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   મીઠાના ઉપયોગ અને ફાયદા

-        દઃુખતા દાંત અને ફલેલા પેઢાની તકલીફમાં િદવસમાં 3-4        વખત મીઠાવાળા પાણીના કોગળા કરવાથી ફાયદો થાય છે.

-                કબિજયાતની સમસયામાં રાતે સૂતી વખતે નવશેકંુ મીઠાવાળું પાણી પીને સૂઈ જવાથી સવારે શૌચ સાફ આવે છે.

-                       કૃિમની તકલીફ હોય તો દરરોજ સવારે ઉઠયા પછી તરત અને રાતે સૂતી વખતે આદુ અને લીબુના રસમાં મીઠું નાખીને તે થોડા િદવસો સુધી 

   પીવાથી આરામ મળે છે.

-                તડકાથી તવચાનો રંગ કાળો પડી ગયો હોય તો કાચા દૂધમાં થોડંુ મીઠું ભળેવી ચહેરા પર લગાડવું.      થોડી વાર રહી ચહેરો ધોઇ નાખવો. ચહેરા 
      પરનો મેલ દરૂ થઈ ચહેરો િનખરે છે.

   અનય ઉપયોગ અને ફાયદા-

-                 ગળાનો સોજો અને તેમાં ચીકાશ રહેતી હોય તો મીઠાવાળા ગરમ પાણીના કોગળા કરવાથી તરત આરામ મળે છે.

-શરદી,           સળેખમ વગેરે નાકના રોગોમાં મીઠાવાળા પાણીનંુ નાસ લેવાથી ફાયદો થાય છે.

-           ઊલટીની સમસયામાં મીઠા અને મરીનંુ ચૂણર લેવાથી ઝડપથી આરામ મળે છે.

–                 સામાનય તાવમાં ગરમ પાણીમાં નાની ચમચી મીઠું ભેળવી િદવસમાં તણ વાર પીવાથી સાદો તાવ ઉતરી જય છે.

-             મીઠા સાથે અજમાની ફાંકી લેવાથી પેટનો દુઃખાવો અને શૂળ ઝડપથી મટી જય છે.

-           મૂતદોષ હોય તો મીઠાવાળું ઠંડુ પાણી પીવાથી મૂત સાફ આવે છે.
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-              જખમ પણ મીઠાવાળા પાણીનો પટટો બાંધવાથી જખમ પાકતો નથી અને જલદી રઝાઈ જય છે.

-            કોઈપણ વસતુ ખાધા પછી મીઠાવાળા પાણીના કોગળા કરવાથી દાંતમાં સડો લાગતો નથી.

-   કંઈપણ વાગયંુ હોય,                  મૂઢમાક કે મચકોડ હોય તો મીઠું અને હળદર વાટીને તે ભાગે લગાવવાથી તે ઝડપથી સારં થઈ જય છે.

– મધમાખી,      પીળા રંગના ડંખ કે કોઈપણ જવ-         જંતુઓના ડંખ પર મીઠું ચોળવાથી દદરમાં રાહત થાય છે.

– તણ-    ચાર ગામ વાટેલો અજમો,                 એક લીબુનો રસ તથા નાની અડધી ચમચો મીઠું એક ગલાસ પાણીમાં ભેળવી પીવાથી કેવો પણ પેટનો શૂળ 

   હોય મટી જય છે.

-પાંચ-   પાંચ ગામ ફદીનો,  મોટી એલચી,  કાળા મરી,અજમો,        િસધવ તથા કાળુ મીઠું દળી પાંચ ભાગ કરવા.     બબબે કલાક બાદ વિરયાળીના અકર 

 સાથે એક-         એક ગામ ફાંકતા રહેવાથી ખાટા ઓડકારથી રાહત થાય છે.

-                    ભખૂ ન લાગતી હોય તો ભોજનના અડધા કલાક પહેલા એક ચમચી આદુના રસમાં થોડંુ મીઠું ભળેવી પીવાથી ભૂખ ઊઘડે છે.

