૌદર્ય ઉપચારમાં આને કેવી રીતે વાપરવામાં આવે છે?
સૌદર્ય ઉપચારમાં અર્કનો/તેલનો વાપર ત્વચાની
વિવિધ સમસ્યાનું નિવારણ કરવાં માટે થાય છે. જેવા કે, અઁકને, લાલાશનું શરીરમાં પ્રસરવું, ઇસબ. પણ સર્વ ઉપચાર એ ડૉકટરની
સલાહ હેઠળ લેવી. વયસ્કર લોકોની ત્વચા પર મહત્ત્વની પેશી, એકદમ સૂષ્ક ત્વચા તથા સોજો આવવો આવી પરિસ્થિતીમા તેનો
ઉપયોગ થાય છે.
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