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પથરીની દવા ઘરે  બનાવો  
 
1-ડ ુંગળીના રસમાું ખાુંડ મેળવીને શરબત બનાવો અને પથરીના દદીને પીવડાવો. 
આ રસ ખાલી પેટે જ પીવો. મતૂ્રાશય વાટે પથરી નાના-નાના કણ રૂપે બહાર નનકળી 
જશે. પરુંત   એક વાતન ું ધ્યાન રાખવ ું કે આ રસન ું સેવન વધ  ન કરવ ું. 
 
2-કળથીનો સ પ બનાવી તેમાું ચપટી સ રોખાર મેળવી પીવાથી પથરી ઓગળી જાય 
છે અને પથરીને લીધે થતી ભયુંકર પીડા મળે છે. કળથીનો બીજો ઉપાય છે જેમાું 
કળથી 50 ગ્રામ રાતે્ર પલાળી રાખી, સવારે મસળી, ગાળી એ પાણી રોજ સવારે 
પીવાથી પથરી મટે છે. 
 
3-મળૂાના બી ચાર તોલા લઈ અધો શેર પાણીમાું ઉકાળો, અરધ  પાણી બાકી રહ ે
ત્યારે ઊતારીને તે પાણી પીવાથી પથરી ઓગળી જાય છે. 
 
4-ચાર ગ્રામ ગોખર ન ું ચરૂણ મધમાું મેળવીને સવાર-બપોર-સાુંજ ચાટવ ું અને એની 
ઉપર એકથી દોઢ કપ ઘેટીન ું દૂધ પીવાથી એક સપ્તાહમાું પથરી તટૂી જાય છે. આ 
પ્રયોગ ફક્ત સાત દદવસ કરવાનો હોય છે. 
 
5-પથરીના રોગમાું દદીને પપૈયાના થડની 20 ગ્રામ છાલને 200 ગ્રામ પાણીમાું 
લસોટી, વાટીને ગળી લો. દદીને જ્યારે જ્યારે તરસ લાગે ત્યારે આ પાણી આપો. આ 
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પ્રયોગ સતત 21 દદવસ કરવાથી પથરી આપોઆપ ભાુંગીને ભકૂ્કો થઈ બહાર 
નનકળી જશે. 
 
6-મકાઈના દાણા કાઢી લીધા પછી ખાલી ડોડાને બાળી, તેન ું ભસ્મ બનાવી, ચાળીન 
આ ભસ્મ 1 ગ્રામ જેટલ  સવાર-સાુંજ પાણી સાતે લેવાથી પથરીન ું દદદ  અને પેશાબની 
અટકાયત દૂર થાય છે. 
 
7-લીંબ ના રસમાું નસિંધવ-મીઠ ું મેળવીને ઊભા-ઊભા પીવાથી પથરી ઓગળી જાય છે. 
ગાયના દૂધની છાશમાું નસિંધવ-મીઠ ું નાખીને રોજ ઊભા-ઊભા સવારે 12 દદવસ સ ધી 
પીવાથી પથરી પેશાબ વાટે બહાર નનકળી જાય છે અને આરામ થાય છે. 
 
8-ઘઉં અને ચણાને સાથે ઉકાળીને આ ઉકાળામાું ચપટી સરૂોખાર નાખી ઉકાળીને 
પીવાથી પથરી ભાુંગીને ભકૂ્કો થઈ જાય છે અને પેશાબ વાટે બહાર નનકળી જાય છે. 
 
9- નાદરયેળના પાણીમાું લીંબ નો રસ મેળવીને પીવાથી પથરીની તકલીફમાું રાહત 
થાય છે. દરિંગણાન ું શાક ખાવાથી પેશાબની છૂટ થાય છે. શરૂઆતની નાની પથરી 
ઓગળી જાય છે. 
 
10- કારેલાુંનો રસ છાશ સાથે પીવાથી પથરી મટી જાય છે. પાલકની ભાજીનો રસ 
પીવાથી પથરી ઓગળી જાય છે. કાળી દ્રક્ષનો ઉકાળો પીવાથી પથરી ઓગળી જાય 
છે. દૂધીના બી પેશાબ સાફ લાવે છે અને પથરી તોડવામાું મદદ કરે છે. 
 
 


