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દા�   પીવાથી   આપણા   સ�દુાયોની   ક�ટલીક   �ય��તઓ   સાથ ે  ��ુય   ��ુાઓ   isભી   થાય   છે,   સામેલ   �ય��તઓ   એ�ુ ં  
માને   છે   ક�   તેઓ   પીતા   પીવામા ં  મ�   લેતા   હોય   છે   અને   એક   �મણા   હોય   છે   ક�   તેઓ   �વનમા ં  સા�   કર�   ર�ા   છે,   
એ   �યાલ   નથી   ક�   તેઓ   તેમનો   બગાડ   કર�   ર�ા   છે.   વાયદા   અને   તેના   પ�રણામે   આસપાસના   લોકો   અને   તેના   
પ�રવારો   પર   નકારા�મક   અસર   પડ�   છે.   �યાર�   તમે   �ુ�ંુબમા ં  આ�કોહો�લક   હો   �યાર�   િનમા�ણ   પામેલા   ઘણા   લોકો   
"�વતં   નરકની"   અ��ુિૂત   કરતા   નથી,   આ�ુબા�ુના   દર�કને   આ�કોહો�લક   �ય��તને   વદેના   અને   સહન   કર�ુ ં  પડ�  
છે   અને   તે   ઘરના   દર�ક   �ય��તના   ભાિવને   નકારા�મક   અસર   કરશ.ે     
  
આ�કોહો�લકની   હાજર�મા ં  રહ�તા   �ુ�ંુબના   સ�યોએ   �ટૂ�લા   સપના,   �ટૂ�લા   વાયદા   અને   �ટૂ�લા   ઘરો   હશ,ે   તેઓ   
�ાર�ય   શ�ૈ�ણક   ર�તે   અથવા   રમતગમતમા ં  અથવા   �યવસાયમા ં  અથવા   અ�ય   કોઈ   સાહસમા ં  ��ેઠતા   �ા�ત   
કરશ ે  નહ�,   કારણ   ક�   સામેલ   �ય��તની   આસપાસ   નકારા�મક   gies��ની   હાજર�   હોય   છે.   
  
ઘર�� ુ  �હ�સા   હમંેશા ં  ઘરોમા ં  રહ�   છે   �મા ં  આ�કોહો�લક   હાજર   હોય   અને   ઘર�� ુ  �હ�સાનો   ભોગ   બનેલી   �ીની   સાથ ે  
ઘરમા ં  રહ�નારા   દર�ક   માટ�   �વન   '�વતં   નરક'   બની   �ય   છે.   
  

A.   �જુરાતમા ં  દા�   ક�મ   �િતબિંધત   છે?   
  
�ુ ં  તમે   �ાર�ય   િવચા�ુ�   છે   ક�   �જુરાતમા ં  દા�   ક�મ   �િતબિંધત   છે?   �જુરાત   ક�મ   �કુા   રા�ય   છે?   �ુ;ં   એક   સારો   ��.   
ઘણા   લોકો   ખર�ખર   આ�ય�   કર�   છે   ક�   �જુરાત   રા�યમા ં  દા�બધંી   પાછળ�ુ ં  ચો�સ   કારણ   �ુ ં  છે.   સા�ંુ,   ડાઇવ   ઇન   
કરો   અને   શોધો!   
  
