পাথরকুিচ পাতার উপকািরতা িক ?
পাথরকুিচ পাতার উপকািরতা
পাথরকুিচ অিতপিরিচত একিট ঔষিধ উদ্িভদ। িচিকৎসার ক্েষত্ের নানা
প্রকার ঔষিধ গাছ প্রাচীন কাল েথেক ব্যবহার হেয় আসেছ। এর মধ্য
পাথরকুিচ গাছ উল্েলখ্য।
পাথরকুিচ েদড় েথেক দুই ফুট উঁচু হয়। পাতা মাংসল ও মসৃণ, আকৃিত
অেনকটা িডেমর মেতা। চারপােশ আেছ েছাট েছাট েগাল খাঁজ। এই খাঁজ
েথেক নতুন চারার জন্ম হয়। অেনক সময় গােছর বয়স হেল ওই গােছর খাঁজ
েথেক চারা গজায়। পাতা মািটেত েফেল রাখেলই অনায়ােস চারা পাওয়া
যায়। কাঁকর মািটেত সহেজই জন্েম, তেব েভজা, স্যাঁতেসঁেত জায়গায়
দ্রুত বােড়। েদখেত ঝালরবািতর মেতা। িভতের ফাঁপা। ফুল লম্বায় এক
েথেক েদড় ইঞ্িচ হেয় থােক। পুষ্েপর বাইেরর িদেক সবুজ লাল ও সাদা
দাগ থােক। শীতকােল ফুল ও গ্রীস্মকােল ফল হয়।
ঔষিধ গুণ : েমহ, সর্িদ, মূত্র েরােধ, রক্তিপত্েত, েপটফাঁপায়,
িশশুেদর েপটব্যথায়, মৃগীেরােগ পাথরকুিচর ঔষিধ গুণাগুণ রেয়েছ।
চলুন আেরা িকছু গুনাগুন েজেন েনই পাথরকুিচ পাতার।

সর্িদ
েয সর্িদ পুরােনা হেয় েগেছ, েসই ক্েষত্ের এিট িবেশষ উপেযাগী। এই
কফ িবকাের পাথরকুিচ পাতা রস কের েসটােক একটু গরম করেত হেব এবং
গরম অবস্থায় তার সােথ একটু েসাহাগার ৈখ েমশােত হেব। ৩ চা চামেচর
সােথ ২৫০ িমিলগ্রাম েযন হয়। তা েথেক ২ চা চামচ িনেয় সকােল ও
িবকােল ২ বার েখেত হেব। এর দ্বারা পুরােনা সর্িদ েসের যােব এবং
সর্বদা কািশ েথেক েরহাই পাওয়া যােব।

কেলরা,ডাইিরয়া বা রক্ত আমাশয় েরাগ
কেলরা, ডাইিরয়া বা রক্ত আমাশয় েরাগ সারােত পাথরকুিচ পাতার জুিড়
েনই। ৩ িম.িল. পাথরকুিচ পাতার জুেসর সােথ ৩ গ্রাম িজরা এবং ৬
গ্রাম িঘ িমিশেয় কেয়ক িদন পর্যন্ত েখেল এসব েরাগ েথেক উপকার

পাওয়া যায়।

কাটা বা েথতেল েগেল
টাটকা পাতা পিরমাণমেতা হালকা তােপ পাতা গরম কের কাটা বা েথতেল
যাওয়া স্থােন েসক িদেল আরাম পাওয়া যায়।

েপটফাঁপা
অেনেকর েদখা যায় েপটটা ফুেল েগেছ, প্রস্রাব আটেক যােছ, আেধাবায়ু,
সারেছ না, েসই ক্েষত্ের একটু িচিনর সােথ এক বা দুই চা চামচ পাথর
কুিচর পাতার রস গরম কের িসিক কাপ পািনর সােথ িমিশেয় খাওয়ােত হেব।
এর দ্বারা মূত্র সরল হেব, আেধাবায়ুরও িনঃসরণ হেব, ফাঁপাটাও কেম
যােব।

িশশুেদর েপটব্যথা
িশশুর েপটব্যথা হেল, ৩০-৬০ েফাঁটা পাথর কুিচর পাতার রস েপেট
মািলশ করেল ব্যথার ঊপশম হয়। তেব েপটব্যথা িনশ্িচত হেত হেব।

েমহ
সর্িদজিনত কারেণ শরীেরর নানা স্থােন েফাঁড়া হেল ব্যথা হয়। যােক
েমহ বলা হয়। এক্েষত্ের পাথরকুিচর পাতার রস এক চামচ কের সকালিবকাল এক সপ্তাহ েখেল উপকার পাওয়া যায়।

মৃগী েরাগ
েরাগাক্রান্ত সমেয় পাথর কুিচর পাতার রস ২-১০ েফাঁটা কের মুেখ
িদেত হেব। একটু েপেট েগেলই েরােগর ঊপশম হেব।

শরীর জ্বালােপাড়া
দু’চামচ পাথর কুিচ পাতার রস আধাকাপ গরম পািনেত িমিশেয় দু’েবলা
েসবেন
শরীেরর জ্বালােপাড়া দূর হয়।

িকডিনর পাথর অপসারেণ
পাথরকুিচ পাতা িকডিন এবং গলব্লাডােরর পাথর অপসারণ করেত সাহায্য
কের। িদেন দুই বার ২ েথেক ৩ িট পাতা িচিবেয় অথবা রস কের খান।

রক্তিপত্ত
িপত্তজিনত ব্যথায় রক্তক্ষরণ হেল দু’েবলা এক চা চামচ পাথর কুিচর
পাতার রস দুইিদন খাওয়ােল েসের যােব।

জন্িডস িনরামেয়
পাথরকুিচ পাতা জন্িডেসর মহাঔষধ। িলভােরর েযেকােনা সমস্যা েথেক
রক্ষা করেত তাজা পাথরকুিচ পাতা ও এর জুস অেনক উপকারী।

উচ্চ রক্তচাপ িনয়ন্ত্রণ
আমরা েতা জািন পাথরকুিচ পাতার গুনাগুন। িকন্তু উচ্চ রক্তচাপ
িনয়ন্ত্রেণ এবং মুত্রথিলর সমস্যা েথেক পাথরকুিচ পাতা তুলনা হয়
না। িচর তের মুক্িত িদেত পাের এই পাতা মুত্রথিলর সমস্যা েথেক।

িবষাক্ত েপাকায় কামড়ােল
িবষাক্ত েপাকায় কামড়ােল এই পাতার রস আগুেন েসঁেক লাগােল উপকার
পাওয়া যায়।

পাইলস ও অর্শ েরাগ
পাথরকুিচ পাতার রেসর সােথ েগাল মিরচ িমিশেয় পান করেল পাইল ও অর্শ
েরাগ েথেক মুক্িত পাওয়া যায়।

ত্বেকর যত্েন
পাথরকুিচ পাতায় প্রচুর পিরমােণ পািন থােক যা ত্বেকর জন্য খুবই
উপকারী। সােথ সােথই এর মধ্েয জ্বালা-েপাড়া কমােনার ক্ষমতা থােক।
যারা ত্বক সম্বন্েধ অেনক সেচতন তারা পাথরকুিচ পাতা েবেট ত্বেক
লাগােত পােরন। ব্রণ ও ফুস্কুিড় জাতীয় সমস্যা দূর হেয় যােব।

