
 આંખની ીડાના આયલુેદ ઉચાય  

ત્રિપા ચણૂણ ૧૦૦ ગ્રાભ તથા લરયમાી ૧૦૦ ગ્રાભ ભેલી વલાય-વાાંજ ૧ ચભચી ાણી અથલા ઘી વાથે રેલાથી આંખની 
દષ્ટિ લધે છે.  

ક્યાયેક આંખભાાં દૂધ, કચય, ચનૂ કે આકડાનુાં દૂધ ડ ેતેથી ફતયાભાાં આંખભાાં દીલેર આંજલાથી આયાભ થામ છે.  

આંખભાાં ચનૂ કે એત્રવડ ડય શમ ત આંખની અંદય અને ફશાય ઘી ઘવલાથી યાશત થામ છે. 

આંખ રાર યશતેી શમ ત આંખભાાં ઘી આંજલાથી યતાળ દૂય થામ છે. 

શદયના ૨-૪ ગાાંરિમા તલુેયની દા વાથે ફાપી, તે શદય છાાંમડે સકૂલી રદલવભાાં ફે લાય સમૂાણસૌત શરેાાં ાણી વાથે 
ઘવીને આંખભાાં આંજલાથી આંખનુાં ઝાભય, ધા યાંગનુાં ફૂલ,ુ યાતી યશતેી આંખ, આંખની ઝાાંખ લગેયે દદો ભિે છે. 

યજ તાજુ ાં ભાખણ ખાલાથી આંખનુાં તેજ લધે છે. આંખની યતાળ અને ફતયા ભિે છે. 

આંખની ફતયાભાાં આંખની અંદય અને ફશાય ભાખણ રગાડલાથી ફતયા ભિે છે. 

ધાણા, લરયમાી અને વાકય વયખે બાગ ેરઈ તેનુાં ચણૂણ ફનાલી યજ જમૌમા છી ાણી વાથે રેલાથી આંખની ફતયા, આંખભાાંથી ાણી ડવુાં, રાર 

આંખ યશલેી, આંખે અંધાયા આલલા જેલા દદો ભિે છે. 

રશિંગને ભધભાાં ભેલી, ફૃ ની રદલેિ ફનાલી, તેને વગાલી, કાજ ાડી એ કાજ આંખભાાં આંજલાથી નેિસૌિાલ ફાંધ થઈ આંખનુાં તેજ લધે છે. 

ધા ભયીને દશીંભાાં અથલા ભધભાાં ઘવીને વલાય વાાંજ આંજલાથી યતાાંધાણુાં ભિે છે. 

ભયીને ાણીભાાં ઘવીને આંજણી ઉય રે કયલાથી આંજણી જરદી ાકીને ફૂિી જામ છે. 

ફકયીના દૂધભાાં રત્રલિંગ ઘવીને આંખભાાં નાખલાથી યતાાંધણાણુાં ભિે છે. 

ાકાાં િાભેિાાંન યવ વલાય-વાાંજ ીલાથી આંધાણાભાાં ખફૂ પામદ થામ છે. 

વાકય અને ઘી વાથે જીયાનુાં ચણૂણ ચાિલાથી યતાાંધણાણુાં ભિે છે. 

કાાંદાના યવભાાં થડુાં ભીઠુાં ભેલી તેનાાં િીાાં આંખભાાં નાાંખલાથી યતાાંધણાણુાં ભિે છે. 

આંખભાાં ચીડાાં ફાઝતાાં શમ ત કાાંદાના યવભાાં ખડી વાકય ઘવીને યાિે ૨-૨ િીાાં આંખભાાં નાાંખલાથી આયાભ થામ છે. 

વયગલાનાાં ાનના યવભાાં ભધ ભેલી આંખભાાં આંજલાથી આંખના દયેક પ્રકાયના યગ ભિે છે. અને આંખનુાં તેજ લધે છે. 

આંખભાાં િાંડા ાણીની છારક યજ વલાય-વાાંજ ભાયલાથી આંખની ગયભી દૂય થામ છે અને આંખનુાં તેજ લધે છે. 

કથભીયન યવ કાઢી, ચખૌખા કડાથી ગાી, તેનાાં ફબૌફે િીાાં આંખભાાં નાખલાથી આંખ વાયી થામ છે. ખીર, ફુલુાં, છાયી લગેયે ભિે છે, ચશૌભાાંના 
નાંફય ઊતયે છે. 

ભધ અને વયગલાનાાં ાનન યવ આંખભાાં નાખલાથી આંખના ફધા યગ ભિે છે. 

નાગયલેરનાાં ાનન યવ આંખભાાં નાખલાથી દુુઃખતી આંખ વાયી થામ છે. 

જીયાનુાં ચણૂણ યજ પાકલાથી આંખની ગયભી ઓછી થામ છે. 

ધાણાને ાણીભાાં રાી યાખી, ભવી, ગાી, તે ાણીથી આંખ ધલાથી દુુઃખતી આંખ વાયી થામ છે. 

શદુ્ધ ભધ અને ખાખયાન અકણ  વયખે બાગ ેરઈ, ફયાફય એકયવ કયી, ફાિરીભાાં બયી યાખ. યજ યાિે સતૂી લખતે ફે-િણ િીાાં આંખભાાં નાખલાથી 
ચશૌભાનાાં નાંફય ઘિે છે. 

અધકચયા ત્રિપા યાિે ાણીભાાં રાી યાખી, વલાયે ગાી, ાણી આંખભાાં છાાંિલાથી આંખનુાં તેજ લધે છે. 

વાકય ાણીભાાં ઘવી તેન ઘવાય વલાય-વાાંજ આંખભાાં આંજલાથી આંખનુાં ફૂલ ુભિે છે. આંખ સૌલચૌછ થામ છે અને આંખનુાં તેજ લધે છે. 

આંખ આલેરી શમ ત રીંબનુ યવ, ભધ, પિકડી રગાડલાથી ઘણી યાશત થામ છે. 

વપેદ કાાંદાન યવ ભધભાાં ભેલીને આંખભાાં નાખલાથી દુુઃખતી આંખ વાયી થામ છે અને આંખનુાં તેજ લધે છે. 

શદય, પિકડી અને આભરીના ાન વયખા પ્રભાણભાાં રઈ, તેને લાિી, િરી કયી, ગયભ કયીને આંખ ેળેક કયલાથી આંખની યતાળ અને ફતયા 
ભિે છે. 

વાકય અને તેનાથી િણ ગણા ધાણા રઈ, ફનૌનેનુાં ચણૂણ કયી, ાણીભાાં ઉકાી, િાંડુ થામ તૌમાયે કડાાંથી ગાી, િરીભાાં બયી રેવુાં, એ ાણીનાાં ફબૌફે 
િીાાં દયયજ વલાય વાાંજ આંખભાાં નાખલાથી દુખતી આંખ વાયી થામ છે. 

તેર લગયની તલુેયની દા, ાણી વાથે થૌથય ય ઘવી આંખભાાં આંજલાથી આંખનુાં ફૂલુાં અને જાફૄાં ભિે છે. 



જામપ ાણીભાાં ઘવીને તેન ઘવાય ાણ તથા આંખની આજુફાજુ ચડલાથી આંખની ચ કે ાણી ડત ુાં શમ ત ભિે છે અને આંખનુાં તેજ લધે 
છે. 

આંખભાાં દાડભન યવ નાખલાથી નાંફય ઊતયે છે. 

દયયજ વલાય-વાાંજ ગરુાફજનાાં િીાાં આંખભાાં નાખલાથી આંખની રારાળ તયત દૂય થામ છે. 

તાંદુયસૌત ગામના તાજા છાણને કડાાંથી ગાી તે યવભાાં રીંડી ીય ઘવીને યજ યાિે અંજન કયલાથી યતાાંધણાણુાં ભિે છે. 

ભતીમ-ઝાભય, લેર કે આંખના દુુઃખાલાભાાં ેળાફનુાં અંજન કયલાથી ભિી જામ છે. 

 

 

 દાાંતની-ીડા  
રશિંગને ાણીભાાં ઉકાી તેનાાં કગા કયલાથી દાાંતન દુુઃખાલ ભિે છે. 

દાાંત શારતા શમ અને દુુઃખાલ થત શમ ત રશિંગ અથલા અક્કરકય દાાંતભાાં બયાલલાથી આયાભ થામ છે. 

વલાયના શયભાાં કાા તર ખફૂ ચાલીને, ખાઈને, ઉય થડુાં ાણી ીલાથી દાાંત ભજબતૂ ફને છે. 

લડની લડલાઈનુાં દાાંતણ કયલાથી શરતા દાાંત ભજબતૂ ફને છે. 

તરનુાં તેર શથેીભાાં રઈ આંગા લડ ેેઢા ય ઘવલાથી શારતા દાાંત ભજબતૂ ફને છે. 

રીંબનુ યવ દાાંતના ેઢા ય ઘવલાથી દાાંતભાાંથી નીકત ુાં રશી ફાંધ થામ છે. 

તરના તેરન કગ ભઢાભાાં દવ-ાંદય ત્રભત્રનિ બયી યાખલાથી ામરયમા ભિે છે અને દાાંત ભજબતૂ ફને છે. 

વયત્રવમાના તેર વાથે ભીઠુાં ભેલીને દાાંત ઘવલાથી ામરયમા ભિે છે. 

ફુરાલેરી પિકડીન ાઉડય દાાંતના ેઢા ય દફાલલાથી દાાંતભાાંથી નીકત ુાં રશી ફાંધ થામ છે. 

દાાંતનુાં ેઢુાં સજુી ગયુાં શમ ત ભીિાના ગાાંગડાથી તેને પડી તેના ય ફુરાલેરી પિકડીન ાઉડય રગાડલાથી દુુઃખાલ ભિે છે. 

તેર, રીંબનુ યવ અને ભીઠુાં ભેલી દાાંતે ઘવલાથી દાાંતન દુુઃખાલ, દાાંતની ીાળ અને દાાંતભાાંથી નીકત ુાં રશી ફાંધ થામ છે. 

વપયજનના યવ વડા વાથે ભેલી દાાંત ઘવલાથી દાાંતભાાંથી નીકત ુાં રશી ફાંધ થામ છે અને દાાંતની છાયી ભિે છે.  

ાકાાં િાભેિાાંન યવ ૫૦ ગ્રાભ જેિર રદલવભાાં િણ લાય ીલાથી દાાંતભાાંથી નીકત ુાં રશી ફાંધ થામ છે. 

દાાંતભાાં વડ રાગે ત ભીિાના ાણીના કગાાં લાયાંલાય કયલાથી આયાભ ભે છે. 

કપીન ઉકા કયી તેના કગા કયલાથી દાાંતન વડ અને દાાંતન દુુઃખાલ ભિે છે. 

કાાંદ ખાલાથી દાાંત વપેદ દૂધ જેલા થામ છે. 

યજ વલાયે ભેથી ાણીભાાં રાીને નયણે કિે ખાલાથી ામરયમા ભિે છે. 

તરુવીનાાં ાન ચાલલાથી અને તરુવીનાાં ાનનાાં ઉકાાના કગા કયલાથી દાાંત અને ેઢાાં ભજબતૂ ફને છે. 

રા થઈ ગમેર અને કશલાઈ ગમેર દાાંતના રાણભાાં રત્રલિંગ અને કયૂ અથલા તજ અને રશિંગ લાિી દફાલી રેલાથી આયાભ ભે છે. 

દાાંત ીા ડી ગમા શમ ત ીવેલુાં ભીઠુાં અને ખાલાન વડા ભેલીને દાાંતે ઘવલાથી ીાળ ભિે છે. 

દાઢ દુુઃખતી શમ ત ઘાવતેર અથલા સ્પરયિનુાં ભૂડુાં ફનલી તેની ઉય કયૂ બબયાલી, દુુઃખતી દાઢ ઉય મકૂવુાં. 
જાાંબનુા ઝાડની છાર ધઈ, સૌલચૌછ કયી, અધકચયી ખાાંડી, ળેય ાણીભાાં નાખી ઉકાલી, અડધ ળેય ાણી ફાકી યશતેાાં તે ાણી િાંડુ કયી કગા 
કયલાથી દાાંતનાાં ેઢા ભજબતૂ થામ છે તથા ામરયમા ભિે છે. 

લડનુાં દૂધ લડના ત્તા ઉય રઈ તેની ેઢાાં ઉય ભાલરળ કયલાભાાં આલ ેત શારતા દાાંત ણ ભજબતૂ યીતે ચિી જામ છે. 

૧૦ ગ્રાભ ભયી અને ૨૦ ગ્રાભ તભાકુની કાી યાખ ફાયીક ીવી વલાય-વાાંજ દાાંતે ઘવલાથી ામરયમાભાાં પામદ થામ છે. 

જીયાને ળેકીને ખાલાથી ામરયમાની દુગંધ દૂય થામ છે. 

 

 

 



 ળયદી  
ગયભાગયભ યેતીન ળેક કયલાથી ળયદી ભિે છે. 

ગયભા ગયભ ચણા સ ૂાંઘલાથી ળયદી ભિે છે. 

સ ૂાંિ, કાાાં ભયી અને તરુવીનાાં ાનન ઉકા ીલાથી ળયદી ભિે છે. 

નાગયલેરનાાં ફે-ચાય ાન ચાલીને ખાલાથી ળયદી ભિે છે. 

યાિે સતૂી લખતે ગયભ ાણીભાાં રીંબનુ યવ ભેલીને ીલાથી ળયદી ભિે છે. 

આદુન યવ અને ભધ એક ચભચી વલાય-વાાંજ ીલાથી ળયદી ભિે છે. 

યાઈને લાિી ભધ વાથે ભેલીને ખાલાથી ળયદી ભિે છે. 

ફુદીનાન અને આદુન ઉકા ીલાથી ળયદી ભિે છે. 

અજભાને લાિી તેની િરી સ ૂાંઘલાથી ળયદી ભિે છે. 

ગયભ દૂધભાાં ભયીની ભકૂી અને વાકય નાખીને ીલાથી ળયદી ભિે છે. 

ભયી, તજ અને આદુન ઉકા ીલાથી ળયદી ભિે છે. 

રીંબનુા યવભાાં આદુનુાં કચુાંફય અને ત્રવિંધલ નાખી ીલાથી ળયદી ભિે છે. 

ાણીભાાં સ ૂાંિ નાખી ઉકાીને ાણી ીલાથી ળયદી ભિે છે. 

કાા ભયી અને ળેકેરી શદયનુાં ચણૂણ ગયભ દૂધ વાથે રેલાથી ળયદી ભિે છે. 

શદયન ધભુાડ સુાંઘલાથી ળયદી તયત જ ભિે છે. 

યાિે સતુી લખતે એક કાાંદ ખાલાથી (ઉય ાણી ીવુાં નરશ) ળયદી ભિે છે. 

કાાંદાના યવનાાં િીાાં નાકભાાં નાખલાથી ળયદી ભિે છે. 

ફુદીનાન તાજ યવ ીલાથી ળયદી ભિે છે. 

ફુદીનાના યવનાાં િીાાં નાકભાાં નાખલાથી ીનવ (વેખભ) ભિે છે. 

રત્રલિંગના તેરને ફૃભારભાાં નાખી સ ૂાંઘલાથી ળયદી વેખભ ભિે છે. 

સ ૂાંિના ચણૂણભાાં ગ અને થડુાંક ઘી નાખી તેની િણ-ચાય તરા જેલડી ગીઓ ફનાલી વલાયે ખાલાથી ચભાવાની ળયદી અને લાય ુભિે છે. લયવતા 
લયવાદભાાં વતત રી કાભ કયનાય ભાિે આ ઉામ ખફૂ જ રાબદામક છે. આનાથી ળયીયની ળસ્તત અને સૌફૂત્રતિ જલાઈ યશ ેછે. 

સ ૂાંિ, તેર અને ખડી વાકયન ઉકા કયીને ીલાથી ળયદી, વેખભ ભિે છે. 

વાકયન ફાયીક ાઉડય છીંકણીની જેભ સ ૂાંઘલાથી ળયદી ભિે છે. 

તરુવીનાાં ાનન યવ ને આદુન યવ ભધ વાથે રેલાથી ળયદી ભિે છે. 

તરુવીનાાં ાનલાી ચા ીલાથી ળયદી, વેખભ ભિે છે. 

તરુવી, સ ૂાંિ, કાાાં ભયી અને ગન ઉકા કયીને રદલવભાાં િણ-ચાય લાય ીલાથી ગભે તેલી ળયદી ભિી જામ છે. 

ગયભ ાણીભાાં રવણન યવ ભેલી કગા કયલાથી ળયદી ભિે છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 તાલના આયલુેદ ઉચાય  

કઈણ જાતન તાલ આવૌમ શમ ત ફૂદીનાન અને આદુન ઉકા ીલાથી તાલ ઉતયી જામ છે.  

વખત તાલભાાં ભાથા ય િાંડા ાણીના તા મકૂલાથી તાલ ઉતયે છે અને તાલની ગયભી ભગજભાાં ચડતી નથી.  
કપી ફનાલતી લખતે તેભાાં તરુવી અને ફૂદીનાના ાન નાખી ઉકાી, નીચે ઉતાયી, ૧૦ ત્રભત્રનિ ઢાાંકી યાખી છી ભધ નાખીને 
ીલાથી કઈ ણ જાતન તાલ ભિે છે. 

રવણની કરી ાાંચથી દવ ગ્રાભ કાીને તરના તેર કે ઘીભાાં વાાંતીને ત્રવિંધલ બબયાલી ખાલાથી દયેક પ્રકાયના તાલ ભિે 

છે. 

તરુવી અને સયુજમખુીનાાં ાન લાિીને તેન યવ ીલાથી ફધી જાતના તાલ ભિે છે. 

પલનૂા તાલભાાં કાાંદાન યવ લાયાંલાય ીલાથી તાલ ઉતયી જમ છે. 

તરુવીનાાં ાન, અજભ અને સ ૂાંિનુાં ચણૂણ વયખે બાગે રઈ તેભાાં ભધ રેલાથી પલનૂ તાલ ભિે છે. 

ાાંચ ગ્રાભ તજ, ચાય ગ્રાભ સ ૂાંિ, એક ગ્રાભ રત્રલિંગનુાં ચણૂણ ફનાલી તેભાાંથી ફે ગ્રાભ જેિલુાં ચણૂણ, એક ક ઉકતા ાણીભાાં નાખી ૧૫-૨૦ ત્રભત્રનિ છી 
તેભાાં ભધ ઉભેયી ીલાથી પલનૂ તાલ-ફેચેની ભિે છે. 

૧૦ ગ્રાભ ધાણા અને િણ ગ્રાભ સ ૂાંિ રઈ તેન ઉકા ફનાલી તેભાાં ભધ નાખી ીલાથી પલનૂ તાલ ભિે છે. 

એક ચભચી ગાંિડાનુાં ચણૂણ ભધભાાં ચાિી ઉય ગયભ દૂધ ીલાથી િારઢમ તાલ ભિે છે. 

ફૂદીનાન અને આદુન યવ કે ઉકા ીલાથી યજ આલત તાલ ભિે છે. 

ગયભ કયેરા દૂધભાાં શદય અને ભયી ભેલીને ીલાથી િારઢમ તાલ ભિે છે. 

ભયીનુાં ચણૂણ તરુવીના યવ અને ભધભાાં ીલાથી િારઢમ તાલ ભિે છે. 

જીરુાં લાિીને ચાયગણા ાણીભાાં યાિે રાીને વલાયે નયણા કિે ીલાથી િારઢમ તાલ ભિે છે. 

ફૂદીનાન તાજ યવ ભધ વાથે ભેલીને દય ફે કરાકે ીલાથી નૌયભુત્રનમાન તાલ ભિે છે. 

તરુવી, કાાાં ભયી અને ગન ઉકા કયી તેભાાં રીંબનુ યવ નાખીને ગયભાગયભ ીલાથી ભેરેરયમાન તાલ ભિે છે. 

તરુવીન યવ ૧૦ ગ્રાભ, આદુન યવ ૫ ગ્રાભ ભેલીને ીલાથી ભેરેરયમાન તાલ ભિે છે. 

િાંડી રાગીને આલતા તાલભાાં અઢી ગ્રાભ જેિર અજભ ગી જલાથી િાંડીનુાં જય નયભ ડ ેછે અને યવેલ લી તાલ ઉતયે છે. 

