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 ખીલ – ઘરલેું ઉપચાર 
 તુરસીના ાનના યસભાં રંફુનો યસ અથલા આદુનો યસ ઉભેયી 

ભોઢા ય રગાડલાથી અને સુકાઈ જામ છી ાણીથી ધોઈ નાખલાથી 
ભોઢા યના કા ડાઘ ભાટે છે. 

 યાતે્ર સુતી લખતે ગયભ ાણીભાં ભોઢંુ ધોલું , છી ચાયોીને દૂધભાં 
ઘસી રે ફનાલી ભોઢા ય રગાલી સુઈ જલું, સલાયના સાફુથી ભો 
ધોલું. આ પ્રમોગથી ખીર ભટે છે. 

 નાીમેયનું દૂધ કાીજીયી સાથે ભેલી - રસોટી ખીર ય રગાડલાથી ખીર ભટે છે. 
 જંાફુના થારીમાનો યસ ાણીભાં ઘસીને ખીર ય રગાડલાથી ખીર ભટે છે. 
 નાયંગીની છાર ભો ય ઘસલાથી ખીર ભટે છે. 
 ાકા ટાભેટાને કાીને તેની ચીય ખીર ય ધીયે ધીયે રગાડીને થોડી લાય સુકાલા દો ત્માય ફાદ 

સહેજ ગયભ ાણીથી સાપ કયલાથી ખીર ભટે છે. 
 ગયભ ાણીની તેરી ભાં રૂભારનો ટુકડો બંજલીને નીચોલી તેને ભોઢા ય સાધાયણ ગયભ હોમ 

ત્માયે ભુકલાથી ખીર ભટે છે. 
 ભૂાના ાનનો યસ ભો ય ચોડલાથી અઠલાડડમાભાં ખીર ભટે છે. 
 દુધની ભરાઈ સાથે ભંઢ ઘસીને ખીર ય રગાડલાથી ખીર ભટે છે. 
 જામપને દુધની ભરાઈભાં ઘસીને ખીર ય રગાડલાથી ખીર ભટે છે. 
 કાચા ૈમાને કાલાથી જ ેદૂધ જલેું પ્રલાહી નીકે તે ખીર ય દયયોજ થોડા ડદલસ રગાડલાથી 

ખીર કામભ ભટે જડભૂ થી ભાટી જળે. 
 ખુફ ાકી ગમેરા ૈમાને છોરીને , છંુદીને તેની ભારીસ ભોઢા ય કયલી. ૧૫-૨૦ મભનીટ 

છી તે સુકાઈ જામ ત્માયે ાણી થી ધોઈ નાખલું અને જ ટુલાર લડે ભોઢાને સાયી યીતે રુછીને 
જલ્દી કોયેર રગાલલું. એક અઠલાડડમા સુધી આ યીતે કયલાથી ભોઢા યના ખીરના ડાઘ ભટે 
છે. ભોઢાની કયચરીઓ અને કાાળ ભટે છે. 

 રોફાન, સુખડ અને આભાનો ાલડય ભોઢા ય ચોડીને થોડા સુકામા ફાદ રીભડાના 
ાન નાખેરા ાણીથી ધોલાથી ખીર ભટે છે. 

 કાચી સોાયી અથલા જામપ ાણીભાં ઘસીને રગાડલાથી ખીર ભટે છે. 
 રીરા નાીમેયનું ાણી યોજ ીલાથી અને થોડા ાણીભાં ભો ધોલાથી ખીર ભટે છે. 
 છાસ લડે ભો ધોલાથી ખીરના ડાઘા, ભો યની કાાળ દુય થામ છે. 
 તીખો, ખાયો, ખાટો, લાસી મલરુદ્ધ આહાય ફંધ કયલો. ાણી રીરા ળાકબાજી અને પ 

રેલાથી ખીરભાં યાહત થામ છે. 
 મત્રપરા ચૂણણ એક એક ચભચી ત્રણ લાય હુપાા ાણી સાથે રેલાથી ખીર ભટે છે. 
 યક્તળોધક દલા રેલી. જભેકે ભંજીષ્ઠાદી કલાથ રેલાથી ખીર ભટે છે. 
 અજુણન છાર ચૂણણ અથલા જામપ ાણીભાં ઘસીને રેલાથી ખીર ભટે છે. 