তুলসীপাতার গুণাগুণ েজেন িনন

তুলসীপাতার গুণাবলীসমূহ
তুলসী একিট মহা ঔষিধগাছ। তুলসী অর্থ যার তুলনা েনই। তুলসীপাতা
আমােদর ও ভারতীয়েদর কােছ অেনক গুরুত্বপূর্ণ একিট গাছ িহেসেব
পিরিচত। এই পাতার মধ্েয আেছ সুগন্িধযুক্ত, কটু িতক্তরস, রুিচকর
গুনাগুন। এিট পূজার কােজ ব্যবহার হয়। এছাড়াও সর্িদ, কািশ, কৃিম ও
বায়ুনাশক এবং মুত্রকর, হজমকারক ও এন্িটেসপিটক িহেসেব ব্যবহৃত হয়।
তেব িবেশষ কের কেফর প্রাধান্েয েয সব েরাগ সৃষ্িট হয় েস ক্েষত্ের
তুলসী েবশ ফলদায়ক।
গেবষণায় েদখা েগেছ তুলসীগাছ একমাত্র উদ্িভদ যা িদন রাত চব্িবশ
ঘণ্টা অক্িসেজন সরবরাহ কের বায়ু িবশুদ্ধ রােখ েযখােন অন্য েযেকান
গাছ রাত্িরেত কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ কের । তাই রােতর েবলােত
তুলসীতলায় শয়ন করাও ব্যক্িতর জন্য উপকারী। এর গন্ধবাহী বায়ু েয
িদেকই অর্থাৎ দশিদেক যাক না েকন সবিদেক েস বায়ুেক দুষণমুক্ত কের।
এছাড়া তুলসী গাছ লাগােল তা মশা কীটপতঙ্গ ও সাপ েথেক দূের রােখ।
আর এইজন্য তুলসীেক বলা হয় েভষেজর রানী। িনেচ এর অসাধারণ গুেনর
কথা তুেল ধরা হেলা।

১। ক্যান্সার িনরামেয়
তুলসীর অ্যান্িট অক্িসেডন্ট ও অ্যান্িট কারেসেনােজিনক উপাদান
ব্েরস্ট ক্যান্সার ও ওরাল ক্যান্সার এর বৃদ্িধেক বন্ধ করেত পাের।
কারণ এর উপাদানগুেলা িটউমােরর মধ্েয রক্ত চলাচল বন্ধ কের েদয়।
উপকার েপেত প্রিতিদন তুলসীর রস খান।

২। দাঁেতর েরােগ
দাঁেতর সুরক্ষায় তুলসীপাতা শুিকেয় গুঁড়া কের দাঁত মাজেল দাঁত
ভােলা থােক। এ ছাড়া সিরষার েতেলর সােথ তুলসীপাতার গুঁড়া িমিশেয়
েপস্ট বািনেয় দাঁত মাজেলও দাঁত শক্ত থােক। মুেখর দুর্গন্ধ েরােধ
তুলসীপাতার মাজন ভােলা ফল িদেয় থােক।

৩। ডায়ােবিটস েরােগ
তুলসী পাতায় প্রচুর অ্যান্িট অক্িসেডন্ট ও এেসনিশয়াল অেয়ল আেছ যা
ইউেজনল, িমথাইল ইউেজনল ও ক্যািরওফাইিলন উৎপন্ন কের। এই উপাদান
গুেলা অগ্নাশেয়র িবটা েসলেক কাজ করেত সাহায্য কের( িবটা েসল

ইনসুিলন জমা রােখ ও িনঃসৃত কের)। যার ফেল ইনসুিলন এর সংেবদনশীলতা
বৃদ্িধ পায়। এেত ব্লাড সুগার কেম এবং ডায়ােবিটস ভােলা হয়।

৪। িকডিন পাথর দূর করেত
রক্েতর ইউিরক এিসড-এর েলেভলেক কমােত সাহায্য কের িকডিনেক
পিরষ্কার কের তুলসী পাতা। তুলসীর অ্যােসিটক এিসড এবং এেসনিশয়াল
অেয়ল এর উপাদান গুেলা িকডিনর পাথর ভাঙেত সাহায্য কের ও ব্যাথা
কমায়। িকডিনর পাথর দূর করার জন্য প্রিতিদন তুলসীপাতার রেসর সােথ
মধু িমিশেয় েখেত হেব। এভােব িনয়িমত ৬ মাস েখেল িকডিন পাথর দূর
হেব।

৫। িনরাময় ক্ষমতা
তুলসী পাতার অেনক ঔষিধ গুনাগুণ আেছ। তুলিস পাতা নার্ভ টিনক ও
স্মৃিতশক্িত বৃদ্িধ কারী। এটা শ্বাস নালী েথেক সর্িদ–কাশী দূর
কের। তুলসীর ক্ষত সারােনার ক্ষমতা আেছ। তুলসী পাকস্থলীর শক্িত
বৃদ্িধ কের ও অেনক েবিশ ঘাম িনঃসৃত হেত সাহায্য কের।

৬। িশশু েরােগ
তুলসী পাতার রস িশশুেদর জন্য েবশ উপকারী। িবেশষত িশশুেদর ঠাণ্ডা
লাগা, জ্বর হওয়া, কািশ লাগা, ডায়িরয়া ও বিমর জন্য তুলসীপাতার রস
ভােলা কাজ কের। জলবসন্েতর পুঁজ শুকােতও তুলসীপাতা ব্যবহৃত হয়।

৭। মানিসক চাপ কমায়
মানিসক
চােপ
অ্যান্িটস্ট্েরস
এেজন্ট
িহেসেব
ব্যবহৃত
হয়।
সাম্প্রিতক গেবষণায় েদখা েগেছ, মানিসক অবসাদ প্রশমেন এমনিক
প্রিতেরােধ তুলসী চমৎকার কাজ কের। েকােনা সুস্থ ব্যক্িত যিদ
প্রিতিদন অন্তত ১২িট তুলসীপাতা িদেন দু’বার িনয়িমত িচবােত পােরন
তাহেল েসই ব্যক্িত কখেনা মানিসক অবসােদ আক্রান্ত হেবন না বেল
গেবষকরা জািনেয়েছন।

৮। মুেখর ঘা দূর করেত
তুলসী পাতা মুেখর আলসার ভােলা করেত পাের। মুেখর ঘা শুকােতও
তুলসীপাতা
ভােলা
কাজ
কের।
মুেখর
ইনেফকশন
দূর
করেত
তুলসীপাতাঅতুলনীয়। প্রিতিদন িকছু পাতা (িদেন দুবার) িনয়িমত
িচবােল মুেখর সংক্রমণ েরাধ করা েযেত পাের।

৯। মাথা ব্যথা সারােত
এিট মাথা ব্যাথা ভােলা করেত পাের। এর জন্য চন্দেনর েপস্ট এর সােথ
তুলসী পাতা বাটা িমিশেয় কপােল লাগােল মাথাব্যথা ভােলা হেব।

