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કબલિયાત 

 ગયભ ાણીભાં એક ચભચી આદંુનો યસ,એક ચભચી રંફુનો યસ ને ફે ચભચી ભધ ભેલી ીલાથી 

કફજજમાત ભટે છે. 

 કાી દ્રાક્ષને યાતે્ર ઠંડા ાણીભાં રાી યાખી ,સલાયે ભસી, ગાી, તે ાણી ીલા થી 

કફજજમાત ભટે છે. 

 ાટીમો ટંકણખાય , ભોયથુથુ,ં થોયખયસાણી,રેાો,એયંડડમંુ ફધંુ લાટી નાબી ઉય રે 

કયલો.  

 ભંઢી આલનાં ાન યાતે્ર ાણીભાં રાી સલાયે ભસીને તેભાં ગો નાખીને ીલાથી કફજજમાત 

ભટે  છે.  

 હયડે, ડહંગ, સૂંઠ, ડહભેજ, ીય, કાકચીમાના ભંજ, જસંધલ ને સંચનું ચૂણણ ગયભ 

ાણી સાથે રેલાથી કફજજમાત ભટે  છે.  

 ાકા ટભેટાનો એક ક યસ ીલાથી આંતયડા નો ભ છૂટો ડી કફજજમાત ભટે છે. 

 નયણે કોઠે સલાયભાં થોડંુ ગયભ ાણી ીલાથી કફજજમાત ભટે છે. 

 યાતે્ર સહેજ ગયભ કયેરા ાણીભાં થોડંુ ભીઠંુ નાખી ીલાથી કફજજમાત ભટે છે. 

 ત્રણ ગ્રાભ ભેથીનંુ ચૂણણ સલાય સાંજ ગો અને ાણી સાથે રેલાથી કફજજમાત ભટે છે. 

 ચાય ગ્રાભ હયડે ને એક ગ્રાભ તજ સો ગ્રાભ ાણીભાં ગયભ કયી તે ઉકાો યાતે્ર તથા સલાયના હોય 

ભાં ીલાથી કફજજમાત ભટે છે. 

 યોજ  સલાયે એક ગ્રાસ ઠંડા ાણીભાં અને યાતે્ર દૂધભાં ફે ચભચી ભધ ભેલીને ીલાથી 

કફજજમાત ભટે છે.   

 અજભાના ચૂણણભાં સંચોયો નાખી પાંકલાથી કફજજમાત ભટે છે. 

 અજભો અને સોનાભુખીનંુ ચૂણણ હંુપાા ગયભ ાણી સાથે રેલાથી કફજજમાત ભાટે છે. 

 કાંદાને ગયભ યાખભાં ળેકી, યોજ સલાયે ખાલાથી કફજજમાત ભટે છે અને ળજતત લધે છે. 

 કફજજમાત હોમ અને બૂખ ઓછી રગતી હોમ તો સુંઠ , ીય, જીરંુ, જસંધારુણ, કાા 

ભયી સયખે બાગે રઇ , ફાયીક લાટી, ચૂણણ ફનાલી, ફે ગ્રાભ દયયોજ જમ્મા છી રેલાથી 

કફજજમાતભાં પામદો થામ છે.  

 દૂધ અથલા નલળેકા ાણી સાથે ચટી લયીમાી યોજ પાંકલાથી કફજજમાત દુય થામ છે. 

 રંફુનો યસ ઠંડા અથલા ગયભ ાણીભાં સલાયે અને યાતે્ર ીલાથી કફજજમાત ભટે છે. 

 ખજૂયને યાતે્ર રાી યાખી, સલાયે ભસી, ગાીને આ ાણી ીલાથી કફજજમાત ભટે છે.    

 યાતે્ર સૂતી લખતે એક ફે સંતયા ખાલાથી કફજજમાત ભટે છે. 



www.pgondaliya.blogspot.in                      પુરણ ગોંડલયા                              Page-2 

 તુરસીના ઉકાાભાં જસંધલ અને સુંઠ ભેલી પાંકલાથી કફજજમાત ભટે છે. 

 જામપ રંફુના યસભાં ઘસીને તે ઘસાયો રેલાથી કફજજમાત ભટે છે. 

 જમ્મા છી એકાદ કરાકે ત્રણ થી ાંચ ડહભેજ ખુફ ચાલીને ખાલાથી કફજજમાત ભટે છે.   

 દરુડીનું ભૂ, એરચીના ડોડા, અને સાકાય લાટીને ીલાથી કફજજમાત ભટે છે.  

 ગુરાફના પૂર, એરચીના પોતયા, આખી એયંડી, ધાણા _ આ ફધંુ યાતે્ર રાી સલાયે 

ભસીને તે ાણી ગાીને ીલાથી કફજજમાતભાં પામદો થામ છે.  

 નસોતય અથલા ઈન્દ્દ્રાલયણીના ભૂને લાટી તેભાં ખાંડ નાખી ગયભ ાણી સાથે ીલું.  

 થોયના ભૂની છારને લાટી નાગયલેરના ાનભાં ખાલી.  

 ઇન્દ્દ્રજલ, સંચ, ભંઢી આલ , ડહભેજનું ચૂણણ ગયભ ાણી સાથે યોજ પાકલાથી 

કફજજમાતભાં પામદો થામ છે. 