-               વઘુ પડતંુ ચાલવાથી થાક લાગયો હોય કે પગનો દુખાવો થતો હોય તો ગરમ પાણીમાં (   સહન થાય તેવુ)ં      મીઠું ભળેવી થોડી વાર પગ ડુબાડી 

  રાખવથી લાભ થશે.

-                 મચકોડ આવયા પર આંબાના પાનને તેલથી ચીકણા કરી તેના પર થોડંુ મીઠું ભભરાવી બાંધવાથી ફાયદો થાય છે.   આંબાના પાનના સથાને 

   નાગરવેલના પાન લઇ શકાય.

-                      જો તમે ચેક કરવા માગતા હોય કે તમારા સવાસથય માટે ગુણકારી ઈડા સારા છે કે ખરાબ તેના માટે પણ મીઠું ઉપયોગી છે,   તેના માટે એક 

       વાસણમાં ઠંડા પાણીમાં બે મોટા ચમચા મીઠું નાખવું.                   જોઆ પાણીમાં ઈડા ડૂબી જય તો તે ફેશ છે અને તમે તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો અને જો 

     ન ડૂબે તો ઈડા ખરાબ છે.

-        આદુના રસમાં મીઠું ભળેવી રાતના ચહેરા પર લગાડવુ.ં        સવારે ચહેરો ધોઇ નાખવાથી ખીલથી રાહત થાય છે.

-                       સાંધાના કે વાના દુઃખાવામાં રાઇ અને મીઠું સપમાણ માતામાં ભળેવી ગરમ કરવું અને દઃુખાવો થતો હોય તે ભાગ પર લેપ કરી પટટી બાંધતા 

રહેવું.      સાથે ભોજનમાં મીઠાની માતા ઓછી કરવી.          સંૂઠના ચૂરણમાં મધ ભળેવી સેવન કરવાથી પણ ફાયદો થાય છે.

-                     લસણની કળીને વાટી તેમાં મીઠું ભળેવી કૂતરાએ બચકુ ભયુર તે ભાગ પર લેપ લગાડવાથી હડકવાનંુ સંકમણ થવાની શકયતા નિહવત રહે છે.
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–              મૂછારમાં તુલસીના રસમાં મીઠું ભળેવી નાકના ફોયણામાં તેમજ ગળામાં રેડવાથી વયિકત ભાનમાં આવે છે.

-                     સવાસથય માટે ગુણકારી સલાડ લાંબા સમય સુધી ફેશ રાખવા માટે તેમાં થોડંુ મીઠું િમક કરીને રાખી દેવાથી તે તાજંુ રહે છે.

-             મીઠાંમાં જવાણરોધી ગુણો હોવાને કારણે તેને ઘા માટેનો પથમ ઉપચાર માનવામાં આવે છે.         જયારે ઘામાંથી સતત લોહી વહેતંુ હોય તો તેની પર 

             મીઠુ લગાવવાથી ઘા સાફ થઈ જય છે અને જલદી સારો પણ થઈ જય છે.

     રોજ કેટલંુ મીઠું ખાવુ જોઈએ ?

11   વષરથી ઉપર 6 ગામ

7  થી 10  વષર 5 ગામ

4  થી 6  વષર 3 ગામ

1  થી 3  વષર 2 ગામ

6                      ગામ એટલે એક ચમચી મીઠું રોજ ખાવું જોઈએ એમાંય પોણા ભાગનંુ મીઠું આપણે જે ખોરાક ખાઈએ છીએ એમાં કુદરતી હોય જ છે.

ગણુધમર-

 મીઠું મધુર, તીખંુ, ભારે, અિગન-પદીપક, કફકારક, વાયુનાશક, રિચકર, ખારં,     શળૂનાશક અને સવાદુ હોય છે.    મીઠું વધારે પમાણમાં ખાવાથી 

             વાળ અચાનક ધોળા થવા લાગે છે અને પાચનિકયા પર પણ ખરાબ અસર પડે છે.      મીઠું વધારે પમાણમાં લેવાથી રેચક છે. લોહી, માંસ, મેદ 
   વગેરેને નુકસાન કરે છે.      વાત નાડીઓને પણ નુકસાન કરે છે.            ખૂબ જ વધુ પમાણમાં મીઠું ખાવાથી પેટના અવયવોમાં દાહ પેદા થાય છે.

