
 

 
 

અંધશ્રધ્ધા નીલાયાણ નાાં પ્રમોગો 
 

નભસ્કાય મભત્રો  
યાષ્ટ્રીમ મલજ્ઞાન દદલવની ઉજલણી ભાટે ઉમોગી થામ તેલી થોડી ભાદશતી અશી યજુ કરુાં  છાં.જો કે આ ભાદશતી 
દયેક પ્રવાંગે ઉમોગી જ છે.અને મલદ્યાથીઓ ભાાં અંધશ્રધ્ધા દુય થામ અને અંધશ્રધ્ધા ાછના મલજ્ઞાનને 
વભજતા થામ તેના ભાટે ણ આ ભાદશતી જરૂયી છે. 
 

વભાજભાાં ઘણી જગ્માએ શજુ ણ ઘણા પ્રકાયની અંધશ્રદ્ધા પ્રલતી યશી છે અને મલદ્યાથીઓ આલી અંધશ્રધ્ધાનો 
મળકાય ના ફને અને તેભનાભાાં લૈજ્ઞામનક અભબગભ કેલામ તે ભાટે તેભને આલા અંધશ્રદ્ધા ના પ્રમોગો દ્વાયા 
અંધશ્રદ્ધા ાછ યશરે મલજ્ઞાન ને વભજાલવુાં જરૂયી છે એટરા ભાટે આજે હુાં અશી આલા અંધશ્રદ્ધા ને રગતા 
થોડા પ્રમોગો અને તેની ાછ નુાં મલજ્ઞાન વભજાલતી થોડી ભાદશતી મકૂી યહ્યો છાં. 
 

1-કોયા કાગ ય અક્ષયો છાલા  
 

મભત્રો ઘણી લાય કોઈ આણને છેતયલા ભાટે આલો પ્રમોગ આણી વભક્ષ યજુ કયે ત્માયે આણે અંધશ્રદ્ધા ભાાં 
આલી છેતયાઈ જઈએ છીએ.યાંત ુજો આણે આની ાછનુાં મલજ્ઞાન જાણતા શોઈએ તો કોઈ તકરીપ ડે 
નદશ.તભે જો આલો પ્રમોગ કયલા ભાાંગતા શોલ તો તેના ભાટે નીચે મજુફ ની યીત અજભાલજો  
-વૌ પ્રથભ એક લાવણભાાં એક રીંબનુો યવ નીચોલી એકઠો કયો  
-આ યવ લડે દીલાવી થી કોયા કાગ ય તભાયે જે રખવુાં શોમ તે રખી દો  
-આ કાગને થોડો વભમ સકુાલા દો  
-શલે જમાયે પ્રમોગ કયો ત્માયે આ કાગને ભીણફતી કે રેમ્ લડે ધીભે ધીભે ગયભ કયો  
-ગયભ કયલાથી કોયા કાગ ય તભે જે રખેર શત ુાં તે કાા અક્ષય ભાાં રખાણ ઉવી આલળે  

 

શલે આલો જ પ્રમોગ કયી તભાયે કાગ ય રાર અક્ષય ઉવાલલા શોમ તો નીચે મજુફ કયો  
-કોયા કાગ ય ભીણફતી લડે જે રખવુાં શોમ તે રખી ડો  
-શલે કાગ ય રખાણ દેખાત ુાં નદશ શોમ ણ જમાયે આ કાગ ય થોડો કાંકુ નાખી કાગને ભીણફતી ય 
ગયભ કયળો એટરે કાગ ય રખેર રખાણ રાર અક્ષય ભાાં ઉવી આલળે  

 

2-ાણીને યાંગીન કયવુાં અને તેનો યાંગ દુય કયલો  
-વૌ પ્રથભ એક કાચના ગ્રાવ ભાાં વોડીમભ શાઈડ્રોકવાઈડ નુાં દ્રાલણ રો જે યાંગ મલશીન શળે  

-શલે તેભાાં પીનોલ્પથેરીન ના થોડા ટીા ઉભેયળો એટરે તે ાણી ગરુાફી યાંગ નુાં થઇ જળે  



-શલે જો આ ગરુાફી યાંગ દુય કયલો શોમ તો તેભાાં HCl ઉભેયો  
-HCl ઉભેયતા દ્રાલણ નો ગરુાફી યાંગ દુય થળે  

 

