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�ਰਾਬ   ਪੀਣਾ   ਸਾਡੇ   ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ   ਦੇ   ਕੁਝ   ਿਵਅਕਤੀਆਂ   ਦੇ   ਨਾਲ   ਪ�ਮੁੱ ਖ   ਸਮੱਿਸਆਵ�   ਦਾ   ਕਾਰਨ   ਬਣ   ਿਰਹਾ   ਹੈ,   �ਾਮਲ   ਿਵਅਕਤੀ   
ਸੋਚਦੇ   ਹਨ   ਿਕ   ਉਹ   �ਰਾਬ   ਪੀਣ   ਿਵੱਚ   ਮਸਤੀ   ਕਰ   ਰਹੇ   ਹਨ   ਅਤੇ   ਉਨ� �   ਨੰੂ   ਇੱਕ   ਭਰਮ   ਹੈ   ਿਕ   ਉਹ   ਿਜ਼ੰਦਗੀ   ਿਵੱਚ   ਚੰਗਾ   ਕਰ   ਰਹੇ   
ਹਨ,   ਇਹ   ਨਾ   ਸਮਝਦੇ   ਹੋਏ   ਿਕ   ਉਹ   ਉਨ� �   ਨੰੂ   ਬਰਬਾਦ   ਕਰ   ਰਹੇ   ਹਨ   ਭਿਵੱਖ   ਅਤੇ   ਉਨ� �   ਦੇ   ਆਲੇ   ਦੁਆਲੇ   ਦੇ   ਲੋਕ�   ਅਤੇ   ਉਨ� �   ਦੇ   
ਪਿਰਵਾਰ�   'ਤੇ   ਨਕਾਰਾਤਮਕ   ਪ�ਭਾਵ.   ਬਹੁਤ   ਸਾਰੇ   ਲੋਕ�   ਨੰੂ   ਉਸ   ਿਲਿਵੰਗ   ਨਰਕ   ਦਾ   ਅਿਹਸਾਸ   ਨਹ�   ਹੰੁਦਾ   ਜੋ   ਉਸ   ਸਮ�   ਬਣਾਇਆ   
ਜ�ਦਾ   ਹੈ   ਜਦ�   ਤੁਹਾਡੇ   ਪਿਰਵਾਰ   ਿਵੱਚ   ਅਲਕੋਹਲ   ਹੁੰ ਦਾ   ਹੈ,   ਉਨ� �   ਦੇ   ਆਲੇ   ਦੁਆਲੇ   ਦੇ   ਹਰ   ਿਕਸੇ   ਨੰੂ   �ਰਾਬ   ਪੀਣ   ਵਾਲੇ   ਿਵਅਕਤੀ   ਨੰੂ   
ਦੁੱ ਖ   ਝੱਲਣਾ   ਪ�ਦਾ   ਹੈ   ਅਤੇ   ਇਸਦਾ   ਘਰ   ਦੇ   ਹਰੇਕ   ਿਵਅਕਤੀ   ਦੇ   ਭਿਵੱਖ   'ਤੇ   ਨਕਾਰਾਤਮਕ   ਪ�ਭਾਵ   ਪ�ਦਾ   ਹੈ.     
  
ਇੱਕ   �ਰਾਬ   ਪੀਣ   ਵਾਲੇ   ਦੀ   ਮੌਜੂਦਗੀ   ਿਵੱਚ   ਰਿਹਣ   ਵਾਲੇ   ਪਿਰਵਾਰਕ   ਮ�ਬਰ�   ਦੇ   ਸੁਪਨ�    ਟੁੱ ਟੇ   ਹੋਣਗੇ,   ਭਿਵੱਖ   ਟੁੱ ਟੇ   ਹੋਣਗੇ   ਅਤੇ   ਘਰ   
ਟੁੱ ਟੇ   ਹੋਣਗੇ,   ਉਹ   ਕਦੇ   ਵੀ   ਅਕਾਦਿਮਕ   ਜ�   ਖੇਡ�   ਜ�   ਕਾਰੋਬਾਰ   ਜ�   ਿਕਸੇ   ਹੋਰ   �ਦਮ   ਿਵੱਚ   �ਤਮ   ਨਹ�   ਹੋਣਗੇ,   ਿਕ�ਿਕ   �ਾਮਲ   
ਿਵਅਕਤੀ   ਦੇ   ਦੁਆਲੇ   ਨਕਾਰਾਤਮਕ   giesਰਜਾਵ�   ਦੀ   ਮੌਜੂਦਗੀ   ਹੁੰ ਦੀ   ਹੈ.   
  
ਘਰੇਲੂ   ਿਹੰਸਾ   ਉਨ� �   ਘਰ�   ਿਵੱਚ   ਹਮੇ��   ਮੌਜੂਦ   ਰਿਹੰਦੀ   ਹੈ   ਿਜਨ� �   ਿਵੱਚ   ਅਲਕੋਹਲ   ਮੌਜੂਦ   ਹੰੁਦਾ   ਹੈ   ਅਤੇ   ਘਰ   ਿਵੱਚ   ਰਿਹਣ   ਵਾਲੇ   
ਹਰੇਕ   ਲਈ   ਜੀਵਨ   ਇੱਕ   'ਜੀਵਤ   ਨਰਕ'   ਬਣ   ਜ�ਦਾ   ਹੈ   ਿਜਸਦੇ   ਨਾਲ   ਪੂਰੇ   ਪਿਰਵਾਰ   ਨੰੂ   ਘਰੇਲੂ   ਿਹੰਸਾ   ਦੀ   ਮਾਰ   ਝੱਲਣੀ   ਪ�ਦੀ   ਹੈ,   
ਕੁਝ   ਹੋਰ   ਿਜਸ   ਬਾਰੇ   ਕਦੇ   ਵੀ   ਚਰਚਾ   ਨਹ�   ਹੁੰ ਦੀ   ਉਹ   ਇਹ   ਹੈ   ਿਕ   ਇੱਕ   �ਰਾਬੀ   ਿਵਅਕਤੀ   ਨੰੂ   ਬਦਬੂ   ਆ�ਦੀ   ਹੈ.   �ਰਾਬ   ਨਾ   ਪੀਣ   
ਵਾਲੇ   ਿਵਅਕਤੀ   ਲਈ   ਬੁਰਾ,   ਕਲਪਨਾ   ਕਰੋ   ਿਕ   ਜਦ�   ਉਨ� �   ਦੇ   ਪਤੀ   �ਰਾਬ   ਪੀ   ਰਹੇ   ਹੁੰ ਦੇ   ਹਨ   ਤ�   ਉਨ� �   ਦੇ   ਪਤੀ   ਨੰੂ   ਕੀ   ਸਿਹਣਾ   ਪ�ਦਾ   
ਹੈ   ਅਤੇ   ਉਨ� �   ਨੰੂ   ਉਸਦੇ   ਨਾਲ   ਮੰਜੇ   ਤੇ   ਅਤੇ   ਿਫਰ   ਸਵੇਰੇ   ਉਸਦੇ   ਨਾਲ   ਪਏ   ਹੋਣ   ਦੀ   ਸੁਗੰਧ   ਹੁੰ ਦੀ   ਹੈ.   ਇੱਕ   ਜੀ�ਦਾ   ਸੁਪਨਾ.   
  
