েরাজা
রাখার
উপকািরতা

৭িট

অসাধারণ

রমজােন েরাজা রাখা একজন মানুষেক অেনক িদক িদেয় আরও শক্িতশালী ও
খাঁিট মানুেষ পিরনত কের। রমজান মােস েরাজা রাখার ফেল একজন মুসিলম
পরকােল িনেজর মুক্িতর পথ সহজ করার পাশাপািশ, ইহকােলও সফল মানুষ
িহেসেব জীবন কাটােনার অেনক গুণ অর্জন করেত পাের।
রমজান মােস িবশ্েবর সব প্রান্েতর মুসিলমরা েযন একিট ইউিনেট পিরনত
হয়। আজ পর্যন্ত েকানও সমাজ িবজ্ঞানী বা ইিতহাসিবদ িবশ্ব জুেড়
েকানও জািতর এতটা দীর্ঘ সময় ধের একিট ধর্মীয় আচার একসােথ পালন
করার নিজর েদখােত পােরনিন। িবশ্েবর সকল মুসিলম েয একিট জািত,
আলাদা আলাদা েদশ থাকার পরও েয তারা একিট পিরবার – তা এই রমজান
মােস সবেচেয় ভােলা কের েচােখ পেড়।
েরাজা রাখার ১২িট অসাধারণ উপকািরতা

০১. চিরত্রেক শক্িতশালী করা

মানুেষর ৈনিতক চিরত্রেক শক্িতশালী করার জন্য েরাজা রাখা একিট
দারুন উপায়। েরাজার মাধ্যেম আত্মিনয়ন্ত্রণ অনুশীলন হয়, অন্তরেক
খাঁিট করা যায়, স্রষ্টার প্রিত আনুগত্য বােড়, এবং মেনর মধ্েয
স্রষ্টা ও সৃষ্িটর জন্য ভােলাবাসা বৃদ্িধ হয়।

মজার ব্যাপার হল প্রায় সব
িকন্তু ইসলােমর েরাজার মত
আর েসইসােথ, ইসলােম েরাজা
পার্িথব িবেনাদন, এবং েয
মূল্েয িবরত থাকাই েরাজা।

ধর্েমই না েখেয় থাকার ধর্মীয় রীিত আেছ।
দীর্ঘ সময় ধের েকানও ধর্েমই এটা েনই।
মােন শুধুই না েখেয় থাকা নয়। সব রকেমর
েকানও ধরেনর খারাপ কাজ েথেক েয েকানও

দীর্ঘ এক মাস ধের যিদ েকউ এটা িঠকমত পালন করেত পাের – তেব েস আরও
ভােলা ও চিরত্রবান মানুষ হেয় উঠেব। কারণ এটা তার অভ্যােসর অংশ
হেয় যােব।

০২. আত্ম পর্যােলাচনা

রমজান মাস িনেজর অবস্থান িনেয় িচন্তা করার জন্য একিট ভােলা সময়।
এই সমেয় েরাজাদােরর মন অেনক নরম অবস্থায় থােক। এবং েস যিদ এই
সময়টােত তার সারা জীবেনর ভােলা ও খারাপ কাজ গুেলা িনেয় িচন্তা
কের – তেব েস িনেজর জীবন েকানিদেক যাচ্েছ – তার একিট ভােলা ধারণা
পােব। এবং এই ধারনােক কােজ লািগেয় েস নতুন কের িনেজর জীবনেক
সাজােত পারেব।
সাধারন সমেয় অেনক সমেয়ই আমরা জীবন িনেয় িচন্তা কির, িকন্তু সব

সমেয় তা আমােদর মােঝ সিঠক উপলব্িধ ঘটায় না। েরাজা থাকা অবস্থায়
যিদ একজন মানুষ গভীর ভােব িচন্তা কের েয, েস আসেলই িকভােব জীবন
কাটাচ্েছ, িনেজর জন্য এবং অন্েযর জন্য িক করেছ, সত্িযকার ন্যােয়র
পেথ চলেছ িকনা – তাহেল তার মােঝ এক নতুন উপলব্িধর জন্ম হেব। এর
ফেল েস তার জীবনেক নতুন ভােব সাজােত পারেব।

০৩. মেন দয়ামায়া বৃদ্িধ কের

েরাজার একিট বড় িদক হল, ধনী গিরব – সব মুসিলমই এই সমেয় প্রায় একই
অবস্থায় িদন কাটায়। খাবার থাকুক বা না থাকুক – একজন েরাজদার
খাবার বা পািন স্পর্শ কের না।
এই

অবস্থায়

একজন

ধনী

হেয়

জন্মােনা

মানুষও

অভােবর

যন্ত্রণা

উপলব্িধ করেত পাের। েস যখন েরাজা থাকা অবস্থায় অভাবী মানুেষর কথা
িচন্তা কের – তখন েস আসেলই উপলব্িধ করেত পাের – অভাব িক িজিনস।
বুঝেত পাের যারা িঠকমত েখেত পায় না, তােদর কষ্টটা িকরকম। এর ফেল
মানুেষর মেন সহানুভূিত ও দয়ার সৃষ্িট হয়। কারণ, আপিন যখন অন্েযর
কষ্টটা িনেজ অনুভব করেত পারেবন – তখনই আপিন পুেরাপুির
সহানুভুিতশীল হেত পারেবন। এবং এর ফেল ফেল মানুেষর মােঝ
িন:স্বার্থ ভােব অন্েযর উপকার করা, এবং আল্লাহ যা তােক িদেয়েছন –
তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার মেনাভাব সৃষ্িট হয়।

প্িরয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) বেলেছন, ”এই মাস (রমজান) হল গিরব,
অসুস্থ, এবং অসহায়েদর কাছাকািছ হেয় তােদর দু:েখর অংশীদার হওয়ার
মাস। এই মােস িবশ্বাসী মুসিলমেদর খাদ্য ও েরাজগার বৃদ্িধ পায়,
এবং তারা রহমত প্রাপ্ত হয়।”
ধনী গিরেবর সমতা এবং সমােজ সহমর্মীতা
প্রিতষ্ঠার জন্য রমজান একিট আদর্শ সময়।

০৪.

ও

মায়া

েমাহাব্বত

িচন্তােক পিরশুদ্ধ কের

েরাজা রাখার মাধ্যেম একজন মুসিলম তার স্রষ্টার প্রিত আরও েবিশ
সেচতন হেয় ওেঠ। অন্য েয েকানও সমেয়র েচেয় এই সমেয় মানুেষর মেন
আল্লাহর ভয় ও তাঁর প্রিত আনুগত্য েবিশ থােক। এই সমেয় মেন েকানও
আেজবােজ িচন্তা এেলও একজন েরাজদার সােথ সােথ তা দূর কের েদয়।
সব ধরেনর পাপাচার এবং েভাগেক মানুষ তার ইচ্ছাশক্িত ও স্রষ্টার
প্রিত িবশ্বাসেক কােজ লািগেয় এিড়েয় চেল। একজন সত্িযকােরর
েরাজাদার অন্েযর ক্ষিত করা েতা দূেরর কথা, ক্ষিত করার িচন্তাও
করেত পাের না। কারণ যখই এই ধরেনর েকানও িচন্তা তার মাথায় আেস,
তার মেন পেড় যায় েস েরাজা আেছ, এবং তার স্রষ্টা তােক সব সমেয়

েদখেছন। এই িচন্তা মাথায় আসার সােথ সােথ মানুষ সব ধরেনর খারাপ
িচন্তা তার মাথা েথেক েঝেড় েফেল।
এই িবষয়িট দীর্ঘ সময় অনুশীলন করেল একজন মুসিলম েরাজার সময় ছাড়া
এমিন সমেয়ও খারাপ িচন্তা েথেক িবরত থাকেব। কারণ এক মাস ধের এটা
প্রাকিটস করেত করেত এটা তার অভ্যােস পিরনত হেয় যােব। তেব এটােক
অভ্যােস পিরনত করেত হেল সত্িযকার অর্েথই েরাজা রাখেত হেব। শুধু
না েখেয় থাকলাম, আর অন্য েকানও প্রকার সংযম করলাম না – এটা
সত্িযকার েরাজা নয়। সত্িযকার েরাজা রাখেল েয েকউ আরও শুদ্ধ
মানুেষ পিরনত হেব।

০৫. প্েরাডাক্িটভ
বাড়ায়

কােজর

প্রিত

মেনােযাগ

েরাজার সমেয় েরাজদার গণ অেহতুক আড্ডা, েবিশ কথা বলা, িটিভেত
ইচ্ছামত প্েরাগ্রাম েদখা, িসেনমা েদখা, গান েশানা – ইত্যািদ
অপ্রেয়াজনীয় কাজ েথেক েবিশরভাগ সময় দূের থােকন। এই সময়টা মানুষ
নফল এবাদত করার পাশাপািশ েকারআন ও ইসলািমক বই পড়া, েকারআন
েতলাওয়াত েশানা, ইসলািমক িবষয় িনেয় গঠনমূলক আেলাচনা – ইত্যািদ
কাজ েবিশ কের।

এছাড়া এই সমেয় েরাজদারগণ অন্যেদর
প্রিত মেনােযাগী হন – এবং সস্তা
সময় নষ্ট করার বদেল ভােলা কাজ
ক্েষত্ের সাফল্েযর জন্য এটা অেনক

দান করা, মানুেষর উপকার করার
িবেনাদন এবং অপ্রেয়াজনীয় কােজ
করার েচষ্টা কেরন। েয েকানও
বড় একিট িবষয়।

০৬. একিট স্বাস্থ্যকর েদহ পাওয়ােক সহজ কের

বহু ৈবজ্ঞািনক গেবষণােত েদখা েগেছ, েরাজা রাখেল শারীিরক ও মানিসক
স্বাস্েথর অেনক গুেলা উপকার হয়। েরাজার ৈদর্ঘ, সময়, এবং পদ্ধিত
স্বাস্থ্েযর ওপর দারুন ইিতবাচক প্রভাব েফেল। গেবষণায় েদখা েগেছ,
মানুেষর হজম শক্িতর মােঝ মােঝ িবশ্রাম প্রেয়াজন। িনর্িদষ্ট সময়
ধের খাবার গ্রহণ না করার ফেল হজম প্রক্িরয়ার কারেণ সারা বছর ধের
শরীের জমা হওয়া টক্িসন বা িবষাক্ত পদার্থ শরীর ধ্বংস করেত পাের।
েরাজার ৈদর্ঘ (১২-১৫ ঘন্টা) আসেল মুেখ খাবার েনয়া েথেক শুরু কের
খাবারিট পুেরাপুির শরীের প্রেসস হওযার সােথ েমলােনা! অর্থাৎ এই
সময়টা না েখেয় থাকেল আসেল েকানও শারীিরক ক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনাই
েনই।
তার বদেল সিঠক ভােব এক মাস েরাজা রাখার ফেল শরীেরর বাড়িত চর্িব
চেল যায়, হার্েটর জিটলতা কেম, ঘুেমর গভীরতা বােড়, ত্বক মসৃণ হয়,

স্মৃিতশক্িত বােড়, এবং শরীেরর সহ্যক্ষমতা বােড়।

০৭. জীবেনর চরম সত্য উপলব্িধ করােনার
মাধ্যেম আরও ভােলা মানুেষ পিরনত করেব

রমজান মােসর আমল গুেলা িঠকমত করেত থাকেল আপিন পরকাল িবষেয় আরও
েবিশ সেচতন হেয় উঠেবন। জীবেনর চরম সত্য – মৃত্যুর ব্যাপারটা আরও
ভােলাভােব স্মরণ করেবন। যার ফেল আপিন পার্িথব জীবনেক আরও ভােলা ও
অর্থপূর্ণ ভােব কাটােনার জন্য অনুপ্রািণত হেবন।
আরও ভােলা ও সৎ মানুষ হওয়ার েচষ্টা করেবন সব সমেয়। যা আপনার
পার্িথব জীবন ও পরকালেক সফল করেব। একজন সত্িযকার মানুেষর মত জীবন
কাটােত পারেবন। কারণ মৃত্যুর িচন্তাই আসেল মানুষেক সিঠক ভােব
জীবন চালােত অনুপ্েররণা েদয়।

