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દમ – શ્વાસ 

 દયયોજ થોડી ખજૂય ખાઈ ઉય ગયભ ાણી ીલાથી 
કપ ાતો થઈને ફહાય નીકી જામ છે અને દભ ભટે 
છે. 

 ફે ત્રણ સૂકાં અંજીય સલાયે ને યાત્રે દૂધભાં ગયભ કયીને 
ખાલાથી કપનંુ પ્રભાણ ઘટે છે અને દભ ભટે છે. 

 નાગયલેરના ાનભાં ફે યતીબાય જટેરી પુરાલેરી પટકડી ખાલાથી દભ ભટે છે. 
 અજભો ગયભ ાણી સાથે રેલાથી શ્વાસભાં યાહત થામ છે. 
 ંદયલીસ ભયી લાટી ભધ સાથે યોજ ચાટલાથી શ્વાસ ભટે છે. 
 ગાજયના યસના ચાયાંચ ટીાં નાકભાં નાખલાથી શ્વાસ ભટે છે. 
 તુરસીનો યસ 3 ગ્રાભ, આદુનો યસ 3 ગ્રાભ એક ચભચી ભધ સાથે રેલાથી 

શ્વાસ ભટે છે. 
 તુરસીનો યસ 10 ગ્રાભ અને ભધ 5 ગ્રાભ બેગું કયી રેલાથી શ્વાસ ભટે છે. 
 હદય અને સૂંઠનંુ ચૂણણ ભધ સાથે રેલાથી શ્વાસ ભટે છે. 
 પુરાલેરી પટકડી અને સાકય સયખે બાગે રઇ દદલસભાં ચાય લખત અધો તોરો 

જટેરી પાકલાથી શ્વાસ ભટે છે. 
 આભાના અઢી તોરા યસભાં એક તોરો ભધ , અધો તોરો ીયનું ચૂણણ ભેલી 

રેલાથી શ્વાસ ભટે છે. 
 દભનો હુભરો થમો હોમ તો એક ાકંુ કેું રઇ, તેને દીલાની જ્મોત ય ગયભ કયી, 

છી તેને છોરીને ભયીનો બૂકો ઉય બબયાલીને ખાલાથી આયાભ થામ છે. 
 ઘી સાથે દેરી હદય ચાટી ઉય ગયભ દૂધ ીલાથી દભભાં આયાભ થામ છે. 
 ફે ચભચી આદુનો યસ ભધ સાથે રેલાથી દભભાં યાહત થામ છે. 
 યોજ ગાજયનો યસ ીલાથી દભનો યોગ જડભૂથી ભટે છે. 
 હદય, ભયી અને અડદ એ ત્રણ ને અંગાયા ય નાખી ધુભાડો રેલાથી દભભાં તયત 

યાહત ભે છે. 
 દસંદય રવલંગ ચાલીને તેનો યસ ગલાથી દભ ભટે છે. 
 એરચી, ખજૂય અને દ્રાક્ષ ભધભાં ચાટલાથી દભ ભટે છે. 
 દભ - શ્વાસની તકરીપ હોમ ત્માયે ગયભ ાણી ીલું, હલો ખોયાક રેલો, લહેરંુ 

ઊઠલું, યાત્રે લહેરંુ - ભાપકસય જભલું , દદલસે ન સુલું , ગળ્યા - ખાટા , 

ખાયા, લાસી-બાયે દાથો ન ખાલા. બેજલાી જગ્માએ ન યહેલું. 
 દળભૂના ક્લાથભાં એયંડભૂ ચૂણણ નાખી રેલાથી દભભાં યાહત થામ છે. 
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 સૂંઠ અને બાયંગભૂનો કલાથ રેલાથી શ્વાસ ભટે છે. 
 ચોસઠપ્રહયી ીય રેલાથી દભ-શ્વાસભાં યાહત થામ છે. 
 આદુ, તુરસી, પુદીનાનો યસ, હદય ભધ સાથે રેલાથી કપ ઓછો થામ છે. 
 હયડેની છાર, ફહેડાની છાર, અને ીયી ભૂના ગંઠોડાનું ચૂણણ સલાય-સાંજ 

ભધ સાથે રેલાથી દભ-શ્વાસભાં યાહત થામ છે. 
 સૂંઠ, સાકયને બાયંગનંુ ચૂણણ જ સાથે રેલાથી દભ-શ્વાસભાં યાહત થામ છે. 
 અળેીમો તોરંુ 10 , હદય, વસંધલ તોરંુ 1 -1 , ગોભાં ગોી કયીને 

રેલાથી દભ-શ્વાસભાં યાહત થામ છે. 
 બોયંગણીનું ંચાંગ ચૂણણ દૂધ સાથે રેલાથી દભ-શ્વાસભાં યાહત થામ છે. 
 આંસોદયનું ભૂ ઘસી ીલાથી દભ-શ્વાસભાં યાહત થામ છે. 
 કાકડાળંગી, બાયંગી, જટાભાંસી, સૂંઠ, ભયી, ીય, વત્રપા, 

ંચરલણ ુષ્કયભૂ, ભયીનંુ ચૂણણ ગયભ જભાં રેલાથી દભ-શ્વાસભાં યાહત થામ 
છે. 

 ીય, ુષ્કયભૂ, હયડેની છાર , સૂંઠ, કચૂયો અને કભકાકડીના 
ભગજની ગોભાં ગોી કયી ખાલી. 

 ભોથ, ખેયસાર, ભયી, ીય, લાલડંગ, વચત્રાછાર, સૂંઠનું ચૂણણ 
રેલાથી દભ-શ્વાસભાં યાહત થામ છે. 

 સુતી લખતે બાલે તેટરી સાકય ખાઈ ઉય ાણી ન ીલું. 
 સાકય, લંળરોચન, ીય, એરચી, તજ ચૂણણ ભધ કે ઘીભાં રેલાથી દભ-

શ્વાસભાં યાહત થામ છે. 
 ીય, ધોાભયી, હયડે, જીરંુ, વસંધલ, સંચ, જલખાયનું ચૂણણ 

રેલાથી દભ-શ્વાસભાં યાહત થામ છે. 
 કુકડલેરના પનંુ ચૂણણ એયંડાના યસ સાથે રેલાથી દભ-શ્વાસભાં યાહત થામ છે. 
 કથી, અયડૂસી, સૂંઠ, યંગણી, ુષ્કયભૂનો કાઢો ીલાથી દભ-શ્વાસભાં 

યાહત થામ છે. 
 પુરાલેરી ટંકણખાય કે જલખાય ભધભાં રેલાથી દભ-શ્વાસભાં યાહત થામ છે. 


