ઉત્તમ ઔષધ પ્રયોગ – ઘઉંના જવારા
ઘઉંના જલાયા તો ઈશ્વયીમ ફક્ષિળ જ ગણામ કાયણ કે તે આયોગ્મ વંલધધક અને યોગશય ક્ષનદો ઉામ છે .
એક ઉત્તભ ઔક્ષધમ પ્રમોગ છે .

 જવારા ઉગાડવાની રીત :6 થી 8 શોાઈલાા ભાટીના કોડડમા કે કું ડાભાં કોઈણ કુ ટું ફની
જરૂડયમાત પ્રભાણે 7 , 14 , 21 કે 28 ગ્રાભભાં ચોખ્ખી
વાયી કાી ખેતયાઉ ભાટી નાખીને કોઈણ જાતનું યવામણ ખાતય
ભેવ્મા ક્ષવલામ દયયોજ એક, ફે કે ત્રણ કું ડાભાં ઘઉં લાલી ળકામ.
વાભાન્મ યીતે છ થી દવ ડદલવભાં ઘઉંના જલાયા ાંચથી વાત ઇંચના
થામ છે . ાંચથી વાત ઇંચ વુધીના જલાયાભાં જ ૂયતા યોગશય દ્રવ્મો
ભે છે . તેથી ઉયાંતના (વાત ઈંચથી) ભોટા જલાયાભાં તે ભી ળકતા
નથી.
આ જલાયાને ભાટીની વાટી ાવેથી કાતયથી કાી રઈને અથલા ભૂભાંથી ખંચી કાઢી લાયી ળકામ.
અને ત્માયફાદ તે જ કું ડાભાં પયી ઘઉં લાલી ળકામ છે . લાલતી લેાએ કું ડા કે કોડડમાની અંદયની વાટી
ભાટી ઢંકામ એટરા ઘઉં નાખલા કે જેથી થોડી જગ્માભાં લધુ જલાયા ભી ળકે . આ યીતે ક્રભ:વય કું ડાભાં ઘઉં
લાલલાથી શંભેળા જલાયા ભળ્યા કયે છે .

 જવારા ેવાની રીત :જલાયા કાપ્મા છી તયત જ તેને સ્લચ્છ ાણીથી ધોઈને ખાંડી , કડાના કટકાભાં દાફી, નીચોલી તેનો
યવ કાઢલો. આ જલાયાના કૂ ચાને આ યીતે પયી પયી ત્રણ લખત ખાંડીને ક્ષનચોલલાથી તેભાંનો ૂયો યવ
નીકી જળે. (ચટણી ફનાલલાના વંચા કે ફીજા એલા ભળીનથી ણ યવ કાઢી ળકામ) આ યવ કાઢ્યા
છી, તેને તુયત જ ધીભે ઘૂંટડે ી જલો. કાયણ કે ડતય યવનો ગુણ દયે ક િણે ઓછો થતો જામ છે .
આ યવ ગભે ત્માયે અનુકૂતાએ રઇ ળકામ છે . યંતુ તે રીધા છી અધાધ કરાક વુધી કોઈણ પ્રકાયનો
ખાદ્ય કે ેમ દાથધ ન રઇ ળકામ. ળરૂઆતભાં કે ટરાકને ઉફકા કે ઉરટી થામ છે , ઝાડા કે ળયદી ણ
થામ છે યંતુ તેથી જયામ ગબયાલલું નડશ. ઉરટી , ઝાડા, ળયદી લાટે ળયીયભાં એકઠા થમેરા ઝેયો
નીકી જામ છે .
આ યવભાં આદું અને / અથલા નાગયલેરના ાન ઉભેયી ળકામ. આભ કયલાથી જલાયાના યવના સ્લાદ
અને ગુણભાં લધાયો થામ છે અને ઉફકા આલતા નથી. આ યવભાં રંફુનો યવ કે ભીઠું નાખલું નડશ.
યવ કાઢલાનો વભમ કે અનુકૂતા ન શોમ તો જલાયા ખૂફ ચાલીને ણ ખાઈ ળકામ. આથી દાંત અને ેઢા
ભજફૂત થલા ઉયાંત ભંભાંથી ખયાફ લાવ આલતી શોમ તો તે ઓછી થળે અથલા તદ્દન ફંધ થઇ જળે.
જલાયાના યવ ળરુ કમાધ છી અનુકૂતા અને પામદો જણામ તો ફે થી ત્રણ લખત ણ રઇ ળકામ. જીલન
- ભયણનો વલાર શોમ તેલા દદીને તો ડદલવભાં ત્રણ લખત એક ભોટો ગ્રાવ બયીને ણ આી ળકામ.
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વલધ પ્રકાયના યોગો અને ળાયીડયક નફાઈઓ દૂય કયનાય આ જલાયાનો યવ દૂધ - દશં અને ભાંવ કયતા
અનેક યીતે લધુ ગુણકાયી અને તાકાતલાન શોલા છતાં એ ફધા કયતા આ કે ટરું ફધું વસ્તું છે !
નલજાત ક્ષળળુથી ભાંડીને નાના, ભોટા, આફાર લુદ્ધ, નય નાયીઓ વૌ કોઈ આ જલાયા યવનું જોમતું
વેલન કયી તંદુયસ્તી પ્રાપ્ત કયી ળકે છે . પ્રવૂતા ફશે નો પ્રવુક્ષતકાભાં આ યવનું વેલન કયે અને ક્ષળળુ
પ્રાક્ષપ્ત છી ફાકને ણ દયયોજ ચાયથી ાંચ ટીા આ યવના આે તો ફાકની તંદુયસ્તીનું ઘડતય
વારું થામ છે .
ઘઉના જલાયાનો પ્રમોગ એ તદ્દન ક્ષનદો છતાં ચભત્કાડયક પ્રમોગ શોઈને ળાયીડયક તંદુયસ્તી ભાટે આણા
ક્ષનફધ દેળની વાભાન્મ જનતા ભાટે એક આળીલાધદરૂ થઇ ડળે.
ઉમોગ કયનાય વ્મક્ષતતએ ોતાની પ્રકૃ ક્ષત અને ળયીયફના પ્રભાણભાં વાયલાય ક્ષલલેકથી ઉમોગ
કયલાથી લધુ પામદો ભેલી ળકામ તે સ્લાબાક્ષલક છે .
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