সুগন্ধি
ক োথোয়

খন ন্ধ ভোবে েযেহোর রবেন

স োলবেলো কেটল সোেোন ন্ধিবয় কগোসল বর, গোবল ন্ধিবলট আফটোরবেভ আর মুখমণ্ডবল ন্ধিব্বি কনো কমবখ, ন্ধিবে ন্ধমল্লোি
ঘোমোন্ধি িোউেোর ন্ধিন্ধটবয় এেং গোবয় প্রোয় আধ কেোিল এক্স ইবফক্ট করপ্র বর আিন্ধন হয়ি ভোেবলন, আিব অন্ধফবসর সেোর, ন্ধেবেষ
বর সহ ন্ধমিনীবির মোথো ঘুন্ধরবয় কিে (ন্ধে ন্ধেজ্ঞোিবনর মি)। ন্ধ ন্তু এিসে ন্ধেন্ধিত্র সুগন্ধি-দ্রবেযর ন্ধমশ্রবে আিন্ধন কে কেোোঁট ো
গিন্ধেন্ধেষ্ট িলিযোন্ত এ টো ‘রোসোয়ন্ধন কেোমো’ হবয় কগবিন, িো হয়ি ন্ধনবি কটরই িোন ন্ধন। ন্ধেিরীি ন্ধলবের মোথো ঘুন্ধরবয় কিয়োর
েিবল গোবয়র গবি িোবির মোথো ধন্ধরবয় কিয়োর আেং োয় ক উ হয়ি আিনোর িোবেই ন্ধভড়বে নো। আর এিন্য অন্ধফবসর েস েন্ধি
ন্ধিবনর কেবষ আিনোর হোবি এ টো ‘ োরে িেিোও’ লোভ-কলটোর ধন্ধরবয় কিয়, িোবিও আশ্চেি হওয়োর ন্ধ িু কনই। ‘এক্স ইবফক্ট’ িখন
আিনোর োবি মবন হবে ‘এক্স ন্ধেবফক্ট’!
আিন্ধন ন্ধনশ্চয়ই িোন নো মোনুষ আিনোব মবন নো করবখ আিনোর েযেহৃি সুগন্ধিব খোরোিভোবে মবন রোখু এেং আিনোর
প্রসে উেবলই েলু , ‘ও, কসই কেোোঁট ো গবির আিরমোখো কলো টো!’ সুিরোং সুগন্ধি েযেহোর রবেন খুে োিো োন্ধি (আনুমোন্ধন দুই
ফুবটর মবধয) আসো মোনুষন্ধটর মবধয এ টো ন্ধনগ্ধ, সুরন্ধভি অনুভূন্ধি িন্ধড়বয় কিয়োর িন্য–আবেিোবের সেোইব মোবিোয়োরো,
িোগলিোরো রোর িন্য নয়।
গরম োবলর ওয়োি কেমন েীি োবল রো ন্ধে নো, কিমন্ধন গরম োবলর সুগন্ধি েীি োবল েযেহোর রো মোনোয় নো। আেোর
রোবির কিোেো কেমন ন্ধিবন িরো েোয় নো, কিমন্ধন রোবির সুগন্ধি ন্ধিবন েযেহোর রো ন্ধে নো। সুিরোং সুগন্ধির সন্ধে েযেহোর িোনো
প্রবয়োিন। সুগন্ধি আিনোর েযন্ধিত্ব, মনন, কমিোি ও রুন্ধিবেোধব প্র োে বর। ভোল/হোল ো সুগন্ধি অন্যব আ ৃষ্ট বর আর
খোরোি/ ড়ো সুগন্ধি বর িযিন্ধেরি। ক োন্ সুগন্ধি েযেহোর রবেন িো ন্ধনভির রবে স্থোন, িন্ধরবেে, ঋিু, সময়, উিলক্ষ্য ও
আিনোর মন-কমিোবির ওির।
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অন্ধফবস েো মিস্থবল
