
ਵਰਗਲਾਉਣਾ (Grooming) 
ਵਰਗਲਾਉਣ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਅਮਲ ਵਜੋਂ ਪਰਰਭਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਜਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਿੋਿਣ ਕਰਤਾ ਰਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਗੈਰ-
ਸੂੰ ਵੇਦਨਿੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿੋਿਣਕਾਰੀ ਵਰਤਾਓ ਨ ੂੰ  ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਰਰਪੋਰਟ 
ਕਰਨ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਵਰਗਲਾਉਣਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਰਕਸੇ ਰਰਿਤੇ ਰਵਚਕਾਰ ਿਕਤੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਰਜਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਿੋਿਣ ਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ 
ਰਤਿਪਤੀ ਲਈ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸਨ ੂੰ  ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬੱਰਚਆਂ ਦਾ ਯੌਨ ਿੋਿਣ ਕਰਨ ਵਾਰਲਆਂ (paedophiles) ਦੁਆਰਾ, ਬੱਰਚਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਪਆਂ ਦੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥਕੂੰ ਡੇ 
ਵਜੋਂ ਪਛਾਰਣਆ ਰਗਆ ਹੈ। ਪਰ, ਬਾਲਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਬੱਚਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਰਗਲਾਉਣਾ 

ਉਮਰ ਦਾ ਫਰਕ ਿਕਤੀ ਰਵਚਲੇ ਪਾੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਬੱਰਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਰਚਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਰਸਖਾਇਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਕਈ ਿੋਿਣਕਾਰੀ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਕੋਈ ਰਵਅਕਤੀ ਰਜਸਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਵਰਗਲਾਇਆ ਰਗਆ ਸੀ, ਉਸਨ ੂੰ  ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਿਰਕਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ ਜੋ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 
ਵਾਪਰਰਆ ਸੀ ਉਹ ‘ਿੋਿਣ’ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੋਿਣਕਰਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਵੱਚ ਅਰਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਦਲਚਸਪੀ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜੋ ਹੋਰ ਬਾਲਗਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ 
ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਰਜਹੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਰਗਆ ਰਦੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਹੋਰ ਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਰਦੂੰ ਦੇ। 

ਚਾਹੇ ਸੁਚੇਤ ਰ ਪ ਰਵੱਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਿੋਿਣਕਰਤਾ ਅਰਜਹਾ ਬੱਚਾ ਦਾ ਰਵਿਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ 
ਘਟਾ ਰਦੂੰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਰਜਨਸੀ ਿੋਿਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ 'ਰਵਿੇਿ ਰਰਿਤੇ' ਨ ੂੰ  ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। 

ਬਾਲਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਰਗਲਾਉਣਾ 

ਹਾਲਾਂਰਕ ਵਰਗਲਾਉਣਾ ਰਜਆਦਾਤਰ ਕਰਕੇ ਬੱਰਚਆਂ ਦੇ ਰਜਨਸੀ ਿੋਿਣ ਨਾਲ ਜੁਰੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਲਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਿੋਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਗਲਾਉਣਾ – 
ਜਾਂ ਰਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ - ਸੂੰ ਭਵ ਹੈ।  

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਿਸਰਥਤੀਆਂ ਰਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ ਰਜੱਥੇ ਿਕਤੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ – ਮਰਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ, 
ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਜਬ ਤ ਮਰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਪੇਿੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੂੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ 
ਉਪਾਅ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਰਚਰਕਤਸਕ। 

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਮਰਲੂੰ ਗੀ ਮਰਦ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਰਵੱਚ ਘਰ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਭੱਜਕੇ ਲੂੰ ਡਨ ਰਵੱਚ ਪਹੁੂੰਚਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਨ ੂੰ  ਸਮਰਲੂੰ ਗੀ ਰਦਿਿ ਰਵੱਚ ਝੋਕ ਰਦੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਫੇਰ ਅਰਜਹੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸਰਹਜ ਮਰਹਸ ਸ 
ਕਰਦੇ ਹਨ – ਉਹ ਅਕਸਰ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਮਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨ ਦੁਆਉਂਦੇ ਹਨ ਰਕ ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਰਸਰਫ ਇੱਕ 
ਅਰਜਹੀ ਚੀਜ ਹੈ ਜੋ ਸਮਰਲੂੰ ਗੀ ਸੂੰ ਸਾਰ ਰਵੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਅਰਜਹੀ ਚੀਜ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰ।  

ਵਰਗਲਾਉਣਾ ਘਰੇਲ  ਅਤੇ ਰਰਿਤੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜਹੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਰਵੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਜੱਥੇ ਕੋਈ ਿੋਿਣਕਾਰੀ ਪਾਰਟਨਰ, ਸਮਾਂ ਪਾਕੇ, 
ਿੋਿਣਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਿੁਰ  ਕਰ ਰਦੂੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਰਕ ਇਹ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਰਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ। 



ਇਹਨਾਂ ਪਿਸਰਥਤੀਆਂ ਰਵੱਚ, ਤਕਨੀਕੀ ਰ ਪ ਰਵੱਚ ਸਰਹਮਤੀ ਦੇ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਿੋਿਣਕਾਰੀ ਚੀਜ ਫੇਰ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀ ਚਲੀ ਆ 
ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਨਤੀਰਜਆਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਰਕ ਪੀੜਤ ਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਿਰਮ, ਰਜਸਨ ੂੰ  ਅਕਸਰ ਰਮਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਸਮਝ ਰਵੱਚ ਪੇਿ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨ ੂੰ  ਢੋਂਦੇ ਹੋਏ ਛੱਡ ਰਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਰਨ ਰਦੱਤੀਆਂ। 

ਇਹ ਸਵੈ ਦੋਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਿੋਿਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਮੁਿਰਕਲ ਬਣਾ ਰਦੂੰਦਾ ਹੈ। ਬਚ ਰਨਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ ਰਜਹੜਾ ਦੋਿ 
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਤੀਰਕਰਰਆਵਾਂ ਰਵੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਦੋਿ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਵਰਗਲਾਉਣਾ ਿੋਿਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਧੁੂੰ ਦਲਾ ਕਰ ਰਦੂੰਦਾ ਹੈ – ਇਹ ਇਸਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਿਰਕਲ ਬਣਾ ਰਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਰ ਰਰਹਾ 
ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਰਵੱਚ ਜਾਕੇ ਇਸਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਿਰਕਲ ਬਣਾ ਰਦੂੰਦਾ ਹੈ।  

 