ભેરેરયમાના તાલભાાં લાયાંલાય ઉરિીઓ થામ તૌમાયે અધકચયા ખાાંડરેા ધાણા અને દ્રાક્ષ ાણીભાાં, રાી, ભવી, ગાી થડી થડી લાયે ીલાથી 
ઉરિી ભિે છે. 

ફુદીનાન અને તરુવીન ઉકા ીલાથી યજ આલત તાલ ભિે છે. 

ભિ કે ભિની દાન સૂ ફનાલી ીલાથી યજ આલત તાલ ભિે છે. 

એરચી નાંગ ૩ તથા ભયી નાંગ ૪ યાતે ાણીભાાં બીંજલી યાખી વલાયે તે ફયાફય ચીને ાણી ગાીને રદલવભાાં ચાય લાય ીલાથી જીણણ તાલ ભિે છે. 

તરુવીન યવ ૧૦ ગ્રાભ, ભયીનુાં ચણૂણ ૫ ગ્રાભ ા ચભચી ભધભાાં રેલાથી િાઈપઈડન તાલ ભિે છે. 

લરયમાી અને ધાણાન ઉકા કયી વાકય નાખી ીલાથી ત્રત્તન તાલ ભિે છે. 

ળયદીને રીધે આલતાાં તાલભાાં તરુવીનાાં ાનન યવ ભધ વાથે રેલાથી તાલ ભિે છે. 

વાંનેાતના તાલભાાં ળયીય િાંડુાં ડી જામ તૌમાયે ગયભી રાલલા ભાિે યાઈના તેરનુાં ભાલરળ કયલાથી આયાભ થામ છે. 

પલનૂા તાલભાાં ૩ તરા ાણી વાથે ૧ રીંબનુ યવ રદલવભાાં ચાય-ાાંચ લાય ીલાથી પલનૂ તાલ ઉતયે છે. 

આદુાં, રીંબ ુઅને તરુવીના યવ વાથે ભધ ઉભેયીને ઉમગ કયલાથી ઉધયવ-ળયદી કે તાલ તેભજ વભગ્ર ળયીયભાાં થતુાં કતય ભિે છે. 

 
 
 
 
 
 

 

 



 નવકયી  
•નવકયી ફૂિે તૌમાયે તાલા ઉય િાંડા ાણીની ધાય ાડલી તેભ જ નાકભાાં િાંડા ાણીની છારક ભાયલાથી 
રશી ફાંધ થામ છે.  

•નવકયી ફૂિે તૌમાયે ફયપન ટુકડ ભાથે, કાે અને ગયદન ય પેયલલાથી રશી ફાંધ થામ છે.  

•રીંબનુ યવ કાઢી નાકભાાં ત્રચકાયી લાિે નાખલાથી નવકયીનુાં દદણ  કામભ ભાિે નાબદુ થામ છે.  

•નવકયી ફૂિે ત ળેયડીના યવના િીાાં, કાાંદાના યવનાાં િીાાં, ગામના ઘીનાાં િીાાં દૂધનાાં િીાાં, ખાાંડના 
ાણીનાાં િીાાં, દ્રાક્ષના ાણીનાાં િીાાં, િાંડા ાણીનાાં િીાાં, ગભે તે એક લસૌતનુા િીાાં નાકભાાં નાખલાથી 
રશી ડતુાં ફાંધ થામ છે.  

•નવકયી ફૂિે ત પિકડીનુાં ચણૂણ સુાંઘાડવુાં અને પિકડીનુાં ાણી નાકભાાં નાખલાથી રશી તયત જ ફાંધ થામ છે.  

•ઘઉંના રિભાાં વાકય અને દૂધ ભેલી ીલાથી નાકભાાંથી નીકતુાં રશી ફાંધ થામ છે.  

•ભયી અને દશીંને જૂના ગભાાં ભેલીને ીલાથી નાકભાાંથી રશી નીકતુાં ફાંધ થામ છે.  

•કેયીન ગિરીન યવ નાક લડે સ ૂાંઘલાથી નાકભાાંથી રશી નીકતુાં ફાંધ થામ છે.  

•દૂધીન યવ ભધ અથલા વાકય વાથે ીલાથી નાકભાાંથી કે ગાભાાંથી ડતુાં રશી ફાંધ થામ છે.  

•ભયીન અથલા અજભ નાખીને ગયભ કયેલુાં તેર નાકભાાં નાખલાથી, સ ૂાંઘલાથી કે નાકે ચલાથી નાક ફાંધ થઈ ગયુાં શમ ત ખરૂે છે.  

•આભાાંના ચણૂણને કારલી યાિે સતૂી લખતે ભગજના બાગ ય રગાડલાથી લાયાંલાય ફૂિતી નવકયી ફાંધ થામ છે.  

•અયડવૂીનાાં ાનના યવનાાં ૩-૪ િીાાં નાકભાાં નાખલાથી નવકયી ફાંધ થામ છે અને અયડવૂીનાાં ાનન યવ ીલાથી નાક કે ભોંલાિે રશી ડતુાં ફાંધ 

થામ છે. 

 

 

 લાની-વાંબા  

લા ખયતા શમ ત રદલેર ગયભ કયી લાયાંલાય લા ઉય રગાડલાથી લા ખયળે નરશ.  

ભાથા ય કાાંદાન યવ ઘવલાથી ભાાંદગીભાાં ખયી ગમેરા લા પયી ઉગ ેછે. 

આભાાં, કાા તર, બાાંગય અને બ્રાહ્મી વયખે બાગ ેરઈ, લાિીને ાઉડય ફનાલી યજ વલાય-વાાંજ પાાંકલાથી વપેદ લા 

કાા થામ છે. 

ખાાંડ અને રીંબનુ યવ ફનૌને બેગા કયી ભાથુાં ધલાથી જૂન ખડ ભિે છે. 

ચણાને છાળભાાં રાીને, ચણા એકદભ ચા થામ તૌમાયે, ભાથા ઉય ભવીને ફે કરાક છી ભાથુાં ધલાથી જૂ અને ખડ 
ભિે છે. 

તરના ફૂર, ગખરુાં અને ત્રવિંધલને કયેરભાાં અથલા ભધભાાં નાખી તેન રે કયલાથી ભાથાની િાર ભિે છે. 

ાળેય કયેરભાાં ખફ બયીને ભેંદીનાાં ાન ઉકાલા. તે તેર યજ ચીને ભાથાભાાં રગાડલાથી ભાથના લા ખફૂ લધે છે અને કાા ણ થામ છે. 

કાાંદાન યવ ભાથાભાાં બયલાથી જૂ ભયી જામ છે. 

રીભડાનાાં ાનને ાણીભાાં લાિીને, તે ાણીથી ભાથુાં ધલાથી, ભાથાન ખડ ભિે છે. 

લા ખયી ડતા શમ તૌમાયે તે ય ગયાફૄ ભાિી-પ્રલાશી-રીંબનુા યવભાાં ભેલીને ચડલાથી લા ખયતા અિકે છે. 

છાર વાથેની કાકડી ખાલાથી લા ય ચભક આલે છે. 

ગયભ ાણીભાાં આભાાંન ભકૂ નાખી ઉકા. એ ાણીથી લા ધલાભાાં આલ ેત લા સુાંદય અને ચભકતા ફને છે. 

ભાથાના લા ખયતા શમ ત, ૫૦૦ ગ્રાભ શદુ્ધ કયેરભાાં ૨૦૦ ગ્રાભ સકૂી ભેથી નાખી, સમૂણના તડકભાાં વાત રદલવ યાખ, તૌમાય ફાદ તે તેર ગાીને 
ફાિરીભાાં બયી ર. આ તેર વલાય-વાાંજ ભાથાભાાં ઘવલાથી લા ખયતા ફાંધ થામ છે. લા કાા થામ છે તથા નલા લા ઊગ ેછે. 

 



 ખીરના ઘયગથ્થ ુઉચાય  

દૂધની ભરાઈ વાથે ભીંઢણ ઘવીને ખીર ઉય રગાડલાથી ખીર ભિે છે.  

જામપને દૂધની ભરાઈભાાં ઘવીને ખીર ઉય રગાડલાથી ખીર ભિે છે.  

નાયાંગીની છાર ઘવલાથી ખીર ભિે છે.  

રીરા નાલમેયનુાં ાણી યજ ીલાથી અને થડાક નાલમેયના ાણીથી ભોં ધલાથી ખીર ભિે છે. 

છાળ લડ ેભોં ધલાથી ખીરના ડાઘ અને ભોં ઉયની કાાળ દૂય થામ છે. 

યાિે સતૂી લખતે ગયભ ાણીથી ભઢુાં ધવુાં, છી ચાયીને દૂધભાાં ઘવી રે ફનાલી ભઢા ય રગાલી સઈૂ જવુાં. વલાયભાાં 
વાબથુી ભોં ધવુાં. આ પ્રમગથી ખીર ભિે છે. 

કાચા ૈમાને કાલાથી જે દૂધ જેવુાં પ્રલાશી નીકે તે ખીર ઉય દયયજ થડા રદલવ રગાડલાથી ખીર કામભ ભાિે જડમૂથી ભિી જળે. 
ખફૂ ાકી ગમેરા ૈમાને છરીને, છાંદીને તેનુાં ભાલરળ ભઢા ય કયવુાં, ાંદય લીવ ત્રભત્રનિ છી તે સકુાઈ જામ તૌમાયે ાણીથી ધઈ નાખવુાં ને જાડા 
ટુલાર લડ ેભઢાને વાયી યીતે લછૂીને જલ્દી કયેર રગાડવુાં. એક અિલારડમા સધુી આ યીતે કયલાથી ભઢા ઉયના ખીરના ડાઘ ભિે છે. ભઢાની 
કયચરીઓ અને કાાળ દૂય થામ છે. 

મૂાનાાં ાનન યવ ચડલાથી અિલારડમાભાાં ખીર ભિે છે. 

તરુવીના ાનના યવભાાં રીંબનુ યવ અથલા આદુન યવ ઉભેયી ભઢા ય રગાડલાથી અને સકુાઈ જામ છી ાણીથી ભોં ધઈ નાખલાથી ભઢા 
ઉયના કાા ડાઘ દૂય થામ છે. 

ાકા િાભેિાને કાીને તેની ચીય ખીર ય ધીયે ધીયે રગાડીને થડી લાય સકુાલા દ. તૌમાય ફાદ વશજે ગયભ ાણીથી ભોં વાપ કયલાથી ખીર ભિે છે. 

સખુડ અને આભાના ાઉડય ભઢા ઉય ચડીને થડા સકુામા ફાદ, રીભડાનાાં ાન નાખેરા ાણીથી ભોં ધલાથી ખીર ભિે છે. 

કાચી વાયી અથલા જામપ ાણીભાાં ઘવીને રગાડલાથી ખીર ભિે છે. 

 
 

 

 ફાકની-વાંબા  

ફાકને ઊલૌિી થતી શમ ત ફૂદીન ઉકાીને ાલ જઈએ. 

ફાકના લસૌિ ઘણાાં સૌલચૌછ યાખલાાં જઈએ. 

ફાકને શયૂલીય ફનાલલ શમ ત તેને જનૌભથી દવ લણ સધુી લફરકુર ભાયવુાં કે ફીલયાલવુાં ન જઈએ. 

ફાક વતૌલગણુી થામ તે ભાિે તેની ભાતાએ ાાંચ લયવ સધુી વતૌલગણુી દાથો ખાલા જઈએ. 

ફાકના નખ લધલા દેલા ન જઈએ. 

ફાકને લાય ુલતાણમ ત લાલડીંગ અને કભી લતાણમ ત કાાંચકાના ગા અને ઈંનૌદ્રજલ અામ. લન કશ ેત વાંચ અને શયડ ેઅામ. ઝાડા થામ 

ત આંફાની ગિરી, જાાંબનુ િલમ અને ઈંનૌદ્રજલ અને ભયડ જણામ ત શીભેજ, વાકય અને કડાછારન ઘવાય ાલ. 
ફાકને એક જ યીતે ઘણી લાય સધુી ફેવાડી યાખવુાં નશીં અથલા એક જ ડખે ઘણીલાય સધુી સલુડાલવુાં નશીં. ફચૌચાને રેતી લખતે આંચક રાગે 
નશીં તેનુાં ધૌમાન યાખવુાં. 
ફાક ચારલાની શરેલશરેી તજલીજ કયે તૌમાયે તેના ઉય ધૌમાન યાખ. તે ડી જતુાં શમ ત શાથથી અિકાલ ણ બભૂફયાડા ડી તેને 
ફીલડાલળ નશીં. 
ફાક જ ચારતાાં ડી જામ અને તેને લાગે ત ભઢેથી અત્રતળમ રદરગીયી દેખાડલી નશીં ણ મ ૂાંગા ભઢે તેન ઈરાજ કયલ અને તેને વભજાલવુાં કે 

‘તેં આભ કયુ ંત તને લાગૌયુાં. 
ફાકને ચારતાાં ળીખલલા ભાિે ચારણગાડી અથલા તેલી કઈ ચીજ લાયલી નશીં. તે તાની ભેે જ ચારતા ળીખે તેભ કયવુાં જઈએ. ફાકને 
એક શાથ કડી ખેંચવુાં નશીં તેભ જ ફાલડાાં ઝારીને અદ્ધય ઉંચકવુાં કે ઉછાવુાં નશીં. 
ફાક એકલુાં ચારત ુાં શમ તૌમાયે તે થાકી જામ તૌમાાં સધુી તેને ચારલા દેવ ુાં. ભાતાએ ઘયભાાં તેભજ ફશાય ણ ફાકની ઉય નજય યાખલી અને વાથે 
જ યશવે ુાં. 
ફાકને શિ કયલાની િેલ ડી શમ ત તે મકૂાલી દેલી. ફાક જે ચીજને લાસૌતે કજીમ કયે તે ચીજ તેને આલી નરશ તેભજ ભાગે તે ચીજ તયત 

આલી નરશ. જ ફાકની ભયજી મજુફ લતીએ ત તે ફગડી જામ છે. 



ફાક જ્માયે યડે અને કા કજજમ કયલા ભાાંડ ેતૌમાયે ભાતાએ મ ૂાંગા-મ ૂાંગા તાનુાં કાભ કમાણ કયવુાં. તેને છાન યાખલા કારાલારા કયલાભાાં આલે ત તે 
લધાયે કજીમા કયળે. 
ફાકને કદી એભ ન કશવે ુાં કે ‘તુાં યડત ફાંધ થામ, મ ૂાંગ યશ ેત તેને પરાણી ચીજ આુાં.‘આ પ્રભાણે કબરૂાત આલાથી ફાક દયેક લાતભાાં એભ 

કયલા ભાાંડ ેછે.  

 

 

 વાયા સૌલાસૌથૌમની ત્રનળાની -ગાઢ ઉંધ 

કેિરીકલાય નાની નાના ફાફત તયપ આણે ધૌમાન આતા નથી. તભાયા ફેડફૃભભાાં જયા આવાવ નજય 

કય. તભાય સલૂાના રાંગ ય કાંઈ કેિરામ કડાાં ડમા શમ, ત રાંગ વાપ કય. ફૃભભાાં શલાની 
આલનજાલન ઓછી શમ,શ્વાવ રેલાભાાં તકરીપ થામ ત ફાયીઓ ખર આજુફાજુ કમાાંમથી દુગણધ આલતી 
શમ, કુટુાંફભાાં ભિે ભિેથી લાત થતી શમ,ત આ ફધાન ઈરાજ કય. યાિે લધાયે ખલાઈ ગયુાં શમ તણ 

આંખ ત્રભિંચાતી નથી, સતૂાાં શરેા લધાયે ચા અથલા કપી ીધી શમ, આલી ફધી નાની ફાફત ઉંઘ વાથે 
વીંધ વાંફાંધ ધયાલે છે.  

વાભાનૌમ સ્પથત્રતભાાં જમાયે ળયીય થાકી જામ છે. તૌમાયે તેની ળરકતઓ ત્રળત્રથર ફની જામ છે. ભાાંવેળીઓનાાં 
તાંત ુતિૂી જામ છે. નાડીના ધફકાયા ધીભા થઈ જામ છે. બૌરડ પ્રેળય ર થઈ જામ છે ળયીયનુાં તાભાન ણ 

નીચે ઉતયી જામ છે. આલી સ્પથત્રતભાાં ળયીયભાાં ઉબા યશલેાની તાકાત યશતેી નથી. ળયીય કાભ કયલા રામક 

યશતે ુાં નથી. તે જાતે જ થાયીભાાં સઈૂ જામ છે. અને તેની આંખ ફાંધ 

થઈ જામ છે.  

એ ફધી સ્પથત્રતઓ ગાઢ, વાયી ઉંધની છે. આ યીતની સૌલસૌથ ઉંઘને 
લૈજ્ઞાત્રનક „નેભસૌરી‟કશ ેછે. તેનાથી ત્રલરુધ્ધ “યૈભસૌરી” ઉંધની અવાભાનૌમ સ્પથત્રત છે. જમાયે ભાણવ 

થાળીભાાં ત ડય છે. યાંત ુતેનુાં ળયીય શરન– ચરન કયત ુાં યશ ેછે તે ડખાાં ફદરત યશ ેછે. ધીભા પ્રકાળ 

કે અલાજથી તે યેળાન થઈ જામ છે. ઉિીને ફેવે છે.  

લૈજ્ઞાત્રનક ભાને છે કે વૌમરકત થાયીભાાં ડતાાં જ સઈૂ જામ છે. તે ળાયીરયક દ્રષ્ટિએ વારુાં છે. યાંત ુકેિરામે 
રક એલા ણ શમ છે, જેભને ઘણા વભમથી છી ઉંઘ આલ ેછે. યાંત ુજમાયે ઉંઘ આલ ેછે. તૌમાયે વાયી 
આલી જામ છે. આલી ઉંઘ ચીંતાન ત્રલમ નથી. યાંત ુતે ત એક આદત છે.યાંત ુજ સલૂાના વભમે ઉંઘ ન 

આલ ેત એ સ્પથત્રત ખતયનાક થઈ ળકે છે. તે સ્પથત્રતને અત્રનિંદ્રા કશ ેછે એ સ્પથત્રત ત્રલચાયલા જેલી છે. યલુાન 

અલસૌથાભાાં અત્રનિંદ્રાભાાં કાયણ ળધલા, હ્રદમની યેળાની, તાલ, ભાનત્રવક તનાલ, ળાયીરયક તકરીપ ચિ, 

વાયી કે ખયાફ ઉત્તેજના ચીંતા, ઊંચા રશીનુાં દફાણ, નરનુાં ગાંિાવુાં, ઈનૌપેકળન, કઈણ કાયણ શઈ ળકે 

છે.લચિંતા તનાલ લગેયે ભાિે કઈને ણ ખલૂૌરા રદરથી લાત કયલાનુાં રાબદામક શમ છે. તેના ભાિે તભે 
તભાયા રયલાયના તફીફને ણ કશી ળક છ. અથલા ભનલચરકતૌવકને તભાયા ભનની લાત કશી ળક છ. ભાનત્રવક ચીંતાઓ ત કઈને કશલેાથી 
અડધી ચીંતાઓ દૂય થઈ જામ છે. અથલા વભસૌમાઓ ન શમ ત, અને ઉંઘ ણ ન આલતી શમ ત ૧૫- ૨૦ લખત આંિા ભાયલા બરે તભે ફૃભભાાં 
આંિા ભાય. તાજી શલા લધાયે રાબદામક શમ છે ગ, શાથ ભોં અને ગયદનને હુ ાંપાા ાણીથી ધલ. ગભાાં શલે શાથે ભવાજ કયલ લા ખલૂૌરા 
કયીને ભાથાભાાં આંગીઓથી ઘવવુાં. રશીન પ્રલાશ વાયી યીતે પ્રલારશત થલાથી ભગજ અને હ્રદમને તાજુ યાખળ ઉંઘ આલલા ભાાંડળે. એ ત્રલચાય કે 

તભે કઈ ખાલા-ીલાની ઈચૌછાને ત દફાલી યાખી નથી ને ! તભને ભખૂ ત નથી રાગીને ! અગય એવુાં શમ ત ગયભ દૂધ અથલા કપીની વાથે શરક 
એલ નાસૌત ખાઈ લૌમ. તેનાથી ભન ળાાંત થળે. ખાલાની ઈચૌછા ન શમ ત કઈ ચડી લાાંચ ઉંઘ જફૃય આલળે.  
 