ਏ   ਿਪਆਰ   ਅਤੇ   �ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ   
  
ਮ�   ਅਲ-ਐਨਨ   ਫੈਲੋਿ�ਪ   ਲਈ   ਧੰਨਵਾਦੀ   ਹ�   ਿਜਸਨ�    ਮੈਨੰੂ   ਿਦਲਾਸਾ   ਿਦੱਤਾ   ਜਦ�   ਮ�   ਇੱਕ   ਅਲਕੋਹਲ   ਵਾਲੇ   ਸਾਥੀ   ਨਾਲ   ਦੁਖੀ   ਸੀ.   
  
ਮੇਰੀ   ਿਜ਼ੰਦਗੀ   ਹਫੜਾ   -ਦਫੜੀ   ਨਾਲ   ਭਰੀ   ਹੋਈ   ਸੀ,   ਕੁਝ   ਵੀ   ਯੋਜਨਾ   ਅਨੁਸਾਰ   ਨਹ�   ਹੋਇਆ   ਸੀ,   ਮੇਰੀਆ ਂ  ਉਮੀਦ�,   ਬਹੁਤ  
ਬੁਿਨਆਦੀ,   ਬੇਕਾਰ   ਸਨ   ਅਤੇ   ਮੇਰੇ   ਪਤੀ   ਦਾ   �ਰਾਬ   ਪੀਣਾ   ਜਾਰੀ   ਿਰਹਾ.   
  
ਇਹ   ਅੱਜ   ਤ�   ਨ�    ਸਾਲ   ਪਿਹਲ�   ਸੀ.   ਉਸ   ਦੇ   ਪੀਣ   ਨ�    ਉਸ   ਨੰੂ   ਹੀ   ਨਹ�,   ਬਲਿਕ   ਮੇਰਾ   ਵੀ   ਨੁਕਸਾਨ   ਕੀਤਾ.   
  
ਮ�   ਮਿਹਸੂਸ   ਕੀਤਾ   ਿਕ   ਮ�   ਅਸਫਲ   ਹੋ   ਿਗਆ   ਸੀ   ਪੀਣਾ   ਬਦਤਰ   ਹੋ   ਿਗਆ.   
  
ਅੰਤ   ਿਵੱਚ   ਅਸ�   ਇੱਕ   ਮੁੜ   ਵਸੇਬੇ   ਿਵੱਚ   ਪਹੁੰ ਚੇ   ਿਜੱਥੇ   ਮੈਨੰੂ   ਦੱਿਸਆ   ਿਗਆ   ਿਕ   �ਰਾਬਬੰਦੀ   ਇੱਕ   ਿਬਮਾਰੀ   ਹੈ   ਅਤੇ   ਮ�   ਵੀ   ਇੱਕ   
ਸਰਗਰਮ   ਅਲਕੋਹਲ   ਦੇ   ਨਾਲ   ਰਿਹਣ   ਨਾਲ   ਪ�ਭਾਿਵਤ   ਹੋਇਆ   ਸੀ.   
  
ਿਕਸੇ   ਹੋਰ   ਦੇ   ਪੀਣ   ਨਾਲ   ਹੋਣ   ਵਾਲੇ   ਨੁਕਸਾਨ�   ਨਾਲ   ਨਿਜੱਠਣ   ਲਈ   ਅਲ-ਐਨਨ   ਮੀਿਟੰਗ�   ਦਾ   ਸੁਝਾਅ   ਿਦੱਤਾ   ਿਗਆ   ਸੀ.   
  
ਮ�   ਅਲ-ਐਨਨ   ਮੀਿਟੰਗ�   ਲਈ   ਜਾਣਾ   �ੁਰ ੂ  ਕੀਤਾ.   
  
ਉਨ� �   ਕਮਿਰਆਂ   ਿਵੱਚ   ਿਕਸੇ   ਚੀਜ਼   ਨ�    ਮੈਨੰੂ   ਆਕਰ�ਤ   ਕੀਤਾ.   
  
ਮ�   ਮਿਹਸੂਸ   ਕੀਤਾ   ਿਕ   ਮ�   ਆਪਣੀਆਂ   ਸਾਰੀਆਂ   ਦੁਿਬਧਾਵ�   ਦੇ   ਹੱਲ   ਦੇ   ਸਥਾਨ   ਤੇ   ਪਹੁੰ ਚ   ਿਗਆ   ਹ�.   
  
ਮ�   �ਰਾਬ   ਪੀਣ   ਦੀ   ਿਬਮਾਰੀ   ਬਾਰੇ   ਸੱਚਾਈ   ਪ�ਾਪਤ   ਕਰਨਾ   �ੁਰੂ   ਕਰ   ਿਦੱਤਾ   ਅਤੇ   ਹੌਲੀ   ਹੌਲੀ   ਇਹ   ਵੀ   ਸਵੀਕਾਰ   ਕਰ   ਿਲਆ   ਿਕ   
ਉਸਦੇ   ਪੀਣ   ਨੰੂ   ਰੋਕਣ   ਲਈ   ਮੇਰੇ   ਕੋਲ   ਕਰਨ   ਲਈ   ਕੁਝ   ਨਹ�   ਹੈ.   



