Annual Special

ഓർമ പ്രശ്നം
അകറ്റാം
11 Lifestyle Diseases

ഓർമയുെട മൂർച്ച കൂട്ടിയാൽ
മറവി അകറ്റാൻ മാത്രമല്ല
രോഗങ്ങൾ വരാതെ തടയാനും
സാധിക്കും. അതിനുള്ള
പ്രായ�ോഗിക വഴികൾ

മ�ോഡൽ: കിരൺ മേന�ോൻ
ഫോട്ടോ: സരുൺ മാത്യു
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‘ത

Memory
Can

ന്മാത്ര’ ഭയം എപ്പോഴെങ്കിലും
വേട്ടയാടാത്തവരായി ആരുമു
ണ്ടാകില്ല. തൻമാത്ര സിനിമ
യിൽ മറവിര�ോഗം ബാധിച്ച
മ�ോഹൻലാൽ കഥാപാത്രം
അത്രയേറെ നമ്മെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എല്ലാം മറന്നുപ�ോകുന്നു; കുറച്ചു മാസം
മുൻപ് കണ്ടവരുടെ മുഖം ഒാർക്കുന്നില്ല.
അടുത്തകാലത്തു പരിചയപ്പെട്ടവരുടെ പേര്
എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഒാർമിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.
അങ്ങനെ എത്രയെത്ര ഒാർമപ്പിശകുകൾ.
മറവിര�ോഗം വരുകയാണ�ോ? ആശങ്കപ്പെ
ടാത്തവർ കുറവാണ്. പക്ഷേ, ഇവയിൽ
മിക്കതും മനസ്സിന്റെ ഭയം മാത്രമാണ്.
പ്രായം കൂടുന്തോറും പുതിയതായി
അറിവു നേടാനുള്ള കഴിവു കുറഞ്ഞുവരു
ന്നു എന്നതു യാഥാർഥ്യമാണ്. കാലപ്പഴ
ക്കത്തിൽ പഴങ്ങൾ ഉണങ്ങുന്നതുപ�ോലെ
തലച്ചോറും ചുരുങ്ങിവരാം. എങ്കിലും
മായാതെ നിൽക്കുന്ന ഒാർമയ്ക്കായി
നമുക്കു ശ്രമിക്കാം. അതിനായി തലച്ചോർ
പ്രവർത്തിച്ചുക�ൊണ്ടേയിരിക്കണം. മടിയന്റെ
മനസ്സിൽ നിന്നും മഞ്ഞുരുകുന്നതുപ�ോലെ
അറിവുകൾ മറവിയിൽ ഒലിച്ചുപ�ോകാതിരി
ക്കാൻ നമുക്കൊന്നു ശ്രമിക്കാം.

ഒാർമച്ചെപ്പു തുറക്കാം

കാഴ്ച, കേൾവി, സ്പർശനം, ഗന്ധം, രുചി
എന്നീ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കൂടി ലഭിക്കുന്ന
പുത്തനറിവുകൾ, സ്വാംശീകരിച്ച് തലച്ചോറി
ന്റെ ടെമ്പറൽ ല�ോബിൽ (Temperal lobe) കൂടി
പ്രവേശിച്ചു തലച്ചോറിലെതന്നെ വിവിധ
ക�ോശങ്ങളിൽ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നു. ആ
വിജ്ഞാനശകലങ്ങളെ ആവശ്യാനുസരണം
പുറത്തെടുത്ത് ഉപയ�ോഗിക്കാനുള്ള കഴിവി
നെയാണ് ഒാർമ എന്നു പറയുന്നത്.
ഒാേരാ തരം ഒാർമകളും വികാരങ്ങള�ോ

Sharp
Again

ടും ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങള�ോടും ബന്ധപ്പെട്ടാണു
തലച്ചോറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ലിംബിക്
ല�ോബ് (Limbic system) എന്നറിയപ്പെടുന്ന
വികാരങ്ങളുടെ സംവേദനവും സ്വാംശീകര
ണവും നടത്തുന്ന തലച്ചോർ ഭാഗങ്ങളായ
ഹിപ്പോക്കാമ്പസ്, തലാമസ് (Thalamus)
എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് ഒാർമശകല
ങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും ശേഖരിക്കുന്നതും.
അതുക�ൊണ്ടാണു മുൻപു മനസ്സിലാക്കിയ
ഒരു ഗന്ധം ചില പ്രത്യേക ഒാർമകളെ
ഉണർത്തുന്നത്.

