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ઘરેુ ઉપચાર - અનેક રીતે ઉપયોગી છે હિંગ 

શળમાાભાં ળયદી, ખાંસી જલેી સભસ્માઓ દયેકને યહે છે. ઘણીલાય તભે આ 
ભાટે દલાઓ રો છો ણ તેનાથી ળયદી સાયી થલાને ફદરે સુકામ જામ છે. જો 
તભે કોઈ કાયગય ઉામ ળોધી યહ્યા છો તો શકચનભાં ભુકેરી હંગને જરૂય 
અજભાલો.  
 

આમુલેદભાં હહંગને શ્વાસ નીભાં સંક્રભણ, ળયદીથી રઈને ાચન, ત્લચા અને ીહયમડ્સનીસભસ્મા ભાટે 
કાયગય ઉામ ભાનલાભાં આલે છે. તેનો એંટીઈંફ્રાભેટર ી અને એંટી ફેક્ટીહયમર ગુણ દભ અન 
બ્રોકાઈહટસના દદીઓ ભાટે રાબદામી છે.  
 

- ેટભાં ગેસની સભસ્મા છે તો હહંગને ાણીભાં રાીને નાશબની આસાસ તેનો રે રગાલી  રો. 

ેટની ગેસ નીકી જળે. આ ઉામ ખાસ કયીને નાના ફાકો ભાટે એકદભ કાયગય છે.  
 

- સેકેરી હંગભાં અડધો ગ્રાભ અજભો અને ભયી શભક્સ કયીને ગયભ ાણી સાથે રેલાથી ેટભાં ગેસ 
ફનલી કે ઉય ચઢલી ઠીક થઈ જામ છે.  
 

- ળયદીભાં ણ ખૂફ કાયગય છે હંગનો ઉમોગ. 1-1 ગ્રાભ ભાત્રાભાં હંગ, સૂંઠ અને ભુરેઠીને ઝીણી 
લાટી રો. હલે તેભા ગો કે ભઘ શભક્સ કયી નાની નાની ગોીઓ ફનાલી રો. 1-1 ગોી સલાય સાંજ 
ચૂસો. ળયદી ગામફ થળે.  
 

- કપ નાકભાં જભા થઈ જામ છે તો હંગના રેને નાકભાં સૂંઘો. નાકભાં જભા થમેરો કપ નીકી જળે 

અને તેની દુગંધ ણ દૂય થઈ જળે.  
 

- ભાશસક ધભમ દયશભમાન દુ:ખાલો થતો હોમ તો અડધો ગ્રાભ સેકેરી હંગ ત્રણ હદલસ સુધી  સલાયે ાણી 
સાથે રો. દુ:ખાલો દૂય થઈ જળે. આ પ્રમોગ ભાશસક ધભમ ળરૂ થામ તે  હદલસથી કયો.  
 

- જો ફાકોના ગુદાના ભાગે કીડા થમા હોમ તો થોડી હહંગ ાણીભાં શભક્સ કયીને ગુદાના ભાગમ ય 
રગાલો. કીડા નષ્ટ થળે.  
 

- જો ગની એહડમો પાટી ગઈ હોમ તો રીભડાના તેરભાં હહંગ નાખીને તેને પાટેરી એડીઓ ય રગાલો 
એડી ઠીક થઈ જળે.  
 

- યોજ દા અને ળાકભાં હહંગનો લધાય કયલાથી ેટ સંફંધી ફીભાયીઓ ઠીક થઈ જામ છે   

 

- જો ઉરટી જલુે થામ તો 5 ગ્રાભ સેકેરી હહંગ, ચાય ચભચી અજભો, દસ ભોટી શકસશભસ અને થોડુ 
સંચ રઈને લાટી રો. ા ચભચી હદલસભાં ત્રણલાય રેલાથી ઉરટી કે ઉફકા ફંધ  થામ છે.  


