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ায়িু বান (Neuroscience) এখন ীকার কের য, মানেু ষর মি অিভেযাজন মতা স।
অথাৎ, অিভতা লােভর মধিদেয় মিে পিরবতন ঘেট এবং আমরা যা দিখ, িন বা জািন, তার সবিকছরু
সােথই মিের সংেযাগ গেড় ওেঠ। দশন ােসর আেলাচনায় সিয় অংশহণ থেক  কের নতুন
কােনা শহেরর পথঘাট চনা, এমনিক আপাতদিেত
িনিয়ভােব বেস থেক কােনা গান শানা িকংবা িটিভ
ৃ
দখা — আমােদর িতিট কােজর সােথই মিের তাৎিনক সংেযাগ গেড় ওেঠ এবং মানষু িহেসেব আমরা
ক, কমন, এই সংেযাগেলাই সটা িনধারণ কের দয়। পেনাাফী দখা একিট নীরব অথচ ভয়র সমসা
যা মহামারীর আকার ধারণ কেরেছ। এর মাধেম নারীেদর চাইেত প
ু ষরাই বিশ িত হে।
এই িবষয়িটর িতকারক িদক সংা অিধকাংশ িনবেলােত িবষয়িট সেক সাধারণত মনািক
এবং/অথবা সামািজক দিেকাণ
থেক আেলাচনা করা হয়। তেব বমাণ িনবে ায়িু বােনর দিেকাণ
ৃ
ৃ
থেক পেনাাফী দখার িতকর ভাবেলা সেক আেলাপাত করা হেব।
চিলত য মেডলিটর (model) মাধেম মানেু ষর শখা এবং মেন রাখার িয়ািটেক বাখা করা হয়,
সই মেডলিটর িভি হেলা িসনাপিটক াসিটিসিট (synaptic plasticity)। িসনাপিটক
াসিটিসিট হেলা মিের সই মতা যার মাধেম অিভতায় সাডা় িদেত মি তার িনউরনসমূেহর
(মি কাষ) মধকার সংেযাগেলার শিেক িনয়ণ কের থােক। িক পিরমাণ এবং কান ধরেণর ায়িবক
আচরেণর বিহঃকাশ ঘটেব এবং সইসােথ িক পিরমাণ িনউেরাািমটােরর (neurotransmitter
– আনিবক গঠন স ায়িবক সংবাহক) িনগমন ঘটেব, তা িনয়ণ করাও এই মতার অভু।
অিধকাংশ মানষু ডাপািমন সেক যা িকছ ু জােন তা িবিভ িবখাত বি যমন, মহু াাদ আিল বা
মাইেকল জ. ফের পারিকস (Parkinson) রােগ আা হওয়ার ঘটনা থেক। শরীের
ডাপািমেনর কাযকািরতায় িট দখা িদেল মানষু এই রােগ আা হয়।
মিের একিট অতাবশক িনউেরাািমটার হেলা ডাপািমন (dopamine)। এর ভূিমকা অেনক
পূণ। কারণ এিট সেচতন অসালন, অনেু রণা দান, িতদান দওয়া, শাি দওয়া এবং িশণ
িয়ায় অংশহণ কের। িশেদর এিডএইচিড (ADHD – Attention DeficitHyperactivity Disorder), বাধকজিনত ৃিতশি াস (cognitive decline) এবং
িবষতার (depression) েও ডাপািমেনর সংিতা রেয়েছ।

আন অনভ
ু ব, িতদান, িশণ িয়া ইতািদেত ডাপািমেনর ভূিমকা অিবেদ। কােকইেনর মেতা
াগেলার কাযকািরতা ডাপািমনারিজক িসেম (Dopaminergic System) কিক। এই
াগেলার কাযকািরতার ফেল চরু পিরমােণ ডাপািমেনর িনঃসরণ ঘেট। ফেল শরীের “উমাার শি বা
আন অনভ
ৃ হয় যা েমই আসিেত পিরণত হয়। একািধক গেবষণার ফলাফল অনযু ায়ী,
ু িূ ত” সি
ডাপািমন আনের আবহ তির কের, নয়েতা ত আন দােন ভূিমকা রােখ। মিের িবিভ অেলর
উপর িভি কের, চরম আন লােভর মহু েত
ূ , নয়েতা আন লােভর পের, ডাপািমেনর িনঃসরণ ঘেট। এই
িনঃসরেণর সময়, ডাপািমন শারীিরক িয়ার সােথ মিের নতুন সংেযাগেলােক আরও বিশ শিশালী
(strengthen) এবং দঢৃ ় (reinforce) কের যা বিেক পরু নায় ওই আন লােভর জন একই
