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ਦੋ ਸ਼ਬਦ 

         ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਸਖਰਲੀ ਪਰਜਤਭਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਸੰਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਅਤੇ ਝੂਠ ਮਨੰ ਕੇ ਜਕਸੇ ਅਗਲੇ ‘ਸੱਚੇ’ ਤੇ 

‘ਸਦੀਵੀ’ ਸਸੰਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁਚੰਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤਲਾਸ਼ਣ ਤੇ ਉਸ ਮਜੰਜਲ ’ਤੇ ਪਹੁਚੰ ਕੇ ‘ਮੁਕਤ’ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਆਹਰ ਜਵੱਚ ਲੱਗੀ 

ਰਹੀ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਜਟਕੀ ਰਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਟੇਢ ਵੱਟਣ 

ਕਰਕੇ ਜਜ਼ਦੰਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਂ ਜਦਨੋ ਬਾ ਜਦਨ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਨਂ ਜਸਆਜਣਆਂ ਲਈ ਤਂ ਇਹਨਂ ਮੁਸ਼ਕਲਂ ਦੀ 

ਹੋਂਦ ਤਂ ‘ਸੁਪਨ-ਸਮਾਨ’ ਸੀ । ਸਪੁਨੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਂ ਸੁਪਨ ੇਦੀ ਭੁੱਖ ਤਂ ਦੁੱਖ-ਭੁੱਖ ਮਨੰ ੇਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਧਰਤੀ ਦੁੱਖ-ਭੁੱਖ 

ਨਾਲ ਜਵਲਕਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤ ਮੂਹੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਜਰਹਾ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ 

ਦੀਆਂ ਅੱਖਂ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ  ਅੱਖਂ ਚੁਰਾਈ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਜਸੱਟਾ ਇਹ 

ਜਨਕਜਲਆ ਜਕ ਭਾਰਤ ਜਵੱਚ ਜਵਜਗਆਜਨਕ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਜਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪਰਫਲੁਤ ਤੇ ਜਵਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਜਕਆ। ਰੱਬ ਅਤੇ 

ਮੁਕਤੀ ਆਜਦ ਦੇ ਸਕੰਲਪ ਨੇ ਜਜੱਥੇ ਜਜ਼ਦੰਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਜਕਲਂ ਤੋਂ  ਜਧਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਜਕਸਮ 

ਦੀ ਜਛਣ-ਭੰਗਰ ਸ਼ਂਤੀ ਜਦੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਜਜ਼ਦੰਗੀ ਦੀਆ ਹਕੀਕੀ ਮੁਸ਼ਜਕਲਂ ਨੇ ਪਲ-ਪਲ ਜਪੱਛੋਂ ਸ਼ਂਤ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਵੀ ਜਕਤਾ। 

ਹਕੀਕੀ ਮੁਸ਼ਜਕਲਂ ਦੇ ਹੱਲ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਹੁਦੰੇ ਹਨ ਜਕਸੇ ਜਖਆਲੀ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਂ ਡੋਰੀ ‘ਪਰਭ ਦੇ 

ਹੱਥ’ ਦੇ ਛੱਡੀ। ਆਪਣੀ ਪਜਹਲ ਕਦਮੀ ਜਤਆਗਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ, ਦੇਵੀ-ਦੇਵਜਤਆਂ ਭੂਤਂ-ਪਰੇਤਂ ਤੇ ਦੈਵੀ ਚਮਤਕਾਰਂ ਦੇ 

ਜਾਲ ਜਵੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ। 

 ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕ ੇਹਂ ਤੇ ਇਹ ਸਦੀ ਸਾਇਸੰ 

ਦੀਆਂ ਜਸਖਰਲੀਆਂ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੰ-ਜਵਸ਼ਵਾਸਂ ਜਵੱਚ ਫਜਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਵਜਹਮਂ-ਭਰਮਂ ਜਵੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕ ਮਦੰਰਂ, ਗੁਰਦਆੁਜਰਆਂ, ਤੀਰਥਂ, ਸਾਧਂ-ਸਤੰਂ ਦੇ ਡੇਜਰਆਂ ਨਾਲ ਡੋਰੀ ਬਨੰਹੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੇ 

ਹਨ। ਜਕਤੇ ਜਾਦ-ੂਟੂਜਣਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਚੱਲ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਜਕਧਰੇ ਛਾਇਆ ਤੇ ਭੂਤ-ਪਰੇਤ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੋਚ 

ਦਾ ਅਜਵਜਗਆਜਨਕ ਹੋਣਾ। ਅਨਪੜਹਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਂ ਪਾਸੇ ਰਹੀ ਪਜੜਹਆ ਜਲਜਖਆ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 

ਜਵੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਜੇ ਜਵਜਗਆਜਨਕ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜਜ਼ਦੰਗੀ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਨਗੰੀ 

ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ‘ਜਕਸਮਤ’ ਜਂ ਦੁੱਖਂ-ਸੁੱਖਂ ਜਪੱਛੇ ਜਕਸੇ ਦੈਵੀ ਜਂ ਗੈਬੀ ਹੱਥ ਦੀ ਥਂ ਉਸ 

ਜਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਜਸੱਧਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਵਸਥਾ ਦੀ ਸੋਝੀ 

ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੌਜਗਰਦੇ ਦੀ ਸਝੋੀ ਤਂ ਜਮਲਗੇੀ ਹੀ। ਇਝੰ ਉਹ ਹਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਹਰੁ ਦਾ 

ਜਵਜਗਆਜਨਕ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਲਾਜ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵੱਲ ਰਜੁਚਤ ਹੋਵਗੇਾ। 

 ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਧੰ ਜਵਸ਼ਵਾਸੀ, ਗੈਰ ਜਵਜਗਆਜਨਕ ਜੀਵਨ-ਸੋਚ ਨਾਲੋਂ  ਤੋੜ ਕੇ ਜਵਜਗਆਜਨਕ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਦੇ 

ਲੜਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬਦੰਕ ਉਪਰਾਜਲਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਤੁ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਪਛਲੇ 

ਕਈ ਸਾਲਂ ਤੋਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਉੱਦਮ ਜਵੱਚ ਜੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ  ਜਜੱਥੇ ਜਵਜਗਆਜਨਕ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਾਜਹਤ 

ਛਾਪ ਕੇ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵਜੰਡਆ ਜਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥ ੇਉਸਦ ੇਕਾਰਕੁਨੰ ਮੇਲੇ ਤੇ ਨਮੁਾਇਸ਼ਂ ਲਾ ਕੇ ਭੂਤਂ-ਪਰੇਤਂ, ਜਾਦ-ੂਟੂਜਣਆਂ ਤੇ 

ਕਰਾਮਾਤਂ ਦੇ ਅਦੰਰਲੇ ਪੋਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਮਨਂ ਤੱਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਹੁਚੰਾਉਣ 

ਲਈ ਜਨਰੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਂ ਦੇ ਇਹਨਂ ਯਤਨਂ ਦੀ ਜਜਨੰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰਸਸੰਾ ਕਰਨੀ ਤਂ ਬਣਦੀ ਹੀ ਹੈ, 

ਸਜਹਯੋਗ ਦਣੇਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

           ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਯਤਨਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਹਮ ਜਹੱਸਾ ਹੈ, ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਵਜਹਮਂ-ਭਰਮਂ ਤੇ 

ਅਜਗਆਨਤਾ ਦੇ ਜਖਲਾਫ ਸਘੰਰਸ਼ ਅਤੇ ਜਜੱਤ ਦਾ ਪਰਮਾਜਣਕ ਜਬਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਥਂ ਜਵੱਚ ਪਹੁਚੰਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

                             ਵਜਰਆਮ ਜਸਘੰ ਸੰਧੂ     
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ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰ 

             ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਕ ਭਾਰਤ ਜਵੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ  ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਜਦਨ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਜਵੱਚ 

ਠਜਹਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਮਜਲਆ, ਜਜੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਸੀ ਸਾਲ ਪਜਹਲਂ ਜਨਮ ਜਲਆ ਸੀ। ਘਰ ਜਵੱਚ ਇਸ ਠਜਹਰ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ 

ਆਪਣੇ ਜਪਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਸਉਂਕ ਨਾਲ ਖਾਧੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਗੰਰਜਹ ਬਰਬਾਦ ਹਣੋੋ ਬਚਾ ਲਏ, ਜਜਹੜੀਆਂ ਇੱਕ 

ਬੇਕਾਰ ਟਰਕੰ ਜਵੱਚ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਜਸ ਨੂੰ ਬਹਤੁ ਸਾਲਂ ਤੋਂ  ਖੋਜਲਹਆ ਨਹੀਂ ਜਗਆ ਸੀ। ਇਹਨਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜਤਹਾਜਸਕ 

ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹਏੋ, ਜਜਸਦੇ ਇੱਕ ਜਦਨ ਜਵੱਚ ਕਈ-ਕਈ ਸਫੇ ਜਲਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਜਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਜਕ 

ਨੇਤਾ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਕਜਰਆਵਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੀ, ਜਜਹੜਾ ਉੱਨਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦਜੂੇ ਅੱਧ ਅਤੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪਜਹਲੀ ਚੌਥਾਈ 

ਜਵੱਚ ਜੀਜਵਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਸਾਜਹਤ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ  ਕੇਰਲਾ ਸਾਜਹਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ 

ਇੱਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜਨੱਜੀ ਜਮੱਤਰ ਜਮ. ਪਵਨਨ ਨੂੰ ਜਪਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਜਟਆਮ ਜਵਖੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਭੇਂਟ ਕਰ 

ਜਦੱਤੀਆਂ। 

 ਜਦੋਂ ਮੈਂ  ਇਹਨਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਦੇ ਸਜਫਆ ਨੂੰ ਪਜੜਹਆ ਤਂ ਮੈਂ  ਮਾਣ ਮਜਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਕ ਮੈਂ  ਮਾਲਾਬਾਰ ਦੇ ਮਾਰਥਮੋਾ 

ਸੀਰੀਆਈ ਚਰਚ ਦੇ ਪਜਹਲੇ ਜਵਕਾਰ ਜਨਰਲ ਕਾਵਰੂ ਆਈਪ ਥਮੋਾ ਕਥਨਾਰ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਜਲਆ ਸੀ। 

ਜਫਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰੇੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰੋਫਸੈਰ ਏਰੀਜ਼ ਕਾਵਰੂ, ਜੋ ਸਰਬੋਨ ਯੂਨੀਵਰਜਸਟੀ ਜਵੱਚ ਕਮੰ 

ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਮਾਜਪਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹਣੋ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਵਂਗ ਮੇਰ ੇਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ 

ਧਾਰਜਮਕ ਜਵੱਜਦਆ ਦਾ ਭੈੜਾ ਪਰਛਾਵਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਪਆ। 

 ਹੋਰਂ ਵਂਗ ਹੀ ਮੈਂ  ਆਪਣੇ ਮਾਜਪਆਂ ਦੀ ਪਲ ਭਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਜਕਜਰਆ ਦੀ ਇੱਕ ਅਚਣਚਤੇੀ ਸਹਾਇਕ ਪਦੈਾਵਾਰ 

ਸਂ, ਜੋ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਜਵੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣ ੇਮਾਜਪਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ, ਕੌਮ, ਧਰਮ ਜਂ ਜਨਮ ਦੇ ਥਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਹੋਰਨਂ ਚੀਜ਼ਂ ਵਂਗ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਵੀ 

ਬਰਜਹਮਡੰ ਅਦੰਰ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸੀ। 

 ਚੜਹਦੀ ਉਮਰੇ ਮੈਂ  ਇਸਾਈ ਸੀ, ਜਕਉਂਜਕ ਮੈਂ ਇਸਾਈ ਪਜਰਵਾਰ ਜਵੱਚ ਜਜੰਮਆ-ਪਜਲਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਵੱਚੋਂ  ਬਹਤੁੇ 

ਆਪਣੇ ਮਾਜਪਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਕਉਂਜਕ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਸੱਜਖਆਜਦੱਤੀ ਜਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 

ਜਦੋਂ ਮਰੇੀ ਉਮਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਈੋ ਤਂ ਮੈਂ ਇਸਾਈ ਮੱਤ ਜਤਆਗ ਜਦੱਤਾ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ 

ਬਣ ਜਗਆ, ਜਕਉਂਜਕ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਸਦੰੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਨੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ੇਤਰਹਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ 

ਕੇਰਲਾ ਛੱਡ ਜਦੱਤਾ ਅਤ ੇਉਤਨੇ ਹੀ ਸਹੁਣੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਜਾ ਵਜਸਆ ਜਕਉਂਜਕ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਦੇ ਬਹਤੁੇ ਲੋਕ ਬੋਧੀ ਸਨ। ਜਜਸ ਨੇ 

ਦਜੂੇ ਧਰਮਂ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਨਾਲੋਂ  ਵੱਧ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਜਹਨਸ਼ੀਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਜਦੱਤੀ। ਮਰੇੇ ਲਈ ਥਾਵਂ ਨਾਲੋਂ  ਮਨੁੱਖ 

ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਜਵੱਚ ਮੇਰਾ ਹਰ ਖਤੇਰ ਜਵਚਲੇ ਸਨਹੇੀ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਤਨੰ 

ਪੀੜਹੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਜਪਆ ਹੈ। ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਜਵੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜਵਦਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਜਨਹਂ ’ਚੋਂ ਬਹਤੁ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਹਨ। 

 ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਗ ਪਤਨੀ ਲੱਭਣ ਜਵੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ। ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਜਹਲਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਆਈ 

ਇਸਾਈ ਕੁੜੀ ਲੱਭਣੀ ਅਸਭੰਵ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਜਜਉਣ ਢਗੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਜਕਸਮਤੀ ਸੀ ਜਕ ਮੈਨੂੰ 

ਟਰਾਵਨਕੋਰ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸਰਜਵਸ ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼ਰੀ ਕੇ. ਐਮ. ਇੱਟੀ ਦੀ ਇਹੋ ਜਜਹੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਲੱਭ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਜਚਆਂ ਨੂੰ 

ਜਕਸੇ ਵੀ ਧਾਰਜਮਕ ਜਸੱਜਖਆ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਅਗਾਊਂ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੰ ਗਈ। 

 ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਧਾਰਜਮਕ ਜਸੱਜਖਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਤੰੂ ਸਾਡਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਜਗਰਜਾ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗ 

ਜਪਆ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਂਬਜਰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਜਮਾਤ ਜਵੱਚ ਪੜਹਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਾਡ ੇਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਗਰਜਾ ਘਰ 

ਨਾਲ ਲਗਾਊ ਬਾਰ ੇਦੱਜਸਆ ਤਂ ਮੈਂ  ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਜਵੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ  ਰਜੋਕਆ। ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਪਤਾ 

ਲੱਜਗਆ ਜਕ ਇਹ ਵੈਂਮਬਦੀ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ, ਨਾ ਜਕ ਧਰਮ, ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਚਰਚ ਜਵੱਚ ਜਖੱਚ ਦਾ ਕਾਰਨ 

ਬਜਣਆ। 
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 ਮੇਰੇ ਆਪਣ ੇਬਚਪਨ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਜਦਲਚਸਪ ਘਟਨਾਵਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵੱਚ ਆਈਆਂ। ਮੇਰਾ 

ਮਰ ਚੁੱਜਕਆ ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਕੇ. ਐਮ. ਪੈਥਨ, ਜਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਚੈਨ ਕਜਹਦੰੇ ਸਂ। ਉਹ ਸਡੇੰ ਸਕੂਲ ਜਵੱਚ ਮੇਰਾ ਜਮਾਤੀ 

ਸੀ। ਮੇਰਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਰੈਵਰੈਂਡ  ਕੇ. ਪੀ. ਥਾਮਸ  ਸਾਡਾ ਅਜਧਆਪਕ ਸੀ। ਪਾਪਾਚੈਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, 

ਮੈਥੋਂ ਉੱਤਰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਜਹਲਂ ਹੱਥ ਖੜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਤਰ ਦਣੇ ਤੋਂ ਜਝਜਕਦਾ ਹੁਦੰਾ ਸੀ। 

 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਬਕ, ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਵੱਚ ਜਲਸੂ ਦੇ ਰਪੂ ਜਵੱਚ 

ਜਲਜਂਦੇ ਜਂਜਦਆਂ ਜ਼ਾਕੀਆਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ੰੀਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਤੋਂ  ਹੇਠਂ ਉਤਾਰਜਦਆਂ, ਜਜਹੜਾ ਜਕ ਈਸਾ ਨੂੰ ਚਗੰੀ ਤਰਹਂ ਵੇਖਣ ਲਈ 

ਉੱਪਰ ਚਜੜਹਆ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਦਜੰਦਆਂ ਜਵਖਾਇਆ ਜਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ 

ਅਜਧਆਪਕ ਨੇ ਜਮਾਤ ਤੋਂ  ਪੁੱਜਛਆ, “ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਜਗਆ ਜਕ ਜਾਕੀਆਸ ਅਜ਼ੰੀਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਉੱਤੇ ਸੀ 

?”  ਹਮੇਸ਼ਂ ਵਂਗ ਹੀ ਪਾਪਾਚੈਨ ਨੇ ਮਰੇੀ ਮੱਦਦ ਚਾਹੀ। ਮੈਂ  ਉੱਤਰ ਜਦੱਤਾ, ‘ਜਦੋਂ ਈਸਾ ਐਨ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਹੇਠਂ ਆ ਜਗਆ ਸੀ, 

ਉਦੋਂ ਜ਼ਾਕੀਆਸ ਨੇ ਅਜ਼ੰੀਰ ਦਾ ਫਲ ਤੋਜੜਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਜਦਤਾ।’ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਪਦੇ ਹੋਏ 

ਪਾਪਾਚੈਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਹਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ, ਜਕਉਂਜਕ ਦਜੂੇ ਬੱਚ ੇਉੱਤਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਪਾਚੈਨ ਨੂੰ ਪੁੱਜਛਆ 

ਜਗਆ। ਪਾਪਾਚੈਨ ਦੇ ਇਸ ਗੁਸਤਾਖੀ ਭਰੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਥਾਮਸ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਜਵੱਚ ਆ ਜਗਆ ਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ 

ਬੁਲਾ ਜਲਆ ਜਗਆ। ਬੈਂਤਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਜਵੱਚ ਪਾਪਾਚੈਨ ਜਚਲਾਇਆ ਜਕ ਮੈਂ  ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਜਸਆ ਹ।ੈ 

 ਮੈਂ ਲੜਕਪਨ ਜਵੱਚ ਸੜਕਂ ਤੇ ਜਂਜਦਆਂ ਨਬੂੰਦਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ 

ਹੋਏ-ਹਂ ਕਜਹਣ ਨਾਲ ਜਠੱਠ ਹੁਦੰਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਕੌਰ ਕੁਨੰਹੀਰਾਮਨ, ਜੋ ਜਾਤ ਦਾ ਏਜਵਾਹਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ 

ਮੀਲ ਦਰੂ ਮੈਦਾਨ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਕਸਾਵਂ ਦੀ ਸੂਜੀ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਜਾ ਜਰਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਾਟ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਜਸ ਉੱਤੇ ਹਣੁ 

‘ਮਠੂਰਪਾਲਮ’ ਪੁਲ ਬਜਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

 ਵੱਡਾ ਨਬੂੰਦਰੀ ਪੱਤਣ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਉਡੀਕ ਜਰਹਾ ਸੀ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਠੇਲਹਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਪੱਤਣ ਦੀ 

ਬੇੜੀ ਬਹਤੁ ਤਗੰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਸਰਫ ਪਜੰ ਛੇ ਆਦਮੀ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਨਬੂਦੰਰੀ ਬੇੜੀ ਜਵੱਚ ਪਜਹਲਂ ਬੈਠ ਜਗਆ 

ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਜਲਜਾਣ ਲਈ ਆਜਖਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇੜੀ ਮੋੜ ਜਲਆਵੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਅਛੂਤ ਕੁਨੰਹੀਰਾਮਨ 

ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੀਂ। ਇਸ ਹਕੰਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜਦਖਾਉਣ ਤੋਂ  ਜਬਨਂ ਮੈਂ  ਬੇੜੀ ਜਵੱਚ ਚੜਹ ਜਗਆ ਅਤੇ ਕੁਨੰਹੀਰਾਮਨ ਨੂੰ ਵੀ 

ਜਵੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਜਕਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਜਹਚਕਚਾਹਟ ਕੀਤੀ ਤਂ ਮੈਂ  ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਬੇੜੀ ਜਵੱਚ ਜਾ ਜਬਠਾਇਆ। ਜਜਉਂ ਹੀ 

ਕੁਨੰਹੀਰਾਮਨ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਛਹੂਣ ਲੱਜਗਆ, ਨਬੂੰਦਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂਘੰਾਈ ਜਾਨਣ ਤੋਂ  ਜਬਨਂ ਹੀ ਦਜਰਆ ਜਵੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਦੱਤੀ। 

ਨਬੂਦੰਰੀ ਤਰਨਾ ਨਾ ਜਾਨਣ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬਣ ਹੀ ਲੱਜਗਆ ਸੀ ਜਕ ਮੈਂ ਮਾਹਰ ਤੈਰਾਕ ਕੁਨੰਹੀਰਾਮਨ (ਅਛੂਤ) ਨੂੰ ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ 

ਨਬੂੰਦਰੀ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ  ਬਚਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ  ਨਬੂਦੰਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਭੀੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪੁੱਜਛਆ, ‘ਕੀ ਤੂੰ ਏਜਵਾਹਾ 

ਨਾਲ ਛੂਹਣ ਕਰਕੇ ਅਪਜਵੱਤਰਤਾ ਧੋਣ ਲਈ ਮੁੜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦੰਾ ਹੈਂ  ?’ ਤਂ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਜਮੰਦਾ ਹਇੋਆ। 

 ਉਹ ਵੱਡੀ ਪਹਾੜੀ ਜਜੱਥੇ ਸੀਰੀਆਈ ਜਿਸਚੀਅਨ ਸੈਮਨਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਜੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਵੱਜਦਆ ਪਰਾਪਤ 

ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਕਉਂਜਕ ਇਸ ਤੋਂ  ਪਜਹਲਂ ਸਕੂਲ ਸਾਡ ੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਜਵੱਚ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ 

ਇਮਾਰਤਂ ਹਨ। ਹਣੁ ਮਾਰਾਥਮਸ ਸੀਰੀਆਈ ਚਰਚ ਦਾ ਹਡੈ ਕੁਆਟਰ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾਦਰੀ ਇਸ 

ਜਵੱਚ ਰਜਹਦੰਾ ਸੀ। ਬੋਰਜਡਗੰ ਹਾਊਸ ਜਵੱਚ ਬਹਤੁੇ ਲੜਕੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਥਾਵਂ ਦੇ ਸਨ।  

 ਇਹ ਉਹਨਂ ਜਦਨਂ ਦੀ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ ਜਕ ਬੋਰਜਡਗੰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਫਸਲ ਦ ੇਸਮੇਂ ਬਹਤੁ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 

ਜਵੱਚ ਝਨੋਾ ਸੁਕਾਇਆ ਜਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਵੱਚੋਂ  ਕੁਝ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਰਂਡੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਫਟੁਬਾਲ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 

ਜਵੱਚ ਮਜ਼ਦਰੂਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਦਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਝੋਨਾ ਜਖਲਾਰਜਦਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਜਜਨਚਰੀ ਸ਼ਜਹਰ ਤੋਂ ਪੀ. ਈ. ਇਆਸੂ ਨਂ 

ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਜਹੜਾ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਬੋਰਜਡੰਗ ਹਾਊਸ ਜਵੱਚ ਨਵਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੁੱਜਛਆ ਜਕ ਇਤਨਾ ਝੋਨਾ 

ਜਕਉਂ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ? ਤਂ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਜਦੱਤਾ ਜਕ ਇਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਗਰਜੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਮੈਥਰਾਜਚਨ ਦੇ ਜਵਆਹ ਦੀ 

ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹ ਕਜਹ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਜਕ ਪਾਰਟੀ ਜਤਨੰ ਜਦਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਇੱਕ 

ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਬਦੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਆਸੂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਜਹਰ ਦੇ ਪੜਹਨ ਵਾਲੇ ਲੜਜਕਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਸਗੋਂ 

ਆਪਣੇ ਮਾਜਪਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲ ੇਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਹਫਤ ੇਲਈ ਘਰ ਆਉਣ ਬਾਰ ੇ ਜਚੱਠੀ ਪਾ ਜਦੱਤੀ ਜਕਉਂਜਕ ਮੈਥਰਾਜਚਨ ਦਾ 

ਜਵਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। 
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 ਮੈਥਰਾਜਚਨ ਦੇ ਜਵਆਹ ਦੀ ਖਬਰ ਬੋਰਜਡੰਗ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਕੋਜਜਨਚਰੀ ਸ਼ਜਹਰ ਜਵੱਚ ਜਗੰਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਂਗ ਫੈਲ 

ਗਈ। ਕੋਜਜਨਚਰੀ ਦੇ ਮਾਰਥਾਮੇ ਇਸ ਸ਼ਰਾਰਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਤੇ ਬਹਤੁ ਹਰਖ ਗਏ। ਮਾਰਥਾਮਾ ਜਗਰਜੇ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਲਈ ਜਵਸ਼ੇ-

ਜਵਕਾਰਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਪਰਤੰੂ ਐਨਗਲੀਕਨ ਜਗਰਜੇ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲਹ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨਹਂ ਨੇ ਰੈਬ ਕੇ. ਟੀ. 

ਥਾਮਸ ਤੋਂ ਇਸ ਸਦਮੇ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਜਛਆ। 

 ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਖੌਲ ਜਜਹੜਾ ਮੈਂ  ਪੀ.ਈ. ਇਆਸੂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਵਭਾਗੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਜਆ। 

ਅਖੀਰ ਮੁੱਖ-ਅਜਧਆਪਕ  ਜਮ. ਪੀ. ਵਰਗੀਜ਼ ਤੋਂ  ਮੈਨੂੰ ਛੇ ਡਡੰੇ ਖਾਣੇ ਪਏ। ਜੇ ਮੈਂ  ਇਹੀ ਮਖੌਲ ਕੋਟਾਜ਼ਾਮ ਦੇ  ਸੀ. ਐਮ. ਐਸ. 

ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਵੱਚ ਕੀਤਾ ਹੁਦੰਾ, ਜੋ ਜਤਰਵੂਾਲਾ ਤੋਂ  ਅਠਾਰਂ ਮੀਲ ਦਰੂ ਹੈ ਤਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੈਂਤਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਕਉਂਜਕ 

ਕੋਜਟਆਮ ਦਾ ਐਨਗਲੀਕਨ ਪਾਦਰੀ ਕਈ ਜਵਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 

 ਮੇਰੇ ਜਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪਜਹਲੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ  ਮੇਰੀਆਂ ਜਤਨੰ ਭੈਣਂ ਸਨ। ਉਨਹਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਇੱਕ ਜਮ. ਪੀ. ਜੇ. ਥਾਮਸ ਨਾਲ 

ਜਵਆਹੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਜਵੱਚ ਉਮਰ ਦਾ ਵੱਧ ਫਰਕ ਹਣੋ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅਮਾਮਾ ਜਕਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ  ਬਚਪਨ 

ਜਵੱਚ ਆਪਣੀ ਭਣੈ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਠਜਹਜਰਆ। ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨ ੇਮਨੈੂੰ ਜਕਹਾ, “ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖਘੰਦਾ ਰਜਹਦੰਾ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰਜਸੱਧ ਆਯੁਰਵੈਜਦਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ  ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਂਗੀ।” ਅਮਾਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਊਡਰ 

ਸ਼ਜਹਣ ਜਵੱਚ ਜਮਜਲਆ ਹੋਇਆ ਜਲਆਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਘੰਾਉਣ ਤੇ ਈਸਾ ਮਸੀਹ 

ਕੋਲ ਖਘੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਹਾ। ਮੈ ਜਕਹਾ, “ਅਮਾਮਾ ਜੇ ਮੈਂ  ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ  ਕਮੰ ਕਰਂ ਤਂ ਮੈਨੂੰ 

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਕ ਮੈਨੂੰ ਖਘੰ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਜਕਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਜਹਲਂ ਦਵਾਈ ਖਂਦਾ ਹਂ। ਜੇ ਅਸਰ ਨਾ 

ਹੋਇਆ ਤਂ ਜਫਰ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਵਂਗਾ।”  ਮੇਰੀ ਜਪਆਰੀ ਭੈਣ ਜਚੱਲਾਈ, “ਜਕਨੰੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਕ ਮੇਰੇ ਚਗੰੇ ਜਪਤਾ ਦੇ ਘਰ 

ਤੇਰੇ ਜਜਹਾ ਨਾਸਜਤਕ ਜਜੰਮਆ ਹੈ।” 

 ਕਲਕੱਤੇ ਜਵੱਚ ਮੇਰੇ ਯੂਨੀਵਰਜਸਟੀ ਦੇ ਜਦਨਂ ਜਵੱਚ ਮੈਂ  ਆਪਣੇ ਜਪਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਮੱਤਰ ਜਿਪਾਲ ਜਸੰਘ ਵਂਗ 

ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਜਹਨਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਲਗਭਗ ਦਸ ਵਜੇ ਮੈਂ ਬਹਤੁ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਮੈਜਨਗੰ ਸਟਰੀਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਸਟਲ ਨੂੰ ਆ 

ਜਰਹਾ ਸੀ ਤਂ ਜਕ ਦਰਵਾਜਾ ਬਦੰ ਹੋਣ ਤੋਂ  ਪਜਹਲਂ ਪਹੁਚੰ ਸਕਂ। ਮੈਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਗੰਰੇਜ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਗਆ, ਜੋ ਦਜੂੇ 

ਪਾਜਸਓਂ ਆ ਜਰਹਾ ਸੀ। ਸੁਭਾਜਵਕ ਹੀ ਮੈਂ ਜਕਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ” ਅਤੇ ਤੁਰਦਾ ਬਜਣਆ। 

 ਇਹ ਉਹ ਜਦਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਣਾ-ਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਵੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 

ਮਹਾਰਾਜ ੇਦਾ ਥਾਜਪਆ ਹੋਇਆ ਮਨੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਜਜਸ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਜਮਟੰ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮਰੇੇ ਜਪੱਛੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਹ ਜਲਆ। ਮੇਰਾ ਕਾਲਰ ਟਾਈ ਅਤੇ 

ਦਾੜਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਖਤ ਪਕੜ ਜਵੱਚ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਂ ਜਦਨਂ ਜਵੱਚ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਜਵੱਚ ਸੀ। ਜਸਹਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਂ 

ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੱਠੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ। ਮੈਂ  ਉਸ ਨੂੰ ਚਗੰੀ ਤਰਂ ਫੜਹ ਜਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂਹੰ ਤੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਧੱਫਾ ਮਾਜਰਆ। ਉਹ 

ਜਪਛਂਹ ਨੂੰ ਘੁਮੰ ਕੇ ਰਸਤੇ ਜਵੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਕੱਚ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਜਾ ਜਡੱਜਗਆ। ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ ਜਵੱਚੋਂ  ਬਹਤੁ ਖੂਨ 

ਜਨਕਲ ਜਰਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ  ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਹ ਕੇ ਖੜਹਾ ਕੀਤਾ ਤਂ ਬਗੰਾਲੀ ਵਪਾਰੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਲੱਜਗਆ। ਅਗੰਰੇਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ 

ਰਾਖੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। 

 ਮੈਂ ਭੀੜ ਪਰਹੇ ਧੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਕਹਾ, “ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਤੇ ਸੂਝ ਹੁਦੰੀ ਤਂ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੱਕਰ ਤੋਂ  ਮਗਰੋਂ ਅਫਸੋਸ 

ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਸੀ ਤਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਨਾ, ਪਰ ਤਹੁਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਂ ਵਾਲੇ ਘੁਮਡੰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਬਦੰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 

ਸਮਜਝਆ। ਭਾਵੇਂ ਹਣੁ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮਗੰ ਜਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ  ਕੱਚ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰਵਾਏ। 

 ਸੈਂਟਰਲ ਕਾਲਜ ਜਾਫਨਾ ਦੇ ਜਪਰਸੰੀਪਲ ਸ਼ਰੀ ਪੀ. ਟੀ. ਕੈਸ ਦੇ ਕਜਹਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀ. ਐਮ. ਐਸ. ਕਾਲਜ ਕੋਜਟਆਮ ਛੱਡ 

ਜਦੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਜਵੱਚ ਉਨਹਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਜਵੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ  1928 ਜਵੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਕਾਲਜ ਜਾਫਨਾ ਜਵੱਚ 

ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਦਨ ਜਿਸਜਮਸ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਪਜਹਲਾ ਜਦਨ ਸੀ। ਉਸ ਜਦਨ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਜਹਭੋਜ ਤੇ 

ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਸਾਲ ਜਾਫਨਾ ਜਵੱਚ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਜਪਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰੀ ਕੈਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਾਰਥਨਾਵਂ 

ਦੌਰਾਨ ਦੇਵਜਤਆਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ  ਖਾਣ ੇਦੀ ਮੇਜ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰੀ ਕੈਸ ਦੇ ਦਜੂ ੇਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ 

ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਪਣੈ ਦੀ ਭਜਵੱਖਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜਵਜਗਆਜਨਕ ਢਗੰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ  ਸ਼ਰੀ ਕੈਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੌਸਮ ਜਵਜਗਆਨੀਆਂ 

ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਵਜਗਆਜਨਕ ਜਵਧੀ ਨੂੰ ਗਰਾਫ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਪਰਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਜਕ ਕੀ ਜਾਫਨਾ ਲਈ 
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ਅਠਤਾਲੀ ਘਜੰਟਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਹੀ ਭਜਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੀ ਕੈਸ ਨ ੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਭਜਵੱਖਬਾਣੀ ਇਸ 

ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈ ਜਕ ਮੌਸਮ ਜਵਜਗਆਨੀ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਦੀਆਂ ਥਾਵਂ ਮਦਰਾਸ, ਬੰਬਈ, ਜਸੰਘਾਪੁਰ ਅਤੇ 

ਮਾਲਦੀਪ ਟਾਪਆੂਂ ਦੇ ਅਕੰੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਜਫਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਜਛਆ ਜਕ ਕੀ ਕੋਲਬੰੋ ਦੇ ਮੌਸਮ ਜਵਜਗਆਨੀ ਜਜਹੜੇ ਸ਼ਰੀ 

ਲਕੰਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬ ੇ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚਾਰਟ ਜਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਸੂਚੀ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ 

ਕਰਨਗੇ। ਜਸੱਧਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਂ ਸ਼ਰੀ ਕੈਸ ਨੇ ਜਕਹਾ, “ਇਬਰਾਹਮ! ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾ ਜਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। 

ਆਓ! ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਨਦੰ ਮਾਣੀਏ।” 

 1928 ਜਵੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ  ਸੈਂਟਰਲ ਕਾਲਜ ਜਾਫਨਾ ਜਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਂਬਜਰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਇਮਜਤਹਾਨ 

ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਸ਼ਰੀ ਕੈਸ ਨ ੇਮੈਨੂੰ ਜਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਮਜਤਹਾਨ ਲਈ ਕੁ੍ਝ 

ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਵਸ਼ ੇਜਵੱਚ ਜਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?” ਮੈਂ  ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 

ਜਦੋਂ ਕੈਂਬਜਰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਇਮਜਤਹਾਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਤਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਬਾਈਬਲ ’ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, 

ਜਜਨਹਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਬਹਤੁ ਜਹਦੰ ੂਸਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਹਤੁ ਚਗੇੰ ਨਬੰਰ ਵੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। 

 ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਜਨਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਇਸਾਈ ਪਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 

ਬਾਈਬਲ ਪੜਹਾਉਣ ਦੀ ਜਜਮੰੇਵਾਰੀ ਸਭੰਾਲ ਜਦੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਸ਼ਰੀ ਕੈਸ ਨੂੰ ਪੁੱਜਛਆ ਜਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰਮਨ ਜਪਆਰੇ ਜਵਸ਼ੇ 

ਬਨਸਪਤੀ ਜਵਜਗਆਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਜਵੱਚ ਚਗੰਾ ਨਤੀਜਾ ਜਦਖਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਜਵਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ 

ਵਂਝਾ ਜਕਉਂ ਰੱਜਖਆ ਜਗਆ ਹੈ? ਸ਼ਰੀ ਕੈਸ ਨੇ ਜਕਹਾ, “ਇਬਰਾਹਮ! ਮੈਂ  ਜਾਣਦਾ ਹਂ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਜਵੱਚ ਜਪਛਲੇ ਸਾਰੇ 

ਸਾਲਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਤੀਜਾ ਜਦਖਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਬਾਈਬਲ ਜਵੱਚੋਂ ਉੱਡ ਜਗਆ ਹੈ।” 

 ਮੈਂ ਜਦਲ ਦੇ ਪੰਜ ਦੌਜਰਆਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਪਜਹਲੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ  1959 ਜਵੱਚ ਕੋਲਬੰੋ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਵੱਚ ਦਾਖਲ ਸੀ। 

ਇੱਕ ਕਮਰ ੇਜਵੱਚ ਜਤਨੰ ਰਗੋੀ ਸਨ. ਜਜਨਹਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਇੱਕ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਦੀ ਕਜਮਊਜਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਜਮ. ਗੁਨਾਜਸ਼ਕਾਰਾ ਸੀ। 

ਦਜੂਾ ਇਸਾਈ ਧਾਰਜਮਕ ਆਗੂ ਮਾਰਤੂੋਵਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਮੈਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਨੇ 

ਧਾਰਜਮਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਕਹਾ ਜਕ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਮਜਹਲਂ ’ਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਲੈੀਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਜਕਹਾ ਹੈ ਜਕ ਕੋਲਬੰੋ ਦਾ 

ਪਾਦਰੀ ਬੀਮਾਰ ਪੁਜਾਰੀ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਆਵੇਗਾ। ਪਜੁਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨੁੇਹਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹਤੁ ਦੁੱਖ ਹਇੋਆ। ਉਸ ਨੇ 

ਸੋਜਚਆ ਜਕ ਜਗਰਜੇ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਮਤੌ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੰਮ ਰਸਮਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਆਵਗੇਾ। ਅਗਲੇ ਜਦਨ ਕੋਲਬੰੋ 

ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਪਜਵੱਤਰ ਗਰਥੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਦੰਰ ਆਏ ਤਂ ਮੈਂ  ਇੱਕ ਜਕਤਾਬ 

ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੜਹਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜਧਆਨ ਉਸ ਵੱਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ 

ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਂ ਪਾਦਰੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਜਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਗੁਨਾਜਸ਼ਕਾਰਾ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਗਆ। ਮੇਰੀ ਜਕਤਾਬ ਦੀ 

ਜਜਲਦ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਵਾਦ-ਜਵਵਾਦ ਵਾਲੀ ਜਕਤਾਬ ਪੜਹ ਰਹ ੇਹੋ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜਵੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ 

ਡਾਕਟਰ ਜਕਨਸੀ ਦੀ ਜਕਤਾਬ ‘ਅਮਰੀਕਨ ਜਵਾਨਂ ਦਾ ਕਾਮ ਵਰਤਾਓ’ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਹ ਜਕਤਾਬ ਐਨੀ ਵਾਦ ਜਵਵਾਦ 

ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਜਨੰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਂ ਜਵਚਲੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਕਤਾਬ ਡਾਕਟਰ ਜਕਨਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 

ਖੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੱਥਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਰਾਤਂ ਵਰਗੀਆਂ, ਗੁਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਂ 

ਦੀਆਂ ਬਨਾਉਟੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਪਾਦਰੀ ਜਕਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਦਾਈ ਲਗਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਸਾਜਹਬ! ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਗ ਕੀ 

ਹ?ੈ’  ਮੈਂ ਜਕਹਾ, ‘ਰੋਗ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਜਹੜਾ ਮਾਰਤੂੋਵਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਹੈ।’ ‘ਕੀ ਮੈਂ  ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਹਂ?’ ‘ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਇਆ ਹਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹਂ। 

ਮੈਂ  ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਦੰਾ ਜਕ ਇਸ ਇਲਾਜ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਜਹਾ ਜਸਹਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਸਰ ਬੱਝੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 

ਪਰਾਰਥਨਾਵਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਰਥਨਾ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਣੇ 

ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਲਆਉਂਦ।ੇ ਹਣੁ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਸਰ ਜਸਹਰਾ ਲਣੈ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। 

ਮੇਰੀਆ ਗੱਲਂ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਹੱਕਾ-ਬੱਕਾ ਰਜਹ ਜਗਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਸ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਆ ਜਗਆ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਜਕਹਾ, 

‘ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਜਵੱਚ ਇਹ ਪਜਹਲਾ ਸਮਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੀਮਾਰ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਕਸੇ ਵੀ ਮਜਹਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ 

ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ  ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹਵੋੇ।’ 
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 ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਾਰਡ ਜਜੱਥੇ ਰੋਗੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂਹੰ ਜਵੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਲੇਹਂ ਦੇ ਵਾਰਡ, ਜਜੱਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ 

ਜਮਲਣੀ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਜਮਕ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ  ਚਗੰੀਆਂ ਜਸ਼ਕਾਰਗਾਹਂ ਹਨ। 

 ਮਾਰਚ 1953 ਜਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਕੋਲਬੰੋ ਦੇ ਹੋਟਲ ਜਵੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਮਜਲਆ, 

ਜਜਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ  ਉਹਨਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਉਹਨਂ ਦੇ ਪਰਭਾਵ 

ਪੁੱਛੇ ਤਂ ਔਰਤ ਨ ੇਜਕਹਾ’ ‘ਦੇਸ਼ ਚਗੰਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਹੱਦੋਂ  ਵੱਧ ਵਜਹਮੀ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਾਲ ਕੁਭੰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ 

ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਜਵੱਚ ਪਰਾਗ ਜਵਖੇ ਜਭਆਨਕ ਜਦਰਸ਼ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ। ਸੱਠ ਲੱਖ ਲੋਕ ਗਗੰਾ, ਜਮਨਾ ਅਤੇ ਸਰਸਵਤੀ 

ਦਜਰਆਵਂ ਦੇ ਸਗੰਮ ਵਾਲੀ ਥਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਅਜਦੱਖ ਦਜਰਆ ਮਨੰਦੇ 

ਹਨ। ਉਹ ਕੁਭੰ ਦ ੇਮੇਲੇ ਦ ੇਸ਼ੁਭ ਮਕੌੇ ਤ ੇਸਗੰਮ ਵਾਲੀ ਥਂ ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਵੱਚ ਡੁਬੋ ਕ ੇਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧਣੋ ਲਈ 

ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਸ਼ੁਭ ਮਕੌੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਦੰਰ ਘਟੰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖੰ ਵਜਾ ਕੇ ਜਦੱਤੀ ਗਈ। ਕਰੋੜਂ ਹੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 

ਆਦਮੀ ਸ਼ੁਭ ਮਕੌੇ ਤੋਂ  ਖੁਝਣ ਦੀ ਜਚਤੰਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਜਮੰਟ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰੇ ਜਬਨਂ ਦਜਰਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜੇ। ਭਾਰੀ ਜਤਲਕਣ ਵਾਲੇ 

ਗਾਰੇ ਜਵੱਚ ਜੋ ਜਤਲਕ ਜਗਆ, ਜਕਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਜਕਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਜਵੱਤਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ  ਮਗਰੋਂ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਜਲਬੜੀਆਂ 

ਹੋਈਆਂ ਹਜਾਰਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਂ ਦਜਰਆ ਦੇ ਜਕਨਾਜਰਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਜਕਸਮ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ 

ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤੌਂ ਦੀ ਵੀ ਜਕਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਚਤੰਾ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਹੋ ਜਜਹੀ ਮੌਤ ਬੜੀ ਸ਼ੁਭ ਜਗਣੀ ਜਂਦੀ ਹੈ 

ਜਕਉਂਜਕ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਸੁਰਗਂ ਜਵੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੁਦੰਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਨਂ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਦਰਸ਼ ਸੀ। 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਜਜਦੰਰ ਪਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਬੇਹਦੁਗੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਏੋ, ਜਜਹੜਾ ਆਪ ਲਾਈਲੱਗਂ ਵਂਗ 

ਪਰਾਗ ਜਵਖੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਮਸਜ ਰੋਬਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਜਛਆ, ‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਂ ਜਵੱਚ ਐਨੇ 

ਵਜਹਮਂ ਭਰਮਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਜਚਆ ਹੈ?’  ਮੈਂ  ਜਕਹਾ, ‘ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਲੋਕਂ ਦ ੇਵਜਹਮਂ ਭਰਮਂ ਬਾਰੇ ਬਹਤੁ ਸੋਜਚਆ ਹੈ।’ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 

ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵਜਹਮੀ ਹਨ।’  ਹਂ, ਸਾਡੇ ਵੇਦ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਜਕ ਗਗੰਾ ਦੇ ਪਜਵੱਤਰ ਪਾਣੀ 

ਜਵੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡ ੇਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਅੰਨਵੇਾਹ ਇਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਂ ਹੀ ਕਰਦੇ 

ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਜਮਕ ਗਰਥੰ ਅਤੇ ਪਾਦਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਬਜਪਤਸਮਾ ਨਾਲ ਜਂ ਅਦੰਰਨੂੀ ਧੋਣ ਨਾਲ, 

ਜਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲੀ ਕਜਮਊਨੀਅਨ ਕਜਹਦੰੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਮੁਆਫ ਹੋ ਜਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਅਨੰਹੇਵਾਹ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚਗੰੇ 

ਭਾਗਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਮੌਤਂ ਨਹੀਂ 

ਹੁਦੰੀਆਂ। ਜਮ. ਰੋਬਰਟ, ਜਜਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਸੁਣ ਜਰਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਜਕਹਾ, ‘ਸ਼ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਂ ਨੂੰ 

ਜਵਚਾਰਨ ਲਈ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।’ 

 ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲਕੰਾ ਦੇ ਇਸਾਈਆਂ (Pent ecost l i st s) ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸੱਦਾ-

ਪੱਤਰ ਜਦੱਤਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਾ ਤਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਅਸਲੀ ਮਤੰਵ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਜਗਆ। ਕੁਝ 

ਯੂਰਪੀ ਇਸਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਜਹਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ  ਜਵਜਗਆਜਨਕ 

ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਜਵਆਜਖਆ ਕੀਤੀ ਜਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬਦਲੀ ਹਈੋ ਆਵਾਜ਼ ਜਵੱਚ ਗੱਲਂ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ 

Gl ossol al i a ਨਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨਜਸਕ ਜਬਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁਦੰਾ ਹੈ। ਮੈਂ  ਉਹਨਂ ਦੇ ਇਸ ਪੱਕੇ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਦਰੂ ਨਾ ਕਰ ਸਜਕਆ 

ਜਕ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਜਕਸੇ ਦੈਵੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਆੁਰਾ ਹੁਦੰੀ ਹੈ। 

 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ ਤੇ ਪਹੁਚੰੇ ਤਂ ਮੇਰੀ ਜਗਹਾ ਪਾਦਰੀ ਐਲਵਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਗਈ। ਬਜਹਸ ਖਾਣੇ ਸਮੇਂ 

ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਜਵਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਜਕ ਈਸਾਈ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ‘ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਅੱਗ ੇਪਰਾਰਥਨਾ 

ਕਰਦੇ ਹਂ ਜਕ ਉਹ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਰਾਮ ਦੇਵੇ, ਜਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਰੋਗੀ ਦੇ ਜਕਸੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਮਤੰਵ 

ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਆਦਮੀ ਲਈ ਗਲਤ ਹੈ।’ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਜਕਹਾ। 

 ਮੈਂ ਆਜਖਆ, “ਜੇ ਆਦਮੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਵਜਗਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤੰਵ ਜਵੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਕੀ 

ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਕ ਆਦਮੀ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ  ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਂ ਤੁਸੀ ਭੋਜਨ ਜਕਉਂ ਖਂਦੇ 

ਹ?ੋ”  



 

14 
 

 ‘ਭੋਜਨ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਈਸਾ ਵੀ ਭੋਜਨ ਖਂਦਾ ਸੀ।’ ਪਾਦਰੀ ਐਲਵਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਜਕਹਾ। ਮੈਂ  ਜਕਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ 

ਹੋ। ਭੋਜਨ ਇੱਕ ਜਬਮਾਰੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜਜਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਕਜਹਦੰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਅਜਜਹੀ ਜਬਮਾਰੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜਜਸ 

ਨੂੰ ਜਪਆਸ ਕਜਹੰਦੇ ਹਨ।’ 
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 ਅਣਜਵਕਜਸਤ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਧ ਜਵਸ਼ਵਾਸ   

         1961 ਜਵੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਵੱਚ ‘ਸੱਰੀ’ ਜਵਖੇ ਸਸੰਾਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਜਲਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਤਨੰ ਸਾਲਾ 

ਕਾਨਫਰਸੰ ਹੋਈ। ਇਸ ਜਵੱਚ ਗਰਟੇ ਜਬਰਟੇਨ ਦੇ ਲੇਬਰ ਐਮ.ਪੀ. ਲਾਰਡ ਫੈਨਰ ਬਰਕੌਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ  ਸੀਲੋਨ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨਲਟਜਲਸਟ 

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸਂ। ਲਾਰਡ ਬਰੌਕਵੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਜਵੱਚ ਜਕਹਾ ਜਕ ਪੱਛਮ ਦੇ ਜਵਕਜਸਤ ਦੇਸ਼ਂ ਦੇ 

ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਲੋਕਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਪੂਰਬ ਦੇ ਜਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਂ ਦੇ ‘ਰਹੂਾਨੀ ਲੋਕਂ’ ਨੂੰ ਆਰਜਥਕ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਦੀ 

ਆਪਣੀ ਬੇਲੋੜੀ ਰੀਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਣੇ।  
 ਮੈਂ ਜੋ ਜਕ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਜਵੱਚ ਜਸਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜਸ਼ਆਈ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੇਬਰ ਐਮ. ਪੀ. ਦਾ ਇਹ 

ਜਬਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹਤੁ ਜਨਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਜਜਹਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤਂ ਪਜਹਲਂ ਉਸ ਜਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਚਗੰਾ 

ਪਰਭਾਵ ਬਣਾ ਰੱਜਖਆ ਸੀ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਨੇ ‘ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼’ ਜਵੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਦੇ ਸੁਤਤੰਰਤਾ ਸਗੰਰਾਮੀਆਂ 

ਦੇ ਪੱਖ ਜਵੱਚ ਚਗੰੀਆਂ ਤਕਰੀਰਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। 
 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਜਛਆ ਜਕ ਉਹ ਪੱਛਮ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਂ ਦੀ ਮੱਦਦ 

ਕਰਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਕਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ ਮੈਂ ਵੀ ਅਜਜਹੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਇੱਕ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੀ ਹਂ ਤਂ ਇਸਦਾ 

ਜਵਾਬ ਜਦੰਦੇ ਫਨੈਰ ਬਰੌਕਵੇ ਨੇ ਜਕਹਾ :  
 “ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਕ ਪੂਰਬ ਦੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਵੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅਮੀਰ ਹਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਇਸ 

ਕਰਕੇ ਹਂ ਜਕਉਂਜਕ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਜਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਂ। ਅਸੀਂ ਜਵਜਗਆਨ ਅਤੇ ਟਕੈਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਜਸੱਜਟਆਂ ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦੇ 

ਹਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣ ੇਜੀਵਨ ਦੀ ਜਬਹਤਰੀ ਲਈ ਕਲਜਪਤ ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੇ। ਦਜੂ ੇਪਾਸੇ, ਤੁਹਾਡੇ 

ਲੋਕ, ਮਤੌ ਤੋਂ  ਜਪੱਛੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚਗੰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਲਜਪਤ ਦੇਵਜਤਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸਮਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ 

ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਜਦਦੰੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁਦੰੇ ਹੋ ਜਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਜਮਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੁੱਝ ਜਹੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 

ਕਰਕੇ ਦੇਈਏ ਤਂ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਂ ਪਰਾਰਥਨਾਵਂ, ਸਮਾਧੀਆਂ, ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਧਾਰਜਮਕ ਯਾਤਰਾਵਂ ਆਜਦ ਤੇ 

ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾਵੋ ?  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਜਚਆ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਗੰੇ ਭਲੇ ਕਮੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਔਰਤਂ, ਕੰਮ 

ਘਜੰਟਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣ ੇਅਜਧਆਤਜਮਕ ਅਜਭਆਸ ਦਆੁਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜਕਨੰ ੇਹੀ ਮਨੁੱਖੀ-ਘਟੰੇ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਸਾਡੀਆਂ 

ਕਮੰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਂ ਤੇ ਜਦ ਘਟੰੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹਨ ਤਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਜਕ ਕਾਮੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਮੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਨ। ਕੁਝ ਮੱਧ-ਪੂਰਵੀ ਦੇਸ਼ਂ ਜਵੱਚ ਕਮੰ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਘਟੰੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆ ਹਨ, ਜਜਹਨਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹ ੈਜਕ ਕਾਮ ੇਆਪਣੀਆਂ ਪਰਾਰਥਨਾਵਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਜਹਨਂ 

ਦਆੁਰਾ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਤੌ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਗੇੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਸਕੇ ?  ਜਫਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਆਸ 

ਜਕਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣ ੇਦੇਵਜਤਆਂ ਤੋਂ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਜਸ ਦੀ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ?” 
 ਫੈਨਰ ਬਰਕੌਵ ੇਨੇ ਜ ੋ ਕੁੱਝ ਜਕਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮਨੰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਜਪਆ ਅਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਜਜਹੀ ਉਠਾਉਣੀ 

ਪਈ। 
 ਅਜਜਹੀਆਂ ਬੇਹਦੂਾ ਚੀਜ਼ਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਬਹਤੁ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਭੰੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਧਆਨ ਜਦਦੰੇ ਹਂ ਜਜਹੜੀਆਂ ਜਕ 

ਅਸੀਂ ਹੋਂਦ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਵੇਜਤਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਂਦੇ ਹਂ। 
 ਪੱਛਮ ਦੇ ਉਦਯੋਜਗਕ ਦੇਸ਼ਂ ਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲਕੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦਾ ਨਵਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਦੇ ਹਨ ਤਂ ਉਹ 

ਜਵਜਗਆਨਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਂ ਅਧੀਨ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ, ਇੰਜਨੀਅਰਂ, ਤਕਨੀਸ਼ਨਂ, ਆਜਦ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਤੰੂ 

ਪੂਰਬ ਜਵੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਜਕਨੰੇ ਵੀ ਪੜਹੇ-ਜਲਖੇ ਜਕਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਇੱਕ ਜੋਜਤਸ਼ੀ ਦੀ ‘ਹਰੀ ਬੱਤੀ’ ਤੋਂ ਜਬਨਂ ਆਪਣੇ ਉੱਨਤੀ 

ਵਾਲੇ ਕਮੰ ਨੂੰ ਜਬਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰ ੂਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।  ‘ਪੂਜਾ’ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ‘ਪਰਾਰਥਨਾਵਂ’ ਸਾਡੇ ਜਵਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਂ ਲਈ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ 

ਟੈਕਨਾਲਜੋੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। 
 ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਜਹਲਂ ਜਦੋਂ  ‘ਮਾਊਸਕੈਲੇ’ ਅਤੇ ‘ਕੈਸਲਰ’ੇ ਦੇ ਖਤੇਰ ਗਭੰੀਰ ਸੋਕੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਜਵੱਚ ਆ ਗਏ ਤਂ 

ਅਨੁਰਾਧਾ ਪੁਰ ਜਵਖੇ ‘ਸ਼ਰੀ ਮਹਾ ਬੋਧੀ ਜਵਹਾਰ’ ਦੇ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ‘ਖਾਸ ਪੂਜਾ’ ਦਾ ਪਰਬਧੰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਤਂ ਜਕ ਦੇਵਜਤਆਂ ਤੋਂ 
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ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਪਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।‘ਆਤਮ-ਅਸਥਾਨ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਚੰਾਲਕ ਨੇ ਜੋ ਜਕ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾ 

ਜਰਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਰਾਜਾ ‘ਦੇਵਨਪੰੀਆਜਤੱਸ’  ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ  ਹੀ ਇਹ ਅਜਭਆਸ ਚੱਜਲਆ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ 

ਸੋਕਾ ਜਪਆ ਤਂ  ‘ਸ਼ਰੀ ਮਹਂਬੋਧੀ’ ਨੂੰ ਪਜਵੱਤਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਗਆ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ 

ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨ ੇਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧੰ ਜਵੱਚ ਆਪਣੀ ਜਰਪੋਰਟ ਇਸ ਤਰਹਂ  ਜਦੱਤੀ-“ਇਸ ਰਸਮ ਦੇ ਦੋ ਘਜੰਟਆਂ ਦੇ 

ਅਦੰਰ ਅਦੰਰ ਹੀ, ਦੇਵਜਤਆਂ ਨੇ ਇਹਨਂ ਪਰਾਰਥਨਾਵਂ ਦਾ ਉੱਤਰ-‘ਅਨੁਰਾਧਾਪੁਰ ਜਵਖੇ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ’ ਵਜੋਂ ਜਦੱਤਾ।” 
 ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਜਜਹੜੇ ਇਸ ਵਜਹਮ-ਭਰੇ ਕਾਰਜ ਜਵੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲ ੇਦੇਵਜਤਆਂ ਨੂੰ 

ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੁਰਾਤਨ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਨਪੜਹ ਲੋਕਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਜਕ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ 

ਤੀਜੀ ਚੌਥਾਈ ਜਵੱਚ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਜਵੱਚ ਰਜਹ ਰਹੇ ਜਵਦਵਾਨ, ਸੱਜਭਆ ਅਤੇ ਪੜਹੇ ਜਲਖੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪੜਹ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜਕ  

“ਉਹ ਵਾਟਰ ਮਨੈੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਟੰਰੋਲ” ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੈੀਨਾਰ ਜਵੱਚ ਜਹੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਬਧੰੀ ਆਪਣੇ ਜਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਣੁੇ ਜਜਹੇ ਇਹੀ ਲੋਕ ਅਨੁਰਾਧਾਪੁਰ ਜਵਖੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਰਾਹੀਂ ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣ ਦ ੇਵਜਹਮ ਜਵੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। 

ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਵਅਕਤੀ ਨੇ, ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਥਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਰਾਹੀਂ ਵਰਖਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਤਆਰ 

ਕਰਨ ਦੇ ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਢਗੰ ਦਾ ਜਜ਼ਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। 
ਤਾਪ ਜਬਿਲੀ ਅਤ ੇਮਜੰਦਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 
 ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਜਗਆ ਸੀ ਜਕ ਸ਼ਰੀ. ਡੀ. ਜੇ. ਜਵਮਲ ਸੁਜਰਦੰਰ ਜੋ ਜਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧੰ 

ਜਵੱਚ ਸਚੰਾਈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮਤੰਰੀ ਵੱਲੋਂ  ਇੱਕ ‘ਮਜੰਦਰ ਕੰਪਲਕੈਸ’  ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪਰਬਧੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਮਜੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਮਾਊਸਕੈਲੇ’ ਝੀਲ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਡੈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਜਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਜੰਦਰ ‘ਸਮਨ 

ਦੇਵਤਾ’ ਨੂੰ ਸਮਰਜਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਵੇਤਾ ‘ਸਮਾਨਲਾ ਅਦੈਜਵਆ’ ਦੇ ਅਗੰ ਰੱਜਖਅਕ ਵਜੋਂ ਜਾਜਣਆ ਜਂਦਾ ਸੀ। 

ਦਜਰਆਵਂ ਦੇ ਤਲ ਉੱਪਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰੋਜੈਕਟਂ ਦੀ ਮੁਕਮੰਲ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਇਸੇ ਦੇਵਤਾ ਤੋਂ  ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪਰਾਪਤ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। 
 ਕੀ ਦਰੂ ਅਦੰੇਸ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਰੀ ਜਵਮਲ-ਸੁਜਰਦੰਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਕ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ  ਕਈ ਸਾਲ ਜਪੱਛੋਂ 

‘ਪੁਲਾੜ ਯੁੱਗ’ ਜਵੱਚ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਲੋਕਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਂ ਰਾਹੀਂ ਉਗਰਾਹੇ ਪੈਜਸਆਂ ਨੂੰ ਮਜੰਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਰੋੜ 

ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਆਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਕ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦਂ ਨਾਲ ਜਬਜਲੀ ਊਰਜਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਦੇਵਤਾ-ਜਜਸ ਦੀ ਕੋਈ 

ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਸੰਾਰ ਬੈਂਕ [World Bank] ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਜਮੱਤਰ ਦੇਸ਼ਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਦੇਸ਼ੀ ਜਸੱਕਾ ਇਸ ਲਈ ਜਦੱਤਾ 

ਜਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਅਸੀਂ ਖੇਤਰੀ ਦੇਵਜਤਆਂ ਲਈ ਮਜੰਦਰਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੀਏ ਜਂ ਇਸ ਲਈ ਜਕ ਅਸੀਂ ਜਵਕਾਸ ਕਾਰਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 

ਕਰੀਏ? 
 ਸਥਾਨਕ ਅਖ਼ਬਾਰਂ ਜਵੱਚ ਉਰੋਕਤ ਸਾਰਾ ਪੜਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁੱਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜਜਸ 

ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦ ੇਮੱਧ-ਪਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਜਵੱਚ ਆਜਦਵਾਸੀ ਕਬੀਜਲਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਈ ਸਾਲਾ ਕੁਆਰੀ ਕੰਜਨਆ ਦੀ ਬਲੀ ਇਸ 

ਕਰਕੇ ਦੇ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਤਂ ਜਕ ਦਜਰਆ ਦੀ ਉਸਾਰੀ-ਅਧੀਨ ਬਨੰਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੱਧ-ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ 

ਮੁੱਖ-ਮਤੰਰੀ ਸ਼ਰੀ ਸੇਠੀ ਨੇ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਵੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧੰ ਜਵੱਚ  ਬੋਲਜਦਆਂ ਇੰਝ ਜਕਹਾ-“ਇਹ ਦੁੱਖਦਾਈ ਅਤੇ 

ਜਭਆਨਕ ਅਪਰਾਧ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਜਜਹੇ ਅਨਪੜਹ ਅਤੇ ਅਜਗਆਨੀ ਪਹਾੜੀ-ਕਬੀਜਲਆਂ ਦੇ ਅਧੰ-ਜਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਜਸੱਟਾ 

ਹ,ੈ ਜਜਹਨਂ ਦਾ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਕ ਉਹਨਂ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤੇ ਤਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, 
ਜੇਕਰ ਉਸਾਰੀ-ਅਧੀਨ ਬੰਨਹ ਉੱਪਰ ਜਕਸੇ ਕੁਆਰੀ ਕੰਜਨਆ ਦਾ ਖਨੂ ਡੋਜਲਹਆ ਜਾਵੇ।” 
 ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਵਅਕਤੀ ਜਜਹੜੇ ਇਸ ਭੈੜੀ ਧਾਰਜਮਕ ਰਸਮ ਲਈ ਜ਼ੁਮੰੇਵਾਰ ਸਨ, ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲਹਂ ਜਵੱਚ ਬਦੰ ਹਨ। 

ਇਹ ਬੜੀ ਚਗੰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਕ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਾਡੇ ਲਕੋ, ਮੱਧ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਕਬੀਜਲਆਂ ਦੇ ਅਜਜਹੇ ਝੂਠੇ ਜਵਸ਼ਵਾਸਂ 

ਜਵੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਮਨ ਦੇਵਤਾ’ ਅੱਗੇ ਬਲੀ ਚੜਹਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ 

ਨਹੀਂ। 
 ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਜਵੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ‘ਪੂਜਾ’ ਅਤੇ ‘ਪਰਾਰਥਨਾਵਂ’ ਰਾਹੀਂ ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਂ ਤਂ ਆਓ ਦੇਖੀਏ 

ਸਾਡੇ ਗੁਆਢੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਤੇਾ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੈਂ  ਹੇਠਂ ਜਲਖ ਜਰਹਾ 

ਹਂ। 
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 “ਮਦਰਾਸ ਸ਼ਜਹਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸੋਜਮਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਵੱਚ, ਬੱਦਲ ਜਤਆਰ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਉਟੀ ਵਰਖਾ 

ਕਰਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਜਜਹੜੇ ਜਪਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਏ ਸਨ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਤੰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਜਹਣਗੇ।’ ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਜਹਰ 

ਜਫਰ ਨੀਲਜਗਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰਂ ਜਵੱਚ ਕੋਇਬੰਟੂਰ ਜਵਖੇ ਇਹ ੋਜਜਹ ੇਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲ ੇਜਾਣਗੇ। ਨਵਬੰਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਉਹ 

ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਦੇ ਜਵਚਕਾਰ ਘੁਮੰਦੇ ਰਜਹਣਗੇ ਤਂ ਜਕ ਇਹਨਂ ਦਹੋਂ ਖੇਤਰਂ ਜਵੱਚ ਬੱਦਲਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪਵਾਇਆ ਜਾ 

ਸਕੇ।” 
 “ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੂੰਡੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਵੱਚ ਬੱਦਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਜਰਜਬਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਪਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ 

ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਜਰਹਾ ਹੈ।” 
 ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਦੇ ਲੋਕਂ ਵਂਗ ਹੀ ਵਜਹਮੀ ਹਨ, ਪਰ ਜਫਰ ਵੀ ਉਹ ਕੁੱਝ ਚਗੰੇ ਭਾਗਂ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ 

ਜਕਉਂਜਕ ਉਹਨਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਨੇਤਾ ਪਰਾਚੀਨ ਵਜਹਮਂ-ਭਰਮਂ ਨੂੰ ਦਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਜਗਆਜਨਕ ਜਵਧੀਆਂ 

ਰਾਹੀਂ ਉਨਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। 
 ਸੀਲੋਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਲੱਗੀ ਜਜਸ ਦਾ ਜਸਰਲੇਖ ਸੀ-“ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ।” “ਸੈਨੇਟ 

ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਜਵੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਤਨੰਂ ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਲਈ 

ਪਰਾਰਥਨਾਵਂ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।... ਲੋਕਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇਜੰਦਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਬੋਧੀ-ਜਥੇਬਦੰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਵੱਚ ਜਹੱਆ ਲੈਣ ਲਈ 

ਸੱਦਾ-ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।” 
         ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਤਦੰਰਸੁਤ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤਂ ਨੂੰ ਜਬਨਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਇਹਨਂ ਪਰਾਰਥਨਾਵਂ ਤੇ 

ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਜਦਆ ਜਗਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਂ। ਜਕਉਂਜਕ ਪੱਛਮ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ 

ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਖਤ ਜਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਧ ੂਵਸਤਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦਦੇੰ ਹਨ? ਲਾਰਡ ਪਨੈਰ ਬਰੋਕਵੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ 

ਜਕਨੰੀ ਸੱਚੀ ਸੀ ਜਕ ਪੱਛਮ ਦੇ ਖਸ਼ੁਹਾਲ ਦੇਸ਼ਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਕਜਥਤ ਜਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਂ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਲੋੜਾ 

ਰੀਤ ਬਦੰ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਸਲ ਜਵੱਚ ਇਹਨਂ ਹੀ ਗੱਲਂ ਤੋਂ ‘ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼ਰੇਣੀ” ਹੋਂਦ ਜਵੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਰਾਚੀਨ ਮਨੁੱਖ ਜਜਹੜਾ 

ਆਪਣੇ ਜਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਏੋ ਜਾਨਵਰਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਕਸਾਨ ਬਣ ਜਗਆ ਤਂ ਉਹ ਵਾਧੂ 

ਅਨਾਜ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਜਗਆ। ਉਹਨਂ ਪਰਾਚੀਨ ਜਕਸਾਨਂ ਜਵੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਚਲਾਕ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਵਂਗ ਰਜਹਣਂ 

ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਜਦੱਤਾ। ਅਜਜਹੇ ਲੋਕ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਕ ਉਹਨਂ ਦੇ ਕੋਲ 

‘ਅਲੌਜਕਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ’ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਕਸਾਨਂ ਦੀ ਮਤੌ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਉਹਨਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਗੰੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਜਵੱਚ ਉਹਨਂ ਦੀ 

ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਮਨੁੱਖ-ਇੱਕ ਅਿਂਹਾਵਧੂ ਿਾਨਵਰ 
 ਭਾਵੇਂ ਜਨਮਨਕੋਟੀ ਦੇ ਜਤੰੂ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਵੰੇਦਨ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦ ੇਹਨ, ਜਫਰ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਂ ਦੀ ਜਜ਼ਦੰਗੀ 

ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਜਕਆਂ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਮਨੁੱਖ ਦ ੇਉਲਟ ਉਨਹਂ ਜਵੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕ 

ਸੋਚ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲਹ ਦੀ ਮੱਕੜੀ ਵੀ ਜਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਂ ਦਾ ਜਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਜਵੇਂ ਲੱਖਂ ਸਾਲ ਪਜਹਲੇ 

ਉਸਦੇ ਵੱਡ-ਵਡੇਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ।ਘਗੰਰੀਨ ਦਾ ਜਮੱਟੀ ਦਾ ਘਰੋਂਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਂ ਦੇ ਿਮ ਜਵਕਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ  ਲੈ 

ਕੇ ਹਣੁ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਧਜਰਆ, ਜਬੱਜੜਾ ਉਸੇ ਤਰਹਂ ਆਲਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਜਵੇਂ ਯੁੱਗਂ ਪਜਹਲਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡ-ਵਡੇਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ 

ਸੀ। ਅੱਜ ਕਲਹ ਦਾ ਬਨਮਾਨਸ ਵੀ ਉਸੇ ਜਕਸਮ ਦੀ ਜਜ਼ਦੰਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਜਵੇਂ ਲੱਖਂ ਸਾਲ ਪਜਹਲਂ ਉਸਦੀਆਂ 

ਮੁਢਲੀਆਂ ਨਸਲਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। 
 ਪਰਤੰੂ ਦਜੂੇ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨ ੇਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜ ੇਵੀ ਆਪਣੀਆ ਮਢੁਲੀਆਂ ਨਸਲਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 

ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ, ਸਚੰਾਰ ਸਾਧਨਂ, ਆਵਾਜਾਈ, ਜਸਹਤ, ਰੱਜਖਆ, ਹਮਲਾ, ਸਮਾਜਜਕ ਜੀਵਨ, 
ਆਰਜਥਕ ਸੁਰੱਜਖਆ ਅਤੇ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਆਜਦ ਜਵੱਚ ਜਦਨ ਬਜਦਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ। 
 ਆਪਣੇ ਜੀਵ-ਜਵਕਾਸ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਜਦਨਂ ਜਵੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਗੰਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰਂ ਰਜਹ ਜਰਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਲਈ 

ਜਤੰੂਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮਨੁੱਖਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਂ ਅਤੇ ਡਜੰਡਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੱਚਾ ਮਾਸ ਖਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ 

ਉਹਨਂ ਜਾਨਵਰਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਧਾ, ਜਜਹੜੇ ਜਗੰਲ ਦੀ ਅੱਗ ਜਵੱਚ ਮਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਮਾਸ ਨਰਮ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤਰਹਂ 

ਉਸਨੇ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਢਗੰ ਜਸੱਖ ਜਲਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਆੁਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਤੰੂਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਲੂਣ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਤਂ 
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ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਹਰੋ ਵੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤਰਹਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਸਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਜਗਆ। 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਨੁਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਧੁਾਰ ਜਰਹਾ ਹੈ। 
 ਘਰੇਲੂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਖਾਣ ਯੋਗ ਪੌਦੇ ਪਦੈਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਕ ਉਹ ਭੋਜਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਹ,ੈ ਇਸ ਤਰਹਂ ਬੌਜਧਕ ਜਿਆਵਂ ਜਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਜਹਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜਵਹਲਾ ਸਮਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲਹ ਮਨੁੱਖ 

ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣ ਚੋਣਵੀਂ ਨਸਲ ਜਵਧੀ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਨਸਲ-ਜਵਧੀ ਦੇ ਜਵਜਗਆਨਕ ਤਰੀਜਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਜਾਨਵਰ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 

ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲ ੈ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲਹ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ 

ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਖਾ, ਦਜਰਆ, ਪਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਪੂਜਾ ਤੇ ਜਬਲਕੁਲ ਜਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦੰੀ ਹੈ ਤਂ ਉਹ ਜਸਚੰਾਈ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਟਊਬਵੈਲ ਅਤੇ ਬਣਾਉਟੀ ਵਰਖਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 ਪੱਥਰਂ ਤੇ ਡਜੰਡਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਰੱਜਖਆ ਦੇ ਹਜਥਆਰਂ ਜਵੱਚ ਹੌਲੀ ਹਲੌੀ ਿਮ ਜਵਕਾਸ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲਹ ਉਸ ਕੋਲ ਐਟਮ ਬਬੰ, ਅਤੰਰ ਮਹਂਦੀਪੀ ਜਮਜ਼ਾਇਲਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼, ਸੁਰੰਗਂ, ਲੇਜ਼ਰ 

ਜਕਰਨਂ, ਦਮਘੋਟੂ ਤੇ ਜ਼ਜਹਰੀਲੇ ਬਬੰ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜਵਜਗਆਨਕ ਹਜਥਆਰ ਹਨ। 
 ਪਰਾਚੀਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਚੰਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਜਕਸਮ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਂ ਅਤੇ ਜਚਨੰਹ ਹੁਦੰੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਸ਼ਬਦਂ ਜਵੱਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਜਜਉਂ ਜਜਉਂ ਸਮਂ ਬੀਤਦਾ ਜਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਧੁਾਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ 

ਘੜਦਾ ਜਗਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਚਾਰ ਪਜਹਲਂ ਤਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਗੁਫਾਵਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਂ ਅਤੇ ਜਪੱਛੋਂ ਜਮੱਟੀ ਦੀਆਂ 

ਫੱਟੀਆਂ ਤੇ ਉਕਰ ਲਏ। ਜਲਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਜਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਚਾਰ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਸਲੇਟਂ, ਤਂਬੇ ਦੀਆਂ 

ਪਲੇਟਂ ਅਤੇ ਭੋਜ-ਪੱਤਰਂ ਉਪਰ ਉੱਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਗਆ। ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਛਪਾਈ ਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਕਾਢ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 

ਆਪਣੇ ਜਵਚਾਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖਂ ਲਈ ਹੀ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜਹੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ 

ਜਨਯਮਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਗਆ। ਅੱਜ ਕੱਲਹ ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰੋ ਉਪਗਰਜਹ ਆਜਦ ਸਚੰਾਰ 

ਸਾਧਨਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹੇਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਯੋਗ ਹੁਦੰਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪੁਲਾੜ 

ਜਂ ਦਜੂੇ ਗਰਜਹ ਤੇ ਹੋਵੇ। 
 ਜਜਨਹਂ ਜਤੰਆੂਂ ਤੋਂ  ਮਨੁੱਖਂ ਦਾ ਜਵਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਂ ਦੀ ਤਰਹਂ ਪੁਰਾਤਨ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲਣ ਜਫਰਨ ਲਈ ਲੱਤਂ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੈਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜਕਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੈ ੱਟ ਜਹਾਜ਼ਂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ 

ਰਾਕਟਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਜਵਕਾਸ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜਦਲਚਸਪ ਹੈ, ਜਜਨੰਾ ਉਸਦੀ ਜਸਹਤ ਨੂੰ ਸਭੰਾਲਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਤਜਰਬ ੇਦਾ 

ਜਵਕਾਸ। ਪੁਰਾਤਨ ਲਕੋ ਇਹੀ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਕ ਜਬਮਾਰੀਆਂ ਜਂ ਤਂ ਕਾਲਪਜਨਕ ਦੇਵਤੇ ਜਂ ਸ਼ੈਤਾਨਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਜਂ 

ਮਰੇ ਹਏੋ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਹੂਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਦੰੀਆਂ ਹਨ। ਚਗੰੀ ਜਸਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸਨੇ 

ਗੁੱਸੇ ਹਏੋ ਸ਼ੈਤਾਨਂ ਅਤੇ ਦੇਵਜਤਆਂ ਨੂੰ ਜਰਸ਼ਵਤਂ ਦੇ ਕੇ, ਜਜਨਹਂ ਨੂੰ ਸਜਤਕਾਰ ਨਾਲ ਭੇਟਾ ਜਕਹਾ ਜਂਦਾ ਸੀ, ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 

ਪਰਾਰਥਨਾ ਰਾਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਵਧੀ ਅਪਣਾਈ। 
 ਡਾਕਟਰੀ ਜਕੱਤਾ ਮੁੱਠੀਭਰ ਪਰਜਜਵੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਂ ਜਵੱਚ ਸੀ। ਜਜਨਹਂ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਜਂ ਕਤਾਦੀਆਂ ਜਕਹਾ ਜਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਜਵਚਕਾਰ ਜਵਚੋਲੇ ਹਣੋ ਦੀ ਖਾਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਂ ਜਬਮਾਰਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਵੱਚੋਂ ਬੇ-ਵਜੂਦ ਆਤਮਾਵਂ ਨੂੰ 

ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦ ੇਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤਰਹਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹਣੁ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਹਣੁ 

ਵੀ ਪਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲਹ ਦੇ ਜਸਆਣੇ ਲੋਕਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਜਵੱਚ ਜਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯਗੋਤਾ, 
ਪਰਤੀਜੀਵਾਣੂ ਦਵਾਈਆਂ, ਅਗੰਂ ਦੀ ਬਦਲੀ, ਖੂਨ ਬਦਲਣਾ, ਚੀਰ-ਫਾੜ, ਸੁੰਨ ਕਰਨ, ਜਦਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਯਤੰਰ ਆਜਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਵਜਗਆਨ ਜਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ। 
 ਇਸ ਗਰਜਹ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਜਤੰਆੂਂ ਜਵੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ‘ਰਚਨਹਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਂ’ ਜਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜਨਯਮਂ ਦਾ 

ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਨਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ ਕੇਵਲ ਉਸ ਜਵੱਚ ਹੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਚੋ ਜਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਜਹਣ ਦੀ 

ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਜਦਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤਮ ਜਕਸਮ ਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੈ। 
ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਚੋ 
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 ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ, ਉਸਾਰ ੂਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਜਹਲਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਵਚਾਰਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ 

ਅਮਲ ’ਚ ਨਵੇਂ ਜਵਚਾਰਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਗਂਹਵਧੂ ਜਵਚਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਦੰਰੋਂ  ਪੈਦਾ ਹਏੋ ਹੋਣ ਜਂ ਉਹ 

ਪਰੇਰਨਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਅਜਜਹੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦਾ ਜਸੱਟਾ ਹੁਦੰੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਅਤੰਰਮਖੁੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਤੋਂ  

ਵੱਖਰੇ ਹੁਦੰੇ ਹਨ, ਜਜਹੜੀ ਜਕ ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਵਸਤਂ ਦੀਆਂ ਪਰੀ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁਦੰੀ ਹੈ। 
  ਜਵਜਗਆਨੀ ਹੁਦੰੇ ਹੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸੋਚ ਵਾਲ ੇਹਨ। ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਚਾਰ ਪਜਹਲਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤ ੇਜਗਆਨ ਤੋਂ 

ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਜੂੇ ਪਾਸੇ ਜਫਲਾਸਫਰ, ਕਵੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਅਜਧਆਤਮਵਾਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੰਰ ਮੁਖੀ ਸੋਚ ਵਾਲ ੇਹੁਦੰੇ 

ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜਕ ਪਜਹਲੀ ਜਕਸਮ ਦ ੇਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਨੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਜੂੇ ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
  ਉਹ ਜਕਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਜਹੜੀ ਲੋਕਂ ਨੂੰ ਭੇਦ ਭਰੇ ਅਤੇ ਅਤੰਰ ਜਧਆਨੀ ਬਣਾ ਜਦਦੰੀ ਹੈ? ਸਰੀਰਕ ਜਿਆਵਂ, 
ਜਦਮਾਗ ਅਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਬਜੰਧਤ ਜਵਜਗਆਨੀ ਹਣੁ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਕ ਮਾਨਜਸਕ ਉਲਝਣਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਂ ਦਾ ਕੀ 

ਕਾਰਨ ਹੁਦੰਾ ਹੈ। ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਅਨੁਭਵ, ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਂ ਅਤੇ ਭਰਮਂ ਕਾਰਨ ਹੁਦੰੇ ਹਨ। ਵਜਹਮ, ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਂ ਕਾਰਨ 

ਜਂ ਜਗਆਨ ਇਦੰਰੀਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਤਜਰਜਬਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁਦੰੇ ਹਨ। ਵਜਹਮ ਪਜੰ ਤਰਹਂ ਦ ੇਹੁਦੰੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਜਹਮ ਵੇਖ ਕੇ, ਸੁਣ 

ਕ,ੇ ਸੁੰਘ ਕੇ, ਸੁਆਦ ਚੱਖਣ ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਂਦੇ ਹਨ। 
 ਸਰੀਜਰਕ ਜਿਆਵਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡ ੇਸਰੀਰ ਜਵੱਚ ਹਾਰਮੋਨਂ, ਜਵਟਾਜਮਨਂ ਅਤੇ ਜੀਭ ਰਸਂ ਦੇ ਸਤੰੁਲਨ ਦੇ ਭੰਗ ਹਣੋ 

ਕਾਰਨ ਝੂਠੇ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੇਰੀ-ਬੇਰੀ, ਪਲੇਗਰਾ, ਸ਼ੀਜ਼ੋ ਫਰੇਨੀਆਂ (ਮਾਨਜਸਕ ਰੋਗ) ਵਰਗੀਆਂ ਜਬਮਾਰੀਆਂ, ਜੋ 

ਜਵਟਾਮਨਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੁਦੰੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਜਚਨੰ ਹਨ। ਉਹਨਂ ਜਬਮਾਰ ਲੋਕਂ ਦੇ ਜਜਹੜੇ ਜਕ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 

ਜਵੱਚ ਹੁਦੰੇ ਹਨ, ਦੇ ਝੂਠੇ ਅਨੁਭਵਂ ਦੇ ਅਨਜਾਣ ਲੋਕਂ ਦਆੁਰਾ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕੱਢ ਲਏ ਜਂਦੇ ਹਨ। ਜਕ ਉਹ ਮਰੇ ਹਏੋ 

ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰਂ ਦੀਆਂ ਰਹੂਂ ਨਾਲ ਗੱਲਂ ਬਾਤਂ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਯਗੋਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ 
ਭਰਮ-ਵਜਹਾਮ 
 ਜਦੋਂ ਮੈਂ  1942 ਜਵੱਚ ਕੇਰਲਾ ਜਵਖੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮਤੌ ਤੋਂ ਜਪੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਜਗਆ ਤਂ ਮਰੇਾ ਜਧਆਨ ਮੇਰੀ 

ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਾਈ ਔਰਤਂ ਦਆੁਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸ ਪਰਾਰਥਨਾ ਵੱਲ 

ਦਆੁਇਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਗ ਜਵੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਐਨੀ ਨੂੰ ਮੱਧ ਜਵਚਕਾਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਹੁਦੰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 

ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਜਛਆ ਜਕ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਜਪੱਛੋਂ ਉਸਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਐਨੀ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ, ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ 

ਦੇਵਜਤਆਂ ਦਆੁਰਾ ਜਜਹਨਂ ਕੋਲ ਜਗਦੀਆਂ ਮਮੋਬੱਤੀਆਂ ਹੁਦੰੀਆਂ ਹਨ, ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਜਲਜਂਦੇ ਦੇਜਖਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹ 

ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਇਸਾਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਐਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਕੁੜੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, 
ਜਜਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਧਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜਜਹੜੀ ਜਕ ਮਾਲਾਬਾਰ ਦੇ 

ਜਗਰਜਾ ਘਰ ਸੀਰੀਆਈ ਮਾਰਥਮੋਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਕਾਥਾਨਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ-ਜਜਸਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਜਲਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਚਤਾਵਨੀ ਜਦੱਤੀ ਜਕ ਜੇ ਇਹੀ ਜਕਜਰਆ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਅਖੀਰ 

ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਪਹੁਚੰ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵਂਗ ਤਰਕਸ਼ੀਲ (ਰੈਸ਼ਨਜਲਸਟ) ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਤੰੂ ਉਹ ਮਰੇੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬੜੀ 

ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਜਦਨ ਤੋਂ  ਪਰਾਰਥਨਾਵਂ ਸਭਾਵਂ ਬਦੰ ਕਰ ਜਦੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ  ਐਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਲੈ 

ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚਗੰੀ ਤਰਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਕ ਉਸਦੀ ਗਲੇ ਦੀ ਗਰਥੰੀ ਠੀਕ ਕਮੰ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਹਾਰਮਨੋਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਦੇਵਜਤਆਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਜਵੱਚੋਂ  ਅਲੋਪ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ। 
 ਜੇਕਰ ਮੈਂ  ਐਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਨਾ ਜਲਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਂ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰਮ ਅਤੇ  

‘ਦਰਸ਼ਨ’  ਹੁਦੰੇ ਰਜਹਦੰੇ ਜਕਉਂਜਕ ਝੂਠੇ ਜਵਸ਼ਵਾਸਂ ਜਵੱਚ ਪਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹ ਵੀ ਕੇਰਲਾ ਦੀ  ‘ਸਤੰ ਐਨੀ’  ਬਣ 

ਜਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਣੈ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਜਸਆਵਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ‘ਪਜਵੱਤਰ’ 
ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦਾਦੀ ਮਂ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਉਸਦਾ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਜਸਰ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਗਆ 

ਸੀ। 
 ਭਰਮ ਮਨੋਜਵਜਗਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੰੋਹਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਵੀ ਪਦੈਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਾ ਸੁਝਾਅਅਤੇ ਬਾਹਰੀ 

ਸੁਝਾਅ ਦੋਹਂ ਰਾਹੀਂ ਜਹਪਨਾਜਟਕ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਜਕਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਕਸੇ ਦਜੇੂ ਆਦਮੀਂ ਦੇ ਜਾਦਈੂ ਅਸਰ ਥੱਲੇ ਕੋਈ 
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ਆਦਮੀ ਜਾਦ ੂਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਝੁਾਵਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੰੋਜਹਤ ਹ ੋਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਜਹਦੰ ੂਜਂ ਬਧੋੀ ਜਜਹੜਾ ਜਕ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੇ 

ਅਧੰ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਜਵੱਚ ਪਾਜਲਆ ਜਗਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੰਮੋਜਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਜਸਆ ਜਾਵੇ ਜਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਜਹਲੇ ਜਨਮ 

ਜਵੱਚ ਹੈ ਤਂ ਉਹ ਕਾਲਪਜਨਕ ਪਜਹਲੀ ਜਜ਼ਦੰਗੀ ਦੀ ਘੜੀ ਘੜਾਈ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਹਂ ਇੱਕ ਜਵਅਕਤੀ ਜਜਸਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਸਵਰਗ ਜਂ ਨਰਕ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਜਂ ਇਸਾਈ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਹ,ੈ ਨੂੰ ਸਮੰੋਜਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਕ ਉਹ 

ਸਵਰਗ ਜਵੱਚ ਹੈ ਤਂ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੀ ਘੜੀ ਘੜਾਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਆਜਖਆ ਕਰੇਗਾ। ਜਹਪਨੋਜਟਜ਼ਮ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਜਕਸੇ 

ਜਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਂ ਤੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਜਂ ਸੱਚਾਈ ਮਨੰਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੁਦੰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਜਜਹੀਆਂ ਗੱਲਂ ਮਨੋਜਵਜਗਆਨੀਆਂ 

ਲਈ ਬਹਤੁ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਦੰੀਆਂ ਹਨ। 
ਬਦਲੀ ਹਾੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਜਵੱਚ ਿੱਲਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਬਮਾਰੀ  
 ਗਲਾਸੋਲਾਲੀਆ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਜਵੱਚ ਆਮ ਗੱਲਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨਜਸਕ ਜਬਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਜਸਦੇ ਮਰੀਜ ਨੂੰ 

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਜਮਕ ਇਕੱਠਂ, ਮਜੰਦਰਂ, ਜਗਰਜਜਆਂ ਅਤੇ ਟੂਜਣਆਂ ਵਾਜਲਆਂ ਕੋਲ ਜਲਆਂਦਾ ਜਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਦਲੀ ਹੋਈ 

ਆਵਾਜ਼ ਜਵੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਂ ਜਵੱਚ ਗੱਲਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹਨਂ ਦਆੁਰਾ ਕੋਈ ਜਵਦੇਸ਼ੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
  ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਮਲਣ ਦਾ ਸਮਂ ਮਜੰਗਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਜਛਆ “ਕੀ ਤੁਸੀਂ 

ਮੇਰੇ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਹੈ?”  ਮੇਰੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਜਕ ਉਸਨ ੇਮੈਥੋਂ  ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਕਉਂ ਪੁੱਜਛਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ 

ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਉਹ ਲਕੰਾ ਤੋਂ  ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਉੱਚ ਜਵੱਜਦਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਦਲ ਦੇ ਮਾਜਹਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਓ ਕੋਲ ਮੈਸੂਰ ਜਵਖੇ 

ਅਜਭਆਸ ਕਰਨ ਚਜਲਆ ਜਗਆ ਸੀ। ਮੈਸੂਰ ਜਵੱਚ ਉਸਨੇ ਯਗੋ ਜਵੱਚ ਜਦਲਚਸਪੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਜਦੱਤੀ। ਉਸਨ ੇਜਕਹਾ “ਛੇ 

ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਯਗੋ ਕਰਨ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਗਆ ਹਂ।” ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ 

ਮੈਂ  ਚੌਕਨੰਾ ਹੋ ਜਗਆ। ਉਸਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਅਰਬੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਜਕਹਾ। ਉਸਨੇ ਲਮੰਾ ਸਾਹ 

ਜਖੱਜਚਆ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਲਬੰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਜਦੱਤਾ। ਜਕਉਂਜਕ ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨੇ 

ਬੋਜਲਆ ਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਕਹਾ। ਉਸਨੇ ਅਗੰਰੇਜੀ ਜਵੱਚ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਜਸਆ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਕਜਹਣ ਤੇ ਜਹਦੰੀ 

ਜਵੱਚ ਵੀ ਭਾਸ਼ਨ ਜਦੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ  ਉਸਦੇ ਜਹਦੰੀ ਭਾਸ਼ਨ ਜਵੱਚ ਜਸਰਫ ਜਹੰਦੀ ਦੇ ਦੋ ਜਂ ਜਤੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਜਹਦੰੀ 

ਭਾਸ਼ਨ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਾ ਕੱਢ ਸਜਕਆ। ਜਫਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਮਜਲਆਲਮ ਬੋਲਣ ਲਈ ਜਕਹਾ। ਉਸਨੇ ਮਜਲਆਲਮ ਜਵੱਚ ਵੀ 

ਲਬੰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਜਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਅਗੰਰੇਜ਼ੀ ਜਵੱਚ ਦੱਸ ਜਦੱਤਾ। ਉਸਦੇ  ‘ਮਜਲਆਲਮ’ ਭਾਸ਼ਣ ਜਵੱਚ ਮਜਲਆਲਮ 

ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। 
 ਮੈਨੂੰ ਦਖੁੀ ਮਨ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਪਆ ਜਕ ਉਹ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਅਵਾਜ਼ ਜਵੱਚ ਗੱਲਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਬਮਾਰੀ 

(ਗ਼ਲਾਸੋਲਾਲੀਆ) ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹ।ੈ ਇਹ ਮਾਨਜਸਕ ਜਬਮਾਰੀ ਉਸਦੇ ਇਸ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਜਕ ਯਗੋ ਦਾ ਅਜਭਆਸ ਕਰਨ 

ਨਾਲ ਉਸ ਜਵੱਚ ਦਜੂੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਂ ਜਵੱਚ ਗੱਲਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਨੀਮਨ ਯੂਨੀਵਰਜਸਟੀ ਓਹੀਓ ਦੇ 

ਡਾਕਟਰ ਐਫ. ਡੀ. ਗੁੱਡ ਮੈਨ ਨ ੇਆਪਣੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਜਵੱਚ ਜਲਜਖਆ ਹੈ ਜਕ ਧਾਰਜਮਕ ਇਕੱਠਂ ਜਵੱਚ ‘ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਰਸਸੰਾ 

ਕਰੋ’ ਦੇ ਭਜਨ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਦਹੁਰਾਉਣ ਨਾਲ ਭਜਨ ਜਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਲੋਕਂ ਨੂੰ ਉਨਹਂ ਦੇ ਧਾਰਜਮਕ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ 

ਗਲਾਸੋਲਾਲੀਆ ਨਂ ਦੀ ਜਬਮਾਰੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਜਂਦੀ ਹੈ। 
 ਸਮਾਧੀ ਅਤੇ ਮਤੰਰਂ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਅਜਜਹੇ ਦੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਢਗੰ ਹਨ, ਜਜਨਹਂ ਰਾਹੀਂ ਸਵ ੈਸਮੰਹੋਣੀ ਨੀਂਦ 

ਜਵੱਚ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਬਾਰੇ ਬਹਤੁ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਊਟ-ਪਟਂਗ ਬੋਜਲਆ ਜਂਦਾ ਹੈ। 
 ਪੂਰਬ ਦੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਅਜਧਆਤਜਮਕ ਆਦਮੀ ਤੇ ਔਰਤਂ ਸਵਰਗਂ ਜਵੱਚ ਜਾਣ, ਮੁਕਤੀ, ਆਤਮ ਸ਼ੁੱਧੀ, 
ਜਗਆਨ ਪਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਂ ਦੀ ਆਸ ਜਵੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਂ ਯੋਗ ਆਸਣਂ ਤੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਜਵੱਚ 

ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਜਦਦੰੇ ਹਨ 
ਕਾਲਪਜਨਕ ਸਮਾਧੀ 
 ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ਂ ਜਵੱਚ ਮਹਂਜਰਸ਼ੀ ਮਹੇਸ਼ਯਗੋੀ ਦਆੁਰਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਕਸਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਜਜਸਨੂੰ ਜਕ ਸਮਾਧੀ ਜਕਹਾ ਜਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਜਵੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤ ੇਪੱਛਮੀ 
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ਦੇਸ਼ਂ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਭਗੌੜੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਜਗਣਤੀ ਜਵੱਚ ਮਹੇਸ਼ਯੋਗੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਉਨਹਂ ਜਵੱਚ ਇਹ 

ਜਵਧੀ ਹਰਮਨ ਜਪਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
 ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਕ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਦੀ ਇੱਕ ‘ਜਵਜਗਆਜਨਕ ਜਵਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਥਾ’ ਵਰਗੀ ਜਥੇਬਦੰੀ, ਜਜਸਦਾ ਮੈਂਬਰ 

ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਹੇਸ਼ ਯੋਗੀ ਦੇ ਪਖਡੰੀ ਚੇਜਲਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੜਹੇ ਜਲਖੇ 

ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰ ਜਜਨਹਂ ਨੂੰ ਨਕੌਰੀ ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕੀ, ਗੁਰ ੂਦੇ ਨਂ ਥੱਲੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਂ ਤੋਂ  ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਂ ਜਵੱਚ 

ਜਾਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਝੂਠੇ ਪਰਚਾਰ ਥੱਲੇ ਜਕ ਉਹ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਾਧੀ ਰਾਹੀਂ ਜਗਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 

ਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
  ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ  ਇਲਾਵਾ ਜਕ ਯੋਗ ਚਗੰੀ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਦੀ ਇਕ ਜਕਸਮ ਹੈ, ਇਸ ਜਵੱਚ ਗੈਬੀ ਗੱਲ ਜਬਲਕੁਲ 

ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੱਠ ਯੋਗੀ, ਰਾਜ ਯੋਗੀ, ਜਗਆਨ ਯੋਗੀ, ਕੁਡੰਲਨੀ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਲਬੰੇ ਦਾਅਵੇ ਜਕ 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 

ਯੋਗੀ ਜਹਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਤੇ ਰਜਹਦੰੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੱਚ ਤੇ ਮੇਖਂ ਖਾ ਜਂਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਜਹਰ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਵਾ ਜਵੱਚ ਉੱਡ ਸਕਦੇ 

ਹਨ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਕੇ ਦਜੂਾ ਰਪੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਜਦਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਤੇ ਸਾਹ ਬਦੰ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਨ,ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਖੱਚੀ ਜਂਦੀ ਹੈ ਤਂ ਉਹ ਨਗੈਗਜਟਵ ਅਲੋਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਸਰਫ 

ਝੂਠੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਘੜਾਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਦਜੂੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਬਹਤੁ ਲਬੰੀ ਨਹੀਂ। ਹਣੁੇ ਹਣੁੇ ਅਜਜਹੀ 

ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਕ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਾਧੀ ਜਵਗਆਜਨਕ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਦਾ ਜਵਜਦਆ ਮਤੰਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲਂ ਦੇ 

ਪਾਠਿਮ ਜਵੱਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਵਚਾਰ ਬਣਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਮਦਰੁਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਜਸਟੀ ਦੇ ਪਰੋਫੈਸਰ ਟੀ. ਪੀ. ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ. ਸੁੰਦਰਮ ਨੇ 

ਇਕ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਜਵੱਚ ਕੋਲਬੰੋ ਜਵਖੇ ਹਣੁੇ ਸਬੰੋਧਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਸ ਪਰਗਟਾਈ ਹੈ ਜਕ ਜੇਕਰ ਜਨ ਸੰਜਖਆ ਦਾ ਇਕ 

ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮਾਧੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਵੋੇਗਾ। ਇਕ ਜਸਜਖਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 

ਅਜਜਹਾ ਜਬਆਨ ਜਦੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਜਕੰਨਾ ਹਾਸੋ-ਹੀਣਾ ਹੈ !! ਹਂ, ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਜਵੱਚ ਸਮਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਂ, ਜਕਉਂਜਕ 

ਉੱਨਤਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਂ ਜਵੱਚ ਉਦਯੋਜਗਕ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮੰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹਨ। 
   ਸਮਾਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਯੋਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀਆਂ ਪਰਖਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਜਸਕ 

ਜਿਆਵਂ ਜਵੱਚ ਬਹਤੁ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁਦੰੀ ਜਵਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ ਦੌਰਾਨ ਨਬਜ਼ ਮੱਧਮ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਓ ਘਟ ਜਾਣਾ, 
ਖੂਨ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਖੂਨ ਜਵੱਚ ਕਾਰਬਨਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਐਲਫਾ ਬੀਟਾ, 
ਡੈਲਟਾ, ਥੀਟਾ ਜਦਮਾਗੀ ਲਜਹਰਂ ਦਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜਵਹਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਂਦਾ ਹੈ। 
   ਚਾਲੀ ਕੁ ਸਾਲ ਪਜਹਲਂ ਮੇਰੇ ਛਟੋੇ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ ਜਬਹਨਾਨ ਟੀ. ਕਾਵਰੂ ਨੇ ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਜਸਟੀ ਜਵਖੇ  “ਪਰਾਣਾਯਾਮ”  
ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਜਸਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਸਰ ਦੇ ਸੰਬਧੰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ 

ਦਰ ਨੂੰ ਜਮਜਣਆ। “ਪਰਾਣਾਯਾਮ”  ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਕਸਮਂ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਖੂਨ, ਗੈਸ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਫੇਫਜੜਆਂ ਜਵੱਚ ਗੈਸਂ ਦੇ 

ਵਟਂਦਰ ੇ ਉੱਤੇ ਅਜਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹ ੈ ਜਕ  ‘ਪਰਾਣਾਯਾਮ’ ਦੌਰਾਨ ਖਨੂ ਜਵੱਚ 

ਕਾਰਬਨਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਵਧੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾੜੀ-ਪਰਬਧੰ ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਜਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪਦੈਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੂਘੰੀ 

ਭਗਤੀ ਜਵੱਚ ਖੁੱਭੇ ਇੱਕ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜਦਮਾਗ ਦੀਆਂ ਲਜਹਰਂ ਦਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜਵਹਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ 

ਅਸਤੰੁਲਤ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਜਵਅਕਤੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਅਸਾਧਾਰਨਤਾ ਨੂੰ ਚਗੰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 

ਸਮਝੇਗਾ। ਜਦਮਾਗੀ ਲਜਹਰਂ ਦਾ ਅਜਜਹਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜਵਹਾਰ ਮਾਨਜਸਕ ਰੋਗੀਆਂ ਜਵਚਕਾਰ ਆਮ ਹੁਦੰਾ ਹੈ। 
   ਬਹਤੁ ਲਕੋ ਭਗਤੀ ਦ ੇਸਮੇਂ ਜਪੱਛੋਂ ਚਗੰਾ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਆਦਮੀ ਸ਼ਰਾਬ 

ਪੀਣੀ ਜਂ ਗਂਜਾ, ਐਲ. ਐਸ. ਡੀ. ਮਾਰੀਜੁਆਨਾ, ਜਪਓਟੀ ਆਜਦ ਵਰਗੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆ ਵਰਤਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਦਾ 

ਹੈ, ਉਹ ਅਜਜਹਾ ਹੀ ਜਦਮਾਗੀ ਆਰਾਮ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1963 ਜਵੱਚ ਮਦਰਾਸ ਜਵਖੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਮਦੰਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ 

ਬਹਤੁ ਮਾਤਰਾ ਜਵੱਚ ਗਂਜਾ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਜਗਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਜਮਲਨਾਡੂ ਦੇ ਜਹਦੰਆੂਂ ਲਈ ਅਜਜਹਾ ਮਸ਼ਹਰੂ 

ਮਦੰਰ ਹੈ, ਜਜੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਤਸਵੀ ਪੂਜਾ ਸਮੇਂ ਕਵਾਦੀ ਨਾਚ ਦੌਰਾਨ ਅਜਧਆਤਮਕ ਆਨਦੰ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਦੀ 

ਅਦਾਲਤ ਜਵਖੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਮੇਂ ਭੇਤ ਖੁੱਜਲਆ ਜਕ ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ, ਪਰਸ਼ਾਦ ਜਵੱਚ ਗਂਜਾ ਰਲਾ ਜਦਦੰਾ ਸੀ। ਪਰਸ਼ਾਦ ਇਕ ਦੇਵ 

ਆਹਾਰ ਹੈ, ਜਜਹੜਾ ਜਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਦੰਰ ਜਵੱਚ ਉਹਨਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਬਦਲੇ ਜਦੱਤਾ ਜਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਗਂਜੇ ਰਾਹੀਂ 
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ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਜਵੱਚ “ਅਜਧਆਤਮਕ ਤਜਰਬਾ” ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਤਂ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੋਂ ਭੇਟਾ ਵਜੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ 

ਬਟੋਰ ਸਕੇ। 
    ਜੇ ‘ਰਚਨਾਤਮਕ ਬੁੱਧੀ’ ਅਤੇ ‘ਜਗਆਨ’ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਦ ਜਵਜਦਆ ਮਤੰਰੀ 

ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਵੱਚ ਜਵਜਦਅਕ ਸੰਸਥਾਵਂ ਬਦੰ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਦੇਵੇ। 
              ਇਕ ਜਕਤਾਬ ਜਜਸ ਦਾ ਨਂ ‘ਸਾਇਸੰ ਅਤੇ ਕੁੰਡਲਨੀ ਯੋਗ ਦੀ ਜਫਲਾਸਫੀ’ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਡਾ. ਵੀ. ਜੀ. ਰੈਲੇ ਨੇ ਜਲਖੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਜਜਸਦਾ ਮੁੱਖ ਬਦੰ ਔਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਸ਼ਰੀ ਜਨੌ ਵਡੁਰੋਫ਼ ਵਰਗੇ ਜਵਅਕਤੀ ਨੇ ਜਲਜਖਆ ਹੈ, ਜਵੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਦੇ ਹਂ ਜਕ 

ਇਕ ਯੋਗੀ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਜੌਕਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਕਤਾਬ ਜਵੱਚ ਅਜਜਹੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 

ਜਬਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
1) ‘ਯੋਗੀ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਅਤੇ ਅਗਮ ਜਨਗਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਮਨ 

ਸੁਨਹੇੇ ਭੇਜ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ 
2)  ‘ਕੁਦਰਤ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਂ ਗੁਲਾਮਂ ਵਂਗ ਯਗੋੀ ਦਾ ਹਕੁਮ ਮਨੰਦੀਆਂ ਹਨ।’ 
3)  ‘ਯੋਗੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਰਕੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ 
4)  ‘ਯੋਗੀ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ  ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ 
5)  ‘ਯੋਗੀ, ਭੂਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਜਵੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁਦੰਾ ਹੈ।’ 
6)  ‘ਯੋਗੀ ਧਾਤਂ ਨੂੰ ਹਰੋਂ ਧਾਤਂ ਜਵੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਮਨੁੱਖਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਜਵੱਚ ਘੁਮੰਦੇ ਵਖੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਜਵੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ 
7)  ‘ਯੋਗੀ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਜਸਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ 
8)  ‘ਯੋਗੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਕ ਥਂ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰੋ ਥਂ ਪਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ 
9)  ‘ਯੋਗੀ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਜਵੱਚ ਉੱਡ ਤੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ 

ਅਜਜਹੇ ਨਕਲੀ ਦਾਅਜਵਆਂ ਜਵੱਚ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਦਨੁੀਆਂ ਜਵੱਚ ਲੱਖਂ ਹੀ ਲਕੋ ਹਨ। ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾਕਟਰ 

ਪਰੋ. ਜਮਨਾਕਸ਼ੀ ਸੁਦੰਰਮ ਵੀ ਉਹਨਂ ਅਧੰ-ਜਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਜਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਜਣਆ ਪਜਹਚਾਜਣਆ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਕ ਲੋਕ 

ਯੋਗਕ ਭਗਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਜਧਆਤਮਕ ਕਸਰਤਂ ਰਾਹੀਂ ਪਜਵੱਤਰ ਮਤੰਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਂ ਅਜਜਹੇ ਦੇਵਜਤਆਂ, ਜਜਹਨਂ 

ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ, ਤੋਂ  ਵਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਲੌਜਕਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ-ਇਸ ਪਰਚਜਲਤ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ 

ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਪਾਖਡੰੀ ਅਧੰ-ਜਵਸ਼ਵਾਸੀ, ਮੂਰਖਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 
               ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਦਵੇ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਬਧੰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਜਹੜੇ ਲੋਕ ਗਰਜਹ ਜਵਜਗਆਨ, ਹੱਥ-

ਰੇਖਾ ਜਵਜਗਆਨ, ਨਬੰਰਂ ਦਾ ਜਗਆਨ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਪੜਹਤ ਰਾਹੀਂ ਜਂ ਕਾਰਡਂ ਦੀ ਪੜਹਤ ਆਜਦ ਰਾਹੀਂ ਜਕਸਮਤ ਦੱਸਣ ਦੇ 

ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਹੀ ਹਨ। 
               ਕੋਈ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਜਹਲਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਜਫਲਮ ਐਕਟਰ ਪਦਮ ਸ਼ਰੀ ਜਟਕੂਰੇਸੀ ਨੇ ਇਕ ਸਪਤਾਜਹਕ ਜਫਲਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 

‘ਜਚਤ-ਰਾਮਾ’ ਜਵੱਚ ਇਕ ਜਾਲਹੀ ਕਹਾਣੀ ਜਲਖੀ ਸੀ ਜਕ ਉਸ ਜਵਚ ਅੱਠਵੇਂ ਸਾਲ ਹਵਾ ਜਵੱਚ ਉੱਡਣ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਤੁਰਨ 

ਆਜਦ ਵਰਗੀਆਂ ਅਦਭੁੱਤਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਅਜਧਆਤਮਕ ਤਜਰਜਬਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਧੋਖੇ 

ਭਜਰਆ ਦਾਅਵਾ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਕਉਂਜਕ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਲਾਈ-ਲੱਗ ਲੋਕ ਅਜਜਹੀਆਂ ਬਨਾਉਟੀ ਗੱਲਂ ਉੱਤੇ 

ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਤੋਂ ਬੀਤ ੇਸਮੇਂ ਬਾਰ ੇਜਨਰਨਾ ਕਰਜਦਆ ਮੈਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਜਹਦੰਾ ਹਂ ਜਕ ਜਕਸ ੇਵੀ ਜਵਅਕਤੀ 

ਕੋਲ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਜਕ ਅਸੀਂ ਸਨਸਨੀਖਜ਼ੇ ਅਖ਼ਬਾਰਂ ਅਤੇ ਧਾਰਜਮਕ ਗਰਥੰਂ ਜਵੱਚ ਅਜਜਹੇ ਦਾਅਵੇ ਹਰ 

ਰੋਜ਼ ਪੜਹਦੇ ਹਂ। ਉਹ ਜਵਅਕਤੀ ਜਜਹੜੇ ਅਦਭੁੱਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਂ ਉਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੁਦੰੇ ਹਨ ਜਂ 

ਮਾਨਜਸਕ ਰਗੋੀ ਹੁਦੰੇ ਹਨ। 
              ਉਹ ਜਵਅਕਤੀ ਜਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਜਰਸ਼ਮੇ ਦੀ ਜਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਦਦੰਾ, ਉਹ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਹੁਦੰਾ ਹੈ, ਜਜਸ 

ਜਵੱਚ ਕਜਰਸ਼ਮੇ ਦੀ ਜਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰਾ, ਉਹ ਲਾਈ-ਲੱਗ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਅਤ ੇ ਜਜਹੜਾ ਜਂਚ ਪੜਤਾਲ 

ਕਰਨ ਤੋਂ  ਜਬਨਂ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮਰੂਖ ਹੁਦੰਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਸੰਾਰ ਦੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਹੱਸੇ ਜਵੱਚ ਗੈਬੀ 

ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਹੁਦੰਾ ਤਂ ਮੈਂ  ਬਹਤੁ ਸਮਂ ਪਜਹਲਂ ਨਗੰ ਹੋ ਜਂਦਾ, ਜਕਉਂਜਕ ਮੈਂ  ਅਜਜਹੇ ਜਕਸੇ ਵੀ 
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ਜਵਅਕਤੀ, ਜਜਹੜਾ ਜਕ ਉਹਨਂ 23 ਮੱਦਂ, ਜਜਹਨਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਵੱਚ ਜਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਵੱਚੋ ਜਕਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਜਬਨਂ 

ਧੋਖੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਂ ਜਵੱਚ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਕਰਸੰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰਪੁਏ ਇਨਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਭਾਵੇਂ ਜਕ ਉਹ ਖੁਲਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੰਦਰਂ ਸਾਲ ਪਜਹਲਂ ਸਾਰੇ ਸਸੰਾਰ ਜਵੱਚ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਵੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ 

ਗੁਆਇਆ। ਸਗੋਂ ਮੈਂ  ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਰਪੁਏ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਜਕਉਂਜਕ ਮਕੁਾਬਲੇ ਜਵੱਚ ਜਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਜਹੜੇ ਜਕ ਅਖੀਰ 

ਜਵੱਚ ਨਾ ਆਏ, ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ। 
ਮਾਨਜਸਕ ਸ਼ਕਤੀ (Psychokinesics) 
             1973 ਜਵੱਚ ‘ਸਡੰੇ ਸਟੈਂਡਰਡ’  ਦੇ ਜਤਨੰ ਐਤਵਾਰਂ (3 ਤੋਂ 17 ਜਨੂ) ਨੂੰ ਇਸ ਜਸਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਜਤਨੰ ਲੇਖ ਛਪੇ ‘ਮਨ 

ਦੀ ਪਦਾਰਥ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕੁਨੰ ਜਜੱਤ’  ‘ਕੀ ਜਵਜਗਆਨ ਕੋਲਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਹਨ?’  ਤੇ  ‘ਜਵਜਗਆਨ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਸਵਾਮੀ’  ਸ਼ਰੀ 

ਮਾਨ ਐਸ. ਕੇ. ਜਤਰਪਾਠੀ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਕ ਜਵਜਗਆਨਕ ਯੋਗੀ ਦੱਜਸਆ ਹ ੈਜੋ ਐਕਸਫਰੋਡ ਯੂਨੀਵਰਜਸਟੀ ਜਵੱਚ 

ਪਜੜਹਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲਹ  “ਯੋਗ ਬਾਰੇ ਦਸ ਸੈਂਚੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਵਸ਼ਵ-ਕੋਸ਼”  ਜਲਖ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਲੇਖ ਜਵੱਚ ਜਕਹਾ ਜਗਆ ਹੈ 

ਜਕ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਨੇ ਇਕੋ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 

ਮਾਨਜਸਕ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਧਾਤ ਦੀ ਛੜ ਨੂੰ ਜਹਲਾ ਜਦੱਤਾ ਸੀ। 
ਮੈਂ ਉਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਚੈਜਲਜੰ ਕੀਤਾ ਜਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਂ ਮੇਰੇ ਨਮੁਾਇਦੰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਬਨਂ ਧੋਖੇ ਵਾਲੀਆਂ 

ਹਾਲਤਂ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਮਾਨਜਸਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਗਆ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰਪੁਏ ਦਾ 

ਇਨਾਮ ਦਵੇਂਗਾ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ। 
ਭੋਇੰ ਸਮਾਧੀ 
               1973 ਜਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਬਧੰੀ ਰਸਾਲੇ  ‘ਮੈਡੀਕਲ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਨੇ ਰਜਵਦੰਰ ਨਾਥ 

ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਜਲਜ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰਂ ਕੁਠਾਰੀ ਬੋਰਡੀਆ ਅਤੇ ਗੁਪਤਾ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਯਗੋ ਸਬਧੰੀ ਇਕ ਜਰਪੋਰਟ 

ਛਾਪੀ। ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਯੋਗੀ ਜਜਹੜਾ ਜਕ ਅੱਠ ਜਦਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਢਕੇ ਹਏੋ ਟਏੋ ਜਵੱਚ ਜਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਜਸਦੀ ਜਦਲ ਦੀ 