  
ਇਨ� �   ਮੀਿਟੰਗ�   ਨ�    ਮੈਨੰੂ   ਇਹ   ਿਸੱਖਣ   ਿਵੱਚ   ਸਹਾਇਤਾ   ਕੀਤੀ   ਿਕ   ਮ�   ਿਕਸੇ   ਹੋਰ   ਦੇ   ਪੀਣ   ਦਾ   ਕਾਰਨ   ਨਹ�   ਹ�,   ਮ�   ਕਾਬੂ   ਨਹ�   ਕਰ   
ਸਕਦਾ   ਅਤੇ   ਨਾ   ਹੀ   ਮ�   ਇਲਾਜ   ਕਰ   ਸਕਦਾ   ਹ�.   
  
ਹੁਣ   ਮ�   ਆਪਣੀਆਂ   ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ�   ਅਤੇ   ਰਵੱਈਏ   'ਤੇ   ਿਧਆਨ   ਕ�ਦਰਤ   ਕਰ   ਸਕਦਾ   ਹ�   ਿਜਨ� �   ਨੰੂ   ਸੁਧਾਰ   ਦੀ   ਜ਼ਰੂਰਤ   ਹੈ.   
  
ਮ�   ਆਪਣੀਆਂ   ਗ਼ਲਤੀਆਂ   ਨੰੂ   ਸਵੀਕਾਰ   ਕਰਨ   ਅਤੇ   ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ   ਲੈਣ   ਦੀ   ਿਹੰਮਤ   ਪ�ਾਪਤ   ਕੀਤੀ.   ਇੰਨ�    ਸਾਲ�   ਬਾਅਦ   ਅਲ-ਅਨ� ਨ   
ਮੀਿਟੰਗ�   ਮੇਰੇ   ਅੰਦਰ   ਅਜੇ   ਵੀ   ਪਸੰਦੀਦਾ   ਸਥਾਨ   
  
ਹਨ.   
  
��ਤੀ   ਅਤੇ   ��ਤੀ   ਮੇਰੇ   ਸਾਥੀ   ਹਨ   ਅਤੇ   �ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ   ਹੁਣ   ਜੀਉਣ   ਦਾ   ਇੱਕ   ਤਰੀਕਾ   ਹੈ.   
  
ਇਸਨ�    ਮੈਨੰੂ   ਆਪਣੇ   ਆਪ   ਨੰੂ   ਖੋਜਣ   ਅਤੇ   ਜੀਵਨ   ਿਵੱਚ   ਮੇਰੇ   ਉਦੇ�   ਨਾਲ   ਜੁੜੇ   ਰਿਹਣ   ਿਵੱਚ   ਸਹਾਇਤਾ   ਕੀਤੀ   ਹੈ.   
  
ਮ�   ਆਪਣੇ   ਆਖਰੀ   ਿਦਨ   ਤੱਕ   ਅਲ-ਅਨ� ਨ   ਿਵੱਚ   ਰਿਹਣਾ   ਚਾਹੁੰ ਦਾ   ਹ�   ਇਸ   ਿਵੱਚ   ਹਰ   ਉਸ   ਚੀਜ਼   ਦੇ   ਜਵਾਬ   ਹਨ   ਿਜਸਦੀ   ਮੈਨੰੂ   
ਭਿਵੱਖ   ਿਵੱਚ   ਵੀ   ਨਿਜੱਠਣ   ਦੀ   ਜ਼ਰੂਰਤ   ਹ ੋ  ਸਕਦੀ   ਹੈ.   
  
ਮ�   ਉਨ� �   ਲੋਕ�   ਦਾ   ਧੰਨਵਾਦੀ   ਹ�   ਿਜਨ� �   ਨ�    ਇਸ   ਮਾਰਗ   'ਤੇ   ਚੱਲ   ਕੇ   ਸੰਦੇ�   ਨੰੂ   ਅੱਗੇ   ਤੋਿਰਆ   ਹੈ.   
  
  
  
  
  
ਬੀ.   ਮ�   ਪੀਣਾ   ਛੱਡ   ਿਦੱਤਾ.   ਤੁਹਾਨੰੂ   ਵੀ   ਚਾਹੀਦਾ   ਹੈ   
  
  
ਅਗਸਤ   2013   ਿਵੱਚ   ਮ�   ਮ�ਟਰੀਅਲ   ਦੇ   ਇੱਕ   ਸੋਫੇ   ਤੇ   ਅੱਧੀ   ਰਾਤ   ਨੰੂ   ਘਬਰਾ   ਕੇ   �ਿਠਆ.   
  
ਇੱਕ   ਹਨ� ਰਾ   ਕਮਰਾ   ਝੁਿਕਆ   ਹੋਇਆ   ਅਤੇ   ਇੱਕ   ਪਾਸੇ   ਵਾਲੇ   ਧੁਰੇ   ਤੇ   ਘੰੁਮਦਾ   ਹੈ.   ਉਹ   ਸਖਤ   ਿਫonਟਨ   ਿਜਸ   �ਤੇ   ਮ�   ਪਿਹਲ�   ਰਾਤ   
ਨੰੂ   ਫੈਿਲਆ   ਹੋਇਆ   ਸੀ,   ਨ�    ਮੈਨੰੂ   ਇਸਦੇ   ਿਕਨਾਰੇ   ਅਤੇ   ਕੌਫੀ   ਟੇਬਲ   ਦੇ   ਿਵਚਕਾਰ   ਅਥਾਹ   ਕੁੰ ਡ   ਿਵੱਚ   ਸੁੱ ਟਣ   ਦੀ   ਧਮਕੀ   ਿਦੱਤੀ.   ਮੇਰੇ   
ਮੰੂਹ   ਨੰੂ   ਬਦਬੂ   ਆ   ਗਈ.   
  
ਮ�   ਿਸੱਧਾ   ਲੁਕ   ਿਗਆ.   ਬ�ਿਹਮੰਡ   ਨ�    ਮੈਨੰੂ   ਮੇਰੀ   ਗਰਦਨ   ਦੇ   ਿਪਛਲੇ   ਪਾਸੇ   ਤ�   ਮੇਰੇ   ਸੱਜੇ   ਪੱਟ   ਤੱਕ   ਦਰਦ   ਦੇ   ਬਰਛੇ   ਨਾਲ   ਸਜ਼ਾ   ਿਦੱਤੀ,   
ਮੇਰੇ   ਸਰੀਰ   ਦੇ   ਉਸ   ਪਾਸੇ   ਨੰੂ   ਕਠ� ਰ   ਅਤੇ   ਸਿਥਰ   ਕਰ   ਿਦੱਤਾ.   
  
