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ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ 

 ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ (ਰਿਜ:) ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਸਮਾਜ 
ਿਸਰਜਣ ਲਈ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਅਿਧਆਤਮਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ  ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉਠਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰਰੂੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਹਾਕਮ 
ਜਮਾਤ+ ਭਾਵ ਰਾਿਜ--ਮਹ+ਰਾਿਜ- ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ+ / ਆਪਣੇ ਹੱਕ+ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਬਾਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ 
ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਿਵਦਵਾਨ+ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ, ਆਤਮ+, ਿਕਸਮਤ, ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ-, ਚਮਤਕਾਰ ਆਿਦ ਗੱਲ+ ਫੈਲਾਈ- 
ਗਈ-। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ+ ਹਰ ਕਾਲ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ- ਰਹੀ- ਹਨ ਿਕ ਲੋਕ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਿਹਣ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ 
ਗਰੀਬ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਿਵਊ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨ+ ਦੇ ਕਰਮ+ ਿਵੱਚ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਿਲਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਣ ਿਕ ਉਹਨ+ 
ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਣ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਆਰਿਥਕ, ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ6ਬੰਧ ਹੈ। ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ6ਬੰਧ 
ਲੋਕ+ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, 7ਥੇ ਦਜੂੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਸਾਧ+, ਸੰਤ+, ਤ+ਤਿਰਕ+, ਜੋਤਸ਼ੀ- ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ 
ਸਖਸ਼ੀਅਤ+ ਆਿਦ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਿਵਚਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ+ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਆਰਿਥਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਲੁੱਟ 
ਕਰਕੇ ਆਪ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਅੱਯਾਸ਼ੀ- ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਰ;+-ਤਰ;+ ਦੇ ਪਾਖੰਡ ਰਚ ਕੇ ਲੋਕ+ / ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ 
ਲਈ ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ+ / ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੋਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰਰੂੀ 
ਹੈ, 7ਥੇ ਦਜੂੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨ+ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਧਾਰਿਮਕ ਲੁੱਟ ਿਖਲਾਫ਼ ਉਹਨ+ / ਿਸਿਖਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ 
ਜਰਰੂੀ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸੋਚ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਜਰਰੂੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਵਊ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨ+ ਦੀ ਿਕਸਮਤ ਨਹੀਂ ਿਲਖੀ ਅਤੇ 
ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਜਰਰੂੀ ਹੈ ਿਕ ਚੰਗੀ- ਜੀਵਨ ਹਾਲਤ+ ਲਈ ਉਹਨ+ / ਇਸ ਲੋਕ ਿਵਰੋਧੀ ਿਨਜ਼ਾਮ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਨਾ 
ਪਵੇਗਾ। ਦਸੂਰੀ ਿਕਸਮ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਿਪਛਲੇ ਲਘਭਗ ਦੋ ਦਹਾਿਕ- ਤੋਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਰਹੀ 
ਹੈ। 

 ਡਾ. ਅਬਰਾਹਮ ਟੀ. ਕੋਵਰੂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਿਵਦਵਾਨ ਸਨ ਿਜਨ;+ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅੰਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ+ ਦੇ ਜਾਲ ਿਵੱਚ 
ਗ6ਸੀ ਜਨਤਾ / ਿਵਿਗਆਨਕ ਚੁਤਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ+ ਨਾਲ ਲਗਾਈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ6ਾਪਤੀ ਲਈ 
ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹਨ+ ਨੇ Begone Godmen ਨਾਮ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਲਖੀ। 
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ  ‘ਤੇ ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਰ ਗਏ’  ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਅਧਾਰਿਸ਼ਲਾ ਬਿਣਆ। ਇਸ 
ਪੁਸਤਕ ਦੀ- ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਖ+ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਕਾਪੀ- ਦਾ ਿਵਕ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਦੰਭੀ- ਿਖਲਾਫ਼ ਸੱਥ+, ਦਰਵਾਿਜ- 
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਰਣਾ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਕਾਿਮ- ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਮੈਂਬਰ 
ਲੱਖ+ ਹੀ ਮਾਨਿਸਕ ਰੋਗੀ- / ਠੀਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਿਕੰਨ;ੇ ਹੀ ਅਖੌਤੀ ਚਮਤਕਾਰ+, ਰਹੱਸਮਈ ਵਰਤਾਿਰ- ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ 
ਘਟਨਾਵ+ ਦ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੁਨਰ-ਜਨਮ, ਆਤਮਾ ਆਿਦ ਬਾਰੇ ਧਾਰਿਮਕ ਲੁਟੇਿਰ- ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜ+ਦੇ ਹਰ ਿਕਸਮ 
ਦੇ ਕੂੜ ਪਰਚਾਰ / ਦਲੀਲ+ ਸਿਹਤ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ  23 ਸ਼ਰਤ+ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ / ਅੱਜ 
ਤੱਕ ਿਕਸੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ- ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਿਜੱਿਤਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਿਕ ਅਸਲ ਿਵੱਚ 
ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 

 ਅਸੀਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸਤਕ ‘ਤੇ ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਰ ਗਏ’  ਦਾ ਿਗਆਰਵ+ ਅਡੀਸ਼ਨ ਪ6ਕਾਿਸ਼ਤ 
ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਿਮਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ+ / ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹ+ ਿਕ ਉਹ ਲਾਈਲੱਗ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ 
ਅਪਨਾਉਣ। ਵਧੀਆ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਾਿਹਤ, ਬਹਤੁ ਹੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ+ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ;+ 
ਵਚਨਬੱਧ ਹ+ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਯੋਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜਰਰੂੀ ਹੈ। 

                                ਬਲਬੀਰ ਚੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ। 
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ਭੂਿਮਕਾ 
            ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾ ਿਵੱਚੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ 
ਹਨ। ਬੇਈਮਾਨ ਆਦਮੀ, ਿਮਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲ- ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ;+ ਦੀ ਸੂਚੀ 
ਿਵੱਚ ਉਹ ਅਿਧਆਪਕ, ਪ6ਚਾਰਕ, ਪਾਦਰੀ, ਸੰਤ, ਮਹੰਤ, ਿਸੱਧ, ਗੁਰ-ੂਿਰਸ਼ੀ, ਸਵਾਮੀ, ਯੋਗੀ ਅਤੇ ਪ+ਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 
ਿਜਹੜੇ ਚਮਤਕਾਰ+, ਯੋਿਗਕ ਸ਼ਕਤੀ-, ਕਾਲੇ ਇਲਮ+, ਟੂਿਣ-, ਪ6ੇਤ, ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਪਾਖੰਡ+ ਰਾਹੀ ਭੋਲੇ 
ਭਾਲੇ ਲੋਕ+ / ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ। 

 ਅੱਜ ਕੱਲ; ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਪਾਖੰਡੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਿਹੰਦ ੂਦੇਵਿਤ- ਦਾ 
ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਧੋਖੇਬਾਜ਼+ ਨੇ, ਘੱਟ ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ ਵੱਧ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ 
ਲੱਭ ਿਲਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਚੁਸਤ ਆਦਮੀ ਦੀ ਚੌਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜਾ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮਾਿਹਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ 
/ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੇ ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼+ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ+ ਅਤੇ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ- ਬਾਰੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀ- ਪਰੀ-
ਕਹਾਣੀ- ਅਖ਼ਬਾਰ+ ਅਤੇ ਰਸਾਿਲ- ਿਵੱਚ ਛਪਦੀ- ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਿਜਹੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਸਵ+ਗ ਲੋਕ+ ਿਵੱਚ ਪ6ਗਟ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ ਤ+ ਉਸਦੇ ਏਜੰਟ ਉਸ / ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੰਡਾਉਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਕਉਂਿਕ ਬਹੁੱਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ- / 
ਦਸੂਿਰ- ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰ+ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕ, ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢੌਂਗੀ 
ਸਾਹਮਣੇ ਡੰਡਾਉਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜ+ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖ+ ਰਪੁਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜ+ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਮਦਾਰੀ ਤੇ ਉਨ;+ 
ਦੇ ਚੇਲੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇੰਨ;+ ਫਰੇਬੀ- ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁੱਤ ਸਾਰੇ 7ਚ 
ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਿਵਿਗਆਨਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

 ਭਾਵੇਂ  ਇਨ;+ ਪਾਖੰਡੀ- ਦੇ ਕੰਮ ਮੁਜ਼ਰਮ+, ਡਾਕੂ-, ਠੱਗ+, ਸਮੱਗਲਰ+, ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟੀ-, ਜੇਬ-ਕਤਿਰ- 
ਅਤੇ ਚੋਰ+ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ, ਿਫਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ+ ਇਨ;+ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਬੇਵੱਸ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਨ;+ ਗੱਲ+ / ਉਥੋਂ 
ਦੇ ਧਰਮ+ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਿਸਲ ਹੈ। ਜਮਹਰੂੀਅਤ ਿਵੱਚ, ਿਜੱਥੇ ਬਹਸੁੰਮਤੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ- ਦੀ ਹੋਵੇ, 
ਅਿਜਹੇ ਪਾਖੰਡੀ ਆਪਣੇ ਪਾਖੰਡ ਦੇ ਿਵਉਪਾਰ / ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਇਨ;+ ਪਾਖੰਡੀ- ਿਵਰੁੱਧ 
ਕਾ/ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤ+ ਈਸਾ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪੋਪ, ਅਿਜਹਾ ਪਿਹਲਾ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਲੋਕ+ ਦੇ 
ਇੱਕਠ+ / ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਧੋਖਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਿਗਰਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਧਾਰਿਮਕ ਜਸ਼ਨ ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਜ+ਦੀ ਹੈ, ਉਹ 
ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧੋਖੇ / ਿਸੱਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਉਤਸਵ ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਰਸਾਇਿਣਕ ਪਰਖ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 ਭੋਲੇ- ਭਾਲੇ ਲੋਕ+ / ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਦਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਇਨ;+ ਪਾਖੰਡੀ ਦਾਅਿਵ- ਿਵੱਚ ਭੋਰਾ ਭਰ ਦੀ 
ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਮੈਂ  ਉਨ;+ / ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ, ਉਨ;+ ਦੀ- ਸ਼ਕਤੀ- ਦਾ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ- 
ਹਾਲਤ+ ਿਵੱਚ ਪ6ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹ+।  
 ਮੈ/ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਚੁਣੌਤੀ- ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਰਪੁਏ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਲੋਕ+ ਤੇ ਇਹ ਪ6ਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 
ਿਕ ਮੈ ਬਹਤੁ ਹੀ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹ+ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਪ6ਾਪਤ ਕਰਨ+ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ+। ਮੈਂ ਇਨ;+ ਚੁਣੌਤੀ- ਦੇ 
ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਿਜ- ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹ+। ਜੋ ਦਨੁੀ- ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਆਦਮੀ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤ+ ਮੈ/ ਸਾਰੀ 
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਅਨਾਥ+ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਿਵੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੈ/ ਪੱਕਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਤੇ ਹਣੁ ਵੀ ਹੈ, ਿਕ ਮੈਂ ਇਨ;+ 
ਚੁਣੌਤੀ- ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀ ਗੁਆਵ+ਗਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਨਾ ਤ+ ਿਕਸੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ 
ਹੀ ਕਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ  ਇਨ;+ ਚਮਤਕਾਰੀ ਿਵਅਕਤੀ- ਬਾਰੇ ਅਨੇਕ+ ਕਹਾਣੀ-, ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 
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ਰਸਾਿਲ- ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ+ ਿਵੱਚ ਛਪੀ ਜਾਣ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚੁਣੌਤੀ /, ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਜ+ ਪਿਹਲ+ 
ਜੇਤੂ ਿਮਲਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਹ+।  
 ਪਾਖੰਡੀ- ਿਵੱਚੋ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ- ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਚੁਣੌਤੀ / ਸਵੀਕਾਰ 
ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ+ / ਉਨ;+ ਦੇ ਧੋਿਖ- ਦਾ, ਿਵਿਗਆਨਕ ਟੈਸਟ+ ਰਾਹੀਂ ਨੰਗੇ ਹੋਣ 
ਦਾ ਡਰ ਹੈ। 

 ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਿਜਹਾ ਿਮਿਲਆ, ਿਜਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰਪੁਏ ਜਮ;+ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤੇ। ਜੀ 
ਵੈਂਕਟਾ ਰਾਓ ਬੰਗਲੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਹੀ ਧਾਰਿਮਕ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਇਸ / ਗੈਬੀ ਤਾਕਤ+ ਤੇ 
ਚਮਤਕਾਰ+ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਇਸ / ਆਪਣੇ ਗੁਰ ੂ-ਧਰਾ ਪ6ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਰਾਘਵੇਂਦਰਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਿਵੱਚ ਪੱਕੀ 
ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਿਕ ਉਨ;+ ਿਵੱਚ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰਪੁਏ ਜਮ;+ 
ਕਰਵਾ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਹਾਰ ਬੈਠਾ। 

 ਡਾਕਟਰ ਰਾਓ / ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਿਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੌ ਵਾਰ, “  ਓਮ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਸ਼ਰਣਮ ”  ਦੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ 
ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ6ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈ-ਲੱਗ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ‘  ਪਰੀ 
ਕਹਾਣੀ ’  ਦੀ ਤਰ;+ ਉਸਦਾ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਿਕ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਛੇ ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦੀ- ਅੱਖ+ 
ਿਵੱਚੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਰਾਖ, ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਇੱਕ ਫਹੁਾਰੇ ਦੀ ਤਰ;+ ਿਨੱਕਲਦੇ ਹਨ। 

         ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਉਸਨੇ, ਉਸ ਚਮਤਕਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਸੂਰੀ ਵਾਰ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈ/ ਆਪਣੀ 
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਿਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਮੈ/ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ / ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ 
ਿਪਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ- ਸ਼ਰਤ+ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੀ। 

 ਮੈ/ ਬਹਤੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਿਕ ਸ਼6ੀ ਵੀ ਏ ਮੈਨਨ, ਇਹ ਿਕਤਾਬ ਲੋਕ+ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਛਪਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੈ/ ਪੂਰਨ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੀ- ਕੋਿਸ਼ਸ਼+, ਇਨ;+ ਢੌਂਗੀ- ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ;+ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣਗੀ- ਅਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ+ 
/ ਗਲਤ ਿਵਚਾਰ+, ਚਮਤਕਾਰ+ ਅਤੇ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ- ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦਵਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀ-। 

               ਡਾ.   ਅਬਰਾਹਮ  ਟੀ  ਕੋਵਰੂ 

                             ਿਤਰਵੂਾਲਾ, 
            ਪਾਮਾਨਕਾਡਾ ਲੇਨ,   ਕੋਲੰਬੋ --  6            
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ਮੁੱਖ ਬੰਦ 
ਡਾਕਟਰ ਕਾਵਰੂ (ਜਾਣ-ਪਛਾਣ) 

 ਡਾਕਟਰ ਅਬਰਾਹਮ ਥੌਮਸ ਕਾਵਰੂ ਦਨੁੀ- ਦਾ ਪ6ਿਸੱਧ ਮਨੋਚਿਕਤਸਕ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਿਵਿਗਆਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ6ੀ 
ਲੰਕਾ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਿਵਦਵਾਨ+ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ6ਧਾਨ ਸੀ, ਿਜਸਨੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਮਾਨਿਸਕ, 
ਅਰਧ-ਮਾਨਿਸਕ ਅਤੇ ਦੈਵੀ ਚਮਤਕਾਰ+ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਿਸੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਿਚਆ ਿਕ 
ਅਿਜਹੀ- ਗੱਲ+ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਦਨੁੀ- ਦੇ ਮਨੋਚਿਕਤਸਕ+ ਿਵੱਚੋਂ  ਪਿਹਲਾ ਏ ਕੇਵਲ 
ਇੱਕੋ ਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਸੀ, ਿਜਸ/ ਇਸ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਖੋਜ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਪੀ. ਐਚ. ਡੀ. ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਪ6ਾਪਤ ਹੋਈ। ਅਮਰੀਕਾ 
ਦੀ ‘ ਿਮਨਸੋਟਾ’  ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨੋ-ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਚਮਤਕਾਰ+ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ/ ਪੀ. 
ਐਚ. ਡੀ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਪ6ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ‘ਰਹੂਾਨੀ’  ਜ+ ‘ਅਲੌਿਕਕ 
ਸ਼ਕਤੀ-’  ਹੋਣ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ+ ਤ+ ਕੋਈ ਮਨੋਿਵਕਾਰ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਅਤੇ ਜ+ ਫਰੇਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ 
ਹੈ ਿਕ ਨਾ ਤ+ ਕੋਈ ਅਲੌਿਕਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਹਨ+ ਦੀ ਹੋਂਦ ਿਸਰਫ 
ਧਰਮ ਗ6ੰਥ+ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰ+ ਦੇ ਪੰਿਨ- ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

 ਡਾਕਟਰ ਕਾਵਰੂ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਿਵਿਗਆਨੀ ਸੀ, ਿਜਸ/ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਾਨਵਰ+ ਅਤੇ ਪੌਿਦ- 
ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਵਾਲੇ ਮਿਹਕਮੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼+ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ+ ਿਵੱਚੋਂ ਅਿਜਹੀ- ਵਸਤੂ- 
ਇੱਕਠੀ- ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਿਦਆ ਸੀ, ਿਜਹੜੀ- ਜੀਵ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਖੱਪੇ / ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰੰਤੂ 
ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਕਰਕੇ ਉਸ/ ਇਹ ਸੱਦਾ-ਪੱਤਰ ਨਾ ਮੰਨਜੂਰ ਕਰਨਾ ਿਪਆ। 

 ਡਾਕਟਰ ਕਾਵਰੂ ਨੇ ਦਰੂ-ਦਰੁਾਡੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼+ ਿਵੱਚ ਲੋਕ+ ਦੇ ਇੱਕਠ+ / ਸੰਬੋਿਧਤ 
ਕੀਤਾ। ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਕੇਸ+ ਬਾਰੇ ਉਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਨੁੀ- ਦੇ  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਾਿਲ- ਤੇ ਅਖਬਾਰ+ ਿਵੱਚ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 
ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲਆਲਮ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਫ਼ਲਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਿਮਲ 
ਡਰਾਮਾ ‘ਨੰਬੀਕਾਈ’  ਿਜਹੜਾ ਵੱਡੇ ਇੱਕਠ+ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਤੁ ਵਾਰੀ ਖੇਿਡਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕੇਸ ਬੁੱਕ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ 
ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੈ। 

 ਡਾਕਟਰ ਕਾਵਰੂ, ਿਜਸਨੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਭਰ ਲੋਕ+ / ਅੰਧ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਿਸਖਾਇਆ, ਦਾ 
ਜਨਮ 10 ਅਪਰੈਲ 1897/ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਤਰਵੂਾਲਾ ਿਵਖੇ ਹੋਇਆ। ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ ਰੈਵ. ਕਾਵਰੂ ਇੱਕ ਿਗਰਜੇ ਦਾ 
ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ। ਿਫਲਮ ‘ਪੁਨਰ ਜਨਮ’  ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮਨੋ ਚਿਕਤਸਕ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੇ ਮਹਰੂਤ ਸਮੇਂ 
ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ / ਇਸ ਤਰ;+ ਿਬਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ : 
 “ਅੱਜ ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਪਿਹਲ+ ਮੈਂ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਭੂਮੀ ਿਵਖੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਇਸਾਈ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਜਨਮ 
ਿਲਆ। ਮੈਂ  ਇੱਕ ਇਸਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ, ਭੂਗੋਿਲਕ ਅਤੇ ਜੀਵ ਿਵਿਗਆਨਕ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਿਜਹੜੀ ਨਾ ਤ+ 
ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਬੂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਤ+ ਮੈਂ ਓਨੇ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਸ6ੀ ਲੰਕਾ / 
ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ / ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਚੁਣ ਿਲਆ।” 

 ਡਾਕਟਰ ਕਾਵਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ, ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਆੁਰਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚੋਂ  ਪੂਰੀ 
ਕੀਤੀ। ਿਫਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਬਿਹਨਾਨ ਕਾਵਰੂ ਨਾਲ 7ਚ ਿਵਿਦਆ ਪ6ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਕੱਤੇ ਆ 
ਿਗਆ। ਉਸਨੇ ਬੰਗਵਾਸੀ ਕਾਲਜ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਜੀਵ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਿਵਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ੇਸਤਾ ਹਾਿਸਲ 
ਕੀਤੀ। 

 ਡਾਕਟਰ ਕਾਵਰੂ ਨੇ ਸੀ. ਐਮ. ਐਸ. ਕਾਲਜ ਕੋਿਟਆਮ ਿਵਖੇ ਦੋ ਸਾਲ ਸਹਾਇਕ ਪ6ੋਫੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। 
ਿਫਰ 1928 ਿਵੱਚ, ਜਾਫਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਿਪ6ੰਸੀਪਲ, ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਪਨਾ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਿਪ6ੰਸੀਪਲ ਪੀ. ਟੀ. ਕੈਸ਼ 
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ਬਨਸਪਤੀ ਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਿਵਦਵਾਨ ਸੀ। ਉਹਨ+ ਦੋਹ+ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਊਟੀ ਿਵਖੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਥਰ+ ਦੇ 
ਨਮੂਨੇ ਇੱਕਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 

 ਜਾਫਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲਜ ਿਵੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਾਵਰੂ /, ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਅੰਿਤਮ ਵਰ;ੇ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ- / 
ਬਨਸਪਤੀ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ;ਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ। ਜਦੋਂ ਕੈਂਬਿਰਜ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 
ਆਇਆ, ਤ+ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਡਾਕਟਰ ਕਾਵਰੂ / 
ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ  ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਿਪ6ੰਸੀਪਲ ਸਾਿਹਬ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ 
ਤ+ ਿਪ6ੰਸੀਪਲ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ  “ਡਾਕਟਰ ਕਾਵਰੂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ+ ਿਕ ਤੂਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ 
ਕੱਿਢਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ- ਦਾ ਧਰਮ ਿਵੱਚੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉਠ ਿਗਆ ਹੈ।” 

 1943 ਿਵੱਚ ਜਦੋਂ ਪੀ. ਟੀ. ਕੈਸ਼ ਰੀਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਤ+ ਡਾਕਟਰ ਕਾਵਰੂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਫਨਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਥਾਮਸ 
ਕਾਲਜ ਮਾਊਂਟ ਲਾਵੀਨੀਆ ਿਵਖੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ। 1959 ਿਵੱਚ ਉਹ ਥਰਸਟਨ ਕਾਲਜ, ਕੋਲੰਬੋ ਤੋਂ ਸਾਇੰਸ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ 
ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੀਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। 

 ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਰੀਟਾਇਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਾਵਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਭਰ ਦੇ ਦੈਵੀ ਅਤੇ ਮਨੋ-ਿਵਿਗਆਨਕ 
ਚਮਤਕਾਰ+ ਦੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਿਲਖਣਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤਾ, “  ਸਾਰੇ ਬੱਿਚ- ਦੀ ਤਰ;+ ਮੈ/ ਵੀ ਬਚਪਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ 
ਮਾਿਪ- ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ+ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। ਜਵਾਨੀ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹਨ+ ਝੂਠੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ+ ਤੋਂ 
ਬਚਣਾ ਪਹਾੜ ਿਜੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ।”  ਉਸੇ ਗਲਤੀ / ਦਹੁਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕਾਵਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ, 

ਏਰੀਸ ਕਾਵਰੂ / ਧਰਮ ਦੇ ਨ+ ਤੇ ਅਿਜਹੇ ਗਲਤ ਿਵਚਾਰ+ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਪਦ-
ਿਚਨ;+ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ, ਪ6ੋਫੈਸਰ ਏਰੀਸ ਕਾਵਰੂ ਨੇ (ਿਜਹੜਾ ਫ਼ਰ+ਸ ਅਤੇ ਿਕਊਬਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਿਸਇੰਸ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ 
ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ) ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਤੰਨ ਪੁੱਤਰ+ / ਧਰਮ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਭੋਰਾ-ਭਰ ਪ6ਭਾਵ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਪਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਏਰੀਸ / ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਪਤਨੀ, ਜੈਕਿਲਨ ਕਾਵਰੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿਹਮਾਇਤ ਹਾਿਸਲ ਹੈ। 

 1974 ਿਵੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਾਵਰੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨੇ ਸ6ੀ ਲੰਕਾ ਿਵੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾ ਿਦੱਤੀ। 7ਥੋਂ ਦੀ 
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਿੜ;ਆ ਿਗਆ “ਸ਼6ੀਮਤੀ ਅੱਕਾ ਕਾਵਰੂ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਜ+ 
‘ਰਹੂ’  / ਛੱਡੇ ਬਗੈਰ ਚੱਲ ਵਸੀ, ਤ+ ਜੋ 7ਥੋਂ ਦੇ ਲਾਈ-ਲੱਗ ਲੋਕ ਿਫਕਰ+ ਿਵੱਚ ਨਾ ਪੈਣ।”   ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੇ 
ਸਰੀਰ / ਸ਼6ੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਕੋਲੰਬੋ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਿਵਭਾਗ / ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਉਸ/ ਦਫ਼ਨਾਉਣ/ਦਾਹ-ਸੰਸਕਾਰ 
ਕਰਨ ਕਰਨ ਜ+ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸਮਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

 ਭਾਵੇਂ  ਇਸ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸ਼6ੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ+ ਿਵੱਚ ਛਪੀ, ਪ6ੰਤੂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ  ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਿਵੱਚ 7ਥੋਂ ਦੇ ਪ6ਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ / ਪੁੱਿਛਆ ਿਗਆ, ਤ+ ਉਸ ਨੇ ਦੱਿਸਆ 
ਿਕ ਇਹ ਖਬਰ ਇੱਕ ਬੋਧੀ ਿਭਕਸ਼ੂ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਿਕੰਨੀ 
ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਸੀ ਿਕ ਬੁੱਧ ਿਭਕਸ਼ੂ ਤੇ ਇਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਿਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੇ 
ਪਿਵੱਤਰ ਮਨ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

 ਸ਼6ੀਮਤੀ ਕਾਵਰੂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਖੋਜ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਥੰਮ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼6ੀ ਲੰਕਾ ਦੀ 
ਤਰਕਸ਼ੀਲ+ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਖਜਾਨਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਿਵਚਾਰ+ ਦੇ ਲੋਕ+ ਦੀ- ਮੀਿਟੰਗ+ 
ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਿਲਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। 

 ਗੁੱਝੇ ਚਮਤਕਾਰ+ ਦਾ ਖੋਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਾਵਰੂ ਨੇ, ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕ+ / ਭੂਤ+-ਪ6ੇਤ+, ਜੋਤਸ਼ੀ-, ਟੂਣਾ 
ਕਰਨ ਵਾਿਲ-, ਹਸਤ ਰੇਖਾ ਵੇਖਣ ਵਾਿਲ-, ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਿਲ- ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼+ ਬਚਾਉਣ ਦੀ 
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਅਿਜਹੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨ+ / ਠੱਗਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਭੂਤ+-ਪ6ੇਤ+ ਬਾਰੇ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਨਣ ਲਈ 



11 
 

ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਡਰਾਉਣੇ ਘਰ+ ਿਵੱਚ ਸੁੱਤਾ ਜੋ ਭੂਤ+ ਦੇ ਘਰ+ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹਰੂ ਸਨ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਬਰਸਤਾਨ+ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹਨ+ / ਲੱਭਣ 
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ  ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ+ / ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਦੇ ਮੌਿਕ- ਤੇ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਉਸਨੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ+ / ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਦਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ- ਦਾ 
ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਸਰਫ ਫਰੇਬੀ ਜ+ ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਬਮਾਰ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਕਾਵਰੂ ਨੇ ਉਹਨ+ ਿਵਰੁੱਧ 
ਹੇਠ ਿਲਖੀ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੱਤੀ। 

 ਭਾਵੇਂ  ਡਾਕਟਰ ਕਾਵਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁਣੌਤੀ 1963 ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਨੁੀ- ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ+ ਿਵੱਚ 
ਛਪੀ ਸੀ, ਪ6ੰਤੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਤੋਂ  ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਿਜੱਤ ਨਹੀਂ ਸਿਕਆ। ਉਸਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ- ਕਾਪੀ-, 

ਚਮਤਕਾਰ+ / ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ- ਉਸਦੀ- ਦੋ ਮੁਿਹੰਮ+ ਤੋਂ ਪਿਹਲ+, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਜੋਤਸ਼ੀ-, ਹੱਥ-ਰੇਖਾ ਮਾਿਹਰ+, 
ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼+ ਅਤੇ ਦੇਵ ਇਸਤਰੀ- / 1975 ਿਵੱਚ ਘੱਲੀ- ਗਈ- ਸਨ। ਿਸਰਫ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸਦੀ 
ਚੁਣੌਤੀ / ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰਪੁਏ ਜਮ;+ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤੇ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਡਾਕਟਰ 
ਕਾਵਰੂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰਪੁਏ ਪ6ਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਿਹੰਮ ਤੋਂ  ਵਾਪਸ ਸ਼6ੀ ਲੰਕਾ ਚਲੇ ਗਏ। 

  ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕ+ / ਚਮਤਕਾਰ+ ਜ+ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ- ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਿਲ- ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕਾਵਰੂ 
ਇੱਕ ਖੌਫ ਸਨ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਰਮ+ / ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਾਵਰੂ / ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ 
ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਾਿਰਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੋਣਵਾਨ ਦੇ ਪ6ਸੰਸਕ+ ਿਵੱਚੋਂ ਹ+ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ+ ਿਕ 
ਡਾਕਟਰ ਕਾਵਰੂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਤ+ ਜੋ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ। 

 ਮੇਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ  ਇੱਛਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕਾਵਰੂ ਦੀ- ਕੁੱਝ ਿਵਚਾਰ ਭਰਪੂਰ ਿਲਖਤ+ / ਦਸੂਿਰ- ਨਾਲ 
ਸ+ਝਾ ਕਰ ਸਕ+। ਇਹ ਿਕਤਾਬ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਾਵਰੂ ਦੀ- ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀ- ਿਲਖਤ+ ਹਨ, ਉਹਨ+ ਿਵਅਕਤੀ- 
ਿਦ- ਜਰਰੂ ਹੀ ਅੱਖ+ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗੀ, ਿਜਹੜੇ ਚਮਤਕਾਰ+ ਅਤੇ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ- ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 

                                                                     ਵੀ. ਏ. ਮੈਨਨ     
ਬੰਬਈ                         

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



12 
 

ਜਾਣ ਪਿਹਚਾਣ 
 ਡਾਕਟਰ ਅਬਰਾਹਮ ਥੌਮਸ ਕਾਵਰੂ ਸਹੀ ਅਰਥ+ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਪ6ਚਾਰਕ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਉਹ 
ਨਾਸਿਤਕਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਫਲਾਸਫੀ ਦੇ ਪ6ਚਾਰ ਲਈ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸੰਭਵ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਹਮੇਸ਼+ ਇਹ 
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਜੰਨੇ ਲੋਕ+ ਦੀ ਸੋਚ / ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਦਲੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਾਵਰੂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇੱਕ ਨਵ+ 
ਿਮਸ਼ਨ ਤੋਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਿਕ ਉਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਤ+ ਹਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਿਵਿਗਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰਨ ਦੀ ਰਚੁੀ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਦਾ ਿਦ6ੜ-ਸੰਕਲਪ ਹੋਣਾ ਜਰਰੂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਾਵਰੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਨਿਸਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ 
ਸੁਚੇਤ ਜ+ ਅਚੇਤ ਪਿਹਲੂ ਿਵੱਚ ਨਾਸਿਤਕ ਪ6ਤੀ ਿਦ6ੜ-ਸੰਕਲਿਪਤ ਸਨ।  
 ਨਾਸਿਤਕਤਾ, ਆਸਿਤਕਤਾ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਆਸਿਤਕਤਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਧਰਤੀ 
7ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਪ6ਾਚੀਨ ਗ6ੰਥ+ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਰਤੀ ਤੇ 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਿਜਹਨ+ ਨੇ ਆਦਮੀ / ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਕੇ, ਦੇਵਿਤ- ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤਲਬ ਕੱਢੇ। 
ਪ6ੰਤੂ ਿਫਰ ਵੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੇ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ, ਿਵਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਿਦ- ਆਖਰ ਅਸਲੀ 
ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ। ਆਧੁਿਨਕ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ, ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ-ਜਾਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਆਪ / ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਅਤੇ ਅਿਧਆਤਮਵਾਦ ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਵਾਦ 
ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰਨ ਿਫਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਿਜਸਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਿਵਚਾਰ+ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ 
ਇਤਹਾਿਸਕ ਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਅਮਲ+ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਿਜਸ/ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੋੜ+-ਘੋੜ+ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ6ੰਤੂ ਇਤਹਾਸ ਦਾ ਦਬਾਉ 
ਅਤੇ ਝੁਕਾਉ ਹਮੇਸ਼+ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਠੀਕ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪ6ੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨਾਸਿਤਕਤਾ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਹਮੇਸ਼+ 
ਆਸਿਤਕਤਾ ਅਤੇ ਅਿਧਆਤਮਕਵਾਦ 7ਪਰ ਿਜੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਚਾਰ+ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਿਨਚੋੜ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਾਵਰੂ ਸ਼6ੀ 
ਲੰਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਿਵਚਾਰ+ ਦੀ ਲੜਾਈ ’ਚ 7ਘੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੌਮ+ਤਰੀ ਪ6ਿਸੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ 
ਹਨ। 

 ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ+ ਦੀ ਲੜਾਈ / ਠੋਸ ਉਦਾਹਰਣ+ ਰਾਹੀਂ ਿਜੱਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਮੂਰਤ ਿਫਲਾਸਫੀ ਰਾਹੀਂ 
ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਕਾਵਰੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਾਥੀ, ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਵਿਹਮ+, ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼+, ਦੇਵਿਤ-, ਚਮਤਕਾਰ ਿਦਖਾਉਣ 
ਵਾਿਲ-, ਭੂਤ+ ਕੱਢਣ ਵਾਿਲ- ਅਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ- ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਨ। ਇਹ ਜੱਦੋ-ਜਿਹਦ, ਆਮ ਲੋਕ+ / ਪਾਖੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 
ਬਹਤੁ ਜਰਰੂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ  ਿਬਨ+ ਸਮਾਿਜਕ ਤਰੱਕੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਾਵਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ / ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਇਸੇ 
ਪੱਖ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਧਰਮ+, ਦੇਵਿਤ- ਅਤੇ ਭਰਮ+ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣ ਦੇ, ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ 
ਸਮਾਿਜਕ ਕਾਰਨ+ / ਲੱਭਣ ਦੇ ਔਖੇ ਕੰਮ / ਨਹੀਂ ਸਹੇਿੜਆ। ਮੈਂ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ+ ਿਕ ਵਿਹਮ+ ਦੀ ਇਸ 
ਲੜਾਈ / ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪ6ੋਲੇਤਾਰੀ- ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਿਜੱਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਸੂਰੇ ਸ਼ਬਦ+ ਿਵੱਚ ਉਨ;+ ਸਮਾਿਜਕ 
ਹਾਲਤ+ /, ਿਜਹੜੀ- ਪਾਖੰਡ+ / ਜਨਮ ਿਦੰਦੀ- ਹਨ, ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਨ;+ ਪਾਖੰਡ+ ਤੋਂ ਬਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਇਹ ਿਤੱਖੀ ਪੜਾਈ ਚਲਦੀ ਰਿਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਾਵਰੂ ਉਹਨ+ ਿਸਸਰੜੀ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ 
ਲੋਕ+ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ, ਿਜਹਨ+ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼+ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਆਦਮੀ- ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਣ / ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।  
ਇਹ ਲੜਾਈ ਿਨਰਸੰਦੇਹ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। 

ਹਰੀਹਰਨ ਪੁੰਜਾਰ 

ਬੰਬਈ 
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ਉਹ  ਚੁਣੌਤੀ+ 
           50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਅਨੇਕ+ ਯੋਗੀ-, ਿਰਸ਼ੀ-, ਿਸੱਧ+, ਜੋਤਸ਼ੀ-, ਰਹੁਾਨੀਅਤ ਦੇ ਹਾਮੀ-, 

ਟੂਣੇ ਵਾਿਲ- ਤੇ ਹੱਥ-ਰੇਖਾ ਮਾਿਹਰ+ / ਿਮਲਣ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਕਸਮ ਦੀ- ਅਨੋਖੀ- ਘਟਨਾਵ+ ਤੇ ਰਹੱਸ ਪੂਰਣ 
ਿਵਅਕਤੀ- ਦੇ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਚਮਤਕਾਰ+ ਦੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸਾ ਤੇ ਭਰਮ+ ਤੋ ਬਚਣ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹ+। ਅਿਜਹੇ ਭਰਮ ਿਜਹੜੇ ਬਚਪਨ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਆੁਰਾ ਮੇਰੇ 
ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਭਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਿਜੰਨ;+ ਤੋ ਇਸ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਚਆ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

 ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਭੈੜੇ ਡਰ, ਪ6ੇਤ+, ਟੂਿਣ-, ਦੇਵਿਤ- ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ, ਨਰਕ, ਰਾਖਸ਼ਸ਼+ ਅਤੇ ਸਰਾਪ+ 
ਆਿਦ ਬਾਰੇ ਸਨ। ਯੂਿਨਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਿਦਨ+ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਅਤੇ ਲੜੀ ਬੱਧ ਖੋਜ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ, ਅਨੇਕ+ 
ਧਾਰਿਮਕ ਸਾਖੀ-, ਗੁੱਝੀ- ਪੈਗੰਬਰੀ ਭਿਵੱਖ-ਬਾਣੀ-, ਅਮਰ ਆਤਮਾਵ+ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਿਲ- ਦੇ 
ਦਾਅਿਵ- ਪ6ਤੀ ਿਕੰਤੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। 

 ਉਹ ਮਾਮਲੇ,ਉਹ ਸੈਕੜੇ ਭੂਤ+ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਪ6ੇਤ-ਆਤਮਾਵ+, ਿਜੰਨ;+ ਦੀ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਿਵੱਚ ਮੈਂ 
ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਏਜੰਟ / ਇਹਨ+ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾਵ+ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਅਜੀਬ ਕੰਮ ਉਹ 
ਜ+ ਤ+ ਮਨੋਿਵਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ+ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵਜੋਂ ਕਿਰਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਮਾਨਿਸਕ ਰੋਗੀ- /, ਿਜਹਨ+ 
ਿਵੱਚ ਪ6ੇਤ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨ+ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹਨ+ ਿਵੱਚੋਂ  ਪ6ੇਤ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨ+ / 
ਿਹਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨ+ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚੋ ਗਲਤ ਿਵਚਾਰ+ / ਦਰੂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਿਕ ਕੁੱਝ 
ਧਾਰਿਮਕ ਪੁਜਾਰੀ- ਜ+ ਸਾਧ+-ਸੰਤ+ /, ਸੰਯੋਗਵੱਸ ਿਜਹੜੀ- ਸਫ਼ਲਤਾਵ+ ਿਮਲਦੀ- ਹਨ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੂਜਾ 
ਪ6ਾਰਥਨਾਵ+ ਜ+ ਮੰਤਰ+ ਦੇ ਰੋਗੀ- ਦੇ ਮਨ+ 7ਤੇ ਿਹਪਨੋਿਟਜ਼ਮ ਦੇ ਪ6ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ6ਾਪਤ ਹੁੰਦੀ- ਹਨ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ 
ਲੋਕ ਇਹਨ+ ਇਲਾਜ+ / ਭੂਤ-ਪ6ੇਤ ਕੱਢਣ ਵਾਿਲ- ਰਾਹੀਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਿਤ- ਨਾਲ ਜੋੜ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 

 ਮੈਂ  ਇਹ ਵੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ+ ਿਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਗੱਲ+ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤ+ ਪ6ੇਤ+ ਦੇ 
ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਕਰਕੇ, ਬਲਿਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨ ਦੇ ਗਲਤ ਿਖਆਲ+ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

