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एउर्ा पूर्य तर्ा समस्त पठरिार
(“「創造生命奇蹟」家長分享集”(आमाबुिाको साझेदारी नामपक हातेपुवस्तका) बार् साभार गठरएको
इभान्जेविकि िुर्ेरन चचय हङकङ, इनिाइर्ेन सेन्र्रद्वारा प्रकावशत)

विङ (उपनाम) र उनका श्रीमानिे आफ्नो जीिनमा एदकमै कठिन वनर्यर् गरे – आफ्नी छोरीिे िागूपदार्य विइरहेकी वर्इन् भनेर प्रहरीिाई ठरपोर्य गने।
उनीहरू आफ्नी छोरीिे िागूपदार्य त्र्ाग्न सकू न् भन्ने आशामा आफ्नी छोरीको क्रोधको सामना गनय तर्ार वर्ए।
विङिे बताउनुभर्ो की उहााँको मध्र्म-िगीर् पठरिार वर्र्ो। उहााँका श्रीमान र उहााँ दुबैिे आफ्ना दुईजना सन्तानिाई मार्ा गनुयहुन््र्ो। उनीहरूिे आफ्ना
सन्तानहरूबार् त्र्स्तो धेरै के ही पवन चाहेका वर्एनन्, के िि वतनीहरूिे विद्यािर्मा कक्षामा पास भइददए पुग्थ्र्ो। बच्चाहरूको बाल्र्काि वचन्तामुत थ वर्र्ो
भन्दा पवन हुन्छ। तर छोरी िू िी भइन्, उनी अवनर्वन्ित हुन पुवगन् र रमाईिो गनय बावहर जान र्ाविन्। माध्र्वमक विद्यािर्का कक्षा सार्ीहरूको एउर्ा
समुहको िहिर्मा िागेर, उनी के र्ामाइन (Ketamine) को कु ितमा पठरन्।
“जब मैिे पवहिो पर्क आफ्नी छोरीिे िागूपदार्य लिदै गरे को पाए, म हैरान भए र एकदमै डराएकी वर्ए। म अब उनी मनेवछन् भनेर डराएकी वर्ए।”
विङिे भन्नुभर्ो दक उहााँकी छोरीिे िागूपदार्य विइरहेको समर्मा उहााँ सााँवच्चकै वचवन्तत हुनुभएको वर्र्ो। उहााँिे भन्नुभर्ो दक आफू छोरीको पक्षमा नहुाँदा
छोरीिे िागूपदार्यको दुरूपर्ोग गठररहनेवछन् भनेर उहााँ सााँवच्चकै वचवन्तत हुनुभएको वर्र्ो। आफ्नी छोरीिाई फकाउने िगातारको असफि प्रर्ास पवछ, विङ
र उहााँका श्रीमानिे छोरीिाई घरबार् वनकािेर समस्र्ािाई र्ु ङ्याउने विचार गरे ।
एकचोर्ी, उहााँहरूकी छोरीिे वससाहरूको धुिो वमसाइएको कसमि खािको िागूपदार्य विएको हुनािे उनको नाकबार् रगत वनस्के को वर्र्ो र उनिाई
अस्पताि पिाइएको वर्र्ो। उहााँहरूिे सहनै नसक्नेगरी उहााँहरूकी छोरीको िागूपदार्य दुरूपर्ोगको अिस्र्ा झन् वबलिँदै गएको हुनािे, उहााँका श्रीमानिे
प्रहरीिाई बोिाएर छोरीिे िागूपदार्य विइरहेकी छन् भनेर ठरपोर्य गनुयभएको वर्र्ो। उहााँहरूकी छोरीिे आफू िाई प्रहरी बोिाएर “पक्रन िगाएको” मा
उहााँहरू मावर् क्रोवधत भईन्। तर विङ र उहााँका श्रीमानिे उनिाई कवहल्र्ैपवन बवहस्कार गरे का वर्एनन्। के ही समर् पवछ, उहााँहरूिे आफ्नी छोरीिे
