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ਇੱਕ ਰ ਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨੈਟਿਰਕ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼-ੇਸੰਬੰਸਿਤ ਨੀਤੀ ਨ ਲ ਜੁੜੇ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮ ਜ ਉੱਤੇ ਪੈਣ 

ਿ ਲੇ ਹ ਨੀਕ ਰਕ ਪਰਭ ਿ ਬ ਰੇ ਸਚੰਸਤਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਸਹਤ-ਸੰਬੰਿੀ ਅਤੇ 
ਸਮ ਸਜਕ ਸਨਆ ਿ  ਸਿਸ਼  ਮੰਨਿੇ ਹਾਂ, ਨ  ਕੇ ਇੱਕ ਮਜੁਰਮ ਨਾਂ-ਕ ਨੰੂਨੀ ਸਿਸ਼ । ਅਸੀਂ ਪਰਖੀ ਹੋਈ 

ਨੀਤੀਆਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿ  ਪੱਖ ਪੂਰਿੇ ਹਾਂ ਸਜਸ ਨ ਲ ਨਸ਼ੇ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਿੇ ਅਪਰ ਿੀਕਰਨ 

ਨ ਲ ਜੁੜੇ ਨੁਕਸ ਨ ਨੰੂ ਘਟ ਇਆ ਜਾਂ ਰੋਸਕਆ ਜ  ਸਕੇ।   
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ਅਸੀਂ ਕੈਨੋਪੀ ਗਰੋਥ ਕ ਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਿੀ ਿੀ ਪਰਸੰਸ  ਕਰਨ  ਚ ਹੰੁਿੇ ਹਾਂ, ਸਜਸਨੇ 2017 ਸਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 
ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੌਰ ਸੈਂਸਸਬਲ ਡਰੱ ਗ ਪ ੱਸਲਸੀ ਨੰੂ ਅਸੀਮਤ ਗਰਾਂਟ ਿੇਕੇ ਮੂਲ ਟੂਲਸਕਟ ਿੀ ਮਿਿ ਕੀਤੀ। 
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ਭੂਸਿਕਾ 

ਨਸ਼ੇ ਸਬੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਬ ਰੇ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਹ ਇਤ  ਿ ਸਤੇ CSSDP ਿੇ ਫਰਮ ਨ ਨ ਲ ਤਰਤੀਬਬੱਿ ਕਰਨ  ਅਤ ੇ

ਕੈਨੇਡ  ਸਿੱਚ ਭੰਗ ਬ ਰੇ ਕ ਨੰੂਨੀਕਰਣ ਲਈ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨ ਲ ਸਲ ਹ-ਮਸ਼ਿਰ  ਕਰਨ  ਇਸ ਟੂਲਸਕੱਟ ਿ  ਮਕਸਿ ਹੈ। 

ਇਹ ਟੂਲਸਕਟ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਅਤ ੇਸਿਸਗਆਸਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਭੰਗ 

ਸਬੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਨੰੂ ਿਿ ਉਣ ਲਈ ਸੱਸਿਆਂ ਿ  ਜਿ ਬ ਸਿੰਿੀ ਹੈ।ਅਸਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਹੀ ਿਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਲਈ ਸਤਆਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਇਸ ਸਰੋਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੇਣਾ ਅਤ ੇਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨਾਲ ਭੂੰਗ ਬਾਰੇ ਬੇਲਾਗ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।  
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਨਬੀਜ਼ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੂੰ ਨੀਕਰਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ1 15-17 ਸਾਲ ਦੀ 
ਉਿਰ ਦੇ 19.8% ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਸਕ ਇਸੀ ਤਰਹਾਂ 
ਕਾਨੂੂੰ ਨੀਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CCS (2019) ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਤਿਾਹੀ ਦੀ ਸਰਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੂੰਦਾਜ਼ਨ 

10.4% ਸੀ2। ਹਾਲਾਂਸਕ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀਕਰਣ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਸਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ 
ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਕ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀਕਰਣ ਦੇ ਪਸਹਲੇ ਸਾਲ ਸਵੱਚ ਹੀ ਖਪਤ 

ਸਵੱਚ ਕਿੀ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਸਕ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦਾ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਸਕ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੇ 15-25 ਸਾਲ ਦੇ 

ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਗਣਤੀ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਸਗਰਫ਼ਤ ਸਵੱਚ ਸਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਜਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਸਆ ਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ਇਹ 25 

ਸਾਲ ਅਤ ੇਵੱਡੀ ਉਿਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 2 ਜਾਂ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਿ ਹੈ।3,4 ਇਹ ਵੇਖਸਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਕ ਕੈਨੇਡਾ 
ਸਵੱਚ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਿ ਪਸੂੰਦੀਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਨਸ਼ਾ ਭੂੰਗ ਹੀ ਸੀ, ਗੈਰ-ਿੈਡੀਕਲ 

ਭੂੰਗ ਨੂੂੰ  ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤ ੇਨੇਿਬੱਿ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ 

ਿੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਕਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸਹਿੀਅਤ ਹੈ। ਕੈਨੇਡ  ਸਿੱਚ ਭੰਗ ਿ  ਕ ਨੰੂਨੀਕਰਣ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਭੰਗ 

ਸਬੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਿੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਚ ਸੁਿ ਰ ਕਰਨ ਿ  ਮੌਕ  ਸਿੰਿ  ਹੈ। 

ਸਸਤੂੰਬਰ 2016 ਸਵੱਚ CSSDP ਨੇ ਭੂੰਗ ਦੇ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀਕਰਣ ਅਤ ੇਇਸ ਨੂੂੰ  ਨੇਿਬੱਿ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦਾ ਸੈਿੀਨਾਰ 

ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਸਜਸਦਾ ਸਸਰਲੇਖ ਸੀ, 
“ਨੌਜੁਆਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ: 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ 

ਸਬੂੰਿੀ ਨੀਤੀ”। ਓਂਟੈਰੀਓ ਸਵੱਚ ਟੋਰੂੰ ਟ ੋਸਵਖੇ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਵੱਚ ਸਹੱਸਾ ਸਲਆ 

ਸੀ, CSSDP ਨੇ ਚਰਸ ਸਬੂੰ ਿੀ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀਕਰਣ 

ਅਤ ੇਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਨੂੂੰ  ਦੇਣ 

ਲਈ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਿਆਨ ਰੱਖਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਲਆਂ ਸਵੱਚ 

ਇਹ ਸਸਹਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਸਕੂਲਾਂ, ਪਸਰਿ ਰਾਂ, ਭ ਈਚ ਸਰਆ ਂਸਿੱਚ ਅਤੇ 

https://cssdp.org/uploads/2016/09/Youth-Speak-Report-2016.pdf
https://cssdp.org/uploads/2016/09/Youth-Speak-Report-2016.pdf
https://cssdp.org/uploads/2016/09/Youth-Speak-Report-2016.pdf


 

 

 

ਭੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਵ ਿੱ ਵਿਆ 

ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਟੂਲਵਕਟ 

ਇੰਟਰਨੇਟ ਉੱਤੇ ਸਵਸਗਆਸਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਸੱਸਖਆ ਦੀ ਲੋੜ੍ 

'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸਦੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੋਖਿ ਅਤ ੇਨੁਕਸਾਨ-ਘਾਟ ਦੇ ਸਸਿਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸਵਸਗਆਸਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਿੁਲਾਂਕਣ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਸਿਲ 

ਕਰਕੇ ਨੌਜੁਆਨ ਦੀ “ਭੂੰਗ ਸਬੂੰ ਿੀ ਸਾਖਰਤਾ” ਨੂੂੰ  ਤਰਜੀਹ ਦਏ। 'ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ਸਾਖਰਤਾ' ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸੂਸਚਤ 

ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਿੁਹਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।5 ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਉਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਿਜ਼ਿੂਨ 

ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਅਤ ੇਸਸੱਸਖਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਬਾਰੇ ਦੱਸਸਆ ਹੈ ਅਤ ੇਨੌਜੁਆਨਾਂ, 
ਸਜਹਨਾਂ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹਨ, ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿਗਰੀ ਸਤਆਰ 

ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਹਿੀਅਤ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸੈਿੀਨਾਰ ਨੂੂੰ  ਸਿਆਨ ਸਵੱਚ ਰੱਖਸਦਆਂ, ਇਹ ਟੂਲਸਕਟ ਨੌਜੁਆਨਾਂ 
ਲਈ ਭੂੰਗ ਬਾਰੇ ਸਵਹਾਰਕ ਸਸੱਸਖਆ ਲਈ ਪਸਹਲੇ ਪੜ੍ਾਅ ਵਜੋਂ ਸਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਟੂਲਸਕਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਹੱਸੇ ਸਵੱਚ 

ਸ਼ਬਦ “ਨੌਜੁਆਨ” ਅਤ ੇ“ਨੌਜੁਆਨ ਲੋਕ” 14-25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਵਚਕਾਰ ਦੀ ਉਿਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹੈ। “ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ ਿ  “ਨੌਜਿ ਨ ਲੋਕਾਂ” ਿੀ ਪਸਰਭ ਸ਼  ਹੋਿੇਗੀ ਤਾਂ ਖ ਸ ਤੌਰ ਤੇ ਿੱਸਸਆ ਜ ਿੇ ਗ । 
ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਸ਼ੇ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਦੇ ਿੱੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ, 
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਿੁਹਾਰਤਾਂ ਅਤ ੇਸਸਹਤ ਸਾਖਰਤਾ ਸਤਆਰ ਕਰਨਾ, ਖਪਤ ਦੇ ਜੋਖਿ ਘਟਾਉਣੇ ਅਤ ੇਸਵਅਕਤੀ ਦੇ 

ਜੋਖਿ ਦੀ ਸਿਰੱਥਾ ਵਿਾਉਣ ਲਈ ਿਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।6 ਹਾਲਾਂਸਕ, ਇਹ ਟੂਲਸਕਟ ਇਹਨਾਂ ਫ਼ਰਿਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲ ਿ  ਹੋਰ 
ਸਿਸਸ਼ਆਂ ਬ ਰੇ ਿੀ ਹੈ । 

ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨਾਲ ਭੂੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫ਼ੌਰੀ ਅਤ ੇਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਨਜ਼ਰੀਆ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਸਕ ਇਹ ਟੂਲਸਕਟ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਲਈ ਸੇਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਸਸਿਾਂਤ ਅਤ ੇਪਾਠਕਰਿ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

ਇਸ ਟੂਲਸਕਟ ਨੂੂੰ  ਦੋ ਸਹੱਸਸਆਂ ਸਵੱਚ ਵੂੰ ਸਡਆ ਸਗਆ ਹੈ। ਪਸਹਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨਾਲ ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਿ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਸਸਿਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਵੱਚ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ 
ਸਸੱਸਖਆ ਦੇਣ ਅਤ ੇਉਸ ਨੂੂੰ  ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਲਈ ਅਸਹਿ ਸਵਚਾਰਾਂ ਅਤ ੇਕਦਰਾਂ-ਕੀਿਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ 
ਸਗਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਸਕ ਭੂੰਗ ਦੇ ਸੂੰਦਰਭ ਸਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਇਹ ਸਸਿਾਂਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨਸਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਸੱਸਖਆ 'ਤੇ ਵੀ 
ਲਾਗੂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਸਹੱਸਾ ਉਸ ਸਿਗਰੀ 'ਤੇ ਸਿਆਨ ਕੇਂਦਸਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਜਸ ਨੂੂੰ  ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ 

ਸਵਚਲੇ ਸਵਆਪਕ ਪਾਠਕਰਿ ਸ਼ਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਚੂੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਬਾਰੇ ਸਵਸਗਆਸਨਕ ਤੌਰ ਤੇ 

ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਅਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ-ਘਾਟ ਸਬੂੰ ਿੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹਨ। 
ਇਹ ਸਹੱਸਾ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤ ੇਗਏ ਕਈ ਆਿ ਦਾਅਸਵਆਂ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸਵਕਾਸ ਕਰ 

ਰਹੇ ਸਦਿਾਗ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਸਜੱਠਦਾ ਹੈ।  
ਇਹ ਟੂਲਸਕਟ, CSSDP ਦੇ ਬੋਰਡ ਆੱਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਪਟਰਾਂ ਅਤ ੇਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ 

ਤਾਲਿੇਲ ਸਬਠਾਉਣ ਨੂੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਯੂਥ ਕੂੰਟੈਂਟ ਸਰਵੀਊ ਟੀਿ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਿਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਸਤਆਰ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਉਪਲਬਿ ਸਾਇੂੰ ਸਟਸਫ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਵਆਪਕ ਸਿੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਾ-ਸੂੰਬੂੰ ਸਿਤ ਨੀਤੀ 



 

 

 

ਭੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਵ ਿੱ ਵਿਆ 

ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਟੂਲਵਕਟ 

ਨਾਲ ਜੁੜ੍ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਸਬੂੰ ਸਿਤ ਸਰੋਤ ਲਏ ਹਨ, ਇਸ ਸਵੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫ਼ੌਰ ਸੈਂਸਸਬਲ ਡਰੱ ਗ ਪਾੱਸਲਸੀ ਦਾ “ਹੁਣੇ ਕਹੋ, 

ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ” (“Just Say Know”) ਪਾਠਕਰਿ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਆੱਨ ਸਬਸਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਐਡਂ ਅਸਡਕਸ਼ਨ ਦੀ “ਨਸ਼ੇ ਲਈ 

ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ” (“Clearing the Smoke”) ਸੀਰੀਜ਼, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ਈਏਸਟਵ ਇਨ ਸਬਸਟੈਂਸ ਸਿਸਯੂਜ਼ 

(CRISM) ਦੀ “ਘੱਟ ਜੋਖਿ ਵਾਲੀ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੇਿਾਂ”, ਹੇਯਰ ਟੂ ਹੈਲਪ ਬੀ ਸੀ (HereToHelpBC) ਅਤ ੇਹੋਰ  

ਕਈ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ ਿ , CSSDP ਨੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੂਹਾਂ ਅਤ ੇਇਸ ਟੂਲਸਕਟ – ਇਸਦੇ 
ਸੁਨੇਸਹਆਂ, ਇਸਦ ੇਸਸਿਾਂਤਾਂ ਅਤ ੇਇਸਦ ੇਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨਾਲ ਕੂੰਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਸਵੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾੱਪਾਂ ਦੀ ਿੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੂੰ  ਅਸੀਂ ਿੱੁਖ ਸਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੂੰਨ-

ਸੁਵੂੰ ਨੀ ਸ਼ਰੇੇੱਣੀ ਲਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਵੱਚ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਨੇਟ ਆੱਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਨਾਰਕੌਸਟਕ ਨਸਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ 

UN ਦੇ ਕਸਿਸ਼ਨ ਸਵਖੇ ਹੋਰ ਨੌਜੁਆਨ ਸਿੂਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪਰੋਗਰਾਿ ਦੇ ਸਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਿੀਸਟੂੰ ਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੈ।  
ਟੂਲਸਕਟ ਦੇ ਇਸ ਹਾਲੀਆ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਵੱਚ, ਅਸੀਂ 2018 ਸਵੱਚ ਟੂਲਸਕਟ ਦੇ ਿੂਲ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਇੂੰ ਸਟਸਫ਼ਕ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਸਬਹਤਰੀਨ ਤਰੀਸਕਆਂ ਨੂੂੰ  ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੂੰ  
ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਅਤ ੇਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨਾਲ ਕੂੰਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾੱਪਾਂ ਤੋਂ ਸਿਲੀ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹ 

ਸਵਹਾਰਕ, ਸਬੂਤ-ਸੂਸਚਤ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੂੰ  ਉਤਸਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੂੰਿ ਨੂੂੰ  ਸਸਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਨੂੂੰ  ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ 

ਲਈ ਉਤਸਾਸਹਤ ਹਨ। ਕਾਨੂੂੰ ਨੀਕਰਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਨਵੇਂ ਢਾਂਚ ੇਹੇਠ ਸਸੱਸਖਆ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਾ ਸਸਰਫ਼ ਵੂੰਨ-ਸੁਵੂੰ ਨੀ 
ਨੌਜੁਆਨ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦ ੇਰਸਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਸਕ ਇਹ ਵੀ ਸਕ 

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਅਤ ੇਖੋਜ ਸਬੂੰਿੀ ਸੈਸਟੂੰਗ ਨੂੂੰ  ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
CSSDP, 2020 ਸਵੱਚ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸਸ਼ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਨਸ਼ਾ ਪਰੋਗਰਾਿ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਿਾਣਿੱਤਾ 
ਪਰਾਪਤਕਰਤਾ ਹੈ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਭੂੰਗ ਬਾਰੇ ਅਸਤ-ਆਿੁਸਨਕ ਸਵਹਾਰਕ ਸਸੱਸਖਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤ ੇਇਹ ਰਕਿਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ 

ਸਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਫ਼ੂੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੂੰ  17-25 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨਾਲ ਭੂੰਗ ਬਾਰੇ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ 
ਆੱਨਲਾਈਨ, ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਿਦਦ ਸਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਸਵੱਚ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤ ੇ

ਨਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਸਰਤ ਕਰਕੇ ਅਤ ੇਸੁਿਾਰ ਕਰਨ ਨੂੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਣ ਲਈ ਹਿਉਿਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 
ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੂਲਸਕਟ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਕਰਨ ਅਤ ੇਵੂੰਡ-ਸਸਲਸਸਲਾ ਵਿਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੂੰਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਕ 5 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 
(ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫ਼ਰੈਂਚ, ਿੂੰਦਾਸਰਨ, 

ਪੂੰਜਾਬੀ ਅਤ ੇਸਪੈਸਨਸ਼) ਸਵੱਚ 

ਆੱਨਲਾਈਨ ਅਤ ੇਸਪਰੂੰ ਟ, ਦੋਹਾਂ 
ਸਵੱਚ ਉਪਲਬਿ ਹੈ।  
ਸਾਨੂੂੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਸਕ ਭੂੰਗ ਸਬੂੰ ਿੀ 
ਸਸੱਸਖਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ 
ਸਸਹਿਤੀ ਵਾਲਾ ਿਾੱਡਲ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ਅਤ ੇਇਸੀ ਸੂੰਦਰਭ ਦੀ 
ਅਸਹਿੀਅਤ ਹੈ। ਚ ਹੇ ਇੱਕ 

ਸੰਿਰਭ ਸਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ 
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ਅਜ਼ ਰੀਆ ਲ ਭਿ ਇਕ ਹੋ ਸਕਿ  ਹੈ, ਇਸ ਨੰੂ ਸਮਸ ਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਸਨਆ ਜ  ਸਕਿ ।  ਸਸਰਫ਼ ਇੂੰਨ-ਸਬਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ 
ਬਜਾਇ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਹਿੇਸ਼ਾ ਸਥਾਨਕ ਸਸਥਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 

ਟੂਲਸਕਟ ਸਵਸਦਅਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਸਵਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਸਥਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਜਸ ਨਾਲ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ 
ਸਸੱਸਖਆ ਸਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕਵੇਂ ਕੂੰਿ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਲਚੀਲਾਪਣ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਅੂੰਦਰਲੀ ਸੂਝ ਵਿੇਗੀ, ਇਸਦ ੇ

ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੋਰ ਸਬਹਤਰੀਨ ਹੁੂੰ ਦੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤ ੇਸੁਿਾਰ ਹੋਏਗਾ। 
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ਸਹੱਸਾ 1: 

ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਲਈ CSSDP ਦੇ ਸਿੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਸਿਾਂਤ 

ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤ ੇਦੱਸ ਸੇਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਸਿਾਂਤ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਦੇ ਸਵਕਾਸ ਸਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿੂਲ ਸਵਚਾਰਾਂ ਅਤ ੇਕਦਰਾਂ-ਕੀਿਤਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਬਿ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਸਿਾਂਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਸੱਸਖਆ 

ਸਬੂੰਿੀ ਪਾਠਕਰਿ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਲਈ ਸਵਆਪਕ ਸਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈੇੱਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਕੂੰਿ ਕਰਨ ਦੀ 
ਬਜਾਇ, ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਅਤ ੇਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਤਰੀਸਕਆਂ ਸਬੂੰਿੀ ਫ਼ੈਸਸਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਸੇਿ ਦੇਣ ਲਈ ਹਨ। ਸੇਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਸਸਿਾਂਤ, ਸਵਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਆਪਕ ਸੈੇੱਟ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸਦੂੰ ਦ ੇਹਨ, ਜੋ ਸਿੂਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ 

ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤ ੇਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਸਦਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਵੂੰਨ-ਸੁਵੂੰ ਨਤਾ ਨੂੂੰ  ਵੇਖਸਦਆਂ, ਇਹ ਸਸਿਾਂਤ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਸਿਗਰੀ ਨੂੂੰ  ਸਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਸਕਆਂ ਨਾਲ ਪਰਵਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਸਕ ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੇ ਸਸਿਾਂਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਸਹਿੀਅਤ 

ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਤੀਬ ਨਹੀਂ ਸਦੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਸ ਸਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤ ੇਜ  ਸਕਿੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਿਾਿਸਲਆਂ ਸਵੱਚ ਉਹ ਹੋਰ 

ਸਸਿਾਂਤਾਂ ਨ ਲ ਤ ਲਮੇਲ ਖਾਂਿ ੇਹਨ ਅਤ ੇਭੂੰਗ ਸਬੂੰ ਿੀ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੂੰ  ਉਤਸਾਹ ਦੇਣ, ਸਸਹਤ ਅਤ ੇਨੌਜੁਆਨਾਂ ਸਵਚਕਾਰ 

ਭਲਾਈ ਸਵੱਚ ਖੋਜ ਦੀ ਿੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਨੂੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦ ੇਹਨ।  
 

1. ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ, ਵਿਵਗਆਵਨਕ ਿਰੌ ਿ ੇਪਰਿੀ ਹਈੋਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ 

2. ਬੇਲਾਗ, ਿੁਿੱ ਲਹੀ ਗਿੱਲਬਾਿ, ਜੋ ਆਪ ੀ ਅ ਰ ਪਾਉਣ ਿਾਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਕਰਦੀ ਹ ੈ

3.  ਾਰਵਿਕ ਿਰੌ ਿ ੇਸ਼ਾਵਮਲ  

4. ਵ ਿਲਾਈਪਿਾਪਿ ਮਦਦਗਾਰ ਜਾਂ ਹਮਉਮਰ ਰਾਹੀਂ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਦੇਣੀ 

5. ਉਮਰ ਅਨੁ ਾਰ ਢੁਕਿੀਂ  ਮਗਿੀ ਨਾਲ ਪਵਹਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨੀ 

6. ਮਾਿਾ-ਵਪਿਾ ਅਿ ੇਬਿੱਚ ੇਵਿਚਕਾਰ ਿੁਿੱ ਲਹੀ ਗਿੱਲਬਾਿ ਦੀ ਵਹਮਾਇਿ ਕਰਨੀ    

7. ਨੁਕ ਾਨ-ਘਾਟ ਨੰੂ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕਰਨਾ 

8. ਵਿਸ਼ੇਸ਼  ੰਦਰਭ ਨਾਲ ਵਿਆਰ ਕੀਿੀ ਗਈ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  

9. ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਚਿੱਲ ਰਹੀ ਵ ਿੱ ਵਿਆ 

10. ਨ ਲਿਾਦ,  ਮਾਜਕ ਵਨਆਂ ਅਿੇ ਕਲੰਵਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਦ ੇਮੁਿੱ ਵਦਆਂ ਨੰੂ ਰਲਗਿੱਡ ਕਰਨ 'ਿੇ ਵਧਆਨ ਦੇਣਾ 
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1.1 ਸਸੱਸਖਆ ਦੀ ਬੁਸਨਆਦ, ਸਵਸਗਆਸਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਖੀ 
ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ  

ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੂੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੀ ਸਵਸਗਆਸਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ 

ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੂੰਚ ਸਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ 

ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਦੀ ਿੱੁਖ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਆਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਦੇ 

ਿਨ ਸਵੱਚ ਡਰ ਸਬਠਾਉਣ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਸਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਿਾੜ੍ ੇ

ਨਤੀਸਜਆ ਂਨੂੂੰ  ਵਿਾ-ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਦੱਸਸਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਸਬੂੰ ਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਲਈ 

ਦਬੂੰਗਪੁਣੇ ਵਾਲਾ ਅਤ ੇਡਰ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਸਸਖਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸਸੱਸਖਆ ਦੀਆਂ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੂੰ  ਢਾਹ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।7 ਉਦਾਹਰਣ 

ਲਈ ਇਸ ਸਵੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੂੰਦੀ ਲਾਉਣ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ (D.A.R.E) 

ਵਰਗੇ ਿੱੁਖ ਪਰੋਗਰਾਿ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਬੇਅਸਰ  

ਸ ਸਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।8,9 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ ਿ  ਪਸਹਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿੇਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਈ ਚਰਸਚਤ 

ਪਰੋਗਰਾਿ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ–ਅਿਾਰਤ ਰੋਕਥਾਿ ਪਰੋਗਰਾਿ, ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 

ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਤੇ ਸਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਸਪੱਛ ੇਇਹ ਸਵਚਾਰ ਕੂੰਿ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਸਵਕਲਪ ਹੈ 

ਅਤ ੇਇਹ ਅਕਸਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤ ੇਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 

ਵਾਸਲਆਂ ਦਾ ਕਲੂੰ ਸਕਤ ਕਰ ਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਟਸਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।10,,11,12,13 

ਹਾਲਾਂਸਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਣ ਹਨ ਸਕ ਨੌਜੁਆਨ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕਉਂ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇੂੰਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕਉਂਸਕ ਭੂੰਗ ਸਬੂੰ ਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਨੂੂੰ  ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਸੌੜ੍ ੇਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਲਈ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ 

ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਸਵੱਚ “ਪਰਹੇਜ਼” ਅਤ ੇ“ਸ਼ੱਕ” ਸਵਚਕਾਰ ਬਣਤਰਾਂ ਦੀ (ਨਸ਼ੇ) 

ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਭੂੰਨਤਾ ਨੂੂੰ  ਨਜ਼ਰਅੂੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ ਿ , 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਸੱਸਖਆ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੂੰ  ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ 

ਸਕ ਨੌਜੁਆਨ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆੱਨਲਾਈਨ ਲੈਂਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇ

ਇਸੀ ਤਰਹਾਂ ਕਈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਨੇ ਸਡਸਜਟਲ ਦੇ ਇਸ ਸੂੰਦਰਭ ਨੂੂੰ  
ਨਜ਼ਰਅੂੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਕ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸਸ਼ਆਂ ਅਤ ੇਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕਵੇਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਨਸ਼ਾ ਸਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਸਕੂਲ-ਅਿਾਰਤ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਸਵੱਚ ਿੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰ ਅਤ ੇਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣ 

ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਬੇਅਸਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲ ਿ ,14 ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ੇ-ਸਬੂੰਿੀ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਸਸੱਸਖਆ ਸਬੂੰਿੀ ਅਸੜੱ੍ਸਕਆਂ ਸਵੱਚ 

 ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸਪੱਛੇ 
ਇਹ ਸਵਚਾਰ ਕੂੰਿ ਕਰਦਾ ਹ ੈਸਕ 

ਸਸਰਫ਼ ਨਸ਼ ੇਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ 
ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਸਵਕਲਪ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ 

ਫਾਰਿੂਲਾ, ਅਕਸਰ ਨਸ਼ ੇਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਦਾ 
ਸਨਰਾਦਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਟਸਕਆ 

ਹੋਇਆ ਹ ੈ

• ਡਰ-ਅਿਾਰਤ ਅਤੇ ਪਰਹਜੇ਼ ਰੱਖਣ 

ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੌਜਆੁਨਾਂ ਦੀ ਸਚੋ 

ਨਾਲ ਿੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦ ੇ

• ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ ੇਕਾਰਕ 

ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਵਿਾ ਜਾਂ 
ਘਟਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਸਸੱਸਖਆ 

ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੂੰ  
ਸਜੂੰਿੇਵਾਰ ਿੂੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

• ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਸਵੱਚ 

ਿੁਹਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵਕਾਸ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਸਿਲ 

ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ 
ਇਿਰ ਉਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 
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ਪਾਠਕਰਿ ਦੀ ਸਤਆਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤ ੇਸੂੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਸਿਲ 

ਕਰਨ  ਚ ਹੀਿ  ਹੈ। ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਟੀਕ ਅਤ ੇਬੇਲਾਗ ਸਵਸਗਆਸਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਸਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ 

ਪਹੁੂੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੂੰਿੀ ਸਦਆਨਤਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਵਹਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ 

ਨਾਲ ਜੁੜ੍ ੇਉਦੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨਤੀਜੇ ਸਨਕਲੇ ਹਨ।  

ਸਸੱਸਖਆ ਸਵੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਜੋਖਿ ਅਤ ੇਸੁਰੱਸਖਆ ਕਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਥਾਈ ਸਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਾਰਕ ਸਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਸਦ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੂੂੰ  ਸਿਆਨ ਸਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭੂੰਗ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ 

ਪਹੁੂੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਰਤੋਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਪਸਰਵਾਰ ਸਵਚਲੇ ਕਿਜ਼ੋਰ ਸਰਸ਼ਤ,ੇ ਪਸਰਵਾਰ ਦਾ ਘੜ੍ਿੱਸ ਭਸਰਆ ਆਲਾ-
ਦੁਆਲਾ, ਸਕੂਲ ਸਵੱਚ ਸਦਲ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਸਦਿਾ, ਿਾੜ੍ ੇਆਰਥਕ ਹਾਲਾਤ) ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਵਿਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ 
ਵਰਤੋਂ ਵਿਾਉਣ ਦੇ ਜੋਖਿ ਨੂੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਸਖਆਕ ਕਾਰਕ (ਸਜਵੇਂ ਪਰਵਸਰਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਨਗਰਾਨੀ, 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਿਜ਼ਬੂਤ ਆਪਸੀ ਸਬੂੰ ਿ, ਸਿਾਜਕ ਿੁਹਾਰਤਾਂ ਦਾ ਸਵਕਾਸ) ਹਨ।15 ਨੌਜੁਆਨ ਦੀ ਸਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ 
ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੱਸਖਅਕ ਅਤ ੇਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਸਵਚਾਰ ਕਰਨ – ਇਸ ਸਵੱਚ ਸਵਅਕਤੀ, ਸਕੂਲ, 

ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤ ੇਪਸਰਵਾਰ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ – ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਨਤੀਜੇ ਸਲਆਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਵੱਚ ਨੌਜੁਆਨ ਸਵੱਚ 

ਲਚੀਲਾਪਨ ਸਲਆਉਣ ਸਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰਨ ਅਤ ੇਸਸਹਤਿੂੰਦ ਿੁਹਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਿੇਲ ਸਬਠਾਉਣਾ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।16 

ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸਬੂੰਿੀ ਸਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਸਦਆਂ ਹੋਇਆਂ,17 ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਆਨ 

ਸਵੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਕ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਵਆਪਕ ਸਿਾਜਕ ਸੂੰਦਰਭ ਨਾਲ ਨਸਜੱਠੇ ਸਬਨਾ ਤੱਥ 

ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਨੇ,  

ਇਕਲੌਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਰਿ ਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।18,19 ਸਵਸਗਆਸਨਕ ਤੌਰ ਤੇ 

ਪਰਸਖਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਸਦੂੰ ਦਾ ਸਕ 

ਸਸੱਸਖਆ ਨਾਲ ਸਸਰਫ਼ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  “ਨਸ਼ੇ ਸਬੂੰਿੀ ਤੱਥ” ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇ

ਹਨ। ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਕ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤ ੇਇਰਾਸਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਿਆਨ ਸਵੱਚ ਰੱਖਕੇ ਸਤਆਰ 

ਕੀਤ ੇਗਏ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਦੇ ਿੁਕਾਬਲੇ ਿੁਹਾਰਤ-ਅਿਾਰਤ ਪਰੋਗਰਾਿ ਵੱਿ ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ।20,21 ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ 
ਅਸਰਦਾਰ ਸਸੱਸਖਆ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸੁਿੇਲ 'ਤੇ ਹੀ ਸਨਰਭਰ ਹੈ – ਸਜਹਨਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ੇਇਕੱਲਤਾ ਕਰਕੇ ਕਾਿਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ – 

ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਹੱਸਸਆਂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਸਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਿ ਕਾਿਯਾਬੀ ਸਿਲੀ ਹੈ।22,23,24 ਇਸ ਨਾਲ, ਸਨਜੀ ਸਵਕਾਸ, ਆਿ 

ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਿੁਹਾਰਤਾਂ, ਤਣਾਅ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਿ ਅਤ ੇਨੁਕਸਾਨ-ਘਾਟ, ਵਰਗੇ ਪਸਹਲੂ ਸ਼ਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਸੀ ਸਬੂੰਿ 

ਵਾਲਾ ਅਤ ੇਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸਵਸਗਆਸਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਸਖਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਸਤਆਰ ਹੋਏਗਾ।25,26,27 ਸਿਾਜਕ ਅਸਰ 'ਤੇ 

ਸਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ, ਸਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀਆਂ ਿੁਹਾਰਤਾਂ ਦੇ 

ਸਵਕਾਸ, ਰੋਿਕ ਿੁਹਾਰਤਾਂ ਅਤ ੇਸਿਆਰੀ ਿੁਲਾਂਕਣ ਸਬੂੰਿੀ 
ਸਸੱਸਖਆ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਕਉਂਸਕ ਇਹ 

ਹੋਰਨਾਂ ਸਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਿ ਕਾਿਯਾਬ ਹਨ।28,29 ਇਸ ਗੱਲ 

'ਤੇ ਸਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਕ ਇਹ “ਹਰ ਸਕਸੇ ਗੱਲ 

ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਟੀਕ ਅਤ ੇਬਲੇਾਗ 

ਸਵਸਗਆਸਨਕ ਤੌਰ ਤ ੇਪਰਖੀ ਹੋਈ 

ਸਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਕਰਨ 

ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 
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ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ” ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਸਦੂੰ ਦੀ, ਸਜੱਥੇ ਸਸੱਸਖਆ ਸਵੱਚ ਸਜੱਥ ੇਤੱਕ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਕਸਿ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਿੁਹਾਰਤਾਂ ਸ਼ਾਸਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਬਹਤਰੀਨ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੂੰਦਰਭ; ਉਿਰ, ਸਸਭਆਚਾਰਕ 

ਸਵਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਹਨ, ਜੋ ਸਕਹੜ੍ਾ 
ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇਸਤੇਿਾਲ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਡਲੀਵਰੀ ਦੇ ਅਸਲ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਇਲ ਿ , ਭੂੰਗ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤ ੇਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਦੱਤੀ ਗਈ 

ਸਵਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੂੰਦਰਲੀ ਸੂਝ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਕੇ ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਸਤਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
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1.2 ਬੇਲਾਗ, ਖੁੱ ਲਹੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਜੋ ਆਪਸੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਦੀ ਹ ੈ

ਕਈ ਤਰੀਸਕਆਂ ਨਾਲ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਗਭਰੇਟ ਉਿਰ ਸਵਕਾਸ ਦਾ ਅਸਹਿ ਸਿਾਂ ਹੋਣ 

ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸਸ਼ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਹਿ ਉਿਰ ਹੈ। ਨਸਸ਼ਆਂ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਸਲਸਸਲੇ ਗਭਰੇਟ ਉਿਰ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤ ੇਜਾ 
ਸਕਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਿੇਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਨੌਜੁਆਨ ਅਕਸਰ 

ਉਹਨਾਂ ਵਸੀਸਲਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੂੰਚ ਸਕਦ,ੇ ਜੋ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਖੱੁਲਹੇ  ਅਤ ੇ

ਸੂੰਤੁਸਲਤ ਸਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨ ਸਦੂੰ ਦ ੇਹਨ।30 ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਚ ਕਈ ਐਸਹਮ ਮੱੁਿੇ 
ਸ਼ ਸਮਲ ਹਨ ਸਜਿੇਂ ਕੇ ਵਰਤੋਂ, ਜੋਖਿਾਂ ਅਤ ੇਇਹਨਾਂ ਜੋਖਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਕਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। 
ਭੂੰਗ ਬਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਵਚਾਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਵਾਸਤੇ, 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਿਨ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਆਲਾਂ ਜਾਂ ਵੂੰਗਾਰਾਂ, ਸਜਹਨਾਂ ਦਾ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਬਨਾ ਸਕਸੇ ਸਨਰਣੇ ਦੇ ਸਾਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ 

ਅਤ ੇਰਾਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਥਾਵਾਂ ਸਵੱਚ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਿ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਅਰਥਭਰਪੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਤੱਕ ਸਕਵੇਂ ਪਹੁੂੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸਬਨਾ ਕੋਈ ਸਨਰਣਾ ਕੀਸਤਆਂ ਖੱੁਲਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੂੰ  ਉਤਸਾਹ ਦੇਣਾ ਅਸਹਿ ਹੈ। ਉਂਜ 

ਤਾਂ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ 

ਕਰਨ ਅਤ ੇਿੀਡੀਆ ਸਵੱਚ 

ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਕਵੇਂ ਪੇਸ਼ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਅਸੜੱ੍ਕੇ 

ਤੋੜ੍ਣ ਅਤ ੇਭੂੰਗ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਨਜੀ 
ਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖੱੁਲਕੇ ਗੱਲਬਾਤ 

ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਿਦਦ ਸਿਲ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਸਫਰ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਸਾਹਿਣੇ ਸਲਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਸਹਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ 

ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਨਾਂ ਸਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਖੱੁਲਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੂੰ  ਉਤਸਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਸਕਆਂ 

ਸਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲ ਪੱੁਛਣੇ ਅਤ ੇਪਹੁੂੰਚਯੋਗ ਅਤ ੇਆਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੈ। ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ 

ਖੱੁਲਹੀ ਅਤ ੇਬੇਲਾਗ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤ ੇਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤ ੇਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ (ਸਜਵੇਂ ਸਫ਼ਲਿਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਦਾ ਿੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਿਅਨਾਂ ਨੇ ਸਬਹਤਰੀਨ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਏ ਹਨ।31 ਇਹ ਗੱਲ ਿੂੰਨਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਕ ਕੁਝ 

• ਨੌਜਆੁਨ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕ ੇਭੂੰਗ ਬਾਰ ੇ

ਸੂੰਤੁਸਲਤ ਸਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰ ੇਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦ ੇਅਤੇ ਨਾ ਿੌਕੇ ਸਿਲਦ ੇ

ਹਨ, ਜ ੋਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰ ੇ

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੂੰਦ ਅਤ ੇਅਨੁਭਵਾਂ 
'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਸਕਣ। 

• ਸਬਨਾ ਸਕਸ ੇਦੇ ਸਨਰਣੇ ਦੇ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰ ੇਸਆੁਲ ਸੁਣਨ ਅਤ ੇਪੁੱ ਛਣਾ 
ਅਤੇ ਨੌਜਆੁਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਅਸਹਿੀਅਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨੇੜ੍ਤਾ 
ਬਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਖੁੱ ਲਹੀ ਗੱਲਬਾਤ 

ਸਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਤੁ 

ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ ੈ

• ਭੂੰਗ ਬਾਰੇ ਸਸੱਸਖਆ ਦੀਆ ਂਕੋਸਸ਼ਸ਼ਾਂ 
ਸਵੱਚ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ 

ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੂੰ  ਪਸਹਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ, ਜ ੋਸਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਲਆ ਂ

ਸਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦਜੂੇ ਦੇ ਸਵਚਾਰ 

ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂੰਪਰਕ ਅਤੇ 

ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਿੌਕੇ ਸਦੂੰਦਾ ਹ ੈ

 

ਇਹ ਗੱਲ ਿੂੰਨਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਕ 

ਕੁਝ ਨੌਜੁਆਨ ਸਦੱਤੇ ਗਏ ਸਰਤੋਾਂ ਦ ੇ

ਬਾਵਜੂਦ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ 
ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।  
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ਨੌਜੁਆਨ ਸਦੱਤ ੇਗਏ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸਵੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਅਤ ੇ

ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਸਵਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ ਵੱਡਿੱੁਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।  
ਆਿ ਕਰਕੇ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ, ਅਸਹਸਾਸਾਂ ਅਤ ੇਸਜਸਗਆਸਾ ਦਾ ਸਨਿਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇ

ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਸਹਿ ਹੈ, ਇਸ ਸਵੱਚ ਇਸਦ ੇਸਭ ਤੋਂ ਵੱਿ ਦੁਸਨਆਵੀ ਅਤ ੇਸਨਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਸਹਲੂ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹਨ। 
ਖੱੁਲਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਵੱਚ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿ ਕਰਕੇ ਨੌਜੁਆਨ ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਨੇੜ੍ਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇਿਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਤ ੇਸਫਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਲੋਂ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 

ਉਸ 'ਤੇ ਗੁੱ ਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੱੁਲਹਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਿਦਦ ਨਹੀਂ ਸਿਲੇਗੀ। ਇਿਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਂਝ 

ਬਣਾਉਣ ਸਵੱਚ ਸਿਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਕਦੀ-ਕਦਾਈ ਂਭੂੰਗ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿੁਕਾਬਲਤਨ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤ ੇਜੋਖਿ ਘੱਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਨੌਜੁਆਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਜੋਖਿਾਂ 
ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਭੂੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੂੰਿ ਹੈ।  
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ ਿ , ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਅਤ ੇਆਿ ਸਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਕਸਰ 

ਿੈਡੀਕਲ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦਾਅਸਵਆਂ ਨੂੂੰ  ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਭੂੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ (ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ) ਨੂੂੰ  ਗੂੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਥਤੀ ਲਈ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਲੱਛਣਾਂ ਜਾਂ ਸਬਿਾਰੀ ਨਾਲ ਨਸਜੱਠਣ ਲਈ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਜੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪਰੈਕਸਟਸ਼ਨਰ (HCP), ਜੋ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਬੇਲਾਗ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਤਆਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨੂੂੰ  ਉਤਸਾਹ ਦੇਣਾ ਲਾਹੇਵੂੰ ਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੌਜੁਆਨ ਜਾਇਜ਼ ਿੈਡੀਕਲ ਸਸਥਤੀ 
ਲਈ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਸਵਕਲਪ ਹਨ, ਸਜਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਸਵੱਚ HCP ਦੀ ਸਦਲਚਸਪੀ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਵੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੱਚ ਉਪਲਬਿ ਫਾਰਿਾਸਸਉਟੀਕਲ ਕੈਨਾਬੀਨਾੱਇਡਸ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਨ। 
ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਗੈਰਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਬਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਨੌਜੁਆਨ ਨੂੂੰ  ਡ ਕਟਰ ਦੀ ਸੇਿ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਅਤ ੇ

ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਨੇਿਬੱਿ, ਸਥਾਈ ਉਤਪਾਦ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਕਰਨਾ ਸਬਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਚਾਰ ਕਰਨਾ 
ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਕ ਕਈ ਨੌਜੁਆਨ ਸਨਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿੈਡੀਕਲ ਸਸਥਤੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਖ਼ਾਸ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਿ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹਨ ਅਤ ੇਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਸਸਹਤ ਸਾਲਸੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭੂੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਨਾਲ 

ਸਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਵੀ ਿੌਕੇ ਸਤਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇ ਨੌਜੁਆਨ ਆਪਣੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਿ ਕਰਨ 

ਲਈ ਭੂੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਿ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਿਦਦ ਲਈ ਹੋਰ ਤਰੀਸਕਆਂ, 

ਸਜਵੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਲਾਹੇਵੂੰ ਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਸਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਸਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਹਿ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਭੂੰਗ ਦੀ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਸਬੂੰ ਿੀ ਸਸੱਸਖਆ 

ਅੂੰਦਰ ਿੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸਿਲਦਾ।32,33 ਇਸ ਨਾਲ ਸੂੰ ਕੇਤ ਸਿਲਦਾ ਹੈ ਸਕ ਆਪਸੀ 
ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਰੋਗਰਾਸਿੂੰ ਗ, ਜੋ ਸਕ ਸਰਗਰਿ ਸਹੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤ ੇਖੋਜ 