3-રાર દોયાને કાો કયલો  
-રગ્ન પ્રવાંગ ભાાં કે શોભ શલન લખતે જે રાર કાચો દોયો શોમ છે જેને આણે વાદી બાાભાાં નાડાછેડી કશીએ 
છીએ તે દોયો રો  
-આ દોયાને ભોટા વોમાભાાં યોલી દો  
-શલે આ વોમાને રીંબ ુભાાં ઘવુડો અને ફીજી ફાજુ થી ફશાય કાઢો  
-ટૂાંક ભાાં રીંબ ુભાાંથી દોયાને વાય કયો  
-આભ કયલાથી રીંબ ુની ફશાયનો દોયો જે રીંબ ુભાાંથી વાય થમો નથી તે રાર યાંગ નો શળે અને જેટરો દોયો 
રીંબ ુભાાંથી વાય થમો શળે તે કાા યાંગ નો થઇ ગમો શળે  

-આ પ્રમોગ કયતી લખતે રીંબ ુને ફયાફય દફાલી યાખી રીંબ ુના યવ લડે દોયો ફયાફય બીંજાલો જોઈએ તેનુાં 
ધ્માન યાખજો  
 

4-રીંબ ુભાાંથી રોશી કાઢવુાં  
-વૌ પ્રથભ ચપ્ા ય  MKnO4 એટરે કે ોટેમળમભ યભેન્ગેનેટ  રગાલી દો  
-થોડી લાય ફાદ આ ચપ્ા લડે રીંબ ુને કાો  
-રીંબ ુકાતી લખતે ોટેમળમભ યભેન્ગેનેટ વાથે રીંબ ુનો યવ ફયાફય બે તે જરૂયી છે  

-આભ ચપ્ા લડે રીંબ ુકાતા તેભાાંથી રાર યાંગ નો યવ નીકળે  

 

5-સકુા ઘાવ ભાાં આગ રગાડલી  
-વૌ પ્રથભ સકુા ઘાવભાાં ોટેમળમભ યભેન્ગેનેટ ઉભેયી દો  
-આ મભશ્રણ ને એક શોા લાવણ ભાાં રઇ રો  
-શલે તેભાાં ધીભે ધીભે ગ્ગ્રવયીન ના ટીા ઉભેયો  
-ગ્ગ્રવયીન ના ટીા ઉભેયતા સકુુાં ઘાવ ધીભે ધીભે વગી ઉઠળે  

 

6-રૂભાર ભાાં આગ રગાડલી  
-વૌ પ્રથભ એક રૂભાર ને સ્ીયીટ ભાાં ડુફાડી યાખો  
-શલે આ રૂભાર ને ફશાય કાઢી તેભાાં દીલાવી લડે આગ ચાાંો  
-સ્સ્દયટ વગળે અન રૂભાર વગળે નદશ  

-સ્સ્દયટ વગી જળે એટરે આગ ઓરલાઈ જળે  

 

7-નાીમેર ભાાંથી રોશી કાઢવુાં  
-વૌ પ્રથભ એક નાીમેર રઇ તેની આંખ શોમ ત્માાં વોમા લડે એક નાનુાં કાણુાં કયો  
-આ કાણા ભાાંથી નાીમેર ભાાં થોડો કાંકુ ઉભેયી દો  
-ત્માય ફાદ કાણાને ભીણ લડે ફાંધ કયી દો  



-શલે જમાયે નાીમેર ને ફયાફય શરાલી તોડળો એટરે તેભાાંથી રાર યાંગ નુાં ાણી નીકળે  

 

આજ પ્રમોગભાાં નાીમેર ભાાં કાંકુ ને ફદરે રૂભાર કે ચુાંદડી કે ફૂર નાખલાભાાં આલે તો તે ણ યાખી ળકામ  

 

મભત્રો આ દયેક પ્રમોગ નુાં મનદળશન કયતા શરેા એક લાય જાતે તેને અજભાલી રેલા અને ક્ાાં દાથશન ુાં પ્રભાણ 
કેટલુાં યાખવુાં તે ણ જોઈ રેવુાં 
 

નોંધ-આ તભાભ પ્રમોગ કયાલતી લખતે તભાયી શાજયી જરૂયી છે.મલદ્યાથીઓને ક્ાયેમ એકરા આ પ્રમોગ કયલા 
દેલા નદશ કેભ કે અમકુ પ્રમોગ કયતી લખતે અમકુ વાલચેતી યાખલી જરૂયી છે. 
 

www.vigyan-vishwa.blogspot.in 