परीक्षर् आदेशमा रावखएको भएपवन अझै िागूपदार्य विइरहेको पाए। इच्छा नहुाँदा नहुाँदै पवन, विङिे परीक्षर् अवधकारीिाई सूवचत गराउनुभर्ो, त्र्सपवछ
अवधकारीिे उहााँकी छोरीिाई स्िैवच्छक िागूपदार्य पूनसुयधार के न्रमा राख्नुपछय भन्ने बताउनुभर्ो।
सामावजक कार्यकतायको सहर्ोगमा, विङिे आफ्नी छोरीको िावग सफितापूियक एउर्ा िागूपदार्य पुनसुयधार के न्र फे िा पनुयभएको वर्र्ो। तर्ावप, छोरीिे
िागूपदार्य विन जारी राखेको र अस्िस्र् महशुस गरे की हुनािे उहााँिे एक ददन के न्रका व्यिस्र्ापकिाई भेट्नुभर्ो। विङिे व्यिस्र्ापकसाँग आफ्नी छोरीिाई
के न्रमा रावखददनका िावग वनिेदन गनुयभर्ो। भाग्थर्िश, व्यिस्र्ापकिे पवन मान्नुभर्ो। बुिा आफ्नी छोरीिाई पवहिो पर्क के न्रमा भे ट्दा, उनी अझैपवन
आफ्नी आमािाई घृर्ा गदै वर्इन्। के ही समर् साँगै बस्ने अन्र् मावनसहरूसाँग कु रा गरे पवछ, उनमा सकारात्मक पठरितयनहरू आउन र्ािेका वर्ए र उनिे
बुिािे आफू िाई मवहनामा एकर्पक भेट्ने आशा रावखन्। के िि छोर्ो समर्का िावग के न्रमा बसेर, उहााँकी छोरीिे आफ्ना िरपर रहेका कु राहरू बुझ्न,
भौवतकिादी इच्छाहरूको पवछ निाग्न र अन्र् मावनसहरूका विशेष पठरवस्र्वतहरूको बारे मा विचार गनय वसदकन्।
कु राकानी गनय र एक-अकायिाई आफ्ना भािनाहरू व्यत थ गनय पिव्यिहारिे दुिै पक्षको बीचमा एउर्ा मुख्र् पुिको काम गरे को वर्र्ो। विङ सधै ाँ आफ्नी
छोरीिाई प्रोत्सावहत गदै भन्नुहुन््र्ो दक समस्त पठरिार उनको पक्षमा छ, उनिाई मार्ा गछय र उनी दृढ रहन सक्षम हुनेवछन् भन्ने आशमा गदयछ। विङिे
आफ्नी छोरीबार् प्राप्त भएको पिमा छोरीिे “अन्त्र्मा पठरिारको महत्ि पुन: बुझेको” कु रा पढ्दा अन्त्र्मा उहााँका प्रर्ासहरू सार्यक भएका छन्।
छोरीबार् र्ुप्रै पर्क पीडा पाइसके पवछ, विङिे भन्नुभर्ो उहााँिाई अगाडी बढ्न साहस ददने कु रा एकदमै परम्परागत सोच “कसैिाई पवन नछु र्ाइकन एउर्ा
पूर्य तर्ा समस्त पठरिार” हो। उहााँिे जो िागूपदार्य प्रर्ोग गठररहेका बच्चाहरूका आमाबुिा हुन् र के गने भन्ने र्ाहा छैन् उहााँहरूिाई र्सप्रकार सुझाि
ददनुभएको छ:
“कवहल्र्ैपवन नछाड्नुहोस्! उनीहरूसाँग कु राकानी गठररहनुहोस् र उनीहरूिाई आफ्नो वनरन्तर सहर्ोग र मार्ा ददनुहोस्। उनीहरू र्सिाई बुझ्न सक्छन्।”
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िामो िँीष्मकािीन वबदा