 ਮੈਂ  ਪ6ੇਤ ਘਰ+ ਿਵੱਚ ਸੁੱਤ+ ਹ+। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਅੱਧੀ- ਰਾਤ+ /, ਪ6ੇਤ+ ਦੀ ਖੋਜ ਿਵੱਚ ਕਬਰਸਤਾਨ ਿਵੱਚ 
ਗਏ ਹ+। ਮੈਂ ਰਾਤ+ / ਕਨਾਟਾ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੰਕਾ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਬੋਿਲਆ ਹ+। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀ 7ਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭੂਤ ਨਹੀਂ 
ਵੇਖੇ, ਿਫਰ ਵੀ ਉਥੇ ਸਾ/ ਕੁੱਝ ਲੋਕ+ ਨੇ ਅਜੀਬ-ਅਜੀਬ ਆਵਾਜ਼+ ਕੱਢ ਕੇ ਡਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤ+ ਸਾ/ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਿਸਕ 
ਸਦਮੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਭੂਤ+ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ, ਸਾਡੇ ਸੁਚੇਤ ਮਨ+ ਿਵੱਚੋਂ ਤ+ ਿਨਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪ6ੰਤੂ 
ਸਾਡੇ ਅਚੇਤ ਮਨ+ ਿਵੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਸੂਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ, ਿਜਹੜਾ ਪ6ੇਤ+, ਸ਼ੈਤਾਨ+ ਅਤੇ 
ਦੇਵਿਤ- ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਿਲਆ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਸਦਿਮ- ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹਨ+ ਭੂਤ+, 
ਪ6ੇਤ+ ਬਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰ+ ਿਵੱਚ ਪਿੜ;ਆ ਹੈ। 

ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੋਈ ਹੇਠ ਿਲਖੀ- ਗੱਲ+ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ:- 
 ਸ਼ੁੱਭ ਸਮ+, ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ, ਸ਼ਗਨ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਕਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਿਕਸਮਤ ਵਾਲੇ ਰੰਗ, ਿਕਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੀਰੇ, ਟੂਣੇ, 
ਜੋਿਤਸ਼, ਹੱਥ ਰੇਖਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੜ;ਨੀ, ਬੋਲਦਾ ਗਲਾਸ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਲਖਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ, ਕਾਰਡ ਰੀਿਡੰਗ, ਨੰਬਰ+ ਰਾਹੀਂ 
ਭੂਤ+ ਪ6ੇਤ+ / ਵੱਸ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵੱਿਦਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਿਵੱਿਦਆ, ਰਹੂਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਪ6ੇਤ+ ਆਉਣਾ, ਹਵਾ ਿਵੱਚੋ ਚੀਜ਼ਾ 
ਫੜਨੀ-, ਪ6ਾਰਥਨਾ ਦੀ- ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ-, ਪੂਜਾ, ਮੰਤ6, ਬਲੀ, ਧਾਰਿਮਕ ਯਾਤਰਾਵ+, ਦੇਵਿਤ- / ਭੇਟ+, 
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ਪਿਵੱਤਰ ਰਾਖ, ਫੁੱਲ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਦਮੀ, ਪਿਵੱਤਰ ਅਸਥਾਨ, ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂ-, ਪਿਵੱਤਰ ਸਮ+, ਟੈਲੀਪੈਥੀ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ 
ਕੰਨ ਮਾਰਨੇ, 7ਲੂ ਦਾ 7ਡਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਵਿਹਮ। 

 ਮੇਰੀ ਖੋਜ ਨੇ ਮੈ/ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਲਾਈ ਲੱਗ ਿਵਅਕਤੀ- ਿਵੱਚ, ਅਿਜਹੇ 
ਵਿਹਮ+ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸਾ ਦੀ- ਜੜ;+. ਰਹੱਸਮਈ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ+ ਨੇ ਲਗਾਈ- ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ;+ ਦੀ 
ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਅਿਜਹੇ ਲਾਈ ਲੱਗ ਲੋਕ+ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹਨ। ਪੂਜਾ, ਪ6ਾਰਥਨਾ , ਭੇਟਾ ਅਤੇ ਬਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਤ+ 
ਅੰਧਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ+ ਤੇ ਮਨੋ-ਿਵਿਗਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ- ਗੱਲ+ ਮਨੁੱਖੀ ਿਦਮਾਗ 7ਤੇ ਨੀਂਦ 
ਿਲਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਵਰਗਾ ਅਸਰ ਹੀ ਕਰਦੀ- ਹਨ। ਵੱਧ ਮਾਨਿਸਕ ਿਬਮਾਰੀ- ਦਾ ਕਾਰਨ ਤ+ ਦੇਵਿਤ- 
ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ+ ਦਾ ਲਾਈਲੱਗ ਲੋਕ+ ਿਵੱਚ, ਅਖੌਤੀ ਪਿਵੱਤਰ-ਵਸਤੂ- ਦੀ ਅਪਿਵੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਡਰ ਹੀ ਹੈ। 

 ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਿਦਨ+ ਤੋਂ  ਹੀ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਭਰਮ+ ਅਤੇ ਵਿਹਮ+ ਦੀ  ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ+, 
ਤ+ ਜੋ ਇਹਨ+ ਦੇ ਪ6ਭਾਵ+ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕ+। ਦੋ ਸਾਲ ਮੈਂ ਹੱਥ ਿਵੱਿਦਆ ਅਤੇ ਜੋਿਤਸ਼, ਿਸੱਖਦਾ ਿਰਹਾ ਹ+, ਪ6ੰਤੂ ਮੇਰੀ 
ਇਸ ਪੜ;ਾਈ ਨੇ ਮੈ/ ਇਸ ਦੇ ਿਵਅਰਥ ਹੋਣ ਦੀ ਖੋਜ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਕਾਰਜ+ 
/ ‘ਅਸ਼ੁੱਭ ਿਦਨ+’  ਤੇ ਬੁਰੇ ਸ਼ਗਨ+ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ+ ਿਵਚਾਰ+ / ਗੱਲਤ ਿਸੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ 
ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਗਾਹਕ / ਿਸਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥੋ ਖੋ ਿਦੱਤਾ, ਿਕ ਿਜਸ 
ਿਦਨ ਰਿਜਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਿਦਨ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੋਹ+ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਸੀ। 

 ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹਤੁ ਿਦਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈ ਆਪਣੇ ਿਵਆਹ ਸਮੇਂ ਤੁਰਨ ਲੱਿਗ- ਪਿਹਲ+ 
ਖੱਬਾ  ਪੈਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਿਖਆ। 

 ਪਾਮਾਨਕਾਡਾ ਲੇਨ, ਕੋਲੰਬੋ-6 ਿਵਖੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ‘ ਿਤਰਵੂਾਲਾ’  ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦਰੂ+ 
ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਸ਼ੁੱਭ ਿਦਨ / ਰੱਿਖਆ। 

  ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ+ ਦੇ ਪ6ਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਿਸਰਫ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ  ਿਰਟਾਇਰ ਹੋਣ ਿਪੱਛੋਂ ਹੀ ਸ਼ੂਰ ੂਕੀਤਾ 
ਹੈ। ਪਿਹਲ+ ਮੈ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ+ ਦਾ ਪ6ਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਰਿੁਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ  ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ, 
ਰੋਜ਼ੀ ਅਿਜਹੀ- ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਸਥਾਵ+ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜੰਨ;+ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਅੰਧਿਵਸ਼ਵਾਸ+ ਦਾ ਪ6ਚਾਰ 
ਕਰਨਾ ਹੈ। 

 ਜਦੋਂ  ਮੈਂ ਿਲਖਣਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤਾ ਤ+ ਇਹਨ+ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਕਸਮ ਦੇ ਫ਼ਰੇਬੀ- ਿਜਵੇਂ  ਧਾਰਿਮਕ ਪੁਜਾਰੀ, 
ਕਤਾਦੀ, ਜੋਿਤਸ਼ੀ, ਪ+ਡੇ, ਰਹੂਾਨੀਵਾਦੀ, ਿਕਸਮਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ, ਚੀਜ਼ਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਵਾਿਲ- 
ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਰੋਸ ਪ6ਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

 ਆਖਰਕਾਰ ਇਹਨ+ ਪਾਖੰਡੀ- ਦੇ ਧੋਿਖ- ਅਤੇ ਗੱਪ+ / ਮੈਂ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਆੁਰਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਚਮਤਕਾਰ+ / ਅਿਜਹੀ- ਹਾਲਤ+ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧ ਕਰਕੇ ਿਦਖਾਉਣ ਿਜਥੇ ਧੋਖ਼ਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈ/ ਚੰਗੀ 
ਤਰ;+ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੀ- ਵੱਡੀ- ਰਕਮ+ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸਮਝਣਗੇ ਿਕ ਮੈ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ 
ਹ+ ਤੇ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਭਾਲਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ;+ ਦੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਹ+। ਮੈਂ ਇਹਨ+ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਿਜ- ਤੋ ਵੀ 
ਜਾਣੂ ਹ+। ਜੇ ਦਨੁੀ- ਿਵੱਚ ਇਕ ਵੀ ਆਦਮੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤ+ ਮੈ/ ਆਪਣਾ ਬੁਢਾਪਾ ਯਤੀਮਖਾਨੇ 
ਿਵੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈ/ ਪਿਹਲ+ ਵੀ ਯਕੀਨ ਸੀ ਤੇ ਹਣੁ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨ+ ਸ਼ਰਤ+ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ 
ਨਹੀਂ ਹਾਰਾਗ+। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚੁਣੌਤੀ / ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਖੁੱਲ;ਾ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਹ+। 
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 ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ / ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ 
ਉਸ / ਇਜਾਜਤ ਦੇਵੇ। 

 ਮੈਂ  ਆਪਣਾ ਪਿਹਲਾ ਇਨਾਮ, ਜੂਨ 1963 ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ। ਇਹ ਸੀਲਬੰਦ ਿਲਫਾਫੇ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਨੋਟ ਦਾ ਲੜੀ 
ਨੰਬਰ ਦੱਸਣ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1000 ਰਪੁਏ ਤੋਂ  25000 ਰਪੁਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਜਮ;+ ਕਰਵਾਕੇ 
ਓਨਾ ਹੀ ਇਨਾਮ ਿਜੱਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨ+ ਆਦਮੀ- ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚ 
ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈ ਇਕ ਜੱਜ / ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਵੀ 
ਿਤਆਰ ਸੀ, ਤ+ ਜੋ ਦਜੂੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਟੈਲੀਪੈਥ, ਜੱਜ ਦੇ ਮਨ / ਪੜ; ਸਕੇ। ਇਸ ਿਵੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਬੀ ਰਹੀਨ /, 

ਿਜਹੜਾ ਿਡਊਕ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦਾ ਇਕ ਪ6ਿਸੱਧ ਟੈਲੀਪੈਥ ਹੈ, ਖੁੱਲ;ਾ ਸੱਦਾ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ। 1965 ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਇਸ 
ਸ਼ਰਤ / ਵਧਾਕੇ 75000 ਰਪੁਏ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਤ+ ਜੋ ਚਮਤਕਾਰੀ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼+ ਤੋ ਕੋਲੰਬੋ ਆ ਕੇ, ਹਵਾਈ 
ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਿਕਰਾਏ ਸਮੇਤ, ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪ6ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। 

 1966 ਿਵੱਚ, ਲੰਕਾ ਦੇ ਕਤਾਦੀ- ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹਨ+ ਕੋਲ, ਸੀਲਬੰਦ ਨੋਟ / ਪੜ;ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤ+ ਹੈ, ਪਰ 
ਸ਼ਰਤ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਕਮ ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ;+ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ / ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਹੇਠਲੀ ਘੱਟੋ-
ਘੱਟ ਰਕਮ / 1000 ਤੋਂ  ਘਟਾ ਕੇ ਿਸਰਫ 75 ਰਪੁਏ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 

 ਰਹੂਪ6ਸਤ+ / ਮੈਂ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹਨ+ / 5000 ਰਪੁਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਗ+ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਪ6ੇਤ 
ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਿਜਸਦੀ ਫੋਟੋ ਿਖੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। 

 ਇਹ ਿਸੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਜੋਿਤਸ਼ ਜੂਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਮੈਂ 10 ਿਵਅਕਤੀ- ਦੀ ਜਨਮ ਿਮਤੀ, ਜਨਮ ਸਮ+ ਤੇ 
ਸਥਾਨ, ਸਮੇਤ ਅਖਸ਼+ਸ਼+ ਤੇ ਰੇਖਾਸ਼+ ਦੇ ਦੇਵਾਗ+। ਉਸ ਜੋਤਸ਼ੀ / ਿਜਹੜਾ ਇਹਨ+ ਿਵਅਕਤੀ- ਦਾ ਸੈਕਸ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ 
ਤਾਰੀਖ (ਜੇਕਰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ) ਠੀਕ-ਠੀਕ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੈਂ 1000 ਰਪੁਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਗ+। ਇਹਨ+ / 
ਗਲਤੀ-, ਿਵੱਚੋ 5% ਗਲਤੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੱਥ-ਰੇਖਾ ਮਾਿਹਰ+ /  ਮੈਂ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਮੈਂ  ਉਹਨ+ / 10 
ਹਥੇਲੀ- ਦੇ ਿਚੱਤਰ ਦੇ ਦੇਵਾਗ+। ਇਹਨ+ ਪਾਖੰਡੀ- ਦੀ ਭੀੜ ਤੋ ਬਚਣ ਲਈ, ਿਜਹੜੇ ਅਖ਼ਬਾਰ+ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ 
ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹਰੂੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੈ 75 ਰਪੁਏ ਦੀ ਮੋੜਨ ਯੋਗ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਿਦੱਤੀ। 

 ਿਕਉਂਿਕ ਭਾਰਤ ਿਹੰਦਆੂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਜੋਤਸ਼ੀ- ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੋ 
ਭਾਰਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰ+ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋ ਇਹ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। ਉਹਨ+ ਨੇ ਪ6ੋਫੈਸਰ ਬੀ ਵੀ ਰਮਨ ਸਮੇਤ, 

ਜੋਤਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੈਕੜੇ ਪ6ੋਫੈਸਰ+, / ਅਖ਼ਬਾਰ+ ਿਵੱਚੋ ਚੈਲੰਜ ਦੀ- ਖਬਰ+ ਕੱਟ ਕੇ ਭੇਜੀ-, ਪ6ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ 
ਜੋਤਸ਼ੀ 75 ਰਪੁਏ ਜਮ;+ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ / ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹੀ ਹੋਇਆ। 

 ਿਸਨਹਾਲੀ, ਤਾਿਮਲ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ+ ਰਾਹੀਂ, ਿਤੰਨ ਮੌਿਕ- ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਦ ੂਟੂਣੇ ਵਾਿਲ- / ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ 
ਚੈਿਲੰਜ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਮੈ/ ਆਪਣੇ ਜਾਣੂ-ਟੂਿਣ- ਰਾਹੀਂ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਮਾਰ ਦੇਣ। ਿਤੰਨ+ ਮੌਿਕ- ਤੇ 
ਮੈ/ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਟੂਣੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪ6ਾਪਤ ਹੋਏ। ਹਣੁ ਤੱਕ ਮੈ/ ਲਗਭਗ 50 ਟੂਣੇ, ਿਜਹਨ+ ਿਵੱਚੋ ਕੁੱਝ ਚ+ਦੀ ਤ+ਬੇ ਦੇ 
ਪੱਤਿਰ- ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕਾਗਜ਼+ ਤੇ ਸਨ, ਪ6ਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੰਕਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਭਾਗ+ ਦੇ ਕਤਾਦੀ- ਵੱਲੋ ਭੇਜੇ 
ਗਏ ਇਹਨ+ ਟੂਿਣ- ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਿਬਲਕੁਲ ਤੰਦਰਸੁਤ ਅਤੇ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹ+। ਹੋਰਨ+ ਮਨੁੱਖ+ ਦੀ ਤਰ;+ 
ਅਖੀਰ ਜਦ ਮੈਂ  ਮਰ ਜਾਵਾਗ+ ਤ+ ਇਹ-ਟੂਣੇ ਵਾਲੇ ਜਰਰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਣਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹਨ+ ਟੂਿਣ- ਦੇ ਦੇਰ ਨਾਲ 
ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਮਿਰਆ ਹ+। 
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 1970 ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਕਾਤਾਰਗਾਮਾ ਦੀ ਭਗਤ+ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ6ਧਾਨ ਦਆੁਰਾ ਿਲਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ 
ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ / ਇੱਕ ਲੱਖ ਰਪੁਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੇਵ+ਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਬਲਦੀ ਅੱਗ 7ਪਰ 30 ਸੈਿਕੰਡ+ 
ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਖੜ;ਾ ਰਹੇਗਾ। ਚੁਣੌਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ / 1000 ਰਪੁਏ ਬਤੌਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਮ;+ ਕਰਵਾਉਣੇ 
ਪੈਣਗੇ। 

 ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ- ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ, 1000 ਰਪੁਏ ਜਮ;+ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਚੈਿਲੰਜ / ਸਵੀਕਾਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਹਤੁ ਜਣੇ ਅਿਜਹੇ ਸਨ, ਿਜਹਨ+ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹਨ+ ਿਵੱਚ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਰਰੂ ਹੈ 
ਪ6ੰਤੂ ਉਹਨ+ ਕੋਲ ਜਮ;+ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੈ/ ਉਹਨ+ ਿਵਅਕਤੀ- ਦੀ- ਗੱਲ+ / ਗੰਭੀਰਤਾ 
ਨਾਲ ਨਹੀ ਸੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਿਜਹੜੇ 1000 ਰਪੁਏ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਮੈਂ 
ਉਹਨ+ ਿਵੱਚੋ ਬਹਤੁ ਸਾਿਰ- / ਸੱਿਦਆ, ਤ+ ਜੋ ਉਹ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ- ਹਾਲਤ+ ਿਵੱਚ, ਲੋਕ+ ਿਵਚਕਾਰ 
ਆਪਣੀ- ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ- ਦਾ ਿਵਖਾਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਦੋ ਆਦਮੀ- ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ 
ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। 

 ਨਵੀਲੇ ਡੀ ਿਸਲਵਾ ਨ+ ਦੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਸੀਲੋਨ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਉਸ ਿਵੱਚ 
ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਸ / ਿਸੱਧ ਕਰਕੇ ਿਵਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 
ਇਮਿਤਹਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵ+। 15 ਅਗਸਤ 1967 /  ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਸੀਲੋਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਸੰਪਾਦਕ+ ਦੀ 
ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ / ਸੱਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਿਜਹਨ+ ਿਵੱਚੋ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਹੀ 
ਨਹੀ ਸੀ। 

 ਿਕਸਮਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸੀ. ਡੀ. ਐਡਸੂਰੀਆ ਨ+ ਦਾ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਵਾਸਕਾਡੂਵਾ ਦਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਸੀ 
ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਿਦੱਖ ਵਸਤੂ- / ਦੇਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਦੀ ਿਕ ਪ6ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਜ਼ੀਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 
ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ6ਮੁੱਖ ਹਸਤੀ- ਉਸਦੀ- ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਡਾਵਾਸਾ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਸੇਫ ਿਵੱਚ 
ਪਏ ਸੀਲ ਬੰਦ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਮੁਫ਼ਤ ਹੀ ਪੜ;ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਸ਼ੁਭ ਿਦਨ 
ਲੱਭਣ ਲਈ ਲਾਏ, ਤ+ ਜੋ ਪੂਜਾ ਦਆੁਰਾ ਉਹ ਅਿਦੱਖ ਚੀਜ਼+ / ਦੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ6ਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ 
ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੋਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੱਿਸਆ ਤ+ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਅੰਕ ਠੀਕ ਨਹੀ ਸੀ। 

 ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼6ੀ ਲੰਕਾ ਿਵੱਚ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ, ਸੱਿਤਆ ਸ਼6ੀ ਸ+ਈ ਬਾਬਾ, ਪ+ਦਰੀਮਾਲਾਈ ਸਵਾਮੀਗਲ, 

ਨੀਲਕ+ਡਾ ਸਵਾਮੀਗਲ, ਦਾਤਾਬਲ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਰਜਨੀਸ਼ ਵਰਗੇ ਮਦਾਰੀ- ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਸਮਝ ਕੇ 
ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਰਾਖ ਜ+ ਿਲੰਗ+ / ਆਪਣੀ ਚਮਤਕਾਰੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪ6ਗਟ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰ+ ਿਵੱਚ ਵੀ ਉਹਨ+ ਦੀ- ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ- ਬਾਰੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀ- 
ਿਲਖਤ+ ਛਪਦੀ- ਹਨ, ਿਜਹੜੀ- ਉਹਨ+ ਦੇ ਲਾਈਲੱਗ ਭਗਤ+ ਦਆੁਰਾ ਿਲਖੀ- ਜ+ਦੀ- ਹਨ। ਮੈਂ  ਉਹਨ+ / 
ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹ+ ਿਕ ਮੇਰੇ ਦਆੁਰਾ ਉਹਨ+ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਪ6ਗਟ 
ਕਰਕੇ ਿਵਖਾਉਣ। ਜੇ ਉਹਨ+ / ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਅਪਿਵੱਤਰ ਆਦਮੀ ਉਹਨ+ ਦੇ ਸਰੀਰ / ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ, 
ਤ+ ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਨੋਟ ਦੀ ਠੀਕ ਨਕਲ ਪ6ਗਟ ਕਰਕੇ ਿਦਖਾਉਣ, ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨ+ / ਿਦਖਾਵਾਗ+। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨ+ / 
ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ- ਅਖ਼ਬਾਰ+ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਿਦੱਤੀ- ਗਈ- ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ 
ਇਹਨ+ ਅਖੌਤੀ ਭਗਵਾਨ+ ਿਵੱਚੋ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ 7ਤਰ ਨਹੀ ਿਦੱਤਾ। 
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 ਉਹਨ+ ਆਦਮੀ- ਦੀ- ਦਲੀਲ+ ਿਵੱਚੋ ਿਜਹੜੇ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ / ਿਸੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸਬੂਤ 
ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਿਹਪਨੋਿਟਜ਼ਮ ਦੇ ਅਸਰ 
ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕੇ ਐਨ ਜਯਾਿਤਲੇਕੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰੀਰਕ ਤਬਦੀਲੀ- ਿਹਪਨੋਿਟਜ਼ਮ ਦੇ 
ਪ6ਭਾਵ ਦਆੁਰਾ ਸੰਭਵ ਹਨ। 

 7ਪਰ ਿਲਖੇ ਿਖਆਲ+ / ਿਸੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਿਲ- ਲਈ 75 
ਰਪੁਏ ਤੋਂ  ਲੈ ਕੇ 75000 ਰਪੁਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ (ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ) ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨ+ / ਦੋ 
ਜੁੜਵੇਂ ਬੱਿਚ- ਤੋਂ ਉਹਨ+ ਦੀ ਸ+ਝੀ, ਪਿਹਲੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਕਰਵਾਉਣ / ਿਕਹਾ। 

 ਿਜਹੜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਆਦਮੀ / ਬੇ-ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਿਰਕ 
ਤਬਦੀਲੀ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ  ਉਹਨ+ / ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹ+ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ / ਬੇ-ਸੁਰਤ 
ਕਰਕੇ, ਿਹਪਨੋਿਟਜ਼ਮ ਰਾਹੀਂ ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਿਵਚਲੇ ਬੱਚੇ / ਅਲੋਪ ਕਰਕੇ, ਉਸ / ਮੁੜ, ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ+ ਵਾਲੀ 
ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਕੇ ਿਦਖਾਉਣ। 

 ਅਿਜਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨ+ ਿਵਅਕਤੀ- / ਿਦੱਤੀ, ਿਜਨ;+ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਹਪਨੋਿਟਜ਼ਮ 
ਰਾਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ / ਦਰੂ ਦੀ- ਵਸਤੂ- ਿਦੱਸਣ ਲਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 

ਕੁੱਝ ਫਰੇਬੀ 
 ਇੱਕ ਬੋਧੀ ਿਭਕਸ਼ੂ ਰੈਵ ਵਾਲਗੇਦਰਾ ਇੰਦਸੂਮਾਨ+ ਨੇ ਇੱਕ ਿਸਨਹਾਲੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਉਹ 
ਅਿਜਹਾ ਪ6ੇਤ ਪ6ਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਦੀ ਫੋਟੋ ਿਖੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ / ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ 
ਅਤੇ ਓਸੇ  ਅਖ਼ਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਸ / ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਘੱਲ ਿਦੱਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਿਦੱਤਾ। 

 ਪਾਨਾਦਰੁਾ ਦੇ ਨੰਦਿਰਸ ਡੀ ਿਸਲਵਾ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਿਸਆਣੇ ਨੇ ਮੈ/ ਿਸਲੂਿਮਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ 
ਮੇਰੀ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਭੂਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ / ਦਰਪਣ (ਸ਼ੀਸ਼ੇ) ਰਾਹੀਂ ਿਦਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਮੈਂ 
ਬੈਠਾ ਹੋਵ+ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈ/ ਜਕੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰਨੀਚਰ / ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠਲੇ ਪ6ੇਤ+ ਅਤੇ 
ਸ਼ੈਤਾਨ+ ਤੋਂ  ਤੁੜਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ  ਮੈਂ  ਉਸ /  ਿਸਲੂਿਮਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ 
ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਿਵਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਤੁ ਵਾਰੀ ਸੱਿਦਆ ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ। 

 1969 ਿਵੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨਜ਼ੀਮ, ਜੋ ਿਕ ਅਟਵਾਲਾ ਦਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ / 
ਅਿਧਆਤਮਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਮੈ/ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਪੱਤਰ ਿਲਿਖਆ— 

 “  ਪ6ੇਤ ਆਤਮਾਵ+ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਤਮਾਵ+ / ਚਾਨਣੀ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਿਦਨ+ / ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਿਦਨ ਸੂਰਜ ਛੁਪਣ ਤੇ ਪਹ-ੁਫੁੱਟਣ ਿਵਚਕਾਰ ਪ6ਗਟ ਕਰ+ਗ+। ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ 
ਮੈਂਬਰ+ ਲਈ ਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਕਮਰੇ ਦੀ- ਸਾਰੀ- ਰੋਸ਼ਨੀ- ਬੁਝਾ 
ਕੇ, ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜ+ ਲੈਂਪ ਜਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਮਰੇ / ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਬੰਦੇ, 
ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਣਗੇ। ਪੰਜ ਿਮੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜ+ ਲੈਂਪ ਬੁਝ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਸ ਿਮੰਟ ਬਾਦ ਿਫਰ 
ਮੋਮਬੱਤੀ ਜ+ ਲੈਂਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਗ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਛੱਤ ਤੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ 
ਲੈਂਪ ਲਟਕ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਤ+ ਮੈਂ ਉਸ / ਖਾਲੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਸੁਟਵਾ ਦੇਵ+ਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾ/ ਿਦਲਚਸਪੀ ਹੈ ਤ+ ਮੈ/ 
ਿਤੰਨ ਹਫਤੇ ਪਿਹਲ+ ਦੱਸ ਦੇਣਾ।” 
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 ਮੈਂ  ਡਾਕਟਰ ਨਜ਼ੀਮ / ਰਿਜਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਿਜਆ ਿਕ 22 ਨਵੰਬਰ 1969 / ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ 
ਿਵਖੇ ਆ ਕੇ ਜੱਜ+ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ+ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ6ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮਨਜ਼ੂਰ 
ਕਰ ਿਲਆ। ਇਸ ਚਮਤਕਾਰੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ, ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਿਦਨ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਸੀਲੋਨ ਨੇ ਇਸ 
ਸੁਰਖ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰ ਲਾਈ:- 
“ ਸ਼�ੀਮਾਨ ਕਾਵਰੂ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ” 

 “ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ / ਕਦੇ ਵੇਿਖਆ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਕਾ ਦੇ ਿਸਰਕੱਢ ਤਰਕਸ਼ੀਲ 
ਸ਼6ੀਮਾਨ ਕਾਵਰੂ / ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।” 

 ਡਾਕਟਰ ਕਾਵਰੂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਖਰੀ ਿਵਅਕਤੀ, ਵਾਟਵਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, 
ਿਜਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਿਕ ਆਤਮਾਵ+ ਜ਼ਰਰੂ ਹੁੰਦੀ- ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕਾਵਰੂ ਨਾਲ ਿਚੱਠੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ 
ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕਾਵਰੂ ਦੇ ਵੈਲਵਾਟਾ ਵਾਲੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਿਨੱਚਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ / 7-00 ਤੋਂ  9-00 ਵਜੇ ਦੇ 
ਿਵਚਕਾਰ ਆਤਮਾਵ+ / ਪ6ਗਟ ਕਰੇਗਾ। 

 ਉਸ ਦੇ ਪ6ਦਰਸ਼ਨ / ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ 
ਿਵੱਚ ਲੰਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ, ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਦੋ ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 

 ਜਨਵਰੀ 1969 ਿਵੱਚ ਵੀਕੈਂਡਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਿਵੱਚ ਮੂਹਰਲੇ ਸਫੇ ਤੇ ਮੈ/ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਆਦਮੀ ਵੱਲੋ ਚੈਲੰਜ 
ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮੈ/ ਪ6ਮਾਤਮ+ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਿਦੱਖ ਸ਼ਕਤੀ- 
ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੈਲਾਨੀ- ਬੁੱਧ ਮੰਦਰ ਜਾਵ+। ਮੈਂ ਉਸ / 7ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਚੈਲੰਜ 
ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹ+ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਿਹਚਾਣ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। 

 ਬਗੈਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ- ਤੋ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਲਏ ਿਬਨ+ ਹੀ ਵੀਕੈਡਰ ਟਾਈਮਜ਼ 
ਰਾਹੀਂ ਪ6ਮਾਤਮ+ ਦੇ ਨ+ ਹੇਠ ਉਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿਕ 3 ਮਾਰਚ / ਸਵੇਰੇ 8-00 ਵਜੇ, ਉਹ ਕੈਲਾਨੀ- ਦੇ 
ਮਕਰਥੋਰਾਨਾ ਮੰਿਦਰ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। 

 ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ / ਵੇਖਣ ਲਈ ਮੰਿਦਰ ਿਵੱਚ ਭਾਵੇਂ  ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹਤੁ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਜੁੜ ਗਈ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ 
ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨ+ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ- ਅਿਦੱਖ ਸ਼ਕਤੀ- ਦਾ ਪ6ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਾ 
ਪਹੁੰਿਚਆ। ਿਪੱਛੋ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦਾ ਇੱਕ ਿਫਲਮ ਿਨਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਸੀ, 
ਿਜਹੜਾ ਨਸ਼ੀਲੀ- ਦਵਾਈ- ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਮਾਨਿਸਕ ਰੋਗੀ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ। 

 ਸ਼6ੀਮਾਨ ਕੈਂਪਟੀਆ, ਗੈਮੇਜ ਅਤੇ ਐਸ ਪੀ ਵੈਨਕੁਇਲੇਨਬਰਗ ਅਿਜਹੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸਨ, ਿਜਨ+ ਨੇ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥਰੀਸਟਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤਾਰੀਖ+ ਤੇ 
ਪਹੁੰਚਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। 

 ਐਬੀਕਲਾਵੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਰਾਣਾਵਾਕਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੇ ਿਸਲੂਿਮਨਾ ਦੇ ਪੰਿਨ- ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ 
ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਿਜੰਨੇ ਵੀ ਫੋਟੋਗ6ਾਫਰ+ ਨੇ ਿਖੱਚੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਤਸਵੀਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ 
ਦਜੂੇ ਪਾਸੇ ਸੱਪ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 

 ਮੈਂ  ਉਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਸ / ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ, ਕੋਲੰਬੋ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ  ਮੈਂ ਉਸ / ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ, 

ਦੋਵ+ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ6ੰਤੂ ਉਸ ਵੱਲੋ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ। ਆਿਖਰਕਾਰ, ਲੰਕਾ ਦੀ 
ਤਰਕਸ਼ੀਲ+ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ, ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਚਮਤਕਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਿਖੱਚਣ ਲਈ ਐਬੀਕੋਲਾਵੇਵਾ ਗਏ 
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ਪ6ੰਤੂ ਜਦੋ ਉਹ 7ਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤ+ ਉਹਨ+ / ਬੱਚੇ / ਦੇਖਣ ਵੀ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਗੁ-ਢੀ- ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਰਾਣਾਵਾਕਾ 
ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਖੰਡ ਸੀ ਤ+ ਜੋ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਘਰੇ ਭੇਟਾ ਚੜ;ਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। 

 ਸੀਲੋਨ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ+ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੀਿਟੰਗ 11 ਜੁਲਾਈ, 1970 /, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ 
ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਹੋਈ, ਿਜਹੜਾ ਿਬਜਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਇੱਕ 
ਚਮਤਕਾਰੀ ਭਗਤ, ਜੋ ਿਕ ਬ+ਦਰਾਵੇਲਾ ਦਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਦੀ- ਸ਼ਕਤੀ- ਿਸੱਧੀ- ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰ+ ਦਾ 
ਪ6ਦਰਸ਼ਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਬਰ+ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ  ਇਹ ਸਵਾਮੀ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਕੋਲੰਬੋ ਪਹੁੰਿਚਆ, 

ਪ6ੰਤੂ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਿਹਲੀ ਰਾਤ / ਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਭਗਤ / ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਬ+ਦਰਾਵੇਲਾ ਤੋਂ ਿਖਸਕ 
ਿਗਆ। 

 ਭਾਵੇਂ  ਉਸ ਪਾਖੰਡੀ ਨੇ ਉਸ ਿਦਨ ਸੈਂਕੜੇ  ਦਰਸ਼ਕ+ / ਿਨਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਪ6ੰਤੂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ+ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ 
ਮੈਂਬਰ ਡੀ. ਡਬਲਯੂ. ਚੰਦਰਸੇਨਾ ਿਜਹੜਾ ਇੱਕ ਿਨਪੁੰਨ ਜਾਦਗੂਰ ਸੀ, ਨੇ ਦਰਸ਼ਕ+ / ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬਹਤੁ ਤਮਾਸ਼ੇ 
ਿਵਖਾਏ।  ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਭਗਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਦਰਸੇਨਾ ਨੇ ਿਜਹੜੀ ਰਾਖ ਪ6ਗਟ ਕਰ ਕੇ ਿਦਖਾਈ ਸੀ, ਉਹ 
ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਰਾਖ ਨਾਲੋਂ ਿਕਤੇ ਵੱਧ ਸੀ, ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤ+ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। 

 ਇੱਕ ਗਾਨੇਸਵਰਨ ਨ+ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ, ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਸੀਲੋਨ ਦਾ ਕਲਰਕ ਸੀ, ਮੈ/ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ 
ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਟੂਣੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੂਹਰਲੀ ਉਂਗਲੀ / ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ / 
ਤਰਕਸ਼ੀਲ+ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ+ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਭਾਵੇਂ  ਉਹ ਆਉਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਿਗਆ, ਪ6ੰਤੂ ਪਹੁੰਿਚਆ ਕਦੇ 
ਨਹੀਂ। 

 ਸੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਗੁਲਾਸੀਲਨ ਨ+ ਦੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਸੀਲੋਨ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਖਬਰ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਉਹ ਸੀਲਬੰਦ ਕਰੰਸੀ 
ਨੋਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪੜ; ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਿਦਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਿਵਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਿਚਆ। 
ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁੱਧ ਿਭਕਸ਼ੂ ਨੇ, ਿਜਸ ਦਾ ਨ+ ਗੁਨਾਸੀਸੀ ਥੀਰੋ ਸੀ, ਰੀਵਰਸਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਿਕ ਉਹ ਸੀਲਬੰਦ 
ਨੋਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪੜ; ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ6ੰਤੂ ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਨਾ ਪਹੁੰਿਚਆ। ਬੇਲੀਅੱਟਾ ਦਾ ਇੱਕ ਿਸਆਣਾ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਿਵੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਕਰੰਸੀ ਨੰਬਰ ਪੜ;ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਿਖਸਕ ਿਗਆ। 

 ਕੇਲਾਨੀਆ ਦੇ ਸ਼6ੀ ਮਹੋਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਬੂ ਲੰਕੂਲਾਮਾ ਦੇ ਸ਼6ੀ ਲਾਇਨਲ ਗੈਮੇਜ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ 
ਿਕ ਉਹ 30 ਸੈਿਕੰਡ ਲਈ ਅੱਗ 7ਪਰ ਬਗੈਰ ਜਲੇ ਖੜ; ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ। ਮਹੋਤੀ 
/ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰਪੁਏ ਜਮ;+ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ, ਪ6ੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਿਪੱਛੋਂ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀ ਆਇਆ। ਿਕਉਂਿਕ 
ਲਾਇਨਲ ਗੈਮੇਜ ਨੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ /, ਥਰਸਟਨ ਕਾਲਜ 
ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਿਵਖੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਿਵੱਚ ਹੀ ਪਰਖਣ / ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਗਆ। ਿਵੱਿਦਆ ਮਿਹਕਮੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਇਹ 
ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਾ ਿਦੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਥ+ ਪ6ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਪ6ੰਤੂ ਗੈਮੇਜ਼ ਿਫਰ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਿਜਆ। 

 ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਿਪੱਛੋ ਮੈ/ ਖਬਰ ਿਮਲੀ ਿਕ ਗੈਮੇਜ਼ ਿਕਲੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੋਿਤਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਿਕਸਮਤ ਦੱਸਣ ਦਾ 
ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ+ / ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਸਰਫ ਇੱਕਲਾ 
ਿਵਅਕਤੀ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕਾਵਰੂ ਦੇ ਚੈਿਲੰਜ / ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ 
ਗਾਹਕ+ / ਿਖੱਚ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ, ਲੋਕ+ / ਉਹ ਫੋਟੋ- ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਿਜਹੜੀ- ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ 
ਪਿਹਲ+ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਿਵਖੇ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਾਵਾਸਾ ਿਵੱਚ ਛਪੀ- ਸਨ।  
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 ਉਸ/ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ+ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਜਸਟਰਡ ਪੱਤਰ 
ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਉਹ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 1971 / ਆ ਕੇ, ਆਪਣੀ- ਕਿਥਤ ਸ਼ਕਤੀ- ਦਾ ਪ6ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਪੱਤਰ ਦੀ 
ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਉਸ / ਦਸਤੀ ਵੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ, ਪ6ੰਤੂ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀ ਆਇਆ। 

 ਲੰਕਾ ਦੇ ਰੇਵਿਨਊ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ਼6ੀ ਐਸ ਸੀਤਮਪਾਲਮ ਨੇ ਿਰਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋਤਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ+ ਦੀ 
ਿਕਸਮਤ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਕਸਮਤ ਦੱਸ ਕੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਬੰਿਦ- / ਹੀ ਧੋਖਾ ਦੇਣ 
ਵਾਲੇ ਜੋਤਸ਼ੀ- ਤੋਂ ਉਲਟ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ / ਿਸਆਸੀ ਭਿਵੱਖ-ਬਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਸ਼6ੀ ਸੀਤਮਪਾਲਮ ਦੇ ਜੋਿਤਸ਼ 
ਦੀ-, ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਭਿਵੱਖ-ਬਾਣੀ- ‘ਇੰਗਿਲਸ਼ ਸੰਡੇ’  ਅਖ਼ਬਾਰ ਿਵੱਚ ਛਪੀ-। ਮੈਂ ਉਸ/ ਚੈਿਲੰਜ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ 
ਆਮ ਲੋਕ+ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ  ਿਕਸਮਤ ਦੱਸਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਿਸੱਧ ਕਰੇ । 

 ਭਾਵੇਂ  ਸਾਰੇ ਲੋਕ+ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰ+ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰ ਿਲਖੇ। ਸ਼6ੀ ਸੀਤਮਪਾਲਮ 
ਵੀ ਦਸੂਰੇ ਫਰੇਬੀ- ਵ+ਗ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀ ਆਇਆ। ਤਾਿਮਲ ਅਖ਼ਬਾਰ “  
ਿਥਨਕਰਨ ਵਰਮਨਜਾਰੀ ”  ਿਵੱਚ, ਤਾਿਮਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇੱਕ “ਭਗਵਾਨ”  ਬਾਬਾ ਨੀਲਕ+ਡਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਿਲਖਤ ਛਪੀ, ਿਜਹੜੀ 
ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਭਗਤ ਨੇ  ਛਪਵਾਈ। ਇਹ ਕਿਥਤ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ, ਿਜਸ/ ਪ6ਮਾਤਮ+ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਿਕਹਾ 
ਜ+ਦਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਸੱਿਤਆ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਤਰ;+ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। 
ਉਸ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਹੈ: 
 “ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ+ ਿਵੱਚ, ਿਜਹਨ+ ਨੇ ਉਹਨ+ ਦੀ ਪ6ਿਸੱਧੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਭਗਵਾਨ’ ਕੋਲ 
ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ6ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਹਨ, ਪ6ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗ+ਧੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਧਾ ਿRਸ਼ਨਨ ਅਤੇ 
ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ‘ਭਗਵਾਨ’   ਨੇ ਇਨ+ / ਹਵਾ ਿਵੱਚੋ ਿਸ਼ਵਿਲੰਗ ਪ6ਗਟ ਕਰ ਕੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ‘ਭਗਵਾਨ’  ਦੀ ਮਿਹਮ+ ਿਸਖਰ+ ਤੇ ਹੈ” 
 ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਪ6ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਾਧਾ ਿRਸ਼ਨਨ 
/ ਪੱਤਰ ਿਲਖੇ ਅਤੇ ਮੈ/ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ6ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਿਨੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਖ਼ਤ ਪੜ;ਕੇ ਕੋਈ ਅਚੰਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 

ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਸੀ : 
 “ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਪ6ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੀਲਕ+ਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ+ / 
ਿਸ਼ਵਿਲੰਗ ਪ6ਗਟ ਕਰਕੇ ਿਦੱਤਾ।”   
 ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ- ਝੂਠੀ- ਕਹਾਣੀ-, ਲਾਈਲੱਗ ਲੋਕ+ ਦਾ, ਸੰਤ+ ਸਵਾਮੀ-, ਗੁਰ-ੂ, ਿਰਸ਼ੀ-, 

ਯੋਗੀ-, ਟੂਣੇ ਵਾਿਲ-, ਿਸੱਧ+ ਅਤੇ ਦੇਵਿਤ- ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਬੰਨ;ਦੀ- ਹਨ। 

 ਹਣੁੇ ਹੀ ਿਰਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਪਛੋਂ ਇੱਕ ਪ6ੈਸ-ਇੰਟਰਿਵਊ ਿਵੱਚ 
ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ‘ਕਾਵਰੂ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਹੈ,’  ਿਜਹੜਾ ਸੱਚਾਈ  ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਿਮਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹ 
ਬੇਹਦੂਾ ਪ6ਚਾਰ, ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ, ਕੇਵਲ ਅਿਜਹੇ ਨੌਜਵਾਨ+ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਿਗਣਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਗੱਪ+ ਤੇ 
ਅਧਾਿਰਤ ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ+ ਨਾਲੋਂ  ਵੱਧ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। 

 ਇਸ ਬੇਹਦੂਾ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪ6ਚਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਿਵੱਚ, ਮੇਰੇ 
‘ਦਰਸ਼ਨ’  ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਥੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ6ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਮੂਰਖ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਾਤਾਨੰਦ 
ਦਆੁਰਾ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪ6ਭਾਵ / ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈ/ ਇਸ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰ+ ਰਾਹੀਂ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ 
ਿਪਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ, ਨੀਲਕਾਡ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਤੇ ਪਾਦਰੀ ਮਾਲਾਈ ਸਵਾਮੀਗਲ ਵਰਗਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤ+ 
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ਹਜ਼ਾਰ+ ਲਾਈ-ਲੱਗ ਲੋਕ+ / ਿਪੱਛੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸੁਨਿਹਰੀ ਮੌਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹਤੁ ਅਮੀਰ ਬਣ ਸਕਦਾ 
ਸੀ। 

 ਦੋ ਮੌਿਕ- ਤੇ, ਕੋਲੰਬੋ ਅਤੇ ਕਾਲੂਤਾਰਾ ਿਵਖੇ ਜਾਦ ੂਦੇ ਚਮਤਕਾਰ+ ਤੇ ਟੂਿਣ- ਬਾਰੇ ਲੋਕ+ ਦੀ ਭੀੜ ਿਵੱਚ 
ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਤਰ;+ ਪਿਵੱਤਰ ਰਾਖ / ਪ6ਗਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਣੇ ਹੋਏ ਹੱਥ+ / ਹਵਾ 
ਿਵੱਚ ਿਹਲਾਇਆ, ਵੇਖਣ ਵਾਿਲ- / ਇਹ ਜਚਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਕਿਥਤ ਭਗਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ6ਗਟ ਕੀਤੀ- ਜ+ਦੀ- ਚੀਜ+ 
ਿਸਰਫ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਮਦਾਰੀ ਪੁਣਾ ਹੀ ਹੈ। 

 ਮੇਰੇ ਚਮਤਕਾਰ+ ਬਾਰੇ ਖਬਰ+ ਨੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਇੱਕ ਭਗਤ / ਭੜਕਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸੀਲੋਨ ਡੇਲੀ 
ਿਨਊਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰ / ਿਲਿਖਆ: 
“ ਿਸਰਫ ਕਾਵਰੂ ਦੇ ਚੇਿਲ- ਵਰਗੇ ਲਾਈਲੱਗ ਹੀ ਉਸ ਗੱਲ / ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਕਾਵਰੂ, ਸੰਤ+ 
ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ- ਦਆੁਰਾ ਪ6ਗਟ ਕੀਤੀ ਪਿਵੱਤਰ ਰਾਖ ਬਾਰੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ।”   
 ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਿਕ “ਸੰਤ+ ਦਆੁਰਾ ਪ6ਗਟ ਕੀਤੀ ਰਾਖ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ, ਜਾਦ ੂਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਆਪ, ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰੀ ਆਦਮੀ / ਿਕੰਤੂਵਾਦੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ+ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਹੱਥ 
ਿਹਲਾ ਕੇ ਰਾਖ ਪ6ਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਿਖਆ ਹੈ।” 

 ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਕਿਥਤ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭਗਤ+ / ਮੈਂ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ ਧੋਖਾ ਨਾ 
ਹੋਣ ਵਾਲੀ- ਹਾਲਤ+ ਿਵੱਚ, ਪਿਵੱਤਰ ਰਾਖ ਜ+ ‘ ਿਲੰਗਮ’  ਪ6ਗਟ ਕਰਕੇ ਿਦਖਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ 
ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ (ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ)  ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰਪੁਏ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇਨਾਮ 
ਰੱਿਖਆ। 

 ਭਾਵੇਂ  ਮੇਰੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਚੈਿਲੰਜ+ ਿਵੱਚੋਂ  ਇੱਕ ਵੀ ਿਕਸੇ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਪਰ ਮੈ/ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਿਕ 
ਇਹਨ+ ਚੈਿਲੰਜ+ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ ਰਿਹਣੇ ਹਨ, ਅਨੇਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਿਵਅਕਤੀ- / ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ 
ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਬ6ਿਹਮੰਡ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਬ6ਿਹਮੰਡ 
ਅੰਦਰਨੂੀ ਿਨਯਮ+ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ6ੰਤੂ ਕੁੱਝ ਰਹੱਸ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵੱਡ-ਵਡੇਿਰ- ਦੇ 
ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਰਹੱਸ ਅਸੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਰਹੱਸ, ਕੱਲ; ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੱਲ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਹੱਸ+ / ਚਮਤਕਾਰ+ ਦਾ ਨ+ ਦੇਣਾ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਹੈ। 
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ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ 
          ਭਾਵੇਂ  ਕੋਈ ‘ਰੱਬ’  ਇਸ ਬ6ਿਹਮੰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਜਉਂਦੀ- ਚੀਜ਼ਾ / ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, 
ਪ6ੰਤੂ ਧਰਤੀ 7ਪਰ ਰਿਹ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਦੇਵਿਤਆ / ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 
ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। 

 ਹਣੁੇ ਹੀ ਮੈ/ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਲਾਇਨਲ ਥੀਏਟਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਫਲਮ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ 
ਚਾਲਾਕ ਿਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 15 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ /, ਕੁੱਝ ਭਗਤ+ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਸ਼ਈ- ਦੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਨਾਲ ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ 
ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਲੜਕਾ ‘ ਗੁਰ ੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ’, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਲਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਬਕਾਰੀ 
ਮਿਹਕਮੇ ਵੱਲੋਂ  ਫਿੜਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰਪੁਏ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਚੈ ੱਕ, 70,000 ਰਪੁਏ ਦਾ ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ 
ਅਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰਪੁਏ ਦੀ- ਘੜੀ- ਫੜੀ- ਗਈ-। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਸ਼ੀਲੀ- ਦਵਾਈ- ਦੀ ਭਾਲ 
ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਿਹੱਪੀ- ਅਤੇ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀ- / ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਿਖੱਚਦਾ ਰਹੇਗਾ। 

ਬਹਤੁ ਹੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ 

 ਇਸ ਲੜਕੇ /, ਿਜਹੜਾ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਬਹਤੁ ਹਿੁਸ਼ਆਰ ਹੈ ਤੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਚੰਗੇ ਿਫ਼ਲਮ 
ਐਕਟਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਚਾਲਾਕ ਿਪਤਾ ਨੇ, ਅਰਥ ਹੀਣ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ, ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਗੱਲ+ ਤੋਤੇ 
ਵ+ਗੂੰ ਬੋਲਣੀ- ਿਸਖਾਈ- ਹੋਈ- ਸਨ, ਿਜਹੜਾ ਆਪ ਵੀ 7ਤਰੀ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਾਈਲੱਗ ਲੋਕ+ 
ਦਾ ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਸੂਰੇ ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼+ ਦੀ ਤਰ+ ਉਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ 
ਿਹਮਾਿਲਆ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ 7ਤਿਰਆ ਹੈ। 

 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋ ਪਿਹਲ+ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਿਪੰਡੇ ਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲ ਕੇ, ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜ+ਦੇ ਅਤੇ 
ਲੋਕ+ / ਧੋਖ਼ੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਦ ੂਦੇ ਕਈ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, 

ਪ6ੰਤੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ  ਬਾਦ, ਉਹਨ+ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀ- ਥਾਵ+ / ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਖਾਸ 
ਕਰਕੇ ਪੱਛਮ ਦੇਸ਼+ ਿਵੱਚ, ਿਜੱਥੇ ਭਾਰਤ / ਝੂਠੀ ‘ਅਿਧਆਤਿਮਕ’  ਸ਼ੋਹਰਤ ਪ6ਾਪਤ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸਨੇ 
ਚੋਗਾ ਪਿਹਿਨਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਿਲ- ਲਈ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਮਸਿਲ- ਦਾ 
ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ। 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਦਮੀ+ ਦਾ ਭੇਸ 

 ਭਾਰਤੀ ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼+ ਿਵੱਚੋਂ  ਕੁਝ, ਿਜਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼+ ਿਵੱਚ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਅਤੇ 
ਯੂਰਪੀਨ ਚੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ+ / ਮੁੜੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਲਾਕ ਆਦਮੀ- / ਨਵੇਂ ਭੇਸ ਧਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ  ਨ+ 
ਰੱਖ ਕੇ, ਿਜਵੇਂ –‘ਗੁਰ,ੂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਮਹਾਤਮਾ, ਅਨੰਦ, ਬਾਬਾ, ਭਗਵਾਨ, ਯੋਗੀ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਿਦ’  ਬਾਹਰ ਜਾਣ 
ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ। 

 ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼+ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹਿੁਤ- /, ਆਪਣੀ ਆਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਪੁਏ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਭਗਤ ਪ6ਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਹਣੁ 
ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵਪਾਰ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼’  ਭਾਰਤ ਲਈ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁੱਦਰਾ ਪ6ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ 
ਚੰਗਾ ਸੋਮਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ6ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤ+ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, 
ਪ6ੰਤੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼+ / ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਔਖ ਿਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ+ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ‘ਦੇਵ 
ਪੁਰਸ਼’  ਦੇ  ਪਾਖੰਡ /, ਧਰਮ ਿਨਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਿਹਮਾਇਤ ਹੋਵੇ। 

ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼0 ਦੀ ਯੋਗਤਾ 
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        ਮਹ+ਿਰਸ਼ੀ ਮਹੇਸ਼ ਯੋਗੀ, ਦਸੂਿਰ- ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਲੱਖਪਤੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ 
ਬੀਟਲਜ਼ / ਆਪਣਾ ਭਗਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਵਪਾਰ / ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਜਦੋਂ 
ਬੀਟਲਜ਼ ਉਸ / ਛੱਡ ਿਗਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਬੀਟਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ – ‘ਮਹ+ਿਰਸ਼ੀ ਨੇ ਉਨ;+ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੀ- ਫੈਰੋ ਨਾਲ 
ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।’  ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਹਤੁ ਰੌਲਾ-ਗੌਲਾ ਿਪਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਗਲਰ ਦੇ 
ਤੌਰ ਤੇ ਫਿੜਆ ਿਗਆਸੀ, ਿਫਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚੇਿਲ- ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। 

 ਇਕ ਸਫ਼ਲ ਦੇਵ-ਪੁਰਸ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਿਕਹੜੀ- ਯੋਗਤਾਵ+ ਚਾਹੀਦੀ- ਹਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ+, ਉਹ ਲੱਛੇਦਾਰ 
ਗੱਲ+ ਅਤੇ ਬੇ-ਅਰਥ ਭਾਸ਼ਾਵ+ / ਬੋਲਣ ਦਾ ਹਨੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਆਤਮ+-ਮੁਕਤੀ/ਆਤਮ ਅਨੁਭਵ, ਅੰਿਤਮ 
ਸੱਚ,ਅਲੋਿਕਕ ਮੁਕਤੀ, ਅਲੋਿਕਕ ਬੁੱਧੀ, ਅਮਰ ਆਤਮਾ, ਅਮਰ ਰਹੂ, ਅਪਿਵੱਤਰ ਜੀਵਨ, ਕਰਮ ਸ਼ਕਤੀ, ਜ਼ਮੀਰ, 

ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਿਧਆਤਿਮਕ-ਪ6ਕਾਸ਼ ਆਿਦ। 

 ਦਸੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਚਮਤਕਾਰ+ ਦੇ ਨ+ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਜਾਦ ੂਦੀ- ਖੇਡ+ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। 

ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ 
 ਤੀਸਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰਰੂੀ ਯੋਗਤਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ;ੇ ਿਜਹੇ,ਮਸ਼ਹਰੂੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਹੋਣ, 
ਿਜਹੜੇ ਅਖ਼ਬਾਰ+, ਰਸਾਿਲ-, ਿਕਤਾਬ+, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ‘ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼’  ਦੀ- ਪਰੀ-ਕਹਾਣੀ- ਦਾ 
ਪ6ਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। 

 ਲੋਕ ਇਸ ਜਬਰਦਸਤ ਮਸ਼ਹਰੂੀ ਨਾਲ ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ ਦਆੁਲੇ ਇੰਝ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਿਜਵੇਂ ਸੜ ਰਹੀ ਲਾਸ਼ 
ਦਆੁਲੇ ਮੱਖੀ- ਇੱਕਠੀ- ਹੋ ਜ+ਦੀ- ਹਨ। 

 1972 ਿਵੱਚ ਜਦੋਂ  ਮੈਂ ‘ਪੁਨਰ ਜਨਮ’  ਅਤੇ ‘ਮਾਰ ੂ ਪੀਰਾਵੀ’  ਨਾਮਕ ਿਫਲਮ+, ਿਜਹੜੀ- ਮੇਰੇ ਮਨੋ 
ਿਵਿਗਆਨਕ ਚਿਕਤਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ+ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹਨ, ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਤ+ ਮੈ/ 
ਮਦਰਾਸ, ਬੰਗਲੌਰ, ਕਾਲੀਕਟ, ਿਤ6ਚੂਰ, ਅਰਣੁਾਕੁਲਮ, ਕੋਟੇਆਮ, ਕੁਇਲਨ ਅਤੇ ਿਤ6ਵੈਂਦਰਮ ਿਵਖੇ ਕੁਝ ਸਵਾਗਤੀ 
ਸਮਾਰੋਹ+ ਅਤੇ ਪ6ੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ+ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਿਪਆ। ਪੱਤਰਕਾਰ+ ਦੇ ਸਵਾਲ+ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਿਕ 
ਦਨੁੀ- ਿਵੱਚ ਅਲੌਿਕਕ ਸ਼ਕਤੀ- ਵਾਲਾ, ਨਾ ਤ+ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਣੁ ਕੋਈ ਹੈ। ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼+ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਅਖੌਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਿਸਰਫ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਤਮਾਿਸ਼- ਵ+ਗ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ+ ਅੱਗੇ ਿਦਖਾਏ ਜ+ਦੇ ਹਨ, 

ਿਜਹਨ+ ਿਵੱਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਤ+ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਹੰਮਤ। 

 ਆਪਣੀ ਗੱਲ / ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੈਂ ਅਿਜਹੇ ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ / ਇੱਕ ਲੱਖ ਰਪੁਏ ਦਾ ਇਨਾਮ 
ਦੇਣ / ਿਤਆਰ ਹ+, ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਗੈਰ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਿਦਖਾ ਸਕੇ। 

 ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ, ਿਜਸਦਾ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰ+ ਰਾਹੀਂ ਬਹਤੁ ਪ6ਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤੀ ਦੇਵ-ਪੁਰਸ਼+ ਦੀ- 
ਗਰਦਨ+ ਦਆੁਲੇ ਰੱਸਾ ਸਾਿਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਉਹਨ+ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ+ ਸ਼ਰਧਾਲੂ- ਿਵੱਚ ਦਿਹਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਿਦੱਤੀ। ਉਸੇ 
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਵ-ਪੁਰਸ਼+ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ+ ਨੇ ਇਹ ਸਾਿਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ- ਜ਼ਰਰੂ 
ਹੁੰਦੀ- ਹਨ, ਮੈ/ ਪੱਤਰ+ ਦਾ ਹੜ; ਿਲਆ ਿਦੱਤਾ। 

 ਉਹਨ+ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨੇ ਤ+ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ- ਦੀ ਹੋਂਦ ਿਸੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰ+ ਿਵੱਚ ਿਲਖਤ+ 
ਛਪਵਾਈ-। ਡਾ. ਵਾਦਲਾਮੁਡੀ ਨੇ ‘ਡੈਕਨ ਹੈਰਲਡ’  ਰਾਹੀਂ, ਤੀਰਥੰਕਰ ਨੇ ‘ਦੀ ਿਹੰਦ’ੂ  ਰਾਹੀਂ, ਆਰ. ਪੀ. ਿਤਵਾੜੀ ਨੇ 
‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ6ੈਸ’  ਅਤੇ ਭਾਰਤ ‘ ਿਜਯੋਤੀ ਰਾਹੀਂ’, ਕਾਲਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ‘ਅੰਿਮ6ਤ ਬਜ਼ਾਰ ਪੱਿਤ6ਕਾ’  ਰਾਹੀਂ 
ਮੈ/ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਪ6ਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ। 
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 ਮੈਂ  ਪੱਤਰ+ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ+ ਿਵੱਚ ਛਪੇ ਇਹਨ+ ਦਾਅਿਵ- ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ, ਉਹਨ+ / ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਬੰਬਈ 
ਅਤੇ ਿਬਹਾਰ ਿਵੱਚ, ਮੇਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਬੰਿਦ- ਕੋਲ 1000 ਰਪੁਏ ਜਮ;+ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੈਲੰਜ / ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ। 
ਜਮਾਨਤ ਜਮ;+ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੇਠ ਿਲਖੀ ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਖ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨ+ ਦੇ 
ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ। 

 ਦਾਅਵੇਦਾਰ / ਇੱਕ ਰਪੁਏ ਦਾ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਿਦਖਾ ਕੇ, ਉਸ ਨੋਟ ਦੀ ਸਹੀ ਨਕਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ 
ਜਾਵੇਗਾ ਜ+ ਸੀਲਬੰਦ ਿਲ਼ਫਾਫੇ ਿਵਚਲੇ ਨੋਟ ਦਾ ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਪੜ;ਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ ਇਹਨ+ 
ਦੋਹ+ ਟੈਸਟ+ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਿਗਆ, ਤ+ ਉਸ / ਪੈਸੇ ਵਾਿਪਸ ਮੋੜ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ 
ਿਵਅਕਤੀ ਤੋਂ, ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਜਾਵ+ਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਫਰ, ਧੋਖਾ ਨਾ 
ਹੋਣ ਵਾਲੀ- ਹਾਲਤ+ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ+ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ+ਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਿਗ- ਤ+ ਉਸ 
/ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰਿੁਪਆ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦੇ ਦੇਵ+ਗਾ। 

 ਮੈਂ  ਮੁੱਢਲੀ ਪਰਖ ਅਤੇ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਇਹਨ+ ਫਰੇਬੀ- ਦੇ ਧੋਿਖ- ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੀ ਜਮ;+ ਕਰਵਾਉਂਦਾ 
ਹ+। 

 ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਲੰਕਾ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ+ ਿਵੱਚ ਇਹਨ+ ਸ਼ਰਤ+ ਦੇ ਛਪਣ ਨਾਲ ਇਹਨ+ ਪਾਖੰਡੀ- ਦੇ ਗਪੌੜ ਬੰਦ ਹੋ 
ਗਏ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਿਰਹ+ ਹ+ ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰਪੁਏ ਜਮ;+ ਕਰਵਾ ਕੇ 
ਮੇਰੇ ਚੈਲੰਜ / ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। 

 ਸੱਿਤਆ ਸ਼6ੀ ਸਾਈ ਬਾਬਾ, ਨੀਲਕ+ਡਾ ਬਾਬਾ, ਪਾਦਰੀ ਮਲਾਈ ਸਵਾਮੀਗਲ, ਅਚਾਰੀਆ ਰਜਨੀਸ਼, 

ਵਾਲਦੀਮੁਡੀ, ਤੀਰਥੰਕਰ, ਿਤਵਾੜੀ, ਦੱਤਾਬਲ, ਗੁਰਦੂੇਵ, ਮੁਕਤਾਨੰਦ, ਿਨਰਮਲਾ ਦੇਵੀ, ਿਤ6ਪ6ੇਅਰ ਯੋਿਗਨੀ, ਪੂਜਯ ਦਾਦਾ 
ਜੀ, ਸਵਾਮੀ ਿਚਨਮਯਨੰਦ, ਅਨੰਦ ਮੂਰਤੀ, ਅਤੇ ਗੁਰ ੂਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕ+ ਦੇਵ-ਪੁਰਸ਼+ ਅਤੇ ਦੇਵ ਇਸਤਰੀ- 
ਦੀ- ਜਾਦ ੂ ਭਰੀ- ਚਲਾਕੀ- ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ,ਿਸਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਿਕਉਂਿਕ 
ਗਵਰਨਰ ਕੇ.ਕੇ. ਸ਼ਾਹ ਜ+ ਡਾ. ਭਗਵੰਥਮ ਜਾਹੇ ਿਵਿਗਆਨੀ / ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਿਬਨ+ ਹੀ ਉਹਨ+ ਿਵੱਚ ਡੂੰਘਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 
ਹੈ। 

    ਜੋ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜ+ਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਿਦ6ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ  ਦਰੂ ਹੈ, ਉਸ/ ਿਵਿਗਆਨੀ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 
ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚਾ ਿਵਿਗਆਨੀ, ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਜ+ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਿਪੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। 

ਲਾਈਲੱਗ ਅਤੇ ਮੂਰਖ 

 ਬਹਤੁ ਸਾਰੀ- ਸਭਾਵ+ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ+ / ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਿਹਲਾ ਕੇ, ‘ਪਿਵੱਤਰ ਰਾਖ’  ਪ6ਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਮੈ/ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹਤੁ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਿਕ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀ- ਔਰਤ+  ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਆੁਰਾ ਪ6ਗਟ ਕੀਤੀ ਰਾਖ /, ਰਮੁਾਲ+ 
ਿਵੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਥੈਿਲ- ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਲਆ। ਡਾਕਟਰ ਭਗਵੰਥਮ ਅਤੇ ਕੇ.ਕੇ. ਸ਼ਾਹ ਵ+ਗੂੰ ਹੀ, ਉਹਨ+ ਔਰਤ+ ਨੇ 
ਵੀ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਇਹ ਰਾਖ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪ6ਗਟ ਕੀਤੀ  ਹੈ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਦਬੁਾਰਾ ਆ ਕੇ ਮੈਂ  
ਉਹਨ+ / ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਉਹੀ ਰਾਖ ਸੀ, ਿਜਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਆੁਰਾ ਗੋਹਾ ਜਲਾ ਕੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 
ਿਜਸ / ਮੈਂ ਲੰਕਾ ਤੋਂ ਿਲਆਇਆ ਹ+। ਭਗਵਾਨ+ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੈ/ ਪਿਹਲ+ ਹੀ ਆਸ ਸੀ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਇਸ 
ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਿਹਲ+ ਹੀ ਲੈ ਲਈ ਜ+ਦੀ ਤ+ ਮੇਰਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲ; ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ 
ਲੈਣ ਿਦੰਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਾਜ ਖੁੱਲ;ਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। 
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 ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚਮਤਕਾਰ+ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ, ਉਹ ਫਰੇਬੀ ਹੈ। ਿਜਸ ਿਵੱਚ 

ਚਮਤਕਾਰ+ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲਾਈਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ ਬਗੈਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ  
ਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

 ਕੀ ‘ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼+’  ਦੇ ਭਗਤ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਕ ਉਹਨ+ ਦੇ ‘ਭਗਵਾਨ’  ਵੀ ਹੋਰਨ+ ਮਨੁੱਖ+ ਦੀ ਤਰ+ 
ਬੇਬੱਸ ਹਨ? ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ+ ਦੀ ਤਰ;+ ਇਹਨ+ / ਵੀ ਭੁੱਖ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੀਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਿਖਰ ਮਨੁੱਖ+ 
ਵ+ਗੂੰ ਮਰ ਜ+ਦੇ ਹਨ। 

 ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ‘ਸਾਈਂ 
ਬਾਬਾ ਨੇ ਅਪੈਂਡੇਸਾਈਟਸ (Appendicitis) ਦਾ ਆਪ6ੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ’। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਭਗਤ ਨੇ, ਭਗਤ+ ਦੀ 
ਇੱਕ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਬੜੀ ਢੀਠਤਾ ਨਾਲ ਿਕਹਾ “ਭਗਵਾਨ ਸਾਈਂ ਨੇ ਅਪੈਂਡੇਸਾਈਟਸ (Appendicites) ਦਾ ਆਪ6ੇਸ਼ਨ 
ਆਪਣਾ ਅਪੈਂਿਡਕਸ ਦਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਬਲਿਕ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਹਨ+ ਦੇ ਇੱਕ ਪ6ੇਮੀ ਭਗਤ 
ਦਾ ਅਪੈਂ ਿਡਕਸ ਉਸ / ਕਾਫੀ ਦਰਦ ਪਹੁੰਚਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ  ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਿਬਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਅਪੈਂ ਿਡਕਸ ਤ+ ਆਪ ਲੈ 
ਿਲਆ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਿਸਹਤਮੰਦ ਅਪੈਂ ਿਡਕਸ ਉਸ / ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਬੀਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਅਪੈਂ ਿਡਕਸ ਸੀ ਿਜਹੜਾ 
ਆਪ6ੇਸ਼ਨ ਦਆੁਰਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਿਢਆ ਿਗਆ ਹੈ।”    
ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਪ�ਗਟ ਹੋਣਾ 
 ਇਹ ਗੱਲ ਬਹਤੁ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਸਾਇੰਸਦਾਨ+ ਿਵੱਚ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਲਾਈ ਲੱਗ ਤੇ ਮੂਰਖ 
ਹਨ,ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ- ਕਹਾਣੀ- ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ, ਿਜਵੇ ਇਕ ‘ਭਗਵਾਨ’  ਕਿਹੰਦਾ 
ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੇ ਕਾਰ, ਿਬਨ+ ਤੇਲ ਤੋਂ  ਚਲਾਈ । ਦਸੂਰਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਦੇਵ -ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕ 
ਉਸ ਨੇ ਖਜੂਰ ਦੀ ਿਗਟਕ ਿਵਚੋਂ ਛੇ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਿਸ਼ਵਿਲੰਗ ਉਿਗਆ ਦੇਿਖਆ ਹੈ, ਇਕ ‘ਭਗਵਾਨ’  ਇਕ ਅਮਰੀਕਨ 
ਭਗਤ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਪ6ਗਟ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ / ਦਰੁਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਿਲਆ । 

 ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ / ਦਿਰਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਰਾਹ ਦੇ ਿਦੱਤਾ । ਇੱਕ 
ਭਗਤ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੀ- ਹਰਨੀ- ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ‘ਪਿਵੱਤਰ ਸੁਆਹ’  ਮਲਣ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ- । ਦਸੂਰੇ 
ਭਗਤ ਦੀ- ਹਰਨੀ- ਦਾ ਆਪ6ੇਸ਼ਨ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਬਗੈਰ ਔਜ਼ਾਰ+ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ;+ ਦੇਵ - ਪੁਰਸ਼+ ਦੇ 
ਚਮਤਕਾਰ+ ਦੀ ਇਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। 

 ਲੋਕ, ਅਿਜਹੇ ਫਰੇਬੀ- ਦੇ ਧੋਿਖ- ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਿਕਉਂ ਹੋ ਜ+ਦੇ ਹਨ ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ, ਲੋਕ+ 
ਦਾ ਿਪੱਛ ਲੱਗ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਦੋ ਿਤੰਨ ਆਦਮੀ ਿਕਸੇ  ‘ਦੇਵ- ਪੁਰਸ਼’  ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਜਨ ਤ+ ਦਸੂਰੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ 
ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹਨ+ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ+ ਿਵਚ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜੇ 
ਕੋਈ 7ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ “ਹਰੇ-ਹਰੇ”  ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਤ+ ਦਜੂੇ ਭੀ ਉਸੇ ਤਰ;+ ਹੀ ਕੂਕਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ।  
 ਭਾਵੇਂ  ਇਹ ਕਲਿਪਤ ਦੇਵਤੇ-‘ਅੱਲ;ਾ’, ‘ਬ6ਹਮਾ’, ‘ ਿਵਸ਼/’, ‘ਮਹੇਸ਼’, ਆਿਦ ਨਹੀ ਹਨ, ਿਫਰ ਵੀ ਦੇਵ-ਪੁਰਸ਼ 
ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ।  
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ਡਾਕਟਰ ਭਗਵੰਥਮ ਅਤੇ ਸੱਿਤਆ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ 
 1972 ਿਵੱਚ, ਿਫਲਮ ‘ਪੁਨਰ ਜਨਮ’  ਿਵੱਚ ਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈ/ ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮੈ/ 
ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਗਾਇੰਡੀ ਿਵਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ। ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ+ 
ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੈ/ ਇੱਕ ਪ6ੋਫੈਸਰ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ+ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹਤੁੇ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ 
ਪੜਾਈ, ਇਸ ਗੱਲ / ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਕ ਉਹਨ+ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਿਵੱਚ ਰਚੁੀ  ਹੈ, ਬਲਿਕ ਇਸ ਲਈ ਿਕ 
ਚੰਗੀ- ਨੌਕਰੀ- ਪ6ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਝ 7ਚ ਿਵਿਗਆਨੀ- ਨੇ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ 
ਕੰਮ / ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼+ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨ+ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ ਿਕ 
ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲੋ ਵਧੇਰਾ ਧਨ ਤ+ ਉਹ ਇਹਨ+ ਪਾਖੰਡੀ- ਦੇ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਿਹਲ+, ਇੱਕ ਸਪਤਾਿਹਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਮੈ/ ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ਬੋਰਡ ਨੇ, 
ਸਪਤਾਿਹਕ ਅਖ਼ਬਾਰ+ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬਿਹਸ ਛਾਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਿਸਰਲੇਖ ਹੈ  “ਕੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ 
ਪ6ਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਕ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਜ+ ਇਕ ਫ਼ਰੇਬੀ? ”  ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਛਪਣ ਵਾਲੀ ਬਿਹਸ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਲੇਖਕ 
ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਵ+ । 

 ਮੇਰੀ- ਿਲਖਤ+ ਿਤੰਨ ਅੰਕ+ ਿਵੱਚ ਛਪੀ-। ਮੇਰੀ- ਿਲਖਤ+ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਡਾਕਟਰ ਐਸ. ਭਗਵੰਥਮ 
ਐਮ. ਐਸ. ਸੀ., ਪੀ. ਐਚ. ਡੀ. (M.Sc., Ph.D.) ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਪਿਹਲ+ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਿਵਿਗਆਿਨਕ 
ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ , ਦੀ- ਦੋ ਿਲਖਤ+ ਛਪੀ-। 

 ਡਾਕਟਰ ਭਗਵੰਥਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਲਖਤ ਇਸ ਤਰ+ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੀ ਿਕ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਿਦਨ+ ਿਵੱਚ ਉਹ ਵੀ 
ਡਾਕਟਰ ਕਾਵਰੂ ਦੀ ਤਰ+ ਇੱਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਪ6ੰਤੂ ਭਗਵਾਨ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ/ 
ਆਪਣੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਿਤਆਗਣੀ ਪਈ। 

 ਿਫਰ ਉਸਨੇ ਸੱਿਤਆ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦਆੁਰਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਮ- ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵ+ ਤੇ ਕੀਤੇ ਚਮਤਕਾਰ+ ਦਾ 
ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ। ਦੋਹ+ ਲੇਖ+ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਕਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹਨ+ ਚਮਤਕਾਰ+ ਿਵੱਚੋਂ  ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ 
ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਿਕ ਸਚਮੁੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਸਨ ਜ+ ਜਾਦਗੂਰ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ? ਦੋਵੇਂ ਿਲਖਤ+ 
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ- ਠੋਸ ਉਦਾਹਰਣ+ ਸਨ ਿਕ ਚੰਗੇ ਿਵਿਗਆਨੀ ਵੀ ਗੈਰ ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਬਣ ਜ+ਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਕਸੇ 
ਧਾਰਿਮਕ ਪਾਗਲਪਣ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਜ+ਦੇ ਹਨ। 

 ਡਾਕਟਰ ਭਗਵੰਥਮ ਦਆੁਰਾ ਦੱਸੀ- ਗਈ- ਕਹਾਣੀ- ਿਵੱਚੋਂ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। 
ਮੈਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹੇਠ+ ਿਬਆਨ ਕਰ ਿਰਹ+ ਹ+। 

 “ਜਪਾਨ ਦੇ ਘੜੀ- ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪ6ਿਸੱਧ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਦਾ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਿਹਲ+ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ 
ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਕ ਅਨੋਖਾ ਤਜਰਬਾ ਬੜਾ ਅਦਭੁਤ ਹੈ । 

 ਸੀਕੋ ਦੀ- ਘੜੀ- ਦੀ ਲੜੀ / ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਵਧੀਆ ਿਕਸਮ ਦੀ ਘੜੀ ਦਾ ਮਾਡਲ 
ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ / ਆਪਣੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। 

 ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸੱਿਤਆ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨ+ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 
ਪਹੁੰਿਚਆ। ਆਪਣੇ ਭਗਤ+ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇਕ ਜਪਾਨੀ ਆਦਮੀ / ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਹਵਾ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਇਕ 
ਪਾਰਸਲ ਪ6ਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਪਾਨੀ / ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਰਸਲ ਖੋਿਲ;ਆ ਤ+ ਉਸ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ 
ਰਹੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਘੜੀ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਘੜੀ ਦਾ ਰੇਸ਼ਮੀ 
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ਿਰਬਨ, ਨਵ+ ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਿਲਖੀ ਕੀਮਤ ਵੇਖੀ ਤ+ ਉਸਦਾ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੀ- ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ- ਪ6ਤੀ 
ਸ਼ੱਕ ਦਰੂ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਹ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਪੈਰ+ ਤੇ ਝੁਕ ਿਗਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਉਹ 
‘ਭਗਵਾਨ’  ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਗਤ ਬਣ ਿਗਆ। 

 ਜਪਾਨ ਵਾਿਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਸ / ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਘੜੀ ਉਸ ਨੇ ਅਲਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ 
7ਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ / ਧੱਕਾ ਿਜਹਾ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਿਨੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਉਸ / ਿਜਸ ਘਟਨਾ 
ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਿਦਲਚਸਪੀ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰੀ 
ਭੇਖ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਦੇ ਵਾਲ ਝਾੜੀ- ਦੀ ਤਰ;+ ਸੰਘਣੇ ਸਨ, ਇਕ ਿਦਨ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੇ 
ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲੀ ਅਤੇ ਘੜੀ ਲੈ ਕੇ ਚਿਲਆ ਿਗਆ। 

 ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਭਗਵੰਥਮ, ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਬਹਤੁ ਵੱਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ  
ਿਕ ਇਕ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦਆੁਰਾ, ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ- ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ- / ਿਸੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ 
ਥੀਿਸਸ / ਸਾਇੰਸਦਾਨ+ ਦੀ ਿਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਆੁਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਕੋਈ 
ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਪੜਤਾਲ ਜ+ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ?  
 ਭਾਵੇਂ  ਡਾਕਟਰ ਭਗਵੰਥਮ, ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ- ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ- ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਝਜਕਦਾ ਹੈ, 
ਿਫਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ / ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ  ਡਾਕਟਰ ਭਗਵੰਥਮ / ਹੇਠ 
ਿਲਿਖਆ ਪੱਤਰ ਿਲਿਖਆ:- 

                                                             “ ਿਤਰਵੂਾਲਾ”,  ਪਾਮਾਨਕਾਡਾ ਲੇਨ 

                  ਕੋਲੰਬੋ-6, 11 ਸਤੰਬਰ, 1973. 
ਿਪਆਰੇ ਡਾਕਟਰ ਭਗਵੰਥਮ, 

 ਮੈਂ  ਤੁਹਾਡੀ ਜਪਾਨੀ ਘੜੀ- ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਪੜ;ੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਉਸ 
ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ / ਹਵਾ ਿਵੱਚੋਂ  ਉਹ ਘੜੀ ਪ6ਗਟ ਕਰਕੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਜਪਾਨ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਿਵੱਚ 
ਰੱਖੀ ਸੀ। 

 ਮੇਰੀ ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਸੋਚ, ਮੈ/ ਉਸ ਅਨੋਖੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ / ਬਗੈਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਸੱਚੀ ਮੰਨਣ ਦੀ 
ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੀ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਉਸ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਦੀ ਿਨੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਿਬਆਨ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਿਦੱਤਾ 
ਹੈ। ਜਦੋਂ ਿਕ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਿਕਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਫ ਖੋਲ;ਦਾ ਹੈ ਤ+ ਇੱਕ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਿਨੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਦਾ 
ਪਿਹਲਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ / ਵਜਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ / ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

 ਿਕਉਿਕ ਮੇਰਾ ਿਖਆਲ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵੱਚ ਬਗੈਰ ਪੜਤਾਲੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਖਾਸ 
ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਲਈ ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਗੈਰ ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾ/ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹ+ ਿਕ ਮੈ/ 
ਉਸ ਜਪਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤ+ ਜੋ ਮੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕ+। 

 ਜੇ ਤੁਸੀ ਮੈ/ ਇਸ ਘਟਨ+ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੋਂਗੇ ਤੇ ਸੂਚਨਾ / ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ 
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤ+ ਜੋ ਕੁੱਝ ਤੁਸੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਮੈ/ ਤੁਹਾਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ 
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ+ਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀ ਿਕਸੇ ਿਨੱਜੀ ਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ6ਚਾਰ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹੋ। 

                                                                 ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ, 
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                                                                            ਅਬਰਾਹਮ ਟੀ. ਕਾਵਰੂ 

 ਿਕਉਂਿਕ  ਡਾਕਟਰ ਭਗਵੰਥਮ ਵੱਲੋ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਇਸ 
ਮਸਲੇ / ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼6ੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਜਪਾਨੀ ਦਤੂ-ਘਰ ਨੇ ਮੈ/ ਸੀਕੋ ਵਾਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ 
ਅਤੇ ਪਤਾ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। 

 30 ਅਕਤੂਬਰ, 1973 / ਮੈਂ ਸੀਕੋ ਘੜੀ- ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕੇ. ਹੱਤੋਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਿਲਮਿਟਡ ਦੇ 
ਪ6ਧਾਨ ਸ਼6ੀ ਸ਼ੋਜੀ ਹੱਤੋਰੀ / ਪੱਤਰ ਿਲਿਖਆ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੈਂ  ਉਹਨ+ /, ਡਾਕਟਰ ਭਗਵੰਥਮ ਵਾਲੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਕਹਾਣੀ 
ਦੱਸ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸਵਾਲ+ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ: 
          1. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ+ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਿਹੱਸੇਦਾਰ ਿਕਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਸੀ? 

 2. ਕੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਤੁਹਾ/ ਜ+ ਤੁਹਾਡੇ ਿਹੱਸੇਦਾਰਾ /  ਹਵਾ ਿਵੱਚੋਂ ਘੜੀ ਪ6ਗਟ ਕਰਕੇ ਿਦੱਤੀ ਸੀ? 

 3. ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਤੁਹਾ/ ਜ+ ਤੁਹਾਡੇ ਿਹੱਸੇਦਾਰ+ /, ਿਕਸੇ ਅਜਨਬੀ ਦਆੁਰਾ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ; 
ਕੇ ਘੜੀ ਲੈ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਸੀ? 

 4. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ+ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਿਹੱਸੇਦਾਰ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ? 

 ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੇਕ+ ਅਣਭੋਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂ- ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹੇਠ+ ਿਮਸਟਰ ਹੱਤੋਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਲਖ 
ਿਰਹਾ ਹ+। ਅਿਜਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਉਮੀਦ / ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਿਰਹ+ ਹ+ ਤ+ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਸੱਚਾਈ / ਸਮਝ ਜਾਣ ਿਕ ਦੇਵ-ਪੁਰਸ਼+, 
ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਭਗਵੰਥਮ ਵਰਗੇ ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਦਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਹਨ+ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹਨ+ ਦੇ ਪਾਖੰਡ+ ਦਾ ਪ6ਚਾਰ ਕਰਕੇ 
ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  

             ਸੀਕੋ 
                                                            ਕੇ. ਹੱਤੋਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ,   ਿਲਮਿਟਡ  

                                                          5,ਕੋਇਓਬਾਸ਼ੀ, 2 ਚੋਮ ਚੋਊ ਕੂ, 

                                                                                     ਟੋਕੀਓ   104. 
                                                                        ਐਸਟੈਬਿਲਸ਼ਡ  1881 

                                                               ਤਾਰ ਦਾ ਪਤਾ  :  ਹੱਤੋਰੀ  ਟੋਕੀਓ 

                                                                              ਫੋਨ ਨੰ : 593-2111 
                                                                                8  ਨਵੰਬਰ,1973  

ਡਾ. ਏ. ਟੀ. ਕਾਵਰੂ. 
ਪਾਮਾਨਕਾਡਾ  ਲੇਨ, 

ਕੋਲੰਬੋ-6, ਸ਼6ੀ ਲੰਕਾ. 
                   ਿਪਆਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕਾਵਰੂ, 

                         30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ  ਤੁਹਾਡੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਪਾਖੰਡੀ 
ਦਾਅਿਵ- ਦੀ ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ6ਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹ+, ਪ6ੰਤੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ 
ਗਏ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਤ+ ਮੈਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ 
ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨ+ ਦੇ ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈ/ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਕਸਮ 



29 
 

ਦੀ- ਖਬਰ+ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਚਾਰ ਸਵਾਲ+ ਦਾ ਕੋਈ 7ਤਰ 
ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। 

                                                                              ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭਿਚੰਤਕ, 

                                                             ਕੇ. ਹੱਤੋਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ  ਿਲਮ : 
                                                                         ਦਸਤਖ਼ਤ  ਸ਼ੋਜੀ ਹੱਤੋਰੀ, 

                                                                                              ਪ6ਧਾਨ । 

 
 ਇਹ ਪੱਤਰ ਿਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਭਗਵੰਥਮ / ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਪੱਤਰ ਿਲਿਖਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਿਮਸਟਰ ਹੱਤੋਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ। 

 ਿਪਆਰੇ ਡਾਕਟਰ ਭਗਵੰਥਮ, 

    ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਿਹਲ+ ਜੋ ਪੱਤਰ ਮੈਂ ਆਪ / ਿਲਿਖਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਮੈ/ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ। 
ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਕ ਇਕ ਘੜੀ- ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ /, ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੇ 
ਉਹੀ ਘੜੀ ਹਵਾ ਿਵੱਚੋ ਪ6ਗਟ ਕਰਕੇ ਿਦੱਤੀ, ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਫ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ੱਕ 
ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। 

 ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ / ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼6ੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਜਾਪਾਨੀ ਦਤੂਘਰ ਤੋਂ  ਸੀਕੋ ਘੜੀ- ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ 
ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੈ ਿਲਆ। ਖ਼ਤ ਦਆੁਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋ ਪੁੱਛਣ ਤੇ, ਸ਼6ੀ ਸ਼ੋਜੀ ਹੱਤੋਰੀ ਨੇ, ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਸੀਕੋ ਘੜੀ- 
ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੱਤੋਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ6ਧਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ;+ ਿਲਿਖਆ. 
 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਪਾਖੰਡੀ ਦਾਅਿਵ- ਦੀ ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ6ਸ਼ੰਸਾ 
ਕਰਦਾ ਹ+, ਪ6ੰਤੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰ ਿਵਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨ+ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਗਆਨ ਿਵਚ ਕੋਈ 
ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਤ+ ਮੈਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨ+ ਦੇ ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ 
ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈ/ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ- ਖਬਰ+ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ 
ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਚਾਰ ਸਵਾਲ+ ਦਾ ਕੋਈ 7ਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।” 

 ਜੇ ਿਮਸਟਰ ਸ਼ੋਜੀ ਹੱਤੋਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚਲਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤ+ ਮੈ/ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਉ 
ਅਤੇ ਮੈ/ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਠੀਕ ਪਤਾ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ ਤ+ ਇਹ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਇਕ ਅਿਜਹੇ ਦਲਾਲ ਹੋ ਿਜਹੜੇ ਿਨੱਜੀ ਿਹੱਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 
ਆਰਿਥਕ ਲਾਭ ਪ6ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਝੂਠਾ ਪ6ਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

         ਸਚਾਈ  ਦੀ  ਭਾਲ  ਿਵਚ  ਤੁਹਾਡਾ  
                                                                           ਅਬਰਾਹਮ ਟੀ.  ਕਾਵਰੂ 

 ਿਕਉਂਿਕ ਮੈ/, ਮੇਰੇ ਇਸ ਖ਼ਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈ/ ਇਹ ਪੱਕਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ 
ਿਕ ਡਾਕਟਰ ਭਗਵੰਥਮ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਿਨੱਜੀ ਸੁਆਰਥ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਗੁਪਤ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਸ ਦਾ 
ਝੂਠਾ ਪ6ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।  
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ਪਰਮਾਤਮਾ  ਬਾਰੇ  ਧਾਰਨਾ 
 ਮੈਂ  ਇਸ ਭਖਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਿਜਹੜਾ ਿਜਉਂ-ਿਜਉਂ ਮਨੁੱਖੀ ਿਗਆਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ 
ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਪ6ਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ+। 

 ਪ6ਿਸੱਧ ਜੀਵ ਿਵਿਗਆਨੀ ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਪਾਦਰੀ ਟੀਲਹਾਰਡ-ਡੀ-ਚਾਰਿਡਨ, ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ “ਦੀ ਿਫਨਾਮਨਨ 
ਆਫ ਮੈਨ”  ( The Phenomenon of man )  ਿਵਚ ਿਲਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਪੱਤੀ, ਜੀਵ ਿਵਕਾਸ 
ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਿਜਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਇਕ ਸਰਵ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰਬ 7ਚ ਪ6ਿਤਭਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਿਜਸ / 
ਪ6ਮਾਤਮਾ ਕਿਹਣਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

 ਆਧੁਿਨਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਕ ਉਦਾਰ ਿਦਲ ਧਾਰਿਮਕ ਵੇਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਰੌਿਬਨਸਨ, ਿਜਸ ਨੇ ਿਕ ਸਾਕਾਰ ਰੱਬ / 
ਉਸ ਦੇ ਸਵਰਗ ਧਾਮ ਿਵੱਚੋਂ ਲਾਹ ਸੁੱਿਟਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ, “ਆਨੈਸਟ ਟੂ ਗੌਡ” (Honest to God ) ਿਵਚ 
ਇਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਰੱਬ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਹੀ 
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ;+ ਕਾਬੂ ਿਵਚ ਹੈ। 

 ਮੈਥੋਿਡਸਟ ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਰੈਵ ਵਰੈਡ ਡੀ ਿਸਲਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਂਫਿਲਟ, ਿਜਸ ਦਾ ਿਸਰਲੇਖ ਸੀ-“ਕੀ 
ਸਾਇੰਸ ਪ6ਮਾਤਮ+ / ਮੰਨਦੀ ਹੈ?” ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਸੀ-‘ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ- ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵ+ ਿਵਚ 
ਪ6ਮਾਤਮ+ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਧਾਰਨਾਵ+ ਹਨ। ਪ6ਮਾਤਮ+ ਦੇ ਰਹੱਸ / ਕੁੱਝ ਭੌਿਤਕ ਿਵਿਗਆਨ ਨੇ, ਕੁੱਝ ਰਸਾਇਣਕ 
ਿਵਿਗਆਨ ਨੇ, ਕੁਝ ਜੀਵ ਿਵਿਗਆਨ, ਕੁੱਝ ਬਨਸਪਤੀ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਿਸਹਤ ਿਵਿਗਆਨ ਨੇ ਖੋਲ;ਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 
ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ+ ਅਤੇ ਕਵੀ- ਦੀ ਵੀ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਧਾਰਨ+ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਇਹਨ+ ਸਾਰੀਆ ਧਾਰਨਾਵ+ / 
ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਰਪੂ ਦੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਦ6ਮਾ / ਜੋ ਕੁੱਝ ਇਸ ਦੇ ਗ6ਿਹ-ਪੰਧ ਤੇ ਸਿਥਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ 
ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦ6ਮ+ ਦੀ ਿਖੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਨ+ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਸੀ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ 
ਿਦਮਾਗ / ਇਹਨ+ ਘਟਨਾਵ+ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹ+। ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਵ-7ਚ-ਬੁੱਧੀਮਾਨ / ਹੀ 
ਪ6ਮਾਤਮ+ ਦਾ ਨ+ ਿਦੰਦਾ ਹ+।’ 

 ਆਉ, ਅਸੀਂ ਿਵਚਾਰੀਏ ਿਕ ਇਹਨ+ ਅਜ਼ਾਦ ਆਸਿਤਕ+ ਦਾ ਪ6ਮਾਤਮ+ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਵਚਾਰ ਹੈ?  ਬੁੱਧੀ, ਿਜਹੜੀ 
ਇੱਕ ਮਾਨਿਸਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਿਦਮਾਗੀ ਸੈ ੱਲ+ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਾਇਓਿਟਕਸ, ਿਜਹੜੀ 
ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ, ਜੀਵ+ ਦੇ ਮਾਨਿਸਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਰਤਾਉ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। 

 ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ ਜ+ ਬੁੱਧੀ, ਬਗੈਰ ਜਾਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ;+ ਹੀ ਜਾਨ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਿਬਨ+ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਿਜਵੇਂ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਤੋਂ  ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਿਬਨ+ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਿਕਸੇ ਜੀਵ-ਰਿਹਤ ਬੁੱਧੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। 

 ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਲੂ ਜ+ ਕਾਇਆ ਰਿਹਤ ਿਦਲ ਤ+ ਸੁਖਾਵੀ- 
ਹਾਲਤ+ ’ਚ ਿਜਉਂਦੇ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ6ੰਤੂ ਉਹਨ+ ਦੇ ਕੋਈ ਮਨ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨ+ ਿਵੱਚ ਿਦਮਾਗੀ ਸੈ ੱਲ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰਦੇ, ਤ+ ਿਫਰ ਿਜਸ ਆਤਮਕ ਰਪੂ ਬਾਰੇ, ਰੈਵ. ਡੀ. ਿਸਲਵਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਲਕਬ ਇਸ  ਿਨਰਾਰਥਕ ਧਾਰਨਾ 
ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੀ- ਿਜਉਂਦੀ- ਵਸਤੂ- ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰ ਆਤਮ+ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਿਧਆਤਮਵਾਦੀ- 
ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਦੋਂਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਊਟ-ਪਟ+ਗ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ, 
ਿਕਉਂਿਕ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਿਬਨ+ ਹੋਣਾ ਿਬਲਕੁਲ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਰਿਹਤ 
ਆਤਮਾਵ+, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਿਹਨ ਕੇ, ਿਦਮਾਗੀ-ਨੁਕਸ+ ਵਾਲੇ ਲੋਕ+ ਸਾਹਮਣੇ ਪ6ਗਟ ਹੋ ਜ+ਦੀ- ਹਨ। ਇਹ 
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ਦੇਹ ਰਿਹਤ ਆਤਮਾਵ+ ਫੇਫਿੜ- ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਿਕਵੇਂ  ਬੋਲ ਸਕਦੀ- ਹਨ?  ਬਗੈਰ ਤਾਕਤਵਰ ਪੱਿਠ- ਤੋਂ, ਉਹ ਭਾਰੀ 
ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਿਕਵੇਂ  ਕਰ ਲੈਦੀ- ਹਨ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਹਨਣ ਲਈ ਪਿਹਰਾਵਾ ਿਕੱਥੋ ਪ6ਾਪਤ ਕਰਦੀ- ਹਨ? ਅਿਜਹੇ 
ਸਵਾਲ, ਪ6ੇਤ-ਆਤਮਾਵ+ ਿਵੱਚ ਅੰਨ;+ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਿਲ- / ਿਬਲਕੁਲ ਿਫਕਰਮੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 

 ਜੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ- ਆਤਮਾਵ+ / ਿਪੱਛੇ ਛੱਡ ਜ+ਦੇ ਹੋਣ ਤ+ ਿਫਰ ਚੰਦਰਮ+ ਤ+ ਭੂਤ+ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵੱਡਾ ਰੈਣ-ਬਸੇਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ- / ਚੰਦਰਮ+ ਦੇ ਭੂਤ+ ਦਆੁਰਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਕ 
ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ  ਤ+  ਅਮਰੀਕਾ  ਅਤੇ ਰਸੂ  ਵਾਿਲ-  ਵੱਲੋਂ  ਸ਼6ੀ ਲੰਕਾ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਕਤਾਦੀ- ( 
ਿਸਆਿਣ-) / ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਚੰਦਰਮ+ ਤੇ ਿਲਜਾਇਆ ਜ+ਦਾ, ਤ+ ਿਕ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਦ ੂਟੂਣੇ ਰਾਹੀਂ ਚੰਨ-
ਧਰਤੀ / ਭੂਤ ਪ6ੇਤ+ ਤੋਂ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰਾਕੇਟ+ ਦੇ 7ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਦੰਦੇ। 

 ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਇਸ ਸੱਚਾਈ / ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬ6ਿਹਮੰਡ ਿਵੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ 
ਅੰਤਰ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ-ਮਾਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ, ਮਾਦਾ ਅਤੇ ਮਨ ਿਵੱਚ, ਪਦਾਰਥ-ਵਾਦ ਅਤੇ ਪਰਮਾਰਥ-ਵਾਦ ਿਵੱਚ, 
ਮੌਜੂਦਾ ਨਵੀਂ ਸਾਇੰਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਮੁੱਢਲੇ ਪਦਾਰਥ ਿਜਹਨ+ ਨਾਲ ਮਾਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਊਰਜਾ ਤੋਂ 
ਿਬਨ+ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ+ ਦਾ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਿਕ ਮਨ ਮਾਦਾ ਨਾਲੋਂ 7ਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ 
ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਅਸਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਣੁ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 

 ਨਾੜੀ-ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਪ6ਿਸੱਧ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲਟਰ ਹੈਸ ਨੇ, ਿਜਸ / ਿਕ ਮਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹਤੁ 
ਸਾਰੀ- ਅਨੋਖੀ- ਖੋਜ+ ਬਾਰੇ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਪ6ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਤਿਮਕ ਕੀਮਤ+ ਜ+ ਆਤਿਮਕ ਪ6ਥਾਵ+, ਿਜਵੇਂ  
ਿਪਆਰ, ਿਦਆਲਤਾ ਆਿਦ  ਦੇ ਪਦਾਰਥ-ਵਾਦੀ ਸੰਕਲਪ / ਿਸੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਿਸੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮਾਨਿਸਕ 
ਭਾਵਨਾਵ+ ਿਜਵੇਂ ਿਕ-ਿਪਆਰ, ਦੋਸਤੀ, ਨਫ਼ਰਤ, ਬੇ-ਰਿਹਮੀ, ਦਇਆ, ਗੁੱਸਾ, ਭੁੱਖ, ਹਮਦਰਦੀ, ਦੁੱਖ, ਖੁਸ਼ੀ, ਲਾਲਸਾਵ+, 
ਨਾ-ਪਸੰਦਗੀ ਅਤੇ ਡਰ ਆਿਦ / ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ;+ ਵਾਲਟਰ ਹੈਸ ਨੇ ਿਸੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਆਤਿਮਕ ਕਦਰ+ ਕੀਮਤ+ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੇਵਲ 
ਤੰਤੂ- ਦੀ ਿਬਜਲਈ-ਰਸਾਇਣਕ ਸਰਗਰਮੀ ਹੀ ਹਨ। ਇਹਨ+ / ਿਕਸੇ ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਲੋ ਪ6ੇਰਣਾ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। 

 ਿਕਉਂਿਕ ਬ6ਿਹਮੰਡ ਮਾਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਦਾ ਨਾ ਤ+ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ+ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਿਜਉਂਦੀ ਵਸਤੂ ਦੇ 
ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਉਸ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ- ਰਸਾਇਣਕ ਤਬਦੀਲੀ- ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਤ+ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 
ਨ+ ਿਕ ਿਕਸੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ  ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦੀ। 

 ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨ+ ਆਸਿਤਕ+ / ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਿਨਰਸੰਦੇਹ, 

ਉਹਨ+ / ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਵਾਬੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ6ਮਾਤਮ+ ਿਕੱਥੋ ਆਇਆ? 
ਆਉ ਅਸੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀਏ ਿਕ ਸਬੂਤ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਦਲੀਲ+ ਿਕੱਥੋ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ- ਹਨ? 

 ਆਉ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ+ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਦੀ ਦਨੁੀ- / ਵੇਖੀਏ ਿਫਰ ਗ6ਿਹ-, ਉਪਗ6ਿਹ-, 

ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ+ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾਵ+ / ਵੇਖੀਏ। ਿਵਸ਼ਾਲ ਬ6ਿਹਮੰਡ ਿਵੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਤਾਰਾ 
ਿਵਿਗਆਨੀ ਸੂਰਜ ਵਰਗੇ ਅਣਿਗਣਤ ਤਾਿਰ- / ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਿਰ-  ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਇੱਕ 
ਸੌ ਹਜ਼ਾਰ ਿਬਲੀਅਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਤੁ ਵੱਡੀ ਸੰਿਖਆ ਅਨੰਤ ਦਰੂੀ- ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ  ਿਕ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਦਾ ਿਵਕਾਸ 
ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀ ਉਹਨ+ / ਸੈਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਿਮਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਿਹਲ+ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹ+। 
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 ਫੈਲ ਰਹੇ ਬ6ਿਹਮੰਡ ਦਾ ਅਰਧ ਿਵਆਸ, ਇੱਕ ਿਬਲੀਅਨ ਪ6ਕਾਸ਼ ਵਰ;ੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬ6ਿਹਮੰਡ ਨਹੀ ਹੈ, ਇਹ 
ਤ+ ਕੇਵਲ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਿਜੰਨ+ ਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਰੂਬੀਨ ਰਾਹੀ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ। ਬ6ਿਹਮੰਡ ਦੇ ਉਸ 
ਭਾਗ ਿਵੱਚ, ਿਜਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੇਿਖਆ ਨਹੀ ਜਾ ਸਿਕਆ, ਬਹਤੁ ਸਾਰੀ- ਆਕਾਸ਼-ਗੰਗਾਵ+ ਹਨ, ਿਜਹਨ+ ਦੀ ਖੋਜ 
ਰੇਡੀਓ ਦਰੂਬੀਨ+ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨ+ ਗ6ਿਹ- ਤੋਂ  ਆਉਣ ਵਾਲੀ- ਿਕਰਣ+ ਰਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

 ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬ6ਿਹਮੰਡ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਸੌ ਿਮਲੀਅਨ ਤੋਂ  ਘੱਟ ਅਕਾਸ਼ ਗੰਗਾਵ+ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਿਜਹਨ+ ਿਵੱਚੋਂ 
ਕੁੱਝ, ਸਾਡੀ ਆਕਾਸ਼-ਗੰਗਾ ਤੋਂ  ਵੀ ਵੱਡੀ- ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਕ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਕਣ ਹੈ। ਇਹ 
ਅਕਾਸ਼ ਗੰਗਾਵ+ ਬਹਤੁ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਜੂੀ ਤੋਂ ਦਰੂ ਹਟ ਰਹੀ- ਹਨ। 

 ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੀ ਅਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਹਨ। ਇਹਨ+ ਗ6ਿਹ- 
ਤੇ ਉਹੀ ਤੱਤ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਵਚਾਰ / ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ 
ਵਰਗੀ- ਹਾਲਤ+ ਉਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ-, ਤ+ ਇਹਨ+ ਲੱਖ+ ਗ6ਿਹ- 7ਪਰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵ+ ਨਾਲ ਿਮਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੀ 
ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ। 

 ਮਾਦਾ ਦੇ ਇਹਨ+ ਿਵਸ਼ਾਲ ਢੇਰ+ ਿਵੱਚ ਤੱਤ, ਲਗਾਤਾਰ ਟੁੱਟ ਅਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਣੁ ਅਸੀ ਆਪ ਹੀ 
ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ+ ਿਕ ਕੀ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ ਬ6ਿਹਮੰਡ ਦੇ ਇਸ ਮਾਦੇ ਦਾ 
ਆਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਿਸਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ- ਨਹੀਂ। 

 ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹ+-ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ / ਘੋਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ 
ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਬਰੀਕ ਕਣ ਦੇ 7ਤੇ, ਿਜਸ ਤੇ ਅਸੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹ+, ਘਟਨਾਵ+ ਇੰਜ ਘਟਦੀ- ਹਨ 
ਿਜਵੇ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲ+ ਿਵੱਚ ਦਰੱਖਤ 7ਗਦੇ ਹਨ। ਸਦੀ- ਿਵੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਈ ਤੋਂ  ਦਰੱਖਤ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਹਨ+ ਨੇ 
ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ6ਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਸਾਲ+ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ 
ਹੀ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਤੂਫਾਨ, ਇਹਨ+ / ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਅਸੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹ+ ਿਕ ਤੂਫਾਨ ਦੇ 
ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮੰਤਵ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਫੇਰ ਵੀ ਨ+ਹ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਿਜਹੀਆ ਹਾਲਤ+ ਉਹਨ+ ਘਟਨਾਵ+ ਦਾ 
ਨਤੀਜਾ ਹਨ, ਿਜਹੜੀ- ਅਿਜਹੀ- ਹਾਲਤ+ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹਨ। 

 ਿਪਛਲੇ ਲੱਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਸਾਲ+ ਦੌਰਾਨ, ਮਨੁੱਖ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ+ ਵ+ਗ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਿਸ਼ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵੱਚ 
ਹੱਥ+ ’ਚ ਡੰਡੇ ਜ+ ਿਤੱਖੇ ਨੋਕਦਾਰ ਭਾਲੇ ਫੜ ਕੇ ਭੱਿਜਆ ਿਫਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮ+, ਮਰਕਰੀ, ਵੀਨਸ, ਅਤੇ ਜੁਪੀਟਰ 
ਵਰਗੇ ਗ6ਿਹ- ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਰਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆਦਮੀ ਉਸੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਾ 
ਆਇਆ ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਜੰਗਲੀ- ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ+ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 

 ਸਾਇੰਸਦਾਨ+ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਚਟਾਨ ਦੀ ਠੀਕ ਉਮਰ 3 ਿਬਲੀਅਨ ਸਾਲ ਖੋਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ 
ਦੀ ਉਮਰ 3 ਿਬਲੀਅਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਥਾਤ 4.5 ਿਬਲੀਅਨ ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ 
ਦੀ ਉਮਰ 5975 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ;+ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਭੂਗੋਿਲਕ ਉਮਰ ਦਾ 1/20 ਲੱਖਵ+ ਭਾਗ ਹੈ। 

 ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ- ਚੀਜ਼+ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹ+। ਪ6ੰਤੂ ਜੇ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ 
ਵੇਖੀਏ ਤ+ ਸਾ/ ਕੁਦਰਤ ਿਵੱਚ ਸੁੰਦਰ ਚੀਜ਼+ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੈੜੀ- ਚੀਜ਼+ ਵੀ ਿਮਲਦੀ- ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹਨ+ ਦਾ 
ਕੋਈ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਭੈੜੀ-, ਚੰਗੀ- ਤੇ ਬੁਰੀ- ਚੀਜ਼+ ਬਣਾਈ- ਹਨ, ਤ+ ਿਫਰ ਉਸ 
ਿਦਆਲੂ ਰੱਬ ਨੇ ਿਕਉਂ ਇਹ ਬੁਰੀ- ਚੀਜ਼+ ਬਣਾਈ-? ਜੇ ਬ6ਿਹਮੰਡ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਗੱਲ ਪ6ਮਾਤਮ+ ਵੱਲੋਂ 
ਪਿਹਲ+ ਹੀ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੈ ਤ+ ਿਫਰ ਰੱਬ / ਸਾਰੀ- ਬੁਰੀ- ਗੱਲ+, ਿਜਵੇਂ ਕਤਲ, ਤਸੀਹੇ, ਜੰਗ, ਤਬਾਹੀ-, ਭੁਖ-ਮਰੀ, 
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ਪਲੇਗ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾਿਕ- ਆਿਦ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ6ੰਤੂ ਨਹੀ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ+ ਨੇ ਇਸ / ਦੋ 
ਢੰਗ+ ਨਾਲ ਹੀ ਿਲਆ ਹੈ। ਭਾਵੇ ਰੱਬ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਪ6ੰਤੂ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। 
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ- ਬਰਾਈ- ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ+ ਦਾ ਆਪ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਸ ਬੁੱਧੀਮਾਨ 
ਅਤੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਤੇ ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਆਦਮੀ / ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਛਾ ਿਕਉਂ ਿਦੱਤੀ ਹੈ? 

 ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਿਜਹੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ  ਬਚ ਿਗਆ ਹੈ, ਰੱਬ 
ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਤ+ ਕੀ ਉਹਨ+ ਔਰਤ+ /, 

ਿਜਹਨ+ ਦੇ ਪਤੀ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਰੱਬ / ਲਾਹਨਤ+ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ- ਚਾਹੀਦੀ- ਿਕਉਂਿਕ 
ਉਹਨ+ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਚਣਹਾਰ ਪ6ਮਾਤਮ+ ਹੈ ਤ+ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ- ਦੀ- 
ਹੈਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋਈ- ਮੌਤ+ ਦਾ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹਨ+ / ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

 ਅਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਖ ਦਆੁਰਾ ਵਸਤੂ- ਦੇ ਪ6ਤੀਿਬੰਬ ਲੈਣ ਤੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਨਾੜੀ ਿਦਮਾਗ / ਇਹ ਪ6ਤੀਿਬੰਬ 
ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ 7ਤੇ ਬਹਤੁ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹ+ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ+ ਿਕ ਇਹ ਪ6ਮਾਤਮ+ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। 
ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ+ ਦੀ ਭਲਾਈ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਉ, ਅਸੀ ਸੱਪ ਦੇ ਦੰਦ+ / ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਿਜਹੜੇ ਡਾਕਟਰ 
ਦੀ- ਸੂਈ- ਵ+ਗ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲੇ ਅਤੇ ਿਤੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤ+ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੇ ਸਹਾਰਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਹਰ 
ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਉਹਨ+ ਹਜ਼ਾਰ+ ਲੋਕ+ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਿਜਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਭੂਚਾਲ, ਝੱਖੜ+, ਵਾ-ਵਰੋਲੇ ਅਤੇ ਜਵਾਲਾਮੁੱਖੀ 
ਪਹਾੜ+ ਦੇ ਲਾਿਵ- ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜ+ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ ਤ+ ਕੀ ਉਸ/ ਇਹਨ+ ਕੁਦਰਤੀ 
ਆਫਤ+ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਅਤੇ ਬੇਵਸ ਲੋਕ+ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? 

 ਕੀ ਟੀਲਹਾਰਡ ਡੀ ਚਾਰਿਡਨ ਦੇ ਇਹ ਵੀਚਾਰ ਠੀਕ ਹਨ ਿਕ ਜੀਵ ਿਵਕਾਸ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਰਵ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ 
ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱਚ ਚਲਦਾ ਹੈ?  ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਿਵਕਾਸ ਵ+ਗ, ਜੀਵ ਿਵਕਾਸ ਇਕ ਅੰਨ;ੀ ਪ6ਿRਆ ਹੈ, ਿਜਸ 
ਿਵੱਚ ਰੋਗੀ ਅਤੇ ਅਰੋਗ, ਦੋਵੇਂ  ਿਕਸਮ+ ਦੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ+ ਦੋਵੇਂ  ਹਾਲਤ+ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਮ+ਦਰ ੂ
ਅਤੇ ਆਲਾ ਦਆੁਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੰਮੇ ਜੀਵ-ਸੰਘਰਸ਼ ਿਵੱਚ ਅਰੋਗ ਿਜਊਂਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਮਰ ਜ+ਦੇ 
ਹਨ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਪ6ਮਾਣ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਿਜਉਂ ਰਹੇ ਜੀਵ+ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਅਲੋਪ 
ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵ ਿਵਕਾਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਰਵ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰਬੱਗ ਪ6ਮਾਤਮ+ 
ਅਿਜਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਿਫਰ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਿਕ ਜੀਵ ਿਵਕਾਸ ਿਕਸੇ ਅਿਗਆਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱਚ 
ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। 

 ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਿਧਆਤਮਵਾਦੀ ਇਹ ਿਸੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ 
ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਪ6ਮਾਤਮ+ ਦਾ ਇੱਕ ਿਦਨ, ਆਦਮੀ ਦੇ ਲੱਖ+ ਸਾਲ+ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਦੀ 
ਉਸ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੀ ਹਾਲਤ / ਭੁੱਲ ਜ+ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਸ / ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਈਵ / ਪ6ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮ+ 
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਸੀ, ਿਫਰ ਤ+ ਜ਼ਰਰੂ ਉਸ/ ਲੱਖ+ ਸਾਲ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ/ 
(ਈਵ ਨੇ) ਆਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਿਦਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।  ਿਕਉਂਿਕ ‘ਰਚਨਾ’ ਦੇ ਿਦਨ+ ਿਵੱਚ ਸਵੇਰ ਤੇ 
ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ / ਿਜਹੜੀ ਕੇਵਲ 24 ਘੰਟੇ ਿਵੱਚ ਇਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ‘ਰਚਨਾ ਦੇ ਿਦਨ+’ 
ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖ+ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਸਨ। 

 ਟੀਲਹਾਰਡ ਡੀ ਚਾਰਿਡਨ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕ ਆਦਮੀ, ਪ6ਮਾਤਮ+ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਅੰਿਤਮ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਜੀਵ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਅੰਿਤਮ ਿਬੰਦ ੂ ਹੈ। ਬ6ਿਹਮੰਡ ਬਾਰੇ ਉਸਦਾ ਿਵਚਾਰ ਿਸਰਫ ਪ6ਮਾਤਮ+ ਪੱਖੀ ਹੀ ਨਹੀ, ਬਲਿਕ ਭੂ-
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ਕੇਂਦਰਤ ਅਤੇ ਮਾਨਵ-ਕੇਂਦਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਚਾਰਿਡਨ ਭਾਵੇਂ  ਇੱਕ ਪ6ਿਸਧ ਜੀਵ ਿਵਿਗਆਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਿਗਰਜੇ ਦੇ 
ਉਹਨ+ ਿਵਚਾਰ+ ਤੋਂ 7ਪਰ ਨਹੀ 7ਠ ਸਿਕਆ, ਿਜਹੜੇ ਬਚਪਨ ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਭਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਿਗਰਜੇ 
ਦੇ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਸਨ ਿਕ ਪ6ਮਾਤਮ+ ਨੇ ਮਨੁੱਖ / ਆਪਣਾ ਪ6ਤੀਿਬੰਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬ6ਿਹਮੰਡ ਿਵੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ 
ਉਸਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹੈ। 

 ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਗ6ਿਹ 7ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ+ ਤੋਂ  ਿਸਖਰ ਤੇ ਹੈ, ਤ+ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਧਰਤੀ 7ਤੇ ਕੁਦਰਤ 
ਦਆੁਰਾ ਹੋਰ ਜੀਵ ਿਵਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਬ6ਿਹਮੰਡ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਅੰਤ 
ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਆਦਮੀ ਹੀ ਪ6ਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ6ਤੀਿਬੰਬ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਬ6ਿਹਮੰਡ ਿਵੱਚ ਕੇਵਲ ਧਰਤੀ ਹੀ 
ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਜਰਰੂੀ ਗ6ਿਹ ਹੈ, ਿਜਸ 7ਤੇ ਪ6ਮਾਤਮ+ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ‘ਰਚਨਾ’ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਵਿਤ- ਵਰਗਾ 
ਆਦਮੀ ਰਿਹਣ ਲਈ ਛੱਿਡਆ ਹੈ? 

 ਜਦ ਕੋਈ ਇਸ ਿਵਸ਼ਾਲ ਬ6ਿਹਮੰਡ / ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਿਜੰਨੀ ਹੈ, ਤ+ ਉਹ ਇਹ 
ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਇਨਾ ਕੁੱਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ / ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚਲੇ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ 
ਘੱਟ ਹੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਿਕ ਸਰਵ ਿਗਆਤਾ ਪ6ਮਾਤਮ+ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ 
ਐਨਾ ਿਵਸ਼ਾਲ ਬ6ਿਹਮੰਡ ਇਉਂ ਿਕਉਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਿਕ ਉਹ ਖਰਬਵ+ ਭਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। 

 ਡਾਕਟਰੀ ਿਵੱਿਦਆ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਗਆਨ / ਵਧਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪ6ਮਾਤਮ+ / ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹਨ+ 
ਲੱਖ+ ਹੀ ਲੋਕ+ / ਬਚਾ ਕੇ, ਿਜਹਨ+ / ਪ6ਮਾਤਮ+ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਉਸ ਦੀ ਅਵੱਿਗਆ 
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਵੀਂ ਿਵਧੀ ਅਤੇ ਤੰਤੂ ਿਵਿਗਆਨ ਰਾਹੀਂ ਆਦਮੀ, ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖ+ /, ਵਧੀਆ ਜਾਨਵਰ+ / ਅਤੇ 
ਵਧੀਆ ਪੌਿਦ- / ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਪ6ਭਾਵ+ / ਘਟਾ ਿਰਹਾ 
ਹੈ। 

 ਨਸਲ–ਸੁਧਾਰ, ਟੈਸਟ ਿਟਊਬ-ਬੇਬੀ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਲੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਿਜਹੀ- 
ਨਵੀ- ਖੋਜ+ ਹਨ, ਿਜਹਨ+ ਦਾ ਪ6ਮਾਤਮ+ / ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

 ਭ+ਵੇ ਧਾਰਿਮਕ ਲੋਕ ਇਸ / ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਜ+ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਿਦਨ ਦਰੂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋ ਮਨੁੱਖੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਦੇ 
ਮਿਹਕਮੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਰਆ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਿਕਹੜੇ ਿਕਹੜੇ ਆਦਮੀ- / 
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਭਾਵੇਂ  ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਰੋਗੀ- / ਿਜਨਸੀ-ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਲਈ ਖੁੱਲ; ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਨ+ / ਬੱਚੇ 
ਪੈਦਾ ਦੀ ਖੁੱਲ; ਓਨ+ ਿਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜੰਨ+ ਿਚਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੰਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ।  
 ਕੀ ਪ6ਮਾਤਮਾ ਦੀ  ਹੋਂਦ ਹੈ? ਕੀ ਪ6ਮਾਤਮਾ ਜ+ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹਨ? ਇਸ ਗੱਲ / ਿਸੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ 
ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀ ਹੈ।   
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ਕੀ  ਮੌਤ  ਬਾਅਦ  ਵੀ  ਿਜੰਦਗੀ ਹੈ ? 
        ਮੈਂ ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀ ਹ+ ਿਕ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚ ਇਕ ਖਾਸ ਿਬੰਦ ੂਤੇ ਸਿਥਤ ਹੈ। 
ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਜਊਂਦੇ ਸੈਲ+ ਿਵੱਚ ਜਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੈਲ+ ਿਵੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਰਸਾਇਿਣਕ ਿਕਿਰਆ ਹੁੰਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਾਇਿਣਕ ਿਕਿਰਆ, ਖੂਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦਆੁਰਾ ਚਾਲੂ ਰਿਹੰਦੀ 
ਹੈ। ਇਹ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੇ ਕਾਰਬਿਨਕ ਯੋਿਗਕ+ ਦੇ ਬਲਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪ6ਕਾਸ਼ੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲੋਂ ਿਕਸੇ ਗੱਲੋ ਵੀ ਵੱਖਰੀ 
ਨਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਮੋਮਬੱਤੀ / ਬੁਝਾਉਣ ਨਾਲ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਪ6ਕਾਸ਼ ਇਸ ਨਾਲੋ ਵੱਖ ਹੋ 
ਗਏ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਸ / ਦਬੁਾਰਾ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਦਰੂ ਹੋ ਜ+ਦਾ ਹੈ। 

 ਇਹ ਿਸਰਫ ਰਸਾਇਣਕ ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦੌਰੇ 
ਦੇ ਰਕੁ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤ+ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀ ਿਨਕਲੇਗਾ। ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕਟਰ+  ਵੱਲੋਂ 
ਿਕਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਿਮ6ਤਕ ਸਰੀਰ / ਦਬੁਾਰਾ ਿਜਉਂਦਾ ਕਰ ਿਲਆ ਜਾਵੇ ਤ+ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਵੱਖ 
ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਜ+ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਦਬੁਾਰਾ ਪ6ਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। 

 ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ 70 ਸਾਲ ਪਿਹਲ+ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂ
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ  ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਆਪਣੀ  ਮ+ ਦੇ ਗਰਭ’  ਚੋਂ  ਇੱਕ ਪਰ-ਜੀਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੀ ਸੀ। ਿਜਸ 
ਿਦਨ ਮੈਂ  ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੱਠਵ+ ਭਾਗ ਤ+ ਉਸੇ ਿਦਨ ਹੀ ਨਾੜੂਆ ਅਤੇ ਔਲ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਖਤਮ ਹੋ 
ਿਗਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖ+ ਹੀ ਸੈ ੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜ+ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖ+ ਹੀ ਮਰ ਜ+ਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ  ਉਸੇ 
ਿਦਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਿਰਹਾ ਹ+ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹ+। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੈ ੱਲ+ ਦੀ ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਵਾਲ+ 
ਰਾਹੀਂ, ਚਮੜੀ ਰਾਹੀਂ, ਨਹੁੰ- ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਦੰਦਾ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚੋ ਿਨਕਲ ਜ+ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖ+ ਹੀ ਹੋਰ ਅੰਦਰਲੇ 
ਸੈ ੱਲ ਿਪਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਪਸੀਨੇ ਰਾਹੀਂ ਫਾਲਤੂ ਬਣ ਜ+ਦੇ ਹਨ। 

 ਮੇਰੇ ਸੱਤਰ-ਸਾਲਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਹਤੁੇ ਭਾਗ ਦਰੁਘਟਨ+ ਦੇ ਜ਼ਖਮ+, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੇ ਜੀਵਾਣੂ- ਦੀ- 
ਬੀਮਾਰੀ- ਰਾਹੀਂ, ਿਜਸਮਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਦੀ- ਿਕਰਨ+ ਰਾਹੀਂ, ਪ6ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 
ਸਮੇਂ ਖਾਰ+ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ+ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

 ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਅਪ6ੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੱਿਟਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਸੈ ੱਲ 
40 ਸਾਲ ਪਿਹਲ+ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੇ ਸੈ ੱਲ ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ  ਬਾਹਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣ 
ਲੱਗ ਿਪਆ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਿਰਸ ਿਵੱਚ ਡਾਕਟਰ ਐਰੀਸ ਕਾਵਰੂ ਦੇ ਨ+ ਨਾਲ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

 ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਿਦਨ+ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈ ੱਲ+ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਸੈ ੱਲ+ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਿਕਤੇ 
ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ  ਵਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਭਾਰ 185 ਪੌਂਡ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ 
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ / ਕੁੱਝ ਸਮ+ ਸਿਥਰ ਰੱਿਖਆ ਜਦੋਂ ਿਕ ਸੈ ੱਲ+ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ, ਸੈੱਲ+ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਦਰ 
ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈ ੱਲ+ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਦਰ, ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਣੁ ਮੇਰਾ ਭਾਰ 
ਿਸਰਫ 125 ਪੌਂਡ ਹੈ। ਉਹਨ+ ਸਾਰੇ ਸੈ ੱਲ+ ਦਾ ਕੁੱਲ ਭਾਰ, ਿਜਹੜੇ ਮਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਲੱਖ+ ਹੀ 
ਪੌਂਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਸੈ ੱਲ+ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ 
ਿਕਿਰਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜ+ਦੀ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਿਕ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈ ੱਲ+ ਦੀ ਮੌਤ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ 
ਕਾਰਨੀਆ (ਪੁਤਲੀ)  ਿਕਸੇ ਖੁਸ਼-ਿਕਸਮਤ ਅਜਨਬੀ ਦੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਜਉਂ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
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 ਮੇਰੇ ਮੌਜੂਦਾ 125 ਪੌਂਡ ਭਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ, ਮੇਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰਨ ਅਤੇ ਿਜਉਣ ਵਾਲੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ ਇੱਕ 
ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰਾ ਿਦਮਾਗ ਅਤੇ ਮਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਅਤੇ 
ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

 ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ, ਮੇਰੇ ਹਣੁ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲੋਂ ਿਕਸੇ ਗੱਲੋ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਣੁ ਦੀ ਤਰ;+ 
ਹੀ ਸਾਹ ਕਾਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢ+ਗਾ। 

 ਮੇਰਾ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਿਪਛੋਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਜਉਂਦੀ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਰਹੂ ਜ+ ਆਤਮਾ ਹੈ, 
ਮੈਂ ਨਰਕ ਜ+ ਸੁਰਗ / ਜਾਵ+ਗਾ ਜ+ ਮੈ ਇਕ ਪ6ੇਤ ਦੀ ਤਰ;+ ਘੁੰਮਦਾ ਿਫਰਾਗ+ ਤ+ ਜੋ ਦਬੁਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕ+। 

 ਜੇਕਰ ਿਕਤੇ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤ+ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਤ+ ਉਹਨ+ ਸੈ ੱਲ+ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚੋਂ  ਿਨਕਲ 
ਿਗਆ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਸੈ ੱਲ ਮੈ/ ਪਿਹਲ+ ਹੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਭਾਗ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ 
ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ। 

 ਮੈਂ  ਇਕ ਬਹਤੁ ਹੀ ਿਵਕਸਤ ਜੀਵ ਹ+, ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਿਦਮਾਗ, ਸਾਹ ਪ6ਣਾਲੀ, ਖੂਨ ਚੱਕਰ ਪ6ਬੰਧ ਅਤੇ 
ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ- ਪ6ਣਾਲੀ- ਹਨ। ਪ6ੰਤੂ ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਾਲ+ ਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ  ਆਪਣੀ ਮ+ ਦੇ ਗਰਭ 
ਦੌਰਾਨ,ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਸੈ ੱਲ, ਦੋ ਭਾਗ+ ਿਵੱਚ ਟੁੱਟ ਜ+ਦਾ ਤ+ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਜ+ ਦੋ ਜੁੜਵੇਂ ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ 
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਿਹਲੀ ਆਤਮ+ ਜ+ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੋ ਜ+ ਿਤੰਨ ਭਾਗ+ ਿਵੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। 

 ਭਾਵੇ ਇਹ ਿਸਧ+ਤ ਪੂਰੀ ਤਰ;+ ਠੀਕ ਅਤੇ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਹਨ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨ;+ ਦੇ ਿਦਮਾਗ+ / 
ਆਤਮਾ ਤੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨੇ ਪ6ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਇਹਨ+ ਿਸਧ+ਤ+ / ਪੂ੍ਰੀ ਤਰ;+ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ 
ਿਸਧ+ਤ ਧਰਮ ਦੀ- ਲੀਹ+ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

 ਇਸ ਪ6ਕਾਰ, ਬੇਸ਼ਕ ਸਾਰੀ- ਧਾਰਿਮਕ ਿਸੱਿਖਆਵ+ ਇਹ ਕਿਹੰਦੀ- ਹਨ ਿਕ ਮੌਤ ਿਪੱਛੋ ਵੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਹੈ, 
ਪ6ੰਤੂ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤ+ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ। 

 7 ਜੂਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਸਲੇ ਕਾਲਜ ਿਵੱਚ ਭਾਸ਼ਨ ਿਦੱਤਾ ਤ+ ਸਰੋਿਤ- ਿਵੱਚੋ ਇਕ ਅਿਧਆਪਕ ਨੇ ਮੈ/ ਪੁੱਿਛਆ 
ਿਕ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਿਵਚਾਰ ਹਨ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਿਵੱਚੋ ਿਸਗਰਟ+ ਦੀ ਡੱਬੀ ਉਠਾ 
ਿਲਆਇਆ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਬਨ+ ਿਸਰ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਸੀ। 22 ਮਈ / ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ 
ਮੈ ਇਸ ਕੀੜੇ ਦਾ ਿਸਰ ਲਾਹ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 

 16 ਿਦਨ ਿਪੱਛੋ ਵੀ ਇਸ ਬਗੈਰ ਿਸਰ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਨੱਚਣਾ ਕੁੱਦਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਜੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਕੋਈ 
ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤ+ ਕੀੜੇ ਦਾ 16ਿਦਨ ਪਿਹਲ+ ਮਰ ਚੁੱਿਕਆ ਿਸਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਪ6ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ 
ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਿਦਨ+ ਤੱਕ ਮਰਨ+ ਹੈ, ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਜੀਵ ਦਾ ਦੋ 
ਥਾਵ+ ਤੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਿਕਵੇਂ? 