১২। রক্ত পিরস্কাের
তুলসী পাতা রক্ত পিরষ্কার কের, েকােলস্েটরল কমায় ।

১৩। েপাকার কামেড়
েপাকায় কামড় িদেল তুলসীর রস ব্যবহার করেল ব্যথা দূর হয়।

১৪। ডায়িরয়া েরােগ
ডায়িরয়া হেল ১০ েথেক
পায়খানা কেম যােব।

বােরািট

পাতা

িপেষ

রস

েখেয়

েফলুন।

এেত

১৫। প্রসাব পিরষ্কাের
তুলসীর বীজ গােয়র চামড়ােক মসৃণ রােখ। বীজ েসবেন প্রস্রােবর
মাত্রা েবেড় থােক। ফেল প্রসাব েবিশ মাত্রায় হেয় িকডিন পিরস্কার
থােক।

১৬। েচােখর েরাগ
রাতকানা েরােগ িনয়িমত তুলসী পাতার রস ড্রপ িহেসেব ব্যবহাের ভােলা
ফল পাওয়া যায়।

১৭। জ্বর সারােত
তুলসীর জীবাণু নাশক, ছত্রাক নাশক ও ব্যাক্েটিরয়ানাশক ক্ষমতা আেছ।
তাই এটা জ্বর ভােলা করেত পাের। সাধারণ জ্বর েথেক ম্যােলিরয়ার
জ্বর পর্যন্ত ভােলা করেত পাের তুলসী পাতা।
তুলসী
পাতার
ব্যাপক
ব্যবহার
রেয়েছ
ফুসফুসীয়
সমস্যায়।
ব্রঙ্কাইিটস, অ্যাজমা, ইনফ্লুেয়ঞ্জা, কািশ এবং ঠাণ্ডাজিনত েরােগ
তুলসী পাতার রস, মধু ও আদা িমিশেয় পান করেল উপশম পাওয়া যায়।
ইনফ্লুেয়ঞ্জা হেল তুলসী পাতার রস,লবণ ও লবঙ্গ িমিশেয় পান করেল ফল
পাওয়া যায়।

১৮। প্রসােব জ্বালােপাড়া
তুলসীর বীজ পািনেত িভজােল িপচ্িছল হয়। এই পািনেত িচিন িমিশেয়
শরবেতর মত কের েখেল প্রস্রাবজিনত জ্বালা যন্ত্রনায় িবেশষ উপকার
হয়।

১৯। দাগ দূর করেত
মুেখ বসন্েতর কাল দােগ তুলসীর রস মাখেল ঐ দাগ িমিলেয় যায়। হােমর
পর েয সব িশশুর শরীের কােলা দাগ হেয় যায় েস ক্েষত্ের তুলসী পাতার
রস মাখেল গােয় স্বাভািবক রং িফের আেস।

২০। মুেখর গন্ধ সারােত
মুেখর দুর্গন্ধ দূর করেত িদেন ৪-৫ বার তুলসী পাতা েচবান, ভােলা
ফল পােবন।

২১। েসৗন্দর্য বাড়ােত
ত্বেকর চমক বাড়ােনার জন্য, এছাড়াও ত্বেকর বলীেরখা এবং ব্েরান দূর
করার জন্য তুলসী পাতা িপেষ মুেখ লাগান ৷

২২। রক্ত েশাধেন
েকান কারেন রক্ত দূিষত হেল কাল তুলিসপাতার রস িকছুিদন েখেল উপকার
পাওয়া যায়। শ্েলষ্মার জন্য নাক বন্ধ হেয় েকােনা গন্ধ পাওয়া না
েগেল েস সময় শুষ্ক পাতা চূর্েণর নস্িয িনেল েসের যায়। পাতাচূর্ণ
দুই আঙ্গুেলর িচমিট িদেয় ধের নাক িদেয় টানেত হয়, েসটাই নস্িয।

২৩। িশর ঘুর্নন
যিদ কখনও বিম িকংবা মাথা েঘারা শুরু কের, তাহেল তুলসী রেসর মধ্েয
েগালমিরচ িমিশেয় েখেল িবেশষ উপকার পাওয়া যায়।

২৪। রুিচ বাড়ােত
সকালেবলা খািল েপেট তুলসী পাতা িচিবেয় রস পান করেল খাবার রুচী
বােড়।

২৫। ঘা শুকােত
ঘা যিদ দ্রুত কমােত চান তাহেল তুলসী পাতা এবং িফটিকির একসঙ্েগ
িপেষ ঘা এর স্থােন লািগেয় েদন , ঘা কেম যােব।

২৬। শুক্র ঘন করেত
তুলসী মূল শুক্র গাঢ় কারক। তুলসী পাতার ক্বাথ, এলাচ গুঁড়া এবং এক
েতালা পিরমাণ িমছরী পান করেল ধাতুপুষ্িট সািধত হয় যতিদন সম্ভব
খাওয়া যায়। এিট অত্যন্ত ইন্দ্িরয় উত্েতজক। প্রিতিদন এক ইঞ্িচ
পিরমাণ তুলসী গােছর িশকড় পােনর সােথ েখেল েযৗনদূর্বলতা েরাগ েসের
যায়।

২৭। েচােখর সমস্যা
এজন্য রােত কেয়কিট তুলসী পাতা পািনেত িভিজেয় েরেখ ওই পািন িদেয়
সকােল েচাখ ধুেয় েফলুন।

২৮। পুেড় েগেল
শরীেরর েকান অংশ যিদ পুেড় যায় তাহেল তুলসীর রসএবং নারেকেলর েতল
েফিটেয় লাগান, এেত জ্বালােপাড়া কেম যােব। েপাড়া জায়গাটা তাড়াতািড়
শুিকেয় যােব এবং েপাড়া দাগ ওেঠ যােব।

২৯। চর্মেরােগ
তুলসী পাতা দূর্বাঘােসর ডগার সংেগ েবেট মাখেল চর্ম েরাগ ভােলা
হেয় যায়।

৩০। েপট খারাপ হেল
তুলসীর ১০ টা পাতা সামান্য িজেরর সঙ্েগ িপেষ ৩-৪ বার খান ৷ হাগু
এেকবাের বন্ধ হেয় যােব!!! মােন পায়খানার ওই সমস্যাটা আর িক!

৩১। জীবানু নাশক
মানবেদেহর েযেকােনা ধরেনর সংক্রমণ প্রিতেরােধ তুলসীর পাতা অনন্য।
এেত রেয়েছ জীবাণুনাশক ও সংক্রমণ শক্িতনাশক উপাদান।

