
જરા થોભો, શ ું તમે પણ ચા બનાવ્યા પછી ચા ની ભૂકી ફેંકી દો છો? 

તો આ જ વો અને વાુંચો ઉપયોગ 

સાભાર – શ્રી. સુંજય પટેલ 

મિત્રો આજ ેઅિેં જ ેજાણકારી લઈને આવ્યા છીએ તે ચા ની ભૂકી મિષે છે. ચા બનાવ્યા પછી શ ું 

તિે પણ ચા ની ભૂકી ફેંકી દો છો તો જરા થોભો. ચા ગરીબ હોય કે ધનિાન દરકે ની શરૂઆત 

ચા ની ચૂસકી થી જ થાય છે ન જાણે શ ું છે આ ચા િાું. અિ ક લોકો તો ચા િગર રહી નથી શકતા 

તે ચા ને એક નશા ની રીતે પીિે છે. જો તેિણ ેનક્કી કરલે સિય ેચા ન િળે તો તેન ેિાથાના 

દ ુઃખાિા જિેી તકલીફ થિા લાગ ેછે. શ ું તિે ચા પીતી િખતે ક્યારયે મિચાય ું છે કે આપણે ચા ની 

ભૂકી નો ઉપયોગ પણ કરી શકીએ છીએ. 

તિે ચા ની ભૂકી ન ેતો કચરાપેટી િાું નાખી દેતા હશો પણ શ ું તિન ેખબર છે કે ચા ની ભૂકી એક 

ઉત્તિ બ્ય ટી પ્રોડક્ટ અને િાળ િાટે ખ બ ફાયદાકારક છે અને તે આપણા િાટે કેટલા કાિની 

િસ્ત  છે. ચા ની પત્તી િાત્ર િાળ અને સોુંદયય ને મનખારિા િાટે જ નથી પણ ઘરગથથ ું કાિોિાું 

પણ ખ બ જ ઉપયોગ કરી શકાય છે, કેિ કે ચા ની ભૂકી િાું એન્ટી એમજુંગ, એન્ટી ઓક્સીડેંટ 

અન ેએન્ટી ઇન્ફલેિેંટરી ગ ણ િળી આિે છે. આ પોસ્ટિાું તિે ચા ની ભૂકી ના એિા ઉપયોગ 

જોઇને દુંગ રહી જશો અને ફરી ક્યારયે ચા ની ભકૂી નહી ફેંકો. 

તો આિો જાણીએ કે આપણે ચા ની ભૂકી નો કેિી રીત ેઉપયોગ િાું લઇ શકીએ છીએ. 

પગિાું થી દ ગુંધ દ ર કર ેછે ચા ની ભકૂી – 

ઘણી િખત આપણા પગિાું થી એટલી દ ગુંધ આિે છે કે આપણને ખ બ શરિજનક થિ ું પડે છે. 

તેના િાટે ચા ની ભૂકી ન ેધોઈને પાણીિાું ઉકાળો અન ેઆ પાણીન ેએક ટબિાું નાખીને તે પાણી 

િાું પોતાના પગ ડ બાડી લો. આિ કરિાથી ટિારા પગની દ ગુંધ દ ર થઇ જશે. 

ચા ની પત્તીિાું એન્ટી ઓક્સીડેંટ ન ું પ્રિાણ િધ  હોય છે. ચા પત્તી જો આપણ ને ઈજા થઇ હોય 

તો કે પછી ઘા થઇ રહ્યો હોય તો તેનો ઉપયોગ કરિાથી ઈજા કે ઘાિ િહેલા ભરાઈ જાય છે, તિે 

િધેલી ચા ની ભૂકીન ેપાણીિાું ઉકાળીને તે પાણીથી ઘાિ કે ઈજા ન ેધોઈ લો કે પછી ચા ની ભૂકી 

ને ઘાિ ઉપર લગાિી દો તેનાથી ઇન્ફેકશન પણ નહી થાય અન ેતિારો ઘાિ પણ િહેલા ઠીક 

થઇ જાય છે. 



