હરસ – મસા
 ફેઠાડુ ં જીલન , કફજજમાત, લેગાલયોધ, લધુ
ડતા સુલા , ભેથી-અજભા જેલા દાથોનું સેલન ,
અને ભાતા-જતાનો લાયસો , હયસ-ભસા ભાટે
કાયણબૂત હોઈ તે કાયણો દુય કયલા.
 યે સાલાા દાથો, છાળ તથા સુયણને ઘીભાં તીને
ખોયાકભાં પ્રમોગ કયલો. કાી દ્રાક્ષ રાીને ખાલી.
ૂયતું ાણી ીલું.
 કોથભીયને લાટી, ગયભ કયી, ોટરી ફાંધી ળેક કયલાથી ભસાની ીડા ભટે છે .
 જીયાને લાટી , તેની રૂગદી કયીને ફાંધલાથી ભસાભાંથી ડતું રોહી ફંધ થામ છે .
અને ફહાય નીકેરા અને ખૂફ દુખતા ભસા અંદય જામ છે .
 ચોખ્ખી હદયનું લસ્ત્રગા ચૂણણ કયી ાણી સાથે યાત્રે સૂતી લખતે રેલાથી ભસા ભટે
છે .
 ભસૂયની દા, યોટરી ને છાળ યોજ ખાલા તેભજ દાભાં ઘી અથલા ભાખણ નાખી
ખાલાથી તેભજ ભયચું અને ગયભાગયભ ભસારા લગયનું ખાલાથી દૂઝતા ભસા ભટે છે .
 કોકભના પૂરનું ચૂણણ દહંની ભરાઈ સાથે ભેલી
, જયાક ગયભ કયી દદલસભાં
ત્રણલાય ખાલાથી હયસભાં ડતું રોહી ફંધ થામ છે .
 જીયાને ળેકીને તેભાં સયખે બાગે કાા ભયી તથા જસંધલ ભેલીને ચૂણણ ફનાલી જમ્મા
છી છાળ સાથે રેલાથી ભસા ભટે છે .
 સૂંઠ, જીરું અને જસંધલનું ચૂણણ દહીના ભઠાભાં ભેલી
, જમ્મા છી રેલાથી
હયસ-ભસા ભટે છે .
 જુ લાયની કાંજી યોજ સલાયે ીલાથી હયસ-ભસા ભટે છે .
 ગયભ દૂધ સાથે 1 -2 ચભચી દદલેર ીલાથી હયસની ીડા ભટે છે . અને ગુદા ય
થતા ચીયા ણ ભટે છે .
 કોકભની ચટણી દહંની ભરાઈ સાથે ખાલાથી દૂઝતા હયસ ભટે છે .
 હદયનો ગાંદઠમો તુલેયની દાભાં ફાપી , છાંમડે સૂકલી, ગામના ઘીભાં ીસી ,
હયસ ભસા ય રે રગાડલાથી હયસભસા નયભ ડી તયતજ સણકા ફંધ થામ છે .
 ભસા ઉય કે યોસીન ચોડલાથી ભસા સુકાઈ જામ છે .
 જગં રી સૂયણના નાના ટુ કડા કયી, તડકે સૂકલી, તેને ખાંડી ચૂણણ ફનાલીને 1 1 ચભચી દદલસભાં ત્રણ લાય ાણી સાથે રેલાથી હયસ ભટે છે .
 તર લાટી ભાખણભાં ખાલાથી હયસ-ભસા ભટે છે .
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 સૂંઠનું ચૂણણ છાળભાં નાખીને ીલાથી હયસ-ભસા ભટે છે .
 સલાયે નયણે કોઠે એક ભુઠી જેટરા કાા તર થોડી સાકય સાથે ખૂફ ચાલીને
ખાલાથી ભસાભાંથી ડતું રોહી ફંધ થામ છે .
 સૂકા હયસ થામ તો છાળભાં ગો નાખીને અને રોહી ડતા ભસા હોમ તો છાળભાં
ઇન્દ્દ્રજલ નાખીને ીલાથી હયસ-ભસા ભટે છે .
 કે યીના ગોટરાનું ચૂણણ ભધ સાથે રેલાથી હયસ-ભસા ભટે છે .
 ભીઠા રીભડાના ાનને ાણી સાથે ીસી, ગાી, ીલાથી હયસ-ભસા ભટે છે .
 ઘીભાં સૂયણ તીને ખાલાથી હયસ-ભસા ભટે છે .
 કથીના રોટની ાતી યાફ ીલાથી હયસ-ભસા ભટે છે .
 ધાણાને યાત્રે રાી યાખી , સલાયે ખૂફ ભસીને , તે ાણી ીલાથી અથલા
કોથભીયનો યસ ીલાથી ભસાભાંથી ડતું રોહી ફંધ થામ છે .
 એક ચભચી કાયે રાના યસભાં સાકય ભેલીને ીલાથી હયસ-ભસા ભટે છે .
 ધાણા અને સાકયનો ઉકાો ીલાથી ભસાભાંથી ડતું રોહી ફંધ થામ છે .
 ગયભાગયભ ળેકેરા ચણા ખાલાથી ભસાભાંથી ડતું રોહી ફંધ થામ છે .
 કાંદાના નાના ટુ કડા કયી, તડકાભાં સૂકલી, તેભાંથી એક રૂજમાબાય જેટરા ઘીભાં
તી તેભાં થોડા કા તર અને સાકયનું ચૂણણ નાખી સલાયે ખાલાથી ભસા ભટે છે .
 સુકા હયસ થમા હોમ તો હયડે ભાં ગો નાખીને જભતા હે રા રેલા.
 નાગકે સય, ભાખણ-સાકય સાથે રેલાથી હયસભાં રોહી ડતું ફંધ થામ છે .
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