ਸਸਖਲਾਈ 'ਤੇ ਕੇਂਦਸਰਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਅੂੰਦਰ ਵੱਡ ੇਪੱਿਰ 

'ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਦਾ 
ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਝਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਸੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣ 
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ਵਾਲੀ ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਦਾ ਸਕਤ ੇਵੱਿ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।34 ਠੇਠ ਆਪਸੀ ਅਸਰ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਸਵੱਚ 

ਨਸਸ਼ਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਸਰਾਂ (“ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨਾ”) ਜਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਵਚਕਾਰ ਸਰਸ਼ਤੇ 
ਬਾਰੇ (“ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਸੱਸਖਆ”) ਸਵਸਦਅਕ ਸਿਗਰੀ ਸਵੱਚ ਉਪਲਬਿ ਕਰਨ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚ ਹੀਿ  ਹੈ।35 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਕ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਸਕਆਂ ਅਤ ੇਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਖੇ ਅਸਰ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ।36,37,38,39 ਅਸਿਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਸਕ ਭੂੰਗ ਬਾਰੇ ਆਪਸੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ 
ਅਤ ੇਸੂੰਤੁਸਲਤ ਗੱਲਬਾਤ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਸਹਤ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨ  
ਮੱੁਸਿਆਂ ਬ ਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਿ ਤ ਿਰਣ ਸਸਰਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।40  

ਸਕੂਲ-ਅਿਾਰਤ ਰੋਕਥਾਿ ਿੁਲਾਂਕਣਾਂ ਸਵੱਚ, ਆਪਸੀ ਅਸਰ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਸਬਹਤਰੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ 
ਸਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਸੀ ਸੂੰ ਪਰਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਸਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਨਜ਼ਰੀਏ ਦੋਹਾਂ ਸਵੱਚ ਸੁਿਾਰ 

ਵੇਸਖਆ ਸਗਆ ਹੈ।41 ਅਸਿਆਪਕਾਂ, ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਉਿਰਾਂ ਸਵਚਕਾਰ ਵੱਿ ਤੋਂ ਵੱਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ 

ਆਪਸੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਸਖਲਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਰੋਕਥਾਿ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਅਤ ੇ

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਵੱਚ ਹੋਏ ਸੁਿਾਰ ਨੂੂੰ  ਸਸੱਿ ਕੀਤਾ ਹੈ।42,43, 44 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ ਿ  ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤ ੇ

ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਚਨਾਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲਿਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪਰਗਟਾਵੇ 
ਅਤ ੇਗੱਲਬਾਤ ਨੂੂੰ  ਉਤਸਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਦਰਸਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ।45,46 ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਅਤ ੇਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ, ਜੋ ਸਰਵਾਇਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ 

ਸਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਅਤੇ ਸਸੱਸਖਆਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸੀ ਤਰਹਾਂ ਉਸਾਰੂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ 
ਦੀ ਅਸਹਿੀਅਤ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦ ੇਹਨ, ਜੋ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ 

ਕਰਨ ਸਦੂੰ ਦ ੇਹਨ।47 ਸਨਉਰੋਡਾਇਵਰਸ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਢੁਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ 

ਅਤ ੇਸਾਡ ੇਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਗੱਲ ਿੂੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਸੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੇਂ ਵੇਖਦ ੇਪਏ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵੂੰਨ-ਸੁਵੂੰ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਆਰੀ ਅਕਾਦਸਿਕ ਪਾਠਕਰਿਾਂ ਸਵੱਚ ਹੋਰ 

ਆਿ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਨੂੂੰ  ਨਸ਼ੇ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
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1.3 ਸਾਰਸਥਕ ਤਰੌ ਤੇ ਸ਼ਾਸਿਲ  

ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿੱੁਖ ਫ਼ੈਸਸਲਆਂ ਸਵੱਚ ਸਹੱਸਾ ਲੈਣ 

ਦਾ ਿੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤ ੇਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਸਵੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਾਜਕ 

ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤ ੇਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੂੰ  ਸਿਝਣ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ। 
ਸਸੱਸਖਆ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ 
ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਅਤ ੇਇਸ ਨੂੂੰ  ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸਵੱਚ 

ਟੋਕਨਵਾਦ (ਯਾਸਨ, ਸੂੰ ਕੇਤਕ ਤਰੀਕਾ, ਇਸ ਸਵੱਚ ਸਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਿੌਸਕਆਂ ਦੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤ ੇਸਬਨਾ ਸ਼ਾਸਿਲ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਸਦਸਣ ਲਈ ਨੌਜੁਆਨ ਜਾਂ 
ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਿੂਹ ਇਸ 

ਸਵੱਚ ਪਹੁੂੰਚਦਾ ਹੈ), ਸੱਤਾ ਦੇ 

ਅਸੂੰਤੁਲਨ ਅਤ ੇਨੌਜੁਆਨਾਂ 
ਬਾਰੇ ਿਾੜ੍ੀ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੂੰ  
ਨਜ਼ਰਅੂੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਗੂ ਭੂਸਿਕਾ 
ਸਨਭਾਉਣ ਦੇ ਅਸਿਰੱਥ ਵਜੋਂ 
ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੂੰ  ਵੀ 
ਵੂੰਗਾਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰੇਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੂੰ ਦੀਆਂ ਅਤ ੇ

ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਅੂੰਦਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।48 ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਖ਼ 

ਵਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਜਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸਹਿ ਹੈ 

ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।   
ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਿਾਜਕ ਸਨਆ ਦੇ ਿੱੁਦ ੇਵਜੋਂ ਸਵਸਦਅਕ ਸੁਿਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ਾਂ ਸਵੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੂੰ  ਵੀ ਪਛਾਣਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।49 ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  “ਬੇਪਰਵਾਹ” ਵਰਗ ੇਸਘਸੇ-ਸਪਟ ੇਸ਼ਬਦ ਕਸਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ਾਂ ਸਵੱਚ ਸਹੱਸਾ ਲੈਣ 

ਲਈ ਿੌਕਾ ਦੇਕੇ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ, ਸਵਸਦਅਕ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਸਰਦਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਵੱਚ 

ਪਰਿਾਣਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਨੌਜੁਆਨ ਆਪਣੇ ਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦ ੇਹਨ ਸਕ 

ਸਕਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ੂੰ ਦਗੀ, ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ 
ਸਸੱਸਖਆ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਸਕਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਨੂੂੰ  ਤਰਜੀਹ ਸਦੂੰ ਦ ੇਹਨ, ਨਸਲ, ਵਰਗ, ਸਲੂੰ ਗ, 

ਉਿਰ ਅਤ ੇਸਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

• ਨੌਜਆੁਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕ ਸਸੱਸਖਆ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨਾਲ 

ਸਿਲਦੀਆਂ-ਜੁਲਦੀਆ ਂਗੱਲਾਂ 
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੂੰ  ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ 
ਸਸੱਸਖਆ ਸਤਆਰ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਸਿੇਂ 
ਸ਼ਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹ ੈ

• ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਨੂੂੰ  ਿਾੜ੍ੀ 
ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸਚੋ ਤੋਂ ਬਚਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਗੂਆ ਂਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ 

ਵਾਸਲਆ ਂਵਜੋਂ ਅਸਹਿੀਅਤ ਦੇਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ

• ਕਾਿਯਾਬੀ ਅਤ ੇਅਸਰਦਾਰ 

ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨੌਜਆੁਨ ਲਈ 

ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਅਸਹਿ ਹੈ, ਜ ੋ

ਵੂੰਨ-ਸੁਵੂੰ ਨੇ ਨੌਜਆੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜ੍ਾਂ 
ਪੂਰੀਆ ਂਕਰਦ ੇਹਨ  

 

ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਖ਼ ਵਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ 
ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਸਜਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸਹਿ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੁਹੱਈਆ 

ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਫੈ਼ਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ  
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ਨਸਸ਼ਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਬਾਰੇ ਸਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ ਸਕ ਪਰੋਗਰਾਿ ਨੂੂੰ  ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਵੂੰਨ-ਸੁਵੂੰ ਨੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਿਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।50,51,52 

ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਸਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਵੱਚ ਸਹੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਨਸ਼ੇ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ।53 ਨਸ਼ੇ ਸਬੂੰਿੀ ਸਾਿਨ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ 

ਸਦੱਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਸਸੱਸਖਆ ਦੇਣ ਸਵੱਚ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਿ ਸਬੂੰਿੀ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਦੇ 

ਸਬਹਤਰ ਅਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਉਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਡਲੀਵਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਜਸਨੇ 

ਆਪਸੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲ ਿ  ਕੁਝ ਆਸਵੂੰਦ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਏ ਹਨ।54 ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਖੁ਼ਦ ਦੀ ਸਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਸਵੱਚ 

ਸਰਗਰਿ “ਉਸਾਰੂ ਕੂੰਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ” ਬਣਨ ਲਈ ਿੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਿੌਕਾ ਸਿੱਗਰੀਆਂ ਸਤਆਰ ਕਰਨ, 

ਲਗਾਤਾਰ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਅਤ ੇਿੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤ ੇਇਸ ਨੂੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤ ੇਸਡਲੀਵਰੀ ਸਵੱਚ ਸਹੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਈ 

ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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1.4 ਸਸਖਲਾਈਪਰਾਪਤ ਿਦਦਗਾਰ ਜਾਂ ਹਿਉਿਰ ਰਾਹੀਂ 
ਸਡਲੀਵਰੀ 

ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਸੁਆਲ ਸਿਲਦੇ ਹਨ ਸਕ ਨਸ਼ੇ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਦੀ 
ਸਬਹਤਰ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੋਣ ਸਵੱਚ ਅਸਿਆਪਕ, ਹਿਉਿਰ, 

ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਰੋਗਰਾਿ ਪਰੋਵਾਈਡਰ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹਨ। ਸਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਰਪੋਰਟਾਂ ਸਵੱਚ ਪੁਸਲਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਬਾਰੇ 

ਿਾੜ੍ਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 
ਸਗਆ ਹੈ,55,56 ਸਜਸ ਤੋਂ ਪਤਾ 
ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਕੂਲਾਂ ਸਵੱਚ 

ਪੁਸਲਸ ਦੀ ਿੌਜੂਦਗੀ ਕਰਕੇ 

ਕੁਝ ਅਸਜਹ ੇਸਵਸਦਆਰਥੀ 
ਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦ ੇ

ਹਨ, ਸਕੂਲ ਸਵੱਚ ਸਜਹਨਾਂ ਬਾਰੇ 

ਪਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਿਾੜ੍ਾ ਨਜ਼ਰੀਆ 

ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ 

ਿਸਹਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਸਕ ਇਹ ਸਵਅਕਤੀਗਤ 

ਗੁਣਾਂ, ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਅਤ ੇਪੁਸਲਸ ਨਾਲ ਸਪਛਲੀ ਆਹਿੋ-ਸਾਹਿਣੀ 
ਿੁਲਾਕਾਤ ਵਰਗੇ ਸੂੰਦਰਭੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ 'ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।57 D.A.R.E. 

ਵਰਗ ੇਵੱਡੀ ਪੱਿਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਪਰੋਗਰਾਿ 

ਸਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸਲਸ ਸਡਲੀਵਰੀ 'ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ 

ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਹਿ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।58,59 ਹੋਰਨਾਂ ਅਸਿਅਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਸਵੱਚ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 

ਨੈਸਤਕ ਿੱੁਸਦਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਸਵਸਦਅਕ ਭੂਸਿਕਾ, ਸਸੱਸਖਆ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਵਾਇਤੀ 
ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਡਉਟੀ ਨੂੂੰ  ਤਰਜੀਹ ਸਦੱਤ ੇਜਾਣ ਸਵਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਬਸਣਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।60 

ਜਦੋਂ ਅਸਿਆਪਕਾਂ, ਹਿਉਿਰਾਂ ਜਾਂ ਪਰੋਗਰਾਿ ਪਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰੋਗਰਾਿ ਦੀ ਸਡਲੀਵਰੀ ਸਵਚਲੇ ਿਤਭੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸਿਲਦਾ। ਹਿਉਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਿ ਬਾਰੇ 

ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਗਿ ਈ ਓਹਨੀਂ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ ਸਜੰਨੀ ਕੇ ਢੁਕਿੀਂ ਸਸਖਲ ਈ ਅਤ ੇਸਹ ਇਤ  ਿ ਲੇ 

ਬ ਲਗਾਂ ਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜ ਣ ਿ ਲੀ ਅਗਿ ਈ,61,62,63,64 ਪਰ ਹਿਉਿਰਾਂ ਅਤ ੇਅਸਿਆਪਕਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਿੁਕਾਬਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ 

• ਨਸ਼ ੇਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਕਾਨੂੂੰ ਨ 

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੂੰਸੀ ਜਾਂ 
ਅਥਾੱਸਰਟੀ ਦੀਆ ਂਹਰੋਨਾਂ 
ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਦੱਤੀ 
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ  

• ਸਡਲੀਵਰੀ ਸਵੱਚ, 

ਸਸਖਲਾਈਪਰਾਪਤ ਿਦਦਗਾਰਾਂ ਅਤੇ 

ਹਿਉਿਰ ਸਾਥੀਆਂ ਵਾਲੇ 

ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਸਵੂੰਦ 

ਨਤੀਜ ੇਦਰਸਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ 
ਵੀ ਸਬਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕ ੇਅਪਣਾਏ 

ਜਾਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ, ਸਜਵੇਂ ਡਰ-

ਅਿਾਰਤ ਅਤ ੇਪਰਹਜੇ ਅਿਾਰਤ 

ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੂੰ  ਨਜ਼ਰਅੂੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ  

• ਨੌਜਆੁਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਦਦਗਾਰ ਵਜੋਂ 
ਸ਼ਾਸਿਲ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ 
ਸਹੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ ੋਸਵਕਾਸ 

ਅਤੇ ਸਡਲੀਵਰੀ ਸਵੱਚ ਸਵੱਚ 

ਨੌਜਆੁਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੇਂਦਰ 

ਸਵੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਖੁੱਲਹੀ 
ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਭਰਪਰੂ ਬਣਾ 
ਸਕਦੀ ਹ ੈ

 

ਸੂੰਦਰਭਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਸਵੱਚ ਹਿਉਿਰ 

ਸਾਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਨੂੂੰ  
ਕਾਿਯਾਬੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕੀਤਾ 
ਸਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਵੱਚ ਨਸ਼ ੇਦੀ ਵਰਤੋਂ, 
ਸਜਨਸੀ ਜੋਖਿ ਸਬੂੰਿੀ ਸਵਹਾਰ ਅਤੇ 
ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਸਵਚਕਾਰ HIV ਦੀ 
ਰੋਕਥਾਿ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹ।ੈ 
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ਪਰੋਗਰਾਿ ਪਰੋਵਾਈਡਰ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੀਆ ਨਤੀਜੇ ਸਦੂੰ ਦੇ ਹਨ।65 ਹਾਲਾਂਸਕ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਬਹਤਰ ਤਰੀਸਕਆਂ ਨੂੂੰ  
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸ ਸਵੱਚ ਬੱਝੇ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਆਪਸੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਰੋਗਰਾਸਿੂੰਗ ਨਾਲ ਬੇਲਾਗ 

ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣਾ। ਸੂੰਦਰਭਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਸਵੱਚ ਹਿਉਿਰ ਸਾਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਾਿਯਾਬੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕੀਤਾ ਸਗਆ 

ਹੈ, ਇਸ ਸਵੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਜਨਸੀ ਜੋਖਿ ਸਬੂੰਿੀ ਸਵਹਾਰ ਅਤ ੇਨੌਜੁਆਨਾਂ ਸਵਚਕਾਰ HIV ਦੀ ਰੋਕਥਾਿ ਕਰਨਾ 
ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੈ।66 ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਸਵੂੰਦ 

ਸਬੂਤ ਹਨ ਸਕ ਹਿਉਿਰ ਸਾਲਸੀ ਿਾੱਡਲ, ਸਵਹਾਰ 

ਸਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤ ੇਸਿਝ-ਬੂਝ ਨੂੂੰ  ਸਬਹਤਰ, ਦੋਵੇਂ 
ਕੂੰਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ 

ਸਵੱਚ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ 

ਹੋਰ ਿੌਕਾ ਸਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੂੰ  ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੂੰਚਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅਨੁਭਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁਸੜ੍ਆ ਹੋਇਆ ਅਤ ੇਅਨੁਕੂਲ ਹੈ 

ਅਤ ੇਖੱੁਲਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
ਸਕਉਂਸਕ ਹਿਉਿਰਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਸਜਹੇ ਸਿਾਜਕ ਸਿੂਹਾਂ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਨਾਲ ਰਚ-ੇਵਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, 

ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਿੁਕਾਬਲੇ ਹਿਉਿਰ ਅਕਸਰ ਵੱਡ ੇਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸਜ਼ੂੰ ਿੇਵਾਰੀ ਸੂੰਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਸਕਉਂਸਕ ਉਹ ਸਿਾਜਕ ਸਸਥਤੀ, 
ਹਿਉਿਰ ਸਸਭਆਚਾਰ ਅਚੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਰਾਂ ਦੀ ਆਿ ਸਿਝ ਨੂੂੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਿਤਲਬ ਇਹ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸੁਨੇਹੇ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਝ ਆਉਂਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ ਿ , ਹਿਉਿਰ ਆਗ ੂਹੋਣ ਦਾ ਅਸਲ ਅਿਲ 

ਲਾਹੇਵੂੰ ਦ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਰੋਸੇ, ਸਵੈ-ਿਾਣ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਿੁਹਾਰਤਾਂ ਅਤ ੇਸਵਹਾਰ 

ਸਬੂੰਿੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਵੱਚ ਵਾਿਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।67 ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਸਵੱਚ ਸਕਹਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਨੌਜੁਆਨ ਸਕਸੇ ਅਸਜਹ ੇਸ਼ਖ਼ਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 
ਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਵੱਿ ਸੁਖਾਵਾਂ ਿਸਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਿਰ ਦੇ 

ਨੇੜੇ੍-ਤੇੜੇ੍ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤ ੇਜੋ “ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਝਦੇ” ਹਨ। 
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1.5 ਉਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਿਗਰੀ ਨਾਲ ਪਸਹਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ਰੁੂ ਕਰਨੀ  

ਘਰ ਸਵੱਚ, ਭੂੰਗ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਉਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਸਕ 

ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਸਾਲਸੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲਾਹੇਵੂੰ ਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਿੀ ਹੈ, ਜੇ 
ਨੌਜੁਆਨ ਵਲੋਂ ਪਸਹਲੀ ਵਾਰੀ ਭੂੰਗ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ 

ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਰੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤ ੇਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੱਿ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੋਣ 

ਵਾਲਾ ਜੋਖਿ ਘਟਾਉਣ ਨੂੂੰ  ਪਰੇਰਣ ਲਈ ਿਾਤਾ-ਸਪਤਾ-ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਵਖਾਈ ਗਈ 

ਹੈ।68 ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਿਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਅਤ ੇਬੱਚੇ ਸਵਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਬੂੰਿੀ ਹੋਰ ਿੱੁਖ 

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਵੱਚ ਉਸਾਰੂ ਪਰਵਸਰਸ਼ ਅਤ ੇਪਸਰਵਾਰਕ ਪਰਬੂੰ ਿ ਕਰਨ ਸਬੂੰਿੀ 
ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਸਜਵੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਉਿੀਦਾਂ ਸੈੇੱਟ ਕਰਨੀਆਂ,69,70,71 ਪਸਰਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ, 72 

ਅਤ ੇਜਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਸਿਲ ਕਰੋ।73,74 

ਨੌਜੁਆਨਾਂ, ਿਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਅਤ ੇਅਸਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਲਈ ਪਹੁੂੰਚ 

ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਕਸਰ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਵਸਗਆਸਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਜੋਖਿਾਂ ਅਤ ੇ

ਲਾਭਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੂੰਗਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਇਸ 

ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਸਹਣਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸਕਵੇਂ ਕਸਹਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਵਹਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਘੱਟ ਤੋਂ 
ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤ ੇਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੂੰਿੀ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ 
ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਸਗਆਸਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਸਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਨੌਜੁਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਜੂੰਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੂੰਗ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਿਝਣ ਸਵੱਚ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੂੰ  ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
ਸਕੂਲਾਂ ਸਵੱਚ ਸਵਸਦਅਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਗਰੇਡ ਪੱਿਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਅਤ ੇਨਸ਼ੇ ਸਬੂੰ ਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਸਕੂੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੂੰਤਿ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ 
ਰਸਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।75 ਹਾਲਾਂਸਕ 

ਖੋਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਿਾਤਰਾ ਇਸ 

ਸਵਚਾਰ ਦੀ ਸਹਿਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ 

ਸਕ ਨਸ਼ੇ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਦਾ ਸਭ 

ਤੋਂ ਵੱਿ ਅਸਰ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ 
ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਸਹਲੀ ਵਾਰੀ ਭੂੰਗ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਸਵੱਚ ਆਉਣ ਦੀ 
ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਝਾਇਆ 

ਜਾਏ।76,77 ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੂੰ  ਸਿਆਨ ਸਵੱਚ ਰੱਖਸਦਆਂ ਸਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਸਵੱਚ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ  

• ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ 
ਸਵਚਕਾਰ ਸਸਹਤਿੂੰਦ ਅਤੇ 

ਸੂਸਚਤ ਸਰਸ਼ਤ ੇਦੇ ਸਵਕਾਸ ਲਈ 

ਨੌਜਆੁਨਾਂ, ਿਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਅਤ ੇ

ਅਸਿਆਪਕਾਂ ਸਵਚਕਾਰ ਛੇਤੀ 
ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 

ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹ।ੈ 

• ਸਸੱਸਖਆ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਭਵ ਜਖੋਿਾਂ ਅਤੇ 

ਲਾਭਾਂ, ਦਹੋਾਂ ਦਾ ਸਵਚਾਰ-

ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ਾਸਿਲ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਬਾਰ ੇ

ਏਜੂੰਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 
ਿੁਹਾਰਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਤਸਾਹ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

• ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਸਲਆ ਹੈ ਸਕ 

ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪਰੋਗਰਾਿ ਉਸ ਸਿੇਂ 
ਸਜ਼ਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ, 

ਜੋ ਸਵਕਾਸ ਸਬੂੰਿੀ ਸ਼ਰੁਆੂਤੀ 
ਪੜ੍ਾਅ 'ਤੇ ਸਦੱਤ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ, 

ਜਦਸਕ ਸਵਕਾਸ ਸਬੂੰਿੀ ਬਾਅਦ 

ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਾਅ 'ਤੇ ਸਵਅਕਤੀਗਤ 

ਹੋਂਦ ਸਬੂੰਿੀ ਪਰੋਗਰਾਿ ਵੱਿ 

ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ 

ਹਾਲਾਂਸਕ ਖੋਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਿਾਤਰਾ ਇਸ 

ਸਵਚਾਰ ਦੀ ਸਹਿਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਕ 

ਨਸ਼ੇ ਸਬੂੰ ਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਿ 

ਅਸਰ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਲੋਂ 
ਪਸਹਲੀ ਵਾਰੀ ਭੂੰਗ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਸਵੱਚ 

ਆਉਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਝਾਇਆ 

ਜਾਏ। 
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ਿੱਖ ਸਮੇ ਤੇ ਹੰੁਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸਕਸਿ ਦੇ ਨਸਸ਼ਆਂ ਨਾਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਭੂੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਿ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ 

ਸਵੱਚ ਹੋਣੀ ਆਿ ਹੈ।78, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ ਿ  ਸਦ ਅਲਬਰਟਾ ਅਲਕੋਹਲ ਐਡਂ ਡਰਗ ਐਸਬਊਜ਼ ਕਸਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਸਬੂੰਿੀ 
ਸਸੱਸਖਆ ਲਈ ਿੱੁਖ  

ਤਬਿੀਲੀ ਸਬੰਿੂਆਂ ਸਿਚ ਿਰਸ਼ ਇਆ ਸਗਆ ਹੈ ਕੇ ਗ੍ਰੇਡ 4, 7, 9, ਅਤੇ 11 ਸਿੱਚ ਨਸਸ਼ਆਂ ਬ ਰੇ ਜ ਣਕ ਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ 
ਚ ਹੀਿੀ ਹੈ।79 ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਿੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨ ਲ ਸਸਹਮਤ ਨੇ ਕੇ ਸ ਲਮੀਆਂ ਨੌਵੇਂ ਗਰੇਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਸਹਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ 

ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।80,81,82 ਸਕਉਂਸਕ ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਦੀ ਪਰਭਾਵਕਤਾ ਦਾ ਸਿੱਥ ੇਹੋਏ ਟੀਚ ੇਵਾਲੇ ਸਿੂਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ 

ਸਜ਼ਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਿ ਅਤ ੇਸਬੂੰ ਸਿਤ ਸਾਲਸੀਆਂ ਵਿਾਉਣ ਸਬੂੰਿੀ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਢੁਕਵੇਂ ਸਿੇਂ ਦਾ ਸਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੂੰ  ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਉਿਰ ਅਤ ੇਿਨੋਸਵਸਗਆਨਕ ਅਤੇ 

ਸੂੰ ਸਗਆਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਉਿਰ-ਸਿੂਹ ਦੀਆਂ ਸਿਰੱਥਾਵਾਂ, ਦੋਹਾਂ 'ਤੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।83 

ਸਕਉਂਸਕ ਖੋਜ ਸਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਹੈ, ਜਦਸਕ ਸਵਕਾਸ ਸਬੂੰ ਿੀ ਚੱਕਰ ਸਵੱਚ ਪਸਹਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪਰੋਗਰਾਿ 

ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਕੂੰਿ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਚੋਣਵੇਂ ਜਾਂ ਸੂੰ ਕੇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿਝਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ੇ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਪਰੋਗਰਾਿ 

ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਚਰਕੇ ਸਜਹ,ੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਔਸਤ ਉਿਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੱਿ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦ ੇਹਨ।84 ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪਰੋਗਰਾਿ 

ਉਹ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਸਸਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਆਿ ਬੁਸਨਆਦੀ ਿੁਹਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵਕਾਸ ਦੀ ਸਹਿਾਇਤ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਜਦਸਕ 

ਚੋਣਵੇਂ ਜਾਂ ਸੂੰ ਕੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰੋਗਰਾਿ, ਉਹਨਾਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਜੋ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਆਿ ਭਾਈਚਾਰੇ 

(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜੋਖਿ ਵਾਲੇ ਨੌਜੁਆਨ) ਦੇ ਉਪ-ਸਿੂਹਾਂ ਨੂੂੰ  ਚੁਣਦ ੇਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਸਵੱਚ, ਛੋਟੇ ਬੱਸਚਆਂ ਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ 
ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਜਹੜੇ੍ ਪਰੋਗਰਾਿ ਕਈ ਨਸਸ਼ਆਂ 'ਤੇ ਸਿਆਨ ਸਦੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਦਸਕ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਸਲਆ 

ਹੈ ਸਕ ਇੱਕੋ ਦਵਾਈ 'ਤੇ ਸਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਉਿਰ ਦੇ ਗਭਰੇਟਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੱਿ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।85,86,87 ਨਸ਼ੇ 

ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਈ ਪੜ੍ਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਲਗਾਤਾਰ ਸਸੱਸਖਆ ਅਤ ੇਗੱਲਬਾਤ ਬੱਸ 

ਸਜੂੰ ਨੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸਵੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਘਰ ਸਵੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 
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1.6 ਉਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਖੁੱ ਲਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਦੀ 
ਿਦਦ ਕਰਨੀ 

ਕੁਝ ਿਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਅਤ ੇਸਰਪਰਸਤਾਂ ਦੀ ਭੂੰਗ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ 

ਜਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬ ਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘਬਰ ਉਂਿੇ ਹਨ। ਇਹੋ 

ਸਜਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਾਿੂ 

ਿਦਦ ਸਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਨੂੂੰ  “ਹਨੇਰੇ ਸਵੱਚ ਨਾ ਛੱਸਡਆ ਜਾਏ”, 

ਸਕਉਂਸਕ ਨਸ਼ੇ ਸਬੂੰ ਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਨਾਲ ਕ ਫੀ ਿ ਰ ਇੰਜ ਹੰੁਿ  ਹੈ। ਿਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਅਤ ੇ

ਸਰਪਰਸਤਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਿਤਲਬ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਸਹਣ ਵਾਲੀ, 
ਖੱੁਲਹੀ ਅਤ ੇਬੇਲਾਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਿਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਨੂੂੰ  ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਿੀਦਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਪਰ ਖੱੁਲਹੀ ਅਤ ੇਇਿਾਨਦਾਰ ਗੱਲਬਾਤ 

ਨੂੂੰ  ਵੀ ਪਰੇਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਭਾਵਕਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਿਰਾਂ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਪਸਰਵਾਰ-

ਅਿਾਰਤ ਪਰੋਗਰਾਿ ਲਾਗੂ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਿੈਂਬਰਾਂ ਨੂੂੰ  
ਭਰੋਸੇ ਸਵੱਚ ਲੈਣ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰਲੇ ਸਵਹਾਰ ਸਵੱਚ 

ਸੁਿਾਰ ਅਤ ੇਪਰਬੂੰ ਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਲਈ ਕੂੰ ਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਸਰਵਾਰ-ਅਿਾਰਤ 

ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਨੇ ਸਨਜੀ ਸਵਹਾਰ ਅਤ ੇਪਸਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ, 
ਦੋਹਾਂ ਸਵੱਚ ਉਸਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਿਯਾਬੀ ਹਾਸਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।88,89 

ਹਾਲਾਂਸਕ, ਅਸਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਸਰਵਾਰ-ਅਿਾਰਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੂੰ  ਪਰਗਟਾਉਂਦੀ 
ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੂੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਓਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤ ੇਉਸ ਸਵੱਚ 

ਸਸਰਫ਼ ਅੂੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੂੰਿ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਸਕ ਿਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਅਤ ੇਵਡੇਰੇ ਪਸਰਵਾਰ ਿੁਹਾਰਤੀ ਗੱਲਬਾਤ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ, ਜੋ ਸੂੰਦਰਭ ਅਤ ੇਅਨੁਭਵ ਦੇ ਅਿਾਰ 

'ਤੇ ਹਰ ਪਸਰਵਾਰ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ।   
ਿਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਛੋਟੀ ਉਿਰ ਦੇ ਗਭਰੂਆਂ ਅਤ ੇਬੱਸਚਆਂ ਨਾਲ 

ਹੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਭੂੰਗ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਣੇ ਸਬਠਾਕੇ ਰਸਿੀ ਸਜਹੀ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਿਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਅਸਜਹ ੇਹਾਲਾਤ 

ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਿਾਿਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
ਸਫ਼ਲਿ ਜਾਂ ਟੈਲੀਸਵਜ਼ਨ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਿਾਤਾ-
ਸਪਤਾ ਅਤ ੇਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ 

• ਭੂੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ 

ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੂੰ  
ਪਰੇਰਣ ਲਈ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੀ 
ਸਹਿਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪੈਂਦੀ ਹ ੈ

• ਅਕਸਰ ਿਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਨਸ਼ੇ ਸਬੂੰਿੀ 
ਸਸੱਸਖਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝ ੇਰਸਹ ਜਾਂਦ ੇਹਨ, 

ਪਰ ਭੂੰਗ ਬਾਰੇ ਬੇਰੋਕ ਸੁਨੇਸਹਆ ਂ

ਨੂੂੰ , ਖ਼ਾਸ ਤਰੌ 'ਤੇ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਦੇ 

ਸੂੰਦਰਭ ਸਵੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 

ਸਵੱਚ ਜ਼ਰਰੂੀ ਭੂਸਿਕਾ ਸਨਭਾ ਸਕਦ ੇ

ਹਨ 

• ਪਸਰਵਾਰ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਬਾਰ ੇਗੱਲ 

ਕਰਨੀ ਕਦੀ ਵੀ “ਬਹਤੁ ਛਤੇੀ” 

ਜਾਂ “ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ” ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ  

 

ਿਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਅਤੇ ਸਰਪਰਸਤਾਂ ਲਈ 

ਇਸਦਾ ਿਤਲਬ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ 
ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਸਹਣ ਵਾਲੀ, ਖੁੱ ਲਹੀ 
ਅਤੇ ਬੇਲਾਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
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ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪ-ਿੁਹਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਹਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਖੋਜ ਨਾਲ ਪਤਾ 
ਚੱਸਲਆ ਹੈ ਸਕ ਇਹ ਕੋਈ ਰਸਿੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨੇਿ ਨਾਲ  ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੌਜੁਆਨ ਹੋਰ ਚੂੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਦੂੰ ਦ ੇ

ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਅਸਿਅਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਸਲਆ ਹੈ ਸਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਿਰ (12 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ) ਤੋਂ ਹੀ 
ਲਗਾਤਾਰ ਸਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਭੂੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਕਿੀ ਆਈ ਹੈ।90 ਖੋਜ ਕਰਨ 

ਵਾਸਲਆਂ ਨੇ ਸਿਆਨ ਸਦੱਤਾ ਹੈ ਸਕ ਕਈ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ, ਸਵਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭੂੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

ਤਜਰਬਾ ਲੈਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤ ੇਲੱਸਗਆ ਹੈ ਸਕ “ਪਰਵਸਰਸ਼ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੱਿਰ ਨੂੂੰ  ਵਿਾਉਣ 

ਦੀਆਂ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ਾਂ ਰੋਕਥਾਿ ਲਈ ਲਾਹੇਵੂੰ ਦ ਟੀਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।”91 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ ਿ , ਅਸਿਅਨਾਂ ਸਵੱਚ ਸਲਾਹ ਸਦੱਤੀ 
ਗਈ ਹੈ ਸਕ ਸਿੱੁਚੀ ਸਸੱਸਖਆ, ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਿਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਨ ਲ 

ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਸਬਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਸਤਆਰ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ।92,93 ਇਸਦਾ ਿਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਸਵਚਾਰ ਵਜੋਂ ਅਸਿਆਪਕਾਂ, 
ਿਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਅਤ ੇਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਿੱੁਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਵਆਪਕ ਅਤ ੇਲਗਾਤਾਰ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਣ ਲਈ 

ਕੂੰਿ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਗੱਲਬਾਤ ਅਤ ੇਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। 
ਪਸਰਵਾਰ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ। ਕਈ ਪੜ੍ਾਵਾਂ 'ਤੇ ਿਾਤਾ-
ਸਪਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ-ਘਾਟ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਵੱਚ ਿੁਢਲੀ ਗਭਰੇਟ ਉਿਰ 

ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਸਕ ਿਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਦੀ ਉਿਰ ਵਿਣ ਨਾਲ, ਨੌਜੁਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਸਿਾਂ ਸਬਤਾਉਂਦ ੇਹਨ 

ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਿਉਿਰ ਸਾਥੀ ਸਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਸਵੱਚ ਿਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਦਾ 
ਅਸਹਿ ਅਸਰ ਅਜੇ ਵੀ ਰਸਹੂੰਦਾ ਹੈ।94,95 

 

“ਭੰਗ  ਬੰਧੀ ਗਿੱਲਬਾਿ” ਿਿੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਮਾਿਾ-ਵਪਿਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 96 

 
ਕਈ ਿਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਨੂੂੰ  ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸਕ ਭੂੰਗ ਬਾਰੇ ਨੌਜੁਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਕਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। 
ਿਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਸਵਚਾਰ ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤ ੇਗਏ ਹਨ।  
 
1. ਇ  ਗਿੱਲਬਾਿ ਨਾਲ ਿੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਹਾਵ ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆ  ਹੈ? ਿੁਹਾਡੀਆਂ ਵਕਹੜ੍ੀਆਂ ਬੰਵਦਸ਼ਾਂ ਹਨ? 

2. ਕੀ ਇਹ ਗਿੱਲਬਾਿ ਭੰਗ ਦੀ ਿਰਿੋਂ  ਬੰਧੀ “ਿਿੱ ਿਾਂ” ਬਾਰੇ ਹਏੋਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਿੁਹਾਡੀ ਵਦਲਚ ਪੀ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਿਾਂ ਅਿੇ ਿਰਿੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ?  

3. ਯਾਦ ਰਿੱ ਿੋ ਵਕ ਆਮ ਅਧਾਰ ਦਾ ਪਿਾ ਲਾਉਣਾ ਬਹਿੁ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ – ਇ ਦਾ ਮਿਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਕ 

 ੁਣਨ ਿੇਲੇ ਆਪਣੀ ਵਨਜੀ ਰਾਇ ਨਾ ਰਿੱ ਿਣਾ। 

4. ਵਜਿੱ ਿੋਂ ਿਿੱ ਕ ਿੁ ੀਂ ਕਰ  ਕਦੇ ਹੋ, ਿਿੱ ਿਾਂ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ – ਪਿੱਿਪਾਿੀ ਹੁੰ ਵਦਆਂ ਹੀ 
ਇਮਾਨਦਾਰ ਗਿੱਲਬਾਿ ਲਈ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਹੋ  ਕਦੇ ਹਨ। 

5. ਯਾਦ ਰਿੱ ਿੋ ਵਕ ਿੁ ੀਂ  ੁਣਨਾ ਹ ੈਅਿੇ ਗਿੱਲਬਾਿ ਨੰੂ  ੰਿੁਵਲਿ ਰਿੱ ਿਣਾ ਹੈ। 
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6. ਬੁਰਾਈਆਂ 'ਿੇ ਵਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉ ਾਰੂ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਿੇ ਵਧਆਨ ਦੇਣਾ, ਵਜਿੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 
ਅ ਰ ਹਠੇ ਗਿੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਿਰਗੇ ਦੂਜੇ ਨਵਸ਼ਆਂ ਨਾਲ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਵਮਲਾਉਣੀ। 

7. ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿਿੱ ਿ ਦੇ ਟੀਵਚਆਂ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਨੀ ਅਿੇ ਉਹਨਾਂ 'ਿੇ ਵਧਆਨ ਦੇਣਾ। 

8. ਇਹ ਬਹੁਿ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਵਕ ਜੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱ  ਣ ਿਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਿੇ ਗ਼ੁਿੱ  ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ - ਖਾ  ਿੌਰ 'ਿੇ ਜੇ ਿੁ ੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹੰਦੇ ਹੋ। 

9. ਜੇ ਉਹ ਪਵਹਲਾਂ ਿੋਂ ਹੀ ਭੰਗ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹ,ੈ ਿਾਂ ਇ  ਨਾਲ ਵਮਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰਨੀ 
ਵਕ ਨੁਕ ਾਨ-ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਿੀਆਂ ਅਪਣਾਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਜੋਿਮ 

ਵਕਿੇਂ ਘਟਾ  ਕਦੇ ਹਨ। 

10. ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਸੁਆਲ ਪੁੁੱਛਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਗੁੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਟੋਕਣਾ ਨਹ ਾਂ ਚਾਹ ਦਾ। 
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1.7 ਨੁਕਸਾਨ-ਘਾਟ ਦੀ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ 

ਸਸਰਫ਼ ਪਰਹੇਜ਼ 'ਤੇ ਸਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਸੱਸਖਆ ਨੇ ਿਰਸ਼ ਇਆ ਹੈ ਹੈ ਸਕ ਐਿਾਂ ਿੀ 
ਸਸਸਖਆ  ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਖੁ਼ਦ ਦੀ ਸਿਝ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇ

ਨਸ਼ੇ ਸਬੂੰ ਿੀ ਸਸਥਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਸਜੱਠਣ ਦੀਆਂ ਿੁਹਾਰਤਾਂ 'ਤੇ  ਛੱਡ ਸਿੰਿੀ ਹੈ  ਅਤ ੇ

ਪਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜੁਆਨ ਜਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਿੇਂ ਨਸਸ਼ਆਂ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੂੰ  ਿਾਿੂਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਿਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਿੀ।97 ਇਸ ਤੋਂ 
ਇਲ ਿ , ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  “ਉਹ ਸੁਨੇਹੇ ਸਮਲਿ ੇਹਨ ਜੋ ਕੇ ਬ ਲਗਾਂ ਲਈ ਤੈਯ ਰ ਕੀਤ ੇ

ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਿੇ ਨ ਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭੰਗ ਿੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਤੋਂ ਬ ਰੇ 
ਸੁਨਣ ਨੰੂ ਸਮਲਿ  ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਜਹੇ ਿ ਤ ਿਰਨ ਸਿੱਚ ਹੰੁਿੇ ਹਨ ਸਜਥੇ ਬ ਲਗਾਂ 
ਅਤੇ ਸ ਥੀਆਂ ਿੱਲੋਂ ਭੰਗ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਿੀ ਹੰੁਨਿੀ ਹੈ। ”98  

ਕਈ ਪਬਸਲਕ ਸਸਹਤ ਖੋਜਕਾਰਾਂ 
ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ 
ਹੈ ਸਕ “ਸਸਰਫ਼ ਨਾਂਹ ਕਸਹਣ ਦੀ 
ਸਹੂੰ ਿਤ ਕਰੋ” ਸਸਰਫ ਕੱੁਝ 

ਨੌਜਿ ਨਾਂ ਲਈ ਅਤ ੇਕਿ ੇ

ਕਿ ੇ ਅਸਰਮੰਿ ਸ ਸਬਤ ਹੰੁਿੀ ਹੈ , 

ਪਰ ਓਹਨ  ਨੌਜੁਆਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ 
ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਜੋ ਸੁਨੇਹੇ 

'ਤੇ ਸਿਆਨ ਸਦੱਤ ੇਸਬਨਾ ਭੂੰਗ ਦਾ 
ਤਜਰਬਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇਹਨਾਂ 
ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਕੋਲ ਤੱਥਾਂ ਭਰਪੂਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸਬਹਤਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਿਦਦ 

ਸਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਸੁਰੱਸਖਅਤ ਚੋਣਾਂ 
ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ 

ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸਜਨਸੀ ਸਸਹਤ 

ਸਸੱਸਖਆ ਦੇ ਸੂੰਦਰਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਖੋਜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਦੇਰ 

ਕਰਨ, ਸਜਨਸੀ ਸਬੂੰ ਿਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੁਪਤ ਰੋਗ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਅਤ ੇਅਣਚਾਸਹਆ 

ਗਰਭਪਾਤ ਟਾਲਣ ਸਵੱਚ ਸਵਆਪਕ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਪਰਭਾਵਕਤਾ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 

ਅਤ ੇਇਹ ਪਰੋਗਰਾਿ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੈਕਸ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਰਦ ੇਹਨ।99,100 ਇਸੀ 

• ਪਰਹਜੇ਼-ਅਿਾਰਤ ਸਸੱਸਖਆ ਨੇ 

ਦਰਸਾਇਆ ਹ ੈਸਕ ਇਹ 

ਨੌਜਆੁਨਾਂ ਸਵਚਕਾਰ ਨਸ਼ ੇਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸਜਨਸੀ ਸਰਗਰਿੀ 
ਨਾਲ ਜੁੜ੍ ੇਜੋਖਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ 

ਸਵੱਚ ਬੇਅਸਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

• ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਜੋ ਸਵੱਚ ਨੌਜਆੁਨਾਂ 
ਦੀਆ ਂਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਸਲੁਝਾਉਣ ਲਈ 

ਨਸ਼ ੇਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਸਵੱਚ 

ਨੁਕਸਾਨ-ਘਾਟ ਦੀਆ ਂ

ਰਣਨੀਤੀਆ ਂਸ਼ਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ 
ਅਸਹਿੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਸਦੱਤੀ 
ਗਈ ਹ,ੈ ਇਸ ਸਵੱਚ ਉਹ ਲੋਕ 

ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ, ਜ ੋਪਸਹਲਾਂ ਤੋਂ 
ਹੀ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹ ੇਹ ੋ

ਸਕਦੇ ਹਨ 

• ਵੱਡੇ ਨੌਜਆੁਨਾਂ (ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਈ 

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉੱਪਰ) ਅਤੇ ਭੂੰਗ ਦੀ 
ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਨੌਜਆੁਨਾਂ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ-

ਘਾਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਿ ਅਸਰ 

ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹ ੈ

• ਨੁਕਸਾਨ-ਘਾਟ ਵਾਲੀਆਂ 
ਰਣਨੀਤੀਆ ਂਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੂੰ  
ਨਜ਼ਰਅੂੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ 
ਕਸਹੂੰਦੀਆਂ ਅਤ ੇਇਸ ਨੂੂੰ  ਸਵਹਾਰਕ 

ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਜੋਂ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ 

ਅਪਣਾਇਆ ਸਗਆ ਹ ੈ 

 

“ਸਸਰਫ਼ ਨਾਂਹ ਕਸਹਣ ਦੀ ਸਹੂੰ ਿਤ 

ਕਰੋ”  
ਸਸਰਫ ਕੁੱ ਝ ਨੌਜਿ ਨਾਂ ਲਈ ਅਤ ੇ

ਕਿੇ ਕਿੇ  ਅਸਰਮੰਿ ਸ ਸਬਤ 

ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ , ਪਰ ਇਹ ੋਅਸਜਹ ੇ

ਨੌਜੁਆਨਾਂ 'ਤ ੇਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਜੋ ਸੁਨੇਹੇ 'ਤ ੇਸਿਆਨ 

ਸਦੱਤੇ ਸਬਨਾ ਭੂੰਗ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। 
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ਤਰਹਾਂ, ਰੋਕਥਾਿ ਅਤ ੇਸਸੱਸਖਆ ਲਈ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਅਤ ੇਸੂਸਚਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਿਨ 

ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਅਸਲ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੂੰਿ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।101,102,103 

ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਸਵੱਚ, ਸਸਰਫ ਪਰਹੇਜ਼-ਅਿ ਸਰਤ ਯੋਜਨ ਿਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਨੁਕਸ ਨ ਘਟ ਉਣ ਤੇ 

ਚ ਨਣ  ਪ ਈ ਜ ਿੇ ਤਾਂ ਭੰਗ ਨੰੂ ਘੱਟ ਇਸਸਤਮ ਲ ਕਰਨ ਸਿਚ ਸਫਲਤ  ਸਮਲ ਸਕਿੀ ਹੈ ।  

ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਖ਼ਤਿ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨੁਕਸਾਨ-ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਜੋਖਿਾਂ 
ਅਤ ੇਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਸਚਆਂ ਸਵੱਚ ਹੀ ਸਿਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।104 ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਪਰਹੇਜ਼-ਅਿਾਰਤ ਨਸ਼ੇ ਸਬੂੰ ਿੀ 
ਸਸੱਸਖਆ ਦੇ ਿੁਕਾਬਲੇ ਵੱਿ ਅਸਰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।105 ਨੁਕਸਾਨ-ਘਾਟ ਸਬੂੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਕਰਨ ਨੇ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਨ ਸਬੂੰਿੀ ਹੋਰ ਉਸਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵੱਲ ਕਦਿ ਵਿਾਇਆ ਹੈ।106 ਨਸ਼ੇ ਸਬੂੰ ਿੀ ਸਸੱਸਖਆ, ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਨੁਕਸਾਨ-

ਘਾਟ ਦੇ ਸਸਿਾਂਤ ਸ਼ਾਸਿਲ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ, ਨੇ ਟੀਚ ੇਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਸਵਚਕਾਰ ਸਸਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਵਾਣ ਕਰਨ 

ਅਤ ੇਿੂੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਿਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਅਤ ੇਜਾਣਕਾਰੀ, ਰਵੱਈਏ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਪੋਰਟ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਵਹਾਰਾਂ 
(ਯੋਜਨਾਬੱਿ ਅਤ ੇਅਸਲ) 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।107 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ,108,109,110 ਸਜਨਸੀ ਸਸਹਤ111 ਦੇ 

ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਾਖੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਤਜਰਬ ੇਸਵੱਚ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ-ਘਾਟ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੂੰ  ਬਹੁਤ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਅਪਣਾਇਆ ਸਗਆ 

ਹੈ।112 

  

ਵੱਡੀ ਉਿਰ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ (17 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ) ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ-ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਸਬੂੰਿੀ ਕੁਝ ਆਸਵੂੰਦ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਏ ਹਨ।113,114,115,116 ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, “ਸੂੰ ਖੇਪ ਸਾਲਸੀਆਂ” (BIs) ਸਬੂੰਿੀ ਸਬੂਤਾਂ 
ਦੇ ਢੇਰ ਵਿ ਰਹੇ ਹਨ, “ਸਜੱਥੇ ਪਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਪਸਰਭਾਸ਼ਤ ਜੋਖਿ ਜਾਂ ਸਿੱਥ ੇਹੋਏ ਸਿੂਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਥੀ ਗਈ “ਜਾਣਕਾਰੀ, 
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਾਂ ਪਰੇਰਕ ਸਹੱਸਸਆਂ ਬਾਰੇ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤ ੇਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਾਨ ਸਾਲਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਆਨ ਕੇਂਦਸਰਤ ਕਰ ਰਹੀ 
[ਹੈ] ਅਤ ੇਇਹ ਿੈਡੀਕਲ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਪਸਰਿ ਸਰਕ (ਜਾਂ ਫੈਮਲੀ) ਡ ਕਟਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ) ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਿ, ਗੈਰ-

ਿੈਡੀਕਲ ਸੈਸਟੂੰਗਾਂ ਸਵੱਚ ਸਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”117 BIs ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸੂੰਦਰਭ ਸਵੱਚ118 ਅਤ ੇਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ 

ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਜੋਖਿ ਸਬੂੰਿੀ ਸਵਹਾਰਾਂ ਸਵਚਲੇ ਅਸਰ ਨੂੂੰ  ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।119 

ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਦੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿੂਨੇ 

ਸਵੱਚ, BIs ਨੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤ ੇਸਲਖਤੀ ਸਿਗਰੀ ਰਾਹੀ ਸਡਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤ ੇਇਸ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਬਾਰੇ 

ਤੱਥ-ਅਿਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਸਦੇ ਜੋਖਿਾਂ ਸਵੱਚ ਸੁਿਾਰ ਸਕਵੇਂ ਕੀਤ ੇਜਾਣ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖਿ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂੰਭਵ 

ਬੂੰ ਸਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸੂੰ ਖੇਪ ਪਰੇਰਕ ਸਹੱਸਸਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਸਿਲ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਅੱਗ ੇਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 

ਸਬੂੰਿੀ ਿੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੇ ਿੱੁਖ ਜੋਖਿ ਸੂੰ ਕੇਤਕਾਂ ਸਵੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਸਿਆਦ ਦੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਹਨ, ਸਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ 

ਤੁਲਨਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਸਕ ਸਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਿ ਸਿੇਂ ਅਤ ੇਸਰੋਤ-ਤੀਬਰਤਾ-ਇਲਾਜ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਸਰੇ ਚਾਸੜ੍ਹਆ ਸਗਆ 

ਹੈ।120 ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਦਰ ਨਾਲ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਸਿਅਨਾਂ ਸਵੱਚ BIs ਨੂੂੰ  ਅਸਰਦਾਰ 

ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ।121,122,123,124ਹੋਰਨਾਂ ਅਸਿਅਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਕ  

ਿੱਡ ੇਨੌਜੁਆਨਾਂ (ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤ ੇਉਸਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ) ਦੇ ਿੁਕਾਬਲੇ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ 

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਵੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ।125 ਨੁਕਸਾਨ-ਘਾਟ ਨੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਿ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤ ੇ

ਪਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਭਰੂਆਂ ਸਵੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਿਯਾਬੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ,126 ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੂੰਗ ਦੀ 
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ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸਵੱਚ ਕਿੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਹੇਠ ਹੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।127 ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ 
ਸਸੱਸਖਆ ਸਵੱਚ ਨੁਕਸਾਨ-ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਿਆਪਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਇਹਨਾਂ ਸੂੰਦਰਭ ਸਬੂੰ ਿੀ ਕਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਇਸਤਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਇਹ ਹਨ ਸਕ ਨਸ਼ੇ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਸਵੱਚ ਨੁਕਸਾਨ-ਘਾਟ ਸਬੂੰ ਿੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਿਲ 

ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੂੰ  ਰੱਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ-ਘਾਟ ਸਬੂੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਬੂੰ ਿ ਨੂੂੰ  ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਸੂੰਦਰਭਾਂ ਸਵੱਚ ਤੇਜ਼ ਸਵਹਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਜੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਣ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਸਿਅਨਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ 
ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰਕ ਸੈਸਟੂੰਗਾਂ ਸਵੱਚ ਨਸ਼ੇ ਸਬੂੰ ਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਸਵੱਚ ਨੁਕਸਾਨ-ਘਾਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ 

ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੂੰ  ਪਰਵਾਣ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਿਰਸ ਉਂਿ  ਹੈ।128 ਨੋਵਾ ਸਕਾੱਟੀਆ ਸਵੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਸ 

ਅਸਿਅਨ ਸਵੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸੈਸਟੂੰਗਾਂ ਸਵੱਚ ਨੁਕਸਾਨ-ਘਾਟ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੂੰ  ਸਹਿਾਇਤ ਸਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਲਸੀ 
ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤ ੇਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਿਾਂ ਅਤ ੇਿਾੜ੍ ੇਨਤੀਸਜਆ ਂਦਾ ਪਤਾ ਲੱਸਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ 

ਸਬੂਤ ਹੈ ਸਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸਕਸਿ ਦੀ ਪਰੋਗਰਾਸਿੂੰਗ ਨੂੂੰ  ਪਰਵਾਣ ਕਰ ਸਲਆ ਹੈ।  
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1.8 ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੂੰਦਰਭ ਲਈ ਸਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਸੱਸਖਆ 

ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਲਈ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਹਨ – ਅਤ ੇਹਿੇਸ਼ਾ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਸੂੰਦਰਭਾਂ ਅਤ ੇਨੌਜੁਆਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੂੰ  ਸਿਆਨ ਸਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ 

ਲਈ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤ ੇਪਸਰਵਾਰਾਂ ਸਵੱਚ ਨਸ਼ੇ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਦੇ ਸੂੰਦਰਭ ਸਵੱਚ 

ਸਸਭਆਚਾਰ ਦੀ ਭੂਸਿਕਾ ਅਸਹਿ ਹੈ। ਸਸਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਅਤ ੇ

ਸਸਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤਆਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਿ ਅਤ ੇਸਾਲਸੀ 
ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਨੇ ਅਸਰਦਾਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਹਿੀਅਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ 

ਸਦੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਸਰਤ ਸਸਭਆਚਾਰਕ ਸਿੂਹ ਸਵੱਚ ਰਸਚਆ-ਵਸਸਆ ਹੈ129 ਅਤ ੇਸਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਸਸਭਆਚਾਰਕ ਸਿੂਹ ਦੇ ਿੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ “ਫ਼ਾਇਦਾ” ਲੈ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਸਕਉਂਸਕ ਸੁਨੇਹੇ 

ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ ਿ , ਹਰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਸਥਾਵਾਂ ਜੁੜ੍ੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਸ਼ਆਂ 

ਦੇ ਜੋਖਿ ਜਾਂ ਸੂੰਭਵ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਸਥਤ ਸ਼ਰੇਣੀ), ਜੋ ਬਦਲੇ ਸਵੱਚ ਸੂੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-

ਵੱਖ ਸਕਸਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰੇਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਪਰਭਾਵਕਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਸਕ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਸਵਲੱਖਣ ਗੁਣਾਂ ਅਤ ੇਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਵੱਚ ਪਸਰਵਾਰ 

ਦੇ ਿੈਂਬਰ ਅਤ ੇਅਸਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਸਹਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਕੂੰ ਨੀ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ 
ਹਨ।130  

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ ਿ , ਪਰੋਗਰਾਸਿੂੰ ਗ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਿੂਹ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ 

ਸਦਹਾਤੀ ਬਨਾਿ ਸ਼ਸਹਰੀ ਸੈਸਟੂੰ ਗ) ਦੀਆਂ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਸਥਆ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਕ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ 

ਿੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਵਿ ਰਹੇ ਿੱੁਦ ੇਦੇ ਵੱਡੇ ਜੋਖਿ 'ਤੇ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ, ਇਸ ਸਵੱਚ 

ਬੇਘਰ ਨੌਜੁਆਨ, ਿੁਜਸਰਿ, ਨਸ਼ੇ ਅਤ ੇਿਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ-ਸਵਗਾੜ੍ ਵਾਲੇ ਨੌਜੁਆਨ, 

LGBTQ+ ਨੌਜੁਆਨ ਦੇ 

ਨਾਲ ਹੀ ਿੂਲ-ਵਾਸੀ ਨੌਜੁਆਨ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ।131 ਸਜਵੇਂ 
ਸਵਸਦਅਕ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜੁਆਨ ਭਾਈਚਾਰੇ 

ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਜਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਵਸਦਅਕ 

ਸਾਿਨਾਂ ਦੇ ਸਵਕਾਸ ਸਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਸਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਿਲ 

ਰਾਹੀਂ ਸਹੱਸੇ ਸਵੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
ਸਕੂਲਾਂ ਸਵੱਚ ਨਸ਼ੇ ਸਬੂੰ ਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੈਸਟੂੰਗ 

ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਲਸੀਆਂ ਸਵੱਚ ਕਿੀਆਂ 

ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਸਰਵਾਰਕ ਸਾਲਸੀਆਂ ਨੇ ਆਸਵੂੰਦ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਏ ਹਨ,132,133 ਸਕਉਂਸਕ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ‘ਪਸਰਵਾਰਕ 

ਰਸਿੀ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਵਾਂਗ, ਇੱਕੋ 
ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਸਰਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ 

• ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਦਾ 
ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਸਰਆ ਂ'ਤੇ ਇਕਸਾਰ 

ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ ਅਤੇ ਸਜਹੜ੍ਾ ਇੱਕ 

ਸੂੰਦਰਭ ਸਵੱਚ ਕੂੰਿ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਦਜੂ ੇਸਵੱਚ ਕੂੰਿ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ  

• ਨੌਜਆੁਨ ਲੋਕ ਸਪਛੋਕੜ੍ਾਂ, 
ਅਨੁਭਵਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤ ੇ

ਸਿਰੱਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵੂੰਨ-ਸੁਵੂੰਨਤਾ 
ਵਾਲੇ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਇਸੀ ਤਰਹਾਂ 
ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਨੂੂੰ  ਹਿਸ਼ੇਾ 
ਸੂੰਦਰਭ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 

ਸਹਸਾਬ ਨਾਲ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

• ਰਸਿੀ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਵਾਂਗ ਪਸਰਵਾਰਾਂ 
ਲਈ ਅਸਜਹਾ ਕੋਈ “ਿਾੱਡਲ” 

ਨਹੀਂ ਹ ੈਸਕ ਨੌਜਆੁਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ 

ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਤੱਕ ਸਕਵੇਂ 
ਪਹੁੂੰਚ ਕਰਨ  
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ਢਾਂਚਾ ਅਤ ੇਕੁਆਸਲਟੀ’, ਨੌਜੁਆਨ ਵਲੋਂ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪਸਹਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਪਤਾ ਲਾਏ ਗਏ 

ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਾਰਕਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।134 ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਿ, ਸਾਲਸੀ ਅਤ ੇਤਾਲਿੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸਰਵਾਰ 

ਸਵੱਚ ਖੱੁਲਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਡੀ ਭੂਸਿਕਾ ਸਨਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।135,136 ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਰਸਿੀ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਨਾਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਰਸਿੀ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ 
ਵਾਂਗ, ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਸਰਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ। ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਕਥਾਿ ਬਾਰੇ ਿਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 

ਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਿਾਤਾ-
ਸਪਤਾ, ਗਭਰੂਆਂ ਸਵਚਕਾਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੂੰ  ਵਰਜਣ ਅਤ ੇਸੂਸਚਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹਨ।137  



 

 

 

ਭੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਵ ਿੱ ਵਿਆ 

ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਟੂਲਵਕਟ 

1.9 ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਸੱਸਖਆ 

ਸਜਸ ਪਰੋਗਰਾਿ ਸਵੱਚ ਕਈ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਅਸਹਿੀਅਤ ਦਾ 
ਢੁਕਵਾਂ ਸਬੂਤ ਹੈ।138,139,140,141 ਢੁਕਵੀਂ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਅੱਗ ੇਦੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਜਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਰੋਗਰਾਸਿੂੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ 3-6 ਿਹੀਸਨਆਂ ਸਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ “ਬੂਸਟਰ 

ਸੈਸ਼ਨਾਂ” ਵਜੋਂ ਦੱਸਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਸਿੂੰਗ ਲਈ ਵੀ ਅਸਹਿ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ।142,143 ਖੋਜ ਇਹ ਸਲਾਹ ਸਦੂੰ ਦੀ ਹੈ ਸਕ ਆਪਸੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਦਰਸਿਆਨੀ 
(6 ਤੋਂ 10 ਘੂੰ ਸਟਆਂ) ਤੋਂ ਉੱਚ-ਤੀਬਰਤਾ (11 ਤੋਂ 15 ਘੂੰਟ ੇਜਾਂ ਵੱਿ) ਵਾਲੇ ਪਰੋਗਰਾਿ ਅਤ ੇ

ਬੂਸਟਰ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਰੋਕਥਾਿ ਸਬੂੰਿੀ ਨਤੀਸਜਆਂ ਦੇ ਸਹਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ 
ਅਸਰਦਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।144,145 ਸਕੂਲ-ਅਿਾਰਤ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਦੀ ਪਰਭਾਵਕਤਾ ਵਿਾਉਣ 

ਨੂੂੰ  ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਿੂਲ ਪਰੋਗਰਾਿ ਦੀ ਸਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਅਤ ੇਇਸ ਨੂੂੰ  
ਉਸਾਰਣ ਲਈ ਬੂਸਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸਤਆਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ,146,147,148 ਸਜੱਥ ੇਸਿਾਂ ਬੀਤਣ 

'ਤੇ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਦੀ ਪਰਭਾਵਕਤਾ ਖ਼ਤਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।149 ਬੂਸਟਰ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 
ਪਾਠਾਂ ਅਤ ੇਸਵਚਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਕੁ ਪਰਭਾਵਕਤਾ 
ਦਾ ਿੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਸਕ ਬੂਸਟਰ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਰਭਾਵਕਤਾ ਆਪਸੀ ਅਸਰ 

ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਡਲੀਵਰੀ ਵਰਗ ੇਦੂਜੇ ਪਰੋਗਰਾਿ 'ਤੇ ਵੀ ਸਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।150,151,152 

ਇਹ ਵੀ ਵੇਸਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਕੁਝ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਸੂੰ ਖੇਪ ਸਾਲਸੀ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ (ਯਾਸਨ 

ਚਾਰ ਿਹੀਸਨਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ) ਦੀ ਅਸਹਿੀਅਤ ਦਾ ਿੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਨੂੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਸਵੱਚ 

ਉਸਾਰੂ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਹਾਸਸਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।153,154 ਤੱਥ ਅਿਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਪਹੁੂੰਚ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ 

ਰਾਹੀਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਭੂੰਗ ਸਬੂੰ ਿੀ ਸਾਖਰਤਾ ਸਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਪਰੋਗਰਾਿ ਦੀ ਚੋਖੀ ਸਿਆਦ ਅਤ ੇਤੀਬਰਤਾ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।  
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ ਿ , ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਸ਼ੇ ਸਬੂੰ ਿੀ ਇਿਾਨਦਾਰ ਸਸੱਸਖਆ 

ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਸਵੱਚ ਕੁਝ ਸਦੂੰ ਦੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਸਹਤ 

ਬਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂੰ ਨੇ ਲੈਸ ਹਨ। ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੂੰਗ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਸਸਰਫ਼ ਪਰਹੇਜ਼ 'ਤੇ ਕੇਂਦਸਰਤ 

ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਵਾਸਤ ੇਇਹ ਕਾਫੀ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਆਪਕ ਨਸ਼ਾ-ਸਿਾਬੂੰ ਸਦਤ ਸਸਸਖਆ ਨੂੂੰ  ਇਿਾਨਦਾਰ, 

ਉਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਸਸਹਤ ਅਤ ੇਫ਼ੈਸਲੇ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਜੀ ਸਜ਼ੂੰ ਿੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਿੁਹਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰੇਗੀ। ਨੌਜੁਆਨ ਭੂੰਗ ਦਾ ਿੁਕਾਬਲਾ 

• ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਇੱਕ ਸਸ਼ੈਨ 

ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲੋਂ ਸਕਤ ੇਵੱਿ ਹੈ – 
ਰੋਕਥਾਿ ਦੇ ਨਤੀਸਜਆ ਂਸਵੱਚ ਅੱਗੇ 

ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬਹੁਪੱਖੀ 
ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਨੇ ਆਸਵੂੰਦ 

ਨਤੀਜ ੇਦਰਸਾਏ ਹਨ। 

• ਨੌਜਆੁਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਹੁੂੰ ਚਯੋਗ, ਸਟੀਕ 

ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਸ਼ ੇਸਬੂੰਿੀ 
ਸਸੱਸਖਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹੱਕ 

ਹੈ, ਸਜਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੂੰਗ ਦੇ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤ ੇਸੂੰਪਰਕ 

ਸਵੱਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਿਦਦ ਸਿਲ 

ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

 

ਸਵਆਪਕ ਨਸ਼ਾ-ਸਿਾਬੂੰ ਸਦਤ ਸਸਸਖਆ ਨੂੂੰ  
ਇਿਾਨਦਾਰ, ਉਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ
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ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਭੂੰਗ ਬਾਰੇ ਇਿਾਨਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਚੱਲ ਰਹੇ ਸਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ 
ਸੈਸਟੂੰਗ ਅਤ ੇਦੋਸਤਾਂ, ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਅਤ ੇਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਸਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰੇਗੀ।   
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1.10 ਨਸਲੀ, ਸਿਾਜਕ ਸਨਆ ਂਅਤੇ ਕਲੂੰ ਸਕਤ ਸਵਸ਼ ੇਦੇ ਿੁੱ ਸਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਰਲਗੱਡ 

ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਆਨ ਦੇਣਾ 

ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਪਰਾਿੀਕਰਣ ਅਤ ੇਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਕਲੂੰ ਸਕਤ 

ਸਵਸ਼ੇ ਦੇ ਸਵਚਾਰ ਨਾਲ ਿਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬੂੰ ਸਨਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੂੰ ਸਕਤ ਸਵਸ਼ਾ, ਇੱਕ 

ਕਸਥਤ ਿਾੜ੍ਾ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਜੋ ਸਕਸੇ ਸਵਅਕਤੀ ਨੂੂੰ  ਨੀਵਾਂ ਸਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱੁਚੀ 
ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਕਹੋ ਸਜਹਾ ਸਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਬਾਰੇ ਕਲੂੰ ਸਕਤ ਸਵਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸਾਹਿਣਾ 
ਕਰਨਾ,155 ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਜ਼ਰਅੂੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੈ।156 

ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੂੰ  ਸਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲੂੰ ਸਕਤ ਸਵਸ਼ੇ ਸਕਹਾ ਸਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਦੀ 
ਹੋਂਦ ਨਾਲ ‘ਿਾੜ੍ਾ ਜੋਸੜ੍ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਸਕ ਭੂੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਿਤਲਬ ਅਤ ੇ

ਸਸਥਤੀ ਨੂੂੰ  ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਿਲ ਚੱਲ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ 
ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਆਪਕ ਸਿਾਜਕ ਨਤੀਜੇ ਜੁੜ੍ ੇਹੋਏ ਹਨ। ਗਭਰੂਆਂ ਵਲੋਂ 
ਭੂੰਗ ਲੈਣ ਸਬੂੰਿੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਬਾਰੇ 

ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 

ਸਰਪੋਰਟ ਸਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ 
ਗਈ ਹੈ ਸਕ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਾਤਾ-
ਸਪਤਾ ਜਾਂ ਪੁਸਲਸ ਵਲੋਂ ਫੜ੍ ੇਜਾਣ 

ਦਾ ਡਰ ਲੱਸਗਆ ਹੈ, ਸਕਉਂਸਕ ਉਹ 

ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਸਕ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ 

“ਨਸ਼ੇੜ੍ੀ” ਦਾ ਲੇਬਲ ਲੱਗੇ।157 

ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਸਰ 

ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ 

ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ 

ਨਾਲ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਜਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  “ਸਟੋਨਰ,” “ਪੌਟਹੈਡ,” ਜਾਂ “ਡਰਗੀ” 

ਵਜੋਂ ਜਾਸਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਬਾਰੇ ਖੱੁਲਹੀ ਅਤ ੇਇਿਾਨਦਾਰ 

ਗੱਲਬਾਤ ਸਵੱਚ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਸਿਲ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਇਹ ਕਲੂੰ ਸਕਤ ਸਵਸ਼ਾ ਅਸੜੱ੍ਕੇ ਵਜੋਂ 
ਕੂੰਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰਨਾਂ ਅਸਿਅਨਾਂ ਸਵੱਚ 

ਵੇਸਖਆ ਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ਜੇ ਨੌਜਿ ਨਾਂ ਨ ਲ ਸਨਰਾਦਰ ਅਤ ੇਸ਼ੱਕ   ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ  

  ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜ ਿੇ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤ ੇਇਸ ਨੂੂੰ  ਿੂੰਨਣ 

• ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੱਚ ਨਸਸ਼ਆ ਂ'ਤੇ ਲਾਈ 

ਗਈ ਪਾਬੂੰਦੀ ਦਾ ਬਹਤੁ ਹੀ ਨਸਲੀ 
ਇਸਤਹਾਸ ਹੈ, ਸਜਸਦ ੇਨਤੀਜ ੇ

ਵਜੋਂ,ਇਹ ਸਵਸ਼ਸ਼ੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ 

ਸਿਹੂਾਂ ਲਈ ਸਨਰਾਦਰ ਦਾ ਕਾਰਣ 

ਬਸਣਆ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ ਭੂੰਗ ਬਾਰ ੇ

ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੂੰ  
ਪਰਵਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  

• ਖ਼ਾਸ ਤਰੌ 'ਤੇ ਕਿਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ 
ਨਾਲ ਕੂੰਿ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਸਲੀ, 
ਸਿਾਜਕ ਸਨਆ ਅਤੇ ਕਲੂੰ ਸਕਤ ਸਵਸ਼ੇ 
ਸਬੂੰਿੀ ਿੁੱ ਸਦਆ ਂਨੂੂੰ  ਪਰਵਾਣ ਕਰਨਾ 
ਵੀ ਪਰੋਗਰਾਿ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ 
ਸੂੰਦਰਭ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 

ਵਾਸਤ ੇਅਸਿਆਪਕ ਜਾਂ ਿਾਤਾ-ਸਪਤਾ 
ਵੀ ਿੂੰਜੂਰੀ ਸਦੂੰਦ ੇਹਨ। 

• ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਤੋਂ ਇਲ ਿ  
ਨਸਸ਼ਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 

ਅਪਰਾਿੀਕਰਣ ਨੇ ਕਈ 

ਨਾਬਰਾਬਰੀਆ ਂਅਤੇ ਅਸਨਆ ਕੀਤ ੇ

ਜਾਣ ਨੂੂੰ  ਵਿਾਇਆ, ਇਸ ਸਵੱਚ 

ਸਸਹਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਾਜਕ 

ਸਨਰਿਾਰਣ ਸਕਵੇਂ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ – 

ਸਜਵੇਂ ਸਿਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਸਸਥਤੀ 
ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਹਾਉਸਸੂੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰ ਚ 

- ਨਸ਼ ੇਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਸਰ, ਸਸਹਤ 

ਨਤੀਜ ੇਅਤੇ ਅਪਰਾਿੀਕਰਣ 

ਸ਼ਾਸਿਲ ਹ।ੈ  

 

ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆ ਂਬਾਰ ੇ

ਖੁੱ ਲਹੀ ਅਤੇ ਇਿਾਨਦਾਰ ਗੱਲਬਾਤ 

ਸਵੱਚ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਸਿਲ ਕਰਨ 

ਸਵੱਚ ਕਲੂੰ ਸਕਤ ਸਵਸ਼ਾ ਅਸੜੱ੍ਕੇ ਵਜੋਂ 
ਕੂੰਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈ
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ਸਵੱਚ ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ।158 ਇਸ ਅਸੜੱ੍ਕੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਿਤਲਬ ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ 

ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਥਾਂ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਿ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
ਹਾਲਾਂਸਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਕ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੂੰਗ ਦੀ ਿਨਾਹੀ ਦੇ ਇਸਤਹਾਸਕ ਸੂੰਦਰਭ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਢੁਕਵੀਂ 
ਉਿਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੂੰਗ ਦੀ ਪਾਬੂੰ ਦੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਰਚ-ੇਸਿਚੇ ਸਿਾਜਕ ਅਸਨਆ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਅਸਿਆਪਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਖ਼ਾਸ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੂੰਦਰਭ ਸਵੱਚ ਪਰੋਗਰਾਿ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਿਦਦ ਸਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਤਹਾਸਕ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਅਸਜਹ ੇਸਿੂਹ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਜ਼ਰਅੂੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ, ਵੱਿ ਅਪਰਾਿੀਕਰਣ ਅਤ ੇਪੱਖਪਾਤ ਦਾ 
ਸਾਹਿਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਸਨਆ ਨੂੂੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਾਜਕ ਵੂੰਨ-ਸੁਵੂੰ ਨਤਾ ਅਤ ੇਸਿਾਜਕ ਸਨਆ ਬਾਰੇ 

ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਿੌਕਾ ਸਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਸਤਹਾਸਕ ਅਤ ੇਚੱਲ ਰਹੇ ਅਸਨਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਸਸੱਸਖਆ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂੰਦਰਭ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਲਈ ਸਸੱਸਖਆ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਲੱਸਗਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਕ ਕੀ ਕਲੂੰ ਕ ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਨਾਲ ਜੁਸੜ੍ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?  ਇਸ ਨ ਲ ਅਸਿਆਪਕਾਂ (ਅਤ ੇਿਾਤਾ-ਸਪਤਾ) 
ਦੇ ਹੋਰ ਚੇਤੂੰ ਨ ਅਤ ੇਅਲੋਚਨਾਤਿਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਅਤੇ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੂੰਿੀ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਿਤਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਤੱਕ ਰਸਚਆ-ਵਸਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੂੰ ਿ ਨੂੂੰ  ਘੱਟ 

ਅਸਰਦਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
ਹਾਲਾਂਸਕ ਵੱਡ ੇਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਅਤ ੇਹੋਰ ਖੋਜ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਝਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ ਸਕ ਇਹਨਾਂ 
ਿੱੁਸਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਨਸ਼ੇ ਸਬੂੰ ਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ, ਇਹ ਿੱੁਦ ੇਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਹਿ ਹਨ ਸਕ ਸਿਾਜ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਅਤ ੇਸਿਝਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਿੱੁਸਦਆਂ ਬਾਰੇ ਖੱੁਲੀ 
ਗੱਲਬਾਤ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੂੰਦੀ ਅਤ ੇਕਾਨੂੂੰ ਨੀਕਰਣ, 

ਜੋ ਸਕ ਵੱਡ ੇਸਿਾਜਕ ਿੱੁਸਦਆਂ ਨਾਲ ਜੁਸੜ੍ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਅਲੋਚਨਾ 
ਕਕਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਵਚਲੇ ਨਸ਼ੇ ਸਬੂੰਿੀ 
ਕਾਨੂੂੰ ਨ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੂੰ  ਪਬਸਲਕ ਸਸਹਤ ਿੱੁਦਾ ਸਿਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ 

ਨਾਲ ਿੁਜਰਿਾਨਾ ਸਨਆ ਵਾਂਗ ਸਵਹਾਰ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਸਿਾਜਕ 

ਸਨਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਸਹਿ ਹਨ, ਸਜਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗਰੀਬ 

ਅਤ ੇਘੱਟ-ਸਗਣਤੀ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ 'ਤੇ ਅਣਿੇਲ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ।159 ਿੁਜਰਿਾਨਾ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਲਾਗ ੂਕਰਨ 'ਤੇ ਸਨਰਭਰਤਾ ਬੇਅਸਰ ਅਤ ੇਿਸਹੂੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤ ੇਸਵਅਕਤੀ, ਪਸਰਵਾਰ 

ਅਤ ੇਸਿਾਜ, ਜੋ ਆਪ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਦੇ ਿਾੜ੍ ੇਨਤੀਜੇ ਸਨਕਲਦ ੇਹਨ। 

 

 

ਇਹਨਾਂ ਿੁੱ ਸਦਆਂ ਬਾਰ ੇਖੁੱ ਲੀ 
ਗੱਲਬਾਤ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਤ ੇਪਾਬੂੰਦੀ ਅਤ ੇ

ਕਾਨੂੂੰ ਨੀਕਰਣ, ਜੋ ਸਕ ਵੱਡੇ ਸਿਾਜਕ 

ਿੁੱ ਸਦਆਂ ਨਾਲ ਜੁਸੜ੍ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 
ਬਾਰੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕਕਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ 

ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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ਸਹੱਸਾ 2: 

ਪੁਲ ਅਵ ੇਪਾਠਕਰਿ 

ਇਸ ਟੂਲਸਕੱਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਹੱਸਾ ਬੁਸਨਆਦੀ ਸਵਚਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਿਆਪਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੂੰਗ 

ਅਤ ੇਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਭੂੰਗ ਦੀ ਸਸੱਸਖਆ ਬਾਰੇ ਸਵਆਪਕ ਪਰੋਗਰਾਿ 

ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਹੱਸੇ ਸਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵਰਸਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ 
ਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੂੰਗ ਬਾਰੇ “ਤੱਥ” ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਸਰਫ਼ ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਸਕ ਵੱਡੀ ਿਾਤਰਾ ਸਵੱਚ ਸਰੋਤ – ਇਸ ਸਵੱਚ ਬੇਿੇਲ ਖੋਜ, ਇੂੰਟਰਨੈਟ ਸਰੋਤ ਅਤ ੇਸਿੱਥਾਂ – ਇੱਕ ਸਾਰ, ਸਜੱਥੇ 
ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸੇਿ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਿਦਦ ਸਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
 
ਹੱਲ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹਨ: 
 

1. ਭੰਗ 101 – ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅਿੇ ਇ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਵਕਿੇਂ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 

2. ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭੰਗ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਕਰਨ ਅਿ ੇਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਣ 

3. ਨੁਕ ਾਨ-ਘਾਟ – ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅਿੇ ਇਹ ਲਾਹੇਿੰਦ ਵਕਉਂ ਹੈ? 

4. ਭੰਗ – ਇਵਿਹਾ ਕ ਅਿੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਵਪਛੋਕੜ੍ 

5.  ੰਭਿ ਵ ਹਿ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦਾ ਮਲੁਾਂਕਣ ਕਰਨਾ 
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2.1 ਭੂੰਗ 101 – ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਵੇਂ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ?ੈ 

ਪੜ੍ਹਾਈ-ਵਲਿਾਈ ਦੇ ਨਿੀਜੇ 
 
ਇਸ ਸਹੱਸੇ ਦੇ ਅੂੰਤ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ: 
 

1. ਭੰਗ ਐਡੋਂਕੈਨਾਵਬਨਓਇਡ ਵ  ਟਮ ਨਾਲ ਵਕਿੇਂ ਆਪ ੀ ਅ ਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵ ਿਣਆ  

2.  ਭ ਿੋਂ ਆਮ ਕੈਨਾਵਬਨਾਿੱਇਡ  (ਇ  ਵਿਿੱ ਚ THC, CBD, ਅਿੇ CBN ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ) ਬਾਰੇ ਵ ਿਣਾ 

3. ਭੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇ  ਵਿਿੱ ਚ ਇ ਦੇ ਅ ਰ, ਟਰਪੀਨਾਂ ਅਿੇ ਫਲੈਿਨਾਇਡ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ, ਬਾਰ ੇ ਮਝਣਾ 

4. ਆਮ ਿੌਰ 'ਿ ੇਭੰਗ ਵਿਆਰ ਕਰਨ ਅਿੇ ਿਾਣ ਦੇ ਿਿੱ ਿ-ਿਿੱ ਿ ਿਰੀਕੇ, ਇ ਦੇ ਅ ਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਿ 

ਅਿੇ ਵਮਆਦ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ  ਮਝਣਾ   

 

ਭੰਗ 
 
ਭੂੰਗ ਇੱਕ ਪਰਜਾਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਜਸ ਨੂੂੰ  ਕੈਨਾਬੇਸ ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਸਵਚਲੇ ਫੁੱ ਲ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਸਕਸਿ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।160 

ਇਹ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ “ਚਰਸ” ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਬੂਸਟਆਂ ਦੇ ਪਸਰਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਇੂੰ ਸਟਸਫ਼ਕ ਨਾਂ ਹੈ। ਭੂੰਗ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ (ਸਣ), 

ਬੀਆਂ ਸਿਚੋਂ ਸਨਕਸਲਆ ਤੇਲ, ਬੀਅ, ਿੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਅਤ ੇਿਨੋਰੂੰਜਨ ਲਈ ਿਨੱੁਖਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤ ੇਜਾਣ ਦਾ ਲੂੰ ਿਾ ਇਸਤਹਾਸ 

ਹੈ।161 

ਭੰਗ ਅਿੇ ਇ ਦੇ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਅ ਰਾਂ ਲਈ ਆਮ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਭੂੰਗ ਦੇ ਆਿ ਨਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਲਈ ਆਿ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

• ਬਡ 

• ਸ਼ੀਬਾ 
• ਕਰੌ ਸਨਕ 

• ਡੱਗਾ 
• ਡੂੰਕ 

• ਡੋਪ 

• ਹਰਬ 

• ਗਾਂਜਾ 

• ਬੇਕਡ 

• ਬਲੇਜ਼ਡ 

• ਬਸਲਜ਼ਡ 

• ਬੱਜ਼ਡ 

• ਬਰਨਟ 

• ਚੀਚਡ 

• ਫ਼ੇਸਡਡ 

• ਫ਼ਰਾਈਡ 
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• ਗਰਾਸ 

• ਗਰੀਨ 

• ਕਸ਼ 

• ਚਰਸ 

• ਿੈਰੀ ਜੇਨ 

• ਪੌਟ 

• ਰੀਫ਼ਰ 

• ਸਕੂੰਕ 

• ਵੀਡ 

• ਹਾਈ 

• ਸਲਫ਼ਸਟਡ 

• ਸਲਟ ਅਪ 

• ਸਰਪਡ 

• ਰੋਸਸਟਡ 

• ਸਟੋਨਡ 

• ਟੋਸਸਟਡ 

• ਟਵੀਕਡ 

• ਵੇਸਸਟਡ 

 

 

ਐਡਂੋਕੈਨਾਵਬਨਓਇਡ ਵ  ਟਮ 
 
ਭੂੰਗ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਸਦਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਹ ਸਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਕ ਿਨੱੁਖੀ ਸਰੀਰ 

ਐਡੋਂਕੈਨਾਸਬਨਓਇਡ ਸਸਸਟਿ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ – ਨਸਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਬੂੰ ਿ ਸਵੱਚ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਸੈਪਟਰ ਿੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤ ੇ

ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਵੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਟਸ਼ੂਆਂ ਅਤ ੇਰੋਗ-ਰੋਿਕ ਪਰਬੂੰ ਿ ਸਵੱਚ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਬੂੰ ਿ ਨੂੂੰ  “ਅਰਾਿ ਕਰਨ, ਖਾਣ, 

ਸੌਣ, ਭੁੱ ਲਣ ਅਤ ੇਬਚਾਅ ਕਰਨ” ਲਈ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸਿਾਸਨਤ ਸ਼ਾਰੀਸਰਕ ਸੂੰਤੁਲਨ ਦੀ 
ਭੂਸਿਕਾ/ਹੋਸਿਓਸਟੇਸਟਕ (ਯਾਸਨ ਸਸਥਰਤਾ ਜਾਂ ਸੂੰਤੁਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ) ਲਈ “ਿੱੁਖ ਰੈਗੁਲੇਟਰ” ਵਜੋਂ ਦੱਸਸਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ।162 ਸੂੰ ਖੇਪ ਸਵੱਚ ਐਡੋਂਕੈਨਾਸਬਨਓਇਡ ਸਸਸਟਿ, ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਸਵੱਚ ਸੂੰ ਕੇਤ ਪਹੁੂੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਬੂੰ ਿ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਜਾਂ, ਇਸ ਸਵੱਚ ਰੋਗ-ਰੋਿਕ ਕਾਰਜ, ਭੁੱ ਖ, ਹਜ਼ਿ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਲ, ਊਰਜਾ ਨੂੂੰ  ਨੇਿਬੱਿ ਕਰਨ ਅਤ ੇਪੀੜ੍ 

ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੈ, ਅਤ ੇਇਹ ਕਈ ਪਸਹਲੂਆਂ ਨੂੂੰ  ਨੇਿਬੱਿ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਡੋਂਕੈਨਾਸਬਨਓਇਡ ਸਸਸਟਿ ਪਰਬੂੰ ਿ, 

ਸਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੱਸਸਆਂ ਸਵਚਲੇ ਅਸਹਿ ਨੇਿਬੂੰਦ ਕਾਰਜ ਸਨਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 

ਸਚਰਕਾਲੀ ਪੀੜ੍ ਜਾਂ ਕਸਚਆਹਣ ਵਰਗ ੇਲੱਛਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਠੀਕ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਭੂਸਿਕਾ ਸਨਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ 
ਕੁਦਰਤੀ ਕੈਨਾਸਬਨਾੱਇਡਸ ਇਸ ਸਸਸਟਿ ਨੂੂੰ  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਜਵੇਂ ਭੂੰਗ ਦੇ ਬੂਟੇ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ THC) ਦੇ ਸਹੱਸੇ 

ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
 

ਕੈਨਾਵਬਨਾਿੱਇਡ  - THC, CBD ਅਿੇ CBN 
 
ਕੈਨਾਸਬਨਾੱਇਡਸ (ਸਜਵੇਂ THC ਅਤ ੇCBD) ਭੂੰਗ ਦੇ ਬੂਟੇ ਸਵੱਚ ਸਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਗਰਿ ਰਸਾਇਣਕ ਸਿਸ਼ਰਣ ਹਨ। 
ਭੂੰਗ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 80 ਨਾਲੋਂ  ਵੱਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਨਾਸਬਨਾੱਇਡਸ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ।163 ਕੈਨਾਸਬਨਾੱਇਡ, ਸਜਸ ਨੂੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਿ 

ਇਸਦ ੇਸਾਈਕੋਐਕਸਟਵ ਨਾਂ ਦੇ THC, ਜਾਂ ਡੈਲਟਾ-9-ਟੈਟਰਾਹਾਈਡਰੋਕੈਨਾਸਬਨੌਲ ਅਸਰ ਲਈ ਜਾਸਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਸਕਸਿ, ਸਜਵੇਂ ਭੂੰਗ ਦੇ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਅਸਰਾਂ, ਇਸ ਸਵੱਚ ਹੋਰ ਕੈਨਾਸਬਨਾੱਇਡਸ, ਸਜਵੇਂ CBD 
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(ਕੈਨਾਸਬਸਡਓਲ), CBN (ਕੈਨਾਸਬਨੌਲ) ਅਤ ੇਬੂਟੇ ਦੇ ਹੋਰ ਅਣੂ (ਟਰਪੀਨਾੱਇਡਸ ਅਤੇ ਫਲੈਵਨਾਇਡ, 

ਕੈਨਾਸਬਨਾੱਇਡਸ, ਸਜਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੈਨਾਸਬਨਾੱਇਡਸ ਨਹੀਂ ਿੂੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ)। ਭੂੰਗ ਸਵੱਚ ਟਰਪੀਨਾੱਇਡਸ ਅਤ ੇ

ਫਲੈਵਨਾਇਡ ਿਸਹਕ ਅਤੇ ਖੁ਼ਸ਼ਬੂ ਲਈ ਲਈ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇਹ ਭੂੰਗ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੂੰ ਸਿਤ ਹੈ, 

ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਕੀ ਸਟਰੇਨ ਸ਼ਾਂਤ ਜਾਂ ਪੀੜ੍ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਟਰੇਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟਰਪੀਨਾੱਇਡਸ 

ਅਤ ੇਫਲੈਵਨਾਇਡ ਪਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਖੁ਼ਸ਼ਬ ੂਅਤ ੇਅਸਰ ਸਵੱਚ ਸਹੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।164 ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, 

