ક્ષય
 ખજૂ ય, દ્રાક્ષ, વાકય, ઘી, ભધ અને
ીય વયખે બાગે રઇ તેનું ચાટણ ફનાલી
દયયોજ ફે ત્રણ તોરા જેટરું ચાટણ ચાટલાથી
ક્ષમ, ક્ષમની ખાંવી અને શ્વાવભાં પામદો
થામ છે .
 તાજા ભાખણ વાથે ભધ ખાલાથી ક્ષમભાં ઘણો
પામદો થામ છે .
 અયડૂ વીના ાનનો યવ ૨૫ થી ૩૦ ગ્રાભ ,
તેભાં રવણના યવના ૧૦ થી ૨૦ ટીા નાખી યોજ વલાય - વાંજ ીલાથી ક્ષમ યોગ ભટે
છે .
 રવણને લાટી, ગામના દૂધ અને ઘી વાથે ભેલી, યોજ ખાલાથી ક્ષમ યોગ ભટે છે .
 વાંજ ે એક ગ્રાવ દૂધભાં એક ખજૂ ય બેલી દો. યાત્રે દૂધને ુષ્ક ઉકાો. દૂધ ઠંડુ ડે
એટરે વૂતાં શે રા ખજૂ ય ચાલીને ખાઈ જાલ ને ઉય દૂધ ીલો. ઉય ભુજફ વલાયવાંજ પ્રમોગ કયલાથી ક્ષમ યોગભાં ખૂફજ પામદો થામ છે .
 વપે દ કાંદો ૧૨૫ ગ્રાભ , એટરા જ ઘીભાં ળેકીને એકલીવ દદલવ વુધી ખાલાથી
ક્ષમયોગીના ખલાઈ ગમેરા પે પવા ભજફૂત થામ છે . અને પે પવાના જતં ુ નાળ ાભી ક્ષમ
યોગ ભટે છે .
 ક્ષમની કોઈણ દલા કયાલી ળકે તેભ ન શોમ તેભણે ફકયીના ૨૦૦ ગ્રાભ દૂધભાં થોડુ ં ભીઠું
નાખી વલાય - વાંજ ીલાથી દદીનું ફ ટકી યશે ળે. કપ વશે રાઈથી નીકી જળે. અને
ળયીય લધુ વુકાઈ જતું અટકળે.
 વાકયભાં એનાથી અધાા બાગનું શદયનું ચૂણા ભેલી , તેભાંથી એક એક ચભચી ચૂણા
ભધભાં દદલવે ત્રણ લખત રેલાથી ક્ષમનો તાલ, ઉધયવ અને ક્ષમની ળયદી ભટે છે .
 ખુલ્લી શલાભાં યશે લું. ોણમુક્ત આશાય રેલો.
 ક્ષમના દદીએ ફકયીનું દૂધ ીલાથી પામદો થામ છે .
 વલયે ચન ક્માયે મ ન આલું.
 અયડૂ વીનો યવ ભધ વાથે આલાથી ક્ષમ યોગભાં પામદો થામ છે .
 વલરામતી દલાનો કોવા ૂયો કયલો.
 દયશ્રભ ભાવય કયલો, આયાભ કયલો.
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તારીવાદી ચૂણા આલું અથલા વીતોરાદી ચૂણા ઘી અને ભધ વાથે આલું.
આવલ, અદયષ્ટ, દળભુરાયીષ્ટ રઇ ળકામ.
વોનાનો લયખ, ભાખણ, વાકય અને ભધ વાથે રેલાથી ક્ષમ યોગ ભટે છે .
આવોદના ભૂની છારના ઉકાાભાં રંડીીય અને ઘી કે ભધ નાખી ીલું.
ફોયડી અથલા ીાની રાખ - જુ ના બૂયાકોાના યવભાં ીલાથી ક્ષમ યોગ ભટે છે .
ળંખજીયાનું ચૂણા ઘી-વાકયભાં ખાલાથી ક્ષમ યોગભાં પામદો થામ છે .
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