
www.pgondaliya.blogspot.in                      પુરણ ગોંડલયા                              Page-1 

દાઝ્યા ઉપર 

 જખભ, ઘા, ગુભડાં, ચાંદા, ળીતા - જભેાં ફહુ ફતયા થતી હોમ તો તેભાં ચોખાનો 

ફાયીક રોટ ાઉડયની જભે ચાંદા ય રગાડલાથી દાહ , 

ફતયા ભટે છે. 

 દાઝેરા ઘા ય છંૂદેરો કાંદો તયત જ રગાડલાથી તયત જ 
આયાભ થામ છે. 

 યાઈના રોટને ઘી-ભધભાં ભેલીને કાંટો કે કાચ લાગ્મો હોમ 
તેના ય રે કયલાથી કાંટો કે કાચ ફહાય આલી જામ છે. 

 દાઝ્મા ઉય પોલ્લા ડ્યા હેરા કાચું ફટાટુ રઇ થ્થય ય 
રસોટી તેનો રે રગાડી દેલો. આનાથી દાઝ્માની લેદના અને ફતયા સભી જામ છે. 
અને પોલ્લા થતા નથી ને ડાઘા ડતા નથી. દદલસભાં ત્રણ-ચાય લાય આ રે કયલો. 

 લડના ાનને ગામના ઘીભાં લાટીને ફેરા બાગ ઉય તેનો રે કયલાથી તયત 
ફતયા ભટે છે. 

 દાઝ્મા ઉય કેયોસીન રગાડલાથી ઘણી ળાંતત થામ છે. તથા જરદી રૂઝ આલે છે. 
 દાઝ્માના પોલ્લા ઉય પ્રથભ છાળ યેડલી અથલા ઠંડુ ાણી યેડલું. કંુલાય ાઠાની છાર 

કાઢીને ઘાટો યસ દાઝ્મા ય રગાડતા યહેલો. આનાથી ફતયા ઓછી થામ છે અને 
જરદી રૂઝ આલે છે. 

 ચણાના રોટનંુ ાતું દ્રાલણ દાઝ્મા ઉય સારંુ કાભ કયે છે. 
 દાઝેરા ઘા ય ક્કક્કડાલેરંુ તેર ચોડલાથી ખૂફ પામદો થામ છે. 
 દાઝેરા ઘા ય તયત જ કોયેર અથલા ફટાકો કાી ઘસલાથી પોલ્લો થળે નદહ. 
 દાઝેરા ઘા ઉય તાંદજાનો યસ ચોડલાથી આયાભ ભે છે. 
 દાઝેરા ઘા ય ભંદીના ાનને લાટી ાણી સાથે ીસીને રગાડલાથી આયાભ થામ છે. 
 દાઝેરા ઘા ય ખૂફ ાકા કેાને ફયાફય ભસી , ચંટાડી, ાટો ફાંધલાથી 

તયત જ ળાંતત થામ છે અને આયાભ ભે છે. 
 દાઝેરા ઘા ય તુરસીનો યસ અને કોયેર ઉકાીને ચોડલાથી દાઝેરાની ફતયા 

ભટે છે પોલ્લા અને જખભ ઝડથી રુઝાઈ જામ છે. 
 ગયભ ાણી કે લયાથી દાઝી જલામ તો તે બાગ ય ચોખાનો રોટ છાંટલાથી ખૂફ 

આયાભ થામ છે. 
 દાઝેરા ઘા ઉય ઈંડાની સપેદી રગાડલાથી ઘા રુઝાઈ જામ છે અને ડાઘ યહેતો નથી. 

http://tahukar.com/healthtips/first-aid-on-burn-injuries/attachment/first-aid-on-burn-injuries/
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 દાઝેરા ઘા ઉય હેરા ભધ ચોડલું છી ઇન્ગોયીમાના રાકડાની યાખ ભીઠા તેરભાં 
ભેલી ચોડલાથી યાહત થામ છે. 

 દાઝેરા ઘા ઉય ીાની સુકી છારનું ચૂણણ ઘીભાં લાટી રે કયલો આયાભ ભે છે. 
 દાઝેરા ઘા ઉય કેના ણ તેરભાં ઉકાી ચોડલાથી ઘા રુઝાઈ જામ છે. 
 દાઝેરા ઘા ઉય તરના તેરભાં યા નાખી ખૂફ ઉકાી ઘટ્ટ કયી ભરભ ફનાલી 

રગાડલાથી ઘા રુઝાઈ જામ છે. 
 દાઝેરા ઘા ઉય લા ફાી એરચીના તેરભાં ઘૂંટી રે કયલાથી યાહત થામ છે. 
 દાઝેરા ઘા ઉય ચૂનાનંુ તનતમંુ ાણી અને તરનંુ તેર કે અસીનંુ તેર રગાડલા. 
 લાગેરા ઘા ય હદય દફાલી ઘાભાંથી નીકતું રોહી ફંધ થામ છે. 
 પુરાલેરી પટકડીનો ાઉડય ઘા ય નાખી ાટો ફાંધલાથી ઘાભાંથી નીકતંુ રોહી 

ફંધ થામ છે અને ઘા ાકતો નથી. 
 રીભડાના ણ લાટી તેનો રે કયલાથી ઘા-જખભભાં ડેરા કીડા ભયી જામ છે. 
 તાજા ઘા ય જઠેીભધભાં ભધ ભેલી કારલીને બયી દેલાથી જરદી રૂઝ આલે છે.  


