पावसाळा ए जॉय कसा कराल?
पावसाळा सु

झाला क

नसग आनंदाने बहरतो. सव

वृ , वेल पानांनी,फुलांनी बहरतात.तजेलदार

दसतात. वषभराम ये एकदाच येणारा हा ऋतू पावसाळा, जणू सृ ट ला वषभराचे पोषण दे तो.
न याना यांना पाणी येते... पू र येतात. ज मनीम ये ओलावा मु रतो. हवा दमट होते.क दट होते.
यामु ळे नसगाला सु खावणारा हा ऋतू आप याला सु ा आनंद दे तोच. खरे तर म त पडणारा पाऊस,
हरवागार झालेला नसग, खळाळते धबधबे
भु रभूर पडणा या पावसात एकदा तर

हणजे

पला कं वा छो या पक नकला तर जायलाच हवे!

भजायलाच हवे. आ ण बाहे र पड यावर गरम गरम वाफाळता चहा

आ ण गरम भजी यांचा मोह टाळणे केवळ अश य ! पावसा यात तळलेले आ ण चमचमीत पदाथ
खा याची ती

इ छा होते. सतत काह तर गरम यावेसे वाटते यामु ळे चहा, कॉफ जा त

माणात घेतले

जाते. सामोसे,वडे,भजी, मसळ असे पदाथ खावेसे वाटतात व सहज उपल ध अस याने ते खा लेह जातात.
एखादे वेळी असे पदाथ न क च खावेत. मा

खाताना ते ताजे बनवलेले आहे त न हे पाहावे. अनेकदा

एकदा तयार क न ठे वलेले पदाथ पु हा पु हा याच तेलात तळू न काढतात व गरम
पचनास

ासदायक ठरते. पावसाळा आहे

हणू न वारं वार हे पदाथ खाणे टाळावे.

या ऋतू म ये मांसाहार जा त केला जातो. एक
आजह अनेक घरांम ये

अ त तेथे माती या

पचनाला जड पडतो, यामु ळे वारं वार खा
मटण याचे तंदरू
मु ळात

कार

या हवेम ये चमचमीत मांसाहार चांगला वाटतो आ ण

ावण म ह यात मांसाहार केला जात नाह , यामळे

यावे हा हे तू असतो ! मा

हणू न दे तात. हेमा

याने

या आधी भरपू र खाऊन

यायाने तो मांसाहार चवीला चांगला लागत असला तर
ास होतो. या ऋतू म ये मासे खाणे टाळावे. चकन कं वा

हणजेच भाजलेले मांस खावे . तखट मसालेदार र सा खाणे टाळावे.

येक ऋतू चा आप या शर रावरह काह न काह प रणाम होतच असतो. या माणे पावसा या

म ये पचन मंद होते. अनेकदा खू प भू क लागत नाह.या ऋतू म ये आ ल प त होते. यामु ळे घशाशी
आंबट पाणी येणे, मळमळ होणे, व चत आंबट कडू उलट होणे असे
थंड व दमट हवेमु ळे सद , ताप,खोकला येणे असे

ास होतात.

ास होतात.दमा असणा या लोकांना या हवे म ये दम

जा त लागतो. ह ल डासांमु ळे होणा या डगू सार या आजारांचे

माण या हवेत जा त वाढते. यासाठ

काय करावे ?
खरे तर आजार होतात कारण आपल

तकार श ती पु र पडू शकत नाह . ती पु रेशी नसते कारण

रोज या जीवनशैल म ये आपण नय मत चांगला सकस आहार घेणे, पु रेशी झोप घेणे व नय मत

यायाम करणे या गो ट सात य ठे वू न करत नाह . जर या गो ट
कं वा छोटे

व चत आहारातील बदल हे ततकेसे

नय मत के या तर हवामानातील बदल

ासदायक ठरत नाह त. यामु ळे रोज या

ट न म ये

वर ल तीन गो ट पाळा या.
बाहे र सतत खाऊ नये. सतत चहा घेऊ नये. दवसातू न २ कप यावा. गरम

यावेसे वाट यास भा यांचे

कं वा चकन चे सू प यावे. ते आरो यदायक असते. गरम, ताजे अ न खावे. शळे ,

ज मधील अ न

टाळावे.
द याचा

ास असणा यांनी गरम कपडे घालावेत. छाती, घसा,कान,पाठ रोज थोडे शेकावे. खू प दम लागत

अस यास लंघन करावे. फ त गरम सू प पीत राहावे. खूप खाणे टाळावे . दम लौकर कमी येतो..
थोड यात पावसाळा ए जॉय करायचा असेल तर सतत तेलकट खा याचा मोह टाळावा. गरम अ न
ोझन फूड टाळावे. थंड टाळावे. सकस, ताजे, गरम व साधे अ न

यावे. व गरजेनु सार गरम कपडे

घालणे, शेकणे करावे. घराम ये नय मत पणे ओवा,कडू नंब,सुठ
ं गरम क न याचा धू र करावा व तो
घराम ये फरवावा. यामळे हवा शु द होते व डास, माशा हे उप वकारक जंतू घरात राहत नाह त.
थोड यात, अ तशय छो या उपायांनी पावसाला आ ण या ऋतू ला ए जॉय करणे सहज श य आहे.

यावे.