�જુરાતમા ં  દા�બધંી   પાછળ�ુ ં  ��ુય   કારણ   પોરબદંરમા ં  જ�મેલા   રા��ના   િપતા   મહા�મા   ગાધંી�ને   ��ાજં�લ   
આપવી   છે.   Ji�ટોબર,   1869   ના   રોજ   ગાધંી�ના   જ�મ�દવસની   સાથ,ે   �દવસને   રા���ય   �કુા   �દવસ   તર�ક�   પણ   
ઉજવવામા ં  આવ ે  છે.   મહા�મા   ગાધંીએ   પી�ુ ં  ન   હ� ુ ં  અને   તેઓ   હમંેશા   દા�   પીવાના   િવચારનો   િવરોધ   કરતા   હતા.   
તો   આ   ��ુય   કારણ   છે   ક�   �જુરાતમા ં  દા�   પર   �િતબધં   છે.   અ�ય   ઘણા   ફાયદા   પણ   છે.   સૌથી   મહ�વ�ણૂ�   એક   
સામા�જક   ��ુાઓ   અને   ઘર��ુ ં  �હ�સા   ઘટાડ�ુ ં  છે.   �જુરાતમા ં  અ�ય   કોઈપણ   દા�-કા�નૂી   રા�ય   કરતા   મ�હલાઓ   
�બૂ   જ   �રુ��ત   છે.   તમે   �ાર�ય   દા�ના   નશામા ં  ન   આવતા   લોકોને   ર�તાઓ   પરની   મ�હલાઓ   માટ�   જોખમ   તર�ક�   
ફરતા   જોશો.   
  
તે   એક   સામા�ય   હક�કત   છે   ક�   દા�   ગભંીર   આરો�ય   સમ�યાઓ�ુ ં  કારણ   બને   છે.   આમ,   આ�કોહોલ   પર   �િતબધં   
�કૂવાથી   �વ�થ   લોકોથી   ભર�લા   રા�યના   િવકાસમા ં  મદદ   મળે   છે,   આમ   સરકાર�   હો��પટલોમા ં  આપવામા ં  
આવતી   મફત   સારવાર   પર   ખચ�ની   બચત   થાય   છે.   �જુરાત   કાયદો   કોઈને   પણ   આ�કોહો�લક   પીણાના   સ�ંહ   
વપરાશ,   ઉ�પાદન   અને   વચેાણ   પર   �િતબધં   �કૂ�   છે,   મે   1   લી   1960   થી   બો�બેએ   જણા��ુ ં  હ� ુ ં  ક�   �જુરાત   અને   
મહારા��મા ં  �બૂી   ગયો   છે.   કાયદો   ખર�ખર   અ��ત�વમા ં  હતો   �યાર�   િમિથલ   આ�કોહોલના   સેવનથી   ઘણા   લોકો   
��ૃ� ુ  પા�યા   હતા.   આ   અિધિનયમ   હ�   પણ   બનંે   રા�યોમા ં  છે   પરં� ુ  મહારા��મા ં  પરવાનો   આપવાનો   �યવહાર   
િવ��તાઓ   અને   વપેાર�ઓને   ��ુલેઆમ   દા�   વચેવાની   મ�ૂંર�   આપે   છે.   �જુરાતના   પરવાના   અિધકાર�ઓએ   
તેના   પર   સ�ંણૂ�   �િતબધં   ��ૂો   છે.   પરં�,ુ   િવદ�શી   લોકો   અને   એનઆરઆઈ   30   �દવસની   મા�યતા   ધરાવતી   
પરિમટ   મેળવી   શક�   છે.   
  
બી.   10   કારણો   ક�   તમાર�   આ�કોહોલ   ન   પીવો   જોઈએ   ...   
  
દા�   મગજ,   નવ�સ   િસ�ટમ,   ય�ૃત,   �દય   અને   �ય��તની   ભાવના�મક   �ખુાકાર�   સ�હત   આખા   શર�રને   અસર   કર�   
છે.   તેના   �ભાવ   સીધા   જ   આ�કોહોલના   ઇ���ટના   �માણ   સાથ ે  સબંિંધત   છે.   શર�ર   પર   આ�કોહોલની   અસરોને   



અસર   કરતા   પ�રબળોમા ં  વય,   �લ�ગ,   દા�બધંીનો   પા�રવા�રક   ઇિતહાસ,   અને   ક�ટલી   અને   ક�ટલી   વાર   દા�   પીવામા ં  
આવ ે  છે   તે   શામેલ   છે.   
  
