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সু��তার জন�
�িতিদন প�ন-

# সু��তার জন� �িতিদন সূরা ফােতহার ভাবানুবাদ মেন
মেন ৪০ বার আমল িহেসেব �শফা িদেব, ইনশা�াহ।
# 'যােলম, দ�ু� িতকারী, িব�া� ও অিভশ� ব�ি� বা
�জেন�ক কারেণ কৃি�ম ব�ািধ (ক�া�ার, ডায়ােব�স,
�দেরাগ) সৃ� হয়।
# ৯ জেন ৭ জেনর ডায়ােব�স- মহামারী মািসক ব�য় ৪০০০
টাকা, ৬ জেন ১ জেনর ক�া�ার- মহামারী ব�য় ৩-৫ ল�
টাকা, ৪ জেন ১ জেনর হাট� িডিজজ- মহামারী ব�য় ১০ ল�
টাকা। '�রাগ�েলা �ধুমা� অিভশ�েদর হয়' 
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�রাগী -ডা�ার - �ম িড িসন  বৃ ে�র  মেধ�  ঘু র েত
থাকেবা?  সরলপথ  অনুস�ান  করব !

# সুি�য় �ুেদ দাশ�িনক! বত� মােন �রাগ বালাই �বেড় িগেয়েছ। সুতরাং সকেলর এনািজ� �লেভল ধের রাখেত এই
আমল িনয়িমত করার অনুেরাধ রইল। '�হ আ�াহ িব�া�, অিভশ� ও আশি� �থেক মু� রাখ।' -আিমন 
# একবার আমরা সফের চলিছলাম। (পিথমেধ�) অবতরণ করলাম। তখন এক� বািলকা এেস বলল, এখানকার
�গাে�র সরদারেক সােপ �কেটেছ। আমােদর পু�ষগণ বািড়েত �নই। অতএব, আপনােদর মেধ� এমন �কউ আেছন
িক, িযিন ঝাড়-ফঁুক করেত পােরন? তখন আমােদর মধ� �থেক একজন ঐ বািলকা�র সে� �গেলন। যিদও আমরা
ভািবিন �য �স ঝাড়-ফঁুক জােন। এরপর �স ঝাড়-ফঁুক করল এবং �গাে�র সরদার সু� হেয় উঠল। এেত সদ� ার খুশী
হেয় তােক ি�শ� বক্ রী দান করেলন এবং আমােদর সকলেক দধু পান করােলন। িফের আসার পেথ আমারা
িজে�স করলাম, ত� িম ভালভােব ঝাড়-ফঁুক করেত জান (অথবা রাবীর সে�হ) ত� িম িক ঝাড়-ফঁুক করেত পার? �স
উ�র করল, না, আিম �তা �কবল উ�ুল িকতাব- সূরা ফািতহা িদেয়ই ঝাড়-ফঁুক কেরিছ। আমরা তখন বললাম,
যত�ণ না আমরা নবী (সা�া�া� 'আলাইিহ ওয়া সা�াম)- এর কােছ �পৗেছ তঁােক িজে�স কির তত�ণ �কউ িকছ�
বলেব না। এরপর আমরা মিদনায় �পৗেছ নবী (সা�া�া� 'আলাইিহ ওয়া সা�াম)- এর কােছ ঘটনা� বললাম। িতিন
বলেলন, �স �কমন কের জানল �য, তা (সূরা ফািতহা) �রাগ আেরােগ�র জন� ব�বহার করা �যেত পাের? �তামরা
িনেজেদর মেধ� এ�েলা ব�ন কের নাও এবং আমার জন�ও একটা ভাগ �রেখা।
বণ�নাকারী- আবূ সা’ঈদ খুদরী (রাঃ)         ��- সহীহ বুখারী ৫০০৭
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�মাতািলব অ�ারেন�ভ �হািমও ক�া�ার �সবালয় (��া:) �িত�া
করনােথ� অসহায় দির� তহিবেল আপিনও শরীক থাকুন।

সালামত �ৃিত �সবা সং�া, যুকেমউস ও �মাতািলব ফাউে�শন (�:) কতৃ�ক পিরচািলত

সূরা বাকারা:২৬১-  ‘যারা িনেজেদর ধনস�ি� আ�াহর পেথ ব�য় কের, তােদর এই সৎদান এমন এক�
শস�বীজ, যােত উৎপ� হয় সাত� িশষ আর �িত� িশেষ থােক শত শস�দানা। আ�াহ যােক ই�া ব��ণ
�বৃি� দান কেরন। আ�াহ অন� �াচ�য�ময়, সব��।’ 
সূরা বাকারা:২৭৪-  ‘িন�য়ই যারা তােদর উপাজ�ন �থেক রােত বা িদেন, �কােশ� বা �গাপেন, স�ল বা
অসস�ল অব�ায় দান কের, তােদর জেন� তােদর �িতপালেকর কােছ পুর�ার রেয়েছ। তােদর �কােনা
ভয় বা �পেরশািন থাকেব না।’

