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કમરનો દુખાવો – સંલિવા 

o અજભો અને ગો સયખે બાગે ભેલી સલાય સાંજ ખાલાથી કભયનો દુખાલો ભટે છે. 
o સૂંઠ અને ગોયખું સયખે બાગે રઇ તેનો ઉકાો કયી યોજ 

સલાયે ીલાથી કભયનો દુખાલો ભટે છે. 
o સૂંઠનું ચૂણણ ગયભ ાણી સાથે પાકલાથી કભયનો દુખાલો 

ભટે છે. 
o ખજૂયની ાંચ ેળીનો ઉકાો કયી, તેભાં અધો તોરો 

ભેથી નાખી ીલાથી કભયનો દુખાલો ભટે છે. 
o સૂંઠ, રસણ, અજભો અને યાઈ નાખીને તેર ગયભ કયી તેની ભાલરસ કયલાથી 

કભયનો દુખાલો તેભજ દુખતા સાંધાભાં આયાભ થામ છે. 
o સૂંઠ અને હિંગ નાંખીને તેર ગયભ કયી તેનંુ ભાલરસ કયલાથી કભયનો દુખાલો તથા 

ળયીય જકડાઈ ગમેરંુ િોમ તો તે ભટે છે. સાંધાનો દુખાલો ણ ભટે છે. 
o યાઈના તેર સાથે કાંદાનો યસ ભેલીને ભાલરસ કયલાથી સંલધલાનો દુખાલો ભટે છે. 
o આદુના યસભાં સિેજ ભીઠંુ નાખી તેનંુ ભાલરસ કયલાથી સંલધલાનો દુખાલો ભટે છે, 

ડોકી યિી ગઈ િોમ તો તે ણ ભટે છે. 
o જામપને સયલસમાના તેરભાં ઘસી ભાલરસ કયલાથી જકડામેરા સાંધા છૂટા ડે છે 

અને સંલધલા ભટે છે. 
o રલલંગનંુ તેર ઘસલાથી સંલધલાનો દુખાલો ભટે છે. 
o ધાણા 10 ગ્રાભ અને સૂંઠ ત્રણ ગ્રાભ રઇ લાટી, તેનો ઉકાો ફનાલી, તેભાં ભધ 

નાખી ીલાથી ડખાનો દુખાલો તથા છાતીનો દુખાલો ભટે છે. 
o સૂંઠ, સાજીખાય અને હિંગનંુ ચૂણણ ગયભ ાણીભાં રેલાથી સલણ પ્રકાયના ળૂ ભટે 

છે. 
o જીરંુ, હિંગ અને લસંધલની પાકી ઘી સાથે રેલાથી ળૂ ભટે છે. 
o એક ચભચી ળેકેરી હિંગ થોડા ગયભ ાણીભાં ીલાથી ડખાનો દુખાલો ભટે છે. 
o સૂંઠનો ઉકાો કયી, તેભાં એક ચભચી હદલેર નાખીને ીલાથી સંલધલાનો દુખાલો 

ભટે છે. 
o દોઢ ફે તોરા ભેથી યોજ પાકલાથી લા ભટે છે. 
o કોઈણ પ્રકાયના ળૂ - ડખાં, છાતી, હૃદમ કે ભાથાભાં દુખાલો િોમ ત્માયે 

તુરસીનો યસ ગયભ કયી તેના ય ભાલરસ કયલાથી તયત આયાભ થામ છે. આલા 
પ્રસંગે ફે ચભચી તુરસીનો યસ ી જલો. 

http://tahukar.com/wp-content/uploads/2012/06/rheumatism.jpg


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

o ભેથીને થોડા ઘીભાં ળેકી તેનો રોટ કયલો, તેભાં ગો, ઘી ઉભેયીને રાડુ ફનાલી 
રેલા. આ રાડુ 8 - 10 હદલસ સુધી ખાલાથી કભયનો દુખાલો અને સંલધલા ભટે 
છે. જકડાઈ ગમેરા અંગો છૂટા ડે છે. અને િાથે ગે થતી કતય ણ ભટે છે. 

o કાચા ફટાટાની છાર કાઢ્યા લગય ટુકડા કયી તેનો યસ કાઢી તુયત જ ીલાથી 
સંલધલાભાં ઘણો પામદો થામ છે. 

o તાંફાના લાસણભાં આખી યાત યાખેરંુ ાણી સલાયે નયણે કોઠે ીલાથી સંલધલાભાં 
પામદો થામ છે. 

o દહયમાના ાણીભાં લનમલભત સ્નાન કયલાથી સંલધલાના દદીને ખૂફ જ પામદો થામ છે. 
દહયમાના ાણીભાં સ્નાન કયલાનંુ ળક્મ ન િોમ તો દહયમાઈ ભીઠંુ ગયભ ાણીભાં 
ઓગાી તેનાથી સ્નાન કયલું. 

o કૌચાના ફીજ 1 હકરો રઇ સાંજ ેાણીભાં રાો. સલાયે તેના પોતયા ઉખાડીને 
તેનો ગબણ કાઢી તે ગબણ તડકાભાં સુકલી દો. સુકામા ફાદ તેનું ચૂણણ ફનાલી ત્રણ ગ્રાભ 
ચૂણણ સાથે 1 ગ્રાભ અશ્વ ગંધાનંુ ચૂણણ ભેલી યોજ સલાયે અને યાત્રે જમ્મા િેરા 
ગયભ દૂધ સાથે રેલાથી સંલધલા તથા રકલાના યોગીને પામદો થામ છે. 

o સૂંઠનો કાઢો ફનાલીને ીલાથી સાંધાનો દુખાલો ભટે છે. 
o સાંધાના દુખાલાભાં કેયોસીન જયા ગયભ કયી ભાલરસ કયો. 