મગજ   િવકાર   
નેશનલ   ઇ���ટટ�ટૂ   ફોર   આ�કોહોલ   એ��ઝુ   અને   આ�કોહો�લઝમ   અ�સુાર,   ફ�ત   એક   ક�   બે   પીણા ં  અ�પ�ટ   ���ટ,   
અ�પ�ટ   ભાષણ,   ધીમી   �િત��યાના   સમય,   નબળ�   મેમર�   અને   સ�ંલુન   �મુાવવા�ુ ં  કારણ   બની   શક�   છે.   �યાર�   
�ય��ત   પીવા�ુ ં  બધં   કર�   છે   �યાર�   �ૂંકા   ગાળાની   અસરો   અ�ૃ�ય   થઈ   �ય   છે,   પરં� ુ  લાબંા   ગાળાના   દા�ના   
�ુ�પયોગથી   મગજની   તી�   િવ�ૃિતઓ   થઈ   શક�   છે   �   ગભંીર   અને   નબળ�   પડ�   હોય   છે.   
  

2.ગભંીર   �ોિનક   રોગોના   
રોગના   િનય�ંણ   અને   િનવારણ   ક���ોનાસમયગાળા   દરિમયાન,   આ�કોહોલ   પીવાથી   હાઈ   �લડ   �ેશર,   ય�ૃતના   
િસરોિસસ   (ય�ૃતના   કોષોને   �કુસાન),   અને   �વા�ુિપ�ડ   (�વા�ુિપ�ડ�ુ ં  બળતરા)   થઈ   શક�   છે.   
  

Hang.   હ�ગઓવર   
એ   હ�ગઓવર   એ   અિ�ય   લ�ણોનો   સ�હૂ   છે   �   વધાર�   �માણમા ં  દા�   પીધા   પછ�   થાય   છે,   સામા�ય   ર�તે   સવાર�   
ભાર�   દા�   પીધા   પછ�.   હ�ગઓવર   થાક,   તરસ,   ઉબકા,   omલટ�,   માથાનો   �ુખાવો,   �ના�મુા ં  �ુખાવો,   ચ�ર,   ઝડપી   
પ�સ,   �કાશ   અને   અવાજ   ��ય ે  સવંદેનશીલતા,   �ડૂમા ં  ખલેલ   અને   �લડશોટ   �ખો   �ારા   વગ��ૃત   કર�   શકાય   
છે.   
  

Cance.   ક��સર   
લાબંા   ગાળાના   પીવાથી   ક�ટલાક   �કારના   ક��સરના   risk◌ંચા   જોખમ   સાથ ે  સકંળાયે�ુ ં  છે,   �મા ં  ય�ૃત,   મ�,   ગળા,   
કંઠ�થાન   (વ   voiceઇસ   બ   )�સ),   અ�નળ�   અને   �તનના   ક��સરનો   સમાવશે   થાય   છે.   પીનારાઓ   ક�   �ઓ   
��ૂપાન   કર�   છે   તેમને   ક��સર   થવા�ુ ં  જોખમ   વધાર�   છે.   
  

Birth.જ�મની   ખામી   
રોગના   િનય�ંણ   અને   િનવારણ   ક���ો   અ�સુાર,   સગભા�   �ીઓએ   બ� ુ  જ   પી�ુ ં  ન   જોઇએ,   પરં� ુ  �નુાઇટ�ડ   
�ટ��સની   લગભગ   12   ગભ�વતી   મ�હલાઓમા ં  દા�ના   વપરાશની   �ણ   થાય   છે.   ગભ�ને   આ�કોહોલમા ં  લાવવાથી   
મગજ,   �દય   અને   અ�ય   અવયવોમા ં  જ�મ�ત   ખામી   થઈ   શક�   છે.   
  

6.   ઇ�   
રોગ   િનય�ંણ   અને   િનવારણ   ક���ો   અ�સુાર,   પીવાથી   �િત��યાનો   સમય   ધી�ુ ં  થાય   છે,   અને   �કુાદો   અને   
સકંલન   અવરોધે   છે.   દા�ના   �ભાવ   હ�ઠળના   �ય��તઓ   મોટર-વાહન   અક�માતમા ં  શામેલ   થવાની   સભંાવના   
વધાર�   છે;   �હ�સક   �ૃ�યો,   �મ   ક�   બાળ   �ુ�પયોગ,   �નૂ   અને   આ�મહ�યા;   ધોધ;   �બૂ�ુ;ં   બળે;   અને   ફાયરઆમ�   
ઇ�ઓ.   
  