ਪਰ   ਮੇਰੇ   ਹ�ਸਲੇ   ਿਵੱਚ   ਖਤਰਾ   ਫੈਲ   ਿਗਆ.   ਇਸ   ਲਈ   ਮ�   ਫਰਨੀਚਰ   ਨਾਲ   ਜੁਿੜਆ   ਿਰਹਾ   ਅਤੇ   ਆਪਣੇ   ਦੋਸਤ   ਦੇ   ਅਣਜਾਣ   
ਅਪਾਰਟਮ�ਟ   ਤੇ   ਜਾਣ   ਦੀ   ਕੋਿ��   ਕੀਤੀ.   ਮੇਰੇ   ਹੱਥ   ਕੰਧ   ਵੱਲ   ਝੁਕੇ   ਹੋਏ   ਸਨ   ਿਫਰ   ਇੱਕ   ਦਰਵਾਜ਼ੇ   ਦੀ   ਨ� ਕ   ਅਤੇ   ਇੱਕ   ਹਲਕਾ   ਸਿਵੱਚ   
ਿਮਿਲਆ.   ਮੇਰੇ   ਰੈਿਟਨਾਸ   ਤੇ   ਫਲੋਰੋਸ�ਟ   ਲਾਈਟ   ਬੀਟ.   ਿਲਨ� ਲੀਅਮ   ਟਾਇਲ.   ਮ�   ਝੁਿਕਆ,   ਟਾਇਲਟ   ਲਈ   ਆਲੇ   ਦੁਆਲੇ   ਝਾਿਕਆ.   
ਮੇਰੇ   ਕੰਨ�   ਿਵੱਚ   ਇੱਕ   ਤੇਜ਼   ਆਵਾਜ਼   �ਚੀ   ਹ ੋ  ਗਈ.   
  
ਅਤੇ   ਿਫਰ   ਬਹੁਤ   ਦੇਰ   ਹੋ   ਚੁੱ ਕੀ   ਸੀ.   
  
  



ਹਾਈ   ਸਕੂਲ   ਿਵੱਚ   ਕੁਝ   ਮਾੜੇ   ਿਵਕਲਪ�   ਨੰੂ   ਛੱਡਿਦਆਂ,   ਮ�   ਕਦੇ   ਵੀ   ਭਾਰੀ   �ਰਾਬ   ਪੀਣ   ਵਾਲਾ   ਨਹ�   ਿਰਹਾ.   ਮ�ਟਰੀਆਲ   ਿਵੱਚ   ਉਹ  
ਿਦਨ   ਕੋਈ   ਅਪਵਾਦ   ਨਹ�   ਸੀ,   ਹਾਲ�ਿਕ   ਇਹ   ਉਹ   ਸਮ�   ਹੈ   ਜਦ�   ਮੈਨੰੂ   ਉਲਟੀਆਂ   ਯਾਦ   ਹਨ.   ਇਹ   ਮੇਰੇ   ਕਾਲਜ   ਦੇ   ਪਿਹਲੇ   ਸਾਲ   ਦੇ   
ਬਾਅਦ   ਗਰਮੀਆਂ   ਦੀ   ਛੁੱ ਟੀ   ਦਾ   ਅੰਤ   ਸੀ.   ਮ�   ਫ��ਚ-ਕੈਨ� ਡੀਅਨ   �ਿਹਰ   ਿਵੱਚ   ਆਪਣੇ   ਇੱਕ   ਦੋਸਤ   ਨੰੂ   ਿਮਲਣ   ਿਗਆ,   ਅਤੇ   ਅਸ�   ਕੁਝ   
ਸਥਾਨਕ   ਬਰੂਅਰੀਆਂ   ਦੇ   ਚੱਕਰ   ਲਗਾਏ.   ਇੱਥੇ   ਅਤੇ   �ਥੇ   ਇੱਕ   ਚੁਸਕੀ   ਹੁਣੇ   ਹੀ   ਮੇਰੀ   ਕਲਪਨਾ   ਨਾਲ�   ਤੇਜ਼ੀ   ਨਾਲ   �ਾਮਲ   ਹੋਈ.   
  
ਸਾਲ�   ਤ�,   ਇਹ   ਮੇਰਾ   "ਅਲਕੋਹਲ   ਿਭਆਨਕ   ਜ਼ਿਹਰ"   ਦਾ   ਿਕੱਸਾ   ਸੀ.   ਮ�   ਸੱਟਾ   ਲਗਾ   ਸਕਦਾ   ਹ�   ਿਕ   ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ   ਬਾਲਗ   ਪਾਠਕ�   ਦੇ   
ਸਮਾਨ   (ਜ�   ਕਈ)   ਹੁੰ ਦੇ   ਹਨ:   ਉਸ   ਸਮ�   ਤੁਸ�   ਬਹੁਤ   ਿਜ਼ਆਦਾ   ਪੀਤਾ   ਸੀ.   ਇਹ   ਘਟਨਾਵ�   ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ   ਹੋ   ਸਕਦੀਆਂ   ਹਨ,   ਅਤੇ   
ਉਮੀਦ   ਹੈ   ਿਕ   ਉਹ   ਬਹੁਤ   ਘੱਟ   ਦੁਰਲੱਭ   ਹਨ   ਜੋ   ਤੁਹਾਡੀ   ਿਜ਼ੰਦਗੀ   ਿਵੱਚ   ਸਮੱਿਸਆ   ਨਾ   ਹੋਣ.   ਉਹ   ਸਾਨੰੂ   ਸੰਜਮ   ਨਾਲ   ਪੀਣਾ   ਿਸਖਾ�ਦੇ   
ਹਨ.   ਉਨ� �   ਦਾ   ਸਬਕ   ਇਹ   ਹੈ   ਿਕ   ਇੱਕ   ਸਮ�   ਿਵੱਚ   ਇੱਕ   ਜੋੜੇ   ਦੇ   ਗਲਾਸ   ਇੱਕ   ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ   ਿਵਕਲਪ   ਹੁੰ ਦ ੇ  ਹਨ,   ਿਜੰਨਾ   ਿਚਰ   ਤੁਸ�   
ਜਹਾਜ਼   ਤੇ   ਨਹ�   ਜ�ਦੇ.   
  
