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ડાયાબિટીસ (મધુપ્રમેહ) 

 યોજ યાત્રે દોઢથી ફે તોરા ભેથી ાણીભાં રાી યાખી , સલાયે ખુફ ભસી , 
ગાીને ીલાથી ડામાબફટીસ ભટે છે. 

 આભાનંુ ચૂણણ પાકલાથી ડામાબફટીસ ભટે છે. 
 હદય એક ચભચી અને આભાનું ચૂણણ એક ચભચી બેગા કયી યોજ સલાય સાંજ 

રેલાથી ડામાબફટીસભાં યાહત થામ છે. 
 ૫૦ ગ્રાભ રીરી હદય , કાી તુરસીના ાન ૧૦ , ફીરીત્રના ાન ૩૦ ને લાટી ૧ 

ગ્રાસ ાણીભાં યાત્રે બંજાલી , સલાયે ખુફ ભસી , કડાથી ગાી , સલાયે 
નયણે કોઠે ીલું , આ ાણી ીધા છી એક કરાક સુધી કંઈ ણ ખાલુીલું નહહ , 

૨૧ હદલસ સુધી આ પ્રભાણે રેલાથી ડામાબફટીસ ચોક્કસ ભટે છે. 
 આભરી ના બચચુકા ળેકીને ખાલાથી ડામાબફટીસ ભટે છે. 
 રીભડાના ાનનો યસ બનમબભત ીલાથી ડામાબફટીસ ભટે છે. 
 હદયના ગાંહઠમાને ીસી , ઘીભાં ળેકી , સાકય ભેલી , યોજ ખાલાથી 

ડામાબફટીસ ભટે છે. 
 હયડે, ફહેડા, કડલા રીભડાની અંતયછાર, ભાભેજલો અને જાંફુના ઠબમા સયખે 

બાગે રઇ ફાયીક ચૂણણ કયી સલાય સાંજ રેલાથી ડામાબફટીસ ભટે છે. 
 કુભા કયેરાના નાના કટકા કયી છામડા ભાં સુકલી , ફાયીક બૂકી કયી, એક તોરા 

જટેરી બૂકી સલાય સાંજ રેલાથી ડામાબફટીસ ભટે છે. 
 સાયા, ાકાં જાંફુને સુકલી, ફાયીક ખાંડી, ચૂણણ ફનાલી ાણી સાથે હદલસભાં ફે 

લાય રેલાથી ડામાબફટીસ ભટે છે. 
 રસણને ીસીને તેનંુ ાણી ીલાથી ડામાબફટીસભટે છે. 
 જંાફુડાના ઠબમા અને સાજીખાય લાટી ીલાથી ડામાબફટીસ ભટે છે. 
 કડલા રીભડાના કુણા ાન યોજ ખાલાથી ડામાબફટીસભટે છે. 
 ખાસ કયીને ાચનહિમાભાં ફગાડ થલાથી , ફેઠાડંુ જીલન , અબતળમ ભાનબસક 

શ્રભ, બચંતા, ગળ્યા દાથોનું અબતસેલન , દારૂ, ભગજ કે કયોડયજુ્જના દદો , 

લાયસાગતના કાયણે આ યોગ થામ છે. ભાટે તેનંુ મોગ્મ બનદાન કયી ઈરાજ કયલો. 
 ીો, લડ, આંફો, કોઠ, ભહુડો કે ગયભાો ગભે તે એકના ભૂની છાર , 

બત્રપા, ઇન્દ્રજલ, ભાંભેજાનું ંચાગ ચૂણણ ભધ સાથે રેલું. 



 

2                  www.pgondaliya.blogspot.in                       Gondaliya Puran 

 આભા, આસોારલની છાર , અયડૂસીની છાર , હયડે, કભપૂર, 
ઘાલડીના પૂરનંુ ચૂણણ, ભાંભેજાના યસભાં લાટી ગોી કયી રેલાથી ડામાબફટીસ ભટે છે. 

 ભાંભેજાનો યસ, જાંફુડાનો યસ, તો - 40-40, જાંફુની છારનો કલાથ તો - 
20, બત્રપા તો - 3, ધાલડીના પૂર તો - 5, ભયી તો - 2 નું ચૂણણ સલાય - 
સાંજ દૂધ કે ાણી સાથે રેલાથી ડામાબફટીસ ભટે છે. 

 


