
  
મ�પાનની   �ુ�ટતા   -   ભાગ   4   આ�કોહોલ   
  
પીવાથી   આપણા   સ�દુાયોની   ક�ટલીક   �ય��તઓ   સાથ ે  ��ુય   સમ�યાઓ   causingભી   થાય   છે,   સામેલ   �ય��તઓ   
િવચાર�   છે   ક�   તેઓ   પીતી   વખતે   મ�   માણી   ર�ા   છે   અને   તેમને   �મ   છે   ક�   તેઓ   �વનમા ં  સા�ંુ   કર�   ર�ા   છે,   તેમને   
�યાલ   નથી   ક�   તેઓ   તેમ�ુ ં  બરબાદ   કર�   ર�ા   છે   ભાિવ   અને   પ�રણામે   તેમની   આસપાસના   લોકો   અને   તેમના   
પ�રવારો   પર   નકારા�મક   અસર   પડ�   છે.   �યાર�   તમે   પ�રવારમા ં  આ�કોહો�લક   હોવ   �યાર�   સ��તા   �લિવ�ગ   હ�લને   
ઘણા   લોકોને   �યાલ   હોતો   નથી,   આ�ુબા�ુના   દર�કને   આ�કોહો�લક   �ય��તને   ભોગવ�ુ ં  પડ�   છે   અને   સહન   કર�ુ ં  
પડ�   છે   અને   તે   ઘરના   દર�ક   �ય��તના   ભિવ�ય   પર   નકારા�મક   અસર   કરશ.ે     
  
આ�કોહો�લકની   હાજર�મા ં  રહ�તા   પ�રવારના   સ�યોને   �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 ં  ��ેઠ   બનશ ે  નહ�,   
કારણ   ક�   તેમા ં  સામેલ   �ય��તની   આસપાસ   નકારા�મક   ઉ��ની   હાજર�   છે.   
  
ઘર�� ુ  �હ�સા   હમંેશા   ઘરોમા ં  હાજર   રહ�   છે   �મા ં  આ�કોહો�લક   હાજર   હોય   છે   અને   ઘરમા ં  રહ�તા   દર�ક   માટ�   �વન   
એક   '�વ�ુ ં  નરક'   બની   �ય   છે,   �મા ં  સમ�   પ�રવાર   ઘર�� ુ  �હ�સાનો   ભોગ   બને   છે,   બી�   કોઈ   વ�� ુ  �ની   �ાર�ય   
ચચા�   થતી   નથી   તે   આ�કોહો�લક   �ય��તને   ગધં   આવ ે  છે.   દા�   ન   પીનાર   �ય��ત   માટ�   ખરાબ,   ક�પના   કરો   ક�   
�યાર�   તેમના   પિત   પીતા   હોય   �યાર�   પિત-પ�નીએ   �ુ ં  સહન   કર�ુ ં  પડ�   અને   તેમને   પથાર�મા ં  અને   પછ�   સવાર�   
તેની   બા�ુમા ં  પડ�લા   ગધં   આવ.ે   એક   �વતં   �ુma�વ�ન.   
  

A.   �ેમ   અને   �તૃ�્itudeતા   
  
�ુ ં  અલ-એનોન   ફ�લોિશપ   માટ�   આભાર�   � ં  �ણે   �યાર�   �ુ ં  આ�કોહો�લક   ભાગીદાર   સાથ ે  �ુiseખી   હતો   �યાર�   મને   
�દલાસો   આ�યો.   
  
મા�ંુ   �વન   �ધા� ૂધંીથી   ભર��ુ ં  હ� ુ,ં   આયોજન   �જુબ   ક�ુ ં  ચા��ુ ં  ન   હ� ુ,ં   માર�   અપે�ાઓ,   �બૂ   જ   �ળૂ�તૂ,   
અ�ણૂ�   હતી   અને   મારા   પિત�ુ ં  પીવા�ુ ં  ચા� ુ  ર�ુ.ં   
  
આજથી   નવ   વષ�   પહ�લાની   વાત   છે.   તેના   પીવાથી   મા�   તેને   જ   નહ�   પણ   મને   પણ   �કુસાન   થ�ુ.ં   
  
