েমইড ইন চায়না।
শিপং েবশীরভাগ েমেয়েদরই একটা হিবই বলা যায়। কারন আেশ পােশর
েছেলগুেলােক কখনও েদিখিন েয কথায় কথায় শিপং এ যায়। িকন্তু
েমেয়েদরেক েদেখিছ ভয়াবহভােব। জািতগতভােব এেকবাের হিব না হেলও
শিপং পছন্দ কির আিমও। আর েসই শিপং এর জন্য েবসুমার (বিরশােলর
একিট আঞ্চিলক শব্দ যা আিধক্য েবাঝায়) সময় িছল ডান্ডীেত
বসবাসকালীন সমেয়। টাকা পয়সা েকান ব্যাপার িছল না। কারন ঘুের ঘুের
েদেখ েদেখ আহা উহু কের চেল আসতাম। সামর্থ্েযর বাইের কখনও িকছু
আশা কিরনা বেল কষ্ট েপতাম না।
তখন অবাক হেয় একিট িজিনশ েখয়াল করতাম েয সমস্ত ব্রান্েডড
িজিনশগুেলার গােয় েলখা “েমইড ইন চায়না”। দামী দামী ভ্যািনিট
ব্যাগ
শুধু
েযমন
িজিনশ

িক হ্যােরালডস, িক মার্কস এন্ড স্েপন্সার “েমইড ইন চায়না”।
ব্রান্েডডগুেলাই নয়, অন্যান্য জায়গােতও বহুত িজিনশ িছল,
আর্িটিফিসয়াল ফুলগুেলা পর্যন্ত “েমইড ইন চায়না”। প্রিতিট
িছল েকায়ািলিটসম্পন্ন।

িকন্তু ওখােনই চায়না মার্েকট নােম একিট মার্েকট িছল। স্বভাবত:ই
েসখােন “েমইড ইন চায়না”র িজিনশই িছল। অেনক িজিনশ িছল েদখেত একরকম
হেলও দােম অেনক সস্তা। অর্থাৎ েকায়ািলিটও িনম্নমােনর। আর এরকম
চায়না মার্েকট আেছ পৃিথবীর প্রায় সর্বত্র। সারা পৃিথবীেত ছিড়েয়
আেছ চায়না প্েরাডাক্ট। আেছ ব্রান্েডড শেপও আেছ সাধারন শেপও।
এমনিক মক্কা মিদনার প্রায় সব দামী, কমদামী জায়নামাজগুেলাও েমইড
ইন চায়না।
আেছ বাংলােদেশর মার্েকট জুেড়ও। এক আর্িটিফিসয়াল ফুল িদেয়
ব্যবধানটা বুঝেত পারলাম েয তারা কত রকম প্রকারেভদ করেত পাের একই
িজিনেশর। অদ্ভুত এই জািতিট আজ অর্থৈনিতক ক্ষমতায় পৃিথবীর শীর্েষ।
আর শীর্েষ ১ নম্বর েথেক ১৪ নম্বর পর্যন্ত িজিনশ বানােতও। কােঠর
িভতের িঝনুেকর কাজ করা েমাহনীয় ফার্িনচার িকংবা িসরািমেকর উপর
হস্তিশল্প করা িবিভন্ন সামগ্রী তােদর উচ্চকর্মমােনর পিরচয় েদয়।
আবার দু’িদেনই একিট িজিনশ নষ্ট হেয় েগেল তােদর িনম্নকর্মমােনরও
পিরচয় েদয়।
বাংলােদেশর মার্েকেট আমরা কয় নাম্বার েথেক পাই তা একমাত্র তারাই
জােন।