গরেম
পানীয়
আর
খাবার-দাবার
েকমন হেব েজেন িনন
গরেম প্রচুর পিরমােণ পািন খান। তাই শরীের পািনর ভারসাম্য বজায়
রাখার জন্য লবণ-িচিন েদয়া েলবুর শরবত, ডােবর পািন, দইেয়র েঘাল
েখেত পােরন।
* বাইের
রাখুন।

েবর

হেল

েকাল্ড

ড্িরংেকর

বদেল

গ্লুেকাজ

পািন

সঙ্েগ

* হার্বাল িট, েযমন িপপারেমন্ট িট, গ্িরন িট েখেত পােরন।
* সারা িদেন ৩ িলটার পািন পান করুন।
* গরেম প্রচুর ঘাম হয়। আর এ ঘােমর ফেল শরীর েথেক প্রচুর পিরমােণ
পািন েবর হেয় যায়। তাই প্রচুর পািন পান করুন।
* সারা িদেনর ক্লান্িতর পর িকছুটা িরফ্েরিশং লাগেলও অল্প হেলও
অপ্রেয়াজনীয় ক্যালির শরীের প্রেবশ কের। তাই অ্যালেকাহল ও ক্যান্ড
জুস জাতীয় পানীয় পান না করাই ভােলা।
* বািড়েত বানােনা ফেলর রস, িমল্ক েসক ইত্যািদ বািনেয় েখেল ভােলাই
হয়।
* এই গরেম রােত হালকা খাবার খাওয়ার অভ্যাস গেড় তুলুন এবং সালাদ
েবিশ পিরমােণ খান।
* বািড়েত ৈতির
পুষ্িটকরও বেট।

ঠাণ্ডা

দই

িদেয়

সালাদ

েখেত

পােরন।

এটা

গরেম

* তরমুজ, ডাব, শসা, েপঁেপর মেতা েমৗসুিম ফল িদেন অন্তত একটা কের
েখেত পােরন।
* চাইেল টাটকা ফল িদেয় ফ্রুট জুস বািনেয় েখেত পােরন।
* গরমকােল কাঁচা আেমর শরবত খুবই উপকারী। এিট িহটস্ট্েরােকর মেতা
সমস্যা প্রিতেরােধ সাহায্য কের।
* পাকা আম ও কাঁঠাল হাই ক্যালিরযুক্ত খাবার। প্রচুর পিরমােণ েখেল

এই গরেম বদ হজেমর সমস্যা েদখা িদেত পাের। তাই অিতিরক্ত না েখেয়
েমৗসুিম ফল িহেসেব অল্প পিরমােণ েখেত পােরন।
* গরেম েবিশ েতল ও মশলাযুক্ত খাবার এিড়েয় চলুন।
* ডায়িরয়া বা বদহজেমর সমস্যা এড়ােনার জন্য রাস্তায় ৈতির জুস বা
কাটা ফল খােবন না।
* েপট পিরষ্কার রাখুন। েবিশ পিরমােণ পািন ও শাকসবিজ-েখেত েচষ্টা
করুন।

গরেম
িশশুেদর
সুস্থ
প্রেয়াজন বাড়িত যত্ন

রাখেত

েজেন িনন েসানামিণেক সুস্থ রাখেত প্রেয়াজনীয় িকছু পরামর্শ:
িশশুেক পিরষ্কার-পিরচ্ছন্ন রাখুন
িনয়িমত সাবান িদেয় েগাসল করান
েগাসেলর পর িশশুর শরীর ভােলা কের মুেছ পাউডার িদন
িশশু ঘামািচর উপদ্রব েথেক মুক্িত পােব
গরেম িশশুর খাবার িনর্বাচেন সেচতন হেত হেব। িশশুেক
পুষ্িটকর এবং শরীরেক ঠাণ্ডা রােখ এমন খাবার িদেত হেব
অন্যান্য খাবােরর সঙ্েগ গরেম িশশুেক প্রচুর পিরমােণ পািন ও
ফেলর জুস খাওয়ান
গরেম িশশুর দুর্বলতা কাটােত মােঝ মােঝ খাওয়ার স্যালাইন
েখেত িদন
সুিত পাতলা কাপেড়র নরম েপাশাক পরান
বাইেরর গরেম িশশুেক কম েবর করুন
তােক ধুলাবািল েথেক দূের রাখুন
িশশু েঘেম েগেল ঘাম মুেছ িদেত হেব
শরীের ঘাম শুিকেয় েগেল িশশুর জ্বর হেত পাের
অেনক সময় এমন জ্বর অল্পিদেন এমিনেতই েসের যায়
িকন্তু েবিশ িদন গড়ােল িবেশষজ্েঞর পরামর্শ মেতা ব্যবস্থা

িনন
গরেমর সময় িশশুর চুল েছাট কের েছঁেট রাখুন
বড় চুল শুকােত সময় লােগ, আর ঘামও েবিশ হয়
িশশুর েযন পর্যাপ্ত ঘুম হয় েসিদেকও লক্ষ্য রাখেত হেব
•
ঘের ফ্যান বা এিসর তাপমাত্রা িশশু যতটায় স্বত্িত েবাধ কের
অতটুকুই রাখুন।

িনয়িমত আমলিক খাওয়া উিচত েকন
জােনন?
িদেনর েবলা অতটা েবাঝা না েগেলও সূর্িযমামা েযই না অস্ত েগল,
আমিন পারদ যাচ্েছ কেম। রাত যত বাড়েছ, তত কমেছ তাপমাত্রা। এিদক
সকাল হেতই গরম আসেছ িফের। এমন পিরস্িথিতেত শরীর খারাপ েয হেবই,
তা িক আর বলার অেপক্ষা রােখ। তেব এই প্রবন্ধিট যিদ পেড় েফেলন,
তাহেল হয়েতা শরীর খারাপ নাও হেত পাের। মােন! েলখািট পড়ার সঙ্েগ
শরীেরর ভাল-মন্েদর েযাগটা িঠক েকাথায়? আসেল িক জােনন বন্ধু, এই
েলখায় এমন একিট ফেলর সম্পর্েক েলখা হেয়েছ, যা িনয়িমত খাওয়া শুরু
করেল শরীের প্রচুর মাত্রায় প্রেবশ ঘটেব িভটািমন িস, ফাইবার,
ক্যালিসয়াম, ফসফরাস, আয়রন, ক্যােরািটন, িভটািমন িব কমপ্েলক্স,
প্েরািটন, কার্েবাহাইড্েরট এবং েসািডয়ােমর, যা িভতর এবং বাইের
েথেক শরীরেক এতটাই চাঙ্গা কের তেল েয ঠান্ডা লাগা েতা দূর, েছাটবড় বহু েরাগই ধাের কােছ েঘঁষেত পারেব না। এত দূর পড়ার পর
িনশ্চয় জানেত ইচ্ছা করেছ েসই ফলিটর সম্পর্েক, েয এই ওেয়দার
েচঞ্েজর মরসুেম আমােদর চাঙ্গা রাখেত পাের! তাহেল েজেন রাখুন
বন্ধু, েয ফলিট েখেল এত উপকার েমেল, েসিট হল আমলিক। প্রসঙ্গত,
একািধক গেবষণায় েদখা েগেছ েরােজর েডেয়েট আমলিকেক জায়গা কের িদেল
শরীেরর নানা উপকার হয়, েযমন ধরুন… ১. গলার ব্যথা িনেমেষ কেম যায়:
আয়ুর্েবিদক িবেশষজ্ঞেদর মেত িনয়িমত এক গ্লাস আমলা রেস পিরমাণ
মেতা আদা এবং মধু িমিশেয় েখেল গলার ব্যথা েতা কেমই। েসই সঙ্েগ কফ
এবং সর্িদ-কািশর প্রেকাপ কমেতও সময় লােগ না। তাই েতা বিল বন্ধু,
এমন ঠান্ডা-গরম পিরস্িথিতেত গলা ব্যথা শুরু হেল আমলার রসেক কােজ

লাগােত েদির করেবন না েযন! ২. েরাগ প্রিতেরাধ ক্ষমতার উন্নিত
ঘেট:
আমিলেক
রেয়েছ
প্রচুর
মাত্রায়
িভটািমন
িস
এবং
অ্যান্িটঅক্িসেডন্ট, যা শরীের প্রেবশ করার পর েদেহর েরাগ
প্রিতেরাধ ব্যবস্থােক এতটাই শক্িতশালী কের েতােল েয েছাট-বড়
েকানও েরাগই ধাের কােছ েঘঁষেত পাের না। েসই সঙ্েগ শরীের উপস্িথত
ক্ষিতকর টক্িসক উপাদানেদরও বার কের েদয়। ফেল আয়ু বােড় েচােখ
পরার মেতা। ৩. দৃষ্িটশক্িতর উন্নিত ঘেট: সারাক্ষণ কম্িপউটারেমাবাইল ব্যবহার করার কারেণ েচােখর বােরাটা েবেজ যাক, এমনটা যিদ
না চান, তাহেল েরােজর েডেয়েট আমলিকর থাকা মাস্ট! আসেল এই ফলিটেত
উপস্িথত নানািবধ উপকাির উপাদান শরীের প্রেবশ করা মাত্র এমন েখল
েদখায় েয দৃষ্িটশক্িতর উন্নিত ঘটেত সময় লােগ না। েসই সঙ্েগ েচাখ
েথেক জল পরা, চুলকািন এবং েচাখ ফুেল যাওয়ার মেতা সমস্যা হওয়ার
আশঙ্কাও কেম। ৪. হজম ক্ষমতার উন্নিত ঘটায়: েদখুন বাঙািল হেয়
জন্েমিছ যখন, তখন একটু েপটুক েতা হবই। আর েস কারেণ গ্যাস-অম্বল
েয েরােজর সঙ্গী হেব, তা আর নতুন কথা কী! তাই েতা কব্িজ ডুিবেয়
মুিড় ঘন্ট, মােছর কািলয়া আর পাঁঠার কাির খাওয়ার সঙ্েগ সঙ্েগ
আমলিকও যিদ েখেত পােরন, তাহেল বদহজম িনেয় আর িচন্তায় থাকেত হেব
না। কারণ এই ফলিটেত রেয়েছ প্রচুর মাত্রায় ফাইবার, যা হজম ক্ষমতার
উন্নিতেত িবেশষ ভূিমকা পালন কের থােক। ফেল স্বাভািবকভােবই েকানও
ধরেনর েপেটর েরাগ ধাের কােছও েঘঁষেত পাের না। স্টাইিলশ সম্ভার,
Flipkart-এ প্িরিময়ার ব্র্যান্েডর িজিনস, ফ্ির িশিপং শুক্রবারই
েশষ হচ্েছ এই অসাধারণ Deal, এখনই িকনুন Shopping Discovery আরও
সহজ। অনলাইন ইেলকট্রিনক্স স্েটাের আসুন ৫. সংক্রমেণর আশঙ্কা কেম:
িভটািমন িস হল েসই ব্রহ্মাস্ত্র, যা শরীেরর েরাগ প্রিতেরাধক
ব্যবস্থােক এতটাই মজবুত কের েদয় েয েকানও জীবাণুই েসই েদওয়াল েভদ
কের শরীেরর অন্দের প্রেবশ করেত পাের না। ফেল সংক্রমেণর আশঙ্কা
েযমন কেম, েতমিন ওেয়দার েচঞ্েজর সময় সর্িদ-কািশর ভয়ও দূর হয়। আর
একথা িনশ্চয় এতক্ষেণ েজেন েগেছন েয আমলিক হল িভটািমন িস সমৃদ্ধ।
তাই এই ফলিট যিদ িনয়িমত কাঁচা অবস্থায় অথবা শুিকেয় েখেত পােরন,
তাহেল শরীর বাবািজেক িনেয় েয আর িচন্তায় থাকেত হেব না, েস কথা
হলফ কের বলেত পাির। ৬. ডায়ােবিটেসর মেতা েরাগ ধাের কােছও েঘঁষেত
পাের না: আমলিকেত ক্েরািময়াম নােম একিট উপাদান থােক, যা
ইনসুিলেনর কর্মক্ষমতা বািড়েয় েদয়। ফেল রক্েত শর্করার মাত্রা
বাড়ার সুেযাগই পায় না। তাই সবেশেষ একথা বলেতই হয় েয আমলিক েখেল
েকানও ক্ষিত হয় িকনা, েস িবষেয় এখনও পর্যন্ত জানা না গেলও এই
ফলিট েয শরীরেক সুস্থ রাখেত িবেশষ ভূিমকা েনয়, েস িবষেয় যিদও
েকানও সন্েদহ েনই। ৭.ক্যান্সােরর মেতা মারণ েরাগ দূের থােক:

পিরসংখ্যান বলেছ যত িদন যাচ্েছ, তত েযন ক্যান্সার আমােদর ছায়া
হেয় উঠেছ। মােন মানুষ েযখােন, েসখােনই এই েরাগ িনেজর থাবা
বসাচ্েছ। তাই েতা আগামী ৩-৪ বছের আমােদর েদেশ প্রিত বছর নতুন কের
এই মারণ েরােগ আক্রান্েতর সংখ্যা প্রায় ১৭ লক্েষ এেস েপৗঁছােব
বেল মেন করেছন িচিকৎসেকরা। এমন অবস্থায় আপনার িবশ্বস্ত েসনাপিত
হেয়
উঠেত
পাের
আমলিক।
কারণ
এেত
রেয়েছ
প্রচুর
পিরমােণ
অ্যান্িটঅক্িসেডন্ট, যা শরীের উপস্িথত ক্ষিতকর উপাদানেদর বার কের
িদেয় ক্যান্সার েসেলর জন্ম যােত না হয় েসিদেক েখয়াল রােখ। ফেল
স্বাভািবকভােবই সুস্থ জীবেনর পথ প্রশস্ত হয়। ৮.শরীেরর বয়স কেম:
আমলিকেত উপস্িথত একািধক অ্যান্িট-এিজং প্রপািটজ শরীেরর উপর বয়েসর
চাপ পরেতই েদয় না। ফেল বয়েসর কাঁটা পাঁেচর ঘর েপরেলও তার আঁেচ
শরীের েভেঙ যায় না। তাই শরীরেক বয়েসর সঙ্েগ সঙ্েগ যিদ চনমেন
রাখেত চান, তাহেল একিদনও আমলিক েখেত ভুলেবন না েযন! ৯. শরীের
খারাপ েকােলস্েটরেলর মাত্রা কমেত শুরু কের: হার্টেক সুস্থ রাখেত
চান? উত্তর যিদ হ্যাঁ হয়, তাহেল েরাজ একটা কের আমলিক খাওয়া
মাস্ট! কারণ এেত উপস্িথত একািধক শক্িতশালী উপাদান, হার্েটর
আর্টািরেক
আক্রমণ
করা
েকােলস্েটরেলর
মাত্রা
কমায়।
ফেল
স্বাভািবকভােবই হার্েটর ক্ষিত হওয়ার আশঙ্কা কেম। েসই সঙ্েগ হঠাৎ
হার্ট অ্যাটােকর সম্ভাবনাও আর থােক না। ১০.ত্বেকর েসৗন্দর্য
বৃদ্িধ পায়: আমিলেত এমন িকছু খিনজ এবং উপাকাির িভটািমন আেছ, যা
শরীের প্রেবশ করা মাত্র ত্বেকর অন্দের জেলর ঘাটিত দূর কের, েসই
সঙ্েগ পুষ্িটর চািহদাও েমটাও। ফেল ধীের ধীের ত্বক উজ্জ্বল এবং
প্রাণবন্ত হেয় ওেঠ। প্রসঙ্গত, আমলিক শুিকেয় তা িদেয় বনােনা
পাউডােরর সঙ্েগ পিরমাণ মেতা দই এবং মধু িমিশেয় একটা েপস্ট বািনেয়
যিদ মুেখ লাগােত পােরন, তাহেল একথা হলফ কের বলেত পাির েয খাতায়
কলেম আপনার বয়স বাড়েলও ত্বেকর বয়স ভুেলও বাড়ার সাহস পােব না।

দারিচিন গুঁেড়া
েকন জানা আেছ?

খাওয়া

উিচত

একািধক গেবষণায় েদখা েগেছ কার্েবাহাইড্েরট, প্েরািটন, ডায়াটাির
ফাইবার, ম্যাঙ্গািনজ, ক্যালিসয়াম, আয়রন এবং নানািবধ িভটািমেন
ভরপুর এই প্রকৃিতক উপাদানিট িনয়িমত খাওয়া শুরু করেল শরীেরর েরাগ
প্রিতেরাধী ব্যবস্থা এতটাই শক্িতশালী হেয় ওেঠ েয েকানও েরাগই
ধাের কােছ েঘঁষেত পাের না। েসই সঙ্েগ আরও একািধক উপকার পাওয়া
যায়। েযমন ধরুন… চুল-পড়া আটকােনা আর েকানও সমস্যাই নয় প্রিত
বুধবার ওম শ্রী গেণশায় নমহ মন্ত্রিট জপ করেল কী কী উপকার িমলেত
পাের জানা আেছ? বাইেপালার িডজঅর্ডােরর মেতা েরােগর প্রেকাপ কমেব
িনয়িমত এক বািট দই েখেল:
১. রক্েত উপস্িথত খারাপ েকােলস্েটরেলর মাত্রা কেম:
একািধক গেবষণায় েদখা েগেছ িনয়িমত দারিচিন খাওয়া শুরু করেল েদেহর
অন্দের একিদেক েযমন উপকাির েকােলস্েটরেলর মাত্রা বৃদ্িধ েপেত
শুরু কের, েতমিন কমেত শুরু কের খারাপ েকােলস্েটরেলর মাত্রা। ফেল

স্বাভািবকভােবই হার্েটর েকানও ধরেনর ক্ষিত হওয়ার আশঙ্কা যায় কেম।
তাই েতা বিল বন্ধু, অল্প বয়েসই হার্েটর েরােগ আক্রান্ত হেত যিদ
না চান, তাহেল দারিচিনর সঙ্েগ বন্ধুত্ব পাতােত েদির করেবন না
েযন!
২. দৃষ্িটশক্িতর উন্নিত ঘটােত সাহায্য় কের:
সারািদন কম্িপউটােরর সামেন বেস কাজ কেরন নািক? তাহেল েচাখেক
বাঁচােত িনয়িমত দারিচিন খাওয়া চাইই চাই! কারণ এই প্রাকৃিতক
উপাদানিট খাওয়া শুরু করেল েদেহ এমন িকছু উপাদােনর প্রেবশ ঘেট েয
তার প্রভােব েচােখর েকানও ধরেনর ক্ষিত হওয়ার আশঙ্কা েযমন কেম,
েতমিন দৃষ্িটশক্িতর উন্নিত ঘটেতও সময় লােগ না। শুধু তাই নয়,
ড্রাই আই-এর মেতা েচােখর েরােগর িচিকৎসােতও দারুন কােজ আেস
দারিচিন।
৩. অ্যালঝাইমােরর মেতা েরাগেক দূের রােখ:
বয়স বাড়ার সঙ্েগ সঙ্েগ ব্েরন েসেলর কর্মক্ষমতা কমেত থােক। েসই
সঙ্েগ েবশ িকছু েসল শুিকেয় েযেতও শুরু কের। এমন পিরস্িথিতেত
মস্িতষ্েকর কগিনিটভ ফাংশন েতা কেমই, তার পাশাপািশ িডেমনিশয়া বা
অ্যালঝাইমারেসর মেতা েরােগ আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও বৃদ্িধ পায়।
প্রসঙ্গত, এমনটা িকন্তু আপনার সঙ্েগও হেত পাের। তাই সময় থাকেত
থাকেত দারিচিন খাওয়া শুরু করুন। এমনটা করেল েদখেবন বয়স বাড়েলও
তার প্রভাব মস্িতষ্েকর উপর পরেব না। আসেল দারিচিনর অন্দের থাকা
েবশ িকছু উপাদান িনউরনেদর কর্মক্ষমতা বািড়েয় েদয়। েসই সঙ্েগ
ব্েরেনর েমােটার ফাংশেন এতটা উন্নিত ঘটায় েয কগিনিটভ িডেজনােরশন
বা মস্িতষ্েকর বুেড়া হেয় যাওয়ার আশঙ্কা এেকবাের কেম যায়।
৪. েরাগ-জীবাণুর আক্রমেণর হাত েথেক রক্ষা েমেল:
দারিচিনেত থাকা িসেনেমলিডহাইড নামক একিট এেসনিশয়াল অেয়ল েদেহর
েরাগ প্রিতেরাধ ব্যবস্থােক এতটা শক্িতশালী কের েদয় েয েকানও
ধরেনর জীবাণুই ধাের কােছ েঘঁষার সাহস পায় না। ফেল স্বাভািবকভােবই
সংক্রমেণ আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কেম।
৫. হার্েটর স্বাস্থ্েযর উন্নিত ঘেট:
দারিচিনর মধ্েয থাকা একািধক উপাকাির উপাদান রক্তচাপ স্বাভািবক
করার পাশাপািশ খারাপ েকােলস্েটরেলর মাত্রা কমােত িবেশষ ভূিমকা

পালন কের থােক। আর একবার এই দুিট েরাগ িনয়ন্ত্রেণ চেল আসেল
হার্েটর স্বাস্থ্য িনেয় েকানও িচন্তাই থাকেব না। েসই কারেণই েতা
যােদর পিরবাের এইসব মারণ েরােগর ইিতহাস রেয়েছ, তােদর িনয়ম কের
দারিচিন খাওয়ার পরামর্শ েদন আয়ুর্েবিদক িচিকৎসেকরা।
৬. অ্যান্িটঅক্িসেডন্েটর ঘাটিত েমেট:
শরীরেক েরাগ মুক্ত রাখেত েয েয উপাদানগুিল িবেশষ ভূিমকা পালন কের
থােক অ্যান্িটঅক্িসেডন্ট তার মধ্েয অন্যতম। শুধু তাই নয়, শরীর
েথেক ক্ষিতকর টক্িসক উপাদানেদর েবর কের িদেয় ক্যান্সােরর মেতা
েরাগেক দূের রাখেতও এই উপাদানিট িবেশষ ভূিমকা পালন কের থােক। আর
দারিচিন, েসই শক্িতশালী অ্যান্িটঅক্িসেডন্েটর মাত্রাই বৃদ্িধ কের
শরীেরর অন্দের। এবার িনশ্চয় বুঝেতই পারেছন প্রিতিদন চারিচিনর
খাওয়ার প্রেয়াজন কতটা।
৭. ক্যান্সােরর মেতা মারণ েরাগ ধাের কােছও েঘঁষেত পাের না:
েবশ
িকছু
গেবষণায়
েদখা
েগেছ
দারিচিনর
মধ্েয
থাকা
অ্যান্িটঅক্িসেডন্ট শরীের উপস্িথত টক্িসক উপাদানেদর েবর কের েদয়।
ফেল স্বাভািবকভােবই ক্যান্সার েসেলর জন্ম েনওয়ার আশঙ্কা এেকবাের
কেম যায়। েসই সঙ্েগ িটউমার হওয়ার সম্ভাবনাও কেম।
৮. েদেহর অন্দের প্রদাহ হ্রাস পায়:
েদেহর

