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মদ�পান   আমােদর   স�দােয়র   িকছু   ব�ি�র   সােথ   বড়   সমস�া   সৃি�   করেছ,   জিড়ত   ব�ি�রা   মেন   কের   �য   তারা   পান   করার   
সময়   মজা   করেছ   এবং   এক�   িব�াি�   রেয়েছ   �য   তারা   জীবেন   ভাল   করেছ,   বঝুেত   পাের   না   �য   তারা   তােদর   �ংস   করেছ   
ভিবষ�ত   এবং   এর   ফেল   তােদর   আেশপােশর   মানষু   এবং   তােদর   পিরবােরর   উপর   �নিতবাচক   �ভাব   পেড়।   আপনার   
পিরবাের   মদ�প   অব�ায়   থাকা   জীিবত   নরেক   অেনক   মানষু   উপলি�   করেত   পাের   না,   তােদর   আেশপােশর   সবাইেক   মদ�প   
ব�ি�েক   ক�   সহ�   করেত   হয়   এবং   এ�   বািড়র   �িত�   ব�ি�র   ভিবষ�েত   �নিতবাচক   �ভাব   �ফলেব।     
  
মদ�প   ব�ি�র   উপি�িতেত   বসবাসকারী   পিরবােরর   সদস�েদর   ��   �ভেঙ   যােব,   ভাঙা   ভিবষ�ত   এবং   ভাঙা   ঘর   হেব,   তারা   
কখেনাই   একােডিমকভােব   বা   �খলাধুলায়   বা   ব�বসায়   বা   অন�   �কােনা   উেদ�ােগ   ����   অজ� ন   করেব   না,   কারণ   সংি��   
ব�ি�র   চারপােশ   �নিতবাচক   শি�র   উপি�িত   রেয়েছ।   
  
ঘেরায়া   সিহংসতা   �যসব   বািড়েত   মদ�প   উপি�ত   থােক   �সখােন   সবসময়ই   থােক   এবং   বািড়েত   বসবাসকারী   �েত�েকর   জন�   
জীবন   এক�   'জীব�   নরেক'   পিরণত   হয়   এবং   পুেরা   পিরবার   গাহ� ��   সিহংসতার   িশকার   হয়,   অন�   িকছু   যা   �কাথাও   কখনও   
আেলাচনা   করা   হয়   না   তা   হল   মদ�প   মদ�পান   না   করা   ব�ি�র   খারাপ   গ�,   ক�না   ক�ন   �য   �ামীরা   যখন   পান   করিছল   
তখন   তােদর   প�ীেদর   কী   সহ�   করেত   হেব   এবং   তােদর   সারা   রাত   িবছানায়   তার   পােশ   �েয়   থাকেত   হেব   এবং   তারপের   
সকােল।   
  
উ:   আসি�র   গত�    �থেক   িফের   -   িকভােব   আিম   আমার   জীবনেক   িকছু   সাহােয�   পনু��ার   
  
করলাম   আিম   আলাদা,   আমার   জ�   60   বছর   আেগ   ভারেতর   এক�   �ছাট   শহের।   আমার   বাবা   িছেলন   একজন   িসিনয়র   
সরকাির   কম�কত� া   বদিলেযাগ�   চাকির।   আিম   িবিভ�   শহের   এবং   শহের   যুি�স�তভােব   আরামদায়ক   বািড়েত   থাকতাম,   
চাকিরজীবীেদর   এবং   অন�ান�   সুিবধা�িলর   সােথ।   
  
যত�ণ   আিম   মেন   করেত   পাির,   আিম   অনভুব   কেরিছ   �য   আিম   একজন   িবেশষ   ব�ি�   -   'সাধারণ'   মানেুষর   �থেক   িভ�তর   
ধরেণর।   আিম   সিত�ই   কেঠার   পির�ম   না   কেরই   �ুেল   �যেত   �পেরিছ,   এমনিক   উ�   িবদ�ালেয়   �ণ�পদকও   �পেয়িছ।   
  
িকেশার   বয়েস   এবং   পরবত�কােল,   আিম   সবসময়   গাল�ে��   িহসােব   শহের   �সরা   �চহারার   �মেয়রা   িছল।   �মেয়রা   আমােক   
পছ�   কেরিছল,   তােদর   মােয়রা   আমােক   িব�াস   কেরিছল   -   আিম   �সই   ধরেণর   �লাক   িছলাম!   
  
