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মদ�পােনরমদ�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�াি�   আেছ   �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   জীব�   নরক�   অেনক   মানষু   বঝুেত   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   বািড়   থাকেব,   
তারা   কখেনাই   একােডিমকভােব   বা   �খলাধুলায়   বা   ব�বসায়   বা   অন�   �কােনা   উেদ�ােগ   উৎকৃ�   হেব   না,   কারণ   সংি��   
ব�ি�র   চারপােশ   �নিতবাচক   শি�র   উপি�িত   রেয়েছ।   
  
ঘেরায়া   সিহংসতা   �য   বািড়েত   মদ�প   উপি�ত   থােক   �সখােন   সবসময়ই   থােক   এবং   গৃহ�ািলর   সিহংসতা   সহ�   কের   পুেরা   
পিরবার   সহ   বািড়েত   বসবাসকারী   �েত�েকর   জন�   জীবন   এক�   'জীব�   নরেক'   পিরণত   হয়,   অন�   �কাথাও   যা   কখনও   
আেলাচনা   করা   হয়   না   তা   হল   মদ�প   ব�ি�র   গ�   একজন   পান   না   করা   ব�ি�র   জন�   খারাপ,   ক�না   ক�ন   �য   তােদর   
�ামীরা   যখন   মদ�পান   করেছ   তখন   তােদর   প�ীেদর   কী   সহ�   করেত   হেব   এবং   তােদর   িবছানায়   তার   পােশ   �েয়   থাকেত   
হেব   এবং   তারপের   সকােল   গ�   �পেত   হেব।   এক�   জীব�   দmুa��।   
  
উ:   ভালবাসা   এবং   কৃত�তা   
  
আিম   আল-আনন   �ফেলািশেপর   জন�   কৃত�   যা   আমােক   মদ�প   স�ীর   সােথ   দrুableখজনক   অব�ায়   সা�না   িদেয়িছল।   
  
আমার   জীবন   িবশ�ৃলায়   পূণ�   িছল,   পিরক�না   অনযুায়ী   িকছুই   হয়িন,   আমার   �ত�াশা,   এেকবাের   �মৗিলক   িবষয়�িল   িছল,   
এবং   আমার   �ামীর   মদ�পান   অব�াহত   িছল।   
  
আজ   �থেক   নয়   বছর   আেগর   কথা।   তার   মদ�পান   �ধু   তােকই   ন�   কের   না,   আমারও   �িত   কের।   
  
আিম   অনভুব   কেরিছ   �য   আিম   ব�থ�   হেয়িছ   পানীয়   খারাপ   হেয়   �গেছ   
  
অবেশেষ   আমরা   এক�   পুনব�াসেন   এেসিছ   �যখােন   আমােক   বলা   হেয়িছল   �য   মদ�পান   এক�   �রাগ   এবং   আিমও   সি�য়   
অ�ালেকাহিলেকর   সােথ   বসবাস   কের   �ভািবত   হেয়িছলাম।   
  
অন�   কােরা   মদ�পােনর   কারেণ   �িতর   �মাকািবলা   করার   জন�   আল-আনন   �বঠেকর   পরামশ�   �দওয়া   হেয়িছল।  
  
আিম   আল-আনন   িম�ংেয়   যাওয়া   ��   করলাম।   
  
িকছু   িকছু   আমােক   �সই   �ম�েলােত   আকৃ�   কেরিছল।   
  
আিম   অনভুব   কেরিছ   �য   আিম   আমার   সম�   ি�ধা�িলর   সমাধােনর   জায়গায়   �পৗঁেছিছ।   
  
আিম   মদ�পােনর   �রাগ   স�েক�    সত�   জানেত   ��   কেরিছ   এবং   ধীের   ধীের   �মেন   িনেয়িছ   �য   তার   মদ�পান   ব�   করার   জন�   
আমার   িকছুই   করার   �নই।   
  



এই   িম�ং�িল   আমােক   জানেত   সাহায�   কেরেছ   �য   আিম   অন�   কারও   মদ�পােনর   কারণ   নই,   আিম   িনয়�ণ   করেত   পাির   না   
বা   িনরাময়   করেত   পাির   না।   
  