কাজ করেত উৎসাহ যাগােত থােক।
পেনাাফীর সােথ এর সকটা কাথায়? পদায় যৗন িয়াকলােপর দশ
ৃ দখেল যৗন উেজনা তির হয়,
যা ডাপািমনারিজক িসেমেক সিয় কের তােল। কােকইেনর মেতা াগেলা িঠক এই কাজিটই কের
থােক। পদায় যৗন িয়াকলােপর দশ
ৃ দখার ফেল মিেক নতুনভােব তির হওয়া সংেযাগেলা চরু
পিরমােণ িনঃসতৃ ডাপািমেনর ারা আরও বিশ শিশালী হয়। ফেল পদায় দখা দশেলা
ণায়ী
ৃ
ৃিতপেট না-িগেয় — যেে দশেলা
পদা ব হওয়ার পর মন থেক মেু ছ যেতা — ডাপািমেনর
ৃ
দঢৃ ়ীকরণ (reinforcement) িয়ার কারেণ ায়ী ৃিতপেট েবশ কের। এখােন দশেলা
ৃ
দশেকর মেন িরেই মােড (replay mode – বারবার চােখ ভাসেত থােক) দঢৃ ়ভােব গঁেথ যায়।
এেে সমসার কথা হেলা, কােনা িকছেক
ু যতেবিশ রণ করা হেব, মিে তা ততেবিশ ায়ী প লাভ
করেত থাকেব। ুেলর ওই িদনেলার কথা মেন কের দখনু — পরীার পডা় মখু  করেত িগেয় একটা
িবষয় বারবার পনু রাবির
ৃ পর তা মাথায় গঁেথ যেতা!
পেনাাফী হেলা অলীক কনা (fantasy)। িতিট নতুন দেশ
ৃ একজন নতুন নারীেক দেখ দশেকর ম
জােগ যন িতবার স নতুন একজন নারীর সােথ সেক িল হে। পেনাাফীর “তারকা” অিভেনীরা
ছিবেত প
ু ষেদর কােছ িনেজেদরেক মযাদাহীন এবং অবমাননাকর যৗনকেমর িশকাের পিরণত কের। এসব
যৗন আচরণ মানিসকভােব সু অিধকাংশ মানেু ষর কােছ সূণেপ অীল, জঘন। পেনাাফীর িচনােটর
কাজই হেলা একটা পিরিচত এবং াভািবকভােব যৗন উেজনা সিকারী
আচরেণর মােঝ এমন িকছ ু যৗন
ৃ
আচরণেক ঢুিকেয় দওয়া যেলা যৗনভােব সখু কর নয়। আর এভােবই দশক নতুন নতুন যৗন আচরেণর
সােথ পিরিচত হেয় থােক। পদা থেক অবাব কনার পাশাপািশ এক ধরেনর তিডৎ় েচৗক তর
(electromagnetic wave) িবুিরত হয় যা মিে রাসায়িনক িবিয়া ঘটায়। ফেল
ডাপািমেনর িনঃসরণ ঘেট। পিরণিতেত, এক ধরেনর বাব অনভ
ু িূ তর তির হয় িঠকই, তেব য আন এবং
ত ৃিেবাধ তির হয়, তা িনেজেক ধাকা দওয়া ছাডা় িকছ ু নয়। ডাপািমন নতুন কের পাওয়া যৗনত ৃি সােথ
সােথ মিের সংেযাগসমূহেক শিশালী কের। ফেল যা ঘেট তা হেলা, বি তখন তার ীেক িনেজর
অবেচতন মেন জেম থাকা কিত যৗন আচরেণ িল হওয়ার আান কের।

মিে সংঘিটত ঘটনা বাহ খবু ই যৗিগক আবার সরলও। পেনাাফী দখার ফেল িসনাপিটক াসিটিসিট
মিে নতুন সংেযাগ তির কের। ফেল নতুন কের লাভ করা ৃিতেলা সংরিত হেয় যায়। এেে
অিভতা যেহতু যৗন উেজনার সােথ সৃ, তাই ডাপািমন িনঃসরেণর মাধেম নতুন সৃ সংেযাগেলা
বণ বিশ শিশালী হেয় থােক এবং পদায় দখা দশেলা
ায়ী ৃিতপেট সংরিত হওয়ার ফেল ই
ৃ
ধরেণর ঘটনা ঘেট :
১) কােকইন মিের য গঠনতেক উী কের, পেনাাফীও িঠক সই গঠনতেকই উী কের। ফেল
আসির জ হয়।
২) প
পনু মায়ন করেত চায় যার অিনবায পিরণাম হতাশা। এই
ৃ
ু ষ ায়ই তার ীর সােথ এসব দেশর
পনু মায়েনর তাশা পূরণ হবার নয়। কারণ একািধক নতুন নতুন নারীর পিরবেত ী ধু একজন। আরও
ভয়ানক িবষয় হেলা, এই একজন নারীর যৗন বাচনভি, আচরণ, শারীিরক আেবদন ইতািদ প
ু েষর মেন
