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ળાલને પોષણ આપતાં આંબલાં 
બ્યટુી ક્લેયી- ખ્માતિ દેવાઈ 

ભાયી ઉંભય ૨૯ લષ છે. ૬ ભહશના શરેા ંભં રેઝય થેયેીથી  તગ્ભેન્ટેળનની વાયલાય 
કયાલી શિી. આજે ણ હુ ંજ્માયે િડકાભા ંનીકળંુ છુ ંિો  સ્કકન ય યેતળઝ અને દાણા 
નીકી જામ છે. વનબ્રોક રગાલલાથી ણ કોઈ રાબ નથી  થિો, ભાયે શુ ંકયવુ ં
જોઈએ?     - ળાલરની જાડેજા, સયુિ 

િભાયી વભકમાથી રાગે છે કે િભે ટ્રીટભેન્ટ ફાદ કહ્યા મજુફ સ્કકનની  વાયવબંા નથી 
રીધી. િભે કોઈ વાયા સ્ત્રીયોગ તનષ્ણાિને ભી વાયલાય રો અથલા  િભે જ્મા ંરેઝય 
ટ્રીટભેન્ટ કયાલી શિી િેભનો વંકષ કયો. િેઓ જ િભને વાચી  વરાશ અને મોગ્મ 
ભાગષદળષન આી ળકે છે. 

ભાયી ઉંભય ૨૧ લષ છે. હુ ંગમા લે જ અભદાલાદ તળફ્ટ થઈ  છુ ં. અશં આવ્મા ફાદ 
ભાયા લા ફહુ તટૂલા રાગ્મા છે. ભાયે કયુ ંળેમ્ ૂઅને  િેર લાયવુ ંજોઈએ ? લાને 
ભજબિૂ ફનાલલા ભાટે કોઈ ઘયેલ ુઉામ ફિાલો. - નમના વોરકંી, અભદાલાદ 

લા તટૂલાનો કાયણ ભાથાભા ંખોડો શોઈ ળકે. લાને ભજબિૂ ફનાલલા િભે વયવોના 
િેરભા ંફદાભનુ ંિેર તભક્વ કયી , હૂપંાળંુ ગયભ કયી ભાથાભા ંભવાજ કયો અને અડધા 
કરાક ફાદ ભાઇલ્ડ ળેમ્થૂી લા ધઓુ.  િડકાભા ંલાને કલય કયી નીકલાન ુયાખો. 
ઘયેલ ુઉામભા ંિભે આંફાનંે વયવોના  િેરભા ંનાખી ફોટરભા ંબયી ૧૫થી ૨૦ હદલવ 
સધુી િડકાભા ંયાખો અને ત્માયફાદ આ િેરથી અઠલાહડમાભા ંફે લખિ ભવાજ કયો. 

ભાયી ઉંભય ૨૫ લષ છે. ભાયા લા ફહુ જ ઓઇરી છે. ળેમ્ ૂ  કમાષ ફાદ કસ્ન્ડળનય 
લાયલાથી લા લધ ુઓઇરી થઈ જામ છે. ભાયે ભાયા લાની વબંા કેલી યીિે કયલી 
િે અંગે મોગ્મ ભાગષદળષન આળો.     - તલબા કોઠાયી, શારોર 

વૌથી શરેા ંિો િભે િભારંુ ળેમ્ ૂઅને કસ્ન્ડળનય ચેક કયો. િભાયા  લાના નેચય મજુફ 
િભે ળેમ્ ૂલાયો છો કે નશં િેની નંધ રો. ફજાયભા ંલાના  નેચય મજુફ અનેક ળેમ્ ૂ
ભે છે જેભાથંી િભાયા લાના નેચય મજુફ ળેમ્ ૂવદં  કયવુ ંજોઈએ. કંહડળનય લાને 
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કંહડળન કયે છે એટરે િેને ળૈમ્ ૂકમાષ ફાદ  રગાલવુ ંજોઈએ. શયે વીયભ યપ લા ભાટે 
શોમ છે જેથી િેભા ંચભક આલે.  

ભાયી ઉંભય ૨૨ લષ છે. ભાયી સ્કકન ફહુ જ ડ્રામ અને ખંચામેરી યશ ેછે. ભાયે કોરેજ જલા 
ભાટે કામભ િડકાભા ંનીકવુ ંડે છે, જેના રીધે ભાયો ચશયેો લધ ુડ્રામ અને ખયાફ થિો 
જામ છે. કોઈ વય ઉામ ફિાલો. - અનજુા યાલર, નહડમાદ 

િભે આ શોભભેડ ભોઇશ્ચયાઇઝય અને નહયતળંગ ભાકક લાયો. ભોઇશ્ચયાઇઝય ભાટે - ૩/૪ 
ક ગરુાફજભા ં૧/૪ ક ગ્ગ્રવહયન , ૧ ટીકનૂ તલનેગય અને ૧/૪ ટીકનૂ ભધ તભક્વ 
કયી ફોટરભા ંબયી રો અને દયયોજ  લાયો. નહયતળંગ ભાકક - એક કેાને ભવીને િેભા ં
૧ ટીકનૂ લેજજટેફર ઓઇર તભક્વ કયો. જ્માયે વયખી યીિે તભક્વ થઈ જામ ત્માયે બ્રળની 
ભદદથી ચશયેા ઉય  રગાલો. ૨૦ તભતનટ ફાદ ચશયેો ાણીથી ધોઈ રો. આ પ્રહિમા 
અઠલાહડમાભા ંએક લખિ િો જરૂય હયીટ કયો. ધીભે ધીભે પેય દેખાલા રાગળે.       
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