এমনিক   আমার   খ�ািতর   ভাগও   িছল   -   আিম   িথেয়টার   স�দােয়র   একজন   সফল   সদস�   িছলাম।   আিম   �বশ   িকছু   নাটক   
িলেখিছ,   পিরচালনা   কেরিছ,   �েযাজনা   কেরিছ   এবং   অিভনয়   কেরিছ।   এই   সব   আমার   িব�াসেক   আরও   দcৃed◌়   কেরেছ   �য   
আিম   এক�   অনন�   উপােয়   আলাদা   িছলাম   -   আিম   �যেকােনা   িকছু   িনেয়   �যেত   পারতাম।   
  
আিম   মােঝ   মােঝ   �ুেল   ধূমপান   ও   মদ�পান   ��   কির।   তবওু,   আসি�েত   আমার   আসল   যা�া   ��   হেয়িছল   যখন   আিম   
1973�াতক   করার   জন�   িদি�   িব�িবদ�ালেয়   িগেয়িছলাম।   
  
সােলেসই   সময়,   নয়ািদি�   এবং   উ�র   ভারেতর   �বিশরভাগ   অংশ   িব�ব�াপী   'িহি�'র   তরে�র   অংশ   িছল   -'   ��ম   কর,   না   '   
যু�   'আে�ালন।   িভেয়তনাম   যু�   এবং   উড�ক   �শষ   হেয়িছল,   এবং   ত�ণরা   িকছু   উ�তর   অথ�   খুজঁিছল।   অ�ালেকাহল   
এবং   মাদক   ব�াপক   িছল।   
  
�বশ   িকছু   'গডম�ান'   তােদর   িব�াস   �চার   করিছল   -   ভগবান   রজনীশ,   বাল�েগ�র,   িবটলস   খ�ািতর   মহিষ�।   এমনিক   
TIMOTHY   LEARY   AND   RICHARD   ALPERT   এবং   JOHN   C   LILY   এর   মত   হাভ� ােড� র   অধ�াপকগণও   পরী�া   
-িনরী�া   কের   মানষুেক   LSD   পপ   কের   "চাল,ু   �উন   ইন,   �প   আউট"   করেত   উৎসািহত   করিছেলন।   বাবা   রামদাস   



�মি�কান   শামােনর   িশ�া   স�েক�    িহমালয়ান   ��   এবং   কােল�াস   কা�ােনদার   সােথ   তার   অিভ�তার   উপর   িভি�   কের   
িকছু   মন   �ভালােনা   বই   িলেখিছেলন।   আিম   এই   িবক�   বা�বতােক   �শািষত   কেরিছ   যা   আমােক   আরও   িব�াস   কের   �য   আিম   
একজন   "উ�তর"   �চতনার   একজন   ব�ি�।   জীবনধারা   িবিভ�   ধরেনর   ওষুেধর   সােথ   উে�গহীন,   অিবকৃত   মেনাভােবর   
অ�ভু� �   িছল।   
  
��ত   জীবনৈ�ত   জীবনযাপন   

  
যাপন   কের   আিম��   কির।   সামািজক   স�িতর   এক�   ব�হ�াবরণ   বজায়   রাখার   সময়,   আিম   অ�ালেকাহল   এবং   ওষুেধর   
উপর   িনভ� রশীল   হেয়   পড়িছলাম।   অবশ�ই,   আিম   তা   বঝুেত   পািরিন,   িব�াস   কির   �য   এই   ধরেনর   জীবনধারা   হল   পূণ�   
জীবন   যাপেনর   "আসল"   উপায়।   
  
�াতক   হওয়ার   পর,   আিম   আর   পড়ােশানা   কিরিন   এবং   িব�াপন   িশে�   কাজ   ��   কির।   �সই   সমেয়,   এ�   িছল   ব�াপকভােব   
িভ�।   অ�ালেকাহল   িব�াপন   জগেতর   জীবনযা�ার   এক�   �হণেযাগ�   অংশ   িছল;   এমনিক   ধূমপান   আগাছা   সৃজনশীল   
ইউিনট�িলর   সােথ   �ক   িছল।   
  
আিম   িবিভ�   িব�াপন   সং�ায়   কাজ   কেরিছ   এবং   কােজর   জগেত   ডুেব   �গিছ।   
  
আিম   �ায়ই   চাকির   �থেক   পদত�াগ   করতাম   যখন   আিম   অনভুব   করতাম   �য   আমােক   বরখা�   করা   হে�!   
  