ਲੀਿੋਨੀਨ ਇੱਕ ਟਰਪੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਨੂੰ ਬ ੂਵਰਗੀ ਖੁ਼ਸ਼ਬ ੂਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਿੂਡ ਬਣਾਉਣ (ਹਾਈ) ਲਈ ਜਾਣੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ165 ਅਤ ੇਇਹ ਸੂੰਤਸਰਆਂ ਅਤ ੇਸਨੂੰ ਬੂਆਂ ਵਰਗੇ ਫਲਾਂ ਸਵੱਚ ਵੀ ਸਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਕੀਤ ੇਜਾਣ 'ਤੇ ਇਹ ਸਕਣਕੇ 

ਭੂੰਗ ਦਾ ਸਿੱੁਚਾ ਅਸਰ ਸਦੂੰ ਦੇ ਹਨ।166 
 
 
 
THC 

 
THC, ਡੈਲਟਾ-9-ਟੈਟਰਾਹਾਈਡਰੋਕੈਨਾਸਬਨੌਲ ਲਈ ਸੂੰ ਖੇਪ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। THC ਦੀ ਿੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਸ਼ਰਣ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਸੀ, ਸਜਸਨੂੂੰ  ਅਸਲ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਾਰਿਾਕੋਲੌਜੀਕਲ ਸਰਗਰਿੀ ਲਈ ਸਜ਼ੂੰ ਿੇਵਾਰ ਿੂੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ, 

ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ “ਹਾਈ” ਲਈ ਸਜ਼ੂੰ ਿੇਵਾਰ ਭੂੰਗ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਿੁਢਲੇ ਰਸਾਇਣਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਿਸ਼ਰਣ ਹੈ।167 

ਭੂੰਗ ਦੇ ਪਰਿ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਿੱੁਖ ਕਾਰਣ THC ਨੂੂੰ  ਿੂੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਸਕ ਦੂਜੇ ਕੈਨਾਸਬਨਾੱਇਡਸ ਸਵੱਚ 

ਵੀ ਰਸਾਇਣਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਿਰ ਵੀ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਈਕੋਐਕਸਟਵ ਨਸ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਸਸ਼ਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਜੋ “ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਅਕਤੀ ਨੂੂੰ  ਸਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਿ ਵਰਗੇ ਸਦਿਾਗੀ ਅਿਲਾਂ 'ਤੇ 

ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।168 ਸਾਈਕੋਐਕਸਟਵਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਨਰਣਾ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਸਵੱਚ THC ਦੀ ਿਾਤਰਾ ਨਾਲ 

ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਸਕ ਦੂਜੇ ਕਾਰਕ (ਇਸ ਸਵੱਚ ਹੋਰ ਸਾਈਕੋਐਕਸਟਵ ਕੈਨਾਸਬਨਾੱਇਡਸ ਦੀ ਿੌਜੂਦਗੀ, ਸਜਵੇਂ 
CBN ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਪੀਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹਨ) ਵੀ ਭੂਸਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
 
CBD 

 
ਕੈਨਾਸਬਸਡਓਲ ਜਾਂ CBD, ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੂੰਗ ਦੀ ਸਕਸਿ ਸਵਚ ਸਦਲਚਸਪੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕੈਨਾਸਬਨਾੱਇਡਸ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 

'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਨ। CBD, THC ਦੇ ਸਾਈਕੋਐਕਸਟਵ ਅਸਰਾਂ 
ਸਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੂੰ  ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਵੱਚ ਨਸ਼ਾ ਅਤ ੇਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੈ ਅਤ ੇਜਲਨ ਖ਼ਤਿ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਕੜ੍ਾਅ 

ਖ਼ਤਿ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਕੌਸਟਕ ਸਵਰੋਿੀ, ਸਨਉਰੋਪਰੋਟੈਕਸਟਵ, ਇਸਿਉਨੋਿਾੱਸਡਉਲੇਟਰੀ ਅਤ ੇਐਟਂੀ ਕਾਰਸੀਨੋਜੈਸਨਕ ਗੁਣਾਂ 
ਸਵੱਚ ਸਹੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।169,170 ਭੂੰਗ ਸਵੱਚ CBD ਦੀ ਿੌਜੂਦਗੀ, ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਣ ਦੇ ਅਸਰ ਸਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; 

CBD ਵਾਲੀ ਸਟਰੇਨ ਸਕਸਿ ਅਤ ੇTHC ਿਾਿੂਲੀ ਜਾਂ ਸਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਕਸੇ ਨੂੂੰ  “ਹਾਈ” ਿਸਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ।  
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CBN 

 
ਕੈਨਾਸਬਨੌਲ ਜਾਂ CBN ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ THC ਦਾ ਘਟਾਏ ਗਏ ਦਰਜੇ THC (ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ THC ਨੂੂੰ  
ਗਰਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆੱਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਸਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ), ਅਤ ੇਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਭੂੰਗ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ 
ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਵੱਚ ਸਿਲਦੀ ਹੈ। CBN, THC ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਿਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇCBD ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸੀਅਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਂਝਾ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, CBN ਸਵੱਚ ਕੜ੍ਵੱਲ਼ ਅਤ ੇਜਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਾਿੂਲੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 

ਸਾਈਕੋਐਕਸਟਸਵਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਨਾਲ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  THC ਨਾਲ ਸਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ 

ਸਵੱਚ ਪੀੜ੍ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਿ ਅਸਰ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ।171 

 

ਭੰਗ ਦੀਆਂ ਰ ਾਇਵਣਕ ਵਕ ਮਾਂ 
 
ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ ਸਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੂੰਗ ਦੀਆਂ ਰਸਾਇਸਣਕ ਸਕਸਿਾਂ ( “ਸਕਸਾਨੀ ਸਕਸਿਾਂ” ਜਾਂ 
“ਸਕਸਿਾਂ” ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੱਸਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਸਿਲਦ ੇਹਨ, ਸਜਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰੋਫਾਈਲ ਅਤ ੇਅਸਰ ਵੱਖ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਭੂੰਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕਸਿਾਂ ਵਜੋਂ ਿੂੰਨ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਅਸਜਹੀਆਂ ਦੋ ਿੱੁਖ ਉਪ-ਸਕਸਿਾਂ ਹਨ, ਸਜਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਸਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਕੈਨਾਬੀਸ ਇੂੰ ਸਡਕਾ ਅਤ ੇਕੈਨਾਬੀਸ ਸਟੀਿ । ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕਸਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਤੂੰ ਨ ਿੱੁਖ 

ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਸਵੱਚ ਵੂੰ ਸਡਆ ਸਗਆ ਹੈ: ਕੈਨਾਬੀਸ ਸਟੀਿ , ਇੂੰ ਸਡਕਾਜ਼ ਅਤ ੇਦੋਗਲੀ। ਸਟੀਵਾਜ਼ ਸਕਸਿਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਿ 

ਸੈਰੇਬਰਲ, ਚੁਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤ ੇਉਤੇਜਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਦਸਕ ਇੂੰ ਸਡਕਾ ਅਸਜਹ ੇਅਸਰ ਸਦੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤਾ 
ਕਰਕੇ ਪੀੜ੍ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤ ੇਅਰਾਿ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।172,173 ਦੋਗਲੀ, ਦੋ ਸਕਸਿਾਂ ਸਿਲਾਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ 

ਸਵੱਚ ਇੂੰ ਸਡਕਾ ਅਤ ੇਇੂੰਡੀਕਾ ਭੂੰਗ ਦੋਵੇਂ ਤੱਤ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਸ਼ਰਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਰ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
ਿਰਤੱਵਪੂਰਣ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਖੋਜ ਇਹਨਾਂ ਆਿ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਇਸਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਹ ਫੜ੍ ਲਈ ਸਕ ਟਰਪੀਨਾੱਇਡਸ ਅਤ ੇਫਲੈਵਨਾਇਡ ਭੂੰਗ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਲਈ ਸਕਵੇਂ ਸਜ਼ੂੰ ਿੇਵਾਰ ਹਨ 

ਅਤ ੇਸਕਵੇਂ ਸਹੱਸਾ ਪਾਉਂਦ ੇਹਨ।174 

 

ਭੰਗ ਦ ੇਅ ਰ 
 
ਭੂੰਗ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਕਉਂਸਕ ਇਹ ਸਵਲੱਖਣ ਸਕਸਿਾਂ ਦੀ ਸਕਸਿ ਸਵੱਚ ਆਉਂਦੀ 
ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਿ ਸਸਿਾਂਤ ਵਜੋਂ, ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਨੁਭਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 

ਵਾਸਲਆਂ ਤੋਂ ਵੱਿ ਤੀਬਰਤਾ ਿਸਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਰਾਿ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਤ ੇਅਨੂੰ ਦ ਲੈਣ 

ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਥਕੇਵੇਂ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਅਸਹਸਾਸ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
ਭੂੰਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਿ ਸਵੱਚ ਯੂਫੋਰੀਆ, ਸਦਿਾਗ ਦਾ ਪਰਤੱਖ ਸਗਆਨ ਵਿਾਉਣਾ, ਅਨੂੰ ਦ ਅਤ ੇ

ਭੁੱ ਖ ਵਿਾਉਣ ਦੇ ਅਸਹਸਾਸ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ। ਅਸਰ, ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਕਸਿ 'ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਜਵੇਂ ਇੱਕ 

ਸਵਅਕਤੀ ਅਕਸਰ ਭੂੰਗ ਸਕੂੰ ਨੀ ਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰੀ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭੂੰਗ ਦੇ ਸਟਰੇਨ ਅਤ ੇ
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ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਵੱਚ ਲੈਣੀ ਬਨਾਿ ਸੂਟਾ ਲਾਉਣਾ)। ਆਿ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਿਾੜ੍ ੇਜਾਂ ਘੱਟ ਅਨੂੰ ਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਸਆ ਸਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਵੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਜਾਂ ਡਰ ਦਾ ਅਸਹਸਾਸ, 

ਸਿਆਨ ਲਾਉਣ ਸਵੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਤਾਲਿੇਲ ਘਟਣਾ ਅਤ ੇਕੂੰਿ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਸਦਲਚਸਪੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।  
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਸਵੱਚੋਂ ਅੂੰਦਾਜ਼ਨ 4 ਸਵੱਚੋਂ 1 ਨੇ ਦੱਸਸਆ ਹੈ ਸਕ ਸਭ ਤੋਂ ਆਿ ਗੂੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਿੱੁਸਦਆਂ ਸਵੱਚ ਬੇਚੈਨੀ 
ਅਤ ੇਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਅਸਹਸਾਸ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ175 ਅਤ ੇਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਦੇ ਿੁਕਾਬਲੇ ਇਸਦਾ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ 

ਤਜਰੇਬਾਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਹਸਾਸ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।176 ਿਸਹਸੂਸ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਲੱਛਣਾਂ ਸਵੱਚ ਕਸਚਆਹਣ, ਉਲਟੀ ਕਰਨੀ, 
ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਜਾਗੋ-ਿੀਟੀ, ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਵਿਣਾ, ਸਦਲ ਦੀ ਿੜ੍ਕਣ ਵਿਣੀ ਅਤ ੇਸਦਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਿੜ੍ਕਣ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ।177,178,179 ਲੱਛਣ ਦੋ ਘੂੰ ਸਟਆਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਸਖਰ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਖੁ਼ਰਾਕ 'ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰਸਦਆਂ 

8 ਘੂੰਟ ੇਤੱਕ ਅਸਰ ਰਸਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।180 ਖਾਿੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੂੰਗ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਸਕਤੇ ਵੀ 4 ਤੋਂ 24 ਘੂੰ ਸਟਆਂ ਤੱਕ ਰਸਹ 

ਸਕਦ ੇਹਨ।181 

ਹਾਲਾਂਸਕ ਭੂੰਗ ਦੀ ਅੂੰਦਾਜ਼ਨ ਘਾਤਕ ਖੁ਼ਰਾਕ ਸਕਸੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਿ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ182,183 ਅਤ ੇ

ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਜਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਵਲੋਂ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਾਿੂ ਖੁ਼ਰਾਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿੌਤਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾੱਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ,184 ਭੂੰਗ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਣਚਾਹੇ ਿਾੜ੍ ੇਸਰੀਰਕ ਅਤ ੇਿਨੋਸਚਸਕਤਸਕ ਪਰਤੀਕਰਿ ਤੀਬਰ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਿਾੜ੍ ੇ

ਅਸਰ ਖੁ਼ਰਾਕ 'ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਇਸ ਸਵੱਚ ਉਿਰ, 

ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਖ਼ਾਸੀਅਤਾਂ ਅਤ ੇਿਾਨਸਸਕ ਸਬਿਾਰੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੈ।185 

 

ਲੈਣ ਦ ੇਆਮ ਿਰੀਕੇ 
 
ਭੂੰਗ ਕਈ ਤਰੀਸਕਆਂ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਜਹਨਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤ ੇ

ਸਿਆਦ ਨਾਲ ਿਸਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 
 ਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵਿਿੱ ਚੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਦਿਾਈ 

ਭੂੰਗ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਿ ਤਰੀਕਾ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਾਖੂਨੋਸ਼ੀ ਅਤ ੇਇਸ ਨੂੂੰ  ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੂੰਦਰ ਸਖੱਚਕੇ ਸਲਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਤ ੇਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਤੇਜ਼, 30 ਸੈਸਕੂੰ ਡ ਤੋਂ 15 ਸਿੂੰ ਟ 

ਸਿਆਦ: ਸਟਰੇਨ ਅਤ ੇਖੁ਼ਰਾਕ 'ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰਸਦਆਂ 30 ਸਿੂੰ ਟ ਤੋਂ 2 ਘੂੰਟ ੇਸਵਚਕਾਰ; 8 ਘੂੰਟ ੇਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 
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ਿਮਾਿੂਨੋਸ਼ੀ 

ਜਾਿੱਇੰਟ  

ਸਵਅਕਤੀ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਤਰੀਸਕਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 

“ਜਾੱਇੂੰਟ” ਜਾਂ ਸਸਗਰੇਟ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਭਰਦ ੇਹਨ, ਸਜਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਂਸ, ਚੌਲ ਜਾਂ ਹੈਂਪ ਨਾਲ 

ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਿ ਜਾੱਇੂੰਟ ਸਵੱਚ ਸਕਤ ੇਵੀ 0.5 ਤੋਂ 1 ਗਰਾਿ ਭੂੰਗ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
 

ਿੰਬਾਕੂ ਅਿੇ ਭੰਗ ਦੀ ਬੀੜ੍ੀ 

“ਤੂੰਬਾਕੂ ਅਤ ੇਭੂੰਗ ਦੀ ਬੀੜ੍ੀ”)   ਸਪਸਲੱਫ) ਜਾੱਇੂੰਟ ਹਨ, ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਤਿਾਖੂ ਅਤ ੇਭੂੰਗ ਦੋਵੇਂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤ ੇਉਹੋ ਸਜਹ ੇ

ਕਾਗਜ਼ ਸਵੱਚ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ-ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਸਬਨਾ ਭੂੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਿ ਲੂੰ ਿੀ-ਸਿਆਦ ਤੱਕ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਹ-ਨਲੀ ਸਵੱਚ ਜਲਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਤਿਾਖੂ ਪੀਣ ਵਾਸਲਆਂ ਸਵੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜੋਖਿ ਵਿ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਤਿਾਖੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਅਚਾਨਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਤਿਾਖੂ ਪੀਣ ਨਾਲ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੂੰਭੀਰ ਿਾੜ੍ ੇ

ਸਸਹਤ ਨਤੀਸਜਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।  

ਭੰਗ ਦਾ ਵ ਗਾਰ )    ਬਲੰਟ) 

ਭੂੰਗ ਦੇ ਸਸਗਾਰ ਨੂੂੰ  ਤਿਾਖੂ ਦੇ ਪੱਤ/ੇਕਾਗਜ਼ ਸਵੱਚ ਭਸਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਸਗਾਰ ਨੂੂੰ  ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਭਰੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਸਕ ਭੂੰਗ ਦੇ ਸਸਗਾਰ ਕਈ ਅਕਾਰ ਦੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਵੱਚ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾੱਇੂੰਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਿ ਭੂੰਗ ਭਰੀ 
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸਦੀ ਭਰਾਈ ਬਾਹਰੀ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ ਿਸਹਕ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪਸਲਫ਼ 

ਵਾਂਗ ਹੀ ਤਿਾਖੂ ਦਾ ਚੂਰਾ ਭਰਨ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਅਚਾਨਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਪਾਈਪ ਅਿੇ ਿਾਟਰ ਪਾਈਪ 

ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੂੰਦਰ ਸਖੱਚਣ ਦੇ ਹੋਰ ਆਿ ਰੂਪਾਂ ਗਲਾਸ ਪਾਈਪ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਵੌਂਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਿਾਤਰਾ ਸਵੱਚ 

ਤਿਾਖੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਜਸ ਨਾਲ ਸਾਹ-ਨਲੀ ਦੀ ਜਲਨ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਲਾਸ ਪਾਈਪ ਅਤ ੇ

ਵਾਟਰ ਪਾਈਪ ਦੋਵੇਂ ਕਈ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਅਤ ੇਸਡਜ਼ਾਈਨਾਂ ਸਵੱਚ ਆਉਂਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਕੁਝ ਇੱਕ ਸਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ। ਵਾਟਰ ਪਾਈਪ ਹਲਕੇ ਵੱਖ ਸਕਸਿ ਸਵੱਚ ਆਉਂਦ ੇਹਨ, ਇਸ ਸਵੱਚ ਬੌਂਗਸ (ਹੱੁਕਾ) ਸ਼ਾਸਿਲ ਹਨ। ਹੱੁਕੇ ਸਵੱਚੋਂ ਿੂਆਂ ਪਾਣੀ 
ਰਾਹੀ ਲੂੰ ਘਦਾ ਹੈ, ਸਜਸ ਬਾਰੇ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਇਲ ਿ , ਪਾਣੀ ਿੂੂੰ ਏ ਂਨੂੂੰ  ਠੂੰ ਡਾ ਰੱਖਣ ਸਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹ-ਨਲੀ ਪਰਬੂੰ ਿ ਸਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 
ਜਲਨ ਨੂੂੰ  ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਅਤ ੇਸਕਸਿਾਂ ਸਵੱਚ ਆਉਂਦ ੇਹਨ, ਇਸ ਸਵੱਚ ਕਈ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ, 

ਪਰਕੋਲੇਟਰਸ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਗਲਾਸ, ਐਕਰੈਸਲਕ ਅਤੇ ਸੈਰੇਸਿਕ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ।  
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concentrate: ਗਾੜ੍ੀ ਭੰਗ; dab (v):  ਾਹ ਰਾਹੀਂ ਛੇਿੀ ਵਿਿੱ ਚਣਾ, (n):  ੋਵਧਿ (ਯਾਂ  ੋਧੀ ਹੋਈ) ਵਚਲਮ 

ਭੂੰਗ ਦੇ ਗਾੜ੍ਹੇ ਘੋਲ ਨੂੂੰ  ਅੱਗ ਦੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਸਪਘਲਾਂਸਦਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੂੰਦਰ ਸਖੱਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੂੰ  ਡੈਸਬੂੰਗ ਸਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਸਕ ਸ਼ਬਦ “ਡੈਬਸ” ਨੂੂੰ  ਅਕਸਰ ਤਰੀਕੇ ਨੂੂੰ  ਦੱਸਣ ਲਈ ਵਰਸਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੂੰ  ਭੂੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾੜ੍ਹੇ 
ਘੋਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਛਤਰੀ ਕਸਹਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਸਵੱਚ ਵਾਿਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਸਵੱਚ, ਡੈਬਸ ਨੂੂੰ  ਭੂੰਗ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕਈ ਨਸਸ਼ਆਂ, 

ਸਜਵੇਂ ਿੋਿ, ਸ਼ੈਟਰ, ਰਾਲ ਜਾਂ ਰੌਸਜਨ ਵੀ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਜੱਥ ੇਿੱੁਖ ਫ਼ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਸਤਆ ਜਾਂਦਾ 
ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇਸ ਅਿਲ ਸਵੱਚ ਵਾਟਰ ਬੌਂਗ ਵਰਗਾ “ਡੈਬ ਸਰਗ” ਜਾਂ ਗਾੜ੍ਹੇ ਘੋਲ ਦਾ ਵੈਪੋਰਾਈਜ਼ਰ ਨਾਂ ਦਾ 
ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਡੈਬਸ ਨੂੂੰ  ਪਸੂੰਦ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਿਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਕਉਂਸਕ ਉਸ ਸਵੱਚ ਬਨਸਪਤੀ 
ਵਾਲੀ ਭੂੰਗ (ਭੂੰਗ ਦੇ ਅਣਛੇੜੇ੍ ਫੁੱ ਲ) ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਸਕਉਂਸਕ ਕੁਝ ਗਾੜ੍ਹ ੇਘੋਲਾਂ ਸਵੱਚ 70-90% 

THC ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਸਕ ਲੋੜ੍ੀਂਦਾ ਅਸਰ ਜਾਂ ਹਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਖੁ਼ਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।  
 
 ਾਹ ਰਾਹੀਂ ਭਾਫ਼ ਲੈਣੀ 
 
ਭੂੰਗ ਜਲਾਉਣ ਅਤ ੇਿੂਆਂ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੂੰਦਰ ਲੂੰ ਘਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਵੇਪੋਰਾਈਜ਼ਰ ਨੂੂੰ  
ਤਰਜੀਹ ਸਦੂੰ ਦ ੇਹਨ, ਜੋ ਬਨਸਪਤੀ ਵਾਲੀ ਭੂੰਗ ਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਤਾਪਿਾਨ ਤੱਕ ਗਰਿ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਸਜਸ ਸਵੱਚੋਂ ਭਾਫ਼ ਵਰਗ ੇਿੂਏ ਂ

ਸਵਚਲੇ ਸਰਗਰਿ ਤੱਤ ਸਨਕਲਦੇ ਹਨ, ਸਜਸ ਨੂੂੰ  ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੂੰਦਰ ਸਖੱਸਚਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੂੰ ਘਕੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤਿਾਖੂਨੋਸ਼ੀ 
ਨਾਲ ਜੁੜ੍ ੇਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਜਵੇਂ ਜਲਨ ਵਾਲੀ ਭੂੰਗ ਅਤ ੇਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਅੂੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਸੀਨੋਸਜਨ ਅਤ ੇ

ਹੋਰ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਭੂੰਗ ਲੈਣ ਦਾ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਿੂੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਇਸਦੀ ਨੇਿ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਾਫ਼ ਸੁੂੰ ਘਣ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਸਦੂੰ ਦੇ 
ਹਨ, ਸਕਉਂਸਕ ਇਹ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਹਾ, ਤਿਾਖੂਨੋਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਭੂੰਗ ਦੀ ਫ਼ੀ ਖੁ਼ਰਾਕ ਘੱਟ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਹੀ 
ਇੂੰਜ ਭੂੰਗ ਜਲਨ ਦੀ ਿਸਹਕ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  
ਿਹਤੱਵਪੂਰਣ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕਸਿ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤ ੇਤਕਨਾਲੌਜੀ ਉਪਲਬਿ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਆਪਕ ਸ਼ਬਦ ਨਸ਼ਾ 
“ਸੁੂੰ ਘਕੇ” ਅੂੰਦਰ ਲੈਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦ ੇਹਨ। ਵੈਪੋਰਾਈਸਜੂੰਗ ਨੂੂੰ  ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਕਰਣ ਸਵੱਚ ਸੱੁਕੀ ਭੂੰਗ 

ਭਰਨ ਦਾ ਅਿਲ ਸਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਸੱੁਟਣ ਵਾਲੇ ਅਤ ੇਸਫਰ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਸਟਜ ਵਾਲੇ 

“ਵੇਪ ਪੈਨਸ” ਲਈ ਵੀ ਵਰਸਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੇਪ ਪੈਨਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਜੋ ਭੂੰਗ ਦੇ ਗਾੜ੍ਹੇ 
ਘੋਲ ਅਤ ੇਬਨਸਪਤੀ ਭੂੰਗ ਨੂੂੰ  ਸੁੂੰ ਘਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਅਸਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ ਿ , ਅਵੈਿ ਗੈਰਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਵੇਪ ਪੈਨਸ ਅਤ ੇਕਾਰਸਟਜ ਨਾਲ ਜੋਖਿ ਜੁੜ੍ ੇਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇ

ਸਜਵੇਂ ਇਸ ਸਵੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਯੋਜਕ ਅਤ ੇਰਸਾਇਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
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ਵਨਗਲਣ  

 
ਸਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭੂੰਗ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੂੰ  ਿੂੂੰ ਹ ਰਾਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੂੰ  ਸਨਗਲਣਾ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਜਵੇਂ ਚਾੱਕਲੇਟ, ਤੇਲਾਂ ਜਾਂ ਪੀਣ 

ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਵੱਚ ਪਾਕੇ ਲੈਣੇ।  

ਿਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਿ ਿਾਂ 

ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਸਢੱਡ ਅਤ ੇਚੀਜ਼ ਪਚਾਉਣ ਸਬੂੰਿੀ ਅੂੰਦਰਲੇ ਪਰਬੂੰ ਿ ਦੀਆਂ ਸਿਗਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਕਸਿ 'ਤੇ 

ਸਨਰਭਰ ਕਰਸਦਆਂ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ 30 ਸਿੂੰ ਟ ਤੋਂ 1.5 ਘੂੰਟ ੇਤੱਕ ਰਸਹੂੰਦਾ ਹੈ 

ਸਿਆਦ: ਖੁ਼ਰਾਕ 'ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰਸਦਆਂ, ਇਸਦਾ ਅਸਰ 1 ਤੋਂ 6 ਘੂੰਟ;ੇ 24 ਘੂੰਟੇ ਤੱਕ ਰਸਹ ਸਕਦਾ ਹੈ 
 

ਭੂੰਗ ਨਾਲ ਬਣੇ (ਯਾਂ ਸਿਸਲਆ/ਸਿਲਾਵਟੀ) ਖਾਣੇ ਸਵੱਚ ਕੂਕੀਜ਼, ਬਰਾਉਨੀਜ਼, ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਅਤ ੇਿੱਖਣ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 
ਸ਼ਾਸਿਲ ਹਨ। ਭੂੰਗ ਲੈਣ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਸਵੱਚ ਚੋਖਾ ਸਿਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਅਸਰ ਨੂੂੰ  ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ, ਹੋਰ 

ਤੀਬਰ ਅਤ ੇਤਿਾਖੂਨੋਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਿ ਅਸਰ ਰਸਹਣ ਵਜੋਂ ਿੂੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਸਹਲੀ ਵਾਰੀ ਭੂੰਗ ਖਾਣ/ਲੈਣ ਵੇਲੇ 

ਇਹਸਤਆਤ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਕਉਂਸਕ 

ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਤਿਾਖੂਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੂੰਦਰ ਲੂੰ ਘਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਲਾਭ ਸਿਲ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਇਸ ਸਵੱਚ 

ਗਲੇ ਅਤ ੇਫੇਫੜ੍ੇ ਸਵੱਚ ਜਲਨ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਤਪਾਦ ਸਵੱਚ ਲਈ ਗਈ ਭੂੰਗ ਦੀ 
ਤਾਕਤ ਅਤ ੇਖੁ਼ਰਾਕ 'ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਨੈਡੀਅਨ ਬਜ਼ਾਰ ਸਵੱਚ ਸਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਦੇ ਪੇਯ-

ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਸਕ ਭੂੰਗ ਨਾਲ ਬਣੇ (ਯਾਂ ਸਿਸਲਆ/ਸਿਲਾਵਟੀ) ਪੇਯ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ 
ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤ ੇਅਸਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਵੱਚ 

ਨੈਨੋਇਿਲਸ਼ਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਿਲ, ਜੋ ਲੋੜ੍ੀਂਦੇ ਬਾਹਰੀ ਤੇਲਾਂ ਜਾਂ ਸਚਕਨਾਈਆਂ – ਸਜਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਫਾਰਿਾਸਸਉਟੀਕਲ ਅਤ ੇਕੌਸਿੈਸਟਕ ਸਨਅੱਤਾਂ ਸਵੱਚ ਵਰਸਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਤੋਂ ਸਬਨਾ ਸਰੀਰ ਸਵੱਚ ਵੱਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 

ਸਰਗਰਿ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੋਖਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਵੱਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ – ਲਗਭਗ ਦੱਸ ਸਿੂੰ ਟ ਸਵੱਚ 

ਅਸਰ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇਹ ਅਸਰ 2-4 ਘੂੰਟ ੇਸਵਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਸਕ, ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਵੱਚ ਹਰ ਪੇਯ-

ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ – ਇਸਦੀ ਰੇਂਜ 0-2 ਸਿਗਰਾ. THC ਤੋਂ 10 ਸਿਗਰਾ. THC (ਵੱਿ ਤੋਂ ਵੱਿ) ਤੱਕ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ। 

ਵਨਗਲਣ ਿਾਲੇ ਿੇਲ 

ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਸਨਗਲਣ  ਿੇ ਿਾਂਗ; 30 ਸਿੂੰ ਟ ਤੋਂ 1.5 ਘੂੰਟ ੇਸਵਚਕਾਰ 

ਸਿਆਦ: ਖੁ਼ਰਾਕ 'ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰਸਦਆਂ 1 ਤੋਂ 6 ਘੂੰਟ ੇ
 

ਤੇਲ, ਬੀਆਂ ਨੰੂ ਪੀੜਹਕੇ ਉਹਨਾਂ ਿ  ਸੱਤ ਕੱਢਣ ਿ  ਤਰੀਕ  ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਘੋਲਕ ਸੁਪਰਸਕਰਸਟਕਲ CO2 ਕੱਢਣ 

ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਨੰੂ ਨ ਰੀਅਲ, ਐਮ. ਸੀ. ਟੀ., ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਜਾਂ ਜ਼ੈਤੂਨ ਤੇਲ ਿਰਗੇ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇਲ 
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ਨ ਲ ਸਮਲ ਇਆ ਜਾਂਿ  ਹੈ। ਤੇਲ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਨ ਲ ਸਜ਼ਆਿ  ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਮ ਤਰ  ਸਿੱਚ ਖੁਰ ਕ ਅਤ ੇਸਜ਼ਆਿ  ਸਮੇ ਤਕ 

ਰਸਹਣ ਿ ਲ  ਅਸਰ ਹੰੁਿ  ਹੈ, ਜੋ ਕੇ ਸਨਗਲਣ ਿ ਸਲਆਂ ਿਸਤਾਂ ਿਾਂਗ ਪ ਚਨ ਸਸਸਟਮ ਰ ਹੀਂ ਸਰੀਰ ਸਿਚ ਸਮ ਉਂਿ  
ਹੈ।  ਕਈਆਂ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਸੰਤਰੇ ਿੇ ਜੂਸ, ਕ ੱਫੀ ਜਾਂ ਚ ਹ ਿਰਗੇ ਪੇਯ-ਪਿ ਰਥਾਂ ਸਿੱਚ ਬੂੰ ਿਾਂ ਸਮਲ ਉਣੀਆਂ ਪਸੰਿ ਹਨ, 

ਅਤ ੇਇਹਨਾਂ ਿਸਤਾਂ ਿੀ  ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤ ੇਸਮਆਿ ਿੀ ਭੰਗ ਨ ਲ ਬਣੇ ਖ ਣੇ ਿਰਗੀ ਹੀ ਹੈ। 

 

 

ਭੂੰਗ ਲੈਣ ਅਤ ੇਵਰਤਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ੇਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਸਸਰਫ਼ ਸਭ 

ਤੋਂ ਆਿ ਤਰੀਸਕਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। 
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2.2 ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਸਵਚਕਾਰ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਣ 

ਪੜ੍ਹਾਈ-ਵਲਿਾਈ ਦੇ ਨਿੀਜੇ 
 
ਇਸ ਸਹੱਸੇ ਦੇ ਅੂੰਤ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ: 
 

1. ਿਰਿੋਂ ਲਈ ਵਿਅਕਿੀਗਿ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਕ ਮ ਨੰੂ  ਮਝਣਾ 

2.  ਮਾਜਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵਕ ਮ ਨੰੂ  ਮਝਣਾ, ਜੋ ਿਰਿੋਂ ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਵਹਿੱ  ਾ ਪਾ  ਕਦੇ ਹਨ, ਇ  ਵਿਿੱ ਚ 

“ਹਮਉਮਰਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ” ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

3. ਿਰਿੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਵਕਹੜ੍ ੇਕਾਰਕ ਵਜੰ਼ਮਿੇਾਰ ਹਨ, ਨੰੂ  ਮਝਣਾ 

4. ਨੌਜੁਆਨ ਭੰਗ ਵਕਿੱ ਿੋਂ ਲੈ  ਕਦਾ ਹੈ, ਨੰੂ  ਮਝਣਾ 
 

ਨੌਜੁਆਨ ਭੰਗ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਵਕਉ ਕਰਦੇ ਹਨ? 
 
ਨੌਜੁਆਨ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕਉਂ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜਾਂ ਸਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਸਪਛਲੇ ਕਾਰਣ ਗੁੂੰ ਝਲਦਾਰ ਅਤ ੇਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਹਨ। 
ਇਹ ਸਹੱਸਾ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਅਸਰ ਲਈ ਸਵਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਕਸਿ ਦਾ ਿੁਆਇਨਾ 
ਕਰੇਗਾ, “ਵਰਤੋਂ” ਦਾ ਿਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤ ੇਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤ ੇਪਰਹੇਜ਼ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਬੂੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਿਤਲਬ 

“ਵਰਤੋਂ ਨਾ” ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੂੰ  ਸਿਆਨ ਸਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਗਭਰੂਆਂ ਸਵੱਚ ਕੁਝ ਤਜਰਸਬਆਂ ਨੂੂੰ  “ਆਿ”, 

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਕ ਹਿਉਿਰ ਸਿੂਹਾਂ ਸਵੱਚ ਸਸਹਤਿੂੰਦ ਿੂੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ੇਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਾੜ੍ ੇ

ਅਸਰਾਂ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੂੰ ਿੀ ਸਿਆਦ ਵਾਲੀ ਸਿੱਸਸਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।186 

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ , ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਸਲਆ ਹੈ ਸਕ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੁਢਲੀ ਗਭਰੇਟ ਉਿਰ ਤੋਂ ਿੱਿ-20s ਤੱਕ 

ਵਿਦੀ ਹੈ, ਸਫਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦੀ ਹੈ।187,188 ਹਾਲਾਂਸਕ, ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਿੁਢਲੀ ਗਭਰੇਟ ਉਿਰ ਸਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਭਸਵੱਖ ਸਵੱਚ 

ਸਿੱਸਸਆ ਵਾਲੀ ਅਤ ੇਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਭਸਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।189,190 ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਕੋਲ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 

ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਿ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  
“ਅਸਾਿਾਰਣ” ਜਾਂ “ਬੁਰੇ” ਸਵਹਾਰ ਸਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਚੂੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਸਹਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ 

ਸਕ ਵਰਤੋਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡ ੇਨੌਜੁਆਨਾਂ ਸਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਿ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।191  

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ, ਸਪਛਲੇ ਕੂੰਿ ਨੇ ਸੂੰਭਵ ਨਤੀਸਜਆ ਂਦੀ ਰੇਂਜ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਸਿਤ ਜੋਖਿ ਅਤੇ ਸੁਰੱਸਖਆ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਵੱਚ ਸਿੱਸਸਆ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੈ। ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਾਰਕਾਂ ਸਵੱਚ ਅਸਰ ਅਤ ੇ

ਸਸਥਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਜਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜੋਖਿ ਸਵੱਚ ਵਾਿਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
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ਜਦਸਕ ਸੁਰੱਸਖਆ ਕਾਰਕ ਜੋਖਿ ਨੂੂੰ  ਘਟਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਵੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਾਰਕ, ਸਕੂਲ ਅਤ ੇ

ਹਿਉਿਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕ, ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਾਜਕ ਅਤ ੇਸਸਆਸੀ ਿੱੁਦੇ 
ਸ਼ਾਸਿਲ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜੋਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਵਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਸਾਨੂੂੰ  ਸਸਰਫ਼ ਸਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, 
ਬਲਸਕ ਪਸਰਵਾਰ, ਸਵਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤ ੇਸਿਾਜ ਅਤ ੇਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਕਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।192  

ਜਦਸਕ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਿਅਨ ਸਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਿਣੇ ਆਈ ਹੈ ਸਕ ਕੁਝ ਆਿ ਕਾਰਣ ਹਨ, ਜੋ ਨੌਜੁਆਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ  ਦੂਰ ਰਸਹਣ ਦਾ ਸਨਰਣਾ ਕਰਦ ੇਹਨ।  
ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਸਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਗਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਚੱਲ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਵੇਖਸਦਆਂ 

ਨੌਜੁਆਨ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਸੌੜ੍ ੇਦਾਇਰੇ 

ਸਵੱਚ ਨਹੀਂ ਬੂੰ ਸਨਹ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ, ਕਸਥਤ ਿੈਡੀਕਲ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਿਨੋਰੂੰਜਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਸਵਚਕਾਰ ਹੱਦਾਂ 
ਹਿੇਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ। ਭੂੰਗ ਦੀ ਸਰਵਾਇਤੀ ਅਤ ੇਸਸਭਆਚਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਬਾਰੇ 

ਸਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਿਹਤੱਵਪੂਰਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਭੂੰਗ “ਹਜਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਵੱਚ ਜਾਦੂਈ, 

ਿੈਡੀਕਲ, ਿਾਰਸਿਕ ਅਤੇ ਸਿਾਜਕ ਸਰਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੀ” ਹੋਈ ਹੈ, ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ “ਭੂੰਗ”, ਭੂੰਗ ਦੇ ਪੱਸਤਆਂ, ਦੁੱ ਿ, ਖੂੰਡ 

ਅਤ ੇਿਸਾਸਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਿਲਾਕੇ ਸਸਭਆਚਾਰਕ ਪੇਯ-ਪਦਾਰਥ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 193 ਜਿੈਕਾ ਦੇ ਸਸਭਆਚਾਰ ਸਵੱਚੋਂ ਵੀ 
ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਸਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਜੱਥ ੇਕੁਝ ਸਸਭਆਚਾਰਕ ਸਿੂਹ ਭੂੰਗ ਜਾਂ “ਗਾਂਜੇ” ਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਅਸਜਹੀ ਬੂਟੀ ਵਜੋਂ 
ਵੇਖਦ ੇਹਨ, ਸਜਸਦੀ ਿਾਰਸਿਕ ਅਤ ੇਦਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੀ ਅਸਹਿੀਅਤ ਹੈ।194 

 

ਭੰਗ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਲਈ ਵਿਅਕਿੀਗਿ ਉਦੇਸ਼ 
 
ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਸਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਕ ਲੋਕ ਸਕਸੇ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕਉਂ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ “ਪਰੇਰਕ 

ਿਾੱਡਲ” 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਕਸੇ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਸੂੰਦ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਿਾਰਣਾ ਨਾਲ ਪਰਭਾਸਵਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਸਜਹੜ੍ਾ ਨਸ਼ਾ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰੱਥ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।195 ਇਹ ਿਾੱਡਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਲੱਖਣ ਸਵਹਾਰ ਅਤ ੇਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ 

ਬਣਤਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।196,197 ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਸਨਆਦੀ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਿਝਣ 

ਲਈ ਖੋਜ ਸਬੂੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਵੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਿਰ 'ਤੇ ਪਰੇਰਕ ਿਾੱਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।198,199,200 ਲੱਭੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸਭ 

ਤੋਂ ਆਿ ਕਾਰਕਾਂ ਸਵੱਚ ਅਨੂੰ ਦ, ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ, ਬਰਾਬਰੀ, ਤਾਲਿੇਲ ਅਤ ੇਿੈਡੀਕਲ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ 

ਸਹਿਾਇਤ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਆਨ ਸਦਓ ਸਕ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਸਕਸੇ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਤੀਬ ਸਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਸਖਆ ਸਗਆ।  
 
i. ਅਨੰਦ 
 

ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਿ ਕਾਰਣਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਸਰਫ਼ ਆਿ ਅਨੂੰ ਦ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਸਿਾਜਕ 

ਹੋਣ ਲਈ “ਹਾਈ” ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਰਾਿ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਅਨੂੰ ਦ ਅਤ ੇਅਰਾਿ ਕਰਨ ਨੂੂੰ  ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੂੰਗ ਦੀ 
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ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਟੂਲਵਕਟ 

ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਿੁਢਲੇ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਦੱਸਸਆ ਸਗਆ ਹੈ।201,202 ਇਸ ਸਵੱਚ “ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਪਸਾਰ” ਅਤ ੇਅਨੂੰ ਦ ਸਵੱਚ 

ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਦੇ ਅਸਹਸਾਸ ਵਾਲਾ ਅਨੂੰ ਦ ਵੀ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੈ,203 ਇਸ ਸਵੱਚ ਸੂੰਗੀਤ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਿਾਣਨਾ, ਰਚਨਾਤਿਕ ਅਤ ੇ

ਸੁਆਦ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸੇ ਗਏ ਡੈਟਾ ਨਾਲ ਸਤਆਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਅਸਿਅਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਿਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਸਕ ਸਜਹੜੇ੍ 

ਲੋਕ ਸਿਾਜਕ ਅਤ ੇਿਨੋਰੂੰਜਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਉਹ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਤਾਲਿੇਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭੂੰਗ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿ ਸਲਆਂ ਿੇ ਮੁਕ ਬ  ਘੱਟ ਤਿਾਖੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਮ ਸਜਕ ਸਸਤਥੀਆਂ ਸਿਚ ਸਜ਼ਆਿ  ਉਪਯੋਗ ਕਰਿੇ 
ਹਨ।204 ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾਤਿਕ ਇੂੰਟਰਸਵਊ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਸਲਆ ਹੈ ਸਕ ਇੱਕ ਸਿਾਜਕ ਸਰਗਰਿੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਸਜਆਂ 

ਦੀ ਿੌਜੂਦਗੀ ਸਵੱਚ ਤਿਾਖੂਨੋਸ਼ੀ, ਸਿੂਹ ਦਾ ਉਤਸਾਹ ਅਤ ੇਖੁਸ਼ੀ ਵਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂਕਰਨ ਪਰੇਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ।205 ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ, ਕਦੀ-ਕਦਾਈ ਂਅਤ ੇਸਿਾਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਅਕਸਰ ਸਿੱਸਸਆ ਵਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਸਹਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। 
 
ii. ਿਜਰਬਾ ਕਰਨਾ 
 

ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਸਵੱਚ ਪਸਹਲੀ ਵਾਰੀ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਭਾਸਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਹਿ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਅਤ ੇ

ਸਜਸਗਆਸਾ ਦਾ ਸਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ।206 ਜੋ ਨੌਜੁਆਨ ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਹ ਲ ਤ ਸਿੱਚ ਕ ਮਯ ਬੀ ਨ ਲ ਨਸਜੱਠਣ ਲਈ ਅਤੇ 
ਮਨੋਰੰਜਨ ਨੰੂ ਪਰੇਰਕ ਸਰੋਤ ਨ  ਮੰਨ  ਕੇ, “ਸੁਆਿ ਲੈਣ” ਿ  ਹਿ ਲ  ਇੱਕ ਮੱੁਖ ਪਰੇਰਕ ਿਜੋਂ ਸਿੰਿੇ ਹਨ,, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਭੰਗ 
ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਬੰਿ ਕਰਨ ਸਿਚ ਸੁਖ ਈ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ, ਿਰਤੋਂ ਿੀ ਿਰ ਸਿੱਚ ਕਮੀ ਆ  ਸਕਿੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਲਈ ਨਸਸ਼ਆਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨ ਲ ਹੋਣ ਿ ਲੀਆਂ ਸਮੱਸਸਆਿਾਂ ਿੀ ਸੰਭ ਿਨ  ਘੱਟ ਹੰੁਿੀ ਹੈ।207 ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ 

ਅਤ ੇਹੋਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਸਸ਼ਆਂ ਸੁਆਦ ਲੈਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੂੰ  ਸਵਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਪੜ੍ਾਅ ਦੌਰਾਨ ਖੋਜ ਿੂੰ ਸਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਆਪਣੀ ਸਿਜਾਜ ਦੇ ਹਿਉਿਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਜੁਸੜ੍ਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।208,209  
 
iii.  ਘੁਲਣਾ-ਡਮਲਣਾ  
 

ਹਿਉਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਣ ਜਾਂ “ਸੁਖਾਵਾਂ ਿਸਹਸੂਸ ਕਰਨ” ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਸਹਿਤੀ ਨੂੂੰ  ਉਦੇਸ਼ 