অন্দের

প্রদােহর

মাত্রা

বাড়েত

শুরু

করেল

ধীের

ধীের

গুরুত্বপূর্ণ েকােষেদর ক্ষিত হেত থােক। ফেল স্বাভািবকভােবই
নানািবধ েরােগ আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বৃদ্িধ পায়। তাই েতা শরীের
যােত েকানওভােব প্রদােহর মাত্র বৃদ্িধ না পায়, েসিদেক েখয়াল রাখা
একান্ত প্রেয়াজন। আর এই কাজিট করেবন িকভােব? প্রিতিদন িনয়ম কের
দারিচিন খাওয়া শুরু করুন। তাহেলই েদখেবন েকল্লাফেত! আসেল এই
প্রকৃিতক উপাদানিটর শরীের একািধক অ্যান্িট-ইনফ্েলেমটির উপাদান
থােক, যা প্রদাহ কমােত িবেশষ ভূিমকা পালন কের থােক।
৯. রক্েত শর্করার মাত্রা িনয়ন্ত্রেণ চেল আেস:
গত কেয়ক বছের এত মাত্রায় সুগার েরাগীর সংখ্যা েবেড়েছ েয আমােদর
েদশ সারা িবশ্েবর মধ্েয ডায়ােবিটস ক্যািপটােল পিরণত হেয়েছ। এমন
পিরস্িথিতেত িনেজেক এবং পিরবােরর বািক সদস্যেদর ডায়ােবিটেসর মার
েথেক বাঁচােত দািরিচিনর সঙ্েগ বন্ধুত্ব করা মাস্ট! কারণ এই

মশলািট শরীের প্রেবশ করার পর িবেশষ িকছু এনজাইেমর ক্ষরণ বািড়েয়
েদয়, যারা রক্েত শর্করার মাত্রা বাড়েত েদয় না। েসই সঙ্েগ
ইনসুিলেনর উৎপাদনও বািড়েয় েদয়। ফেল স্বাভািবকভােবই ডায়ােবিটেস
আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা এেকবাের কেম যায়।

সবুজ আেপল েকন খােবন ?
কথায় আেছ, ‘প্রিতিদন একিট আেপল খান, ডাক্তােরর প্রেয়াজন দূের
সরান’। েকন েরাজ আেপল েখেত বলা হয়? কী গুণ রেয়েছ এর, েয কারেণ
অসুস্থতা ধাের কােছ আসেত েদয় না?
আেপল অিত
উপকারী এক ফল, এিট েরাগ প্রিতেরাধক ও পুষ্িটকর। আেপল
সুস্বাস্থ্য বজায় রাখেত সাহায্য কের। তেব লাল আেপেলর েচেয় সবুজ
আেপেলর গুণ েবিশ। সবুজ আেপল লাল আেপেলর মেতা েতমন স্বাদযুক্ত না
হেলও এই আেপেলর রেয়েছ অেনক উপকািরতা।
আেপেল আেছ শর্করা, িভটািমন, খিনজ লবণ, আঁশ, েপকিটন ও ম্যািলক
এিসড। শর্করা প্রায় ৫০ শতাংশ। িভটািমেনর মধ্েয আেছ িভটািমন (এ)
এবং িভটািমন (িস) এবং এগুেলার উপস্িথিত আেপেল েবিশ। খিনজ লবেণর
মধ্েয আেছ প্রচুর পটািশয়াম, ফসফরাস ও েলৗহ। েসািডয়ােমর পিরমাণ
খুবই সামান্য। আসুন েজেন েনয়া যাক সবুজ আেপেলর িকছু স্বাস্থ্যগত
গুণাগুণ:
আঁশযুক্ত আেপল
সবুজ আেপেল রেয়েছ প্রচুর আঁশ। আঁশ হজেম সাহায্য কের। সবুজ আেপল
আমােদর
েদেহ
শক্িত
েযাগায়।
সবুজ
আেপেলর
অন্যতম
উপদান
কার্েবাহাইড্েরট েদেহর জন্য খুব উপকাির। িবেশষ কের যারা েখলাধুলা
কেরন, কেঠার পিরশ্রম কেরন তারা প্রিতিদেনর খাদ্য তািলকায় সবুজ
আেপল রাখেত পােরন।
হাড় শক্ত কের
সবুজ আেপেলর মধ্েয রেয়েছ প্রচুর আয়রন, কপার, ক্যালিসয়াম, িজঙ্ক,
ম্যাঙ্গািনজ ও পটািশয়াম। এই খিনজ উপাদানগুেলা হাড়েক শক্ত কের।

সবুজ আেপল থাইরেয়ড গ্রন্িথর সিঠক কার্যক্রেম সাহায্য কের।
ক্ষুধা েমটায়
সবুজ আেপেলর ৈজব এিসড উপাদান ক্ষুধা িনয়ন্ত্রেণ রােখ। তাই কােরা
যিদ বার বার ক্ষুধা পায় তাহেল মুহূর্েতই একিট সবুজ আেপল েখেয়
ক্ষুধা িনয়ন্ত্রেণ রাখা যায়।
েকালন ক্যানসাের আেপল
সবুজ আেপেলর আঁশ েকালন ক্যানসার প্রিতেরােধ িবেশষ ভূিমকা রােখ।
রক্েতর দুিষত েকােলস্েটরল কমায়
সবুজ আেপল রক্ত েথেক ক্ষিতকর েকােলস্েটরেলর পিরমাণ কিমেয় ভােলা
েকােলস্েটরেলর পিরমাণ বাড়ায়।
স্মৃিতশক্িত প্রখর কের
সবজু আেপল মেনর স্বাস্থ্যেক ভােলা রােখ। িনয়িমত সবুজ আেপল েখেল
িনউেরাট্রান্সিমটার উত্পন্ন হয় যা স্মৃিতশক্িত ভাল রাখেত সাহায্য
কের। অ্যালজাইমার আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁিক কমায় সবুজ আেপল।
িলভার সুস্থ রােখ
সবুজ আেপল িলভারেক ভােলা রােখ। এিট িবিভন্ন ধরেনর িলভােরর সমস্যা
প্রিতেরােধ সরাসির কাজ কের। িলভার ভােলা রাখেত প্রিতিদন আেপল জুস
েখেত পােরন।
েরাগ প্রিতেরাধ ক্ষমতা বাড়ায়
সবুজ আেপেলর মধ্েয রেয়েছ প্রচুর িভটািমন ও িমনােরল। এগুেলা
িবিভন্ন ধরেনর সংক্রমণ প্রিতেরাধ কের। তাই সবুজ আেপলেক িনয়িমত
খাদ্যতািলকায় রাখেল শরীর িঠক থােক

লাউ শাক েকন খােবন? েজেন িনন
এর চমৎকার সব উপকািরতা!
লাউ শাক ফিলক এিসড সমৃদ্ধ খাবার। গর্ভস্থ িশশুর স্পাইনাল কর্ড
এবং মস্িতষ্েকর বৃদ্িধর জন্য পর্যাপ্ত পিরমােণ ফিলক এিসড সমৃদ্ধ
খাবার গ্রহণ প্রেয়াজন। ফিলক এিসেডর অভােব গর্ভস্থ িশশুর স্পাইনাল
কর্েডর বৃদ্িধ ব্যহত হয়; যার ফেল প্যারালাইিসস, মস্িতষ্ক িবকৃিত
অথবা মৃত িশশু জন্মােত পাের।
লাউ শাক উচ্চ মাত্রার িভটািমন-িস সমৃদ্ধ। িভটািমন-িস ঠাণ্ডা এবং
েয েকান ধরেনর সংক্রমণ প্রিতেরােধ সাহায্য কের। লাউ শােক যেথষ্ট
পিরমােণ আঁশ থােক। লাউ শােকর আঁশ েকাষ্ঠকািঠন্য সমস্যা দূর কের
এবং পাইলস প্রিতেরােধ সাহায্য কের। লাউ শাক িবটা-ক্যােরািটন,
লুেটইন এবং িজেয়জ্যান্িথন-এ পিরপূর্ণ। িবটা-ক্যােরািটন েরাগ
প্রিতেরাধ ক্ষমতােক শক্িতশালী কের এবং লুেটইন ও িজেয়জ্যান্িথন
েচােখর েরাগ প্রিতেরাধ কের। উচ্চ মাত্রায় ক্যালিসয়াম থাকায় লাউ
শাক অস্িটওেপােরিসস এবং অন্যান্য ক্যালিসয়ােমর অভাবজিনত েরােগর
ঝুঁিক কমায়।
লাউ
শাক
পটািসয়াম
সমৃদ্ধ
খাবার।
পটািসয়াম
েকােষর
একিট
গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা শরীের তরেলর মাত্রা িঠক রােখ এবং
হৃদস্পন্দন ও রক্তচাপ স্বাভািবক রােখ। লাউ শােক ক্যালিসয়াম এবং
ম্যাগেনিশয়াম প্রচুর পিরমােণ পাওয়া যায় যা হাড় শক্ত ও মজবুত কের।
আয়রন সমৃদ্ধ লাউ শাক রক্েত িহেমাগ্েলািবেনর পিরমাণ এবং েলািহত
রক্ত কিনকার সংখ্যা বািড়েয় রক্ত ৈতিরেত সাহায্য কের। এই শােক
ক্যালির কম থােক এবং এরা েকােলস্েটরল ও ফ্যাট মুক্ত। তাই এিট ওজন
কমােত ভূিমকা রােখ।