ਧੜਕਨ ਬਦੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਜਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ। ਦਸੂਰੇ ਜਦਨ ਜਦਲ ਨੇ ਕਮੰ ਕਰਨਾ ਬਦੰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 

ਪਰਯੋਗ ਦੇ ਅਤੰ ਹੋਣ ਤੋਂ  ਅੱਧਾ ਘਟੰਾ ਪਜਹਲਂ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰਹਂ ਬੰਦ ਜਰਹਾ ਸੀ। 
ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਰਸਾਜਲਆਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਂ ਜਵੱਚ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਛਾਪ ਕੇ ਮੈਂ  ਇਸ ਜਵਜਗਆਨਕ ਰਸਾਲੇ ਦੀ ਨਕੁਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ, 
ਜਜਸ ਨੇ ਜਤਨੰ ਅਧੰ ਜਵਸ਼ਵਾਸੀ ਡਾਕਟਰਂ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਹਦੂਾ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਛਾਜਪਆ ਜਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਜਨੰਾ 

ਕੋਲ ਉਹੀ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਟੋਏ ਦੀ ਤਰਹਂ ਬਰਾਬਰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬਕਸੇ ਜਵੱਚ ਯੋਗੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰਹਂ ਦਾ 

ਤਜਰਬਾ ਦਹੁਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਅਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਂ ਜੋ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਜਕ ਯੋਗੀ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਨੋਟ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਤੰਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਬਧੰ ਤਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਮੈਂ  ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਤੋਂ ਰਬੜ ਦੀ ਜਤੰਨ ਗਜ਼ ਲਬੰੀ 

ਟੇਪ ਭੇਜਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਂ ਜਤਨੰਂ ਡਾਕਟਰਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਕ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਗੀ ਦੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬਨੰਹ 

ਦੇਣ। ਜੇ ਯੋਗੀ ਛੇ ਜਦਨਂ ਦੀ ਥਂ ਛੇ ਜਮੰਟ ਵੀ ਜਜਉਂਦਾ ਜਰਹਾ ਤਂ ਮੈਂ  ਜਤਨੰੇ ਡਾਕਟਰਂ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਜਵਚਕਾਰ ਵਡੰਣ ਲਈ ਇੱਕ 

ਲੱਖ ਰਪੁਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਵੇਂਗਾ। 
ਸਫੂੀ ਅਤ ੇਿੁਰ ੂ
                 ਜਦੋਂ ਇਹਨਂ ਭਰਮਂ (hallucinations) ਦੇ ਜਸ਼ਕਾਰ ਅਨਪੜਹ ਅਤੇ ਅਜਗਆਨੀ ਹੋਣ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਜਕਹਾ 

ਜਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਜਬਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਉਹਨਂ ਵੱਲ ਜਧਆਨ ਨਹੀਂ ਜਦਦੰਾ। 

ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਭੇਜ ਜਦੱਤਾ ਜਂਦਾ ਹੈ। ਦਸੂਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਂ ਭਰਮਂ ਦੇ ਜਸ਼ਕਾਰ ਪੜਹੇ ਜਲਖੇ ਬੁਧੀਮਾਨ 

ਹੋਣ ਤਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਮਂ ਨੂੰ ‘ਓੜਕ ਸੱਚ’ ਜਂ ਜਗਆਨੀ ਹਣੋ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣ ਜਵੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਨੰੀ 

ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣ, ਜਲਖਣ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਭਰਮਂ ਨੂੰ ਅਜਧਆਤਜਮਕ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 

ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਚੇਲੇ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਜਪਛਲੱਗਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਹਰੋ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਅਧੰ-ਜਵਸ਼ਵਾਸੀ ਜਵਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯਗੋ ਹੋ 

ਜਾਣਗੇ। ਪਜੜਹਆ-ਜਲਜਖਆ ਵਜਹਮੀ ਆਦਮੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਪਰਤੀ ਅਨਪੜਹ ਨਾਲੋਂ  ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁਦੰਾ ਹੈ। ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ 

ਅਨਪੜ ਨਾਲੋਂ  ਮਾਨਜਸਕ ਸੜਂਦ ਵਧੇਰੇ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੌਜਤਕ ਜਵਜਗਆਨ, ਰਸਾਇਣਕ ਜਵਜਗਆਨ, ਬਨਸਪਤੀ 

ਜਵਜਗਆਨ, ਜੀਵ ਜਵਜਗਆਨ, ਜਤੰੂ ਜਵਗਆਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਜਵਜਗਆਨ, ਕੀਜੜਆ ਸਬਧੰੀ ਜਵਜਦਆ, ਭੂ-ੰਜੀਵ ਜਵਜਗਆਨ, ਤਾਰਾ 
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ਜਵਜਗਆਨ, ਇਜਤਹਾਸ ਭੂਗੋਲ, ਇਮਾਰਤਸਾਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਕਤਾਬਂ ਹਜੁਸ਼ਆਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨਂ ਦੀ ਬਾਹਰਮੁੱਖੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ 

ਦਾ ਜਸੱਟਾ ਹਨ। ਦਸੂਰੇ ਪਾਸੇ ਇਜਤਹਾਸਕ ਜਜਵੇਂ  ਜਕ ਐਸੋਪ ਅਲੌਜਕ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਗੁਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਂ, ਅਰਬਂ ਦੀਆਂ 

ਰਾਤਂ, ਰਮਾਇਣ, ਓਡੀਸੀ ਮਹਂਭਾਰਤ, ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਆਜਦ ਵਰਗੀਆਂ ਜਕਤਾਬਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾਤਜਮਕ-

ਰਚਨਾਤਜਮਕ ਸੋਚ ਦਾ ਜਸੱਟਾ ਹੁਦੰੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਲਈ ਉਨਂ ਦੀਆਂ ਜਕਤਾਬਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਜਹੇ 

ਬੁੱਧੀਜਵੀ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾਤਜਮਕ ਪੇਜਟਗੰ ਅਤੇ ਜਸ਼ਲਪ ਕਲਾਵਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇਗੰ ਰਮੂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪਜਹਲ 

ਦੇਵਾਗਂ। ਮੈਂ ਉਨਹਂ ਦਾ ਜਵਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਂ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਜਸਕ ਸੜਂਦ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
                ਆਧੁਜਨਕ ਸਾਲਂ ਜਵੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ, ਪੁਲਾੜ ਜਵੱਚ ਲੱਖਂ ਹੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਾਲਂ ਦੀ ਦਰੂੀ ਤੋਂ  ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ 

ਰੇਡੀਓ ਦਰੂਬੀਨ, ਜੀਅ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾਦੇ ਦੇ ਕਣਂ ਦਾ ਜਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਪੁਲਾੜੀ ਉਡਾਣ, ਪੁਲਾੜੀ ਸਚੰਾਰ ਸਾਧਨ, ਦਰੂਦਰਸ਼ਨ, 
ਚਦੰ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰਾ, ਜਦਲ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਜਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਤੰਰ ਦੀ ਖੋਜ, ਜਦਲ ਅਤੇ ਫੇਫਜੜਆਂ ਦੀ 

ਮਸ਼ੀਨ, ਬਨਾਉਟੀ  ਗੁਰਦੇ, ਜੀਵਾਣੂ ਜਵਜਗਆਨ, ਖੂਨ ਦਾ ਅਦਾਨ ਪਰਦਾਨ, ਸਾਹ ਜਦਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯਤੰਰ ਆਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ 

ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵ-ਪੂਰਨ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਜਵਜਗਆਨੀਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰਮੁੱਖੀ ਰਚਨਾਤਜਮਕ ਸੋਚ ਨੇ ਸਭੰਵ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ 

ਜਵਜਗਆਨ ਪਰਾਪਤੀ ਪਰਤੀ ਜਕਸੇ ਵੀ ਧਰਮ-ਗਰਥੰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਗਆਨ ਨਹੀਂ ਜਦੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ  ਵੀ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਖੋਜੀ ਪਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ 

ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਜਵੱਚ ਅਜਜਹੇ ਗਰੰਥ ਅਜਧਐਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। 
 ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਧਮਾਕਾ 
                ਉੱਚੀ ਜਨਮ ਦਰ ਲਈ ਧਾਰਜਮਕ ਨਤੇਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ੁਮੰਵੇਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪਜਰਵਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਪਜਰਵਾਰ ਜਨਯਜੋਨ ਦੇ ਜਨਮ ਜਨਯਮਤ ਲਈ ਵਰਤੇ ਸਾਰੇ ਢਗੰਂ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਜਵਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਤੰੂ ਜਦੋਂ  

ਔਖਾ ਸਮਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਜਂਦੇ ਹਨ ਤਂ ਧਾਰਜਮਕ ਨੇਤਾ ਜਜਨਹਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ 

ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੁਦੰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਕਸਮ ਦੀ ਜ਼ੁਮੰੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਣੁ ਜਦੋਂ  

ਸਾਰੀ ਦਨੁੀਆਂ ਜਵੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਮਜਹਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਉਨਤਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਵੱਚ ਅਤੇ ਉਨਤੀ 

ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਂ ਜਵੱਚ ਪਜਰਵਾਰਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਰਕੋਣ ਸਬਧੰੀ ਸੂਚਨਾਵਂ ਅਤੇ ਗਰਭ ਰੋਕੂ ਸਾਧਨ ਮਹੁੱਈਆਂ ਕਰਕੇ ਧਾਰਜਮਕ 

ਨੇਤਾਵਂ ਨਾਲੋਂ  ਆਪਣਾ ਸਬਧੰ ਤੋੜ ਲੈਣ ਦੀ ਜਰਰੂਤ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। 
ਪਰਤੰੂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਇਹ ਸਰਵ-ਜਵਆਪੀ ਕਮੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗਭੰੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਲਕੋ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲ ੇਕੁੱਝ ਸਾਲਂ ਜਵੱਚ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਬਲੀ ਦੇ ਬਕਰੇ ਬਣਨ ਵਾਜਲਆਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਲੱਖਂ ਤੱਕ ਪਹੁਚੰਣ ਦੀ ਆਸ 

ਹੈ। ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਂ ਜਵੱਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਜਜੱਥੇ ਅਨਪੜਹਤਾ, ਅਜਗਆਨਤਾ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਵਜਹਮ ਸਭ 

ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।  
                 ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਸੰਾਰ ਲਈ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਧਮਾਕਾਖੇਜ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਦੇ ਟਾਪੂ ਜਵਖੇ ਬਹੋੜ ਦੇ 

ਦਰੱਖਤਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ।  ‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸ਼ਗਨ’ ਦੇ ਨਂ ਥੱਲੇ 27 ਅਪਰੈਲ, 
1978 ਦਾ ਡੇਲੀ ਜਨਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਜਹਲੇ ਸਫੇ ਤੇ ਛਪੇ ਵੱਡੇ ਲੇਖ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੁਰਖੀ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕਜਹਦੰਾ ਹੈ  “ਪਜਵੱਤਰ ਸ਼ਰੀ 

ਮਹਂਬੋਧੀ ਅਨੁਰਾਧਾਪੁਰ ਤੋਂ  ਸਾਰੇ ਟਾਪੂ ਜਵਖੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬੋਹੜ ਦ ੇਦਰੱਖਤ ਮਹੁੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ”  
ਜ਼ਾਕ(ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲ) ਅਬੰ, Mangosteen (ਮਲਾਇਆ ਦਾ ਸਤੰਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਫਲ) ਸਾਗਵਾਨ, ਰਬੜ, 
ਨਾਰੀਅਲ ਖਜੂਰ, ਚਾਹ, ਕਾਫੀ, ਕੁਨੀਨ ਆਜਦ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰੱਖਤ ਇੱਕ ਬੇਅਰਥ ਦਰੱਖਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ  ਜਕ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਸ਼ਬਦਂ ਜਵੱਚ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਬੁੱਤ-ਪਰਸਤੀ ਦਾ ਜਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਵਅਰਥ ਦਰੱਖਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਜਵੱਚ ਲੱਖਂ ਹੀ ਲੋਕਂ 

ਵੱਲੋਂ ਪਜਵੱਤਰ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਜਜਆ ਜਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਦਰੱਖਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦਆੁਲ ੇਵਾਲੀ ਥਂ ਵੀ ਪਜਵੱਤਰ 

ਸਮਝੀ ਜਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟਾਪੂ ਜਵਖੇ ਵਡੰਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਪਜਵੱਤਰ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰੱਖਤਂ ਦਾ ਜਗੰਲ 

ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪਜਵੱਤਰ ਟਾਪੂ ਜਵੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਜੱਥੇ ਜਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਲਕੰਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 

ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਂ ਨਹੀਂ ਹਵੋਗੇੀ। 
ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਫਕਰ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਟਾਇਮਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਂ ਦੇ ਸਮਹੂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ। ‘ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਦੀਪ’ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਸਲੋਨ 

ਜਲਮਜਟਡ ਅਖ਼ਬਾਰਂ ਦੇ ਬੋਧੀ ਪਾਠਕਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਵਖੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। 
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               ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਦੇ ਜਰਸ਼ਟ-ਪੁਸ਼ਟ ਸ਼ਜਹਰੀ ਆਪਣੇ ਕਮੰ ਵਾਲ ੇਘਟੰ ੇਦੋ ਹਫਤ ੇਤੱਕ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਕਉਂਜਕ 

ਉਦਯੋਜਗਕ ਦੇਸ਼ਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਜਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਂ ਥੱਲ ੇਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। 

ਲਾਰਡ ਫੈਨਰ ਬਰਾਕਵ ੇਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ ਜਕ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਉੱਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਂ ਦੇ ਅਜਧਆਤਜਮਕ ਲਕੋਂ 

ਨੂੰ ਆਰਜਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
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ਸਕੂਲਂ ਜਵੱਚ ਧਾਰਜਮਕ ਜਵੱਜਦਆ 

             ਜਦੋਂ ਸਰਬ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਬੋਧੀ ਕਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਰਧਾਨ ਡਾ. ਜੀ. ਪੀ. ਮਲਾਲਾ ਸ਼ੇਖਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਜਜੱਦ ਹਨ 

ਜਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਂ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਜਵਸ਼ੇ ਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਂ ਇਹ ਜਰਰੂੀ ਬਣ ਜਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 

ਸ਼ਜਹਰੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਂ ਥੱਲੇ ਛੋਟੇ ਬੱਜਚਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਉਮਰ ਜਵੱਚ ਫਜ਼ੂਲ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਂ ਜਸਖਾਉਣ ਸਬੰਧੰੀ ਕੁਝ 

ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਲੈਣ। 

 ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਂ ਜਵੱਚ ‘ਕੁਸਾ ਫਾਥਾਕਾਇਆ’ ‘ਗੁਜਟਲਾ ਕਾਜਬਆ’ ਅਤੇ ‘ਉਮਾਰਾ ਫਾਬਾਕਾਇਆ’ ਜਤੰਨ ਧਾਰਜਮਕ 

ਪੁਸਤਕਂ ਜਸੱਜਖਆ ਜਵਭਾਗ ਪੜਹਾਉਣ ਲਈ ਜਨਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  

ਧੁੰਨੀ ਰਾਹਾੀਂ ਿਰਭ 

 1962 ਜਵੱਚ ਕੋਲਬੰੋ ਦੀਆਂ ਬੋਧੀ ਔਰਤਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਜਵੱਚ ਇਕ ਅਜਧਆਪਕ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਜਵੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਸਾ 

ਫਾਬਾਕਾਇਆ ਪੜਹਾ ਜਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਸ਼ਹਰੂ ਜੁਥਾਕਾ ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਧ ਆਪਣੇ ਅਨਕੇ ਜਨਮਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਇੱਕ ਜਵੱਚ ਕੁਸ਼ਾ 

ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਪਾਵਾਬਾਥੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਤੰੂ ਉਹਨਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਤੰਾਨ 

ਨਾ ਹੋਈ। 

 ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਕਰਾ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਭੰਂ ਦੇ ਗੱਦੇ ਦੀ ਤਰਹਂ ਬਹਤੁ ਹੀ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ, 

ਪਰਤੰੂ ਜਦੋਂ  ਕੋਈ ਚਗੰਾ ਜਵਅਕਤੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਜਵੱਚ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਤਂ ਇਹ ਬਹਤੁ ਹੀ ਗਰਮ ਹ ੋਜਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਾ ਮੁਸੀਬਤ 

ਜਵੱਚ ਸੀ। ਸ਼ਕਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਗਰਮ ਮਜਹਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਂ ਅਤੰਰ ਜਧਆਨ ਹੋ ਜਗਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ 

ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਕ ਕੁਸਾ (ਬੁੱਧ) ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਾਬਾਥੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਤਂ ਉਹ ਅਜਦੱਖ ਬਣ ਕੇ 

ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅਗੂੰਠੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਧੁਨੰੀ ਨਾਲ ਰਗਜੜਆ। ਇਸ ਤਰਹਂ ਪਾਵਾਬਾਥੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ। 

 ਜਮਾਤ ਜਵਚਲੀਆਂ ਤੀਹ ਕੁੜੀਆਂ ਜਵੱਚੋਂ ਇਕ ਬਾਰਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਅਜਧਆਪਕ ਨੂੰ ਪੁੱਜਛਆ ਜਕ ਕੀ 

ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰਹਂ ਪਦੈਾ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ? 

 ਜੇ ਅਜਧਆਪਕ ਨਂਹ ਕਰਦਾ ਤਂ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਕ ਕਹਾਣੀ ਕਲਜਪਤ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਝੂਠ ਕਜਹਦੰਾ ਤਂ ਉਹ ਇਕ 

ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੱਸਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁਦੰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਹ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਦਜੂੀਆਂ ਕੁੜੀਆ ਅਜਧਆਪਕ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 

ਨੂੰ ਮਨੰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਕ ਇਹ ਜਣਨ-ਅਗੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧੁੰਨੀ ਹੈ, ਜਜਹੜੀ ਜਕ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ 

ਬਚਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। 

 ਧੁੰਨੀ ਦਆੁਰਾ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ (ਜਜਵੇਂ  ਜਕ ਈਸਾ ਦੀ ਮਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਜਂ ਮੂਹੰ ਦਆੁਰਾ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ 

(ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਸ਼ਰੀ ਰਾਮ ਚਦੰਰ ਦੀ ਮਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ), ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਂ ਜਵੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਂ ਥੱਲੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਜਹੀਆਂ 

ਵਾਹਯਾਤ ਗੱਲਂ ਪੜਹਾਈਆਂ ਜਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਗ਼ਲਤ ਅਤ ੇਠੀਕ 

 ਧਾਰਜਮਕ ਲੋਕ ਧਾਰਜਮਕ ਜਸਜਖਆ ਖਾਤਰ ਇਸ ਲਈ ਜਜ਼ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਕ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਚਰਨ ਨੂੰ 

ਉੱਚਾ ਚੁੱਜਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਹੈ ? ਆਚਰਨ ਕੀ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ? ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ? ਅਤੇ 

ਗ਼ਲਤ ਕੀ ਹੈ ?   

 ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਯਹਦੂੀ ਮੱਤ, ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਮੱਤ ਨੇ ਇਹ ਖਾਸ ਧਾਰਨਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਕ ਹਰ ਪਰਕਾਰ 

ਦੇ ਆਚਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਜਕਸੇ ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਵੱਚ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਂ ਜਫਰ ਰਚਨਹਾਰੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਨੰਣ ਤੋਂ  ਇਨਕਾਰ 

ਕਰਨਾ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਚਰਨ ਦਾ ਜਚਨੰ ਸਮਜਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਜਜਹੜੇ ਰਚਣਹਾਰੇ ਦੀ 

ਹੋਂਦ ਤੋਂ  ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਅਤੇ ਆਚਰਣਹੀਣ ਸਮਜਝਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰਹਂ ਬੇ-ਸਮਝ ਧਾਰਜਮਕ ਬਦੰੇ ਲਈ 

ਉਸਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਉਸਦੇ ਆਚਰਨ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਸਮੋਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦੇ ਜਵਚਾਰਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ 

ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਜਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਨਸਲਂ ਨੇ ਵੀ ਪਜਹਲਂ ਆਪਣੇ ਪਜਰਵਾਰ ਲਈ, ਜਫਰ ਕਬੀਲੇ ਲਈ ਤੇ 

ਅਖੀਰ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਝ ਆਚਰਣ ਦੇ ਜਨਯਮ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਜੇ ਕਰਮ ਜਵਕਾਸ ਹਰੋ ਜਪਛਂਹ ਚਲ ੇਜਾਈਏ ਤਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ 

ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਾਨਵਰਂ ਜਵੱਚ ਵੀ ਅਜਜਹੇ ਜਵਹਾਰ ਦੇ ਸਕੰੇਤ ਜਮਲਦੇ ਹਨ। ਜਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਚਰਨ ਕਜਹਦੰੇ ਹਂ। ਜਤੰੂ ਵਰਗ 
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ਜਵੱਚ ਵੀ ਅਜਹੇ ਇੱਕੋ ਜਜਹੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਜਨਹਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਹ ਸਕਦੇ ਹਾ। ਜਜਸ ਜਵਅਕਤੀ 

ਕੋਲ ਕੁੱਜਤਆਂ ਜਂ ਜਗੰਲੀ ਜਾਨਵਰਂ ਬਾਰੇ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੰਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਕ ਈਰਖਾ, ਲਾਲਚ, ਰਸ਼ਕ, ਘੁਮਢੰ ਅਤੇ 

ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਇਹਨਂ ਜਾਨਵਰਂ ਜਵੱਚ ਹੁਦੰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹਂ ਹੀ ਜਪਆਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਂ ਦਾ ਜਪਆਰ, 

ਦੁੱਖ, ਆਪਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰਂ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮਂ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਜਤੰਆੂਂ ਜਵੱਚ 

ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਲਤੂ ਹੋਣ ਜਂ ਜਗੰਲੀ ਹੋਣ, ਹੁਦੰੇ ਹਨ।  

ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਜਵਰਤੀ 

 ਜਜਉਂਦੇ ਰਜਹਣ ਲਈ ਸਘੰਰਸ਼ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਜਉਂਦੇ ਰਜਹਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 

ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਮਾਜਜਕ ਪਰਜਵਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਮਂ ਦਾ ਜਪਆਰ, ਆਪਸੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਂ 

ਸਂਝੇ ਕਰਨਾ, ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਆਜਦ ਭਾਵਨਾਵਂ ਹੀ ਉਹ ਸਮੋਾ ਸਮਝੇ ਜਾਣੇ 

ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਜਨਹਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਉੱਚੇ ਆਚਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮਨੰਣਾ ਪਵਗੇਾ 

ਜਕ ਮਨੁੱਖ ਰਪੂੀ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਜਵਕਾਸ ਦੇ ਸਫਰ ਜਵੱਚ ਇਹੋ ਜਜਹੇ ਗੁਣ ਦਸੂਰੇ ਜਾਨਵਰਂ ਦੀ ਤਰਹਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। 

 ਇਹ ਮਨੰਣਾ ਜਬਲਕੁਲ ਬਾਦਲੀਲ ਹੈ ਜਕ ਗੁਫਾਵਂ ਤੇ ਦਰੱਖਤਂ ਤੇ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜਵੱਚ ਮਧੂ-

ਮੱਖੀਆਂ, ਕੀੜੀਆਂ, ਲਗੂੰਰਂ ਅਤੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਪਛੰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਹਂ ਇੱਕੋ ਜਜਹੀਆਂ ਸਮਾਜਜਕ ਰਚੁੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। 

ਜਤੰੂਆਂ ਦੇ ਇਨਹਂ  ਲੱਛਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਪੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਗਲਤ, ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਬਦੀ ਦਾ ਜਵਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਂਝੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 

ਆਤਮ ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਜਕ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪਰਜਵਰਤੀ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਰਾਜ ਜਵੱਚ ਜਪਆਰ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ 

ਜਦਆਲਤਾ ਜਵੱਚ ਬਦਲ ਜਗਆ। ਅਸਲ ਜਵੱਚ ਇਹ ਸੱਭ-ਕੁੱਝ ਹੀ ਆਚਰਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਵਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹਨ। ਆਚਰਨ, 

ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਂ ਦੇ ਕਰਮ ਜਵਕਾਸ ਦੀ ਸਂਝੀ ਉਪਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਜਨਮ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਗੰਠਤ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਂਦ ਜਵੱਚ 

ਆਉਣ ਤੋਂ  ਬਹਤੁ ਸਮਂ ਪਜਹਲਂ ਹੋ ਜਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ  ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਕ ਸਦਾਚਾਰੀ 

ਅਤੇ ਸਮਾਜਜਕ ਜਵਚਾਰਂ ਦਾ ਜਵਕਾਸ ਜਤੰੂ ਵਰਗ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜਕ ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ  ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਧਾਰਜਮਕ 

ਬਦੰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਜਹੰਦੇ ਹਨ। 

ਜਵਹਾਾਰ ਦ ੇਜਨਯਮ 

 ਮੁਢਲੇ ਸਜਮਆਂ ਜਵੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਗੰਠਤ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ।ਪਰਤੰੂ ਉਨਹਂ  ਨੇ ਇਖਲਾਕੀ ਵਰਤਾਓ ਦੇ 

ਜਨਯਮ ਪਜਹਲਂ ਪਜਰਵਾਰ ਲਈ, ਜਫਰ ਕਬੀਲੇ ਲਈ ਅਤੇ ਅਤੰ ਜਵੱਚ ਕੌਮ ਲਈ ਤਜਹ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਪਜਹਲਂ ਉਹ 

ਆਤਮਾਵਂ ਜਵੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਜਫਰ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰ ੂਹਈੋ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਜਵੱਚ ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਗਈ। 

ਕਬੀਜਲਆਂ ਵਾਲੀ ਜਜ਼ਦੰਗੀ ਜਵੱਚ ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁਦੰੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਧਾਰਣ ਲੋਕਂ ਅਤੇ 

ਕਲਜਪੱਤ ਦੇਵਜਤਆਂ ਜਵਚਕਾਰ ਜਵਚੋਲਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਜਵੇਂ  ਜਕ ਅੱਜ-ਕੱਲਹ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਦੇਵਜਤਆਂ ਨੂੰ 

ਬਦਲਾ ਲਊ ਸ਼ਾਸਕਂ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਅਤੇ ਮਾਤਜਰਤਂ ਤੋਂ  ਪੂਰੀ ਆਜਗਆਕਾਰੀ ਦੀ ਮਗੰ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਜਚਤਜਰਆ ਜਂਦਾ 

ਸੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹ ੈ ਜਕ ਅਣਜਾਣੀਆਂ ਅਤ ੇਅਜਦੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਜਵਚਾਰੇ ਮਨੁੱਖਂ ਜਵੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ  

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਜ਼ਬਾ ਬਣ ਜਗਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਗੰਠਤ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਦਾਚਾਰੀ ਜਵਚਾਰ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਜਵਚਾਰ 

ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨ ੇ ਜਵਗਾੜ ਜਦੱਤਾ। ਇੱਕ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਵਅਕਤੀ ਪਰਤੀ ਜਪਆਰ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀਆਂ 

ਸਦਾਚਾਰੀ ਭਾਵਨਾਵਂ ਸਭ ਤੋਂ  ਪਜਹਲੇ ਜਨਯਮ ਰੱਬ ਪਰਤੀ ਜਪਆਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੇਵਜਤਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ 

ਪਜਹਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਗਆ। ਧੋਖਬੇਾਜ਼ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨਹਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਅਸੂਲ 

ਘੜ ਲਏ। ਇਸ ਤਰਹਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹਇੋਆ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਸਦਾਚਾਰੀ ਜਨਯਮ ਘੜੇ ਅਤੇ ਉਨਹਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ 

ਜਨਮਂ ਅਤੇ ਕਲਜਪੱਤ ਨਰਕ ਜਵੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਰੱਬੀ ਹਕੁਮ ਅਤੇ ਸਜਾ ਦੇ ਡਰ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਇਨਹਾ ਜਨਯਮਂ ਦੀ 

ਉਲਘੰਣਾ ਪਾਪ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਜਜਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜਕ ਰਚਣਹਾਰ ੇਦੇ ਜਨਯਮਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲਘੰਣਾ। 

ਦਵੇਜਤਆਂ ਦੀ ਕਾਢ 

 ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਅਣਜਗਣਤ ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੀ ਕਾਢ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ  ਵੱਡਾ ਸਰਾਪ ਸੀ। ਕਮੌਂ ਅਤ ੇਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ 

ਜਗਣਤੀ ਜਵੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਇਸਦਾ ਜਸੱਟਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਜਜਹੇ ਬੇ-ਸ਼ੁਮਾਰ ਮੱਤਂ ਅਤੇ 

ਜਾਤੀਆਂ ਜਵੱਚ ਵਡੰੀ ਗਈ, ਜਜਹੜੇ ਇੱਕ-ਦਜੂੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਕ ਜਸਰਫ ਉਨਹਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ 
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ਸੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਸਰਫ ਉਨਹਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਵਜਤਆਂ ਨ ੇਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਮਗੰ ਕੀਤੀ। 

ਦੇਵਜਤਆਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵੀ, ਜਜਨਹਂ ਜਵੱਚ ਲੜਕੇ , ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ 

ਅਤੇ ਜਗੰੀ ਕੈਦੀ ਹੁਦੰੇ ਸਨ, ਦੀ ਬਲੀ ਜਦੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਰਤੰੂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਜਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਕ ਇਹ ਤਂ ਪਰਾਚੀਨ 

ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਧਰਮ ਸਨ। ਯਹਦੂੀ ਮਤ, ਇਸਾਈ ਮਤ, ਜਹੰਦ ੂਮਤ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਰਗੇ ਹਣੁ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਕੀ ਹਨ ? 

ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹਤੁ ਚਗੰੇ ਹਨ ? 

 ਬਾਈਬਲ ਜਵੱਚ ਜੇਹੋਵਾ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਨਂ ਥੱਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਰਮ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਹੇੋਵਾ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹਏੋ 

ਲੋਕਂ ਨੂੰ ਹਕੁਮ ਜਦੱਤਾ ਜਕ ਉਹ ‘ਆਮਲਕੇ ਸ਼ਜਹਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ, ਔਰਤਂ ਤੇ ਆਦਮੀਆਂ, ਮਾਸੂਮਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁਘੰਦੇ 

ਬੱਜਚਆਂ, ਭੇਡਂ ਅਤੇ ਬਲਦਂ, ਊਠਂ ਅਤੇ ਗਜਧਆਂ, ਗੱਲ ਕੀ ਜਜਹੜੀ ਚੀਜ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਣੇ।’   

ਿਹੇਾੋਵਾ ਦੀਆਂ ਭਟਕਣਂ 

         ਜਹੇੋਵਾ ਅਨੁਸਾਰ “ਔਰਤਂ ਕਵੇਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਾਮ ਜਤਰਪਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਤੁੰਸ਼ਟੀ ਕਰਾਉਣੀ 

ਬਦੰ ਕਰ ਦੇਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨਹਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦੀਆਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਜਕਸੇ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 

ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਹੁਦੰੇ ਹ ੋਤਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾ ਲਵ ੋਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ  ਜਪੱਛੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 

ਅਪਣਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਦਦੰੀ ਤਂ ਉਸਨੂੰ ਜਜੱਥੇ ਜਂਦੀ ਹੈ ਜਾਣ 

ਜਦਉ।” 

               (ਜਡਊਟਰੋਨਮੀ XXI —11—14) 

 ਜੇਹਵੋਾ ਦੇ ਹਕੁਮ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਜਉਂਦੇ ਫੜ ਕੇ 32000 ਕੁਆਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਲਆਂਦਾ, 

ਜਜਨਹਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਰੱਬ ਦੇ ਜਹੱਸੇ ਵਜੋਂ  32 ਲੜਕੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੁਆਰੀਆਂ 32 ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜਕਸ ਕਮੰ 

ਲਈ ਲੋੜ ਸੀ ?  ਜੇਹੋਵਾ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਜਿਸ਼ਨ ਵਾਗ ਕਾਜਮਕ ਪਰਤੀਤ ਹੁਦੰਾ ਹੈ, ਜਜਹੜਾ ਜਕ ਦਰੱਖਤ ਤੇ ਚੜਹਕੇ ਗੋਪੀਆਂ 

ਨੂੰ ਨਗੰੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਵੇਖਦਾ ਹੁਦੰਾ ਸੀ। 

 ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਮਹੁਮੰਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਜਵੱਚ ਹੀ ਨਾਸਜਤਕਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜ਼ਲੁਮ ਕਰਨ ਲੱਗ 

ਪਏ। ਜਜੱਤਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਨਹਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਬਦਜਕਸਮਤਂ ਨੂੰ ਪੈਗਬੰਰਂ ਦੇ ਮੱਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਂ ਮਰ ਜਾਣ ਜਵੱਚੋਂ 

ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੁਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ-ਕੱਲਹ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਤੇ ਅਰਬ ਜਜਹੜੇ ਜਕ ਅਦੰਰੋਂ ਭਰਾ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਧਰਮਂ ਦੇ ਵੱਖ 

ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦਜੂੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਸਾਈ ਮੱਤ ਦਾ ਇਜਤਹਾਾਸ 

 ਇਸਾਈ ਮੱਤ ਦਾ ਇਜਤਹਾਸ ਜਾਜਣਆ ਪਛਾਜਣਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਨਹਂ ਅਸੂਲਂ ਨੂੰ, ਜਜਨਹਂ ’ਤੇ ਇਸਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਨਾ 

ਮਨੰਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਵਂ ਧਰਮ ਸਥਾਜਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਕ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਆਈਆਂ 

ਨੇ ਉਨਹਂ ਲੋਕਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਜਦੱਤਾ ਜਜਹੜੇ ਦਸੂਰੇ ਧਰਮਂ ਨੂੰ ਮਨੰਦੇ ਸਨ। ਧਾਰਜਮਕ ਜਵਰਧੋੀਆਂ  ਤੋਂ  ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਕੇ ਉਹ 

ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਜਰਕ ਨੂੰ ਸਜਾਵਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੱਟੜ ਇਸਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੜਹਨ ਲਈ ਅਜਕਹ ਜੁਲਮ ਕੀਤੇ 

ਸਨ। ਇਸਾਈ ਅਦਾਲਤਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨਹਂ ਜਭਆਨਕ ਜੁਰਮਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਜਜਹੜੇ ਜਕ ਈਸਾ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਚੇਜਲਆਂ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਨੁੱਖ ਉਨਹਂ ਲਕੋਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਗੰ ਕੱਟਣ 

ਲਈ ਜਗੰਲੀ ਬਣ ਜਗਆ, ਜਜਨਹਂ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਸਧਾਤਂ ਨਾਲ ਅਸਜਹਮਤੀ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 

ਅਜਜਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝੇ ਗਏ। ਗੈਰ ਇਸਾਈ ਸ਼ਜਹਰ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਬਬੰ ਸੁੱਟਣ 

ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ ਨੂੰ ਐਟਮ ਬਬੰ ਸੁੱਟਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਂ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਦੱਤਾ ਸੀ। ਸੋਲਵੀਂ ਸਦੀ ਜਵੱਚ 

ਜਗਰਜਾ ਘਰਂ ਦੀ ਦਸ਼ੁਟਤਾ ਆਪਣੇ ਜਸਖਰਂ ਤੇ ਪਹੁਚੰ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਜਧਆਤਜਮਕ ਹਕੁਮਰਾਨਂ ਦੇ ਜੁਲਮ ਅਤੇ 

ਬਦ-ਇਖਲਾਕਂ ਜਵਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਜਦੱਤੀ। ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਜਵੱਚੋਂ ਨਵੇਂ  ਲੀਡਰ, ਨਵੇਂ  ਧਰਮ ਸੁਧਾਰਕ ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਲੁਬੇਰੀਅਨ, 

ਮੈਥਜਡਸਟ ਅਤੇ ਬੈਪਜਟਸਟ ਆਜਦ ਪੈਦਾ ਹਏੋ। ਜਜਨਹਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਹਰ ਇੱਕ ਈਸਾ ਦੀਆਂ ਜਸਜਖਆਵਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਵਆਜਖਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। 

ਮਨੁੱਖਂ ਹਾੱਥੋਂ ਿਰੈ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ 
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    ਇਨਹਂ ਨੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਇਸਾਈ ਜਾਤਂ ਦੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਆਦਰਸ਼ਂ ਨੂੰ ਜਕੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ? ਸੁਧਾਰਂ ਦਾ 

ਇਜਤਹਾਸ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਨਸਲਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਲਥੇਰੀਅਨਂ ਨੇ ਐਨਬੱਪਜਟਸਟਂ ਨੂੰ 

ਜਲਾਇਆ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਂ ਜਦੱਤੀਆਂ। ਕੈਲਜਵਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਰੋਧੀ ਸਰਵੈਜਟਸ ਨੂੰ ਖਭੰੇ ਤੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਧੀਮੀ ਅੱਗ 

ਜਵੱਚ ਸਾੜ ਜਦੱਤਾ। ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣ ੇ ਜਵਰਧੋੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਜਂ ਫਂਸੀਆਂ ਲਟਕਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਂ ਜਦੱਤੀਆਂ। 

ਇਹ ਜਕਹਾ ਜਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਦੋਂ ਕੁਐਟਰ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਜਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤਂ ਉਨਹਂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੁਰੀ 

ਤਰਹਂ ਕੁੱਜਟਆ ਜਗਆ ਅਤੇ ਫਂਸੀ ਜਦੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਜਮਕ ਮੱਤਂ ਜਵਚਕਾਰ ਬਹਤੁ 

ਕੌੜੀ ਧਾਰਜਮਕ ਜਘਰਨਾ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

    ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਤੀ ਬਹਤੁ ਜਭਆਨਕ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਰੋਮਨ 

ਇਸਾਈ ਇੱਕ ਦਜੂੇ ਨੂੰ ਬੈਲਫਾਸਟ ਜਵਖੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ  ਉਹ ਇੱਕੋ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਇਸਾਈ ਜਰਮਨ 

ਕੌਮ ਨੇ ਯਹਦੂੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਮਨੰਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਂ ਲੋਕਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਂ ਜਵੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾੜ ਜਦੱਤਾ ਸੀ। 

   ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਂ ਜਕ ਧਾਰਜਮਕ ਸਦਾਚਾਰ ਦਾ ਜਕਥੇ ਪਰਭਾਵ ਹੈ ?  ਜਤੰੂ ਵਰਗ ਜਵੱਚ ਲੜਾਈ ਮਨੰਣਯੋਗ ਹੈ। 

ਪਰਤੰੂ ਇਹਨਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਂ ਤੇ ਕਦੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰਤੰੂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਣ ਜਪੱਛੋਂ ਆਪਣ ੇਸਾਥੀ 

ਮਨੁੱਖਂ ਨੂੰ ਮਾਜਰਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਂ  ਨਾਲ ਭੈੜਾ ਵਰਤਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਸਰਫ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਕ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੀ 

ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਕਹਾ ਜਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗੰਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਦਾ ਦੋ ਜਤਹਾਈ ਜਹੱਸਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਂ ਥੱਲੇ 

ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਜਾਰੀ ਕੌਮਂ ਦੀ ਜਜ਼ਦੰਗੀ ਤੇ ਭਾਰ ੂਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਅਤੇ 

ਕੁਚਜਲਆ ਜਂਦਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਵੱਧ ਜਵਕਸਤ ਆਧੁਜਨਕ ਯੁਿ 

  ਜਫਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨੰਦੇ ਹਂ ਜਕ ਬਹ-ੁਜਗਣਤੀ ਮਨੁੱਖ ਪਜਹਲੇ ਜਕਸ ੇਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲਹ ਸਦਾਚਾਰਕ ਸਮਾਜਜਕ 

ਅਤੇ ਆਰਜਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਂਹਵਧੂ ਹਾਲਤਂ ਜਵੱਚ ਰਜਹ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਜਜਉਂਦੇ ਸਾੜ ਦੇਣਾ, ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਂ ਦੇ 

ਜਪੰਜਰੇ ਜਵੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਜਕਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ?  ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਜਕਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਧਰਮ ਜਾ 

ਮਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਧਰਮ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਅਜਗਆਨੀ ਰੱਖਣ ਵਜਹਮੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪ ੋਜਵੱਚ ਪਾੜਣ ਲਈ ਪੂਰਾ 

ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। 

  ਫਰਂਸੀਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਯੁਰਪ ਦੇ ਹੌਲਬੈਚ, ਲਾਮਤੈਰੇ, ਡੋਕਾਰਟੇ ਅਤੇ ਲੈਜਬਨਜ: ਅਮਰੀਕਾ ਜਵੱਚ 

ਫਰੈਂਕਲਨ, ਜੈਫਰਸਨ, ਆਦਮ ਟੋਮਪਨੈੀ ਅਤੇ ਹਰੋਨਂ ਨੇ ਨਵੇਂ  ਯੁੱਗ ਲਈ, ਤਰਕ ਦੇ ਯੁੱਗ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਜਰਆਂ ਲਈ 

‘ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ’  ਦੀਆਂ ਨੀਹਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

  ਇਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲ  ਨਾਸਜਤਕ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਜਫ਼ਲਾਸਫੀ ਸੀ,  ਜਜਸ ਨੇ ਕੌਮ, ਨਸਲ, ਰਗੰ ਅਤੇ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ  ਉੱਪਰ 

ਉੱਠਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਵੇਂ ਸਦਾਚਾਰ ਵਾਲੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। 

ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ 

  ਉੱਭਰਦਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਦਾਚਾਰਕ ਹਾਲਤਂ ਜਕਸੇ ਧਾਰਜਮਕ 

ਨਸਲ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨਤੇਾਵਂ ਦੀ ਨਾਸਜਤਕ ਜਫਲਾਸਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ 

ਦੁੱਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹਵੋੇਗੀ,  ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਜਵੱਚ ਧਾਰਜਮਕ ਹਦਾਇਤਾ ਦੇ ਨਂ ਥੱਲੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੇ ਲਾਭ ਸਕੂਲੀ ਬੱਜਚਆਂ 

ਨੂੰ ਪੜਹਾਉਣ ਲਈ ਅਨਕੇਂ ਸੁੰਦਰ ਜਲੰਗਮਂ ਨੂੰ ਆਜਗਆ ਦੇ ਦੇਈਏ। 

  ਬੱਜਚਆ ਜਵੱਚ ਆਚਰਨ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਚਗੰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਂ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੂਲਂ ਦੀ ਜਸਜਖਆ ਦੇ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਜਕ ਭਰਾਮਕ ਭਜਵੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਵੱਚ ਸਜ਼ਾਵਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ। 

  ਪਰਚਲਤ ਧਾਰਨਾ ਜਕ ਬੱਜਚਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਦਾਚਾਰ ਜਸਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਂ ਇਹ ਜਕ ਬੱਚੇ 

ਧਰਮ ਤੋਂ  ਜਬਨਂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਗਰੈ-ਸਦਾਚਾਰੀ ਹੋ ਜਂਦੇ ਹਨ,  ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਜਸਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਧਾਰਜਮਕ ਲੀਹਂ ਤੇ ਜਬਨਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ  ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਜ਼ਰੋਦਾਰ ਖਡੰਨ ਕਰਦਾ ਹਂ। ਇਹ ਲੜਕਾ ਜਜਹੜਾ ਜਕ ਮੇਰੀ 

ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਜਮਕ ਜਸੱਜਖਆਵਂ ਜਦਦੰੀਆਂ ਸਸੰਥਾਵਂ ਤੋਂ  ਦਰੂ ਰੱਜਖਆ ਜਗਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲਹ ਇੱਕ ਖੋਜੀ ਪਰੋਫੈਸਰ 

ਹੈ। ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਨਾਸਜਤਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤਮ ਗੁਣ ਹਨ। 
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ਕੁਝ ਅਕੰੜ ੇ

  ਇੱਕ ਮਸ਼ਹਰੂ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜਲਖਾਰੀ ਪਰੈਂਕ ਸਵਨੈਕਾਰਂ ਨੇ ਜਭੰਨ ਜਭੰਨ ਦੇਸ਼ਂ ਜਵੱਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਜਵਚਕਾਰ 

ਸਬਧੰ ਬਾਰੇ ਖੋਜੀ ਅਜਧਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਮੂਨ ੇਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ  ਜਸਰਫ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕੰੜੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਗਂ। ਜਸੰਗਜਸਮੰ ਜਵੱਚ 

ਦਸ ਸਾਲਂ ਦੌਰਾਨ ਜਜਨੰਹਂ ਲੋਕਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਾਰਨ ਫਂਸੀ ਜਦੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਂ ਜਵੱਚ 65% ਕੱਟੜ ਰੋਮਨ,  21% ਪਰੋਟੈਸਟੈਂਟ, 

6% ਹੀਬਰਜ਼ੂ, 2% ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 1% ਦਾ ਜਹੱਸੇ ਤੋਂ  ਵੀ ਘੱਟ ਗੈਰ-ਧਾਰਜਮਕ ਜਵਅਕਤੀ ਸਨ। 

  ਜਸਰਫ਼ ਨਾਸਜਤਕ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਰਮਾਰਡ ਰੱਸਲ ਹੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਜਵੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਰਸਾਇਜਣਕ ਅਤੇ ਗੈਸੀ 

ਜਗੰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਵਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਦਾਚਾਰਕ ਜ਼ਮੀਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੱਸਲ ਨੇ ਕੌਮਂਤਰੀ ਯੁੱਧ ਸਬਧੰੀ ਜੁਰਮਂ ਦੇ 

ਟਰੀਜਬਊਨਲ ਦਾ ਸਚੰਾਲਨ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਪੋਪ ਕਾਰਡੀਨਲ ਪਾਦਰੀ, ਜਭਖਸ਼ੂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੁਜਾਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ?  
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ਜਿਉਂਦੇ ਰਜਹਾਣ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਿਾਤੀ ਜਵਆਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ਼ਾਜਹਾਤ ਕਰੋ 

          ਬਹਤੁ ੇਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਏੋ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਂ ਜਵੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਂ ਦੀਆਂ ਜਭੰਨ-ਜਭੰਨ 

ਜਾਤਂ ਤੇ ਧਰਮਂ ਜਵੱਚ ਬਣਾਉਟੀ ਪਾੜੇ ਦੀ ਸਮੱਜਸਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਟੀ ਇਸ ਲਈ ਕਜਹਦੰਾ ਹਂ ਜਕ ਕੋਈ 

ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਰਗੰ, ਜਂ ਦੌਲਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਸਬਧੰ ਨਹੀਂ 

ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਕਵੇਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁਦੰਾ ਹੈ। 

    ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਜਵੱਚ ਜਫਰਕੂ ਜਵਚਾਰ ਵੱਜਡਆਂ ਦਆੁਰਾ ਉਹਨਂ ਦੇ ਜਸਧਾਤਂ ਦੇ ਜਸੱਟੇ ਵਜੋਂ  ਭਰ ੇਜਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ 

ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਸਨਹਾਲੀ, ਤਾਜਮਲ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬੋਧੀ,  ਇਸਾਈ, ਇਸਲਾਮੀ, ਜਹੰਦ,ੂ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਬਗੰਾਲੀ ਕਜਹ ਦੇਣਾ 

ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ, ਜਹੰਦ,ੂ ਇਸਾਈ ਜਂ ਬੁੱਧ ਮੱਤ ਵਰਗੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜੀਓਗਾਮਾ, ਕਰਾਵਾ, ਸਾਲਾਗਾਮਾ, ਰਡਾਮਾ, 

ਬਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਤਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਜਵੱਚ ਉਹਨਂ ਦੇ ਵੱਜਡਆਂ ਦਆੁਰਾ ਭਰੀਆਂ ਜਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

    ਇੱਕ ਜਸਨਹਾਲੀ-ਬੋਧੀ ਜੋੜੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਨਾ ਤਂ ਜਸਨਹਾਲੀ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੋਧੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ 

ਬੱਚਾ ਹੁਦੰਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਜਹਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਤਾਜਮਲ-ਜਹੰਦ ੂਜੋੜਾ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਹੀ ਗੋਦ ਲੈ ਲਵੇ ਤਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਤਾਜਮਲ-

ਜਹੰਦ ੂਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ ਤੇ ਸੱਜਭਆਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਾਰ ੇਦੱਜਸਆ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ  ਇਹ 

ਝੂਠੀ ਹੀ ਹੋਵ ੇਉਸ ਜਵੱਚ ਬਨਾਉਟੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜਕਸਮ ਦਾ ਰੌਂਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਜਮਲ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜਹਦੰ ੂਧਰਮ 

ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਜ਼ਦੰਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਆਰ ਹਵੋੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਜਪਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਧਰਮ 

ਜਸਨਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਸੀ। 

    ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ ਸਚੋੀਏ ਜਕ ਇੱਕ ਜਸਨਹਾਲੀ-ਬੋਧੀ ਮਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਜਮਲ-ਜਹੰਦ ੂਮਂ ਪਰਸੂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ 

ਜਵੱਚ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਲਈ ਜਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਦਨ ਦੋ ਲੜਜਕਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਜਦਦੰੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਵੱਚ ਦੇਖ 

ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੱਚੇ ਰਲ ਜਾਣ ਤਂ ਇਹ ਸਭੰਵ ਹੈ ਜਕ ਦੋਵੇਂ ਮਾਵਂ ਜਬਨਂ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤੇ 

ਬੱਜਚਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਜਹੜੇ ਜਕ ਅਸਲ ਜਵੱਚ ਉਹਨਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਾਜਪਆਂ ਜਵੱਚ ਜਕਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ 

ਗੁਜੰਾਇਸ਼ ਤੋਂ  ਜਬਨਂ ਦੋਵੇਂ  ਔਰਤਂ ਬੱਜਚਆਂ ਨੂੰ ਮਂ-ਜਪਆਰ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਨਾਲ ਪਾਲਣਗੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ 

ਮਾਜਪਆਂ ਪਰਤੀ ਮਹੋ ਪਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜਸਨਹਾਲੀ-ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਦਜੂਾ ਤਾਜਮਲ-ਜਹੰਦ ੂਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹ ੋਜਾਵੇਗਾ। 

ਉਨਹਂ ਜਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਜਭਆਚਾਰ ਪਰਤੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਂਝ ਹਵੋੇਗੀ। ਜਜਉਂ ਹੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗ ੇਅਤੇ ਉਹਨਂ ਦੇ ਜਵਆਹ 

ਦਾ ਸਮਂ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਂ ਦੇ ਬਨਾਉਟੀ ਮਾਪੇ ਉਸ ਜਮਾਤ ਜਵੱਚੋਂ  ਲਾੜਹੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਤੁ ਜਜ਼ਆਦਾ 

ਚੇਤੰਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਜਸ ਜਵੱਚੋਂ ਉਹਨਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਬਨਾਉਟੀ ਜਸਨਹਾਲੀ-ਬੋਧੀ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਜਸਨਹਾਲੀ ਬੋਧੀ 

ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਵਆਹ ਕਰਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬਨਾਉਟੀ ਤਾਜਮਲ-ਜਹੰਦ ੂਲੜਕਾ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਤਾਜਮਲ-ਜਹੰਦ ੂਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਵਆਹ 

ਕਰਾਏਗਾ। 

    ਜੇ ਗੁਮੰਰਾਹ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਦਆੁਰਾ ਲੋਕਂ ਜਵੱਚ ਬਨਾਉਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਫਰਕੂ ਤਨਾਓ ਪਦੈਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਜਵੇਂ ਜਕ 

1958 ਅਤੇ 1977 ਜਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਭੰਵ ਹੈ ਜਕ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਜਭਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 

ਕਤਲ ਅਤੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਰ ਜਫਜਰਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣ। ਪਰਤੰੂ ਅਸਲ ਜਵੱਚ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ 

ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਲਈ ਇਹ ਜਰੁਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ? 

   ਲੋਕਂ ਨੂੰ ਜਾਤਂ ਜਵੱਚ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਜਬਲਕੁਲ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਇੱਕ ਇਸਾਈ ਸੀ, ਜਜਹੜਾ ਜਕ ਜਸਰਫ਼ ਇੱਕ 

ਮਜਲਆਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜਪਤਾ ਇੱਕ ਇਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਸੀ, ਜਜਹੜਾ ਜਕ ਪੰਜ ਭਾਸ਼ਾਵਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਜਜਨਹਂ 

ਜਵੱਚੋ ਇਕ ਮਜਲਆਲਮ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਮੈਂ  ਇਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜ ਭਾਸ਼ਾਵਂ ਜਾਣਦਾ ਹਂ, ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਜਜਨਹਂ ਦਾ ਕੋਈ 

ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਫਰਂਸੀਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਣਦ ੇਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਪਜਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬਧੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਵਰੂ 

ਹਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ-ਵਡੇਰੇ ਹਣੁ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। 

   ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਰਂਸੀਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਲਈ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਕ ਇਹ ਮੇਰ ੇ ਪੋਜਤਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਂ 

ਮਜਲਆਲਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਲਈ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਲੜਨਾ ਕੋਰੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਕੀ ਮੇਰੇ ਪੋਤਜਰਆਂ ਨੂੰ ਅਗੰਰੇਜ਼ੀ, ਜਸਨਹਾਲੀ ਜਂ ਤਾਜਮਲ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਹਨਂ ਦੇ ਦਾਦੇ 
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ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ?  ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਕ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਕਸ ਜਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬਧੰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ 

ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਜਲਆਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਇਸਾਈ, 

ਬੋਧੀ ਜਂ ਜਹਦੰ ੂਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਜਸਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਫਰਂਸੀਸੀ ਕਜਹਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵਗੇਾ ਜਕ ਉਹ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ 

ਹਨ। ਮਰੇੇ ਪਜਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਂ ਜਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਂਝਾ ਧਰਮ 

ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਬਨਾਉਟੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬਧੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰਤੰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜਤਨੰ ਸਂਝੇ 

ਤੰਦ ਹਨ : 

1. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹਂ। 

2. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਕੰਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਂ। 

3. ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਕਾਵਰੂ ਹਂ। 

              ਭਾਸ਼ਾ ਕੇਵਲ ਆਪਸੀ ਸਪੰਰਕ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਗਰਜਹ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਂ ਜਵੱਚ 

ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਂ ਦਾ ਜਵਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹਤੁੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਂ ਜਲੱਪੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪੱਖੋਂ ਅਤੰਰ-ਸਬੰਧੰਤ ਹਨ। 

ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਜੂੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕ ੇਜਵਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹ ੈਪੇਂਡੂ ਜਸਨਹਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਹਤੁ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁਦੰੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਸ ਜਵੱਚ ਬਹਤੁ ਘੱਟ ਬਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ। ਅਸਲ ਜਵੱਚ ਇਹ ਜਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਸਨਹਾਲੀ ਮਜ਼ਦਰੂ 

ਸ਼ੁੱਧ ਜਸਨਹਾਲੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਦਜੂੇ ਪਾਸੇ ਜਸਨਹਾਲੀ ਜਵਦਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਜਸਨਹਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜਂ ਇਸ ਤੋਂ  

ਵੱਧ ਗੁਣਂ ਜਜ਼ਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਸ ਜਵੱਚ ਦਜੂੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਲਏ ਜਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸ਼ਬਦਂ ਦੀ 

ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹਵੋੇਗੀ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਵਦਵਾਨ ਦੀ ਉੱਤਮ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਈਏ ਜਕ ਇਸ ਜਵੱਚ 

ਬਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜਸਨਹਾਲੀ ਦੇ ਥੋੜਹੇ ਜਜਹੇ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤੰੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਈਏ ? 

   ਨਕਲ ਉਨਤੀ ਦੀ ਕੁਜੰੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਜਵੱਚ ਅਜਜਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਜਹੜਾ ਜਕ ਨਕਲ ਜਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ 

ਜਬਨਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ  ਹੀ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਜਦਦੰੇ ਹਂ। ਸਾਡੀ ਅਖਤੌੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 

ਮਾਜਪਆਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਨਕਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਹੁਦੰੀ ਹੈ ਦਜੂੀ ਕਮੌ ਦੇ ਮੈਂਬਰਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 

ਜਨੰਦਣਾ ਘੋਰ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰੋਹਨ ਦੀ ਸਾਰਮ ਅਤੇ ਮਾਜਲਕੀ ਜਾਇਆ-ਸਘੰੀ ਪੈਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਨੰਦਣਾ ਗਲਤ 

ਹੈ ਜਕ ਉਹਨਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਸਗੰੀਤ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਂ ਦੋ ਲਕੰਾ ਜਨਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਵਸਨੀਕਂ ਤੋਂ  ਉਹਨਂ ਦੇ ਹੀ ਸਗੰੀਤ ਜਵੱਚ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ। 

   ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਧਾਰ ਲਏ ਗਏ ਜਵਚਾਰ ਛੱਡਣੇ ਅਤੇ ਭੁਲਾਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ-ਵਡੇਜਰਆਂ ਦੀ ਸਜਭਅਤਾ 

ਨੂੰ ਜਚਬੰੜਨਾ ਹੈ ਤਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਡੇਜਰਆਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾਵਂ ਵਾਲੀ ਜਜ਼ਦੰਗੀ ਵੱਲ ਜਪੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜਜਹੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਜਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਸੌ ਤੋਂ  ਵੀ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਂ ਦੀ ਖੱਲ ਜਂ ਪੱਤੇ ਜਂ 

ਦਰੱਖਤਂ ਦੀ ਜਛੱਲ ਪਜਹਨਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ-ਨਾਚ ਨੱਚਣਾ ਅਤੇ ਜਾਦ-ੂਟੂਜਣਆਂ 

ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਜਸਆਵਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਰਾ ਜਵਜਗਆਨੀ, ਜੋਜਤਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਕਸਮਤ ਦੱਸਣ 

ਵਾਜਲਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜਂ, ਰੇਡੀਓ, 

ਟੈਲੀਜਵਜਨਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਵਜਗਆਨ ਆਜਦ ਦੇ ਆਧੁਜਨਕ ਜਵਜਗਆਜਨਕ ਸਾਧਨਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ 

ਮਨੁੱਖਂ ਦੇ ਜਵਜਗਆਜਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਗਆਨ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਜਭਆਚਾਰ ਦੇ ਨਂ ਹੇਠ 

ਸ਼ੈਤਾਨੀ-ਨਾਚ, ਬੁੱਤ-ਪੂਜਾ ਆਪਣੇ ਵਡੇਜਰਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਜਾਦ-ੂਟੂਜਣਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਜ਼ਦੰਗੀ ਵੱਲ ਜਪੱਛੇ 

ਮੁੜਨਾ ਕੋਰੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹਵੋੇਗੀ। 

   ਜਵਰਸੇ ਜਵੱਚ ਜਮਲੇ ਕੁਝ ਜਜ਼ਜਬਆਂ ਤੋਂ ਜਬਨਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਗੈਰ ਜਕਸੇ ਜਗਆਨ ਤੋਂ  ਖਾਲੀ ਜਦਮਾਗ ਨਾਲ ਪੈਦਾ 

ਹੁਦੰਾ ਹੈ। ਨਵ-ਜਮੰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਦਮਾਗ ਇੱਕ ਨਵੇ ਬਟੂਏ ਦੀ ਤਰਹਂ ਹੁਦੰਾ ਹੈ। ਜਜਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਕੁਾਨ ਤੋਂ  ਖਰੀਦਦੇ ਹਂ, ਜਜਸ ਜਵੱਚ 

ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰਾ। ਜਜਨੰਾ ਜਚਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਜਵੱਚੋਂ  ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯਗੋ ਨਹੀਂ 

ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਕਸੇ ਮੌਕੇ ਇਸ ਜਵੱਚ ਖੋਟੇ ਜਸੱਕੇ ਪਾ ਦੇਈਏ ਤਂ ਜਪੱਛੋਂ ਇਹੀ ਖੋਟੇ ਜਸੱਕੇ ਜਨਕਲਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਜਨੰਾ 

ਜਚਰ ਅਸੀਂ ਵਧ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਜਗਆਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਤਨਾ ਜਚਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਜਵੱਚੋਂ  ਆਉਣ ਵਾਲੀ 

ਜਜ਼ਦੰਗੀ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗਆਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਜਵੱਚ ਜਗਆਨ ਦੇਖਣ, ਸੁਣਨ, ਸੁਆਦ ਚੱਖਣ, ਸੁਘੰਣ 
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ਅਤੇ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਜਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟਏੂ ਤੋਂ  ਉਲਟ ਜਜਹੜਾ ਜਕ 

ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹਂ ਜਗਆਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਜਗਆਨ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਵੋੇਗਾ, ਸਗੋਂ 

ਇਹ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਭਰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ  ਜਦਮਾਗ ਤੇ ਤਤੰੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 

ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚੰੇ। 

   ਬਟੂਏ ਜਵੱਚ ਖੋਟੇ ਜਸੱਕੇ ਭਰਨ ਦੀ ਤਰਹਂ ਵਧ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਗਆਨ ਨਾਲ ਭਜਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਬੱਜਚਆਂ ਦੇ ਮਨਂ ਜਵੱਚ ਗਲਤ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਜਵਚਾਰ ਭਰਨ ਦੀ ਜਜਮੰਵੇਾਰੀ ਵੱਜਡਆਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਜਹਮੀ 

ਜਵਚਾਰ ਜਜਹੜੇ ਜਕ ਮਾਸਮੂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਜਵੱਚ ਮੂਰਖ ਵੱਜਡਆਂ ਦਆੁਰਾ ਭਰੇ ਜਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭੂਤਂ-ਪਰੇਤਂ, ਰੱਬ, ਸ਼ੈਤਾਨ, ਦੇਵਤੇ, 

ਪਰੀਆਂ, ਤਾਰਾ ਜਵਜਗਆਨੀ, ਹੱਥ ਰੇਖਾ, ਧਾਰਜਮਕ ਰੀਤਂ, ਚਗੰਾ ਮਾੜਾ ਸਮਂ ਜਵਚਾਰਨਂ, ਪੁਨੰ-ਪਾਪ, ਸਵਰਗ-ਨਰਕ ਅਤੇ 

ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਜਵੱਚ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਹਨ। 

   ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਜਬਮਾਰੀ ਜਜਸ ਨ ੇਲਕੰਾਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਂ ਜਵੱਚ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ, 

ਧਰਮ, ਜਾਤ ਤੇ ਧਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਜਹਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਂ ਜਵੱਚ ਬਨਾਉਟੀ ਜਨਖੇੜਾ ਹ।ੈ ਦਜੂੇ ਵਜਹਮੀ ਜਵਸ਼ਵਾਸਂ 

ਦੀ ਤਰਹਂ ਜਫਰਕਾਪਰਸਤੀ ਵੀ ਬੱਜਚਆਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵੱਚ ਵਡੇਜਰਆਂ ਦੇ ਜਸਧਾਤਂ ਦੇ ਜਸੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਰੀ ਜਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਦੁੱਖਦਾਈ 

ਗੱਲ ਹੈ ਜਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਜਵੱਚ ਕੁਝ ਜਸਆਸੀ ਨੇਤਾ ਲੋਕਂ ਦੇ ਜਦਮਾਗਂ ਜਵੱਚ ਧਾਰਜਮਕ ਕੱਟੜਪੁਣਾ ਭਰਨ ਜਵੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

   ਕੁਝ ਜਦਨ ਪਜਹਲਂ ਇੱਕ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਰੇੇ ਕੋਲ ਮਾਨਜਸਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਲਆਂਦਾ ਜਗਆ, ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ 

ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਜਵੱਚ ਹੀ ਜਬਸਤਰਾ ਜਗੱਲਾ ਕਰ ਜਦਦੰੀ ਸੀ। ਜਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜਪੱਛੋਂ ਮੈਂ  ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਇੋਆ ਜਕ ਉਹ 

ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਚਾਲੀ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਦਜੂੀਆਂ ਲੜਕੀਆ ਨਾਲ ਜਮਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ  ਖੇਡਂ ਦਾ 

ਸਮਂ ਹੀ ਜਕਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਵਜਦਆਰਥਣਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ  ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬਧੰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ 

ਮੈਂ  ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਦਜੂੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਂ-ਬਾਤਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਂ ਉਹ ਬਹਤੁ ਜਘਰਣਾਤਜਮਕ ਤਰੀਕੇ 

ਨਾਲ ਬੋਲੀ। ਇਸ ਲੜਕੀ ਜਵੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਪਰਤੀ ਜਘਰਣਾ ਜਕਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ?  ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਦਜੂੀਆਂ ਜਾਤਂ ਦੇ 

ਬੱਜਚਆਂ ਲਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜਘਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲੜਕੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਮਾਜਪਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਜਂਦੀ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਜੜੌੇ ਦਆੁਰਾ ਬਚਪਨ ਜਵੱਚ ਗੋਦ ਲਈ ਜਂਦੀ, ਜਫਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਦਜੂੇ ਬੱਜਚਆਂ ਪਰਤੀ ਵਰਤਾਓ 

ਉਸ ਦੇ ਅਮੀਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਕਾਰਨ ਆਕੜਖਾਨ ਹੀ ਹੁਦੰਾ ਹੈ। 

   ਚਗੰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜਵਅਕਤੀ ਸਜਹਮਤ ਹੋਣਗ ੇ ਜਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਵੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਂ ਦੀ 

ਭਜਵੱਖ ਉਨਤੀ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਜਹਰੀਆਂ ਜਵੱਚਕਾਰ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ 

ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰ ਲਈਏ ਜਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਸੰਾਰ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 

ਪੈਦਾ ਹਏੋ ਹਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਫਰਕੂ ਅਤੰਰ ਬਨਾਉਟੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇਹ ਜਵਚਾਰ 

ਲੋਕਂ ਦੇ ਮਨਂ ਜਵੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਭਜਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਜਨਹਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਫਰਕੂ ਵਖਰਜੇਵਆਂ ਜਵੱਚ ਜਨਖੇਜੜਆ 

ਜਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਦੀ ਜਵਧੀ ਦਆੁਰਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲਆਉਣਾ ਹਵੋੇਗਾ। 

  ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਪੰਝੀ ਜਂ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਂ ਦੇ ਸਮੇਂ  ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਂ ਤੇ ਧਰਮਂ ਨਾਲ ਸਬਧੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 

ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਂ ਦੇ ਅਤੰਰ ਜਾਤੀ ਜਵਆਹਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਜਲਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਜਹੇ ਜੋਜੜਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ 

ਹੋਏ ਬੱਜਚਆਂ ਲਈ ਦੋਵਂ ਮਜਹਬਂ ਜਵੱਚੋਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਂਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਰਰੂੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਲਕੰਾ ਜਵੱਚ 

ਭਜਵੱਖ ਜਵੱਚ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹਣੋਗੇ ਤਂ ਜਬਨਂ ਜਕਸੇ ਮਜਹਬੀ ਸਂਝ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਜਹਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਣੋਗੇ। ਅਜਜਹੇ 

ਬੱਜਚਆਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤੀ ਹਵੋੇਗੀ ਨਾ ਜਕ ਧਰਮ ਪਰਤੀ, ਜਜਸ ਨਾਲ ਉਹਨਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਕਸੇ ਸਮੇਂ ਸਬਧੰ 

ਰੱਖਦੇ ਸਨ। 

 ਅਤੰਰ-ਜਾਤੀ ਜਵਆਹਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਲੋਕਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਜਨੰਾ ਜਕ 

ਪਜਰਵਾਰ ਜਨਯਜੋਨ ਦਾ ਕਮੰ ਹੈ। ਜਕਉਂਜਕ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਂ ਦੇ ਭਜਵੱਖ ਲਈ ਜਫਰਕਾਪਰਸਤੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਜਨ ਸਜੰਖਆ, ਦੋ 

ਗਭੰੀਰ ਸਕੰਟ ਹਨ। ਅਤੰਰ-ਜਾਤੀ ਜਵਆਹਂ ਰਾਹੀਂ ਜਫਰਕਾਪਰਸਤੀ ਨੂੰ ਜਬਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਜਨੰਾ ਜਚਰ ਵੱਖ-

ਵੱਖ ਜਾਤਂ ਜਵੱਚ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਰਲ ਜਂਦਾ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
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 ਇਸ ਜਕਸਮ ਦੀ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਅਜਜਹੇ ਦੇਸ਼ ਜਵੱਚ ਜਕਵੇਂ  ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਜੱਥੇ ਅਤੰਰ-ਜਾਤੀ ਜਵਆਹਂ 

ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਆੁਰਾ ਬੁਰਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਕਮੰ ਸਮਜਝਆ ਜਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਚਗੰਾ ਜਚਨੰਹ ਹੈ ਜਕ ਸਮਾਜਜਕ 

ਅਤੇ ਪਜਰਵਾਜਰਕ ਕੱਟੜਪੁਣ ੇਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਧੁਜਨਕ ਸਾਲਂ ਜਵੱਚ ਅਤੰਰ-ਜਾਤੀ ਜਵਆਹਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਜਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਢਗੰ 

ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਖੋਜਣਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪੱਤਰਕਾਰਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। 

 ਅਤੰਰ-ਜਾਤੀ ਜਵਆਹਂ ਸਬਧੰੀ ਸਸੰਥਾਵਂ ਸਥਾਜਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਜਹੀਆਂ ਸਸੰਥਾਵਂ ਨੂੰ ਰਲੇ ਜਮਲੇ 

ਜੋਜੜਆਂ ਦਾ ਜਵਆਹ ਆਪਣੀ ਜਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਜਹੜੇ ਜਕ ਅਜਜਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਂ ਜਵੱਚ 

ਚਾਹੁਦੰੇ ਹਨ। ਅਜਜਹੇ ਧਰਮ- ਜਨਰਪੱਖ ਜਵਆਹਂ ਸਮੇਂ ਅਤੰਰ-ਜਾਤੀ ਜਵਆਹਂ ਦੇ ਲਾਭਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨਤੇਾਵਂ ਨੂੰ 

ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਂ ਨੇ ਅਤੰਰ-ਭਾਸ਼ਾਈ, ਅਤੰਰ-ਧਾਰਜਮਕ ਅਤੇ ਅਤੰਰ ਜਾਤੀ ਜਵਆਹਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ 

ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਜਦੱਤੀ ਤਂ ਅਤੰਰ-ਜਾਤੀ ਜਵਆਹ ਬਧੰਨ ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਆਦਮੀਆਂ 

ਅਤੇ ਔਰਤਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਕ ਅਤੰਰ-ਜਾਤੀ ਜਵਆਹਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਜਹਤ ਕਰੇ। ਜੇ ਬਾਕੀ 

ਸਾਰੀਆ ਯੋਗਤਾਵਂ ਬਰਾਬਰ ਹ ੋ ਜਾਣ ਤਂ ਅਤੰਰ-ਜਾਤੀ ਜਵਆਹ ੇ ਹਏੋ ਮਾਜਪਆਂ ਦੇ ਬੱਜਚਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪਜਹਲ 

ਜਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਜਵੱਚ ਜਜੱਥੇ ਜਕ ਅਨੇਕ ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾਵਂ ਅਤੇ ਜਾਤਂ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਮੰ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਹੈ, ਜਦੋਂ  ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮ-ਜਨਰਪੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦਾ ਜਨੱਜੀ ਮਸਲਾ ਰਜਹਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਾਰਜਮਕ ਬਜੰਦਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਬਹ-ੁਜਗਣਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੈਰ ਲਕੋ ਰਾਜੀ 

ਨੀਤੀ ਜਫਰਕੂ ਜ਼ਜਹਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਤ ਜਂ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਜਂ ਸਕੂਲਂ ਜਵੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ 

ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

 ਹੋ ਸਕਦੈ, ਜਕ ਪਰਚਲਤ ਰੀਤਂ ਤੋਂ  ਪਰਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੜਂਦ ਮਾਰਦੇ ਪਰੁਾਤਨ ਸਧੰੀਆਂ 

ਨੂੰ ਰੜਕੇ। ਦਰੂ ਜਦਰਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਜਕਸਮ ਦੇ ਲੋਕਂ ਵੱਲੋਂ  ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਗਂਹ ਵਧੂ ਸਧੁਾਰ ਦਾ 

ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਤੰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਕ ਘੱਟ ਤੋਂ  ਘੱਟ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਂ ਅਜਜਹੇ ਹੋਣਗੇ, 

ਜਜਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਜਵੱਖੀ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਅਤੰਰ-ਜਾਤੀ ਜਵਆਹਂ ਜਵੱਚ ਆਸ ਦੀ ਜਕਰਨ ਵੇਖਣਗ।ੇ ਜਫਰ ਵੀ ਜਕਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 

ਤਰੱਕੀ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਅਜਗਆਨੀਆਂ ਉੱਤ ੇਜਨਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੁਝ ਕੁ ਸੋਚਵਾਨਂ ਉੱਤੇ ਜਵਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਓ 

ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਅਰਥਂ ਜਵੱਚ ਸੂਝਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਬਣੀਏ। 
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ਪਰਾ ਮਨੋਜਵਜਿਆਜਨਕ ਵਰਤਾਰੇ—ਇੱਕ ਭਰਮ 

 ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਦੀ ਅਰਜਬਦੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰਸਾਲੇ ਜਵੱਚ ਸ਼ਰੀ ਅਰਜਬਦੰੋ ਘੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਜਵੱਚ ਡਾਕਟਰ 

ਕਾਨਾਗਾਰਟਨਾਮ ਨੇ ਸ਼ਰੀ ਅਰਜਬਦੰ ਦੀਆਂ ਮਾਨਜਸਕ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਦੀ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਬਦਂ ਜਵੱਚ ਜਵਆਜਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਅਰਜਬਦੰ ਦੀਆਂ ਪਜਹਲਂ ਬੁੱਝ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕਾਨਾਗਾਰਟਨਾਮ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹਂ 

ਜਲਜਖਆ ਹੈ:- 

 15 ਅਗਸਤ, 1946 ਨੂੰ ਜਲਖਾਰੀ, ਸ਼ਰੀ ਅਰਜਬਦੰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਂਡੀਜਚਰੀ ਜਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੁਝ 

ਅਜਧਆਤਮਕ ਤਜਰਬੇ, ਜਜਹੜੇ ਜਕ ਸ਼ਰੀ ਅਰਜਬਦੰ ਨਾਲ ਸਬਧੰਤ ਸਨ, ਦੀ । ਪਰੋੜਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਸੰਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਂ 

ਜਵੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਕਤਾਰ ਜਵੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰਵੇਸ਼ ਦਆੁਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਤਰਹਂ ਫਰਮੇ ਜਵੱਚ ਜਫੱਟ 

ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਢਜਕਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਜਗਆ ਹਇੋਆ ਸੀ, ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਜਸਉਂਤਾ ਹਇੋਆ 

ਇੱਕ ਜਲਖਤੀ ਜਬਆਨ ਸੀ। ਇਸ ਜਵੱਚ ਇਹ ਸੀ, “ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦਨ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ 

ਲਵੇਗਾ”- ਅਰਜਬਦੰ 

 ਜਲਖਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁਦੰਾ ਹਇੋਆ ਵਾਜਪਸ ਆ ਜਗਆ ਜਕ ਅਜਜਹੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦਆੁਰਾ ਅਜਜਹੀ ਭਜਵੱਖ-ਬਾਣੀ ਉਸ 

ਜਵੱਚ ਜਕਹੜੀ ਅਕਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ, 1946 ਜਵੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਕ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲ ੇਸਾਲ ਜਵੱਚ 

ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਜਹੀ ਦਲੇਰੀ ਭਰੀ ਭਜਵੱਖਬਾਣੀ ਜਜਵੇਂ  ਜਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਰੀਖ ਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕਰ ਦੇਣਾ 

ਤਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਰਰੂ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਸੀ। 

 ਅਜਜਹੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਹਂ ਜਜਸਨੇ ਜਕਸੇ ਜਸੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁਚੰਣ ਲਈ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਦੇਵ—ਪੁਰਸ਼ਂ  ਦੀ ਮਨੋਜਵਜਗਆਜਨਕ ਅਤੇ—ਪਰਾਮਨੋਜਵਜਗਆਜਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਲਖੇੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਲਾਈ ਹੈ 

ਅਤੇ ਅਤੰ ਜਵੱਚ ਇਹ ਜਸੱਟਾ ਕੱਜਢਆ ਹੈ ਜਕ ਕੋਈ ਵੀ, ਭੂਤਕਾਲ ਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਕਸ ੇਕੋਲ 

ਵੀ ਗੈਬੀ-ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ  ਸ਼ਰੀ ਅਰਜਬਦੰ ਦੀ ਪਜਹਲਂ ਬੁੱਝ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਉੱਪਰਲੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ 

ਪੜਤਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਸਾਲਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਜਵੱਚ ਜਂ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਜਵੱਚ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪਸ਼ੁਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਜੂੇ 

ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। 

 ਅਰਜਬਦੰ—ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਰੀ ਮਾਨ ਐੱਮ. ਪੀ. ਪੰਜਡਤ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਜਵੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧੰ—ਜਵਸ਼ਵਾਸਂ 

ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਨਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਂ ਜਵਚਕਾਰ ਮਾਨਜਸਕ ਗਧੰਲਾਪਨ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦਾ ਰਜਹਦੰਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ 

ਦੀ ਬਰਹਮ ਜਗਆਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ  ਪਰਸਾਜਵਤ ਇੱਕ ਮੀਜਟਗੰ ਜਵਖੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਜਪੱਛੋਂ ਜਨਵਰੀ 1978 ਜਵੱਚ ਮੈਂ  ਉਸ ਤੋਂ  ਪੁੱਜਛਆ 

ਸੀ ਜਕ ਕੀ ਉਸਨੇ ਜਂ ਹੋਰ ਜਕਸੇ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਪਰਵੇਸ਼—ਦਆੁਰ ਤੇ ਅਰਜਬਦੰ ਆਸ਼ਰਮ ਜਵਖੇ ਅਜਜਹੀ ਭਜਵੱਖਬਾਣੀ ਲੱਗੀ 

ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਸੀ ?  ਭਾਵੇਂ  ਉਹ ਮਨੈੂੰ ਜਸੱਧਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਜਵੱਚ ਜਹਚਕਚਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰ ੇਪਰਸ਼ਨਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਵੱਚ ਹਂ ਜਂ ਨਂਹ 

ਕਜਹਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਸ਼ਰੀ ਪੰਜਡਤ ਨੇ ਮਜੰਨਆਂ ਜਕ ਉਸ ਨੇ ਅਜਜਹੀ ਭਜਵੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਨਾਲ 

ਸ਼ਰਤ ਜੋੜ ਜਦੱਤੀ ਜਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਨਜਸਕ ਅੱਖਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਜਲਆ ਹਵੋੇ। ਭਾਵੇਂ  ਉਸ ਲੇਖ ਦਾ 

ਜਲਖਾਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਪਰਤੰੂ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਇਹ ਕਜਹਣਾ ਜਪਆ ਸੀ ਜਕ ਜੇ ਇਸ ਤਰਹਂ ਸੀ ਤਂ ਜਲਖਾਰੀ ਨੂੰ 

ਮਾਨਜਸਕ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਜਸਕ ਹਸਪਤਾਲ ਜਵੱਚ ਭੇਜ ਦਣੇਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਅਗਾਊਂ ਬੁੱਝ ਲੈਣਾ, ਜਪੱਛਾ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਮਾਨਜਸਕ ਹਾਲਤਂ ਸਮਝਣਾ, ਦਰੂ ਸੁਨਹੇਾ ਭੇਜਣਾ, ਕੋਈ 

ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਉੱਡਣਾ, ਇੱਕ ਥਂ ਤੋਂ ਦਜੂੀ ਥਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆਜਦ ਦੀਆਂ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 

ਰਸਾਜਲਆਂ ਤੇ ਧਾਰਜਮਕ ਗਰਥੰਂ ਜਵੱਚ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ  ਮਨੋਜਵਜਗਆਜਨਕ ਤੇ ਪਰਾ—ਮਨਵੋਜਗਆਜਨਕ 

ਵਰਤਾਜਰਆਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਦੇ ਜਸੱਜਟਆਂ ਬਾਰੇ 1959 ਜਵੱਚ ਮਰੇੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਜਪੱਛੋਂ ਹੀ ਜਲਖਣਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤਾ। 

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਜਖਆ ਜਕ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਜਲਜਖਆ ਦਜੂਜਆਂ ਨ ੇਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਖੋਜੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ 

ਜਵਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ  ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਕ ਮੂਰਖ ਅਧੰ—ਜਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਸੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੀ ਮਨਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ 

ਸਸੰਾਰ-ਪਰਜਸੱਧ ਪੱਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਦੱਤੀ, ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਜਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਜਹੜਾ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਹਾਲਤਂ ਜਵੱਚ) ਦਾ ਜਵਖਾਵਾ ਕਰਗੇਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰਪੁਇਆ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ- 
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ਯੂਰੀਿਲੈਰ ਦ ੇਦਾਅਵ ੇ

 ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਦਾਰੀ ਯੂਰੀਗੈਲਰ ਨੇ ਇਹਨਂ ਸਾਲਂ ਜਵੱਚ ਚਮਜਚਆਂ, ਚਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਖਂ ਨੂੰ 

ਮੋੜਨ, ਸਜਕਟੰਂ ਜਵੱਚ ਹਜਾਰਂ ਮੀਲ ਸਦੰੇਸ਼ ਭੇਜਣ, ਸੀਲ ਜਕਤੇ ਹਏੋ ਲੈਂਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਫਟੋੋ ਲੈਣ, ਜਲਫਾਫੇ ਜਵੱਚ ਬਦੰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 

ਡਰਾਇਗੰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਡਣ—ਤਸ਼ਤਰੀ ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਜਮਲ ਹਣੋ ਵਰਗ ੇਆਪਣੇ ਚਮਤਕਾਰਂ ਰਾਹੀਂ ਦਨੁੀਆਂ ਨੂੰ ਚਕਾਚੌਂਧ 

ਕਰ ਜਦੱਤਾ। 

 ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਕਲਾਬਾਜ ਪਰੋਫੈਸਰ ਕਸਥੂਰੀ ਨੇ ਪੂਤਾਪਾਰਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਾਲੇ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਸੱਜਥਆਨਰਾਇਣ ਰਾਜੂ 

ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਝੂਠੀ ਜੀਵਨ—ਕਥਾ ਜਲਖ ਕੇ ਜਕ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰੀ ਰੱਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰਹਂ ਹੀ 

ਜਨਊਯਾਰਕ ਦੇ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਅਦੰਰੀਜਾ ਪਹੁਾਜਰਚ ਨੇ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਕਲੱਬਂ ਜਵੱਚ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਰੀਗੈਲਰ ਨੂੰ, 

ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੇਪਨ ਜਵੱਚ ਕੀਤੇ ਚਮਤਕਾਰਂ ਬਾਰੇ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਜੀਵਨ—ਕਥਾ ਜਲਖ ਕੇ, ਉਸਨੂੰ 

‘ਮਾਨਜਸਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ’ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਕਤਾਬ  ‘ਯੂਰੀ’  ਜਵੱਚ ਡਾਕਟਰ ਪੁਹਾਜਰਚ ਕਜਹਦੰਾ ਹੈ ਜਕ 

ਯੂਰੀਗੈਲਰ ਮਾਨਜਸਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ  ‘ਮਸ਼ੀਨੀ—ਮਨਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਜਹੜੇ ਜਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੱਖਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਵਰਹੇ ਦਰੂ 

ਹਨ।’ 

 ਗੈਲਰ ਜੌਨੀ ਗਾਰਸਨ, ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਜਵਜਗਆਜਨਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰਸਾਜਲਆਂ N.B.C. ਦੇ ਬਾਰਵੇਰਾ ਵਾਲਟਰ ਨੂੰ ਅਤੇ 

ਸਟੈਨਫੋਰਦ ਖੋਜ ਸਸੰਥਾ ਦੇ ਹਰੈਲਡ ਪੂਟੋਫ ਤੇ ਰਸਲ ਟਾਰਗ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹਰੂ ਜਵਜਗਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਜਵਜਗਆਨੀ 

ਐਲਡਰ ਮਾਈਕਲ ਅਤੇ ਪਰੋਫੈਸਰ ਜੌਨ ਟੇਲਰ ਵਰਜਗਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਜਵੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਗਆ। ਉਸਦੇ ਜਾਦਮੂਈ ਕਜਰਸ਼ਮੇ 

ਜਜਹੜੇ ਜਕ  N.B.C.  ਦਰੂਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਜਦਖਾਏ,  ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਸੰਾਰ ਜਵੱਚ ਪਰਾਮਨੋ-ਜਵਜਗਆਨ ਦ ੇਸ਼ੌਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਲੁਾਰਾ ਜਦੱਤਾ। 

ਲੇਜਕਨ ਯੂਰੀ ਗੈਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨਜਸਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਸ਼ਹਰੂੀ ਉਨਾ ਜਚਰ ਹੀ ਰਹੀ, ਜਜਨੰਾ ਜਚਰ ਜਮੇਜ਼ 

ਰਂਡੀ ਦਆੁਰਾ ਪੁਸਤਕ  ‘ਯੂਰੀਗਲੈਰ ਦਾ ਜਾਦ’ੂ  ਨਾ ਛਾਪੀ ਗਈ। ਸਜਤਕਾਰ ਸਜਹਤ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਜਕਤਾਬ ਦੀ ਇੱਕ 

ਕਾਪੀ ਜਵੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਕਾਵਰੂ ਨੂੰ ਰਂਡੀ ਇਸ ਤਰਂ ਜਲਖਦਾ ਹੈ, “ਮਨੈੂੰ ਯਕੀਨ ਹ ੈਜਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਧੰ-ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਜਵਰੁੱਧ ਲੜਾਈ 

ਸਫਲ ਹੁਦੰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਮਲੀ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਜਵੱਚ ਉਚੇਚਾ ਜਧਆਨ ਜਦਦੰੇ ਹੋ”-ਰਂਡੀ।  

 ਸਸੰਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਔਰਤ ਵਾਰਵੇਰਾ ਵਾਲਟਰ, ਜਜਹੜੀ ਜਕ ਯੂਰੀਗੈਲਰ ਦੇ 

ਅਖੌਤੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਕਰਤੱਬ ਦਨੁੀਆ ਨੂੰ ਦਰੂਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਦਖਾਉਣ ਦੀ ਜਜ਼ਮੰਵੇਾਰ ਸੀ, ਨੇ ਕੋਲਬੰੋ ਜਵਖੇ  ‘ਤੀਰਵੂਾਲਾ’  ਜਵੱਚ 

ਮੇਰੇ ਘਰੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ  15 ਦਸਬੰਰ, 1975 ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਯੂਰੀਗੈਲਰ ਨੂੰ ਮਰੇੀ ਖੁਲਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਾਰਨ 

ਹੋਈ ਸੀ, ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਸੋਲਂ ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਂਡ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਕੇਰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਂ ਜਵੱਚ, ਉਹ 

ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਂ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ  ਜਨਯੁਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਜਵੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਜਸਟੀ ਦੇ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜੈਤੂ ਪਰੌਫੈਸਰ ਹਨੈੀ 

ਐਲਫਜਵਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਕਰਤੱਵ ਜਦਖਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਯੂਰੀਗੈਲਰ ਦਾ ਮੇਰੀ ਚੁਣਤੌੀ ਨੂੰ ਮਨੰਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ 

ਬਾਰਵੇਰਾ ਵਾਲਟਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ  ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ 

ਉਸਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਯੂਰੀਗੈਲਰ ਦੇ ਕਾਰਾਮਾਤੀ ਕਰਤੱਵ ਅਤੇ ਸੱਜਤਆ ਸਂਈ ਬਾਬਾ ਦੇ ਜਾਦ ੂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਕਸਮਂ 

ਜਦਖਾਈਆਂ। ਬਾਰਵੇਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜੇ ਮੈਂ  ਉਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਜਾਵਂ ਤਂ ਮੈਂ ਲੱਖਂ ਡਾਲਰ 

ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹਂ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ  ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਬ ਅਜਧਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ 

ਜਦਖਾਵਂ।  “ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹਤੁ ਅਮੀਰ ਅਧੰ ਜਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਜਾਣ”  ਉਸ ਨੇ ਮਨੈੂੰ ਜਕਹਾ। 

 ਪਾਤਜੰਲੀ ਵਰਗ ੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਲਖਾਰੀ ਜਜਹੜੇ ਜਕ ਈਸਾ ਤੋਂ  300 ਸਾਲ ਪਜਹਲਂ ਹਏੋ ਅਤੇ ਅਰਜਬਦੰ, ਕੁਲਾਏਲਦੰਾ, 

ਡਾਕਟਰ ਵਸਤੰ ਰੈਲੇ, ਸਰਾਜਨ ਵਡੁਰਫ਼, ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਪੀਕਰਮ ਬੇਲਕਰ, ਦੀ ਬਰੌਸ, ਐੱਮ ਭੋਲੇ, ਐੱਮ ਘਰੋਟੇ, ਆਰ. ਵੀ. 

ਓਰਨ ਸਦੀਨ ਐੱਮ. ਪੀ. ਪੰਜਡਤ ਵਰਗੇ ਆਧੁਜਨਕ ਜਲਖਾਰੀ ਲੋਕਂ ਜਵੱਚ ਝੂਠਾ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜਜ਼ਮੰੇਵਾਰ ਹਨ ਜਕ 

ਮਨੁੱਖ ਮਤੰਰ-ਤੰਤਰ, ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਜਧਆਤਜਮਕ, ਮਾਨਜਸਕ ਅਤੇ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਮਾਧੀ ਅਤ ੇਯੋਿ 

 ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਡੂਘੰੀ ਸਮਾਧੀ ਜਵੱਚ ਲੱਗਾ ਜਵਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਰ ਜਵੱਚ ਜਂ ਜਬਨਂ ਸੁਰ ਤੋਂ ਜਾਪ ਕਰ ਜਰਹਾ 

ਹੋਵੇ, ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਾਨਜਸਕ ਤਜਰਬੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਜਹੇ ਤਜਰਬੇ ਗਂਜਾ, ਐਲ. ਐਸ. ਡੀ, ਹੀਰੋਇਨ, ਅਫੀਮ 

ਆਜਦ ਵਰਗੇ ਭਰਮ ਉਕਸਾਊ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤ ਕੇ ਜਂ ਸੰਮੋਹਣੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ  ਜਕ 
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ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ (ਰਸਾਇਜਣਕ ਕਾਰਨਂ) ਤਤੰੂ ਪਰਬਧੰ ਜਵੱਚ ਲੈਅ-ਪੂਰਨ ਉਤੇਜਨਾ ਰਾਹੀਂ, ਸਰੀਰਕ ਉਤੇਜਨਾ ਹਾਰਮਨੋਂ ਤੇ 

ਜਵਰਾਮਨਂ ’ਚ ਅਸਮਤੋਲ (ਜੀਵ-ਰਸਾਇਜਣਕ ਕਾਰਨਂ) ਅਤੇ ਭਗਤੀ (ਆਪਾ-ਸਮੰੋਹਨ) ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਜਰਜਬਆਂ ਦੀ ਜਵਜਗਆਜਨਕ ਜਵਆਜਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈ ਪਰ ਇਹਨਂ ਨੂੰ ਲਾਈਲੱਗ ਲੋਕ ਜਗਆਨ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਬਰਜਹਮਢੰ ਚੇਤਨਾ, ਅਜੰਤਮ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਣੈਾ, ਸਵੈ-ਮੁਕਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ(ਇਥੇ ਅਜਧਆਤਜਮਕ 

ਬਕੜਵਾਹ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਾ ਹੀ ਜਜ਼ਕਰ ਕੀਤ ਜਗਆ ਹੈ) ਆਜਦ ਦਸਦੇ ਹਨ। 

 ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਅਰਧ ਪਾਗਲ ਟੋਲੇ ਜਜਹੜੇ ਜਕ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਆਜਦ ਹੁਦੰੇ ਹਨ, ਪਾਖੰਡੀ 

ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਜਂਦੇ ਹਨ, ਜਜਹੜੇ ਜਕ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਂ ਜਵੱਚ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਆੂਂ ਦੇ 

ਬੁਰਕੇ ਜਵੱਚ ਜਂਦੇ ਹਨ। ਜਕਉਂਜਕ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਵੱਚ ਓਹੀ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲੋਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਦਾ 

ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਜਮਲਦਾ ਸੀ। 

 ਯੋਗ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾਰਕ ਇਹ ਮੂਰਖਂ ਵਾਲਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਕ ਪਰਾ—ਸਵੰੇਦੀ ਅਨੁਭਵ ਸਮਾਧੀ ਰਾਹੀਂ 

ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਟਕੇ ਹਏੋ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਖੋਜੀ ਅਜਜਹੇ ਹਨ, ਜਜਨੰਹਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਕ ਪੌਜਦਆਂ ਜਵੱਚ ਵੀ 

ਮਾਨਜਸਕ ਸ਼ਕਤੀਆ ਹੁਦੰੀਆ ਹਨ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਕ ਪੌਜਦਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਸਗੰੀਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਦੰਾ ਹੈ 

ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਕੋਡਾਈਕਨਾਲ ਦੇਵੀ ਸਮਰਜਪਤ, ਐਨਾਮਲਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਟੀ. ਸੀ. ਵੀ. ਜਸੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਕੋਲ 

ਦਰੂ-ਸਚੰਾਰ ਅਤੇ ਅਗਾਉਂ-ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ (ਜਜਵੇਂ ਜਨਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕਲੀਵ ਬੈਕਸਟਰ) 

  ਜਕਰਲੀਅਨ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਂ ਦਆੁਲੇ ਇਸਦੇ ਚਮਕਦਾਰ ਘੇਰੇ ਨੂੰ 

ਅਜਧਆਤਮਵਾਦੀ ਆਤਮਾਵਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਜਵਜਗਆਨਕ ਸਬੂਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਭਰੋਸੇ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਜਵੱਚ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ 

ਵਾਜਲਆਂ ਲਈ ਮਾਨਜਸਕ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਜਕਰਲੀਅਨ ਢਗੰ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਉਂਗਲਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਂ ਦੇ ਦਆੁਲੇ 

ਚਮਕਦਾਰ ਜਹੱਸੇ ਉਹਨਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਂ ਦੇ ਜਸਜਰਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਧਆਤਮਵਾਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚਮਕਦਾਰ ਘੇਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ-ਰਸ ਜਂ ਅਸਮਾਨੀ ਰਹੂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਸਚਾਈ ਹੈ ਜਕ ਬੇ-ਜਾਨ ਚੀਜ਼ਂ ਦੀਆਂ ਜਕਰਲੀਅਨ ਢਗੰ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਤਸਵੀਰਂ ਦੇ ਦਆੁਲੇ ਵੀ ਚਮਕਦਾਰ ਘੇਰਾ ਹੁਦੰਾ ਹ,ੈ 

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਜਦੰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਇਸ ਜਵੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਂ ਰਹੂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। 

ਪਰਾ ਸਵੰਦੇੀ ਅਨਭੁਵ 

  ਸ਼ਰੀ ਜੇ. ਬੀ. ਰਹੀਨ ਦੀਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਗਧੰਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਂ  ‘ਮਨ ਦਾ ਨਵਂ ਪਾਸਾ’, ‘ਮਨ ਦੀ ਪਹੁਚੰ’, 

‘ਪਰਾ-ਸਵੰੇਦੀ ਅਨੁਭਵ’, ‘ਮੇਰ ੇ ਸਰੀਰਕ ਖੋਜ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਅਤੇ ਮਾਨਜਸਕ ਜਵਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਤੀਹ ਸਾਲ’ ਨੇ ਅਤੇ 

ਮਨੋਜਵਜਗਆਨ ਦੇ ਰਸਾਲ ੇ ਜਵੱਚ ਉਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੇਖਂ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਾ-ਮਨੋਜਵਜਗਆਨ ਦਾ ਇਹ ਨਕਲੀ ਜਵਜਗਆਨ 

ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਜਵਸ਼ਵ-ਜਵਜਦਆਜਲਆਂ ਜਵੱਚ ਗਭੰੀਰਤਾ ਨਾਲ ਖੋਜਣ ਲਾ ਜਦੱਤਾ। 

  1927 ਇੱਚ ਇੱਕ ਜੀਵ-ਜਵਜਗਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਜੇ. ਬੀ. ਰਹੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਲੂਜ਼ੀਆ ਈ-ਰਹੀਨ ਅਤੇ 

ਡਾ. ਹੈਲਗੇ ਜਲਡਹੋਂਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਡਤੂਕ ਜਵਸ਼ਵ ਜਵਜਦਆਲੇ ਜਵਖੇ ਜਜਹੜਾ ਜਕ ਉਤਰੀ ਕਡੋਲਨਾ ਜਵਖੇ ਹੈ, ਮਸ਼ਹਰੂ 

ਮਨੋ-ਜਵਜਗਆਨੀ ਪਰੋਫੈਸਰ ਜਵਲੀਅਮ ਮੈਕਦਰੂਾਲ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹਠੇ ਪਰਾ-ਸਵੰੇਦੀ ਅਨੁਭਵਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਉੱਤੇ ਖਜੋ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਜਪੱਛੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਹੀਨ ਜਡਊਕ ਜਵਸ਼ਵ-ਜਵਜਦਆਲੇ ਦੇ ਮਨੋ-ਜਵਜਗਆਨਕ ਜਵਭਾਗ ਦਾ ਜਨਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣ ਜਗਆ। ਡਾਕਟਰ 

ਰਹੀਨ ਦੇ ਤਜਰਜਬਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾਅਜਵਆਂ ਤੋਂ ਪਰਭਾਜਵਤ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਜਕ ਭਾਰਤ ਜਵੱਚ ਵੀ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ 

ਜਵਸ਼ਵ-ਜਵਜਦਆਜਲਆਂ ਅਤੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰਾ-ਮਨੋਜਵਜਗਆਨ ਜਵੱਚ ਖੋਜਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਫੀ ਸਮਂ ਪਜਹਲਂ ਰਹੀਨ ਨੇ 

ਪਰਮੁਖ ਸਾਇਸੰਦਾਨ ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਵਾਟਲੇ ਕੈਜਨਗੰਟਨ, ਐੱਸ. ਜੀ. ਸੋਲ,  ਐੱਮ-ਪੈਜਰਲ, ਆਰ. ਐੱਚ. ਥਾਓਰਸ, ਐਨ. ਵੀ. ਪੀਲੇ, ਜੇ 

ਡਬਲਯੂ, ਲਨੂੇ, ਆਇਨ ਸਟਵੈਨਸਰਨ,  ਵੀ. ਵੀਜਨਰ,  ਸੀ.ਡੀ. ਬਰੋਡ,  ਜਲਉਜਨਟ ਵੈਸੀਲੇ ਵਰਗ ੇਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮੱਰਥਕ ਪੈਦਾ 

ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਉਹਨਂ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਅਜਵਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਸੰਾਰ ਦੇ ਜਵਜਗਆਨੀਆਂ ਜਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ 

ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਜਵਜਗਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰ-ਸਵੰੇਦੀ-ਅਨੁਭਵਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਜਵੱਚ 

ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਜਰਤ ਕੀਤਾ। 

 ਮਨੁੱਖਤਾ ਪਰਾ-ਸਵੰੇਦੀ-ਅਨੁਭਵਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਖੋਜੀਆਂ ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਡਾਕਟਰ ਯੂਰਾਨੀਆਦਮ,  ਡਾ: ਜੀ. ਆਰ 

ਪਰਾਈਸ,  ਪਰੋ: ਕਨੇਡੀ,  ਡਾ. ਜੌਨ ਈ ਕਾਵਰੂ.  ਡਾ: ਕਜਰਸ ਟੋਫਰ ਇਵਾਨਜ਼,  ਡਾ. ਕਜਰਸਟਫੋਰ ਸਕਾਟ,  ਡਾ. ਹੈਜਨਗ 
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ਹਾਈਡੀ,  ਡਾ. ਡਜਨਅਸਪਰਸਨ,  ਡਾ: ਹੈਲਮਹੋਲਟਸ,  ਪਰੋ. ਸਕਾਰਨੀ,  ਡਾ. ਈ. ਰੌਕਸ,  ਡਾ: ਅਨੀਤਾ ਕੋਹਸੇਨ,  ਪਰੋ: 

ਐਨਟਨੈੀ ਫਜਲਊ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾ ਪਰਤੀ ਜਰਣੀ ਹੈ, ਜਜਨਹਂ ਨੇ ਰਹੀਨ ਅਤੇ ਪਰਾ-ਮਨੋਜਵਜਗਆਨਕ ਵਰਤਾਜਰਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੋਂ ਦੀ ਘੋਰ ਜਨਜੰਦਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਂ ਦੀਆਂ ਖਜੋਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਜਦੱਤੀ। 
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ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ਂ ਅਤੇ ਦੇਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ 

               ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਧਾਰਜਮਕ ਪਾਖਡੰੀਆਂ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਵਾਧੇ ਲਈ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ  

ਠੱਗਣਾ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਂਦਾ ਹੈ ਤਂ ਕਨੂੰਨੀ ਬਣ ਜਂਦਾ ਹੈ। ਜਕਉਂਜਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਰਮ 

ਜਨਰਪੱਖ ਸਜੰਵਧਾਨ ਧਾਰਜਮਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਲਾਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤਂ ਆਪਣ ੇਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੁਰਕੇ 

ਜਵੱਚ ਕਮੀਨੇ ਧੋਖੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਹਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ  ਵੀ ਵੱਧ ਉਹ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਕਉਂਜਕ 

ਇਥੋਂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਲਕੋਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਝੁਕਾਓ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਧਾਰਜਮਕ ਮਾਮਜਲਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਜਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਰੱਬੀ ਕਰੋਪੀ 

ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਡਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਧਾਰਜਮਕ ਪਾਖੰਡੀ ਹਜ਼ਾਰਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਜਵੱਚ ਮੂਰਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਕ ਕੇਵਲ 

ਭਾਰਤ ਜਵੱਚ ਹੀ ਸਗੋਂ ਜਵਦੇਸ਼ਂ ਜਵੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਜਖਚਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਂ ਅਧੰ-ਜਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪਾਖੰਡੀ ਲੋਕ 

ਭਗਵਾਨ ਜਾ ਜਸੱਧ ਹੁਦੰੇ ਹਨ, ਜਜਨੰਹਂ ਨੇ ਅਤੰਰੀਵ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਘਾਲਣਾ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਗਬੈੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ 

ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਂ ਭਗਵਾਨਂ ਜਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 

ਕਰਦੇ ਰਜਹਦੰੇ ਹਨ। 

 ਬਗੰਲੌਰ ਦਾ ਸ਼ਰੀ ਜਸ਼ਵਬਾਲਾ ਯੋਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਔਰਤਂ ਵਰਗੀ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਪੇਟ ਨਗੰਾ ਕਰਕੇ ਭੰਡਾਰਨਾਇਕੇ ਦੇ 

ਅਤੰਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਹਣੁੇ ਹਣੁੇ ਜਹਾਜ਼ੋਂ  ਉਤਜਰਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਸਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ 

ਸਜਤਕਾਰ ਨਾਲ ਜਮਲੇ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਸਨ ੇਜਸੱਧੀ ਪਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨਗੰੇਜ਼ ਜਦਖਾਉਣ ਲਈ ਜਗਰਫਤਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ  ਜਬਨਂ, 

ਉਹ ਜਨਤਾ ਜਵੱਚ ਲਗਭਗ ਨਗੰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਗਆ ਸੀ। ਸੀਲੌਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਪਨ ਨਂ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਨੇ ਜਬਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 

ਜਕ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਸੱਧੀ ਜਕਵੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਦਾ ਨਂ ਸਜਤਆਰਾਜੂ ਸੀ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਬਾਰਂ ਸਾਲਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ 

ਜਜ਼ਦੰਗੀ ਨੇ ਨਵਂ ਮੌੜ ਖਾਧਾ। ਉਹ ਖਜੂਰਂ ਦੇ ਦਰੱਖਤਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਜਵੱਚੋਂ ਦੀ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ  ਜਪੱਛੋਂ ਆ ਜਰਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 

ਉਸਦੇ ਪੈਰਂ ਜਵੱਚ ਦੋ ਫਲ ਜਡੱਗੇ। ਛੋਟ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਜਲਆ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਦੋਫਾੜ ਹ ੋਜਗਆ ਅਤੇ ਇਸ ਜਵੱਚੋਂ 

ਇੱਕ ਜਲੰਗ ਜਜਹੜਾ ਜਕ ਭਗਵਾਨ ਜਸ਼ਵ ਦਾ ਜਚਨੰਹ ਹੈ ਪਰਗਟ ਹਇੋਆ। ਕੁਝ ਸੈਜਕਟੰਂ ਜਪੱਛੋਂ ਜਲੰਗ ਛੇ ਫੁੱਟੇ ਆਦਮੀ ਜਵੱਚ 

ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਧਨਾ-ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਹਾ। 

 ਬਾਰਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਜਜ਼ਦੰਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਜਰਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਤਆਰ ਹੋ ਜਗਆ 

ਤਂ ਉਹ ਲਕੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਸੰਾਰ ਜਵੱਚ ਸ਼ਰੀ ਜਸ਼ਵਬਾਲਾ ਯੋਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ 

ਆਇਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਕ ਅਜਜਹੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਜਬਨਂ ਜਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ 

ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਰਖ਼ ਮੌਜਦੂ ਹਨ। 

 ਆਪਣੇ ਚੇਜਲਆ ਨੂੰ ਜਦੱਤੇ ਗਏ ਦਰਸ਼ਨਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਕਾਫੀ ਲਬੰਾ ਸਮਂ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ 

ਜਰਹਾ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਇੱਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜਜਹੜਾ ਜਕ ਮਕੌੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਉਠਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਗਆ ਜਕਉਂਜਕ 

ਉਸਦੀ ਲੱਤ ਸੌਂ  ਗਈ ਸੀ। ਅਤੰ ਜਵੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਔਰਤਂ ਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸੁੱਤੀ ਲੱਤ ਜਵੱਚ ਖੂਨ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ 

ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ। 

 ਕੇਵਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਬਦੰੇ ਲਈ ਇਸ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਜਸੱਧੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਦਰਸੁਤੀ ਤੇ 

ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। 

 ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਜਵਅਕਤੀ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਉਨਹਂ ਜਚਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਜਨੰਹਂ ਜਚਰ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਂ ਤੋਂ 

ਘੋਖ ਨਾ ਲੈਣ। ਮੂਰਖ, ਡਰਪੋਕ ਤੇ ਸੁਸਤ ਆਦਮੀਂ ਅੱਖਂ ਮੀਚ ਕੇ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਮ: ਵੀ. ਏ. ਮੈਨਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ 

ਭਗਵਾਨ ਬਾਰੇ ਬਬੰਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਜੋਤੀ ਨਂ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਵੱਚ ਛਪੇ ਲੇਖ-ਪਜਵੱਤਰ ਸ਼ਰੀ-ਲਾ-ਸ਼ਰੀ ਪਂਡਰੀਮਲਾਈ 

ਸਵਾਮੀਗਲ ਦੀਆਂ ਜਤਨੰ ਕਾਪੀਆਂ ਮਨੈੂੰ ਭੇਜੀਆਂ। ਉਹਨਂ ਜਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਸ਼ਰੀ ਏ. ਵੀ. ਨਾਇਰ ਵੱਲੋਂ 

ਇਸ ਜਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਸੀ-  “ਕੁਝ ਨਾ ਭੁਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਜਰਬੇ”,  ਦਜੂੀ ਸ਼ਰੀ ਸੀ. ਕੇ. ਨਰਾਇਣ ਸਵਾਮੀ ਦਆੁਰਾ ਇਸ ਜਸਰਲੇਖ 

ਹੇਠ ਸੀ- “ਅਜਧਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਜੂਬੇ”  ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਮਨਰਾਓ ਰਾਣੇ ਦਆੁਰਾ ਇਸ ਜਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਸੀ-“ਜਜੱਥੇ 

ਸਾਇਸੰ ਫੇਲਹ ਹੋ ਗਈ।” ਇਹਨਾ ਲੇਖਂ ਜਵੱਚ ਜਭੰਨ ਜਭੰਨ ਨਾ-ਕਾਬਲੇ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਚਮਤਕਾਰਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੇਠ 

ਜਲਖੀਆਂ ਜਚੱਠੀਆਂ ਜਲਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ। 
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“ਜਤਰਵੂਾਲਾ” 

                                                         89-ਪਾਮਨ ਕਡਾਲੇਨ, ਕਲਬੰ-ੋ6 

                                                                        4-5-1971 

                                                                                                  ਸ਼ਰੀ ਏ. ਬੀ. ਨਈਅਰ 

ਐਡੀਟਰ 

“ਭਾਰਤ ਜੋਤੀ” 

21 ਦਲਾਲ ਸਟਰੀਟ, ਫੋਰਟ ਬਬੰਈ-1 

   ਐਡੀਟਰ ਦੇ ਨਂ ਖੁੱਲਾ ਪੱਤਰ 

ਜਪਆਰੇ ਸ਼ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ, 

 ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਜਮੱਤਰ ਦਆੁਰਾ ਜਦੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਦਸਬੰਰ, 1971 ਦਾ ਭਾਰਤ ਜੋਤੀ ਜਵੱਚ ਸ਼ਰੀ ਲਾ ਸ਼ਰੀ ਪਂਡਰੀ ਮਲਾਈ 

ਸਵਾਮੀਗਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਦਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਪਜੜਹਆ। ਮੈਂ ਤਹੁਾਡੇ ਲੇਖ ਜਵੱਚੋਂ  ਹੇਠ ਜਲਖੇ ਨੁਕਜਤਆਂ ਤੇ ਜਟੱਪਣੀਆਂ 

ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਹਨ ਲਈ ਭੇਜ ਜਰਹਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕ ੇਛਾਪ ਜਦਓ। ਮੇਰੀਆ ਜਟੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠਂ 

ਲੜੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਂਦੇ ਹਨ। 

1. ਸਾਨੂੰ ਉਤਸਕੁਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲਈ, ਰਪੁਈਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤ ੇਮਸ਼ਹਰੂੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ 

ਜਂਦੇ ਹੀਲੇ ਹਰਜਬਆਂ ਦੀ ਪਜਹਚਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਸੂਰੇ ਪਾਸੇ ਨੇਕ ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਪੁਰਖਂ ਵੱਲੋਂ  ਜਗਆਨ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ 

ਅਤੇ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਲਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ  ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਜਹਮਤ ਹਂ, ਪਰਤੰੂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜਕ 

ਕੇਵਲ ਜਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਅਜਜਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਜਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਦ ੂਦਾ ਕਜਰਸ਼ਜਮਆਂ ਨਾਲੋਂ  ਜਨਖੇੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਂ।  

2. ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਜਵਜਗਆਨਕ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰਤੰੂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ, ਦਲੀਲ 

ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਯਕੀਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲੋਂ  ਉੱਚਾ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਂ ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਝੂਠ ਜਵੱਚ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਵਜਹਮ ਹੁਦੰਾ ਹੈ। 

3. ਸਾਡੀ ਜਪਆਰੀ ਧਰਤੀ ਮਂ ਨੂੰ ਸਾਧਂ ਅਤੇ ਸਤੰਂ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਲੜੀ ਦਆੁਰਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪਰਾਪਤ ਹੈ ਜਹਦੰੋਸਤਾਨ ਦੇ 

ਇਹਨਂ ਮਨੁੱਖਂ ਅਤ ੇਪੁਰਸ਼ਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਪਜਵੱਤਰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦ ੇਬਦੰੇ ਜਕਸੇ ਖਾਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 

ਨਾਲ ਸਬਧੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੁੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਪਜਵੱਤਰ ਭੂਮੀ ਜਵੱਚ ਹਣੁ ਵੀ ਲੱਖਂ ਹੀ ਪਜਵੱਤਰ 

ਆਦਮੀ ਰਜਹਦੰੇ ਹਨ। ਰੱਬੀ ਪਰਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਤਰੀਜਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਦੇ 

ਕਦੇ ਜਵਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਜਵੇਂ  ਜਕਤੇ ਉਨਹਂ ਨੇ ਜਸਰਫ ਗਰੈ-ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ, ਜਕਤੰੂ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਈ ਮਨੁੱਖਤਾ 

ਜਵੱਚ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਂ ਜਕ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲ ਮੋਜੜਆ ਜਾ ਸਕੇ।  

       ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹ ੈਜਕ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਜਵੱਚ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਮਹਂ-ਪੁਰਸ਼ ਭੂਤਕਾਲ ਜਵੱਚ ਜਂ ਵਰਤਮਾਨ ਜਵੱਚ 

ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਕ ਇਸਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਜਵੱਚ ਜਜਕਰ ਕੀਤੇ ਚਮਤਕਾਰਂ ਜਚੱਚ 

ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਬੱਚ ੇਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ  ਸ਼ਂਤਂ ਕਲਾਜ਼ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰਂ ਜਵੱਚ ਪੂਰਾ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਜਜਹੜਾ ਜਕ 

ਕਜਰਸਜਮਸ ਦੀ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਮੇਰੇ ਸੌਣ-ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਣੁ ਵੀ ਉਸ ਚਮਤਕਾਰ 

ਜਵੱਚ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੈੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧੰਜਵਸ਼ਵਾਸੀ ਮੂਰਖ ਕਹੋਗੇ। 

 ਅਸਲ ਜਵੱਚ ਕੀ ਇਸ ਸਸੰਾਰ ਜਵੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹਨ?  ਇਸ ਬਰਜਹਮਡੰ ਜਵੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, 

ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਜਹੇ ਭੇਦ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਜਨਹਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਵਆਜਖਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਜਕਆ। ਭੂਤਕਾਲ 

ਦੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਅੱਜ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਕੱਲਹ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਜਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਦੋ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 

ਵਰਤਮਾਨ ਭੇਦਂ ਦੀ ਜਵਜਗਆਨਕ ਜਵਆਜਖਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ  ਇਹਨਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਪਤਾ-ਪੁਰਖਂ ਦੀਆਂ 

ਜਦੱਤੀਆਂ ਅਟਕਲ ਪੱਚ ੂਜਵਆਜਖਆਵਂ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। 

 ਲੱਗਭਗ ਸਸੰਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਜਮਕ ਜਕਤਾਬਂ ਜਭੰਨ ਜਭੰਨ ਦੇਵਜਤਆਂ ਅਤੇ ਦੇਵ-ਪੁਰਸ਼ਂ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੇ 

ਚਮਤਕਾਰਂ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 
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ਅਸੀਂ ਉਨਹਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਲੱਭਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹਂ। ਦਸੂਰੇ ਪਾਸੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਜਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜਕ ਲੱਖਂ ਹੀ 

ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ਂ, ਜਜਹੜੇ ਜਕ ਦੈਵੀ ਪਰਗਟਾਜਵਆ ਦਆੁਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਜਵਖਾਏ 

ਚਮਤਕਾਰਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ?   