১। গরবমর ন্ধিবন, গুবমোট আেহোওয়োয় অন্ধফবস েো মিস্থবল খুে
ড়ো/উগ্র সুগন্ধি েযেহোর রবি কনই। উগ্র সুগন্ধির েযেহোর
সহ মিীবির োবির প্রন্ধি মবনোবেোগ নষ্ট রবি িোবর এেং
এমনন্ধ েোরীন্ধর অস্বন্ধি ও অসুস্থিো সৃন্ধষ্ট রবি িোবর! এিন্য
িন্ধশ্চমো দুন্ধনয়োর অবন প্রন্ধিষ্ঠোবন উগ্র সুগন্ধির েযেহোরই ন্ধনন্ধষদ্ধ।
২। িোই সোধোরনভোবে মিস্থবল মৃদু সুেোবসর হোল ো সুগন্ধি
েযেহোর রুন।
৩। সিো সুগন্ধি েযেহোর নো বর ভোল মোবনর িোন্ধম সুগন্ধিই
েযেহোর রো ভোল, োরে সিো সুগন্ধি সোধোরেি উগ্রগন্ধি হবয়
থোব ।
৪। িবে মিস্থবলর িন্ধরবেবের ওিরও সুগন্ধির ধরে ন্ধনভির
রবে। েদ্ধ িোয়গোয় হোল ো সুগন্ধি েযেহোর রুন। আর
আিনোর োবির স্থোনন্ধট েন্ধি কখোলোবমলো হয়, িবে সুগন্ধি সোমোন্য
ড়ো হবলও ক্ষ্ন্ধি কনই।
৫। আিনোর োবির ধরেন্ধট েন্ধি এমন হয় কে, অবন গ্রোহব র সরোসন্ধর সংস্পবেি আসবি হয়, কেমন ক োন েযোংব র যোে-িবয়বটট
েো ক োন প্রন্ধিষ্ঠোবনর গ্রোহ কসেো-িোন োরী ফ্রটট-অন্ধফবস, িবে হোল ো সুগন্ধি েযেহোর রুন। আর আিনোর কিেোন্ধট ক োন ন্ধেজ্ঞোিনী
সংস্থো, িলন্ধিত্র-ন্ধনমিোে েো ফযোেন-ন্ধেিোইন্ধনংবয়র সোবথ সংন্ধিষ্ট হবল ড়ো সুগন্ধি েযেহোর রবি িোবরন।
৬। মবন রোখবেন, ঘোবমর দুগিি িূর রোর কক্ষ্বত্র অন্য ক োন প্র োবরর সুগন্ধি ন্ধেউবেোবরবটটর ন্ধে ল্প হবি িোবর নো। িোই এ োবি
ন্ধেউবেোবরটটই েযেহোর রুন।
সোমোন্ধি অনুষ্ঠোবন েো অন্তরে সমবয়
১। েীি মওসুবম, সিযোর িোন্ধটিবি ন্ধ ংেো ন্ধেবয়র অনুষ্ঠোবনর িন্য
ন্ধমন্ধষ্ট সুেোসেুি এ টু ড়ো সুগন্ধি হবলও ক্ষ্ন্ধি কনই।
২। এ োন্ত ন্ধপ্রয়িবনর ঘন্ধনষ্ঠ সোন্ধিবধয অন্তরে সময় োটোবনোর িন্য
উষ্ণ, উদ্দীি সুগন্ধি েযেহোর রবি িোবরন। োোঁবধ, গলোর নীবি েো
ঘোবড়র কিিবন সুগন্ধির হোল ো উিন্ধস্থন্ধি আিনোর প্রন্ধি সেীর
আ ষিে েোন্ধড়বয় কিবে ন্ধনিঃসবেবহ।

সুগন্ধির প্র োরবভি
গবির মোত্রো ও বেন্ধেষ্টয অনুসোবর সুগন্ধি ন্ধেন্ধভি প্র োবরর হবয়
থোব । সুগন্ধির মোত্রো ন্ধনভির বর এর মূল উিোিোন সুগন্ধি-কিল
(Aroma Oil)-এর িন্ধরমোবের ওির। সুগন্ধি-কিল সেবিবয় ম