পিব� কুরআেনর িশ�া-

�হািমও �মিডিসন
সংর�ণ �কাস�
�াস- ৩০ তম ব�াচ
২১,২২,২৩ ও ২৪ই
�সে��র'২২। 
বুধ,বৃহ,�� 

ও শিন,ইনশা�াহ। 
সময়-সকাল ৯:৩০টা-
স��া৭টা, দিনয়া �চ�ার।

আ�াহর স��র জেন� দান করেল �সই সাদাকা বা দান �হীতার হােত
�পৗ�ছার আেগই আ�াহর কােছ �পৗ�েছ যায়। তাবারানী
িনেজর ি�য় ও পছ�নীয় িজিনস �থেক দানই উ�ম দান। বণ�নাকারী-
আনাস ইবেন মােলক (রা), ��- �বাখারী, মুসিলম
�তামরা �রাগ িনরামেয়র জেন� সাদাকা দাও। জােম উস-সগীর

হাদীস শরীেফর িশ�া-
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সূরা আেল ইমরান:৯২-  (�হ িব�াসীগণ) �তামার ি�য় ও পছে�র িজিনস
�থেক দান করেত না পারেল ত� িম কখেনা সিত�কােরর ধািম�ক হেত পারেব
না। অেন�র জেন� ত� িম যা িকছ�  ব�য় বা দান কেরা আ�াহ তা ভােলাভােবই
জােনন।’



‘ক�া�ার �িতেরাধ ও িনরাময় কায��ম’-�ায় ৫০০ পিরবার এ�ােলাপ�ািথক
ঔষধমু�। ক�া�ার সেচতনতা সৃি�র লে�� বুেল�ন িবতরণ!
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নরিসংদীিসরাজগ�

নরিসংদী উ�রা, ঢাকা
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ড�র স�ামেুয়ল হ�ািনম�ানেক
২৬৭তম জ�িদেনর �েভ�া

জ�- 

িচিকৎসা িব�ােন অবদান-

এটা িব�াস করা হয় �য সমেয় সমেয়, �ভ�  তঁার একজন
ব�ি��েক মানবতার কল�ােণ িকছ�  কাজ করার জন�
পিৃথবীেত ��রণ কেরন। আর এমন িবভ� িত তার কাজ কের
আবার িফের যায়। এমনই একজন ব�ি�� ১০ এি�ল,
১৭৫৫ সােল জাম�ািনেত জ��হণ কেরিছেলন, িযিন ড.
কন�ানটাইন স�ামেুয়ল ��ডেরখ হ�ািনম�ান নােম িবখ�াত
হেয়িছেলন। ডাঃ হ�ািনম�ান ১৭৭৯ সােল িবেশষ �যাগ�তার
সােথ তৎকালীন িচিকৎসা ব�ব�ায় M. D. িডি� লাভ
কেরন। 

তার সমেয় আ�মনা�ক উপােয়র ব�বহার �যমন- রগ
কাটা, �রাগীর র�   �সলাই করা, িসটান �েয়াগ এবং �জঁাক
�দওয়া িছল ওষুেধর �েয়াজনীয় মাধ�ম, যা �ায়শই �রাগীর
সু� হওয়ার পিরবেত�  �রাগীর জীবন �শষ কের িদত,
অন�িদেক ওষধু। এর ব�বহােরর জন� �কান িনিদ� � িনয়মও
িছল না, তাই এই ধরেনর �থরািপেত অস�� হেয় িতিন
িহমািয়ত ওষুধ �থেক অবসর �নন এবং রসায়েন গেবষণা
�� কেরন এবং অন�ান� ভাষা �থেক িচিকৎসা বই জাম�ান
ভাষায় অনুবাদ কেরন। এরই মেধ� িতিন �াচীন স�ূ "সম
সম শামিয়তা" (similia similibus curentur) �ক ব�বহািরক
�প �দওয়ার সূ� পান। এই সূ� ধের গেবষণা ও পরী�ার
িভি�েত িতিন ১৭৯০ সােল এক� নত�ন �ব�িবক ওষধু
"�হািমওপ�ািথ" উ�াবন কেরন এবং তঁার জীব�শায় সকল
িদক পরী�া কের �রাগ-পীিড়ত মানবতার জন� উৎসগ�
কেরন। প�িত� মলূত �রােগর ল�ণ এবং ওষেুধর
ল�ণ�িলর সাদেৃশ�র উপর িভি� কের �থরািপ, অথ�াৎ-
শারীিরক উপসেগ�র ধরন যা ঔষিধ পদাথ�� স�ু এবং
সংেবদনশীল ব�ি�েদর মেধ� �তির করেত স�ম, একই
ধরেনর ল�ণ�িলর সােথ �রাগ�িলেক সহজ কের �দয়। 