ഡ�ോ. പി.എ.
മുഹമ്മദ്
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പ്രമുഖ
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ഒാർമകളുടെ അവാന്തരങ്ങൾ

ഒാർമ എന്നതു പല ഗണത്തിലുള്ളതും
സങ്കീർണവുമാണ്. ഒാർമയെ പ്രക്രിയാ
സ്മൃതി (Procedural memory) (എങ്ങനെ
െെസക്കിൾ ഒാടിക്കണമെന്ന് നാം മറക്കാ
റില്ലല്ലോ!) എന്നും സ്പഷ്ടസ്മൃതി
(Declarative memory) (വസ്തുതകൾ
പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒാർമ)
എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി തിരിക്കാം.
പ്രക്രിയാസ്മൃതി തലച്ചോ
റിന്റെ ചലനനിയന്ത്രണഭാഗ
ങ്ങളായ ഫ്രോണ്ടൽ ല�ോബ്
(Frontal Lobe) സെറിബല്ലം
(Cerebellum), െബസൽ

‘‘കാലപ്പഴക്കത്തിൽ പഴങ്ങൾ ചുരുങ്ങുന്ന
പ�ോലെ തലച്ചോറും ചുരുങ്ങാം. അതിനാൽ
തലച്ചോറിനെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കണം’’
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മറവിയകറ്റും ചെറിയകാര്യങ്ങൾ

L I F E

ഗാംഗ്ലിയ (Basal ganglia) എന്നിവ
യിലാണ് ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെടു
ന്നത്.
സ്പഷ്ടസ്മൃതി (Declarative
memory) രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട്.ഒന്ന്
സംഭവസ്മൃതി (Episodic memory).
ആത്മകഥാരൂപത്തിലുള്ള സംഭവ
ങ്ങളുടെ ഒാർമകളാണ് ഈ ഗണ
ത്തിൽപ്പെടുന്നത്. ഇതു പുരാതന
തലച്ചോർ ഭാഗങ്ങളായ ടെംപറൽ
ല�ോബിൽ ക്രോഡീകരിക്കുന്നു.
ആദ്യകാല ഒാർമകൾ അതുക�ൊ
ണ്ടുതന്നെ പലതും വ്യക്തതയ�ോ
ടെ നിലനിൽക്കുന്നു.
രണ്ടാമത്തേത് അർഥസ്മൃതി
(Sematic memory).പാഠപുസ്തകത്തി
ലൂടെയും അല്ലാെതയും കിട്ടുന്ന
അറിവുകൾ സ്വാംശീകരിക്കുന്ന
താണീ ഒാർമഘടകം. മനുഷ്യരിൽ
വികസിതമായ നവമസ്തിഷ്കഭാ
ഗങ്ങൾ ആണ് ഈ അറിവുകളെ
ശേഖരിച്ചുവയ്ക്കുന്നത്.
ഇവ കൂടാതെ ക്ഷണഭം
ഗുരമായ പ്രവർത്തനസ്മൃതി
(Working memory) തലച്ചോറിന്റെ
മുൻഭാഗമായ ഫ്രോണ്ടൽ ല�ോബ്
ഉപയ�ോഗിച്ചുള്ള പ്രാവർത്തിക
ഒാർമയാണ്. ഒരു സങ്കീർണപ്രവർ
ത്തനം നീണ്ടനേരം നിലനിർത്താൻ
ഇതാണ് സഹായിക്കുന്നത്. വീട്ടി
ലേക്കു െെഡ്രവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള

ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ മറവി പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വാഭാ
വികമാണ്. താക്കോൽ മറക്കുക, കണ്ണട മറക്കുക പ�ോലെ. പതി
വായി മറക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അടുക്കും ചിട്ടയുടെയും കുറവു
ക�ൊണ്ടാകും. സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്നകാര്യങ്ങൾ ഒന്നിനു പിറകേ
ഒന്നായി അടുക്കോടെ ചെയ്താൽ മറക്കാൻ സാധ്യത കുറയും.
പതിവായി വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതു നല്ലതാണ്. വിഷാദവും പിരി
മുറുക്കവും ഓർമക്കുറവിനു കാരണമാകാം. അങ്ങനെയുള്ളവർ
അവരുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതം കൂടുതൽ ഉൗർജ്വസ്വലമാക്കുന്നത്
മറവി കുറയ്ക്കും. നന്നായി ഉറങ്ങുന്ന ശീലം ഓർമ കൂട്ടും.