End.   અવલબંન   
નેશનલ   ઇ���ટટ�ટૂ   Alફ   આ�કોહોલ   એ��ઝુ   એ�ડ   આ�કોહો�લઝમ   અ�સુાર,   �વુાનો   ક�   �   15   વષ�ની   �મર�   
દા�નો   ઉપયોગ   કર�   છે,   21   વષ�ની   �મર�   દા�   પીવા�ુ ં  શ�   કરતા   ��ુત   વયના   લોકો   કરતા   આ�કોહોલ   પર   િનભ�ર   
બનવાની   સભંાવના   છે.   બી�   પ�રબળોમા ં  �લ�ગ   અને   �ુ�ંુબનો   ઇિતહાસ   શામેલ   છે.   મ�પાન.   
  

Ty.   ખાલી   ક�લર�ઝ   
એક   જ   12-ounce◌ંસની   �બઅર,   વાઇનનો   પાચં-ounce◌ંસ   �લાસ   અથવા   દા�ના   1.5-ounce◌ંસ   શ   shotટમા ં  
લગભગ   150   ક�લર�   હોય   છે.   આ   ખાલી   ક�લર�   છે   �મા ં  કોઈ   ફાયદાકારક   પોષક   ત�વો   નથી.   
  



9.   LIfe   ની   નબળ�   �ણુવ�ા   
દા�   પીવાથી   તમાર�   આિથ�ક,   �યાવસાિયક   અને   ભાવના�મક   �ખુાકાર�ને   અસર   થઈ   શક�   છે.   લાબંા   ગાળાના   
દા�ના   �ુ�પયોગ   માનિસક   સમ�યાઓ   �વી   ક�   હતાશા,   અ�વ�થતા   અને   અસામા�જક   �ય��ત�વ   �ડસઓડ�ર   સાથ ે  
સકંળાયેલ   છે.   
  
૧૦.��ૃ� ુ   
નેશનલ   ઇ���ટટ�ટૂ   Alન   આ�કોહોલ   એ��ઝુ   એ�ડ   આ�કોહો�લઝમ   અ�સુાર,   ��સગંી   પી�ુ ં  એ   એક   જ   �સગેં   અને   
સામા�ય   ર�તે   બે   કલાકની   �દર   દા�ના   સેવનની   ર�ત   છે   -   �   લોહ�મા ં  દા��ુ ં  �માણ   સા�ંતામા ં  0.0.૦8   ટકા   
અથવા   તેથી   વ� ુ  વધાર�   છે.   �બૂ   ઝડપથી   અને   વ� ુ  પડતી   મા�ામા ં  આ�કોહોલ   પીવો   નવ�સ   િસ�ટમને   �ડ�ેસ   કર�   
છે,   �નાથી   �લેકઆઉટ,   �ચક�,   કોમા   અન ે  ��ૃ� ુ  પણ   થાય   છે.   
  
  
સી.   �ીઓમા ં  દા�બધંી,   સા�   થવાની   �યસની   તેની   ભાવના�મક   વાતા�   શરે   કર�     
  