 

 



 આંખ ભાિે આિલ ુકય... 
આંખ ઉય કાભન લધ ુડત ફજ ન આલ ેતેભ વાંબા. 
બાયે પ્રકાળ કે યૂતા પ્રકાળ ત્રલના લાાંચળ નશીં. 
યાતના ઉજાગયા, ચાલ ુગાડીએ લાાંચલાની િેલ, ધભુારડયુાં લાતાલયણ, ભેરાગાંદા ટુલાર કે ફૃભારન આંખ લછુલાભાાં ઉમગ ન કયલ. લધ ુડતી 
રપલૌભ અને િી. લી. જલાથી આંખ જફૃય ફગડ ેછે. 

આંખ જેલા નાજુક અલમલભાાં ગભે તેલા સયુભા, ફજાફૃ કાજર, ભેળ, ભયથથુ,ુ કેરભવ– ાિ, ત્રવિંદુય લગેયે આંજળ નશીં. 
આંખની ાાંણ યૂા રકાયા ભામાણ ત્રવલામ એકીિળે કઈ લસૌતનુ ેજમા કયલાની િેલથી ણ આંખ ખયાફ થામ છે. 

લફનજફૃયી ળખનાાં ચશૌભાથી ણ આંખ ફગડે છે. 

ધૂ– કચય કે કાાંકયી ડ ેતેવુાં રાગ ેતૌમાયે ગગલૌવ શયેલા. 
રીરતયી, શરયમા િ જલાની િેલ ાડ, આંખનુાં તેજ િકળે. 
નજીકનુાં લાંચામ નશીં કે કાા ારિમા ઉયનુાં ફયાફય દેખામ નશીં ત તયત આંખના ડૉકિયની વરાશ રેલી. 
લાાંચતા રખતા આંખ થાકી જામ તૌમાયે થડી લાય આંખ ફાંધ કયીને તેને આયાભ આ. 
આંખને શાંભેળા િાંડા ાણીથી ધલાની િેલ ાડ. 
સમૂણગ્રશણ વાભે જલાથી ક્યાયેક કામભી દ્રષ્ટિ જતી યશ ેછે. 

આંખની ફયફાદી અિકાલલા ેિ વાપ આલ ેતેલી ચીલિ યાખ. 
શજયીભાાં ગયભી કે ખિાળ લધી જલાથી આંખ ઉિી આલ ેછે. 

આંખભાાં દાશ, લેદના વાથે ાણી િકત ુાં શમ, આંજણી, ખીર કે અનૌમ પરયમાદ શમ તૌમાયે આંખભાાં દલાઓ િારલલાને ફદરે ાચનરિમા સધુાયલા 
તયપ ખાવ ધૌમાન આ. 
રીરા ળાક, કચુાંફય, બાજીઓ, ભગ, ભગની દાનુાં ઓવાભણ અને બાત જેલ શલ ખયાક રેલ.ફને ત એક-ફે ઉલાવ કયલાથી ણ પામદ થામ 

છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 એત્રવરડિી ભાિેના આયલુેદ ઉચાય  

•અનાનવના ટુકડા ય વાકય અને ભયી  
બબયાલીને ખાલાથી એત્રવરડિી ભિે  

છે.  

•વપેદ કાાંદાના યવભાાં વાકય નાખીને ીલાથી  
એત્રવરડિી ભિે છે.  

•વપેદ કાાંદાને ીવી તેભાાં વાકય અને દશીં ભેલીને ખાલાથી એત્રવરડિી ભિે છે.  

•આભાાંન યવ એક ચભચી, કાી દ્રાક્ષ એક તર અને ભધ અધી ચભચી બેગુાં કયી ખાલાથી એત્રવરડિી ભિે 

છે.  

•એરચી, વાકય અને કકભની ચિણી ફનાલીને ખાલાથી એત્રવરડિી ભિે છે.  

•દ્રાક્ષ અને ફાશયડે વયખેબાગે રઈ, એિરી જ વાકય ભેલી, તેની ફૃત્રમાબાય જેલડી ગીઓ ફનાલી 
રેલાથી એત્રવરડિી ભિે છે.  

•કાના યવભાાં વાકય નાખીને ીલાથી એત્રવરડિી ભિે છે.  

•સ ૂાંિ, ખડી વાકય અને આભાનુાં ચણૂણ રેલાથી એત્રવરડિી ભિે છે.  

•અધાણ લરિય ાણીભાાં એક રીંબનુ યવ નાખી, અધી ચભચી વાકય નાખી, ફયના  
જભલાના અધાણ કરાક શરેાાં રેલાથી એત્રવરડિી ભિે છે.  

•ધાણાજીયાનુાં ચણૂણ ખાાંડ વાથે રેલાથી એત્રવરડિી ભિે છે. જમૌમા છી છાતીભાાં ફતયા થતી શમ ત તે ણ ભિે છે.  

•ગાજયન યવ ીલાથી એત્રવરડિી ભિે છે.  

•૧૦૦ થી ૨૦૦ ગ્રાભ દૂધભાાં થડી વાકય તથા ઘીભાાં વાાંતેરા ૪-૫ નાંગ કાાાં ભયચીનુાં ચણૂણ નાખી વાાંજે 

ીલાથી એત્રવરડિી ભિે છે.  

•૧ થી ૨ ગ્રાભ જેિર ખાલાન વડા ધાણાજીયાના ચણૂણભાાં અથલા સદુળણન ચણૂણભાાં નાખી વાાંજે ીલાથી 
એત્રવરડિી ભિે છે.  

•તરુવીનાાં ાનને દશીં કે છાળ વાથે રેલાથી એત્રવરડિી ભિે છે.  

•આભાનુાં ચણૂણ યજ વલાયે અને યાિે એક એક ચભચી રેલાથી એત્રવરડિી ભિે છે.  

•રીભડાનાાં ાન અને આભાાંન ઉકા ફનાલી ીલાથી એત્રવરડિી ભિે છે.  

•ધાણા અને સ ૂાંિનુાં ચણૂણ ાણી વાથે રેલાથી એત્રવરડિી ભિે છે.  

•કુભા મૂા અને વાકય ભેલીને ખાલાથી એત્રવરડિી ભિે છે.  

•વતાલયીનુાં ચણૂણ ભધ વાથે રેલાથી એત્રવરડિી ભિે છે.  

•વાંતયાના યવભાાં થડુાં ળેકેલુાં જીરુાં અને ત્રવિંધાલણૂ નાખીને ીલાથી એત્રવરડિીભાાં ઘણ પામદ થામ છે.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 અંગ જકડાઈ જામ છે ?  

•ગના ગિરા ચઢી જામ ત, કયેર તેર ગયભ કયી, ભાલરળ કયલાથી આયાભ થામ છે.  

•વયત્રવમાના તેરભાાં કયૂ ભેલી ભાલરળ કયલાથી દુુઃખતા વાાંધા, ગયદન જકડાઈ જલી તથા વાંત્રધલાના 
દદણભાાં આયાભ થામ છે.  

•તરના તેરભાાં રશિંગ અને સ ૂાંિ નાખી વશજે ગયભ કયી, ભાલરળ કયલાથી કભયન દુુઃખાલ, વાાંધાન દુુઃખાલ, 
ળયીય જકડાઈ જવુાં, રકલ લગેયે ભિે છે.  

•ધાંતયુાનાાં ાનન ૮૦૦ ગ્રાભ યવ કાઢી, તેભાાં ૧૦ ગ્રાભ શદય અને ૨૫૦ ગ્રાભ વયત્રવયુાં તેર નાખી, ગયભ 

કયી, યવ ફાી, ભાિ તેર ફાકી યાખ, આ તેરનુાં ભાલરક કયલાથી ળયીયનાાં જકડાઈ ગમેરા અંગ છિાાં ડી 
તકરીપ ભિે છે.  

•ફે નાલમેયનુાં કરુાં કાઢીને, તેના નાના ટુકડા કયી, ખાાંડી નાખવુાં, ખાાંડેરા કયાને લાવણભાાં ધીભે ધીભે 
ગયભ કયવુાં, તેર છટુાં ડળે, ને તેર િમાણ છી કડાભાાં ત્રનચલીને ગાી રેવુાં. ફે નાલમેયના નીકેરાાં 
તેરભાાં િણથી ચાય ભયીનુાં ચણૂણ અને િણ રવણની કી લાિીને નાખલી. આ તેરથી જકડાઈ ગમેરા બાગ 

ય શલા શાથે વલાયે અને યાિે ભાલરળ કયલી અને તે છી ગયભ યેતીન ળેક કયલાથી ખફૂ આયાભ થામ છે.  

•લાય ુકે કપદથી કભયન દુુઃખાલ કે ડક જકડાઈ ગઈ શમ ત થડા ાણીભાાં ભયચાાં નાખી, ઉકા કયી, તેભાાં કડુાં ફી, દદણલાા બાગ ય ગયભ 

તાાં મકૂલાથી આયાભ ભે છે.  

 

 

 અત્રનદ્રા– ઊંઘ ન આલલી 
સતૂાાં શરેા િાંડા ાણી લડ ેશાથ-ગ ધઈ� ભાથાભાાં તેર નાખલાથી� ઊંઘ આલે છે. 

ચથા બાગનુાં જામપ ાણી વાથે રેલાથી ઊંઘ આલ ેછે. 

કાાંદાનુાં યામત ુાં યાિે ખાલાથી વયવ ઊંઘ આલ ેછે. 

ીયીમૂના ચણૂણની પાકી રેલાથી અને ગે દીલેર ઘવલાથી વાયી ઊંઘ આલ ેછે. 

ગ વાથે ગાંિડાનુાં ચણૂણ ખાલાથી અને ઉય ગયભ દૂધ ીલાથી ઊંઘ આલ ેછે. 

કુભા યીંગણને ળેકી, ભધભાાં ભેલી સતૂી લખતે રેલાથી વયવ ઊંઘ આલ ેછે. 

લરયમાી, દૂધ અને વાકયનુાં િાંડુાં ળયફત ીલાથી ઊંઘ વાયી આલે છે. 

જામપ, ીયીમૂ તથા વાકય દૂધભાાં નાખી ગયભ કયી સતૂી લખતે ીલાથી વયવ ઊંઘ આલે છે. 

૨ થી ૩ ગ્રાભ ખવખવ લાિીને વાકય અને ભધ અથલા વાકય અને ઘી વાથે સતૂી લખતે રેલાથી ઊંઘ વયવ આલ ેછે. 

ખફૂ ત્રલચાય, લાય ુકે વદૃ્ધાલસૌથાને રીધે લાય ુલધી જલાથી યાતની ઊંઘ ઊડી જામ તૌમાયે ગાંિડાનુાં ચણૂણ ફે ગ્રાભ જેિલુાં ગ તથા ઘી વાથે ખાલાથી 
ઊંઘ આલી જામ છે. 

દૂધભાાં ખાાંડ અને ગાંિડાનુાં ચણૂણ નાખી ઉકાી ીલાથી ઊંઘ આલ ેછે. 

યાતના સતૂી લખતે ભધ ચાિલાથી ઊંઘ જરદી આલી જામ છે. 

 

 

 

 

 



 અળસ્તત– નફાઈ 

•ગાજયન યવ ીલાથી ળયીયભાાં વાયી ળસ્તત આલે છે. જેને અળસ્તત યશતેી શમ તેને ગાજયન યવ ખફૂ 

પામદાકાયક થામ છે.  

•જમૌમા છી િણચાય ાકાાં કેાાં ખાલાથી અળસ્તત દૂય થામ છે.  

•એક ક દૂધભાાં એક ચભચી ભધ નાખી ીલાથી અળસ્તત દૂય થામ છે.  

•અંજીયને દૂધભાાં ઉકાીને ખાલાથી અને દૂધ ીલાથી ળસ્તત આલે છે. રશી લધે છે.  

•ખજૂય ખાઈ, ઉયથી ઘી ભેલેલુાં ગયભ દૂધ ીલાથી, ઘા લાગલાથી કે ઘાભાાંથી ષુૌક રશી લશી જલાથી 
આલરેી નફાઈ-અળસ્તત દૂય થામ છે.  

•યજ વલાયે અને યાિે સતૂી લખતે વાકય અને વનામખૂી વયખે બાગ ેરઈ ચ ૂૌણણ પાકલાથી અળસ્તત ભિે છે.  

•વપેદ કાાંદ ચખૌખા ઘીભાાં ળેકીને ખાલાથી ળાયીરયક નફાઈ, પેપવાની નફાઈ, ધાતનુી નફાઈ દૂય થામ 

છે.  

•ભવાંફીન યવ ીલાથી ળયીયની નફાઈ દૂય થામ છે.  

•ાાંચ ેળી ખજૂય ઘીભાાં વાાંતીને બાત વાથે ખાલાથી અને અધો કરાક ઊંઘ રેલાથી નફાઈ દૂય થઈ 

ળસ્તત અને લજન લધે છે.  

•એક સકુૂાં અંજીય અને ાાંચદવ ફદાભ અને વાકય દૂધભાાં ઉકાીને ીલાથી રશીની શદુ્ધદ્ધ થઈ, ગયભી ભિી, ળયીયભાાં ળસ્તત લધે છે.  

•દૂધભાાં ફદાભ, ીસૌતાાં એરચી, કેવય અને ખાાંડ નાખી ઉકાીને ીલાથી ખફૂ ળસ્તત આલ ેછે.  

•ચણાના રિન ભગવ, ભશનથા અથલા ભૈસયૂ ફનાલી યજ ખાલાથી તભાભ પ્રકાયની નફાઈ દૂય થામ છે અને ળસ્તત આલ ેછે.  

•પણગાલેરા ચણા યજ વલાયે ખાલાથી ળયીય ફલાન અને ષુૌિ ફને છે. રકિંભતી દલાઓ કયતાાં આ ઉામ વસૌત અને વચિ છે. ણ ચણા ચે 
તેિરા ભાપકવય જ ખાલા.  
•ઘીભાાં ળેકેરા કાાંદા વાથે ળીય ખાલાથી ભાાંદગીભાાંથી ઊિયા છી આલેરી અળસ્તત દૂય થઈ જરદી ળસ્તત આલ ેછે.  

•ભેથીનાાં કુભાાં ાનનુાં ળાક ફનાલીને ખાલાથી રશીન સધુાય થઈ ળસ્તત આલે છે.  

•સકૂી ખાયેકનુાં ૨૦૦ ગ્રાભ ચણૂણ ફનાલી, તેભાાં ૨૫ ગ્રાભ સ ૂાંિનુાં ચણૂણ નાખી ફાિરી બયી દેલી, તેભાાંથી ૫ થી ૧૦ ગ્રાભ ચણૂણ ૨૦૦ ગ્રાભ દૂધભાાં ઉકાી, 
તેભાાં જફૃય જેિરી ખાાંડ નાખી, વલાયે ીલાથી ળસ્તત આલ ેછે.  

 
 
 

 કપ  

કાાંદાન ઉકા ીલાથી કપ ભિે છે. 

અધાણ તરા જેિલુાં ભધ રદલવભાાં ચાય લાય ચાિલાથી કપ ભિે છે. 

દઢથી ફે તરા આદુાંના યવભાાં ભધ ભેલી ચાિલાથી કપ ભિે છે. 

તરુવીન યવ ૩ ગ્રાભ, આદુન યવ ૩ ગ્રાભ અને એક ચભચી ભધ વાથે રેલાથી કપ ભિે છે. 

એરચી, ત્રવિંધલ, ઘી અને ભધ બેગાાં કયીને ચાિલાથી કપ ભિે છે. 

દયયજ થડી ખજૂય ખાઈ ઉય ાાંચ ઘ ૂાંિડા ગયભ ાણી ીલાથી કપ ાત થઈને ફશાય નીકે અને પેપવાાં વાપ ફને છે. 

આદુન યવ, રીંબનુ યવ અને ત્રવિંધલ ભેલી જભતાાં શરેાાં રેલાથી કપ, શ્વાવ અને ઉધયવ ભિે છે. 

દૂધભાાં શદય, ભીઠુાં અને ગ નાખી ગયભ કયી ીલાથી કપ ભિે છે. 

યાિે સતૂી લખતે િણચાય તરા ળેકેરા ચણા ખાઈ ઉય ાળેય દૂધ ીલાથી શ્વાવ નીભાાં એકિ થમેર કપ નીકી જામ છે. 

 

 

 

 



 

 ઉધયવ-ખાાંવી  
•કાાંદાના યવભાાં ભધ ભેલીને ીલાથી ગભે તેલી ઉધયવ ભિે છે.  

•કાાંદાન ઉકા કયી ીલાથી કપ દૂય થઈ ઉધયવ ભિે છે.  

•રીંબનુા યવભાાં તેનાથી ચાયગણુાં ભધ ભેલીને ચાિલાથી ઉધયવ ભિે છે.  

•રત્રલિંગને ભોંભાાં યાખી ચવૂલાથી ઉધયવ ભિે છે.  

•ભયીનુાં ચણૂણ દૂધભાાં ઉકાી ીલાથી ઉધયવ ભિે છે.  

•ભયીનુાં ચણૂણ વાકય, ઘી વાથે ભેલી ચાિલાથી ઉધયવ ભિે છે.  

•એક ચભચી ભધ અને ફે ચભચી આદુન યવ ભેલી ીલાથી ઉધયવ ભિે છે.  

•થડી રશિંગ ળેકી, તેને ગયભ ાણીભાાં ભેલી, ીલાથી ઉધયવ ભિે છે. દ્રાક્ષ અને વાકય ભોંભાાં યાખી ચવૂલાથી 
ઉધયવ ભિે છે.  

•રવણની કીઓને કચયી, િરી ફનાલી, તેની લાવ રેલાથી ભિી ઉધયવ (હુ ત્રિંગ), કપ ભિે છે.  

•રવણન ૨૦ થી ૨૫ િીાાં યવ ળયફતભાાં ભેલી રદલવભાાં ચાય ચાય કરાકને અંતયે ીલાથી ભિી ઉધયવ 

(હુ ત્રિંગ/કપ)ભિે છે.  

•દાડભના પની છારન ટુકડ ભોંભાાં યાખી ચવૂલાથી ઉધયવ ભિે છે.  

•આભરીના રકચકૂાને ળેકી, તેનાાં છતયાાં કાઢી નાખી, રકચકૂાનુાં ફાયીક ચણૂણ ફનાલી ભધ અને ઘીભાાં ભેલીને ીલાથી ઉધયવ કે કપભાાં રશી ડતુાં શમ 

ત ભિે છે.  

•થડી ખજૂય ખાઈ ઉયથી થડુાં ગયભ ાણી ીલાથી કપ ાત થઈ નીકી જળે અને ઉધયવ તથા દભ ભિળે.  
•ગયભ કયેરા દૂધભાાં શદય અને ઘી ભેલી ીલાથી ઉધયવ અને કપ ભિે છે.  

•યાિે ભીિાની કાાંકયી ભોંભાાં યાખી મકૂલાથી ઉધયવ ઓછી આલળે.  
•ફુદીનાન યવ ીલાથી ઉધયવ ભિે છે.  

•અધાણ તરા જેિલુાં ભધ રદલવભાાં ચાય લાય ચાિલાથી કપ છુિ ડી જામ છે અને ઉધયવ ભિે છે.  

•શદય અને ભીિાલાા તાજા ળેકેરા ચણા-એક મઠુ્ઠી જેિરા-વલાયે તથા યાિે સતૂી લખતે ખાલાથી (ઉયથી 
ાણી ન ીવુાં) કામભી ળયદી અને ઉધયવ યશતેી શમ તે ભિે છે.  

•ભીઠુાં અને શદયલા ળેકેર અજભ જમૌમા છી મખુલાવ તયીકે ખાલાથી ઉધયવ અને ળયદી ભિે છે.  

•શદય અને સ ૂાંિ વલાયવાાંજ ભધભાાં ચાિલાથી ઉધયવ ભિે છે.  

•શદયને તાલડીભાાં ળેકી તેની ગાાંગડી ભોંભા યાખી ચવૂલાથી કપની ખાાંવી ભિે છે.  

•નલળેકા ાણી વાથે અજભ ખાલાથી કપની ખાાંવી ભિે છે.  

•તરુવીન યવ વાકય વાથે ીલાથી ઉધયવ અને છાતીન દુુઃખાલ ભિે છે.  

•યાિે થડાક ળેકેર ચણા ખાઈ, ઉય ાણી લગય સઈૂ જલાથી ઉધયવ ભિે છે.  

•અયડવૂીનાાં ાનના યવ વાથે ભધ રેલાથી ઉધયવ ભિે છે.  