താൽപര്യം
ഒാർമയെ
ഉത്തേജി
പ്പിക്കും.
പാഠഭാഗ
ത്തെക്കാൾ
സിനിമാക്കഥ
ഓർക്കുന്നത്
അതു
ക�ൊണ്ടാണ്

വഴി, ചിന്തിക്കാതെ
തന്നെ ഒാർമിച്ചു പ്രവർ
ത്തിക്കുന്നതാണിത്തര
ത്തിലുള്ള ഒാർമ.
താൽക്കാലിക
ഓർമകൾ താൽപര്യമെ
ടുത്തു വീണ്ടും വീണ്ടും
അനുഭവിക്കുകയ�ോ
പ്രവർത്തിക്കുകയ�ോ
ചെയ്യുമ്പോൾ അതു
ചിരസ്മൃതി (Long term
memory)യാകുന്നു. ‘താൽ
പര്യമാണ് പഠനത്തിന്റെ
അമ്മ’ എന്നു പറയുന്ന
ത് ഇതുക�ൊണ്ടാണ്.
താൽപര്യമില്ലാതെ
പഠിക്കുന്ന കുട്ടി പാഠം
മറന്നു പ�ോകുമ്പോൾ
താൽപര്യത്തോടെ
കാണുന്ന സിനിമകളി
ലെ സംഭാഷണങ്ങളും
സീനുകളും പടിപടിയാ
യി ഒാർത്തുവയ്ക്കുന്ന
ത് അതുക�ൊണ്ടാണ്.

മാറ്റാവുന്ന
മറവിര�ോഗങ്ങൾ

അൽസ്ഹൈമർ, സെമ
നെൽ ഡിമൻഷ്യ എന്നീ
മറവിര�ോഗങ്ങൾ ഭേദ
മാക്കാൻ സാധിക്കുന്നി
ല്ലെങ്കിലും ചികിത്സിച്ചു
ഭേദമാക്കാവുന്ന ചില
മറവിര�ോഗങ്ങളുണ്ട്.
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െെതറ�ോയ്ഡ് ഹ�ോർ
മ�ോൺ കുറവിനാലുള്ള
മറവി ഹ�ോർമ�ോൺ
ചികിത്സ നൽകുമ്പോൾ
മാറും. തലച്ചോറിലെ സ്ര
വം (CSF) ഒഴുകുന്നതിലെ
തടസ്സം ക�ൊണ്ടുള്ള ഒാർ
മക്കുറവ്, െപയിന്റുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട് ജ�ോലിചെ
യ്യുന്നവരിൽ കാരീയം
ശരീരത്തിൽ കൂടുന്നതു
ക�ൊണ്ടുള്ള മസ്തിഷ്ക
ശ�ോഷണം ഇവയ�ൊ
ക്കെ പൂർണമായും പരി
ഹരിക്കാനാകും. വൈറ്റ
മിൻ B12, വൈറ്റമിൻ ഇ,
വൈറ്റമിൻ ഡി കുറയു
ന്നതുക�ൊണ്ടും മറവി
വരാം. വൈറ്റമിൻ കുറവു
പരിഹരിച്ചാൽ ഇതുമാ
റും തലച്ചോർമുഴകളുടെ
ഭാഗമായുണ്ടാകുന്ന
ഒാർമക്കുറവ്, അവ നീ
ക്കം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ
മാറ്റാനാകും.
ഒാട്ടോ ഇമ്യൂൺ എൻ
സഫല�ോപ്പതി മൂലമു
ള്ള മറവിര�ോഗം, HIV,
TB, TOXO, നാടവിര ഇവ
യ�ോടനുബന്ധിച്ചുള്ളവ
യും പരിഹരിക്കാം. മറ
വിര�ോഗമല്ലാത്ത, മറവി
ര�ോഗം പോലെ ത�ോന്നി
ക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ.
വിഷാദര�ോഗം, ഹിസ്റ്റീ

രിയ എന്നിവ മറവിര�ോഗം പ�ോലെ ത�ോന്നും. മാനസി
ക ര�ോഗചികിത്സയും വിഷാദര�ോഗത്തിനുള്ള മരുന്നും
നൽകി ചികിത്സിക്കാം.