এই েমইড ইন চায়না এখন শুধু িজিনশপত্েরই সীমাবদ্ব েনই। শুরু হেয়েছ
িহউম্যান িরেসার্স ৈতরীেতও। তার একিট গুরুত্ত্বপূর্ন এবং
উল্েলখেযাগ্য েসক্টর েহাল িচিকৎসক ৈতরী। বাংলােদেশর প্রচুর
েছেলেমেয় চায়না েথেক ডাক্তার হেয় আেস। এই েমইড ইন চায়নার
িচিকৎসকরা েয কতখািন ভরসার জায়গা হেব তা আল্লাহ্ই মালুম।
িপিছেয় েনই বাংলােদশও। কেয়কস্তেরর িচিকৎসক ৈতরীেত বাংলােদশ
চাইনীজ প্েরাডাক্ট ৈতরীর মতই উেঠ পের েলেগেছ। মািলকেদর সহায়তায়
নাম্বার েচঞ্জ কের েমিডেকল কেলেজ ভর্িত কেরেছ। িক ভয়াবহ!!!
েদশ এখন সরকারী েবসরকারী িমেল েমিডেকল কেলেজ সয়লাব। আেগ েমিডেকেল
চান্স না েপেল েছেলেমেয়রা ঢাকা ইউিনভার্িসেত পড়ত। এখন ঢাকা
ইউিনভার্িসিটেত চান্স না েপেল েমিডেকেল পেড়। কারন েমিডেকল কেলেজর
অন্ত েনই। িশক্ষক লােগনা, সরঞ্জামািদ লােগ না, েরাগী লােগ না
শুধু িবল্িডং আর ছাত্র ছাত্রী হেলই ডাক্তার বানােনা যায়।
চাইিনজ প্েরাডাক্েটর মত এই ১ নাম্বার েথেক ১৪ নাম্বার পর্যন্ত
ডাক্তার বানােনার জন্য উপর মহেলর এই আগ্রেহর েহতু িক? শুধু
িনেজেদর পেকট ভারী করা? এইসব েদশপ্েরিমকরা েকায়াক এবং েমিডেকল
সাহায্যকর্মীেদর নানারকম অপকর্েমর সুেযাগও িদচ্েছ, ১৪ নাম্বার
পর্যন্ত ডাক্তারও বানাচ্েছ, ডাক্তার না হেলও ডাক্তারী সনদও িদেয়
িদচ্েছ। ফলাফল েয িক মারাত্মক হেত যাচ্েছ েকউ ভাবেছ না।
একিদেক ডাক্তারেদর সব রকম সুেযাগ সুিবধা েথেক বঞ্িচত রাখা হচ্েছ,
অন্যিদেক িবিভন্ন প্রভােব ১৪ নাম্বাররা ১ নাম্বারেক ল্যাং েমের
েপাস্ট পিজশন দখল করেছ। আস্েত আস্েত এই সামগ্িরক পিরস্িথিত েদেখ
েমিডেকলিবমুখ হচ্েছ অেনক সম্ভাবনাময় েছেলেমেয়রা।

িন:সন্তান
দম্পিতেদর
জানা
জরুরী েডানািরজম ও স্যােরােগিস
A child must born in the private darkness of fallopian tube
after love making, not in the glory of “Petri Dish” of IVF

lab.
এিট েরামান ক্যাথিলকেদর ভাষা। তারা েকান আর্িটিফিশয়াল জন্ম
পদ্বিত গ্রহন কেরন না। শুকিরয়া েয ইসলাম অন্তত: আর্িটিফিশয়াল
জন্ম পদ্বিতর অনুেমাদন েদয়।
১৯৮০ সােলর কায়েরা কনফােরন্স, ১৯৮৩ সােল কুেয়ত কনফােরন্স, ১৯৮৪
সােল
মক্কা
কনফােরন্স
এবং
১৯৮৬
সােল
িবিভন্ন
ইসলািমক
অর্গানাইেজশেনর অেনক ইসলািমক স্কলাররা িমেল এই মর্েম উপনীত
হেয়েছন েয
” The involvement of third person in the reproduction is
totally unacceptable whether this take in the form of a sperm,
an ovum, an embryo or a uterus”.
এিসস্েটড িরপ্েরাডাকশন সম্পর্েক প্রাথিমক
হািদেস েনই। তেব েয কথাগুেলা আেছ তা েহাল