ਵਜੋਂ ਦੱਸਸਆ ਸਗਆ ਹੈ,210,211 ਪਰ ਸਰਸ਼ਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਉਿਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ 

ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਿਉਿਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਸਦਆਂ, ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਭੂੰਗ ਸਵਚਕਾਰ 

ਸਬੂੰਿ ਨੂੂੰ  ਸਹਿਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਦੂੰ ਦਾ ਹੈ।212 ਹਾਲਾਂਸਕ ਇਸਦਾ ਿਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੂੰਗ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹਿਉਿਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਿੌਜੂਦਗੀ ਸਵੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਸਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕ ਭੂੰਗ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਦੀ ਿੌਜੂਦਗੀ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਸਵੱਚ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਸਦਲਚਸਪੀ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।213 ਇੱਕ 

ਅਸਿਅਨ ਪੜ੍ਤਾਲ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ ਸਕ ਨੌਜੁਆਨ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਆਸਥਾਵਾਂ ਸਵਚਲੇ ਫ਼ਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਕਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਹਿਉਿਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਕ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆਸਥਾਵਾਂ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਦੀ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਭਸਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।214 ਹੋਰਨਾਂ ਸਬਦਾਂ ਸਵੱਚ, ਸਜਹਨਾਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ 
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ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਸਦਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਉਿਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤ ੇਸਬਨਾ 
ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਬਾਰੇ ਹਿਉਿਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ 

ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤ ੇਸਹੱਸਸਆਂ ਸਵੱਚ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।   
 
iv. ਿਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ 
 

ਤਾਲਿੇਲ ਕਰਨ ਨੂੂੰ  ਸੂੰ ਸਗਆਨਕ ਅਿਲਾ ਅਤ ੇਸਵਹਾਰ ਸਬੂੰਿੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਿੂੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਜਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਲੋਕ ਦਬਾਅ 

ਨਾਲ ਨਸਜੱਠਣ ਲਈ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।215 ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਸਵੱਚ ਦਬਾਅ ਅਤ ੇਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਦੱਤ ੇ

ਗਏ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਆਿ ਕਾਰਣ ਹਨ।216,217,218 ਰਾਹਤ ਲਈ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕਸਥਤ ਛੋਟ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਪਰਭਾਸਵਤ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।219 ਹਾਲਾਂਸਕ, ਸਸਰਫ਼ ਤਣਾਅ ਦੀ ਿੌਜੂਦਗੀ ਨੂੂੰ  ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਹਿ ਜੋਖਿ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਿੂੰ ਸਨਆ 

ਜਾਂਦਾ, ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਿੇਲ ਸਬਠਾਉਣ ਸਬੂੰਿੀ ਫ਼ਰਕ ਦਰਸਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ।220 

ਤਾਲਿੇਲ ਕਰਨ ਸਬੂੰ ਿੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਜਾਂ ਉਲਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਲਿੇਲ ਸਬੂੰਿੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸਵੱਚ 

ਸੂੰ ਸਗਆਨਕ ਅਤ ੇਤਾਲਿੇਲ ਦਾ ਿੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ (ਸਜਵੇਂ ਰੀਫ਼ਰੇਿ ਕਰਨ ਅਤ ੇਿੱੁਸਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਿਾਰਣਾ ਸਵੱਚ ਰੱਖਣ), ਸਵਹਾਰ 

ਸਬੂੰਿੀ ਤਾਲਿੇਲ (ਅਰਾਿ ਕਰਨਾ) ਅਤ ੇਪਰਵਸਰਸ਼ ਸਬੂੰਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੈ।221 ਤਾਲਿੇਲ ਸਬੂੰਿੀ ਉਲਟ 

ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸਵੱਚ ਗੁੱ ਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਯਾਸਨ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਉਬਾਲ, ਠੱੁਡ ੇਿਾਰਣੇ, ਚੀਕਣਾ, ਵਸਤਾਂ ਸੱੁਟਣੀਆਂ), ਲਾਚਾਰੀ ਦਾ 
ਅਸਹਸਾਸ ਅਤ ੇਨਜ਼ਰਅੂੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੈ।222 ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਸਹਣ ਵਾਲੀ ਭੂੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਬੂੰਿੀ ਉਲਟ 

ਤਾਲਿੇਲ ਸਬੂੰਿੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।223 ਨੌਜੁਆਨ, ਸਜਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਸਆ ਹੈ ਸਕ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿੁਢਲੇ ਕਾਰਣ ਵਜੋਂ ਤਾਲਿੇਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਿਾਗੀ ਸਸਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ 

ਦੇ ਿੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਨੌਜੁਆਨ ਵੱਿ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਜੂੰ ਦਗੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਿਸਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਿੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਿਨੋਰੂੰਜਨ ਜਾਂ ਸਿਾਜਕ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਨ।224 ਤਣਾਅ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੀ ਿੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਖ਼ਰਾਬ ਪਸਰਵਾਰਕ ਅਤ ੇਹਿਉਿਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਿਦਦ ਨਾਲ ਜੋਸੜ੍ਆ ਸਗਆ ਹੈ।225 ਤਾਲਿੇਲ ਲਈ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ 
ਸਿੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੀ ਹੋਈ ਹੈ।226  
 
v. ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਿੋਂ 
 

ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਿੈਡੀਕਲ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਸਆ, ਇਸ ਸਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤ ੇ

ਡਾੱਕਟਰ ਦੇ ਅਖ਼ਸਤਆਰਨਾਿੇ, ਜੋ ਸਕ ਆਿ ਤੌਰ ਘੱਟ ਵਰਸਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਦੱਸਸਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਵੱਚ ਢਸਹੂੰਦੀ-ਕਲਾ, 
ਬੇਚੈਨੀ, ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਿਸਲੇ, ਸਰੀਰਕ ਪੀੜ੍ ਅਤ ੇਸਿਆਨ ਲਾਉਣ ਸਵੱਚ ਿਦਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ 

ਸੀਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।227   

ਹਾਲਾਂਸਕ ਢਸਹੂੰਦੀ-ਕਲਾ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਿਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਸਿੱਸਸਆਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਕਸਰ ਨਸਸ਼ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ 

ਸਬੂੰ ਸਿਤ ਭਸਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਿੂੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,228 ਸਫਰ ਵੀ ਆਿ ਸਬੂੰਿ ਦਾ ਸਨਰਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਭੂੰਗ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਅਤੇ ਿਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਹੱਸਾ 2.5 ਵੇਖੋ)। ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਸਵਚਾਰਾਂ ਨਾਲ 



 

 

 

ਭੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਵ ਿੱ ਵਿਆ 

ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਟੂਲਵਕਟ 

ਸਬੂੰ ਸਿਤ ਅਸਜਹੇ ਸਬੂਤ ਿੌਜੂਦ ਹਨ ਸਕ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਾਨਸਸਕ ਸਬਿਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੱਿ ਸਿਲਣਸਾਰ 

(ਯਾਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਥੀ ਗਈ ਗੱਲ) ਬਣਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਾਨਸਸਕ 

ਸਬਿਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਕਰਕੇ ਬੂੰ ਸਦਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਿਉਿਰ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ, ਸੂੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਉਿਰ ਦੇ 

ਅਸਰਾਂ ਅਤ ੇਭੂੰਗ (ਯਾਸਨ ਵੱਡ ੇਪੱਿਰ 'ਤੇ ਸਿੱਥੀ ਹੋਈ ਗੱਲ) ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।229   

ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਸਵਚਲੇ ਅਸਿਅਨ ਸਵੱਚ ਗਭਰੂਆਂ ਸਵੱਚ ਸਿਾਜਕ ਬੇਚੈਨੀ ਸਬੂੰਿੀ ਸਵਗਾੜ੍ (SAD) ਦੇ ਲੱਛਣ, 

ਹਿਉਿਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤ ੇਭੂੰਗ ਸਵੱਚ ਸਬੂੰਿ ਦੀ ਪੜ੍ਤਾਲ ਕਰਸਦਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਸਲਆ ਸੀ ਸਕ 

SAD ਲੱਛਣ ਦਾ ਸਬੂੰਿ, ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੂੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤ ੇਭੂੰਗ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਵੱਡੀ 
ਪੱਿਰ 'ਤੇ ਸਿੱਥੀ ਗਈ ਗੱਲ, ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤ ੇਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦਰ ਸਿਾਜਕ ਇਕੱਲਤਾ ਕਰਕੇ ਪਰਭਾਸਵਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ 

ਨਾਲ ਹਿਉਿਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤ ੇਭੂੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਸੀਿਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਸਕ, ਹਿਉਿਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ 

ਸਿੂਹ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤ ੇਨੇਿਾਂ ਸਵੱਚ ਫ਼ਰਕ ਅਤ ੇਿਾਨਸਸਕ ਸਬਿਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸਕਸਿ ਵਰਗੇ ਅਿੂਰੇ ਅਤ ੇ

ਸੂੰਦਰਭੀ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੂੰਿ ਨਹੀਂ ਹੈ।230 

ਅਸਹਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਭੂੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਅਤ ੇਿੈਡੀਕਲ 

ਪਰਬੂੰ ਿ ਅਤ ੇਬੇਅਸਰ ਿੈਡੀਕਲ ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਅਢੁਕਵੇਂਪਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਸਬੂੰ ਿ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਸਗਆ 

ਹੈ। ਇਸ ਿਾਿਲੇ ਸਵੱਚ, ਕਈ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਿੈਡੀਕਲ ਪਰਬੂੰ ਿ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਹਸਾਸ ਨੂੂੰ  ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਸਆ ਹੈ, 

ਕੀਤ ੇਗਏ ਇਲਾਜ ਅਤ ੇਸਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਸੂੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ ਅਤ ੇਇਸ ਸੂੰਦਰਭ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਭੂੰਗ 

ਨੂੂੰ  “ਸਬਹਤਰ” ਅਤੇ ਫਾਰਿਾਸਸਉਸਟਕਲ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਬਦਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਸਵੱਚ ਰਸਖਆ ਹੈ।231 

 

ਭੰਗ ਦੀ ਿਰਿੋਂ 'ਿੇ ਅ ਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ  ਮਾਜਕ ਕਾਰਕ  
 
ਖੋਜ, ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤ ੇਸਿਾਜਕ ਕਾਰਕਾਂ ਸਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਵਲੱਖਣ ਰਲਗੱਡ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਵੱਚ 

ਸਿਾਜਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਦਲਚਸਪੀ ਇਸ ਗੱਲ ਸਵੱਚ ਹੈ ਸਕ ਆਪਸੀ ਸਿਾਜਕ ਅਸਰ ਅਤੇ ਸਰਸ਼ਤੇ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ 

ਸਕਵੇਂ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦ ੇਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸਜੂੰ ਦਗੀ ਸਵੱਚ ਸਦਿੇ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤ ੇਸਬਿਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਿਣਾ 
ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਸਰਵਾਰ ਅਤ ੇਹਿਉਿਰ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਿਸਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਸੂੰਦਰਭ 

ਅੂੰਦਰ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਤਾਲਿੇਲ ਸਬਠਾਉਣ ਦੇ ਸਸਲਸਸਲੇ ਸਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।232,233 ਇਸ ਲਈ 

ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਰਵਸਰਸ਼ ਸਿੇਂ ਘੁਲਣ-ਸਿਲਣ, ਹਿਉਿਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਤ ੇਅਤ ੇਸਿਆਰੀ ਆਸਥਾਵਾਂ 
ਗਭਰੂ ਦੇ ਸਵਕਾਸ ਨੂੂੰ  ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।234 ਸਿਾਜਕ ਪੱਿਰ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਸਵੱਚ ਪਸਰਵਾਰ ਅਤੇ ਪਰਵਸਰਸ਼ ਸਬੂੰਿੀ 
ਨੈਟਵਰਕ, ਹਿਉਿਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤ ੇਸਿਾਜਕ ਸਿਆਰ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹਨ।  
 
i. ਪਵਰਿਾਰ ਅਿੇ ਪਰਿਵਰਸ਼  ਬੰਧੀ ਨੈਟਿਰਕ 
 

ਪਸਰਵਾਰ ਅਤ ੇਪਰਵਸਰਸ਼ ਸਬੂੰ ਿੀ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਸਕਆਂ ਨੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਸਵਚਕਾਰ ਸਜੂੰ ਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਭੂੰਗ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਏ ਚੋਖੇ ਅਸਰ ਨੂੂੰ  ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।235 ਕੀ ਪਸਰਵਾਰ ਅਤ ੇਪਰਵਸਰਸ਼ ਸਬੂੰ ਿੀ ਨੈਟਵਰਕ ਜੋਖਿ ਦਾ ਕਾਰਣ 
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ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਸਰਵਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਕਰਕੇ ਪਏ ਅਸਰ ਨੂੂੰ  ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਸਖਅਕ ਕਾਰਕ ਿੂੰ ਸਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਕੀ ਪਸਰਵਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਿੁਰਾਦ “ਜੁਸੜ੍ਆ ਹੋਇਆ” ਜਾਂ “ਟੁੱ ਸਟਆ ਹੋਇਆ ਪਸਰਵਾਰ” (ਯਾਸਨ ਤਲਾਕ, ਵਖਰੇਵਾਂ, 
ਇਕੱਲੇ ਿਾਤਾ-ਸਪਤਾ) ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਰਕ ਕੁਆਸਲਟੀ ਹੈ, ਪਰਬੂੰ ਿ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਸਕਆਂ ਸਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ (ਯਾਸਨ ਸਨਗਰਾਨੀ, 
ਸੂੰਚਾਰ, ਪਰਵਸਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਸਰਪਰਸਤਾਂ ਵਲੋਂ ਨਸਸ਼ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ) ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।236 ਖੇਰੂੂੰ -ਖੇਰੂੂੰ  ਹੋਏ ਪਸਰਵਾਰਕ ਢਾਂਚੇ 
ਸਵੱਚ ਗਭਰੂਆਂ ਲਈ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਸਹਿ ਸਰੋਤ ਸਰਸ਼ਸਤਆਂ ਸਵੱਚ ਿੋਹ ਦੀ ਕਿੀ ਨੂੂੰ  ਿੂੰ ਸਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਗਰੀਬ ਪਸਰਵਾਰ ਨੂੂੰ  ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਿਾੜ੍ ੇਤਰੀਸਕਆਂ (ਯਾਸਨ ਘੱਟ ਸਨਗਰਾਨੀ ਅਤ ੇਕੂੰਟਰੋਲ) ਨਾਲ ਜੋਸੜ੍ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਵੱਿ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਕੋਲ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਿੌਕੇ ਵੱਿ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ।237 

ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੱਚ ਇੱਕਿੱੁਠ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਸਵਚਲੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਿੁਕਾਬਲੇ ਖੇਰੂੂੰ -ਖੇਰੂੂੰ  ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ 

ਗਭਰੂਆਂ ਸਵੱਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਭਗ 65% ਵੱਿ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।238 ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਅਤ ੇਵਰਤੋਂ 
ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਸਵਚਕਾਰ ਸਿਾਜਕ ਬਣਤਰਾਂ ਸਵੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਅਤ ੇਿੇਸਖਆ ਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ਭੰਗ ਿੀ ਸਜੰ਼ਿਗੀ-ਭਰ 

ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿ ਲੇ ਨੌਜੁਆਨ ਆਪਣੇ ਪਸਰਿ ਰ ਨ ਲ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸਬਤ ਉਂਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ  ਸਮਾਂ ਨਸ਼ੇ ਿੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕਰਨ ਿ ਸਲਆਂ ਨ ਲ ਸਬਤ ਉਂਿੇ ਹਨ। ਇਸ ਨ ਲ ਭੰਗ-ਸੰਭਿੀ ਯੋਜਨ ਿਾਂ ਅਤ ੇਪਸਰਿ ਰਕ ਸਰਸ਼ਸਤਆਂ ਿੀ ਅਸਹਮੀਅਤ 
ਿ  ਝਲਕ ਰ  ਸਮਲਿ  ਹੈ।239 ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੂੰ  ਸਿਆਨ ਸਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਕ ਇਸ ਖੋਜ ਨੇ ਆਿ ਕਰਕੇ 

ਹੈਟਰੋਨੌਰਿੇਸਟਵ, ਦੋਵੇਂ ਿਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਅਤ ੇਿੱਿ-ਵਰਗੀ ਪਸਰਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਨ ਸਦੱਤਾ ਹੈ।  
ਅਸਿਆਪਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਾਰੇ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ 
ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਾਂ, ਸਰੋਤ ਅਤ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।  
ਪਸਰਵਾਰ ਅਤ ੇਪਰਵਸਰਸ਼ ਸਬੂੰ ਿੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਸਵਹਾਰ ਦੇ ਿਾੱਡਲ ਵਾਲੇ ਸਸਲਸਸਲੇ ਨਾਲ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਭਾਸਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਸਚਆਂ ਦੇ ਸਿਾਜ ਸਵੱਚ ਘੁਲਣ-ਸਿਲਣ ਲਈ ਸਜੂੰ ਿੇਵਾਰ ਿੱੁਢਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਪਸਰਵਾਰ ਨੂੂੰ  ਸਾਹਿਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।240 ਖ਼ਰ ਬ ਪਸਰਿ ਸਰਕ ਸਸਤਥੀ ਸਵੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜੁਆਨ ਅਕਸਰ ਵੱਿ ਦਬਾਅ 

ਵਾਲੀ ਸਜੂੰ ਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਜਦੋਂ ਇਹੀ ਸੱਚਾਈ ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆ ਂਤੋਂ ਸਿਲਣ ਵਾਲੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਨੌਜੁਆਨ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਿਣਾ ਕਰਨ ਅਤ ੇਿੁਸ਼ਸਕਲ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸਵਚੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸਨਕਲਣ ਦੀਆਂ ਵੱਿ 

ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੂੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਸਵੱਚ ਸਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।241 ਇਸਤੋਂ ਇਲ ਿ  ਅਸਿਆਨਾਂ 
ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਸਲਆ ਹੈ ਸਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਸਦਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੂੰਗ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਉਿੀਦ, ਤਣਾਅ ਨਾਲ 

ਨਸਜੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਜੂੰ ਦਗੀ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਹਿ ਬਾਲਗਾਂ ਸਟਕੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।242,243 ਸੂੰ ਖੇਪ ਸਵੱਚ, 

ਪਸਰਵਾਰ ਅਤ ੇਪਰਵਸਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤਾਲਿੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਾੜ੍ੀ ਿਾੱਡਸਲਗ ਅਤ ੇਿਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂੰਦਰਭਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤ ੇ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂੰਚਾਰ ਅਤ ੇਸਸੱਸਖਆ ਸਬੂੰਿੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਰਸ਼ਤ ੇ(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਿਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਵਲੋਂ ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ 
ਲੈਣ) 'ਤੇ ਸਕਵੇਂ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੂੰਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
ii. ਹਮਉਮਰ  ਾਿੀਆਂ ਦਾ ਨੈਟਿਰਕ 
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ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤ ੇਜਾਏ, ਤਾਂ ਸਿਾਜਕ ਬਣਤਰਾਂ ਸਵੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਥ ੇ

ਗਏ ਫ਼ਰਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ, ਪਤਾ ਚੱਸਲਆ ਹੈ ਸਕ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜੁਆਨ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸਰਵਾਰ ਨਾਲ ਘੱਟ 

ਸਿਾਂ ਅਤ ੇਬਹੁਤਾ ਸਿਾਂ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਨਾਲ ਸਬਤਾਉਂਦ ੇਹਨ।244  

ਹਿਉਿਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਹਿਉਿਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ? 

ਹਿਉਿਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਭੰਗ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਿ  ਇੱਕ ਕ ਰਕ ਤਾਂ ਹੈ , ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਨੈਟਿਰਕ ਵਰਤੋਂ ਿ  ਇਕ ਕ ਰਣ 

ਹੈ, ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।245 “ਹਿਉਿਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ”, ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੋਣ 

ਲਈ “ਦਬਾਅ ਹੇਠ” ਹੋਣ ਦੇ ਸਵਚਾਰ ਨੂੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।246 ਹਿਉਿਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤ ੇਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਸਵਚਕਾਰ ਸਬੂੰ ਿ ਨੂੂੰ  ਸਿਝਣ ਲਈ ਨੌਜੁਆਨ ਨੂੂੰ  ਹਿਉਿਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਇਕਤਰਫਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ 

ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਸਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿਉਿਰ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤ ੇਸਵਅਕਤੀਗਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਵਚਕਾਰ 

ਸਬੂੰਿ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਿਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਵੱਚ ਹਿਉਿਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿਉਿਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ (ਜਾਂ 
ਤਰਜੀਹ) ਕਰਨਾ ਸੂੰਭਵ ਸਬੂਤ ਹੈ।247 

ਹਿਉਿਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਜਾਂ ਚੋਣ, ਹਿਉਿਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੂੰ  ਅਸਜਹ ੇਇਕੱਠ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, 

ਸਜਸਦਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਦਲਚਸਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਸਹਸਾਬ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਵਅਕਤੀ ਨੂੂੰ  
ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ “ਲਲਚਾਉਣ” ਦੀ ਥਾਂ, ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਸਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਵਅਕਤੀ 
ਅਸਜਹ ੇਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸਵੱਚ ਰਸਹੂੰਦ ੇਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੂੰ  ਪੱਸਕਆਂ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਹਿਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇੂੰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਉਿਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦ ੇਹਨ, 

ਜੋ ਉਹ ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ  ਹਨ।248 ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜਾਿਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, 
ਉਹ ਹਿਉਿਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਤਰਜੀਹ ਸਦੂੰ ਸਦਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿਲਦ-ੇਜੁਲਦ ੇਹਿਉਿਰ ਅਤ ੇਨਸਸ਼ਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਸਹਣ ਜਾਂ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੂਹ ਨੂੂੰ  ਿਾਣਤਾ ਸਦੂੰ ਦ ੇਹਨ।249 ਹੋਰ ਅਸਿਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਵਚਾਰ ਦੀ 
ਸਹਿਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਜਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਸਲਆ ਹੈ ਸਕ ਭੂੰਗ ਸਬੂੰ ਿੀ ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਆਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 

ਦਾ ਿਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੂੰਦਾਜਾ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।250 ਹਾਲਾਂਸਕ ਇਹੋ ਸਜਹੇ ਸਬੂਤ ਿੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਹਿਉਿਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ 

ਅਤ ੇਹਿਉਿਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਾਇਤ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਸਜੱਥ ੇਕੁਝ ਅਸਿਅਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਸਦੱਤਾ ਹੈ ਸਕ 

ਹਿਉਿਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੂੰ  ਪਰੇਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਉੱਥੇ ਹੀ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ 
ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਸਲਸਸਲਾ ਬਸਣਆ ਰਸਹੂੰਦਾ ਹੈ।251 ਹਿਉਿਰ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭੂੰਗ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤ ੇਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਵਚਾਰਾਂ ਸਵਚਕਾਰ ਸਬੂੰ ਿ ਦਾ ਸਜਕਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ252 (ਯਾਸਨ ਸਕਸੇ ਨੂੂੰ  
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿਉਿਰ ਸਾਥੀ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ 
ਵੱਿ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ)। ਅਸਹਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਨੌਜੁਆਨ ਅਕਸਰ ਹਿਉਿਰ ਸਾਥੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਵੱਿ 

ਅੂੰਦਾਜਾ ਲਾਉਂਦ ੇਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਸਵੱਚ ਇਸਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਸ ਸਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨੂੂੰ  ਅੱਗੇ 
ਤੋਰਣ ਸਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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iii.  ਮਾਜਕ ਵਮਆਰ 
 

ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਪੱਿਰ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸਵੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਅਸਿਅਨ ਕਰਸਦਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ 

ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਿਾਜਕ ਸਿਆਰਾਂ ਅਤ ੇਗੈਰਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਅਸਰ ਪਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਾਰਕ ਇਸਦ ੇਸਪਛੋਕੜ੍ ਦੀ ਸਸਥਤੀ ਨੂੂੰ  ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।  
“ਆਿ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਲ” 

ਕੁਝ ਅਸਿਅਨ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਸਕ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਦੀ ਆਿ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਆਿ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ 
ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਸਕਵੇਂ ਸਹੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਝ 'ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰਦੀ 
ਹੈ, ਜੋ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ “ਸਬਨਾ ਸਕਸ ੇਸ਼ਰਿਾ” 253 ਅਤ ੇਿਜੇ ਲੈਣ ਵਾਸਲਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਵੱਚ ਆਦਤਨ ਜਾਂ 
ਸਿੱਸਸਆ ਵਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਦੇ ਿੁਕਾਬਲੇ ਅਸਜਹ ੇਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਚਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੈਰ-ਰਸਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਦੇ 

ਰੂਪ ਸਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 254 ਅਸਜਹ ੇਕਈ ਸੂੰ ਕੇਤ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੂੰ  ਿਜੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤ ੇਕਦੀ-ਕਦਾਈ ਂਵਰਤੋਂ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਿ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਦੇ ਅਿਲ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਇਸ ਸਵੱਚ (1) ਪਹੁੂੰਚ ਅਤ ੇਉਪਲਬਿਤਾ 
ਵਿਣੀ, (2) ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਵਿਣਾ, (3) ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਸਸਹਣਸ਼ੀਲ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿਣਾ, (4) 

ਸਸਭਆਚਾਰਕ ਗੰੁਜ ਇਸ਼ ਅਤ ੇ(5) ਭੂੰਗ ਦੇ ਬਜਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀਕਰਣ ਅਤ ੇਨੇਿ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਿਲ 

ਹਨ।255 

ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਆਿ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਦੇ ਅਿਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਿਅਨਾਂ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਅਸਹਿ ਬਾਰੀਕੀ “ਸਨਖੇੜ੍ਣ” 

ਦੇ ਸਵਚਾਰ 'ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਹੈ, ਆਿ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਦੇ ਅਿਲ – ਦਾ ਿਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਕੁਝ ਨਸ਼ੇ ਅਤ ੇਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਿ ਵਾਂਗ 

ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੂਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਆਿ ਵਾਂਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।256 ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਵਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲੱਗ-

ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰੀਏ257 ਅਤ ੇਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਸਭਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਅਤ ੇਅਨੁਭਵ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 

ਅਤ ੇਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਸਵਆਪਕ ਸਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਉਸਦੀ ਅਸਹਿੀਅਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ 

ਲਈ, ਕਦੀ-ਕਦਾਈ ਂਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸਦ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੂੰ ਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬਬੇਕ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਸਕੱਥ ੇਇਹ ਸਵਚਾਸਰਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਭੂੰਗ ਬਾਰੇ ਨੌਜੁਆਨ ਸਕਵੇਂ ਸੋਚਦ ੇਹਨ, ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਅਸਹਿ ਹੈ, ਜਦਸਕ ਭੂੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਜਾਂ 
ਪੁਰਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੂੰ  ਸਿੱਸਸਆ ਵਜੋਂ ਵੇਸਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 258 ਉੱਤਰੀ ਅਿਰੀਕਾ ਸਵੱਚ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ 
ਸਿਾਜਕ ਪਰਵਾਣਗੀ ਵਿ ਰਹੀ ਹੈ।259 ਸਵੈ-ਸਰਪੋਰਟ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਸਵੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ “ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ” ਚੋਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਜੇ 
ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭੂੰਗ ਬਾਰੇ ਸਸਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਸਆ ਹੈ।260 
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ਭੂੰਗ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਿਆਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਸੀਂ ਸਕਵੇਂ ਪਰੇਰਦੇ ਹਾਂ? 

 
ਿਾੱਡਲ ਸਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੈਰ-ਰਸਿੀ, ਨੇਿ ਜਾਂ ਸੇਿਾਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਜੂੰ ਿੇਵਾਰ 

ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਿਾੱਡਲਾਂ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ: 
 

• ਭੰਗ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਅਿੇ ਡਿਾਈਵਿੰਗ – ਹਾਲਾਂਵਕ ਨੌਜੁਆਨ ਇਹ ਗਿੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਵਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦ ੇਮੁਕਾਬਲੇ ਭੰਗ ਘਿੱਟ 

ਨੁਕ ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ,261 ਇਿੱ ਿੇ ਇਹ ਗਿੱਲ  ਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਕ ਇ  ਗਿੱਲ ਦਾ ਇਹ ਮਿਲਬ ਵਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ 

ਭੰਗ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਕਰਨ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱ ਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅਵਜਹੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਜਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਵਜਹੇ ਭੰਗ ਲਈ ਹੋਿੇ, 

ਨਾਲ ਗਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ  ੁਰਿੱ ਵਿਅਿ ਹੈ। 

• ਇ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਿੇਂ  ਮੇਂ ਅਿੇ ਿਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇ ੁਚੇਿ ਰਵਹਣਾ – ਸ਼ਰਾਬ ਿਾਂਗ ਭੰਗ ਦੀ ਿਰਿੋਂ  ਕੂਲ 

ਜਾਂ ਕੰਮ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਅਿੇ  ਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੀਆਂ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਅਵੜ੍ਿੱ ਕਾ ਨਹੀਂ 
ਪਾਉਂਦੀ। 

• ਹੋਰਨਾਂ ਦ ੇਹਿੱਕਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿੌਰ 'ਿੇ ਿਰਿੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ) ਦਾ  ਵਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨੰੂ ਪਿੇਰਣਾ – ਜਦੋਂ ਅਿੇ ਵਜਿੱ ਿੇ ਭੰਗ 

ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦ ੇਵਹ ਾਬ ਨਾਲ ਚੌਕ  ਅਿੇ ਵਨਮਰ ਰਹੇ ਅਿੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ ੰਦ ਦਾ 
 ਵਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

• ਭੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ ਨਾਲ ਰਿੱ ਿੋ – ਭੰਗ ਨੰੂ  ੁਰਿੱ ਵਿਅਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿੱ ਿਣ ਿੇਲੇ ਇਹਵਿਆਿ ਲੈਣੀ, ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ 
ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਿੋਂ ਦੂਰ ਰਿੱ ਿਣਾ ਬਹੁਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

 

ਿਰਿੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਣ 
 
ਅਸਿਅਨ ਕਰਸਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਬਾਰੇ 

ਸਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਜਹ ੇਸੂੰਦਰਭ, ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੂੰ  ਹੌਲੀ-
ਹੌਲੀ ਆਿ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਿੁਖ ਕਾਰਣਾਂ ਸਵੱਚ ਿਨੋਸਵਸਗਆਨਕ ਅਤ ੇ

ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਦਲਚਸਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤ ੇਸਿਾਜਕ ਨਤੀਸਜਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਸਬੂੰਿੀ ਸਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹਨ।262 
 
i. ਮਨੋਵਿਵਗਆਨਕ ਅਿੇ  ਰੀਰਕ ਨੁਕ ਾਨ 
 

ਇਹ ਿੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਸਕ ਭੂੰਗ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਤਰਿੁਖੀ ਕਸਥਤ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਕਵੇਂ 
ਅਸਰ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਸਪਛਲੇ ਕੂੰਿ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਦੇ ਿੁਕਾਬਲੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਵੱਿ ਿਾੜ੍ ੇਨਤੀਸਜਆਂ ਦੀ ਉਿੀਦ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਇਸ ਸਵੱਚ ਸੂੰ ਸਗਆਨਕ ਅਤ ੇਸਵਹਾਰ ਸਬੂੰ ਿੀ ਸਵਗਾੜ੍ ਸ਼ਾਸਿਲ 

ਹਨ।263 ਅਿਰੀਕੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਸਵਚਕਾਰ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਿਾਇੂੰ ਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ 

ਅਸਿਅਨ ਸਵੱਚ ਿਨੋਸਵਸਗਆਨਕ ਅਤ ੇਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਿ ਿੁਢਲੇ ਕਾਰਕ ਸੀ। 
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ਜਦਸਕ ਿਨੋਸਵਸਗਆਨਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸੂੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸਤਹਾਸਕ ਅਨੁਕੂਲ 

ਕਾਰਣ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹਨਾਂ ਨਤੀਸਜਆਂ ਸਵਚਕਾਰ ਗੁੂੰ ਝਲਦਾਰ ਸਬੂੰ ਿ ਨੂੂੰ  ਸਾਹਿਣੇ ਸਲਆਉਣ ਲਈ ਖੋਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 

ਸਿਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸਬੂੰ ਸਿਤ ਅਸਹਿੀਅਤ ਸਵੱਚ ਕਿੀ ਆਈ ਹੈ।264 ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਸਵਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਹਾਲੀਆ ਅਸਿਆਨਾਂ ਸਵੱਚ ਪਤਾ ਲੱਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜੁਆਨ ਭੂੰਗ ਨੂੂੰ  ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ “ਸੁਰੱਸਖਅਤ” 

ਿੂੰਨਦੇ ਹਨ, ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਤਿਾਖੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸਸ਼ਆਂ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।265 

ii. ਵਦਲਚ ਪੀ ਦੀ ਘਾਟ 
 

ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਸਵੱਚ ਪਰਹੇਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸਹਿ ਕਾਰਣ ਸਸਰਫ਼ ਸਦਲਚਸਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਅਕਤੀ, ਸਜਹਨਾਂ ਨੇ 

ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਬੂੰਦ ਕਰ ਸਦੱਤੀ ਹੈ, ਸਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੱਸਸਆ ਹੈ ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਵੱਚ ਸਦਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ 
“ਹਾਈ” ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਿਾਂਚ ਦਾ ਿਜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।266 ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂੰ ਿ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਸਕ ਉਹ ਭੂੰਗ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇਿੇਜ ਨਾਲ ਤਾਲਿੇਲ ਨਹੀਂ ਸਬਠਾ ਸਕਦੇ।267 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਿਲ ਸਵੱਚ ਨੌਜੁਆਨ ਸਿੂਹ ਦੀ ਅਸਹਿੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਾਇਤ ਸਿਲੀ 
ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਸਸ਼ਆਂ ਤੋਂ ਵੱਿ ਸਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਹਿ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਅਸਿਅਨ 

ਸਵੱਚ ਪਤਾ ਲੱਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਕ MDMA/ਪਰਿ ਅਨੂੰ ਦ, ਕੋਕੀਨ ਅਤ ੇਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ 
ਸਿੂਹ (ਹੈਲੁਸਸਨੋਜੈਨਸ) ਦੇ ਿੁਕਾਬਲੇ ਭੂੰਗ ਨਾਲ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜ੍ ੇਹੋਏ ਸੀ। ਹੋਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਸਸ਼ਆਂ ਦੇ ਿੁਕਾਬਲੇ 

ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਨੇ ਿੂੰ ਸਨਆ ਹੈ ਸਕ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਿੁਕਾਬਲਤਨ ਅਸਾਨ ਸੀ ਅਤ ੇਇਹ ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਸਵੱਚੋਂ 
ਬਹੁਤ ੇਸਾਥੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਕ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਿਤਾ ਅਤ ੇ

ਹਿਉਿਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਅਸਹਿ ਸਨਰਿਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦ,ੇ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਉਹਨਾਂ 
ਗਭਰੂਆਂ ਸਵਚਕਾਰ, ਸਜਸਦੀ ਭੂੰਗ ਸਵੱਚ ਸਦਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।268,269,270  
 
iii.  ਮਾਜਕ ਨਿੀਵਜਆਂ ਨੰੂ ਟਾਲਣਾ 
 

ਅਸਿਅਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਸਲਆ ਹੈ ਸਕ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ 'ਤੇ ਸਸਖਰ 'ਤੇ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, 

ਇਸ ਉਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਨੌਜੁਆਨ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੂੰਦ ਕਰ ਸਦੂੰ ਦ ੇਹਨ, ਨੇ ਦੱਸਸਆ ਹੈ ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਅਤ ੇ

ਰੋਜਗਾਰ ਨੂੂੰ  ਸਿਆਨ ਸਵੱਚ ਰੱਖਸਦਆਂ ਭੰਗ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਬੰਿ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ 271 ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਸਵਚਕਾਰ, ਪਸਰਵਾਰ 

ਅਤ ੇਪਰਵਸਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਨਾਿੂੰਜੂਰੀ ਨੂੂੰ  ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲੂੰ ਸਕਤ ਸਵਸ਼ੇ ਨੂੂੰ  ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿੱੁਖ 

ਕਾਰਣ ਵਜੋਂ ਦੱਸਸਆ ਸੀ।272 ਹੋਰ ਅਸਿਅਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਕ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਜਾਂ ਪੁਸਲਸ ਵਲੋਂ ਫੜ੍ੇ ਜਾਣ 

ਦਾ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਕਉਂਸਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ “ਨਸ਼ੇੜ੍ੀ” ਦਾ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ।273 
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ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੰੂ ਭੰਗ ਵਕਿੇਂ ਵਮਲਦੀ ਹੈ? 
 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਸਆ ਹੈ ਸਕ ਭੂੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ 

ਸਿੂਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿਾਜਕ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੂੰ  ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਸਕਸੇ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣਾ 
ਅਸਾਨ ਹੈ।274 ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਭੂੰਗ ਇੱਕ ਦੂਜ ੇਨੂੂੰ  ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਸਆ ਹੈ (ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਭੂੰਗ ਲੈਣੀ ਅਤ ੇਸਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  ਦੇ 

ਦੇਣੀ, ਦੋਵੇਂ)275 ਅਤ ੇਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਿੁਫ਼ਤ ਲੈਂਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਸਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸਿਲਦੀ 
ਹੈ।276 ਭੂੰਗ ਸਿਲਣ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਰੀਸਕਆਂ ਸਵੱਚ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੈ।277 ਗੈਰਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 
ਰਾਹੀਂ ਭੂੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਜਹਾ ਰਸਿੀ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਸਜਸਨੂੂੰ  ਨੌਜੁਆਨ ਭੂੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
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2.3 ਨੁਕਸਾਨ-ਘਾਟ – ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਲਾਹੇਵੂੰ ਦ ਸਕਉਂ ਹੈ? 

ਪੜ੍ਹਾਈ-ਵਲਿਾਈ ਦੇ ਨਿੀਜੇ 
 
ਇਸ ਸਹੱਸੇ ਦੇ ਅੂੰਤ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ: 
 

1. ਨੁਕ ਾਨ-ਘਾਟ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ  ਮਝਣਾ 

2. ਪਵਹਲਾਂ ਿੋਂ ਹੀ ਭੰਗ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਕਰ ਰਹ ੇਨੌਜਿਾਨਾਂ ਲਈ ਪਿਹਜੇ਼ ਅਿੇ ਜੋਿਮ ਿਾਲੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ, 

ਦੋਹਾਂ ਰਾਹੀ ਭੰਗ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਨੁਕ ਾਨ ਘਟਾਉਣ ਦ ੇਵਿਹਾਰਕ ਿਰੀਵਕਆਂ ਨੰੂ  ਮਝਣਾ 
 

 ਨੁਕ ਾਨ-ਘਾਟ ਕੀ ਹੈ? 