വിവിധ തരം ഓർമകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
തലച്ചോർ മേഖലകൾ

ഒാർമ: മൂർച്ചകൂട്ടാം

ഓർമയും ഓർമയുടെ പ്രവർത്തനവേഗവും കൂട്ടുക
യെന്നത് അസാധ്യമായ കാര്യമല്ല. പക്ഷേ, അതിന്
പരിശ്രമം കൂടിയേതീരൂ. ഓർമയുടെ മുനയ്ക്കു മൂർച്ച
കൂട്ടാനുള്ള വഴികൾ അറിയാം.
താൽപര്യമുണ്ടാക്കുക: ഒാർമിച്ചുവയ്ക്കേണ്ട
കാര്യങ്ങളിലെ താൽപര്യം ജനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ
ബ�ോധപൂർവം കണ്ടെത്തുക. അങ്ങനെ അതു തല
ച്ചോറിൽ ഉറപ്പിച്ചുവയ്ക്കാം.

പ്രവർത്തനസ്മൃതി
(വർക്കിങ് മെമറി)
അർഥസമൃതി
(സെമാന്റിക് മെമറി)

ഉപയ�ോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നശിക്കുക:

അറിവുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയ�ോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ
കാലാന്തരത്തിൽ നശിച്ചുപ�ോകാം. അറിവുകൾ
വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന മേഖലകളിലുള്ള
ഡ�ോക്ടർമാരും എൻജിനീയർന്മാരും പഠിച്ച കാര്യ
ങ്ങൾ ഒാർത്തിരിക്കുമ്പോൾ, മറ്റു ശാഖകൾ തിരഞ്ഞെ
ടുക്കുന്ന അതേ കൂട്ടർ തന്നെ ഈ വിജ്ഞാനങ്ങൾ
പൂർണമായും മറന്നുപ�ോകാമല്ലോ. ചെറുപ്പത്തിൽ
പഠിച്ച ഭാഷ പ�ോലും ഇങ്ങനെ ഉപയ�ോഗിക്കാതെ വർ
ഷങ്ങള�ോളം സ്ഥലം മാറിനിന്നാൽ മറന്നുപ�ോകാം.

സുഖകരമായ ഒാർമകൾ താല�ോലിക്കാം:

അസുഖകരമായ ഒാർമകൾ മായ്ച്ചുകളയാൻ മസ്തി
ഷ്കം തന്നെ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അതേപ�ോലെ തന്നെ
പരിശ്രമം ക�ൊണ്ട് അവ മാറ്റിയെടുക്കാം. വികാരഗ�ോ
പനപ്രവണത (Repression) എന്നാണിതിനെ പറയുക.
ഹാരിപ�ോട്ടർ കഥയിൽ ഡിമെന്റേഴ്സ് (Dementors)
മനസ്സിനെ ചൂഴ്ന്നെടുത്ത് ഒാർമകളെ ഇല്ലായ്മ
ചെയ്യുമ്പോൾ, തന്റെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ
ഒാർമകൾ ചിന്താമണ്ഡലത്തിലേക്കു ക�ൊണ്ടുവന്നാ
ണ് നായകൻ അവരെ തടുക്കുന്നത്. (Dementors എന്ന
പേരുതന്നെ Dementia എന്നതിൽ നിന്നാണ് J.K. Rowling
ഉപയ�ോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്.

(പ്രക്രിയാസ്മൃതി
(പ്രോസീജിയറൽ മെമറി)

സാഹിത്യവും
കലയും
ഉത്തേജിപ്പി
ക്കുന്ന വലതു
മസ്തിഷകം 
സജീവ
മാക്കിയാൽ
മറവിര�ോഗം
കുറയ്ക്കാം
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മറവിര�ോഗങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ

ര�ോഗിയുെട നിത്യജീവിതത്തിൽ മറവി എത്രമാത്രം ബാധി
ച്ചു എന്നതുൾപ്പെടുന്ന ര�ോഗചരിത്രത്തിൽനിന്നു തന്നെ മറവി
ര�ോഗമാണ�ോ എന്നു തിരിച്ചറിയാം. പലപ്പോഴും സ്വാഭാവിക
മായ സാധാരണമറവിയും മറവിര�ോഗവും വേർതിരിച്ചറിയാൻ
ഡ�ോക്ടർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ല.കൂടാതെ ശാരീരികവും
ന്യൂറ�ോളജിക്കലുമായ പരിശ�ോധനകൾ, െബ്രയിൻ ഇമേജിങ്
പരിശ�ോധനകൾ എന്നിവ മറവിര�ോഗത്തിന്റെ തീവ്രതയും
പ്രത്യേകതകളും മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും. ഒപ്പം ര�ോഗ
കാരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകളും ലഭിച്ചെന്നു വരാം.

