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সুস্থ্যতার জন্য
প্রতিদিন পড়ুনBY DR NAYAMOT ULLAH
# সুস্থ্যতার জন্য প্রতিদিন সূরা ফাতেহার ভাবানুবাদ মনে
মনে ৪০ বার আমল হিসেবে শেফা দিবে, ইনশাল্লাহ।
# 'যালেম, দুস্কৃ তিকারী, বিভ্রান্ত ও অভিশপ্ত ব্যক্তি বা
জেনেটিক কারণে কৃ ত্রিম ব্যাধি (ক্যান্সার, ডায়াবেটিস,
হৃদরোগ) সৃষ্টি হয়।
# ৯ জনে ৭ জনের ডায়াবেটিস- মহামারী মাসিক ব্যয় ৪০০০
টাকা, ৬ জনে ১ জনের ক্যান্সার- মহামারী ব্যয় ৩-৫ লক্ষ
টাকা, ৪ জনে ১ জনের হার্ট ডিজিজ- মহামারী ব্যয় ১০ লক্ষ
টাকা। 'রোগগুলো শুধুমাত্র অভিশপ্তদের হয়'
# সুপ্রিয় ক্ষু দে দার্শনিক! বর্ত মানে রোগ বালাই বেড়ে গিয়েছে। সুতরাং সকলের এনার্জি লেভেল ধরে রাখতে এই
আমল নিয়মিত করার অনুরোধ রইল। 'হে আল্লাহ বিভ্রান্ত, অভিশপ্ত ও আশক্তি থেকে মুক্ত রাখ।' -আমিন
# একবার আমরা সফরে চলছিলাম। (পথিমধ্যে) অবতরণ করলাম। তখন একটি বালিকা এসে বলল, এখানকার
গোত্রের সরদারকে সাপে কেটেছে। আমাদের পুরুষগণ বাড়িতে নেই। অতএব, আপনাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন
কি, যিনি ঝাড়-ফুঁ ক করতে পারেন? তখন আমাদের মধ্য থেকে একজন ঐ বালিকাটির সঙ্গে গেলেন। যদিও আমরা
ভাবিনি যে সে ঝাড়-ফুঁ ক জানে। এরপর সে ঝাড়-ফুঁ ক করল এবং গোত্রের সরদার সুস্থ হয়ে উঠল। এতে সর্দার খুশী
হয়ে তাকে ত্রিশটি বক্ রী দান করলেন এবং আমাদের সকলকে দুধ পান করালেন। ফিরে আসার পথে আমারা
জিজ্ঞেস করলাম, তু মি ভালভাবে ঝাড়-ফুঁ ক করতে জান (অথবা রাবীর সন্দেহ) তু মি কি ঝাড়-ফুঁ ক করতে পার? সে
উত্তর করল, না, আমি তো কেবল উম্মুল কিতাব- সূরা ফাতিহা দিয়েই ঝাড়-ফুঁ ক করেছি। আমরা তখন বললাম,
যতক্ষণ না আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর কাছে পৌছে তাঁকে জিজ্ঞেস করি ততক্ষণ কেউ কিছু
বলবে না। এরপর আমরা মদিনায় পৌছে নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর কাছে ঘটনাটি বললাম। তিনি
বললেন, সে কেমন করে জানল যে, তা (সূরা ফাতিহা) রোগ আরোগ্যের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে? তোমরা
নিজেদের মধ্যে এগুলো বন্টন করে নাও এবং আমার জন্যও একটা ভাগ রেখো।
বর্ণনাকারী- আবূ সা’ঈদ খুদরী (রাঃ)
গ্রন্থ- সহীহ বুখারী ৫০০৭

রো গী - ডা ক্তা র - মে ডি সি ন বৃ ত্তে র ম ধ্যে ঘু র তে
থা ক বো ? স র ল প থ অ নু স ন্ধা ন ক র ব !
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মোতালিব অল্টারনেটিভ হোমিও ক্যান্সার সেবালয় (প্রস্তা:) প্রতিষ্ঠা
করনার্থে অসহায় দরিদ্র তহবিলে আপনিও শরীক থাকু ন।
সালামত স্মৃতি সেবা সংস্থা, যুকমেউস ও মোতালিব ফাউন্ডেশন (প্র:) কর্তৃ ক পরিচালিত
পবিত্র কু রআনের শিক্ষাসূরা বাকারা:২৬১- ‘যারা নিজেদের ধনসম্পত্তি আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাদের এই সৎদান এমন একটি
শস্যবীজ, যাতে উৎপন্ন হয় সাতটি শিষ আর প্রতিটি শিষে থাকে শত শস্যদানা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণ
প্রবৃদ্ধি দান করেন। আল্লাহ অনন্ত প্রাচু র্যময়, সর্বজ্ঞ।’
সূরা বাকারা:২৭৪- ‘নিশ্চয়ই যারা তাদের উপার্জন থেকে রাতে বা দিনে, প্রকাশ্যে বা গোপনে, সচ্ছল বা
অসসচ্ছল অবস্থায় দান করে, তাদের জন্যে তাদের প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোনো
ভয় বা পেরেশানি থাকবে না।’
সূরা আলে ইমরান:৯২- (হে বিশ্বাসীগণ) তোমার প্রিয় ও পছন্দের জিনিস
থেকে দান করতে না পারলে তু মি কখনো সত্যিকারের ধার্মিক হতে পারবে
না। অন্যের জন্যে তু মি যা কিছু ব্যয় বা দান করো আল্লাহ তা ভালোভাবেই
জানেন।’

