
বেবে ব্লুজ 

ডা. সুমাইয়া বেনতে ঋতু 

      মধ্যবেত্ত পবিোতিি বমতয় রুনা,দুই ভাই  আি মা- োো বনতয় োতেি সংসাি। োো ব্যেসায়ী আি মা গৃবিণী, েত া ভাই 

বেসিকাবি বেশ্ববেদ্যালতয়ি ছাত্র আি বছাট ভাই সতে এস এস বস পাস কতি কতলতজ ভবেি িওয়াি প্রস্তুবে বনতে। এিই মতধ্য রুনাি 

বেতয়ি প্রস্তাে আতস। রুনা মাত্র অনাস ি প্রথম ের্ ি বের্ কতি বিেীয় েতর্ ি, মা- োোি কাতছ প্রস্তােটি মনপুে িওয়ায় কবিউটাি ব্যেসায়ী 

বছতলি সতে বেতয় িতয় যায় রুমাি। ভাতলাই কাটবছতলা োতেি জীেন। োোি োব , েশুি োব  দুই জায়গাতেই বথতক সেবকছু সমন্বয় 

কতি প াতোনা চাবলতয় যাবেতলা রুনা। েছি বেত ক পতি োি োচ্চাি জন্ম িতলা। োচ্চা জতন্মি সময় বকছুটা জটিলো িতয়বছল। যবেও 

স্বামী,  েশুি- োশু ী, মা-োোসি সোই সে সময় বটক বকয়াি কতিতছ। বনয়বমে ডাক্তাতিি পিামে ি বমাোতেক পুতিা সময় পাি 

কতিতছ। সন্তান জতন্মি পি রুনা বিতি বিতি সুস্থ িওয়াি পবিেতেি আিও অসুস্থ িতয় প তলা। িাতে ঘুম না িওয়া,িটাৎ িঠাৎ কান্না 

পাওয়া, সে সময় মন খািাপ থাকা ইেযাবে রুনাি অসুস্থোি কািণ বিতসতে বেখা বেল। রুনাি পবিোি বের্য়টি গুরুতেি সাতথ বেতেচনা 

কতি দ্রুে ডাক্তাতিি েিণাপন্ন বিাল। ডাক্তাি রুনাি বকইস বিবি শুতন প্রাথবমকভাতে এটিতক "বেবে ব্লুজ" বিতসতে বচবিে কতিন।েতে 

চূ ান্ত বসদ্ধাতন্ত বপ ৌঁছাতনাি পূতে ি কতয়কটি বটস্ট কিাি জন্য পিামে ি বেন।ডাক্তাতিি পিামে ি বমাোতেক ঐবেনই বটস্টগুতলা কতি ডাক্তািতক 

বিতপাট ি বেখাতনা িতলা। ডাক্তাি এটাতক ' বেবে ব্লুজ ' বনবিে কিতলন। বেবন রুনা এেং োি পবিোতিি সেস্যতেি অভয় বেতয় েতেন 

ভতয়ি বকছু বনই। এটা  বনিাময়তযাগ্য অসুখ। বনয়বমে ওষুি বসেন এেং পিামে ি বমাোতেক চলতল বকান সমস্যা িতে না। এিপি 

পবিোতিি সোইতক বের্য়টি 

 বুবিতয় েতলন।  

আমাতেি বেতে এখতনা অবিকাংে োো-মা দ্রুেই বমতয়তেি বেতয় বেয় ো বেওয়াি বচষ্টা কতি। অবিকাংে পবিোতিি মাতয়তেি 

গতে ি সন্তান আসা বথতক শুরু কতি সন্তান জন্ম বেওয়া এেং এি পিেেী একমাস অেযান্ত কঠিন সমতয়ি মতধ্য পাি কিতে িয়। এই পুতিা 

সময় মাতয়তেি মোমতেি সেতচতয় বেবে গুরুে বেওয়াি প্রতয়াজন িতলও দুুঃতখি বের্য় আমাতেি বেতে এমবনতেই মাতয়তেি মোমতেি 

