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 प्रत्येक हदन एउटा अमला खानाले पेट सफा रहिरिन्छ र कजजजयत लगायत पेटमा देखा पने 
समस्यािरु िुन पाउदैन साथै ग्याजस्िक पतन केहि िदसम्म कन्िोल िुन्छ । 

 अमलाको सेवन दैतनक गनाबले शरीरको रोग प्रततरोधक क्षमता मजबुत िुन्छ । ककड्नी सगं 
सम्बजन्धत रोगिरु लाग्दैनन । 

 अमलाको जुस बनाएर खानाले पतन रगत सफा िुन्छ र शरीर स्वस्थ रिन्छ। दैतनक एउटा 
अमला खानाले फोक्सोसंग सम्बजन्धत रोगिरु लाग्न पाउदैनन। 

 अमला शरीरको त्वचा र कपालको लागग फाइदाजनक िुन्छ। अमलाको दैतनक सेवनले त्वचा 
लामो समयसम्म जवान िुनुका साथै कपाल पतन फुसनबाट जोगगन्छ। 

 दैतनक अमलाको जुस अथवा जाम खाएर दधु पपउने गनाबले शरीरमा कुनै पतन रोगले आक्रमण 
गनब सक्दैन । 

 अमलाले आखँाको रोशनी अझ बढी शजक्तशाली बनाउँछ । 
 दैतनक अमला सेवन गदाब पत्थरी िुनबाट जोगगन्छ । 





 
•दाद आएमा 
िरो कागतीको रसमा घोटेर लगाउने गरेमा दाद आएको हठक िुन्छ । 
•जजडिस(कमलपपत्तमा) 
एक चम्चा करेलाको रसमा आधा चम्चा िरोको धूलो ममसाएर पविान/वेलुका 
 खाने गरेमा दईु िप्तामै कमलपपत्त रोग तनको िुन्छ । 
 

 

https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%A4%E0%A5%80


 िरिः िरो को नामबाट िामी सबै पररगचत छौ। यस्को बोट जत्रतत्र पाइने गदबछ। यस्को रङ्ग 
कालो तथा पिेंलो िुन्छ। यस्को स्वाद खट्टा, नमीठो तथा मुखबाध्ने कसैला िुन्छ। आयुवेहदक 
मतानुसार िरिः िरोमा पाचैँ रस- मधुर, तीखा, किुवा, कसलैा तथा अम्ल पाइन्छ। वजै्ञातनक 
मतानुसार िरि को रासायतनक संरचनाको पवश्लेषण गरेर ज्ञात भएको छ की िरोको फलमा 
चेजयूमलतनक एमसि ३०%, टैतनन एमसि ३०-४५%, गैमलक एमसि, ग्लाईकोसाइड्स, राल तथा 
रंजक पदाथब पाइन्छ। ग्लाईकोसाइड्स कजजजयत तनमुबल गनबमा मित्वपूणब भूममका तनवाबि गदबछ। 
यो तत्वले शरीरको सबै अंगबाट अनावश्यक पदाथबिरु तनकालेर शरीरलाई प्राकृततक रुपमा 
संचालन िुन मदत गदबछ। यस्का तनम्न औषधीय गुणिरुपतन रिेका छन:्- 

 िरि को टुक्रो चपाएर खानाले भोक बढ्दछ। 
 सानो िरोको टुक्रालाई पातनमा घोटेर मखु मभत्र फोका भएको स्थानमा प्रततहदन तीन पटक 
लगाउँनाले मुखको छाल (मखुमा आउँने खहटरा)नष्ट िुन्छ। अवस्था अनुसार यस्लाई जुनसुकै 
बखत खान सककने भएपतन यस्लाई रातमा भोजन पश्चात चुस्नु राम्रो िुन्छ। 



 सानो िरिलाई पानीमा मभजाउने र रातमा खाना पश्चात पवस्तारै चपाएर सेवन गनाबले पेट सफा 
िुन्छ र पेटमा ग्यास पतन कम िुने गदबछ। 

 काँचो िरिको फललाई पपधेर चट्नी बनाएर एक एक चम्मचको मात्रामा तीन पटक हदनमा 
सेवन गनाबले पातलो हदसा हठक िुन्छ। 