ਕਈ   ਸਾਲ   ਬੀਤ   ਗਏ   ਜਦ�   ਮੈਨੰੂ   ਅਿਹਸਾਸ   ਹੋਇਆ   ਿਕ   �ਰਾਬ   ਪੀਣੀ   ਮੇਰੀ   ਅਸਲ   ਸਮੱਿਸਆ   ਨਹ�   ਸੀ.   ਅਸਲ   ਸਮੱਿਸਆ   ਉਨ� �   ਸਾਰੇ   
ਤਰੀਿਕਆਂ   ਦੀ   ਸੀ   ਿਜਨ� �   ਨ�    ਮੇਰੇ   ਸਰੀਰ   ਅਤੇ   ਜੀਵਨ   ਨੰੂ   ਖਰਾਬ   ਕਰ   ਿਦੱਤਾ   ਸੀ   ਜਦ�   ਮ�   ਸਾਵਧਾਨ   ਸੀ.   
  
ਇਹ   ਪੁੱ ਛੇ   ਜਾਣ   'ਤੇ   ਿਕ   ਿਪਛਲੇ   ਹਫਤੇ   ਉਨ� �   ਨ�    ਿਕੰਨ�    ਅਲਕੋਹਲ   ਵਾਲੇ   ਪਦਾਰਥ�   ਦਾ   ਸੇਵਨ   ਕੀਤਾ   ਸੀ,   ਹੇਠਲੇ   60%   ਅਮਰੀਕੀਆਂ   
ਨ�    anਸਤਨ   ਇੱਕ   ਤ�   ਘੱਟ   ਦੀ   ਿਰਪੋਰਟ   ਿਦੱਤੀ.   ਹੇਠਲੇ   30%   ਨ�    ਿਬਲਕੁਲ   ਵੀ   ਨਹ�   ਪੀਤਾ.   
  
  
ਪਰ   ਚੋਟੀ   ਦੇ   40%   ਅਮਰੀਕੀਆਂ   ਨ�    ਿਸਰਫ   ਇੱਕ   ਹਫ਼ਤੇ   ਿਵੱਚ   ਦੋ   ਤ�   ਲੈ   ਕੇ   ਕਈ   ਦਰਜਨ   ਗਲਾਸ   ਤੱਕ   ਿਕਤੇ   ਵੀ   ਦਾਖਲ   ਕਰ   ਿਲਆ.   
ਚੋਟੀ   ਦੇ   10%   ਨ�    .8ਸਤਨ   73.85.   (ਤੁਸ�   ਵਾਿ�ੰਗਟਨ   ਪੋਸਟ   'ਤੇ   ਉਨ� �   ਸੰਿਖਆਵ�   ਬਾਰੇ   ਹੋਰ   ਪੜ�   ਸਕਦੇ   ਹੋ.)   
  
ਪੰਜ   ਸਾਲ   ਜ�   ਇਸ   ਤ�   ਵੱਧ   ਸਮ�   ਲਈ,   ਮ�   ਇੱਕ   ਹਫ਼ਤੇ   ਿਵੱਚ   ਲਗਭਗ   ਦੋ   ਜ�   ਿਤੰਨ   ਿਡ�ੰ ਕ   ਪ�ਦਾ   ਸੀ   -   ਕਈ   ਵਾਰ   ਕੁਝ   ਿਜ਼ਆਦਾ,   ਕਈ   
ਵਾਰ   ਬਹੁਤ   ਘੱਟ.   ਇਸਨ�    ਮੈਨੰੂ   60   ਵ�   ਪ�ਤੀ�ਤ   ਦੇ   ਨ� ੜੇ   ਪਾ   ਿਦੱਤਾ.   ਦੂਜੇ   �ਬਦ�   ਿਵਚ,   ਮ�   averageਸਤ   ਨਾਲ�   ਥੋੜ�ਾ   ਿਜ਼ਆਦਾ   
ਪੀਤਾ,   ਪਰ   ਆਮ   ਸੀਮਾ   ਦੇ   ਅੰਦਰ   ਸੀ.   
  
�ਾਇਦ   ਹਫ਼ਤੇ   ਿਵੱਚ   ਇੱਕ   ਵਾਰ   ਮ�   ਕਲਾਸ   ਜ�   ਕੰਮ   ਤ�   ਬਾਅਦ   ਆਪਣੇ   ਰੂਮਮੇਟ   ਨਾਲ   �ਾਮ   ਨੰੂ   ਬੀਅਰ   ਪੀਵ�ਗਾ.   ਮੰਗਲਵਾਰ   ਦੀ   
ਬਾਰ-ਿਟ�ਵੀਆ   ਰਾਤ   ਨੰੂ   ਇਕ   ਹੋਰ   ਹੇਠ�   ਆ   ਿਗਆ,   ਅਤੇ   ਿਫਰ   �ਾਇਦ   ਇਕ   ਹੋਰ   ਜੇ   ਮ�   ਵੀਕਐਡਂ   'ਤੇ   ਬਾਹਰ   ਿਗਆ.   
  
ਅੱਧੇ   ਦਹਾਕੇ   ਿਵੱਚ   ਿਸਰਫ   ਇੱਕ   ਜ�   ਦੋ   ਅਪਵਾਦ�   ਦੇ   ਨਾਲ,   ਮ�   ਕਦੇ   ਵੀ   ਆਪਣੇ   ਇਰਾਦੇ   ਤ�   ਿਜ਼ਆਦਾ   ਨਹ�   ਪੀਤਾ   ਜ�   ਿਬਮਾਰ   
ਮਿਹਸੂਸ   ਕੀਤਾ.   ਇਸ   ਲਈ   ਮ�   ਆਪਣੇ   ਆਪ   ਨੰੂ   ਇੱਕ   ਹਲਕਾ,   ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ   ਪੀਣ   ਵਾਲਾ   ਮੰਿਨਆ,   ਅਤੇ   ਕਦੇ   ਵੀ   ਿਕਸੇ   ਵੀ   ਿਸਹਤ   ਜ�   
ਿਨ�ਜੀ   ਸਮੱਿਸਆਵ�   ਨੰੂ   ਤਰਲ   ਦਵਾਈ   ਨਾਲ   ਨਹ�   ਜੋਿੜਆ.   
  
