
�ख बनाउने १० चरणह� : 
 
 
१) हाँगा दे�ख नयाँ  पलाएको �ब�वा को २०-३० सेि�टमीटर मा का�ने। 
 
२) जरा भ�दा मा�थको १०-१५ सेि�टमीटर को पात हटाउने। 
 
३) �ब�वाको ५०% पात मा� बा�क रहने छ। 
 
४) �ब�वालाई ३० दे�ख १ घ�टा स�म सफा पानीमा रा�।े 
 
५) �ब�वाको हाँगा तलको बो�ा ह�का �प मा ५-७ सेि�टमीटर  ज�त  ता�ने। य�ह ठाउँमा जरा पलाउने छ । 
 
६) जरा बनाउने यस हम�न मा तासेको टु�पो डुबाउने । यस हम�न को �म�ण नभएमा कुन ैअ� �ाकृ�तक �म�ण मा डुबाउदा प�न 
हु�छ  
(�नद�शन रामर� पढेर �य�हँ अनसुार तो�कएको मा�ामा मल �योग गनु�होला, अनएथा �ब�वा ना�सने छ)। 
 
 
७) हाँगालाई नरम माटो वा माटो र�हत सफा मा�यममा रा� ज�र� छ (�यान �दनहुोला �क �यो मा�यम सफा छ, अ�यथा हाँगालाई 
रोग लगेर मन� स�छ)। हाँगालाई ग�हरो ग�र रो�न ुहोला ( आ�ध अथवा एक-�तहाइ भाग मा� सतह मा दे�खने ग�र), अ�न पानी हा�न ु
होला । 
 
८) �यो �ब�वालाई �वाल पारेको सफा (�बना रंगको, सदा) �लाि�टकको झोलाले छोपी�दन ुहोला । यो गना�ले �ब�वा लाई �यानो हुनेछ 
र रा�र� पलाउने छ । 
 
९) �ब�वालाई उ�जयालो ठाउँमा रा� ुहोला, तर �सध ैघाममा नरा�हुोला । बेला बेला मा �यो �ब�वामा �ाकृ�तक मल हा�नपुन� हु�छ 
। अ� रासाय�नक मल हा�यो भने �यो �ब�वालाई  हानी  हुन स�छ । 
 
१०) �ब�वालाई के�ह  म�हनास�म �बहान-�बहान पानी हा�नहुोला। ये�द पात र हाँगा सकेुको दे�खएन भने जरा पलाइसकेको हुनेछ। 
�यो �ब�वा अबको ८-१२ म�हनाप�छ रो�न यो�य हु�छ। 
 
 
तपाइलाई चा�हने साम�ी: 
 
- परुानो �लाि�टक बो�ल वा झोला वा अ� कुन ैभाडा जसको म�ुन �वालह� छ। सफा र सखुा परेर मा� �योग गनु�होला। 
 
-माटो वा माटो र�हत मा�धयेम (गगूल गनु�होला)। केवल �व�थ माटोको मा� �योग गनु�होला। 
 
-��ट�ग होम�न वा दाल�चनी र महको स�म�ण (गगूल गनु�होला)। �नद�शन को पालना गनु�होला। 
 
-च�कु वा कैची लाई सफा गनु�होला। 
 
-�वाल पा�रएको �लाि�टकको झोला (सानो ह�रयो घर जस�र छो�न लाई )। 
 
-जनु �ब�वालाई सान� खोिजएको हो �यसको  ताजा २०-३० सेि�टमीटर हाँगा।  
 
खासगर� सहरह� प�न घना बगचैा ब�न  स�छन। हरेक �यि�त सगं  बन बनाउन स�ने �ाकृ�तक �यमता हु�छ। 
 