ചെറുപ്പത്തിലെ ഭാഷാസിദ്ധി
കൂട്ടുക:

ചെറുപ്പത്തിൽ ഭാഷാസിദ്ധിയും വാ
ക്സാന്ദ്രതയും കൂടുതലുള്ളവർക്കും
കൂടുതൽ ഭാഷാസിദ്ധിയും വ്യാകര
ണങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർ
ക്കും മറവിര�ോഗം വളരെ കുറവായി
ട്ടോ താമസിച്ചോ വരുന്നതായാണ്
കണ്ടിട്ടുള്ളത്.

ഇന്ദ്രിയങ്ങൾതുറന്നുവയ്ക്കുക:
ചെറുപ്പത്തിൽ തലച്ചോർ വളർച്ച
പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാലും തല
ച്ചോർ ക�ോശങ്ങൾ (Neuron) പുതിയ
പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ (Synapses) രൂപീ
കരിക്കും. ഇത്തരത്തിലാണ് ഒാർമ
രൂപപ്പെടുന്നത്. ഇതേ സിനാപ്സുക
ളിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വസ്തുതകൾ
എത്തുമ്പോൾ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള
ബന്ധം, സുഷിരങ്ങളിലൂടെയും
കൂടുതൽ ന്യൂറ�ോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ
വഴിയും കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കും.
തുടർച്ചയായി ടിവി മാത്രം കണ്ടു
ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടിയെക്കാൾ,
കഥ പറഞ്ഞുക�ൊടുക്കുക, ചിത്ര
ങ്ങൾ കാണിച്ചും പറഞ്ഞും പുതിയ
പുസ്തകങ്ങളുടെ ഗന്ധം അറിഞ്ഞും
അവയിലെ രംഗങ്ങൾ അഭിനയിച്ചും
വിവിധ തലത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന
കുട്ടി തന്നെയായിരിക്കും ഷാർപ്പായ
മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ഉടമ.

പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ തേടുക:
യാത്രകൾ വർധിപ്പിക്കുക, പുതിയ
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Dem
entia
വര
അന്തരീക്ഷങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക,
പുതിയ ആളുകളുമായി കൂട്ടുകൂടുക
എന്നിവയെല്ലാം തലച്ചോറിന്റെ ക�ോ
ശവികസനത്തിനു സഹായിക്കും.
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അർധഗ�ോളം സംസാരം, എഴുത്ത്,
കണക്കുകൂട്ടൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള
പഠനപ്രക്രിയകളിൽ പങ്കുവഹിക്കു
ന്നതുക�ൊണ്ടു നാമെല്ലാം ഇടതു
തലച്ചോറിനെ മാത്രമാണ് ഉപയ�ോഗി
ക്കുന്നത്. ആ കഴിവുകൾ കുറയു
കയ�ോ, പ്രായമാകുന്നതുക�ൊണ്ട്
ഉപയ�ോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യകത
കുറയുകയ�ോ ചെയ്താൽ പെട്ടെ
ന്നു തന്നെ മറവിര�ോഗത്തിലേക്കു
പ�ോകാം. അതേസമയം വലത്തെ
അർധഗ�ോളം കൂടി ഉപയ�ോഗപ്പെടു
ത്തുന്ന വ്യക്തിയുടെ തലച്ചോറിനു
ശ�ോഷണം കുറവായിരിക്കും.
തലച്ചോറിന്റെ വലത്തെ അർധ
ഗ�ോളം, സർഗാത്മകപ്രക്രിയയുടെ
ആസ്ഥാനമാണ്. മനുഷ്യത്വം, നന്മ,
സാഹിത്യരചന, സംഗീതം, മറ്റു
കലാപരതകൾ, മതപരമായ കാര്യ
ങ്ങൾ േപാലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണു
വലതുമസ്തിഷ്കം നിയന്ത്രിക്കുന്ന
ത്. അതുക�ൊണ്ടു രണ്ടു വശങ്ങളും
ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തുക. ചിത്രരചന,
കവിതാരചന, ന�ോവലെഴുത്ത്,
സഹജീവി അനുകമ്പ, പരസ്പര
സഹകരണം ഇവയെല്ലാം ചെയ്യുന്ന
ത് വലത് തലച്ചോറാണ്.
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വലത് മസ്തിഷ്കം ഉപയ�ോ
ഗിക്കുക: ഇടതു മസ്തിഷ്ക