 ਿਮਸਟਰ ਸੇਨਾ ਨ+ ਦੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ- ਸੈ ੱਲ+ ਵਾਲੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਅਤੇ ਦਸੂਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, 
ਿਜਸ / ਉਹ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ‘ਅਰਕ’  ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਉਸਦਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਿਖਰ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਪੁੱਜ ਜ+ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀ ਰਿਹ ਜ+ਦੀ।   
 ਮੈਂ  ਇਹ ਨਹੀ ਸਮਝ ਸਿਕਆ ਿਕ ਅਿਜਹੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਜਸਦੀ, “ਹੋਂਦ ਨਹੀ ਰਿਹ ਜ+ਦੀ”  / “ਸਦੀਵੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ”  
ਿਕਵੇਂ  ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?  ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਭਾਵੇਂ  ਇੱਕ ਸੈ ੱਲ ਿਵੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹਤੁੇ ਸੈ ੱਲ+ ਿਵੱਚੋ ਇਹ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ। ਇੱਕ ਕੀੜੇ, ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਰਕ ਿਸਰਫ਼ ਮਾਨਿਸਕ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਹੈ, 
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ਨਾ ਿਕ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ। ਿਜਉਂ-ਿਜਉਂ ਿਦਮਾਗ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਗੁਣ ਬਦਲਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਆਲੂ ਦੇ 
ਪੌਦੇ ਿਵੱਚ ਿਦਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੀਿੜ- ਿਵੱਚ ਿਦਮਾਗ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਿਦਮਾਗ 
ਪੂਰੀ ਤਰ;+ ਿਵਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ 
ਬ6ਿਹਮੰਡ ਿਵੱਚ ਆਦਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਜੀਵ ਹੈ। 

 ਬੇ-ਿਸਰੇ ਕੀੜੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਬਲਿਕ ਉਹਨ+ ਦਾ ਨਾ ਮਾਤਰ ਿਦਮਾਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹਨ+ ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ;ਾ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਨਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨ+ ਕੀਿੜ- ਦੇ ਦੋ 
ਬੇ-ਿਸਰੇ, ਮਾਦਾ ਅਤੇ ਨਰ ਸਰੀਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਤ+ ਇਹਨ+ ਨੇ ਿਨਸ਼ੇਚਨਿRਆ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਨੇ ਜਰੂ੍ਰ ਅੰਡੇ ਿਦੱਤੇ 
ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨ+ ਅੰਿਡ- ਿਵੱਚੋ ਜ਼ਰਰੂ ਹੀ ਿਸਰ+ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਉਹ ਿਨਸ਼ੇਚਣ ਿਕਿਰਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨ+ ਿਵੱਚ ਿਦਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

 ਇੱਕ ਸ਼6ੀਮਾਨ ਵੀਰਰਤਨ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ “ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਪ6ਾਰੰਭਕ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਿਨਸ਼ੇਚਣ ਿਕਿਰਆ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ 
ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ”  ਇਹ ਨਹੀ ਪਤਾ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਿਵਆਿਖਆ ਦਾ ਿਵਿਗਆਨਕ ਆਧਾਰ ਕੀ 
ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ “ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਤ+ ਉਹਨ+ ਜੀਵ+ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਹਨ+ ਦਾ ਿਦਮਾਗ ਵੱਧ ਿਵਕਸਤ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ।” 

 ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹੀ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਸੀਲੈਟਰੇਟਾ(coelenterate) ਨ+ ਦਾ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਿਦਮਾਗੀ ਪ6ਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ / ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਟਕੁਿੜ- ਿਵੱਚ ਕੱਿਟਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਰ 
ਟਕੁੜਾ ਿਜਉਂਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਲੈਟਰੇਟਾ ਹੀ ਬਣ ਜ+ਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹਨ+ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਲੈਟਰੇਟਾ ਦੇ ਿਵੱਚ 
ਉਹਨ+ ਦੇ ਮਾਿਪਆ ਦਾ ਕੁੱਝ ਭਾਗ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਡੇ / ਚਾਰ ਭਾਗ+ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਇਸ 
ਤਰ;+ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਚਾਰ ਜੁੜਵੇ ਬੱਿਚ- ਿਵੱਚ ਮਾਿਪ- ਦਾ ਥੋੜ;ਾ ਥੋੜ;ਾ ਭਾਗ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਿਕੰਨੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। 

 ਿਮਸਟਰ ਿਲਆਨੇਜ ਨ+ ਦੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ / ਬੱਿਚਆ ਿਵੱਚ ਅਨੋਖੇ ਅਤੇ ਿਲੰਗਕ ਅੰਤਰ+ 
ਰਾਹੀਂ ਿਸੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

       ਿਲੰਗਕ ਅੰਤਰ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ, ਕਰਮ ਤੇ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਦੀ ਬਜਾਏ (Genetics) ਜੈਨੇਿਟਕਸ ਤੇ 
ਿਵਰਾਸਤ ਰਾਹੀਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਚੋਣਵੀਂ ਨਸਲ ਿਵਧੀ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ ਡੰਗਰ+ ਿਵੱਚ 
ਬਹਤੁ ਸਾਰੀ- ਤਬਦੀਲੀ- ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਰਗੀ- ਅਤੇ ਗਊ- ਦੀ- 
ਿਕਸਮ+ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਜਣਨ-ਿਵੱਿਦਆ ਅਤੇ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ 
ਆਦਮੀ ਦੇ ਿਗਆਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ- ਿਵੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ- ਦੇ ਗੁਣ ਜੀਨਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 
ਡੀ.ਐਨ.ਏ.(DNA) ਦੇ ਅਣੂ- ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਿਕ ਕਰਮ+ ਰਾਹੀਂ। 

 ਉਹ ਸਮ+ ਦਰੂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਣਨ ਿਵੱਿਦਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਗਆਨ / ਆਪਣੀ ਹੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 
ਵਰਤੇਗਾ। ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰ+, ਜਣਨ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ- ਅਜ਼ਾਦੀ- ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦੀ- ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ 
ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਿਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਜ+ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ+ / ਆਪਣੀ ਕਾਮ-ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਿਤ6ਪਤੀ ਤੋਂ  ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਿਕ ਸਰਕਾਰ ਅਿਜਹੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। 

 ਮਨੁੱਖੀ ਜਣਨ ਿਕਿਰਆ ਸਭ ਤੋਂ  ਵੱਧ ਜ਼ਰਰੂੀ ਕੌਮੀ ਅਦਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ6ੰਤੂ ਇਸ / ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਤੇ 
ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਆਹੇ ਜੋਿੜ- / ‘ਜਣਨ-ਿਕਿਰਆ-ਮੰਤਰਾਲੇ’  ਤੋਂ  ਬੱਚੇ 
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣੇ ਿਪਆ ਕਰਨ। 
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 ਖੂਨ ਦੇ ਬੈਕ+ ਦੀ ਤਰ;+ ਵੀਰਜ਼-ਬੈਂਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਖੋਲ;ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤ+ ਜੋ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਮਰਦ+  ਦੇ 
ਵੀਰਜ਼ / ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ;+ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ- ਦੀ ਨਸਲ / ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 
ਚੋਣਵੀਂ ਨਸਲ ਿਵਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਤ+ ਹਣੁ ਨਾਲੋ ਵੀ ਵੱਧ ਅਨੋਖੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ; ਅਨੋਖੇ 
ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਮੌਿਕ- ਤੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

 ਸ਼6ੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਲੋਕ+ ਦੀ ਬਹ-ੁਸੰਮਤੀ, ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚੇਗੀ 
ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ- ਸੰਬੰਧੀ ਖੋਜ ਦੇ ਮਿਹਕਮੇ / ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਢੰਗ+ ਦੀ 
ਬਜਾਏ ਉਹ ਿਪਛਲੇ ਕਰਮ+ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨ+ ਦੀ- ਨਸਲ+ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ। 

 ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਿਕ ਬੱਿਚ- ਿਵੱਚ ਿਪਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ- ਯਾਦ+ ਹੁੰਦੀ- ਹਨ, ਓਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਿਕ 
ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਸੰਬੰਧੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ6ੋਫੈਸਰ ਆਇਨ ਸਟੀਵਨਸਨ, ਪ6ੋਫੈਸਰ ਐਚ. ਐਨ. ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਗੁਨਾਰਤਨੇ 
ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਿਕ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਿਵੱਚ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼, ਰੰਗ, ਜਖ਼ਮ+ ਦੇ ਦਾਗ ਆਿਦ ਦਬੁਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜ+ਦੇ ਹਨ। 
ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤ+ ਅੱਖ ਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਤ+ ਇਹ ਬਹਤੁ ਹੀ ਘਾਤਕ ਿਸੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਮ 
ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਨ;ੇ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ, ਲੋਕ+ / ਅੱਖ+ ਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ। 

 ਜੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਹਸਾਬ ਦਾ ਿਗਆਨ ਿਪਛਲੇ ਜਨਮ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਪ6ਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤ+ ਉਹ 
ਿਦਨ ਦਰੂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਿਪਛਲੀ ਜੂਨ ਿਵੱਚ ਿਹਸਾਬ ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਿਹਰ, ਭਾਵੇਂ  ਅੱਜ ਦੀ ਜੂਨ ਿਵੱਚ ਉਹ ਗਧਾ ਹੀ ਿਕਉਂ ਨਾ 
ਹੋਵੇ ਲੰਕਾ ਿਵਸ਼ਵ ਿਵਿਦਆਲੇ ਦੀ ਿਹਸਾਬ ਦੇ ਪ6ੋਫੈਸਰ ਦੀ  ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਬੱਿਚ- ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ- ਯਾਦ+ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹਾਣੀ- / ਿਬਲਕੁਲ ਕਲਿਪਤ ਕਿਹ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ 
ਹੋਵੇਗਾ। ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ+ ਨੇ ਿਵਿਗਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨ+ ਗੱਲ+ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਿਸੱਟੇ ਤੇ ਪੁਜੇ ਹਨ 
ਿਕ ਇਹ ਕਹਾਣੀ- ਿਬਲਕੁਲ ਝੂਠੀ- ਹੁੰਦੀ- ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨ+ ਿਪੱਛੇ ਜ਼ਰਰੂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

 ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ6ਿਸੱਧ ਖੋਜੀ ਸਪਰੇਗ ਡੀ ਕੈਂਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਆਤਮਾਵ+, ਿਸਤਾਰੇ ਤੇ ਜਾਦ-ੂ
ਟੂਣੇ’(SPIRITS, STARS AND SPELLS ) ਿਵੱਚ, ਬਰਾਈਡੇ, ਮਰਫੀ ਤੇ ਿਸਮੰਦਨੀ ਦੇ ਕੇਸ+ / ਿਜਹੜੇ ਵਾਰ 
ਵਾਰ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨੇ ਜ+ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਧੋਖਾ ਿਸੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

 ਿਮਸਟਰ ਿਲਆਨੇਜ, ਿਜਸ / ਜੀਵ ਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਬਹਤੁ ਥੋੜ;ਾ ਿਗਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਿਕ 
ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਲਈ ਪਿਹਲੀ ਸ਼ਰਤ, ਿਜਉਂਦਾ ਿਦਮਾਗ ਹੈ। ਇਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਅੰਡੇ ਿਵੱਚ ਆਲੂ ਿਵੱਚ ਜ+ 
ਇੱਕ ਸੈ ੱਲ ਿਵੱਚ ਿਦਮਾਗ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਵੀ- ਖੋਜਾ ਦਆੁਰਾ, ਸਰੀਰ / ਮੌਤ ਤੋ ਪਿਹਲ+ ਜ+ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਾਅਦ 
ਬਰਫ਼ ਿਵੱਚ ਜਮਾ ਕੇ ਸੈਕੜੇ ਸਾਲ+ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਬੁਾਰਾ ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਸ ਜੀਵ ਦੀ ਆਤਮਾ ਿਕਸੇ 
ਹੋਰ ਜੀਵ ਿਵੱਚ ਚਲੀ ਜ+ਦੀ ਹੈ ਜ+ ਉਸੇ ਜੀਵ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜ+ਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਜੰਮੀ- ਹੋਈ- ਵਸਤੂ- ਦੇ ਿਦਮਾਗ 
ਸਦੀ- ਤੱਕ ਜੀਉਂਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ? ਿਕੰਨੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। 

 ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੇ ਇਹ ਅੰਧ-ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਿਵਚਾਰ+ ਦਾ ਅਗਲੀ 
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ / ਿਸੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਮਾਦੇ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਿਵਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਿਨਯਮ ਦੀ 
ਉਦਾਹਰਣ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 

 ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ 
ਉਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਿਜਨਾ ਿਕ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਨ ਉਸਦੇ ਕੋਟ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਉਸਦੇ 
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ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ+ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ+ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਿਕ ਇੱਕ ਚੂਚਾ ਖਾਣ ਿਪੱਛੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਿਜਉਂਦਾ 
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 

 ਜੇ ਆਤਮਾਵ+, ਿਦਮਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਕੇ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦੀਆ ਹਨ ਤ+ ਸਾਡੇ ਗ6ਿਹ ਉਪਰਲੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ 
ਦੇ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਣ ਤੋ ਪਿਹਲ+ ਿਕੱਥੇ ਸਨ? ਕੀ ਕਦੀ ਿਵਚਾਰ, ਿਵਚਾਰਵਾਨ, ਤੋਂ ਿਬਨ+, ਯਾਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਆਦਮੀ ਤੋਂ  ਿਬਨ+ ਅਤੇ 
ਚੇਤਨਾ ਿਕਸੇ ਸੁਚੇਤ ਆਦਮੀ ਤੋਂ  ਿਬਨ+ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਿਜਵੇਂ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਤੋਂ ਿਬਨ+ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ, 
ਿਦਮਾਗ, ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਨਾੜੀ-ਪ6ਬੰਧ ਤੋਂ ਿਬਨ+ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੌਤ, ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। 

 ਕਿਥਤ ‘ਆਤਮਾ’ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਅਤੇ ਿਦਮਾਗ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਅਤੇ ਿਦਮਾਗ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ  ਿਬਨ+ ਨਹੀਂ 
ਰਿਹ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ-ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਿਬਲਕੁਲ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਗੌਤਮ ਇਹ 
ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਦੀ- ਪਿਹਲ+ ਇਸ ਦਾ ਪ6ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

 ਇਹ ਇੱਕ ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਇੱਕ ਬ6ਾਹਮਣ+ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ 
ਬੁੱਧ ਦੇ ਿਗਆਨ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਅਦ ਫੈਿਲਆ ਹੈ।      
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ਜੋਿਤਸ਼-ਿਵਿਗਆਨ 
             ਪ6ਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਿਹਲ+ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜੋਿਤਸ਼ ਿਵਿਗਆਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨ+ ਸਿਮ- ਿਵੱਚ ਉਸ / 
ਗ6ਿਹ- ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ ਅਤੇ ਗ6ਿਹ- ਦੀ 
ਸਿਥਤੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ- ਸਾਰੀ- ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵ+ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪਿਹਲ+  ਹੀ 
ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ6ੰਪਰਾ ਸੀ। ਇਿਤਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਿਹਲ+ ਤੋਂ  ਜੋਿਤਸ਼ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ 
ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬ6ਿਹਮੰਡ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਿਗਆਨ 7ਘੜਾ-ਦੁੱਘੜਾ ਅਤੇ ਬਹਤੁ ਘੱਟ ਸੀ। 

 ਜੋਿਤਸ਼ ਿਵਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਉਸੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਅਤੇ 
ਕੁਦਰਤੀ ਗ6ਿਹ- ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਜੋਿਤਸ਼ ਿਵਿਗਆਨ, ਪ6ਾਚੀਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਕ 
ਕੋਿਸ਼ਸ ਸੀ, ਿਜਸ ਸਦਕਾ ਉਸਨੇ ਗ6ਿਹ- ਦੀ ਗਤੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੰਯੋਗ+ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

 ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕੁਦਰਤ ਦੀ- ਬਹਤੁ ਸਾਰੀ- ਕਰੋਪੀ-, ਿਜਵੇਂ ਝੱਖੜ, ਜਵਾਰ ਭਾਟੇ, ਭੂਚਾਲ, ਿਬਜਲੀ 
ਦੀ ਗਰਜ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਆਿਦ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ  ਬਾਹਰਲੀ- ਸ਼ਕਤੀ- ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਪਰਦੀ- ਸਨ। ਇਹਨ+ ਨੇ 
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ- ਘਟਨਾਵ+ ਦੇ 7ਪਰ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦ 
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਬਾਹਰਲੇ ਹੋਰ ਗ6ਿਹ- ਦਾ ਪ6ਭਾਵ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮ+ ਦਾ 
ਜਵਾਰ-ਭਾਿਟ- ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਝੂਠਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਿਗਆ। 

 ਜਦੋਂ  ਵੀ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਾਜੇ 7ਪਰ ਪ6ਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ- ਜ+ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵ+ ਵਾਪਰਦੀ- ਤ+ ਪ6ਾਚੀਨ ਜੋਤਸ਼ੀ 
ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ ਅਤੇ ਗ6ਿਹ- ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਗ6ਿਹ- ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਉਹੀ ਦੇਖ ਕੇ 
ਉਹ ਉਹਨ+ ਹੀ ਘਟਨਾਵ+ ਦੇ ਮੁੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ  ਵੀ ਿਕਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਿਵੱਚ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ, 

ਗ6ਿਹਣ, ਜ+ ਬੋਦੀ ਵਾਲਾ ਤਾਰਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਅਤੇ ਦਸ਼ੁਮਣ, ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਹਾਰ ਜ+ਦਾ ਤ+ ਗ6ਿਹਣ, ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਅਤੇ 
ਬੋਦੀ ਵਾਲੇ ਤਾਰੇ / ਸ਼ੁੱਭ ਮੰਿਨਆ ਜ+ਦਾ। ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਿਚੰਨ / ਬਦਸ਼ਗਨ ਮੰਿਨਆ ਜ+ਦਾ 
ਸੀ। ਇਸ ਤਰ;+ ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਗ6ਿਹ- ਦੀ- ਸਿਥਤੀ- ਹੀ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਗਨ ਬਣ ਗਈ-। ਿਕਉਂਿਕ 
ਜਦੋ ਇਹ ਸਿਥਤੀ- ਪਿਹਲ+ ਦੇਖੀ- ਗਈ- ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਗੀ- ਜ+ ਮਾੜੀ- ਘਟਨਾਵ+ ਜੁ ਵਾਪਰੀ- ਸਨ। 

 ਪਿਹਲ+ ਪਿਹਲ ਤ+ ਜੋਿਤਸ਼ ਿਸਰਫ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੰਮ+ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਵਰਿਤਆ ਜ+ਦਾ ਸੀ, 
ਿਕਉਂਿਕ ਸਮਿਝਆ ਜ+ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਿਕਸਮਤ ਜ+ ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜ+ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਿਨਰਭਰ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਤੋਂ  3000 ਸਾਲ ਪਿਹਲ+ ਜੋਿਤਸ਼ ਿਵਿਗਆਨ ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ, ਬੇਬੀਲੋਨ, ਚਾਲਡੀਆ, ਚੀਨ ਅਤੇ 
ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਫੈਿਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੇਬੀਲੋਨ ਤੋ ਜੋਿਤਸ਼, ਅਸੀਰੀਆ, ਯੂਨਾਨ, ਿਮਸਰ ਤੇ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਹ 
ਲੰਕਾ ਸਮੇਤ, ਗੁ-ਢੀ ਦੇਸ਼+ ਿਵੱਚ ਿਗਆ। ਜੋਿਤਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋ ਪਿਹਲੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਟੈਟਰਾਿਬਬਲੀਅਸ’, ਿਮਸਰ ਵਾਸੀ 
ਕਲਾਡੀਅਸ ਪਟੋਲੋਮੀਅਸ ਦਆੁਰਾ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਿRਤ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਹੋਰ+ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਿਲਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 
ਅਤੇ ਿਲਖਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀ ਹੈ। 

 ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਪਿਹਲ+ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ- ਅਤੇ ਕੁੰਡਲੀ- ਆਿਦ ਦੀ ਿਤਆਰੀ 7ਪਰ ਿਸਰਫ ਪੁਜਾਰੀ- 
ਦਾ ਗਲਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਇੰਨਾ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਜੋਿਤਸ਼ ਦਾ ਿਕੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਿਕੱਿਤ- ਨਾਲੋ ਵੱਧ 
ਸਨਮਾਿਨਤ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਿਪੱਛੋਂ ਜੋਿਤਸ਼ ਿਵਿਗਆਨ, ਚੀਨ, ਇਸਲਾਮੀ ਤੇ ਇਸਾਈ ਦੇਸ਼+ ਿਵੱਚ, ਧਰਮ ਨਾਲੋ ਵੱਖਰਾ ਹੋ 
ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਨਿਫਊਸ਼ੀਅਸ, ਪੈਗੰਬਰ ਮੁੰਹਮਦ ਅਤੇ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੀ- ਿਸਿਖਆਵ+ ਸਨ। 
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ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ- ਿਸਿਖਆਵ+, ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਹੰਦ-ੂ ਿਵੱਚੋ ਜੋਿਤਸ਼ ਿਵਿਗਆਨ / ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ-। ਬ6ਾਹਮਣ+ 
ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਕਾਰਨ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵੀ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਬਹਤੁਾ ਸਮ+ ਨਾ ਰਿਹ ਸਿਕਆ। ਭਾਵੇਂ ਲੰਕਾ ਿਵੱਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਹੀ ਮੁੱਖ 
ਧਰਮ ਹੈ, ਪ6ੰਤੂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਬੋਧੀ- ਿਵੱਚ ਿਹੰਦ-ੂ ਦੇ ਪ6ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਜੋਿਤਸ਼ ਿਵਿਗਆਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੈਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਦਨੁੀ- ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼+ ਿਵੱਚੋ ਲੰਕਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਿਜੱਥੋ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵੱਚ ਜੋਿਤਸ਼ ਿਵਿਗਆਨ 
/ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਿਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। (ਹਣੁ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ- ਿਵੱਚ ਜੋਿਤਸ਼ ਦੀ ਚੇਅਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ 
ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ) 

 ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਪਛਲੇ 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜੋਿਤਸ਼ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 
ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਹੰਦ ੂਆਪਣੀਆ ਸਾਰੀ- ਧਾਰਿਮਕ ਰਸਮ+ ਸ਼ੁਭ ਮੌਿਕ- ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੀ- ਜੋਿਤਸ਼ 
ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹਨ। 

 ਿਜਵੇਂ ਰਸਾਇਣ ਿਵੱਿਦਆ, ਰਸਾਇਣਕ ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਅਤੇ ਟੂਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾਤਾ ਹਨ, 

ਉਸੇ ਤਰ+ ਹੀ ਜੋਿਤਸ਼, ਤਾਰਾ ਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਜਨਮ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3000 ਸਾਲ ਪਿਹਲ+ ਵੀ, 
ਜੋਤਸ਼ੀ ਜੰਤਰੀਆ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਯੋਗਤਾ, ਉਨ+ ਨੇ ਦਰੂਬੀਨ+ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਿਬਨ+, ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ 
ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪ6ਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪ6ਾਚੀਨ  ਕਾਲ ਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀ- ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਿਵਿਗਆਨੀ- ਵੱਲੋ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ6ਿਹ- 
ਦੇ ਚਾਰਟ+ / ਪੜ; ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਗ6ਿਹ- ਦੀ- ਘਟਨਾਵ+ ਹਰ 18 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 13 
ਿਦਨ+ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰਦੀ- ਹਨ। ਗ6ਿਹ- ਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ- ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਿਵਿਗਆਨੀ- ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਜੋਿਤਸ਼ ਲਈ ਜੰਤਰੀ- ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ-। 

  ਿਕਉਂਿਕ ਬੋਦੀ ਵਾਲੇ ਤਾਰੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਇਸਦੇ ਪ6ਗਟ ਹੋਣ ਦਾ 
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ;+ ਨੇ ਬੋਦੀ ਵਾਲੇ ਤਾਰੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ / ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਸ਼ਗਨ+ ਅਤੇ ਬਦ-ਸ਼ਗਨ+ ਨਾਲ 
ਜੋਿੜਆ। ਹਣੁ ਵੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਬੋਦੀ ਵਾਲੇ ਤਾਰੇ / ਬਹਤੁ ਸਾਰੀ- ਦਰੁਘਟਨਾਵ+ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ  ਤਾਰਾ 
ਿਵਿਗਆਨੀ, ਅਨੇਕ+ ਬੋਦੀ ਵਾਲੇ ਤਾਿਰਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ / ਪਿਹਲ+ ਹੀ ਬੁੱਝਣ ਿਵੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

 ਿਜਸ ਤਰ;+ ਰਸਾਇਿਣਕ ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਪੜ;ਾਈ ਨੇ ਰਸਾਇਣ ਿਵੱਿਦਆ / ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ 
ਪੜ;ਾਈ ਨੇ ਜਾਦ ੂ ਟੂਣੇ / ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ;+ ਹੀ ਤਾਰਾ ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਪੜ;ਾਈ ਨੇ ਜੋਿਤਸ਼ / ਇੱਕ 
ਿਵਿਗਆਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ  ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 

 ਸੋਲ;ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲ+ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਤਾਰਾ ਿਵਿਗਆਨੀ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇ ਤੱਕ ਪਟੋਲੀਮੀਨ ਦੇ 
ਇਸ ਿਵਚਾਰ / ਿਕ ਧਰਤੀ ਸਾਰੇ ਗ6ਿਹ- ਦੀ ਧੁਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਮੰਿਨਆ ਜ+ਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ+, ਸੋਲ;ਵੀਂ ਸਦੀ ਿਵੱਚ 
ਕਾਪਰਨੀਕਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ, ਿਕ ਸਾਰੇ ਗ6ਿਹ ਸੂਰਜ ਦਆੁਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਜੋਿਤਸ਼ ਿਵਿਗਆਨ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। 
17ਵੀਂ ਸਦੀ ਿਵੱਚ ਜਦੋਂ ਿਨਊਟਨ ਦੇ ਗਰਤੂਾ ਿਖੱਚ ਦੇ ਿਸਧ+ਤ / ਮੰਨ ਿਲਆ ਿਗਆ ਤ+ ਤਾਰਾ ਿਵਿਗਆਨੀ- ਦਾ, 
ਜੋਿਤਸ਼ ਿਵੱਚੋ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉਠ ਿਗਆ। ਿਜਵੇਂ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਿਕ, ‘ ਿਬੱਲੀ ਦੀ- 9 ਿਜੰਦਗੀ- ਹੁੰਦੀ- 
ਹਨ’  ਉਸੇ ਤਰ;+ ਵਿਹਮ+ ਦੀ- 99 ਿਜੰਦਗੀ- ਹੁੰਦੀ- ਹਨ। 

 ਜੋਤਸ਼ੀ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਬੰਨ;ਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਰਾ 
ਿਵਿਗਆਨੀ ਕੈਪਲਰ, ਗੈਲੀਲੀੳ ਅਤੇ ਿਨਊਟਨ ਵੀ ਜੋਿਤਸ਼ ਿਵਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਕੈਪਲਰ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਜੋਿਤਸ਼ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਕੰਮ / ਤਾਰਾ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ ਹੁੰਦਾ ਤ+ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ 
ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮਰਦਾ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀ ਿਕ ਗੈਲੀਲੀਓ ਨੇ ਟਸਕੈਨੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ 
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ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੁੱਝ 
ਹਫਿਤ-  ਬਾਦ ਹੀ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਨਊਟਨ ਦੀ ਿਕਸੇ ਿਕਤਾਬ ਜ+ ਿਕਸੇ ਖ਼ਤ ਿਵੱਚੋ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀ 
ਿਮਲਦਾ ਿਕ ਉਸ / ਜੋਿਤਸ਼ ਿਵਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਮੈਂ  ਇਸ  ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ 
ਵੋਲਤੇਅਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਿਦੰਦਾ ਹ+ ਜੋ ਿਕ ਦੋ ਜੋਤਸ਼ੀ- ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਸੀ। ਉਹਨ+ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ 
32 ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ,  ਪਰੰਤੂ ਉਹ 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਮਿਰਆ। 

 ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਕੈਪਲਰ ਅਤੇ ਿਨਊਟਨ ਦੇ ਿਨਯਮ+ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਪ6ਿਸੱਧ ਤਾਰਾ ਿਵਿਗਆਨੀ 
ਨੇ ਜੋਿਤਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮਹਾਨ ਤਾਰਾ ਿਵਿਗਆਨੀ ਫਲੇਮੇਰੀਅਨ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ 
ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਇਹ ਿਸੱਧ ਕਰ ਸਕੇ ਿਕ ਗ6ਿਹ- ਅਤੇ ਤਾਿਰ- ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਯੋਗ+ ਨਾਲ ਕੋਈ 
ਸੰਬੰਧ ਹੈ।  
 ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਿਜਹਨ+ ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ- ਨੇ ਆਪਣੀ- ਭਿਵੱਖ ਬਾਣੀ- ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ- ਹਨ, ਪੂਰੀ ਤਰ;+ ਗਲਤ 
ਅਤੇ ਗੈਰ ਿਵਿਗਆਨਕ ਹਨ। ਗਲਤ ਅੰਕਿੜ- ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਨਤੀਿਜ- / ਿਵਿਗਆਨਕ ਮੰਨਣਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਉਨ;+ ਦਾ 
ਿਹਸਾਬ ਿਕਤਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ, ਧਰਤੀ / ਹੀ ਗ6ਿਹ- ਦੀ ਧੁਰੀ ਮੰਨ ਕੇ, ਲਗਾਇਆ ਜ+ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨ+ ਲਈ ਤ+ ਸੂਰਜ 
ਅਤੇ ਚੰਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ6ਿਹ ਹੀ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਡਲ ਦਆੁਰਾ ਮੰਨੇ ਗਏ ਕੇਵਲ ਬਾਰ;+ ਘਰ+ 
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਡਲ ਤ+ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਰਾ-
ਿਖਤੀ- ਤੋਂ ਹਟਕੇ ਗ6ਿਹ- ਦੀ ਸਿਥਤੀ, ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਿਚਤਰਣ ਦਾ ਹੀ ਰਪੂ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ 
ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਿਨਰਭਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪੁਲਾੜ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਰਾਕਟ ਤੇ 7ਡ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਤ+ ਉਸ ਲਈ ਗ6ਿਹ- ਦੀ 
ਸਿਥਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਲਈ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਜੋਤਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮ 
ਕੁੰਡਲੀ ਿਤਆਰ ਕਰੇ, ਿਜਹੜਾ ਪੁਲਾੜ ਿਵੱਚ ਉਡ ਰਹੀ ਿਕਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕੁਦਰਤ 
ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਵੀ ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੋਿਹਣੀ ਨਛੱਤਰ ਨਾ ਦੇ ਗ6ਿਹ ਨਹੀ ਹਨ।   
 ਜੋਤਸ਼ੀ- ਦੇ ਅੰਕਿੜ- ਅਤੇ ਚਾਰਟ+ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਵੀ ਨੈਪਚੂਨ, ਯੂਰੇਨਸ ਅਤੇ ਪਲੂਟੋ ਨ+ ਦੇ ਗ6ਿਹ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭਦੇ। ਜੋਿਤਸ਼ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾਿਤ- / ਇਹਨਾ ਗ6ਿਹ- ਦਾ ਿਗਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨ+ ਨੇ ਦੋ 
ਕਲਿਪਤ ਗ6ਿਹ- ਰਾਹ ੂਅਤੇ ਕੇਤੂ ਦੀ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹ ੂਅਤੇ ਕੇਤੂ ਬਾਰੇ ਪ6ਾਚੀਨ ਿਵਚਾਰ ਇਹ ਸਨ ਿਕ ਉਹ 
ਕਈ ਖਾਸ ਿਦਨ+ ਤੇ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦ / ਿਨਗਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ;+ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮ+ / 
ਗ6ਿਹਣ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਜਦੋਂ ਜੋਤਸ਼ੀ- / ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਤ+ ਉਹਨ+ ਨੇ ਿਕਹਾ 
ਿਕ ਇਹ (ਰਾਹ ੂਤੇ ਕੇਤੂ) ਅਿਜਹੇ ਕਾਲੇ ਗ6ਿਹ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਸਾ/ ਿਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ  ਉਹ (ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮ+) 
ਗ6ਿਹ-’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

 ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਆਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਲਿਪਤ ਥਾਵ+ ਜ+ ਿਬੰਦ ੂਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਸਾ/ ਉਸ ਥ+ ਿਵਖਾਈ 
ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ  ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮ+ ਦੇ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। 

 ਿਕਉਂਿਕ ਰਾਹ ੂਅਤੇ ਕੇਤੂ ਤ+ ਿਸਰਫ ਕਲਿਪਤ ਿਬੰਦ ੂਹੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੋਤਸ਼ੀ- ਦਾ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਿਕ 
ਇਹਨ+ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਯੋਗ+ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। 

 ਿਕਉਂਿਕ  ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਲੱਖ+ ਮੀਲ ਦਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂ੍ਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਪੱਥ ਇਕ ਦਜੂੇ / ਕੱਟਦੇ ਨਹੀ, 
ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ- / ਰਾਹ ੂਅਤੇ ਕੇਤੂ ਿਕਤੇ ਵੀ ਨਹੀ ਲੱਭਣਗੇ। ਕੀ ਆਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਿਬੰਦ ੂਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਥੋ ਿਕ ਇੱਕ ਜੰਬੋ ਜੈਟ, ਇੱਕ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਬੱਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਦੇਵੇ? 
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 ਜੋਤਸ਼ੀ, ਿਜਹੜੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਿਕੰਡ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਵੀ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਿਵੱਚ 
ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਜ+ਦਾ ਹੈ, ਸਾਪੇਖੀ ਪ6ਕਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ  ਿਵੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਿਜਵੇਂ  ਿਕ ਤਾਰਾ ਿਵਿਗਆਨੀ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। 

 ਜੋਿਤਸ਼ ਦੀ- ਪੁਰਾਣੀ- ਿਕਤਾਬ+ ਦੇ ਿਲਖਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਹੈ, ਗ6ਿਹ 
ਨਹੀਂ। ਸੂਰਜੀ ਿਕਰਨ+ ਦੀ ਊਰਜਾ / ਪੁਲਾੜ ਿਵਚਲੇ ਅਕਾਸ਼ੀ ਿਪੰਡ+ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਸਮ+ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਇੱਕ 
ਗ6ਿਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਿਰ- ਦੀ- ਸਿਥਤੀ- ਿਜਹੜੀ- ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਦੇਖੀ- ਜ+ਦੀ- ਹਨ, ਉਹ ਿਸਰਫ 
ਨਕਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ- ਹਨ, ਅਸਲੀ ਨਹੀ। ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਡਲ ਦੇ 12 ਗ6ਿਹ- ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਿਜੱਥੋਂ ਊਰਜਾ 
ਆਉਣ ਿਵੱਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮ+ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਡਲ ਦੇ 
ਤਾਿਰ- ਿਵੱਚੋਂ ਬਹਤੁੇ ਧਰਤੀ ਤੋ ਲੱਖ+ ਹੀ ਪ6ਕਾਸ਼-ਵਰ;ੇ ਦਰੂ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਡਲ 
ਦੇ ਤਾਿਰ- ਿਵੱਚੋ ਇਕ ਤਾਰਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਜ+ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤ+ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਦਰੂੀ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 
ਲੱਖ+ ਹੀ ਸਾਲ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਨਹੀ ਸਕ+ਗੇ। 

 ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਖਤਮ ਹੋਏ ਤਾਿਰ- ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਸਾਲ+ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ 
ਰਹੇਗੀ, ਿਜੰਨ+ ਿਚਰ ਿਕ ਉਸ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆਖਰੀ ਿਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜ+ਦੀ। ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਅਿਗਆਨੀ 
ਸਨ, ਿਜਹਨ+ ਨੇ ਜੋਿਤਸ਼ ਦੇ ਨਕਲੀ ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀ- ਿਵੱਚੋ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ 
ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਤਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੀ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਾੜ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜ+ 
ਨਹੀਂ? 