আমার   বাবা,   মােঝ   মােঝ,   আমােক   চাকির   অবতরেণ   সাহায�   কেরিছেলন।   তবওু,   আিম   তার   সরল   িচ�াভাবনা   এবং   
জীবনযাপেনর   জন�   সব�দা   িবর�   িছলাম-আপিন   িশ�া,   কেঠার   পির�ম,   সততার   পুরােনা   ধারার   নীিত�িল   জােনন!   
  
�যেহতু   কম�ে�ে�   মাদক�ব�   �হণ   করা   ক�ন   হেয়   উঠিছল   এবং   অ�ালেকাহল   �হণেযাগ�   িছল,   আমার   পানীয়   লািফেয়   
লািফেয়   �বেড়েছ।   
  
তারপর   এল   িবেয়।   আমার   �ী   িব�াস   করেতন   �য   িতিন   আমােক   ভালবাসা   এবং   যে�র   সােথ   সং�ার   করেত   পােরন   
(পিরিচত   মেন   হে�?)।   তবওু,   সব�শি�মান   অ�ালেকাহেলর   আেগ   তার   হার�িলয়ান   �েচ�া   ব�থ�   হেয়িছল।   এখন   পয��,   
আমােদর   এক�   �মেয়   িছল,   �য   এই   পৃিথবীেত   িনরাপ�াহীন   িছল   এবং   তার   বাবােক   ভয়   �পেয়িছল।   আমার   �ী   
িববাহিবে�েদর   আেবদন   কেরিছেলন।   �সই   সময়,   আিম   এটা   অ�ুত   অনভুব   কেরিছ   �য   আমার   বাবা   -মা   আমার   �ীেক   
সমথ�ন   করেছন,   তােদর   �ছেলেক   নয়।   
  
আিম   এখন   বঝুেত   পাির   আমার   বাবা-মা   �য   দীঘ�   টানা   আঘােতর   মধ�   িদেয়   যাি�েলন।   যথাসমেয়,   একজন   িসিনয়র   
আল-অনন   সদস�   িবি��তা   স�েক�    পরামশ�   িদেয়িছেলন   যা   সমথ�ন   �ত�াহার   কের।   
  
পনু��ার   
  
আিম   অবেশেষ   সাহায�   চাইেত   স�ত   হেয়িছ,   �কান   পুন��ােরর   জন�   নয়   (কারণ   আিম   িব�াস   কিরিন   �য   আমার   সমস�া   
িছল),   িক�   আেরা   �বিশ   �হরেফর   এবং   আমার   পিরবােরর   উপর   িনয়�ণ   িফের   �পেত!   
  
আিম   �হাপ   �াে�   এক�   অনলাইন   পুন��ার   ��া�ােম   তািলকাভু�   কেরিছ।   আমার   �থরািপ�   আমােক   আমার   অেযৗি�ক   
িচ�ার   ধরণ   এবং   ভুল   িব�ােসর   প�িত�িল   অে�ষণ   করেত   সাহায�   কেরিছেলন।   আিম   তাজা   ইনপুট   এবং   অিভ�   
ব�ি�গত   বিৃ�র   জন�   �খালা   মেনর   হেয়   �গলাম,   যা   আমার   আসি�পূণ�   আচরেণর   কারেণ   ��   হেয়   িগেয়িছল।   
  



�থরািপ   �ম   আমার   �ী,   �মেয়   এবং   িপতামাতার   সােথও   কাজ   কেরিছল।   আে�   আে�,   ইত�ত   কের,   স�ক� �িল   �সের   
উঠেত   ��   কের।   আিম   �বশ   কেয়ক   বছর   পর   তার   সােথ   পুনরায়   িবেয়   কেরিছলাম,   এবং   আমােদর   এক�   পু�   স�ান   িছল,   
িযিন   একজন   সংযত   উপহার।   
  
এখন   আিম   বঝুেত   পাির   �য   আিম   সারা   জীবন   'িভ�'   এবং   িবেশষ   িছলাম   -   আিম   িনয়িমত   �লাকেদর   মেতা   পান   করেত   
পাির   না।   �ছাট   সমস�া�িল   যা   সাধারণ   �লােকরা   সহেজই   �মাকােবলা   করেত   পাের   তা   �ায়শই   আমার   পে�   এত   ক�ন।   
আমার   মন   �বিশরভাগই   আমার   সবেচেয়   খারাপ   শ�।   আিম   বছেরর   পর   বছর   ধের   অেনক�িল   অমীমাংিসত   আেবগ   জমা   
কেরিছ   এবং   আমার   মেনাভাব   �ায়শই   অেযৗি�ক।   
  