ഓർമയ്ക്കു വേണ്ട ഭക്ഷണം

ഇന്ദ്രിയ പങ്കാളി
ത്തം:

ന്യൂറ�ോണുകളുെട പ്രവർത്തനത്തിനു സഹായിക്കുന്ന
ഡിഎച്ച്എ (Docosahexaenoic acid) ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാ
ണ് മത്സ്യം. അതിനാൽ മത്സ്യം ശീലിക്കുന്നത് മറവി കു
റയ്ക്കാൻ സഹായിക്കാം. കടുംപച്ച നിറത്തിലുള്ള ഇല
ക്കറികളിൽ (ബ്രോക്കോളി പ�ോലെ) അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന
വൈറ്റമിന് ഇ യും ഫ�ോളേറ്റും തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്ത
ത്തിനു ഉത്തമമാണ്. പ�ൊതുവേ സമീകൃതമായ ഭക്ഷണ
വും വെള്ളവും തലച്ചോറിനെ ഊർജ്വസ്വലമാക്കും, ഓർ
മ കൂട്ടും.

ഒരു വാക്കോ വാചകമ�ോ
ഏതു പ്രായത്തിൽ
പഠിച്ചാലും അസ്വദിച്ചു
പഠിച്ചാൽ മറക്കില്ല.
ആ സമയം പഞ്ചേന്ദ്രി
യങ്ങൾ ഉപയ�ോഗിക്ക
പ്പെടുന്നതിനാലാണ്
അങ്ങനെ സംഭവിക്കു
ന്നത്. തലച്ചോറിനെ
പല തരത്തിലേക്കു
വ്യാപിപ്പിക്കുക. ഒരു
വാക്ക് പഠിച്ചാൽ
പ�ോലും അതിനെ പല
തരത്തിൽ സമീപിക്കാം.
ഉച്ചാരണം, അക്ഷ
രരീതി, രൂപം, കേട്ട

ടിവി
കാണുന്ന
കുട്ടിയേ
ക്കാൾ

സന്ദർഭം, ഉണ്ടായ വികാരം,
അനുഭവിച്ച മണം ഇവയെ
ല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക. വർഷങ്ങൾ
ക്കുശേഷം ഒരു കാര്യം ഒാർമി
ക്കാൻ ഈ അനുഭവങ്ങളിൽ
ഏതെങ്കിലും ഉപയ�ോഗ
ത്തിലെത്തും. സമ്പൂർണ
ശാരീരിക ഉത്തേജനമാണ്
ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നത്.
അതേപ�ോലെ സമാനരീതി
യിലുള്ള എന്നാൽ ചെറിയ
വ്യതിയാനങ്ങളുള്ള വസ്തു
തകൾ, െെകവിരലുകളുടെ
വിവിധ ചലനങ്ങളും, തല,
ത�ോൾ ചലനങ്ങളുമായും
ബന്ധിപ്പിച്ചു പഠിച്ചിരുന്നാൽ
ബൗദ്ധിക കഴിവുകൾ വളരെ
കൂർമമായിരിക്കും.

കഥ
കേൾക്കുന്ന,
ചിത്രം
വരയ്ക്കുന്ന
കുട്ടിക്ക്
മികച്ച
ഓർമ
ഉണ്ടാകും
ബ്രെയിൻ റീച്ചാർജ്:

മാനസിക പിരിമുറുക്കമുള്ള
കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും കഠിന
പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴും
തലച്ചോർ ക്ഷീണിക്കാം.
പക്ഷേ, റീച്ചാർജ് ചെയ്യാൻ
വളരെ എളുപ്പമാണ്.
അതായതു തലച്ചോറിലേ
ക്ക് ഒാക്സിജനും രക്തവും
ഗ്ലൂക്കോസും കൂടുതലെത്തി
ക്കുക. അല്പസമയം പഠന
പ്രക്രിയ നിർത്തിയിട്ട്, ദീർ
ഘശ്വാസം എടുത്ത് ഉള്ളിൽ
നിർത്തിയിട്ട്, വെളിയിലേക്കു
വിടുക. വെറും രണ്ടോ
മൂന്നോ തവണ ആവർത്തി
ക്കുക. ബ്രെയിൻ റീച്ചാർജ്
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New Trends