েকান

ধারনা

েকারআন

১। েতামরা অন্য কারও বীজ িনও না েযটা গ্যািমটেক ইঙ্িগত কের।
২। অন্য েকউ বাচ্চার মা হেত পারেব না একমাত্র জন্মদাত্রী ছাড়া।
েযটা স্যােরােগট মােকই মা িহেসেব মূল্যায়ন কেরেছ।
(স্কলারেদর কাছ েথেক েশানা)।
একবার ইংল্যান্েড ওভাম েডানার িরিসিপেয়ন্েটর বাচ্চা হবার পের
ক্েলইম করল েয েস বাচ্চা তার, েযেহতু েস ওভাম িদেয়েছ। িকন্তু
েকার্ট জন্মদাত্রীেকই মা িহেসেব িজিতেয় িদেয়েছ।
ইসলাম ৈবধ এম্ব্রায়ও িডেভার্স বা িবধবা হবার পের েনয়ােকও িনিষদ্ব
কেরেছ।
েকন েডানািরজম বা স্যােরােগসী ইসলােম িনেষধ?
১। এই বাচ্চাগুেলা েকানিদন জানেবনা েক (স্পার্ম ও ওভােমর েবলায়)
বা কারা (এম্ব্রায়ওর েবলায়) তােদর আসল বাবা মা। বা েক তােক নয়মাস
জরায়ুেত ধারন কেরেছ। একিট িমথ্েযর উপের তারা জীবন যাপন কের।
ইসলাম িমথ্েযর প্রশ্রয় েদয় না। তা ছাড়া েক বা কারা তােদর বাবা মা
এটা জানার অিধকার তােদর িহউম্যান রাইট।
২। কখনও ঘটনাক্রেম একই এম্ব্রায়ও বা গ্যািমট িবিভন্ন জন িনেল
তােদর জন্ম েদয়া বাচ্চাগুেলার ৈববািহক সম্পর্ক হেত পাের। ইসলাম
ভাই েবােনর িবেয় এলাউ কের না।

৩। এরা সম্পত্িতর উত্তরািধকারী নয়।
এইসব স্কলাররা শুধুমাত্র সতীেনর িডম্বানু এবং জরায়ু ধার েনয়ােক
ৈবধ কেরেছন। তেব একমাত্র ইরান (িসয়া মুসিলম) আয়তুল্লাহ েখােমনীর
বেদৗলেত েডানািরজম ও স্যােরােগিস অনুেমাদন কের। অন্যিদেক িবিভন্ন
ননমুসিলম েদেশও ৈবধ নয়। েযমন িসঙ্গাপুের ওভাম, এম্ব্রায়ও েডােনশন
এবং স্যােরােগিস িনিষদ্দ্ব। শুধু স্পার্ম েডােনশন এলাউড।
প্রশ্ন হচ্েছ এই িবিধ িনেষেধর েক েকানটা মানেব বা মানেবনা েসটা
তার ব্যক্িতগত ব্যাপার। মদ্যপান ইসলােম িনিষদ্ব। িকন্ত কতজন িবরত
থােক বা এটােক খারাপ মেন কের? তাই িসদ্বান্ত যার যার িনেজর। আিম
শুধু
পিঠত
িবষয়গুেলা
উপস্থাপন
করলাম।
কারন
এিসস্েটড
িরপ্েরাডাকশেনর কাজ শুরু করার আেগ িবষয়গুেলা েজেন িনেয়িছ ইসলািমক
রাস্ট্র বেল।
নীেচর েলখািট আেগর একিট েপাস্ট। ৈধর্য থাকেল পেড় েদখেত পােরন।
প্রজনেন তৃতীয় পক্ষ
েটস্ট িটউব িচিকৎসার প্রিত অেনেকরই একিট েনিতবাচক ধারনা আেছ।তাই
প্রায়ই প্রশ্েনর সন্মুখীন হেত হয় এিটর ৈবধতা িনেয়। অেনেকই সন্েদহ
েপাষন কেরন েকান তৃতীয় পক্েষর সম্পৃক্ততা িনেয়। অেনেকরই ধারনা
েটস্ট িটউব মােনই অন্য কােরাটা িদেয় করা। তাই এ প্রশ্নিট সচরাচরই
শুনেত হয়, “আমােদরটা িদেয় হেবেতা?” েকউেতা বেলই বেসন, “না আমরা
েটস্ট িটউব করেবা না। কারটা না কারটা িদেয় করা হয়” ইত্যািদ।
িবেশষ কের এেজাস্পার্িময়ার েবলায় এই প্রশ্নিট েবিশ উেঠ। এমনিক
ডাক্তারেদরও প্রশ্ন েয ওেদরেতা েনই তাহেল েকমন কের হেব? তােদর
েটস্িটস েথেক অপােরশেনর মাধ্যেম স্পার্ম েবর কের ইকিস করা হয়।
কখন কখন করা যায় না এ ব্যাপাের একিট পিরষ্কার ধারনা েদবার জন্যই
এ েলখািট।
প্রজনন মানুেষর জীবন চক্েরর একিট অিত গুরুত্ত্বপূর্ন িবষয়।
প্রজনেন ব্যর্থ হেল জীবন চক্র পিরপূর্ন হয় না। আমােদর পাঁচিট
েমৗিলক অিধকার েযমন জীবেনর জন্য অপিরহার্য েতমিন বাবা মা হওয়াটাও
জীবেনর জন্য অপিরহার্য। কারন িপতৃত্ত্ব এবং মাতৃ্ত্েবর িপপাসা
যিদ কােরা না েমেট েস মানিসক স্বাস্থ্যহীনতায় েভােগ। িকন্তু
সমােজর একিট বড় অংশ জীবেনর এ অধ্যায় েথেক বঞ্িচত হয় নানা কারেন।
বন্ধ্যত্ব িক এবং এর প্রিতকার িক িক এ িবষেয় িবস্তািরত আেলাচনায়
আিম যাব না। তেব িচিকৎসােযাগ্য নয় এমন দম্পিতেদর িবকল্প