অ্যােলােভরার
উপকািরতা

১২িট

িবস্ময়কর

অ্যােলােভরার ১২িট িবস্ময়কর উপকািরতা
অ্যােলােভরা বা ঘৃতকুমারী আমােদর কােছ একিট অিত পিরিচত উদ্িভদ।
অ্যােলােভরার বাংলা নাম ঘৃতকুমারী। তেব সারািবশ্েবর মানুষ এেক
অ্যােলােভরা িহসােব িচেন। এিট একিট কাণ্ডিবহীন রসাল এবং শাসযুক্ত
গাছ। এই গাছিট গেড় ৬০-১০০ েসিম লম্বা হয়। পাতা ১০-২০ ইঞ্িচ
পর্যন্ত লম্বা হেত পাের। পাতার দুইপােশ কাঁটা থােক এবং পাতা
েদখেত অেনকটা চ্যাপ্টা আকৃিতর। এই গােছর ফুলও অেনক দর্শণীয়।
অ্যােলােভরার
আিদ
বাস
উওর-আফ্িরকা
এবং
েকনািরিদপুঞ্েজ।
ক্যারিলিনয়াস সর্বপ্রথম অ্যােলােভরার নামকরন কেরন। বহু বছর ধের
মানুষ অ্যােলােভরােক ঔষিধ গাছ িহেসেব ব্যবহার কের আসেছ।
অ্যােলােভরার পাতার মধ্য েয স্বচ্ছ েজিলর মত বস্তু পাওয়া যাই
তােক আমরা েজল বেল জািন। পাতার িঠক িনেচই থােক হলুদ রং এর
ল্যািটস এবং তার িনেচই এই েজল পাওয়া যায়। বহুগুেণ গুণান্িবত এই
উদ্িভেদর েভষজ গুেণর েশষ েনই। এেত আেছ ক্যালিসয়াম, েসািডয়াম,
আয়রন, পটািশয়াম, ম্যাঙ্গািনজ, িজঙ্ক, ফিলকঅ্যািসড, অ্যািমেনা
অ্যািসড ও িভটািমনএ, িব৬, িব২ ইত্যািদ। অ্যােলােভরার েজল
রুপচর্চা েথেক শুরু কের স্বাস্থ্য রক্ষায়ও ব্যবহার হেয় আসেছ।
অেনেকই অ্যােলােভরার জুস পান কের থােকন। অ্যােলােভরায় রেয়েছ
অসংখ্য িবস্ময়কর উপকািরতা যার মধ্েয ১২িট আিম এখােন েদখাব।

অ্যােলােভরার ১২িট অতুলনীয় উপকািরতা
১। হার্ট সুস্থ রাখেত অ্যােলােভরা
আপনার হৃদযন্ত্রেক সুস্থ রাখেত সাহায্য কের অ্যােলােভরার জুস।
অ্যােলােভরা
েকােলস্েটরেলর
মাত্রা
কিমেয়
েদয়।
এিট
ব্লাড
প্েরসারেক িনয়ন্তর কের রক্ত সঞ্চালন স্বাভািবক রােখ এবং রক্েত
অক্িসেজন বহন করার ক্ষমতা বািড়েয় েদয়। দূিষত রক্ত েদহ েথেক েবর
কের রক্ত কিণকা বৃদ্িধ করেত সাহায্য কের। ফেল দীর্ঘিদন আপনার

হৃদযন্ত্র সুস্থ থােক।

২। মাংসেপশী ও জেয়ন্েটর ব্যথা প্রিতেরাধ অ্যােলােভরা
অ্যােলােভরা মাংসেপশীর ব্যথা কমােত সাহায্য কের থােক। এমনিক
ব্যথার স্থােন অ্যােলােভরা েজেলর ক্িরম লাগােল ব্যথা কেম যায়।

৩। দাঁেতর যত্েন অ্যােলােভরা
অ্যােলােভরার জুস দাঁত এবং মািড়র ব্যথা উপশম কের থােক। দাঁেত
েকান ইনেফকশন থাকেল তাও দূর কের েদয়। িনয়িমত অ্যােলােভরার জুস
খাওয়ার ফেল দাঁত ক্ষয় প্রিতেরাধ করা সম্ভব।

৪। ওজন হ্রাস করেত অ্যােলােভরা
ওজন কমােত অ্যালেভরা জুস েবশ কার্যকরী। ক্রিনক প্রদােহর কারেণ
শরীের েমদ জেম। অ্যােলােভরা জুেসর অ্যাণ্িট ইনফ্লােমনটরী উপাদান
এই প্রদাহ েরাধ কের ওজন হ্রাস কের থােক। পুষ্িটিবদগণ এই সকল
কারেণ ডােয়ট িলস্েট অ্যােলােভরা জুস রাখার পরামর্শ িদেয় থােকন।

৫। হজমশক্িত বাড়ােত অ্যােলােভরা
হজমশক্িত বৃদ্িধেত অ্যােলােভরা জুেসর জুিড় েনই। এিট অন্ত্েরর
উপকারী ব্যাকেটিরয়া বৃদ্িধ কের অন্ত্ের প্রদাহ সৃষ্িটকারী
ব্যাকেটিরয়া েরাধ কের, যা হজমশক্িত বািড়েয় থােক। অ্যােলােভরা
ডায়িরয়ার িবরুদ্েধও অেনক ভাল কাজ কের।

৬। ডায়ােবিটস প্রিতেরাধ করেত অ্যােলােভরা
অ্যােলােভরা জুস রক্েত সুগােরর পিরমাণ িঠক রােখ এবং েদেহ রক্ত
সঞ্চালন বজায় রােখ। ডায়ােবিটেসর শুরুর িদেক িনয়িমত এর জুস খাওয়া
েগেল ডায়ােবিটস প্রিতেরাধ করা সম্ভব। সুতরাং খাওয়ার আেগ বা
খাওয়ার পের িনয়িমত অ্যােলােভরা জুস পান করুন তাহেল আপনার
ডায়ােবিটস িনয়ন্ত্রেন থাকেব।

৭। ত্বেকর যত্েন অ্যােলােভরা
ত্বেকর যত্েন অ্যােলােভরার ব্যবহার সম্পর্েক আমরা সবাই জািন।
অ্যােলােভরার অ্যান্িট ইনফ্লােমনটরী উপাদান ত্বেকর ইনেফকশন দূর
কের ব্রণ হওয়ার প্রবণতা কিমেয় েদয়।

৮। েরাগ-প্রিতেরাগ ক্ষমতা বৃদ্িধেত অ্যােলােভরা
অ্যােলােভরা হল অ্যান্িট ম্যাইেকািবয়াল এবং অ্যান্িট ফাঙ্গাল
উপাদানসমৃদ্ধ একিট গাছ। অ্যােলােভরা জুস িনয়িমত পান করেল েরাগপ্রিতেরাগ ক্ষমতা বৃদ্িধ কের এবং েদেহর টক্িসন উপাদান কের দূর
কের সুস্থ রাখেত সাহায্য কের।

৯। মুেখর দূরগন্ধ দূর করেত অ্যােলােভরা
অ্যােলােভরায় আেছ িভটািমন-িস, যা মুেখর জীবাণু দূর কের মািড়
েফালা, মািড় েথেক রক্ত পড়া বন্ধ কের। গেবষণাই েদখা েগেছ েয,
অ্যােলােভরার েজল মাউথ ওয়াশ এর িবকল্প িহেসেবও ব্যবহার করা যায়।

১০। চুল সুন্দর করেত অ্যােলােভরা
অ্যােলােভরার গুনাগুন বেল েশষ করা যাই না, মাথায় খুশিক দূর করেত
এর েকান তুলনা েনই। এমনিক ঝলমল চুেলর জন্েযও অ্যােলােভরা অেনক
উপকারী। সুতরাং চুেলর যত্েন অ্যােলােভরা আপনার িনত্যসংগী।

১১। মুেখর ঘা সারােত অ্যােলােভরা
অেনেকর মুেখ ঘা হয়, আর এই মুেখর ঘা দূর করেত অ্যােলােভরা অত্যন্ত
কার্যকারী। ঘােয়র জায়গায় এলেভরার েজল লািগেয় িদেল মুেখর ঘা ভাল
হয়।