      વધારે મીઠું ખાવાથી શું થાય છે નુકસાન?

                િરસચરરોનંુ કહેવું છે કે રોજ ભોજનમાં વધુ પડતો મીઠાનો ઉપયોગ કરવાથી લોહીમાં યુિરક એિસડ અને એલબયુિમન (   એક જતનંુ પોટીન)  નંુ પમાણ 

            વધે છે અને આ તતવોનંુ પમાણ લોહીમાં જેટલંુ વધારે એટલંુ હાઇપરટેનશનનંુ િરસક વધારે.     વયિકતએ િદવસમાં વધારેમાં વધારે 2,200 િમલીગામ 

         સોિડયમનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ એના બદલે જો તમે િદવસમાં 6,200         િમલીગામ સોિડયમ લો તો હાઈ બલડપેશરનંુ િરસક વધી જય. વધુ 

              પડતંુ મીઠું ખાવાથી પેટની દીવાલોને નુકસાન થાય છે અને પેટના કેનસરનંુ િરસક વધી જય છે.

-                       મીઠામાં જવાણરોધક ગુણ હોવાથી તમે તેનાથી ઘરે જ સસતુ મંજન બનાવી શકો છો તેના માટે તણ ભાગ બેિકગ સોડાની સાથે એક ભાગ મીઠું 

 િમક કરવું.                 આને પાઉડર તરીકે અથવા તો તેમાં થોડંુ િગલસરીન નાખીને તેની પેસટ બનાવીને પણ ઉપયોગ કરી શકો છો.   આ િમશણથી બશ 

      કરવાથી દાંત સવસથ રહેશે અને ચમકી ઉઠશ.ે
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-        સંુદરતા માટે પણ મીઠાનો પયોગ કરવામાં આવે છે.   દિરયાઈ મીઠામાં મેગનેિશયમ, કેિલશયમ,      સોિડયમ અને પોટેિશયમ જેવા િમનરલસ ભરપૂર 

  માતામાં હોય છે.           આ િમનરલ સવસથ તવચા અને સેલુલર સંચાર માટે જરરી હોય છે.     તવચામાં િમનરલના અસંતુલનને કારણે રકતા, બળતરા 
     અને ખીલ જેવી સમસયાઓ થાય છે.     મીઠું તવચાને હાઈડેટ કરે છે.

-            મીઠું તવચામાં રહેલાં િવષાકત પદાથોને અવશોષીને તવચાના િછદોની અદંરથી સફાઈ કરે છે.        એક કપ મીઠામાં થોડાક િટપાં બદામ અને નાિરયેળ 

        તેલના િમક કરીને તેને પાણીમાં નાખીને તે પાણીથી 15  થી 30    િમિનટ સુધી સનાન કરવું.

-        મીઠું અને મધનો ફસેપેક તવચામાં િનખાર લાવે છે.       કારણ કે બનનેમાં એનટીઈનફલેમેનટરી ગુણ હોય છે.      જેના માટે બે ચમચી દિરયાઈ મીઠામાં 

           ચાર ચમચી મધ િમક કરીને પેસટ બનાવી તેને ચહેરા પર લગાવી 15-20     િમિનટ બાદ ચહેરો ધોઈ લેવો.

-       મૃત તવચાને દૂર કરવા માટે મીઠાને ધીરે-    ધીરે તવચા પર ઘસવું,          આનાથી મીઠામાં રહેલાં િમનરલ તવચાને મુલાયમ બનાવી નમી જળવે છે. અડધો 
                   કપ મીઠું અને અડધો કપ જેતૂન કે નાિરયેળ તેલ િમક કરીને સનાન સમયે પોતાની તવચા પર સકુરલર મોશનમાં સકિબગ કરવુ.ં

 આભાર :-  િદવય ભાસકર
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