প্রক্িরয়ায়
আেলাচনা।

বাচ্চা

েদয়া

সম্ভব

িক

সম্ভব

নয়

েস

িবষেয়

এখনকার

সন্তান জন্মদােনর জন্য যা দরকার তা েহাল
নারীঃ
১। একিট সুস্থ্য জরায়ু।
২। দুেটা িডম্বনালীর দুেটাই িকংবা অন্তত একিট কর্মক্ষম িডম্বনালী
৩। দুেটা িডম্বাশেয়র দুেটাই িকংবা একিট িডম্বাশয় পর্যাপ্ত
িডম্বানুসহ
(একিট িডম্বনালী এবং একিট িডম্বাশয় যিদ থােক তা অবশ্যই একই পােশর
হেত হেব)
পুরুষঃ
১। স্বাভািবক পিরমান ও গুনগত মান সম্পন্ন শুক্রানুসহ বীর্য।
২। িমলেন সক্ষম।
এই ফ্যাক্টরগুেলার ব্যত্যয় ঘটার ক্েষত্র আেছ অসংখ্য। সব িকছুর
জন্য িচিকৎসাও আেছ। িকন্তু িকছু িকছু ক্েষত্র আেছ েযখােন
িচিকৎসকরা পর্যুদস্ত। েস সকল ক্েষত্ের েকান ক্রেমই বাচ্চা হওয়া
সম্ভব নয়।
আর তা েহাল
১। ওভািরয়ান েফইিলওর অর্থাৎ িডম্বাশেয় িডম্বানু ফুিরেয় যাওয়া।
ফুিরেয় যাবার কারনক. বয়স ৪৫ বা তার েবিশ।(৩৫ এর পর েথেক কমেত থােক)
খ. বার বার িডম্বাশেয়র অপােরশন (এন্েডােমট্িরওিসস বা চকেলট িসস্ট
এ)।
গ. অেটাইমুইন িডিজজ।
ঘ. েজেনিটক
ঙ. েরিডওেথরাপী ও েকেমােথরাপী
২। দুই ওভাির িটউমার/ক্যানসােরর জন্য অপসারণ করা হেল
৩। জন্মগত ত্রুিট (ওভাির খুব েছাট থােক)।
৪। িডিজজড ইউেটরাস, েযখােন জরায়ু বাচ্চা ধারেনর ক্ষমতা হািরেয়
েফেল। এিডেনামােয়ািসস নােম এক ধরেনর িটউমার সম্পুর্ন জরায়ুেক
আক্রান্ত কের িকংবা জরায়ুর িভতেরর লাইিনংটা যিদ েকান কারেন নষ্ট
হেয় যায়।
৫। অসুস্থতার জন্য জরায়ু অপসারন করা হেল।
৬। জন্মগতভােব জরায়ু অনুপস্িথত থাকেল।
৭। পুরুষেদর েটস্িটকুলার েফইিলওর –যখন অন্ডেকােষ েকান শুক্রানু

