
ઘી, બદામ, કેળાનો આ રીતે કરો USE, ઉતરી જશે વર્ષોથી લાગેલા ચશમા….

જનહિતમાં શેર જરૂર કરજો….

નાની ઉંમરમાં જ ચશમા આવી જવા આજકાલ એક સામાનાન્ય બાબત બની ગઈ છેે. આ 
સમસાન્યાથી પરેશાન લોકો તેને મજબ બરી માનીને િમેશાં માટે અપમાની લે છેે. પરંત ુઆ એક
ભ્રમ છેે કે એકવાક ચશમા આવી ગાન્યા બાદ તે ફરીવાર ઉતરી શકતા નથી. આંખો પર 
ચશમા આવવાનું મુખાન્ય કારણ આંખોની સારી રીતે દેખભાળાળ ન કરવી અને ભાળોજનમાં પોરક
તત્વવોની ખામી અથવા અનવુાંશિશક કારણ િોાન્ય છેે. જો તમારી સાથે પણ આવી સમસાન્યા 
િોાન્ય તો અમે તમને બતાવી રહા છેીએ કેટલાક દેશી નસુખા જેને અપનાવીને તમે 
ચશમાથી મકુ્ત મેળવી શકો છેો.
તમારી આંખના ચશમા દબર કરવાના રામબાણ નસુખા જાણવા આગળ વાંચો…
-બદામની ગગરી, મોટી વહરાન્યાળી અને સાકરને સરખી માત્ામાં મેળવી લો. રોજ આ 
શિમશ્રણને એક ચમચીની માત્ામાં એક ગ્લલાસ દબધની સાથે રાતે સ બતી વખતે લો. આવું 



કરવાથી થોડાાક જ સમાન્યમાં તમને તમારી આંખની રોશની તેજ લાગવા લાગશે.
-આંખોને દરેક પ્રકારના રોગ જેવા કે પાણી પડાવુ,ં આંખો આવવી, આંખોની દુબ્બળતા વગેરે
થાાન્ય ત્વાન્યારે રાત્ે આઠ બદામ પલીળીને સવારે પીસીને પાણીમાં મેળવીને પી જાઓ. તમારી
સમસાન્યાઓ દબર થવા લાગશે.
-કાનપટી ઉપર ગાાન્યના ઘીથી િળવા િાથે રોજ થોડાીવાર મસાજ કરવાથી આંખોની રોશની
પાછેી આવી જાાન્ય છેે અને આંખોનું તેજ વધે છે.ે

