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યગ એક દેળી ઉામ અનેક – વલરુ દેવાઇ   

-પ્રસ્તાલના- 
એક લખત હુું ભાયા વભત્રની ખફય રેલા શસ્સ્ટર ગમ.તેને ેટભાું ઓયેળન કયેલુું શત ુું, ેળાફ ફુંધ થઇ જલાથી ડક્ટય કેથેટયની 

ભદદથી ેળાફ કયાલલાની કવળળ કયતા શતા, દદદ ને રઈને ભાય વભત્ર ચીવ ાડત શત એટરે ડક્ટય ાછા ગમા. ત્માયે ભાયા 

વભત્રની ત્નીને ત્માું તા ભાયતી ફાઈએ કહ્ુું કે ફેન એભને ફાથફૃભભાું રઈ જઈને જાલ અને ત્માું ગયભ ાણી યેડ ેળાફ થઇ 

જળે. ખયેખય આભ કયલાથી ભાયા વભત્રને ેળાફ થઇ ગમ. ત્માયથી ભેં આલા ટુચકાઓ બેગા કયલાની ળફૃઆત કયી. 

આજે ડક્ટય અને દલા ખફુજ ભઘા થઇ ગમા છે અને ઘણી લખત ખચો કમાદ છી ણ યગભાું યાશત નથી થતી. ઘયનાજ 

યવડાભાું વશરેાઈથી ભતી લસ્તઓુ દ્વાયા ઘણાજ યગ ભટાડી ળકામ છે અને તાત્કાલરક વાયલાય ણ આી ળકામ છે.  

હુું તે લૈદ નથી કે લૈદકીમ જ્ઞાન ણ ધયાલત નથી, ભાટે ભાયી ફધાને વલનુંતી છે કે જમાયે કઈ ણ ઉામ કય ત્માયે દદીને 

ભાપક આલે તેટરા પ્રભાણભાું અને તેટરી લખત દલા રેલી જફૃયી છે. દદીની એરયજી, યગની યખ અને ફીજી ઘણી ફધી 

ફાફતન ખ્માર યાખલ જફૃયી છે. જ એ ફાફતભાું ખ્માર ના આલે ત કઈ લૈદ કે જાણકાય વ્મસ્ક્તની વરાશ રઈને દદીની 

ળાયીયીક યીસ્થીતી જઈને ઉામ કયલ જફૃયી છે. ઘણી લખત આ દલાઓન લધતા પ્રભાણભાું ઉમગ દદીને તકરીપભાું મકૂી ળકે 

છે. ભાટે આ ફાફતભાું ભાયી કઈ જલાફદાયી નથી. 

આજે અભે જે કઈ છીએ તે અભાયા ભાતા-વતા એ આેરા વુંસ્કાયને  કાયણે છીએ. એભને અંજરી આલા આ સુ્તક છાલાન 

વલચાય કમો. જેભને આ સુ્તક જઈત ુું શમ ત ભને desaivm50@yahoo.com , Subject: rog ek upay anek  ય ઇભેર કયલાથી હુું 

એભને ઇભેરભાું એટેચભેન્ટ ભકરી આીળ. આના વગાલશારા અને વભત્રને આ ફાફતની જાણ કયી તભે ણ આ વેલાનુું એક 

અંગ ફની ળક છ. જ કઈએ આ સુ્તક છાીને ભપતભાું લશચેવુું શમ ત તે આ પ્રસ્તાલનાન વભાલેળ એ સુ્તકભાું કયીને છાી 

ળકે છે.  આ ઉયાુંત નીચેની રીંક ક્ક્રક કયલાથી ણ આ સુ્તક ડાઉનરડ કયી ળકાળે. 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/ 

જ કઈ જગ્માએ ભરૂ થઇ શમ ત તે ફદર આની હૃદમલૂદક ક્ષભા ભાગુું છું. 

વલરુ દેવાઈના જમ વાઈનાથ      

રેખક અને પ્રકાળક: વલરુ.ભશનરાર.દેવાઈ.(તરુંગયુકય)  

૨૩,ગુંગેશ્વય વવામટી, બૈયલનાથયડ, ફેસ્ટ શાઈસ્કુર વાભે, ભણીનગય, અભદાલાદ – ૩૮૦૦૨૩ પન: (૦૭૯) ૨૫૪૩૦૭૭૮  

226, LISA PLACE, NORTHBRUNSWICK, NJ – 08902- U.S.A. PHONE: (732) 640 0342 Email: desaivm50@yahoo.com 
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વદગરુુ શ્રી વાઈનાથ ભશાયાજ 

   

ગરુુય બ્રહ્મા ગરુુય વલષ્ણ ુગરુુય દેલ ભશશે્વય! : 

ગરુુય વાક્ષાતૌ યભ બ્રહ્મ તસ્ભૈ શ્રી ગરુુલે નભ!! : 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/ 
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ભાતા-વતાના ભશાન ઉકાયનુું ઋણ વુંતાન ક્યાયેમ ચકૂ્લી ળકતા નથી, યુંત ુવનષ્કાભ 
વદ્વબાલના,  વેલા અને પ્રળુંવાયકુ્ત આચયણ દ્વાયા તેભને વુંત અને તાને આનુંદની અનભુવૂત 

ત જરૃય આી ળકામ છે. 

ભાત ૃદેલામ બલ: વત ૃદેલામ બલ: 

                                             

                સ્લ.વવલતાફેન.ભ.દેવાઈ.    સ્લ.ભશનબાઈ.ગ.ુદેવાઈ.(તરુંગયુકય)  

       જન્ભ: ૨૪-૦૫-૧૯૧૮      જન્ભ: ૧-૦૪-૧૯૧૬  

       સ્લગદલાવ: ૨૫-૦૭-૨૦૦૪    સ્લગદલાવ: ૧૫-૦૨-૧૯૭૦  

આજે અભે ફધા જે કુંઈ છીએ તે આે વવિંચેરા વુંસ્કાયનુું પ છે. આના આળીલાદદ અભને અને આણી બાલી ેઢીને 

અવલયત ભતા યશ ેએલી અભાયી વદગરુુ શ્રી વાઈનાથ ભશાયાજને હૃદમલૂદકની પ્રાથદના . 

સયેુખા અને ળૈરેળ.ભ.દેવાઈ.  નીતા અને શરયન.ભ.દેવાઈ. જ્મવત અને વલરુ.ભ.દેવાઈ.  સ્સ્ભતા અને વતીળ.ઈ.દેવાઈ. 

દીક્તત અને વલરદત.એવ.દેવાઈ  ારુર અને વલયર.એચ.દેવાઈ. અલૂી અને ડ.શરયત.લી.દેવાઈ. પાલ્ગનુી અને ડ.વભલરન્દ.એવ.દેવાઈ. 

તેજર અને દવળિન.કે.દેવાઈ. ધાયા અને અંકુય.એચ.દેવાઈ. ળીતર અને શતેર.એ.નામક. ઝેની અને પે્રભર.ી.દેવાઈ.   

સરુમ,ભશકે,આશન,વભથદ,આરુી,આમદન,તનીા,વનશાર,આંન્મા,વવમા 

 

રેખક: વલરુ ભશનરાર દેવાઇ 
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વલવલધ યગ ભાટે ઘયના ઓવરડમા: 

નુંફય     યગ         ાનુું  

(૧)  આપય અને લાય(ુગેવ)ના દદો        09  

(૨) ેટન દુખાલ અને ફીજા ેટના યગ, કૃભી અથલા કયવભમા     11     

(૩) દાુંતન દુખાલ  અને કતય         14    

(૪) કપ-ળયદી-ખાુંવી-ઉધયવના દેળી ઉામ       16    

(૫) ભુંદાગ્ની(ભુંદાચન)         25   

(૬) શ્વાવ અને દભની તકરીપ         26   

(૭) તાલ:           28   

(૮) જીલજ ુંતનુા ડુંખ:          30   

(૯) થયી-ેળાફના યગ          32   

(૧૦) ચાભડીના યગ          35   

(૧૧) નાકના દદો અને નવકયી:         38   

(૧૨) ગાનાું યગ: અલાજ,વજ,કાકડા,ટન્વીર,ચાુંદા,ગાુંઠ      39   

(૧૩) ઉરટી           42  

(૧૪) કફજીમાત          44   

(૧૫) ભાુંથાનાું દદો , આધાળીળી          46   

(૧૬) કાનના દદો          48   

(૧૭) શયવ- ભવા:          53   

 (૧૮) અવનિંદ્રા કે ઊંઘ નરશ આલલી        54   
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(૧૯) અવતવાય અથલાઝાડા-આભ-ભયડ        55  
 
(૨૦) ભાથાના લા,ટાર,ખડ,જુ,રીખ અને ફીજા યગ      56   
 
(૨૧) દાઝવુું :           58   
 
(૨૨) દાશ – ફતયા :          60   
 

(૨૩) ભઢાભાું ચાુંદા ડલા :         61   
 
(૨૪) ખીર – ચાભડીના ડાઘ- કયચરી :        61   
 
(૨૫) વુંધીલા- કભય-વાુંધાન દુ:ખાલ અંગ જકડાઈ જવુું  :       62   
 
(૨૬) ભધભેુશ - ડામાફીટીવ:         66   
 
(૨૭) આંખના યગ:          73   
 
(૨૮) એવવરડટી:           78     
 
(૨૯) અળસ્ક્ત – નફાઈ:          79   
 
(૩૦) હ્રદમની લફભાયી બ્ રડપે્રળય:         80   
 
(૩૧) કભાના આયલેુદ ઉચાય:         82   
 
(૩૨) ઘા-જખભ–વજ–દુખાલ-ચીયા-ગભુડા :         83   
 
(૩૩) શડેકીના ઉામ:          85   
 
(૩૪) નાના ફાક ભાટે ઉમગી વરાશ:        86   
 
(૩૫) સ્ત્રીઓના યગ અને ઉામ:         88   
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(૩૬) ક્ષમ:           92   
 
(૩૭) અન્મ યગ           93   
 
(૩૮) ચભત્કાયી ાણીના પ્રમગ          94 
 
(39) સ્લાઈન ફ્લ ુ           95   
 

(૪૦) લજન ઉતાયલાના નવુખા          95 

 

(૪૧) રાુંબ ુજીલલા કેરેયી કુંટ્રર કય         96  
 

(૪૨) તેર ભારીળ           98   
 

(૪૩) કશલેત અને ટુચકા           99   
 

(૪૪) ફજાયભાું ભતી આયલેુરદક દલાઓ અને તેના ઉમગ      99  
 

(૪૫) યવઈ ભાટેની અગત્મની ટીતવ         101  
 

(૪૬) ઘયભાું અજભાલી જુઓ અને ૈવા તથા લખત ફચાલ       111   
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(૧) આપય અને લાય(ુગેવ)ના દદો: 
ફાકને આપય ચડય શમ ત અયીઠાને છરીને તેના નાના નાના ટુકડા કયી ાણીભાું થડીલાય રાી તેનુું પીણ 

કય અને આ પીણ ફાકના ેટ ય ચલાથી આપયાભા યાશત થળે. ભટા ભાણવએ તેભાું થડી રશગ બેલીને ેટ 

ય ચડવુું. થડુું ડુુંટીભાું ણ બયવુું. 

ેટભાું આપય ચડય શમ કે ચકૂ આલતી શમ ત આકડાના વશજે ીા ાનને ગયભ કયી તેન  ડુુંટી ય અને ેટ 

ય ળેક કયલ. છી સુુંઠ ના ઉકાા વાથે એક ચભચી રદલેર ીવુું. 

આપયા ભાટે લયીમાી 12 ગ્રાભ અને વપેદ જીફૃ 6 ગ્રાભ ર. ફુંને્ન ઝીણુું લાટી 12 ગ્રાભ ખાુંડ ભેલી ફાટરીભાું મકૂી દ. 

વલાય અને વાુંજ એક ચભચી ઠુંડા ાણી વાથે રેતા યશ. 10-15 રદલવ ના વેલનથી ેટન આપય લગેયે નષ્ટ થળે 

કાુંદાના યવભાું ળેકેરી રશિંગ અને ભીઠુું ભેલીને ીલાથી આપય ભટે છે. 

ફે ગ્રાભ કયૂ કાુંચરીનુું ચણૂદ, એક ગ્રાભ વદાફામ કાફદ, ાુંચ ગ્રાભ રલણબાસ્કય ચણૂદ બેગા કયી એક ક ગયભ 

ાણીભાું બેગા કયી શરાલીને ી જવુું. રદલવભાું ફે ત્રણ લાય ીલાથી લાયનુી ખાુંવી, દભ,ગ,છાતીન 

દુખાલ,ઓડકાય,શડેકી લગેય ભટી જળે. 

ેટભાું ગેવ બયામ શમ કે આપય ચડય શમ ત્માયે રીંબનુા ફે પાડીમા કયી ફે યતીબાય ડીકાભાયીનુું ચણૂદ અને એક 

ગ્રાભ રલણબાસ્કય ચણૂદ રીંબનુા પાડીમાભાું  બબયાલી તેને દેલતા ય ધીભા તાે ગયભ કયલા ( સ્ટીરની ગયણીભાું 

મકૂી ગેવ ય ણ ગયભ કયામ), જમાયે ખદખદલા  ભાુંડે ત્માયે  પાડીમા ઉતાયી ચવૂી જલાથી તભાય ગેવ ગામફ થઇ 

જળે. 

ગેવના દદીએ યજ તરુવીના યવભાું રીંબનુ યવ ીલ જઈએ. 

જ તરુવીના ભે ત ગયભ ાણીભાું રીંબનુ યવ ીલ જઈએ. ભટાબાગના યગનુું મૂ ગેવ છે. 

લાયનુા વનકાર ભાટે સુુંઠ,વુંચ અને અજભ બેગાકયી વડાફાઈકાફદ વાથે ાણીભાું નાખીને ીવુું જઈએ. 

ગેવની તકરીપ દુય કયલા ળેકેરા કાચકા અને ભયી વભબાગે રઈ ાલડય ફનાલી તેની પાકી ભાય,ગેવભાું ચક્કવ 

યાશત થળે. 

લાય ુખફુ થત શમ ત રદલવભાું ત્રણલાય અડધ તર અજભ ગયભ ાણી વાથે ચાલી જાલ. જેને રઈને ેટન 

દુખાલ અને ડાફીફાજુના  હૃદમના દુખાલાભાું ખફુજ યાશત થળે.અજભા વાથે થડુું વવિંધલ અને રીંબનુા ફે ત્રણ ટીાું 

અકવીય ઈરાજ છે. 
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ેટભાું લાયનુી ગયફડ કે આપય ચડય શમ ત્માયે ભટી એરચીનુું ાુંચ યાતી ચણૂદ અને તેભાું એક યતી ળેકેરી રશિંગ 

ભેલી રીંબનુા યવભાું કારલીને ચાટી જલાથી તયતજ યાશત થળે. 

ગ વાથે સુુંઠ રદલવભાું ત્રણ લાય રેલાથી લાયનુ નાળ થામ છે. 

લાય,ુગ,આપય,ખાટા ઓડકાય,ાતા ઝાડન અકવીય ઉામ  અઢી તરા ભેથી અને અઢી તરા સલુા રઈ તેને 

અધકચયા ળેક અને છી ખાુંડી કાઢ. આ ચણૂદન ડબ્ફ બયી યાખ. રદલવભાું ત્રણ લાય અડધ તર ઉયનુું ચણૂદ રઈ 

પાકી ભાયીને ચાલી જવુું. ઉયની ફધી ીડાઓ ભટી જળે. 

ગળ્મા દુધભાું વલાય વાુંજ ફે ચભચી ઇવફગરુ વાથે એક ચભચી  રલણબાસ્કય ચણૂદ સતુા શરેા પાકી જવુું. લાયનુી 

તકરીપ દુય થળે. ઇવફગરુ રાુંફ લખત રેલાથી સ્નાયઓુ જકડાઈ જામ છે. 

લાય,ુ ભ, આપય, ઊફકા, ખાટા ઓડકાય ભાટે ભેથી અને સલુાનુું વેકેલુું ચણૂદ ાણી વાથે રેલાથી ણ પામદ થામ છે. 

લાયનુી તકરીપ ન થામ તે ભાટે ભયીનુું ચણૂદ રવણ વાથે બેલીને રેવુું. 

જીયાના ાઉડય વાથે અલ્ પ્રભાણભાું રશિંગ બેલીને આલાથી ણ ેટભાુંન લાયનુ બયાલ દૂય થામ છે. 

બજન રીધા છી યજ એક ગ્રાવ ગયભ ાણી ીલાથી ગેવ થત નથી. 

અજભ અને વુંચનુું ચણૂદ પાકલાથી ગેવ ભટે છે. 

ચીકણી વાયીન ા તર ભકૂ ભા ભઠ્ઠાભાું વલાયે રેલાથી ગેવ ભટે છે. 

રીંબનુા યવભાું મૂાન યવ ભેલી જમ્ મા છી થત દુાખાલ અને ગેવ ભટે છે. 

કકભન ઉકા કયી, તેભાું થડુું ભીઠુું નાખી, ીલાથી ેટન લાય ુઅને ગ ભટે છે. 

અજભ, વવિંધલ અને રશિંગ લાટી તેની પાકી ભાયલાથી ગ ભટે છે. 

એરચી, ધાણાનુું ચણૂદ ચાયથી છ યતીબાય અને ળેકેરી રશિંગ એક યતીબાય રઈ રીંબનુા યવભાું ભેલીને ચાટલાથી લાય,ુ 

ેટન દુાખાલ અને આપય ભટે છે. 

જમ્મા છી થડા ભીઠા વાથે આદુુંના થડાું ટુકડા તાની પ્રકવૃતને ભાપક આલે એ યીતે રેલાભાું આલે ત ત્રણે દના 

એટરે કે લાય,ુ વત્ત અને કપથી ઉત્ન્ન થતાું યગ થતા નથી. 

ેટભાું આપય અને ગેવ યશતેાું શમ ત કુુંલાયના એક ચભચી યવભાું ફે ચભચી ઘી વભશ્ર કયી જમ્મા છી રેવુું. જેથી 

આશાય વયતાથી ચી જળે અને ગેવ તથા આપય થળે નશીં. 
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(૨) ેટન દુખાલ અને ફીજા ેટના યગ, કૃભી અથલા કયવભમા: 

કૃભી અથલા કયવભમા: 

ફાકને કૃભી થમા શમ ત અયીઠાને છરીને તેના નાના નાના ટુકડા કયી ાણીભાું થડીલાય રાી તેનુું પીણ કય 

અને આ પીણ ફાકના ેટ ય ચલાથી કૃભીભાું  યાશત થળે. ભટા ભાણવએ તેભાું થડી રશગ બેલીને ેટ ય 

ચડવુું. થડુું ડુુંટીભાું ાના બયવુું. 

કભૃી (કયવભમા) દ્દૂય કયલા કાીજીયીનુું ચણૂદ ૩ થી ૪ ગ્રાભ ચકખા ભધભાું ભેલી વલાય ફય વાુંજ ચાટી જવુું.નાના 

ફાકને ફે થી ત્રણ યતીબાય આવુું.કયભની પરયમાદ લાાએ ફે થી ત્રણ રદલવ ગળ્મ ખયાક તદન ફુંધ કયલ. 

કયવભમા થમા શમ ત એક બાગ ીય વાથે ફે બાગ ગ ભેલી વલાય,ફય અને વાુંજે રેલાથી પામદ થામ છે. 

કભૃી (કયવભમા)ની પરયમાદલાાએ ફે ગ્રાભ લાલડીંગનુું ચણૂદ,અડધ ગ્રાભ રશિંગ,ફે ચભચી તરુવીન યવ અડધ ચભચ 

ભધ વાથે ભેલી ચાટી જવુું. 

આણે ત્માું અશદુ્ધ ાણી, ગની ખાુંડની ભીઠાઈઓ, ચકરેટ જેલી ભીઠી ભધયુી ચીજ. ખાનાયને ભભાું અલયધ 

થલાથી કવૃભ ઉત્ન્ન થામ છે. કૃવભને રીધે ઉદયશૂ, ેટ ફૂરી જવુું, અલાયનલાય ઝાડા, ઊફકા, ઊરટી, અરુલચ. 

યક્તાલ્તા, કળૃતા, ભુંદાસ્ગ્ન, વજા, અવત અને લાયુંલાય ભખૂ, ખુંજલા, આવ, ેટ ભટુું થામ છે. આયલેુદભાું 

લાલરડિંગનુું એક નાભ કવૃભઘ્ન છે. કવૃભઘ્ન એટરે કૃવભઓન નાળ કયનાય, એક ક જેટરાું ાણીભાું એક ચભચી 

લાલરડિંગન ભકુ્ક અને અડધી ચભચી શદય નાુંખી ઉકા કયી થડા રદલવ ીલાથી કૃવભઓન નાળ થામ છે 

ફાકને ભભાું કે ઊરટીભાું કવૃભ ડતાું શમ ત લાલરડિંગ વાથે તરુવીનાું ાન ભેલીને ઉકા કયીને ાલ અથલા 

તરુવીન ૧૦ ગ્રાભ યવ, લાલરડિંગ, કાચકા કે રશભેજનુું ચટી ચણૂદ નાખીને રદલવભાું ફે-ત્રણ લાય ચટાડલ. 

કવૃભ (કયભ-લમ્વદ)ની પરયમાદલાા ફાકને વલાય-વાુંજ ફે ગ્રાભ લાલરડિંગનુું ચણૂદ, અધો ગ્રાભ રશિંગ, ફે ચભચી તરુવીન 

યવ અને અધો ચભચ ભધ ભેલીને યજ ચટાડવુું. 

થડા ગયભ ાણીભાું વાયીન ભકૂ રદલવભાું ત્રણ-ચાય લાય રેલાથી કયવભમા ભટે છે. 

ફૂદીનાન યવ ીલાથી કયવભમા ભટે છે , યજ રવણ ખાલાથી કયવભમા ભટે છે , કાુંદાન યવ ીલાથી કયવભમા ભટે છે. 

વલાયના શયભાું ાણીભાું અધો તર ભીઠુું ઓગાી ીલાથી કયવભમા ભટે છે. 

ટાભેટાના યવભાું રશિંગન લધાય કયીને ીલાથી કયવભમા ભટે છે. 

કાયેરાુંનાું ાનન યવ વશજે ગયભ કયી, ાણી વાથે ીલાથી કયવભમા ભટે છે. 
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ા ચભચી અજભા વાથે એક ચભચી આદુન યવ વલાયે અને યાતે્ર રેલાથી કયવભમા ભટે છે. 

અનાનવ અથલા વુંતયા ખાલાથી કયવભમા ભટે છે. 

એક મઠુ્ઠી જેટરા ચણા યાતે્ર વયકાભાું રાી યાખી વલાયે નયણે કઠે આ ચણા ખાલાથી કયવભમા ભટે છે. 

શદયભાું કવૃભનાળક ગણુ શમ છે. જ ેટભાું જીલાણઓુ શમ ત યજ વલાયે ખારી ેટે એક ચભચી કાચી શદય રેલી 

જઈએ. તભે તેભાું? ચટી ભીઠુું ણ નાુંખી ળક છ. જ એક અઠલારડમા સધુી આ પ્રમગ કયલાભાું આલે ત તેનાથી 

એક અઠલારડમાની અંદય જીલાણ ુભયી જળે. 

લાલરડિંગ, ીયીમૂ- ગુંઠડા, વયગલ તથા કાાુંભયી નાુંખી છાળભાું તૈમાય કયેર સૂ વાજીખાય નાુંખી ીલાથી કવૃભન 

નાળ થામ છે. 

રકયભાણી અજભ વલાયે ઠુંડા ાણી વાથે અડધી ચભચી જેટર રેલાથી કવૃભ- કયવભમાન નાળ થામ છે. 

વત્તાડ અધકચય ળેકી ચણાની દા જેટર ભધ વાથે આલાથી કવૃભઓન નાળ થળે. 

કાયેરાનાું ાુંદડાન યવ કાઢી ગયભ ાણીની વાથે ીલાથી ેટભાું યશરે કવૃભન નાળ થામ છે. 

લાલરડિંગન ઉકા ીલાથી થડા રદલવભાું તભાભ પ્રકાયના કૃવભ વાપ થઈ જામ છે. ફીજયાની છારન ઉકા કૃવભન 

નાળ કયે છે. 

રીભડાની કાચી રીંફી યજ ૧-૨૧ રદન ખાઈ ફુંધ કયલાથી કયવભમા ભટે છે. 

જ ેટભાું જીલડા ડયા શમ ત ગ અને શદય વભશ્ર કયીને વેલન કયલાથી જીલડા ભયી જામ છે 

ેટભાું કૃવભ શમ કે ેટભાું જમ્મા છી કે ખારી ેટે લાયનેુ રીધે ગડગડાટ થત શમ કે ગેવને રીધે ેટ ફૂરી જતુું 

શમ, ત ત્રણથી ચાય ચભચી જેટરા આદુુંના યવભાું એક ચભચી જેટલુું લાલરડિંગનુું ચણૂદ અને ત્રણ ગ્રાભ જેટલુું ખયુાવાની 

અજભાનુું ચણૂદ નાખી જમ્મા છી ફયે અને યાતે્ર રેલાથી આ વલકવૃતઓ ળાુંત થામ છે. 

કડલા રીભડાની છારન ઉકા ફનાલી તેભાું ગ ભેલી ત્રણ રદલવ સધુી યજ યાતે્ર ીલાથી ેટના કવૃભ નીકી 

જામ છે 

ેટન દુખાલ: 

ેટભાું દુખાલ થત શમ ત રદલવભાું ત્રણ લખત તરુવી અને શદયન યવ એક ચભચ બેગા કયીને રેલાથી ચક્કવ 

પામદ થળે. 
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ડખાભાું,છાતીભાું કે ેટભાું ક્યામ દુખતુું શમ ત ફે ગ્રાભ અજભ,ફે ગ્રાભ ગુંઠડા,ફે ગ્રાભ વડાફાઈકાફદ લાટીને પાકી 

જવુું અને ઉય તરુવીન ફે ચભચી યવ ીલાથી દદદ  ગામફ થઇ જળે. 

ેટભાું ચ ૂુંક આલતી શમ ત અઢી તરા ભેથી અને અઢી તરા સલુા રઈ તેને અધકચયા ળેક અને છી ખાુંડી કાઢ. 

આ ચણૂદન ડબ્ફ બયી યાખ. રદલવભાું ત્રણ લાય અડધ તર ઉયનુું ચણૂદ રઈ પાકી ભાયીને ચાલી જવુું. ચ ૂુંકભાું ઘણ 

જ પામદ થળે. 

તરુવીના યવભાું થડી સુુંઠ ભેલીને નાના ફાકને ીલડાલલાથી ચ ૂુંક ભાટે છે. ભટા ભાણવને ણ પામદ થામ. 

અજભ પાકી ઉય ગયભ ાણી ીલાથી ેટન દુાખાલ, અજીણદ અને લાય ુભટે છે. 

આદુ અને રીંબનુા યવભાું અધી ચભચી ભયીનુું ચણૂદ નાખી ીલાથી ેટન દુાખાલ ભટે છે. 

અજભ અને ભીઠુું લાટીને તેની પાકી રેલાથી ેટન દુાખાલ ભટે છે. 

આદુ અને ફુદીનાના યવભાું વવિંધલ નાખીને ીલાથી ેટન દુાખાલ ભટે છે. 

આદુન યવ એક ચભચી અને રીંબનુ યવ ફે ચભચી ભેલી તેભાું થડી વાકય નાખીને ીલાથી કઈ ણ જાતના 

ેટન દુાખાલ ભટે છે. 

ળેકેરા જામપનુું એક ગ્રાભ ચણૂદ ગયભ ાણી વાથે રેલાથી ેટન દુાખાલ ભટે છે. 

જમ્ મા છી કેટરાકને ૨-૩ કરાકે ેટભાું વખત દુાખાલ થામ છે તે ભાટે સ ૂુંઠ, તર અને ગ વયખે બાગે રઈ દૂધભાું 

નાખી વલાય-વાુંજ રેલાથી ેટન દુાખાલ ભટે છે. 

રીંબનુા યવભાું થડ ાડખાય ભેલી ીલાથી ેટન દુાખાલ ને આપય ભટે છે. 

તરુવીન યવ અને આદુન યવ વયખે બાગે રઈ, વશજે ગયભ કયી, ીલાથી ેટન દુાખાલ ભટે છે. 

ગ અને ચનૂ બેગા કયી ગયભ ાણી વાથે રેલાથી ેટન દુાખાલ ભટે છે. 

વાકય અને ધાણાનુું ચણૂદ ાણીભાું ીલાથી ેટની ફતયા ભટે છે. 

જીરુું અને ધાણા ફુંને વયખા બાગે રઈ, યાતે્ર રાી યાખી, વલાયભાું ખફૂ ભવી, તેભાું વાકય નાખીને ીલાથી ેટની 

ફતયા ભટે છે. 

ફુદીનાના યવભાું ભધ ભેલી રેલાથી ેટના દદો ભટે છે. રાુંફા વભમની આંતયડાની પરયમાદ ભાટે આ ઉત્તભ ઈરાજ 

છે. 
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ઉકતા ાણીભાું સ ૂુંઠનુું ચણુદ નાખી, તેને ઢાુંકી, ઠુંડુ થમા ફાદ ગાી, તેભાુંથી ાુંચ ચભચી જેટલુું ીલાથી ેટન આય, 

ેટન દુાખાલ ભટે છે. આ ાણીભાું વડા-ફામ-કાફદ નાખી રદલવભાું ફે-ત્રણ લાય ીલાથી ખયાફ ઓડકાય અને ેટભાું 

યશરે લાય ુભટે છે. 

એક તર તરનુું તેર ા તર શદય ભેલીને રેલાથી ેટની ચ ૂુંક ભટે છે. 

યાઈનુું ચણૂદ થડી વાકય વાથે રેલાથી અને ઉયથી ાણી ીલાથી લાય ુઅને કપથી થત ેટન દુાખાલ ભટે છે. 

રશિંગ, સ ૂુંઠ, ભયી, રીંડી ીય, વવિંધલ, અજભ, જીરુું , ળાશજીરુું , આ આઠ ચીજ વયખે બાગે રઈ ચણૂદ ફનાલી (જે રશિંગાષ્ ટક 

ચણૂદ કશલેાભાું આલે છે. તે ફજાયભાું ણ ભે છે.) રેલાથી ેટના દદો ભટે છે. 

વાકયલાા દૂધભાું એકથી ફે ચભચી રદલેર નાખી રદલવભાું ફે લાય ીલાથી ેટનાું અનેક જાતના દદો ભટે છે. 

વલાયના શયભાું ભધ વાથે રવણ ખાલાથી ેટની ચ ૂુંક ભટે છે અને જેભન જઠયાસ્ગ્ન ભુંદ ડી ગમ શમ ત તે 

પ્રજ્લલરત ફને છે. 

યાઈનુું ચયૂણ ાણી વાથે રેલાથી ેટની ચ ૂુંક અને જીણદ ભટે છે. 

આખી ભેથી ગયભ ાણી વાથે રેલાથી ેટના દુખાલાભાું યાશત થામ છે. 

ેટના શૂ ઉય ફુદીનાન યવ એક નાની ચભચી, આદુન યવ એક નાની ચભચી વવિંધલ નાખીને રદલવભાું ફે લખત 

ીલ. 

ેટના દુખાલા ઉય અજભાના ચણૂદની એક નાની ચભચી રદલવભાું ફે લખત ાણી વાથે રેલી. 

થયના દૂધન ેટ ઉય રે કયલાથી ેટન દુખાલ ચક્કવ ભટી જામ છે.  

ેટભાું દુખાલ થત શમ ત નાલબની આજુફાજુ ટયેનટાઇન રગાડવુું 

 

(૩) દાુંતન દુખાલ  અને કતય : 

દાુંત,ેઢા કે દાઢભાું કતય થતુું શમ ત ફે ત્રણ ટીા આંકડાનુું દૂધ દુખતા બાગ ય ઘવલાથી દુખાલ ભટી જળે. 

દાુંતન દુખાલ થત શમ ત ગાુંધીની ત્માુંથી કયુકાચરી રાલી તેન ાલડય ફનાલીને દાુંત ય ઘવલાથી દાુંતન 

દુખાલ દુય થામ છે. 
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દાુંત દુખતા શમ કે લાવ આલતી શમ કે દાુંતભાુંથી રશી નીકતુું શમ ત ખેયની છારન ઉકા ભભાું બયી યાખલાથી 

વારુું થળે. 

દાુંતભાું ામરયમા શમ અથલા ીડા શમ, ત યાઈના નલવેકા ાણીથી કગા કયલાથી આયાભ ભે છે. 

(અ) ામરયમા થમ શમ ત જાુંબનુી છાર ાણીભાું ઉકાી તેના કગા કયલા. (ફ) રીભડા કે ફયવરીનુું યજ દાતણ 

કય (ક) તભાકુની યાખ,રવલિંગ અને વવિંધલ બેગા કયી યજ યાતે ઘવ. 

દાુંત દુખતા શમ ત રવલિંગનુું તેર ઘવલાથી કે ફૃ નુું ભૂડુું ફનાલી તેભાું રવલિંગના તેરભાું ફી દુખતા બાગ ય મકૂી 

યાખલાથી યાશત થળે. 

દાુંત ખફુજ દુખત શમ ત તજ ઘવ અને થડી દાુંત નીચે દફાલી યાખ. 

ેઢાભાુંથી રશી નીકતુું શમ ત દાડભના ફૂર ઉકાી તેના રદલવભાું ફે ત્રણ લાય કગા કય. 

દાુંત અંફાઈ જતા શમ ત ભધ વાથે ભીઠુું ભેલી યજ દાુંતે ઘવ. 

ામરયમાભાું ફુરાલેરી કીદરુું પટકડી ગાુંધીને ત્માુંથી રાલી તેનુું વલાય વાુંજ ભુંજન કય. જ ફને ત તેભાું ભયીન 

ાલડય ઉભેય. 

દુખતા દાુંત ાવે તરુવીના ાન અને ભયી લાટીને મકુલાથી આયાભ થળે. 

દાુંત ભજબતુ કયલા ફયવરીના છારના ચણૂદભાું પટકડીનુું ચણૂદ વભક્વ કયી ફાટરીભાું બયી મકુ.દાુંત શારતા શમ ત 

તેનાય આ ભુંજન ધીભે ધીભે ઘવ.દાુંત શારતા ફુંધ થઇ જળે. દાુંતભાું રશી નીકતુું શળે ત તે ફુંધ થઇ જળે. 

નાના ફાકને દાુંત આલતા શરેા તરુવીન યવ ીલડાલલાથી નલા દાુંત આલે ત્માયે કઈણ જાતની તકરીપ થતી 

નથી. 

દાુંત આલતી લખતે ફાકને ઝાડા થતા શમ ત તરુવીના ાનનુું ચણૂદ દાડભના ળયફત વાથે આલાથી પામદ થામ 

છે. 

તરુવીના ાનન યવ ભધભાું ભેલીને ેઢા ય ઘવલાથી ફાકના દાુંત તકરીપ લગય ઉગી આલળે. 

દાુંત ના દુખાલાય તરુવીના ાનન યવ ,કાા ભયીન ભકૂ અંને ભીઠુું બેગુું કયીને ઘવલાથી યાશત થામ છે. 

તરુવીના ાન,કયૂ તથા રવલિંગ ઘવીને ગી ફનાલ. આ ગી દુખતા દાુંત નીચે મકૂી યાખ, દુખાલ ગામફ થઇ 

જળે. ામરયમા ભટી જળે. દાુંત દુખતા ફુંધ થઇ જળે. 
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કયૂના અકદના ફે ટીા દુખતા દાુંત ય રગાડલાથી દાુંત દુખતા ફુંધ થામ છે. 

નાની ઉભયભાું જ દાુંત શારતા શમ ત તરનુું તેર અને વવિંધાલણુ ભેલીને દાુંત ય રગાડવુું. 

દાુંતભાુંથી રશી નીકતુું શમ ત રદલવભાું ત્રણ ચાય લાય પટકડીનુું ાણી ભભાું યાખી શરાલ અને છી થડીલાય 

ભભાું યશલેા દ. ાુંચ વાત લાય કગા કય. 

યાઈના તેરભાું એકદભ ઝીણુું ભીઠુ બેલીને ભુંજન કયલાથી ામરયમાના યગન નાળ થામ છે 

દાુંતના દુખાલાથી છટકાય ભેલલા દુખતા દાુંત ય લાટેલુું રવણ મકૂી યાખવુું. 

દુખતા દાુંત ઉય તજના તેરનાું થડાું ટીાું ર (ફૃ) ય રઇ તે ર રદલવભાું ફે-ત્રણ લાય રગાડવુું. 

જ દાુંતભાું વખત દુખાલ થત શમ ત એરચી, રવલિંગ અને જામપના તેરને ભેલીને તે તેરને ફૃ થી દુ:ખતા દાુંત 

ય રગાલલાથી દદદ  ભટે. 

(૪) કપ-ળયદી-ઉધયવના દેળી ઉામ: 

કપ: 

ચટી જુલાયભાું આંકડાનુું દૂધ ભેલી ફે ત્રણ ગીઓ ફનાલી તે ચા વાથે ીલાથી કપ છટ થામ છે. 

ફાકને કપ અને ઉધયવ થતા શમ ત ૨ થી ાુંચ યતીબાય કાીજીયીનુું ચણૂદ ભધભાું ભેલી ચટાડવુું. ભટા ફાક 

ભાટે ૧ થી ૨ ગ્રાભ ચણૂદ રેવુું.આનાથી કપ છટ ડળે અને ઝીણ તાલ આલત શળે ત ભટી જળે. 

જુના કપ ળયદીભાું જામપને જયાક ળેકી તેનુું ફાયીક ચણૂદ ફનાલી ાુંચથી વાત યતી જેટલુું ચણૂદ ભધભાું ભેલીને 

વલાય,ફય અને વાુંજે ચાટલાથી કપન નાળ થામ છે અને યાશત થામ છે. 

જાલત્રીનુું ચણૂદ કયી દવ યતી ચણૂદ વલાય,ફય અને વાુંજે ભધ વાથે ચાટલાથી કપ અને ળયદી ભટે છે. 

વેખભ,દભ,ઉધયવ લગેયેભાું ભાટરા,ફ્રીઝનુું ાણી ીલાનુું ફુંધ કયી દદીને સુુંઠનુું ાણી ીલડાલલાથી યાશત થામ છે. 

લાય ુઅને કપના યગ થતા નથી. 

આદુ વાથે ગ રદલવભાું ત્રણ લખત રેલાથી કપન નાળ થામ છે. 

તરુવીન યવ અને કયૂ ભધ વાથે રદલવભાું ત્રણલાય ચાટલાથી છાતીભાું જાભેર કપ છટ થામ છે. 
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કપ સકુાઈ જામ ત્માયે તરુવીન સ્લયવ, ડુુંગી તથા આદુન યવ ભધ વાથે વભબાગે રઈને ચાટ. એનાથી ગપા છટા 

ડીને કપ નીકી જળે. પામદ થળે. 

કાુંદાન ઉકા ીલાથી કપ ભટે છે. 

અધાદ તરા જેટલુું ભધ રદલવભાું ચાય લાય ચાટલાથી કપ ભટે છે. 

દઢથી ફે તરા આદુુંના યવભાું ભધ ભેલી ચાટલાથી કપ ભટે છે. 

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

એરચી, વવિંધલ, ઘી અને ભધ બેગાું કયીને ચાટલાથી કપ ભટે છે. 

દયયજ થડી ખજૂય ખાઈ ઉય ાુંચ ઘ ૂુંટડા ગયભ ાણી ીલાથી કપ ાત થઈને ફશાય નીકે અને પેપવાું વાપ 

ફને છે. 

આદુન યવ, રીંબનુ યવ અને વવિંધલ ભેલી જભતાું શરેાું રેલાથી કપ, શ્વાવ અને ઉધયવ ભટે છે. 

દૂધભાું શદય, ભીઠુું અને ગ નાખી ગયભ કયી ીલાથી કપ ભટે છે. 

યાતે્ર સતૂી લખતે ત્રણચાય તરા ળેકેરા ચણા ખાઈ ઉય ાળેય દૂધ ીલાથી શ્વાવ નીભાું એકઠ થમેર કપ નીકી 

જામ છે. 

જ ગાભાું કપ અટકત શમ ત ગયભ દૂધભાું શદય નાુંખીને ીવુું. 

કપ દૂય કયલા ભાટે એરચીના દાણાનુું ચણૂદ અને વવધાલણૂ ભધભાું બેલીને આલાું. 

યકેુલરત્વની ચા = કપ વદી, તાલભાું રાબકાયી ફનાલલાની યીત - એક ક ચા ભટે 3-4 ાન યકેુલરત્વની ભવી 

નાખ. અડધ ચભચી ખાુંડ, ા ક ાણી અને અડધ ક દૂધ, એક રવલિંગ. જ કાી ચા ી ળકતા શમ ત દૂધ ન 

નાખળ. એક ક ાણીભાું જ તૈમાય કય. 

ખાુંવી: 

ખાુંવી થતી શમ ત અયડૂવીન યવ ીલાથી પામદ થામ છે. 

ળેકેરા રીંબનુા યવભાું ભધ ભેલીને ચાટલાથી ખાુંવી ભટી જામ છે. 

કપ-ળયદીની ખાુંવી-વેખભ ભાટે જેઠીભધ અને ફશડેાનુું ચણૂદ ભધભાું ચાટવુું. 
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ખાુંવી થતી શમ ત જફૃય જેટર જામપ રઈ એને લાટીને ગાી કાઢ. તેભાુંથી એક કે ફે યતી દૂધ,ાણી કે ભધભાું 

વલાય વાુંજ રેલાથી ખાુંવી ભટે છે. દભલાાને ણ ઘણજ પામદ થામ છે. 

નલવેકા ાણી વાથે અજભ ખાલાથી કપની ખાુંવી ભટે છે. 

તરુવીન યવ અને જેઠીભધન યવ ભેલીને ચાટલાથી ખાુંવી ભટે છે. 

ખાુંવીભાું એક બાગ ીય વાથે ફે બાગ ગ ભેલી વલાય-વાુંજ રેલાથી યાશત થામ છે. 

ખાુંવી ભાટે વયખા પ્રભાણભાું રીબુું યવ અને ભધનુું વભશ્રણ કયવુું અને રેવુું. 

ખાુંવી ભાટે એક ચભચી ભધની અંદય બ્રાન્ડીના ટીાું નાખીને ીવુું. 

ફાકની ખાુંવી ઠીક ન થામ ત લાુંવન એક ટુકડ વગાલીને બસ્ભને ભધ વાથે વભક્વ કયીને ત્રણ-ચાયલાય 

ચટાડલાથી ફાકની ખાુંવી 3-4 રદલવભાું વાયી થઈ જામ છે. 

ફાકને ળયદી કે ખાુંવી થઈ શમ ત તરુવીત્રન યવ, અજભ અને શદય ાુંચ-ાુંચ ગ્રાભ રઈ થ્થયથી ખફૂ 

રવટીને તેભાું ૨૫ ગ્રાભ ભધ ભેલી ળીળીભાું બયી ર.તેભાુંથી ૩૦ થી ૬૦ ટીાું રદલવભાું ફે-ત્રણ લખત આલાથી 

રાબ થામ છે. 

તરુવી અને કાવોંદયાનાું ાનન યવ બેગ કયીને ાલાથી ખાુંવી ભટે છે. 

શદયને તાલડીભાું ળેકી તેની ગાુંગડી ભોંભા યાખી ચવૂલાથી કપની ખાુંવી ભટે છે. 

નલળેકા ાણી વાથે અજભ ખાલાથી કપની ખાુંવી ભટે છે. 

ખાુંવી, અજીણદ, દભ, હૃદમયગ, કવૃભની ીડા લગેયે ભાટે એક બાગ ીય વાથે ફે બાગ ગ ભેલી વલાય-વાુંજ 

રેલાથી યાશત થળે. 

ખાુંવી થઈ શમ ત શદયની નાની ગાુંઠ ભઢાભાું યાખીને ચવુલી જઈએ 

વેખભ અને ખાુંવી ઉય નાની અધી ચભચી ભયીનુું ચણૂદ ઘી અને વાકય વાથે રેવુું. 

ખાુંવી અને કપની તકરીપ ઉય અજભાનુું ચણૂદ ફે-ત્રણ લખત ગયભ ાણી વાથે રેવુું. આથી કપ નીકી જઇ ખાુંવી ભટે 

છે. ઠુંડી લસ્તઓુન ત્માગ કયલ. 

તરુવીન યવ અને જેઠીભધન યવ બેગા કયી ચાટલાથી ખાુંવી ભટે છે. 
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કાા ભયચાન ાલડયને સકૂી દ્વાક્ષની વાથે રેટી ર. કાા ભયચાથી રેટેર સકૂી દ્વાક્ષને તલાભાું થડીલાય ભાટે 

દેળી ઘી વાથે શરકી આગે વેકી ર. જફૃયી વેકામેરી દ્વાક્ષના ફે-ફેની વુંખ્માભાું તભાયા ભભાું યાખીને ચવૂતા યશ. તભે 

જળ કે થડા જ કરાકભાું તભાયી ખાુંવી જડથી ભટી જળે 

ઉધયવ: 

સકુી ઉધયવભાું તરુવીની કુું અને આદુને વયખે બાગે રઈ લાટીને ભધ વાથે ચાટલા . 

ચાય ાુંચ રવલિંગ ળેકીને તરુવીના ાન વાથે રેલાથી ફધીજ જાતની ઉધયવભાું પામદ થામ છે. 

કપ ને રઈને ઉધયવ આલતી શમ ત ાુંચ યતી એરચીનુું ફાયીક ચણૂદ,ાુંચ યતી સ ૂુંઠનુું ફાયીક ચણૂદ અને ાુંચ યતી 

વુંચ, ત્રણે બેગા કયી ભધ જડે રદલવભાું ત્રણ ચાય લાય ચાટલાથી ખફુજ પામદ થામ છે. 

ફાકની ઉધયવભાું ભશદ અંળે કફજીમાત જલાફદાય શમ છે. આલે લખતે યાતે એક ચભચી રદલેરન યેચ આલાથી 

ફાક યગ મકુ્ત ફને છે. ભટા ભાટે ણ કફજીમાતભાું રદલેરન જુરાફ અકવીય ઈરાજ છે. 

ખફુ કપ થમ શમ અને ઉધયવ આલતી શમ ત યાઈન ચાય યતી ાલડય, વવિંધલનુું ફે યતી ચણૂદ અને ફાય યતી 

ખાુંડન ાલડયનુું વભશ્રણ કય અને એટલુું વલાય-વાુંજ આ. કપ છટ થઇ જળે અને ત્રણ ચાય રદલવભાું કપ-ઉધયવ 

ગામફ થઇ જળે. 

ફાકને ળયદી,ઉધયવ,કપ,ઉરટી અને ઝાડા થલા ભાુંડે ત્માયે વલાય-ફય અને વાુંજે તરુવીન યવ ીલડાલલાથી  

પામદ થામ છે. 

એક ચભચી કાુંદાન યવ,એક ચભચી આદુન યવ,ફે ચભચી ભધવાથે બેલીને ીલાથી ઉધયવ ય યાશત યશળેે. 

એક ચભચી દ્રાક્ષના યવભાું એક ચભચી ભધ નાખીને રેલાથી ણ ઉધયવભાું પયક ડે છે. 

ફદાભને યાતના રાીને છાર કાઢલી. ફદાભને લાટી તેની અંદય વાકય અને ભાખણ બેલવુું આ વભશ્રણ સકૂી 

ઉઘયવ ભાટે અકવીય છે. 

કાુંદાન યવભાું ભધ ભેલીને ીલાથી ગયભે તેલી ઉઘયવ ભટે છે. 

કાુંદાન ઉકા કયી ીલાથી કપ દૂય થઈ ઉઘયવ ભટે છે. 

રીંબનુા યવભાું તેનાથી ચાય ગણુું ભધ ભેલીને ચાટલાથી ઉઘયવ ભટે છે. 

રલીગને ભભા યાખી ચવુલાથી ઉઘયવ ભટે છે. 
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થડી શીંગ ળેકીને તેને ગયભ ાણીભાું ભેલી ીલાથી ઉઘયવ ભટે છે. 

દ્રાક્ષ અને વાકય ભોંભા યાખી ચવુલાથી ઉઘયવ ભટે છે. 

રવણની કીઓને કચયી ટરી ફનાલી તેની લાવ રેલાથી કાી ઉઘયવ (હુીંગ) કપ ભટે છે. 

રવણના ૨૦ થી ૨૫ ટીાુંન યવ, દાડભના ળયફતભાું ભેલી રદલવભાું ચાય-ચાય કરાકને અંતે ીલાથી કાી ઉઘયવ 

(હુીંગ) કપ ભટે છે. 

દાડભના છારન ટુકડ ભોંભા યાખી ચવુલાથી ઉઘયવ ભટે છે. 

આભરીના ચીંચડાને ળેકી તેના છતયા કાઢી નાુંખી, ચીચડાનુું ફાયીક ચણુદ ફનાલી ભધ અને ધીભાું ભેલીને ીલાથી 

ઉઘયવના કપભાું રશી ડતુું શમ ત ભટે છે. 

થડી ખજુય ખાઇ ઉયથી થડુું ગયભ ાણી ીલાથી કપ ાત થઈને વનકી જળે અને ઉઘયવ તથા દભ ભટળે. 

યાતે્ર ભીઠાન ગાુંગડ ભોંભા યાખી મકુલાથી ઉઘયવ ઓછી આલળે. 

ગયભ કયેરા દૂધભાું શદય અને ઘી ભેલી ીલાથી ઉઘયવ અને કપ ભટે છે. 

ફુદીનાન યવ ીલાથી ઉઘયવ ભટે છે. 

ભીઠુું અને શદયલા ળેકેર અજભ જમ્મા છી મખુલાવ તયીકે ખાલાથી ઉઘયવ અને ળયદી ભટે છે. 

શદય અને સ ૂુંઠ વલા-વાુંજ ભધભાું ચાટલાથી ઉઘયવ ભટે છે. 

તરુવીન યવ વાકય વાથે ીલાથી ઉઘયવ થતા છાતીન દુ:ખાલ ભટે છે. 

યાતે્ર થડાક ળેકેરા ચણા ખાઈ ઉય ાણી ીધા લગેયે સઈુ જલાથી ઉઘયવ ભટે છે. 

અડુવીના ાનના યવ વાથે ભધ રેલાથી ઉઘયવ ભટે છે. 

સકૂી ઉધયવ ભાટે ફકયીનુું તાજુ ું દૂધ વાકય વાથે બેલીને ીલાથી સકૂી ઉધયવ ભટે છે.  

ભયીનુું ચણૂદ દૂધભાું ઉકાી ીલાથી ઉધયવ ભટે છે. 

ભયીનુું ચણૂદ વાકય, ઘી વાથે ભેલી ચાટલાથી ઉધયવ ભટે છે. 

એક ચભચી ભધ અને ફે ચભચી આદુન યવ ભેલી ીલાથી ઉધયવ ભટે છે. 
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સકૂી ખાુંવી-સકૂ દભ ભાટે જેઠીભધનુું ચણૂદ યજ ઘી વાથે વલાય-વાુંજ ચાટવુું કે તેના ઉકાાભાું ઘી – વાકય ઉભેયી યજ 

રેવુું.  

થડી રશિંગ ળેકી, તેને ગયભ ાણીભાું ભેલી, ીલાથી ઉધયવ ભટે છે. દ્રાક્ષ અને વાકય ભોંભાું યાખી ચવૂલાથી ઉધયવ 

ભટે છે. 

રવણની કીઓને કચયી, ટરી ફનાલી, તેની લાવ રેલાથી ભટી ઉધયવ (હવુિંગ), કપ ભટે છે. 

દાડભના પની છારન ટુકડ ભોંભાું યાખી ચવૂલાથી ઉધયવ ભટે છે. 

આભરીના રકચકૂાને ળેકી, તેનાું છતયાું કાઢી નાખી, રકચકૂાનુું ફાયીક ચણૂદ ફનાલી ભધ અને ઘીભાું ભેલીને ીલાથી 

ઉધયવ કે કપભાું રશી ડતુું શમ ત ભટે છે. 

થડી ખજૂય ખાઈ ઉયથી થડુું ગયભ ાણી ીલાથી કપ ાત થઈ નીકી જળે અને ઉધયવ તથા દભ ભટળે. 

યાતે્ર ભીઠાની કાુંકયી ભોંભાું યાખી મકૂલાથી ઉધયવ ઓછી આલળે. 

ફુદીનાન યવ ીલાથી ઉધયવ ભટે છે. 

અધાદ તરા જેટલુું ભધ રદલવભાું ચાય લાય ચાટલાથી કપ છટ ડી જામ છે અને ઉધયવ ભટે છે. 

શદય અને ભીઠાલાા તાજા ળેકેરા ચણા-એક મઠુ્ઠી જેટરા-વલાયે તથા યાતે્ર સતૂી લખતે ખાલાથી (ઉયથી ાણી ન 

ીવુું) કામભી ળયદી અને ઉધયવ યશતેી શમ તે ભટે છે. 

ભીઠુું અને શદયલા ળેકેર અજભ જમ્ મા છી મખુલાવ તયીકે ખાલાથી ઉધયવ અને ળયદી ભટે છે. 

શદય અને સ ૂુંઠ વલાયવાુંજ ભધભાું ચાટલાથી ઉધયવ ભટે છે. 

તરુવીન યવ વાકય વાથે ીલાથી ઉધયવ અને છાતીન દુાખાલ ભટે છે. 

યાતે્ર થડાક ળેકેર ચણા ખાઈ, ઉય ાણી લગય સઈૂ જલાથી ઉધયવ ભટે છે. 

અયડૂવીનાું ાનના યવ વાથે ભધ રેલાથી ઉધયવ ભટે છે. 

ખાુંડ વાથે ફે ટીાું કેયવીન રદલવભાું ત્રણ-ચાય લાય ચાટલાથી ભટી ઉધયવ ભટે છે. 

કેના ાનને ફાી, બસ્ ભ ફનાલી, તે બસ્ ભ દળ ગ્રાભની ભાત્રાભાું રદલવભાું ત્રણલાય ભધ વાથે ચાટલાથી ઉટાુંરટમાભાું 

યાશત થામ છે. 
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બીંડાુંન 50 ગ્રાભ ઉકા રદલવભાું ત્રણ લખત રેલાથી ગાની ખયાળ અને સકુી ઉધયવભાું રાબ થામ છે. 

એક ગ્રાવ ગયભ ાણીભાું ચટી બયીને ભીઠુું, ચટી બયીને ખાલાના વડા બેલી રદલવભાું ફે લખત તેભજ સતુી 

લખતે કગા કયલાથી ગાને આયાભ ભે છે. 

એક ચભચી ભધની અંદય બ્રાુંન્ડીના ટીાું નાખીને ીવુું. 

ફદાભને યાતના રાીને છાવ કાઢલી. ફદાભને લાટી તેની અંદય વાકય અને ભાખણ બેલવુું આ વભશ્રણ સકૂી 

ઉઘયવ ભાટે અકવીય છે. 

કાુંદાન યવભાું ભધ ભેલીને ીલાથી ગયભે તેલી ઉઘયવ ભટે છે. 

થડી શીંગ ળેકીને તેને ગયભ ાણીભાું ભેલી ીલાથી ઉઘયવ ભટેછે. 

રવણની કીઓને કચયી ટરી ફનાલી તેની લાવ રેલાથી કાી ઉઘયવ (હુીંગ) કફૌઅ ભટે છે. 

આભરીના ચીંમડાને ળેકી તેના છતાું કાઢી નાુંખી, ચીમડાનુું ફાયીક ચણુદ ફનાલી ભધ અને ધીભાું ભેલીને ીલાથી 

ઉઘયવના કફૌઅભાું રશી ડતુું શમ ત ભટે છે. 

થડી ખજુય ખાઇ ઉયથી થડુું ગયભ ાણી ીલાથી ક્ફૌઅ ાત થઈને વનકી જળે અને ઉઘયવ તથા દભ ભટળે. 

યાતે્ર થડાક ળેકેરા ચણા ખાઈ ઉય ાણી ીધા લગેયે સઈૂ જલાથી ઉઘયવ ભટે છે 

ળયદી: 

નાક સકૂામ અને અકાભણ થામ ત્માયે વરાઇન અથલા ભીઠાના ાણીના ટીા નાખલા; જેનુું પ્રભાણ ૧/૪ ચભચી 

ટેફર વલ્ટ ૪ml. નલળેકા ાણી. થડા થડા રદલવે તાજુ ું વભશ્રણ ફનાલવુું ને ફ઼્રીજભાું મકૂવુું. ટીા નાખલાની ની 

(dropper) વાપ કયીને ૧ થી ૨ ટીંા દયેક નવકયાભાું નાખલા. (રદલવભાું ૩ થી ૪ લખત.) 

ભધ વાથે આદુન યવ ભેલીને ચાટલાથી શ્વાવ અને ળયદીની તકરીપ દુય થામ છે. 

ગયભા ગયભ યેતી અથલા યેતીન ળેક કયલાથી ળયદી ભટે છે. 

સુુંઠ, કાાભયી અને તરુવીના ાનન ઉકા ીલાથી ળયદી ભટે છે. 

યાતે્ર સતુી લખતે ગયભ ાણીભાું રીંબનુ યવ ભેલીને ીલાથી ળયદી ભટે છે. 

યાઇને લાટી ભધભાું ભેલીને ખાલાથી ળયદી ભટે છે. 
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ફુદીન અને આદુન ઉકા ીલાથી ળયદી ભટે છે. 

અજભ લાટી તેની ટરી સુુંધલાથી ળયદી ભટે છે. 

ભયી, તજ અને આદુના ઉકા ીલાથી ળયદી ભટે છે. 

રીંબનુા યવભાું આદુું અને વવઘુંલ નાખી ખાલાથી ળયદી ભટે છે. 

ાણીભાું સ ુુંઠ નાખી ઉકાી તે ાણી ીલાથી ળયદી ભટે છે. 

કાા ભયી અને ળેકેરી શદયનુું ચણુદ ગયભ દૂધ વાથે રેલાથી ળયદી ભટે છે. 

શદયન ઘભુાડ સુુંઘલાથી ળયદી તયત જ ભટે છે. 

યાતે્ર સતુી લખતે એક કાુંદ ખાલાથી (ઉય ાણી ીવુું નરશિં) ળયદી ભટે છે. 

કાુંદાના યવના ટીંા નાકભાું નાુંખલાથી ળયદી ભટે છે. 

ફુદીનાન તાજ યવ ીલાથી ળયદી ભટે છે. 

ળયદી, વેખભ અને ીનવ (નાકભાું થત વડ)ભાું ફુદીનાના યવનાું ફે-ત્રણ ટીાું રદલવભાું ફે-ત્રણ લખત નાકભાું 

નાખલાું. 

રલીંગના તેરને ફૃભારભાું નાુંખી સુુંધલાથી ળયદી, વેખભ ભટે છે. 

સુુંઠના ચણુદભા ગ અને થડુુંક ઘી નાુંખી તેની ત્રણ મા ચાય તરા જેલડી ગીઓ ફનાલી વલાયે ખાલાથી 

ચભાવાની ળયદી અને લાય ુભટે છે.  

સુુંઠ,તર અને ખડી વાકયન ઉકા કયીને ીલાથી ળયદી વેખભ ભટે છે. 

વાકયન ફાયીક ાલડય છીંકણીની જેભ સુુંધલાથી ળયદી ભટે છે. 

તરુવીના ાનન યવ અને આદુન યવ ભધ વાથે રેલાથી ળયદી ભટે છે. 

તરુવીના ાનલાી ચામ ીલાથી ળયદી ભટે છે. 

તરુવી, સુુંઠ, કાાભયી અને ગન ઉકા રદલવભાું ત્રણલાય ીલાથી ગભે તેલી ળયદી ભટે છે. 

ચભાવાભાું સ ુુંઠ,ભયી અને ીય (ત્રીકુટ) નાખીને ફુંનાલેર દુધન ઉકા ળયદી અને લાયનુ નાળ કયે છે.આ ઉકા 

ભેરેરયમા વાભે ણ યક્ષણ આે છે. 
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અઘ દશીભાું એક ફૃવમાબાય ગ નાખલ અને એભાું ાલરીબાય ભયીનુું ચણૂદ બેલીને ી જવુું. આ ીલાથી વલદ 

પ્રકાયના વેખભ ભટી જામ છે. 

લયવાદના બેજથી કે રલાથી ળયદી થઇ શમ ત સુુંઠ,રવલિંગ,તજ,તરુવી અને કાાભયી નાખીને ફનાલેરી ચા 

રદલવભાું ત્રણ લાય ીલાથી ભટી જામ છે. 

ખફુ છીંક આલતી શમ ત કયૂ સુુંઘ અને રદલેરના ટીા નાકભાું મકુ. 

ળયદીભાું સ ુુંઠ અથલા રવલિંગન ભાથે રે કય આયાભ થળે. ભટા બાગના ફાભભાું એન વાય એલ ઉમગ થામ છે. 

એક ચભચી કાચા કાુંદાન યવ અને એક ચભચી ભધના વભશ્રણને ૩ થી ૪ કરાક યશલેાદ રદલવભાું ત્રણ લખત ર. 

ળયદી ભાટે આ ઉચાય અવતઉત્તભ છે. 

ળયદી દુય કયલા તજન ઉકા રદલવભાું ત્રણ લાય ીલ જઈએ. 

ગુંઠડા, સ ૂુંઠ અને ફશગેુંદનુું ચણૂદ ફનાલી યજ ભધભાું ચાટલાથી ળયદી, કપની ઉધયવ ભટે છે. 

ળયદી અને વેખભ ઉય જામપ ઘવીને ભાથા ય તથા નાક ય રે કયલ. 

ળયદી, વેખભ અને ભાથાના દુખાલા ઉય યાતે સતૂી લખતે અજભ ગયભ ાણી વાથે રેલ. 

જેભને કામભી ળયદી, કપ યહ્યા કયતા શમ કે ાચન તુંત્રની નફાઈ શમ તેભણે સ ૂુંઠ-ગની રાડુડી, સ ૂુંરઠયુું, લચત્રક 

શયીતકી અલરેશ અને ભેથીના રાડુ ખાલા 

થડુક આદુ, અજભ (1 ચભચી), રવલિંગ (5), કાા ભયી (3), ભેથી (1 ચભચી), તરુવી અને ફુદીનાના ાન (10) અ ફધી 

જ લસ્તઓુન ઉકા ફનાલીને વાકય બેલીને રદલવભાું ફે લખમ જ્માય સધુી આયાભ ન થામ ત્માય સધુી રેલ. 

10 ગ્રાભ રવણને 1 ક દૂધભાું જ્માય સધુી અડધ ક દૂધ સધુી ફી ન જામ ત્માય સધુી ઉકા અને ત્માય ફાદ યાતે્ર 

તેને સતુી લખતે કે છી વલાયે નાસ્ત કમાદ શરેાું ર. 

શદય અને સુુંઠના ચણુદન રે ફનાલીને કા ય રગાલ. 

કાા ભયી ફાીને તેના ધભુાડાન નાવ રેલાથી ફુંધ નાક ખરુી જામ છે. 

આદુના ટુકડાન યવ કાઢીને 20 વભ.રી થી 30 ભી.રી. રદલવભાું ફેથી ત્રણ લખત રેલાથી ળયદીભાું આયાભ થામ છે. 

ગયભાું ગયભ ચણા સુુંઘલાથી ળયદી ભટે છે. 

યાઇને લાટી ભધભાું ભેલીને ખાલાથી ળયદી ભટે છે 
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કાા ભીયી અને ળેકેરી શદનુું ચણુદ ગયભ દૂધ વાથે રેલાથી ળયદી ભટે છે. 

શદયન ઘભુાડ સુુંઘલાથી ળયદી તત જ ભટે છે. 

યાતે્ર સતુી લખતે એક કાુંદ ખાલાથી (ઉય ાણી ીવુું નરશિં) ળદી ભટે છે. 

 

ળયદી ભાટે ઉકા - 12 તરુવીના ાન, 1 ચભચી આદુન ુેસ્ટ, 3 કાાભયી, 3 ઈરામચી, 5 ફુદીનાના ાન, 1/4 ક 

ાણીભાું 1-2 વભવનટ ઉકા. આ ઉકાાભાું ભધ વભક્વ કય. ભાથાના દુ:ખાલ થામ કે છીંક આલે ત્માયે આ ઉકા 

પામદાકાયી યશ ેછે. ફાકને આ ઓછા પ્રભાણભાું આી ળકામ છે. 

સ ૂુંઠની ચા - ભાથાન દુ:ખાલ, થાક, ળયદી, તાલ. ફનાલલાની યીત - એક ક ચા ભાટે ણ ક ાણી, અડધ ક 

દૂધ, અડધી ચભચી સઠુ ાલડય, ચથાઈ ચભચી ચા ત્તી અને અડધી ચભચી ખાુંડ. કાી ી ળકતા શમ ત લધ ુ

ગણુકાયી. 

(૫) ભુંદાગ્ની(ભુંદાચન): 

જ ફયાફય ાચન નરશ થતુું શમ ત સુુંઠ,ભયી અને ીય વયખા બાગે રઈ એનુું વભશ્રણ વલાય-વાુંજ પાક. ખાધેલુું 

ચી જળે અને ભખુ ઉઘડળે. 

અરુલચ અને ભુંદાગ્નીભાું જભતા શરેા એક ચભચી તરુવીન યવ, એક ચભચી આદુન યવ, અડધી ચભચી રીંબનુ યવ 

અને અડધી ચભચી ભધ ભેલીને ચાટી જવુું. જેનાથી ભખુ ઉઘડળે. 

બજન રીધા છી અથલા અન્મ વભમે તરુવીના આંઠ-દવ ાન ચાલલાથી અથલા ત એન યવ રેલાથી ભુંદાગ્ની દુય 

થામ છે. 

જભતા શરેા આદુની કચુુંફય વશજે વવિંધલ-ભીઠુું નાખીને ખાલાથી અજીણદ ભટે છે. 

ફુદીનાના યવભાું વુંચ ભેલી ચાટલાથી અજીણદ ભટે છે. 

ભખૂ રગાડલા ભાટે ફુદીન, તરુવી, ભયી અને આદુન ઉકા દયયજ વલાયે ચાય ચભચા જેટર (આળયે અધો ક) 

ીલ. 

અધી ચભચી અજભ, ચટી વવિંધલ-ભીઠુું રીંબનુા ળયફતભાું ભેલીને ીલાથી અજીણદ ભટે છે. 

એક ગ્ રાવ હુુંપાા ાણીભાું એક ચભચી આદુન યવ ને ફે ચભચી ભધ ભેલીને ીલાથી અજીણદ ભટે છે. 
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ભખૂ રાગતી જ ન શમ કે ભખૂ ભયી ગઈ શમ ત રદલવભાું ફે લાય અધી ચભચી અજભ ચાલીને ખાલાથી ભખૂ 

ઉઘડળે. 

યાઈનુું ચણૂદ ાણી વાથે રેલાથી અજીણદ ભટે છે. 

ાકા અનાનવના કકડા કયી તેની ઉય વવિંધલ-ભીઠુું બબયાલી ખાલાથી અજીણદ ભટે છે. 

એક ચભચી રીંબનુ યવ, એક ચભચી આદુન યવ અને ચટી વવિંધલ-ભીઠુું ભેલી ીલાથી અજીણદ ભટે છે. 

રીંબ ુકાી, તેના ઉય વવિંધલ-ભીઠુું બબયાલી જભતાું શરેાું ચવૂલાથી અજીણદ ભટે છે. 

સ ૂુંઠ ભયી, ીય અને વવિંધલ-ભીઠુું રઈ તેન ૂું ચણૂદ છાળભાું ીલાથી અજીણદ ભટે છે. 

રવણની કી તેરભાું કકડાલીને ખાલાથી અથલા રવણની ચટણી ફનાલીને ખાલાથી અરુચી-ભુંદાસ્ગ્ન ભટે છે. 

કકભન ઉકા કયી, ઘી નાખી, ીલાથી અજીણદ ભટે છે. 

ભેથી અને સલુા વયખે બાગે રઈ, ફન્ નેને ળેકી, અધકચયા ખાુંડી, તેભાુંથી અધો અધો તર પાકલાથી આપય, ખાટાું 

ગચકાયાું અને ઓડકાય ભટે છે. 

ેટભાું ખફૂ જ આપય થમ શમ, ેટ ઢર જેવુું થયુું શમ અને ેટભાું દુાખાલ થત શમ ત ડૂુંટીની આજુફાજુ અને ેટ 

ઉય રશિંગન રે કયલાથી તયત આયાભ થામ છે. 

રવણ, ખાુંડ અને વવિંધલ-ભીઠુું વયખે બાગે ભેલી, તેનાથી ફભણુું ઘી ભેલી ખાલાથી અજીણદ આપય ભટે છે. 

ટાભેટાુંને વશજે ગયભ કયીને વવિંધાલણૂ અને ભયી છાુંટીને ખાલાથી અજીણદ ભટે છે. 

ભુંદાસ્ગ્ન ઉય જભલાનુું ળફૃ કયતાું શરેાું ત્રણ-ચાય નાની ચભચી આદુના યવભાું રીંબનુાું છ-વાત ટીાું નાખી તૈમાય 

કયેલુું દ્રાલણ ીને તયત જ જભલાનુું ળફૃ કયી દેવુું, જેથી ેટભાું દાશ થલા ન ાભે. 

આભદ ભાટે યીંગણાુંની વાથે ાકાું ટાભેટાું, આદુ, રીરાું ભયચાું, કથભીય તથા ગયભ ભવાર વાયી યીતે નાખી, તેરભાું 

યાઈ-ભેથી-શીંગન લઘાય કયી ફનાલેલુું ળાક દા-બાત કે ખીચડી વાથે ખાલાથી અજીણદ ભટે છે. 

(૬) શ્વાવ અને દભની તકરીપ : 

ાડ ય આંકડાનુું દૂધ ચડવુું અને છી તેને ળેકીને ખાઈ જલાન. દૂધ ાડની એક ફાજુ ચડવુું. યજ એક એક 

ાડ જ્માું સધુી શ્વાવભાું યાશત ના થામ ત્માું સધુી ખાલાન. વાથે વાથે જ કફજીમાતની તકરીપ યશતેી શમ ત એક 

ચભચી રદલેર ણ ીવુું. 
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શ્વાવ તથા શડેકીભાું ગાજયના ચાય-ાુંચ ટીા ફુંને નવકયાભાું મકુલાથી યાશત થામ છે. 

ડુુંગીના યવના ટીા નાકભાું મકુલાથી શડેકી અને શ્વાવભાું રાબ થામ છે. 

દભન યગી શ્વાવની તકરીપને રઈને ફેચેન થઇ યહ્ય શમ ત્માયે એક ાકુું કેફૄું રઈને દીલાની જ્મત ય ગયભ કય. 

છી તેને છરીને તેના ય કાા ભયીન ભકૂ બબયાલીને દભના યગીને ખલડાલી દ. યગીને આયાભ થઇ જળે. 

અંજીય અને ગયખ આભરી ા ા તરાના પ્રભાણભાું ભેલીને વલાયે અને વાુંજે ાુંચ લાગે ચાલી ચાલીને ખાલાથી 

શ્વાવની તકરીપ દુય થામ છે. 

શ્વાવના(દભના) યગભાું એક બાગ ીય વાથે ફે બાગ ગ ભેલી વલાય-વાુંજ રેલાથી વાય એલ પામદ થામ છે. 

શ્વાવના યગભાું વલાયે લશરેા ઉઠી એયીરભાું(શલા લાફૄું ઓળીકુું) શલા બય.આભ ચાય-ાુંચલાય શલા બય. એય ીર 

ના શમ ત ભટ ફુગ્ગ ણ ચારે.આભ કયલાથી તભારુું  હૃદમ ભજબતુ થામ છે અને દભભાું ઘણીજ યાશત થામ છે. 

શ્વાવની તકરીપ ભાટે પ્રાણામાભ જેલ ફીજ કઈ અકવીય ઈરાજ નથી. 

ઘી વાથે દેરી શદય ચાટી ઉય ગયભ દૂધ ીલાથી દભભાું આયાભ થામ છે. 

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

યજ ગાજયન યવ ીલાથી દભન યગ જડમૂભાુંથી ભટે છે. 

દવ-ુંદય રવલિંગ ચાલીને તેન યવ ગલાથી દભ ભટે છે. 

ુંદય-લીવ ભયી લાટી ભધ વાથે યજ ચાટલાથી શ્વાવ ભટે છે. 

ગાજયના યવનાું ચાયાુંચ ટીાું નાકભાું નાખલાથી શ્વાવ ભટે છે. 

તરુવીન યવ ૩ ગ્રાભ, આદુન યવ ૩ ગ્રાભ, એક ચભચી ભધ રદલવભાું ત્રણ લાય વાથે રેલાથી શ્વાવ ભટે છે. 

શદ અને સ ૂુંઠનુું ચણૂદ ભધ વાથે રેલાથી શ્વાવ ભટે છે. 

આભાના અઢી તરા યવભાું એક તર ભધ, ા તર ીયનુું ચણૂદ ભેલી રેલાથી શ્વાવ ભટે છે. 

ગયભીથી થતા સકૂા દભ-શ્વાવ યગભાું ઈવફગરુ ૪-૫ ભાવ સધુી ભીઠા દૂધ વાથે વનત્મ રેલાથી દભ ભટે છે. 

શ્વાવની તકરીપ ઉય ુંદયેક ભયીના દાણાનુું ચણૂદ ભધભાું રદલવભાું ફે લખત રેવુું. 

રવણન યવ કાઢી ૧૦-૧૫ ટીા નલળેકા ાણીભાું નાખીને રેલાથી દભભાું યાશત થામ છે.  
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શદય, ભીયી અને અદ એ ત્રણેને અંગાય ય નાુંખી ઘભુાડ રેલાથી દભભાું તયત યાશત ભે છે.  

એરચી, ખજૂય અને દ્રાક્ષ ભધ વાથે ચાટલાથી દભ ભટે છે.  

દય યજ થડી ખજુય ખાઇ ઉય ગયભ ાણી ીલાથી કપ ાત થઈને ફશાય નીકી જામ છે અને દભ ભટે છે.  

ફે ત્રણ સકુા અંજીય વલાયે અને યાતે્ર દૂધભાું ગયભ કયીને ખાલાથી કપનુું પ્રભાણ ઘટે છે. અને દભ ભટે છે.  

નાગયલેરના ાનભાું યતીબાય ફૂરલેરી પટકડી ચાલલાથી દભ ભટે છે.  

અજભ ગયભ ાણી વાથે રેલાથી શ્વાવભાું યાશત થામ છે.  

ફૂરલેરી પટકડી અને વાકય વયખે બાગે રઈ રદલવભાું માય લખત અધો તર જેટરી પાક્લાથી દભ ભટે છે. 