পাওয়া যায় না। কারন
ক. েজেনিটক
খ. অন্ডেকাষ েপেটর িভতের থাকেল (আনিডেসন্েডন্ট েটস্িটস)
গ. েছাটেবলায় মাম্পস এ আক্রান্ত হেয় েটস্িটকুলার িটস্যু নষ্ট হেয়
েগেল।
ঘ. েকান আঘােতর কারেন েটস্িটকুলার িটস্যু নষ্ট হেয় েগেল।
ঙ. িকছু িকছু ঔষধ দীর্ঘিদন ব্যবহার করেল।
চ. েরিডওেথরাপী ও েকেমােথরাপী
৮। িটউমার/ক্যানসােরর জন্য উভয় েটস্িটস অপসারন করা হেল।
এই ক্েষত্রগুেলা িচিকৎসার েযাগ্যতা হািরেয় েফেল। এ অবস্থায় তােদর
সন্তানহীন জীবন যাপন েমেন িনেত হয়।
তেব এ সকল সমস্যা সমাধােনর জন্যই প্রিতষ্িঠত হেয়েছ েডানািরজম এবং
স্যােরােগিস। েডানািরজম েহাল গ্যািমট (শুক্রানু ও িডম্বানু) অথবা
ভ্রুন অন্েযর কাছ েথেক দান েনয়া এবং স্যােরােগিস েহাল অন্েযর
জরায়ু ধার েনয়া।
এই েডানািরজম এবং স্যােরােগিস করেত হয় দুেটা পদ্বিতর মাধ্যেম।
১।একিট েহাল আই ইউ আই বা ইন্ট্রাইউেটরাইন ইনেসিমেনশন। েযখােন
স্বামী যিদ শুক্রানুহীন থােক তাহেল অন্েযর বা েডানােরর শুক্রানু
িদেয় করা হয়।
২। অন্যিট আই িভ এফ এবং ইকিস যােক আমরা বিল েটস্ট িটউব। এখােন
িডম্বানু বা শুক্রানু না থাকেল েডানােরর শুক্রানু বা িডম্বানু
ব্যবহার কের (যার েযটা প্রেয়াজন) জরায়ুেত ভ্রুন প্রিতস্থাপন করা
হয়। প্রেয়াজেন সরাসির অন্েযর ভ্রুনও েনয়া েযেত পাের।আর যিদ
জরায়ুর সমস্যা থােক তাহেল িনেজেদর ভ্রুন অন্য মিহলার জরায়ুেত
প্রিতস্থাপন করা হয় যােক বেল স্যােরােগিস।
িকন্তু সাধারেনর েবাঝার জন্য কতগূেলা িবষয় পিরষ্কার করেত চাই েয
েডানািরজেমর জন্য িকছু স্বীকৃ্ত আইন কানুন আেছ। আপনােক ফাঁিক
িদেয় করার েকান অবকাশ েনই এই িড এন এ েটস্িটং এর যুেগ।
১। স্বামী স্ত্রী উভেয়রই জানেত হেব, সম্মত হেত হেব এবং সম্মিত
িদেত হেব েয তােদর েকউ একজন অথবা দু’জেনই সন্তান জন্মদােন অপারগ
বেল েডানােরর শুক্রানু বা িডম্বানু বা ভ্রুন স্েবচ্ছাপ্রেনািদত
হেয় েনবার জন্য িচিকৎসকেক অনুেরাধ জানাচ্েছন।
২। েডানারও এই মর্েম সম্মিত িদেবন েয তার গ্যািমট বা তােদর ভ্রুন
স্েবচ্ছাপ্রেনািদত হেয় দান করেছন।