এখন   আিম   আমার   িনেজর   �বিশ��   এবং   মেনাভােবর   িদেক   মেনািনেবশ   করেত   পাির   যার   উ�িতর   �েয়াজন   িছল।   
  
আিম   আমার   িনেজর   ভুল�েলা   �মেন   �নওয়ার   এবং   দািয়�   �নওয়ার   সাহস   অজ� ন   কেরিছ।   এত   বছর   পর   আল-আনন   
সভা�েলা   আমার   এখনও   ি�য়   জায়গা।   
  
এ�   আমােক   িবষয়�েলােক   সিত�কােরর   দিৃ�েত   �দখার   ��তা   িদেয়েছ।   
  
শাি�   ও   িনম�লতা   আমার   স�ী   এবং   কৃত�তা   এখন   �বেঁচ   থাকার   এক�   উপায়।   
  
এ�   আমােক   িনেজেক   আিব�ার   করেত   এবং   আমার   জীবেনর   উে�শ��িলর   সােথ   সংযু�   থাকেত   সাহায�   কেরেছ।   
  
আিম   আমার   �শষ   িদন   পয��   আল-আেনােন   থাকেত   চাই।   ভিবষ�েত   এমনিক   আমার   �মাকািবলা   করার   জন�   যা   িকছু   
�েয়াজন   হেত   পাের   তার   উ�র   আেছ।   
  
যারা   এই   পেথ   �হঁেটেছন   এবং   বাত� া   বহন   কেরেছন   তােদর   জন�   আিম   কৃত�।   
  
  
  
  
  

B.   আিম   মদ�পান   �ছেড়   িদেয়িছ।   আপনারও   উিচত   
  
  
আগ�   2013   সােল   আিম   মি�য়ােলর   এক�   পালে�   মাঝরােত   আতি�ত   হেয়   �জেগ   উ�।   
  
এক�   অ�কার   ঘর   কাত   হেয়   এক�   উ��   অে�র   উপর   ঘুরেছ।   আেগর   রােত   আিম   �য   শ�   ফুটন�   ছিড়েয়   িদেয়িছলাম,   
�স   আমােক   তার   �া�   এবং   কিফর   �টিবেলর   মেধ�   অতল   গ�ের   �ফেল   �দওয়ার   �মিক   িদেয়িছল।   আমার   মেুখর   বােজ   �াদ।   
  
আিম   �সাজা   হেয়   �গলাম।   মহািব�   আমােক   আমার   ঘােড়র   �পছন   �থেক   নীেচর   ডান   উ�   পয��   ব�থার   বশ�া   িদেয়   শাি�   
িদেয়েছ,   আমার   শরীেরর   �সই   িদকেক   শ�   এবং   অচল   কেরেছ।   
  
িক�   আমার   সাহেস   িবপদ   ছিড়েয়   পড়ল।   তাই   আিম   আসবাবপ�   আঁকেড়   ধরলাম   এবং   আমার   ব�ুর   অপিরিচত   
অ�াপাট� েমে�   �নিভেগট   করার   �চ�া   করলাম।   আমার   হাত   �দয়ােল   �ঠস   িদেয়   তারপর   এক�   �ডারকনব   এবং   এক�   
হালকা   সুইচ   পাওয়া   �গল।   আমার   �র�নােস   �ুেরােস�   লাইট   িবট।   িলেনািলয়াম   টািল।   আিম   চ�র   িদলাম,   টয়েলেটর   িদেক   
তাকালাম।   আমার   কােন   �জাের   �জাের   আওয়াজ   উঠল।   
  
আর   তখন   অেনক   �দির   হেয়   িগেয়িছল।   
  
  
উ�   িবদ�ালেয়   িকছু   খারাপ   পছ�   ছাড়,   আিম   কখনও   ভারী   মদ�প   িছলাম   না।   মি�য়েল   �সই   িদন�ও   ব�িত�ম   িছল   না,   
যিদও   এক   সময়   বিম   হওয়ার   কথা   মেন   পেড়।   আমার   কেলেজর   এক   বছর   পর   �ীে�র   ছু�   �শষ   হেয়িছল।   আিম   