ચાવ ગ્રાભ સકૂા આભા, ચાવ ગ્રા જીરુું  અને ૨૧ કાા ભયીને વભક્વયભાું લાટી ર. યજ ભધ વાથે ાુંચ ગ્રાભ આ 

વભશ્રણ ચાટી જઈ તયત જ ઉય એક ગ્રાવ હ ૂુંપાફૄું ાણી ી જાઓ. ળયદી, કપ અને અસ્થભા જેલી લફભાયીઓભાુંથી 

યાશત ભળે 

શડેકી અને શ્વાવ ભાટે તેર, દશીં તથા ગયભ ભવાર વાયી યીતે નાખી ફનાલેર યીંગણાુંન ુું ળાક જલ કે ઘઉંની યટરી કે 

બાખયી વાથે ખાવુું. 

ગુંઠડા ૨ ગ્રાભ તથા વાકય ૪-૫ ગ્રાભ ભેલી વલાય-વાુંજ ખાલાથી શ્વાવનુું દદદ  ળભે છે. 

ીયીમૂ ખયરભાું ૨૪ કરાક સધુી વતત ઘ ૂુંટી રઈ, ળીળી બયી ર. તેભાુંથી ૨ ગ્રાભ દલા ભધભાું યજ વલાય- વાુંજ 

ખાલાથી શ્વાવનુું દદદ  ળભે છે. 

ફે ત્રણ સકુા અંજીય વલેય અને યાતે્ર દૂધભાું ગયભ કયીને ખાલાથી કફૌઅનુું પ્રભાણ ઘટે છે. અને દભ ભટે છે.  

ફૂરલેરી ફ્ટકડી અને વાકય વયખે બાગે રઈ રદલવભાું માય લખત અધો તર જેટરી પાકલાથી દભ ભટે છે. 

 

(૭) તાલ : 

તાલ ઉય ભયી અને કરયમાતાનુું ચણૂદ રદલવભાું ફે લખત ાણી વાથે રેવુું. એક-ફે રદલવભાું તાલ ઊતયી જળે. તાલનુું 

જય લધાયે શમ ત આ ચણૂદ રદલવભાું ત્રણ-ચાય લખત ગયભ ાણી વાથે રેવુું.  

તાલ ઉય ફીજ ઇરાજ તરુવીનાું ાનન યવ અને ભયીનુું ચણૂદ રદલવભાું ફે લખત રેવુું. 
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દયેક જાતના તાલ ઉય ભયીનુું ચણૂદ એક ચભચી ફે ગ્રાવ ાણી અને ફે ચભચી વાકય બેલી ઉકાલા મકૂવુું. એક 

અષ્ટભાુંળ (૧/૮) ફાકી યશ ેત્માયે ઉતાયી રેવુું. આ ઉકા ીલાથી તાલ ઊતયે છે; જફૃય ડે ત ફીજા રદલવે ણ આ 

ઉકા રેલ. 

દયયજ વલાયે અને યાતે એક-એક ચભચી જીયાન ાઉડય રેલાથી જીણદજ્લય(તાલ) ભાું પામદ થામ છે. 

ગુંઠડાનુું ચણૂદ એકથી ફે ગ્રાભ જેટલુું ભધભાું ચાટીને ઉયથી ગયભ દૂધ ીલાથી ટારઢમ તાલ ભટે છે. 

આજકાર પેરાતા લચકનગવુનમા જેલા તાલભાું ણ રીભડ તથા ઘીરમને લાટીને ીલાથી અકવીય ઈરાજ થામ છે. શ્રી 

યાભદેલજી ભશાયાજ (મગળાસ્ત્રી) ણ લચકનગવુનમાના તાલભાું આ ઈરાજને અકવીય ગણાલે છે. 

સ ૂુંઠ, દેલદારૃ, ધાણા, નાની ભટી ફુંને બોંમયીંગણી, આ ઔધીઓન કલાથ- ઉકા ફનાલીને તાલભાું ાચન ભાટે 

આલ જઈએ. 

તાલભાું ભખૂ રાગલા ય પ્રથભ રીંડીીય અને સ ૂુંઠથી કલેર ાણીભાું ધાણી ભભયાની ેમા- સૂ ફનાલીને આલી 

જઈએ. તે જરદી ચી જામ છે અને તાલન નાળ કયે છે 

એક ચભચી તરુવીન યવ અને ફીરીના ફૂરની વાથે એક ચભચી ભઘ ઉભેયી રદલવભાું ફે લખત રેલાથી તાલભાું 

યાશત થામ છે. 

તાલભાું દ્રાક્ષ ઉત્તભ કામદ કયે છે જે તયવ વછાલે છે અને તાલથી ઉત્ન્ન થમેરી ગયભી ણ દૂય કયે છે. એક ગ્રાવ 

દ્રાક્ષન જ્યવુ ½ ગ્રાવ ાણી વાથે રેલાથી પામદ થળે. 

નાયુંગીન [ઑયેંજન] જ્યવુ. જેના વેલનથી ેળાફ લધાયે થામ છે જેનાથી તાલની ગયભી દૂય થામ છે. નાયુંગીન યવ 

ાચન ળસ્ક્ત લધાયે છે અને ઈંપેક્ળન વાભે ળસ્ક્ત લધાયે છે. 

વખત તાલભાું ફયપનાું ાણીભાું કરન લટય ભેલી તેના તા ભાથા ય મકૂલાથી તાલ ઉતયે છે 

તરુવી અને સયૂજમખુીનાું ાન લાટીને તેન યવ ીલાથી ફધી જાતના તાલ ભટે છે. 

કશુું કાયણ ન કડાત ુું શમ અને ળયીયભાુંઝીણ તાલ યશતે શમ ત ખાયેક, સ ૂુંઠ, કાી દ્રાક્ષ, વાકય, ઘી, દૂધભાું નાખી દૂધ 

ઉકાીને ઠુંડુ થમે ીવુું. ખાયેક [સકુલેલુું ખજૂય] રશીભાુંથી વત્ત કાઢી તેને સ્લચ્છ કયે છે.  

તાલ ઉતાયલા ધાણાનુું ાણી અને વાકય ીઓ. યવેલ લળે ત તાલ ઉતયળે. 

અજભ, તરુવીના ાનનુું ચણૂદ અને સ ૂુંઠનુું ચણૂદ વભાન બાગે રઈ તેભાું ભધ નાખીને ીલાથી તાલભાું પામદ થામ છે. 
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(૮) જીલજ ુંતનુા ડુંખ:  

 જ્માું વલછી કયડય શમ ત્માું થડુું ખતયી રશી કાઢી છી એના ય આંકડાનુું દૂધ ચડલાથી ઝેય ઉતયી જામ છે. 

વલછીના ડુંખ ય ખાખયાનુું (કેસડુ) ફીજ આંકડાના દૂધ વાથે ઘવીને ચડલાથી ઝેય ઉતયે છે અને ડુંખની લેદના 

ઓછી થામ છે. 

જીયાને-વવિંધાલુુંણને ઘી વાથે રવટવુું વાયી યીતે ફાયીક રવટીમા છી જયાક ગયભ કયીને વલછીના ડુંખ ય રે 

કયલાથી વાયી એલી યાશત થામ છે. 

લીંછીના ડુંખ ઉય કાુંદ કાી ફાુંધલાથી લીંછીનુું ઝેય ઉતયે છે. 

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

લીંછી કયડય શમ ત સ ૂુંઠને ાણીભાું ઘવી સ ૂુંઘલાથી લીંછીનુું ઝેય ઉતયે છે. 

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

લીંછીનાું ડુંખલા બાગ ભીઠાના ાણી લડે લાયુંલાય ધલાથી લીંછીનુું ઝેય ઉતયે છે. 

લીંછીના દુંળસ્ થાન ઉય મતૂ્રનુું ભાલરળ કયલાથી રાબ થામ છે. 

તાુંદજાન યવ વાકય વાથે ીલાથી લીંછીનુું ઝેય ઉતયે છે. 

લીંછી કયડય શમ ત કેયવીનભાું પટકડીન ભકૂ નાખી ચડલાથી ીડા ભટી જળે. 

ભધભાખીના ડુંખ ઉય ભીઠુું ચડલાથી ીડા ભટે છે. 

ભધભાખીના ડુંખ ઉય તકીય અથલા ઝીણી દેરી તભાકુ ચડલાથી ીડા ભટે છે. 

બભયીના ડુંખ ઉય કાુંદાન યવ ચડલાથી ીડા ભટે છે. 

કાનખજૂયાના ડુંખ ઉય કાુંદ અને રવણ લાટીને ચડલાથી ઝેય ઉતયી જામ છે. 

કાનખજૂય કાનભાું ગમ શમ ત વાકયનુું ાણી કયી કાનભાું નાખલાથી કાનખજૂય નીકી જળે અને આયાભ થળે. 

કાનખજૂય, ફગાઈ જેલા જીલજ ુંત ુકાનભાું ગમા શમ ત ભધ અને તેર બેગા કયી કાનભાું નાખલાથી નીકી જળે અને 

આયાભ થળે. 
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કઈણ ઝેયી જીલજ ુંત ુકયડ્ુું શમ ત તયત જ તરુવીના ાનને ીવીને ડુંખ ઉય ભવલાથી ઝેયની અવય નાબદુ 

થામ છે. 

કઈણ ઝેયી જીલજ ુંતનુા ડુંખ ઉય ભીઠા રીભડાનાું ાન લાટીને ચડલાથી ીડા ભટે છે. 

કાચની ળીળીભાું ૨૦ તરા કેયવીનભાું ૧ તર વયવવયુું તેર નાખીને તડકે મકૂવુું. કઈણ જીલજ ુંતનુા ડુંખ ઉય આ 

વભશ્રણ રગાડવુું. 

કઈ કયડલાથી વજ આવ્મ શમ ત કાીજીયી અને આંફા શદય વયખા બાગે રઈ ગોમતુ્ર અથલા ાણીભાું રવટી 

એન રે કયલાથી વજ ઉતયી જામ છે. 

શદયભાું વલનાળક ગણુ ણ શમ છે. જ કઈ ઝેયી જીલજ ુંત ુકયડે ત શદય ઘવીને રે તૈમાય કયલ. અને તેને 

ગયભ કયીને રગાલલ. 

બભયા,ભાુંખી તથા જીલડાના ડુંખ ઉય અધેડાના ાન લાટી રે કયલાથી યાશત થામ છે. 

ભચ્ છય કે કીડી-ભકડાના ડુંખ ઉય રીંબનુ યવ ચડલાથી ીડા ભટે છે. 

ભચ્ છયના ડુંખ ઉય ચનૂ રગાડલાથી ીડા ભટે છે. 

ભચ્છય કયડી ગમા શમ તે બાગ ય વલનેગાયભાું ડુફાડેલુું ફૃનુું ભૂડુું રગાડ, જરદી યાશત ભળે. 

કીડી-ભુંકડાના ડુંખ ઉય રવણન યવ ચડલાથી ીડા ભટે છે. 

ગયી કયડે ત વયવવમાનુું તેર અને યાખ ભેલીને ચડલાથી ઝેય ઉતયે છે. 

ઉંદય કયડય શમ ત ખરુું કરુું મૂાના યવભાું ઘવી ચડલાથી ીડા ભટે છે. 

વા કયડે ત્ માયે દવથી લીવ તરા ચખ્ ખ ુઘી ીવુું. ુંદય વભવનટ છી નલળેકુ ાણી ી ળકામ એટલુું ીલાથી ઉરટી 

થઈને ઝેય ફશાય નીકી જળે. 

વા કે લીંછી કયડય શમ ત ડુંખ ઉય રવણ લાટીને ચડલાથી અને રવણન ફે ચભચા જેટર યવ ભધભાું ભેલી 

ચાટલાથી તયત યાશત થામ છે અને ઝેય ઉતયે છે. 

લાુંદય કયડય શમ ત ઘા ઉય કાુંદ અને ભીઠુું ીવીને ચડલાથી આયાભ થામ છે. 

શડકાયુું કતૂરુું  કયડે ત તેના વલ ઉય રવણ લાટીને રે કયલ. રવણ ઉકાીને ીવુું અને ખયાકભાું રવણ ખાવુું. 
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(૯) ેળાફ-થયીના યગ : 

દવ ગ્રાભ અજુ દનની છારન કલાથ ફનાલીને ીલાથી ફુંધ થમેર ેળાફ છૂટે છે. ેળાફભાું રુું આલતુું શમ ત તે 

ણ ફુંધ થામ છે. 

જ કઈન ેળાફ ફુંધ થઇ ગમ શમ ત મતુ્રવિંડલાા બાગય વાધાયણ હુુંપાા,વશન થામ એલા ગયભ ાણીની 

ધાય(યેડલાથી) કયલાથી મતૂ્રની છૂટ થામ છે. 

ેળાફ ઉતયત નાું શમ ત ગખરુું ઉકાીને ીવુું અથલાત જલખાય પાકીને ઉય ાણી ીવુું. 

લરયમાીના ળયફતના વેલનથી ેળાફના અટકાલભાું યાશત યશળેે. 

ેળાફની અટકામત કે અલ્તાભાું જેઠીભધ અને ગખરુન ઉકા કયી ીલ. 

ેળાફની ફતયા અને ેળાફના અટકાલભાું યવામણ ચણૂદ વાથે વાકય ભેલી રેલી. 

ઘી અને ગ વાથે આભાુંના ચણૂદની ગીઓ ફનાલી રેલાથી ેળાફની ફતયા ભટે છે. 

ેળાફભાું, ઝાડાભાું, શાથ-ગના તલમાભાું, આંખભાું, છાતીભાું ક્યામ ણ ફતયા થતી શમ ત જેઠીભધ અને 

ળતાલયી એક એક તર રઈ ફયાફય ભીક્ષ કયી તેનાું ત્રણ બાગ કયલા. એક એક બાગ રદલવભાું ત્રણ લાય ગામના ઘી 

અને વાકય વાથે ચાટી જલા. થડા રદલવ તીખા,ખાટા દાથો અને બાત ન ત્માગ કયલ. દવેક રદલવભાું ફતયા 

ળાુંત થઇ જળે. 

ફહમુતૂ્રતાની તકરીપ ઉય યાતે સતૂી લખતે એક નાની ચભચી અજભાનુું ચણૂદ એક નાની ચભચી તર વાથે ચાલીને 

સવૂ ુું. 

ેળાફ અટકી-અટકીને આલત શમ ત એરચી દાણાનુું ચણૂદ ભધ વાથે આવુું. 

૫૦ ગ્રાભ કાયેરાુંનાું ાનના યવભાું થડી શીંગ બેલી ીલાથી ેળાફ ખરૂીને આલે છે અને મતૂ્રઘાત દૂય થઈ જામ છે. 

મતૂ્રાળમના યગભાું દૂધભાું ગ ભેલીને ીલાથી મતૂ્રાળમના ફધા યગ ળાુંત થામ છે. 

તાુંદરજાન યવ વાકય નાુંખી ીલાથી શાથગની તથા ેળાફની ફતયા ભટે છે. 

ેળાફની વભસ્માભાું ફે ચભચા તજ ાઉડય અને એક ચભચ ભધ રઇ તેને એક ગ્રાવ હ ૂુંપાા ાણીભાું નાખી 

ીલાથી યાશત થળે. 
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ેળાફ ઓછ આલલ એ ણ એક જાતન યગ છે. ેળાફ ઓછ આલલાની પરયમાદ શમ, ત ફે નાની એરચીન 

ાલડય પાકી દૂધ ીલ. આભ રેલાથી છૂટથી ેળાફ આલે છે અને મતુ્ર-દાશ ણ ફુંધ થઈ જામ છે. 

મતુ્રના યગન એક ઉામા નુનદલા એટરે કે વાટડી, ગ, સ ૂુંઠ, ગખરુું , શયડે, ફશડેા અને આભા આ દયેક ઔધ 

ચ્ચીવ ચ્ચીવ ગ્રાભ રઈ તેને ખફૂ ખાુંડી લસ્ત્રગા ચણૂદ કયીને ફાટરી બયી રેલી. અડધીથી એક ચભચી જેટલુું આ 

ચણૂદ વશજે નલળેકા ાણી વાથે વલાયે અને યાતે્ર રેલાભાું આલે ત પ્રભેશ, મતૂ્રધાત, મતૂ્રાવતવાય, મતૂ્રદામ, મતૂ્રાલયધ, 

વભયગ, થયી યક્તમતૂ્રતા અષ્ષ્ટરા એટરે પ્રસ્ટેટ જેલા મતૂ્રતુંત્રને રગતા ઘણાું વલકાય ળાુંત થામ છે. 

થયી ના આયલેુદ ઉચાય: 

રીંબનુા યવભાું વવિંધલ-ભીઠુું ભેલીને ઊબાું ઊબાું ીલાથી થયી ઓગી જામ છે. 

ગામના દૂધની છાળભાું વવિંધલ-ભીઠુું નાખીને ઊબાું ઊબાું યજ વલાયે ૧૨ રદલવ સધુી ીલાથી થયી ેળાફ લાટે 

ફશાય નીકી જામ છે અને આયાભ થામ છે. 

ગખરુનુું ચણૂદ ભધભાું ચાટલાથી થયી ઓગી જામ છે. 

ટુંકણખાયને ફાયીક લાટી તેન ભકૂ ાણી વાથે પાકલાથી થયીન ચયૂ થઈ ેળાફ લાટે નીકી જામ છે. 

નાલમેયના ાણીભાું રીંબનુ યવ ભેલી યજ વલાયે ીલાથી થયી ભટી જામ છે. 

કાયેરાુંન યવ છાળ વાથે ીલાથી થયી ભટી જામ છે. 

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

ારખની બાજીન યવ ીલાથી થયી ઓગી જામ છે. 

જૂન ગ અને શદય છાળભાું ભેલીને ીલાથી થયી ઓગી જામ છે. 

કાી દ્રાક્ષન ઉકા ીલાથી થયી ઓગી જામ છે. 

કથી ૫૦ ગ્રાભ યાતે્ર રાી યાખી, વલાયે ભવી, ગાી એ ાણી યજ વલાયે ીલાથી થયી ભટે છે. 

કથીન સુ ફનાલી તેભાું ચટી સયુખાય ભેલી ીલાથી થયી ઓગી જામ છે અને થયીને રીધી થતી બમુંકય 

ીડા ભટે છે. 

મૂાનાું ફી ચાય તરા રઈ અધો ળેય ાણીભાું ઉકાલાું, અધુદ ાણી ફાકી યશ ેત્ માયે ઉતાયી ાણી ીલાથી થયી 

ઓગી જામ છે. 
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ઘઉં અને ચણાને વાથે ઉકાીને, તેના ઉકાાભાું ચટી સયૂખાય નાખી ઉકાી ીલાથી બાુંગીને ભકૂ થઈ જામ છે. 

ભેંદીનાું ાનન ઉકા ીલાથી થયી ભટી જામ છે. 

ભકાઈના દાણા કાઢી રીધા છી ખારી ડડાને ફાી, તેની બસ્ ભ ફનાલી, ચાીને આ બસ્ ભ ૧ ગ્રાભ જેટરી વલાય-વાુંજ 

ાણી વાથે રેલાથી થયીનુું દદદ  ેળાફની અટકામત ભટે છે. 

ફડી દૂધ (દૂધેરી) નાું ાન ાુંચ તરા તથા ભેંદીનાું ાન ાુંચ તરા રઈ ફુંનેને અરગ અરગ લાટી યવ કાઢલ 

અને ફુંને યવ કાુંવાના લાવણભાું નાખી દઢ તર ગ ઉભેયી ઉકાવુું, યવ ઠુંડ થામ છી ફે બાગ કયી એક બાગ 

વલાયે અને એક બાગ વાુંજે ત્રણ રદલવ સધુી ીલ. ેળાફ રાર આલે ત ગબયાલવુું નશીં. ત્રીજા રદલવે થયી ફાયીક 

ાઉડય થઈ ેળાફ લાટે ફશાય આલળે. 

કાુંદાના ૨૦ ગ્રાભ યવભાું ૫૦ ગ્રાભ ખાુંડેરી વભવયી ખાુંડ બેલીને ખાલાથી થયી તટૂી જઈને ેળાફ દ્વાયા નીકી જામ 

છે. 

દૂધીના ફી ેળાફ વાપ રાલે છે અને થયી તડલાભાું ભદદ કયે છે. 

કાયેરાુંન ુું ળાક ખાલાથી અને તેન યવ થડા રદલવ વતત ીલાથી મતૂ્રાળમની થયી તટૂી જામ છે અને ેળાફ લાટે 

ફશાય નીકી જામ છે. 

યીંગણાુંન ુું ળાક ખાલાથી ેળાફની છૂટ થામ છે, ળફૃઆતની નાની (પયજ કે લાતજ) થયી ઓગી જામ છે.  

થયીના યગભાું દદીને ૈમાના થડની ૨૦ ગ્રાભ છારને ૨૦૦ ગ્રાભ ાણીભાું રવટી, લાટીને ગાી ર. દદીને જ્માયે 

જ્માયે તયવ રાગે ત્માયે આ ાણી આ. આ પ્રમગ વતત ૨૧ રદલવ કયલાથી થયી આઆ બાુંગીને નીકી 

જળે. 

છાળભાું શદય અને જુન ગ ભેલીને વનમવભત ીલાથી થયી ઓગી જામ છે.  

નાલમેયના ાણીભાું રીંબનુ યવ ભેલીને ીલાથી થયીની તકરીપભાું યાશત થામ છે 

ચાય ગ્રાભ ગખરુનુું ચણૂદ ભધભાું ભેલીને વલાય-ફય-વાુંજ ચાટવુું અને એની ઉય એક થી દઢ ક ઘેટીનુું દૂધ 

ીલાથી એક વતતાશભાું થયી તટૂી જામ છે. આ પ્રમગ પક્ત વાત રદલવ કયલાન શમ છે. 

થયી ભાટેન એક વાય ઉામ: 

રદલવ દયવભમાન લધ ુાણી ત ીલાનુું જ ઉયાુંત દયયજ વલાયે–વાુંજે ફે લાય જલનુું જાતે ફનાલેલુું ાણી ીલાનુું. 

ાણી ફનાલલાની યીત  
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● આખા જલ રાલીને તેને છડાું વરશત અધકચયા ખાુંડીને ફૉટરભાું બયી યાખલા.તેભાુંથી એક ભટ ચભચ બયીને 

દાના લાટકા જેટરા ાણીભાું રાી યાખવુું.વલાયનુું રાેલુું વાુંજે અને વાુંજનુું વલાયે ગાીને ાણી ી જવુું. 

● એકધારુું  લધ ુવભમ ભાટે ફેવલાનુું ટાવુું, લધ ુાણી ીને એ જ પ્રભાણે ફાથફૃભ જવુું. 

● ચારલાનુું વનમવભત યાખલાનુું. 

(૧) ચાભડીના યગ : 

ખવ: 

ખવ થઇ શમ ત ીાની છાર તરના તેરભાું ઉકાી ચાભડી ય તેનુું ભારીળ કયવુું. ખવના દદીને ીાની 

છારન ઉકા ીલડાલલાથી ણ ખવ ભટે છે. 

રીભડાના તાજા ાનની ૨૦ ગ્રાભ ચટણી ફનાલી એક ળેય ાણીભાું નાખલી. ાણી ફીને ણ ળેય જેટલુું થામ 

તેટલુું ઉકાવુું.  છી ઠયી જામ એટરે તેને ગાીને તેભાું લીવ થી ત્રીવ ટીા આંકડાનુું દૂધ ભેલવુું. આ વભશ્રણ ફૃ લડે 

ખવલાા બાગય ઘવવુું. ગણ અને ખટાળ વુંણૂદ ફુંધ કયલા. નભક ઓછું ખાવુું ફને ત ફુંધ કયવુું. યાતે્ર સતુી 

લખતે “સ્લારદષ્ટ વલયેચન ચણૂદ” ની ફે ચભચી પાકી ભાયલી. 

તાુંદજાની બાજીના યવભાું વાકય ભેલીને ીલાથી ખવ ભટે છે. 

તલેુયનાું ાન ફાી દશીંભાું લાટીને ચડલાથી ખવ ભટે છે. 

ૈમાનુું દૂધ અને ટુંકણખાયને ઉકતા ાણીભાું ભેલીને રે કયલાથી ખયજવુું અને ખવ ભટે છે. 

 

 

ખજુરી: 

આંફા શદય તથા કાીજીયીને ાણીભાું ઘ ૂુંટીને તેન ભરભ ફનાલીને ખાવ-ખજુરીલાા બાગભાું રગાડલાથી ખજુરી 

ભટે છે. આલા યગલાા દદીએ ગણ અને ખટાળ ફુંધ કયલા. ભીઠાન ઉમગ ઓછ કયલ. 

જલના રટભાું તરનુું તેર અને છાળ ભેલીને રગાડલાથી ખજૂરી ભટે છે. 

કરુું  ખાલાથી અને કરુું  ફાયીક લાટી ળયીયે ચડલાથી ખુંજલા ભટે છે. 
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ટભેટાુંના યવભાુંથી તેનાથી ફભણુું કયેર ભેલીને ળયીય ય ભાલરળ કયી, અધાદ કરાક છી સ્ નાન કયલાથી ખજૂરી 

ભટે છે. 

આખા ળયીયે ખજૂરી આલતી શમ ત વયવવમાના તેરથી ભાલરળ કયલાથી ખજૂરી ભટે છે. 

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

તરુવીના ાનન યવ ળયીય ઉય ઘવલાથી ખજૂરી ભટે છે. 

દયાજ: 

તરુવીના યવભાું ભયીન ાલડય બેગ કયી દયાજ ય રગાડલાથી દયાજ વાયી થામ છે. 

યાઈને દશીંભાું ઘ ૂુંટીને તેભાું વશજે ાણી નાખી દયાજ ય ચડલાથી દયાજ ભટે છે. 

ખયજવુું: 

ખયજવુું થયુું શમ ત ખવખવને ાણીભાું ફયાફય લાટીને તેન ભરભ ફનાલ. જ્માું ખયજવુું થયુું શમ ત્માું તેન રે 

કય અને ઉય ાટ ફાુંધી દ. ત્રીજે રદલવે ખરીને પયી ભરભ રગાડીને ાટ ફાુંધી દ. આભ ચાય-ાુંચ લાય 

કયલાથી ખયજલાના કીડા ભયી જળે અને ખયજવુું વારુું  થઇ જળે. 

ગાજયને લાટી તેભાું થડુું ભીઠુું નાખી ગયભ કયી ખયજલા ઉય ફાુંધલાથી ખયજવુું ભટે છે. 

ખાયેક અથલા ખજૂયના ઠલમાને ફાી તેની યાખ કયૂ  અને રશિંગ વાથે ભેલી ખયજલા ય રગાડલાથી ખયજવુું ભટે 

છે. 

ખયજવુું થયુું શમ ત ફે બાગ કરન લટય અને એક બાગ વેરીવેરીક એવીડ નાખીને શરાલી દેવુું. તેણે રદલવભાું ફે 

ત્રણલાય રગાડ. વારુું થઇ જળે. 

કી ચનૂ અને ાડખાય ભેલી ાણીભાું બીંજલી ખયજલા ઉય રગાડલાથી ખયજવુું ભટે છે. 

કાુંદાન યવ ખયજલા ઉય રગાડલાથી ખયજવુું ભટે છે. 

ફટાટા ફાપી તેના કટકા કયી વશન થામ તેલા ગયભાગયભ ખયજલા ઉય ફાુંધલાથી ખયજવુું ભટે છે. 

ખયજલા ઉય રીભડાના ફાપેરા ાન ફાુંધલાથી, રીભડાન અધો ક યવ વલાય-વાુંજ ીલાથી ખયજવુું ભટે છે. 

ૈમાનુું દૂધ અને ટુંકણખાયને ઉકતા ાણીભાું ભેલીને રે કયલાથી ખયજવુું અને ખવ ભટે છે. 
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ભધ્ મભ કદનુું, ખેતયભાું થત ુું ફટાકુું ફાપી, તેની ટીવ કયી યાતે્ર ખયજલા ય મકૂી ાટ ફાુંધી વલાયે છડી નાખલ, આ 

યીતે દઢ ભાવ સધુી કયલાથી જૂનુું શઠીલુું સકુુું ખયજવુું ભટે છે. 

દાદય-ખયજલા ઉય ઘાવતેરભાું ગુંધક ભેલીને રગાડલાથી ખયજવુું ભટી જામ છે. 

ખયજલા ઉય ગામના છાણન ાટ ફાુંધલાથી ખયજવુું ભટે છે. 

જુના ખયજલા ય ગાજયને છીણીને તેની લગુદી ફાુંધલાથી ખયજવુું ભટે છે. 

દાદય: 

તરુવીના ાનને રીંબભુાું લાટીને દયાજ ય રગાડલાથી આયાભ થામ છે. તરુવીના ાનને દશીં વાથે લાટીને 

ચડલાથી દાદય ણ ભટી જામ છે. 

દાદય નાું ભટતી શમ ત યાતી ભાટીભાું તરુવીના ાુંદડાની ચટણી ફનાલી રગાલી દ, ઉત્તભ રયણાભ ભળે. 

તરુવીના ાન લીવ ગ્રાભ અને રવણની એક કી ીવીને રે કયલાથી દાદય ભટે છે.  

દાદય-ખયજલા ઉય ઘાવતેરભાું ગુંધક ભેલીને રગાડલાથી ખયજવુું ભટી જામ છે. 

અાઈ: 

અાઈ ખફુ થતી શમ ત સયુજના તડકે ાણી ગયભ કય અને એ ાણીથી સ્નાન કય.અાઈ ભયી જળે. 

આંફાની ગટરીને ચુંદનની જેભ રવટી તેન રે ખીર ય અને અાઈ ય રદલવભાું ફે ત્રણલાય કય. થડ લખત 

યાખી ભઢુું ધઈ કાઢ. જ ફને ત યાતે રગાડી વલાયે ધઈ નાખ ત લધાયે વારુું યીઝલ્ટ આલળે. 

નાનાું ફાકને ઉનાાની અાઈ પલ્રીઓ ય ગામના દૂધનુું ભાલરળ કયવુું જઈએ. 

અઈઓભાું વયવવમાના તેરભાું પ્રભાણવય ાણી વભસ્ક કયી પેંટી ર અને અઈમ ય રગાલ, ળીધ્ર આયાભ ભળે. 

ચાભડીના ફીજા યગ: 

ચાભડીના કઈણ યગભાું ખેયની છારનુું ચણૂદ ત્રણથી ચાય ગ્રાભ વલાય-ફય અને વાુંજે પાકવુું. ખેયની છારન ઉકા 

ફનાલી તેને નશાલાના ાણીભાું બેલીને સ્નાન કયવુું. ખેયની છારના ઉકાેરા ાણીથી ાણી, રુું , રશી, કપ ઝભતા 

શમ તેલા બાગ ધલા. કઢલાા ભાણવે જ કઢ વાય કયલ શમ ત તેણે સ્નાનભાું, ાનભાું અને ખયાકભાું ખેયન 

ઉમગ કયલ જઈએ 
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ગભુડા ફહ ુથમા શમ અને ાકતા શમ ત કરવ, ધલાન વાબ ુઅને ફદાય વયખા પ્રભાણભાું રઈને ત્થય ય 

ઘવીને તેન ભરભ ફનાલ. આ ભરભ ગભુડા ય રગાલ. ગભુડા ાકીને ફૂટી જળે અથલા ત સકુાઈ જળે. 

દૂધ અને રવણ અથલા ગ અને રવણ ખાલાથી કઢ થામ છે. 

એરજીને કાયણે આલતી ખુંજલા અને ળીલા ઉઠલા ય નાગયલેરના ાનલાટી તેન યવ ચડલાથી ઘણી જ 

યાશત થામ છે. 

એક મઠુ્ઠી જેટરી અગયફત્તીની યાખભાું ખાટુું દશીં બેલ. તેને ચશયેા ય રગાલી ુંદય વભવનટ છી ધઈ નાખ. એથી 

ચશયેા યની દૂય કયેરી ફૃલાુંટી ઝડથી નશીં ઉગે. 

ળીવ: જૂન ગ, આદુુંન યવ અને અજભાનુું ચણૂદ વયખી ભાત્રાભાું વભશ્ર કયી અડધીથી એક ચભચી જેટલુું વલાયે અને 

યાતે્ર રેલાથી ળીવ એટરે કે ળીતવત્ત ળાુંત થામ છે. 

ળીતવત્ત ઉય : (આ એક પ્રકાયની એરજી છે. એભાું ળયીય ય નાનાું નાનાું ચકતાું ઊવી આલે છે.) એક નાની 

ચભચી અજભાનુું ચણૂદ થડા ગ વાથે રેવુું. આથી ચકતાું ફેવી જામ છે. 

(૧૧) નાકના દદો અને નવકયી: 

નવકયી ફૂટતી શમ ત આંફાની ગટરી ાણીભાું રવટી એ ાણીભાું ચાય-ાુંચ ટીા નાકભાું નાખલાથી રશી 

નીકતુું ફુંધ થઇ જળે. 

નવકયી ફૂટી શમ ત્માયે ભઢુું ઉંચે યાખી જે નવકયાભાુંથી રશી નીકતુું શમ તેની વલરુદ્ધના નાસ્કયાને આંગીથી 

દફાલી રશી નીકતા નવકયાભાું ઊંડ શ્વાવ ર અને શ્વાવ કાઢતી લખતે રશી નીકતુું નસ્કરુું  ફુંધ કયી વલરુદ્ધના 

નવકયાભાુંથી શ્વાવ ફશાય કાઢ. આભ લાયુંલાય કયલાથી રશી ગુંઠાઈ જળે અને નવકયી ફુંધ થળે. 

નવકયી ફૂટી શમ ત ભાથાય વતત ઠુંડા ાણીની ધાય કય. નાકભાું થીજેલુું ઘી મકુ. 

નવકયી ફૂટે ત્ માયે ફયપન ટુકડ ભાથે, કાે અને ગયદન ય પેયલલાથી રશી ફુંધ થામ છે. 

રીંબનુ યવ કાઢી નાકભાું વચકાયી લાટે નાખલાથી નવકયીનુું દદદ  કામભ ભાટે નાબદુ થામ છે. 

નવકયી ફૂટે ત ળેયડીના યવના ટીાું, કાુંદાના યવનાું ટીાું, ગામના ઘીનાું ટીાું દૂધનાું ટીાું, ખાુંડના ાણીનાું ટીાું, 

દ્રાક્ષના ાણીનાું ટીાું, ઠુંડા ાણીનાું ટીાું, ગભે તે એક લસ્ તનુા ટીાું નાકભાું નાખલાથી રશી ડતુું ફુંધ થામ છે. 

નવકયી ફૂટે ત પટકડીનુું ચણૂદ સ ુુંઘાડવુું અને પટકડીનુું ાણી નાકભાું નાખલાથી રશી તયત જ ફુંધ થામ છે. 
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ઘઉંના રટભાું વાકય અને દૂધ ભેલી ીલાથી નાકભાુંથી નીકતુું રશી ફુંધ થામ છે. 

ભયી અને દશીંને જૂના ગભાું ભેલીને ીલાથી નાકભાુંથી રશી નીકતુું ફુંધ થામ છે. 

કેયીન ગટરીન યવ નાક લડે સ ૂુંઘલાથી નાકભાુંથી રશી નીકતુું ફુંધ થામ છે. 

દૂધીન યવ ભધ અથલા વાકય વાથે ીલાથી નાકભાુંથી કે ગાભાુંથી ડતુું રશી ફુંધ થામ છે. 

આભાુંના ચણૂદને કારલી યાતે્ર સતૂી લખતે ભગજના બાગ ય રગાડલાથી લાયુંલાય ફૂટતી નવકયી ફુંધ થામ છે. 

અયડૂવીનાું ાનના યવનાું ૩-૪ ટીાું નાકભાું નાખલાથી નવકયી ફુંધ થામ છે અને અયડૂવીનાું ાનન યવ ીલાથી 

નાક કે ભોંલાટે રશી ડતુું ફુંધ થામ છે. 

નવકયી ફૂટે કે શડેકી આલે ત્માયે ડુુંગીના યવના ટીાું નાકભાું મકૂલા. 

નાકના ફીજા યગ: 

નાકભાું ભવા થમા શમ ત શીયાકવી ભધભાું ભેલી નાકભાું રગાડ. 

ફેશળ થમેર વ્મસ્ક્તના નાકભાું તરુવીના યવભાું ભીઠુું ભેલેરા ટીા નાખ,વ્મસ્ક્ત બાનભાું આલી જળે. 

ભયીન અથલા અજભ નાખીને ગયભ કયેલુું તેર નાકભાું નાખલાથી, સ ૂુંઘલાથી કે નાકે ચલાથી નાક ફુંધ થઈ ગયુું 

શમ ત ખરેૂ છે 

સુુંઠ, ભયી, ીય એ ત્રણેના વુંમજનને વત્રકુટ એટરે ત્રણ તીખા કશલેામ છે. ચટી બયીને સુુંઘ ત નાક ખરુી જામ છે. 

ગયભ ાણીભાું નાખી ઉકા અને એની ફાપ રેલાથી ણ નાક ખરુી જામ છે. 

 

 

(૧૨) ગાનાું યગ: અલાજ,વજ,કાકડા,ટન્વીર,ચાુંદા,ગાુંઠ  

ફેવી ગમેર અલાજ : 

જ અલાજ ફેવી ગમ શમ ત શીયાફ ભઢાભાું યાખીને ચવૂ. 

ફેવી ગમેર અલાજ સધુાયલા ભાટે ભધ અને કતીય ચાટ. 
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ફે આનીબાય ચકખી રશિંગનુું વેલન કયલાથી ફેવેર અલાજ ખરેુ છે. 

ગફૄું ફેવી ગયુું શમ ત કાા ભયી અને વાકયને ભઢાભાું મકૂી ચવૂવુું જઈએ. 

ગફૄું ફેવી ગયુું શમ ત ભીઠાના ગયભ ાણીના કગા કયલાથી ગફૄું ભટે છે. 

ગયભ ાણીભાું રશિંગ નાખીને ીલાથી અલાજ ફેવી ગમ શમ ત ખરેૂ છે. 

ગયભ કયેરા દૂધભાું થડી શદય નાખી ીલાથી ગફૄું ફેવી ગયુું શમ ત તે ભટે છે. 

ાકુું દાડભ ખાલાથી અલાજ ફેવી ગમ શમ ત તે ખરેૂ છે. 

યાતે્ર ળેકેરા ચણા ખાઈ ઉય ગયભ ાણી ીલાથી અલાજ ફેવી ગમ શમ ત ખરેૂ છે. 

બજન કમાદ છી ભયીનુું ચણૂદ ઘી વાથે ચાટલાથી અલાજ ફેવી ગમ શમ ત ખરેૂ છે. 

વાકયની ગાુંગડી ભોંભાું યાખી ચવૂલાથી અલાજ ફેવી ગમ શમ ત ખરેૂ છે. 

અલાજ ફેવી ગમ શમ ત જેઠીભધનુું ચણૂદ ઘી-વાકય વાથે ચાટવુું. 

અલાજ ફેવી ગમ શમ ત ગામના દૂધભાું આંફા રેલાથી પામદ થળે. 

અલાજ ફેવી ગમ શમ ત ખજૂય, દ્રાક્ષ, ભયીનુું ચણૂદ, ઘી, ભધ અને વાકય વયખે બાગે રઈ એક યવ કયી ય ગ્રાભ યજ 

રેલાથી પામદ થળે. 

ગાન દુખાલ કે વજ: 

ગાભાું દુખાલ થત શમ ત તરુવીન યવ ભધ વાથે રદલવભાું ત્રણ-ચાય લાય ચાટ. 

રવલિંગને જયા ળેકી ભોંભાું યાખી ચવૂલાથી ગાન વજ ભટે છે. 

ગાની અંદય વજ આવ્મ શમ, કાુંકડા લધ્મા શમ કે ગાભાું ચાુંદી ડી શમ ત વલાય-ફય-વાુંજ પટકડીના 

કગા કયલાથી પામદ થામ છે. 

ગફૄું આલી ગયુું શમ ત વયકાના કગા કયલાથી ભટે છે. 

કથભીય ચાલી ચાલીને ચવૂલાથી ગાન કઈણ પ્રકાયન દુાખાલ ભટે છે. 

રવલગ તથા તરુવીયકુ્ત ચા ફનાલી ીલાથી ટન્વીરના વજાભાું યાશત થામ છે. 



 

41 
 

ગાભાું લા અટક્ય શમ ત, બાતનુું ગયભ ઓવાભણ ીલાથી લા નીકી જળે. 

ગાન વજ કે ળયદી શમ ત રીભડાનાું ૨ થી ૩ ાન નાખીને ઉકાેરા હ ૂુંપાા ાણીથી કગા કયલા, એન્ટી 

ફામરટક દલાની જફૃય નશીં ડે. 

હુુંપાા ાણીભા એક ચભચી શદયનુું ચણુદ અને એક ચભચી ખાુંડ નાખીને,ઓગાીને ધીભે ધીભે ીવુું. 

વલાય,ફય,વાુંજ અને યાતે્ર ીવુું. ત્રણ દીલવ છી ચાયની જગ્માએ ત્રણ લખત ીવુું. જેભ જેભ યાશત જણામ તેભ 

તેભ એક એક લાય ઓછા કયતા જવુું. ત્રણ દીલવભાું વજ ઉતયી જામ છે. ીડા અને દુખાલ ફુંધ થામ છે. આ એક 

અનબુલ વવધ્ધ ઉત્તભ ઇરાજ છે. શદય શધુ્ધી કયનાય છે. તે વલનાળક છે અને ઘાને ફૃઝલે છે. જ અલાયનલાય 

કાકડા થતા શમ ત યજ જભલાભા રીરી શદયની કચુુંફય ખાલી. 

લાયુંલાય કાકડા ાકી જતાું શમ તેભણે અડધી ચભચી શદય અને અડધી ચભચી ગયભાાની છારન તાજેતાજ 

ફનાલેર ઉકા વલાયે, ફયે અને યાતે્ર ીલ જઈએ. 

ટસ્ન્વર થામ ત્માયે એયુંડનાું ાનને આછા તાભાું ળેકીને તેના ય ભધ ચડ અને ફુંને તયપ ગાર ય ચોંટાડમા 

છી ટ્ટી ફાુંધ. આ યીતે કયલાથી પામદ થળે. 

રવણને ખફૂ રવટી, ભરભ જેવુું કયી, કડાું ય રગાડી ટ્ટી, ફનાલી કુંઠભા જેલી ગાની ગાુંઠ ય રગાડલાથી 

ગાની ગાુંઠ ભટે છે. 

કુંઠભા ઉય જલના રટભાું કથભીયન યવ ભેલીને યજ રગાડલાથી કુંઠભા ભટે છે. 

કાુંદાનુું કચુુંફય, જીરુ અને વવિંધલ નાખી ખાલાથી ગફૄું વાપ યશ ેછે. કપની ખયેટી ફાઝતી નથી. 

ભઢાના દદો: 

ાન ખાલાથી ભઢુું આલી ગયુું શમ ત ભઢાભાું રવલિંગ યાખલાથી ભટે છે. 

ભધ વાથે ાણી ભેલી કગા કયલાથી ભોંની ચાુંદી અને ગાની ફતયા ભટે છે. 

ટુંકણખાયને ાણીભાું ઓગાી કગા કયલાથી ભોંના ચાુંદા તથા જીબની ચાુંદા ભટે છે. 

ફાલની છાર ઉકાીને કગા કયલાથી ભોંના ચાુંદા ભટે છે. 

તાજી ભી છાળ ીલાથી ભોંના ચાુંદા ભટે છે. 

તરુવીનાું ાન ચાલલાથી તથા તરુવીના ાનના ઉકાાના કગા કયલાથી ભોંની દુગંધ ભટે છે. 
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(૧૩) ઉરટી:  

ીાની પ્રશષુ્ક છારને ફાીને એની યાખ ાણીભાું નાખી ભીક્ષ કય. થડીલાય છી તેણે ગાીને ઉરટી થતી શમ 

તેણે ીલડાલલાથી ઉરટી ફુંધ થામ છે. 

ગાુંધીને ત્માુંથી કયૂકાુંચરીનુું ચણૂદ રાલી દળગ્રાભ ચણૂદ એક ળેય ાણીભાું નાખીને ફયાફય શરાલી કાઢ. તેણે એક 

કરાક યશલેા દ અને છી ગાી કાઢ. ઉરટીલાા દદીને દય ાુંચ ભીનીટે એક એક ચભચી ચભચી ીલડાલ. 

નાગયલેરના ાનભાું ફૂરાલેલુું રવલિંગ, એરચી, એક ગ્રાભ કયૂકાુંચરીનુું ચણૂદ,સગુુંધી ભવાર લગેયે નાખીને દદીને દય 

કરાકે એક ાન આવુું. ાન ભભાું યાખીને ચસૂ્મા કયલાનુું,ચાલી જલાનુું નરશ. આભ કયલાથી ઉરટી ફુંધ થામ છે. 

કપ પ્રકને રઈને ઉરટી થતી શમ ત કઠાના ગબદભાું વત્રકટૂ ભેલીને જયા જયા ચાટયા કયવુું. ઉરટી ળાુંત થળે. 

આલા દદીએ છી રદલેરન યેચ રેલ અને સુુંઠ નાખીને ઉકાેલુું ાણીજ ીલાનુું. ખયાકભાું ગળ્મા અને બાયે દાથો 

ખાલાનાું ફુંધ કયલા. 

ઉરટી થતી શમ ત જીરુું ળેકી નાખી તેના ય જયા વવિંધલ બબયાલવુું અને રીંબ ુનીચલવુું. ઉરટીના દદીને થડી થડી 

લાયે ચટી ચટી ચાલલા આવુું. ઉરટી ફુંધ થઇ જળે. જેને ભખુ ઓછી રાગતી શમ તેભણે વલાય-ફય-વાુંજ 

ઉયની લસ્ત ુચટી ચટી ચાલલાનુું યાખે ત ઘણજ પામદ થામ છે. 

ઉરટીભાું દદીને તરુવીન યવ કાઢીને થડી થડી લાયે ીલડાલલાથી યાશત થળે. 

ઉરટી, ચ ૂુંક, આપય, ઝાડા, અને લાય ુભાટે નીચેનુું વભશ્રણ ફનાલીને ફાટરીભાું બયી યાખ. એના દવ ટીા ફાકને 

અને ભટાને લીવ ટીા ીલડાલલા. રીંબનુ યવ ત્રણ તરા, ચનુાનુું નીતયુ ંાણી ફે તરા, ચકખુું ભધ એક તર, 

અજભાનુું ફાયીક ચણૂદ એક તર. આ પ્રભાણ યાખીને જઈએ તેટલુું ફનાલીને યાખી મકુ. 

તરુવીના ફીજ ીવીને દુધભાું ભેલીને ફાકને આલાથી ફાકની ઉરટી ભટે છે. 

દવ થી લીવ ગ્રાભ તરુવીના યવભાું ચટી એરચી, ચટી રલુંગનુું ચણૂદ વાકય વાથે ભેલીને ીલાથી અથલા ત 

એકર રીંબનુ યવ ભધ વાથે ીલાથી પામદ થામ છે. 

તરુવીન યવ, આદુન યવ ભધ વાથે રેલાથી ઉરટીભાું પામદ થામ છે. 

તરુવીના ાુંચ ગ્રાભ યવભાું ફે ગ્રાભ ગીચુંદન બેલીને ીલાથી ઉરટી ભટે છે. એકલાય ીલાથી નરશ ભટે ત 

ફીજીલાય ીલ. 

નાના ફાકને ઉરટી(ફકાયી) થતી શમ ત ત્રણ ટીા તરુવીના યવભાું ભેલીને રદલવભાું ત્રણ-ચાય લાય ચટાડ  
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ફુદીદીનાન યવ ીલાથી ઉરટી ભટે છે. 

યાઇ ઝીણી લાટી, ાણીભાું રાી, ેટ ઉય રે કયલાથી ઉરટી ભટે છે. 

ભયી અને ભીઠુું લાટીને પાકલાથી ઉરટી ભટે છે. 

ગને ભધભાું ભેલીને રેલાથી ઉરટી ભટે છે. 

આદુન યવ અને કાુંદાન યવ ભેલીને ીલાથી ઉરટી ભટે છે. 

સુુંઠ અને ગુંઠડાનુું ચણુદ ભધભાું નાખી ચાટલાથી ઉરટી ભટે છે. 

ભીઠા રીભડાના ાનન ઉકા ીલાથી ઉરટી ભટે છે. 

તજન ઉકા ીલાથી ઉરટી ભટે છે. 

રીંબ ુકાી તેના ઉય ખાુંડ બબાયાલીને ચવુલાથી અન્નવલકાયથી થતી ઉરટી ભટે છે. 

ળેયડીન યવ વલાથી ીત્તની ઉરટી ભટે છે. 

એરચીના દાણા લાટીને પાકી ભાયલાથી અથલા ભધભાું ચાટલાથી જીલ ડશાત શમ કે ઉરટી થામ એવુું રાગતુું શમ 

ત તે ભટે છે. 

એક એક તર દ્રાક્ષ અને ઘાણા લાટી ાણીભાું એકયવ કયી ીલાથી ીત્તની ઉરટી ભટે છે. 

કાુંદાન યવ થડા ાણીભાું એક કરાક છી ીલાથી અચનાને રીધે થતી ઉરટી ભટે છે. 

ચખાના ઘલાણભાું જામપ ઘવીને ીલાથી ઉરટી- ઉફકા ભટે છે. 

ભભયાન ઉકા ફનાલી તેભાું ૨-૪ એરમી, ૨-૩ રલીંગ તથા વાકય નાખી ૫-૭ ઉબયા આલલા દઈ ઉતયીને ઠડુું ાડી 

ર, તે ાણી ગાીને ૧-૨ ચભચી રીંબ ુનીચલીને અથલા ફયપન ટુકડ નાુંખીને ીલાથી ઉરટી ભટે છે. 

અધો ક ગયભ ાણીભાું ૧ ગ્રાભ ખાલાન વડા નાુંખી ીલાથી ઉરટી ભટે છે. 

ગાડી કે ભટય ફવની મવુાપયીભાું ચક્કય આલે અથલા ઉરટી થલા ભાુંડે ત્માયે ભોંભા રલીંગ અથલા તજ યાખી 

ચવુલાથી ચક્કય અને ઉરટી ફુંઘ થામ છે. 

ઉરટી જેવુું રાગતુું શમ ત્માયે જીફૃ ચાલીને ખાવુું. 

તજન ઉકા ીલાથી ઊરટીની તકરીપ ભટે છે. 
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ીયીમૂ તથા સ ૂુંઠ વભાન બાગે રઈ ચણૂદ ફનાલી ૨ થી ૩ ગ્રાભ જેટલુું ભધ વાથે રેલાથી ભટે છે. 

ઊરટીથી યાશત ાભલા આદુના યવ વાથે ફુદીનાન યવ ભેલીને ચભચ બયીને ીવુું. 

તયત ખાલાનુું રેળ નશી. ેટ અને ળયીય ફુંનેને આયાભ આ. ત્રણ કરાક છી થડા ાણીભાું વાકાય, રીંબ,ુ ભીઠુું, 

ફુદીનાન યવ, આદુન યવ ભેલી ફે - ફે ચભચી થડી થડી લાયે ીતા યશ. 

(૧૪) કબજીયાત: 

સુુંઠ, કાા ભયી, ીય, જીરુું , વવિંધલ અને ઘીભાું ળેકેરી રશિંગ વયખા બાગે રઈ તેની ભકૂી ફનાલી ખાધા છી યજ ફે 

ગ્રાભ રેલાથી કફજીમાત દુય થામ છે. 

દવ તરા શીભજ, દવ તરા ચકખા વનામખુીના ાન, અઢી તરા સુુંઠ, અડધ તર વુંચ આ ફધા બેગા કયી તેને 

ઝીણા લાટીને તેનુું ચયૂણ ફનાલ. સતુી લખતે એક તર પાકીને ાણી ીવુું. ખયાક ચી જળે અને ઝાડ વાય થળે. 

તરુવીના ાનન યવ દયયજ વલાયે રગબગ એક તર જેટર રેલાથી અજીણદ અને કફજીમાત દુય થળે. 

તરુવીના મૂના કલાથભાું ખાુંડ ભેલીને ીલડાલલાથી ફાકને ઝાડ વાય થામ છે.ેટનુું ફૂરવુું લગેયે ભટી જામ છે. 

તરુવીના કાઢાભાું વવિંધલ અને સુુંઠ ભેલીને ીલાથી કફજીમાત ભટી જામ છે. 

ગળ્મા દુધભાું વલાય-વાુંજ ફે ચભચી ઇવફગરુ ભેલીને ીલાથી ભશદુ્ધદ્ધ થામ છે.ઇવફગરુ રાુંફ વભમ રેલાથી 

સ્નાયઓુ જકડાઈ જામ છે, ભાટે તેન તભાયી પ્રકૃવત પ્રભાણે મગ્મ યીતે ઉમગ કયલ જઈએ. 

તરુવી અને શદયન યવ એક એક ચભચ બેગ કયી રદલવભાું ત્રણ લખત ીલાથી ેટના દદોભાું ઘણજ પામદ થામ 

છે. 

એક ચભચ ભકાઇની વાકયલાી ચાવણી કયીને ૮ ઔંવ ાણી બેલીને ીલાથી કફજીમાતભાું પામદ થામ છે. 

કફજીમાતભાું રદલવભાું ફેલાય દૂધભાું લધાયે વાકય અથલા ભધ નાખીને રેવુું. 

જભફૃખ (ફી વાથે) ખાલાથી ેટ વાપ આલે છે. 

લધાયે પાશાય રેલાથીં ખાવ કયીને સકૂી કાી દ્રાક્ષ, જભફૃખ, રીરી અને કાી દ્રાક્ષ, વુંતાયાન યવ અને ૈમાથી 

કફજીમાતભાું પયક ડે છે. 

વગીય અને જુલાન ફાકને થરુીલાફૄ ધાન્મ આલાથી કફજીમાત ભટે છે. 
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અજભ અને વનામખુીનુું ચણુદ હ ૂુંપાા ગયભ ાણી વાથે રેલાથી કફજીમાત ભટે છે. 

ાકા ટાભેટાન એક ક યવ ીલાથી આંતડાન ભ છૂટ ડી કફજીમાત ભટે છે. 

નમણા કઠે વલાયભાું થડુું ગયભ ાણી ીલાથી કફજીમાત ભટે છે. 

રીબુુંન યવ ઠુંડા અથલા ગયભ ાણીભાું નાખી વલાયે અને યાતે્ર ીલાથી કફજીમાત ભટે છે. 

ખજુયને યાતે્ર રાી વલાયે ભવી, ગાીને તે ાણી ીલાથી કફજીમાત ભટે છે. 

ગયભ ાણીભાું એક ચભચી આદુન યવ, એક ચભચી ભધ ભેલી ીલાથી કફજીમાત ભટે છે. 

કાી દ્રાક્ષને યાતે્ર ઠુંડા ાણીભાું રાી યાખી વલાયે દ્રાક્ષને ભવી ગાી તે ાણી ીલાથી કફજીમાત ભટે છે. 

યાતે્ર સતુી લખતે એકાદ ફે વુંતયા ખાલાથી કફજીમાત ભટે છે. 

ત્રણ ગ્રાભ ભેથીનુું ચણુદ વલાય વાુંજ ગ અને ાણી વાથે રેલાથી કફજીમાત ભટે છે. 

ચાય ગ્રાભ શયડે અને એક ગ્રાભ તજ, વ ગ્રાભ ાણીભાું ગયભ કયી તે ઉકાી યાતે્ર તથા વલાયના શયભાું ીલાથી 

કફજીમાત ભટે છે. 

યજ વલાયે એક ગ્રાવ ઠુંડા ાણીભાું અને યાતે્ર દૂધભાું ફે ચભચી ભધ ભેલીને ીલાથી કફજીમાત ભટે છે. 

અજભાના ચણૂદભાું વુંચય નાખી પાકલાથી કફજીમાત ભટે છે. 

તરુવીના ઉકાાભાું વવિંધલ અભે સ ૂુંઠ ભેલી પાકલાથી કફજીમાત ભટે છે. 

જામપ રીંબનુા યવભાું ઘવીને તે ઘવય રેલાથી કફજીમાત ભટે છે. 

કાુંદાને ગયભ યાખભાું ળેકી યજ વલાયે ખાલાથી કફજીમાત ભટે છે, અને ળસ્ક્ત લધે છે. 

ીાન ુાન નાખીને ઉકાેલ ુદૂઘ ીલાથી ગૅવને કાયણે થમેર કફજજમાત ભટે છે. ેટના લાય ુભટે છે. ગયભ દૂધ 

વાથે ફે ચભચી ગરુકુંદ કે ઇવફગરુ યાતે્ર સતૂી લખતે રેલાથી ભ વાપ આલે છે. 

લાયુંલાય જુરાફ રેલા કયતાએક ચભચી ઘીને એક ચભચી ગયભ ાણી વાથે રેલાથી કફજજમાત દૂય થામ છે. 

ત્રણ થી ચાય શીભજને એયું રડમાભાું ળેકીને યજ યાતે્ર રેલાથી કફજજમાત દૂય થામ છે. 

કફજજમાતભાું ટભેટુું અથલા વુંતયાના યવભાું એક ચભચી ભધ નાખીને વેલન કયલાથી રાબ થામ છે. 
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કાયેરાુંન એક ક યવ ીલાથી કફજીમાત ભટે છે. 

ગયભીના દથી થતી કફજજમાત, આંતયડાની ગયભી, ચાુંદા, ભયડાભાું ઈવફગરુ દૂધ કે છાળ વાથે રઈ ળકામ. 

ઝાડ ન ઊતયે ત્માયે રીંબનુા યવભાું જામપન ઘવાય ીલ. 

એરચી, રવલિંગ અને જામપના ચણૂદને ભધ અને રીંબથુી ફનાલેર ચાભાું ભેલીને ીલાથી કફજજમાતભાું આયાભ 

થામ છે. 

કફજજમાત, અમ્રવત્ત, અલ્વય, ભોંના ચાુંદાું લગેયે યગભાું કાી દ્રાક્ષ અને વાકય રાીને રેલી જઈએ. 

શયડેનુું ચણૂદ ફનાલીને તેની અડધીથી એક ચભચી પાકી વશજે ગયભ દૂધ વાથે રેલાથી ભની શદુ્ધદ્ધ થામ છે. 

(૧૫) ભાુંથાનાું દદો - આધાળીળી :  

ભાથાન દુખાલ: 

જ ભાથુું દુખત ુું શમ ત કાી દ્રાક્ષ વાથે ગરુાફન યવ વનમવભત ીલ જઈએ. 

ભાથાના દુખાલાભાું ચનૂ અને નલવાય સુુંઘલાથી યાશત થળે. 

ભાથાના દુખાલાભાું વત્રપા, જેઠી ભધનુું ચણૂદ ભધભાું ચાટલાથી ભટી જળે. 

જ ભાથુું દુખત ુું શમ ત તજ અને સુુંઠ ન ભકૂ રઈ તેભાું થડુું ાણી ભેલી કા ઉય ચડ. 

લાય ુકે ળયદીને રઈને ભાથાન દુખાલ કે આધાળીળી શમ ત તરુવીના ભાુંજયનુું ાુંચ ગ્રાભ ચણૂદ વલાય-વાુંજ ભધભાું 

ચાટવુું. તરુવીના ાનન કાે રે કયલ અને તરુવીના યવના ફે ફે ટીા નાકભાું નાખલા. 

જ ભાથુું દુખત ુું શમ એરચી, ીય, ફદાભ અને દ્રાક્ષ ભધભાું ચાટ. 

કાી દ્રાક્ષ વાથે ગરુાફના ફૂરન યવ ીલ. 

ભાથાના દુખાલાભાું આભરી ૦ ગ્રાભ જેટરી રઈને ગયભ ાણીભાું ધઈ ર અને તેને ગામના દૂધભાું નાખી દ, છી 

તેને તા ય યાખીને ઉકા, જ્માયે દૂધ પાટી જામ ત્માયે તેને ગાીને નીયને અરગ કયી દ. આ ાણીભાું વાકય 

બેલીને યગીને ીલા આ. ત્રણ-ચાય રદલવ સધુી આ પ્રમગ કયલાથી ભાથાન દુખાલ ભટી જામ છે, આ દૂધ લડે 

યગીના ભાથાભાું ભાલરળ કયલાથી વાય પામદ થામ છે. 

ભાથુું દુખત ુું શમ ત કાે ચખ્ ખુું ઘી ઘવલાથી ભાથુું ઉતયે છે. 
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આભાનુું ચણૂદ, વાકય અને ઘી વયખે બાગે રઈ ખાલાથી ભાથુું દુાખત ુું શમ ત ઊતયે છે. 

એક ક ાણીભાું એક ચભચી શદય નાખી, ઉકાીને, ીલાથી, તેન લાક (નાવ) રેલાથી ભાથાન દુાખાલ ભટે છે. 

અધો ચભચ રીંબનુ યવ અને અધો ચભચ તરુવીન યવ બેગ કયી ીલાથી ભાથાન દુાખાલ ભટે છે. 

ભાથ ુદુાખત ુું શમ ત તરુવીનાું ાન અને અગયફત્તી લાટીને ભાથે ચડલાથી તયત જ ભાથુું ઉતયે છે. 

રવલિંગનુું તેર ઘવલાથી ભાથાન દુાખાલ ભટે છે. 

નલળેકા ાણીભાું ભીઠુું નાખી ફુંને ગ ાણીભાું યાખલાથી ૧૫ વભવનટભાું ભાથાન દુાખાલ ભટે છે. 

જીબ ઉય ચટી ભીઠુું મકૂી, દળ વભવનટ છી એક ગ્ રાવ ાણી ીલાથી ગભે તેલ ભાથાન દુાખાલ ભટે છે. 

ગભે તેટલુું ભાથ ુદુાખત ુું શમ ત ૭ વભવનટ કણીએ ફૃભાર ફાુંધી યાખલાથી યાશત થામ છે. 

ભાથુું દુાખત ુું શમ ત્માયે ડુુંગીને છૂુંદીને તેન યવ ગને તલમે ઘવલાથી તયત જ ભાથુું ઊતયી જળે. 

ભાથાના દુખાલા ઉય જામપ ઘવીને કાે રે કયલ. 

ભાથાન દુ:ખાલ થતા ય કુણા ાણીભાું આદુ અને રીંબનૂ યવ અને થડુ ભીઠુ નાખીને ીલાથી આયાભ ભે છે. 

કાે યાઈન રે કયલાથી વળયાશૂ, ભાઈગે્રન ભટે છે. 

આધાળીળી: 

આધાળીળીભાું નલવાયને ાણી વાથે ીવી જે ફાજુ ભાથુું દુખત ુું શમ તેની વાભી ફાજુના નવકયાભાું આ નલવાયના 

ાણીના ટીા નાખ, ભટી જળે. 

આદુન યવ અને તરુવીન યવ સ ૂુંઘલાથી અને નાકભાું ટીાું નાુંખલાથી આધાળીળી અને ભાથાન દુાખાલ ભટે છે. 

રવણની કીઓ ીવીને કાનટી ય રે કયલાથી આધાળીળી ભટે છે. 

દ્રાક્ષ અને ધાણાને ઠુંડા ાણીભાું રાી ીલાથી આધાળીળી ભટે છે. 

રશિંગને ાણીભાું ભેલી નાકભાું ટીાું નાખલાથી આધાળીળી ભટે છે. 

સ ૂુંઠને ાણીભાું ઘવી અને ઘવાય કાે રગાડલાથી આધાળીળી ભટે છે. 

દૂધભાું ઘી ભેલી, ીલાથી આધાળીળી અને ભાથાન દુાખાલ ભટે છે. 



 

48 
 

સયૂજ ઉગે તે શરેાું ગયભાગયભ, તાજી, ચખ્ ખા ઘીની જરેફી ખાલાથી આધાળીળી ભટે છે. 

ઠુંડા દૂધભાું સ ૂુંઠ ઘવીને, તે દૂધના ૩/૪ ટીાું નાકભાું નાખલાથી આધાળીળી ભટે છે. 

નાલમેયનુું ાણી ીલાથી આધાળીળી અને ભાથાન દુાખાલ ભટે છે. 

રવલિંગના અને તભાકુનાું ાન લાટીને ભાથા ઉય રે કયલાથી આધાળીળીનુું દદદ  (ભાઈગે્રવ) ભાઈગે્રન ભટે છે. 

ભયીને શદુ્ધ ઘીભાું ઘવીને તેના નાકભાું ટીાું ાડલાથી આધાળીળી ભટે છે. 

(૧૬) કાનના દદો: 

કાન ખફુ દુખત શમ ત થયના ાનન યવ જયાક ગયભ કયીને તેના ટીા કાનભાું નાખ. 

તરુવીના ાન અને વયવલનુું તેર ધીભા તાે તાલ. તરુવીના ાન ફી જામ એટરે તેર ઉતાયી ગાી કાઢ. આ 

તેરના ફે-ચાય ટીા દયયજ વલાય-વાુંજ કાનભાું નાખલાથી ફધીજ જાતના કાનના યગ ભટી જામ છે. 

કાનભાું ચવકા ભાયતા શમ ત આદુન યવ, થડુું તરનુું તેર, થડુુંક ભધ અને વવિંધાલણુ બેગુું કયી વશજે ગયભ કયી 

રદલવભાું ફે-ત્રણ લાય કાનભાું નાખ. દદદ  ગામફ થઇ જળે. 

તરુવીન સ્લયવ જયાક ગયભ કયીને કાનભાું નાખલાથી કાનની ીડા ભટે છે. 

ફકયીના દૂધભાું વભબાગે વયક બેલીને નલળેકુું ગયભ કયી ર અને તેના થડા ટીાું કાનભાું ટકાલાથી કાનીડા 

ભટે છે. 

આદુન યવ વશજે ગયભ કયી કાનભાું નાખલાથી વણકા ભટે છે. 

તરના તેરભાું રશિંગ નાખી ઉકાી તે તેરનાું ટીાું કાનભાું નાખલાથી દુાખાલ ભટે છે. 

કાુંદાન યવ અને ભધ ભેલી તેનાું ટીાું કાનભાું નાખલાથી કાનના વણકા અને દુાખાલ ભટે છે. 

કાન દુાખત શમ ત મૂાના ાનન યવ વશજે ગયભ કયી કાનભાું નાખલાથી દુાખાલ અને વણકા ભટે છે. 

નાગયલેરના ાનન યવ ગયભ કયી તેનાું ટીાું નાખલાથી કાનના વણકા અને દુાખાલ ભટે છે. 

આંફાના ાનન યવ ગયભ કયી તેનાું ટીાું નાખલાથી કાનના વણકા અને દુાખાલ ભટે છે. 

લરયમાી અધકચયી લાટીને ાણીભાું ખફૂ ઉકા. તે ાણીની લયા દુાખતા કાન ય રેલાથી કાનની ફશયેાળ, કાનનુું 

શૂ અને કાનભાું થત અલાજ ભટે છે. 
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તેરભાું થડી યાઈ લાટીને કાનના વજા ઉય રે કયલાથી વજ ભટે છે. 

વયવીય ુઅથલા તરના તેરભાું રવણની કી ગયભ કયી એક ફે ટીાું વલાય વાુંજ કાનભાું નાખલાથી પામદ થામ છે.  

તરના તેરભાું તરુવીનાું ાન નાખી ધીભા તાે ગયભ કયવુું. ાન ફી જામ ત્માયે તેર ઉતાયી ગાી રેવુું. આ 

તેરનાું ફે ચાય ટીાું કાનભાું નાખલાથી ફધા જ પ્રકાયના કાનના દદોભાું રાબ થામ છે.  

કાનની તકરીપ ફહ ુગુંબીય પ્રકાયની ન શમ ત ભધ અને તરનુું તેર વયખા બાગે અને એ ફેના લજનબાય આદુન 

યવ એકયવ કયી, વશજે વીંધલન ફાયીક ાઉડય ભીશ્ર કયી કાનભાું દયયજ દીલવભાું ચાય ાુંચ લખત ટીાું મકુલાથી 

કાનની તકરીપ દુય થામ છે.  

આંફાન ભય (ફુર) લાટી, દીલેરભાું ઉકાી, ગાીને એનાું ટીાું કાનભાું નાખલાથી કાનના વણકા ભટે છે.  

આંફાનાું ાનન યવ વશજે ગયભ કયી કાનભાું નાખલાથી કાનના વણકા ભટે છે.  

નાગયલેરના ાનન યવ ગયભ કયી તેનાું ટીાું નાખલાથી કાનના વણકા ભટે છે.  

શીંગને તરના તેરભાું કાલી એ તેરનાું ટીાું કાનભાું મકુલાથી તીવ્ર કણદશુ ભટે છે.  

વયગલાના સકુલેરા ફુરન ાઉડય કાનભાું નાખલાથી કાનન દુખાલ ભટે છે. 

રવણની કી છુંદી વયવલના તેરભાું કકડાલી એ તેરનાું ટીાું કાનભાું મકુલાથી કાનન અલયધ દુય થામ છે અને 

અલાજ વાુંબલાભાું વયતા થામ છે.  

જ કાનભાું દુાખાલ શમ ત અલગમાય ગ્રાભ વપેદ પટકડી અને શદય ીવીને રેલા તથા તેને ગાીને અલગમાય ચટી 

કાનભાું નાુંખવુું. તેને કાનના દુાખાલા ભાટે યાભફાણ ગણામ છે. 

તરના તેરભાું રવણની કી નાખી કકડાલીને વશજે ગયભ તેરનાું ટીાું કાનભાું ાડલાથી કાનન દુ:ખાલ અને 

કાનના વણકા ભટે છે. કાન ાકત શમ ત ણ પામદ કયે છે.  

શદય અને ફુરાલેરી પટકડી એકત્ર કયી કાનભાું નાખલાથી કણદાક અને કણદસ્રાલ જરદી ભટે છે. 

ફુરાલેરી પટકડી અને શદય બેગી કયી કાનભાું નાખલાથી કાન ાક્ય શમ અને યવી નીકતા શમ ત તે ભટે છે. 

તરુવીના યવનાું ટીાું કાનભાું નાખલાથી કાનન દુાખાલ અને વણકા ભટે છે અને રુ નીકતુું શમ ત તે ફુંધ થળે. 

ભધનાું ટીાું કાનભાું નાખલાથી કાનન દુાખાલ અને યવી ભટે છે. 

તેરભાું રવણની કી કકડાલીને, તે તેરનાું ટીાું કાનભાું નાખલાથી કાનના વણકા અને કાનની યવી ભટે છે. 
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કાનભાું યવી થઇ શમ ત કડીની બસ્ભ ચટી કાનભાું નાખ અને તેની ઉય રીંબનુા ટીા નાખ. 

ડુુંગીન યવ અને ભધનાું ટીાું કાનભાું નાખલાથી કાનના ચવકા ભટે છે અને રુું  નીકતુું શમ ત ફુંધ થામ છે.  

ફુરાલેરા ટુંકણખાયને લાટીને કાનભાું નાખી  ઉયથી રીંબનુા યવનાું ટીાું નાખલાથી રુું  નીકતુું ફુંધ થામ છે. 

રીંબનુા ૨૦૦ ગ્રાભ યવભાું ૫૦ ગ્રાભ વયવીયુું અથલા તરનુું તેર ભેલી, કાલી, ગાીને ળીળીભાું બયી રેવુું. તેભાુંથી 

ફબ્ફે ટીાું કાનભાું નાખતા યશલેાથી કાનનુું રુું , ખજુરી અને કાનની લેદના ભટે છે તથા કાનની ફશયેાળભાું ણ 

પામદ થામ છે. 

કાનભાું અલાજ થમા કયે ત્માયે-કણદનાદ  લીકૃત થમેર કે અલી ગતીલા લાય ુળબ્દનુું લશન કયનાયી ળીયાભાું 

યકાઈ જલાથી કાનભાું જાત જાતના અલાજ વુંબામા કયે છે. એને કણદનાદ કશ ેછે. એભાું અંતાકણદભાું આલેર કકરીમા 

નાભના અંગની લીકતૃી થામ છે. આ યગભાું આ મજુફ ળક્ય ઉચાય કયલા.  

ફકયીના મતુ્રભાું વીંધલ નાખી વશજે ગયભ કયી કાનભાું ટીાું ાડલાું.  

કાવના જીડલાન યવ કાનભાું નાખલ.  

નાગયલેરના ાનન યવ કાનભાું નાખલ.  

ફકયીના મતુ્રભાું રવણ, આદુ અને આંકડાના ાનન યવ ભેલી કાનભાું નાખલ.  

વયવલ તેરથી કાન બયી દેલ.  

રવણ અને શદયને એકયવ કયી કાનભાું નાખલાથી રાબ થામ છે.  

ગન યવ વશજે ગયભ કયી દીલવભાું ચાયેક લખત કાનભાું ાુંચ-વાત ટીાું નાખલાથી કણદનાદ અને કણદશુ ભટે છે.  

કણદનાદ એ કપજનીત યગ છે. વભબાગે સુુંઠ, ગ અને ઘીન વાયી જેલડ રાડુ ફનાલી દયયજ વલાયે ખારી ેટે 

ખાલાથી ાચનળક્તી સધુયી કણદનાદ ભટે છે.   

ભધ ૧ બાગ, આદુન તાજ યવ ૨ બાગ, તરનુું તેર ૧ બાગ અને વશજે વીંધલનુું ભીશ્રણ દીલવભાું ત્રણેક લખત 

કાનભાું થડુું થડુું મકુતા યશલેાથી કાનભાું થત લીચીત્ર અલાજ-કણદનાદ રાુંફા વભમે ભટે છે. 

કાન ફુંધ થઈ જામ ત્માયે રવણ અને શદયને એકયવ કયી કાનભાું નાખલાથી રાબ થામ છે.  કાનભાું જ ુંત ુજામ ત્માયે  

ભધ, દીલેર કે ડુુંગીન યવ કાનભાું નાખલાથી જ ુંત ુનીકી જામ છે.  

કાનભાું રુું કાનભાુંથી રુ નીકતુું શમ ત કાન વાપ કયીને નીચે દળાદલેર ળક્ય ઉામ કયલા.  
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ભધભાું વીંદુય ભેલી ફબ્ફે ટીાું વલાયે-યાતે્ર કાનભાું નાખલાું.  

ધતયુાના ાનના યવભાું ચાયગણુું વયવીય ુઅને થડી શદય નાખી ચાયગણા ાણીભાું ધીભા તાે ઉકાી તેર વીદ્ધ 

કયવુું. આ તેરનાું ફેત્રણ ટીાું યજ વલાય-વાુંજ કાનભાું નાખલાું.  

કાનભાુંથી રુું લશતે ુું શમ અને તે ભટતુું જ ન શમ ત કાનભાું લડના દુધનાું ટીાું નાખલાથી ભટી જામ છે.  

રીંબનુા યવભાું થડ વાજીખાય ભેલી કાનભાું નાખલાથી કાનભાુંથી લશતે ુું રુું ફુંધ થામ છે.   