•ખાાંડ વાથે ફે િીાાં કેયવીન રદલવભાાં િણ-ચાય લાય ચાિલાથી ભિી ઉધયવ ભિે છે.  

•કેના ાનને ફાી, બસૌભ ફનાલી, તે બસૌભ દળ ગ્રાભની ભાિાભાાં રદલવભાાં િણલાય ભધ વાથે ચાિલાથી ઉિાાંરિમાભાાં યાશત થામ છે.  

 

 

 

 

 



 

 ડામાલફિીવ અને આયલુેદ  

•આભરીના રકચકૂા ળેકીને ખાલાથી ડામાલફિીવ ભિે છે.  

•રીભડાના ાનન યવ ત્રનમત્રભત ીલાથી ડામાલફિીવ ભિે છે.  

•કૂભાાં કાયેરાાંના નાના કડકા કયી છાાંમડાભાાં સકૂલી, ફાયીક ભકૂી કયી, એક તરા જેિરી ભકૂી વલાય વાાંજ રેલાથી 
ડામાલફિીવ ભિે છે.  

•વાયાાં, ાકાાં જાાંબનુે સકૂલી, ફાયીક ખાાંડી ચણૂણ ફનાલી ાણી વાથે રદલવભાાં ફે લાય રેલાથી ડામાલફિીવ ભિે છે.  

•રવણને ીવીને તેનુાં ાણી ીલાથી ડામાલફિીવ ભિે છે.  

•યજ યાિે દઢથી ફે તરા ભેથી ાણીભાાં રાી યાખી, વલાયે ખફૂ 

ભવી, ગાીને ીલાથી ડામાલફિીવ ભિે છે.  

•આભાાંનુાં ચણૂણ પાકલાથી ડામાલફિીવભાાં યાશત થામ છે.  

•શદયના ગાાંરિમાને ીવી, ઘીભાાં ળેકી, વાકય ભેલી, યજ ખાલાથી 
ડામાલફિીવભાાં ખફૂ પામદ થામ છે.  

•શયડે, ફશડેાાં, કડલા રીભડાની આંતયછાર, ભભેજલ અને જાાંબનુા િલમા વયખે બાગ ેરઈ ફાયીક ચણૂણ કયી 
વલાય-વાાંજ રેલાથી ડામાલફિીવ ભિે છે.  

•શદય એક ચભચી અને આભાનુાં ચણૂણ એક ચભચી બેગાાં કયી યજ વલાય-વાાંજ રેલાથી ડામાલફિીવભાાં ખફૂ 

યાશત થામ છે.  

•૫૦ ગ્રાભ રીરી શદય, કાી તરુવીના ાન ૧૦, ફીરીિનાાં ાન ૩૦ લાિી, ૧ ગૌરાવ ાણીભાાં યાિે 
બીંજલી, વલાયે ખફૂ ભવી કડાથી ગાી, વલાયે નયણે કિે ીવુાં. આ ાણી ીધા છી એક કરાક સધુી 
કાંઈ ણ ખાવુાં-ીવુાં નરશ. ૨૧ રદલવ સધુી આ પ્રભાણે રેલાથી ચક્કવ ડામાલફિીવ ભિે છે.  

 

 દાઝયા ઉય.. 

•દાઝેરા ઘા ઉય કકડાલેલુાં તેર ચડલાથી ખફૂ પામદ થામ છે.  

•દાઝેરા ઘા ય તયત જ કયેર અથલા ફિાિ કાી ઘવલાથી પલૌર થળે નરશ.  

•દાઝેરા ઘા ય ભેંદીના ાનને લાિી ાણી વાથે ીવીને રગાડલાથી આયાભ થામ છે.  

•દાઝેરા ઘા ઉય ાકા કેાાંને ફયાફય ભવી, ચોંિાડી, ાિ ફાાંધલાથી તયત જ યાશત અને આયાભ થામ 

છે.  

•દાઝેરા ઘા ય તરુવીન યવ અને કયેર ઉકાીને ચડલાથી દાઝેરાની ફતયા ભિે છે તથા પલૌરા 
જખભ ઝડથી રુઝાઈ જામ.  

•ગયભ ાણી કે લયાથી દાઝી જલામ ત તે બાગ ય ચખાન રિ છાાંિલાથી ખફૂ આયાભ થામ છે.  

•જખભ, ઘા, ગભૂડાાં, ચાાંદા, ળીતા જેભાાં ફહુ ફતયા થતી શમ ત તેભાાં ચખાન ફાયીક રિ-ાઉડયની 
જેભ ચાાંદા ય રગાડલાથી દાશ, ફતયા ભિે છે.  

•દાઝેરા ઘા ય છાંદેર કાાંદ તયત જ રગાડલાથી ઝડથી યાશત થામ છે.  

•દાઝયા ઉય પલૌરા ડયા શરેાાં કાચા ફિાિા રઈ થૌથય ય રવિી તેન રે રગાલી દેલ. આનાથી 
દાઝયાની લેદના અને ફતયા વભી જામ છે અને પલૌરા થતા નથી ને ડાઘ ડતા નથી. રદલવભાાં િણ-ચાય લાય આ રે કયલ.  
•લડનાાં ાનને ગામના ઘીભાાં લાિીને ફેરા બાગ ઉય તેન રે કયલાથી તયત ફતયા ભિે છે.  

•દાઝયા ઉય કેયવીન રગાડલાથી ઘણી યાશત થામ છે તથા જરદી ફૃઝ આલ ેછે.  

•દાઝયાના પલૌરા ઉય પ્રથભ છાળ યેડલી અથલા િાંડુાં ણી યેડવુાં. કુાંલાયિાની છાર કાઢીન ેઘાિ યવ દાઝયા ઉય રગાડતા યશલે. આનાથી 
ફતયા ઓછી થામ છે અને જરદી ફૃઝ આલ ેછે.  

•ચણાના રિનુાં ાતફૄાં દ્રાલણ દાઝયા ઉય વારુાં કાભ કયે છે.  



 હ્રદમની લફભાયી બૌરડપ્રેળય 

•રવણ ીવીને દૂધભાાં ીલાથી રશીનુાં દફાણ, બૌરડપ્રેળયભાાં ખફૂ પામદ થામ છે. રવણ ફલૌડપ્રેળયની 
યાભફાણ દલા છે.  

•ફે ચભચી ભધભાાં એક ચભચી રીંબનુ યવ ભેલી વલાય-વાાંજ ીલાથી બૌરડપ્રેળય ઓછુાં થામ છે.  

•એરચી દાણા અને ીંયીમૂ વયખે બાગ ેરઈ ઘી વાથે યજ ખાલાથી હ્રદમયગ ભિે છે.  

•આદુન યવ અને ાણી વયખે બાગ ેભેલીને ીલાથી હ્રદમયગ ભિે છે. હ્રદમના યગીએ  

ગાજયન યવ ત્રનમત્રભત ીલ. તેનાથી હ્રદમ  

ભજબતૂ ફને છે અને હ્રદમની કામણળસ્તત લધે છે.  

•હ્રદમન દુુઃખાલ ઉડે તૌમાયે તરુવીનાાં  
આિઅદવ ાન અને ફે િણ કાાાં ભયી ચાલી જલાથી જાદુ જેલી અવય થઈ દુુઃખાલ ભિે છે.  

•છાતી, હ્રદમ કે ડખાભાાં દુુઃખાલ થમ શમ ત ૧૦ થી ૨૦ ગ્રાભ તરુવીન યવ ગયભ કયીને ીલ, ાનને 
લાિીને રે કયલાથી દુુઃખાલ ભિે છે 

 

 

 જીલજ ાંતનુા ડાંખ 

•ભધભાખીના ડાંખ ઉય ભીઠુાં ચડલાથી ીડા ભિે છે.  

•ભધભાખીના ડાંખ ઉય તકીય અથલા ઝીણી દેરી તભાકુ ચડલાથી ીડા ભિે છે.  

•બભયીના ડાંખ ઉય કાાંદાન યવ ચડલાથી ીડા ભિે છે.  

•કાનખજૂયાના ડાંખ ઉય કાાંદ અને રવણ લાિીને ચડલાથી ઝેય ઉતયી જામ છે.  

•કાનખજૂય કાનભાાં ગમ શમ ત વાકયનુાં ાણી કયી કાનભાાં નાખલાથી કાનખજૂય નીકી જળે અને આયાભ થળે.  
•કાનખજૂય, ફગાઈ જેલા જીલજ ાંત ુકાનભાાં ગમા શમ ત ભધ અને તેર બેગા કયી કાનભાાં નાખલાથી નીકી જળે 
અને આયાભ થળે.  
•કઈણ ઝેયી જીલજ ાંત ુકયડ્ુાં શમ ત તયત જ તરુવીના ાનને ીવીને ડાંખ ઉય ભવલાથી ઝેયની અવય 

નાબદુ થામ છે.  

•કઈણ ઝેયી જીલજ ાંતનુા ડાંખ ઉય ભીિા રીભડાનાાં ાન લાિીને ચડલાથી ીડા ભિે છે.  

•લીંછીના ડાંખ ઉય કાાંદ કાી ફાાંધલાથી લીંછીનુાં ઝેય ઉતયે છે.  

•લીંછીના ડાંખ ઉય ભધ ચડલાથી ફતયા ઓછી થામ છે અને ઝેય ઉતયે છે.  

•લીંછી કયડય શમ ત સ ૂાંિને ાણીભાાં ઘવી સ ૂાંઘલાથી લીંછીનુાં ઝેય ઉતયે છે.  

•લીંછી કયડય શમ ત ફૂદીનાન યવ ીલાથી કે ફૂદીનાનાાં ાન ખાલાથી ઝેય ઉતયે છે.  

•લીંછીનાાં ડાંખલા બાગ ભીિાના ાણી લડે લાયાંલાય ધલાથી લીંછીનુાં ઝેય ઉતયે છે.  

•તાાંદજાન યવ વાકય વાથે ીલાથી લીંછીનુાં ઝેય ઉતયે છે.  

•લીંછી કયડય શમ ત કેયવીનભાાં પિકડીન ભકૂ નાખી ચડલાથી ીડા ભિી જળે.  
•કાચની ળીળીભાાં ૨૦ તરા કેયવીનભાાં ૧ તર વયત્રવયુાં તેર નાખીને તડકે મકૂવુાં. કઈણ જીલજ ાંતનુા ડાંખ ઉય 

આ ત્રભશ્રણ રગાડવુાં.  
•લીંછીના દાંળસૌથાન ઉય મિૂનુાં ભાલરળ કયલાથી રાબ થામ છે.  

•ભચૌછય કે કીડી-ભકડાના ડાંખ ઉય રીંબનુ યવ ચડલાથી ીડા ભિે છે.  

•કીડી-ભાંકડાના ડાંખ ઉય રવણન યવ ચડલાથી ીડા ભિે છે.  

•ગયી કયડે ત વયત્રવમાનુાં તેર અને યાખ ભેલીને ચડલાથી ઝેય ઉતયે છે.  
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•ભચૌછયના ડાંખ ઉય ચનૂ રગાડલાથી ીડા ભિે છે.  

•ઉંદય કયડય શમ ત ખરુાં કરુાં મૂાના યવભાાં ઘવી ચડલાથી ીડા ભિે છે.  

•વા કયડે તૌમાયે દવથી લીવ તરા ચખૌખ ુઘી ીવુાં. ાંદય ત્રભત્રનિ છી નલળેકુ ાણી ી ળકામ એિલુાં ીલાથી ઉરિી થઈને ઝેય ફશાય નીકી 
જળે.  
•લાાંદય કયડય શમ ત ઘા ઉય કાાંદ અને ભીઠુાં ીવીને ચડલાથી આયાભ થામ છે.  

•વા કે લીંછી કયડય શમ ત ડાંખ ઉય રવણ લાિીને ચડલાથી અને રવણન ફે ચભચા જેિર યવ ભધભાાં ભેલી ચાિલાથી તયત યાશત થામ 

છે અને ઝેય ઉતયે છે.  

 

 

 કફજજમાત 

અજભ અને વનામખુીનુાં ચણૂણ હૂાંપાા ગયભ ાણી વાથે રેલાથી કફજજમાત ભિે છે. 

ાકાાં િભેિાાંન એક ક યવ ીલાથી આંતયડાાંન ભ છિ ડી કફજજમાત ભિે છે. 

નયણા કિે વલાયભાાં થડુાં ગયભ ાણી ીલાથી કફજજમાત ભિે છે. 

યાિે વશજે ગયભ કયેરા ાણીભાાં થડુાં ભીઠુાં નાખી ીલાથી કફજજમાત ભિે છે. 

રીંબનુ યવ િાંડા અથલા ગયભ ાણીભાાં વલાયે અને યાિે ીલાથી કફજજમાત ભિે છે. 

ખજૂય યાિે રાી યાખી, વલાયે ભવી, ગાીને આ ાણી ીલાથી કફજજમાત ભિે છે. 

કાી દ્રાક્ષને યાિે િાંડા ાણીભાાં રાી યાખી, વલાયે દ્રાક્ષને ભવી, ગાી તે ાણી ીલાથી કફજજમાત ભિે છે. 

ગયભ ાણીભાાં એક ચભચી આદુન યવ, એક ચભચી રીંબનુ યવ ને ફે ચભચી ભધ ભેલી ીલાથી કફજજમાત ભિે છે. 

યાિે સતૂી લખતે એકાદફે વાંતયા ખાલાથી કફજજમાત ભિે છે. 

િણ ગ્રાભ ભેથીનુાં ચણૂણ વલાય-વાાંજ ગ અને ાણી વાથે રેલાથી કફજજમાત ભિે છે. 

ચાય ગ્રાભ શયડે ને એક ગ્રાભ તજ વ ગ્રાભ ાણીભાાં ગયભ કયી તે ઉકા યાિે તથા વલાયના શયભાાં ીલાથી કફજજમાત ભિે છે. 

યજ વલાયે એક ગૌરાવ િાંડા ાણીભાાં અને યાિે દૂધભાાં ફે ચભચી ભધ ભેલીને ીલાથી કફજજમાત દૂય થામ છે. 

અજભાના ચણૂણભાાં વાંચય (વાંચ) નાખી પાકલાથી કફજજમાત ભિે છે. 

જામપ રીંબનુા યવભાાં ઘવીને તે ઘવાય રેલાથી કફજજમાત ભિે છે. 

જમૌમા છી એકાદ કરાકે િણથી ાાંચ રશભેજ ખફૂ ચાલીને ખાલાથી કફજજમાત ભિે છે. 

કાાંદાને ગયભ યાખભાાં ળેકી, યજ વલાયે ખાલાથી કફજજમાત ભિે છે. 

કફજજમાત શમ અને ભખૂ ઓછી રાગતી શમ ત સ ૂાંિ, ીય, જીરુ, વીંધાલણૂ, કાાાં ભયી વયખે બાગે રઈ,લાિી, ચણૂણ ફનાલી, જમૌમા છી ફે ગ્રાભ 

દયયજ રેલાથી કફજજમાતભાાં પામદ થામ છે. 

દૂધ અથલા નલળેકા ાણી વાથે ચિી લરયમાી યજ પાકલાથી કફજજમાત દૂય થામ છે. 

 

 

 

 

 

 



 

 કભયન દુુઃખાલ– વાંત્રધલા 
•દઢ-ફે તરા ભેથી યજ પાાંકલાથી લા ભિે છે.  

•કઈણ પ્રકાયના શૂ-ડખાાં, છાતી, હ્રદમ કે ભાથાભાાં દુુઃખાલ શમ તૌમાયે તરુવીન યવ ગયભ કયીને તેના 
ય ભાલરળ કયલાથી તયત આયાભ થામ છે. આલા પ્રવાંગે ફે ચભચી તરુવીન યવ ી જલ.  
•ભેથીને થડા ઘીભાાં ળેકી તેન રિ કયલ, તેભાાં ગ, ઘી ઉભેયીને રાડુ ફનાલી રેલા. આ રાડુ ૮-૧૦ રદલવ 

ખાલાથી કભયન દુુઃખાલ અને વાંત્રધલા ભિે છે. જકડાઈ ગમેરાાં અંગ છિાાં ડે છે અને શાથ-ગે થતી કતય 

ણ ભિે છે.  

•અજભ અને ગ વયખે બાગ ેભેલી વલાય-વાાંજ ખાલાથી કભયન દુુઃખાલ ભિે છે.  

•સ ૂાંિ અને ગખરુ વયખે બાગ ેરઈ તેન ઉકા કયી યજ વલાયે ીલાથી કભયન દુુઃખાલ ભિે છે.  

•સ ૂાંિનુાં ચણૂણ ગયભ ાણી વાથે પાકલાથી કભયન દુુઃખાલ ભિે છે.  

•ખજૂયની ાાંચ ેળીન ઉકા કયી, તેભાાં અધો તર ભેથી નાાંખી ીલાથી કભયન દુુઃખાલ ભિે છે.  

•સ ૂાંિ, રવણ, અજભ અને યાઈ નાખીને તેર ગયભ કયી તેનુાં ભાલરળ કયલાથી કભયન દુુઃખાલ ભિે છે તેભજ 

દુુઃખતાાં વાાંધાભાાં આયાભ થામ છે.  

•સ ૂાંિ અને રશિંગ નાખીને તેર ગયભ કયી તેનુાં ભાલરળ કયલાથી કભયન દુુઃખાલ તથા ળયીય જકડાઈ ગમેલુાં શમ ત તે ભિે છે. વાાંધાન દુુઃખાલ ણ ભિે 

છે.  

•યાઈના તેર વાથે કાાંદાન યવ ભેલીને ભાલરળ કયલાથી વાંત્રધલાન દુુઃખાલ ભિે છે.  

•આદુના યવભાાં વશજે ભીઠુાં નાખી તેનુાં ભાલરળ કયલાથી વાંત્રધલાન દુુઃખાલ ભિે છે ડક યશી ગઈ શમ ત તે ણ ભિે છે.  

•જામપને વયત્રવમાના તેરભાાં ઘવી ભાલરળ કયલાથી જકડામેરા વાાંધા છિા ડે છે અને વાંત્રધલા ભિે છે.  

•રત્રલિંગનુાં તેર ઘવલાથી વાંત્રધલાન દુુઃખાલ ભિે છે.  

•ધાણા ૧૦ ગ્રાભ અને સ ૂાંિ િણ ગ્રાભ રઈ, લાિી તેન ઉકા ફનાલી, તેભાાં ભધ નાખી ીલાથી ડખાન દુુઃખાલ તથા છાતીન દુુઃખાલ ભિે છે.  

•સ ૂાંિ, વાજીખાય અને રશિંગનુાં ચણૂણ ગયભ ાણીભાાં રેલાથી વલણ પ્રકાયના શૂ ભિે છે.  

•જીરુાં, રશિંગ અને ત્રવિંધલની પાકી ઘી વાથે રેલાથી શૂ ભિે છે.  

•એક ચભચી ળેકેરી રશિંગ થડા ગયભ ાણીભા ીલાથી ડખાન દુુઃખાલ ભિે છે.  

•સ ૂાંિન ઉકા કયી, તેભાાં એક ચભચી રદલેર નાાંખીને ીલાથી વાંત્રધલાન દુુઃખાલ ભિે છે.  

•કાચા ફિાિાની છાર કાઢયા લગય ટુકડા કયી તેન યવ કાઢી તયુત જ ીલાથી વાંત્રધલાભાાં ઘણ પામદ થામ 

છે.  

•તાાંફાના લાવણભાાં આખી યાત યાખેલુાં ાણી વલાયે નયણા કિે ીલાથી વાંત્રધલાભાાં પામદ થામ છે.  

•દરયમાના ાણીભાાં ત્રનમત્રભત સૌનાન કયલાથી વાંત્રધલાના દદીન ેખફૂ જ પામદ થામ છે. દરયમાના ાણીભાાં 
સૌનાન કયલાનુાં ળક્ય ન શમ ત દરયમાઈ ભીઠુાં ગયભ ાણીભાાં ઓગાી તેનાથી સૌનાન કયવુાં.  
•કોચાાંના ફીજ ૧ રકર રઈ વાાંજે ાણીભાાં રા. વલાયે તેનાાં પતયાાં ઉખાડીને તેન ગબણ તડકાભાાં સકૂલી 
દ. સકુામા ફાદ તેનુાં ચણૂણ ફનાલી િણ ગ્રાભ ચણૂણ વાથે ૧ ગ્રાભ અશ્વગાંધાનુાં ચણૂણ ભેલી યજ વલાયે અને યાિે 
જમૌમાાં શરેાાં ગયભ દૂધ વાથે રેલાથી વાંત્રધલા તથા રકલાના યગીને પામદ થામ છે.  

