
Water and Ayurved 
 

આયલુેદ અનવુાય ાણી ીલા ભાટેની યીત: 
 ાણી ફેવીને ીવુું જોઈએ. 
 એક વાથે આખો ગ્રાવ બયીને ાણી ીલાને ફદરે ઘટુડે-ઘટુડે ાણી ીવુું જોઈએ.  
 આખો દદલવ ાણી ઘટુડે-ઘટુડે ાણી ીવુું જોઈએ. જો આ એકવાથે ઘણુું  ફધુું ાણી 

ીળો તો તે ફધુું ાણી ળયીય તે જ લખતે ગ્રશણ/ઉમોગ નશી કયે અને તે આના ળયીય 
ભાુંથી ફશાય નીકી જલાનુું.  

 ાણી ઓછાભાું ઓછું રૂભ તાભાનલાળું ીલાનો આગ્રશ યાખો. વશજે ગયભ ાણી ીલાભાું 
આલે તો વારૂ છે. ઠુંડુ અને ફયપનુું ાણી ાચનદિમાને નફી ાડે છે. 

 બોજન વાથે થોડી ભાત્રાભાું અને ઘટુડે-ઘટુડે ાણી ીવુું. જભતી લખતે કે જમ્મા છી ાણી 
લધાયે પલામ તો ાચનદિમા ભાટે યુતો અલકાળ ભતો નથી અને અચો થલાની 
ળક્યતા લધાયે જોલા ભે છે.  

 જભતા શરેા અને છી અપતભાત્રાભાું ાણી ીલાનુું ટાવુું 
 તયવ રાગે ત્માયે જ ાણી ીવુું.  
 યાપત્ર દયમ્માન તાુંફાના ાત્રભાું યાખેર ાણીને વલાયભાું ઉઠીને ીવુું જોઈએ. 
 લાા ઋત ુઅને લવુંત ઋત ુતેભજ યાતે્ર ઓછું ાણી ીવુું જોઈએ. 

 

પાણીની માત્રા 
 નીયોગી ભનષુ્મએ આશાયની ભાત્રાભાું , તેની શોજયીના ૫૦% ઘન આશાય , ૨૫% પ્રલાશી 

ખોયાક અને ૨૫% બાગ ખારી યાખલો જોઈએ. જેથી દોોનુું વ ુંચયણ અને ાચન પ્રદિમા 
મોગ્મ થઇ ળકે.  

 યોગી ભનષુ્મએ આશાયની ભાત્રાભાું , તેની શોજયીના ૩૩% ઘન આશાય , ૩૩% પ્રલાશી ખોયાક 
અને ૩૩% બાગ ખારી યાખલો જોઈએ. જેથી દોોનુું વ ુંચયણ અને ન ચેર ખોયાકનુું 
ાચન મોગ્મ થઇ ળકે. 

 

પાણીથી થતા ાભ: 

• તે થાક ઘટાડે/ઉતાયે છે.  

• ાણી ચાભડીની ચભક લધાયે છે 

• તે ાચન વુંફુંપધત વભસ્માઓ અટકાલે છે. 
• ભન ળાુંત યાખ ેછે અને વુંતો યૂો ાડે છે. 
• ાણી વયતાથી ળયીય દ્વાયા ળોણ ાભી તેન ેતાજગી આે છે. 
• ાણી જીલનદાતા છે 



 
 
 

કેવ ું પાણી શરીર માટે ઉપયોગી   
  ઉકાેલુું ાણી ળયીયની ઊર્જા લધાયે છે અને ળયીયની ઉડાણભાું યશરે સકૂ્ષ્ભ લાદશનીઓ 
સધુી શોચી તેને ચોખ્ખી કયે છે. ઉષ્ણોદકથી ાચનદિમા વદિમ ફને છે અને ચેરા ખોયાકનુું 
ળોણ મોગ્મ થામ છે  
 
કેટા પાણીની શરીરને આવશ્યકતા 
  કેટલુું ાણી ળયીય ભાટે આલશ્મક છે ? આયલેુદ અનવુાય ઘણી ફધી ફાફતો ય ાણીની 
આલશ્મકતા આધાદયત છે જેભ કે ... ઉંભય, લકારોડ, તણાલ સ્તય, શલાભાન, આશાય અને ળયીય 
ફુંધાયણ પ્રકાય કે પલપલધ દયફો લગેયે. પત્ત પ્રકૃપતલાા ભનષુ્મને કપ પ્રકૃપતલાા ભનષુ્મ 
કયતાું વાભાન્મ કયતા લધાયે ાણીની તયવ રાગે છે.  
 

ભોજન અને પાણી 
  આયલેુદ ગ્રુંથોભાું ણ બોજન લચ્ચે ઘટુડે-ઘટુડે અને થોડી ભાત્રાભાું ાણી ીલાનુું જણાલેર 
છે. બોજન શરેા અને છી અપતભાત્રાભાું ાણી ન ીવુું. બોજન ય થોડુું ાણી શ્રેષ્ઠ છે.ાણી 
ભનષુ્મના ળયીય ફુંધાયણીમ પ્રકાય (પ્રકૃપત) ય આધાય યાખીને રૂભ તાભાન લાળું અથલા ગયભ 
રેવુું જોઇએ. 
 