“ਨੁਕਸ ਨ-ਘ ਟ ਿੇ ਨ ਲ ਇਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ ਣੀ ਪਛ ਣੀ ਸੱਚ ਈ ਬ ਰੇ ਇੱਕ ਸਿਹ ਰਕ 
ਨਜ਼ਰੀਆ ਲੈ ਸਕਿੇ ਹਾਂ।  ਨੁਕਸ ਨ-ਘ ਟ ਿ  ਮਕਸਿ ਇਹ ਿਰਸ ਉਣ  ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਿੀ 

ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ  ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਿੀ ਬਜ ਇ ਉਹ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿ ਸਲਆਂ ਨੰੂ ਸਟੀਕ ਅਤੇ 
ਸਬਨ  ਸਕਸੇ ਤਰਫਿ ਰੀ ਿ ਲੀ ਜ ਣਕ ਰੀ ਿੇ ਕੇ ਸੂਸਚਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਸਿਚ ਉਹਨਾਂ ਿੀ ਮਿਿ 
ਕਰਨ  ਹੈ। ਨ ਲ ਹੀ, ਨੁਕਸ ਨ-ਘ ਟ ਨ ਲ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿ ਸਲਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਸਸਸਖਆ ਿੀ ਸਿੱਤੀ 
ਜ  ਸਕਿੀ ਹੈ  ਜੇ ਉਹ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿੇ ਹਨ ਤੇ ਸਕਿੇਂ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੰੂ ਘਟ  ਸਕਿੇ ਹਨ।”278 

ਨੁਕਸਾਨ-ਘਾਟ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਫਲਾੱਸਫੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੂੰ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਾਏ ਸਬਨਾ ਨਸ਼ੇ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ-ਘਾਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੂੰ  ਿਾਣਤਾ ਸਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕ 

ਕਈ ਸਵਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੁਸਨਆਦੀ ਜੋਖਿ ਜੁੜ੍ੇ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਸਕ ਉਹਨਾਂ ਜੋਖਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਈ ਸਰਗਰਿੀਆਂ ਦੇ ਸੂੰਦਰਭ ਸਵੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਨੂੂੰ  ਵੀ ਸਿਸਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ ਸਨ-

ਸਕਰੀਨ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਹੈਲਿੇਟ ਪਾਉਣ ਸਜੂੰ ਨੀਆਂ ਅਸਾਨ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

ਭੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੀ ਨੁਕ ਾਨ-ਘਾਟ 
 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਉਣ ਲਈ ਸਕ ਭੰਗ ਸਬੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਸ ਰੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਿੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜੰਮੇਿ ਰ ਅਤੇ 
ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਿਰਤੋਂ ਿੀ ਸਹਮ ਇਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭੰਗ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਿੇ ਨੁਕਸ ਨ ਘਟ ਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬ ਰੇ ਉਹਨਾਂ 
ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਸਿਚ ਰ-ਚਰਚ  ਕਰਨ  ਬਹੁਤ ਅਸਹਮ ਹੈ ਜੋ ਭੰਗ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ।  2017 ਸਵੱਚ 



 

 

 

ਭੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਵ ਿੱ ਵਿਆ 

ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਟੂਲਵਕਟ 

ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸਟਵ (CRISM) ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਸਗਆਸਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਖੀ ਹੋਈ 

ਗਾਈਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਸਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਸਹਤ ਨੂੂੰ  ਸਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 

ਜੋਖਿ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।279 ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੀ ਇਹ ਸਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ CRISM ਦੇ “ਭੂੰਗ ਨਾਲ ਘੱਟ 

ਜੋਖਿ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਸਬੂੰ ਿੀ ਸੇਿਾਂ” (LRCUG) 'ਤੇ ਅਿਾਰਤ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਸਕ ਸਿਗਰੀ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਕਿੇਟੀ 
ਅਤ ੇਸਹੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਲਆਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੂੰ  ਸਿਆਨ ਸਵੱਚ ਰੱਖਸਦਆਂ, ਇਸ ਨੂੂੰ  ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਸਹਸਾਬ ਨਾਲ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ 
ਸਗਆ ਹੈ। 
ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਵੱਚ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤ ੇਦੇਰ ਕਰਨ ਨੂੂੰ  ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ-ਘਾਟ ਦੇ ਸਾਿਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ 
ਸਗਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਸਵੱਚ ਸਾਰੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗ ੂਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦ ੇਅਤ ੇਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਦੀ 
ਪਸਰਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ ੇਸੂੰਭਵ ਨੁਕਸਾਨ-ਘਾਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ 

ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤ ੇਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਸਜੱਥੇ ਤੱਕ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ 

ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰੇਰਣ ਵਾਸਤ ੇਆਪਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗ ੇਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

1. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਿੇ  ਬਰ ਕਰਨਾ 
 

“ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਸਬਰ ਕਰਨ” ਦਾ ਿਤਲਬ ਹਿੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤ ੇਹੋਰ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਕਸੇ ਸਵਅਕਤੀ ਨੇ ਪਸਹਲਾਂ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਭੂੰਗ ਦੀ ਕਦੀ-ਕਦਾਈ ਂਜਾਂ ਅਕਸਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਦੇ ਿੁਕਾਬਲੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭੂੰਗ ਦਾ ਅਕਸਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ ਿ , ਇਹ ਗੱਲ ਭੂੰਗ ਨਾਲ ਬਣੇ (ਯਾਂ ਸਿਸਲਆ/ਸਿਲਾਵਟੀ) ਹੋਰਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, 

ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦ, ਸਜੱਥੇ ਸਵਅਕਤੀ ਨੂੂੰ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਘੂੰਟ ੇ(ਜਾਂ ਵੱਿ) ਤੱਕ 

ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸੁਖਾਵਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਬੇਚੈਨੀ ਦੇ 

ਅਸਹਸਾਸ ਮਸਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਨ ਯਾਂ  ਵਿ ਸਕਦ ੇਹਨ।  ਜੇ ਇੂੰਜ ਹੰੁਿ  ਹੈ , ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ, ਥੋੜ੍ਹਾ-ਕੁ-ਭੋਜਨ ਖਾਣ 

ਅਤ/ੇਜਾਂ ਸੌਣਾ ਲਾਹੇਵੂੰ ਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 
2. ਢੁਕਿੇਂ  ਮੇਂ ਅਿੇ ਿਾਂ ਬਾਰੇ  ੋਚੋ 

 

ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕੱਥ ੇਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਅਸਹਿ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੂੰ  ਇਹ ਸੋਚਣ ਸਵੱਚ ਿਦਦ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਜੰਮੇਿ ਰੀ ਨ ਲ ਸਕਿੇਂ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਾਂ । ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕੂੰਿ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਭੂੰਗ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਜੂੰ ਿੇਵਾਰੀਆਂ ਸਵੱਚ ਸਵਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਕਸੇ ਦਾ ਘੱਟ ਸਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ 

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਿੁਸ਼ਸਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੈਸਟੂੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਸਹਣਾ ਅਸਹਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਅਤ ੇਇਹ ਵੀ ਸਕ ਕੀ ਉੱਥੇ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।  
 
3. ਭੰਗ ਦੇ ਘਿੱ ਟ ਜੋਿਮ ਿਾਲੇ ਉਿਪਾਦ ਚੁਣਨਾ 



 

 

 

ਭੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਵ ਿੱ ਵਿਆ 

ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਟੂਲਵਕਟ 

 

ਜੇ ਨੌਜੁਆਨ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਸਕ ਉਹ ਸਕਹੜ੍ ੇਉਤਪਾਦ ਚੁਣ ਸਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇਘੱਟ ਜੋਖਿ 

ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਚੁਣਨ ਨਾਲ ਸੂੰਭਵ ਬੇਚੈਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਸਵੱਚ ਿਦਦ ਸਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਭੂੰਗ ਦੇ 

ਉਤਪਾਦ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਕੈਨਾਸਬਸ/ਭੂੰਗ ਦਾ ਰਸ/ਕਾੜ੍ਾ, ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ 

ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਸਜਹਨਾਂ ਸਵੱਚ CBD ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੈ, ਨਾਲ THC ਦੇ ਿਨੋਸਵਸਗਆਨਕ ਅਸਰਾਂ ਦਾ 
ਿੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ।  
 
4. ਭੰਗ ਲੈਣ ਦੇ  ੁਰਿੱ ਵਿਅਿ ਿਰੀਕੇ ਚੁਣਨਾ 

 

ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਵੱਚ ਤਿਾਖੂਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਿ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤਿਾਖੂਨੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭੂੰਗ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੂਰਾ ਦਸਹਕਦਾ ਅਤ ੇਬਲਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਰੀਸਕਆਂ ਦੇ ਿੁਕਾਬਲੇ ਸਾਹ-ਨਲੀ ਲਈ 

ਹੋਰ ਸਸਹਤ ਜੋਖਿ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਤਰੀਸਕਆਂ ਸਵੱਚ ਭਾਫ਼ ਸੁੂੰ ਘਣ, ਵਾਟਰ ਬੌਂਗਸ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦ 

ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਜੋ ਤਿਾਖੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕੁਝ ਜੋਖਿ ਘਟਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਭਾਫ਼ ਸੁੂੰ ਘਣ ਨਾਲ ਭੂੰਗ ਦੇ 

ਦਸਹਕਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਸਿਲ ਕਈ ਤੇਜ਼ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੋਂ ਬਸਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ ਿ  ਲੋਕ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਿੂਨੀਅਿ ਪੌਪ ਕੈਨਸ, ਪਲਾਸਸਟਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤ ੇ

ਅਲਿੁਨੀਅਿ ਫੌਇਲ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸਕਸਿ ਦੇ ਸਿਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ – ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਾਨ ਗਰਿ ਹੁੂੰ ਦੇ 
ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣ ਛੱਡ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਸਖਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਕ ਭੂੰਗ ਦੇ ਿੂਏ ਂਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿਗਰੀ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 
5. ਿਮਾਿੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ  ੁਰਿੱ ਵਿਅਿ ਿਰੀਵਕਆ ਂਦੀ ਿਰਿੋਂ ਕਰਨੀ  

 

ਇਸ ਸਵੱਚ ਸਜੂੰ ਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਭੂੰਗ ਦੇ ਿੂਏ ਂਦਾ ਲੂੰ ਿਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਜਾਂ ਉਸਨੂੂੰ  ਰੋਕੀ ਰੱਖਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚਣਾ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਜਸ ਨਾਲ ਫੇਫਸੜ੍ਆਂ ਅਤ ੇਸਰੀਰ ਵਲੋਂ ਸੋਖੀ ਗਈ ਜ਼ਸਹਰੀਲੀ ਸਿਗਰੀ ਵਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਪਸਹਲੇ ਕੁਝ ਸੈਸਕੂੰ ਡਾਂ ਸਵੱਚ ਸੋਖੇ ਗਏ ਭੂੰਗ ਦੇ ਿੂਏ ਂਸਵੱਚ THC ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਕਸੇ ਵਲੋਂ ਸਾਹ ਰੋਕੀ 
ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਅਸਰ ਸਵੱਚ ਵਾਿਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।280 
 
6. ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਭੰਗ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਅਿੇ ਇਹ ਵਕੰਨੀ ਿਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਮਾਿਰਾ ਘਟਾਉਣੀ 

 

ਅਕਸਰ ਰੋਜ਼ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਿ ਸਿਾਜਕ ਅਤ ੇਸਸਹਤ ਜੋਖਿਾਂ ਨਾਲ ਿਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂੰਿਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 
ਅਕਸਰ ਭੂੰਗ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਰਣਾ, ਸਜਵੇਂ ਹਫ਼ਤ ੇਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਦਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤ ੇਸਵੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਦਨ। ਰੋਜ਼ 

ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਚਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਸਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਸ਼ਾਿ ਨੂੂੰ  ਇਸਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ 

ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਜਦਸਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਦਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਵਾਰੀ 
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ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਨੁਕਸਾਨ-ਘਾਟ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਸਕ ਘੱਟ ਿਾਤਰਾ ਸਵੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਚਾਸਰਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
7. ਵ ੰਿੈਵਟਕ ਭੰਗ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਿਾਂ ਭੰਗ ਦੇ ਬੂਟ ੇਿੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਿਪਾਦਾਂ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਕਰਨੀ  

 

ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਵਚਲੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਸਵੱਚ ਹਰਿਨਸਪਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਸਕ ਸਸੂੰ ਥੈਸਟਕ ਭੂੰਗ, ਸਜਸ 

ਨੂੂੰ  ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ “K2” ਜਾਂ “ਸਪਾਈਸ” ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਗੂੰਭੀਰ ਸਸਹਤ ਿੱੁਸਦਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਿਾਿਸਲਆਂ ਸਵੱਚ 

ਿੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਸਰਫ਼ ਸਸੂੰ ਥੈਸਟਕ ਭੂੰਗ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਬਚਣਾ ਅਤ ੇਇਸਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਜੋਖਿ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ 
ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।   
 
8. ਵ ਰਫ਼ ਇਿੱ ਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਕਰਨੀ  

 

ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਤਿਾਖੂ ਨਾਲ ਭੂੰਗ ਸਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਰੇਰਣ, ਤਿਾਖੂ ਨਾਲ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਿਾਖੂਨੋਸ਼ੀ 
ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਸਵੱਚ ਵਾਿਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿਾਖੂ ਨਾਲ ਤਿਾਖੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬਿਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ, ਸਦਲ 

ਦੀਆਂ ਸਬਿਾਰੀਆਂ, ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੀਆਂ ਸਬਿਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਿਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਲੂੰ ਿੇ ਸਿੇਂ ਤੱਕ ਦੂਸਜਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ 

ਵਾਲੀ ਤਿਾਖੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਸਵੱਚ ਰਸਹਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।281 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ ਿ  ਸਜਹੜ੍ ੇਲੋਕ ਭੂੰਗ ਅਤ ੇ

ਤਿਾਖੂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿੁਕਾਬਲੇ ਵੱਿ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਸਰਫ਼ ਤਿਾਖੂ 

ਜਾਂ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।282   

ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੂੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਿਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਸਦਆਂ 

ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਸਿਲਾਉਣੇ ਚੂੰਗਾ ਸਵਚਾਰ ਹੈ – ਭੂੰਗ ਅਤ ੇਸ਼ਰਾਬ ਨੂੂੰ  ਸਿਲਾਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਵਗਾੜ੍, ਚੱਕਰ 

ਆਉਣ ਅਤ ੇਉਲਟੀ ਕਰਨ (ਜਾਂ ਸਜਸ ਨੂੂੰ  “ਗਰੀਸਨੂੰ ਗ ਆਉਟ” ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਸਵੱਚ ਵਾਿਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 
9. ਭੰਗ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਕਰਨ ਿੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਟਿਾਂ ਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾਓ  

 

ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਸਵੂੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਕਸੇ ਦਾ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਜੋਖਿ ਵਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸਵੈ-ਸਰਪੋਰਟ 

ਅਸਿਅਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਸਲਆ ਹੈ ਸਕ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਿੁਕਾਬਲੇ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਵਗਾੜ੍ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ 

ਿੂੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਗਾੜ੍ ਦੇ ਅਸਲ ਜੋਖਿ ਨੂੂੰ  ਸਿਸਝਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸਿਸਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।283 ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਅਤ ੇ

ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਛੇ ਘੂੰ ਸਟਆਂ (ਜਾਂ ਵੱਿ) ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ 

ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤ ੇਭੂੰਗ ਨੂੂੰ  ਸਿਲਾਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਵਗਾੜ੍ ਵਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਹਿੇਸ਼ਾ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੈਬ ਬੁਲਾਉਣੀ, ਦੋਸਤ 

ਜਾਂ ਿਾਤਾ-ਸਪਤਾ) ਲਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ ਿ , ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਕਸੇ ਅਸਜਹ ੇਸਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰ ਸਵੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ 
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ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਜਸਨੇ ਹੁਣੇ ਸਜਹ ੇਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤ ੇਸਵਗਾੜ੍ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ 

ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। 
 
10. ਅਵਜਹ ੇਵਕ ੇ ਿੀ ਕਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧਆਨ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਜੋਿਮ ਿਧਾ  ਕਦੇ ਹਨ  

 

ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰਸਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਲਈ ਜੋਖਿ ਪਰੋਫਾਈਲ ਅਤ ੇ

ਕਿਜੋਰੀਆਂ ਅਸਹਿ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇ ਇੱਕ ਨੌਜੁਆਨ ਸਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਿੈਂਬਰ ਦਾ ਿਾਨਸਸਕ ਸਬਿਾਰੀ 
ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਵਗਾੜ੍ ਦਾ ਇਸਤਹਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੂੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੀਆਂ ਿਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਸਿੱਸਸਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋਖਿ ਵੱਿ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ।284 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ ਿ , ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਿ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੂੰ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂੰਭਵ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੂੰ  ਵੇਖਸਦਆਂ ਭੂੰਗ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਜਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਿਸਝਆ ਨਹੀਂ ਸਗਆ। 
 
 

‘ਬਦਲਾਵੀ ਪਰਭਾਵ’ ਕੀ ਹੈ? 

 
ਕੁਝ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ, ਵੱਿ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਸਸ਼ਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 

ਬਾਰੇ ਦੱਸਸਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਸਕ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੈ ਅਤ ੇਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਿ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਬਦਲ ਦਾ ਸਵਚਾਰ – ਜਾਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 

ਵਾਸਲਆਂ ਵਲੋਂ “ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਸਿਲਾਕੇ ਜਾਂ ਿੱੁਸਦਆਂ ਕਰਕੇ ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ, ਵਰਗੇ: 

ਕਸਥਤ ਸੁਰੱਸਖਆ; ਸੂੰਭਵ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪੱਿਰ; ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਸਵੱਚ ਪਰਭਾਵਕਤਾ; 
ਪਹੁੂੰਚ ਅਤੇ ਪਰਵਾਣਗੀ ਦਾ ਪੱਿਰ” ਸੋਚ-ਸਿਝਕ ੇਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਹੈ।285 ਉਦਾਹਰਣ 

ਲਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੂੰ  ਭੂੰਗ ਦੇ ਿੁਕਾਬਲੇ ਵਿ 

ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦੱਸਸਆ ਹੈ, ਭੂੰਗ ਨੂੂੰ  ਘੱਟ ਸਵਗਾੜ੍ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤ ੇਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਥਾਂ 
ਭੂੰਗ ਲੈਣ286 ਬਾਰੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਸਕ ਇਸ ਸਬੂੰਿ ਨੂੂੰ  ਸਿਝਣ ਲਈ ਹੋਰ ਖੋਜ 

ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ। 
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2.4 ਭੂੰਗ: ਇਸਤਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਸਪਛਕੋੜ੍ 

ਪੜ੍ਹਾਈ-ਵਲਿਾਈ ਦੇ ਨਿੀਜੇ 
 
ਇਸ ਸਹੱਸੇ ਦੇ ਅੂੰਤ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ: 
 

1. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਿੱ ਚ ਭੰਗ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਇਵਿਹਾ  ਅਿੇ ਇਹ ਨੌਜੁਆਨਾਂ  ਮੇਚ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੇ  ੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲ 

ਵਹਿੱ ਵ ਆਂ ਨੰੂ ਵਬਨਾ ਵਕ  ੇਅਨੁਪਾਿ ਦੇ ਵਕਿੇਂ ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਬਾਰੇ  ੰਿੇਪ ਵਿਿੱ ਚ ਵ ਿੱ ਿਣਾ 

2. ਭੰਗ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦ ੇਮੁਿੱ ਿ ਿਿੱ ਿਾਂ ਨੰੂ  ਮਝਣਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿੌਰ 'ਿੇ ਜਦੋਂ ਇ ਦਾ  ਬੰਧ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ

3. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਿੱ ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਭੰਗ  ਬੰਧੀ ਪਹੁੰ ਚ ਪਿੋਗਰਾਮ ਨੰੂ  ਮਝਣਾ, ਇ  ਵਿਿੱ ਚ ਲਾਇ ੈਂ ਸ਼ੁਦਾ ਉਿਪਾਦਕਾਂ 
ਅਿੇ ਭੰਗ ਦੀਆਂ ਵਡ ਪੈਂ ਰੀਆਂ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ 

 

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਿੱ ਚ ਭੰਗ ਅਿੇ ਦੂਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ  ੰਿੇਪ ਇਵਿਹਾ  
 
ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਸਵਚ ਿੂਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤ ੇਸਵਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੂੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੂੰ ਨ 1777 ਤੋਂ ਹੀ 
ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਵੱਚ ਿੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਸਕ ਿੂਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦ ੇਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਰਬੂੰ ਿਾਂ ਨਾਲ ਪਸਹਲਾ ਫੈਡਰਲ 

ਕਾਨੂੂੰ ਨ 1867 ਸਵੱਚ ਇੂੰਡੀਅਨ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਿਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਸਵੱਚ ਦੱਸਸਆ ਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ਿੂਲ 

ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਵੱਸਣ ਅਤ ੇਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਸਿਲ ਨਾਗਸਰਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹਨ।a ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੱਚ ਪਸਹਲਾ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਕਾਨੂੂੰ ਨ, 1908 ਦਾ ਅਫੀਿ ਕਾਨੂੂੰ ਨ  ਅਤ ੇਬਾਅਦ ਸਵੱਚ 1911 ਸਵੱਚ 

ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ (ਸਜਸਨੂੂੰ  ਅਪਰਾਿੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸਗਆ ਸੀ) ਨੂੂੰ  ਪੱਛਿੀ 
ਸਾਸਹਲ 'ਤੇ ਸਕਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿੀ ਅਤ ੇਨੌਰਥ ਅਿਰੀਕਨ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਕੂੰਿ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸਿਆਨ ਸਵੱਚ ਰੱਖਸਦਆਂ ਿਾਣਤਾ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਕਉਂਸਕ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਸਿੱਚ ਅਫੀਮ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਿੱਿ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 

ਅਫੀਿ ਕਾਨੂੂੰ ਨ, ਸਜਸਨੇ “ਨਸ਼ੇ ਸਵਰੋਿੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਵੱਚ ਵਾਿਾ ਹੋਣ ਅਤ ੇਲੋਕਾਂ ਸਵੱਚ ਚੀਨੀਆਂ ਪਰਤੀ ਡਰ ਸਵਚਕਾਰ 

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੂੰ ਿ” ਨੂੂੰ  ਵੇਖਸਦਆਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਲਾਗ ੂਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਨੁਿਾਇੂੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।287 

ਭੂੰਗ ਨੂੂੰ  1923 ਸਵੱਚ ਅਫੀਿ ਅਤ ੇਨਸ਼ਾ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਸਵੱਚ ਪਾਬੂੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਸਸ਼ਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸੀ। 
ਜਿਸਕ ਹੋਰ ਨ ਰਕੋਸਟਕ ਨਸ਼ੇ ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ ਫੇਡਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇਮਬੰਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, “ਭੰਗ ਨੰੂ [ਪ ਬੰਿੀਸ਼ੁਿ  ਨਸਸ਼ਆਂ] 
ਿੀ ਸੂਚੀ ਸਿੱਚ ਇਕ ਸਮ ਸਜਕ ਸਮੱਸਸਆ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ ਸਮਲ ਕਰ ਸਲਆ ਸਗਆ ਸੀ288" ਇਸ ਸਿੇਂ ਹਰ ਪਾਸੇ 

ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤ ੇਭੂੰਗ ਸਬੂੰ ਿੀ ਜੁਰਿ ਲਈ ਪਸਹਲੀ ਸਗਰਫ਼ਤਾਰੀ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਭੂੰਗ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੂੰਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੂੰ ਦ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦਾ ਸਬੂੰਿ ਸਹੂੰ ਸਾ, 
ਅਸੁਰੱਸਖਅਤ ਗੈਰਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਨਸਸ਼ਆਂ ਅਤ ੇਸਰਕਾਰ ਅਤ ੇਪੁਸਲਸ ਪਰਤੀ ਘਟ ਰਹੇ ਸਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਗਆ ਹੈ।289 
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ਕੈਨੇਡਾ ਸਵਚਲੀ ਨਸ਼ਾ-ਸੂੰਬੂੰ ਸਿਤ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਿਾਜਕ ਭਲਾਈ ਅਤ ੇਇਲਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰਾ ਸਿਆਨ ਸਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਪੁਸਲਸਸੂੰਗ ਅਤ ੇਜੇਲਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ।290  ਅਸਲ ਸਵੱਚ 2008 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ-ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਸਦੱਤੀਆਂ 

ਜਾਂਦੀਆਂ 70% ਰਕਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੀ ਹੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੂੰਿੀ ਇਲਾਜ, ਸਸੱਸਖਆ ਅਤ ੇਰੋਕਥਾਿ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ 
ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।291 ਕਾਨੂੂੰ ਨੀਕਰਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭੂੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੂੰ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 

ਹਰ ਸਾਲ ਅੂੰਦਾਜ਼ਨ $1 ਅਰਬ ਡਾੱਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤ ੇਸੀ।292 ਇਹ ਿੂੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਭੂੰਗ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀਕਰਣ ਸਿਾਜਕ 

ਸਨਆ ਦਾ ਿਾਿਲਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਸਲਸਸੂੰਗ ਸਵੱਚ ਉੱਚ-ਪੱਿਰ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਰਾਹ ਖੱੁਸਲਹਆ ਸੀ, 
ਸਕਉਂਸਕ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਵੱਚ ਿਾਿੂਲੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸਲੀ ਘੱਟਸਗਣਤੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 

ਭੂੰਗ ਸਿਲਣ ਦੇ ਿਾਿਸਲਆਂ ਸਵੱਚ ਸਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ293 ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਿੌਕੇ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੱਚ 

ਅਕਸਰ ਪੁਸਲਸ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਸਬੂੰਿੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਵੱਡ ੇਪੱਿਰ 'ਤੇ ਸਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ,294 ਸਜਸ ਕਰਕੇ ਨਸਲ ਦੇ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੂਹਕ ਸਜਆਦਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ 2010 ਤੋਂ 2011 

ਫੈਡਰਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ 9% ਤਦਾਦ ਕਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਕ ਸਿੱੁਚੀ ਅਬਾਦੀ ਸਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਸਸਰਫ਼ 2.5% 

ਹੈ।295 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ ਿ  ਭੂੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੀਆਂ ਸਗਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਾਵੇਂ ਸਨਸ਼ਾਸਨਆਂ ਸਵੱਚ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਅਤ ੇਨੌਜੁਆਨ 

ਬਾਲਗ ਬਣੇ ਹਨ, ਸਜਹਨਾਂ ਸਿਚ ਸਸਰਫ਼ ਭੂੰਗ ਸਿਲਣ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਸਿਤ ਿਾਿਲੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਿ ਹਨ,296 ਇਸ ਸਵੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ੇ

ਜੋਖਿ 'ਤੇ ਹਨ ਅ'ਤੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟਸਗਣਤੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਵਿਾ-ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਿਾਿਲੇ ਹਨ। ਭੂੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੂੰਦੀ ਹੋਣ 

ਨਾਲ ਸਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਿ ਉਹ ਸਹੱਸਾ ਪਰਭਾਸਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਜਸ ਨੂੂੰ  ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਸਵੱਚ 

ਹੇਠਲੇ ਸਿਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਸਪਛੋਕੜ੍ਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਨੌਜੁਆਨ ਅਤ ੇਨਸਲੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦ ੇਹਨ। 
 

ਭੰਗ  ਬੰਧੀ ਕਾਨੰੂਨ 
 
13 ਅਪਰੈਲ, 2017 ਨੂੂੰ  ਸਲਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ, ਵੂੰਡ, ਸਵਕਰੀ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਕੋਲ 

ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਕਾਬ ੂਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਢਾਂਚਾ ਸਤਆਰ ਕਰਨ” ਲਈ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਸਲਆਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੂੰਬਰ 2016 ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ 

ਦਾ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੇਿ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਨਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਅਤ ੇ

ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਿਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੂੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਸਸ਼ਆਂ ਅਤ ੇਨਸ਼ੀਲੇ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੂੰ ਨ, ਫੌਜਦਾਰੀ 
ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਅਤ ੇਹੋਰ ਕਾਨੂੂੰ ਨਾਂ ਸਵੱਚ ਤਰਿੀਿ ਕਰਨ  ਲਈ ਭੂੰਗ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਨੂੂੰ  ਸਬੱਲ 

C-45 ਵਜੋਂ ਜਾਸਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੱਲ C-46 ਸਲਆਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਨੂੂੰ ਨਾਂ ਸਵੱਚ ਅਸਹਿ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 

ਕਰਨ ਲਈ (ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਸਿਤ ਜੁਰਿ) ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤ ੇਸਵੱਚ ਤਰਿੀਿ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਸਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ 

ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤ ੇਸਹਰਾਸਤ ਸਵੱਚ ਲੈਣ ਅਤ ੇਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਸਲਸ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਾਉਣ 'ਤੇ 

ਪੂਰਾ ਸਿਆਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।  
ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਸਵੱਚ ਸਤੂੰ ਨ ਿੱੁਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹਨ:  

i. ਭੂੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਚਾਉਣਾ;  
ii. ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਸਹਤ ਅਤ ੇਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਸਖਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ; ਅਤ ੇ 
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iii. ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਢਾਂਚ ੇਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਸਹਕੇ ਕੂੰਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗੂੰਭੀਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਭੂੰਗ ਦੇ 

ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੂੰ  ਖ਼ਤਿ ਕਰਨਾ।  
17 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਸਵੱਚ ਅਨੂੰ ਦ ਲੈਣ ਲਈ ਭੂੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ 
ਦੀ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਸਵਕਰੀ ਅਤ ੇਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਆਸਗਆ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੈ। 17 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੂੰ  ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਦੀ ਸੂਚੀ 
4 ਸਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ (ਭੂੰਗ ਦੀਆਂ ਸਕਸਿਾਂ, ਸਜਸ ਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਅਖ਼ਸਤਆਰਪਰਾਪਤ ਸਵਅਕਤੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਸਵਕਰੀ ਲਈ 

ਉਪਲਬਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਨਾਲ ਬਣੇ (ਯਾਂ ਸਿਸਲਆ/ਸਿਲਾਵਟੀ) ਖਾਣੇ, ਅਰਕ ਅਤ ੇਸਥਾਨਕ ਵਸਤਾਂ 
ਸ਼ਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਪਸਾਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੂੰ  ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਸਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਿੂ ਨੇਿਬੂੰਦ ਤਰਿੀਿਾਂ 
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ: 

i. ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਸਜਹ ੇਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ 
ii. ਚਾਣਚੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਜੋਖਿ, ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਵਚਲੀ ਭੂੰਗ; ਅਤ ੇ

iii. ਭੂੰਗ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤ ੇਬਹੁਤ ਸਜਆਦਾ THC ਅਰਕ ਵਾਲੇ ਭੂੰਗ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ 
ਵੱਿ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਜੋਖਿ। 

ਹਾਲਾਂਸਕ, ਇਸ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਸਵਅਕਤੀ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੂੰਗ ਦੀ ਸਕੂੰ ਨੀ ਿਾਤਰਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਹਰ ਉਤਪਾਦ ਸਵੱਚ 

THC ਸਿਗਰੀ ਦੀ ਸੀਿਾ (ਹੇਠਲੇ ਟੇਬਲ ਵੇਖੋ) ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਪਬਸਲਕ 

ਸਸਹਤ ਸਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਸਜੱਠਣ ਦੇ ਸਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨੇਿ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤ ੇਟੇਬਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਦੱਤੀ 
ਗਈ ਭੂੰਗ ਰੱਖਣ ਅਤ ੇਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸੀਿਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦੂੰ ਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਕ ਸੱੁਕੀ 
ਭੂੰਗ ਦੀ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਿਾ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤ ੇ

ਗੁੂੰ ਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

ਉਿਪਾਦ ਦੀ ਵਕ ਮ ਕੋਲ ਰਿੱ ਿਣ ਦੀ  ੀਮਾ 
ਸੱੁਕੀ ਭੂੰਗ  30 ਗਰਾਿ 

ਤਾਜੀ ਭੂੰਗ  150 ਗਰਾਿ *1 ਗਰਾਿ ਸੁੱ ਕੀ ਭੂੰਗ = 5 ਗਰਾਿ ਤਾਜੀ 
ਭੂੰਗ 

ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ  450 ਗਰਾਿ *1 ਗਰਾਿ ਸੁੱ ਕੀ ਭੂੰਗ = 15 ਗਰਾਿ ਖਾਣ 

ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦ 

ਤਰਲ ਉਤਪਾਦ 2,100 ਗਰਾਿ *1 ਗਰਾਿ ਸੁੱ ਕੀ ਭੂੰਗ = 70 ਗਰਾਿ 

ਤਰਲ ਉਤਪਾਦ 

ਗਾੜ੍ਹਾ ਘੋਲ (ਠੋਸ ਜਾਂ ਤਰਲ) 7.5 ਗਰਾਿ *1 ਗਰਾਿ ਸੁੱ ਕੀ ਭੂੰਗ = 0.25 ਗਰਾਿ 

ਗਾੜ੍ਹਾ ਘੋਲ 

ਭੂੰਗ ਦੇ ਬੀਅ 30 ਬੀਅ *1 ਗਰਾਿ ਸੁੱ ਕੀ ਭੂੰਗ = 1 ਭੂੰਗ ਦਾ ਬੀਅ  

ਭੂੰਗ ਦਾ ਬੂਟਾ ਫੀ ਸਰਹਾਇਸ਼ 4 ਬੂਟੇ 
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ਉਿਪਾਦ ਦੀ ਵਕ ਮ THC  ੀਮਾ 
ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਭੂੰਗ ਫੀ ਪੈਕੇਜ 10 ਸਿਗਰਾ. THC 

ਕੈਨਾਸਬਸ/ਭੂੰਗ ਦਾ ਰਸ/ਕਾੜ੍ਾ 
(ਸਨਗਲਣਾ) 

ਫੀ ਯੂਸਨਟ 10 ਸਿਗਰਾ THC (ਸਜਵੇਂ 
ਇੱਕ ਕੈਪਸੂ), ਫੀ ਪੈਕੇਜ 1000 ਸਿਗਰਾ 
THC 

ਕੈਨਾਸਬਸ/ਭੂੰਗ ਦਾ ਰਸ/ਕਾੜ੍ਾ (ਸਾਹ 

ਰਾਹੀਂ ਅੂੰਦਰ ਸਖੱਚਣਾ) 
ਫੀ ਪੈਕੇਜ 1000 ਸਿਗਰਾ. THC 

ਕੈਨਾਸਬਸ/ਭੂੰਗ ਦਾ ਲੇਪ  ਫੀ ਪੈਕੇਜ 1000 ਸਿਗਰਾ THC  

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ b,c 

 

ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ  ਿੇ ਨ ਲ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੂੰ ਨਾਂ ਸਵੱਚ ਵੀ ਸੁਿਾਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸੀ। 19 ਜੂਨ, 2019 

ਨੂੂੰ  ਸਬੱਲ C-93, ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ਜੁਰਿਾਂ ਹੇਠ ਿਾਿੂਲੀ ਸਜਹੀ ਭੂੰਗ ਸਿਲਣ ਬਦਲੇ ਸਬਨਾ ਲਾਗਤ, ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾੱਰਡ 

ਿੁਅੱਤਲ (ਿਾਫੀ ਦੇਣ) ਕਰਨ ਸਬੂੰਿੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੂੰ ਨ  ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਰਿੀਿਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ 

ਲਈ ਪਸਹਲੀ ਅਸਹਿ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਕ ਭੂੰਗ ਸਿਲਣ ਦੇ ਅਪਰਾਿੀਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਭਾਸਵਤ ਸਨ। 
ਹਾਲਾਂਸਕ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਿੁਅੱਤਲ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਰਕਾੱਰਡਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ ਿ , ਨੀਤੀ, 
ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਤ ੇਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਕਈ ਿਾਸਹਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਸਹਿਤ ਹਨ ਸਕ ਭੂੰਗ ਦੀ ਪਾਬੂੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪਹੁੂੰਚੇ 
ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੂੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਫੀ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
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ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਮੁਿੱ ਿ  ਲਾਹ 

 

• ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਹੇਠ, ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਵੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਿਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ, 

ਜਦਸਕ ਸੂਬੇ ਅਤ ੇਰਾਜ-ਖੇਤਰ ਪਹੁੂੰਚ ਲਈ ਉਿਰ ਵਿਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੱਚ ਸ਼ਰਾਬ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਂਗ ਸੂਸਬਆਂ ਅਤ ੇਰਾਜ-ਖੇਤਰਾਂ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਉਿਰ ਸਵੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹਨ, ਇਹ 

ਉਿਰ 18 ਸਾਲ (ਅਲਬਰਟਾ) ਤੋਂ ਲੈਕੇ 21 ਸਾਲ (ਸਕਉਬੈਕ ਸਵੱਚ) ਹੈ 

• ਸਵਕਰੀ ਅਤੇ ਪਰਚਾਰ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਉਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਿਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 
ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਸਖੱਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਵੱਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਜਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹਨ, 

ਸਜਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਨੌਜੁਆਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦ ੇਹਨ।  
• ਜ ੇਇੱਕ ਬਾਲਗ (18+) ਨੌਜੁਆਨ ਨੂੂੰ  ਭੂੰਗ ਸਦੂੰ ਦਾ ਜਾਂ ਵੇਚਦਾ ਸਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ਜੁਰਿ ਕਰਨ ਲਈ 

ਨੌਜੁਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਿ ਤੋਂ ਵੱਿ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਉਿਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਘਟ-ੋਘੱਟ ਉਿਰ 

ਹੇਠ ਹੋਰਨਾਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨਾਲ ਭੂੰਗ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦ ੇਹਨ।  
• ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ਕਾਨੂੂੰ ਨ 5 ਗਿਾਮ ਤੱਕ ਭੂੰਗ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਦੇ ਗਭਰੂਆਂ 

'ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦ,ੇ ਪਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨੌਜੁਆਨ ਅਜੇ ਵੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸਨਆ 

ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਦੀਆਂ ਉਲੂੰ ਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦ ੇਹਨ। 5 ਗਰਾਿ ਤੱਕ ਲਈ ਗੈਰ-ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਤੀਜੇ ਸੂਸਬਆਂ 

ਅਤ ੇਰਾਜ-ਖੇਤਰਾਂ ਭਰ ਸਵੱਚ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵੱਚ ਜੁਰਿਾਨੇ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾ 
ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸਤਹ ਸਕ ਤੌਰ ਤੇ  ਗੈਰ-
ਅਨੁਪ ਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨ ਲ ਨਸ਼ੇ ਸਬੰਿੀ ਸਗਰਫਤ ਰ ਕੀਤ  ਸਗਆ ਹੈ। ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੰਗ ਰੱਖਣ ਿੇ ਮ ਮਲੇ 
ਸਿੱਚ ਨੌਜੁਆਨ ਸਨਸ਼ ਨੇ 'ਤੇ ਹਨ। 

• ਸਬੱਲ C-46, ਖ਼ਰਾਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁਸੜ੍ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, “ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅਸਰ, ਇਸ ਸਵੱਚ 

ਭੂੰਗ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੈ, ਹੇਠ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਿਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੂੰ ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੋਰ 

ਗੂੰਭੀਰ ਸਜਾ ਦੇਣ” ਦੀ ਆਸਗਆ ਸਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵੱਚ ਲਈ THC “ਆਪਣੇ ਆਪ” ਜੁਰਿ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ਾਸਿਲ 

ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਗਾੜ੍ਹ ੇਘੋਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਜੁਰਿ ਿੂੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੀਿਾ 
ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਸਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤ ੇਡਰਾਈਸਵੂੰਗ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵਸਗਆਨਕ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭੂੰਗ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਸਵੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਵਾਦ ਵਾਲੀ 
ਹੈ, ਸਕਉਂਸਕ ਸਵਸਗਆਨਕ ਸਬੂਤ ਨੇ ਸਵਗਾੜ੍ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਬਸਵਆਪੀ ਉਪਾਅ ਸਤਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।  
 

 
 
 



 

 

 

ਭੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਵ ਿੱ ਵਿਆ 

ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਟੂਲਵਕਟ 

ਮੈਡੀਕਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭੰਗ ਿਿੱ ਕ ਪਹੁਚ ਕਰਨੀ  
 
 2001 ਸਵੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭੂੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਸਬੂੰ ਿੀ ਫੈਡਰਲ ਿੈਡੀਕਲ ਪਰੋਗਰਾਿ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਯੋਗਤਾਪਰਾਪਤ ਿਰੀਜਾਂ 
ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤ ੇਵੂੰਡ ਨੂੂੰ  ਨੇਿਬੱਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਸਹਲਾਂ “ਿੈਡੀਕਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੂੰ ਿੀ ਨੇਿਾਂ ਲਈ ਭੂੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ” 

(ACMPR) ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਿ ਨੂੂੰ  ਹੁਣ ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਸਿਲ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਹੈ, ਇਸ 

ਤਸਹਤ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤ ੇਵੇਚਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੂੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਤਆਰ ਿਾਤਰਾ ਦੇ 

ਉਤਪਾਦਨ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਸੱਸਿਆਂ ਿਰੀਜਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੂੰਡਣ ਦੀ ਸਿਰੱਥਾ ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਿੈਡੀਕਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਭੂੰਗ ਖ਼ਰੀਦਣ 

ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਤਰੀਕਾ ਡ ਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਪਰੈਕਸਟਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਅਖ਼ਸਤਆਰ (ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਸਲਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 
ਦਵਾਈ ਵਾਂਗ) ਹਾਸਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਸਸੱਸਿਆਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਸਵਕਰੇਤਾ ਕੋਲ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਿੈਡੀਕਲ 

ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨਜੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਪਰੋਵਾਈਡਰ ਤੋਂ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਖ਼ਸਤਆਰਨਾਿੇ 

ਨਾਲ ਸੀਿਤ ਸਨਜੀ ਿਾਤਰਾ ਉਗਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ।  
ਇਸ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਇਲ ਿ  ਿੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਗੈਰ-ਿੈਡੀਕਲ 

ਤਰੀਸਕਆਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਿਨੋਰੂੰਜਨ ਸਬੂੰਿੀ’ ਸਟੋਰ) ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਭੂੰਗ ਲਈ ਿੈਡੀਕਲ ਸਡਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੂੰਗ 

ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਭੂੰਗ ਲਈ ਿੈਡੀਕਲ ਸਡਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਪਰਚੂਨੀ ਅਤ ੇਆੱਨਲਾਈਨ 

ਸਟੋਰ ਹਨ, ਸਜਸ ਨੂੂੰ  ਕਾਨੂੂੰ ਨੀਕਰਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਕੁਝ ਅਸਿਕਾਰ-ਖੇਤਰਾਂ ਸਵੱਚ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਵਲੋਂ 
ਸਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸੀ ਅਤ ੇਜੋ ਨੇਿਬੱਿ ਿਾੱਡਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੂੰਗ ਅਤ ੇਭੂੰਗ ਦੇ ਕਈ 

ਉਤਪਾਦ ਸਦੂੰ ਦ ੇਹਨ। ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਬਣਨ ਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਕਈ ਗੈਰਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਸਡਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੂੰਿ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, 

ਹਾਲਾਂਸਕ ਹੁਣੇ ਸਜਹ ੇਕਾਨੂੂੰ ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੂੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਸਵੱਚ ਕਈ ਸਡਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬੂੰਦ ਕੀਤੀਆਂ 

ਹਨ।d,e,f   
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2.5 ਸੂੰਭਵ ਸਸਹਤ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦਾ ਿੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ 

ਪੜ੍ਹਾਈ-ਵਲਿਾਈ ਦੇ ਨਿੀਜੇ 
 
ਇਸ ਸਹੱਸੇ ਦੇ ਅੂੰਤ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ: 
 

1. ਿੋਜ ਵਿਿੱ ਚ  ਵਹ- ਬੰਧ ਅਿ ੇਕਾਰਣ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਫ਼ਰਕ 

2.  ਮਿੱ ਵ ਆ ਿਾਲੀ ਿਰਿੋਂ ਦੇ ਆਮ  ੰਕੇਿਕਾਂ ਨੰੂ  ਮਝਣਾ 

3.  ੰਵਗਆਨ ਅਿੇ ਵਿਕਾ  ਕਰ ਰਹੇ ਵਦਮਾਗ਼ ਬਾਰੇ ਭੰਗ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਦੇ ਅ ਰਾਂ ਨੰੂ  ਮਝਣਾ 

4. ਮਾਨਵ ਕ ਵ ਹਿ ਅਿੇ ਭੰਗ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਅਿੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਅਵਹਮੀਅਿ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ 

 ਬੰਧ ਨੰੂ  ਮਝਣਾ 

5. ਭੰਗ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਲੰਮੀ-ਵਮਆਦ ਦ ੇ ਰੀਰਕ ਵ ਹਿ ਅ ਰਾਂ ਨੰੂ  ਮਝਣਾ 

6. ਆਮ “ਗੇਟਿੇਅ” ਵਿਓਰੀ ਵਪਛਲੇ  ਬੂਿ ਨੰੂ  ਮਝਣਾ  
 

ਸਸਹ-ਸਬੂੰ ਿ ਬਨਾਿ ਕਾਰਣ 

 

 ਵਹ- ਬੰਧ ਅਤ ੇਕਾਰਣ ਸਵਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ 'ਤੇ ਸਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜੁਆਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਸਸਹਤ 

ਨਤੀਸਜਆਂ 'ਤੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰਸਦਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਹਾਲਾਂਸਕ ਤੁਸੀਂ ਸੂੰ ਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਆਪਣਾ ਵਾਕ-ਅੂੰਸ਼ ਸੁਸਣਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, “ਸਸਹ-ਸਬੂੰਿ, ਕਾਰਣ ਸਜੂੰ ਨਾ ਕੂੰਿ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ,” ਕਾਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸਹ-ਸਬੂੰ ਿੀ ਸਬੂਤ ਦੀ ਸਵਆਸਖਆ ਕਰਨਾ, ਿੌਜੂਦਾ 
ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਸਵਚਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਿ ਕਿੀਆਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।  

ਕਾਰਣ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ “ਕਾਰਣ ਅਤ ੇਅਸਰ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸਦੂੰ ਦ ੇਹਨ, ਸਜੱਥੇ ਅਸੀਂ 
ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਸਕ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 

ਸਕ ਸਬੂੰਿ ਸਵਸਗਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸੇਿ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੂੰ  ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਸਖ਼ਤ, ਬੇਤਰਤੀਬ ਕੂੰਟਰੋਲਸ਼ੁਦਾ ਅਨੁਭਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 
ਸਸਹ-ਸਬੂੰਿ ਦੋ ਬਦਲਣਹਾਰ ਸਵਚਕਾਰ ਸਨਗਰਾਨੀਸ਼ੁਦਾ ਸਬੂੰ ਿ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, 
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ਜੋ ਆਿ ਵਾਂਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਸਹ-ਸਬੂੰ ਿ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਆਿ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਸਕ ਸਦਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਦੋ ਕਾਰਕਾਂ ਸਵਚਕਾਰ ਸਬੂੰ ਿ 

ਦੀ ਸਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਨੂੂੰ  ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸਕ ਤੀਜਾ ਕਾਰਕ ਇਸ ਸਰਸ਼ਤੇ 
ਨੂੂੰ  ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਸੇਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ। 

 

 

 

ਭੰਗ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਦ ੇਜੋਿਮਾ ੰਅਿੇ ਨੁਕ ਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅ ੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ? 
 