છે   �યસન,   �નુ   recovery�ા��ત   અને   માનિસક   �વા��યની   �ય��તગત   �સુાફર�   
  
મ�   િવચા�ુ�   ક�   �ીઓમા ં  દા�બધંી   એક   �ૃગંા�   હતો,   એકમા�   ��ુુષો   નશામા ં  હતા.   કામ   પછ�   તમાર�   ગલ�����સ   
સાથ ે  �ચં   અથવા   ર�ડ   વાઇનના   ભ�ય   �લાસ   દરિમયાન   મ�હલાઓને   હમંેશા ં  મીમોસાઝ   િસપ   કરતી   વખતે   
બતાવવામા ં  આવ ે  છે.   તનાવનો   સામનો   કરવા   માટ�   અને   20   િમ�ો   અને   તેણીની   નોકર�   �મુાવવા�ુ ં  સમા�ત   
કરવા   માટ�   20-કંઈક   ગરમ   વાસણ   નથી.     
માર�   office�ફસ   �દવાળ�   પાટ�   પછ�ની   સવાર�,   �ુ ં  મારા   � ૂટંણ   પર   ઉઝરડા,   એક   �ટાછવાયા   બેડ�મ   અને   મારા   
બોસનો   એક   ટ���ટ   મને   �દર   ન   આવવા   કહ�તો   ��યો.   
  
મને   �ુ ં  થ�ુ ં  તેની   કોઈ   યાદ   નથી,   ફ�ત   સાથીદારોએ   સદં�શાઓ   આપતા   ક�ુ ં  ક�   મને   મ�યો.   એક   ̃બીટ   પણ   �ૂર   
લઈ   જવામા,ં   હ�ુ   �ધુી.   �ુ ં  વ��ઓુ   પર   પડ�   જઈશ   અને   કામ   પર   રહ�તા   લોકો   તમારા   સીઈઓ   સામે   �ાર�ય   
નશામા ં  ન   આવ,ે   �ની   સામે   તમે   �ષે   રાખો   છો,   એટ�ુ ં  જ   �ુ ં  કહ�   શ�ંુ   �.ં   તે   પણ   પહ�લીવાર   નહોતો.   �ુ ં  કામ   પર   
હગંોવર   ર�ો   �,ં   �ુ ં  મારા   ડ��ક   પર   પણ   �ઈૂ   ગયો   �.ં   મ�   પહ�લેથી   જ   પ�રવારના   સ�યો   અને   �ચ�િતત   િમ�ોને   
પરા�જત   કર�   દ�ધા   હતા.   આ   મા�ંુ   રોક   ત�ળ�ુ ં  હ� ુ.ં   
  
�ુ ં  ક�મ   પી�   � ં   
  
�યા ં  અમાર�   પાસેથી   ઘ�ુ ં  અપે�ા   છે,   પરં� ુ  અમને   કહ�વામા ં  આવ ે  છે   ક�   ફ�રયાદ   ન   કરવી   અને   હાર   માની   ન   લેવી,   
�તે   જ   ઝગઝગાટ   અને   ખ�ચતા   રહો.   આખર�,   રબર   બે�ડ   �વ�રત   થાય   છે   અને   �ટૂ�   �ય   છે.   મારા   માટ�,   તે   
રો�જ�દા   �વનમા ં  પસાર   થ�ુ ં  એક   �ખુી   સલામ   હ� ુ.ં   ક   collegeલેજમા,ં   સમય   પસાર   કરવા   માટ�   અમે   પી�ુ.ં   
આ�કોહોલ   કંટાળાને,   પર��ાના   તણાવ   અને   �થમ   તાર�ખો   પર   કામગીર�ની   અ�વ�થતાને   પણ   મટાડ�   છે.   
  
શહ�રોમા ં  �થળાતંર   કયા�   પછ�   અન ે  બ��લોરમા ં  એકલા   રહ�વા   પછ�,   �ુ ં  ઉછર�લા   �શસંકો�ુ ં  વ�ુ�ળ   અલગ   થઈ   ગ�ુ ં  
અને   આગળ   વ��ુ.ં   મને   લા��ુ ં  ક�   �ુ ં  પાછળ   રહ�   ગયો   �,ં   સતત   ગડબડ   કરવા   માટ�   માર�   �થમ   નોકર�થી   
બરતરફ   ન   થવાનો   �યાસ   ક�ંુ   �.ં   
  
આ�કોહોલ   �ચ�તા   અને   આ�મગૌરવના   આ   ખાડાને   ભર�   છે.   તે   સ�તી,   સરળતાથી   ઉપલ�ધ   હ� ુ ં  અને   કોઈ   પણ   
બચાવ   ઉપાય   અથવા   �યાન   એ��લક�શન   કરતા ં  વ� ુ  સાર�   ર�તે   �વૂામા ં  મને   મદદ   કર�.   
  