���-কানািডয়ান   শহের   এক   ব�ুেক   �দখেত   িগেয়িছলাম,   এবং   আমরা   কেয়ক�   �ানীয়   �য়ািরেত   ঘুেরিছ।   এখােন   এবং   
�সখােন   এক�   চুমকু   আিম   ক�না   করার   �চেয়   �ত   �যাগ   কেরিছ।   
  
ব�   বছর   ধের,   এ�   িছল   আমার   "অ�ালেকাহল   ভয়�র   িবষ"   উপকথা।   আিম   বািজ   ধরব   �বিশরভাগ   �া�বয়�   পাঠকেদর   
একই   রকম   (বা   �বশ   কেয়ক�)   আেছ:   �সই   সময়   আপিন   খুব   �বিশ   পান   কেরিছেলন।   এই   ঘটনা�িল   হাস�কর   হেত   পাের,   
এবং   আশা   কির   এ�িল   আপনার   জীবেন   সমস�া   না   হওয়ার   মেতা   িবরল।   তারা   আমােদর   পিরিমত   পিরমােণ   পান   করেত   
�শখায়।   তােদর   পাঠ   হল   �য   এক   সমেয়   এক�   দ�িত   চশমা   এক�   দািয়�শীল   পছ�,   যত�ণ   না   আপিন   ওভারেবােড�    যান   
না।   
  
মদ�পান   করা   আমার   মদ�পােনর   আসল   সমস�া   নয়   তা   বঝুেত   পারার   আেগ   কেয়ক   বছর   �কেট   যায়।   আসল   সমস�া�   িছল   
�সই   সব   উপােয়   যা   আমার   শরীর   ও   জীবনেক   �গালমাল   কের   �রেখিছল   যখন   আিম   সতক�    িছলাম।   
  
গত   স�ােহ   তারা   কত�িল   মদ�প   পানীয়   িজ�াসা   কেরিছল,   নীেচর   60%   আেমিরকানরা   গেড়   এেকর   কম   িরেপাট�    কেরেছ।   
িনেচর   30%   এেকবােরই   পান   কেরিন।   
  
  
িক�   শীষ�   %০%   আেমিরকান   মা�   এক   স�ােহর   মেধ�   দইু   �থেক   অেনক   ডজন   চশমা   পয��   �েবশ   কিরেয়েছ।   শীষ�   10%   
গড়   73.85।   (আপিন   ওয়ািশংটন   �পাে�   এই   সংখ�া�িল   স�েক�    আরও   পড়েত   পােরন।)তারও   �বিশ   সময়   
  
পাঁচ   বছর   বাধের,   আিম   স�ােহ   �ায়   দইু   বা   িতন�   পানীয়   পান   কেরিছ   -   কখনও   কখনও   িকছুটা   �বিশ,   কখনও   কখনও   
অেনক   কম।   �য   আমােক   60   তম   পােস��াইেলর   কাছাকািছ   �রেখেছ।   অন�   কথায়,   আিম   গেড়র   �চেয়   একটু   �বিশ   পান   
কেরিছ,   িক�   �াভািবক   পিরসেরর   মেধ�   ভাল   িছল।   
  
হয়েতা   স�ােহ   একবার   আিম   �াস   বা   কােজর   পের   আমার   �মেমেটর   সােথ   স��ায়   এক�   িবয়ার   �পতাম।   ম�লবােরর   
বার-ি�িভয়া   রােত   আেরকজন   িনেচ   �নেম   যায়,   এবং   যিদ   আিম   স�াহাে�   বাইের   যাই   তেব   স�বত   অন��।   
  
অধ�   দশেক   মা�   এক   বা   দ�ু   ব�িত�ম   ছাড়া,   আিম   আমার   ই�ার   �চেয়   �বিশ   পান   কির   িন   বা   অসু�   �বাধ   করিছ।   তাই   
আিম   িনেজেক   হালকা,   দািয়�শীল   পানীয়   মেন   করতাম   এবং   তরল   ওষুেধর   সােথ   কখেনাই   �কােনা   �া��   বা   ব�ি�গত   
সমস�া   যু�   কিরিন।   
  