৩। অন্েযর জরায়ু ব্যবহার করার েবলায়ও তার সম্মিত থাকেত হেব েস
স্েবচ্ছাপ্রেনািদত হেয় এই দম্পিতেক সাহায্য করেছন এবং সন্তান
প্রসেবর পের তােদর িদেয় েদওয়া হেব।
সবিকছু িলিখত ডকুেমন্েটড হেত হেব।
ৈবজ্ঞািনকভােব এিট প্রিতষ্িঠত িচিকৎসা হেলও ইসলাম তৃতীয় পক্ষ
প্রজনেন সায় েদয়িন। েটস্ট িটউব যতক্ষন িনেজেদর মধ্েয সীমাবদ্ব
আেছ েকান অসুিবেধ েনই। িকন্তু তৃতীয় পক্ষ প্রেবশ িনিষদ্ব। তার
অেনকগুেলা চমৎকার ব্যাখ্যাও আেছ। েসই কারেন আমােদর েদেশ েকান আইন
না থাকেলও ধর্মীয় অনুশাসেন ব্রতী যারা তারা এিট করেবন না। তা েয
ধর্েমর জন্যই েহাক না েকন।
ওভািরয়ান বা েটস্িটকুলার েফইিলওর এর প্রেকােপর েকান প্রিতেরাধ
আেছ িকনা?
িকছু িকছু ক্েষত্ের প্রিতেরাধ এবং িকছু িকছু ক্েষত্ের িবকল্প
ব্যবস্থায় িনেজেদরটা িদেয়ই বাচ্চা েনয়া সম্ভব।
মিহলােদর প্রিতেরাধঃ
১। বয়স বাড়ার সােথ সােথ েযেহতু িডম্বানুর সংখ্যা কমেত থােক এবং
নানান অসুস্থতায় িডম্বাশয়, িডম্বনালী এবং জরায়ু আক্রান্ত হবার
সম্ভাবনা থােক তাই ৩০ েথেক ৩৫ বছর বয়েসর মধ্েয ফ্যািমিল সম্পূর্ন
করা উিচত।
২।এন্েডােমট্িরওিসেসর েবলায় বার বার অপােরশন না কের একবার
অপােরশেনর পের িচিকৎসায় সফল না হেল েটস্ট িটউব করা উিচত।
৩। এন্েডােমট্িরওিসস এবং এিডেনামায়িসেসর েবলায় তাড়াতািড় িবেয় এবং
ফ্যািমিল সম্পূর্ন করা উিচত।
৪। েকান ক্যান্সােরর িচিকৎসার জন্য েকেমােথরাপী বা েরিডওেথরাপী
েদবার প্রেয়াজন হেল েথরাপীর আেগ িডম্বানু (অিববািহত হেল) এবং
ভ্রুন (িববািহত হেল) িহমািয়ত কের রাখা হয় পরবর্িতেত ব্যবহােরর
জন্য।
পুরুষেদর প্রিতেরাধঃ
১। েকান ক্যান্সােরর িচিকৎসার জন্য েকেমােথরাপী বা েরিডওেথরাপী
েদবার প্রেয়াজন হেল েথরাপীর আেগ শুক্রানু িহমািয়ত কের রাখা হয়
পরবর্িতেত ব্যবহােরর জন্য।
২। েছাট েবলায় মাম্পস হেল এবং িসিভয়ার অরকাইিটস হেল সােথ সােথ
সার্জারী করা যােত েটস্িটকুলার িটস্যু নষ্ট না হয়। িপউবার্িটর
পের ইন্টারেফরন ইঞ্েজকশন িদেয় িটস্যু রক্ষা করা।
৩। এক বছর বয়েসর মধ্েয আনিডেসন্েডন্ট েটস্িটসেক অপােরশেনর

মাধ্যেম জায়গা মত আনা।
৪। ক্ষিতকর ঔষধ দীর্ঘিদন েসবন না করা।
৫। সময়মত আঘাত ও অসুস্থতার িচিকৎসা করা।
উভেয়র জন্যই েজেনিটক সমস্যার েকান প্রিতেরাধ েনই।
জরায়ু অসুস্থতার জন্য অপসারন করা হেল বা জন্মগতভােব অনুপস্িথত
থাকেলঃ
স্যােরােগিস না কের িনেজর শরীেরর িভতের সন্তান জন্মদােনর জন্য
জরায়ু
প্রিতস্থাপেনর
ৈবপ্লিবক
সফলতা
অর্জন
কেরেছ
সুইিডশ
িচিকৎসকরা । প্রিতস্থািপত জরায়ুেত িবশ্েব প্রথম সুস্থ সন্তান
জন্ম িনল সুইেডেন। িকন্তু েসখােনও জরায়ুিট অবশ্যই েকান না েকান
েডানােরর। তেব অরগ্যান েডােনশন বেল এিট গ্রহনেযাগ্য হওয়া
বাঞ্চনীয়। ফ্যািমিল কমপ্িলট হেল জরায়ুিট অপসারন কের েফলা হয়।
পিরেশেষঃ
সূরা আশ শুরা ৪৯-৫০ আয়ােত বর্িনত আেছ
“িতিন যা ইচ্ছা তাই সৃষ্িট কেরন।
যােক চান কন্যা সন্তান দান কেরন
আবার যােক চান পুত্র সন্তান দান কেরন
যােক চান পুত্র কন্যা দুেটাই দান কেরন
আবার যােক চান িতিন বন্ধ্যা কেরই রােখন” অর্থাৎ েকানটাই েদন না।
তাই এই অেমাঘ সত্িযেক েমেন িনেয় িকছু িকছু দম্পিতর জীবন কাটােত
হেব জীবেনর এই পরম িনর্যাস ছাড়াই।
তােদর জন্য আমােদর অন্তেরর
ছাড়া আর িকছুই করার েনই।