•સ ૂાંિન કાઢ ફનાલીને ીલાથી વાાંધાન દુુઃખાલ ભિે છે.  

•વાાંધાના દુુઃખાલાભાાં કેયવીન જયા ગયભ કયી ભાલરળ કય. 
 

 

 

 



 

 

 કાનની ીડા : ઘયેલ ુનપુખા  
•તેરભાાં રવણની કી કકડાલીને, તે તેરનાાં િીાાં કાનભાાં નાખલાથી કાનના વણકા અને કાનની યવી ભિે છે.  

•આદુન યવ વશજે ગયભ કયી કાનભાાં નાખલાથી વણકા ભિે છે.  

•ભધનાાં િીાાં કાનભાાં નાખલાથી કાનન દુુઃખાલ અને યવી ભિે છે.  

•તરના તેરભાાં રશિંગ નાખી ઉકાી તે તેરનાાં િીાાં કાનભાાં નાખલાથી દુુઃખાલ ભિે છે.  

•તરુવીના યવનાાં િીાાં કાનભાાં નાખલાથી કાનન દુુઃખાલ અને વણકા ભિે છે અને રુ નીકતુાં શમ ત તે 
ફાંધ થામ છે.  

•કાાંદાન યવ અને ભધ ભેલી તેનાાં િીાાં કાનભાાં નાખલાથી કાનના વણકા અને દુુઃખાલ ભિે છે.  

•નાગયલેરના ાનન યવ ગયભ કયી તેનાાં િીાાં નાખલાથી કાનના વણકા અને દુુઃખાલ ભિે છે.  

•આંફાના ાનન યવ ગયભ કયી તેનાાં િીાાં નાખલાથી કાનના વણકા અને દુુઃખાલ ભિે છે.  

•ફુરાલેરી પિકડી અને શદય બેગી કયી કાનભાાં નાખલાથી કાન ાક્ય શમ અને યવી નીકતા શમ ત તે 
ભિે છે.  

•લરયમાી અધકચયી લાિીને ાણીભાાં ખફૂ ઉકા. તે ાણીની લયા દુુઃખતા કાન ય રેલાથી કાનની 
ફશયેાળ, કાનનુાં શૂ અને કાનભાાં થત અલાજ ભિે છે.  

•તેરભાાં થડી યાઈ લાિીને કાનના વજા ઉય રે કયલાથી વજ ભિે છે.  

•કાનભાાં કઈ જીલજ ાંત ુબયાઈ ગયુાં શમ ત વયત્રવમાનાાં તેરનાાં િીાાં નાખલાથી તે ભયી જામ છે.  

•વપેદ કાાંદાના યવનાાં િીાાં યજ ફે લખત નાખલાથી ફશયેાળ ભિે છે.  

•કાનભાાં ફગાઈ, કાનખજૂય જેલા જીલજ ાંત ુગામ શમ ત તે ભધ અને તેર બેગા કયી કાનભાાં િીાાં નાખલાથી પામદ થામ છે, કાનનુાં શૂ અને યવી 
ણ ભિે છે.  

•કાનની ફશયેાળ દૂય કયલા ાાંચ-વાત ેળાફનાાં િીાાં દયયજ નાખતા યશલેાથી ફશયેાળ દૂય થામ છે.  

•કાન દુુઃખત શમ ત મૂાના ાનન યવ વશજે ગયભ કયી કાનભાાં નાખલાથી દુુઃખાલ અને વણકા ભિે છે.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ખયજવુાં, ખવ, ખજૂરી, દયાજ 

•ગાજયને લાિી તેભાાં થડુાં ભીઠુાં નાખી ગયભ કયી ખયજલા ઉય ફાાંધલાથી ખયજવુાં ભિે છે.  

•ખાયેક અથલા ખજૂયના િલમાને ફાી તેની યાખ કયૂ અને રશિંગ વાથે ભેલી ખયજલા ય રગાડલાથી 
ખયજવુાં ભિે છે.  

•કી ચનૂ અને ાડખાય ભેલી ાણીભાાં બીંજલી ખયજલા ઉય રગાડલાથી ખયજવુાં ભિે છે.  

•તાાંદજાની બાજીના યવભાાં વાકય ભેલીને ીલાથી ખવ ભિે છે.�  

•કાાંદાન યવ ખયજલા ઉય રગાડલાથી ખયજવુાં ભિે છે.�  

•ફિાિા ફાપી તેના કિકા કયી વશન થામ તેલા ગયભાગયભ ખયજલા ઉય ફાાંધલાથી ખયજવુાં ભિે છે.�  

•ખયજલા ઉય રીભડાના ફાપેરા ાન ફાાંધલાથી, રીભડાન અધો ક યવ વલાય-વાાંજ ીલાથી ખયજવુાં ભિે 

છે.  

•ૈમાનુાં દૂધ અને િાંકણખાયને ઉકતા ાણીભાાં ભેલીને રે કયલાથી ખયજવુાં� અને ખવ ભિે છે.  

•જલના રિભાાં તરનુાં તેર અને છાળ ભેલીને રગાડલાથી ખજૂરી ભિે છે.  

•કરુાં ખાલાથી અને કરુાં ફાયીક લાિી ળયીયે ચડલાથી ખાંજલા ભિે છે.  

•િભેિાાંના યવભાાંથી તેનાથી ફભણુાં કયેર ભેલીને ળયીય ય ભાલરળ કયી, અધાણ કરાક છી સૌનાન કયલાથી ખજૂરી ભિે છે.  

•યાઈને દશીંભાાં ઘ ૂાંિીને તેભાાં વશજે ાણી નાખી દયાજ ય ચડલાથી દયાજ ભિે છે.  

•તલુેયનાાં ાન ફાી દશીંભાાં લાિીને ચડલાથી ખવ ભિે છે.  

•આખા ળયીયે ખજૂરી આલતી શમ ત વયત્રવમાના તેરથી ભાલરળ કયલાથી ખજૂરી ભિે છે.  

•કયેર અને રીંબનુ યવ ભેલી ળયીય ઉય ભાલરળ કયલાથી ખજૂરી, દાદય ભિે છે.  

•તરુવીના ાનન યવ ળયીય ઉય ઘવલાથી ખજૂરી ભિે છે.  

•ભધૌમભ કદનુાં, ખેતયભાાં થતુાં ફિાકુાં ફાપી, તેની િીવ કયી યાિે ખયજલા ય મકૂી ાિ ફાાંધી વલાયે છડી નાખલ, આ યીતે દઢ ભાવ સધુી 
કયલાથી જૂનુાં શિીલુાં સકુુાં ખયજવુાં ભિે છે.  

•દાદય-ખયજલા ઉય ઘાવતેરભાાં ગાંધક ભેલીને રગાડલાથી ખયજવુાં ભિી જામ છે.  

•ખયજલા ઉય ગામના છાણન ાિ ફાાંધલાથી ખયજવુાં ભિે છે.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ભરશરા યગના આયલુેદ ઉચાય  

ખજૂય થડા ભરશના ત્રનમત્રભત ખાલાથી લાયાંલાય મછૂાણ આલતી શમ તેલી સૌિીઓની રશસૌિીયીમા ભિે છે.  

 

રવણને ીવીને નાકથી સુાંઘલાથી રશસૌિીરયમાની મછૂાણ ભિે છે.  

 

સૌિીઓને ભાત્રવક લખતે ખફૂ ીડા થતી શમ કે ભાત્રવક ફયાફય ન આલતુાં શમ ત તર ખાલા, એક તરા કાા તરને લીવ તરા ાણીભાાં ઉકાવુાં, 
ાાંચ તરા ાણી ફાકી યશ ેએિરે તેભાાં ગ નાખી ઉકાી ીલાથી ભાત્રવક વાપ આલ ેછે.  

 

ાકાાં કેા, આભાાંન યવ ને વાકય એકિ કયી ીલાથી સૌિીઓના પ્રદય અને ફહુમિુ યગ ભિે છે. 

 

જીયા અને વાકયનુાં ચણૂણ ચીવ ૈવાબાય, ચખાના ધલાણભાાં ીલાથી સૌિીઓનુાં સૌલતપ્રદય ભિે છે. 

 

એક ાકુાં કેફૄાં અધાણ તરા ઘી વાથે વલાય-વાાંજ ખાલાથી પ્રદય યગ ભિે છે. 

રશિંગનુાં વેલન કયલાથી ગબાણળમ વાંકચામ છે. ભાત્રવક વાપ આલ ેછે અને ેિન દુુઃખાલ ભિે છે.  

આભાનાાં યવ ભધ વાથે રેલાથી સૌિીઓની મત્રનન દાશ ભિે છે. 

 

કાચ કાાંદ ખાલાથી ભાત્રવક વાપ આલ ેછે અને દુુઃખાલ થત નથી. 
 

ભાત્રવક વભમે લધાયે યતતસ્ત્રાલ થત શમ અને ચક્કય આલતાાં શમ ત તરુવીના યવને ભધભાાં ભેલીને ીલાથી પામદ થામ છે. 

 

િણ તરા ભેથીન રિ રઈ યાિે લીવ તરા દૂધભાાં રાી યાખલ. વલાયે ાાંચ તરા ઘી ગયભ કયી તેભાાં દૂધભાાં બીંજલેર ભેથીન રિ નાખી 
એકયવ કયી ઉતાયી રેવુાં. છી તેભાાં ફે તરા ગ નાખી ફયાફય ત્રભતવ કયી પ્રસતૂા સૌિીને એકલીવ રદલવ સધુી ખલડાલલાથી ધાલણ છિથી આલ ે

છે. 

 

જીયાની પાકી રેલાથી સૌિીનુાં ધાલણ લધે છે. 

 

ધીભાાં ળેકેરી રશિંગ ઘી વાથે ખાલાથી સલુાલડી સૌિીને ચક્કય ને સૂ ભિે છે. 

સલુાલડભાાં સૌિીઓએ સલુાન ઉમગ છિથી કયલ જેથી ધાલણ વારુાં આલ ેછે, કભય દુુઃખતી નથી અને ખાધેલુાં ાચન થામ છે.  

 

તાાંદજાનાાં મૂ લાિીને ચખાના ઓવાભણભાાં ીલાથી સલુાલડી અને વગબાણન યતતસ્ત્રાલ ભિે છે. 

સ ુ 

લાલડી સૌિીને ભખૂ ન રાગતી શમ ત ા ચભચી અજભાનુાં ચણૂણ, ફે ચભચી આદુન યવ અને વાયી જેિર ગ ભેલી વલાયે અને યાિે ખાલાથી 
ખફૂ ભખૂ રાગ ેછે. 

સલુાલડના તાલભાાં અને સલુાલડ છી થતા કભયના દુુઃખાલાભાાં અજભ અડધી ચભચી, સ ૂાંિ અડધી ચભચી અને ઘી ફે ચભચી બેગુાં કયી વલાયે અને 
યાિે ખાલાથી તાલ અને કભયન દુુઃખાલ ભિે છે. 

 

ઊરિી, ઉફકા, અચ, આપય, કપના યગ, ઉદયશૂ લગેયે સલુાલડી સૌિીની પરયમાદભાાં અડધી ચભચી જેિલુાં અજભાનુાં ચણૂણ યજ વલાયે અને યાિે 
નલળેકા ાણી વાથે રેલાથી આયાભ થામ છે. 

 

રત્રલિંગને ગયભ ાણીભાાં બીંજલી એ ાણી ીલાથી વગબાણ સૌિીઓની ઊરિી ભિે છે. 

 

ધાણાનુાં ચણૂણ ા તર અને વાકય એક તર ચખાના ધલાણભાાં ીલાથી વગબાણ સ્ત્રીની ઊરિી ભિે છે. 

 

નાયાંગી ખાલાથી વગબાણ સૌિીઓના ઊફકા અને ઊરિી ભિે છે. 

 

રશિંગની ધભુાડી પ્રવલ વભમે જનન અલમલને આલાથી પ્રવલ વયતાથી થામ છે. 



Continued……… 
 
તર, જલ અને વાકયનુાં ચણૂણ ભધ વાથે ખાલાથી વગબાણ અને સલુાલડી સૌિીઓન યતતસૌિાલ ફાંધ થામ છે. 

 

સલુાલડી સૌિીને ક્યાયેક ધાલણન લેગ ચડી જતાાં, કઈ લાય સૌતનને વજ આલે છે અને લેદના થામ છે. તેના ય નાગયલેરનુાં ાન ગયભ કયી 
ફાાંધલાથી એકઠુાં થમેલુાં ધાલણ છટુાં ડી જામ છે અને વજ ઊતયી જામ છે ને ીડા ભિે છે. 

 

ઘઉંની વેલને ાણીભાાં ફાપી, તે ાણી કડાાંથી ગાી રઈને, ૨૦૦ ગ્રાભ ાણીભાાં ૩ થી ૪ ચભચી ચખૌખુાં ઘી નાખી પ્રવલ થનાય સૌિીને ાલાથી 
પ્રસતૂી વયતાથી અને જરદી થામ છે. 

 

જે સૌિીઓને યૂત ુાં ધાલણ ન આલતુાં શમ તેભણે ચાનુાં ળાક લધ ુતેરભાાં ફનાલી ખાલાથી ધાલણ આલ ેછે. 

તલુેયની દાન સૂ ફનાલી ૨ થી ૩ ચભચી ઘી નાખીને ીલાથી ધાલણ લધે છે. 

 

સૌિીઓને ઘણીલાય પ્રસતૂ્રતભાાં ત્રલરાંફ થામ છે. દદણ  જેવુાં ઊડવુાં જઈએ તેવુાં ઊડતુાં નથી. તે લખતે ફને તેિર જૂન ગ ૩૦ થી ૪૦ ગ્રાભ રઈ, 

૧૦૦ ગ્રાભ ાણીભાાં નાખી, ગયભ કયી, ઓગાી રઈ તેભાાં ફુરાલેર િાંકણખાય ૨ ગ્રાભ જેિર ભેલીને ાલાથી જરદીથી અને સખુથી પ્રવલ થામ 

છે. 

 

તરુવીનાાં ાનન યવ ીલાથી પ્રવલની ીડા ઓછી થઈ જામ છે. 

 

અધી ચભચી સ ૂાંિનુાં ચણૂણ અને એક ચભચી ગ વલાયે અને યાિે રેલાથી ગબાણળમના દ ભિે છે અને ગબાણળમ ભજબતૂ ફને છે. 

 

યજ વલાયભાાં એક રત્રલિંગ ૪૦ રદલવ સધુી ખાલાથી ગબણ યશલેાની વાંબાલના યશતેી નથી. 
 

ાકુાં કેફૄાં ઘી અને વાકય વાથે રેલાથી રશીલા ભિે છે. 

 

કથીન ઉકા ીલાથી ગબણાત કે પ્રવલ છી સૌિીઓના ગબાણળમની યેૂયૂી શદુ્ધદ્ધ થામ છે. 

 

દયયજ ગાજયન ૧૦૦ ગ્રાભ યવ ીલાથી સૌિીઓને રશીલા (યતતપ્રદય)ભાાં તયત જ પામદ થામ છે.  

 

તાંદુયસૌત ગામના તાજા છાણને કડાાંથી ગાી ૭૫ ત્રભરી. જેિર યવ રઈ તેભાાં તેિલુાં જ ગામનુાં દૂધ ભેલીને ત્રલડાલલાથી ફાક જનૌમૌમા શરેાાં 
ગબાણળમભાાં ભયણ ામૌયુાં શમ ત ભયેરા ફાકને ફશાય રાલલાભાાં ઉમગી થામ છે. 

આભાાં, શયડે, સકુ ફુદીન, ીયીમૂ, સ ૂાંિ, ભેથી દવ ગ્રાભને ભીઠુાં ાાંચ ગ્રાભ રઈ, ફધાાંને વાથે રવિી, ચણૂણ ફનાલી, તેભાાં ૧૦ ગ્રાભ ગગુ 

ભેલી, રવણના યવભાાં ાાંચ ાાંચ ગ્રાભની ગીઓ ફનાલી, ાણી વાથે રેલાથી પ્રસતૂ્રત ફાદ સૌિીઓને થત કભયની નીચેન બાગન દુુઃખાલ 
ઓછ થામ છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 થયી ના આયલુેદ ઉચાય 
•રીંબનુા યવભાાં ત્રવિંધલ-ભીઠુાં ભેલીને ઊબાાં ઊબાાં ીલાથી થયી ઓગી જામ છે.  

•ગામના દૂધની છાળભાાં ત્રવિંધલ-ભીઠુાં નાખીને ઊબાાં ઊબાાં યજ વલાયે ૨૧૨ રદલવ સધુી ીલાથી થયી 
ેળાફ લાિે ફશાય નીકી જામ છે અને આયાભ થામ છે.  

•ગખરુનુાં ચણૂણ ભધભાાં ચાિલાથી થયી ઓગી જામ છે.  

•િાંકણખાયને ફાયીક લાિી તેન ભકૂ ાણી વાથે પાકલાથી થયીન ચયૂ થઈ ેળાફ લાિે નીકી જામ છે.  

•નાલમેયના ાણીભાાં રીંબનુ યવ ભેલી યજ વલાયે ીલાથી થયી ભિી જામ છે.  

•કાયેરાાંન યવ છાળ વાથે ીલાથી થયી ભિી જામ છે.  

•મૂાના ાનન યવ કાઢી, તેભાાં સયુખાય નાખી, યજ ીલાથી થયી ઓગી જામ છે.  

•ારખની બાજીન યવ ીલાથી થયી ઓગી જામ છે.  

•જૂન ગ અને શદય છાળભાાં ભેલીને ીલાથી થયી ઓગી જામ છે.  

•કાી દ્રાક્ષન ઉકા ીલાથી થયી ઓગી જામ છે.  

•કથી ૫૦ ગ્રાભ યાિે રાી યાખી, વલાયે ભવી, ગાી એ ાણી યજ વલાયે ીલાથી થયી ભિે છે.  

•કથીન સુ ફનાલી તેભાાં ચિી સયુખાય ભેલી ીલાથી થયી ઓગી જામ છે અને થયીને રીધી થતી બમાંકય ીડા ભિે છે.  

•મૂાનાાં ફી ચાય તરા રઈ અધો ળેય ાણીભાાં ઉકાલાાં, અધુણ ાણી ફાકી યશ ેતૌમાયે ઉતાયી ાણી ીલાથી થયી ઓગી જામ છે.  

•ઘઉં અને ચણાને વાથે ઉકાીને, તેના ઉકાાભાાં ચિી સયૂખાય નાખી ઉકાી ીલાથી બાાંગીને ભકૂ થઈ જામ છે.  

•ભેંદીનાાં ાનન ઉકા ીલાથી થયી ભિી જામ છે.  

•ભકાઈના દાણા કાઢી રીધા છી ખારી ડડાને ફાી, તેની બસૌભ ફનાલી, ચાીને આ બસૌભ ૧ ગ્રાભ જેિરી વલાય-વાાંજ ાણી વાથે રેલાથી 
થયીનુાં દદણ  ેળાફની અિકામત ભિે છે.  

•ફડી દૂધ (દૂધેરી) નાાં ાન ાાંચ તરા તથા ભેંદીનાાં ાન ાાંચ તરા રઈ ફાંનેને અરગ અરગ લાિી યવ કાઢલ અને ફાંને યવ કાાંવાના લાવણભાાં 
નાખી દઢ તર ગ ઉભેયી ઉકાવુાં, યવ િાંડ થામ છી ફે બાગ કયી એક બાગ વલાયે અને એક બાગ વાાંજે િણ રદલવ સધુી ીલ. ેળાફ રાર 

આલ ેત ગબયાલવુાં નશીં. િીજા રદલવે થયી ફાયીક ાઉડય થઈ ેળાફ લાિે ફશાય આલળે.  
કાાંદાના ૨૦ ગ્રાભ યવભાાં ૫૦ ગ્રાભ ખાાંડેરી ત્રભવયી ખાાંડ બેલીને ખાલાથી થયી તિૂી જઈને ેળાફ દ્વાયા નીકી જામ છે.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ેિના દદોના દુ:ખાભાાં આયલુેદ 

અજભ પાકી ઉય ગયભ ાણી ીલાથી ેિન દુુઃખાલ, અજીણણ અને લાય ુભિે છે. 