জেম থাকা ওইসব নতুন নতুন নারীর সােথ কখেনাই িমলেব না। হয়েতা থম থম একবার পনু মায়ন
বশ উেজনাকর এবং আনঘন হেত পাের। তেব শীই বাবতা এেস হানা দেব এবং যখন আন
পাওয়া যােব না, ডাপািমেনর িনঃসরণও তখন ব হেয় যােব।
ঃখজনক হেলা, ঘটনার এখােনই শষ নয়। অবাব এবং কানা িনভর তাশার কারেণ বােব যখন
হতাশার সি
ৃ হেব, মি তখন ডাপািমেনর িনঃসরণ ধু বই করেব না; বািবক অেথ, এই িনঃসরণ র
তখন সবিন েররও নীেচ নেম িগেয় িবষতার ের িগেয় পৗঁছেব। ফেল দাত জীবেন হতাশা, অত ৃি
এবং অশাির জ হেব। কারণ ীেক স “যভােব তাশা কের, সভােব পায় না।” অেনক নারী
িনেজেদরেক আরও বিশ আেবদনময়ী করার চা করা সেও, এমনিক ামীেদর মেনর মেতা কের
আমযাদাহীন, িবকৃতিচর যৗনকেমর জন িনেজেদরেক ামীেদর হােত তুেল িদেলও, পেনাাফীেত
আস ামীরা খবু সামান সমেয়র জনই আন লাভ করেব এবং অ সমেয়ই আহ হািরেয় ফলেব।
ফেল সেবা চা সেও ী িনেজেক অনাকষণীয় এবং আেবিগক িদক থেক পিরতা মেন করেব। অথচ
স জানেবও না য, পেনাাফীর ডাপািমেনর সােথ স িতেযািগতায় িটকেত পারেছ না।
এই সেক চালকর তথ হেলা, মি একিট সামিক সার মেতা কাজ কের; এর কাযকািরতার পিরিধ
হেলা সববাপী। ফেল মিের কােনা িনিদ অেলর পিরবতন হেল অনান অংশও ভািবত হয়।
পেনাাফী দখার মাধেম আিরক অেথই পেু রা মিের সকল ায়িবক সংেযাগেলার পনু িবনাস ঘেট।
ফেল মিের অনান অংশ এবং তােদর কমদতার উপর কমন ভাব পেড,় তা গেবষণার িভ একিট
 যা গভীর মেনােযােগর দািব রােখ।
ায়িু বান পেনাাফীেত আস বিেদর সেক বশ পীডা় দায়ক িচ তুেল ধরেলও, এিট পেু রাপিু র
ঃসংবাদ নয়। যিদও পেনাাফী এবং কােকইন মিের একই গঠনতেক আমণ কের, তথািপ িটর

পিরণিত পেু রাপিু র এক নয়। মিের সংি গঠনতেক িবষম
ু করার জন, কােকইেন আস বিেক
অবশই একিট সশু ল
ৃ এবং ধারাবািহক আনু ািনকতার মধ িদেয় যেত হয়। অনথায়, তার জীবনই
ঝুঁিক হেয় পেড।় পাের, অেনক মানষু যারা পেনাাফী দখার বাব এবং স
ু  িতর িদক সেক
জেন গেছ, তারা কােনা রকম নিতবাচক মনািক িবপযেয়র িশকার না হেয়ই, তাৎিনকভােব
পেনাাফী দখা বাদ িদেত পাের। এজন চ ইাশি থাকেত হেব এবং িনেজেক নানা রকম কমকাে
ব রাখেত হেব। থম থম অতীেতর দখা পেনাাফীর মেনােযাগ িবনকারী দশেলা
চােখর সামেন
ৃ
ভাসেত থাকেব যা পেনাাফী পিরতােগর ে বির ইা এবং উদেমর জন একিট কিঠন পরীা।
তেব সেু খর কথা হেলা, পেনাাফী দখার কারেণ মিের ায়িবক সংেযাগেলার যভােব পনু িবনাস
ঘেটিছল, সই পনু িবনাস ঘটােনা আবারও সব। মি খবু ই কমদ একিট অ যা অববত
সংেযাগেলা থেক ম
ু হেত পাের। বি যতই পেনাাফীর সংেযাগেলােক পনু ী না-কের থাকেব,
মিের পে ওইসব সংেযাগেলা পিরতাগ করার সাবনাও তত বিশ। আবার পূেবর অিভতায়
জডা় েল এবং মিেক যৗন আেলাডন় সিকারী
িবষেয় ব রাখেল, অিনবাযভােবই তা অনান
ৃ
সংেযাগেলােক পনু ী করেব। কম সাদেনর জন মিের ধু সময় এবং পছ েয়াজন। বি
তার মিে য িবষয়িট বারবার সিয় করেব, মি সিটেকই তার পছ িহেসেব হণ করেব।