১২। ক্যান্সার

প্রিতেরােধ অ্যােলােভরা

গেবষণায় েদখা েগেছ েয,

অ্যােলােভরায় রেয়েছ অ্যােলা ইেমািডন, যা

স্তন ক্যান্সার ছড়ােনা েথেক েরাধ কের। এছাড়াও অন্যান্য ক্যান্সার
প্রিতেরােধ অ্যােলােভরা অেনক কার্যকারী ভূিমকা পালন কের থােক।

১৩। রক্তচাপ কমােত সাহায্য কর
অ্যােলােভরার অেনক গুনাগুেনর মধ্েয আর একিট হল রক্তচাপ কমােত এর
েকান তুলনা েনই। অ্যােলােভরার ঔষিধ গুণ রক্তচাপ কমায় এবং রক্েত
েকােলস্েটরল ও িচিনর মাত্রা স্বাভািবক অবস্থায় আনেত সাহায্য কের।

১৪। ক্ষিতকারক পদার্থ অপসারণ করেত
িকছু ক্ষিতকর পদার্থ েদেহর মধ্েয প্রেবশ কের নানা ধরেনর েরােগর
সৃষ্িট করেত পাের। ফেল তা েদেহর জন্য েমােটও ভাল িকছু নয়।এই সকল
ক্ষিতকর পদার্থ েদহ েথেক অপসারণ প্রেয়াজন। অ্যােলােভরার রস পান

করেল েদেহর ক্ষিতকর পদার্থ প্রেবশ করেত পাের না। আর যিদ প্রেবশ
কেরও েফেল, তাহেলও অ্যােলােভরার জুস পােন তা অপসারণ হেত সাহায্য
কের। এই ক্েষত্ের অ্যােলােভরার জুেসর গুন অপিরসীম।

১৫। চর্মেরাগ ও ক্ষত সারােত
অ্যােলােভরা প্রাকৃিতক ঔষিধরও কাজ কের থােক। িবিভন্ন চর্মেরাগ ও
ক্ষত সারায় এই অ্যােলােভরার জুেস। অেনক সময় প্রাথিমক িচিকৎসায়
ব্যবহার করা হয় এই অ্যােলােভরা।

১৬। ক্লান্িত দূর করেত
ে◌েহর দুর্বলতা দূর করেত অ্যােলােভরার জুেসর গুন অেনক। আপিন যিদ
অ্যােলােভরার জুস িনয়িমত পান কেরন তাহেল েদেহর ক্লান্িত দূর হেব
এবং েদহেক সেতজ ও সুন্দর রাখেব।

১৭। েকাষ্ঠকািঠন্য সমস্যা দূর করেত
অ্যােলােভরার জুেসর মধ্েয েয েজল থােক তার অেনক গুন। এই েজল
িনয়িমত পােন েপেটর সমস্যা দূর হেব। আর যিদ সুষম খাদ্েযর পাশাপািশ
িনয়িমত অ্যােলােভরার রস পান কেরন তাহেল েকাষ্ঠকািঠন্য দূর হওয়া
সম্ভাব। এছাড়া অ্যােলােভরা েজেল প্রায় ২০ রকম অ্যািমেনা অ্যািসড
আেছ যা ইনফ্লােমশন এবং ব্যাকেটিরয়া েরাধ কের হজম, বুক
জ্বালােপাড়া েরাধ কের থােক।
অ্যােলােভরার অসংখ্য উপকািরতার মধ্য আিম এখােন মাত্র কেয়কিট
উল্েলখ কেরিছ। আিম আশা কির, যিদ অ্যােলােভরা িনয়িমত আপিন ব্যবহার
কেরন তাহেল অেনক েরাগ-বালাই েথেক আপিন খুব সহেজ দূের থাকেত
পারেবন।

পাইলস দূরীকরেণ উপকাির খাদ্য

পাইলস বা অর্শ দূরীকরেণ উপকাির খাদ্য
অর্শ

বা

পাইলেসর

সমস্যা

অেনেকিরই

হেয়

থােক।

পাইলেসর

সমস্যা

িবিভন্ন কারেন হেত পাের, তার মধ্েয েকাষ্ঠ্যকািঠন্েযর সমস্যা,
দীর্ঘ েময়াদী কািশর সমস্যা, প্রস্রােব বাধা, গর্ভধারণ, মলদ্বাের
ক্যানসার
অথবা
িনয়িমত
উল্েলখেযাগ্য। পাইলস হেল

দীর্ঘক্ষণ
দাঁিড়েয়
থাকা
ইত্যািদ
আপনার মলদ্বাের যন্ত্রণা, রক্ত পড়া,

মলদ্বার ফুেল যাওয়া মূলত এই ধরেণর উপসর্গ েদখা িদেব। তেব পাইলস
এর জন্য ভীত হবার েকােনা কারন েনই। পাইলেসর নানা ধরেণর িচিকৎসা
রেয়েছ। সমস্যা কতটা গভীর তার উপরও িচিকৎসা পদ্ধিত িনর্ভর কের।
কখনও শুধু ওষুেধই কাজ েদয়, কখনও আবার সমস্যা এতটাই েবেড় যায় েয
অস্ত্েরাপচার ছাড়া আর েকানও উপায় থােক না। তেব পাইলেসর সমস্যায়
িকছু িনর্িদষ্ট খাবার আেছ যা অত্যন্ত উপকারী এবং প্রাথিমক
পর্যােয় সম্পূর্ণরুেপ আেরাগ্য সম্ভাব।
ব্যবহার আিম আপনােদর এখন েদখাব।

এরকমই

িকছু

খাবার

এর

র্যািডশ বা মূলার জুস
মূলা আমােদর কােছ একিট অিতপিরিচত সবিজ। এই সবিজিট অেনেক পছন্দ
কের, আবার অেনেকই পছন্দ কের না। িকন্তু এই সবিজিট পাইলেসর
সমস্যায় অত্যন্ত উপকাির। এই সবিজর রস েখেল পাইলেসর সমস্যা েথেক
উপকার পাওয়া যােব। প্রথেম ১/৪ কাপ িদেয় শুরু করুন। তারপর পিরমাণ
আস্েত আস্েত বািড়েয় ১/২ কােপ িনেয় আসুন।

কলা
কলা আমােদর সকেলরই পছন্দ। েকাষ্ঠকািঠন্েযর সমস্যা সবেচেয় উপকাির
এবং অব্যর্থ ওষুধ হল কলা। িবনা কষ্েট মলত্যাগ করেত সাহায্য কের
কলা। এর ফেল মলদ্বাের েকানও চাপ পেড় না, ফেল পাইলেসর সমস্যা
বৃদ্িধ হয় না।

ডুমুর
গ্রাম অঞ্চেল ডুমুর অেনক পিরিচত। শুকেনা ডুমুর বা িফগ ১ গ্লাস
পািনেত সারারাত িভিজেয় রাখুন। পেরর িদন সকােল এই অর্েধক পািন
েখেয় িনন। আবার িবেকেলর িদেক বািক অর্েধক পািন েখেয় িনন। পাইলেসর
সমস্যায় ভাল ফলাফল পােবন।

