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ગળાની બળતરા 
 ગયભ કયેરા દૂધભાં થોડી હદય નાખી ીલાથી ગું 

ફેસી ગમંુ હોમ તો તે ભટે છે. 

 દ્રાક્ષને સાયી ેઠે રસોટી ઘી , ભધ ભેલી ચાટણ 
ફનાલી જીબ ઉય ચોડલાથી જીબ ઉય કાતયા ડી ગમા 
હોમ તો તે ભટળે. 

 રવલંગને જયા ળેકી ભોભાં યાખી ચૂસલાથી ગાનો સોજો ભટે છે. 
 બોજન કમાા છી ભયીનું ચૂણા ઘી સાથે ચાટલાથી અલાજ ફેસી ગમો હોમ તો ખૂરળે. 
 સાકયની ગાંગડી ભોભાં યાખી ચૂસલાથી અલાજ ફેસી ગમો હોમ તો ખૂરળે. 
 રસણને ખૂફ રસોટી, ભરભ જલેું કયી, કડા ય રગાડી, ટ્ટી ફનાલી કંઠભા 

જલેી ગાની ગાંઠ ય રગાડલાથી ગાની ગાંઠ ભટે છે. 
 કંઠભા ય જલના રોટભાં કોથભીયનો યસ ભેલીને યોજ રગાડલાથી કંઠભા ભટે છે. 
 કાંદાનંુ કચુંફય જીરંુ અને વસંધલ નાખી ખાલાથી ગું સાપ યહે છે. કપની ખયેટી ફાજતી 

નથી. 
 તાજી ભોી છાળ ીલાથી ભંના ચાંદા ભટે છે. 
 તુરસીના ાન ચાલલાથી તથા તુરસીના ાનના ઉકાાના કોગા કયલાથી ભંની 

દુગંધ ભટે છે. 
 કોથભીય ચાલી ચાલીને ચૂસલાથી ગાનો કોઈણ પ્રકાયનો દુખાલો ભટે છે. 
 ગું આલી ગમંુ હોમ તો સયકાના કોગા કયલાથી ભટે છે. 
 ાન ખાલાથી ભોઢંુ આલી ગમંુ હોમ તો ભોઢાભાં રવલંગ યાખલાથી ભટે છે. 
 ભધ સાથે ાણી ભેલી કોગા કયલાથી ભંની ચાંદી અને ગાની ફતયા ભટે છે. 
 ટંકણખાયને ાણીભાં ઓગાી કોગા કયલાથી ભંની ચાંદી તથા જીબની ચાંદી ભટે છે. 
 ફાલની છાર ઉકાીને કોગા કયલાથી ભંની ચાંદી ભટે છે. 
 ગું ફેસી ગમંુ હોમ તો ભીઠાના ગયભ ાણીથી કોગા કયલાથી ભટે છે. 
 ગયભ ાણીભાં હહંગ નાખી ીલાથી અલાજ ફેસી ગમો હોમ તો ખૂરળે. 
 ાકંુ દાડભ ખાલાથી અલાજ ફેસી ગમો હોમ તો ખૂરળે. 
 યાત્રે ળેકેરા ચણા ખાઈ ઉય ગયભ ાણી ીલાથી અલાજ ફેસી ગમો હોમ તો ખૂરળે. 
 ફોયડીના છારનો કકડો ચૂસલાથી અલાજ ફેસી ગમો હોમ તો ખૂરળે. 
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 ઠંડા ીણા, ઠંડી ચીજલસ્તુ, ફેકયીની આઈટભ, દહં ફંધ કયલા. 
 મવિભધુ ઘનલટી, ખદીયાદી લટી ચૂસલી. 
 કારકચૂણા ભધ ભેલી થોડંુ થોડંુ ચૂસલું. 
 ગયભ ાણીભાં નભક-હદય નાખી ગયભ ાણીના કોગા કયલાથી ગું ફતું હોમ તો 

યાહત થામ છે. 
 હદય, લચ, કઠ, ીય, અજભા, કાાભયી, વસંધલ, સૂંઠનું ચૂણા 

ભધભાં ચાટલાથી અલાજ ફેસી ગમો હોમ તો ખૂરળે. 
 ડંુગીના યસભાં ભધ નાખી ગયભ કયી ીલાથી અલાજ ફેસી ગમો હોમ તો ખૂરળે. 
 લંળરોચન ગ્રાભ-૧ , રાર ચંદન ગ્રાભ-૬ , કસ્તુયી ગ્રાભ-૪ , લાટી ભધભાં ગોી 

કયી ચૂસલાથી અલાજ ફેસી ગમો હોમ તો ખૂરળે. 
 બ્રાહ્મી, ગોયખભુંડી, ઘોડાલજ, સૂંઠ, ીય ભધભાં લાટી ીલાથી અલાજ ફેસી 

ગમો હોમ તો ખૂરળે. 
 લંળરોચન, ઈરામચી, જઠેીભધ, રવલંગ, કસ્તુયીને લાટી ભધભાં ચાટણ ફનાલી 

ચાટલાથી અલાજ ફેસી ગમો હોમ તો ખૂરળે. 
 ફાલ, ઉભયો, આભાની છાર અને પટકડીના ઉકાાના કોગા કયલાથી ગું 

ફતું હોમ તો યાહત થામ છે. 
 પટકડીના ાણીના કોગા કયલાથી ગું ફતું હોમ તો યાહત થામ છે. 
 ાણીભાં ભામુપ ઉકાી કોગા કયલાથી ગું ફતું હોમ તો યાહત થામ છે. 
 ગા ય દળાંગ રે રગાડલાથી ગું ફતું હોમ તો યાહત થામ છે. 
 ગા ઉય ગયભ ાણી કે અસીની ગયભાગયભ ોટીસથી ળેક કયલાથી ગું ફતંુ 

હોમ તો યાહત થામ છે. 
 કફવજમાત દૂય કયલી.અને હલો જુરાફ રેલો. 
 ળયદીને રીધે ગાાભાં ફતયા થતી હોમ તો સીતોરાદી ચૂણા ભધભાં ચાટલું. 
 કાી સુકી દ્રાક્ષ ભધભાં લાટી ભંભાં ચોડલાથી ભંના ચાંદા ભટે છે. 
 તરના તેરભાં વસંધલ નાખી કોગા કયલાથી ભંના ચાંદા ભટે છે. 
 ચણોઠીના ાન કે જૂઈના ાન કે ફાલની કુણી ાન ચાલી ભંભાં યાખલાથી ભંના ચાંદા 

ભટે છે. 
 ભંભાં ચાંદા ડી ગમા હોમ તો ભંભાં કાથો ઘસી રા ાડલા દેલી. 
 ભંભાં ચાંદા ડી ગમા હોમ તો જઠેી ભધનો ળીયો , ચણકફાફ, એરચી, સાકયની 

ગોી કયી ભંભાં યાખલી. 