  
ਹੁਣ   ਮ�   ਤੁਹਾਨੰੂ   ਦੱਸਦਾ   ਹ�   ਿਕ   ਜਦ�   ਮ�   �ਰਾਬ   ਪੀਣੀ   ਬੰਦ   ਕਰ   ਿਦੱਤੀ   ਤ�   ਕੀ   ਹੋਇਆ.   
  
ਇਹ   ਦੁਰਘਟਨਾ   ਨਾਲ   ਹੋਇਆ.   ਮ�   ਕਾਲਜ   ਦੀ   ਗ�ੈਜੂਏ�ਨ   ਕੀਤੀ   ਅਤੇ   ਨਾਨਿਡ�ੰ ਕਰ�   ਦੇ   ਇੱਕ   ਅਪਾਰਟਮ�ਟ   ਿਵੱਚ   ਚਲੀ   ਗਈ,   ਘੱਟ   
ਨਕਦ   ਭੱਜ   ਗਈ   ਅਤੇ   ਬਾਰ�   ਤੇ   ਕਲੱਬ   ਸੋਿਡਆਂ   ਦਾ   ਆਦੇ�   ਦੇਣ   ਲਈ   ਬਦਲ   ਗਈ,   ਅਤੇ   ਿਕਸੇ   ਅਿਜਹੇ   ਿਵਅਕਤੀ   ਨੰੂ   ਡੇਟ   ਕਰਨਾ   
�ੁਰੂ   ਕਰ   ਿਦੱਤਾ   ਜੋ   ਿਬਲਕੁਲ   ਵੀ   ਨਹ�   ਪ�ਦਾ   ਸੀ.   ਉਹ   ਸਾਰੇ   ਛੋਟੇ   ਸੰਕੇਤ   ਿਜਨ� �   ਨ�    ਮੈਨੰੂ   ਪੀਣ   ਲਈ   ਪ�ੇਿਰਤ   ਕੀਤਾ   ਸੀ,   ਅਤੇ   ਮੇਰੇ   
ਿਧਆਨ   ਿਵੱਚ   ਆਉਣ   ਤ�   ਕਈ   ਮਹੀਨ�    ਬੀਤ   ਗਏ.   
  
ਪਰ   ਇਸ   ਦੌਰਾਨ,   ਮੇਰੀ   ਿਜ਼ੰਦਗੀ   ਿਵੱਚ   ਸੁਧਾਰ   ਹੋਇਆ.   ਮੇਰੀ   ਗੰਭੀਰ   ਇਨਸੌਮਨੀਆ   ਦਾ   ਪ�ਬੰਧਨ   ਕਰਨਾ   ਅਸਾਨ   ਹੋ   ਿਗਆ.   ਮੇਰੇ   
ਕੋਲ   ਵਧੇਰੇ   energyਰਜਾ   ਸੀ,   ਟੀਵੀ   ਦੇਖਣ   ਿਵੱਚ   ਘੱਟ   ਸਮ�   ਿਬਤਾਇਆ   ਅਤੇ   ਪੜ�ਨ,   ਿਲਖਣ   ਅਤੇ   ਕਸਰਤ   ਕਰਨ   ਿਵੱਚ   ਵਧੇਰੇ   
ਸਮ�   ਿਬਤਾਇਆ.   ਜਦ�   ਮ�   ਬਾਹਰ   ਿਗਆ   (ਉਹੀ   ਬਾਰ�   ਅਤੇ   �ੋਆਂ   ਲਈ)   ਮ�   ਵਧੇਰੇ   ਮੌਜੂਦ   ਮਿਹਸੂਸ   ਕੀਤਾ   ਅਤੇ   �ਾਮ   ਦੀਆਂ   ਿਬਹਤਰ   



ਯਾਦ�   ਘਰ   ਲੈ   ਿਗਆ.   ਅਤੇ   ਜਦ�   ਮ�   ਕਈ   ਵਾਰ   ਬੀਅਰ   ਜ�   �ਰਾਬ   ਦੀ   ਲਾਲਸਾ   ਕਰਦਾ   ਸੀ,   ਮ�   ਪੀਣ   ਦੇ   ਤਜ਼ਰਬੇ   ਨੰੂ   ਕਦੇ   ਨਹ�   
ਖੰੁਝਦਾ.   
  
ਸੰਖੇਪ   ਿਵੱਚ:   ਮ�   ਇੱਕ   ਿਸਹਤਮੰਦ,   ਖੁ�ਹਾਲ   ਿਵਅਕਤੀ   ਬਣ   ਿਗਆ   ਿਬਨ�   ਇਹ   ਦੇਖੇ   ਿਕ   ਮ�   ਕੁਝ   ਵੀ   ਛੱਡ   ਿਦੱਤਾ.   
  
ਹੁਣ   ਮੇਰਾ   ਸਰੀਰ   ਨਾ   ਤ�   ਮੰਦਰ   ਹੈ   ਅਤੇ   ਨਾ   ਹੀ   ਿਨਯੰਤਿਰਤ   ਪ�ਯੋਗ.   ਮ�   ਇਹ   ਸਾਬਤ   ਨਹ�   ਕਰ   ਸਕਦਾ   ਿਕ   ਅਲਕੋਹਲ   ਛੱਡਣ   ਨਾਲ  
ਮੇਰੀ   ਿਜ਼ੰਦਗੀ   ਬਦਲ   ਗਈ,   ਅਤੇ   ਮੈਨੰੂ   ਯਕੀਨਨ   ਨਹ�   ਪਤਾ   ਿਕ   ਇਹ   ਤੁਹਾਡੀ   ਿਜ਼ੰਦਗੀ   ਬਦਲ   ਦੇਵੇਗਾ.   ਪਰ   ਮੇਰਾ   ਤਜ਼ਰਬਾ   ਪੀਣ   ਦੇ   
ਬਾਰੇ   ਿਵੱਚ   ਸਭ   ਤ�   ਵਧੀਆ   ਉਪਲਬਧ   ਿਵਿਗਆਨ   ਦੇ   ਨਾਲ   ਹੈ,   ਜੋ   ਸਾਨੰੂ   ਦੱਸਦਾ   ਹੈ   ਿਕ   ਥੋੜ�ੀ   ਮਾਤਰਾ   ਿਵੱਚ   ਵੀ   �ਰਾਬ   ਤੁਹਾਨੰੂ   ਘੱਟ   
ਿਸਹਤਮੰਦ   ਅਤੇ   ਘੱਟ   ਖੁ�   ਕਰ   ਸਕਦੀ   ਹੈ.   
  