4.  “ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ .........ਅਨੁਭਵ.......ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਨਜੰਦਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਪੂਜਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਵਚਕਾਰ ਅਜਜਹੇ ਦੇਵ-ਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਜਜਹੜੇ ਜਸੱਧੀ ਜਂ ਅਦੰਰਨੂੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਦਸ਼ਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ 

ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਪਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਏੋ ਹਨ।”  ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ 

ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ?  ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਾਜਣਆ ਪਛਾਜਣਆ ਜਾਦਗੂਰ ਪਰੋ. ਭਾਗਨਾਥ ਅਦਭੁਤ ਜਕਸਮ ਦੇ ਜਾਦ ੂਕਰਨ ਦੇ 

ਯੋਗ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ, ... ਜਕਉਂਜਕ ਅਸੀ ਉਸ ਜਵਚਲੀ ਕਲਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਵੱਚ ਨਹੀਂ ?   

 ਜੇ ਜਕਸੇ ਅਖੌਤੀ ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ “ਚਮਤਕਾਰ”  ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਜਪੱਛੋਂ ਖਰਾ ਜਸੱਧ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਤਂ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ 

ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਾਦ ੂ ਜਵਜਗਆਨ ਦ ੇਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੋਏ ਜਨਯਮਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇ। ਜਸਰਫ ਅਜਜਹੇ 

ਮਾਮਜਲਆਂ ਜਵੱਚ  “ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਤਰਕ ਤੋਂ  ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਦਸੂਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਇਕ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਸਧ 

ਜਵਜਗਆਨਕ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਜਸੱਟੇ ਵਜੋਂ  ਧੋਖੇਬਾਜ ਜਸੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਂ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਜੰਦਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਜਵੱਚ ਉਸਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

5. “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਪਆਰੇ ਪਾਠਕਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਜਰਬ ੇਸਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹਂ, ਜਜਹੜੇ ਜਕ ਮਨੈੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 

ਜਮੱਤਰ ਰਾਮ ਜਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਣੇੁ ਹਣੁੇ ਮਦਰਾਸ ਜਵਖੇ ਅਨੁਭਵ ਹਏੋ।”  

 ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖ “ਅਨੇਕਂ ਚਮਤਕਾਰ” ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇ ਜਮੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰੀ ਲਾ ਸ਼ਰੀ ਪਂਡਰੀਮਲਾਈ 

ਸਵਾਮੀਗਲ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਮਤਕਾਰਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਹਾਰ ੇਜਮੱਤਰਂ ਨ ੇਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਂ ਬਾਰੇ 

ਸੱਚਾਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਅਜਜਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ  ਜਬਨਂ ਹੀ ਤੁਸੀ ਲੋਕਂ ਲਈ ਪੜਹਨ ਅਤੇ 

ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਅਜੀਬ ਕਹਾਣੀਆ ਛਾਪ ਜਦੱਤੀਆਂ। 

 ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਝੁਕਾਉ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਵੋੇ, ਜਜਹੜਾ ਜਕ ਉਸਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਨਣ ਜਵੱਚ ਜਵਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹਵੋੇ, 

ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਜਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਬਮਾਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਂ। ਜਦੋਂ ਜਕਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਗੂ ਮਾਨਜਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਬਮਾਰ ਹਵੋੇ ਤਂ ਦੇਸ਼ 

ਵੀ ਮਾਨਜਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਬਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ, ਜਕ ਦਜੂੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਹਂ  ਜਬਮਾਰ ਹਨ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ 

ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। 

 ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਜਹਮਤ ਹੋਵਗੋੇ ਜਕ ਜਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਜਬਨਂ ਅੱਖਂ ਬਦੰ ਕਰਕੇ ਜਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 

ਮਨੰ ਲੈਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਹੁਦੰੀ ਹੈ। ਜਕਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਜਹਣੀ ਜਂ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਜਬਨਂ ਜਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਜਸਰਫ ਇਸ 

ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਜਂ ਜਸੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇ ਜਮੱਤਰ ਨ ੇ ਜਜਹੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਪਂਡਰੀਮਲਾਈ ਸਵਾਮੀਗਲ ਨੂੰ ਜਨਭਾਉਂਜਦਆ ਦੇਜਖਆ ਹੈ, ਇੱਕ 

ਸਧਾਰਨ ਜਾਦਗੂਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਨਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਵੋੇਗਾ। ਪਰਤੰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਕ ਕੀ ਸਵਾਮੀਗਲ 

ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਜਾਦ ੂਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਂ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਆੁਰਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਆੁਰਾ ਹੀ ਪਤਾ 

ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

 ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਂ ਤੋਂ ਮੈਂ  ਅਖੌਤੀ ਪਰਾਭੌਜਤਕ ਵਰਤਾਜਰਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਕਸਮਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਜਰਹਂ ਹਂ 

ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ ਜਂ ਜਸੱਧ ਨਹੀਂ ਲੱਜਭਆ। ਪੜਤਾਲ-ਯੋਗ ਸਬੂਤਂ ਨਾਲ ਇਸ ਜਸੱਟੇ 

ਤੇ ਪਹੁਜੰਚਆਂ ਹਂ ਜਕ ਜਜਹੜੇ ਲੋਕ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਂ ਤਂ ਉਹ ਠੱਗ ਹੁਦੰੇ ਹਨ ਜਂ ਮਾਨਜਸਕ 

ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਖੜੇ ਹੋਏ ਜਵਅਕਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਚੈਲਜੰ ਕਰਦਾ ਹਂ ਜਕ ਸ਼ਰੀ ਲਾ ਸ਼ਰੀ ਪਂਡਰੀਮਲਾਈ 

ਸਵਾਮੀਗਲ ਮੇਰੇ ਦਆੁਰਾ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਕੱਪਜੜਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲੈਣ ਜਪੱਛੋਂ, ਜਵਭੂਤੀ ਜਂ ਜਮਸ਼ਰੀ ਆਜਦ ਪੇਸ਼ 

ਕਰੇ। ਜਕਉਂਜਕ ਜਜਵੇਂ  ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਜਕਹਾ ਹੈ ਜਕ ਉਸਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਜਵਖਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੰਭੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ ਤਂ ਉਸਨੂੰ ਮੇਰਾ 

ਚੈਲਜੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਉਹ ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ  ਕਨੰੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਂ ਮੈਂ  ਇਹ ਵੀ 

ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਤਆਰ ਹਂ। ਜੇ ਉਹ ਦੋ ਜਂ ਪਜੰ ਰਪੁਏ ਦਾ ਕਰਸੰੀ ਨਟੋ ਜਜਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਜਵਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵਰਗਾ ਨਟੋ ਪੈਦਾ 

ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਂ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਆੁਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟ  ਉੱਤੇ ਪਜਹਲੇ ਨੋਟ ਵਾਲਾ ਲੜੀ ਨਬੰਰ 
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ਹੋਇਆ ਤਂ ਮੈਂ  ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਜਵਚਾਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਵਂਗਾ। ਸਗੋਂ ਉਸਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ 

ਜਾਵਂਗਾ। ਜੇ ਸਵਾਮੀਗਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜਗਆ ਦੇਣ ਲਈ ਜਤਆਰ ਹੈ ਤਂ ਮੈਂ  ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ 

ਜਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਜਤਆਰ ਹਂ। 

 ਜੇ ਕੁਝ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ  ਬਚਦਾ ਹੈ ਤਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਸੱਟੇ ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ 

ਪਵੇਗਾ ਜਕ ਉਹ ਲਾਈਲੱਗ ਲੋਕਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਠੱਗ ਹੈ। 

                             ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ 

                                                                             ਸਹੀ-ਇਬਰਾਹੀਮ ਟੀ. ਕਾਵਰੂ 

                                                           ਪਰਧਾਨ ਸ਼ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲਂ ਦੀ ਜਥੇਬਦੰੀ 

 

                                                                                               ‘ਜਤਰਵੂਾਲਾ’ 

                                                    ਪਾਮਨਕਾਡਾ ਲਨੇ, ਕੋਲਬੰੋ-6 

                                                                  15-4-1971 

ਸ਼ਰੀ ਪਂਡਰੀਮਲਾਈ ਸਵਾਮੀਗਲ, 

12, ਸ਼ਰੀ ਪਂਡਰੀਮਲਾਈ ਸਵਾਮੀ ਸਤੰ 

 ਪਡੂੰਰ, ਜਡਡੰੀਗਲ 

  ਤਾਜਮਲਨਾਡੂ । 

     

   ਜਪਆਰੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, 

     ਮੈਂ ‘ਭਾਰਤ ਜੋਤੀ’ ਜਵੱਚ ਕੁਝ ਲੇਖ ਪੜਹੇ ਜਜਨੰਹਂ ਜਵੱਚ ਜਜ਼ਕਰ ਸੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਸੱਧੀ ਰਾਹੀਂ ਜਭੰਨ ਜਭੰਨ ਚਮਤਕਾਰਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾ 

ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਕਉਂਜਕ ਮੈਂ ਪਰਾਭੌਜਤਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਜਵਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਜਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਂ 

ਹਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਨੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹਂ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਜਵਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਮੌਕਾ ਜਦਉ। ਜੇ 

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਜਜਹੜੀ ਮੈਂ  ਕਹਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਕੱਪਜੜਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਜਪੱਛੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹ ੋਗਏ, ਤਂ 

ਮੈਂ  ਤਹੁਾਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਜਵੱਤਰ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਜਂਗਾ, ਸਗੋਂ ਭੇਟਾ ਦੇ ਤਰੌ ਤੇ 25000/- ਰਪੁਏ ਦਵੇਂਗਾ।। 

 ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਜਹਮਤ ਹਵੋੋਗ ੇ ਜਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਲਕੋ ਜਜਨੰਂ ਜਵੱਚ ਚਗੰੇ ਪੜਹ ੇਵੀ ਹੁਦੰੇ ਹਨ, 

ਪਜਵੱਤਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਜਵੱਚ ਮਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੱਗਂ ਦੇ ਜਾਦਆੂਂ ਦਆੁਰਾ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਲਏ ਜਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਕਸਮ ਦੇ 

ਖਤਜਰਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਅਜਜਹੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਜਵਆਂ ਬਾਰੇ ਸਚਾਈ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਛੁੱਕ ਹਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 

ਪੂਰੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ  ਸਜਹਯੋਗ ਦਵੇੋਗੇ।। 

 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਣੈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ “ਜਭੱਟਣ” ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹੋ,  ਤਂ ਮੈਂ  ਇਸਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ 

ਜਤਆਰ ਹਂ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਛੋਟੇ ਰਪੁਏ ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਨਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੋ ਜਜਹੜਾ ਜਕ ਮੈਂ ਤਹੁਾਨੂੰ ਜਵਖਾਵਂਗਾ 

ਤਂ ਮੈਂ  ਤਹੁਾਡੀ ਜਸੱਧੀ ਨੂੰ ਮਨੰ ਜਾਵਂਗਾ। 

 ਜੇ ਜਕਸੇ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਜਂ ਚੁੱਪ ਰਜਹਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਕੌਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਤਦ ਮੈਂ  ਇਸ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਜਸੱਟੇ 

ਤੇ ਪਹੁਚੰਾਗਾ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੂਰਖਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਤਾਪਾਰਥੀ ਦੇ ਸਂਈ ਬਾਬੇ ਵਂਗ ਮਦਾਰੀ ਹੋ। 

 ਉੱਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜਵੱਚ- 

                ਸਹੀ-ਇਬਰਾਹੀਮ ਟੀ. ਕਾਵਰੂ।  

  

ਸ਼ਰੀ ਮਾਨ ਵਾਮਨ ਰਾਉ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਜਹੀ ਜਚੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਪਰਤੰੂ ਇਹਨਂ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਜਵੱਚੋਂ ਜਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਣੁ ਤੱਕ 

ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜਦੱਤਾ। 

 ਚਮਤਕਾਰੀ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਜਵੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਭਾਵੇਂ  ਛੋਟਾ ਜਜਹਾ ਟਾਪੂ ਹੈ, ਇਸ ਜਵੱਚ ਵੀ ਅਜਜਹੇ ਪਾਖੰਡੀਆਂ 

ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਬਹਤੁ ਹੈ। ਕੋਲਬੰੋ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਜਵਅਕਤੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਰੀ ਸਂਈ ਬਾਬਾ 
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ਕੋਲਬੰੋ ਜਵੱਚ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਹਰੋਨਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਵੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਜਸਨਹਾਲੀ ਜਵੱਚ ਗੱਲਂ 

ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਕ “ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਹੋਰਨਂ” ਜਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ 

ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 

 ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਜਵੱਚ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਘਰ ਹਨ, ਜਜੱਥੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਵਭੂਤੀ ਜਡਗਦੀ ਹੈ, ਬਲਜਕ ਸਂਈ ਬਾਬਾ 

ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਡੇਗੀ ਜਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਕ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 

ਘੜੀਆਂ, ਖਡੰ, ਦੁੱਧ, ਪਰਸ਼ਾਦ, ਜਮਸ਼ਰੀ ਆਜਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਂਦੇ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਉਹਨਂ ਦੇ ਘਰਂ ਜਵੱਚ ਵੱਡੀ ਜਗਣਤੀ 

ਜਵੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਕੱਠੇ ਹੁਦੰੇ ਹਨ ਜਜੱਥੇ ਅਜਜਹੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁਦੰੇ ਮਨੰੇ ਜਂਦੇ ਹਨ ਤਂ ਜੋ ‘ਭਗਵਾਨ ਪੂਜਾ’ ਜਵੱਚ ਜਹੱਸਾ ਲੈ 

ਸਕਣ। 

 ਬਦੰਰਬੇਲਾ ਤੋਂ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨ ੇਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਸੰਥਾ ਦੀ ਮੀਜਟਗੰ 

ਜਵਖੇ ਆਪਣੀ ਜਸੱਧੀ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਜਲਜੰ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਜਲਆ। ਪਰਤੰੂ ਜਨਸ਼ਜਚਤ ਜਦਨ ਸਵਾਮੀ ਜੀ 

ਬਦੰਰਬੇਲਾ ਤੋਂ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। 

 ਜਫਰ ਵੀ, ਜਨਰਾਸ਼ ਮੈਂਬਰਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਆੂਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਕੌਾ ਜਮਲ ਜਗਆ ਜਕ ਜਕਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਜਸੱਧ 

ਕਰਾਮਾਤਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਸੰਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਰੀ ਮਾਨ ਐਮ. ਡੀ. ਚਦੰਰਸਨੇਾ ਜਜਹੜਾ ਜਕ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ 

ਜਾਦ ੂਸਭਾ ਨਾਲ ਸਬਧੰਤ ਸੀ, ਨੇ ਹਵਾ ਜਵੱਚੋਂ  ਬਹਤੁ ਸਾਰੀ ਜਵਭੂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਜਵਚਕਾਰ 

ਵਡੰੀ। ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਦਾ ਜਰਟਾਇਰ ਹਇੋਆ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰ ਜਸੱਟਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਜਕ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਜਵਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ 

ਇਕ ਵਾਰੀ ਉਸਨੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੱਪਜੜਆਂ ਨੂੰ ਗੂੜਹੇ ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਹੁਦੰੇ ਵੇਜਖਆ ਸੀ। 

 ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਸ. ਰਗੰਾਨਾਥਨ ਕਜਹੰਦਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਰੀ ਬਾਬਾ ਹਵਾ ਜਵੱਚੋਂ  ਸਦੰ ਪਦੈਾ ਕਰਕੇ ਚੀਰ ਫਾੜ ਵਾਲੇ 

ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਸਨਹਾਲੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਜਹਦੰਾ ਹੈ ਜਕ “1957 ਦੇ ਸਾਲ ਜਵੱਚ ਉਸਨੇ (ਬਾਬਾ) ਇੱਕ ਵਧੀਆ 

ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪੂਟਾ ਪਾਰਤੀ ਜਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਆਧੁਜਨਕ ਪੱਛਮ 

ਪਰਨਾਲੀ ਜਵੱਚ ਮਾਜਹਰ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਜਕ ਸ਼ਰੀ ਸਜਤਆ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਆਪ ਭਲੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ 

ਸਥਾਈ ਅਜਧਆਤਜਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਗੀਆਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਕ 

ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਬਨਂ ਆਰਾਮ ਆ ਜਂਦਾ ਹੈ।” (ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਰੋਜਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ 27-4-70) 

 ਇਹ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ ਕੱਟੜਪਣੁੇ ਜਵੱਚ ਇਨੰਾ ਡੁੱਜਬਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਕ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਕਾਰਣ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਧਾਰਨ 

ਅਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਕ ਇਸ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਜਹੜਾ ਜਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਬਨਂ ਜਬਮਾਰਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜਜਹੜਾ 

ਚੀਰਫਾੜ ਵਾਲੇ ਯਤੰਰਂ ਤੋਂ  ਜਬਨਂ ਚੀਰਫਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਵੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਪਰਨਾਲੀ ਜਵੱਚ 

ਮਾਜਹਰ ਡਾਕਟਰਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜਕਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਵਖੇ ਜਬਮਾਰਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ 

ਲਈ ਚੀਰਫਾੜ ਵਾਲੇ ਯਤੰਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਜਵੱਤਰ ਰਾਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ? 

ਇੰਦਰਾ ਿਂਧੀ ਨ ੇਇੱਕ ਭਿਵਾਨ ਨੂੰ ਜਨਜੰਦਆ 

 17-10-1971 ਨੂੰ ‘ਬੀਨਾਕਰਨ ਵਰਮਨਜਰੀ’ ਨਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਜਾਫਨਾ ਦੇ ਪੰਚਅਕਸ਼ਰਾ ਕੁਰਕੂਲ ਦਆੁਰਾ 

ਜਲਜਖਆ ਪੂਰੇ ਸਫੇ ਦਾ ਲੇਖ ਛਾਜਪਆ,  ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਭਗਵਾਨ ਜਜਸ ਨੂੰ ਨੀਲਕੰਠ ਬਾਬਾ ਕਜਹਦੰੇ ਸਨ,  ਬਾਰੇ ਸੀ।  

 ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਦੇ ਦਜੂੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਤਰਹਂ, ਜਜਹੜ ੇ ਜਕ ਅਕਸਰ ਮਦਾਰੀ ਭਗਵਾਨ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 

ਲਈ ਭਾਰਤ ਜਵਖੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਂਦੇ ਰਜਹਦੰੇ ਸਨ, ਉਹ ਨੀਲਕੰਠ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਗਆ, ਜਕਉਂਜਕ ਸ਼ਰੀ ਕੁਰਕੂਲ ਨੂੰ 

ਮਦਰਾਸ ਜਵੱਚ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਜਮੱਤਰ ਨ ੇਦੱਜਸਆ ਸੀ ਜਕ ਜਪਛਲੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਪਜਹਲੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲੋਂ  ਜਜ਼ਆਦਾ ਉੱਤਮ 

ਹਨ। 

 ਨੀਲਕੰਠ ਬਾਬਾ ਦੇ ਅਨੇਕਂ ਚਮਤਕਾਰਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਕੁਝ ਸ਼ਰੀ ਮਾਨ ਕੁਰਕੂਲ ਨੇ ਉਸ ਲੇਖ ਜਵੱਚ ਜਬਆਨ ਕੀਤੇ। ਜੋ ਇਸ 

ਤਰਂ ਹਨ- 

1) ਇਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ  ਭਗਵਾਨ ਨੀਲਕੰਠ ਬਾਬਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਪਆ ਤਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਕਧੰ ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਜਸ਼ਵ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ 

ਨੇ ਵੀ ਅੱਥਰ ੂਵਹਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਜਦੱਤੇ। 
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2) ਇਕ ਅਨੰਹੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਹਵਾ ਜਵੱਚੋਂ  ਪਜਵੱਤਰ ਰਾਖ ਪੈਦਾ ਕਰ ਅਨੰਹੀਆਂ ਅੱਖਂ ’ਤੇ ਮਲਕੇ ਠੀਕ ਕਰ 

ਜਦੱਤੀ। 

3) ਤਾਜਮਲਨਾਡੂ ਜਵੱਚ ਦਜਰਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹਕੁਮ ਨਾਲ ਰਾਹ ਛੱਡ ਜਦੱਤਾ, ਜਕਉਂਜਕ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਸ 

ਜਵੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਸੀ। 

4) ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ  ਕਈ ਥਾਵਂ ਤੇ ਪਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। 

5) ਇੱਕ ਕਾਰ ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਕ ਵਾਰ ਪਟਰੋਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਣ ਜਗੰਲ ਜਵੱਚ ਸੜਕ ਤੇ ਰਕੁ 

ਗਈ।  ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਟੇਜਰਗੰ ਵਹੀਲ ਆਪ ਫਜੜਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁਚੰਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਜਬਨਂ ਕਈ 

ਮੀਲ ਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। 

6)  ਆਂਧਰਾ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਰੀ ਨਗੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਮਹਦੇ ਜਵੱਚੋਂ ਕੱਜਢਆ ਜਸ਼ਵਜਲੰਗ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ। 

7)  ਲਡੰਨ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਥੇਟਰ ਜਵਖੇ ਜਜੱਥੇ ਜਕ ਰਾਜਪਾਲ ਨਗੇਸ਼ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਰਹਾ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਪਰਗਟ 

ਹੋਏ। 

8)  ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਹਵਾ ਜਵੱਚੋਂ  ਠੋਸ ਜਲੰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਸ਼ਰੀ ਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਂਧੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 

ਡਾਕਟਰ ਐਸ. ਰਾਧਾਕਜਰਸ਼ਨਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਣੈ ਗਏ ਸਨ, ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ। 

  ਭਗਵਾਨਂ, ਬਾਜਬਆਂ, ਜਰਸ਼ੀਆਂ, ਗੁਰਆੂਂ, ਜਸੱਧਂ, ਮਹਤੰਂ, ਸਤੰਂ ਅਤੇ ਸੂਫੀਆਂ ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਚਮਤਕਾਰਂ ਦੀਆਂ ਇਸ 

ਜਕਸਮ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਜਲਜਖਆ ਪੱਤਰ ਜਲਜਖਆ। 

18-11-1971 

ਸਜਤਕਾਰ ਯੋਗ ਸ਼ਰੀ ਮਤੀ ਇਦੰਰਾ ਗਂਧੀ 

     ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ, 

              ਨਵੀਂ ਜਦੱਲੀ। 

ਸਜਤਕਾਰ ਯੋਗ ਸ਼ਰੀ ਮਤੀ ਜੀ, 

 ਇਸ ਦੇਸ਼ ਜਵੱਚ ਤਾਜਮਲਨਾਡੂ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੀਲਕੰਠ ਬਾਬਾ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਬਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਵੱਚ ਛਪੇ ਲੇਖ 

ਦਾ ਪਜਹਰਾ ਮੈਂ  ਹੇਠਂ ਦੇ ਜਰਹਾ ਹਂ। 

 “ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਕੇਂ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਜਵੱਚੋਂ ਪਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਇੰਦਰਾ 

ਗਂਧੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਦੰਦੇ ਹਏੋ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਹਵਾ ਜਵੱਚੋਂ ਠੋਸ ਜਲਗੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸੱਟੇ ਵਜੋਂ 

ਉਹ ਮਸ਼ਹਰੂੀ ਅਤੇ ਜਜੱਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।” 

 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਧਨੰਵਾਦੀ ਹਵੋਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੈੂੰ ਇਹ ਦਸ ਦੇਵ ੋ ਜਕ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ  ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਤੁ ਸਮਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਹੱਚਕਚਾਉਂਦਾ ਹਂ। ਪਰਤੰੂ ਇਸ ਜਰਪੋਰਟ ਨ ੇਭਾਰਤ ਜਵੱਚ ਅਤੇ ਲਕੰਾ 

ਜਵੱਚ ਲੱਖਂ ਹੀ ਲੋਕਂ ਦੀਆਂ ਜਜ਼ਦੰਗੀਆਂ ਤੇ ਪਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤ ੇਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਾ। 

        ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜਵੱਚ, 

ਸਹੀ-ਇਬਰਾਹਮ ਕਾਵਰੂ 

 ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੇਠਂ ਜਦੱਤਾ ਜਂਦਾ ਹੈ। 

 

            ਪਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਦਾ ਸਕੱਤਰੇਤ, 

                                                                            ਨਵੀਂ ਜਦੱਲੀ। 

                                                                       22 ਨਵਬੰਰ 1971 

ਨੰ. ਪੀ. ਐਮ. ਐਸ. 25594 

ਸ਼ਰੀ ਇਬਰਾਹਮ ਟੀ. ਕਾਵਰੂ 

        ਐਡੀਟਰ 

“ਦੀ ਸੀਲਨੋ ਰੈਸ਼ਨਜਲਸਟ ਅਬੈਂਸਡਰ” 
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89-ਪਾਮਨਕਾਡਾ ਲਨੇ ਕੋਲਬੰੋ-6 

 

ਜਪਆਰੇ ਸ਼ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ, 

 ਤੁਹਾਡੇ 18 ਨਵਬੰਰ 1971 ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। 

 ਮੈਨੂੰ ਪਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਦਆੁਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਂ ਜਕ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ 

ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਕ ਪਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਨੀਲਕੰਡਾ ਬਾਬਾ ਕੋਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹਵਾ ਜਵੱਚੋਂ  ਜਲਗੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। 

                ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ, 

                                                                   ਸਹੀ-ਐਨ. ਕੇ. ਸੇਸ਼ਨ 

                                                    ਪਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਦਾ ਜਨੱਜੀ ਸਕੱਤਰ। 

 ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਵਰਗੇ ਰਝੁੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਕ ਉਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਪਾਜਕਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਜਰਹਾ 

ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨਹਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਲਜਖਆ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜਪਤਾ ਦੀ ਤਰਹਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ 

ਹੁਦੰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਗਂਧੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਮਜਹਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹਵੋਗੇੀ, ਜਕਉਂਜਕ ਜੇਕਰ ਇਨਹਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ 

ਖਡੰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਜੰਦਆਂ ਨਾ ਜਾਣ ਤਂ ਲੱਖਂ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਂ ਉਤੇ ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦਹੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। 

 ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਕ ਇਹ ਪਰਗਟਾਵਾ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਗਵਾਨਂ ਦੇ ਅਨਕੇ ਚੇਜਲਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਕਰਨ 

ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜਕ ਉਹਨਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰਂ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਦਰਸੁਤ ਹੈ। 

 ਜਕਉਂਜਕ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਂ ਜਵੱਚ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁਦੰੀ ਹੈ ਜਕ ਜਜਹੜਾ ਕੁਝ ਛਜਪਆ ਪੜਹਦੇ ਹਨ ਉਸ ’ਤੇ ਅਨੰਹੇਵਾਹ 

ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਭਗਵਾਨਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਬਾਜਬਆਂ ਭਗਵਾਨਂ, 

ਸਵਾਮੀਆਂ ਬਾਰ ੇਕਈ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਖ਼ਬਾਰਂ ਜਵੱਚ ਜਲਖਣ ਤੋਂ  ਪਜਹਲਂ ਚਗੰੀ ਤਰਹਂ ਕਰ 

ਜਲਆ ਕਰਨ। 

 ਜੇ ਨੀਲਕੰਠ ਬਾਬਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਈ ਮੀਲ ਜਬਨਂ ਪਟਰੋਲ ਤੋਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ  ਅਗਲੇ ਪਟਰੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨ 

ਤੱਕ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਂਦਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਂਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਭਗਵਾਨਂ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਆਂ ਨੂੰ 

ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੈਦਲ ਫੌਜ, ਸਮੁਦੰਰੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਜਵੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤਂ ਭਾਰਤ ਪਾਜਕਸਤਾਨ ਜਵੱਰਧੁ 

ਲੜਾਈ ਜਵੱਚ ਤੇਲ ਤੋਂ ਜਬਨਂ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ, ਸਮੁਦੰਰੀ ਜਹਾਜ, ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਟਰੱਕਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ। 

 ਬਗੰਲਾ ਦੇਸ਼ ਜਵੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਕੜ ਜਭੰਨ ਜਭੰਨ ਦਜਰਆਵਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ 

ਜਵੱਚ ਆਈ, ਜਕਉਂਜਕ ਜਪੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਪਾਜਕਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਜਦੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਉਹਨਂ 

ਦਜਰਆਵਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਵਾਹਨਂ ਲਈ ਲਘੰਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਹਕੁਮ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

 ਡਾਕਟਰ ਟੀ. ਨਲਾਇਨਾਥਨ ਕਜਹਦੰਾ ਹੈ ਜਕ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਹਵਾਬਾਜ਼ ਚਾਰਲਸ ਪੌਮੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜਵੱਚ ਸੀ ਤਂ 

ਭਗਵਾਨ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਉਸਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਇੰਜਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰ ੇਜਵੱਚ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀ ਥਂ ਤੇ 

ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਲੈ ਜਗਆ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਂ ਭਾਰਤ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਇਕ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਗੁਆਉਂਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਂ 

ਦੇ ਕਾਕਜਪੱਟਾ ਜਵਚ ਪਰਗਟ ਹੁਦੰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਂ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰਦੇ। 

 ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਨ ੇਸਸੰਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਂ ਨੂੰ ਬਗੰਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 

ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਜਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਕਉਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਜਕ ਉਹ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਗਵਾਨਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ 

ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਾਮਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ?  ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ 

ਕੈਂਪਂ ਜਵੱਚ ਹੈਜ਼ਾ ਫੈਲ ਜਗਆ ਸੀ ਤਂ ਪਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਨੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ, ਜਜਹੜਾ ਜਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਬਨਂ ਲਕੋਂ ਦਾ ਇਲਾਜ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਹਜ਼ਾਰਂ ਲੋਕਂ ਦੀਆਂ ਜਜ਼ਦੰਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਜਕਉਂ ਨਾ 

ਕੀਤੀ ? 

ਸ਼ਰੀ ਲੰਕਾ ਦਾ ਭਿਵਾਨ 

 ਕੁਝ ਜਚੱਠੀਆਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਹੇਠਂ ਜਦੱਤੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਂ ਜਜਹੜੀਆਂ ਜਕ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਂ ਜਵੱਚ ਛਪੀਆਂ ਹਨ, 

ਪਾਠਕਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਣੇਗੀਆਂ ਜਕ ਜਕਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਂ ਦਆੁਰਾ ਭਗਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਂਦੇ ਹਨ। 



 

46 
 

 14 ਸਤੰਬਰ ਮਗੰਲਵਾਰ ਜਦਨ ਕੋਲੂ ਜਪਟੀਆ ਜਵਖੇ ਇਕ ਜਸੱਧੀ ਕੇਂਦਰ ਜਵੱਚ ਭਜਨ ਜਪੱਛੋਂ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਂਤਾ ਨਦੰ 

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਜਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਇਬਰਾਹਮ ਟੀ. ਕਾਵਰੂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਕੋਲੋ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਧਾਰਨ ਪਰਸ਼ਨਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ 

ਜਰਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਬਰਾਹਮ ਕਾਵਰੂ ਇਕ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਜਜਵੇਂ  ਜਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨਕੈਰ।  ‘ਮੈਂ ਇਸ ਭੱਦਰ 

ਪੁਰਸ਼(ਕਾਵਰੂ) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਜਖਆ ਹੈ ਪਰਤੰੂ ਮੇਰਾ ਜਖਆਲ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਸਚਾਈ ਦੀ ਭਾਲ ਜਵੱਚ ਅਜਤ ਧਾਰਜਮਕ ਆਦਮੀ ਹੈ।’  

ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਜਕਹਾ ਸੀ ‘ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਕਾਵਰੂ ਸਾਡੇ ਜਮਆਰਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਧਾਰਜਮਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰਤੰੂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਜਹਮਂ ਭਰਮਂ ਨੂੰ 

ਨਗੰਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਵੇਾ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।’ (‘ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਅਬਜ਼ਰਵਰ’ 22-9-71) 

 ‘ਇਕ ਵਾਰ ਜਫਰ ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਕਾਵਰੂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹਣੋ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹਂਗਾ। ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਤੁਸੀਂ 

ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਕ ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਕਾਵਰੂ ਜਨਮ ਤੋਂ  ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਅਜਜਹੇ ਵਜਹਮਂ ਭਰਮਂ ਦੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਜਾਲੇ ਲਾਹੇ ਹਨ, ਜਜਨਹਂ 

ਨੇ ਚਮਕਦੀ ਸੱਚਾਈ ਉੱਤੇ ਧੁੰਦ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਰਸਗੰ ਜਵੱਚ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰੀ ਕਾਵਰੂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਜਕਹਾ ਹੈ 

ਸ਼ਰੀ ਮਾਨ ਕਾਵਰੂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਜਹਮੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਂ ਤੋਂ ਜਾਲ ੇਲਾਹ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਉਹ ਧਰਮ 

ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ” (‘ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਅਬਜ਼ਰਵਰ’ ਜਵੱਚ ਇਕ ਕਾਟਰਾਗਾਮਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਜਵਚਾਰ) 

 ‘ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਂਤਾਨਦੰ ਨੇ ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਕਾਵਰੂ ਦਾ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਂ ਦਾ ਧਾਰਜਮਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਂ 

ਬਾਤਂ ਦੌਰਾਨ ਚੌਦਂ ਵਾਰ ਜਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ‘ਉਸਨੇ ਆਪਜਣਆਂ ਚੇਜਲਆਂ ਤੋਂ ਉਡਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ 

ਜਕ ਇਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਪਰਮਾਤਮਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਮੌਤ ਜਪੱਛੋਂ ਜਜ਼ਦੰਗੀ ਆਜਦ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਚਗੰੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ 

ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ ਧਾਰਜਮਕ ਮਸਜਲਆਂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਕਾਵਰੂ ਦੇ ਜਬਆਨਂ ਨੂੰ ਇਹਨਂ ਪਰਸ਼ਨਂ ਪਰਤੀ ਉਸਦੀ ਖੋਜ 

ਦਾ ਜਸੱਟਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ  ‘ਸ਼ੱਕ ਜਸਆਣਪ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੁਦੰੀ ਹੈ।’...... 

 ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਕਾਵਰੂ ਦਾ ਜਜ਼ਕਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰੇੇ ਕੋਲ ਆ ਜਂਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਮੈਂ  ਉਸਦਾ ਨਂ ਇੱਥੇ ਜਵਚਾਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦਾ 

ਜਵਰੋਧ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਜਖਆ ਹ।ੈ ਮੈਂ  ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰਤੰੂ ਉਹ ਜਰਰੂ ਹੀ 

ਇੱਕ ਸੁਲਜਝਆ ਹਇੋਆ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵਗੇਾ। ਇਕ ਚੀਜ਼ ਜਜਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹਂ ਧਾਰਜਮਕ ਜਵਅਕਤੀ ਹਵੋੇਗਾ, 

ਪਰਤੰੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਜਸ ਤਰਹਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁਦੰ ੇਹੋ। ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਜਵੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਹੈ। ਜਾਗਰਤੀ 

ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਕਜਹਦੰੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਜੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੁੱਸੇ ਕਰ ਜਦੰਦਾ ਹੈ। 

 ਇਸ ਤਰਹਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧਾਰਜਮਕ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰਰੂੀ ਹਨ। ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਕਾਵਰੂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੋਟ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਹੀ ਲਾਇਕ ਹੋ। ਉਸ ਜਵੱਚ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹ ੈਜਕ ਉਹ ਪਰਸ਼ਨ 

ਪੁੱਛ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਂ ਹਾਸੋ ਹੀਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਉਹ ਇਹਨਂ ਬਾਰੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛ 

ਜਰਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹਂ ਦੇਖੋ, ਤਂ ਉਹ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਦੇ ਲਕੋਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਜਮਕ ਲੋਕਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ 

ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।....... 

 ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੁਦੰੇ ਹਏੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕੋਨੇ  ‘ਚੋਂ’ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨੂੰ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਕਾਵਰੂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ 

ਉਹ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਂ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਪੂਰਨ ਜਾਗਰਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। 

ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਕੋਲ ਧਰਮ ਜਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੂਰਖਤਾ ਬਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜਹਮੰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ  ਜਕ ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ।” (ਸ਼ਰੀ 

ਲਕੰਾ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਜਵੱਚ ਲਾਲਾ ਰਤਨਾਨਦੰ) 

 ਈ. ਵੀ. ਆਰ ਪੀਰੀਅਰ ਰੱਬ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਰੀ ਇਬਰਾਹਮ ਕਾਵਰੂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਲੋਕਂ ਜਵੱਚ ਅਜਗਆਨਤਾ ਦਰੂ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੈਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਜਆ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਜਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ 

ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਜਹਾ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਂਤਾਨਦੰ ਨੇ ‘ਬੀਨਂ-ਕਰਨ’ ਨੂੰ ਜਦੱਤੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਟੰਰਜਵਊ ਸਮੇਂ ਜਕਹਾ ਸੀ। ਬੀਨਾ ਕਰਨ 

ਵਰਮਨਜਰੀ। 

 “ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮੰੇਲਨ ਸਮੇਂ ਜਰਸ਼ੀ ਕੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਂਤਾਨਦੰ ਨੇ ਜਕਹਾ ਸੀ ਜਕ ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਇਬਰਾਹਮ ਕਾਵਰੂ ਸ਼ਰੀ 

ਸਜਤਆ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਰਾਮਾ ਸਵਾਮੀ ਨਾਇਕਰ ਦੀ ਤਰਹਂ ਰੱਬ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਚੌਦਂ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਜਨ ਸਮੇਂ, 

ਜਜਹੜਾ ਜਕ ਜਸੱਧੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲਬੰ ੋ ਜਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਜਕਹਾ ਸੀ ਜਕ ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਕਾਵਰੂ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਹ ੈ ਜੋ 

ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਭਾਲ ਜਵੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਂਗਾ ਜਕ ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਕਾਵਰੂ ਵਰਗਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਜਹਦੰਾ ਹੈ। (ਸ਼ਰੀ 

ਲਕੰਾ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਜਵੱਚ ਏ. ਰਾਮਾਨ ਥਨ) 
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 ਜਜਸ ਜਦਨ ਤੋਂ  ਉਸ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਹਯਾਤ ਜਬਆਨ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ  ਇਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਨੁਭਵ 

ਕਰ ਸਜਕਆ ਹਂ। ਧਾਰਜਮਕ ਅਧੰਜਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਜਹੜੇ ਜਕ ਅਕਸਰ ਮੈਥੋਂ ਦਰੂ ਰਜਹਦੰੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸਜਤਕਾਰ 

ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਜਦੱਤਾ। ਉਹ ਨਵੇਂ  ‘ਭਗਵਾਨ’ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਆਉਣ 

ਲੱਗੇ। ਜਰਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੇ  ‘ਪਜਵੱਤਰ’ ਆਦਮੀ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਂ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ 

ਜਲਖੀ ਸੂਚਨਾ ਛਪਵਾਉਣੀ ਪਈ। 

ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਨਹਾੀਂ ਹਾਂ 

 “ਇਹ ਮਾਲਮੂ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈ ਜਕ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਜਜਸਦਾ ਨਂ ਸ਼ਂਤਾਨਦੰ ਹ ੈਅਤੇ ਜਜਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਰਸ਼ੀਆਂ ਦ ੇਅਖੌਤੀ 

ਪਜਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਜਹਮਾਲਾ ਜਵੱਚ ਜਰਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਜਵੱਚ ਰਜਹਦੇੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਭਜਨ 

ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਜਮਕ ਭਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਕਹਾ ਸੀ ਜਕ ਕਾਵਰੂ ਰੱਬ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਭਾਲ ਜਵੱਚ ਲੱਗਾ ਅਜਤ 

ਧਾਰਜਮਕ ਜਵਅਕਤੀ ਹੇ।” 

 ‘ਬੀਨਾਕਰਨ ਵਰਮਨਜ਼ਰੀ’ ਜਵੱਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮੰੇਲਨ ਸਮੇਂ ਇਹੀ 

ਜਬਆਨ ਦਹੁਰਾਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਅਵਤਾਰਂ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਪੀਰੀਅਰ ਰਾਮਾ ਸਵਾਮੀ ਨਾਇਕਰ ਨਾਲ 

ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

 ਇਸ ਦੇਸ਼ ਜਵੱਚ ਉਸਦੇ ਹਜ਼ਾਰਂ ਹੀ ਅਧੰਜਵਸ਼ਵਾਸੀ ਚੇਜਲਆਂ ਨੂੰ  ‘ਪਜਵੱਤਰ’ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇਹ ਜਬਆਨ ਯਕੀਨਨ 

ਹੀ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ ਅਤ ੇਮਕੌਾਪਰਸਤ ਹੁਦੰਾ, ਤਂ ਮੇਰ ੇਲਈ ਇਨਹਂ ਵਂਗ ਅਵਤਾਰ ਬਣ ਬੈਠਣ ਲਈ 

ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਮਕੌਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਕ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਸਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਂ ਹੀ 

ਲੋਕ ਹੁਦੰੇ। 

 ਇਸ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਜਕਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਕ ਕਾਵਰੂ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ? ਭਜਨ ਮਡੰਲੀ 

ਜਵੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇਹ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਅਕਲ ਜਂ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

 ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਮੀ ਅਸਲ ਜਵੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਜਕਹਾ ਸੀ, ’ਤੇ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਂ ਮੈਂ  ਕਹਂਗਾ ਜਕ ਉਹ ਜਬਲਕੁਲ 

ਗਲਤ ਹੈ। ਦਜੂ ੇਪਾਸੇ, ਜਕੇਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਜਬਆਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਂ ਦੀ ਸਜੰਖਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੱਤਾ 

ਹੋਵੇ, ਜਜਹੜੇ ਜਕ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ  ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਜਵੱਚ ਵੱਧ ਤਰਕ ਤੇ ਸਝੂ ਵੇਖਦ ੇਹਨ, ਤਂ ਬਦੰੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਦਆਨਤਦਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ 

ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਜਬਆਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜਕ ‘ਕਾਵਰੂ’ ਸਚਾਈ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ  ਇਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 

ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ ਜਕ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ, ਭਗਵਾਨ, ਸਵਾਮੀ, ਜਸੱਧ, ਸਤੰ, ਸ਼ੈਤਾਨ, ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼, ਮਹਤੰ, 

ਅਵਤਾਰ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਪਾਗਲਂ ਜਂ ਚਲਾਕ ਧਾਰਜਮਕ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

 ਪਜਹਲਂ ਹੀ ਮਰੇੇ ਘਰੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਅਧੰਜਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨਵੇਂ  ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ 

ਹਨ। ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਚੱਠੀ ਛਾਪ ਜਦਓ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਂ ਅਣਚਾਹੇ ‘ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ’ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। 

                                                     ਸਹੀ ਇਬਰਾਹਮ ਟੀ. ਕਾਵਰੂ 

 

ਪਰਸ਼ਨ- ਅਖ਼ਬਾਰਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਜਕ ਅੱਠ ਸਾਲਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਧਾਰਜਮਕ ਗਰਥੰਂ ਜਵੱਚੋ ਬਾਣੀ ਪੜਹਦੀ ਹੈ। ਸੱਜਤਆ ਸਾਈਂ 

ਬਾਬਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥਂ ਜਵੱਚੋਂ ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਭੂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹਰੂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਕ ਭਗਵਾਨ ਈਸਾ 

ਮਸੀਹ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤੁਜਰਆ ਸੀ। ਇਹਨਂ ਚਮਤਕਾਰਂ ਨੂੰ ਜਧਆਨ ਜਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਏੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਜਵੱਚ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਜਕਉਂ ਨਹੀਂ 

ਕਰਦੇ ? 

ਉੱਤਰ- ਇਹਨਂ ਅਖੌਤੀ ਚਮਤਕਾਰਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਪਰੀਜਖਆ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਕ ਜਂ ਤਂ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਵਾਪਰੇ 

ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਂ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ ੇਸਨ। ਧਾਰਜਮਕ ਜਵਸ਼ਵਾਸਂ ਦੇ ਏਜਟੰਂ ਅਤੇ ਅਧੰ-ਜਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਹਤੁ 

ਸਾਰੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਂ ਫੈਲਾਈਆਂ। ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਨੇ ਇਹਨਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਜਸੱਧ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਂ 

ਇਹਨਂ ਦੀ ਡੂਘੰੀ ਜਂਚ ਪੜਤਾਲ ਇਹਨਂ ਜਵੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚਲਾਕੀ ਨੂੰ ਨਗੰਾ ਕਰ ਜਦਦੰੀ ਹੈ। ਸੱਜਤਆ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 

ਚਮਤਕਾਰਂ ਦੀ ਪਰੀਜਖਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹਤੁ ਵਾਰੀ ਚੈਜਲਜੰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ 

ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਅਧੰ-ਜਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਬਚਦਾ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ। 
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 ਕੇਵਲ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਜਮਕ ਜਕਤਾਬਂ ਜਵੱਚ ਜਮਜਥਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ 

ਤੁਰਨਾ, ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਣੈਾ ਅਤੇ ਚਦੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਜਰਆ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਪੈਗਬੰਰਂ ਨੂੰ 

ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਆਸਧਾਰਨ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਜਮਜਥਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਨੇ ਪੈਗਬੰਰਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ 

ਜਵਗਾੜ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਕੋਂ ਤੋਂ  ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ। ਈਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਜਸੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ 

ਤੁਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਖੋਟ ਨੂੰ ਪਜਵੱਤਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਸਨੂੰ ਸਜਤਕਾਰਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 

ਕਾਫੀ ਸਨ। ਦਸੂਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰਂ ਨੂੰ ਜਬਆਨ ਕਰਕੇ ਉਨਹਂ ਦੀਆਂ ਜਜ਼ਦੰਗੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ 

ਖਤਮ ਹੋ ਜਂਦੀ ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ ਲੋਕ ਉਹਨਂ ਦੀ ਜਜ਼ਦੰਗੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜੋ ਉਹਨਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣਂ ਰਾਹੀਂ ਜਵਖਾਇਆ ਅਤੇ 

ਜਸਖਾਇਆ, ਨੂੰ ਅਖਜਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਂਦੇ ਹਨ। ਜ ੇਚਮਤਕਾਰਂ ਨੇ ਹੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 

ਮਹਾਨ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤਂ ਹਰੇਕ ਮਦਾਰੀ ਵੀ ਮਹਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵੱਚ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰਂ ਨਾਲ ਸਬਧੰ 

ਨਹੀਂ। ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਜਸਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਆਰਥੀ ਲੋਕ ਚਮਤਕਾਰਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਂ 

ਕਰਕੇ ਜਧਆਨ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪਾ ਜਦਦੰੇ ਹਨ। ਜਕਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਲੋਕਾ ਦੀ ਸੇਵਾ 

ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰਜਹਣ ਜਵੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਜਕ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਜਵੱਚ। ਜਜਹੜੇ ਚਮਤਕਾਰਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਜਂ ਤਂ ਠੱਗ ਹਨ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹਨ। ਮੈਂ  ਭਗਵਾਨਂ ਬਾਰੇ ਜਟੱਪਣੀ ਪੰਦਰਂ ਅਪਰੈਲ, 1972 ਦੇ ਦੀ ‘ਨੇਸ਼ਨ’  ਜਵੱਚ ਛਪੀ ਹੇਠਲੀ ਖ਼ਬਰ 

ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਵਂਗਾ 

ਕਾਵਰੂ ਭਿਵਾਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ੈ

“ਮੈਂ ਜਵਦੇਸ਼ੀ ਕਰਸੰੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹਂ” 

            (ਸਾਡੇ ਪੱਤਰ ਪਰੇਰਕ ਦਆੁਰਾ) 

 ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਕਾਵਰੂ ਥਰਸਟਨ ਕਾਲਜ ਜਵਖੇ ਜਪਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਸੰਥਾ ਦੀ ਮਾਸਕ ਮੀਜਟਗੰ 

ਜਵੱਚ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਜਗਆ। ਉਸਨੇ ਇਕ ਜਾਦ ੂਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਜਜਸਨੇ ਉਸਦੇ ਦਰਸ਼ਕਂ ਨੂੰ ਚਕਾਚੌਂਧ ਕਰ ਜਦੱਤਾ। ਸ਼ਰੀ ਮਾਨ 

ਕਾਵਰੂ ਨੇ ‘ਜਾਦ ੂਚਮਤਕਾਰ ਅਤ ਜਮਜਥਹਾਸ’ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪਜਹਲਾ ਜਰਕਾਰਡ ਕੀਤ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਾਇਆ। 

 ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਜਲਆ, ਤਦ ਉਸਨੇ ਪਜਹਲਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਜਕ ਹਵਾ ਜਵੱਚੋਂ  ਪਜਵੱਤਰ ਜਵਭੂਤੀ ਬਨਾਉਣਾ 

ਸੀ। ਭਾਰਤ ਜਵੱਚ ਦਰੂ ਦਰੂ ਤੱਕ ਸ਼ਰੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਬਹਤੁ ਹਰਮਨ ਜਪਆਰਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੀ ਮਾਨ ਕਾਵਰੂ ਜੋ ਕੁੱਝ 

ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਜਰਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਜਕ ਇਹ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈਜਕ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਜਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 

ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਕ ਜਵਭੂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਦਵੈੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਵਰੂ ਵੀ ਇਹ ਕਮੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਆਪਣੀ ਬਦੰ ਕੀਤੀ ਹਥੇਲੀ ਜਵੱਚੋਂ ਜਡੱਗ ਰਹੀ ਜਵਭੂਤੀ ਸਮੇਤ ਸ਼ਰੀ ਮਾਨ ਕਾਵਰੂ ਦਰਸ਼ਕਂ ਜਵੱਚ ਤੁਰ ਜਪਆ ਅਤੇ ਬੱਲੇ 

ਬੱਲੇ ਦੇ ਨਾਅਜਰਆਂ ਅਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਦਰਜਮਆਨ ਆਪਣੀ ਪਜਵੱਤਰ ਜਵਭੂਤੀ ਵਡੰਣ ਲੱਗਾ। ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਕ ਹਾਲ ਦੇ 

ਜਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਪੁਜਲਸ ਦੇ ਜਸਪਾਹੀ ਵੀ ਜਵਭੂਤੀ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ‘ਉਹ ਵੀ ਸਵਰਗ ਚਲੇ ਜਾਣ’ 

 ਉਸਦਾ ਅਗਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ  ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਕ ਉਸਨੂੰ ਪਜਹਲਂ ਵੀ ਜਤਨੰ ਦੌਰੇ ਪੈ 

ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸ਼ਰੀ ਮਾਨ ਕਾਵਰੂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਮਟੰ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਬਜ਼ ਰਕੋੇਗਾ। “ਆਖਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ 

ਕਾਵਰੂ ਨੂੰ ਦਬੁਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁਦੰ ੇਹੋ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁਦੰ ੇ?” ਉਸਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਕਹ ੇਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ 

ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਈਲਜ਼ ਨੇ ਉਸਦੀ ਨਬਜ਼ ਵੇਖੀ। 

 ਸ਼ਰੀ ਮਾਨ ਕਾਵਰੂ ਤਦ ਅੱਗ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜਕ ਉਸਨੇ ਮਜਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਕ ਡਾਕਟਰ 

ਕਾਰਲੋ ਫੈਨਸਕੇਾ ਨੇ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਪਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਂ ਲਈ ਹੱਲ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਾਟਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਤਮ 

ਕਰਨ ਜਪੱਛੋਂ ਉਸਨੇ ਮਖੌਲ ਨਾਲ ਜਕਹਾ ਜਕਉਂਜਕ ਉਸਦੀਆਂ ਮੁੱਛਂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਪਜਹਲੇ ਜਦਨ 

ਇਹਨਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਸੀ। 

 ਸ਼ਰੀ ਮਾਨ ਕਾਵਰੂ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਕਂ ਜਵੱਚੋਂ ਦਸ ਮੈਂਬਰਂ ਦੇ ਨਾਵਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ 

ਅਤੇ ਉਨਹਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਪਰਸ਼ਨ ਦਸ ਜਲਫਾਜਫਆਂ ਜਵੱਚ ਬਦੰ ਕਰ ਜਦੱਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਰੀ ਮਾਨ ਕਾਵਰੂ ਇੱਕ ਵੀ ਲਫਾਫਾ ਖੋਲਹਣ  

ਤੋਂ ਜਬਨਂ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ  ਦੱਸਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਸ ਵਾਰ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਉਸਨੇ ਖਦੁ ਜਕਹਾ ਸੀ ਜਕ 
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ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਮੂਰਖ  ਅਧੰ-ਜਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਂ ਉਹ ਢਰੇ 

ਸਾਰਾ ਰਜੁਪਆ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਮਾਜਸ਼ਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਵੱਚ ਸ਼ਰੀ ਮਾਨ ਕਾਵਰੂ ਨੇ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਦੇ ਪਜਹਲੇ ਪਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ 

ਸਜਤਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਰੀ ਮਾਨ ਡੀ. ਐਸ. ਸੈਨਾਨਾਇਕੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਹੀ ਸੀ ਜਕਉਂਜਕ ਪਜਹਲਂ ਪਰਸ਼ਨ 

ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਜਛਆ ਜਗਆ। ਸ਼ਰੀ ਮਾਨ ਕਾਵਰੂ ਜਂ ਇਹ ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਸੈਨਾਨਾਇਕੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਜਕ ਇਹ 

ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹਰੋ ਚੱਲੇਗੀ। 

 ਦਜੂਾ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁਦੰਾ ਸੀ ਜਕ ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਕਾਵਰੂ ਕੋਲ ਜਕਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ‘ਮੇਰ ੇਕੋਲ 

ਕੋਈ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਸਧਾਰਨ ਅਕਲ ਹੀ ਹੈ’ ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਜਦੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ  ਪੁੱਜਛਆ ਜਗਆ ਜਕ ਉਸਨੇ 

ਪਜਵੱਤਰ ਜਵਭੂਤੀ ਜਕਥੋਂ  ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ?  ਤਂ ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਜਦੱਤਾ, “ਗਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕ”ੇ 

  ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਕਾਵਰੂ ਦੀ ਇਜਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇੱਕ ਪਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਗੰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੌਨ. 

ਐਫ. ਕਨੇਡੀ ਦੀ ਜਨਮ ਜਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਪਰਤੰੂ ਉਹ ਇਸਦ ੇਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਰਰੂ ਪਹੁਚੰ ਜਗਆ। ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਕਾਵਰੂ ਨੇ ਅਗਲੇ 

ਪਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਂਦੇ ਹਏੋ ਜਕਹਾ ਜਕ, “ਸ਼ਰੀ ਸੈਨਾਨਾਇਕੇ ਕਜਹਦੰੇ ਹਨ ਜਕ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।” 

 ਸ਼ਰੀ ਮਾਨ ਕਾਵਰੂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਜਕ ਜੇਕਰ ਅਧੰ-ਜਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਾਰਤ ਜਂ ਹੋਰ ਥਾਵਂ ਪਜਵੱਤਰ ਯਾਤਰਾ 

ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਵਰੂ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤਂ ਦੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਕਸਮਂ ਹਨ,  ਇੱਕ ਤਂ ਸਾੜੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਜਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਜੂੇ ਯੋਗੀਆਂ, 

ਸਵਾਮੀਆਂ, ਜਰਸ਼ੀਆਂ, ਅਤੇ ਭਗਵਾਨਂ ਕੋਲ ਜਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਜਕਸਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਣੁ ਸ਼ੁਰ ੂਹ ੋਜਾਵੇਗੀ, ਜਕਉਂਜਕ 

ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।   
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ਕਾਮੁਕ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਦੇਵੀਆਂ 

  ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਹੁਦੰੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਂ ਨੂੰ ਦਜੂੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦੇਵਜਤਆ ਜਵੱਚ ਕੋਈ 

ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰਾ। ਕੋਈ ਧਰਮ ‘ਇੱਕ ਰੱਬ’  ਜਵੱਚ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਧਰਮ ‘ਬਹਤੁ ਰੱਬਂ’ ਜਵੱਚ। ਆਓ 

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਜਹਚਾਣ ਭਾਰਤੀ ਦੇਵਜਤਆਂ ਤੇ ਕਾਮੁਕ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਉਹਨਂ ਦੀ ਉੱਤਪਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 

ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਜਭਆ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਧਾਰਜਮਕ ਗਰਥੰਂ ਤੋਂ  ਹੀ ਪਰਾਪਤ ਹੁਦੰੀ ਹੈ। 

ਬਰਹਾਮਾ ਅਤ ੇਸਰਸਵਤੀ 

 ਜਹੰਦਆੂਂ ਦੇ ਜਤਨੰ ਪਰਮੁੱਖ ਦੇਵਜਤਆਂ ਜਵੱਚੋਂ  ‘ਬਰਹਮਾ’ ਪਰਮੁੱਖ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਜਹਮਢੰ ਦਾ ਜਸਰਜਣਹਾਰਾ ਹੈ। ਦੇਵੀ 

‘ਸਰਸਵਤੀ’ ਜਜਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜਪਤਾ ਦੀ ਹੀ ਪਤਨੀ ਬਣੀ, ਬਰਹਮਾ ਦੀ ਹੀ ਧੀ ਸੀ। ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਪਦੈਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ‘ਸਰਸਵਤੀ 

ਪੁਰਾਣ’ ਨਂ ਦੇ ਗਰਥੰ ਜਵੱਚ ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਜਹਲੀ ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਹਮਾ ਨੇ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਜਸੱਧੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰਜ਼ 

ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਦਸੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਹਮਾ, ‘ਉਰਵਸੀ’ ਨਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰੁਦਰ ਪਰੀ ਵੱਲ ਕਾਮੁਕ ਨਜ਼ਰਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ 

ਰਜਹਦੰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀਰਜ ਇੱਕ ਭਂਡੇ ਜਵੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਜਹਦੰਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੀਰਜ ਤੋਂ  ‘ਜਰਸ਼ੀ ਅਗਸਟ’ ਪੈਦਾ 

ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਗਸਟ ਜਰਸ਼ੀ ਨੇ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਜਦੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

 ਬਰਹਮਾ ਦੀ ਧੀ ਜਂ ਪੋਤੀ ਸਰਸਵਤੀ ਹੀ ਜਹਦੰਆੂਂ ਦੀ ਜਵਜਦਆ ਦੀ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਰਹਮਾ ਨੇ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਸੁਦੰਰਤਾ 

ਨੂੰ ਵੇਜਖਆ ਤਂ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਮੋਜਹਤ ਹੋ ਜਗਆ। ਆਪਣੇ ਜਪਤਾ ਦੀ ਕਾਮਕੁ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਸਵਤੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਾਰੇ 

ਪਾਸੇ ਦੌੜੀ। ਪਰਤੰੂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਪਤਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਾ ਸਕੀ। ਆਖਰ ਉਸ ਨੇ ਬਰਹਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅੱਗ ੇਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ। ਬਰਹਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਸਰਸਵਤੀ, ਲਗਭਗ ਸੌ ਸਾਲ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਜਹਦੰੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਂ ਦੇ ਇੱਕ 

ਪੁੱਤਰ ਸਵਯਭੂੰਮਰ ੂਅਤ ੇਸਪੁੱਤਰੀ  ਸ਼ਤਰਪੂਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸਵਯਭੂੰਮਰ ੂਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸ਼ਤਰਪੂਾ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 

ਇਸ ਤਰਹਂ ਬਰਹਮਾ ਦੇ ਦੋ ਪੋਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਪੋਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। 

ਜਸ਼ਵਿੀ 

 ਦੇਵਤਾ ਜਸ਼ਵਜੀ ਦੀਆਂ ‘ਗਗੰਾ’ ਅਤੇ ‘ਪਾਰਬਤੀ’ ਨਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਤਨੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜਸ਼ਵਜੀ ਨੇ ਜੰਗਲ ਜਵੱਚ ਹਾਥੀ 

ਦੇ ਰਪੂ ਜਵੱਚ ਪਾਰਬਤੀ ਨਾਲ ਰੰਗਰਲੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਤਂ ਗਣੇਸ਼ ਦੇਵਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਗਣੇਸ਼ ਦੇਵਤਾ ਉਹੀ ਹਨ, ਜਜਹਨਂ ਦਾ 

ਜਸਰ ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਧੜ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਸ਼ਵਜੀ ਨ ੇ ਪਾਰਬਤੀ ਨਾਲ ਬਂਦਰ ਦੀ ਤਰਹਂ  ਕਾਮ-ਕਲੋਲ ਕੀਤੀ ਤਂ ਦੇਵਤਾ 

ਹਨੂੰਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। 

 ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਬਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਂ ਜਸ਼ਵਜੀ ਨੇ ਇੱਕ  ‘ਮਧੁਰਾ’  ਨਂ ਦੀ ਅਜਜਹੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਭੰੋਗ 

ਕੀਤਾ ਜਜਹੜੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਜਵਖੇ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਸੀ। ਪਾਰਬਤੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ 

ਜਵੱਚ ਵੇਜਖਆ ਤਂ ਉਸ ਨ ੇਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਮਾਧੁਰਾ’  ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਜਦੱਤਾ। ਇਸ ਸਰਾਪ ਨਾਲ 

ਉਸ ਨੂੰ ਡੱਡੂ ਦੀ ਜਨੂ ਜਮਲੀ। ਬਾਰਹਂ ਸਾਲਂ ਦੇ ਸਰਾਪ ਦਾ ਸਮਂ ਲਘੰ ਜਾਣ ਜਪੱਛੋਂ ‘ਮਾਧੁਰਾ’ ਲਕੰਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਪਤਨੀ  

‘ਮਦੰੋਦਰੀ’ ਬਣ ਗਈ। ਜਸ਼ਵਜੀ ਦਾ ਵੀਰਜ ‘ਮਦੰੋਦਰੀ’ ਦੇ ਪੇਟ ਜਵੱਚ ਹੀ ਜਰਹਾ ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣਨ ਤੋਂ  ਬਾਦ ਉਸੇ 

ਵੀਰਜ ਤੋਂ  ਇੰਦਰਜੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰਹਂ ਰਾਵਣ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਪੁੱਤਰ ‘ਇੰਦਰਜੀਤ’ ਜਸ਼ਵਜੀ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਤੰਾਨ ਸੀ। 

ਇੰਦਰ ਦਵੇਤਾ 

 ਦੇਵਤਾ ਇੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦੇਵਜਤਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਸਵਰਗ ਜਵੱਚ ‘ਅਮਰਾਵਤੀ’ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੀ। 

ਇੰਦਰ ਦੇ ਪਂਡੋ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬਧੰ ਸਨ, ਜਜਹਨਂ ਕਾਰਨ ‘ਅਰਜਨ’ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਤੁਾਵਾਦੀ ਇਦੰਰ 

ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਫਰ ਵੀ ਹੋਰ ਜਵਅਕਤੀਆ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਭੰੋਗ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਇਦੰਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੰੋਚ ਨਹੀਂ 

ਸੀ। ਇੱਕ ਜਦਨ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੇਵ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸੁਦੰਰ ਔਰਤ ‘ਰਚੁੀ’ ਨੂੰ ਦੇਜਖਆ। ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਮੋਜਹਤ ਹੋ ਜਗਆ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ 

ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਦਾ ਜਸ਼ਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁਦੰਾ ਸੀ, ਪਰਤੰੂ ਰਚੁੀ ਨ ੇਇਦੰਰ ਦੀ ਇਸ ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਜਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ 

ਨੂੰ ਭਜਾ ਜਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਂ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਜਨਰਾਸ਼ ਵਾਜਪਸ ਹੋਣਾ ਜਪਆ। 

 ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ  ਇੰਦਰ ਨੇ ਗੌਤਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ‘ਅਹੱਜਲਆ’ ਨੂੰ ਵੇਜਖਆ ਤਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਮ ਇੱਛਾ ਨੂੰ 

ਕਾਬੂ ਜਵੱਚ ਨਾ ਰੱਖ ਸਜਕਆ। ਇੱਕ ਜਦਨ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਂ ਇਦੰਰ ਨੇ ਅਹੱਜਲਆ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ 
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ਕੀਤਾ। ਗੌਤਮ ਜਦੋਂ  ਘਰ ਪਰਜਤਆ ਤਂ ਉਸ ਨੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਅਹੱਜਲਆ ਨਾਲ ਸਭੰੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਜਲਆ। ਗੁੱਸੇ ਜਵੱਚ ਆਏ 

ਗੌਤਮ ਨੇ ਦਵੋਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਜਦੱਤਾ। 

 ਇੱਕ ਵਾਰ ‘ਅਰਣੁ’ ਔਰਤ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵ ਲੋਕ ਜਵਖੇ ਜਗਆ। ਇੰਦਰ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਭੇਸ 

ਜਵੱਚ ਦੇਜਖਆ ਤਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਮ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਜਵੱਚ ਨਾ ਰੱਖ ਸਜਕਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨਕਲੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਭੰੋਗ ਕਰ 

ਜਲਆ। ਇਸ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮਜਲੰਗੀ ਸਭੰੋਗ ਨਾਲ ਬਾਲੀ ਪਦੈਾ ਹੋਇਆ। 

ਜਿਸ਼ਨ 

 ਦੇਵਤਾ ਜਿਸ਼ਨ, ਮਹਂਜਵਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਨਵਂ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰਹਂ ਜਿਸ਼ਨ ਵੀ ਅਬੰੜੀ ਜਵਖੇ ਗਊਆਂ ਦੇ 

ਵੱਗ ਜਵੱਚ ‘ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ’ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੋਲਹਂ ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਠ ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਫਰ ਵੀ 

ਉਹ ਦਸੂਰੀਆਂ ਔਰਤਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਗੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਜਲਦੰੀ (ਜਮਨਾ) ਨਦੀ ਜਵੱਚ 

ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਏੋ ਤੱਜਕਆ ਤਂ ਉਸਨੇ ਦਜਰਆ ਦੇ ਜਕਨਾਰੇ ਤੋਂ  ਉਹਨਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁਰਾ ਲਏ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਤੇ ਚੜਹ ਕੇ ਬੈਠ 

ਜਗਆ ਤਂ ਜੋ ਗੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਵੱਚ ਨਹਾਉਂਜਦਆਂ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਉਹਨਂ ਨੇ ਉਹਨਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਜਪਸ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ 

ਇਕੱਲੀ-ਇਕੱਲੀ ਗੋਪੀ ਪਾਣੀ ਜਵੱਚੋਂ ਜਨਕਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਜਜਹਾ ਇਸ 

ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਂ ਜੋ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨਗੰ ੇਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਂ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਜਕਹਾ ਜਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਿਸ਼ਨ ਇਨੰਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ ਜਕ ਉਹ 

ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਲਹਂ ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਠ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। 

ਰਾਮ 

          ਸ਼ਰੀ ਰਾਮ ਚਦੰਰ ਵੀ ਮਹਂਜਵਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਵਤਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਤਨੰ ਭਰਾ ਲਕਸ਼ਮਣ, ਭਰਤ ਅਤੇ 

ਸ਼ਤਰਘੂਰਨ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦੀਆਂ ਜਤਨੰ ਪਤਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹਏੋ। ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰਹਂ ਹੀ, ਰਾਮਚਦੰਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਤਨੰ 

ਭਰਾ ਮਨੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਦਸ਼ਰਥ ਉਹਨਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਂ ਦਾ ਪਤੀ ਸੀ। ਜਕਹਾ ਜਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹਨਂ ਦੀਆਂ 

ਜਤਨੰੇ ਮਾਵਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਜਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਂ ਨੇ ਪਜਵੱਤਰ ਪਰਸ਼ਾਦ ਖਾਧਾ ਸੀ। 

ਈਸਾ ਮਸੀਹਾ 

 ਭਾਵੇਂ ਮੈਰੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਜੋਸਫ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪਰਤੰੂ ਇਹ ਜਕਹਾ ਜਂਦਾ ਹ ੈਜਕ ਈਸਾ ਮਸੀਹ 

ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਦੈਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪਜਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਆੁਰਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਰੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚ ੇਸਨ, 

ਪਰ ਜਫਰ ਵੀ ਈਸਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਕਵੰਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਂਦੀ ਹੈ। 

ਸ਼ੀਲਾਵਤੀ ਦਾ ਿਰਭਵਤੀ ਹਾੋਣਾ 

 ਬੋਧੀ ਗਰਥੰਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੀਲਾਵਤੀ ਵੀ, ਦਸ਼ਰਥ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਰੀ ਦੀ ਤਰਹਂ ਹੀ ਅਜੀਬ ਢਗੰ ਨਾਲ ਹੀ 

ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ। ਦੇਵਲਕੋ ਜਵੱਚ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ‘ਸ਼ੱਿ’ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਜਗਆ ਜਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਲਾਵਤੀ ਨਂ ਦੀ ਔਰਤ 

ਬੱਚਾ ਚਾਹੁਦੰੀ ਹੈ। ਦਵੇਤਾ ਸ਼ੱਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਜਰਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਦੇ ਅਗੂੰਠੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ ਪਈ 

ਸ਼ੀਲਾਵਤੀ ਦੀ ਧੁਨੰੀ ਨੂੰ ਛੋਜਹਆ ਤੇ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਜਦੱਤਾ। 

ਸਾਬਰੀਮਲਾਈ ਸਸਥਾ 

 ਸਾਬਰੀਮਲਾਈ ਸਸਥਾ ਜਂ ‘ਅਯੱਪਾ’ ਇੱਕ ਜਗੰਲੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਜਜਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਤਾਜਮਲਨਾਡੂ ਦੇ 

ਲਾਈਲੱਗ ਜਹੰਦ ੂਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਸ਼ਵਜੀ ਅਤੇ ਜਵਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਸਮਜਲੰਗੀ ਭੋਗ ਤੋਂ  ਪੈਦਾ ਹਇੋਆ ਸੀ ਤੇ ਦੋਹਂ ਦਾ ਸਂਝਾ 

ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 

 ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਲੀ ਰਾਖਸ਼ਸ ‘ਦਰੁਾਵਾਸਾ’ ਦੇ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹਏੋ ਅਤੇ ਉਹਨਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ 

ਨੂੰ ਜਰੜਕ ਕੇ ਅਜੰਮਰਤ ਕੱਜਢਆ। ਉਨਂ ਨੇ ਇਸ ਅਜੰਮਰਤ ਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਭੰਡਾਰੇ ਵਜੋਂ  ਵਰਤਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਜਵੱਚ ਪਾ 

ਜਲਆ। ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਨਵ (ਦੈਂਤ) ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਵ ਲਕੋ ਜਵੱਚੋਂ  ਚੋਰੀ ਕਰ ਜਲਆ। ਸਰਵ-ਜਦਰਸ਼ਟੀਮਾਨ ਜਵਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ 

ਅਜੰਮਰਤ ਦੀ ਇਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਗਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸੁਦੰਰ ਔਰਤ (ਮੋਜਹਣੀ) ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਲਕੋ 

ਜਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਜੰਮਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਵਸ਼ਨੂੰ ਮੋਜਹਣੀ ਦੇ ਰਪੂ ਜਵੱਚ ਅਜੰਮਰਤ ਵਰਤਾਅ ਜਰਹਾ ਸੀ ਤਂ ਜਸ਼ਵ ਜੀ ਉਸ 

ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਮੋਜਹਤ ਹੋ ਜਗਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਜਲੰਗੀ-ਭੋਗ ਨਾਲ ਮੋਜਹਣੀ ਔਰਤ (ਜਵਸ਼ਨੂੰ) ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸਨੇ 
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‘ਸਸਥਾ’ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਜਵੱਚੋਂ ਜਨਮ ਜਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸ਼ਵ ਜੀ ਨ ੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ 

ਸਾਬਰੀਮਲਾਈ ਜਗੰਲ ਜਵੱਚ ਸੁੱਟ ਜਦੱਤਾ। 

ਿਿਨਨਾਥ 

 ਜਗਨਨਾਥ ਪੁਰੀ ਦੇ ਪਰਜਸੱਧ ਮਜੰਦਰ ਜਵੱਚ ਦੇਵਤਾ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ 

ਜਹੰਦਆੂਂ ਦੇ ਅਜਧਆਤਜਮਕ ਮੁਖੀ ‘ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਕੰਰਚਾਰੀਆ’ ਵੀ ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਹੀ ਭਗਤ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਣ ਦਾਲ ਅਤੇ 

ਚੌਲ ਹਜ਼ਾਰਂ ਪੁਜਾਰੀਆ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜਾਨਾ ਪਕਾਏ ਜਂਦੇ ਹਨ। 

 ਮਜੰਦਰ ਦੇ ਜੈ-ਜਵਜੈ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਅਜਜਹੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਜਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਜਹਨਂ ਜਵੱਚ 

ਦੇਵਤਾ ਜਗਨਨਾਥ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭੰੋਗ ਆਸਨਂ ਜਵੱਚ ਜਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਮਜੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਧਂ ਉੱਪਰ 

ਆਦਮੀ ਔਰਤਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ-ਅਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 64 ਸਭੰੋਗ-ਆਸਨ ਖੁਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਜਹਨਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਵਤੱਜਸਆਇਨ ਦੇ 

‘ਕਾਮ-ਸੂਤਰ’ ਜਵੱਚ ਜਮਲਦਾ ਹੈ। 

 ਰਾਤ ਦੇ ਦਸ ਵਜੇ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਮਜੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਬਦੰ ਹੋ ਜਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜਵੱਚ ਨਾਚ ਭਜਨ ਹੁਦੰਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਨਾਚ ਮਜੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 120 ਲੜਕੀਆਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਕਈੋ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ 

ਦੇਵਤਾ ਜਗਨਨਾਥ ਅੱਗੇ ਮਜੰਦਰ ਜਵੱਚ ਨਾਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਚ ਨੂੰ ਜਸਰਫ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਬੇਜਾਨ ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ 

ਸਗੰੀਤਕਾਰ ਬਰਾਹਮਣ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। 

 ਜਜਉਂ ਜਜਉਂ ਨਾਚ ਟੀਸੀ ਤੇ ਪਹੁਚੰਦਾ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਜਦਦੰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਗੰੀ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ 

ਜਵੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਜਹ ਕੇ ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ—“ਹੇ ਭਗਵਾਨ ! ਮੈਂ  ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 

ਜਪਆਰ ਕਰ।” 

 ਕੀ ਇਹ ਜਗਨਨਾਥ ਦਾ ਬੇਜਾਨ ਬੁੱਤ ਹੁਦੰਾ ਹੈ, ਜਂ ਜਕ ਜਜਉਂਦਾ ਬਰਾਮਣ, ਜੋ ਜਕ ਜਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ?  ਇਹ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। 

 ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ, ਜਜਹੜੀਆਂ ਦੇਵਤਾ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆ ਹੋਈਆਂ ਜਰਟਾਇਰ ਹੋ ਜਂਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਪਜਵੱਤਰ ਸ਼ਜਹਰ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਵੱਚ ਵੇਸਵਾ—ਜਵਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਉਹਨਂ ਦੇ ਗਾਹਕ, ਅਜਜਹ ੇਭਗਤ ਹੁਦੰੇ ਹਨ, ਜ ੋਹਜ਼ਾਰਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਜਵੱਚ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ 

ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਇਹਨਂ ਦਵੇਜਤਆ ਜਵੱਚੋਂ ਨਾ ਤਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਅਤ ੇਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਣੁ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ  ਦੀ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ 

ਜਵਚਾਰਵਾਨਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲਹ ਵੀ ਜਦਮਾਗੀ ਪੱਖੋਂ ਉੱਖੜੇ ਹਏੋ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਹਨ, ਜੋ ਜਕ ਨਵੇਂ ਦੇਵਜਤਆਂ ਨੂੰ 

ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

 ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਕੁ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਜਜਹੜੀਆਂ ਇਹਨਂ ਦਵੇਜਤਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਜਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸਲ ਜਵੱਚ 

ਕਾਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਉਹਨਂ ਜਲਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਲਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਜਹਨਂ ਦੇ ਜਵਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਂ ਕਾਮੁਕ ਰਹੇ ਹਨ। 

 ਭਾਰਤੀ ਦੇਵ-ਪੁਰਸ਼ਂ ਦਾ ਜਘਰਣਾ-ਜਨਕ ਤੇ ਘਟੀਆ ਆਚਰਣ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੇ ਕਾਮਕੁ ਹਣੋ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। 

ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਭਗਤ ‘ਟਾਲ ਬਰੁੱਕ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਜਵੱਚ ਜਲਜਖਆ ਹੈ ਜਕ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 

ਅਤੇ ਪੂਟਾਪਰਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਗਰੋੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਂ ਨਾਲ ਸਮਜਲੰਗੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। 

‘ਬੀਟਰਲ ਜਨੰ ਲਨੈਨ’ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਟਲ ਮਹਂਜਰਸ਼ੀ ਮਹੇਸ਼ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਂ ਦੀ 

ਇੱਕ ਔਰਤ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ‘ਮੀਆਂ ਫੈਰੋ’ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

 ਗੁਰ ੂਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਕੈਮਰੇ ਦਆੁਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਖੱਚੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ 

ਗੱਲਵੱਕੜੀ ਜਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੁਮੰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਪਤਨੀ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ ਸੀ। 

 ਪਜਹਲਂ ਸ਼ਕੰਰਾਚਾਰੀਆ ਆਜਦ ਸ਼ਕੰਰ, ਜੋ ਜਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਹਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਵ-ਜਦਰਸ਼ਟੀਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ 

ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਦਆੁਰਾ ਕਾਮ-ਸਬਧੰੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇ ਸਜਕਆ 

ਜਕਉਂਜਕ ਉਸਨੂੰ ਇਸਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਜਕਹਾ ਉਹ ਉਸਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਾਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ 

ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਕਹਾ ਜਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਸ਼ਕੰਰਾਚਾਰੀਆ ਇੱਕ ਜਵਆਹੇ ਹਏੋ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਵੱਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਗਆ ਅਤੇ 

ਉਸਨੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕੀਤਾ। 
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 ਜਜਹੜੇ ਲੋਕ, ਸਕੂਲਂ ਜਵੱਚ ਧਾਰਜਮਕ ਜਸੱਜਖਆ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਕਦੇ ਉਹਨਂ ਨੇ ਇਹ 

ਮਜਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਕ ਇਹਨਂ ਕਲਜਪਤ ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮ-ਵਾਸ਼ਨਾ ਸਬਧੰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਭਲੋੇ-ਭਾਲੇ ਬੱਜਚਆਂ ਉੱਪਰ 

ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਆਧੁਜਨਕ ਯੁੱਗ ਜਵੱਚ ਸਜਭਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਨੈਜਤਕਤਾ ਦਾ ਜਮਆਰ ਇਨੰਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਕ 

ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਜਕਸਮ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਭੈੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਂ ਜਾਪਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਆਉ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਜਚਆ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਂ ਹੇਠ ਅਜਜਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਗੱਲਂ ਜਸਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ 

ਕਰੀਏ।    
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ਕਰੰਿੀਆ ਅਤੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ 

 ਲਾਈਲੱਗ ਲੋਕਂ ਨਾਲੋਂ ਲਾਈਲੱਗ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੁਦੰੇ ਹਨ, ਜਕਉਂਜਕ ਪੱਤਰਕਾਰ 

ਆਪਣੀਆ ਜਲਖਤਂ (ਅਖਬਾਰਂ ਅਤੇ ਰਸਾਜਲਆਂ) ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪਮੈਾਨੇ ਤੇ ਜਦਮਾਗੀ ਸੜਂਦ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਫਤਾਵਾਰ 

ਰਸਾਲੇ ‘ਬੀਟਲਜ਼’ ਦਾ ਸਪੰਾਦਕ ‘ਆਰ. ਕੇ. ਕਰਜੰੀਆ’ ਆਪਣੇ ਰਸਾਲੇ ਜਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ, ਆਤਮਾ, ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ, 

ਸ਼ੈਤਾਨ,‘ਕੁਡੰਲਨੀ’ ਤ ੇ ਭੂਤ-ਪਰੇਤ ਸਬਧੰੀ ਕਲਜਪਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ, ਦਾਦਾ ਜੀ, ਦੱਤਾਬਲ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ 

ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦਵੇ-ਪੁਰਸ਼ਂ ਦੀਆਂ ਗਬੈੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਛਾਪ ਕੇ ਲੋਕਂ ਦੇ ਜਦਮਾਗਂ ਨੂੰ ਗਦੰਾ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ। 

ਕੁਡੰਲਨੀ ਯੋਿ 

 ਕੁਡੰਲਨੀ ਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜਸੱਧੀਆਂ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਜੰੀਆ ਜਲਖਦਾ ਹ ੈ ਜਕ ਕੁਡੰਲਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਂ 

ਸਰਾਪ-ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਸੂਰੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਨਜਸਕ ਤੇ ਮਾਨਜਸਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਬਧੰੀ ਵਰਤਾਜਰਆਂ 

ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਂ, ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਮਨ, ਮਾਦੇ ਤੇ ਅਜਜਹੇ ਢਗੰਂ ਨਾਲ ਪਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਜਹਨਂ ਦੀ ਜਵਜਗਆਨ ਜਵਆਜਖਆ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਪੁਰਾਤਨ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਜਸੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

       (ਬਜਲਟਜ਼, ਅਪਰੈਲ 17, 1976) 

 ਜੋ ਯੋਗੀ ਕੁਡੰਲਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਵੱਚ ਬਰਜਹਮਡੰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਜਵੱਚ 

ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਵਾ ਜਵੱਚ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹਵਾ ਜਵੱਚੋਂ ਪਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਉਹ ਜਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਲਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਂ 

ਜਵਾਨ ਰਜਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਸੂਜਰਆਂ ਦੇ ਜਦਲਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਜਵੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦਓ-ਕੱਦ 

ਅਤੇ ਜਗੱਠ-ਮੁਠੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਬਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਤੌ ਤੋਂ  ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤੌ ਤੇ ਜਨਮ ਦੀ ਲੜੀ 

ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਕਰਮ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਂ ਆਵਾਗੌਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ  ਮੁਕਤ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਭਾਰਤ ਜਵੱਚ ਅਜਜਹੇ ਹਜ਼ਾਰਂ ਹੀ ਦੇਵ-ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਜਹੜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ 

ਜਵਦੇਸ਼ੀ ਲੇਖਕਂ ਦਆੁਰਾ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਸੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਸਬਧੰ ਜਵੱਚ ਜਲਖੀਆਂ ਦਰਜਨਂ ਹੀ ਜਕਤਾਬਂ 

ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਵਜਗਆਨ ਜਜਹਨਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਮਾਨਜਸਕ ਅਤੇ ਮਾਨਜਸਕ—ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਬਧੰੀ ਵਰਤਾਜਰਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਂ 

ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਅਦਭੁੱਤ ਗੱਲਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਜਹਨਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ  ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਂ 

ਪਜਹਲਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। (ਬਜਲਟਜ਼, ਮਈ 1, 1976) 

ਕੀ ਜਕਸ ੇਯੋਿੀ ਦੀ ਉਮਰ 5000 ਸਾਲ ਵੀ ਹਾੈ ? 

 ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਜੋ ਪੱਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਵੱਚ 22 ਗੱਲਂ ਦਰਜ 

ਹਨ। ਉਹਨਂ ਜਵੱਚ, ਜੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਵਖਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰਪੁਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਜਖਆ ਹੈ। 

ਸ਼ਰੀ ਕਰਜੰੀਆ ਵੱਲੋ, ਕੁਡੰਲਨੀ ਜਵੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਵੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਵੱਚ 

ਦਰਜ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਲਾਈਲੱਗ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਜਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਜਵੱਚ ਕੁਡੰਲਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ 

ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਂ ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਜਕਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਅਜਜਹੀ ਹਾਲਤ ਜਵੱਚ ਜਜੱਥੇ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਵੋੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਂ ਸਾਹਮਣੇ 

ਖੜਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਜਜਹਾ ਕਰੇਗਾ ਤਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁਡੰਲਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਹਦੂਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। 

 ਕੇਵਲ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਕ ਕੁਡੰਲਨੀ ਯੋਗ ਦਾ ਅਜਭਆਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ 

ਜਵਅਕਤੀ ਮਤੌ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਂ ਜਵਾਨ ਰਜਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਡੰਲਨੀ ਸ਼ਕਤੀ 

ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5000 ਸਾਲ ਪਜਹਲਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤਂ ਕੀ ਭਾਰਤ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਅਜਜਹਾ ‘ਕੁਡੰਲੀ ਯਗੋੀ’ ਹ,ੈ ਜੋ ਜਕ 5000 ਸਾਲ ਦੀ 

ਉਮਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਸ਼ਰੀ ਕਰਜੰੀਆ ਅਜਜਹੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਯੋਗੀ ਦਾ ਨਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਿੀਵ—ਰਕਤ—ਰਸ 

 ਸ਼ਰੀ ਕਰਜੰੀਆ ਆਪਣੇ ਬੇਹਦੂਾ ਜਵਸ਼ਵਾਸਂ ਨੂੰ ਜਵਜਗਆਨਕ ਆਧਾਰ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਰਸੂੀ 

ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ Kirlian Photographas ਜਵੱਚ ਮਨੁੱਖਂ ਦੇ ਸਰੀਰਂ ਦਆੁਲੇ ਜਵਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ, ਜੀਵ-ਰਕਤ-ਰਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। (ਬਜਲਟਜ਼ ਮਈ8, 1977) 
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Kilian Photograbhy  ਰਾਹੀਂ ਸਜੀਵ ਜਂ ਜਨਰਜੀਵ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਜਚੱਤਰਂ ਦਆੁਲੇ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਘੇਰਾ ਆ ਜਂਦਾ ਹੈ, 

ਇਸ ਘੇਰੇ ਦਾ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜਜ਼ਦੰਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬਧੰ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰਾ, ਜਜਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਈ ਜਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਾਤ ਦੇ ਦੋ 

ਜਸੱਜਕਆਂ ਦੇ ਅਜਜਹੇ ਹੀ  Kirlian Photographs  ਹਨ, ਜਜਹਨਂ ਜਵੱਚ ਉਹਨਂ ਜਸੱਜਕਆਂ ਦਆੁਲੇ ਚਮਕਦਾਰ ਘੇਰੇ ਹਨ। 

ਸ਼ਰੀ ਕਰਜੰੀਆ ਕਜਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਇਹਨਂ ਜਸੱਜਕਆ ਜਵੱਚ ਵੀ ਜੀਵ ਰਕਤ ਰਸ ਹੈ।  

‘ਹਾਠ-ਯੋਿੀ’ ਤ ੇਬਜਲਟਜ਼ 

 ਮਈ, 1977 ਜਵੱਚ  ‘ਕਰਨਾਟਕ ਜਹਪਨੋਜਟਸਟਸ ਸਰਕਲ’ ਵਲੋਂ ਬਲੁਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਮੀਜਟਗੰ ਜਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ 

ਲਈ ਸੱਜਦਆ ਜਗਆ ਇਥੇ ਮੈਨੂੰ ‘ਹੱਠ-ਯੋਗ’ ਦੇ ਬਣਾਉਟੀ ਦਾਅਜਵਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧੰ ਜਵੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਮਜਲਆ। ਇਸ ਜਵੱਚ 

ਮੈਂ  ਇੱਕ ਅਜਜਹ ੇਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ‘ਹਠ ਯੋਗੀ’ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਪਦੈਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ 

ਯੋਜਗਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਮੁਾਇਸ਼ ਬਜਲਟਜ਼ ਦੇ ਸਪੰਾਦਕ  ‘ਕਰਜੰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। 

ਮੀਜਟਗੰ ਦੇ ਅਤੰ ਜਵੱਚ, ਜਜਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਦਸਖਤ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ, ਉਹਨਂ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਅਜਜਹਾ ਜਵਅਕਤੀ ਸੀ,  ਜਜਸਨੇ 

ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸਨ ਤੇ ਦਾੜਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਰੇੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜਮਲਾਇਆ ਅਤੇ ਜਕਹਾ:- 

 ‘ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਂ ਐਲ. ਐਸ. ਰਾਓ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ  ਹੀ ਉਹ ਹਠ-ਯੋਗੀ ਹਂ, ਜਜਸਨੇ ਬਬੰਈ ਜਵਖ ੇਪਾਣੀ ਉੱਪਰ 

ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਯੋਜਗਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਵਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ 

ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ  ਇਸ ਸੌਦੇ ਜਵੱਚੋਂ 27 ਲੱਖ ਰਪੁਏ ਬਣਾ ਲਏ।’ 

 ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹਤੁ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ-ਜਕ ਜਜਸ ਯੋਜਗਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬਜਲਟਜ਼ ਨੇ ਛਾਪੀ 

ਸੀ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੱਗੀ ਹੀ ਸੀ। 

 ਇਹ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈ ਜਕ ਸ਼ਰੀ ਕਰਜੰੀਆ ਦਾ ਇਸ ਧੋਖੇ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾ ਹਵੋੇ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ‘ਹਠ-ਯੋਗੀ’ ਦੀਆਂ 

ਜਸੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਵੱਚ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਪਰਸਤੀ 

ਹੇਠ ਕਰਵਾਇਆ। 

 30 ਅਪਰੈਲ, 1966 ਦੇ ‘ਬਜਲਟਜ਼’ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਛਪੀ, ਜਜਸ ਦਾ ਜਸਰਲੇਖ ਸੀ – ‘ਇੱਕ ਪੈਗਬੰਰ 

ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਗਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।’ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ 

ਜਸਰਲੇਖ ਇਹ ਵੀ ਸੀ – ‘ਦਸ ਲੱਖ ਰਪੁਏ ਦਾ ਯੋਜਗਕ ਤਮਾਸ਼ਾ’  ਜੋ ਜਕ ਹੇਠ ਜਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ:-  

 “ਯੋਗੀ ਰਾਓ, ਦਨੁੀਆਂ ਦੇ ਜਸਰਫ 500 ਦਰਸ਼ਕਂ ਨੂੰ 100 ਰਪੁਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਰਪੁਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜਟਕਟ ਵੇਚੇਗਾ।” 

 “ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ (ਹੱਥ-ਫੇਰੀ)ਹੈ ਜਂ ਕਰਤੱਬ?” ਅਸੀਂ ਯੋਗੀ ਰਾਓ ਨੂੰ ਪੁੱਜਛਆ। 

 “ਹਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ (ਹੱਥ-ਫੇਰੀ) ਹ”ੈ ਉਸਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨਂ ਵਂਗ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਕਹਾ, “ਪਰਤੰੂ ਯੋਗੀਆ ਦਾ 

ਤਮਾਸ਼ਾ।” 

 ਪਾਠਕ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 ਕਈ ਲੋਕ ਉਂਜ ਤਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁਦੰੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਜਵੱਚ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਅਤੇ ਲਾਈ-ਲੱਗ ਹੁਦੰੇ ਹਨ। 

ਉਹਨਂ ਦਾ ਇਹ ਰਝੁਾਨ ਹੀ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਜ ੋਕੁਝ ਵੀ ਪੜਹਦੇ ਜਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮਨੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਅਨੇਕਂ 

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਨਸ਼ਾਨਾ, ਅਜਜਹੇ ਲੋਕਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਜਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਯਗੋ, ਭਗਤੀ, ਪਰਾਰਥਨਾ ਜਂ 

ਪੂਜਾ ਰਾਹੀਂ ਦਲੀਲ-ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਂ ਜਦਮਾਗਂ ਨੂੰ ਭਜਰਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ 

ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਂ ਜਲਖੀਆਂ ਗੱਲਾ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਵਸ਼ਵਾਸਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹਨ। 

ਅਜਜਹੇ ਭੋਲੇ ਲੋਕਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਜਦਵਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢਗੰ ਇਹ ਹ ੈਜਕ ਲਕੋ ਆਪਣੇ ਜਵੱਚ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ 

ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਜਹੇ ਲਾਈ ਲੱਗ ਭਗਤਂ ਨੂੰ ਉਹਨਂ ਦੇ ਦੇਵ-ਪੁਰਸ਼ਂ ਤੋਂ  ਤਂ ਹੀ ਦਰੂ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਕੇਰ ਉਹਨਂ ਦੇ ਧੋਜਖਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਜਵੇਂ  ਜਕ ਲਕੰਾ ਜਵੱਚ ‘ਸਾਈ ਜਿਸ਼ਨਾ’ ਨਂ ਦੇ 

ਇੱਕ ਜਵਅਕਤੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ, ਜਜਸ ਬਾਰੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਸ਼ਰੀ ਜਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 

ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਜਕਵੇਂ  ਬਚਾਇਆ ਿਾ ਜਰਹਾਾ ? 
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 ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ  ਡਰਦੇ ਹਏੋ ਜਕ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ‘ਸਾਈਂ ਜਿਸ਼ਨਾ’ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਪਰਭਾਵ 

ਹੇਠਲੇ ਕੁੱਝ ਭਗਤਂ ਕਰਜੰੀਆ, ਭਗਵਥੰਮ, ਗੋਕਕ ਅਤੇ ਹਚੁਂਮਸਥੀ ਗੌੜ ਆਜਦ ਨੇ ਜਮਲ ਕੇ ਬੰਗਲੌਰ ਯੂਨੀਵਰਜਸਟੀ ਦੀ 

ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਬਦੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 31 ਜੁਲਾਈ, 1977 ਦੇ ਆਪਣੇ 

ਅਖਬਾਰ ‘ਬਜਲਟਜ਼ ਜਵੱਚ ਸ਼ਰੀ ਕਰਜੰੀਆ ਨੇ ਭਗਤਂ ਨੂੰ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਕ ਉਹ  ‘ਬਜਲਟਜ਼’ ਰਾਹੀਂ ਬੰਗਲੌਰ ਯੂਨੀਵਰਜਸਟੀ ਦੇ 

ਵਾਈਸ-ਚਂਸਲਰ ਡਾ: ਨਰਜਸਮਹਈਆ ਦਆੁਰਾ, ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਸਬੰਧੰ ਜਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਜਵਰੋਧ ਜਵੱਚ ਰੋਸ 

ਪਰਗਟ ਕਰਨ। ਬਜਲਟਜ਼ ਦੀ ਜਰਪਰੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਜਕਹਾ ਹੈ- “ਮੈਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਜਦਦੰਾ, ਮੈਂ  ਤਂ ਜਸਰਫ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ 

ਹਂ।” 

 ਇਹ ਜਨਸ਼ਜਚਤ ਹੈ ਜਕ ਜਕਸੇ ਜਕਸਮ ਦੀ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ, ਤਦ ਹੀ 

ਸਥਾਈ ਰਪੂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸਦੀਆਂ ਅਜਜਹੀਆਂ ਹਾਲਤਂ ਜਵੱਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਜੱਥੇ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੋਵੇ। ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦਾ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹ ੈਜਕ ਉਹ ਬਗੰਲੌਰ ਯੂਨੀਵਰਜਸਟੀ ਦੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਜਹੜੀ ਜਕ 

ਉਸ ਦੀ ਜਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਚਗੰੀ ਤਰਹਂ ਜਂਚ—ਪੜਤਾਲ  

ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ। 

 ਹਣੁੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪੜੀ ਹੈ, ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਮਤੰਰੀ ਨੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਜਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ 

ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਕੇਰ ਇਸ ਲਾਈ ਲੱਗ ਮਤੰਰੀ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਨੂੰ ਮਨੰ ਜਲਆ ਜਾਵੇ ਤਂ ਇਸ ਤਰਹਂ ਦੇ ਠੱਗਂ ਨੂੰ 

ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਂ ਨਾਲੋਂ ਜਕਵੇਂ  ਜਨਖੇਜੜਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਜੇ ਜਕਤੇ ਪੜਹੇ ਜਲਖੇ ਲੋਕਂ ਨੇ ‘ਸਾਈਂ ਜਿਸ਼ਨਾ’ ਦੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਮਾਜਪਆਂ 

ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਏਜਟੰਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁਦੰਾ ਤਂ ੳਹਨਂ ਨੇ ਹਣੁ ਤੱਕ ਲੋਕਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਦੇ ਰਜਹਣਾ ਸੀ। 

ਬਿਰੈ ਜਮਹਾਨਤ ਦੇ ਹਾੀ ਫਲ 

 ਜਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਜਵੱਚ ਮਾਣ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਕ ਉਹਨਂ ਨੇ ਸਖਤ ਜਮਹਨਤ 

ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਵਜਗਆਨ ਅਤੇ ਟਕੈਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਜਗਆਨ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਕ ਉਹਨਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ 

ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਰਤੰੂ ਜੇਕਰ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਅਨਕੇਂ ਦੇਵ-ਪੁਰਸ਼ਂ ਜਵੱਚ ਸਾਇਸੰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਨਯਮਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਂ ਤੋਂ 

ਜਬਨਂ ਹੀ, ਅਨਕੇਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪਰਗਟ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਕਹੜੀ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਅਸੀਂ ਜਵਜਗਆਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਜਬਨਂ ਹੀ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕਮੰ ਕੀਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਂ। 

 ਸੱਜਤਆ ਸ਼ਰੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਮਨੈਜੇਰ ਪਰੋਫੈਸਰ ਕਸਤੂਰੀ ਨੇ ਉਹਨਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨੀ ਜਵੱਚ ਜਲਜਖਆ ਹ ੈਜਕ ‘ਸਾਈਂ 

ਬਾਬਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਜਵੱਚ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਡੁਬੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਜਵੱਚ ਬਦਲ ਜਦੱਤਾ। ਇਥੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ 

ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਜਵੱਚ ਬਦਲ ਜਦੱਤਾ।’ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਂ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਗੋਦਾਵਰੀ ਅਤੇ ਜਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ ਜਵੱਚ 

ਉਂਗਲ ਡੁਬੋਣ ਲਈ ਜਕਹਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰਹਂ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ 

ਜਵੱਚੋਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਮੱਜਸਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ  ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਹਵੋੇਗਾ। 

ਇੱਕ ਬਨੇਤੀ 

ਭਾਵੇਂ ਜਪਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਂ ਤੋਂ  ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਕਈ ਦਾਅਜਵਆਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਫਲ ਹੋ 

ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਕ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਹੁਗੰਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਜਰਆ। ਪਰ ਹਣੁ ਮਨੈੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹ ੈ ਜਕ ਬਗੰਲਰੌ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀਆਂ 

ਯੂਨੀਵਰਜਸਟੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਜਕਸਮ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਦਾਅਜਵਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਜਦੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ 

ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚਮਤਕਾਰਂ ਦੀ ਜਵਜਗਆਨਕ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ। ਉਜਚਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਜਵਚਾਰਂ ਨੂੰ ਪਜਹਲ ਦੇਵ ੇ ਨਾ ਜਕ ਲਾਈਲੱਗ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ 

ਜਵਚਾਰਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ  ਉਹ ਮਤੰਰੀ ਹੀ ਜਕਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। 

 ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ-ਜਹਤੂ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਧਂ-ਸਤੰਂ ਦਆੁਰਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਜਰਕਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ 

ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ  ਲੱਖਂ ਹੀ ਲਾਈ-ਲੱਗ ਇਹਨਂ ਸਾਧਂ-ਸਤੰਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਤੇ ਹੋਣ। 
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ਸਾਈਂ ਜਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਿੈ ੱਲ ਆਈਡ 

 ਕਰਨਾਟਕ ਪਰਂਤ ਜਵੱਚ ‘ਪਂਡਵਪੁਰ’ ਜਵਖੇ ‘ਜਕੱਟੀ’ ਨਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਜਜਸਨੂੰ  ‘ਸਾਈਂ ਜਿਸ਼ਨਾ’ 

ਆਜਖਆ ਜਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਲੜਕ ੇਦੇ ਮਾਜਪਆਂ ਅਤੇ  ‘ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ’ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਜਕ ਇਹ ਲੜਕਾ ਭਗਵਾਨ ਜਿਸ਼ਨ 

ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਕਹਾ ਜਂਦਾ ਸੀ ਜਕ ਉਹ ਹਵਾ ਜਵੱਚੋਂ ਕਈ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਂ ਪਰਗਟ ਕਰ ਜਦਦੰਾ ਹੈ। ਇੱਕ 

ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਕ ਹਰ ਰਜ਼ੋ ਜਦੋਂ ਲੜਕ ੇਦੇ ਮਾਪੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਂ ਇਹ ਲੜਕਾ ਸਮਾਧੀ ਜਵੱਚ ਲੀਨ 

ਹੋ ਜਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਂ ਦੀ ਗੋਦ ਜਵੱਚ ਸੌਂ  ਜਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਂ ਦੀ ਗੋਦ ਜਵੱਚ ਜਸਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਪਆ ਹੁਦੰਾ 

ਸੀ ਤਂ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਂ, ਪਜਵੱਤਰ ਰਾਖ, ਤਮਗੇ, ਨਟੋ, ਸ਼ਜਹਦ ਆਜਦ ਉਸ ਕੋਲ ਪਰਗਟ ਹੋ ਜਂਦੇ ਸਨ। 

 ਜਕਉਂਜਕ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਜਕ ਜੋ ਜਵਅਕਤੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਜਂ ਅਲੌਜਕਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ 

ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਕੰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰਪੁਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਗੰਲੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ‘ਜੀ. ਵੈਂਕਟਾ 

ਰਾਓ’ ਨ ੇਮਰੇੇ ਕੋਲ 1000-00 ਰਪੁਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਮਹਂ ਕਰਵਾ ਜਦੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਗੰ ਕੀਤੀ ਜਕ ਉਪਰੋਕਤ ਲੜਕੇ 

ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇਨਾਮ ਜਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। 24 ਸਤੰਬਰ, 1975 ਨੂੰ ਜਲਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਵੱਚ  ਡਾ. ਜੀ. ਵੈਂਕਟਾ ਰਾਓ ਨੇ 

‘ਸਾਈਂ ਜਿਸ਼ਨਾ’ ਦੀਆਂ ਅਲੌਜਕਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਇਸ ਤਰਹਂ ਕੀਤਾ.......‘ਇਹ ਲੜਕਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਜਵੱਚੋਂ  ਕੇਵਲ 

ਪਜਵੱਤਰ ਰਾਖ, ਕੇਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ਜਹਦ ਆਜਦ ਵਸਤੂਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਜਕ ਇੱਕ ਸੀਲ-ਬਦੰ ਕਰਸੰੀ ਨੋਟ ਦਾ ਲੜੀ 

ਨਬੰਰ ਵੀ ਪੜਹ ਕੇ ਜਦਖਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਜਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੋਗੇ ਤਂ 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਤੰੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਲੜਕੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਜਸਆ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਅਤੰਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਜਸੱਧੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੁਦੰੇ ਹੋ। ਲੜਕੇ ਨੇ ਇਹ ਭਜਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਕ ਅਜਜਹੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾ ਜਵੱਚੋਂ ਸਜਤਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ 

ਜਾਵੇਗਾ।’ 

 ਭਾਰਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰਂ ਜਵੱਚ ਡਾ: ਰਾਓ ਵਲੋਂ ਮੇਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਤੁ ਹੀ ਪਰਚਾਰ ਹਇੋਆ ਅਤੇ ਲੱਖਂ 

ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨਵੇਂ ‘ਅਵਤਾਰ’ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਜਫਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ 

ਪੱਤਰਕਾਰਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੰਦੇਹ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਕੁਝ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ‘ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ’ ਵੀ ਜਕਹਾ। 

 ਜਜਸ ਵੇਲੇ  ‘ਕਰਨਾਟਕ ਰੈਸ਼ਨੇਜਲਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਪਰੋਫੈਸਰ ਏ. ਐਮ. ਧਰਮਜਲਗਮ, ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਂ 

ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਕਜਹਣ ਤੇ ਡਾ: ਵੈਂਕਟ ਰਾਓ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਤਂ ਡਾ: ਰਾਓ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ 

ਭੱਜ ਜਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਰਕਮ ਜਬਤ ਕਰਵਾ ਬੈਠਾ। ਲੜਕੇ ਦੇ ਜਪਤਾ ‘ਸੀਤੱਪਾ’ ਨੇ ਵੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 

ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ  ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ ਡਾ: ਰਾਓ ਨੂੰ ਜਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਜਸਆ ਜਕ 

ਲੜਕਾ ਕਜਹਦੰਾ ਹੈ—“ਡਾਕਟਰ ਕਾਵਰੂ ਨੂੰ ਸੁਨਹੇਾ ਦੇ ਜਦਓ ਜਕ ਸਾਈਂ ਜਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਕਾਵਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰਪੁਏ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 

ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਪੁਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹਵੋੇ ਤਂ ਦੱਸ ਦਵੇੇ। ਮੈਂ  ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰਪੁਏ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਵੇਂਗਾ।” 

 ਇਸ ਤਰਹਂ ਮੈਂ, ਚਮਤਕਾਰਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤੀਸਰੀ ਮੁਜਹਮੰ ਤੋਂ  ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰਜੁਪਆ ਕਮਾ ਕੇ 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੁਜੜਆ ਭਾਵੇਂ  ਜਪਛਲੇ ਪੰਦਰਂ ਸਾਲਂ ਤੋਂ ਮੈਂ  ਆਪਣੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਵੱਚੋਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਜਰਆ, ਪਰ ਇਹ 

ਪਜਹਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ  ਮਨੈੂੰ ਇਸ ਜਵੱਚੋਂ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। 

 ਡਾਕਟਰ ਰਾਓ ਵੱਲੋਂ  ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮਹਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਠੱਗੀ 

ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਜਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਜਸੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁਜੰਚਆ ਜਕ ਜਜਸ ਤਰਹਂ ਡਾਕਟਰ ਭਗਵਥੰਮ ਅਤੇ ਪਰੋਫੈਸਰ ਕਸਤੂਰੀ 

ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਏਜਟੰ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰਹਂ ਡਾਕਟਰ ਵੈਂਕਟਾ ਰਾਓ ਵੀ ‘ਸਾਈਂ ਜਿਸ਼ਨਾ’ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜਟੰ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ  

ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮਹਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਬਹਤੁ ਪਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਨੇਕਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਾਈਂ ਜਿਸ਼ਨਾ ਵੱਲ ਜਖੱਚੇ 

ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕਨ ਸੀ ਜਕ ਲੜਕੇ ਦੇ ਮਾਜਪਆਂ ਨੂੰ ਜੋ  ‘ਭੇਟਂ’  ਪਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਂ ਜਵੱਚੋਂ ਜਹੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 

ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾ ਲਵੇਗਾ। 

 ਭਾਰਤ ਜਵਖੇ ਆਪਣੀ ਅਜੰਤਮ ਪਰਸੈ ਕਾਨਫਰਸੰ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਕਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਂ ਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੋਂਗੀਆਂ 

ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਦੰਾ ਹੈ। ਜਰਸ਼ਵਤਖੋਰਂ ਅਤੇ ਸਮਗਲਰਂ ਦੀ ਤਰਹਂ ਹੀ ਇਹਨਂ ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ਂ ਨੂੰ ਜਗਰਫਤਾਰ 
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ਕਰਕੇ ਇਹਨਂ ਦੀ ਜਵਜਗਆਨਕ ਢਗੰ ਨਾਲ ਜਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੁਦੰੇ ਹਨ ਤਂ ਇਹਨਂ 

ਜਵਰੁੱਧ, ਲੋਕਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜਵੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਫ਼ਰੇਬ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ 

 ਭਾਰਤ ਜਵੱਚ, ਚਮਤਕਾਰ ਜਦਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਂ ਜਵੱਰਧੁ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮੁਜਹਮੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਗੰਲੌਰ 

ਯੂਨੀਵਰਜਸਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਂਸਲਰ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਜਵਜਗਆਨੀ ‘ਡਾਕਟਰ ਐਚ. ਨਰਸਜਸਮਹੀਆ’  ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ 12 

ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਟੇੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਦੇਵ-ਪੁਰਸ਼ਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰਂ ਦੀ ਜਵਜਗਆਨਕ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਇਸ ਜਵੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ, ਮਨੋ-ਜਵਜਗਆਨੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸ਼ਾਜਮਲ ਸਨ।  

 15 ਜੁਲਾਈ, 1976  ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰ, ਜਬਨਂ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਜਦੱਤੇ ਹੀ, ਸਾਈਂ ਜਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਘਰ 

ਪਹੁਚੰੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਜਦਨ ਸੀ। ਉਹਨਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਜਦਨ ਇਸ ਲਈ ਚੁਜਣਆ ਜਕਉਂਜਕ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਭਗਤ 

‘ਪਂਡਵਪੁਰ’ ਜਵਖੇ ਜਾ ਕੇ ‘ਸਾਈਂ ਭਜਨ’ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਜਦਨ ਸਾਈਂ ਜਿਸ਼ਨ ਇਨਹਂ ਸ਼ਰਧਾਲਆੂਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਮਤਕਾਰ 

ਜਵਖਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਜਦਨ ਵੀ ਭਜਨ ਜਬਨਂ ਜਕਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਜਜਉਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ 

ਖਤਮ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮਨੋ-ਚਜਕਤਸਕ ‘ਡਾ: (ਸ਼ਰੀਮਤੀ) ਜਵਨੋਦ ਐਨ. ਮੂਰਤੀ’ ਨ ੇਦੇਜਖਆ ਜਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ 

ਪੇਟ ਉੱਪਰ, ਕਮਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਜ ਕਰ ਜਰਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਪੁੱਜਛਆ—“ਲੜਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਕੀ ਤੇਰੇ ਪੇਟ 

ਜਵੱਚ ਦਰਦ ਹ ੋ ਜਰਹਾ ਹੈ?” ਲੜਕੇ ਨੇ ਹਂ ਜਵੱਚ ਜਸਰ ਜਹਲਾਇਆ। ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਮੂਰਤੀ ਨ ੇਉਸਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ। ਉਹ 

ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੇਲੜਕੇ ਦੇ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਨਾਲਾ ਜਢੱਲਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ। ਜਫਰ ਉਸਨ ੇਲੜਕੇ ਦੀ ਬਨੈਣ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਜਦੱਤੀ। 

ਉਸ ਦੀ ਬਨਣੈ ਦੀ ਤਜਹ ਜਵੱਚੋਂ  ਬਹਤੁ ਸਾਰੀ  ‘ਪਜਵੱਤਰ ਰਾਖ’ ਜਨਕਲੀ।  

 ਇਸ ਤਰਹਂ ਸਾਈਂ ਜਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੰ ਜਵਸ਼ਵਾਸੀ ਭਗਤਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇਹੀ ਉਸ ਦੀ ਦੇਵਜਤਆਂ ਵਾਲੀ ਜਜ਼ਦੰਗੀ ਦਾ ਅਤੰ 

ਹੋ ਜਗਆ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਫਰੇਬ ਨੂੰ ਲੋਕਂ ਜਵੱਚ ਨਜੰਗਆਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਂਦਾ ਤਂ ਸਾਈਂ ਜਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਮਾਜਪਆ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ 

ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਏਜਟੰਂ ਵਂਗ ਹੀ ਬਹਤੁ ਸਾਰਾ ਧਨ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਜਂਦਾ। ਇਸ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਉਹ ਸਕੂਲਂ, ਕਾਲਜਂ ਅਤੇ 

ਹਸਪਤਾਲਂ ਨੂੰ ਬਹਤੁ ਸਾਰਾ ਦਾਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਿੈੱਲ ਆਇਡ 

 ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਸਾਈਂ ਜਿਸ਼ਨਾ, ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਤਰਹਂ ਹੀ ਇੱਕ ਫਰੇਬ ਦੀ ਉਪਜ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਹਂ ਹੀ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਸ਼ਜਹਰ 

‘ਗੋਟਵਰਗ’ ਦਾ ਜਨਵਾਸੀ ‘ਜੈ ੱਲ ਆਇਡ’ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਜਹਾ ਜਵਅਕਤੀ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਨਜਸਕ ਜਬਮਾਰੀ ਦਾ ਜਸ਼ਕਾਰ ਜਾਪਦਾ 

ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਜਦਰੜ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਜਕ ਉਹ ਜਵਅਕਤੀ ਜਜਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹਵੋੇ, ਅਲੌਜਕਕ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। 

 ਮਾਰਚ, 1976 ਜਵੱਚ ਮੈਨੂੰ  ‘ਜੈ ੱਲ ਆਇਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਮਜਲਆ, ਜੋ ਜਕ ਇਸ ਤਰਹਂ ਹੈ:- 

ਜਪਆਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕਾਵਰੂ 

 ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਨ ਰਸਾਲੇ ‘ਫੇਟ’ ਜਵੱਚ ਪਜੜਹਆ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀ ਉਸ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰਪੁਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਵੇੋਗੇ, 

ਜੋ ਜਕ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। 

 ਮੈਂ ਇਸ ਚੁਣਤੌੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਂ। ਮੈਂ ਤਹੁਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਂਗਾ। ਜਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਾ ਜਕ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 

ਜਦਖਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਂ ਜਕ ਇਸਨੂੰ ਦਹੁਰਾਉਣ ਦੀ ਮਗੰ ਵੀ ਤੁਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋ? (ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਦਹੁਰਾਉਣ ਜਵੱਚ  

ਮੈਂ  ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਂ) 

 ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਲਖਣਾ। ਇਸ ਜਵੱਚ ‘ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀਆਂ 

ਸ਼ਰਤਂ’ ਅਤੇ ‘ਇਨਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼’ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੰਖੇਪ ਜਵੱਚ ਜਲਖਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜਕ ਪੱਤਰਕਾਰ 

ਇਸ ਨਮੁਾਇਸ਼ ਜਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਫੋਟੋ ਜਂ ਜਫਲਮਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

             ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ, 

                       ਦਸਖਤ : ਜੈ ੱਲ ਆਇਡ 

ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਵੱਚ ਮੈਂ  ਇਹ ਖਤ ਜਲਜਖਆ : 
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5 ਅਪਰੈਲ, 1976 

ਜਮਸਟਰ ਜੈ ੱਲ ਆਇਡ, 

ਜੈ ੱਲਮਨਸਗਟ, 11—404, 

ਐਸ-41318 ਗੋਟਵਰਗ 

ਸਵੀਡਨ। 

ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਜੀ, 

 ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕੇ ਬਹਤੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹਈੋ ਜਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ‘ਫੇਟ’ ਜਵੱਚ ਪਰਕਾਜਸ਼ਤ ਮੇਰੀ ਚੁਣਤੌੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਤਆਰ ਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਲੌਜਕਕ 

ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਗੋੇ।  

 ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਜਮਸਟਰ ‘ਅਲਫ ਮਾਰਜਨੰਗ’ ਨਂ ਦੇ ਜਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਜੋ ਜਕ 

ਮੇਰਾ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰਪੁਏ ਬਤੌਰ ਜਮਾਨਤ ਜਮਹਾ ਕਰਵਾ ਦਵੇੋ। 

 ਜਮਸਟਰ ਮਾਰਜਨਗੰ ਵੱਲੋਂ  ਇਹ ਸਚੂਨਾ ਜਮਲਣ ਤੇ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਮਾਨਤ ਜਮਹਾ ਕਰਵਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ 

ਤੁਹਾਡੀ ਨਮੁਾਇਸ਼ ਲਈ ਜਰਰੂੀ ਪਰਬਧੰ ਮਕੁਮੰਲ ਕਰਂਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਲਬੰੋ ਸ਼ਜਹਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਚੁਜਣਆ ਜਾਵਗੇਾ, 

ਜਜੱਥੇ ਜਕ ਲੋਕਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਰੀਖ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੋਵਂ ਲਈ ਢਕੁਵੀਂ ਹਵੋੇਗੀ।  

 ਮੇਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਇਹ ਨਕਲ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਜਸ ਤੋਂ  ਤਹੁਾਨੂੰ ਲੋੜੀਦੀਂ ਸੂਚਨਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 

                ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਭਾਲ ਜਵੱਚ,  

                                   ਦਸਤਖਤ— 

            ਇਬਰਾਹਮ ਟੀ. ਕਾਵਰੂ 

 ਉਸੇ ਜਦਨ ਮੈਂ  ਜਮਸਟਰ ਅਲਫ ਮਾਰਜਲੰਗ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜਲਖ ਜਦੱਤਾ। ਜਮ. ਆਈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤ 

ਜਲਜਖਆ ਜੋ ਹੇਠ ਜਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਜਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਕੋਲਬੰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਗਜਰਕ ਜਮ. ਆਰੀਆ ਪਾਠੀਰਾਨਾ ਨੇ 

ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਕੋਲਬੰੋ ਤੋਂ ਸਵੀਡਨ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਕਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ 

ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਂ ਹੀ ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤਂ  ਜਜੱਤ ਜਂਦੇ ਹੋ। 

                             27-4-1976 
 
ਜਪਆਰੇ ਜਮਸਟਰ ਆਈਡ, 

 ਮੈਂ ਸੀਲੋਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ‘ਜਮਰਰ’ ਦੀ ਉਹ ਕਤਾਰ ਭੇਜ ਜਰਹਾ ਹਂ, ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਨੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਜੁਮੰਵੇਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜਸਰ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹਣੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਸਟਰ ਅਲਫ ਮਾਰਜਲਗੰ 

ਕੋਲ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰਪੁਏ ਜਮਹਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

 ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਮਹਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵੋਗੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਦੇਵੋਗੇ। 

                      ਸਚਾਈ ਦੀ ਭਾਲ ਜਵੱਚ ਤਹੁਾਡਾ, 

ਦਸਖਤ— 

               ਇਬਰਾਹਮ ਟੀ. ਕਾਵਰੂ। 

      ਜਮਸਟਰ ਆਈਡ ਨੇ 18 ਮਈ, 1976 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਖਤ ਜਲਜਖਆ, ਜੋ ਇਸ ਤਰਹਂ ਹੈ :- 

         ਮੈਂ ਜਮਸਟਰ ਮਾਰਜਲਗੰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰਪੁਏ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਜਮਹਾ ਕਰਵਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ । ਮੈਂ 15 ਨਵਬੰਰ ਤੋਂ  15 

ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਦਨ ਕੋਲਬੰੋ ਇੱਚ ‘ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰਨ’ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚਮਤਕਾਰ ਜਵਖਾਉਣ ਲਈ ਜਤਆਰ ਹਂ। 

 ਜਮਸਟਰ ਆਰੀਆ ਪਾਠੀਰਾਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਜਧਆਨ ਜਦਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨੰਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਤਲਾਬ 

ਜਵੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਦੀ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਭੰਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਜਦਓ ਜਕਉਂਜਕ ਮੈਂ  ਤੈਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹਂ। 

                 ਤੁਹਾਡਾ,  

               ਦਸਖਤ— 

               ਜੈ ੱਲ ਆਈਡ।  
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ਜਮਸਟਰ ਅਲਫ ਮਾਰਜਲੰਗ ਨੇ ਵੀ ਮਨੈੂੰ ਇੱਕ ਖਤ ਜਲਜਖਆ, ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਜਮਸਟਰ ਆਈਡ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 

ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 7 ਜੁਲਾਈ, 1976 ਨੂੰ ਮੈਂ , ਜਮ: ਆਈਡ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤ ਜਲਜਖਆ :- 

 ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮਹਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਤੁ ਬਹਤੁ ਧਨੰਵਾਦ। ਖਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਵੱਚ ਦੇਰੀ ਇਸ 

ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਕਉਂਜਕ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਜਨਆਂ ਜਵੱਚ ਮੈਂ  ਭਾਰਤ ਜਵਖੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਣੇ ਲਈ ਜਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

 ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਨੈੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਜਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਾ ਜਵਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਜਂ 13 ਫਰਵਰੀ 

ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਠੀਕ ਹੈ ?  ਜਕਉਂਜਕ ਦਸਬੰਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਜਵੱਚ ਮੈਂ ਜਫਰ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹਂ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋ ਜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵੱਚ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਕਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਂ ਤੁਹਾਡੀ 

ਬੜੀ ਜਮਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਫਰ ਮੈਂ  ਲੰਕਾ ਅਤੇ ਦਨੁੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦਸ਼ੇਂ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਮਾਜਧਅਮਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਂਗਾ। 

 ਜਕਉਂਜਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦਨੁੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ 

ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਤਜਾਮ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਤਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ  ਸੋਜਚਆ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰਬਧੰ ਤੇ 

ਜੋ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲਬੰੋ ਪਹੁਚੰਣ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਕਉਂਜਕ ਮੈਂ ਉਹਨਂ ਲੋਕਂ ਨੂੰ ਜਨਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ 

ਵੀ ਜਝਜਕਦਾ ਹਂ, ਜਜਹਨਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਈ ਜਦਨ ਪਜਹਲਂ ਹੀ ਸੀਟਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। 

ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਲੰਕਾ ਜਵੱਚ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁਚੰ ਸਕਦੇ ਹੋ ?  ਤੁਹਾਡੀ ਦੋ ਹਫਤੇ ਦੀ 

ਜਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੁਦੰਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦਾ 

ਅਨਦੰ ਵੀ ਮਾਣ ਸਕੋਗੇ। 

      ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਭਾਲ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ,  

        ਸਹੀ: ਅਬਰਾਹਮ ਟੀ. ਕਾਵਰੂ। 
 

 ਸ਼ਰੀ ਮਾਨ ਆਈਡ ਨੇ ਇਸ ਖਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਵੱਚ ਜਲਜਖਆ --12 ਜਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਮੇਰੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ 

ਪਜਹਲੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ  ਪਜਹਲਂ ਹੀ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਜਵਖੇ ਪਹੁਚੰ ਜਾਵਂਗਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਸਆਣਪ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 

ਪਹੁਚੰਣ ਤੋਂ  ਪਜਹਲਂ ਇਸ ਜਵਖਾਵ ੇਲਈ ਕੋਈ ਜਤਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। 

 ਅਗਲੇ ਖਤ ਜਵੱਚ ਮੈਂ  ਸ਼ਰੀ ਮਾਨ ਆਈਡ ਨੂੰ ਜਲਜਖਆ:-- 

 ਮੈਂ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਹਰੋ ਦਸੂਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਂ ਜਵੱਚ ਜਲਖ ਚੁੱਜਕਆ ਹਂ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮਹਂ ਕਰਵਾ ਜਦੱਤੇ 

ਹਨ। ਮੈਂ  ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਂ ਜਕ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਤੰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਚੈ ੱਕ ਜਾ ਡਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ 

ਦੇਵੋ। ਜਕੇਰ ਤਹੁਾਡ ੇਪੈਸੇ ਪਜਹਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁਚੰਦੇ ਤਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਂ ਅਖ਼ਬਾਰਂ ਜਵੱਚ ਹੀ ਛਪਵਾਉਣਾ ਪਵਗੇਾ ਜਕ 

ਤੁਸੀਂ ਮਕੁਾਬਲੇ ਤੋਂ  ਭੱਜ ਗਏ ਹੋ। ਸਥਾਨਕ ਪਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਨੈੂੰ ਤਹੁਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਫਟੋੋਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

 19 ਸਤਬੰਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਮਸਟਰ ਆਈਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰਪੁਏ ਦਾ ਚੈ ੱਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫੋਟੋ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ  ਚੈ ੱਕ 

ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾ ਜਲਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਦੇ 2274.82 ਰ:ੁ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ। 

 ਹਣੁ ਜੈੱਲ ਆਈਡ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚੁਣਤੌੀ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤਰਹਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਜਲਆ ਸੀ। ਮੈਂ  ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪਰੈ ੱਸ ਨੂੰ ਦੇ ਜਦੱਤੀ 

ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਤਲਾਬਂ ਬਾਰੇ ਜਲਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛ ਜਗੱਛ ਕੀਤੀ। ਹੋਟਲ ‘ਲਕੰਾ ਓਬਰਾਏ’ ਨੇ 

ਇਸ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਈ 10,000-00 ਰਪੁਏ ਅਤੇ 10% ਸਵੇਾਵਂ ਬਦਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਮਗੰ ਕੀਤੀ। ਪਰਤੰੂ ‘ਜੋਸਫ ਕਾਲਜ’ ਨ ੇਜਸਰਫ 

750-00 ਰਪੁਏ ਜਵੱਚ ਆਪਣਾ ਤਲਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਮੁਾਇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਖਤ ਜਵੱਚ ਜੈ ੱਲ ਆਈਡ ਨੇ 

ਜਲਜਖਆ:-- 

 “ਸਭੰਵ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ  ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਟਕਟ ਖਰੀਦ ਲਵਂ। ਇਸ ਜਵੱਚ ਦੋਵੇਂ  ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ 

ਹੋਟਲ ‘ਨੀਗੰਬੋ’ ਜਵੱਚ ਠਜਹਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 3000 ‘ਸਜਵੱਸ ਕਰਾਊਨਜ਼’ ਹ,ੈ ਜਦੋਂ ਜਕ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਦੀ 

ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਟਕਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

 ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰਹਂ ਹੈ ਜਕ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਂ 

ਜਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਰਹਾ ਹਂ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ।  

 ਮੈਂ ਅਲੌਜਕਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਕਸੇ ਜਕਸਮ ਦੀ ਟਰੇਜਨਗੰ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ  ਇਹ ਮਨੰਦਾ ਹਂ 

ਜਕ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਜਜਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ।...ਕੇਵਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਈੋ।” 
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ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਖਤ ਜਵੱਚ ਜੈ ੱਲ ਆਈਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਹਂ ਜਲਜਖਆ : 

  ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹਂ ਅਤੇ ਛੇ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਵਾਜਪਸ ਹੋਵਂਗਾ। 

  ਮੈਂ ਕੋਲਬੰੋ ਜਵਖੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ‘ਚਮਤਕਾਰੀ ਪਰਦਰਸ਼ਨ’ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਰਬਧੰ ਮੁਕਮੰਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਅਜੰਤਮ 

ਪਰਬਧੰ, ਜਜਨਹਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ  1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲਬੰੋ ਪਹੁਚੰਣ ਤੋਂ  ਹੀ ਕਰਂਗਾ। ਜਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ 

ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਾ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇੇ ਘਰ ਠਜਹਰਨਾ ਪਸਦੰ ਕਰਗੋੇ ਜਂ ਹੋਟਲ ਨੀਗੰਬੋ ਜਵੱਚ ?   

 ਦਨੁੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਜਨਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਮੈਥੋਂ  ਪੁੱਛ ਜਗੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ 

ਅਗਾਊਂ ਪਰਚਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹਰੂੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵਗੋੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ  ਖੁਸ਼ੀ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਂਗਾ।  

ਹਾੱਥ-ਰੇਖਾ  ਜਿਆਨ 

 ਜਜਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ  ‘ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ’ ਵਾਲੇ ਜਵਵਾਦ ਜਵੱਚ ਰਜੁਝਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਂ  ‘ਬਾਟੀਕਾਲੋਆ’ ਤੋਂ 

‘ਜਸੱਤੀਜਵਨਾਇਕਮ’ ਨਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਵਅਕਤੀ ਨੇ ਤਾਜਮਲ ਅਖ਼ਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਕ ਉਹ ‘ਹੱਥ ਰੇਖਾ’ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ 

ਚੁਣੌਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲਬੰੋ ਆਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਜਦਤਾ, ਤਂ ਜਕ ਪਾਣੀ 

ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਚਮਤਕਾਰਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੇਠ ਜਲਜਖਆਂ ਸ਼ਰਤਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ‘ਹੱਥ-ਰੇਖਾ ਜਵਜਗਆਨ’ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਂ ਹੇਠ ਜਲਖੀਆਂ ਸਨ :-- 

1. ਜੇਕਰ ਸ਼ਰੀ ‘ਜਸੱਤੀਜਵਨਾਇਕਮ’ ਮੇਰੇ 20 ਸਵਾਲਂ ਜਵੱਚੋਂ 19 ਸਵਾਲਂ ਦੇ ਠੀਕ ਜਵਾਬ (95%) ਦੇ ਜਦਦੰਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਪਰਖ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਜਹਲਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰਪੁਏ ਬਤੌਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਮਹਂ ਕਰਵਾ ਜਦਦੰਾ ਹੈ ਤਂ ਉਹ ਮਰੇੇ ਇਨਾਮ ਦਾ 

ਹੱਕਦਾਰ ਹਵੋੇਗਾ। 

2. ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨਾਮ ਜਜੱਤਣ ਜਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਂਦਾ ਹੈ ਤਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 

3. ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਜੱਤਣਾ ਚਾਹੁਦੰਾ ਤਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀ 

ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ ਪਰਖ ਕੋਲਬੰੋ ਜਵਖੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਜਸ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ  ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਜਰਹਾ। 

4. ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਰਖ ਜਵੱਚ ਉਹ 95% ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਦੰਦਾ ਹੈ ਤਂ ਮੈਂ  ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨਾਮ ਤੋਂ  ਇਲਾਵਾ, 

ਗੱਡੀ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਕਰਾਇਆ ਦੇਵਂਗਾ। 

ਜੇਕਰ ਜਸੱਤੀਜਵਨਾਇਕਮ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਜਜ਼ਦ ਹੈ ਜਕ ਪਰਖ  ‘ਬਾਟੀ—ਕਾਲੋਆ’ ਜਵਖੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਂ ਮੈਂ  ਅਜਜਹਾ ਵੀ 

ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਆਰ ਹਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ  12 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ ਪਰਖ 

ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਜਲਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਂ ਹਣੋਗੀਆਂ: 

5. ਪਰਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਜਹਲਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮਹਂ  ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ  ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਨਾਮ 

ਜਜੱਤਣਾ ਚਾਹੁਦੰਾ ਹੈ, ਜਂ ਨਹੀਂ। 

6. ਪਰਖ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਬਧੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਮੰੇਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

7. ਜੇਕਰ ਉਹ 95% ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਜਵੱਚ ਅਸਮਰਥ ਜਰਹਾ ਤਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੇਲ ਦਾ ਦੋਵਂ ਪਾਜਸਆਂ ਦਾ ਪਜਹਲੇ 

ਦਰਜੇ ਦਾ ਜਕਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪਵਗੇਾ।  

ਭੱਿ ਜਨਕਲ ੇ

 ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਕ ‘ਜੈ ੱਲ ਆਇਡ’ ਅਤੇ ‘ਜਸੱਤੀਜਵਨਾਇਕਮ’ ਜਵੱਚੋਂ  ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਨਾ ਆਇਆ। ਜਕਉਂਜਕ ਲੋਕ, ਇਹਨਂ ਤਰਥੱਲੀ ਪਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਖਂ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ 

ਲਈ ‘ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਰੈਸ਼ਨੇਜਲਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰੈ ੱਸ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ ਜਲਜਖਆ ਜਬਆਨ ਦੇਣਾ ਜਪਆ :-- 

ਪਰੈ ੱਸ ਨੋਟ 

ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਰੈਸ਼ਨੇਜਲਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 

ਪਾਣੀ ਉੱਤਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ 

                              2-2-1977 
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 ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਜਮ: ਜੈ ੱਲ ਆਇਡ. ਜਜਸ ਨੇ ਡਾ: ਇਬਰਾਹਮ ਕਾਵਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰਪੁਏ ਨੂੰ ਜਜੱਤਣ ਲਈ, 

“ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ” ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ ਅਤੇ 1000 ਰਪੁਏ ਬਤੌਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਮਹਂ ਕਰਵਾ ਜਦੱਤੀ ਸੀ, ਕੱਲਹ ਤੱਕ ਸ਼ਰੀ 

ਲਕੰਾ ਜਵਖੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁਚੰ ਸਜਕਆ, ਜਜਹੜੀ ਜਕ ਉਸਦੀ ਲਕੰਾ ਜਵਖੇ ਪਹੁਚੰਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜਮਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਆਖਰੀ ਜਮਤੀ ਨੂੰ 

ਲਕੰਾ ਪਹੁਚੰਣ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ‘ਚਮਤਕਾਰੀ ਪਰਦਰਸ਼ਨ’ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰਬਧੰ ਮੁਕਮੰਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਜੋ ਜਕ 12 

ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ‘ਜੋਸਫ ਕਾਲਜ’ ਦੇ ਤਲਾਬ ਜਵਖੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। 

 ਇਹ ਦਸੂਰਾ ਮਕੌਾ ਹੈ ਜਦੌਂ  ਜਕ ਡਾ: ਕਾਵਰੂ ਆਪਣੀ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਾਹੀਂ, ਅਜਜਹੇ ਲੋਕਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਤਂ ਦੇ 

ਪੈਸੇ ਜਜੱਤ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਜਜਹੜੇ ਭੂਤ-ਪਰੇਤ, ਜਾਦ-ੂਟੂਣੇ, ਮਾਨਜਸਕ, ਅਜਧਆਤਜਮਕ, ਰਹੁਾਨੀ ਤਾਕਤਂ ਅਤੇ ਅਲੌਜਕਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ 

ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਾ: ਕਾਵਰੂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਜਰਆ। ਪਜਹਲਂ ਉਸ ਨੇ 

ਬਗੰਲੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜਵਅਕਤੀ ‘ਡਾ: ਜੀ. ਵੈਂਕਟਾ ਰਾਓ’ ਤੋਂ  1000 ਰ:ੁ ਜਜੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਜਵਅਕਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਜਕ ‘ਮੈਸੂਰ 

ਜਵੱਚ, ਪਂਡਵਪੁਰ ਜਵਖ ੇ‘ਸਾਈਂ ਜਿਸ਼ਨਾ’ ਨਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਤ ਸਾਲਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਕ ਅਲੌਜਕਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਖਾਵਾ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ‘ਸਾਈਂ ਜਿਸ਼ਨਾ’ ਬਾਰੇ, ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਹ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਕ ਉਹ ‘ਸ਼ਰੀ ਜਿਸ਼ਨ’ ਦਾ 

ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਜਪਛਲੇ ਸਾਲ ਬਗੰਲੌਰ ਯੂਨੀਵਰਜਸਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਮਟੇੀ ਨੇ ਸਾਈਂ ਜਿਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ‘ਅਲੌਜਕਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ’ ਜਪੱਛੇ 

ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਫ਼ਰੇਬ ਨੂੰ ਨਜੰਗਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

 ਡਾ: ਕਾਵਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਹ ੈ ਜਕ ‘ਸਜਤਆ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ’ ਦੇ ਛਲਾਵੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੋ 

ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਸਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਲੀ “ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਕਮੇਟੀ” ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਜਕ 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਜਸੱਧ ਸਾਇਸੰਦਾਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਜਸਟੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀ-ਜੀਵੀ  ਸ਼ਾਜਮਲ ਹਨ। 

            ਸਹੀ: ਬਦੰ ੂਪਰੇਰਾ, 

              ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, 

        ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਰੈਸ਼ਨੇਜਲਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ।  
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ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਤੇ ਰਾਖ਼ 

       ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਰੈਸ਼ਨੇਜਲਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਮਸਟਰ ‘ਲਾਲ ਫਰਨੈਂਡੋ’, ਮੈਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਵੱਚ ਜਮਲਣ 

ਲਈ ਆਇਆ, ਜਜਥੇ ਜਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਸਾਨੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਜਰਹਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ 

ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਕੋਲਬੰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਜਹਦੰ ੂਦੇ ਘਰ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਵੱਚੋਂ ‘ਪਜਵੱਤਰ ਰਾਖ਼’ ਜਕਵੇਂ  ਜਡੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ 

ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਾਖ਼ ਵੀ ਜਦਖਾਈ। ਇਹ ਰਾਖ਼ ਉਸਨ ੇਉਸ ਵੇਲ ੇਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪ ਉਸ 

ਦੇ ਘਰ ਜਵਖੇ ਜਗਆ ਸੀ। 

 ਜਜਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਉਪਰਕੋਤ ‘ਚਮਤਕਾਰ’ ਹੋ ਜਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜਵਚਕਾਰ ਜ ੋਪੱਤਰ-ਜਵਹਾਰ 

ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਾਠਕਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗਾ ਜਕ ‘ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਵੱਚੋਂ ਰਾਖ਼ ਜਡੱਗਣ’ ਦਾ ਜੋ ਚਮਤਕਾਰ 

ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਕੀ ਰਹੱਸ ਸੀ ? 

  ਜਨਰਲ  ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਲਬੰ ੋ

          29—7—1977 

ਸੇਵਾ ਜਵੱਚ 

  ਜਮਸਟਰ ਕਾਰਥੀਜੀਸਨ 

  69/1, ਵਾਰਡ ਪਲੇਸ 

  ਕੋਲਬੰੋ – 7 

ਜਪਆਰੇ ਸ਼ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ, 

 ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਵਖੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਵੱਚੋਂ ਰਹੱਸਮਈ ਢਗੰ ਨਾਲ ‘ਪਜਵੱਤਰ ਰਾਖ਼’ ਜਡੱਗਦੀ ਹੈ। 

ਜਕਉਂਜਕ ਮੈਂ  ਇੱਕ ਅਜਜਹਾ ਜਵਅਕਤੀ ਹਂ, ਜੋ ਜਕ ਪਰਾ-ਭੌਜਤਕ ਘਟਨਾਵਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਜਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹਂ। ਇਸ 

ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁਦੰਾ ਹਂ ਜਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰਹੱਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕੌਾ ਦੇਵੋਗ ੇ? 

                               ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਭਾਲ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ, 

       ਸਹੀ/- ਇਬਰਾਹਮ ਟੀ. ਕਾਵਰੂ 
-------------------------------------------------------- 

ਸੀ. ਕਾਰਥੀਜੀਸਨ 

                                        69/1 ਵਾਰਡ ਪਲੇਸ,ਕੋਲਬੰ–ੋ7 

          2 ਅਗਸਤ,1977 

  ਡਾ. ਏ. ਟੀ. ਕਾਵਰੂ, ਪਰਧਾਨ, 

  ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਰੈਸ਼ਨੇਜਲਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, 

  ਕੋਲਬੰੋ। 

ਜਪਆਰੇ ਸ਼ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ, 

 29 ਜੁਲਾਈ, 1977 ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤ ਦੇ ਜੁਆਬ ਜਵੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁਦੰਾ ਹਂ ਜਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜਬਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ 

ਜਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਵੱਚੋਂ  ‘ਪਜਵੱਤਰ ਰਾਖ਼’ ਜਡੱਗਦੀ ਹੈ।  

 ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸ ਜਕਸਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦੰ ੇਹ ੋ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੋਸਤ ‘ਲਾਲ ਫਰਨੈਂਡੋ’ ਦੀ 

ਤਰਹਂ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਵੱਚ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਕ ਇਸ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਕੋਈ ਰਾਖ਼ ਦੀ ਥੈਲੀ ਤਂ 

ਨਹੀਂ ਲਟਕਾਈ ਹੋਈ, ਤਂ ਮੈਂ ਅਜਜਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮਦੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 

 ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਗੱਲਂ ਸਮੇਤ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜਨੱਜੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹਣੁੇ ਹੀ ਬਗੰਲੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਈਂ 

ਬਾਬਾ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਜਵੱਚ ਉਸਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ।ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਂ ਨੂੰ ਪਜਹਲਂ ਇਸਦੇ ਸਬਧੰ ਜਵੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ, ਪਰਤੰੂ 

ਹਣੁ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਹੋਂ ਦੇ ਹੀ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਝੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤੰਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਕ ਅਸੀਂ ਦਜੇੂ ਲੋਕਂ ਦਾ ਸਾਈਂ 

ਬਾਬਾ ਜਵੱਚ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਂ। 
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 ਦਸੂਰੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਮਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬਜੰਧਤ ਘਟਨਾਵਂ ਨੂੰ ਸਨੁਣ ਜਵੱਚ ਜਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁਦੰ ੇਹ ੋਜਕ ਇਹਨਂ  ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ‘ਜੀ ਆਇਆਂ’ ਕਜਹਦੰੇ ਹਂ। 

ਅਜਜਹੀ ਸੂਰਤ ਜਵੱਚ ਮੈਂ  ਇਹ ਚਾਹਂਗਾ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਸਮਂ ਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕਰ ਲਵੋ। 

          ਤੁਹਾਡਾ ਜਹਤੂ, 

        ਸਹੀ/- ਕਾਰਥੀਜੀਸਨ 

“ਜਤਰਵੂਾਲਾ”, 

89,ਪਾਮਨਕਾਡਾ ਲੇਨ. 

ਕੋਲਬੰੋ – 6 

10—8—1977 
 ----------------------------------------------------------- 

ਸੇਵਾ ਜਵੱਚ, 

   ਜਮ. ਸੀ. ਕਾਰਥੀਜੀਸਨ’ 

   69/1 ਵਾਰਡ ਪਲੇਸ’ 

   ਕੋਲਬੰੋ – 7 

ਜਪਆਰੇ ਸ਼ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ,  

 ਦੋ ਅਗਸਤ ਦੇ ਖਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨੰਵਾਦ। ਮਰੇੀ ਜਦਲਚਸਪੀ ਇਸ ਜਵਸ਼ੇ ਜਵੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਮਰੇੇ 

ਜਮੱਤਰ ‘ਲਾਲ ਫਰਨੈਂਡੋ’ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਵੱਚ ਜਕਸੇ ਜਕਸਮ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ‘ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਗਟ ਹੋਣ’ ਦਾ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਜਵੱਚ ਜਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹਂ 

ਜਕਉਂਜਕ ਮੈਂ  ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁਦੰਾ ਹਂ ਜਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਕਵੇਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹ ੈ? ਜਕੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ 

ਮੌਕਾ ਦਵੇੋ, ਤਂ ਮਨੈੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੂਸ਼ੀ ਹੋਵਗੇੀ। 

        ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਭਾਲ ਜਵੱਚ  ਤੁਹਾਡਾ, 

        ਸਹੀ- ਇਬਰਾਹਮ ਟੀ. ਕਾਵਰੂ। 
-------------------------------------------------- 

ਸੀ. ਕਾਰਥੀਜੀਸਨ 

                   69—1 ਵਾਰਡ ਪਲੇਸ, 

ਕੋਲਬੰੋ—7 

         13,ਅਗਸਤ, 1977 

ਡਾ: ਇਬਰਾਹਮ ਟੀ. ਕਾਵਰੂ, 

ਕੋਲਬੰੋ—6 

ਸ਼ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ, 

 ਤੁਹਾਡਾ 10—8—1977 ਦਾ ਖਤ ਜਮਜਲਆ । ਇਸ ਜਵਸ਼ੇ ਤੇ ਜਕ ‘ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਹੱਸਮਈ ਵਰਤਾਰ ੇਦੀ ਪੜਤਾਲ 

ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ’, ਮੈਂ ਦੋ ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਤ ਜਵੱਚ ਜਲਖੀਆਂ ਗੱਲਂ ਤੋਂ  ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਜਹਣਾ ਚਾਹੁਦੰਾ। 

 ਪਰ ਜਫਰ ਵੀ, ਜਕਉਂਜਕ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਪਰਗਟ ਹਣੋ ਵਾਲੀ ‘ਪਜਵੱਤਰ ਰਾਖ਼’ ਦਾ ਜਵਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ 

ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਹੇਵਦੰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਨਤਾਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੁਦੰੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਹੁਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਦੰਾ ਹਂ। 

 ਇਹ ਤਸਵੀਰ, ਬਗੰਲੌਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਨੇੜੇ, ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਤਸਵੀਰਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜਵਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ 

ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ 

ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਜਵੱਚ ਰੱਖ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਜਹੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਕ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ  ਕੋਈ 

ਰਹੱਸਮਈ ਗੱਲ ਵਾਪਰੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਰਾ ਖੋਜਲਹਆ ਤਂ ਸਾਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ 
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ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ 3-4 ਫੁੱਟ ਹੇਠਂ ਦਰਵਾਜ ੇਦੇ ਜਕਨਾਜਰਆਂ ਤੱਕ ‘ਪਜਵੱਤਰ ਰਾਖ਼’ ਜਡੱਗੀ ਪਈ ਦੇਖੀ। ਕੁਝ ਰਾਖ਼ ਫ਼ਰਸ਼ ਤੇ ਵੀ 

ਜਡੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। 

 ਜਦਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਦਸੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰੇੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਚੋਟ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਾਫੀ 

ਜਬਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜਵੱਚ ਰਹੀ। ਦਾਖਲ ਹਣੋ ਤੇ ਦੋ-ਜਤਨੰ ਜਦਨ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ 

ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਜਵੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਂ ਤੋਂ  ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਜਸਆ ਹੈ ਜਕ ‘ਅਲਮਾਰੀ ਜਵਚਲੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ 

ਤੋਂ ਰਾਖ਼ ਜਡੱਗਣੀ ਬਦੰ ਹੋ ਗਈ ਹ।ੈ ਪਰੰਤੂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਉਸੇ ਤਰਹਂ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ  ਅਲਮਾਰੀ 

ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਉਥੇ ਕੋਈ ਰਾਖ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਪੱਛੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ  ਅਲਮਾਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਪਰਤੰੂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਖ਼ 

ਜਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਦੱਤੀ ਜਤਨੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਜਦ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਂ ਉਸੇ ਸਵੇਰ, ‘ਪਜਵੱਤਰ ਰਾਖ਼’ ਜਫਰ 

ਪਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਉਸੇ ਤਰਹਂ  ਵਾਪਰਦੀ ਰਹੀ। 

 ਇਹ ਰਹੱਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਮੈਂ  ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਂ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਆਰ ਹਂ ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ 

ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹਤੁ ਹੀ ‘ਪਜਵੱਤਰ’ ਬਣ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ 

ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਂਗੇ। 

                                 ਤੁਹਾਡਾ ਜਹੱਤੂ,  

          ਸਹੀ—ਸੀ. ਕਾਰਥੀਜੀਸਨ 
------------------------------------------------------------ 

“ਜਤਰਵੂਾਲਾ”, 

89, ਪਾਮਨਕਾਡਾ ਲਨੇ. 

  ਕੋਲਬੰੋ – 6 

                        28--8—1977 

ਸੇਵਾ ਜਵਖ ੇ

  ਜਮ. ਸੀ. ਕਾਰਥੀਜੀਸਨ’ 

  69—ਵਾਰਡ ਪਲੇਸ’ 

  ਕੋਲਬੰੋ – 7 

  ਗੁਪਤ 

ਜਪਆਰੇ ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਕਾਰਥੀਜੀਸਨ, 

 13 ਅਗਸਤ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤ ਲਈ ਧਨੰਵਾਦ। ਮੈਂ  ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਜਹਲਂ ਖਤ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਲਖ ਸਜਕਆ ਜਕਉਂਜਕ ਮੈ 

ਜਬਮਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਵੱਚ ਦਾਖਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਜਰਹਾ ਹਂ ਜਕ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਪਰਤੀ ਕੋਈ ਅਣਗਜਹਲੀ ਕੀਤੀ ਤਂ ਉਹ ਜਕਸ ੇਗੰਭੀਰ ਮਾਨਜਸਕ ਜਬਮਾਰੀ ਦਾ ਜਸ਼ਕਾਰ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨੈੂੰ 

ਡਰ ਹੈ ਜਕ ਜਜੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਜਖਆਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਤੰੂ-ਜਵਕਾਰ ਦੀ ਜਸ਼ਕਾਰ ਹੈ। 

 ਜਕਉਂਜਕ ਮੈਂ  ਪਰਤੇ-ਆਤਮਾਵਂ ਨਾਲ ਸਬਜੰਧਤ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਤਾਜਰਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਜਖ਼ਆਲ 

ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਵਖੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਵੱਚੋਂ ਰਾਖ਼ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਜਥਤ ‘ਚਮਤਕਾਰ’, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ 

ਉਹਨਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜਸੱਟਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਵਜਹਮ ਅਤੇ ਤਤੰੂ-ਜਵਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਅਚੇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 

 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਜਦਨਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਦਰੂ ਜਕਤੇ ਲੁਕੋ ਦੇਵੋ ਤਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਜਥਤ 

‘ਚਮਤਕਾਰ’ ਜਵੱਚ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋ ਜਨਭਾਈ ਜਂਦੀ ਭੂਜਮਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ‘ਅਪਜਵੱਤਰ’ ਹੋਣ 

ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਰਹੱਸ ਤੋਂ  ਦਰੂ ਹੀ ਰਹੇ ਤਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਣਗਜਹਲੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਾਨਜਸਕ ਰੋਗਣ ਹੋਣ 

ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਰਹੋ ਹਵੋੋਗੇ। 

 ਇਸ ਮਸਲੇ ਜਵੱਚ ਜਕੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੱਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਂ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਰੂ ਦੱਸਣਾ। ‘ਪਰੇਤਂ ਦੇ ਜਸ਼ਕਾਰ’ 

ਅਜਜਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲਕੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ  ਜਫਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
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 ਜਕਰਪਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਖਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਜਬਮਾਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਜ਼ਕਰ ਆਪਣੀ 

ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਜਬਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਂ ਉਸ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਤੇ ਬੁਰਾ ਪਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। 

                        ਤੁਹਾਡਾ ਜਹਤੂ, 

                                                                                       ਸਹੀ—ਇਬਰਾਹਮ ਟੀ. ਕਾਵਰੂ 

------------------------------------------ 
 
ਸੀ. ਕਾਰਥੀਜੀਸਨ  

            69—1, ਵਾਰਡ ਪਲੇਸ’ 

                   ਕੋਲਬੰੋ – 7 

            6 ਸਤੰਬਰ, 1977 

ਸੇਵਾ ਜਵਖ ੇ

 ਡਾ. ਇਬਰਾਹਮ ਟੀ. ਕਾਵਰੂ 

 ਪਰਧਾਨ 

 ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਰੈਸ਼ਨੇਜਲਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, 

 ਕੋਲਬੰੋ। 

ਜਪਆਰੇ ਸ਼ਰੀਮਨ ਜੀ,  

 28 ਅਗਸਤ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰ ਨ ੇਮੈਨੂੰ ਗਜਹਰਾ ਸਦਮਾ ਪਹੁਚੰਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ  ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਵਖੇ ‘ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ 

ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਵੱਚੋਂ ਪਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਰਾਖ਼’ ਦੇ ਰਹੱਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਹੁਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਭਰਵਂ ਹੁਗੰਾਰਾ ਦੇ ਜਰਹਾ ਸੀ ਤਂ 

ਮੈਂ  ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨੇਜਲਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਧਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਏੋ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਠੀਕ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ 

ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸਜਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰਤੰੂ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਜਕ ਮੇਰੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜੋ 

ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਪਰਾਪਤ ਹੁਦੰੇ ਉਹਨਂ ਸਬੰਧੰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਜਹਸ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕਲਜਪਤ ਜਬਮਾਰੀ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ 

। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਂ ਉਸਨੂੰ ਵੇਜਖਆ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜਬਮਾਰੀ ਦੇ ਜਚਨੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ 

ਵੇਖੇ। ਜਫਰ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜਬਮਾਰੀ ਦੇ ਜਚਨੰਹ ਵੀ ਦੱਸ ਜਦੱਤੇ ਹਨ। 

 ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਸਰਫ ਅਣਜਾਣਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਜਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 

ਸਬੰਧੰ ਜਵੱਚ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵਂਗਾ ਜਕ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਜਵੱਚ ਜਕਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ 

ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਜਸਨੂੰ ‘ਅਪਰਾਧੀ’ ਵੀ ਜਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 

  ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹਵੋੇਗਾ ਜਕ ਤੁਸੀਂ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਜਕਹਾ ਸੀ ਜਕ ਮੈਂ  ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ਤ ਜਲਖ ਜਰਹਾ ਹਂ ਜੋ 

ਜਕ ਅਗਲੇ ਜਦਨ ਹੀ ਤਹੁਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁਚੰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਕਹਾ ਸੀ ਜਕ ਤਂ ਹੀ ਚਗੰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਕੇਰ ਤਹੁਾਡੀ ਪਤਨੀ ਇਸ 

ਖਤ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਜਕਉਂਜਕ ਮੈਂ  ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰ ਜਵੱਚ  ਕੀ ਜਲਜਖਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ 

ਅਜੀਬ ਜਜਹੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਹਰੈਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ  ਤਹੁਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਜਕਹਾ ਸੀ ਜਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਜਹਾ ਵਾਅਦਾ ਇਸ 

ਮਸਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਮੇਰ ੇਘਰ 30 ਅਗਸਤ, ਜਦਨ ਮਗੰਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਜਜਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ 

ਸੀ। ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਜਰਵਾਇਤ ਹੈ ਜਕ ਮੇਰੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਜਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤ ਅਕਸਰ ਮਰੇੀ ਘਰ ਪਤਨੀ ਦਆੁਰਾ 

ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਂਦ ੇਹਨ, ਇਹ ਖ਼ਤ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਪਜਹਲਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੇਖ ਜਲਆ। ਇਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰੂ—ਅਦੰੇਸ਼ੀ  ਤੋਂ ਕਮੰ ਨਹੀਂ 

ਜਲਆ। ਜਜਉਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖ਼ਤ ਪਜੜਹਆ, ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਜਵੱਚ ਆ ਗਈ। ਪਜਹਲੀ ਗੱਲ ਤਂ ਇਹ ਜਕ ਉਸ ਦੇ ਪਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ 

ਜਵਚਾਰ ਕਲਜਪਤ, ਬਗੈਰ ਪੁੱਛ-ਜਗੱਛ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਦਜੂੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਕ ਉਸਨੇ 

ਆਪਣੇ ਦੋਵਂ ਜਵਚਲੇ ਪੱਤਰ-ਜਵਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰ ੂਤੋਂ  ਹੀ ਜਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਸਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਦੋਵਂ ਦਾ ਜਨੱਜੀ 

ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਗੁੱਸੇ ਜਵੱਚ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਜਵਕ ਹੀ ਸੀ। 

 ਮੈਂ ਇਹ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਂ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ‘ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਰੈਸ਼ਨੇਜਲਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਦੇ ਨਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ 

ਜੋ ਪੱਤਰ—ਜਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਵੱਚੋਂ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖ਼ਰੀ ਖ਼ਤ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਂ  ਅੱਗੇ ਰੱਜਖਆ 
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ਜਾਵੇਗਾ, ਤਂ ਜੋ ਉਹ ਇਹ ਅਦੰਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਣ ਜਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਤਰ—ਜਵਹਾਰ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਜਕਵੇਂ ਸੱਟ ਮਾਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ? 

                ਤੁਹਾਡਾ ਜਹੱਤੂ 

        ਸਹੀ—ਸੀ. ਕਾਰਥੀਜੀਸਨ 

-------------------------------------------------- 
         
                                                                                                                                                  
 

                                                                                                         “ਜਤਰਵੂਾਲਾ”, 89,  

ਪਾਮਨਕਾਡਾ ਲੇਨ, 

 ਕੋਲਬੰੋ – 6 

8—9—1977 

ਜਪਆਰੇ ਸ਼ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ, 

 ਤੁਹਾਡਾ 6 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਜਲਜਖਆ ਹਇੋਆ ਪੱਤਰ ਜਮਜਲਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਵਖੇ ‘ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ’ 

ਜਵੱਚੋਂ ਰਾਖ਼ ਪਰਗਟ ਹਣੋ ਵਾਲੇ ਰਹੱਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਕਉਂਜਕ ਤੁਹਾਡੇ 13 ਅਗਸਤ ਦੇ ਖ਼ਤ ਨ ੇਮਨੈੂੰ 

ਇਸ ਘਟਨਾ ਜਵੱਚ ਜਜ਼ਮੰੇਵਾਰ ਜਵਅਕਤੀ ਲੱਭਣ ਜਵੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਚੂਨਾ ਦੇ ਜਦੱਤੀ ਹੈ। ਜਕੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵੱਚ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ 

ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁਦੰੀ ਤਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗਜਹਰਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁਚੰਦੇ ਅਤੇ ਤਹੁਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ 

ਜਂਦਾ। ਜਫਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਵਚਾਰਂ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਕਰਦੇ। 

 ਮੈਂ , ਜਜਹੜਾ ‘ਗੁਪਤ ਖ਼ਤ’ ਜਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਹਨ ਲਈ ਹੀ ਜਲਜਖਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਪੜਹ ਜਲਆ ਹੈ, 

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਜ਼ਮੰਵੇਾਰ ਹੋ। ਜਕਉਂਜਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਦੱਤੀ ਸੀ ਜਕ ਇਹ ‘ਗੁਪਤ ਖ਼ਤ’ ਆਪਣੀ 

ਪਤਨੀ ਤੋਂ  ਦਰੂ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਹਦਾਇਤਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਜਲਆਂ ਕਰ ਜਦੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਸਰ ਹੀ ਜਂਦਾ 

ਹੈ। ਤੁਹਾਡ ੇਇਸ ਇਕਬਾਲੀਆ ਜਬਆਨ ਨੇ ਜਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਮਰੇੇ ਖ਼ਤ ਪੜਹ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਗੁੱਸੇ ਜਵੱਚ ਆ ਗਈ ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ 

ਸ਼ੁਰ ੂਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਜਵਸ਼ੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ-ਜਵਹਾਰ ਦੀ ਜਵਰੋਧਤਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ 

ਹੈ। 

 ਮੈਂ ਤਹੁਾਡੀ ਇਸ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਂ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇੇ ਜਵਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦੰੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ 

ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ  ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਜਕਉਂਜਕ ਇਸ ਤੋਂ  ਪਜਹਲਂ ਜਕ ਮੈਂ  ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ 

ਜਾਵਂ ਜਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ  ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਹੁਚੰ ਤੋਂ  ਦਰੂ, ਬਹਤੁ ਦਰੂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ 

ਜਰਹਾਸਤ ਜਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁਦੰਾ ਹਂ, ਤਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਂ ਹੀ ਲਾਈਲੱਗ ਲੋਕਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਸੱਧ ਕਰਕੇ ਜਵਖਾ ਸਕਂ ਜਕ 

‘ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਵੱਚੋਂ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਖ਼’ ਵਰਗੇ ਹਰੋ ਅਨੇਕਂ ਜਕੱਸੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰੇ। ਇਹ ਕਵੇਲ 

ਧੋਖਬਾਜ਼ ਜਂ ਜਦਮਾਗੀ ਤਰੌ ਤੇ ਜਬਮਾਰ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੀ ਹੁਦੰੀਆਂ ਹਨ। 

  ਭਾਵੇਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁਦੰਾ ਹਂ ਜਕ ਇਹ ਮਸਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਾਨਜਸਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਧਆਨ ਜਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ 

ਅਤੇ ਮਰੇੇ ਜਵਚਕਾਰ ਗੁਪਤ ਹੀ ਰੱਜਖਆ ਜਾਵੇ, ਪਰਤੰੂ ਹਣੁ ਮੈਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਹੁਾਡੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ‘ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ 

ਰੈਸ਼ਨੇਜਲਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾ। 

                            ਤੁਹਾਡਾ ਜਹਤੂ, 

                ਸਹੀ—ਇਬਰਾਹਮ ਟੀ. ਕਾਵਰੂ   
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ਚਮਤਕਾਰਂ ਦੀ ਿੀਵਨ-ਕਥਾ 

 ਬਬੰਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹਰੂ ਸਪਤਾਜਹਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ‘ਪਰੇਤ-ਆਤਮਾਵਂ ਨਾਲ ਸਬੰਜੰਧਤ ਅਨਕੇਂ ਰਹੱਸਮਈ ਵਰਤਾਜਰਆਂ’ 

ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਜਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਈ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਲਜਪਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਰਕਾਜਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਪਾਠਕਂ ਦੇ ਜਦਮਾਗ ਨੂੰ ਗਦੰਾ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਵੱਚ ਹਣੁੇ ਜਜਹ ੇਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਛਪੀ ਹੈ, ਜਜਸ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਜਪਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਤਨੰ-ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਕੋਲ 

ਚੀਨੀ-ਜਮੱਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਇੱਕ ਗੁੱਡੀ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਜਚਰ ਪਜਹਲਂ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਮਰ ਗਈ। ਹਣੁ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ‘ਪਰੇਤ-ਆਤਮਾ’, 

ਚੀਨੀ ਜਮੱਟੀ ਦੀ ਇਸ ‘ਗੁੱਡੀ’ ਜਵੱਚ ਆ ਜਂਦੀ ਹੈ। ਜਕਹਾ ਜਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਇਸ ‘ਗੁੱਡੀ’ ਦੇ ਜਸਰ ਉੱਪਰ ਮਨੁੱਖਂ ਵਂਗ ਹੀ ਵਾਲ 

ਉੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਗਏ।’ ਇਹ ਵਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ  ਉੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰ ੂਹਏੋ ਹਨ, ਜਦ ਤੋਂ  ਉਸ ਜਮਰਤਕਾ ‘ਜਪਾਨੀ ਲੜਕੀ’ ਦੀ ਰਾਖ 

ਵਾਲਾ ਬਰਤਨ ਉਸ ‘ਗੁੱਡੀ’ ਕੋਲ ਰੱਜਖਆ ਜਗਆ ਹੈ”, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ? ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਸੱਧ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਕ ‘ਚੀਨੀ-ਜਮੱਟੀ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਜਵੱਚ ਹਣੁ ਮਰੀ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

 ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ‘ਸੱਚੀ’ ਸਾਜਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜਵੱਚ ਲੇਖਕ ਕਜਹਦੰਾ ਹੈ ਜਕ ਅਨਕੇਂ ‘ਸਾਇਸੰਦਾਨਂ’ ਨੇ ਇਹਨਂ 

ਵਾਲਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੇ ਅਤ ੇਇਹਨਂ ਨੂੰ  ਜਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਲ ਕਰਾਰ ਜਦੱਤਾ। 

 ਬੇਸ਼ੱਕ, ਸਧਾਰਨ ਜਜਹੀ ਅਕਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜਵਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਜਪਤ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝੇਗਾ ਪਰਤੂੰ 

ਜਕਨੰੇ ਹੀ ਲਾਈ-ਲੱਗ ਲੋਕ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਨੰਣ ਲਈ ਜਤਆਰ ਹ ੋ ਜਾਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਜਕ ਕੁਝ  

‘ਸਾਇਦੰਦਾਨਂ’ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਜੰਨਆ ਹੈ। ਇਕ ਜਸਆਣੇ ਸਾਇਸੰਦਾਨ ਲਈ, 

ਇੱਕ ਬੇਜਾਨ ‘ਗੁੱਡੀ’ ਦੇ ਜਸਰ ਤੋਂ ਵਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਂ ਦੀ ਜਵਜਗਆਜਨਕ ਜਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਜਹਣਾ ਜਕ ‘ਇਹ 

ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਲ ਹੀ ਹਨ’, ਜਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨੀ ਹੀ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੀ ਹੈ, ਜਜਨੰਾ ਇਹ ਕਜਹਣਾ ਜਕ ‘ਇੱਕ 

ਗਰਮ ਕੰਬਲ ਜਵੱਚੋਂ  ਭੇਡ ਦੇ ਵਾਲ ਉੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। 

 ਜੇ ਜਸਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲ ਉੱਗਦੇ ਹਨ ਤਂ ਜਸਰ ਨੂੰ ਖੂਨ ਪਹੁਚੰਣਾ ਵੀ ਜਰਰੂੀ ਹੈ। ਵਾਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਦਾਰਥ 

ਵੀ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਾ ਚਮੜੀ ਜਵੱਚ ਖੂਨ ਦਆੁਰਾ ਹੀ ਪਹੁਚੰਾਏ ਜਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਝੂਵਾਨ 

ਜਵਜਗਆਨੀਆਂ ਨ ੇਇਸ ‘ਗੁੱਡੀ’ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੁਦੰੀ ਤਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਜਕ ‘ਇਹ ਵਾਲ ਅਸਲ 

ਜਵੱਚ ਉੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਂ ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਜਸਰ ਉੱਪਰ ਜਚਪਕਾਏ ਗਏ ਸਨ ? ਉਹਨਂ ਨੇ ਇਹ ਜਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਕ ਗੁੱਡੀ ਦੀ 

ਚਮੜੀ ਜਵੱਚ ਖਨੂ ਹੈ ਜਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਜਹੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

 ਜੇਕਰ ‘ਗੁੱਡੀ’ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਵੱਚ, ਵਾਲ ਉੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਖੂਨ ਹੁਦੰਾ ਤਂ ਉਸ ਜਵੱਚ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਜਕਜਰਆਵਂ, ਖਾਣਾ-

ਪੀਣਾ, ਮਲ-ਜਤਆਗ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਖਨੂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਆਜਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਜੰਧਤ ਇਹ ਜਰਰੂੀ 

ਨੁਕਤੇ, ਨਾ ਤਂ ਉਸ ਲੇਖਕ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਪੰਾਦਕ ਦੇ ਜਦਮਾਗ ਜਵੱਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਜਹਨਂ ਨੇ ਇਸ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ 

ਪਰਕਾਜਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਜਹ ੇਹਜ਼ਾਰਂ ਲਾਈ ਲੱਗ ਲੋਕਂ ਜਵੱਚ ਇਹ ਤਰਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, 

ਜਜਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮਨੰਦੇ ਹਨ ਜਕ ਮਰੇ ਹਏੋ ਲੋਕਂ ਦੀਆਂ ਬੇਜਾਨ ਰਹੂਂ ਦੇ ਜਜਸਮ ਅਤੇ ਜਸਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲ ਹੁਦੰੇ ਹਨ। 

ਪਰਤੰੂ ਅਜਜਹੇ ਲੋਕਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਜਹੜੇ ਇਨੰੇ ਮੂਰਖ ਹੁਦੰੇ ਹਨ ਜਕ ‘ਫਰਂਜਸਜ਼ ਐਕਸਵੀਅਰ’ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਜਸਰ ਅਤੇ ਜਚਹਰੇ 

ਉੱਪਰ ਵਾਲ ਉੱਗਣ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਜਹੀ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕੋਈ 

ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

 ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ‘ਮਦਰੁਾਇ ਮਠਾਜਧਪਤੀ ਸੋਮਸੁਦੰਰਾ ਦੇਸੀਕਰ’ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਜਕ ਸਵਰਗਵਾਸੀ 

‘ਅਨੰਾਦਰੁਾਇ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਭਾਸ਼ਨ ਜਦੱਤ।ੇ 

 ‘ਆਦਮ ਸਜਮੱਥ’ ਨਂ ਦੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ‘ਉੜਨ ਤਸ਼ਤਰੀ’ ਜਵੱਚ ਚਜੜਹਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ 

‘ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਮਨੁੱਖਂ’ ਨਾਲ ਗੱਲਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੈੁ ੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹ ੈ ਜਕ ਉਹਨਂ ਨ ੇ ਜਕਸ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵੱਚ ਗੱਲਂ ਕੀਤੀਆਂ 

ਹੋਣਗੀਆਂ? 

 ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਜਹੇ ਜਲਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਕਸਮ ਦੀਆਂ ਪਰੀ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਲਖਣ ਜਵੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੁਦੰੀ ਹੈ। 

ਇਹਨਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਵੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਜਵਜਗਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਜਬਆਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 
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 ਜਨਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ‘ਡਾ. ਐਂਡਰੀਜਾ ਪੁਹਾਜਰਚ’ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਜਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਾਦਗੂਰ ‘ਯੂਰੀ 

ਗੈਲਰ’ ਜਵੱਚ ‘ਚਮਤਕਾਰ’ ਜਦਖਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਉਹਨਂ ਮਾਨਜਸਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜਸੱਟਾ ਹੈ, 

ਜਜਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੀਹ ਲੱਖ ‘ਪਰਕਾਸ਼ ਵਰਹੇ’ ਦਰੂ ਅਕਾਸ਼ ਜਵਚਲੇ ‘ਅਲੌਜਕਕ ਜਦਮਾਗਂ ਵਾਲੇ’ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ 

ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 

 ਭਾਰਤ ਜਵੱਚ ‘ਡਾ. ਐਸ. ਭਗਵਥੰਮ’ ਨਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਜਹੜਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮਦਾਰੀ 

‘ਸਜਤਆ ਸ਼ਰੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ’ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹੂਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ‘ਚਮਤਕਾਰ’ ਜਵਖਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। 

 ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੀ ‘ਡੀਊਕ ਯੂਨੀਵਰਜਸਟੀ’ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ‘ਸ਼ਰੀ ਜੇ. ਬੀ. ਰਹੀਨ’ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ‘ਖੋਜਂ’ 

ਦਆੁਰਾ ਇਹ ਜਸੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਕ ਕੁਝ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ‘ਵਰਦਾਨ’ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਜਕ ਉਹਨਂ ਜਵੱਚ ‘ਟੈਲੀਪੈਥੀ’ ਗੈਬੀ ਜਦਰਸ਼ਟੀ 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਧਆਤਜਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁਦੰੀਆਂ ਹਨ। ਜਵਰਜੀਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ‘ਸ਼ਰੀ ਮਤੀ ਫੋਂਡਾ’ ਦੀ 

ਅਨੋਖੀ ਘੋੜੀ ਜਵੱਚ ਵੀ ਅਜਜਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। 

 ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਜਕ ਜਕਾਰਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਗਰਭ ਜਵੱਚ 

ਇੱਕ ਅਜਜਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਆਇਤਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 

 ਇਸੇ ਤਰਹਂ ਬਗੰਲੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜਵਅਕਤੀ ‘ਡਾ. ਜੀ ਵੈਂਕਟਾ ਰਾਓ’ ਦਾ ਇਹ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਜਕ ਪਂਡਵਪੁਰ ਦੇ ‘ਸਾਈਂ 

ਜਿਸ਼ਨਾ’ ਨਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਜਵੱਚ ਅਲੌਜਕਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ‘ਚਮਤਕਾਰ’ ਜਵਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰੀ ਜਿਸ਼ਨ ਦਾ 

ਅਵਤਾਰ ਹੈ। 

 ਭਾਵੇਂ, ਅਜਜਹੀਆਂ ਕਲਜਪਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਗੈਰ-ਜਵਜਗਆਨਕ’ ਸਾਇਸੰਦਾਨ, 

ਕਾਫੀ ਜਗਣਤੀ ਜਵੱਚ ਹਨ ਪਰਤੰੂ ਅਜਜਹੇ ਖਰੇ ਸਾਇਸੰਦਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਜਜਹਨਂ ਨੇ ਉਹਨਂ ਦੀਆਂ ਅਜਜਹੀਆਂ ਗੱਲਂ ਨੂੰ 

ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਪੜਤਾਲਂ ਰਾਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਜਦੱਤਾ ਹੈ। ‘ਜੇਮਜ਼ ਰੈਂਡੀ’ ਅਜਜਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜਵਜਗਆਨੀ ਹਨ, ਜਜਹਨਂ 

ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਠੋਸ ਪੜਤਾਲਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਯੂਰੀ ਗੈਲਰ’ ਦੇ ਫ਼ਰੇਬ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

 ਜੇ. ਬੀ. ਰਹੀਨ ਨ ੇ ਜਜਸ ‘ਰਹੱਸਮਈ ਘੋੜੀ’ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਫ਼ਰੇਬ ਨੂੰ ‘ਪਰੋਫੈਸਰ ਜੌਨ ਸਕਾਰਨੇ’ ਨੇ 

ਨਜੰਗਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇੰਜ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਜਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜੀ, ਗ਼ੈਬੀ ਜਦਰਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਸਬੰਧੰੀ ਚਮਤਕਾਰ ਜਵਖਾਉਂਦੀ 

ਸੀ, ਓਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਜੋ ਜਾਦਗੂਰੀ ਕਮਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਜਸਰਫ਼ ਘੋੜੀ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ‘ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਫੋਂਡਾ’ ਵੱਲੋਂ ਜਦੱਤੇ ਗਏ ‘ਗੁਪਤ 

ਸਕੰੇਤ’ ਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਤਰਹਂ ਪਰੋ: ਸਕਾਰਨੇ ਨੇ ਜੇ. ਬੀ. ਰਹੀਨ ਦੀ ਗਰੈ ਜਵਜਗਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਜਦੱਤਾ। 

 ਬਗੰਲੌਰ ਯੂਨੀਵਰਜਸਟੀ ਦੇ ਖਰੇ ਜਵਜਗਆਨੀਆਂ ਨੇ ‘ਸਾਈਂ ਜਿਸ਼ਨਾ’ ਦੇ ਕਜਥਤ ‘ਚਮਤਕਾਰਂ’ ਜਪੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 

ਫ਼ਰੇਬ ਨੂੰ ਨੰਜਗਆਂ ਕੀਤਾ। 

 ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਜਵਜਗਆਨੀ ਨੇ ਜਜਸ ਫ਼ਰੇਬ ਨੂੰ ਨਜੰਗਆਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰਹਂ ਸੀ—‘ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ 

ਔਰਤ ਦੇ ਗਰਭ ਜਵੱਚ ਅਜਜਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਜੋ ‘ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ’ ਦੀਆਂ ਆਇਤਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ‘ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ 

ਸੀ ਜਕ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣ ੇਪੇਟ ਦਆੁਲੇ ਇੱਕ ਜਸਰਹਾਣਾ ਜਜਹਾ ਲਪੇਜਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ 

ਜਜਹਾ ਟੇਪ—ਜਰਕਾਰਡ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ-ਡੁੱਲਹਾ ਚੋਲਾ ਪਜਹਜਨਆ 

ਹੋਇਆ ਸੀ।’ 

 ਇਸੇ ਤਰਹਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਰ ੇਸਾਇਸੰਦਾਨ ਇੱਕ ਜਦਨ ‘ਸਜਤਆ ਸ਼ਰੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ’ ਦੇ ਫਰੇਬਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜੰਗਆ ਕਰ 

ਦੇਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਜੰਵਧਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ‘ਅਵਤਾਰ’ ਹੋਣ ਦੀ ਜਜ਼ਦੰਗੀ ਦੇ ਜਦਨ ਕੇਵਲ 

ਜਗਣਤੀ ਦੇ ਹੀ ਰਜਹ ਗਏ ਹਨ ਜਕਉਂਜਕ ਸਜੰਵਧਾਨ ਦੇ ‘ਮੁਢਲੇ ਕਰਤੱਵਂ’ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇਸ ਤਰਹਂ ਹੈ; ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ 

ਨਾਗਜਰਕ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਜਵਜਗਆਨਕ ਸੋਚ, ਮਾਨਵ-ਵਾਦ, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਵਕਾਸ 

ਕਰੇ।’ 

 ਭਾਰਤੀ ਸਜੰਵਧਾਨ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਬੁਜਨਆਦੀ ਫਰਜ਼ਂ (ਮੁੱਢਲੇ 

ਕਰਤੱਵਂ) ਨੂੰ ਜਨਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦੇਵਗੇੀ। ਇਸਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ‘ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਕੇਂ ਪਖਡੰੀਆਂ ਦੇ 

ਕਜਥਤ ‘ਚਮਤਕਾਰਂ’ ਦੀ ਜਵਜਗਆਨਕ ਜਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ  ਅਜਜਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜਕਸੇ 
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ਨਾਗਜਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਜਨਭਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰਤੰੂ ਉਹਨਂ ਫਰੇਬੀਆਂ ਜਵਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰਰੂ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਕ ਨਾਗਜਰਕਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਮੁੱਢਲੇ ਕਰਤੱਵ’ ਜਨਭਾਉਣ ਤੋਂ  ਰੋਕਦੇ ਹਨ। 

 ਇੱਕ ਮਾਨਵ-ਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀ ਮਤੌ ਮਰਂਗਾ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ  ਪਜਹਲਂ ਮੇਰੇ ਜਜਹੇ ਲੱਖਂ 

ਹੀ ਲੋਕ, ਇਹਨਂ ਧੋਖੇ ਬਾਜ਼ਂ ਦੇ ਫ਼ਰੇਬ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਏੋ ਇਹਨਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ  ਬਚ ਜਾਣ।  
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ਲਾਇਲਾਿ ਰੋਿੀ ਦੀ ‘ਸੌਖੀ-ਮੌਤ’ 

 ਜਕਸੇ ਅਜਜਹੇ ਜੀਵ ਦੀ ਜਜ਼ਦੰਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਜਹੜਾ ਜਕਸੇ ਲਾਇਲਾਜ਼ ਜਬਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਜਰਹਾ 

ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਜਦਆਲਤਾ ਭਜਰਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ , ਜਾਨਵਰਂ ਦੇ ਸਬੰਧੰ ਜਵੱਚ ਅਜਜਹੀ ‘ਸੌਖੀ-ਮੌਤ’ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਕਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ 

ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰਾ ਪਰਤੰੂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਬੰਧੰ ਜਵੱਚ ਅਜਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਯਹਦੂੀਆਂ, 

ਇਸਾਈਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਂ ਦੇ ਅਜਜਹੇ ਭਰਮਾਊ ਜਵਸ਼ਵਾਸਂ ਦ ੇਸਦਕਾ ਹੀ ਹੈ ਜਕ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਹੱਥਂ ਨਾਲ ਜਮੱਟੀ ਤੋਂ  ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪਰਾਣ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ, ਜਾਨਵਰਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਂ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਕਵੇਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਜ਼ੰਦਗੀ ਖਹੋਣ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਂ ਦੇਸ਼ਂ ਜਵੱਚ, ਜਜੱਥੇ ਅਜਜਹੇ ਧਰਮਂ ਦਾ 

ਪਰਭਾਵ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਜਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਜਕਸ ੇਰੋਗੀ ਨੂੰ ‘ਸੌਖੀ-ਮੌਤ’ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਬਸ਼ੇੱਕ ਰੋਗੀ ਆਪਣ ੇਵੱਲੋਂ 

ਜਲਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਜਕਉਂ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। 

 ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਜਵੱਚ, ਜਜੱਥੇ ਜਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ ‘ਪੁਨਰ-ਜਨਮ’ ਜਵੱਚ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦੇ ਹਨ, ‘ਸੌਖੀ-ਮੌਤ’ ਦੀ ਇਸ 

ਜਕਜਰਆ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਮੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਹਂ ਲਈ, ਜੋ ਜਕ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਜਵੱਚ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਕਲਮਦੰੀ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ‘ਸੌਖੀ-ਮੌਤ’ ਦੀ ਇਸ ਜਕਜਰਆ ਦਾ ਜਵਚੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਕਟਰਂ ਦੀ 

ਉਸ ਜਕਜਰਆ ਦਾ ਜਵਰੋਧ ਕਰਨ ਜਜਸ ਦਆੁਰਾ ਉਹ ਜਕਸੇ ਲਾਇਲਾਜ ਜਬਮਾਰੀ ਦੇ ਰੋਗੀ ਦੀ ਦੁੱਖਂ ਭਰੀ ਜਜ਼ਦੰਗੀ ਦੇ ਜਦਨ 

ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਕਉਂਜਕ ਅਜਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ, ਉਸ ਜਬਮਾਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉਸ ‘ਸੁਨਜਹਰੀ 

ਅਵਸਰ’ ਆਉਣ ਜਵੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਜਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਸਹਤਮਦੰ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ 

ਜਜ਼ਦੰਗੀ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

 ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਜਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਜਖਆ ਜਜਹੜਾ ਜਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਕ ਅਜਜਹੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲਗਾ 

ਜਰਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਜਜ਼ਦੰਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਜਵਚਕਾਰ ਲਟਕ ਜਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਵਤੀਰਾ ਜਾਜਪਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦਾ 

ਪੋਸ਼ਣ ਧਾਰਜਮਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਵੱਚ ਹੋਇਆ ਹਵੋੇਗਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਲਾਇਲਾਜ ਜਬਮਾਰੀ ਦੇ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘਟੰੇ ਹੋਰ 

ਜਜਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜਨਰਦਈ ਕਮੰ ਨੂੰ ਮਜਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਜਕਆ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਜਕਨੰੀ ਵੱਡੀ ਜਸਆਣਪ ਹੁਦੰੀ, ਜੇਕਰ 

ਉਹ ਉਸ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨੀਂਦ ਆਉਂਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਹੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਜਵੱਚ ਦੇ ਜਦੰਦਾ। 

 ਇਕ ਹੋਰ ਮਕੌੇ ਤੇ ਇਕ ਨੀਮ-ਹਕੀਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧਾ ਚੜਹਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸ ਜਰਹਾ ਸੀ ਜਕ ਜਕਵੇਂ  

ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਜਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ ਫੇਫਜੜਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਡੂਘੰੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ 

ਹਾਲਤ ਜਵੱਚ ਗੁਲਕੂੋਜ ਲਗਾ ਕੇ ਜਜਉਂਦੀ ਕਰ ਜਲਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ  ਮੈਂ  ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਅਜਜਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਂ ਮੈਂ 

ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਂ ਪਰਤੰੂ ਜਫਰ ਵੀ ਮੂਰਖ ਡਾਕਟਰ, ਜੋ ਜਕ ਧਾਰਜਮਕ ਭਰਮਂ ਦਾ ਜਸ਼ਕਾਰ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਇਸੇ 

ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਨੇ ਹੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਜਹਦੰਾ ਜਗਆ ਜਕ ਉਹ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪੁੱਤਰ ਜਕਵੇਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੱਕ ਹੋਸ਼ ਜਵਚ 

ਰੱਖਣ ਜਵੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ।  

 ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਜਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਕ ਉਸ ਦਾ ਰੋਗੀ ਡੂਘੰੀ ਬਹੇੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਵੱਚ ਹੈ 

ਤਂ ਉਹ ਬਹਤੁ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਕਉਂਜਕ ਉਸਨੇ ਇਹ ਮਜਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਕ ਹਣੁ ਉਸਦਾ ਰੋਗੀ ਆਪਣੀ ਜਜ਼ਦੰਗੀ ਦੇ ਜਪਛਲੇ ਕੁੱਝ 

ਪਲਂ ਲਈ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਤੋਂ  ਬਜਚਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਦਦੰਾ ਤਂ ਮੈਂ  ਵੀ ਉਹੀ 

ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁਦੰਾ ਜੋ ਜਕ ਹਣੁ ਕੁਦਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

 ਮੇਰੇ ਅੱਸੀ-ਸਾਲਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਵੱਚ ਵੀ ਮਸਾਨੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੈਂ  ‘ਲਹ ੂਵਗਣ’ ਦੀ ਜਬਮਾਰੀ 

ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਜਰਹਾ ਹਂ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ‘ਜਕਰਣਂ’ ਰਾਹੀਂ 

ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਭੰਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ‘ਰਸਾਇਣ-ਜਚਜਕਤਸਾ’ ਅਤੇ ‘ਰਕਤ-ਪਜਰਵਰਤਨ’ ਆਜਦ ਢਗੰਂ ਨਾਲ 

ਕੇਵਲ ਕੁੱਝ ਹਫਤੇ ਜਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਜਨਆਂ ਲਈ ਜਜਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ, ਨਾ ਜਕ ਕੁੱਝ ਸਾਲਂ ਲਈ। ਉਹ ਇਹ 

ਕੰਮ ਜਵੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ  ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਜ਼ਦੰਗੀ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਗੋ ਹੋ ਜਗਆ ਹਂ 

ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਪਮੈਾਨੇ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਂ। 
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 ਉਸ ਵੇਲ ੇਜਦੋਂ ਮੈਂ  ਕੇਵਲ ਮਜੇੰ ਜਗੋਾ ਹੀ ਰਜਹ ਜਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਜਬਲਕੁਲ 

ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਜਹ ਜਗਆ ਤਂ ਮੈਂ  ਆਪਣੇ ਚਗੰ ੇਡਾਕਟਰਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇਵਂਗਾ ਜਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੁੱਖਂ ਭਰੀ ਜਜ਼ਦੰਗੀ ਨੂੰ 

ਹੋਰ ਲਬੰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ  ਹੋਰ ਜਜ਼ਆਦਾ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਂ। ਬੇਸ਼ਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸੀਹਤ 

ਦੇਵਂਗਾ ਜਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਜਜਹੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਲਾ ਦੇਵੇ, ਪਰਤੰੂ ਮੇਰੀ ਬਦਜਕਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਅਜਜਹਾ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਕਉਂਜਕ ਮੁੱਢ-ਕਦੀਮੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਅਜਜਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਵੇਗਾ। 

 ਅਜਜਹੇ ਮਕੌੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਮਨ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਵਰਗੇ ਮਦਾਰੀ ਦੀ ਕਜਥਤ 

‘ਪਜਵੱਤਰ ਰਾਖ’ ਖਾਣ ਲਈ ਜਂ ਹਰ ਸਵੇਰ ਆਪਣਾ ਜਪਸ਼ਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਜਵੇਂ  ਜਕ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ 

ਲਾਈ-ਲੱਗ ਭਗਤ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਮੁਰਾਰ ਜੀ ਜਡਸਾਈ ਇਹ ਸਲਾਹ ਜਦਦੰੇ ਹਨ। 

 ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ  ਬਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ, ਮੇਰੇ ਕੁੱਝ ਨੇਕ-ਜਦਲ ਜਮੱਤਰਂ ਜਵੱਚ ਜਰਰੂ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਅਨੰੇਵਾਹ 

‘ਪੁਨਰ-ਜਨਮ’ ਜਵੱਚ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਂਜਕ ਇਸ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ  ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ 

ਹਂ ਜਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਨੰਾ ਰਜਹਮ ਕਰਨ ਜਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ  ਕੇਵਲ ਮਜੇੰ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਜਹ ਜਾਵਂ ਤਂ ਮਨੈੂੰ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਧ 

ਮਾਤਰਾ ਜਵੱਚ ਦੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੁੱਖਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਜਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ। 

 ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹਵੋੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਅਜਜਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਨਯਮਂ 

ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਜਝਜਕ ਨਹੀਂ ਜਵਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੰਜ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ , ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ 

ਸਰੀਰ ਤੋਂ  ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਦਵਾ ਕੇ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਵਜੋਂ ਇਕ ਜਸਹਤਮਦੰ ਅਤੇ ਨਰੋਈ ਤਾਜਾ-ਜਜ਼ਦੰਗੀ ਲਈ ਜਤਆਰ ਕਰ ਰਹੇ 

ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਂ ਵਲੋਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਇਕ ਹੋਰ ਅਜਹਸਾਨ ਹੋਵਗੇਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਕ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧੀਂ ਨੇ ਵੀ 

ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਂ ਵਾਸਤੇ ਚਗੰਾ ਕਮੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਸਕੰੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।   
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ਕੀ ਿੋਜਤਸ਼ ਜਵਜਿਆਨ ਹਾੈ ? 

  ਟਾਇਮਜ਼ ਆਫ ਇਡੰੀਆ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਅਕੰ ਜਵੱਚ ਜਮ. ਵੀ.ਵੀ. ਭੁਜਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪਰਕਾਜਸ਼ਤ ਹੋਇਆ, 

ਜਜਸਦਾ ਜਸਰਲੇਖ ਸੀ—‘ਕੀ ਜੋਜਤਸ਼ ਇਕ ਸਾਇਸੰ ਹੈ?’ ਇਸ ਜਵੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਪਾਠਕਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈਜਕ ‘ਜੋਜਤਸ਼’ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਫੋਕਾ ਵਜਹਮ’ ਕਜਹ ਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਕਮੰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਖ 

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਜਨੰਾ ਜਚਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਂਦਾ, ਅਜਜਹਾ ਕਜਹਣਾ ਫਜੂਲ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਜਤਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਸੱਚਾ-ਜਵਜਗਆਨ’ 

ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੰਣ ਨੂੰ ਜਤਆਰ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਪਰਾਚੀਨ ਸਜਮਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦਨੁੀਆਂ ਇਸ ਤੇ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਹਨਂ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਂ ਜਵੱਚ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 

 ‘ਜੋਜਤਸ਼-ਜਵਜਗਆਨ’ ਜਵੱਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਇੋਆ ਜਮ. ਭੁਜਲੇ ਇੰਜ ਜਲਖਦਾ ਹੈ- 

 ‘ਇਹ ਗੱਲ ਨਟੋ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹ ੈ ਜਕ ਚੌਧਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਵੱਚ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਅਨਕੇਂ ਯੂਨੀਵਰਜਸਟੀਆਂ, 

ਜਜਵੇਂ-ਪੈਜਰਸ, ਬੋਲੋਗਨ ਅਤੇ ਫਲੋਰੈਂਸ ਆਜਦ ਜਵਖੇ ‘ਜੋਜਤਸ਼’ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਜਦੱਤੀ ਜਂਦੀ ਸੀ।......‘ਜੋਜਤਸ਼’ ਵੱਡੀ-ਜਗਣਤੀ ਲੋਕਂ 

ਜਵੱਚ ਮੁੜ ਫਰੇ ਹਰਮਨ ਜਪਆਰਾ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ।......ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਂ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੜਹੇ ਜਲਖੇ ਲੋਕ ਦਜੂੇ ਨੂੰ ਇਹ 

ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਜਕ ਉਹ ਜਕਸ ‘ਰਾਸ਼ੀ’ ਜਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜੋਜਤਸ਼ ਦੇ ਜਵਸ਼ੇ ਤੇ ਜਦਨੋ ਜਦਨ ਹੋਰ ਵਧਰੇੇ ਜਕਤਾਬਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ 

ਹਨ।......ਇਸ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜਕ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਸਾਇਸੰਦਾਨ ਅਤੇ ਖੋਜੀ, ਜੋਜਤਸ਼ ਦੇ ਅਕੰਜੜਆਂ ਅਤੇ ਹਰੋ ਤੱਥਂ ਨੂੰ 

ਇਕੱਠਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਂ ਜਵੱਚ ਉਹਨਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।....ਇਸ ਸਭੰਾਵਨਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਜਕ ਜੋਜਤਸ਼ ਦੇ ਪਰਪੰਰਾਗਤ ਜਵਚਾਰਂ ਨੂੰ ਆਧੁਜਨਕ ਪਰਯੋਗੀ-ਜਵਚਾਰਂ ਜਵੱਚ ਬਦਜਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਕਾਰਲ ਜਗੰ’ 

ਜੋਜਤਸ਼ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਸਹੀ ਹਣੋ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਪਰੋਫੈਸਰ ਜਗੰ’ ਅਧੰ ਜਵਸ਼ਵਾਸਂ ਦੇ ਸੋਮੇ, ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਉਤਪੱਤੀ 

ਬਾਰੇ ਜਨਰਸਦੰੇਹ ਉਹਨਂ ਜਵਜਗਆਨਕਂ ਨਾਲੋਂ  ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਜਜਹੜੇ ਜੋਜਤਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕ ‘ਫੋਕੇ ਵਜਹਮ’ ਤੋਂ  

ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।....ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਸੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕ ‘ਜੋਜਤਸ਼ ਇਕ ਫੋਕਾ ਵਜਹਮ ਹੈ’ ਕਦੇ ਕੋਈ 

ਜਵਜਗਆਨਕ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਗਆ।...ਇਸ ਤੋਂ ਪਜਹਲਂ ਜਕ ਜੋਜਤਸ਼ ਨੂੰ ਜਬਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੀ 

ਪਰਮਾਜਣਕਤਾ ਦੀ ਪਰਯੋਗੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ 

ਝੂਠ ੇਸੰਕਲਪ 

 ਜਮ. ਭੁਜਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਇਕ ਝੂਠਾ ਸਕੰਲਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਕ 

ਬਹ ੁਜਗਣਤੀ ਲੋਕ ਉਸ ਜਵੱਚ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਂ ਪਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਤੇ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਂ ਜਫਰ 

ਇਸ ਲਈ ਜਕ ਉਸ ਤੇ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ਜਵੱਚ ਉਚ ਕਟੋੀ ਦੇ ਸਾਇਸੰਦਾਨ ਹਨ।  

 ਜੋਜਤਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਢ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਜਝਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਰਜਹਮਡੰ ਅਤੇ ਤਾਜਰਆਂ ਸਬੰਧੰੀ ਜਗਆਨ ਜਬਲਕੁਲ ਗਲਤ 

ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋਜਤਸ਼ ਦੇ ਅਕੰੜੇ ਗਲਤ ਤੱਥਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤ ੇ ਜਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤ ੇ ਹਣੁ ਵੀ ਓਵੇਂ  ਹੀ ਹਨ। 

ਜੋਜਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨੌਂ  ਗਰਜਹਆਂ (ਨਵ-ਗਰਜਹ) ਜਵੱਚੋਂ  ਜਸਰਫ ਪੰਜ ਹੀ ਅਸਲੀ ਗਰਜਹ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਗਰਜਹਆਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਇਕ ਤਾਰਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਕ ਉਪਗਰਜਹ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਦੋ ਗਰਜਹਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਕਤ ੇਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਗਲਤ ਤੱਥਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੱਢੇ ਗਏ 

ਜਸੱਟੇ ਜਕਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ? 

 ਜੋਜਤਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਨਮ-ਕੁਡੰਲੀਆਂ ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ , ਕਜਥਤ ਰਾਸ਼ੀ-ਮਡੰਲ ਦੇ ਬਾਰਹਂ ਗਰਜਹਆਂ ਦੇ 

ਜਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਟਕਾਜਣਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ੀ ਮਡੰਲ ਦੇ ਤਾਰੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ  ਕਰੋੜਂ 

ਮੀਲ ਦਰੂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜਕਸੇ ਵੀ ਪਲ ਜਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਲੇ ਉਹਨਂ ਦੇ ਜਟਕਾਣੇ ਨਕਲੀ ਜਂ ਕਲਜਪਤ ਹੀ ਹੁਦੰੇ ਹਨ, ਅਸਲੀ 

ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰਹਂ ਜੋਜਤਸ਼ੀ ਜਕਸ ੇਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਨਮ ਕੁਡੰਲੀ ਜਤਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਂ ਗਰਜਹਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਜਟਕਾਜਣਆਂ ਨੂੰ 

ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਜਵੱਚ ਜਲਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਂ ਜੋਜਤਸ਼ੀਆਂ ਜਵਚ ਤਾਜਰਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਜਥਤੀ ਦਾ ਜਹਸਾਬ-ਜਕਤਾਬ ਕੱਢਣ 

ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜਗਆਨ ਹਵੋੇ ਤਂ ਜੋਜਤਸ਼-ਜਵਜਗਆਨ ਜਵੱਚੋਂ  ਉਹਨਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

 ਜਦੋਂ ਜਕ ਗਰਜਹਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜਰਆਂ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁਚੰਣ ਲਈ, ਕਈ ਜਮੰਟਂ ਤੋਂ  ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਸਾਲ 

ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਂ ਲੱਗ ਜਂਦਾ ਹ ੈਤਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜਕ ਜੋਜਤਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਨਮ-ਕੁਡੰਲੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਜਮੰਟਂ ਤੋਂ  ਲੈ ਕੇ ਕਈ 

ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਗਲਤ ਹੁਦੰੀਆਂ ਹਨ। 
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 ‘ਜੋਜਤਸ਼-ਜਵਜਗਆਨ’ ਜਵੱਚ ਇਸ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਹਾ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਜਕ ‘ਜਨਊਟਨ’ ਅਤੇ ‘ਕਾਰਲ ਜਗੰ’ ਇਸ 

ਜਵੱਚ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜਜਨੰਾ ਜਕ ਜਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਪਸ਼ਾਬ ਪੀਣਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਜਕ 

ਮੋਰਾਰ ਜੀ ਜਡਸਾਈ ਇਜੰ ਕਰਦੇ ਸਨ। 

 ਜਮ. ਭੁਜਲੇ ਕਜਹਦੰਾ ਹੈ ਜਕ ਇਹ ਸਾਇਸੰਦਾਨਂ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹ ੈਜਕ ਉਹ ਜੋਜਤਸ਼ ਨਾਲ ਸਬਜੰਧਤ ਗਲਤ ਜਬਆਨਂ ਨੂੰ 

ਜਸੱਧ ਕਰਕੇ ਜਵਖਾਉਣਾ ਉਸ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਜੋਜਤਸ਼ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਇਸੰਦਾਨਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਪਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਅਸਲ ਜਵੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ , ਆਪਣੀ ਪੰਦਰਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਾਈ ਚੁਣਤੌੀ ਦੀਆਂ 23 ਸ਼ਰਤਂ ਜਵੱਚ ਜੋਜਤਸ਼ ਅਤੇ 

ਹਸਤ-ਰੇਖਾ ਜਵਜਗਆਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰਪੁਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਅਜਜਹੇ ਹੀ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ 

ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਜਹੜਾ ਜਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋ ਲਏ ਗਏ ਟੈਸਟ ਜਵੱਚ 95% ਜਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਠੀਕ ਭਜਵੱਖ-ਬਾਣੀਆਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀ ਭੁਜਲੇ ਦੇ ਇਸ ਜਵਚਾਰ ਨਾਲ ਸਜਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹਂ ਜਕ ਅਜਜਹੀਆਂ ਚੀਜਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜਕ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ 

ਰੱਖਦੀਆਂ, ਜਸੱਧ ਕਰਨਾ ਜਂ ਝਠੁਲਾਉਣਾ, ਕੇਵਲ ਸਾਇਸੰਦਾਨਂ ਦਾ ਹੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ, ਜਫਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਜਜਹਾ ਕਮੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 

ਸਹੇਜੜਆ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਜੋਜਤਸ਼ ਅਤੇ ਹਸਤ-ਰੇਖਾ ਜਵਜਗਆਨ ਵੀ ਹੋਰਨਂ ਵਜਹਮਂ-ਭਰਮਂ ਦੀ ਤਰਹਂ  ਹੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਕ 

ਸਰਾਪ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੀ ਜਮ. ਭੁਜਲੇ ਜਕਸੇ ਇਕ ਜੋਜਤਸ਼ੀ ਜਂ ਹੱਥ ਰੇਖਾ ਮਾਜਹਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਜਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?  ਕਈ ਮੌਜਕਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਜਜਹੀ ਪਰਖ ਵਾਸਤੇ ਪਰਬਧੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤ ੇਪਹੁਜੰਚਆਂ ਹਂ 

ਜਕ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਥ-ਰੇਖਾ ਮਾਜਹਰਂ ਦੀਆਂ ਭਜਵੱਖ-ਬਾਣੀਆਂ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅਦੰਾਜਜ਼ਆਂ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਠੀਕ 

ਨਹੀਂ ਹੁਦੰੀਆਂ। 

ਿੋਜਤਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾ-ਫਾਸ਼ ਕਰਣ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ 

 ਜੋਜਤਸ਼ ਅਤੇ ਹੱਥ-ਰੇਖਾ ਜਵਜਗਆਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ  ਜਪਛਲਾ ਟੈਸਟ 12 ਫਰਵਰੀ, 1978 ਨੂੰ ਰੱਜਖਆ। 

 ‘ਸੀਲੋਨ ਸਡੰੇ ਆਬਰਜ਼ਰਵਰ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਜਵੱਚ ਮੈਂ  ਇਕ ਖਬਰ ਪੜਹੀ ਜਕ ਲਡੰਨ ਜਵਖੇ ਸ਼ਰੀ ਲੈਂਕਨ ਨਂ ਦਾ ਇੱਕ 

ਜਵਅਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਕ ਭਜਵੱਖ ਬਾਣੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ‘ਘਾਨਾ’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ 

‘ਹਥੇਲੀ’ ਦੇ ਜਨਸ਼ਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ‘ਘਾਨਾ’ ਜਵੱਚ ਤੇਲ ਲੱਭ ਜਦੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਉਹ ਜੋਜਤਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ 

ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਕੀ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਕ ਉਹ ਇਥੇ ਇਕ ਜਦਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸੀ, 

ਇਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਮ. ਜੇ. ਆਰ. ਜੇਵਰਧਨੇ ਦਾ ਹੱਥ ਜਵਖਾ ਕੇ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਜਵਖੇ ਤੇਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀ 

ਉਠਾ ਸਕਦੀ ? 

 ਮੈਂ ਇਸ ਭੜਕੀਲੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਜਬਆਨ ਤੋਂ ਭੜਕ ਉਜਠਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਜੋਜਤਸ਼ ਅਤੇ ਹੱਥ 

ਰੇਖਾ ਦੇ ਮਾਜਹਰ ਜਵਅਕਤੀ, ਜਮ. ਸਾਈਰਸ ਐਬੀਆਕੂਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਦੇ ਹੋਰ ਜਤੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਥ-ਰੇਖਾ ਮਾਜਹਰਂ ਨੂੰ 

ਚੁਣੌਤੀ ਜਦੱਤੀ ਜਕ ਉਹ 12ਫਰਵਰੀ, 1978 ਨੂੰ ‘ਬਰਸਟਨ ਕਾਲਜ’ ਦੇ ਹਾਲ ਜਵਖੇ ਮੇਰੇ ਦਆੁਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 

ਕਰਨ। ਇਸ ਪਰਖ ਨੂੰ ਉਹਨਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਖੱਚ-ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਜਦਲਚਸਪ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਪਜਹਲਂ ਵਂਗ ਹੀ ਇੱਕ 

ਲੱਖ ਰਪੁਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਜਦੱਤਾ। ਇਹ ਇਨਾਮ ਉਸ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਜਹੜਾ ਜਕ 95% 

ਜਂ ਇਸ ਤੋਂ  ਵੀ ਵੱਧ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਰਖ ਜਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜਜਹੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਂ ਰਾਹੀਂ 

ਸੱਦਾ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਸੀ ਜਜਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜਕ ਉਹ ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਨਮ-ਜਮਤੀ ਜਂ 

ਉਸ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਦੇ ਜਨਸ਼ਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਭਜਵੱਖ-ਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 

 ਉਹਨਂ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਜਜਣਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਜਦੱਤੀ ਜਕ ਉਹ 

ਪਰਖ ਜਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੰਜਵੇਂ ਜਵਅਕਤੀ ਨੇ ਮਨੈੂੰ ਟੈਲੀਫਨੋ ਤੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਂ ਸਾਹਮਣੇ 

ਆਪਣੀ ਯੋਜਗਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕੇਵਲ ‘ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਰਾਰਥਨਾ’ ਦਆੁਰਾ ਜ਼ਖਮਂ ਨੂੰ 

ਜਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦਣੇਾ’ ਵੀ ਮਰੇੀਆਂ 23 ਸ਼ਰਤਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਇੱਕ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦੇ ਜਦੱਤਾ। 

 12 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਸਟਨ ਕਾਲਜ ਦਾ ਹਾਲ ਜਨਸ਼ਜਚਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ  ਪਜਹਲਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਂ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਠੀਕ 

ਪੰਜ ਵਜੇ, ਪਰਖ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਜਹੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੀ, ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਮੈਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ 

ਇਹਨਂ ‘ਰਹੱਸਮਈ ਚਮਤਕਾਰਂ’ ਅਤੇ ਟੂਜਣਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਕਵੇਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਜਜਹੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਜਕ ਪਰਤੇ-

ਜਵੱਜਦਆ, ਜਾਦ-ੂਟੂਣੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਲੌਜਕਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਨੈੂੰ ਸਥਾਈ ਚੁਣੌਤੀ ਜਕਉਂ ਦੇਣੀ 
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ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਪੱਛੋਂ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ, ਹੱਥ-ਰੇਖਾ ਮਾਜਹਰਂ ਅਤੇ ਪਂਜਡਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਜਕਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ 

ਤੇ, ਬੇਸ਼ਕ ਹਾਲ ਜਵੱਚ ਜਕਨੰੇ ਹੀ ਜੋਜਤਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੱਥ-ਰੇਖਾ ਮਾਜਹਰ ਅਤੇ ‘ਪਰਾਰਥਨਾ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਖਮਂ ਨੂੰ ਠੀਕ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਮਨੈੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਕ ਸੂਝਵਾਨ ਪਾਠਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰਰੂ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਜਕ ਉਹਨਂ ਜਤੋਸ਼ੀਆਂ 

ਨੇ, ਜੋ ਜਕ ਲੋਕਂ ਦੀ ਜਕਸਮਤ ਬਾਰੇ ਭਜਵੱਖ ਬਾਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਂ ਤੋਂ ਪੰਜ-ਪਜੰ ਜਂ ਦਸ ਦਸ ਰਪੁਏ ਬਟੋਰਦੇ ਹਨ, ਮਰੇੀ ਇਕ 

ਲੱਖ ਰਪੁਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਜਕਉਂ ਠੁਕਰਾ ਜਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਚਗੰੀ ਤਰਹਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਜਕ ਉਹ ਜਕਸੇ ਹਾਲਤ ਜਵੱਚ ਵੀ 

ਮੇਰਾ ਇਹ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਜੱਤ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਜਜਹਾ ਕਈੋ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁਦੰੇ, ਜਜਸ ਨਾਲ ਉਹਨਂ 

ਦਾ ਥੋਥ ਨਗੰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਜਵੱਖ ਜਵੱਚ ਉਹਨਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। 

 ਦਰਸ਼ਕਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਜਲਆ ਜਗਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦਸੂਜਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਟ ਤੇ 

ਬੈਠਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਜਹਲਂ ਮੈਂ ਉਸ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ, ਜੋ ਜਕ ਪਰਾਰਥਨਾ ਦਆੁਰਾ ਜ਼ਖਮਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ 

ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਕਂ ਨਾ ਜਾਣ ਪਜਹਚਾਣ ਕਰਵਾਈ। ਜਫਰ ਮੈਂ  ਉਸਨੂੰ ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 

ਨਾਲ ਮਰੇੇ ਨੱਕ ਉਪਰਲੇ ਕਾਲੇ ਜਤਣ (ਮੋਹਕਾ) ਨੂੰ ਦਰੂ ਕਰਕੇ ਜਵਖਾਵੇ। ਹਾਲਂਜਕ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਜਹ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ 

ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਅੱਗੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਸਾਨ ੇਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਜਕਉਂਜਕ ਅਜਜਹਾ ਨਤੀਜਾ ਦਰਸ਼ਕਂ ਨੂੰ 

ਪਰਤੱਖ ਰਪੂ ਜਵੱਚ ਜਦਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਜਹਲਂ ਵਾਲੀ ਪਰਖ ਨੁ ੰਠੀਕ ਸਮਜਝਆ। 

 ਉਸ ‘ਜਸਆਣੇ’ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਜਦੱਤੀ। ਜਜਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਂ 

ਮੈਂ  ਆਪਣੀ ਫਾਇਲ ਜਵੱਚੋਂ ਦੋ ਸੀਲ-ਬਦੰ ਜਲਫਾਫੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਇੱਕ ਜਲਫਾਫੇ ਜਵੱਚ ਦਸ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵਂ 

ਹਥੇਲੀਆਂ ਦੇ ਜਨਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਜੋ ਜਕ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਪੁਜਲਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਜਤਆਰ ਕਰ ਕੇ ਜਦੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਸੂਰੇ ਜਲਫਾਫੇ ਜਵੱਚ 

ਜੋ ਜਕ ਜਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹਂ ਸੀ, ਉਹਨਂ ਦਸ ਦਸ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ, ਆਦਮੀ ਜਂ ਔਰਤ ਅਤੇ ਜਜਉਂਦੇ ਜਂ ਜਮਰਤਕ 

ਹੋਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਪਜੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦਆੁਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸੇ ਤਰਹਂ ਦੇ ਇਕ ਹਰੋ ਜਲਫਾਫ਼ੇ ਜਵੱਚ 

ਇਕ ਅਜਜਹਾ ਕਾਗਜ਼ ਸੀ, ਜਜਸ ਤੇ ਦਸ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖਂ, ਸਹੀ ਜਮੰਟਂ ਤੱਕ ਜਨਮ ਦਾ ਸਮਂ, ਜਨਮ ਵਾਲੇ 

ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਹੀ ਅਖ਼ਸ਼ਂਸ਼ ਅਤੇ ਰੇਖਂਸ਼ ਜਲਖੇ ਹਏੋ ਸਨ। ਦਸੂਰ ੇਸੀਲ ਬਦੰ ਜਲਫਾਫ਼ੇ ਜਵੱਚ ਉਹਨਂ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ, 

ਜਲੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸਬੰਧੰੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਸਨ। ਇਹਨਂ ਦੀ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਜਉਂਦੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 

ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਜਮਰਤਕਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਉਹਨਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

 ਮੈਂ ਪਬਜਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਜਹਲੇ ਜਲਫਾਫ਼ੇ ਦੀ ਸੀਲ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜਵਚਲੇ ‘ਦਸ ਹਥੇਲੀਆਂ ਦੇ ਜਨਸ਼ਾਨ’ ਪਜਹਲਂ 

ਉਸ ਹੱਥ-ਰੇਖਾ ਮਾਜਹਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਜਵੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਜਦੱਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ ਇਹਨਂ ਜਵੱਚੋਂ  

ਜਜਉਂਦੇ ਜਂ ਜਮਰਤਕ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਜਂ ਪੁਰਸ਼ ਆਜਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਜਲਖ ਕੇ ਦੱਸਣ। 

 ਦਰਸ਼ਕਂ ਜਵੱਚੋਂ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਜਲਆ ਜਗਆ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜਕਹਾ ਜਗਆ ਜਕ ਉਹ ਪੁਜਲਸ-ਅਫ਼ਸਰ 

ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰਂ ਤੇ ਜਚਨੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ। ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੋ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ  

ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹਇੋਆ ਜਕ ਹੱਥ-ਰੇਖਾ ਮਾਜਹਰ ਨੇ 30% ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ 20% ਅਕੰ ਸਹੀ ਉੱਤਰਂ ਵਜੋਂ  ਪਰਾਪਤ 

ਕੀਤੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ  ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਖ ਜਵੱਚ ਜਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁਦੰਾ ਤਂ ਉਹਨਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਕੁੱਝ 

ਜਜਣਆਂ ਨੇ ਜਰਰੂ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਅਕੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸਨ। ਉਨੇ ਅਕੰ ਤਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਰਖ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। 

 ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁਦੰਾ ਹਂ ਜਕ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਦਾ ਕਾਲਾ ਜਤਣ (ਮੋਹਕਾ-ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜੇਬ ਜਵਚਲਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰਜੁਪਆ ਮੇਰੇ 

ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਹਨ)। ਮੈਂ ਉਹ ਜਲਫਾਫ਼ਾ, ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਜਨਮ-ਜਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਜੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਹਾਲੇ ਤੀਕ 

ਨਹੀਂ ਖੋਜਲਹਆ, ਤਂ ਜੋ ਭਜਵੱਖ ਜਵੱਚ ਜਕਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ। 

 ਸਥਾਨਕ ਅਖ਼ਬਾਰਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਖ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਰਚਾਰ ਨ ੇਲੋਕਂ ਤੇ ਤਕੜਾ 

ਪਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਦੇ ਕਈ ਅਜਜਹੇ ਜੋਜਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜਕ ਲੋਕਂ ਦੀ ਜਕਸਮਤ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗਾਹਕਂ 

ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਦਕੁਾਨਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। 

 ਇਹ ਇਕ ਦਖੁਂਤ ਹੀ ਹੇ ਜਕ ਇਸ ਜਕਸਮ ਦੀ ਜਵਆਜਖਆ ਦਆੁਰਾ ਵੀ ਅਜਜਹੇ ਜਵਹਲੜ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਖੋਰਂ ਦਾ 

ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਜਮਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਜਹਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਅਜਜਹੇ ਲਾਈਲੱਗ ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ 

ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜਦੂ ਹਨ, ਜੋ ਜਕ ਉਹਨਂ ਤੋਂ  ਆਪਣੀ ਜਕਸਮਤ ਅਤੇ ਭਜਵੱਖ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 
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 ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਸ਼ਰੀ ਭੰਡਾਰਨਾਇਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਰਸਮ, ਆਪਣੇ ‘ਪਜਰਵਾਰ ਦੇ ਜੋਜਤਸ਼ੀ’ 

ਦੇ ਕਜਹਣ ਤੇ 30 ਜਮਟੰਂ ਤੇ ਅੱਗ ੇਪਾ ਜਦੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ  ਉਸਨੇ ‘ਸ਼ੁੱਭ-ਲਗਨ’ ਦੇਖ ਕੇ ਚਗੰ ੇਸਮੇਂ ਤੇ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰਤੰੂ ਜਫਰ ਵੀ 

ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ  ਪਜਹਲਂ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੁ ੰਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਰਸਮਂ, ਅਜਜਹੇ ਪਜਰਵਾਜਰਕ ਜੋਜਤਸ਼ੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਦੱਸੇ 

ਗਏ ‘ਸ਼ੁੱਭ ਸਜਮਆਂ’ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਜਰਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਬੀ. ਵੀ. ਰਮਨ 

 ਭਾਰਤ ਜਵਖੇ ‘ਅਲੋਜਕਕ ਚਮਤਕਾਰਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਨ’ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੌਥੀ ਮੁਜਹਮੰ ਤੋਂ  ਪਜਹਲਂ ਹਣੁੇ ਜਜਹੇ ਮੈਂ  

ਬਗੰਲੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬੀ. ਵੀ. ਰਮਨ ਨੂੰ ਜਜਹੜਾ ਜਕ ਆਪਣੇ ਜੋਜਤਸ਼ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਜਕਸਮਤ ਦੱਸਣ ਜਵੱਚ ਮਾਜਹਰ 

ਦੱਜਸਆ ਜਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਲਜਖਆ ਜਕ ਉਹ ਬਗੰਲਰੌ ਜਵਖੇ ਮੇਰੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਨ ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਵੋੋ ਅਤੇ ਮਰੇੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਬੂਲ 

ਕਰੇ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਸੱਧ ਕਰਕੇ ਜਵਖਾਵੇ ਜਕ ਜੋਜਤਸ਼ ਦਆੁਰਾ ਜਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਭਜਵੱਖ ਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

 ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬਗੰਲੌਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਦੇ ਅੱਠ ਸਥਾਨਂ ਤੇ ਪਬਜਲਕ ਜਮਜਟਗੰਂ ਨੂੰ ਸਬੰੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਪਰਤੰੂ 

ਇਹਨਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਜਕਸੇ ਇੱਕ ਮੀਜਟਗੰ ਜਵੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਜਵੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਸਆਣਾ ਸੀ 

ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਇੱਕ ਜਵਜਗਆਨਕ ਪਰਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਵਾਜਕਫ ਸੀ। ਕੀ ਜਮ. ਭੁਜਲੇ, ‘ਰਮਨ’ ਜਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

‘ਚਗੰੇ ਜੋਜਤਸ਼ੀ’ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?  

  ਜਮ. ਭੁਜਲੇ ਜਜਹੜਾ ਕਜਹਦੰਾ ਹੈ—‘ਇਹ ਜਸੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਵਜਗਆਨਕ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਕ 

ਜੋਜਤਸ਼ ਜਵਜਗਆਨ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਫੋਕਾ ਵਜਹਮ ਹੈ’ , ਹਣੁ ਖੁਦ ਹੀ ਜਮ. ਬੀ. ਵੀ. ਰਮਨ ਤੇ ਇਹ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 

ਪਰਾਤਨ ਰਹੱਸ ਦੇ ਝੂਠ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਜਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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‘ਮਟਾਰਾ ਪੁਨਰ-ਿਨਮ’– ਹਾਕੀਕਤ ਿਂ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਾਣੀ? 

    ਅਪਰੈਲ, 1977 ਜਵੱਚ ਸੀਲਨੋ, ਦੇ ਜਤਨੰ ਅਖ਼ਬਾਰਂ – ‘ਸਨ’, ‘ਵੀਕੈਂਡ’ ਅਤੇ ‘ਰਾਈਜਵਰੇਸਾ’ ਜਵੱਚ ‘ਮਟਾਰਾ ਕੱਚੇਰੀ’ ਦੇ ਇੱਕ 

ਕਲਰਕ ਜਮ: ‘ਫਰਂਜਸਸ ਕੋਦੀਤੂਵਾਕੂ’ ਦੇ ਪਨੁਰ-ਜਨਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਛਪੀ। ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਜਵੱਚ ਇਹ ਦੱਜਸਆ ਜਗਆ ਸੀ ਜਕ 

ਕੋਦੀਤੂਵਾਕੂ ਨਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਜਕ 16 ਅਪਰੈਲ 1973 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ 52ਵੇਂ  ਸਾਲ ਜਵੱਚ ਸਰਗਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ 

ਸੀ, ਹਣੁ ਇਸ ਵਕਤ ਮਟਾਰਾ ਜਵਖੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਤੋਂ  ਲਗਭਗ 300 ਗਜ਼ ਦੀ ਦਰੂੀ ਤੇ ‘ਕਡੰਾਗੋਡਾ’ ਜਵਖੇ ਜਤਨੰ-ਸਾਲਂ 

ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਹ ਜਰਹਾ ਹੈ। 

 ਅਖ਼ਬਾਰਂ ਜਵਚਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਖੋਜੀਆਂ ਨ ੇ ਜਜਹਨਂ ਜਵੱਚ ਕੁਝ ਬੋਧੀ-ਤਪੱਸਵੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ 

ਸਨ, ਇਸ ਪਨੁਰ-ਜਨਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਕਰਾਰ ਜਦੱਤਾ। ਅਖ਼ਬਾਰਂ ਨੇ ਜਲਜਖਆ ਸੀ ਜਕ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ 

ਸਬੰਧੰੀ ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੇਕਂ ਮਾਜਹਰ, ਉਸ  ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਗਏ ਉਨਹਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਹਂ ਦੇ ਅਨੇਕਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ 

ਉਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਜ਼ਦੰਗੀ, ਜਜਵੇਂ ਫਰਂਜਸਸ ਕੋਦੀਤੂਵਾਕੂ, ਉਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ‘ਮਟਾਰਾ ਕੱਚੇਰੀ’ ਜਵਖੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ 

ਜਮੱਤਰਂ ਨਾਲ ਸੰਬਜੰਧਤ ਸਨ। ਇਹਨਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਂ ਬਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨ ੇਜੋ ਜਬਆਨ ਜਦੱਤੇ, ਉਹ ਜਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ। 

 ਅਖ਼ਬਾਰਂ ਜਵੱਚ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਸਬੰਧੰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੜਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਕ ‘ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ 

ਰੈਸ਼ਨੇਜਲਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਂਚ ਪੜਤਾਲ 

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਮੰ ਲਈ ਸ਼ਰੀ ਅਮਨੁਗੋਡਾ ਜਤਲਕ ਰਤਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜਡਊਟੀ ਲਾ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਤਂ ਜੋ ਉਸ 

ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਰਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। 

 13 ਮਈ, 1977 ਨੂੰ ਜਮ: ਜਤਲਕਰਤਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਂਚ 

ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਜਦੱਤਾ। ‘ਮਟਾਰਾ ਕੱਚਰੇੀ’ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਲਰਕ ਵੀ ਉਹਨਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਜਹਨਂ 

ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਜਵਊ ਕੀਤੀ ਗਈ, ੳਹ ਸਨ – 1. ਫਰਂਜਸਸ ਕੋਦੀਤੂਵਾਕੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਸੁਮਨਵਤੀ, 2. 

ਦੋਬਾਰਾ-ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਪਤਾ ਜਮ: ਐਚ.ਪੀ. ਸੁਗਾਤਪਾਲ,  3. ਸਵਰਗੀ ਕੋਦੀਤੂਵਾਕੂ ਦੇ ਗੂੜਹ ੇਜਮੱਤਰ ਅਤੇ ‘ਮਟਾਰਾ ਕੱਚੇਰੀ’ 

ਜਵਖੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਕਲਰਕ-ਮੈਂ. ਐਮ. ਏ. ਗੁਨਵਤੰਾ, ਡਬਜਲਉ. ਏ. ਆਰੀਆਦਾਸ, ਟੀ.ਸੀ. ਅਮਾਦੋਰ ੂ

ਅਤੇ ਮਾਜਹਦੰ ਰਾਣਾਵੀਰ, 4. ਕੋਦੀਤੂਵਾਕੂ ਦੇ ਜਤਨੰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ  5. ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ। 

 ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 3 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਲੜਕਾ ਫਰਂਜਸਸ ਕੋਦੀਤੂਵਾਕੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ  ਸੱਤ 

ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹਇੋਆ ਸੀ। 

 ਖੋਜ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਜਹਲਂ ‘ਮਟਾਰਾ ਕੱਚੇਰੀ’ ਗਈ। ਉੱਥੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ, ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਕੰਮ 

ਜਵੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਜਕਸਮ ਦਾ ਸਜਹਯੋਗ ਜਦੱਤਾ। 

 ਫਰਂਜਸਸ ਕੋਦੀਤਵੂਾਕੂ ਦੇ ਸਬੰਧੰ ਜਵੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਕਲਰਕ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ  ਬਾਦ,  

ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪਨੁਰ-ਜਨਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁਚੰ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਰੀ ਜਤਲਕ-ਰਤਨ ੇਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, 

ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਜਵੱਚ ਤਾਜ਼ੇ ਅਗੂੰਰ ਲ ੈਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ 

ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਂ ਜੋ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਖਸ਼ੁੀ ਜਜਹੀ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰਹਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ 

ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ। ਜਫਰ ਉਸਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਕੋਦੀਤੂਵਾਕੂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਜਵੱਚ ਮਟਾਰਾ ਕੱਚੇਰੀ ਜਲਜਾਇਆ 

ਜਗਆ। ਬੱਚਾ ਇਹਨਂ ਦੋਵਂ ਸਥਾਨਂ ਤੋਂ  ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਕਉਂਜਕ ਇਸ ਤੋਂ  ਪਜਹਲਂ ਜਕਨੰੇ ਹੀ ਖੋਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਂ ਥਾਵਂ ਤੇ 

ਜਕਨੰੀ ਵਾਰ ਜਲਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹਨਂ ਸਾਜਰਆਂ ਮੌਜਕਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਪਤਾ, ਜਮ: ਸੁਗਾਤਪਾਲ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 

ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। 

 ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਪੜਤਾਲੀਆ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 

ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜਟੱਪਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਠੇਂ ਜਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ :- 

ਪਰਸ਼ਨ  :   ਤੁਹਾਡਾ ਨਂ ਕੀ ਹੈ ? 

ਉੱਤਰ  :   ਫਰਂਜਸਸ ਕੋਦੀਤੂਵਾਕੂ। 

ਪਰਸ਼ਨ  :   ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਜਕਨੰੀ ਹੈ ? 
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ਉੱਤਰ : 49 ਸਾਲ (ਫਰਂਜਸਸ ਕੋਦੀਤੂਵਾਕੂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ 52ਵੇਂ ਸਾਲ ਜਵੱਚ ਮਜਰਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਹਣੁ ਸਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ 

ਦਾ ਹੈ) 

ਪਰਸ਼ਨ  :   ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ-ਸ਼ੁਦਾ ਹੋ ? 

ਉੱਤਰ  :   ਹਂ। 

ਪਰਸ਼ਨ  :   ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਕਵੇਂ  ਪਤਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 49 ਸਾਲ ਹੈ ?  

ਉੱਤਰ  :   ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 

ਪਰਸ਼ਨ  :   ਤੁਸੀਂ ਜਕੰਨੀਆਂ ਜਮਾਤਂ ਪੜਹੇ ਹੋ ? 

ਉੱਤਰ  :   ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 

ਪਰਸ਼ਨ  :   ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ ? 

ਉੱਤਰ  :    ਹਂ। 

ਪਰਸ਼ਨ  :   ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਕੇ ਵੱਧ ਹਨ ਜਂ ਲੜਕੀਆਂ ? 

ਉੱਤਰ  :   ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਧ ਹਨ। 

ਪਰਸ਼ਨ  :    ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਕੇ ਜਕਨੰੇ ਹਨ ? 

ਉੱਤਰ  :    ਕਾਫ਼ੀ। 

ਪਰਸ਼ਨ  :    ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਂ ਦੇ ਨਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ? 

ਉੱਤਰ  :    ਸੁਸੀਥਾ, ਪਤੀਆ। 

ਪਰਸ਼ਨ  :    ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੌਣ ਹੈ ? 

ਉੱਤਰ  :    ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 

ਪਰਸ਼ਨ  :    ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੀ ਨਂ ਹੈ ? 

ਉੱਤਰ  :    ਪਤਾ ਨਹੀਂ। 

ਪਰਸ਼ਨ  :    ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਕੌਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ? 

ਉੱਤਰ  :    ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਾਦ ਜਵੱਚ ਦੱਸਾਗਂ। 

ਪਰਸ਼ਨ  :    ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਂ ਹੈ ? 

ਉੱਤਰ  :    ਈਵਜਲਨ ਵਾਦੀ (ਇਹ ਨਾਮ ਉਸ ਦੀ ਹਣੁ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹੈ) 

ਪਰਸ਼ਨ  :    ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ? 

ਉੱਤਰ  :    ਮੈਂ ਇਹ ਗਵਾ ਜਦਦੰਾ ਸੀ। 

ਪਰਸ਼ਨ  :    ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਜਕਸ ਤਰਹਂ ਜਂਦੇ ਸੀ ? 

ਉੱਤਰ  :    ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੋਟਰ-ਸਾਈਕਲ ਸੀ। 

ਪਰਸ਼ਨ  :    ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਰ-ਸਾਈਕਲ ਜਕਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੀ ? 

ਉੱਤਰ  :    ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫੇਰ ਦੱਸਂਗਾ। 

ਪਰਸ਼ਨ  :    ਤੁਸੀਂ ਜਕਸ ਸਕੂਲ ਜਵੱਚ ਪੜਹਦੇ ਹੋ ? 

ਉੱਤਰ  :    ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫੇਰ ਦੱਸਂਗਾ। 

ਪਰਸ਼ਨ   :    ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਜਹਨਦੇ ਸੀ ? 

ਉੱਤਰ  :    ਬੈ ੱਲ-ਬਾਟਮ। 

ਪਰਸ਼ਨ  :    ਉਹਨਂ ਜਦਨਂ ਜਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ  ਵੱਖ ਖਾਣਾ ਪਸਦੰ ਕਰਦੇ ਸੀ ? 

ਉੱਤਰ  :    ਅਗੂੰਰ। 

ਪਰਸ਼ਨ  :    ਫਰਂਜਸਸ ਕੋਦੀਊਵਾਕੂ ਦੇ ਜਪਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨਂ ਹੈ ? 

ਉੱਤਰ  :    ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 

ਪਰਸ਼ਨ  :    ਆਪਣੇ ਪਜਹਲੇ ਜਨਮ ਜਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੀਣਾ ਪਸਦੰ ਕਰਦੇ ਸੀ ? 
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ਉੱਤਰ  :      ਸ਼ਰਾਬ (ਤਾੜੀ)। 

ਪਰਸ਼ਨ      :     ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਕੱਥੋਂ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ? 

ਉੱਤਰ  :     ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਜਦੰਦੇ ਸਨ। 

ਪਰਸ਼ਨ  :     ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਜਵੱਚ ਜਕਹੜੇ-2 ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁਦੰ ੇਸਨ ? 

ਉੱਤਰ  :     ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। 

ਪਰਸ਼ਨ  :     ਕੀ ਕੱਚੇਰੀ ਜਵਖੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡ ੇਜਮੱਤਰ ਸਨ ? 

ਉੱਤਰ  :     ਹਂ। 

ਪਰਸ਼ਨ  :     ਉਹਨਂ ਜਮੱਤਰਂ ਦੇ ਕੀ ਨਂ ਸਨ ? 

ਉੱਤਰ  :     ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਜਵੱਚ ਦੱਸਂਗਾ। 

ਪਰਸ਼ਨ  :     ਕੱਚੇਰੀ ਜਵਖੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਜਮੱਤਰ ਕੌਣ ਸੀ ? 

ਉੱਤਰ  :     ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਫਰੇ ਦੱਸਂਗਾ। 

ਪਰਸ਼ਨ  :     ਫਰਂਜਸਸ ਕੋਦੀਤੂਵਾਕੂ ਜਕਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ? 

ਉੱਤਰ  :     ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 

ਪਰਸ਼ਨ  :     ਫਰਂਜਸਸ ਕੋਦੀਤੂਵਾਕੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੀ ਨਂ ਹੈ ? 