કાનની ફશયેાળ  

કાનની કઈ ખયાફીને રીધે નશીં ણ કુદયતી યીતે શ્રલણળક્તી ઘટી ગઈ શમ ત વલાય, ફય અને વાુંજે દુધભાું ૧ 

નાની ચભચી લાટેલુું જીરુું  નાખી ીલાથી રાબ થામ છે.  

વભબાગે શીંગ, સુુંઠ અને યાઈને ાણીભાું ઉકાી ફનાલેરા વશજે ગયભ કાઢાનાું ચાય-ાુંચ ટીાું કાનભાું દીલવભાું 

ચાયેક લખત નાખલાથી કાન ખરુી જઈ ફશયેાળ ભટે છે.  

આંકડાના ાનન યવ ગયભ કયી કાનભાું નાખલાથી કાનની ફશયેાળ ભટે છે.  

ગામનુું જુનુું ઘી ખાલાભાું લીળે લાયવુું.  

રુભાું લીંટાેરી રવણની કી કાનભાું યાખલી.  

ઉત્તભ શીંગની ભકુી રુભાું મકુીને કાનભાું યાખલી.  

લછનાગ અને વ્રજ તરના તેરભાું ગયભ કયી કાનભાું નાખવુું.  

કાનભાું અલાય નલાય તેર નાખતા યશવે ુું. એનાથી લીજાતીમ દ્રવ્મન ભેર ફશાય નીકી જામ છે. અને કાનની અંદયના 

અલમલ મરુામભ યશી કામદક્ષભ યશ ેછે.  

વયવલના તેરભાું દળભા બાગે યતનજ્મત નાખી ધીભા તાે યતનજ્મત ફી જામ ત્માું સધુી ગયભ કયી ઠુંડુ ડય ે

કાનભાું દયયજ વલાય, ફય, વાુંજ ત્રણ-ચાય ટીાું નાખતા યશલેાથી કાનની વાભાન્મ ફશયેાળ ભટે છે.  

વલાયે ચાયાુંચ ફદાભ અને યાતે્ર અજભ તથા ખાયેક ખાલાથી કાનની ફશયેાળભાું પામદ થામ છે.  

સુુંઠ અને ગ ભેલી ાણીભાું વાયી યીતે ઘુુંટી કાનભાું ટીાું ાડલાથી ફશયેાળભાું રાબ થામ છે.  

ધી ડુુંગીન તાજ યવ વશજે હુુંપા ગયભ કયી કાનભાું ફહ ુથડા પ્રભાણભાું મકુલાથી વાધાયણ ફશયેાળ શમ ત તે 

ભટે છે.  
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કાનની ફશયેાળ દૂય કયલા ાુંચ-વાત ેળાફનાું ટીાું દયયજ નાખતા યશલેાથી ફશયેાળ દૂય થામ છે. 

વપેદ કાુંદાના યવનાું ટીાું યજ ફે લખત નાખલાથી ફશયેાળ ભટે છે. 

આદુન યવ કાનભાું નાખલાથી કાનન દુખાલ, ફશયેાણુું અને કાન ફુંધ થઈ ગમા શમ ત રાબ થામ છે. લડના 

દુધનાું ટીાું કાનભાું નાખલાથી કાનન દુખાલ ભટે છે. 

તેર કાનભાું નાખવુું. કાનન ભેર કાનભાું ભેર લધ ુપ્રભાણભાું થામ ત શ્રતુીભાગદ વાુંકડ થતાું ફશયેાળ આલે છે. આ ભેર 

કાઢલા ગયભ કયેલુું વયવીયુું કે તરનુું 

કાનભાું કીડા ડલા કણદસ્રાલ, કણદાક, લીદ્રધી જેલા યગથી, કાનની અસ્લચ્છતાથી કે લાતાદી દથી 

કાનભાું વડ ેદા થામ છે, અને અને તેભાું કીડા ેદા થામ છે. એભાું આ મજુફના ળક્ય ઉામ કયલા.  

સ્લમતુ્ર કાનભાું નાખવુું.  

રીભડાના યવભાું કકડાલેલુું વયવીયુું કાનભાું નાખવુું.  

ગમતુ્ર વાથે શયતારનુું ચણુદ ીવીને કાનભાું નાખવુું.  

વયકાભાું ાડીમ ખાય, અજભ અને ઈન્દ્રામણન ગબદ ભેલી કણદયુણ કયવુું.  

દુધીમા લછનાગ(કરીશાયી)ના મુન યવ કાઢી તેભાું થડુું ત્રીકટુ (વભાન બાગે સુુંઠ, ભયી, ીયનુું ચણુદ) ભેલી કાનભાું 

નાખલાથી કૃભી તદ્દન ભયી જામ છે.  

રીંફીનુું તેર ગયભ કયીને તેનાું ફે-ચાય ટીાું વલાયે અને યાતે કાનભાું નાખલાું.  

ભયીચ્માદી તેર ગયભ કયીને કાનભાું નાખવુું.  

ત્રીપાના કાઢા લડે કે રીભડાના ઉકાાથી કાન વાપ કયલ.  

યજ યાતે્ર ત્રીપા ચણુદ કે શયડે ચણુદની પાકી કયલી.  

કાનભાું કુંઈક બયાઈ જવુું.. ભાખી, ફગાઈ, ભકડા, કાનખજુય લગેયે જીલડાું કાનભાું પ્રલેળે કે ફયન ઠીમ, ચણ, 

લટાણ, ભગપીન દાણ કાુંકયી જેલી લસ્ત ુકાનભાું પ્રલેળી ગઈ શમ ત એને ફશાય કાઢલા ીચકાયીન ઉમગ કદી 

ન કયલ. એ લસ્તઓુને ટુકડા કયીને કાઢલી. ન નીકે ત કાનના ડૉક્ટય ાવે જવુું.  

કાનભાું કીડ કે જ ુંત ુપ્રલેળી ગયુું શમ ત આભાુંથી ળક્ય ઉામ કયલા.  
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કાનભાું જીલાત થલાથી દુખત શમ ત વયવીમા તેરભાું ી ફય ભેલી કાનભાું ટીા નાખ. 

કાનભાું ફગાઈ, કાનખજૂય જેલા જીલજ ુંત ુગામ શમ ત તે ભધ અને તેર બેગા કયી કાનભાું ટીાું નાખલાથી પામદ 

થામ છે, કાનનુું શૂ અને યવી ણ ભટે છે. 

ગામનુું ઘી વાધાયણ ગયભ કયી કાનભાું ટીાું ાડલાથી જીલજ ુંત ુફશાય નીકી આલે છે.  

ધી ડુુંગીન યવ કાનભાું નાખલ.  

જાુંબનુા ાનન યવ કાનભાું બયી દેલ.  

ક્રયપભદની ીચકાયી ભાયલાથી જ ુંત ુભયી જળે, છી કાનને ીચકાયી લડે ધતાું જ ુંત ુફશાય નીકી જામ છે.  

કાનની વુંબા  

(૧) કાન ખતયલા નશીં. (૨) કાનભાું ફુુંક ન ભાયલી. (૩) ગાર કે કાન ય થતડ ન ભાયલી. (૪)  ભાથા ય ભાયવુું 

નશીં. (૫) ઘોંઘાટથી દુય યશવે ુું. (૬) નાના ફાકને સ્નાન કયાલતી લખતે કાનભાું ભુડાું ખવલાું. (૭) સ્નાન કમાદ છી 

ચખ્ખા ટુલાર લડે કાન લછુલા. (૮) નાનણથી યજ કાનભાું ગયભ તેરનાું ટીાું નાખલાું (૯) ગયભ દલાનુું અતીળમ 

વેલન ન કયવુું. ગયભ દલાના વેલન લખતે ૨ ગ્રાભ ગ શદુ્ધ ભધ વાથે રેવુું.---વાબાય-ગાુંડાબાઈ લલ્રબ 

(૧૭) શયવ- ભવા: 

તરુવીના યવભાું ફીજનુું ચણૂદ દવ ગ્રાભ ાણી વાથે વલાય-વાુંજ રેલાથી શયવ ભટે છે. 

શયવ ભાટે અયીઠાના છતયા ફાી તેની ચાવ ગ્રાભ યાખભાું ચાવ ગ્રાભ ખડીવાય(ખેયવાય-ગાુંધીને ત્માું ભળે) 

ભેલી ફટરભાું બયવુું. યજ વલાય-ફય અને વાુંજે ત્રણથી ચાય લાર જેટલુું ફટરભાુંન ુું વભશ્રણ ભધભાું બેલી 

ચાટલાથી દુઝતા કે સકુા શયવ ભટે છે. 

દૂઝતા શયવણા યગીએ દૂધભાું વાકય બેલીને તેનુું વેલન કયવુું (દૂધ ગામનુું રેવુું). 

સલૂાની બાજી શયવથી ીડાતી વ્મસ્ક્ત તથા અવતવાયથી ીડાતી વ્મસ્ક્ત ભાટે અવયકાયક છે 

શયવના યગીએ દૂધીનાું ાનન યવ શયવ ઉય રગાડલ. શયવ સકુાલા રાગળે. 

યીંગણાુંને સલુાના ક્ષાયના ાણીભાું વવજાલી, છી તેને ઘીભાું વાુંતી, જફૃયી ભવાર તથા ગ નાખી ળાક ફનાલી 

બયેટ ખાવુું. ઉયથી ભી ભીઠી છાળ ીલી. પ્રમગ વળમાાભાું કયલાથી જન્ભથી થમેરા શયવભાું લદબય કે કામભી 

યાશત થઈ જામ છે. 
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સકૂા અંજીયને ાણીભાું રાીને નમણેકઠે (લશરેી શયભાું) રેવુું શયવ ભાટે રશતકાયક છે. 

વપેદ ફીટને લાટીને એભાું દૂધ ભેલીને શયવ ય રગાડલાથી શયવભાયાશત ભે છે. 

ભધ અને ખભણેલુું વપેદ ફીટનુું વભશ્રણ રેવુું શયવ ભાટે અકવીય છે. 

સકૂા અને રશી નીકતા શવ ભાટે કાુંદ ગણુકાયી છે. ફીજુ ું ચાભડી ય કાેર અને ળેકેર કાુંદ રગાડલાથી રયણાભ 

વારુું આલે છે. 

દૂઝતા શયવલાાએ યજ એક કાચી ડુુંગી ખાલી. તયત ટકતુું રશી ફુંધ ડળે. 

બજન કમાદ છી જીયાના ચણૂદ વાથે ભયીનુું ચણૂદ વવિંધલ વાથે છાળભાું રેલાથી શયવભાું પામદ થામ છે. 

રીભડાની ાકી રીંફી યજ ૧-૨ નુંગ વલાયે ગ વાથે ૭ રદલવ સધુી ખાલાથી શયવ ભટે છે. 

રીભડાની કાચી રીંફી યજ ૧-૨૧ રદન ખાઈ ફુંધ કયલાથી શયવ ભટે છે. 

ભવા: 

કાા તર, વાકય અને નાગકેવય યજ વલાયે ખફૂ ચાલીને ખાલાથી ભવા ળાુંત થામ છે. 

ભવા થમા શમ ત યાતે્ર સતૂી લખતે દૂધની વાથે ઈવફગરુ રેલાથી રાબ થામ છે 

 

(૧૮) અવનિંદ્રા કે ઊંઘ નરશ આલલી : 

ઉંઘ ના આલતી શમ ત ગુંઠડાનુું અડધ તર ચણૂદ દયયજ સતુી લખતે પાકવુું. 

સતૂાું શરેા ઠુંડા ાણી લડે શાથ-ગ ધઈ ભાથાભાું તેર નાખલાથી  ઊંઘ આલે છે. 

ચથા બાગનુું જામપ ાણી વાથે રેલાથી ઊંઘ આલે છે. 

કાુંદાનુું યામત ુું યાતે્ર ખાલાથી વયવ ઊંઘ આલે છે. 

ીયીમૂના ચણૂદની પાકી રેલાથી અને ગે દીલેર ઘવલાથી વાયી ઊંઘ આલે છે. 

ગ વાથે ગુંઠડાનુું ચણૂદ ખાલાથી અને ઉય ગયભ દૂધ ીલાથી ઊંઘ આલે છે. 

કુભા યીંગણને ળેકી, ભધભાું ભેલી સતૂી લખતે રેલાથી વયવ ઊંઘ આલે છે. 
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લરયમાી, દૂધ અને વાકયનુું ઠુંડુું ળયફત ીલાથી ઊંઘ વાયી આલે છે. 

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

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

ખફૂ વલચાય, લાય ુકે વદૃ્ધાલસ્ થાને રીધે લાય ુલધી જલાથી યાતની ઊંઘ ઊડી જામ ત્ માયે ગુંઠડાનુું ચણૂદ ફે ગ્રાભ જેટલુું 

ગ તથા ઘી વાથે ખાલાથી ઊંઘ આલી જામ છે. 

દૂધભાું ખાુંડ અને ગુંઠડાનુું ચણૂદ નાખી ઉકાી ીલાથી ઊંઘ આલે છે. 

યાતના સતૂી લખતે ભધ ચાટલાથી ઊંઘ જરદી આલી જામ છે.   

અવનદ્રાના યગીએ યાતે્ર સતૂી લખતે બેંવના ગયભ દૂધ વાથે ગુંઠડાનુું ચણૂદ ભેલી ી જવુું. 

અવનદ્રા ઉય જામપ ઘીભાું ઘવીને ાુંણ ય ચડવુું અને થડુું ચાટવુું. 

વાુંજે યીંગણાું (ભટુ્ટા) અંગાયાભાું ળેકી, ભધભાું કારલીને યજ ખાલાથી ળાુંત વનદ્રા આલે છે. અથલા યીંગણાુંન ઓ લધ ુ

ઘી કે તેરભાું ફનાલી યાતના બજન વાથે ખાલ અથલા યીંગણાું ને ડુુંગીનુું ળાક ખાવુું. 

ફે થી ત્રણ ગ્રાભ ખવખવ લાટીને વાકય અને ભધ વાથે અથલા વાકય અને ઘી વાથે સતૂી લખતે રેલાથી વયવ ઊંઘ 

આલે છે. 

બેંવના દૂધભાું વાકય અને એરચી ભેલી ગયભાગયભ દૂધ ીલાથી અવનદ્રાભાું રાબ થામ છે. 

(૧૯) અવતવાય અથલાઝાડા-આભ-ભયડ:  

ઝાડા ભાટે ચાઇ(તાુંદરજ)ના મુ ધઇ સ્લચ્છ કયી ચખાના ધલાણભાું ધવી ચભચી વાકય ભીક્ષ કયી ીલડાલ. 

ઝાડા ભાટે ાકા કેાને ફયાફય છૂુંદી કાઢી તેભાું એક ચભચી આભરીન ગય અને ચટી ભીઠુું ઉભેયી રદલવના ફે 

લખત ખાલ. 

ઝાડા ભાટે દૂધ લગયની કડક કપી અથલા ચા ીઓ. 

ઝાડા ભાટે ખફૂ જાણીત અકવીય ઉામ એ છે કે ુંદય થી લીવ તાજા ભીઠા રીભડાના ાન રઈ તેની ેસ્ટ ફનાલી 

તેભાું એક ચભચી ભધ બેલી ીઓ. 

ઝાડા ભાટે છૂુંદેરા ાકા કેાભાું ા ચભચી જામપન ાઉડય બેલીને ર. 
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એક ચભચી ખજૂયની ેસ્ટભાું એકે ચભચી ભધ બેલી રદલવના ચાય થી ાુંચ લખત રેલાથી અવતવાય [ઝાડા] ય 

ઉત્તભ ઈરાજ છે. 

એક ચભચી ખજૂયની ેસ્ટભાું એક ચભચી ભધ બેલી રદલવના ચાય થી ાુંચ લખત રેલાથી અવતવાય [ઝાડા] ય 

ઉત્તભ ઈરાજ છે. 

જીયાને રઢી ય ળેકી ક્રળ કયી ર. ઝાડા થમા શમ ત્માયે આ જીયાને એક ચભચી ભધભાું બેલીને રેલાથી યાશત થળે. 

નાના ફાકને ઝાડા થમા શમ ત જામપ ાણીભાું રવટી તે ચટાડલાથી વારુું યશ ેછે. 

છાળભાું એક ચભચી સ ૂુંઠ બેલી ીલાથી ઝાડા [અવતવાય] ય યાશત યશ ેછે. 

તરુવીના યવભાું એરચીનુું અને ફુદીનાનુું ચણૂદ ભેલીને રેલાથી ઝાડા ભટે છે. 

ઈવફગરુ યાતે ાણી કે દૂધભાું રાી તેભાું વલાયે વાકય નાખી યજ ીલાથી તાલ વાથેના ઝાડા, રશીના ઝાડા, જૂના 

ઝાડા, રશીના શયવ, પ્રભેશ, દાશ, લાયુંલાય ેળાફ જવુું લગેયે ભટે છે. 

જૂન ભયડ, આભાવતવાય, વુંગ્રશણીભાું આદુું અને લા નાુંખીને કલેરા ાણીન વનમવભત ઉમગ કયલાથી જૂન 

ભયડ, આભાવતવાય, વુંગ્રશણી જેલા યગને રીધે ઉત્ન્ન થમેરી ાચનતુંત્રની નફાઈ દૂય થામ છે. 

કરેયાા ઝાડા-ઊરટીભાું દદીને અખયટના તેરનુું ભારીવ કયવુું. 

આભની તકરીપ ઉય : ભેથી અને સ ૂુંઠનુું અધી ચભચી ચણૂદ ગ વાથે ભેલી વલાયે અને યાતે રેવુું. 

જ ુંતજુન્મ ભયડ : ઈવફગરુ, ઇંદ્રજલ અને કડાછાર ચણૂદ વાથે (૫ ગ્રાભ) વલાય-વાુંજ રેવુું. 

કલેરી શયડે ખાલાથી તે ભને યકે છે. જેભને રદલવભાું ત્રણ ચાય લખત ભપ્રવવૃત્ત થતી શમ તેભણે કલેરી 

શયડેન થડી ભાત્રાભાું ઉમગ કયલ જઈએ. 

(૨૦) માથાના ળાલ,ટા,ખોડો,જુ,ીખ અન ેબીજા રોગો : 

ઉતરતા ળાલ: 

નલળેકુું ઓલરલ ઓઇવ યાતના રગાડલાથી અને વલેય લા ધલાથી લા ખયતાું અટકળે. 

આભાના કટકાને કેરના તેરભાું ઉકાવુું. એ તેર યજ રગાલવુું. લા ખયતાું અટકળે.આ પ્રમગ અકવીય છે. 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/ 
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યાઇના તેરભાું ભેંદીના ાનને ઉકાલા. ાન ફી જામ છી ગાી રેવુું. આ તેરથી ભારીળ કયલાથી લા ખયતાું 

અટકળે, પયક ડે છે. 

આંગીના ટેયલાથી બીના ભાથાભાું (ઠુંડા ાણીથી ઘમેલ ુભાથ)ુ ભવાજ કયલાથી ઉતયતાું લા ભાટે વોથી અવયકાયક 

ઉામ છે. 

લા ઉતયતા શમ ત કયાનુું દૂધ તાલાભાું ઘવલાથી સધુાય થામ છે. 

અઠલારડમે એક લખત શૉટ ટૉલેર અને ઑઈલરિંગ કમાદ છી દવ થી ુંદય વભવનટ ભાટે લાભાું દશીં નાખવુું આનાથી 

લાન ગ્રથ લધે છે અને ખયતાું અટકે છે. 

રીભડ નાુંખી ઉકાેરા ાણીને ઠુંડુું કમાદ ફાદ લા ધલાથી લા ખયતાું અટકળે 

ભધ, ભેથી અને કયેર ભાથાભાું રગાડી વસ્તારીવ વભવનટ છી ધલાથી લા ખયતાું અટકળે 

શ્રીપના કયાના દૂધભાું ભધ, રીંબ ુનાુંખી લાભાું રગાલ, લા ખયતાું અટકળે 

કાુંદાન યવ અને ભધ વભાન ભાત્રાભાું બેલી લાભાું રગાડી લા ધલાથી લા ખયતા અટકે છે. 

તલેુયની દાને ાણીભાું યાતના રાી દેલી. વલાયે તેને ઝીણી લાટી  રેલી. આ વભશ્રણથી લા ધલાથી લા ખયતા 

અટકાલી ળકામ છે. 

કયાનુું દૂધ લાનાું મૂભાું રગાડી ધીયે ધીયે ભવાજ કય, લા ખયતાું અટકળે 

યાતના ગામનુું ઘી ગના તલમે કાુંવાની લાડકીથી ઘવ, લા ખયતાું અટકળે 

યાતે્ર સતુા શરેા આંગીઓથી રીભડાનુું તેર લાની જડભાું રગાલી ભાલરળ કયલાથી અને લાનુું ખયલાનુું અટકે 

છે. લાની જડ ભજબતુ થામ છે ળયીયભાું સકુાણુું કે અનાલશ્મક ગયભીના કાયણે લા તટેૂ છે. 

તરુવીના ાન તથા સકુા આંફાને યાતે ાણીભાું રાી યાખ અને વલાયે ગાીને તેનાથી ભાથુું ધલાથી વપેદ 

લા કાા થામ છે અને ખયતા અટકે છે. 

આંફાની ગટરી અને આભાને ાણીભાું રાડી ચીને ભાથાભાું રે કયલાથી લા કાા અને રાુંફા થામ છે 

રખુંડના લાવણભાું આભાના ચણૂદને ાણીભાું રાડી ભાથાભાું રગાડલાથી અકાે લા ધા થતાું અટકે છે અને 

લા ભજબતૂ થામ છે. 
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દૂધીન યવ અને નાલમેયનુું તેર વભક્વ કયી એનાથી ભાથાભાું વાયી યીતે ભાલરળ કય. લાની ચભક લધી જળે. 

ચશયેા યની ફૃુંલાટી દૂય કયલા ભાટે ત્રણ ચભચી યલાભાું થડક ઘઉંન રટ, થડક ચણાન રટ તથા દૂધ વભક્વ 

કયીને રગાલ. સકૂાઈ જામ એટરે એને લાની ઊરટી રદળાભાું શલેથી ઘવ. છી ધઈ નાખ.  

ફે ચભચી રીંબનુ યવ અને એક ચભચી ભધ ભેલી લાના મૂભાું રગાડી અડધ કરાક યશલેા દઈ લા ધલાું. આ 

પ્રમગ વનમવભતફૃે કયલાથી લાની તભાભ વભસ્મા દૂય થામ છે. 

ટાર: 

ટાર ભાટે રીંબનુા ફી અને ભીના ભકૂાનુું વભશ્રણ રગાડલાથી પયક ડે છે. 

ટાર ડી શમ એ જગ્માએ કાુંદ ઘવલ જ્માું સધુી કાુંદ રાર યુંગન થામ. છી એ જગ્માચે ભધ રગાડવુું 

રીંફીનુું તેર તથા કણગી (કયુંજ)નુું તેર વભક્વ કયી ટાર ય યજ ઘવલાથી નલા લા આલે. 

ખોડો-જુ-ીખ : 

રાેરી ભેથીન રે ફનાલીને ભાથાુંના તીમાભાું રગાડલ. એક કરાક યાખીને વાબથુી ઘઇ નાખવુું. 

નારયમે તેરભાું રીભડાનુું તેર ઉભેયીને લાભાું નાખલાથી ખડ, જૂ લગેયે લાની વભસ્મા નાળ ાભે છે. આ તેર 

અઠલારડમે એકલાય, એભ ત્રણ અઠલારડમાું સધુી કે જફૃય રાગે ત્માું સધુી નાખવુું. 

રીંબનુા યવથી લા ધલાથી ખડ દુય થામ છે. 

વપેદ ફીટના મલુમાને ાણીભાું ઉકાીને ભાથાભાું ભારીળ કયલાથી ખડ દુય થામ છે. 

ફે ત્રણ રદલવનુું દશીં, રીંબનુ યવ, ભધ, લીનેગય, અને આભાન યવ ણ ખડા ભાટે ઉમગી છે. 

ત્રણ ચભચી નાલમેયના તેરભાું કયૂ ભેલીને યાતે્ર લાના મૂભાું ઘવીને વલાયે લા ધલાથી જૂ-રીખ વાપ થઈ 

જામ છે. 

દાડભની છારને ાણીભાું ીવી તેની ેસ્ટ ફનાલી લાભાું યાતે્ર રગાલીને વલાયે લા ધઈ નાુંખલા. આ પ્રમગથી 

લાની જૂ અને રીખ ભયી જામ છે. 

(૨૧) દાઝવુું : 
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શરેા કડાું ઢીરા કયી નાખલા. દાઝેરી જગ્માની આજુ ફાજુનુું કડુું કાી નાખવુું, જ દાઝમા ઉય કડુું શમ ત તે 

કાવુું નશી કે ખેંચીને કાઢલાન પ્રમત્ન ણ ન કયલ. 

શદ ઉયાુંત (લધાયે) દાઝેર ડાઘ શમ ત એને એભ જ યશલેા દેવુું અને દદીને ચખ્ખી ધમેરી ચાદય (કે કડૂું) થી 

ઢાુંકલી, ણ દદીને યાશત ભે એનુું ખાવ ધ્માન યાખવુું. 

ફયપ ન ળેક કયલ અથલા ફયપલાા ાણીભાું કડૂું બીંજલીને દાઝેરી જગ્મા ઉય થડી થડી લાયે ફદરતા યશવે ુું. 

ફાપેરા ફટેટાની છાર દાઝમા ઉય રગાડલી. 

દાઝેરા ઘા ઉય કકડાલેલુું તેર ચડલાથી ખફૂ પામદ થામ છે. 

દાઝેરા ઘા ય તયત જ કયેર અથલા ફટાટ કાી ઘવલાથી પલ્ ર થળે નરશ. 

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

દાઝેરા ઘા ઉય ાકા કેાુંને ફયાફય ભવી, ચોંટાડી, ાટ ફાુંધલાથી તયત જ યાશત અને આયાભ થામ છે. 

દાઝેરા ઘા ય તરુવીન યવ અને કયેર ઉકાીને ચડલાથી દાઝેરાની ફતયા ભટે છે તથા પલ્ રા જખભ 

ઝડથી રુઝાઈ જામ. 

ગયભ ાણી કે લયાથી દાઝી જલામ ત તે બાગ ય ચખાન રટ છાુંટલાથી ખફૂ આયાભ થામ છે. 

દાઝેરા ઘા ય છૂુંદેર કાુંદ તયત જ રગાડલાથી ઝડથી યાશત થામ છે. 

દાઝયા ઉય પલ્ રા ડયા શરેાું કાચા ફટાટા રઈ થ્ થય ય રવટી તેન રે રગાલી દેલ. આનાથી દાઝયાની 

લેદના અને ફતયા વભી જામ છે અને પલ્ રા થતા નથી ને ડાઘ ડતા નથી. રદલવભાું ત્રણ-ચાય લાય આ રે 

કયલ. 

લડનાું ાનને ગામના ઘીભાું લાટીને ફેરા બાગ ઉય તેન રે કયલાથી તયત ફતયા ભટે છે. 

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

દાઝયાના પલ્ રા ઉય પ્રથભ છાળ યેડલી અથલા ઠુંડુું ણી યેડવુું. કુુંલાયઠાની છાર કાઢીને ઘાટ યવ દાઝયા ઉય 

રગાડતા યશલે. આનાથી ફતયા ઓછી થામ છે અને જરદી ફૃઝ આલે છે. 

ચણાના રટનુું ાતફૄું દ્રાલણ દાઝયા ઉય વારુું કાભ કયે છે. 

દાઝેરા બાગય તરુવીન યવ અને કયેર ફયાફય શરાલીને રગાલલાથી ફતયા ભટે છે અને આયાભ થામ છે. 
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દાઝી ગમેરા બાગય કયેર અને ચનુાનુું ાણી રગાડલાથી વારુું થામ છે. 

આંફાના ાનની બસ્ભ ફનાલી દાઝેરા સ્થાન ય ઘી વાથે રગાલલાથી યાશત યશ ેછે. 

દાઝયા ય ફ્રયાઈડ લગયની ટથૂેસ્ટ રગાલલાથી ઠુંડક થામ છે. 

(૨૨) દાશ–ફતયા: 

ભભયા અને ખડી વાક્ન ઉકા ીલાથી ફતયા ભટે છે. 

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

ઘાણા અને વાકય ાણી વાથે રેલાથી ફતયા ભટે છે. 

ઘાણા અને જીફૃ એક એક ચભચી અઘકચફૃું ખાુંડી યાતે્ર ાણીભાું રાી વલાયે ભવી ગાી તેભાું વાકય નાુંખી 

ીલાથી ેટની તથા શાથગની ફતયા ભટે છે. 

ઘાણા જીફૃુંન ુચણુદ ખાુંડ વાથે રેલાથી એવીડીટીને રીધે જમ્મા ફાદ છાતીભાું થતી ફતયા ભટે છે. 

એરમીને આભાના ચણુદ વાથે રેલાથી ળયીયની ફતયા, ગના તીમાવન ફતયા ભટે છે. 

વલાયના શભાું ફે તરા ભધ ઠુંડા ાણીભાું ીલાથી દાશ, ફતયા ખુંજલા ભટે છે. 

દૂધીન ગદૂ તલમા ય ભવલાથી તેની ફતયા ળાુંત થામ છે. 

ળયીયના કઈણ બાગ કે શાથ-ગભાું ફતયા થતા તયબચૂના છટરાુંના વપેદ બાગભાું કયૂ અને ચુંદન બેલીને 

રે કયલાથી ફતયા ળાુંત થામ છે 

તડબચૂની અંદયના ગબદન ગય કયી તેભાું ગરુાફજ બેલી વાકય વાથે ીલાથી ેટની ગયભી દૂય થામ છે. 

કાયેરાુંનાું ાુંદડાના યવની ગના તલમાભાું ભાલરળ કયલાથી ગની ફતયા ભટે છે. 

વત્ત, દાશ અને તયવ ઉય કકભને લાટી, ાણી જેવુું ફનાલીને ગાી રેવુું. ત્માયછી જઇતા પ્રભાણભાું વાકય નાખલી, 

કકભનુું આ ળયફત રદલવભાું ફે લખત વલાયે અને વાુંજે ીવુું. 

છાતીની ફતયા ઉય જીયા અને ધાણાનુું ચણૂદ વાકય વાથે રદલવભાું ફે લખત રેવુું. 

લરયમાી વાથે આદુું અથલા જીયાનુું વેલન કયલાથી ેટની ફતયા તથા ાચન રક્રમાભાું રાબ થામ છે. 
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(૨૩) ભઢાભાું ચાુંદા ડલા: 
 

ીંયભીટ ઓઇર (તેર) ભઢાભાું ચાુંદા ય રગાડલાથી દદદ  નયભ ડે છે. 
કયાનુું તેરના થડા ટીા રગાડલાથી અથલા ખભણેલુું કરુું  ચાલલાથી ભઢાભાું ચાુંદા ય પયક ડે છે. 
ાન ય કાથ રગાડીને ખાલાથી ભઢાભાું ચાુંદા ય કશલાણ અટકે છે. 
ધાણા ાઉડયને ચાુંદી ડી શમ ત્માું એક વભવનટ ભાટે યાખી ગી જાલ. ભોંભાું ડેરી ચાુંદી દૂય થઈ જળે. 
ભઢાભાું ચાુંદા ડયા શમ ત શદય ાઉડયભાું થડુું ાણી નાુંખીને છારા ય રગાલલા. 
મખુભાું ચાુંદી જેઠીભધ ઘી-વાકય વાથે ચાટવુું કે તેનુું ચણૂદ દૂધભાું ીવુું. જેઠીભધન કય ાલડય વીધ ચાુંદી ય 
લાયુંલાય રગાલલ. 
ભભાું છારા ડયા શમ ત તરુવી અને ચભેરીના ાન ચાલલાથી પામદ થામ છે. 
 

(૨૪) ખીર–ચાભડીનાડાઘ-કયચરી: 
 

ખીર ભાટે રીંબનુ યવ ીલ. 

કાકડીના ાન અથલા કાકડીના કટકા ખીર ય રગાડ. 

ખીર ભાટે રલીંગલા ભઢાન ભાસ્ક અથલા ભેથીના ાનન અકદ  રગાડીને યાતના સઇૂ જવ.ુ અને વલાયે ઘઇ 

નાખવુું. 

ખીર ભાટે એક ચભચી શદન ાલડય અને ૧ ચભચી ફુરદનાન યવ અથલા કથભીયના યવનુું વભશ્રણ રગાડવુું. સતૂા 

શરેા કાઢી નાખવુું. 

જુલાનીભાું ભઢા ય થતા ખીર ઉય દૂધભાું ઘવીને તે દૂધ ગાર ય ચડવુું. 

રીંબનુી છાર ખીર ઉય રગાલલાથી ખીર દુય થળે. 

તરુવીન યવ ખીર ય રગાડલાથી ખીર દૂય થળે 

રીભડાની રીંફડીને છાવભાું લાટી તેને ખીર ય રગાલલાથી ખીર દૂય થામ છે. અને ચશયેાની ત્લચા મરુામભ ફને 

છે. 

ખીર ભટાડલા ભાટે રીંબનુા યવભાું વયવલના દાણાઅને થડુું વવિંધલ ખીર ય રગાડવુું. 

ખીર ય મૂાના ાનન યવ રગાડલાથી અઠલારડમાભાું ખીર ભટે છે. 

વુંતયાની છારન ભકૂ ાણીભાું નાખીને ખીરની આવાવ રગાડલાથી પામદ થામ છે. 
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એક રીટય જેટલુું ાણી ીઓ જેથી કયીને ચાભડીભાું ચકાટ આલળે. 

શદય અને રીંબનુા યવ વભશ્ર કયી ખીરના ડાઘ ય રગાડલાથી ડાધ દૂય થામ છે. 

ચશયેા યના ડાઘા અને કયચરી દૂય કયલા કાા તર અને શદય વયખા પ્રભાણભાું લાુંટીને તેન ેસ્ટ ફનાવ્મા ફાદ 

ચશયેા ય રગાલવુું. 

ત્લચા ય ડાઘ અને ધબ્ફા શમ ત વયવવમાના તેરભાું ચટી ભીઠુું નાખીને એનાથી ભાલરળ કય. ડાઘા જફૃય ઓછા 

થળે. 

જામપ લાટીને ચશયેા ય રગાડલાથી કયચરીઓ દૂય થામ છે. 

ચશયેા તથા ગયદન યની કાાળ દૂય કયલા ભાટે ફુદીનાના ાન લાટીને તે અકદ  કાઢીને ફૃ લડે ચશયેા તથા ગયદન 

ય રગાલી લીવ વભવનટ છી ચશયે ધઈ નાખલ. 

(૨૫) વુંધીલા, કભય-વાુંધાન દુ:ખાલ,અંગ જકડાઈ જવુું : 

વુંવધલા,વાુંધાન દુખાલ: 

વાુંધાના દુખાલાથી ઘણા રક શયેાન યેળાન છે. તેભના ભાટે યજ વલાયે એક ક ગયભ ાણીભાું ફે ચભચા ભધ અને 

એક નાની ચભચી તજન ાઉડય નાખી યજ વનમવભત યીતે ીલાથી વાુંધાના દુખાલાભાું તાત્કાલરક યાશત થળે. 

યાઇના તેર વાથે કાુંદાન યવ ભેલીને ભારીળ કયલાથી વુંવધલાન દુ:ખાલ ભટે છે. 

આદુના યવભાું વશજે ભીઠુું નાુંખી તેનુું ભારીળ કયલાથી વુંવધલાન દુ:ખાલ ભટે છે, ડકી યશી ગઈ શમ ત તે ભટે છે. 

જામપને વયવીમાના તેરભાું ઘવી ભારીળ કયલાથી જકડામેરા વાુંઘા છટા ડે છે, અને વુંવધલા ભટે છે. 

રલીંગન ુતેર ઘવલાથી વુંવધલાન દુ:ખાલ ભટે છે. 

સ ૂુંઠન ઉકા કયી તેભાું એક ચભચી રદલેર નાુંખીને ીલાથી વુંવધલાન દુ:ખાલ ભટે છે. 

કાચા ફટાટાની છાર કાઢયા લગય ટુકડા કયી તેન યવ કાઢી તયુત જ ીલાથી વુંવધલાભાું ઘણ પામદ થામ છે. 

તાુંફાના લાવણભાું આખી યાત યાખેલુું ાણી વલાયે નયણા કઠે ીલાથી વુંવધલાભાું પામદ થામ છે. 

વુંવધલાભાું આલતા વજા ય અજભાનુું તેર રગાલલાથી પામદ થામ છે. 
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ભેથીને રઢી ય ળેકી ફાયીક ક્રળ કયી ર. આ ાઉડય વલાય-વાુંજ એક-એક ચભચી ાણી વાથે રેલાથી કભયના 

દુખાલા અને વુંવધલાભાું આયાભ ભે છે. 

દરયમાના ાણીભાું વનમવભત સ્ નાન કયલાથી વુંવધલાના દદીને ખફૂ જ પામદ થામ છે. દરયમાના ાણીભાું સ્ નાન 

કયલાનુું ળક્ય ન શમ ત દરયમાઈ ભીઠુું ગયભ ાણીભાું ઓગાી તેનાથી સ્ નાન કયવુું. 

કોચાુંના ફીજ એક રકર રઈ વાુંજે ાણીભાું રા. વલાયે તેનાું પતયાું ઉખાડીને તેન ગબદ તડકાભાું સકૂલી દ. 

સકુામા ફાદ તેનુું ચણૂદ ફનાલી ત્રણ ગ્રાભ ચણૂદ વાથે એક ગ્રાભ અશ્વગુંધાનુું ચણૂદ ભેલી યજ વલાયે અને યાતે્ર જમ્ માું 

શરેાું ગયભ દૂધ વાથે રેલાથી વુંવધલા તથા રકલાના યગીને પામદ થામ છે. 

સ ૂુંઠન કાઢ ફનાલીને ીલાથી વાુંધાન દુાખાલ ભટે છે. 

વાુંધાના દુાખાલાભાું કેયવીન જયા ગયભ કયી ભાલરળ કય. 

તરના તેરભાું રશિંગ અને સ ૂુંઠ નાખી વશજે ગયભ કયી, ભાલરળ કયલાથી કભયન દુાખાલ, વાુંધાન દુાખાલ, ળયીય 

જકડાઈ જવુું, રકલ લગેયે ભટે છે. 

વાુંધાના દુ:ખાલાભાું એક ગ્રાવ ાણીભાું રીંબ ૂનીચલીને રદલવભાું આઠ થી દવ લાય ીલ - વાુંધા ય રીભડાના 

તેરની શલ્કી ભાલરળ કયલા ય આયાભ ભે છે 

ઘુુંટણની ીડા દૂય કયલા યજ વલાયે ખારી ેટે ત્રણ કી રવણ ભરાઈભાું લાટી ર. શલે તેભાું ભધ અને એક ચભચી 

ખાુંડ નાખ અને તેને ાણી વાથે ર. આભ કયલાથી ધુુંટણની ીડાભાું યાશત થળે. જ્માું સધુી આયાભ ન ભે ત્માું સધુી 

આ ઔવધન પ્રમગ કય. 

વુંવધલાતથી ઝરામેરા ળયીય ભાટે એક નાની ચભચી ભેથી અને સ ૂુંઠનુું ચણૂદ રેવુું. 

ગાુંરઠમ લા (વુંવધલા) યજ અખયટનુું વેલન કયલાથી યકતશકુ્ધ્ધ થઈ દદદ  ભટે છે. 

વયવવમાના તેરભાું કયૂ ભેલી ભાલરળ કયલાથી દુાખતા વાુંધા, ગયદન જકડાઈ જલી તથા વુંવધલાના દદદભાું આયાભ 

થામ છે. 

દઢ ફે તરા ભેથી યજ પાકલાથી લા ભટે છે. 

વલે પ્રકાયના લા ઉય રવણની છરેરી કીઓ તરા ચાય અને ળેકેરી રશિંગ, જીરુ, વવિંધાલણૂ, વુંચ, સ ૂુંઠ, ભયી, ીય 

એ દયેક એક ભાવ રઈ તેનુું ચણૂદ રવણ વાથે ઘ ૂુંટીને તેની ાલરી બાય લજનની ગીઓ કયીને એક કી ખાઈ તેના 

ઉય એયુંડાના મૂન ઉકા ીલ તેથી ક્ષઘાત, ઉફૃસ્તુંબ, કરટશૂ, ડખાનુું શૂ, ેટના કવૃભ, ેટન લાય ુતેભજ વલદ 

અંગન લા ભટે છે. 



 

64 
 

લાતયગથી ળયીય જકડાઇ જામ ત્માયે ભયીના ચણૂદને ફાયીક લાટી ળયીય ય તેન રે કયલ. 

ફે નાલમેયનુું કરુું  કાઢીને, તેના નાના ટુકડા કયી, ખાુંડી નાખવુું, ખાુંડેરા કયાને લાવણભાું ધીભે ધીભે ગયભ કયવુું, 

તેર છૂટુું ડળે, ને તેર ઠમાદ છી કડાભાું વનચલીને ગાી રેવુું. ફે નાલમેયના નીકેરાું તેરભાું ત્રણથી ચાય ભયીનુું 

ચણૂદ અને ત્રણ રવણની કી લાટીને નાખલી. આ તેરથી જકડાઈ ગમેરા બાગ ય શલા શાથે વલાયે અને યાતે્ર 

ભાલરળ કયલી અને તે છી ગયભ યેતીન ળેક કયલાથી ખફૂ આયાભ થામ છે. 

ધુંતયુાનાું ાનન આઠવ ગ્રાભ યવ કાઢી, તેભાું દવ ગ્રાભ શદય અને ફવચાવ ગ્રાભ વયવવયુું તેર નાખી, ગયભ કયી, 

યવ ફાી, ભાત્ર તેર ફાકી યાખ, આ તેરનુું ભાલરક કયલાથી ળયીયનાું જકડાઈ ગમેરા અંગ છૂટાું ડી તકરીપ ભટે છે. 

અજભ અને રવણને વયવલના તેરભાું કાલી, તે તેરની ભાલરળ કયલાથી ળયીયના દુ:ખાલા ભટે છે. 

કઇણ પ્રકાયના શુ ડખા, છાતી, હૃદમ કે ભાથાભાું દુ:ખાલ શમ ત તરુવીન યવ ગયભ કયી તેના ય ભારીળ 

કયલાથી તયત આયાભ થામ છે અને ફે ચભચી તરુવીન યવ ી જલ. 

જીફૃું, રશિંગ અને વવિંધલની પાકી ઘી વાથે રેલાથી શૂ ભટે છે. 

સ ૂુંઠ, વાશજીયા અને રશિંગનુું ચણૂદ ગયભ ાણીભાું રેલાથી વલદ પ્રકાયના શૂ ભટે છે. 

ફદાભનુું તેર વુંવધલા ય ચલાથી રાબ થામ છે 

વાુંધાના દુખાલાથી છટકાય કેલી યીતે ભેલલ?(મગ બગાલે યગ) 
યોગ ભગાળે રોગ - બાબા રામદેળ 

અમકુ લદ શરેાું લચકનગવુનમાના યગે રકને બાયે યેળાન કયેરા. વાુંધઓને કડીને જલતા આ યગભાુંથી 
રક ઉગયી ગમા છે, ણ વાુંધા દુાખલાનાું કાયણ ક્યાું ઓછા છે. ળયીયભાું જ્માયે અમ્ર તત્ત્લ લધે છે ત્માયે 
વાુંધાઓભાું દુખાલ થામ છે. ળયીયભાું લાયનુ પ્રક લધે ત્માયે ણ દૂવત દાથદ વાુંધાઓભાું જભા થામ છે, જેથી 
દયદ થામ છે. અમ્રતા અને લાયનેુ કાયણે રશીભાું વલકાય આલલાથી ળયીય જ્લયથી ીડાલા રાગે છે અને 
વાુંધાઓભાું વજા આલી જામ છે. ધીયે ધીયે આ યગ આખા ળયીયના વાુંધાઓભાું પેરામ છે. જેથી યગી શયલા-
પયલા-ફેવલાનુું કરુું ફનતુું જામ છે. યક્ત દૂવત થલાથી જ યગ થામ છે. રશીભાું અમ્રતત્ત્લન ઓક્ઝલરક 
એવવડ લધ ુફને છે, જે ળયીયના વાુંધાઓભાું જભા થઈ વજા, દયદ તથા જકડન ેદા કયે છે. જે યગનુું મખુ્મ 
કાયણ છે. 

પ્રાકૃવતક ઉચાય : 
● વો શરે ઉચાય વત્રપા ચયૂણથી ેટ વાપ યાખ. હૂુંપાા ગયભ ાણી વાથે એક ચભચી વત્રપા ચયૂણ યાતે્ર 
સતૂી લખતે રેવુું જઈએ. 
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● સ્નાન કયલાના ટફભાું ૧૦૦ ગ્રાભ ભેગ્નેવળમા ભીઠુું તથા ૧૦૦  ગ્રાભ ખાલાનુું ભીઠુું ગયભ ાણીભાું નાખી અડધા 
કરાક સધુી યગીને તેભાું સલૂડાલલ જઈએ અને ફધા જ વાુંધાઓ તથા ળયીય ય ટલેર લડે ાણીભાું ભાલરળ 
કયલી જઈએ. જ્માું સધુી યગી ટફભાું યશ ેત્માું સધુી ભાથા ય ઠુંડા ાણીભાું રાેર ટલેર યાખલ. ભાથા ય 
ગયભ ાણી નાુંખવુું નશીં અને જ ગયભી શમ ત ઠુંડા ાણીથી સ્નાન કયાલડાલ. અને ળયદી શમ ત ળયીય કરુું 
કયી કડાું શયેાલી ફાથફૃભથી ફશાય રાલ. તે છી ૩૦ વભવનટ અથલા એક કરાક સધુી યગીને સલૂડાલી દ. 
સલૂડાવ્મા શરેાું થડ વ્મામાભ કયાલ કે જેથી વાુંધાઓભાું જભા થમેર વલકાય છૂટ ડે. ફાથટફ ન શમ ત ૧૦ 
વભવનટ ફાષ્ સ્નાન અથલા ગયભ ાણીથી સ્નાન કયાલ. ૩૦ વભવનટ તડકાભાું ફેવાડ. તડકાભાું ફેવી ળયીય તથા 
વાુંધાઓની ભાલરળ આયલેુરદક તેરથી કય અથલા રાર યુંગની ળીળીભાું નાલમેયના તેરને ૨૦-૨૫ રદલવ સધુી 
તડકાભાું યાખ. આભ કયલાથી આ તેર ણ ભાલરળ કયલારામક ફની જળે. જ્માયે તડકાભાું ળયીય વાયી યીતે 
ગયભ થઈ જામ ત્માયે વાુંધાઓનુું શરનચરન કય અને યૂત વ્મામાભ કય. 

મોલગક ઉચાય : 
● દયયજ ૩૦ વભવનટ સધુી મગવનિંદ્રાન અભ્માવ કયી ળયીયને વળવથર કયલાથી ણ ખાવ આયાભ ભે છે. 
● મગચાય ણ પ્રાકવૃતક ઉચાયન જ એક ખાવ બાગ છે - યગી કુુંજર, જરનેવત તથા સતૂ્રનેવતન અભ્માવ 
કયી ળયીયને શદુ્ધ યાખે. 
● દયદ અને વજ ઘટે અથલા વાુંધા ખરેૂ ત્માયે મગાવનન અભ્માવ ળફૃ કયી દ. સમૂદ નભસ્કાય, કરટ ચક્રાવન, 
લજ્રાવન, ભકયાવન, લનમકુ્તાવનન અભ્માવ કયલાથી વાુંધાઓના દુખાલાભાું ખાવ રાબ થામ છે. 
● જ દયદ અને વજા ઘ ૂુંટણભાું, કાુંડાભાું, કણી કે ખબાભાું શમ ત તે જગ્માએ ૩ વભવનટ ગયભ, ૨ વભવનટ ઠુંડ 
ળેક કય. તેની ભાલરળ કય. તથા વાુંધાઓને વ્મામાભ આ. 
આશાય લચરકત્વા : 
● દયેક યગનુું મૂ બજનભાું યશલે ુું શમ છે. મગ્મ આશાય રેલાભાું ન આલે ત બરબર ઉચાય ણ કાભ 
આલત નથી.  આ યગભાું એવુું બજન રેવુું જઈએ, જેભાું વનમવભત વલટાવભન ‘એ’ તથા ‘ડી’ની ભાત્રા લધ ુ
પ્રભાણભાું શમ. ણ ટાભેટાું તથા ારકનુું ળાક કે યવ શલ જઈએ નશીં, કાયણ કે તેભાું ઓકઝલરક એવવડ શમ 
છે. 
● કાચી ળાકબાજીના યવ, ખાવ કયીને ગાજય, કાકડી, દૂધી, આદુું તથા પના યવ નાયુંગી, ભવુંફી, વપયજન, 
દાડભ, દ્રાક્ષ લગેયે રેલાથી વાુંધાન દુખાલ, વજ તથા જકડન થડાક જ રદલવભાું ઘટી ળકે છે. 
● આ યગભાું રવણ તથા આદુન ઉમગ બયયૂ કયલ જઈએ. રવણના એક ચભચી યવભાું અડધી ચભચી 
ભધ ભેલી રદલવભાું ફે લાય રેલાથી લાયનુ પ્રક ઓછ થામ છે. ળાકભાું ણ આન ઉમગ કય. 
● મગ દ્વાયા લચરકત્વા કયલાથી ભટાબાગે યગ લધે છે, કાયણ કે યગ ળયીયની ફશાય નીકે છે, દફાલજ નશીં. 
ગબયાલાની જફૃય નથી. ઉચાય ઓછ કય અથલા ફે ત્રણ રદલવ ભાટે ફુંધ કય. બજન યેજલૂદક કયતાું યશ. 
વનમવભત આદુ ખાલ અને આથદયાઈટીવ બગાલ  

બાયે કવયત કયલાથી જ સ્નાયઓુન દુખાલ થત શમ ત કાચુું અથલા ળેકેલુું આદુ તેન અકવીય ઉામ શલાનુું 
તાજેતયભાું વુંળધન કયનાય વનષ્ણાતએ જણાવ્યુું શત ુું. યુંયાગત ચીની ઔધ ળાસ્રભાું દદદળાભક તયીકે આદુન 
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ઉમગ વદીઓથી થત આવ્મ છે. બાયતના દળીલૈદભાું ણ આદુ લયામ છે. યુંત ુલૈજ્ઞાવનક યીતે તેના યવામણ 
તાવીને તેની વલવલધ અવય તાવલાનુું શલે ચાલ ુથયુું છે. 
 
કભયન દુખાલ: 

લાય ુકે કપદથી કભયન દુાખાલ કે ડક જકડાઈ ગઈ શમ ત થડા ાણીભાું ભયચાું નાખી, ઉકા કયી, તેભાું કડુું 

ફી, દદદલાા બાગ ય ગયભ તાું મકૂલાથી આયાભ ભે છે. 

ભેથીને થડા ઘી ભાું ળેકી તેન રટ કયલ, તેભાું ગ, ઘી ઉભેયીને રાડુ ફનાલી રેલા આ રાડુ આઠથી દવ રદલવ સધુી 

ખાલાથી કભયન દુ:ખાલ અને વુંધીલા ભટે છે. જક્ડાઇ ગમેરા અંગ છટા ડે છે, શાથે ગે થતી કતયા ભટે છે. 

સ ૂુંઠ, રવણ, અજભ અને યાઈ નાખીને તેર ગયભ કયી તેનુું ભાલરળ કયલાથી કભયન દુાખાલ ભટે છે તેભજ દુાખતાું 

વાુંધાભાું આયાભ થામ છે. 

સ ૂુંઠ અને શીંગ નાુંખી તેર ગયભ કયી ભારીળ કયલાથી કભયન દુ:ખાલ તથા ળયીય જકડાઇ ગયુું શમ ત તે ભટે છે. 

સ ૂુંઠનુું ચણૂદ ગયભ ાણી વાથે પાક્લાથી કભયન દુ:ખાલ ભટે છે. 

અજભ અને ગ વયખે બાગે ભેલી વલાય વાુંજ ખાલાથી કભયન દુ:ખાલ ભટે છે. 

ખજૂયની ાુંચ ીળીન ઉકા કયી તેભાું અધો તર ભેથી નાુંખી ીલાથી કભયન દુ:ખાલ તેભજ દુ:ખતાું વાુંધાભાું 

આયાભ થામ છે. 

સ ૂુંઠ અને ગખફૃ વયખે બાગે રઈ તેન ઉકા કયી યજ વલાયે ીલાથી કભયન દુ:ખાલ ભટે છે. 

એક ચભચી ળેકેરી રશિંગ થડા ગયભ ાણીભા ીલાથી ડખાન દુાખાલ ભટે છે. 

ઘાણા દવ ગ્રાભ અને સ ૂુંઠ ત્રણ ગ્રાભ રઈ લાટી તેન ઉકા ફનાલી તેભાું ભધ નાુંખી ીલાથી ડખાન દુ:ખાલ 

છાતીન દુ:ખાલ ભટે છે. 

(૨૬) મધમુેહ-ડાયાબીટીસ : 

વાયા ાકા જાુંબનેુ સકુલી ફાયીક ખાુંડી, ચણુદ ફનાલી ાણી વાથે રદલવભાું ફેલાય રેલાથી ભધભેુશ ભટે છે. 

યાતે નીયના ફે ફુર થડુું ાણી રઇ તેભા રાી યાખલા. વલાયે તેને ાણીભા ભવી નાખી ાણી ગયણીથી ગાી 
નાખી તે નયણા કઠે ી જવુું. આભ કયલાથી દીલવે તભારુ બ્રડ સગુય કુંટ્રરભા યશળેે.નીયના ફુર ગાુંધીની દુકાને ભ
રળે.     
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રવણને ીવીને તેનુું ાણી ીલાથી ભધભેુશ ભટે છે. 

યજ યાતે્ર દઢથી ફે તર ભેથી ાણીભાું રાી યાખી, વલાયે ખફુ ભવી, ગાીને ીલાથી ભધભેુશ ભટે છે. 

આભાનુું ચણુદ પાકલાથી ભધભેુશભાું યાશત થામ છે. 

શદ ગાુંરઠમાને ીવી, ધીભાું ળેકી થડી વાકય ભેલી, યજ ખાલાથી ભધભેુશભાું ખફુ પામદ થામ છે. 

શયડે, ફશડેા, કડલા રીભડાની અંત છાર, ભાભેજલ ને જાુંબનુા ઠીમા વાથે વયખે બાગે રઈ ફાયીક ચણુદ કયી વલાય - 

વાુંજ રેલાથી ભધભેુશ ભટે છે. 

શદય એક ચભચી અને આભાનુું ચણુદ એક ચભચી બેગા કયી યજ વલાય- વાુંજ રેલાથી ભધભેુશભાું ખફુ યાશત થળે. 

ચાવ ગ્રાભ રીરી શદ, કાી તરુવીના ાન દવ, ફીરીત્રના ાન ત્રીવ ને લાટી એક ગ્રાવ ાણીભાું યાતે્ર બીંજાલી 

વલાયે ખફુ ભવી કડાથી ગાી વલાયે નમણે કઠે ીવુું. આ ાણી ીધા છી એક કરાક સધુી કુંઇ ખાવુું નશી 

એકલીવ  રદલવ સધુી આ પ્રભાણે રેલાથી ભધભેુશ ભટે છે. 

ડામાલફટીવ ય કાબ ૂભેલલા ાુંચથી દવ વભલરગ્રાભ આભાુંના યવભાું ાુંચ વભલરગ્રાભ શદય ઉભેયી વલાયે ખારી 

ેટે ી જવુું. શદ એક ચભચી અને આભાુંન ુું ચણૂદ એક ચભચી બેગાું કયી યજ વલાય-વાુંજ રેલાથી ડામાલફટીવભાું 

ખફૂ યાશત થામ છે. 

ડામાફીટીવના દદીએ ગલુાયળીંગ સકુલીને તેન ાલડય ફનાલલ. વલાય વાુંજ ફે ચભચી આ ાલડયની પાકી ભાયલી. 

આનાથી ડામાફીટીવના દદીને ઘણ જ પામદ થામ છે. 

ભેથીના દાણાન ાઉડય ાણીભાું બેલી વલાય-વાુંજ તે ાણી ીલાથી ડામાલફટીવ તેભજ બ્રડપે્રળયભાું પામદ થળે. 

આંફાનાું તાજા ાન ર અને એક ગ્રાવ ાણીભાું ઉકા. આખી યાત યશલેા દ અને ફીજે રદલવે વલાયે ગાીને 

ીઓ.ડામાલફટીવભાું પામદ થળે. 

રદલવના ત્રણ ગે્રફ્રુ્વ[નવ] ત્રણ લખત ખાઓ, ડામાલફટીવભાું પામદ થળે. 

આણુું દેળી ગવુફેયી વલટાવભન વીથી બયયૂ શમ છે જે ડામાલફટીવ ભાટે ઉમગી છે. 1 ચભચી ગવુફેયીન યવ અને 

1 ક કાયેરાના યવ વાથે બેલીને 2 ભરશના સધુી ીઓ.. 

ફીરીત્રનાું ાનને ½ કરાક ાણીભાું રાડી યાખીને તેને ખફૂ રવટી તેન યવ કાઢી ીલાથી ડામાલફટીવભાું ઉત્તભ 

રયણાભ આે છે. 

વાયા ાકા જાુંબનેુ સકૂલી ફાયીક ખાુંડી ચણૂદ ફનાલી ાણી વાથે રદલવભાું ફે લાય રેલાથી ડામાલફટીવભાું યાશત યશળેે. 
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ઘઉંના જ્લાયાન યવ વનમભીત ીલાથી ડામાલફટીવ ય યાશત યશ ેછે 

ભેથીનાું દાણા યાતનાું રાડી વલાયે ચાલીને ખાલાથી ડામાફીટીવભાું પયક ડે છે. 

રીભડાન યવ વનમવભત ીલાથી ડામાલફટીવ ભટે છે.  

ડામાફીટીવ ભાટેન એક વાય ઉચાય 

(૧) ઘઉન રટ-૧૦૦ ગ્રાભ (૨) ઝાડન ગુુંદય - ૧૦૦ ગ્રાભ (૩) જલ – ૧૦૦ ગ્રાભ (૪) ક્રજી – ૧૦૦ ગ્રાભ 

ઉયની ફધી લસ્તઓુને ાુંચ ક ાણીભાું ભેલીદ. આ વભશ્રણને દળ ભીનીટ સધુી ઉકા. છી ઠુંડુ ડે એટરે એને 

ગયણીથી ગાી કાચના જગ કે ફાટરીભાું બયી દ. એક અઠલાડીમા સધુી ભખુા ેટે યજ  વલાયે ણ ક ીવુું. ફીજા 

અઠ્લાડીમે એક રદલવ છડીને વલાયે ીવુું. આ ટ્રીટભેન્ટ ફે અઠલાડીમાની છે. 

એક ૬૫ લદના ફશનેને જેભને છેલ્રા ૨૦ લદથી ડામાફીટીવ શત જેભને યજ ફે ઇન્સ્યરુીનના ઇન્જેક્વન  અને 

ડામાફીટીવની દલા રેલી ડતી શતી તેભને ઉયન પ્રમગ કયલાથી ડામાફીટીવ જડમુથી જત યહ્ય.  

   

 

ડામાલફટીવ 

 

રક્ષણ 
આણી વુંસ્કૃવત અને યુંયાની જેભ આ યગ ણ એટર જ જૂન છે. અગાઉ આ યગનુું વનદાન આટલુું વય 
અને ઝડી ન શતુું જેટલુું આજે વય છે. અગાઉ ડામાલફટીવના યગના કાયણે મતૃ્ય ુાભનાયાઓની વુંખ્મા લધ ુ
શતી. કાયણ કે યૂતી યેજી અને વાયલાયન અબાલ શલાથી દદીઓ ભતનાું ળયણે જતાું શતાું. આ યગ આજે 
વામરેન્ટ રકરય તયીકે ઓખામ છે. ેનરક્રમાવ ગ્રુંવથભાું વલકાય થલાથી, રશીભાું / ેળાફભાું શગુયનુું પ્રભાણ 
લધલાથી યગીની સ્સ્થવત ગુંબીય ફને છે. જે ઘાતક અને ભાયક ફને છે. જ્માયે રશીભાું શગુય લધી જામ ત દદી 
ફેશળ થામ છે. 
કાયણ 
(૧) લધાયે બજન કયવુું. 
(ય) યેજી ન ાલાભાું આલે. 
પ્રકાય – ૧ ડામાલફટીવ કશ ેછે. આ યગથી દદીને જ્માયે ઈજા થામ, શાટદએટેક આલે, ઓયેળન કયલાભાું આલે 
ત્માયે ઈન્પેક્ળન થામ. ત્માયે રશીભાું શગુયનુું પ્રભાણ લધી જામ અને દદી ફેશળ થઈ જામ. 
પ્રકાય – ૨ ડામાલફટીવભાું અથલા લગય ઈન્સ્યલૂરન ય વનબદય ડામાલફટીના દદીની આલી અલસ્થા ફને છે. 
શુું ધ્માન યાખળ 
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બ્રડભાું શગુયને વનમુંત્રણભાું યાખ. 
ફીી અને યક્તલવાની વનમવભત તાવ કયાલ. જ લધે ત વાયલાય કયાલ. 
દય લે આંખની તાવ કયાલ. આ તાવ અંધાયાભાું કયલી જરૃયી. ઘણી લાય આંખના પટા ણ રેલાભાું આલે 
છે. 
ગ અને ત્લચાની તાવ કયાલલી. ઈજા દયવભમાન ચે રાગે ત કાજી યાખલી. 
ધમૂ્રાન ફુંધ કય. શાઈ ફીીભાું વ્મવનથી દૂય યશ. 
રકડનીની તાવ કયાલ. રશી – ેળાફના નમનૂા રઈ તાવ કયાલલી. 
 
રશીભાું શગુય ઓછી થલી 
ભગજને ભતી ઊજાદ ગ્લકુઝના કાયણે ભે છે. જ્માયે રશીભાું ગ્લકુઝ ઓછું થામ ત્માયે તેને શાઈગ્લામવીવભમા 
કશ ેછે. તેનાથી ભગજને યૂતી ઊજાદ ન ભે ત્માયે ભગજની કાભ કયલાની ળસ્ક્ત ય અવય ડે છે. ઊંઘ લધ ુ
આલે, થાક રાગે, ચીરડમાણુું જેલાું રક્ષણ છે. હૃદમના ધફકાયા લધે છે. કુંન થામ તેલી અનેક વભસ્મા. 
કાયણ 
લધ ુડતી ડામાલફટીવના દલાઓ / ગીઓ રેલાથી. 
લધ ુડતુું ઈન્સ્યલૂરન રેલાથી 
બજન ન રેવુું. 
લધાયે રયશ્રભ, લધાયે કેરેયી ફલી. 
લધ ુડત આલ્કશર. 
લધ ુવ્મામાભ, ઓછું બજન રેલાથી. 
 

ક્ષણો 
ળયીયનુું વભતરન ગભુાલવુું, ધફકાયા લધલા, ગબયાટ, ભાથાભાું દુાખાલ, કુંન, ફેચેની થલી, જીલ ગબયાલ, ઊરટીઓ 
થલી, ઊફકા આલલા, આંખભાું ઝાુંખ, ઓછું દેખાવુું, નળા જેલી ફેશળીની શારત. 
કેલી યીતે ફચળ 
રશી – ેળાફની તાવ વનમવભત યીતે કયાલતા યશ. ખીસ્વાભાું ખાટી – ભીઠી ગીઓ યાખલી અને જયા ણ થાક 
રાગે ત્માયે ગીઓ રેલી. 
 

રડપે્રળનથી ડામાલફટીવ 

રડપે્રળન – સ્ટે્રવના કાયણે ટાઈ – ૨ ડામાલફટીવ થામ. સ્થૂતા અને આસુણાના કાયણે ણ ડામાલફટીવની વભસ્મા 
લકયે છે. આલા દદીએ કેન્વયની તાવ ણ વભમાુંતયે કયતા યશવે ુું જરૃયી છે. 
 

મગાભ્માવ 

ફે લાય સમૂદનભસ્કાય કય – આવન – કભય ચક્રાવન, વિભત્તાનાવન, મગામદુ્રા, લજ્રાવન, લન મકુ્તાવન, શવી 
ાદત્તાનાવન લગેયેનેે અભ્માવ કયલ. 
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ત્રણ અઠલારડમા છી… 

ઉષ્ટ્રાવન, સતુત લજ્રાવન, વરબાવન, ધનયુાવન, શરાવન, ભકયાવન, વલાંગાવન લગેયે કયલાું. આવન છી ાુંચ 
વભવનટ ળલાવન કય. 
 

પ્રાણામાભ 

કારબાવત, નાડીળધન, બજસ્ત્રકા, ઉડ્ડિમાન ફુંધ રગાલલાન અભ્માવ કયલ. અસ્ગ્નવાય રક્રમા શ્વાવ ફશાય કાઢલ. ેટને 
અંદય રઈ ઉડ્ડિમાન ફુંધ રગાલ. ગયભ – ઠુંડા ળેક વાુંજે રેલા. ઘયે ૧૦ – ૧૫ ફાદ મગ વનદ્રા કય. 
આશાયની યેજી 

ભેંદાની યટરી, ચખા, છતયાું લગયની દા, તેરી, ળેકેરી ચીજ લધ ુપ્રભાણભાું બજન, ભયી – ભવારાલા ખયાક ન 
રેલ. 
વાુંજે કાા ભયી, આદુું , ઈરામચી અને તરુવીની ચા દૂધ નાખી રઈ ળકામ. 
ળયીય બાયે ચયફીલાફૄું શમ ત પ, ળાકબાજીઓને વરાડ રેલ. એક લાય જ બજન રેવુું. 
પ્રવન્ન લચત્ત યાખ. ભાનવવક તણાલથી દૂય યશ. કરેળ – કુંકાવ – ઝઘડ લગેયેથી દૂય યશ. બજન કમાદ છી તયત જ 
બાયે રયશ્રભ ન કય. 
ખાુંડ – ભીઠાઈ ઓછી કય. ળાક, પ, વારડ, જ્યવૂ, કાયેરાન યવ, ભેથીન યવ, આભાન યવ, રીંબ,ુ ચકય, 

છતયાુંલાી દા, વુંતયાું, અનાનવ, જાુંબ ુલગેયે રેલા. 
ફે બાગ ઘઉં અને એક બાગ જલ, ચણા, વમાફીન લગેયેન રટ દી તેભાું ભેથી, ફથઆુ લગેયે બેગા કયીને ભીક્ષયભાું 
લાટી ર. આ ભીક્ષયને ૬થી ૮ કરાક યાખી મકૂ. તેની વાુંજે એક કે ફે યટરી ર. તેની વાથે પ, ળાકબાજીન વરાડ 
ર. એક લાડકી દશીં લગેયે ર. 
 

ડામાલફટીવ ભટાડલ શમ ત દલા નશીં, ફદાભ ખાલ 

દુવનમાભાું ડામાલફટીવના વોથી લધ ુ૫.૦૮ કયડ દદીઓ બાયતભાું છે, ત્માયે દેળના આયગ્મ વનષ્ણાતનુું કશવે ુું છે કે, 

જીલનળૈરી વાથે વુંકામેર આ યગ ભટાડલાભાું યજની એક મઠુ્ઠી ફદાભ ખાલાથી ભદદ ભે છે. 
 

અશીંની પોવેટવ વી-ડક શસ્સ્ટરના ક્ક્રવનકર ઓયેળન શડે રયતેળ ગતુતાએ જણાવ્યુું શત ુું કે, "ફદાભ ખાલાથી ર 
ડેસ્ન્વટી કરેસ્ટેયર ઘટાડલાભાું અને ઇન્સ્યલુરન વેસ્ન્વરટવલટી લધાયલાભાું શકાયાત્ભક અવય જલા ભે છે, જેથી જેભને 
ડામાલફટીવ ન શમ તેભને આ યગથી ફચલાભાું અને ડામાલફટીવના દદીઓને યગ ભટાડલાભાું ભદદ ભે છે. ફદાભ 
પામફય, પ્રટીન અને કેરયીન આયગ્મપ્રદ સ્ત્રત છે."  

 

રશીભાું ળકદયા (સગુય)નુું પ્રભાણ વનમુંવત્રત કયતા ઇન્સ્યલુરન શભોનની ઊણથી ડામાલફટીવ થત શમ છે અને થાક, 

અવતળમ તયવ રાગલી તથા લાયુંલાય ેળાફ રાગલ એ તેના લચહ્ન છે. બાયતભાું ડામાલફટીવના દદીઓની વુંખ્મા 
લદ ૨૦૩૦ સધુીભાું લધીને ૮.૭ કયડ થલાની ધાયણા છે, જે આંકડ દેળની કુર લસ્તીના ૮.૪ ટકા શળે. 
ડામાલફટીવના કાયણે દેળભાું જાશયે સ્લાસ્થ્મ ભાટે ખતય ઊબ થમ શઇ, ફદાભને શલે ‘શલે્થ નટ’ (ગયલાફૄું આયગ્મપ્રદ 
પ) ગણલાભાું આલે છે. ડામાલફટીવ પાઉન્ડેળન (ઇષ્ન્ડમા)ના રડયેક્ટય અનુ વભશ્રાએ કહ્ુું શત ુું કે, "ફેઠાડુું જીલનળૈરી  



 

71 
 

અને પાસ્ટ ફૂડના કાયણે બાયતીમને ડામાલફટીવનુું જખભ લધી જામ છે. બાયતભાું યુંયાગત આશાયન રશસ્વ યશરેી 
ફદાભ ણન ઘણ વાય સ્ત્રત છે અને ડામાલફટીવ બગાડલાભાું ભદદરૃ થામ છે." 

 

મઠુ્ઠીબય ફદાભ ૧૬૪ કેરયી અને ૭ ગ્રાભ પ્રટીન ધયાલે છે, જેનાથી આણે આશાય ય અંકુળ યાખી ળકીએ છીએ. 
ફદાભથી ફાકના શાડકાું ણ ભજબતૂ ફને છે. ફદાભ વનમવભત યીતે ખાલાભાું આલે ત તે ડામાલફટીવને કુંટ્રર કયી 
ળકતી શલાની અભેરયકાભાું યવુનલવવિટી ઓપ ભેરડવીન એન્ડ ડેષ્ન્ટસ્ટ્રી (ન્યજુવી), લેસ્ટ ચેસ્ટય યવુનલવવિટી 
(ેસ્ન્વરલેવનમા) અને રભા લરન્ડા યવુનલવવિટી (કેલરપવનિમા)ના સ્કરવે ણ ષુ્ષ્ટ કયી છે. 
 

ડામાફીટીવના દદીએ ગનુું ધ્માન ખાવ યાખવુું જઈએ 

ડામાફીટીવ ખતયનાક યગ છે અને તે ખાવ કયીને ગજુયાતભા કુદકે ને ભવૂકે લધત જામ છે. ભટી ઉંભયે ન્યયુાઈટીવ 
થામ તે ઉંભયને કાયણએ અને કવયત નશીં કયલાને કાયણે ણ ડામાફીટીવલાા દદી જ ધ્માન યાખે નશીં અને 
ડામાફીટીવની વાયલાય ફયફય કયે નશીં ત વોથી શરેી તકરીપ ગની થળેકાયણ ન્યયુાઈટીવ (ગના તીમા 
ખટા ડી જલા, ગાદી ય ચારતા શમ તેવુું રાગવુું અને ગભાું ઝણઝણાટી થલી. ટાુંકણી લાગતી શમ તેવુું 
રાગવુું.)ની તકરીપ લશરેી ળરૃ થળે છી ગભાું કઈ ઈજા શળેત જરદી રૃઝ નશીં આલે અને ગેન્ગ્રીન થલાના ચાન્વ 
લધી જ ળે અને તે આગ લધે નશીં ભાટે ગ કાલ ણ ડે ભાટે ગની વુંબા ભાટે નીચેની લાત માદ 
યાખળ. 
૧. ચુંર કે વેન્ડરને ફદરે બટુ અને ભજા શયે. ખલુ્રા ગભાું ઈજા થામ. ચુંર કે વેન્ડર ઘલામ ત્માયે ણ ગને 
ઈજા થામ. 
૨. ગભાું ચે ના રાગે ભાટે - વલાયે અને વાુંજે સ્નાન કયતી લખતે ગને વાબથુી ફયફય ધઈ નાખી વાપ કયી 
ાલડય રગાડળ. યાતે્ર સતુી લખતે ણ આભ કયળ. 
૩. વીગયેટ તભાકુન ઉમગ ફુંધ કય. 
૪. નયભ વરલાા ચુંર ઘયભાું શયે. 
૫. ગભાું થડી ણ ઈજા થઈ શમ ત તેની તાત્કારીક વાયલાય કય. 
૬. કઈણ લખતે ગ બીના થામ ત તેને કયા કયી નાખ. આંગીઓ લચ્ચે બેજ યશી ના જામ તે ખાવ ધ્માન યાખ. 
૭. ગ જ્માયે ઠુંડી શમ ત્માયે લધાયે ઠુંડા થઈ જળે ભાટે ખાવ પ્રકાયના ભજા (ડામાફેટીક કે ગયભ ભજા) શયે. 
૮. કવયત કયતીલખતે ણ ગને ઈજા થામ નશીં તે ધ્માન યાખ. 
૯. એન્ટી વેતટીક રળનથી ગને વાપ કયલાની ટેલ યાખ. જેથી કઈણ પ્રકાયન ચે ગભાું રાગે નશીં. 
૧૦. વનમવભત કવયત અને ગળ્મા ખયાક નશીં રેલાનુું નક્કી કય. 
 

‘ડામાલફટીવ’ - ગજુયાતીભા ‘ભધપુ્રભેશ’: 

 

‘ડામાલફટીવ’ જેને ગજુયાતીભા ‘ભધપુ્રભેશ’ કશલેાભાું આલે છે. રશીની અંદય ખાુંડનુું પ્રભાણ લધાયે થઈ જામ ત્માયે આ 
દદદ  છે એભ જાણવુું. જેનાથી જીલનભા ઉથર ાથર ભચી જામ છે. જેનાથી ળયીયભા કાુંત જરુય કયતા લધાયે 
‘ઇનસ્યરુીન’ ઉત્ન્ન થામ છે મા ત રશી ગ્રશણ કયીળકે એના કયતા ઓછું. આ દદદ  ફે પ્રકાયનુું છે  

૧. ઇન્સ્યરુીન ઉય આધાય 

૨.  ‘ઇન્સ્યરુીનની જફૃયત ન શમ 
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ભધપુ્રભેશભા ‘ેષ્ન્ક્રમાવ અને ીટયટુયી ગ્રાન્ડ” ફે ની કાભ કયલાની અળસ્ક્ત જણામ છે. ઇન્સ્યલુરન એ ખફૂ ળસ્ક્તળાી 
‘શભોન’ છે જે શજયીભા ગ્લકુઝન વુંગ્રશ કયી તેનુું ‘ગ્રામકઝનભા’ ફૃાુંતય કયે છે. શયએક વ્મસ્ક્તભા ‘ભધપુ્રભેશની’ 
અવય અરગ અરગ શઈ ળકે. 
 

