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નસકોરી ફૂટે તો  
 નસકોયી પૂટે તો પટકડીનંુ ચૂણણ સૂંઘાડલું અને પટકડીનંુ ાણી નાકભાં નાખલાથી 

રોહી તયત જ ફંધ થામ છે. 

 ઘઉંના રોટભાં સાકય અને દૂધ ભેલી ીલાથી 
નાકભાંથી ડતું રોહી ફંધ થામ છે. 

 ભયીને દહં અને જૂના ગોભાં ભેલીને ીલાથી 
નાકભાંથી નીકતું રોહી ફંધ થામ છે. 

 કેયીની ગોટરીનો યસ નાક લડે સૂંઘલાથી નાકભાંથી 
નીકતું રોહી ફંધ થામ છે. 

 દૂધીનો યસ ભધ અથલા સાકય સાથે ીલાથી નાકભાંથી કે ગાભાંથી નીકતંુ રોહી 
ફંધ થામ છે.  

 ભયી અથલા અજભો નાખીને ગયભ કયેરંુ તેર નાકભાં નાખલાથી , સૂંઘલાથી કે નાકે 
ચોલાથી નાક ફંધ થઇ ગમું હોમ તો તે ખૂરે છે. 

 આભાના ચૂણણને દૂધભાં કારલી યાત્રે સૂતી લખતે ભગજના બાગ ય રગાડલાથી 
લાયંલાય પૂટતી નસકોયી ફંધ થામ છે. 

 અયડૂસીના ાનના યસના ૩ થી ૪ ટીા નાકભાં નાખલાથી નસકોયી ફંધ થામ છે 
અને અયડૂસીના ાનનો યસ ીલાથી નાક કે ભં લાટે રોહી ડતંુ ફંધ થામ છે. 

 નસકોયી પૂટે ત્માયે તાલા ઉય ઠંડા ાણીની ધાય ાડલી તેભ જ નાકભાં ઠંડા 
ાણીની છારક ભાયલાથી રોહી ફંધ થામ છે. 

 નસકોયી પૂટે ત્માયે ફયપનો ટુકડો ભાથે , કા,ે અને ગયદન ય પેયલલાથી 
રોહી ફંધ થામ છે. 

 રંફુનો યસ કાઢી નાકભાં પચકાયી લાટે નાખલાથી નસકોયીનંુ દદણ કામભ ભાટે નાફૂદ 
થામ છે. 

 નસકોયી પૂટે તો કેયડીના યસના ટીાં , કાંદાના યસના ટીાં , ગામના ઘીના 
ટીા,ં દૂધના ટીાં , ખાંડના ાણીના ટીાં , દ્રાક્ષના ાણીના ટીાં , ઠંડા 
ાણીના ટીાં, ગભે તે એક લસ્તુના ટીાં નાકભાં નાખલાથી રોહી ડતું ફંધ થામ 
છે. 

 કોાના યસભાં સાકય નાખી ીલાથી નાકભાંથી નીકતું રોહી ફંધ થામ છે. 
 નસકોયી પૂટે ત્માયે દાડભના પૂરના યસના ટીાં નાકભાં નાખલા. 
 પટકડી કે ભામંુપનંુ ચૂણણ નાકભાં દફાલલાથી નાકભાંથી નીકતંુ રોહી ફંધ થામ છે. 
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 બાયે ળયીયલાાને નસકોયી પૂટે તો તુયંત ફંધ ન કયલી. ભગજભાંથી લધાયાનું રોહી 
નીકી જલા દેલાથી ભસ્તકને નુકસાન થતંુ અટકે છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