ਉੱਤਰ  :     ਸੁਮਨਵਤੀ। 
  
               ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਰਂਜਸਸ ਕੋਦੀਤੂਵਾਕੂ ਦੇ ਘਰ ਜਲਜਾਇਆ ਜਗਆ। ਉਸ ਦਾ ਜਪਤਾ ‘ਸੁਗਾਤਪਾਲ’ ਵੀ 

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ। ਜਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ  ਇਹ ਬੱਚਾ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਇਸ ਘਰ ਜਵਖ ੇਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। 

ਫਰਂਜਸਸ ਕੋਦੀਤੂਵਾਕੂ ਦੀ ਪਤਨੀ  ‘ਸੁਮਨਵਤੀ’ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਛੇ ਜਵੱਚੋਂ ਜਤਨੰ ਬੱਚੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਜਵਖੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਕੋਦੀਤੂਵਾਕੂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਛੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਜਜਹਨਂ ਜਵੱਚੋਂ ਜਤਨੰ ਲੜਕ ੇਪਜਹਲਂ ਅਤੇ ਜਤਨੰ ਲੜਕੀਆਂ ਬਾਅਦ ਜਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ 

ਸਨ। ਸੁਮਨਵਤੀ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਹੈ। 

 ਲੜਕੇ ਨੇ ਘਰ ਜਂਜਦਆ ਹੀ, ‘ਰਜਸਕ’ ਅਤੇ ‘ਪਤੀਆ’ ਨਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਜਚਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਜਲਆ ਅਤੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਹ 

ਮੇਰੇ ਪਜਹਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ—ਫੋਟੋ, ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਫਰਂਜਸਸ ਕੋਦੀਤਵੂਾਕੂ ਵੀ ਮਜੌੂਦ ਸੀ, ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ 

ਜਦਖਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਫੋਟੋ ਜਵੱਚੋਂ  ਕੋਦੀਤੂਵਾਕੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਵੱਚ ਅਸਫਲ ਜਰਹਾ। ਜਫਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਸਮੁਨਵਤੀ ਦੀ 

ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪਜਹਚਾਣ ਹੀ ਜਲਆ। ਜਫਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਜਹੀ ਫਟੋੋ ਜਦਖਾਈ ਗਈ, ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ 

ਇਹਨਂ ਜਵੱਚੋਂ  ‘ਅਸ਼ੋਕ’, ‘ਮਾਜਹਦੰ’ ਅਤੇ ‘ਆਨਦੰ’ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭ ਸਜਕਆ।  

 ਫਰਂਜਸਸ ਕੋਦੀਤਵੂਾਕੂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੂੜਹਾ ਜਮੱਤਰ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਂ ਸੀ ‘ਧਰਮਦਾਸ’ ਉਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸ 

ਘਰ ਜਵਖੇ ਰਜਹ ਜਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਧਰਮਦਾਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ 

ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਜਰਹਾ।  

 ਕੱਚੇਰੀ ਜਵਖੇ, ਜਕਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਜਖੱਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਫਟੋ ੋਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ 

ਨੂੰ ਜਦਖਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਬੱਚਾ ਫਰਂਜਸਸ ਕੋਦੀਤੂਵਾਕੂ ਸਮੇਤ ਜਕਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫੋਟੋ ਜਵੱਚੋਂ  ਨਾ ਪਛਾਣ ਸਜਕਆ। (ਕੱਚੇਰੀ 

ਜਵਖੇ, ਕੋਦੀਤਵੂਾਕੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜਖੱਚੀ ਗਈ ਇਹ ਫੋਟੋ, ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਵਾਲੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਜਹਲਂ 

ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦਖਾਈ ਗਈ) ਉਹ ਜਮ. ਐਮ. ਏ. ਗੁਨੰਵਤੰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਛਾਣ ਸਜਕਆ, ਜਜਸਨੇ ਜਕ ਕੋਦੀਤੂਵਾਕੂ ਨਾਲ ਕੱਚਰੇੀ 

ਜਵਖੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਮੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

 ਫਰਂਜਸਸ ਕੋਦੀਤਵੂਾਕੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ‘ਆਦਮ ਦੀ ਚਟੋੀ’ ਅਤੇ ‘ਕਾਤਾਰਗਾਮਾ’ ਦੀ 

ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪਰਬਧੰ ਕੱਚੇਰੀ ਦੇ ਕਲਰਕਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਅਜਜਹੀ ਜਕਸੇ ਯਾਤਰਾ ਜਂ 

ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰਤ ਜਕਸੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਮ. ਕੋਦੀਤੂਵਾਕੂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਜਮੱਤਰ ਜਮ. ਡਬਜਲਊ-ਡਬਜਲਊ ਆਰੀਆ ਦਾਸ ਕੋਲ 

ਜਲਜਾਇਆ ਜਗਆ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਛਾਣ ਸਜਕਆ। 
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 ਜਮ. ਟੀ. ਜੀ. ਅਮਾਦੋਰ ੂਇੱਕ ਅਜਜਹਾ ਜਵਅਕਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੋਦੀਤੂਵਾਕੂ ਨਾਲ ਕਲੱਬ ਜਵਖੇ ਰੋਜਾਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ 

ਜਹੱਸੇਦਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਜਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਜਲਜਾਇਆ ਜਗਆ ਤਂ ਪਰ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਛਾਣ ਸਜਕਆ। 

 ਸਾਡੀ ਇਸ ਜਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਤੰਵ, ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਜਕ ਕਜਥਤ ਪਨੁਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਬੱਚੇ 

ਦੇ ਜਪਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਯਾਦਂ ਦੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹਨ, ਜਜਹਨਂ ਤੋਂ  ਉਸ ਦੇ ਪਨੁਰ ਜਨਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ? 

ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਅਖ਼ਬਾਰਂ ਨ ੇਜਬਆਨ ਜਦੱਤੇ ਸਨ ਜਕ ਉਸ ਬੱਚ ੇਜਵੱਚ ਜਪਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਯਾਦਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ 

ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਪਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਯਾਦ ਹੁਦੰੀ ਤਂ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਤਰ ਸਵਾਲਂ ਦੇ ਜਬਲਕੁਲ ਠੀਕ 

ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤਂ ਸਬੰਧੰੀ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਠੀਕ ਜਦੱਤੇ ਹੁਦੰੇ। ਪਰਤੰੂ ਸਮੁੱਚਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਜਨਰਾਸ਼ਤਾ ਭਜਰਆ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਜਕਸਮ ਦੇ ਸੱਤਰ ਸਵਾਲਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਲੜਕੇ ਨੇ ਕੇਵਲ 4 ਸਵਾਲਂ ਦੇ ਹੀ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਜਦੱਤੇ। ਪੰਜ ਹੋਰ ਜਵਾਬਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੰਕ ਤੌਰ ਤੇ 

(ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ) ਸਹੀ ਮਜੰਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ ਅਜਜਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਲੜਕਾ ਉਹਨਂ ਸਵਾਲਂ ਨੂੰ ਚਗੰੀ ਤਰਹਂ 

ਨਾ ਸਮਝ ਸਜਕਆ ਹਵੋੇ। 

 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਕਸਮ ਦੇ ਸੱਤਰ ਸਵਾਲਂ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤਂ ਜਵੱਚੋਂ, ਉਹ ਬੱਚਾ 61 ਜਵੱਚੋਂ ਅਸਫਲ ਜਰਹਾ। ਇੰਨੇ ਘਟੀਆ 

ਨਤੀਜਜਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਡੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਪਛਲੇ ਸਾਰੇ ਖੋਜੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਜਵਆਂ ਅਤੇ 

ਅਖ਼ਬਾਰਂ ਦੇ ਜਬਆਨਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਜਦੱਤਾ। ਉਹਨਂ ਗਵਾਹਂ ਦੀ ਤਰਹਂ, ਜਜਹਨਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੇਸਂ ਜਵੱਚ ਝੂਠੀਆਂ 

ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣਾ ਜਸਖਾਇਆ ਜਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਈ ਮੌਜਕਆ ਤੇ ਘਬਰਾ ਜਗਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹ ੈ ਜਕ ਉਸਨੂੰ ਔਖੇ 

ਸਵਾਲਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹੀ ਜਸਖਾਇਆ ਜਗਆ ਸੀ ਜਕ ‘ਉਹ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਜਵੱਚ ਦੱਸੇਗਾ।’ 

 ਜਹੰਦ ੂਲੋਕ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਜਵੱਚ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਂ ਦੀ ਜਵਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ‘ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਜਵੱਚ 

ਅਮਰ ਆਤਮਾ ਹੁਦੰੀ ਹੈ ਤ ੇਜੀਵ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੀ ਪਨੁਰ-ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।’ ਮਟਾਰਾ ਕੱਚਾਰੀ 

ਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ, ਫਰਂਜਸਸ ਕੋਦੀਤੂਵਾਕੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ  ਸੱਤ ਮਹੀਨ ੇਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਸਬੰਧੰ ਜਵੱਚ 

ਅਜਜਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਜਜਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜਕ ਲੜਕਾ ‘ਸਤਮਾਹਾ’ ਹੈ। 

 ਦਸੂਰੇ ਪਾਸੇ,(ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਨੰਣ ਵਾਲੇ) ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਊਟ-ਪਟਂਗ ਜਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹ ੈਜਕ ‘ਮਰ ਰਹੇ ਜੀਵ ਦੇ 

ਅਜੰਤਮ ਜਵਚਾਰ ਹੀ ਪਨੁਰ-ਜਨਮ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।’ ਇਹ ਕੀ ਜਵਜਗਆਜਨਕ ਜਦਰਸ਼ਟੀਕਣੋ ਹੈ? 

 ਮਟਾਰਾ ਕੱਚਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤ ੇ ਜਖੱਚੀ ਗਈ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 

ਜਵਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਜਵੱਚ, ਫਰਂਜਸਸ ਕੋਦੀਤੂਵਾਕੂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਮੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ 

ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਬੱਚਾ ਇਸ ਫਟੋੋ ਜਵੱਚੋਂ  ਕੋਦੀਤੂਵਾਕੂ ਸਮੇਤ ਜਕਸੇ ਇੱਕ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਛਾਣ ਸਜਕਆ। ਇਸ ਦਾ 

ਕਾਰਣ ਇਹੀ ਸੀ ਜਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫੋਟ ੋਪਜਹਲੀ ਵਾਰ ਜਦਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਜਵੱਚ ਜਦਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 

ਕੁੱਝ ਮਤੰਵੀ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਜਹਲਂ ਹੀ ਚਗੰੀ ਤਰਹਂ ਜਸਖਾਇਆ ਹੁਦੰਾ, ਤਂ ਉਸ ਨੇ ਫੋਟੋ ਜਵੱਚ ਕੁੱਝ ਕੁ 

ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰਰੂ ਪਛਾਣ ਜਲਆ ਹੁਦੰਾ, ਜਜਵੇਂ  ਜਕ ਕੋਦੀਤੂਵਾਕੂ ਦੇ ਘਰ ਜਵਖੇ ਇੱਕ ਫਟੋੋ ਜਵੱਚੋਂ  ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈ 

ਸੀ। 

 ਇਸ ਤਰਹਂ, ਪਨੁਰ-ਜਨਮ ਸੰਬਧੰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਝਂਸਾ ਕਜਹ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਪਰਖ ਕਾਫੀ ਹੈ। 
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ਹਾੁੱਕਂ ’ਤੇ ਝੂਟਣ ਦਾ ਭੇਦ 

 ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਰੈਸ਼ਨੇਜਲਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਧਾਰਜਮਕ ਢੌਂਗਂ—ਅੱਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਅਤੇ ਹੁੱਕਂ ਤ ੇਝੂਟਣਾ ਤੋਂ  ਪਰਦਾ 

ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹਨਂ ਢੌਂਗਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਰੁਾਣੇ ਜਮਾਨੇ ਤੋਂ  ਹੀ ਚਕਰਾਈ ਰੱਜਖਆ ਹੈ। ਇਹਨਂ ਢੌਂਗਂ ਨੂੰ 

ਨਗੰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਸਹਰਾ ਮੀਤ ਪਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਕੋਰਲੋ ਫਨੌਸੇਕਾ—ਜਜਹੜੇ ਜਕ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਉੱਚ ਜਵਵਸਾਇ ਦੇ 

ਮੈਂਬਰ ਹਨ—ਦੇ ਜਸਰ ਹੈ। 

 10 ਅਗਸਤ 1971 ਨੂੰ ਕੋਲਬੰੋ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਜਮਸਟਰ ਇਦੰਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਡੇਲੀ 

ਜਮਰਰ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜਲਖਤ  “ਹੁੱਕਂ ਤੇ ਝੂਟਣਾ ਇਸਦੀ ਜਕ ਜਵਆਜਖਆ ਹੈ” ਦੇ ਜਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਜਲਖੀ ਸੀ। 

 ਇਸ ਜਲਖਤ ਜਵੱਚ ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕੋਲੇ ਇਸ ਅਜੀਬ ਧਾਰਜਮਕ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੀ 

ਕੋਈ ਜਵਆਜਖਆ ਨਹੀਂ, ਇਦੰਰ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਜਨਯਮਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਜਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ 

ਜਨਯਮਂ ਦੇ ਜਵਰੁੱਧ ਹਵੋੇ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਜਂ ਚਮਤਕਾਰਂ ਦੇ ਵਰਗ ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁੱਕਂ ਤੇ ਝੂਟਣ ਦੇਵਰਤਾਰੇ 

ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤੀ ਜਬਆਨ ਕਰਕੇ ਇਦੰਰ ਕੁਮਾਰ ਧਾਰਜਮਕ ਲੋਕਂ ਦੀਆਂ ਸਂਝੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਜਰਹਾ ਸੀ। 

 ਧਾਰਜਮਕ ਲਕੋ ਜਕਨਹਂ ਅਧਾਰਂ ਤ ੇਹੁੱਕਂ ਤੇ ਝਟੂਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਮਨੰਦੇ ਸਨ ? ਜਮਸਟਰ ਇਦੰਰ 

ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਧਾਰ ਪਰਸਸੰਾ ਯੋਗ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਜਬਆਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਜਲਜਖਆ, “ਆਮ ਹਾਲਤਂ ਜਵੱਚ ਇਹ 

ਭਗਤ ਪੀੜ, ਖੂਨ ਦੇ ਜਨਕਲਣ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ, ਦੰਦਲਂ ਪੈਣ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਕਸੇ ਜਹੱਸੇ ਦੇ ਗਲ ਸੜ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮਂ ਦੇ ਜਰਾਸੀਮੀ 

ਰੋਗ ਸਚੰਾਰ ਆਜਦ ਵਾਸਤੇ ਸਵੰੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁਦੰੇ ਹਨ ? ਪਰਤੰੂ ਜਦੋਂ  ਕਈੋ ਭਗਤ ਹੁੱਕਂ ਉੱਤੇ ਝੂਟਣ ਦੀ ਪਜਵੱਤਰ ਰਸਮ ਜਨਭਾਉਂਦਾ 

ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਨੂ ਨਹੀਂ ਜਨਕਲਦਾ, ਕਈੋ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰੀ, ਬਹੇੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰਾ, ਉਸਨੂੰ ਦਦੰਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ 

ਵੀ ਅਗੰ ਗਲਦਾ ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਜਖਮਂ ਜਵੱਚ ਜਰਾਸੀਮੀ ਰੋਗ ਸਚੰਾਰ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁੱਕਂ ਉਸਦੇ 

ਵਜਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜਦੀਆਂ ਹਨ।” ਇਝੰ ਇਦੰਰ ਕੁਮਾਰ ਅਨਸੁਾਰ ਹੁੱਕਂ ਤੇ ਝਟੂਣ ਦੀ 

ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬਜੰਧਤ ਇਹ ਸੱਤ ਕਰਾਮਾਤਂ ਹਨ ਜਜਹਨਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਆਜਖਆ ਨਹੀਂ। 

 ਆਉ ਆਪਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਹਨਂ ਸੱਤ ਕਰਾਮਾਤਂ ਦੀ ਜਵਆਜਖਆ ਕਰੀਏ। 

ਪੀੜ ਦੀ ਘਾਟ 

 ਭਗਤ ਜਕਵੇਂ  ਆਪਣੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਹੁੱਕਂ ਰਾਹੀਂ ਚੀਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਜਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਂਦਾ ਹੈ ? ਹਣੁ ਸਰੀਰ 

ਜਵਜਗਆਨੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਕ ਪੀੜ ਦੇ ਦੋ ਜਹੱਸੇ ਹੁਦੰ ੇਹਨ-ਖੁਦ ਇੰਦਰੀ ਸਵੰੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਇਸ ਸਵੰੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ 

ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਰਜਤਜਿਆ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪੀੜ ਕਾਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਕੀਤੀ ਜਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੀੜ ਪਰਤੀ 

ਪਰਤੀਜਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਵੱਚ ਸਵੰੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਜਹੜੀ ਜਕ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਾ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਨਰਧਾਜਰਤ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਜਸ ਦੇ ਮਾਸ ਜਵਚੋਂ ਦੀ ਹੁੱਕਂ ਲਘੰਾਈਆਂ ਜਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨ ੇਖੁਦ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਜਹਾ 

ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕ ੇਪੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨਂ ਦਾ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰਾ। 

ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਜਹੜੀ ਵੀ ਪੀੜ ਉਸਨੂੰ ਹੁਦੰੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੀ ਤਕਲੀਫ ਮਜਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 

 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਗੰੇ ਪੜਹੇ ਜਲਖੇ ਡਾਕਟਰਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਕ ਕਈ ਜਖ਼ਮ ਪੀੜ ਰਜਹਤ ਹੁਦੰੇ ਹਨ। 

ਜਮਸਟ ਬੀਚਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹਤੁ ਬੁਰੀ ਤਰਹਂ ਤਾਜ਼ੇ ਜਖ਼ਮੀ ਹਏੋ ਜਸਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਜਗਆ ਜਕ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ 

ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਂ ਜਖ਼ਮਂ ਦੀ ਜਸਪਾਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਕਉਂਜਕ ਇਹਨਂ ਜਖ਼ਮਂ ਕਾਰਨ ਉਹ 

ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਕ ਚਲ ੋਚਾਹੇ ਆਰਜੀ ਹੀ ਸਹੀ, ਉਹਨਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਗੰ ਬਦੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੀੜ ਰਜਹਤ 

ਜਖ਼ਮ ਡਾਕਟਰੀ ਜਵਜਗਆਨ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਇਹਨਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। 

 ਇਹੋ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾ—ਭਾਵੇਂ  ਇਹ ਧਾਰਜਮਕ ਹੋਵੇ ਜਂ ਆਧਾਰਜਮਕ ਜਂ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ 

ਕਾਰਨ ਗੈਰ ਧਾਰਜਮਕ ਹੀ ਹੋਵੇ—ਪੀੜ ਨੂੰ ਮਜਹਸੂਸ ਹੋਣ ਤੋਂ  ਰਕੋਦੀ ਹੈ। ਜਜਹੜਾ ਭਗਤ ਹੁੱਕਂ ਤੇ ਝੂਟਣ ਦੀ ਰਸਮ ਜਵੱਚ ਜਹੱਸਾ 

ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਦੰਰ ਪਦੈਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਰਜਮਕ ਭਾਵਨਾਵਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ 

ਪੀੜ ਮਜਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 
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 ਹਣੁੇ ਜਜਹੇ ਇੱਕ ਤਰਕਵਾਦੀ ਨਜੌਵੲਨ  ਐਨ. ਸੀ. ਜਾਇਆ ਸੂਰੀਆ, ਜਜਸ ਨੇ ਰੱਬੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ 

ਠੁਕਰਾਇਆ ਸੀ—ਨੇ ਜਤਨੰ ਵਾਰੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੌਜਕਆਂ ਤੇ ਹੁੱਕਂ ਤੇ ਝੂਟਣ ਦੀ ਰਸਮ ਜਬਨਂ ਜਕਸੇ ਪੀੜ ਦੇ ਜਨਭਾਈ ਸੀ। 

ਖੂਨ ਦਾ ਨਾ ਜਨਕਲਣਾ 

 ਭਗਤਂ ਦਾ ਇਹ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਕ ਹੁੱਕਂ ਤੇ ਝੂਟਣ ਦੀ ਰਸਮ ਸਮੇਂ ਕਈ ਦਰਜਨਂ ਜਜਹੜੇ ਜਖ਼ਮ ਹੋ ਜਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਂ 

ਜਵੱਚੋਂ ਖਨੂ ਜਕਸ ੇਅਲੌਜਕਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਨਕਲਦਾ। ਭਾਵੇਂ  ਮਾਸ ਚੀਰਨ ਸਮੇਂ ਖੂਨ ਘੱਟ ਤੋਂ  ਘੱਟ 

ਜਨਕਲਣ ਦੀ ਜਿਆ ਜਵੱਚ ਜਤਨੰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਕੰ ਸਹਾਈ ਹੁਦੰੇ ਹਨ। ਪਜਹਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਗੁਰਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ 

ਜਗਲਟੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਇੱਕ ਰਸ ਜਜਸਨੂੰ ਐਡਰੀਨਾਲਾਇਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਾਫੀ ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਜਵੱਚ ਛੱਡ ਜਦਆ ਜਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਰਸ ਚਮੜੀ ਜਵਚਲੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਸਂ ਅਤੇ ਬਨਾਉਟੀ ਤਤੰੂਆਂ ਨੂੰ ਸਗੰੋੜ ਜਦਦੰਾ ਹੈ--ਉਹਨਂ ਤੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜਜਹਨਂ ਜਵੱਚ ਦੀ 

ਹੁੱਕਂ ਪਰੋਈਆਂ ਹੁਦੰੀਆ ਹਨ। ਦਜੂਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਸ਼ੰ ਹੈ ਇਕ ਜਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਜਸਨੂੰ ‘ਬਾਹਰੀ ਯਤੰਰ-ਜਵਧੀ’ ਆਖਦੇ 

ਹਨ ਜਜਸ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਜਮੰਣ ਦੀ ਪਰਜਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਂਦੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਜਮੰਣ ਜਵੱਚ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਹੁੱਕਂ ਪਰੋਣ ਸਮੇਂ ਚੀਰੇ ਗਏ ਤਤੰਆੂਂ 

ਜਵੱਚੋਂ ਇਕ ਰਸਇਣ ਸਜਕਟੰਂ ਜਵੱਚ ਹੀ ਖੂਨ ਨੂੰ ਜਮਾ ਜਦਦੰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਜਮੰਣਾ ਹੀ ਇਕ ਅਜਜਹਾ ਢਗੰ ਹੈ ਜਜਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ 

ਚੀਰੇ ਗਏ ਤੰਤੂਆਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਖੂਨ ਜਨਕਲਣਾ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਤੀਜਾ ਜਜਹੜਾ ਬਹਤੁ ਹੀ ਜਰਰੂੀ ਹੈ, ਜਜਸ ਕਰਕੇ ਖਨੂ ਦਾ ਜਨਕਲਣਾ ਲਗਭਗ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬਦੰ ਹੋ ਜਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 

ਚੀਰੇ ਗਏ ਤਤੰਆੂਂ ਉੱਤੇ ਹੁੱਕਂ ਦਆੁਰਾ ਪਾਇਆ ਜਗਆ ਜਖਚਾਉ, ਹੁੱਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰੋਈ ਜਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਾਸ ਥਂ ਤੋਂ 

ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਹੇਠਲੇ ਤੰਤੂਆਂ ਦੀ ਚਗੰੀ ਤਰਹਂ ਚੂੰਡੀ ਭਰ ਲਈ ਜਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚੂੰਡੀ ਭਰਨ ਦਾ ਖੂਨੀ ਦੀਆਂ ਨਸਂ ਤੇ 

ਉਹੋ ਹੀ ਅਸਰ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਜਜਹੜਾ ਜਕ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁਦੰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਸਂ ਖਤਮ 

ਹੋ ਜਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ  ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਇਕ ਹੁੱਕ ਪਰ ੋਜਦੱਤੀ ਜਂਦੀ ਹੈ, ਤਂ ਇੱਕ ਰੱਸ ੇਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤੇ ਜਖਚਾਉ ਪਾਇਆ ਜਂਦਾ 

ਹੈ ਤਂ ਜਕ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਸਂ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇ। ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਤਨੰੋ ਅਸ਼ੰ ਹੁੱਕਂ ਤੇ ਝੂਟਣ 

ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮਂ ਜਵੱਚੋਂ ਖੂਨ ਜਨਕਲਣੋ ਪੂਰੀ ਤਰਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਬਨਂ ਜਕਸੇ ਰੱਬੀ ਮੱਦਦ ਦੇ। ਜਮਸਟਰ ਜਾਇਆ ਸੂਰੀਆ, 

ਜਜਸਨੇ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ, ਦੇ ਜ਼ਖਮਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਵੀ ਖਨੂ ਨਹੀਂ ਜਨਕਜਲਆ ਜਦੋਂ  ਉਸਨੇ ਹੁੱਕਂ ਤੇ ਝਟੂਣ ਦਾ 

ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਵਖਾਇਆ ਸੀ। 

ਬੇਹਾਸ਼ੋੀ ਦਾ ਦਰੌਾ ਨਾ ਪਣੈਾ 

 ਆਮ ਸ਼ਬਦਂ ਜਵੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨੂੰ ਗਸ਼ੀ ਪੈਣਾ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਆਪਂ ਇਹ ਚਗੰੀ ਤਰਹਂ ਜਾਣਦੇ ਹਂ ਜਕ 

ਲੋਕਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਸ਼ੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ  ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਪੀੜ ਹੋਵੇ ਜਂ ਜਦੋਂ  ਉਹ ਭਾਵਾਨਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ। 

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਜਮਲ ੇਜਂ ਖਨੂ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਜਜਹੜ ੇਭਗਤ ਦ ੇਹੁੱਕਂ ਪਰੋਈਆਂ ਹੁਦੰੀਆਂ ਹਨ 

ਉਸਨੂੰ ਗਸ਼ੀ ਜਕਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ? ਜਕਉਂਜਕ ਉਸਨੂੰ ਸਖਤ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ 

ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁਦੰਾ ਹੈ। ਇਹਨਂ ਹੀ ਕਾਰਨਂ ਕਰਕੇ ਜਮਸਟਰ ਜਾਇਆਸੂਰੀਆ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। 

ਦਦੰਲ ਨਾ ਪਣੈਾ, ਸਰੀਰ ਦ ੇਜਕਸ ੇਅਿੰ ਦਾ ਨਾ ਿਲਣਾ-ਸੜਨਾ ਅਤ ੇਿਰਾਸੀਮਂ ਰਾਹਾੀਂ ਰਿੋ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਨਾ ਹਾੋਣਾ 

 ਇਹ ਸਾਰੇ ‘ਚਮਤਕਾਰ’ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਵਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਕਉਂਜਕ ਇਹਨਂ ਸਾਜਰਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧੰ 

ਜਕਸੇ ਨਾ ਜਕਸੇ ਜਕਸਮ ਦੇ ਜਰਾਸੀਮਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਗ ਸੰਚਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਹ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਕ ਭਗਤ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਦਾ ਮਾਸ ਚੀਰਨ ਦੇ ਸਵੈ-ਦਮਨ ਝੱਲਦੇ ਹਨ ਤਂ ਉਹਨਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਂ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਜਰਾਸੀਮਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਗ-ਸਚੰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰਾ, 

ਕੋਈ ਜਖ਼ਮ ਗਲਦਾ ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੰਦਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਾਲਂਜਕ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਹਜ਼ੇ ਆਜਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। 

ਭਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਕ ਜਰਾਸੀਮਂ ਦੇ ਹਮਲ ੇਤੋਂ ਇਹ ਬਚਾਉ ‘ਰੱਬੀ ਰਜਹਮਤ’ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਜਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਜਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਂ ਨੇ ਰਸਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 

ਇਹਨਂ ਭਗਤਂ ਦਾ ਜਪੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ  ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਗਤ ਅਜਜਹਾ ਨਹੀਂ ਵੇਜਖਆ ਜਜਸਨੁ ੰ

ਹੁੱਕਂ ਤੇ ਝੂਟਣ ਨਾਲ ਗਸ਼ੀ ਪੈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਂ ਜਖ਼ਮ ਗਲ ਸੜ ਗਏ ਹੋਣ ਪਰਤੰੂ ਮੈਂ  ਅਜਜਹੇ ਕਈ ਜਰਰੂੀ ਵੇਖੇ ਹਨ ਜਜਹਨਂ ਦੇ 

ਜਖ਼ਮਂ ਜਵੱਚ ਪਾਕ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ  ਕਈ ਭਗਤ ਅਜਜਹੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹਨ ਜਜਹਨਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਖ਼ਮਂ ਜਵੱਚ ਤਂ ਪਾਕ ਪੈ ਜਂਦੀ ਹੈ। 

ਪਰ ਕਈ ਜਖ਼ਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਕ ਭਗਤ ਦੇ ਕੁਝ ਜਖ਼ਮਂ ਤੇ ਤਂ ‘ਰੱਬੀ 
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ਰਜਹਮਤ’ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਜਖ਼ਮਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ?  ਇਸ ਤੋਂ  ਵੱਧ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਜਵਆਜਖਆ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਜਰਰੂੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਜਹਨਂ ਨੂੰ ਚੀਰਫਾੜ ਜਵਜਗਆਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜਗਆਨ ਹਾਜਸਲ ਹੈ। 

 ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਵਚਲੇ ਅਣਜਗਣਤ ਜਰਾਸੀਮਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਥੋੜਹੇ ਜਜਹੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜਰਾਸੀਮ 

ਜਖ਼ਮ ਜਵੱਚ ਚਲੇ ਜਂਦੇ ਹਨ ਤਂ ਉਹਨਂ ਦਾ ਪਰਭਾਵ ਜਤਨੰ ਗੱਲਂ ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਰਾਸੀਮ ਦੀ ਜਕਸਮ ਅਤੇ 

ਜ਼ਜਹਰੀਲਾਪਨ, ਜਖ਼ਮ ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਰਾਸੀਮਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਅਤੇ ਜਖ਼ਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਮ ਜਸਹਤ ਤੇ ਜਰਾਸੀਮਂ ਦਾ 

ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਜਦੋਂ ਜਰਾਸੀਮ ਤਕੜੇ, ਜਸਹਤਮਦੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਖ਼ਮ ਜਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁਦੰੇ ਹਨ ਤਂ ਪਾਕ ਉਦੋਂ ਹੀ 

ਪੈ ਜਂਦੀ ਹੈ ਜ ੇਜ਼ਜਹਰੀਲੇ ਜਰਾਸੀਮਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ ਜਕ ਨਰੋਏ ਜਤੰੂਆਂ ਜਵੱਚ, ਜਜਹਨਂ ਨੂੰ ਖਨੂ ਦੀ 

ਸਪਲਾਈ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੁਦੰੀ ਹੈ, ਜਰਾਸੀਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਟਕ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਜਕ ਬੱਜਚਆਂ ਦੇ 

ਜਜਹੜੀਆਂ ਆਮ ਰੋਜਾਨਾ ਜੀਵਨ ਜਵੱਚ ਜਜਹੜੀਆਂ ਸੱਟਂ ਲੱਗ ਜਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਂ ਜਵੱਚੋਂ ਬਹਤੁ ਹੀ ਘੱਟ ਪਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

 ਜਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਸ਼ੀ ਪੈਣ ਜਂ ਜਖ਼ਮ ਦੇ ਗਲਣ ਸੜਨ ਦਾ ਸਬੰਧੰ ਹੈ – ਇਹ ਮਾਰ ੂ ਜਬਮਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਜਕਸਮ ਦੇ 

ਜਰਾਸੀਮ, ਜਜਹਨਂ ਨੂੰ ਕਲੋਸਟਰੀਡੀਆ ਆਖਦੇ ਹਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਦੰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਰਾਸੀਮ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਟੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰਂ ਜਵੱਚ 

ਆਮ ਹੁਦੰੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਜਜਹੜੇ ਹੁੱਕਂ ਤੇ ਝੂਟਦੇ ਹਨ ਤਕੜੇ ਅਤੇ ਜਸਹਤਮਦੰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਦੰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਜਹੜੇ ਜਖ਼ਮ ਉਹਨਂ ਦੇ 

ਹੁਦੰ ੇਹਨ। ਉਹਨਂ ਦਾ ਟੱਟੀ ਜਂ ਗਹੋੇ ਦ ੇਢੇਰਂ ਨਾਲ ਛੂਹਣ ਦੀ ਸਭੰਾਵਨਂ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਕ ਉਹਨਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਂ 

ਕਾਰਨ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਂ ਦਦੰਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਖ਼ਮ ਗਲਦੇ ਸੜਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਜਜ਼ਦੰਗੀ ਜਵੱਚ ਵੀ ਜਜਹਨਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋ 

ਜਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਬਹਤੁ ਹੀ ਘੱਟ ਨੂੰ ਦਦੰਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਖਰਾਬ ਹੁਦੰੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਡਾਕਟਰਂ ਵੱਲੋਂ ਗਸ਼ੀ ਪੈਣ ਜਾ 

ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਗਲਣ ਸੜਨ ਬਾਰੇ ਐਨਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਜਕਉਂ ਪਾਇਆ ਜਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਇਹ ਬਹਤੁ ਹੀ 

ਖਤਰਨਾਕ ਜਬਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਦਾਜਚੱਤ ਨਹੀਂ ਜਕ ਇਹ ਆਮ ਜਬਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਹੁੱਕਂ 

ਉੱਤੇ ਝੂਲਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤਂ ਜਵੱਚ ਦੰਦਲ ਪੈਣ ਜਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਗਲਣ-ਸੜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਜਂ ਅਣਹੋਂਦ ਜਕਸੇ ਖਾਸ ਰੱਬੀ ਰਜਹਮਤ ਦਾ 

ਜਸੱਟਾ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਹਾਵਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਵਰਲੇ ਰੋਗ ਬਹਤੁ ਘੱਟ ਹੁਦੰੇ ਹਨ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਂ ਇਹ ਹੈ 

ਜਕ ਭਗਤਂ ਨੂੰ ਜਜਹੜੀ ਗਸ਼ੀ ਉਹਨਂ ਦੇ ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਆਮ ਜਜ਼ਦੰਗੀ ਜਵੱਚ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ 

ਪੈਂਦੀ ਜਜਹੜੇ ਇਹਨਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਜਤਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦੇ ਜਂ ਮਨੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਹਨਂ ਜ਼ਖ਼ਮਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਕੋਈ 

ਜਧਆਨ ਜਦੰਦੇ ਹਨ। 

ਮਾਸ ਦਾ ਨਾ ਚੀਜਰਆ ਿਾਣਾ 

 ਹੁੱਕਂ ਤੇ ਝੂਟਣ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਜਵੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਜਸ ਤੇ ਆਮ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 

ਜਜਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁਦੰੀ ਹੈ ਜਕ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹਠੇ ਹੁੱਕਂ ਤੇ ਝੂਟਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਢਹੂੀ ਜਪੱਛੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਹੁੱਕਂ ਜਕਉਂ 

ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀਆਂ ? ਇਸ ਭੇਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭੌਜਤਕ ਜਵਜਗਆਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਮੱਜਸਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹ।ੈ ਮਨੰ ਲਉ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 

ਕੰਡੇ ਤੇ 10 ਪੌਂਡ ਵਜ਼ਨ ਟਗੰ ਜਦਦੰੇ ਹੋ ਤਂ ਇਹ ਕਜਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਕ ਕੰਡਾ 10 ਪੌਂਡ ਹੀ ਦੱਸਗੇਾ। ਮਨੰ ਲਉ ਹਣੁ ਤੁਸੀਂ 

ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਜਡਆਂ ਤੇ ਉਹੀ 10 ਪੌਂਡ ਵਜ਼ਨ ਟਗੰ ਜਦਦੰੇ ਹੋ ਤਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਪੰਜ ਪੰਜ ਪੌਂਡ ਦੱਸਗੇਾ। ਇਸੀ ਤਰਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 

ਚਾਰ ਕੰਜਡਆਂ ਤੇ 10 ਪੌਂਡ ਦਾ ਇਹ ਵਜ਼ਨ ਟਗੰ ਜਦਦੰੇ ਹੋ ਤਂ ਇੱਕ ਕੰਡਾ 2.5 ਪੌਂਡ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹ ਜਸਧਂਤ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਹਣੁ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਗਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਹੁੱਕਂ ਤੇ ਲਟਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਭਗਤ ਜਜਹੜਾ ‘ਰੱਬ ਨਾਲ 

ਇੱਕ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹ ੈਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਹੁੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਟਕਦਾ। 

 ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਹੇਠਲੇ ਤੰਤੂ 120 ਪੌਂਡ ਭਾਰੇ ਆਦਮੀ ਦੇ 120 ਤਕਸੀਮ 6 = 20 ਪੌਂਡ ਭਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਚੀਰੇ 

ਨਹੀਂ ਜਂਦੇ। ਪਰਤੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਜਕ 120 ਤਕਸੀਮ 1 = 120 ਪੌਂਡ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜ਼ਰਰੂ ਹੀ ਚੀਰੇ ਜਾਣਗੇ। 

 ਹੁੱਕਂ ਤੇ ਝੂਟਣ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬਜੰਧਤ ਇਹਨਂ ‘ਸੱਤ ਚਮਤਕਾਰਂ’ ਬਾਰੇ ਏਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹ।ੈ ਜਦੋਂ ਜਮਸਟਰ 

ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ‘ਭੇਦ ਭਰੇ ਤਮਾਸ਼ੇ’ ਬਾਰੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਜਗਆ ਜਕ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ 

ਡਾਕਟਰੀ ਜਵਜਗਆਨ ਨੂੰ ਚਕਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾ ਤਂ ਉਹ ਅਜਤ ਕਥਨੀ ਦਾ ਜਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ ਜਜਹੜੀ ਜਕ ਇੱਕ 

ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾ ਫੇਰ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮਰੂਖਤਾ ਅਤੇ ਅਜਗਆਨਤਾ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਹੈ। (ਜਜਹੜੀ 

ਜਕ ਇੱਕ ਔਸਤ ਜਸਆਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਲਈ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।)  
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ਕੁਡਾਿਾਮਾ ਦਾ ਪਾਖੰਡ 

 ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਜਵੱਚ ਕੁਡਾਗਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਜਹਰ ਦਾ ਰੌਸ਼ਨ ਜਗਰਜਾ ਘਰ ਬਹਤੁ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਮਤਕਾਰਂ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਦੇ 

ਵਾਸਤੇ ਪਰਜਸੱਧ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਜਕਹਾ ਜਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟਗੰਣ ਵੇਲੇ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੇਖਂ ਜਵੱਚੋਂ ਇੱਕ 

ਮੇਖ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਧਆਨ 12 ਅਪਰੈਲ 1976 ਦੇ ਤਾਜਮਲ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਜਮਠਾਰਂ’ ਜਵੱਚ ਛਪੇ ਸ਼ਰੀ ਥਂਪੀਆਪਾ 

ਅਤੇ ਜੇ-ਫਰਨਂਡੋ ਦੇ ਕੁਡਾਗਾਮਾ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰਂ ਬਾਰੇ ਦੋ ਲੇਖਂ ਵੱਲ ਦਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ  ਲੇਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸਬੂਤ 

ਹਨ ਜਕ ਜਕਵੇਂ ਪੜਹ ੇਜਲਖੇ ਮੂਰਖ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਨਪੜਹ ਮੂਰਖਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁਦੰੇ ਹਨ। ਅਨਪੜਹ ਪੂਰਖ ਤਂ ਆਪਣੇ 

ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੇ ਜਵਚਾਰਂ ਅਤੇ ਅਧੰ ਜਵਸ਼ਵਾਸਂ ਨੂੰ ਲੋਕਂ ਜਵੱਚ ਉਸ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਜਜਨੰੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 

ਪੜਹੇ ਜਲਖੇ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਕਉਂਜਕ ਉਹਨਂ ਜਵੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰਂ ਅਤੇ ਰਸਾਜਲਆਂ ਜਵੱਚ ਜਲਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੁਦੰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ 

ਪੜਹੇ-ਜਲਖੇ ਮੂਰਖ ਆਪਣੇ ਅਧੰ ਜਵਸ਼ਵਾਸਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵੱਧ ਯੋਗ ਹੁਦੰੇ ਹਨ। 

 ਇਹ ਦੋ ਆਦਮੀ ਕੁਡਾਗਾਮਾ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰਂ ਬਾਰੇ ਜਲਖਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨੋਜਵਜਗਆਨ ਬਾਰੇ ਅਜਗਆਨਤਾ ਦਾ 

ਜਵਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਹਂ ਨੂੰ ਪਾਦਰੀ ਜੈਮਾਨੇ ਜਵੱਚ, ਉਸਦੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਉਸਦੀ ਪਰਾਰਥਨਾ, ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ 

ਕਹੀ ਜਂਦੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਮੇਖ ਜਵੱਚ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਅਫਰੀਕਣਾ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਂਤ ਮਹਂਸਾਗਰ 

ਦੇ ਦੀਪਂ ਦੇ ਜਾਦ ੂਟੂਣੇ ਵਾਜਲਆਂ ਦੀਆਂ ਭੂਤ ਜਵੱਜਦਆ ਦੀਆਂ ਰਸਮਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੁਦੰੀਆਂ ਤਂ ਉਨਹਂ ਨੂੰ ਕੁਡਾਗਾਮਾ ਜਵਖੇ ਕੁਝ ਵੀ 

ਚਮਤਕਾਰੀ ਜਵਖਾਈ ਨਾ ਜਦਦੰਾ। 

 ਮੇਖ ਜਵੱਚ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਅਨੰਹੇ ਹੋ ਕੇ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਕ ਉਹ ਜਕਸੇ 

ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਅਗੰ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਡਾਗਾਮਾ ਜਵਖੇ ਲ ੈਜਂਦੇ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਜਕ ਕੀ ਪਾਦਰੀ ਜਮੈਾਨੇ ਦੀ ਮੇਖ ਪੂਜਾ ਜਂ ਪਰਾਰਥਨਾ 

ਨੇ ਉਸਦੇ ਅਗੰ ਨੂੰ ਸਾਬਤਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਜਂ ਨਹੀਂ। ਜਸਰਫ ਜਫਰ ਹੀ ਉਹ ਕੁਡਾਗਾਮਾ ਦੇ ਪਾਖੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਨਾ ਹੀ 

ਕੁਡਾਗਾਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਂ ਮੇਰੀ ਕੱਟੇ ਹਏੋ ਅਗੰਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।   

 ਮੈਂ ਪਜਹਲਂ ਹੀ ਜਲਖ ਚੁੱਜਕਆਂ ਹਂ ਜਕ ਜਕਵੇਂ ਕੁਡਾਗਾਮਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟਸ਼ੇਨ ਦੇ ਨਲਕੇ ਦੇ ‘ਪਾਣੀ’ ਨੇ ਮੇਰ ੇਜੱਦੀ ਘਰ ਦੇ 

ਨੇੜੇ ਰਜਹ ਰਹੇ ਲਾਈਲੱਗ ਜਹੰਦਆੂਂ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢਗੰ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੀ ਜਂਦੀ ਪਜਵੱਤਰ ਮੇਖ ਦੀ ਬਜਾਏ 

ਜਗੰਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਡਾ ਅਧੰਜਵਸ਼ਵਾਸੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਡਾਗਾਮਾ ਦੇ ਜਗਰਜੇ ਘਰ ਜਵੱਚ ਰੱਖ ਜਦੱਤਾ ਜਾਵੇ 

ਤਂ ਇਸਦਾ ਪਰਭਾਵ ਵੀ ਲਾਈਲੱਗ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਵਗੇਾ ਜੋ ਕਹੀ ਜਂਦੀ ਮੇਖ ਦਾ ਸੀ। ਜਜਵੇਂ  ਗਊ ਦੇ ਗਹੋੇ ਨੂੰ ਜਲਾ 

ਕੇ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਾਖ ਲਾਈਲੱਗ ਜਹੰਦਆੂਂ ਦੇ ਰਗੋਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਜਦਦੰੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਹਂ ਦਲਈਲਾਮਾ ਦੀ ਟੱਟੀ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ 

ਬਣਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੁ ੰਸਾਰੀਆਂ ਜਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤਰੋ ਤੇ ਜਤੱਬਤ ਦੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਹਗੰੇ 

ਭਾਅ ਵੇਚ ਜਦੱਤਾ ਜਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਵਖਾਈ ਜਦਦੰਾ ਹੈ ਜਕ ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਦੀ ਟੱਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਗੁਣ ਉਸਦੇ ਭਾਰਤ 

ਜਵੱਚ ਆਉਣ ਜਪੱਛੋਂ ਖਤਮ ਹ ੋਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਜਵੱਚ ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਦੀ ਟੱਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਗੰ ਨਹੀਂ। ਜਹੰਦਆੂਂ ਲਈ ਗਊ ਦਾ 

ਗੋਹਾ ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਦੀ ਟੱਟੀ ਨਾਲੋਂ ਪਜਵੱਤਰ ਹੈ। 

 ਪੰਜਾਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪਜਹਲਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਕੇਨਗਾਨਰੂ ਕਸਬੇ ਦੇ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮਜੰਦਰ ਦੇ ਬਰਾਹਮਣ ਪਜੁਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 

ਵੱਡੇ ਪਜਰਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕੲਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਉਸਨੇ ਮਦੰਰ ਦੀ ਭੇਟਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ 

ਬਣਾਈ। ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਜਵੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਫੈਲਾ ਜਦੱਤੀ ਜਕ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਹਂਵਾਰੀ 

ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। 

 ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਂਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਖਸ਼ੁਕ ਲੀਰਂ ਅਧੰਜਵਸ਼ਵਾਸੀ ਜਹਦੰਆੂਂ ਨੂੰ ਮਜਹੰਗੇ 

ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਬਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮਦੰਰ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਗਆ। ਇਸ ਤਰਹਂ ਦੇਵੀ ਕਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਂਦੀਆਂ ਖਨੂ 

ਨਾਲ ਜਲਬੜੀਆਂ ਲੀਰਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਅਧੰਜਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਜਵੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। 

 ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਗੰਲੀ ਕਡੰਾ ਹੋਵੇ ਜਂ ਪਜਵੱਤਰ ਰਾਖ, ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਦੀ ਟੱਟੀ, ਪਜਵੱਤਰ ਜਲਗੰ, ਤਵੀਤ, ਪੂਜਾ, ਧਾਰਜਮਕ 

ਯਾਤਰਾ, ਬਲੀ ਜਂ ਪਰਾਰਥਨਾ ਹਵੋੇ, ਸਭ ਦਾ ਪਰਭਾਵ ਅੰਧ-ਜਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਜਹਾ ਹੀ ਹੁਦੰਾ ਹੈ। 
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 ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਪਾਦਰੀ ਜੈਮਾਨੇ ਇਸਾਈ ਢਗੰ ਦੇ ਜਾਦ ੂਟੂਣੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਤੇ ਆਤਮਾਵਂ ਨੂੰ ਰੋਗੀਆਂ 

ਜਵੱਚੋਂ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਪਾਦਰੀ ਜੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਕਤਾਦੀਆਂ ਜਵੱਚ ਫਰਕ ਜਸਰਫ ਉਹਨਂ ਦੇ ਪਜਹਰਾਵੇ ਜਵੱਚ ਹੀ 

ਹੈ। ਆਜਦ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਾਦ-ੂਟਣੂੇ ਵਾਲੇ ਕਤਾਦੀਆਂ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਦਰੀਆਂ, ਜਹੰਦਆੂਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਂ ਦੇ 

ਕਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਜਭਕਸ਼ੂਆਂ ਦਆੁਰਾ ਵਰਜਤਆ ਜਂਦਾ ਢਗੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਸਰਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢਗੰਂ ਦਾ ਜਾਦ ੂ

ਟੂਣਾ ਹੀ ਹੈ। 

 ਆਉ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਜਕ ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਤੇ ਪਰੇਤ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪਰੇਤ ਕੱਢਣ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਸੱਚਾਈ 

ਹੈ। ਹਣੁੇ ਹੀ ਸਡੰੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦੀ ਲੜੀ ਛਪੀ ਹੈ ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਦੱਜਸਆ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ ਜਕਵੇਂ ਈਸਾਈ 

ਜਕਤਾਦੀਏ, ਮਾਨਜਸਕ ਰੋਗਂ ਦੇ ਜਸ਼ਕਾਰ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਪਰਤੇਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਕਵੇਂ  ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਨਜਸਕ 

ਰੋਗੀ, ਜਜਨਹਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ  ਹੀ ਪਰੇਤਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਜਦੱਤੀ ਜਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਲਪਜਨਕ ਪਰੇਤਂ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਭਰਮਂ ਦਾ 

ਜਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਜਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਂ ਜਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਨਜਸਕ ਰੋਗੀ, ਜਜਨਹਂ ਦੇ ਜਦਮਾਗ ਇਸਾਈ ਪਰਚਾਰਕਂ ਦਆੁਰਾ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਹੁਦੰੇ 

ਹਨ, ਵੀ ‘ਪਜਵੱਤਰ ਆਤਮਾਵਂ’ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਭਰਮ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਾਜਂ ਜਵੱਚ ਗੱਲਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਂਦੇ ਹਨ। 

 ਮੁੱਢਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਰਮ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਗੰਲੀ ਸੀ ਸਰਵਚੇਤਨਾਵਾਦ ਸੀ। ਸਰਵਚੇਤਨਾਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਜਕ 

ਸਾਰੀਆਂ ਸਜੰੀਵ ਅਤੇ ਜਨਰਜੀਵ ਵਸਤਆੂਂ ਦੇ ਆਤਮਾਵਂ ਹੁਦੰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਹਂ ਉਸ ਨੇ ਜਨਰਜੀਵ ਵਸਤੂਆਂ ਪਹਾੜਂ, 

ਦਜਰਆਵਂ, ਸਮੁੰਦਰਂ, ਮੂਰਤੀਆਂ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚਦੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਪਛੜੇ ਲੋਕ ਬੇਜਾਨ ਚੀਜ਼ਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ 

ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜਕ ਦਸੂਜਰਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗੰਲੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ  ਕੁਝ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਦੇਵਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ 

ਹਨ। ਇਨਹਂ ਦੇਵਜਤਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਬਹਤੁੇ ਹਣੁ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।  ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਜਹਰਂ, ਪੈਰਸ, ਲਡੰਨ,ਰੋਮ, 

ਕਾਜਹਰਾ ਅਤੇ ਸਕੰਦਰੀਆ ਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰਂ ਜਵੱਚ ਜਮਸਰ, ਰੋਮ, ਯੂਨਾਨ, ਚੀਨ, ਅਸੀਰੀਆ, ਮਕੈਸੀਕੋ, ਪਰਸ਼ੀਆ, 

ਮੈਸੋਪਟਾਮੀਆ ਅਤੇ ਚਾਲਡੀਆ ਦੇ ਲੁਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੀ ਤਰਹਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੇਵਜਤਆਂ ਨੇ ਜਰਰੂ ਹੀ ਭਜਵੱਖ ਦੇ 

ਮਨੁੱਖੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਸਮਤ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਹਣੋਾ ਹੈ। 

 ਸਰਵਚੇਤਨਵਾਦੀ ਧਰਮਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਬਹਜੁਤਆਂ ਦਾ ਜਵਚਾਰ ਸੀ ਜਨਰਜੀਵ ਚੀਜਂ ਦੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਹੁਦੰੀ ਹੈ। ਜਹਦੰ ੂਧਰਮ 

ਜਜਹੜਾ ਜਕ ਬਚ ਰਹੇ ਧਰਮਂ ਜਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ  ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਦੇ ਅਨਸੁਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਜਉਂਦੀਆਂ ਚੀਜਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਹੁਦੰੀ ਹੈ ਜੋ 

ਅਮਰ ਹੁਦੰੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਯਹਦੂੀ ਮੱਤ ਜਜਹੜ ੇਮੱਧ ਪੂਰਬ ਜਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹਏੋ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਰਫ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 

ਅਮਰ ਆਤਮਾ ਹੁਦੰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਜੰੀਵਂ ਜਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ  2500 ਸਾਲ ਪਜਹਲਂ ਭਾਰਤ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ 

ਸਮਾਜਜਕ ਅਤੇ ਧਾਰਜਮਕ ਜਵਅਕਤੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਜਸ ਨੇ ਜਹਦੰ ੂਧਰਮ ਦੇ ਜਵਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਜਵੱਚ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰੀ। ਇਹ ਜਵਚਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਵਜਗਆਨ ਨਾਲ ਜਬਲਕੁਲ ਮੇਲ ਖਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਜਕ ਕੁਝ ਬੋਧੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਜਵੱਚ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ ਗੱਲਂ ਉਹਨਂ ਦੀਆਂ 

ਧਾਰਜਮਕ ਜਕਤਾਬਂ ਜਵੱਚ ਜਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਜਹੜੇ ਜਕ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਹੰਦ ੂਚੇਜਲਆਂ ਦਆੁਰਾ ਜਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। 

ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨਾਸਜਤਕ ਸੀ, ਜਜਹੜਾ ਰਚਨਹਾਰੇ ਰੱਬ ਜਵੱਚ ਵੀ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ ਪਰ ਉਸਦੇ ਅਖੌਤੀ 

ਚੇਜਲਆਂ ਨੇ ਦੇਵਤੇ, ਸ਼ਤੈਾਨਂ, ਦੇਵਲੋਕ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੋਕਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਜਲਜਖਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਉਨਹਂ 

ਅਖੌਤੀ ਚੇਜਲਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਜਹੜੀਆਂ ਜਕ ਬੁੱਧ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਵੱਚੋਂ  ਹੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 

ਜ਼ੁਮੰਵੇਾਰ ਹਨ ?  

 ਆਉ ਅਸੀ ਵੇਖੀਏ ਜਕ ਕੀ ਜਕਸ ੇਜੀਵ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚ ਕੇ ਆਤਮਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ ਹ ੈਜਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ 

ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜੀਵਂ ਦੀ ਉੱਤਪਤੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਪੂਰਨ ਜਵਜਗਆਜਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਰਰੂੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਵੱਚੋਂ 

ਬਹਜੁਤਆਂ ਦੇ ਜਦਮਾਗਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰਥੰਂ ਜਵਚਲੀਆਂ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਭਰ ਜਦਤੇ ਜਂਦੇ ਹਨ। 

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਜਤਨੰ ਧਰਮਂ, ਯਹਦੂੀ, ਇਸਲਾਮ ਅਤ ੇਇਸਾਈ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਬ ਨੇ ਧਰਤੀ ਅਤ ੇਉਸ ਤੇ ਹਜਰਆਲੀ ਪੈਦਾ 

ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ, ਚਦੰ ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਤਾਰਾ ਜਵਜਗਆਨ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਜਵਜਗਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ 

ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਕਹਾ ਜਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਰੱਬ ਨੇ ਜਦੋਂ  ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤਂ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਜਗਆ। ਪਜਹਲੀ 

ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੇ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਕ ਉਸ ਪਾਸ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ 

ਦੇ ਗਰਥੰਂ ਜਵੱਚ ਜਲਜਖਆ ਹੈ ਜਕ ਧਰਤੀ ਵੱਡੇ ਕੱਛੂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਤੇ ਕੱਛੂ ਵੱਡੇ ਸੱਪ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਰਥੰ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ 



 

86 
 

ਇਹ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਕ ਉਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਕਸੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜਾ ਕਰ ਜਦਦੰਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਗਰਥੰ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਕੱਛੂ ਦੇ 

ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ।  

 ਧਾਰਜਮਕ ਗਰਥੰ ਦੇ ਲੇਖਕਂ ਨੂੰ ਬਰਜਹਮਡੰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਗਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚਪਟੀ 

ਅਤੇ ਬਰਜਹਮਡੰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ, ਕਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਜਹਲੇ ਆਦਮੀ ਬਰਨੁੋ ਨੂੰ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਕ ਚਰਚ 

ਵਾਜਲਆਂ ਨੇ ਜਜਉਂਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਲਾ ਜਦੱਤਾ ਸੀ। ਗਲੈਲੀਉ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜੇਲਹ ਭੇਜ ਜਦੱਤਾ ਸੀ ਜਕਉਂਜਕ ਉਸਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ 

ਜਵਚਾਰ ਜਕ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਹੈ ਦ ੇ ਉਲਟ ਜਕਹਾ ਸੀ ਜਕ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦਆੁਲੇ ਘੁਮੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬਰਜਹਮਡੰ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਰਾ ਜਵਜਗਆਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਜਗਆਜਨਕ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ ਜਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਕਸੇ ਧਾਰਜਮਕ ਗਰਥੰ ਜਵੱਚੋਂ  ਪਰਾਪਤ 

ਹੋਈ ਹੈ। 

 ਤਾਰਾ ਜਵਜਗਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਦੰਾਜ ੇਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਦਸੂਰੇ ਸੂਰਜੀ ਗਰਜਹਆਂ ਦੀ ਤਰਹਂ  ਅੱਜ ਤੋਂ  ਚਾਲੀ ਖਰਬ ਸਾਲ 

ਪਜਹਲਂ ਖਲਾਅ ਜਵੱਚ ਮਾਦੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਵਾਯੂਮਡੰਲ ਦੇ ਦਬਾਉ ਦੀਆਂ 

ਹਾਲਤਂ ਕੁਝ ਯਗੋ ਹੋਈਆਂ ਤਂ ਰਸਾਇਜਣਕ ਜਿਆ ਦੇ ਜਸੱਟੇ ਵਜੋਂ  ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰ ੂਹਇੋਆ। ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਪਹਾੜਂ ਅਤੇ ਸਰੂਜੀ 

ਊਰਜਾ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਜੀਉਣ ਯੋਗ ਮਾਦੇ ਦੇ ਅਣੂ ਮੀਥਨੇ, ਅਮੋਨੀਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ  ਰਸਾਇਜਣਕ ਜਿਆ ਰਾਹੀਂ ਬਣੇ। 

ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਡਾ. ਹਰਗੋਜਬਦੰ ਖੁਰਾਨਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਾਈਜਰਲ ਪੁਨਮਜਪਰਮੁਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਢੁਲੀ ਵਾਯੂਮਡੰਲੀ ਹਾਲਤਂ 

ਜਤਆਰ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਢਗੰ ਨਾਲ ਜੀਵਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਇਕਾਈ ਜੀਊਣ ਯੋਗ ਮਾਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਜਵੱਚ ਜਤਆਰ ਕਰ 

ਜਲਆ ਹੈ। ਇਨਹਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਊਰਜਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਆਕਸੀਕਰਣ 

ਰਾਹੀਂ ਜਸੱਖ ਜਲਆ, ਜਜਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਜਵੱਚ ਸਾਹ ਜਿਆ ਕਜਹਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਂ ਦਆੁਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸੇ 

ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਦੰਗੀ ਕਜਹਦੰੇ ਹਂ। ਜਜਊਣ ਯੋਗ ਮਾਦਾ ਇੱਕ ਸਜੀਵ ਵਸਤੂ ਬਣ ਜਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਹ ਜਿਆ ਰਾਹੀਂ 

ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹ।ੈ 

 ਇਸ ਜਜਊਣ ਯੋਗ ਮਾਦੇ ਤੋਂ  ਪਜਹਲਂ ਇੱਕ ਸੈਲੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹਏੋ। ਇਸ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਲੱਖਂ ਹੀ ਸਾਲਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜਵਕਾਸ 

ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪੌਦੇ ਤੇ ਪਰਾਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਤਾਰਾ ਭੌਜਤਕ ਜਵਜਗਆਨੀ ਹਾਰਲੇ ਸ਼ਾਪਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਜਹਮਡੰ ਜਵੱਚ ਲੱਖਂ ਹੀ ਗਰਜਹ 

ਹਨ।ਜਜੱਥੇ ਜੀਵਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਕੁਝ ਗਰਜਹਆਂ ਤੇ ਅਜਜਹੇ ਜੀਵ ਹੋਣ ਜੋ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ  ਵੱਧ 

ਜਵਕਸਤ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਣੋ। ਉਹ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਜਹਦੰਾ ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ ਬਰਜਹਮਡੰ ਜਵੱਚ ਕੁਝ ਗਰਜਹ ਅਜਜਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਜਜਥੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜਵਕਾਸ ਲਈ ਢਕੁਵੀਆਂ ਭੌਜਤਕ ਹਾਲਤਂ ਹੋਣ।  

 ਕੁਝ ਤਾਰਾ ਭੌਜਤਕ ਜਵਜਗਆਨੀਆਂ ਦਾ ਜਵਚਾਰ ਹੈ ਜਕ ਜਜਊਣ ਯੋਗ ਮਾਦੇ ਦੇ ਅਣੂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਾਜਰਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ 

ਕਰਕੇ ਜਂ ਬੋਦੀਵਾਲੇ ਤਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਗਏ ਹਣੋਗੇ। 

 ਜਕਉਂਜਕ ਚਦੰ ਉੱਤੇ ਜਜਉਂਦੇ ਰਜਹਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਾਲਤਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 

ਜਜਹੜੇ ਚਦੰ ਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜਤਨੰ ਚੀਜਂ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਜਤੰਨ ਚੀਜਂ ਹਨ। 

1) ਜਜਉਣ ਯੋਗ ਮਾਦਾ। 2) ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣੇ ਦੇ ਰਪੂ ਜਵੱਚ।      3) ਆਕਸੀਜਨ 

            ਜਤਨੰਂ ਜਵੱਚੋਂ ਪਜਹਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਂ ਜਵੱਚ ਅਤੇ ਦਜੂਜਆਂ ਨੂੰ ਬਰਤਨਂ ਜਵੱਚ ਲ ੈਕੇ ਗਏ। ਜੇ ਉਹਨਂ ਕੋਲ 

ਇਹਨਂ ਜਤਨੰਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਜਕਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਂਦੀ ਤਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਜਉਂਦੇ ਵਾਪਸ 

ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 ਜਜ਼ਦੰਗੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਜੀਵਂ ਦੇ ਸੈ ੱਲ ਜਵੱਚ ਪਾਏ ਜਂਦੇ ਖਾਣ ਪਦਾਰਥਂ, ਚਰਬੀ, ਪਰੋਟੀਨ ਅਤੇ 

ਗੁਲੂਕੋਜ ਦੀ ਆਕਸੀਕਰਣ ਜਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਜਕਸਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈ ੱਲਂ ਜਵੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਰਸਾਇਜਣਕ 

ਜਿਆ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁਦੰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਣੇ ਯੋਗ ਸਾਹ ਜਿਆ ਜਕਸੇ ਵੀ ਢਗੰ ਨਾਲ ਮੋਮਬੱਤੀ ਵਰਗੇ ਬਾਲਣ ਤੋਂ  ਜਭੰਨ ਨਹੀਂ 

ਹੈ। ਦੋਹਂ ਜਵੱਚ ਫਰਕ ਜਸਰਫ ਰਸਾਇਜਣਕ ਜਿਆ ਦੀ ਗਤੀ ਹੀ ਹ।ੈ ਜੇ ਜਕਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਵੱਚ ਵੀ ਆਕਸੀਕਰਣ ਜਿਆ 

ਵਸਤੂ ਦੇ ਬਲਣ ਜਜਨੰੀ ਤੇਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਂ ਇਸ ਤਰਹਂ ਪੈਦਾ ਹਇੋਆ ਉੱਚਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸਜੀਵ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਗੇਾ। 

 ਜਜਨੰਾ ਜਚਰ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਵਚਲਾ ਪਦਾਰਥ ਅਪਘਟਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਤੁ ਵਾਰ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤਰਹਂ ਜਜਨੰਂ ਜਚਰ ਸਜੀਵਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚਲਾ ਪਰੋਟੋਪਲਾਜਮ (ਜੀਵ ਰਸ) ਅਪਘਟਤ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ 

ਬਣਾਉਟੀ ਢਗੰ ਨਾਲ ਜਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  1963 ਜਵੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਜਫਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਪੀਟਰ ਸੈਲਰਜ਼ ਦੀ ਮਤੌ 
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ਸੱਤ ਵਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਇਲਕੈਟਰਾਜਨਕਸ ਪੇਸ ਮਕੇਰ ਨਾਲ ਜਜਉਂਦਾ ਕਰ ਜਲਆ ਜਗਆ ਸੀ। ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ 

ਜਜਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਪੀਟਰ ਸੈਲਰ ਨੇ ਕਈ ਜਫਲਮਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਬੱਜਚਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਬਜਣਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 

ਮੋਮਬੱਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਂ ਤਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਜਹਦੰੇ ਜਕ ਇਸਦੀ ਪਜਹਲੀ ਲਾਟ ਹੀ ਮੁੜ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਂ ਇਹ 

ਕਜਹਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ  ਪੀਟਰ ਸਲੈਰ ਦੀ ਹਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜਵੱਚ ਉਹੀ ਜਜ਼ਦੰਗੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। 

 24 ਅਪਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਵੇਸਲੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਅਰੋੜੀ ਸੀ. ਪਾਲ ਨੂੰ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਜਵੱਚ ਜਡੱਗ ਪੈਣ 

ਕਾਰਨ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਗਆ। ਜਦਮਾਗੀ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਦਮਾਗ ਦੀ 

ਨਾੜੀ ਫਟ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਸੀ। ਜਦਮਾਗ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਅਰੋੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਫਜੜਆਂ ਅਤੇ ਜਦਲ ਨੂੰ 

ਧੜਕਣ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਂ ਨੇ ਬਣਾਉਟੀ ਸਾਹ ਜਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਜਦਲ ਨੂੰ ਧੜਕਣ ਦੇ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ 

ਜਲਆ ਸੀ। ਅਰੋੜੀ ਨੂੰ ਦੋ ਜਦਨ ਤੱਕ ਨਕਲੀ ਸਾਹ ਜਿਆ ਅਤੇ ਗੁਲੂਕੋਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਰੱਜਖਆ ਜਗਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਹੇੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 

ਜਵੱਚ ਸੀ। 

 ਕੀ ਅਰੋੜੀ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਯਤੰਰ 

ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ? ਕੀ ਅਰੜੋੀ ਦਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਜਹਲਂ ਜਦੋਂ ਉਹ 24 ਦੀ ਸਵਰੇ ਨੂੰ ਮਜਰਆ, ਦਜੂਾ ਜਦੋਂ 

ਉਹ 26 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਜਰਆ ? ਜਜਵੇਂ ਜਜ਼ਦੰਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਂ ਜਵੱਚ ਹੁਦੰਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰੋੜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, 

ਜਜਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਜਉਂਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ਂ ਸਮੇਂ ਮੁੜ ਉਸ ਜਵੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪਰਤੂੰ ਇਹ ਤਂ ਜਸਰਫ ਮੁਰਦੇ ਸਰੀਰ 

ਦਆੁਰਾ ਅਪਘਜਟਤ ਹੋਣ ਤੋਂ  ਪਜਹਲਂ ਸਾਹ ਜਿਆ ਰਾਹੀਂ ਉਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਜਕਸਮ ਸੀ। ਉਹ ਜਜਉਂਦਾ ਜਰਹਾ 

ਜਕਉਂਜਕ ਸਾਹ ਜਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਯਤੰਰ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਪਘਜਟਤ ਹੋਣ ਤੋਂ  ਪਜਹਲਂ ਪਜਹਲਂ ਜੋੜ ਜਦਤਾ ਜਗਆ ਸੀ। 

ਜਦਮਾਿ 

 ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਜਾਨ ਤੋਂ  ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਜੀਵਂ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਵਸਤੂ ਹੁਦੰੀ ਹੈ ਜਜਸਨੂੰ ਜਦਮਾਗ ਜਕਹਾ ਜਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਕ ਜਦਮਾਗ ਅਤੇ ਜਾਨ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈ ੱਲਂ ਜਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਕਸਮ 

ਦੀਆਂ ਰਸਾਇਜਣਕ ਜਕਜਰਆਵਂ ਪੈਦਾ ਹੁਦੰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਥਂਪੀਆਪਾ ਅਤੇ ਜੇ ਫਰਨਂਡੋ ਵਰਗੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ 

ਜਾਣਦੇ। ਜਦੋਂ ਜਕ ਹਰ ਜੀਵ ਜਵੱਚ ਜਾਨ ਹੁਦੰੀ ਹੈ, ਪਰਤੰੂ ਜਦਮਾਗ ਜਸਰਫ ਉਹਨਂ ਜੀਵਂ ਜਵੱਚ ਹੀ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਜਜਨਹਂ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ 

ਜਕਸਮ ਦੇ ਸੈ ੱਲ, ਜਜਨਹਂ ਨੂੰ ਜਨਊਰੋਨਜ਼ ਜਕਹਾ ਜਂਦਾ ਹੈ,  ਹੁਦੰੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈ ੱਲ ਉੱਚ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਜੀਵਂ ਜਵੱਚ ਹੁਦੰੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਜਕ 

ਸਭ ਸਜੀਵ ਵਸਤਆੂਂ ਜਵੱਚ ਜਾਨ ਦੀ ਜਕਸਮ ਇੱਕੋ ਜਜਹੀ ਹੁਦੰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ  ਉਹ ਦਰੱਖਤ ਹੋਵੇ ਜਂ ਮਨੁੱਖ, ਪਰਤੰੂ ਜਦਮਾਗ ਦੀ 

ਜਕਸਮ ਅਤੇ ਉਹਨਂ ਦੀ ਜਦਮਾਗੀ ਪਰਣਾਲੀ ਜੀਵ ਜਵਕਾਸ ਉੱਪਰ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 ਇੱਕ ਆਲੂ, ਆਂਡੇ, ਦਰੱਖਤ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆਂ ਜਵੱਚ ਜਾਨ ਹੁਦੰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਜਦਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰਾ, ਪੂਤੰੂ ਚਹੂੇ, 

ਜਬੱਲੀ, ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਜਵੱਚ ਜਦਮਾਗ ਅਤੇ ਜਾਨ ਦੋਵੇਂ  ਹੁਦੰੀਆਂ ਹਨ। 

 ਮੌਤ ਜੀਵਨ-ਦਾਤਾ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਾਹ ਜਿਆ ਰਾਹੀਂ ਬਦੰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਦਜੂਾ ਨਂ ਹੈ। ਜਜਵੇਂ ਬਾਲਣ ਤੋਂ  ਬਗੈਰ ਲਾਟ ਨਹੀਂ 

ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸੇ ਤਰਹਂ ਜਾਨ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਤੌ ਬਾਅਦ ਜਜ਼ਦੰਗੀ ਬਾਰੇ ਕਜਹਣਾ ਉਨਹਾ ਹੀ 

ਝੂਠਾ ਹੈ, ਜਜਨੰਾ ਮਾਨਜਸਕ ਰੋਗੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਸ਼ਾਕਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਂ ਵਾਲੀਆਂ ਭੂਤਂ ਦਾ ਪਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨੀ ਹੀ 

ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਜਨੰਾ ਜਕ ਇਹ ਕਜਹਣਾ ਜਕ ਜਕਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਭਾਗ ਉਸ ਕਲਾਕ ਜਵੱਚ ਹੈ, ਜਜਹੜਾ ਉਦੋਂ ਕਮੰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ  ਉਸਨੂੰ ਚਾਬੀ ਜਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਆਦਮੀ ਕਲਾਕ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇਣ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਜਦਲ ਫੇਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਂ 

ਕੋਈ ਵੀ ਸਝੂਵਾਨ ਜਵਅਕਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਗੇਾ ਜਕ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਨ ਉਸ ਕਲਾਕ ਜਵੱਚ ਹੈ। ਜਾਨ ਜਕਸੇ ਜੀਵ ਦੇ 

ਸਰੀਰ ਤੋਂ  ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਸਕਦੀ। 

 ਆਉ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਧਆਨ, ਮਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਮੋੜੀਏ। ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਧਾਰਜਮਕ ਲੋਕ ਮਨ ਅਤੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ 

ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜਜ਼ਦੰਗੀ ਦੀ ਪਜਵੱਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਦੋਂ ਜਕ ਜਜ਼ੰਦਿੀ, 

ਿੀਜਵਤ ਸੈੱਲਂ ਜਵੱਚ ਸਾਹਾ ਜਿਆ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹਾੈ ਅਤ ੇ ਮਨ ਜਨਉਰੋਨਜ਼ ਜਵੱਚ ਹੋਾਣ ਵਾਲ ੇ ਭੌਜਤਕ ਤ ੇ ਰਸਾਇਜਣਕ 

ਜਕਜਰਆਵਂ ਦੀ ਪਦੈਾਇਸ਼। ਜਜਉਂ ਜਜਉਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਜਵਕਾਸ ਦੇ ਜਪਛਂਹ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਂ ਤਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਜਵਕਜਸਤ ਸੀ। ਜਾਨ ਬਾਰੇ ਅਜਜਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ, ਬਂਦਰ ਅਤੇ ਅਬੰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀ 

ਜਾਨ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹੀ ਹਨ। ਪੌਦੇ ਜਂ ਪਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈ ੱਲੇ ਜੀਵਂ ਜਵੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬੁਜਨਆਦੀ ਮਾਨਜਸਕ ਯੋਗਤਾਵਂ ਹੁਦੰੀਆਂ 
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ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਂ ਦੀ ਜਦਮਾਗੀ ਪਰਣਾਲੀ ਜਵੱਚ ਜਨਊਰਨੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰੇ। ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਜਜਆਂ 

ਤੱਕ ਪਰਭਾਜਵਤ ਹੁਦੰੇ ਹਨ। ਰੀੜ-ਧਾਰੀ ਪਰਾਣੀਆਂ, ਜਜਨਹਂ ਦੇ ਜਦਮਾਗ ਖਰਬਂ ਹੀ ਜਨਊਰਨੋਜ਼ ਤੋਂ  ਬਣੇ ਹੁਦੰੇ ਹਨ, ਦੀ ਯੋਗਤਾ 

ਅਰੀੜਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹਤੁ ਵੱਧ ਹੁਦੰੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਮਲਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਦਮਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਕਸਤ 

ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਂ ਦਸੂਰੇ ਜੀਵਂ ਦ ੇਉਲਟ ਜਸਰਫ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਮੰਂ ਜਵੱਚ ਰਜੁਝਆ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਜਲਖਣ ਦੇ ਢਗੰ 

ਰਾਹੀਂ ਦਸੂਜਰਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਜਸਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਨਉਰਨੋਜ਼ ਜਵੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਭੌਜਤਕ ਤੇ 

ਰਸਾਇਜਣਕ ਜਿਆਵਂ ਦਾ ਜਸੱਟਾ ਹੀ ਹਨ। ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਵਾਲਟਰ ਹੈਜ਼ ਅਤੇ ਪਰੋਫੈਸਰ ਡੇਲਗਾਡੋ ਨੇ ਜਦਮਾਗ ਨੂੰ ਹਲਕੇ 

ਜਬਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲਾ ਕੇ ਜਪਆਰ, ਨਫਰਤ, ਗੁੱਸਾ, ਜਦਆਲਤਾ, ਜ਼ਾਲਮਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 

ਜਕਉਂਜਕ ਮਨ ਉਨਾਂ ਜਬਿਲੀ ਰਸਾਇਜਣਕ ਵਰਤਾਜਰਆਂ ਦੀ ਪਦੈਾਇਸ਼ ਹਾੈ, ਜਿਹਾੜੀਆਂ ਜਦਮਾਿ ਦ ੇ ਜਨਉਰੋਨਜ਼ ਜਵੱਚ 

ਹਾੁਦੰੀਆਂ ਹਾਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਾ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਿਲਤ ਹਾ ੈਜਕ ਮਨ, ਮੌਤ ਅਤ ੇਜਦਮਾਿ ਦੇ ਅਪਘਟਤ ਹਾੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਜਹਾਦੰਾ ਹਾ ੈਿਂ ਇਹਾ ਕਜਹਾਣਾ ਜਕ ਆਤਮਾ ਹਾੁਦੰੀ ਹਾ।ੈ 

 ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਮੌਤ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਂ ਮਨ ਜਜਉਂਦਾ ਰਜਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਜਾਨ। ਕੀ ਭੂਤਂ, ਆਤਮਾਵਂ ਸਰੀਰ, ਮਨ ਜਂ 

ਜਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁਦੰੀਆਂ ਹਨ ? ਆਪਣੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਜਰਆਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਗਲਤ 

ਹੈ ਜਜਨਹਂ ਜਕ ਬੇਜਾਨ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਚੜਾਉਣਾ। ਕੀ ਉਹ ਜਜਹੜੇ ਕਜਹਦੰੇ ਹਨ ਜਕ ਭੂਤਂ ਉਹਨਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਂ ਤੇ ਤੁਰ 

ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਦਰਵਾਜੇ ਖੜਕਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਹਨੇਰੇ ਜਵੱਚ ਉਹਨਂ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, 

ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਕ ਭੌਜਤਕ ਸਰੀਰ ਤੋਂ  ਬਗੈਰ ਅਜਜਹਾ ਕੁਝ ਹਣੋਾ ਅਸਭੰਵ ਹੈ ? 

 ਆਤਮਾ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਝੂਠੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ?  ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਤੋਂ  ਬਗੈਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ 

ਹਨ। ਜਕਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਕੰਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਤਮਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਨ 

ਨੂੰ ਆਤਮਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦਲ ਨੁ ੰਇਸ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਝੂਠੇ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ  ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਂ, 

ਸਖਤ ਜਦਲ, ਨਰਮ ਜਦਲ, ਜਦਲ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਪਜਵੱਤਰ ਜਦਲ ਆਜਦ ਪਰਚੱਜਲਤ ਹੋਦੇ ਹਨ। 

 ਜੇ ਆਤਮਾ ਜਦਲ ਜਵੱਚ ਹੈ, ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਪਜਵੱਤਰ ਜਦਲ ਦੇ ਸਨਕੀ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹਾਸੋਹੀਣੀ 

ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜਕ ਲਕੋ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਦਲ ਬਦਲਵਾ ਕੇ ਬਦਲ ਜਦਆ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ 

ਆਤਮਾ ਜਦਮਾਗ ਜਵੱਚ ਹੈ ਜਜਵੇਂ  ਜਕ ਦਸੂਰੇ ਕਜਹਦੰੇ ਹਨ, ਬੇਜਸਰੇ ਕੀੜੇ ਜਜਹਵੇ ਜਕ ਜਸਰ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਜਉਂਦੇ ਰਜਹ 

ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਂ ਕੀ ਬਗੈਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਜਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਦਸੂਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਤਮਾ ਜੀਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਜਵੱਚ ਹੁਦੰੀ ਤਂ ਹੈ ਤਂ 

ਅਜਧਆਤਮਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲਂ ਦਾ  ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

1) ਜਨਮਨਕੋਟੀ ਦੇ ਜੀਵ ਜਜਹੜੇ ਚਮੜੀ ਰਾਹੀਂ ਜਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੁਸਾਮਂ ਰਾਹੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-

ਛੋਟੇ ਟਕੁਜੜਆਂ ਜਵੱਚ ਕੱਜਟਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟਕੁੜਾ ਇੱਕ ਨਵਂ ਜੀਵ ਬਣਨ ਦੇ ਯਗੋ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਤਂ ਕੀ ਇਸ 

ਨਵੇਂ ਜੀਵਂ ਜਵੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੁਝ ਅਸ਼ੰ ਹੀ ਹੁਦੰੇ ਹਨ ? 

2) ਭਾਵੇਂ ਆਦਮੀ ਦਸੂਰੇ ਦੁੱਧ ਚੁਘੰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਂ ਦੀ ਤਰਹਂ  ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਵਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਟਕੁਜੜਆਂ ਜਵੱਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੱਜਟਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਕਉਂਜਕ ਇਸਦੀ ਸਾਹ ਪਰਣਾਲੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਜਵੱਚ ਹੈ। 

ਉਸਦੇ ਵੀ ਟਕੁੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮਢੁਲੇ ਜਦਨਂ ਜਵੱਚ ਆਪਣੀ ਮਂ ਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਜਵੱਚ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 

ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਵਤ ਅਗੰ ਅਜ ੇਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹਏੋ ਹੁਦੰੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਜਵੱਚ ਹੀ ਭਰਣੂ ਦੋ—ਜਤਨੰ ਜਂ ਇਸ ਤੋਂ  ਵੀ ਵੱਧ 

ਟਕੁਜੜਆਂ ਜਵੱਚ ਟੁੱਟ ਜਂਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਂ ਜੁੜਵੇਂ, ਤੋਗੜੇ ਤ ੇਚੋਗੜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹਨਂ ਬੱਜਚਆਂ ਜਵੱਚ 

ਆਪਣੇ ਜੁੜਵੇਂ  ਭਰਣੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕੁਝ ਭਾਗ ਹੀ ਹੁਦੰਾ ਹੇ ? 

3) ਜੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਜਵੱਚ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਜਨਕਲ ਜਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਬਣਾਉਟੀ 

ਢਗੰ ਨਾਲ ਜਜਉਂਦਾ ਕਰ ਜਲਆ ਜਾਵੇ ਜਜਵੇਂ  ਜਕ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਜਵਛੜੀ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਜਵੱਚ 

ਮੁੜ ਦਾਖਲ ਹ ੋਜਾਵੇਗੀ। ਜ ੇਅਜਜਹਾ ਹੈ ਤਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਮਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜਜਉਂਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਵਚਕਾਰ ਜਕਥੇ ਰਹੇਗੀ 

? 

4) ਜੇ ਜਕਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਈ ਅਗੰ ਅਤੇ ਜਟਸ਼ੂ ਨਕਲੀ ਢਗੰ ਨਾਲ ਦਜੂੇ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤਂ ਕੀ ਉਸ 

ਆਦਮੀ ਜਵੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਟਕੁੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਨੁਜਚਤ ਮਨਤੌ ਜਕ ਸਾਰੇ ਜੀਵਂ ਦੇ 
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ਆਤਮਾ ਹੁਦੰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਸ਼ੁਕਰਾਣਆੂਂ ਅਤੇ ਗਰਭ ਬੀਜਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਣੂ ਅਵਸਥਾ ਜਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਂਦੀ ਹੈ, 

ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਸੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਸੱਧ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਕਉਂਜਕ ਨਾ ਤਂ ਇਹ ਜਸੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ 

ਪਰਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜਕ ਮਰ ਰਹੇ ਜੀਵ ਦਾ ਆਖਰੀ ਜਖਆਲ ਜਕਸੇ ਗਰਭਵਤੀ ਜੀਵ ਦੀ 

ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਜਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜਵਚਲੇ ਜੀਵ ਦੇ ਭਰਣੂ ਜਵੱਚ ਚਜਲਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਨੁਰ ਜਨਮ ਜਵੱਚ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਕ ਜਲੰਗੀ ਜਣਨ ਢਗੰ ਤੋਂ  ਵੱਖ ਹੀ ਕਈ ਢਗੰ ਅਜਜਹੇ ਹਨ, ਜਜਨਹਂ ਨਾਲ ਜੀਵ ਅਤੇ ਪੌਦੇ 

ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 ਿ ੇਆਤਮਾਵਂ ਅਤ ੇਭੂਤਂ ਨਹਾੀਂ ਹਾੁਦੰੀਆਂ ਤਂ ਜਕਵੇਂ  ਲੋਕ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬੋਲਣ ਅਤ ੇਹਾਰਕਤਂ ਕਰਨ ਲੱਿ ਿਂਦੇ 

ਹਾਨ, ਜਿਵੇਂ  ਉਹਾਨਂ ਉੱਤ ੇਆਤਮਾਵਂ ਅਤ ੇਭੂਤਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹਾਵੋ ੇ? ਜਿਵੇਂ  ਮੈਂ ਪਜਹਾਲਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਜਕ ਉਹਾ ਸਾਰੇ 

ਜਿਹਾੜ ੇਭੂਤਂ ਦੀ ਝਲਕ ਵਖੇਦ ੇਹਾਨ ਿਂ ਜਿਨਾਂ ਜਵੱਚ ਭੂਤ ਆਉਂਦੀ ਹਾੈ, ਮਾਨਜਸਕ ਰੋਿੀ ਹਾੁਦੰ ੇਹਾਨ, ਜਿਨਾਂ ਦ ੇਬਚਪਨ ਤੋਂ 

ਹਾੀ ਜਦਮਾਿਂ ਜਵੱਚ ਭੂਤਂ ਅਤ ੇਆਤਮਾਵਂ ਦੀ ਹਾੋਂਦ ਬਾਰ ੇਝੂਠਾ ਭਰਮਂ ਭਜਰਆ ਹਾੁਦੰਾ ਹਾ।ੈ ਮੈਂ  ਸੈਂਕੜ ੇਹਾੀ ਅਜਿਹਾ ੇਰੋਿੀਆਂ 

ਨੂੰ ਉਹਾਨਂ ਜਵੱਚ ਹਾੋਂਦ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੂਤਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕ ੇਠੀਕ ਨਹਾੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾੈ, ਸਿੋਂ ਸਮੰੋਹਾਣੀ ਨੀਂਦ ਰਾਹਾੀਂ ਉਹਾਨਂ ਦ ੇ

ਮਨਂ ਜਵੱਚ ਇਹਾਨਂ ਦ ੇਭਰਮਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕ ੇਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹਾ।ੈ 

 ਦਜੂੀ ਸਸੰਾਰ ਜਗੰ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਐਕਮੀਮਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਉਸਦੇ ਜਗੰੀ ਫੌਜੀ ਪਤੀ ਦਾ ਭੂਤ 

ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਮਜਲਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਝੂਠੀ ਤਾਰ ਜਮਲੀ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਅਜਜਹੇ ਸਮਾਜ ਜਵੱਚ ਹਈੋ ਸੀ ਜੋ ਭੂਤਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਵੱਚ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਭਰਮ ਸੀ ਜਕ ਉਸਨ ੇਆਪਣੇ 

ਪਤੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਜਵੱਚ ਨਜਾਇਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਜਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਮਨ ਜਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਭੂਤ ਦਾ ਭਰਮ 

ਗਲਤ ਤਾਰ ਜਮਲਣ ਤੇ ਬੈਠ ਜਗਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਕ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਜਜਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਕਉਂਜਕ ਭੂਤਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰੇ, 

ਜਸਰਫ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਾਗਲ ਲੋਕਂ ਦੇ ਭਰਮ ਹੁਦੰੇ ਹਨ। ਬੋਧੀਆਂ, ਜਹੰਦਆੂਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਂ ਅਤੇ ਕਤਾਦੀਆਂ ਦੇ 

ਜਾਦ ੂਟੂਣੇ ਉਹਨਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨਂ ਉੱਤੇ ਸਮਹੋਣੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਪਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਪਰਤੰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਕ ਜਜਹੜੇ ਮਾਨਜਸਕ ਰੋਗੀਆਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਭੂਤਂ ਪਰੇਤਂ ਨੂੰ ਜਾਦ ੂ ਟੂਣੇ ਦੀਆਂ ਰਸਮਂ 

ਪਜਵੱਤਰ ਕਰਾਸ, ਪਜਵੱਤਰ ਮੇਖ, ਪਜਵੱਤਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਵਜਹਮੀ 

ਹੁਦੰ ੇਹਨ। ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖਦੁ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠਾ ਭਰਮ ਸੀ। ਉਹ ਬੀਮਾਰਂ ਨੂੰ ਉਹਨਂ ਤੋਂ  ਭੂਤਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। 

ਪਰਤੰੂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੂਤਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਦਸਦੇ ਹਨ, ਜਜੱਥੇ ਜਕ ਟੂਣਾ ਲਕੋਇਆ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਤਂ ਉਹ ਵਜਹਮੀ ਆਦਮੀ 

ਨਹੀਂ ਹੁਦੰੇ, ਉਹ ਜਨਰੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੁਦੰੇ ਹਨ। 

 ਸੀਲੋਨ ਸਡੰ ੇਅਬਜ਼ਰਵਰ ਹਣੁ ਭੂਤਂ ਦੀਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਲਖ ਕੇ ਲਕੰਾ ਦੇ ਕਤਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। 

ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜਲਖਤ ਜਵੱਚ ਉਹ ਜਲਖਦਾ ਹ ੈ ਜਕ ਪਾਦਰੀ ਮੈਥੀਉ ਪੀਅਰਜ਼ ਜਵੱਚ ਜਾਦ ੂਟੂਣਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਰੱਬੀ 

ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਦਰ ੂਮੈਥੀਉ ਜਵੱਚ ਇਸ ਜਕਸਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹ ੈਤਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਚਣੂੌਤੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਜਕ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ 

ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਂ ਜਵੱਚ ਜਸੱਧ ਕਰਕੇ ਜਵਖਵੇ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸੀਲ ਬਦੰ ਜਲਫਾਫੇ ਜਵੱਚ 

ਰੱਖੇ ਨੋਟ ਦਾ ਲੜੀ ਨਬੰਰ ਪੜਹਨ ਲਈ ਭੇਜਜਆ ਤਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰਪੂੈ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਜੱਤ ਸਕੇ। ਜਕਸੇ ਜਵੱਚ ਵੀ ਨਾ ਕਦੇ 

ਚਮਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਭੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹਨ। ਜੇ ਪਾਦਰੀ ਮੈਥੀਓ ਪੀਅਰਜ਼ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਜਾਦ ੂਟੂਣਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਯੋਗ ਹੈ 

ਤਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸੂਰੇ ਕਤਾਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰਹਂ ਚੋਰੀਉ ਲੁਕਾਉਣ ਦ ੇਯੋਗ ਵੀ ਹੈ। 

 ਸਡੰੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਜਵੱਚ ਕੁਝ ਜਲਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਪਜਵੱਤਰ ਕਰਾਸ ਦੀਆਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ 

ਜਲਜਖਆ ਹੈ ਜਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਾਸ ਮਰੀਜਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਜਖਆ ਜਂਦਾ ਹ ੈਤਂ ਭੂਤਂ ਜਨਕਲ ਜਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਉਹ ਰਾਜੀ ਹੋ 

ਜਂਦੇ ਹਨ। ਪਜਵੱਤਰ ਕਰਾਸ ਅਤੇ ਕੁਡਾਗਾਮਾ ਦੀ ਮੇਖ ਜਹੰਦਆੂਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਦੀ ਟੱਟੀ ਨਾਲੋਂ  ਜਕਸੇ ਵੀ ਢਗੰ 

ਨਾਲੋਂ ਪਜਵੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਪਰਖ ਸਰਲ ਪਰਯੋਗਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

 ਜਜਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਟੱਟੀ ਜਤੱਬਤ ਦੇ ਬੋਧੀਆਂ ਲਈ ਪਜਵੱਤਰ ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਜਉਂਦੇ ਅਵਤਾਰ 

ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਂ ਕਰਾਸ ਇਸਾਈਆਂ ਲਈ ਪਜਵੱਤਰ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਉਹਨਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਸ 

ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਗਆ ਸੀ। ਜੇ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੁਦੰੀ ਤਂ ਅੱਜ 

ਇਸਾਈ ਪਾਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰਨਂ ਦੇ ਗਲਂ ਜਵੱਚ ਬਦੰਕੂਂ ਹੁਦੰੀਆਂ, ਜਜਨੰਹਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਜਵੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ 
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ਸੀ। ਜਫਰ ਇਸਾਈ ਕਤਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪਜਵੱਤਰ ਬਦੰਕੂਂ ਨੂੰ ਜਸਰਫ ਭੂਤਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਣਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮਤੰਵਂ 

ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਸੀ। 

 ਦੋਵੇ ਥਂਪੀਆਪਾ ਅਤੇ ਜੇ. ਫਰਨਂਡੋ ਆਪਣੀ ਜਲਖਤ ਜਵੱਚ ਕੁਡਾਗਾਮਾ ਜਗਰਜਾ ਘਰ ਦੀ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਸਰ 

ਵਾਲੀ ਮੇਖ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁਦੰੇ ਹਨ। ਸਚਾਈ ਹਾ ੈ ਜਕ ਬਹਾਤੁ ਸਾਰ ੇਮਰੀਿਂ ਨੂੰ, ਜਿਨੰਾਂ ਨੂੰ ਪਜਹਾਲਂ 

ਕੁਡਾਿਾਮਾ ਦ ੇ ਜਿਰਿੇ ਜਵੱਚ ਜਲਿਾਇਆ ਜਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਜਵੱਚ ਮੇਰ ੇ ਕੋਲ ਸਮੰੋਹਾਣੀ ਨੀਂਦ ਦ ੇ ਇਲਾਿ ਲਈ 

ਜਲਆਂਦਾ ਜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਸੱਧ ਹਾੁਦੰਾ ਹਾ ੈ ਜਕ ਮਖੇ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਾਿ ਇਨੰਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਨਹਾੀਂ ਜਿੰਨਾਂ ਜਕ 

ਜਵਜਿਆਜਨਕ ਜਹਾਪਨੋਜਟਜ਼ਮ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਜਵੱਤਰ ਮੇਖ ਦੀ ਲਕੰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਭਗਵਾਨਥੰਮ ਦੀ ਸਾਈਂ 

ਬਾਬਾ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ, ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸੀਜੋ ਹਾਤੋਰੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਜਵੱਚੋਂ  ਸੀਕੋ ਘੜੀ ਪਰਗਟ ਕਰਕੇ ਜਦੰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਤਰਹਂ ਹੀ 

ਵੱਡਾ ਫਰੇਬ ਜਸੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਂ ਜੇਕਰ ਥਂਪੀਆਪਾ ਅਤੇ ਫਰਨਂਡੋ ਹੇਠ ਜਲਖੇ ਸਵਾਲਂ ਦੇ ਜਆੁਬ ਪਾਦਰੀ ਜੈਮਾਨੇ ਜਂ 

ਪਾਦਰੀ ਜਾਨਾਕੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲਣੈ। 

1) ਠੀਕ ਜਮਤੀ ਜਜਸ ਜਦਨ ਪਾਦਰੀ ਜਾਨਾਕਨੋ ਇਸ ਪਜਵੱਤਰ ਮੇਖ ਨੂੰ ਲ ੈਕੇ ਇਸ ਦੀਪ ਤੇ ਆਇਆ। 

2) ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਂ ਬਦੰਰਗਾਹ ਤੇ ਕਸਟਮ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਜਸਆ ਜਗਆ ਸੀ ? 

3) ਕੀ ਇਸ ਮੇਖ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਈਸਾਈ ਅਖ਼ਬਾਰਂ ਜਵੱਚ ਸੂਚਨਾ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ? 

4) ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਾਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਵਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਂ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਜਮਕ ਜਲੂਸ ਕੱਜਢਆ ਜਗਆ               

ਸੀ ?          

5) ਉਹ ਜਮਤੀ ਜਜਸ ਜਦਨ ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਜੈਮਾਨੇ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰ ਜਵੱਚ ਆਈ। 

6) ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਜਜਸ ਤੋਂ ਪਾਦਰੀ ਜਾਨਾਕੋਨ ਨੇ ਇਹ ਮੇਖ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 

7) ਉਹ ਮੇਖ ਦਾ ਅਸਲੀ ਤਾਜ ਜਕੱਥੇ ਹੈ। ਜਜੱਥੋ ਇਹ ਮੇਖ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ? 

 ਭਾਵੇਂ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟਗੰਣ ਲਈ ਜਸਰਫ ਜਤਨੰ ਮੇਖਂ ਹੀ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲਹ ਸਾਰੇ 

ਯੂਰਪ ਦੇ ਰਮੋਨ ਜਗਰਜਾ ਘਰਂ ਜਵੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਅਜਜਹੀਆਂ ਮੇਖਂ ਹਨ। ਦਸੂਰੇ ਮਨੁੱਖਂ ਦੀ ਤਰਹਂ ਭਾਵੇਂ  ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਨੰਤ 

ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੱਟੀ ਗਈ ਚਮੜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ ਪਰਤੰੂ ਅੱਜ ਉਥੇ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਜਹੀਆਂ ਚਮੜੀਆਂ 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਂ ਜਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਵੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਗੁਣ ਦਰਸਾਏ ਜਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ 

ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਮਗੰ ਹੀ ਪਦੈਾਵਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ  ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਪਰੇਤ ਘਰਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਮਜਲਆਂ ਜਵੱਚ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 

ਲੱਜਭਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਂ ਤਂ ਪਾਗਲ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਜਂ ਫਰੇਬੀ। 

 ਜਜਨਹਂ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਜਰਆਂ ਦੀ ਮੈਂ  ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਦਾ ਸਬੰਧੰ ਭੂਤਂ ਨਾਲ ਜਬਲਕੁਲ 

ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

 ਪਾਦਰੀ ਮੈਥੀਉ ਪੀਅਰਜ਼ ਲੋਕਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜਾਦ ੂਟੂਣੇ ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਪਰਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਤਨੰ ਮੌਜਕਆਂ ਤੇ 

ਮੈਂ  ਤਾਜਮਲ, ਜਸਨਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅਗੰਰੇਜੀ ਅਖ਼ਬਾਰਂ ਰਾਹੀਂ ਲਕੰਾ ਦੇ ਕਤਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਤੌੀ ਜਦੱਤੀ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਮਨੈੂੰ ਜਸੱਟ, ਜਾਦ,ੂ 

ਟੂਣੇ ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਰਾਹੀਂ ਜਨਸ਼ਜਚਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਦੰਰ-ਅਦੰਰ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਇਨਹਂ ਜਤਨੰਂ ਮੌਜਕਆਂ ਤੇ ਮਨੈੂੰ ਪੰਜਾਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਂਬੇ, 

ਚਂਦੀ ਅਤੇ ਸਨੋੇ ਦੇ ਵਰਕਂ ਦੇ ਟੂਣੇ ਪਰਾਪਤ ਹਏੋ ਹਨ। ਮੈਂ  82 ਸਾਲਂ ਦਾ ਹਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਜਊਂਦਾ ਹਂ। ਮਕੌੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ  ਮਰ 

ਜਾਵਂਗਾ, ਜਜਵੇਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਤਂ ਮੈਥੀਉ ਅਤੇ ਦਸੂਰ ੇਕਤਾਦੀਏ ਕਜਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹਨ ਜਕ ਉਨਹਂ ਦੇ 

ਟੂਜਣਆਂ ਦੇ ਦੇਰੀ ਜਪੱਛੋਂ ਹੋਏ ਅਸਰ ਨਾਲ ਮਜਰਆ ਹਂ। 
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ਮੀਰੀਿਾਮਾ ਵਾਲੀ ਅਿਮ - ਜਨਿਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ 

                ਜਮਸਟਰ ਜਚਤੰਾਮਨੀ ਮੇਹੋਤੀ ਇੱਕ ਜਸਨਹਾਲੀ ਸਪਤਾਜਹਕ ਜਸਲਮੂੀਨਾ ਦਾ ਸਪੰਾਦਕ ਹ ੈ ਜਜਹੜਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਸਦਾ ਇੱਕ  “ਕਰਾਮਾਤੀ ਜਂਚ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਰਹੂਾਨੀ ਇਲਾਜ” ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਜਕਸਮ 

ਦਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਊਲ-ਜਲੂਲ ਪਰਕਾਜਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਦੇ ਬਹਜੁਗਣਤੀ ਲਕੋ ਕਰਾਮਾਤਂ 

ਜਵੱਚ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕਾਫੀ ਜਗਣਤੀ ਜਵੱਚ ਜਵਕਦਾ ਹੈ। 

 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 3 ਫਰਵਰੀ 1978 ਨੂੰ ਜਸਲੂਮੀਨਾ ਦੇ ਪਜਹਲ ੇ ਸਫੇ ਤੇ ਮੀਰੀਗਾਮਾ ਵਾਸੀ 19 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਐਸੀਲੀਨ 

ਦੀਆਂ ਅਗਮ-ਜਨਗਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰ ੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਛਾਜਪਆ। ਇਸ ਲੇਖ ਜਵੱਚ ਇਹ ਜਲਜਖਆ 

ਜਗਆ ਸੀ ਜਕ ਕਾਲੂਆਰਾਛੀ ਨੇ ਐਸੀਲੀਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਂ ਬੰਨਹ ਜਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸੀਲੀਨ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜਂ ਪੜਹ ਜਦੱਤੀਆਂ, ਜਜਨਹਂ 

ਜਵੱਚ ਬਦੰ ਡੱਬੇ ਜਵੱਚ ਪਏ ਕਰਸੰੀ ਨੋਟ ਦਾ ਨਬੰਰ ਪੜਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਐਸੀਲੀਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਜਹਲੇ ਸਫੇ ਤੇ ਹੀ 

ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੀ। 

 ਲੇਖ ਦੇ ਅਤੰ ਜਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਾਰਲੋ ਫੋਨਸਕੇਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕਰਾਮਾਤੀ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਅਗਮ-

ਜਨਗਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਸੀ। 

 ਉਸੇ ਜਦਨ ਮੈਂ  ਜਸਲੂਮੀਨਾ ਦੇ ਸਪੰਾਦਕ ਨੂੰ ਹੇਠ ਜਲਜਖਆ ਪੱਤਰ ਜਲਜਖਆ। 

ਜਪਆਰੇ ਸੰਪਾਦਕ, 

 ਤੁਹਾਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਕੰ ਜਵੱਚ ਮੀਰੀਗਾਮਾ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਐਸੀਲੀਨ ਦੀਆਂ ਅਗਮ-ਜਨਗਮ ਦੀਆਂ ਸਝੋੀ 

ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰ ੇਪਜਹਲੇ ਸਫੇ ਤੇ ਛਾਜਪਆ ਹੋਇਆ ਲੇਖ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਰੈਸ਼ਨਜਲਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ 

ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕ ੇਮਨੈੂੰ ਪੜਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਗਆ। ਇਸ ਲੇਖ ਜਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਾਰਲੋ ਫੋਨਸਕੇਾ ਨੂੰ ਇਸ 

ਲੜਕੀ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਨਟੋ ਦਾ ਨਬੰਰ ਪੜਹ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ। 

 ਮੈਂ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਜਲਖਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਾਮਾਤੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ  12 ਮਾਰਚ 1978  ਸ਼ਾਮੀ ਪੰਜ ਵਜੇ ਥਰਸਟਨ ਕਾਲਜ ਹਾਲ 

ਜਵਖੇ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਰੈਸ਼ਨਜਲਸਟ ਐਸਸੋੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮ ਮੀਜਟਗੰ ਜਵੱਚ ਜਲਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਜਦਦੰਾ ਹਂ ਤਂ ਜਕ ਧੋਖਾ-

ਰਜਹਤ ਹਾਲਤਂ ਤਜਹਤ ਉਸਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਉਹ ਸੀਲਬੰਦ ਨੋਟ ਦਾ ਸਹੀ ਨਬੰਰ ਪੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਂ ਉਹ ਮੇਰੇ 

ਸਥਾਈ ਚੈਜਲਜੰ ਜਵੱਚ ਐਲਾਨੇ ਹਏੋ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰਪੁਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਵੋੇਗੀ। 

 ਜੇ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ ਮੀਜਟਗੰ ਜਵੱਚ ਜਲਆਂਦੀ  ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਂ ਜਕਸ ੇਜਕਸਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੈੂੰ ਜਂ ਡਾਕਟਰ ਕਾਰਲੋ ਫੋਨਸਕੇਾ ਜਂ ਸਾਡ ੇਨਮੁਾਇਦੰ ੇਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦ ੇਘਰ ਜਾ ਕ ੇਪਰਖ ਕੲਨ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹੋ ਤਂ 

ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਰੈਸ਼ਨਜਲਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਖਜਾਨਚੀ ਕੋਲ 1000 ਰਪੁਏ ਜਮਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜ ੇਕੁੜੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਂਦੀ ਹੈ 

ਤਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਜਪਸ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ  ਸਥਾਈ ਚੈਜਲਜੰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਜਰਹਾ 

ਹਂ ਤਂ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਵੱਚ ਉਸਦਾ ਅਨਵੁਾਦ ਛਾਪ ਸਕੋ। 

 ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਂ ਜਕ ਆਪਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਵੱਚ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਅਨਵੁਾਦ ਵੀ ਛਾਪ ਦੇਵੋਗੇ। 

                   ਸਹੀ 

                                        ਅਬਰਾਹਮ ਟੀ. ਕਾਵਰੂ 

ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਵੱਚ ਮੈਨੂੰ 27 ਫਰਵਰੀ 1978  ਦਾ ਜਲਜਖਆ ਹੋਇਆ ਖਤ ਜਮਜਲਆ। 

          ਕਰਾਮਾਤੀ ਜਂਚ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਰਹੂਾਨੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 105/2/2  

ਜੈਂਥਾ ਵੀਰਸੇਕਰ ਰਡੋ, ਕੋਲਬੰ—ੋ10  

ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 

ਸ਼ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ, 

 ਆਪ ਜੀ ਦੇ 3 ਫਰਵਰੀ 1978 ਵਾਲੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜਵਸ਼ ੇਦੇ ਸੰਬਧੰ ਜਵੱਚ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ  ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋਰ 

ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਦੰਾ ਹਂ ਜਕ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਸੰਥਾ ਹੈ ਜਜਹੜੀ ਜਕ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਰਣਾਈ ਹੋਈ 

ਹੈ ਤਂ ਜਕ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਆਮ ਲੋਕਂ ਤੱਕ ਪਹੁਚੰਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਸਲੂਮੀਨਾ ਜਵੱਚ ਮੇਰੇ ਲੇਖ 
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ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ  ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਜਲੰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ 

ਸੀ। 

 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀਲੀਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰ 

ਰਾਹੀਂ ਉਨੀਂ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਰਜਸੱਧੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਤਆਰ ਹਂ। ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰਪੁਏ ਜਮਹਂ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ 

ਰੈਸ਼ਨਜਲਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਖ ਲਈ ਪਹੁਚੰਣਾ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰਤੰ ੂਮਰੇੇ ਜਵਚਾਰ ਜਵੱਚ ਚਗੰਾ ਇਹੀ 

ਹੋਵਗੇਾ ਜੋ ਦਵੋੇਂ ਜਧਰਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਚਾਈ ਬਾਰੇ ਜਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ। 

 ਇਹ ਕੁੜੀ ਕਰਸੰੀ ਨਟੋ ਦਾ ਸਹੀ ਨਬੰਰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੋਟ ਨੂੰ ਜਕਸੇ ਧਂਤ ਜਂ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਜਵੱਚ ਰੱਜਖਆ 

ਹੋਵ ੇਅਤੇ ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕ ੇਜਜਨੰਾ ਸੁਰਾਖ ਹਵੋੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਂ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਂ ਕਾਲੇ 

ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਬਨੰੀਆਂ ਹੁਦੰੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੂਅਰੱਛੀ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਸੀ ਜਕ ਜੇ ‘ਦੋਸਤ ਰਹੂ’ ‘ਜਲਫਾਫੇ’ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੰਣ ਲਈ 

ਰਜਾਮਦੰ ਹੋ ਜਂਦੀ ਹੈ ਤਂ ਵੀ ਕੁੜੀ ਉਸ ਜਵੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਕਰਸੰੀ ਨਟੋ ਦਾ ਸਹੀ ਨਬੰਰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਤੰੂ ਨਟੋ ਨੂੰ ਜਲਫਾਫੇ 

ਜਵੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਕਸਮ ਦੇ ਲੱਕੜੀ ਜਂ ਧਾਤ ਦੇ ਡੱਬੇ ਜਵੱਚ ਰੱਜਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਇੱਕ 

ਛੋਟਾ ਜਜਹਾ ਸੁਰਾਖ ਹਵੋੇ। 

 ਉਹ ਕੁੜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਜਵਖਾਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਖਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬਨੰਹੀ ਘੂਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੁਦੰੀ ਹੈ ਤਂ ਉਹ 

ਕੋਈ ਵੀ ਜਕਤਾਬ ਪੜਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਜਹੜੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ੋਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਹੈ ਜਕ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਜਦਨ ਠੀਕ ਹੋਵਗੇਾ ਜੇ ਆਪਂ ਦੋਵੇਂ  ਜਧਰਂ 

ਇੱਕ ਸਂਝੀ ਥਂ ਅਤੇ ਜੱਜਂ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਕਰ ਲਈਏ। 

ਧਨੰਵਾਦ ਸਜਹਤ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਊ ਜਵਾਬ ਦੀ ਆਸ ਜਵੱਚ  

                    ਸਹੀ/  ਸੀ. ਮੋਹੋਤੀ 

            ਸਪੰਾਦਕ ਜਸਲੂਮੀਨਾ 

ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮੈਂ  ਹੇਠ ਜਲਜਖਆ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਦੱਤਾ। 

ਸ਼ੀ ਮਾਨ ਜੀ, 

 ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ 27 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਜਮਲ ਜਗਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਅੱਖਂ ਬੰਨਹੇ ਹਏੋ ਜਵਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ  ਜਕਸੇ ਡੱਬੇ 

ਜਵੱਚ ਖੁੱਲਹੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਕਰਸੰੀ ਨੋਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੁਾਖ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਹੀ ਨਬੰਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ  

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਜਕ ਅੱਖਂ ਬਨੰਹਣ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਰਜਹ ਜਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਅਕਤੀ ਉਹੋ ਕੁਝ ਪੜਹ ਜਰਹਾ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ 

ਜਵਖਾਈ ਜਦਦੰਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਲੋਕਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਖਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਸ ਜਵਅਕਤੀ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 

ਹਨ, ਜਜਨੰਹਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜਬਨਂ ਅੱਖਂ ਵਰਤੇ ਪੜਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਰਜਹਤ ਟਸੈਟ ਇਹ ਹਵੋੇਗਾ ਜਕ ਕੁੜੀ 

ਦੀਆਂ ਅੱਖਂ ਬਨੰਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੜਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਬਾਰਤ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦਰੂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਭੰਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਕ ਪਰਖ ਅਧੀਨ ਜਵਅਕਤੀ ਅੱਖਂ ਬਨੰਹ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ  ਇਹ ਨਹੀਂ 

ਸਮਝਦਾ ਜਕ ਇਹ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਰਜਹਤ ਟੈਸਟ ਹੈ।  

 ਆਪ ਦੇ ਖ਼ਤ ਜਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਲਜਖਆ ਹੈ, “ਇਹ ਕੁੜੀ ਸੁਰਾਖ ਵਾਲ ੇਡੱਬੇ ਜਵੱਚ ਰੱਖੇ ਹਏੋ ਨੋਟ ਦਾ ਸਹੀ ਨਬੰਰ ਦੱਸ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ  ਉਹ ਇਹ ਦੱਦੀ ਹੈ ਤਂ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਂ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਬਨੰਹੀਆਂ ਹੁਦੰੀਆਂ ਹਨ।” ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਲਜਖਆ ਹੈ 

ਜਕ ਨੋਟ ਇੱਕ ਬੰਦ ਜਲਫਾਫੇ ਜਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਤੰੂ ਨਬੰਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਲੋਂ  ਖੁੱਲਹਾ ਰੱਜਖਆ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 “ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਜਹਰ ਹੋ ਜਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਕੁੜੀ ਅਜਜਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜਹ ਸਕਦੀ, ਜਜਹੜੀ ਉਸਨੂੰ ਜਵਖਾਈ ਨਹੀਂ 

ਜਦਦੰੀ। ਫੇਰ ਮੈਂ  ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ  ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਸ਼ਰਤਂ ਅਧੀਨ, ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ 

ਜਤਆਰ ਹਾ, ਜੇ ਨੋਟਂ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਕੁੜੀ ਤੋਂ  ਇੱਕ ਗਜ਼ ਦੀ ਦਰੂੀ ਤੇ ਰੱਜਖਆ ਜਾਵੇ। ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਂ ਬਨੰਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ 

ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਜਕਨੰੇ ਵੀ ਸੁਰਾਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ਼ਰਤੇ ਜਕ ਇਹ ਸੁਰਾਖਂ ਦਰਜਮਆਨ ਫਾਸਲਾ ਇੱਕ 

ਇੰਚ ਜਂ ਇਸ ਤੋਂ  ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵ।ੇ ਮਹੇਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਮੀਜਟਗੰ ਜਵੱਚ 12 ਮਾਰਚ 1978 ਨੂੰ 

ਥਰਸਟਨ ਕਾਲਜ ਹਾਲ ਜਵਖੇ ਜਲਆਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ। 
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 ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਂ ਜਕ ਚਾਲਬਾਜ ਕਾਲੂਆਰੱਛੀ ਵੱਲੋਂ  ਇਹ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 

ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਕਪਟੀ ਸਮੰੋਹਕ ਨੀਂਦ (Sham Hypnosis) ਤਜਹਤ ਜਲਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਂ ਬਨੰ 

ਜਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਲੂਆਰੱਛੀ ਵੱਲੋਂ  ਜਲਆਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਗਜੀਨ ਜਵੱਚੋਂ  ਪੜਹ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਸਵੀਰਂ 

ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰਤੰੂ ਜਜਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਂ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਖਾਈਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪੜਹ ਸਕੇ, ਜਕਉਂਜਕ ਜੋ 

ਕੁਝ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਮੈਂ  ਜਵਖਾਇਆ ਉਹ ਜਲਫਾਫੇ ਜਵੱਚ ਬਦੰ ਸੀ। ਹਾਲ ਜਵੱਚ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਕਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਜਹਨਂ 7-

50 ਰਪੁੈ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਟਕਟਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਪਆ ਜਕ ਇੱਕ ‘ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ੋ’ ਦੇ ਢੌਂਗ ਅਧੀਨ 

ਇਸ ਸ਼ੋ ਦੇ ਆਯੋਜਕਂ ਵੱਲੋਂ  ਪੈਸ ੇਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਇੱਕ ਠੱਗੀ ਸੀ। ਜਜਨੰੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਉਹ ਸਤੰੁਸ਼ਟ ਹੋ 

ਗਏ ਜਕ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਰਹੂਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਜਵੱਚ ਵੇਜਖਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਂ ਇੱਕ ਘਟੀਆਂ ਦਰਜੇ 

ਦਾ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਜਾਦ ੂਵਾਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸੀ। 
 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਬਨਂ ਜਝਜਕ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਦੇਵੋਗੇ ਜਕ ਤੁਹਾਡਾ “ਰਹੂਾਨੀ ਇਲਾਜ” ਵੀ ਉਨਹਂ 

ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਜਨਹਂ ਜਕ ਕਾਲੂਆਰੱਛੀ ਦਾ “ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ੋ”। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਰਹੂਾਨੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸਾਈਆਂ, ਜਹੰਦਆੂਂ 

ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਂ ਜਵੱਚ ਵੀ ਬਥਰੇੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਜਸਆਜਣਆਂ ਜਂ ਢੌਂਗੀ ਡਾਕਟਰਂ 

ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸਦਾ ਕਮਜੋਰ ਜਦਮਾਗ ਦੇ ਭੋਲੇਭਾਲੇ ਲੋਕਂ ਤੇ ਮਾਨਜਸਕ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਕਸੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਅਗੰ ਜਂ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ “ਰਹੂਾਨੀ ਇਲਾਜ” ਰਾਹੀਂ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 