ભધપુ્રભેશ થલાના કાયણા 
૧. લધાયે ડ્તી લાય ફાથફૃભ જવુું (યાતના ભટેબાગે) 
૨. ખફૂ ાણીની તયવ રાગલી. 
૩. જેનાથી ગ્લકુઝ મતુ્ર દ્વાયા લશી જામ. 
૪. વભઠાઈ ખાલાની ઉત્કુંઠા 
૫. લજન ઉતાવુું , ળારયયીક અળસ્ક્ત 

૬. ગન દુખાલ 
૭. દૃષ્ષ્ટભા ઝુંખ 

૮. ફેધ્માનણુું 
૯. કભાભા ચાલ્મા જવુું 
૧૦. કાભલાવનાભા શષુ્કતા 
 

યીક્ષાા 
૧.  મતૂ્રની તાવ ૨. રશીની તાવ 

અ. ભખુ્મા ેટે ફ. જભીને 

  

મગના પ્રમગા 
૧. વવથીરીકયણ વ્મામાભ. અ. અસ્ગ્નવાય રક્રમા જેનાથી ેનરક્રમાવ કાભ કયત ુું થામ. ફ. લભન ધોવત (અઠલારડમાભા ફે 
લાય) જેનાથી ેનરક્રમાવ વતેજ થામ ક. રયવતૃ્ત વત્રકણાવન. ડ. અધદ ભત્વેષ્ન્દ્રમાવન ઈ. લક્રાવન 

 

આ ાુંચ ઉામથી ‘અન્નભમ ક’  વયવ યીતે કામદ કયે છે. 
 

૨. જ્માયે શ્વાવ રેલાભાું અવનમવભતતા જણામ ત્માયે ‘પ્રાણભમ ક’ તકરીપભા જાણલ. જેના ભાટે 

અ. વલબાગીમ શ્વાવન પ્રફુંધ કમો છે. ફ. કારબાુંવત ક. ભ્રસ્તીકા ડ. પ્રાણામાભ જેનાથી ચીંતા દૂય થામ છે. (સ્ટે્રવ) 
 

૩.ભનભમ ક કાજે 

અ. બજન ફા વત્વુંગ ક. પ્રાથદના આ ફધાની સુુંદય  અવય યૂા ળયીય ઉય થામ છે. 
 

૪. વલજ્ઞાનભમ કા 
તાની જાતનુું વનરયક્ષણ કયવુું. વલલેક બકુ્ધ્ધન ઉમગ કયલ. વાયા પ્રલચન વાુંબલા. ડકટયની વરાશ સચૂન અને   
લડીરની વળખાભણ બયી લાત વાુંબલી. 
 



 

73 
 

૫. આનુંદભમ કા 
 અ. કભદમગ દ્વાયા કામદભા પ્રવતૃ્ત યશવે ુું. 
ફ. ખળુખળુાર લાતાલયણ ભા યશવે ુું. 
 ક. ળાવત લૂદક આયાભ બગલલ. 
 

વવવથરીકણ વ્મામાભ; 

૧. જગ્મા ઉય દડવુું ૨. આગ અને ાછ લવુું ૩. ધનયુાવન ૪.લન મકુ્તાવન ૫. સમૂદ નભસ્કાય 

૬. વરબાવન ૭. ભત્સ્માવન ૮. ઉષ્ટ્રાવન ૯. ળલાવન ૧૦. લાયાપયતી, સઈૂને ગ ઉંચા કયલા ૧૧ ફુંને ગ વાથે 
ઉંચા કયલા ૧૨. નાડી શકુ્ધ્ધ પ્રાણામાભ ૧૩. ‘્  નુું ધ્માન ૧૪. નાદ અનવુુંધાન અ અ અ, ઉ ઉ ઉ, ભ ભ ભ ૧૫. 
ભ્રભયી પ્રાણામાભ. 

માદ યશ ેઆ આવન અને પ્રાણામાભ ખફૂ ળાુંત લચતે્ત કયલા. આવન કયતી લખતે ધ્માન શ્વાવ ઉય કેંષ્ન્દ્રત કયવુું. 
 

ડાયાબબટીસ માટે પ્રયોગો : 
 

૧ - ફીભાય ડમા વલના વનત્મનીયગી યશીને જીલવુું શમ ત વળમાા દયવભમાન વેલન કયલા મગ્મ એક યવ 
પ્રમગ ણ સચૂવુું છું. તાજા યવદાય રીરા આભાું, કુભફૄું આદુું, રીરી શદય, તરુવીના તાજા ાન અને ફુદીન 
આ ાુંચ લસ્તનુ તાની જરૃયત પ્રભાણે યવ કાઢી વ્મસ્ક્તદીઠ અડધ ક જેટર યવ ફે ચભચી ચખ્ખુું ભધ 
ભેલીને ી જલ. આ યવના વેલનથી ળયીય તુંદુયસ્ત યશ ેછે. ડામાલફટીવ થત નથી અને થમ શમ ત એનુું 
જય ઘટે છે. લદબય ાચનતુંત્ર વારુું યશ ેછે. અને ળયદી, કપ, ગેવ તથા કફજજમાત જેલા યગ દૂય યશ ેછે. 
૨ -ાુંચ ચભચી જેટરા રીરી ગના યવભાું, અથલા એક ચભચી ગના ચણૂદના ઉકાાને વાલ ઠુંડ કયી, તેભાું એક 
ચભચી જેટલુું ભધ નાુંખી વલાય- વાુંજ આ ઉકા તાજેતાજ ીલાથી પ્રભેશભાું ઉત્તભ પામદ થામ છે.  
૩ - આભાન યવ અડધ ક, રીરી- ીી શદયન યવ ત્રણ ચભચી અને ભધ ફે ચભચી આ ત્રણે ઔધ વભશ્ર 
કયી વલાય- વાુંજ ીલાથી ફધા પ્રકાયના પ્રભેશભાું પામદ થામ છે.  
૪ - કુુંલાયાઠાના જાડા મૂને- જડને દેલતા ય ભકાઈની જેભ ળેકી તેની અંદયના એક ચભચી ગયને રવટી તેભાું ફે 
ચભચી વાકય વભશ્ર કયી વલાય- વાુંજ રેલાથી પ્રભેશ ભટે છે. 
 

(૨૭) આંખના યગ: 

આંખની ફતયા,ગયભી,કચય: 

ક્યાયેક આંખભાું દૂધ, કચય, ચનૂ કે આકડાનુું દૂધ ડે તેથી ફતયાભાું આંખભાું દીલેર આંજલાથી આયાભ થામ છે. 

આંખની ફતયાભાું આંખની અંદય અને ફશાય ભાખણ રગાડલાથી ફતયા ભટે છે. 

આંખની ફતયાભાું ધાણા અને વાકયનુું ાણી આંખભાું ાડવુું. 
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ધાણાને ાણીભાું રાી યાખી, ભવી, ગાી, તે ાણીથી આંખ ધલાથી દુાખતી આંખ વાયી થામ છે. 

નાગયલેરનાું ાનન યવ આંખભાું નાખલાથી દુાખતી આંખ વાયી થામ છે. 

એરચીના દાણા અને વાકયનુું ચણૂદ દયયજ વલાયે ાણી વાથે રેલાથી આંખની ફતયા ઓછી થામ છે, તેભજ નજય 

ઘટતી જતી શમ ત પ્રરક્રમા અટકી જામ છે. 

આંખભાું ચનૂ કે એવવડ ડય શમ ત આંખની અંદય અને ફશાય ઘી ઘવલાથી યાશત થામ છે. 

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

શદય, પટકડી અને આભરીના ાન વયખા પ્રભાણભાું રઈ, તેને લાટી, ટરી કયી, ગયભ કયીને આંખે ળેક કયલાથી 

આંખની યતાળ અને ફતયા ભટે છે. 

દયયજ વલાય-વાુંજ ગરુાફજનાું ટીાું આંખભાું નાખલાથી આંખની રારાળ તયત દૂય થામ છે. 

યજ તાજુ ું ભાખણ ખાલાથી આંખનુું તેજ લધે છે. આંખની યતાળ અને ફતયા ભટે છે. 

શદયના ૨-૪ ગાુંરઠમા તલેુયની દા વાથે ફાપી, તે શદય છાુંમડે સકૂલી રદલવભાું ફે લાય સમૂાદસ્ ત શરેાું ાણી વાથે 

ઘવીને આંખભાું આંજલાથી આંખનુું ઝાભય, ધા યુંગનુું ફૂલ,ુ યાતી યશતેી આંખ, આંખની ઝાુંખ લગેયે દદો ભટે છે. 

ધાણા, લરયમાી અને વાકય વયખે બાગે રઈ તેનુું ચણૂદ ફનાલી યજ જમ્ મા છી ાણી વાથે રેલાથી આંખની ફતયા, 

આંખભાુંથી ાણી ડવુું, રાર આંખ યશલેી, આંખે અંધાયા આલલા જેલા દદો ભટે છે. 

આંખભાું ચીડાું ફાઝતાું શમ ત કાુંદાના યવભાું ખડી વાકય ઘવીને યાતે્ર ૨-૨ ટીાું આંખભાું નાુંખલાથી આયાભ થળે. 

આંખભા કચય ડય શમ ત આંખ ઉય ગામના દૂધની ધાય કયલી, કચય દૂય થળે. 

આંખભાું કઈ તકરીપ શમ ત શદય તેભાું ણ ઉમગી યૂલાય થામ છે. અડધ ક ગરુાફજભાું ચટી શદય 

અને પટકડી ભેલીને 22 ટીા આંખભાું નાુંખલાથી આંખની તકરીપ દૂય થામ છે. 

વલાય-ફય અને યાતે્ર સતુી લખતે ઠુંડા ાણીની છારક ભાયીને યજ આંખ ધલાથી આંખના કઈણ જાતના યગ 

વાભે યક્ષણ ભે છે. 

આંખ આલે (રાર થામ) ત્ માયે કથભીય લાટીને તેના તાજા યવનાું ફે-ફે ટીાું આંખભાું નાખલાું. કથભીય સ્ લચ્ છ રેલી. 

નજય ઓછી થતી શમ ત્ માયે – આંખભાું દયયજ ફે-ફે ટીાું વલાયે અને યાતે નાખલાું. ટીાું નાખલાથી થડી ફતયાું 

થળે, યુંત ુતે વશન કયલી. 
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આંખની ફતયા ઉય જીયાનુું ચણૂદ ભેલેરા ાણીથી રદલવભાું ફે લખત આંખ ધલી. 

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

યતાુંધાણુું: 

ધા ભયીને દશીંભાું અથલા ભધભાું ઘવીને વલાય વાુંજ આંજલાથી યતાુંધાણુું ભટે છે. 

તુંદુયસ્ ત ગામના તાજા છાણને કડાુંથી ગાી તે યવભાું રીંડી ીય ઘવીને યજ યાતે્ર અંજન કયલાથી યતાુંધણાણુું 

ભટે છે. 

ફકયીના દૂધભાું રવલિંગ ઘવીને આંખભાું નાખલાથી યતાુંધણાણુું ભટે છે. 

ાકાું ટાભેટાુંન યવ વલાય-વાુંજ ીલાથી આંધાણાભાું ખફૂ પામદ થામ છે. 

વાકય અને ઘી વાથે જીયાનુું ચણૂદ ચાટલાથી યતાુંધણાણુું ભટે છે. 

કાુંદાના યવભાું થડુું ભીઠુું ભેલી તેનાું ટીાું આંખભાું નાુંખલાથી યતાુંધણાણુું ભટે છે. 

ચશ્ભાું,આંખનુું તેજ,ફૂલુું,છાયી,ઝાભય: 

કથભીયન યવ કાઢી, ચખ્ ખા કડાથી ગાી, તેનાું ફબ્ ફે ટીાું આંખભાું નાખલાથી આંખ વાયી થામ છે. ખીર, ફુલુું, 

છાયી લગેયે ભટે છે, ચશ્ ભાુંના નુંફય ઊતયે છે. 

આંખભાું દાડભન યવ નાખલાથી નુંફય ઊતયે છે. 

ગના તલમે કાુંવાની લાડકીથી ચકખુું ગામનુું ધી દવ ુંદય ભીનીટ ઘવલાથી આંખનુું તેજ લધે છે. ચશ્ભાના નુંફય 

ઘટે છે. 

શદુ્ધ ભધ અને ખાખયાન અકદ વયખે બાગે રઈ, ફયાફય એકયવ કયી, ફાટરીભાું બયી યાખ. યજ યાતે્ર સતૂી લખતે ફે-

ત્રણ ટીાું આંખભાું નાખલાથી ચશ્ ભાનાું નુંફય ઘટે છે. 

વત્રપા ચણૂદ ૧૦૦ ગ્રાભ તથા લરયમાી ૧૦૦ ગ્રાભ ભેલી વલાય-વાુંજ ૧ ચભચી ાણી અથલા ઘી વાથે રેલાથી 

આંખની દષ્ષ્ટ લધે છે. 

વયગલાનાું ાનના યવભાું ભધ ભેલી આંખભાું આંજલાથી આંખના દયેક પ્રકાયના યગ ભટે છે, આંખનુું તેજ લધે છે. 

આંખભાું ઠુંડા ાણીની છારક યજ વલાય-વાુંજ ભાયલાથી આંખની ગયભી દૂય થામ છે અને આંખનુું તેજ લધે છે. 
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અધકચયા વત્રપા યાતે્ર ાણીભાું રાી યાખી, વલાયે ગાી, ાણી આંખભાું છાુંટલાથી આંખનુું તેજ લધે છે. 

વાકય ાણીભાું ઘવી તેન ઘવાય વલાય-વાુંજ આંખભાું આંજલાથી આંખનુું ફૂલ ુભટે છે. આંખ સ્ લચ્ છ થામ છે અને 

આંખનુું તેજ લધે છે. 

જામપ ાણીભાું ઘવીને તેન ઘવાય ાણ તથા આંખની આજુફાજુ ચડલાથી આંખની ચ કે ાણી ડતુું શમ 

ત ભટે છે અને આંખનુું તેજ લધે છે. 

વપેદ કાુંદાન યવ ભધભાું ભેલીને આંખભાું નાખલાથી દુાખતી આંખ વાયી થામ છે અને આંખનુું તેજ લધે છે. 

રશિંગને ભધભાું ભેલી, ફૃ ની રદલેટ ફનાલી, તેને વગાલી, કાજ ાડી એ કાજ આંખભાું આંજલાથી નેત્રસ્ ત્રાલ ફુંધ 

થઈ આંખનુું તેજ લધે છે. 

ભતીમ-ઝાભય, લેર કે આંખના દુાખાલાભાું ેળાફનુું અંજન કયલાથી ભટી જામ છે. 

ભધ અને વયગલાનાું ાનન યવ આંખભાું નાખલાથી આંખના ફધા યગ ભટે છે. 

જીયાનુું ચણૂદ યજ પાકલાથી આંખની ગયભી ઓછી થામ છે. 

ધાણાને ાણીભાું રાી યાખી, ભવી, ગાી, તે ાણીથી આંખ ધલાથી દુાખતી આંખ વાયી થામ છે. 

આંખભાું ભાય રાગેર શમ, ભયચુું-ભવાર ડેર શમ, કઈ જીલડુું ડી ગયુું શમ કે ડુંખ ભાયેર ભાયેર શમ, દુખતી શમ, 

ચીડા આલતા શમ, પ્રકાળ વશન ન કયી ળકે તેભ શમ ત ફૃનાું તાુંને રાીને આખું ય દફાલી યાખલાથી વાય 

રાબ થામ છે અથલા ગામના કાચા દૂધને ડ્રય લડે યગીની આંખભાું નાખ ત નેત્રવલકાય ભટળે. 

વાકય અને તેનાથી ત્રણ ગણા ધાણા રઈ, ફન્ નેનુું ચણૂદ કયી, ાણીભાું ઉકાી, ઠુંડુ થામ ત્ માયે કડાુંથી ગાી ફાટરીભાું 

બયી રેવુું, એ ાણીનાું ફબ્ ફે ટીાું દયયજ વલાય વાુંજ આંખભાું નાખલાથી દુખતી આંખ વાયી થામ છે. 

તેર લગયની તલેુયની દા, ાણી વાથે થ્ થય ય ઘવી આંખભાું આંજલાથી આંખનુું ફૂલુું અને જાફૄું ભટે છે. 

આંજણી, લેર: 

ભયીને ાણીભાું ઘવીને આંજણી ઉય રે કયલાથી આંજણી જરદી ાકીને ફૂટી જામ છે. 

આંજણી ઉય ભયીના ચણૂદને ફાયીક રીવટી આંજણીના ઉય રગાડવુું. 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/ 
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આંખભાું થતી આંજણી દૂય કયલા ભાટે રવણની એક કી છરીને તેની અણી પલ્રી ય શલેથી, આંખથી થડુું દૂય 

યાખીને રગાલતાું યશ. આ પ્રમગ વલાયથી યાત સધુીભાું 4 લખત કય. ફીજે રદલવે વલાયે ઉઠળ ત્માયે પલ્રી ગામફ 

થઈ ગઈ શળે. 

આંખ દુખતી શમ અને આંખભાું ખુંજલા આલતી શમ ત્ માયે તેભજ ફૂરા અને ખીરની તકરીપભાું ણ કથભીયન 

યવ રશતકય છે. 

ભયીનુું ફાયીક લસ્ત્રગા ચણુદ તૈમાય કયવુું. બાુંગયાના ાન સ્લચ્છ કયી તેને લેર ય રગાડવુું. જેનાથી લેર દુય થામ 

છે એલ ળાસ્ત્રરેખ છે. 

આંખ ભાટેના ઉામ: 
● ક્યાયેક આંખભાું દૂધ, કચય, ચનૂ કે આકડાનુું દૂધ ડે તેથી ફતયાભાું આંખભાું દીલેર આંજલાથી આયાભ થામ છે. 

● આંખભાું ચનૂ કે એવવડ ડય શમ ત આંખની અંદય અને ફશાય ઘી ઘવલાથી યાશત થામ છે. 

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

● શદયના ૨-૪ ગાુંરઠમા તલેુયની દા વાથે ફાપી, તે શદય છાુંમડે સકૂલી રદલવભાું ફે લાય સમૂાદસ્ ત શરેાું ાણી 

વાથે ઘવીને આંખભાું આંજલાથી આંખનુું ઝાભય, ધા યુંગનુું ફૂલ,ુ યાતી યશતેી આંખ, આંખની ઝાુંખ લગેયે દદો ભટે 

છે. 

● યજ તાજુ ું ભાખણ ખાલાથી આંખનુું તેજ લધે છે. આંખની યતાળ અને ફતયા ભટે છે. 

● આંખની ફતયાભાું આંખની અંદય અને ફશાય ભાખણ રગાડલાથી ફતયા ભટે છે. 

● ધાણા, લરયમાી અને વાકય વયખે બાગે રઈ તેનુું ચણૂદ ફનાલી યજ જમ્ મા છી ાણી વાથે રેલાથી આંખની 

ફતયા, આંખભાુંથી ાણી ડવુું, રાર આંખ યશલેી, આંખે અંધાયા આલલા જેલા દદો ભટે છે. 

● રશિંગને ભધભાું ભેલી, ફૃ ની રદલેટ ફનાલી, તેને વગાલી, કાજ ાડી એ કાજ આંખભાું આંજલાથી નેત્રસ્ ત્રાલ 

ફુંધ થઈ આંખનુું તેજ લધે છે. 

● ધા ભયીને દશીંભાું અથલા ભધભાું ઘવીને વલાય વાુંજ આંજલાથી યતાુંધાણુું ભટે છે. 

● ભયીને ાણીભાું ઘવીને આંજણી ઉય રે કયલાથી આંજણી જરદી ાકીને ફૂટી જામ છે. 

● ફકયીના દૂધભાું રવલિંગ ઘવીને આંખભાું નાખલાથી યતાુંધણાણુું ભટે છે. 

● ાકાું ટાભેટાુંન યવ વલાય-વાુંજ ીલાથી આંધાણાભાું ખફૂ પામદ થામ છે. 

● વાકય અને ઘી વાથે જીયાનુું ચણૂદ ચાટલાથી યતાુંધણાણુું ભટે છે. 

● કાુંદાના યવભાું થડુું ભીઠુું ભેલી તેનાું ટીાું આંખભાું નાુંખલાથી યતાુંધણાણુું ભટે છે. 

● આંખભાું ચીડાું ફાઝતાું શમ ત કાુંદાના યવભાું ખડી વાકય ઘવીને યાતે્ર ૨-૨ ટીાું આંખભાું નાુંખલાથી આયાભ થામ 

છે. 
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● વયગલાનાું ાનના યવભાું ભધ ભેલી આંખભાું આંજલાથી આંખના દયેક પ્રકાયના યગ ભટે છે. અને આંખનુું તેજ 

લધે છે. 

● આંખભાું ઠુંડા ાણીની છારક યજ વલાય-વાુંજ ભાયલાથી આંખની ગયભી દૂય થામ છે અને આંખનુું તેજ લધે છે. 
 

(૨૮) એવવરડટી: 

અનાનવના ટુકડા ય વાકય અને ભયી બબયાલીને ખાલાથી એવવરડટી ભટે છે. 

વપેદ કાુંદાના યવભાું વાકય નાખીને ીલાથી એવવરડટી ભટે છે. 

વપેદ કાુંદાને ીવી તેભાું વાકય અને દશીં ભેલીને ખાલાથી એવવરડટી ભટે છે. 

આભાુંન યવ એક ચભચી, કાી દ્રાક્ષ એક તર અને ભધ અધી ચભચી બેગુું કયી ખાલાથી એવવરડટી ભટે છે. 

એરચી, વાકય અને કકભની ચટણી ફનાલીને ખાલાથી એવવરડટી ભટે છે. 

દ્રાક્ષ અને ફાશયડે વયખેબાગે રઈ, એટરી જ વાકય ભેલી, તેની ફૃવ માબાય જેલડી ગીઓ ફનાલી રેલાથી 

એવવરડટી ભટે છે. 

કાના યવભાું વાકય નાખીને ીલાથી એવવરડટી ભટે છે. 

સ ૂુંઠ, ખડી વાકય અને આભાનુું ચણૂદ રેલાથી એવવરડટી ભટે છે. 

એક ગ્રાવ ાણીભાું એક રીંબનુ યવ નાુંખી તેભાું થડી વાકય ભેલીને ીલાથી ીત્તન દાશ ભટે છે. 

અધાદ લરટય ાણીભાું એક રીંબનુ યવ નાખી, અધી ચભચી વાકય નાખી, ફયના જભલાના અધાદ કરાક શરેાું રેલાથી 

એવવરડટી ભટે છે. 

ધાણાજીયાનુું ચણૂદ ખાુંડ વાથે રેલાથી એવવરડટી ભટે છે. જમ્ મા છી છાતીભાું ફતયા થતી શમ ત તે ણ ભટે છે. 

ગાજયન યવ ીલાથી એવવરડટી ભટે છે. 

૧૦૦ થી ૨૦૦ ગ્રાભ દૂધભાું થડી વાકય તથા ઘીભાું વાુંતેરા ૪-૫ નુંગ કાાું ભયચીનુું ચણૂદ નાખી વાુંજે ીલાથી 

એવવરડટી ભટે છે. 

એકથી થી ફે ગ્રાભ જેટર ખાલાન વડા ધાણાજીયાના ચણૂદભાું અથલા સદુળદન ચણૂદભાું નાખી વાુંજે ીલાથી એવવરડટી 

ભટે છે. 
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તરુવીનાું ાનને દશીં કે છાળ વાથે રેલાથી એવવરડટી ભટે છે. 

આભાનુું ચણૂદ યજ વલાયે અને યાતે્ર એક એક ચભચી રેલાથી એવવરડટી ભટે છે. 

રીભડાનાું ાન અને આભાુંન ઉકા ફનાલી ીલાથી એવવરડટી ભટે છે. 

ધાણા અને સ ૂુંઠનુું ચણૂદ ાણી વાથે રેલાથી એવવરડટી ભટે છે. 

કુભા મૂા અને વાકય ભેલીને ખાલાથી એવવરડટી ભટે છે. 

વતાલયીનુું ચણૂદ ભધ વાથે રેલાથી એવવરડટી ભટે છે. 

વુંતયાના યવભાું થડુું ળેકેલુું જીરુું અને વવિંધાલણૂ નાખીને ીલાથી એવવરડટીભાું ઘણ પામદ થામ છે. 

અમ્રવત્ત (એવવરડટી) : કકભ, એરચી અને વાકય એ ત્રણે લસ્તનેુ લાટી ચટણી ફનાલી રદલવભાું ફે લખત એક-એક 

ચભચી ખાલી. 

કાી દ્રાક્ષ અને આભાન યવ 10 ગ્રાભ પ્રભાણભાું અને 5 ગ્રાભ ભધ ભેલીને ીલાથી એવીડીટી ભટે છે. 

એક ચટી તજન ાઉડય ભધ ય છાુંટ. આ ભધ જભતા શરેાું રેલાથી એવવરડટીની વભસ્માભાું યાશત થળે, બાયે 

ખયાક ચી જળે. 

(૨૯) અળસ્ક્ત – નફાઈ: 

ગાજયન યવ ીલાથી ળયીયભાું વાયી ળસ્ક્ત આલે છે. જેને અળસ્ક્ત યશતેી શમ તેને ગાજયન યવ ખફૂ પામદાકાયક 

થામ છે. 

જમ્ મા છી ત્રણચાય ાકાું કેાું ખાલાથી અળસ્ક્ત દૂય થામ છે. 

એક ક દૂધભાું એક ચભચી ભધ નાખી ીલાથી અળસ્ક્ત દૂય થામ છે. 

અંજીયને દૂધભાું ઉકાીને ખાલાથી અને દૂધ ીલાથી ળસ્ક્ત આલે છે. રશી લધે છે. 

ખજૂય ખાઈ, ઉયથી ઘી ભેલેલુું ગયભ દૂધ ીલાથી, ઘા લાગલાથી કે ઘાભાુંથી ષુ્ ક રશી લશી જલાથી આલેરી 

નફાઈ-અળસ્ક્ત દૂય થામ છે. 

યજ વલાયે અને યાતે્ર સતૂી લખતે વાકય અને વનામખૂી વયખે બાગે રઈ ચ ૂૌણદ પાકલાથી અળસ્ક્ત ભટે છે. 

વપેદ કાુંદ ચખ્ ખા ઘીભાું ળેકીને ખાલાથી ળાયીરયક નફાઈ, પેપવાની નફાઈ, ધાતનુી નફાઈ દૂય થામ છે. 
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ભવુંફીન યવ ીલાથી ળયીયની નફાઈ દૂય થામ છે. 

ાુંચ ેળી ખજૂય ઘીભાું વાુંતીને બાત વાથે ખાલાથી અને અધો કરાક ઊંઘ રેલાથી નફાઈ દૂય થઈ ળસ્ક્ત અને 

લજન લધે છે. 

એક સકુૂું અંજીય અને ાુંચદવ ફદાભ અને વાકય દૂધભાું ઉકાીને ીલાથી રશીની શદુ્ધદ્ધ થઈ, ગયભી ભટી, ળયીયભાું 

ળસ્ક્ત લધે છે. 

દૂધભાું ફદાભ, ીસ્ તાું એરચી, કેવય અને ખાુંડ નાખી ઉકાીને ીલાથી ખફૂ ળસ્ક્ત આલે છે. 

ચણાના રટન ભગવ, ભશનથા અથલા ભૈસયૂ ફનાલી યજ ખાલાથી તભાભ પ્રકાયની નફાઈ દૂય થામ છે અને 

ળસ્ક્ત આલે છે. 

પણગાલેરા ચણા યજ વલાયે ખાલાથી ળયીય ફલાન અને ષુ્ ટ ફને છે. રકિંભતી દલાઓ કયતાું આ ઉામ વસ્ ત અને 

વચટ છે. ણ ચણા ચે તેટરા ભાપકવય જ ખાલા. 

ઘીભાું ળેકેરા કાુંદા વાથે ળીય ખાલાથી ભાુંદગીભાુંથી ઊઠયા છી આલેરી અળસ્ક્ત દૂય થઈ જરદી ળસ્ક્ત આલે છે. 

ભેથીનાું કુભાું ાનનુું ળાક ફનાલીને ખાલાથી રશીન સધુાય થઈ ળસ્ક્ત આલે છે. 

સકૂી ખાયેકનુું ૨૦૦ ગ્રાભ ચણૂદ ફનાલી, તેભાું ૨૫ ગ્રાભ સ ૂુંઠનુું ચણૂદ નાખી ફાટરી બયી દેલી, તેભાુંથી ૫ થી ૧૦ ગ્રાભ 

ચણૂદ ૨૦૦ ગ્રાભ દૂધભાું ઉકાી, તેભાું જફૃય જેટરી ખાુંડ નાખી, વલાયે ીલાથી ળસ્ક્ત આલે છે. 

(૩૦) હ્રદમની લફભાયી બ્ રડપે્રળય: 

રવણ ીવીને દૂધભાું ીલાથી રશીનુું દફાણ, બ્ રડપે્રળયભાું ખફૂ પામદ થામ છે.  

ફે ચભચી ભધભાું એક ચભચી રીંબનુ યવ ભેલી વલાય-વાુંજ ીલાથી બ્ રડપે્રળય ઓછું થામ છે. 

એરચી દાણા અને ીંયીમૂ વયખે બાગે રઈ ઘી વાથે યજ ખાલાથી હ્રદમયગ ભટે છે. 

આદુન યવ અને ાણી વયખે બાગે ભેલીને ીલાથી હ્રદમયગ ભટે છે. હ્રદમના યગીએ ગાજયન યવ વનમવભત 

ીલ. તેનાથી હ્રદમ ભજબતૂ ફને છે અને હ્રદમની કામદળસ્ક્ત લધે છે. 

હ્રદમન દુાખાલ ઉડે ત્ માયે તરુવીનાું આઠઅદવ ાન અને ફે ત્રણ કાાું ભયી ચાલી જલાથી જાદુ જેલી અવય થઈ 

દુાખાલ ભટે છે. 

છાતી, હ્રદમ કે ડખાભાું દુાખાલ થમ શમ ત ૧૦ થી ૨૦ ગ્રાભ તરુવીન યવ ગયભ કયીને ીલ, ાનને લાટીને રે 

કયલાથી દુાખાલ ભટે છે. 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/ 
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ડુુંગી-જેન વરાડના ફૃભાું ઉમગ કયી ળકામ છે. જેના કાયણે રશીન પ્રલાશ વાય યશ ેછે. નફા હ્રદમના રીધે 

જેભને ગબયાભણ થામ છે કે હ્રદમના ધફકાયા લધી જામ છે તેભના ભાટે ડુુંગી રાબદામક છે. 

ટાભેટા-જેભાું વલટાવભન-વી, ફીટાકેયટીન, રાઈકીન, વલટાવભન એ અને ટેળીમભ બયયુ પ્રભાણભાું શમ છે. તેનાથી 

હ્રદમની ફીભાયીન ખતય ઓછ થામ છે. 

દુધી-તેના ઉમગથી કરેસ્ટ્રરનુું પ્રભાણ વાભાન્મ થઈ જામ છે. તાજી દુધીના યવભાું 4 દુીનાના ાુંદડા તથા 2 

તરુવીના ાુંદડા નાુંખીને રદલવભાું ફે લાય ીવુું જઈએ. 

રવણ-બજનભાું રવણન ઉમગ કયલ. વલાયે ભખુ્મા ેટે રવણની ફે કી ાણી વાથે ખાલાથી ણ રાબ થામ છે. 

ગાજય-લધેરા ધફકાયાને ળાુંત કયલા ભાટે ગાજયન ઉમગ ખફુ જ પામદાકાયક છે. ગાજયન યવ, ળાક તથા વરાડ 

તયીકે ઉમગ થઈ ળકે છે. 

રીંબ-ુરદલવભાું ફે ત્રણ લાય ભધ વાથે રીંબનુ ુું વેલન કયવુું જઈએ. 

ભધ-આ એક એલ દાથદ છે કે જે રશીભાું બીને ળયીયને ઉજાદ આે છે. તેનાથી હ્યદમને ળસ્ક્ત ભે છે. થડી ણ 

ગબયાભણ થામ ત રીંબ ુઅને ભધ રેલાથી આયાભ ભે છે. 

દાડભ-દયયજ એક દાડભ ખાલાથી અથલા દાડભન યવ ીલાથી હ્રદમ યગભાું રાબ થામ છે. 

આદુ-છાતીભાું કતય કે શ્વાુંવ રેલાભાું તકરીપ લખતે આદુન યવ ભધ વાથે રેલાથી આયાભ ભે છે. 

શાઈ ફી.ી.ભાું ભધનુું વેલન રવણ વાથે કયલાથી રાબ થામ છે. 

ખાલાીલાભાું વાલધાની યાખલા ઉયાુંત હ્રદમ યગભાું પ્રાકવૃતક ઉચાય જેલા કે લૈજ્ઞાનીક ભાલરવ, એનીભા, સમુદસ્નાન, 

શલી લયાનુું સ્નાન લગેયે ણ રાબદામી છે. મોલગક ઉચાય તથા અનરુભ-વલરભ, ભ્રાભયી, બવવકાના પ્રાણામાભ 

ણ કયી ળક છ. યુંત ુમગ્મ ભાગદદળદન વલના કઈ વાયલાય કે જીલન ળૈરી ફાફતે વનણદમ રેલ રશતાલશ નથી. 

ીયીમૂ તથા એરચી ફને્ન વભાન બાગે રઈ ચણૂદ કયી ૩ ગ્રાભ જેટરી દલા ભધ વાથે રેલાથી કપજન્મ હ્રદમયગ 

ભટે છે. 

શાઈબ્રડપે્રળયના દદી ભાટે ૈયુું પામદાકાયક શમ છે. તેને યજ ભખૂ્મા ેટે ચાલીને ખાવુું. 

રવણ ીવીને દૂધભાું ીલાથી રશીના દફાણ, બ્રડપે્રળયભાું પામદ થામ છે. 
ફે ચભચી ભધભાું એક ચભચી રીંબનુ યવ ભેલી વલાય-વાુંજ ીલાથી બ્રડપે્રળય ઓછું થામ છે. 
એરચી દાણા અને ીયી મૂ વયખે બાગે રઇ ધી વાથે યજ ખાલાથી હૃદમયગભાું પામદ 
થામ છે. 
આદુુંન યવ અને ાણી વયખે બાગે ભેલીને ીલાથી બ્રડ પે્રળયભાું યાશત થામ છે. 
હૃદમના યગીએ ગાજયન યવ વનમવભત ીલ. તેનાથી હૃદમ ભજબતૂ ફને છે અને હૃદમની કામદળરકત લધે છે. 
તાજા યવદાય રીરા આભાું, કુભફૄું આદુું , રીરી શદય, તરુવીના તાજા ાન અને ફુદીન આ ાુંચ લસ્તનુ 
તાની જરૃયત પ્રભાણે યવ કાઢી વ્મસ્ક્તદીઠ અડધ ક જેટર યવ ફે ચભચી ચખ્ખુું ભધ ભેલીને ી જલ. 
રવણન ફાધ ન શમ તેલા રક યવ કાઢતી લખતે રીલુું-સકુૂું રવણ ઉભેયી ળકે છે. રવણથી હૃદમયગ, 
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કરેસ્ટયર, શાઈ ફી.ી. અને ગેવના દયદીને પામદ થામ છે. શ્વાવ અને ળયદી શમ એલા રક આભાની 
જગ્માએ અયડૂવીના તાજા ાન ઉભેયી ળકે છે. 
 

(૩૧) કભાના આયલેુદ ઉચાય: 

ળેયડીને ઝાકભાું યાખી વલાયે તેને ચવૂીને ખાલાથી કભ ભટે છે. 

૧૦૦ થી ૨૦૦ ગ્રાભ દશીંભાું ૨ થી ૪ ગ્રાભ ાડખાય ભેલીને લશરેી વલાયે નયણે કઠે રેલાથી ૩ રદલવભાું કભ 

ભટે છે. 

ગાજયન ઉકા ીલાથી કભાભાું આલેરી અળસ્ક્ત અને રશીની ઊણ દૂય થામ છે. 

ભધ વાથે ગાજયન યવ ીલાથી કભ ભટે છે. 

ભધભાું ાકાું કેા ખાલાથી કભ ભટે છે. 

આદુન યવ તથા ગ ખાલાથી કભ ભટે છે. 

સ ૂુંઠ અને ગ ખાલાથી કભ ભટે છે. 

વપેદ કાુંદા, ગ અને થડી શદય ભેલી વલાય-વાુંજ ખાલાથી કભ ભટી ળકે છે. 

શદયનુું ચણૂદ એક તર, ચાય તરા જેટરાું દશીંભાું રેલાથી કભ ભટી ળકે છે. 

શદયનુું ચણૂદ તાજી છાવભાું નાખીને વલાય-વાુંજ ીલાથી અઠલારડમાભાું કભ ભટી જામ છે. 

કલમાત ુફે ચભચી તેભજ વાકય દઢ ચભચી પાુંકલાથી કભ ભટે છે. 

કભાભાું ભખૂ ન રાગતી શમ ત ફે ચભચી આદુન યવ અને અડધી ચભચી વત્રપાચણૂદ વાથે રદલવભાું ફે લાય 

રેલાથી ભખૂ રાગળે. 

અયીઠાનુું ાણી નાકભાું નાખલાથી કભ ભટે છે. 

રીભડાના ાનન યવ તથા ભધ વલાયભાું નયણા કઠે ીલાથી ણ કભ ભટે છે. 

રશિંગને ાણીભાું ઘવીને આંખભાું આંજલાથી કભ ભટે છે. 

કભાભાું છાવભાું શદય નાુંખીને વેલન કયલાથી રાબ થામ છે. 



 

83 
 

ાકા કેાભાું પટકડીન ભકૂ નાખીને દદીને ખલડાલલાથી કભ ભટે છે. 

કભાના યગથી ીડાતા દદીને કાચાું ૈમાુંના યવના ાુંચ ટીાું તાજાું દૂધભાું ભીક્ષ કયી બજન ફાદ ચાય 

અઠલારડમા સધુી આલાભાું આલે ત દદીને પામદ થામ છે. દદીને આ પ્રમગની વાથે વાથે ાકુું કેફૄું આવુું. 

રીંભડાની અંતયછારન ઉકા કયી, તેભાું ભધ અને ચટી સ ૂુંઠ નાુંખી વલાય-વાુંજ ીવુું. 

કભાભાું અને ફય ભટી થઈ શમ ત એક ચભચી જેટરા કુુંલાયના યવ વાથે અડધી ચભચી શદય વભશ્ર કયી વલાયે 

અને યાતે્ર આલાથી વારુું  રયણાભ ભે છે 

(૩૨) ઘા–જખભ-વજ-દુખાલ-ચીયા-ગભુડા: 

ઘાભાુંથી રશી નીકવુું: 

ઘાભાુંથી રશી નીકતુું શમ ત વયક રગાડલાથી રશી નીકતુું ફુંધ થામ છે. 

ઘા કે જખભભાુંથી રશી નીકતુું શમ ત તેના ય ભીઠાના ાણીભાું બીંજલેર ાટ ફાુંધલાથી જખભ ાકત નથી 

અને ફૃઝ આલે છે. 

લાગેરા ઘા ઉય શદય દફાલી દેલાથી ઘાભાુંથી નીકતુું રશી ફુંધ થામ છે અને ઘા ાકત નથી. 

ફૂરાલેરી પટકડીન ાઉડય ઘા ય નાખી ાટ ફાુંધલાથી ઘાભાુંથી નીકતુું રશી ફુંધ થામ છે અને ઘા ાકત નથી. 

છયી – ચત-ુબ્રેડ કે થ્થય લાગલાથી થતા યક્તસ્ત્રાલ ઉય જેઠીભધનુું ફાયીક ચણૂદ દફાલીને ાટ ફાુંધલાથી રશી 

ફુંધ થળે 

રશી નીકતા ઘા ય ાનભાું ખાલાન ચનૂ જાડ ચડી તેના ય તરનુું ત ુું મકૂી ાટ ફાુંધલાથી ઘા રુઝાઈ જળે. 

જખભ: 

તરના તેરનુું ત ુું મકૂી ાટ ફાુંધલાથી જખભ જરદી ફૃઝામ છે. 

શદયને તેરભાું કકડાલીને તે તેર ઘા જખભ ય ચડલાથી ન ફૃઝાતા ઘા જરદી ફૃઝાઈ જામ છે. 

તર ીવી તેભાું ઘી અને ભધ ભેલી ઘા ય ચડી ાટ ફાુંધલાથી ઘા જરદી ફૃઝાઈ જામ છે. 

તરુવીનાું ાન ીવીને ઘા ય ફાુંધલાથી ઘા રુઝાઈ જામ છે. 
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રશિંગ અને રીભડાનાું ાન લાટી તેન રે કયલાથી ઘા-જખભભાું ડેરા કીડા ભયી જામ અને ઘા રુઝાઈ જામ છે. 

ગાજયને કચયી કઈ ણ રટભાું ભેલીને પલ્ રા તથા ફતયાલાા ઘા ય ફાુંધલાથી ઘા રુઝાઈ જામ છે. 

ઘા ઉય વાકયના ાણીન ાટ ફાુંધલાથી જરદી ફૃઝ આલે છે. 

ઠેવ લાગી શમ (અથલા નલાું બટૂ કે ચુંરન ડુંખ રાગ્મ શમ) ત ગ અને અજભાન લલૂ ફનાલ. તેને ગયભ 

કયેરા તાલીથાથી ગયભ કયી ર. ફે-ત્રણ લખત તાલીથ ગયભ કયીને મકૂલાથી લલૂ નલળેક થઇ જળે. તેને એક 

કડાના ટુકડા ય રઇ જખભ અગય ડુંખ ય ફાુંધી દ. ફે-ત્રણ રદલવ આલી યીતે કયલાથી તકરીપ દૂય થઇ જળે. 

વ્રણ – ઘાભાું જીલડાું, કવૃભ થમા શમ તેના ય રવણ લાટી લગુદી કયી રગાડવુું. 

દારૃડીના મૂન રે કયલાથી ગભૂડુું પાટી જામ છે. 

જખભ, ઘા, ગભૂડાું, ચાુંદા, ળીતા જેભાું ફહ ુફતયા થતી શમ ત તેભાું ચખાન ફાયીક રટ-ાઉડયની જેભ ચાુંદા ય 

રગાડલાથી દાશ, ફતયા ભટે છે. 

બાુંગેરા શાડકાું જરદી વુંધામ ભાટે રવણની કીઓ ઘીભાું તીને ખાલાથી પામદ થામ છે. 

ીીની છાર સ્લચ્છ કયી તેને વશજે ાણીભા રવટલી અને એને વજાલાા બાગ ય ચડલાથી યાશત થામ છે. 

યીંગણાુંને ળેકી, તેભાું શદય તથા ડુુંગી (ફાપીને) લાટી, ભાય-ચટની જગ્મા ય ગયભ રે કયલાથી રાબ થામ છે. તે 

વાથે યીંગણાુંન ુું ળાક તથા ગ નાખી ફનાલીને ખાવુું. 

ળયીયના કઈ ણ અંગના લાય ુકે કપના વજા ય ીીમૂને ાણી વાથે લાટી ગયભ કયીને રે કયલ તેભ જ 

ગુંઠડૉ દેલદાય, લચત્રક અને સ ૂુંઠ નાખી ગયભ કયેલુું ાકુું ાણી જ ખાલા- ીલાભાું લાયવુું 

યક્તસ્ત્રાલ અટકાલલા ભાટે પટકડી ઉત્તભ છે. ઘા ય પટકડીનુું ચણૂદ દફાલી દેલાથી તયત રશી લશતે ુું ફુંધ થઇ જામ છે. 

રીભડાના ાનના ઉકાાભાું યાઈનુું ચણૂદ નાુંખી ડે્રવવિંગ કયલાથી ફાહ્ય ફેક્ટેરયમાન નાળ થલાથી વ્રણ- ઘા ભટી જામ છે. 

એડીન દુખાલ,ચીયા: 

ગની ાની કે એડીઓના દુખાલાભાું રીભડાન કડક ઉકા ફનાલીને હ ૂુંપા થલા દઈને તેભાું ગ ફલા. 

કાુંદા ળેકી તેની ેસ્ટ ફનાલી એડી ય રગાડલાથી એડી યના ચીયા ભરશનાભાું ભટી જળે. 

અખયટના ભગજને લાટી, ાણી નાખી ગયભ કયી, દુખાલા ય તેન રે કયલ. છી એક ઈંટ ગયભ કયી, તેની ય 

થડુું ાણી છાુંટી, કડાુંભાું રેટી, તે ઈંટ લડે દુખાલાની જગ્માએ રે કયલાથી ળીઘ્ર ીડા ભટળે. 
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તભાયા ગભાું ચીયા ડયા શમ ત ગને હ ૂુંપાા ાણીભાું ડેટર નાખી ફી યાખ. 

ગની એડીભાું દુખાલ યશતે શમ ત કડાભાું યેતી બયી તેની ટરી ફનાલી તલી ય તેને ગયભ કયી એડી ઉય 

તેન ળેક કય. વલાય-વાુંજ ચાય આની બાય ભેથી પાક. ત્રણ ભરશનાભાું એડી દુખતી ફુંધ થઇ જળે. 

(૩૩) શડેકીના ઘયેલ ુઉચાય: 

કાુંદાના યવનાું ટીાું નાકભાું નાખલાથી શડેકી ફુંધ થામ છે. 

થડી શદય ાણી વાથે પાકી જલાથી શડેકી ફુંધ થામ છે. 

દૂધભાું સ ૂુંઠ ઉકાીને તેના ટીાું નાકભાું નાખલાથી શડેકી ફુંધ થામ છે. 

મૂાન યવ ીલાથી શડેકી ફુંધ થામ છે. 

જામપને ચખાના ધલાણભાું ઘવીને ીલાથી શડેકી ફુંધ થામ છે. 

સ ૂુંઠ અને ગને ગયભ ાણીભાું ભેલી તેનાું ટીાું નાકભાું નાખલાથી શડેકી ફુંધ થામ છે. 

ગના ાણીભાું સ ૂુંઠ ઘવી થડી થડી લાયે સ ૂુંઘલાથી શડેકી ફુંધ થામ છે. 

ળેયડીન યવ ીલાથી શડેકી ફુંધ થામ છે. 

અડદ અને રશિંગનુું ચણૂદ દેલતા ય નાખી ધભુાડ ભોંભાું રેલાથી શડેકી ફુંધ થામ છે. 

નાલમેયના છડાુંને ફાી તેની યાખ ભધભાું ચાટલાથી શડેકી ફુંધ થામ છે. 

ગામનુું દૂધ ઉકાીને ીલાથી શડેકી ફુંધ થામ છે. 

ગાજય ીવીને સ ૂુંઘલાથી શડેકી ફુંધ થામ છે. 

તરુવીન યવ ૧૦ ગ્રાભ અને ભધ ાુંચ ગ્રાભ બેગુું કયી ીલાથી શડેકી ફુંધ થામ છે. 

જીરુું ખાલાથી શડેકી ફુંધ થામ છે. 

આંફાનાું ાુંદડાુંને ફાી તેન ધભુાડ રેલાથી શડેકી ફુંધ થામ છે. 

જેઠભધનુું ચણૂદ, ઘી, દૂધ કે ભધભાું લાયુંલાય ચાટલાથી શડેકી ફુંધ થામ છે. 

શડેકી અને ઊરટી ઉય જામપ દૂધભાું ઘવીને તે દૂધ ીવુું. 
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તરુવીના યવભાું ભીઠુું ભેલીને નાકભાું ટીા નાખલાથી મછૂાદ લે છે અને શડેકી આલતી શમ ત તે ફેવી જામ છે. 

ખાલા-ીલાના દથી શડેકીની પયીમાદ થલા રાગે છે. આલાભાું 4 નાની એરચી વછરકા વભેત કટૂી એને 500 ગ્રાભ 

ાણીભાું નાખીને ઉકા. જ્માયે ાણી 200 ગ્રાભ જેટલુું યશ ેત્માયે ઉતાયી, કડાથી ગાીને ર. યગીને આ ેમ નલવેકુું 

એક જ લાય ીલડાલલાથી શડેકી ફુંધ થામ છે. 

(૩૪) નાના ફાક ભાટે ઉમગી વરાશ: 

ખજૂયની એક ેળી ચખાના ઓવાભણ વાથે ભેલી, ખફૂ લાટી તેભાું થડુું ાણી ભેલીને નાનાું ફાકને ફે ત્રણ 

લખત આલાથી નફાું, કુંતાઈ ગમેરાું ફાક હ્રષ્ ટષુ્ ટ બયાલદાય ફને છે. 

એક ચભચી ારખની બાજીન યવ રઈ ભધભાું બેલી યજ ાલાથી સકુરકડી ફાક ળસ્ક્તળાી ફને છે. 

ાકાું ટાભેટાુંન તાજ યવ નાનાું ફાકને રદલવભાું ફે-ત્રણ લાય ાલાથી ફાક નીયગી અને ફલાન ફને છે. 

ફાકને તર ખલડાલલાથી ફાક યાતે્ર ઊંઘભાું ેળાફ કયતાું શમ ત અટકે છે અને ળયીય ષુ્ ટ ફને છે. 

તરુવીનાું ાનન યવ ાુંચથી દવ ટીાું ાણીભાું નાખીને યજ ીલડાલલાથી ફાકના સ્ નાયઓુ અને શાડકાું ભજબતૂ 

ફને છે અને ફાક જરદી ચારતાું ળીખે છે. 

કાુંદ અને ગ યજ ખલડાલલાથી ફાકની ઊંચાઈ લધે છે. 

ઉરટી: 

ળયદી,ઉધયવ,કપ,વવણી,ખાુંવી: 

શદય નાખી ગયભ કયેરા દૂધભાું વશજે ભીઠુું ને ગ નાખીને ાલાથી ફાકની ળયદી, કપ અને વવણી ભટે છે. 

રવણની એક કે ફે કી દૂધભાું કાલી, ગાી દૂધ ાલાથી ફાકની ભટી ઉધયવ (શડકી ઉધયવ) ભટે છે. 

ધાણા અને વાકયને ચખાના ઓવાભણભાું ાલાથી ફાકની ઉધયવ અને શ્વાવ ભટે છે. 

નાગયલેરનાું ાનને રદલેર ચડી, વશજે ગયભ કયી, નાના ફાકની છાતી ય મકૂી, ગયભ કડાથી શલ ળેક 

કયલાથી ફાકન કપ છૂટ ડી જામ છે. 

રવણની કીઓને કચડી, ટરી ફનાલી, ફાકના ગાભાું ફાુંધી યાખલાથી ફાકની કાી ખાુંવી (હુરકિંગ કપ-શડેકી 

ઉધયવ) ભટે છે. 
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ફાકની છાતી કપથી બયાઈ ગઈ શમ ત તરુવીનાું ાનન યવ ભધભાું ભેલી ફે-ત્રણ લાય ાલાથી તરુવીના યવને 

ગયભ કયી છાતી, નાક તથા કાે રગાડલાથી ળયદી અને કપભાું ખફૂ યાશત ભે છે. 

જામપ અને સ ૂુંઠને ગામના ઘીભાું ઘવીને તેન ઘવયક ચટાડલાથી ફાકને ળયદીને રીધે થતા ઝાડા ભટે છે. 

કયવભમા: 

છાળભાું લાલરડિંગનુું ચણૂદ ાલાથી નાનાું ફાકના કયવભમા ભટે છે. 

ભધભાું કાીજીયીનુું ચણૂદ ચટાડલાથી ફાકના કયવભમા ભટે છે. 

એક ચભચી કાુંદાન યવ ાલાથી ખાતાું અન્ન ફાકનાું કયવભમા ભટી જામ છે. 

દાુંત,ઝાડા: 

ગ્ લકુઝ ભેલેરા ાણીભાું રીંબ ુનીચલી ફબ્ ફે ચભચી રદલવભાું ચાય લખત ાલાથી ફાકના ળફૃઆતના દાુંત ખફૂ 

જ વયતાથી આલે છે અને ઝાડા થતા નથી. 

ફાકના ેઢાું ય નયભાવથી ભધ અને વવિંધલ-ભીઠુું બેલી ઘવલાથી ફાકને વશરેાઈથી દાુંત આલે છે. 

દાુંત આલે ત્ માયે ાણી જેલા ઝાડા થતા શમ ત જાલુંત્રીને તાલડી ય ળેકી ાઉડય કયી ભધ વાથે ભાતાના દૂધભાું 

આલાથી ઝાડા ભટે છે. 

દાુંત આલે ત્ માયે ાણી જેલા ઝાડા થતા શમ ત ભકાઈના ડડાભાુંથી દાણા કાઢી રીધા છી ભકાઈના ડડાને ફાી 

તેની ભકૂી (એક કે ફે લાર જેટરી) ાણી કે છાળભાું ાલાથી ઝાડા ફુંધ થઈ જામ છે. 

દાુંત આલે ત્ માયે આંખ આલી શમ ત ફુરાલેરી પટકડીને ગરુાફજભાું ભેલી આંખભાું ટીાું નાખલાું તથા પટકડી ના 

નલળેકા ાણીથી આંખ ધલાથી આયાભ થામ છે. 

ફાકને ગાજયન યવ વલડાલલાથી દાુંત નીકલાભાું વયતા થામ છે અને દૂધ ણ વાયી યીતે ચે છે. 

તરુવીનાું ાનન યવ ભધભાું ભેલીને ેઢા ય ઘવલાથી ફાકના દાુંત તકરીપ લગય વયતાથી આલે છે. 

ફાકને દાુંત આલે ત્ માયે રીંડીીયનુું ચણૂદ અથલા ફૂરાલેર ટુંકણખાય ભધભાું ભેલી ભઢા ય ઘવલાથી અને 

ટુંકણખાયનુું ચણૂદ ભધભાું ચટાડલાથી વયતાથી ીડા લગય દાુંત આલે છે. 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/ 
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ફીજાયગ: 

તાુંદજાન યવ એક ચભચી ધાલણા ફાકને ાલાથી કફજજમાત ભટે છે. 

એક ળેય ાણીને ખફૂ ઉકાી, તેભાું ાુંચ તરા કાુંદાની છીણ નાખી, ઠુંડુું થમા ફાદ ગાી, તેભાુંથી એક ચભચી ાણી 

રઈને તેભાું ાુંચ ટીાું ભધ ભેલી ાલાથી ફાક ઘવઘવાટ ઊંઘે છે. 

વપેદ કાુંદાને કચયીને સ ૂુંઘાડલાથી ફાકની આંચકી-તાણભાું પામદ થામ છે. 

ફાકને ચ ૂુંક આલતી શમ ત ડૂુંટી ય રશિંગ ચડલાથી લાછૂટ થઈ આયાભ થામ છે. 

ફાકને ેટભાું દુખત ુું શમ ત તરુવી અને આદુન યવ વયખે બાગે રઈ ગયભ કયી ીલડાલ. દદદ  ભટી જળે. 

સકુતાનાફાક સકુાત ુશમ, અંગ લત ુન શમ ત સકૂતાનની અવયલાા ફાકને જેઠી ભધન ાલડય ળીલણના 

શષુ્ક ફુરને વભબાગે રઇ ઘીં ભા કલ કયલ. તેભા વાકયન ાલડય જઇતા પ્રભાણભાું વભક્ષ કયી બયી યાખવુું.  યજ  

ચભચી ઘી ફાકને  ખલડાલવુું 

નાગયલેરના ાનના યવભાું ભધ ભેલીને ચટાડલાથી લાછૂટ થઈ નાનાું ફાકન આપય-અચ ભટે છે. 

ફાકને ેટભાું દુાખે ત્ માયે તેના ેળાફને ેટ ઉય ચડલાથી રાબ થામ છે.  

નાના ફાકને છાળ વલડાલલાથી દાુંત નીકલાભાું તકરીપ થતી નથી. 

રરટમા- ગારચાભાું જેઠીભધન ળીય (સ્ત્રીના ધાલણ કે) દૂધ વાથે લાટીને ગારચા ય રે કયલ. 

દૂધ વલડાલતાું શરેાું ટાભેટાુંન એક ચભચી યવ ીલાથી, ફાકને થતી દૂધની ઉરટી ભટે છે. 

(૩૫) સ્ત્રીઓના યગ અને ઉામ: 

રશસ્ ટીયીમા: 

ખજૂય થડા ભરશના વનમવભત ખાલાથી લાયુંલાય મછૂાદ આલતી શમ તેલી સ્ ત્રીઓની રશસ્ ટીયીમા ભટે છે. 

રવણને ીવીને નાકથી સુુંઘલાથી રશસ્ ટીરયમાની મછૂાદ ભટે છે. 

ભાવવક-રશીલા (યક્તપ્રદય) : 
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સ્ ત્રીઓને ભાવવક લખતે ખફૂ ીડા થતી શમ કે ભાવવક ફયાફય ન આલતુું શમ ત તર ખાલા, એક તર કાા તરને 

લીવ તરા ાણીભાું ઉકાવુું, ાુંચ તરા ાણી ફાકી યશ ેએટરે તેભાું ગ નાખી ઉકાી ીલાથી ભાવવક વાપ આલે 

છે. 

ભાવવક વાપ રાલલા અખયટનાું છડાન ાણીભાું ઉકા ફનાલી તેભાું જૂન ગ ભેલીને ીલાથી ફશનેને ચડી 

ગમેલુું ભાવવક ળફૃ થામ છે. 

ગાજયનુું વેલન સ્ત્રીનુું ભાવવક વનમવભત ફનાલે છે અને ગબાદળમનુું વુંકચન કયે છે. 

રશિંગનુું વેલન કયલાથી ગબાદળમ વુંકચામ છે. ભાવવક વાપ આલે છે અને ેટન દુાખાલ ભટે છે. 

કાચ કાુંદ ખાલાથી ભાવવક વાપ આલે છે અને દુાખાલ થત નથી. 

ભાવવક વભમે લધાયે યક્તસ્ત્રાલ થત શમ અને ચક્કય આલતાું શમ ત તરુવીના યવને ભધભાું ભેલીને ીલાથી 

પામદ થામ છે. 

તરુવીના ફીજન ઉકા ફનાલીને ીલાથી ભાવવક વનમવભત-મગ્મભાત્રાભાું આલે છે. 

ફશનેને થત લધ ુડત ભાવવક સ્ત્રાલ, રાર ેળાફ, રશીના ઝાડા, રશીલા, જેલા દદોભાું ઈવફગરુન રશભ કે પાુંટ 

ખાુંડ ભેલી યજ રેલાથી રાબ થામ છે. 

રશીલા – ખફૂ ભાવવકસ્ત્રાલ : જેઠીભધનુું ચણૂદ ૧૦ ગ્રાભ રઈ, ચખાના ધલયાભણભાું બેલી, વાકય નાુંખી વલાય-વાુંજ 

ીવુું. 

ાકુું કેફૄું ઘી અને વાકય વાથે રેલાથી રશીલા ભટે છે. 

જીયા અને વાકયનુું ચણૂદ વપ્રભાણ રેલાથી યકતપ્રદય અને રશીલા ભટે છે. 

દયયજ ગાજયન ૧૦૦ ગ્રાભ યવ ીલાથી સ્ ત્રીઓને રશીલા (યક્તપ્રદય)ભાું તયત જ પામદ થામ છે. 

પ્રદય અને ફહુમતુ્ર: 

ાકાું કેા, આભાુંન યવ ને વાકય એકત્ર કયી ીલાથી સ્ ત્રીઓના પ્રદય અને ફહમુતુ્ર યગ ભટે છે. 

જીયા અને વાકયનુું ચણૂદ ચીવ ૈવાબાય, ચખાના ધલાણભાું ીલાથી સ્ ત્રીઓનુું સ્લેતપ્રદય ભટે છે. 

એક ાકુું કેફૄું અધાદ તરા ઘી વાથે વલાય-વાુંજ ખાલાથી પ્રદય યગ ભટે છે. 

વનમવભત યીતે વત્રપાચણૂદ ચખાના ધલાણ વાથે રેલાથી શે્વતપ્રદય ભટે છે. 
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ધાલણ: 

ત્રણ તરા ભેથીન રટ રઈ યાતે્ર લીવ તરા દૂધભાું રાી યાખલ. વલાયે ાુંચ તરા ઘી ગયભ કયી તેભાું દૂધભાું 

બીંજલેર ભેથીન રટ નાખી એકયવ કયી ઉતાયી રેવુું. છી તેભાું ફે તરા ગ નાખી ફયાફય વભક્વ કયી પ્રસતૂા 

સ્ ત્રીને એકલીવ રદલવ સધુી ખલડાલલાથી ધાલણ છૂટથી આલે છે. 

જીયાની પાકી રેલાથી સ્ ત્રીનુું ધાલણ લધે છે. 

જે સ્ ત્રીઓને યૂત ુું ધાલણ ન આલતુું શમ તેભણે ચાનુું ળાક લધ ુતેરભાું ફનાલી ખાલાથી ધાલણ આલે છે. 

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

પ્રસતૂાને ધાલણ ઓછું આલતુું શમ ત દૂધભાું ગુંઠડા ભેલી ાલા. 

ધાલણ લધાયલા અખયટન ાલડય કયી, ઘઉંના યલાભાું બેલી, તેને ઘીભાું ળેકી, દૂધ અને ખાુંડ નાખી ળીય ફનાલી 

યજ ખાલાથી ભાતાને ધાલણ લધે અથલા અખયટનાું ાન ચણૂદ અને ઘઉંના યલાની ઘીભાું યુી ફનાલી ખાલી. 

ગુંઠડા અને કાા ભયી ાણી વાથે ફાયીક લાટીને તે દૂધભાું ભેલી (ખાુંડ નાખી) ભાતાને યજીલડાલલાથી તેના 

ધાલણભાું લધાય થામ છે. 

ધાલણ ઓછું આલતુું શમ ત દયયજ રદલવભાું ફે લખત જીયાનુું ચણૂદ રેવુું. 

જન્ભતા જ ફાક ગજુયી ગયુું શમ અથલા ધાલણુું ફાક ગજુયી જામ ત્માયે સ્તનભાું ખફૂ જ ધાલણ બયાઈ આલે છે 

અને ગભુડુું ાકત ુું શમ એલી ખફૂ જ લેદના થામ છે. એ લખતે કુુંલાયના મૂ અને શદયન રે કયલાથી ધાલણ 

ઓછું થઈ જામ છે, લેદના ભટી જામ છે. 

સલુાલડ: 

ધીભાું ળેકેરી રશિંગ ઘી વાથે ખાલાથી સલુાલડી સ્ ત્રીને ચક્કય ને સૂ ભટે છે. 

સલુાલડભાું સ્ ત્રીઓએ સલુાન ઉમગ છૂટથી કયલ જેથી ધાલણ વારુું  આલે છે, કભય દુાખતી નથી અને ખાધેલુું ાચન 

થામ છે. 

તાુંદજાનાું મૂ લાટીને ચખાના ઓવાભણભાું ીલાથી સલુાલડી અને વગબાદન યક્તસ્ત્રાલ ભટે છે. 

સલુાલડી સ્ ત્રીને ભખૂ ન રાગતી શમ ત ા ચભચી અજભાનુું ચણૂદ, ફે ચભચી આદુન યવ અને વાયી જેટર ગ 

ભેલી વલાયે અને યાતે્ર ખાલાથી ખફૂ ભખૂ રાગે છે. 
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વગબાદ સ્ત્રી ગની યાફભાું વશજે ગુંઠડા ભેલી તેનુું વનમવભત વેલન કયળે ત તેને નભદર રડલરલયી આલળે. 

સલુાલડના તાલભાું અને સલુાલડ છી થતા કભયના દુાખાલાભાું અજભ અડધી ચભચી, સ ૂુંઠ અડધી ચભચી અને ઘી ફે 

ચભચી બેગુું કયી વલાયે અને યાતે્ર ખાલાથી તાલ અને કભયન દુાખાલ ભટે છે. 

સલુાયગ અને સલુાલડના અન્મ દ ઉય અજભાનુું ચણૂદ અને ગ એકત્ર કયી એક નાની તેરીભાું ર. એભાું એક 

ગ્રાવ ાણી બેલી ગયભ કયલા મકૂ. ાણી ફીને અડધુું થઇ જામ ત્માયે નીચે ઉતાયી ર. તૈમાય થમેર કાઢ ફે-ફે 

ચભચા વલાય-વાુંજ ીઓ. આ કાઢ ત્રણ-ચાય રદલવ ચારળે. ીતી લખતે પયીથી ગયભ કયી રેલ. આ કાઢ ુંદયેક 

રદલવ રેલાથી પ્રસતૂાને સલુાલડના દ નડતા નથી. 

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

કથીન ઉકા ીલાથી ગબદાત કે પ્રવલ છી સ્ ત્રીઓના ગબાદળમની યેૂયૂી શદુ્ધદ્ધ થામ છે. 

તર, જલ અને વાકયનુું ચણૂદ ભધ વાથે ખાલાથી વગબાદ અને સલુાલડી સ્ ત્રીઓન યક્તસ્ ત્રાલ ફુંધ થામ છે. 

સલુાલડી સ્ ત્રીને ક્યાયેક ધાલણન લેગ ચડી જતાું, કઈ લાય સ્ તનને વજ આલે છે અને લેદના થામ છે. તેના ય 

નાગયલેરનુું ાન ગયભ કયી ફાુંધલાથી એકઠુું થમેલુું ધાલણ છૂટુું ડી જામ છે અને વજ ઊતયી જામ છે ને ીડા ભટે 

છે. 

ઘઉંની વેલને ાણીભાું ફાપી, તે ાણી કડાુંથી ગાી રઈને, ૨૦૦ ગ્રાભ ાણીભાું ૩ થી ૪ ચભચી ચખ્ ખુું ઘી નાખી 

પ્રવલ થનાય સ્ ત્રીને ાલાથી પ્રસતૂી વયતાથી અને જરદી થામ છે. 

આભાું, શયડે, સકુ ફુદીન, ીયીમૂ, સ ૂુંઠ, ભેથી દવ ગ્રાભને ભીઠુું ાુંચ ગ્રાભ રઈ, ફધાુંને વાથે રવટી, ચણૂદ ફનાલી, 

તેભાું ૧૦ ગ્રાભ ગગુ ભેલી, રવણના યવભાું ાુંચ ાુંચ ગ્રાભની ગીઓ ફનાલી, ાણી વાથે રેલાથી પ્રસવૂત ફાદ 

સૌ  ત્રીઓને થત કભયની નીચેન બાગન દુાખાલ ઓછ થામ છે. 

સ્ ત્રીઓને ઘણીલાય પ્રસવૂતભાું વલરુંફ થામ છે. દદદ  જેવુું ઊડવુું જઈએ તેવુું ઊડતુું નથી. તે લખતે ફને તેટર જૂન 

ગ ૩૦ થી ૪૦ ગ્રાભ રઈ, ૧૦૦ ગ્રાભ ાણીભાું નાખી, ગયભ કયી, ઓગાી રઈ તેભાું ફુરાલેર ટુંકણખાય ૨ ગ્રાભ 

જેટર ભેલીને ાલાથી જરદીથી અને સખુથી પ્રવલ થામ છે. 

તરુવીનાું ાનન યવ ીલાથી પ્રવલની ીડા ઓછી થઈ જામ છે. 

તુંદુયસ્ ત ગામના તાજા છાણને કડાુંથી ગાી ૭૫ વભરી. જેટર યવ રઈ તેભાું તેટલુું જ ગામનુું દૂધ ભેલીને 

વલડાલલાથી ફાક જન્ મ્ મા શરેાું ગબાદળમભાું ભયણ ામ્ યુું શમ ત ભયેરા ફાકને ફશાય રાલલાભાું ઉમગી થામ 

છે. 
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વગબાદ: 

રવલિંગને ગયભ ાણીભાું બીંજલી એ ાણી ીલાથી વગબાદ સ્ ત્રીઓની ઊરટી ભટે છે. 

ધાણાનુું ચણૂદ ા તર અને વાકય એક તર ચખાના ધલાણભાું ીલાથી વગબાદ સ્ત્રીની ઊરટી ભટે છે. 

નાયુંગી ખાલાથી વગબાદ સ્ ત્રીઓના ઊફકા અને ઊરટી ભટે છે. 

ફીજા યગ: 

આભાનાું યવ ભધ વાથે રેલાથી સ્ ત્રીઓની મવનન દાશ ભટે છે. 

ઊરટી, ઉફકા, અચ, આપય, કપના યગ, ઉદયશૂ લગેયે સલુાલડી સ્ ત્રીની પરયમાદભાું અડધી ચભચી જેટલુું અજભાનુું 

ચણૂદ યજ વલાયે અને યાતે્ર નલળેકા ાણી વાથે રેલાથી આયાભ થામ છે. 

અધી ચભચી સ ૂુંઠનુું ચણૂદ અને એક ચભચી ગ વલાયે અને યાતે્ર રેલાથી ગબાદળમના દ ભટે છે અને ગબાદળમ 

ભજબતૂ ફને છે. 

યજ વલાયભાું એક રવલિંગ ૪૦ રદલવ સધુી ખાલાથી ગબદ યશલેાની વુંબાલના યશતેી નથી. 

(૩૬) ક્ષમ: 

વપેદ કાુંદા ૧૨૫ ગ્રાભ, એટરા જ ઘીભાું ળેકીને એકલીવ રદલવ સધુી ખાલાથી ક્ષમયગીનાું ખલાઈ ગમેરા પેપવાું 

ભજબતૂ થામ છે અને પેપવાનાું જ ુંત ુનાળ ાભી ક્ષમયગ ભટે છે. 

ક્ષમની કઈ ણ દલા કયાલી ળકે તેભ ન શમ તેઓએ ફકયીના ૨૦૦ ગ્રાભ દૂધભાું થડુું ભીઠુું નાખી વલાયવાુંજ 

ીલાથી દદીનુું ફ ટકી યશળેે. કપ વશરેાઈથી નીકી જળે અને ળયીય લધ ુસકુાઈ જતુું અટકળે. 

વાકયભાું એનાથી અધાદ બાગનુું શદયનુું ચણૂદ ભેલી, તેભાુંથી એક એક ચભચી ચણૂદ ભધભાું રદલવભાું ત્રણ લખત 

રેલાથી ક્ષમન તાલ, ઉધયવ અને ક્ષમની ળયદી ભટે છે. 

ખજૂય, દ્રાક્ષ, વાકય, ઘી, ભધ અને ીય વયખે બાગે રઈ તેનુું ચાટણ ફનાલી દયયજ ફે-ત્રણ તરા જેટલુું ચાટણ 

ચાટલાથી ક્ષમ, ક્ષમની ખાુંવી અને શ્વાવભાું પામદ થામ છે. 

તાજા ભાખણ વાથે ભધ ખાલાથી ક્ષમભાું ઘણ પામદ થામ છે. 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/ 
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અયડુવીનાું ાનન યવ ૨૫ થી ૩૦ ગ્રાભ, તેભાું રવણના યવનાું ૧૦ થી ૨૦ ટીાું નાખી યજ વલાય-વાુંજ ીલાથી 

ક્ષમયગ ભટે છે. 

રવણ લાટી, ગામના દૂધ અને ઘી વાથે ભેલી, યજ ખાલાથી ક્ષમયગ ભટે છે. 

વાુંજે એક ગ્ રાવ દૂધભાું એક ખજૂય બેલી દ. યાતે્ર દૂધને ષુ્ ક ઉકા, દૂધ ઠુંડુ ડે એટરે સતૂા શરેાું ખજૂય 

ચાલીને ખાઈ જાલ ને ઉય દૂધ ીલ. ઉય મજુફ વલાય-વાુંજ પ્રમગ કયલાથી ક્ષમયગભાું ખફૂ જ પામદ થામ છે. 

(૩૭) અન્મ યગ: 

ગભાું કાુંટ કે કાચ લાગ્મ શમ અને નરશ નીકત શમ ત ગ ગયભ કયી એની ટીળ એ જગ્માએ ફાુંધી દેલાથી 

ફીજે રદલવે કાુંટ કે કાચ ઉય આલી જળે. 

ગભાું કે ફીજે કાચ,કાુંટ કે ખીરી લાગી શમ ત યામનુું ચણૂદ ઘી અને ભધ જડે ભેલી એ જગ્માએ ચડીને ાટ 

ફાુંધી દ, ફીજે રદલવે અંદય ઘવુી ગમેરી લસ્ત ુફશાય આલી જળે. 

ખફુજ ઠુંડી રાગતી શમ અને ળયીય ધ્રજુત ુું શમ ત યાઈના ચણૂદ(ાલડય)ને ભધ વાથે ભેલી ગના તલમા ય રે 

કય. લીવ ભીનીટ છી રે કાઢી નાખલ. ઠુંડી અને ધ્રજુાયી જતી યશળેે. 

રડતથેરયમાના યગીએ શદુ્ધ ભધભાું ફૂરેર સશુાગા ભેલી થડુું થડુું ચાટવુું જઈએ. 

રશસ્ટીરયમાને કાયણે કે અન્મ કાયણે વ્મસ્ક્ત ફે બાન થઈ જામ ત્માયે ડુુંગીને કાી કે તેને છૂુંદીને સ ૂુંઘાડલાથી યગી 

બાનભાું આલે છે. 

લાઈ કે પેપયાભાું ાકા કાના યવભાું જેઠીભધનુું ચણૂદ ભેલી યજ ીવુું. 

ચક્કયની ફીભાયીભાું ગ વાથે ગુંઠડાનુું વનમવભત વેલન કયવુું. 

અડરદમ લા (ચશયેાન રકલા)ભાું અખયટના તેરનુું યજ ચશયેા ય ભારીવ કયવુું. 

શાથ-ગભાું કતય થતી શમ ત રવણ અને સ ૂુંઠને ઘીભાું ળેકી ભધ વાથે થડા રદલવ ખાલાથી કતય દૂય થામ છે. 

તલયુવીભાું રવણને ીવીને વશજે ગયભ કયીને દદીને છાતી ય ફાુંધલાથી તલયુવી (પેપવાભાું ાણી બયાવુું) જેલા 

દદદભાું યાશત થામ છે. 

ગ વાથે રદલવભાું ત્રણ લાય શયડે રેલાથી વત્તન નાળ થામ છે. 

યીંગણ ળેકીને, તેભાું દશીં ભેલી, લાટીને (કે દશીંભાું બયત કયીને) લાા ઉય ૭ રદલવ ફાુંધલાથી લા ભટે. 
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રકલાના યગીને ગદુંતી બસ્ભ અને ચચીની ચણૂદ 10 ગ્રાભ રઈ તેભાું ઝેયકચરાનુું ચણૂદ 2 ગ્રાભ ભેલી વાયી યીતે 

ઘ ૂુંટી વભશ્ર કયી વલાય વાુંજ 3 ગ્રાભ ભધ કે ાણી વાથે આલાથી ઘણ જ પામદ થામ છે. 