-એક ચણાના દાણા જેટલી ફટકડાીને સેકીને સો ગામ ગલુાબજળમાં નાંખીને રોજ રાતે સ બતી
વખતે આ ગલુાબજળના ચાર-પાંચ ટીપા આંખમાં નાંખો સાથે જ પગના તગળાન્યા ઉપર 
ઘીની માગલશ કરો, તેનાથી ચશમાના નંબર ઓછેા થઈ જાાન્ય છેે.
-કેળા અને શેરડાી ખાવી આંખો માટે ગણુકારી માનવામાં આવે છેે. જો તમને આંખો સંબંધી 
કોઈપણ સમસાન્યા રિેતી િોાન્ય તો શેરડાીનો રસ પીવો જોઈએ. આ શિસવાાન્ય દરરોજ એક લંબુ
એક ગ્લલાસ પાણીમાં પીવાથી જીવનભાળર નેત્ જ્યોાન્યોશિત ટકી રિે છેે.
-પગના તગળાન્યા ઉપર સરશિસાન્યાના તેલથી માગલશ કરીને સ બઓ. સવારના સમાન્યે ઊઘાડાા 
પગે લીલા ઘાસ ઉપર ચાલો અને શિનાન્યશિમત રીતે અનલુોમ-શિવલોમ પ્રાણાાન્યામ કરો 
આંખોની નબળાઈ દબર થઈ જશે અને આંખોના ચશમા ઉતરી જશે.
-આમળાને અમતૃ ફળ માનવામાં આવે છે.ે અમતૃ અનેક રોગો માટે ઔરધી તરીકે 
ઉપાન્યોગમાં લેવાાન્ય છેે. આમળા આપણા સવાસસાન્યની સાથે આપણી આંખો માટે પણ અત્વાન્યંત 
ફાાન્યદાકારક માનવામાં આવે છેે. આંખોનું તેજ જાળવી રાખવા આમળાનું સેવન કરવંુ 
જોઈએ સાથે જ આમળાના પાણીથી આંખો ધોવાથી અથવા આંખોમાં ગલુાબજળના 
કેટલાક ટીપાં નાંખવાથી આંખો સવસથ રિે છેે.
-શિત્ફળા ચ બણ્બને રાત્ે પાણીમાં પલાળીને સવારે ગાળીને તે પાણીથી આંખો ધોવાથી નેત્ 
જ્યોાન્યોશિત વધે છેે. સાથે જ તેનાથી નાક, કાનના બધા રોગો દબર થાાન્ય છેે.
-લંબ ુઅને ગલુાબજળને સમાન માત્ામાં શિમક્ષ કરીને એક-એક કલાકના અંતરેથી આંખોમાં
નાંખવાથી આંખોને ઠંડાક મળે છેે અને આંખોની જ્યોાન્યોશિત તેજ થાાન્ય છેે.
-એક ચમચી પાણીમાં એક ટીપ ુલંબનુો રસ નાંખીને બે-બે ટીપા કરીને આંખોમાં નાંખો, 
તેનાથી આંખો સવસથ રિેશે.



-રોજ હદવસમાં કમ સે કમ બે વાર પોતાની આંખો ઉપર ઠંડાા પાણીના છેાલક જરૂર મારવી
જોઈએ.

-1 થી 2 ગામ સાકર તથા જીરાને 2થી 5 ગામ ગાાન્યના ઘીની સાથે ખાવાથી તથા 
લંડાીપીપરને છેાંશમાં ઘસીને આંજવાથી રતાંધણાપણામાં ફાાન્યદો થાાન્ય છેે.
-ઠંડાી કાકડાી કે કાચા બટાકાની સલાઈસને કાપીને 10 શિમશિનટ આંખો ઉપર રાખો. પાણી વધ ુ
પીવો. પાણીની ખામીથી આંખો ઉપર સોજા જોવા મળે છેે. સ બવાના 3 કલાક પિેલા ભાળોજન 
કરી લેવું જોઈએ. એમ કરવાથી આંખો સવસથ રિે છેે.
-કાળી તલુસીના પાનનો રસ બે-બે ટીપા 14 હદવસ સધુી આંખોમાં નાંખવાથી રતાંધણાના 
રોગમાં લાભાળ થાાન્ય છેે. આ પ્રાન્યોગથી આંખોની પીળાશ પણ દબર થાાન્ય છેે
-િળદરની ગાઠને તવુર દાળમાં ઉકાળીને, છેાાન્યડાામાં સ બકવીને, પાણીમાં ઘસી સ બાન્યા્બસત 
પિેલા હદવસમાં બેવાર આંખોમાં કાજળની જેમ લગાવવાથી આંખોની લાલાશ દબર થઈ 
જાાન્ય છેે અને આંખો સવસથ રિે છેે.
-રાત્ે સ બતી વખતે દીવેલ અથવા મધ આંખોમાં નાખવાથી આંખોની સફેદી વધે છેે.
-ગબગલપત્નો 20 થી 50 ગામ રસ પીવાથી અને 3-5 ટીપા આંખમાં કાજળની જેમ 
લગાવવાથી રતાંધણાપણ ુદબર થઈ જાાન્ય છેે.
-ગલુાબ જળમાં ભાળંજવેલ રૂનું પબમડું આંખો ઉપર એક કલાક બાંધવાથી ગરમીથી થતી 
પરેશાનીઓમાં તરત જ આરામ મળી જાાન્ય છેે.