મને   લા��ુ ં  ક�   �ુ ં  િન�ફળ   ગયો   હતો   પીવા�ુ ં  ખરાબ   થ�ુ.ં   
  
છેવટ�   અમે   એક   �નુવ�સનમા ં  પહ��યા   �યા ં  મને   કહ�વામા ં  આ��ુ ં  ક�   મ�પાન   એક   રોગ   છે   અને   �ુ ં  પણ   સ��ય   
આ�કોહો�લક   સાથ ે  રહ�વાથી   �ભાિવત   થયો   �.ં   
  
અલ-એનોન   મી�ટ��સ   �ચૂવવામા ં  આવી   હતી   ક�   કોઈ   બી�ના   પીવાથી   થતા   �કુસાનનો   સામનો   કરવો.   
  
મ�   અલ-એનોન   બેઠકો   માટ�   જવા�ુ ં  શ�   ક�ુ�.   
  
તે   �મમા ં  કંઈક   મને   આકિષ�ત   કર�   છે.   
  
મને   લા��ુ ં  ક�   �ુ ં  માર�   બધી   � ૂઝંવણોના   સમાધાનના   �થળે   પહ�ચી   ગયો   �.ં   
  



મ�   મ�પાનના   રોગ   િવશ ે  સ�ય   મેળવવા�ુ ં  શ�   ક�ુ�   અને   ધીર�   ધીર�   �વીકા�ુ�   ક�   તેના   પીવા�ુ ં  બધં   કરવા   માટ�   માર�   
કંઈ   કર�ુ ં  નથી.   
  
આ   બેઠકોએ   મને   એ   શીખવામા ં  મદદ   કર�   ક�   �ુ ં  કોઈ   બી�ના   પીવા�ુ ં  કારણ   નથી,   �ુ ં  િનયિં�ત   કર�   શકતો   નથી   ક�   
�ુ ં  ઉપચાર   કર�   શકતો   નથી.   
  
હવ ે  �ુ ં  માર�   પોતાની   લા��ણકતાઓ   અને   વલણ   પર   �યાન   ક����ત   કર�   શ�ંુ   � ં  �ને   �ધુારવાની   જ�ર   છે.   
  
મ�   માર�   પોતાની   �લૂો   �વીકારવા   અને   જવાબદાર�   લેવાની   �હ�મત   મેળવી.   આટલા   વષ�   પછ�   અલ-એનોન   
મી�ટ��સ   એ   હ�ુ   પણ   મા�ંુ   મનપસદં   �થળ   છે.   
  
આનાથી   મને   ��ુાઓને   સાચા   પ�ર�ે�યમા ં  જોવાની   �પ�ટતા   મળ�   છે.  
  
શાિંત   અને   િનમ�ળતા   મારા   સાથી   છે   અન ે  �ૃત�તા   એ   હવ ે  �વવાની   ર�ત   છે.   
  
તે   મને   માર�   �તને   શોધવામા ં  અને   �વનમા ં  મારા   હ�� ુ  સાથ ે  જોડાયેલા   રહ�વામા ં  મદદ   કર�   છે.   
  
�ુ ં  મારા   છે�લા   �દવસ   �ધુી   અલ-એનોનમા ં  રહ�વાની   ઈ�છા   રા�ુ ં  �.ંતેમા ં  ભિવ�યમા ં  પણ   માર�   �   પણ   �યવહાર   
કરવાની   જ�ર   છે   તેના   જવાબો   છે.   
  
�ઓ   આ   માગ�   પર   ચા�યા   છે   અને   સદં�શ   વહન   કર�   છે   તેમના   માટ�   �ુ ં  આભાર�   �.ં   
  
  
  
  
  

B.   મ�   પીવા�ુ ં  છોડ�   દ��ુ.ં   તમાર�   પણ   
  
  
ઓગ�ટ   2013   મા ં  મો���યલના   એક   પલગં   પર   મ�યરાિ�એ   �ુ ં  ગભરાઈને   �ગી   ગયો   હતો.   
  