અચાનક રકલાની અવય જણામ કે રકલાન હભુર થામ કે તયત દદીને ૧૦૦ ગ્રાભ તરનુું તેર ગયભ કયી ાવુું અને 

ગયભાલ આલ. આખા ળયીયે ચુંી કયલી. ડક્ટયને ત્માું શચતા સધુી ચાલ ુયાખલી. ભટાબાગે ડક્ટય શોંચળે તે 

શરેા આયાભ થઇ જળે! 

અચાનક ભરૂથી ેટભાું ઝેય ગયુું શમ અને લધાયે લાય રાગી ન શમ ત એક ચભચી યાઈને ઠુંડા ાણીભાું રવટીને ફે 

ગ્રાવ ાણીભાું નાુંખી શરાલીના જરદી ી જવુું. આ દ્રલ ેટભાું જલાથી ઉયાઉયી ઊરટીઓ થલાથી ઝેય નીકી 

જતાું ઝેયની ભાયકળસ્ક્ત ઘટી જળે. 

એક ાકા રીંબનુા યવભાું ભધ ભેલીને ચાટલાથી જાડાણુું (ભેદસ્લીણુું) ભટે છે. આ ઉયાુંત ાકા રીંબનુ યવ અઢી 

તરા તથા ભધ રઈ, લીવ તરા વશજે ગયભાણીભાું ભેલી જમ્મા ફાદ તયત ીલાથી ણ એક-ફે ભરશનાભાું 

જાડાણુું ભટે છે. 

રડતથેરયમાના યગીએ શદુ્ધ ભધભાું ફૂરેર સશુાગા ભેલી થડુું થડુું ચાટવુું જઈએ. 

ટસ્ન્વર થામ ત્માયે એયુંડનાું ાનને આછા તાભાું ળેકીને તેના ય ભધ ચડ અને ફુંને તયપ ગાર ય ચોંટાડમા 

છી ટ્ટી ફાુંધ. આ યીતે કયલાથી પામદ થળે. 

ચભત્કાયી ાણી પ્રમગ 
ચભત્કાયી ાણી પ્રમગ- નલી અને જુની લફભાયીઓ દૂય કયલા ભાટેની એક ફહજુ વય અને વાદી ધ્ધતી એટરે 

ાણી પ્રમગ. "ાણી પ્રમગ" નાભન રેખ જાાનીઝ વીડનેયા એવળીએળન તયપથી પ્રગટ થમેર.આ પ્રમગથી નીચે 

જણાલેર ફીભાયીઓ ભટી ળકે છે. 

ભાથાન દુખાલ, રશીનુું દફાણ, એનીભીમા (રશી ની અછત), વુંધીલા, રકલ,ભટા, હ્રદમના ધફકાયા, ફેશળી, કપ, 

ખાુંવી, દભ, ટીફી, ભેનેનજાઈટીવ, રીલયને રગતાું યગ, ેળાફની લફભાયી, શાઈય એવીડીટી, ગેસ્ટ્રાઈવ, ભયડ, 

કફજીમાત, શયવ, ડામાફીટીવ, આંખની તકરીપ, સ્ત્રીઓનુું અવનમવભત ભાવીક, પ્રદય, નાક, કાન અને ગાને રગતા 

યગ લગેયે. 

ાણીના પ્રમગ કયલાની યીત 
● લશરેી વલાયે ઊઠીને ભઢુું ધમા લગય કે બ્રળ કમાદ લગય ૧.૨૬૦ વભ.રી.- ૪ ભટા ગ્રાવ ાણી એક વાથે ી 

જવુું. તે છી ૪૦ ભીનીટ સધુી કાુંઈ ણ ખાવુું ીવુું નશીં. ાણી ીધા છી બ્રળ કયી ભોં ધઈ ળકામ. આ પ્રમગ 

કમાદ છી વલાયે નાસ્તા છી અને ફયે અને યાતે્ર જમ્મા છી ફે કરાક ફાદ ાણી ીવુું અને યાતે્ર સતુા 

શરેાું કાઈં ણ ખાવુું ીવુું નશીં. 
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● લફભાય અથલા ખફૂજ નાજુક પ્રકૃવતના ભાણવ એક વાથે ચાય ગ્રાવ ન ી ળકે ત તેઓ શરેાું ૧ અથલા ૨ 

ગ્રાવથી ળફૃ કયે અને છી ધીયે ધીયે એક ગ્રાવ લધાયી ચાય ગ્રાવ ય આલી જામ અન વનમવભત ૪ ગ્રાવ 

ીલાનુું યાખે. ફીભાય કે તદુુંયસ્ત ફધાએ આ પ્રમગ કયલા જેલ છે.લફભાયે એટરા ભાટે કે તુંદુયસ્તી લધે અને 

તુંદુયસ્તે એટરા ભાટે કે લફભાયી દૂય યશ.ે 

● આ પ્રમગ થી શાઈય ટેન્વન ૧ ભરશનાભાું, ગેવની તકરીપ અને કફજીમાત ૧૦ રદલવભાું, ટીફી ૩ ભરશનાભાું 

ભટી ળકે છે. જેઓ લાત યગ કે વુંવધલાથી ીડતા શમ તેભણે ૧ અઠલાડીમા સધુી આ પ્રમગ રદલવભાું ત્રણ 

લખત કયલ અને આયાભ ભતા રદલવભાું એક લખત કયલ. 

● આ ાણી પ્રમગ તદ્દન વય અને વાદ છે. પક્ત ળફૃઆતભાું ત્રણેક રદલવ ાણી ીલામા છી થડી લાયભાું 

ફે-ત્રણ લખત ેળાફ આલળે ણ ૩-૪ રદલવ છી ેળાફ વનમવભત થઈ જળે. 
 

સ્લાઇન ફ્લ:ુ 

અભેયીકાભા એક છકય શસ્ીટરભાું ભયણ થાયીએ શત. તેન તાલ ઉતયત ન શત.એની આફ્રીકન દાદીભાતેની 

ખફયકાઢલા આવ્મા. તેણે જ્માયે આ લાત જાણી એટરે તયત જ ભટ કાુંદ અને વપેદ જાડા ભજા રાલલા કહ્ુું. તેણે 

કાુંદાની સ્રાઇવ ફનાલીને ગના તીમાભાું મકુી ઉય ભજા ચઢાલી દીધા. ફીજે દીલવે વલાયે જ્માયે એના ભજા 

કાઢયા ત્માયે કાુંદા કાા ડી ગમા શતા અને તેન તાલ ઉતયી ગમશત.૧૯૧૯ની વારભાું રગબગ ૪ ભીરીમનજેટરા 

ભાણવ ફ્લનેુ કાયણે ટટ ભયી ગમા. ત્માયે એક ખેડુતને ઘયે ફધાજ તુંદુયસ્ત શતા. ખેડુતે કહ્ ુકે તેણે દયેક ફૃભભાું 

કાુંદા  કાીને  મકુ્યા શતા. તેથી ફધાતુંદુયસ્ત છે. ડક્ટયે એક કાુંદ રઇને ભાઇક્રસ્કભાું જયુું ત કાુંદાભા ફ્લનુા 

લામયવ શતા. 

એયેઝના અભેરયકાભા એક શયેડે્રવયને ત્માું એના ફધા કાભ કયનાયાઓને ફ્લ ુથત શત એને રઇને એના ગ્રાશકને ણ 

ફ્લ ુથત શત.એણે દુકાનભાું કાુંદા મકુી દીધા ફ્લ ુગામફ. ઓયેગન અભેયીકાભાું એક ફશનેને ન્યભુનીમા થઇ ગમ. 

કઇણ ઉામથી વાફૃ નશત ુું થત ુું.એણે ફૃભભા કાુંદા કાીને રટકાલી દીધા. વલાયે ફધા કાુંદા કાા ડી ગમાતાલ 

ગામફ. લયવ શરેા બ્રેક તરેગ લખતે રુભભાું ચાયેફાજુ રવણ અને કાુંદા મકુીને ઘણા ફધા રકએ તાન જીલ 

ફચાવ્મ શત. આનુું કાયણ એ છે કે કાુંદા અને રવણભા ખફુ જ ાલયફુર એન્ટીફેક્ટેયીમર અને એન્ટીવેતટીક પ્રટી 

છે.વાુંજે રીભડાન ધભુાડ કે ધુ કયી ૧૦ ભીનીટ ફાયી ફાયણા ફુંધ કયી છી ખરી નાુંખ. ઘયભા કઇ ભાુંદુ નશી ડે.  

લજન ઉતાયલાના નવુખા 
લજન ઉતાયલાના ઘણા નવુખા છે, એ ૈકી કેટરાક આ યહ્યા. જે તભાયી પ્રકતૃીને અનકુુ આલે તે અજભાલી ળકામ.  

(૧) અયણીના મુન ઉકા ળીરાજીત વાથે વલાય-વાુંજ ીલાથી અથલા ત્રણ ચભચી જેટર એના ાનન યવ 

ીલાથી ચયફી ઘટી જલાથી લજન ઓછું થઈ જામ છે.  
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(૨) લજન ઘટાડલા ઘઉંને ફદરે જલન ઉમગ કયલ.  

(૩) દયયજ એક ાકા રીંબનુા યવભાું ૬૦ ગ્રાભ ભધ ભેલી ચાટલાથી લજન ઉતયે છે.  

(૪) ૨૫ ગ્રાભ રીંબનુ યવ અને ૨૫ ગ્રાભ ભધ ૨૦૦ ભી.રી. વશજે ગયભ ાણીભાું બજન ફાદ તયત જ ીલાથી એક-

ફે ભાવભાું ળયીયભાું ભેદની ઉત્ત્તી ફુંધ થામ છે અને લધેર ભેદ ઓછ થામ છે.  

(૫) સ્થુતા અને ચયફી ઓછાું કયી ળકામ ત રાુંબુું જીલન ળક્ય ફને.  

(૬) ભાત્ર ભીઠુું નાખેલુું ચખાનુું ગયભ ગયભ ઓવાભણ જેટલુું ખાઈ ળકામ તેટલુું દયયજ ખાલાથી લજન ઉતયી જામ છે.  

(૭) એક ભશીના સધુી ત્રીપા ગગુ અથલા ભેદશય ગગુની ફબ્ફે ગી ભકુ કયી વલાય-વાુંજ રેલાથી અને યજ 

યાતે્ર સતુી લખતે અડધીથી એક ચભચી ત્રીપા ચણુદ અથલા શયડે ચણુદ રેલાથી તેભ જ વલાય-વાુંજ એક કીરભીટય 

ઝડથી ચારવુું, ભખુ રાગે તેનાથી ઓછું જભવુું, અને ભગ-બાત અથલા ભગની દા અને બાત જ ખાલાથી ભશીને 

ાુંચથી છ કીર લજન ઘટે છે. જેટલુું લજન ઘટાડવુું શમ ત્માું સધુી આ પ્રભાણે જ યશવે ુું.  

(૮) નીમભીત રુે ગયભાગયભ સુ ીલાથી લજન ઉતાયલાના કામદક્રભભાું ચભત્કાયીક વપતા ભે છે.  

(૯) સ્ત્રીઓને ૨૨૦૦ અને યુને ૨૫૦૦ કેરેયી ખયાકની જરુય ડે. એનાથી લધાયાના ખયાકની ચયફી ફને છે, જેથી 

લજન લધે છે.  

(૧૦) દયયજ વલાય-વાુંજ બજન ફાદ એક ભટા ગ્રાવ હુુંપાા ાણીભાું એક આખુું રીંબ ુનીચલી ધીભે ધીભે ી 

જલાથી ળયીયનુું લજન ઓછું થલા રાગે છે. ગભે તે યશજે શમ કે જે વ્માધીભાું રીંબ ુનડતુું શમ તેભાું ણ આ ઉચાય 

થઈ ળકે છે.  

(૧૧) વલાયે એક ગ્રાવ ઠુંડા ાણીભાું ચાય ચભચી ભધ ભેલી ીલાથી અને આશાયભાું તેર, ફટાટા, ઘી, બાત લગેયે 

ફુંધ કયલાથી અચકુ લજન ઉતયી જામ છે. (प्रभातकाऱे शिशिराम्बु पऩबेन्मधुप्रयु्तम   |गणनाथोऽपऩ भवेत   ककऱास्थिेषः 

‘ખદુ ગણતી ણ શાડીંજય થઈ જામ છે.’ એવુું આયલેુદભાું કશલેાયુું છે.)  

(૧૨) શદુ્ધ રાખન ત્રણેક નાની ચટી ાઉડય એક ગ્રાવ રીંબનુા ળયફતભાું વલાયે નયણા કઠે નીમભીત રેલાથી 

ળયીયન ભેદ ઓછ થઈ લજન ઘટે છે. આ ઉચાયની કઈ આડઅવય નથી અને ગભે તે ઉંભયની વ્મક્તી આ ઉચાય 

કયી ળકે. 
 

રાુંબ ુજીલવુું શમ ત તભાયા જભલાભાું કેરેયીને કન્ટ્રરભાું યાખ 
● ‘રાન્વેટ’ નાભનુું લબ્રરટળ આયગ્મ ભેગેલઝન ૧૮૨૩ભાું આજથી ૧૮૭ લદ શરેાું એક વેલાબાલી આયગ્મળાસ્ત્રીએ ળફૃ 

કયેલુું. તેના છેલ્રા અંકભાું રખ્યુું છે કે ઉબગ એટર લૈદ્ય છે કે ભાણવ અકયાુંવતમા ફની ઢયની ભાપક સ્લાદ ભાટે 

ખામ છે તેથી બાયતભાું ૨૦ ટકાના લેગે સ્થૂદેશી લધતા જામ છે. ળશયેભાું ૪૦ ટકા રક જારડમા-ારડમા છે. બગલાન 

બદેુ્ધ કશલે ુું કે તભે ભાત્ર તભાયી ભખૂ વુંતલા ઊણુું ેટ યાખી ખાઓ અને એલી યીતે ઉબગ કય કે સષૃ્ષ્ટ શયીબયી 

યશ.ે 
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● તુંલગયુું ફૂરભાુંથી યવ ચવેૂ છે ણ ફૂરની સુુંગધને મથાલતૌ યાખે છે તેભ તુંલગમાની જેભ ઉબગ કય. આજે 

જેની ાવે તનભનીમાું છે તેલા બાયતીઓ કે અભેરયકનને ઉબગ કયીને ણ રાુંબ ુજીલવુું છે. તેલા રકને રડાક 

ભાયત રેખ ‘ન્ય ુવાવમન્ટસ્ટ’ નાભના લબ્રરટળ શલે્થ-લીકરીભાું છામ છે. ઉબગના ચેસ્મ્મન જ્માું જ ુંક ફૂડ અને 

કરાનાું ીણાું ળધામાું છે ત્માું ત ઉબગ કયીને ણ રાુંબ ુજીલલા ભાટેની જાદુઈ એરથીની દલાની રટકડી ળધ 

ચારે છે. શા, તેભને ભેજજક વલ્વ ખાઈ રાુંબ ુજીલવુું છે વુંમભથી નશીં. 

● આલી ગાુંડી ળધન રાુંફ અશલેાર સુ્તકફૃે ડ.. ડેવલડ સ્ટીએ ‘ધ યથુ ીર વાવમન્ટસ્ટ એટ ધ બ્રીન્ક ઓપ એન 

એન્ટી એજજિંગ રયલલ્યળુન’ નાભનુું સુ્તક રખ્યુું તે તાજેતયભાું ભાય વભત્ર લાચક ભાટે રાવ્મ છે. ‘ન્ય ુવાવમન્ટસ્ટ’ની 

પ્રબદુ્ધ ડ.રયા કે્રવવડીએ વનવગોચાયકને ભનબાલતુું ભથાફૄું રખ્યુું છે ‘ઇટ રેવ રીલ રોંગય!’ શા સકૂ્ષ્ભ આશાય ચાલી 

ચાલીને ખાઓ. વલાયે બયેટ નાસ્તા કયલાને ફદરે વલાયે કાું ભખૂ્મા યશ કે ભાત્ર ભવુંફી-વુંતયા કે ળાકબાજીના યવ 

ીઓ. 

● ‘ધ યથુ ીર’ના રેખક ણ આલી જ લાત તેની બાાભાું કશ ેછે. યુંત ુતે ાક્કા વિભી ભાણવ છે એટરે તે રાુંબ ુ

જીલલાની કઈ ભેજજક વર ળધલા કેટર રુુાથદ થમ છે અને થામ છે અને ટૂુંક લખતભાું તેલી જાદુઈ કેતસ્યરુ 

ળધાળે તેલી અફખા યાખીને ફે-ત્રણ રટકડીઓના નાભ આી દેલાના જ. એભ છતાું એક ભનબાલન લાત તેની 

બાાભાું રખે છે કે ‘રાુંબ ુજીલવુું શમ ત આશાયભાું ‘કેરેયી રયષ્સ્ટ્રકળન’ યાખ. 

● આણા ળશયેના ‘ળૈરેળબાઈ’ કે યાજકટના ‘યણછડબાઈ’ કેરેયીભાું ઝાઝું વભજે નશીં ણ તે કેરેયી રયષ્સ્ટૌયકળનનુું 

દેળી બાાભાું ટ્રાન્વરેળન કયીએ ત વલાયે દૂધના યગડા કે દૂધાક જેલી ચા, ગાુંરઠમા, જરેફી અને ફીજા અવત 

ોષ્ષ્ટક-ચયફીલાા નાસ્તાને ફદરે ગયીફ વળયાભણ ખાઓ. કેરેયી રયષ્સ્ટૌયકળનનુું લધ ુદેળી ટ્રાન્વરેળન કયીએ ત 

વલાયે ઓછા ઘી-તેરલાા અને ઓછા નભકલાા ખાખયા ખાઓ કે ભયારયફાનુી જેભ ફાજયાના યટરાનુું વળયાભણ 

કય. ણ ળશયેના રકએ ત ૈયુું, પના યવ જ નાસ્તાભાું રેલા જઈએ. વલાયે અનાજ નશીં જ નશીં. 

● અભયેરી-યાજકટભાું યશીને વનવગોચાય આચયનાયા લૈદ્ય ફી. લી. ચવ્શાણ જેઓએ વયકાયી નકયીભાુંથી વનવવૃત્ત 

રઈને ‘ન બે્રકપાસ્ટ તરાન’ની ઝુંફેળ ઉાડીને ાુંચ રાખ રકને વલાયે ચયફી ખડકાલનાયા નાસ્તા વદુંતય ફુંધ 

કયાલી છેક ફયે બજન રેલાના તરાન આી ઘણાના એરથીક દલાના ખચાદ ફુંધ કયાવ્મા છે. યગ વાયા કમાદ છે. 

આણી કશલેત છે કે ‘લાયું ન કયે તે શાયુ ંકયે.’ તે પ્રકાયે લૈદ્ય ચવ્શાણે તેના ાુંચ રાખ જેટરા ડામેટ-કન્લયટેડ 

(આશાયનુું ધભાાઁતય!) રકભાુંથી ફે-ત્રણ દાખરા આતમા તે લબ્રરટળ વાતતાશીક ‘ન્ય ુવાવમન્ટસ્ટ’ની રેલખકા ડ.. રયા 

કેવવડીને ગભે તેલા છે. પે્રભન અને યભાન્વન ધયલ જ થત નથી એટરે ગ્રીક દેલતા ઝયવુ ાવે અવલનાળી ળયીય 

ભાુંગે છે. તેભણે એટયનર રાઈપ ભાુંગી ણ વપ્રન્વ અનુંતકાનુું મોલન ન ભાગ્યુું. 

● આજે અભેરયકન અને યયુીમન દલાની દુકાને ગીયદી કયીને વાથે શસ્સ્ટરને ભુંરદય ફનાલીને તેભાું ખડકામ છે 

છી રાુંબ ુત જીલે છે ણ ઢયની જેભ ભાુંદા ભાુંદા અને દલા આયગતા જીલે છે. તેભને ભાટે ડ.. રયા કેવવડી અને 

‘યથુ વલ્વ’ના રેખક ડેવલડ ષ્સ્ટ-‘ઈટ રેવ રીલ રોંગય’ન ભુંત્ર મકેૂ છે ણ એભાું હુું ઉભેય કરુું છું કે કુદયતી આશાય 
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ર, બજનભાું ૮૦ ટકા ળાકબાજીના યવ, પ અને પણગાલેરા કઠનુું બજન ર અને ફાકીનુું લીવ ટકા જ યાુંધેલુું-

ફાપેલુું (તેલુું નશીં) ખાઓ. 

● તાના ઉય પ્રમગ કયીને લાુંચી લાુંચીને લૈદ્ય ફનેરા કારઠમાલાડના વનવતૃ્ત વયકાયી અપવય લૈદ્ય ચવ્શાણે ત 

આખા ગજુયાત, ભશાયાષ્ટ્ર અને યુીભાું પયીને વલાયના નાસ્તા વદુંતય છડલા કહ્ુું તેભાું તેણે ચભત્કાયીક રયણાભ 

આણમાું છે. પ્રજાવતા બ્રહ્નાકુભાયીની વુંસ્થા જે વુંમભ વનમભના (બ્રહ્નચમદના ણ) ાઠ બણાલે છે તેના ઉક્રભે આ 

આશાય ક્રાુંવતની ઝુંફેળ ગાુંઠને ૈવે કયે છે. 

● દલક્ષણના મવુન લવલેશ્વયાએ ૮૫૦ લદ શરેાું કશલે ુું કે શક્કનુું કભાઈને અયધુું આયગ ત તભે શક્કનુું જીલ છ. 

કભામેલુું ફધુું ખાઓ છ તે શયાભનુું જીલ છ. ત આશાય ફાફતની આ વથમયી ઘણાને ગે ઊતયી છે. સયુતના શીયાના 

લેાયી ભશને્દ્રબાઈ ટેર શીયાભાું ઘણુું કભામા ણ સયુતી ખાણી-ીણી અને ઉજાગયા કયીને આંતયડા ફગાડી ચકૂ્યા. 

તેભને આંગીના લેઢા ખટેૂ એટરા યગ થમા શળે. એ ભાટે ફૃવમા ૯ રાખ ડક્ટયને આી ચકૂ્યા. શસ્સ્ટરને ૈવા 

દેલા આઠ લીઘા જભીન લેચી. આખયે વલાયન નાસ્ત છડય. વાદ આશાય રીધ અને તુંદુયસ્ત થમા. 

● મુુંફઈનાું અરકાફશનેને ડામાલફટીવ, બ્રડપે્રળય અને થાઈયઈડની તકરીપ અને આજે એક છ યગ સ્ત્રીઓને થામ 

છે તે આખા ળયીયે ફતયા થતી શતી. ડક્ટયએ ફૃવમા ફે રાખ ડાવ્મા ણ યાશત ન થઈ તે આશાય ક્રાુંવતથી થઈ. 

રાઠી-દાભનગયના ડક્ટયને જ ડામાલફટીવ ૧૫ લદથી શત. તેણે વલાયન નાસ્ત છડી કાચાું ળાકબાજી ળફૃ કયતાું 

ડામાલફટીવ ગામફ થઈ ગમ. એક ફીજા બાઈ ‘કભા’ભાું (ફેબાન) આલી ગમા. ફે-ત્રણ શસ્સ્ટરભાું પેયવ્મા. બાનભાું 

ન આવ્મા. તેભને ગા લાટે ફીરીત્ર, યજક, ભીઠ રીભડ અને કથભીય લગેયે રીરતયી-લનસ્વતન યવ આતાું 

બાનભાું આલી ગમા! 

● શજી આણે ‘ધ યથુ વર’ જે મોલન ટકાલલાનાું જે વતકડભ અભેરયકાથી બાયત સધુી ભોંઘાદાટ દલાની રટકડી ફૃે 

આવ્માું છે તેની લાત કયલાની ફાકી છે. મૂ બાયતના ડ.. સયેુળ યતન ડેનભાકદની યવુન.ભાું કાભ કયે છે. તેભણે જાશયે 

કયુ ંછે કે કેરેયી ઓછી શમ તેલ વુંન્માવી જેલ આશાય રઈ વલાયે કાુંઈ ેટભાું નાખ્મા લગય લધ ુને લધ ુલનસ્વતન 

યવ રેલાથી અને યાુંધેર આશાય ભાત્ર ૨૦ ટકા રેલાથી જ લગય દલાએ ફીભાયી જામ છે. રાુંબુું જીલામ છે. 

તેર ભાલરળ: 
વભજદાય રકએ તર તેર કે વયવવમા તેરથી ભાલરળ કયી વ્મામાભ કયલ જઈએ. વનષ્ણાત મગગરુુની દેખયેખ નીચે 

કયલાભાું આલેરા મગાવન ણ ળયીયને તુંદુયસ્ત યાખલાભાું ભદદ કયે છે. ળોચારદ તાવ્મા છી તેર ભાલરળ કયલી. 

ભાલરળ ભાટે તર તેર ઉત્તભ ભનામ છે. આભ છતાું વળમાાભાું વયવવયુું તેર ણ ચારે. વયવલ ગણુભાું ગયભ છે તેથી 

તેનુું તેર ળયીયને ગયભી આે છે. તેરને ગયભ કયી તેભાું થડુું વવિંધાલણૂ ઉભેયી હ ૂુંપાફૄું શમ ત્માયે જ ભાલરળ કયલી. 

ભાથાભાું, ગના તલમે અને કાનના મૂભાું ભાલરળ ખાવ કયલી. વળમાાભાું ચાભડી લખૂી થતી શમ છે. તેર 

ભાલરળથી ચાભડી સકૂભ ફને છે. ત્લચાના વછદ્ર દ્વાયા અંદય ઉતયેલુું તેર ળયીયને ષુ્ટ તથા ચાભડીને સુુંલાી 

ફનાલે છે. તેર ભાલરળન વોથી ભશત્લન ગણુ એ છે કે તે સ્થૂ ળયીયને ાતફૄું અને સકુરકડી ળયીયને ષુ્ટ ફનાલે 

છે. તેર ભાલરળથી ળયીય ય એકઠ થમેર લણજત ભેદ ઘટે છે. અને ભાુંવ તથા સ્નાયનેુ ણ ભતુું શલાથી 
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ળયીય સદુ્રઢ અને ષુ્ટ ફને છે. વળમાાભાું ભાલરળ કયી રીધા છી જ કવયત કયલી. કવયત યૂી થમા છી ગયભ 

ાણીથી સ્નાન કયવુું. 

કશલેત અને ટુચકા: 
● આંખે ાણી દાુંતે લણૂ, ેટ ના બય ચાયે ખણૂ, ભસ્તકે તેર, કાને તેર, યગ તનના કાઢી ભેર  

● ઉનાે કેયી ને આભા બરા, વળમાે સુુંઠ, તેર બરા,  ચભાવે બરા, વત્રપરા જાણી જ ફાયે ભાવ  

● ઉના જગીન, વળમા બગીન, ચભાસ ુ યગીનુું, વભતાશાયી આચાય વુંરશતા જે ાે દદદ  ના રે કઈનુું  

● ફાજયીના યટરા ખામ જ , શઈ બરે ક ઘયડા, વભતાશાયે રે થા જલાન  

● યટરા,કઠને , ખાનાયની તફીઅત તાજી યાતે ખામ તે યશ ેન  યાજી    

● દૂધ-વાકય, એરચી, લયીમાી ને દ્રાક્ષ ગાનાયા વો ખામ  

● આદુ યવ ભલી, ચાટે યભ ચતયુ શ્વાવ ,ળયદી, લેદના, બાગે જફૃય   

● ખાુંડ,ભીઠુું અને વડા એ વપેદ ત્રણ ઝેય કશલેામ, વનત ખાલા ીલાભાું એ વલલેક બદુ્ધદ્ધથી જ રેલામ  

● કજીમાનુું મૂ શાુંવી અને યગનુું મૂ ખાુંવી  

● રશિંગ,ભયચુું ને આભરી ને વાયી ને તેર, જ ખાલાન ળખ શઈ ત ાુંચેમ લસ્ત ુભેર  

● રીંબ ુકશ ેહુું ગ ગ ,બરે યવ ભાય છે ખાટ, ભારુું વેલન જ કય ત વત્ત ને ભારુું રાત  

● ભગ કશ ેહુું રીર દાણ ને ભાયે ભાથે ચાુંદુ, ફે ચાય ભશીને પે્રભે ખામ ત ભાનવ ઉઠાડુું  ભાુંદુ  

● આભરીભાું ગણુ એક છે,અલગણુ યુા ત્રીવ રીંબભુાું અલગણુ એક નશીં,  ગણુ છે યુા લીવ  

●કાયેલુું કશ ેહુું કડવુું ને ભાયે ભાથે ચટરી, જ ખાલાની ભઝા ડે ત ખાજે યવ-યટરી  

● વલદ યગના કષ્ટભાું ઉત્તભ  ઔધ ઉલાવ ન શઈ જેનુું ેટ વાપ, તેને બજન આે ત્રાવ 

 

ફજાયભાું ભતી આયલેુરદક દલાઓ અને તેના ઉમગ: 
 (૧) બ્રાહ્મીલટી : ભગજના જ્ઞાનતુંતઓુ ય લચિંતા, કાભન ફજ બણલાન ફજ, ડીપે્રળન ફાક, લકીર, જજ, ડ, 

વધૃ્ધ, ભાુંદગી છીની નફાઈ લખતે વાદી બ્રાહ્મીલટી તેભજ સલુણેયકુત ફાહ્મીલટી. 

(ય) પ્રફધક લટી : ભાથાના દુાખાલા, ળયદી, વેખભ, ગેવના દફાણને શવુું કયે છે, ળયીય - ભનને ચેતનલતુું 

ઉત્વારશત ફનાલે છે, ખાુંવી, ઝીણ તાલ અળરકત અને કફજીમાત દૂય કયે છે. રશીના ઉંચા કે નીચા દફાણને ૧૦ 

ભીનીટભાું કાભ કયે છે. 

(૩) જલાશય ભશયા : ઉત્તભ શાટેટનીક, ભસ્સ્તક ોષ્ષ્ટક, હૃદમની કભજયી, શાટેએટેક આલલાની ળરુઆત કે ફાદભાું, 

નાડીની કભજયી, ગબયાભણ થલી, યકતદફાણ એકદભ લધી કે ધટી જવુું, કભજયીથી થડુું ચારલાથી શ્વાવ બયાઈ 

જલ, સ્ભયણળરકત ઓછી થલી, નકાભા વલચાય આલલા, થડા વલચાયથી ભગજ થાકી જવુું, વલયધ થતાું ઉશ્કેયાઈ જવુું, 

ગયભ થવુું ગેયે ભાટે અકવીય દલા. 
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(૪) સલુરૌ ભકયધ્લજલટી : ળતગણુ - ઉત્તભ જ ુંતધુ્ન, વલબાલ-નાળક, હૃદમને ફ આનાય, લાણીને સ્સ્થયને શદુ્ધ 

કયનાય, પ્રજ્ઞા, લીમે, સ્ભયણળરકત અને કાુંવતને લધાયનાય, ક્ષમ, ધાતકુ્ષીણતા,જીણેજલય,વત્રદ જ્ઞાનતુંતનુી નફાઈ, 

લાતલારશનીઓભાું, ક્ષબ,પેપવાની કભજયી, ેટના યગ, ાડુું, કભ, પ્રસવૂતના યગ ભાટે અકવીય છે. 

() સલુણદ ભકયધ્લજલટી : ડ્ગણુ - ઉત્તભ ટનીક, આંતયડા, પેપવાું હૃદમ, મતૂ્રાળમ લગેયે અલમલને ળરકત આે 

છે અને ભગજનાું જ્ઞાનતુંતઓુને ળરકત આી માદળરકત લધાયે છે. ળયીયનુું લજન, ફ અને યુંગ ઉધાડે છે. એરથીક 

ઈન્જેક્ષનના યીમેકળન, ઈરેદ્રીકળક, આકસ્સ્ભક વુંજગભાું હૃદમ નફફૄું ડતાું, ફેશળી લખતે ગીલાટી પ્રલાશી વાથે 

ગાભાું યેડી દેવુું. ેટભાું શોંચાડલાથી તે જ ક્ષણે રયએક્ષન ાછું ડે છે. દદી ફચી જામ છે. વચટ યવામન છે. 

(૬) સલુણદ યકુત મકુતારદલટી : ફાકના ફારળ, જીણેજલય, ફાકનુું ગી જવુું, ાડુુંયગ, અચ, આપય, ઉલ્ટી, 

ઝાડા થઈને દૂધ નીકી જવુું, ખાુંવી, સ્કવૂતેન અબાલ, ભોં આલવુું, ગાઢ ેળાફ, ફાકને નીયગી અને ફલાન 

ફનાલે છે. 

(૭) સ્ે. -લવુંતકુસભુાકય યવ : ડામાફીટીવ - ભધપુ્રભેશની આ અકવીય દલા છે. જૂના ડામાફીટીવના ઉદ્વલથી થમેર 

હૃદમ વલકાય, શ્વાવ, પ્રભેશ વટીકા (cerbuncle ) કાવ, મચૂ્છ, ઈષ્ન્દ્રમ, દોફદલ્મ, વશજે વલચાય આલતાું જ લીમેસ્ત્રાલ થઈ 

જલ, નુુંવકતા, મતૂ્રવિંડની વલકવૃત, માદળરકત ધટી જલી, ભ્રભ, અવનદ્રા, લાજીકયણ અને સ્તુંબનન ગણુ વાયા 

પ્રભાણભાું છે. ણ ઉતે્તજક નથી. કુંઈ લાગે ને રશી નીકવ્મા કયે અને જલ્દી ફુંધ ના થામ ત તયુત પામદ કયે છે. 

વજાયકુત વાુંધાના દુાખાલાભાું આ ઔધ ટૂુંક જ વભમભાું જ ચભત્કારયક રયણાભ ફતાલે છે. 

(૮) લવુંત વભશ્રણ : જીણદજલય, ધાતગુતજલય, વલભજલય, અવતવાય, ક્ષમ, અળે, તાલ, ભુંદાસ્ગ્ન, શૂ, લાતયગ, 

પ્રદય, યકતાળે, નેત્રયગ, યવલારશની અને યવત્ાદક વિંડભાું વલકાય થામ છે.ત્માયે આ યવામન અમતૃ વભાન ગણુ કયે 

છે. ાતા ઝાડા, કફજીમાત અને રપકાળ આનાથી વત્લયે ભટે છે. 

(૯) લૈક્રાન્ત મગ : આ ઔધ યત્રીઓ નુું યભ વભત્ર છે. પ્રજનન વુંસ્થાન અને વભગ્ર ળયીય ભાટે ોષ્ષ્ટક યવામન છે. 

ળીતલીમદ, લાત-વત્ત ળાભક, વલધ્ન, વગબાદ પ્રસતૂા, લુંધ્મા અને પ્રદય ીરડત યત્રીઓ ભાટે વોમ્મ અને વનબદમ ઔધ 

છે. ગબાદળમને ફીજાળમના યગ, ળયીયભાું ફ અને સ્કવૂત લધે છે. વુંતાન ઈચ્છક યત્રીને ફાક પ્રાતત થામ છે. 

(૧૦) બશૃદૌ  સલુણદ લવુંતભારતી : વલે યગ ભાટે લવુંતભારતી સચૂલેરી છે. આ યવામનભાું જ્ઞાનતુંત ુથી ભાુંડી ને 

સકુ્ષ્ભભાું સકુ્ષ્ભ અલમલ વમશૂને ળરકત આલાન ભશત્લન ગણુ છે તેથી અંદયના અલમલની અવળકતથી ઉત્ન્ન 

થનાયા ફધા જ યગભાું લયામ છે. વળમાાભાું ખાવ લાયલા મગ્મ બમુંકય યગ કે રાુંફી ફીભાયીભાુંથી ઉઠમ શમ 

ત્માયે યગ વાથે રડતાું રડતાું થાકી ગમ શમ. ળયીયની ફધી ધાતઓુ ક્ષીણ થઈ ગઈ શમ છે. યગ પ્રવતકાયક ળરકત 

ધટી ગઈ શમ છે, ળયીય વનસ્તેજ અને અળકત થઈ ગયુું શમ. ખયાક રેલાત ન શમ, ચત ન શમ, એલી સ્સ્થતી ભાું 

જઠયાસ્ગ્નને ધીભે ધીભે પ્રરદતત કયે છે. ાચકયવની ઉત્વત્ત અને રક્રમા વાયી યીતે કયે છે. ધાતઓુન અસ્ગ્ન ણ 

ફલાન ફનાલે છે, ળયીયનુું ઓજ, તેજ લધે છે. યુંગ સુુંદય ફને છે. જ ુંત,ુ ક્ષમની ળરુઆતભાું, કુંઠભા, ળયીયના ફીજા 

બાગભાું, ફગર, ેટ, થાાભાું ગાુંઠ થઈ ાણી ઝયવુું, ઝીણ તાલ, બમુંકય સકૂી ખાુંવી, રૃક્ષતા, અળરકત, ભાુંવક્ષીણતા 

શાથ-ગ સકૂાઈને રાકડી જેલા થઈ જલા ભાટે અકવીય દલા છે. 
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(૧૧) શ્વાવકાવ લચિંતાભલણ યવ : હૃદમ વલકાય જન્મ તભકશ્વાવ, નાડી તારભાું વલકતૃી, છાતીભાું દફાણ, શ્વાવાલયધ, 

શ્વાવ રેલાભાું વ્માકુતા પીણલા કપન સ્ત્રાલ, આંવળક મતૂ્રાલયધ, શ્વાવભાું દાશ, ખાટા ઓડકાય, અવતળમ ધમૂ્રાન 

કયનાયાઓની છાતી કપથી બયેરી યશ ેછે. પેપવાભાું ચાુંદા ડી જામ છે. લધ ુડતા ઉલાવ, ભાવનવક લચિંતાભાું અકવીય 

દલા. 

(૧ય) ગગુ ગરુટકા : આંઋદ્ધદ્ધની અકવીય દલા, વાયણગાુંઠ, ઉદયશૂ, કફજીમાત, ેટની શૂ ભટાડી આંતયડાને વફ 

અને મગ્મ યીતે કાભ કયતાું કયે છે. 

(૧૩) કય કચલટી : કવૃભદ, કવૃભજન્મ તાલ, અચાજન્મ તાલ, ભુંદ જીણેજલય, ેટભાું દુાખાલ આપય, ઉલ્ટી, 

અવતવાય, ભાલયધ, અસ્ગ્નભાુંધ, કવૃભના રીધે ાુંડુત્લ, વજા અને વનફેતા દૂય કયનાય. 

(૧૪) કુષ્ઠ શય : કઢની અકવીય દલા છે. વશામક ઔધ વાથે ધીયજલેૂક વેલન કયલાથી શઠીલુું દદે મૂભાુંથી ભટે 

છે. 

(૧૫) સ્નાનયજ : ત્લચાને સુુંલાી ફનાલે છે. ળયીયન લણદ સધુાયે છે. ત્લચાદ દૂય થઈ ઝડથી યગ ભટે છે. ખટી 

ગયભી ફતયા ળયીયની દૂય કયે, આખ રદલવ સખુડ ને ખવની સગુુંધથી ભનને પ્રફુક્લ્રત કયે છે, ઉત્તભ વૌંદમે લધેક 

છે. ધવીને ન્શાલાથી ળયીય શરકુું થઈ જામ છે. યવેલાની દૂગદધ ઓછી કયે છે. 

(૧૬) ગડુુચ્મારદલટી : ભેરેરયમા, ટાઢીઓ તાલ, એકાુંતરયમ અને ચથીઓ તાલ, વતત યશતે તાલ લભજલયન નાળ 

કયનાય ફયની વકૃ્ધ્ધ, ભુંદાક્ન્ગ, વનસ્તેજતા, ઈન્પલ્યએુન્ઝા, આભલાતજલય, જીણેજલયભાું ખફૂજ વારુું રયણાભ આે 

છે. 

(૧૭) વુંળભની ગરુટકા : જીણદજલય, ાુંડુુંયગ,ખાુંવી, પ્રદય, ધાતસુ્તાલ, અળરકત ને ક્ષમની ળરુઆતની અલસ્થાભાું ઉત્તભ 

પામદ કયે છે. તે યવામન ગણુ ધયાલે છે. 

(૧૮) ળાભક : આયુે ેલેદનુું આ એષ્ન્ટફામરટક છે. કઈણ ઔધનુું યીએક્ષન - ખુંજલા ફતયા, પલ્રીઓ થઈ 

જલી, ચાભડી અને ભોંન યુંગ રાર થઈ જલ, વત્ત પ્રકનાું રક્ષણ દેખામ ત્માયે તયુત જ આ દલા અકવીય રયણાભ 

આે છે. 

યવઇ ભાટેની રટતવા 

ગરુાફજાુંબનુી ચાવણી ઠુંડી થમા છી તેભાું ૬-૭ ટીાું કેલડાનુું એવન્વ બેલ. તે છી તેભાું ગરુાફજાુંબ ુનાખ. 

બીંડા લધાયે વભમ તાજાું યશ ેએ ભાટે તેના ય વયવવયુું રગાલી દ. 

બજનને લાયુંલાય ગયભ કયલાથી તેભાું યશરેા ોષ્ષ્ટક તત્ત્લ નાળ ાભે છે.  

ભાખણ રાુંફા વભમ સધુી ડી યશ ેત તેભાુંથી લાવ ન આલે તે ભાટે તેભાું ચટી ખાલાન વડા બેલી થડી લાય 

ાણીભાું યાખી મકૂ. 

ટાભેટાને તાજા યાખલા ભાટે તેના ટકા ય વશજે ભીણ રગાલી દેલાથી તે ચા નશીં ડી જામ. 
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રીરાું ભયચાુંના ડીંરટમા તડી તેને ડબ્ફાભાું બયી રફ્રજભાું મકૂી યાખલાથી લધ ુવભમ તાજાું યશળેે. 

કેવયની સગુુંધ અને યુંગ લધાયે વાયા આલે એ ભાટે તેને ગયભ ાણી કે દૂધભાું દવ વભવનટ રાી યાખ. 

કેકના વભશ્રણભાું રીંબનુ યવ નાખલાથી કેક લધાયે સ્ન્જી અને સ્લારદષ્ટ ફનળે. 

આદુું રાુંફા વભમ સધુી તાજુ ું યશ ેએ ભાટે તેને ાણી બયેરી ફયણીભાું યાખી ફ્રીજભાું મકૂ. 

રીરાું ટાભેટાુંને બ્રાઉન ેય કે છાાુંભાું રેટીને યાખલાથી તે ઝડથી ાકી જળે.  

દૂધ ફી ગયુું શમ ત તેભાું ચટી ભીઠુું નાખી દેલાથી ફી જલાની લાવ નશીં આલે. 

ચણાના રટના રાડુ ફનાલતી લખતે તેભાું ઝીણ યલ ણ ળેકીને બેલી દેલાથી રાડુ લધાયે સ્લારદષ્ટ રાગળે. 

ભવારાને ટ્રાન્વયન્ટ કાચની ફયણીભાું બયલાથી તે દે"ખાલભાું વાયા રાગે છે ઉયાુંત તે શાથલગા યશ ેતેલી યીતે 

યાખ. 

ખીય ફનાલતી લખતે ચખા ફપાઇ જામ ત્માયે તેભાું વશજે ભીઠુું નાખલાથી ખાુંડ ઓછી નાખલા છતાું તે સ્લારદષ્ટ 

રાગળે. 

ખભણ ફનાલતી લખતે તેભાું વાઇરટ્રક એવવડ અને ખાલાન વડા બેલલાથી તે એકદભ ચા અને જાીલાા ફનળે. 

વાબદુાણાની ખીચડી ય પયાી ભવાર બબયાલલાથી તે લધાયે સ્લારદષ્ટ રાગે છે. 

કફીજનુું ળાક થઇ જામ ત્માય ફાદ તેભાું ળેકેરા વીંગદાણા બેલલાથી ળાકન લધાયે વાય સ્લાદ આલળે. 

ગરુાફજાુંબનુી ચાવણી ઠુંડી થમા છી તેભાું ૩-૪ ટીાું કેલડાનુું એવન્વ બેલી છી તેભાું ગરુાફજાુંબ ુનાખ. 

યૂીન રટ ફાુંધતી લખતે તેભાું ભણની વાથે ફે ફાપેરા ફટાકાુંન છૂુંદ બેલલાથી તે મરુામભ ફનલાની વાથે તેર 

ણ ઓછું લયાળે.  

ાડ, ખાખયા લગેયેને કાચ કે તરાષ્સ્ટકના એયટાઇટ કન્ટેનયભાું યાખલાથી બેજ નશીં રાગે.  

ભરાઇભાુંથી ઘી ફનાલતાું શરેાું તેરીને વશજે તેર રગાલી અને છી ભરાઇ ગયભ કયલાથી તે તેરીભાું ચોંટળે 

નશીં. 

દા કે ળાક ફી જલાને કાયણે આલતી લાવને દૂય કયલા તેભાું ટાભેટુું વભાયીને નાખવુું. 

ળાક અને પને એક જ થેરી કે લાવણભાું યાખલા નશીં કેભ કે તેથી તે ઝડથી વડી જામ છે. 
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રીરાું ળાકબાજી લાવી થઇ ગમા શમ ત ઠુંડા ાણીભાું એક-ફે રીંબનુ યવ નાખી તેભાું રાી યાખલાથી તાજા થઇ 

જળે. 

યટરીના રટને ફે-ત્રણ રદલવ ફ્રીજભાું યાખલા ભાટે તેભાું ભીઠુું ન નાખવુું અને રટ ફુંધાઇ ગમા છી તેરલા શાથ 

રગાલી ફટય ેયભાું લીંટાીને યાખ. 

રીંબ ુસકૂાઇ ન જામ એ ભાટે તેના ય ભીણફત્તી વગાલી ભીણનુું ાતફૄું ડ ચડાલી દેલાથી રીંબ ુઘણા રદલવ સધુી 

તાજા યશળેે. 

કપીની ફટર ફ્રીજભાું યાખલાથી કપીભાું ગઠ્ઠા ફાઝી નશીં જામ અને રાુંફા વભમ સધુી વાયી યશળેે. 

ફટાકાુંને ફેક કયતાું શરેા લીવ વભવનટ અગાઉ ભીઠાલાા ાણીભાું ફી યાખી છી ઓલનભાું મકૂ. ઝડથી ફેક 

થઇ જળે. 

રીભડાને વવલ્લય પઇરભાું રેટીને યાખલાથી તે એક ભરશના સધુી તાજ યશળેે. 

ફયપની ટે્ર ફ્રીજયભાું ચોંટી જતી શમ ત તેની નીચે ભીલણયુું યાખલાથી ચોંટળે નશીં. 

કાચના ગ્રાવ રપટ થઇ ગમાું શમ ત તેને એક રદલવ ફ્રીજભાું યાખી મકૂ. ફીજા રદલવે તે વશરેાઇથી છૂટાું ડી જળે. 

કાકડીને અરગ અરગ છાાુંના ટુકડાભાું લીંટાીને ફ્રીજભાું યાખલાથી તે આઠ-દવ રદલવ સધુી તાજી યશળેે. 

ળાકની ગે્રલી, કયી, ખીયને ઝડથી ઘટ્ટ ફનાલલા ભાટે તેભાું કાજુન ાઉડય બેલ. 

વભવા, બજજમાું લગેયે તતી લખતે તેરભાું એક ચભચ વલનેગય નાખલાથી તેર ઓછું લયામ છે. 

ભાખણભાુંથી ઘી ફનાવ્મા છી એ ઘી રાુંફ વભમ તાજુ ું યાખલા તેભાું એક ચભચી ભેથીના દાણા નાખી યાખ. 

ભધની ફટરભાું ત્રણ-ચાય ભયી નાખી યાખલાથી તેભાું કીડીઓ ચડળે નશીં.  

વભાયેરા પને ખાુંડલાા ાણીભાું યાખલાથી તે કાાું નશીં ડે. 

રીંબનેુ ભીઠા વાથે યાખલાથી તે રાુંફા વભમ સધુી તાજુ ું યશ ેછે. 

ભાખણભાુંથી લાવ આલતી શમ ત તેને થડી લાય ખાલાન વડા નાખેરા ાણીભાું યાખી મકૂ. 

ાડ, ખાખયા લગેયેને કાચ કે તરાષ્સ્ટકના એયટાઇટ કન્ટેનયભાું યાખલાથી બેજ નશીં રાગે.  

http://suratiundhiyu.wordpress.com/ 
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ચભાવાભાું ાડ શલાઇ ન જામ એ ભાટે તેને ઓલનભાું ફેક કયી, રીવથરીનભાું ેક કયી દા કે ળાકની તેરી ય 

મકૂી યાખ. 

વભવા તલાને ફદરે ફેક કયલાથી તેર ઓછું લયાલાની વાથે તે એકદભ રક્રસ્ી ફનળે 

ઠુંડકલાા લાતાલયણભાું દશીં ઝડથી જાભે એ ભાટે તેને ગયભી રાગે એલી જગ્માએ મકૂ 

ભગની દા લધી શમ ત તેને પેંકી ન દેતાું તેભાું થડ રટ ઉભેયી ખાખયા ફનાલી ર. 

કાજુ, ફદાભ, અખયટ લગેયે સકૂા ભેલાને વભાયતાું શરેા અડધ કરાક ફ્રીજભાું યાખી છી ગયભ છયીથી વભાય. 

કપી લધી શમ ત તેને ફયપની ટે્રભાું બયી ફ્રીજભાું મકૂી દ. કપીના આ કયફૂ પયી જમાયે કપી ફનાલ ત્માયે 

ઉમગભાું રઇ ળકામ. 

દૂધ ગયભ કયતી લખતે તેભાું વશજે વરડમભ ફામકાફોનેટ નાખલાથી તેને છી ફ્રીજભાું નશીં મકૂ ત ણ ફગડળે 

નશીં. 

દશીં રાુંફા વભમ સધુી તાજુ ું યશ ેએ ભાટે તેને ાણી બયેરી તેરીભાું યાખ અને યજ તેનુું ાણી ફદરતાું યશ. 

ચાયી લાવી થઇ ગઇ શમ ત તેને ઓલનભાું ફે વભવનટ ફેક કયલાથી તે પયી તાજી અને ઉમગભાું રેલા રામક 

ફની જળે. 

કાયેરાુંન ુું ળાક ઓછું કડવુું રાગે એ ભાટે કાયેરાુંભાું ઊબ ચીય મકૂી ઘઉના રટભાું ભીઠુું અને દશીંની ેસ્ટ ફનાલી તેનાું 

ય રગાલ. અડધ કરાક યશલેા દઇ તેનુું ળાક ફનાલ. 

રીંબ ુકે ભવુંફી કડક થઇ ગમાું શમ, ત તેને ાુંચ-દવ વભવનટ ગયભ ાણીભાું યાખલાથી તેભાુંથી વશરેાઇથી અને 

લધાયે યવ નીકળે. 

દૂધ ગયભ કયતી લખતે તેરીના તલમે ચોંટે નશીં એ ભાટે શરેાું વશજે ાણી યેડ. 

કઇ ણ વરાડભાું એક મઠુ્ઠી ભગની રાેરી દા બેલલાથી તે લધાયે સ્લારદષ્ટ અને ોષ્ષ્ટક ફનળે. 

ફદાભની છાર વયતાથી કાઢલા ભાટે તેને થડીલાય સધુી ગયભ ાણીભાું રાી યાખ. 

ખાુંડના ડબ્ફાભાું કીડીઓ ન ચડે એટરા ભાટે ૩-૪ રવલિંગ મકૂી યાખ. 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/ 
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ળાકબાજી વભાયતી લખતે રાકડાના ારટમાન ઉમગ કય. ઘણી ભરશરાઓ તરાષ્સ્ટકના ારટમાન ઉમગ કયે છે. 

આભ કયલાભાું ઘણી લાય તરાષ્સ્ટકના સકુ્ષ્ભ કણ વભાયેરા ળાકબાજીભાું જતા યશ ેછે. જમાયે રાકડાુંના ારટમાભાું આવુું 

થલાની ળકમતા યશતેી નથી. 

રવણ પરતાું શરેાું રવણની કીઓને નલળેકા ાણીભાું રાી યાખલાથી તેના પતયાું વશરેાઈથી નીકળે. 

રીરા કે રાર ભયચાને રાુંફા વભમ સધુી ફે્રળ યાખલા ભાટે શરેાું તેના ડીંરટમા કાઢી નાખ. 

દૂધ ગયભ કયતી લખતે તે ઉબયામ નશીં, તે ભાટે તેરીની રકનાયી ય વશજે ઘી રગાલ. 

ભેંદ રાુંફા વભમ સધુી વાય યશ ેએ ભાટે તેને જે ડબ્ફાભાું બય, તેના ઢાુંકણાભાું ડુુંગી ઘવ. 

કેાની લેપય ફનાલતાું શરેાું કેાને છાળ બેલેરા ાણીભાું ાુંચ વભવનટ યાખલાથી તે કાા નશીં ડે. 

રટના ડબ્ફાભાું તભારત્ર યાખલાથી તેભાું બેજ નશીં રાગે. 

બજજમાું, કડા તીને વલદ કયતી લખતે તેના ય ચાટભવાર બબયાલલાથી લધાયે સ્લારદષ્ટ રાગળે. 

પણગાલેરા કઠને ફ્રીજભાું મકૂતાું શરેાું તેભાું એક ચભચી રીંબનુ યવ બેલી દેલાથી તેભાું લાવ નશીં આલે. 

ટાભેટાુંની છાર વશરેાઇથી કાઢલા ભાટે તેના ય તેર રગાલીને ળેક. 

ખીય ફનાલતી લખતે ચખા ફપાઇ જામ એટરે તેભાું વશજે ભીઠુું નાખલાથી તે લધાયે ટેસ્ટી રાગળે. 

યઠાના રટભાું ફાપેરા ફટાકાુંન ુું છીણ અને એક ચભચી અજભ બેલ. 

બેજલાા લાતાલયણભાું ભીઠાને બેજ ન રાગે તે ભાટે તેભાું વશજે કનદપરય નાખી દ. 

રવણ છરતા શરેા તેને એક કરાક શરેા ઠુંડા ાણીભાું રાી દ. વશરેાઇથી છરી ળકાળે. 

સૂ કે ગે્રલીભાું નાખલા ભાટે ક્રીભ કે ભરાઇ ન શમ, ત ભાખણ અને દૂધ વભકવ કયીને નાખ. 

દૂધની ઘટ્ટ ભરાઇ ભે એ ભાટે તેને ગયભ કમાદ છી તેરીને ાતા કાડથી ઢાુંકીને આખી યાત ફ્રીજભાું યાખી મકૂ. 

બે્રડ એકદભ ચી શમ અને તેના ીવ કયલાનુું પાલત ુું ન શમ ત ચતનેુ થડી લાય ભાટે ગેવની આંચ ાવે યાખી 

છી તેનાથી બે્રડના ટુકડા કય. 

યૂી લધાયે સ્લારદષ્ટ ફને એ ભાટે તેના રટભાું થડ યલ બેલ. 

યટરી નયભ અને વયવે ફૂરે તે ભાટે રટભાું અડધી ચભચી ફેરકિંગ વડા નાખ. 
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લફષ્સ્કટના ડબ્ફાભાું તલમે બ્રરટિંગ ેય ાથયી છી લફષ્સ્કટ બયલાથી તે રાુંફા વભમ સધુી તાજા યશ ેછે. 

ભયચાુંના ડબ્ફાભાું રશિંગના થડા ટુકડા યાખલાથી ભયચાુંન યુંગ નશીં ફદરામ. 

લેરણ વાથે યટરી ચોંટી જતી શમ ત લેરણને થડી લાય ફ્રીજભાું યાખી મકૂ. 

નીયને થડા રદલવ સધુી તાજુ ું યાખલા ભાટે તેને બ્રરટિંગ ેયભાું લીંટાી ફ્રીજભાું યાખ. 

કથભીય કે ફૂદીનાના ાનને ગ્રાઇન્ડ કયી તેન ાઉડય ળાક કે દાભાું ઉમગ કય. 

નાલમેયની કાચરી ઝડથી નીકી જામ તે ભાટે તેને અડધ કરાક ાણીભાું રાી યાખ. 

ળાકની ગે્રલી કે કયીભાું ભીઠુું લધાયે ડી ગયુું શમ ત તેભાું થડ ચખાન રટ વભકવ કય. ખાયાળ ઓછી રાગળે. 

જ દશીં ખાટુું થઇ ગયુું શમ ત તેભાું ચાય ક ાણી યેડી અડધા કરાક ફાદ ઉય તયી આલેલુું ફધુું ાણી વનતાયી 

રેલાથી દશીં ખાટુું નશીં રાગે. 

અનાજ, કઠ બયતી લખતે તેભાું રીભડાના થડા ાન, શદયના ટુકડા કે રવણની કીઓ યાખલાથી અનાજભાું 

જીલાત નશીં થામ. 

ફટાકાું ફાપતાું શરેાું ાણીભાું થડ વલનેગય બેલલાથી તે લધાયે ઝડથી ફપાઇ જળે. 

દા ખાલાને રીધે ગેવની તકરીપ થતી શમ ત દા ફાપતી લખતે તેભાું થડુું તેર અથલા રવણ નાખી દ. 

રીરા ચણા અથલા લટાણા ફાપતી લખતે તેભાું ખાુંડ નાખલાથી તેન રીર યુંગ મથાલત યશ ેછે. 

યટરી ભાટે રટ ગ ૂુંદતી લખતે ફે ચભચી દૂધ, ઘી કે ભરાઈ ભેલી દેલાથી યટરી એકદભ ાતી ફનળે. 

બીંડાનુું ળાક ફનાલતી લખતે તેભાું એક ચભચી દશીં નાખલાથી તેની ચીકાળ ઓછી થળે. 

ભેલણ ન શમ ત ગયભ દૂધભાું રીરા ભયચાું નાખલાથી ણ દશીં જભાલી ળકામ છે. 

બાત ફનાલતી લખતે તેભાું રીંબનુા યવના ટીાું નાખલાથી બાત એકદભ વપેદ યુંગન ફનળે. અને તેભાું એક ચભચી 

તેર કે ઘી નાખલાથી દાણા અરગ-અરગ યશળેે. 

પરાલયનુું ળાક ફનાલતી લખતે એભાું ફે ચભચી દૂધ ઉભેયલાથી પરાલય ચડી ગમા છી ણ વપેદ યશ ેછે. 

યૂીન રટ ાણીથી ફાુંધલાને ફદરે દશીંથી ફાુંધલાથી યૂી ચી થળે. 

ભીઠા વક્કયાયા ફનાલલાના ભેંદાભાું થડુું ભીઠુું બેલલાથી વક્કયાયા સ્લારદષ્ટ રાગળે. 
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ચણા રાતાું ભરૂી ગમા શલ ત તેને ફાપતી લખતે તેની વાથે કાચા ૈમાના ફે-ચાય ટકૂડા મકૂી દ ત ચણા 

જલ્દી ફપાળે. 

લફષ્સ્કટ ય દૂધ રગાલી ધીભા તાે ઓલનભાું યાખલાથી લફષ્સ્કટ કડક, તાજા અને કયકયા થળે. 

લેપયને છૂટી કયલા કેાું-ફટાટાની કાતયી ય ભીઠાના ાણીન છુંટકાલ કયલ અને છી તલી. 

દા-ઢકી ફનાલતી લખતે ઢકીને કાચી-ાકી ળેકીને દાભાું નાખલાથી તે ચોંટળે નરશ. 

ાણીયૂીની યૂી ફનાલતી લખતે ઝીણા યલાભાું ીલાન વડા રટ ફાુંધલા ભાટે રેલાથી યૂી ફૂરળે. 

ઈડરીનુું ખીરુું જ લધાયે ડત ુું ાતફૄું થઈ ગયુું શમ ત તેભાું ળેકેર યલ નાખલાથી જાડુું ફનળે અને ખીયાથી ઈડરી 

મરુામભ ણ ફને છે. 

વાબદુાણાને ફનાલતા શરેાું એને દૂધભાું રાીને મકૂલાથી એ એકદભ ફૂરેરાું ફનળે. 

ભાલાના ગરુાફજાુંબ ુફનાલતી લખતે તેભાું વશજે બફુૃ ખાુંડ વભક્વ કયલાથી ગરુાફજાુંબ ુચાું ફનળે. 

નયભ ડી ગમેરા ટાભેટાુંને એક્દભ ઠુંડા ાણીભાું યાખી મકુલાથી તે કઠણ અને તાજાું ફની જળે. 

દશીંની છાળ ફનાલતી લખતે તેભાું વુંણુદ ાણી નાખલાને ફદરે થડુું ાણી અને થડુું દૂધ નાુંખલાથી છાળ લધ ુ

સ્લાદીષ્ટ અને ક્રીભી ફને છે.   

કાેલુું ફીટ રાુંફ વભમ સધુી તાજુ ું યાખલા ભાટે તેભાું થડુું ભીઠુું અને ફે ટીાું રીંબનુ યવ નાખી યાખ. ફીટન યુંગ 

ણ વચલાઈ યશળેે. 

ફ્રાલય વભાયતી લેા તેભાું બયામેરી ઈમ ઘણી લાય નાકે દભ આણી દેતી શમ છે. તેથી ફ્રાલય વભાયતાું શરેાું 

ભીઠાના ગયભ ાણીભાું થડીલાય ડૂફાડી યાખ. ભીઠાનુું ાણી તેભાું છામેરી ઈમને ફશાય આલલા ભજબયૂ કયી 

દેળે.  

કાચા ળાક કે પને જરદી ખાલારામક ફનાલલા તેભને ખાખી કાગની થેરીભાું મકૂી અંધારુું શમ એલી જગ્માએ 

યશલેા દ. રયણાભ કરાકભાું જલા ભળે. 

રીંબનુા યવનાું 2-4 ટીાું જ જઈતા શમ ત આખુું રીંબ ુકાલાને ફદરે તેભા ટથૂીક નાખી રીંબનેુ વનચલી ર. 

એનાથી રીંબ ુસકુાળે નશી. 

બજીમાનાું ખાયાભાું ખાલાન વડાને ફદરે દૂધ અથલા રીંબનુા ફુર નાખલાભાું આલે ત બજીમા ફૂરે છે અને ોષ્ષ્ટ 

ત્તત્લ વચલાઈ યશળેે.  
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ઘુંઉના રટભાું થડ ચખાન રટ ભેલી ફાુંધલાની યટરી ખફૂ જ મરુામભ અને વપેદ થળે.  

ભેથીની, ારકની કે કઈણ રીરી બાજીને વભાયી તેને ભીઠાઈના ખારી ફકવભાું બયી રફ્રઝભાું મકૂી યાખલાથી ઘણાું 

રદલવ સધુી તાજી યશ.ે  

ભીઠા રીભડાું કે ફુદીનાના ાનને તેરભાું તીને ફટરભાું બયી યાખલાથી તેન ગભે ત્માયે ઉમગ કયી ળકામ છે.  

ગયભ ાણી લડે રટ ફાુંધલાથી યટરી ચી ફને છે.  

ઢવા અને ઈડરીના ચખા ીવતી અખતે એભાું ભેથીનાું થડા દાણા નાખલાથી ઢોંવા અને ઈડરી સ્લારદષ્ટ ફનળે.  

રીરા કાચા કેાને રીથીન ફેગભાું મકૂી યાખલાથી કેા તયત ાકી જળે.  

લાનગી તતી લખતે તેભાું એક ચભચી ચખ્ખુું ઘી નાખલાથી તે લાનગી રાુંફ વભમ સધુી વાયી યશ ેછે.  

આદુને તાજુ યાખલા ભાટે બીની ભાટીભાું દાટી યાખલાથી સકુાળે નરશ.  

તલેુયદા ઝડથી ચડતી ન શમ ત તેભાું કાચી વાયીન એક ટુકડ નાુંખી દેલ. જેથી દા ઝડથી અને એકયવ 

થઈ જળે.  

ચાભાું ગરુાફની ાુંદડીઓ નાખલાથી ચાભાું ગરુાફની સગુુંધથી ચા સ્લારદષ્ટ ફનળે.  

બાત ફનાલતી લખતે તેભાું થડુું ભીઠુું- ચખ્ખુું ઘી અને થડુું રીંબ ુનીચલલાથી બાતની વડભ વયવ થળે અને બાત 

છૂટ થળે.  

ઢકાભાું વડાને ફદરે ઈન ફ્રુટ વલ્ટ નાખલાથી ઢકા ખફૂ ચા ફને છે.  

છાળભાું ગયભ કયેરા તેરભાું જીફૃ-યાઈ-રશિંગન લધાય કયલાથી છાળ લધાયે સ્લારદષ્ટ રાગે છે.  

યુી ફનાલતી લખતે તેભાું અડધી ચભચી ખાુંડનુું ાણી નાખલાથી યુી ફૂરેરી જ યશળેે.  

યવઈ ફનાલલાની ળફૃઆત કયતાું શરેાું ફધી જ લૂદ તૈમાયીઓ કયી રેલી જઈએ, જેલી કે, ળાકબાજી વભાયેરાું શમ, 

ભવારા તૈમાય શમ, રટ ફાધ્મ શમ લગેયે. જેથી ઉતાલે કુંઈ કયવુું ન ડે અને યઘલાટ ન થામ.  

યવડાભાું ાણીની મગ્મ વ્મલસ્થા શલી જઈએ. યવઈ કયતાું દાઝી જલામ ત દાઝેર બાગ ાણીભાું ફી દેલ 

અથલા તેના ઉય ઠુંડુું ાણી યેડવુું. દાઝેરા બાગને લધાયે વભમ સધુી ાણીભાું યાખલાથી ફતયા ઓછી થઈ જામ 

છે, છી ડકટયને ફતાલ.  

ચખા બયેરા ડબ્ફાભાું રવણની કેટરીક કીઓ મકૂી યાખલાથી તેભાું ક્યાયેમ જીલાત નશીં થામ. 
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ભયચાું વભામાદ ફાદ થતી ફતયા ઓછી કયલા શાથ ય થડુું દશીં અથલા શદય ઘવલી. 

યૂીને લધ ુસ્લારદષ્ટ ફનાલલા રટ ફાુંધતી લખતે તેભાું ચાયથી ાુંચ સ્રાઈઝ રાેરા બે્રડની ણ નાખલી. 

ારકનુું ળાક ફનાલતી અખતે એભાું ચટી ખાુંડ બેલ. ારકન યુંગ જલાઈ યશળેે.  

ભીઠાઈ ઠુંડી થામ એ છી જ એરચી કે અન્મ કઈણ સગુુંધીદાય દાથદ એભાું બેલ.  

કનદ ફનાલતી લખતે તેરભાું થડુું ભીઠુું અને ગયભ ભવાર નાખલાથી એ સ્લારદષ્ટ ફનળે.  

ફટાકાલડાના યુણભાું અડદની દાન લઘાય કયલાથી લડા સ્લારદષ્ટ ફનળે. 

દૂધાક ફનાલતી લખતે તેરીભાું ઉંધી યકાફી મકૂલાથી દૂધ તલમે ચોંટળે નશીં. 

નીયને રાુંફા વભમ સધુી તાજુ યાખલા ભાટે તેભાું વલનેગયના થડાું ટીાું ભેલીને યાખ. 

ગરુાફજાુંબ ુફનાલતી લેા, તેના ભાલાભાું થડુું નીય નાુંખલાભાું આલે ત એ લધ ુચાું અને સ્લારદષ્ટ ફને છે. 

દૂધીનુું ળાક સ્લારદષ્ટ ફનાલલા તેભાું થડ ચણાન રટ તેરભાું કે ઘીભાું ળેકી ળાકભાું નાખ. 

રીંબનુ ુું ળયફત સ્લારદષ્ટ ફનાલલા તેભાું આદુન યવ અથલા ળેકીને લાટેલુું જીફૃું નાખ. 

ચાવણીન ભેર કાઢલા ભાટે ચાવણી ફનાલતી લખતે તેભાું થડુું દૂધ ઉભેય. ભેર ઉય આલી જળે. 

કચયી ફનાલતી લખતે ભેંદાભાું એક ચભચી યલ અથલા વજી નાખલાથી કચયી સ્લારદષ્ટ ફનળે. 

વભક્વ ળાક ફનાલતી લખતે એભાું થડા ભગપીનાું દાણા કે તર નાખલાથી ળાક લધ ુસ્લારદષ્ટ ફનળે. 

ળાકની ગે્રલી ઘટ્ટ કયલા ભાટે ભવારાની વાથે થડુું કયાનુું છીણ નાખ અથલા ફાપેરા ફટાટાન છૂુંદ નાખ. 

ઘયભાું આઈવક્રીભ ફનાલતી લખતે આઈવક્રીભની વાભગ્રીભાું એક કે ફે ીવ બે્રડના બેલી તેને પેંટી ર. 

ઘઉંના પાડાની ખીચડી ફનાલતી લખતે એભાું વભક્વ લેજીટેફરનાું ઝીણાું ટુકડા તેભાું ઉભેય વાથે રીરા લટાણા અને 

રીરી તલેુયનાું દાણા, ડુુંગી અને નાનુું ટાભેટુું ઉભેય. પાડાની ખીચડી સ્લારદષ્ટ ફનળે. 

ળાકબાજી ફાપતી લખતે તેભાું યશરેાું વલટાવભન ાણીભાું બી જતાું શમ છે ભાટે તે ાણી પેંકી દેતા તેને ઉમગભાું 

રઈ ળકામ. 

કઈણ કઠને પણગાલલાથી તેભાું વલટાવભન ‘વી’નુું પ્રભાણ લધી જામ છે તેથી તેન ખાલાભાું છૂટથી ઉમગ કય. 
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ફટાટાની ક્રીસ્ી ફનાલલા ચીતવ કાીને એક કરાક ઠુંડા ાણીભાું યાખ. ત્માયફાદ તેને ાણીભાુંથી કાઢી કડાભાું સકૂી 

કયી છી ત. 

નલા ફટાટા ફાપતી લખતે તેભાું થડાુંક ફૂદીનાના ાન ઉભેયલાથી કાદલની ગુંધ જતી યશળેે અને ળાકભાું ફૂદીનાની 

સગુુંધ બળે. 

રીરા ભયચાને લાટી તેભાું થડીક શદય બેલી એયટાઈટ ડબ્ફાભાું મકૂલાથી ભયચાું રાુંફ વભમ તાજા યશળેે. 

છરેરા ફટાટાને વાચલલા ાણીભાું 1 કે 2 ટીાું વયકાના બેલી રફ્રજભાું મકૂલાથી ફટાટા ફગડળે નશીં. 

ભાખણભાુંથી ધી ફનાલીએ તે છી ઘી કાઢી રીધા છી લધેરા રકટાભાું એક ગ્રાવ ાણી યેડી તેને ગયભ કયવુું તે ઠુંડુ 

ડે છી ફ્રીજભાું મકૂી દેવુું ઉય ઘીનુું ડ ફાઝી જળે. 

યટરીન રટ લશરે ફાુંધીને પીટ ડબ્ફાભાું મકૂી યાખલ છી રટ કાઢીને યટરી ફનાલતા તે વયવ લણામ છે અને 

ચી થામ છે. 

લધેરા જાડા અટાભણના રટથી અથલા જુલાય કે ચખાન રટ તરેટપભદ ઉય અથલા જે જગાએ તેર ઢાયુું શમ 

ત્માું નાખીને ઘવી કાઢલાથી ચીકાળ જલ્દીથી નીકી જામ છે અને ચખ્ખુું થામ છે. 

ફયણી તથા ડબ્ફાભાુંથી ગ કાઢતી લખતે શાથ બીન કયીને કાઢલાથી શાથ ય ગ રાગત નથી. 

થાીભાું રટ ફાુંધતી લખતે તેની નીચે નેકીન અથલા જાડ કટક મકૂલાથી રટ ફાુંધલાભાું વયતા યશ ેછે. 

અથાણાના ભવારાભાું 500 ગ્રાભ ભેથીના ભવારાભાું એક લાડકી રગબગ 200 ગ્રાભ ખાુંડ નાખલાથી કેયી ઝાુંખી નથી 

ડતી અને કડક યશ ેછે. 

ઢકાનુું કે આથાલાફૄું ખીરુું લધેલુું શમ તેને તરાસ્ટીકના ડબ્ફાભાું બયીને ફ્રીજભાું મકૂલાથી ખટાળ ડતી નથી. 

કાુંદા વભાયતી લખતે આંખભાુંથી ાણી ન નીકે એ ભાટે તેને ાણી બયેરા ફાઉરભાું ડૂફાડી યાખલા.  

રુાલ કે લફયમાની ફનાલતા બાતન એકેક દાણ છૂટ યશ ેતે ભાટે બાત ફનાલતી લખતે તેભાું થડુું રીંબ ુનીચલી 

દેવુું.  

વભાયેરી ભેથીની બાજીભાું થડુું તેર નાખી એય ટાઇટ કન્ટેનયભાું રફ્રઝયભાું મકૂી દેલાથી તે રાુંફ વભમ તાજી યશ ેછે.  

ેય બીનુું કયીને તેભાું બાજી લીંટાી યાખલાથી બાજી 1-2 રદલવ સધુી વાયી યશ ેછે. 

વભાયેરા યીંગણાું ભીઠાના ાણીભાું યાખલાથી કાાું નરશ ડે. 
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વપયજનના કટકા ઉય રીંબનુ યવ નાુંખલાથી યુંગ ફદરાત નથી અથલા થડુું દૂધ બેલેરા ાણીભાું યાખલાથી 

બ્રાઉન થતાું નથી.  

ટાભેટાું, મૂા, ફીટ, ગાજયને ભીઠાના ાણીભાું યાખલાથી તાજા યશળેે. 

બાત ઢીર શમ ત ઉય બે્રડની સ્રાઈવ મકૂલી, ાણી ચવૂાઈ જળે.  

ચખા જૂના શમ અને ભીઠાળ જતી યશી શમ ત ચખા ફપામ છી 1 ચભચી ખાુંડ અને 1 ચભચી ઘી નાુંખી વીજલા 

મકૂલા. આથી ભીઠાળ આલી જળે. 

અજભાલી જુઓ: 

ળાયીરયક: 

જ તભને લધ ુવીનાની વભસૌમા વતાલતી શમ, ત -ચા-કપીના ફદરે ાણીભાું ગરુાફનાું ાુંદડાુંઉકાી ઠુંડા કયી 

તેને ીલાનુું ળફૃ કય.  

જ ગયભ ચા-કપી ીલાથી જીબ દાઝી જામ ત તે સ્થાને વાકયના દાણા મકૂી દ, તેથી ફૃઝ આલી જળે. 

ટથૂબ્રળ ય આખા ય ક્યાયેમ ેસ્ટ ન રગાલ. પક્ત ા ઈંચ ટથૂેસ્ટની જ આલશ્મકતા શમ છે 

શાથના નખ વપેદ કયલા શાથને રીંબનુા જ્યવુભાું ફી યાખ. 

