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શરદી 
 પુદીનાનો તાજો યસ ીલાથી ળયદી ભટે છે. 
 પુદીનાના યસનાં ટીાં નાકભાં નાખલાથી ીનસ 

( સેખભ ) ભટે છે. 
 રવલંગના તેરને રૂભારભાં નાખી સૂંઘલાથી ળયદી 

સેખભ ભટે છે. 
 સૂંઠના ચૂર્ણભાં  ગો અને થોડુક ઘી નાખી તેની 

ત્રર્ ચાય તોરા જલેડી ગોીઓ ફનાલી સલાયે 
ખાલાથી ચોભાસાની ળયદી અને લામુ ભટે છે. 
લયસતા લયસાદભાં સતત રી કાભ કયનાય 
ભાટે આ ઉામ ખૂફ જ રાબદામક છે. આનાથી ળયીયની ળવતત અને સ્પૂવતણ જલાઈ 
યહે છે. 

 સૂંઠ, તર અને ખડી સાકયનો ઉકાો કયીને ીલાથી ળયદી, સેખભ ભટે છે. 
 સાકયનો ફાયીક ાઉડય છંકર્ીની જભે સૂંઘલાથી ળયદી ભટે છે. 
 તુરસીના ાનનો યસ ને આદુનો યસ ભધ સાથે રેલાથી ળયદી ભટે છે. 
 તુરસીના ાનલાી ચા ીલાથી ળયદી, સેખભ ભટે છે. 
 તુરસી,સૂંઠ, કાા ભયી અને ગોનો ઉકાો કયીને દદલસભાં ત્રર્ લાય ીલાથી 

ગભે તેલી ળયદી ભટે છે. 
 ગયભ ાર્ીભાં રસર્નો યસ ભેલી કોગા કયલાથી ળયદી ભટે છે. 
 ગયભાગયભ યેતી અથલા યેતીનો ળેક કયલાથી ળયદી ભટે છે. 
 ગયભાગયભ ચર્ા સુંઘલાથી ળયદી ભટે છે. 
 સૂંઠ, કાા ભયી, અને તુરસીના ાનનો ઉકાો ીલાથી ળયદી ભટે છે. 
 નાગયલેરનાં ફે ચાય ાન ચાલીને ખાલાથી ળયદી ભટે છે. 
 યાત્રે સુતી લખતે ગયભ ાર્ીભાં રંફુનો યસ ભેલીને ીલાથી ળયદી ભટે છે. 
 આદુનો યસ અને ભધ એક એક ચભચી સલાય સાંજ ીલાથી ળયદી ભટે છે. 
 યાઈને લાટી ભધ ભેલીને ખાલાથી ળયદી ભટે છે. 
 પુદીનો અને આદુનો ઉકાો ીલાથી ળયદી ભટે છે. 
 અજભાને લાટી તેની ોટરી સૂંઘલાથી ળયદી ભટે છે. 
 ગયભ દૂધભાં ભયીની બૂકી અને સાકય નાખીને ીલાથી ળયદી ભટે છે. 
 ભયી, તજ અને આદુનો ઉકાો ીલાથી ળયદી ભટે છે. 
 રંફુના યસભાં આદુનંુ કચુંફય અને વસંધલ નાખી ીલાથી ળયદી ભટે છે. 
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 ાર્ીભાં સૂંઠ નાખી ઉકાીને ાર્ી ીલાથી ળયદી ભટે છે. 
 કાા ભયી અને ળેકેરી હદયનંુ ચૂર્ણ ગયભ દૂધ સાથે રેલાથી ળયદી ભટે છે. 
 હદયનો ધુભાડો સુંઘલાથી ળયદી તયત જ ભટે છે. 
 યાત્રે સૂતી લખતે એક કાંદો ખાલાથી ( ઉય ાર્ી ીલું નદહ ) ળયદી ભટે છે. 
 કાંદાના યસના ટીા નાકભાં નાખલાથી ળયદી ભટે છે. 
 દયયોજ થોડો ખજૂય ખાઈ ઉય નલળેકંુ ાર્ી ીલાથી ળયદી ભટે છે. 
 આદુના યસભાં રંફુનો યસ અને વસંધલ નાખી જમ્મા હેરા ીલાથી ળયદી ભટે છે. 
 કડુ, કદયમાતું, સૂંઠ, ીય, અયડૂસી, ગયભાાનો ગો , એયંડાનંુ 

ભૂ, નાગયભોથ, રીભડાની છાર , તજ, રવલંગ, તીખા, આસોદય, 
લાંસકુય, અક્કરકયો, અજભા, લાલડંગ, ભારકાકર્ા, ગો સલેને 
અધકચયા ખાંડી ઉકાો કયી ીલાથી કપ તૂટે છે. 

 અધેડાનો ક્ષાય ગયભ ાર્ી સાથે રેલાથી ઉધયસ ર્ ભટે છે. 
 ઇન્દ્રજલ અને અજભો ઘીભાં ળેકી તેભાં સંચ , સૂંઠ નાખી ચૂર્ણ કયી ાર્ી સાથે 

રેલાથી કામભી ળયદી અને કપ ભટે છે. 
 ળયદીથી ભાથું દુ:ખતું હોમ તો હથેી ગયભ કયી ભાથે ળેક કયલો. 
 છંક આલતી હોમ, નાકભાંથી ાર્ી જતું હોમ તો કાે , નાકે તેર ચોડી ઉય 

ળેક કયલો. 

 દહંભાં ભયીની બૂકી અને ગો નાખી સેલન કયલાથી ળયદી ભટે છે. 


