ભોતીફાગ નવસયી ની ઔધધમ લનસ્ધતઓ
ક્રભ

નાભ

લૈજ્ઞાધનક નાભ

ઉમોગ

૧

ળતાલયી

Asparagus recimosus

ધત્તભાાં, માદળક્તત લધાયલા, દૂ ધ લધાયલા.

૨

રીંડીીય

Piper longum

યતતધત્તભાાં અને ફેબાન થમેરી વ્મક્તતને
બાનભાાં રાલલા ભાટે

૩

કુાંલાયાાંઠુ

Aloe vera

ભેરેયીમા તાલભાાં, સ્તનયોગભાાં

૪

શાડવાાંક

Cissus quadrangularis

ત ૂટે રા શાડકાઓને જોડલા ભાટે

૫

ફોયવરી

Mimusops elengi

દાં તયોગ, પ્રદય ભટાડલા ભાટે .

૬

નેગ્રોકોપી

Cassia occidentalis

કોપીભાાં બેવે કયલા ભાટે .

૭

વસગધ
ાં ા

Rauwolfia serpentina

ચિત્ત ભ્રભ,લાઇ અને ેટના યોગોભાાં

૮

ભીંઢી આલ

Cassia oboveta
(actifolia)

કૃધભ, કયોચમા, ેટના યોગો તેભજ
ખાાંવીભાાં લયામ છે .

૯

ાનફુટી

Bryophyllum pinnata

કભયનાાં તથા ેળાફભાાં થતા દુખાલા ભાટે .

૧૦

ભહુડો

Madhuca indica

વ ૃક્ષના ફીજભાાંથી િયફીયુતત તેર કાઢલાભાાં
આલે છે . તેભજ ૌષ્ટટક શુ ખોયાક તયીકે

૧૧

કદમ્ફ

Anthocephalus
cadamba

હૃદમયોગ, વાંધધલા, બ્રડપ્રેળય ભાાં
કદમ્ફની છાર અને ાાંદડાના યવનો ઉમોગ
કયલાભાાં આલે છે .

૧૨

વલન

Gmelina arborea

તાલ અને ાિન ના યોગોભાાં આયુલેદભાાં દળમ ૂ
તયીકે.

૧૩

યાભપ

Annona retiqulata

આંખોભાાં વોજા ઉતાયલા, ભયડા ભાટે

૧૪

યગતયોહશડો

Tecomella undulata

રોશીના કેન્વયભાાં તથા મકૃતના યોગોભાાં

૧૫

લામલણો

Crateva nurvala

ગાાંઠનાાં યોગોભાાં,ગારિોચમાભાાં, કે ન્વય ની
ગાાંઠોભાાં.

૧૬

ુત્રજી
ાં લા

Putranjiva roxburghii

તાલ,ળયદી અને ગાની તકરીપોભાાં

૧૭

ફડી

Sterculia foetida

વાાંધાના દુખાલા ભાટે .

૧૮

કાો શાંવયાજ

Adiantum sp.

તાલ અને કપભાાં.

૧૯

ફશેડા

Terminalia bellirica

જઠયના યોગોભાાં ,માદળક્તત ભાટે

૨૦

અશ્વગાંધા

Withania somnifera

આધાળીળીભાાં તથા શ્વેતપ્રદય કે યતત્તપ્રદયભાાં

૨૧

ફીરી

Aegle marmelos

કોરેયા ભટાડલા અને ેટના યોગોભાાં

૨૨

ફૃખડો

Adansonia digitata

એવીડીટી ભાાં, વાંધીલા ભાટે
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૨૩

આંકડો

Calotropis procera

ભેરેયીમાભાાં, ખોડાભાાં અને લાો નીકે ત્માયે

૨૪

કોમર લેર

Clitoria ternatea

ેળાફના યોગોભાાં

૨૫

બોંમ આંફરી

Phyllanthus niruri

કભા તથા શ્વેતપ્રદય ભાટે

૨૬

બ્રાહ્મી

Centella asiatica

અધનિંદ્રાભાાં, આયુટમ તથા માદળક્તત લધાયલા

૨૭

તુરવી

Ocimum sanctum

ખાાંવી અને ળયદી ભાટે .

૨૮

ળીલરીંગી

Courpitta guainensis

સ્નાયુની ફીભાયી ભાટે .

૨૯

કાાંટાળેચમો

Barieria prionitis

વાંધધલા તથા ધત્તાળમ ના યોગોભાાં.

૩૦

ગર

Mirabilis jalapa

શ્વાવ તથા તાલની ફીભાયીભાાં.

૩૧

૫ીીલુી

Salvadora parsica

ળક્તત લધસક અને ાિનતાંત્રના યોગોભાાં.

૩૨

અયડૂવી

Adhatoda vasica

કપ અને ળયદી ના યોગોભાાં

૩૩

ભાભેજલો

Enicostemma littorale

ભેરેયીમા તાલ અને ડામાફીટીળભાાં.

૩૪

દભલેર

Tylophora indica

દભ અને શ્વાવની તકરીપોભાાં.

૩૫

કયાં જ

Derris Pinnta

આધાળીળીભાાં, િભસયોગભાાં અને દાંતયોગભાાં

૩૬

દૂ ધેરી

Euphorbia hirta

અસ્થભા અને ભયડાના યોગભાાં.

૩૭

િણોઠી

Abrus precatorius

કાંઠભા અને તાલ નુ ાં અગત્મનુ ાં ઔધ છે .

૩૮

ગોયખગાાંજો

Aerva lanata

િયફી દૂ ય કયલા, ેટના યોગોભાાં અને કભાભાાં.