েবদানা
েবদানা েখেত আমােদর সকেলরই খুব পছন্দ। এই ফলিট পাইলেসর সমস্যার
জন্য অেনক উপকাির। প্রথেম েবদানার দানা পািনেত ভাল কের েফাটান।
যতক্ষণ না েবদানার দানা ও পািনর রং বদলােয় না যায়, ততক্ষণ
ক্রমাগত ফুিটেয় যান। এই পািন েছঁেক েরেখ িদন। িদেন দুবার কের এই
পািন পান করুন। িনশ্চয় উপকার পােবন।

আদা ও েলবুর রস
আদা ও েলবুর রস আমােদর িবিভন্ন সমস্যার সমাধান কের। আর আদা ও
েলবুর রস পাইলেসর সমস্যায় খুব ভাল কাজ কের থােক। িডহাইড্েরশনও
পাইলেসর অন্যতম কারণ। আদা ও েলবুর রস একসঙ্েগ িমিশেয় তােত ১ চামচ
মধু ভাল কের িমিশেয় িনন। িদেন দুবার কের এই িমশ্রণিট খান। এেত
শরীের হাইড্েরট হেব এবং পাইলেসর সমস্যাও কমেব।

প্রাতঃকর্েমর সময় বসার ধরণ
অেনক সময় ভুল পদ্ধিতেত কেমােড বসার ফেল অিতিরক্ত চােপর প্রেয়াজন
হয়। পােয়র িনেচ একটা েছাট টুল রাখুন। কেমােড বসার সময় একটু
সামেনর িদেক ঝুঁেক বসুন। এেত বৃহদন্ত্েরর কম চাপ পড়েব। এেত কের
পাইলেসর সমস্যা কম হেত পাের।

ওয়ার্কআউট
েকাষ্ঠকািঠন্য সমস্যা কমােত ও শরীের রক্তচলাচল স্বাভািবক রাখেত
িনয়িমত ওয়ার্ক আউট করা উিচত। তেব যিদ খুব পিরশ্রম কেরন বা ভার
উত্েতালন কেরন তাহেল পাইলেসর সমস্যা বাড়েত পাের। সাঁতার কাটা বা
সাইেকল চালােনার মেতা হাল্কা ওয়ার্কআউট করুন।

হলুদ
কাঁচা হলুদও পাইলেসর জন্য খুিব উপকাির । কাঁচা হলুদ ভাল কের
পািনেত েফাটান । আর এই পািন িনয়িমত পান করুন। এেত পাইলেসর
সমস্যায় অেনকটা উপকার পাওয়া যােব।

ডাল
আমরা বাঙলীরা ডালভাত েখেত খুব পছন্দ কির। আর সকল প্রকার ডাল
িনয়িমত েখেল পাইলেসর সমস্যা অেনকাংেশ কম হয়। ডােলর মধ্য
েখেত
পােরন মসুর ডাল, েখসারী ডাল ও িতসী ডাল, যা
পাইলেসর সমস্যা

িনরামেয় খুবই উপকাির।

কাঁচা েপঁয়াজ
পাইলেসর কারেণ মলদ্বার েথেক রক্ত পড়ার েয সমস্যা ৈতির হয়, কাঁচা
েপঁয়াজ েস সমস্যা অেনকটাই কিমেয় েদয়। অন্ত্েরর যন্ত্রণা প্রশিমত
করেতও কাঁচা েপঁয়াজ সাহায্য কের।
পাইলস বা অর্শ িনরামেয় উপের বর্িণত খাদ্যগুিল খুবই উপকাির। আপনার
যিদ পাইলেসর সমস্যা থােক, তাহেল উপেরর খাদ্যগুেলা িনয়ম েমেন েখেল
আশা কির আপিন পাইলস েথেক সম্পূর্ণ মুক্িত পােবন।

অর্শ বা পাইলস েকন হয় (অর্েশর কারণসমূহ)
এখনও অর্েশর সিঠক কারণ জানা না েগেলও িনম্নিলিখত িবষয়সমূহ অর্শ
হওয়ার ক্েষত্ের ভূিমকা রােখঃ
১. যিদ দীর্ঘেময়াদী েকাষ্ঠকািঠন্য বা ডায়িরয়া থােক।
২. শাকসব্জী ও অন্যান্য আঁশযুক্ত খাবার এবং পািন কম খাওয়া হেল।
৩. শরীেরর অিতিরক্ত ওজন েবেড় েগেল।
৪. গর্ভাবস্থােতও হেত পাের।
৫. িলভার িসেরািসস এর কারেনও।
৬. মল ত্যােগ েবশী চাপ েদওয়া পড়েল।
৭. অিতিরক্ত মাত্রায় েলকেজিটভ (মল নরমকারক ওষুধ)ব্যবহার করা বা
এেনমা (শক্ত মল েবর করার জন্য িবেশষ
তরল িমশ্রণ ব্যবহার করা) গ্রহণ করােল।
৮. টয়েলেট েবশী সময় ব্যয় করা করেল।
৯. বৃদ্ধ বয়েসও।
১০. পিরবাের কারও পাইলস থাকা হেত পাের।
১১. ভার উত্েতালন, দীর্ঘ সময় বেস থাকা ইত্যািদ।

অর্েশর লক্ষণসমূহ
অর্শ বা পাইলস িকভােব বুঝা যােব এই িনেয় অেনেক আবার িচন্িতত
থােক। চলুন তাহেল েদেখ েনই িকভােব অর্শ বা পাইলস হেয়েছ বুঝেত
পারেবন।
i) মলদ্বােরর অভ্যন্তের হেল িনেচর লক্ষণগুেলা েদখা েযেত পােরঃ
১. পায়খানার সময় ব্যথাহীন রক্তপাত হেল।
২. মলদ্বােরর েফালা বাইের েবর হেয় আসেত পাের, নাও পাের। যিদ েবর
হয় তেব তা িনেজই েভতের চেল যায় অথবা হাত িদেয় েভতের ঢুিকেয় েদয়া

যায়। কখনও কখনও এমনও হেত পাের েয, বাইের েবর হওয়ার পর তা আর
েভতের প্রেবশ করােনা যায় না বা েভতের প্রেবশ করােনা েগেলও তা
আবার েবর হেয় আেস।
৩. মলদ্বাের জ্বালােপাড়া, যন্ত্রণা বা চুলকািন হেল।
৪. েকান েকান ক্েষত্ের মলদ্বাের ব্যথাও হেত পাের।
ii) মলদ্বােরর বাইের হেল িনেচর লক্ষণগুেলা েদখা েযেত পােরঃ
১. মলদ্বােরর বাইের ফুেল যাওয়া যা হাত িদেয় স্পর্শ ও অনুভব করা
যায়।
২. কখনও কখনও রক্তপাত বা মলদ্বাের ব্যথাও হেত পাের।

িক করব (অর্শ বা পাইলস েরােগ করণীয়)
১. েকাষ্ঠকািঠন্য েযন না হয় েস িবষেয় সতর্ক থাকা এবং িনয়িমত
মলত্যাগ করার েচষ্টা করেত হেব।
২. পর্যাপ্ত পিরমােণ শাকসব্জী ও অন্যান্য আঁশযুক্ত খাবার খাওয়া
এবং পািন(প্রিতিদন ৮-১০ গ্লাস) পান করেত হেব।
৩. সহনীয় মাত্রার অিধক পিরশ্রম না করা।
৪. প্রিতিদন ৬-৮ ঘন্টা ঘুমােনা।
৫. শরীেরর ওজন িনয়ন্ত্রণ রাখেত হেব।
৬. টয়েলেট অিধক সময় ব্যয় না করার েচষ্টা করেত হেব।
৭. সহেজ হজম হয় এমন খাবার গ্রহণ করেত হেব।
৮. ডাক্তােরর পরামর্শ ছাড়া েলকেজিটভ েবশী গ্রহণ না করা।
৯. মল ত্যােগ েবশী চাপ না েদয়া।
১০. দীর্ঘেময়াদী ডায়িরয়া থাকেল তার িচিকৎসা করােত হেব।

