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કમળો 
 ીતકાયક ઉષ્ણ - તીક્ષ્ણ - તીખા, ખાટા દાથો ફંધ 

કયલા. 

 ખોયાકભાં ચણાની લસ્તુ, ઘઉં, જલ, ચોા, 
ભગ, ભસુય, તુલેય, યલ, તાંદજો આલા. 

 ળેયડી આલી, દાીમા આલા, ગ્રુકોઝ આલો. 

 વલટાભીન - સી ના બયુય પ્રમોગ ભાટે સંતયા, 
ભોસંફી, રંફુ ળયફત, આંફા આલા. 

 સંૂણણ આયાભ કયાલલો. 

 રંફુની ચીયી ઉય સોડા - ફામ - કાફણ નાખીને સલાયના હોયભાં ચૂસલાથી કભો ભટે 
છે. 

 100 થી 200 ગ્રાભ દહંભાં 2 થી 4 ગ્રાભ ાડખાય ભેલીને લહેરી સલાયે નયણે 
કોઠે રેલાથી 3 દદલસભાં કભો ભટે છે. 

 ગાજયનો ઉકાો ીલાથી કભાભાં આલેરી અળવતત ને રોહીની ઓછ દૂય થામ છે. 

 કદયમાતંુ ફે ચભચી અને સાકય દોઢ ચભચી પાકલાથી કભો ભટે છે. 

 રીભડાનાં ાનનો યસ તથા ભધ સલાયના નયણે કોઠે ીલાથી કભો ભટે છે. 

 દહંગને ાણીભાં ઘસીને આંખભાં રગાડલાથી કભો ભટે  છે. 

 કભાભાં બૂખ ન રાગતી હોમ તો ફે ચભચી આદુનો યસ અને અડધી ચભચી વિપાચૂણણ 
સાથે દદલસભાં ફે લાય રેલાથી બૂખ રાગળે. 

 અયીઠાનંુ ાણી નાકભાં નાખલાથી કભો ભટે છે. 

 ભધ સાથે ગાજયનો યસ ીલાથી કભો ભટે છે. 

 ભધભાં ાકા કેા ખાલાથી કભો ભટે છે. 

 આદુનો યસ ને ગો ખાલાથી કભો ભટે છે. 

 સૂંઠ અને ગો ખાલાથી કભો ભટે છે. 

 સપેદ કાંદો, ગો, અને થોડી હદય ભેલી સલાય સાંજ ખાલાથી કભો ભટે છે. 

 હદયનંુ ચૂણણ તાજી છાળભાં નાખીને સલાય સાંજ ીલાથી કભો અઠલાદડમાભાં ભટે છે. 

 ળેયડીને ઝાકભાં યાખી સલાયે તેને ચૂસીને ખાલાથી કભો ભટે છે. 
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 કાી દ્રાક્ષ રાીને આલી. 

 રીભડાની ગો યાિે રાી સલાયે ભસી - ગાી ભધ નાખી આલાથી કભો ભટે છે. 

 કડલા રીભડાની આંતયછારનો તલાથ કયી ભધ અને દકંવચત સુંઠની બૂકી નાખી આલા. 

 એયંડાનો યસ તો. 4, ગામના દૂધભાં નાખી ીલાથી કભો ભટે છે. 

 અયડૂસી, કદયમાતું, રીભડાની છાર, હયડે, અને આભાનું ચૂણણ રેલાથી કભો 
ભટે છે. 

 કડુને ળેકીને સાકય સાથે રેલાથી કભો ભટે છે. 

 કાંકચીમાના ભૂનું ચૂણણ ફે આનીબાય સલાય - સાંજ જભાં રેલાથી કભો ભટે છે. 

 આભા, ગેરુ, હદયનું ચૂણણ, ફે આનીબાય જભાં રેલાથી કભો ભટે છે. 

 ધોી સાટોડીનંુ ંચાંગ ચૂણણ ભધ સાકયભાં રેલાથી કભો ભટે છે. 

 વલકાના ાન, કાીજીયી, સંચ, અને ગોનો ઉકાો ીલાથી કભો ભટે છે. 
 