গুরুে বেওয়া িয় না। আি এ সমতয় মাতয়িা আিও বেবে গুরুেিীন িতয় পত । এসময় পবিোতিি সকতলি সািায্য কিা েিকাি। নতুন 

মাতয়তেি জন্য এটা আিও বেবে েিকাি। সন্তান জন্ম গ্রিতণি কতয়ক বেতনি মবধ্য নেজােতকি মা ো োো অথো মা োো উভতয়িই 

মনমিা ো বখটবখতট বমজাজ বেখা বেতে পাতি। খুে সািািণ কািতণ িঠাৎ কতি কান্না ও বপতে পাতি। এ লক্ষ্মণ গুতলাতক 'বেবে ব্লুজ' 

েতল। নেজােক সন্তানতক বকাতল বনওয়াি পি সািািণে কতয়ক বেতনি মতধ্যই এ অনুভূবেগুতলা এমবনতেই আি বেখা যায় না। েতে 

বকছু বকছু বেতত্র এটা বথতক যায়। বসতেতত্র অেতিলা না কতি দ্রুে বচবকৎসতকি পিামে ি বনতে িতে। অন্যথায় ভয়ােি মানবসক সমস্যা 

বেখা বেতে পাতি। 

  পুরুতর্ি তুলনায় বমতয়তেি মতধ্য এটি বেবে বেখা যায়। সন্তান জন্ম বেওয়াি কতয়ক বেতনি মতধ্য প্রবে েেজন বমতয়ি আট 

জতনি মবধ্য এিিতণি মানবসক পবিেেিন বেখা বেয়। এসমতয় মন মিা ও খািাপ লাগা ছা াও আিও অতনক িকম অনুভূবে িতে পাতি। 

এিমতধ্য বেশু  পুতিাপুবি সুস্থ ও স্বাভাবেক থাকাি পিও অতিতুক বেশুি স্বাস্থযগে উতিগ বপতয় েসা। বকানবকছুতে মন না েসা। সেসময় 

অন্যমনস্ক িতয় থাকা। মানবসক অেসাতেি মতধ্য বেন অবেোবিে কিা। বেবে ব্লুতজি একটা অন্যেম কািণ িতলা সন্তান জন্মগ্রিণ কিাি 

পি মাতয়ি মতধ্য বেে বকছু পবিেেিন আতস। এিমতধ্য িিতমানজবনে প্রভাে বেবে কাজ কতি। এবিনাল নামক গ্রবহি বথতক গভিকালীন 

অেস্থায় বয পবিমাণ িিতমান বনুঃসৃে িতো ো িঠাৎ কতি কতম যায়। বেতের্জ্ঞতেি িািণা এটাই বেবে ব্লুতজি প্রাথবমক কািণ। এছা াও 

মাতয়তেি বুতকি দুি উৎপন্ন িওয়াি সাতথ সাতথ গভিকালীন অেস্থায় বয পবিমাণ িিতমান েিীতিি মতধ্য বছল বসগুতলা িীতি িীতি বেি 

িতয় বযতে থাতক। খাদ্যাভযাতসি মতধ্যও আতস ব্যপক পবিেেিন। মাতয়তেি এসময় োিীবিক পবিেেিতনি সাতথ সাতথ মানবসক পবিেেিন 

ও িতয় থাতক। নেজােতকি কািতণ মাতয়তেি মতধ্য এক িিতনি োবয়েতোি জতন্ম,বসটাও একটা মানবসক চাপ বিতসতে বেখা বেয়। 

একজন মা োি বেশু জন্ম বেওয়াি পি িাসপাোল বথতক োসায় এতস কতয়ক বেন নেজােতকি সাতথ অবেোবিে না কিাি আতগ  োি 

মতধ্য বয মানবসক পবিের্েন গুতলা ঘতট ো কখতনা  কল্পনা কিা যায় না। মা িওয়া বয আনতেি অনুভূবে ো অতনক মা বের্ পয িন্ত 