িপত্তথিলেত পাথর কােদর েবিশ হয়
জােনন?
িপত্তথিলেত পাথর কােদর েবিশ হয়- িপত্তথিলেত পাথর হওয়া খুবই
পিরিচত একিট সমস্যা। চারপােশর অেনেকরই এই অিভজ্ঞতার কথা বলেত
েশানা যায়।
এই পাথর িক সত্িয সত্িয পেথর কুিড়েয় পাওয়া নুিড় পাথেরর মেতা,
নািক অন্য িকছু? আর কীভােবই বা সন্েদহ হেব েয িপত্তথিলেত পাথর
হেত পাের আপনার? িনেচ এ িবষেয় রইেলা িকছু তথ্যিপত্তথিলর পাথর: িপত্তথিলর পাথর আসেল েছাট েছাট বালুর দানার মেতা
েথেক শুরু কের মটেরর দানা বা তার েচেয়ও বড় শক্ত দানাদার বস্তু,
যা িবিভন্ন রেঙর ও িবিভন্ন আকৃিতর হেত পাের। এটা িনর্ভর কের কী
পদার্থ িদেয় পাথরটা ৈতির তার ওপর।
েকােলস্েটরল,
িবিলরুিবন
বা
ক্যালিসয়াম
ইত্যািদ
পদার্েথর
সংিমশ্রেণ ৈতির এই পাথরগুেলা িপত্তরেসর সঙ্েগ েমশােনা অবস্থায়
থােক এবং হালকা বাদািম, ময়লােট সাদা বা কুচকুেচ কােলা রেঙরও হেত
পাের।
েপেটর ডানিদেক যকৃেতর েপছেন ও তলার িদেক থােক িপত্তথিল। িপত্তরস
ৈতির করাই এর কাজ। খাবার হজেম, িবেশষ কের চর্িবজাতীয় খাবার হজম
করেত িপত্তরস দরকার হয়। নানা কারেণ এই িপত্তথিলেত িবিভন্ন পদার্থ
অিতিরক্ত জেম িগেয় পাথেরর সৃষ্িট কের।
যােদর েবিশ হয়: স্থূল ও ওজনািধক্য ব্যক্িতেদর িপত্তথিলেত পাথর
েবিশ হেত েদখা যায়। পুরুষেদর তুলনায় নারীেদর এই প্রবণতা েবিশ। এ
ছাড়া চল্িলেশার্ধ্ব বয়স, জন্মিনয়ন্ত্রণ বিড় খাবার অভ্যাস,
অিতিরক্ত চর্িবযুক্ত খাদ্য গ্রহণ ইত্যািদ এই ঝুঁিক বািড়েয় েদয়।
েযভােব বুঝেবন: িপত্তথিলর অবস্থানটা েপেটর েকাথায় তা আেগই বলা
হেয়েছ। িপত্তথিলেত পাথর হেল এেত প্রদাহ হয়, যােক েকােলিসস্টাইিটস
বলা হয়। তখন ওপর েপেটর ডানিদেক তীব্র ব্যথা হেত পাের।
িমিনট খােনক হেত ঘণ্টা খােনক স্থায়ী হেত পাের এই ব্যথা। ব্যথা
েপেটর েপছন িদেক, কাঁেধ, েপেটর মাঝ বরাবর এমনিক বুেকর েভতরও

ছিড়েয় পড়েত পাের ধীের ধীের। েসই সঙ্েগ বিম ভাব বা বিম, হালকা
জ্বর ইত্যািদ উপসর্গ েদখা িদেত পাের।
অেনক সময় পাথর িপত্তথিল েথেক েবােরােত িগেয় িপত্তনািলেত আটেক যায়
এবং তখন িবিলরুিবেনর িবপাক ক্িরয়া বন্ধ হেয় যাওয়ার দরুন জন্িডসও
হেত পাের। েরাগ িনর্ণেয়র জন্য এই উপসর্েগর পাশাপািশ েপেটর
আলট্রাসেনাগ্রামই যেথষ্ট।
পাথেরর অবস্থান জানেত বা প্রেয়াজেন েবর করেত ইআরিসিপ জাতীয়
পরীক্ষা করা েযেত পাের। তেব েপেটর আলসার, যকৃেতর েকােনা সমস্যা
বা এমনিক হূেদরােগও কাছাকািছ ধরেনর ব্যথা হেত পাের বেল েসগুেলার
অবস্থাও িনর্ণয় কের েনওয়া দরকার হয়।
িচিকৎসা: প্রদাহ ও তীব্র ব্যথার সময় েকােনা অস্ত্েরাপচার করা হয়
না। সাধারণত কেয়ক িদেনর জন্য মুেখ খাদ্য গ্রহণ বন্ধ কের িদেয়
স্যালাইন, অ্যান্িটবােয়ািটক ও ব্যথানাশক ওষুধ িদেয় প্রাথিমক
উপশেমর েচষ্টা করা হয়।
পের িপত্তথিল েফেল েদওয়ার অস্ত্েরাপচারিট সপ্তাহ দুেয়ক পর বা দুিতন মাস পর করেলও ক্ষিত েনই। েপট েকেট বা ফুেটা কের—দুভােবই এই
অস্ত্েরাপচার করা যায়। তেব িপত্তনািলেত পাথর আটেক িগেয় থাকেল
ইআরিসিপ যন্ত্েরর সাহায্েয েসিট েবর কের আনা হয়।

েয ১১ িট জিটল েরােগর মেহৗষধ
িচরতা পাতা! িকভােব খােবন েজেন
িনন
সুপ্রাচীনকাল েথেক িচরতা ভারতবর্েষ গুরুত্বপূর্ণ েভষজ িহেসেব
ব্যবহৃত হেয় আসেছ। ভারতবর্ষ িচরতার আিদিনবাস। িবেশষ কের িহমালেয়র
পাদভূিমেত তার উৎপত্িত। েসখান েথেক ভারেতর িবিভন্ন অংেশ, েনপাল ও
ভুটােন তা ছিড়েয় পেড়। ভারতবর্ষ েথেক ১৮৩৯ সােল িচরতা ইউেরােপ
প্রেবশ কের। প্রাচীন আয়ুর্েবদ ও চরক সংিহতায় এর উল্েলখ আেছ।

িচরতার আয়ুর্েবিদক নাম িকরাতিতক্তা।
িচরকােলর িততা গাছ বেল হয়েতা বাংলায় এর নাম েদয়া হেয়েছ িচরতা।
কােলােমঘ গাছও িততা। েস গােছর বাংলা নাম কােলােমঘ, ইংেরজী নােমর
অর্থ সবুজ িচরতা। তেব িচরতা ও সবুজ িচরতা আলাদা দুিট গাছ। এর
বাংলা, িহন্িদ ও ইংেরজী নাম েমাটামুিট একই।
এ গােছর িহন্িদ নাম িচেরইতা, ইংেরজী নাম িচেরত্তা Chitretta),
পাঞ্জাবী
নাম
িচেরইতা,
তািমল
নাম
িনলােভম্বু,
আরবী
নাম
কাসাবুজাজােরয়ী। এ গােছর সব অংশই েরাগ িনরামেয় ব্যবহার করা যায়।
আয়ুর্েবিদক ৈবিশষ্ট্েয িচরতার রসা বা স্বাদ িততা, গুণ বা ধর্ম
লঘু ও শুষ্ক, বীর্য ঠাণ্ডা, িবপাক কটু।
েরাগ িনরামেয় িচরতার সমস্ত গাছই ব্যবহার করা হয়। তেব এর িশকড়
সবেচেয় েবিশ কার্যকর। িচরতা চর্ম েরাগ ও জ্বর সারােত এক ওস্তাদ
গাছ। এছাড়াও েহপাটাইিটস, ডায়ােবিটস, ম্যােলিরয়া জ্বর, অ্যাজমা
প্রভৃিত কিঠন অসুেখর িচিকৎসােতও িচরতা ব্যবহার করা হয়। িনেচ
িচরতার উল্েলখেযাগ্য িকছু েভষজ গুণ ও ব্যবহার সম্পর্েক বর্ণনা
করা হেলা১. জ্বর সারায়
আকষ্িমক ঋতু পিরবর্তেন অেনেকর জ্বর হয়, েসই সােথ সর্িদ-কািশ েবেড়
যায়। এ অবস্থায় হাত-পা িচেবায় বা কামড়ায়। এ অবস্থা হেল ৫-১০
গ্রাম িচরতা ৪ কাপ পািনেত িসদ্ধ কের ২ কাপ থাকেত নািমেয় ঠাণ্ডা
করেত হেব। পের তা েছঁেক সকােল অর্েধক ও িবকােল অর্েধক েখেত হেব।
কেয়কিদন েখেল জ্বেরর এ ভাবটা চেল যােব।
২. অ্যালার্িজ সারায়
যােদর এলার্িজ হেয় শরীর চুলকায়, চুলকােনার জায়গাটা ফুেল লাল হেয়
যায়, ত্বক থাকা থাকা হেয় ওেঠ। তারা িচরতার শরণাপন্ন হেয় ভােলা
থাকেত পােরন। অ্যালার্িজ সারােত িচরতার িততা রস সাহায্য করেত
পাের। আেগর িদন রােত শুকেনা িচরতা ৪-৫ গ্রাম পিরমাণ এক গ্লাস
(২৫০ িমিলিলটার) গরম পািনেত িভিজেয় রাখেত হেব। পরিদন ওটা েছঁেক
িদেনর মধ্েয ২-৩ বাের েখেত হেব। েসই সােথ খাবােরর িদেকও নজর িদেত
হেব। েযসব খাবার েখেল অ্যালার্িজ হয় েসসব খাবার খাওয়া যােব না।
িবেশষ কের পুঁইশাক, েবগুন, িচংিড় মাছ, ইিলশ মাছ, হাঁেসর িডম
ইত্যািদ খাওয়া উিচত হেব না।
৩. বিম কমায়

িপত্তজ্বের অেনক সময় প্রচ- বিম হয়, বিমটা িততা ও অল্প সবুজ রেঙর
বা সবুজাভ হলেদ। বিম হেল েপেট িকছু থােক না। েসই সােথ শরীেও দাহ
সৃষ্িট হয়। এ অবস্থা সাধারণত শরৎকােল েবিশ েদখা যায়। অখাদ্য
েখেলও এরূপ হয়। এক্েষত্ের ২ কাপ গরম পািনেত ৫ গ্রাম িচরতা একটু
েথঁেতা কের িভিজেয় রাখেত হেব। িভজােরার ২-৩ ঘন্টা পর েছঁেক
পািনটা অল্প অল্প কের েখেত হেব। এেত বিম েথেম যােব।
৪. প্রবল হাঁপািনর উপশম হয়
একিজমার সােথ যােদর হাঁপািন আেছ অথবা অর্েশর রক্ত
হওয়ায় হাঁপািন েবেড় েগেছ, অল্প ঠাণ্ডা লাগেল বা ঋতু
সময় সর্িদ-কািশ হেয় হাঁপািনর টানটা েবেড় েগেছ তারা
িচরতার গুঁেড়া ৩ ঘণ্টা অন্তর মধুসহ েচেট খােবন। এেত
মধ্েয প্রবল হাঁপািন কেম যােব।

পড়াব বন্ধ
পিরবর্তেনর
আধা গ্রাম
২-৩ িদেনর

৫. কৃিম সারায়
কৃিম হেল েপেটর উপেরর অংশটা েমাচড়ায়, ব্যথা কের। েপেট কৃিম হেল
আধা গ্রাম িচরতার গুঁেড়া সকােল মধুসহ বা িচিন িমিশেয় েচেট খােবন।
এরপর পািন েখেত পােরন। এেত কৃিমর উপদ্রব চেল যােব।
৬. চুলকািন সারায়
গােয় চুলকািন হেল ২০ গ্রাম িচরতােত অল্প পািন িছিটেয় েবঁেট বা
েছঁেচ িনেত হেব। তারপর তা েলাহার কড়াই বা তাওয়ােত ১০০ গ্রাম
সরেষর েতল িদেয় জ্বাল িদেয় হেব। সরেষর েতল গরম হেয় েফনামুক্ত হেল
তােত িচরতা ছাড়েত হেব। ভােলা কের ভাজা হেল নািমেয় ছাঁকেত হেব।
েখয়াল রাখেত হেব িচরতা েযন পুেড় না যায়। এই েতল চুলকােনার জায়গায়
ঘেষ অল্প অল্প কের মািলশ করেল দ্রুত চুলকািন েসের যােব।
৭. পচা ঘা সাের
ঘা হেয়েছ অথচ িকছুেতই সারেছ না। এক্েষত্ের আেগর িদন রােত এক কাপ
গরম পািনেত ৫ গ্রাম িচরতা িভিজেয় েরেখ পরিদন েসই জল েছঁেক পচা ঘা
ধুেয় িদেল ২-৪ িদেনর মধ্েয ঘােয়র পচািন চেল যােব ও দ্রুত শুকােব।
৮. চুল ওঠা বন্ধ কের
েকােনা কারণ েদখা যাচ্েছ না, অথচ েরাজ মাথা েথেক প্রচুর চুল
উঠেছ। চুল উঠেত উঠেত ঘন েকশ পাতলা হেয় যাচ্েছ। এক্েষত্ের আেগর
িদন রােত এক কাপ গরম পািনেত ৫ গ্রাম িচরতা িভিজেয় েরেখ পরিদন েসই
পািন েছঁেক তা িদেয় মাথা ধুেয় েফলেল চুল ওঠা কমেব। একিদন পর পর
একিদন এভােব িচরতার পািন িদেয় মাথা ধুেত হেব। ৩-৪ বার এভােব ধুেত