പുതിയത് പരിശീലി
ക്കുക: നമ്മുടെ ദിനചര്യ

മദ്യം മറവി നേരത്തേ വരുത്തും
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ആയിക്കഴിഞ്ഞു. ചിലർ
ക്കെങ്കിലും പിന്നണിയിൽ
പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ
സംഗീതമുണ്ടായിരുന്നാൽ
തലച്ചോർ തുടർച്ചയായി
ഉത്തേജിക്കപ്പെടുന്നതായി
കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു മണി
ക്കൂർ വ്യായാമം, യ�ോഗ
എന്നിവയും ഇതിനു
നല്ലതാണ്.

മദ്യപിക്കുന്നത് മറവി ര�ോഗം നേരത്തേയെത്താനും നേ
രത്തേതന്നെ തീവ്രാവസ്ഥയിലെത്താനും കാരണമാകാ
മെന്ന് പഠനം. ദി ലാൻസെറ്റ് പബ്ലിക്ഹെൽത്ത് ജേണ
ലിൽ വന്ന പഠന റിപ്പോർട്ടാണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥാപിക്കു
ന്നത്. 65 വയസ്സിനു മുൻപ് മറവി ര�ോഗം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട
വരിൽ മദ്യപാനം ഒരു കാരണമായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നാ
ണ് ഫ്രാൻസിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ വ്യക്തമായത്.
മദ്യപാനം മൂലം മറവി ര�ോഗം നേരത്തേ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട
വരിൽ 70 ശതമാനവും പുരുഷൻമാരായിരുന്നു.

കളില�ോ, ദിവസേനയുള്ള
പ്രവർത്തനങ്ങളില�ോ
മാറ്റം വരുത്തിന�ോക്കുക.
ഉദാഹരണത്തിന് പാത്രം
കഴുകുന്നതിന�ോ, റിമ�ോട്ട്
ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതിന�ോ,
ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നതിന�ോ
ഇടതു െെക ഉപയ�ോഗിച്ചു
ന�ോക്കുക. പ്രഭാതസ
വാരി അവസാനിക്കുന്നി
ടത്തുനിന്നു തുടങ്ങുക,
പുതിയ ഭാഷ പഠിക്കുക,
പദപ്രശ്നങ്ങൾ, അക്കപ്ര
ശ്നങ്ങൾ (സുഡ�ോക്കു)
എന്നിവ ചെയ്യുക. പുതിയ
ഒരു കല, അല്ലെങ്കിൽ
ഹ�ോബി ആരംഭിക്കുക,
അതു തുടരുക.

മാറുക. ഏറ്റെടുക്കുന്ന
പദ്ധതികൾ ആവശ്യം
തന്നെയ�ോ എന്നു
ഇടയ്ക്കൊന്നു ചിന്തി
ക്കുക. ര�ോഗപരിശ�ോ
ധനകൾ നടത്തുക,
ബി പി, ഡയബറ്റിസ്,
പാർക്കിൻസൺ രോഗം,
അമിതവണ്ണം ഇവയെ
ല്ലാം തലച്ചോറിലെ
രക്തചംക്രമണം കുറ
യ്ക്കുന്ന അസുഖങ്ങളാ
ണ്. നേരത്തെ കണ്ടെ
ത്തി ചികിത്സിച്ചാൽ
തലച്ചോർ ചുരുക്കം,
െെമനർ സ്ട്രോക്
എന്നിവ തടയാം.