 िरिको चुणब एक चम्मचको मात्रामा दईु ककशममशको साथमा मलनाले अम्लपपत्त (एमसडिटी ) को 
मसकायत रिन्न। तनमुबल िुन्छ। 

 िरिको चुणब पविान वेलकुा कालो नुनको साथमा सेवन गनाबले कफको मसकायत रिन्न। 
 िरिः िरोलाई पपधेंर यस्मा मि ममलाएर चाट्नाले उसटी आउँन बन्द िुन्छ। 
 





 यो २०–३० मम. सम्म अग्लो िुने ठूलो पतझर रुख िो। यसका पातिरू ठूला, १०–२५ से.मी. 
लामा, ७–१५ से.मी. सम्म चौिा र अडिाकार िुन्छन।् पातिरू खासगरर िागँाका टुप्पामा झुप्पा 
परेर रिेका िुन्छन।् यसका फूलिरू िाँगाका टुप्पामा पातिरूको बीच बीचमा लामा लामा िाँठको 
वरीपरी फेद देखख टुप्पासम्म ममलेर रिेका िुन्छन।् फूलिरू साना, िसका पिेँला रंगका र नमीठो 
गन्ध आउने िुन्छन।् फूलिरू बैशाख / जेष्ठ सम्म फुसदछन।् फलिरू करीब २.५ से. मी. लामा 
अडिाकारका र खैरा ममसना रौँिरूले ढाककएका िुन्छन।् 



आयुवेहदक औषधीय पद्धततमा प्रयोग गररने त्रत्रफला तयार गनबमा 
प्रयोगमा आउने तीनवटा (िरो, वरो र अमला) मध्येको यो एउटा 
फल िो। फलको धुलो कजजजयत सफा गनबमा एकदम उपयोगी 
मातनन्छ। फलको गदुीदार भाग दाँत बमलयो बनाउन एवं गीजाबाट 
रगत आउने रोगमा प्रयोग गररन्छ। त्यसैगरर फल दम, खोकीमा 
पतन प्रयोग गररन्छ भने मभजाएको बासी पानीले धोएर आखँा सफा 
गने पतन गररन्छ। यसको रुखको बोक्रा टेतनन (Tannin) का लागग 
उपयोगमा सयाइन्छ। टेतनन छाला उद्योगमा छाला प्रशोधन गनुबका 
साथै धेरै सम्म खप्ने बनाउनका साथै रंगमा चमक सयाउने काममा 
समेत प्रयोग गररन्छ। वीउबाट तनकामलएको तेल छालाको रोगमा 
पतन प्रयोग गररन्छ। 



 यो पवरुवा जंगलमा प्रशस्त पाइने भएकोले खेती गने त्यतत चलन छैन। तैपतन पवरुवािरू तयार 
गनब तनम्न ककमसमका पवगधिरू अपनाइन्छ। 

 वीउ सकंलन तथा वेनाब तयारी : 
 यसका फलिरू मंमसर देखख पाक्दछन ्त्यसकारण मंमसर देखख फागुन महिना सम्ममा सकंलन 
गनब सककन्छ। खासगरर यसका फलिरू बाँदरले खाने भएकाले पाक्ने पवपत्तकै संकलन गनुब 
उगचत िुन्छ। संकलन गरेका फलका गुदीदार भाग िटाएर केिी हदन राम्ररी सुकाएर भडिार गनुब 
पदबछ। यसको वीउको उमार शजक्त १ वषबसम्म रिन्छ ता पतन एक वषबसम्म राखेमा उमार 
प्रततशत एकदम कम िुन्छ। 

 नसबरी : सकंलन गरेर सुरक्षक्षत ककमसमले भडिार गररएका वीउिरू फागुन / चैत्रततर उमानबको 
लागग नसबरीमा राखखन्छ। वीउिरू सोझ ैपोली व्यागमा रोप्नु उपयुक्त मातनन्छ। माटो र वालुवा 
ममसाएर भररएका पोली व्यागमा वीउिरू रोपपन्छन।् पानीको व्यवस्था राम्ररी गनुब पदबछ र यसरी 
रोपपएका पवउिरू ३६–७० % उम्रने क्षमता राख्दछन।् वीउ रोप्नु भन्दा अतघ वीउलाई २४ घडटा 
पानीमा मभजाउनु पदबछ। 