કરેક્ન્ઝિંગ ક્રીભના સ્થાને ફેફી ઑઈર લાય, તભારુું કાભ અડધા ખચદભાું રુૂું થઈ જળે. 

હુુંપાા ાણીભાું નખને ાુંચ વભવનટ ફી યાખલાથી તે મરુામભ ફનળે. 

નેઈર લરળને છેલ્રા ટીા સધુી ફશાય રાલલા ભાટે ફ્રીજભાું મકૂ. 

શયે બ્રળને ગયભ ાણી કે પટાકડીના ાણીભાું વાપ કયલાથી એ નલા જેવુું જ દેખાળે. 

રીંબનુ યવ કાઢયા છીની છારને નખ ય ઘવલાથી નખ ભજબતૂ અને સુુંદય ફને છે. 

રીંબનુા યવભાું ભીઠુું નાુંખીને કગા કયલાથી ભની દુગંધ દૂય થામ છે. 

શઠ ય રીંબ ુ– ભીઠુું ઘવલાથી કાા ડી ગમેરા શઠ ચભકદાય ફનળે. 

શઠને ચભકીરા અને બયાલદાય યાખલા ભાટે ભધ રગાલલાથી ઘણ જ પામદ થળે. 



 

112 
 

ભેઈક અની ૩૦ વભવનટ શરેાું, મરુતાની ભાટી, ચુંદન ાલડય, ગરુાફજ, રીંબનુ યવ વભક્વ કયી રગાડ, સકૂાલા 

દ, છી ધઈ નાુંખ, કાુંવત આલળે. 

નાશલાના વાબનુી લધેરી નાની ચતયીને ભજાની અંદય મકૂી તેને ળયીય ય ઘવલાથી ભેર વાયા પ્રભાણભાું દૂય થામ 

છે અને ચાભડી ચખ્ખી થામ છે. ખાવ કયીને ગની ાની તથા આંગીઓને તેનાથી વાપ કયલી જઈએ. 

શઠ,ગયદન, ગના તલમા લગેયે ઉય ક્ગ્રવયીન, રીંબ,ુતથા ગરુાફજ બેલી ભાલરળ કયલાથી ત્લચાની 

સ્સ્થવતસ્થાકતા જલાઇ યશ ેછે. 

ખયાક: 

યજજિંદી કૉપીભાું કુંઈક નલી ટ્રાઈ કયલી શમ ત ગયભાગયભ કૉપીન ભગ ીયવતાું શરેાું તેભાું થડ કક ાઉડય 

ઉભેયી દ. 

ઘણા રદલવ ડી યશરે ઘીભાું નાગયલેરનુું ાન નાખી, ગયભ કયલાથી લાવ દૂય થળે. 

તેરભાું એક તભારત્ર અને થડી ખાુંડ નાખી, ગયભ કયી, ગાી રેલાથી લાવ દૂય થળે. 

અડદ કે ભગની દાભાું ફજાયભાું ભતી ભાટીની થેરી યાખ જેથી રાુંફા વભમ સધુી તેભાું જીલાત નશી ડે. 

કઈણ લસ્ત ુયાુંધતી લખતે એની ઉય ઢાુંકણ ઢાુંકી યાખલાથી તેભાું ોષ્ષ્ટક ત્તત્લ નાળ ાભળે નરશ. 

વલનેગયની એરયજી શમ ત એને ફદરે રીંબનુ યવ લાયી ળકામ. 

નીયને રાુંફા વભમ સધુી તાજુ યાખલા ભાટે તેભાું વલનેગયના થડાું ટીાું ભેલીને યાખ. 

ફયપની ટે્રભાુંથી ફયપ કાઢતી લખતે એકાદ ફે ગાુંગડા યશલેા દઈ ફાકીનાભાું ાણી બયી મકૂતાું, ફયપ જરદી ફનળે. 

ીલાના ાણીભાું પટકડીની ાુંચ – છ ચક્કય પેયલલાથી ાણીન ડ નીચે ફેવી જળે ને ાણી શદુ્ધ થઈ જળે. 

વુંતયાની છારને સકૂલીને, તેન ાઉડય ફનાલીને કેક કે લફસ્કીટભાું નાુંખલાભાું આલે ત તે સ્લારદષ્ટ ફનળે. 

પરાલય વભાયતી લેા તેભાું બયામેરી ઈમ ઘણી લાય નાકે દભ આણી દેતી શમ છે. તેથી પરાલય વભાયતાું શરેાું 

ભીઠાના ગયભ ાણીભાું થડી લાય ડૂફાડી યાખ. ભીઠાનુું ાણી તેભાું છામેરી ઈમને ફશાય આલલા ભજબયૂ કયી 

દેળે. 

ભાખણ વખત થઇ ગયુું શમ ત ચાકુને ઉકતા ાણીભાું ફી છી ભાખણ કાવુું. 
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કડા: 

પેલબ્રક વફ્ટનયના સ્થાને લસ્ત્ર ધલા ભાટે વલનેગયન લયાળ કય. લી તે વાબનુા આલ્કરીનીલસ્ત્ર ય થતી અવય 

દૂય કયળે. 

કડાું ધતી લેા ળટદવના કૉરય વાપ કયલા વોથી મશુ્કેર કાભ શમ છે. પયી જ્માયે તભે કૉરયન ડાઘ દૂય કયલા 

ભથાભણ કયી યહ્યા શ ત્માયે વાબનુી જગ્માએ ળૅમ્નુ પ્રમગ કયી જજ. 

રીંબ ુઅને વુંતયાનાું ફીને સકૂલીને રડટયર્જ િંન્ટભાું વભક્વ કયલાથી કડાું ઊજાું ફનળે. 

કડાું ય તભાકુલાા થ ૂુંકન ડાધ ડય શમ ત, ડાધની ફુંને ફાજુએ કી ચનૂાન રે કયી કડાને થડ વભમ 

સકૂવ્મા છી ચનૂ વાપ કયતા ડાધ નીકી જળે. 

કડાું ય ડેર ાનના ડાઘા કાઢલા ભાટે ચનૂ ઘવી, છી બ્રીચીંગ ાલડય ઘવ, ડાઘ દૂય થળે. 

ચખાના ઓવાભણથી સતુયાઉ વાડીને આય કયલાથી તે એકદભ કડક ફને છે. 

કડાું ય તેર-ઘીના ડાઘ ડી ગમા શમ ત એના ય બ્રરટિંગ ેય યાખીને છી ાતફૄું કડુું મકૂીને ઈસ્ત્રી 

પેયલલાથી ડાઘ દૂય થઈ જળે. 

જયીલાી વાડી ય ન્યઝુ ેય મકૂીને ઈસ્ત્રી કયલાથી જયી કાી નથી ડતી. 

બાયે ભોંઘી વાડી જેલી કે તમય વીલ્કની અથલા ચાલ ુવીલ્કની વાડીને જ ઘેય ધલાની શમ ત કડાું ધલાને ફદરે 

નાશલાના વાબથૂી ધલાથી વામનીંગ ઝાુંખી થતી નથી અને વયવ યશ ેછે. 

સ્લેટયને ધતા શરેાું ભીઠાના ાણીભાું રાલાથી ઊન ચોંટલાન બમ યશતે નથી. 

વાડી ય તેરના ડાઘ ડયા શમ ત, એ જગ્મા ય કઈ ણ ટેરકભ ાઉડય વાયી યીતે યગડીને વાડીને ફે-ત્રણ 

કરાક સધુી તાભાું મકૂ છી ધઈ ર. 

ઘયભાું: 

ડાઈવનિંગ ટેફર ય ભાખીઓ આલતી અટકાલલા બીના કડા ય ભીઠુું છાુંટી તેનાથી ડાઈવનિંગ ટેફર વાપ કય 

લાુંદા, કીડ, ભાખી જેલી જીલાત દૂય કયલા ભાટે ાણીભાું પટકડી ઓગાીને એભાું કેયવીનનાું ફે – ત્રણ ટીાું નાુંખીને 

ત ુું કયવુું. 
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લગય આભુંત્રણે ગભે ત્માયે ઘયભાું ઘવૂી આલતી વુંખ્માફુંધ કીડીઓથી છટકાય ભેલલા દય ભરશને ઘયનાું ફાયીફાયણાું 

આગ ચૉકની રીટીઓ દય. કીડી ભાટે ચૉકની રીટી રક્ષ્ભણયેખાનુું કાભ કયળે. 

કીડી થતી શમ તે જગ્મા ય ભીઠા(નભક)લાફૄું ાણી છાુંટલાથી કીડીથી છટકાય ભળે. 

ભાુંકડ તથા લુંદાના ઉદ્રલથી છટકાય ભેલલા એ જગ્માએ કયૂનુું તેર રગાલવુું 

યવડાભાું લુંદા કે કુંવાયી થતાું શમ ત ખણૂાભાું અને થડા થડા અંતયે ફરયક ાઉડય છાુંટ. ઉદ્રલ ઓછ થળે. 

ચભાવાભાું ભચ્છયન ઉદ્રલ ઓછ કયલા થાયી ાવે કે ફૃભભાું કયૂની ગટીને એક ક ાણીભાું યાખી મકૂલાથી 

ભયછય ઓછા થળે. 

રફ્રજભાું જીલાત થઈ ગઈ શમ ત એક રીંબ ુવભાયીને ફ્રીજભાું મકુી દ. ફીજે રદલવે જીલાત આભેે દૂય થઈ જળે. 

સ્રાઈરડિંગ ડય, લેષ્ન્ટરેટય લગેયેની વપાઈ ભાટે લેક્યભુ ક્રીનય અને ેઈન્ટ બ્રળન લયાળ કય. 

દયલાજાના વભજાગયા ય તેર નાખલા કયતાું ેસ્ન્વર ઘવ, તેથી દયલાજાના વભજાગયા અલાજ નશીં કયે, કાટ ણ 

નશીં રાગે. 

તરાષ્સ્ટકનાું લાવણ ઉય ભીઠાનુું ાણી ઘવલાથી ચભક આલળે. 

રફ્રજભાુંથી તીવ્ર લાવ આલતી શમ ત થડા કરવાના કટકા મકૂલાથી તે દૂય થળે. 

કાુંદાન યવ ચડલાથી છયી-ચતનુ કાટ દૂય થળે. 

છયીભાુંથી કાુંદા કે રવણની લાવ આલતી શમ ત છયીને થડીલાય ભાટીભાું ખવી દેલી. 

વભક્ષ્ચયના ફાઉરભાું કાુંદા કે રવણની લાવ દૂય કયલા ફટાક ઘવી ધઈ નાખ. 

ગેવના ચરૂાને કયેરલાફૄું કડુું પેયલલાથી ચરૂ ચભકત થળે. 

લીજીની વગડી કે ગેવના સ્ટલ ય ડાઘ ડી ગમા શમ ત એક ચખ્ખુું કયૂ એયુંડાના તેરભાું રાી ડાઘ દૂય 

થામ છે. 

લળફેળીન ઉય ડાઘ ડી ગમા શમ ત એવવડનુું ત ુું ઘવ. 

ગુંદા દેખાતાું ભેટ અને કાેટને ટેંટાઇન વભક્વ કયેરા ગયભ ાણીભાું ઘવીને વાપ કયલાથી ઊજાું થઇ જળે. 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/ 
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તરાષ્સ્ટક ફટરન મેર કરય થઈ ગમ શમ ત ાણીભાું રીંબનુા યવનાું થડાું ટીાું નાખી ફટરભાું યાખલાથી ભેર 

નીકી જળે. 

ગેવ વવલરન્ડય ફદરતી લખતે ફાયી-ફાયણાું ખલુ્રાું યાખ. ગેવ રીક થલાની જયા ણ ળુંકા જામ, ત દીલાવી અથલા 

રાઈટય રગાલળ નશી, વાથવાથ લીજીનુું કઈણ વાધન ચાલ-ુ ફુંધ ન કયળ. 

નેઈરૉલરળની ફાટરીનુું ઢાુંકણ જાભ થઈ ગયુું શમ ત તેને ૩૦ થી ૪૫ વેકન્ડ શયેડ્રામયની વાભે મકૂી યાખલાથી 

વયતાથી ખરૂી જળે. 

ફચેરા નાશલાના વાબનુા નાના નાના ટુકડાને બેગા કયી ગયભ ાણીભાું છૂુંદી નાખ. શલે તેભાું થડુું ક્ગ્રવયીન નાખ. 

શાથ ધલાન વય અને વોંઘ લરસ્ક્લડ વ તૈમાય થઈ જળે. 

તટેૂરા કાચના ટુકડાને ઉાડલા બે્રડન ઉમગ કયલાથી શાથભાું ઈજા થલાની વુંબાલના નરશલત થઈ જામ છે. 

તરાષ્સ્ટકની ચીજ ગુંદી થઈ જામ ત એને કેયવીનથી વાપ કયલાથી એ નલા જેલી જ થઈ જળે. 

તકીમાભાું ફૃ બયતા શરેાું, તેભાું ફે ત્રણ કયૂની ગીઓ મકૂલાથી ભાુંકડ થળે નશીં, ઠુંડક યશળેે. 

વાુંકડા ભોં લાી ફાટરીને વાપ કયલા ભાટે તેભાું ચખાના દાણા, રડટદજન્ટ ાલડય અને ાણી નાુંખી વ્મલસ્સ્થત 

શરાલલાથી બ્રળ લગય જ ફાટરી વાપ થઈ જળે. 

ફે પટાઓની લચ્ચે ટેરકભ ાલડય છાુંટલાથી ફુંને પટા એકફીજા વાથે ચોંટળે નશીં. 

લીજીના ફલ્ફ – રાઈટ ય અત્તયનુું ભૂડુું પેયલી દ, આખા ફૃભભાું સગુુંધ – સગુુંધ થઈ જળે. 

દીલાર ય રાગેરા ળાશીના ડાઘ દૂય કયલા તેના ય કરગેટ ટથૂેસ્ટ રગાડી બ્રળથી ઘવવુું. 

ડબ્ફાભાું મકૂી યાખેરા ઈરાષ્સ્ટક યફય ફેન્ડ ગયભીથી ઓગીને એકફીજા વાથે ચોંટી ન જામ એ ભાટે ડબ્ફાભાું થડ 

ટેલ્કભ ાઉડય છાુંટલ. 

કઈ ણ લસ્ત ુય રાગેરા કાટના ડાઘ દૂય કયલા તેને કકા કરાભાું ડૂફાડેરા ખયફચડા સ્ન્જથી ઘવલી. કકા 

કરાભાું યશલે ુું પસ્પરયક એવવડ કાટને વયતાથી દૂય કયી દે છે. 

અથાણાની ફયણીને ાણીભાું રાેરી ભાટીન થય અંદય અને ફશાય રગાડલ અને તડકાભાું ફે-ત્રણ રદલવ ફયણી 

યાખલી. છી વાબથુી ધલાથી જૂના અથાણાની લાવ જતી યશળેે. 

કાચના લાવણને ટથૂેસ્ટ રગાલી બ્રળથી ઘવીને વાપ કયલાથી ચભક લધાયે આલે છે. 
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ડુુંગી કાેરી છયીની લાવ દૂય કયલા કાચા ફટાકાનુું અડવધયુું પેયલવુું. આથી લાવ જતી યશળેે. 

ત્રણથી ચાય ચભચી યાઈનુું તેર ાણી બયેરા ફાઉરભાું નાુંખી એ ફાઉર ફૃભભાું યાખલાથી ભચ્છયન ઉદ્રલ નરશ થામ. 

અયીવાને ચખ્ખ કયલા ભાટે તેની ય ળેવલિંગ ક્રીભ રગાલી થડીલાય યશલેા દેવુું અને છી બીના ભરભરના કયા 

કડાથી નાખવુું. 

ખીરીને ગયભ ાણીભાું ફીને દીલારભાું રગાલલાથી તરાસ્ટય તટૂત ુું નથી. 

ફેટયીના વેર કે ભીણફત્તીને રફ્રજભાું યાખલાથી એ રાુંફ વભમ ચારે છે. 

ુંખા અને રખુંડની ફાયીઓ કે લગ્રર ય જાાું ન જાભે એ ભાટે એને  કેયવીનથી વાપ કયલી. 

નલા ચુંરને યાતે્ર ઘી કે તેર રગાડી યાખલાથી એ સુુંલાાું યશળેે અને નડળે નરશ. 

યાઈના ાણી લડે ફટર ધલાથી ફટરભાુંની લાવ દૂય થામ છે. 

ચાની લયામેરી ભકૂીને સકૂલીને ફાયીનાું કાચ વાપ કયલાથી કાચ ચભકે છે. 

કાચના ગ્રાવ ચકચરકત કયલા ાણીભાું થડી ગી વભક્વ કયીને એનાથી ધલા અને છી સ્લચ્છ ાણીથી ધઈ 

નાખલા. 

લધેરી કપીને ઘયના તરાન્્વભાું યેડ. તે ઉત્તભ ખાતયનુું કાભ કયળે 

ચતનુી ધાય ચીકણી થઇ ગઇ શમ ત તેના ય રીંબનુી છાર ઘવી લશતેા ાણીથી ધઇ નાખ. ચીકાળ દૂય થઇ જળે. 

ડુુંગય લદત ઉય ચડતી લખતે ક્રવભાું ચડતા થાક રાગત નથી. જરદી ચડામ છે. 

તભાયા ફાકનાું લસ્ત્રભાું અંદયની તયપ એક નાનુું લખસ્સુું યાખી તેભાું પન-કર કયલા ભાટે ૈવા એક કાગ ય ફધા 

નુંફય રખી યાખ. 

નકાભા ટથૂબ્રળ પેંકી ન દેતાું ફાથફૃભની ટાઇલ્વના ખણૂા, દાુંવતમા, તથા દાગીના ધલા ભાટે ઉમગભાું રેવુું. 

ચાુંદીના લાવણને કયૂથી ઘવલાથી નલા જેલા ચભકીરા થામ છે 

અગયફત્તી વગાલતા શરેાુંવશજે બીની કયલાથી લઘ ુવભમ વગળે તેભજ ભશકેળે 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/ 
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દાગીના,લાવણ અને કીભતી લસ્તઓુ: 

ચાુંદીની લસ્ત ુવાપ કયલા ભાટે કસ્ટીક વડાન ઉમગ કયલાથી વયવ થામ છે. 

ચશ્ભા વાપ કયલા ચશ્ભાના ગ્રાવ ય એક-એેક ટીુું વયક નાખી લછૂલાથી ચશ્ભાના કાચ નલા જેલા ચભકીરા થળે. 

તાુંફાનાું લાવણ ગયભ ાણીથી વાપ કયી, છી યાખ ઘવલાથી ચભક આલળે. 

તાુંફા- વતનાું લાવણ ઉય આભરી કે ફીજી ખટાળ ઘવતાું તે ચભકદાય થળે. 

કાચનાું લાવણ ચાના ઉકાેર કચૂાના ાણીથી વાપ કયળ, તે ચભકદાય થળે. 

કાચના લાવણ ય ડેરા ડાઘ ચણાના રટથી વાપ કયલાથી દૂય થામ છે. 

એલ્યવુભવનમભનાું લાવણ ભાટે ભીઠુું-રીંબનુા યવન ઉમગ કય. 

ચાભડાની લસ્ત ુય ભીઠા તેરભાું વયક ભેલી રગાડલાથી તેની ય રીવટા ડળે નરશ. 

કકૂયભાું તલમે રીંબનુ કટક નાખલાથી અંદયન બાગ કા થળે નરશ. 

લાવણભાું ફી ગમેરા ડાઘા દુય કયલા ભીઠાના ાણીલા કટક ઘવલાથી વાપ થળે. 

ફી ગમેરા લાવણને યાતે વડાના ાણીભાું ફી યાખલાથી ફેર ડાઘ દૂય થળે. 

ઝાુંખા ડી ગમેર વનાના દાગીના ઉય ટુથેસ્ટ ઘવી ાણીથી ધઈ નાુંખ.દાગીના ચભકી ઉઠળે. 

વના-ચાુંદીના દાગીનાને ચભકદાય ફનાલલા તેને દવ વભવનટ અયીઠાના ાણીભાું ઉકા. ત્માય ફાદ તેને ઠુંડા ાણીથી 

ધઈ વાપ નયભ કડાુંથી લછૂી રેલાથી પયક તયત જ ઊડીને આંખે લગળે. 

તલ, ેણી જેલા રખુંડના લાવણને બાતના ઓવાભણભાું ચાય-ાુંચ કરાક રાી યાખલાું અને છી ઘવલાથી કાટ 

નીકી જળે અને સ્લચ્છ થળે. 

ચાુંદીના લાવણને કાા થતા ફચાલલા ભાટે ચાુંદીનાું લાવણની વાથે કયૂની ગી યાખલી. 

ભાઈક્રલેલ ઓલનની વપાઈ કયલા ભાટે વપેદ દુંતભુંજન ાઉડય ઓલનભાું બબયાલી કયા કડાુંથી લછૂી વાપ કયલાથી 

ઓલન ચભકી ઊઠળે. 

ફાપેરા ફટાકા ના ાણીભાું ચાુંદી,સ્ટીર કે વત્તનાું લાવણ વાપ કયલાથી તે ચભકદાય થળે. 
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ચણાન રટ જ રાુંફા વભમ સધુી યશી ગમ શમ ત તેને પેંકી ન દેતા, તેને રડટર્જ િંટની જેભ લાવણ વાપ કયલા લાયી 

ળકામ. 

લાવણભાુંથી ફેરા ડાઘ દૂય કયલા ભાટે કાુંદાના ફે ટુકડા નાખી થડુું ાણી નાખીને ઉકા. થડીલાય ફાદ તેને વાપ 

કય. ડાઘ તયત નીકી જળે. 

યાુંઘતી લખતે ળાક કે કઢી ફીને ચોંટી જામ ત્માયે એ ચોંટેલુું લાવણ વાપ કયલાભાું મશુ્કેરી ડે છે. તેને વયતાથી 

વાપ કયલા ભાટે ડુુંગી છીણીને ચોંટી ગમેરી લસ્ત ુય મકૂ. છી તેના ય ગયભ ાણી યેડ. ૫ વભવનટભાું લાવણ 

વાપ થઈ જળે. 

પવનિચય ઉયના ડાઘા દૂય કયલા વયકાના ાણીભાું કડુું ફી પવનિચય ય ઘવવુું. 

સુ્તક,પ-ફૂર: 

તભાયાું સુ્તકને જીલાતથી ફચાલલાભાું તેના ાનાુંની લચ્ચે કેટરાુંક રીભડાનાું ાન મકૂી દ. રીભડાના ાનની 

લાવથી જીલાત તેભાું પ્રલેળી નશીં ળકે, થડા-થડા વભમે ાન ફદરતા યશવે ુું. 

ગરુદસ્તાભાું ફૂર ગઠલતાું કઈ તટેૂરી દાુંડીલાફૄું ફૂર શાથભાું આલે ત પેંકી ન દેતાું તેને એક સ્ટ્રભાું બેયલી 

ગરુદસ્તાભાું ગઠલ. એભ કયતી લેા ગરુસ્તાભાું ફૂરની કુદયતી દાુંડી સધુી શોંચે તેટલુું ાણી શમ તેનુું ધ્માન 

યાખવુું. 

ળાક ફાપયુું શમ તે ાણીને પેંકી દેલા કયતાું તેને તભાયા ઘયના છડભાું યેડ. છડને એ ાણીભાુંથી જફૃયી ક તત્લ 

ભી યશળેે. 

પરાલય ટભાું યાખેરા ફૂરને લધાયે રદલવ ખીરેરા યાખલા ભાટે પરાલય ટનાું ાણીભાું ન લયાતી દલાની ટેફરેટ 

નાુંખલાની ફૂર લધાયે રદલવ તાજા યશળેે. 

સુ્તકની અંદય ચુંદનના ટકૂડા યાખી મકુલાથી તે સુ્તકભાું ઊધઈ લગેયે જીલાત ડતી નથી. 

 

Home Remedies for Diabetes 

 

Diabetes is a chronic health problem which is caused by elevated blood sugar contents. Blood 

sugar, or glucose is needed to supply energy for every cell in the body. If glucose levels 

become too elevated, then they become toxic to the brain and other organs.Diabetes is 
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characterized by elevated blood glucose levels and by the excretion of excess glucose in the 

urine. The absolute or relative lack of insulin can lead to abnormal metabolism of 

carbohydrates, fat and proteins. 

 

Diabetes is described as a "prosperity disease" as it is caused by over-eating and consequent 

obesity. It is caused not just by overeating of sugar and carbohydrates, but also of proteins 

and fats, as they are also transformed to sugar when taken in excess. Excess food taxes the 

pancreas and eventually paralyses its normal functioning. Grief, worry and anxiety can also 

cause fluctuations in sugar metabolism. Grave diseases like cancer, tuberculosis and cerebral 

diseases can trigger diabetes. Heredity plays a major role in causing diabetes as well. 

 

There are three types of diabetes.  

Type 1 diabetes affects children mostly and type three or gestational diabetes occurs during 

pregnancy.  

Type 2 diabetes is the most prevalent and also called adult-onset or non-insulin dependent 

diabetes. In this case, the body produces sufficient insulin, but the insulin and the glucose it 

transports cannot effectively enter into cells. Gestational diabetes affect pregnant women. 

 

Diabetes Symptoms 

Diabetes goes undetected for a long time as they do not produce serious, obvious symptoms. 

Do watch out for strong thirst, frequent urination, excessive appetite, weight loss, fatigue, 

irritability and blurred vision. In diabetics, the urine maybe pale in color, with an acidic 

reaction and a sweet odor. They also look pale, may suffer from secondary issues like anemia, 

constipation, intense itching around the genital region, palpitations and general weakness. 

 

 

Diabetes - Lifestyle Choices 

 

Regular exercise is one of the best ways to help the cells use glucose efficiently and keep the 

blood sugar from climbing to dangerous levels. Exercise also helps the body to lose weight 

and use insulin more effectively. In the long term, it may also reduce insulin resistance. 

Instead of eating three large meals, have several smaller meals throughout the day to keep 

insulin and blood sugar steady. Do not go longer than three hours without eating. 

Don't smoke or expose yourself to second hand smoke. Diabetics are more vulnerable to 

heart and kidney damage, both of which are linked to smoking. 
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Poor circulation and nerve damage can lead to foot ulcers in diabetics. Ensure good 

circulation in the feet by wearing shoes that fit well. 

 

Diabetes - Dietary Guideline 

 

Eat foods that are rich in fiber. Fiber slows intestinal absorption of sugar and smoothes out 

blood sugar levels. Pears, beans, barley, blackberries and chick-peas are some sources of 

fiber. 

Okra is prescribed in Ayurveda as a remedy for blood sugar. Okra is quite delicious as a 

steamed or roasted vegetable. 

Prickly pear cactus is available in the Mexican sections of the grocery store. The pads can be 

diced and used in a salad or taco. It helps with diabetes, obesity and elevated blood 

cholesterol. 

Dandelion greens are hypoglycemic and they can be juiced or chopped into salads and soups. 

Ingesting dandelion can improve lipid profiles, cholesterol and triglycerides in diabetic 

patients. 

Cinnamon, nutmeg, cashew, cayenne, ginger, turmeric, bay leaf, coriander seed, turnip, 

lettuce, cabbage, cranberry, papaya fruit, millet, Jeruselam artichoke, barley, oats and 

buckwheat are a few other foods helpful for a diabetic. Incorporate some of them into your 

diet everyday. 

 

Diabetes - Healing with Natural Ingredients 

 

Turmeric aids Diabetes 

One tsp of turmeric is added to some gooseberry(amla) juice and this mixture is consumed 

everyday. Alternatively, turmeric extracts or capsules can be taken. This is very effective in 

normalizing the blood glucose levels and reducing insulin resistance. Other Turmeric home 

remedies. 

Fenugreek lowers Blood Sugar 

Fenugreek is a good blood-sugar lowering herb. It is also cheap and can be easily worked into 

dishes. It has a high soluble fiber content and alkaloids, which help with delayed gastric 

emptying, slow carbohydrate absorption and glucose transport.It may also increase the 

number of insulin receptors in red blood cells and improve glucose utilization in peripheral 

tissues, thus showing anti-diabetic properties in the pancreas and other organs.Other 

Fenugreek home remedies. 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/ 
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Onion and Garlic help Sugar Metabolism 

Onions and garlic are significant hypoglycemic. The allicin and diallyl disulphide chemicals 

present in these lower glucose levels by competing with insulin in the liver. They not only 

help with insulin normalization, but also provide significant cardiovascular benefits as 

well.Other Garlic home remedies . 

Cinnamon helps Type 2 Diabetes 

Cinnamon is beneficial to Type 2 diabetes as it can reduce blood sugar levels and increase the 

body's natural production of insulin. It can also improve cholesterol metabolism, remove 

artery-damaging free radicals from the blood and improve the functioning of the blood 

vessels. Try to consume half a teaspoon of cinnamon before breakfast, for about 40 days. You 

can also add cinnamon in your diet by sprinkling it in your cereal, tea or entree. Other 

Cinnamon home remedies. 

Aloe Vera for Diabetes 

Aloe juice is believed to lower blood sugar levels in people with type 2 diabetes. Aloe 

contains two chemicals - mannose and glucomannon; mannose helps open up the blood 

vessels and glucomannon helps in triglyceride production. Other Aloe home remedies. 

Chicory contains Dietary Fiber 

Chicory is very beneficial to diabetics as it contains Inulin, a fiber that has a low glycemic 

index and controls blood sugar levels. It can be used as a sweetner and added to beverages. It 

not only helps with blood sugar, but also reduces the serum LDL cholesterol levels in the 

blood. Other Chicory home remedies. . 

Neem reduces Insulin dependency 

Neem can reduce insulin requirements without altering blood glucose levels. Regular 

consumption of neem decoction or neem tablets is an effective alternative therapy for 

diabetes.Other Neem home remedies. 

Amla reduces Blood Sugar 

One teaspoon of Amla juice mixed with a cup of bitter gourd juice is prescribed by 

naturopaths as it stimulates the Pancreas and it will secrete enough insulin for reducing blood 

sugar. Amla seeds or dried amla is equally invaluable for the control of Diabetes. Other Amla 

home remedies. 

 

Mangoes for Diabetics 

Diabetics fear ripe mangoes for their high sugar content! But, mango leaves help normalize 

insulin levels in the blood. Boil a few mango leaves in water and allow it to saturate through 
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the night. Consume the filtered decoction in the morning for diabetic home remedy. 

Alternatively, dry mango leaves, powder and store. Add about a teaspoon and boil in water 

and consume the filtered decoction. Other Mango home remedies. 

Ashwagandha may help Diabetic Neuropathy 

Ashwagandha, renowned for its adaptogenic and anti-inflammatory properties is very 

effective in cases of diabetic neuropathy. It improves the weakness, fatigue and weight loss 

due to diabetes.Other Ashwagandha home remedies. 

Tinospora help for Diabetes 

Tinospora is very effective in resolving the symptoms of diabetes. Boil the stem pieces in 500 

ml of water for 30 minutes. Drink 50 ml of this extract twice daily for a month. There will be a 

marked improvement in the condition. Other Tinospora home remedies. 

Bitter Gourd lowers Sugar 

Bitter gourd or Karela(in Hindi) or balsam pear is a vegetable grown in Asia, Africa and South 

America. It contains a hypoglycemic or insulin-like principle, termed as "plant insulin". It has 

been found to lower blood and urine sugar levels. Bitter gourd contain a lectin which links 

together with insulin receptors and provide a way for managing Type 2 diabetes. Excessive 

usage of bitter melon can cause diarrhea and abdominal discomfort. People with 

hypoglycemia or low sugar levels should not take this. 

Gymnema kills Sugar Cravings 

Gurmar, another name for Gymnema, means "killer of sweet" in Sansktrit.It can lower blood 

sugar, blood fats, triglycerides, and cholesterol, and repair the liver, kidney and muscle 

tissues. It shows potential for fixing pancreas malfunction, raising insulin output to normal 

levels. It also acts on taste buds and the surface of the intestines, and reduces the appeal for 

sugary foods.It is promising herb for both Type I and Type II diabetes. 

Stevia, the better sweetner 

Stevia is thirty times sweeter than sugar and yet has 1 calorie per 10 leaves, and it is totally 

natural. It has a long history of use in South America and holds promise as a sweetener for 

diabetics. It has been found to lower blood sugar and blood pressure. It also does not cause 

tooth decay like regular sugars. 

Green Tea's role in Diabetes 

Green Tea contain catechins and epicatechins, plant compounds belonging to the flavonol 

category. They are powerful antioxidants and found to be beneficial for diabetes. Green tea 

can be consumed as a beverage, or a decaffeinated version can be ingested as capsules. 
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Apple Cider Vinegar usage for Diabetes 

Apple cider vinegar has shown to reduce the raise of blood sugar after the consumption of a 

high carbohydrate meal. Fermented foods like apple cider vinegar that contain acetic acid has 

been shown to lower blood sugar by helping store excess glucose in the liver, thus reducing 

the body's rate of glucose production and absorption. Try to purchase a vinegar that is least 

processed and dark. Two teaspoons of apple cider vinegar can be diluted in a cup of water 

and taken before the meal. You could also add the vinegar to your salad or main course. 

 

Diabetes - Treating with Vitamins 

 

Vitamin C 

Vitamin C helps prevent the sugar inside the cells from converting to sorbitol, a sugar alcohol 

that cells can neither burn for energy nor move out. Vitamin C may also be beneficial in 

diminishing the damage to proteins caused by free radicals. Dietary sorbitol is not a danger to 

diabetics though, as it is poorly absorbed and is not transported into the cells. Citrus fruits, 

guava and papaya are rich in Vitamin C. 

Vitamin E 

Diabetics need more anti-oxidant protection than normal, Vitamin E helps alleviate some of 

those risks to the heart.Diabetics are two to four times more vulnerable to heart conditions. 

Vitamin E reduces the tendency for sugar to stick to proteins in the blood and can lower the 

percentage of triglycerides. 

Magnesium 

Magnesium is Anti-diabetic: It helps release insulin, maintenance of pancreatic insulin 

production cells, and maintenance of affinity and number of insulin receptors 

Chromium 

Deficiency in Chromium not only affects sugar metabolism, but worsen the secondary 

symptoms of numbness, tingling and pain in the hands and legs. Chromium is a key player in 

sugar metabolism and hooks up with insulin in transporting sugar through the cell membrane 

and into the cell.Brewer's yeast, wheat germ, whole grains, cheese, soy products, onions and 

garlic are rich in chromium. 

B Complex Vitamins 

Vitamin B6, B12 and Biotin have important roles to play in sugar metabolism. Vitamin B6 

deficiency can cause glucose intolerance, there is an abnormal increase in blood sugar after 

eating. People with diabetes tend to be low in B Vitamins, partly because the disease uses up 

most of them or they are improperly absorbed and excreted in the urine 
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Symptoms of Diabetes 

Diabetes is a serious illness that if left untreated could lead to amputation and blindness. This 

fatal disease afflicts more than 20 million Americans. The sad fact is that about one third of 

these people are not aware that they are suffering from diabetes and necessary treatment 

will only be started when the disease has already affected major organs of the body. 

Diabetes, just like any other diseases needs to be treated early to avoid serious 

complications. It is therefore necessary to know the symptoms of diabetes. However, 

experiencing one or two of these symptoms does not necessarily mean that you have this 

dreaded disease. Likewise, some people who are afflicted with diabetes may not suffer from 

any symptoms at all. 

It was scientifically proven that diabetes can be inherited. If a family member is a diabetic, 

you may be at risk too. Apart from being aware of the symptoms of diabetes, regular check 

up and blood sugar monitoring will make certain that you do not have diabetes. 

Below are the most common diabetes symptoms: 

- Frequent urination 

- Constant hunger and thirst 

- Unusual and unexplained weight loss 

- Blurred vision 

- Scrapes or a wound that takes a long time to heal 

- Muscle aches and pains/tingling sensation on feet and hands 

- Itchy and dry skin 

- Irritability 

- Excessive fatigue 

- Erectile dysfunction/vaginal yeast infection 

- Sweet or sugary smelling breath 

A lot of people may overlook these symptoms as one can be the result of another. For 

instance, a person may urinate more as he is often thirsty and drinks a lot. As mentioned 

before, having one or two of these symptoms of diabetes may not mean that you are 
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suffering from diabetes as the symptoms you feel may be related to others diseases. But 

these symptoms would serve as wake up call for you to make an appointment with a doctor. 

Serious complications can occur if these symptoms are ignored. 

What Causes Diabetes? 

If a friend or a loved one was diagnosed to have diabetes, you may have wondered how and 

why they got this disease called diabetes. You may have a friend with an amputated leg and 

someone you know have lost her/his vision due to diabetes. Understanding the causes of 

diabetes will be a big help in preventing this life threatening disease. 

Despite the advancement in science, medical practitioners are still baffled as to the causes of 

diabetes. Heredity was once thought to be one of the major causes of diabetes as it was 

noted that children of diabetic parents are more prone to developing this disease. This notion 

however, was disputed by the fact that not all members of a family with history of diabetes 

suffer from this disease. Other factors are also known to play a major role in the 

development of diabetes. 

Diet is one of the major causes of diabetes. The body needs a balanced diet so that energy 

that is vital to the performance of the bodily function is produced. However, too much 

carbohydrates, proteins as well as fat is destructive to the body as this will hamper the 

pancreas from insulin secretion. Insufficient insulin secretion would result to higher blood 

sugar levels. 

An obese person is susceptible to diabetes as the body is more resistant to insulin. The 

function of insulin is to let the sugar in the blood enter the tissue cells. Excessive body fat 

hinders this insulin function thus higher blood sugar levels would result. 

Higher blood sugar levels can also result from viral infection. Coxsackie B virus that infects the 

pancreas would impair insulin secretion. Age is also noted to be one of the causes of 

diabetes. When you get older, you are more predisposed to contacting this disease. This is 

due to the fact that less active older people gain weight due to their sedentary lifestyle. 

Pancreatic dysfunction will occur when older people gain weight. 

Type 1 Diabetes 

In healthy normal individuals, the food consumed will be broken down to glucose. Glucose is 

the source of energy needed by the body cells to perform growth, repair, movement and 

other bodily functions. But before glucose can be used as fuel by the cells, it has to enter the 

bloodstream. Insulin is needed to accomplish this function. 
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Healthy people with normally functioning pancreas will produce the right amount of insulin 

needed to move glucose into the cells. People with Type 1 diabetes cannot produce insulin. 

This kind of diabetes is considered to be an autoimmune disease. The body's immune systems 

attacks and permanently destroys the insulin producing beta cells. Since the pancreas can no 

longer produce insulin, sugar in the blood can no longer be transported to the cells therefore 

resulting to high sugar levels. Ultimately, this sugar build up will have detrimental effects to 

the blood vessels as well as to the other organs of the body. 

Type 1 diabetes is also known as juvenile diabetes as oftentimes this type of diabetes is 

diagnosed in children. Being diagnosed with Type 1 diabetes is scary as this disease cannot be 

totally cured, it can only be controlled. This would mean a life time dependence on insulin 

injections. Four or more readings have to be made every day to carefully monitor the blood 

sugar levels. Depending on the readings, the right amount of insulin has to be injected to 

counteract the effects of diabetes. 

Type 1diabetes is a serious disease as this increases the risk of contracting heart diseases, 

kidney failures, nerve damage, vision disorders and a host of other life threatening disorders. 

However, this is not a reason to lose hope as a person diagnosed with this type of diabetes 

can still live a long normal life with proper medical management. 

Type 2 Diabetes 

Type 1 and type 2 Diabetes are typified by high sugar level in the blood but less in the cells 

where it is needed most. In type 1, the pancreas cannot produce insulin because the beta 

cells (which produce Insulin) are destroyed. In type 2, diabetes would result if less insulin is 

produced or if the insulin is ignored by the cells. 

Of the two types of diabetes, type 2 is considered to be the "lesser evil" as unlike type 1, this 

is non-insulin dependent. Type 2 diabetes also happens gradually. This could be the reason 

why a lot of people inflicted with this non-insulin dependent diabetes would ignore the 

symptoms until serious life threatening complications have developed. 

Do you have skin lesions and scratches that take a long time to heal? Do you have a recurring 

urinary tract infection? The white blood cells serve as the body's soldiers that ward off 

infection. This could mean that the white blood cells are not functioning properly. 

Do you need to frequently use the bathroom? And no matter how much you drink, do you 

still hanker for more water? Are you experiencing blurred vision? Severe dehydration can 

occur if the blood sugar level is high because the body is prevented from absorbing the water 

you have consumed. 



 

127 
 

Do you have a family history of diabetes? People who have diabetic family members are 

more prone to acquire this disease. 

If you have answered yes to the questions, it is highly possible that you have type 2 Diabetes. 

Don't procrastinate; consult your doctor at once! You need to have your blood sugar level 

tested as this is the only way by which you can effectively manage diabetes. The good thing 

about this non-insulin dependent diabetes is the fact that with the correct diet of diabetic 

food and exercise weight can be reduced. This is very vital to fight and control this disease. 

Juvenile Diabetes 

What would you do if you were notified by your kid's teacher that you precious baby have 

gone into a diabetic coma? Being diagnosed with diabetes is hard enough for an adult but 

diabetes in children would be more difficult. 

Insulin dependent diabetes mellitus (IDDM) or juvenile diabetes is commonly known as type 

1 diabetes. Juvenile diabetes is diagnosed in children and in young adults under the age of 30. 

Although rare, older people may also suffer from type 1 diabetes. It would be hard to detect 

if your child has IDDM symptoms given that kids are naturally active and would not manifest 

any weakness until the disease is on its advance stage. 

However, type 1 diabetes is more serious than the prevalent type 2 and it is doubly necessary 

to look out for the symptoms in your child as early detection would naturally prevent the 

occurrence of life threatening complications. 

Frequent urination and excessive thirst is a common symptom of the disease. The excess 

sugar makes a child extremely thirsty and would demand to drink very often to compensate. 

Since they are taking in more water, they would naturally need to go to the bathroom more 

often. Another symptom of juvenile diabetes is blurred vision. The child may also feel numb 

and tingling hands and feet but just like blurred vision, this too would be hard to detect since 

the child may not be aware that what he is feeling is not normal. 

Wounds and bruises that take a long time to heal is a visible indication of IDDM. Watch out if 

your child who has a normally happy disposition is suddenly showing extreme mood swings. 

The kid's constant need for food may be taken as growth spurt but you should be concerned 

if in spite of the food intake the kid is still losing weight. If you see these signs in your kid, it 

would be best to contact a physician at once as diabetes is a serious illness that can impair 

your kid's life. However, the child can live a normal life if the disease is treated at once. 
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Diabetes Insipidus 

More often than not, when we hear of diabetes, we think of low sugar diets, insulin 

production deficiencies, insulin shots, and similar ideas. Diabetes, however, can occur 

without lack of insulin production and high blood sugar level. 

Diabetes Insipidus, a less prevalent disease unlike Diabetes Mellitus is a disease not at all 

related with the hormone insulin or blood sugar level. While DM is usually called "sugar 

diabetes", DI is also known as "water diabetes". Primarily, Diabetes Insipidus may present 

with symptoms similar to DM like polyuria or increased urination frequency and polydipsia or 

excessive thirst and increase in water intake. 

Diabetes Insipidus happens when the pituitary gland located in the brain does not produce 

enough ADH (Anti-diuretic Hormone). This ADH or vasopressin is the one responsible for 

controlling the amount of water inside our body. It regulates the amount of urine collected by 

the kidneys and returns excess water into the bloodstream. 

What causes the DI? Usually, brain related injuries may lead to the disruption of the 

production and storage ability of the posterior pituitary gland (neurohypophysis). Head 

injury, brain aneurysm, brain infection, brain tumor- these are just few of the predisposing 

factors for DI. 

Monitoring yourself for DI symptoms can be ambiguous- that is, symptoms may lead you to 

suspect of developing DM instead. Common signs and symptoms include dry skin, 

constipation, voiding excessive amount of clear urine, extreme urge for fluid intake. 

Diabetes Insipidus actually has no natural cure. What a DI patient needs is enough fluid 

intakes to satisfy his or her thirst. A drug called desmopressin is also administered for those 

with neurogenic DI. Diagnostic tests are important for a more clear-cut diagnosis of DI since it 

may be confused with DM considering their symptoms. Still, awareness of the health problem 

and monitoring one's body is an effective way in diagnosing Diabetes Insipidus the earliest 

time possible to avoid serious complications. 

Diabetes Diets 

A no-sugar and a low calorie diet for a diabetic person is nothing but a myth! A diabetic's goal 

is to keep the blood sugar at a stable and manageable level. However, this does not mean 

that the diabetes diet puts restriction on foods that are known to raise blood sugar level. 

On the other hand, this also would not mean that you are given a free hand on the amount 

and kind of food you can eat. The goal is to keep the food intake in moderation. There is 



 

129 
 

actually no single diabetes diet for diabetic people. The golden rule of diabetics however, is 

consuming the same amount of food at the same time of day. This is to ensure that the blood 

sugar level will not shoot up as the goal of a diabetic person is to maintain a stable blood 

sugar level. 

To do this, a person afflicted with type 1 or type 2diabetes should eat at least six servings a 

day of cereal, bread, pasta or starchy vegetables. Carbohydrates on its complex form would 

take longer to break down into sugar thus blood glucose level will not rise quickly. 

Eat at least five kinds of fruits and vegetables daily. Mangoes, grapes, papayas should be 

eaten in limited amounts as these fruits are high in carbohydrate content. Eating several 

servings of fruits spread throughout the day will ensure that the blood glucose level will not 

shoot up. 

Consult your doctor before starting on a new diabetes diet. He will be able to prescribe 

planned meals consisting of the right amount of carbs, protein and fats you need. Don't ever 

skip meals as this would make your blood sugar level plummet. 

It's true, diabetes cannot be cured but it can be controlled! With proper medical management 

and the right diet, people afflicted with this disease can live normal lives. 

Diabetes Recipes 

Who says you have to compromise on taste because you are diabetic? Keeping fit and healthy 

by eating the right kind of lip-smacking food is the trick to fight diabetes. Actually, some 

foods are off limits to diabetics. This does not mean however, that you have to be contented 

with bland tasting food. 

To be able to continue enjoying your favorite foods, you have to consult a dietitian who will 

create a meal plan comprising of the food you like to eat. The meal plan will serve as your 

guide on the kind and the amount of food you can consume. Once you have this plan you can 

now make use of diabetes recipes to concoct the food you can eat at meal times. 

 

Being diagnosed with diabetes may have forced you to give up the desserts you so love to eat 

because of their sugar content. This should not be the case as there are many diabetes 

recipes for desserts. You simply have to buy a cook book for diabetics. 

Searching the Net for diabetes recipes can be done with a few clicks of the mouse. Cakes, 

cookies, bread, salads - just type it on the search bar and a variety of recipes will be offered 
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to you. Some of these recipes may allow you to use small amount of sugar while others may 

ask you to use sugar substitutes. 

A diabetic cookie, a diabetic peanut butter or a diabetic drink is not a license for you to 

binge…to indulge. Everything should be eaten in moderation. The correct amount of food at 

the right time will ensure that the blood sugar levels will still be maintained in spite of eating 

your favorite foods. It does not mean that because you baked a diabetic cake you can eat 

several slices in one meal. Use your common sense and live a healthy life notwithstanding the 

restrictions made by the disease. 

What Fruits Can A Diabetic Eat? 

A bowl of fruit, Diabetics often ask whether it is safe for them to eat large quantities of fruit. 

Many people suffering from diabetes avoid eating fruit because they are worried about the 

high sugar content found in most fruits. Fortunately, there are many fruits a diabetic can 

enjoy which do not significantly affect blood glucose levels. 

Good Fruits for Diabetics 

Fiber rich foods are general safe for diabetics to eat because they tend to have a lower 

glycemic index (GI) and therefore do not spike blood sugar levels to the same extent as high 

GI foods. This is because fiber slows down the absorption of sugar into the blood stream. 

Fiber rich fruits tend to be fruits with edible skins and seeds as it is these parts of the fruit 

that are highest in fiber. Fruits high in fiber include (fiber content in brackets): apples(2.5%), 

pears (2.1%), apricots (2.1%), blueberries (2.7%), kiwifruit (2.1%), pomegranates (3.4%), and 

avocados (6.7%). 

 

The avocado is not only high in fiber, but is also a rich source of monounsaturated fat. The 

American Diabetes Association (ADA) recommends a diet high in monounsaturated fat as it 

can help reduce the risk of cardiovascular disease which is more common in diabetics than 

the general population. There is also some evidence that a diet rich in monounsaturated fat 

can improve glycemic control. 

Fruits high in fructose, and those with high fructose to glucose ratios are also beneficial to 

diabetics because fructose does not require insulin to metabolize and therefore can be 

enjoyed by insulin resistant diabetics. High fructose fruits include apples, pears, guavas, and 

mangoes, - all of which have fructose to glucose ratios greater than 2. 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/ 
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Along with high fiber and fructose levels, apples have added benefits for people with 

diabetes. Raw apples contain high amounts of pectin which has been shown to improve 

glycemic control in diabetics, reducing insulin requirements by up to 50% in some cases. 

Grapefruit is another fruit which may be beneficial for diabetics. Grapefruit can promote 

weight loss which in turn helps reduce insulin resistance. According to the Scripps institute, 

grapefruit may also help control insulin levels when consumed during meal times. 

Bad Fruits for Diabetics 

Fruits with high amounts of glucose should be eaten only in small amounts as they can spike 

blood glucose levels however most can still be enjoyed as part of a healthy diabetic meal 

plan. High sugar fruits include bananas, dates, grapes, watermelon, and oranges. 

Likewise, fruit juices tend to be stripped of the pulpy fibrous parts of the fruit and therefore 

tend to be very low in fiber and very high in sugar. Many fruit juices manufacturers also add 

sugar to their fruit juices to the extent that some fruit juices have higher sugar levels than 

carbonated sodas. 

Dried fruits tend to have a significant effect blood sugar levels due to their high sugar 

content. Canned fruits in syrup also tend to be high in sugar and therefore should be eaten in 

moderation or drained of the syrup before consuming. Many fruits are also available canned 

in their own juices rather than in syrup. These should be used in preference to fruits canned 

in syrup. 

Diabetes Mellitus 

Diabetes is a fearful condition which takes over hundred millions of people at a large-scale 

level. While diabetes is a very common disease today, many are still unaware of its etiology 

and manifestations. In fact almost half of all those persons inflicted with this disease are 

unaware that they have it. Avoiding diabetes is a must these days and one way of preventing 

it from happening is through proper education about the said disease. 

Diabetes Mellitus is the most common form of diabetes which strikes about 15 million 

Americans. 

Diabetes mellitus or DM happens when our body fails to regulate the glucose level in our 

bloodstream. The necessary enzyme for glucose regulation is what we call insulin and in DM 

patients, insulin production declines which make it hard for our body to control our glucose 

level. This is one reason why DM patients usually treat themselves with insulin shots. 
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Diabetes Mellitus brings about many changes in a person's body because too much sugar in 

our body is detrimental. Most strikingly, it can cause blurred vision which can gradually result 

to blindness, impairment of immune system which makes infection most likely to happen, 

numbness is also a common effect due to nerve damage. 

There are two types of DM, one being the Type 1 (Insulin Dependent) and the Type 2 (Non-

Insulin Dependent). The first is a lesser common form of the disease while the second one 

affects about 90% of all diabetic patients. The difference between these two types is that the 

former happens when the body is not capable of producing insulin; while the latter occurs 

when the pancreas produces very little insulin not enough for glucose metabolism. Both 

types are extremely dangerous when not treated properly. 

Diabetes Mellitus is a relatively treatable disease and one factor contributing to its treatment 

and control is awareness. Once a person is aware of the predisposing factors of the disease 

and its signs and symptoms, treatment and control could be done as soon as possible. 

Question: 

What is the normal range for blood sugar levels, and what blood sugar level 

constitutes a true emergency? 

Answer: 

Now, in a normal individual we measure blood sugar under different circumstances. What we 

call fasting blood sugar or blood glucose levels is usually done six to eight hours after the last 

meal. So it's most commonly done before breakfast in the morning; and the normal range 

there is 70 to 100 milligrams per deciliter. 

Now when you eat a meal, blood sugar generally rises and in a normal individual it usually 

does not get above 135 to 140 milligrams per deciliter. So there is a fairly narrow range of 

blood sugar throughout the entire day. 

Now in our diabetic patients we see both low blood sugar levels that we call hypoglycemia, or 

elevated blood sugars, hyperglycemia. Now, if the blood sugar drops below about 60 or 65 

milligrams per deciliter, people will generally get symptoms, which are some shakiness, 

feeling of hunger, maybe a little racing of the heart and they will usually be trenchant or if 

they eat something, it goes away right away. But if blood sugar drops below 50 and can get 

down as low as 40 or 30 or even 20, then there is a progressive loss of mental function and 

eventually unconsciousness and seizures. That is very dangerous and a medical emergency. 
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On the other side, if blood sugar gets up above 180 to 200, then it exceeds the capacity of the 

kidneys to reabsorb the glucose and we begin to spill glucose into the urine. And if it gets way 

up high, up in the 400s or even 500s, it can be associated with some alteration in mental 

function. And in this situation, if it persists for a long time, we can actually see mental 

changes as well. So either too low or very exceedingly high can cause changes in mental 

function. 

Question: 

Is there a special diet or specific eating habits that will prevent my developing 

type 2 diabetes? 

Answer: 

There is no one diet that works for everybody. People who are at high risk for diabetes should 

know their blood sugar and try to keep it normal. They should know their weight and what 

their ideal weight is for their height and they should work to try to keep that normal. And 

people with diabetes should know the impact of what they eat on their blood sugar.  

People with diabetes often do best to moderate their intake of carbohydrate, because that's 

the component of the diet that raises the blood sugar. But people with diabetes should try to 

see a whole health care team that not only includes the doctor but a nurse educator and a 

nutritionist, because diet really needs to be individualized and to be something that the 

person could live with. This is a marathon, not a sprint and we urge people to make small 

changes that they could sustain.  

Blood Glucose 

A blood glucose test measures the amount of a type of sugar, called glucose, in your blood. 

Glucose comes from carbohydrate foods. It is the main source of energy used by the body. 

Insulin is a hormone that helps your body's cells use the glucose. Insulin is produced in the 

pancreas and released into the blood when the amount of glucose in the blood rises. 

Normally, your blood glucose levels increase slightly after you eat. This increase causes your 

pancreas to release insulin so that your blood glucose levels do not get too high. Blood 

glucose levels that remain high over time can damage your eyes, kidneys, nerves, and blood 

vessels. 

Several different types of blood glucose tests are used. 
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 Fasting blood sugar (FBS) measures blood glucose after you have not eaten for at least 

8 hours. It is often the first test done to check for prediabetes and diabetes. 

 2-hour postprandial blood sugar measures blood glucose exactly 2 hours after you 

start eating a meal. 

 Random blood sugar (RBS) measures blood glucose regardless of when you last ate. 

Several random measurements may be taken throughout the day. Random testing is 

useful because glucose levels in healthy people do not vary widely throughout the 

day. Blood glucose levels that vary widely may mean a problem. This test is also called 

a casual blood glucose test.  

 Oral glucose tolerance test is used to diagnose prediabetes and diabetes. An oral 

glucose tolerance test is a series of blood glucose measurements taken after you drink 

a sweet liquid that contains glucose. This test is commonly used to diagnose diabetes 

that occurs during pregnancy (gestational diabetes). For more information, see the 

medical test Oral Glucose Tolerance Test. This test is not commonly used to diagnose 

diabetes in a person who is not pregnant. 

Why It Is Done 

Blood glucose tests are done to: 

 Check for diabetes. 

 Monitor treatment of diabetes. 

 Check for diabetes that occurs during pregnancy (gestational diabetes).  

 Determine if an abnormally low blood sugar level (hypoglycemia) is present. A test to 

measure blood levels of insulin and a protein called C-peptide may be done along with 

a blood glucose test to determine the cause of hypoglycemia. For more information, 

see the medical test C-Peptide. 

How to Prepare 

Fasting blood sugar (FBS) 

For a fasting blood sugar test, do not eat or drink anything other than water for at least 8 

hours before the blood sample is taken. 

If you have diabetes, you may be asked to wait until you have had your blood tested before 

taking your morning dose of insulin or diabetes medicine. 
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2-hour postprandial blood sugar 

For a 2-hour postprandial test, start eating a meal exactly 2 hours before the blood sample is 

taken. A home blood sugar test is the most common way to check 2-hour postprandial blood 

sugar levels. 

Random blood sugar (RBS) 

No special preparation is required before having a random blood sugar test. 

Talk to your doctor about any concerns you have regarding the need for the test, its risks, 

how it will be done, or what the results may mean. 

How It Is Done 

The health professional taking a sample of your blood will: 

 Wrap an elastic band around your upper arm to stop the flow of blood. This makes the 

veins below the band larger so it is easier to put a needle into the vein. 

 Clean the needle site with alcohol. 

 Put the needle into the vein. More than one needle stick may be needed. 

 Attach a tube to the needle to fill it with blood. 

 Remove the band from your arm when enough blood is collected. 

 Apply a gauze pad or cotton ball over the needle site as the needle is removed. 

 Apply pressure to the site and then a bandage. 

How It Feels 

The blood sample is taken from a vein in your arm. An elastic band is wrapped around your 

upper arm. It may feel tight. You may feel nothing at all from the needle, or you may feel a 

quick sting or pinch. 

Risks 

There is very little risk of a problem from having blood drawn from a vein. 

 You may develop a small bruise at the puncture site. You can reduce the risk of 

bruising by keeping pressure on the site for several minutes after the needle is 

withdrawn. 
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 In rare cases, the vein may become inflamed after the blood sample is taken. This 

condition is called phlebitis and is usually treated with a warm compress applied 

several times daily. 

 Continued bleeding can be a problem for people with bleeding disorders. Aspirin, 

warfarin (Coumadin), and other blood-thinning medicines can also make bleeding 

more likely. If you have bleeding or clotting problems, or if you take blood-thinning 

medicine, tell your health professional before your blood is drawn.  

Normal 

A blood glucose test measures the amount of a type of sugar, called glucose, in your blood.  

Results are often ready in 1 to 2 hours. Glucose levels in a blood sample taken from your vein 

(called a blood plasma value) may differ a little than glucose levels checked with a finger 

stick. 

Blood glucose  

Fasting blood glucose: 70-99 milligrams per deciliter (3.9-5.5 mmol/L) 

2 hours after eating (postprandial): 70-145 mg/dL (3.9-8.1 mmol/L) 

Random (casual): 70-125 mg/dL (3.9-6.9 mmol/L) 

  

Normal results may vary from lab to lab. Many conditions can change your blood glucose 

levels. Your doctor will discuss any significant abnormal results with you in relation to your 

symptoms and past health. 

High values 

You may have diabetes. But your doctor will not use just one test result to diagnose you with 

the condition.  

 The American Diabetes Association(ADA) criteria for diagnosing diabetes are met 

when any of the following results have been repeated on at least two different days:  

o A fasting blood glucose level is 126 mg/dL (7.0 mmol/L) or higher. 
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o A 2-hour oral glucose tolerance test result is 200 mg/dL (11.1 mmol/L) or 

higher. For more information, see the medical test Oral Glucose Tolerance Test.  

o Symptoms of diabetes are present and a random blood glucose test is 200 

mg/dL (11.1 mmol/L) or higher. Symptoms of diabetes include increased thirst 

and frequent urination (especially at night), unexplained increase in appetite, 

unexplained weight loss, fatigue, erection problems, blurred vision, and 

tingling or numbness in the hands or feet. 

 If your fasting blood glucose level measures in the range of 100 mg/dL (5.6 mmol/L) to 

125 mg/dL (6.9 mmol/L), you are considered to have prediabetes (impaired fasting 

glucose), and you have an increased chance of getting diabetes. 

 Other conditions that can cause high blood glucose levels include severe stress, heart 

attack, stroke, Cushing's syndrome, medicines such as corticosteroids, or excess 

production of growth hormone (acromegaly). 

Low values 

A fasting glucose level below 40 mg/dL (2.2 mmol/L) in women or below 50 mg/dL (2.8 

mmol/L) in men that is accompanied by symptoms of hypoglycemia may mean you have an 

insulinoma, a tumor that produces abnormally high amounts of insulin. 

Low glucose levels also may be caused by: 

 Addison’s disease.  

 Decreased thyroid hormone levels (hypothyroidism). 

 A tumor in the pituitary gland. 

 Liver disease, such as cirrhosis. 

 Kidney failure. 

 Malnutrition or an eating disorder, such as anorexia. 

 Medicines used to treat diabetes. 

What Affects the Test? 

Reasons you may not be able to have the test or why the results may not be helpful include: 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/ 

http://www.webmd.com/hw-popup/prediabetes-impaired-glucose-tolerance
http://www.webmd.com/hw-popup/heart-attack
http://www.webmd.com/hw-popup/heart-attack
http://www.webmd.com/hw-popup/stroke-7439
http://www.webmd.com/hw-popup/cushings-syndrome-and-cushings-disease
http://www.webmd.com/hw-popup/corticosteroids
http://www.webmd.com/hw-popup/acromegaly
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 Eating or drinking less than 8 hours before a fasting blood test or less than 2 hours 

before a 2-hour postprandial test. 

 Drinking alcohol.  

 Illness or emotional stress, smoking, and caffeine. 

Taking a medicine, such as birth control pills, medicines used to treat high blood pressure, 

phenytoin (Dilantin), furosemide (Lasix), triamterene (Dyrenium, Dyazide), 

hydrochlorothiazide (Esidrix, Oretic), niacin, propranolol (Inderal), or corticosteroids 

(prednisone), can cause changes in your test results. Make sure that your doctor knows about 

any medicines you take and how often you take them. 

What to Think About 

Other tests are needed to accurately diagnose diabetes. A blood glucose test may not identify 

some people with prediabetes or early diabetes. Many experts recommend using a glucose 

tolerance test if your fasting blood glucose level measures in the range of 100 mg/dL (5.6 

mmol/L) to 125 mg/dL (6.9 mmol/L). This range is above the normal range but below the 

range that indicates diabetes. For more information, see the medical test Oral Glucose 

Tolerance Test. 

Glucose levels in urine can also be measured. Many people with diabetes have glucose in 

their urine. But the level in the blood must be very high before glucose can be detected in the 

urine. For this reason, tests for glucose in urine are not used to diagnose or monitor diabetes.  

If you have diabetes, you will be able to measure your blood glucose levels at home. 

A glycohemoglobin test can help monitor the long-term control of blood glucose levels in 

people with diabetes. This test is the preferred method of monitoring long-term control of 

blood sugar levels. For more information, see the medical test Glycohemoglobin (GHb). 

An oral glucose tolerance test may be done with a blood glucose test to confirm a diagnosis of 

diabetes. An oral glucose tolerance test is most commonly done to screen pregnant women 

for gestational diabetes. For more information, see the medical test Oral Glucose Tolerance 

Test. 

Can Diabetics Drink Alcohol? 

As a general rule, diabetics are able to drink alcohol in light to moderate amounts without 

any negative health effects. 
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Alcohol actually lowers blood-sugar levels for up to 8-12 hours after alcohol is consumed. This 

is because alcohol promotes blood glucose uptake into the liver in the form of glycogen (a 

form of short term energy storage). 

Diabetics need to be aware that alcohol can cause hypoglycemia (very low blood sugar 

levels), especially when combined with diabetes medications that are designed to lower 

blood sugar levels. It is often a good idea for diabetics to drink alcohol with food in order to 

moderate blood sugar levels. Many alcoholic drinks also contain sugar which needs to be 

taken into consideration. This includes cocktails, spirits with non-sugar-free mixers, 

sweetened wines, Sherries and ports. 

Excessive alcohol consumption over long periods of time can further reduce the body’s ability 

to metabolize glucose however light to moderate amounts may actually increase insulin 

sensitivity according to some studies. 

One research study looked at the results of 15 previous clinical trials involving a combined 

350,000 men from around the world. The researchers found that those who consumed 

moderate amounts of alcohol (between one-half and four standard drinks daily) were 30% 

less likely to develop type-2 diabetes than heavy drinkers or those who did not drink at all. 

A separate Italian study, where insulin sensitivity was measured in both diabetics and non-

diabetics through a glucose tolerance test, found that the action of insulin was improved by 

alcohol in both the diabetic and non-diabetic groups. The greatest improvement occurred 

when three standard drinks of alcohol was consumed prior to the test. 

Can Cinnamon Be Used To Treat Diabetes? 

According to a study published in the journal Diabetes Care in 2003, cinnamon may be quite 

effective at reducing blood sugar levels in diabetic patients, reducing the need for diabetes 

medication. 

The study, conducted by Pakistani researchers, involved 30 diabetic men and 30 diabetic 

women who were divided into six groups. The first three groups consumed 1, 3 or 6 grams of 

cinnamon per day in the form of a cinnamon supplement while the final three groups 

received placebos. 

The cinnamon and placebo tablets were consumed for 40 days and the fasting blood glucose, 

cholesterol, and triglyceride levels of the patients were recorded on days 0, 20, 40, and 60 of 

the study. 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/ 
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After 40 days, the researchers found a significant reduction in fasting blood sugar, LDL 

cholesterol, and triglyceride levels in the cinnamon groups. Fasting blood glucose levels were 

reduced by 25% for the 1 g per day group, 18% in the 3 g per day group, and 29% in the 6 g 

per day group. After 60 days (20 days after cinnamon supplementation had finished), fasting 

blood glucose levels were still significantly lower than they were prior to the cinnamon 

supplementation. 

Cinnamon also lowered LDL cholesterol by up to 27%, and triglyceride levels by as much as 

30%. 

It is believed that a compound in cinnamon, known as methylhydroxy-chalcone polymer 

(MHCP), is responsible for the ability of cinnamon to lower blood sugar levels. MHCP appears 

to increase the metabolism of glucose by fat cells. One study found that MHCP added to fat 

cells in a test tube resulted in as much as a 20 fold increase in glucose uptake. 

MHCP is water soluble and is therefore not present in cinnamon oil, a product often sold as a 

gourmet food. The water soluble components of cinnamon tend to be less toxic in high doses 

than the fat soluble portion because excess amounts of the water soluble compounds can be 

easily eliminated through urine. 

DIABETES: 

Manage Diabetes through Diet 

With both type 1 and type 2 diabetes, you can help manage your glucose level with diet.  

Monitoring carbohydrates is key because carbs strongly affect your blood sugar. The best diet 

includes a variety of vegetables, fruits, and meats, as well as nuts, dairy, and grains. When 

you live with diabetes it may be a good idea to divide your food for the day evenly across 

three meals and healthy snacks. 

● Preventing High Blood Sugar after Meals 

To prevent your blood sugar from soaring after meals, follow your meal plan and be aware of 

your diet, particularly how many carbs you eat and portion sizes.  Research shows that a high-

fiber diet -- 25 to 35 grams a day -- can help reduce your risk of type 2 diabetes by controlling 

blood sugar.  Make sure you exercise, take your medicine, and test your blood sugar 

regularly. 

● Good Exercise Effect 

Regular, moderate exercise can positively affect blood sugar, especially with type 2 diabetes. 

Exercise improves your body's sensitivity to insulin and stimulates your liver and muscles to 
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use glucose. One study found improvement in blood sugars after strength training, which 

usually involves lifting weights to build muscle. 

● Exercise Risks 

While regular exercise can help control blood sugars, it can cause your sugar to drop. To help 

keep your levels in check, your doctor may recommend you test your blood sugar before and 

after exercise. If exercise makes your blood sugar dip, don't avoid exercise. Instead, have 

healthy snacks -- like fruit -- with you to avoid a serious drop. 

● Avoiding Low Blood Sugar or Hypoglycemia 

Juice, fruit, hard candy, or glucose tablets are all sources of quick sugar that can help if you're 

feeling the effects of low blood sugar. Feeling tired, weak, or shaky are telltale signs. When 

your blood sugar drops, you should be taking at least 15-20 grams of sugar or carbs. Avoid 

foods with sugar in combination with fat, like chocolate. Fat can slow your body's ability to 

get the carbs it needs quickly enough. 

●Stress and Smoking Can Affect Diabetes 

Many other things can affect your diabetes, including your stress level and unhealthy habits 

like smoking. Stress can send your blood sugar level soaring. Try yoga or meditation or find 

time to de-stress with a relaxing hobby. Smoking increases your chances of developing 

diabetes-related complications like foot problems, nerve damage, and eye, heart, vascular, 

and kidney disease. 

● Other Life Stresses That Affect Blood Sugar 

Be cautious when drinking alcohol. If you drink, only do so if your blood sugar is stable. When 

sick, test your blood sugar more often, stay hydrated, and try to eat regularly. Travel and 

changes in time zones can also affect your diabetes by disrupting your schedule. Test your 

sugars before and after meals. Speak with your doctor about making adjustment to 

mediFollow Your Treatment Plan 

It's essential to follow your treatment plan, including exercise and diet, and take your 

medication as directed. Type 1diabetes is treated with insulin or an insulin pump, sometimes 

with another injectable medication. Type 2 is often treated with oral and/or injectable 

medications like insulin or drugs that help insulin work. Your doctor customizes your 

treatment plan with your age, body, and lifestyle in mind. 

● Treating Diabetes with Insulin 
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With diabetes, your body often doesn't make enough insulin to control blood sugars. Doctors 

may prescribe insulin based on how long you've had diabetes and what type you have, your 

blood glucose level, your overall health and lifestyle, and what other medicine you take. 

When you have diabetes, giving yourself insulin injections and checking your blood sugar can 

become a part of everyday life. 

● Medications That Work With Insulin 

When you take insulin, you might still need help from other medications to improve your 

blood sugar. Oral medications for type 2 diabetes can increase insulin in the body or improve 

how well it works. An injectable medication for type 1 and type 2 diabetes mimics the effects 

of the hormone amylin. It improves blood sugar by decreasing glucose absorption after you 

eat and by decreasing appetite. 

● Tips for Injecting Insulin 

When you start taking insulin, a medical professional will teach you how to inject yourself, 

and you'll practice with her until you're comfortable. When doing shots, rotate where you 

inject to avoid building up scar tissue. For example, give yourself your shot on one side of 

your abdomen at breakfast, the other side at lunch, and in your leg at dinner. Avoid injecting 

near your joints, groin, navel, middle abdomen, or scars. 

● Different Types of Insulin 

Insulin types vary depending on how fast they work, when they peak, and how long they last. 

Rapid-acting, short-acting, and pre-mixed insulin are timed to meals. Long-acting and 

intermediate-acting are not timed to meals. The glucose-lowering effects of these insulins can 

last up to 24 hours. 

● Timing Mealtime Insulin 

If you take shorter-acting and pre-mixed insulin, timing is important. It must be working in 

your system while food is being absorbed in order to avoid hypoglycemia. Rapid-acting 

insulin is taken right before or immediately after meals. Short-acting insulin is taken 30 to 60 

minutes prior to meals. Pre-mixed insulin is taken twice a day before meals. 

● When You've Had Too Much Insulin 

If you've had too much insulin, or you haven't eaten and you’re on insulin, you can become 

hypoglycemic. If you start experiencing symptoms -- feeling tired, weak, or shaky -- you 

usually can treat mild hypoglycemia by eating or drinking something with sugar, such as juice, 
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or taking glucose tablets. Be sure to tell your doctor about your hypoglycemic episode. 

Sometimes the amount of insulin you take may need adjusting. 

● More Control, Pumps May Help 

If you're having trouble regulating your insulin and blood sugar, you may want to consider an 

insulin pump. They come with a programmable dose calculator to easily control your insulin 

dosage and help maintain steady blood sugar. No matter how you take your medication, 

know you can always ask your doctor for help in controlling your blood sugar. Together you 

can find ways to find the right balance between diet, exercise, and medication. 

● Getting a Better Measure of Blood Sugar Control 

In addition to home glucose testing, one of the best ways to know if your diabetes is under 

control is to ask your doctor for an A1c test. This test can track your average blood sugar level 

over the past 3 months. The goal is to achieve a level of less than 6.5%. If your result is too 

high, your doctor may suggest medication or adjust medication you already take. Experts 

recommend an A1c test every 2-3 months. 

 

 

HEART DISEASES 

High Blood Pressure; Hypertension 

Before reading this I am requesting you to watch following videos. 

This will give you very good information about heart attack. 

Animation How a Heart Attack Happens 

http://www.youtube.com/watch?v=mogDlREEkBU 

What causes a heart attack? 

http://www.youtube.com/watch?v=Kf2BG9PZcGk 
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What is High Blood Pressure? 

When you have your blood pressure taken, your health care provider is measuring the 

pressure, or tension, that blood exerts on the walls of the blood vessels as it travels around 

the body. In a healthy person, this pressure is just enough for the blood to reach all the cells 

of the body, but not so much that it strains blood vessel walls. 

Blood pressure is measured in millimeters of mercury (mm Hg). 

• A typical normal blood pressure is 120/80 mm Hg, or "120 over 80." 

• The first number represents the pressure when the heart contracts. 

• The second number represents the pressure when the heart relaxes. 

• Blood pressure greater than 140/90 mm Hg is considered high. 

Generally, blood pressure will go up at certain times - for instance, if you smoke a cigarette, 

win the lottery, or witness a car crash - and will return to normal when the stressful or 

exciting event has passed. 

But when blood pressure is high all the time, the continuous increased force on blood vessel 

walls can damage blood vessels and organs, including the heart, kidneys, eyes, and brain. 

The medical term for high blood pressure is hypertension. 

Need to Know: 

Systolic and Diastolic Blood Pressure 

Blood travels through blood vessels much like water through a garden hose. The blood in the 

vessels is under pressure just like the water in a hose when the tap is turned on. 

With each heartbeat more blood is pumped into the vessels - like turning up the tap - so the 

pressure rises. This is the systolic blood pressure, the first number in the blood pressure 

measurement, which is normally around 120. 

Between heartbeats, while the heart is resting, the pressure in the arteries is lower. This is 

the diastolic pressure, second number in the blood pressure measurement, which is normally 

around 80. 

Indication of high blood pressure 
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You can increase the pressure in a hose either by turning up the tap or by putting a crimp in 

the hose (that is, by narrowing the hose). In this same way, the blood pressure in blood 

vessels will rise if fluid flows more forcefully or if the arteries are narrowed. 

Pressure in a hose can be regulated either by controlling the rate at which fluid passes 

through it or by widening it. Likewise, the pressure in the blood vessels can be controlled, 

with medications that act on the heart or blood vessels and with certain lifestyle 

modifications. 

Need to Know: 

Although high blood pressure can be extremely dangerous, it usually causes no symptoms - so 

many people don't even realize they have it. High blood pressure can only be detected with 

accurate and repeated measurements of a person's blood pressure. That's one reason why 

it's so important to have regular medical checkups. 

Even though high blood pressure can be treated safely and effectively, only about one-

quarter of people who have high blood pressure take the necessary steps to keep their blood 

pressure within a normal range. 

There are three types of hypertension: 

Primary hypertension (essential hypertension).  