অর্শ বা পাইলস েরােগ গ্রহণীয় িকছু খাবার
শাকসবিজ, ফলমূল, সব ধরেণর ডাল, সালাদ, দিধ, পিনর, গাজর, িমষ্িট
কুমড়া, েলবু ও এ জাতীয় টক ফল, পাকা েপেপ, েবল, আেপল, কমলা,
েখজুর, িডম, মাছ, মুরগীর মাংস, ভূিসযুক্ত (েঢঁিক ছাঁটা) চাল ও
আটা ইত্যািদ।

অর্শ বা পাইলস েরােগ বর্জনীয় িকছু খাবার
েখাসাহীন শস্য, গরু, খািস ও অন্যান্য চর্িবযুক্ত খাবার, মসৃণ
চাল, কেল ছাঁটা আটা, ময়দা, চা, কিফ, চীজ, মাখন, চেকােলট,
আইসক্রীম, েকামল পানীয়, সব ধরেণর ভাজা খাবার েযমনঃ পেরাটা, লুিচ,

িচপস ইত্যািদ।

অর্শ বা পাইলস েরােগর িচিকৎসা
১. মলদ্বােরর বাইেরর অর্শ যা হােত অনুভব করা যায় তেব ব্যথা বা
রক্তপাত হয় নাঃ
Diosmin 450mg ও Heperidin 50mg এর কম্িবেনশেন ৈতির ট্যাবেলট (যা
বাজাের Normanal, Hemorif, Daflon, Diohes ইত্যািদ নােম পাওয়া
যায়)িচিকৎসেকর পরামর্শ মেতা েখেত হেব।
২. মলদ্বােরর িভতেরর বা বাইেরর অর্েশ ব্যথা হেল (রক্তপাত সহ বা
ব্যতীত):
i) ১ নং এ বর্িণত ওষুধ
ii) Sitz Bath (৮ েস.িম. উচ্চতার কুসুম গরম পািনেত ১৫ িমিনট কের
বসেত হেব- প্রিতিদন প্রেয়াজন অনুসাের ২-৪ বার
iii) Over-the-counter hemorrhoid ointment বা suppository িদেন
১-৩ বার (বা ডাক্তােরর পরামর্শ অনুসাের)ব্যবহার করা, েযমনঃ
Cinchocaine Hydrochloride, Hydrocortisone, Neomycin Sulphate ও
Esculin Sesquihydrate এর কম্িবেনশেন ৈতির Ointment (বাজাের
Anorel, Anustat ইত্যািদ নােম পাওয়া যায়)বা Suppository (বাজাের
Cinoplus নােম পাওয়া যায়), অথবা
Cinchocaine HCl 5mg, Hydrocortisone 5mg, Framycetin Sulphate
10mg ও Esculin10mg এর কম্িবেনশেন ৈতির Ointment বা Suppository
(বাজাের Erian নােম পাওয়া যায়)
iv) ট্যাবেলট Paracetamol ১িট কের িদেন ২/৩ বার
v) বরেফর টুকরা গামছা বা অন্য েকান কাপড় িদেয় েপঁিচেয় েফালা
জায়গায় লাগােলও ব্যথা উপশম হেব।
৩. মলদ্বােরর িভতেরর অর্শ হেত ব্যথাহীন রক্তপাত হেল এবং/অথবা
মলদ্বােরর িভতেরর অর্শ যিদ বাইের েবর হেয় আেস এবং তা িনেজই েভতের
চেল যায় অথবা হাত িদেয় েভতের ঢুিকেয় েদয়া যায়ঃ
২ নং এ বর্িণত i) এবং iii).
৪. উপেরাক্ত িচিকৎসায় যিদ যেথষ্ট উন্নিত না হয় তাহেলa) অর্শ মলদ্বােরর বাইের হেলঃ
i) অর্শ েছাট হেল- Local anesthesia ইনেজকশন িদেয় অর্শ েকেট েফলা
হয়

ii) অর্শ বড় হেল বা তােত রক্ত জমাট েবেধ েগেল-Haemorrhoidectomy
অপােরশন করা হয়।
b) অর্শ মলদ্বােরর িভতের হেলঃ
i) যিদ এমন হয় েয মলদ্বােরর িভতেরর অর্শ বাইের েবর হয় না বা েবর
হয় তেব তা িনেজই েভতের চেল যায় েসক্েষত্ের িচিকৎসা1.
স্ক্েলেরােথরািপ
(Sclerotherapy)
যােত
অর্েশ
Chemical
irritants (েযমন-Oily phenol) ইনেজকশন েদয়া হয়।
2. ব্যান্ড লাইেগশন যােত একিট িচমটার সহায়তায় অর্শেক েটেন ধের
রাবার ব্যান্ড পিরেয় েদয়া হয় (যিদ অর্শ বাইের েবর হেয় আেস িকন্তু
িনেজ িনেজ েভতের চেল যায় না বরং হাত িদেয় তা েভতের ঢুিকেয় িদেত
হয় তাহেল েসক্েষত্েরও কখনও কখনও এই পদ্ধিত অবলম্বন করা যায়)।
3. Infrared Photocoagulation বা Cauterization যােত একিট
electric probe বা laser beam বা infrared light অর্েশ প্রেয়াগ
করা হয়(যিদ অর্শ বাইের েবর হেয় আেস িকন্তু িনেজ িনেজ েভতের চেল
যায় না বরং হাত িদেয় তা েভতের ঢুিকেয় িদেত হয় তাহেল েসক্েষত্েরও
কখনও কখনও এই পদ্ধিত অবলম্বন করা যায়)।
ii) যিদ এমন হয় েয মলদ্বােরর িভতেরর অর্শ বাইের েবর হেয় আেস এবং
েবর হওয়ার পর তা আর েভতের প্রেবশ করােনা যায় না বা হাত িদেয়
েভতের প্রেবশ করােনা েগেলও পের তা আবার েবর হেয় আেস, েসক্েষত্ের
িচিকৎসাSurgery বা অপােরশন:
১. পুরেনা পদ্ধিতেত অর্শ অপােরশন
২. Longo বা Stapled Haemorrhoidectomy যােত অত্যাধুিনক যন্ত্েরর
সাহায্েয মলদ্বার না েকেট অর্শ অপােরশন করা হয়
৩. ডায়াথারিম পদ্ধিতেত অর্শ অপােরশন।
এই সকল ওষধু অবশ্যই ডাক্তােরর
আপনােদর জানার জন্য িদেয় িদেয়িছ