 कलमी : िाँगाको कलमीद्धारा पतन यसका वेनाबिरू तयार गररन्छ। माघ / फागुनततर औँला 
जत्रा एक वषब पुराना िाँगािरू कररब ६ इन्च जतत लामा काटेर माटो र वालुवा ममसाएर तयार 
गररएको नसबरी व्यािमा गािरे वेनाब तयार गनब सककन्छ। यसरी तयार गररएका पवरुवािरू 
वीउबाट तयार गररएका पवरुवा भन्दा तछट्टै फल हदन योग्य िुन्छन।् तछट्टै फलाउनुका लागग 
ग्राजटटङ्ग गरेर पतन वेनाब उत्पादन गने गररन्छ। सकेटट ग्राजटटङ्ग तररकाबाट कररब ३० % 
सफलतापूवबक पवरुवा उत्पादन भएको प्रयोगले देखाएको छ। 

 कफसिमा लगाउनेः फागुन / चैत्रमा उमाररएका वेनाबिरू आषाढ / श्रावण ततर कफसिमा लगाउन 
योग्य िुन्छन।् ५ ममटरको दरुीमा राम्ररी खािल खनी राम्रोसगँ पवरुवािरू लगाइन्छ। यो अमल 
ढीलो गरी बढ्ने प्रजातत िो। यसलाई त्यतत मल जलको आवश्यकता नभए पतन तछटो 
िुकाबउनका लागग गोिमेल, मलजल र पानी राख्दै गनुब राम्रो िुन्छ। 

 वाली सकंलनः करीब ७ वषब पतछ पवरुवा फल हदन योग्य िुन्छ तापतन १० वषब पुराना 
रुखिरूबाट फल सकंलन गदाब राम्रो उत्पादन मलन सककन्छ। १० वषब भन्दा बढीका रुखिरूबाट 
वापषबक ५० के.जी. सम्म फल सकंलन गनब सककन्छ। 





 विुवषे सदाविार पवरुवा िो 
 साधारणतया ५० से.मी. सम्म उचाई भएता पतन कहिले कािी १ देखख १.५ ममटरसम्म उचाई 
भएको पाइन्छ 

 फूल झुप्पा झपु्पा भएर फुसदछन ्र िसका सेता र गुलाफी रंगका िुन्छन।् यसका फूलिरू 
चैत्रदेखख फुसन शुरु गछबन ्र पोष सम्म फूल फुसने क्रम जारी रिन्छ। फलिरू ज्येष्ठको 
अजन्तमबाट पाक्न शुरु गछबन।् फलको रंग पाकेपतछ कालो िुन्छ। फल र बीउ चेप्टो गोलो 
िुन्छ। बीउको रंग खैरो िुन्छ र बाहिरी भाग किा िुन्छ। जािो याममा यो पवरुवा सुसुप्त 
अवस्थामा रिन्छ र वसन्त ऋतुमा नया ँपालुवा आउन शुरु भ ैफूल फूसन थासदछन।् 



 समुद्र सति देखख १२०० ममटरको उचाई सम्म यो पवरुवा पाइन्छ 
 रावलकफयाको जरा शताजदी पहिले देखख नै आयुवेहदक औषधीमा प्रयोग िँुदै आईरिेको छ भने 
आधुतनक औषधीमा पतन यसको प्रयोग केिी दशक अतघ देखख भैरिेको छ। त्यसैले युरोपपय 
मुलुकिरूतथा अमेररकामा यसको आपुतत ब भारत, पाककस्तान , श्रीलङ्का , बमाब ,थाईसयाडि 
आहद एमसयाली देशिरूबाट तनकासीबाट िुने गरेको छ। सपबगन्धा औषधीमा उपयोग िुने 
वनस्पतत भएकोले यो पवरुवाको मित्व तनकै छ। यो पवरुवाको औषधीय गुणबारे कररब ४०० वषब 
देखख नै ज्ञात भएको पवश्वास गररएको छ 