 ਪ6ਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ6ਿਹ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਿਵਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿਥਤੀ 
ਿਵੱਚ, 6 ਪ6ਕਾਸ਼ ਿਮੰਟ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮ+ ਗ6ਿਹ- ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਤਾਿਰ- ਿਵੱਚ ਅਸਲੀ ਦਰੂੀ- 
ਤੇ ਿਵਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ- ਦਰੂੀ- ਿਵੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਿਨਯਮ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਹਨ+ ਧੋਖੇਬਾਜ਼+ ਵੱਲੋ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਜੋਿਤਸ਼ ਦੇ ਚਾਰਟ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

 ਕੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਿਕਸਮਤ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ, ਗਰਭ-ਧਾਰਣ ਤੋਂ 280 
ਿਦਨ ਿਪੱਛੋ ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲ+ ਜ+ ਿਪੱਛੋ ਆਪ6ੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜ+ ਸੁਭਾਿਵਕ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਿਕਸਮਤ, ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਹੀ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤ+ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ / ਡਾਕਟਰੀ 
ਢੰਗ+ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਿਪੱਛੇ ਕਰਦੇ ਸ਼ਗਨ+ ਜ+ ਬਦ-ਸ਼ਗਨ+ ਵਾਲੇ ਿਦਨ+ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੈ ਤ+ 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ  ਿਵੱਚ ਜਣਨ-ਮਾਿਹਰ ਡਾਕਟਰ+ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।  
 ਬੇਬੀਲੋਨ ਤੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਤ+, ਜਨਮ-ਿਮਤੀ ਤੋਂ ਿਪੱਛੇ / ਿਗਣ ਕੇ, ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤੋ 
ਜਨਮ-ਕੁੰਡਲੀ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਿਹੰਦ ੂਪੁਰਾਣ-ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਨਾਥਨਮ ਦਾ ਜਨਮ, ਇੱਕ ਬ6ਾਹਮਣ ਦਆੁਰਾ ਿਕਸੇ 
ਅਜਨਬੀ ਔਰਤ / ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਦਵਾਉਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਿਕ ਗ6ਿਹ- ਦੀ ਹਣੁ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਭੋਗ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

 ਇੱਕ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੋਿਤਸ਼ ਅਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ- ਮਨੌਤ+ ਕਲਿਪਤ ਹਨ। ਇੱਕ 
ਗ6ਿਹ, ਰਾਤ / ਆਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਚੜ;ਦਾ। ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਧਰਤੀ ਹੀ ਗ6ਿਹ ਵੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਗ6ਿਹ- ਦਾ ਅਸਲ 
ਿਵੱਚ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਜੂੇ ਤੋਂ ਲੱਖ+ ਹੀ ਮੀਲ ਦਰੂ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ  ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਹੀ ਨੇੜੇ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ। 
ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮ+ ਅਤੇ ਗ6ਿਹ ਕੁੱਝ ਹਲਕੀ- ਤਬਦੀਲੀ-, ਿਜਵੇਂ ਪ6ਕਾਸ਼, ਚੁੰਬਕੀ ਅਤੇ ਗੁਰਤੂਾ ਆਿਦ ਤੋਂ ਿਬਨ+, ਧਰਤੀ 
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ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ6ਭਾਵ ਨਹੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਦਆੁਰਾ ਦੱਸੀ- ਗਈ- ਕੰਬਣੀ- ਨੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਕਸੇ ਔਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੂਈ 
ਤੱਕ / ਨਹੀ ਕੰਬਾਇਆ। ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਜੋਿਤਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਹਨ।  

 ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਦਨੁੀ- ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋਤਸ਼ੀ- / ਖੁੱਲ;ੀ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਿਜਸਨੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੱਕ 
ਖੁੱਲ;ੇ ਰਿਹਣਾ ਹੈ। ਜੋਤਸ਼ੀ- / ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ+ ਦੀ- ਭਿਵੱਖ-ਬਾਣੀ- ਤ+ ਿਸਰਫ 
ਅਟਕਲ-ਪੱਚੂ ਹੀ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਵੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਮੇਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹੀ ਹੈ। 

 ਿਫਰ ਜੋਿਤਸ਼ ਿਜਉਂਦਾ ਿਕਵੇਂ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਯੰਤਰ, ਸੰਕੇਤ, ਰਹੱਸਮਈ ਚਾਰਟ ਤੇ ਗਲਤ ਿਹਸਾਬ, 

ਇਸ ਦੀ ਿਵਿਗਆਨ ਵਰਗੀ ਿਦੱਖ ਬਣਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੀ- ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਲੋਕ+ / ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਿਵੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 
ਬਹਤੁੇ ਜੋਤਸ਼ੀ, ਲੋਕ+ / ਅਿਜਹੀ- ਗੱਲ+ ਦੱਸਣ ਿਵੱਚ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੀ- ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੌਣ 
ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਚੰਗੇ ਿਦਮਾਗ ਦਾ ਹੈ ਜ+ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਿਨ- / ਉਸ ਦੀ ਿਕਸਮਤ ਚਮਕੇਗੀ। ਿਕਸ 
ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ? ਿਕ ਬੰਦੇ  / ਉਹੀ ਮੌਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋ ਉਸ / ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਿਦਖਾਉਣ 
ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋਿਤਸ਼ੀ ਆਪਣੀ- ਭਿਵੱਖ-ਬਾਣੀ- ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਭਾਵੇਂ  ਕੁੱਝ 
ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਦਲੀਲ ਹਮੇਸ਼+ ਇਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਦੀਆ ਭਿਵੱਖ-ਬਾਣੀ- ਅਿਜਹੇ ਢੰਗ+ ਨਾਲ 
ਗੋਲ ਮੋਲ ਕੀਤੀ- ਹੁੰਦੀ- ਹਨ ਿਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਿਪੱਛੋ ਉਹਨ+ ਦਾ ਮੇਲ ਖ+ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਿਢਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰ 
ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਉਹਨ+ ਗੱਲ+ ਤੇ ਲਾ ਸਕੇ, ਿਜਹੜੀ- ਉਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਿਦਲਾਸਾ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਜ+ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ, ਅਤੇ ਆਚਰਣ 
ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜ+ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀ ਖੋ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਲਿਕ ਇਹ ਤ+ ਰੱਬੀ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਵੀ 
ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੇਰੀ- ਸਮੱਿਸਆਵ+ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀ-। 

 ਭਾਵੇ ਜੋਿਤਸ਼, ਆਦਮੀ ਦੀ ਿਕਸਮਤ ਜ+ ਉਸਦੇ ਆਚਰਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਭਿਵੱਖ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,ਭਾਵੇਂ  
ਇਸ ਦੇ ਿਵਿਗਆਨਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਹਨ, ਿਫਰ ਵੀ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਦਨੁੀ- ਿਵੱਚ ਲਾਈਲੱਗ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਹਨ, 

ਇਹ ਜੋਤਸ਼ ਚਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ- / ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਿਖਮ+, ਵਰਤਮਾਨ ਲਈ ਪ6ਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ 
ਭਿਵੱਖ ਲਈ ਉਮੀਦ+ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। 

 ਿਵਿਗਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਜੋਿਤਸ਼ ਦੀ- ਿਸਰਫ 6 ਪ6ਤੀਸ਼ਤ ਭਿਵੱਖ 
ਬਾਣੀ- ਹੀ ਸੱਚੀ- ਹੁੰਦੀ- ਹਨ। ਇੰਨੀ  ਕੁ ਪ6ਾਪਤੀ ਤ+ ਸਾ/ ‘ਮੌਕੇ ਦੇ ਿਨਯਮ’(Law Of Chance) ਕਰਕੇ ਹੀ 
ਹੋ ਜ+ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਣ ਆਦਮੀ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਮੌਕਾ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਿਦਨ+ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲ, ਹੋਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ’ਚੋਂ ਜੋਿਤਸ਼ ਿਸੱਖਦਾ ਿਰਹਾ। 1927 ਿਵੱਚ, 

ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤ+ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਐਰੀਸ ਰੱਿਖਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸੇ ਜਨਮ ਦਾ ਲਗਨ ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ 
(Aries) ਸੀ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮ ਕੁੰਢਲੀ ਆਪ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਜਨਮ ਕੁੰਢਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਜ+ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਚਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਹੀ ਭਿਵੱਖ 
ਬਾਣੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤ+ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਖੜ; ਦੇ 7ਚੀ 7ਚੀ ਕਹੇ ਿਕ ਜੋਤਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ 
ਉਪਰੋਕਤ “ਮੌਕੇ ਦੇ ਿਨਯਮ” ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

 ਭਾਵੇਂ  ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ6ੰਤੂ ਿਫਰ ਵੀ ਮੇਰੇ 
ਿਵਿਗਆਨਕ ਮਨ ਨੇ, ਮੈ/ ਜੋਿਤਸ਼ ਦੀ- ਆਪਣੀ- ਭਿਵੱਖ ਬਾਣੀ- ਿਵੱਚੋ ਇਸ ਇੱਕੋ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪ6ਚਾਰ ਕਰਨ 
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ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਿਦੱਤੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ- ਹੋਰ ਭਿਵੱਖ ਬਾਣੀ- ਿਵੱਚੋ ਇਕ ਵੀ ਸੱਚੀ ਿਸੱਧ 
ਨਹੀ ਹੋਈ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੀ- ਝੂਠੀ- ਿਸੱਧ ਹੋਈ- ਗੱਲ+ / ਤ+ ਭੁੱਲ ਜ+ਦਾ ਹੈ, 
ਪਰੰਤੂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸੱਚੀ- ਵਾਪਰੀ- ਗੱਲ+ / ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੋਿਤਸ਼ ਹੋਂਦ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ 
ਮੰਿਨਆ ਜ+ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਸਮਤਲ ਪਲੇਟ ਦੀ ਤਰ;+ ਹੈ, ਿਜਸ / ਇੱਕ ਅਰਧ ਗੋਲਾਕਾਰ ਗੁੰਬਦ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ 
ਢੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਿਕ ਉਥੇ ਦੇਵਿਤ- ਦੇ ਘਰ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ 
ਿਕ ਗੁੰਬਦ ਦੇ 7ਪਰ ਗ6ਿਹ- ਦੀ ਗਤੀ ਦੇਵਿਤ- ਨੇ ਿਨਯਮ ਬੱਧ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋ ਆਦਮੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਤੇ 
ਦੇਵਿਤ- ਦਾ ਰਾਜ ਮੰਿਨਆ ਜ+ਦਾ ਸੀ ਤ+ ਇਹ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜ+ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਗ6ਿਹ- ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਅਿਧਐਨ 
ਤੋਂ ਉਹਨ+ ਦੀ ਿਕਸਮਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹ+ ਿਕ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ 
7ਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਕਟ+ ਦੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਅਸੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹ+ ਿਕ ਗ6ਿਹ- 
ਦੀ ਗਤੀ ਦੇਵਿਤ- ਦਆੁਰਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਿਕ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉਹਨ+ ਿਨਯਮ+ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਹਨ+ ਦੀ ਖੋਜ ਕੈਪਲਰ 
ਅਤੇ ਿਨਊਟਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਚੰਦਰਮ+ ਦੀ ਬਹਤੁ ਵਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ 
ਰਿਹਤ ਰਾਕਟ+ ਨੇ ਮੰਗਲ (Mars) ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ (Venus) ਗ6ਿਹ- ਦੀ, ਿਬਲਕੁਲ ਨੇਿੜਉਂ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਦਰਮ+ 
ਦੀ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਤ+ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ;+ ਸਾਡੀ ਿਵਿਗਆਨਕ ਪੜਤਾਲ, ਪ6ਾਚੀਨ ਜੋਤਸ਼ੀ- ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ / 
ਗਲਤ ਿਸੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼+ ਦੇ ਪ6ਿਸੱਧ ਜੋਤਸ਼ੀ- ਦੀ- ਭਿਵੱਖ ਬਾਣੀ- ਹਨ। ਇਹਨ+ ਭਿਵੱਖ ਬਾਣੀ- ਦੀ 
ਮੇਰੇ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ+ਚ ਇਹ ਿਸੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨ+ ਜੋਤਸ਼ੀ- ਿਵੱਚੋ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਿਸਰਫ ‘ਮੌਕੇ ਦੇ ਸੁਮੇਲ’ 
(ਇਤਫਾਕ) ਤੋ ਵੱਧ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ6ਾਪਤੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ। 

 ਫਰਵਰੀ 1966 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋ ਮੈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤਿਰੱਚੀ ਦੀ ਮੁੱਖ 
ਸੜਕ 7ਤੇ ਸੈਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤ+ ਇੱਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਫੱਟੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਿਧਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਿਖੱਚ ਿਲਆ। ਅਲੌਿਕਕ 
ਘਟਨਾਵ+ ਦੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈ ਉਸ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਉਥੇ ਮੈ ਇੱਕ ਦਾੜ;ੀ 
ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ / ਦੇਿਖਆ, ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪੰਡੇ ਤੇ ਰਾਖ ਮਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। 
ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਿਤ6ਸ਼ੂਲ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਵਸ਼/ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰੱਖਤ ਦੇ 
ਪੱਿਤ- ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਅਤੇ ਿਪੰਜਰੇ ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਸੀ। ਫਰਸ਼ ਤੇ ਸੈਕੜੇ ਹੀ ਗੱਤੇ ਦੇ ਚੌਰਸ ਟਕੁੜੇ ਿਖੰਡੇ 
ਹੋਏ ਸਨ ਿਜਹਨ+ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। 

 ਮੈ ਉਸ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗੱਲ+ ਬਾਤ+ ਕੀਤੀ- ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋ ਉਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਿਸਲ 
ਕੀਤੀ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਖੂੰਿਜ- ਤੋ ਭੁਰੇ ਹੋਏ ਔਲੇ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਉਸ / ਆਪਣੇ ਵਡੇਿਰਆ ਤੋ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚ 
ਪ6ਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਤ+ ਦੇ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨ+ ਉਤੇ, ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਅਣਜੰਮੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ+ ਦੀ- 
ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ- ਹਨ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭੂਤ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਿਵੱਖ ਹੈ, ਵੀ 
ਇਸ ਪੰਗਤੀ ਿਵੱਚੋ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ+ ਤ+ ਜਨਮ ਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਜ+ ਤੋਤੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲੱਭੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 ਉਸਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਕੁੱਝ ਨਕਦੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ  ਮੇਰੇ ਦਆੁਰਾ ਿਦੱਤੀ 
ਗਈ ਇੱਕ ਰਪੁਏ ਦੀ ਭੇਟਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿਫਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਭੇਟਾ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਹੀ ਲਈ। ਉਸ ਨੇ ਿਪੰਜਰਾ ਖੋਲ; 
ਿਦੱਤਾ। ਤੋਤੇ ਨੇ ਚੁੰਝ ਨਾਲ 37 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਗੱਤਾ ਚੁੱਕ ਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਗੱਤੇ / ਆਪ ਫੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਪੰਛੀ / ਇੱਕ 
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ਚਾਵਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਇਨਾਮ ਵਜੋ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਤੋਤੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਿਕਆ ਿਜਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਿਲਖੀ ਸੀ। ਮੈ ਪੱਤੇ / 
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫਿੜਆ। ਇਸ 7ਤੇ ਤਾਿਮਲ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਕੁੱਝ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਜਸ / ਮੈ ਪੜ; ਨਹੀ ਸੀ ਸਕਦਾ। 
ਭਾਵੇਂ  ਜੋਤਸ਼ੀ ਇਸ / ਪੜ;ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣ / ਿਤਆਰ ਸੀ, ਿਫਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ / ਇਹ ਪੱਤਾ ਵਾਿਪਸ 
ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ। 

 ਮੈ ਜੋਤਸ਼ੀ / ਇੱਕ ਰਿੁਪਆ ਹੋਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਤੋਤੇ / ਪੱਤਾ ਦਬੁਾਰਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਭਾਵੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਅਿਜਹਾ 
ਕਰਨ / ਿਤਆਰ ਨਹੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਮੇਰੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਣ ਤੇ ਉਸ / ਦੋਬਾਰਾ ਤੋਤਾ ਿਪੰਜਰੇ ਿਵੱਚੋ ਕੱਢਣਾ ਿਪਆ। ਇਸ 
ਵਾਰ ਤੋਤੇ ਨੇ 109 ਨੰਬਰ ਦਾ ਗੱਤਾ ਚੁੱਕ ਿਲਆ। ਇਸ ਤਰ;+ ਤਿਰੱਚੀ ਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੀ ਔਲਾ ਪੱਤਰ ਪੜ;ਨ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ 
ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। 

 ਜੋਤਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਅਿਜਹੇ ਿਵਿਗਆਨੀ ਿਜਹੜੇ ਔਲਾ-ਪੱਤਰ, ਿਭ6ਗੂ 
ਗ6ੰਥ ਜ+ ਸਪਤ ਿਰਸ਼ੀ ਵਾਿਕਅਮ ਗ6ੰਥ (ਪੁਰਾਣੇ ਿਰਸ਼ੀ- ਦੀ- ਿਲਖਤ+, ਿਜਹਨ+ ਿਵੱਚ ਿਮ6ਤਕ, ਜੀਵਤ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ 
ਿਵੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ+ ਆਿਦ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੈ) ’ਤੇ  ਅਧਾਿਰਤ ਭੂਤ-ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਿਬਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ;+ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਅਿਜਹੀ- ਗੱਲ+ ਿਬਲਕੁਲ ਅਸੰਭਵ ਹਨ।     
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ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ 
 ਹਣੁੇ ਹਣੁੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼6ੀ ਕੇ.ਪੀ. ਕੇਸ਼ਵਾਮੈਨਨ ਦੀ ਿਲਖਤ, ਿਜਹੜੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ 83ਵੇਂ 
ਜਨਮ ਿਦਨ ਤੇ ਿਲਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰਸਾਲੇ ਿਵੱਚ ਪੜ;ੀ ਹੈ। ਸ਼6ੀ ਮੈਨਨ, ਿਜਹੜੇ ਲੰਕਾ ਿਵਖੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ 
ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਿਲਖਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਵੀ ਹਨ, ਲੱਖ+ ਹੀ ਭਾਰਤੀ- 
ਵੱਲੋ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਉਸ / ਪਿੜਆ ਜ+ਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦ+ / ਿਸਆਣਪ ਭਰੇ ਸਮਿਝਆ ਜ+ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ 
ਿਲਖਤ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪਿਹਰੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੇਠ+ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

 ‘ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਦਆੁਰਾ ਗ6ਿਹਣ ਕੀਤੇ 
ਅਨੁਭਵ / ਇਸ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਿਕ ਉਹੀ ਅਨੁਭਵ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੇ ? ਰਾਤ / ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ 
ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹ+ ਤ+ ਮੈ/ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਵੀ ਿਦਖਾਈ ਨਹੀ ਿਦੰਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਿਬਲਕੁਲ ਅੰਨ;+ ਹ+। ਮੈਥੋਂ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ 
ਬੈਠਾ ਿਵਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਅਸਮਾਨ ਿਵੱਚ ਲੱਖ+ ਹੀ ਤਾਰੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ+ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਵ+ ਿਕ ਉਹ 
ਝੂਠ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ+ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਦਰੂਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਤਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈ/ ਉਹਨ+ 
ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹ+ ਿਕ ਇਹ ਉਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਤ+ ਕੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਵ+ਗਾ? ਸਧਾਰਣ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱਚ ਜੋਈ 
ਲੂਈਸ ਜ+ ਸੈਂਡੋ ਿਜੰਨੀ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨ+ ਤਾਕਤਵਰ ਆਦਮੀ- ਿਵੱਚ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਜ+ 
ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਿਜੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤ+ ਕੀ ਿਫਰ ਇਹ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਿਕ ਕੁੱਝ 
ਿਵਅਕਤੀ- ਿਵੱਚ ਦਿੂਜ- ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ- ਅਤੇ ਅਿਧਆਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਵੱਧ ਹੋਣ? ਇਹੀ ਮੇਰਾ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਮੈ/ ਸ਼+ਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ;+ ਜੇਕਰ ਦਸੂਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼+ਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵੱਚੋ 
ਪ6ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ+ ਮੈਂ ਉਨ+ / ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਿਕਉਂ ਕਰ+?’ 

 ਸ਼6ੀ ਮੈਨਨ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ  ਿਕੰਨਾ ਹੀ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ 
ਿਵਚਾਰਸ਼ੀਲ+ / ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਦਲੀਲ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 ਆਓ ਅਸੀਂ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਅਨੁਭਵ+ ਦੀ ਜ+ਚ ਪੜਤਾਲ 
ਕਰੀਏ। 

 ਅਨੁਭਵ ਜ+ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੋ ਿਕਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਕਾਲਪਿਨਕ ਅਤੇ ਵਾਸਤਿਵਕ। ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਅਨੁਭਵ ਅਿਜਹੇ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨ ਿਵੱਚ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਜ+ ਦਰੂਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਤਾਰੇ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹ+, ਇਹ ਸੱਚੇ ਅਤੇ 
ਹਕੀਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਦਸੂਿਰ- ਦਆੁਰਾ ਪਰਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਅਨੁਭਵ ਬੇਸ਼ਕ ਸੱਚੇ ਹੋਣ 
ਪਰ ਜਰਰੂੀ ਨਹੀ ਿਕ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਕ ਨਾਲ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਜ+ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ। 

 ਿਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ / ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਿਬਸਤਰੇ ਿਵੱਚ ਿਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਉਸਦੇ ਭੋਲੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਗੱਲ / ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉਸ / ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਅਸਲੀਅਤ 
ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਿਦ- ਦਆੁਰਾ ਤੁਪਕਾ ਤੁਪਕਾ ਿਪਸ਼ਾਬ ਮਸਾਨੇ ਿਵੱਚ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਮਸਾਨਾ ਭਰ ਜ+ਦਾ ਹੈ ਤ+ 
ਇਹ ਖਬਰ ਨਾੜੀ ਸੈ ੱਲ+ ਦਆੁਰਾ ਿਦਮਾਗ / ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਿਸਕ ਪ6ੇਰਣਾ ਬੱਚੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਿਵੱਚ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ 7ਠ ਕੇ ਿਪਸ਼ਾਬ-ਘਰ ਿਵੱਚ ਜ+ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਪਸ਼ਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ 
ਘਟਨਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਿਬਸਤਰੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਪਸ਼ਾਬ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।  
 ਜੇ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਲੜਕੇ ਦੇ ਜਾਗਣ ਤੋ ਪਿਹਲ+ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬੱਚੇ / ਚੁੱਕ ਕੇ ਿਗੱਲੇ ਿਬਸਤਰੇ ਦੀ ਥ+ 
ਸੁੱਕਾ ਿਬਸਤਰਾ ਿਵਛਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ / ਉਸੇ ਤਰ;+ ਸੰਵਾ ਦੇਵੇ ਤ+ ਜਾਗਣ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਬਸਤਰੇ 
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/ ਦੇਖੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖੁਸ਼ਕ ਦੇਖਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਛਲ+ਗਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇਗਾ- 
“ਮੰਮੀ, ਰਾਤ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਿਪਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਿਪਸ਼ਾਬ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਪਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ।”    
 ਇਹ ਲੜਕਾ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀ। ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਸੱਚ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, 
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਲਿਪਤ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂਿਕ ਜ+ਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ 
ਿਨਕਲੇਗੀ ਿਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਿਪਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

 ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਅਨੁਭਵ ਿਤੰਨ ਪ6ਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ- ਤੋਂ  ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭਰਮ, ਮਾਨਿਸਕ ਭਰਮ 
ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ+ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ- ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਰਮ+ / ਲਈਏ। ਪੰਜ ਿਗਆਨ-
ਇੰਦਰੀ- ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜ ਪ6ਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਿਵਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਰਮ, ਸੁਆਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਰਮ, ਸੁਣਨ 
ਵਾਲੇ ਭਰਮ, ਛੋਹ ਸੰਬੰਧੀ ਭਰਮ, ਸੁੰਘਣ ਵਾਲੇ ਭਰਮ। 

 ਗਰਮੀ ਦੇ ਿਦਨ+ ਿਵੱਚ ਲੁੱਕ ਵਾਲੀ- ਸੜਕ+ 7ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਣੇ-ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਦਰੂ ਤੋਂ 
ਅਸਲੀ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਪ6ੰਤੂ ਿਮ6ਗ ਿਤ6ਸ਼ਨਾ ਦਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

 ਜਦੋਂ  ਿਕੱਕਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ ਤ+ ਇਹ ਿਮੱਠਾ ਪ6ਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ 
ਪਾਣੀ ਿਮੱਠਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸੁਆਦ ਦਾ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ+ਚ ਪੜਤਾਲ ਦਸੂਰੇ ਬੰਿਦ- / ਪਾਣੀ 
ਿਪਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਨ+ ਨੇ ਿਕੱਕਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਾ ਖਾਧੇ ਹੋਣ। 

 ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਜਨ+ / ਭੂਤ-ਪਰੇਤ, ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ,ਪਰੀ- ਫਿਰਸ਼ਿਤ- ਅਤੇ ਿਦਉ- ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਿਦ6ੜ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ+ / ਇਹੀ ਚੀਜ਼+ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੇਵਲ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦੀ- ਹਨ। ਉਸ ਡਰ 
ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਬਚਪਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਨ+ ਦੇ ਮਨ+ ਿਵੱਚ ਭਰ ਿਦੱਤਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ, ਬਹਤੁੇ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਜ+ਚ 
ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨ+ ਨੇ ਇਨ+ ਗੱਲ+ ਦੀ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਜ+ਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲ+ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ- ਹਨ। 

 ਜਾਦਗੂਰ+ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਿਵਅਕਤੀ- ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਸਭ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਭਰਮ ਹਨ। ਜਾਦਗੂਰ ਅਤੇ 
ਚਮਤਕਾਰੀ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਪਾਖੰਡ+ ਦੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ  ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਜ+ ਕੱਪਿੜ- ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀ 
ਲੈਣ ਿਦੰਦੇ। 

 ਆਉ ਹਣੁ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਿਧਆਨ ਮਾਨਿਸਕ ਭਰਮ+ ਵੱਲ ਮੋੜੀਏ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪਿਹਲ+ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, 
ਮਾਨਿਸਕ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ, ਮਾਨਿਸਕ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਨ+ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਭੌਿਤਕ, ਰਸਾਇਣਕ, ਜੀਵ 
ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਕਾਰਨ+ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

 ਭੌਿਤਕ ਉਕਸਾਵੇ ਸਿਵਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲਟਰ ਹੈ ੱਸ, ਯੇਲ ਯੂਿਨਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਜੇ ਡੀਲਗਾਡੋ ਅਤੇ 
ਿਮਸ਼ੀਗਨ ਯੂਿਨਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਜੇਮਸ ਓਲਡਜ਼ ਆਿਦ ਡਾਕਟਰ ਨਕਲੀ ਭਾਵਨਾਵ+ ਿਜਵੇਂ  ਡਰ, ਭੁੱਖ, ਦੁੱਖ, ਨੀਂਦ, ਿਪਆਰ, 

ਉਤਸੁਕਤਾ, ਦੋਸਤੀ, ਨਫ਼ਰਤ, ਚੀਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਿਦ / ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ+ ਨੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵ+ 
ਿਬਜਲੀ ਤਰੰਗ+ ਰਾਹੀਂ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਨਾੜੀ ਸੈ ੱਲ+ ਿਵੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਤਰ;+ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ- ਹਨ, ਿਜਵੇਂ 
ਆਮ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰਦੀ- ਹਨ। 

 ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਭਰਮ ਿਜਵੇਂ ਢੋਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਤਾੜੀ- ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਕਿਵਤਾਵ+ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਆਿਦ 
ਮਾਨਿਸਕ ਭਰਮ ਹਨ। 
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 ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨਾਚ, ਰੌਕ ਐਨ ਰੋਲ ਨਾਚ, ਕਵਾਦੀ ਡ+ਸ, ਬੈਲਾ ਡ+ਸ, ਕੋਲਮ ਡ+ਸ, ਅੱਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾਚ 
ਆਿਦ ਿਜੰਨੇ ਨਾਚ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਲਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਤੇਜਕ ਹਨ। ਅਿਜਹਾ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਨਾੜੀ ਪ6ਬੰਧ ਿਵੱਚ ਉਤੇਜਨਾ 
ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਰਸਾਇਣਕ ਉਤੇਜਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ6ਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡ-ਵਡੇਰੇ ਅਫੀਮ, ਗ+ਜਾ,ਧਤੂਰਾ 
ਆਿਦ ਖਾ ਕੇ ਮਾਨਿਸਕ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। 

 ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਮੁਥੂਮੁਦਾਲੀ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਬਾਲਾਗੀ ਮੰਿਦਰ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਿਹੰਦ-ੂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਲਈ ਪ6ਿਸੱਧ ਹੈ 
ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੇ ਭਗਤ ਉਥੇ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪ6ਸ਼ਾਦ ਖ+ਦੇ ਹਨ ਉਨ+ ਿਵੱਚ ਧਾਰਿਮਕ ਪਰਮ-ਅਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜ+ਦਾ ਹੈ। 

 ਪ6ਸ਼ਾਦ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਦੇਵ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਭੇਟਾ ਪ6ਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੁਜਾਰੀ- ਦਆੁਰਾ ਭਗਤ+ 
ਿਵੱਚ ਵੰਿਡ- ਜ+ਦਾ ਹੈ। 7 ਮਈ 1963 / ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ / ਗ+ਜਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਿਵੱਚ ਿਗ6ਫ਼ਤਾਰ ਕਰ 
ਿਲਆ ਿਗਆ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਇਸ ਪੁਜਾਰੀ / ਪ6ਸ਼ਾਦ ਿਵੱਚ ਗ+ਜਾ ਿਮਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। 
ਪੁਜਾਰੀ ਗ+ਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਧਾਰਿਮਕ ਅਨੁਭਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। 

 ਮਾਨਿਸਕ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ- ਅਨੇਕ+ ਦਵਾਈ- ਿਜਵੇਂ ਐਲ. ਐਸ. ਡੀ (L.S.D.) ਹੀਰੋਇਨ ਆਿਦ ਅੱਜ 
ਕੱਲ; ਮਾਨਿਸਕ ਉਤੇਜਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀ- ਜ+ਦੀ- ਹਨ। ਲਾਰਜੈਕਿਟਲ, ਿਲਬਰੀਅਮ, ਵੈਲੀਅਮ, ਿਮਲਟਨ ਅਤੇ 
ਅਿਮਟਲ-ਸੋਡੀਅਮ ਆਿਦ ਦਵਾਈ- ਮਾਨਿਸਕ ਸੁਸਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਅਲਬਰਟ ਹੌਫ਼ਮੈਨ  
ਐਲ. ਐਸ. ਡੀ (L.S.D.) ਦੀ ਥੋੜ;ੀ ਿਜਹੀ ਮਾਤਰਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਦਾਸਦਾ ਹੈ—“ਮੈਂ ਆਪਣੀ 
ਆਤਮ+ / ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚੋ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਦੇ ਵੇਿਖਆ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਲਟਕ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ 
ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਕ+ ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।” 

   ਐਲ. ਐਸ. ਡੀ (L.S.D.) ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੇਨ  ਦਾ 1/10 ਲੱਖਵ+ ਭਾਗ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਿਵੱਚ ਮਾਨਿਸਕ ਭਰਮ 
ਜ+ ਧਾਰਿਮਕ ਮਸਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਨਿਸਕ ਅਨੁਭਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਐਲ. ਐਸ. 
ਡੀ (L.S.D.) ਵਰਗੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ, ਧਾਰਿਮਕ ਸ਼ੌਦਾਈ- ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਵਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ+ ਦੇ ਖੂਨ ਿਵੱਚ 
ਪਾਏ ਜ+ਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਆਸਟਲ ਅਤੇ  ਡਾਕਟਰ ਵ;ੀਟਲੇ ਨੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਿਢਆ ਹੈ ਿਕ ਸਾਧੂ-, ਸੰਤ+, 
ਿਰਸ਼ੀ- ਅਤੇ ਗੈਭੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ- ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਧਾਰਿਮਕ ਰਸਮ+ ਜ+ ਧਾਰਿਮਕ ਨਾਚ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਾਨਿਸਕ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਿਸਕ ਭਰਮ, ਉਨ+ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

 ਹਣੁ ਅਸੀ ਉਤੇਜਨਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੀਸਰੇ ਪਦਾਰਥ ਜੀਵ-ਿਵਿਗਆਨਕ ਕਾਰਣ+ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ+ਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 
ਪ6ੋਫ਼ੈਸਰ ਆਰਲੈਂਡੋ ਿਮਲਰ ਅਤੇ ਐਲਨ ਿਫਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਕੁੱਝ ਮਨੁੱਖ+ ਿਵੱਚ ਮਾਨਿਸਕ ਿਵਕਾਰ, ਉਨ+ 
ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ- ਿਵੱਚ ਿਵਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਆਦਮੀ ਿਜਨ+ ਿਵੱਚ ਕਾਮੁਕ ਭੁੱਖ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ+ 
ਿਵੱਚ XX ਕਰੋਮੋਸੋਮਜ਼ ਦੇ 22 ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਇੱਕ XYY ਕਰੋਮੋਸੋਮਜ਼ (Chromosome) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਿਕ ਆਮ 
ਆਦਮੀ ਿਵੱਚ XX ਕਰੋਮੋਸੋਮਜ਼ ਦੇ 22 ਜੋੜੇ ਅਤੇ XY ਕਰੋਮੋਸੋਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

 ਸਰੀਰ ਿਵਚ, ਕੁੱਝ ਿਵਟਾਿਮਨ+ ਅਤੇ ਪਾਚਕ ਰਸ+ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਵਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੀ-ਬੇਰੀ ਰੋਗ ਿਵਟਾਿਮਨ ਬੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਗਲ+ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਉ ਇਸ ਰੋਗ ਦੀ ਪੱਕੀ 
ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਿਵਟਾਿਮਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਿਬਮਾਰੀ ਿਪਲਾਗਰਾ ਵੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਵਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ 
ਹੈ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਲੋਕ+ / ਿਵਟਾਿਮਨ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਦੇ ਕੇ ਪਿਹਲੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਿਲ-ਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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 ਿਵਟਾਿਮਨ+ ਦੀ ਤਰ;+ ਹੀ, ਸਰੀਰ ਿਵਚਲੇ ਕੁੱਝ ਉਤੇਜਕ ਰਸ+ ਦਾ ਗਲਤ ਸੰਤੁਲਨ, ਵੀ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਮਾਨਿਸਕ 
ਿਵਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਿਜਨ+ ਿਵੱਚ ਪੈਰਾਥਾਈਰਾਈਡ ਗਰੰਥੀ ਦਆੁਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਰਸ ਦੀ ਕਮੀ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਿਸਕ ਭਰਮ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਜ+ਦੇ ਹਨ। 

 ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭਤੀਜੀ ਸੀ। ਜਦ 7ਪਰ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਸੀ, ਤ+ ਉਸ / ਮੇਰੀ ਿਮ6ਤਕ ਮ+ ਦੀ ਰਹੂ 
ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ / ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਘਰ ਤੋਂ ਲੰਕਾ ਲੈ ਆਇਆ। ਪੂਰੀ ਤਰ;+ ਜ+ਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ 
ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੈ/ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਉਸ ਦੀ  ਪੈਰਾਥਾਈਰਾਈਡ ਗਰੰਥੀ ਿਵੱਚ ਨੁਕਸ ਸੀ ਇਸ ਨੁਕਸ / ਦਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ/ ਆਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮ+ ਦੀ ਰਹੂ ਿਦੱਸਣੋ ਹਟ ਗਈ। 

 ਆਉ ਹਣੁ ਅਸੀ ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨਕ ਕਾਰਨ+ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ। ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗੀ 
ਤਰ;+ ਜਾਣੀ ਪਿਹਚਾਣੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਉਤੇ ਸੁਝਾਉ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਉ ਉਸ/ ਨੀਂਦ ਿਵੱਚ 
ਜ+ ਅਰਧ ਨੀਂਦ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 ਿਜਵੇਂ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਵਕਾਰ+ / ਿਹਪਨੋਿਟਜ਼ਮ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ;+ ਨੀਂਦ 
ਿਵੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀ- ਿਬਮਾਰੀ- / ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ (Brain Washing) ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਿਹਪਨੋਿਸਸ ਦਾ ਅਮਲ 
ਹੈ। ‘ਭੂਤ ਿਚੰਬੜੇ’ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰ;+ ਗੱਲ+ ਕਰਨ ਜ+ ਅਕਸਰ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ’ਚੋਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਮਲ / ਮਨੋ-
ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਵੱਚ ਗਲੋਸੋਲੇਲੀਆ ਿਕਹਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨਾਚ ਦੌਰਾਨ ਿਵਸਮਾਦੀ ਲੋਰ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ 
ਦਆੁਰਾ ਰਾਜੀ ਹੋਣਾ, ਪ6ਾਰਥਨਾ, ਪੂਜਾ, ਧਾਰਿਮਕ ਯਾਤਰਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਬਲੀ, ਟੂਣਾ, ਪਿਵੱਤਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਜ+ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਆਿਦ ਗੱਲ+ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀ ਹਨ, ਿਸਰਫ ਿਹਪਨੋਿਟਜ਼ਮ ਰਾਹੀਂ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ 
ਅਸਰ ਹਨ। 

 ਡੂੰਘੀ ਸਮਾਧੀ ਜ+ ਕੀਲ ਲੈਣਾ ਆਿਦ ਸਭ ਗੱਲ+ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਿਹਪਨੋਿਟਜ਼ਮ ਦਾ ਪ6ਭਾਵ ਹੀ ਹਨ। ਿਕਸੇ 
ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਡੂੰਘੀ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬੋਲਣਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਿਸਰਫ ਮਾਨਿਸਕ ਿਵਕਾਰ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ- ਦੇ ਭਰਮ ਹੀ 
ਹਨ। ਇਨ+ / ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ- ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ+ ਪਿਵੱਤਰ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ- ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਲ. ਐਸ. ਡੀ. 
(L.S.D.) ਅਤੇ ਗ+ਜਾ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਪ6ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਦਮਾਗੀ ਜ+ ਮਾਨਿਸਕ ਿਵਕਾਰ+ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ, 
ਿਜਹੜੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ+ / ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ+ ਿਗਆਨ ਪ6ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ 
ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਨ+ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 
ਸਾਰੇ ਰਹੱਸ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਮਨੋਚਿਕੱਤਸਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਤ+ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਧੂ 
ਜ+ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜ+ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ+ ਿਵੱਚ ਜੋ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ+ 
ਧਰਮ+ / ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲ- ਦੇ ਮਾਨਿਸਕ ਭਰਮ+ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

 ਆਉ, ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਤੀਸਰੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਅਨੁਭਵ ਝੂਠੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। 

 ਇਹ ਬਚਪਨ ਿਵੱਚ ਧਰਮ ਪ6ਤੀ ਝੂਠੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੂਤ, ਪ6ੇਤ, ਸ਼ੈਤਾਨ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, 
ਪਰੀ-, ਫਿਰਸ਼ਤੇ, ਜੋਤਸ਼ੀ, ਪ+ਡੇ, ਨੰਬਰ+ ਦਾ ਿਗਆਨ, ਜੋਤਸ਼, ਸਰਾਪ, ਕਰੋਪੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੜ;ਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਬੋਲਦਾ 
ਿਗਲਾਸ, ਸਟੋਵ ਦੇਵਤਾ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਦਮੀ, ਪਿਵੱਤਰ ਜਲ, ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਆਿਦ ਝੂਠੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹਨ। 

 ਿਜਵੇਂ ਸ਼6ੀ ਮੈਨਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁੱਝ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼+ਤੀ ਜ+ ਖੁਸ਼ੀ ਦਸੂਿਰ- ਦੇ ਅੰਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ+ 
ਿਵੱਚੋਂ ਪ6ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲ. ਐਸ. ਡੀ, ਗ+ਜਾ, ਅਫੀਮ ਜ+ ਪੋਸਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਆੁਰਾ ਵੀ ਿਨਕਲ 
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ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਸ਼+ਤੀ ਜ+ ਖੁਸ਼ੀ ਪ6ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ 
ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ?  
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ਸਮਾਧੀ ਰਾਹੀਂ ਬੋਧ 
               ਮੈਂ ਪ6ੋਫੈਸਰ ਐਲ. ਜੀ. ਹੈਵੇਜ ਦੀ ਿਲਖਤ ‘ਪੈਨਾਿਡਓਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਐਂਡ ਦੀ ਬੁੱਿਧਸਟ ਸੋਸਾਇਟੀ’  
(“Panadure Controversy and the Buddhist Sosciety”) / ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੱਤੇ ਿਬਨ+ ਨਹੀ ਰਿਹ ਸਕਦਾ। 
ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਹਮ ਿਜਸ / ਯੋਗ ਿਕਹਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ+ / ਗੁੰਮਰਾਹ 
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਸ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦਾ ਮੰਿਨਆ ਪ6ਮੰਿਨਆ 
ਅਿਧਆਪਕ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤੀ ਜ+ ਅੰਤਰ-ਿਧਆਨ ਰਾਹੀਂ ਿਗਆਨ, ਬੋਧ, ਬੁੱਧੀ-ਿਵਕਾਸ, ਆਤਮ-ਸ਼ਕਤੀ, 
ਪੂਰਣ ਤੰਦਰਸੁਤੀ ਅਤੇ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਸ਼ਕਤੀ- ਆਿਦ ਗੁਣ ਪ6ਾਪਤ ਹੋ ਜ+ਦੇ ਹਨ। 

 ਵਰਤਾਉ ਦੇ ਕੁੱਝ ਨਮੂਿਨ- ਤੋ ਬਗੈਰ ਿਜਹਨ+ / ਪ6ਿਵਰਤੀ- ਿਕਹਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ, ਆਦਮੀ / ਸਾਰਾ ਿਗਆਨ 
ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ- ਰਾਹੀਂ ਪ6ਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਸਮਾਧੀ ਦਆੁਰਾ। ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਦੇ 
ਪੰਜੇ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ- ਨਹੀਂ ਹਨ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਆਲੂ ਦੀ ਤਰ;+ ਹੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ  ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਿਗਆਨ ਸਮਾਧੀ ਦਆੁਰਾ ਹੀ ਪ6ਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤ+ ਿਜਵੇਂ ਪ6ੋਫੈਸਰ ਹੈਵੇਜ਼ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ:- ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਅਕ 
ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ+ ਦੀ ਥ+ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ; ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੜ;ਾਈ ਤੇ ਇੰਨੀ 
ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? 

   ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀ- ਦਆੁਰਾ, ਬਾਹਰ-ਮੁੱਖੀ ਪ6ਤੱਖ ਿਗਆਨ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ 
ਿਗਆਨ, ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਭੁਲੇਖਾ-ਪਾਊ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਵਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ+ ਦਾ ਝੂਠਾ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਉਨ+ ਦਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 

 ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਿਵੱਚ ਝੂਠੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਰਸਾਇਣਕ, ਭੌਿਤਕ, ਜੀਵ ਅਤੇ ਮਨੋ-ਿਵਿਗਆਨਕ ਪ6ਭਾਵ+ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ- ਦਵਾਈ-, ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ, ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ- / ਪ6ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ- ਗੱਲ+, 
ਿਜਵੇਂ-ਢੋਲ ਵੱਜਣਾ, ਤਾੜੀ- ਮਾਰਨਾ, ਕੀਲ ਲੈਣਾ, ਮੰਤਰ ਭਜਨ ਗਾਉਣੇ, ਨੱਚਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਰਸ+, ਸਰੀਰ ਿਵਚਲੇ 
ਿਵਟਾਿਮਨ ਤੇ ਪਾਚਨ ਰਸ, ਿਵੱਚ ਗੜਬੜ, ਡਰ, ਸਦਮਾ, ਅਤੇ ਿਹਪਨੋਿਟਜ਼ਮ ਆਿਦ ਰਾਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਦਲ ਦੇ 
ਿਵਅਕਤੀ- ਿਵੱਚ ਝੂਠੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 ਲੋਕ ਹਾਊਸ ਦੇ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਦਰਾਸੀ /, ਪਤਨੀ ਪਾਗਲ+ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ 
ਕੋਲ ਿਹਪਨੋਿਟਜ਼ਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੈ ਆਈ। ਜ+ਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਉਸਦੇ ਪਾਗਲ ਪਣ ਦਾ ਕਾਰਨ 
ਯੋਗ-ਸਮਾਧੀ ਸੀ। 

 ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਕ ਮਦਰਾਸੀ ਪੁਸਤਕ ਯੋਿਗਕ ਸਮਾਧੀ ਪੜ;ੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਪਿੜ;ਆ ਸੀ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 
ਿਵਅਕਤੀ, ਪਦਮ ਆਸਨ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਕੇ 108 ਵਾਰ—“ ਓਮ ਰੀਮ ਜੈਮਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ” ਦੇ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਣ ਕਰੇ ਤ+ ਉਸਦੀ 
ਿਦਮਾਗੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ; ਜ+ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨ ਿਦਮਾਗ ਬਣ ਜ+ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ- ਸਾਰੀ- ਘਟਨਾਵ+ 
ਦੀ ਉਸ / ਪਿਹਲ+ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜ+ਦੀ ਹੈ। 

 ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ ਅਤੇ 
ਉਸਨੇ “ਓਮ ਰੀਮ ਜੈਮਨਾ ਸ਼ਕਤੀ” ਦੇ ਮੰਤਰ ਦਾ  ਉਚਾਰਣ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਦਾ 
ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ। ਮੰਤਰ / 50-60 ਵਾਰ ਕਿਹਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸਨੇ ‘ ਮੁਰਗੂਾ ਮੁਰਗੂਾ ’ ਕਿਹ ਕੇ ਘਰ 
ਿਵੱਚ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸੇ ਿਦਨ ਤੋਂ ਉਹ ਪਾਗਲ+ ਿਜਹਾ ਵਰਤਾਉ ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਉਸਨੇ ਬਹਤੁ 
ਿਸਆਿਣ- ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। 
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 ਮਨੋ-ਚਿਕਤਸਾ ਦੀ- ਿਕਤਾਬ+ ਅਿਜਹੇ ਅਨੇਕ+ ਮਾਮਿਲ- ਨਾਲ ਭਰੀ- ਪਈ- ਹਨ। ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਪੂਜਾ 
ਸਮੇਂ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨਾਚ ਿਵੱਚ, ਧਾਰਿਮਕ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ- ਅਤੇ ਮੀਿਟੰਗ+ ਆਿਦ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਊਟ-ਪਟ+ਗ ਵਰਤਾਉ 
ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸਥਾਈ ਪਾਗਲਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਢੋਲ ਰਾਹੀਂ, ਮੰਤਰ+, ਭਜਨ, ਨਾਚ, ਸੰਗੀਤ ਜ+ ਜੈਕਾਿਰ- ਰਾਹੀਂ 
ਉਨ+ ਲੋਕ+ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ। 

 ਧਾਰਿਮਕ ਭਰਮ ਿਜਸ ਦਾ ਨ+ ਸਮਾਧੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਹਜ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ6ਿਕਿਰਆ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਹਪਨੋਿਸਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ ਦਆੁਰਾ ਿਵਅਕਤੀ- ਦੇ ਪ6ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਅਨੁਭਵ, 

ਅਕਸਰ ਉਨ+ ਦੇ ਧਾਰਿਮਕ ਵਿਹਮ+ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਈਸਾਈ / ਸਮਾਧੀ ਰਾਹੀਂ ਜੀਹੋਵਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਹੈ, 
ਉਸਦੇ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਸੁੰਦਰ ਖੰਭ+ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਿਹੰਦ ੂਜ+ ਬੋਧੀ / ਆਪਣੇ ਿਪਛਲੇ ਜ+ ਅਗਲੇ 
ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਝੂਠਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਲ. ਐਸ. ਡੀ ( L.S.D. ) ਗ+ਜਾ, ਿਪਓਤੀ ਆਿਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰ;+ ਦੇ ਝੂਠੇ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਾਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਪਟਸਥੀਸੀਆ ਨ+ ਦੀ ਇੱਕ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਜ+ਦੇ ਹਨ। ਇਸ 
ਿਬਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰੋਗੀ / ਇਹ ਪਾਗਲ+ ਵਾਲਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜ+ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। 

 ਅਨਪੜ; ਅਤੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮਾਨਿਸਕ ਿਵਕਾਰ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਜ+ਦੇ ਹਨ ਤ+ ਉਨ+ / ਪਾਗਲ ਿਕਹਾ 
ਜ+ਦਾ ਹੈ। ਉਨ+ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੱਲ / ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਜ+ਦੀ। ਦਜੂੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਨਿਸਕ ਿਵਕਾਰ ਦਾ 
ਿਸ਼ਕਾਰ ਕੋਈ ਚਲਾਕ ਜ+ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤ+ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੋਿਤ- ਜ+ ਪਾਠਕ+ / ਇਹ ਜਚਾ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ 
ਉਸ/ ਬ6ਹਮ ਿਗਆਨ, ਆਖਰੀ ਸੱਚਾਈ, ਬੋਧ ਅਤੇ ਪ6ਮਾਤਮਾ ’ਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਪ6ਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਮਾਨਿਸਕ ਿਵਕਾਰ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜ+ 
ਅਸਧਾਰਣ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ6ਚਾਰਕ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਨਸ਼ੀਲੀ- ਦਵਾਈ- ਦੀ ਤਰ;+ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ / ਗੈਰ ਕਾ/ਨੀ ਬਨਾਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਦੋਵ+ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਤੇ ਇਕੋ ਿਜਹਾ ਅਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

 ਪ6ੋਫੈਸਰ ਹੈਵੇਜ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚੋ ਪ6ਕਾਸ਼ ਦੀ ਮਿਹਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਿਵਅਕਤੀ / ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ / ਨਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ 
“ਪੜ;ੇ ਿਲਖੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਿਵਅਕਤੀ- / ਇਹ ਿਵਖਾਈ ਨਹੀ ਿਦੰਦੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 
ਨਹੀ ਰੱਖਦੇ। ਜਦ ਉਹ, ਉਨ+ / ਪ6ਤੱਖ ਦੇਖ ਨਹੀ ਸਕਦੇ, ਤ+ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ।”  
 ਿਕੰਨੀ ਗਲਤ ਿਵਆਿਖਆ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ  ਉਹ ਐਟਮ+ ਮਾਲੀਿਕਊਲਜ਼, ਕਾਸਿਮਕ ਿਕਰਣ+, ਐਕਸ-ਿਕਰਣ+, 
ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ / ਆਪਣੀ- ਅੱਖ+ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਇਨ+ 
ਦੀ ਹੋਂਦ / ਰੱਦ ਨਹੀ ਕਰਦੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ+ / ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੀ- ਅਿਦੱਖ ਚੀਜ਼+ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ, ਿਵਿਗਆਨਕ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ+ਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ/ ਿਸੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਇਹ ਿਕੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਪ6ਕਾਸ਼ ਦੀ ਮਿਹਕ ਉਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱਚੋ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ 
ਮਾਰਗ ਤੇ ਪੰਜਵੇ ਪੜਾਅ / ਪ6ਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਿਸਕ ਰੋਗੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 
ਸੂਝਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀ- / ਇਹ ਿਦਖਾਈ ਨਹੀ ਿਦੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਓਨੀ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ, ਿਜੰਨਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਮਾਨਿਸਕ 
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ਰੋਗੀ ਦਾ ਿਕਸੇ ਮਾਨਿਸਕ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਨਰਸ / ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਿਕ ‘ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਪਿੜ;ਆ ਹੋਇਆ ਹ+, 
ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਿਜੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ 

 ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਿਕ ‘ਸਮਾਧੀ’ ਿਵਚਲੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚੋ ਪ6ਕਾਸ਼ ਦੀ ਮਿਹਕ ਪੈਦਾ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ6ੋਫੈਸਰ ਹੈਵੇਜ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ+ ਦਾ ਿਧਆਨ ਦੋ ਅਮਰੀਕਨ ਔਰਤ+ ਦਆੁਰਾ ਿਲਖੀ ਗਈ ਪੁਸਤਕ ‘ਲੋਹੇ ਦੇ 
ਪਰਦੇ ਿਪੱਛੇ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨਕ ਖੋਜ+’ ਵੱਲ ਮੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਪ6ੋਫੈਸਰ ਖੁਦ ਵੀ ਉਸ ਿਕਤਾਬ 
ਿਵਚਲੀ- ਤਸਵੀਰ+ ਦੇ ਪੱਿਤ- ਅਤੇ ਕਰੂੰਬਲ ਦਆੁਲੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਿRਸ਼ਮੇ / ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ 
ਹੋਇਆ। ਕੀ ਪੌਦੇ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਦਆੁਰਾ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜ+ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? 

 ਿਵਿਗਆਨੀ- ਨੇ ਿਜਉਂਦੀ- ਵਸਤੂ- ਜ+ ਪੌਿਦ- ਅੱਗੇ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ6ਕਾਸ਼ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ 
ਵੇਿਖਆ। ਅਿਜਹੇ ਪ6ਕਾਸ਼ ਚੱਕਰ ਜੇਕਰ ਹੋਣ ਤ+ ਵੀ ਉਹ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਫਰਕ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ 
ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। 

       ਪ6ੋਫੈਸਰ ਹੈਵੇਜ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼, ਇਕ ਮਨ ਤੋਂ ਦਜੂੇ ਮਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਸੌ ਮੀਲ 
ਤੱਕ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ “ਪੁਲਾੜੀ ਉਡਾਣ+ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਡੁਬਕਣੀ- ਿਕਸ਼ਤੀ- ਦਰਿਮਆਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 
ਸੁਨੇਿਹ- ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ- ਸੰਭਾਵਨਾਵ+” ਿਚਤਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਧੀ 
ਦਆੁਰਾ ਪ6ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

  ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਿਜਸ/ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਿਕਤਾਬ+ ਜ+ ਰਸਾਿਲ- ਿਵੱਚ 
ਦੱਸੀ- ਕਹਾਣੀ- ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਅਤੇ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਿਲ- ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ 
ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ- ਸਾਰੀ- ਕੋਿਸ਼ਸ਼+ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਦਾ ਨ+ਹ-ਪੱਖੀ ਹੀ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਪ6ੋਫੈਸਰ ਹੈਵੇਜ ਸਾਰੀ ਦਨੁੀ- 
ਿਵੱਚੋ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਮਨ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਪੜ; 
ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਡੁਬਕਣੀ- ਿਕਸ਼ਤੀ ਜ+ ਪੁਲਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਤ+ ਦਰੂ ਦੀ ਰਹੀ। 

 ਪਰਾ-ਮਨੋਿਵਿਗਆਨ (Para Psychology) ਪ6ਿਸੱਧ ਜੇ. ਬੀ. ਰਹੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 7ਤਰੀ ਕੈਰੋਿਲਨਾ 
ਦੀ ਿਡਯੂਕ ਯੂਿਨਵਰਿਸਟੀ ਤੋਂ 1200 ਮੀਲ ਦੀ ਦਰੂੀ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵਚਲੀ ਐਟਮੀ ਡੁਬਕਣੀ- 
ਿਕਸ਼ਤੀ ਨੌਟੀਲਸ ਤੱਕ, ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸੰਨ 1959 ਿਵੱਚ 
ਛਪੀ ਸੀ ਅਤੇ 1963 ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਨੁੀ- ਦੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰ+ ਿਵੱਚ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਿਕ ਇੱਕ 
ਅਮਰੀਕੀ ਰਸਾਲੇ “THIS WEEK” ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਿਨਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ। 

 ਨੌਟੀਲਸ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਿਵਲੀਅਮ ਆਰ. ਔਂਡਰਸਨ ਨੇ ਸੰਪਾਦਕ / ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਿਸਆ, ਉਹ ਇਸ 
ਤਰ;+ ਹੈ : 
  “ਭਾਵੇਂ ਨੌਟੀਲਸ / ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮ+ ਦੇ ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਕੰਮ+ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਿਵੱਚ, 

ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ6ਯੋਗ ਇਨ+ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਸਰਜ਼ ਪਾਊਵਲਜ਼ ਅਤੇ ਬਰਜੀਅਰ ਦਆੁਰਾ ਟੈਲੀਪੈਥੀ 
ਦੇ ਪ6ਯੋਗ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਬਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਟੀਲਸ, ਪੋਰਸਮਥ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਠਿਹਰੀ 
ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਹਲਾ ਓਵਰ-ਹਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ ।” 

 ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਰਨਲ ਿਵਲੀਅਮ ਬੋਵਰਜ਼ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੇ 
ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਪ6ਯੋਗ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਿਲਆ ਹੈ, ਨੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ: 
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 “ਉਹ ਪ6ਯੋਗ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਿਗਆ ਹੈ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ 
ਵੇਸਿਟੰਗ ਹਾਊਸ ਪ6ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਗਆ, ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦੇ ਪ6ਯੋਗ+ ਦੇ ਨਤੀਿਜ- ਦੀ ਜ+ਚ ਪੜਤਾਲ 
ਕੀਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਿਕ 25 ਜੁਲਾਈ 1959 / ਮੈਂ ਏਅਰ ਯੂਿਨਵਰਿਸਟੀ ਅਲਬਾਮਾ ਿਵਖੇ ਿਡਊਟੀ 
ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀ ਹੈ।”  
 ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ, ‘ਿਦਸ ਵੀਕ’ (THIS WEEK) ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਿਲਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਡੁਬਕਣੀ ਿਕਸ਼ਤੀ ਨੌਟੀਲਸ ਵਾਲੀ 
ਕਹਾਣੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਸੀ। ਿਫਰ ਵੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ / ਫ਼ੈਲਣ ਤੋ ਰੋਿਕਆ ਨਹੀ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਪ6ੋਫੈਸਰ 
ਹੈਵੇਜ ਵਰਗੇ ਲੋਕ+ ਦੀ ਉਸ/ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। 

 ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਲੇਖਕ+ ਤੋਂ  ਉਲਟ, ਯੂਿਨਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਇਕ ਪ6ੋਫੈਸਰ / ਤ+ ਕੇਵਲ ਉਹ ਕੁਝ ਿਲਖਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਹਕੀਕੀ ਹੋਵੇ। 
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ਗੰਗਾ–ਜਲ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ 
         ਮੇਰੀ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਕੇਰਲਾ, ਸ਼6ੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਪੌਣਪਾਣੀ, ਰਪੂ ਰੇਖਾ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਬਨਸਪਤੀ, ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ 
ਲੋਕ-ਪਰੰਪਰਾਵ+ ਆਿਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਿਮਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਲੰਕਾ ਦੇ ਿਪੰਡ+ ਿਵੱਚ ਜਾਦ-ੂਟੂਣੇ ਅਤੇ 
ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨਾਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹਤੁ ਪ6ਚੱਲਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਪਿਹਲ+, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਲੜਕਾ ਸ+, 
ਜੇਕਰ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜ+ਦੀ ਤ+ ਜਾਦ ੂਟੂਣੇ ਵਾਿਲ- / ਬੁਲਾਉਣਾ ਇਕ ਆਮ ਿਜਹੀ ਗੱਲ 
ਸੀ। ਵਿਹਮ+ ਕਾਰਨ ਬਹਤੁੇ ਘਰ+ ਦੇ ਲੋਕ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜ+ ‘ਤਵੀਤ’  ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਿਜਸ/ ਿਬਮਾਰੀ- 
ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ6ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਿਝਆ ਜ+ਦਾ ਸੀ। ਨਈਅਰ+ ਲਈ ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਿਹਰ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਤੀਰਥ 
ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ  ਿਲ-ਦਾ ਿਗਆ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੀਰੀਅਨ ਇਸਾਈ- ਲਈ ਇਹ ਅਕਸਰ ਲੌਰਡਜ਼ ਦਾ 
‘ਪਿਵੱਤਰ’  ਪਾਣੀ ਜ+ ਐਂਟੀਓਚ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ+ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਪਾਣੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ 
ਹੱਜ ਤੇ ਗਏ ਯਾਤਰੀ ‘ਮੱਕਾ’  ਿਵੱਚ ‘ਪਿਵੱਤਰ’  ਕਾਬਾ ਦੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਬਰਤਨ ਛੁਹਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। 

 1921 ਤੋਂ 1924 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਭਰਾ ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਿਹਨਾਨ 
ਟੀ. ਕਾਵਰੂ ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸ+। ਕਲਕੱਤਾ ਸ਼ਿਹਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਤਰਵੂਾਲਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1500 
ਮੀਲ ਦਰੂ ਹੈ। ਸਾ/ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕਲਕੱਤਾ ਪਹੁੰਚਣ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਿਦਨ ਲੱਗ ਜ+ਦੇ ਸਨ। 

 7ਚ ਿਵੱਿਦਆ ਪ6ਾਪਤੀ ਲਈ ਦੋ ਛੋਟੇ ਲੜਿਕ- ਦਾ ਿਤਰਵੂਾਲਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦਰੂ ਗੰਗਾ ਦਿਰਆ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਵਸੇ 
ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਨ+ ਿਦਨ+ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਦੇ ਲੋਕ+ ਲਈ ਕੋਈ ਆਮ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੰਬੇ 
ਫਾਸਲੇ ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖਰਚ ਕਾਰਨ ਅਸੀ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਸਰਫ ਗਰਮੀ ਦੀ- ਲੰਬੀ- ਛੁੱਟੀ- ਿਵੱਚ ਹੀ 
ਘਰ ਜ+ਦੇ ਸ+। 

 ਛੁੱਟੀ- ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਾਡੀ ਕਲਕੱਤੇ ਲਈ ਿਵਦਾਇਗੀ ਰਸਮ+ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਿਵਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਪਿਹਲ+ ਸਾਡੇ ਗੁਆਢੀ- ਦਆੁਰਾ ਸਾ/ ਦਾਅਵਤ+ ਿਦੱਤੀ- ਜ+ਦੀ- ਸਨ। ਛੁੱਟੀ- ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ+ ਿਵੱਚ ਤ+ 
ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਜ+ ਧਰਮ ਦਾ ਿਖਆਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਢੀ- ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 
ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਈਅਰ ਪਿਰਵਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਵਾਿਪਸ ਹੋਈਏ ਤ+ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਜਲ 
ਦੇ ਕੁਝ ਤੁਪਕੇ ਉਹਨ+ ਦੀ ਖਾਿਤਰ ਜਰਰੂ ਲੈ ਆਈਏ। ਉਨ+ ਦੇ ਿਖਆਲ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹਤੁ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਇਨਸਾਨ 
ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਿਕਸਮਤ ਸ+, ਿਜਨ+ / ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ‘ਪਵੱਤਰ ਜਲ’  ਿਵੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ 
ਿਮਿਲਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ;+ ਅਸੀ ਸਖ਼ਤ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਬਨ+ ਹੀ ‘ਮੁਕਤੀ’  ਪ6ਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। 

 ਿਵਦਾਇਗੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਆਦਮੀ, ਔਰਤ+ ਅਤੇ ਬੱਿਚ- ਦੀ ਭੀੜ ਜਮ;+ ਹੋ ਜ+ਦੀ 
ਸੀ। ਸਾਡੇ -ਢ ਗੁ-ਢ ਦੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਿਜਹਨ+ ’ਚੋਂ ਬਹਤੁ ਿਕਸਾਨ ਅਤੇ ਦਰਿਮਆਨੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਸਨ, ਉਸ 
ਿਦਨ ਸਾ/ ਅਲਿਵਦਾ ਕਿਹਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ+ ਤੇ ਨਾ ਜ+ਦੇ। 

 ਸਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਰੈਵ ਕੇ. ਪੀ. ਥਾਮਸ, ਜੋ ਿਕ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਦੀ- ਪ6ਾਰਥਨਾਵ+ ਅਤੇ 
ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ6ਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਿਹਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ- ਅਤੇ ਔਰਤ+ 
ਕੋਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ6ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ+ਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੱਿਥ- / ਪਲੋਸਦੇ ਹੋਏ ਸਾ/ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਿਦੰਦੇ। ਅਿਜਹਾ 
ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ  ਉਨ+ ਦੀ- ਅੱਖ+ ਿਵੱਚੋ ਹੰਝੂ ਵਿਹ ਤੁਰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤ+ ਔਰਤ+ 7ਚੀ 7ਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ-, ਿਜਨ+ 
/ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ- ਅੱਖ+ ਿਵੱਚ ਵੀ ਅੱਥਰ ੂਆ ਜ+ਦੇ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਇਕ ਿਦਲ-ਟੁੰਬਵੀਂ ਜੁਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ 
ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ6ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਿਦਲ+ ਤੇ ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹੰਦਾ। ਖੁਸ਼-ਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਲਕੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਵੱਡੇ 
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ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਵਧੀਆ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਸਾ/ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਗੁ-ਢੀ- ਦੀ ਯਾਦ ਭੁਲਾ ਿਦੰਦੀ। 
ਅਗਲੀ- ਗਰਮੀ- ਿਵੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਮ+ ਹੁੰਦਾ ਤ+ ਅਿਜਹੇ ਿਵਚਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ+ ਤੇ ਿਫਰ ਆ ਜ+ਦੇ। 

 ਗੰਗਾ ਨਦੀ ‘ਪਿਵੱਤਰ’  ਕੈਲਾਸ਼ (ਿਹਮਾਲੀਆ) ਤੋਂ  ਿਨਕੱਲ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚੋ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ 1500 ਮੀਲ 
ਦੀ ਦਰੂੀ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਡੱਗਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਹੀਿਨ- ਿਵੱਚ ਿਹਮਾਿਲਆ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਿਪਘਲਦੀ ਹੈ 
ਤ+ ਗੰਗਾ ਿਵੱਚ ਹੜ; ਆ ਜ+ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤੇਜ਼ ਵਿਹਣ ਵਾਲਾ ਦਿਰਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਧਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

 ਬੰਗਾਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਠਿਹਰ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਇਸ ਦਿਰਆ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਨਹਾਤਾ ਹ+। ਇਸ 
ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈ/ ਇਕ ਦਖੁਦਾਈ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ, ਿਜਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਗੋਤਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ  ਬਾਦ ਿਜਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚੋ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਤ+ 
ਇਕ ਸਫੈਦ ਅਤੇ ਪਤਲੀ ਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਨਾਲ ਛੂਹ ਗਈ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੱਛੀ- ਦਆੁਰਾ ਖਾਧਾ ਿਗਆ 
ਹੱਥ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਗਲ-ਸੜ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈ/ ਿਬਮਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈ/ ਕਈ ਿਦਨ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ 
ਰਿਹਣਾ ਿਪਆ। 

   ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ; ਇਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਿਦਨ+ ਿਵੱਚ ਤ+ ਿਹੰਦ-ੂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਪ6ਥਾ ਆਮ 
ਪ6ਚੱਲਤ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮੁਰਿਦ- / ਗੰਗਾ ਿਵੱਚ ਿਸੱਟ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ+ / ਯਕੀਨ ਹੋ ਜ+ਦਾ ਸੀ 
ਿਕ ਿਵਛੜੀ- ਰਹੂ+ / ਮੁਕਤੀ ਿਮਲੇਗੀ। ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਿਰਆ ਤੋਂ ਬਹਤੁ ਦਰੂੀ ਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਦਾਹ-
ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੁਰਦੇ ਦੀ- ਹੱਡੀ- ਤੇ ਰਾਖ ਗੰਗਾ ਿਵੱਚ ਪ6ਵਾਹ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦਿਰਆ ਿਵੱਚ ਅਨੇਕ+ 
ਗਲੀ--ਸੜੀ- ਲਾਸ਼+ / ਤੈਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਰਆ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਹਰ+ ਤੇ 
ਿਪੰਡ+ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰ+ ਹੀ ਲਾਸ਼+ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਪਿਵੱਤਰ ਦਿਰਆ ਦੇ ਜਲ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀ- ਜ+ਦੀ- ਸਨ। 
ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੱਖ+ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਭਗਤ ਇਸ ਦੇ ਮੈਲੇ ਪਾਣੀ / ਪੀ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ / ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਿਜਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ- / ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ 
ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ  ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ- ਲਾਸ਼+ / ਪਰ;ੇ ਧੱਕ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਪ6ਵਾਹ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ+ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਿਬਠਾ ਿਦੱਤੀ ਜ+ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਲਾਸ਼+ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 
ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ‘ਪਿਵੱਤਰ’  ਹੈ। 

 ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ ਦਿਰਆ ਿਵੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ  ਪ6ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ 
ਿਲਆ ਿਕ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਗੁ-ਢੀ- ਲਈ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਲਜਾਵ+ਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇ 
ਬਿਹਨਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

 ਉਨ+ ਿਦਨ+ ਿਵੱਚ ਿਤਰਵੂਾਲਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਟਾਰੱਕਾਰਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ  ਅਸੀ ਕੋਟਾਰੱਕਾਰਾ ਦੇ 
ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ 7ਤਰੇ ਤ+ 7ਥੋ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਘਰ ਿਵੱਚੋਂ ਅਸੀ ਪੰਪ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ- ਦੋ ਬੋਤਲ+ ਭਰ ਲਈ-। ਉਨ+ 7ਪਰ 
ਕਾਰਕ ਚੰਗੀ ਤਰ;+ ਿਫੱਟ ਕਰਕੇ ਉਨ+ / ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖ ਿਲਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ  ਬੋਤਲ+ ਦੇ ਪਾਣੀ / ਅਸੀ 
ਗੰਗਾ ਜਲ ਕਿਹਣ ਲੱਗ ਪਏ। 

 ਿਤਰਵੂਾਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 36 ਮੀਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਸੀ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਤਿਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਮਾਲਕ+ ਦੀ- 
ਿਕੰਨੀ- ਹੀ ਬੱਸ+ ਇਸ ਰਟੂ ਤੇ ਚਲਦੀ- ਸਨ। ਉਨ+ ਬੱਸ+ ਦੇ ਮਾਲਕ+ ਿਵਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ 
ਖਿਹਬਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਜ਼ੀ ਯਾਤਰੀ- ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਬੱਸ+ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਨ+ ਨਾਲ 
ਵਧੀਆ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ+ ਿਦਨ+ ਿਵੱਚ ਬੱਸ+ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਸ+ 
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ਆਉਂਦੀ- ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਿਕਸੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ- ਜ+ਦੀ-। ਿਜਹੜੇ ਰਟੂ+ / ਡਰਾਈਵਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਬੱਸ+ 
ਉਧਰ / ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ-। ਿਜੱਥੇ ਯਾਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਥੇ ਹੀ ਰਕੁ ਜ+ਦੀ- ਅਤੇ ਜਦੋਂ  ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾਵ+ 
ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜ+ਦੀ-। 

 ਿਕਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਬੱਸ+ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੋਟਾਰੱਕਾਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ- ਦਾ 
ਸਮਾਨ ਆਪਣੀ- ਬੱਸ+ ਦੇ 7ਪਰ ਰੱਖ ਿਦੰਦੇ। ਇਕ ਵਾਰ ਸਮਾਨ ਬੱਸ ਦੇ ਉਪਰ ਚੜ; ਜ+ਦਾ ਤ+ ਉਨ+ / ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋ 
ਜ+ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੱਸ ਿਵੱਚ ਜਰਰੂ ਬੈਠਣਗੇ। 

 ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਕਲੀਨਰ ਜਦੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ / ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ ਤ+ ਅਸੀਂ ਉਨ+ 
/ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ / ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਤ+ ਿਕ ਗੰਗਾ-ਜਲ ਦੀ- ਬੋਤਲ+ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ‘ਗੰਗਾ-
ਜਲ’  ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਨ+ ਕੰਡਕਟਰ+ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ- 7ਤੇ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਵਰਗਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਉਨ+ ਨੇ ਬੜੀ 
ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਬੋਤਲ+ / ਸੰਭਾਿਲਆ ਅਤੇ ਸਾ/ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖਾਸ ਸੀਟ ਤੇ ਿਬਠਾਇਆ। ਆਿਖਰਕਾਰ ਿਤਰਵੂਾਲਾ 
ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਸਾ/ ਆਪਣੇ ਘਰ  ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ+ ਨੇ ਬੱਸ ਦਾ ਰਟੂ ਬਦਿਲਆ ਅਤੇ ਦੋ ਮੀਲ ਦਾ ਿਵੰਗ ਪਾ 
ਿਲਆ। ਅਖੀਰ ਉਨ+ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾ/ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਥੋੜ;ਾ ਿਜਹਾ ਗੰਗਾ ਜਲ ਪਾ 
ਕੇ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤ+ ਿਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਕਲੀਨਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਇਸ ਗੰਗਾ ਜਲ / ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਲੈਣ। 

 ਅਸੀ ਦੋਵੇਂ ਬੋਤਲ+ ਆਪਣੀ ਈਸਾਈ ਮਾਤਾ / ਦੇ ਿਦੰਦੇ ਸ+ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਈਅਰ ਗੁ-ਢੀ- 
/ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦੇ ਿਦਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। 1942 ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਅਸੀ ਗੰਗਾ ਜਲ 
ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸ / ਨਹੀ ਸੀ ਦੱਸੀ। ਪਿਹਲੇ ਦੋ ਿਦਨ ਗੁ-ਢੀ ਸਾਡੀ ਆਉ ਭਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੱਠੇ ਹੋ 
ਜ+ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਿਵੱਚੋਂ  ਆਪਣਾ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। 

 ਅਗਲੀ- ਗਰਮੀ- ਿਵੱਚ ਿਫਰ ਇਹੀ ਸਾਿਜਸ਼ ਦਹੁਰਾਈ ਜ+ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ;+ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ+ ਤੱਕ 
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮ+ / ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਹੰਦ ੂਪਿਰਵਾਰ+ / ਕੋਟਾਰੱਕਾਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ 
ਰੱਿਖਆ। ਹਰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਅਸੀ ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਪ6ਭਾਵ+ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ- ਸੁਣਦੇ। 

 ਪੁਥਰ ਰਮਨ ਨਈਅਰ ਨੇ ਦੱਿਸਆ—“ ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ+ ਤੋਂ ਅਸੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀ ਲਈ। 
ਿਪਛਲੇ ਅਪ6ੈਲ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮ+ / ਜੋਰਦਾਰ ਪੇਚਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ/ ਸ਼ਿਹਦ ਦੇ ਇੱਕ ਚਮਚੇ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਦੋ ਤੁਪਕੇ 
ਗੰਗਾ-ਜਲ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਿਤੰਨ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਸ/ ਆਰਾਮ ਆ 
ਿਗਆ”। 

 ਲਕਸ਼ਮੀ ਅੰਮ+ ਨੇ ਿਕਹਾ—“ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਜ+ ਠੰਢ ਨਾਲ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਜ+ਦੀ ਹੈ ਤ+ ਗੰਗਾ-ਜਲ ਦਾ 
ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਉਸ / ਪੂਰੀ ਤਰ;+ ਠੀਕ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਦਰਦ 7ਠਦਾ ਹੈ ਤ+ ਮੈਂ  ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 
ਤੇ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਗੰਗਾ-ਜਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹ+ ਤੇ ਦਰਦ ਿਬਲਕੁਲ ਹਟ ਜ+ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤ+ ਬਹਤੁ ਹੀ ਥੋੜਾ”। 

 ਪਾਰਕੂਟੀ ਨ+ ਦੀ ਔਰਤ, ਿਜਸ/ ਪਿਹਲੇ ਦੋ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਣੇਿਪ- ਸਮੇਂ ਬਹਤੁ ਹੀ ਔਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ 
ਿਪਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਤੀਸਰੇ ਬੱਚੇ / ਘਰ ਿਵੱਚ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਿਸਰਫ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਿਕ ਜਦੋਂ 
ਉਸ/ ਜਣਨ-ਪੀੜਾ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਈ ਤ+ ਉਸਨੇ  ਗੰਗਾ-ਜਲ ਦੇ ਦੋ ਤੁਪਕੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਪਾ ਲਏ। 

 ਨਰਾਇਣ ਕੁਰੱਪੂ ਨੇ ਗੰਗਾ-ਜਲ ਦੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ / ਪ6ਯੋਗੀ ਪੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਿਸੱਧ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ 
ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਿਵੱਚ ਦੋ ਅੰਬ+ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇਕੋ ਿਕਸਮ, ਇਕੋ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਇਕੋ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। 
ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੂਿਟ- / ਪਾਣੀ ਿਦੰਦਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨ+ ਿਵੱਚੋ ਇਕ ਬੂਟੇ /  ਗੰਗਾ-ਜਲ ਦੇ 
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ਕੁਝ ਤੁਪਕੇ ਿਮਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਫਲ+ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆਈ ਤ+ ਉਹ ਦਰੱਖਤ ਤ+ ਫਲ+ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ, ਪਰੰਤੂ 
ਦਜੂੇ ਦਰੱਖਤ / ਕੁਝ ਨਾ ਲੱਗਾ। 

 ਚੰਕਰੋਥ ਪੱਚੂ ਿਪੱਲੇ ਨੇ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਗੰਗਾ-ਜਲ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਮੈਬਰ+ / ਿਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਿਲਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਨ+ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਕਦੇ ਬੀਮਾਰ ਨਹੀ 
ਹੋਇਆ। 

 ਇਸ ਤਰ;+ ਸਾਡੇ ਗੁ-ਢੀ- ਦਆੁਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਚਮਤਕਾਰ+ ਦੀਆ ਅਨੇਕ+ ਹੀ ਕਹਾਣੀ- ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ 
ਸਾਡੇ ਗੁ-ਢੀ ਸਾ/ ਹੋਰ ਗੰਗਾ-ਜਲ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। 

ਿਵਆਿਖਆ 

 ਗੰਗਾ-ਜਲ ਦੀ- ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ- ਿਵੱਚ ਲੋਕ+ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਬਹਤੁ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਅਤੇ 
ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ- ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਵਸਤੂ-, ਿਵਅਕਤੀ-, ਥਾਵ+ ਅਤੇ ਸਿਮ- ਿਵੱਚ ਚਮਤਕਾਰੀ 
ਸ਼ਕਤੀ- ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨਕ ਪ6ਭਾਵ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਅਿਜਹਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦਾ ਿਜਹੜਾ ਇਹਨ+ ਿਵਸਵਾਸ਼+ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸੱਚਾਈ / ਿਸੱਧ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਨਿਸਕ 
ਸੁਝਾਵ+ ਦਆੁਰਾ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਪ6ਭਾਵ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤ+ ਇਨ+ ਦਆੁਰਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ6ਭਾਵ ਵੀ ਪੈਦਾ 
ਕੀਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਮਾਨਿਸਕ ਰੋਗ+ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ+ ਿਵੱਚ ਅਨੇਕ+ ਮਾਨਿਸਕ ਰੋਗੀ ਇਨ+ ਦੇ ਪ6ਭਾਵ+ ਦੇ 
ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨਤੀਿਜ- ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਨ। ਿਜਹੜਾ ਆਦਮੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ 
ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਬੇ-ਅਦਬੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਵਕਾਰ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨੋ-ਿਵਿਗਆਨ ਸਾ/ ਦੱਸਦਾ 
ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੀ- ਮਾਨਿਸਕ ਉਲਝਣ+ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਈਲੱਗ ਜ+ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਦਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ। ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਮਾਨਿਸਕ ਰੋਗੀ- ਤੋਂ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਅੰਕੜੇ ਪ6ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ+ 
ਤੋਂ ਿਸੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਰੋਗੀ- ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਉਥੇ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਭਰਮ+ ਅਤੇ ਵਿਹਮ+ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ। ਅਿਜਹੀ- ਜਾਤੀ- ਿਵੱਚ ਵੀ ਔਰਤ ਰੋਗੀ- ਦੀ ਿਗਣਤੀ, ਮਰਦ+ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੜਕੀ- / 
ਚੰਗੀ ਿਵੱਿਦਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰਦੇ ਜ+ ਬੁਰਕੇ ਦਾ ਿਰਵਾਜ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਔਰਤ ਿਵੱਚ ਇਹ ਮਾਨਿਸਕ ਿਬਮਾਰੀ 
ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 ਇੱਕ ਵਰਤਮਾਨ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਿਡਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਿਹਲ+ ਜਾਫਨਾ ਸੈਟਰਲ ਕਾਲਜ ਿਵਖੇ 
ਪੜ;ਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ। ਇਕ ਿਦਨ ਉਸ ਨੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਪਏ ਘੜੇ 
ਿਵੱਚੋ ਪਾਣੀ ਪੀ ਿਲਆ। ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਿਪੱਛੋ ਇਕ ਹੋਰ ਅਿਧਆਪਕ ਨੇ ਬਾਕੀ  ਬਚਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕ ਗਲਾਸ ਿਵੱਚ ਉਲਟਾ 
ਿਲਆ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚੋਂ ਇਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੱਪ ਿਮਿਲਆ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ / ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ 
ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਤ+ ਉਹ ਬੀਮਾਰ ਪੈ ਿਗਆ। ਉਸ/ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਟੀ- ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ- ਤੇ ਸਾ/ ਿਫ਼ਕਰ ਲੱਗ 
ਿਗਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਉਸ / ਯਕੀਨ ਦਆੁਇਆ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਤ+ ਪਾਣੀ ਉਸੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਪਏ ਹੋਰ ਘੜੇ ਿਵੱਚੋ ਪੀਤਾ ਹੈ ਤ+ 
ਉਸਦੀ- ਉਲਟੀ- ਹਟੀ-। ਭਾਵੇਂ  ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਉਸੇ ਘੜੇ ਿਵੱਚੋ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ- ਉਲਟੀ- ਇਹ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹਟੀ- ਿਕ ਿਜਸ ਘੜੇ ’ਚੋਂ ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤ+ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਾ/ 
ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵੇ ਕੋਈ ਮਨੋ-ਿਵਿਗਆਨਕ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬੀਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿਕਵੇਂ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜ+ਦਾ 
ਹੈ? ਿਫਰ ਵੀ ਇਹ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਿਕ ਉਸ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਮਾਨਿਸਕ 
ਕਾਰਣ+ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ—ਵਾਿਹਆਤ ਹੈ। 
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 ਕੋਟਾਰੱਕਾਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਢੀ- ਤੇ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ 
ਗੁ-ਢੀ- ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾ/ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਸਾਧਾਰਨ ਆਦਮੀ, ਿਜਨ+ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੰਗਾ-ਜਲ 
ਦੀ- ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ- ਪ6ਤੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਭਰ ਿਦੱਤਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ, ਿਕਵੇਂ ਲਾਈਲੱਗ ਬਣ ਜ+ਦੇ ਹਨ? ਤਰਕ ਅਤੇ 
ਅਸਲੀਅਤ / ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ+ ਦੇ ਮਨ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਅੰਧ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ+ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਚ ਬੈਠਦੇ ਭਾਵ-ਅਰਥ ਅਤੇ 
ਿਵਆਿਖਆਵ+ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 