? 
                     ਸਹੀ— 

                       ਅਬਰਾਹਮ ਟੀ. ਕਾਵਰੂ 
 ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਰੈਸ਼ਨਜਲਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ 12 ਮਾਰਚ 1978 ਦੀ ਮੀਜਟਗੰ ਜਵੱਚ ਮੋਹੋਤੀ, ਕਾਲੂਆਰੱਛੀ ਤੇ 

ਐਸੀਲੀਨ—ਜਤਨੰਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁਜੰਚਆ। ਇਝੰ ਅਗਮ-ਜਨਗਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਐਸੀਲੀਨ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤੀ 

ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਪਰਚਾਜਰਆ ਜਂਦਾ ਜਕੱਸਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। 
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  ਿੁਸਲਖਾਨੇ ਜਵੱਚ ਭੂਤ 

             ਬਾਰਹਂ ਵਜਰਆਂ ਦੀ ਨਨੂੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਹਤੁ ਹੀ ਸੁਦੰਰ, ਜਸਹਤਮਦੰ ਤੇ 

ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਮਨਮੌਜੀ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਦਜੂੇ ਬੱਜਚਆਂ ਨਾਲ ਜਮਲਕੇ ਖੇਡਣ, ਨੱਚਣ ਅਤੇ ਗਾਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੇ 

ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਥਣਂ ਅਤੇ ਸਜਹਪਾਠੀਆਂ ਜਵੱਚ ਹਰਮਨ ਜਪਆਰਾ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਸੀ। 

 ਵੋਲਫਡੰਨ ਹਾਲ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਜਜੱਥੇ ਉਹ ਪੜਹਦੀ ਸੀ, ਜਕਸੇ ਵੀ ਇਮਜਤਹਾਨ ਜਵੱਚ ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ 

ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਹਸਾਬ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਜਲਆਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਅੱਵਲ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਅਚਨਚਤੇੀ ਤਬਦੀਲੀ 

 31 ਜੁਲਾਈ 1964 ਤੱਕ ਕੋਲਬੰੋ ਸ਼ਜਹਰ ਦੀ ਮੇਸੈਂਜਰ ਸਟਰਾਟ ਜਵਖੇ ਨਨੂੀਆ ਦਾ ਘਰ ਖੂਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖੇੜਾ ਸੀ। ਇਸ 

ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਨਨੂੀਆ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜੀਆਂ ਜਵੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਨਨੂੀਆ ਨੇ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰਹਂ ਦਾ 

ਜਵਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਆਰਭੰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ। ਸਦਾ ਮਨਮੌਜੀ ਸੁਭਾਅ ਜਕਧਰੇ ਖਭੰ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਉੱਡ ਜਗਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਂ ਆਮ 

ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਟੱਡੀਆਂ ਰਜਹਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਡੇਲੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਨੱਕਲੇ ਹੁਦੰੇ ਅਤੇ ਅੱਖਂ ਜਵੱਚ ਜਗੱਡ ਆਈ ਰਜਹਦੰੀ। 

 ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੀਖਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਜਦਦੰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਮਰੋੜਦੀ। ਮਂ-

ਜਪਉ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸਭੰਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸਨੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਝ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਂਤ 

ਨਾ ਕਰ ਸਜਕਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਚੀਕਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਪੁੱਜਛਆ ਜਂਦਾ ਤਂ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕਜਹਦੰੀ ਜਕ ਕਈੋ ਉਸ ਦੀ ਸਘੰੀ ਘੁੱਟਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਸਜਹਮ ਤਜਹਤ ਉਹ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇੰਝ ਜਾਪਦੀ ਜਜਵੇਂ  ਜਕ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਹੋਵ ੇਅਤੇ ਉਹ 

ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੀ ਭੈਂਣ ਵਂਗੂ ੰਗੱਲਂ ਕਰਦੀ, ਜਜਹੜਾ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਜਹਲਂ ਮਜਰਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਕੇ ਚਕਨਾਚਰੂ ਹੋ ਜਂਦੀ 

ਤਂ ਜਟਕ ਜਂਦੀ। 

ਟੂਣੇ ਕਰਵਾਉਣ ੇ 

          ਨੂਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਜਵਵਹਾਰ ਨੇ ਘਰਦੇ ਦਜੂੇ ਮੈਂਬਰਂ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ੇਾਨ ਕਰ ਜਦੱਤਾ। ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬਧੰੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ 

ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਜਦੱਤਾ-ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ 

ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢਗੰ ਜਬਨਂ ਜਕਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਦੱਸ ਜਦੰਦੇ। ਕਈ ਟੂਣੇ ਤਵੀਤ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਜਸਆ 

ਜਗਆ। ਅਜਜਹੇ ਸਕੰਟ ਦੇ ਸਜਮਆਂ ਜਵੱਚ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਨੀਮ-ਹਕੀਮਂ ਦੇ ਟੇਟੇ ਚੜਹ ਜਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਕੰਨ ੇਵੀ ਸਮਝਦਾਰ 

ਜਕਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। 

 ਸਭ ਤੋਂ ਪਜਹਲਂ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਟੂਣੇਹਾਰ ਨੂੰ ਜਲਆਂਦਾ ਜਗਆ, ਜਜਸ ਨੂੰ ਵੈਲਾ ਕੁਰਵੂੀ ਆਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਜਹੜਾ ਡੀਨ 

ਰੋਡ ਤੇ ਰਜਹਦੰਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਦੰੇ ਨੇ ਲਮੰੇ-ਲਮੰੇ ਮਤੰਰ ਪੜਹਨ ਉਪਰਤੰ ਨਨੂੀਆ ਦੇ ਵਾਲਂ ਜਵੱਚ ਪੰਜ ਗਢੰਂ ਦੇ ਜਦੱਤੀਆਂ। ਜਫਰ 

ਉਸ ਨੇ ਨਨੂੀਆ ਦੇ ਸੱਜੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਰਗੰ ਦਾ ਧਾਗਾ ਬਨੰਹ ਜਦੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਵੈਲਾ ਕੁਰਵੂੀ ਇਹ ਇਹ 

ਆਖ ਕੇ ਚਜਲਆ ਜਗਆ ਜਕ ਹਣੁ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹਵੋੇਗੀ। ਪਰਤੰੂ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਕੁੜੀ ਫੇਰ ਉਸੀ ਤਰਹਂ ਹੀ ਚੀਕਣ ਲੱਗ 

ਪਈ। 

 ਕੁੱਝ ਜਦਨਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਕਜਹਣ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜਲਆਲੀ ਟੂਣੇਹਾਰ ਜਲਆਂਦਾ ਜਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ 

ਕੁਰਾਨ ਜਵੱਚੋਂ  ਅਰਬੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਲੋਕ ਜਲਖੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲ ਆਕਾਰ ਜਵੱਚ ਮੋਜੜਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬਨੰਹ 

ਜਦੱਤਾ। ਜਫਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਪਘਲੀ ਹਈੋ ਮਮੋ ਜਵੱਚ ਡੁਬੋ ਜਦੱਤਾ ਤਂ ਜਕ ਇਹ ਵਾਟਰ ਪਰਫੂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜਫਰ ਉਸ ਤ ੇਇੱਕੀ ਗਢੰਂ 

ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਕਾਲਾ ਧਾਗਾ ਬਜੰਨਆ ਜਗਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਨੂੀਆ ਦੇ ਗਲ ਜਵੱਚ ਬਨੰਹ ਕੇ, ਉਸ ਨੇ ਫੀਸ ਲਈ ਤੇ ਚਜਲਆ ਜਗਆ। 

ਕੁੜੀ ਜਫਰ ਵੀ ਚੀਕਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ। 

 ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪਲੇਸ ਕਲੋਬੰੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਜੁਰਗ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਸਆਣਾ ਜਲਆਂਦਾ ਜਗਆ। ਇਹ ਜਸਆਣਾ ਭੂਤਂ 

ਨੂੰ ਧੂਏੰਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਜਜਵੇਂ ਸੱਪ ਅਤੇ ਚਹੂੇ ਧੂਆੰਂ ਕਰਕੇ ਖੁੱਡਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਂਦ ੇਹਨ। ਇੱਕ ਭਂਡੇ ਜਵੱਚ 

ਉਸ ਨੇ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਗਧੇ ਦੀ ਜਲੱਦ ਪਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਜਦੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਜਲੱਦ ਜਵੱਚ ਧੂਏੰਂ ਦੀਆਂ ਜੋਰਦਾਰ ਲਾਟਂ 

ਜਨਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਘੁਮੰਾਇਆ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ 

ਅਰਬੀ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਫੀਸ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਾ ਆਇਆ। 
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ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ   

 ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਸੋਈ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਜਵੱਚ ਜਂਦੀ ਤਂ ਉਹ ਬਹਤੁ ਹੀ ਡਰ ਜਾਦੀ ਅਤੇ ਚੀਕਂ ਮਾਰਦੀ। ਕਈਆਂ 

ਹਮਦਰਦਂ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਜਦੱਤੀ ਜਕ ਕੁਝ ਜਦਨਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਝ ਨੂੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ 

ਚਾਚੀ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਜਦਨ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਗਆ। 

ਪਰਤੰੂ ਕੁਝ ਜਦਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਘਰੇ ਵਾਜਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਜਹਆ। 

 ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਂ ਤਕਲੀਫ ਪਜਹਲਂ ਨਾਲੋਂ  ਵੀ ਵੱਧ ਦਬੁਾਰਾ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਗਈ। ਹਣੁ ਉਸ ਨ ੇਆਪਣੇ ਮਰ ੇਹੋਏ 

ਚਚੇਰੀ ਭੈਂਣ ਦੇ ਭੂਤ ਬਾਰੇ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਜਦੱਤੀ, ਜਜਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਸੀ। ਮਂ ਬਾਪ ਭੂਤ 

ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਂ ਨੇ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਸਆਣੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 

 ਜਸਰੀਪਨਾ ਲੇਨ ਕੋਲਬੰੋ ਤੋਂ ਚੌਥਾ ਬਜੁਰਗ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਸਆਣਾ ਜਲਆਂਦਾ ਜਗਆ। ਪਜਹਲੇ ਟੂਣੇਹਾਰਂ ਵਂਗੂ ੰਉਸਨੇ ਵੀ 

ਕਈ ਜਾਦਵੂਾਲੇ ਧਾਗੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਗਲ ਅਤੇ ਗੁੱਟ ਉੱਤੇ ਬਨੰਹ ਜਦੱਤੇ। ਪਰਤੰੂ ਇਹਨਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹਇੋਆ। 

 ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਜਸੰਹਾਲੀ ਜਸਆਣਾ ਗੁਰ ੂਨਨੰਸੇ ਬਾਰਬਰ ਸਟਰੀਟ ਕੋਲਬੰੋ ਤੋਂ ਮਗੰਵਾਇਆ ਜਗਆ। ਉਸਨੇ 

ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਹ ਜਕਸੇ ਦਸ਼ੁਮਣ ਦਾ ਕਮੰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਕੱਜਢਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਚੌਂਕੀ ਲਗਵਾਈ ਗਈ 

ਅਤੇ ਨਨੂੀਆ ਦੇ ਗਲ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਤਵੀਤ ਬਨੰਹ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ। ਜਦੋਂ ਚੌਂਕੀ ਭਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਂ 

ਮਾਸਕੈਲੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹਰੂ ਮਜਲਆਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੱਲਂ ਨੂੰ ਸੱਜਦਆ ਜਗਆ। ਉਸਨ ੇਦ ੋਜਦਨ ਮਤੰਰਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। 

ਜਫਰ ਮੁੱਲਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਪਉ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਵੀਤ, ਜਬਨਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਸਦੇ ਜਸਰਹਾਣੇ ਜਵੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇ ਜਦੱਤਾ। 

ਇਸਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। 

 ਛੇ ਟੂਣੇਹਾਰਂ ਤੇ ਚਗੰੀ ਖਾਸੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨ ਉਪਰਤੰ ਮਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਇਸ ਪੜਹੇ ਜਲਖੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨੰਣ ਲਈ 

ਸਜਹਮਤੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦਸੋਤ ਆਰਭੰ  ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਂ ਜਾਦ ੂਟੂਜਣਆਂ ਦੇ ਜਵਰੁੱਧ ਸੀ। 

ਕਾਵਰੂ ਨੂੰ ਜਮਲਣਾ 

 20 ਅਗਸਤ, 1964 ਨੂੰ ਨੂਨੀਆ ਦੇ ਜਪਤਾ ਅਜਹਮਦ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਅਮੀਦ ਇੱਕ ਅਗੰਰੇਜੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ 

ਸਪੰਾਦਕ ਜਮਸਟਰ ਐਮ. ਐਮ. ਤੌਫੀਕ ਦਾ ਖਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਜਹਮਦ ਅਤੇ ਅਮੀਦ ਨੇ ਘਰ ਜਵੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹਰ ਘਟਨਾ 

ਜਵਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਦੱਸੀ। ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਚਗੰੀ ਤਰਹਂ ਸੁਣ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ  ਉਹਨਂ ਨੂੰ  24 ਅਗਸਤ, 1964  ਨੂੰ ਕੁੜੀ  2.30 ਵਜੇ 

ਸ਼ਾਮੀ ਜਲਆਉਣ ਲਈ ਆਜਖਆ। ਜਨਸ਼ਜਚਤ ਜਦਨ ਚਾਰ ਬਦੰੇ, ਜਤਨੰ ਔਰਤਂ ਅਤੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਨਨੂੀਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਮਂਕਡਾ 

ਲੇਨ  ਜਵਖੇ ਆ ਪਹੁਚੰੇ। ਇਝੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਜਵੇਂ  ਕੁੜੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਔਰਤਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਅਦੰਰ ਜਲਆਂਦਾ। 

 ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਜਡਉਢੀ ਜਵੱਚ ਜਬਠਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਨਨੂੀਆ ਨੂੰ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਪਜਹਲਂ 

ਉਸਨੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਂਹ ਨੁੱਕਰ ਕੀਤੀ। ਪਰਤੰੂ ਥੋੜੀ ਜਜਹੀ ਪੁਚਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਰੀ ਮਤੀ ਕਾਵਰੂ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਚਲੀ 

ਗਈ। 

 ਨਨੂੀਆ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਈ ਜਕਸਮ ਦੇ ਧਾਜਗਆਂ ਅਤੇ ਤਵੀਤਂ ਨਾਲ ਜਸ਼ੰਗਾਜਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਛੇ ਕਾਲੇ ਅਤੇ 

ਗੋਰੇ ਜਾਦਗੂਰਂ ਦੀਆਂ ਸਜੰੀਵਨੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ  ਪਜਹਲਂ ਕੈਂਚੀ ਨਾ ਇਹ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਕੱਟ ਜਦੱਤੇ। ਜਫਰ ਉਸ ਨੂੰ 

ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੇਟ ਜਾਣ ਲਈ ਆਜਖਆ। 

 ਜਹਪਨੋਜਸਸ ਤਜਹਤ ਨਨੂੀਆ ਨ ੇਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਖੋਲਹ ਜਦੱਤਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲਹ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਜਦੱਤਾ। ਮੈਂ  

ਹੇਠ ਜਲਖੀ ਸੂਚਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕੱਤਰ ਕਰ ਸਜਕਆ। 

 ਨਨੂੀਆ ਆਪਣੀ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਜ਼ਰੀਨਾ ਨੂੰ ਬਹਤੁ ਜਪਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ।  14 ਮਈ 1964 ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਨਾ ਇੱਕ ਜਦਨ ਘਰੇ 

ਉਸ ਕੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਜਦਨ ਦੋਵੇਂ  ਸਹੇਲੀਆਂ ਚਹੋਲ-ਮਹੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਰੀਨਾ 

ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਉਸਦੇ ਜਸਰ ਜਵੱਚ ਦਰਦ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਜਦਨ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਵਖਾਇਆ ਜਗਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਹ 

ਕੇਸ ਜਕਸੇ ਜਦਮਾਗੀ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਜਵਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਦੇ ਦੋ ਪਰਜਸੱਧ ਜਦਮਾਗੀ ਮਾਜਹਰਂ ਨੇ ਜ਼ਰੀਨਾ ਦੀ ਜਂਚ ਕੀਤੀ 

ਤੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਉਸਦੇ ਜਦਮਾਗ ਜਵੱਚ ਫੋੜਾ ਸੀ, ਜਜਸਦਾ ਪਜਹਲਂ ਪਤਾ ਨਹੀ ਸੀ ਲੱਜਗਆ। ਦੋਵਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਅਪਰੇਸ਼ਨ 

ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਦੱਤੀ। ਮਂ ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਵੱਚ ਜ਼ਰੀਨਾ ਦਾ ਸਫਲ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ 

ਜਗਆ, ਪਰਤੰੂ ਸਰਜਨ ਇਸ ਤੋਂ  ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜ਼ਰੀਨਾ ਦੋ ਜਦਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹੀ ਅਤੇ  18 ਮਈ 1964  ਨੂੰ ਮਰ ਗਈ। 
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 ਜ਼ਰੀਨਾ ਦੀ ਬੇਵਕਤ ਮਤੌ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੱਕੀ ਸਹੇਲੀ 

ਨਨੂੀਆ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਜ਼ਰੀਨਾ ਦੀ ਦੇਹ ਘਰੇ ਜਲਆਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਦਫਨਾ ਜਦੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ  ਜਕਸ ੇਵੀ ਬੱਚੇ 

ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਨਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੱਤੀ ਗਈ, ਜਫਰ ਵੀ ਨਨੂੀਆ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਅਤੰਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਂ 

ਜਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲਘੰ ਆਈ। ਸਾਰੀ ਦੇਹ ਜਚੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਜਵੱਚ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਸਰਫ ਮੂਹੰ ਹੀ ਨਗੰਾ ਸੀ। 

 ਜਜਉਂ ਜਜਉਂ ਜਦਨ ਲਘੰਦੇ ਗਏ ਜ਼ਰੀਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਯਾਦ ਘਰ ਵਾਜਲਆਂ ਦੇ ਜਦਲਂ ਜਵੱਚੋਂ ਭੁੱਲਦੀ ਗਈ ਪਰਤੰੂ ਛੋਟੇ 

ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੂਨੀਆ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾ ਸਕੇ। ਨੂਨੀਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਅਕਸਰ ਜ਼ਰੀਨਾ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਂ 

ਕਰਦੇ ਰਜਹਦੰੇ। 

ਭੂਤ   

            15 ਜੁਲਾਈ 1964  ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ  ਰਹ ੇਸਨ ਤਂ ਨੂਨੀਆ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਨਨੈਾ ਜਾਗ ਜਪਆ ਅਤੇ 

ਭੱਜਕੇ ਆਪਣੀ ਮਂ ਕੋਲੇ ਜਗਆ ਅਤੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਉਸਨੂੰ ਹਵਾ ਜਵੱਚ ਉੱਡਦਾ ਹਇੋਆ ਜ਼ਰੀਨਾ ਦਾ ਭੂਤ  ਜਵਖਾਈ ਜਦੱਤਾ ਹੈ। 

ਮਂ ਸਜਹਮ ਗਈ। ਜਫਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਨਨੈਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭੂਤ ਵੇਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਨੈਾ ਨੇ 

ਨੁੱਕਰ ਜਵੱਚ ਖੜੀ ਭੂਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਤੀ ਜਗਾਈ ਗਈ ਤਂ ਪਤਾ ਲੱਜਗਆ ਜਕ ਉਹ ਤਂ ਟਗੰਣੀ ਤੇ ਇੱਕ 

ਪੇਟੀਕੋਟ ਟੰਜਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਨੈਾ ਇਸ ਤੋਂ  ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਗਆ ਜਕ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਵੇਜਖਆ ਸੀ, ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੇਟੀਕੋਟ ਸੀ। 

 ਅਗਲੇ ਜਦਨ ਨੈਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਸਾਰੇ ਖੂਬ ਹੱਸੇ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ 

ਸਾਜਰਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹਾਸੇ ਮਖੌਲ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਜਜਹੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਵਕੁ ਨਨੂੀਆ ਲਈ ਇਹ ਇਝੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ 

ਇਸ ਜਦਨ ਤੋਂ  ਬਹਤੁ ਉਦਾਸ ਰਜਹਣ ਲੱਗੀ। 

 31 ਜੁਲਾਈ 1964  ਨੂੰ ਉਹ ਰਸੋਈ ਜਵਚਲੇ ਹਨੇਰੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਜਵੱਚ ਆ ਗਈ। ਉਥੇ ਹਨੇਰੇ ਗੁਸਲਖਾਨੇ 

ਜਵੱਚ ਉਸਨੇ ਜ਼ਰੀਨਾ ਦੇ ਭੂਤ ਦਾ ਜਚਹਰਾ ਵੇਜਖਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਚੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਜਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਚੀਕਂ 

ਮਾਰਦੀ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਆਈ। ਉਸ ਜਦਨ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਸੌਣ ਤੋਂ  ਡਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਂ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ 

ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਕਂ ਮਾਰ ਕ ੇਜਾਗ ਪਈ। ਉਸਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜ਼ਰੀਨਾ ਦਾ ਭੂਤ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖ ਜਰਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ 

ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਂਹ ਕੀਤੀ ਤਂ ਭੂਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਘੰੀ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। 

 ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਨੂੀਆ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਖੂੰਜਜਆਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੀਨਾ ਦਾ ਜਚਹਰਾ ਵੇਜਖਆ। 

 ਇੱਕ ਲਮੰੀ ਸਮੰੋਹਕ ਨੀਂਦ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਮੈਂ ਨਨੂੀਆ ਦੇ ਅਰਧ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਜਵੱਚੋਂ  ਜ਼ਰੀਨਾ ਦੇ ਅਸਜਤਤਵਹੀਨ ਭੂਤ 

ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੱਢਣ ਜਵੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਗਆ। ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਹੱਸਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ 

ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰਂ ਨੂੰ ਜਮਲਣ ਲਈ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗੀ। ਮਂ ਬਾਪ ਅਤੇ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਜਹਨਂ ਨੇ ਬੀਤੇ 24 ਜਦਨਂ ਜਵੱਚ ਨੂਨੀਆ 

ਦੇ ਜਚਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੀ, ਖਸੁ਼ੀ ਨਾਲ ਝਮੂ ਉੱਠੇ। 

 ਜਜਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉਦਾਸ ਜਚਹਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰੇ ਮਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਅਤੀ ਧਨੰਵਾਦ 

ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਗਏ। ਸਾਥੋਂ ਜਵਦਾ ਹਣੋ ਸਮੇਂ ਨਨੂੀਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਂ ਦੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਸਟਰੀਟ 

ਸਜਥਤ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਦਾਅਵਤ ਜਦੱਤੀ। 

 ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਨਨੂੀਆ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁਚੰੇ ਤਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 

ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਗਆ। ਨੂਨੀਆ ਮਨਮੌਜੀ ਢਗੰ ਨਾਲ ਅਦੰਰ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥ ੇਇੱਕ ਘਟੰਾ ਜਬਤਾਇਆ 

ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੇ ਸਤੰੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਜਕ ਮਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਅਧੰਜਵਸ਼ਵਾਸਂ ਦੀ ਜਸ਼ਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਕੁੜੀ 

ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋਣੋਂ  ਬਚਾ ਜਲਆ ਸੀ। 

ਜਵਸ਼ਲਸ਼ੇਣ 

 ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਤੇ ਦਜੂੇ ਦੇਸ਼ਂ ਦੇ ਬੱਜਚਆਂ ਵਂਗੂ ੰਨੂਨੀਆ ਵੀ ਉਸ ਸਮਾਜ ਜਵੱਚ ਜਮੰੀ ਪਲੀ ਸੀ, ਜਜਸਦਾ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਕ 

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਂਦਾ ਹੈ ਤਂ ਉਸਦੀ ਰਹੂ ਉੱਡ ਜਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹੋਰਨਂ ਬੱਜਚਆ ਵਂਗੂ ੰਆਪਣ ੇਵੱਜਡਆਂ ਤੋਂ ਭੂਤਂ ਦੀਆਂ 

ਅਣਜਗਣਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ। 24 ਜਦਨ ਉਹ ਇਹਨਂ ਹੀ ਵਜਹਮਂ ਸਦਕਾ ਪਾਗਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਜਵਜਗਆਜਨਕ 

ਜਗਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪਾਜਲਆ ਹੁਦੰਾ ਜਕ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਜ਼ਦੰਗੀ ਹੀ ਸਭੰਵ ਹੈ ਅਤ ੇਨਾ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਂ 

ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੀਨਾ ਦੇ ਅਸਜਤਤਵਹੀਨ ਭੂਤ ਦਾ ਵਜਹਮ ਨਾ ਹੁਦੰਾ। 
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 ਇਹੋ ਜਜਹਾ ਹੀ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਜਜਸਨੇ ਨਨੂੀਆ ਦੇ ਭਰਾ ਨਨੈਾ ਨੂੰ ਪੇਟੀਕੋਟ ਜਵੱਚੋਂ  ਜ਼ਰੀਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣ ਲਈ 

ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦਰਸ਼ਟੀ ਭਰਮ ਹੀ ਸੀ। ਅਰਧ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ ਜਚੱਟੇ ਪੇਟੀਕੋਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨਾਲ 

ਨਨੈਾ ਦੇ ਡਰਾਕਲ ਮਨ ਜਵੱਚ ਜ਼ਰੀਨਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਤਂ ਵਾਪਜਰਆ ਜਕਉਂਜਕ ਜ਼ਰੀਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜਖਆਲ 

ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਥਂ ਪਰਗਟ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਭੂਤ ਦੀ ਹੋਂਣ, ਉਸਦੇ ਜਦਮਾਗ ਜਵੱਚ ਤਾਜੇ ਸਨ। 

 ਪੇਟੀਕੋਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਨਾ ਦਾ ਭੂਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੈਨਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੱਜਡਆਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ  ਇੱਕ ਮਖੌਲ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਨਰਮ 

ਮਨ ਵਾਲੀ ਨਨੂੀਆ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਜਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੀਨਾ ਦੇ ਭੂਤ ਦਾ ਡਰ ਉਸਦੇ ਅਰਧ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਜਵੱਚ ਘਰ ਕਰ ਜਗਆ ਸੀ। 

ਇਹ ਇਹੋ ਡਰ ਹੀ ਸੀ ਜਜਸ ਕਰਕੇ ਨਨੂੀਆ ਨੂੰ ਘਰਦੇ ਹਨੇਰੇ ਖੂੰਜਜਆਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਜ਼ਰੀਨਾ ਦਾ ਜਚਹਰਾ ਜਵਖਾਈ ਜਦਦੰਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ 

ਜ਼ਰੀਨਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕੱਪੜੇ ਜਵੱਚ ਲਪੇਟੇ ਵੇਜਖਆ ਜਕਉਂਜਕ ਉਸਨੇ ਜ਼ਰੀਨਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਇਜੰ ਹੀ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਭੂਤ ਦੇ ਪਰਗਟ 

ਹੋਣ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ  ਵੀ ਜਸੱਧ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਜਕ ਜਜਹੜਾ ਭੂਤ ਉਸਨ ੇਵੇਜਖਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਜਵੱਚ ਲਪੇਜਟਆ 

ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਜਵੱਚ ਲਪੇਜਟਆ ਹੋਇਆ ਕਈੋ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਜ਼ਰੀਨਾ ਦਾ ਭੂਤ ਹੋਵੇ ਵੀ। 

 ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰਹਂ ਦੇ ਤਰਕਹੀਣ ਭੂਤਂ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਡਰ ਨੂਨੀਆ ਦੇ ਜਦਮਾਗ ਜਵੱਚੋਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ 

ਜਹਪਨੋਜਟਜ਼ਮ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢ ਜਦੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਆਮ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਬਣ ਗਈ। 

 ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਪਰਹੇਜ ਚਗੰਾ ਹੁਦੰਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਜਚਆਂ ਦੇ ਜਦਮਾਗਂ ਜਵੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭੂਤਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਭਜਰਆ ਜਾਵੇ ਤਂ 

ਅਸੀਂ ਜਦਮਾਗੀ ਜਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਂ ਜਵੱਚ ਮਰੀਜ਼ਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਂਗੇ। 

 ਅਕੰਜੜਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ  ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਜਹ ਸਕਦਾ ਹਂ ਜਕ ਜਦਮਾਗੀ ਜਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਪਰਤੀਸ਼ਤ 

ਮਰੀਜ਼ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਜਵੱਚ ਅਜਗਆਨੀ ਮਂ-ਬਾਪ, ਸਤੰਂ-ਮਹਤੰਂ ਅਤੇ ਅਜਧਆਪਕਂ ਵੱਲੋਂ ਜਸਖਾਏ ਗਏ ਅਧੰ-

ਜਵਸ਼ਵਾਸਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁਦੰੇ ਹਨ।  
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ਉੱਤਰ ਦਾ ਹਾੰਿਾਮਾ-ਮਚਾਊ ਭੂਤ 

          25 ਅਪਰੈਲ, 1965  ਨੂੰ ਕੋਲਬੰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰ ੇਦਾ ਸਟਾਫ ਤੇ ਅਫਸਰ ਜਮਸਟਰ ਜਸੰਨਾਤਪੰੀ ਮੈਨੂੰ ਜਮਲਣ 

ਆਇਆ। ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਲਬੰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਾਫਨਾ ਜਵੱਚ ਕਰਨੈਗਰ ਜਵਖੇ ਉਸਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ 

ਜਵੱਚ ਜਪਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਜਨਆਂ ਤੋਂ ਭੂਤ ਵਜੜਆ ਹਇੋਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਂ ਜਪਉ ਤੇ ਭੈਣ ਬਹਤੁ ਸਜਹਮ ਜਵੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ 

ਉਹਨਂ ਦੇ ਪੁੱਛ ਦੇਣ ਵਾਜਲਆਂ ਟਣੂੇਹਾਰਂ ਅਤੇ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਵਾਜਲਆਂ ਉੱਪਰ ਪੈਸੇ ਬਹਤੁ ਖਰਚ ਕਰ ਜਦੱਤੇ ਤਂ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ 

ਜਦਨ-ਬਜਦਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਜਹੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਕਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ 

ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। 

 ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੂਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਕਹਾ। ਉਸਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਦਨ ਰਾਤ ਘਰ ਜਵੱਚ 

ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਜਂਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਜਵੱਚੋਂ ਬਹਤੁ ਚੀਜਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਚਲੌਂ ਤੇ ਕੜਹੀ ਜਵੱਚ ਗਦੰ ਤੇ 

ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਜਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਜੂਾ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਬਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਸਾ ਗੁਆਚ ਜਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਤਲਂ ਤੇ ਖਾਲੀ 

ਟੀਨ ਇਧਰ ਉਧਰ ਉਡਣ ਲੱਗਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਵਾਜਲਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ 

ਪੱਥਰ ਜਡੱਗੇ ਜਦ ਜਕ ਉਹ ਖੇਡ (ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਰਸਮ) ਰਹੇ ਸਨ। 

 ਜਮਸਟਰ ਜਸੰਨਤੰਪੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਰਾਹੀਂ ਜਾਫਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਰਕੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 

ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ  ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਦੇਜਖਆ ਜਕ ਦਸ ਜਦਨ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਬਲਕੁਲ 

ਜਵਹਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੱਜਸਆ,  “ਤੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਂ ਜਵੱਚ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਲੇਖ ਪੜਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਜਨਹਂ 

ਜਵੱਚ ਮੈਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਭੂਤਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਕਰ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਤੂੰ ਜਾਫਨਾ ਜਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਮੈਂਬਰਂ ਨੂੰ ਕਜਹ ਜਕ ਉਹ ਜਦਨ ਰਾਤ ਜਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜਜਮੰੇਵਾਰ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ। ਤੂੰ  ਉਸ ਆਦਮੀ ਜਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ 

ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਂ ਮਾਨਜਸਕ ਹਾਲਤਂ ਜਵੱਚ, ਜਜਨਹਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਜਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਮੰੋਹਣੀ 

ਨੀਂਦ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਰੈਨਗਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਢਗੰ ਆਸਾਨ ਤੇ 

ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਜਨੰਹਂ ਕਈ ਹੋਰ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਮਲਣਾ ਹੈ ਉਨਹਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਰਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹਵੋੇਗੀ। 

 ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ  ਜਵਜਗਆਜਨਕ ਤਰਕ ਨਾਲ ਜਸਨੰਾਤਪੰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਜਕ ਅਜਜਹੀਆਂ ਭੂਤਂ  ਵਾਲੀਆਂ ਅਖੌਤੀ 

ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਜਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਂ ਕੁਝ ਮਾਨਜਸਕ ਤਰੌ ਤੇ ਉਖੜੇ ਆਦਮੀਆਂ 

ਦੀਆਂ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਜਸੱਟੇ ਵਜੋਂ  ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸੰਨਾਤਪੀ ਇਹ ਵਾਇਦਾ ਕਰਕੇ ਜਕ ਉਹ 

ਜਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵਗੇਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਵੇਗਾ, ਪਰਸਨੰ ਜਚੱਤ ਘਰ ਵਾਜਪਸ ਮੜੁ ਜਗਆ। 

 11 ਮਈ 1965 ਨੂੰ ਜਸੰਨਾਤਪੰੀ ਭਾਰੇ ਜਦਲ ਨਾਲ ਜਨਰਾਸ਼ ਨਜ਼ਰਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰਹਂ ਜਕਹਾ, 

“ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਕਾਵਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਕ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਰਹੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਪਛਲੇ ਦੋ ਹਫਜਤਆਂ 

ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਜਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ ਇਸ ਤਰਹਂ ਦੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਘਰ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ  ਆਪ ਹਫਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਘਰ ਹੀ ਠਜਹਜਰਆਂ ਤਂ ਜਕ ਮੈਂ ਉਸ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂੰ 

ਫੜ ਸਕਂ। ਹਣੁ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰਹਂ ਜਚ ਗਈ ਹੈ ਜਕ ਇਹ ਜਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਮੰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਕ ਤਹੁਾਨੂੰ 

ਸਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੀ ਮੈਂ  ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਕਾਵਰੂ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਦੀਆਂ ਜਟਕਟਂ ਖਰੀਦ 

ਲਵਂ?” ਮੈਂ  ਸਜਹਮਤ ਹੋ ਜਗਆ। 

 ਜਸੰਨਾਤਪੰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ  ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ 13 ਮਈ 1965  ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ 

ਰਾਹੀਂ ਜਾਫਨਾ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨੌਂ ਵਜੇ ਪਲਾਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਜਸੰਨਾਤਪੰੀ ਦਾ ਜਪਉ ਜਮਸਟਰ 

ਥਾਨਾਪਤੀ ਜਪੱਲੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਜਰਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ ਦਸ ਵਜੇ ਸਵੇਰ 

ਕਰੈਨਗਰ ਪਹੁਚੰ ਗਏ। 

 ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮਨੈੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੁ ੰਜੀ ਆਇਆਂ ਕਜਹਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਪਜਰਵਾਰ ਦੇ 

ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਸ ਸਵੇਰ ਪੋਇੰਟ ਪੈਡਰੋ ਜਵਖੇ ਸੇਲਵਾਲਾ ਜਨੱਧੀ ਮਦੰਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਭੂਤ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ 

ਲਈ ਆਖਰੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਾਰਾ ਪਜਰਵਾਰ ਮਦੰਰ ਜਵਖੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਵਤੇ ਮੁਰਗੂਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾ ਜਗਆ। 
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ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੂਜਾ ਤੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥ ੇਦਸ ਜਦਨ ਠਜਹਰੇ। ਜਸੰਨਾਤਪੰੀ ਵੱਲੋਂ  ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਰ ਜਮਲਣ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਪਜਰਵਾਰ ਉਸੇ ਸਵਰੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। 

 ਘਰ ਪਹੁਚੰ ਕੇ ਮੈਂ  ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਜਹਲੀ ਗੱਲ ਘਰ ਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਦਆੁਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਥਂ ਦਾ 

ਜਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਾਫਨਾ ਦੇ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਘਰਂ ਵਰਗਾ ਘਰ ਸੀ, ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਬਾਗ ਸੀ, ਜਜਸ ਦਆੁਲੇ ਖਜੂਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ 

ਸਨ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਅਤੇ ਜਵਹੜੇ ਦੇ ਜਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਸਨ, ਜਜਨਹਂ ਜਵੱਚ ਖਜੂਰ ਦੀ ਪੌਂਦ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 

ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਜਵੱਚ ਥਾਨਂਪਤੀ ਜਪੱਲੇ ਦਾ ਦਰੂ ਦਾ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਜਹੰਦਾ ਸੀ। 

 ਜਮਸਟਰ ਥਾਨਂਪਤੀ ਜਪੱਲੇ ਜਜਸ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਜਸੰਘਾਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨੀਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਸੰਘਾਪੁਰ 

ਦੀ ਬਦੰਰਗਾਹ ਜਵਖੇ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਸੀ। ਮਲਾਇਆ ਉੱਪਰ ਜਪਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰ ਹ ੋਜਾਣ ਸਮੇਂ  ਉਹ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ 

ਪੋਨਂਮਾ (ਉਮਰ 60 ਸਾਲ) ਆਪਣੀ  35 ਸਾਲਂ ਧੀ ਨਾਲ ਜਾਫਨਾ ਆ ਗਏ। ਕਰਨੈਗਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਘਰ, ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਭੂਤ 

ਵੜ ਜਗਆ ਸੀ, ਥਾਨਂਪਤੀ ਜਪੱਲੇ ਨੇ ਜਸੰਘਾਪੁਰ ਤੋਂ  ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਘਰ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਸੀ, ਜਜੱਥੇ ਖੇਤੀ ਦੇ 

ਔਜਾਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੈਕੀਅਮ ਦਾ ਪਤੀ ਜਾਏਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹਰੂ ਵਪਾਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਤਨੰ ਧੀਆਂ ਸਨ। 

ਦੇਵਨਾਇਕੇ (ਉਮਰ 13 ਸਾਲ), ਸੁਕਾਰਥਮ (ਉਮਰ 8 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਸੈਲਵਾਮਾਲਾਰ (ਉਮਰ4 ਸਾਲ) ਦੋਵੇਂ  ਵੱਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ 

ਕਰੈਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਂਝੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਜਵਜਦਆਰਥਣਂ ਸਨ। 

 ਘਰ ਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਜਨਰੀਖਣ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਰਾਇਗੰ ਰਮੂ ਜਵੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਜਸੰਨਾਤਪੰੀ ਅਤੇ ਥਾਨਂਪਤੀ ਜਪੱਲੇ 

ਨੂੰ ਪੁੱਜਛਆ ਜਕ ਕੀ ਉਹ ਜਕਸੇ ਹਟੋਲ ਜਂ ਆਰਾਮ ਘਰ ਜਵੱਚ ਸਾਡ ੇਦਪੁਜਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਉਨਹਂ 

ਦੋਵਂ ਨੇ ਜਜੱਦ ਕੀਤੀ ਜਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਜਲਆ। ਮੈਂ 

ਚਾਹੁਦੰਾ ਸੀ ਜਕ ਦਵੇਨਾਇਕ ੇਨੂੰ ਉਨਹਂ ਜਚਰ ਡਰਾਇਗੰ ਰਮੂ ਜਵੱਚ ਹੀ ਰੱਜਖਆ ਜਾਵੇ, ਜਜਨੰਹਂ ਜਚਰ ਮੈਂ  ਉਸਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ 

ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਜਸੰਨਾਤਪੰੀ ਨੇ ਬਗੈਰ ਮੈਥੋਂ  ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਕ ਮੈਂ  ਉਸ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡੱਕਣ ਲਈ ਜਕਉਂ ਜਕਹਾ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ 

ਡਰਾਇਗੰ ਰਮੂ ਜਵੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜੁਮੰੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ।  

 ਇਸ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਘਰ ਚਲ ੇਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਜਹਲਂ ਜਤੰਨ 

ਬਾਲਗਂ—ਥਾਨਂਪਤੀ, ਪਨੋਂਮਾ ਅਤੇ ਪੈਕੀਅਮ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾ ਕੇ  ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਬਾਅਦ ਜਵੱਚ (ਜਸਵਾਏ ਪੋਨਂਮਾ ਪਲਮ, 

ਜੋ ਜਕ ਜਾਏਲਾ ਜਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੇਲਵਾਮਾਲਾਰ ਦੇ)  ਘਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ  ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ 

ਤਰਹਂ ਗੁਪਤ ਢਗੰ ਨਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਜਸੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਹੇਠ ਜਲਖੀ ਸੂਚਨਾ ਮੇਰੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਜਵੱਚ 

ਜਲਖੀ। 

 ਜਨਵਰੀ 1965 ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫਤੇ ਜਪੱਲੇ ਆਪਣੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਤੇ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਜਵੱਚ ਬੇਹੱਦ ਦਰਦ ਹਣੋ ਕਾਰਨ ਬੇਹੋਸ਼ 

ਪੈ ਜਗਆ। ਭਾਵੇਂ ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ੋਆਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਠੀਕ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹਇੋਆ। 

ਦੋ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਪੋਨਂਮਾ ਵੀ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੂੰ ਦਸਤ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਜਰਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਂ ਦੀ ਲਾਇਲਾਜ ਬੀਮਾਰੀ 

ਕਾਰਨ ਥਾਨਂਪਤੀ ਜਪੱਲੇ ਨੇ ਸੋਜਚਆ ਜਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਆਂਢ’ਚ ਰਜਹਦੰੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹਰੂ ਪੁੱਛ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਜਜਸਦਾ 

ਜਕੱਤਾ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਚਗੰੀ ਗੱਲ ਹਵੋੇਗੀ। 

 ਅਗਲੀ ਸਵਰੇ ਥਾਨਾਪਤੀ ਜਪੱਲੇ ਪੁੱਛ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਗਆ ਅਤੇ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਜਤਆਂ’ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦਸ ਰਪੁਏ 

ਦੇ ਜਦੱਤੇ। ਪੁੱਛ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੱਤਰੀ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਥਾਨਂਪਤੀ ਜਪੱਲੇ ਨੂੰ ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਸਦੇ ਘਰ ਪਰੇਤ ਦੀ ਕਸਰ ਹੈ, ਜਜਹੜੀ ਜਕ 

ਉਨਹਂ ਦੀ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਵੱਲੋ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਟੂਣਾ ਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹਇੋਆ ਹੈ। ਇਸ ਭੈੜੀ ਰਹੂ 

ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ  ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਟਣੂਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੌ ਪਜੰਾਹ ਰਪੁਏ ਲੈ ਕੇ 

ਜਵਾਬੀ ਟੂਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 

 ਉਲਟਾ ਟੂਣਾ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕਮੰ ਫਰਵਰੀ 1965 ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਇੱਕ ਸੌ ਪਜੰਾਹ ਰਪੁਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ 

ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੂਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਲਈ ਥਾਨਂਪਤੀ ਜਪੱਲੇ ਦੇ ਢਾਈ ਸੌ ਰਪੁਏ ਖਰਚ ਆਏ। ਥਾਨਂਪਤੀ ਜਪੱਲੇ ਨੂੰ ਤਂ ਥੋੜਹਾ 

ਆਰਾਮ ਆ ਜਗਆ, ਪਰ ਪੋਨਂਮਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਜਹਲਂ ਨਾਲੋਂ  ਜਵਗੜ ਗਈ। 
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  ਦੋ ਜਦਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਕ ਥਾਨਂਪਤੀ ਜਪੱਲੇ ਆਮ ਵਂਗ ਸਵੇਰੇ ਖੂਹ ਉੱਪਰ ਮੂਹੰ ਹੱਥ ਧੋ ਜਰਹਾ ਸੀ ਤਂ ਉਸਨੇ 

ਆਪਣਾ ਬਨਾਉਟੀ ਦੰਦ ਲਾਹ ਕ ੇਨੇੜੇ ਪਏ ਪੱਥਰ  ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਜਦੱਤੇ। ਮੂਹੰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਵੇਜਖਆ ਤਂ ਬਨਾਉਟੀ 

ਦਦੰਬੀੜ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਬਹਤੁ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੰਦਬੀੜ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ।  

 ਥਾਨਂਪਤੀ ਜਪੱਲੇ ਤ ੇ ਪੋਨਂਮਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹ ੋ ਜਗਆ ਜਕ ਜਜਹੜਾ ਭੂਤ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਤਗੰ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹੀ 

ਦੰਦਬੀੜ ਚੁਰਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਜਦਨ ਤੋਂ ਕਈ ਰਹੱਸਮਈ ਗੱਲਂ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਘਰ ਦੇ ਕਈ ਜਜਦੰਜਰਆਂ ਦੀਆਂ 

ਕੁਜੰੀਆਂ, ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਦਜੂੀ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕਮਜਰਆਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਇੱਕ ਦੀ ਕਾਨਸ ਉੱਪਰੋ ਦੰਦਂ ਦੇ 

ਮਜੰਨ ਵਾਲੀ ਜਟਊਬ ਗਾਇਬ ਹ ੋ ਗਈ। ਪੋਨਂਮਾ ਦੇ ਮਰੋੜਂ (ਦਸਤ) ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਵੱਚੋਂ ਜਲਆਂਦੀ ਗਈ 

ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਦੋ ਜਦਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਥੱਲੇ ਛੁਪਾਈ ਹੋਈ ਜਮਲੀ। 

 ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਜਹਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਹਾਲਤਂ ਨੇ ਨਵਂ ਮੌੜ ਕੱਟ ਜਲਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਜਰਆਂ ਜਵੱਚ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਪੱਥਰ 

ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਗਏ। ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਸਵੇਰੇ ਨੌ ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਡੱਗਦ ੇਜਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੋ ਵਜੇ ਤੋਂ  ਨੌ ਵਜੇ ਤੱਕ। 

 ਇਸ ਹਾਲਤ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹਰੂ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਜਜਸਦਾ ਨਂ ਜਸਵਪੁਰਮਨ ਸੀ, ਜਲਆਂਦਾ ਜਗਆ। ਇਹ ਭੂਤ 

ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ (ਜਸਆਣਾ) ਜ ੋ ਜਕ ਉੱਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਜਹ ੇਰਲੇਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਨ ੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕਈ ਦੈਵੀ 

ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭੂਤਂ  ਉਸ ਦ ੇ ਵੱਸ ਜਵੱਚ ਹਨ। ਪੁੱਛ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਛੇਰ ੇ ਦੀ ਤਰਹਂ ਜਸਵਾਪੁਰਮਨ ਨੇ ਪੱਤਰੀ ਵੇਖੀ ਅਤੇ 

ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਕਸੇ ਦਸ਼ੁਮਣ ਨ ੇਉਸ ਦੇ ਬਾਗ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਟੂਣਾ ਦੱਜਬਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੱਢ ਜਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਂ 

ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਕੱਜਟਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰਪੁਏ ਲੈ ਕੇ ਟੂਣਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਸਵਾਪੁਰਮਨ 

ਦਆੁਰਾ ਇਨੰੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਮਗੰ ਲੈਣ ਤੇ ਥਾਨਂਪੱਤੀ ਜਪੱਲੇ ਘਬਰਾ ਜਗਆ। ਪਰ ਜਸ਼ਵਪੁਰਮਨ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਂ 

ਉੱਚੀ ਫੀਸ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਜੂੇ ਜਸਆਜਣਆਂ ਵਂਗ ਧੋਖੇਬਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹਰੂੀ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਥਾਨਂਪਤੀ ਜਪੱਲੇ 

ਨੂੰ ਜਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦਜੂੇ ਸਾਬਕਾ ਪਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ 

ਟੂਣੇ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਜੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰਪੁਏ ਜਦੱਤੇ ਸਨ। 

 ਥੋੜੀ ਜਜਹੀ ਲੈ ਦੇ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਥਾਨਂਪਤੀ ਜਪੱਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਨੰ ਜਗਆ ਜਕ ਜੇਕਰ ਅਸਰਦਾਰ ਢਗੰ ਨਾਲ ਟੂਣੇ ਦਾ 

ਅਸਰ ਖਤਮ ਹ ੋਜਗਆ ਤਂ ਉਹ ਜਸਆਣੇ ਨੂੰ ਪਜੰ ਸ ੌਰਪੁਏ ਦਵੇੇਗਾ। ਢਾਈ ਸੌ ਰਪੁਏ ਜਸਵਾਪੁਰਮਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇ ਜਦੱਤ ੇਗਏ। 

ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਸਵਾਪੁਰਮਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਂ ਨਾਲ ਭਜਰਆ ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਜਗਆ। ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਗ ਤੱਕ ਕੁਝ 

ਕਦਮਂ ਜਮਣੀਆਂ ਅਤੇ ਥਾਨਂਪਤੀ ਜਪੱਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਥਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਜਕਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਫੁੱਟ ਡੂਘੰਾ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ 

ਜਦੱਤਾ ਤਂ ਉਸਨ ੇਥਾਨਂਪਤੀ ਜਪੱਲੇ ਦੇ ਜੁਆਈ ਪੋਨਂਮਾਪਲਮ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ  ਸੱਬਲ ਫੜਹਨ ਲਈ ਜਕਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੂਘੰਾ ਪੁੱਟਣ 

ਲਈ ਜਕਹਾ। ਜਦੋਂ ਟੋਆ ਚਾਰੇ ਫੁੱਟ ਡੂਘੰਾ ਹੋ ਜਗਆ ਤਂ ਜਸਵਾਪੁਰਮਨ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਮੈਂ  ਜਬਲਕੁਲ ਨਗੰਾ ਹੋ ਕੇ ਟਏੋ ਨੜੇੇ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਗਆ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਕੇ ਜਬਲਕੁਲ ਨਗੰਾ ਹੋ ਜਗਆ ਅਤੇ ਟੋਏ ਕੋਲ ਆ ਜਗਆ। 

ਉਸਦਾ ਨਗੰਾ ਸਰੀਰ ਚਨੰ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਜਵੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਦਸਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਅਦੰਰ 

ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਣੁ ਜਸਵਾਪਰੁਮਨ ਨੇ ਟੋਆ ਪੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਤੰਰ ਉਚਾਰਦਾ ਜਗਆ ਅਤੇ ਅਤੰ ਜਵੱਚ 

ਉਸਨੇ ਮੋੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਤਂਬੇ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਕੱਢੀ ਜਜਸ ਉੱਪਰ ਅਜੀਬ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵੱਚ ਕੁਝ ਜਲਜਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

 ਥਾਨਂਪਤੀ ਜਪੱਲੇ ਅਤੇ ਜਸਨੰਾਤਪੰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਤਰੀ ਉੱਪਰ ਤਾਜੇ ਤਂਬੇ ਵਰਗੀ ਚਮਕ ਸੀ। ਦੋਵਂ ਨੂੰ ਸੱਕ ਸੀ ਜਕ 

ਪੱਤਰੀ ਜਸਵਾਪੁਰਮਨ ਨ ੇਆਪ ਰੱਖੀ ਹ ੈਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਟੋਏ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹ।ੈ ਜਸਵਾਪੁਰਮਨ ਉਸ ਥਂ 

ਤੇ ਜਗਆ, ਜਜੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰਹਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਕੇ ਜਫਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਜਕਹਾ 

ਜਕ ਹਣੁ ਘਰ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਰਹਗੇੀ। ਪਰ ਥਾਨਂਪਤੀ ਜਪੱਲੇ ਤੇ ਜਸਨੰਾਤਪੰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਚੀ ਸੀ। 

ਥਾਨਂਪਤੀ ਜਪੱਲੇ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਬਾਕੀ ਢਾਈ ਸੌ ਰਪੁਏ ਉਹ ਤਕਲੀਫ਼ ਹਟ ਜਾਣ ਤੇ ਕੱਲਹ ਨੂੰ ਦਵੇੇਗਾ। 

 ਸਾਰੇ ਘਰ ਜਵੱਚ ਜਨਰਾਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਅਗਲ ੇਜਦਨ ਵੀ ਪੱਥਰ ਜਡੱਗਣੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਥਾਨਂਪਤੀ 

ਜਪੱਲੇ ਜਸਵਾਪੁਰਮਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦਬੁਾਰਾ ਜਲਆਉਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਜਗਆ। ਪਰ ਜਸਵਾਪੁਰਮਨ 

ਨੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਕ ਅਗਲੇ ਜਦਨ ਉਸਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਵਖੇ ਕੁਝ ਰਝੇੁਵੇਂ  ਹਨ, ਕਰਨੈਗਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ 

ਅਤੇ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਜਕ ਉਸਨੇ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਨਾ ਮਜੰਗਆ 
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 ਅਗੰਰੇਜੀ ਪੜਹ ੇ ਜਸਵਾਪੁਰਮਨ ਦਆੁਰਾ ਕਰਨੈਗਰ ਵਾਲੇ ਭੂਤ ਜਚਬੰੜੇ ਘਰ ਜਵੱਚੋਂ  ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਦ ੇਕਮੰ ਨੇ ਦੁੱਖ ਘੱਟ 

ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੈੜੀ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ। ਉਸ ਜਦਨ ਤੋਂ ਜਰਝਦੇ ਹਏੋ ਚੌਲਂ ਜਵੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗਦੰਗੀ ਜਡੱਗਦੀ 

ਜਵਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪਜਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਜਵੱਚ ਗਦੰਗੀ ਜਦਸਣ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖੇ ਰਜਹਣਾ ਪੈਂਦਾ। 

 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਜਰਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਮੱਤਰ ਜਾਫਨਾ ਜਂਦਾ ਹੋਇਆ ਥਾਨਂਪਤੀ ਜਪੱਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਂ ਬਾਰੇ ਜਵਚਾਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਠਜਹਰ ਜਗਆ। ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਮੜੇ ਦਾ ਬੈਗ ਸੀ, ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਕੁਝ ਜਰਰੂੀ ਕਾਗਜਾਤ ਸਨ। ਬੈਗ ਨੂੰ 

ਡਰਾਇਗੰ ਰਮੂ ਜਵੱਚ ਮੇਜ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਥਾਨਂਪਤੀ ਜਪੱਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਗਆ। ਜਦ ਉਹ 

ਵਾਜਪਸ ਆਇਆ ਤਂ ਬੈਗ ਮੇਜ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਤੇ ਬਾਗ ਜਵੱਚ ਬੈਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ 

ਲੱਜਭਆ। 

 ਇੱਕ ਜਦਨ ਪੈਕੀਅਮ ਆਪਣੀਆਂ ਜਤਨੰ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਖਹੂ ਉੱਪਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਖੂਹ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਕੱਪਜੜਆਂ ਹੇਠ ਪਜੰ ਰਪੁਏ ਦਾ ਨੋਟ ਰੱਖ ਜਦੱਤਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ  ਜਪੱਛੋਂ ਜਦ ਉਸਨੇ ਕਰਸੰੀ ਨੋਟ ਵੇਜਖਆ ਤਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ 

ਸੀ। 

 ਪੈਕੀਅਮ ਦੇ ਪਤੀ ਪਨੋਾਮਂਪਲਮ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਜਸਆਣੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰੈਨਗਰ 

ਜਲਆਂਦਾ ਜਗਆ। ਦੋ ਜਸਆਜਣਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ, ਦੋ ਮੁਰਗੇ, ਕੁਝ ਜਨੰਬੂ, ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਦੋ ਅਰਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਂ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਲਈ 

ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਂ ਕਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੈਨਗਰੋਂ ਜਲਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਥਾਨਂਪਤੀ ਜਪੱਲੇ ਦੇ ਘਰ 

ਪਹੁਚੰ ਗਏ। 

 ਦੇਵਨਾਇਕੇ ਨੂੰ ਮਜਹਮਾਨਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਤੀਹ ਕੁ ਹਾਪਰ (ਇੱਕ ਤਰਹਂ ਦਾ ਖਾਣਾ) ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਬਜ਼ਾਰ ਭੇਜ 

ਜਦੱਤਾ। ਦੇਵਨਾਇਕੀ ਹਾਪਰਂ ਦੀ ਭਰੀ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਘਰ ਜਵਖੇ ਟੋਕਰੀ ਖੋਲਹਣ ਵੇਲੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਚਲਾਉਣਾ 

ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਜਦੱਤਾ ਜਕ ਭੂਤ ਨੇ ਹਾਪਰਂ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਜਵੱਚ ਰੇਤਾ ਪਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ। ਰੇਤ ਨਾਲ ਜਲਬੜੇ ਹਾਪਰ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜਦੱਤੇ 

ਗਏ। ਦੇਵਨਾਇਕੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਪਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭੇਜਜਆ ਜਗਆ, ਜਕਉਂਜਕ ਬਜਾਰ ਜਵੱਚੋਂ  ਹਾਪਰ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ 

ਸਟਜਰਗੰ ਹਾਪਰ ਖਰੀਦ ਲਏ। ਪਰਤੰੂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹਾਪਰ ਰੇਤੇ ਨਾਲ ਜਲਬੜੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਅਤੰ ਨੂੰ ਪੈਕੀਅਮ ਨੂੰ ਘਰ ਜਵਖੇ 

ਜਪੱਟੂ (ਇੱਕ ਖਾਣਾ) ਹੀ ਬਨਾਉਣਾ ਜਪਆ ਤਂ ਜਕ ਮਜਹਮਾਨਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

 ਦੋ ਜਸਆਜਣਆਂ ਨ ੇਉਹ ਸਾਰਾ ਜਦਨ ਭੂਤ ਜਖਡਾਉਣ ਲਈ ਜਤਆਰੀ ਕਰਨ ਅਤ ੇਸਜਾਵਟ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਲਾ ਜਦੱਤਾ। 

ਜਕਉਂਜਕ ਭਾਰੀ ਜਗਣਤੀ ਜਵੱਚ ਉੱਤਰ ਦੇ ਤਾਜਮਲ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਸਮ ਲਗਭਗ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੌਂ  ਵਜੇ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਈ ਤੇ 

ਅਗਲੇ ਜਦਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹਣੋ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਦੋ ਮੁਰਜਗਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਰਸਮ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਗਭਗ ਰਾਤ 

ਦੇ ਨੌਂ  ਵਜੇ ਇੱਕ ਜਸਆਣਾ ਦੋ ਮਰੁਗੇ ਲੈਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਗਆ। ਉਸਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ 

ਵੇਜਖਆ ਜਕ ਇੱਕ ਮੁਰਗ ੇਨੂੰ ਭੂਤ ਨੇ ਖੋਲ ਜਦੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਹਂ ਨ ੇਬਾਕੀ ਬਚੇ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਜਦੱਤੀ। ਪਰਤੰੂ ਜਦੋਂ ਧੌਣ ਕੱਟਣ ਦੀ 

ਰਸਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਂ ਉਹਨਂ ਨ ੇਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਹੁਦੰੀ ਵੇਖੀ। ਜਸਆਣੇ ਆਪ ਵੀ ਡਰ ਗਏ। ਉਹਨਂ ਨੇ 

ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਜਹੜਾ ਭੂਤ ਇਸ ਘਰ ਜਵੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਬਹਤੁ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਭੂਤ ਜਖਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਸਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 

ਜਨਕਲ ਸਕਦਾ। 

 ਭੂਤ ਜਖਡਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਫਲ ਜਮਜਲਆ, ਉਸ ਤੋਂ  ਥਾਨਂਪਤੀ ਜਪੱਲੇ ਜਬਲਕੁਲ ਅਸਤੰੁਸ਼ਟ ਸੀ। ਜਸਆਜਣਆ ਨੂੰ ਸੌ ਰਪੁਏ 

ਜਦੱਤੇ ਅਤੇ ਜਾਏਲਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਜਦੱਤੇ। 

 ਦੋ ਜਦਨ ਜਪੱਛੋਂ ਦੇਵਨਾਇਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੱਬੀ ਛਾਤੀ ਜਵੱਚ ਸਖਤ ਦਰਦ ਦੀ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਪੈਕੀਅਮ ਨੇ ਵੇਜਖਆ 

ਜਕ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਖੱਬੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲੀ ਦਧੂੀ ਉੱਤੇ ਫੋੜਾ ਜਨਕਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਘਬਰਾ ਜਗਆ ਅਤੇ ਉਹਨਂ ਨੇ 

ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੂਤ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਸੱਟਾ ਹੀ ਸਮਜਝਆ। ਅਤੰ ਜਵੱਚ ਉਹਨਂ ਨ ੇਪੋਇਟ ਪਡੈਰੋਂ ਜਵਖੇ ਸੇਲਵਾਸਾਜਨੱਧੀ 

ਮਦੰਰ ਜਵਖੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦਜੂੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਦੰਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਮਦਾਮ (Madam) 
ਜਵੱਚ ਠਜਹਰੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮੁਰਗੂਾਨ ਅੱਗੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਪਜਹਲੇ ਜਤਨੰ ਜਦਨ ਤੱਕ 

ਪਜਰਵਾਰ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਚੌਥੇ ਜਦਨ ਤੱਕ  ਉਸ ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ ਪੱਥਰ ਜਡੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਗਏ, ਜਜਸ 

ਜਵੱਚ ਦੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਮਰੇੇ ਤ ੇਮਰੇੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਹੁਚੰਣ ਬਾਰੇ ਤਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਮਲੇ ਸਨੁੇਹੇ ਤ ੇਉਹ ਤੇਰਂ ਮਈ ਦੀ 

ਸਵੇਰ  ਨੂੰ ਮਦੰਰ ਤੋਂ  ਚੱਲ ਪਏ। 
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 ਜਦੋਂ ਜਕ ਬਾਹਰਲੇ ਘਰ ਪੈਕੀਅਮ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ 

ਸੁਜਣਆ। ਪੈਕੀਅਮ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਜਆ। ਉਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਥਾਨਂਪਤੀ ਜਪੱਲੇ 

ਰਾਜਲਕਸ਼ਮੀ ਨਂ ਦੀ ਗੁਆਂਢਣ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਜਹ ਜਰਹਾ ਸੀ, ਜਜਹੜੀ ਜਕ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਜਕ ਘਰ ਜਵੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਰਹਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ  ਮਜਹਮਾਨ ਕੌਣ ਹਨ। ਪੁੱਛ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਦਰੂ ਦੀ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਵੱਚੋਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਨਂ ਨਾਲ 

ਦੱਜਸਆ ਸੀ ਇਸ ਨੇ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
 ਪੰਜਵਂ ਜੀਅ ਜਜਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਉਹ ਤੇਰਂ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਵਨਾਇਕੇ ਸੀ। ਜਜਨਹਂ ਨੂੰ ਪਜਹਲਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ 

ਸਨ ਉਨਹਂ ਤੋਂ  ਉਲਟ ਮੈਂ  ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਢਗੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੀ ਜਕ 

ਜੋ ਕੁਝ ਘਰ ਜਵੱਚ ਵਾਪਜਰਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰ ੇਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹ ੈਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਜਕ ਇਨਹਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਂ ਪਰਤੀ ਕੌਣ 

ਜਜ਼ਮੰੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਬਨਂ ਜਕਸੇ ਜਝਜਕ ਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਜਚਹਰੇ ਨਾਲ ਮਰੇੇ ਸਵਾਲਂ ਦੇ ਜਵਾਬਂ ਜਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਵਰਨਣ 

ਕਰ ਜਦੱਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਜਪਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਜਨਆਂ ਜਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮਨੈੂੰ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਤਾਜਲਆਂ ਦੀਆਂ 

ਕੁਜੰੀਆਂ ਲੁਕਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾੜ ਜਵੱਚ ਖਜੰੂਰ ਦੇ ਪੱਜਤਆਂ ਹੇਠ ਟੁੱਥ ਪੇਸਟ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਲੁਕਾਈ ਸੀ। ਖੂਹ ਨੇੜਲੇ ਛੋਟੇ 

ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਪੱਜਤਆਂ ਦੀ ਜਵਰਲ ਜਵੱਚ ਪੰਜ ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਵਹੜੇ ਜਵੱਚ 

ਖਜੂਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੌਜਦਆਂ ਜਵੱਚ ਬੈਗ ਸੁੱਜਟਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗ ੇਦੱਜਸਆ ਜਕ  ਉਸ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਦੰਦਬੀੜ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ 

ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਮਜੰਨਆ ਜਕ ਟੋਕਰੀ ਜਵੱਚ ਪਏ ਹਾਪਰਂ ਅਤੇ ਸਟਜਰਗੰ ਹਾਪਰਂ ਜਵੱਚ ਰੇਤਾ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਸੁੱਜਟਆ 

ਸੀ। 
 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਂ ਉਹ ਅਗਲ ੇਜਦਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀਆਂ ਮਨੰ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ  ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ 

ਜਕ ਮੈਂ  ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਕਸੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਂਗਾ ਜਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਂ ਦੀ ਉਹ ਜਜ਼ਮੰੇਵਾਰ ਹੈ। 
 ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਮੁਤਾਜਬਕ ਸਮੱਜਸਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਮੈਂ  ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਪੁਜਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਮੁੱਖ 

ਘਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਜਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਜਲਆ ਅਤੇ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਜਕਹਾ: 
 ਇਸ ਘਰ ਉੱਤੇ ਕਦ ੇਵੀ ਟੂਣੇ ਜਂ ਭੂਤ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜਰਹਾ। ਜਕਸੇ ਨ ੇਵੀ ਉਹਨਂ ਉੱਪਰ ਟੂਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਬਲੁਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਜਨੰਹਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਂ ਤੋਂ  ਮਆੁਫੀ ਮਗੰੋ। ਰਾਜ-ਲਕਸ਼ਮੀ 

ਜਨਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਸਰਫ ਆਪਣੀ ਅਜਗਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਜਲਆ। ਮਛੇਰੇ ਪੁੱਛ ਵਾਲੇ, ਨੇ 

ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਨਂ ਲੈ ਜਦੱਤਾ ਜਕ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡ ੇਉੱਪਰ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਸੱਧੜ ਬਜੰਦਆਂ ਵਂਗ ਉਸ 

ਨੂੰ ਮਨੰ ਜਲਆ ਜਕਉਂਜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰਂ ਜਵੱਚ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ 

ਰਾਜ ਲਕਸ਼ਮੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਜਲਆ। ਜਸਵਪੁਰਮਨ, ਮਛੇਰਾ ਅਤੇ ਜਸਆਣੇ ਸਭ ਪਖਡੰੀ ਸਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਧੋਖਾ 

ਜਦਦੰੇ ਸਨ। ਦਨੁੀਆਂ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਜਹਾ ਨਹੀਂ ਜਜਸ ਕੋਲ ਅਜਜਹੀਆਂ ਪਰਾ-ਪਰਾਜਿਤਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਜਨਹਂ ਕਰਕੇ ਉਹ 

ਗੁੱਝੀਆਂ ਭਜਵੱਖ ਬਾਣੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰਹਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ਤਂ ਉਹ ਦਨੁੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰਂ ’ਚੋਂ 

ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ-ਥੋੜੇ ਪੈਜਸਆਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲਾਈਟ ਜਰਜਡਗੰ (ਰੋਸ਼ਨੀ 

ਰਾਹੀਂ ਪੜਹਨਾ), ਅਜੰਨਾ-ਮੇਲੀਆਂ(ਪੱਤਰੀ ਵੇਖਣਾ), ਕਾਰਡ ਪੜਹਨਾ, ਗਲਾਸ ਦਾ ਗੱਲਂ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇ ਭੂਤ ਕੱਢਣਾ ਸਭ ਕੁਝ 

ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਅਜਗਆਨੀ ਜਵਅਕਤੀ ਹੀ ਇਨਹਂ ਗੱਲਂ ’ਚ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। 
 ਇਸ ਘਰ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੰਦਬੀੜ ਤੋਂ ਜਬਨਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਆਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਂ ਜਮਲ 

ਜਾਣਗੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੰਦਬੀੜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਂ ਲੈ ਜਗਆ ਹਵੋੇ। ਥਾਨਂਪਤੀ ਜਪੱਲੇ ਦਾ ਜੜੋਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਪੋਨਾਮਂ ਦੇ ਦਸਤ ਮਰੋੜ, 

ਦੇਵਨਾਇਕੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਫੋੜਾ ਜਨਕਲ ਆਉਣਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਬਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਜਕ 

ਸਰੀਰਕ ਜਂ ਮਾਨਜਸਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਭੂਤਂ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਹੁਦੰੀਆਂ ਹਨ। ਆਜਦ ਮਨੁੱਖਂ ਜਵੱਚ ਇਸ ਤਰਹਂ ਦੇ ਮਰੂਖਂ ਵਾਲੇ 

ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਹੁਦੰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਜਾਦ-ੂਟੂਜਣਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਆਧੁਜਨਕ ਸਮਾਜ, 

ਜਵਜਗਆਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਂਗ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਂ ਜਵੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਭੂਤਂ ਪਰੇਤਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਜਗਣਤੀ ਜਵੱਚ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਂ ਜਵੱਚ ਟੂਜਣਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਂਦੇ, 

ਜਕਉਂਜਕ ਸੂਝਵਾਨ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ ਜਾਦਈੂ ਇਲਾਜ ਜਵੱਚ ਜਬਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪੁੱਛਂ ਦਣੇ ਵਾਜਲਆਂ ਜਂ ਜਸਆਜਣਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਨਾ ਕਜਰਓ। 
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 ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਕੋਲਬੰੋ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ। ਇਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਸੰਨਾਤਪੰੀ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ 

ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਹਣੁ ਜਬਲਕੁਲ ਕੋਈ ਤਕਲੀਪਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੱਮ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਂ ਸਮੇਤ 

ਚਮੜੇ ਦਾ ਬੈਗ ਦੇ, ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਕੀਮਤੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਨ, ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਡਰਾਇਗੰ ਰਮੂ ਜਵੱਚੋਂ  ਮਜੇ ਤੋਂ  ਜਮਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਮੇਰੀ ਉੱਤਰੀ ਮੁਜਹਮੰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। 
 ਹਾਾਲਤ ਫਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋਾ ਿਈ  
 ਜਤਨੰ ਹਫਜਤਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਸਨੰਾਪਤੀ ਵੱਲੋਂ  ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਜਕ ਭੂਤ ਨੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਜਪੱਛੋ ਫੇਰ 

ਛੇੜਖਾਨੀ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਜਦੱਤੀ ਹੈ। ਘਰ ਜਵੱਚ ਫੇਰ ਕੁੱਝ ਪੱਥਰ ਜਡੱਗੇ ਹਨ। ਮੈਂ  ਜਸਨੰਾਤੰਪੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਜਕਹਾ। 

ਜਦੋਂ ਜਸੰਨਾਤਪੰੀ ਘਰ ਆਇਆ ਤਂ ਮੈਂ  ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਜਦੱਤਾ, ਜਕਉਂਜਕ 

ਦੇਵਨਾਇਕੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜ ਜਦੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਮਾਮੇ ਕੋਲ ਉਸਦਾ ਭਦੇ ਖੋਲਣਾ ਜਬਲਕੁਲ ਠੀਕ 

ਸੀ। ਮੈਂ ਜਸੰਨਾਤਪੰੀ ਦੇ ਜਚਹਰੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦੇਖੇ। ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਨਂ ਜਵੱਚ ਮਾਨਜਸਕ ਤਕਲੀਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੇਹੱਦ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦਵੇਨਾਇਕੀ ਤੇ ਬਹਤੁ ਕਰੋਧਵਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਕਹਾ ਜਕ 

ਜਵਚਾਰੀ ਕੁੜੀ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਜਡਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਨਾਇਕੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਸਨ ੇਮਾਨਜਸਕ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਚਤਾਵਨੀ ਜਦੱਤੀ ਜਕ ਨਾ 

ਤਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਦੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਝੜਜਕਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ  ਜਸੰਨਾਤਪੰੀ ਨੂੰ ਰਾਇ ਜਦੱਤੀ ਜਕ ਉਹ ਦੋ ਹਫਤੇ ਵਾਸਤੇ 

ਦੇਵਨਾਇਕੀ ਨੂੰ ਮਾਨਜਸਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਲਬੰੋ ਲੈ ਆਵੇ। 
 ਦੋ ਜਦਨਂ ਬਾਅਦ ਥਾਨਂਪਤੀ ਜਪੱਲੇ ਤੇ ਪੋਨਾਮਂਪਲਮ, ਦੇਵਨਾਇਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਗੰਲੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੱਜਡਆਂ ਨੂੰ 

ਡਰਾਇਗੰ ਰਮੂ ਜਵੱਚ ਠਜਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਪਰ ਰਾਇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰ ੇ ਜਵੱਚ ਲ ੈ ਜਗਆ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ 

ਸਾਹਮਣ ੇਚੀਕਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਜਦੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਕ ਅੱਗੇ ਤੋਂ  ਉਹ ਅਜਜਹੇ ਕਮੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ  ਉਸਨੂੰ ਦੱਜਸਆ ਜਕ 

ਦਜੂੀ ਵਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣੇ ਮਂ ਜਪਉ ਨਾਲ 

ਕਰੇ। 
 ਥਾਨਂਪਤੀ ਜਪੱਲੇ ਤੇ ਪੋਨਾਮਾਪਲਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਗਆ। ਉਸਨੇ ਹਝੰੂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਂ ਅੱਗੇ ਇਹ 

ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਫਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਜਹਰੀ ਸਮੰਹੋਕ ਨੀਂਦ ਜਵੱਚ ਜਲਆਂਦਾ ਜਗਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹਦਾਇਤਂ ਜਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 

ਉਹ ਜਾਏਲਾ ਜਵਖੇ ਹਫ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਜਪੰਡ ਕੋਲ ਠਜਹਰੀ ਅਤੇ ਕਰਨੈਗਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ  ਪਜਹਲਂ ਅਤੰਮਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਸਮੰਹੋਕ 

ਨੀਂਦ ਜਵੱਚ ਜਲਆਂਦਾ ਜਗਆ। ਪੋਨਾਮਂਪੱਲਮ ਅਤੇ ਥਾਨਂਪਤੀ ਜਪੱਲੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਜਕ ਉਹ ਦੇਵਨਾਇਕੀ ਪਰਤੀ 

ਬਹਤੁ ਹੀ ਜਨਮਰਤਾ ਤੇ ਜਪਆਰ ਜਵਖਾਉਣ। 
 ਦਸਬੰਰ 1965 ਨੂੰ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਧਨੰਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਨਾਮਂਪੱਲਮ ਜਿਸਜਮਸ ਜਦਨ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ 

ਤੋਹਫ ੇਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪੋਨਾਮਂਪੱਲਮ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਵਨਾਇਕੇ ਨੇ ਜਦਲ ਲਾ ਕੇ ਪੜਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 

ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘਰ ਜਵੱਚ ਹਣੁ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। 
ਜਵਆਜਖਆ 
 ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਕ ਘਰ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਜਵੱਚ ਜਕਉਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹ ੇਜਕ ਦੇਵਨਾਇਕੇ ਹੀ ਇਹ 

ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਂਜਕ ਜਸੰਨਾਤਪੰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਸੀ ਜਕ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

ਘਰ ਦਾ ਜੀਅ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਕ ਕਈੋ ਭੂਤ ਪਰੇਤ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ  ਇਹ ਪਰਗਟਾਵਾ ਜਬਨਂ ਜਕਸੇ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਕਰ ਜਕੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ 

ਇਲਾਵਾ ਦੇਵਨਾਇਕੇ ਨੇ ਜਦੋਂ  ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਹ ਕਜਹਦੰੇ ਹੋਏ ਜਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਜਦੱਤਾ ਜਕ ਟੋਕਰੀ ਜਵੱਚ ਪਏ ਹਏੋ ਹਾਪਰਂ ਜਵੱਚ 

ਭੂਤ ਨੇ ਰੇਤ ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਜਕਵੇਂ  ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਸਨੰਾਤਪੰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਜਪਆਂ, ਜਜਹੜੇ ਜਕ ਘਰ ਜਵੱਚ 

ਭੂਤ ਦਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੋਂ ਉਲਟ, ਮੈਂ  ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਜਰਹਂ ਸਂ, ਜਕਉਂਜਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੀ 

ਅਜਜਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੂਤ ਹ ੈਤਂ ਵੀ ਜਜਸਦਾ ਭੌਜਤਕ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਜਹੀਆਂ 

ਭੌਜਤਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 
 ਘਰ ਜਵੱਚ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਜਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਂ ਨੂੰ ਜਮਜਲਆ ਤਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਭੂਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ 

ਸੀ ਜਕਉਂਜਕ ਦੇਵਨਾਇਕੇ ਦੇ ਜਚਹਰੇ ਦੇ ਜਚਨੰ ਉਸਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਕ ਮੈਂ  ਉਸਨੂੰ ਉੱਦੋਂ ਤੱਕ 
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ਡਰਾਇਗੰ ਰਮੂ ਜਵੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਜ਼ੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਂਦਾ। ਜਕੇਰ ਮੈਂ 

ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਨਾ ਜਦੱਤੀ ਹੁਦੰੀ ਤਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਪੁਜਹਰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਰਜਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਕਉਂਜਕ ਉਸਨੇ ਰਸੋਈ 

ਜਵੱਚ ਜਤਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਭੋਜਨ ਜਵੱਚ ਰੇਤ ਜਂ ਗਦੰਗੀ ਜ਼ਰਰੂ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਸੀ। 
 ਦੇਵਨਾਇਕੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਸਹਤਮਦੰ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੜਹਾਈ ਜਵੱਚ ਚਗੰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਜਵੱਚ ਬਹਤੁ 

ਹਰਮਨ ਜਪਆਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਂ ਜਵੱਚ ਜਹੱਸਾ ਲੈਂਦੀ। ਇਹ ਜਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਕ ਅਜਜਹੀ 

ਜਸਹਤਮਦੰ ਕੁੜੀ ਭੂਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। 
 ਪਜੰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਵਨਾਇਕੇ ਘਰਜਦਆਂ ਦੀ ਬਹਤੁ ਲਾਡਲੀ ਰਹੀ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਪਜਰਵਾਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, 

ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਂ ਜਪਉ ਤੇ ਨਾਨ ੇਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਖੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜਕਨੰੇ ਹੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਉਸ ਨੂੰ 

ਜਦੱਤੇ ਜਂਦੇ ਸਨ। ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਮੁੜਦੇ ਸਮੇਂ ਜਪਤਾ ਪੋਨਾਮਂਪੱਲਮ ਅਤੇ ਮਾਮਾ ਜਸੰਨਾਤਪੰੀ ਉਸ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਜਲਆਉਂਦੇ। 

ਜਦੋਂ ਦੇਵਨਾਇਕੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਤਂ ਘਰ ਜਵੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਬੱਚੀ ਸੁਕੀਰਥਮ ਜਮੰ ਪਈ ਤਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਉਸ ਨੂੰ 

ਆਪਣੀ ਜਵਰੋਧੀ ਲੱਗੀ। ਉਸਦੇ ਅਰਧਚੇਤਨ ਮਨ ਜਵੱਚ ਉਸ ਪਰਤੀ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰ ੂਹ ੋਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ 

ਨੂੰ ਜਖਡਾਉਂਦੀ ਰਜਹਦੰੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਜਚਆ ਜਕ ਘਰ ਜਵੱਚ ਸਾਰੇ ਵੱਜਡਆਂ ਲਈ ਛਟੋੀ ਬੱਚੀ ਜਖੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 

ਦੇਵਨਾਇਕੀ ਦੇ ਅਰਧਚੇਤਨ ਮਨ ਜਵੱਚ ਕੇਵਲ ਸੁਕੀਰਥਮ ਪਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵੱਜਡਆਂ ਪਰਤੀ ਵੀ ਈਰਖਾ ਵਧਣੀ 

ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਗਈ। 
 ਜਦੋਂ ਦੇਵਨਾਇਕੀ ਜਕਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਜਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਗਲਟੀਆਂ ਜਵੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਜਸਕ 

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੀ ਥਾਨਂਪਤੀ ਜਪੱਲੇ ਤੇ ਪੋਨਾਮਂ ਬੀਮਾਰ ਪੈ ਗਏ। ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਦੀ 

ਬਜਾਏ ਉਹਨਂ ਨੇ, ਜਜਨਹਂ ਦੇ ਜਦਮਾਗ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ  ਲੈ ਕੇ ਵਜਹਮਂ ਭਰਮਂ ਦੇ ਭਰੇ ਸਨ, ਤਂਤਜਰਕਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜਲਆ। 
 ਜਾਦ ੂਟੂਜਣਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰਨਂ ਮਨੁੱਖਂ ਵਂਗ ਜਸਵਾਪੁਰਮਨ, ਮਛੇਰ ੇਅਤੇ ਜਸਆਜਣਆਂ ਨੇ 

ਉਨਹਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਜਚਾ ਜਦੱਤੀ ਜਕ ਘਰ ਜਵੱਚ ਭੂਤ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਦਰੜ ਜਨਸ਼ਚੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ 

ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਮੰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਵਨਾਇਕੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਈਰਖਾਲੂ ਪਰਜਵਰਤੀ ਦੇ ਪਰਗਟਾਵੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ ਕਰਨ 

ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਕ ਉਸ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਮਾਪੇ 

ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਭੂਤ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਗੇ, ਜਜਸ ਬਾਰੇ ਮਛੇਰੇ ਪੁੱਛ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਸਵਪੁਰਮਨ ਨੇ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਦੱਜਸਆ ਹੈ। 
 ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਕ ਦੇਵਨਾਇਕੇ ਨੇ ਮਰੇੀ ਬੇਨਤੀ ਮਨੰਦੇ ਹਏੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਮੰ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਂ ਵਾਪਸ 

ਕਰ ਜਦੱਤੀਆ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ  ਸ਼ਰਾਰਤਂ  ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਜਦੱਤੀਆਂ ਪਰ ਦੋ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਪੱਥਰ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਜਦੱਤੇ ? 
 ਦੇਵਨਾਇਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਜਕ ਮੈਂ  ਉਸਦੇ ਵੱਜਡਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਜਸਆ ਸੀ ਜਕ ਇਹਨਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਂ 

ਲਈ ਉਹ ਹੀ ਜਜ਼ਮੰਵੇਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਂ ਦਾ ਇਹੀ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਜਕ ਭੂਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਮੰ ਕਰ ਜਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ 

ਜਾਣੂ ਸੀ ਜਕ ਮੈਂ, ਜ ੋਜਕ ਸਹੀ ਤੱਥਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹਂ, ਕਰੈਨਗਰ ਤੋਂ ਬਹਤੁ ਦਰੂ ਕੋਲਬੰੋ ਰਜਹਦੰਾ ਹਂ। 

ਉਸ ਦੇ ਅਰਧਚੇਤਨ ਮਨ ਅਦੰਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਟਕ ਰਹੀ ਈਰਖਾ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 

ਸ਼ਰਾਰਤਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਕਰੈਨਗਰ ਜਵਖੇ ਹੀ ਸਮੰੋਹਕ ਨੀਂਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਵੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਲੈ 

ਲੈਂਦਾ ਤਂ ਉਹ ਇਸ ਕਮੰ ਨੂੰ ਦਬੁਾਰਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ। 
 ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਜਹਲੀ ਵਾਰ ਜਮਲਣ ਤੇ ਹੀ ਮਨੈੂੰ ਦੇਵਨਾਇਕੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਗਆ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋ 

ਜਗਆ ਜਦੋਂ ਥਾਨਂਪਤੀ ਜਪੱਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਟੋਕਰੀ ਜਵੱਚ ਪਏ ਹਾਪਰਂ ’ਚ ਉਦੋਂ ਰਤੇ ਜਮਲ ਜਗਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਬਲਕੁਲ 

ਇਕੱਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਦੋਂ ਦੇਵਨਾਇਕੀ ਸਵੇਰੇ ਨੌਂ  ਵਜੇ ਤੋਂ  ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੋ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਜਵੱਚ ਹੁਦੰੀ ਉਦੋਂ ਘਰ ਜਵੱਚ 

ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਜਡਗਦੇ ਸਨ।  
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ਭੂਤ ਜਿਸਨੂੰ ਪਜਵੱਤਰ ਿਲ ਵੀ ਨਾ ਭਿਾ ਸਜਕਆ 

          ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਐਰੀਸ ਟੀ. ਏ. ਕਾਵਰੂ, ਸਰੋਬੋਨ ਯੂਨੀਵਰਜਸਟੀ ਪੈਜਰਸ ਦਾ ਜਵਜਦਆਰਥੀ, ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ 

ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਬਤਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਆਇਆ ਹਇੋਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਤਮਾਲਾਨਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 

ਜਵੱਚੋਂ ਟੈਜਨਸ ਖੇਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁਜੜਆ ਤਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਤਵਾਲ ਜਵਖੇ ਇੱਕ ਭੂਤਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਟੈਜਨਸ 

ਕੋਰਟ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਊਟੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਭੇਦ ਭਰੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੁਜਣਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਰ ਕੋਲਬੰੋ ਜਵਖੇ ਇੱਕ 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਵੱਚ ਕਮੰ ਕਰਦੇ ਜਵੇੀਅਰ ਦਾ ਸੀ। 

 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾਵਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜਖਆ। ਮੈਂ  ਮਕੌੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ 

ਕਰ ਸਕਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਜਖਆ। 

 ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੈਜਨਸ ਖੇਡਣ ਉਪਰਤੰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਂ ਉਸਨੇ ਨਾ ਜਸਰਫ ਘਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਐਡਰੈਸ ਹੀ 

ਲੈ ਆਂਦਾ ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਮਸਟਰ ਜੇਵੀਅਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ  ਜਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਹਤੁ 

ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਤੂੰ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਦੰਾ ਜਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਖ਼ਬਾਰਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਉਣ। ਮਰੇੇ 

ਪੁੱਤਰ, ਜਜਸਨੇ ਕਦੇ ਪਜਹਲਂ ਭੂਤਂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੇਜਖਆ, ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਰਗਟਾਈ। 

ਭੂਤਂ ਵਾਲ ੇਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ  

 28 ਸਤੰਬਰ 1956, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ 7 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਜਤਨੰੇ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਦੁ ਮਤੁਵਾਲ ਜਵਖੇ ਜਮਸਟਰ 

ਜੇਵੀਅਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁਚੇੰ। ਜਮਸਟਰ ਜੇਵੀਅਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਗੰ ਰਮੂ ਜਵੱਚ ਲੈ ਜਗਆ। ਘਰ 

ਜਵੱਚ ਜਮਸਟਰ ਜੇਵੀਅਰ ਤੋਂ  ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਦੋ ਧੀਆਂ ਜਜਨਹਂ ਦੀ ਉਮਰ 23 ਅਤੇ 17 ਸਾਲ ਸੀ, ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੀ 

ਉਮਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਧੀ ਦਾ ਪਤੀ ਜਵਲਸਨ, ਜੋ ਜਕ ਕੋਲਬੰੋ ਜਵਖੇ ਇੱਕ ਦਕੁਾਨ ਤੇ ਕਲਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੀ 

ਰਜਹਦੰੇ ਸਨ। ਉਹਨਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਕੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਧੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦਜੂੀ ਧੀ ਰੋਜ਼, ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਨੌਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੀ 

ਜਵਜਦਆਰਥਣ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਜਲਕ ਧਰਮ ਤੇ ਅਨੁਆਈ ਸਨ। 

 ਘਰ ਦੇ ਬਜਸ਼ੰਜਦਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਂ ਮੈਂ  ਜਮਸਟਰ ਜਵੇੀਅਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ 

ਦਆੁਲੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਜਵੱਚ ਅਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰਮੂ ਜਵੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਮਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਘਰ ਜਵੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 

ਘਟਨਾਵਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਜਸਆ। 

ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਭੂਤ 

 ਵੱਡੀ ਧੀ ਦੇ ਜਵਆਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨ ੇਬਾਅਦ, ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਜਹਲਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਈ ਸੀ। ਜਜਹੜੇ ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ 

ਜਵਲਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਰਜਹਦੰੇ ਸਨ, ਉਸ ਜਵੱਚ ਪੱਥਰ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਜਡੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਡੱਗਦੇ ਸਨ 

ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਡੱਗਦੇ ਰਜਹੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਜਨੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਦ ਦਪੁਜਹਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦਨੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਜਡੱਗੇ ਸਨ। 

ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਂ ਨੇ ਬਹਤੁ ਹੀ ਹਜੁਸ਼ਆਰੀ ਨਾਲ ਪਜਹਰਾ ਰੱਜਖਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ 

ਲੱਜਗਆ। 

 ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਜਲਦੀ ਜਡੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਂ ਜਮਸਟਰ ਜੇਵੀਅਰ ਨੇ ਇਕ ਜਤੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਜੋਜਤਸ਼ੀ ਨੇ 

ਪੱਤਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਕ ਬੁਰੀ ਰਹੂ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਜਮਸਟਰ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਜੋਜਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 

ਮਤੰਰ ਜਪਣ ਬਦਲੇ 40 ਰਪੁਏ ਦਣੇੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਤੰਰ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੱਥਰ ਵੱਜਦੇ ਰਹੇ। 

 ਮਤੰਰਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਮਸਟਰ ਜ਼ਵੇੀਅਰ ਨੇ ਮਾਦ ੂਅਤੇ ਬੋਰੇਲਾ ਚਰਚਂ ਜਵੱਚ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭੇਟਾ 

ਚੜਹਾਈਆਂ, ਪਰ ਤਕਲੀਫ ਜਾਰੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਹਣੁ ਉਹਨਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਕ 

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਦ ਦਪੁਜਹਰ ਪਾਦਰੀ ਘਰੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਜਰਆ ਜਵੱਚ 

ਪਜਵੱਤਰ ਜਲ ਜਛੜਕ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਦੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਜਵਆਹਤੁਾ ਜੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ ਸੇਂਟ ਐਨਥੋਨੀ ਦੀ 

ਪਜਵੱਤਰ ਤਸਵੀਰ ਟਗੰੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਕਮਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ  ਪਜਵੱਤਰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸ਼ੁਦਾ ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ ਰਜਹਣ 

ਲਈ ਆਜਖਆ। 
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 ਜਕਉਂਜਕ ਭੂਤ ਵੱਲੋਂ  ਖਰਮਸਤੀ ਬਦੰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਜਚਨੰਹ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਸਵਾਇ ਇਸਦੇ ਜਕ ਪੱਥਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ 

ਜਡਗਣੇ ਬਦੰ ਹੋ ਕੇ ਹਣੁ ਨਵੇਂ  ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ ਵੱਜਣੇ ਆਰਭੰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਮਸਟਰ ਜ਼ਵੇੀਅਰ ਨੇ ਫੇਰ ਪਾਦਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ 

ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਲਾ ਜਵੱਚ ਜਫੱਟ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਹੇ ਦੀ ਪਜਵੱਤਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ 

ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਜਵਲਸਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜਸਰਹਾਣ ੇਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਜਖਆ। ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ 

ਮਗਰੋਂ ਸਮੇਂ ਜਸਰ ਜਬਸਤਜਰਆਂ ਜਵੱਚ ਸੌਣ ਲਈ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਜਦੱਤੀ। 

ਰਾਕਸ਼ਂ ਵਰਿਾ ਨਾਚ ਨਚਾਉਣਾ  

 ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਂ ਹਦਾਇਤਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਂ ਵੀ ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ ਪੱਥਰ ਵੱਜਣੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। 

ਇਸ ਘੜੀ ਕੁੱਝ ਜਮੱਤਰਂ ਨ ੇਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਜਵੱਚੋਂ ਜਾਦ ੂਟੂਣੇ ਵਾਲੇ ਜਸਆਣੇ ਸੱਦ ਕੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ 

ਸਲਾਹ ਜਦੱਤੀ। ਇੱਕ ਜਮੱਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਾਲਾਜਪਜਤਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਮਸ਼ਹਰੂ ਜਸਆਣਾ ਜਲਆਂਦਾ ਜਗਆ। ਘਰ ਜਵੱਚ 

ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਦੁੱਖਂ ਦਾ ਇਜਤਹਾਸ ਸੁਣਨ ਉਪਰਤੰ ਉਸਨੇ ਰਾਕਸ਼ਂ ਵਰਗਾ ਨਾਚ (ਚੌਂਕੀ ਲਵਾਉਣ) ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਜਖਆ। 

 ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਇਸਾਈਅਤ ਤੋਂ  ਉਲਟ ਇਹ ਰਸਮ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ  ਜਝਜਕ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਜਸਆਣੇ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਨਹੀਂ ਜਕ ਇਹ ਨਾਚ ਉਹਨਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਆਜਖਆ ਜਕ ਜੇ 

ਜਮਸਟਰ ਜ਼ਵੇੀਅਰ ਇਸ ਨਾਚ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 400 ਰਪੁੈ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਮਨੰ ਜਂਦਾ ਹੈ ਤਂ ਉਹ ਇਹ ਨਾਚ 

ਬਾਲਾਜਪਜਤਆ ਜਵਖੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਵੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਮਸਟਰ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਂ 

ਬਾਲਾਜਪੱਜਤਆ ਜਵਖੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਰਸਮ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਨਹੀ ਸੀ। 

 ਜਨਰਧਾਰਤ 400 ਰਪੁੈ ਜਸਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਜਦੱਤੇ ਗਏ। ਇਕ ਹਫਤ ੇਮਗਰੋਂ ਜਸਆਣਾ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਦੇ ਘਰ ੇਆਇਆ ਅਤੇ 

ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਨਾਚ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹਤੁ ਹੀ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਨਾਚ ਦੌਰਾਨ 

ਬੁਰੀ ਰਹੂ ਮਤੁਵਲ ਤੋਂ  ਬਾਲਾਜਪੱਜਤਆ ਜਲਆਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਕ ਉਹ ਹਣੁ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ 

ਕਰੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰਹੂ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਉਹ ਇਕ ਮਸੁਲਮਾਨ ਔਰਤ ਸੀ, ਜਜਸਦੀ ਜਵਾਨ ਪਤੀ ਨੇ ਹੱਜਤਆ ਕਰ 

ਜਦੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਪਜਹਲਂ ਉਸੇ ਪਜਹਲਂ ਉਸੇ ਘਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸੇ 

ਘਰ ਹਣੁ ਇਕ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਜੱਥੇ ਉਸਦੀ ਹੱਜਤਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ 

ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਣੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ। 

 ਜਸਆਣੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਦੀ ਰਹੂ ਨੂੰ ਬਹਤੁ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ 

ਰਜ਼ਾਮਦੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਜਹਲਂ ਤਂ ਉਸਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ  ਨਂਹ ਹੀ ਕਰ ਜਦੱਤੀ। ਉਹ ਆਖਦੀ ਸੀ ਜਕ ਉਹ ਤਂ ਘਰੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ 

ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਬਾਦ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੰ ਜਵੱਚ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਜਵੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਗਆ ਸੀ 

ਜਕ ਉਸਨੂੰ ਸਤੰੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਭਵਤੀ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਜਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਗਰਭਵਤੀ ਬੱਕਰੀ 

ਦੀ ਸਾਰੇ ਬਾਲਾਜਪੱਜਤਆ ਜਵੱਚ ਬਹਤੁ ਹੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ ਜਵੱਚ ਉਸਨੂੰ ਘਰੋਂ ਦੋ ਮੀਲ ਦਰੂ ਇਕ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਦੱਸ ਪਈ 

ਪਰਤੰੂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਤਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੇਰ ਉਸਨੂੰ ਬਹਤੁ ਮਜਹਗੰੀ ਕੀਮਤ 100 

ਰਪੁੈ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਨਾ ਜਲਆ ਜਗਆ। ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਬਲੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਰਹੂ ਨੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਨਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀ 

ਟਾਹਣੀ ਜਹਲਾਈ। 

 ਜਸਆਣੇ ਨੇ ਜਮਸਟਰ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਪਾਸੋਂ ਹੋਰ 200 ਰਪੁੈ ਲੇ ਕੇ ਜਵਦਾਇਗੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ 100 ਰਪੁੈ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲ 

ਅਤੇ 100 ਰਪੁੈ ਦਜੂੇ ਨਾਚ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ। 

ਔਰਤ ਦਾ ਭੂਤ 

 ਉਸ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਸਆਣੇ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ , ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਜਮਸਟਰ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ 

ਦੀਆਂ ਚੀਕਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਠ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਲੈਂਪ ਜਗਾਕੇ ਵੇਜਖਆ ਜਗਆ ਤਂ ਮੁੰਡਾ, ਜੋ ਜਕ ਆਪਣੀ ਮਂ ਨਾਲ ਜਬਸਤਰੇ ਜਵੱਚ ਜਪਆ 

ਸੀ, ਹਣੁ ਭੁਜੰੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਡੱਜਗਆ ਜਪਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ 

ਉਸਨੂੰ ਜਾਨੋਂ  ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਦੱਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਜਖਆ ਜਕ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹੱਥਂ ਤੋਂ ਫੜਕੇ ਧੂਹ ਕੇ ਜਬਸਤਰੇ ਜਵੱਚੋਂ 

ਬਾਹਰ ਭੁਜੰੇ ਸੁੱਟ ਜਦੱਤਾ। ਜਸਵਾਏ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ, ਉਸ ਰਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਥਰ ਆਜਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੱਜੇ। 
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 ਦੋ ਜਦਨਂ ਬਾਅਦ ਜਵਆਹਤੁਾ ਜੋੜ ੇਦੇ ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਜਡੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਵਲਸਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾ ਰਹੀ 

ਸੀ ਤਂ ਉਸਨੂੰ ਖੂਜੰੇ ਜਵੱਚ ਖੜੀ ਮਸੁਲਮਾਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚਗੰੀ ਤਰਹਂ ਵਜੇਖਆ। ਜਦੋਂ ਲੈਂਪ ਜਗਾਇਆ ਜਗਆ ਤਂ  ਔਰਤ ਦਾ ਭੂਤ 

ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਗਆ। 

 ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਜਮਸਟਰ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਦੇ ਜਚਹਰ ੇਅਤੇ ਕਨੰਂ ਦੀਆਂ ਪੇਪੜੀਆਂ ਤੇ ਦਰਦਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ 

ਕਈ ਜਕਸਮ ਦੀਆਂ ਮੱਲਮਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਜਬਮਾਰੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰੋਨਂ ਭਾਗਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਦੀ 

ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸਨੇ ਸਵੇਰ ੇਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਹੁਦੰਰਂ ਦੀਆਂ ਝਰੀਟਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ। 

 ਮਾਤਾ ਜਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਉਪਰਤੰ ਮੈਂ  ਦੋਵੇ ਸਣੌ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵੇਖਣ ਜਗਆ। ਘਰ ਦੋ ਸੌਣ ਵਾਲੇ 

ਕਮਜਰਆਂ ਸਮਤੇ ਛੋਟਾ ਜਜਹਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਮਰੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆ ਕਧੰਂ ਛੱਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਵਆਹਤੁਾ ਜੋੜੇ ਕੋਲ 

ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀ। ਮਂ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਕਵਾਰੀ ਕੁੜੀ ਇਕ ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ ਸੌਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਪਤਾ ਅਕਸਰ ਬੈਠਕ ਜਵੱਚ ਹੀ 

ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਜਕਉਂਜਕ ਕੰਧਂ ਛੱਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਂ ਜਤਨੰੇ ਕਮਰ ੇਆਪਸ ਜਵੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 

ਸਨ। 

 ਮੇਰੇ ਬਨੇਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਹਰਲ ੇਬਰਂਡੇ ਜਵੱਚ ਜਤਨੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਡਾਹ ਜਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਕ ਮੇਰ ੇਵਾਸਤੇ, ਇਕ 

ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇਕ ਉਸ ਜਵਅਕਤੀ ਲਈ, ਜਜਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਜਗੱਛ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦੱਸਣ ਲਈ 

ਆਜਖਆ ਜਗਆ, ਜੋ ਉਹਨਂ ਨੇ ਵਜੇਖਆ ਸੀ। ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਜ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜਖਆ। 

ਹਾੋਰ ਵਾਧੂ ਿਾਣਕਾਰੀ 

 ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਸਮੇਂ ਹੇਠ ਜਲਖੀ ਹਰੋ ਵਾਧ ੂਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਜਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਪਉ, ਮਂ, ਕੁਵਾਰੀ ਕੁੜੀ 

ਨੇ ਵੱਡੀ ਧੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ ਪੱਥਰ ਜਡੱਗਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਂ ਸਣੁੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਧੀ ਦੇ ਕਮਰ ੇ ਜਵੱਚੋਂ  ਚੀਖ ਪੁਕਾਰ 

ਸੁਣਾਈ ਜਦਦੰੀ ਤਂ ਉਹ ਜਗਦੇ ਲੈਂਪ  ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ ਜਂਦੇ ਸਨ। ਮਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਜਡੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ 

ਵੇਖੇ। ਜਮਸਟਰ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਪੱਥਰ ਜਡੱਗਦਾ ਵੇਜਖਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਧੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ ਜਗਆ ਸੀ। ਜਵਾਈ 

ਨੇ ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ ਪੱਥਰ ਜਡੱਗਦੇ ਵੇਖੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਕਸ ਪਾਜਸਓਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ 

ਭੁਜੰੇ ਜਡੱਗਣ ਤੋਂ  ਪਜਹਲਂ ਕਧੰ ਨਾਲ ਵੱਜਦੇ ਸਨ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਹਨਂ ਦੀ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੱਥਰ ਜਡੱਗੇ ਸਨ। 

 ਜਮਸਟਰ ਜਵਲਸਨ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਪਜਹਲੇ ਜਤਨੰ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਇਹਨਂ ਘਟਨਾਵਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੁਦੰਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਦ ਜਵੱਚ 

ਉਹ ਇਹਨਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਗਆ ਸੀ । ਜਜਸ ਜਦਨ ਦਾ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਦਾ ਭੂਤ ਵੇਜਖਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 

ਇਸ ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ ਸੌਣ ਤੋਂ  ਡਰਦਾ ਸੀ। 

 ਜਵਲਸਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਖਲਜਰਆ ਜਪਆ ਵੇਜਖਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ 

ਕੰਧ ਤੇ ਟਗੰੀ ਫੋਟੋ ਦੋ ਜਦਨ ਤੋਂ ਗੁਮੰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਜਦਨ ਫੇਰ ਉਹ ਕੰਧ ਤੇ ਟਗੰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੇਂਟ ਐਨਥੋਨੀ ਦੀ ਫਟੋੋ 

ਜਜਹੜੀ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਕਜਹਣ ਤੇ ਟਗੰੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਜਾ। ਜਜਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਦਾ ਭੂਤ ਉਸ 

ਨੇ ਕਮਰ ੇਦੇ ਖੂੰਜ ੇ ਜਵੱਚ ਖੜਾ ਵੇਜਖਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਲਾਲ ਸਾੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਸਾੜੀ ਦੇ ਇਕ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਜਸਰ 

ਢੱਜਕਆ ਹਇੋਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਡਰ ਸਦਕਾ ਉਹ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਜਦਨੇ ਸੌਂ  ਕੇ ਪੂਰੀ 

ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ  ਸਵਰੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੱਜਦੇ। 

ਭੂਤ ਲੱਭ ਜਲਆ 

 ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਜਵੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਵਜਦਆਰਥਣ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਰੋਜ਼ ਕੋਲ ੋ ਪੁੱਛ ਜਗੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਚਗੰੀ 

ਜਸਹਤਮਦੰ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਰੀ. ਐਸ. ਐਸ. ਸੀ. ਦੀ ਜਵਜਦਆਰਥਣ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਰਜ਼ੋ 

ਸਕੂਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੜਹਾਈ ਜਵੱਚ ਜਪੱਛੇ ਹੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਸਹਤ ਵੀ ਕਾਫੀ 

ਚਗੰੀ ਸੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਜਹਲਂ ਹੀ ਉਹ ‘ਜਵਾਨ’ ਹੋਈ ਸੀ। 

 ਉਸਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਉੱਖੜੇ ਜਜਹੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਮਨੈੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਜਵੱਚ ਉੱਕਾ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਈ ਜਕ 

ਘਰ ਜਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਂ ਲਈ ਉਹ ਹੀ ਜ਼ੁਮੰਵੇਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਜਕ ਉਹ ਹੀ ‘ਭੂਤ’ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ 

ਪੁੱਛ ਜਗੱਛ ਦਾ ਲਜਹਜਾ ਬਦਲਣਾ ਜਪਆ। ਹਣੁ ਮੈਂ  ਆਪਣ ੇਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਰਂਡ ੇਜਵੱਚ ਸੱਜਦਆ, ਜੋ ਜਕ ਬਠੈਕ ਜਵੱਚ ਬੈਠਾ ਜਮਸਟਰ 
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ਜਵਲਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਂ ਕਰ ਜਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ  ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੱਜਦਆ ਸੀ ਜਕ ਉਸਨੂੰ ਜਵਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਕ ਜਕਵੇਂ  ਇਸ ਤਰਹਂ  ਦੀ 

ਨਾ-ਵਰਨਣਯੋਗ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸਹੀ, ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਜਵਜਗਆਜਨਕ ਢਗੰ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਜਜਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਮੈਂ  ਬੈਠਾ ਸਂ, ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਜੀ ਹਥੇਲੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਬਂਹ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਜਖਆ ਅਤੇ ਮੈਂ 

ਆਪਣੀ ਸੱਜੀ ਹਥੇਲੀ ਉਸਦੀ ਹਥੇਲੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਜਦੱਤੀ। ਕੁੱਝ ਜਮੰਟਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮੰੋਹਕ ਨੀਂਦ ਦੀ ਅਜਜਹੀ ਅਵਸਥਾ 

ਜਵੱਚ ਆ ਗਈ ਜਕ ਜਪਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ  ਜੋ ਉਹ ਘਰ ਜਵੱਚ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਦੱਸ ਜਦੱਤਾ। 

 ਉਸਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਗ ਜਵੱਚੋਂ  ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਥਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ ਜਵੱਚ ਪਾ ਜਲਆ 

ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਧ ਉਪਰਦੀ ਇਹ ਪੱਥਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ ਸੁੱਜਟਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ 

ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਜਂ ਜਵਲਸਨ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਜੰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕੀ। 

 ਉਸਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਂ ਬਾਪ ਬਹਤੁ ਚਾਹੁਦੰ ੇਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਬਹਤੁ ਪਸਦੰ ਕਰਦੀ ਸੀ। 

ਉਸਦਾ ਜੀਜਾ ਉਸਨੂੰ ਬਹਤੁ ਜਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਪਛਲੀ ਜਿਸਜਮਸ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਜਨਮ ਜਦਨ ਸਮੇਂ ਤੋਹਫੇ ਜਦੱਤੇ 

ਸਨ। ਇਕ ਜਦਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਵੱਚ ਜਵਖਾਉਣ ਲਈ ਜੀਜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲ ੈਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ 

ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਜਵੱਚ ਉਸਦੀ ਇਕ ਹੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਜਬਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਚਗੰੀ ਭੁੱਖ 

ਲਗਦੀ ਸੀ। ਪੜਹਾਈ ਜਵੱਚ ਕਮਜ਼ਰੋ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਵੱਚ ਅਜਧਆਪਕ ਪਾਸੋਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ 

ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੀ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਮੇਂ ਜਜਆਦਾ ਖੂਨ ਜਨਕਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਵੱਚ 

ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 

 ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਜਦਵਾਇਆ ਜਕ ਮੈਂ  ਉਸਦੇ ਮਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਂਗਾ ਜਕ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ 

ਸੀ, ਪਰ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਜਜਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। 

 ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਕ ਜਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ  ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਆਜਖਆ। ਇਕ 

ਤਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਫਰਜ ਸੀ ਜਕ ਮੈਂ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਦੱਸਂ ਜਕ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪਰਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ 

ਅਜਗਆਨਤਾ ਕਾਰਨ, ਡਰ ਸਦਕਾ ਜਂ ਉਹਨਂ ਲੋਕਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰਪੂਰ ਗੱਲਂ ਕਾਰਨ, ਜਜਹੜੇ ਮਤੌ ਮਗਰੋਂ ਜਾਨਣ ਦਾ 

ਪਾਖੰਡ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ  ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਜਵਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸਣ ਤੋਂ  ਗੁਰਜ਼ੇ 

ਕੀਤਾ, ਜਕਉਂਜਕ ਮੈਂ  ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਂ ਨੂੰ ਦਖੁੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦੰਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁਦੰਾ ਸਂ ਜਕ ਕੁੜੀ 

ਨੂੰ ਮਾ-ਬਾਪ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆਖਣ। 

 ਮੈਂ ਮਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਸਰਫ ਐਨਾ ਹੀ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਹਣੁ ਅੱਗ ੇਤੋਂ  ਘਰ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਫੇਰ ਵੀ 

ਅਜਜਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਂ ਜਸਆਜਣਆਂ ਅਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 

ਆਜਖਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਜਦਵਾਇਆ ਜਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਭੂਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਕ ਬਹਤੁ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਸੀ ਅਤੇ 

ਜਜਹੜਾ ਰਪੁਇਆ ਉਹਨਂ ਨੇ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਜ਼ੂਲ ਅਤੇ ਬੇਅਰਥ ਸੀ। 

 ਉਸ ਜਦਨ ਤੋਂ  ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਵੇੀਅਰ ਦੇ ਟੱਬਰ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ।  

ਜਵਆਜਖਆ 

 ਪੱਥਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕਮੰ ਦੇ ਜਦਨਂ ਜਵੱਚ ਜਦਨ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੱਜਦੇ ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਸਮੇਂ  ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਰਜ਼ੋ ਸਕੂਲ 

ਜਵੱਚ ਗਈ ਹੁਦੰੀ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੱਜਦੇ, ਜਕਉਂਜਕ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ  ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਸੌਂ  ਜਂਦੀ ਸੀ। 

 ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਂਵਾਰੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ 

ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਸਦੀਆਂ ਕਾਮਕੁ ਜਗਲਟੀਆਂ ਠੀਕ ਤਰਹਂ ਕਮੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ  ਜਬਨਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਸਹਤਮਦੰ 

ਕੁੜੀ ਸੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਕਾਮੁਕ ਇੱਛਾਵਂ ਉਸ ਅਦੰਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮਾਜਜਕ ਰਕੁਾਵਟਂ ਕਾਰਨ ਦੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਉਸਦਾ 

ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਅਜਜਹਾ ਦੋਸਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ 

ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕਾਮਕੁ ਅਨਦੰ ਮਾਣ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬਾਰ ੇਜਖਆਲ ਨੇ ਉਸਦੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਅਦੰਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਪਰਤੀ 

ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਸੀ। ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ  ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਜਸਨੂੰ ਉਹ 

ਅਚੇਤ ਮਨ ਜਵੱਚ ਪਸਦੰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦੰੀ ਸੀ। ਜਵਲਸਨ ਪਰਤੀ ਉਸਦੀ ਜਖੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ 

ਹੁਦੰੀ ਸੀ ਜਕ ਉਸਨੇ ਸਕੂਲ ਜਵੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਜਵਖਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਫਟੋੋ ਲਾਹੀ ਸੀ। 
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 ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਪੜਹਾਈ ਜਵੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਜਜਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਵੱਚ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਜਝੜਕਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 

ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣ ੇਆਪ ਅਚੇਤ ਮਨ ਜਵੱਚ 

ਅਨਦੰ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। 

 ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਭਾਵੇਂ  ਉਹ ਸ਼ਜਨੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰੇ ਸੀ, ਪਰ 

ਪੱਥਰ ਦਪੁਜਹਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੱਜ ੇਸਨ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਜਕ ਜਵਲਸਨ, ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ ਜਸਰਫ ਬਾਅਦ 

ਦਪੁਜਹਰ ਹੀ ਸੀ। 

 ਪੱਥਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਡੱਗਣ ਤੋਂ  ਪਜਹਲਂ ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਾਹਮਣੀ ਕੰਧ ਜਵੱਚ ਵੱਜਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ 

ਜ਼ਾਜਹਰ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਜਕ ਉਪਰਲੇ ਝਰਖੋੇ ਜਵੱਚ ਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ  ਕਮਰੇ ਜਵੱਚੋਂ ਹੀ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਜਂਦੇ ਸਨ। 

 ਲੜਕੇ ਦੇ ਮਜੰੇ ਤੋਂ  ਜਡੱਗਣ ਦਾ ਮਸੁਲਮਾਨ ਔਰਤ ਦਾ ਭੂਤ ਨਾਲ ਕਈੋ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਪੁਨੇ ਜਵੱਚ ਕੋਈ 

ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੋਵਗੇੀ ਜਕਉਂਜਕ ਸਵਰੇੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਜਸਆਣੇ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਭੂਤ ਬਾਰ ੇਸੁਜਣਆ ਸੀ। ਜਵਲਸਨ ਦੀ ਪਤਨੀ 

ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਭੂਤ ਵੇਜਖਆ ਸੀ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਸਨੇ ਵੀ ਜਸਆਣੇ ਪਾਸੋਂ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਰੱਜਖਆ ਸੀ। 

 ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਝਰੀਟਂ ਆਜਦ ਲਾਗ ਦੀ ਜਬਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਜਕਸੇ ਨਾ ਮੌਜਦੂ ਭੂਤ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ 

ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਹੁਦੰਰਂ ਦੇ ਜਨਸ਼ਾਨ ਨੀਂਦ ਜਵੱਚ ਖੁਰਕ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਪਏ ਸਨ। 

 ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਜਹੜੇ ਭੂਤਂ ਆਜਦ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ-ਜਵਆਜਖਆਂ 

ਯੋਗ ਘਟਨਾਵਂ ਨੂੰ ਭੂਤਂ-ਪਰੇਤਂ ਦੇ ਜਸਰ ਮੜਹ ਦੇਣ। 
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ਭੂਤਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭੂਤ ਨਾਲ ਜਵਆਹਾ 

              17-11-1963 ਦੇ ਇੱਕ ਜਸੰਨਹਾਲੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਜਸਲੂਮੀਨਾ ਜਵੱਚ, ਦੇਹੀਉਜਵਟਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜਨਲਟਰ ਏਲੀਆਸ 

ਅਬੈਆਵਾਰਦੇਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਤ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ,  ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਗੋਰਕਗਾਹਾਇਨੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਐਚ. ਸੀ. 

ਜਮਥਰਹੂਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਭੂਤਂ ਦੇ ਵਾਸੇ ਦਾ ਜਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖਤ ਜਵੱਚ ਭੂਤ ਵੱਲੋਂ  ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ, ਭਂਡੇ ਟੀਂਡੇ ਤੋੜਨ, 

ਕਮਜਰਆਂ ਜਵੱਚ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣ, ਚਾਵਲਂ ਜਵੱਚ ਰੇਤ ਜਮਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕੱਪਜੜਆਂ ਨੂੰ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰ ੇ ਜਵਸਥਾਰ 

ਪੂਰਵਕ ਦੱਜਸਆ ਜਗਆ ਸੀ। ਪਕਾਇਆ ਹਇੋਆ ਭੋਜਨ ਗੁਮੰ ਹੋ ਜਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਲੇਟਂ, ਕੱਪ, ਤਸ਼ਤਰੀਆਂ ਤੇ ਗਲਾਸ ਹਵਾ 

ਜਵੱਚ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤ ੇਜਡੱਗਕੇ ਟਕੁੜੇ-ਟਕੁੜੇ ਹੋ ਜਂਦੇ ਸਨ। ਘਰ ਦ ੇਸਾਰੇ ਜੀਅ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ 

ਜਗਣਦੇ ਸਨ। 

 ਖਤ ਜਵੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਜਸਆ ਜਗਆ ਸੀ ਜਕ ਭੂਤ-ਪਰੇਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਜਸਆਜਣਆਂ ਤੋਂ ਭੂਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ 

ਲਈ ਰਕਮ ਖਰਚਦੇ ਖਰਚਦੇ ਜਮਥਰਹੂਾਮੀ ਲਗਭਗ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ 

ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਕ ਉਹ ਡਾ. ਕਾਵਰੂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਦਵਾਉਣ। 

 ਪਜਹਲੀ ਦਸਬੰਰ 1963 ਨੂੰ ਲੇਕ ਹਾਊਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਵੀਸਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸਮਤੇ ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ 

ਕੋਲਬੰੋ ਤੋਂ ਦੇਹੀਉਜਵਟਾ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਡਰਾਇਵਰ ਭਾਵੇਂ  ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਨੰਵੇਾਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਫਰ ਵੀ ਉਹ ਢਾਲੂ 

ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਰ ਭੁਲਵੇਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਸਜਤਆਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਲਜਾਣ ਜਵੱਚ ਮਾਜਹਰ ਸੀ। 

 ਰਸਤੇ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਹੇਠਲ ੇਮਜੰਦਰ ਕੋਲੇ ਡਰਾਇਵਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਜਦੱਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇੱਥੋਂ 

ਦੇਹੀਉਜਵਟਾ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਬਹਤੁ ਢਾਲੂ ਅਤੇ ਬਹਤੁ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਇੱਕ ਜਰਵਾਜ ਜਜਹਾ ਹੀ ਬਣ ਜਗਆ ਸੀ ਜਕ 

ਸ਼ੁੱਭ ਅਤੇ ਸੁਰੱਜਖਅਤ  ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਡਰਾਇਵਰ ਰੁੱਕ ਕੇ ਮਜੰਦਰ ਜਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਾਰ ਜਵੱਚ 

ਬੈਠੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਵੀਸਂ ਨੇ ਮੇਰ ੇਵੱਲੀ ਪਰਸ਼ਨ ਭਰਪੂਰ ਜਨਗਾਹਂ ਨਾਲ ਵੇਜਖਆ ਜਕ ਮਰੇੇ ਇਸ ਵਜਹਮੀ ਰਸਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਵਚਾਰ 

ਹਨ। ਮੈਂ  ਜਕਹਾ, ਜਕਉਂਜਕ ਡਰਾਇਵਰ ਭੋਲਾ-ਭਾਲਾ ਅਤੇ ਅਜਗਆਨੀ ਜਵਅਕਤੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਜਦੱਤਾ 

ਜਗਆ ਤਂ ਉਹ ਬੌਂਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਚੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਘਬਰਾਇਆ ਰਹਗੇਾ, ਜਜਸ ਕਾਰਨ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਭਅਕੰਰ 

ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਜਦਓ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਂ ਮਾਨਜਸਕ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਗਰਜਹਣ ਕਰਨ ਜਦਓ। ਇੰਝ ਉਸ ਦੇ 

ਜਵਚਾਰਕ ਮਨ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਦੀ ਤਰਹਂ  ਸੁਖਦਾਇਕ ਪਰਭਾਵ ਪਰਾਪਤ ਹਵੋਗੇਾ, ਮੈਂ  ਆਜਖਆ। 

 ਨੇੜਲੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਜਲਆਂ ਨ ੇਕਾਰ ਜਵੱਚੋਂ  ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਜਲਆ ਸੀ ਤ ੇਉਹ ਪਰਜਸੱਧ ਭੂਤ ਜਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਇਰਦ ਜਗਰਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਂ ਜਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਇੋਆ ਸੁਣਾਈ ਜਦੱਤਾ ਜਕ ‘ਮਹਾਤਮਾ 

ਕਾਵਰੂ ਵੀ ਵਜਹਮੀ ਹੈ, ਜਜਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਲਪਜਨਕ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।’ 

   ਗਰਮ-ਗਰਮ ਕੌਫੀ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਰਸਤੇ ਜਵੱਚ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜਵਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ 

ਜਦਦੰਾ। ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਹੈ ੱਡ ਲਾਈਟਂ ਜਲਾ ਕੇ ਬਹਤੁ ਹੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਭਾਵੇਂ ਰਸਤੇ 

ਜਵੱਚ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਜਰਸ਼ਵਤ ਜਦੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸੜਕਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਭੋਰਾ 

ਜਜਨੰੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਜਕਆ। 

 ਦਪੁਜਹਰ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਵਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਹੇੀਉਜਵਟਾ ਪਹੁਚੰ ਗਈ। ਛਟੋੇ ਜਜਹ ੇਕਸਬੇ ਜਵੱਚੋਂ ਗੋਰਕਗਹਾਇਨ ੇਕਲਨੋੀ ਦੇ 

ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਜਛਆ ਜਗਆ। ਜਜਵੇਂ ਦੱਜਸਆ ਜਗਆ ਸੀ ਜਕ ਨੂਰੀਆਂ ਜਵਖੇ ਮਕਾਨ ਨਬੰਰ 8 ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰ ਰੋਕੀ ਗਈ ਅਤੇ 

ਜਜੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬਦੰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਸਬੇ ਜਵੱਚੋਂ  ਲਘੰ ਕੇ ਜਮਥਰਹੂਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁਜੰਚਆ ਜਗਆ। 

 ਜਮਥਰਹੂਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹੁਚੰ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਂਦਾ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨ ੇਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ 

ਅਤੇ ਵਾਦੀਆਂ (ਘਾਟੀਆਂ), ਚਟਾਨਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ, ਜਗੰਲਂ, ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਕੋਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੋਜਬਆਂ (ਦਲਦਲ) ਜਵੱਚੋਂ  

ਦੀ ਲਘੰ ਕੇ ਮਜੰਜ਼ਲ ਤੱਕ ਪਹੁਚੰਣ ਜਵੱਚ ਬਹਤੁ ਤਕਲੀਫ ਮਜਹਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਗਡਡੰੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਂਦੇ 

ਅਜਨਬੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨੂੰ ਜਪੰਡ ਦੇ ਔਰਤਂ, ਮਰਦਂ ਅਤੇ ਬੱਜਚਆਂ ਨੇ ਬਹਤੁ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਜਖਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 

ਜਮਥਰਹੂਾਮੀ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁਚੰੇ ਤਂ ਸਾਡੇ ਜਪੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਵੀ ਸੀ। 
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 ਜਮਥਰਹੂਾਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੋਦੀਹਾਮੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਸਨ। ਬਾਰਂ ਸਾਲਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪੁੰਚੀਹਵੇਾ ਨੂੰ ਲਾਗਲੇ ਜਪੰਡ 

ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਂ ਵਸਤਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਜਮਥਰਹੂਾਮੀ ਨੂੰ ਜਲਆਉਣ ਲਈ ਭੇਜਜਆ ਜਗਆ। ਕੈਮਰਾਮਨੈ ਵਾਲੀ ਪਰੇਰਾ, 

ਜਜਸਨੇ ਦਭੁਾਸ਼ਈਏ ਵਜੋਂ ਕਮੰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਪੋਦੀਹਾਮੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ। ਆਮ ਜਜਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ  

ਭੀੜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਠਜਹਰਨ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟੋਲੀ ਦੇ ਹੋਰਨਂ ਮੈਂਬਰਂ ਸਮੇਤ ਦੋ ਕਮਜਰਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਜਵੱਚ ਸਾਹਮਣੇ 

ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ ਜਾ ਵਜੜਆ। 

 ਘਰ ਜਵੱਚ ਜਸਰਫ ਦੋ ਹੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ  ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਅਰਭੰ ਜਵੱਚ ਇਕੱਲੀ 

ਪੋਦੀਹਾਮੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ ਰਜਹਣ ਲਈ ਆਜਖਆ ਜਗਆ। ਕੈਮਰਾਮਨੈ ਵਾਲੀ ਪਰੇਰਾ 

ਬਹਤੁ ਹੀ ਚਗੰਾ ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਸਾਬਤ ਹਇੋਆ। ਮੇਰੇ ਪਜੰ ਸ਼ਬਦਂ ਵਾਲਤੇ ਦਸ ਲਫਜ਼ ਵਰਤਦਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀਹ ਸ਼ਬਦਂ ਜਵੱਚ 

ਜਮਲਦਾ। ਪੋਦੀਹਾਮੀ ਤੋਂ  ਹੇਠ ਜਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਜਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

 ਜਮਥਰਹੂਾਮੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਬਸਤੀ ਜਵੱਚ ਵਸਣ ਲਈ ਚੁਜਣਆ ਜਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਾਹੀ ਯੋਗ 

ਜਮੀਨ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਲਾਟ ਜਵੱਚ ਘਰ ਬਣਾ ਜਲਆ ਸੀ, ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਉਹ 19 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਪਜਹਲਂ, ਜਦੋਂ  ਭੂਤ ਨੇ 

ਉਸਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤਾ ਸੀ. ਆਪਣੀ ਦਜੂੀ ਪਤਨੀ ਪੋਦੀਹਾਮੀ ਅਤੇ ਬੱਜਚਆਂ ਸਮਤੇ ਬਹਤੁ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਜਰਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। 

ਉਸਦੀ ਪਜਹਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਸਨ। ਉਹ ਜਤਨੰੇ ਹੀ ਜਵਆਹੇ ਹਏੋ ਸਨ ਅਤੇ ਜਪੰਡ ਮਤਾਲੇ ਜਵਖੇ ਰਜਹਦੰੇ ਸਨ। 

 ਪੋਦੀਹਾਮੀ ਦੇ ਅੱਠ ਬੱਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਹਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਕੁਸਮਾਵਥੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧੀ ਸੀ, ਜਜਹੜੀ ਅਜੇ ਕਵਾਰੀ ਹੀ ਸੀ। 

ਉਸਨੇ ਬੁਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਸਜਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਖੱਡੀ ਦੇ ਕਮੰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਜਹਦੰੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ 

ਘਰੇਲੂ ਦਸਤਕਾਰੀ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਕਲਨੋੀ ਦੀ ਸਜਹਕਾਰੀ ਦਕੁਾਨ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹਤੁ ਰਕਮ ਕਮਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। 

 ਦਜੂੀ ਕੁੜੀ ਕਰਨੁਾਵਥੀ, 18 ਸਾਲਂ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੜਹਾਈ ਜਵੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਜਬਨਂ ਜਕਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਦੇ 

ਰਜਹਦੰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਂ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕਮੰ ਜਵੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ  ਉਹ ਘੱਟ ਜਸਆਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਭ 

ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਜਸਹਤਮਦੰ ਸੀ। 

 ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਸੋਲਂ ਸਾਲਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਕੁਾਨ ’ਤੇ ਸੇਲਜਮਨੈ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ 

ਰਜਹੰਦਾ ਸੀ। ਚੌਥੀ 14 ਸਾਲਂ ਦੀ ਧੀ ਜਸਰੀਆਵਾਥੀ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਇਕ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਂਦੀ ਸੀ। ਪੁੰਚੀਹੇਵਾ, ਜਜਹੜਾ 

ਜਮਥਰਹੂਾਮੀ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਜਗਆ ਸੀ. ਪੰਜਵਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਰਜਹਦੇੰ ਜਤਨੰ ਬੱਚੇ ਦੋ ਮੁਡੰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ 

ਕੁੜੀ ਅਜੇ ਛੋਟੇ ਹੀ ਸਨ। 

 ਭੂਤ ਨੇ 19 ਅਪਰੈਲ 1963 ਨੂੰ ਤਗੰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਜਸਰੀਆਵਾਥੀ ਲੈਂਪ ਦੇ ਨੜੇੇ ਬੈਠੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 

ਅੱਠ ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੇੜ ੇਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਜਹਾ ਪੱਥਰ ਜਡੱਜਗਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਂ ਨੂੰ 

ਅਵਾਜ ਮਾਰੀ। ਜਕਉਂਜਕ ਪੱਥਰ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਜਖੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੱਜਜਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਜੁਮੰਵੇਾਰ 

ਜਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਪਰ ਉਨਹਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਖਾਈ ਨਾ ਜਦੱਤਾ। 

 ਅਗਲੇ ਜਦਨ ਜਫਰ ਠੀਕ ਉਸ ੇਸਮੇਂ ਕੁਸਮਾਵਾਥੀ ਦੇ ਨੇੜ ੇ ਪੱਥਰ ਵੱਜਜਆ। ਉਹ ਚੀਕ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਛਾਲ 

ਮਾਰਕੇ ਜਖੜਕੀ ਜਵੱਚੋਂ  ਦੀ ਹਨੇਰੇ ਬਾਗ ਜਵੱਚ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪਰਛਾਵਂ ਭੱਜਾ ਜਂਦਾ ਵੇਜਖਆ। ਉਨਹਂ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਇੱਕ 23 ਸਾਲਂ 

ਦੇ ਮੁਡੰੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ. ਜਜਸ ਨਾਲ ਉਨਹਂ ਦਾ ਹੱਦਬਦੰੀ ਬਾਰੇ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਮਥਲੁਹਾਮੀ ਦੇ ਚਗੰੇ ਸਬਧੰ ਨਹੀਂ ਸਨ। 

ਅਗਲੇ ਜਦਨ ਜਪਡੰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਲੋ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤ ੇ ਕੇਸ ਜਪਡੰ ਦੀ ਪਚੰਾਇਤ ਕੋਲ ੇ ਪਹੁਚੰ ਜਗਆ। ਜਪਡੰ ਦੀ 

ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਜਦੱਤਾ। 

 ਜੋ ਵਾਰਦਾਤਂ ਇਸ ਤੋਂ  ਮਗਰੋਂ ਹਈੋਆਂ, ਉਨਹਂ ਤੋਂ  ਇਹ ਜਸੱਟਾ ਕੱਜਢਆ ਜਗਆ ਜਕ ਇਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ 

ਸੀ, ਸਗੋਂ ਜਕਸੇ ‘ਬੁਰੀ ਰਹੂ’ ਯਾਨੀ ਭੂਤ ਦੇ ਕਾਰੇ ਸਨ। ਇਨਹਂ ਹੀ ਜਵਚਾਰਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਗਰੋਂ ਜਕਸ ੇਜੋਜਤਸ਼ੀ ਨੇ ਕਰ ਜਦੱਤੀ, 

ਜਜਸਨੂੰ ਜਮਥਰਹੂਾਮੀ ਨੇ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਦਸ ਰਪੁੈ ਜਦੱਤੇ ਸਨ। ਜੋਜਤਸ਼ੀ ਨੇ ਜਾਦ-ੂਮਤੰਰ ਜਜਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ. ਪਰ ਜਫਰ ਵੀ ਦੁੱਖ-

ਤਕਲੀਫਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ  ਸਨ। 

 ਜਜਵੇਂ ਜਜਵੇਂ  ਜਦਨ ਲਘੰਦੇ ਗਏ ਭੂਤ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਂ ਕਈ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਕਈ 

ਘਟਨਾਵਂ ਜਦਨ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਤਨੰ ਵਾਰੀ ਕੁਸਮਾਵਾਥੀ ਦੀ ਹੱਥਖੱਡੀ ਦੀਆਂ ਤੰਦਂ ਜਕਸੇ ਤੇਜ ਹਜਥਆਰ ਨਾਲ 

ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਮਲੀਆਂ। ਬੁਣਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਈ ਜਹੱਸੇ ਪਜਹਲਂ ਹੀ ਗੁਆਚ ਜਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਘਰ 
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ਦੀ ਸਬਾਤੀ ਜਵੱਚੋਂ  ਜਮਲ ਗਏ ਸਨ। ਜਜਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹਤੁੀ ਕਮਾਈ ਕਜਰਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਜੰ ਨੁਕਸਾਨ 

ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਜਨਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਕੋਲ ਰਜਹਣ ਮਤਾਲੇ ਚਲੀ ਗਈ। 

 ਜਮਥਰਹੂਾਮੀ ਨੇ ਡੇਰਾਨੀਆਗਲਾ ਤੋਂ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਵਾਜਲਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਜਲਆਂਦੀ ਅਤੇ ਚੌਂਕੀ ਲਗਵਾਈ ਜਜਸ ਤੇ 

ਉਸ ਨੇ 350 ਰਪੁਏ ਖਰਚ ਕਰ ਜਦੱਤੇ। ਫੇਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਬਦੰ ਨਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਚਲੌ ਉਬਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਂ 

ਬਰਤਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚਾਵਲ ਬਾਹਰ ਜਨਕਲ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰਜਹਣਾ ਪੈਂਦਾ 

ਸੀ, ਜਕਉਂਜਕ ਚੌਲਂ ਜਵੱਚ ਰੇਤ ਜਮਜਲਆ ਹੁਦੰਾ ਸੀ। ਕਈ ਰਾਤਂ  ਘਰ ਦੇ ਬਾਜਸ਼ੰਜਦਆਂ ਨੂੰ ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪੈੜ 

ਸੁਣਾਈ ਜਦੰਦੀ ਅਤੇ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਦਾ ਸਣੁਦਾ। 

 ਥੋੜਾ ਜਚਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਗਆਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਮੁੜ ਪਰੂੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਜਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ 

ਪਲੇਟਂ, ਕੱਪ ਤਸ਼ਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਾਸ ਤੂੰਬੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਜਵੱਚੋਂ ਦਜੂੇ ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਜਡੱਗਦੇ ਹੀ 

ਟਕੁੜੇ ਟਕੁੜੇ ਹੋ ਜਂਦੇ ਸਨ। ਕੱਪੜੇ ਜਜਹੜੇ ਟਰਕੰਂ ਜਵੱਚ ਸਨ, ਗੁਆਚ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਦ ਜਵੱਚ ਉਹੀ ਕੱਪੜੇ ਛੱਤ ਉੱਪਰੋਂ 

ਬਸਾਤੀ ਜਵੱਚੋਂ  ਜਮਲ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਸਂ ਦੀ ਘੜਵਜੰੀ ਤੇ ਰੱਜਖਆ ਹਇੋਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਹੇਠਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਡੇਜਗਆ ਜਗਆ ਸੀ। 

ਘਰ ਜਵਚਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੈਂਪ ਭੂਤ ਨੇ ਭੰਨ ਜਦੱਤਾ ਸੀ। ਪੋਦੀਹਾਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕੇਲੇ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਹੇਠ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਭੰਨੇ ਭਂਜਡਆਂ 

ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਜਵਖਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਕਧੰ ਤੇ ਟਗੰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਜਡੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹਨਂ ਦੇ 

ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚਕਨਾਚਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 

 ਦਜੂੀ ਵਾਰੀ ਜਸਆਜਣਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੋਲੀ ਨੂੰ 440 ਰਪੁਏ ਦੇ ਕੇ ਚੌਂਕੀ ਲਗਵਾਈ ਗਈ ਪਰ ਦੁੱਖ ਬਦੰ ਨਾ 

ਹੋਇਆ। 

 ਇੱਕ ਜਦਨ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੁਲਾਬ (ਟੱਟੀਆਂ) ਲਗ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਜਚਤੰਤ 

ਹੋ ਗਏ। ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਸੀ ਜਕ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਦਰੂ ਕਰਨ ਲਈ  ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ 

ਬਲੀ ਜਦੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਲੀ ਉੱਤੇ 500 ਰਪੁੈ ਖਰਚ ਹਏੋ। ਬਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ  ਅਗਲੇ ਜਦਨ ਟੱਟੀਆਂ ਜਬਲਕੁਲ ਬਦੰ ਹ ੋਗਈਆਂ 

ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸਤੰੁਸ਼ਟ ਸਨ ਜਕ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਂ ਦੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਬਅੇਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। 

 ਭਾਵੇਂ ਜੁਲਾਬ ਜਬਲਕੁਲ ਬਦੰ ਹ ੋ ਜਗਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਂ ਉਸੇ ਤਰਹਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਸਨ। ਹਣੁ ਤੱਕ 

ਜਮਥਰਹੂਾਮੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਜਕਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੂੰ 

ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਮਗੰਣਾ ਜਪਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਚੌਂਕੀ 

ਜਜਹੜੀ 3 ਨਵਬੰਰ 1963 ਨੂੰ ਜਹਗੰਰਹੂਨੇਾ ਤੋਂ  ਜਸਆਜਣਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਜਲਆ ਕੇ ਲਗਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਭੂਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ 

ਭਜਾਉਣ ਜਵੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਹਂ  ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਜਦਨ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। 

 2-30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਵੀਂ ਚੌਂਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰਤੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਆਣੇ ਜਮਥਰਹੂਾਮੀ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਸੌਂ 

ਗਏ ਸਨ। ਅਗਲੀ ਸਵਰੇ ਉਹਨਂ ਦੇ ਘਰੋਂ  ਜਾਣ ਤੋ ਪਜਹਲਂ ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਹੀ ਸੁੱਖਮਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਟੋਲੀ ਜਵੱਚੋਂ  ਇੱਕ 24 

ਸਾਲਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਨੁਾਵਾਥੀ ਨੂੰ ਪਰੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੇ ਆਪਣੀ ਜਦਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਮਥਰਹੂਾਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜਦੱਤੀ। 

ਨੌਜਵਾਨ ਤਰਖਾਣੀ ਦਾ ਜਕੱਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭੂਤ-ਪਰਤੇ ਕੱਢਣਂ ਤਂ ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਸੀ। ਕਰਨੁਾਵਾਥੀ ਵਂਗ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ 

ਸੁਦੰਰ ਜਸਹਤਮਦੰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਜਮਥਰਹੂਾਮੀ ਜਜਹੜਾ ਜਕ ਹਣੁ ਖਾਕੀ ਨਗੰ (ਕੰਗਾਲ) ਹ ੋਜਗਆ ਸੀ, ਉਹਨਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ 

ਰਜ਼ਾਮਦੰੀ ਜਾਜਹਰ ਕਰਕੇ ਬਹਤੁ ਪਰਸਨੰ ਸੀ। ਕਰਨੁਾਵਾਥੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਜਛਆ। ਇਝੰ ਜਾਜਪਆ ਜਜਵੇਂ ਉਹ 

ਇਸ ਜਵਆਹ ਬਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 11 ਨਵਬੰਰ 1963 ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ 

ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ। ਹਣੁ ਕਰਨੁਾਵਾਥੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰਖਾਣ ਪਤੀ ਨਾਲ ਜਹਗੰਰਹੂੇਨਾ ਜਵਖੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਜਹਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ 

ਜਦੱਤਾ। 

 ਅਤੰ ਜਵੱਚ ਮੈਂ  ਜਸਰੀਆਵਾਥੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਜਗੱਛ ਕੀਤੀ। ਜਜਹੜੀ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ, ਉਹ 

ਜਸਰਫ ਇਹ ਸੀ ਜਕ ਭੂਤ ਪੈਂਜਸਲ ਨਾਲ ਉਸ ਜਵੱਚ ਕੁੱਝ ਜਲਜਖਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਜਕਤਾਬਂ 

ਕਾਪੀਆਂ ਜਵੱਚੋਂ ਵਰਕੇ ਪਾਜੜਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। 

 ਫੇਰ ਮੈਂ  ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਦੀ ਜਂਚ ਕੀਤੀ। ਪੋਦੀਹਾਮੀ ਨੇ ਮਨੈੂੰ 

ਭੂਤ ਵੱਲੋਂ  ਜਬਰਦਸਤੀ ਖੋਜਲਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਟਰਕੰ ਜਵਖਾਇਆ। ਇਸ ਜਵੱਚ ਬੇਤੁਕੇ ਜਜਹੇ ਗਜਹਣ ੇਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਬਤੋਲਂ 
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ਅਤੇ ਟੀਨ ਪਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਜਛਆ ਜਗਆ ਜਕ ਕੀ ਕੋਈ ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹਈੋ ਸੀ। ਜਸਰੀਆਵਾਥੀ ਨੇ 

ਆਜਖਆ ਜਕ ਉਸ ਟਰਕੰ ਜਵੱਚ ਮੈਗਨੈਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਹੁਦੰਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਪੈਕਟ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਪਰ 

ਇਹ ਪੈਕਟ ਨਾ ਜਮਜਲਆ। 

 ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਪੁਚੰੀਹੇਵਾ ਸਖਤ ਥੱਜਕਆ ਟੁੱਜਟਆ ਵਾਪਸ ਆ ਜਗਆ। ਉਸਨ ੇਦੱਜਸਆ ਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗਲੇ ਜਪਡੰੋਂ  

ਜਮਥਰਹੂਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਜਭਆ। ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ 4-15 ਵਜੇ ਵਾਪਸੀ ਯਾਤਰਾ ਆਰਭੰ ਕਰ ਜਦੱਤੀ। 

 ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਜਵੱਚ ਮੈਂ  ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਵੀਸਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੱਜਸਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੂਤਂ ਤੋਂ ਇਹ 

ਮਨੰਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ ਜਕ ਪਦਾਰਥਕ ਵਸਤੂਆਂ ਏਧਰ ਉਧਰ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਂਦੀਆਂ ਹਨ।  “ਭੋਜਤਕ ਵਸਤੂਆਂ”  ਮੈਂ ਆਜਖਆ, 

ਜਸਰਫ ਬਲ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਡੀ ਜਵੱਚ ਜਲਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੂਤ ਪਰੇਤ ਜੇ ਮਨੰ ਵੀ ਲਈਏ ਜਕ ਹੁਦੰੇ ਹਨ, ਇਹ 

ਆਜਖਆ ਜਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹਨਂ ਦ ੇਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ  ਪੂਰਵਜਂ ਦਾ 

ਅਜਧਆਤਮਵਾਦੀ ਜਵਚਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਂ ਜਵੱਚ ਮਜੰਨਆ ਜਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਜਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਜਗਆਜਨਕ ਸਬੂਤ 

ਨਹੀਂ ਜਜਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨੰ ਜਲਆ ਜਾਵੇ ਜਕ ਮਰਨ ਉਪਰਤੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਹੂ ਜਪੱਛੇ ਜਜ਼ਦੰਾ ਰਜਹ ਜਂਦੀ ਸੀ। 

 ਭੂਤ-ਪਰੇਤਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਜਵੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੇਦ ਭਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਂ ਲਈ ਜਜ਼ਮੰੇਵਾਰ ਜਕਸੇ  ਹੋਰ ਕਾਰਣ ਦੀ ਭਾਲ 

ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਂ ਲਈ ਹੀ ਭੇਦ ਭਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਂ ਰਜਹੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਜਹੜੇ ਇਹਨਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੂਤ ਪਰਤੇਂ ਨੂੰ 

ਮਨੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਭੂਤਂ ਵਾਲੇ ਘਰਂ ਦੀਆਂ ਅਣਜਗਣਤ ਜਂਚਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ  ਹਮੇਸ਼ਂ ਹੀ ਇਹਨਂ ਘਟਨਾਵਂ ਜਪੱਛੇ ਜਕਸੇ 

ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਵੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਜਰਹਾ ਹਂ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜਕ ਇਹਨਂ ਸ਼ਰਾਰਤਂ ਦੇ ਜਸੱਟੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ 

ਪਰਭਾਜਵਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਕੁਝ ਮਸ਼ੁਕਲ ਜਰਰੂ ਹੋ ਜਂਦਾ ਹੈ। 

  “ਅਜਜਹੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਆਜਖਆ ਜਂਦਾ ਹੈ, ਜਜਹੜੇ ਜਕ ਜਦਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਹੁਦੰੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਹੂਰੀ 

ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਦਖੁੀ ਹੁਦੰੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦਜੂੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਮੇਂ ਉਹ 

ਇਹਨਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਜਹਦੰਾ। ਇਹ ਪਾਗਲ ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ  ਬਚਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਸੱਧੇ ਸਾਦੇ ਢਗੰ ਹੀ ਵਰਤਦੇ 

ਹਨ। ਇਹ ਰੋਗ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਕਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਡੰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਦੰਾ ਹੈ, ਜਜਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਦਮਾ ਜਂ ਜਦਮਾਗੀ 

ਤਣਾਉ ਹੁਦੰਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਰੋਗ ਬਾਲਗਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹ ੋਜਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਬੱਜਚਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਜਹੀ ਮਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, 

ਜਜਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਜਚਆਂ ਦੇ ਗਜਹਣੇ ਲੁਕੋ ਜਦਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਂ ਦੇ ਜਬੱਬਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਜਦਆ ਕਰਦੀ ਸੀ।” 

 “ਜਮਥਰਹੂਾਮੀ ਦ ੇਘਰ ਜਵੱਚ ਜਜਹੜਾ ਭੂਤ (ਪਾਗਲ) ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਉਸ ਦੀ 18 ਸਾਲਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਧੀ ਕਰਨੁਾਵਾਥੀ। 

ਇਸ ਜਸਹਤਮਦੰ, ਪਰ ਘੱਟ ਲਾਇਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਾਮੁਕ ਇੱਛਾ ਹੋਰ ਜਕਸੇ ਜਦਲਚਸਪ ਸ਼ੌਂਕ ਜਂ ਜਕੱਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਦੰੀ, 

ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਕੁਸਮਾਵਾਥੀ ਦੀ ਖੱਡੀ ਦੇ ਕਮੰ ਜਵੱਚ ਮਗਨ ਰਜਹਣ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ 

ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਾਸਮਾਵਾਥੀ ਦੇ ਲਾਹੇਵਦੰ ਜਕੱਤੇ ਪਰਤੀ ਅਚੇਤ ਈਰਖਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਜਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਖੱਡੀ ਦੀਆਂ ਤਦੰਂ ਕੱਟ ਜਦੱਤੀਆਂ 

ਸਨ। ਜਸਰੀਆਵਾਥੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਵੱਚ ਝਰੀਟਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਕਤਾਬਾ ਜਵੱਚੋਂ ਵਰਕੇ ਪਾੜ ਦੇਣੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਉਸ ਕੁੜੀ 

ਦੇ ਪੜਹਾਈ ਜਵੱਚ ਹਜੁਸ਼ਆਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਚੇਤ ਈਰਖਾ ਦਾ ਹੀ ਪਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਇਹ ਈਰਖਾਵਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ 

ਘਟੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਅਜਹਸਾਸ ਹੀ ਸਨ। ਸਭੰਵ ਹੈ ਜਕ ਉਸ ਦੇ ਮਂ ਬਾਪ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਬੱਚਾ ਆਖ ਕੇ ਉਸਦੀ 

ਝਾੜਝਬੰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। 

 ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਹਂ ਜੁਲਾਬ ਲੱਗ ਜਾਣਾ-ਪਜਹਲਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 

ਜਸਰੀਆਵਾਥੀ ਕੋਲੋ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਤਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤੁੰਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਜਕ ਇਸ ਲੂਣ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਜਵੱਚ ਪਾ 

ਕੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਟੱਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਭੰਵ ਹੈ ਜਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੁਦੰੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਹ 

ਲੂਣ ਉਸ ਜਵੱਚ ਜਮਲਾ ਜਦਦੰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਤਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ 

ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ 500 ਰਪੁੈ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੱਟੀਆਂ ਬਦੰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 

ਸੀ ਜਕ ਬਰਤਨਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹਨਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਇਸ ਲੂਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 

 “ਇਹ ਬਹਤੁ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਕ ਸਾਰ ੇਦੁੱਖ—ਤਕਲੀਫਂ ਦਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਰਨੁਾਵਾਥੀ ਦੀ 

ਸ਼ਾਦੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਜਦਮਾਗੀ ਸਤੰੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤ ਜਵੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। 
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ਜਰਚਮੰਡ ਪਹਾਾੜੀ ਉੱਤੇ ਭੂਤ 

             ਜਰਚਮਡੰ ਕਾਲਜ ਗਾਲੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਜਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਰਚਮਡੰ ਪਹਾੜੀ ਜਕਹਾ ਜਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਦੱਖਣੀ ਜਰਆਸਤ ਜਵੱਚ ਅਗੰਰੇਜਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਵਜਦਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਰਚਾਰਕਂ ਨੇ ਉਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਜਵੱਚ 

ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਜਵੱਚ ਅਗੰਰੇਜੀ ਪੜਹਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜਜਹੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਥਾਵਂ ਨੂੰ ਚੁਜਣਆ ਅਤੇ ਜਰਚਮਡੰ ਪਹਾੜੀ 

ਉਨਹਂ ਥਾਵਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਦੰਰ ਸੀ। 

 ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੋਂ ਜਤਨੰ ਪਰਲਂਗ ਦੀ ਦਰੂੀ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚਟੋੀ ਉੱਤੇ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਸੋਟਲ, ਜਪਰਸੰੀਪਲ 

ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਜਪਰਸੰੀਪਲ ਦੀਆਂ ਕਠੋੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਜਵੱਚ ਪਹੁਚੰਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜਰਆਂ ਦੇ ਆਲੇ 

ਦਆੁਲੇ ਦੀ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਸੜਕ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲਘੰਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਸੌ ਗਜ਼ ਦੀ ਦਰੂੀ, ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਕੱਟ ਕੇ 

ਬਣਾਈ ਗਈ ਘਾਟੀ ਜਵੱਚੋਂ ਤਜਹ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ  ਪਾਸੇ ਦਰੱਖਤ ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਦਨ ਸਮੇਂ ਵੀ 

ਹਨਰੇਾ ਹੁਦੰਾ ਹੈ। ਜਦਨੇ ਹੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲਘੰਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਭਾਜਵਕ ਹੀ ਉੱਲੂਆਂ ਜਟੱਜਡਆਂ ਅਤੇ ਬਂਦਰਂ 

ਦੀਆਂ ਚੀਕਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਰਜਹਦੰੀਆਂ ਹਨ। 

 ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਅਬੰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਜਜਸ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦਰੂ ਦਰੂ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ 

ਅਤੇ ਉਨਹਂ ਦੀਆਂ ਲਗਰਂ ਹੇਠਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲਘੰਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਸਰਂ ਉੱਤੇ ਛੱਤਰ ਤਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। 

 ਅੱਜ ਕੱਲਹ ਜਜਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਜਵੱਚ ਪਰਚੱਜਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪੀ ਪਰਚਾਰਕਂ ਨੇ ਇਸ ਥਂ ਨੂੰ 

ਖਰੀਜਦਆ ਸੀ ਤਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥ ੇਲਬੰੇ ਅਤੇ ਸਘੰਣੇ ਦਰੱਖਤ ਸਨ,  ਜਜਨਹਂ ਉੱਤੇ ਭੂਤਂ ਰਜਹਦੰੀਆਂ ਸਨ। ਜਕਉਂਜਕ ਸਥਾਨਕ 

ਮਜਦਰੂਂ ਨੇ ਇਨਹਂ ਭੂਤਂ ਵਾਲੇ ਦਰੱਖਤਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਚਾਰਕਂ ਨੂੰ ਜਗੰਲ ਸਾਫ ਕਰਨ 

ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ  ਮਜ਼ਦਰੂ ਜਲਆਉਣ ੇਪਏ। ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟ ਜਦੱਤੇ ਗਏ ਤਂ ਭੂਤਂ ਨੇ ਇਸ ਬਚ ਰਹੇ ਅਬੰ ਦੇ 

ਦਰੱਖਤ ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ। ਭਾਵੇਂ  ਇਸ ਦਰੱਖਤ ਤੇ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੂਤਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਕੋਈ ਬਹਤੁ ਨਕੁਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, 

ਪਰਤੰੂ ਕਈ ਮੌਜਕਆਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਭੂਤਂ ਰਾਹੀਂ ਜਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਅਜਜਹੀਆਂ 

ਘਟਨਾਵਂ ਜਸਰਫ ਨਵੇਂ ਚਦੰਰਮਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਤਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਸਨ। 

 ਜਰਚਮਡੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਜਵੱਚ ਅਬੰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਤੇ ਰਜਹ ਰਹੀਆਂ ਭੂਤਂ ਬਾਰੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ 

ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਰਚੱਲਤ ਸਨ। ਪੁਰਾਣ ੇਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਵੇਂ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਹਰ ਸਾਲ ਪੀੜਹੀ ਦਰ 

ਪੀੜਹੀ ਪਹੁਚੰਦੀਆਂ ਰਜਹਦੰੀਆਂ ਹਨ। ਜਰਚਮਡੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਬੰ ਦੇ 

ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਜਵੱਚ ਪਰਜਸੱਧ ਕਰ ਜਦੱਤਾ। 

 ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਜਸੱਧ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਆਕੂ ਰੇਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਣਾਵਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬਜੰਧਤ ਹੈ। ਰਾਣਾਵਾਕੇ ਜਰਚਮਡੰ 

ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਵਂ ਹੀ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਜਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ  ਜਤਨੰ ਜਦਨ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾਵਾਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਹੋਸਟਲ ਵਾਰਡਨ ਤੋਂ  ਜਕਤਾਬਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ। ਨਵਂ ਹਣੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਜਗਆ। 

ਹਨਰੇਾ ਹਣੋ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗਟੇ ਤੇ ਪਹੁਜੰਚਆ। ਗੇਟ ਜਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਸੜਕ 

ਤੇ ਘਾਟੀ ਜਵੱਚੋਂ  ਇਕੱਲਾ ਲਘੰਣ ਤੋਂ ਡਰ ਜਗਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੇਟ ਤੇ ਠਜਹਰ ਜਗਆ ਤਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ 

ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਘਾਟੀ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਜਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਜਖਆ। ਰਾਣਾਵਾਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਲ ਜਗਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। 

ਰਾਣਾਵਾਕੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਜਛਆ ਜਕ ਕੀ ਉਹ ਹੋਸਟਲ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹ ੈ?  ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਜਦੱਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਦਸੂਰੀ 

ਵਾਰ ਪੁੱਜਛਆ ਜਫਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਦੋਵੇਂ  ਇਕੱਠੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਬੰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ 

ਕੋਲ ਪਹੁਚੰੇ ਤਂ ਰਾਣਾਵਾਕ ੇਦਾ ਸਾਥੀ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਜਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਜਪਆ। ਡਰਦੇ ਰਾਣਾਵਾਕ ੇਨ ੇਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂ

ਕਰ ਜਦੱਤਾ। ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਰਾਣਾਵਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਲਂਗ ਤੱਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਤੱਕ ਜਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਫਰ ਅਚਾਨਕ ਅਲੋਪ ਹੋ 

ਜਗਆ। 

 ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ ਪਹੁਚੰ ਕੇ ਰਾਣਾਵਾਕੇ ਜਡੱਗ ਜਪਆ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਗਆ। ਸਾਰੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ 

ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਉਸ ਦੇ ਦਆੁਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਦੱਤੀ ਗਈ। ਹੋਸ਼ ਜਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਵੀ 
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ਰਾਣਾਵਾਕੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਆਜਖਆ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਜਦਨ ਰਾਣਾਵਾਕੇ ਨੂੰ ਤੇਜ ਬੁਖਾਰ ਕਰਕੇ 

ਜਬਸਤਰੇ ਜਵੱਚ ਹੀ ਰਜਹਣਾ ਜਪਆ। ਹੋਸਟਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਕ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ 

ਜਚਤੰਾਜਨਕ ਹੈ। ਘਬਰਾਹਟ ਦੌਰਾਨ ਰਾਣਾਵਾਕ ੇਨ ੇਉਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਪਜਹਲੀ ਰਾਤ ਵਾਪਜਰਆ ਸੀ, ਨਰਸ ਨੂੰ ਦਸ 

ਜਦੱਤਾ। 

 ਹੋਸਟਲ ਵਾਰਡਨ ਨੇ ਰਾਣਾਵਾਕੇ ਦੇ ਮਾਜਪਆ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨਹਂ  ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਜਦੱਤੀ। 

ਅਗਲੇ ਜਦਨ ਰਾਣਾਵਾਕੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕੂਰੇਸਾ ਲੈ ਗਏ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਾਜ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਠੀਕ 

ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਣ ੇਕਾਲਜ ਦੇ ਦਜੂੇ ਜਸਜਖਆ ਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ੂਜਵੱਚ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹ ੋਸਜਕਆ। ਜਰਚਮਡੰ ਜਵਖੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ 

ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਜਵੱਚ ਰਾਣਾਵਾਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਜਵੱਚ ਨਾ ਜਨਕਜਲਆ। 

 ਮੈਂ 1943 ਜਵੱਚ ਜਰਚਮਡੰ ਕਾਲਜ ਜਵਖੇ ਪਰੋਫੈਸਰ ਲਗ ਜਗਆ। ਪਜਹਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨ ੇਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚਟੋੀ ਤੇ ਜਪਰਸੰੀਪਲ 

ਦੀ ਕੋਠੀ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪਰੋਫੈਸਰ ਕੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਰਹਾ। ਭਾਵੇਂ  ਇਹ ਜਵਸ਼ਾਲ ਕੋਠੀ ਜਪਰਸੰੀਪਲ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਪਰੰਸੀਪਲ ਡੀ. 

ਆਰ. ਜਸਲਵਾ ਨੇੜੇ ਹੀ ਵਾਈਸ ਜਪਰਸੰੀਪਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਜਵੱਚ ਰਜਹਦੰਾ ਸੀ। 

 ਜਜਸ ਜਦਨ ਮੈਂ  ਆਪਣੀ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੀ, ਉਸ ਜਦਨ ਸ਼ਰੀ ਮਾਨ ਕੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਵਾਰਡਨ ਥੂਰਾਰਤਨਾਮ ਨੇ 

ਮੈਨੂੰ ਅਬੰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦ ੇਭੂਤਂ ਬਾਰੇ ਜਚਤਾਵਨੀ ਦੇ ਜਦੱਤੀ ਸੀ। ਜਮਸਟਰ ਥੂਰਾਰਤਨਾਮ ਜਜਹੜਾ ਭੂਤਂ ਜਵੱਚ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ 

ਰੱਖਦਾ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਜਹਲਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਜਸਆ, ਇੱਕ ਜਦਨ ਉਹ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ 

ਜਫਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਜਰਹਾ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਬੰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਤਂ ਉਹਨਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 

ਪੱਜਤਆਂ ਜਵੱਚ ਖੜਕਾ ਸੁਜਣਆ। ਉਹਨਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵੇਜਖਆ। ਜਤਨੰਂ ਨੂੰ ਅਬੰ ਦੀ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ 

ਆਦਮੀ ਸਾਫ਼ ਜਵਖਾਈ ਜਦੱਤਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਕ ਜਸਆਣਪ ਹੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲੋਂ ਚਗੰੀ ਹੁਦੰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਜ ਕਦਮਂ ਨਾਲ 

ਖਤਰਨਾਕ ਜਖੱਤੇ ਜਵੱਚੋਂ  ਜਨਕਲਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤਂ ਇੱਕ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਦੇ ਜਸਰ ਜਵੱਚ ਅਬੰ ਆ ਵੱਜਜਆ। 

ਜਪੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਜਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਂ ਨੇ ਤੇਜ ਕਦਮਂ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਜਖਆ ਅਤੇ ਆਖਰ 

ਉਖੜੇ ਦਮ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਸਟਲ ਪਹੁਚੰ ਗਏ। 

 ਰੌਇਲ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਕੋਲਬੰ ੋਦਾ ਜਪਰਸੰੀਪਲ ਮੇਜਕਰ ਸਾ. ਭੰਡਾਰਨਾਇਕੇ ਜੋ ਪੰਝੀ ਸਾਲ ਜਰਚਮਡੰ ਕਾਲਜ ਦਾ 

ਪਰੋਫੈਸਰ ਜਰਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਅਬੰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ  ਇਹਨਂ ਭੂਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ 

ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ  ਅਜਜਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰੇ ਹਏੋ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਣੁਨ ਦਾ 

ਭਰਮ ਦੱਜਸਆ। ਜੂਨ 1943 ਜਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਬੰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਅਜਜਹੇ ਭੂਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਮਜਲਆ। 

 ਸੀਨੀਅਰ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਜਕ ਅਤੇ ਸਜਭਆਚਾਜਰਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 

ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਜਟਗੰਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਖਾਣ ੇਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁਦੰੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਭਾ ਜਜੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ 

ਸੀ, ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਦ ੇਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਜਗਰਜੇ ਜਵੱਚ ਹਣੋੀ ਸੀ। 

 ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਮੀਜਟਗੰ ਲਈ ਮਰੇੇ ਨਾਲ ਗਈ। ਜਕਉਂਜਕ ਸਰੋਜਤਆਂ ਦੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ, 

ਇਸ ਲਈ ਮੀਜਟਗੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਜਜਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਗਰਜੇ ਤੋਂ  ਜਾਣ ਲਈ ਜਤਆਰ ਹੋਏ, ਪਾਦਰੀ 

ਫਰੈਂਡ ਡੀ. ਜਸਲਵਾ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ  ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਗਰੈ ਨਹੀਂ ਲਘੰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ 

ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਜਲਆ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਜਕਹਾ। ਮੈਂ  ਇਹ ਕਜਹ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਜਕ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇ ਹੋਂਦ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 

ਭੂਤਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ।  

 ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਅਬੰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਥੱਲੇ ਆਏ ਤਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਜੋ 

ਨਾਸਜਤਕ ਸੀ ਅਤੇ ਜਜਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬਰਾਤਾਨਂ ਅਤੇ ਭੂਤਂ ਵਾਲੇ ਘਰਂ ਜਵੱਚ ਭੂਤਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਵੱਚ ਬਹਤੁ ਯਾਤਰਾਵਂ 

ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸਥਾਨਕ ਲਕੋਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਬੰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਤੇ ਭੂਤਂ ਰਜਹਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜਕਹਾ 

ਜਕ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋ ਜਵਅਕਤੀ ਰਾਤ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਰੱਖਤ ਥੱਲੋਂ ਲਘੰਣ ਤਾ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ 

ਕੁਝ.......ਜਫਕਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਂ ਹੀ ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ 

ਜਲਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਵੱਚ ਕੂਕ ਮਾਰੀ। 
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 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਠਰਮੰੇ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅਜੀਬ ਵਰਤਾਉ ਨਾਲ ਕੰਬ ਜਗਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਂ ਜਵੱਚ ਫੜ 

ਜਲਆ ਅਤੇ ਪੁੱਜਛਆ,  “ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ?”  ਉਹ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਡਰ 

ਨਾਲ ਕੰਬਦੇ ਹਏੋ ਮਜਹਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਜਦਲ ਢੋਲ ਦੀ ਤਰਹਂ ਧੜਕ ਜਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, 

ਪਰਤੰੂ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਹ ਜਸਰਫ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕੀ  “ਵੇਖੋ ਹਾਥੀ।” 

 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ, ਜਜੱਧਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੇਜਖਆ। ਹਨੇਰੇ ਜਵੱਚ ਲਗਭਗ ਦਸ ਗਜ਼ ਦਰੂੀ ਤੇ ਹਾਥੀ ਖੜਾ 

ਸੀ ਜੋ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਜਰਹਾ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਤਰਹਂ ਮੈਂ  ਵੀ ਚੁਕਨੰਾ ਹੋ ਜਗਆ। ਮਰੇੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਉਸ ਸਥਾਨ 

ਤੋਂ ਦੌੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਮਟੰ ਲਈ ਬੇਹਰਕਤ ਖੜਹੇ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਥੀ ਕੋਈ ਜਹਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਰਹਾ 

ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਘਰ ੁਘੁਰ ਦੀ ਅਜੀਬ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣੀ। 

 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜੱਫ ੇਜਵੱਚੋਂ  ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਂ ਜ ੋਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੱਥਰ 

ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰ ਸਕਂ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਨਕੁਸਾਨ ਪਹੁਚੰਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਜਦੱਤਾ ਤਂ ਜੋ 

ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਨੇ ਮਨੈੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਖੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ। ਉਹ ਚਾਹੁਦੰੀ ਸੀ ਜਕ ਮੈਂ  

ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਭੱਜ ਜਂਦਾ। 

 ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਕ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਜਵੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ  ਬਹਤੁ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਵੱਚ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚੀਕ ਕੇ 

ਬੋਜਲਆ। ਮੈਂ ਵੇਜਖਆ ਜਕ ਘੁਰ ਘੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਦੰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਕਨੰ ਜਹਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 

ਦਸੂਰੀ ਵਾਰ ਚੀਕੀਆ ਤਂ ਮੈਂ  ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਕ ਇਹ ਜਗੰਲੀ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਲਤੂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਹਾਵਤ ਇਸਦ 

ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। 

 ਆਪਣੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਵਤ ਹਨੇਰੇ ਜਵੱਚ ਮਰੇੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਜਛਆ,  “ਸ਼ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ 

ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ?” ਮੈਂ  ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਹਾਥੀ ਜਲਆਉਣ ਲਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਜਕਹਾ। 

 “ਸ਼ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ ਹਾਥੀ ਜਕੱਥੇ ਹੈ ?” ਉਸ ਨ ੇਅੱਗੋਂ  ਜਕਹਾ।  “ਉਹ ਤਂ ਡਾਕਟਰ ਜਵਜੈ ਰਤਨ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ 

ਜਪਰਸੰੀਪਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਜਾਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਪਰਤੰੂ ਕਾਰ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੜਹਾਈ ਨਾ ਚੜਹ ਸਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਕੁਣਾ 

ਜਪਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਉੱਪਰ ਚਜਲਆ ਜਗਆ ਹੈ, ਮੈਂ  ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਡੀਕ ਜਰਹਂ ਹਂ।” ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬਹਤੁ 

ਸ਼ਰਜਮਦੰਾ ਸੀ, ਜਫਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹਤੁ ਹੱਸੇ। 

ਜਵਆਜਖਆ 

 ਇਹ ਜਵਚਾਰ ਜਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜੰੀਵ ਤੇ ਜਨਰਜੀਵ ਵਸਤਆੂਂ ਭੂਤਂ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ 

ਧਾਰਣਾ ਜਕ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਥਂ ਤੋਂ ਦਜੂੀ ਥਂ ਚਲੀ ਜਂਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਝੂਠ ੇਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵ-ਜਵਆਪੀ ਜਵਸ਼ਵਾਸ 

ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਜਗਆਨਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਵਚਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਕਉਂਜਕ ਇਸ ਜਵੱਚ ਸਾਰੀ ਦਨੁੀਆਂ ਦੇ 

ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੀੜਹੀਆਂ ਤੋਂ  ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਦਨੁੀਆ ਇਸ ਝੂਠੇ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਜਵੱਚ ਜਕ ਧਰਤੀ ਬਰਜਹਮਡੰ ਦਾ 

ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗਰਜਹ ਇਸ ਦਆੁਲੇ ਘੁਮੰਦੇ ਹਨ, ਬਰਨੁੋ, ਕਾਪਰੀਜਨਕਸ ਅਤੇ ਗਲੇਲੀਉ ਤਂ ਪਜਹਲਂ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ 

ਸੀ। ਇਹ ਕਜਹਣ ਤੇ ਜਕ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਦਜੂੇ ਗਰਜਹ ਸੂਰਜ ਦਆੁਲ ੇ ਘੁਮੰਦੇ ਹਨ, ਇਨਹਂ ਤਾਰਾ ਜਵਜਗਆਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਕੁੱਦਮੇ 

ਚਲਾਏ ਗਏ, ਜੇਲਹੀਂ ਸੁੱਟ ਜਦੱਤੇ ਅਤੇ ਜਜਉਂਜਦਆਂ ਜਲਾ ਜਦੱਤਾ। 

 ਜਰਚਮਡੰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਅਬੰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਭੂਤਂ ਦੇ ਰਜਹਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕਾਲਪਜਨਕ ਸੀ, ਜਜਸਨੂੰ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ 

ਡਰਪੋਕ ਤੇ ਲਾਈ-ਲੱਗ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਭੂਤਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨਂ ਜਵੱਚ ਝੂਠਾ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜਜਹੇ 

ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਜਵੱਚ ਭੂਤਂ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਨੁਣ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਣੈਾ ਆਮ ਜਜਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। 

 ਇਹ ਸਭੰਵ ਹੈ ਜਕ ਸ਼ਰੀ ਮਾਨ ਬੂਰੀਰਤਨਾਮ ਅਤੇ ਦੋ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਬੰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਥਜਲਓਂ ਲਘੰਣ ਸਮੇਂ ਉਸ 

ਉੱਤੇ ਬਂਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਡਰੇ ਅਤੇ ਭੈਭੀਤ ਜਦੋਂ ਉਨਹਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵੇਜਖਆ ਹੋਵੇ ਤਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਂਦਰ ਹੀ ਉਨਹਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ 

ਆਇਆ ਹਵੋੇ। ਉਨਹਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਜਕਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਜਸਰ ਜਵੱਚ ਅਬੰ ਵੱਜਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 

ਜਖਆਲੀ ਭੂਤ ਦਆੁਰਾ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਮਾਜਰਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 

 ਗੇਟ ਤ ੇਆਉਣ ਤੇ ਰਾਣਾਵਾਕ ੇਦ ੇਮਨ ਜਵੱਚ ਵੀ ਭੂਤ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਸੀ ਅਤ ੇਉਹ ਸਾਥੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਵੇਜਖਆ ਅਤੇ ਜੋ 

ਬਾਅਦ ਜਵੱਚ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਜਗਆ, ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਦਆੁਰਾ ਭੂਤਂ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਕਲਜਪਆ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਭਰਮ ਸੀ। 
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 ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ  ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਮਨਂ ਜਵੱਚ ੋ ਭੂਤਂ ਦ ੇਝੂਠੇ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਜਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਂ, 

ਜਜਹੜੇ ਜਕ ਸਾਡੇ ਮਨਂ ਜਵੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ  ਹੀ ਵੱਡ ਵਡੇਜਰਆਂ ਦਆੁਰਾ ਭਰ ਜਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਇਹ ਡਰ ਸਾਡੇ ਅਚੇਤ ਮਨਂ ਜਵੱਚ 

ਅਜੇ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਭਰਮ ਹੀ ਸੀ ਜਕ ਕਾਲੀ ਕਾਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਜਕਉਂਜਕ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਜਵੱਚ ਚਗੰੀ ਤਰਹਂ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹਏੋ ਡਰਾਇਵਰ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਜਲਹਆ ਤਂ ਮਨੈੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਕਨੰ ਜਹਲਾਉਣ 

ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਜਪਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ  ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਜਖਆ ਤਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚਲਾ ਜਗੰਲੀ ਹਾਥੀ ਪਾਲਤੂ 

ਬਣ ਜਗਆ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਰ ਇਸ ਦਾ ਮਹਾਵਤ ਬਣ ਜਗਆ। ਸੌਂ ਰਹੇ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਘੁਰਾਜੜਆਂ ਕਾਰਨ ਮਰੇਾ ਸੁਝਾਉਣਯੋਗ 

ਮਨ ਉੱਚੀ ਘੁਰ ਘੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਜਰਹਾ ਸੀ। 

 ਜੇ ਅਸੀਂ ‘ਹਾਥੀ’ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਾਰ ਬਗੈਰ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਭੱਜ ਜਂਦੇ ਤਂ ਮੈਂ  ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਰਾਣਾਵਾਕੇ ਅਤੇ 

ਬੂਰਾਰਤਨਾਮ ਦੀ ਤਰਹਂ ਜਰਚਮਡੰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਅਬੰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਭੂਤਂ  ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਪਰਚੱਲਤ ਕਰਨ ਜਵੱਚ 

ਸਹਾਈ ਹੁਦੰੇ। 
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 ਭੂਤ ਜਚੰਬੜਨਂ ਤੇ ਭੂਤ ਕੱਢਣਾ 

               ਮੇਰੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਜਵਖੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ  ਮੇਰੇ ਗੇਜੜਆਂ ਜਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਮੱਤਰ ਸ਼ਰੀ ਐਸ-ਸੀ ਜੋਸਫ਼ ਦੇ ਘਰ 

ਥੋੜਾ ਜਚਰ ਰਜੁਕਆ, ਜੋ ਜਕ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਂ ਦੀ ਜਥੇਬਦੰੀ ਦਾ ਪਰਧਾਨ ਅਤੇ ‘ਯੁਕਤੀਵਾਦੀ’ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਪੰਾਦਕ ਹੈ। ਸ਼ਰੀ 

ਜੋਸਫ਼ ਜੋ ਜਕ ਇੱਕ ਪਰਜਸੱਧ ਬੁਲਾਰਾ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਚਤੰਕਂ ਜਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ  ਉਹ 

ਜਵਜਗਆਨੀ ਨਹੀਂ ਤਂ ਵੀ ਉਹ ਦਜੂੇ ਅਖੌਤੀ ਜਵਜਗਆਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਵਜਗਆਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਖੇ ਜਵੱਚ ਵਰਣਤ ਘਟਨਾ 

ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਜਵਸ਼ਾ ਸੀ। 

  ਤਰੀਚਰੂ ਜਜ਼ਲਹੇ ਜਵੱਚ ਪੋਥੂਸਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਇਰੀਂਜ਼ਲਕੁੱਡਾ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਲਗਭੱਗ ਜਤਨੰ ਜਕਲਮੋੀਟਰ ਹੈ। 14 ਅਪਰੈਲ 

1961 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਇਸੰ ਬਲਾਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਸ਼ਰੀ ਕੇਸਵਨ ਵੈਦਯਾਰ ਆਯੁਰਵੈਜਦਕ ਚਜਕਸਤਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ 

ਬੋਲਣ ਵਾਜਲਆਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਇੱਕ ਸੀ। ਸਮਾਗਮ ਖਤਮ ਹਇੋਆ ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਜੋਸਫ਼ ਤੇ ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਵਦੇਯਾਰ ਉਸੇ ਕਾਰ ਜਵੱਚ 

ਇਰੀਂਜ਼ਕੁੱਡਾ ਵਪਸ ਮੁੜ ਰਹ ੇਸਨ। ਇਰੀਂਜ਼ਕੁੱਡਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਸੰਜਿਤ ਦੇ ਜਵਦਵਾਨ ਸ਼ਰੀ ਸ਼ਰੀ ਸੀ. ਮੈਨਨ ਵੀ 

ਉਸੇ ਕਾਰ ਜਵੱਚ ਚੜਹ ਗਏ। 

 ਜਦ ਕਾਰ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਦਜੂੇ ਨਾਲ ਗੱਲਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਂ ਸ਼ਰੀ ਮੈਨਨ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਢੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ  ਵਾਪਰ 

ਰਹੇ ਦਖੁਂਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਉਸ ਦੀ 12 ਸਾਲਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਰਾਜਲਕਸ਼ਮੀ ਜਜਹੜੀ ਜਕ ਸਕੂਲ ਜਵੱਚ 

ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਜਵੱਚ ਪੜਹਦੀ ਹ,ੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੂਤ ਜਚਬੰੜ ਜਗਆ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਜੰ ਵਜੇ ਇੱਕ 

ਘਾਤਕ ਡਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੀਕਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਭੱਗ ਦੋ ਘਟੰੇ ਚੀਕਂ 

ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਚੀਕਂ ਸਣੁਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਵਾਜਲਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਜਕਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਜਦਦੰੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਕਂ ਮਾਰਦੀ ਰਜਹਦੰੀ ਹੈ। ਅਤੰ ਨੂੰ ਉਹ ਥੱਕ ਕੇ ਜਡੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਸੌਂ ਜਂਦੀ ਹੈ। 

 ਲਗਭੱਗ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਮ ਖਾਣਾ ਖਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਫਰ ਸੌਣ ਚਲੀ ਜਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਜਦਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 

5 ਵਜੇ ਜਫਰ ਉਹ ਚੀਕਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਚੀਕਂ ਜਕਉਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ 

ਤਂ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਜਹ ਜਦਦੰੀ ਹੈ ਜਕ ਇਹ ਕੁਝ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੀ ਮਨੈਨ ਦਸੂਜਰਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਂ ਲਕਸ਼ਮੀ 

ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ  ਰੋਕਦੇ ਰਜਹਦੇੰ ਹਨ। ਜਕਉਂਜਕ ਉਸਦੇ ਇਹ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਕਰਾਕੇ ਉਸਨੂੰ ਹਰੋ ਮਾਨਜਸਕ ਦੁੱਖ ਜਵੱਚ 

ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁਦੰੇ। 

 ਜਦ ਜਕ ਚੀਕਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤੇਜੀ ਜਦਨ-ਬ-ਜਦਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ਰੀ ਮਨੈਨ ਘਬਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਰੀਂਜ਼ਕੁੱਡਾ 

ਜਵਖੇ  ਡਾ. ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ  ਪੁੱਛਜਗੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਆਈ. ਪੀ. ਨੇ ਥਰੀਚਰੂ ਦੇ 

ਡਾਕਟਰ ਆਈ. ਏ. ਕੁਰੀਆ ਅਤੇ ਡਾ. ਵੀ. ਕੇ. ਕੁਰੀਆ ਨਇਰੈਨਨ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਂ ਜਤਨੰਂ 

ਡਾਕਟਰਂ ਦੀ ਸਂਝੀ ਰਏ ਵਜੋਂ ਰਾਜਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ  ਵੱਧ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਜਫਰ ਵੀ ਅਰਾਮ ਦਾ ਕੋਈ 

ਜਚਨੰਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਡਾਕਟਰਂ ਨੇ ਰਾਏ ਜਦੱਤੀ ਜਕ ਇਹ ਕੁਝ ਜਕਸੇ ਮਾਨਜਸਕ ਤਕਲੀਫ ਕਰਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨਨ ਨੂੰ 

ਤਰੀਵੈਂਦਰਮ ਜਵਖੇ ਜਕਸੇ ਮਨੋਜਚਕਤਜਸਕ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਦੱਤੀ।  

 ਰਾਜਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਜਤਨੰਂ ਡਾਕਟਰਂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜਕਸੇ ਮਨੋਚਕਜਤਸਕ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੇ 

ਕੁਝ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਮਨੈਨ ਨਦਾਵਾਰਧੂੰ ਤੋਂ ਚਦੰਰਨ ਨਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋਜਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਫ਼ਰਸ਼ ਉੱਤੇ 

ਇੱਕ ਨਮਨੂੇ ਉੱਪਰ ਕੌਡੀਆਂ ਜਖੰਡਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਦੰਰਨ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੂਤ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ 

ਇਹ ਭੂਤ ਉਸਦੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਜਹੜਾ ਜਕ ਇਸ ਜਵੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੜ ਜਗਆ, ਜਦ ਉਹ ਤਲਾਅ ’ਚ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ 

ਨਾਨੀ ਦੇ ਜਸਵੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲਘੰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਜਕ ਰਾਜਲਕਸ਼ਮੀ ਜਵੱਚੋਂ ਭੂਤ ਕੇਵਲ ਮੁਲਾਵਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ 

ਮਸ਼ਹਰੂ ਟੂਣਹੇਾਰ ਜਮਸਟਰ ਵਾਸਦੂੇਵਨ ਨਬੂਦੰਰੀਪਦ ਦਆੁਰਾ ਹੀ ਕੱਜਢਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਨਬੂਦੰਰੀਪਦ ਨੂੰ ਘਰ ਸੱਜਦਆ ਜਗਆ ਅਤੇ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਵੀਤ ਰਾਜਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ 

ਸੱਜੀ ਬਂਹ ਤੇ ਬਜੰਨਹਆ ਜਗਆ। ਜਕਉਂਜਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹਇੋਆ ਤਂ ਉਸਨੂੰ 
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ਇੱਕ ਆਯੂਰਵੈਜਦਕ ਚਕਜਤਸਕ ਜਮਸਟਰ ਥਾਈਕਾਡ ਮੂਸਜ ਕਲੋ ਜਲਜਾਇਆ ਜਗਆ। ਕਾਰ ਜਵੱਚ ਜਮਸਟਰ ਜੋਸਫ਼ ਅਤੇ 

ਜਮਸਟਰ ਕੇਸਵਾਨ ਵੈਦਯਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਲਕਸ਼ਮੀ ਇਸ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਹੇਠ ਸੀ। 

 ਜਮਸਟਰ ਮਨੈਨ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਰਾਜਲਕਸ਼ਮੀ ਬਹਤੁ ਯੋਗ ਕੁੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ  ਪੜਹਾਈ ਜਵੱਚ ਚਗੰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ 

ਵਰਤਮਾਨ ਦੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਪੜਹਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਗਆ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਜਮਸਟਰ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ਜਮਸਟਰ 

ਵੈਦਯਾਰ ਨੂੰ ਰਾਇ ਜਦੱਤੀ ਜਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਹਸਟੀਰੀਏ ਦੀ ਜਕਸਮ ਹਵੋੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਣੁ ਜਮਲ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨੀਂਦ 

ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਜਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਆਪਂ ਦੋਵੇ ਜਕਸੇ ਜਦਨ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਆਈਏ। ਜਮਸਟਰ ਕੇਸਵਨ ਵੈਦਯਾਰ 

ਦੇ ਕਜਹਣ ਤੇ ਜਮਸਟਰ ਜੋਸਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਨੰ ਗਏ। 

 ਜਮਸਟਰ ਜੋਸਫ਼ ਤੇ ਜਮਸਟਰ ਵੈਦਯਾਰ ਕੋਲੋਂ  ਇਹ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਜਮਲਣ ਤੇ ਜਕ ਉਹ ਦੋ ਜਦਨ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰਰੂ ਉਸਦੇ ਘਰ 

ਪਹੁਚੰਣਗ,ੇ ਜਮਸਟਰ ਮਨੈਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਕਾਰ ’ਚੋਂ ਉੱਤਰ ਜਗਆ। 

ਮਰੀ ਨਾਨੀ  

 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ  ਜਮਸਟਰ ਮਨੈਨ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ। 

 1 ਨਵਬੰਰ 1960 ਦਾ ਜਦਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਨਾਨੀ ਮਰੀ। ਅਗਲੇ ਜਦਨ ਤੋਂ  ਰਾਜਲਕਸ਼ਮੀ ਨੇ ਭੈ-ਭੀਤ 

ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਕਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਜਦੱਤੀਆਂ। ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਮਹੀਜਨਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਜਹਾ ਜਦਨ ਨਹੀਂ 

ਸੀ, ਜਦ ਰਾਜ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੇ ਚੀਕਂ ਨਾ ਮਾਰੀਆਂ ਹਣੋ। ਜਮਸਟਰ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ਰਾਜਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਜਦਆ, ਜਪਆਰ 

ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਥਾਪੀ ਜਦੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਜਬਠਾ ਜਲਆ। 

 ਬਹਤੁ ਹੀ ਜਪਆਰ ਭਰੇ ਢਗੰਂ ਨਾਲ ਜਮਸਟਰ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ਰਾਜਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਜਛਆ ਜਕ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਕਉਂ 

ਜਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਸਨੇ ਸਧਾਰਨ ਜਜਹਾ ਜਵਾਬ ਜਦੱਤਾ, ‘ਡਰ’ 

 “ਡਰ ਜਕਸੇ ਆਦਮੀ, ਜਾਨਵਰ, ਸ਼ੈ ਜਂ ਜਕਸੇ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੂੰ ਮਨੈੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈਂ  ਜਕ ਜਕਸ 

ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈ?” ਜਮਸਟਰ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ਪੁੱਜਛਆ।  

 ਰਾਜਲਕਸ਼ਮੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਜਵੱਚ ਜਹਚਕਚਾਹਰ ਮਜਹਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਫੇਰ ਜਮਸਟਰ ਜਸੋਫ਼ ਨੇ ਜਕਹਾ,  

“ਕੋਈ ਕੱਟਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ  ਡਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਂ ਢੁੱਡ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਬਲਦ ਤੋਂ  ਡਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੱਪਂ, 

ਹਾਥੀਆਂ ਜਂ ਕਾਲਪਜਨਕ ਭੂਤਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਜਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਸ ਸਕਦੀ ਹੈਂ  ਜਕ ਤੈਨੂੰ ਜਜਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।” 

 “ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਚੀਕ ਮਾਰਦੀ ਹਂ, ਜਕਉਂਜਕ ਮੈਂ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਵਾ ਜਵੱਚ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਉੱਠਦੀ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਦੀ 

ਹਂ।” 

 “ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈਂ ਜਕ ਜਜਸ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਤੂੰ ਉੱਠੀ ਹੈਂ , ਉਥੋਂ ਜਡੱਗ ਪਵੇਂਗੀ”,  ਜਮਸਟਰ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ 

ਪੁੱਜਛਆ। 

 “ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਵੇਖਦੀ ਹਂ, ਜਦ ਮੈਂ  ਹਨੇਰਾ ਵੇਖਦੀ ਹਂ ਤਂ ਡਰ ਜਂਦੀ ਹਂ।” 

 “ਤੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ  ਜਕਉਂ ਡਰਦੀ ਹੈਂ  ?  ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਹਨੇਰਾ ਵੇਖਦ ੇਹਂ”, ਕੀ ਤੂੰ ਨਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ  ਪਜਹਲਂ ਹਨੇਰਾ 

ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਦੀ ?  ਉਸਦੀ ਮਤੌ ਤੋਂ ਪਜਹਲਂ ਤੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ  ਕੋਈ ਅਜਜਹਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਦਾ ?” 

 “ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਜਕਤਾਬ ਦੇ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲਹਾ ਰੱਖ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੇ ਜਤਨੰ ਗਜ਼ ਦੀ ਦਰੂੀ ਤੇ 

ਬੈਠੇ ਪੁਸਤਕ ਪੜਹ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਛਟੋੇ ਭਰਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਏੋ ਜਕਹਾ। 

ਯਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ 

 ਜਮ. ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ਖੁਲਹੀ ਜਕਤਾਬ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ  ਲੈ ਲਈ। ਖੁੱਲਹੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਝੋਟੇ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਯਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਜਜਸ ਨੇ 

ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਜਵੱਚ ਜਤਰਸ਼ੂਲ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਵਚ ਫਧੰੇ ਵਾਲਾ ਰੱਸਾ ਫਜੜਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਜਤਆਵਾਨ ਦੇ ਗਲ ’ਚ ਪਾਉਣ 

ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ’ਚ ਸੀ। ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਹੇਠਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਲਖੇ ਸਨ- “ਯਮ ਸਜਤਆਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਮਲੋਕ ਜਵੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ 

ਉਸਦੇ ਗਲ ਜਵੱਚ ਫਧੰਾ ਪਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।” 

 “ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਜਦਖਾਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈ ਤਂ ਮੈਂ ਜਫਰ ਚੀਕਂ ਮਾਰਂਗੀ ਤੇ 

ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਂਗੀ” ਰਾਜਲਕਸ਼ਮੀ ਨੇ ਜਕਹਾ। 

 “ਤੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ  ਜਕਉਂ ਡਰਦੀ ਹੈਂ? ਇਹ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ”, ਜਮਸਟਰ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ਜਕਹਾ। 
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 “ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਗਭੰੀਰ ਬੀਮਾਰ ਸੀ”, ਰਾਜਲਕਸ਼ਮੀ ਨੇ ਜਕਹਾ, “ਸਾਡੇ ਲੋਕਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਬਸਤਰ ੇਤੋਂ ਲਾਹ ਜਲਆ 

ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੇਠਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਜਲਟਾ ਜਦੱਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਕਮੰ ਉਹਨਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਘੋਲ 

ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਮਰ ਗਈ। ਨਾਨੀ ਦੀ ਮਤੌ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ  ਬਹਤੁ ਜਚਲਾਈ। ਫੇਰ ਮਰੇੀ ਮਾਮੀ ਨੇ ਮਨੈੂੰ ਦੱਜਸਆ 

ਜਕ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਯਮ ਦੱਖਣ ਜਵੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਗਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।” 

 ਜਮਸਟਰ ਮਨੈਨ ਦੇ ਅੱਠ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਸੱਤ ਲੜਕੇ ਤੇ ਰਾਜਲਕਸ਼ਮੀ ਇਕੋ ਕੁੜੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਦੀ ਲਾਡਲੀ 

ਸੀ। ਰਾਜਲਕਸ਼ਮੀ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਇਨਹਂ ਚਾਹੁਦੰੀ ਸੀ ਜਕ ਉਸਨੇ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮਤੌ ਨੂੰ ਜਦਲ ਤੇ ਲਾ ਜਲਆ। ਉਸਨੂੰ 

ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ  ਪਜਹਲਂ ਉਸਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਲਟਾਉਣ ਦੇ ਜਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ। 

 ਜਮਸਟਰ ਜੋਸਫ਼, ਜੋ ਜਕ ਮਨੋਜਵਜਗਆਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਸੇ ਪਾਜਸਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਕ ਚੀਕਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਤੋਂ 

ਪਜਹਲਂ ਰਾਜਲਕਸ਼ਮੀ ਜਜਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਯਮ ਦਾ ਭਰਮ-ਪੂਰਨ ਜਚੱਤਰ ਸੀ, ਜਜਹੜਾ ਜਕ ਉਸਦੀ ਨਾਨੀ ਵਂਗ 

ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਲਣੈ ਆ ਜਰਹਾ ਜਦਖਾਈ ਜਦਦੰਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਹਵਾ ਜਵੱਚ ਉਠਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਯਮ ਦਆੁਰਾ ਉਸਦੇ ਗਲ ਜਵੱਚ ਫਧੰਾ 

ਪਾ ਕੇ ਉਪੱਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਮਾਨਜਸਕ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਜਸੱਟੇ ਵਜੋਂ  ਪੈਦਾ ਹਈੋ ਸੀ। 

 ਜਮਸਟਰ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਵਆਜਖਆ ਕੀਤੀ ਜਕ ਯਮ, ਸ਼ਤੈਾਨ, ਦੇਵਤੇ, ਭੂਤਂ ਤੇ ਭੈੜੀਆਂ ਰਹੂਂ ਦੀ ਅਸਲ 

ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਮੂਰਖ ਲੋਕਂ ਦੇ ਜਦਮਾਗ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ। ਜਕਉਂਜਕ ਜਮ. ਜੋਸਫ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਜਹੀ ਕੁੜੀ 

ਨੂੰ ਜਜਹੜੀ ਜਕ ਜਮਜਥਹਾਸਕ ਜਵਸ਼ਵਾਸਂ ਜਵੱਚ ਪਲੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਜਚਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 

ਪੁੱਜਛਆ ਜਕ ਕੀ ਉਸਨੇ ਬਜਘਆੜ ਤੇ ਲੇਲੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹ ੈ? ਰਾਜਲਕਸ਼ਮੀ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। 

 ਜਫਰ ਜਮਸਟਰ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ਰਾਜਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਜਕਹਾ। ਜਦ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਹਟੀ ਤਂ 

ਜਮਸਟਰ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ਪੁੱਜਛਆ ਜਕ ਕੀ ਬਜਘਆੜ ਤੇ ਲੇਲੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਉਸਨੇ ਨਂਹ ਜਵੱਚ ਜਦੱਤਾ। ਜਫਰ 

ਜਮਸਟਰ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਵਆਜਖਆ ਕੀਤੀ ਜਕ ਬਜਘਆੜ ਤੇ ਲੇਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਂਗ ਯਮ ਦੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਉਣ 

ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਂ ਨੂੰ ਜਲਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕਾਲਪਜਨਕ ਹੈ। 

 ਜਮਸਟਰ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ਜਵਆਜਖਆ ਕਰਦੇ ਹਏੋ ਜਕਹਾ ਜਕ ਬਜਘਆੜ ਤੇ ਲੇਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਾਲਪਜਨਕ ਸੀ, ਜਜਹੜੀ ਜਕ 

ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਜਲਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੋਕ ਫੋਕੇ ਬਹਾਜਨਆਂ ਨਾਲ ਜਕਵੇਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ 

ਪਹੁਚੰਾਉਂਦ ੇਹਨ। ਜਜਸ ਤਰਹਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਜਘਆੜ ਲੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਮਰ ਰਹੇ ਲਕੋਂ ਦੇ ਗਲਂ 

ਦਆੁਲੇ ਰੱਸੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

 ਇੱਕ ਯੋਗ ਲੜਕੀ ਹਣੋ ਕਰਕੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜਮਸਟਰ ਜੋਸਫ਼ ਦੀ ਜਵਆਜਖਆ ਨੂੰ ਚਗੰੀ ਤਰਹਂ ਸਮਝ ਗਈ। ਉਸਨੇ 

ਆਪਣੇ ਅਦੰਰ ਅਜਜਹਾ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਲਆ ਜਕ ਉਸਨੇ ਜਮ. ਜੋਸਫ਼ ਦੇ ਹੱਥੋਂ  ਜਕਤਾਬ ਫੜਹ ਲਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਚਰ 

ਤਸਵੀਰ ਵੱਲ ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਵੇਜਖਆ ਅਤੇ ਜਕਹਾ, “ਇਨਹਂ ਸਾਰੇ ਜਦਨਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ  ਇਸ ਪਰਭਾਵ ਹੇਠ ਰਹੀ ਜਕ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚੀ 

ਕਹਾਣੀ ਸੀ।” ਹਣੁ ਮੈਂ  ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਜਕ ਮੈਂ ਹਣੁ ਹੋਰ ਚੀਕਂ ਮਾਰਂਗੀ। 

 ਦੋ ਜਦਨਂ ਬਾਅਦ ਜਮ. ਜੋਸਫ਼, ਜਮਸਟਰ ਮਨੈਨ ਦੇ ਘਰ ਦਬੁਾਰਾ ਜਗਆ। ਰਾਜਲਕਸ਼ਮੀ ਨ ੇਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦਾ 

ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਕਹਾ, “ਸ਼ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ  ਕੱਲਹ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਚੀਕਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜਾਰ ਮਾਪੇ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਪਰਤੂੰ 

ਉਸ ਮਾਨਜਸਕ ਤਕਲੀਫ਼ ਦਾ ਮੁਕਮੰਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਜਜਸ ਤੋਂ ਜਕ ਉਹਨਂ ਦੀ ਇਕਲਤੌੀ ਬਟੇੀ, ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ  

ਦੁੱਖ ਉਠਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਯਗੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕੇ। 

ਵਰਨਣ 

 ਸਾਰੇ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਂ ਵਂਗ ਕੇਰਲਾ ਜਵੱਚ ਵੀ ਜਹਦੰਆੂਂ ਦਆੁਰਾ ਕੁਝ ਮਰੂਖਤਾ ਪੂਰਣ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਰਸਮਂ ਕੀਤੀਆਂ 

ਜਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਜਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਂ ਮਰ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਬਸਤਰੇ ਤੋਂ ਲਾਹ ਜਲਆ ਜਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਂ 

ਫਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਇਕ ਜਚਟਾਈ ਤੇ ਜਂ ਦਰੱਖਤਂ ਦੇ ਪੱਜਤਆਂ ਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੂੇ ਪਾਸੇ ਜਲਟਾ ਜਦੱਤਾ ਜਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਰਸਮ ਇਕ ਮੂਰਖਤਾ ਪੂਰਣ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਚੋਂ ਜਨਕਲੀ ਹੈ ਜਕ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਯਮ ਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਦੱਖਣ ਜਵਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਰ 

ਰਹੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰਹੂ ਨੂੰ ਜਲਜਾਣ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹਲੂਤਂ ਜਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਕੇਰ, ਜਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਬਹੂੇ ਦੀ ਸੇਧ 

ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਤਂ ਦੱਖਣੀ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਜਂ ਕੰਧਂ ਨੂੰ ‘ਢਾਹਣੁਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਂ ਜਕ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਸਸੰਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਜਸੱਧਾ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਲਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
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 ਇਸ ਜਜਨੰਾ ਹੀ ਮੂਰਖਤਾ ਭਜਰਆ ਇਕ ਹੋਰ ਅਮਲ, ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਜਕ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ 

ਜਜਹੜੀ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ’ਚ ਆ ਜਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਗਦੰੀ ਹੋ ਜਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰਹਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਂ ਲਾਸ਼ 

ਨਾਲ ਹੀ ਸਾੜ ਜਦਦੰੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਉਸ ਕੀਮਤੀ ਚਟਾਈ ਨੂੰ ਜਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਜਸ ਤੇ ਮਰੁਦੇ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲੈਣ 

ਤੋਂ ਪਜਹਲਂ ਪਾਇਆ ਜਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਕ ਜਜਸ ਘਰ ਜਵੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਅ 15 

ਜਦਨਂ ਲਈ ਅਪਜਵੱਤਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹ ੋਜਂਦ ੇਹਨ। ਉਹ ਕੇਵਲ 16ਵੇਂ ਜਦਨ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁਦੰੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਪਜਵੱਤਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦਰੌਾਨ ਮਰੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਜਕ ਸਮਾਗਮ ਜਵੱਚ 

ਜਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਕੇਰ ਉਨਹਂ ਚੋਂ  ਕੋਈ ਇਹਨਂ 15 ਜਦਨਂ ਦੌਰਾਨ ਜਕਸੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਵੇ ਤਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਵੀ ਦਜੂਸ਼ਤ ਹੋ 

ਜਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚ ੇਜਜਹਨਂ ਦੇ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਰ ਜਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 

ਜਾਣ ਤੋਂ ਰਕੋ ਜਦੱਤਾ ਜਂਦਾ ਤਂ ਜਕ ਅਜਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਕ ਉਹ ਦਸੂਰੇ ਬੱਜਚਆਂ ਨੂੰ ਦਜੂਸ਼ਤ ਕਰ ਦਣੇ। 

 ਰਾਜਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਸਵੰੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਦਮਾਗ ਉਸਦੀ ਜਪਆਰੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਅਜਜਹੇ ਵੇਲੇ ਜਬਸਤਰੇ ਤੋਂ  ਲਾਹਣੁ, ਜਦ ਜਕ ਉਹ 

ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਦਖੁਦਾਈ ਘੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੇ ਜਦਰਸ਼ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰਹਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਗਆ। ਉਸਦੀ ਨਾਨੀ ਦੀ ਮਤੌ 

ਸਮੇਂ ਵੱਜਡਆਂ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਆਪਣੇ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਜਵਚ ਹੀ ਉਸਦਾ ਅਜੰਤਮ ਸਸੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ 

ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਰਲ ਗਈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਮਾਮੀ ਨ ੇਦੱਸੀ ਸੀ। ਇਨਹਂ ਗੱਲਂ ਨੇ ਰਾਜਲਕਸ਼ਮੀ ਅਦੰਰ ਇਹ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਜਬਠਾ 

ਜਦੱਤਾ ਜਕ ਦੱਖਣ ਜਵਚ ਆਪਣ ੇਦੇਸੋਂ ਯਮ ਮਰ ਰਹੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਰਹੂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਯਕੀਨ ਦੀ ਹੋਰ 

ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਸ ਦਆੁਰਾ ਮਜਲਆਲਮ ਪੁਸਤਕ ਜਵੱਚੋਂ ਸਕੂਲ ਜਵਚ ਪੜਹੇ ਪਾਠ ਨੇ ਕਰ ਜਦੱਤੀ।  

 ਮਜਲਆਲਮ ਪੁਸਤਕ ਜਵੱਚ ‘ਪੱਢਾਵਾਲੀ’ ਭਾਗ ਤੀਜੇ ’ਚ 42 ਸਫੇ ਤੇ ‘ਮੌਤ ਵੀ ਜਜੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ’  ਜਸਰਲੇਖ ਵਾਲਾ 

ਇਕ ਪਾਠ ਹੈ। ਇਹ ਸਜਤਆਵਾਨ ਅਤੇ ਸਜਵੱਤਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਵੱਚੋਂ ਇਕ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਜਕਹਾ ਜਂਦਾ ਹੈ ਨਾਰਦਮਨੁੀ ਨੇ 

ਸਜਤਆਵਾਨ ਨੂੰ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਠੀਕ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਦ ਇਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਤੌ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਜਤਆਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ 

ਉਸਦੀ ਰਹੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਯਮ ਦਾ ਝੋਟੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਨਸ਼ਜਚਤ ਜਦਨ ਆਉਣ ਦਾ ਇਸ ਜਕਤਾਬ ਜਵਚਲੀ 

ਤਸਵੀਰ ਜਵਚ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਪਰਤੰੂ ਯਮ ਅੱਗੇ ਸਜਤਆਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਤਨੀ ਦਆੁਰਾ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ 

ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਸਜਤਆਵਾਨ ਦੀ ਜਜ਼ਦੰਗੀ ਬਖਸ਼ ਜਦੱਤੀ ਤੇ ਚਲਾ ਜਗਆ। ਲੇਖਕ ਦਆੁਰਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਕ ਪਤਨੀ ਦੀ 

ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਤੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਖੀ ਗਈ ਹੈ।  

 ਰਾਜਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਸਵੰੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਦਮਾਗ ਲਈ ਪੰਜ ਵਜੇ Conditional Reflex. ਪਰਭਾਵ ਦੇ ਜਸੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 

ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੂਰਜਛਤ ਹੋ ਜਂਦੀ। ਉਸਦੇ ਭਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪਜੰ ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਂ ਯਮ ਦੇ ਪਹੁਚੰਣ ਦਾ ਸਮਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ 

ਜੋ ਉਹ ਹਨਹੇਰਾ ਵੇਖਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਯਮ ਦੀ ਭਰਮਜਨਕ ਮੂਰਤ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਅਨਮੁਾਨ ਸੀ ਜਕ ਉਸਦੀ ਨਾਨੀ ਵਂਗ ਉਸਨੂੰ ਵੀ 

ਯਮ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਚੀਕਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਨਾ ਜਕ ਉਸਦੀ ਨਾਨੀ ਦੀ ਰਹੂ ਜਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਰਹੂ ਦਾ 

ਜਚਬੰੜਨਾ। ਇਹ ਡਰ ਉਸਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਗਆ, ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਚ ਗਈ ਜਕ ਯਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਸਰਫ 

ਮੂਰਖਤਾ ਸੀ। 
 ਉਹ ਲੇਖਕ, ਜਜਹੜੇ ਬੱਜਚਆਂ ਲਈ ਅਜਜਹੀਆਂ ਜਕਤਾਬਂ ਜਲਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਜਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਕ ਆਪਣੀਆਂ 

ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਵੱਚ ਸ਼ਤੈਾਨਂ ਵਰਗੇ ਹੋਂਦ-ਰਜਹਤ ਪਾਤਰਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੱਜਚਆਂ ਨੂੰ ਜਕਨੰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਚੁਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ  ਇਹ 

ਬਾਲਗਂ ਦੇ ਪੜਹਨ ਲਈ ਜਦਲਚਸਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਜਚਆਂ ਦੇ ਸੂਖਮ ਜਦਮਾਗਂ ਤੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਪਰਭਾਵਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਇਨਹਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਜਟਆਂ ਬੱਜਚਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਂ ਦੇ ਮਨਂ ਅਦੰਰ ਭੂਤਂ, ਪਰੀਆਂ, 

ਸ਼ੈਤਾਨਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਰਹੂਂ, ਜਜਨੰਾ, ਜਦਉਆਂ, ਰਾਕਸ਼ਂ, ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਘੁਸੜਨਾ ਅਤੇ ਜਾਦਆੂਂ, ਸਰਾਪਂ, 

ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਂ, ਕਬੋਲਂ ਵਾਸਕਵੀ, ਭੈੜੇ ਸ਼ਗਨਂ, ਅਸ਼ੁੱਭ ਲਗਨਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਅਸਰਂ ਦਾ ਜਸੱਟਾ ਹਨ। ਆਧੁਜਨਕ ਜਵਜਗਆਨੀ 

ਬੱਜਚਆਂ ਲਈ ਅਜਜਹੇ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਜਕਤਾਬਂ ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ 

ਹਨ। 
 ਜਜਸ ਤਰਹਂ ਜਕ ਉਹਨਂ ਬੱਜਚਆਂ ਜਵੱਚ ਬਨਾਉਟੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਜਨਂ ਨੂੰ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਵਰਤਣ ਦੀ 

ਆਦਤ ਹੁਦੰੀ ਹੈ ਤਂ ਮੂਰਖ ਵੱਡ ੇਉਹਨਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜਲਖਣ ਲਈ ਸੱਜ਼ਾ ਹੱਥ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਮੂਰਖ ਵੱਜਡਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਬੱਜਚਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨਂ ਤੇ ਦੇਵਜਤਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਂ ਵੱਲੋਂ  ਸਜ਼ਾ ਜਮਲਣ 
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ਜਜਹੀਆਂ ਕਾਲਪਜਨਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਂ ਦੇ ਮਨਂ ਅਦੰਰ ਬਨਾਉਟੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਜਸਕ ਰੋਗਂ ਦੇ 

ਹਸਪਤਾਲਂ ’ਚੋਂ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਅਕੰਜੜਆਂ ਤੋਂ ਸਜਹਜੇ ਹੀ ਜਸੱਧ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ ਮਾਨਜਸਕ ਰੋਗੀਆਂ (Neurotic) ‘ਚੋਂ ਵਧਰੇੇ 

ਉਹਨਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਂ ਤੇ ਉਹਨਂ ਅਦੰਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬਨਾਉਟੀ ਡਰਂ ਦਾ ਜਸ਼ਕਾਰ ਹਨ। 
 ਰਾਜਲਕਸ਼ਮੀ ਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੋ ਦੁੱਖ ਸਜਹਆ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਜਕਸ ੇਕਸੂਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। 

ਬੇਚਾਰੀ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੋਵਂ ਥਾਵਂ ਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਪੂਰਣ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਜਜਹੜੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਜਬਰੀ ਜਸਖਾਈਆਂ 

ਹੋਈਆਂ, ਜਵਚ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਡੰ ਸਜਹਣਾ ਜਪਆ। 
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ਇਲਾਿ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ-ਜਬਮਲਾ 

             ਅਨੁਰਾਧਾਪੁਰਾ ਨੇੜੇ ਅਲਾਮਕੁਲਮਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ, ਜਬਮਲਾ ਨੇ ਦਸ ਕੁ ਸਾਲ ਪਜਹਲਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਲਾਜ 

ਕਰਨ ਤੇ ਪੁੱਛ ਦੇਣ ਦੀ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਲੀ ਦੇਵੀ ਸੀ, ਜਜਹੜੀ ਜਕ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ‘ਚਮਤਕਾਰ’ 
ਜਵਖਾਉਂਦੀ ਸੀ। 
 ਦੇਸ਼ ਜਵਚ ਦਰੂ ਨੇੜੇ ਉਸ ਦੀ ਮਸ਼ਹਰੂੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਹਰ ਮਗੰਲਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰੂੋਂ  ਦਰੂੋਂ ਬਹਜੁਗਣਤੀ 

ਆਦਮੀ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਗ ਜਵੱਚ ਬਣੇ ਮਦੰਰ ਜਵੱਚ ਪਹੁਚੰਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਜਦੱਤਾ। ਇਹਨਂ ਜਦਨਂ ਜਵੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ 

ਢੋਲਂ ਤੇ ਮਤੰਰਂ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਂਦੀ। ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਜਬਮਲਾ ਅਦੰਰ ‘ਰਹੂ’ ਪਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਂਦੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਪੁੱਛ ਦੇਣ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਜਦਖਾਉਂਦੀ। 
 ਜਜਨਹਂ ਜਬਮਾਰਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਲਾ-ਇਲਾਜ ਕਰਾਰ ਦੇ ਜਦਦੰੇ, ਉਹਨਂ ਦੇ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਜਬਮਲਾ ਕੋਲ ਲੈ 

ਆਉਂਦੇ। ਜਬਮਲਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ?  ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ‘ਪਜਵੱਤਰ’ ਹੱਥ ਬੀਮਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਜਸਰਂ ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਂ 

ਦੇ ਮੱਜਥਆਂ ਤੇ ਪਜਵੱਤਰ ਤੇਲ ਲਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ‘ਭੇਟਾ’ ਬੀਟਲ ਦੇ 14 ਪੱਜਤਆਂ ਜਵਚ ਲਪੇਟੇ ਦੋ ਰਪੁਏ 

ਸੀ। ਜਜਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ‘ਭੇਟਾ’ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਂਦਾ। 
 ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਵੱਚ ਜਬਮਲਾ ਦੀ ਮਸ਼ਹਰੂੀ ਇੱਕ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਪੁੱਛ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਜੋਂ 

ਜਜਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੂ-ਦਰੂ ਤੋਂ ਲੋਕਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਮਗੰਲਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਬਮਲਾ 

ਦੇ ਮਦੰਰ ਵੱਲ ਜਂਦੇ ਦਰੱਖਤਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਤੇ ਕਤਾਰਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਂ ਖੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ 

ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਜਨਸ਼ਜਚਤ ਫੀਸ ਕੇਵਲ ਦੋ ਰਪੁਏ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਲਬੰੋ ਤੋਂ ਆਏ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਵਧੇਰੇ ਹੁਦੰੇ ਸਨ। 

ਕਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਵੱਲੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਸੀ। 
 ਜਜਆਦਾ ਲੋਕ, ਜੋ ਜਬਮਲਾ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਂਦੇ , ਉਹਨਂ ਆਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੰਵ ਨਾਲ 

ਆਉਂਦੇ, ਜਜਨਹਂ ਨੇ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਲੁੱਜਟਆ। ਉਹਨਂ ਜਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ  ਕਾਰਨਾਜਮਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਂ ਅਸਫਲਤਾ 

ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਜਕਆ। ਜਬਮਲਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਜਆੁਬ ਦੇਣ ਜਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਉਕਦੀ ਅਤੇ ਜਬਮਲਾ ਦਾ ਜਪਉ 

ਉਹਨਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਉਕਦਾ। 
 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਜੂੀ ਵਾਰ ਜਬਮਲਾ ਕੋਲ ਇਹ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਜਕ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਂ ਭਜਵੱਖਬਾਣੀ 

ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ‘ਚਗੰੇਰ’ੇ ਪੁੱਛ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਂਦੇ। 
 ਚੋਣਂ ਦੇ ਸਮੇਂ  ਦੌਰਾਨ ਜਬਮਲਾ ਦਾ ਬਾਗ਼ ਭਜਵੱਖ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਂਦਾ। ਜਜੱਤਣ ਤੇ ਹਾਰਨ 

ਵਾਲੇ ਦੋਵਾ ਤਰਹਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਜੱਤਣ ਲਈ ਜਬਮਲਾ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਂਦੇ। ਜਦ ਚੋਣਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਂਦੀਆਂ ਤਂ 

ਜਜੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਜਹਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਬਮਲਾ ਦਾ ਧਨੰਵਾਦ ਭੇਟਾਵਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਜਜਹੜੇ ਹਾਰ 

ਜਂਦੇ, ਅਗਲੀਆਂ ਚਣੋਂ ਤੋਂ  ਪਜਹਲਂ ਜਕਸੇ ‘ਚਗੰੇਰੇ’ ਪੁੱਛ ਦੇਣ ਵਾਜਲਆਂ (ਨਜੂਮੀਆਂ) ਦੀ ਰਾਇ ਲਣੈ ਚਲੇ ਜਂਦੇ। 
 ਪਜਵੱਤਰ ਪਰੇਤ-ਮਾਜਧਅਮ ਵਜੋਂ ਜਬਮਲਾ ਮਾਜਪਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਸ਼ੋਂ ਟਪਕੀ ਮੱਦਦ ਜਸੱਧ ਹੋਈ। ਦਸ ਸਾਲ ਪਜਹਲਂ 

ਉਸਦੇ ਪਰੇਤ ਮਾਜਧਅਮ ਬਨਣ ਤੋਂ  ਲੈ ਕੇ ਪਜਰਵਾਰ ਦੀ ਆਰਜਥਕ ਹਾਲਤ ਜਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ 

ਮਾਇਕ ਹਾਲਤਂ ਜਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹਇੋਆ ਤਂ ਮਦੰਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਂ ਜਵੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਬਹਤੁ ੇਜਸਰਂ ਅਤੇ ਬਹਤੁੇ ਅਗੰਂ 

ਵਾਲੇ ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੀਆਂ ਭਂਤ—ਭਂਤ  ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ  ਵਧੇਰੇ ਤਸਵੀਰਂ ਨਾਲ ਮਦੰਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਜਗਆ। 

ਉਹਨਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਸਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੁਦੰੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਪੱਤਲ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਰੱਖੇ 

ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਵੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੁਰਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪੂਜਾ ਸਮੇਂ ਪਜਹਨਣ ਲਈ ਜਬਮਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਸ਼ਾਕ  ਜਤਆਰ 

ਕੀਤੀ ਗਈ। ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਅਤੇ ਮਤੰਰ ਪੜਹਨ ਲਈ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। ਪੂਜਾ ਸਮੇਂ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟੱਲ 

ਅਤੇ ਸਖੰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। 
 ਧੂਫ ਬਾਲਣ ਲਈ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਮਦੰਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਜਸੱਲ 

ਲਾਈ ਗਈ। ਚਮੰੇਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲਂ ਦੇ ਹਾਰਂ ਨਾਲ ਦੇਵਜਤਆਂ ਨੂੰ ਜਸ਼ੰਗਾਜਰਆ ਜਾਣ ਲੱਜਗਆ। ਬੀਮਾਰਂ ਦੇ ਜਸਰਂ ਤੇ ਮਲਣ ਲਈ 

ਇੱਕ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇਲ ਬਣਵਾਇਆ ਜਗਆ ਸੀ। ਜਬਮਲਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਸ਼ਾਲ ਚੌਖਟੇ ’ਚ ਜੜੀ ਵੱਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ 
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ਰੱਖੀ ਗਈ। ਬੇਹੱਦ ਫੁੱਲਂ ਨਾਲ ਜਸ਼ੰਗਾਰੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਪੱਤਲ ਦੇ ਬਲਦੇ ਦੀਵੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ 

ਤਸਵੀਰ ਅੱਗੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। 
 ਲਕੰਾ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਜਮਸਟਰ E.C.S. ਫਰਨਨੈਡੋ, ਜਜਹੜਾ ਜਕ ਜਬਮਲਾ ਦੇ ਮਾਜਪਆਂ ਨੂੰ 

ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਪਜਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਂ ਨੂੰ ਜਚਾਉਣ ਜਵੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਗਆ ਜਕ ਇਹ ਵੱਲੀ ਜਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੂਤ ਨਹੀਂ, 

ਜਜਹੜਾ ਜਕ ਜਬਮਲਾ ਨੂੰ ਰੁਨੰੇ ਹੋਏ ਜਵਅਕਤੀ ਵਂਗੂ ੰਸਲਕੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਂ ਕੋਈ ਮਾਨਜਸਕ ਰੋਗ 

ਕਰਕੇ ਹੈ। 
 10 ਅਪਰੈਲ 1964 ਤੋਂ ਜਬਮਲਾ ਦੇ ਮਾਜਪਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹਤੁ ਜਜਆਦਾ ਜਨਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ, ਜਦ ਜਬਮਲਾ ਨੇ ਵੱਲੀ 

ਦੀ ਭੂਜਮਕਾ ਜਨਭਾਉਣ ਤੋਂ  ਨਂਹ ਕਰ ਜਦੱਤੀ। ਉਸਦੇ ਮਾਜਪਆਂ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਜਲਆਂ ਤੇ ਮਤੰਰ ਪੜਹਨ ਵਾਜਲਆਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ 

ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਜਬਮਲਾ ਨੇ ਪੂਜਾ ਜਵੱਚ ਜਹੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਂਹ ਕਰ ਜਦੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਜਹਦੰੇ ਹਏੋ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਾਰ 

ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਜਕ ਦਜੂੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਂਗ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁਦੰੀ ਹੈ। 

ਮੁਲਾਕਾਤ 
 21 ਸਤੰਬਰ 1964 ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਸੰਥਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਮੱਤਰ ਜਮਸਟਰ 

ਡਬਜਲਯੂ. ਪੀ. ਸੋਮਾਤੀਜਲਕੇ, ਜੋ ਜਕ ਪਰੀਜਖਆ ਜਵਭਾਗ ਜਵੱਚ ਮੁਲਾਜਮ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਂ ਜਕ ਜਬਮਲਾ ਨਾਲ 

ਮਨਚੋਜਕਤਸਕ ਜਵਚਾਰ ਵਟਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਂ ਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕਰਨ। 
 26 ਨਵਬੰਰ 1964 ਸਵੇਰੇ 9-30 ਵਜੇ ਇਮਟਰਜਵਊ ਦਾ ਸਮਂ ਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। 
 ਜਨਸ਼ਜਚਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁਚੰੀ ਟੋਲੀ ਜਵੱਚ ਸ਼ਰੀ ਮਾਨ ਫਰਨੈਂਨਡੋ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜਮੱਤਰ ਸੋਮਾਤੀਜਲਕੇ, ਸੋਮਾਤੀਜਲੱਕੇ ਦੀ ਮਂ, 

ਜੋ ਜਕ ਜਰਟਾਇਰ ਹੋਈ ਅਜਧਆਪਕਾ ਹੈ, ਜਬਮਲਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਬਮਲਾ ਦੇ ਮਂ ਜਪਉ, ਜਜਨਹਂ ਦੀ ਜਕ ਟੋਲੀ 

ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਅਨੁਰਾਧਪੁਰ ਤੋਂ  ਸਮੇਂ  ਜਸਰ ਨਾ ਪੁੱਜ ਸਕੇ। ਜਬਮਲਾ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਇਕਂਤ ਜਵੱਚ ਪਰਸ਼ਨ 

ਕਰਕੇ ਮੈਂ  ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰ ੂ ਕਰ ਕੀਤੀ। ਕੁਮਾਰੀ ਕੌਡੀਕਾਰਾ ਨੇ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਕਮੰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ ਤੋਂ  

ਜਨਮਨਜਲਖਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 
 ਜਬਮਲਾ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤਂ ਇੱਕ ਜਦਨ ਉਸਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਵੱਚ ਗਸ਼ ਪੈ 

ਗਈ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਜਪਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਸਨੁੇਹਾ ਦੇ ਜਦੱਤਾ। ਜਬਮਲਾ ਨੂੰ ਅਨੁਰਾਧਾਪੁਰਾ ਜਵਖੇ ਸਰਕਾਰੀ 

ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਲਜਾਇਆ ਜਗਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਸ 

ਤਰਹਂ ਗਸ਼ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਂ ਤਂ ਬਣਹਜ਼ਮੀ ਜਂ ਜਮਹਦੇ ਦੇ ਭਾਰੀਪੁਣੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਜਪੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਜਬਮਲਾ ਖੇਤ ਜਵੱਚ 

ਸੀ ਤਂ ਉਸਨੂੰ ਦਬੁਾਰਾ ਗਸ਼ ਪੈ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਬੁਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਲਜਾਇਆ ਜਗਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਬਮਲਾ ਦੇ 

ਮਂ ਜਪਉ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਗਰਲਮੇਅਰ ਕੋਲ ਜਲਜਾਣ ਦੀ ਰਾਇ ਜਦੱਤੀ, ਜੋ ਜਕ ਜਵੱਨੀਜ਼ ਜਵਖੇ ਨਾੜੀ ਮਨੋਚਜਕਤਸਕ ਸੀ। 

ਡਾਕਟਰ ਗਰਲਮੇਅਰ ਨੇ ਇਲਕੈਟਰੋ ਇਨਸੈਫੈਲੋਗਰਾਫ (ਜਦਮਾਗ ਨਾੜੀ ਜਸਸਟਮ ਨੂੰ ਜਂਚਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ) ਤੇ ਜਬਮਲਾ ਦੀ 

ਜਦਮਾਗੀ-ਤਰਗੰ ਦੀ ਜਂਚ ਕੀਤੀ।ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨੀਂਦ ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੋਂ  ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹਣੋ ਕਾਰਨ ਜਬਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲ ਜਂਦੀ ਰਹੀ। 

ਿਾਦ ੂਟੂਣਾ 
 ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਬਮਲਾ ਨੂੰ ਫੇਰ ਗਸ਼ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਬਮਲਾ ਦੇ ਮਂ ਜਪਉ ਤੇ ਕੁਝ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰਂ ਨੇ 

ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਕ ਜਬਮਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗਸ਼ ਜਕਸੇ ਭੂਤ-ਪਰੇਤ ਦੀ ਰੁਨੰਣ ਕਾਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਜਹਮਤ ਹੋ 

ਗਏ ਜਕ ਡਾਕਟਰਂ ਕੋਲ ਸਮਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਕਸੇ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ  ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜਬਮਲਾ ਨੂੰ ਭੂਤ 

ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਲਜਾਇਆ ਜਗਆ। ਉਸਨੇ ਜਨਸ਼ਚਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਜਕ ਜਬਮਲਾ ਨੂੰ ਜਕਸੇ ਭੈੜੀ ਰਹੂ ਨ ੇਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਚੇਲਾ ਜਖਡਾਇਆ ਜਗਆ। ਖੇਡਣ ਵੇਲੇ ਜਸਆਣੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਬਂਹ ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਤੇ ਗਲ ਜਵੱਚ ਤਵੀਤ ਪਾ ਜਦੱਤਾ। ਇਸ 

ਜਦਨ ਤੋਂ  ਜਬਮਲਾ ਨੂੰ ਗਸ਼ ਪੈਣ ਤੋਂ  ਇਲਾਵਾ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਸਮੇਂ ਜਬਮਲਾ ਨੇ ਊਟ-ਪਟਂਗ ਸ਼ਬਦ ਬੁੜਬੜਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਜਦੱਤੇ।  
 ਜਬਮਲਾ ਦੇ ਮਾਜਪਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਬਦੰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ। ਜਬਮਲਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭੈੜੀ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਹੁਦੰੀ ਜਾਣ ਤੇ 

ਉਸਦੇ ਮਾਜਪਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ੁਭਜਚਤੰਕਂ ਦੀ ਰਾਇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਤਲਮ ਜਜਲਹੇ ਜਵਖੇ ਪਜਹਲਗਾਮ ਦੇ ਪਰਜਸੱਧ ਮਦੰਰ ਜਵਖੇ ਜਲਜਾਣ ਦਾ 

ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਦੰਰ ਵੱਲੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਅਰਜਪਤ ਸੀ। ਇਸ ਮਦੰਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ 
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ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਤੰਰ ਪੜਹਨ ਤੋਂ  ਬਾਦ ਉਸ ਨੇ ਜਬਮਲਾ ਦੇ ਮਾਜਪਆਂ ਨੂੰ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਉਸ ਜਵੱਚੋਂ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਤਨੰ 

ਜਦਨ ਜਤੰਨ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਜਾਵਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹਨ। 
 ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਵਾਜਪਸ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਨਸ਼ਜਚਤ ਤਰੀਕ ਤੇ ਪਜਹਲੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਹਾ ਜਗਆ। ਜਤਨੰੇ ਪੂਜਾਵਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ 

ਤਰਹਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਵਧਰੇੇ ਜਗਣਤੀ ਜਵੱਚ ਚੀਜ਼ਂ, ਜਜਹਨਂ ਜਵੱਚ ਜਬਮਲਾ ਦੀ ਉਚਾਈ ਜਜਨੰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਜੰੀਰੀ ਸੀ, 

ਮਗੰਵਾਈਆਂ। 

ਪੂਿਾ 
 ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਜਦਨ ਸੋਨੇ ਦੀ 4 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ ਲਬੰੀ ਜ਼ਜੰੀਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਲੱਗੇ। 

ਦੱਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਤੋਂ  ਇਲਾਵਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਜਤਨੰਂ ਪੂਜਾਵਂ ਦੇ ਿਮਵਾਰ 137, 147, ਤੇ 157 

ਰਪੁਏ ਵੱਖਰੇ ਦਣੇੇ ਪਏ। ਇਹਨਂ ਜਤਨੰਂ ਜਦਨਂ ਦੌਰਾਨ ਜਬਮਲਾ ਜਵੱਚ ਰਹੂ ਪਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਜਾਵਂ ਦਰੌਾਨ ਪੁਜਾਰੀ 

ਨਾਲ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। 
 ਤੀਜੇ ਜਦਨ ਬਾਅਦ ਟੋਲੀ ਅਲਮਾਕੁਲਮ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਹਣੁ ਜਬਮਲਾ ਦੇ ਗਲ ਦਆੁਲੇ ਤੇ ਬਾਹਂ ਉੱਪਰ ਵਧੇਰੇ 

ਤਵੀਤ ਬੰਨਹੇ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ  ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਜਦੱਤੀ ਜਕ ਜਬਮਲਾ ਨੂੰ ਹਣੁ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹਵੋੇਗੀ, ਤਂ ਵੀ  

ਅਗਲੇ ਜਦਨ ਉਹ ਡੂਘੰੀ ਸਮਾਧੀ ਜਵੱਚ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਸਮਾਧੀ (ਰਹੂ ਪਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ) ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਰਜੋਾਨਾ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਬਾਗ਼ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਮਦੰਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਗੰ ਕੀਤੀ। 
 ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਵੱਲੀ ਦਵੇੀ ਦਾ ਹਕੁਮ ਹੈ, ਜਬਮਲਾ ਦੇ ਜਪਤਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਮਦੰਰ ਬਣਵਾ 

ਜਦੱਤਾ। ਭਾੜੇ ਤੇ ਜਲਆਂਦੇ ਢੋਲਚੀਆਂ ਤੇ ਚੇਜਲਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮਦੰਰ ਜਵੱਚ ਰੋਜ ਪੂਜਾ ਹਣੋ ਲੱਗੀ। ਹਰ ਰੋਜ ਢੋਲ 

ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਹ ੋਜਂਦਾ ਤਂ ਜਬਮਲਾ ਅਦੰਰ ਰਹੂ ਪਰਵੇਸ਼ ਹ ੋਜਂਦੀ। ਮਦੰਰ ਜਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੋ 

ਜਗਆ ਜਕ ਜਬਮਲਾ ਜਵੱਚ ਵੱਲੀ ਦੇਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਜਦੱਤੀ। ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾਵਂ ਲਗਭਗ ਦੋ 

ਹਫਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਵੇਖਦ ੇਹਏੋ ਜਕ ਜਬਮਲਾ ਅਦੰਰ ਹਰ ਰੋਜ ਰਹੂ ਪਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਥਕਾਵਟ ਵਾਲਾ ਕਮੰ ਹੈ, ਉਸਦੇ 

ਜਪਤਾ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਜਾਵਂ ਕੇਵਲ ਮਗੰਲਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਜਲਆ। 
 ਜਬਮਲਾ ਜਵੱਚ ਵੱਲੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਵੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਵੱਲੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ 

ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਜਸਆਵਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਂ ਨ ੇਵੱਡੀ ਜਗਣਤੀ ਜਵੱਚ ਮਦੰਰ ’ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਜਦੱਤਾ। 

ਮਾਜਪਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਫਕਰ ਨਾ ਜਰਹਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਜਕ ਵੱਲੀ ਦੇਵੀ ਨ ੇ ਜਬਮਲਾ ਜਵੱਚ ਵਾਸਾ 

ਕਰਕੇ ਉਹਨਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਵਜਤਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਵਰਦਾਨ ਸਮਜਝਆ। ਉਹ ਮਾਇਕ ਪੱਖੋ 

ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਪਜਰਵਾਰ ਲਈ ਪਦਾਰਥਕ ਲਾਭਂ ਅਤੇ ਹਜਾਰਂ ਜਸੱਧੜ ਮੂ੍ਰਖਂ ਲਈ ਕਾਲਪਜਨਕ ਲਾਭਂ ਦਾ ਇਹ 

ਸਮਂ ਦਸ ਸਾਲਂ ਦੇ ਲਮੰੇ ਸਮੇਂ  ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਜਰਹਾ। 
 ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਬਮਲਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਹੀ 10 ਅਪਰੈਲ 1964 ਤੋਂ ਪਜੂਾਵਂ ਬਦੰ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਗਈਆਂ ਤਂ ਮਦੰਰ ਢਾਹ 

ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ, ਢੋਲਚੀ ਤੇ ਚੇਲੇ ਭੇਜ ਜਦੱਤੇ ਗਏ। ਜਬਮਲਾ ਨੂੰ ਹਣੁ ਕੋਈ ਰੁਨੰਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੂਜਾਵਂ ਬਦੰ ਕਰਨ ਤੋਂ  ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ 

ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਬਮਲਾ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਗਸ਼ ਪਈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਵੱਲੀ ਵਂਗ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਂ ਵਰਤਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 
 ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਜਬਮਲਾ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਹੇਠਂ ਭੇਜ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਅਤੇ ਜਬਮਲਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਬੁਲਾ ਜਲਆ 

ਜਗਆ। ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਕੋਡੀਕਾਰਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ  ਜਬਮਲਾ ਦੀ ਜਨੱਜੀ ਅਤੇ ਨੇੜਲੀ ਜਜ਼ਦੰਗੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਰਧ ਚੇਤਨ ਮਨ ਦੀ 

ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਰ ੇਬਹਤੁ ਕੁਝ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਜਲਆ। ਉਸਨੂੰ ਸਮੰਹੋਕ ਨੀਂਦ ਜਵੱਚ ਜਲਆਂਦਾ ਜਗਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ 

ਜਗਆ ਜਕ ਵੱਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਜਵੱਖ ਜਵੱਚ ਹੋਂਦ ਰਜਹਤ ਵੱਲੀ ਉਸ ਜਵੱਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। 
 ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਸੰਨਹਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਹਵਾ ਪੜਹ ਜਲਖ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਫਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ 

ਇੱਛਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਜਵਵਾਹਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਵਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਮੈਂ  ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਹਣੁ ਵੱਲੀ 

ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਜਵੱਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਂ ਉਸਦਾ ਜਚਹਰਾ ਚਮਕ ਉੱਜਠਆ। ਉਸਨੇ ਦੱਜਸਆ, ਨਗੈਂਬੋ ਅਲਮਕਲਮਂ ਜਵਖੇ 

ਆਪਣੀ ਮਂ ਨੂੰ ਜਚੱਠੀ ਜਲਖੇਗੀ ਜਕ ਹਣੁ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 ਜਮਸਟਰ ਸਮਾਤਜਲਕੇ ਦਆੁਰਾ ਜਬਮਲਾ ਨ ੇਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਫੋਟ ੋਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਲੀ ਚੱਲ 

ਪਈ। 
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ਜਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 
 ਸ਼ੁਰ ੂਜਵੱਚ ਜਬਮਲਾ ਨੂੰ ਜਹਸਟੀਰੀਏ ਦਾ ਹਲਕਾ ਦੌਰਾ ਜਪਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਗਜਰਲਮਅੇਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਰਹੀ, 

ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਲਦੀ ਆਮ ਵਂਗ ਹੋ ਜਂਦੀ। ਮਾਜਪਆਂ ਨੇ ਪਜਹਲੀ ਗਲਤੀ ਚੇਲੇ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਂ ਦਾ 

ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਕ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਜਸਕ ਜਬਮਾਰੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਰਹੂਂ ਕਰਕੇ ਹੁਦੰੀਆਂ ਹਨ। ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਬਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ 

ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਂ ਲਈ ਜਾਦ-ੂਟੂਣਾ ਹੈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੱਜਭਆ ਦੇਸ਼ਂ ਜਵੱਚੋਂ ਜਾਦ ੂਟੂਣੇ ਦਾ ਇਲਾਜ 

ਖਤਮ ਹੋ ਜਗਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਥਂ ਹਸਪਤਾਲਂ ਤੇ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਬਦਜਕਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਂ ਜਵੱਚ ਚੇਲੇ 

ਜਖਡਾਉਣੇ, ਜਾਦਈੂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰਪੂ ’ਚ ਜਾਦ ੂਟੂਜਣਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਚੱਜਲਤ ਹੈ। 
 ਜਦੋਂ ਚੇਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਜਹ ਜਦੱਤਾ ਜਕ ਜਬਮਲਾ ਜਕਸੇ ਭੂਤ ਦੇ ਜਚਬੰੜਨ ਕਰਕੇ ਦਖੁੀ ਹੈ ਤਂ ਕਮਜੋਰ ਮਨ ਉੱਪਰ ਚੇਲੇ ਦੀ 

ਰਾਇ ਦਾ ਪਰਭਾਵ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਜਬਮਲਾ ਨੇ ਰੁੱਨਹੇ ਹਏੋ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਹਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਵਰਤਾਉ ਕੀਤਾ। ਮਦੰਰ ਜਵੱਚ ਵੀ ਉਸਦੇ 

ਮਨ ਦਾ ਸਝੁਾਅ ਕਬੂਲਣ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਵੱਲੀ ਵਂਗ ਵਰਤਾਓ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਦ ਜਵੱਚ ਉਸਨੇ 

ਜਮਸਟਰ ਫਰਨੈਂਨਡੋ ਕੋਲੋਂ  ਵੱਲੀ ਦੇਵੀ ਵੱਲੋਂ  ਉਸ ਜਵੱਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਵਚਾਰ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਦਲੀਲਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

ਸੁਜਣਆਂ ਤਂ ਉਸਦੇ ਅਰਧ ਚੇਤਨ ਮਨ ’ਚੋਂ ਵੱਲੀ ਦਾ ਜਖਆਲ ਜਨਕਲ ਜਗਆ। ਇਹ ਜਮਸਟਰ ਫਰਨੈਂਨਡੋ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 

ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੀ, ਜਜਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ 10 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਹਣੋ ਵਾਲੀਆਂ ਪੂਜਾਵਂ ਜਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਬਦੰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ। ਮੇਰੀਆਂ 

ਸਮੂਜਹਕ ਰਾਇਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਜਵੱਚੋਂ  ਵੱਲੀ ਦੇ ਜਵਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਂ ਕੱਢ ਜਦੱਤਾ। ਅੱਜ ਮਨੈੂੰ ਸੂਚਨਾ ਜਮਲੀ ਜਕ ਉਹ 

ਮਗੰਣੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਮ ਜੀਵਨ ਜਬਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪੁੱਛਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 
 ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਕਸ ੇਕੋਲ ਵੀ ਜਾਦਈੂ ਢਗੰਂ ਨਾਲ ਭਜਵੱਖ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀ 

ਬੇਸ਼ਕ ਸੂਝਵਾਨ ਪਰੀਖਣਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਵਜਗਆਜਨਕ ਭਜਵੱਖ-ਬਾਣੀਆਂ ਸਭੰਵ ਹਨ। ਮੌਸਮ, ਅਕਾਸ਼ੀ ਘਟਨਾਵਾ, ਕਾਲਂ, 

ਚੱਕਰਵਾਤਂ, ਸਫਲਤਾਵਂ ਬਾਰੇ ਜਵਜਗਆਜਨਕ ਜਨਰੀਖਣਂ ਰਾਹੀਂ ਭਜਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਜਜਨਹਂ ਕੋਲ ਭਜਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ 

ਜਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨਹਂ ਜਵਸ਼ਵਾਸਂ ਦੀ ਪਰੋੜਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਵਜਗਆਜਨਕ ਸਬੂਤ 

ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਕਸਮਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰਾ ਧੋਖਾ ਹਨ। ਕਈ ਹਾਲਤਂ ਜਵੱਚ ਉਹ ਮਾਨਜਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਖੜੇ ਜਵਅਕਤੀ ਹੁਦੰੇ ਹਨ। 

ਜਡਸਥੈਜਨਕ (Dysthenics) ਅਤੇ ਜਹਸਟੀਰੀਏ (Hysterses) ਆਜਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੂਰਖਂ ਵੱਲੋਂ  ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਣਾ ਮੂਰਖਤਾ 

ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਂ ਹਨ। ਜਬਮਲਾ ਨ ੇਕਦੇ ਵੀ ਜਕਸ ੇਦਾ ਇਲਾਜ ਜਂ ਭਜਵੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸੱਧੜ ਮੂਰਖ ਉਸਦੀਆਂ 

ਧੋਖਾਪੂਰਣ (Glassolalial) ਗੱਲਂ ਨੂੰ ਵੱਲੀ ਦੇਵੀ ਕੋਲੋਂ  ਆਈਆਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਢਕੁਵੀਂ ਜਵਆਜਖਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ 

ਤਰਹਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਬੀਮਾਰਂ ਦੇ ਜਸਰ ਤੇ ਰੱਖਦੀ, ਜਂ ਉਹਨਂ ਦੇ ਜਸਰ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਪਜਵੱਤਰ ਤੇਲ ਮਲ਼ਦੀ ਤਂ ਛੇਤੀ 

ਮਾਨਜਸਕ ਪਰਭਾਵ ਕਬੂਲਣ ਵਾਲ ੇਲੋਕਂ  ਤੇ ਕੁਝ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮਨੋਜਵਜਗਆਨਕ ਪਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਾਲਤਂ ਜਵੱਚ 

ਇਸਦੇ ਭੈੜੇ ਪਰਭਾਵ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਕੇਰ ਸਬਧੰਤ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਅਰਧ ਚੇਤਨ ਮਨਂ ਜਵੱਚ ‘ਮਲੀਨ ਰਹੂਂ’ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ। 
 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਜਹਾ ਆਦਮੀ, ਜੋ ਜਕ ਘਟਨਾਵਂ ਬਾਰੇ ਭਜਵੱਖਬਾਣੀ ਜਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਂ ਨੂੰ ਪਜਹਲਂ ਹੀ 

ਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨ ਇਦੰਰੀ ਜਗਆਨ (Extra Sense Perceptions) ਜਂ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਂ ਅਜਜਹਾ 

ਆਦਮੀ ਜਂ ਔਰਤ ਬਹਤੁ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਜਵੱਚ ਸਸੰਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ 

ਅਜਜਹਾ ਆਦਮੀ ਘੋੜ ਦੌੜ ਜਵੱਚ ਜਜੱਤਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਂ, ਦੋ ਜਾ ਜਤਨੰ ਰਪੁੈ ਜਜਹੀ ਛੋਟੀ ਰਕਮ 

ਜਜੱਤਣ ਲਈ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਘੰ ਰਹੇ ਅਕੰਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਜਕ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਾ ਔਰਤ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਜਜੱਤ ਸਕਦਾ 

ਹੈ ? 
 ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਤਂ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਜੋਜਤਸ਼ੀ,  ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਜਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਸੰਾਰ ਦੀਆਂ ਜਜਣਸਂ ਅਦੰਰ 

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਰਾਵਂ, ਚੜਹਾਵਂ, ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮਤੰਰੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਠੀਕ 

ਭਜਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੌਸਮ-ਜਵਭਾਗ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਖੰੇਪ ਜਵੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜੋਜਤਸ਼ ਮਤੰਰਾਲਾ ਨਂ ਦਾ ਨਵਂ 
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ਮਜਹਕਮਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋਜਤਸ਼ ਮਤੰਰੀ ਸਾਰੇ ਜੋਜਤਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵੀ ਘਟਨਾਵਂ ਬਾਰੇ 

ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਜੋਜਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ ਜਵੱਚ ਰਜੋਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਜਹੇ ਜੋਜਤਸ਼ੀ ਫਰਮ ਦੇ 

ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤੰਰੀ ਦੇ ਬਜਟ ਯੋਜਨਾ (Budget Proposals)  ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ 

ਤਰਹਂ ਇਹ ਫਰਮਂ ਭਾਰੇ ਮਨੁਾਫੇ ਕਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਿਂਚ ਪੜਤਾਲ 
 ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਤਨੰ ਸ਼ਜਹਰੀ ਇਲਾਜਕਆਂ ਜਵੱਚ ਘੋਖਵੀਂ ਜਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਮੈਂ  ਇਸ ਖਤਰਾ-ਸੂਚਕ 

ਖੋਜ ਤੇ ਪੁੱਜਜਆਂ ਹਂ ਜਕ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਦੇ 97.5% ਲੋਕ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਸਧਂਤ ਅਤੇ ਮਾਨਜਸਕ ਚਮਤਕਾਰਂ ’ਚ ਜਵਸ਼ਵਾਸ 

ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ,  ਇੱਕ ਸ਼ਜਹਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 92% ਵਜਹਮੀ ਲਕੋਂ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਮਤੰਰੀ, ਦੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 

ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਜਸਟੀ ਦੇ ਪਰੋਫੈਸਰ (ਦੋਵੇਂ  ਪੀ. ਐਚ. ਡੀ.) ਜਤਨੰ ਵਕੀਲ (ਉਹਨਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਇਕ 

(ਜਕਉਂ. ਸੀ.), ਦੋ ਮਡੈੀਕਲ ਸਪਸੈਜਲਸਟ, ਇੱਕ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਪਰਸੰੀਪਲ, ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦਾ 

ਪਰਬਧੰਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ 
 ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਕਂ ਨੇ ਅੱਡ ੋਅੱਡ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੁੱਛ ਦੇਣ ਵਾਜਲਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਂ ਜਵੱਚੋਂ 

ਕੁਝ ਜਾਦ ੂਦੀਆਂ ਰਹੱਸਮਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਬਰਦਸਤ ਸਮਰਥਕ ਬਣ ਗਏ। 
 ਜਦ ਜਕ ਵਜਹਮ ਭਰਮ ਲੋਕਂ ਦੀ ਅਜਗਆਨਤਾ ਤੇ ਜਸੱਧੜਪੁਣੇ ਕਰਕੇ ਫੈਲਦੇ ਹਨ ਤਂ ਭਰਮਂ ’ਚ ਪਏ ਲੋਕਂ ਨੂੰ ਗੈਬੀ 

ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਜਲਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ  ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਦਵਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਵਗੰਾਰਨਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਅੱਗੇ 

ਆ ਕੇ ਲੋਕਂ ਜਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹੱਸਮਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਰਜਹਤ ਸਜਥਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਜਸੱਧ ਕਰਕੇ ਜਦਖਾਉਣ। 
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ਸਾਧੂ ਦਾ ਿਾਦਮੂਈ ਇਲਾਿ 

         ਇਸਦਾ ਆਰਭੰ ਜਸਰ ਦਰਦ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਜਸ ਨਾਲ ਜਸਰ ਫਟਦਾ ਸੀ ਅਤ ੇਜਜਹੜਾ ਜਕ ਚਾਰ ਜਦਨ ਹੁਦੰਾ ਜਰਹਾ। 

ਜੇ ਜਸਰ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹਇੋਆ ਤਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜਹਨ ਦਾ ਭੂਤ ਜਸਰ ਤ ੇਸਵਾਰ ਹੋ ਜਗਆ। ਜਜਨੰੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਰਜਹਦੰੀ 

ਅਖਬਾਰ ਪੜਹਦੀ ਰਜਹਦੰੀ, ਪਰਤੰ ੂਪੜਹਾਈ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਦੰੀ। ਹਰ ਰੋਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ  ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਦਾ 

ਇੱਕ ਵਰਕਾ ਹੱਥ ਜਵੱਚ ਫੜਹ ਕੇ ਇਕੋ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵਰਂਡੇ ਜਵੱਚ ਬੈਠੀ ਰਜਹਦੰੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਜਦਨ ਉਹ ਉਹੀ ਸਫਾ ਪੜਹਦੀ ਰਜਹਦੰੀ 

ਸੀ, ਬਲਜਕ ਉਹੀ ਪੈਰਹਾ, ਨਹੀਂ-ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਲਫਜ਼। ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਂ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਜਹਦੰੀਆਂ ਸਨ। 

 ਬਹਤੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਂ ਉਸਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦੀ ਮਨਪਸਦੰ ਕੁਰਸੀ ਜਵੱਚੋਂ  ਬਾਹਰ ਜਖੱਚਦੀ। 

ਉਸਦੀ ਭੁੱਖ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ  ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਜਦਦੰੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਕ ਉਹ 

ਦੁੱਬਲੀ ਪਤਲੀ ਮਰੀਅਲ ਜਜਹੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਤੰ ਨੂੰ ਖਨੂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਬਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। 

 ਜਾਫਨਾ ਜਵਖੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਵੱਚ ਸਰਸਵਤੀ ਇੱਕ ਹਣੋਹਾਰ ਜਵਜਦਆਰਥਣ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਂਬਜਰਜ 

ਜੂਨੀਅਰ ਜਮਾਤ ਜਵੱਚ ਪੜਹਦੀ ਸੀ ਤਂ ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਕੰਡਾਸਾਮੀ ਕੈਂਬਜਰਜ ਸੀਨੀਅਰ 

ਜਵੱਚ ਪੜਹਦਾ ਸੀ। 

 ਬੱਜਚਆਂ ਦਾ ਜਪਤਾ ਰਾਮਾਰਾਥਨ, ਜਜਹੜਾ ਕੋਲਬੰ ੋਜਵਖੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਜਵੱਚ ਮੁੱਖ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਦਾ ਕਮੰ 

ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਘੜੀ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਜਰਹਾ ਸੀ ਜਕ ਕਦੋਂ  ਕਡੰਾਸਾਮੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰੇ ਤਂ ਜੋ ਉਹ 

ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਜਚਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲਬੰੋ ਜਵੱਚ ਵੈਲਾਵਾਟੇ ਜਵਖੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ  ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਪੜਹਾਈ 

ਬਾਰੇ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਜਚਤੰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜਖਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਫਨਾ ਨਾਲੋਂ ਕੋਲਬੰੋ ਜਵੱਚ 

ਕੋਈ ਢਕੁਵਂ ਵਰ ਲੱਭਣਾ ਆਸਾਨ ਸੀ। 

 ਇੰਝ 1945 ਜਵੱਚ ਸਾਰਾ ਪਜਰਵਾਰ ਕੋਲਬੰੋ ਚਲਾ ਜਗਆ। ਕੰਡਾਸਾਮੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਜਸਟੀ ਜਵੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਇਸੰ 

ਜਵੱਚ ਆਨਰਜ਼ ਦੀ ਜਡਗਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਚਗੰੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਫਰਮ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਮਲ 

ਗਈ। 

 ਸਰਸਵਤੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਜਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ 1947 ਜਵੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ 

ਸਭ ਤੋਂ ਪਜਹਲਂ ਉਸ ਜਵੱਚ ਜਵਸ਼ਾਦ ਰੋਗ (Melancholia) ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਵਖਾਈ ਜਦੱਤੇ ਸਨ। ਜਜਵੇਂ ਜਜਵੇਂ ਜਦਨ ਲਘੰਦੇ ਗਏ, 

ਉਸਦੇ ਜਵਸ਼ਾਦ ਰੋਗ ਜਵੱਚ ਬੁਜਨਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੰਰਮੁਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਂ ਕਰਨ 

ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। 
 ਕੰਡਾਸਾਮੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੱਪ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਛਾ ਜਾਜਹਰ ਕੀਤੀ 

ਜਕ ਮੈਂ  ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵਂਗਾ। ਇੱਕ ਜਦਨ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਰਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਤੇ ਜਲਆਂਦਾ ਜਗਆ। 

ਮਂ-ਬਾਪ ਅਤੇ ਕੰਡਾਸਾਮੀ ਬੈਠਕ ਜਵੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੈਂ  ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਜੂੇ ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ ਸਰਸਵਤੀ ਨਾਲ 

ਲਬੰੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 
 ਬਾਅਦ ਜਵੱਚ ਮੈਂ ਕਡੰਾਸਾਮੀ ਅਤ ੇਉਸਦੇ ਮਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਲੜਕੀ ਬਹਤੁ ਮਾਨਜਸਕ ਜਵਕਾਰ (Neurosis) 
ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਭੰਵ ਇਲਾਜ ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। 
ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ 
          ਕੁਝ ਜਦਨਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਾਨਾਥਨ ਅਧੀਨ ਕਮੰ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕਲਰਕ ਰਘੂਪਤੀ ਨੇ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ 

ਇੱਕ ਮਸ਼ਹਰੂ ‘ਸਾਧ’ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਆਜਖਆ। ਰਘੂਪਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ‘ਸਾਧੂ’ ਮਹਾਨ ਗਬੈੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮਾਜਹਰ ਡਾਕਟਰਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਲਾਜ ਕਰਾਰ ਜਦੱਤੇ ਗਏ ਕਈ ਮਰੀਜਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਸੀ। 
 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਜਕਸੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਮੰਸ਼ੁਦਾ ਜਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਜਛਆ ਸੀ, ਤਂ ਉਸਨੇ ਦਰੂ ਦੇ ਕਸਬੇ ਜਵਖੇ ਉਸ 

ਹੋਟਲ ਦਾ ਨਂ ਦੱਸ ਜਦਤਾ ਸੀ, ਜਜਥੇ ਉਹ ਜਵਅਕਤੀ ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਰਜਹ ਗਏ ਜਕ ਉਹ ਜਵਅਕਤੀ 

ਉਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ ਰਜਹਦੰਾ ਸੀ। 
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 ਰਾਮਾਨਾਥਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਇਸ ‘ਸਾਧੂ’ ਤੋਂ  ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਹੀ ਜਲਆ। ਅਗਲੇ ਜਦਨ 

ਰਘੂਪਤੀ ‘ਸਾਧ’ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮਾਨਾਥਨ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਪਹੁਜੰਚਆ। ਪਜਰਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦਾ ਬਹਤੁ ਹੀ ਆਦਰ ਅਤੇ 

ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਚੱਟੀ ਚਾਦਰ ਜਵਛਾ ਕੇ ਬੈਠਕ ਜਵੱਚ ਜਬਰਾਜਮਾਨ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ। 
 ਲਮੰਾ ਪੀਲਾ ਚੋਲਾ ਪਜਹਨ ੇਹਏੋ, ਲਬੰੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ, ਜਸਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਂ ਦਾ ਜੂੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ 

ਚਦੰਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰਕੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਜਵਚਾਲੇ ਲਾਲ ਜਟੱਕਾ ਲਾਈ, ‘ਸਾਧੂ’ ਇੱਕ ਧਰਮਾਤਮਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। 
 ਅਰਭੰ ਜਵੱਚ ਰਾਮਾਨਾਥਨ ਨ ੇਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਬਾਰੇ ਸਾਧ ੂਨੂੰ ਜਵਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਦੱਜਸਆ। ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਅਦੰਰ 

ਬੁਲਾਇਆ ਜਗਆ ਅਤੇ ‘ਸਾਧੂ’ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ। 
ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਜਹਾਰ ਜਦੱਤਾ ਜਿਆ ਸੀ 
 ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨ ੇਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਂ ਬਦੰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਮੰਟਂ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤੀ ਜਵੱਚ ਮਗਨ ਜਰਹਾ। ਜਫਰ ਉਸ 

ਨੇ ਅੱਖਂ ਖੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਕਹਾ, ਇਸ ਲੜਕੀ ਤੇ ਜਾਦ ੂਦਾ ਅਸਰ ਹਇੋਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਈਰਖਾਲੂ ਔਰਤ, ਜਜਹੜੀ ਜਕ ਲੜਕੀ ਦੀ 

ਮਂ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਰਲ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਜਹਰ ਦੇ ਜਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਜਹਰ “ਸਰਪ ਪੂਜਾ” ਕਰਕੇ ਹੀ 

ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।” 
 ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ। ਮਂ ਬਾਪ ਅਤੇ ‘ਸਾਧੂ’ ਨੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ  ‘ਸਰਪ 

ਪੂਜਾ’ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਮੱਥ ਲਈ। ‘ਸਾਧੂ’ ਨੇ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਬੰੀ ਸੂਚੀ ਜਤਆਰ ਕਰਵਾ ਜਦੱਤੀ ਸੀ। 
 ਜਦੋਂ ਰਘੂਪਤੀ ਅਤੇ ‘ਸਾਧੂ’ ਚਲੇ ਗਏ ਤਂ ਸ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਮਂ ਬਾਪ ਜਵਚਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਝੜੱਪ ਹੋਈ। ਕੰਡਾਸਾਮੀ ਨੇ 

ਆਜਖਆ ਜਕ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਜਖਆ ਹੈ ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਹ।ੈ ਚਗੰੀ ਗੱਲ ਤਂ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਜਕਸੇ ਜਦਮਾਗੀ 

ਜਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਦਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਹਸਟੇਰੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰਤੰੂ ਇਕ ਅਨਾੜੀ ਮੁੰਡੇ 

ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਮਂ ਬਾਪ ਇਕ ਮਹਾਤਮਂ ‘ਸਾਧੂ’ ਵਲੋਂ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਜਸਜਖਆ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਹੀ ਸੁਟਣਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁਦੰੇ। 
 ਮਂ ਬਾਪ ਘਜੰਟਆਂ ਬੱਧੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਪਜਹਚਾਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਜਸਨੇ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਜਹਰ ਜਦੱਤਾ ਸੀ। ਤੁੱਕੇ 

ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁਚੰੇ ਜਕ ਉਹ ਰਾਮਾਨਾਥਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਭੈਣ ਹੀ ਸੀ, ਜਜਸ ਦੇ ਘਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ 

ਪਜਹਲਂ ਉਹ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਗਏ ਸਨ। 
 ਰਾਮਾਨਾਥਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਜਖਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਕ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰਰੂ ਈਰਖਾ ਹੋਣੀ ਐ ਜਕ ਆਪਣਾ ਲੜਕਾ ਉਸ 

ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲੋਂ  ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਂ ਜਕ ਦੋਵੇਂ  ਇਕੋ ਜਜਨੰਾ ਹੀ ਪੜਹੇ ਜਲਖੇ ਹਨ।” ਪਜਰਵਾਰ ਨੇ ਭਜਵੱਖ ਲਈ ਉਸ 

ਟੱਬਰ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਂ ਸਬੰਧੰ ਤੜੋ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਜਲਆ। 
ਪੂਿਾ ਆਰਭੰ ਹਾੋਈ 
 ‘ਸਾਧੂ’ ਜਮੱਥੇ ਹਏੋ ਜਦਨ ਤੇ ਥੈਲਾ ਲਟਕਾਈ ਆ ਪਹੁਜੰਚਆ। ਉਹ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਮਰ ੇਜਵੱਚ 

ਵੜ ਜਗਆ। ਕੰਧ ਨਾਲ ਢੋਅ ਲਾਈ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਧੂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਕੇਲੇ ਦੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਜਵਛੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਵਚਾਲੇ 

ਜਪੱਤਲ ਦਾ ਇਕ ਬਰਤਨ ਕੱਦਕੂਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਖੋਪੇ ਨਾਲ ਭਜਰਆ ਜਪਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਖੋਪੇ ਦਾ ਇਕ ਦੀਵਾ ਜਗ ਜਰਹਾ 

ਸੀ। ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਜਤਆਂ ਤੇ ਕੱਚੇ ਚਾਵਲ, ਉੱਬਲੇ ਹਏੋ ਚਾਵਲ, ਫੁੱਲ, ਦਲੇ ਹਏੋ ਚਾਵਲ, ਕੇਲੇ ਅਤੇ ਕਸਰੋੇ ਜਵੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ 

ਹੋਏ ਸਨ। 
 ਸਾਧੂ ਨੇ ਪਜਹਲਂ ਥੈਲੇ ਜਵੱਚੋਂ ਸੱਪ ਵਂਗੂ ੰਵਲੇਵੇਂ  ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਇਕ ਜਗੰਲੀ ਵੇਲ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਸੋਰੇ ਨਾਲ 

ਜਟਕਾਣੇ ਰੱਖ ਜਦੱਤੀ। 
 ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਜਜਹੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ‘ਸਾਧੂ’ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਜਬਠਾਇਆ ਜਗਆ ਸੀ। ‘ਸਾਧੂ’ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਹ 

ਜਮੰਟ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਅੱਧੀ ਪੂਜਾ ਸਸੰਜਿਤ ਦੇ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰਜਦਆਂ ਲਘੰ ਗਈ। ਦਜੂਾ ਅੱਧ ‘ਸਾਧੂ’ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਨਾਲ 

ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਰਭੰ ਹਇੋਆ। 
 ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਟਕੁੜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਵਲੋਂ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਸਦੰੇਸ਼ ਜਲਜਖਆ। ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਪੇਟ ਜਵੱਚੋਂ 

ਜ਼ਜਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕਮੰ ਪੂਜਾ ਦੇ ਦਜੂੇ ਅੱਧ ਦੇ ਅਤੰ ਜਵੱਚ ਹਇੋਆ। 
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 ਅਜੰਗਆਜਰਆਂ ਉੱਤੇ ਧੂਫ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਧੂਏੰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਭਰ ਜਗਆ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਜਵੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਂਤ 

ਸੀ। ਜਸਵਾਏ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ 

ਸੀ ਕੱਢ ਜਰਹਾ। 
 ਸਰਸਵਤੀ ਬੇਹਰਕਤ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਧੂਫਦਾਨੀ, ਜਜਸ ਜਵੱਚੋਂ ਧੂਆੰਂ ਜਨਕਲ ਜਰਹਾ ਸੀ, ਜਤਨੰ ਵਾਰੀ ਉਸਦੇ ਜਸਰ ਦਆੁਲੇ 

ਘੁਮਾਈ ਗਈ। ਜਫਰ ‘ਸਾਧੂ’ ਨੇ ਇਕ ਤੀਹ ਇਚੰ ਲੰਮੀ ਰੱਸੀ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਸਰੇ ਤੋਂ  ਮੂਹੰ ਜਵੱਚ ਫੜਨ ਲਈ ਜਦੱਤੀ ਗਈ। 

ਇਸ ਰੱਸੀ ਦਾ ਦਜੂਾ ਜਸਰਾ ਦੁੱਧ ਜਵੱਚ ਡੋਬੋ ਕੇ ਰੱਜਖਆ ਜਗਆ ਸੀ। 
ਜ਼ਜਹਾਰ ਕੱਢ ਜਦੱਤਾ ਜਿਆ 
 ਸਲੋਕਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਹੁਦੰਾ ਜਗਆ। ‘ਸਾਧੂ’ ਨ ੇਆਪਣੇ ਝੋਲੇ ਜਵੱਚੋਂ  ਚਮੰੇਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕੱਢ ੇਅਤੇ ਆਪਣੇ 

ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਜਵੱਚ ਰੱਖ ਲਏ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਫੁੱਲ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਜਸਰ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਜਦੱਤੇ। ਜਫਰ ਉਸਨੇ ਕੇਲੇ ਦੇ 

ਪੱਜਤਆ ਤੇ ਰੱਜਖਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਵੱਚ ਸਮਤੇ ਦੁੱਧ ਏ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਪਾ ਜਦੱਤਾ। ਜਫਰ 

ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਵੱਚ ਸੱਪ ਵਰਗੀ ਵਲੇਵੇਂ  ਖਾਧੀ ਟਾਹਣੀ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਜਸਰ ਵੱਲੋਂ 

ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਭਂਡੇ ਤੱਕ ਜਲਆਂਦਾ। 
 ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਹਏੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰਗੰ ਪਜਹਲਂ ਪੀਲਾ ਨੀਲਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਜਵੱਚ ਗਜਹਰਾ ਨੀਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਪੰਜ ਜਮਟੰਂ ਬਾਦ 

‘ਸਾਧੂ’ ਨੇ ਫਰੁਮਾਇਆ ਜਕ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚਲਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਜਹਰ ਦੁੱਧ ਜਵੱਚ ਆ ਜਗਆ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀ ਕੰਡਾਸਾਮੀ ਸਮੇਤ 

ਜਜਨੰੇ ਵੀ ਕਮਰੇ ਜਵਚ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਬਹਤੁ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। 
ਜ਼ਜਹਾਰ ਦਫਨਾ ਜਦੱਤੀ ਿਈ 
           ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਖੜਹੀ ਹਣੋ ਲਈ ਆਜਖਆ ਜਗਆ। ‘ਸਾਧੂ’ ਨੇ ਉਸਦੇ ਜਸਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ  ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਦੱਤੀ 

ਤੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਭਜਵੱਖ ਜਵੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 
 ਜਦੋਂ ਰਾਮਾਨਾਥਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਤੰੁਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤਂ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ ਖੜਹੇ 

ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਕਸੋਰਾ ਉਸਨੂੰ ਜਦਦੰੇ ਹੋਏ ਸਮਝਾਇਆ,  “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਥੇ ਖਾਸ ਪੂਜਾ ਕਰਾਗਾ, ਤਂ 

ਤੂੰ ਇਸਨੂੰ ਜਪਛਵਾੜੇ ਲੈ ਜਾਵੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਜਤਨੰ ਉਂਗਲਂ ਨਾਲ ਜਜਨਾ ਗੋਬਰ (ਗਊ ਦਾ ਗੋਹਾ) ਤੂੰ ਉਠਾ 

ਸਕੇਂ, ਇਸ ਕਸੋਰੇ ਜਵੱਚ ਪਾ ਦੇਵੀਂ। ਫੇਰ ਬਗੀਚੀ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਟਆੋ ਪੁੱਟ ਲਵੀਂ। ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਦੋਵਂ ਹੱਥਂ ਨਾਲ ਫੜਹ ਕੇ ਮੂਹੰ 

ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਕਰਕੇ, ਸੂਰਜ ਵੱਲੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟੋਏ ਜਵੱਚ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਡੋਲਹ ਦੇਵੀਂ, ਖਾਲੀ ਕਸੋਰੇ ਨੂੰ ਟੋਏ ਜਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੋੜ ਦੇਵੀਂ 

ਅਤੇ ਫੇਰ ਟੋਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੀਂ।” 
 ਜਜਉਂ ਹੀ ਨਕੌਰ ਕਮਰ ੇਤੋਂ  ਬਾਹਰ ਜਗਆ, ਕੰਡਾਸਾਮੀ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾ ਜਗਆ। ਉਸਨੇ ਨਕੌਰ ਤੋਂ  ਬਰਤਨ 

ਫੜਕੇ ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਜਵੱਚ ਜਜਦੰਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਜਲਆ ਅਤੇ ਨਕੌਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਕਸ ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸਣ ਲਈ 

ਆਜਖਆ। 
ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਜਦੱਤਾ ਜਿਆ 
 ‘ਸਾਧੂ’ ਨ ੇਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆਪਣ ੇਥੈਲੇ ਜਵਚ ਪਾ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਤਆਰੀ ਕਰਨ 

ਲੱਗਾ। ਰਾਮਾਨਾਥਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। 
 “ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀ ਜਲਆ ਕਰਦਾ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਂ ਇਹ ਸੀ ਜਕ ਮੈਂ  ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਂ ਨਾਲ 

ਕਦੇ ਛੋਜਹਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁਦੰੇ ਹੋ ਜਕ ਮੈਂ  ਤਹੁਾਡੀ ਸਵੇਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਂ, ਤਂ ਤੁਸੀਂ ਪਜੰੀ ਕੁ ਰਪੁਏ ਮੇਰੇ ਥੈਲੇ ਜਵੱਚ 

ਪਾ ਦੇਵੋ।” ਸਾਧੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਜਦੱਤਾ। 
 ਰਾਮਾਨਾਥਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਾਨਾਫਸੂੀ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਜਜਨੰੇ ਪੈਸੇ ਆਖੇ ਹਨ, ਉਸਨੇ 

ਉਸਤੋਂ ਕਾਫ਼ ਵੱਧ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਂ ਪਜੰਾਹ ਰਪੁਏ ਦਾ ਇਕ ਨੋਟ ਮਰੋੜ ਕੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਥੈਲੇ ਜਵੱਚ ਪਾ ਜਦੱਤਾ। 
 ਕੰਡਾਸਾਮੀ ‘ਸਾਧੂ’ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਜਗਆ। ਪੈਟਾਰ ਵੱਲ ਜਂਦੀ ਪਜਹਲੀ ਬੱਸ ਤੇ ‘ਸਾਧੂ’ ਨੂੰ ਚੜਹਾਉਣ 

ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਗਾਲੇ ਰੋਡ ਦੀ ਦਜੂੀ ਤਰਫ਼ ਲਘੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮਾਊਂਟ ਲਾਵੀਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ 

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਗਆ। 
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 ‘ਸਾਧੂ’ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ  ਕੁੱਝ ਜਮਟੰ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕਡੰਾਸਾਮੀ ਸਮਤੇ ਮੈਂ  ਰਾਮਾਨਾਥਨ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਗਆ ਅਤੇ ਜਸੱਧਾ 

ਕੰਡਾਸਾਮੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ ਜਗਆ। ਕੰਡਾਸਾਮੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਕਸੋਰਾ ਅਲਮਾਰੀ ਜਵੱਚੋਂ  ਬਾਹਰ ਕੱਜਢਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 

ਜਵਖਾਇਆ। 
ਠੱਿੀ ਫੜੀ ਿਈ। 
 ਦੁੱਧ ਦਾ ਰਗੰ ਚਗੰੀ ਤਰਹਂ ਵੇਖਣ ਉਪਰਤੰ, ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਬਰਤਨ ਮਗੰਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦਜੂੇ ਬਰਤਨ ਜਵਚ 

ਜਨਤਾਰ ਜਲਆ ਜਗਆ ਤਂ ਬਰਤਨ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸਤਾਹ ਤੇ ਅੱਧ ਖੁਰੀ ਨੀਲੀ ਜਸਆਹੀ ਦੀ ਜਟੱਕੀ ਜਵਖਾਈ ਜਦੱਤੀ।ਮੈਂ  ਨੀਲੀ 

ਜਸਆਹੀ ਦੀ ਜਟੱਕੀ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਕੰਡਾਸਾਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਜਦੱਤੀ। ਉਹ ਅੱਧ ਖੁਰੀ ਜਟੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਵਖਾਉਣ ਚਲਾ 

ਜਗਆ। 
 ਜਦੋਂ ਰਾਮਾਨਾਥਨ ਅਤ ੇਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਜੰਾਹ ਰਪੁਏ ਦੀ ਇਸ ਠੱਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਜਗਆ ਤਂ ਉਹਨਂ ਤ ੇਅਜਜਹਾ 

ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਜਕ ਜੋ ‘ਸਾਧੂ’ ਜਕਤੇ ਨੇੜ-ਤੇੜ ਹੁਦੰਾ ਤਂ ਉਹ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਜਦਦੰੇ। 
  ਕੰਡਾਸਾਮੀ ਮਰੇੇ ਸਾਹਮਣ ੇਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ  ਨੀਵਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜਮਦੰਾ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰ ਜਰਹਾ ਸੀ ਜਕ ਜਦੋਂ 

‘ਸਾਧੂ’ ਨੇ ਦੁੱਧ ਜਵੱਚ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟਣ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਰੀ ਛੁੱਪੇ ਜਸਆਹੀ ਦੀ ਜਟੱਕੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਜਵੱਚ ਪਾ ਜਦੱਤੀ ਸੀ ਤਂ 

ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ‘ਸਾਧੂ’ ਦੀ ਠੱਗੀ ਜਕਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜ ਸਜਕਆ। 
  ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਜਹੇ ਸ਼ਬਦਂ ਜਵੱਚ ਕਡੰਾਸਾਮੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਂ ਬਾਪ ਨੁ ੰਆਜਖਆ,  “ਜਜਵੇਂ ਜਕਸ ੇਜਾਦਗੂਰ ਦੀ ਚਲਾਕੀ 

ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਫੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਹਂ ਹੀ ਜੇ ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹਰਕਤ ਤੇ ਜਧਆਨ ਰੱਜਖਆ ਜਾਵੇ 

ਤਂ ਭੂਤ-ਪਰੇਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਵੀ ਫ਼ੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ‘ਸਾਧੂ’ ਬਹਤੁ ਹੀ ਚਲਾਕ ਅਤੇ ਹਜੁਸ਼ਆਰ ਬਦੰਾ ਸੀ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਜਦੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਂ- ਕਸੋਰੇ ਜਵੱਚ ਗਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਜਮਲਾਉਣਾ, ਦੁੱਧ ਡੋਲਦ ੇਸਮੇਂ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ 

ਰਜਹਣਾ, ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਟਏੋ ਜਵੱਚ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਆਜਦ- ਇਸ ਗੱਲੋਂ  ਹੀ ਸਨ ਜਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਸਆਹੀ ਦੀ 

ਜਟੱਕੀ ਨਾ ਵੇਖ ਲਵੇ। 
 ਅਜਗਆਨੀ ਲਕੋਂ ਦੇ ਇਹ ਗਲਤ ਜਵਚਾਰ ਹਨ ਜਕ ਮਹੀਜਨਆਂ ਸਾਲਂ ਬੱਧੀ ਜ਼ਜਹਰ ਪੇਟ ਜਵਚ ਪਈ ਰਜਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, 

ਜਜਸ ਨਾਲ ਜਦਮਾਗੀ ਨੁਕਸ ਪ ੈਜਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਜ਼ਜਹਰ ਜਕਸੇ ਜਾਦ ੂਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭੂਤ-ਪਰੇਤ 

ਕੱਢਣ ਵਾਜਲਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਂ ਜਵੱਚ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਜਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ 

ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਜਂਦਾ ਹੈ। 
 ਮੈਂ ਕੋਲਬੰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਂ, ਜਜਸਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭੂਤ-ਪਰੇਤ ਕੱਢਣ ਵਾਜਲਆਂ ਵਾਗੂ ੰਹੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਂ ਜਵੱਚ 

ਖਾਸੀ ਦਕੁਾਨਦਾਰੀ, ਜਾਦ ੂਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱਖ ਦਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਲੂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। 
 ਸਰੀਰਕ ਜਵਜਗਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਜਹਰਂ ਜਜਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰ ਜਵੱਚ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੁਦੰੀਆਂ 

ਹਨ, ਅਤੰ ਪੇਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਨਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ-ਪਚਣ ਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ, ਤਂ ਉਹ ਜਬਨਂ ਜਦਮਾਗ ਜਂ 

ਭੋਜਨ-ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਕੁਸਾਨ ਪਹੁਚੰਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟੱਟੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਨਕਲ ਜਂਦੀਆਂ ਹਨ।” 
 ਗੁੱਸੇ ਜਵੱਚ ਲਹੋਾ-ਲਾਖਾ ਹੋਏ ਰਾਮਾਨਾਥਨ ਨ ੇਅਗਲ ੇਜਦਨ ਰਘੂਪਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ‘ਸਾਧ’ ਦਾ ਥਂ ਜਟਕਾਣਾ ਲੱਭ ਕੇ, 

ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਹੇਠ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਪੂਰੇ ਪਜੰਾਹ ਰਪੁਏ ਮੁੜਵਾ ਲਏ। 
 ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਂ ਤੋਂ ਨੀਲੇ ਦਾਗ ਲਾਹਣੁ ਜਵੱਚ ਪੂਰੇ ਦੋ ਜਦਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। 
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ਸੜਕ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਭੂਤ 

ਕਈ ਸਾਲ ਪਜਹਲਂ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਜਵੱਚ ਸਾਡਾ ਇਕ ਅਗਰਗਾਮੀ ਅਤ ੇਬਹਤੁ ਹੀ ਦਲਰੇ, ਇਕ ਧਨਵਾਨ ਮੋਟਰ ਚਾਲਕ ਰਜਹਦੰਾ 

ਸੀ, ਜਜਸ ਕੋਲ ਡੀਲੋਨੀ-ਬੈਲੀਜਵਲੇ (ਇਕ ਜਕਸਮ ਦੀ ਕਾਰ) ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਰ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਗੋਲ ਜਪੱਤਲ ਦਾ ਰੇਡੀਏਟਰ 

ਸੀ, ਜਪੱਤਲ ਦਾ ਜਵੰਡਸਕਰੀਨ ਸੀ, ਜਪੱਤਲ ਦਾ ਹੀ ਟਾਪਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਪੱਤਲ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸੀ। 

 ਮੋਟਰ ਚਾਲਕ ਗਾਲੇ ਜਵਖੇ ਦੌੜਂ ਜਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਜਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੀਂ ਦੇਰ ਹਏੋ ਉਹ ਜਹੱਕਾਦਵੂਾ ਰੈਸਟ 

ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਰਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਡਰਾਇਵਰ 

ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਖ ਜਦੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਝ ਕਾਰ ਦਾ ਡਰਾਇਵਰ ਜਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉਪਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। 

ਮੋਟਰ ਚਾਲਕ ਆਪ ਖੁਦ ਕਾਰ ਚਲਾ ਜਰਹਾ ਸੀ। 

 ਡਾਡਾਲਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁੱਝ ਗਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਕਾਰ ਰੋਕੀ, ਕਾਰ 

ਡਰਾਇਵਰ ਹੇਠਂ ਉਤਜਰਆ ਅਤ ੇਬੱਤੀਆ ਜਗਾ ਜਦੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਟੋਲੀ ਜਫਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਹੱਕਦਵੂਾ ਪਹੁਚੰ ਕੇ ਰਕੁੀ 

ਤਂ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗੀ ਜਕ ਕਾਰ ਡਰਾਇਵਰ ਉਪਰੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕੀ ਖੋਹਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਡਰਾਇਵਰ ਨਾ ਬਹਜੁੜਆ 

ਤਂ ਮੋਟਰ-ਚਾਲਕ ਗੁੱਸੇ ਹੁਦੰਾ ਹਇੋਆ ਕਾਰ ਜਵੱਚੋਂ  ਬਾਹਰ ਜਨਕਜਲਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਜਗਆ ਤਂ ਉਸਨੇ ਕਾਰ 

ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਵੱਚ ਮੁਰਦੇ ਵਂਗ ਜਪਆ ਵੇਜਖਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਹਸ਼ੋ ਆਈ ਤਂ ਉਸਨੇ ਇਹ 

ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ :- 

 ਜਦੋਂ ਡਾਡਾਲਾ ਜਵਖੇ ਬੱਤੀਆਂ ਦਬੁਾਰਾ ਜਗ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ ਤਂ ਸਫੈਦ ਰਗੰ ਦੀ  ਇਕ ਸ਼ਕਲ 

ਕਾਰ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਜਪੱਛੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਜਉਂ ਜਜਉਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜ ੇਪਹੁਚੰਦੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੁਦੰੀ ਗਈ ਅਤੇ 

ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਬਾਹਂ ਉਸਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਫੈਲਾ ਜਦੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਚੀਕਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਮੁੜ 

ਗਈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਹੁਦੰੀ ਗਈ। ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਕਾਰ ਦ ੇ ਜਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀਆਂ ਚੀਕਂ ਕਾਰ ਜਵਚਲੇ 

ਬਜੰਦਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਕਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ। 

 ਜਵਚਾਰਾ ਕਾਰ ਡਰਾਇਵਰ ਇਸ ਭੈਅ ਨੂੰ ਸਜਹਣ ਨਾ ਕਰ ਸਜਕਆ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹ ੋਜਗਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ 

ਤਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਜਵੱਚ ਸੀ। 

 ਡਾਡਾਲਾ ਜਵਖੇ ਜਕੰਨੇ ਕੁ ਮੋਟਰ ਚਾਲਕ ਅਜਜਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ? 

 ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ‘ਦੀ ਜਰਕਾਰਡ’ ਦੇ ਜੁਲਾਈ 1961 ਦੇ ਅਕੰ ਜਵੱਚ 

ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਛਪੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰੀਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਿੋਰਾਕਨੰਾ ਦਾ ਭੂਤ 

 ਗਾਲੇ ਰੋਡ ਉਪਰ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਖੂਨੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਰਾਕੰਨਾ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਕ ਦਰੱਖਤ ਹੇਠ 

ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਂ ਜਵੱਚ ਬੱਚਾ ਲਈ ਇਕ ਔਰਤ ਖੜੀ ਹੁਦੰੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਥੋਂ ਦੀ ਲਘੰਣ ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਫੜਨ 

ਲਈ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਹੈ ਜਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹ ੈਤਂ ਉਹ ਮਰ ਜਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਸਰਫ ਇਕੱਲੇ ਇਕਜਹਰੇ 

ਯਾਤਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। 

 ਮੋਟਰ ਚਾਲਕ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਚਗੰੀ ਜਕਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਾ ਤਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 

ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਪਰਤੰੂ ਇਸ ਜਗਹਾ ਤੋਂ  ਕੋਈ ਅਜਦੱਖ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਂ ਦੀ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਜਡੱਕ-ਡੋਲੇ ਖਾਣ ਲਾ ਜਦਦੰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਮੇਤ 

ਸੜਕ ਦੇ ਜਕਨਾਰੇ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਦਰੁਘਟਨਾਵਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। 

 ਇਹ ਆਜਖਆ ਜਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਵੱਚ ਬੁਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗਾਲਹਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਇਹ ਔਰਤ ਅਲੋਪ 

ਹੋ ਜਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੁਰੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਵਤੀਰਾ ਸਜਹਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। 

ਕਨਾਤ ੇਵਾਲਾ ਭੂਤ 

 ਸ਼ਰੀ ਜੇ. ਦਆੁਰਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤੀਜੀ ਕਹਾਣੀ ਇਕ ਜਵਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸੀ, ਜਜਹੜੀ ਇਕ ਟੈਕਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸਫਰ ਕਰ 

ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਜ਼ੋਮੀਡ ਪਲੇਸ ਜਵਖੇ ਇਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਕਾਨਣ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ  ਹੀ ਕਾਨਾਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 

ਤੋਂ ਲਘੰਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਇਵਰਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫੈਦ ਔਰਤ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ. ਟੈਕਸੀ ਜਵੱਚ ਚੜਹ ਕੇ ਰੋਜ਼ਮੀਡ ਪਲੇਸ ਜਾਣ ਲਈ 
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ਆਖਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ  ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਇਵਰ ਜਟਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁਚੰਦਾ ਹੈ ਤਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਟੈਕਸੀ ਜਵੱਚ ਤਂ ਕਈੋ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 

ਜੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ ੇਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਇਵਰ ਸਵਾਰੀ ਚੜਹਾਉਣ ਤੋਂ  ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ ੈਤਂ ਇਸਦਾ ਜਸੱਟਾ 

ਉਹ ਭੁਗਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਜਲਜਖਆ ਜਿਆ 

 ਭੂਤਂ ਬਾਰੇ ਜਤਨੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜਹਕੇ ਮੈਂ   ‘ਦੀ ਰੀਕਾਰਡ’ ਨੂੰ ਖਤ ਜਲਜਖਆ  “ਤੁਸੀ ‘ਦੀ ਜਰਕਾਰਡ’ ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਅਕੰ 

ਜਵੱਚ ਮੋਟਰਚਾਲਕ ਅਤੇ ਭੂਤਂ ਬਾਰੇ ਬੇਜਸਰ ਪੈਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਛਾਪਣੀਆਂ ਯਗੋ ਸਮਝੀਆਂ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। 

ਅਜਜਹੀਆਂ ਦਾਦੀ ਮਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਜਹੜੀਆਂ ਨਾ ਤਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁਦੰੀਆਂ ਅਤ ੇਨਾ ਹੀ ਖੁਦ ਪਰਖੀਆਂ 

ਹੁਦੰੀਆਂ ਹਨ, ‘ਦੀ ਜਰਕਾਰਡ’ ਦੇ ਪੰਜਨਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਪਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਕਉਂਜਕ ਮੌਜੂਦਾ ਯੁਗ ਜਵੱਚ ਜਵਜਗਆਨ 

ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋਈ ਟਰਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਜਵਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਅਜਜਹੀਆਂ ਪਰਕਾਸ਼ਨਾਵਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਤੰਵ ਹੈ। 

 ਸ਼ਰੀ ਜੇ. ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਨਹਂ ਭੂਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਹਨਂ ਨਾਲ ਪੜਹਨ ਤੋਂ  ਹੀ ਜਮਲ 

ਜਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਰਾਕਨੰਾ ਦੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭੂਤ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਜਹਦੰਾ ਹੈ ਜਕ ਜੇ ਯਾਤਰੀ ਡਰਦਾ ਹੈ ਜਂ ਭੂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨੰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਂ ਉਹ ਮਰ ਜਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਸਰਫ ਇਕੱਲੇ ਇਕਜਹਰੇ ਯਾਤਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। 

ਮੋਟਰ ਚਾਲਕਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਂ ਔਰਤ ਹੀ ਜਵਖਾਈ ਜਦਦੰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਇਸ ਥਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਜਦੰਦੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਜਕਨਾਰੇ ਜਾ ਜਡਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਥਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਦਰੁਘਟਨਾਵਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ 

ਆਜਖਆ ਜਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਵੱਚ ਬੁਰੀਆਂ ਤੋਂ  ਬੁਰੀਆਂ ਗਾਲਹਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ ਤਂ ਔਰਤ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਂਦੀ ਹੈ।” 

(ਜ਼ੋਰ ਲੇਖਕ ਦਾ) 

ਜਵਸ਼ਲਸ਼ੇਣ 

 ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਹੇਠਲੇ ਤੱਥ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁਦੰੇ ਹਨ। 

 1. ਜਕਉਂਜਕ ਇਝੰ ਜਸਰਫ਼ ਇਕੱਲੇ ਯਾਤਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਦੰਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ 

ਨਹੀਂ ਸੀ। 

 2. ਜਸਰਫ਼ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਕ ਅਸਲ ਜਵੱਚ ਕੀ ਵਾਪਜਰਆ ਸੀ। ਜਕਉਂਜਕ ਮਰੁਦੇ ਨਾ ਤਂ ਬੋਲ 

ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਲਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜਕਵੇਂ ਸਮਝ ਜਲਆ ਜਗਆ ਜਕ ਉਹ ਡਰ ਕਾਰਨ ਜਂ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਕਾਰਨ 

ਹੀ ਮਰੇ ਸਨ। 

 3. ਜਜਹੜੇ ਵੀ ਭੂਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਉਪਰਤੰ ਵੀ ਜਜ਼ਦੰਾ ਹਨ, ਉਹ ਜਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਕ ਜੇ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਹੁਦੰੇ ਜਂ ਜੇ 

ਉਹਨਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਜਲਆ ਹੁਦੰਾ, ਤਂ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਹੁਦੰੇ। 

 4. ਔਰਤ ਦਾ ਭੂਤ, ਡਾਡਾਲਾ ਦ ੇ ਭੂਤ ਵਂਗੂ,ੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਕ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਉਸਦੇ ਕਨੰ ਅਤੇ 

ਜਦਮਾਗ਼ ਖਤਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 

 5. ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਚਾਲਕ ਨਾ ਤਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤਂ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੀ ਸੀ ਜਕ 

ਇਹ ਮਨੰ ਜਲਆ ਜਾਵੇ ਜਕ ਉਹਨਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਂ ਔਰਤ ਅਤੇ ਬੱਚ ੇਕਾਰਨ, ਜਜਹੜੇ ਉਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸੜਕ ਦੇ ਜਕਨਾਰੇ 

ਜਾ ਜਡੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। 

 6. ਇੱਕੋ ਥਂ ਤੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਸੜਕ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਨਾ ਜਕ ਭੂਤਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 

ਕਰਕੇ। ਹੋਰਨਂ ਦੇਸ਼ਂ ਜਵੱਚ ਅਜਜਹੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਇਜੰੀਨੀਅਰਂ ਦਾ ਜਧਆਨ ਜਖੱਜਚਆ ਹੁਦੰਾ ਪਰਤੰੂ ਇਝੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਸ਼ਰੀ ਲਕੰਾ ਜਵੱਚ ਭੂਤ ਪਰਤੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ। 

 7. ਜਜਹੜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗਾਲਹਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਜਕਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੇ ਇੰਜ ਹੈ ਤਂ 

ਔਰਤ ਭੂਤ ਬਹ-ੁਭਾਸ਼ੀ ਜਵਦਵਾਨ ਸੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਂ ਕੀ ਉਹ ਯਾਤਰੀ ਜਜਹੜੇ ਉਸ ਖਾਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮਾਰੇ ਗਏ 

ਸਨ? 

 8. ਕੀ ਸ਼ਰੀ. ਜੇ. ਜਪਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲਬੰ ੇਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਥਂ ਤੇ ਮਰ ੇਇਕੱਲੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਮਤੌ 

ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਜਰਪੋਰਟਂ ਅਤੇ ਜਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਰੂੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਜਵੱਚ ਉਸਦੀ ਮੱਦਦ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
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 9. ਕੀ ਸ਼ਰੀ. ਜੇ. ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲਘੰਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਂ ਹਜ਼ਾਰਂ ਉਹਨਂ ਮਟੋਰ ਚਾਲਕਂ ਦਾ ਵੀ ਜਖਆਲ 

ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਜਹਨਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹਇੋਆ। ਮੈਂ  ਵੀ ਉਹਨਂ ਜਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਂ। 

          ਕਨਾਤੇ ਦੇ ਭੂਤ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰੀ. ਜੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਉਸ ਜਦਨ ਤੋਂ (ਟੈਕਸੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਵੱਚ ਬਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ) 

ਕਾਨਾਤ ੇਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ ੇਤੇ ਇਕ ਸਫ਼ੈਦ ਔਰਤ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਮਗਰੋਂ ਟਕੈਸੀ ਡਰਾਇਵਰਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਜਲਆ ਜਂਦਾ ਸੀ। 

ਜਜਹੜੀ ਟੈਕਸੀ ਜਵੱਚ ਬੈਠ ਜਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਜ਼ਮੋੀਡ ਪਲੇਸ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਇਵਰ ਦੱਸੇ ਜਟਕਾਣੇ 

ਤੇ ਪਹੁਚੰਦਾ ਸੀ ਤਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਰ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਜਵਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਦਦੰੀ ਸੀ।” 

 ਡਾਲਾਲਾ ਅਤੇ ਗੋਰਾਕਨੰਾ ਦੇ ਦੋਵ ੇਕੇਸਂ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਜਜਹਨਂ ਜਵੱਚ ਸਬਜੰਧਤ ਜਵਅਕਤੀ ਜਜ਼ਦੰਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੋਲਬੰੋ 

ਸ਼ਜਹਰ ਜਵੱਚ ਅਜਜਹ ੇ ਕਈ ਬਦਜਕਸਮਤ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਇਵਰ ਅਜੇ ਜਜ਼ਦੰਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਜਨੰਹਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਫੈਦ ਔਰਤ ਰਜ਼ੋਮੀਡ 

ਪਲੇਸ ਜਲਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਮਜਲਆ ਹੋਵੇਗਾ। 

 ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਜਸਆ ਜਗਆ ਜਕ ਸਫ਼ੈਦ ਔਰਤ ਦਾ ਭੂਤ ਆਪਣੀ ਪੱਛਮੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਜਵੱਚ ਜਦਖਾਈ ਜਦਦੰਾ ਸੀ ਜਂ ਅਲਫ 

ਨਗੰਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਗੰੀ ਔਰਤ ਹੁਦੰੀ ਸੀ ਤਂ ਇਹ ਸਭੰਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਕ ਨਗੰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਰ ਡਰਾਇਵਰ ਜਕਰਾਏ ਖਾਤਰ 

ਚੜਹਾ ਲਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਨਾਤ ੇਕਬਰਸਤਾਨ ਦ ੇਦਰਵਾਜੇ ਤੋਂ। ਜ ੇਉਹ ਜਜ਼ਦੰਾ ਔਰਤਂ ਵਂਗੂ ੰਪੂਰੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਜਹਨੇ ਹੋਏ ਹੁਦੰੀ 

ਸੀ, ਤਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਨੰਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਕ ਮੁਰਦਾ ਔਰਤ ਨੇ ਜਸਰਫ ਆਪਣਾ ਭੂਤ ਹੀ ਇਥੇ ਜਪੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਜਡਆ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ 

ਪੁਸ਼ਾਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭੂਤ ਇਥੇ ਛੱਡ ਜਦੱਤਾ ਸੀ। ਡਾਡਾਲਾ ਵਾਲੇ ਭੂਤ ਦੀ ਜਚੱਠੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਢੁੱਕਵਂ ਹੈ, 

ਜਜਹੜਾ ਜਕ ਕਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ  ਉਸਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਂ ਕੀ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਠੇ ਸਨ? 

ਜਜ਼ੰਦਾ ਿਾ ਮੁਰਦਾ 

 ਇਸ ਔਰਤ ਭੂਤ ਦੀ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਇਵਰਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਜਕ 

ਉਸਦੀਆਂ ਸੁਰ-ਤੰਤਰੀਆਂ ਫੇਫੜੇ, ਮੂੰਹ, ਜੀਭ ਅਤੇ ਜਦਮਾਗ ਦਾ ਆਵਾਜ਼-ਕੇਂਦਰ ਅਜ ੇਵੀ ਭਲੀ ਭਂਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ  

ਜਕ ਉਹ ਅਗੰ ਖਤਮ ਹੋ ਕ ੇਕਾਨਾਤੇ ਦੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਜਮੱਟੀ ਜਵੱਚ ਜਮਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਂ ਕੀ ਭੂਤ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜਸਸਟਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹਵਾ ਤਰਗੰਂ ਰਾਹੀਂ ਦਜੂਜਆਂ ਨੂੰ ਸਨੁਣਯਗੋ ਹੋ ਜਂਦੇ ਹਨ ? 

 ਮੈਂ ਉਹਨਂ ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਟੈਕਸੀ ਡਰਾਇਵਰਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਇੱਕ ਦ ੇਜਮਲਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਇਤੰਜਾਰ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਂ, ਜਜਸਨੂੰ 

ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਂਦੇ ਭੂਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮੀਡ ਪੈਲੇਸ ਜਲਜਾਣ ਦੀ ਬਦਜਕਸਮਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। 

 ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਦੰੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਰਾਤਂ 2-30 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕਾਨਾਤ ੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ 

ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਾਰ ਖੜਹੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਥਂ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀ ਦੀਆਂ 21 ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਂਦੀਆਂ 

ਜਗਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਂ ਦੋਵਂ ਰਾਤਂ ਜਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰ ਜਕਸੇ ਭੂਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕੀ।  
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ਜਵਉਪਾਰੀ ਅਤੇ ਰਹਾੱਸਮਈ ਭੂਤ 

              ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਰਾਮ-ਕੁਰਸੀ ਜਵੱਚ ਜਪਆ ਸਂ ਤਂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਂਤ ਮਹੌਲ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਲੀਫਨੋ ਦੀ ਘਟੰੀ ਵੱਜਣ ਕਾਰਣ 

ਅਸੁਜਵਧਾਜਨਕ ਬਣ ਜਗਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸਂ ਜਕ ਇਸ ਦਪੁਜਹਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਜਰਹਾ ਸੀ। 

ਮੈਨੂੰ ਸਦੰੇਸ਼ ਅਕਸਰ ਟੈਲੀਫਨੋ ਤੇ ਹੀ ਜਮਜਲਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ  ਇਕ ਜਗਜਣਆ ਜਮਜਥਆ ਟੁੱਲ ਲਾ ਜਲਆ ‘ਇਹ ਜਰਰੂ ਕੋਈ 

ਦਖੁੀ ਆਤਮਾ ਹਵੋੇਗੀ।’ ਮੈਂ  ਸੋਜਚਆ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਦਖੁੀ ਆਤਮਾ ਸੀ। 
 ਜਜਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਲ ਜਰਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ 

ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, “ਮੈਂ ਮੀਹਰਾ ਬੋਲ ਜਰਹਾ ਹਂ”, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਵੱਚ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹੱਸਮਈ ਘਟਨਾਵਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੈੂੰ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਮੈਂ  ਪੁੱਜਛਆ, “ਜਕਹੋ ਜਜਹੀਆਂ ਰਹੱਸਮਈ ਘਟਨਾਵਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।” 

 “ਜਪਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ  ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਪੁਏ ਪੈਸੇ ਗੁਮੰ ਹਏੋ ਹਨ।” 

 ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਕ ਜਜਹੜਾ ਜਵਅਕਤੀ ਬੋਲ ਜਰਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਟੈਲੀਫਨੋ ਦਾ ਠੀਕ ਨਬੰਰ ਜਮਜਲਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ 

ਜਜਸਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਸੀ, ਉਹ ਤਂ ਪਲੁਸ ਦਾ ਥਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੀਹਰ ਨ ੇਅੱਗੇ ਦੱਜਸਆ, “ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾ ਜਕ ਇਹ 

ਚੋਰਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ....ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖਂ ਦਾ ਕਮੰ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਤਂ ਮੈਂ  ਸਮਝ ਜਗਆ ਜਕ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ  ਹੀ ਠੀਕ 

ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਂ। 

ਉਤਜੇਿਤ ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਾਰਾ 

 ਉਸੇ ਜਦਨ ਬਾਦ ਜਵੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਕਾਰ ਰਕੁੀ। ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰ ਬਹਤੁ ਹੀ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ 

ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮਨੈੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਜਜ਼ਦ ਕਰ ਜਰਹਾ ਸੀ। ਜਜ਼ਦੰਗੀ ਮਤੌ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। 

 ਮੈਂ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਜਵੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਜਖਆ, “ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਅਦੰਰ ਆ ਜਾਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਂਤੀ 

ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੋ।” ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਨੇ ਹਣੁ ਇਹ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰ ਜਲਆ ਸੀ ਜਕ ਉਹ ਬਹਤੁ ਕਾਹਲੀ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਟਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਗਆ। 

 ਉਹ ਇਕ ਪਾਜਕਸਤਾਨੀ ਕੱਪੜ ੇਦਾ ਜਵਉਪਾਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 33 ਸਾਲਂ ਦੀ ਸੀ। ਕੱਪਜੜਆਂ ਵਾਲੀ ਅਲਮਾਰੀ 

ਜਵੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਜਤਨੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰਪੁਏ ਦੀ ਗੁੱਟੀ ਜਵੱਚੋਂ  ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਜਹਲਂ ਉਸਦੇ ਜਤਨੰ ਸੌ ਰਪੁਏ ਗੁਮੰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 

ਬਾਦ ਜਵੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਇੋਆ ਸੀ, ਜਜਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਸੋਜਚਆ ਜਕ ਜੋਜਤਸ਼ੀ ਸੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। 

 ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਆਰਭੰ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰ ਜਕਸਮ ਦੀਆਂ ਰਸਮਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਜਸ ਤੋਂ ਬਾਦ 

ਜੋਜਤਸ਼ੀ ਨ ੇਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਦੇ ਜਵਉਪਾਰਕ ਦਸ਼ੁਮਣ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ 

ਭੂਤ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। ਜੋਜਤਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਬੰੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਂ ਦੇਣ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਦੇ ਗੁੱਟ ਦਆੁਲੇ ਇਕ 

ਧਾਗਾ ਬਨੰਹ ਜਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ। 

ਿਜਹਾਜਣਆਂ ਦਾ ਸੈ ੱਟ ਿੁਮੰ ਹਾੋ ਜਿਆ 

 ਜਤਨੰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਰਹਾ। ਪਰਤੰੂ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਰਭੰ ਜਵੱਚ ਹੀ ਅਲਮਾਰੀ ਜਵੱਚੋਂ  ਦ ੋਸੌ ਰਪੁਏ ਗੁਮੰ 

ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਜਦਨਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇੱਕ ਗਜਹਜਣਆਂ ਦਾ ਸੈ ੱਟ ਗੁਮੰ ਹੋ ਜਗਆ ਸੀ। ਉਸ 

ਸੈ ੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਜਤਨੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰਪੁਏ ਸੀ। 

 ਜਤਨੰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਦਾ ਜਵੱਤੀ ਰਾਖੀ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸੀ-ਇਕ ਜਾਦਮੂਈ ਧਾਗੇ ਦੇ 

ਸਹਾਰੇ। ਪਰ ਹਣੁ ਉਹ ਕੜਾਕ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਜੋਜਤਸ਼ੀ ਦਾ ਧਾਗਾ ਜਸਰਫ਼ ਆਮ ਧਾਗਾ ਹੀ ਸੀ ? 

 ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਜਜਨੰੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਲਮ 

ਜਵਉਪਾਰਕ ਦਸ਼ੁਮਣਂ ਜਵਰੁੱਧ ਹਰੋ ਨਵੀ ਰਖਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਮਲਦੀ। ਜਕਸੇ ਨਾ ਜਕਸੇ ਤਰਹਂ ਦਖੁੀ ਬਦੰੇ ਨੂੰ ਬਹਤੁ ਦੇਰ ਉਡੀਕ 

ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਬਹਤੁ ਸਾਰੀ ਜਾਦਮੂਈ ਮੱਦਦ ਮਜੌੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਜਾਦ-ੂਟੂਣੇ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਂ ਸਭ 

ਜਵੱਚੋਂ ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਨੇ ਅਬੰਾਲਾਗੋਡਾ ਦੇ ਇਕ ਬਹਤੁ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਸਆਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਚੁਣ ਜਲਆ। 



 

136 
 

 ਜਾਦ ੂਦੀ ਦਨੁੀਆਂ ਜਵੱਚ ਇਹ ਜਸਆਣਾ ਅਸਲੀ ਥੰਮਹ ਮਜੰਨਆ ਜਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਾ ਤਂ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ 

ਸਹਾਇਕਂ ਦੀ ਅਜਜਹੀ ਜਕਸਮਤ ਸੀ ਜਕ ਉਹ ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਦੇ ਦਸ਼ੁਮਣਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਂਦੀਆਂ ਦਸ਼ੁਟ-ਰਹੂਂ ਨੂੰ ਜਮਲ ਸਕਣ 

ਅਤੇ ਉਹਨਂ ਰਹੂਂ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ। 

 ਉਸਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਧਆਨ ਪੂਰਵਕ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਜਬਲਕੁਲ ਹੋਰ ਹੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ। ਉਸਨੇ 

ਦੱਜਸਆ, “ਹਂ, ਇਹ ਜਕਸੇ ਰਹੂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ।” ਭਾਵੇਂ  ਇਹ ਭਾੜੇ ਦੀ ਦੰਗੇਬਾਜ਼ ਰਹੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਂ ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਦੇ 

ਪਜਰਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬਹਤੁ ਹੀ ਇੱਜਤਦਾਰ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਜਜ਼ਦੰਗੀ ਜਵੱਚ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਦੱਤੇ 

ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਰਨ ਤੋਂ  ਬਾਦ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਇਹੋ ਖੁੰਦਕ ਸੀ। 

ਰਹੂਾ ਨੂੰ ਸ਼ਂਤ ਕਰਨਾ 

 ਬੇਸ਼ੱਕ, ਰਹੂ ਨੂੰ ਸ਼ਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਸਆਣੇ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪਰੂਾ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬਹਤੁ ਹੀ ਸੱਜ ਧੱਜ 

ਨਾਲ ਚੌਂਕੀ ਭਰਨ ਲਈ ਆਜਖਆ। ਰਹੂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਖਾਸ ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ ਹਰ ਰਜ਼ੋ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਆਜਦ ਰੱਜਖਆ ਜਂਦਾ। 

 ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਮੁੱਛਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਜਸਆਣੇ ਨੇ ਚੌਕੀਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਂ ਬਹਤੁ ਹੀ ਜਧਆਨਪੂਰਵਕ ਜਨਭਾਈਆਂ ਸਨ। 

ਭੂਤਂ ਨਾਚ ਤਂ ਬੇਹੱਦ ਸਫ਼ਲ ਜਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਜਵੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ 

ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਜਕਆ ਤਂ ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਨ ੇਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਜਲਆ। ਪਰਤੰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਜਹੇ ਜਵਚਾਰ ਨ ੇਉਸਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ ਜਕ ਜੇ ਜਸਆਣੇ ਨੇ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਜਲਆ ਜਕ ਜਜਹੜੀ ਰਹੂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਰਹੂ ਸਮਝ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦਾ 

ਜਪਆਉਂਦਾ ਜਰਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਜਵਉਪਾਰਕ ਦਸ਼ੁਮਣਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾੜੇ ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਗੁਡੰਾ ਰਹੂ ਹੀ ਹੋਈ ? ਕੀ ਉਸਤੇ 

ਹੇਠਲੀ ਦਨੁੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਰ ੂਜਬੱਜ ਤਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ? 

 ਅਜੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਸਦੇ ਜਦਮਾਗ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਤਂ ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 

ਇਸ ਘਟਨਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਭੈੜੇ ਡਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ। 

 ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਜਹਨਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਨਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਗਆ। ਪਰ ਹਣੁ ਤੱਕ 

ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਘਟਨਾਵਂ ਨਾ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਜਹਨਂ ਨੇ ਇਕ ਤਰਹਂ ਨਾਲ ਉਹਨਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਜਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਂ ਦਾ ਜਧਆਨ 

ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾ ਜਦੱਤਾ। 

ਭਦੇ ਭਰੇ ਪਰਮੇ-ਪੱਤਰ 

 ਹਣੁ ਮੀਹਰਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੰ ਖੂਜੰਜਆਂ ਜਵੱਚੋਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਜਨਬੰੂ, ਵਾਲਂ ਅਤੇ ਤਂਬੇ ਦੇ ਜਸੱਜਕਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ 

ਜਸਗਰਟਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡੱਬੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਕੋਟ ਅਤੇ ਪੈਂਟ ਦੀਆਂ 

ਜੇਬਂ ਜਵੱਚੋਂ ਪਰਮੇ ਪੱਤਰ ਰੱਖੇ ਹੁਦੰੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਪਰਮੇ ਪੱਤਰ ਜਹਸਾਬ ਜਕਤਾਬ ਦੀ ਵਹੀ ਜਵੱਚੋਂ  ਵੀ ਜਮਲਦੇ ਸਨ। ਕਈ 

ਮਹੀਜਨਆਂ ਜਵੱਚ ਕੁਲ ਜਮਲਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅਜਜਹੇ ਜਗਆਰਂ ਪਰਮੇ ਪੱਤਰ ਜਮਲੇ ਸਨ, ਦਸ ਅਗੰਰਜ਼ੇੀ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਤਾਜਮਲ ਭਾਸ਼ਾ 

ਜਵੱਚ। 

 ਉਹਨਂ ਪਰਮੇ ਪੱਤਰਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਵਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਜਕ ਜਲਖਣ ਵਾਲ ੇਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਦੀ 

ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁਦੰੀ ਸੀ। ਦਜੂੇ ਸ਼ਬਦਂ ਜਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਕਲ ਜਾਣ ਲਈ ਆਜਖਆ ਹੁਦੰਾ ਸੀ। ਪੱਤਰਂ ਜਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ 

ਇੰਝ ਹਨ :- 

 “ਡਾਰਜਲਗੰ (ਅਤੀ ਜਪਆਰੇ) ਮੀਹਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ....ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰਂਗੀ....14 ਜੂਨ 

ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲ ਜਾਣਾ .....ਅਸੀਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਂ..... ਡਾਰਜਲਗੰ ਮੀਹਰਾ ਜਪਆਰ ਭਰੇ ਚੁਮੰਣ....ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 

ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਹਤੁ ਪਰਸਨੰ ਹਂ.... ਪੱਤਰ ਕੱਲ ਰਾਤੀਂ ਆ ਜਾਣਾ.....ਮੀਹਰਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ  (saree)” 
 ਇਹਨਂ ਪੱਤਰਂ ਰਾਹੀਂ ਜਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਂ ਜਧਆਨ ਜਖੱਚਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਨ ਤਾਰੀਖ 14 ਜਨੂ ਦਾ ਜਜ਼ਕਰ ਵਾਰ ਵਾਰ 

ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹੀ ਦਸਤਖਤ-ਮੀਹਰਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ। 
 ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਆਪਣੀ ਪਰੇਜਮਕਾ ਤੋਂ ਅਜਜਹੇ ਪਰਮੇ ਪੱਤਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕ ੇਘੱਟ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਪਰਤੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਹੈ ਜਕ 

ਉਸ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਖਾਸ ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਪਆਰ 

ਸਜਤਕਾਰ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਆਜਦ ਖੁਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਵਾਸਤੇ ਬਹਤੁ ਹੀ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਛਾ ਧਾਰ ਲਈ ਸੀ ? 
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ਤੀਜੀ ਸਭੰਾਵਨਾ ਬਹਤੁ ਹੀ ਚਕੌਨੰ ੇਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਸ ਦੇ ਜਵਉਪਾਰੀ ਦਸ਼ੁਮਣਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਢਗੰ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਾ ਲਏ ਹਣੋ ਅਤੇ ਹਣੁ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਆਰ ਚੁਗੰਲ ਜਵੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁਦੰੇ ਹੋਣ ? 
 ਜਬਨਂ ਜਕਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਹੀ ਪਰਜਸੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਸਆਣਾ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਧਾਗਾ ਕਰਨ 

ਜਵੱਚ ਬਹਤੁ ਮਾਹਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਧਾਗੇ ਬਨੰ ਜਦੱਤੇ। 
 ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਨੂੰ ਇਨਹਂ ਧਾਜਗਆਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜਵਗੜਦੀ ਹਾਲਤ ਨੇ ਹੋਰ 

ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹਈੋ ਜਕ ਜਜਵੇਂ  ਰਹੂ (ਭੂਤ) 

ਨੇ  ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਜਕੜ ਕੱਸ ਲਈ ਸੀ। 
ਆਸਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਸੁਪਨ ੇ’ਤ ੇ
 ਹਣੁ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਜਰਸ਼ਤਦੇਾਰ ਬਹਤੁ ਹੀ 

ਉਤੇਜਜਤ ਹ ੋਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੌਥੇ ਜਸਆਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਜਲਆਂਦਾ। ਉਸ ਜਸਆਣੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ 

ਨਵਂ ਹੀ ਢਗੰ ਦੱਜਸਆ। ਕਈ ਤਰਹਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਉਪਰਤੰ ਜਸਆਣੇ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀਅ 

ਨੂੰ ਬਹਤੁ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਪਨਾ ਆਵਗੇਾ, ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੌਣ ਇਝੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ 

ਦੱਜਸਆ ਹੋਵੇਗਾ। 
 ਪਰਤੰੂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ, ਜਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਗੁਮੰ ਹੋ ਗਏ। 

ਹੋਰ ਪਰਮੇ ਪੱਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਹੋਰ ਜਾਦ ੂਟਣੂੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲੱਭੀ ਅਤੇ ਮੀਹਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਤੇ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਲੱਜਗਆ। 
 ਫੇਰ ਚੌਥੇ ਜਸਆਣੇ ਦੇ ਜਾਦ ੂਟੂਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤਨੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਬਹਤੁ ਹੀ ਕਮੰ 

ਦਾ (ਅਰਥ ਪੂਰਨ) ਸੁਫਨਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਸਫੁਨੇ ਜਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਠੱਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਜਹਾ ਮੁੰਡਾ 

ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਦੇ ਘਰੇ ਵੜਦੇ ਵੇਖੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨ ੇਉਹਨਂ ਨੂੰ ਵਗੰਾਜਰਆਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਆਰਭੰ ਹ ੋਗਈ। 

ਅਤੰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੱਟ ਜਾਣ ਲਈ ਆਜਖਆ ਤਂ ਜਕ ਠੱਗ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਲਜਾਣਾ ਚਾਹੁਦੰੇ ਹਨ ਲੈ 

ਜਾਣ। 
 ਤੁਰਤੰ ਜਸਆਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਗਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਜਵੱਚ ਜਦਸੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੌਂਦਲ 

ਜਜਹਾ ਜਗਆ। ਤਂ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਜਨਬੰੂ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਰਸਮ ਜਜਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੀ ਹੋ ਜਗਆ। ਫੇਰ 

ਉਹ ਜਕਧਰੇ ਨਾ ਜਮਜਲਆ। 
ਹਾਣੁ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਰੀਡਰ ਜਲਆਂਦਾ ਜਿਆ 
 ਮਹੀਨੇ ਲਘੰਦੇ ਗਏ ਅਤ ੇਹਾਲਾਤ ਅਸਜਹ ਹੁਦੰ ੇਗਏ। ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਸ ਤੋਂ  ਉਲਟ ਗਸ਼ੀਆਂ ਪੈਣ 

ਲੱਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਜਜਆਦਾ ਜਾਦ ੂਟਣੂੇ ਅਤੇ ਭੇਦ ਭਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਤ ਜਮਲਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਗੁਮੰ ਹੋ ਗਏ। 
 ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ  ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਨੂੰ ਜਾਦ ੂਟਣੂੇ ਵਾਜਲਆਂ ਤੇ ਭੋਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ 

ਜਰਹਾ ਅਤੇ ਹਣੁ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਟ-ਰੀਡਰ ਤੋਂ  ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਪੰਜਵਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜਸਆਣਾ 

ਸੀ। 
 ਪਜਹਲੇ ਜਸਆਣੇ ਵਂਗੂ ੰਉਸਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਜਰਰੂਤ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਜਵੱਚ 

ਰਹੂਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁਆਉਣਾ। ਲਾਈਟ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਮਰਾ ਦੇ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ। ਫਰਸ਼ ਦੇ ਜਵਚਾਲੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ 

ਮੋਮਬੱਤੀ ਗੱਡ ਜਦੱਤੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਆਰਾ ਮੁਡੰਾ ਜਾ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਜਜਸਨੇ ਸਭੰੋਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ 

ਆ ਕੇ ਮਮੋਬੱਤੀ ਦੀ ਲਾਟ ਵੱਲੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਜਖਆ। 
 ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਟ ਵੱਲੀਂ ਜਟਕਜਟਕੀ ਲਾ ਕੇ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੇਖੀ ਜਾਣ ਲਈ ਆਜਖਆ, 

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਲਾਟਂ ਜਵਖਾਈ ਨਾ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਜਮੰਟਂ ਮਗਰੋਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਉਸਨੂੰ ਦੋ 

ਲਾਟਂ ਜਵਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਈਆ ਸਨ, ਤਂ ਲਾਈਟ ਰੀਡਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਾਟ ਵੱਲੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖ 

ਜਦੱਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਦਸ ਲਾਟਂ ਜਵਖਾਈ ਨਾ ਦੇਣ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਜਵੇਂ ਜਕਹਾ ਜਗਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜੋਸ਼ ਜਵੱਚ 

ਆ ਕੇ ਉਹ ਚੀਖ ਪਈ ਜਕ ਉਸਨੂੰ ਲਈ ਲਾਟਂ ਜਵਖਾਈ ਜਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
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 ਹਣੁ ਲੜਕੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕਜਹਣਾ ਮਨੰ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਬਜਲਈ ਸਮੰਹੋਕ ਹੁਦੰਾ ਜਾ ਜਰਹਾ ਸੀ 

ਅਤੇ ਇਸ ਮਨੋਜਵਜਗਆਜਨਕ ਘੜੀ ਜਵੱਚ ਲਾਈਟ ਰੀਡਰ ਨੇ ਹਕੁਮ ਜਦੱਤਾ, “ਹਣੁ ਲਾਟਂ ਜਵੱਚੋਂ ਤਨੈੂੰ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਜਚਹਰਾ 

ਜਵਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। 
 ਲੜਕੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਫਰ ਹੌਲੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਜਹਦੰੇ ਸੁਣਾਈ ਜਦੱਤੀ, “ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹਂ।” 
ਲਾਈਟ ਰੀਡਰ ਨੇ ਆਜਖਆ, “ਹਣੁ ਤੂ ੰਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਤੋਂ  ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਏ ਜਕ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ ?” 
 ਫੇਰ ਲੜਕੀ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲ ਉੱਠੀ, “ਮਨੈੁ ੰਦੋ ਠੱਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜਦਸਦ ੇਹਨ। ਉਹ ਸਾਡ ੇਘਰ ਨੂੰ ਸਨੰਹ ਲਾ 

ਰਹੇ ਹਨ’।” 
ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ 
 ਇਸ ਉਪਰਤੰ ਜਸਆਣੇ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਹ ਜਲਆ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਰੀਜਡਗੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ 

ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖ ਸਕਦਾ ਜਕ ਜੋ ਕੁਝ ਲੜਕੀ ਨ ੇਵੇਜਖਆ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਦੀ ਸੱਸ ਦੇ ਸੁਫਨ ੇਨਾਲ ਮੇਲ ਖਂਦਾ ਸੀ ਜਂ 

ਨਹੀਂ। ਤਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਠੱਗ ਦੋ ਰਹੂਂ ਹਨ, ਜਜਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਇਹ ਤਹੁਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸ਼ੁਮਣਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਦ ੂਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦਰੂ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹਤੁ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।” 
  ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਇਹਨਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠਂ, ਚੌਕੀਆਂ, ਤਵੀਤ ਧਾਜਗਆਂ, ਲਾਈ-ਰੀਜਡਗੰਂ ਅਤੇ ਜਨੰਬੂ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਰਸਮਂ ਤੋਂ 

ਅਤੰਂ ਦਾ ਦਖੁੀ ਸੀ। ਤਂ ਵੀ ਉਹ ਜਸਆਣੇ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਸਜਹਮਤ ਹੋ ਜਗਆ 
 ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਨੇ ਇਹਨਂ ਜਾਦ ੂਟਣੂੇ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਕੁਲ ਪੈਜਸਆਂ ਦਾ ਜਹਸਾਬ ਜਕਤਾਬ ਲਾਇਆ। 

ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਜੋੜ ਕੀਤਾ ਤਂ ਜਵਚਾਰਾ ਅਮੀਰ ਬਦੰਾ ਖੁਦ ਗਸ਼ੀ ਖਾ ਕੇ ਜਡੱਗ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਪਦੰਰਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰਪੁਏ 

ਸੀ। 
 ਕਸ਼ਟਂ ਭਰਪੂਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਘੰ ਜਗਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਨੌ ਸੌ ਰਪੁਏ ਮਾਹਵਾਰ ਇਸ ਜਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹਰੂ ਜਸਆਜਣਆ ਤੇ 

ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰਤੰੂ ਰਹੂਂ ਨਾਲ ਮੀਹਰਾ ਦੇ ਸਬਧੰ ਹੋਰ ਗੁਝੰਲਦਾਰ ਹੁਦੰੇ ਗਏ। 
ਪਥਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਦਰਸ਼ 
 ਜਜਸ ਜਦਨ ਮੀਹਰਾ ਨੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਇਹ ਜਹਸਾਬ ਜਕਤਾਬ ਲਾਇਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਨੀਂਦ ਆਈ। ਅਗਲੀ 

ਸਵੇਰ 25 ਨਵਬੰਰ, 1966 ਨੂੰ ਉਹ ਉਜਠਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮੰ ਤੇ ਚਲਾ ਜਗਆ। 
 ਤਕ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਮੀਹਰਾ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਜਹਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਜਵੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤਂ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ 

ਆਇਆ ਜਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਲਆਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈ ੱਡਰਮੂ (ਸੌਣ 

ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ) ਜਵੱਚ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਗਈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਉਸ ਨੇ ਪੱਥਰ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਦਰਸ਼ ਦੇਜਖਆ। ਧੂਏੰਂ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 

ਅਲਮਾਰੀ ਜਵਚਲੇ ਹਰ ਸੁਰਾਖ ਜਵੱਚੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੀ ਇਹ ਧੂਆੰਂ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਭੂਤ ਦੀਆਂ 

ਨਾਜੁਕ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹ ੋ ਸਕਦੀਆਂ ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹ ਫਸਾਦੀ ਰਹੂਂ ਹੀ ਸਨ ? ਸ਼ਰੀ ਮਤੀ ਮੀਹਰਾ ਦਾ ਮਨ 

ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਸਭੰਾਵਨਾਵਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕੰਬ ਉੱਜਠਆ ਅਤੇ ਉਸਨ ੇਚੀਕ ਜਚਹਾੜਾ ਪਾ ਜਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੀਕਂ 

ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ। 
 ਉਸਦੀ ਮਂ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਰੇ ਕਾਹਲੀ ਜਵੱਚ ਸਨ। ਅਲਮਾਰੀ ਤੌੜ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰੁਾਣੀ ਕਹਾਵਤ 

ਜਫਰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਜਕ ਅੱਗ ਤੋਂ ਜਬਨਂ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 
 ਤਕਰੀਬਨ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਸਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਜਵੱਚ ਹੀ ਸਨ। ਜਜਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਜਕਸੇ ਸਮੇਂ ਵਧੀਆ ਟੈਰਾਲੀਨ, 

ਨਾਈਲੋਨ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਰੇਸ਼ਮ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਨਾਰਸੀ ਅਤੇ ਕੰਜੀਪੁਰਮ ਦੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਹੁਦੰੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹਣੁ ਇੱਕ 

ਬਦਸੂਰਤ ਢੇਰ ਦੇ ਰਪੂ ਜਵੱਚ ਸਆੁਹ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। 
ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਾਰਾ ਦ ੇਚਾਚ ੇਦੀ ਆਮਦ 
 ਹਰ ਕੋਈ ਡਜਰਆ ਹਇੋਆ ਅਤ ੇਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਸੀ। ਕੀ ਹਣੁ ਭੂਤ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ? ਇਹਨਂ ਜਭਅਕੰਰ 

ਘਟਨਾਵਂ, ਜਜਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬਧੰਤ ਸਨ, ਸਬਧੰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਢਕੁਵਂ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਪਰਤੰੂ ਜਜਹੜਾ ਜਕਸੇ ਨੇ ਵੀ 

ਧੂਏੰ ਭਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਜਵੱਚ ਜਾ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਜਛਆ। 
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 ਹਣੁ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣ ੇਇੱਕ ਤਕੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਈ, ਜਜਸਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਪੂਰਨ ਕਾਬੂ ਪਾ ਜਲਆ। ਇਹ ਸਨ 

ਮੀਹਰਾ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਕਾਲੇ ਜਾਦ ੂਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਢਗੰੀਆਂ ਰਸਮਂ ਉਸ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਘਰ ਹਣੋ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਬਹਤੁ ਹੀ ਗੁੱਸੇ 

ਅਤੇ ਜਚਤੰਾ ਨਾਲ ਸੁਜਣਆ। ਆਪਣੇ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰਂ ਦੇ ਭੋਲੇਪਣ ਅਤੇ ਵਜਹਮਂ ਭਰਮਂ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 

ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਤੰਂ ਦਾ ਦਖੁ ਹੋਇਆ। ਪਰਤੰੂ ਅਸੂਲਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਧਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੱਤਾ। ਹਣੁ, 

ਭਾਵੇ ਸਮਂ ਆ ਜਗਆ ਸੀ ਜਕ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦਖਲ ਦੇਵ ੇਅਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਜੰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕਾਬਜ ਜਕਉਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। 
 ਜਜਉਂ ਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਜਗਆ, ਗੁੱਸੇ ਜਵੱਚ ਹੀ ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਵੱਚ ਟੈਲੀਫਨੋ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 

ਇਹ ਘਬਰਾਇਆ ਹਇੋਆ ਇਨਸਾਨ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਘਰੇ ਆਇਆ ਤਂ ਉਸ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਹਤੁ ਬੇ-ਇੱਜਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 

ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਜਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਹ (ਚਾਚਾ) ਕਰਗੇਾ। 
 ਉਸਨੇ ਆਜਖਆ ਜਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਜਹਲਂ ਡਾਕਟਰ ਕਾਵਰੂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਡੌਰ ਭੌਰ ਹੋਏ ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 

ਟੈਲੀਫਨੋ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕੁਮ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਅਤੇ ਥੋੜਹੀ ਦੇਰ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਮਰੇੇ ਘਰੇ ਆ ਪਹੁਚੰੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਂ ਨਾਲ 

ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮਦੰ ਹੋ ਜਗਆ। 
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਢਿੰ 
 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਕੌੇ ਤੇ ਪਹੁਜੰਚਆ, ਲੋਕਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ  ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਪਰਾਚੀਨ 

ਤਰਕਵਾਦੀ ਢਗੰ ਅਖਜਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਸਂ ਤਂ ਜਕ ਮੈਂ  ਭੀੜ ਦਾ ਭੈਅ ਦਰੂ ਕਰ ਸਕਂ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ, 

ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧੁੰਦਲੇ ਅਧੰ-ਜਵਸ਼ਵਾਸਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਤਰਕਂ ਤੋਂ  ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਜਨਤਾਰ ਸਕਂ ਜਜਹੜੇ 

ਅਧੰਜਵਸ਼ਵਾਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਰਗੰਤ ਦੇ ਹੀ ਜਦਦੰੇ ਹਨ। 
 ਮੈਂ ਪੰਦਰਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਜਵੱਚੋਂ ਜਸਰਫ ਚਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹਨ ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ 

ਦੀ ਸੱਸ, ਮੀਹਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੀਹਰਾ। 
 ਜਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਢਗੰ ਜਬਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਗਆ 

ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਜਹਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਵਾਕ ਜਲਖਣ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਹ ਵਾਕ ਮੈਂ  ਉਹਨਂ ਪਰੇਮ ਪੱਤਰਂ ਜਵੱਚੋਂ  ਛਂਟੇ 

ਸਨ, ਜਜਹੜੇ ਜਕ ਘਰ ਜਵੱਚੋਂ ਲੱਭੇ ਸਨ। ਕੇਸ ਜਵੱਚ ਇਹ ਮੁੱਖ ਸਬੂਤ ਸੀ। 
 ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਜੀਬ ਜਜਹੀ ਅਮਲਾਅ(ਜਡਕਟੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਇਮਜਤਹਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦ 

ਪਰਾਈਵੇਟ(ਗੁਪਤ) ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਜਖਆ, ਜਜਹੜਾ ਉਸ ਘਰ ਜਵੱਚ ਹੁਦੰੇ ਵੇਜਖਆ ਜਂ ਜਜਸ ਬਾਰੇ 

ਉਸਨੇ ਜਕਸੇ ਤੋਂ ਸੁਜਣਆ ਸੀ। 
 ਜਜਉਂ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤਂ ਖਤਮ ਹਈੋਆਂ ਤਂ ਮੈਂ  ਆਪਣਾ ਜਧਆਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਲਖੇ ਹਏੋ ਖੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਮੂਜਨਆਂ ਤੇ 

ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਪਰੇਮ ਪੱਤਰਂ ਨਾਲ ਇਹਨਂ ਚਾਰਾ ਖੁਸ਼ਕਤਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਮਲਾਉਣ ਅਤੇ ਚਗੰੀ ਤਰਹਂ 

ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰਤੰ ਮੈਂ ਨਮਨੂੇ ਦੀਆਂ ਜਤਨੰ ਜਲਖਤਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਲਂਭੇ ਸੁੱਟ ਜਦੱਤਾ। 
ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਹਾੱਸੇ ਿਲਤ ਹਾੋਣੇ 
 ਜਜਵੇਂ ਆਜਖਆ ਜਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਅਬਾਬੀਲ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨਹੀਂ ਆ ਜਂਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕੰਤੇ 

ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਦਦੰਾ। ਪਰਤੰੂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕੰੇਤ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਰਰੂ ਦੇ ਜਦਦੰਾ 

ਹੈ, ਜਜਸ ਰਾਹੀਂ ਬਹਤੁ ਜਰਰੂੀ ਸਬਤੂਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜੁੜ ਜਂਦੀ ਹੈ। 
 ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਜਵੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੰੇਤ ਸੀ ਇੱਕ ਲਫਜ਼ ਦੇ ਜਹੱਸੇ ਗਲਤ ਹੋਣੇ। ਸ਼ਬਦ ਸੀ After (ਆਫਟਰ) ਪਰਮੇ ਪੱਤਰਂ 

ਜਵੱਚ ਇਹ ਜਤਨੰ ਨਮੂਜਨਆਂ ਜਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਵੱਚ ਇਹ Ufter ਹੀ ਜਲਜਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਝ ਦੋਸ਼ੀ ਪਕਜੜਆ ਜਗਆ ਸੀ। 

ਪਰਤੰੂ ਕੀ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਜਹੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜਕਜੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ? 
 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਕੇ ਤਰਕਵਾਦੀ ਜਵਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੌਕ ੇਤੇ ਮਾਮਲ ੇਸਬਧੰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਤੱਥ 

ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਕਉਂਜਕ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਜਸਆ। ਪਰਤੰੂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਸਕੰੇਤ, 

ਜਜਹੜੇ ਜਕ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਨਯਮ ਜਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਜਦਮਾਗ ਜਵੱਚ ਅਗੜ ਦਗੁੜ ਜਜਹੇ ਆ ਰਹੇ 

ਸਨ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਪਰਮੇ-ਪੱਤਰਂ ਜਵੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਸਨ। 
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 “14 ਜੂਨ...........ਸਾਰੀ...........ਜੂਨ 14..........ਆਪਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਂ .........ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ 

ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਰਰੂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ...........ਜੂਨ 14...........ਮੀਹਰਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ...............” 
 ਅਤੇ ਜਫਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਕਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜਵਜਗਆਨੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ, ਮੇਰ ੇਜਦਮਾਗ ਜਵੱਚ ਆ ਰਹੇ ਇਹਨਂ ਤੁੱਛ  ਅਜੀਬ 

ਜਵਚਾਰਂ ਤੇ ਜਕਵੇਂ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ? 
ਸੱਚ ਦੀ ਘੜੀ 
  ਮੈਂ ਸਦੰੇਹਪੂਰਣ ਤੱਤਹੀਨ ਦਲੀਲ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰ ੂ ਕਰ ਜਰਹਾ ਸਂ। ਮੈਂ  ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਲਤ ਜਹੱਜਸਆਂ ਨੂੰ ਹੀ 

ਜਚਬੰਜੜਆ ਹੋਇਆ ਸਂ ਅਤੇ ਏਸੇ ਨੂੰ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ  ਪਾਰ ਲਘੰਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਨੰੀ ਬੈਠਾ ਸਂ, ਮੈਂ ਮਜਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਕ ਇਹ 

ਢਗੰ ਜਵਜਗਆਜਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਤੰੂ ਇੱਕ ਟਲੁ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਜਹਲਂ ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਅਜੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਮਨੋਰਥਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ  ਇਸ ਭੂਤਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਰਾਤੀਂ 9-15 ਵਜੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਣੁ ਇੱਕ 

ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ  ਆਪਣੀ ਜਥਊਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸਂ ਜਕ ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਲਈ ਹਣੁ ਸੱਚ ਦੀ 

ਘੜੀ ਆ ਪੁੱਜੀ ਸੀ। 
 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਅਤੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਮਰ ੇਜਵੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ ੇਨੂੰ ਜਜਦੰਰਾ ਲਗਵਾ ਜਦੱਤਾ ਅਤੇ 

ਫੇਰ ਮੈਂ ਮਾਮਲੇ ਸਬਧੰੀ ਆਪਣੇ ਜਵਚਾਰ ਦੱਸ ਜਦੱਤੇ।  “ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਘਰੇ ਵਾਪਜਰਆ  ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 

ਪਤਨੀ ਹੀ ਜੁਮੰੇਵਾਰ ਹੈ।” 
 ਪਜਹਲਂ ਤਂ ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਜਹ ਜਗਆ, ਪਰਤੰੂ ਇਸ ਪਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਉਪਰਤੰ ਉਸਨੇ 

ਬਹਤੁ ਹੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਫਸ਼ੀਸ (ਰੋਗ ਦੀ ਜਂਚ) ਬਾਰੇ ਝਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰ ੁਕਰ ਜਦੱਤਾ। 
 ਮੈਂ ਬਹਤੁ ਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪਤੀ ਤੇ ਇਸ ਜਵਰੋਧ ਨੂੰ ਸੁਜਣਆ, ਜਕਉਂਜਕ ਅਸਲ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਪਤੀ ਆਪਣੀ 

ਵਫਾਦਾਰ ਪਤਨੀ, ਜਜਹੜੀ ਜਕ ਮਨਮਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਲੱਜਾਵਾਨ, ਚਗੰੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਸੀ, ਬਾਰੇ 

ਅਜਜਹੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਜਕਵੇਂ  ਮਨੰ ਸਕਦਾ ਸੀ। 
ਸਮੰੋਹਾਨ ਨੀਂਦ 
 ਪਰਤੰੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨ ੇਅਚਾਨਕ ਹੀ ਦਖਲ ਜਦੱਤਾ ਅਤ ੇਬਹਤੁ ਹੀ ਗਰਮੀ ਜਵੱਚ ਉਸਨ ੇਆਪਣੇ 

ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਆਜਖਆ, “ਬੇਵਕੂਫ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਤੂੰ ਲੋਟੂ ਜਸਆਜਣਆ (ਜਾਦ ੂਟੂਣੇ ਵਾਜਲਆਂ) ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੈਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤਂ ਚੁੱਪ 

ਚਾਪ ਸੁਣ ਜਲਆ, ਪਰਤੰੂ ਹਣੁ ਤੂ ੰਬਜਹਸ ਕਰ ਜਰਹਾ ਏਂ। ਤੂ ੰਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਕਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨੰ ਲੈਂਦਾ ਜਜਹੜਾ ਇਸ ਪੜਹੇ ਜਲਖੇ 

ਭਲੇਮਾਣਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਜਸਆ ਹੈ ?” 
 ਜਬਨਂ ਜਧਆਨ ਕੀਜਤਆਂ ਹੀ ਚਾਚਾ ਬੋਲੀ ਜਾ ਜਰਹਾ ਸੀ, “ਸ਼ੀਮਾਨ ਕਾਵਰੂ, ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਅਤੇ ਮੈਂ  ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀ 

ਦੱਸੋਗੇ, ਕਰਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ  ਵੇਖਗਂ।” 
 ਹਣੁ ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਥੋੜਾ ਜਜਹਾ ਉਦਾਸ ਜਦਖਾਈ ਜਦਦੰਾ ਸੀ। ਸਕੰਟ ਦਾ ਸਮਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਕੌੇ ਦਾ 

ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜਦਨਂ ਦੇ ਜਵੱਚ ਸ਼ਰੀ ਮਤੀ ਮੀਹਰਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਲਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਂ ਜਕ 

ਸਮੰੋਹਕ ਨੀਂਦਰ ਜਵੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦਾ ਜਦਮਾਗ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 
 ਮੈਂ ਬਹਤੁ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਜਦੱਤਾ ਜਕ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਜਹਣਗੇ ਜਾ ਕਰਨਗੇ 

ਜਜਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀ ਮਤੀ ਮੀਹਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਜਕ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਗਆ ਸੀ। 
 ਜਨਸ਼ਜਚਤ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਚਾਚਾ, ਭਤੀਜਾ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਮੇਰੀ ਜਰਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਤੇ ਆ ਪਹੁਚੰੇ। ਦੋਵਂ ਮਰਦਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਕਮਰੇ 

ਜਵੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜਖਆ ਜਗਆ, ਜਦੋਂ ਜਕ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਰੀ ਮਤੀ ਮੀਹਰਾ ਨੂੰ ਉਪਰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਹਾ ਕੇ 

ਲੈ ਗਏ। 
 ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਮੰਹੋਕ ਨੀਂਦ  ਜਵੱਚ ਜਦੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਂ ਪਰਤੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਤੀਕਰਮ ਜਵਖਾਇਆ। 

ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਜਹਯੋਗ ਜਦੱਤਾ। ਅਸਲ ਜਵੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਲ ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਂ ਦੇ ਇਸ ਕਸ਼ਟ 

ਜਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਤੁ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਣੁ ਸ਼ਰੀ ਮਤੀ ਮੀਹਰਾ ਜਬਲਕੁਲ ਜਨਸ਼ਜਚਤ ਪਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਮੰਟਂ 

ਜਵੱਚ ਉਹ ਗਜਹਰੀ ਅਤੰਰਲੀਨਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਵੱਚ ਪਹੁਚੰ ਗਈ ਸੀ। 
ਦੋਸ਼ਂ ਦਾ ਅਚਤੇ ਇਕਬਾਲ ਕਰਨਾ 
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 ਅਤੇ ਫੇਰ ਤਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਦਰਹਵਾਜੇ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਜਦੱਤਾ। 
 ਹਂ, ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਸੀ, ਜਜਸ ਨ ੇਪਰਮੇ ਪੱਤਰ ਜਲਖੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਜਾਦ ੂਟੂਣੇ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਅਲਮਾਰੀ ਜਵੱਚ 

ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ............ਅਸਲ ਜਵੱਚ ਉਸ ਅਜਤਅੰਤ ਬਦਜਕਸਮਤ ਘਰ ਜਵੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਅਭੌਜਤਕ ਘਟਨਾ ਲਈ 

ਉਹ ਹੀ ਜਜਮੰੇਵਾਰ ਸੀ। 
 ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ਂ ਦਾ ਅਚੇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਗਆ, ਤਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਤੁ ਹੀ ਜਰਰੂੀ ਸੁਝਾਅ ਬਹਤੁ 

ਹੀ ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਦੱਸਣੇ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਹੁਰਾਇਆ ਤਂ ਜਕ ਘਰ ਜਵੱਚ ਉਹ ਖੁਫੀਆ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 

ਕਰਨ ਤੋਂ  ਹਟ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ  ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸੁਝਾਵਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲੀ ਜਗਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁਾਜਸਬ ਸਮਂ ਆਇਆ, ਤਂ ਉਸ ਨੂੰ 

ਜਗਾ ਜਲਆ 
 ਪਰ ਹਣੁ ਮੇਰੀ ਪਰਖ ਦਾ ਸਮਂ ਸੀ। 
 ਸਮੰੋਹਕ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ‘ਜਤਨੰ ਜਗਣਨੇ ਅਤੇ ਜਗੱਟਾ ਮਰੋੜ ਦੇਣਾ’ ਵਾਲੇ ਢਗੰਂ ਨੇ ਕਮੰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ 

ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਛਾਵਂ ਨੂੰ ਮਕੁਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਜਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਲਆਉਣ ਲਈ ਬਹਤੁ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ 

ਢਗੰ ਸੀ, ਪਰਤੰੂ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਮੀਹਰਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹਇੋਆ, ਉਹ ਜਾਗ ਨਾ ਸਕੀ। 
 ਮੈਂ ਇਸ ਮਤੌ ਵਰਗੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਫਰ ਵੀ ਮਰੇਾ ਉਹ ਜਗਆਨ ਮੇਰੀ 

ਸਾਰੀ ਦੇਹ ਤੇ ਠੰਢੇ ਤੌਰ ਤੇ (ਪਸੀਨਾ) ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰਕੋ ਸਜਕਆ। 
ਨੀਂਦਰ ਦੀ ਦੁੱਖ ਭਿਨੀ 
 ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਸੀ ਜਕ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਮੀਹਰਾ ਦੀ ਜਦਮਾਗੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਹੀ ਜਬਰਦਸਤ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। 

ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੋਵੇਂ  ਹਣੁ ਡੂਘੰੀ ਨੀਂਦ ਜਵੱਚ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁਦੰੇ ਸਨ, ਤਂ ਜਕ ਉਹ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹ 

ਸੀ ਅਸਲ ਜਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਮੈਂ  ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਕ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਬੁਾਰਾ ਆਮ ਜੀਵਨ 

ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ  ਪਜਹਲਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਂਤੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। 
 ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦ ੋਘਟੰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹੇਠਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲਂ ਬਾਤਂ ਕਰਦਾ ਜਰਹਾ। ਬਹਤੁ 

ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਫਜਹਮੀਆਂ ਦਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਸਨ ਅਤੇ ਜਬਨਾ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ। 
 ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸਾਰੀ ਕੌਣ ਸੀ ? 
 ਆਰਭੰ ਜਵੱਚ ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਨੇ ਮਰੇੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਵੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਜਹਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ 

ਜਜੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਜਦੱਤਾ। 
ਸਾਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਪਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਿਂਦਾ ਸੀ ਅਤ ੇਨਫਰਤ ਵੀ 
 ਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਜਜਹੜੀ ਜਕ ਜਪੰਡਂ ਜਵੱਚ ਈਸਾਈ ਮੇਲੇ ਦੇ ਜਦਨਂ ਜਵੱਚ ਇਸ ਜਜ਼ੀਰੇ ਦਾ 

ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਜਵੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ। 
 ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਇਸ ਟੋਲੀ ਦੇ ਮਨੈੇਜਰ ਦਾ ਜਾਣੂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਂ ਦੀ ਆਉ ਭਗਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ 

ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਜਹਾ ਜਜ਼ਆਦਾ ਮਹੇਰਬਾਨ ਹੋ ਜਗਆ ਹੋਵੇ, ਜਕਉਂਜਕ ਇਸ ਟੋਲੀ ਦੀ ਆਗੂ ਗਾਇਕਾ ਸਾਰੀ ਦੇ ਚਰਚੇ ਇਸਾਈ 

ਮੇਲੇ ਸਮੇਂ  ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਸਬੇ ਜਵੱਚ ਕਾਫੀ ਸਨ। ਪਰਤੰੂ ਇਹ ਤਂ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। 
 ਜਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਂ ਜਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਂ ਬਹਤੁ ਹੀ ਇਕਂਤਮਈ ਜੀਵਨ ਜਬਤਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 

ਇਹ ਵੀ ਸਭੰਵ ਹੈ ਜਕ ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜਾ ਹੋ ਗਈ ਹਵੋੇ—ਇੰਝ ਖੁੱਲਹਮ ਖੁੱਲੇ ਜਮਲਣ 

ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹਵੋੇ। 
 ਦਜੂਾ ਸਵਾਲ ਸੀ—ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਜਕਵੇਂ ਸਾਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਈ ? 
 ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਨੇ ਦੱਜਸਆ, “ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ।” 
ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਮੀਹਾਰਾ ਨ ੇਇਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਿਜਤਆ 
 ਇਹ ਵਾਕ ਜਜਹੜੇ ਅਗੜ ਦੁੱਗੜ ੇਮੇਰ ੇ ਜਦਮਾਗ ਜਵੱਚ ਘੁਮੰ ਰਹੇ ਸਨ—“14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ.....ਆਪਂ ਹਵਾਈ 

ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਂ....ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ....” ਭੇਦ ਭਰੇ ਪਰੇਮ ਪੱਤਰਂ ਜਵੱਚ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸਨ ਅਤੇ ਹਣੁ 

ਸਭ ਕੁਝ ਉਘੜ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਘੱਟ ਭੇਦ ਭਰੇ ਮਜਹਸੂਸ ਹੁਦੰੇ ਸਨ। 
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 ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਮੀਹਰਾ ਸਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਵੀ, ਇਹ ਜਾਣੇ ਜਬਨਂ 

ਹੀ ਜਕਉਂ ਅਤੇ ਜਕਸ ਲਈ ? 
 ਹਣੁ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਜਸਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਜਹਆ ਜਕ ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਆਪਣੀ ਸੱਸ 

ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਜਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੈੂੰ ਨਂਹ ਜਵੱਚ ਜਵਾਬ ਜਮਜਲਆ ਤਂ ਮਾਮਲਾ ਮੁਕਮੰਲ ਹੋ ਜਗਆ 

ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਹੀ ਤਰਕ ਭਰਪੂਰ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਜਦੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਪੈਸਾ 

ਅਤੇ ਪਜਰਵਾਜਰਕ ਭਾਵਨਾ। 
 ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਮੀਹਰਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵਂ ਦਾ ਖਾਸ ਜਧਆਨ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ 

ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੜਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਪਰਤੰੂ ਪੈਸੇ ਜਕੱਥੋ ਆਉਣੇ ਸੀ? 
 ਦਜੂੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਨੇ ਜਵਆਹ ਸਮੇਂ ਇਹਨਂ ਬੋਝਂ ਬਾਰੇ ਪਜਹਲਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਜਚਆ। ਉਹ ਇਕ ਖੂਬਸੂਰਤ 

ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਜਰਹਾ ਸੀ-ਉਸਦੀ ਮਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਜਚਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। 
 ਇਹੋ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। 
 ਪਰਤੰੂ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਮੀਹਰਾ ਨੇ ਜਕਤੋਂ  ਨਾ ਜਕਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪੈਸਾ ਜਰਰੂ ਲੱਜਭਆ, ਪਰ ਬਹਤੁ ਵੱਡੀ 

ਕੀਮਤ ਤਾਰ ਕੇ। 
 ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਮੀਹਰਾ ਨੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਯੁਕਤ ਅਸੁਰੱਜਖਆ ਜਵੱਚ ਪਰੂੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 

ਇਸਦਾ ਉਸ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਜਪਆ ਜਕ ਉਸਦੇ ਅਦੰਰੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇੰਝ ਉਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ 

ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤਰਹਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਜਦ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਝਲ 

ਭਾਵਨਾਵਂ ਤੋਂ  ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। 
ਦੋ ਪਾਸੜ ਭਾਵਨਾਵਂ 
 ਜਜਵੇਂ ਜਜਵੇਂ ਸਮਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਗਆ, ਉਸਦੀ ਮਨੋ ਸਜਥਤੀ ਦਾ ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਨੋਂ 

ਹਟ ਜਗਆ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲ ੇਦੌਰੇ ਅਤੇ ਅਕਲ ਦਾ ਗੁਮੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਤੰੁਲਨ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅਚੇਤ 

ਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਅਦੰਰਨੂੀ ਢਗੰ ਲੱਭ ਜਲਆ। ਇਸਨੇ ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਦੀ ਬਵੇਫਾਈ ਦੇ ਸਦੰੇਹ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰਨ ਕਰ 

ਲਈ ਸੀ। 
 ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀ ਤਰਕਵਾਦੀ ਹੋਂਦ ਜਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਜਹਾ ਜਵਚਾਰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰਤੰੂ ਬਹਤੁ 

ਹੀ ਸੂਖਮ ਸੂਝ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਇਹ ਮਨੰ ਜਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਅਤੰਰਮੁਖੀ ਭੂਜਮਕਾਵਂ ਦੀ ਰੱਦੋਬਦਲ ਜਵੱਚ 

ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀ ਮਤੀ ਮੀਹਰਾ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਲਜਪਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ—ਉਹ ਸਾਰੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ 

ਜਮੱਠ ਬੋਲੜੀ ਔਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜਜਸਨੂੰ ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਨੇ ਘਰੇ ਜਲਆਂਦਾ ਸੀ। 
 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵਕਤ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਜਕਸੇ ਲਈ ਵੀ ਨਕੁਸਾਨਦਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜਖਰ ਉਹ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀ 

ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਵੇਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੀ। ਵਾਪਰ ਇਹ ਜਰਹਾ ਸੀ ਜਕ ਉਸਦੇ ਖਰਾਬ ਜਦਮਾਗ ਦਾ ਇੱਕ 

ਜਹੱਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀ ਮੀਹਰਾ ਨਾਲ ਕਲਜਪਤ ਸਬਧੰ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ 

ਉਹ ਭੇਦ ਭਰੇ ਪਰਮੇ ਪੱਤਰ ਜਲਖਦੀ ਸੀ। 
 ਪਰਤੰੂ ਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਮੀਹਰਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਂ ਦੋਪਾਸੜ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁਦੰੀ, ਤਂ ਉਹ 

ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰੇਮ ਪੱਤਰ ਜਲਖਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰਦੀ, ਤਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ 

ਲਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਘਰ ਜਵੱਚ ਜਾਦ-ੂਟੂਣੇ ਜਸੱਟਦੀ ਸੀ। 
 ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਮੀਹਰਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਤੰਵ, ਬੇਵਫਾਈ ਦੇ ਸਕੰੇਤਨ ਨਾਟਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਮਾਨਜਸਕਤਾ ਤੋਂ 

ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਅਜਹਸਾਸ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹੀ ਹਲਕਾ ਕਰਨਾ ਹੁਦੰਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀਆਂ ਬਹੇੱਦ ਇੱਛਾਵਂ ਤੇ 

ਮਗੰਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਚਰੋੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਮੰ ਨੂੰ ਦਵੈੀ ਢੰਗਾ ਨਾਲ ਉੱਜਚਤ ਠਜਹਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਜਦੱਤਾ ਸੀ। 
 ਖੁਸ਼ਜਕਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪਾ ਪਾਇਆ। 
 ਦੋ ਘਟੰੇ ਦੀ ਲਬੰੀ ਨੀਂਦ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਮੀਹਰਾ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਗਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਆਮ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ 

ਔਰਤ ਬਣ ਗਈ। 
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 ਮੀਹਰਾ ਪਜਰਵਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਤੀ ਬਹਤੁ ਹੀ ਆਦਰ ਭਾਵ ਜਵਖਾਇਆ ਜਕਉਂਜਕ ਮੈਂ  ਜਸਰਫ ਚਾਰ ਮਲੁਾਕਾਤਂ, ਇੱਕ 

ਇਮਲਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਮੰਹੋਕ ਸ਼ਬਦਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤੇ ਸਨ। 
 
 

--------ਸਮਾਪਤ-------- 

  
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