મારા   િમ�ોએ   મારા   અચાનક   પીવાના   �ેમ   િવશ ે  મ�ક   કર�   હતી.   �ુ ં  બરાબર   એક   ટ�ટોટaleલર   નહોતો   કરતો,   
પરં� ુ  લાબંા   સમયથી   પાટ�નો   મારો   િવચાર   જમૈકા   પેશન   ��ઝસ�ને   નિસ�ગ   કરતો   હતો.   
  
દા�   પીવાથી   તમારા   દર�ક   ભાગમા ં  પ�રવત�ન   થાય   છે,   
  
અમાર�   બધી   રાત   મારો   ઘર�   લઇ   જવાની   સાથ ે  સમા�ત   થઈ.   �ુ ં  બહાર   જવા   મા�ં ુ  � ં  પરં� ુ  �ુ ં  તેના   મા   બાપ   બહાર   
હોય   �યાર�   બાળકની   દ�ખર�ખ   કરનાર   બનવા   માગંતો   નથી,   �ુ ં  લોકો   �ટ�પણી   કરતા   સાભંળશ.ે   તે   મા�   મને   વ� ુ  
પીવા   માટ�   અને   ઓ� ં  લાગે   છે.   
  
મારા   માતાિપતાએ   મારા   બદલાતા   �ય��ત�વ   પર   સવાલ   ઉઠા�યા,   પરં� ુ  આ�કોહો�લક   લોકો   તેમના   �યસનને   
�પાવવા   માટ�ના   �ણુ   બની   �ય   છે.   
  
માર�   માતાએ   મને   તેની   �લુાકાતોમાનંી   એક   પર   વાત   કરવા   બેસાડ�ા,   પરં� ુ  �યા ં  �ધુીમા ં  મ�   હ�રાફ�ર�   કર�   લીધી.   
તે   ફ�ત   કામ   િવશ ે  તણાવ   છે,   મામા,   તમે   હા�યા�પદ   છો.   20   ના   દાયકાના   દર�કને   એ�ુ ં  લાગે   છે.   તે   ગધં   ફ�ત   
અ�ર   છે,   તમે   �ણો   છો   ક�   તે   બધાને   આ�કોહોલનો   આધાર   છે?   
  
માર�   �ુhesખ   અને   પીડા   બીમાર�મા ં  ફ�રવાઈ.   સબંધંો   સમા�ત   થઈ   ગયા   કારણ   ક�   માર�   બધી   આ�મકતા   �   તે   
સમયે   મને   તેમની   ગલ����ડ   કહ�વા   માટ�   કમનસીબ   હતી   તેના   પર   બહાર   આવશ.ે   
  
��એૂ   મને   ડ   doctor�ટરના   ��લિનકમા ં  ઉતાય�.   થોડાક   પર��ણો   પછ�,   �ુ ં  ગભંીર   �વનની   વાતો   કરતો   ભયાવહ   
ચહ�રો   ધરાવતા   ડ   doctor�ટર   કાકાની   સામે   બેઠો   હતો.   �ુ ં  ફ�ત   28   વષ�નો   હતો,   પણ   મા�ંુ   �વન   પી   ર�ો   હતો.   
મને   �ણ   િવક�પો   આપવામા ં  આ�યા   -   -   કાપી   નાખો,   પીવા�ુ ં  બધં   કરો   અથવા   િસરોિસસ�ુ ં  જોખમ   લો.   
  