कम््र्ुर्रमा गेम खेल्दा खेल्दा ददक्क
िावगसक्र्ो र रमाईिो गनय
बावहरवतर जानका िावग मसाँग पैसा
पवन छैन!

31 जुिाई

$$ पाउन र उत्तेजना पाउन चाहनुहुन्छ भने,

30 जुिाई

मिाई खोज्नुहोस्!

29 जुिाई
28 जुिाई
.
.
.

$$

$$

वस्कन

े न ा?
उत्तज

ब्रार्न
रमाईिो गनय वस्कनसाँगै
बावहर जान्छु !
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1
म र्सिाई आफ्नै कोिामा
प्रर्ास गछु य र वस्कनिाई र्ो
वितरर् गनयमा मद्दत गरे र
$500 प्राप्त गछु य!

ब्रार्न, र्ो उत्तेजक सामान विनुहोस्! र

मेरो बच्चािे हाि दकन अनौिो व्यिहार देखाउाँ छ?
आफ्नो कोिामा र्ुप्रै अनौिा सामान ल्र्ाएर राखेको
छ। उसिे गठररहेको चाही ाँ के छ?

तपाईंिे मिाई र्ो वितरर् गनय माि
सहर्ोग गनुभ
य र्ो भने पवन तपाईं $500

मिाई त एकदमै वचन्ता िाग्थर्ो!

प्राप्त सक्नुहुन्छ।

?

?

बरफ विने सामिँी
िागूपदार्यहरू नाप्ने तराजु
(िागूपदार्यहरू ्र्ाक गनयको िावग)
आल्मुवनर्म फोइि
(िागूपदार्यहरू ्र्ाक
गने तर्ा सेिन गने)

ICE

$500

3

?

स-साना
औषवधका
र्ैिीहरू
(िागूपदार्यका
पोकाहरू
बनाउन)

ब्रार्नकी
आमा
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आमाबुिाहरूका िावग सुझािहरू

186 186
िागूपदार्य-विरूद्धको
र्ेविफोन सोधपुछ सेिा

र्दद तपाईंिे आफ्नो बच्चािे िागूपदार्य सेिन गठररहेको पाउनुभर्ो भने शान्त रहनुहोस्।
गािी नगनुह
य ोस्, सियप्रर्म उनीहरूको कु रा सुन्नह
ु ोस् र व्यािसावर्क (प्रोफे श्नि) सहार्ता खोज्नुहोस्।
◆

◆

आफ्नो बच्चासाँग कु राकानी गनुह
य ोस् र उनीहरूको मनमा पैसा बारेका उवचत अिधारर्ाहरू हाल्नुहोस् ।

◆

िँीष्मकािीन वबदामा स्िस्र् दक्रर्ाकिापहरूको व्यिस्र्ा वमिाउनुहोस्

◆

98 186 186
िागूपदार्य-विरूद्धको
सोधपुछ सेिा तुरून्त सन्देश ्िेर्फमयहरू WhatsApp, WeChat माफय त

आफ्नो बच्चाको अज्ञात स्रोतबार् प्राप्त पाउडर, औषवधका र्ैिीहरू, आल्मुवनर्म फोइि, ्िावस्र्क बोतिहरू िा दुई स्रहरू सवहतका
पेर्पदार्यहरू, छोर्ा स्रहरू, आदीको सेिन मावर् नजर राख्नुहोस्

आफ्ना बच्चाहरूिाई िागूपदार्य-सम्बन्धी अपराध गदाय हुने कानूनी सजार्हरूको बारे मा सचेत
गराउनुहोस् तर्ा सो बारे वशक्षा ददनुहोस्।

गवतविवध
िागूपदार्य राखेमा िा
सेिन गरे मा
िागूपदार्यको व्यापार

जठरिाना

कै द

HK$1,000,000

7 िषय

HK$ 5,000,000

आजीिन करािास

80% भन्दा बढी र्ुिा िागूपदार्य सेिनकतायहरू घर/

िागूपदार्य सेिनकतायको िागूपदार्य सेिन गने स्र्ान

सार्ीको घरमा िागूपदार्य सेिन गने गदयछन्

(21 िषय मुवनका)

“िागूपदार्य दुरूपर्ोगको के वन्रर् त्र्ाङ्क” बार् प्राप्त आाँकडा
अनुसार, धेरैभन्दा धेरै िागूपदार्य सेिनकतायहरूिे घरमा / सार्ीको
घरमा (सन् 2011 मा 75% देवख 82% सन् 2014 मा)
िागूपदार्यको सेिन गदयछन्, अिस्र्ा र्ुप्रै आमाबुिाको वचन्ता बनेको
छ।
िागूपदार्य दुरूपर्ोग सम्बन्धी अन्र् आाँकडा प्राप्त गनय आमाबुिाहरू
वनम्न िेबसाइर्मा जान सक्छन्:

घर/ सार्ीको घर माि
िा
घर/सार्ीको घर र अन्र् स्र्ानहरू

http://www.nd.gov.hk/en/statistics_list.htm
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अन्र् स्र्ानहरू माि
(मनोरञ्जन क्षेि, साियजवनक उद्यान,
साियजवनक शौचािर्, आदी)

