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દાંતની પીડા 

 તેર, રંફુનો યસ, અને ભીઠંુ ભેલી દાંત ય ઘસલાથી 
દાંતનો દુખાલો, દાંતની ીાળ , અને દાંતભાંથી નીકતું 
રોહી ફંધ થામ છે. 

 સપયજનનો યસ સોડા સાથે ભેલી દાંતે ઘસલાથી દાંતભાંથી 
નીકતંુ રોહી ફંધ થામ છે અને દાંતની છયી ભટે છે. 

 ાકા ટાભેટાનો યસ ૫૦ ગ્રાભ જટેરો દદલસભાં ત્રણ લાય 
ીલાથી દાંતભાંથી નીકતું રોહી ફંધ થામ છે 

 દાંતભાં સડો રાગે તો ભીઠાના ાણીના કોગા લાયંલાય કયલાથી આયાભ ભે છે. 
 કોપીનો ઉકાો કયી તેના કોગા કયલાથી દાંતનો સડો અને દુખાલો ભટે છે. 
 કાંદો ખાલાથી દાંત સપેદ દૂધ જલેા થામ છે. 
 યોજ સલાયે ભેથી ાણીભાં રાીને નયણે કોઠે ખાલાથી ામોદયમા ભટે છે. 
 તુરસીના ાન ચાલલાથી અને તુરસીના ાનના ઉકાાના કોગા કયલાથી દાંત અને 

ેઢા ભજફૂત થામ છે. 
 ોરા થમેર અને કોહલાઈ ગમેર દાંતના ોરાણભાં રવલંગ અને કૂય અથલા તજ અને 

દહંગલટી દફાલી દેલાથી આયાભ ભે છે. 
 દાંત ીા ડી ગમા હોમ તો ીસેરંુ ભીઠંુ અને ખાલાના સોડા ભેલીને દાંતે ઘસલાથી 

ીાળ ભટે છે. 
 દાઢ દુખતી હોમ તો ઘાસરેટ અથલા વપદયટનંુ ૂભડંુ ફનાલી , તેની ઉય કૂય 

બબયાલી, દુખતી દાઢ ઉય ભુકલું. 
 જાંફુના ઝાડની છાર ધોઈ , પલચ્છ કયી, અધકચયી ખાંડી, ળેય ાણીભાં નાખી 

ઉકાલી, અધો ળેય ાણી ફાકી યહેતા તે ાણી ઠંડુ કયી કોગા કયલાથી દાંતના 
ેઢા ભજફૂત થામ છે તથા ામોદયમા ભટે છે. 

 લડનું દૂધ લડના ત્તા ઉય રઇ તેની ેઢા ઉય ભાવરસ કયલાભાં આલે તો હરતા દાંત 
ણ ભજફૂત યીતે ચોટી જામ છે. 

 ૧૦ ગ્રાભ ભયી અને ૨૦ ગ્રાભ તભાકુની કાી યાખ ફાયીક ીસી સલાય સાંજ દાંતે 
ઘસલાથી ામોદયમાભાં પામદો થામ છે. 

 જીયાને ળેકીને ખાલાથી ામોદયમાની દુગંધ દુય થામ છે. 
 દહંગને ાણીભાં ઉકાી કોગા કયલાથી દાંતનો દુખાલો ભટે છે. 
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 દાંત હરતા હોમ અને દુખાલો થતો હોમ તો દહંગ અથલા અક્કરકયો દાંતભાં બયાલલાથી 
આયાભ ભે છે. 

 સલાયના હોયભાં કાા તર ખૂફ ચાલીને , ખાઈન,ે ઉય થોડંુ ાણી ીલાથી દાંત 
ભજફૂત ફને છે. 

 લડની લડલાઈનું દાતાન કયલાથી હરતા દાંત ભજફૂત ફને છે. 
 તરનંુ તેર હથેીભાં રઇ આંગી લડે ેઢા ય ઘસલાથી હરતા દાંત ભજફૂત ફને છે. 
 રંફુનો યસ દાંતના ેઢા ય ઘસલાથી દાંતભાંથી નીકતંુ રોહી ફંધ થામ છે 
 તરના તેરનો કોગો ભોઢાભાં દસ ંદય વભવનટ બયી યાખલાથી ામોદયમા ભટે છે. અને 

દાંત ભજફૂત ફને છે. 
 સયવસમાના તેર સાથે ભીઠંુ ભેલીને દાંતે ઘસલાથી ામોદયમા ભટે છે. 
 પુરાલેરી પટકડીનો ાઉડય દાંતના ેઢા ય દફાલલાથી દાંતભાંથી નીકતંુ રોહી ફંધ 

થામ છે. 
 દાંતનંુ ેઢંુ સોજી ગમંુ હોમ તો ભીઠાના ગાંગડાથી તેને પોડી તેના ય પુરાલેરી પટકડીનો 

ાઉડય રગાડલાથી ભટે છે. 
 અક્કરખયો, ભયી, નલસાયનંુ ચૂણણ ઘસલાથી દુખતી દાઢ ભટે છે. 
 લાલડંગ, પુરાલેરી દહંગ , અક્કરખયો, બોયંગણીના ફી , કૂય, સભુદ્રપ 

ાણીભાં રસોટી રૂના ુભડાથી દુખતી દાઢ ય ભુકલાથી દાંતનો દુખાલો ભટે છે. 
 દુખતી દાઢ નીચે કૂય અથલા ળેકેરી દહંગ યાખલાથી દુખાલાભાં યાહત થામ છે. 
 સુયોખાય, કૂય લાટી દુખતી દાઢ નીચે યાખલાથી આયાભ ભે છે. 
 વસંધલ, ભયી લાટી દાંતે ઘસલાથી દાંત ભજફૂત ફને છે. 
 વત્રપરા ચૂણણ ાણીભાં ખૂફ ઉકાી કોગા કયલા. 
 ફોયસરીની છારનું દંત ભંજન ફનાલી દાંતે ઘસલાથી દાંતના યોગો દુય થામ છે. 
 નલસાય, ભયી, સોનાગેરૂ લાટી દંત ભંજન ફનાલી દાંતે યોજ દાંતે ઘસલું. 
 વસંધલ, તરનું તેર, રંફુનો યસ ઘસલાથી દંત પલચ્છ થામ છે. 

 