  
এখন   আিম   বিল   যখন   আিম   মদ�পান   ব�   কেরিছলাম   তখন   িক   হেয়িছল।   
  
এ�   দঘু�টনা�েম   ঘেটেছ।   আিম   কেলজ   �াতক   এবং   ননি��ার   এক�   অ�াপাট� েমে�   �ানা�িরত,   নগদ   কম   �দৗেড়   এবং   
বার�িলেত   �াব   �সাডা   অড� ার   করার   জন�   সু�ইচ   কেরিছলাম,   এবং   এমন   কাউেক   �ড�ং   ��   কেরিছলাম   �য   এেকবােরই   
পান   কেরিন।   সম�   �ছাট   ইি�ত   যা   আমােক   পান   করেত   �েরািচত   কেরিছল,   এবং   ল��   করার   আেগ   কেয়ক   মাস   �কেট   
�গল।   
  
িক�   এরই   মেধ�   আমার   জীবেনর   উ�িত   হেয়েছ।   আমার   দীঘ��ায়ী   অিন�া   পিরচালনা   করা   সহজ   হেয়   �গল।   আমার   �বিশ   
শি�   িছল,   �িভ   �দেখ   কম   সময়   কা�েয়িছ   এবং   পড়া,   �লখা   এবং   ব�ায়াম   করেত   �বিশ   সময়   িদেয়িছ।   যখন   আিম   বাইের   
িগেয়িছলাম   (একই   বার   এবং   �শােত)   তখন   আিম   আরও   উপি�ত   অনভুব   কেরিছ   এবং   স��ার   আরও   ভাল   �ৃিত   বািড়েত   
িনেয়   িগেয়িছলাম।   এবং   যখন   আিম   মােঝ   মােঝ   িবয়ার   বা   মেদর   আকা�া   করতাম,   তখন   আিম   পান   করার   অিভ�তা   
িমস   কিরিন।   
  



সংে�েপ:   আিম   এক�   �া��কর,   সুখী   ব�ি�   হেয়   উঠলাম   এমনিক   ল��   না   কের   �য   আিম   িকছু   �ছেড়   িদেয়িছ।   
  
এখন   আমার   শরীর   না   মি�র   না   িনয়ি�ত   পরী�া।   আিম   �মাণ   করেত   পারিছ   না   �য   অ�ালেকাহল   �ছেড়   �দওয়া   আমার   
জীবনেক   বদেল   িদেয়েছ,   এবং   আিম   িনি�তভােব   জািন   না   �য   এ�   আপনার   পিরবত� ন   করেব।   িক�   আমার   অিভ�তা   
মদ�পােনর   উপর   সেব�া�ম   উপল�   িব�ােনর   উপর   নজর   রােখ,   যা   আমােদর   বেল   �য   অ�   পিরমােণও   অ�ালেকাহল   
আপনােক   কম   সু�   এবং   কম   সুখী   করেত   পাের।   
  
যিদও   মদ   আপনােক   হটােত   পাের,   অ�ালেকাহল   �সবন   তী�   অিন�ার   সােথ   দ ৃ  strongly◌়ভােব   স�ক� যু�।   এবং   এ�   
�া��কর   ি�পারেদর   ঘুেমর   মানও   কিমেয়   িদেত   পাের,   যা   িদেনর   �বলা   তােদর   আরও   �া�   কের   �তােল।   মদ�পান   ওজন   
বিৃ�   এবং   �লূতার   উ�   ঝঁুিকর   সােথ   যু�   এবং   এ�   আপনােক   উ�   র�চাপ,   মেুখর   ক�া�ার,   প�ানি�য়াটাই�স   এবং   
িলভার   িসেরািসেসর   মেতা   অসু�তার   ঝঁুিক   বাড়ায়।   এটা   সত�   �য   আপিন   মদ�প   বা   "হালকা   পানকারী"।   এবং   অ�ালেকাহল   
�কবল   আপনােক   অসু�   হওয়ার   স�াবনা   �বিশ   কের   না।   এ�   �যেকান   কারেণ   আপনার   তাড়াতািড়   মতুৃ�র   ঝঁুিক   পিরমাপ   
কের।   
  
