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કાનની પીડા 
 લરયમાી અધકચયી લાટીને ાણીભાં ખૂફ ઉકાો , તે ાણીની લયા દુખતા કાન ય 

રેલાથી કાનની ફહેયાળ, કાનનું ળૂ કાનભાં થતો અલાજ 

ભટે છે. 

 તેરભાં થોડી યાઈ લાટીને કાનના સોજા ઉય રે કયલાથી 
સોજો ભટે છે. 

 કાનભાં કોઈ જીલજતું બયાઈ ગમંુ હોમ સયસસમાના તેરના 
ટીાં નાખલાથી તે ભયી જામ છે. 

 સપેદ કાંદાના યસનાં ટીાં યોજ ફે લખત કાનભાં નાખલાથી ફહેયાળ ભટે છે. 
 કાનભાં ફગાઈ, કાનખજૂયો જલેા જીલજતું ગમા હોમ તો ભધ અને તેર બેગા કયી કાનભાં 

ટીા નાખલાથી પામદો થામ છે, કાનનંુ ળૂ અને યસી ણ ભટે છે. 
 કાન દુખતો હોમ તો ભૂાના ાનનો યસ સહેજ ગયભ કયી કાનભાં નાખલાથી દુખાલો 

અને ચસકા ભટે છે. 
 કાનની ફહેયાળ દૂય કયલા ાંચ સાત ેળાફનાં ટીા દયયોજ નાખતા યહેલાથી ફહેયાળ 

દૂય થામ છે. 
 તેરભાં રસણની કી કકડાલીને , તે તેરના ટીા કાનભાં નાખલાથી કાનના સણકા 

અને કાનની યસી ભટે છે. 
 આદુનો યસ સહેજ ગયભ કયી કાનભાં નાખલાથી ચસકા ભટે છે. 
 ભધના ટીા કાનભાં નાખલાથી કાનનો દુખાલો અને યસી ભટે છે. 
 તરના તેરભાં રહંગ નાખી ઉકાી તે તેરના ટીા કાનભાં નાખલાથી દુખાલો ભટે છે. 
 તુરસીના યસના ટીા કાનભાં નાખલાથી કાનનો દુખાલો અને સણકા ભટે છે. તેભજ 

રુ નીકતું હોમ તો તે ફંધ થામ છે. 
 કાંદાનો યસ અને ભધ ભેલી તેના ટીા નાખલાથી સણકા ભટે છે. અને રુ થતું હોમ 

તો તે ણ ભટે છે. 
 નાગયલેરના ાનનો યસ ગયભ કયી તેના ટીા નાખલાથી કાનના સણકા અને દુખાલો 

ભટે છે. 
 આંફાના ાનનો યસ ગયભ કયી તેના ટીા નાખલાથી કાનના સણકા અને દુખાલો ભટે 

છે. 
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 પુરાલેરી પટકડી અને હદય બેગી કયી કાનભાં નાખલાથી કાન ાક્મો હોમ અને યસી 
નીકતા હોમ તો તે ભટે છે. 

 અધેડાના ંચાંગની યાખ તેરભાં ખૂફ ઉકાી ગાી તેના ટીાં કાનભાં નાખલાથી કાનના 
ચસકા અને ધાક ડી ગઈ હોમ તો ભટે છે. 

 ગૌભૂત્રભાં હયતાર લાટી તેના ટીાં કાનભાં નાખલાથી કાનના ચસકા અને ધાક ડી ગઈ 
હોમ તો ભટે છે. 

 ભયલાના ાનના યસના ટીાં કાનભાં નાખલાથી કાનના ચસકા અને ધાક ડી ગઈ હોમ 
તો ભટે છે. 

 ોળના ડોડલાના ઉકાાની લયા કાનભાં જલા દેલી , જથેી કાનના ચસકા અને ધાક 
ડી ગઈ હોમ તો ભટે છે. 

 ફોરયક ાઉડય કાનભાં નાખલાથી કાનભાં રુ થમા હોમ તો તે ભટે છે.  
 પુરાલેરી ટંકણખાયની ફાયીક બૂકી કાનભાં થોડી નાખી ઉય રૂનંુ ૂભડંુ યાખલાથી 

કાનના રુ ભટે છે.  
 જાત્માદી કે રંફોીના તેરના ટીાં કાનભાં નાખલાથી કાનભાં થતા રુ ભટે છે. 
 ગયભ ાણીભાં પુરાલેરી પટકડી નાખીને તેનાથી કાન ધોલાથી કાનના રુ ભટે છે.  
 ફદાભના અને એયંડીના તેરના ટીા નાખલાથી કાનની ફહેયાળ દૂય થામ છે.  

 


