છમકાવેલું પાણી એક અકસીર ઔષધ
અનેકવલધ વનદો છતાં વલોમોગી જ ગણી ળકામ એલી વૌને વલવકાભાં ોવામ અને વૌ
કોઈ કયી ળકે એલી આ દ્ધવત શોઈ તેના પ્રમોગ નીચે પ્રભાણે ફતાલેર
છે .
આ ંચભશાબૂતના ફનેર ભાનલ દેશરૂી અંગ
ૃથ્લી, ાણી, અવિ,
લામુ, અને આકાળને કાયણે જીલંત યશે છે . તે ૈકીનું કોઈ તત્લ ઘટલાથી
તે કાભ કયતુ ફંધ થામ છે . તેલા પ્રવંગે તેને કાભ કયતુ યાખલા ંચધાતુનો
ઉમોગ વશે રો, વફનનુકવાનકાયક અને પામદાકાયક વનલડલા વંબલ શોઈ તેનો અભર કયલા
ક્રભલાય વભજી રઈએ.
1. લોખંડ : આળયે 500 ગ્રાભ લજનનો એક રોખંડનો ટુ કડો વગડી , પ્રાઈભવ કે ગેવના
ચુરા ય તાલી, રારચો કયી, ત્રણથી ચાય રીટય ાણીભાં નાખીને તેભાં જ તે ગયભ ટુ કડાને
ઠંડો થલા દેલો. છી તે ાણીને સ્લચ્છ કડાથી ગાી નાનકડા ભટકાભાં બયી રેલું. આ ાણી
ાંડુયોગ – એનેવભક દદી શોમ , કોઈને ખોયાક શજભ ન થતો શોમ , ક્ષમનો દદી શોમ , થોડુ ં
ચારતા જ લધાયે થાક રાગતો શોમ તેને ઘણો વાયો પામદો થામ છે .
2. તાંબુ : તાંફાના 500 ગ્રાભ જેટરા લજનના ટુ કડાને ઉય પ્રભાણે જ ગયભ કયી , ાણી
તૈમાય કયીને કફવજમાતના દદીઓ , શાઈબ્રડપ્રેળય, શયવ – ભવાથી ીડાતા દદીઓ ,
શાટવ એટે ક આલી ગમો શોમ તેલા હૃદમની નફાઈલાા દદીઓને આી ળકામ. યંતુ આ
દદીઓએ આ પ્રમોગ દયમ્માન કોઈણ પ્રકાયના ખટાળલાા દાથો ખાલા – ીલા નશં.
3. માટી : 500 ગ્રાભ જેટરા લજનનાં ભાટીના નીમાના ટુ કડાનું ઉય પ્રભાણે ાણી તૈમાય
કયીને લાયલાથી લામુની ીડા ( ગેવ થલો ) , હશસ્ટીહયમા, ઉધયવ – ળયદી, લગેયેના
યોગના દદીઓ ભાટે અવત ઉત્તભ ઉકાયક નીલડળે. ગભે તેલી જૂ ની ઉધયવ શોમ તો શદય અને
વાકયલાા ાણીભાં ઠીકરું ગયભ કયીને તેનું છભકાલેરુ ાણી ખૂફ જ પામદાકાયક નીલડે છે .
4. ચાંદી : 200 ગ્રાભ જેટરા લજનની રગડીને ણ ઉય પ્રભાણે કોઈણ પ્રકાયના અવિથી
તાલી રાર કયીને એક રીટય જેટરા ાણીભાં નાખી તે ાણી ભાનવવક ઉદાવીનતા , વાભાન્મ
નફાઈ, લગેયે યોગોલાા દદીઓને દલા તયીકે આી ળકામ.
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5. સોનું : વોનાની 100 ગ્રાભની રગડીને અવિ ઉય રાર કયીને 500 ગ્રાભ ાણીભાં
છભકાલી વુલણવ જ તૈમાય થામ છે . જે ભગજની નફાઈ , અસ્લસ્થતા તથા ભાનવવક શ્રભનું
કાભ કયનાયાઓને આળીલાવદરૂ નીલડે છે .
6. ંચધાતુજળ પ્રયોગ : ઉય પ્રભાણે ાંચે ધાતુ રોખંડ , તાંફ,ુ ભાટી, ચાંદી, અને વોનાને
એક વાથે ગયભ કયીને ીલાના ાણીભાં નાખીને તૈમાય કયીએ તો ચભત્કાહયક ગુણો ધયાલતું
વનદો ઔધ તૈમાય થામ છે .
આ ંચ ધાતુનું ાણી કોઈણ કાયણવય ફેળુદ્ધ થઇ ડે ર વ્મવતતના ભંભાં ટીું ટીું કયીને
નાખલાથી થોડી જ લાયભાં તે બાનભાં આલી જામ છે . છે લ્લા શ્વાવ રેતી વ્મવતતને ણ થોડીલાય
ભાટે આ ંચધાતુજ પ્રમોગ સ્લસ્થ ફનાલે છે .
લી કોઈને એકદભ ઊરટીઓ થતી શોમ , ેટભાં કંઈ ટકતું ન શોમ , રોશીની ઊરટીઓ થતી
શોમ, શ્વાવની ખયાફ થઇ ગઈ શોમ તેલા દદીઓને ણ આ ંચધાતુજ ખૂફ જ રાબ કયે
છે .
ઉયોતત વૂચન કોઈણ વાધન વંન્ન વ્મવતત ોતાને ઘય આંગણે ઉનાાભાં ઠંડા ાણીના
યફની જેભ છભકાલેરા ાણીનું યફ ખોરીને ઘય ફેઠા અકલ્નીમ ુણ્મ કામવ કયીને ળે
જીલન જીવ્માનો વનજાનંદ ભેલી ળકે છે .
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