એક   �ધા�ંુ   ઓરડો   ops◌ંચેની   બા�ુએ   નમે�ુ ં  અને   કાતંે�ુ.ં   હાડ�   ફ�ટુોન   ક�   �ના   પર   �ુ ં  અગાઉ   રા�ે   ફ�લાયેલો   હતો   
તે   મને   તેની   ધાર   અને   કોફ�   ટ�બલ   વ�ચેના   પાતાળમા ં  ફ�ક�   દ�વાની   ધમક�   આપી   હતી.   મા�ંુ   મ�   ખરાબ   ર�તે   
ચા��ુ.ં   
  
�ુ ં  સીધો   lurched.   ��ાડં�   મને   માર�   ગરદનના   પાછળના   ભાગેથી   જમણી   �ંઘ   �ધુી   �ુખાવાના   ભાલાથી   સ�   
કર�,   મારા   શર�રની   તે   બા�ુને   જકડ�   અને   ��થર   કર�.   
  
પણ   માર�   �હ�મતમા ં  ભય   ભો   થયો.   તેથી   �ુ ં  ફિન�ચરને   વળગી   ર�ો   અને   મારા   િમ�ના   અ��યા   એપાટ�મે�ટમા ં  
નેિવગેટ   કરવાનો   �યાસ   કય�.   મારા   હાથ   �દવાલ   પર   પપંા�યા   પછ�   એક   ડોરનોબ   અને   લાઇટ   �વીચ   મળ�.  
મારા   ર��ટના   પર   �લોરોસ�ટ   લાઇટ   બીટ.   �લનો�લયમ   ટાઇલ.   મ�   શૌચાલય   માટ�   આ�ુબા�ુ   જો�ુ.ં   મારા   કાનમા ં  
ધસમસતો   અવાજ   મોટ�થી   વ�યો.   
  
અને   પછ�   ઘ�ુ ં  મો�ુ ં  થઈ   ગ�ુ ં  હ� ુ.ં   



  
  
હાઇ   ��લૂમા ં  ક�ટલીક   ખરાબ   પસદંગીઓને   �ડ�કાઉ�ટ   કર�ને,   �ુ ં  �ાર�ય   ભાર�   દા�   પીતો   નથી.   મો���યલમા ં  તે   
�દવસ   કોઈ   અપવાદ   ન   હતો,   જોક�   ત ે  એક   સમય   છે   �યાર�   મને   ઉલટ�   યાદ   આવ ે  છે.   કોલેજના   મારા   બી�   વષ�   
પછ�   ઉનાળાના   િવરામનો   �ત   હતો.   મ�   ���ચ-ક�ને�ડયન   શહ�રમા ં  એક   િમ�ની   �લુાકાત   લીધી,   અને   અમે   ક�ટલીક   
�થાિનક   �અુર�ઝના   ફ�રા   કયા�.   અહ�   અને   �યા ં  એક   �સુક�   માર�   ક�પના   કરતા ં  વ� ુ  ઝડપથી   ઉમેરાઈ.   
  
વષ�થી,   આ   મા�ંુ   "આ�કોહોલ   ���ક�ગ   પોઈઝન"   �ુચકો   હતો.   �ુ ં  હોડ   કર�   શ�ંુ   � ં  ક�   મોટાભાગના   ��ુત   વાચકો   
સમાન   (અથવા   ઘણા)   હોય   છે:   તે   સમયે   તમે   �બૂ   પી�ુ ં  હ� ુ.ં   આ   ઘટનાઓ   ર��ુ   હોઈ   શક�   છે,   અને   આશા   છે   ક�   તે   
તમારા   �વનમા ં  સમ�યા   ન   બન ે  તેટલા   �ુલ�ભ   છે.   તેઓ   આપણને   મ�ય�થતામા ં  પીવા�ુ ં  શીખવ ે  છે.   તેમનો   પાઠ   
એ   છે   ક�   એક   સમયે   બે   ચ�મા   એક   જવાબદાર   પસદંગી   છે,   �યા ં  �ધુી   તમે   ઓવરબોડ�   ન   �ઓ.   
  