আিম   আমার   �থরািপ�   এবং   ��েরর   সাহােয�   অ�ালেকাহিল�   অ�ােনািনমােসর   12   �   ধােপর   মাধ�েম   পুন��ােরর   যা�া   
��   কেরিছ।   
  
যখন   আিম   আমার   জীবনেক   সংযতভােব   সং�ািয়ত   করার   �চ�া   কির   তখন   "অ�গিত,   পিরপূণ�তা   নয়"   এত   উপযু�।   
�িতিদন,   আিম   আরও   ন�,   �খালা   মেনর   এবং   সহনশীল   আ�ার   িদেক   এিগেয়   যাি�।   আমার   িবপি�   আেছ,   িক�   �ি�য়া�   
ধীর,   িক�   িনি�ত।   অ�গিত   �চুর   আন�   এবং   পুর�ার   এেনেছ   -   আমার   জন�,   আমার   পিরবার   এবং   অেনক   �লাক   যারা   
আমার   পথ   অিত�ম   কেরেছ।   
  
এর   জন�,   আিম   �হাপ   �া�   এবং   অ�ালেকাহিলক   অ�ােনািনমােসর   কােছ   িচরকৃত�।   
  
িব   অ�ালেকােহািলজম:   িমথ   এবং   বা�বতা   
  
আসি�র   ��ে�   অেনক�িল   দিৃ�েকাণ   এবং   িব�াস   রেয়েছ:   িকছু   সত�,   িকছু   িমথ�া।   
িমথেক   বা�ব   �থেক   আলাদা   করা   সহজ   কাজ   নয়।   িমথ,   আসেল,   অেনক   মানেুষর   জন�   এক�   বা�বতা;   আেরক�   
বা�বতার   অি��   আেছ   তা   তােদর   জগৎেক   উে�   �দওয়া।   
  
িক�   মদ�পােনর   সত�তা   যিদ   কখেনা   �বাঝা   যায়,   তাহেল   �পৗরািণক   কািহনী�েলােক   আ�মণ   কের   �ংস   করেত   হেব।   
�কবল   সত�ই   িমথেক   �ংস   করেত   পাের।   এবং   এখােন   ঘটনা�িল   হল:   
  
িমথ:   অ�ালেকাহল   �ধানত   এক�   উপশমকারী   বা   িবষ�   ওষুধ।   
  
বা�বতা:   অ�ালেকাহেলর   ফাম�ােকালিজক�াল   �ভাব�িল   মাতােলর   পিরমােণর   সােথ   পিরবিত� ত   হয়।   অ�   পিরমােণ,   
অ�ালেকাহল   এক�   উ�ীপক।   বড়   মা�ায়,   অ�ালেকাহল   এক�   উপশমকারী   িহসােব   কাজ   কের।   সম�   পিরমােণ,   তেব,   
অ�ালেকাহল   ক�ােলাির   এবং   শি�র   এক�   সম�ৃ   এবং   শি�শালী   উ�স   সরবরাহ   কের।   
  
�পৗরািণক   কািহনী:   অ�ালেকাহল   পানীয়   �েত�েকর   উপর   একই   রাসায়িনক   এবং   শারীরব�ৃীয়   �ভাব   �ফেল।   
  
বা�বতা:   অ�ালেকাহল,   অন�   সব   খাবােরর   মেতা   যা   আমরা   আমােদর   শরীের   �হণ   কির,   িবিভ�   মানষুেক   িভ�ভােব   
�ভািবত   কের।   
  
�পৗরািণক   কািহনী:   অ�ালেকাহল   এক�   আস�   মাদক,   এবং   �য   �কউ   দীঘ�   এবং   যেথ�   পিরমােণ   পান   কের   �স   আস�   হেয়   
যােব।   
  



বা�বতা:   অ�ালেকাহল   এক�   িনব�াচনীভােব   আস�   �াগ;   এ�   তার   ব�বহারকারীেদর   সংখ�ালঘুেদর   জন�   আস�,   যথা   
মদ�প।   �বিশরভাগ   মানষু   মদ�পােন   আস�   না   হেয়   মােঝ   মােঝ   মােঝ   মােঝ   পান   করেত   পােরন,   এমনিক   �চুর   পিরমােণ।   
অন�রা   (মদ�প)   তারা   যতই   পান   ক�ক   না   �কন   আস�   হেয়   পড়েব।   
  