જો તિારી આુંખો નીચ ેકાળા ડાઘ ફેલાયા છે તો તે તિે ચા ની ભૂકીને ઠુંડી કરીને અને ધોઈને 

આુંખો ની નીચ ેકાળા ક ુંડાળા ઉપર િૂકી રાખો તિારા કાળા ક ુંડાળા દ ર થઇ જશે. કેિ કે ચાની 

ભૂકીિાું રહેલા ફૈફીન આુંખોના કાળા ડાઘા દ ર કરિાિાું િદદ કર ેછે. 

ચા ની ભૂકીથી સનબનય પણ ઠીક કરી શકાય છે ઘણા લોકોને ખ બ જ િધ  સનબનય ની ફમરયાદ 

રહેતી હોય તિેાિાું તિે ચા ની ભૂકીન ેઠુંડા પાણી િાું પલાળી દો અન ેતેન ેસનબનય િાળી જગ્યા 

ઉપર ઘસિાથી તિને સનબનય િાું ખ બ આરાિ િળે છે. 

િાળિાું ચિક લાિિા અને કન્ડીશનર કરિાના ખ બ કાિિાું આિ ે છે ચા ની ભૂકી. તિે ચા 

બનાિી લો છો તો તિે ચા ની ભૂકી ન ેસારી રીત ેધોઈ લો અને તેન ેફરી િખત પાણીિાું નાખીન ે

ઉકાળો અને પછી િાળિાું શેમ્પ  કરીને પછી તે પાણીથી િાથ ું ધોઈ લો તિારા િાળિાું ચિક 

આિી જશે. 

ઘણી િખત કોઈ પણ િચ્છર કે પછી કોઈ જીિ જુંત  કરડી જાય છે અને તે જગ્યા ઉપર ખ બ જ 

ખુંજિાળ આિ ેછે તિેાિાું ચા ની ભૂકી ના પાણીથી તે જગ્યાન ેધોઈ લો તો તિને ખુંજિાળ ઓછી 

થશ ેકે પછી ચા ની ભૂકીને ઠુંડી કરીન ેતે જગ્યા ઉપર િૂકી દો તિન ેખ બ આરાિ િળશે. 

ચા ની ભૂકીનો ઉપયોગથી તિે લાકડાથી બનેલી િસ્ત ઓ પણ ચિકાિી શકો છો. તિે ચા ની 

ભૂકી ન ેપાણીિાું ઉકાળો અને તે પાણીથી લાકડાના ફનીચર ને સાફ કરો તિારું  ફનીચર ચિકિા 

લાગશ.ે 

તિે િધેલી ચા ની ભૂકીને ધોઈન ેસ કિીલો અને તે ચાની ભૂકીનો ઉપયોગ કાબ લી ચણા ન ે

બનાિિાિાું કરી શકો છો. તિે આ ચા ની ભૂકીને એક કપડાિાું બાુંધીન ેકાબ લી ચણા ને ઉકળતી 

િખત ેનાખી દો તેિાું ચણા નો રુંગ ખ બ સરસ થઇ જાય છે અને સ્િાદ પણ સારો આિે છે. 

િધેલ ચાની ભૂકી િાું થોડો િીિ પાિડર નાખીન ેિાસણ સાફ કરો અને તેિાું ચિક આિી જાય 

છે. 

િાખીઓને દ ર કરિા િાટે પણ ચા ની ભકૂી ખ બ િદદ કર ેછે એિાિાું તિે િધેલી ચા ની ભૂકી ન ે

સારી રીત ેધોઈને િાખીઓ િાળી જગ્યા ઉપર ઘસો તેનાથી તે િાખીઓ નહી આિે. ખાુંડ અુંદર 

ના રહેિી જોઈએ। 



િધેલી ચા ની ભૂકી ને ધોઈને ક્યારા િાું નાખી દો તેનાથી છોડ ને ખાતર િળશે અને છોડ જલ્દી 

િોટા અને સ્િસ્થ થશે. 

જોય ું મિત્રો કેિી રીત ેઆપણે િધેલી ચા ની ભૂકી નો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ તે તિારી સ ુંદરતા 

જ નહી પણ અપના ઘરને પણ ચિકાિે છે. 

મિમડયો  

https://www.youtube.com/watch?v=MDE6gpSxWOM 

 


