ভােলাবাসায় শরীেরর যত উপকার
লাইফস্টাইল েডস্ক।। আজ িবশ্ব ভােলাবাসা িদবস। এ িদেন সারা
িবশ্েবর মানুষ তােদর প্িরয়জনেদর সান্িনধ্েয পালন করেব জীবেনর
অিনন্দ সুন্দর এই সম্পর্কিট।
িবজ্ঞানীেদর মেত, ভােলাবাসা শুধু মানিসক আেবেগর বিহঃপ্রকাশ নয়।
এর সঙ্েগ শারীিরক অেনক িকছু জিড়ত। কােরা প্েরেম পড়েল বা কাউেক
ভােলাবাসেল শরীেরর িবিভন্ন হরেমান একসঙ্েগ কাজ কের। এেত শরীর
উপকৃত হয়। গেবষণায় েদখা েগেছ, প্েরম-ভােলাবাসার জাদুকরী শক্িত
শরীের িবস্ময়কর প্রভাব েফেল।
রক্তচাপ: প্েরম-ভােলাবাসা রক্তচাপ িনয়ন্ত্রেণর জন্য ভােলা।
ভােলাবাসায় রক্তচাপ কেম। ভােলাবাসেল অক্িসেটািসন নামক লাভ হরেমান
উৎপন্ন হয়। এই হরেমান রক্তচাপ কমােত ভূিমকা রােখ। হরেমানিট
রক্তনালী িশিথল কের রক্তচােপর ওপর ইিতবাচক প্রভাব েফেল।
েকােলস্েটরল: শুনেত অদ্ভুত মেন হেলও সত্য েয, প্েরম-ভােলাবাসা
েকােলস্েটরেলর জন্যও ভােলা। গেবষণায় েদখা েগেছ, েয সব দম্পিত
একসঙ্েগ সুেখ িদন অিতবািহত কেরন তােদর শরীের স্ট্েরস হরেমােনর
সমান্তরােল েকােলস্েটরেলর মাত্রাও কেমেছ। গেবষকরা জানান, নারীপুরুেষর ভােলা সম্পর্ক পরস্পরেক পুষ্িটকর খাবার গ্রহেণর পরামর্শ
প্রদােন উদ্বুদ্ধ কের। এিট েকােলস্েটরেলর মাত্রােক প্রভািবত কের।
এছাড়া প্েরিমক-প্েরিমকা িনেজরাই বুঝেত পােরন েয, স্বাস্থ্েযর
উন্নিত প্রেয়াজন, তাই তারা এ সময় িনয়িমত স্বাস্থ্যকর খাবার খান ও
শরীরচর্চা কেরন। এিট মূলত এেক অপেরর েচােখ সুন্দর হেয় ওঠার
প্রিতেযািগতা।
জীবেনর

আয়ু:

গেবষণায়

েদখা

েগেছ,

নারী-পুরুেষর

সুখী

সম্পর্ক

েবিশিদন বাঁচেত সাহায্য করেত পাের। যারা একা থােকন তােদর মধ্েয
িবষণ্নতা ও অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার েঝাঁক েবিশ। এেত শরীের
েরাগ সৃষ্িটর আশঙ্কা থােক। শরীের েরাগ বাসা বাঁধেল জীবেনর
ৈদর্ঘ্য কমেত থােক। একা িছেলন এমন নারীেদর আয়ু গেড় ২ বছর কেম এবং
পুরুষেদর ক্েষত্ের এই হার ৬-৭ বছর- বলেছ গেবষণা।
হরেমান: প্েরেম পড়েল অথবা ভােলাবাসার সম্পর্েক জড়ােল মস্িতষ্েক
লাভ
হরেমান
উৎপন্ন
হয়।
েযমন
েডাপািমন,
এন্েডারিফনস
ও
েসেরােটািনন। এসব হরেমান মেন সুেখর েজায়ার বইেয় িবষণ্নতার মাত্রা

কমায়। এভােব হার্েটর রক্তনালী িবষণ্নতার ক্ষিতকারক প্রভাব েথেক
রক্ষা পায়।
হার্ট অ্যাটাক: যারা একা থােকন তােদর অেনেকই িবষণ্নতায় েভােগন।
জীবেনর কিঠন পিরস্িথিত েমাকািবলার ক্েষত্ের তারা মানিসকভােব
দুর্বল হেয় পেড়ন। তােদর শরীের স্ট্েরস হরেমান করিটেসােলর উৎপাদন
েবেড় যায়। গেবষণা বলেছ, উচ্চ মাত্রার েকােলস্েটরল রক্েত
ট্রাইগ্লাইেসরাইড, সুগার ও প্েরসার বাড়ােত পাের। এগুেলা হেলা
হৃদেরাগ বা হার্ট অ্যাটােকর প্রচিলত ঝুঁিকপূর্ণ িবষয়।
েরাগপ্রিতেরাধ: প্েরেম পড়েল মানুষ েয সুখী হয় তার অন্যতম লক্ষণ
হেলা গুনগুন কের গান গাওয়া। শরীেরর ইিমউন িসস্েটম শক্িতশালী করেত
তথা েরাগপ্রিতেরাধ ক্ষমতা বাড়ােত সুেখ থাকা খুব গুরুত্বপূর্ণ।
ইিমউন িসস্েটম সবল থাকেল েচস্ট ইনেফকশন বা শ্বাসতন্ত্েরর সংক্রমণ
েথেক মারাত্মক পিরণিতর ঝুঁিক হ্রাস পায়। েকবল এটা নয়, সার্িবক
সুস্বাস্থ্েযর জন্য শক্িতশালী ইিমউন িসস্েটেমর প্রেয়াজন রেয়েছ।
ব্যথানাশক: নারী-পুরুেষর আেবগপূর্ণ সুসম্পর্ক েকবল মেনর জ্বালা
দূর কের না, শরীেরর ব্যথা কমােত ওষুেধর মেতা কাজও করেত পাের।
স্ট্যানেফার্ড ইউিনভার্িসিট স্কুল অব েমিডিসেনর গেবষণা বলেছ,
নারী-পুরুেষর ভােলা সম্পর্েক দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা িকছু না িকছু
কমেত পাের। কীভােব? এ প্রসঙ্েগ গেবষকরা জানান, ভােলাবাসার পরম
অনুভূিত মস্িতষ্েকর েসই অংশেক সক্িরয় কের যা ব্যথানাশক ওষুধ েসবন
করেল সক্িরয় হয়