িমথ:   অ�ালেকাহল   মদ�পজন�   �িতকারক   এবং   িবষা�   
  
বা�বতার:   অ�ালেকাহল   এক�   �াভািবককরণকারী   এেজ�   এবং   এ�   সৃ�   ব�থার   জন�   সেব�া�ম   ,ষধ,   মদ�প   শি�,   
উ�ীপনা   এবং   �ত�াহােরর   ব�থা   �থেক   মিু�   �দয়।   এর   �িতকারক   এবং   িবষা�   �ভাব   সবেচেয়   ��   হয়   যখন   মদ�প   পান   
ব�   কের   �দয়।   
  
িমথ:   অ�ালেকাহল   আসি�   �ায়ই   মানিসক।   
  
বা�বতা:   অ�ালেকাহল   আসি�   �াথিমকভােব   শারীরব�ৃীয়।   অ�ালেকাহিলকরা   আস�   হেয়   পেড়   কারণ   তােদর   �দহ   
শারীরব�ৃীয়ভােব   অ�ালেকাহল   �ি�য়াজাত   করেত   অ�ম।   
  
িমথ:   মানষু   মদ�প   হেয়   ওেঠ   কারণ   তােদর   মানিসক   বা   মানিসক   সমস�া   থােক,   যা   তারা   পান   কের   (�দবদাস   িসনে�াম)   
উপশেমর   �চ�া   কের।   
  
বা�বতা:   মদ�পায়ীেদর   মদ�পান   ��   করার   আেগ   সবার   মত   একই   মানিসক   এবং   মানিসক   সমস�া   রেয়েছ।   এই   
সমস�া�িল   আরও   �বেড়   যায়,   তেব   অ�ালেকাহল   বা   মাদেকর   �িত   আসি�র   কারেণ।   মদ�পান   মদ�পেদর   জীবনযা�ার   
�াভািবক   সমস�া   �মাকােবলা   করার   �মতােক   দবু�ল   এবং   দবু�ল   কের।   অিধক�,   মদ�প   ব�ি�র   আেবগ   যখন   �স   অিতির�   
পান   কের   এবং   যখন   �স   মদ�পান   ব�   কের   �দয়   তখন   উভয়ই   �ীত   হেয়   ওেঠ।   এইভােব,   যখন   িতিন   পান   করেছন   এবং   
যখন   িতিন   িবরত   থাকেবন,   তখন   িতিন   অিতির�   িড�ীেত   রাগাি�ত,   ভীত   এবং   হতাশ   �বাধ   করেবন।   
  
িমথ:   সব   ধরেণর   সামািজক   সমস�া   -   িববাহ   সমস�া,   পিরবাের   মতুৃ�,   চাকিরর   চাপ,   'ভুল   স�'   -   মদ�পােনর   কারণ   হেত   
পাের।   
  
বা�বতা:   মন�াি�ক   এবং   মানিসক   সমস�া�িলর   মেতা,   মদ�প   ব�ি�রা   সকেলই   �য   সম�   সামািজক   চােপর   স�ুখীন   হয়,   
িক�   �রাগ�   তােদর   �মাকােবলা   করার   �মতােক   �াস   কের   এবং   সমস�া�িল   আরও   খারাপ   হয়।   অ�ালেকাহিলকেদর   এক�   
�জেন�ক   এবং   �জব   রাসায়িনক   �বণতা   রেয়েছ   এবং   স�বত   এই   ধরেনর   পিরি�িত   এবং   এমন   ব�ি�েদর   �িত   আকৃ�   হেব   
যারা   আসি�পূণ�   আচরেণ   িল�   হয়।   
  
িমথ:   যখন   মদ�প   পান   কের,   তখন   �স   তার   আসল   ব�ি��   �কাশ   কের।   
  
বা�বতা:   মি�ে�   অ�ালেকাহেলর   �ভাব   সাধারণ   ব�ি�ে�র   মারা�ক   মানিসক   এবং   মানিসক   িবকৃিত   ঘটায়।   �শৗিখনতা   
মদ�প   ব�ি�র   আসল   চির�   �কাশ   কের।   
  
িমথ:   মদ�পানকারীরা   মদ�পান   ব�   করার   পর   �ায়ই   হতাশা��,   উি��,   িবরি�কর   এবং   অসুখী   হেয়   থাকার   িবষয়�   
�মাণ   কের   �য   মানিসক   সমস�া   তােদর   �রােগর   কারণ।   
  