આદુ અને રીંબનુા યવભાાં અધી ચભચી ભયીનુાં ચણૂણ નાખી ીલાથી ેિન દુુઃખાલ ભિે છે. 

અજભ અને ભીઠુાં લાિીને તેની પાકી રેલાથી ેિન દુુઃખાલ ભિે છે. 

આદુ અને ફુદીનાના યવભાાં ત્રવિંધલ નાખીને ીલાથી ેિન દુુઃખાલ ભિે છે. 

આદુન યવ એક ચભચી અને રીંબનુ યવ ફે ચભચી ભેલી તેભાાં થડી વાકય નાખીને ીલાથી કઈ ણ જાતના ેિન દુુઃખાલ ભિે છે. 

ળેકેરા જામપનુાં એક ગ્રાભ ચણૂણ ગયભ ાણી વાથે રેલાથી ેિન દુુઃખાલ ભિે છે. 

જમૌમા છી કેિરાકને ૨-૩ કરાકે ેિભાાં વખત દુુઃખાલ થામ છે તે ભાિે સ ૂાંિ, તર અને ગ વયખે બાગ ેરઈ દૂધભાાં નાખી વલાય-વાાંજ રેલાથી 
ેિન દુુઃખાલ ભિે છે. 

રીંબનુા યવભાાં થડ ાડખાય ભેલી ીલાથી ેિન દુુઃખાલ ને� આપય ભિે છે. 

તરુવીન યવ અને આદુન યવ વયખે બાગ ેરઈ, વશજે ગયભ કયી, ીલાથી ેિન દુુઃખાલ ભિે છે. 

ગ અને ચનૂ બેગા કયી ગયભ ાણી વાથે રેલાથી ેિન દુુઃખાલ ભિે છે. 

અજભ અને વાંચનુાં ચણૂણ પાકલાથી ગેવ ભિે છે. 

ચીકણી વાયીન ા તર ભકૂ ભા ભઠ્ઠાભાાં વલાયે રેલાથી ગેવ ભિે છે. 

રીંબનુા યવભાાં મૂાન યવ ભેલી જમૌમા છી થત દુુઃખાલ અને ગેવ ભિે છે. 

કકભન ઉકા કયી, તેભાાં થડુાં ભીઠુાં નાખી, ીલાથી ેિન લાય ુઅને ગ ભિે છે. 

વાકય અને ધાણાનુાં ચણૂણ ાણીભાાં ીલાથી ેિની ફતયા ભિે છે. 

જીરુાં અને ધાણા ફાંને વયખા બાગે રઈ, યાિે રાી યાખી, વલાયભાાં ખફૂ ભવી, તેભાાં વાકય નાખીને ીલાથી ેિની ફતયા ભિે છે. 

ફુદીનાના યવભાાં ભધ ભેલી રેલાથી ેિના દદો ભિે છે. રાાંફા વભમની આંતયડાની પરયમાદ ભાિે આ ઉત્તભ ઈરાજ છે. 

ઉકતા ાણીભાાં સ ૂાંિનુાં ચણુણ નાખી, તેને ઢાાંકી, િાંડુ થમા ફાદ ગાી, તેભાાંથી ાાંચ ચભચી જેિલુાં ીલાથી ેિન આય, ેિન દુુઃખાલ ભિે છે. આ 

ાણીભાાં વડા-ફામ-કાફણ નાખી રદલવભાાં ફે-િણ લાય ીલાથી ખયાફ ઓડકાય અને ેિભાાં યશરે લાય ુભિે છે. 

એક તર તરનુાં તેર ા તર શદય ભેલીને રેલાથી ેિની ચ ૂાંક ભિે છે. 

યાઈનુાં ચણૂણ થડી વાકય વાથે રેલાથી અને ઉયથી ાણી ીલાથી લાય ુઅને કપથી થત ેિન દુુઃખાલ ભિે છે. 

રશિંગ, સ ૂાંિ, ભયી, રીંડી ીય, ત્રવિંધલ, અજભ, જીરુાં, ળાશજીરુાં, આ આિ ચીજ વયખે બાગ ેરઈ ચણૂણ ફનાલી (જે રશિંગાષૌિક ચણૂણ કશલેાભાાં આલે છે. તે 
ફજાયભાાં ણ ભે છે.) રેલાથી ેિના દદો ભિે છે. 

વાકયલાા દૂધભાાં એકથી ફે ચભચી રદલેર નાખી રદલવભાાં ફે લાય ીલાથી ેિનાાં અનેક જાતના દદો ભિે છે. 

વલાયના શયભાાં ભધ વાથે રવણ ખાલાથી ેિની ચ ૂાંક ભિે છે અને જેભન જિયાસ્નન ભાંદ ડી ગમ શમ ત તે પ્રજ્લલરત ફને છે. 

યાઈનુાં ચયૂણ ાણી વાથે રેલાથી ેિની ચ ૂાંક અને જીણણ ભિે છે. 

અજભ, ત્રવિંધલ અને રશિંગ લાિી તેની પાકી ભાયલાથી ગ ભિે છે. 

આદુન યવ, રીંબનુ યવ અને ભીઠુાં ભેલીને ીલાથી ાચનરિમા ફલાન ફને છે. 

એરચી, ધાણાનુાં ચણૂણ ચાયથી છ યતીબાય અને ળેકેરી રશિંગ એક યતીબાય રઈ રીંબનુા યવભાાં ભેલીને ચાિલાથી લાય,ુ ેિન દુુઃખાલ અને આપય 
ભિે છે. 

 

 

 

 

 



 

 વજ-મઢૂ ભાય  

કડલા રીભડાના ાન ફાકીને વાધાયણ ગયભ શમ તૌમાયે વજા ય ફાાંધલાથી વજ ઉતયે છે.  

 

રત્રલિંગ લાિી તેન રે વજા ઉય ચડલાથી વજ ઊતયે છે. 

યાઈ અને વાંચ લાિીને રે કયલાથી વજ ઊતયે છે. 

શદય અને કી ચનૂાન રે કયલાથી મઢૂભાયન વજ ઊતયે છે. 

લાગલાથી કે ભચકડાલાથી આલેર વજ શદય અને ભીિાન રે કયલાથી ભિે છે. 

તર અને મૂા ખાલાથી વજ ભિે છે. 

તાાંદજાના ાનન રે કયલાથી વજ ભિે છે. 

ધાણાને રિની વાથે ભેલી તેન રે કયલાથી વજ ભિે છે. 

આભરીનાાં ાન અને ત્રવિંધલ-ભીઠુાં લાિી તેન ગયભ રે વજા ય કે ઝરાઈ ગમેરા વાાંધા ય ચડલાથી વજ ઊતયે છે. 

મઢૂભાય કે ભચકડામેરા શાડકાાં ય આભરીને આલાનાાં ાનન રે કયી રગાડલાથી વજ ઊતયે છે. 

ત્રળિંગડાની છાર ઘવીને રે કયલાથી વજ ને દુુઃખાલ ભિે છે. 

રવણ, શદય અને ગને ભેલીને તેન રે મઢૂભાય ય કયલાથી આયાભ ભે છે. 

વયત્રવમા કે તરના તેરભાાં થડ અજભ નાખી તેર ગયભ કયી તેરનુાં વાંત્રધલાના વજા ય ભાલરળ કયલાથી આયાભ થામ છે. 

ભીઠુાં રવિીને ચડલાથી વજ ઊતયી જામ છે. 

તરુવીનાાં ાનને ીવીને વજા ય રગાડલાથી વજ ઊતયી જામ છે. 

જામપને વયત્રવમાના તેરભાાં ભેલીને વાાંધાન વજા ય રે કયલાથી જકડામેરા વાાંધા છિા થઈ વજા ભિે છે. 

મઢૂભાય કે ભચ ય રશચુાંફકન વાઉથ ર મકૂલાથી તયત જ આયાભ થામ છે. રશચુાંફક રાકડી જેવુાં બૌરક આકાયનુાં શવુાં જઈએ અને નથણ ર 

ળયીયના ફીજા બાગને અડ ેનરશ તેની કાજી રેલી. 

 અજીણણ-ભખૂ ન રાગલી  
જભતા શરેા આદુની કચુાંફય વશજે ત્રવિંધલ-ભીઠુાં નાખીને ખાલાથી અજીણણ ભિે છે. 

ફુદીનાના યવભાાં વાંચ ભેલી ચાિલાથી અજીણણ ભિે છે. 

અધી ચભચી અજભ, ચિી ત્રવિંધલ-ભીઠુાં રીંબનુા ળયફતભાાં ભેલીને ીલાથી અજીણણ ભિે છે. 

એક ગૌરાવ હુ ાંપાા ાણીભાાં એક ચભચી આદુન યવ ને ફે ચભચી ભધ ભેલીને ીલાથી અજીણણ ભિે છે. 

ભખૂ રાગતી જ ન શમ કે ભખૂ ભયી ગઈ શમ ત રદલવભાાં ફે લાય અધી ચભચી અજભ ચાલીને ખાલાથી ભખૂ ઉઘડળે. 
યાઈનુાં ચણૂણ ાણી વાથે રેલાથી અજીણણ ભિે છે. 

ાકા અનાનવના કકડા કયી તેની ઉય ત્રવિંધલ-ભીઠુાં બબયાલી ખાલાથી અજીણણ ભિે છે. 

એક ચભચી રીંબનુ યવ, એક ચભચી આદુન યવ અને ચિી ત્રવિંધલ-ભીઠુાં ભેલી ીલાથી અજીણણ ભિે છે. 

રીંબ ુકાી, તેના ઉય ત્રવિંધલ-ભીઠુાં બબયાલી જભતાાં શરેાાં ચવૂલાથી અજીણણ ભિે છે. 

સ ૂાંિ ભયી, ીય અને ત્રવિંધલ-ભીઠુાં રઈ તેન ૂાં ચણૂણ છાળભાાં ીલાથી અજીણણ ભિે છે. 

કાાંદાના યવભાાં ળેકેરી રશિંગ અને ભીઠુાં ભેલીને ીલાથી આપય ભિે છે. 

રવણની કી તેરભાાં કકડાલીને ખાલાથી અથલા રવણની ચિણી ફનાલીને ખાલાથી અરુચી-ભાંદાસ્નન ભિે છે. 

કકભન ઉકા કયી, ઘી નાખી, ીલાથી અજીણણ ભિે છે. 

ભેથી અને સલુા વયખે બાગ ેરઈ, ફનૌનેને ળેકી, અધકચયા ખાાંડી, તેભાાંથી અધો અધો તર પાકલાથી આપય, ખાિાાં ગચકાયાાં અને ઓડકાય ભિે છે. 

ેિભાાં ખફૂ જ આપય થમ શમ, ેિ ઢર જેવુાં થયુાં શમ અને ેિભાાં દુુઃખાલ થત શમ ત ડૂાંિીની આજુફાજુ અને ેિ ઉય રશિંગન રે કયલાથી 
તયત આયાભ થામ છે. 

રવણ, ખાાંડ અને ત્રવિંધલ-ભીઠુાં વયખે બાગ ેભેલી, તેનાથી ફભણુાં ઘી ભેલી ખાલાથી અજીણણ આપય ભિે છે. 

િાભેિાાંને વશજે ગયભ કયીને ત્રવિંધાલણૂ અને ભયી છાાંિીને ખાલાથી અજીણણ ભિે છે 



 

 

 આધાળીળી- ભાથાના દુુઃખાલાના આયલુેદ ઉચાય  

આદુન યવ અને તરુવીન યવ સ ૂાંઘલાથી અને નાકભાાં િીાાં નાાંખલાથી આધાળીળી અને ભાથાન દુુઃખાલ ભિે છે. 

રવણની કીઓ ીવીને કાનિી ય રે કયલાથી આધાળીળી ભિે છે. 

દ્રાક્ષ અને ધાણાને િાંડા ાણીભાાં રાી ીલાથી આધાળીળી ભિે છે. 

રશિંગને ાણીભાાં ભેલી નાકભાાં િીાાં નાખલાથી આધાળીળી ભિે છે. 

સ ૂાંિને ાણીભાાં ઘવી અને ઘવાય કાે રગાડલાથી આધાળીળી ભિે છે. 

દૂધભાાં ઘી ભેલી, ીલાથી આધાળીળી અને ભાથાન દુુઃખાલ ભિે છે. 

સયૂજ ઉગ ેતે શરેાાં ગયભાગયભ, તાજી, ચખૌખા ઘીની જરેફી ખાલાથી આધાળીળી ભિે છે. 

ભાથુાં દુખત ુાં શમ ત કાે ચખૌખુાં ઘી ઘવલાથી ભાથુાં ઉતયે છે. 

આભાનુાં ચણૂણ, વાકય અને ઘી વયખે બાગ ેરઈ ખાલાથી ભાથુાં દુુઃખત ુાં શમ ત ઊતયે છે. 

એક ક ાણીભાાં એક ચભચી શદય નાખી, ઉકાીને, ીલાથી, તેન લાક (નાવ) રેલાથી ભાથાન દુુઃખાલ ભિે છે. 

િાંડા દૂધભાાં સ ૂાંિ ઘવીને, તે દૂધના ૩/૪ િીાાં નાકભાાં નાખલાથી આધાળીળી ભિે છે. 

અધો ચભચ રીંબનુ યવ અને અધો ચભચ તરુવીન યવ બેગ કયી ીલાથી ભાથાન દુુઃખાલ ભિે છે. 

ભાથ ુદુુઃખત ુાં શમ ત તરુવીનાાં ાન અને અગયફત્તી લાિીને ભાથે ચડલાથી તયત જ ભાથુાં ઉતયે છે. 

નાલમેયનુાં ાણી ીલાથી આધાળીળી અને ભાથાન દુુઃખાલ ભિે છે. 

રત્રલિંગનુાં તેર ઘવલાથી ભાથાન દુુઃખાલ ભિે છે. 

રત્રલિંગના અને તભાકુનાાં ાન લાિીને ભાથા ઉય રે કયલાથી આધાળીળીનુાં દદણ  (ભાઈગ્રેવ) ભાઈગ્રેન ભિે છે. 

નલળેકા ાણીભાાં ભીઠુાં નાખી ફાંને ગ ાણીભાાં યાખલાથી ૧૫ ત્રભત્રનિભાાં ભાથાન દુુઃખાલ ભિે છે. 

ભયીને શદુ્ધ ઘીભાાં ઘવીને તેના નાકભાાં િીાાં ાડલાથી આધાળીળી ભિે છે. 

જીબ ઉય ચિી ભીઠુાં મકૂી, દળ ત્રભત્રનિ છી એક ગૌરાવ ાણી ીલાથી ગભે તેલ ભાથાન દુુઃખાલ ભિે છે. 

 

 કભાના આયલુેદ ઉચાય  
ળેયડીને ઝાકભાાં યાખી વલાયે તેને ચવૂીન ેખાલાથી કભ ભિે છે. 

૧૦૦ થી ૨૦૦ ગ્રાભ દશીંભાાં ૨ થી ૪ ગ્રાભ ાડખાય ભેલીને લશરેી વલાયે નયણે કિે રેલાથી ૩ રદલવભાાં કભ ભિે છે. 

ગાજયન ઉકા ીલાથી કભાભાાં આલેરી અળસ્તત અને રશીની ઊણ દૂય થામ છે. 

ભધ વાથે ગાજયન યવ ીલાથી કભ ભિે છે. 

ભધભાાં ાકાાં કેા ખાલાથી કભ ભિે છે. 

આદુન યવ તથા ગ ખાલાથી કભ ભિે છે. 

સ ૂાંિ અને ગ ખાલાથી કભ ભિે છે. 

વપેદ કાાંદા, ગ અને થડી શદય ભેલી વલાય-વાાંજ ખાલાથી કભ ભિી ળકે છે. 

શદયનુાં ચણૂણ એક તર, ચાય તરા જેિરાાં દશીંભાાં રેલાથી કભ ભિી ળકે છે. 

શદયનુાં ચણૂણ તાજી છાવભાાં નાખીને વલાય-વાાંજ ીલાથી અિલારડમાભાાં કભ ભિી જામ છે. 

કલમાત ુફે ચભચી તેભજ વાકય દઢ ચભચી પાાંકલાથી કભ ભિે છે. 

કભાભાાં ભખૂ ન રાગતી શમ ત ફે ચભચી આદુન યવ અને અડધી ચભચી ત્રિપાચણૂણ વાથે રદલવભાાં ફે લાય રેલાથી ભખૂ રાગળે. 
અયીિાનુાં ાણી નાકભાાં નાખલાથી કભ ભિે છે. 

રીભડાના ાનન યવ તથા ભધ વલાયભાાં નયણા કિે ીલાથી ણ કભ ભિે છે. 

રશિંગને ાણીભાાં ઘવીને આંખભાાં આંજલાથી કભ ભિે છે. 



 

 

 કયત્રભમાના આયલુેદ ઉચાય  

થડા ગયભ ાણીભાાં વાયીન ભકૂ રદલવભાાં િણ-ચાય લાય રેલાથી કયત્રભમા ભિે છે. 

તરુવીનાાં ાનન યવ ીલાથી કયત્રભમા ભિી જામ છે. 

ફૂદીનાન યવ ીલાથી કયત્રભમા ભિે છે. 

યજ રવણ ખાલાથી કયત્રભમા ભિે છે. 

સ ૂાંિ અને લાલરડિંગનુાં ચણૂણ ભધભાાં રેલાથી કયત્રભમા ભિે છે. 

કાાંદાન યવ ીલાથી કયત્રભમા ભિે છે. 

વલાયના શયભાાં ાણીભાાં અધો તર ભીઠુાં ઓગાી ીલાથી કયત્રભમા ભિે છે. 

િાભેિાના યવભાાં રશિંગન લધાય કયીને ીલાથી કયત્રભમા ભિે છે. 

કાયેરાાંનાાં ાનન યવ વશજે ગયભ કયી, ાણી વાથે ીલાથી કયત્રભમા ભિે છે. 

ા ચભચી અજભા વાથે એક ચભચી આદુન યવ વલાયે અને યાિે રેલાથી કયત્રભમા ભિે છે. 

અનાનવ અથલા વાંતયા ખાલાથી કયત્રભમા ભિે છે. 

એક મઠુ્ઠી જેિરા ચણા યાિે વયકાભાાં રાી યાખી વલાયે નયણે કિે આ ચણા ખાલાથી કયત્રભમા ભિે છે. 

 

 

 

 કરેયા 
રત્રલિંગના તેરના ફે-િણ િીાાં ખાાંડ કે તાવાભાાં રેલાથી કરેયા ભિે છે. 

રીંબનુ અને કાાંદાન યવ ભેલીને ીલાથી કરેયા ભિે છે. 

ફૂદીનાન યવ ીલાથી કરેયા ભિે છે. 

જામપનુાં એક તર ચણૂણ ગભાાં ભેલી નાની નાની ગીઓ કયી, તેભાાંથી એક એક ગી અધાણ અધાણ કરાકે રેલાથી અને ઉય થડુાં ગયભ ાણી 
ીલાથી કરેયા ભિે છે. 

રશિંગ, કયૂ અને આંફાની ગિરી વયખે બાગ ેરઈ ફૂદીનાના યવભાાં ઘ ૂાંિી ચણા જેલડી ગીઓ ફનાલીને રેલાથી કરેયા ભિે છે. 

કાાંદાના યવભાાં ચિી રશિંગ ભેલીને અધાણ કરાકે રેલાથી કરેયા ભિે છે. 

ાણીભાાં રત્રલિંગ નાખી ઉકાીને તે ાણી ીલાથી કરેયાભાાં થતી તયવ ભિે છે. 

જામપન ઉકા ીલાથી કરેયાભાાં થતી તયવ ભિે છે. 

કાાંદાભાાં કયૂ ખાલાથી કરેયા ભિે છે. 

કરેયા થમ શમ ત ઘાવતેરને ગયભ કયી ેિ તથા ીિ ઉય ઘવલાથી પામદ થામ છે 

 

 

 

 

 



 ક્ષમ 

વપેદ કાાંદા ૧૨૫ ગ્રાભ, એિરા જ ઘીભાાં ળેકીને એકલીવ રદલવ સધુી ખાલાથી ક્ષમયગીનાાં ખલાઈ ગમેરા પેપવાાં ભજબતૂ થામ છે અને પેપવાનાાં જ ાંત ુ

નાળ ાભી ક્ષમયગ ભિે છે. 

