
হাাঁ টার উপকাররতা 

শরীর ভাল া রাখার জন্য মানু্লের আল াজলন্র কমরত থালক ন্া। আবার, একু্ট অসলেতন্ থাকল  

শরীলরর সুখ অসুলখ পররন্ত হ  । তাই ছ াট একটা টরন্ক ছেই। ছসটা হল া “হাাঁ টা। 

তলব হাাঁ টা শুরু করার আলে ছবশ রক ু প্রশ্ন মাথা  আলস। 

কখন্ হাাঁ টলবন্? 

কত সম  হাাঁ টলবন্?  

হাাঁ টার েরত ছকমন্ হলব? 

খার  ছপলট হাাঁ টলবা ন্ারক ভরা ছপলট? 

হাাঁ টা রন্ল  রবরভন্ন পরামশশ রেল ল ন্ ডা ালবটিকস সরমরতর মলন্ারবজ্ঞান্ী ডাাঃ শুভােত ছেৌধুরর। 

তার উত্তর হল া আপরন্ ছেলকালন্া সম ই হাাঁ টলত পারলবন্। তলব হাাঁ টার জন্য ভাল া সম  

হল া রবকা লব া। অলন্লক সকাল ও হাাঁ লটন্ । সকাল  খার  পাল  ঘালসর উপর হাাঁ টা ভাল া। 

ব স্কলের হাাঁ টার রবেল  রেরকৎসকলের পরামশশ ছন্ া উরেত। তলব ঘুম ছথলক উলেই হাাঁ টলত 

োও া ঠিক ন্া। উোর ৩০ রমরন্ট পর হাাঁ টলত ছবর হও া উরেত। মন্-ছমজাজ ঝরঝলর এবং 

ভাল া রাখলত হাাঁ টার ছকালন্া রবকল্প ছন্ই।  

• রন্ রমত হাাঁ টল  হাটশ  ভাল া থালক এবং ব্লক ততরর হ  ন্া। 

• হাাঁ টল  ছেলহর রক্ত ে াে  বৃরি স্বাভারবক থালক এবং ঝুাঁ রক কম হ । 

• প্ররতরেন্ হাাঁ টল  উচ্চ রক্তোপ রন্ ন্ত্রলে থালক এবং ঝুাঁ রক কম হ । 

• রন্ রমত হাাঁ টল  শরীলরর ওজন্ রন্ ন্ত্রলন্ থালক এবং ছমে-ভুাঁ রি জমলত পালর ন্া। 

• অলন্লকই বুলক েরবশ জমার ফল  হৃে ছরালের ঝুাঁ রকলত থালকন্। প্ররতরেন্ ১ ঘণ্টা কলর 

হাাঁ টল  এর ঝুাঁ রক অলন্কাংলশই কলম ো । 

• এলত তেন্রিন্ বািরত কালজর োলপ হালটশ র উপর বািরত প্রভাব পলি ন্া। 

• রন্ রমত হাাঁ টল  মান্রসক োপ ও ছটন্শন্ ছথলক মুরক্ত পাও া ো । 



• প্ররতরেন্ ১ ঘণ্টা কলর হাাঁ টল  েি আ ু বৃরি পা ।  

• রন্র রমত হাাঁ টল  ডা ালবটিস রন্ ন্ত্রলে রাখা ো । 

• হাাঁ টল  ভাল া ঘুম হ , হজম শরক্ত বৃরি পা , কু্ষধা বালি। 

• রন্ রমত হাাঁ টল  কমশেক্ষতা বৃরি পা  ও কালজর প্ররত অন্ীহা থালক ন্া। 

• রন্ রমত হাাঁ টল  রকডরন্, েকৃত, ফুসফুস সহ অন্যান্য অলের কমশেক্ষতা বৃরি পা । 

• সাধারেত ৩০ ব র ব লসর পর শরীলরর োমিা রি া হলত থালক ো ছথলক পররত্রাে 

পাও া ো  রন্ রমত হাাঁ টা দ্বারা। 

• হাাঁ টার ফল  ছেহারা ও ছেলহর ছসৌিেশ বৃরি পা । 

• রন্ রমত হাাঁ টল  সৃ্মরত শরক্ত বালি এবং হাি ও ছপরশ মজবুত হ । 

• রন্ রমত হাাঁ টল  ছেৌন্ শরক্ত বৃরি পা  এবং শরীলরর রবরভন্ন সমসযা ছেমন্ রঝম রঝম 

ভাব, বালতর বযথা, মযাে মযাে ভাব ইতযারে থালক ন্া। শরীর ফুরফুলর থালক। 

• েলবেো  ছেখা ো , ছেসব ছমল রা রন্ রমত হাাঁ লট তালের ছেস্ট কযান্সার হবার ঝুাঁ রক 

কম থালক। 

• ছরালে হাটার ফল  রভটারমন্” রড” ছেলহ সংলেে বৃরি পা । 

• রন্ রমত হাাঁ টল  আপন্ার ছেলহর ছোলখর দৃরি শরক্ত বালি। 

• হাাঁ টার সম  ছেহ ছসাজা কলর হাাঁ টলবন্। কাঁ লজা বা বাাঁ কা হল  হাাঁ টলবন্ ন্া। 

আমরা এখন্ ব লত পারর ছে, এই ২০ টি উপকাররতা সম্পলকশ  পিবার সম  আপরন্ ছমাটামটি ১ 

টি রসিান্ত রন্ল ই ছফল ল ন্ ছে আপরন্ এখন্ ছথলক হাাঁ টলবন্ এবং আপন্ালক এই রসিালন্ত 

উপন্ীত হও ার জন্য আোম অরভন্িন্। আপরন্ আপন্ার তেন্রিন্ জীবন্ হাাঁ টার জন্য রক ুটা 

সম  ছরলখ রন্লজই থাকলত পালরন্ অলন্ক সুস্থ ও সব । তলব আপরন্ হাাঁ টা শুরু করার আলে 

রন্লের টিপসগুল া একটু অনু্সরে করুন্;  

 

 



• প্রথম রেলন্ই প্রেুর পথ হাাঁ টলবন্ ন্া। প্রথম রেন্ অল্প ছথলক শুরু করুন্। তারপর প্ররত 

২-৩ রেন্ পর সামান্য একটু পথ বারিল  রন্ন্। এভালবই একু্ট একটু কলর বারিল  রন্ন্। 

• হাাঁ টার সম  েরত আলে আলে বািান্, ছেৌিালবন্ ন্া। হাাঁ টা ছেন্ জরেং ন্া হ । 

• হাাঁ টা শুরু করার আলে অন্তত দুই গ্লাস পারন্ বা ছমরথ রভজালন্া পারন্ ছখল  ছবর হন্। 

• অরফস বা রবশ্বরবেযা   ছথলক ছফরার সম  বাস ছথলক আলের স্টলপলজ ছন্লম 

পরুন্। এলত কলর স্বাভারবলকর তু ন্া  একু্ট ছবরশই হাাঁ টা হলব। 

• হাাঁ টার সম  ছকটস বা পাত া জুতা পলি হাাঁ টলত হ , তা ন্া হল  পাল  বযথযা 

পালবন্। 

• আরম আশা করর আমার টিপসগুল া আপন্ালক হাাঁ টলত সাহােয করলব, ইন্শাআল্লাহ। 