માર�   �તને   અ�્   .◌ાત   �ૂથમા ં  શોધ�ુ ં   
  
�યાર�   �ુ ં  માર�   નોકર�   �મુાવીશ,   �યાર�   કંઈક   મારામા ં  ��લક   ક�ુ�   હ� ુ.ં   આ   એક   જ   વ�� ુ  હતી   �નો   આનદં   મ�   મારા   
�વનમા ં  મેળ�યો,   કંઈક   ક�   �   મ�   સફળ   થવા   માટ�   સખત   મહ�નત   કર�   હતી,   અને   મ�   તેને   બગાડ�ુ ં  હ� ુ.ં     
તમે   આ�કોહો�લ�સ   નામના   અનામી   (અલ-એનોન)   મી�ટ�ગને   ક�વી   ર�તે   �ચિ�ત   કરશો?   મને   ખબર   નથી   હોતી   ક�   
આવી   કોઈ   �ફ�મોની   બહાર   અ��ત�વમા ં  છે,   તે   પણ   ભારતમા.ં   
  
મી�ટ��સ   દ�શભરમા ં  િનયિમતપણે   યો�ય   છે.   કોઈને   ��યા   વગર   જ   આ   ર�તે   મદદ   મળ�   શકશ.ે   અલ-એનોન   
ખાતે   એકમા�   મ�હલા   હાજર   હોવા   છતા ં  મને   �ૂફં   અને   �વી�ૃિતથી   આવકાર   આપવામા ં  આ�યો.   મારા   �વા��યને   
�ચ��ત   કરવા   માટ�   મને   તા�તરમા ં  માર�   90-�દવસની   �ચપ   મળ�   છે.   
  
દરરોજ   એક   સઘંષ�   હોય   છે   �યાર�   તમે   �ણો   છો   ક�   �ુકાન   �ધુી   ચાલ�ુ ં  અને   દ�શી   થરાની   સ�તી   બોટલ   ખર�દવી   
ક�ટ�ુ ં  સરળ   છે.   �ીઓમા ં  દા�બધંી   િવશ ે  તેમના   કંઇ   આકષ�ક   અથવા   કા�યા�મક   નથી.   માર�   પાછલી   નોકર�ની   
ભલામણ   િવના,   માર�   ફર�   ત�ળયેથી   જ   શ�   કર�ુ ં  પડશ.ે   
  
તમારા   સજંોગોને   �વીકારવા   અન ે  �વીકાર   કરવો   એ   સૌથી   ��ુક�લ   કાય�   છે.   પરં� ુ  એકવાર   તમે   ક�લૂ   કરો   ક�   તે   
ક�ઝ�અુલ   પીવા�ુ ં  નથી,   અને   તમે   મા�   પાટ�ની   છોકર�   જ   નથી,   �ને   મ�   માણવી   ગમે   છે,   બ�ુ ં  બદલાય   છે.   
  
�ીઓમા ં  દા�બધંી   સાથ ે  જોડાયેલ   એક   શરમ   છે.   ક�   આપણે   આપણા   �વન   પરનો   િનય�ંણ   �મુા�યો   છે.   જો   
આપણે   આપણી   �તની   સભંાળ   રાખી   શકતા   નથી,   તો   આપણે   બી�ઓ   માટ�   ક��ુ ં  સા�ંુ   રહ��ુ?ં   માનિસક   આરો�ય   



સલાહકાર   ઉવ�શી   ભા�ટયા   કહ�   છે.   આ�કોહોલન ે  અ�િતમ   માનવામા ં  આવ ે  છે.   તેથી,   �યાર�   આપણે   તેની   સાથ ે  
સઘંષ�   કર�એ   છ�એ,   �યાર�   આપણે   એક   સાર�   �ી   બનવાની   િન�ફળતા   તરફ   �પાવવા   માગંીએ   છ�એ.   
  
માર�   પીઠ   પર   બેઠ�લા   પીણાનંા   રા�સ   સાથ ે  પણ   હવ ે  �ુ ં  હળવાશ   અ�ભુ�ુ ં  �.ં   મદદ   લેતા   શરમાશો   નહ�.   
�ીઓમા ં  દા�બધંી   એ   કોઈ   અ�યની   �મ   રોગ   છે   અને   તમે   ચે��પયન   છો   જો   તમે   તેના   �ારા   એકલા   હાસંલ   કર�   
શકો,   પરં� ુ  તમાર�   તેની   જ�ર   નથી.   
  


