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હેડકી 

 સૂંઠ અને ગોને ગયભ ાણીભાં ભેલી તેના 
ટીા નાકભાં નાખલાથી હેડકી ફંધ થામ છે. 

 ગોના ાણીભાં સૂંઠ ઘસી થોડી થોડી લાયે 
સૂંઘલાથી હેડકી ફંધ થામ છે. 

 ળેયડીનો યસ ીલાથી હેડકી ફંધ થામ છે. 
 અડદ અને હહંગનંુ ચૂણણ દેલતા ય નાખી તેનો 

ધુભાડો ભંભાં રેલાથી હેડકી ફંધ થામ છે. 
 નાળમેયના છેડાને ફાી તેની યાખ ભધભાં ચાટલાથી હેડકી ફંધ થામ છે. 
 ગામનંુ દૂધ ઉકાીને ીલાથી હેડકી ફંધ થામ છે. 
 ગાજય ીસીને સૂંઘલાથી હેડકી ફંધ થામ છે. 
 તુરસીનો યસ 10 ગ્રાભ અને ભધ 5 ગ્રાભ બેગું કયી ીલાથી હેડકી ફંધ થામ છે. 
 જીરંુ ખાલાથી હેડકી ફંધ થામ છે. 
 આંફાના ાંદડાને ફાી તેનો ધુભાડો રેલાથી હેડકી ફંધ થામ છે. 
 જામપને ચોખાના ધોલાણભાં ઘસીને ીલાથી હેડકી ફંધ થામ છે. 
 કાંદાના યસના ટીા નાકભાં નાખલાથી હેડકી ફંધ થામ છે. 
 થોડી હદય ાણી સાથે પાકી જલાથી હેડકી ફંધ થામ છે. 
 દૂધભાં સૂંઠ ઉકાીને તેના ટીા નાકભાં નાખલાથી હેડકી ફંધ થામ છે. 
 ભૂાનો યસ ીલાથી હેડકી ફંધ થામ છે. 
 સયગલાના ાનનો ીલાથી હેડકી ફંધ થામ છે. 
 હેડકીના યોગીને ઠંડી ચીજલસ્તુ , ફ્રીઝ-કોલ્ડ લસ્તુ, ઠંડા ીણા, લાસી કંઈ ન 

આલું. 
 એકલાય ગયભ અને એકલાય ઠંડંુ દૂધ લાયાપયતી ભધ અને ખાંડ નાખેરંુ ીલા આલું 

અને તેનાથી નસ્મ કયલું. 
 ળલયેચન દ્રવ્મો મુક્ત ઘી ીલાથી તયત હેડકી ફંધ થામ છે. 
 દળભૂનો કલાથ, હહંગ્લાદી ચૂણણ આલાથી હેડકી ફંધ થામ છે. 
 આભાના યસભાં ભધ અને ીયનંુ ચૂણણ નાખી ચાટલાથી હેડકી ફંધ થામ છે. 
 ભમુયળચ્છ બસ્ભ જયાક જટેરી ભધભાં ચાટલાથી હેડકીભાં યાહત થામ છે. 
 ભોયના ંછા અથલા રંફુના છોતયા ફાીને ફનાલેરી બસ્ભ ાણી સાથે રેલી. 
 ફોયડીની છાર અને રળલંગ લાટી ભધભાં ચાટલાથી હેડકી ફંધ થામ છે. 
 ફીજોરંુ અને સાકય ભધ કે ઘી સાથે ખાલાથી હેડકી ફંધ થામ છે. 
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 ખડસરીમાની ડંુડીનંુ ચૂણણ ાણીભાં લાટીને ીલાથી હેડકી ફંધ થામ છે. 
 અળેીમો ાણીભાં રાી ીલાથી હેડકી ફંધ થામ છે. 
 અધેડાના યસભાં આદુ અને ભધ નાખી ીલાથી હેડકી ફંધ થામ છે. 
 નગડના ફી અને ીયના કાઢાભાં ળેકેરી હહંગ નાખી ીલાથી હેડકી ફંધ થામ છે. 
 કાંકચીમા ાણીભાં ઉકાી તે ાણી ીલાથી હેડકીભાં યાહત થામ છે. 
 ભોયંછના ચાંદરાની બસ્ભ તથા રંડીીય ભધભાં ચાટલાથી તાલ સંફંધી હેડકી ને 

ઉરટી ભટે. 
 ફીજોયાનો યસ, ળસંધલ નાખી ીલાથી હેડકી ફંધ થામ છે. 
 જઠેીભધનંુ ચૂણણ ભધ સાથે ચાટલાથી હેડકી ફંધ થામ છે. 
 સયગલાનંુ ભૂ ગામની છાળભાં ઘસી હહંગ નાખી ીલાથી હેડકી ફંધ થામ છે. 
 આભા, ીય, સૂંઠનો કાઢો સાકય નાખી ીલાથી હેડકી ફંધ થામ છે.  