পারেল চুল ওঠা অেনক কেম যােব।
৯. ডায়ােবিটস িনয়ন্ত্রণ কের
িচরতা িনয়িমতভােব েখেল রক্েত িচিনর পিরমাণ িনয়ন্ত্রেণ থােক বা
কেম। িচরতা েদেহ অগ্ন্যাশেয়র ইনসুিলন উৎপাদনেক ত্বরান্িবত কের।
এক্েষত্ের আেগর িদন রােত শুকেনা িচরতা ৪-৫ গ্রাম পিরমাণ এক গ্লাস
(২৫০ িমিলিলটার) গরম পািনেত িভিজেয় রাখেত হেব। পরিদন ওটা েছঁেক
সকােল খািল েপেট েখেত হেব।
১০. রক্তশূণ্যতা কমায়
িচরতা েদেহ রক্তেকাষ গঠন কের। তাই িচরতা েসবেন রক্তশূন্যতা কেম
যায়। এমনিক ঋতুস্রাব বা মািসেক অিতিরক্ত রক্তক্ষরণ হেল তাও কমােত
পাের। েকাথাও েকেট েগেল েস কাটা স্থােন িচরতার রস লািগেয় িদেল
দ্রুত রক্ত পড়া বন্ধ হয়। অভ্যন্তরীন রক্তক্ষরণ, নাক িদেয় রক্তপড়া
এসবও িচরতা বন্ধ করেত পাের।
১১. হৃদেরােগর ঝুঁিক কমায়
িচরতার মধ্েয শক্িতশালী এন্িট অক্িসেডন্ট রেয়েছ যা বার্ধক্যেক
িবলম্িবত কের িদেত পাের। এমনিক িনয়িমত িচরতা েসবেন ক্যানসার ও
হৃদেরােগ স্ট্েরােকর ঝুঁিক কেম যায়।

লবঙ্গ
চােয়র
উপকািরতা

৯িট

অসাধারণ

প্রাকৃিতক শক্িতেত ভরপুর এই িবেশষ চা-িট শুধু আপনার রসনা তৃপ্িত
করেব না, েসই সঙ্েগ শরীরেক েরাগ মুক্ত রাখেতও নানািদক েথেক
প্রিতিনয়ত সাহায্য কের যােব। তাই েতা বিল আর অেপক্ষা নয়, আজই
বাজার েথেক লবঙ্গ িকেন এেন বািনেয় েফলুন এই হার্বাল চািট। আর
েচেখ েদখুন েকমন লােগ! আসেল লবঙ্েগর শরীের উপস্িথত ম্যাঙ্গািনজ,
িভটািমন েক, ফাইবার, আয়রন, ম্যাগেনিসয়াম এবং ক্যালিসয়াম নানাভােব
শরীেরর উপকাের েলেগ থােক। েযমন ধরুন১. সারা শরীের রক্েতর সরবরাহ েবেড় যায়

একািধক গেবষণায় েদখা েগেছ, লবঙ্গ চা খাওয়া মাত্র শরীেরর েভতের
এমন িকছু পিরবর্তন হেত শুরু কের েয েদেহর প্রিতিট েকানায়
অক্িসেজন
সমৃদ্ধ
রক্েতর
সরবরাহ
েবেড়
যায়।
ফেল
েদেহর
গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুিলর কর্মক্ষমতা েতা বােড়ই, েসই সঙ্েগ শরীেরর
সচলতাও বৃদ্িধ পায় েচােখ পরার মেতা।
২. রক্েত শর্করার মাত্র িনয়ন্ত্রেণ থােক
গত কেয়ক দশেক আমােদর েদেশ ডায়ােবিটেসর মেতা মারণ েরােগর প্রেকাপ
েয হাের েবেড়েছ তােত সবারই প্রিতিদন লবঙ্গ চা খাওয়ার প্রেয়াজন
রেয়েছ। কারণ এই প্রকৃিতক উপাদানিটর েভতের থাকা নাইেজিরিসন নামক
একিট উপাদান, শরীের প্রেবশ কের এমন েখল েদখায় েয ইনসুিলেনর
কর্মক্ষমতা
বাড়েত
শুরু
কের।
ফেল
রক্েত
শর্করার
মাত্রা
িনয়ন্ত্রেণর বাইের যাওয়ার েকানও আশঙ্কাই থােক না।
৩. আর্থ্রাইিটেসর যন্ত্রণা কেম
লবঙ্েগ উপস্িথত অ্যান্িট-ইনফ্েলেমটির প্রপািটজ এই ধরেনর হােড়র
েরােগর প্রেকাপ কমােত িবেশষ ভূিমকা পালন কের থােক। এক্েষত্ের এক
কাপ লবঙ্গ চা বািনেয় কেয়ক ঘন্টা ফ্িরেজ েরেখ িদেত হেব। তারপর েসই
ঠান্ডা চা ব্যথা জায়গায় কম কের ২০ িমিনট লাগােল েদখেবন যন্ত্রণা
এেকবাের কেম েগেছ। প্রসঙ্গত, জেয়ন্ট েপন কমােনার পাশাপািশ েপিশর
ব্যথা এবং েফালা ভাব কমােতও এই ঘেরায়া ওষিধিট িবেশষ ভূিমকা পালন
কের থােক।
৪. দাঁেতর ব্যাথা কমায়
লবঙ্গেত উপস্িথত অ্যান্িট-ইনফ্েলেমটির উপাদান শরীের প্রেবশ করার
পর এমন িকছু িবক্িরয়া কের েয িনেমেষ দাঁেতর যন্ত্রণা কেম যায়।
তাই েতা এবার েথেক দাঁেত অস্বস্িত বা মািড় েফালার মেতা ঘটনা
ঘটেল এক কাপ গরম গরম লবঙ্গ চা েখেয় েনেবন। েদখেবন উপকার পােবন।
৫. ক্যান্সার েরাগ দূের থােক
একািধক েকস স্টািড কের েদখা েগেছ, িনয়িমত এক কাপ কের লবঙ্গ িদেয়
বানােনা চা েখেল শরীের েভতের অ্যান্িট-ক্যান্সার প্রপািটেজর
পিরমাণ এত মাত্রায় েবেড় যায় েয ক্যান্সার েসল জন্ম েনওয়ার
আশঙ্কা কেম। শুধু তাই নয়, শরীেরর েকানও জায়গায় িটউমার হওয়ার
সম্ভাবনাও কেম। প্রসঙ্গত, লবঙ্েগ উপস্িথত অ্যান্িটঅক্িসেডন্টও
এক্েষত্ের িবেশষ ভূিমকা পালন কের থােক।
৬. সাইনােসর প্রেকাপ কমায়

মােঝ মধ্েযই িক সাইনােসর আক্রমণ সহ্য করেত হয়? তাহেল েতা বলেত হয়
এই প্রবন্ধিট আপনার জন্যই েলখা। কারণ লবঙ্গ েয এই ধরেনর সমস্যা
দূর করেত কােজ আসেত পাের, েস িবষেয় িক জানা িছল? আসেল এই
প্রকৃিতক উপাদানিটর শরীের উপস্িথত ইগুেয়নাল নােম একিট উপাদান
সাইনােসর কষ্ট কমােত িবেশষ ভূিমকা পালন কের থােক। েসই কারেণই েতা
আয়ুর্েবদ িবেশষজ্ঞরা আজও এই ধরেনর অসুেখর িচিকৎসায় লবঙ্েগর উপরই
ভরসা কের থােকন।
৭. হজম ক্ষমতার উন্নিত ঘেট
লাঞ্চ বা িডনােরর আেগ লবঙ্গ িদেয় বানােনা এক কাপ গরম গরম চা েখেল
হজেম সহায়ক অ্যািসেডর ক্ষরণ েবেড় যায়। েসই সঙ্েগ েপেটর িদেক
রক্ত প্রবােহরও উন্নিত ঘেট। ফেল খাবার হজম হেত সময় লােগ না। তাই
যােদর কম ঝাল-মশলা েদওয়া খাবার েখেলও বদ-হজম হয়, তারা লবঙ্গ চা
পান কের একবার েদখেত পােরন। এমনটা করেল উপকার েয িমলেব, তা হলফ
কের বলেত পাির।
৮. ত্বেকর সংক্রমণ সারােত কােজ আেস
এবার েথেক েকানও ধরেনর ত্বেকর সংক্রমণ হেলই েচাখ বুেজ ক্ষতস্থােন
লবঙ্গ চা লাগােত ভুলেবন না। এমনটা করেল েদখেবন কষ্ট কমেত এেকবাের
সময়ই লাগেব না। আসেল লবঙ্েগ উপস্িথত েভালাটাইল অেয়ল শরীের
উপস্িথত টক্িসক উপাদানেদর েবর কের েদয়। েসই সঙ্েগ জীবাণুেদরও
েমের েফেল। ফেল সংক্রমণজিনত কষ্ট কমেত এেকবােরই সময় লােগ না।
৯. িনেমেষ জ্বেরর প্রেকাপ কমায়
লবঙ্েগ থাকা িভটািমন েক এবং ই, েরাগ প্রিতেরাধ ব্যবস্থােক এতটাই
শক্িতশালী কের েদয় েয শরীের উপস্িথত ভাইরােসরা সব মারা পের। ফেল
ভাইরাল িফবােরর প্রেকাপ কমেত সময় লােগ না। প্রসঙ্গত, েরাগ
প্রিতেরাধ ব্যবস্থা েজারদার হেয় যাওয়ার পর সংক্রমেণ আক্রান্ত
হওয়ার আশঙ্কাও কেম যায়।

বুেক

কফ

জেমেছ?