থোব আফটোরবেবভ আর সেবিবয় কেন্ধে থোব খোোঁন্ধট সুগন্ধিবি
(Parfum Extrait)। মোত্রো অনুসোবর সুগন্ধির মধযেিিী কশ্রেীগুবলো
হবে েথোক্রবম, ‘ও-িয- বলোন’ (Eau de Cologne), ‘ও-িযকিোয়বলি’ (Eau de Toilette) এেং ‘ও-িয-িোহ্ফো’ (Eau de
Parfum)। েি কেন্ধে মোত্রো–িি কেন্ধে এর স্থোন্ধয়ত্ব।
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গবির বেন্ধেষ্টয অনুসোবর সুগন্ধি প্রধোনি িোর প্র োর: কফ্রে, কলোরোল, ওন্ধরবয়টটোল ও উন্ধে ( োে-গন্ধি)।
১। সোধোরেভোবে কফ্রে ও কলোরোল সুগন্ধি মৃদু ও ন্ধমন্ধষ্ট সুেোবসর হবয় থোব েবল ন্ধিবনর কেলোয়, োবির সময় েো আউটবেোর ইবভবটট
েযেহোবরর উিবেোগী। এ ধরবের সুগন্ধি আিনোব
সোরোন্ধিন সুরন্ধভি, সবিি ও িোরুেযময় রোখবে।
২। ন্ধেষি, কমঘলো, িুন্ধটর ন্ধিবন েখন সূবেির কিখো কমবল নো–
এ টো উিোস, মন-খোরোি ভোে থোব –িখন েযেহোর রুন
কলোরোল সুগন্ধি। মন ভোল হবয় েোবে।
৩। ওন্ধরবয়টটোল ও োে-গন্ধি সুগন্ধি সোধোরেি ড়ো
সুেোবসর হয় েবল সিযোর েো রোবির সোমোন্ধি অনুষ্ঠোন ও
অন্তরে সমবয়র িন্য ভোল। এ ধরবের সুগন্ধি অবন্যর োবি
আিনোব আ ষিেীয় বর িুলবে। িবে সুগন্ধির মোত্রো েো
েযেহোবর িন্ধরন্ধমন্ধির ন্ধিব কখয়োল রোখুন।
৪। েীবির ন্ধহবমল সিযোয় েযেহোর রুন ড়ো, োে-গন্ধি
সুগন্ধি। এ ন্ধট উষ্ণ অনুভূন্ধি িন্ধড়বয় িড়বে আিনোর
িোরিোবে।

সুগন্ধির ন্ধলেবভি
সুগন্ধি হবি িোবর নোরীবির িন্য (Pour Femme), িুরুষবির িন্য
(Pour Homme)ন্ধ ংেো নোরী-িুরুষ উভবয়র িন্য (Parfum
Unisexe)। সুগন্ধি ক নোর সময় কখয়োল রুন কেোিল েো
িযোব বটর গোবয় ী কলখো আবি।
১। কমবয়বির োবি কলোরোল েো ওন্ধরবয়টটোল সুগন্ধির ির কেন্ধে।
িবে আি োল আবিল, িীি, কিরী ও মলোবলেুসহ অন্যোন্য
ফবলর ন্ধমন্ধষ্ট সুেোসেুি কফ্রে েো ফ্রুন্ধট সুগন্ধিও ম-েয়সী েো
িোকুন্ধরিীেী কমবয়বির োবি কেে িনন্ধপ্রয়।
২। কিবলবির িন্য উিবেোগী হল কফ্রে ও োে-গিী সুগন্ধি। ন্ধিবনর
কেলোয়, োবির সময় েযেহোবরর িন্য কফ্রে সুগন্ধিই ভোল। আর
ন্ধেবেষ উিলক্ষ্য েো সোমোন্ধি অনুষ্ঠোবন েযেহোবরর িন্য োে-গিী
সুগন্ধি েযেহোর রুন।
