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પેટના દદો 

 જીરંુ અને ધાણા ફંને સયખે બાગે રઇ , યાત્રે રાી યાખી , સલાયના ખૂફ ભસી , 

તેભાં સાકય નાખીને ીલાથી ેટની 

ફતયા ભટે છે. 

 પુદીનાના યસભાં ભધ ભેલી રેલાથી ેટના 
દદો ભટે છે. રાંફા સભમની આંતયડાની 
પરયમાદ ભાટે આ ઉત્તભ ઈરાજ છે. 

 ઉકતા ાણીભાં સૂંઠનું ચૂણણ નાખી , તેને 
ઢાંકી, ઠંડુ થમા ફાદ ગાી, તેભાંથી ાંચ ચભચી જટેરંુ ીલાથી ેટનો આપયો, 
ેટનો દુખાલો ભટે છે. આ ાણીભાં સોડા-ફામ-કાફણ નાખી રદલસભાં ફે-ત્રણ લાય 
ીલાથી ખયાફ ઓડકાય અને ેટભાં યહેરો લામુ ભટે છે. 

 એક રૂપમાબાય તરનું તેર અને ૦ | તોરો હદય ભેલીને રેલાથી ેટની ચૂંક ભટે 
છે. 

 યાઈનંુ ચૂણણ થોડી સાકય સાથે રેલાથી અને ઉયથી ાણી ીલાથી લામુ અને કપથી 
થતો ેટનો દુખાલો ભટે છે. 

 રહંગ, સૂંઠ, ભયી, રંડી ીય, પસંધલ, અજભો, જીરંુ, ળાહજીરંુ - 
આ આઠ ચીજો સયખે બાગે રઇ ચૂણણ ફનાલી (જનેે રહંગાષ્ટક ચૂણણ કહેલાભાં આલે છે. 
જ ેફજાયભાં ણ ભે છે.) રેલાથી ેટના દદો ભટે છે. 

 સાકયલાા દૂધભાં એકથી ફે ચભચી રદલેર નાખી રદલસભાં ફેલાય ીલાથી ેટના 
અનેક જાતના દદો ભટે છે. 

 સલાયના હોયભાં ભધ સાથે રસણ ખાલાથી ેટની ચૂંક ભટે છે. અને જભેનો 
જઠયાપિ ભંદ ડી ગમો હોમ તો તે પ્રજ્લપરત ફને છે. 

 યાઈનંુ ચૂણણ ાણી સાથે રેલાથી ેટની ચૂંક અને અજીણણ ભટે છે. 
 અજભો, પસંધલ, અને રહંગ લાટી તેની પાકી ભાયલાથી ગોો ભટે છે. 
 આદુનો યસ, રંફુનો યસ, અને ભીઠંુ ભેલીને ીલાથી ાચનરિમા ફલાન 

ફને છે. 
 એરચી, ધાણાનંુ ચૂણણ ચાયથી છ યતીબાય એન ળેકેરી રહંગ એક યતીબાય રઇ 

રંફુના યસભાં ભેલીને ચાટલાથી લામુ, ેટનો દુખાલો અને આપયો ભટે છે. 
 અજભો પાકી ઉય ગયભ ાણી ીલાથી ેટનો દુખાલો , અજીણણ, અને લામુ ભટે 

છે. 

http://tahukar.com/healthtips/stomach-pain/attachment/stomach-ache/
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 આદુ અને રંફુના યસભાં અધી ચભચી ભયીનંુ ચૂણણ નાખી ીલાથી ેટનો દુખાલો ભટે 
છે. 

 અજભો અને ભીઠંુ લાટીને તેની પાકી રેલાથી ેટનો દુખાલો ભટે છે. 
 આદુ અને પુદીનાના યસભાં પસંધલ ભીઠંુ નાખીને ીલાથી ેટનો દુખાલો ભટે છે 
 આદુનો યસ એક ચભચી અને રંફુનો યસ ફે ચભચી ભેલી તેભાં થોડી સાકય 

નાખીને ીલાથી કોઈણ જાતનો ેટનો દુખાલો ભટે છે 
 ળેકેરા જામપનંુ એક ગ્રાભ ચૂણણ ગયભ ાણી સાથે રેલાથી ેટનો દુખાલો ભટે છે 
 જમ્મા છી કેટરાકને ૨-૩ કરાકે ેટભાં સતત દુખાલો થામ છે. તે ભાટે સૂંઠ, તર, 

અને ગો સયખે બાગે રઇ દૂધભાં નાખી સલાય - સાંજ રેલાથી ેટનો દુખાલો ભટે છે 
 રંફુના યસભાં થોડો ાડખાય ભેલીને ીલાથી ેટનો દુખાલો અને આપયો ભટે છે 
 તુરસીનો યસ અને આદુનો યસ સયખે બાગે રઇ , સહેજ ગયભ કયી , ીલાથી 

ેટનો દુખાલો ભટે છે 
 ગો અને ચૂનો બેગો કયી ગયભ ાણી સાથે રેલાથી ેટનો દુખાલો ભટે છે 
 અજભો અને સંચનંુ ચૂણણ પાકલાથી ગેસ ભટે છે. 
 ચીકણી સોાયીનો ફે આનીબાય બૂકો ભોા ભઠ્ઠાભાં સલાયે રેલાથી ગેસ ભટે છે. 
 રંફુના યસભાં ભૂાનો યસ ભેલીને ીલાથી જમ્મા છી થતો દુખાલો અને ગેસ ભટે 

છે. 
 કોકભનો ઉકાો કયી , તેભાં થોડંુ ભીઠંુ નાખી ીલાથી ેટનો લામુ અને ગોો ભટે 

છે. 
 સાકય અને ધાણાનંુ ચૂણણ ાણીભાં ીલાથી ેટની ફતયા ભટે છે. 


