৮ েরােগর মেহৗষধ লবঙ্গ
১০০ গ্রাম লবঙ্েগ প্রায় ৬৫ গ্রাম কার্েবাহাইড্েরট, ৬ গ্রাম
প্েরািটন, ১৩ গ্রাম িলিপড এবং ২ গ্রাম িচিন রেয়েছ। েসই সঙ্েগ
রেয়েছ
ফাইবার,
ক্যালিসয়াম,
পটািশয়াম, েসািডয়াম, িজঙ্ক,

আয়রন,
িভটািমন

ম্যাগেনিসয়াম,
িস, িথেয়িমন,

ফসফরাস,
িভটািমন

িব৬,িব১২,এ,ই,িড এবং েক। এই সবকিট উপাদানই নানাভােব শরীেরর গঠেন
কােজ েলেগ থােক। েযমন…
১. ডায়ােবিটস েরাগেক িনয়ন্ত্রেণ রােখ – েবশ িকছু গেবষণায় েদখা
েগেছ লবঙ্েগর অন্দের থাকা একািধক উপকাির উপাদান শরীেরর অন্দের
প্রেবশ করার পর ইনসুিলেনর কর্মক্ষমতা বাড়ােত
স্বাভািবকভােবই রক্েত শর্করার মাত্রা বৃদ্িধ

শুরু কের। ফেল
পাওয়ার আশঙ্কা

এেকবাের কেম যায়।
২. আর্থ্রাইিটেসর যন্ত্রণা কমায়- লবঙ্েগ উপস্িথত অ্যান্িটইনফ্েলেমটির 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 ঠাণ্ডা চা ব্যথা
জায়গায় কম কের ২০ িমিনট লাগােল েদখেবন যন্ত্রণা এেকবাের কেম
েগেছ। প্রসঙ্গত, জেয়ন্ট েপইন কমােনার পাশাপািশ েপিশর ব্যথা এবং
েফালা ভাব কমােতও এই ঘেরায়া ঔষিধিট িবেশষ ভূিমকা পালন কের থােক।
৩. জ্বেরর িচিকৎসায় কােজ লােগ- লবঙ্েগ থাকা িভটািমন েক এবং ই,
েরাগ প্রিতেরাধ ব্যবস্থােক এতটাই শক্িতশালী কের েদয় েয শরীের
উপস্িথত ভাইরােসরা সব মারা পেড়। ফেল ভাইরাল িফবােরর প্রেকাপ কমেত
সময় লােগ না। প্রসঙ্গত, েরাগ প্রিতেরাধ ব্যবস্থা েজারদার হেয়
যাওয়ার পর সংক্রমেণ আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও কেম যায়।
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 একটা লবঙ্গ মুেখ েফেল েদেবন। েদখেবন
সঙ্েগ সঙ্েগ উপকার পােবন।
৫. 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।
৬. সাইনাস ইনেফকশেনর প্রেকাপ কমায়- মােঝ মধ্েযই িক সাইনােসর
আক্রমণ সহ্য করেত হয়? তাহেল েতা বলেত হয় এই েলখািট 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. ত্বেকর সংক্রমণ সারায়- 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
সময় লােগ না।
৮.

িলভােরর

কর্মক্ষমতা

বাড়ায়-

লবঙ্েগ

উপস্িথত

অ্যান্িটঅক্িসেডন্ট িলভােরর অন্দের জমেত থাকা টক্িসক উপাদানেদর
েবর কের েদয়। ফেল স্বাভািবকভােবই িলভােরর কর্মক্ষমতা বাড়েত শুরু
কের। প্রসঙ্গত, এই প্রকৃিতক উপাদানিটেত একািধক েহপােটাপ্রেটকিটভ
প্রপার্িটজও রেয়েছ, যা এক্েষত্ের িবেশষ ভূিমকা পালন কের থােক।

