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બાળરોગો 

 ખજૂયની એક ેળી ચોખાના ઓસાભણ સાથે 
ભેલી, ખૂફ લાટી, તેભાં થોડંુ ાણી ભેલીને 
નાના ફાકોને ફે ત્રણ લખત આલાથી નફા , 
કંતાઈ ગમેરા ફાકો હૃષ્ટુષ્ટ બયાલદાય ફને છે. 

 એક ચભચી ારખની બાજીનો યસ ભધભાં ભેલી 
યોજ ાલાથી સુકરકડી ફાકો ળક્તતળાી ફને 
છે. 

 ાકાં ટાભેટાનો તાજો યસ નાના ફાકોને દદલસભાં ફેત્રણ લાય ાલાથી ફાકો નીયોગી 
અને ફલાન ફને છે. 

 ફાકોને તાર ખલડાલલાથી ફાકો યાત્રે ઊંઘભાં ેળાફ કયતા હોમ તો અટકે છે અને 
ળયીય ુષ્ટ ફને છે. 

 તુરસીના ાનનો યસ ાંચથી દસ ટીા ાણીભાં નાખીને યોજ ીલડાલલાથી ફાકના 
સ્નામુઓ અને હાડકા ભજફૂત ફને છે અને ફાક જરદી ચારતા ળીખે છે. 

 કાંદો અને ગો યોજ ખલડાલલાથી ફાકની ઊંચાઈ લધે છે. 
 ટાભેટાનો એક ચભચી યસ દૂધ ીલડાલતા હેરા ાલાથી , ફાકોને થતી દૂધની 

ઊરટી ભટે છે. 
 હદય નાખી ગયભ કયેરા દૂધભાં સહેજ ભીઠંુ ને ગો નાખીને ાલાથી ફાકોની 

ળયદી, કપ અને સસણી ભટે છે. 
 રસણની એક કે ફે કી દૂધભાં કાલી , ગાી, દૂધ ાલાથી ફાકોની ભોટી 

ઉધયસ (હડખી ઉધયસ) ભટે છે. 
 ધાણા અને સાકયને ચોખાના ઓસાભણભાં ાલાથી ફાકોની ઉધયસ અને શ્વાસ ભટે 

છે. 
 નાગયલેરના ાનને દદલેર ચોડી , સહેજ ગયભ કયી , નાના ફાકની છાતી ય 

ભૂકી , ગયભ કડાથી હલો ળેક કયલાથી ફાકનો કપ છૂટો ડી જામ છે. 
 રસણની કીઓને કચડી , ોટરી ફનાલી , ફાકના ગાભાં ફાંધી યાખલાથી 

ફાકની કી ખાંસી (હુકંગ કપ - હડખી ઉધયસ) ભટે છે. 
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 ફાકની છાતી કપથી બયાઈ ગઈ હોમ તો તુરસીના ાનનો યસ ભધભાં ભેલી ફે ત્રણ 
લાય ાલાથી તથા તુરસીના યસને ગયભ કયી છાતી , નાક તથા કાે રગાડલાથી 
ળયદી અને કપભાં ખૂફ યાહત ભે છે. 

 છાળભાં લાલડંગનંુ ચૂણણ ાલાથી નાના ફાકોને કયભ ભટે છે. 
 ભધભાં કાીજીયીનંુ ચૂણણ ચટાડલાથી ફાકોને કયભ ભટે છે. 
 એક ચભચી કાંદાનો યસ ાલાથી અન્ન ખાતા ફાકોના કયભ ભયી જામ છે અને પયી 

થતા નથી. 
 ફાકોના ેટભાં કયભ થતા હોમ તો કાચા ગાજય ખાલાથી કયભ ભયી જામ છે. 
 ગ્રુકોઝ ભેલેરા ાણીભાં રંફુ નીચોલી ફબ્ફે ચભચી દદલસભાં ચાય લખત ાલાથી 

ફાકના ળરૂઆતના દાંત ખૂફ જ સયતાથી આલે છે. અને ઝાડા થતા નથી. 
 ફાકોના ેઢા ય નયભાસથી ભધ અને ક્સંધલ ભીઠંુ ભેલી ઘસલાથી ફાકને 

સહેરાઈથી દાંત આલે છે. 
 દાંત આલે ત્માયે ાણી જલેા ઝાડા થતા હોમ તો જાલંત્રીને તાલડી ય ળેકી ાઉડય કયી 

ભધ સાથે ભાતાના દૂધભાં આલાથી ઝાડા ભટે છે. 
 દાંત આલે ત્માયે ાણી જલેા ઝાડા થતા હોમ તો ભકાઈના ડોડાભાંથી દાણા કાઢી રીધા 

છીના ભકાઈના ડોડાને ફાી તેની બૂકી (એક કે ફે લાર જટેરી) ાણી કે છાળભાં 
ાલાથી ઝાડા ફંધ થામ છે. 

 દાંત આલે ત્માયે આંખ આલી હોમ તો પુરાલેરી પટકડીને ગુરાફજભાં ભેલી આંખભાં 
ટીા નાખલા તથા પટકડીના નલળેકા ાણીથી આંખ ધોલાથી આયાભ થામ છે. 

 ફાકોને ગાજયનો યસ ીલડાલલાથી દાંત નીકલાભાં સયતા થામ છે અને દૂધ ણ 
સાયી યીતે ચે છે. 

 તુરસીના ાનનો યસ ભધભાં ભેલીને ેઢા ય ઘસલાથી ફાકના દાંત તકરીપ લગય 
સયતાથી આલે છે. 

 ફાકોને દાંત આલે ત્માયે રંડી ીયનંુ ચૂણણ અથલા પુરાલેરો ટંકણખાય ભધભાં ભેલી 
ેઢા ય ઘસલાથી અને ટંકણખાયનંુ ચૂણણ ભધભાં ચટાડલાથી સયતાથી ીડા લગય 
દાંત આલે છે. 

 તાંદજાનો યસ એક ચભચી ધાલણા ફાકને ાલાથી કફક્જમાત ભટે છે. 
 એક ળેય ાણીને ખૂફ ઉકાી, તેભાં ાંચ તોરા કાંદાની છીણ નાખી , ઠંડુ થમા ફાદ 

ગાી, તેભાંથી એક ચભચી ાણી રઇ તેભાં ાંચ ટીા ભધ ભેલી ાલાથી ફાક 
ઘસઘસાટ ઊંઘે છે. 
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 સપેદ કાંદાને કચયીને સૂંઘલાથી ફાકોની આંચકી - તાણભાં પામદો થામ છે. 
 ફાકોને ચૂંક આલતી હોમ તો ડંૂટી ઉય દહંગ ચોડલાથી લાછૂટ થઇ આયાભ થામ છે. 
 જામપ ને સુંઠને ગામના ઘીભાં ઘસીને તેનો ઘસયકો ચટાડલાથી ફાકને ળયદીને રીધે 

થતા ઝાડા ભટે છે. 
 નાગયલેરના ાનના યસભાં ભધ ભેલીને ચટાડલાથી લાછૂટ થઇ નાના ફાકોનો 

આપયો અચો ભટે છે. 
 ફાકને ેટભાં દુખે ત્માયે તેના ભૂત્રને ેટ ઉય ચોડલાથી રાબ થામ છે. 
 નાના ફાકને છાળ ીલડાલલાથી દાંત નીકલાભાં તકરીપ થતી નથી. 
 ફાકને ભાથા ય પોડરી થામ તો ગોીચંદનનો રે કયલો. 

 