This is high blood pressure for which no cause can be found. Most people with high blood 

pressure (90 to 95 percent) have this type of hypertension. Doctors suspect that a 

combination of lifestyle, diet, heredity, age, gender, race/ethnicity, hormone levels, and 

other factors all contribute to high blood pressure. 

Secondary hypertension (non-essential hypertension).  

This is high blood pressure for which a definite cause can be found. This type of high blood 

pressure accounts for only 5 to 10 percent of all cases of hypertension. Some of these causes 

are temporary or controllable - for instance, pregnancy or the use of certain medications - 

while others are chronic conditions like hormonal diseases, kidney disease, or head injuries. 

Isolated systolic hypertension (ISH).  

Older people are sometimes susceptible to another form of high blood pressure, called 

isolated systolic hypertension. In people with this condition, blood pressure is higher than 

normal when the heart beats, but returns to normal in between beats of the heart. The large 

difference in pressure can place additional strain on artery walls. 
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Nice To Know: 

Q. If I do not feel any symptoms, is there still a problem? 

A. Most people with high blood pressure do not experience any symptoms. The presence of 

symptoms, such as headache or blurry vision, usually indicates severe or long-standing 

hypertension. However, over time, uncontrolled high blood pressure causes significant 

damage to important organs including the heart, kidneys, brain, and eyes. In a number of 

cases, this damage can lead to death. This is why high blood pressure is sometimes referred 

to as "the silent killer." 

Facts about high blood pressure 

High blood pressure is a condition in which the pressure, or tension, that blood exerts on the 

walls of blood vessels goes up and stays high, which can damage the blood vessels, the heart, 

and other organs. 

It is estimated that more than 50 million Americans have high blood pressure. 

High blood pressure is one of the most serious health problems in the United States; yet, 

because high blood pressure has no symptoms, millions of people do not even know they 

have it. 

As many as one in four adults in the United States has high blood pressure. 

High blood pressure affects people of all ages, racial and ethnic groups, and walks of life. 

Doctors do not know what causes high blood pressure in 90 to 95 percent of people who have 

it. 

High blood pressure is one of the most important risk factors for coronary heart disease. 

High blood pressure is the most important risk factor for stroke, which is the third leading 

cause of death in the United States. 

High blood pressure is a common cause of heart failure, the leading cause of death in the 

United States 

High blood pressure is a common cause of kidney disease. 

What Factors Affect Blood Pressure? 



 

147 
 

Blood pumped through blood vessels is always under pressure, much like water that is 

pumped through a garden hose. This pressure is highest in the arteries closest to the heart 

and gradually decreases as the blood travels around the body. 

Blood keeps moving around the body because there are differences in pressure in the blood 

vessels. Blood flows from higher-pressure areas to lower-pressure areas until it eventually 

returns to the heart. 

Hypertension is much strain on your heart 

Blood pressure is controlled by three things: 

1 - How fast the heart beats (heart rate).  

The pace at which the heart beats, or heart rate, is counted in heartbeats per minute. 

Generally, when heart rate increases, blood pressure rises. When heart rate decreases, blood 

pressure drops. 

2 - A number of things affect heart rate, including the body's nervous system; chemical 

messengers called hormones, body temperature, medications, and diseases. 

3 - How much blood the heart pumps with each beat (stroke volume). The amount of blood 

pumped out of a ventricle with each heartbeat is called stroke volume. When you're resting, 

stroke volume is about the same as the amount of blood that veins carry back to the heart. 

But under stressful conditions, the nervous system can increase stroke volume by making the 

heart pump harder. 

Stroke volume can also be affected by certain hormones, drugs, and diseases, as well as 

increases or decreases in the amount of blood in the body, called blood volume. 

Nice To Know: 

You might also hear the term "cardiac output" used to describe the amount of blood that's 

pumped through the body. Cardiac output is simply the amount of blood pumped out of a 

ventricle in one minute: 

Cardiac output = Heart rate x Stroke volume (amount of blood pumped with each beat) 

As cardiac output increases, so does blood pressure. This is why heart rate and stroke volume 

are important ways for the body to control blood pressure. 

How difficult it is for blood to travel around the body (peripheral resistance). The third major 

component that affects the blood pressure is the caliber or width of the arteries. Blood 
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traveling in narrower vessels encounters more resistance than blood traveling through a 

wider vessel (its harder for water to pass through a narrow pipe than a wide pipe). 

Depending on what a person is doing, the amount of blood the heart pumps varies 

enormously. Yet the blood pressure normally remains pretty stable. That's mainly because 

the body adjusts the resistance of the arteries, either widening or narrowing the 

m as appropriate, to prevent the blood pressure from swinging wildly. 

This ability to regulate the width of the blood vessels is called the peripheral resistance. Most 

of the resistance to blood flow in the circulation occurs in the small-diameter arteries called 

arterioles. 

These arterioles are especially important in the immediate regulation of blood pressure. 

That's because they contain specialized smooth muscle in their walls that can relax or 

contract, allowing the blood vessel to get wider or narrower. 

What are the five thumb rules for a layman to take care of his heart? 

Dr Devi Shetty: 

1. Diet - Less of carbohydrate, more of protein, less oil 

2. Exercise - Half an hour's walk, at least five days a week; avoid lifts and avoid sitting for a 

longtime. 

3. Quit smoking 

4. Control weight 

5. Control blood pressure and sugar 

Is eating non-veg food (fish) good for the heart? 

Dr Devi Shetty: No 

It's still a grave shock to hear that some apparently healthy person gets a cardiac arrest. How 

do we understand it in perspective? 

Dr Devi Shetty: This is called silent attack; that is why we recommend everyone past the age 

of 30 to undergo routine health checkups. 

Are heart diseases hereditary? 
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Dr Devi Shetty: Yes 

What are the ways in which the heart is stressed? What practices do you suggest to de-

stress? 

Dr Devi Shetty: Change your attitude towards life. Do not look for perfection in everything in 

life. 

Is walking better than jogging or is more intensive exercise required to keep a healthy heart? 

Dr Devi Shetty: Walking is better than jogging since jogging leads to early fatigue and injury to 

joints. You have done so much for the poor and needy. 

What has inspired you to do so? 

Dr Devi Shetty: Mother Theresa, who was my patient. 

Can people with low blood pressure suffer heart diseases? 

Dr Devi Shetty: Extremely rare 

Does cholesterol accumulates right from an early age (I'm currently only or do you have to 

worry about it only after you are above 30 years of age? 

Dr Devi Shetty: Cholesterol accumulates from childhood. 

How do irregular eating habits affect the heart? 

Dr Devi Shetty: You tend to eat junk food when the habits are irregular and your body's 

enzyme release for digestion gets confused. 

How can I control cholesterol content without using medicines? 

Dr Devi Shetty: Control diet, walk and eat walnut. 

Can yoga prevent heart ailments? 

Dr Devi Shetty: Yoga helps. 

Which is the best and worst food for the heart? 

Dr Devi Shetty: Best food is fruits worst are oil. 

Which oil is better - gingili, groundnut, sunflower, saffola, olive? 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/ 
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Dr Devi Shetty: All oils are bad; the so-called best oil company has the largest marketing 

budget. 

What is the routine checkup one should go through? Is there any specific test? 

Dr Devi Shetty: Routine blood test to ensure sugar, cholesterol is ok. Check BP, Treadmill test 

after an echo. 

How different was it in treating Noor Fatima, the little kid from Pakistan? 

Dr Devi Shetty: It was extremely difficult, Because of the media attention. As far as the 

medical treatment is concerned, she is like any other child with a complex heart problem. 

What are the first aid steps to be taken on a heart attack? 

Dr Devi Shetty: Help the person into a sleeping position, put an aspirin tablet under the 

tongue with a sorbitrate tablet if available, and rush him to a coronary care unit since the 

maximum casualty takes place within the first hour. 

How do you differentiate between pain caused by a heart attack and that caused due to 

gastric trouble? 

Dr Devi Shetty: Extremely difficult without ECG. 

What is the main cause of a steep increase in heart problems amongst youngsters? I see 

people of about 30-40 yrs of age having heart attacks and serious heart problems. 

Dr Devi Shetty: Increased awareness has increased incidents. Also, edentary lifestyles, 

smoking, junk food, lack of exercise in a country where people are genetically three times 

more vulnerable for heart attacks than Europeans and Americans. 

Is it possible for a person to have BP outside the normal range of 120/80 and yet be perfectly 

healthy? 

Dr Devi Shetty: Yes. 

Marriages within close relatives can lead to heart problems for the child. Is it true? 

Dr Devi Shetty: Yes, co-sanguinity leads to congenital abnormalities and you may not have a 

software engineer as a child 

Many of us have an irregular daily routine and many a times we have to stay late nights in 

office. Does this affect our heart? What precautions would you recommend? 



 

151 
 

Dr Devi Shetty: When you are young, nature protects you against all these irregularities. 

However, as you grow older, respect the biological clock. 

Will taking anti-hypertensive drugs cause some other complications (short / long term)? 

Dr Devi Shetty: Yes, most drugs have some side effects. However, modern anti-hypertensive 

drugs are extremely safe. 

Will consuming more coffee/tea lead to heart attacks? 

Dr Devi Shetty: No. 

Are asthma patients more prone to heart disease? 

Dr Devi Shetty: No. 

How would you define junk food? 

Dr Devi Shetty: Fried food like Kentucky, McDonalds, Samosas, and even Masala Dosas. 

You mentioned that Indians are three times more vulnerable. What is the reason for this, as 

Europeans and Americans also eat a lot of junk food? 

Dr Devi Shetty: Every race is vulnerable to some disease and unfortunately, Indians are 

vulnerable for the most expensive disease. 

Does consuming bananas help reduce hypertension? 

Dr Devi Shetty: No. 

Can a person help himself during a heart attack (Because we see a lot of forwarded emails on 

this)? 

Dr Devi Shetty: Yes. Lie down comfortably and put an aspirin tablet of any description under 

the tongue and ask someone to take you to the nearest coronary care unit without any delay 

and do not wait for the ambulance since most of the time, the ambulance does not turn up. 

Do, in any way, low white blood cells and low hemoglobin count lead to heart problems? 

Dr Devi Shetty: No. But it is ideal to have normal hemoglobin level to increase your exercise 

capacity. 

Sometimes, due to the hectic schedule we are not able to exercise. So, does walking while 

doing daily chores at home or climbing the stairs in the house, work as a substitute for 

exercise? 
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Dr Devi Shetty: Certainly. Avoid sitting continuously for more than half an hour and even the 

act of getting out of the chair and going to another chair and sitting helps a lot. 

Is there a relation between heart problems and blood sugar? 

Dr Devi Shetty: Yes. A strong relationship since diabetics is more vulnerable to heart attacks 

than non-diabetics. 

What are the things one needs to take care of after a heart operation? 

Dr Devi Shetty: Diet, exercise, drugs on time. Control cholesterol, BP, weight. 

Are people working on night shifts more vulnerable to heart disease when compared to day 

shift workers? 

Dr Devi Shetty: No. 

What are the modern anti-hypertensive drugs? 

Dr Devi Shetty: There are hundreds of drugs and your doctor will chose the right combination 

for your problem, but my suggestion is to avoid the drugs and go for natural ways of 

controlling blood pressure by walk, diet to reduce weight and changing attitudes towards 

lifestyles. 

Does dispirin or similar headache pills increase the risk of heart attacks? 

Dr Devi Shetty: No. 

Why is the rate of heart attacks more in men than in women? 

Dr Devi Shetty: Nature protects women till the age of 45. 

How can one keep the heart in a good condition? 

Dr Devi Shetty: Eat a healthy diet, avoid junk food, exercise everyday, do not smoke and, go 

for a health checkup if you are past the age of 30 for at least once in two yrs. And work very 

hard...... 

Screening for Heart Disease:  Which Tests?  When? 

If you are worried about your heart attack risk, which screening tests should you get and 

when? 

For healthy patients over age 40, I like to get a electrocardiogram (ECG or EKG) every 2-5 

years, and more often if they are older or have existing or new risk factors for coronary artery 
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disease. The main reason for this is not to look for signs of heart disease, but to have a 

baseline for comparison to help interpret any potential abnormal ECG findings in the future. 

Echocardiograms are not appropriate as screening tests but are useful for evaluating 

suspected abnormalities of the heart valves or reduced overall heart function. 

A stress test is not necessary for active people without symptoms of angina. However, this 

test may be appropriate for sedentary people over age 50 with multiple cardiac risk factors, 

especially before they begin an exercise regimen. 

For patients with new symptoms that suggest angina, a stress test is usually the first 

diagnostic step. If the stress test is positive (abnormal), then a procedure called 

catheterization is used to get a better look inside the arteries and determine the best 

treatment approach. 

Sometimes the results of a stress test are not clearly normal or abnormal. In those cases 

coronary CT calcium scoring can be used to measure the amount of calcium in the arteries. 

Since most plaque contains calcium, this test indirectly measures plaque buildup and can help 

determine whether or not a catheterization is necessary, 

Coronary CT testing is often marketed as a screening test for heart disease risk. However, 

finding coronary calcification in the absence of any symptoms doesn't tell your doctor enough 

information. You would still need a functional test (a stress test) to determine if your high 

calcium score actually represents a problem that needs treatment. 

I generally don't recommend routine screening tests looking for coronary artery disease. 

Instead, my advice is to concentrate your efforts on controlling all of your modifiable risk 

factors, in order to prevent future plaque from forming. 

Blood Pressure: HOW LOW IS TOO LOW? 

High blood pressure (hypertension) is pretty easy to define: Anything above 120/80 is 

abnormal. Low blood pressure is not so simple. There is no absolute number below which 

blood pressure is considered abnormally low. 

To help you understand low blood pressure, it's useful to think of the arteries and veins as 

basically just a system of pipes that carry blood around the body. The heart is the pump that 

keeps the fluid moving. As long as there is enough pressure in the pipes to get the blood to 

where it's headed, the plumbing system is doing its job and there's nothing to worry about. 
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Low blood pressure is only a problem when there isn't enough pressure to get enough blood 

to a body part(s). The brain - probably the most sensitive organ - is pretty good at letting us 

know if it isn't getting enough blood. 

The brain also happens to live at the very top of our bodies, which means it often temporarily 

loses some of its blood supply when we first stand up and gravity pulls everything (including 

our blood supply) down. 

That dizzy or lightheaded sensation that happens when you get up quickly is your brain's 

reaction to low blood pressure. Fortunately, these symptoms usually pass in a few seconds as 

our bodies quickly respond with a faster heart rate and an increased blood pressure. 

If your blood pressure is too low, however, it may take more than 10-15 seconds to recover 

after standing up. More severe low blood pressure can cause dizziness or lightheadedness 

even when you're not standing up. 

And very low blood pressure can sometimes cause complete loss of consciousness because 

the brain isn't getting enough blood. 

If you have these symptoms, you might have low blood pressure. The actual numbers can 

vary a lot, so it's no help to compare your blood-pressure numbers with other people's. 

A person who recently began taking medicine for very high blood pressure might be dizzy 

even though his or her blood pressure is still above 120/80. On the other hand, many people 

feel just fine with a blood pressure of 80/50. 

If your blood pressure is very low but not causing any symptoms, then there's nothing to 

worry about - congratulations. You are a long way away from having high blood pressure, and 

nothing else needs to be done. 

But if you frequently feel lightheaded and dizzy, you should see your doctor. And don't 

automatically assume that your dizziness is always going to be a blood-pressure problem; 

many things other than low blood pressure can cause these symptoms. 

The treatment for low blood pressure is usually pretty simple. Eating more salt and drinking 

more fluid works for most people. Some patients need to take salt tablets, or occasionally 

prescription medicine, to raise their blood pressure. 

If you are taking medicine for high blood pressure and feeling dizzy or lightheaded, you might 

need a lower dose of the medicine, at least temporarily until your body adjusts to it. And if 

your medication is keeping your blood pressure well below 120/80, it's worth asking your 
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doctor-even if you aren't having any symptoms or problems-if you can take less medicine to 

allow your blood pressure to run a little bit higher. 

© 2007 Johns Hopkins University. All Rights Reserved. This article from Johns Hopkins 

University is provided as a service by Yahoo. All materials are produced independently by 

Johns Hopkins University, which is solely responsible for its content. 

Alternate to bypass surgery (Very Useful) 

This is a new theory that has come to my knowledge very recently and I thought that I should 

also share with you all. 

A few days back my Father in law was admitted in a nursing home due to severe chest pain. 

He had an attack in 1997 and was undergoing normal treatment. 

Due to the sudden pain just 15 days back we once again got him admitted in a private nursing 

home at Kandivli. The doctors later suggested for Angiography. We conducted the 

Angiography at Hinduja Hospital and knew from the reports that he has multiple blockages. 

The doctor told that he cannot undergo Angioplasty due to several blockages but suggested 

By - Pass - Surgery. 

The same day evening we bought him home since the doctor suggested that his heart is very 

weak and we can perform the by-pass only after 15- 20 days. In the mean time we were 

discussing this issue with our 

relatives and friends, we got this new information from one of our family friends. There is a 

new therapy in the market, which is known as: - Chelation Therapy. Or Calation Therapy. 

According to this therapy any patient who has to undergo by-pass need not undergo the 

same. The patient is given approx. 18 bottles of blood wherein some medicines are injected 

along with it. The blood cleans the system and removes all the blockages from the heart. The 

no. of bottles may increase depending upon the age factor and health of the patient. The cost 

of the blood per bottle would be approx. Rs. 2,500/-. The treatment takes approx.1 month of 

time. There are only 4 doctors in India and one of them is Dr. Dhananjay Shah at Malad 

(Mumbai) another at Karnataka. 

He has a list of patients who had to undergo by-pass from Lilavati, Hinduja and other major 

hospitals but after undergoing the above treatment they are absolutely fine and leading a 

normal life. I give below the Doctors details for your info:- 

Dr. Dhananjay Shah. 
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(Disp): 022-28892089 - Mob: 098194 39657 - shahdhananjay@rediffmail.com 

I hope the above information would be of any help to you. Kindly pass on the message to the 

people you know and one can save huge amount of money, time and risk of undergoing the 

operation. 

 

INFORMATION EVERYONE SHOULD KNOW 
 

Blood Clots/Stroke - They Now Have a Fourth Indicator, the Tongue 
 

 

STROKE: Remember the 1st Three Letters.... S.T.R. 
 

STROKE IDENTIFICATION  
 

It only takes a minute to read this...  
 
A neurologist says that if he can get to a stroke victim within 3 hours he can totally reverse 
the effects of a stroke. He said the trick was getting a stroke recognized, diagnosed, and then 
getting the patient medically cared for within 3 hours, which is tough.  
 

RECOGNIZING A STROKE  
 
Thank God for the sense to remember the '3' steps, STR . Read and Learn!  
 
Sometimes symptoms of a stroke are difficult to identify. Unfortunately, the lack of 
awareness spells disaster. The stroke victim may suffer severe brain damage when people 
nearby fail to recognize the symptoms of a stroke.  
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Now doctors say a bystander can recognize a stroke by asking three simple questions:  
 

Heart and Warm Water 
 

Heart Attacks and Drinking Warm Water     
 
This is a very good article. Not only about the warm water after your meal, but about Heart 
Attacks.  The ancient Indian doctors have recommended in Ayurveda to drink hot water, not 
cold water, maybe it is time we adopt their drinking habit. 
 
For those who like to drink cold water, this article is applicable to you. It is feels nice to have 
a cup of cold drink after a meal. However, the cold water will solidify the oily stuff that you 
have just consumed. It will slow down the digestion. Once this 'sludge' reacts with the acid, it 
will break down and be absorbed by the intestine faster than the solid food. It will line the 
intestine. Very soon, this will turn into fats and lead to cancer.  It is best to drink hot soup or 
warm water after a meal 

French fries and Burgers are the biggest enemy of heart health. A coke after that 
gives more power to this demon. Avoid them for your Heart's Health 
 

HOW TO SURVIVE A HEART ATTACK WHEN ALONE 
 
Since many people are alone when they suffer a heart attack, without help, the person whose 
heart is beating improperly and who begins to feel faint, has only about 10 seconds left 
before losing consciousness. 
However, these victims can help themselves by coughing repeatedly and very vigorously. A 
deep breath should be taken before each cough, and the cough must be deep and prolonged, 
as when producing sputum from deep inside the chest. 
A breath and a cough must be repeated about every two seconds without let-up until help 
arrives, or until the heart is felt to be beating normally again. 
Deep breaths get oxygen into the lungs and coughing movements squeeze the heart and keep 
the blood circulating. The squeezing pressure on the heart also helps it regain normal rhythm. 
In this way, heart attack victims can get to a hospital. Tell as many other people as possible 
about this. It could save their lives!! 

 

CANCER 

CHEMOTHERAPY IS THE ONLY WAY TO TRY? 
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AFTER YEARS OF TELLING PEOPLE CHEMOTHERAPY IS THE ONLY WAY TO TRY (TRY THE KEY 

WORD) AND ELIMINATE CANCER, JOHN HOPKINS IS FINALLY STARTING TO TELL YOU THERE IS 

AN ALTERNATIVE WAY. 

1. Every person has cancer cells in the body.These cancer cells donot show up in the standard 

tests until they have multiplied to a few billion. When doctors tell cancer patients that there 

are no more cancer cells in their bodies after treatment, it just means the tests are unable to 

detect the cancer cells because they have not reached the detectable size. 

2. Cancer cells occur between 6 to more than 10 times in a person's lifetime. 

3. When the person's immune system is strong the cancer cells will be destroyed and 

prevented from multiplying and forming tumors. 

4. When a person has cancer it indicates the person has multiple nutritional deficiencies. 

These could be due to genetic, environmental, food and lifestyle factors. 

5. To overcome the multiple nutritional deficiencies, changing diet and including supplements 

will strengthen the immune system. 

6. Chemotherapy involves poisoning the rapidly growing cancer cells and also destroys 

rapidly-growing healthy cells in the bone marrow, gastro-intestinal tract etc, and can cause 

organ damage, like liver, kidneys, heart, lungs etc. 

7. Radiation while destroying cancer cells also burns, scars and damages healthy cells, tissues 

and organs. 

8. Initial treatment with chemotherapy and radiation will often reduce tumor size. However 

prolonged use of chemotherapy and radiation do not result in more tumor destruction. 

9. When the body has too much toxic burden from chemotherapy and radiation the immune 

system is either compromised or destroyed, hence the person can succumb to various kinds 

of infections and complications. 

10. Chemotherapy and radiation can cause cancer cells to mutate and become resistant and 

difficult to destroy. Surgery can also cause cancer cells to spread to other sites. 

11. An effective way to battle cancer is to starve the cancer cells by not feeding it with the 

foods it needs to multiply. 

12. Meat protein is difficult to digest and requires a lot of digestive enzymes. Undigested 

meat remaining in the intestines become putrified and leads to more toxic buildup. 
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13. Cancer cell walls have a tough protein covering. By refraining from or eating less meat it 

frees more enzymes to attack the protein walls of cancer cells and allows the body's killer 

cells to destroy the cancer cells. 

14. Some supplements build up the immune system (IP6, Flor ssence,Essiac, anti-oxidants, 

vitamins,minerals, EFAs etc.) to enable the body's own killer cells to destroy cancer cells. 

Other supplements like vitamin E are known to cause apoptosis, or programmed cell death, 

the body's normal method of disposing of damaged, unwanted, or unneeded cells. 

15. Cancer is a disease of the mind,body, and spirit. A proactive and positive spirit will help 

the cancer warrior be a survivor. Anger, unforgiveness and bitterness put the body into a 

stressful and acidic environment. Learn to have a loving and forgiving spirit. Learn to relax 

and enjoy life. 

16. Cancer cells cannot thrive in an oxygenated environment. Exercising daily, and deep 

breathing help to get more oxygen down to the cellular level. Oxygen therapy is another 

means employed to destroy cancer cells. 

 

CANCER CELLS FEED ON  

a. Sugar, is a cancer-feeder. By cutting off sugar it cuts off one important food supply to the 

cancer cells. Sugar substitutes like Nutrasweet, Equal,Spoonful, etc are made with Aspartame 

and it is harmful. A better natural substitute would be Manuka honey or molasses but only in 

very small amounts. Table salt has a chemical added to make it white in colour. Better 

alternative is Bragg's aminos or sea salt. 

b. Milk causes the body to produce mucus, especially in the gastro-intestinal tract. Cancer 

feeds on mucus. By cutting off milk and substituting with unsweetened soya milk cancer cells 

are being starved. 

c. Cancer cells thrive in an acid environment. A meat-based diet is acidic and it is best to eat 

fish, and a little chicken rather than beef or pork. Meat also contains livestock antibiotics, 

growth hormones and parasites, which are all harmful,especially to people with cancer. 

d. A diet made of 80% fresh vegetables and juice, whole grains, seeds, nuts and a little fruits 

help put the body into an alkaline environment. About 20% can be from cooked food 

including beans. Fresh vegetable juices provide live enzymes that are easily absorbed and  
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reach down to cellular levels within 15 minutes to nourish and enhance growth of healthy 

cells. 

To obtain live enzymes for building healthy cells try and drink fresh vegetable juice (most 

vegetables including bean sprouts) and eat some raw vegetables 2 or 3 times a day. Enzymes 

are destroyed at temperatures of 104 degrees F (40 degrees C). 

e. Avoid coffee, tea, and chocolate, which have high caffeine. Green tea is a better alternative 

and has cancer-fighting properties. Water- best to drink purified water, or filtered, to avoid 

known toxins and heavy metals in tap water. Distilled water is acidic, avoid it. 

PLEASE READ ON 

1. No plastic containers in micro. 

2. No water bottles in freezer. 

3. No plastic wrap in microwave. 

Johns Hopkins has recently sent this out in its newsletters. This information is being 

circulated at Walter Reed Army Medical Center as well. 

 

DIOXIN CHEMICALS: 

Dioxin chemicals causes cancer, especially breast cancer. 

Dioxins are highly poisonous to the cells of our bodies. Don't freeze your plastic bottles with 

water in them as this releases dioxins from the plastic. Recently, Dr. Edward Fujimoto, 

Wellness Program Manager at Castle Hospital was on a TV program to explain this health 

hazard. 

He talked about dioxins and how bad they are for us. He said that we should not be heating 

our food in the microwave using plastic containers. This especially applies to foods that 

contain fat. 

 

He said that the combination of fat, high heat, and plastics releases dioxin into the food and 

ultimately into the cells of the body. 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/ 
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Instead, he recommends using glass, such as corningWare, Pyrex or ceramic containers for 

heating food. 

You get the same results, only without the dioxin. So such things as TV dinners, instant ramen 

and soups, etc., should be removed from the container and heated in something else. Paper 

isn't bad but you don't know what is in the paper. It's just safer to use tempered glass, 

Corning Ware, etc. He reminded us that a while ago some of the fast food restaurants moved 

away from the foam containers to paper. The dioxin problem is one of the reasons. 

Also, he pointed out that plastic wrap, such as Saran, is just as dangerous when placed over 

foods to be cooked in the microwave. As the food is nuked, the high heat causes poisonous 

toxins to actually melt out of the plastic wrap and drip into the food. Cover food with a paper 

towel instead. 

Asparagus - Best medicine for cancer! 

A woman had been taking the full-stalk canned style 

Asparagus that she pureed and she took 4 tablespoons in the morning and 4 tablespoons 

later in the day. She did this for over a month. She is on chemo pills for Stage 3 lung cancer in 

the pleural area and her cancer cell count went from 386 down to 125 as of this past week. 

Her oncologist said she does not need to see him for 3 months. 

 

THE ARTICLE: 

Several years ago, I had a man seeking asparagus for a friend who had cancer. He gave me a 

photocopied copy of an article, entitled, Asparagus for cancer 'printed in cancer News 

journal, December 1979. I will share it here, just as it was shared with me: I am a biochemist, 
And have specialized in the relation of diet to health for over 50 years. Several years ago, I 

learned of the discovery of Richard R. Vensal, D.D..S. that asparagus might cure cancer. Since 

then, I have worked with him on his project.  We have accumulated a number of favorable 
case histories. Here are a few examples: 

Case No. 1,  

A man with an almost hopeless case hodgkin's disease (cancer of the lymph glands) who was 

completely incapacitated. Within 1 year of starting the asparagus therapy, his doctors were 

unable to detect any signs of cancer, and he was back on a schedule of strenuous exercise. 

Case No. 2,  
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A successful businessman 68 years old who suffered from cancer of the bladder for 16 years. 

After years of medical treatments, including radiation without improvement, he went on 

asparagus. Within 3 months, examinations revealed that his bladder tumor had disappeared 

and that his kidneys were normal. 

Case No. 3,  

A man who had lung cancer. On March 5th 1971, he was put on the operating table where 

they found lung cancer so widely spread that it was inoperable. The surgeon sewed him up 

and declared his case hopeless. On April 5th he heard about the Asparagus therapy and 

immediately started taking it By August, x-ray pictures revealed that all signs of the cancer 

had disappeared. He is back at his regular business routine. 

Case No. 4,  

A woman who was troubled for a number of years with skin cancer. She finally developed 

different skin cancers which were diagnosed by the acting specialist as advanced. Within 3 

months after starting on asparagus, her skin specialist said that her skin looked fine and no 

more skin lesions.  

This woman reported that the asparagus therapy also cured her kidney disease, which started 

in 1949. She had over 10 operations for kidney stones, and was receiving government 

disability payments for an inoperable, terminal, kidney condition. She attributes the cure of 

this kidney trouble entirely to the asparagus. 

I was not surprised at this result, as `The elements of material medica', edited in 1854 by a 

professor at the University of Pennsylvania, and stated that asparagus was used as a popular 

remedy for kidney stones. He even referred to experiments, in 1739, on the power of 

asparagus in dissolving stones. Note the dates! 

We would have other case histories but the medical establishment has interfered with our 

obtaining some of the records. I am therefore appealing to readers to spread this good news 

and help us to gather a large number of case histories that will overwhelm the medical 

skeptics about this unbelievably simple and natural remedy.  

For the treatment, asparagus should be cooked before using, and therefore canned asparagus 

is just as good as fresh. I have corresponded with the two leading canners of asparagus, Giant 

and Stokely, and I am satisfied that these brands contain no pesticides or preservatives. Place 

the cooked asparagus in a blender and liquefy to make a puree, and store in the refrigerator 

give the patient 4 full tablespoons twice daily, morning and evening. Patients usually show 

some improvement in from 2-4 weeks. It can be diluted with water and used as a cold or hot  
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drink. This suggested dosage is based on present experience, but certainly larger amounts can 

do no harm and may be needed in some cases. As a biochemist I am convinced of the old 

saying that `what cures can prevent.' Based on this theory, my wife and I have been using 

asparagus puree as a beverage with our meals. We take 2 tablespoons diluted in water to suit 

our taste with breakfast and with dinner. I take mine hot and my wife prefers hers cold. For 

years we have made it a practice to have blood surveys taken as part of our regular checkups. 

The last blood survey, taken by a medical doctor who specializes in the nutritional approach 

to health, showed substantial improvements in all categories over the last one, and we can 

attribute these improvements to nothing but the asparagus drink.  

As a biochemist, I have made an extensive study of all aspects of cancer, and all of the 

proposed cures. As a result, I am convinced that asparagus fits in better with the latest 

theories about cancer. 

Asparagus contains a good supply of protein called histones, which are believed to be active 

in controlling cell growth.. For that reason, I believe asparagus can be said to contain a 

substance that I call cell growth normalizer. That accounts for its action on cancer and in 

acting as a general body tonic. In any event, regardless of theory, asparagus used as we 

suggest, is a harmless substance. The FDA cannot prevent you from using it and it may do you 

much good. It has been reported by the US National Cancer Institute, that asparagus is the 

highest tested food containing glutathione, which is considered one of the body's mos potent 

ant carcinogens and antioxidants. 

AFTER YEARS OF TELLING PEOPLE CHEMOTHERAPY IS THE ONLY WAY 
TO TRY AND ELIMINATE CANCER, JOHN HOPKINS FINALLY STARTING 
TO TELL YOU THERE IS AN ALTERNATIVE WAY  

 

Cancer Update from Johns Hopkins 
 
1. Every person has cancer cells in the body. These cancer cells do not show up in the 
standard tests until they have multiplied to a few billion. When doctors tell cancer patients 
that there are no more cancer cells in their bodies after treatment, it just means the tests are 
unable to detect the cancer cells because they have not reached the detectable size. 
 
2. Cancer cells occur between 6 to more than 10 times in a person's lifetime. 
 
3. When the person's immune system is strong the cancer cells will be destroyed and 
prevented from multiplying and forming tumors. 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/ 
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4. When a person has cancer it indicates the person has multiple nutritional deficiencies. 
These could be due to genetic, environmental, food and lifestyle factors. 
 
5. To overcome the multiple nutritional deficiencies, changing diet and including supplements 
will strengthen the immune system. 
 
6. Chemotherapy involves poisoning the rapidly-growing cancer cells and also destroys 
rapidly-growing healthy cells in the bone marrow, gastro-intestinal tract etc., and can cause 
organ damage, like liver, kidneys, heart, lungs etc. 
 
7. Radiation while destroying cancer cells also burns, scars and damages healthy cells, tissues 
and organs.   
 
8. Initial treatment with chemotherapy and radiation will often reduce tumor size. However 
prolonged use of chemotherapy and radiation do not result in more tumor destruction. 
 
9. When the body has too much toxic burden from chemotherapy and radiation the immune 
system is either compromised or destroyed,hence the person can succumb to various kinds of 
infections and complications. 
 
10. Chemotherapy and radiation can cause cancer cells to mutate and become resistant and 
difficult to destroy. Surgery can also cause cancer cells to spread to other sites. 
 
11. An effective way to battle cancer is to starve the cancer cells by not feeding it with the 
foods it needs to multiply. 
 

WHAT CANCER CELLS FEED ON? 
 
    a. Sugar is a cancer-feeder- By cutting off sugar it cuts off one important food supply to the 
cancer cells. Sugar substitutes like NutraSweet, Equal, Spoonful, etc are made with 
Aspartame and it is harmful. A better natural substitute would be Manuka honey or molasses 
but only in very small amounts. Table salt has a chemical added to make it white in colour. 
Better alternative is Bragg's aminos or sea salt. 
 
    b. Milk causes the body to produce mucus, especially in the gastro-intestinal tract. Cancer 
feeds on mucus.By cutting off milk and substituting with unsweetened soy milk, cancer cells 
are being starved. 
 
    c. Cancer cells thrive in an acid environment. A meat-based diet is acidic and it is best to eat 
fish, and a little chicken rather than beef or pork. Meat also contains livestock antibiotics, 
growth hormones and parasites, which are all harmful, especially to people with cancer. 
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    d. A diet made of 80% fresh vegetables and juice, whole grains, seeds, nuts and a little 
fruits help put the body into an alkaline environment. About 20% can be from cooked food 
including beans. Fresh vegetable juices provide live enzymes that are easily absorbed and 
reach down to cellular levels within 15 minutes to nourish and enhance growth of healthy 
cells. 
 
    To obtain live enzymes for building healthy cells try and drink fresh vegetable juice (most 
vegetables including bean sprouts) and eat some raw vegetables 2 or 3 times a day. Enzymes 
are destroyed at temperatures of 104 degrees F (40 degrees C). 
 
    e. Avoid coffee, tea, and chocolate, which have high caffeine. Green tea is a better 
alternative and has cancer-fighting properties. Water--best to drink purified water, or 
filtered, to avoid known toxins and heavy metals in tap water. Distilled water is acidic, avoid 
it. 
 
12. Meat protein is difficult to digest and requires a lot of digestive enzymes. Undigested 
meat remaining in the intestines become putrified and leads to more toxic buildup. 
 
13. Cancer cell walls have a tough protein covering. By refraining from or eating less meat it 
frees more enzymes to attack the protein walls of cancer cells and allows the body's killer 
cells to destroy the cancer cells. 
 
14. Some supplements build up the immune system (IP6, Flor-ssence, Essiac, anti-oxidants, 
vitamins, minerals, EFAs etc.) to enable the body's own killer cells to destroy cancer cells. 
Other supplements like vitamin E are known to cause apoptosis, or programmed cell death, 
the body's normal method of disposing of damaged, unwanted, or unneeded cells. 
15. Cancer is a disease of the mind, body, and spirit. A proactive and positive spirit will help 
the cancer warrior be a survivor. Anger, unforgiveness and bitterness put the body into a 
stressful and acidic environment. Learn to have a loving and forgiving spirit. Learn to relax 
and enjoy life. 
 
16. Cancer cells cannot thrive in an oxygenated environment. Exercising daily and deep 
breathing, help to get more oxygen down to the cellular level. Oxygen therapy is another 
means employed to destroy cancer cells. 

EAT OR DRINK RIGHT KIND THINGS: 

We've all heard it times and again that sitting all day long at the desk is not really good for 
the health. Sadly, there aren't any feasible alternatives to this mode of working. While you 
can't just leave your job, you can surely do something which is beneficial for your health. 
Eating the right kind of fruits can help you overcome the negative effects of sitting like a 
robot all day. 
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Here are five power foods you can enjoy while sitting at your desk. They can work wonders 
for your heart, blood pressure, and can even improve your memory and concentration. 

Walnuts 

Some new researches have pointed out that walnuts have more (and better quality) 
antioxidants than almonds, peanuts, pistachios and many other nuts. All nuts have been 
found to improve lipids and can reduce the risk of heart diseases. Walnuts have also been 
found to enhance cognitive and motor function in animals with Alzheimer's. Experts 
recommend seven walnuts a day. 

Cup of Green Tea 

Polyphenols, one of the major ingredients of green tea, is known to help repair the damaged 
DNA and stimulate the immune system. Besides, research shows that green tea also helps in 
reducing the risk of cancers, including skin cancer and prostate cancer. 

Popcorn 

If there ever was a list of healthy snacks, this is definitely going to be on the list. In fact, many 
say that popcorn is the healthiest snack available. It is 100 percent whole grain and is big on 
fiber and antioxidants. If you can air-pop your popcorn and add a minimal quantity of salt, 
you'd have the best popcorn, say experts. If your office has a microwave, just make sure you 
bring a pack of low sodium popcorn to work. 

Dark Chocolate 

This, too, contains those powerful antioxidants called Polyphenols which combat the risk 
factors (like oxidation of LDL cholesterol) for heart diseases and also inhibit clotting. Studies 
have also indicated that consuming a small bar of dark chocolate daily can reduce blood 
pressure in people with mild hypertension. Caffeine, another active ingredient of dark 
chocolate, can give you that much-required kick and a boost in concentration levels. 

Fruits 

Not only they help you conquer that “false hunger”, they are also brimming with nutrients 
which are needed to keep you going all day. You can choose between apples, bananas, 
mangoes, oranges, papayas etc. but make sure you carry some fruits to the office on a daily 
basis.  

http://suratiundhiyu.wordpress.com/ 
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Natural Remedies to Battle Common Cold 

The common cold is a viral infectious disease of the upper respiratory system. While it gives 

you ailments like cough, sore throat, runny nose, and fever, it can also lead to breathing 

problems as there are good chances of the nasal passage getting congested. 

We can understand what a horrible experience it is to have a stuffed nose and keep gasping 
for breath every other minute. You can easily pick up cold by inhaling somebody else's germs 
or touching someone who has a virus and then touching your eyes and nose, thereby allowing 
the germs to enter your body. Once the virus has invaded, it opens its account in your throat 
and starts producing baby viruses by hundreds. These viruses then traverse all around your 
body and trigger those hateful symptoms like: a stuffy/drippy nose, sore throat, aches, 
breathing problems and cough. 

These are some of the detestable symptoms of cold:  

Runny nose, Cough, Nasal congestion, Sore or itchy throat, Sneezing, Watery eyes, Mild 
headache, Mild fatigue or body aches, Fever less than 102 degrees 

It is said that time is the sure-shot cure for cold. It is a viral infection and may last for 7 to 10 
days. There are medications available to treat cold but they do no magic. The medicines curb 
the symptoms and may help you recover quickly. For prevention and treatment of cold, 
natural remedies should be preferred over pharma drugs as the latter have been found to 
create several adverse effects in the body. 

Let's take a look at some of the natural remedies for cold: 

 

Using Lemon 

Vitamin C-rich lemon juice is known to amplify body resistance, decrease toxicity and reduce 
the duration of illness. Take a lemon and squeeze it into a glass of water. Add a teaspoon of 
honey. This should be taken once or twice daily. 

Using Garlic 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/ 
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Garlic Soup is time-tested remedy to battle cold. The soup can be easily prepared by boiling 
three or four cloves of chopped garlic in a cup of water. In soup form, it flushes out all toxins 
from the system and thus helps bring down fever. This soup should be taken once a day. 

The oil which resides inside garlic helps open the clogged respiratory passages. Five spoons of 
garlic oil should be mixed with a teaspoon of onion juice and then diluted in a cup of water. 
The resulting mixture can be taken two or three times a day. 

Using Turmeric 

Apart from cold, Ginger also works wonders for throat irritations. Half a teaspoon of turmeric 
powder mixed in 30 ml of warm milk can be taken 1-2 times daily. Turmeric powder should 
be put into a hot ladle (the spoon used for pouring soup). Milk should then be poured in it 
and boiled over a slow fire. In case you have a running nose, smoke from burning turmeric 
can provide quick relief. 

Using Bitter Gourd 

Many would be sulking as they read this but bitter gourd is not as bitter when it comes to 
treatment of cold. You would need the roots of bitter gourd to prepare this remedy. A 
teaspoon of root paste, mixed with an equal quantity of honey or holy basil leaf juice can be 
taken once every night. This will help you get rid of the cold soon and will keep the symptoms 
at bay. 

Using Honey 

Honey is a popular home remedy for cold and cough in many cultures. It is believed that 
honey works by soothing and coating an irritated throat; not to forget its antioxidant-ial and 
antibacterial effects.  

Try these to deal with the symptoms of cold: 

Nurture your Throat: Suck the over-the-counter lozenges (Vicks, Honitus, Strepsils etc.) to 
soothe that wounded throat. You can also go for a medicated spray. 

More and More Zinc: Studies in the US have indicated that zinc tablets can cut the duration of 
a cold by 42 percent. Zinc may also inhibit virus replication and reduce inflammation. But 
seek medical advice before taking any sorts of zinc supplements. 

Steam your Nose: Sip soups or take a steamy shower. This will help dilate the mucus in your 
nose and upper throat to help make breathing easier. You can also use over-the-counter 
decongestant sprays and inhalers. 
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Apart from this try drinking a good quantity of water and take adequate rest. Vitamin C may 
help but only to an extent. Don't expect it to do magic.  

INDIAN SPICE REMEDIES 

COLDS: Mix a gram of dalchini/cinnamon powder with a teaspoon of honey to cure cold. 
Prepare a cup of tea to which you should add ginger, clove, bay leaf and black pepper. This 
should be consumed twice a day. Reduce the intake as the cold disappears. 

GINGER FOR COLDS: Ginger tea is very good to cure cold. Preparation of tea: cut ginger into 
small pieces and boil it with water, boil it a few times and then add sugar to sweeten and 
milk to taste, and drink it hot. 

DRY COUGHS: Add a gram of turmeric (haldi) powder to a teaspoon of honey for curing dry 
cough. Also chew a cardamom for a long time. 

BLOCKED NOSE: For blocked nose or to relieve congestion, take a table spoon of crushed 
carom seeds (ajwain) and tie it in a cloth and inhale it. 

SORE THROAT: Add a tea spoon of cumin seeds (jeera) and a few small pieces of dry ginger to 
a glass of boiling water. Simmer it for a few minutes, and then let it cool. Drink it twice daily. 
This will cure cold as well as sour throat. 

AJWAIN/AJMO FOR ASTHMA: Boil ajwain in water and inhale the steam. 

CURE FOR BACKACHE: Rub ginger paste on the backache to get relief. 

GARLIC FOR HIGH BLOOD PRESSURE: Have 1-2 pod garlic (lasan) first thing in the morning 
with water. 

HONEY AND GINGER FOR HIGH BLOOD PRESSURE: Mix 1 table spoon and 1 table spoon ginger 
(adrak) juice,1 table spoon of crushed cumin seeds (jeera), and have it twice daily. 

MIGRAINE: For the cure of migraine or acute cold in the head; boil a tablespoon of pepper 
powder, and a pinch of turmeric in a cup of milk, and have it daily for a few couple of days. 

BLOOD SUGAR: BITTER GOURD/KARELA IS GOOD: A tablespoon of Amla juice mixed with a 
cup of fresh bitter gourd (karela) juice and taken daily for 2 months reduces blood sugar. 

CURE FOR INJURIES: TURMERIC/ARAD CURE FOR INJURIES: For any cut or wound, apply 
turmeric powder to the injured portion to stop the bleeding. It also works as an antiseptic. 
You can tie a bandage after applying haldi/turmeric. 
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CRAMPS: You must do a self-massage using mustard oil every morning. Just take a little oil 
between your palms and rub it all over your body. Then take a shower. This is especially 
beneficial during winter. You could also mix a little mustard powder with water to make a 
paste and apply this on your palms and soles of your feet. 

HEADACHES: If you have a regular migraine problem, include five almonds along with hot 
milk in your daily diet. You could also have a gram of black pepper along with honey or milk, 
twice or thrice a day. Make an almond paste by rubbing wet almonds against a stone. This 
can be applied to forehead. Eat an apple with a little salt on an empty stomach everyday and 
see its wonderful effects. OR When headache is caused by cold winds, cinnamon works best 
in curing headache. Make a paste of cinnamon by mixing in water and apply it all over your 
forehead. 

FOR ARTHRITIS: Turmeric can be used in treating arthritis due to its anti-inflammatory 
property. Turmeric can be taken as a drink other than adding to dishes to help prevent all 
problems. Use one teaspoon of turmeric powder per cup of warm milk every day. 

TURMERIC: GOOD FOR THE HEART: Turmeric lower cholesterol and by preventing the 
formation of the internal blood clots improves circulation and prevents heart disease and 
stroke. Turmeric can be taken as a drink other than adding to dishes to help prevent all 
problems. Use one teaspoon of turmeric powder per cup of warm milk every day. It is also 
used as a paste for local action. 

TURMERIC: Good for indigestion. Turmeric can be used to relieve digestive problems like 
ulcers, dysentery. Turmeric can be taken as a drink other than adding to dishes to help 
prevent all problems. Use one teaspoon of turmeric powder per cup of warm milk every day. 
It is also used as a paste for local action. 

HONEY: HONEY IS A GOOD CURE FOR ALL DISEASES: Mix 1 teaspoon honey with 1 teaspoon 
cinnamon powder and have it at night. 

HICCUPS: Take a warm slice of lemon and sprinkle salt, sugar and black pepper on it. The 
lemon should be eaten until the hiccups stop. 

HIGH BLOOD CHOLESTEROL: In 1 glass of water, add 2 tbsps. of coriander/dhania seeds and 
bring to a boil. Let the decoction cool for some time and then strain. Drink this mixture two 
times in a day. OR Sunflower seeds are extremely beneficial, as they contain linoleic acid that 
helps in reducing the cholesterol deposits on the walls of arteries. 

PILES: Radish juice should be taken twice a day, once in the morning and then later in the 
night. Initially drink about 2 cups of radish juice; once in the morning and then later in the 
night. OR Soak 3-4 figs in a glass of water. Keep it overnight. Consume the figs on an empty 
stomach, the next day in the morning 
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VOMITING: Take 2 cardamoms, elachi and roast them on a dry pan (tava). Powder the 
cardamoms and thereafter add a tsp of honey in it. Consume it frequently. It serves as a 
fabulous home remedy for vomiting. OR In the mixture of 1 tsp of mint juice and 1 tsp. lime 
juice, add 1 tsp. of ginger juice and 1 tsp honey. Drink this mixture to prevent vomiting. OR 
Limejuice is an effective remedy for vomiting. Take a glass of chilled limejuice and sip slowly. 
To prevent vomiting, drink ginger tea. OR In 1 glass water, add some honey and drink sip by 
sip. 

WARTS: Apply castor oil daily over the problematic area. Continue for several months. OR 
apply milky juice of fresh and barely-ripe figs a number of times a day. Continue for two 
weeks. OR Rub cut raw potatoes on the affected area several times daily. Continue for at 
least two weeks. OR Rub cut onions on the warts to stimulate the circulation of blood.. OR 
Apply milk from the cut end of dandelion over the warts 2-3 times a day. OR Apply oil 
extracted from the shell of the cashew nut over the warts. OR Apply papaya juice OR Apply 
pineapple juice. 

URINARY TRACT INFECTION: In 8 oz of water, put ? tsp of baking soda and drink it. OR Drink 
plenty of water, as it aids in flushing out the waste products from the body. OR Drink 
Cranberry juice. You can also add some apple juice for taste. 

SINUSITIS: Mango serves as an effective home remedy for preventing the frequent attacks of 
sinus, as it is packed with loads of vitamin A. OR Another beneficial remedy consists of 
consuming pungent foods like onion and garlic, as a part of your daily meals. OR 
Fenugreek/methi leaves are considered valuable in curing sinusitis. In 250 ml water, boil 1 tsp 
of Fenugreek seeds and reduce it to half. This will help you to perspire, dispel toxicity and 
reduce the fever period. OR Tie a tsp of black cumin seeds in a thin cotton cloth and inhale. 

TONSILITIS: Take a fresh lemon and squeeze it in a glass of water. Add 4 tsp of honey and ¼ 
tsp of salt in it. Drink it slowly sip by sip. OR Milk has proved beneficial in treating tonsillitis. 
In 1 glass of pure boiled milk, add a pinch of turmeric powder and pepper powder. Drink it 
every night for about 3 days. 

INDIAN HOME REMIDIES 

Here are 35 Indian Home Remedies for everything imaginable and have been 
used for hundreds of years, before the advent of modern medicine. This is good 
especially for minor aliments and aches and pains. This may avoid a trip to the 
doctors and/or make you feel healthy (and even look beautiful) in the process.  

(1) Home Remedy for Asthma: Take 1 tsp honey and ½ tsp cinnamon powder and mix 

them well before consuming. OR For people who are in their early stages of asthma, a perfect 
home remedy is to boil 8-10 cloves of garlic in ½ cup of milk and consume it during night time. 
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OR Take very hot water and add a tsp of honey in it. Consume it just before sleeping and take 
small sips. 

(2) Home Remedy for Body Odor: Use antibacterial soap or deodorant soap while 

bathing. OR To combat the unpleasant armpit odor apply cider vinegar. It serves as the best 
body odor home remedy treatment. OR In the bathing water, add a few cups of tomato juice 
and soak yourself in water for about 15 minutes. 

(3) Home Remedy for Backache: Limejuice serves as an excellent home remedy for 

backache. Squeeze the juice of 1 lemon and add common salt in it. Drink it two times in a day. 
It will act as a great back pain reliever. OR As a part of back pain home remedy treatment, 
raw potato in the form of poultice is to be applied on the pain affected area. OR Usually 
Vitamin C that is mainly found in citrus fruits is considered valuable for getting rid of 
backaches. Consume about 2000 mg of this vitamin everyday. OR Applying garlic oil on the 
back gives immense relief from back pain. Take about 10 small garlic pieces and fry them in 
oil on a low flame. You can either use sesame oil, coconut oil or mustard oil. Fry till the garlic 
cloves turn light brown. Let the oil prepared from garlic cool completely. Thereafter apply it 
on the back and keep it for about three hours. In a couple of days, you'll feel its magical 
effects. 

(4) Home Remedy for Cough: Grapes help a great deal in treating cold in a few days. 

Consume 1 cup grape juice and also add 1-teaspoon honey to it. OR Almonds are excellent for 
dry coughs. Soak about seven almonds in water and keep them overnight. Next morning peel 
off the brown skin. Now grind them to form a powder and add twenty grams each of butter 
and sugar and form a paste. Consume it twice a day, once in the morning and the second time 
in the evening. 

(5) Home Remedy for Common Cold: Lemon can be used effectively to treat common 

cold, as it increases the body resistance. Take one glass of warm water and pour some lime 
juice and a tsp of honey in it and consume it once or twice on a daily basis. OR Take 1 tbsp of 
Pepper powder and boil it in a cup of milk. Also add on a pinch of turmeric to it. Put some 
sugar for taste. Drink it once in a day for about three days. OR Take 3-4 tsp Onion juice and 3-
4 tsp Honey and mix well before consuming 

(6) Home Remedy for Common Fever: The juice of grapefruit is valuable in all fevers. 

Helpful in quenching thirst, it also removes the burning sensation produced by the fever. Half 
a glass of grapefruit juice should be taken with half a glass of water. OR Another ideal food in 
all types of fever is orange. It provides energy, increases urinary output, and promotes body 
resistance against infections. It is especially effective when the digestive power of the body is 
seriously hampered. 
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(7) Home Remedy for Defective Vision: Consume foods rich in vitamin A (like raw 

spinach, turnip tops, milk cream, cheese, butter, tomatoes, lettuce, carrots, cabbage, Soya 
beans, green peas, fresh milk), as vitamin A helps in improving eyesight. 

(8) Home Remedy for Diabetes: Take 15 fresh mango leaves and boils them in 1 glass of 

water. Keep them overnight. Filter and drink the next morning. OR As a part of diabetes 
home remedy treatment, grapefruit is considered most beneficial. Eat three grapefruits three 
times in a day. OR Indian gooseberry, a rich source of vitamin C serves as the best home 
remedy for diabetes. Take 1 tbsp of gooseberry juice and mix it with a cup of bitter gourd 
juice. Consume the mixture daily for about 2 months. 

(9) Home Remedy for Dry Chapped Lips: Drink plenty of water everyday. OR Cut fine 

slices of cucumber and rub on lips. OR Take a saline bath. OR Apply neem leaves extract on 
your lips. 

(10) Home Remedy for Diarrhea: Take a ripe banana and mash it properly. Add 1 tsp of 

tamarind pulp and a pinch of salt to it. Consume this mixture two times in a day. OR A simple 
effective home remedy for diarrhea is to drink a cup of strong tea or coffee. OR A popular 
diarrhea home remedy treatment is to consume a paste made of 15-20 fresh curry leaves 
mixed with 1 tsp honey. OR Take a ripe banana, add 1/4 tsp nutmeg powder to it and eat it 
on a daily basis. OR Take a tsp of date paste and mix with 1 tsp honey. This mixture is to be 
consumed 4-5 times a day. 

(11) Home Remedy for Ear Ache: Boil 3-4 cloves of Garlic in some water. Mash them and 

add a pinch of salt. Wrap this poultice in a flannel or woolen cloth and place on the aching 
ear. OR Pour some garlic juice in the paining ear. Its antibiotic qualities help to relieve the 
pain. OR Take Vitamin C to boost your immune system. It is a natural antibiotic and 
antihistamine that helps to reduce inflammation and fever. Include zinc in your diet because 
it reduces ear infection. Certain foods, more commonly dairy products like milk, butter, 
cheese etc tend to aggravate ear infections, so it is better to avoid them during an ear 
infection. 

(12) Home Remedy for Genital Warts: Extract juice from onion slices and add salt to it. 

Apply this juice on the wart-affected area and see the magical effects. OR Another great idea 
is to apply the milky juice of figs on the warts 2-3 times in a day, till the warts disappear. OR 
Put few drops of apple cider vinegar on the warts using cotton ball. OR Consume foods rich in 
folic acid and beta-carotene. Eat plenty of green leafy veggies. 

(13) Home Remedy for Gingivitis: Take some clove oil and rub it on your gums. Or else, 

keep a clove in your mouth and chew slowly. OR Brush your teeth with toothpaste that 
contains sage oil, peppermint oil etc. OR In 1 glass of lukewarm water, add a pinch of salt and 
prepare a homemade saline solution. Using this solution, gargle two times in a day. It will 
help a great deal in reducing the swelling in your mouth. OR To heal the gum swelling, use an 
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anti bacterial mouth wash. OR Patients suffering from Gingivitis should consume foods 
containing low saturated fats. 

(14) Home Remedy for Hair Loss: One of the best home remedies for treating hair loss is 

to massage your scalp with fingers gently. It will also aid in increasing blood circulation and 
lend glow to your hair. OR Amla oil serves as an excellent tonic for hair conditioning. Apply 
this oil on the scalp and see the wonderful results. OR For nourishing your hair, apply coconut 
milk all over your scalp and massage it into the hair roots. 

(15) Home Remedy for Hangover: Drink plenty of water before going to bed as well as 

when you wake up in the morning. OR Eating some foodstuff while and after you are drinking 
will slow down the rate at which alcohol enters the blood, thereby reducing the hangover. OR 
Consume vitamin C tablets, as they lead to the breakdown of alcohol content in the body. 

(16) Home Remedy for Headache: Eat an apple with a little salt on an empty stomach 

everyday and see its wonderful effects. OR When headache is caused by cold winds, 
cinnamon works best in curing headache. Make a paste of cinnamon by mixing in water and 
apply it all over your forehead. 

(17) Home Remedy for Heartburn: Ginger serves as an effective home remedy for 

heartburn. Grind fresh ginger and prepare ginger tea. You can even add ginger to foods. OR 
Increase your fiber intake, as it aids in the absorption of excess acid and gas. It helps in 
flushing out the toxins from your body. OR Drink plenty of water at least 8 glasses everyday. 
OR Green tea is also effective in treating heartburn. OR Prepare herbal tea, containing equal 
small amounts of peppermint, chamomile, ginger, licorice root and catnip. Preferably, it 
should be taken after dinner 

(18) Home Remedy for Herpes: Take a few ice cubes and rub them on the cold sore 

affected area for a few minutes. OR Take a warm tea bag and apply it on the fever blisters for 
about half an hour. OR Lemon balm extract is considered valuable in healing Herpes infection. 
OR Consume foods rich in vitamins. Zinc and iron are also vital. Eat plenty of fruits and green 
veggies. 

(19) Home Remedy for High Blood Cholesterol: In 1 glass of water, add 2 tbsps of 

coriander seeds and bring to a boil. Let the decoction cool for some time and then strain.. 
Drink this mixture two times in a day. OR Sunflower seeds are extremely beneficial, as they 
contain linoleic acid that helps in reducing the cholesterol deposits on the walls of arteries. 
You just need to modify your cooking style a bit and substitute sunflower seeds for solid fats 
such as butter and cream. OR Incorporate loads of fiber in your meals, as fiber helps a great 
deal in lowering the cholesterol pressure in blood. 

(20) Home Remedy for High Blood Pressure: A real effective home remedy for high 

blood pressure is to take 1 tsp honey, 1 tsp ginger juice and 1 tsp cumin powder and mix 
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them well. Have this mixture at least two times in a day. OR As a part of high blood pressure 
home remedy treatment, it's good to try out the idea of consuming coriander or fenugreek 
leaves mixed in 1 cup of water. OR Take about 25-30 curry leaves and make a juice, using 1-
cup water. You can even add on limejuice to it for making it tastier. Strain and drink it in the 
morning. 

(21) Home Remedy for Menopausal Disorder: When a woman experiences 

menopause, she should take a daily supplement consisting of 500 mg magnesium and 2 gm of 
calcium. OR Carrot seeds are of great value in case of menopause. In 1 glass of cow's milk, put 
a tsp of carrot seeds and boil for about 10 minutes or so. Consume it everyday as a medicine. 
OR Liquor serves as an effective remedy for menopause, as it contains the natural female 
hormone, estrogen. Thus, it helps in making up for the lost hormones. 

(22) Home Remedy for Obesity: On an empty stomach in the morning, drink 1 glass of 

warm water mixed with juice of half a lime and 1 tsp honey. OR In 1 cup of water, add 3 tsp of 
limejuice, ½ tsp pepper powder and some honey. Drink this everyday for about 3-4 months. 
OR As a substitute of breakfast, consume 2 ripe tomatoes in the morning. This remedy will 
aid in reducing your weight at a faster rate. 

(24) Home Remedy for Prostate Disorders: Pumpkin seeds are extremely useful in 

treating prostate disorders. The seeds of pumpkin act as a rich source of unsaturated fatty 
acids that are vital to the health of the prostate. Men suffering from prostate trouble must 
take about 60-90 gm of pumpkin seeds daily. Pumpkin can be consumed in the form of 
powder spread over the cooked food. You can also mix them with white flour for making 
chapattis. OR Zinc has been found beneficial in the treatment of prostate disorders. Take 
about 30 milligrams of this mineral everyday. OR Vitamin E is beneficial for prostate health. 
The patient should be given foods rich in vitamin E like wholegrain products, green leafy 
vegetables, milk and sprouted seeds. OR In 200 ml spinach juice, add 300 ml of carrot juice. 
You can even have carrot juice separately. Vegetable juices are excellent in curing prostate 
disorders. 

(25) Home Remedy for Ringworm: Take a raw fresh papaya and cut out slices. Rub the 

slice on the ringworm patch. It serves as an excellent home remedy for ringworms. OR Take a 
few mustard seeds and powder them. Thereafter, make a paste using water.. Apply the paste 
on the ringworm-affected area and see its wonderful effects. 

(26) Home Remedy for Sexual Impotence: Garlic is considered valuable in treating the 

problem of sexual impotence. It acts like a tonic for loss of sexual power Chew 2-3 cloves of 
raw garlic daily. OR Another aphrodisiac food next to garlic is onion. It aids in strengthening 
the reproductory organs. Prefer going in for white onions. OR Carrots have proved beneficial 
in creating the desire for sex. Take about 150 gm of finely chopped carrots and eat them with 
a half boiled egg, dipped in 1 tbsp of honey. Consume it once a day for about a month or two. 
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(27) Home Remedy for Sinusitis: Mango serves as an effective home remedy for 

preventing the frequent attacks of sinus, as it is packed with loads of vitamin A. OR Another 
beneficial remedy consists of consuming pungent foods like onion and garlic, as a part of your 
daily meals. OR Fenugreek leaves are considered valuable in curing sinusitis. In 250 ml water, 
boil 1 tsp of Fenugreek seeds and reduce it to half. This will help you to perspire, dispel 
toxicity and reduce the fever period. OR Tie a tsp of black cumin seeds in a thin cotton cloth 
and inhale. 

(28) Home Remedy for Sore Throat: Take 1-2 cloves of garlic and 2-3 cloves and make a 

paste. Mix with 1 cup of honey. Drink 1 tsp about 3 times in a day. OR In 1 cup of warm milk, 
add a pinch of turmeric powder. Drink the milk before going to bed. OR Take 1 whole onion 
and boil it with some water. Thereafter, mash it and add some butter, salt and pepper to it. 
Now eat this mixture. 

(29) Home Remedy for Stomach Ache: Drink plenty of water, as it helps in ensuring 

smooth bowel movements. OR Drink lemon tea with some honey added in it for taste. It will 
keep away stomach ache. OR Mix 1 tsp each of mint juice and limejuice. Add some ginger 
juice and black salt in it. Drink this mixture. 

(30) Home Remedy for Tonsillitis: Take a fresh lemon and squeeze it in a glass of water. 

Add 4 tsp of honey and ¼ tsp of common salt in it. Drink it slowly sip by sip. OR Milk has 
proved beneficial in treating tonsillitis. In 1 glass of pure boiled milk, add a pinch of turmeric 
powder and pepper powder. Drink it every night for about 3 days 31) Home Remedy for 
Toothache: Dip 1 clove of garlic in rock salt and place it on the affected tooth. OR Keep a 
piece of raw onion inside the mouth on the affected tooth. OR Clove serves as an excellent 
home remedy for toothache. Keep a clove in your mouth and suck it. You can even apply 
clove oil on the affected tooth. OR Lime is considered valuable in maintaining the health of 
teeth. OR Consume the juice of wheat grass, as it acts as a fabulous mouthwash in case of 
tooth decay. For immediate treatment put half aspirin near the tooth and within minutes 
your pain will disappear then to your doctor. 

(32) Home Remedy for Wrinkles: Application of leftover egg whites at the bottom of the 

shell to the problematic area serves as an effective home remedy for wrinkles. OR For the 
sagging skin under the eyes or on the throat, apply some odorless castor oil. OR Take some 
coconut oil and massage on the wrinkled skin. OR Eat 1 tsp of shredded ginger along with a 
few drops of honey every morning. OR Rub the core of a pineapple all over your face for 
sometime and leave it for 10 to 15 minutes. 

(33) Home Remedy for Urinary Tract Infection: In 8 Oz of water put ½ tsp of baking 

soda and drink it. OR Drink plenty of water, as it aids in flushing out the waste products from 
the body or Drink Cranberry juice. You can also add some apple juice for taste. 
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(34) Home Remedy for Warts: Apply castor oil daily over the problematic area. Continue 

for several months. OR Apply milky juice of fresh and barely-ripe figs a number of times a 
day. Continue for two weeks. OR Rub cut raw potatoes on the affected area several times 
daily. Continue for at least two weeks. OR Rub cut onions on the warts to stimulate the 
circulation of blood. Or Apply milk from the cut end of dandelion over the warts 2-3 times a 
day. OR Apply oil extracted from the shell of the cashew nut over the warts. OR Apply Papaya 
juice OR Apply Pineapple juice. 

(35) Home Remedy for Vomiting: Take 2 cardamoms and roast them on a dry pan (tava). 

Powder the cardamoms and thereafter add a tsp of honey in it. Consume it frequently. It 
serves as a fabulous home remedy for vomiting. OR In the mixture of 1 tsp of mint juice and 1 
tsp limejuice, add ½ tsp of ginger juice and 1 tsp honey. Drink this mixture to prevent 
vomiting. OR Limejuice is an effective remedy for vomiting. Take a glass of chilled limejuice 
and sip slowly. To prevent vomiting, drink ginger tea. OR In 1 glass water, add some honey 
and drink sip by sip. 

Acidity  
After the meals, take one piece of Clove and suck on it slowly. This gives instant relief and 
helps in reducing other problems arising out of acidity.  

 
Weight Loss      
Eat a tomato everyday before your breakfast for a couple of months. This really helps. Next 
drink a half glass of Nimbu pani (lemon juice in water) every morning before tea.   

 
Tooth Ache       
Bite a clove. Clove oil is an excellent remedy for toothaches.  

 
Indigestion     
Drink 1 tsp. of mint juice mixed with an equal amount of honey and lemon juice. 

 
Cough & Cold     
Dissolve a 1/2 tsp. of turmeric powder in half a cup of hot sweetened milk and drink for 
relief.        

 
Chest Congestion         
Boil tea leaves, mint & a bit of ginger. Mix with a dash of honey and drink it hot for relief.  

 
Mouth Sores      
 
Sprinkle a mixture of powdered cardamom and rock sugar (misri) over the tongue. 
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Bee Bite         
Rub the area with a paste of soft mud and salt in order to avoid swelling.      

 
Burns & Scalds   
Place a crushed onion on the affected part & cover with a bandage.      

 
Stains in Teeth  
Add a drop of clove oil to the toothpaste before brushing your teeth OR Sprinkle a little table 
salt on your toothpaste before brushing your teeth.    

 
Constipation     
Have an apple or guawa to cure constipation.    

 
Nausea   
Keep a whole cardamom or clove in the mouth to subside the sensation of vomiting.       

 
Acne & Pimples   
Do not try to prick and peel the acne as this can leave permanent marks on the face. Rub 
whole nutmeg with milk on a grinding stone and apply this paste. Leave until dry then wash.    

 
Constipation   
Take 10/12 pieces of Raisin, wash and remove the seeds and then boil them with a glass of 
milk. Drink this milk and eat the raisins. Next day you will have normal bowel 
movements.        

 
Ear ache & infection     
Take two cloves of Garlic. Remove the skin. Put them in two spoons of Mustard Oil in a small 
pan and warm it up on low heat. When the garlic starts turning black (burning) then turn off 
the heat. Sieve the contents. When the oil becomes lukewarm, then using a cotton stub, put 
2 to 4 drops in the aching ear.    

 
Throat Irritation        
Take a teaspoon of table salt and mix with a cup of hot water. Gargling with this mix 3-4 
times a day is helpful in giving relief to throat irritation.       

 
Weak Memory      
Take few almonds and immerse them in a cup of water in the evening. Next morning, after 
removing the red skin, grind the almonds. Then mix the ground almonds with a glass of milk 
and boil. When it has boiled, then mix a spoonful of Ghee and one spoonfuls of sugar. When 
it is lukewarm, then drink it. Do this for 15 to 40 days. It helps in improving memory and also 
brings vitality to the body.      
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Cold     
Drink a glass of warm water with 2-3 drops of lime juice. Do not eat anything for at least half 
an hour before & after taking it.       

 
Wounds   
Apply turmeric powder to the wound. It will stop the bleeding immediately and the wound 
will also heal faster.  

 
Diarrhea         
Take a teaspoon of ginger juice mixed with pinch of a salt.     

 
Insect Bites and Stings  
Wash the affected area with vinegar.    

 
Cough    
Take a spoonful of ginger juice mixed with equal parts of honey two or three times a day.       
 

Itchy throat     
Take honey. It will relieve the itchiness as it moisturizes the throat.   

 

DENGUE CARE: 

I would like to share this interesting discovery from a classmate's son who has just recovered 
from dengue fever. Apparently, his son was in the critical stage at the SJMC ICU when his 
pallet counts drops to 15 after 15 liters of blood transfusion. His father was so worried that 
he seeks another friend's recommendation and his son was saved. He confessed to me that 
he give his son raw juice of the papaya leaves. From a pallet count of 45 after 20 liters of 
blood transfusion, and after drinking the raw papaya leaf juice, his pallet count jumps 
instantly to 135. Even the doctors and nurses were surprised. After the second day he was 
discharged. So he asks me to pass this good news around. 

Accordingly it is raw papaya leaves, 2 pcs just cleaned and pound and squeeze with filter 
cloth. You will only get one tablespoon per leaf. So two tablespoon per serving once a day. Do 
not boil or cook or rinse with hot water, it will loose its strength. Only the leafy part and no 
stem or sap. It is very bitter and you have to swallow it like Won Low Kat. But it works. 

Papaya Juice - Cure for Dengue 
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You may have heard this elsewhere but if not I am glad to inform you that papaya juice is a 
natural cure for dengue fever. As dengue fever is rampant now, I think it's good to share this 
with all. A friend of mine had dengue last year. It was a very serious situation for her as her 
platelet count had dropped to 28,000 after 3 days in hospital and water has started to fill up 
her lung. She had difficulty in breathing. She was only 32-year old. Doctor says there's no cure 
for dengue. We just have to wait for her body immune system to build up resistance against 
dengue and fight its own battle. She already had 2 blood transfusion and all of us were 
praying very hard as her platelet continued to drop since the first day she was admitted. 
Fortunately her mother-in-law heard that papaya juice would help to reduce the fever and 
got some papaya leaves, pounded them and squeeze the juice out for her. The next day, her 
platelet count started to increase, her fever subside. We continued to feed her with papaya 
juice and she recovered after 3 days!!! Amazing but it's true. It's believed one's body would 
be overheated when one is down with dengue and that also caused the patient to have fever. 
Papaya juice has cooling effect. Thus, it helps to reduce the heatiness in one's body, thus the 
fever will go away. I found that it's also good when one is having sore throat or suffering from 
heatiness. 

Dr Sumedha Bajaj, Bombay Hospital, 12, Marine Lines, Mumbai - 400 020, India. 022-2067676 
* Fax No. 2080871 

 

Home Remedies for Hemorrhoids / Piles 

Dry figs are the most important food remedy for piles. 3-4 figs should be soaked overnight in 
water and taken empty stomach in the morning along with the water in which they were 
soaked.  
Mango seeds are also effective remedy for bleeding piles. The seeds should be dried and 
powdered and should be taken in the doses of about one and a half gram to two grams with 
or without honey.  

 
Remedy for Hemorrhoids / Piles  
 
Diet for hemorrhoids - White radish is also considered highly valuable in the treatment of 
piles. Grated radish mixed with honey can be taken.  
 
Boil 20g of sesame seeds in 500 ml of water and drink it. This is another effective home 
remedy for hemorrhoids.  
 
White radish juice with a pinch of salt is also beneficial. It should be taken in doses of 60-90 
ml in the morning and evening.  
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Make a paste of well-grounded radish with milk and apply over inflamed piles to get relief 
from pain and swelling. This is very simple and effective home remedy for hemorrhoids.  
 
Yogic kriyas like jalneti and vamandhouti are highly beneficial.  
 
Cold-water treatment also helps the veins to shrink and tones up the walls. The treatment 
should be taken twice a day by sitting in a tub filled with cold-water up to the chin level. 
Good Home Remedies for Hemorrhoids / Piles  
 
Cold compress applied to the rectal area for about an hour before going to bed at night is also 
beneficial.  
 
Hemorrhoids treatment - Various yogasanas such as sarvangasana, vipritakarani, halsana and 
gomukhasana are also useful. Sarvangasana is highly beneficial as it drains the stagnant blood 
from the anus.  
 
Make a solution of a of powdered Alum in a glass of water and apply frequently. This will give 
relief and is also good natural remedy for hemorrhoids.  
 
A cup of milk boiled with mashed banana and taken thrice a day is also beneficial for piles.  
 
The jambul fruit is another effective hemorrhoids remedy. The fruits should be taken with 
salt every morning for 2-3 months in the season.  
Roast 1 tbsp of black cumin seeds and mix with 1 tbsp of unroasted black cumin seeds to 
make a fine powder. Take 1/2 a tsp of this powder with a glass of water at least once in a day. 
This is also one of the effective natural remedies for hemorrhoids. 
 
Make a mixture of half-teaspoon fresh ginger juice, half-teaspoon fresh limejuice, a 
tablespoon honey, and a half-teaspoon mint leaves and take this mixture once a day. This is 
one of the simple and effective Hemorrhoids cure.  
 
Make a fine paste of cumin seeds powder with water and apply to the affected areas to 
reduce pain. This is one of the simple and effective hemorrhoids treatments.  

 

Benefits of Kalonji oil 

Diseases and its Treatment: 

1)    ASTHMA, COUGH & ALLERGY: For the treatment of these diseases the following method 
is adopted. Take a cup of warm water, one spoon of honey and half tea spoon of Kalonji 

http://www.getnidokidos.com/
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oil. Mix this together and drink in the morning before the breakfast. Similarly after dinner in 
the night. Treatment for forty days. Avoid cool food stuff. 

 2)    DIABETES (SUGAR): For the treatment of these diseases the following method 
is adopted. Take one cup decoction (Black tea), Mix half table spoon of kalonji oil and drink it 
in the morning and before going to bed. Avoid oily food stuff, particularly fried items. If any 
other allopathic treatment is going on continue it that treatment. After 20 days check the 
sugar, is its normal Allopathic treatment should be stopped and kalonji treatment be 
continued. After forty days, sweet can be taken to check the sugar level. If it’s normal stop 
the treatment. 

 3)    Heart Attack: In a cup of goat milk add half tea spoon of Kalonji oil and us this mixture 

twice a day. Avoid all fatty food items. Continue treatment for ten days. After ten days use 
daily once. 

 4)    POLIO AND PARALYSIS (Laqwa): Take one cup of warm water, add one spoon of 

honey and half tea spoon kalonji oil and use this mixture twice daily and for children’s in two 
spoons milk add 3 drops of Kalonji oil of warm water, this mixture three times a 
day. Treatment continues forty days. 