অন্তঃস্থল

েথেক

সহানুভূিত

েদখােনা

সবুজ রসুন
িকছু িদন আেগ এক েফারােম েদখলাম প্রশ্ন “কালকা রসুন এর আচার
বানাইলাম আজকা েদিখ আমার সাদা রসুন নীলেচ সবুজ হইয়া রইেছ। এইটা
িক িবষাক্ত হইয়া েগেছ, খাওয়া যাইেবা”!

উত্তের িকছু েফবু িবেশষজ্ঞ্য মাম্মােলাগ কইলঃ “এইটা ইন্িডয়ার
রসুন তাই এমন হইেছ”, েকউ আবার কইেলা “চায়িনজ রসুেন এমন হয়’” েকান
েকান িবেশষজ্ঞ্য মাম্মা কইল “এইটা েছাট িছল তাই”, েকউ কইেলা
“এইটা পুরানা রসুন িছল তাই সবুজ/নীল হইয়া েগেছ”।
কািহনীটা হইলঃ অেনক সময় রসুন রান্না অথবা িপকিলং বা আচার বানাইেত
েগেল টারেকাইস, নীল অথবা নীলেচ সবুজ রং ধারন কের, এেত ঘাবড়ান্িটস
নাই, এইটা অস্বাভািবক িকছু ঘটনা না। এইটা একটা রাসায়িনক
িবক্িরয়া! িকন্তু যিদ ফকফকা সাদা রসুনই েতামার অিভস্ট লক্ষ্য,
তাইেল এর কারণ আর সাদা রসুন িকভােব সাদা রাখা যায় েদখা যাক।
রসুন এর রসায়ন েদখেল েদখা যায়, রসুন এর িবেশষ ঘ্রাণ এর দায়ী
গন্ধিবহীন এক ধরেনর গন্দক বা সালফার নাম ‘এ্যািলউন’ (Alliiun),
এর সােথ ‘এ্যািলেনস’(Alliinase) নােমর একটা এঞ্জাইমও থােক। যখন
রসুেনর উপের ‘অত্িযয়াচার’ করা না হয় মােন, রসুন আস্ত থােক তখন এই
দুই রাসায়ািনক পাশাপািশ সহাবস্থান কের। আর রসুেনর গন্ধ প্রায়
েবাঝা যায় না। িকন্তু েযই মূহুর্েত তাের কাটলা, ছ্যাঁচা িদলা বা
ভর্তা করলা তখনই েসই ‘এ্যািলেনস’ আর ‘এ্যািলয়াম’ িমশা েগল আর
রাসায়িনক িবক্িরয়ায় ‘অর্গােনাসালেফট’ (Oranosulphet) ৈতরী হইল
‘এ্যািলিসন’(Allicin) যা রসুন ের তার িনজস্ব িবেশষ ঘ্রাণ ও স্বাদ
েদয়। যতেবশী ভর্তা করবা তত েবশী ঘ্রাণ গাঢ় হইব।
যখন এই এ্যািলিসন েকান অম্ল বা এ্যািসড Acid (েযমন িভিনগার)সােথ
িমশেল রসুেনর এ্যািমেনা এ্যািসড ‘পাইেরােলস’ (pyrroles) নােমর
‘কার্বন নাইট্েরােজন’ (Carbon Nitrogen) িরং ৈতরী কের, দুই িতনটা
‘পাইেরােলস’ একসােথ হইয়া ‘পিলপাইেরােলস’ (Polypyrroles) একখােন
হইয়াই রং ছড়ায়। চাইরটা পাইেরােলস একখােন হইেল সবুজ আর িতনটা
পাইেরােলস একসােথ হইেল নীল রং ছড়ায়।
একই ধরেনর রংগীলা কারবার ঘটেত পাের যিদ রসুন অন্য েকান খিণজ অথবা
ধাতব পদার্েথর সংস্পর্েশ আেস েযমন, কপার/তামা, এ্যালুিমিনয়াম,
েলাহা ও িটন, রসুন েযই পাত্ের রাখা হইেছ েসই পাত্েরর ধাতুর সােথও
িবক্িরয়া করেত পাের, আবার পািনেত থাকা ট্েরস িমনােরলস িদয়াও
িবক্িরয়া শুরু হইয়া যাইেত পাের।
নীল অথবা সবুজ হইয়া যাওয়া রসুন সম্পুর্ন িনরাপদ খাইেত েকান
সমস্যা নাই। রংগীলা রসুেনর স্বােদও েকান েহরেফর হয় না, চাইিনজ
মাম্মারােতা ইচ্ছা কইরা রসুন ের সবুজ বানায় তােগা নববর্েষর অথাবা