হোমিও মেডিসিন
সংরক্ষণ কোর্স

ক্লাস- ৩০ তম ব্যাচ
২১,২২,২৩ ও ২৪ই
হাদীস শরীফের শিক্ষাসেপ্টেম্বর'২২।
আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে দান করলে সেই সাদাকা বা দান গ্রহীতার হাতে
বুধ,বৃহ,শুক্র
পৌঁছার আগেই আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায়। তাবারানী
ও শনি,ইনশাল্লাহ।
নিজের প্রিয় ও পছন্দনীয় জিনিস থেকে দানই উত্তম দান। বর্ণনাকারীআনাস ইবনে মালেক (রা), গ্রন্থ- বোখারী, মুসলিম
সময়-সকাল ৯:৩০টাতোমরা রোগ নিরাময়ের জন্যে সাদাকা দাও। জামে উস-সগীর
সন্ধ্যা৭টা, দনিয়া চেম্বার।
PAGE 04

- HOMEO CANCER BULLETIN -

নরসিংদী

সিরাজগঞ্জ

‘ক্যান্সার প্রতিরোধ ও নিরাময় কার্যক্রম’-প্রায় ৫০০ পরিবার এ্যালোপ্যাথিক
ঔষধমুক্ত। ক্যান্সার সচেতনতা সৃস্টির লক্ষ্যে বুলেটিন বিতরণ!

উত্তরা, ঢাকা

নরসিংদী
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ডক্টর স্যামুয়েল হ্যানিম্যানকে
২৬৭তম জন্মদিনের শুভেচ্ছা
জ ন্ম - ১ ০ এ প্রি ল , ১ ৭ ৫ ৫ সা ল , W O R L D H O M E O P A T H Y D A Y
মো তা লি ব হো মি ও প রি বা রে র প ক্ষ
মৃ ত্যু : ২ রা জু লা ই ১ ৮ ৪ ৩ সা ল
থে কে শু ভে চ্ছা

জন্মএটা বিশ্বাস করা হয় যে সময়ে সময়ে, প্রভু তাঁর একজন
ব্যক্তিত্বকে মানবতার কল্যাণে কিছু কাজ করার জন্য
পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। আর এমন বিভূ তি তার কাজ করে
আবার ফিরে যায়। এমনই একজন ব্যক্তিত্ব ১০ এপ্রিল,
১৭৫৫ সালে জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যিনি ড.
কনস্টানটাইন স্যামুয়েল ফ্রেডরেখ হ্যানিম্যান নামে বিখ্যাত
হয়েছিলেন। ডাঃ হ্যানিম্যান ১৭৭৯ সালে বিশেষ যোগ্যতার
সাথে তৎকালীন চিকিৎসা ব্যবস্থায় M. D. ডিগ্রি লাভ
করেন।