ঘেরায়া

সহজ

উপােয় দূর করেবন েযভােব
শীত আসেছ।এই সময়টায় অেনেকই ঠাণ্ডার সমস্যায় েভােগন; কােরা বা
বুেক কফ জেম যায়। ভয় েনই। ঘেরায়া উপােয়ই এ সমস্যা েথেক অেনকটাই
েরহাই েপেত পােরন।
আদা : এক েটিবল চামচ আদা কুঁিচ এক গ্লাস পািনেত েমশান। এবার এিট
ঢাকনা িদেয় েঢেক ৫ িমিনট জ্বাল িদন। পািন ফুটেল এেত সামান্য মধু
িদেয় িদন। িদেন িতনবার এিট পান করুন। এ ছাড়া এক চা চামচ আদা
কুঁিচ, েগাল মিরেচর গুঁড়া এবং লবঙ্েগর গুঁড়া দুধ বা মধুর সােথ
িমিশেয় িনন। এবার এই িমশ্রণিট িদেন িতনবার পান করুন। এক টুকেরা
আদা িনেয় মুেখ চাবােত পােরন। আদার রস বুেকর কফ পিরষ্কার করেত
সাহায্য করেব।
হলুদ : হলুেদ থাকা কারকুিমন উপাদান বুক েথেক কফ দূর কের বুেক
ব্যথা দ্রুত কিমেয় েদয়। এর প্রদাহিবেরাধী উপাদান গলা ব্যথা, বুেক
ব্যথা দূর করেত সাহায্য কের। এক গ্লাস কুসুম গরম পািনেত এক িচমিট
হলুেদর গুঁেড়া িমিশেয় িনন। এিট িদেয় প্রিতিদন কুলকুিচ করুন। এ
ছাড়া এক গ্লাস দুেধ আধা চা চামচ হলুেদর গুঁড়া িমিশেয় জ্বাল িদন।
এর সােথ দুই চা চামচ মধু এবং এক িচমিট েগাল মিরেচর গুঁড়া েমশান।
এই দুধ িদেন দুই েথেক িতনবার পান করুন।
েলবু এবং মধু : েলবু পািনেত এক চামচ মধু িমিশেয় পান করুন। মধু
শ্বাসযন্ত্েরর ব্যাকেটিরয়া ধ্বংস করেত সাহায্য কের। এমনিক এিট
বুক েথেক কফ দূর কের গলা পিরষ্কার কের থােক।
লবণ পািন : বুেকর সর্িদ, কফ দূর করেত সহজ উপায় হেলা লবণ পািন।
লবণ শ্বাসযন্ত্র েথেক কফ দূর করেত সাহায্য কের। এক গ্লাস কুসুম
গরম পািনর সােথ এক চা চামচ লবণ িমিশেয় িনন। এিট িদেয় িদেন দুইিতনবার কুলকুিচ করুন।
েপঁয়াজ : সম পিরমাণ েপঁয়ােজর রস, েলবুর রস, মধু এবং পািন একসােথ
িমিশেয় চুলায় জ্বাল িদন। িকছুটা গরম হেল নািমেয় েফলুন। কুসুম গরম
এই পািন িদেন িতন েথেক চারবার পান করুন। এ ছাড়া েপঁয়ােজর েছাট
টুকেরা েখেত

স্মৃিতশক্িত
মজার েকৗশল

বাড়ােনার

স্মৃিতশক্িত

মানুেষর

বাড়ােনার

১০িট-

ব্েরনেক

১০িট
তুলনা

করা

হয়

কম্িপউটােরর সােথ। আপনার ব্েরন যখন শক্িতশালী থােক এবং যথাযথভােব
কাজ কের তখন মানুেষর েমধাগত এবং শারীিরক কাজ িনর্িবঘ্ন এবং
কার্যকরী হেব। দুঃখজনক হেলও সত্য, বয়স বাড়ার সােথ সােথ মানুেষর
ব্েরেনর ক্ষমতা কমেত থােক। আমােদর সবারই আকাঙ্ক্ষা থােক দীর্ঘ
সময় পর্যন্ত পূর্ণ স্মৃিতশক্িত ধের রাখার।
লাইফস্টাইল িবষয়ক জনপ্িরয় ওেয়বসাইট ‘লাইফ হ্যাক’ -এ প্রকািশত
েডিভড েক উইিলয়ােমর িনবন্ধ ব্েরইন এক্সারসাইজ ফর েমেমাির দ্যাট
অ্যাকচুয়ািল েহল্প ইউ িরেমম্বার েমার’-এ উেঠ এেসেছ মানুেষর
স্মৃিতশক্িত বাড়ােনার কেয়কিট মজার েকৗশল। আপনােদর সুিবধার্েথ
িনবন্ধিটর অনুবাদ তুেল ধরা হেলা।
১. দাবা েখলা : ব্েরেনর সক্ষমতা বাড়ােত দাবা েখলা পরীক্িষত একিট
উপায়। িনয়িমত দাবা েখলা আপনার ব্েরেনর সক্ষমতা বাড়ােত পাের।
২. গল্েপর মাধ্যেম মেন রাখা : েযেকানও কিঠন িবষয় মেন রাখা খুব
সহজ হেয় যায়, যিদ তা েকানও গল্েপর মাধ্যেম মেন রাখা যায়।
৩. েফান নম্বর মুখস্থ : আপনার কেয়কজন প্িরয় মানুেষর েফান নম্বর
মুখস্থ কের রাখুন। এেত আপনার ব্েরেনর েসলগুেলার মােঝ সংেযাগ আরও
বাড়েব।
৪. হােত গুেন অঙ্ক কষা : েছাট খােটা অংকগুেলা ক্যালকুেলটেরর
সাহায্য ছাড়া হােত গুেণই করুন। এেত ব্েরেনর কার্যক্ষমতা আরও
বাড়েব।
৫. কল্পনা করা: েকানও িবষয় েশখার পর কেয়কবার কল্পনা করুন। বারবার
মেন করা েসই িবষয়িট আপনার মাথায় বদ্ধমূল কের েদয়।
৬. সশব্েদ উচ্চারণ : েকানও িবষয় পরার সময় উচ্চারণ কের পড়েল তা
েবিশ মেন থােক। একইসােথ েচােখ েদখা এবং কােন েশানার ফেল িবষয়িট

মেন ভােলাভােব েগঁেথ যায়।
৭. শুনেত শুনেত পড়া : অেনেকই সশব্েদ উচ্চারণ কের পরেত
স্বাচ্ছন্দ্য েবাধ কের না, তােদর জন্য রেয়েছ অন্য উপায়। েবশ িকছু
বইেয়র অিডও বুক অনলাইেন পাওয়া যায়। অিডও বুক চািলেয় বই পড়েল তা
মেন রাখা অিধক কার্যকরী হয়।
৮. শারীিরক ব্যায়াম : শারীিরক ব্যায়াম িবেশষত কার্িডও এক্সারসাইজ
শরীেরর িবিভন্ন রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়। এর ফেল ব্েরেন রক্ত চলাচলও
বােড়। ব্যায়াম শরীেরর অন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুেলার মত ব্েরেনর
সক্ষমতা বাড়ােত সাহায্য কের।
৯. ধ্যান করা : ধ্যান করেল আপনার দুশ্িচন্তা দূর হেব। এর ফেল
ব্েরন িরলাক্স থাকেব এবং ব্েরেনর সক্ষমতা বাড়েব।
১০. পর্যাপ্ত ঘুম : িবিভন্ন গেবষণায় উেঠ আেস একজন মানুেষর
কমপক্েষ ৬ েথেক ৮ ঘণ্টা ঘুম প্রেয়াজন। আপনার ব্েরেনর স্বাভািবক
কার্যক্ষমতা ধের রাখেত ৈদিনক ৬ েথেক ৮ ঘণ্টা িবশ্রাম প্রেয়াজন।

১০ িমিনট ঘের েতজপাতা েপাড়ােল
কী হয়? জানেল আপিনও প্রিতিদন
করেবন!
১০ িমিনট ঘের েতজপাতা েপাড়ােল কী হয়? জানেল আপিনও প্রিতিদন
করেবন!- িশেরানাম পেড় িনশ্চয়ই মেন হচ্েছ, এ কী আজব কথা !
স্বাস্থ্য ভােলা রাখেত আবার েতজপাতাও েপাড়ােত হেব নািক?
আেরা কত কী েয শুনব? মজার িবষয়ই বেট ! তেব আপিন িক জােনন,
শতাব্দী ধের েতজপাতা িনরাময়কারী এবং স্বাস্থ্যকর েভষজ পাতা
িহেসেব ব্যবহৃত হেয় আসেছ?
েকবল েতজপাতা েখেল বা ব্যবহার করেলই নয়, েপাড়ােলও িকন্তু অেনক
উপকার পাওয়া যায়। স্বাস্থ্যিবষয়ক ওেয়বসাইট েহলিদ ফুড ট্িরকেস

জানা েগল এই তথ্য।
একিট ছাইদািনেত কেয়কিট েতজপাতা িনেয় ১০ িমিনট ধের েপাড়ান। এেত
পাতা পুড়েব, পুড়েব এর মধ্েয থাকা এেসনিশয়াল অেয়লও। ধীের ধীের
েদখেবন ঘের সুগন্ধ ছড়াচ্েছ।
ফেল গন্ধ মনেক সজীব কের েদেব। এিট মন ও শরীরেক প্রশিমত করেত
সাহায্য করেব। এেত মানিসক চাপ ও উদ্েবগ কমেব।
প্রাচীন গ্িরক ও েরামানরা েতজপাতােক পিবত্র ওষুধ বলত। িবিভন্ন
সমস্যার সমাধােন এেক ব্যবহার করা হেতা। সারা পৃিথবীেত অেনেকই এই
পাতােক মসলা িহেসেব ব্যবহার কেরন। রান্নার স্বাদ বাড়ােত এবং
সুগন্ধ আনেত এর ব্যবহার করা হয়।
েতজপাতার মধ্েয রেয়েছ িপেনেন ও সাইিনয়ল নােম দুিট উপাদান। রেয়েছ
এেসনিশয়াল অেয়ল। এর মধ্েয রেয়েছ সাইেকাঅ্যাকিটভ পদার্থ। েতজপাতা
িচবােল এসব পদার্থ পাওয়া যায়।
এ ছাড়া এেত রেয়েছ অ্যান্িটেসপিটক, িডওেরিটক, স্যােডিটভ ও
অ্যান্িটঅক্িসেডন্ট উপাদান। এগুেলা স্বাস্থ্েযর জন্য উপকারী। এিট
েমজাজেক
কের।

ভােলা

কের।

েতজপাতা

পাকস্থলীর

ফ্লু

িনরামেয়ও

সাহায্য

েতজপাতার মধ্েয আেরা রেয়েছ অ্যান্িটিরউম্যািটক উপাদান। েতজপাতার
এেসনিশয়াল অেয়ল িদেয় ম্যাসাজ করেল মাথাব্যথা কেম।

আজীবন শক্িত ধের রাখেত ও সুস্থ
থাকেত
থানকুিন
পাতার
েযসব
গুণাবিল
আজীবন শক্িত – সমস্যা সমাধান ও েরাগ িনরামেয়র জন্য আমরা কত িকনা
কির। িচিকৎসা করেত িগেয় েবশ ক্ষিত েডেক আিন িনেজেদর জন্যই। কষ্ট
লাঘেব তখন পার্শ্বপ্রিতক্িরয়ার িবষয়টা মাথায় থােক না। িবেশষ কের

টাইফেয়ড
জ্বর,
ডায়িরয়া,
অ্যান্িটবােয়ািটকও চেল আকছার।

কেলরার

মেতা

েপেটর

েরােগ

পার্শ্বপ্রিতক্িরয়াযুক্ত ওই সব ওষুধগুিলর দামও অেনক সময় িনম্ন
আেয়র মানুেষর নাগােলর বাইের হেয় যায়। অথচ আমােদর হােতর কােছই
িকছু েভষজ গাছ রেয়েছ, েযগুিল অত্যন্ত অল্প দােম বা একটু খুঁজেল
িবনামূল্েযও পাওয়া যায়, আমরা জািন না। অেনক সময় েজেনও, িবশ্বাস
হয় না। েতমনই একিট েভষজ উদ্িভদ হল থানকুিন।
থানকুিন আমােদর অিতপিরিচত পাতা। পুকুরপাড় বা জলাশেয় হােমশাই
েদখা েমেল। কথায় বেল, েপট ভােলা থাকেল মনও ফুরফুের থােক।
িচিকত্সকরাই বলেছন, থানকুিন পাতার এমন েভষজ গুণ রেয়েছ, িময়িমত
েখেত পারেল, েপেটর অসুেখ েকানও িদনও ভুগেত হেব না। শরীরস্বাস্থ্য েতা সেতজ থােকই, েছাট েথেক খাওয়ােত পারেল বুদ্িধরও
িবকাশ হয়। েদেখ েনওয়া যাক, েযৗবন ধের রাখেত ও সুস্থ থাকেত
থানকুিন পাতার েভষজ গুণগুিল।
১. েপেটর েরাগ িনর্মূল করেত থানকুিনর িবকল্প েনই। িনয়িমত েখেল েয
েকানও েপেটর েরাগ েথেক মুক্িত পাওয়া যায়। একই সঙ্েগ েপট িনেয়
েকানও িদনও সমস্যায় ভুগেত হয় না।
২. শুধু েপটই নয়, আলসার, এগিজমা, হাঁপািন-সহ নানা চর্মেরাগ েসের
যায় থানকুিন পাতা েখেল। ত্বেকও েজল্লা বােড়।
৩. থানকুিন পাতায় থােক Bacoside A ও B। Bacoside B মস্িতষ্েকর
েকাষ গঠেন সাহায্য কের ও রক্ত চলাচল বাড়ায়। থানকুিন পাতা িনয়িমত
েখেল স্মৃিতশক্িত বৃদ্িধ পায়।
৪. থানকুিন স্নায়ুতন্ত্রেক সক্িরয় রাখেত সাহায্য কের।
৫. মৃতেকােষর ফেল চামড়ায় অেনক সময়ই শুষ্ক ছাল ওেঠ। রুক্ষ হেয়
যায়। থানকুিন পাতার রস মৃতেকাষগুিলেক পুনর্গঠন কের ত্বক মসৃণ কের
েদয়।
৬. পুরেনা ক্ষত েকানও ওষুেধই না সারেল, থানকুিন পাতা িসদ্ধ কের
তার জল লাগােল েসের যায়। সদ্য ক্ষেত থানকুিন পাতা েবেট লাগােল,
ক্ষত িনরাময় হেয় যায়।
৭. থানকুিন পাতা
সাহায্য কের।

