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પથરી 
 ારખની બાજીનો યવ ીલાથી થયી ઓગી જામ છે. 
 જુનો ગો અને શદય છાવભાં ભેલીને ીલાથી 

થયી ઓગી જામ છે. 
 કાી દ્રાક્ષનો ઉકાો ીલાથી થયી ઓગી જામ છે. 
 કાંદાના 20 ગ્રાભ યવભાં 50 ગ્રાભ ખાંડેરી મભવયી 

બેલીને ખાલાથી થયી તૂટી જઈને ભૂત્ર દ્વાયા 
નીકી જામ છે. 

 ટંકણખાયને ફાયીક લાટી તેનો બૂકો ાણી વાથે પાકલાથી થયીનો ચૂયો થઇ ેળાફ 
લાતે નીકી જામ છે. 

 ફડી દૂધ ( દૂધેરી )નાં ાન ાંચ તોરા તથા ભંદીના ાન ાંચ તોરા રઇ ફંનેને અરગ 
અરગ લાટી યવ કાઢલો ને ફંને યવ કાંવાના લાવણભાં નાખી દોઢ તોરો ગો ઉભેયી 
ઉકાલું, યવ ઠંડો થમા છી ફે બાગ કયી એક બાગ વલાયે અને એક બાગ વાંજ ે
ત્રણ દદલવ વુધી ીલો. ેળાફ રાર આલે તો ગબયાલું નશં. ત્રીજા દદલવે થયી ફાયીક 
ાઉડય થઇ ેળાફ લાટે ફશાય આલળે. 

 ગોખરંુનંુ ચૂણણ ભધભાં ચાટલાથી થયી ઓગી જામ છે. 
 નાીમેયના ાણીભાં રંફુનો યવ ભેલી યોજ વલાયે ીલાથી થયી ભટે છે. 
 કાયેરાનો યવ છાવ વાથે ીલાથી થયી ભટે છે. 
 ભેદીના ાનનો ઉકાો ીલાથી થયી ભટે છે. 
 ભકાઈના દાણા કાઢી રીધા છી ખારી ડોડાને ફાી , તેની બસ્ભ ફનાલી, ચાીને 

આ બસ્ભ ૧ ગ્રાભ જટેરી વલાય વાંજ ાણી વાથે રેલાથી થયીનંુ દદણ તથા ેળાફની 
અટકામત ભટે છે. 

 કથી ૫૦ ગ્રાભ યાત્રે રાી યાખી , વલાયે ભવી , ગાી, એ ાણી યોજ 
વલાયે ીલાથી થયી ભટે છે. 

 કથીનો વૂ ફનાલી તેભાં ચટી વુયોખાય ભેલી ીલાથી થયી ઓગી જામ છે 
અને થયી ની ીડા ભાં યાશત થામ છે. 

 રંફુના યવભાં મવંઘલ-ભીઠંુ  ભેલીને ઉબાં ઉબાં ીલાથી થયી ઓગી જામ છે. 
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 ગામના દૂધની છાવભાં મવંઘલ-ભીઠંુ નાખીને ઉબાં ઉબાં યોજ વલાયે ૨૧ દદલવ વુધી 
ીલાથી થયી ેળાફ લાટે ફશાય નીકી જામ છે. 

 ભૂાના ાનનો યવ કાઢી , તેભાં વુયોખાય નાખી , યોજ ીલાથી થયી ઓગી 
જામ છે. 

 ભૂાના ફી ચાય તોરા રઇ અધો ળેય ાણીભાં ઉકાલા , અધું ાણી ફાકી યશે ત્માયે 
ઉતાયી તે ાણી ીલાથી થયી ઓગી જામ છે. 

 ઘઉં અને ચણાને વાથે ઉકાીને , તેના ઉકાાભાં ચટી વુયોખાય નાખી ઉકાો 
ીલાથી થયી બાંગીને બૂકો થઇ જામ છે. 

 મત્રપા, ધાણા, ગોખરંુ, કભકાકડીના ફી, ગયભાો અને ગોના ઉકાાભાં 
ભધ નાખી ીલાથી થયી ઓગી જામ છે. 

 ળીતરણટી જ વાથે અલ્ભાત્રાભાં રેલાથી થયી ઓગી જામ છે. 
 કંુલાયનો યવ શદય નાખીને ીલાથી થયી ઓગી જામ છે. 
 અધેડાના પ ગોભાં ખાલાથી થયી ઓગી જામ છે. 
 કોાના યવભાં જલખાય અને ગો નાખી ીલાથી થયી ઓગી જામ છે. 
 મળરાજીત, અયડૂવીના ાન , જલખાય, ાાણબેદ, નગોડના ાન , 

એયંડીના ભૂ તો - 5-5 રઇ ચૂણણ કયી 14 બાગ કયલા. યોજ એક બાગ ઉકાી 
તેભાં એયંદડમંુ તેર તો - 2 નાખી 14 દદલવ વુધી ીલાથી થયી ઓગી જામ છે. 

 લામલયણાની છારના ઉકાાભાં જલખાય નાખી ીલાથી થયી ઓગી જામ છે. 
 વાટોડીના ભૂમમાં તો - 2નો ક્લાથ જલખાય નાખીને ીલાથી થયી ઓગી જામ છે. 
 ગોખરંુ, ાાણબેદ, લામલયણાની છાર , કાકડીના ભંજ , વુખડ, 

ચણકફાફનું ચૂણણ રેલાથી થયી ઓગી જામ છે. 
 