૩૯

વીભાફૃફા

Simarouba glauca

કપ અને તાલભાાં.

૪૦

ગયભાો

Cassia fistula

િભસયોગભાાં, યતતધતભાાં અને તાજો ઘા ભટાડલા.

૪૧

બોંમ યીંગણી

Solanum indicum

શ્વાવ-દભભાાં, લાઇના યોગભાાં.

૪૨

યાસ્ના

Pluchea lanceolata

કભય તથા વાાંધાના દુ:ખાલાભાાં

૪૩

ફીજોફૃ

Citrus medica

વગબાસ ની અફૃચિ ભાાં ,દાાંતભાાં ડેર કૃધભ ભાટે .

૪૪

ાઠાલેર

Cillsampelos pariera

યતતશુધ્ધધભાાં તથા િાભડીના યોગોભાાં.

૪૫

ાયવીો

Thespesia populnea

િાભડીના યોગ અને ખયજલા ભાટે .

૪૬

ગજીય

Piper retrofactum

ેટ ના યોગો ભાાં.

૪૭

િીત્રક

Plumbago zeylanica

કોઢ ,ડામાફીટીળ તથા ભ ૂખ રગાડલાભાાં.

૪૮

ફાયભાવી

Vinca rosia

બ્રડ કેન્વયભાાં.

૪૯

ફૂદીનો

Mentha spicata

કપ, ળયદી ભાટે.

૫૦

રજાભણી

Mimosa pudica

ભયડો તથા ળયીયની અંદયની ફતયા ભાટે .

૫૧

બાતઅત્તય

Pandanus foetida

ાિન ભાટે , બાતભાાં સુગધ
ાં રાલલા ભાટે .

૫૨

યતતિાંદન

Pterocarpus santalinus

િાભડીના યોગો તથા યતતશુધ્ધધ ભાટે

૫૩

રીરી િા

Cymbopogon citriatus

પેપવાના યોગોભાાં તથા સુગધ
ાં ીત તેર ભાટે .

૫૪

ફાહુધનમા/આધવત્રો Bahunia purpurea
Mentha arvensis
જાાધનઝ ફુદીનો

૫૫

િાાંદાભાાં તથા ગ્રાંધથમ ધલકાયો બ્રેઇનટયુભયભાાં.
હશસ્ટે યીમા, કપ તથા ળયદીભાાં.
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૫૬

નાગયલેર

Piper betle

શાથીગાભાાં, હડપ્થેયીમાભાાં

૫૭

ફાલિી

Psoralea corylifolia

વોમાસધવવ, શ્વાવ અને દભ ની ચફભાયી

૫૮

વાટોડી

Boerhavia diffusa

ળયીયના અંગો યના વોજા તથા કભા ભાટે .

૫૯

બાયાં ગી

Clerodendrum seretum

વાંધધલા તથા શ્વાવનાાં યોગોભાાં.

૬૦

ભીઠો રીભડો

Murraya koenigii

ડામાચફટીળ, ાિનતાંત્ર ના યોગો ભાાં, શયવભાાં

૬૧

બાાંગયો

Eclipta alba

ભાથાનો દુ:ખાલો, અમ્રધત, મકૃતના યોગોભાાં

૬૨

જાસુદ

Hibiscus rosa sinensis

લાના યોગોભાાં, અધનમધભત ભાધવક ભાાં.

૬૩

કૃટણલેર

Passiflora edulis

વોજા ઉતાયલા તથા ળયફત ફનાલલા

૬૪

વપ્તણી

Alstonia scholaris

ભેરેયીમા યોગોભાાં અને ાિનતાંત્રના યોગોભાાં.

૬૫

કોકભ

Garcinia indica

િાભડીના યોગોભાાં, અને ાિનતત્રાં ના યોગોભાાં.

૬૬

કડામો

૬૭

અધેડો

૬૮

િાંદન

Sterculia urens

ગા, દાાંતની તકરીપભાાં અને પ્રસુધતભાાં.

Achyranthus aspera

ધલ ઉતાયલા અને અધનિંદ્રા ભાાં.

Santalum album

સુગધ
ાં ીત તેર તથા ેળાફ ભાાં થતી ફતયા
ભાટે

૬૯

નગોડ

Vitex nigundo

યાાંજણ તથા હશસ્ટીયીમા ભાાં

૭૦

ભયે ઠી

Spilanthus acmella

કભા તથા તોતડાણાભાાં

૭૧

તુરવી

Ocimum sanctum

કપ અને ળયદીભાાં

૭૨

ધલકો

Maytenus emarginatus

ડામાચફટીળ ભાાં તથા કભાભાાં

૭૩

અર્ુ સન

Terminalia arjuna

હ્ર્દમ યોગોભાાં તથા બ્રડપ્રેળયભાાં

૭૪

ાયીજાતક

Nyctanthes arbortristis

યાાંજણ તથા ડામાચફટીળના યોગ ભાાં.

૭૫

અળોક

Saraca indica

શ્ર્લેતપ્રદય, યતતપ્રદય તથા ગબાસળમના યોગોભાાં

૭૬

ગુગ

Commiphora mukul

દુ:ખાલાભાાં તથા વોજા ઉતાયલા ભાટે

૭૭

ડોડી

Leptadenia reticulata

આંખના યોગો ભાટે તથા શુ ભાાં દૂ ધ લધાયલા

૭૮

ભધુનાળીની

Gymnema sylvestre

ડામાચફટીળ ભટાડલા ભાટે.

૭૯

વસગધ
ાં ા

Rauwolfia tetraphylla

વસગધ
ાં ા ભાાં બેવે ભાટે.
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