বসন্ত উৎসেবর জন্য। এই সবুজ রসুেনর (Jade Green) আচারের তারা
“লাবা গার্িলক” ( Laba shuan/Laba Garlic) কয় টক স্বােদ, হাল্কা
মশালাদার এই িপকল সুন্দর আর সুসাস্থ্য সহায়ক মানা হয়।
উক্েক মাম্মা আমার নীল সবুজ রসুন চাইনা আমার সাদাই ভােলা।
িকছু িকছু রসুন তার উৎপািদত এলাকার মািট, পািন আর উৎপাদেনর কাল
বা কত পুরােনা রসুন তার উপের িনর্ভর কের।
• িডস্িটল্ড পািন ব্যাবহার কর। িডস্িটল্ড ওয়াটাের ট্েরস েমটাল
থােক না, ট্যােপর/কেলর পািনেত অেনক ট্েরস েমটাল পাওয়া যায়।
• আেয়ািডন ফ্ির লবন ব্যবহার কর, আজকালকার লবেন আেয়ািডন েমশােনা
হয় গয়টার/গলগন্ড েরাগ প্রিতেরাধ আর শরীের আেয়ািডেনর ঘাটিত পুরেনর
জন্য।
• প্লাস্িটক, স্েটইনেলস স্িটল অথবা এনােমেলর পাত্র ব্যবহার কর,
তামা, কাসা, এ্যালুিমিনয়াম, কাস্ট আয়রন, ও িটেনর ৈতরী পাত্র ৈতজস
ব্যবহার কইেরা না।
• ফুটন্ত গরম পািনেত ১০ েসেকন্ড ডুবাইয়া িনেত পার রসুন এইটাের
ব্ল্যাঞ্িচং কয়, এেত রং নাও বদলাইেত পাের । এেত স্বাদ বদলাইব।
• তাজা রসুন ও িপকলড/আচার রসুন সুর্েযর আেলা থাইকা দূের রাখ, এেত
ক্েলােরািফল সৃষ্িটেত সাহায্য কের।
• যিদ নীল সবুজ রসুন না চাও তাইেল তাের ফ্িরজ কইেরা না, েখালা
বাতােস ৩২ িদন
ব্যবহার কর।

৭০

থাইকা

৮০

িডগ্রী

ফােরনহাইেট

রাখ।

তারপের

• তাজা রসুন ব্যবহার কইেরা না।
ফুড েনটওয়ার্ক.কম বেল রসুেনর এ্যান্েথাসায়ানাইন (Anthocyanins)
থােক যা িকনা পািনেত দ্রবনীয় যা েকাণ অম্লীয় আব এ্যািসিডক
সংস্পর্েশ আসেল নীল অথবা সবুজ রং ধারন কের, এইটা নতুন রসুেনই
েবশী হয়, আর একিট রসুেনর িবিভন্ন েকায়া িবিভন্ন রং ধারন করেত
পাের িনর্ভর কের তােত িক ধরেনেরর এ্যান্েথাসায়ানীন আেছ। রং এর
পিরবর্তেন স্বাদ ও গুনাগুেনর েকান েহরেফর হয় না।
আমার কােছ নীল সবুজ সবই গ্রহনেযাগ্য বরং সাদার মধ্েয রংগীলা
কারবার দৃষ্িট নন্দন!