મને   સમ��ુ ં  તે   પહ�લા ં  વષ�   પસાર   થયા,   દા�   પીવાની   માર�   વા�તિવક   સમ�યા   નહોતી.   �યાર�   �ુ ં  સાવચેત   હતો   
�યાર�   વા�તિવક   સમ�યા   એ   મારા   શર�ર   અને   �વનને   ખોરવી   નાખવાની   બધી   ર�તો   હતી.   
  
છે�લા   સ�તાહમા ં  તેઓ   ક�ટલા   આ�કોહો�લક   પીણા ં  પીશ ે  તે   �છૂવામા ં  આવતા,   60%   અમે�રકનોએ   સર�રાશ   એક   
કરતા   ઓછાની   �ણ   કર�.   નીચે   30%   �બલ�ુલ   પી�ુ ં  નહ�.   
  
  
પરં� ુ  ટોચના   40%   અમે�રકનોએ   મા�   એક   અઠવા�ડયામા ં  બેથી   લઈને   ઘણા   ડઝન   �ધુી   ચ�મામા ં  �વશે   કય�.   
ટોચના   10%   ની   સર�રાશ   73.85   છે.   (તમે   વોિશ��ટન   પો�ટ   પર   તે   નબંરો   િવશ ે  વ� ુ  વાચંી   શકો   છો.)   
  
પાચં   વષ�   ક�   તેથી   વ�,ુ   �ુ ં  અઠવા�ડયામા ં  બે   ક�   �ણ   પીણા ં  પીતો   હતો   -   �ાર�ક   થોડો   વધાર�,   �ાર�ક   ઘણો   ઓછો.   
તે   મને   60   મી   પસ��ટાઇલની   ન�ક   લાવ ે  છે.   બી�   શ�દોમા ં  કહ�એ   તો,   મ�   સર�રાશ   કરતા   થો�ુ ં  વધાર�   પી�ુ,ં   પરં� ુ  
સામા�ય   �ણેીમા ં  સા�ંુ   હ� ુ.ં   
  
કદાચ   અઠવા�ડયામા ં  એકવાર   �ુ ં  વગ�   અથવા   કામ   પછ�   મારા   �મમેટ   સાથ ે  સા�ં   �બયર   પીશ.   મગંળવારની   
બાર-��વીયા   રાતે   બીજો   ઘટાડો,   અને   પછ�   જો   �ુ ં  સ�તાહના   �તે   બહાર   ગયો   હોત   તો   કદાચ   બીજો.   
  
અડધા   દાયકામા ં  મા�   એક   ક�   બે   અપવાદો   સાથ,ે   મ�   �ાર�ય   મારા   ઈરાદા   કરતા   વધાર�   પી�ુ ં  નથી   અથવા   
બીમાર�ની   લાગણી   �ગી   છે.   તેથી   મ�   માર�   �તને   એક   હળવો,   જવાબદાર   પીનાર   મા�યો,   અને   �વાહ�   દવા   
સાથ ે  કોઈ   પણ   �વા��ય   અથવા   �ય��તગત   સમ�યાઓને   �ાર�ય   જોડ�   નથી.   
  
  
હવ ે  �ુ ં  તમને   ક�ુ ં  ક�   �યાર�   મ�   પીવા�ુ ં  બધં   ક�ુ�   �યાર�   �ુ ં  થ�ુ.ં   
  
તે   આક��મક   ર�તે   થ�ુ.ં   મ�   કોલેજ   �ે��એુટ   કર�   અને   નોન���કસ�ના   એપાટ�મે�ટમા ં  રહ�વા   ગયો,   રોકડ   ઓછ�   મળ�   
અને   બાર   પર   �લબ   સોડા   ઓડ�ર   કરવા   માટ�   ��વચ   ક�ુ�,   અને   �ણે   �બલ�ુલ   પી�ુ ં  ન   હોય   તેને   ડ�ટ   કરવા�ુ ં  શ�   
ક�ુ�.   બધા   નાના   સકં�તો   ક�   �   મન ે  પીવા   માટ�   �ો��ટ   કર�   છે   તે   �ૂર   થઈ   ગયા,   અને   મ�   ન���ુ ં  તે   પહ�લા ં  મ�હનાઓ   
પસાર   થઈ   ગયા.   
  
