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ઉધરસ – ખાંસી 
 હદય અને ભીઠાલાા તાજા ળેકેરા ચણા - એક ભુઠ્ઠી 

જટેરા - સલાયે તથા યાત્રે સૂતી લખતે ખાલાથી 
(ઉયથી ાણી ન ીલું) કામભી ળયદી અને ઉધયસ 
યહેતી હોમ તો તે ભટે છે. 

 ભીઠંુ અને હદયલાો ળેકેરો અજભો જમ્મા છી 
ભુખલાસ તયીકે ખાલાથી ઉધયસ અને ળયદી ભટે છે. 

 હદય અને સૂંઠ સલાય સાંજ ભધભાં ચાટલાથી 
ઉધયસ ભટે છે. 

 હદયને તાલડીભાં ળેકી તેની ગાંગડી ભંભાં યાખી ચૂસલાથી કપની ખાંસી ભટે છે. 

 નલળેકા ાણી સાથે અજભો ખાલાથી કપની ખાંસી ભટે છે. 

 તુરસીનો યસ સાકય સાથે ીલાથી ઉધયસ અને છાતીનો દુખાલો ભટે છે. 

 યાત્રે થોડાક ળેકેરા ચણા ખાઈ, ઉય ાણી ીધા લગય સૂઈ જલાથી ઉધયસ ભટે  છે. 

 અયડૂસીના ાનના યસ સાથે ભધ રેલાથી ઉધયસ ભટે છે. 

 ખાંડ સાથે ફે ટીા કેયોસીન દદલસભાં ત્રણ લાય ચટાડલાથી ભોટી ઉધયસ ભટે છે. 

 કેના ાનને ફાી, બસ્ભ ફનાલી, તે બસ્ભ દળ ગ્રાભની ભાત્રાભાં દદલસભાં ત્રણલાય 
ભધ સાથે ચાટલાથી ઉટાંદટમાભાં યાહત થામ છે. 

 કાંદાના યસભાં ભધ ભેલીને ીલાથી ગભે તેલી ઉધયસ ભટે છે. 

 કાંદાનો ઉકાો કયી ીલાથી કપ દૂય થઇ ઉધયસ ભટે છે. 

 રંફુના યસભાં તેનાથી ચાયગણું ભધ ભેલીને ચાટલાથી ઉધયસ ભટે છે. 

 રવલંગને ભંભાં યાખી ચૂસલાથી ઉધયસ ભટે છે. 

 ભયીનંુ ચૂણણ દૂધભાં ઉકાી ીલાથી ઉધયસ ભટે છે. 

 ભયીનંુ ચૂણણ સાકય, ઘી સાથે ભેલી ચાટલાથી ઉધયસ ભટે છે. 

 એક ચભચી ભધ અને ફે ચભચી આદુનો યસ ભેલી ીલાથી ઉધયસ ભટે છે. 

 થોડી દહંગ ળેકી, તેને ગયભ ાણીભાં ભેલી ીલાથી ઉધયસ ભટે છે. 

 દ્રાક્ષ અને સાકય ભંભાં યાખી ચૂસલાથી ઉધયસ ભટે છે. 
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 રસણની કીઓને કચયી, ોટરી ફનાલી, તેની લાસ રેલાથી ભોટી ઉધયસ, કપ 
ભટે છે. 

 રસણ 20 થી 25 ટીાં યસ ળયફતભાં ભેલી દદલસભાં ચાય ચાય કરાકને અંતયે 

ીલાથી ભોટી ઉધયસ, કપ ભટે  છે. 

 દાડભના પની છારનો ટુકડો ભંભાં યાખી ચૂસલાથી ઉધયસ ભટે છે. 

 આભરીના કીચૂકાને ળેકી, તેના છોતયાં કાઢી નાખી, કીચૂકાનું ફાયીક ચૂણણ ફનાલી, 
ભધ અને ઘીભાં ભેલીને ીલાથી ઉધયસ કપભાં રોહી ડતંુ હોમ તો તે ભટે છે. 

 થોડો ખજૂય ખાઈ ઉયથી થોડંુ ગયભ ાણી ીલાથી કપ ાતો થઇ નીકી જળે અને 
ઉધયસ તથા દભ ભટળે. 

 ગયભ કયેરા દૂધભાં હદય અને ઘી ભેલી ીલાથી ઉધયસ અને કપ ભટે છે. 

 યાત્રે ભીઠાની કાંકયી ભંભાં યાખી ચૂસલાથી ઉધયસ ઓછી આલળે. 

 પુદીનાનો યસ ીલાથી ઉધયસ ભટે છે. 

 અધાણ તોરા જટેરંુ ભધ દદલસભાં ચાયલાય ચાટલાથી કપ છૂટો ડી જામ છે. અને ઉધયસ ભટે 
છે. 

 ભારકાંકણા, અજભા, રવલંગ, સૂંઠ, લાલડંગનો ઉકાો ીલાથી ઉધયસ ભટે છે. 

 ભયીનંુ ચૂણણ અને ળુદ્ધ ગંધક ગામના ઘી સાથે રેલાથી ઉધયસ ભટે છે. 

 ીય, રવલંગ, ટંકણખાય લાટી ભધભાં રેલાથી ઉધયસ ભટે છે. 

 બોયંગણીના ક્લાથભાં ભધ અને ીય નાખી ીલાથી ઉધયસ ભટે છે. 

 વસંધલ, સૂંઠ, ભયી, ીય, યાઈ ને લાટી આદુના યસભાં ગોી કયી ચૂસલાથી 
ઉધયસ ભટે છે. 

 કંુલાયનો યસ ભધ, ીય ને રવલંગ નાખી ીલાથી ઉધયસ ભટે છે. 

 નાગયભોથ અને રંડી ીયનંુ ચૂણણ ભધભાં ભેલીને રેલાથી ઉધયસ ભટે છે. 

 જઠેી ભધનો ળીયો ખાલાથી ઉધયસ ભટે છે. 

 સુંઠ, કાકડાળંગી, ભયી, ીય, બોયંગણી, હયડે છાર, ફહેડા છાર, 
ુષ્કય ભૂના ક્લાથભાં ંચરલણ નાખી ીલાથી ઉધયસ ભટે છે. 

 બોયંગણી, દ્રાક્ષ, અયડૂસીના ાનનો ઉકાો ભધ - સાકય નાખી ીલાથી ઉધયસ 
ભટે છે. 

 ખદીયાદીલટી ચગલાથી ઉધયસ ભટે છે. 



 

3                  www.pgondaliya.blogspot.in                       Gondaliya Puran 

 જઠેીભધ, ફહેડા અને અધેડાના ંચાંગની બસ્ભ ભધભાં નાખી ભેલીને રેલાથી ઉધયસ 
ભટે છે. 

 ફહેડાની છાર ભંભાં યાખી ચૂસલાથી ઉધયસ ભટે છે. 

 દાડભની છાર ચુસલી. દાવમા ખાલાથી ણ ઉધયસ ભટે છે. 
 