জ� -  ১০  এি�ল ,  ১৭৫৫  সাল ,
মৃত� � :  ২রা  জুলাই  ১৮৪৩  সাল

এইএবং মদৃতুার সােথ, এ� �ত গিতেত �ায়ীভােব িনরাময়
করেত স�ম। আমার মেতা আঠােরা বছেরর িচিকৎসা
জীবেন, যারা িবিভ� �রােগ ভ� েগিছেলন, এমনিক যারা
অন�ান� িচিকৎসার কারেণ হতাশ হেয়িছেলন, অগিণত
�রাগী আমার �দওয়া �হািমওপ�ািথর সামান� �ডাজ �থেক
স�ু জীবন �পেয়েছন বা তারা উপকৃত হেয়েছন। যার
কারেণ আিম িনি�ত হেয়িছ �য �হািমওপ�ািথ এক� জীবন
র�াকারী িচিকৎসা ব�ব�া। আজ ১০ এি�ল তঁার
জ�বািষ�কীেত এমন জীবনদায়ী ওষেুধর উ�াবক �সই
মহান ব�ি�ে�র �িত আমার ��া, ভােলাবাসা ও �দায়া।

W O R L D  H O M E O P A T H Y  D A Y
�মাতা িলব  �হা িমও  পিরবা েরর  প�

�থেক  �েভ�া
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�দায়া চাই

LATE MUHAMMOD
SALAMOT ULLAH

22TH  DEATH  ANNIVERSARY

22TH  JANUARY  1996  -  29TH  MARCH  2000

ক�ােমােথরািপ, �রিডেয়শন,

অপােরশেনর পূেব� আসুন 

ক�া�ার মােনই �উবারকুেলািসস মায়াজম। �রাগ
সারেত সময় লাগেব- কমপে� ২-৫ বৎসর।
ক�ােমােথরািপ, �রিডেয়শন, অপােরশেনর পূেব�
পাঠােবন ি�জ।
�থেম ৭/১৫ িদেনর �মিডিসন িনেত বলেবন।
ভােলা লাগেল পরবত� �ডাজ িনেত বলেবন।
িনেজ িনেজ/ নত�ন �ুেদ দাশ�িনকেদর এ �পেশ�
না �দখার অনুেরাধ রিহল। িহেমাে�ািবন কম
থাকেল �রাগী িরেকাভার কেরনা। সুতরাং
প�ািথেলািজকাল িরেপাট� �দেখ �মিডিসন িদেত
হয়, নইেল উপশম মা�।

অসংখ� ক�া�ার �রাগী �যাগােযাগ করেছন। িচিকৎসা
িনেত আসেছন। দঃুখ জনক হেলও সিত� সবাই
ক�ােমােথরািপ, �রিডেয়শন, অপােরশন করার পর
আেসন। অনু�হপূব�ক- আপনারা যারা ক�া�ার �রাগী
�রফার করেছন। পরামশ� - 

�েয়াজেন অনলাইেন কথা বেল িনন। �থম ২০ িমিনট
ি� �সশন।

B Y  D R  N A Y A M O T  U L L A H

ক�া�ােরর ল�ণ�েলার মেধ� অন�তম হেলা-
১। মেুখ ঘা হেয়েছ যা অেনকিদন যাবৎ
কমেছ না।
২। ��ে� ১টা লা� হেয়েছ যা সাইেজ �বের
যাে�।
৩। �পেট সেুয়িলং (�পট �ফালা) হে� যা
অেনকিদন যাবৎ �দখা যাে�।
৪। ��ােবর রা�া বা মল�ার িদেয়
এবনরমাল িবি�ং।
৫। হঠাৎ কের ওজন কেম যাে�।

ক�া�া েরর
ল�ণ -
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-  HOMEO CANCER BULLETIN -

TALK TO US
(WhatsApp) +88 01552359545

drnayamotullah@gmail.com

Youtube: drnayamotullahhasan

Facebook: motalibhomeo
drnayamotullah.wixsite.com/website

দবুাই ২য় �শখ
জােয়দ আ�জ�ািতক
পরু�ার

�হািমওপ�ািথেত �শখ জােয়দ আ�জ�ািতক পরু�ার
ইউনািন �মিডিসেনর জন� �শখ জােয়দ আ�জ�ািতক পুর�ার
�াকৃিতক িচিকৎসার জন� �শখ জােয়দ আ�জ�ািতক পুর�ার
আয়েুব�িদক িচিকৎসার জন� �শখ জােয়দ আ�জ�ািতক পুর�ার

পরু�ার িবভাগ- ��া�াম তািরখ- অে�াবর 10, 2022

�যাগা েযাগ  ক�ন  - - -
H T T P S : / / W W W . S H E I K H Z A Y E D I N T
E R N A T I O N A L A W A R D S . C O M

https://www.sheikhzayedinternationalawards.com/
https://www.sheikhzayedinternationalawards.com/