এইএবং মৃদুতার সাথে, এটি দ্রুত গতিতে স্থায়ীভাবে নিরাময়
করতে সক্ষম। আমার মতো আঠারো বছরের চিকিৎসা
জীবনে, যারা বিভিন্ন রোগে ভু গেছিলেন, এমনকি যারা
অন্যান্য চিকিৎসার কারণে হতাশ হয়েছিলেন, অগণিত
রোগী আমার দেওয়া হোমিওপ্যাথির সামান্য ডোজ থেকে
সুস্থ জীবন পেয়েছেন বা তারা উপকৃ ত হয়েছেন। যার
কারণে আমি নিশ্চিত হয়েছি যে হোমিওপ্যাথি একটি জীবন
রক্ষাকারী চিকিৎসা ব্যবস্থা। আজ ১০ এপ্রিল তাঁর
জন্মবার্ষিকীতে এমন জীবনদায়ী ওষুধের উদ্ভাবক সেই
মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি আমার শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও দোয়া।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে অবদানতার সময়ে আক্রমনাত্মক উপায়ের ব্যবহার যেমন- রগ
কাটা, রোগীর রক্ত সেলাই করা, সিটান প্রয়োগ এবং জোঁক
দেওয়া ছিল ওষুধের প্রয়োজনীয় মাধ্যম, যা প্রায়শই রোগীর
সুস্থ হওয়ার পরিবর্তে রোগীর জীবন শেষ করে দিত,
অন্যদিকে ওষুধ। এর ব্যবহারের জন্য কোন নির্দি ষ্ট নিয়মও
ছিল না, তাই এই ধরনের থেরাপিতে অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি
হিমায়িত ওষুধ থেকে অবসর নেন এবং রসায়নে গবেষণা
শুরু করেন এবং অন্যান্য ভাষা থেকে চিকিৎসা বই জার্মান
ভাষায় অনুবাদ করেন। এরই মধ্যে তিনি প্রাচীন সূত্র "সম
সম শাময়িতা" (similia similibus curentur) কে ব্যবহারিক
রূপ দেওয়ার সূত্র পান। এই সূত্র ধরে গবেষণা ও পরীক্ষার
ভিত্তিতে তিনি ১৭৯০ সালে একটি নতু ন বৈপ্লবিক ওষুধ
"হোমিওপ্যাথি" উদ্ভাবন করেন এবং তাঁর জীবদ্দশায় সকল
দিক পরীক্ষা করে রোগ-পীড়িত মানবতার জন্য উৎসর্গ
করেন। পদ্ধতিটি মূলত রোগের লক্ষণ এবং ওষুধের
লক্ষণগুলির সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করে থেরাপি, অর্থাৎশারীরিক উপসর্গের ধরন যা ঔষধি পদার্থটি সুস্থ এবং
সংবেদনশীল ব্যক্তিদের মধ্যে তৈরি করতে সক্ষম, একই
ধরনের লক্ষণগুলির সাথে রোগগুলিকে সহজ করে দেয়।
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ক্যামোথেরাপি, রেডিয়েশন,
অপারেশনের পূর্বে আসুন
BY DR NAYAMOT ULLAH
অসংখ্য ক্যান্সার রোগী যোগাযোগ করছেন। চিকিৎসা
নিতে আসছেন। দুঃখ জনক হলেও সত্যি সবাই
ক্যামোথেরাপি, রেডিয়েশন, অপারেশন করার পর
আসেন। অনুগ্রহপূর্বক- আপনারা যারা ক্যান্সার রোগী
রেফার করছেন। পরামর্শ ক্যান্সার মানেই টিউবারকু লোসিস মায়াজম। রোগ
সারতে সময় লাগবে- কমপক্ষে ২-৫ বৎসর।
ক্যামোথেরাপি, রেডিয়েশন, অপারেশনের পূর্বে
পাঠাবেন প্লিজ।
প্রথমে ৭/১৫ দিনের মেডিসিন নিতে বলবেন।
ভালো লাগলে পরবর্তী ডোজ নিতে বলবেন।
নিজে নিজে/ নতু ন ক্ষু দে দার্শনিকদের এ পেশেন্ট
না দেখার অনুরোধ রহিল। হিমোগ্লোবিন কম
থাকলে রোগী রিকোভার করেনা। সুতরাং
প্যাথিলোজিকাল রিপোর্ট দেখে মেডিসিন দিতে
হয়, নইলে উপশম মাত্র।
প্রয়োজনে অনলাইনে কথা বলে নিন। প্রথম ২০ মিনিট
ফ্রি সেশন।

ক্যা ন্সা রে র
ল ক্ষ ণ -

ক্যান্সারের লক্ষণগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো১। মুখে ঘা হয়েছে যা অনেকদিন যাবৎ
কমছে না।
২। ব্রেস্টে ১টা লাম্প হয়েছে যা সাইজে বেরে
যাচ্ছে।
৩। পেটে সুয়েলিং (পেট ফোলা) হচ্ছে যা
অনেকদিন যাবৎ দেখা যাচ্ছে।
৪। প্রস্রাবের রাস্তা বা মলদ্বার দিয়ে
এবনরমাল বিল্ডিং।
৫। হঠাৎ করে ওজন কমে যাচ্ছে।

দোয়া চাই

LATE MUHAMMOD
P A G EULLAH
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22TH DEATH ANNIVERSARY
22TH JANUARY 1996 - 29TH MARCH 2000

- HOMEO CANCER BULLETIN -
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