ક્ષમની કઈ ણ દલા કયાલી ળકે તેભ ન શમ તેઓએ ફકયીના ૨૦૦ ગ્રાભ દૂધભાાં થડુાં ભીઠુાં નાખી વલાયવાાંજ ીલાથી દદીનુાં ફ િકી યશળેે. કપ 

વશરેાઈથી નીકી જળે અને ળયીય લધ ુસકુાઈ જતુાં અિકળ.ે 

વાકયભાાં એનાથી અધાણ બાગનુાં શદયનુાં ચણૂણ ભેલી, તેભાાંથી એક એક ચભચી ચણૂણ ભધભાાં રદલવભાાં િણ લખત રેલાથી ક્ષમન તાલ, ઉધયવ અને 
ક્ષમની ળયદી ભિે છે. 

ખજૂય, દ્રાક્ષ, વાકય, ઘી, ભધ અને ીય વયખે બાગ ેરઈ તેનુાં ચાિણ ફનાલી દયયજ ફે-િણ તરા જેિલુાં ચાિણ ચાિલાથી ક્ષમ, ક્ષમની ખાાંવી અને 
શ્વાવભાાં પામદ થામ છે. 

તાજા ભાખણ વાથે ભધ ખાલાથી ક્ષમભાાં ઘણ પામદ થામ છે. 

અયડુવીનાાં ાનન યવ ૨૫ થી ૩૦ ગ્રાભ, તેભાાં રવણના યવનાાં ૧૦ થી ૨૦ િીાાં નાખી યજ વલાય-વાાંજ ીલાથી ક્ષમયગ ભિે છે. 

રવણ લાિી, ગામના દૂધ અને ઘી વાથે ભેલી, યજ ખાલાથી ક્ષમયગ ભિે છે. 

વાાંજે એક ગૌરાવ દૂધભાાં એક ખજૂય બેલી દ. યાિે દૂધને ષુૌક ઉકા, દૂધ િાંડુ ડ ેએિર ેસતૂા શરેાાં ખજૂય ચાલીને ખાઈ જાલ ને ઉય દૂધ 

ીલ. ઉય મજુફ વલાય-વાાંજ પ્રમગ કયલાથી ક્ષમયગભાાં ખફૂ જ પામદ થામ છે. 

 

 

 

 ગફૄાં 
ગફૄાં આલી ગયુાં શમ ત વયકાના કગા કયલાથી ભિે છે. 

ાન ખાલાથી ભઢુાં આલી ગયુાં શમ ત ભઢાભાાં રત્રલિંગ યાખલાથી ભિે છે. 

ભધ વાથે ાણી ભેલી કગા કયલાથી ભોંની ચાાંદી અને ગાની ફતયા ભિે છે. 

િાંકણખાયને ાણીભાાં ઓગાી કગા કયલાથી ભોંના ચાાંદા તથા જીબની ચાાંદા ભિે છે. 

ફાલની છાર ઉકાીને કગા કયલાથી ભોંના ચાાંદા ભિે છે. 

ગફૄાં ફેવી ગયુાં શમ ત ભીિાના ગયભ ાણીના કગા કયલાથી ગફૄાં ભિે છે. 

ગયભ ાણીભાાં રશિંગ નાખીને ીલાથી અલાજ ફેવી ગમ શમ ત ખરૂે છે. 

ગયભ કયેરા દૂધભાાં થડી શદય નાખી ીલાથી ગફૄાં ફેવી ગયુાં શમ ત તે ભિે છે. 

ાકુાં દાડભ ખાલાથી અલાજ ફેવી ગમ શમ ત તે ખરૂે છે. 

યાિે ળેકેરા ચણા ખાઈ ઉય ગયભ ાણી ીલાથી અલાજ ફેવી ગમ શમ ત ખરૂે છે. 

રત્રલિંગને જયા ળેકી ભોંભાાં યાખી ચવૂલાથી ગાન વજ ભિે છે. 

બજન કમાણ છી ભયીનુાં ચણૂણ ઘી વાથે ચાિલાથી અલાજ ફેવી ગમ શમ ત ખરૂે છે. 

વાકયની ગાાંગડી ભોંભાાં યાખી ચવૂલાથી અલાજ ફેવી ગમ શમ ત ખરૂે છે. 

રવણને ખફૂ રવિી, ભરભ જેવુાં કયી, કડાાં ય રગાડી ટ્ટી, ફનાલી કાંિભા જેલી ગાની ગાાંિ ય રગાડલાથી ગાની ગાાંિ ભિે છે. 

કાંિભા ઉય જલના રિભાાં કથભીયન યવ ભેલીને યજ રગાડલાથી કાંિભા ભિે છે. 

કાાંદાનુાં કચુાંફય, જીરુ અને ત્રવિંધલ નાખી ખાલાથી ગફૄાં વાપ યશ ેછે. કપની ખયેિી ફાઝતી નથી. 
તાજી ભી છાળ ીલાથી ભોંના ચાાંદા ભિે છે. 

તરુવીનાાં ાન ચાલલાથી તથા તરુવીના ાનના ઉકાાના કગા કયલાથી ભોંની દુગંધ ભિે છે. 

કથભીય ચાલી ચાલીને ચવૂલાથી ગાન કઈણ પ્રકાયન દુુઃખાલ ભિે છે. 

 



 ઘા–જખભ 

ઘાભાાંથી રશી નીકત ુાં શમ ત વયક રગાડલાથી રશી નીકત ુાં ફાંધ થામ છે. 

ઘા કે જખભભાાંથી રશી નીકત ુાં શમ ત તેના ય ભીિાના ાણીભાાં બીંજલેર ાિ ફાાંધલાથી જખભ ાકત નથી અને ફૃઝ આલ ેછે. 

તરના તેરનુાં ત ુાં મકૂી ાિ ફાાંધલાથી જખભ જરદી ફૃઝામ છે. 

લાગેરા ઘા ઉય શદય દફાલી દેલાથી ઘાભાાંથી નીકત ુાં રશી ફાંધ થામ છે અને ઘા ાકત નથી. 
શદયને તેરભાાં કકડાલીને તે તેર ઘા જખભ ય ચડલાથી ન ફૃઝાતા ઘા જરદી ફૃઝાઈ જામ છે. 

તર ીવી તેભાાં ઘી અને ભધ ભેલી ઘા ય ચડી ાિ ફાાંધલાથી ઘા જરદી ફૃઝાઈ જામ છે. 

ફૂરાલેરી પિકડીન ાઉડય ઘા ય નાખી ાિ ફાાંધલાથી ઘાભાાંથી નીકત ુાં રશી ફાંધ થામ છે અને ઘા ાકત નથી. 
તરુવીનાાં ાન ીવીને ઘા ય ફાાંધલાથી ઘા રુઝાઈ જામ છે. 

રશી નીકતા ઘા ય ાનભાાં ખાલાન ચનૂ જાડ ચડી તેના ય તરનુાં ત ુાં મકૂી ાિ ફાાંધલાથી ઘા રુઝાઈ જામ છે. 

રશિંગ અને રીભડાનાાં ાન લાિી તેન રે કયલાથી ઘા-જખભભાાં ડરેા કીડા ભયી જામ અને ઘા રુઝાઈ જામ છે. 

ગાજયને કચયી કઈ ણ રિભાાં ભેલીને પલૌરા તથા ફતયાલાા ઘા ય ફાાંધલાથી ઘા રુઝાઈ જામ છે. 

 

 

 ચાભડીના યગ 
ગ્નરવયીન, ગરુાફજ અને રીંબનુ યવ વયખે બાગે રઈ ળીળીભાાં બયી યાખ. આ ત્રભશ્રણની ભાલરળ કયલાથી ચાભડી વાપ ફનળે. શાથ-ગભાાં ચીયા 
ડયા શમ ત ભિે છે. 

મૂાના યવભાાં થડુાં દશીં ભેલી ચશયેા ઉય રગાડલાથી ચશયે સુાંલા, ચભકીર ફને છે. 

એક ડર ગયભ અથલા િાંડા ાણીભાાં એક રીંબ ુનીચલી તેનાથી સૌનાન કયલાથી સલુાી થામ છે અને ચાભડીભાાં ચભક આલ ેછે. 

કાયેરીનાાં ાનન યવ ચડલાથી ચાભડીના ફહુ જૂના કઈ ણ યગ ભિે છે. 

તરના તેરને વશજે ગયભ કયી યજ ભાલરળ કયલાથી પીકી ચાભડી ચભકતી થામ છે. 

કાકડીને ખભણી તેન યવ ચડલાથી ચીકાળલાી તેભજ ચીભામેરી ચાભડી સુાંલાી ફને છે. 

શાથ કે ગની ચાભડી પાિે તૌમાયે લડનુાં દૂધ રગાડલાથી ભિે છે. 

વાંતયાની છારને સકૂલી, તેન ાઉડય કયી, ગરુાફજભાાં ભેલી, તેને ભોં ય રગાડી અધાણ કરાક સધુી યશલેા દઈ, છી ધલાથી ચાભડી મરુામભ 

ફનળે. ડાઘા નીકી જળે અને ચશયેાની કયચરી દૂય થળે.  
 

શાથ કે ગભાાં ચીયા ડયા શમ, અાઈ થઈ શમ ત એક બાગ રીંબનુ યવ રઈ તેનાથી િણ ગણુાં તરનુાં તેર અથલા કયેર ભેલી રગાડલાથી 
યાશત થામ છે. 

ચણાના રિભાાં ાણી અને થડુાં ઘી ભેલી ળયીય ય અને ભોં ય ભાલરળ કયલાથી ચાભડી ગોયલણણની અને તેજસૌલી ફને છે. 

દાઝી ગમેરી ચાભડી ય વપેદ ડાઘ યશી જામ છે તેના ઉય ફૃન ેભધભાાં લબિંજાલી ાિ ફાાંધલાથી ડાઘ નીકી જામ છે. 

દૂધ અને રદલેરને વયખે બાગ ેરઈ ત્રનમત્રભત ળયીયે ભાલરળ કયલાથી ળયીય યથી કયચરી દૂય થામ છે. 

રીભડાનાાં ૧૦૦ ાન રઈ તેનુાં ચણૂણ યજ ૬ ભરશના સધુી રેલાથી વપેદ કઢ ભિી જામ છે. 

યજ વલાયે ફબૌફે તરા ભધ િાંડા ાણીભાાં ીલાથી ચાભડીના યગ જેલા કે દાશ, ખાંજલા પલૌરી ભિે છે. 

ચખાના ધલાભણભાાં થડીક શદય ભેલીને ચશયેા ય ભાલરક કયી છી સૌનાન કયલાથી ળયીય અને ચશયેાની સુાંદયતા લધે છે. 

 

 

 

 



 દભ-શ્વાવના ઘયેલ ુઉચાય  

દભન હુભર થમ શમ ત એક ાકુાં કેફૄાં રઈ, તેને દીલાની જ્મત ય ગયભ કયી, છી તેને છરીને ભયીન ભકૂ ઉય બબયાલીને ખાલાથી આયાભ 

થામ છે. 

ઘી વાથે દેરી શદય ચાિી ઉય ગયભ દૂધ ીલાથી દભભાાં આયાભ થામ છે. 

ફે ચભચી આદુન યવ ભધ વાથે રેલાથી દભભાાં યાશત થામ છે. 

યજ ગાજયન યવ ીલાથી દભન યગ જડમૂભાાંથી ભિે છે. 

શદય, ભયી અને અડદ એ િણન અંગાયા ય નાખી ધભુાડ રેલાથી દભભાાં તયત યાશત ભે છે. 

દવ-ાંદય રત્રલિંગ ચાલીને તેન યવ ગલાથી દભ ભિે છે. 

એરચી, ખજૂય અને દ્રાક્ષ ભધભાાં ચાિલાથી દભ ભિે છે. 

દયયજ થડી ખજૂય ખાઈ ઉય ગયભ ાણી ીલાથી કપ ાત થઈને ઘિે છે અને દભ ભિે છે. 

નાગયલેરના ાનભા ફે યતીબાય જેિરી ફુરાલેરી પિકડી ખાલાથી દભ ભિે છે. 

અજભ ગયભ ાણી વાથે રેલાથી શ્વાવભાાં યાશત થામ છે. 

ાંદય-લીવ ભયી લાિી ભધ વાથે યજ ચાિલાથી શ્વાવ ભિે છે. 

ગાજયના યવનાાં ચાયાાંચ િીાાં નાકભાાં નાખલાથી શ્વાવ ભિે છે. 

તરુવીન યવ ૩ ગ્રાભ, આદુન યવ ૩ ગ્રાભ, એક ચભચી ભધ વાથે રેલાથી શ્વાવ ભિે છે. 

તરુવીન યવ દવ ગ્રાભ અને ભધ ાાંચ ગ્રાભ બેગુાં કયી રેલાથી શ્વાવ ભિે છે. 

શદ અને સ ૂાંિનુાં ચણૂણ ભધ વાથે રેલાથી શ્વાવ ભિે છે. 

ફુરાલેરી પિકડી અને વાકય વયખે બાગ ેરઈ રદલવભાાં ચાય લખત અધો તર જેિરી પાકલાથી શ્વાવ ભિે છે. 

આભાના અઢી તરા યવભાાં એક તર ભધ, ા તર ીયનુાં ચણૂણ ભેલી રેલાથી શ્વાવ ભિે છે. 

 
 

 

 દાશ–ફતયા ભિાડ  
ભભયા અને ખડી વાકયન ઉકા ીલાથી ફતયા ભિે છે. 

દ્રાક્ષ અને ખડી વાકય બેગી કયી વલાયે ખાલાથી ફતયા ભિે છે. 

ધાણા અને વાકય ાણીભાાં રેલાથી ફતયા ભિે છે. 

ધાણા અને જીરુાં એક ચભચી રઈ, અધકચરુાં ખાાંડી યાિે ાણીભાાં રાી, વલાયે ભવી, ગાી, તેભાાં વાકય નાખી ીલાથી ેિની તથા શાથ– ગની 
ફતયા ભિે છે. 

ધાણાજીયાનુાં ચણૂણ ખાાંડ વાથે રેલાથી એવીડીિીને રીધે જમૌમા છી છાતીભાાં થતી ફતયા ભિે છે. 

તાાંદજાન યવ વાકય નાખી ીલાથી શાથ-ગની ફતયા તથા ેળાફની ફતયા ભિે છે. 

એરચીને આભાાંના ચણૂણ વાથે રેલાથી ળયીયની ફતયા, ગનાાં તલમાની ફતયા ભિે છે. 

એક ગૌરાવ ાણીભાાં એક રીંબનુ યવ નાખી, તેભાાં થડી વાકય ભેલીને ીલાથી ત્રત્તન દાશ ભિે છે. 

વલાયના શયભાાં ફે તરા ભધ િાંડા ાણીભાાં ીલાથી દાશ, ફતયા, ખાંજલા ભિે છે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



નળ ઉતાયલ 
ફેચાય જભફૃખ ખાલાથી બાાંગન નળ ઉતયે છે. 

આભરીને ાણીભાાં રાી, ભવી ગાીને ીલાથી બાાંગન નળ ઉતયે છે. 

છાળ ીલાથી બાાંગન નળ ઉતયે છે. 

કાનભાાં વયત્રવમાના તેરના િીંા નાખલાથી બાાંગન નળ ઉતયે છે.#brake# 

ત્રવિંધલ, ભીઠુાં અને સ ૂાંિ લાિી તેભાાં રીંબનુ યવ ભેલી ચાિલાથી બાાંગન નળ ઉતયે છે. 

ખજૂયને ાણીભાાં રાી ભવીને ીલાથી દાફૃન નળ ઉતયે છે. 

કાકડીને ખાલાથી અથલા કાકડી અને કાાંદાન યવ ીલાથી દાફૃન નળ ઉતયે છે. 

એક ફૃત્રમાબાય જેિરી પિકડી ઓગાી ીલાથી દાફૃ ીને રથરડમાાં ખાતા ફેબાન ફનેરા તયત બાનભા આલ ેછે અને નળ ઉતયે છે. 

ચાય ફૃત્રમાબાય જેિર ગ દવ ફૃત્રમાબાય જેિરા ાણીભાાં ઓગાી ીલાથી દાફૃ ીને ચકચયૂ ફનેરા બાનભાાં આલ ેછે અને નળ ઉતયે છે. 

ભીિાલાફૄાં ાણી ીલાથી નળ ઉતયે છે. 

 ફાક ભાિેની ઉમગી રિપ્વ  

ખજૂયની એક ેળી ચખાના ઓવાભણ વાથે ભેલી, ખફૂ લાિી તેભાાં થડુાં ાણી ભેલીને નાનાાં ફાકને ફે િણ લખત આલાથી નફાાં, કાંતાઈ 

ગમેરાાં ફાક હ્રષૌિષુૌિ બયાલદાય ફને છે. 

એક ચભચી ારખની બાજીન યવ રઈ ભધભાાં બેલી યજ ાલાથી સકુરકડી ફાક ળસ્તતળાી ફને છે. 

ાકાાં િાભેિાાંન તાજ યવ નાનાાં ફાકને રદલવભાાં ફે-િણ લાય ાલાથી ફાક નીયગી અને ફલાન ફને છે. 

ફાકને તર ખલડાલલાથી ફાક યાિે ઊંઘભાાં ેળાફ કયતાાં શમ ત અિકે છે અને ળયીય ષુૌિ ફને છે. 

તરુવીનાાં ાનન યવ ાાંચથી દવ િીાાં ાણીભાાં નાખીને યજ ીલડાલલાથી ફાકના સૌનાયઓુ અને શાડકાાં ભજબતૂ ફને છે અને ફાક જરદી 
ચારતાાં ળીખે છે. 

કાાંદ અને ગ યજ ખલડાલલાથી ફાકની ઊંચાઈ લધે છે. 

દૂધ ત્રલડાલતાાં શરેાાં િાભેિાાંન એક ચભચી યવ ીલાથી, ફાકને થતી દૂધની ઉરિી ભિે છે. 

શદય નાખી ગયભ કયેરા દૂધભાાં વશજે ભીઠુાં ને ગ નાખીને ાલાથી ફાકની ળયદી, કપ અને વવણી ભિે છે. 

રવણની એક કે ફે કી દૂધભાાં કાલી, ગાી દૂધ ાલાથી ફાકની ભિી ઉધયવ (શડખી ઉધયવ) ભિે છે. 

ધાણા અને વાકયને ચખાના ઓવાભણભાાં ાલાથી ફાકની ઉધયવ અને શ્વાવ ભિે છે. 

નાગયલેરનાાં ાનને રદલેર ચડી, વશજે ગયભ કયી, નાના ફાકની છાતી ય મકૂી, ગયભ કડાથી શલ ળેક કયલાથી ફાકન કપ છિ ડી 
જામ છે. 

રવણની કીઓને કચડી, િરી ફનાલી, ફાકના ગાભાાં ફાાંધી યાખલાથી ફાકની કાી ખાાંવી (હુરકિંગ કપ-શડેકી ઉધયવ) ભિે છે. 

ફાકની છાતી કપથી બયાઈ ગઈ શમ ત તરુવીનાાં ાનન યવ ભધભાાં ભેલી ફે-િણ લાય ાલાથી તરુવીના યવને ગયભ કયી છાતી, નાક તથા 
કાે રગાડલાથી ળયદી અને કપભાાં ખફૂ યાશત ભે છે. 

છાળભાાં લાલરડિંગનુાં ચણૂણ ાલાથી નાનાાં ફાકના કયત્રભમા ભિે છે. 

ભધભાાં કાીજીયીનુાં ચણૂણ ચિાડલાથી ફાકના કયત્રભમા ભિે છે. 

એક ચભચી કાાંદાન યવ ાલાથી ખાતાાં અન્ન ફાકનાાં કયત્રભમા ભિી જામ છે. 

ગૌલકુઝ ભેલેરા ાણીભાાં રીંબ ુનીચલી ફબૌફે ચભચી રદલવભાાં ચાય લખત ાલાથી ફાકના ળફૃઆતના દાાંત ખફૂ જ વયતાથી આલ ેછે અને 
ઝાડા થતા નથી. 
ફાકના ેઢાાં ય નયભાવથી ભધ અને ત્રવિંધલ-ભીઠુાં બેલી ઘવલાથી ફાકને વશરેાઈથી દાાંત આલ ેછે. 