বা�বতা:   মদ�প   যারা   মদ�পান   ব�   করার   পর   অবসাদ��,   উি��,   িখটিখেট   এবং   অসুখী   হেত   থােক   তারা   "তী�   তী�   
�ত�াহার   িসে�াম"   নামক   এক�   ঘটনায়   �ভােগ।   ব�   বছর   ধের   অিতির�   মদ�পােনর   ফেল   �য   শারীিরক   �িত   হেয়েছ   তা   
পুেরাপুির   িবপরীত   হয়িন;   আসেল,   তারা   এখনও   অসু�   এবং   আরও   কায�কর   �থরািপর   �েয়াজন।   
  



�পৗরািণক   কািহনী:   যিদ   �লােকরা   �কবল   দািয়ে�র   সােথ   পান   করেত   পাের   তেব   তারা   মদ�পায়   পিরণত   হেব   না।   
  
বা�বতা:   অেনক   দািয়�শীল   মদ�পায়ী   মদ�প   হেয়   ওেঠ।   তারপর,   কারণ   এ�   �রােগর   �কৃিত   (ব�ি�   নয়),   তারা   
দািয়��ানহীনভােব   পান   করা   ��   কের।   
  
�পৗরািণক   কািহনী:   একজন   মদ�পেক   সাহায�   �পেত   সাহায�   চাইেত   হেব।   
  
বা�বতা:   অিধকাংশ   মদ�পানকারী   মদ�প   সাহায�   করেত   চায়   না।   তারা   অসু�,   যুি�স�ত   িচ�া   করেত   অ�ম,   এবং   
িনেজরাই   অ�ালেকাহল   ত�াগ   করেত   অ�ম।   �বিশরভাগ   সু�   মদ�প   তােদর   ই�ার   িব�ে�   িচিকৎসায়   বাধ�   করা   হেয়িছল।   
�-��রণা   সাধারণত   িচিক�সার   সময়   ঘেট,   আেগ   নয়।   
  
�পৗরািণক   কািহনী:   িকছু   মদ�পায়ী   সাধারণভােব   পান   করেত   িশখেত   পাের   এবং   �কান   পিরমােণ   সীমাব�   না   থাকায়   �কান   
খারাপ   �ভাব   ছাড়াই   মদ�পান   চািলেয়   �যেত   পাের।   
  
বা�বতা:   অ�ালেকাহিলকরা   কখনই   িনরাপেদ   মদ�পােন   িফের   �যেত   পাের   না   কারণ   �যেকােনা   পিরমােণ   পান   করেল   
তাড়াতািড়   বা   পের   তােদর   আসি�   পুনরায়   সি�য়   হেব।   
  
িমথ:   উ�   িচিনযু�   খাবার   �খেয়   অ�ালেকাহেলর   �িত   আকৃ�তা   দরূ   করা   যায়।   
  
বা�বতা:   উ�   িচিনযু�   খাবার   মদ�পেদর   িবষ�তা,   িবরি�   এবং   উে�জনা   বাড়ােব   এবং   এই   ল�ণ�িল   �থেক   মিু�   
পাওয়ার   জন�   তােদর   পানীেয়র   আকা�া   তী�   করেব।   
  
িমথ:   মদ�পীরা   যিদ   িদেন   িতন�   সুষম   খাবার   খায়,   তাহেল   তােদর   পুি�র   সমস�া�িল   �শষ   পয��   িনেজেদর   সংেশাধন   
করেব।   
  
বা�বতা:   মদ�পেদর   পুি�র   চািহদা   আংিশকভােব   এক�   সুষম   খাদ�   �ারা   পূরণ   করা   হয়।   �য   �কান   ঘাটিত   দরূ   করেত   এবং   
সু�   ভারসাম�   বজায়   রাখার   জন�   তােদর   িভটািমন   এবং   খিনজ   পিরপূরক   �েয়াজন।   
  
�পৗরািণক   কািহনী:   ��াং�ইলাইজার   এবং   �সেড�ভ�িল   কখনও   কখনও   মদ�পেদর   িচিকৎসায়   সহায়ক   হয়।   
  
বা�বতা:   �ান�ইলাইজার   এবং   �সেড�ভ�িল   �ধুমা�   তী�   �ত�াহােরর   সময়   কায�কর।   এর   বাইের,   এই   িবক�   ওষুধ�িল   
�ংসা�ক   এবং   অেনক   ��ে�,   মদ�পেদর   জন�   মারা�ক।   অেনক   মদ�প   এ�িল   অ�ালেকাহেলর   সােথ   িমিশেয়   ��   কের   বা   
�িত�াপেনর   �নশা   িহসােব   এই   ওষুধ�িলেত   সু�ইচ   কের।   
  