চুল

পড়া

আটেক

েদয়।

এমনিক

নতুন

চুল

গজােতও

৮. বয়স বাড়েলও, েযৗবন ধের েরেখ েদয় থানকুিন পাতার রস। প্রিতিদন
একগ্লাস দুেধ ৫-৬ চা চামচ থানকুিন পাতার রস িমিশেয় েখেল, েচহারায়
লাবণ্য চেল আেস। আত্মিবশ্বাসও েবেড় যায়।
৯. দাঁেতর েরাগ সারােতও থানকুিনর জুিড় েমলা ভার। মািড় েথেক
রক্ত পড়েল বা দাঁেত ব্যথা করেল একটা বড় বািটেত থানকুিন পাতা
িসদ্ধ কের, তারপর েছঁেক িনেয় েসই জল িদেয় কুলকুিচ করেল উপকার
পাওয়া যায় চটজলিদ।

নাভীেত েতল েদওয়ার েয ৭
উপকািরতা আপিন জানেতন না

িট

নাভীেত েতল েদওয়ার েয ৭ িট উপকািরতা আপিন জানেতন না- প্রাকৃিতক
েতল আয়ুর্েবদ এর একিট িবশাল অংশ। িনত্যিদেন ব্যবহার্য েতল েথেক
শুরু কের এেসনিশয়াল অেয়ল সবই এর অন্তর্ভুক্ত। আপিন িক জােনন,
সামান্য এই েতল ব্যবহার আপনার স্বাস্থ্য, আেবগ এবং মানিসক
স্বাস্থ্েযর উপেরও অেনকখািন প্রভাব েফেল?
আপনার শরীেরর েযেকান স্থােন আপিন েতল ব্যবহার করেত পারেবন। আপিন
শুনেল খুবই অবাক হেবন েয, আপনার নাভীেত েতল ব্যবহার করার মধ্েযও
রেয়েছ অেনক দারুণ সকল ভােলা িদক!
শরীেরর অন্যান্য অংেশর িদেক েখয়াল রাখেলও, এই অংশিটর প্রিত আমরা
এেকবােরই েখয়াল রািখ না, এমনিক নাভীর আলাদা কের েকান যত্নও আমরা
েনই না। িনেজর ত্বেকর, শরীেরর যত্ন েনওয়া শুরু করেত চাইেল নাভীর
যত্ন েনওয়া েথেকই আপিন েসটা শুরু করেত পােরন।
শরীেরর খুবই েছাট এই অংশিটেক আপিন যেতাটা েছাট মেন করেছন আসেল
েসটা আপনার সুস্থতার জন্েযও অেনক বড় একটা ভূিমকা পালন কের। এই
িফচার েথেক েজেন িনন নাভীেত েতল ব্যবহােরর িকছু চমৎকার উপকািরতা।
১/ ত্বকেক নমনীয় কেরঃ
ত্বকেক দারুনভােব নমনীয় করেত েতল খুবই উপকারী একিট উপাদান। িবেশষ

কের, শরীেরর েয অংশগুেলার যত্ন েনওয়ার কথা আপিন এেকবােরই ভুেল
যান, েসসব অংশগুেলার জন্েয েতল খুবই উপকারী, েযমন- নাভী, এবং
েপেটর চারপাশ।
িবেশষ কের শীেতর সমেয় যখন আবহাওয়া খুব েবশী শুকেনা থােক তখন েতল
খুব দারুণ কােজ েদয়। এক্েষত্ের ব্যবহােরর জন্য আপিন নািরেকল েতল
অথবা অিলভ অেয়ল ব্যবহার করেত পােরন।
এেদর মধ্েয রেয়েছ ইেমািলেয়ন্ট ইেফক্ট এবং ফ্যািট এিসড এর উপাদান
সমূহ। েপেটর উপের কেয়ক েফাঁটা েতল িদেয় নাভী চারপাশ এবং পুেরা
েপেট েতল ভােলাভােব মািলশ কের িনন। েদখেবন ত্বক একদম নমনীয় হেয়
িগেয়েছ।
২/ ময়লা পিরষ্কার করেত সাহায্য কেরঃ
শরীেরর অন্যান্য অংশ েযমন মুেখর ত্বক, হাত িকংবা পােয়র যত্ন আমরা
অহরহই িনেয় থািক। এর মােঝ আমােদর নাভী পিরষ্কার করার কথা আমরা
িকন্তু এেকবােরই ভুেল যাই।
েসক্েষত্ের নাভীেত প্রচুর ময়লা জেম খুবই বােজ অবস্থা হেয় যায়। এই
ময়লা পিরষ্কার করার জন্েয একিট কটনবাড েতেল ডুিবেয় এরপর েসটার
সাহায্েয নাভী পিরষ্কার করেত হেব। েতল মরা চামড়া এবং ময়লােক সহেজ
উেঠ আসেত সাহায্য কের।
েযেহতু নাভী খুব একটা পিরষ্কার করা হয় না, নাভীর ময়লা খুব শক্ত
হেয় আটেক থােক। েসক্েষত্ের খুব েবশী েজারাজুির করেল নাভীেত ব্যথা
পাওয়ার সম্ভবনা থােক। তাই খুব সাবধােনর সােথ এই কাজিট করেত হেব।
৩/ ইনেফকশন ভােলা করেত সাহায্য কেরঃ
েযেহতু নাভী খুব দ্রুত ময়লা হেয় যায় এবং সচরাচর নাভী পিরষ্কার
করা হেয় ওেঠ না, েসেহতু নাভীেত জেম থাকা ময়লা েথেক ইনেকশেনর
সৃষ্িট হয়। এছাড়া নাভী অেনক েবশী সময় ধের আর্দ্র থাকেলও নাভীেত
ইনেফকশন েদখা িদেত পাের।
অন্য েয কারেণ নাভীেত ইনেফকশন েবশী হেয় থােক, নাভী পিরষ্কার করেত
িগেয় েকান েখাঁচা েলেগ েকেট েগেল েসখান েথেক ইনেফকশেনর সৃষ্িট
হয়।
এক্েষত্ের, সিঠক েতল ব্যবহার করেল নাভীর ইনেফকশন দ্রুত েসের যায়।

িট ট্ির অেয়ল সকল েতেলর মধ্েয সবেচেয় দারুণ কার্যকরী। কারণ, এেত
রেয়েছ প্রচুর পিরমােণ এন্িট-ব্যক্েটিরয়াল এবং এন্িট-ফাংগাল
উপাদান।
৪/ েপেট ব্যথা ভােলা হেত সাহায্য কেরঃ
েপেট ব্যথার জন্েয নাভীেত েতল েদওয়া খুবই কার্যকরী একিট উপায়।
িবেশষ
কের
হজেম
সমস্যা,
ডায়িরয়া,
ফুড
পয়জিনং
এর
মেতা
সমস্যাগুেলােত নাভীেত েতল েদওয়া খুব দারুণ কােজ েদয়। এছাড়া,
এটােক েপট ব্যথার প্রাকৃিতক প্রিতকার িহেসেবও অিভিহত করা হয়।
েপেট ব্যথা কমােনার জন্েয আদা অথবা পুিদনা পাতার এেসনিশয়াল অেয়ল
ভােলা কােজ েদয়। িনত্যিদেনর ব্যবহার্য েতেল েযমন- নািরেকল েতল
িকংবা অিলভ অেয়ল এর সােথ িমিশেয় ব্যবহার করেল ভােলা ফল পাওয়া
যােব।
৫/ মািসেক ব্যথা কমােত সাহায্য কেরঃ
প্রিত মােস মািসেকর সময়টােত প্রচণ্ড েপেট ব্যথার কারেণ কমেবিশ
সকল নারীেকই ভুগেত হয়। তেব এই েপেট ব্যথা অেনকখািন কিমেয় আনা
সম্ভব নাভী এবং েপেট েতল ব্যবহার করার মাধ্যেম।
সকল েতেলর মােঝ পুিদনা পাতা অথবা আদার এেসনিশয়াল অেয়ল সবেচেয়
েবশী ভােলা কােজ েদেব। কেয়ক েফাঁটা েতল নািরেকল িকংবা
অেয়েলর সােথ িমিশেয় িনেয় েপেট খুব নমনীয়ভােব ম্যাসাজ

অিলভ
করেল

িকছুক্ষণ পর েদখা যােব ব্যথা কেম েগেছ অেনকখািন।
৬/ গর্ভধারণ প্রক্িরয়ার ক্েষত্ের উপকারীঃ
এটা িনশ্চয় জােনন েয, গর্ভধারণ এর সােথ নাভীর একিট েযাগসূত্র
রেয়েছ। আপিন যখন মােয়র েপেট িছেলন তখন আপনার মােয়র নাভীর সােথই
সংযুক্ত িছল আপনার িনেজর নাভী! নাভীেত সরাসির েতল েদওয়ার মাধ্যেম
গর্ভধারণ প্রক্িরয়ার ক্েষত্ের অেনক উপকার পাওয়া যায়।
িনয়িমত িকছু এেসনিশয়াল অেয়ল নাভীেত ব্যবহােরর ফেল শরীর অেনক
িরল্যাক্স থােক। েছেলেদর ক্েষত্ের স্পার্ম ভােলা থােক, েমেয়েদর
মািসেকর সমস্যা কিমেয় আেন এবং শরীের হরেমােনর প্রবাহ িঠক রাখেত
সাহায্য কের।
৭/ ‘নাভাল চক্রর’ ভারসাম্য িঠক রােখঃ

আয়ুর্েবেদ, শক্ির এবং কল্পনার একিট বড় উৎস হেলা এই নাভাল চক্র
আপনার সকল স্বপ্ন, ইচ্ছা এবং লক্ষ্েযর মূল স্থান। আপিন যিদ আপনার
ক্িরেয়িটিভিট িঠক রাখেত চান তেব আপনােক এই নাভাল চক্রিট িঠক
রাখেত হেব।
কেয়ক েফাঁটা এেসনিশয়াল অেয়ল নািরেকল িকংবা অিলভ অেয়েলর সােথ
িমিশেয় নাভীেত িদেত হেব এবং পুেরা েপেট ধীের ধীের ম্যাসাজ করেত
হেব।