িকছু   (�ায়শই   ওভারহাইপড)   অধ�য়ন   রেয়েছ   যা   অ�   পিরমােণ   অ�ালেকাহল   �সবেন   �া��   উপকােরর   পরামশ�   �দয়।   এর   
মেধ�   সবেচেয়   উে�খেযাগ�   হল   এক�   িসিরেজর   কাগজ   যা   খুব   অ�   পিরমােণ   অ�ালেকাহল,   িবেশষ   কের   �রড   ওয়াইেনর   
�ছাটখােটা   কািড� ওভাস�লার   �বিনিফেটর   পরামশ�   �দয়।   আসুন   আমরা   সা�িতক   সমেয়র   গেবষণার   জন�   আলাদা   কের   
রািখ   যা   �সই   গেবষণার   িস�াে�   সে�হ   �কাশ   কের।   পিরবেত� ,   আমরা   এই   সেত�র   িদেক   মেনািনেবশ   করব:   �বিশরভাগ   
িনয়িমত   পানকারীরা   অ�   পিরমােণ   ছািড়েয়   যায়   যা   সুিবধা   �দান   করেত   পাের,   এবং   এমনিক   গেবষকরা   এই   ধারণার   �িত   
সহানভূুিতশীল   িলেখেছন   �য   আমােদর   সবাইেক   মদ   িদেয়   ঠা�া   করেত   হেব।   
  
িক�   হয়েতা   আপিন   "�ত   �বেঁচ   থা�ন,   অ�   বয়েস   মারা   যান,   যখন   আপিন   পােরন   তখন   উপেভাগ   ক�ন"   টাইপ   ক�ন?   
আপনার   জানা   উিচত   �য   এমনিক   হালকা   মদ�পান   কেলজ   ছা�েদর   মেধ�   অস�ি�   এবং   জীবন   অস�ি�র   সােথ   
স�ক� যু�।   এবং   বয়েসর   �গা�ী   জেুড়,   �লােকরা   চােপর   সময়   পান   করার   �বণতা   রােখ।   আমরা   মদ   �খেয়   সুখী   
জীবনযাপেনর   পথ   শট� কাট   করার   �চ�া   করেত   পাির,   িক�   এ�   স�বত   কাজ   করেব   না   (স�বত   আমােদর   মেধ�   যারা   
বয়�   মিহলােদর   জন�,   িক�   এ�   অন�   িদেনর   জন�   এক�   িবষয়)।   
  
আমােদর   ি�য়   িবেষর   এই   সম�   খারাপ   �ভাব   ব�ি�,   পিরবার   এবং   সমােজর   জন�   িবশাল,   �বদনাদায়ক   সমস�া   �যাগ   
কের।   এই   সমস�া�িল   আমরা   ��ভােব   ছাড়া   ভাল   হেত   চাই।   
  
এটা   বলার   অেপ�া   রােখ   না   �য   �ছেড়   �দওয়া   সহজ।   আিম   অ�ালেকাহল   �থেক   িবরত   থাকেত   পারেফ�   িছলাম   না।   2015   
সােলর   �শষ   আট   মাস   ঠা�া   টািক�    যাওয়ার   পর,   2016   সােল   আমার   িকছু   পানীয়   িছল।   আিম   এক�   যুি�স�ত   সু�   180+   
পাউ�,   24   বছর   বয়সী।   িক�   হাইেননেকর   এক�   �ছাট   �াসও   মি�য়ােল   �সই   রােতর   �িত�িন   �ডেক   আেন:   মাথা   �ঘারা,   
মাথাব�থা   এবং   ঘুমহীন   রাত।   
  
কারণ   অ�ালেকাহল   িবষ।   এবং   আমােদর   সকেলর   উিচত   এ�   আমােদর   শরীের   রাখা   ব�   করা।   
  
  
  