પરં� ુ  આ   દરિમયાન,   મા�ંુ   �વન   �ધુ�ુ�.   માર�   લાબંી   અિન�ા�ુ ં  સચંાલન   કર�ુ ં  સરળ   બ��ુ.ં   માર�   પાસે   વ� ુ  ઉ��   
હતી,   ટ�વી   જોવામા ં  ઓછો   સમય   પસાર   કય�   અને   વાચંન,   લેખન   અને   �યાયામમા ં  વ� ુ  સમય   પસાર   કય�.   



�યાર�   �ુ ં  બહાર   ગયો   (તે   જ   બાર   અને   શોમા)ં   મને   વ� ુ  હાજર   લા��ુ ં  અને   સા�ં   વ� ુ  સાર�   યાદોન ે  ઘર�   લઈ   ગયો.   
અને   �યાર�   �ુ ં  �ાર�ક   બીયર   ક�   દા�ની   તલસ   કરતો   હતો,   �યાર�   �ુ ં  પીવાના   અ�ભુવને   �ાર�ય   �કૂતો   નહોતો.   
  
�ૂંકમા:ં   �ુ ં  ત�ુંર�ત,   �ખુી   �ય��ત   બ�યો   ત ે  જોયા   િવના   પણ   ક�   મ�   કંઈપણ   છોડ�   દ��ુ ં  છે.   
  
હવ ે  મા�ંુ   શર�ર   મ�ંદર   નથી   ક�   િનયિં�ત   �યોગ   નથી.   �ુ ં  સા�બત   કર�   શકતો   નથી   ક�   દા�   છોડવાથી   મા�ંુ   �વન   
બદલાઈ   ગ�ુ ં  છે,   અને   �ુ ં  ચો�સપણે   �ણતો   નથી   ક�   તે   તમા�ંુ   �વન   બદલી   નાખશ.ે   પરં� ુ  મારો   અ�ભુવ   
પીવાના   ��ેઠ   ઉપલ�ધ   િવ�્   science◌ાન   સાથ ે  છે,   �   આપણને   કહ�   છે   ક�   ઓછ�   મા�ામા ં  પણ   આ�કોહોલ   તમને   
ઓછા   �વ�થ   અને   ઓછા   �શુ   કર�   શક�   છે.   
  
ભલે   દા�   તમને   પછાડ�   શક�,   આ�કોહોલ�ુ ં  સેવન   ગભંીર   અિન�ા   સાથ ે  મજ�તૂ   ર�તે   સબંિંધત   છે.   અને   તે   ત�ુંર�ત   
�લીપસ�મા ં  sleep◌ંઘની   �ણુવ�ાને   પણ   ઘટાડ�   શક�   છે,   �   તેમને   �દવસ   દરિમયાન   વ� ુ  થાક�લા   બનાવ ે  છે.   
પીવા�ુ ં  વજન   વધવા   અને   ��ળૂતાના   risk◌ંચા   જોખમ   સાથ ે  સકંળાયે�ુ ં  છે,   અને   તે   તમને   હાયપરટ��શન,   મ��ુ ં  
ક��સર,   �વા�ુિપ�ડ   અને   લીવર   િસરોિસસ   �વી   બીમાર�ઓ   થવાની   સભંાવના   વધાર�   છે.   તે   સા�ુ ં  છે   ક�   તમે   
આ�કોહો�લક   છો   ક�   "હળવા   પીનારા".   અને   આ�કોહોલ   તમને   બીમાર   થવાની   શ�તા   વધાર�   નથી.   તે   કોઈપણ   
કારણોસર   વહ�લા   ��ૃ��ુ ુ ં  જોખમ   ઘટાડ�   છે.   
  