৩। ন্ধ ন্তু িোই েবল কিবলরো ন্ধ কমবয়বির সুগন্ধি েযেহোর রবি
িোবর নো? অেশ্যই িোবর। ক োন িুরুষ েন্ধি ‘শ্যোবনল নোম্বোর ফোইভ’
েযেহোর বরই কফবল, িবে িোবি কস ‘কমবয়’ হবয় েোবে নো ন্ধ ংেো
এব েোবর ‘মহোভোরি’ অশুদ্ধ হবয় েোবে নো।
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ীভোবে মোখবেন
১। সুগন্ধি েযেহোবরর আবগ কগোসল বর কনয়ো ভোল।
২। সুগন্ধি মোখোর িন্য েরীবরর সেবিবয় োেি র অংে হল ন্ধেন্ধভি
‘িোল্স-িবয়টট’ েো ন্ধেরো-ন্ধেন্দু, কেমন, হোবির েন্ধি, গলো, ঘোড় েো
োবনর লন্ধির কিিবনর অংে–কেখোবন রি িলোিল কেন্ধে হয়। োরে
রবির িোি সুগন্ধির গবির মোত্রো েোন্ধড়বয় কিয়।
৩। সুগন্ধির কেোিবলর মুখ িোল্স-িবয়বটটর আনুমোন্ধন িয় ইন্ধি িূবর
করবখ বয় েোর করপ্র রুন। সুগন্ধিন্ধট ক্রীম েো কলোেন টোইবির হবল
িোয়গোমি লোন্ধগবয় খুে হোল োভোবে েলুন।
৪। এিোড়ো আিনোর সোমবনর েোিোবস সুগন্ধি করপ্র বর িোর কভির ন্ধিবয়
কহোঁবট েোন। এবি সুগন্ধির এ টো হোল ো কুয়োেো আিনোর সোরো গোবয়
িন্ধড়বয় িড়বে।
৫। কেন্ধেক্ষ্ে ধবর সুগন্ধির গি েো োেি োন্ধরিো ধবর রোখবি ‘কলয়োন্ধরং’
রবি িোবরন। কলয়োন্ধরং হল, ন্ধেন্ধভি প্র োবরর সুগন্ধি দ্রেয কেমন,
েোওয়োর কিল, েন্ধে কলোেন, আফটোর কেভ, ন্ধেওবেোবরটট, ও-িয- বলোন,
ইিযোন্ধি মযোন্ধিং বর িরির, এ সোবথ েযেহোর রো। িবে এবক্ষ্বত্র
ন্ধেন্ধভি গি ন্ধমবে ‘রোসোয়ন্ধন কেোমো’ হবয় েোবেন ন্ধ নো, অেশ্যই কখয়োল
রোখুন। িোই এিন্য এ ই ব্র্যোবটের, েিিূর সম্ভে এ ই গবির সুগন্ধি
দ্রেয েযেহোর রো ভোল।
৬। সুগন্ধি মোখবেন কিোেো িরোর আবগই। খনই গোবয়র কিোেোব
সুগন্ধি মোখবেন নো েো করপ্র রবেন নো।
নন এযোলব োহন্ধল িোরন্ধফউম
ধমিীয় অনুসিোবন িোনো েোয়, েন্ধি িোরন্ধফউবমর গোবয় এযোলব োহল
আবি এটো কলখো থোব েো আিন্ধন ন্ধনন্ধশ্চি হন িোহবল কসন্ধট েযেহোর রো
েোবে নো। িবে েযেহোর রবলও নোমোবির িবেি ধুবয় কফলবল
িোরন্ধফউম িবল েোবে। িখন নোমোি িড়ো েোবে। উিোিোবন এযোলব োহল
কনই এর ম অবন িোরন্ধফউম আবি।
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