 5)    JOINT-PAINS AND ARTHRITIS, etc.: Take one spoon of vinegar, add half tea spoon 

of Kalonji oil and mix two spoons honey, use twice a day (In the morning before the breakfast 
and in the night after dinner) 

 6)    DYSPEPISA INDIGESTION, GASES, and STOMACH IRRITATION AND 
STOMACH ACHE: In this case take one spoon of Ginger juice and half tea spoon of kalonji 

oil and drink twice day. This treatment is also useful for removing obesity. This medicine 
makes the patient slim. 

 7)    OPTHALMIC DISEASE: Redness of eyes, cataract, eye’s trouble, eye weakness and 

watering etc. Treatment- Take one cup of carrot juice mix with half tea spoon of Kalonji oil 
and use this mixture twice a day ( in  the morning before breakfast and in the night after 
dinner), Treatment many continue for forty days. Avoid Pickle, Brinjal 

8)    LADIES SECRET DISEASES: (Leucorrhoea, White Discharge, Menses discharges 2 to 4 

times a month, stomach pain, back pain) Treatment – Take mint (Pudina leaves) add two 
glasses of water and boil, then add half tea spoon kalonji oil and drink one time in the 
morning before the breakfast and in the night at the morning before breakfast and in the 
night at the time going to bed. Treatment may continue for forty days. Avoid Pickles, brinjal 
egg and fish. 

 9)    LADIES DISEASES: (Stoppage of menses for long term, stomach pain): Take one cup of 

warm water add half tea spoon kalonji oil and two spoons honey one time in the morning 
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before the breakfast and in the night after dinner. Treatment may continue for month. Avoid 
potato and Brinjal. 

 10) CANCER: (Intestine cancer, Blood cancer, Throat cancer, etc.): Take one glass grape 

juice and half tea spoon kalonji oil and use thrice a day once in the morning before breakfast, 
after lunch and after dinner. Take one Kg. barley and two Kg. wheat flour, mix together, make 
bread (Roti) or Daliya of Harira and give to the patient. Treatment may continue for forty 
days. Avoid Potato, Arvee, Brinjal and Ambada vegetables. 

11) POISONOUS VIRUS: Take one glass warm water, add one spoon date (Khajur) powder 

half spoon kalonji oil and two spoons of kalonji oil and two spoons on Honey, mix together 
and use thrice a day once in the morning before breakfast, after lunch and after 
dinner. Treatment may continue for forty days. Avoid Potato’s, Brinjal, Pulses (Chana ki Dal), 
and Pulses (Masoor ki Dal). 

 12) REVITAL OF THE BODY, (Azme-e-Hali): Take juices of Orange (Malta) add half tea 
spoon of Kalonji oil and use it. Laziness and tiredness will be removed. 

 13) MEMORY POWER:  To increase the memory power and take 10 gm. Mint (Pudina 

leaves) and boil it with the water and add half tea spoon of Kalonji oil and use it twice a 
day. Treatment continues for twenty days. 

 14) RENAL COLI (Kidney pain): Take 250 grams Kalonji grind it and take one cup of 

honey, mix together. Out of this mixture take two spoons mixture and add half cup water and 
add half tea spoon of kalonji oil use it once a day. Treatment may continue for twenty days. 

 15) NAUSEA OR VOMITING: Take one spoon of Caration powder and add half tea spoon 

kalonji oil and boil it. Now in this warm mixture add mint (Pudina leaves) & use thrice a day. 

 16) FRESHNESS AND HANDSOMENESS: Take one spoon of olive oil. Mix together with 

half tea spoon of kalonji oil and rub it on the face. After one hour wash it with soap 
water. Treatment may continue for one week. 

 17) GENERAL WEAKNESS: Take half tea spoon of kalonji oil and add one spoon honey. 
Mix together and use it once a day. General weakness and other diseases will be removed. 

 18) TREATMENT OF SWELLING ON VITAL ORGAN: On swelling below thigh and pulse, 

first wash it with soap water and dry. Rub the Kalonji oil on the swelling part and keep it as it 
is for the next day morning. Treatment may continue for three days. 

 19) LEPROSY: Take apple juice and Kalonji oil, First rub apple juice and then Kalonji oil one 
by one the effected part. 
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 20) TUMOUR: Rub the Kalonji oil on the effected part and drink half tea spoon of Kalonji 
oil once. Treatment may continue of fifteen days. 

 21) HEADACHE: Rub Kalonji oil on the forehead and near ears, and also drink half tea 

spoon Kalonji oil twice a day. 

 22) CHEST IRRITATION AND STOMACH TROUBLE: Take half tea spoon of Kalonji oil 

mixed with a cup of milk and use this mixture twice daily. Treatment may continue for 3 days. 

23) HICCUPS: Take one big spoon cream (Malai) Mixed with 2 drops of Kalonji oil and drink 

in the morning and in the night. Treatment may continue for seven days. 

 24) BLOOD PRESSURE: In any hot drink tea/ coffee, add half tea spoon of Kalonji oil and 
use this mixture twice a day. Also eat two cloves of Garlic daily. 

 25) FALLING HAIRS PREMATURELY: Rub Lime Juice on the head and leave it for fifteen 

minutes, then wash it with shampoo, after getting dried rub the Kalonji oil all over the head. 
Falling hairs will be controlled with in a week. Treatment may continue for one week. 

 26) BRAIN FEVER: Allow the vapors of Kalonji oil enter the body through breath. Take one 

lemon juice and half tea spoon kalonji oil and use for 3 days twice a day. From fourth day tea 
spoon kalonji oil in one cup of decoction twice day. 

 27) KIDNEY TROUBLE, INFECTION IN THE KIDNEYS: Take half tea spoon of Kalonji oil; 

add 2 grams Akar khara Powder, mix one spoon honey with one cup of water and 
drink. This treatment is also useful for chronic cough (Purani Khansi). Treatment may 
continue 21 days. 

 28) STOMACH ACHE OF THE CHILDRENS: Take two drops of Kalonji oil mix it with 
mother’s milk or cow milk and give to the child. Kalonji oil also should be rubbed on the ribs. 

 29) PILES, FLOW OF BLOOD, and CONSTIPATION: Take half tea spoon of Kalonji oil 

mixed with one cup of Decoction (Bleak tea) twice a day (once in the morning before 
breakfast, and one in the night). Avoid hot and spicy items. 

 30) SKIN DISEASES – (White/Black spots): In one cup of vinegar add half spoon Kalonji oil 

and apply that on the affected area before going to sleep in the night and take bath in the 
morning. Treatment may continue until you get relief. 

 31) SIMPLE FEVER: Take half cup of water and add half lemon Juice mixed with half tea spoon 
of Kalonji oil and use it twice a day. Treatment may continue until you get relief. Avoid use of 
Rice. 
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 32) ROUND WORMS AND TAPS WORMS IN THE STOMACH: Take half spoon Vinegar mixed 
with half tea spoon of Kalonji oil and use it twice a day and eat some coconut pieces. Avoid 
sugar items. 

 33) Stone in Kidney, Bladder and Uterus: Take one cup of warm water and add two spoon of 
honey mixed with half tea spoon of Kalonji oil and use that twice a day. (Once in the morning 
before the breakfast and once in the night after dinner). Avoid tomatoes, spinach (Palak), 
lemon diet, Sitaphal for three years. 

 34) EPILEPSY: Take one cup of warm water and add two spoons of honey mix them and add 
half tea spoon Kalonji oil use it twice a day. During this treatment cold food should not be 
taken. Avoid guava, Banana, Sitaphal for three years. 

 35) EAR DISEASES, EAR ACHE, FLOW OF PUS, and LOW HEARING: Heat the Kalonji oil and let 
it cool and put it two drops of cooled Kalonji oil in ear. 

 36) CRACKED HAND AND CRACK FOOT WITH BLOOD FLOW: Take one glass of sweet 

lime (Mausambhi) Juice and add half tea spoon of Kalonji oil and use this twice a day (In the 
morning before the breakfast and in the night before going to bed). Avoid chicken, egg, 
brinjal. Use the herbal ointment made of Kalonji. 

37) FACIAL PROBLEMS, PIMPLES, RED GRANULES AND ANY TYPE OF SPOTS: Take 

one cup of Orange Mausambhi (sweet lime)  juice or Pineapple juice and add half tea spoon 
of Kalonji oil and use this mixture twice a day (in the morning before the breakfast and in the 
night before going to bed). Also use Kalonji Pimple cream for application. Treatment may 
continue for four weeks. Avoid hot eatable items. 

 38) DENTAL DISEASES: Fall of teeth prematurely, weakness of the teeth, flow of blood 

from the teeth, bad smell of the mouth, swelling on gums: Take one cup of curd and half tea 
spoon of Kalonji oil, use this mixture twice a day (once in the morning before the breakfast 
and in at night after dinner). Also use Kalonji Herbal Tooth powder. 

39) MALE RELATED DISEASES: Night discharge: Take one cup of apple juice and add half 

tea spoon of Kalonji oil and use this mixture twice a day in the morning before breakfast and 
in the night after dinner. Daily four drops of Kalonji oil should be rubbed on the 
head. Treatment may continue for 21 days. Avoid hot/spicy eatable items. 

40) BLOOD DEFICIENCY (Anemia) and Ulcer in the Intestine: Take a branch of mint 

(Pudina Leaves), mix with water, boil it and make a cup of juice and add half tea spoon of 
kalonji oil and use this mixture twice a day (once in the morning and at evening). Treatment 
may continue for 21 days. 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/ 
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41) JAUNDICE: Take one cup of milk, add half tea spoon of kalonji oil and use this mixture 

twice a day (one in the morning and once after the dinner). Treatment may continue for a 
week. Avoid fatty and sour eatable items. 

42) SWELLING OF THROAT, LUNGS PROBLEM: Take one cup of warm water and add 

two spoons of honey and half tea spoon of Kalonji oil. Use this mixture twice a day (Once in 
the morning before breakfast and in the night after dinner, before going to bed). Treatment 
may continue for 10 days. Avoid ice Cream, ice water, coconuts, lemon, orange and 
Mausambhi. 

43) COUGH: Take one cup of warm water, add two spoons of honey mix with half tea spoon 

of Kalonji oil and use this mixture twice a day once in the morning before breakfast, and once 
after the dinner. Treatment may continue for two weeks. Avoid cold stuff items. 

44) HEART ATTACK, SWELLING ON BREATHING VEINS: Blockage of heart valve, 

breathing problem, cold sweating, pressure on heart. Take one cup of Goat’s milk add half tea 
spoon of Kalonji oil. Use this mixture twice a day, once in the morning before the breakfast 
and once in the evening before going to bed. Treatment may continue for 21 days. Avoid fatty 
items. 

45) MATERNITY: The mental weakness after the child born, tiredness, and bleeding related 

diseases: Take one cup of cucumber juice, add half tea spoon of Kalonji oil. Use this mixture 
twice a day once before the breakfast in the morning and once in the night before going to 
bed. Treatment may continue for 40 days. 

46) DIGESTION OF FOOD, COLOR OF FACE ETC: Treatment: Mix 2 spoons of ginger, half 

spoon of Kalonji oil and one spoon of sugar. Use this mixture twice a day (Morning and 
evening). Continue the treatment for 10 days. Avoid gas creating food. 

47) BURNING MICTURIATION: Take one cup sweet lime (Mausambhi) juice; add half tea 

spoon of Kalonji oil. Use this mixture twice a day (in the morning before breakfast and at 
night before going to bed). Treatment may continue for 10 days. Avoid hot stuff items chilly 
and sour food items. 

48) WORMS IN THE STOMACH: Mix one spoon vinegar with half tea spoon of Kalonji oil. 

Take thrice a day (In the morning before the breakfast, after noon and at night). Continue the 
treatment for 10 days. 

 49) JOINT PAIN: Swelling on ankle and other pains in the joints. Take one spoon vinegar 

and two spoons of honey and add half tea spoon of kalonji oil. Use this mixture two times a 
day and also massage with same (Til) oil. Avoid gas producing elements for 21 days. 
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50) BALDNESS OF HEAD: Rub the kalonji oil on the head twice a day and use a mixture of 
one cup of coffee mixed with half tea spoon of Kalonji oil and use it twice a day. 

51) TO MAINTAIN HEALTHY BODY: 1 Kg. of wheat flour, add half tea spoon of kalonji oil 

and make roti and eat. Insha-Allah! You will remain healthy. 

52) MADNESS AND PILES: Take half tea spoon of kalonji oil and mix with cold water and 

drink. If you mix the same (TIL) oil with boiled water and let it cool and drink, Insha-Allah 
piles will be cured. For SNAKE POISON same process should be adopted. Avoid Guava, Banana 
and Sitaphal. 

53) TOOTH PAIN AND SWELLING OF GUMS: Take one spoon of vinegar and add half 

tea spoon of Kalonji oil and apply on affected area for two or three minutes and rinse the 
mouth. Repeat this process twice a day. Treatment may continue for one week. 

54) SEVERE COLD: Take half cup of water and half tea spoon of Kalonji oil and quarter 

spoon of Olive oil and mix together and filter. Put two drops of filtered mixture into the nose. 
This method is the best for cold. Use this process twice a day. 

55) SKIN DISEASE RELEATED TO PIMPLES BOILS: Before going to bed apply Kalonji oil 

on the affected areas of the body and sleep, in the morning wash with soap. This treatment 
may continue of 21 days. 

56) TO KEEP THE FACE AND SKIN SMOOTH: Take two big spoons of honey and half 

spoon of Kalonji oil and half spoon of Olive oil and mix altogether. Use this mixture two times 
a day in the morning and before going to bed. Treatment may continue for 40 days. 

57) PILES: Take one spoon of Vinegar and add half tea spoon of Kalonji oil and apply on 

piles. This process may be used twice a day. 

58) DISEASES OF LIVER & ABDOMENT: Take 200 grams of honey and half tea spoon of 

Kalonji oil and drink this mixture half in the morning before breakfast and half in the evening. 
Use this process for one month. Avoid Tamarind items. 

59) MENSTRUATIONS PROBLEMS: Take one spoon of honey and mix with half tea spoon 

of Kalonji oil and drink one tea spoon in the morning before the breakfast and one tea spoon 
in the evening. Use this process for two weeks. 

60) ANYTYPE OF SWELLING: Heat required quantity of Kalonji oil and apply on affected 

area. Half tea spoon of Kalonji oil to be consumed twice a day. 
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61) POISONOUS ATTACKS: Eat two pieces of fig and take half spoon of Kalonji oil and mix 

with two spoons of honey and drink, with this mixture you will be protected from snake 
bites. Don’t allow the patient to sleep for four hours. Use this mixture for seven days. 

62) HIGH TEMPERATURE: Take half tea spoon of Kalonji oil with decoction (tea without 

Milk or Black tea). Continue till the temperature comes to normal. 

63) BURNS: 30 grams of Olive oil and 5 grams of Kalonji oil, 15 grams of Calamus (BUCH) 

and 80 grams of Mehendi leaves. Mix together and apply on affected parts. 

64) OBESITY: Half tea spoon of Kalonji oil, two spoons of honey mixed in Luke warm water 
and take twice a day. Avoid taking rice. 

65) DANDRUFF: Mix 10 grams of Kalonji oil, 30 grams of Olive oil, and 30 grams of Mehendi 
powder Heat of a while. Apply after the past becomes cool. 

66) SOUND SLEEP: After dinner take half tea spoon of Kalonji oil with one spoon of honey, 
you will get sound sleep. 

67) FOR ACTIVENESS: Half tea spoon of Kalonji oil with 2 spoon honey daily before 
breakfast. 

68) FOR INCREASING MOTHER’S MILK: One cup milk two drops of kalonji oil in the 

morning before breakfast and at night before going to bed. 

69) LEPROSY, WHITE SPOTS OF ANY KIND: Take half spoon of Kalonji oil in one cup of 

orange juice and use this portion twice a day or take one spoon vinegar (homemade), one 
spoon honey and half spoon kalonji oil mixed together and use this mixture twice a 
day. Treatment may continue until the symptoms disappear. 

70) SKIN DISEASES: In one cup of vinegar add half tea spoon of Kalonji oil and apply this 

mixture on the affected areas before going to bed. Treatment may continue until you get 
relief. 

71) STOMACH PAIN: (all types): In a glass of sweet lime (Mausambhi) juice add to spoon of 

homey and half tea spoon of Kalonji oil and use this mixture twice a day. Avoid all gas 

elements. Treatment may continue for 20 day. 

72) STONE IN KEDNEY: In a cup of warm water add two tea spoons of honey and half tea 

spoon of Kalonji oil dilute and use this mixture twice a day. Avoid spinach, lemon, sweet lime 
(mausambhi), tomatoes. Treatment should be continued until the stone is discharged. 
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73) FROM HEAD TO TOE: Mix one cup of orange juice with half tea spoon of Kalonji oil, 

take morning before breakfast and at night bed time. Treatment may continue for four 
months. 

74) SWELLING OF STOMACH: Mix 3 grams of Ajwan, 3 grams Methi, 4 drops of Kalonji oil 

together. Take this mixture before breakfast and before dinner 

75) JOINT PAINS, BACK ACHE & NECK PAIN: Eat two pieces of dry fig and add 4 drops 

of kalonji oil in one cup of Milk. Do not eat anything till two hours. Treatment is to be 
continued for 2 months. Avoid potatoes, tomatoes, green chills and bottle gaud. 

76) PERSISTENT COUGH: Mix 10 grams of Akal Kara, 200 grams honey, 100 grams of 

Kalonji oil together. Take the mixture, one spoon thrice a day. Restrict from ice cream, fridge 
water, custard apple. Treatment for 40 days. 

77) SORIASIS: Mix juice of six limes with 50 grams of kalonji oil together rub on the affected 
places. 

78) UTERUS PROBLEMS: 1 bunch of Pudina juice, 2 spoon of Misri powder, 1 tea spoon of 
Kalonji oil, mix and use before breakfast. This treatment may continue for 40 days. 

79) STAMMERING: Mix half tea spoon of Kalonji oil 2 spoons of honey and keep it on the 

tongue twice a day. 

80) IN ALL EAR DISEASES: Heat one teaspoon of Kalonji oil with one spoonful of olive oil 

and let it cool. Put two drops of the mixture at bed time, you will get immediate relief. 

81) TOOTH ACHE, CAVITIES TOOTH DECAY:  At the time of going to bed put a piece of 

cotton which is soaked in Kalonji oil, on affected area. Continue this treatment at least for 
seven days. Dental problems will vanish. 

82) BLEEDING RELATED DISEASES OF WOMEN: White discharge etc. Put half bunch of 

mint (Pudina) in two cups of water and reduce it tone cup by heating it. Add 2 spoon powder 
of misree + 1 spoon kalonji oil take this mixture before breakfast. Treatment may continue 
for 40 days. 

83) FAIRNESS OF FACE: Take 50 grams of Olive oil and add 50 grams of Kalonji oil. Take 

half teaspoon in the morning before breakfast. Skin will be fair and glowing pink. (Note: - 
Pregnant women are not allowed to take this medicine). 

84) TREATMENT FOR BALDNESS: Take 20 grams Kalonji oil and 20 grams powder of 

Mehendi, Add 60 grams of vinegar (Sirka) and rub on the bald head. Wash head after one 



 

190 
 

hour. Insha-Allah baldness will vanish and also useful for recovery of damage hair. Note: - this 
process may be used once in a week. 

85) SINUS, COLD: Take one spoon honey and add 1 spoon Kalonji oil. Use this mixture daily 

in the morning and evening. Avoid cold stuff items. At night when going to bed, put one drop 
of Kalonji oil in to the nose Insha-Allah you will get relief from SINUS and Persistent Cold. 

86) BEAUTIFULNESS: Take 10 grams of `Sunheri gearu’ and add four drops of Kalonji oil 

rub this past at night before going to bed. In the morning wash the face with like warm water 
and soap (skin care) Insha-Allah your skin will look smooth and beautiful. 

87) DISEASES OF ABDOMEN: (Increase of Hernia): Take one tablespoon of juice of Karela 

and add half tea spoon of Kalonji oil. Use this mixture in the morning before breakfast and 
before lunch and before dinner. 

88) SEXUAL DISORDERS: (Weakness): Take two teaspoon of honey and add one drop of 

Kalonji oil with one drop of `Jaiphal oil’. Use this mixture daily before going to bed. Treatment 
may continue for two weeks. 

89) HEART WEAKNESS: (Heart Trouble): Mix 4 drops of garlic juice add four drops of 
kalonji oil to this add some misree and water and take this mixture daily. 

90) GASES AND ACIDITY: Mix one tola of ginger juice with half tola Kalonji oil, add some 
salt and water. Use mixture for immediate relief. 

91) DYSENTERY, DIARRHEA: Mix one tola esapgol with half cup of curd and 1 tea spoon 
of Kalonji oil, use three to four times a day 

92) LIVER DISORDER AND JAUNDICE: Put one tola of Ajwan in water and keep in shade 

at day time and in the dew drops at night time. Next day filter and pour 1 spoon of Kalonji oil. 
Take once in day. Or take two tola leaves of Mehendi and put in the water at night time. In 
the morning after filtering add 14 pieces of Kalonji seeds, one spoon of honey and 1 spoon of 
Kalonji oil. Use this mixture once in a day. 

93) PILES: Take 50 grams of powder of Mehendi leaves add 250 grams pure Olive oil and boil 

them for 5 minutes. Pour three drops of Kalonji oil with the help cotton. Apply this past of the 
affected area. This process may be used twice a day that is in the morning and at the bed 
time. Also eat 4-5 figs with 1 spoon kalonji oil. 

94) BURNING MICTURITION, URINE DEFICIENCY, BURNING SENSATION IN 
URINE: Take 1 liter of milk and add 1 spoon of Kalonji oil and one spoon honey. Take this 
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mixture twice a day Or two tola coth boiled in water, add 1 spoon of Kalonji oil and take this 
mixture. 

95) ECZEMA : Mix 10-10 grams of Sona mahi and Kalonji oil kiste-e-Shirin with 500 grams 
vinegar (sirka) after boiling filter it add some Kalonji oil and apply on the affected area. 

96) HALF SIDE HEADACHE: Put one drop of Kalonji oil in nostril (nose) opposite to the 
headache area and also take half spoon of kalonji oil daily. 

97) POLIO AND PARALYSES: (Laqwa): Daily put one drop of Kalonji oil in the nostril, 

which is opposite to Polio side, use half spoon of Kalonji oil with one spoon of honey. 

98) SHIVERING: Daily take two half boiled eggs and follow the treatment as mention 

for POLIO and Paralyses aliment.  

99)  WEAK MEMORY: (Absent mindedness): In case of absent mindedness crush seven 

seeds of Kalonji. Add one spoon of honey and 1 spoon of Kalonji oil. Use this mixture daily. 
Also chew 3-4 pieces of cardamom in a day.                       

100)   CATARACT: Mix 1 spoon of Kalonji with tea in the morning and in the milk at night. 
Take twice a day. 

101)   STOMACH PAIN: Mix 1 spoon of Kalonji oil with little (Pinch) of salt in half glass of 
warm water and drink it. It is useful for stomach pain. 

102)   HEARING PROBLEMS, EAR PAIN, and FLOW OF PUSS: Mix equal quantity of 

pure olive oil, almond and Kalonji oil and heat them. Put one drop in each ear of this mixture 
twice a day in the morning and bed time. 

103)   TOOTH ACHE AND SWELLING OF GUMS: Apply one drop of clove oil with Kalonji oil on 
the affected area 2-3 minutes for cleaning the teeth, heat lohari salt and crush it the add few 
drops of olive oil and rinse the teeth with it. 

104)   COUGH BRONCHITIS: Crush one tola of Alsee and boil in 1 liter of water Boil the water 
to half, filter it. Add 1 spoon of kalonji oil and two spoon honey. Use this mixture twice a day 
and avoid cold stuffs. 

105)   ASTAMA: Mix little (Pinch) salt, 1 spoon of Kalonji oil with one spoon pure Ghee and 
apply/rub on the chest and throat. Simultaneously drink mixture of 1 spoon Kalonji oil and 
two spoon of honey twice a day. 

106)   GASTICE TROUBLES: Take 60 grams Ajwan 1 spoon. Kalonji oil and mix lime juice let it 
dry in the Sun add 10 grams black salt by crushing and use daily once in evening. 
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107)   FOR HICCUPS: Eat 1 spoon Kalonji oil and 7 seeds of Kalonji with butter. 

108)   NAUSEA AND VOMITING: Mix and preserve, 100 grams pure vinegar (sirka) 200 grams 
sugar and 1 spoon of Kalonji oil. Chew it Nausea and vomiting will be cured. 

109)   STOMACH PAIN (SINGLE): Mix 1 spoon of Kalonji oil with little (Pinch) of salt in half 
glass of warm water and drink it. It is useful for stomach pain. 

110)   CONSTIPATION: Two tola of jaggery (Red Sugar) 4 grams sona makki mixed with half big 
glass of warm water add 1 spoon Kalonji oil and drink it before going to bed. 

111)   MEDICINE FOR DIGESTION: Mix 4 tola of Ajwan, 1 spoon Kalonji oil with lime juice let it 
dry in the sun use one pinch after every meal. Avoid gas creating foods. 

112)   WORMS IN THE STOMACH: Take 14 crushed seeds of Kalonji, 2 drops of Kalonji oil and 
one drop of pure vinegar (sirka) mix it with ? Litter of water. Deink it. Insha-Allah worms of 
the stomach will be removed /discharged. 

113)  USEFUL VODKA 

1. To remove a bandage painlessly, saturate the bandage with vodka. The stuff dissolves 
adhesive. 

2. To clean the caulking around bathtubs and showers, fill a trigger-spray bottle with vodka, 
spray the caulking, let set five minutes and wash clean. The alcohol in the vodka kills mold 
and mildew. 

3. To clean your eyeglasses, simply wipe the lenses with a soft, clean cloth dampened with 
vodka.The alcohol in the vodka cleans the glass and kills germs. 

4. Prolong the life of razors by filling a cup with vodka and letting your safety razor blade soak 
in the alcohol after shaving. The vodka disinfects the blade and prevents rusting. 

5. Spray vodka on wine stains, scrub with a brush, and then blot dry. 

6. Use a cotton ball, apply vodka to your face as an astringent to cleanse the skin and tighten 
pores. 

7. Add a jigger of vodka to a 12-ounce bottle of shampoo. The alcohol cleanses the scalp, 
Remo ves toxins from hair, and stimulates the growth of healthy hair. 

8. Fill a sixteen-ounce trigger-spray bottle with vodka and spray bees or wasps to kill them. 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/ 
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9 Pour one-half cup vodka and one-half cup water into a Ziploc freezer bag and freeze for a 
slushy, refreshing ice pack for aches, pain or black eyes. 

10. Fill a clean, used mayonnaise jar with freshly packed lavender flowers, fill the jar with 
vodka, seal the lid tightly and set in the sun for three days. Strain liquid through a coffee 
filter.Then apply the tincture to aches and pains. 

11. To relieve a fever, use a washcloth to rub vodka on your chest and back as a liniment. 

 12. To cure foot odor, wash your feet with vodka. 

13 Vodka will disinfect and alleviate a jellyfish sting. 

14. Pour vodka over an area affected with poison ivy to remove the urushiol oil from your 
skin. 

15. Swish a shot of vodka over an aching tooth. Allow your gums to absorb some of the 
alcohol to numb the pain. 

 

MIRACLE MEDICINE 

GARLIC-VINEGAR AND HONEY a wonderful drug 
 
Nature's wonder medicine is a cheap way to beat obesity, cancer, arthritis and more. Top 
doctors have revealed that combination of GARLIC, VINEGAR (CIDER) and HONEY is a wonder 
drug that can cure everything from cancer to arthritis. 
 
Amazing studies from respected universities around the world prove the miracle home 
remedy that costs just pennies a day to make, is a super way to fight about any affliction. 
Experts have verified that this health restoring trio of garlic, vinegar and honey can wipe out 
both common and chronic ailments.  
 
Successes include ACHE, ALZHEIMER'S disease, ARTHRITIS, HIGH BLOOD PRESSURE, some 
forms of CANCER, excessive CHOLESTEROL levels, COLD, FLU, GAS INDIGESTION,  
HEADACHES, HEART and CIRCULATORY problems, HAEMORRHOIDS, INFERTILITY, 
IMPOTENCE, TOOTHACHE, OBESITY, ULCERS and many other diseases and conditions. 
 
In a study of ARTHRITIS victims, Dr. Angus Peters of the University of Edinburgh Arthritis 
Research Institute, found that a daily dose of VINEGAR and HONEY reduced pains by 90%. 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/ 
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A daily dose of GARLIC and VINEGAR has proven to be a powerful fat destroyer and weight 
reducer , according to Dr. Raymond Fisk of London's famous Obesity Research Centre. 
 
The prestigious British Medical Journal Lancel reported the CHOLESTEROL levels plunged on 
average from 237.4 to 221.4 after volunteers consumed 50 grams of GARLIC and 4 ounces of 
butter. 
 
The study proved the dangers associated with high fat foods can be neutralized by adding 
GARLIC to your diet. A study by 261 adult patients by the German Association of General 
Practitioners indicated that SERUM CHOLESTEROL and TRIGLYCERIDE level factors associated 
with the risk of HEART DISEASES are significantly reduced by regular use of a GARLIC diet. 
 
Studies at Houston's MF Anderson Cancer Institute in Houston, the Pennsylvania State 
University and GCLA support earlier evidence that ingredients in GARLIC, block the CANCER of 
the breast, colon, oesophagus and skin. 
 
The National Cancer Institute found in a study of 1000 people that, eating a lot of garlic is 
linked to a reduced risk of STOMACH CANCER. 
 
Dr Elick Block of the State University of New York at Albany has discovered that GARLIC 
unleashes at least 1000 sulphur-producing components, all of which are powerful medicines. 
There appears to be little doubt that this astounding remedy of GARLIC, VINEGAR and HONEY 
can extend life by protecting the user from many proven killers. 
 
Dr. Hun Lee Tasao writes in China's respected Journal of Natural Medicines: "Patients given 
this miracle drink half hour before breakfast showed a remarkable reduction in HIGH BLOOD 
PRESSURE and CHOLESTEROL in less than a week". 
 
Italian nutritionist Emilio Staffani adds; "Years of scientific investigation by experts around 
the world have proved beyond a doubt that GARLIC and HONEY are nature's magic mixture". 
The three powerful ingredients are available everywhere and cost only pennies a day. 
 
Considering all that these natural substances can do for human health, it is amazing they are 
not more widely used". 
 
Dr Jack Soltanoff, a nutritional expert from New York praises the benefits of APPLE CIDER 
VINEGAR. He's recorded remarkable success stories involving ARTHRITIS sufferers. "I have 
seen many ARTHRITIS patients starts to loosen up at once", says Dr. Sotanoff. "Some even 
call it (APPLE CIDER VINEGAR) a natural ARTHRITIS tonic that frees them from stiffness, pain 
and throbbing aches". "Within just a few weeks, most pain wracked ARTHRITIS patients can 
perform usual activities because of this simple tonic". 
 
Boxing legend Muhammad Ali reportedly takes a dose of GARLIC, VINEGAR and HONEY to 
fight the symptoms of Parkinson’s disease and many other athletes use it to gain competitive 
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edge. 
 
Dr. Tasao is sweet on the powers of HONEY. "HONEY has been described as the Perfect Food" 
noted the respected researchers. It contains at least 31 MINERALS, the component parts of 9 
VITAMINS, 6 ACIDS and 4 ENZYMES. Patients who took the traditional VINEGAR and HONEY 
drink daily were more vigorous, had fewer infectious diseases (LOD) and in general were 
healthier than those who didn't. There is no question that this astounding elixir can extend 
life by protecting you from many proved killers. 
 
GARLIC provides a storehouse of VITAMINS and MINERALS, but what excites researchers is 
most growing evidence that ALLICIN and ENZYMES present in large amounts in GARLIC 
stimulates the immune system. 
 

 
HERE'S HOW TO MAKE YOUR MIRACLE MEDICINE: 
 
In a bowl, mix together ONE CUP of CIDER/FRUIT VINEGAR (do not use SYNTHETIC VINEGAR), 
ONE CUP of HONEY and SIXTEEN (16) CLOVES of CHOPPED GARLIC. 
 
Place the combination in a grinder and MIX on high speed for 60 seconds. Pour the mixture 
into a glass container and seal and REFRIGERATE it for a minimum of SEVEN days. NORMAL 
DOSAGE TWO (2) TEASPOONS in a glass of WATER or FRUIT JUICE, GRAPE or ORANGE juice, 
BEFORE BREAKFAST. 
 
A second dose, if desired can be taken in the evening. NOTE: As a service to ailing humanity, 
please distribute this recipe to family and friends and Pray for ONE and ALL OUR FRIENDS. 
 

Cherish yesterday, Dream tomorrow. Live today. 
 

Honey and Cinnamon 

A MIXTURE FOR CURES 
INTRODUCTION 

 It is found that a mixture of Honey and Cinnamon cures most diseases.  

 Honey is produced in most of the countries of the world.  

 Ayurvedic, as well as Yunani medicine, have been using honey as a vital medicine for 

centuries.  

 Scientists of today also accept honey as a Ram Ban (very effective) medicine for all 

kinds of diseases.  
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 Honey can be used without any side effects for all kinds of diseases.  

 Today's science says that, even though honey is sweet, if taken in the right dosage as a 

medicine, it will not harm diabetic patients.  

 A famous magazine named Weekly World News published in Canada dated 17 

January, 95 has given a list of diseases that can be cured by Honey and Cinnamon as 

researched by western scientists. 

ARTHRITIS 
 Take one part honey to two parts of luke warm water and add a small teaspoon of 

cinnamon powder. Make a paste and massage it on the itching part of the body 

slowly.  

 The pain should recede within fifteen minutes in most cases.   

 Arthritis patients can take one cup of hot water with two spoons of honey and one 

small teaspoon of cinnamon powder every day. 

 If drunk regularly, even chronic arthritis can be cured.  

 In a recent research done at Copenhagen University, it was found that when the 

doctors treated their patients with a mixture of one tablespoon honey and half a 

teaspoon of  cinnamon powder before breakfast, they found that within a week, out 

of the 200 people treated, 73 patients were totally relieved of pain within a month. 

Mostly of these patients could not walk or move around freely, but after the therapy, 

they started walking with less pain.  

 
HAIR LOSS 

 Those suffering from hair loss or baldness, may apply a paste of hot olive oil, one 

tablespoon of honey, one teaspoon of cinnamon powder before a bath and keep it for 

approximately 15 minutes, and then wash the hair.  

 It was found very effective if  kept for 5 minutes as well. 

BLADDER INFECTIONS 
Take two tablespoons of cinnamon powder and one teaspoon of honey in a glass of luke 
warm water and drink it. It destroys the germs of the bladder. 
 
TOOTHACHE 



 

197 
 

Make a paste of one teaspoon of cinnamon powder and five teaspoons of honey, and apply 
on the aching tooth. This may be done 3 times a day (daily) till such time, that the tooth has 
stopped aching. 
 
CHOLESTEROL 

 Two tablespoons of honey and three teaspoons of cinnamon powder mixed in 16 

ounces of tea, when given to a cholesterol patient, reduce the level of cholesterol in 

the blood by 10% within 2 hours.  

 As mentioned for arthritic patients - If taken 3 times a day, it lowers the cholesterol 

level.  

 As per the information received in a Medical Journal, pure honey taken with food 

daily relieves complaints of cholesterol.  

COLDS 
 Those suffering from common or severe colds should take one tablespoon of luke 

warm honey with 1/4 teaspoon cinnamon powder daily for 3 days.  

 This process will cure most chronic cough, cold and clear the sinuses. 

 
INFERTILITY 

 Yunani and Ayurvedic have been using honey for years in medicine to strengthen the 

semen of men.  

 If impotent men regularly take two tablespoons of honey before sleeping, their 

problem will be solved. 

 In China, Japan and the Far East, women who do not conceive, and to strengthen the 

uterus, have been taking cinnamon powder for centuries.  

 Women who cannot conceive may take a pinch of cinnamon powder in half a 

teaspoon of honey, and apply it on the gums frequently throughout the day, so that it 

slowly mixes with the saliva and enters the body. 

 A couple in Maryland (USA) had no children for 14 years and had left hope of having a 

child of their own. When told about this process, both husband and wife started 

taking honey and cinnamon as stated above, The wife conceived after a few months 

and had twins at full term. 

STOMACH UPSET 
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 Honey taken with cinnamon powder cures stomach ache and also clears stomach 

ulcers from the root. 

 GAS : According to the studies done in India and Japan, it is revealed that honey, if 

taken with cinnamon powder, relieves gas and pain in the stomach.   

HEART DISEASES 
 Make a paste of honey and cinnamon powder. Apply on bread or chapatti instead of 

jelly and jam, and eat it regularly for breakfast.  

 It reduces the cholesterol in the arteries and saves the patient from the risk of a heart 

attack.  

 For those who have had an attack in the past, follow this process daily  and avoid the 

risk of another attack.  

 Regular use of the above process relieves loss of breath and strengthens the 

heartbeat.  

 In America and Canada, various nursing homes have treated patients successfully and 

have discovered that  the arteries and veins lose their flexibility and get clogged. 

Honey and Cinnamon improves blood flow.  

IMMUNE SYSTEM 
 Daily use of honey and cinnamon powder strengthens the immune system and 

protects the body from bacteria and viral attacks.  

 Scientists have found that honey has various vitamins and iron in large amounts.  

 Constant use of honey strengthens the white blood corpuscles to fight bacteria and 

viral diseases. 

 
INDIGESTION 
Cinnamon powder sprinkled on 2 tablespoons of honey taken before food, relieves acidity 
and digests the heaviest of meals 
 
INFLUENZA 
A scientist in Spain has proved that honey contains a natural ingredient which kills influenza 
germs and saves the patient from flu. 
 
LONGEVITY 

 Tea made with honey and cinnamon powder, and when taken regularly, arrests the 

ravages of old age.  
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 Take 4 spoons of honey, 1 spoon of cinnamon powder and 3 cups of water and boil to 

make like tea. 

 Drink 1/4 cup, 3 to 4 times a day. It keeps the skin fresh and soft and arrests old age.  

 Life span also increases, and you begin to feel younger!  

PIMPLES 
Take three tablespoons of honey and one teaspoon of cinnamon powder paste. Apply this 
paste on the pimples before sleeping and wash it the next morning with warm water. If done 
daily for two weeks, it removes pimples from the root. 
 
SKIN INFECTIONS 
Eczema, ringworm and all types of skin infections are cured by applying honey and cinnamon 
powder in equal parts on the affected parts. 
 
WEIGHT LOSS 

 Every morning, on an empty stomach, half an  hour before breakfast, and again at 

night before sleeping, drink honey and cinnamon powder boiled in one cup water.  

 If taken regularly it reduces the weight of even the most obese person.  

 Also drinking of this mixture regularly does not allow the fat to accumulate in the 

body, even though the person may eat a high calorie diet. 

CANCER 
 Recent research in Japan and Australia has revealed that advanced cancer of the 

stomach and bones have been cured successfully.  

 Patients suffering from these kinds of cancer should daily take one tablespoon of 

honey with one teaspoon of cinnamon powder for one month, 3 times a day and 

continue with the Oncologist’s treatment. No harm lost! 

FATIGUE 
 Recent studies have shown that the sugar content of honey is more helpful than 

detrimental to one’s body strength.  

 Senior citizens who take honey and cinnamon power in equal parts are more alert and 

flexible.  

 Dr. Milton, who has carried out extensive research on this subject, says that, half a 

tablespoon of honey taken in a glass of water and sprinkled with cinnamon powder 

taken daily after brushing, and again in the afternoon around 3.00 p.m. when the 

vitality of the body starts decreasing, increases the vitality of the body within a week. 
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BAD BREATH :People of South America: The first thing in the morning they gargle with one 

teaspoon of honey and cinnamon powder mixed in hot water. So their breath stays fresh 
throughout the day. 
 
LOSS OF HEARING: Honey and Cinnamon powder taken in equal parts daily, restores hearing. 
 

FOR GOOD HEALTH 

Nature's wonder medicine is a cheap way to beat obesity, cancer, arthritis and more. Top 
doctors have revealed that combination of GARLIC, VINEGAR (CIDER) and HONEY is a wonder 
drug that can cure everything from cancer to arthritis. 

Amazing studies from respected universities around the world prove the miracle home 
remedy that costs just pennies a day to make, is a super way to fight about any affliction. 
Experts have verified that this health restoring trio of garlic, vinegar and honey can wipe out 
both common and chronic ailments. 

Successes include ACHE, ALZHEIMER'S disease, ARTHRITIS, HIGH BLOOD PRESSURE, some 
forms of CANCER, excessive CHOLESTEROL levels, COLD, FLU, GAS INDIGESTION, 
HEADACHES, HEART and CIRCULATORY problems, HAEMORRHOIDS, INFERTILITY, 
IMPOTENCE, TOOTHACHE, OBESITY, ULCERS and many other diseases and conditions. 

In a study of ARTHRITIS victims, Dr. Angus Peters of the University of Edinburgh Arthritis 
Research Institute, found that a daily dose of VINEGAR and HONEY reduced pains by 90%. 

A daily dose of GARLIC and VINEGAR has proven to be a powerful fat destroyer and weight 
reducer , according to Dr. Raymond Fisk of London's famous Obesity Research Centre. 

The prestigious British Medical Journal Lancel reported the CHOLESTEROL levels plunged on 
average from 237.4 to 221.4 after volunteers consumed 50 grams of GARLIC and 4 ounces of 
butter. 

The study proved the dangers associated with high fat foods can be neutralized by adding 
GARLIC to your diet. A study by 261 adult patients by the German Association of General 
Practitioners indicated that SERUM CHOLESTEROL and TRIGLYCERIDE level factors associated 
with the risk of HEART DISEASES are significantly reduced by regular use of a GARLIC diet. 

Studies at Houston's MF Anderson Cancer Institute in Houston, the Pennsylvania State 
University and GCLA support earlier evidence that ingredients in GARLIC, block the CANCER of 
the breast, colon, oesophagus and skin. 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/ 
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The National Cancer Institute found in a study of 1000 people that, eating a lot of garlic is 
linked to a reduced risk of STOMACH CANCER. 

Dr Elick Block of the State University of New York at Albany has discovered that GARLIC 
unleashes at least 1000 sulphur-producing components, all of which are powerful medicines. 
There appears to be little doubt that this astounding remedy of GARLIC, VINEGAR and HONEY 
can extend life by protecting the user from many proven killers. 

Dr. Hun Lee Tasao writes in China's respected Journal of Natural Medicines: "Patients given 
this miracle drink half hour before breakfast showed a remarkable reduction in HIGH BLOOD 
PRESSURE and CHOLESTEROL in less than a week". 

Italian nutritionist Emilio Staffani adds; "Years of scientific investigation by experts around 
the world have proved beyond a doubt that GARLIC and HONEY are nature's magic mixture". 
The three powerful ingredients are available everywhere and cost only pennies a day. 

Considering all that these natural substances can do for human health, it is amazing they are 
not more widely used". 

Dr Jack Soltanoff, a nutritional expert from New York praises the benefits of APPLE CIDER 
VINEGAR. He's recorded remarkable success stories involving ARTHRITIS sufferers. "I have 
seen many ARTHRITIS patients starts to loosen up at once", says Dr. Sotanoff. "Some even 
call it (APPLE CIDER VINEGAR) a natural ARTHRITIS tonic that frees them from stiffness, pain 
and throbbing aches". "Within just a few weeks, most pain wracked ARTHRITIS patients can 
perform usual activities because of this simple tonic". 

Boxing legend Muhammad Ali reportedly takes a dose of GARLIC, VINEGAR and HONEY to 
fight the symptoms of Parkinson’s disease and many other athletes use it to gain competitive 
edge. 

Dr. Tasao is sweet on the powers of HONEY. "HONEY has been described as the Perfect Food" 
noted the respected researchers. It contains at least 31 MINERALS, the component parts of 9 
VITAMINS, 6 ACIDS and 4 ENZYMES. Patients who took the traditional VINEGAR and HONEY 
drink daily were more vigorous, had fewer infectious diseases (LOD) and in general were 
healthier than those who didn't. There is no question that this astounding elixir can extend 
life by protecting you from many proved killers. 

GARLIC provides a storehouse of VITAMINS and MINERALS, but what excites researchers is 
most growing evidence that ALLICIN and ENZYMES present in large amounts in GARLIC 
stimulates the immune system. 

EFFECTS OF COLD WATER  

Please be a true friend and send this article to all your friends you care about. 
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For those who like to drink cold water, this article is applicable to you. It is nice to have a cup 
of cold drink after a meal. However, the cold water will solidify the oily stuff that you have 
just consumed. It will slow down the digestion. Once this "sludge" reacts with the acid, it will 
break down and be absorbed by the intestine faster than the solid food. It will line the 
intestine. Very soon, this will turn into fats and lead to cancer. It is best to drink hot soup or 
warm water after a meal. 

A serious note about heart attacks - You should know that not every heart attack symptom is 
going to be the left arm hurting. Be aware of intense pain in the jaw line. 
You may never have the first chest pain during the course of a heart attack. Nausea and 
intense sweating are also common symptoms. 60% of people who have a heart attack while 
they are asleep do not wake up. Pain in the jaw can wake you from a sound sleep. Let's be 
careful and be aware. The more we know the better chance we could survive. 

A cardiologist says if everyone who reads this message sends it to 10 people, you can be sure 
that we'll save at least one life. Read this & Send the link to a friend. It could save a life. So, 
please be a true friend and send this article to all your friends you care about. 

VICKS: 
Generally we are a BIG VICKS FANS 

You can try this for your cough. Don't laugh, it works 100% of the time although the scientists 

at the Canada Research Council (who discovered it) aren't sure why. 

To stop night time coughing in a child (or adult, as we found out personally), put Vicks 

Vaporub (I think you can use any other balm also) generously on the bottom of the feet at 

bedtime - then cover with socks. Even persistent, heavy, deep coughing will stop in about 5 

minutes and stay stopped for many, many hours of relief. Works 100% of the time and is 

more effective in children than even very strong prescription cough medicines. In addition, it 

is extremely soothing and comforting and they will sleep soundly. The head of the Canada 

Research Council describe these findings on the part of their scientists when they were 

investigating the effectiveness and usage of prescription cough medicines in children as 

compared to alternative therapies like acupressure. It was a surprising finding and found to 

be more effective than prescribed medicines for children at bedtime, and in addition, to have 

a soothing and calming effect on sick children who then went on to sleep soundly. 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/ 
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So, if you have Grandchildren, pass it on, if you end up sick, try it yourself and you will be 

absolutely amazed by the effect. 

Foods to Fight Fatigue 

If you're beat and need to drum up some energy, you are not alone. But the right foods and 

nutrition can supply the oomph you're missing.  

Tired, Drained.  Pooped. No matter how you put it, you're beat and need to drum up some 

energy. You are not alone. Many people have trouble getting in gear in the morning, 

experience the afternoon slump, or just want to crash on the couch in the evening. 

The exhaustion can be a constant problem for some folks. According to the CDC, 2.2 million 

Americans experience marked fatigue lasting at least six months. Sluggishness can be caused 

by many factors, but experts say poor nutrition is a big culprit. A well-balanced diet, on the 

other hand, can boost energy. 

"Food is truly our body's fuel," says Cindy Moore, MSRD, director of nutrition therapy for The 

Cleveland Clinic. "What we choose as our fuel is going to absolutely impact the performance 

of our bodies." 

How do we fill up our personal tanks, and how well do they make our engine run? The 

experts weigh in on how major food and drink sources and habits affect energy levels. 

The Forgotten Meal 

At the beginning of the day, most people dash off to work or school without a thought to 
their body's dietary needs. Who has time to eat in the morning anyway? 
"Breakfast is an easy meal to forget," says Mary Ellen Camire, PhD, professor of food science 
and human nutrition at the University of Maine. "But if people are skipping breakfast and 
find they're tired by midmorning, and then it's time to re-evaluate that eating habit." 
Research shows breakfast improves alertness and concentration, helps shed pounds by 
preventing overeating during the day, and prevents obesity, diabetes, and heart disease. 
To get these benefits and to prepare the body for the day, the American Dietetic Association 
recommends carbohydrates for energy and protein for endurance. Some quick options 
include: 

-Whole grain bagel with cheese  

-Cereal with fruit and yogurt  
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-Whole-grain toast with peanut butter and fruit  

-Hard-boiled egg sliced into a whole-wheat pita  

-Scrambled eggs, toast, and fruit  

-Oatmeal with raisins 

For the really busy bee, Camire says choices include breakfast bars, frozen omelets and 
breakfast sandwiches, oatmeal packets to go, and whole-grain cereals in prepackaged plastic 
bowls. Be mindful, though, of the sugar and fat content of your morning meal. A study in the 
November 2003 issue of Pediatrics found children who ate sugary breakfasts were hungrier 
and ate more at lunch.  

 

Complex Carbohydrate Charge 

Healthy eating doesn't stop in the morning. A well-balanced diet throughout the day is an 
essential source of sustained energy. The American Medical Association recommends that 
50% to 60% of overall food intake come from carbohydrates, 30% from fat, and the rest from 
protein. 

Although carbohydrates have gotten a bad reputation, the nutrient is still the body's 
preferred source of energy, says Dave Grotto, RD, director of nutrition at the Block Center for 
Integrative Cancer Care in Evanston, Ill. Low-carb diets, he says, initially boost energy, but 
deplete it in the long run. 

The best way to maximize the body's potential for energy is to eat a combination of complex 
and simple carbohydrates. Complex carbohydrates, which are slow burning, should represent 
the bulk of the carbohydrates we eat, says Grotto. Foods such as whole grains and starchy 
vegetables such as potatoes, squash, pumpkin, and carrots fall into this category. 

This does not mean ignoring simple carbohydrates with a slower burn, such as the sugar 
fructose, found in fruits, vegetables, and honey. They can provide an immediate source of 
energy. 

Simple sugars found in candy bars, soft drinks, and cookies can also provide a quick boost, but 
then a big letdown afterward. 

"You are going to get a rise in energy from the original hit of the sugar, but then, particularly 
for diabetics, sugar can drop below the baseline where it started," says John W. Finley, 
associate editor of the Journal of Agriculture and Food Chemistry, a publication of the 
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American Chemical Society. He says the peak effect of sugar normally lasts 30 minutes to an 
hour, depending on the dose. Anything beyond that is reportedly psychological. 

Without the complex carbohydrates to sustain the blood sugars, the body loses steam. "A 
diet that is based in complex carbohydrates seems to have less of that peak and valley of 
blood sugar effect," says Grotto. 

It is also important to make sure your complex carbohydrates have fiber, says Dee Sandquist, 
MSRD, a spokesperson for the American Dietetic Association. "Fiber helps the carbohydrates 
that we eat to be more slowly absorbed by the body," she says. "So, therefore, the body gets 
a more balanced release of energy, as opposed to the quick burst of energy." 

Many processed carbohydrates such as white rice, white bread, and pasta contain little or no 
fiber, thus expending energy at a rapid rate. To ensure you have a food rich in fiber, check the 
label. A slice of bread should contain 2 to 3 grams of fiber. 

Fat Force 

Fat has also gotten a bad reputation, and for good reason. Too much of the "bad" fats is 
associated with heart disease, some types of cancer, and some chronic illnesses. In the right 
amount, however, fat can make food taste good, and is a concentrated source of energy. 

In order to strike the right balance, choose polyunsaturated fats such as vegetable oils and 
seafood, and monounsaturated fats such as olive oil, meat, and poultry. The unsaturated 
variety can help lower "bad" LDL cholesterol. 

Protein Power 

Fats and carbohydrates may supply the body with energy, but protein helps regulate the 
release of that power. Protein maintains cells, transports hormones and vitamins, and creates 
muscle. Muscles and many hormones are, in fact, made up of protein. So replenishing the 
body's source of the nutrient is very important. 

Good sources of protein include meat, poultry, fish, eggs, beans, nuts, and low-fat dairy 
products. 

In diets where the body does not get its usual fuel of carbohydrates and fat, protein provides 
the body with energy. Preliminary studies have shown that people with high-protein diets 
appear to be able to work longer and harder, says Finley. 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/ 
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Such findings, however, are controversial. Critics say high-protein diets will ultimately make 
people more tired and gain weight. There are also concerns the diets may increase the risk of 
kidney stones and osteoporosis, and be harmful to those with liver or kidney disease. 

The Weight of Water 

Two-thirds of the human body is made up of water. Without it, we could only live a few days. 
The fluid helps control body temperature through sweat, moves food through the intestines, 
and greases the joints. It is also an essential ingredient in the production of energy molecules. 

"Dehydration is one of the leading causes of a lack of energy," says Grotto. If you're not well 
hydrated, your body puts its resources into maintaining your water balance instead of into 
giving you energy. 

Everyone's water needs vary. In February 2004, the Institute of Medicine released a report 
indicating most people meet their daily hydration needs by using thirst as their guide. In 
general, the Institute's expert panel recommended that women get about 11 cups of water 
from food and drink each day, and men get about 16 cups daily. This may seem like a lot of 
liquid, but 80% of it usually comes from drinking water and other beverages. The other 20% 
comes from food. 

To adequately get your hydration needs, particularly on a hot and humid day, the American 
Dietetic Association suggests carrying around a bottle of water, or replacing your afternoon 
soft drink with water. Frozen juice bars or icy treats are also a good idea. 

Water is especially important after exercise, with certain medicines, and with a high-fiber 
diet. Your fluid intake should be adjusted to how much water you're losing, says Finley. 
"Simple things like stopping at a drinking fountain when you walk by one is a good idea." 

Caffeine Fix 

More than half of Americans reach for a coffee cup every day, and 25% drink it occasionally, 
reports the National Coffee Association. This should come as no surprise, as there are those 
who swear they cannot function without the caffeine. 

The compound can be found not only in coffee, but in tea, soft drinks, chocolate, and herbs as 
well. 

John Allred, PhD, a food science communicator for the Institute of Food Technologists, says 
stimulants like caffeine exaggerate the effect of natural hormones like adrenaline. "They get 
your heart pumping faster, you respire faster, and that gives you a stimulated feeling," he 
says, noting the results usually last no more than two hours. 
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Psychology tests have shown a combination of caffeine and sugar can improve alertness and 
performance. "But then it wears off, and then you get a little bit of a slump afterward," says 
Camire. The high-low effect of caffeine, she says, is not as pronounced as it is in sugar, but is 
significant enough in that frequent users often experience headaches without the substance. 

The chemical is, indeed, so potent a stimulant that the National Collegiate Athletic 
Association (NCAA) lists caffeine as one of its banned drugs, as long as the concentration in a 
urine sample exceeds 15 micrograms per milliliter. (Two cups of black coffee will produce 
urine levels of approximately 3 to 5 micrograms per milliliter, according to the National 
Center for Drug Free Sport.) 

The effect of caffeine varies from person to person. Some people need a few cups before 
experiencing stimulation, while others feel shaky or jittery with one serving. 

Caffeine can also interfere with sleep, particularly if it is consumed in the late afternoon. The 
lack of shuteye could obviously affect one's energy level. To resolve this issue, Camire 
recommends switching to decaffeinated beverages by about 3 p.m. She also suggests 
gradually cutting back on caffeinated drinks, especially since they may have a dehydrating 
effect. 

Beating the Doldrums 

Food can, indeed, raise or diminish the body's energy levels. If you are eating healthy and are 
still tired, try changing the frequency of your meals. Some people find they get more of a 
boost with several small meals throughout the day, while others prefer the dining concept of 
three square meals daily. There's no right or wrong way, says Sandquist, noting that 
everyone's energy needs differ. 

The amount of food you eat can also make a difference. If someone overeats constantly, they 
tend to gain more weight and become lethargic, says Finley. "It's like the snowball rolling 
down the hill," he explains. "As [overeaters] get more overweight, they have less energy, and 
then they exercise less and don't burn the calories." 

Other dietary reasons for fatigue include too much alcohol (which is a depressant) and lack of 
certain vitamins and minerals. Low iron is a common problem for women. 

If you still find yourself sluggish with a well-balanced diet, then a visit to the doctor may be in 
order. Certain diseases, medications, stress, and inadequate sleep and exercise can 
contribute to fatigue. 
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20-20 BUT NOT CRICKET BUT YOUR EYES 
 
During a recent visit to an optician, one of my friends was told of an exercise for the eyes by a 
specialist doctor that he termed as 20-20-20.' It is apt for all of us, who spend long hours at 
our desks, looking at the computer screen. 
 

I Thought I'd share it with you. 20-20-20 
  

Step I :- 
After every 20 minutes of looking into the computer screen, turn your head and try to look at 
any object placed at least 20 feet away. This changes the focal length of your eyes, a must-do 

for the tired eyes. 
  

Step II :- 
Try and blink your eyes for 20 times in succession, to moisten them. 

  
Step III :- 

Time permitting of course, one should walk 20 paces after every 20 minutes of sitting in one 
particular posture. Helps blood circulation for the entire body. 

Circulate among your friends if you care for them and their eyes. They say that your eyes r 
mirror of your soul, so do take care of them, they are priceless..... 

Otherwise our eye would be like this..... 
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Camphor- The effective & healthy mosquito repellent. 
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Malaria and Dengue are on a steep rise. We all must be using liquid or the old blue tablet 
type of mosquito repellents sold under various names. Despite their use, it is common to see 
mosquitoes hovering around with the best of repellents in action. Secondly, we cannot use 
these mosquito repellents whole day – be they be of any brand. Thirdly, many people land up 
with allergies due to them. 
In the past, man would light diyas and burn camphor on a regular basis as a part of daily puja. 
These helped to purify the air and keep harmful bacteria, viruses and mosquitoes away! We 
can definitely have a better and healthy environment with the use of camphor. 
Camphor or Kapur is a waxy, white or transparent substance extracted from the wood of the 
Camphor Laurel tree found in Asia . Camphor has many known medicinal uses- 
It relieves nasal congestion and cough when rubbed on the chest as an oil. Camphor is used as 
an ingredient in throat lozenges and cough syrups and in Vicks. Camphor is also used in some 
anti-itch ointments, creams and cooling gels because it is can be absorbed through skin and is 
effective at treating pain locally. It has an analgesic effect which makes it a favorite oil to be 
used in pain relieving massage blends for sore muscles and arthritic pain. Camphor is known 
to improve the quality of air making it a better for our lungs and heart. 
Many people are not aware of the Mosquito repellent power of Camphor - a simple solution 
without side effects and very cost effective. CAMPHOR IS A NATURAL MOSQUITO REPELLENT 
With effect round the clock! You do not need to burn it for that. There are three easier ways 
to do it - 1. Put 2 tablets of commercially available camphor on any warm surface- the device 
shown in the picture serves the purpose well. Plug it for an hour and see the results! You can 
do it twice a day- morning and in the night as well! 
2. Place 2 tablets of camphor on different corners of the room or at places where mosquitoes 
seem to love to stay! Leave them there and they will evaporate in a day or so keeping the air 
purer and mosquito free. 
3. Take a wide opened cup or plate with water. Drop 2 tablets of Camphor into the water. 
Keep the cup with water and camphor in your sleeping room. The quantity of water and 
camphor may differ from room size. Water evaporates at normal temperature. Camphor 
slowly started dissolving in water. The water evaporates with Camphor smell. Adding little bit 
hot water gives instant action.   
You will be amazed at the results! Do experience it and help spread these healthy tips! 
 

How to Get Rid of Acne Scars 

 
Scars left by acne on skin appear ugly. This leaves a painful impressions on the patient, 
people genuinely try to get rid of these scars. They try everything from topical creams, to 
gels, pills and lotions to remove these scars. Everyone wants flawless skin. However, acne 
marks may make you feel like hiding your face inside a pillow. Acne scars develop as soon as 
you pop pimple or squeeze it out. Popping or squeezing results in a permanent mark at the 
affected area. The deeper you have peeled the skin, the darker is the mark. Most of the times 
this action leaves a scar and it gets very difficult to get rid off this scar. Don't panic if you have 
already developed an acne scar. There are some home remedies that will help you eliminate 
these scars on your face. 
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Here are some tricks to solve your problem: 
 
A) Take fresh juice of lemon. Now dip a cotton ball in it. Pat your face with the cotton ball and 
let it dry naturally. Some people may find this a little irritating. You may dilute the lemon 
juice with some rose water or plain water. Let the surface dry naturally for 15-20 minutes and 
wash your face with water after a while. Repeat this process at least four times a week and 
you will see a remarkable change in your skin structure. 
B) Prepare a paste with some sandalwood powder and rose-water. Now add 2-4 drops of lime 
juice to it. Apply this paste on your face and neck. Now, let the solution dry naturally. After 
that, you need to rinse your face and neck thoroughly. Do this on a regular basis to get best 
results. 
C) Applying cucumber juice on your face with cotton wool. This should be your daily regime 
during summers. This will help cooling off the skin and tighten the pores. Cucumber juice is 
extremely helpful in making your skin glow and makes it feel fresh. 
D) Another popular homemade remedy for removing acne marks into make a paste of apple 
and honey. First, make apple paste and then add about 4-6 drops of honey. Apply this mask 
on your face. Wash off after 15 minutes. This paste helps tightening pores and also makes 
complexion lighter. 

 
The surprising benefits of lemon! 
 
Institute of Health Sciences, 819 N. L.L.C. Charles Street Baltimore , MD 1201. 
This is the latest in medicine, effective for cancer! 
 
Lemon (Citrus) is a miraculous product to kill cancer cells. It is 10,000 times stronger than 
chemotherapy. 
 
Why do we not know about that? Because there are laboratories interested in making a 
synthetic version that will bring them huge profits. You can now help a friend in need by 
letting him/her know that lemon juice is beneficial in preventing the disease. Its taste is 
pleasant and it does not produce the horrific effects of chemotherapy. How many people will 
die while this closely guarded secret is kept, so as not to jeopardize the beneficial 
multimillionaires large corporations? As you know, the lemon tree is known for its varieties of 
lemons and limes. You can eat the fruit in different ways: you can eat the pulp, juice press, 
prepare drinks, sorbets, pastries, etc... It is credited with many virtues, but the most 
interesting is the effect it produces on cysts and tumors. This plant is a proven remedy against 
cancers of all types. Some say it is very useful in all variants of cancer. It is considered also as 
an anti-microbial spectrum against bacterial infections and fungi, effective against internal 
parasites and worms, it regulates blood pressure which is too high and an antidepressant, 
combats stress and nervous disorders. 
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The source of this information is fascinating: it comes from one of the largest drug 
manufacturers in the world, says that after more than 20 laboratory tests since 1970, the 
extracts revealed that: It destroys the malignant cells in 12 cancers, including colon, breast, 
prostate, lung and pancreas. The compounds of this tree showed 10,000 times better than 
the product Adriamycin, a drug normally used chemotherapeutic in the world, slowing the 
growth of cancer cells. And what is even more astonishing: this type of therapy with lemon 
extract only destroys malignant cancer cells and it does not affect healthy cells. 
 Institute of Health Sciences, 819 N. L.L.C. Cause Street, Baltimore, MD1201 
 

Amazing Gingers     
 
Ginger contains anti-viral, anti-toxic, and anti-fungal properties, and is used for the 
prevention of and treatment against the common cold. 
 
Ginger acts as an antihistamine and aids in the treatment of allergies. 
 
Ginger displays anti-inflammatory properties and can be used to treat rheumatoid arthritis, 
osteoarthritis, and various other muscular disorders.  
 
The chemical components of the root are instrumental in inhibiting the biosynthesis of 
prostaglandins which are responsible for causing inflammation. 
 
Thus the root has proven to be a highly effective form of treatment in some cases; even more 
so than the NSAID's that are traditionally prescribed.  
 
So eating ginger may help to prevent cancer and aging disorders. 
 
Ginger contains special enzymes responsible for catalyzing the proteins in your food, thus 
aiding in digestion and the prevention of cramps. 
 
Good for those with constipation! 
 
The ancient Greeks used to eat ginger after a large meal, in order to ease the digestion 
process. 
 
Ginger has proven to help lower your cholesterol level and prevent the formation of blood 
clots. 
 
As a mood enhancer, ginger's cineole content may help contribute to stress relief. 
 
Also used for migraine headache 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/ 
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Ginger can also be used for reducing toothache and the discomfort which arises due to the 
infection in the upper respiratory tract due to its antibacterial and antifungal nature. 
 
Chewing on fresh ginger, can help freshen the breath. 
 
Being a warming herb, ginger can help knock out a fever. This property also makes it effective 
in stimulating circulation of the blood. 
 
It can also help relax muscles around the blood vessels and is said to help prevent blood clots 
from forming. The warming effects make it a natural decongestant as well as an 
antihistamine, making it the perfect remedy for colds. 
 
Some studies show that it can even help inhibit the replication of the herpes simplex virus. 
 
Recent studies show that ginger might also have a role in lowering LDL cholesterol because 
the spice can help reduce the amount of cholesterol that is absorbed. 
 
It has also been shown in animal trials to help slow or even prevent cancerous tumor growth. 
 
To discover the health benefits of ginger for yourself, simply make a tea by steeping about 5 
slices of ginger in hot water. 
 
If you prefer it in your food, Ginger is excellent in many dishes and is perfect when combined 
with garlic. 
 
Ginger doesn't only spice up your food it can also help to put some extra spice in your 
intimate life too. It improves blood flow to your sexual organs, and contains Vitamin C, zinc 
and magnesium. 

FRUITS WITH CHART-VERY USEFUL  

  Apples  Protects your heart  prevents 
constipation  

Blocks diarrhea  Improves lung 
capacity  

Cushions joints  

Apricots  Combats cancer  Controls blood 
pressure  

Saves your eyesight  Shields against 
Alzheimer's  

Slows aging process  

Artichokes  Aids digestion  Lowers cholesterol  Protects your heart  Stabilizes blood 
sugar  

Guards against liver 
disease  

Avocados  Battles diabetes  Lowers cholesterol  Helps stops strokes  Controls blood 
pressure  

Smoothes skin  

Bananas  Protects your heart  Quiets a cough  Strengthens bones  Controls blood 
pressure  

Blocks diarrhea  

Beans  Prevents constipation  Helps hemorrhoids  Lowers cholesterol  Combats cancer  Stabilizes blood sugar  

Beets  Controls blood 
pressure  

Combats cancer  Strengthens bones  Protects your heart  Aids weight loss  

Blueberries  Combats cancer  Protects your heart  Stabilizes blood 
sugar  

Boosts memory  Prevents constipation  

Broccoli  Strengthens bones  Saves eyesight  Combats cancer  Protects your heart  Controls blood pressure  



 

213 
 

Cabbage  Combats cancer  Prevents 
constipation  

Promotes weight 
loss  

Protects your heart  Helps hemorrhoids  

Cantaloupe  Saves eyesight  Controls blood 
pressure  

Lowers cholesterol  Combats cancer  Supports immune 
system  

Carrots  Saves eyesight  Protects your heart  Prevents 
constipation  

Combats cancer  Promotes weight loss  

Cauliflower  Protects against 
Prostate Cancer  

Combats Breast 
Cancer  

Strengthens bones  Banishes bruises  Guards against heart 
disease  

Cherries  Protects your heart  Combats Cancer  Ends insomnia  Slows aging 
process  

Shields against 
Alzheimer's  

Chestnuts  Promotes weight loss  Protects your heart  Lowers cholesterol  Combats Cancer  Controls blood pressure  

Chili peppers  Aids digestion  Soothes sore 
throat  

Clears sinuses  Combats Cancer  Boosts immune system  

Figs  Promotes weight loss  Helps stops 
strokes  

Lowers cholesterol  Combats Cancer  Controls blood pressure  

Fish  Protects your heart  Boosts memory  Protects your heart  Combats Cancer  Supports immune 
system  

Flax  Aids digestion  Battles diabetes  Protects your heart  Improves mental 
health  

Boosts immune system  

Garlic  Lowers cholesterol  Controls blood 
pressure  

Combats cancer  kills bacteria  Fights fungus  

Grapefruit  Protects against heart 
attacks  

Promotes Weight 
loss  

Helps stops strokes  Combats Prostate 
Cancer  

Lowers cholesterol  

Grapes  saves eyesight  Conquers kidney 
stones  

Combats cancer  Enhances blood 
flow  

Protects your heart  

Green tea  Combats cancer  Protects your heart  Helps stops strokes  Promotes Weight 
loss  

Kills bacteria  

Honey  Heals wounds  Aids digestion  Guards against 
ulcers  

Increases energy  Fights allergies  

Lemons  Combats cancer  Protects your heart  Controls blood 
pressure  

Smoothes skin  Stops scurvy  

Limes  Combats cancer  Protects your heart  Controls blood 
pressure  

Smoothes skin  Stops scurvy  

Mangoes  Combats cancer  Boosts memory  Regulates thyroid  aids digestion  Shields against 
Alzheimer's  

Mushrooms  Controls blood 
pressure  

Lowers cholesterol  Kills bacteria  Combats cancer  Strengthens bones  

Oats  Lowers cholesterol  Combats cancer  Battles diabetes  prevents 
constipation  

Smoothes skin  

Olive oil  Protects your heart  Promotes Weight 
loss  

Combats cancer  Battles diabetes  Smoothes skin  

Onions  Reduce risk of heart 
attack  

Combats cancer  Kills bacteria  Lowers cholesterol  Fights fungus  

Oranges  Supports immune 
systems  

Combats cancer  Protects your heart  Straightens 
respiration  

 
   

Peaches  prevents constipation  Combats cancer  Helps stops strokes  aids digestion  Helps hemorrhoids  

Peanuts  Protects against heart 
disease  

Promotes Weight 
loss  

Combats Prostate 
Cancer  

Lowers cholesterol  Aggravates  
Diverticulitis  

Pineapple  Strengthens bones  Relieves colds  Aids digestion  Dissolves warts  Blocks diarrhea  

Prunes  Slows aging process  prevents 
constipation  

boosts memory  Lowers cholesterol  Protects against heart 
disease  

Rice  Protects your heart  Battles diabetes  Conquers kidney 
stones  

Combats cancer  Helps stops strokes  

Strawberries  Combats cancer  Protects your heart  boosts memory  Calms stress   
   

Sweet 
potatoes  

Saves your eyesight  Lifts mood  Combats cancer  Strengthens bones   
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Tomatoes  Protects prostate  Combats cancer  Lowers cholesterol  Protects your heart   
   

Walnuts  Lowers cholesterol  Combats cancer  boosts memory  Lifts mood  Protects against heart 
disease  

Water  Promotes Weight loss  Combats cancer  Conquers kidney 
stones  

Smoothes skin   
   

Watermelon  Protects prostate  Promotes Weight 
loss  

Lowers cholesterol  Helps stops strokes  Controls blood pressure  

Wheat germ  Combats Colon Cancer  prevents 
constipation  

Lowers cholesterol  Helps stops strokes  improves digestion  

Wheat bran  Combats Colon Cancer  prevents 
constipation  

Lowers cholesterol  Helps stops strokes  improves digestion  

Yogurt  Guards against ulcers  Strengthens bones  Lowers cholesterol  Supports immune 
systems  

Aids digestion  

 
51 Tips for Perfect Health 
1. Drink eight glasses of water a day. 
2. Include two vegetables and one fruit in every meal. 
3. Begin each meal with a raw vegetable salad. 
4. Make a light snack of assorted sprouts. 
5. Start the day with a glass of warm water and a dash of lime. 
6. Use only fresh vegetables. 
7. Once a week have only fresh fruits until noon, make lunch the first meal of the day. 
8. Eat only freshly cooked meals not refrigerated leftovers. 
9. Include one green vegetable and one yellow vegetable in every meal. 
10. Go on a juice fast for a day. Start with vegetable juice, and sip fruit for lunch and dinner. 
11. Kick the old coffee habit. Have a glass of fresh fruit juice instead. 
12. Cut out all deep-fried foods from your diet. 
13. Cut down on high sugar products like soft drinks, ice-cream, candy and cookies in your 
diet. 
14. Never skip a meal, even if you are on a diet. Eat a fresh fruit or have vegetable juice 
instead. 
15. Avoid beverages like soda, coffee, colas and so on. 
16. Include high fiber foods plenty of fruits, vegetables and grains in planning your diet. 
17. Use salt in moderation 
18. Wash vegetables thoroughly in clean water before chopping. 
19. Stream or boil vegetables (rather than fry or sauté. 
20. Retain peels of potato, cucumber, carrot and tomato while cooking. 
21. Do take a moment off to mentally list out the nutritional value of the food you are about 
to eat. 
22. Don’t rush through your meals. Set aside enough time to appreciate, enjoy and digest 
your food. 
23. Make every meal an enjoyable experience. Set dishes out attractively and chew slowly to 
appreciate the full flavour of the foods you eat. 
24. Choose to be radiantly healthy. Keep yourself informed about the nutritive value of every 
food you buy. 
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25. Shop for groceries yourself. Notice the look, feel and smell of fresh fruit and vegetables 
and enjoy their intrinsic goodness. 
26. Watch out for eating habits paired with emotional states, like reaching for a chocolate 
when you are depressed. Resist the urge and eat fruit instead. 
27. Eat popcorn (rather than chips) while watching a movie. 
28. Sit at the table at meal times. Don’t read the paper or review bills while eating. 
29. Make it a point to have dinner with the entire family at the table, and not in front of the 
TV. 
30. Eat just to the point of the fullness. Don’t stuff yourself! 
31. Stop smoking. 
32. Restrict alcohol consumption. 
33. Get a good night sleep, every night. 
34. Enroll today in an exercise programme. 
35. Take a brisk, 20 minute invigorating walk each morning. 
36. Spend 10 minutes every morning and evening doing basic stretches. 
37. Do not use elevators when you can climb the stairs. 
38. Enroll in a TM programme today. 
39. Focus on your breathing. Take a deep breath, and then exhale slowly. Repeat a couple of 
times a day. 
40. Learn to relax. Spend 20 minutes consciously relaxing each muscle of your body. 
41. Spend 20 minutes a day in silent meditation, prayer or contemplation. 
42. Learn the healing power of laughter. Watch a crazy movie, recall a joke or read a funny 
book and laugh out loud. 
43. Tap the powers of your sub-conscious. Relax your body for 20 minutes and project the 
Perfect You on your mind screen. 
44. Balance your lifestyle. Devote equal time each week to work and fun. 
45. Join kids in a sports activity and rediscover the joys of childhood. 
46. Do keep in touch with friends. Call up or visit them and be at peace with the world. 
47. Enroll in an activity (like dancing, swimming or roller skating…) you never indulged in 
because you were afraid of what people might say. 
48. Forgive someone who you think has done you wrong and cleanse your spirit of rancour. 
49. Do a nice turn to someone you don’t know too well, but who could do with a friend. 
50. Spend a quiet half-hour chatting with your family. 
51. Read a great book once a week. 
 

THIS IS VIPUL DESAI’S COLLECTION 
Everybody should understand and then use the above medicines under some specialist 

guidance. I just have collected it from various sources and I am not a medical professional. 
Try it with your own risk. 

Vipul  M Desai 

desaivm50@yahoo.com http://suratiundhiyu.wordpress.com/ 

mailto:desaivm50@yahoo.com
http://suratiundhiyu.wordpress.com/