દાાંત આલ ેતૌમાયે ાણી જેલા ઝાડા થતા શમ ત જાલાંિીને તાલડી ય ળેકી ાઉડય કયી ભધ વાથે ભાતાના દૂધભાાં આલાથી ઝાડા ભિે છે. 

દાાંત આલ ેતૌમાયે ાણી જેલા ઝાડા થતા શમ ત ભકાઈના ડડાભાાંથી દાણા કાઢી રીધા છી ભકાઈના ડડાને ફાી તેની ભકૂી (એક કે ફે લાર જેિરી) 
ાણી કે છાળભાાં ાલાથી ઝાડા ફાંધ થઈ જામ છે. 

 
Continued….. 



દાાંત આલ ેતૌમાયે આંખ આલી શમ ત ફુરાલેરી પિકડીને ગરુાફજભાાં ભેલી આંખભાાં િીાાં નાખલાાં તથા પિકિીના નલળેકા ાણીથી આંખ 

ધલાથી આયાભ થામ છે. 

ફાકને ગાજયન યવ ત્રલડાલલાથી દાાંત નીકલાભાાં વયતા થામ છે અને દૂધ ણ વાયી યીતે ચે છે. 

તરુવીનાાં ાનન યવ ભધભાાં ભેલીને ેઢા ય ઘવલાથી ફાકના દાાંત તકરીપ લગય વયતાથી આલ ેછે. 

ફાકને દાાંત આલે તૌમાયે રીંડીીયનુાં ચણૂણ અથલા ફૂરાલેર િાંકણખાય ભધભાાં ભેલી ભઢા ય ઘવલાથી અને િાંકણખાયનુાં ચણૂણ ભધભાાં 
ચિાડલાથી વયતાથી ીડા લગય દાાંત આલ ેછે. 

તાાંદજાન યવ એક ચભચી ધાલણા ફાકને ાલાથી કફજજમાત ભિે છે.  

એક ળેય ાણીને ખફૂ ઉકાી, તેભાાં ાાંચ તરા કાાંદાની છીણ નાખી, િાંડુાં થમા ફાદ ગાી, તેભાાંથી એક ચભચી ાણી રઈને તેભાાં ાાંચ િીાાં ભધ 

ભેલી ાલાથી ફાક ઘવઘવાિ ઊંઘે છે. 

વપેદ કાાંદાને કચયીને સ ૂાંઘાડલાથી ફાકની આંચકી-તાણભાાં પામદ થામ છે. 

ફાકને ચ ૂાંક આલતી શમ ત ડૂાંિી ય રશિંગ ચડલાથી લાછિ થઈ આયાભ થામ છે. 

જામપ અને સ ૂાંિને ગામના ઘીભાાં ઘવીને તેન ઘવયક ચિાડલાથી ફાકને ળયદીને રીધે થતા ઝાડા ભિે છે. 

નાગયલેરના ાનના યવભાાં ભધ ભેલીને ચિાડલાથી લાછિ થઈ નાનાાં ફાકન આપય-અચ ભિે છે. 

ફાકને ેિભાાં દુુઃખે તૌમાયે તેના ેળાફને ેિ ઉય ચડલાથી રાબ થામ છે. નાના ફાકને છાળ ત્રલડાલલાથી દાાંત નીકલાભાાં તકરીપ થતી 
નથી. 

શયવ–ભવાના આયલુેદ ઉચાય  

તર લાિી ભાખણભાાં ખાલાથી શયવ-ભવા ભિે છે. 

સિૂનુાં ચણૂણ છાળભાાં નાખી ીલાથી શયવ-ભવા ભિે છે. 

વલાયે નયણે કિે એક મિૂી જેિરા કાા તર થડી વાકય વાથે ખફૂ ચાલીને ખાલાથી ભવાભાાંથી ડત ુાં રશી ફાંધ થામ છે. 

સકૂા શયવ થમા શમ ત છાળભાાં ગ નાખીને અને રશી ડતા ભવા શમ ત છાળભાાં ઇનૌદ્રજલ નાખીને ીલાથી શયવ-ભવા ભિે છે. 

કેયીની ગિરીનુાં ચણૂણ ભધ વાથે રેલાથી શયવ-ભવા ભિે છે. 

ભીિા રીભડાનાાં ાનને ાણી વાથે ીવી, ગાી, ીલાથી શયવ-ભવા ભિે છે. 

ઘીભાાં સયૂણ તીને ખાલાથી શયવ-ભવા ભિે છે. 

કથીના રિની ાતી યાફ ીલાથી શયવ-ભવા ભિે છે. 

ધાણાને યાિે રાી યાખી, વલાયે ખફૂ ભવીને, તે ાણી ીલાથી અથલા કથભીયન યવ ીલાથી ભવાભાાંથી ડત ુાં રશી ફાંધ થામ છે. 

એક ચભચી કાયેરાના યવભાાં વાકય ભેલીને ીલાથી શયવ-ભવા ભિે છે. 

ધાણા અને વાકયન ઉકા ીલાથી ભવાભાાંથી ડત ુાં રશી ફાંધ થામ છે. 

ગયભાગયભ ળેકેરા ચણા ખાલાથી ભવાભાાંથી ડત ુાં રશી ફાંધ થામ છે. 

કથભીયને લાિી, ગયભ કયી, િરી ફાાંધી ળેક કયલાથી ભવાની ીડા ભિે છે. 

જીયાને લાિી, તેની લગૂદી કયીને ફાાંધલાથી ભવાભાાંથી ડત ુાં રશી ફાંધ થામ છે અને ફશાય નીકેરા અને ખફૂ દુુઃખતા ભવા અંદય જામ છે. 

ચખૌખી શદયનુાં લસૌિગા ચણૂણ કયી ાણી વાથે યાિે સતૂી લખતે રેલાથી ભવા ભિે છે. 

ભસયૂની દા, યિરી અને છાળ યજ ખાલાાં. તેભજ દાભાાં ઘી અથલા ભાખણ નાખી ખાલાથી દૂઝતા ભવા ભિે છે. 

કકભનાાં ફૂરનુાં ચણૂણ દશીંની ભરાઈ વાથે ભેલી, જયાક ગયભ કયી રદલવભાાં િણ- લાય ખાલાથી શયવભાાં ડત ુાં રશી ફાંધ થામ છે. 

જીયાને ળેકીને તેભાાં વયખે બાગ ેકાાાં ભયી તથા ત્રવિંધલ ભેલીને ચણૂણ ફનાલી જમૌમા છી છાળ વાથે રેલાથી ભવા ભિે છે. 

સ ૂાંિ, જીરુાં અને ત્રવિંધલનુાં ચણૂણ દશીંના ભિાભાાં ભેલી, જમૌમા છી રેલાથી શયવ-ભવા ભિે છે. 

જુલાયની કાાંજી યજ વલાયે ીલાથી શયવ-ભવા ભિે છે. 

કકભની ચિણી દશીંની ભરાઈ વાથે ખાલાથી દૂઝતા શયવ ભિે છે. 

શદયન ગાાંરિમ તલુેયની દાભાાં ફાપી, છાાંમડ ેસકૂલી, ગામના ઘીભાાં ીવી, શયવભવા ય રે રગાડલાથી ભવા નયભ ડી વણકા ફાંધ થામ છે. 

ભવા ઉય કેયવીન ચડલાથી ભવા સકુાઈ જામ છે. 

જ ાંગરી સયૂણના નાના ટુકડા કયી, તડકે સકૂલી, તેને ખાાંડી ચણૂણ ફનાલીને એકેક ચભચી રદલવભાાં િણ લાય ાણી વાથે રેલાથી શયવ ભિે છે. 

 



 

 શડેકીના ઘયેલ ુઉચાય  

કાાંદાના યવનાાં િીાાં નાકભાાં નાખલાથી શડેકી ફાંધ થામ છે. 

થડી શદય ાણી વાથે પાકી જલાથી શડેકી ફાંધ થામ છે. 

દૂધભાાં સ ૂાંિ ઉકાીને તેના િીાાં નાકભાાં નાખલાથી શડેકી ફાંધ થામ છે. 

મૂાન યવ ીલાથી શડેકી ફાંધ થામ છે. 

જામપને ચખાના ધલાણભાાં ઘવીને ીલાથી શડેકી ફાંધ થામ છે. 

સ ૂાંિ અને ગને ગયભ ાણીભાાં ભેલી તેનાાં િીાાં નાકભાાં નાખલાથી શડેકી ફાંધ થામ છે. 

ગના ાણીભાાં સ ૂાંિ ઘવી થડી થડી લાયે સ ૂાંઘલાથી શડેકી ફાંધ થામ છે. 

ળેયડીન યવ ીલાથી શડેકી ફાંધ થામ છે. 

અડદ અને રશિંગનુાં ચણૂણ દેલતા ય નાખી ધભુાડ ભોંભાાં રેલાથી શડેકી ફાંધ થામ છે. 

નાલમેયના છડાાંને ફાી તેની યાખ ભધભાાં ચાિલાથી શડેકી ફાંધ થામ છે. 

ગામનુાં દૂધ ઉકાીને ીલાથી શડેકી ફાંધ થામ છે. 

ગાજય ીવીને સ ૂાંઘલાથી શડેકી ફાંધ થામ છે. 

તરુવીન યવ ૧૦ ગ્રાભ અને ભધ ાાંચ ગ્રાભ બેગુાં કયી ીલાથી શડેકી ફાંધ થામ છે. 

જીરુાં ખાલાથી શડેકી ફાંધ થામ છે. 

આંફાનાાં ાાંદડાાંને ફાી તેન ધભુાડ રેલાથી શડેકી ફાંધ થામ છે. 

 

 નજીલા રવણન વજીલ ય ઉકાય 

શભણાાં શભણાાં છેલ્રા થડાાંક દામકાઓભાાં ઔધ તથા તફીફી ક્ષેિે રવણ લધ ુને લધ ુભશત્તા પ્રાપ્ત કયી યહ્ુાં છે. આણે તમાાં આયલુેદે ત તેને ઘણા 
યગને અિકાલનાય અને ભિાડનાય ઔત્રધ તયીકે શજાય લણથી ભાન્મ કયેલુાં છે અને યજજિંદા આશાયભાાં ણ રવણ યગુથી ત્રલત્રલધ પ્રકાયે લયાત ુાં 
આવયુાં છે, ણ છેલ્રે છેલ્રે ત્રિભી દેળભાાં ઔધ ત્રલજ્ઞાનીઓ રવણની ત્રલરક્ષણ ળસ્તતઓને ઓખતા થમા છે તમાયથી તે દેળભાાં ણ રવણને નલી 
દ્રષ્ટિથી, એક અવયકાયક ઔધ તયીકે વન્ભાન ાભી યહ્ુાં છે.  

ત્રનટણાત જણાલે છે કે તીવ્ર ગાંધ ધયાલતી આ લનપત્રત અનેક પ્રકાયની ળાયીરયક તકરીપ અને યગભાાં ઉમગી થામ તેભ છે. ળયદી વાભે રડલાથી 
ભાાંડીને છેક હ્રદમયગના જખભને ઘિાડલા સધુીના કાભ રવણને વોંી ળકામ તેભ છે. એક ઔત્રધ તયીકે રવણન ઇત્રતશાવ ફહુ પ્રાચીન છે. પ્રાચીન 

કાના ઇજજપ્તલાવીઓ તેભના ગરુાભન ેએિરા ભાિે રવણ ખલડાલતા શતા કે તેભની તાંદુયપતી અકફાંધ યશ.ે ળયીય વળતત યશ ેઅને ીયાભીડ 
ફાાંધલા ભાિે ગ્રેનાઈિના ભશાકામ થ્થયની શયેપેય તેભની ાવે કયાલી ળકામ. આધતુ્રનક વભમભાાં યત્રળમન વેનાએ તેના વૈત્રનકને યદુ્ધ દયત્રભમાન 

થમેરા કયીણ જ્ખ્ભને રુઝલલાભાાં રવણન બયયૂ ઉમગ વપતાલૂણક� કમો શત અને રવણે જે કાદ કયી ફતાવયુાં તે જઈને તેને ‘યત્રળમન 

ેનીત્રવલર’નાભ આલાભાાં આવયુાં શત ુાં.  
લૈજ્ઞાત્રનકના ભતે રવણ રશીભાાં સકૂ્ષ્ભ ગઠ્ઠા જાભલા દેત ુાં નથી. ગઠ્ઠા જાભલાની પ્રરિમા વાભે તે વાયી યીતે રડી ળકે છે અને રશીભાાં જાભતા ગઠ્ઠાઓના 
પ્રતાે આલતા હ્રદમયગના હુભારાના જખભને ઘિાડી દે છે. વાંળધકને એ ણ જલા ભળયુાં છે કે રવણ કરેપરરના પતયને નીચુાં રાલી ળકે છે અને 
શાઈ બ્રડપ્રેળયને ણ નીચુાં રાલી ળકે છે. રવણન ઉમગ ળયદી, ખાાંવી અને દભભાાં ણ ઔધ તયીકે થામ છે. આભ રણ એક ખફૂ વપત ુાં છતાાં 
ઘણુાં ઉમગી ઔધ છે.  

યાંત ુતેન ઉમગ ત્રલલેકલૂણક જ કયલ રશતાલશ છે. એક રદલવભાાં ાાંચ - છ કીથી લધાયે રવણ ખાવુાં વરાશબયુ ંનથી. ખાવ રકપવાભાાં દવ કી 
સધુીની છિ રઈ ળકામ. તેના કયતાાં લધાયે પ્રભાણભાાં રેલામ ત રવણ ઉદ્રલકાયક ણ ફની ળકે. ખાવ કયીને તેનાથી એરજીક રયએકળન આલી 
ળકે છે.  

 
 
 
 
 



 

 ભાનત્રવક યગભાાં ઉમગી આયલુેદ 

 
આયલુેદભાાં ભનના મુ્ મ ફે યગ ફતાલલાભાાં આવમા છે. ઇચ્છા અને દ્વે. ળયીયભાાં યગ થલાનાાં િણ દ કાયણભતૂ છે. 

લાય,ુ ત્રત્ત અને કપ. ભનના યગ થલાભાાં ફે દ કાયણભતૂ છે. યજ અને તભ. આન વીધ અથણ એ જ થામ છે કે કઇણ 

યગ થામ યગ કઇણ અલાદ ત્રલના કાાં ત ળયીયને રાગ ુડે છે.  

કેિરાક યગભાાં આલાભાાં આલેરી ઔત્રધથી ભાનત્રવક લફભાયીઓ જન્ભે છે. યગ ભિાડતાાં દદીની ભાનત્રવક સ્પથત્રત 

ફગડી જામ છે. આ રયસ્પથત્રત રાાંફા વભમ સધુી યશલેાથી ળયીયભાાં તિૂ શાથગભાાં કતય ભાથાન દુખાલ કભયન 
દુખાલ ભાથુાં બાયે રાગવુાં, લાાંવ પાિલ લગેયે તકરીપ ઉદબલે છે.  

અશીં કેિરીક ઔત્રધઓ આલાભાાં આલી છે જેના વેલનથી ભાનત્રવક નફાઇ દૂય થામ છે, ભન ભજબતૂ ફને છે. ભનના 
ત્રલકાય દૂય થામ છે. બદુ્ધદ્ધ ળસ્તત ખીરી ઊિે છે, માદળસ્તતભાાં લધાય થામ છે, ભગજ વતેજ ફને છે. આ ઔત્રધ ભિેબાગે 
ઘયભાાં અથલા ફજાયભાાંથી ઉરબ્ધ થઇ ળકે છે.  

 

1. ફદાભ  

ફદાભ વલોત્તભ સકૂ ભેલ છે. તે ભીિી અને કડલી એભ ફે જાતની શમ છે. કડલી ફદાભ ન ખાલી. ભીિી ચાખી રેલી. ફદાભન 
આકાય આંખ જેલ છે તેથી તે આંખ ભાિે વાયી ગણામ છે. ફદાભ પલાદે ભીિી તાવીયે ગયભ, ચલાભાાં બાયે,ગણુભાાં ચીકાળલાી, 
લીમણલધણક અને જાતીમ ળસ્તત લધાયનાય છે. તેને ખફૂ ચાલીને ખાલી જઇએ જેથી તે વાયી યીતે ચી ળકે. અને તેન પામદ થામ. 

ફદાભ બદુ્ધદ્ધ, આંખનુાં તેજ, આંખની ળસ્તત, માદળસ્તત લગેયેન ત્રલકાવ કયે છે.  

2. અખયિ  

અખયિન આંતરયક આકાય ભગજને આફેહફૂ ભત આલ ેછે. તેથી તેને બદુ્ધદ્ધલધણક ભાનલાભાાં આલે છે. તેના ઉયનુાં કડક ડ 

દૂય કયતાાં અંદય ભગજને ભતી કયચરી-લા પલારદટિ ગબણ ભે છે. અખયિ પલાદે ભીિા છે, કઇલાય વશજે ચીકણાાં, ભને 
યકનાય, લાત - ત્રત્તનાળક અને કપકય છે. તે ફલધણક, વટૃમ, દાશનાળક અને થ્મ છે.  

3. દાડભ  

દાડભના વપેદ, યવા ચભકતાાં એકફીજાને અડી ગિલામેરા ખિભીિા યવથી બયયૂ દાણા જ દાડભનુાં 
આકણણ છે. તે વશજે ચીકણુાં, ચલાભાાં શરકુાં, અસ્નનદીક, ગ્રાશી, ત્રિદનાળક અને થ્મ છે તે કાંિના યગ, ઊરિી, ભાંદબદુ્ધદ્ધ, 

તાલ, તયવ, ભોંની દુગંધતા, હ્ર્દમયગ લગેયેભાાં દાડભ ગણુકાયી છે.  

4. જાભપ  

જાભપન ગબણ ખફૂ ચ અને ત્રભિ શમ છે. યાંત ુતેની અંદયનાાં કિણ ફી તેની ખાલાની ભજા ફગાડે છે. જાભપ ભીિાાં, દશજે 

ખાિાાં અને તયૂા શમ છે. તે િાંડા, ચલાભાાં બાયે, વશજે ચીકણાાં, ભને યકનાય, લાત-ત્રત્તળાભક અને કપલધણક, ક, પલારદટિ, 

યચક અને રશતકય છે. કૃત્રભ, ળ, તયવ, દાશ, મછૂાણ, તાલ લગેયે ભિાડનાય છે.  

 

5. ભાખણ  

ભાખણને ‘નલનીત’કશલેાભાાં આલે છે. છાળને ખફૂ લરલલાથી જે વાય બાગ નીકે છે, તેને ભાખણ કશલેામ છે. બગલાન 

શ્રીકૃટણન ભનબાલત આશાય છે. ભાખણ પલાદે ભીઠુાં, ચીકણુાં, બાયે, ભને ફાાંધનાય, લાત્ત ત્રત્તનાળક, કપકય છે. યભ ોષ્ટિક, 

આંખ ભાિે અતમાંત રશતકાયી, હ્ર્દમને ફ આનાય, પભયણળસ્તત લધાયનાય છે. ઉધયવ, છાતીભાાં ક્ષત, ક્ષમ, મછૂાણ, ચકકય, 

ેળાફની તકરીપ, દુફણતા, થાક, જાતીમ ક્ષત્રત, કૃળતા, લગેયે દૂય કયે છે. ભાંદબદુ્ધદ્ધલાા ભાિે ખફૂ જ રાબપ્રદ છે. બદુ્ધદ્ધજીલી, ત્રલદ્યાથી અને 
લૈજ્ઞાત્રનકએ ભાખણનુાં ત્રનતમ વેલન કયવુાં જઇએ.  

 

6. ભારકાાંકડી  
ચભાવાભાાં ભારકાાંકડીના લેરા થામ છે, તેને ીાળ ડતાાં રીરા ભધયુ લાવલાા પ લૈળાખ ભરશનાભાાં આલ ેછે. પભાાં યાતા યાંગ 3-3 ફી શમ છે. 

ભારકાાંકડી તીખી અને કડલી, જરદ, ચીકણી, ઉત્તભ બદુ્ધદ્ધલધણક, લાધણળાભક, ભેધ્મ અને અસ્નનલધણક છે. ભાર-કાાંકડીનુાં તેર રાર યાંગનુાં અને તીવ્ર 

લાવલાફૄાં શમ છે. તેના 2-2 િીાાં દૂધભાાં રેલાથી માદળસ્તત, ધાયણાળસ્તત અને બદુ્ધદ્ધફ લધે છે. યીિાડેિ ચાઇલ્ડ ભાિે આળીલાદ વભાન છે.  