 सपबगन्धाको जरा उच्च रक्तचापका लागग अतत नै उपयोगी मातनन्छ।  
 सपबगन्धाको जरामा रिेका ररपपपबन, सपेन्टाईन र एजमामलन आहद नामका मुख्य वनस्पतत 
जन्य रसायनिरू उच्च रक्तचाप , तनन्द्रा नलाग्ने , पागलपन , मानमसक उते्तजना र मगृग 
जस्ता रोगिरूमा समेत उपयोगी भएकोले िानी रहित प्राकृततक औषधीको रूपमा प्रयोग 
गररन्छ। तसथब उपयुबक्त रोगिरू तनदान गनब सपबगन्धा मित्वपूणब र िानी रहित कच्चा पदाथबको 
रूपमा ख्यातत प्रा्प्त जडिबुहटको रूपमा गचतनन्छ। 

 नेपालमा आयुवेहदक औषगध तनमाबता कम्पनीिरू मसिंदरबार वैद्यखानाले “सपबगन्धावटी ” , 
गोरखा आयुवेहदक कम्पनीले “टेन्साररन ” र भारतको िावर कम्पनीले “ररपपपबन ” नामको 
औषगध उत्पादनमा सपबगन्धा जिीबुटीको खपत गरी राखेका छन ्



 जरा प्रतत के.जी. रु १००।–मा खरीद गदबछ भने गोरखा आयुवेहदक कम्पनीले प्रतत के.जी. रु 
१५०।–मा खरीद गने गरेको छ। जमबनीमा यसको जराको मसूय प्रतत केजी ५ अमेररकी िलर 
अथाबत ्ने. रु . ३७५।– रिेको छ। 



 यसको खेतीको लागग नरम तथा ओमसलो िावापानी भएको क्षेत्र उपयुक्त मातनन्छ। पवरुवाले 
खुला स्थान भन्दा केिी छाया ँमन पराउने भएकोले आंमशक छिारी भएका स्थानमा खेती गनब 
उपयुक्त िुन्छ। सपबगन्धाको खेती तराई देखख १००० मी.को उचाई सम्ममा गनब सककन्छ , 
तापतन तराई र मभत्री मधेशिरू यसको खेतीको लागग उपयुक्त मातनन्छ। िाम्रो देशको तराईको 
पूवी क्षेत्र यसको खेतीको लागग राम्रो मातनएको छ। 

 दोमट माटो (Sandy Loam) उपयुक्त िुन्छ। जग्गा छनौट गदाब प्रशस्त मात्रामा प्रांगाररक मल 
भएको , पानी नजम्ने र माटोले पानी सोसेर राख्न ेक्षमता भएमा जराको उत्पादन राम्रो मलन 
सककन्छ। 

 पवरुवा उत्पादनः सपबगन्धाको पवरुवा उत्पादन मुख्यतया बीउबाट गररन्छ भने जरा कहटङ्ग र 
िाँगा कहटङ्गबाट पतन पवरुवा उत्पादन गनब सककन्छ। 
 



 उत्पादन 
 औषधीमा काम लाग्ने भाग यसको जरा िो। मुख्य जरा २ देखख २.५ कफट सम्मको गहिराईमा 
सोझ ैजमीन मतुन गएको िुन्छ भने सिायक जरािरू जमीनको चारैततर कफंजजएका िुन्छन।् 
सिायक र मखु्य जरामा रौं जस्ता ममसना जरािरू िुन्छन।् गुणस्तररय कच्चा पदाथबमा मसीना 
रौं जस्ता जरा िुनु अतत आवश्यक िुन्छ। १८ महिनामा बाली सकंलन गरेमा एउटा बोटबाट 
१०० ग्रामदेखख ४ के. जी सम्म ताजा जरा उत्पादन िुन्छ। १ िेक्टर जमीनबाट २०००–२२०० के. 
जी. सम्म जरा उत्पादन िुन्छ भने ३० महिनामा सकंलन गदाब जराको उत्पादन ३३००–३६०० 
के. जी. प्रतत िेक्टर उत्पादन िुन्छ। यसरी २ वषे पवरुवाबाट सकेुको जराको उत्पादन मलन 
सककन्छ भने ३ वषे पवरुवाबाट ३६०० के. जी. सम्म उत्पादन गनब सककन्छ। 