തിരക്ക്, സമ്മർദം, മൾട്ടി
ടാസ്കിങ്, ഫാസ്റ്റ് ഫൂഡ്
മുതലായവ മാറ്റി പാരമ്പ
ര്യവാദിയ�ോ പഴഞ്ചന�ോ
ആയി ഇടയ്ക്കെങ്കിലും

നല്ല ഉറക്കം ഓർമയ്ക്ക്
അത്യാവശ്യമാണ്. ഉറ
ങ്ങുമ്പോഴാണു പഠിച്ച
കാര്യങ്ങൾ ഉറയ്ക്ക
പ്പെടുന്നത്. ഉറങ്ങുന്ന

പഴഞ്ചനാകാം:

ഉറക്കം, ഭക്ഷണം

മസ്തിഷ്കം
ഉത്തേജി
പ്പിക്കാൻ
മത്സ്യം
നല്ലതാണ്
ബ്രോക്കോളി
പ�ോലുള്ള
കടുംപച്ച
ഇലക്കറിയും
നല്ലത്

L I F E

Ayurveda

S T Y L E

മറവിക്ക് രസായനചികിത്സ

വാർധക്യത്തിൽ ഓർമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുവരുന്ന പ്രശ്ന
ങ്ങൾക്കെല്ലാം രസായന ചികിത്സകൾ പ്രയ�ോജനപ്പെടും. നാ
ഡീക�ോശങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന നാശം പരിഹരിക്കാൻ രസായ
നൗഷധങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്. സ്നേഹസ്വേദങ്ങൾ
ക്കു ശേഷം പഞ്ചകർമചികിത്സയ്ക്കു വിധേയനാക്കിയ
ര�ോഗിയെ രസായനൗഷധങ്ങൾ വിദഗ്ധ മേൽന�ോട്ടത്തിൽ
ശീലിപ്പിക്കണം. ച്യവനപ്രാശം, നരസിംഹരസായനം തുടങ്ങി
യവ രസായനൗഷധങ്ങളിൽ പ്രശസ്തമാണ്.
ഡ�ോ.കെ.മുരളീധരൻ പിള്ള, മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ , വൈദ്യരത്നം ആയുർവേദക�ോളജ്,തൃശൂർ

തിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുൻപെങ്കിലും
അത്താഴം കഴിക്കൽ ഉറപ്പാക്കുക.
ട്രാൻസ്ഫാറ്റ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണ
ങ്ങൾ, കൃത്രിമ പഞ്ചസാര, നിറം
ചേർക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ എന്നിവ
തലച്ചോറിന്റെ ക�ോശങ്ങളെ ചുരുക്കി
ഗ്രഹണശേഷി കുറയ്ക്കാം.
ഒമേഗ 3 ഫാറ്റി ആസിഡ് തല
ച്ചോർ ഷാർപ്പാക്കാൻ ഉതകുന്ന ഒരു
ഭക്ഷണമാണ്. മത്സ്യങ്ങളിൽ ധാരാളം
ലഭിക്കും. എല്ലാ നിറത്തിലുമുള്ള
ഭക്ഷണങ്ങളും (പച്ചനിറത്തിലുള്ള
പച്ചക്കറി, മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള പഴം,
ഒാറഞ്ച്, കാരറ്റ്, പാൽ) ഉൾപ്പെടു
ത്തിയ ആഹാരരീതി ശീലിക്കണം.
തവിടുകളയാത്ത അരിയിൽ തയമിൻ
െെവറ്റമിൻ ഉള്ളതുക�ൊണ്ട് ഒാർമ
ക�ോശങ്ങൾക്കു ക്ഷതം പറ്റാതെ
സംരക്ഷിക്കും. നാരുകൾ അടങ്ങിയ
ഭക്ഷണം വയറിനെന്നപ�ോലെ തല
ച്ചോറിനും നല്ലതാണ്. പയർ–
കടലവർഗങ്ങളും തലച്ചോർ പ�ോഷ
ണത്തിനു നല്ലതാണ്.

സ്വപ്നം കാണുക:

പ്രായമായാലും മുന്നോട്ടു കുതിക്കു
ന്നതിനായി പുതിയ പദ്ധതികളും
ലക്ഷ്യങ്ങളും സ്വപ്നം കാണുക.
ഇ തു യുവത്വം നിലനിർത്തി തല
ച്ചോർ ശ�ോഷണം കുറയ്ക്കും. ഏതു
പ്രായത്തിലും തലച്ചോറിനെ ഉപ
യ�ോഗിക്കുക. അതു രണ്ടു വശവുമാ
കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും സാധാരണയിൽ
നിന്നും മാറി ചെയ്യുക, സ്വപ്നം
കാണുക, മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ
കാണുക. ഇവയിലൂടെ ബ്രെയിൻ
ഷാർപ്പാക്കാം, മറവി അകറ്റാം.
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