ਇਹ ਸਹੱਸਾ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨ ਦੀ ਸਸਹਤ ਦੀ ਆਿ ਸਿਝ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਸਕ ਸਬੂਤ 

ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸਹ-ਸਬੂੰ ਿ ਦੇ ਨਤੀਸਜਆ ਂ'ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਚੌਕਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤ ੇਨੌਜੁਆਨ 

ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦ ੇਅਸਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜ੍ੀਂਦੇ ਹਨ, ਸਕਉਂਸਕ ਸਵਕਾਸ ਲਈ ਖੋਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਸਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੋਰ 

ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਝਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਸਦੂੰ ਦ ੇਹਾਂ।   
 
i. ਭੰਗ ਦੀ ਿਰਿੋਂ  ਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜ੍ (CUD) 

 
ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ੇਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਸਸਆ ਵਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਤਕ ਪਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਜਵੇਂ ਸਕ 

ਬਹੁਤ ੇਰਸਾਇਣਕ ਨਸਸ਼ਆਂ ਲਈ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਵਗਾੜ੍ ਸਵੱਚ ਪਰਗਤੀ ਕਰ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਸਲਸਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਹਿ ਸਵਗਾੜ੍ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਿੱਸਸਆ ਵਾਲੀ ਬਣਤਰ ਰਾਹੀਂ 
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਸਹਤ ਅਤ ੇਸਿਾਜਕ ਸਜੂੰ ਿੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਾੜ੍ੀ ਦਖ਼ਲਅੂੰਦਾਜੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। 297 ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਵਗਾੜ੍ (CUD) ਨੂੂੰ  ਕਸਲਸਨਕਲ ਵਰਗੀਕਰਣ ਸਿੱਚ ਭੂੰਗ ਦੀ ਦੁਵਰਤੋਂ ਅਤ/ੇਜਾਂ 
ਸਨਰਭਰਤਾ ਿੇ ਰੂਪ ਨ ਲ ਪਸਹਚ ਸਣਆ ਜਾਂਿ  ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਕਈ ਕਸੌਟੀਆਂ ਦੇ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਦਰਸਿਆਨੀ ਤੋਂ ਗੂੰਭੀਰ ਰੇਂਜ 

ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।298ਇਹ ਕਸੌਟੀਆਂ ਸਵਗਾੜ੍ ਸਬੂੰਿੀ ਕੂੰਟਰੋਲ ਦੇ ਸਵਆਪਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਸਿਾਜਕ ਸਵਗਾੜ੍, ਜੋਖਿ ਵਾਲਾ 
ਸਵਹਾਰ ਅਤ ੇਿਨੋਸਵਸਗਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਹੇਠ ਆਉਿੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਖੋਜ ਨੇ 

CUD ਵਾਸਤ ੇਡਾਇਗਨੌਸਸਟਕ ਅਤ ੇਸਟੈਸਟਸਸਟਕਲ ਿੈਨੁਅਲ ਆੱਫ਼ ਿੈਂਟਲ ਸਡਸਆੱਰਡਰ (DSM) ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਾਰੇ 

ਵੀ ਦੱਸਸਆ ਹੈ, ਖ ਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੋਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜ ਿੇ। ਇਸ ਿ  ਕ ਰਣ ਹੈ ਸਕ DSM ਰੋਗ-ਸਨਦਾਨ ਬਾਰੇ 

ਸਵਚਾਰ ਕਰਸਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿਆਨ ਸਵੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਸਹਿ ਸਹੱਸੇ, ਸਜਿੇਂ ਸਸਹਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਵਾਪਸੀ ਅਤ ੇਲਾਲਸਾ , ਨੂੂੰ  
ਪਸਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਵਰਗੀਕਰਣ ਵਾਸਤ ੇਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।299,300,301  
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CUD ਦਾ ਵਨਦਾਨ ਕਰਨਾ 

DSM (ਪੂੰਜਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ; DSM-V):302, ii ਅਨੁਸਾਰ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਅਕਤੀ ਅਤ ੇਜੋ 12 ਿਹੀਨੇ ਦੀ 
ਸਿਆਦ ਸਵੱਚ ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੀਆਂ ਕਸੌਟੀਆਂ ਸਵੱਚੋਂ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਦੋ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ CUD ਨਾਲ ਰੋਗ-ਸਨਦਾਨ 

ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 
1. ਵੱਡੀ ਿਾਤਰਾ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਵੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸਵੱਚ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਿੇਂ ਦੇ ਿੁਕਾਬਲੇ ਵੱਿ ਸਿੇਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ। 

2. ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੂੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੂੰਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤ/ੇਜਾਂਕੋਸਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੂੰਗ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਣੀ ਰਸਹੂੰਦੀ ਹੈ। 

3. ਭੂੰਗ ਹਾਸਸਲ ਕਰਨ, ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ਾਂ ਸਵੱਚ ਵੀ 
ਚੋਖਾ ਸਿਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ; 

4. ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ (ਿਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਉਤੇਜਤ ਹੋਣਾ); 

5. ਵਾਰ ਵਾਰ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਕੂੰਿ, ਸਕੂਲ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਜੂੰ ਿੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਸਵੱਚ 

ਸਨਸਫ਼ਲ; 

6. ਭੂੰਗ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਾਜਕ ਜਾਂ ਅੂੰਤਰ-ਸਨਜੀ ਸਿੱਸਸਆਵਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਣ ਦੇ 

ਬਾਵਜੂਦ ਭੂੰਗ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ; 
7. ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿਾਜਕ, ਆੱਸਕਉਪੇਸ਼ਨਲ, ਿਨੋਰੂੰਜਨ ਸਬੂੰਿੀ ਸਰਗਰਿੀਆਂ ਸਬਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੋ 

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵੱਚ ਕਿੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; 

8. ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; 

9. ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਿਨੋਸਵਸਗਆਨਕ ਸਿੱਸਸਆ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 

ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ; 

10. ਭੰਗ ਲਈ ਿਿਿੀ ਸਸਹਣਸ਼ੀਲਤ  ਨੰੂ ਜਾਂ ਤਾਂ a) ਨਸ਼  ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਿ  ਅਸਰ ਹ ਸਸਲ ਕਰਨ ਲਈ  ਭੰਗ ਿਿ ਉਣ ਿੀ ਲੋੜ 
ਨ ਲ ਪਤ  ਚੱਲਿ  ਹੈ ਜਾਂ b) ਭੰਗ ਿੀ ਉਸੀ ਮ ਤਰ  ਿੀ ਲਗ ਤ ਰ ਿਰਤੋਂ ਲ ਲ ਘਟ ੇਹੋਏ ਸਪਸ਼ਟ ਅਸਰ ਨ ਲ ਪਤ  
ਚੱਲਿ  ਹੈ; 

11. ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ a) ਭੂੰਗ ਲਈ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲੱਛਣ (DSM-5 ਸਵੱਚ ਵੱਖਰੀ ਕਸੌਟੀ 
ਅਨੁਸਾਰ) ਜਾਂ b) ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

CUD ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਿਮ 

ਭਾਂਿੇਂ ਸਮੱੁਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੰਗ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਿ ਿੇ 'ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, CUD ਿੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮ ਜ ਸਿੱਚ ਮੌਜੂਿਗੀ ਬ ਰੇ 
ਸਿਸਗਆਸਨਕ ਸਬੂਤ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। iii, iv, v, vi ਇਹ DSM-IV ਤੋਂ DSM-V ਸਵਚਕਾਰ CUD ਦੀ ਰੋਗ-ਸਨਦਾਨ ਦੀ 
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ਕਸੌਟੀ ਸਵਚਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਗੁਝੂੰਲਦਾਰ ਹੈ, ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਸਨਰਭਰਤਾ ਕਸੌਟੀ ਸ਼ਾਸਿਲ ਸੀ ਅਤ ੇ

ਲਾਲਸਾ ਅਤ ੇਪੈਰ ਸਪਛਾਂਹ ਸਖੱਚਣ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਸ਼ਾਸਿਲ ਸੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਸਸਹਤ ਬਾਰੇ ਅਿਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਿਲੇ ਡਾਟਾ ਅਨੁਸਾਰ(NSDUH) ਅੂੰਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ ਸਕ 11% ਨੌਜੁਆਨ (12-17 ਸਾਲ ਦੀ 
ਉਿਰ) ਅਤ ੇ6% ਭਉਰ ਰਹੇ ਬਾਲਗ (18-25 ਦੀ ਉਿਰ) ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੂੰਦਰ CUD ਲਈ 

ਰੋਗ-ਸਨਦਾਨ ਸਬੂੰਿੀ ਕਸੌਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦ ੇਹਨ।a 2000 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ CUD ਸਵੱਚ 

ਿਾਿੂਲੀ ਵਾਿਾ ਵੇਸਖਆ ਸਗਆ ਹੈ, ਜਦਸਕ CUD ਦੀਆਂ ਦਰਸਿਆਨੀਆਂ ਅਤ ੇਗੂੰਭੀਰ ਦਰਾਂ ਉਂਜ ਦੀਆਂ ਉਂਜ ਹੀ 
ਹਨ।iii,iv,v,vi ਇਹ ਸਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਕ CUD ਦੀ ਵਿੀ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ 

ਕਈ ਕਾਰਕ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਇਸ ਸਵੱਚ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀਕਰਣ, ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਿੀ ਹੋਈ ਸਿਰੱਥਾ ਅਤ ੇਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲ 

ਰਹੀ ਰਾਇ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੈ। ਕਈ ਅਸਿਅਨਾਂ ਨੇ ਿਰਸ ਇਆ ਹੈ ਭੰਗ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਿੀ ਮੁਢਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੰੂ CUD ਿੀ 
ਸੰਭ ਿਨ  ਨੰੂ ਿਿ  ਸਕਿੀ ਹੈ।303,304, iii, vi ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਸਸਹਤ ਬਾਰੇ ਅਿਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਿਲੇ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਸਲਆ ਹੈ ਸਕ ਸਜਹੜੇ੍ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 12 ਤੋਂ 18 ਦੀ ਉਿਰ ਸਵਚਕਾਰ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਵੱਚ 22 ਤੋਂ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਸਵੱਚ ਪਸਹਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਦੇ ਿੁਕਾਬਲੇ 

CUD 4 ਤੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਵਿਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।305 ਸ਼ਰਾਬ ਅਤ ੇਸਬੂੰ ਸਿਤ ਸਸਥਤੀਆਂ – III ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਹਾਿਾਰੀ 
ਸਵਸਗਆਨ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਅਸਜਹ ੇਹੀ ਸਸੱਸਟਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਸਲਆ ਹੈ ਸਕ 15 ਜਾਂ ਘੱਟ ਉਿਰ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਵੱਚ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਿ ਉਿਰ ਸਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਦੇ ਿੁਕਾਬਲੇ CUD ਦੀਆਂ 

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਦੋ ਗੁਣਾ ਵੱਿ ਸੀiii ਹਾਲਾਂਸਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਿਰ ਇੱਕ ਅਸਹਿ ਜੋਖਿ ਹੈ, 

ਅਿਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਸਲਆ ਹੈ ਸਕ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਸਵੱਚ ਗਭਰੂਆਂ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤ ੇ

CUD ਸਵੱਚ ਕਿੀ ਆਈ ਹੈv,vi ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਉਿਰ ਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਸਿਾਜਕ,  ਿ ਤ ਿਰਨ ਸਬੂੰਿੀ, 
ਸਵਹਾਰ ਸਬੂੰ ਿੀ, ਿਨੋਸਵਸਗਆਨਕ ਅਤ ੇਜੈਨੇਸਟਕ ਕਾਰਕ ਅਨੁਸਾਰ CUD ਦੇ ਵਿਣ ਦਾ ਜੋਖਿ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।306  
 

CUD ਦਾ ਇਲਾਜ 

ਇਸ ਸਿੇਂ CUD ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਅਥਾੱਸਰਟੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ) ਵਲੋਂ ਿਾਣਤਾਪਰਾਪਤ 

ਫਾਰਿਾਕੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਸਕ ਉਤਸਾਹ ਵਿਾਉਣ ਸਬੂੰ ਿੀ ਥੈਰੇਪੀ (MET), ਸੂੰ ਸਗਆਨਕ 

ਸਵਹਾਰ ਸਬੂੰ ਿੀ ਥੈਰੇਪੀ (CBT), ਫੁਟਕਲ ਪਰਬੂੰ ਿ, ਸਹਾਇਕ-ਪਰਗਟਾਵੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪੀ, ਪਸਰਵਾਰ ਅਤ ੇਪਰਬੂੰ ਿਾਂ 
ਸਬੂੰਿੀ ਸਾਲਸੀਆਂ 12-ਪੜ੍ਾਵੀ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਕਈ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪੀ ਿਾੱਡਲ ਿੌਜੂਦ ਹਨ।307 ਇੱਕ ਜਾਇਜੇ ਤੋਂ 
ਪਤਾ ਚੱਸਲਆ ਹੈ ਸਕ MET ਅਤ ੇCBT ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤ ੇਥੋੜ੍ਹੀ-ਸਿਆਦ ਵਾਲੇ ਸਨਰਭਰਤਾ ਲੱਛਣ ਲਈ ਸਭ 

ਤੋਂ ਕਾਿਯਾਬ ਿਾੱਡਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ੇਿਰੀਜ਼ ਿੁਕੂੰ ਿਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।308 ਸਰਵਾਇਤੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ 

ਲੂੰ ਿੀ-ਸਿਆਦ ਦੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖਸਦਆਂ, ਨੁਕਸਾਨ-ਘਾਟ ਅਤ ੇਸੂੰਤੁਸਲਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸਵੱਚ ਵਾਿਾ ਕਰਨ 

ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 309 ਪਰ ਇਸਦਾ ਰਸਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗਆ। 
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ii.  ੰਵਗਆਨਕ ਅਿੇ ਵਦਮਾਗ਼ ਵਿਕਵ ਿ ਕਰਨਾ 
 

ਗਭਰੇਟ ਉਿਰ ਸਦਿਾਗ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤ ੇਸਨਉਰੋਟਰਾਂਸਸਿਟਰ ਸਸਸਟਿਾਂ ਦੇ ਸਵਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਸਹਿ ਹੈ। ਗਭਰੇਟ ਉਿਰ 

ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਸਿੇਤ ਨਸਸ਼ਆਂ ਦੀ ਸਵਆਪਕ ਸਕਸਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਸਿਆਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੂੰਿ ਸਸਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਦੀ ਘਾਟ 

ਵਰਗੇ ਿਾੜ੍ ੇਸੂੰ ਸਗਆਨਕ ਨਤੀਸਜਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਹੋਏ ਹਨ।310 ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਸਸਹਤਿੂੰਦ ਸੂੰ ਸਗਆਨਕ ਸਵਕਾਸ 

ਸਵਚਕਾਰ ਸਬੂੰ ਿ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਸਵੱਚ ਸਦਿਾਗ ਦੀ ਬਣ ਿਟ ਅਤ ੇ

ਕਾਰਜ ਸਵਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਦੀ ਪੜ੍ਤਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 

ਵਾਸਲਆਂ ਸਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਿ ਕਿੀਆਂ ਸਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੂੰ ਿੀ-ਸਿਆਦ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਸਬੂੰ ਿੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਸਸਹਿਤੀ ਬਣੀ 
ਹੋਈ ਹੈ।vii,viii ਗਭਰੂਆਂ ਵਲੋਂ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਿਾਗੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤ ੇਕਾਰਜ ਕਰਨ ਸਬੂੰ ਿੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 

ਨੇ ਪੱਕੇ ਨਤੀਜੇ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਨੂੂੰ  ਿੁਸ਼ਸਕਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਸਕ ਸਾਰੇ ਗਭਰੂਆਂ ਨੂੂੰ  ਨੇਿ ਨਾਲ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ 

ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ,311 ਇਹਨਾਂ ਸੂੰਭਵ ਸਸੱਸਟਆਂ ਦੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਿ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਸਹਲੀ ਵਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 

ਸਵੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਰਣ ਅਕਸਰ ਭੂੰਗ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਸੂੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਭੂੰਗ ਲੈਣੀ (ਯਾਸਨ THC ਦੀ ਘੱਟ ਫੀਸਦ) ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਖੋਜ ਨੇ ਦੱਸਸਆ ਹੈ ਸਕ ਗਭਰੂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਗੂੰਭੀਰ ਸੂੰ ਸਗਆਨਕ ਕਾਰਜ ਅਤ ੇ

ਿਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਸਵੱਚ ਸਵਗਾੜ੍ ਸਵਚਕਾਰ ਸਬੂੰ ਿ ਿੌਜੂਦ ਹੈ।312, ix ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਸੱਖਣ ਸਬੂੰਿੀ 
ਸਵਗਾੜ੍, ਯਾਦ ਸਬੂੰਿੀ ਸਵਗਾੜ੍ ਅਤ ੇਕੋ-ਿੌਰਸਬਡ ਸਾਈਕੀਐਸਟਰਕ ਸਵਗਾੜ੍ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜ੍ ੇਹੋਏ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਸਕ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੀ 
ਸਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।ix ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਜੁੜ੍ੇ ਹੋਏ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਸੇਿ ਜਾਂ ਆਕਾਰ ਬਾਰੇ ਪੱਕੇ 

ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਸਿਲੇ। ਇੂੰਜ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਸਵੱਚ ਿੌਜੂਦਾ ਖੋਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਹੈ313,314 ਅਤ ੇਗਭਰੂ ਦੇ 

ਸਵਹਾਰਾਂ ਅਤ ੇਬਾਲਗ ਸਸਹਤ ਅਤ ੇਸਿਾਜਕ ਸਸੱਸਟਆਂ ਸਵਚਕਾਰ ਸਬੂੰ ਿ ਨੂੂੰ  ਸੇਿ ਦੇ ਸਹਸਾਬ ਨਾਲ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਸਵੱਚ 

ਆਉਂਦੀ ਬੁਸਨਆਦੀ ਿੁਸ਼ਸਕਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਿ ਸਬੂੰਿ ਨੂੂੰ  ਪੱਸਕਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਤਜਰਬਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਬੂੰ ਿ ਦਾ 
ਅਸਿਅਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਰੱਥਾ ਕਰਕੇ ਸਦਿਾਗ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਿੁਸ਼ਸਕਲ ਹੈ, 'ਤੇ ਭੂੰਗ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਸਰਾਂ 
ਦਾ ਅਸਿਅਨ ਕਰਨਾ। ਕੁਝ ਸਿੂਹ ਅਸਿਅਨ (ਯਾਸਨ ਅਸਿਅਨ, ਜੋ ਸਿੇਂ ਦੀ ਸਿਆਦ, ਅਕਸਰ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 

ਸਿੂਹ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇ

ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਬੂਤ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤ ੇਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਆਸਖਆ ਸਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਗਭਰੂਆਂ ਦਾ ਐਡਂੋਕੈਨਾਵਬਨਓਇਡ ਵ  ਟਮ ਪਿਬੰਧ ਅਿੇ ਵਦਮਾਗ਼ ਦਾ ਵਿਕਾ  

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ, ਸਿੱੁਚੇ ਸਦਿਾਗ ਦੇ ਅਕਾਰ ਦਾ ਸਵਕਾਸ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦਸਕ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤ ੇਕਾਰਜ-ਸਬੂੰਿੀ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗਭਰੇਟ ਉਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂੰ ਸਗਆਨਕ ਸਿਰੱਥਾ ਅਤ ੇਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਵੱਚ ਵਾਿਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਦਿਾਗ ਦੇ 

ਸਵਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਅਸਹਿ ਪੜ੍ਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਦਿਾਗ ਸਵੱਚ ਕਈ ਅਸਹਿ ਅਤ ੇਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।315 ਸਦਿਾਗ 

ਦੇ ਕਈ ਸਹੱਸਸਆਂ ਸਵੱਚ ਐਡੋਂਕੈਨਾਸਬਨਓਇਡ ਸਸਸਟਿ ਅਸਹਿ ਭੂਸਿਕਾ ਸਨਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਵੱਚ ਪਰੀਫ਼ਰੂੰਟਲ ਕੌਰਟੈਕਸ 

ਅਤ ੇਸਲੂੰ ਸਬਕ ਸਸਸਟਿ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਸੂੰ ਸਗਆਨਕ ਅਿਲਾਂ ਲਈ ਅਸਹਿ ਹਨ, ਇਸ ਸਵੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇ

ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨੇਸ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹਨ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਸਿਅਨਾਂ ਸਵੱਚ ਸਦਿਾਗ ਦੇ ਸਵਕਾਸ ਸਵੱਚ ਕੈਨਾਸਬਨਾੱਇਡ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਸਵੱਚ 
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ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ,x,xi,xii ਜਦਸਕ ਸਬੂਤ ਿਨੱੁਖਾਂ ਸਵੱਚ ਘੱਟ ਸਵਕਸਸਤ ਅਤ ੇਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਕੁਝ 

ਅਸਿਅਨਾਂ ਸਵੱਚ ਸੁਝਾਅ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ਗਭਰੇਟ ਉਿਰ ਦੌਰਾਨ ਲੂੰ ਿੇ ਸਿੇਂ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਿ ਸਦਿਾਗ ਦੇ ਵਿਣ ਅਤ ੇਸਨਉਰੋਟਰਾਂਸਸਿਟਰ ਪਰਬੂੰ ਿ ਵਿਣ ਸਵੱਚ ਸਵਘਨ ਪੈ ਸਕਦ ੇਹਨ316, xiii ਜੋ ਸਕ 

ਇਸ ਸਿੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।317 ਇੂੰਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਸਕਉਂਸਕ ਗਭਰੇਟ ਉਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸਦਿਾਗ ਕੈਨਾਸਬਨਾੱਇਡ 

ਸਰਸੈਪਟਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਅਸਰਾਂ ਪਰਤੀ ਹੋਰ ਸੂੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਤਰਹਾਂ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿ  ਅਸ ਬਾਲਗ 

ਸਦਿਾਗ ਦੇ ਿੁਕਾਬਲੇ ਵੱਿ ਪਰਭ ਿ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂੰਭਵ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਈ ਹਫ਼ਸਤਆਂ ਤੱਕ ਰਸਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ 

ਖੋਜ ਨੇ ਦੱਸਸਆ ਹੈ ਸਕ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਤੂੰ ਨ ਿਹੀਸਨਆਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਆਿ ਵਾਂਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।318  

ਵਦਮਾਗ਼ ਦੀ ਮੌਰਫੋਲੌਜੀ 

ਕੁਝ ਅਸਿਅਨਾਂ ਨੇ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਭਰੂਆਂ ਦੇ ਸਦਿਾਗ ਮ ਤਰ  ਅਤ ੇਘਣਤਾ ਦਾ ਿੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਿੂੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਇਹ ਅਸਿਅਨ ਆਪਣੇ ਪਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਡਜਾਈਨ, ਨਿੂਨੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਕਾਰਾਂ ਅਤ ੇ

ਅਜੀਬ ਸਜਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਨਾਕਾਿ ਰਸਹਣ ਕਰਕੇ ਸੀਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੂੰ  ਸਿਆਨ 

ਸਵੱਚ ਰੱਖੇ ਸਬਨਾ ਸਕ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਦਿਾਗ ਦੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਿਾਤਰਾ ਅਤ ੇਸਲੇਟੀ ਿੈਟਰ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵਰਗੀਆਂ 

ਸਦਿਾਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਜੁੜ੍ੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਰਪੋਰਟਾਂ ਹਨ।319,ix,xiv ਹਾਲਾਂਸਕ ਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡ ੇਪੈਿਾਨੇ ਦੀਆਂ 

ਪੜ੍ਤਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਸੱਸਟਆਂ ਦੀ ਸਹਿਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤ ੇਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਅਤ ੇਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਭਰੂਆਂ ਸਵਚਕਾਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਦਿਾਗੀ ਅੂੰਤਰ ਨੂੂੰ  ਸੀਿਤ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ 
ਦਰਸਾਇਆ।xv,xvi,xvii,xviii,xix ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਸਵੱਚ ਸਦਿਾਗ ਦੀ ਘਣਤਾ ਸਵਚਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 

ਦੀ ਸਹਿਾਇਤ ਸਵੱਚ ਵੀ ਿਾਿੂਲੀ ਅਤ ੇਸਿੱੁਚੀ ਿਾਤਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਸਲਆ ਹੈ।320 ਇਸ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਸਹੱਪੋਕੈਿਪਸ 

ਸਵੱਚ ਹੈ, ਸਜੱਥ ੇਘਟੀ ਹੋਈ ਿਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਸਦੱਤ ੇਗਏ ਹਨ।xv 

ਸਕਉਂਸਕ ਕੁਝ ਅਸਿਅਨਾਂ ਨੇ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਭਰੂਆਂ ਦੇ ਸਵਕਾਸ ਸਬੂੰ ਿੀ ਟਰਾਜੈਕਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਿੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ 
ਸਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਗਭਰੂਆਂ ਦੇ ਸਦਿਾਗ 'ਤੇ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜੇ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਸਗਆ। ਭੂੰਗ ਦੀ 
ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਭਰੂਆਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਸਵਚਲੇ ਅਸਿਅਨ ਸਵੱਚ ਪਤਾ ਚੱਸਲਆ ਹੈ ਸਕ ਲਗਭਗ 

ਰੋਜ਼ ਪੂੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਭੂੰਗ ਦੀ ਤਿਾਖੂਨੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਗਈ।319 ਹਾਲਾਂਸਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਸਵਚਲੇ 

ਅਸਿਅਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਸਾਹਿਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਭਰੂਆਂ ਅਤ ੇਬਾਲਗਾਂ ਸਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 
ਵਾਲਾ ਵਾਈਟ ਿੈਟਰ ਵਸਿਆ ਹੈ।xx, xxi ਕਦੋਂ ਅਤ ੇਸਕਸ ਲਈ ਭੂੰਗ ਸਦਿਾਗ ਦੀ ਿੌਰਫੋਲੌਜੀ ਸਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ 
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਸਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ। 

ਅਵਹ ਾ  ਅਿੇ  ੰਵਗਆਨਕ ਟੈ ਵਟੰਗ 

ਅਸਹਸਾਸ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਸਿਤ ਖੋਜ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਕਰਸਦਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਕ ਅਸੀਂ ਅਕਲਿੂੰਦੀ ਨਾਲ ਸੂੰ ਸਗਆਨਕ 

ਟੈਸਸਟੂੰਗ ਨੰੂ ਇੱਕ ਮ ਤਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿੇ।  “ਅਕਲਿੂੰਦੀ” ਦਾ ਿੁਲਾਂਕਣ ਅਤ ੇਵਰਗੀਕਰਣ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ, 

ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਉਰੋਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਲੋਕ ਅਤ ੇਇਸ ਲਈ ਸੂੰ ਸਗਆਨਕ ਟੈਸਸਟੂੰਗ ਸਜਵੇਂ IQ ਟੈਸਟ ਨੂੂੰ  ਕਦੀ ਵੀ ਨੁਿਾਇੂੰਦੇ 
ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਿਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 
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69 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਿਅਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਸਜਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਪੜ੍ਤਾਲ ਨੇ ਸਸੱਟਾ ਕੱਸਢਆ ਹੈ ਸਕ ਭੂੰਗ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਭਰੂਆਂ ਅਤ ੇਅਤ ੇਨੌਜੁਆਨ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਸੂੰ ਸਗਆਨਕ ਕਾਰਜਾਂ ਸਵੱਚ ਕੁਝ ਕਿੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸਰ 

ਛੋਟੇ ਸੀ ਅਤ ੇਸੂੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਲਸਨਕਲ ਢੁਕਵੇਂਪਣ ਦੀ ਕਿੀ ਸੀ।vii ਦੂਸਜਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸਵੱਚ ਸਕਹਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜੇ ਫ਼ਰਕ ਸੱਚ 

ਸਾਸਬਤ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਸਕਉਂਸਕ ਉਹ ਸਵਅਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਲ ਸਵਰੋਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ ਿ , ਜੇ 72 ਘੂੰ ਸਟਆਂ ਤੋਂ ਵੱਿ ਸਿੇਂ ਤੱਕ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਸੂੰ ਸਗਆਨਕ ਕਿੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ।vii ਕਈ ਅਸਿਅਨਾਂ ਨੇ IQ ਦਾ ਿੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੂੰਗ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਭਰੂਆਂ ਸਵਚਕਾਰ ਅਤ ੇਸਸੱਟ ੇਅਢੁਕਵੇਂ ਹਨ।320,321,322,323 ਇੱਕ ਅਸਿਅਨ ਸਵੱਚ, ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ 

ਆਲਿੀ IQ, ਅਿਲ ਸਬੂੰ ਿੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਿਾੜ੍ਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤ ੇਹਰ ਹਫ਼ਤ ੇਪੂੰਜ ਜਾਂ ਵੱਿ 

ਜਾੱਇੂੰਟਸ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਗਭਰੂਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਵੱਚ ਫੌਰੀ ਅਤ ੇਦੇਰ 'ਤੇ ਿਾੜ੍ਾ ਅਸਰ ਸਪਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੇ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਸਕਸੇ ਲੂੰ ਿੀ-ਸਿਆਦ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸਪਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ ਿ  ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤ ੇਪੂੰਜ ਤੋਂ ਘੱਟ 

ਜ ਇੰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਸਵਚਕਾਰ IQ ਸਵੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਵੇਸਖਆ ਸਗਆ ਸੀ।324 ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਜਾਇਜਾ, ਜੋ 
ਸਿੂਹਕ ਅਤ ੇਦੋ ਅਸਿਅਨਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਦੇ 

ਿੁਕਾਬਲੇ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਦੇ IQ ਸਵੱਚ ਆਏ ਉਸੀ ਸਨਘਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਸਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ 

ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਸੱਸਟਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਨ ਸਦੱਤਾ ਹੈ।viii ਅਸਜਹ ੇਅਸਿਅਨ ਵੀ ਹਨ, ਸਜਹਨਾਂ ਸਵੱਚ 20 ਸਾਲ 

ਤੋਂ ਵੱਿ ਸਿੇਂ ਤੱਕ ਭੂੰਗ ਦੀ ਸਥਾਈ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਇੱਕ ਸਾਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂੰ ਸਗਆਨਕ ਸਨਘਾਰ ਸਵਚਕਾਰ ਸਬੂੰਿ 

ਬਾਰੇ ਦੱਸਸਆ ਸਗਆ ਹੈ,325 ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅਸਿਅਨਾਂ ਸਵੱਚ ਹੋਰ ਅਸਹਿ ਕਾਰਕਾਂ, ਜੋ ਸਬੂੰਿ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਬਾਰੇ 

ਪਰਸਖਆ ਨਹੀਂ ਸਗਆ।326, 327  

ਅੱਜ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਕ ਜੇ ਸਸੱਸਟਆਂ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਵੱਚ ਸੂੰ ਸਗਆਨਕ ਅੂੰਕਾਂ ਦੀ ਕਿੀ ਸਵੱਚ 

ਸਸੱਸਿਆਂ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਜੈਨੇਸਟਕ, ਿਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੂੰਿੀ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਹੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ 

ਅਸਿਅਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਸਦੱਤਾ ਹੈ  ਸਕ ਗਭਰੇਟ ਉਿਰ ਸਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੂੰ  ਕਨਫਾਉਂਸਡੂੰਗ ਕਾਰਕਾਂ 
(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਸਿਾਜਕ-ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਕ ਸਿਾਜਕ-ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਕ, ਦੂਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ) ਲਈ ਤਾਲਿੇਲ ਕਰਸਦਆਂ 

ਸਾਰ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ IQ ਜਾਂ ਸਵਸਦਅਕ ਪਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋਸੜ੍ਆ ਸਗਆ।328 ਇਸਦੀ ਥਾਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਸਦੱਤਾ ਹੈ 

ਸਕ IQ ਸਵਚਲਾ ਸਨਘਾਰ ਪਸਰਵਾਰਕ ਸਵਚਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭੂੰਗ ਦੇ ਸਸੱਿੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਜੁਆਨ 'ਤੇ 

ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।329,330 ਇੱਕ ਜੁੜ੍ਵੇਂ ਅਸਿਅਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਤਾਲ ਸਵੱਚ ਪਤਾ ਲੱਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ਬਹੁਤ 

ਸਜ਼ਆਦਾ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੌੜ੍ੇ ਨੰੂ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਿੁਕਾਬਲੇ  ਿੱਿ 

ਸੂੰ ਸਗਆਨਕ ਅੂੰਕ ਸਿਲੇ।xxii ਅਸਿਅਨ ਦਾ ਸਡਜਾਈਨ, ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਸੂੰ ਸਗਆਨਕ ਕਾਰਜ 

ਸਵਚਕਾਰ ਆਿ ਸਬੂੰਿ ਤੱਕ ਸਬਹਤਰ ਪਹੁੂੰਚ ਲਈ ਜੈਨੇਸਟਕ ਅਤ ੇਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੂੰਿੀ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬ ੂਪਾਉਂਣ ਦੀ ਰ ਏ 

ਸਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਿਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸੁਝਾਅ ਸਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤ ੇਸੂੰ ਸਗਆਨ ਸਵੱਚ ਸਸੱਿਾ ਸਹੱਸਾ 
ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। 
ਭੂੰਗ ਕਰਕੇ ਸੂੰ ਸਗਆਨਕ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਸੂੰਭਵ ਸਾਲਸ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਕਾਰਕ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦਰ ਅਤ ੇਪੱਿਰ ਦੀ 
ਅਸਹਿੀਅਤ ਹੈ। ਖੋਜ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਸਕ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਿੀ ਹੋਈ ਦਰ ਅਤ ੇਪੱਿਰ, ਸਨਉਰੋ-ਿਨੋਸਵਸਗਆਨਕ 



 

 

 

ਭੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਵ ਿੱ ਵਿਆ 

ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਟੂਲਵਕਟ 

ਟੈਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਹੋਏ ਹਨ।331 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ ਿ  ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਿਰ ਅਤ ੇਸੂੰ ਸਗਆਨਕ 

ਸਨਘਾਰ ਸਵਚਕਾਰ ਸਬੂੰ ਿ ਸੀ; ਉਹ ਗਭਰੂ ਸਜਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਿ ਸਲਆਂ 

ਦੇ ਸੂੰ ਸਗਆਨਕ ਟੈਸਟਾਂ ਸਿੱਚ ਅੰਕ ,  15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।332 

ਵਿਵਦਅਕ ਪਿਾਪਿੀ 

ਖੋਜ ਨੇ ਸਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਦੱਤਾ ਹੈ ਸਕ ਗਭਰੂ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਸਵਸਦਅਕ ਪਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੀ ਹੋਈ 

ਹੈ333,334,335,336,337 ਅਤ ੇਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਗਭਰੂਆਂ ਦੀ ਸਵਸਦਅਕ ਪਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ 
ਉੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਸਜਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਸਜਹਨਾਂ ਨੇ 15 

ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਪਸਹਲੀ ਵਾਰੀ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।338 ਹਾਲਾਂਸਕ ਹਾਲ ਸਵੱਚ ਹੀ ਹੋਰ ਸਿੂਹਕ ਅਸਿਅਨਾਂ ਸਵੱਚ ਪਤਾ 
ਚੱਸਲਆ ਹੈ ਸਕ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਸਵਹਾਰ ਸਬੂੰ ਿੀ ਸਿੱਸਸਆਵਾਂ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਦੂਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਇਸ ਸਵੱਚ 

ਸਸਗਰੇਟ ਅਤ ੇਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੈ) ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਿੇਲ ਸਬਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਿਾਂ 
ਵਲੋਂ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਾੜ੍ੀ ਸਵਸਦਅਕ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਭਸਵੱਖਬਾਣੀ ਨੁਹੀਂ 
ਕਰਦੀ।339 
 
iii. ਮਾਨਵ ਕ ਵ ਹਿ 
 

ਖੋਜ ਸਬੂੰਿੀ ਸਾਸਹਤ ਸਵੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਬਸਹਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕ ਕੀ ਭੂੰਗ ਨਾਲ ਿਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ ੇਨੁਕਸਾਨ 

ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ, ਿੌਜੂਦਾ ਿੱੁਸਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਅੱਗੇ ਸਲਆਉਂਦ ੇਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਸਥਤ ਨਕਾਰਾਤਿਕ ਸਸੱਸਟਆਂ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ 

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਕਸਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਜੂੰ ਿੇਵਾਰ ਿੂੰ ਸਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।340,341 ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਭਰੂਆਂ ਦੇ 

ਪਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਿਨ ਸਵਚਲੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਾਈਕੋਸਸਸ ਜਾਂ ਸਸਕਜੋਫਰੇਨੀਆ ਸਵਚਲੇ ਿੱੁਸਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਵਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।342 ਭੂੰਗ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਢਸਹੂੰਦੀ-ਕਲਾ ਜਾਂ ਵਿ ਰਹੇ ਬੇਚੈਨੀ ਸਬੂੰਿੀ ਸਵਗਾੜ੍ ਨਾਲ ਵਿੇ ਹੋਏ ਜੋਖਿ ਸਵਚਕਾਰ ਸਬੂੰਿ ਹੈ।343,344 

ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਗਭਰੂਆਂ ਸਵੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿ ਰਹੇ ਜੋਖਿ ਸਵਚਕਾਰ ਸਬੂੰਿ ਸਿਸਲਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਸਕ 

ਜੈਨੇਸਟਕ ਅਤ ੇਵਾਤਾਵਰਣ ਸਵਚਕਾਰ ਸਬੂੰਿ ਨੂੂੰ  ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗਆ।345 

ਭੂੰਗ, ਿਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਿੱੁਸਦਆਂ ਦੇ ਸਵਕਾਸ ਸਵੱਚ ਸਕਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਿ ਭੂਸਿਕਾ ਸਨਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਅਜੇ ਸਬੂੰ ਿ ਬਣਾਉਣਾ 
ਹੈ। ਭੂੰਗ ਅਤ ੇIQ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਸਵਚਲੇ ਅਸਿਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਾਣਨਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਸਕ ਕਨਫਾਉਂਸਡੂੰਗ ਬਦਲਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਸਿਾਜਕ-ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਕ, ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ) ਅਸਲ ਸਬੂੰਿ ਨੂੂੰ  ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹਨ। ਸਬੂਤ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਵਲੇੇ ਪਰਤਵੇਂ ਕਾਰਣ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਉਹ ਗਭਰੂ ਹੋ 

ਸਕਦ ੇਹਨ, ਸਜਹਨਾਂ ਨੇ ਿੁਢਲੇ ਲੱਛਣ ਵਿਾਉਣ ਲਈ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।346  

 ਾਈਕੌਵ  /  ਵਕਜੋਫਿੀਨੀਆ 

ਸਪਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਵਆਪਕਤਾ ਸਵੱਚ ਡਰਾਿਾਈ ਵਾਿਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਸਕਜੋਫਰੇਨੀਆ ਦੀ 
ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਦਰ ਸਵੱਚ ਖ ਸ ਵਾਿਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।347 ਸਬੂਤ ਸਹਿਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 
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ਸਾਈਕੌਸਸਸ/ ਸਸਕਜੋਫਰੀਨੀਆ ਵਿਣ ਦਾ ਕੱੁਲ ਜੋਖਿ ਘੱਟ ਹੈ। 354,355,xxiii,xxiv ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ ਿ  ਇੂੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਕ ਜੋਖਿ 

ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ THC ਦੀ ਉੱਚ ਸਿਰੱਥਾ, ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦਰ, ਿੁਢਲੀ ਉਿਰ ਸਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤ ੇਜੈਨੇਸਟਕ ਪਰੀ-
ਸਡਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਰੇਸਰਤ ਹੈ।354,355,xxiii,xxiv ਹਾਲੀਆ ਨਤੀਸਜਆ ਂਨਾਲ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਸਵੱਚ ਸੇਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਬੂੰਿ ਦਾ 
ਪਤਾ ਚੱਸਲਆ ਹੈ, ਸਜਸਨੂੂੰ  ਜੈਨੇਸਟਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸਕਜੋਫਰੀਨੀਆ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਨਸਜੱਸਠਆ ਸਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇਇੱਤ ਿਜ਼ਬੂਤ 

ਜੈਨੇਸਟਕ ਸਹੱਸੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸਦੂੰ ਸਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਵਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।xxiii ਸਫਰ ਵੀ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਅਤ ੇਸਸਕਜੋਫਰੀਨੀਆ ਸਵਚਕਾਰ ਸਬੂੰਿ ਬਸਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।348,349,350 ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਜਾਇਜੇ ਨੇ ਸਸੱਟਾ ਕੱਸਢਆ ਹੈ ਸਕ ਭੂੰਗ 

ਦੀ ਪਸਹਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਪਸਹਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕੌਸਟਕ ਦੇ ਵਿੇ ਹੋਏ ਸਵਗਾੜ੍ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਖ ਸ ਤੌਰ ਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਨ ਲ ਜ ੋਜੋ ਪਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਿੌਜੂਦ ਕਿਜੋਰੀ ਜਾਂ ਸੂੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ  ਨਾਲ ਜੁੜ੍ ੇਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਭੂੰਗ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਦ ੇਹਨ।351 ਇੱਕ ਸਵਆਪਕ ਤਰਤੀਬਬੱਿ ਜਾਇਜੇ ਨੇ ਸਸੱਟਾ ਕੱਸਢਆ ਹੈ ਸਕ ਭੂੰਗ ਦੀ ਕਦੀ-ਕਦਾਈ ਂਜਾਂ ਸਬਲਕੁਲ ਵਰਤੋਂ 
ਨਹੀਂ  ਕਰਨ ਿੇ ਮੁਕ ਬਲੇ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਭਰੂ, ਵਿੇ ਹੋਏ ਸਾਈਕੌਸਸਸ 

ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਹੋਏ ਸੀ।352 ਇਸੀ ਤਰਹਾਂ ਸਬੂਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਸਕ ਭੂੰਗ ਦੀ ਨੇਿ ਨਾਲ, ਪਸਹਲਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਰਦਾਂ 
ਸਵੱਚ ਸਟਕਾਊ ਸਬਕਸਲਸਨਕਲ ਸਾਈਕੌਸਟਕ ਲੱਛਣ, ਡਰ ਅਤ ੇਨਜ਼ਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿ-ਭੁਲੇਸਖਆਂ ਦਾ ਜੋਖਿ ਵਿ ਸਕਦਾ 
ਹੈ।353,354  

ਢਵਹੰਦੀ-ਕਲਾ/ ਬੇਚੈਨੀ 

ਿਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਸਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਅਤ ੇਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਪਸਹਲਾਂ ਘਬਰੇਟ ਉਮਰ ਸਵੱਚ ਉਭਰਦੀ ਹੈ। ਸਚੂੰ ਤਾ ਅਤ ੇ

ਢਸਹੂੰਦੀ-ਕਲਾ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੇ ਕ ਰਨ ਨ  ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕੋ ਸਜਹ ੇਸਵਕਾਸ ਸਬੂੰ ਿੀ ਸਿੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ।355 ਸਫਰ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਸਵੱਚ ਿਹਾਿਾਰੀ-ਸਵਸਗਆਨ ਸਵੱਚ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਸਲਆ ਹੈ ਸਕ ਗਭਰੇਟ ਉਿਰ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਬੇਚੈਨੀ ਵਿਣ ਸਵਚਕਾਰ ਸਬੂੰ ਿ ਹੈ356,357 ਅਤ ੇਇੱਕ ਬਾਲਗ ਵਜੋਂ ਸਨਰਾਸਾਜਨਕ ਿੂਡ ਸਬੂੰਿੀ ਸਵਗਾੜ੍ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।358,359,360,361  

ਸਬੂਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ, ਹਾਲਾਂਸਕ ਕੁਝ ਅਸਿਅਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬੂੰਿ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਸਕ ਹੋਰਨਾਂ ਅਸਿਅਨਾਂ 
ਨੇ ਭੂੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਦਰਸਿਆਨੀ ਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਸਜਸ ਤੇ ਉਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਸਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਲਆਂ ਸਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਿ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸੇ ਗਏ ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਵੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਜਾਂ ਢਸਹੂੰਦੀ-
ਕਲਾ ਹੈ।362 ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਵੱਡ ੇਪੈਿਾਨੇ ਦੇ ਿੈਟਾ-ਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਸਜਸ ਸਵੱਚ 23,317 ਸ਼ਾਸਿਲ ਸਨ, ਨੇ ਗਭਰੂਆਂ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਕ ਪਰੀਿੋਰਸਬਡ ਸਸਥਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਨਾ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਵਜੋਂ ਿੱੁਖ ਢਸਹੂੰਦੀ-ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੇ ਹੋਏ ਜੋਖਿ ਨਾਲ 

ਸਬੂੰਿ ਸੀ, ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।xxv ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੂੰਿ ਨਹੀਂ ਸਿਸਲਆ। ਹਾਲਾਂਸਕ, ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਰਤੀਕਰਿ ਨਜ਼ਰ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਿਾਤਰਾ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਨ ਲ ਿਾਿੂਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਸਹਿ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦ,ੇ ਜਦਸਕ 

ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਿਾਤਰਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ), ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਸਵਚਕਾਰ ਸਬੂੰ ਿ363 

ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਿਰ ਅਤ ੇਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੂੰਭੀਰਤਾ ਜੋਖਿ ਦੇ ਅਸਹਿ ਸਨਰਿਾਰਕ ਹਨ।364, 

365,366 
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 ਿ-ੈਨੁਕ ਾਨ/ਿੁਦਕੁਸ਼ੀ  