ક�ટલાક   (ઘણી   વખત   વ� ુ  પડતા)   અ�યાસો   છે   �   આ�કોહોલના   સેવનને   ઓછ�   મા�ામા ં  �વા��ય   લાભ   �ચૂવ ે  છે.   
તેમાનંા   સૌથી   ન�ધપા�   કાગળોની   �ણેી   છે   �   �બૂ   જ   ઓછ�   મા�ામા ં  આ�કોહોલ,   ખાસ   કર�ને   ર�ડ   વાઇન   માટ�   
નાના   કા�ડ�યોવા��લુર   લાભ   �ચૂવ ે  છે.   ચાલો   આ   �ણ   માટ�   વ� ુ  તા�તરના   સશંોધનને   અલગ   રાખીએ   �   તે   
અ�યાસોના   તારણો   પર   શકંા   કર�   છે.   તેના   બદલે,   અમે   આ   હક�કત   પર   �યાન   ક����ત   કર��ુ:ં   મોટા   ભાગના   
િનયિમત   પીનારાઓ   ઓછ�   મા�ામા ં  આગળ   નીકળ�   �ય   છે   �   લાભો   આપી   શક�   છે,   અને   આ   િવચાર   ��યે   
સહા��ુિૂત   ધરાવતા   સશંોધકો   પણ   લખે   છે   ક�   આપણે   બધાએ   તેને   દા�   સાથ ે  ઠં�ુ   કરવાની   જ�ર   છે.   
  
પરં� ુ  કદાચ   તમે   "�વતં   ઉપવાસ   કરો,   �વુાન   મરો,   �યાર�   તમે   કર�   શકો   �યાર�   આનદં   કરો"   ટાઇપ   કરો?   તમાર�   
�ણ�ુ ં  જોઈએ   ક�   હળ�ુ ં  પીવા�ુ ં  પણ   કોલેજના   િવ�ાથ�ઓમા ં  �ુ:   ખ   અને   �વન   અસતંોષ   સાથ ે  સકંળાયે�ુ ં  છે.   
અને   વય   �ૂથોમા,ં   લોકો   તણાવમા ં  હોય   �યાર�   પીવા�ુ ં  વલણ   ધરાવ ે  છે.   અમે   શરાબ   સાથ ે  �ખુી   �વન   માટ�   
અમાર�   ર�ત   શોટ�કટ   કરવાનો   �યાસ   કર�   શક�એ   છ�એ,   પરં� ુ  તે   કદાચ   કામ   કરશ ે  નહ�   (કદાચ   આપણામાનંા   
��ૃ   મ�હલાઓ   િસવાય,   પરં� ુ  તે   બી�   �દવસનો   િવષય   છે).   
  
આપણા   મનપસદં   ઝેરની   આ   બધી   ખરાબ   અસરો   �ય��તઓ,   �ુ�ંુબો   અને   મોટા   �માણમા ં  સમાજ   માટ�   �ચડં,   
પીડાદાયક   સમ�યાઓ   ઉમેર�   છે.   આ   એવી   સમ�યાઓ   છે   ક�   �ના   િવના   આપણે   �પ�ટપણે   વ� ુ  સાર�   ર�તે   રહ��ુ.ં   
  
એ�ુ ં  કહ��ુ ં  નથી   ક�   છોડ�ુ ં  સરળ   છે.   �ુ ં  દા�થી   �ૂર   રહ�વામા ં  સ�ંણૂ�   નથી   ર�ો.   2015   ના   છે�લા   આઠ   મ�હના   �ધુી   
ઠંડા   ટક�   ગયા   પછ�,   મ�   2016   મા ં  થોડા   પીણા ં  લીધા.ં   �ુ ં  એક   ત�ુંર�ત   180+   પાઉ�ડ,   24   વષ�નો   �.ં   પરં� ુ  
હ�ઇનક�નનો   એક   નાનો   �લાસ   પણ   મો���યલમા ં  તે   રાતના   પડઘા   બોલાવ ે  છે:   ચ�ર,   માથાનો   �ુખાવો   અને   
sleep◌ંઘ   વગરની   રાત.   
  
કારણ   ક�   દા�   ઝેર   છે.   અને   આપણે   બધાએ   તેને   આપણા   શર�રમા ં  નાખવા�ુ ં  બધં   કર�ુ ં  જોઈએ.   
  
  
  