ਹਾਲ�ਿਕ   �ਰਾਬ   ਤੁਹਾਨੰੂ   ਬਾਹਰ   ਕੱ   ਸਕਦੀ   ਹੈ,   �ਰਾਬ   ਦੀ   ਖਪਤ   ਗੰਭੀਰ   ਇਨਸੌਮਨੀਆ   ਨਾਲ   ਮਜ਼ਬੂਤ     ਸੰਬੰਧ   ਰੱਖਦੀ   ਹੈ.   ਅਤੇ   
ਇਹ   ਿਸਹਤਮੰਦ   ਸੌਣ   ਵਾਿਲਆਂ   ਿਵੱਚ   ਨ�ਦ   ਦੀ   ਗੁਣਵੱਤਾ   ਨੰੂ   ਵੀ   ਘਟਾ   ਸਕਦਾ   ਹੈ,   ਿਜਸ   ਨਾਲ   ਉਹ   ਿਦਨ   ਦੇ   ਦੌਰਾਨ   ਵਧੇਰੇ   ਥੱਕ   ਜ�ਦੇ   
ਹਨ.   �ਰਾਬ   ਪੀਣਾ   ਭਾਰ   ਵਧਣ   ਅਤੇ   ਮੋਟਾਪੇ   ਦੇ   ਵਧੇਰੇ   ਜੋਖਮ   ਨਾਲ   ਜੁਿੜਆ   ਹੋਇਆ   ਹੈ,   ਅਤੇ   ਇਸ   ਨਾਲ   ਤੁਹਾਨੰੂ   ਹਾਈਪਰਟੈਨ�ਨ,   
ਮੰੂਹ   ਦਾ   ਕ�ਸਰ,   ਪੈਨਕ�ੇਟਾਈਟਸ   ਅਤੇ   ਿਜਗਰ   ਦੇ   ਿਸਰੋਿਸਸ   ਵਰਗੀਆਂ   ਿਬਮਾਰੀਆਂ   ਹੋਣ   ਦੀ   ਸੰਭਾਵਨਾ   ਵੱਧ   ਜ�ਦੀ   ਹੈ.   ਇਹ   ਸੱਚ   ਹੈ   
ਿਕ   ਤੁਸ�   �ਰਾਬ   ਪੀਣ   ਵਾਲੇ   ਹੋ   ਜ�   "ਹਲਕ ੇ  ਪੀਣ   ਵਾਲੇ".   ਅਤੇ   ਅਲਕੋਹਲ   ਤੁਹਾਨੰੂ   ਿਬਮਾਰ   ਹੋਣ   ਦੀ   ਿਜ਼ਆਦਾ   ਸੰਭਾਵਨਾ   ਨਹ�   
ਬਣਾ�ਦਾ.   ਇਹ   ਿਕਸੇ   ਵੀ   ਕਾਰਨ   ਕਰਕੇ   ਛੇਤੀ   ਮਰਨ   ਦੇ   ਤੁਹਾਡੇ   ਜੋਖਮ   ਨੰੂ   ਮਾਪਦਾ   ਹੈ.   
  
ਕੁਝ   (ਅਕਸਰ   ਓਵਰਹਾਇਪਡ)   ਅਿਧਐਨ   ਹੁੰ ਦੇ   ਹਨ   ਜੋ   ਅਲਕੋਹਲ   ਦੀ   ਘੱਟ   ਮਾਤਰਾ   ਿਵੱਚ   ਿਸਹਤ   ਲਾਭ�   ਦਾ   ਸੁਝਾਅ   ਿਦੰਦੇ   ਹਨ.   
ਇਨ� �   ਿਵੱਚ�   ਸਭ   ਤ�   ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ   ਕਾਗਜ਼�   ਦੀ   ਇੱਕ   ਲੜੀ   ਹੈ   ਜੋ   ਬਹੁਤ   ਘੱਟ   ਮਾਤਰਾ   ਿਵੱਚ   ਅਲਕੋਹਲ,   ਖਾਸ   ਕਰਕੇ   ਰੈ�ਡ   ਵਾਈਨ   ਦੇ   
ਮਾਮੂਲੀ   ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ   ਲਾਭ�   ਦਾ   ਸੁਝਾਅ   ਿਦੰਦੀ   ਹੈ.   ਆਓ   ਇਸ   ਪਲ   ਨੰੂ   ਹੋਰ   ਤਾਜ਼ਾ   ਖੋਜ   ਲਈ   ਇੱਕ   ਪਾਸ ੇ  ਰੱਖੀਏ   ਜੋ   ਉਨ� �   
ਅਿਧਐਨ�   ਦੇ   ਿਸੱਿਟਆਂ   ਤੇ   �ੱਕ   ਪੈਦਾ   ਕਰਦਾ   ਹੈ.   ਇਸ   ਦੀ   ਬਜਾਏ,   ਅਸ�   ਇਸ   ਤੱਥ   'ਤੇ   ਿਧਆਨ   ਕ�ਦਰਤ   ਕਰ�ਗ:ੇ   ਬਹੁਤ   ਸਾਰੇ   
ਿਨਯਮਤ   ਪੀਣ   ਵਾਲੇ   ਬਹੁਤ   ਘੱਟ   ਮਾਤਰਾਵ�   ਨੰੂ   ਛੱਡ   ਿਦੰਦੇ   ਹਨ   ਜੋ   ਲਾਭ   ਦੀ   ਪੇ�ਕ�   ਕਰ   ਸਕਦੀਆਂ   ਹਨ,   ਅਤੇ   ਇੱਥ�   ਤੱਕ   ਿਕ   ਇਸ   
ਿਵਚਾਰ   ਦੇ   ਪ�ਤੀ   ਹਮਦਰਦੀ   ਰੱਖਣ   ਵਾਲੇ   ਖੋਜਕਰਤਾ   ਿਲਖਦੇ   ਹਨ   ਿਕ   ਸਾਨੰੂ   ਸਾਿਰਆਂ   ਨੰੂ   �ਰਾਬ   ਦੇ   ਨਾਲ   ਇਸਨੰੂ   ਠੰਡਾ   ਕਰਨ   ਦੀ   
ਜ਼ਰੂਰਤ   ਹੈ.   
  
