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ઘા – જખમ 

 લાગેરા ઘા ય હદય દફાલી દેલાથી ઘાભાંથી નીકતું 
રોહી ફંધ થામ છે ને ઘા ાકતો નથી. 

 હદયને તેરભાં કકડાલીને તે તેર ઘા - જખભ ય 
ચોડલાથી ન રુઝાતા ઘા જરદી રુઝાઈ જામ છે. 

 તર ીસી તેભાં ઘી અને ભધ ભેલી ઘા ય ચોડી 
ાટો ફાંધલાથી ઘા જરદી રુઝાઈ જામ છે. 

 પૂરાલેરી પટકડીનો ાઉડય ઘા ય નાખી ાટો 
ફાંધલાથી ઘાભાંથી નીકતું રોહી ફંધ થામ છે. અને ઘા ાકતો નથી. 

 તુરસીના ાન ીસીને ઘા ય ફાંધલાથી ઘા જરદી રુઝાઈ જામ છે. 
 રોહી નીકતા ઘા ય ાનભાં ખાલાનો ચૂનો જાડો ચોડી તેના ય તરનું ોતું ભૂકી 

ાટો ફાંધલાથી ઘા જરદી રુઝાઈ જામ છે. 
 હહંગ અને રીભડાના ાન લાટી તેનો રે કયલાથી ઘા-જખભભાં ડેરા કીડા ભયી જામ છે 

અને ઘા રુઝાઈ જામ છે. 
 યાઈના રોટને ઘી - ભધભાં ભેલી તેનો રે કયલાથી ઘા-જખભભાં ડેરા કીડા ભયી જામ 

છે અને ઘા રુઝાઈ જામ છે. 
 ગાજયને કચયી કોઈણ રોટભાં ભેલીને પોલ્લા તથા ફતયાલાા ઘા ય ફાંધલાથી ઘા 

રુઝાઈ જામ છે. 
 તાજા ઘા ઉય જથેીભધભાં ભધ ભેલી કારલીને બયી દેલાથી જરદી રૂઝ આલે છે. 
 રાગેરા ઘા, લાઢ કે કા ઉય તાજો ેળાફ રગાડલાથી જરદી રૂઝ આલે અને ાકતો 

નથી. 
 ઘાભાંથી રોહી નીકતું હોમ તો સયકો રગાડલાથી રોહી નીકતું ફંધ થામ છે. 
 ઘા કે જખભભાંથી રોહી નીકતંુ હોમ તો તેના ય ભીઠાના ાણીભાં બંજ્લેરો ાટો 

ફાંધલાથી જખભ ાકતો નથી અને રૂઝ આલે છે. 
 તરના તેરનું ોતું ભૂકી ાટો ફાંધલાથી જખભ જરદી રુઝાઈ જામ છે. 
 કીચૂનો ચોડી તેરનું ોતું ભૂકી ાટો ફાંધલાથી ઘા જરદી રુઝાઈ જામ છે. 
 ઘા ય નાખ યંગલાનંુ પ્રલાહી આલે છે તે ચોડલાથી ઘા જરદી રુઝાઈ જામ છે. 
 ભગના ાનનો યસ ચોડલાથી ઘાભાંથી નીકતું રોહી ફંધ થામ છે. 
 ઘા ય ચાની બૂકી ભૂકલાથી ઘાભાંથી નીકતું રોહી ફંધ થામ છે. 
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 ઘા ય રૂ ફીને ભુકલાથી ઘાભાંથી નીકતું રોહી ફંધ થામ છે. 
 ઘા ય ગયભ કડંુ ફાીને ફનાલેરી બસ્ભ બબયાલલાથી ઘાભાંથી નીકતંુ રોહી ફંધ 

થામ છે. 
 ઘા ય ટંચય આમોડીનનંુ ોતું ભૂકલાથી ઘાભાંથી નીકતું રોહી ફંધ થામ છે. 

 