পরামর্েশ

েখেত

হেব

আিম

এখােন

থানকুিনর
উপকািরতা

১৫িট

শক্িতশালী

থানকুিনর ১৫িট শক্িতশালী উপকািরতা
আমরা িবিভন্ন আেরাগ্য েরাগ-বালাই েথেক িনরামেয়র জন্য িবিভন্ন ঔষধ
ব্যবহার কের থািক, যার েবিশ ভাগই আমােদর ক্ষিতর মুেখ েঠেল েদয়।
সর্বদা আমরা অ্যান্িটবােয়ািটক জাতীয় ঔষধ িবিভন্ন েরাগ-বালাই েযমন
টাইফেয়ড, ডায়িরয়া, কেলরা ও িবেশষ কের েপেটর েরাগ েথেক মুক্িতর
জন্য গ্রহণ কের থািক। যা আবার পার্শ্ব প্রিতক্িরয়ার সঙ্েগ খুবই
ব্যয়বহুল এবং স্বল্প আেয়র মানুেষর ক্রয় ক্ষমতার বাইের। িকন্তু
আপিন জােনন না েয, আপনার চারপােশ এমন িকছু েভষজ আেছ েযগুেলা শুধু
আপনার ব্যয়ই কমােব তাই নয়, সােথ সােথ েরাগ েথেকও পিরত্রান িদেব
আপনােক। থানকুিন এমিন একিট উপকারী েভষজ।
িচিকৎসার অঙ্গেণ থানকুিন পাতার অবদান অপিরসীম । পক্িরয়াজাতকরেনর
মাধ্যেম বহু েরােগর উপশমই হয় থানকুিনর েভজজ েতল েথেক। খাদ্য
উপােয় থানকুিনর সরাসির গ্রহণ েরাগ িনরামেয় যথার্থ ভুিমকা পালন
কের। অঞ্চল েভেদ এর িবিভন্ন নােম ডাকা হয়। েযমন- থানকুিন, েটয়া ,
মানিক , েততুরা, আদামিন, েদালামিন , থুলকুঁিড় , মানামািন
ইত্যািদ। এিট সাধারণত পুকুেরর তীের পাওয়া যায়।
ডাক্তাররা বেল,
যিদ আপিন থানকুিন িনয়িমত েখেত পােরন তাহেল আপনােক আর েপেটর
ব্যথােত ভুগেত হেব না। আবার এটা শুধুমাত্র ঊষর প্রান্তর তাজা
রােখ তাই নয় বরং বুদ্িধ িবকােশও সাহায্য কের। এিট ৈশশব েথেকই
েখেত পােরন। তারুণ্য ধের রাখেত এবং সুস্থ রাখার ক্েষত্ের থানকুিন
অেনক উপকারী। আসুন থানকুিনর আরও িকছু ব্যবহার েজেন েনয়া যাক।

থানকুিনর ১৫ িট উপকািরতা
১. েপেটর েরাগ িনরাময় করেত থানকুিনর েকান িবকল্প েনই, আপনার েয
েকান েপেটর ব্যথা েথেক পিরত্রাণ েপেত হেল আপিন এিট িনয়িমত েখেত
পােরন। আপনার েপেটর ব্যথার জন্য আর কষ্ট েভাগ করেত হেব না।
২. েকবল েপেটর ব্যথা ছাড়াও আলসার এবং িবিভন্ন চর্মেরাগ থানকুিন

দ্বারা িনরাময় করা সম্ভাব। থানকুিনর ব্যবহার আরও িবিভন্নভােব করা
যায়। েযমন- স্িকেনর উজ্জলতা এবং নতুন চুল গজােত এর ব্যবহার বেল
েশষ করা যায় না।
৩. থানকুিনর Bacoside A এবং Bacoside B উপাদান মস্িতষ্েকর েকােষর
গঠন করেত সাহায্য কের এবং রক্তসংবহন বাড়ায়।
৪. অল্প পিরমান আমগােছর ছাল, আনারেসর কিচপাতা ১ িট ,কাচা হলুেদর
রস, ৪/৫ িট থানকুিন গােছর িশকড়সহ ভাল কের ধুেয় একত্ের েবেট রস
কের খািল েপেট েখেল েপেটর পীড়া ভাল হয়। েছাট বাচ্চােদর জন্য এিট
আরও কার্যকর।
৫. স্িকেনর মৃতপ্রায় েকােষর জন্য থানকুিন অেনক উপকারী। থানকুিনর
রস মৃতপ্রায় েকাষ পুনরায় সংগিঠত করেত পাের। এবং শুষ্ক হওয়া েথেক
বাচায়, যারফেল শুষ্ক ত্বক মসৃণ হেয় যায়।
৬. েকােনা পুরাতন ক্ষত িনরাময় না করেত পারেল েসদ্ধ থানকুিন পাতার
প্রেলপ িদেল অেনক েবিশ উপকার হয়।
৭.

থানকুিন চুল পড়া বন্ধ করেত এবং নতুন চুল গজােত সাহায্য

কের।এই ক্েষত্েরও থানকুিনর গুনাগুন অপিরসীম।
৮.

আপনার

যিদ

বয়স

বাড়ার

ফেল

িনেজেক

দুর্বল

অনুভূত

হয়,

েসই

ক্েষত্ের থানকুিনর রস প্রিতিদন পান করেল তারুণ্য ধের রাখেত
পারেবন। েচহারা েসৗন্দর্য্য বৃদ্িধর জন্য দুধ এর সােথ এক গ্লাস
থানকুিন পাতার রস পান করেত হেব, যার ফেল আপনার কনিফেডন্স আেরা
েবেড় যােব।
৯. দাঁেতর নানান েরাগ ভাল করার েপছেন থানকুিন পাতার িবকল্প েনই।
রক্তপাত, মািড় ও দাঁত ব্যথার ক্েষত্েরও পাওয়া যােব সুফল।
যিদ
থানকুিন পাতার রস িনেয় পািন কুিল করা হয়, দােতর ব্যথা অেনক কেম
যােব। একিট বড় বািটর মধ্েয থানকুিন পাতার প্রেলপ কের িদেল
শরীেরর েফাঁড়ােত ভাল ফলাফল শীঘ্রই েপেত পােরন।
১০. থানকুিন স্নায়ুতন্ত্রেক সক্িরয় রাখেত সাহায্য কের।এছাড়া আধা
েকিজ দুেধ ১ েপায়া িমশ্ির ও আধা েপায়া থানকুিনর পাতার রস একত্ের
িমিশেয় প্রিতিদন সকােল ১ সপ্তাহ েখেল েপেটর গ্যাস্িটক ভাল হয়।
১১. েবগুন/েপেপর সােথ থানকুিন পাতা িমিশেয় শুঁকতা রান্না কের
প্রিতিদন ১ মাস েখেল হজম শক্িত বৃদ্িধ পায়।

১২. জর ও আমাশেয় থানকুিনর পাতার রস েখেল উপকার হয়।
১৩. প্রিতিদন খািল েপেট ৪ চামচ থানকুিন পাতার রস ও এক চামচ মধু
িমিশেয় ৭ িদন েখেল রক্ত দূষণ ভাল হয়।
১৪. বাচ্চােদর কথা স্পষ্ট না হেল ১ চামচ থানকুিনর পাতার রস গরম
কের খাওয়ােল কথা স্পষ্ট হেব।
১৫. প্রিতিদন সকােল থানকুিনর রস ১ চামচ ও ৫/৬ েফাঁটা হলুেদর রস
সামান্য িচিন বা মধুর সােথ খাওয়ােল বাঁচােদর িলভােরর সমস্যা
সমাধান হয়।