ਭੂੰਗ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਸਵੱਚ ਆਉਣ ਅਤ ੇਗਭਰੂ ਸਵੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੇ ਹੋਏ ਜੋਖਿ ਸਵਚਕਾਰ ਸਬੂੰ ਿ ਹੈ।367,368,369,xxv ਕਈ ਿੱੁਖ 

ਜਾਇਸਜਆ ਂਅਤ ੇਿੈਟਾ-ਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਸਜਹਨਾਂ ਸਵੱਚ ਪੂੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਿ ਸਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 
ਸਵੱਚ ਸਜਹਨਾਂ ਨੇ ਗਭਰੇਟ ਉਿਰ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਵਜੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਵਚਾਰ ਆਉਣ 

ਲਈ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋਖਿ ਿਰਸ ਇਆ ਹੈ। ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸਿਅਨਾਂ, ਸਜਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, 

ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ-ਪਰਣਾਲੀ ਸਬੂੰਿੀ ਕਈ ਕਿੀਆਂ ਦਾ ਸਜਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਸਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਸਦੱਤਾ ਹੈ ਸਕ ਗਭਰੂਆਂ 

ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੂੰ  ਨਜ਼ਰਅੂੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।370  

ਇਿੱਕ ਕਰਾਿੱਸ-ਸੈਕਸ਼ਿਲ ਅਵਧਅਿ ਿੇ ਜੌਵੜ੍ਆਾਂ ਦਾ ਿੁਆਇਿਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਜਿੱਿੇ ਗਭਰਆੂਾਂ ਵਿਿੱਚ ਜੌੜ੍ੇ ਭੰਗ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ 

ਜਾਾਂ ਿਰਤੋਂ ਿ ੀ ਾਂ ਕਰਦੇ  ਿ।  ਭੰਗ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਾ ਕਰਿ ਿਾਲੇ ਜੌੜ੍ੇ ਿਾਲੋਂ  ਵਜ ੜ੍ੇ ਜੌੜ੍ੇ ਭੰਗ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵਿਰਭਰ  ਿ, 

ਉਹਨ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵ ਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਖਆਲ ਜ ਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਦ  ਜੋਖ਼ਮ 2.5 ਤੋਂ 2.9 ਗੁਣਾ ਿਿੱਧ ਜ ਾਂਦ  ਹੈ।371 

ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਜੌਵੜ੍ਆਾਂ ਦੇ ਵਿਜਾਈਿ (twin design) ਰਾ ੀ ਾਂ ਿਾਤਾਿਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪਰਿਵਰਸ਼ ਅਤੇ ਜੈਿੇਵਟਕ ਕਾਰਕਾਾਂ ਿੰੂ 

ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਿਕ ਿੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਵਿ ਾਰ ਲਈ ਸੰਭਿ ਜੋਿਿ ਕਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੰਗ ਿੰੂ 

ਿਾਰਜ ਿ ੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।  ਣੁ ਤਿੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੋਜ ਿੇ ਗਭਰ ੂਿਲੋਂ  ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਭੰਗ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਜੰਦਗੀ ਵਿਿੱਚ 

ਬਾਅਦ ਿੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਿਧੇ  ੋਏ ਜੋਿਿ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਿਿੱਲ ਸਕੰੇਤ ਕੀਤਾ  ੈ।  ਾਲਾਾਂਵਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੀ ਸੇਧ ਿੰੂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 

ਵਿਿੱਚ ਿੋਜ ਰਾ ੀ ਾਂ ਸਖ਼ਤ ਟੈਸਵਟੰਗ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪੈਂਦੀ  ੈ।372  

ਕੌੌਮੋਰਵਬਡ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਿਰਿੋਂ  
ਗਭਰੇਟ ਉਿਰ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤ ੇਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸਟਕਾਊ ਿਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਸਿੱਸਸਆਵਾਂ ਅਤ ੋਹੋਰ 

ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਸਿਤ ਹੈ।373 ਸਜਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦੇ ਿੁਕਾਬਲੇ, ਭੂੰਗ ਦੀ 
ਬਾਅਦ ਸਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਕਦੀ-ਕਦਾਈ ਂਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿੀ ਦੂਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਿਣ ਅਤ ੇਦੁਰਵਰਤੋਂ 
ਦਾ ਜੋਖਿ ਵੱਿ ਰਸਹੂੰਦਾ ਹੈ।374 ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਗੈਰਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੱਿ ਜੋਖਿ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ 

ਹਨ, ਜਦਸਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਸਵਚਲੇ ਵੱਡ ੇਪੈਿਾਨੇ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੂੰ  ਪਤਾ ਲੱਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਨਸ਼ੇ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਆਰਥਕ ਘਾਟੇ, ਗੂੰ ਭੀਰ ਪਸਰਵਾਰਕ ਤਣਾਅ,) 'ਤੇ ਕੂੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਬਾਅਦ ਸਵੱਚ 

ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਵਗਾੜ੍ ਸਵਚਕਾਰ ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਸਬੂੰਿ ਨਹੀਂ ਸੀ।xxvi  

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ ਿ , ਗਭਰੇਟ ਉਿਰ ਦੌਰਾਨ ਭੂੰਗ ਤੋਂ ਵੱਿ ਜੋਖਿ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੂੂੰ  ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, 

ਸਕਉਂਸਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜੁਆਨ, ਵਿ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਵਗਾੜ੍ ਵਾਲੇ ਵੱਡ ੇਬਾਲਗਾਂ ਦੇ 

ਿੁਕਾਬਲੇ ਵੱਿ ਸੂੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ।375 ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਿ ਜੋਖਿ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਨਾਲ 

ਸਸਹ-ਸਬੂੰਿ ਹੈ ਅਤ ੇਅਕਸਰ ਉੱਚ-ਜੋਖਿ ਵਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਟਰਾਜੈਕਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਸਸ਼ਆਂ ਦੀ ਪਸਹਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ (ਸ਼ਰਾਬ ਅਤ ੇਤਿਾਖੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ)376,377,378 ਉੱਚ-ਜੋਖਿ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਭਸਵੱਖ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ 
ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਦੀ ਸੂੰਭਵ ਭੂਸਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਖੜੇ ਹੰੁਿੇ ਹਨ। 
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“ਗੇਟਵੇਅ” ਸਥਓਰੀ 
ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ ੇਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਸਿਅਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਹਾਿਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਸਗਆਨੀਆਂ ਨੇ 1970 ਦ ੇਦਹਾਕ ੇਸਵੱਚ 

ਸ਼ੁਰੂ ਸਵੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਦੱਤੀ ਸੀ, ਗੇਟਵੇਅ ਸਥਓਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਸਦੱਤਾ ਹੈ ਸਕ ਨਸ਼ ੇਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਂਭੀਰਤਾ ਵਿਣ ਦੀਆਂ 
ਬਣਤਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਿਾਖੂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕ ੇਭੂੰਗ ਅਤੇ ਸਫਰ ਹੋਰ ਗੈਰਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਨਸਸ਼ਆਂ 
ਵੱਲ ਵਿਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਵੱਚ ਕੋਕੀਨ, ਿੈਥਾਫੈਟਾਿਾਈਨ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੈ।379  

ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ (ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਪਸਹਲਾਂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ/ਰੈਗੁਲਰ 

ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਦ ੇਿੁਕਾਬਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵੱਚ ਹੋਰ ਗੈਰਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਨਸਸ਼ਆਂ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ 

ਦਾ ਉੱਚ-ਜੋਖਿ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,380,381 ਇਹ ਸਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਕ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ 
ਲੋਕ ਹੋਰ ਗੈਰਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਨਸਸ਼ਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।382 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ ਿ , ਕੀ ਭੂੰਗ ਿੋਢੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸਜਹਾ ਸਵਸ਼ਾ ਹੈ, 

ਸਜਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਸਹਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਜਸਦੀ ਸਕ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।383 ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੇ ਗਏ 

ਅਨੁਸਾਰ, ਭੂੰਗ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਿ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ ੇਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਲ ਜਾਣ ਸਵਚਕਾਰ ਸਬੂੰਿ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ (ਜਾਂ ਅੂੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇ

ਦੱਸਣਾ) ਲਈ ਕਈ ਤਾਰੀਫ਼ਯੋਗ ਆਿ ਅਤੇ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। 
 
ਫਾਰਮਾਕੋਲੌਵਜਕਲ ਪਾਿਿੇਅਜ਼: ਭੂੰਗ ਸਦਿਾਗ ਸਵੱਚ ਸਨਕੋਟੀਨ, ਅਫੀਿ ਅਤੇ ਕੋਕੀਨ ਵਰਗੇ ਸੈਂਟਰ-ਸਸਟਿੂਲੇਸਟੂੰਗ 

ਸਨਉਰਲ ਪਾਥਵੇਅਜ਼ ਦਾ ਿਜਾ ਸਦੂੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਿ ਫ਼ਰੇਿਵਰਕ ਹੇਠ, ਗੇਟਵੇ ਹਾਈਪੋਸਥਸਸਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸਿਲਦਾ 
ਹੈ ਸਕ ਭੂੰਗ (ਅਤੇ ਤਿਾਖੂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਨਸ਼ੇ) ਸਦਿਾਗ ਸਵੱਚ ਅਸਜਹੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਸਬੂੰਿੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰੇਸਰਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਿ ਜੋਖਿ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ ੇ(ਡੋਪਾਿਾਈਨ ਲਈ ਪਰਤੀਕਰਿ ਘਟਾਕੇ) ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਜਸ ਨਾਲ 

ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੋਰਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦ ੇਪਰਿ ਸੱੁਖ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਰਣਾ ਸਿਲਦੀ ਹੈ।384  

 
ਆਮ ਬੁਵਨਆਦੀ ਕਾਰਕ: ਭੂੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ “ਸਦਿਾਗ ਨੂੂੰ  ਉਤੇਜਕ ਕਰਨ” ਵਾਲੇ 

ਹੋਰ ਸੂੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤ ੇਜੈਨੇਸਟਕ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੂੰਿੀ ਅਤੇ ਸਵਹਾਰ ਸਬੂੰਿੀ ਕਾਰਕ ਨਸਸ਼ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 
ਦੀਆਂ ਸੂੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਾ ਸਦੂੰਦੇ ਹਨ। ਆਿ ਤੌਰ 'ਤ ੇਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦ ੇਿੌਕੇ, ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਗੈਰਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਨਸਸ਼ਆਂ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦ ੇਿੌਸਕਆਂ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।385 ਕਈ ਅਸਿਅਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਸਲਆ ਹੈ ਸਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ 
ਨਾਲ ਸਬੂੰਿ ਦਾ ਸਹੱਸਾ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।  
 
 ੰਦਰਭ  ਬੰਧੀ ਅ ਰ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਾਜਕ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਗੈਰਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਨਸਸ਼ਆਂ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਸਵੱਚ ਆਉਣ 

ਦੀਆਂ ਸੂੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭਸਵੱਖ ਦੀ ਉੱਚ-ਜੋਖਿ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ ੇਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਵਚਲੇ ਸਬੂੰਿਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸਿਝਣ ਲਈ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦੂਜ ੇਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।386 ਸਕਉਂਸਕ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੈਸਟੂੰਗਾਂ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ 

ਇੱਕ ਗੈਰਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜੁਆਨ ਨਸ਼ ੇਦ ੇਗੈਰਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦ ੇਸੂੰਪਰਕ 

ਸਵੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਗੈਰਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੋਣ ਦ ੇਿੌਕ ੇਸਿਲ ਸਕਦੇ 
ਹਨ।387,388   
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iv.  ਰੀਰਕ ਵ ਹਿ 
 
ਕੁੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਤ ੇਲੂੰ ਿੀ ਸਿਆਦ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸਸਹਤ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਸਹੱਸਾ 
ਸਜੱਥ ੇਵੀ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਖ਼ਾਸ ਸਿਆਨ ਸਦੂੰ ਸਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੂੰਭਵ ਸਰੀਰਕ ਸਸਹਤ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦਾ 
ਸਾਰ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਕ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵੱਿ ਿਾਤਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਜਾਂ 
ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਿੌਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸਿਲੀ,389 ਸ਼ਰਾਬ ਸਿੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਆਿ ਨਸਸ਼ਆਂ ਦੇ ਿੁਕਾਬਲੇ ਭੂੰਗ ਦਾ 
ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਤੱਤ ਘੱਟ ਜੋਖਿ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।  

 ਾਹ  ਬੰਧੀ ਲਿੱ ਛਣ 

ਤਿਾਖੂ ਦੇ ਿੂਏ ਂਵਾਂਗ ਹੀ, ਭੂੰਗ ਦੇ ਿੂਏ ਂਸਵੱਚ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰਸਾਇਣ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ, ਜੋ ਸਾਹ-ਨਲੀ ਸਵੱਚ ਜਲਨ ਅਤ ੇ

ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਇਸਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹ ਸਬੂੰ ਿੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਵੱਚ ਖੂੰਘ, 

ਘਰੜ੍-ਘਰੜ੍ ਦੀ ਅਵਾਜ਼, ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼, ਬਲਗਿ ਬਣਨਾ, ਛਾਤੀ ਸਵੱਚ ਜਕੜ੍ਣ ਅਤ ੇਦਿੇ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਸਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ 
ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੈ।390 ਜੇ ਸਸਗਰੇਟ ਿੇ ਿੂਏ ਂਿੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਿੀ ਭੰਗ ਿੇ ਿੂਏ ਂਿੇ ਅਸਰਾਂ ਨੰੂ ਿੇਸਖਆ ਜ ਿੇ ਤਾਂ, 
ਪੁਰਾਣੀ ਖੂੰਘ, ਪੁਰਾਣੀ ਬਲਗਿ ਅਤ ੇਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰੜ੍-ਘਰੜ੍ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਾ ਅੂੰਦਾਜ਼ਨ 

ਜੋਖਿ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿੁਕਾਬਲੇ 2 ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਿ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।391 ਅਸਜਹ ੇਕੁਝ ਸਬੂਤ ਹਨ ਸਕ ਭੂੰਗ ਦੀ 
ਤਿਾਖੂਨੋਸ਼ੀ ਬੂੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੱਛਣਾਂ ਸਵੱਚ ਸੁਿਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ।392 

ਫੇਫੜ੍ ੇਦਾ ਜ਼ਖਮ ਜਾਂ ਵਬਮਾਰੀ 

ਤਿਾਖੂਨੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਦੇ ਿੁਕਾਬਲੇ, ਭੂੰਗ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਾਹ-ਨਲੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਜ਼ ਵਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।393 ਅੱਜ ਤੱਕ 

ਭੂੰਗ ਦੀ ਦਰਸਿਆਨੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਘੱਟ ਸਿੱੁਚੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਫੇਫਸੜ੍ਆਂ ਸਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਬਿਾਰੀ 
(COPD) ਵਿਣ ਦੇ ਜੋਖਿ ਸਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂੰ ਿ ਨਹੀਂ ਸਿਸਲਆ।394 ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਸਾਹ-ਨਲੀ 
ਸਵਚਲਾ ਅਸੜੱ੍ਕਾ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁਸੜ੍ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,395 ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਿਅਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਸਲਆ ਹੈ 

ਸਕ ਸਸਰਫ਼ ਤਿਾਖੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਦੇ ਿੁਕਾਬਲੇ, ਤਿਾਖੂ ਨਾਲ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ COPD ਦਾ ਜੋਖਿ ਦੁਗਣੇ ਨਾਲੋਂ 
ਵੱਿ ਕਰ ਸਦੂੰ ਦਾ ਹੈ।396 

ਹਾਲ ਸਵੱਚ ਹੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਸਵੱਚ ਈ-ਸਸਗਰੇਚ, ਸਜਸਨੂੂੰ  ਵੇਪ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਿਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਜਹੀ ਸਬਿਾਰੀ ਨਾਲ 

ਜੁੜ੍ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਈ-ਸਸਗਰੇਟ ਜਾਂ ਵੇਪ ਕਰਨਾ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ - ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੀ ਫੇਫਸੜ੍ਆਂ ਸਵਚਲੇ ਜ਼ਖ਼ਿ (EVALI) 

ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।xxvi,xxvii ਹਾਲਾਂਸਕ ਵੇਸਪੂੰਗ ਅਕਸਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭਰਿਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਿ ਵਰਤੋਂ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਸਪਤਾਲ ਸਵੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਗੂੰਭੀਰ ਕੇਸਾਂ ਸਵੱਚ ਿੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਕ ਭੂੰਗ ਨੂੂੰ  ਫੇਫਸੜ੍ਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 

ਲਈ ਸਜ਼ੂੰ ਿੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਿੂੰ ਸਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਲਸਕ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਸਵਟਾਸਿਨ ਈ ਐਸੀਟੇਟ ਵਰਗੇ ਘੋਲਕ (ਰਸ) ਸਵਚਲੇ 
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ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤ ੇਪਲੀਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ੂੰ ਿੇਵਾਰ ਿੂੰ ਸਨਆ ਸਗਆ ਹੈ।xxvi EVALI ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲੂੰ ਿੇ ਸਿੇਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। 

ਫੇਫੜ੍ ੇਦਾ ਕੈਂ ਰ 

ਭੂੰਗ ਦੇ ਿੂਏ ਂਸਵੱਚ ਤਿਾਖੂ ਦੇ ਿੂਏ ਂਵਰਗੇ ਹੀ ਕਈ ਕੈਂਸਰ-ਕ ਰਕ ਪ ਿ ਰਥ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ,397 ਪਰ ਭੂੰਗ ਅਤ ੇਫੇਫੜ੍ ੇਸਵਚਕਾਰ 

ਆਿ ਸਬੂੰ ਿ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਅਿਰੀਕਾ, ਯੋਰੁਪ ਅਤ ੇਸਨਉਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਛੇ ਕੇਸ ਕੂੰਟਰੋਲ ਅਸਿਅਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਸਿਅਨ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸੀ ਅਤ ੇਉਸ ਅਸਿਅਨ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਲੈਣ ਦੀ ਦਰ ਜਾਂ ਸਿਆਦ ਅਤ ੇ

ਫੇਫਸੜ੍ਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਵਚਕਾਰ ਭੂੰਗ ਦੀ ਖੁ਼ਰਾਕ 'ਤੇ ਸਨਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ ੇਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਿਲੇ।398 

ਹਾਲਾਂਸਕ, ਸਵੀਸਡਸ਼ ਿਰਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੂਹ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਫੇਫਸੜ੍ਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸਵਚਕਾਰ ਸਬੂੰਿਾਂ ਦਾ 
ਿੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਸਿਅਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਸਲਆ ਹੈ ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਿਰਦਾਂ ਸਵੱਚ ਫੇਫਸੜ੍ਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਣ ਦੀ 
ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਵਿ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਜਹੜ੍ ੇਿਰਦ 50 ਗੁਣਾ ਵੱਿ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।399 ਇੱਕ ਹੋਰ 

ਅਸਿਅਨ ਸਵੱਚ ਸਟਉਨੀਸ਼ੀਆ, ਿੋਰੱਕੋ ਅਤ ੇਅਲਜੀਰੀਆ ਸਵਚਲੇ ਿਰਦਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੇਸ ਕੂੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅਿਾਰ ਫੇਫਸੜ੍ਆਂ ਦੇ 

ਕੈਂਸਰ ਸਬੂੰਿੀ ਜੋਖਣ ਸਵੱਚ ਵਾਿਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਸਲਆ ਹੈ।400 ਇਹਨਾਂ ਅਸਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਵਆਪਕ ਹੱਦ, ਸਸਰਫ਼ ਤਿਾਖੂ 

ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਲਈ ਅਿੂਰੇ ਤਾਲਿੇਲ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਿੂੰਨ ਸਲਆ ਸਗਆ ਸੀ ਸਕ ਤਿਾਖੂ ਦੀ ਤਿਾਖੂਨੋਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 
ਸਵੱਚ ਆਿ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਨ401 ਅਤ ੇਇਹ ਸਕ ਫੇਫਸੜ੍ਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਨਰਸਵਵਾਦ ਜੋਖਣ-

ਕਾਰਕ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। 

ਵਦਲ ਦੀਆਂ ਨ ਾਂ  ਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ  ਮਿੱ ਵ ਆਿਾਂ 

ਭੂੰਗ ਿਰਤਣ ਨ ਲ ਸਦਲ ਦੀ ਦਰ ਸਵੱਚ ਵਾਿੇ ਅਤ ੇਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਸਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗੇ ਸਦਲ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਸਬੂੰਿੀ ਗੂੰਭੀਰ 

ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ।418 ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਲ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਸਬੂੰਿੀ ਜਸਟਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ 
ਸਵੱਚੋਂ ਕਈ ਸਰਪੋਰਟਾਂ ਸਵੱਚ ਨੌਜੁਆਨ ਿਰਦ (20 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ) ਸ਼ਾਸਿਲ ਹਨ।402  

ਕੋਰੋਨਰੀ ਵਦਲ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ 

ਨੌਜੁਆਨ ਬਾਲਗਾਂ ਸਵੱਚ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਸਡਵੈਲਪਿੈਂਟ (CARDIA) ਅਸਿਅਨ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਸਸੱਸਟਆਂ ਤੋਂ ਭੂੰਗ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਰੀ ਸਦਲ ਦੀ ਸਬਿਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਵਚਕਾਰ ਖੁ਼ਰਾਕ 'ਤੇ ਸਕਸੇ ਸਨਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸਬੂੰਿ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ 
ਚੱਸਲਆ ਹੈ।403 

ਦੌਰਾ ਪੈਣਾ 
ਅੂੰਤਰ-ਵਰਗ ਸਵਚਕਾਰਲੇ ਅਬਾਦੀ-ਅਿਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ404 ਅਤ ੇਹਸਪਤਾਲ ਸਵੱਚ ਭਰਤੀ ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਸਵੱਚ405,406 

ਇਸਕੈਸਿਕ ਦੌਰੇ (ਯਾਸਨ, ਸਦਿਾਗ ਨੂੂੰ  ਆੱਕਸੀਜਨ ਅਤ ੇਹੋਰ ਪੋਸ਼ਕ-ਤੱਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ) ਦੇ ਵਿਣ ਨੂੂੰ  
ਭੂੰਗ ਨਾਲ ਜੋਸੜ੍ਆ ਸਗਆ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਨਤੀਸਜਆ ਂਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਸਲਆ ਹੈ ਸਕ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਦੇ 

ਿੁਕਾਬਲੇ ਭੂੰਗ ਦੀ ਅਕਸਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਸਵੱਚ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦਾ ਿਾਿਲਾ 1.82 ਗੁਣਾ ਵੱਿ ਸੀ ਅਤ ੇਇਸਦ ੇਨਾਲ ਹੀ 
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ਅਕਸਰ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਸਵੱਚ ਇਹ ਸਗਣਤੀ 2.45 ਗੁਣਾ ਵਿ ਗਈ ਹੈ।xxvii ਹਾਲਾਂਸਕ, ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਸਜਆਂ 
ਨੂੂੰ  ਕਈ ਹੋਰ ਅਸਿਅਨਾਂ ਨੇ ਵੂੰਗਾਸਰਆ ਹੈ।407,408,409 ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੇ ਜੋਖਿ ਸਵਚਕਾਰ ਸਬੂੰਿ ਦੀ 
ਸਹਿਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚ-ਕੁਆਸਲਟੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸੀਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੂਤ ਦਾ ਸਨਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।418 

ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਅਲ ਇੰਫ਼ਾਰਕਸ਼ਨ )ਡਿਲ ਿਾ ਿਰੌਾ) ਅਿੇ ਵਦਲ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਦੀ ਵਮਿਿ-ੂਦਰ 

ਕਈ ਅਸਿਅਨਾਂ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੂੰ  ਸਿਲ ਿੇ ਿੌਰੇ ਲਈ ਸੂੰ ਭਵ ਕਾਰਣ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ 

ਹੇਠ ਗਭਰੂ ਅਤ ੇਨੌਜੁਆਨ ਬਾਲਗ ਆਉਂਦ ੇਹਨ।410 ਹਾਲਾਂਸਕ, ਇੱਕ ਸਵਆਪਕ ਜਾਇਜ਼ੇ ਸਵੱਚ ਲੂੰ ਿੇ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਨ ਅਤ ੇਭਸਵੱਖ ਸਵੱਚ ਸਿਲ ਿੇ ਿੌਰੇ ਸਵਚਕਾਰ ਸਬੂੰ ਿਾਂ ਦੀ ਸਹਿਾਇਤ ਜਾਂ ਖੂੰਡਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ 
ਸਿਸਲਆ।411 

ਹਾਲਾਂਸਕ ਸਿਰਤ-ੂਦਰ ਦੇ ਹੁਣੇ ਸਜਹ ੇਸਰਕਾੱਰਡ ਕੀਤ ੇਗਏ ਇੱਕ ਅਸਿਅਨ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਸਲਆ ਹੈ ਸਕ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 

ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਾਈ ਬਲੱਡ-ਪਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿਰਤ-ੂਦਰ ਸਵੱਚ ਵਾਿਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,412 CARDIA ਅਸਿਅਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਸਲਆ 

ਹੈ ਸਕ ਦਰਸਿਆਨੀ ਉਿਰ ਦੇ ਅਿਰੀਕੀਆਂ ਸਵਚਕਾਰ ਸਦਲ ਦੀ ਸਿਰਤ-ੂਦਰ ਦਾ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਿ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੂੰਿ 

ਨਹੀਂ ਹੈ।413 
 
v.  ਿੱ ਟ-ਫੇਟ 
 

ਤਜਰਬਾਤੀ ਅਸਿਅਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਸਲਆ ਹੈ ਸਕ ਭੂੰਗ (ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ THC) ਲੈਣ ਦੀ ਖੁ਼ਰਾਕ 'ਤੇ ਸਨਰਭਰਤਾ ਨਾਲ 

ਸਾਈਕੋਿੋਟਰ ਅਤ ੇਸਨਉਰੋਕੌਗਸਨਸਟਵ ਸਵਗਾੜ੍ ਹੋ ਸਕਿ  ਹੈ, ਜੋ ਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਿਲ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਸਿਆਨ ਜਾਂ 
ਥੋੜ੍ਹੀ-ਸਿਆਦ ਦਾ ਚੇਤਾ), ਪਰਤੀਕਰਿ ਸਿਾਂ, ਪਰਤੱਖ-ਸਗਆਨ ਸਬੂੰਿੀ ਿੋਟਰ ਤਾਲਿੇਲ ਅਤ ੇਿੋਟਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ 

ਅਸਰ ਪ ਉਂਿ  ਹੈ।414 ਇਹ ਸਵਗਾੜ੍ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੂੰਿ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਰੱਥਾ ਨੂੂੰ  ਘਟਾ ਸਕਿ  ਹੈ, ਇਸ 

ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੱਟ-ਫੇਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਜੋਖਿ ਵਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਮੋਟਰ-ਗਿੱਡੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱ ਕਰਾਂ 

ਡਰਾਈਸਵੂੰਗ ਸਸਿੁਲੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਸਦਆਂ ਕੀਤ ੇਗਏ ਕੂੰਟਰੋਲਸ਼ੁਦਾ ਤਜਰਬਾਤੀ ਅਸਿਅਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਸਲਆ ਹੈ ਸਕ ਭੂੰਗ 

ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਵਗਾੜ੍ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੋਕੀ ਭੂੰਗ (0 mg/mL 

THC) ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿੁਕਾਬਲੇ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦ ੇ

ਹਨ, ਦੂਰੀ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਰੱਖਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਪਰਤੀਕਰਿ ਸਵੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।415,416 ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਹਾਲੀਆ ਅਤ ੇਸਵਆਪਕ ਜਾਇਜ਼ੇ ਸਵੱਚ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੂੰ  ਕੂੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 

ਇਹ ਸਸੱਿ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਕ ਿੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਜੋਖਿ ਸਵੱਚ ਹੋਇਆ 18% ਵਾਿਾ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ 

ਹੈ। ਅਸਿਅਨ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਸਸੱਟਾ ਕੱਸਢਆ ਹੈ ਸਕ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜੋਖਿ 0.04-0.05% ਖੂ਼ਨ ਸਵਚ ਸ਼ਰਾਬ ਰਚਣ 

(BAC) ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਂਗ ਹੈ।417 ਕਈ ਹਾਲੀਆ ਅਸਿਅਨਾਂ ਨੇ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੱਕਰ ਹੋਣ 

ਦੇ ਜੋਖਿ ਸਵੱਚ ਿਾਿੂਲੀ ਵਾਿਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹਿਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।xxix,xxx ਜੇ ਭੂੰਗ ਅਤ ੇਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਿਲਾਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
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ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਿਾਤਰਾ ਸਵੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲੈਣ ਨਾਲ ਅਸੁਰੱਸਖਅਤ ਡਰਾਈਸਵੂੰਗ ਦੇ ਸਵਗਾੜ੍ ਅਤ ੇਜੋਖਿ ਵਿਣ ਦਾ 
ਅਨੁਿਾਨ ਲਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ418,419 ਨੌਜੁਆਨਾਂ, ਜੋ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਸਲੂੰ ਗ, ਅਨੁਭਵ ਦੇ 

ਪੱਿਰ420 ਅਤ ੇਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਜੀ ਜੋਖਿ ਵੀ ਵੱਖ ਹੋ 

ਸਕਦ ੇਹਨ।421  

ਕੰਮ  ਬੰਧੀ  ਿੱ ਟ-ਫੇਟ 

ਹਾਲਾਂਸਕ ਬਾਲਗ ਵਰਕਰਾਂ ਸਵਚਕਾਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਕਈ ਅਸਿਅਨਾਂ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੀ ਆੱਸਕਉਪੇਸ਼ਨਲ ਸੱਟ-ਫੇਟ ਦੀ ਵੱਿ 

ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਸਲਆ ਹੈ422,423,424 ਇੱਕ ਅਸਿਅਨ ਸਵੱਚ ਪਤਾ ਚੱਸਲਆ ਹੈ ਸਕ ਟੈਕਸਸ ਸਵੱਚ ਕੂੰ ਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਈ 

ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਜਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਛਲੇ ਿਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 
ਸਵੱਚ ਆੱਸਕਉਪੇਸ਼ਨਲ ਸੱਟ-ਫੇਟ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਿ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਇਸਦ ੇਿੁਕਾਬਲੇ ਸਜਹਨਾਂ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 

ਸਪਛਲੇ ਿਹੀਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਵੱਚ ਆੱਸਕਉਪੇਸ਼ਨਲ ਸੱਟ-ਫੇਟ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨ 

ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਸੀ,425 ਹਾਲਾਂਸਕ, ਅਸਿਅਨ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਆੱਸਕਉਪੇਸ਼ਨਲ ਸੱਟ-ਫੇਟ ਦੇ ਸਿੇਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-

ਸਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਸਜਹ ੇਕੀਤ ੇਗਏ ਹੋਰ ਤਰਤੀਬਬੱਿ ਜਾਇਸਜ਼ਆ ਂਸਵੱਚ ਇਸ ਸਸਥਤੀ ਦੀ ਸਹਿਾਇਤ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਕ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆੱਸਕਉਪੇਸ਼ਨਲ ਸੱਟ-ਫੇਟ ਲਈ ਉੱਚ-ਜੋਖਿ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ।xxxi 

ਹੋਰ ਹਾਦ ੇ ਅਿੇ  ਿੱ ਟ-ਫੇਟ 

ਕੁਝ ਅਸਿਅਨਾਂ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਸੱਟ-ਫੇਟ ਸਵਚਕਾਰ ਸਬੂੰਿ ਦਾ ਹੋਰ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ 

ਅਤ ੇਸਸੱਟ ੇਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਅਸਿਅਨ ਸਵੱਚ ਪਤਾ ਚੱਸਲਆ ਹੈ ਸਕ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੱਟਾਂ 
ਲੱਗਣ ਦੀ ਦਰ ਸਵੱਚ ਵਾਿਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,426 ਜਦਸਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸਿਅਨ ਸਵੱਚ ਸਬਰਸਟਸ਼ ਕੋਲੂੰ ਬੀਆ ਸਵੱਚ ਐਿਰਜੈਂਸੀ 
ਸਵਭਾਗ (ED) ਸਵੱਚ ਸਲਆਂਦੇ ਗਏ ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਦੇ ਸੱਟ-ਫੇਟ ਦੇ ਵਿੇ ਹੋਏ ਜੋਖਿ ਦੇ ਨਾ 
ਜੁੜ੍ੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਸਲਆ ਹੈ।427 ਇਸਦ ੇਉਲਟ, ED ਸਵੱਚ ਸਲਆਂਦ ੇਗਏ ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਸਵਸ ਅਸਿਅਨ ਸਵੱਚ ਪਤਾ 
ਚੱਸਲਆ ਹੈ ਸਕ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਸਿੱੁਚੀ ਸੱਟ-ਫੇਟ ਦੇ ਜੋਖਿ ਸਵੱਚ 67% ਕਿੀ ਆਈ ਸੀ ਅਤ ੇਭੂੰਗ ਦੀਆਂ ਖੁ਼ਰਾਕਾਂ 
ਸਵੱਚ ਵਾਿੇ ਨਾਲ ਸੱਟ-ਫੇਟ ਦੇ ਜੋਖਿ ਸਵੱਚ ਕਿੀ ਆਈ ਸੀ।428 ਆਿ ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ED ਸਵਸਜ਼ਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੂੰਭੀਰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ, 
ਗੈਸਟਰ-ੋਇੂੰਟੈਸਟੀਨਲ ਅਸਰ ਅਤ ੇਗੂੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਸਲਆ ਸੀ।xxxii ਹਾਲਾਂਸਕ ਭੂੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸੱਟ-ਫੇਟ 

ਨਾਿਾਤਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।xxxiii ਭੂੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੀ ਹੋਈ ਸਸਹਤ ਸਚੂੰ ਤਾ ਸਵੱਚ ਜਲਣਾ ਇੱਕ ਉਭਰ ਰਹੀ ਸਚੂੰ ਤਾ ਹੈ: ਇੱਕ  

ਅਸਿਅਨ ਸਿੱਚ ਿੇਸਖਆ ਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ਜਲੇ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਚ ਭੰਗ ਿੀ ਿਰਤੋਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਿੱਚ ਭੰਗ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਿੇ 
ਮੁਕ ਬਲੇ, ਸਜ਼ਆਿ  ਤੇਜ਼ੀ ਨ ਲ ਿਿ ਰਹੀ ਹੈ 429 ਅਤ ੇਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸਿਅਨ ਸਵੱਚ ਿੈਡੀਕਲ ਭੂੰਗ ਨੂੂੰ  ਕਾਨੂੂੰ ਨੀਕਰਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਕੋਲੋਰੈਡ ੋਸਵੱਚ ਸਬਉਟੇਨ ਹੈਸ਼ ਆੱਇਲ (ਭੂੰਗ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਘੋਲ, ਇਸ ਨੂੂੰ  ਆਿ ਬੋਲਚਾਲ ਸਵੱਚ “ਡੈਬਸ”) ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਨਾਲ ਜਲਣ ਦੇ ਿਾਿਸਲਆਂ ਸਵੱਚ ਵਾਿਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ।430  
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ਵਮਿਿ-ੂਦਰ ਦੇ  ਾਰੇ ਕਾਰਣ 

ਹਾਲਾਂਸਕ, ਇੱਕ ਅਸਿਅਨ ਸਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਸਿਰਤ ੂਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਣਾਂ ਸਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਿਾਿੂਲੀ 
ਸਬੂੰਿ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,431 ਇਹ ਸਸੱਟਾ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਅਸਿਅਨਾਂ ਸਵੱਚ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸਗਆ ਸੀ।432,433 ਇੱਕ 

ਸਵਆਪਕ ਜਾਇਜ਼ੇ ਨੂੂੰ  ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਸਿਰਤ-ੂਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਣਾਂ ਸਵਚਕਾਰ ਸਬੂੰਿ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਖ਼ਤਿ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸੀ।434  
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ਸਸੱਟਾ 

ਭੂੰਗ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀਕਰਣ ਅਤ ੇਨੇਿਬੱਿ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੱਚ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸਸੱਸਖਆ ਦੇ 

ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੂੰ  ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਹਿ ਿੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਲਸਕਟ ਨੇ ਭੂੰਗ ਅਤ ੇਨੌਜੁਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰ ਿੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਸਬੂੰ ਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਲਈ ਦੱਸ ਸਸਿਾਂਤ ਅਤ ੇਪੁਲ-ਅਵੇ ਪਾਠਕਰਿ 

ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੈ, ਸਜਸ ਨਾਲ ਅਸਿਆਪਕ ਅਤ ੇਿਾਤਾ-ਸਪਤਾ, ਲੋੜ੍ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 

ਸਸਰਫ਼-ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾਲ ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਨੂੂੰ  ਛੱਡਣ ਅਤ ੇਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਿਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਬਣਾਉਣ ਦਾ 
ਿੌਕਾ ਸਦੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਦਾ ਿੱੁਖ ਅਿਾਰ ਅਸਜਹ ੇਪਰੋਗਰਾਿ ਸਤਆਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ 
ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ। ਨਸ਼ੇ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਦੇ 

ਸਕਸੇ ਵੀ ਪਰੋਗਰਾਿ ਸਵੱਚ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਸੱਸਖਆ ਅਤ ੇਸਸਹਤ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਨੇੱਜਤਾ ਦਾ ਵੀ 
ਸਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਅਸਿਆਪਕਾਂ ਅਤ ੇਿਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਨੂੂੰ  ਵੀ ਿਦਦ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੂਲਸਕਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੂੰ  ਿੂੰਨਸਦਆਂ ਸਕ ਇਹ ਜ਼ਿੀਨੀ 
ਅਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਲਈ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅੂੰਤਿ ਿੱੁਖ ਨੁਕਤੇ ਸਦੱਤੇ 
ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਦਾ ਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੂੰ  ਇਕੱਸਠਆਂ ਜੋੜ੍ਦ ੇ

ਹਨ: 
 
‘ਨੌਜੁਆਨ’ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਿਿੱ ਡਾ, ਿੰਨ- ੁਿੰਨਾ  ਮੂਹ ਹੈ: ਉਿਰ, ਸਲੂੰ ਗ, ਸਿਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਸਸਥਤੀ, ਬੂੰਸ ਜਾਂ ਨਸਲੀ 
ਿੂਲ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਨੇਿ, ਸਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਅਤ ੇਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਿਤਲਬ ਹੈ ਸਕ ਸਨਜੀ ਅਤ ੇਸਿਾਜਕ 

ਪਛਾਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੱਸੇ ਕਿਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਸਿਝ-ਬੂਝ ਬਣਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੂੰ  ਘਟਾ ਜਾਂ ਵਿਾ ਸਕਦ ੇਹਨ – ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿੱਚ 

ਇਹਨਾਂ ਫ਼ਰਕਾਂ  ਨੂੂੰ  ਸਵਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 
ਵ ਰਫ਼ ਪਿਹੇਜ਼ – ਜਾਂ ਡਰ ਿਾਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਿੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੰੂ ਹਨੇਰੇ ਵਿਿੱ ਚ ਛਿੱ ਡ  ਕਦੇ ਹਨ: ਸਾਨੂੂੰ  
ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਬੂੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਦੀ ਸਫਰ ਤੋਂ ਬਰੈਂਸਡੂੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, 
ਜੋ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸਵੱਚ ਰਚੀ-ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤ ੇਅਸਜਹੀ ਸਸੱਸਖਆ ਸਸਰਜਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਅਤ ੇ

ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਨ। 
 
ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੰੂ ਅਮਲ ਿੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬਲਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਚਿੱਲਣਾ: ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿੌਕਾ ਦੇਣਾ ਸਕ ਉਹ 

ਭੂੰਗ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਿਲ ਕਰੋ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ 

ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰੱਥਾ ਨੂੂੰ  ਅਸਹਿੀਅਤ ਦੇਣਾ। ਸਜੱਥੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਭੂੰਗ ਸਬੂੰਿੀ ਸਸੱਸਖਆ ਸਸਰਜਣ, ਿਦਦ ਕਰਨ ਜਾਂ 
ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿੌਕੇ ਦੇਣਾ। 
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ਹੋਰ ਸਰੋਤ 

ਵਿਹਾਰਕ  ੇਧਾਂ ਅਿੇ  ਿੋਿ 

ਭੂੰਗ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨ: ਨੌਜੁਆਨ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਰਟੀਸਫ਼ਕੇਟ (ਿੁਫ਼ਤ) 

https://youthrex.com/cannabis-and-youth-certificate/ 

 

ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨ: ਿਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਲਈ ਗਾਈਡ, ਿਦਦ ਲਈ ਇੱਥ ੇBC 

http://www.heretohelp.bc.ca/workbook/cannabis-use-and-youth-a-parents-guide 

 

ਸਾਈਕਲਾਂ (ਸਫ਼ਲਿ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰੋਤ), UBC ਨਰਸਸੂੰਗ ਸਕੂਲ 

https://www.uvic.ca/research/centres/cisur/publications/helping-schools/cycles/index.php 

 

ਭੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜੋਖਿ ਬਾਰੇ ਸੇਿਾਂ, CRISM 

http://crismontario.ca/research-projects/lower-risk-cannabis-use-guidelines 

 
ਿਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਅਤੇ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਤੱਥ-ਸ਼ੀਟ, SACY 

https://www.vsb.bc.ca/Student_Support/Safe_Caring/SACY_Substance_Use_Health_Promotion/Cannabis-

Corner/Documents/sbfile/181002/parents.pdf 

 

ਵਰਪੋਰਟਾਂ 
“ਭੂੰਗ ਅਤੇ ਕੈਨਾਸਬਨਾੱਇਡਸ ਦੇ ਸਸਹਤ 'ਤ ੇਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ: ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਿੌਜੂਦਾ ਸਸਥਤੀ”, ਸਾਇੂੰਸ, ਇੂੰਜੀਨੀਅਸਰੂੰਗ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ 

ਅਕੈਡਿੀਆਂ 
https://www.nap.edu/read/24625/chapter/1 

 

“ਭੂੰਗ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ”, ਨਸਸ਼ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਂਟਰ 

http://www.ccsa.ca/Resource%20Library/CCSA-Canadian-Youth-Perceptions-on-Cannabis-Report-2017-en.pdf 

 

ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕ ਾਨ-ਘਾਟ  ਬੰਧੀ  ਿੋਿ 

ਕਾਰਸਿਕ (ਵੈਨਕੂਵਰ, BC)  

http://www.karmik.ca/ 

 

ਸਟਰਪ! ਪਰੋਜੈਕਟ (ਟੋਰਾਂਟੋ, ਓਨਟੈਰੀਓ) 

http://www.tripproject.ca/trip/ 

 

ਸਗਰਪ (ਿੌਂਟਰੀਅਲ, ਓਨਟੈਰੀਓ) 

https://grip-prevention.ca/

ਕਾਨੰੂਨ ਾਜ਼ 

ਭੂੰਗ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਦੀ ਭੂਸਿਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ 

https://www.canada.ca/en/services/health/campaigns/introduction-cannabis-act-questions-answers.html 

 

ਬੈਕਗਰਾਉਂਡਰ: ਭੂੰਗ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੂੰ ਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ 

http://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/marijuana/c45/c45.pdf 

 

ਸੂਸਬਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/laws-regulations/provinces-

territories.html

https://youthrex.com/cannabis-and-youth-certificate/
http://www.heretohelp.bc.ca/workbook/cannabis-use-and-youth-a-parents-guide
https://www.uvic.ca/research/centres/cisur/publications/helping-schools/cycles/index.php
http://crismontario.ca/research-projects/lower-risk-cannabis-use-guidelines
https://www.vsb.bc.ca/Student_Support/Safe_Caring/SACY_Substance_Use_Health_Promotion/Cannabis-Corner/Documents/sbfile/181002/parents.pdf
https://www.vsb.bc.ca/Student_Support/Safe_Caring/SACY_Substance_Use_Health_Promotion/Cannabis-Corner/Documents/sbfile/181002/parents.pdf
https://www.nap.edu/read/24625/chapter/1
http://www.ccsa.ca/Resource%20Library/CCSA-Canadian-Youth-Perceptions-on-Cannabis-Report-2017-en.pdf
http://www.karmik.ca/
http://www.tripproject.ca/trip/
https://www.canada.ca/en/services/health/campaigns/introduction-cannabis-act-questions-answers.html
http://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/marijuana/c45/c45.pdf
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/laws-regulations/provinces-territories.html%0c
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/laws-regulations/provinces-territories.html%0c
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