ਪਰ   ਹੋ   ਸਕਦਾ   ਹੈ   ਿਕ   ਤੁਸ�   ਇੱਕ   "ਤੇਜ਼ੀ   ਨਾਲ   ਜੀਓ,   ਜਵਾਨੀ   ਿਵੱਚ   ਮਰੋ,   ਜਦ�   ਤੁਸ�   ਕਰ   ਸਕਦੇ   ਹੋ   ਤ�   ਇਸਦਾ   ਅਨੰਦ   ਲਓ"   ਟਾਈਪ   
ਕਰ   ਰਹੇ   ਹੋ?   ਤੁਹਾਨੰੂ   ਪਤਾ   ਹੋਣਾ   ਚਾਹੀਦਾ   ਹੈ   ਿਕ   ਹਲਕਾ   ਪੀਣਾ   ਵੀ   ਕਾਲਜ   ਦੇ   ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ   ਿਵੱਚ   ਨਾਖੁ�ੀ   ਅਤੇ   ਜੀਵਨ   
ਅਸੰਤੁ�ਟੀ   ਨਾਲ   ਸੰਬੰਿਧਤ   ਹੈ.   ਅਤੇ   ਉਮਰ   ਸਮੂਹ�   ਿਵੱਚ,   ਲੋਕ   ਤਣਾਅ   ਦੇ   ਸਮ�   ਪੀਣ   ਦੀ   ਆਦਤ   ਪਾ�ਦ ੇ  ਹਨ.   ਅਸ�   �ਰਾਬ   ਦੇ   ਨਾਲ   
ਖੁ�ਹਾਲ   ਜੀਵਨ   ਦੇ   ਆਪਣੇ   ਤਰੀਕੇ   ਨੰੂ   �ਾਰਟਕੱਟ   ਕਰਨ   ਦੀ   ਕੋਿ��   ਕਰ   ਸਕਦੇ   ਹ�,   ਪਰ   ਇਹ   �ਾਇਦ   ਕੰਮ   ਨਹ�   ਕਰੇਗਾ   (ਿਸਵਾਏ   
�ਾਇਦ   ਉਨ� �   ਿਵੱਚ�   ਜੋ   ਬਜ਼ਰੁਗ   womenਰਤ�   ਹਨ,   ਪਰ   ਇਹ   ਿਕਸੇ   ਹੋਰ   ਿਦਨ   ਦਾ   ਿਵ�ਾ   ਹੈ).   
  
ਸਾਡੇ   ਮਨਪਸੰਦ   ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ   ਪਦਾਰਥ�   ਦੇ   ਇਹ   ਸਾਰੇ   ਮਾੜੇ   ਪ�ਭਾਵ   ਿਵਅਕਤੀਆਂ,   ਪਿਰਵਾਰ�   ਅਤੇ   ਸਮਾਜ   ਲਈ   ਿਵ�ਾਲ,   ਦੁਖਦਾਈ   
ਸਮੱਿਸਆਵ�   ਨੰੂ   ਵਧਾ�ਦੇ   ਹਨ.   ਇਹ   ਉਹ   ਸਮੱਿਸਆਵ�   ਹਨ   ਿਜਨ� �   ਦੇ   ਿਬਨ�   ਅਸ�   ਸਪ�ਟ   ਤੌਰ   ਤੇ   ਿਬਹਤਰ   ਹੋਵ�ਗੇ.  
  
ਇਹ   ਕਿਹਣਾ   ਨਹ�   ਹੈ   ਿਕ   ਛੱਡਣਾ   ਸੌਖਾ   ਹੈ.   ਮ�   �ਰਾਬ   ਤ�   ਦੂਰ   ਰਿਹਣ   ਿਵੱਚ   ਸੰਪੂਰਨ   ਨਹ�   ਿਰਹਾ.   2015   ਦੇ   ਆਖਰੀ   ਅੱਠ   
ਮਹੀਿਨਆਂ   ਤ�   ਠੰਡੇ   ਟਰਕੀ   ਿਵੱਚ   ਜਾਣ   ਤ�   ਬਾਅਦ,   ਮ�   2016   ਿਵੱਚ   ਕੁਝ   ਿਡ�ੰ ਕਸ   ਪੀਤੀ   ਸੀ।   ਅਤੇ   ਮ�   ਤੁਹਾਨੰੂ   ਦੱਸ   ਦੇਵ�:   ਤੁਹਾਡੀ   
ਰਸਾਇਣਕ   ਸਿਹਣ�ੀਲਤਾ   ਨੰੂ   ਦੂਰ   ਕਰਨ   ਵਰਗਾ   ਕੁਝ   ਨਹ�   ਇਹ   ਦੱਸਣ   ਲਈ   ਿਕ   ਇਹ   ਿਡ�ੰ ਕ   ਅਸਲ   ਿਵੱਚ   ਿਕੰਨ�    ਗੰਦੇ   ਹਨ.   ਮ�   ਇੱਕ   
ਵਾਜਬ   ਤੰਦਰੁਸਤ   180+   ਪ�ਡ,   24   ਸਾਲਾ   ਹ�.   ਪਰ   ਹਾਇਨਕੇਨ   ਦਾ   ਇੱਕ   ਛੋਟਾ   ਿਜਹਾ   ਗਲਾਸ   ਵੀ   ਮ�ਟਰੀਅਲ   ਿਵੱਚ   ਉਸ   ਰਾਤ   
ਦੀਆਂ   ਗੂੰ ਜ�   ਨੰੂ   ਬੁਲਾ�ਦਾ   ਹੈ:   ਚੱਕਰ   ਆਉਣੇ,   ਿਸਰ   ਦਰਦ,   ਅਤੇ   ਨ�ਦ   ਰਿਹਤ   ਰਾਤ.   
  
ਿਕ�ਿਕ   �ਰਾਬ   ਜ਼ਿਹਰ   ਹੈ.   ਅਤੇ   ਸਾਨੰੂ   ਸਾਿਰਆ ਂ  ਨੰੂ   ਇਸਨੰੂ   ਆਪਣੇ   ਸਰੀਰ   ਿਵੱਚ   ਪਾਉਣਾ   ਬੰਦ   ਕਰਨਾ   ਚਾਹੀਦਾ   ਹੈ.   
  
  
  