স্বাভাবেক ভাতে গ্রিণ কিতে পাতিন না,োতেি জন্য এটা মানবসক চাপ বিতসতে বেখা বেয়। এতেতত্র েত া একটা সমস্যা িতলা একজন 

মা সন্তান জন্ম বেওয়াি পি বয পবিমাণ উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা োি মতধ্য বছল, বসগুতলা কমতে থাতক এেং মা েখন ক্লান্ত ও অেসন্ন িতয় 

পত । মা েখন বেতন  এমনবক িাতেও ভাতলা ভাতে ঘুমতে পাতি না। োচ্চা যখন ঘুবমতয় থাতক েখনও মা'ি মতধ্য দুবিন্তা কাজ কতি,ঘুম 

আতস না। 

  োোতেি মাতিও সন্তান জন্ম বনওয়া পি নানা িকম দুবিন্তা ও উতিগ কাজ কতি। গতের্ণায় বেখা বগতছ নতুন োোতেি 

বেতত্র েেকিা েেভাগ এই সমস্যায় বভাতগন। এটাতক েলা িয় Male Postpartum Crisis or Daddy Blues. 



সমীোয় বেখা বগতছ োো িওয়াি পি বেশুি প্রথম ৫ েছতি এই সমস্যা েেকিা ৬৮ ভাগ পয িন্ত বেত  যায়।যািা কম েয়তস োো িয় 

োতেি এসমস্যা বেবে িতয় থাতক। মাতয়িা যে ো াোব  সন্তাতনি সাতথ মাবনতয় বনতে পাতিন, োোিা েে ো াোব  পাতিন না। 

এছা াও সন্তাতনি ভিণতপার্ণ যত্ন বনওয়া বথতক েত া কতি বোলা,োি ভবেষ্যতেি বের্য়গুতলা নতুন োো মাতেি জন্য সেসময়ই একটা 

চযাতলঞ্জ িতয় বেখা বেয় যা োতেি মানবসক চাপ বিতসতে কাজ কতি। এসময় নতুন োোিা বনতজতেিতক অতনক সময় োইতিি বলাক 

মতন কতি। োছা া বেবে কান্নাকাটি কিা বেশু, বেবে োয়োবয়ে থাকা, স্ত্রীতক ঠিকমতো বুিতে না পািা এসেই োোতেি জন্য মানবসক 

চাপ বিতসতে কাজ কতি। এসময় োোতেি বমজাজ বখটবখতট িতয় যাওয়া, স্ত্রী সন্তান বথতক বনতজতক সবিতয় িাখা, বনো কিা,অকািতণ 

মন খািাপ িওয়া, ঠিক মতো ঘুম না িওয়া ইেযাবে সমস্যা বেখা বেয়। এিিতণি সমস্যা েীঘ ি বময়াতে বেখা বেতল অেশ্যই ডাক্তাতিি 

পিামে ি বনতে িতে। এটা বকান জটিল অসুখ না,সময়মতো বচবকৎসা কিতল সিতজই এ িিতনি মানবসক সমস্যা বথতক মুবক্ত পাওয়া 

সম্ভে। 

নেজােতকি জতন্মি সাতথ সাতথ নতুন োো মা'ি ও জন্ম িয়। নতুন বেশু, নতুন োো মা। সন্তান জন্ম বেতে একজন প্রসূবে 

মাতক প্রচুি োিীবিক ও মানবসক কষ্ট সিয কিতে িয়। ফতল সন্তান জন্ম বেওয়াি পি োি মন স্বাভাবেতকি বচতয় বকামল ও স্পেিকােি 

থাতক। সন্তান জন্ম বেওয়াি আনেোয়ক  অনুভূবে উপতভাগ কিাি জন্য সকল োে মাতক মানবসকভাতে প্রস্তুে থাকতে িতে। এজন্য 

পবিোতিি সকলতক এবগতয় আসতে িতে। আগামীবেতনি ভবেষ্যেতক আমাতেি সকতলি সতিাতযাবগোয় গত  তুলতে িতে। পাোপাবে 

নতুন োো মাতক ও সুস্থ জীেন যাপন কিতে িতে। 
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