 ਕੁਰਬਾਨੀ-, ਬਲੀ, ਧਾਰਿਮਕ ਯਾਤਰਾਵ+, ਪ6ਾਰਥਨਾਵ+, ਭੇਟ+, ਪੂਜਾ, ਕਸਮ+, ਅਰਾਧਨਾ, ਗੰਗਾ-ਜਲ, ਪ6ਸ਼ਾਦ, 
ਬਪਿਤਸਮਾ (ਇਸਾਈਮਤ ਦਾ ਨਾਮ-ਕਰਨ ਸੰਸਕਾਰ), ਪਿਵੱਤਰ ਰਾਖ ਆਿਦ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪ6ਭਾਵ ਕੁਝ ਵੀ 
ਨਹੀਂ ਹਨ ਿਸਰਫ ਇਹ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਤਜਰਬੇ ਹਨ ਿਜਹਨ+ ਿਪੱਛੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ;+ ਸਰਾਪ, 

ਜਾਦ-ੂਟੂਣੇ, ਭੂਤ-ਪ6ੇਤ, ਜਨਮ-ਕੁੰਡਲੀ- ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ-ਅਸ਼ੁਭ ਆਿਦ ਗੱਲ+ ਿਸਰਫ ਲਾਈ-ਲੱਗ ਮੂਰਖ+ / ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ 
ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ- ਹਨ। 

 ਪੜ;ਾਈ ਅਤੇ ਸੂਝ / ਹੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਚਾਈ ਤ+ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਪੜ;ੇ 
ਿਲਖੇ ਅਤੇ 7ਚੇ ਅਹਿੁਦ- ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹਤੁ ਹੀ ਲਾਈਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਦ ੂਟੂਣੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ 
ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਿਸਰਫ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਇਹਨ+ ਿਵਸ਼ਵਾਸਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਅੰਧ-ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਤ+ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਪੜ;ਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਨ;ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

 
     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ9ਨ ਵਾਲੀ ਘੋੜੀ 
 ਸ਼6ੀਮਾਨ ਜੇ. ਬੀ. ਰਹੀਨ ਇੱਕ ਜੀਵ ਿਵਿਗਆਨੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਅਸਪਸ਼ਟ ਿਵਿਸ਼-, ਿਜਵੇਂ:- ਟੈਲੀਪੈਥੀ, ਆਉਣ 
ਵਾਲੀ- ਘਟਨਾਵ+ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਕੰਧ+ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ  ਦੀ ਦੇਖ ਸਕਣਾ, ਕੇਵਲ ਿਵਚਾਰ+ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਗਤੀ ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਿਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ- ਰਹੱਸਮਈ ਖੋਜ਼+ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਿਵੱਚ ਪ6ਿਸੱਧ ਹੈ। ਉਸਨੇ 
ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨ+ ਿਵਿਸ਼- ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 

 ਡਾਕਟਰ ਰਹੀਨ ਨੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀ- ਪੁਸਤਕ+ ਿਲਖੀ- ਿਜਹਨ+ ਿਵੱਚੋ ਉਸਨੇ ਟੈਲੀਪੈਥੀ, ਕੰਧ+ ਿਵੱਚੋਂ  ਦੀ 
ਵਸਤੂ- ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਦੀ- ਘਟਨਾਵ+ ਬਾਰੇ ਪਿਹਲ+ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਆਿਦ ਗੱਲ+ / ਿਸੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

 ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਖੋਜੀ- ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਹੀਨ / ਿਸੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ/ ਚੈਿਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਗਆਨ 
ਇੰਦ6ੀ- ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਿਲਖਦਾ ਹੋਇਆ, ਪ6ੋਫੈਸਰ ਜੌਨ ਸਕਾਰਨੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਡਾਕਟਰ ਰਹੀਨ ਦਆੁਰਾ 
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਝੂਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਗਆਨੀ- ਨੇ ਇਹਨ+ ਿਪੱਛੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ 
ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਿਵਿਸ਼- ਸਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰ ਰਹੀਨ ਦੀ ਖੋਜ ਿਬਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ 
ਰਹੀਨ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤ+ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ / ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ 
ਿਜੱਤ ਲੈਂਦਾ?  
 ਸਟੇਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਪ6ੋਫੈਸਰ ਕੈਨੇਡੀ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਸ ਦਆੁਰਾ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਪ6ਯੋਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ+ਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਡਾਕਟਰ ਰਹੀਨ ਦੇ ਨਤੀਿਜ- ਨਾਲ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇ। ਉਸਨੇ ਦੱਿਸਆ 
ਿਕ ਪ6ਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵ+ ਿਵੱਚ ਤਜਰਬੇ ਦਹੁਰਾਏ ਜ+ਦੇ ਹਨ ਤ+ ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਨਤੀਜੇ ਿਨਕਲਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪ6ਯੋਗ+ 
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੌ ਿਵਿਦਆਰਥੀ- ਨੇ ਭਾਗ ਿਲਆ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਡਾਕਟਰ ਰਹੀਨ ਨਾਲ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇ। 

 ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਹੈ ਹੀ ਅਜੀਬ ਿਕ ਪ6ੋਫੈਸਰ ਿਵਲੀਅਮ ਮਕਡੂਗਲ ਿਜਸਦਾ ਮਨੋਿਚਿਕਤਸਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 
ਿਵੱਚ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਹੀਨ ਦੇ ਲਈ ਹਣੁ ਦੇ ਜ+ ਪੁਰਾਣੇ ਪ6ਯੋਗ+ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਿਕਆ। 
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਹੀਨ / ਪਰਾਣੀ- ਪੜ;ੀ- ਜ+ ਸੁਣੀ- ਹੋਈ- ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਿਹਲ+ ਬੀਤ 
ਚੁੱਕੀ- ਅਜੀਬ ਕਹਾਣੀ- ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। 

 ਿਰਚਮੰਡ ਿਵਰਜੀਨੀਆ ਿਵਖੇ ਸ਼6ੀਮਤੀ ਸੀ. ਡੀ. ਫੌਡਾ ਨ+ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਿਜਸਦੇ ਕੋਲ ਲੇਡੀ ਵੰਡਰ ਨ+ ਦੀ 
ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਘੋੜੀ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹਰੂ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਿਵੱਚ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸਾਲੇ, 
‘ਅਸਾਧਾਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨ’  (Abnormal and Social Psychology) ਦੇ ਭਾਗ-23(1929) 
ਅਤੇ ਸਫਾ 449-466 ਤੇ ਇੱਕ ਿਲਖਤ ਛਪੀ ਸੀ, ਿਜਸਦਾ ਿਸਰਲੇਖ ਸੀ-‘ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ;ਨ ਵਾਲੀ ਦੀ ਘੋੜੀ ਦੀ ਜ+ਚ 
ਪੜਤਾਲ ।’ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਸੀ:-  
 “ਪ6ਯੋਗ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਨ+ ‘ਲੇਡੀ ਵੰਡਰ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਾਲਕਣ 
ਸ਼6ੀਮਤੀ ਸੀ. ਡੀ. ਫੌਂਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਰਚਮੰਡ ਿਵਰਜੀਨੀਆ ਦੀ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਿਰਪੋਰਟ+ ਮੁਤਾਿਬਕ, ਘੋੜੀ 
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ- ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਿਹਸਾਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ+ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ 
ਸ਼ਰਤੀਆ ਗੱਲ ਪਿਹਲੀ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਪ6ਸ਼ਨ, ਪਿਹਲ+ ਸ਼6ੀਮਤੀ ਫੌਂਡਾ / ਿਵਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼6ੀਮਤੀ ਫੌਂਡਾ ਅਨੁਸਾਰ 
ਘੋੜੀ ਿਵੱਚ  “ਮਨ ਪੜ;ਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਿਮਲੀ ਜੁਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ।” 
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 ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਿਮਤੀ 3 ਦਸੰਬਰ, 1927 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਕੇ 15 ਜਨਵਰੀ, 1928 / ਖਤਮ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 
ਿਸਰਫ 6 ਿਦਨ ਹੀ ਜ+ਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਸ਼6ੀਮਤੀ ਫੌਂਡਾ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ 9’x12’ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ 
ਗਏ। 

  ਪ6ੋਫੈਸਰ ਿਵਲੀਅਮ ਮਕਡੂਗਲ 7ਥੇ ਹਾਜਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨ+ ਨੇ ਪ6ਯੋਗ+ ਿਵੱਚ ਦੋ ਿਦਨ ਭਾਗ ਿਲਆ। ਸਕੂਲ+ 
ਦੇ ‘ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਸ਼6ੀਮਤੀ ਜੌਹਨ ਐਫ. ਥਾਮਸ ਨੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਭਾਗ ਿਲਆ। ਇਹਨ+ ਤੋਂ ਿਬਨ+  ਸ਼6ੀਮਤੀ ਫੌਂਡਾ 
ਡਾ. ਬੀ ਰਹੀਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਲੂਈਜ਼ਾ ਈ. ਰਹੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਨ। 

 ਡਾਕਟਰ ਰਹੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ- ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੇਡੀ ਵੰਡਰ ਤੇ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਛੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਪ6ਯੋਗ 
ਕੀਤੇ। ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ / ਇਕ ਸਾਲ ਿਵਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ- ਨਾਲ ਵੀਚਾਰ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਰਹੀਨ ਨੇ ਜੋ 
ਕੁੱਝ ਿਲਿਖਆ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਿਡਊਕ  ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਮਨੋ-ਿਵਿਗਆਨ ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਿਵਿਗਆਿਨਕ 
ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਿਕ ਸ਼6ੀਮਤੀ ਫੌਂਡਾ ਦੀ ਘੋੜੀ ਿਵੱਚ ਮਨ ਦੀ- ਗੱਲ+ / ਪੜ;ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। 

 ਡਾਕਟਰ ਰਹੀਨ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਲੇਡੀ ਵੰਡਰ ਨ+ ਦੀ ਇਹ ਘੋੜੀ ਿਬਨ+ ਦੌੜਨ ਤੋਂ  ਹੀ ਦਨੁੀ- ਦੀ ਇੱਕ 
ਪ6ਿਸੱਧ ਘੋੜੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕਣ ਦੀ ਿਕਸਮਤ ਵੀ ਚਮਕਾ ਿਦੱਤੀ। ਲੇਡੀ ਵੰਡਰ ਦੀ ਇਹ ਅਨੋਖੀ 
ਕਹਾਣੀ ‘ਲਾਈਫ’  ਮੈਗਜੀਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਰਸਾਿਲ- ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ+ ਿਵੱਚ ਛਪੀ। ਚੈਿਲੰਜ ਨ+ ਦੇ ਇੱਕ ਰਸਾਲੇ 
ਦੇ ਜੁਲਾਈ, 1956 ਦੇ ਅੰਕ ਿਵੱਚ ‘ਲੇਡੀ ਵੰਡਰ’  ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ / ਲੱਭਣ ਿਵੱਚ ਪੁਿਲਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।  
 ਇੱਕ ਅੰਦਾਜੇ ਅਨੁਸਾਰ  ਡਾਕਟਰ ਰਹੀਨ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਲੇਡੀ-ਵੰਡਰ ਕੋਲ 15000 ਿਵਅਕਤੀ 
ਆਪਣੀ- ਸਮੱਿਸਆਵ+ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਏ। 

 ‘ਲੇਡੀ ਵੰਡਰ’  ਦੀ ਪ6ਿਸੱਧੀ ਦੀ ਖਬਰ ਿਜਉਂ ਹੀ ਿਨਊ ਜਰਸੀ ਿਵਖੇ ਪ6ੋਫੈਸਰ ਜੌਨ ਸਕਾਰਨੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤ+ 
ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਿਦਨ ਦਪੁਿਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ6ੋਫੈਸਰ ਸਕਾਰਨੇ 
ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਡੋਨਾਲਡ ਗੋਰੇ / ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼6ੀਮਤੀ ਫੌਂਡਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਿਵਖੇ ਪਹੁੰਿਚਆ। ਉਹਨ+ / ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ 
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਿਕਉਂਿਕ 7ਥੇ ਲੋਕ+ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਜਮ;+ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਆਪਣਾ ‘ਮਨ ਪੜ;ਵਾਉਣ ਲਈ’ ਆਏ 
ਸਨ। ਿਜਉਂ ਹੀ ਭੀੜ ਘਟੀ ਉਹ ਉਸ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਦਾਿਖਲ ਹੋਏ, ਿਜੱਥੇ ਸ਼6ੀਮਤੀ ਫੌਂਡਾ ਅਤੇ ‘ਲੇਡੀ ਵੰਡਰ’  ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

 ‘ਲੇਡੀ ਵੰਡਰ’  ਇੱਕ ਮੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ;ੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੇਜ 7ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਘਣ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ 
ਸਨ, ਿਜਹਨ+ 7ਪਰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੀ A, B, C ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼6ੀਮਤੀ ਫੌਂਡਾ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ‘ਲੇਡੀ ਵੰਡਰ’  ਮਨ / 
ਪੜ;ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨ+ ਅੱਖਰ+ ਦਆੁਰਾ ਪ6ਸ਼ਨ+ ਦੇ 7ਤਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਘੋੜੀ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਨਾਲ 
ਅੱਖਰ+ / ਛੂੰਹਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ;+ 7ਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪੈਿਲੰਗ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। 

 ਪ6ੋਫੈਸਰ ਸਕਾਰਨੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਿਦੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਉਸ ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ 
‘ਲੇਡੀ ਵੰਡਰ’  / ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਪੁੱਛ 
ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। 

 ਉਸ ਨੇ ਘੋੜੀ / ਪੁੱਿਛਆ –“ਲੇਡੀ, ਕੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਿਕਉਂ ਆਇਆ ਹ+?” 

ਲੇਡੀ ਵੰਡਰ ਨੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ‘Y E S’ ਅੱਖਰ ਛੂਹ ਿਦੱਤੇ। ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਭਾਵਕੁ ਹੋ ਕੇ ਿਫਰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਲੇਡੀ 
ਵੰਡਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ / ਿਕਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰ+ਗਾ?” ਲੇਡੀ ਵੰਡਰ ਨੇ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ‘W O R K’ ਅੱਖਰ+ / ਛੂਹ 
ਿਦੱਤਾ। ਿਫਰ ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਿਖਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਿਕਹਾ, “ਲੇਡੀ, ਮੈ/ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ  ਬਹਤੁ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ 
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ਿਰਹਾ ਹ+। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕੂ ਿਕੱਥੇ ਹਨ?” ਘੋੜੀ ਨੇ ਿਸ਼ਕਾਗੋ (CHICAGO) ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
Rਮਵਾਰ ‘CHI’ ਅੱਖਰ+ / ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ਛੂਹ ਿਦੱਤਾ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ / ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ 
ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ ‘C’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਿਕ ਸ਼6ੀਮਤੀ ਫੌਂਡਾ / ਇਹ ਸਿਥਤੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ 
7ਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। 

 ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਘੋੜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਿਲਆ ਿਗਆ। 

 ਸ਼6ੀਮਤੀ ਫੌਂਡਾ ਨੇ ਿਫਰ ਪ6ੋਫੈਸਰ ਸਕਾਰਨੇ / ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਸਕਾਰਨੇ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਸ਼6ੀਮਤੀ ਫੌਂਡਾ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, “ਲੇਡੀ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈ/ ਇਹ ਦੱਸੋ ਿਕ ਮੈਂ  ਇੱਥੇ ਿਕਵੇਂ 
ਆਇਆ ਹ+?”  ਸਕਾਰਨੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ;+ ਪੁੱ ਿਛਆ ਅਤੇ ਲੇਡੀ ਵੰਡਰ ਨੇ Rਮਵਾਰ ‘C A R’ ਅੱਖਰ+ / ਆਪਣੇ ਨੱਕ 
ਨਾਲ ਛੂਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ6ੋਫੈਸਰ ਸਕਾਰਨੇ, ਸ਼6ੀਮਤੀ ਫੌਂਡਾ ਵੱਲ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ 
ਬੋਿਲਆ-“ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ  ਇਹ ਤੁਹਾ/ ਦੱਸੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ 
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ+। ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਕਰ+?” 

 ਸ਼6ੀਮਤੀ ਫੌਂਡਾ ਇਕ ਦਮ ਘਬਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈ/ ਇੱਕ ਕਾਗਜ ਤੇ ਇਕ ਪੈਨਿਸਲ ਦੇ ਕੇ ਉਸ 7ਪਰ 
ਸੁਆਲ ਿਲਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਪ6ੋਫੈਸਰ ਸਕਾਰਨੇ ਨੇ ਸੁਆਲ ਿਲਖ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼6ੀਮਤੀ ਫੌਂਡਾ / ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ 
ਿਦੱਤਾ। 

 ਸ਼6ੀਮਤੀ ਫੌਂਡਾ ਿਨਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੇ  ਲੇਡੀ ਵੰਡਰ / ਮੇਰੇ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਘੋੜੀ ਨੇ 
ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਿਦੱਤਾ। ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਉਡੀਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ6ੋਫੈਸਰ / ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ ਘੋੜੀ ਓਨਾ ਿਚਰ ਕੋਈ 
ਨਹੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਸ਼6ੀਮਤੀ ਫੌਂਡਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਸ਼6ੀਮਤੀ ਫੌਂਡਾ 
/ ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਿਜਉਂ ਹੀ  ਸਕਾਰਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 
7ਧਰ ਮੁਿੜਆ ਤ+ ਉਸਨੇ ਕਾਗਜ / ਸ਼6ੀਮਤੀ ਫੌਂਡਾ ਵੱਲ ਘੁਮਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਿਲਿਖਆ ਸੀ -“ਮੈਂ ਿਕੱਥੇ ਰਿਹੰਦਾ 
ਹ+” ਸ਼6ੀਮਤੀ ਫੌਂਡਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੜ; ਿਲਆ। ‘ਲੇਡੀ ਵੰਡਰ’  ਨੇ ਝਟਪਟ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ‘NEW YORK’  
 ਸਕਾਰਨੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਿਕਹਾ-“ਬਹਤੁ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ‘ਲੇਡੀ ਵੰਡਰ’  / ਿਕਵੇਂ  ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਮੈਂ 
ਿਨਊਯਾਰਕ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹ+ (ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਸਕਾਰਨੇ ਿਨਊ ਜਰਸੀ ਿਵਖੇ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ) ਉਸਨੇ ਸ਼6ੀਮਤੀ ਫੌਂਡਾ / ਪੰਜ 
ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਿਪਆ। 

 ਜਦੋਂ  ਸਕਾਰਨੇ ਘਰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤ+ ਉਹ ਸੋਚਣੋ ਨਾ ਰਿਹ ਸਿਕਆ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ6ਫੈਸਰ 
/ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਦੀ ਖੇਡ ਦਆੁਰਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਸਕਾਰਨੇ ਦੇ ਿਖਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼6ੀਮਤੀ ਫੌਂਡਾ ਅਤੇ 
ਉਸਦੀ ਘੋੜੀ ਿਵੱਚ ਪ6ੋਫੈਸਰ / ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਗੁਣ ਸੀ। 

 ਸਕਾਰਨੇ ਨੇ ਘੋੜੀ ਦਆੁਰਾ ਠੀਕ ਸ਼ਬਦ+ / ਨੱਕ ਨਾਲ ਛੂਹਣ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ:- 
 “ਸ਼6ੀਮਤੀ ਫੌਂਡਾ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਚਾਬੁਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਚਬੁਕ / ਿਹਲਾ ਕੇ ਉਹ ਘੋੜੀ / 
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਘੋੜੀ ਦੇ ਨੱਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ+ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸ਼6ੀਮਤੀ ਫੌਂਡਾ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੇਿਖਆ। ਇਸ ਢੰਗ 
ਨੇ ਮੈ/ ਵੀ ਉਲਝਣ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਮੈ/ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਘੋੜੀ ਦੀ- ਅੱਖ+ ਉਭਰੀ- 
ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਪੱਛੇ ਵਾਲੀ- ਚੀਜ਼+ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈ/ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ 
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਈ।”  
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 “ਸ਼6ੀਮਤੀ ਫੌਂਡਾ ਘੋੜੀ / ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸਦੇ 2 ਫੁੱਟ ਿਪੱਛੇ ਅਤੇ ਿਸਰ ਦੇ 60 ਿਡਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਤੇ ਖੜ;ੀ ਹੋ 
ਜ+ਦੀ ਸੀ। ਪਿਹਲ+ ਇਸ਼ਾਰਾ ਘੋੜੀ / ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਅੱਖਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਚ ਕੋਲ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਸੀ, ਦਜੂਾ ਇਸ਼ਾਰਾ 
ਅੱਖਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਪੱਛੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਠੀਕ ਅੱਖਰ ਦੇ 7ਪਰ ਨੱਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। 

 ਮੈ/ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਚਲਾਕ ਔਰਤ ਨੇ ਪ6ੋਫੈਸਰ ਿਵਲੀਅਮ ਮਨਡੂਗਲ / ਬੇਵਕੂਫ 
ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ, ਬਲਿਕ ਮੈਂ ਤ+ ਇਸ ਗੱਲੋ ਹੈਰਾਨ ਸ+ ਿਕ ਇੱਕ ਜੀਵ ਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਪ6ੋਫੈਸਰ ਰਹੀਨ ਘੋੜੀ ਦੀ- 
7ਭਰੀ- ਅੱਖੀ- ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਭੁੱਲ ਿਗਆ ਸੀ। 

 ਜਦੋਂ  ਪ6ੋਫੈਸਰ ਸਕਾਰਨੇ ਦੀ ਜ+ਚ ਿਰਪੋਰਟ ਆਈ ਤ+ ਇਸ ਨਾਲ ‘ਲੇਡੀ ਵੰਡਰ’  ਦਆੁਰਾ ਮਨ / ਪੜ;ਨ ਦਾ 
ਵਪਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ।       
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ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਇਖਲਾਕੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ 
 ਦੀ ਆਲ-ਸੀਲੋਨ ਬੁੱਧੀਸਟ ਕ+ਗਰਸ (ਲੰਕਾ ਿਵੱਚ ਬੋਧੀ- ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ) ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ 
ਿਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ  ਨੌਜਵਾਨ+ / ਇਖਲਾਕੀ ਅਤੇ ਨੈਿਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਲਈ ਸਕੂਲ+ ਿਵੱਚ ਧਾਰਿਮਕ ਿਸੱਿਖਆ 
ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਬਹਤੁ ਹੀ ਜਰਰੂੀ ਹੈ। ਿਭਨ-ਿਭੰਨ ਇਸਾਈ ਿਫਰਿਕ- ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇੱਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿਜ਼ੱਦ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਨ ਿਕ ਈਸਾਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ- / ਬਾਈਬਲ ਪੜ;ਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 ਮੈਂ  ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹ+ ਿਕ ਇਖਲਾਕੀ ਅਤੇ ਨੈਿਤਕ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ 
ਅਖੌਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਿਖਆ ਜ+ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਿਕੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਿਕਤਾਬ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦਨੁੀ- ਦੇ ਕਰੋੜ+ ਇਸਾਈ 
ਿਬਨ+ ਿਕਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਬਾਈਬਲ / ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਿਕ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ 
ਹੈ ਤ+ ਇਹ ਿਕਵੇਂ  ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋ ਜ+ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਰੱਬ ਦੀ 
ਹੋਂਦ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਥ ਇਸ ਦਾਅਵੇ / ਿਕਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਿਸੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ / ਰੱਬੀ ਪ6ੇਰਣਾ 
ਪ6ਾਪਤ ਹੈ। 

 ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਇੱਕਲੀ ਅਿਜਹੀ ਿਕਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਰੱਬੀ ਪ6ੇਰਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ। 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ;+ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਿਕਤਾਬ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਰੱਬ ਭਾਵ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋ 
ਪ6ੇਰਤ ਹੈ। 

 ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਖਲਾਕੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਿਸਧ+ਤ ਇਸ ਦੇ ਕਾ/ਨ+ ਦਾ ਿਨ-, ਇਸ ਦੀ- ਇਿਤਹਾਸਕ ਗਲਤ 
ਿਬਆਨੀ-, ਇਸ ਦੀ- ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਗਲਤੀ- ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫਲਸਫੇ (ਦਰਸ਼ਨ) ਦੇ ਬੇਤੁਕੇਪਣ ਕਾਰਣ ਵੀਹਵੀਂ 
ਸਦੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਿਕਤਾਬ / ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪ6ੇਰਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਿਕਉਂ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ 
ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹ+ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਿਸਖਾਉਂਦੀ  ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀ? ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤ+ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪ6ੇਰਣਾ ਦਾ 
ਿਸਧ+ਤ ਯਹਦੂੀ- ਤੇ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ- ਦੀ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਿਸਰਜਣਾ ਹੈ, 
ਰੱਬੀ ਸਰੋਤ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹੀ ਿਸੱਧ ਹੋ ਜ+ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਦਾਚਾਰ+ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਇਹ ਇੱਕ 
ਬਹਤੁ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ। 

  ਆਓ ਇਸ ਦੀ- ਸਦਾਚਾਰਕ ਿਸਿਖਆਵ+ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। 

ਇਮਾਨਦਾਰੀ 
 ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬਹਤੁ ਹੀ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਨੈਿਤਕ ਗੁਣ+ ਿਵੱਚੋ ਇਕ ਹੈ ਿਜਸ/ ਅਸੀ ਿਦਲੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ+। ਪਰੰਤੂ ਬਾਈਬਲ 
ਧੋਖਾ ਦੇਹੀ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੈਰੇਮੀ- (jeremiah) ਿਵੱਚ ਵੀਹਵੇਂ ਪਾਠ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸਲੋਕ 
ਿਵੱਚ ਿਲਖਾਰੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, “ਓ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੈ/ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।” ਪਾਠ ਚੌਥਾ ਸਲੋਕ ਦਸਵੇਂ ਿਵੱਚ ਜੈਰੇਮੀ- 
ਰੱਬ ਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਆਹ ਮਾਲਕ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਯੂਰੋਸ਼ਲਮ (Jerusalem) ਦੇ ਲੋਕ+ 
/ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।” 

 ਫਸਟ ਿਕੰਗ (1st king) (ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇੱਕ ਿਕਤਾਬ) ਦੇ 22ਵੇਂ ਪਾਠ ਿਵੱਚ ਰੱਬੀ ਝੂਠ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਹੀ 
ਢੁੱਕਵੀ ਿਮਸਾਲ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਹ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ‘ਲਾਰਡ (ਰੱਬ) ਨੇ ਆਿਖਆ ਅਸੀਂ ਅਹਾਬ (Ahab) / 
ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਰਹੂ ਰਾਹੀਂ ਪ6ੇਰ+ਗੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ+ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਰਹੂ ਵਾੜ ਿਦੱਤੀ।’  ਕੋਈ ਵੀ 
ਅਕਲਮੰਦ ਿਵਅਕਤੀ ਸਿਹਜੇ ਹੀ ਪ6ਭਾਿਵਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚ- / ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਰੱਬੀ ਝੂਠ+ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਿਵੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੀ- ਅਣਿਗਣਤ ਗਲਤ ਿਬਆਨੀ- ਅਤੇ ਝੂਠ+ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ 
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ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਜਨੇਿਸਸ (Genesis) ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਪਰਲੋ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਝੂਠ+ ਅਤੇ 
ਬੇਹਦੂਗੀ- ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਿਜਨੇਿਸਸ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ  ਪਾਠ ਿਵੱਚ ਇਹ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ‘ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਲੀ ਿਦਨ 
ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਰਾਤ+ ਮੀਹ ਪੈਂਦਾ ਿਰਹਾ 15 ਿਕਊਿਸਕ ਮੀਂਹ ਿਪਆ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਡੁੱਬ ਗਏ।’ 

 ਇੱਕ ਿਕਊਿਸਕ1 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਹੜ; ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਢੇ ਬਾਈ ਫੁੱਟ 
ਡੂੰਘਾ ਸੀ। ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ 29002 ਫੁੱਟ 7ਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਊਂਟ ਅਰਾਫਤ 17260 ਫੁੱਟ 7ਚੀ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਪ6ੇਿਰਤ 
ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਸਾ/ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਿਕ ਸਾਢੇ ਬਾਈ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਢੱਕੇ ਗਏ, ਿਕੰਨਾ ਝੂਠ ਹੈ। 
ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਸ ਝੂਠ / ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਦਉ ਕੱਦ ਜਾਨਵਰ ਿਜਵੇਂ 
ਡਾਈਨੋਸਾਰਜ਼, ਹਾਥੀ ਆਿਦ ਇੱਕ 18 ਵਰਗ ਇੰਚ ਦੀ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੰਦਕੂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੜੇ? 

 ਆਓ ਹਣੁ ਇਸ ਅਿਹਦਨਾਮੇ (New Testament) ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਉਹ ਿਕਤਾਬ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਸੱਚਾਈ 
ਲਈ ਬੇਦਾਗ ਮੰਨੀ ਜ+ਦੀ ਹੈ। ਰੋਮਨਜ਼ (Romans) ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਾਠ ਿਵੱਚ ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਇਹ 
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਉਿਚੱਤਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ “ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਹੈ 
ਤ+ ਝੂਠ ਬੋਲੋ।” 

 ਦਜੂੀ ਕੋਰੀਇੰਥੀਅਨਜ (Second Corinthins) ਿਵੱਚ ਸੇਂਟਪਾਲ ਆਪਣੀ- ਿਸੱਿਖਆਵ+ ਿਵੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣ 
ਦੀ ਪ6ੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ‘ਮੱਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾ/ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜਕੜ ਿਲਆ।’ ਪਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਝੂਠ 
ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਕਤਾਬ ਿਜਹੜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਝੂਠ / ਉਿਚੱਤ 
ਠਿਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਦਾਚਾਰਕ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ। 

 ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ  ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੋਜ਼ਜ਼ (Moses) / ਫ਼ਰੋਹਾ (Pharoah) ਕੋਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਆਖਣਾ ਿਕੰਨੀ 
ਬਦਿਦਆਨਤਦਾਰੀ ਹੈ? ਐਕਸਡੱਸ (Exodus) (ਇਜਰਾਲੀ- ਦੇ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਭਾਗ) 
ਦੇ ਪੰਦਰਵੇਂ ਪਾਠ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ;ਦੇ ਹ+ ਿਕ  ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਜ ਆਿਖਆ ਹੈ “ਮੇਰੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣ ਿਦਓ ਤ+ ਿਕ ਉਹ ਮਾਰਥੂਲ 
ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਖਾਿਤਰ ਧਾਰਿਮਕ ਉਤਸਵ ਮਨਾ ਸਕਣ। ਮਾਰਥੂਲ+ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤੰਨ ਿਦਨ+ ਦਾ 
ਸਫਰ ਹੈ।” ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹ+ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਇੱਕ ਬੇਸਹਾਰਾ ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ / ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚੋ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ 
ਲਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਫੇਰੋਹਾ ਕੋਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਹੈ। ਕੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਨਤਾ ਿਸਰਫ ਿਤੰਨ ਿਦਨ+ ਲਈ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾ 
ਰਹੀ ਸੀ ਜ+ ਿਫਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ? 

 ਦਨੁੀ- / ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸੱਚ ਿਜੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਪਿਵੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਇਨਸਾਨ / ਧੋਖੇਬਾਜ, ਚੋਰ 
ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਮਨੁੱਖ+ ਦਾ ਲੋਟੂ ਬਣਨਾ ਿਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਸੋਡੱਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਾਠ ਿਵੱਚ ਰੱਬ ਦੀ- ਆਪਣੇ 
ਗੁ-ਢੀ- / ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ+ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ “ਮੈਂ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਿਮਸਰ ਿਨਵਾਸੀ- 
ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਕਰ+ਗਾ ਅਤੇ ਇੰਝ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 7ਥੇ ਜਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਜਾਵੋ {ਤੁਹਾਡੀ 
ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਗੁ-ਢਣ ਪਾਸੋਂ ਸੋਨੇ ਚ+ਦੀ ਦੇ ਗਿਹਣੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਉਧਾਰ ਮੰਗ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ 
ਤੁਸੀਂ ਧੀ- ਪੁੱਤ+ ਦੇ ਪਾ ਲਵੋਗੇ ਅਤੇ ਇੰਝ ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਿਨਵਾਸੀ- / ਲੁੱਟ ਲਵੋਗੇ।” ਬਾਰਵ+ ਪਾਠ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ 
“ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਸਪੂਤ+ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਂ  ਰੱਬ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨ+ ਨੇ ਿਮਸਰ ਿਨਵਾਸੀ- ਪਾਸੋਂ ਸੋਨੇ 
ਚ+ਦੀ ਦੇ ਗਿਹਣੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਉਧਾਰ ਮੰਗ ਲਏ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਿਮਸਰ ਿਨਵਾਸੀ- ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ+ ਤੇ ਇਹ 
ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਤ+ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨ+ / ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਨ+ ਨੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ+ ਨੇ ਿਮਸਰ 
ਿਨਵਾਸੀ- / ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।” 
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 ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ- / ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ ਿਸਖਾਵ+ਗੇ? ਜੇ ਇਹ ਬਾਈਬਲ 
ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਿਵਚਾਰ+ ਿਵੱਚ ਇਖਲਾਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਤ+ ਵੀ ਸ਼6ੀ ਲੰਕਾ ਿਵੱਚ ਸਾ/ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ / ਅਿਜਹੇ ਗੈਰ 
ਇਖਲਾਕੀ ਿਵਚਾਰ ਿਸਖਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਲੋਕ+ / ਿਕਵੇਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ 
ਸੱਚੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹ+ ਜਦੋਂ ਉਨ+ ਦੇ ਧਾਰਿਮਕ ਗਰੰਥ ਉਨ+ / ਅਿਜਹੀ- ਗੈਰ-ਇਖਲਾਕੀ ਗੱਲ+ ਿਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

 ਇਹ ਪ6ਭਾਵ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਰੱਬ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਝਜਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਿਜਨੇਿਸਸ 
(Genesis) 46, ਸਲੋਕ ਤੀਜੇ ਿਵੱਚ ਰੱਬ ਇਸਰਾਈਲ / ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ। (ਜੈਕਬ) “ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 
ਿਪਉ ਦਾ ਰੱਬ ਹ+, ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰੀ ਨਾ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ 7ਥੇ ਤੁਹਾ/ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਾ ਦੇਵ+ਗਾ।” ਅਸਲੀਅਤ 
ਿਵੱਚ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ? ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੌਮ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦੇ 7ਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ। ਕੀ 
ਇਹੋ ਜੀਹੋਵਾ (Jehovah) ਸਰਬ ਿਗਆਤਾ(ਜਾਣੀ-ਜਾਣ) ਹੈ? 

ਗੁਲਾਮੀ 
 ਮਨੁੱਖੀ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ  ਵੱਧ ਸਨਮਾਨਹੀਣ ਅਿਧਆਏ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ+ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਲੱਖ+ ਕਰੋੜ+ ਇਨਸਾਨ+ ਦੇ ਮਨੁੱਖ+ ਵਰਗੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਜਉਣ ਦੇ ਹੱਕ / ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ 
ਮਨੁੱਖੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ / ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਅੱਿਤਆਚਾਰ+ ਨਾਲ ਲੋਤਪੋਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਲਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 
ਪਿਹਲ+ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਬਾਦ ਿਹੱਸੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ- ਜੰਜੀਰ+ ਿਵੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਈਬਲ ਰਚੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ 
ਇਸ ਿਭਅੰਕਰ ਸਰਾਪ, ਿਜਸਨੇ ਮਨੁਖ+ / ਪਸ਼ੂ- ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਰੱਿਖਆ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਵਚਾਰ ਹਨ? ਸਾ/ ਇਹ 
ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਰੱਬੀ ਸੰਦੇਸ਼, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਕਲਮੰਦੀ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤ+ ਇਸ/ 
ਮਨੁੱਖੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਡੰਕੇ ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਿਕਤਾਬ ਿਕਹਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ? ਦਜੂੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਕਸੋਡਸ ਦੇ ਇੱਕੀਵੇਂ ਪਾਠ ਿਵੱਚ ਰੱਬ ਗੁਲਾਮ+ ਦੇ ਮਾਲਕ+ / ਨਸੀਹਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ “ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਹਦੂੀ 
ਨੌਕਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਉਹ ਛੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇ ਸਾਲ ਉਹ ਿਬਨ+ ਕੁੱਝ ਿਦੱਤੇ ਲਏ ਮੁਕਤ ਹੋ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਤ+ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ / ਪਤਨੀ ਿਦੱਤੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਧੀ- ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ ਹਨ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਔਲਾਦ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 
ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਇੱਕਲਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਨੌਕਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਆਖ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ- / ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤ+ ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸ/ ਜੱਜ+ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਕੇ 
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਿਵੱਚ ਮੋਚੀ ਦੀ ਆਰ ਨਾਲ ਮੋਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 
ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ।” ਇੰਝ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਨ- ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਿਚ- ਨਾਲ 
ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ / ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੱਬ ਗੁਲਾਮ ਮਾਲਕ+ / ਗੁਲਾਮ+ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ 
ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਤਲ ਬਦਲੇ ਉਨ;+ / ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਪਾਠ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਿਗਆ 
ਹੈ, “ਜੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਜ+ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ / ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਉਸਦੀ ਮਾਲਕ ਹੱਥੋਂ ਹੱਿਤਆ ਹੋ 
ਜ+ਦੀ ਹੈ ਤ+ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜ+ ਦੋ ਿਦਨ ਿਜੰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਤ+ 
ਮਾਲਕ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ (ਨੌਕਰ) ਤ+ ਉਸਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ।” ਕੀ ਕੋਈ ਸਿਭਆਚਾਰਕ 
ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਜੂੇ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ? ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ (The New Testament) 
ਵੀ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ (The Old Testament) ਵਾਗੂੰ ਹੀ ਗੁਲਾਮ+ ਦੇ ਪੈਰ+ ਿਵੱਚ ਬੇੜੀ- ਪਾਉਣ / ਸਮਰਥਨ 
ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਫੇਸ਼ੀਅਨ (Ephesians) 6, ਸਲੋਕ ਪੰਜਵੇਂ ਿਵੱਚ ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਆਖਦਾ ਹੈ “ਗੁਲਾਮੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ+ ਦੇ 
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ਆਿਗਆਕਾਰ ਬਣੋ।” ਗੁਲਾਮ+ / ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਗੜਿਗੜਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ+ ਦੇ ਚਰਨ+ ਤੇ ਰੀਘਦੇ ਹੋਏ 
ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਕੱਟੜਪੁਣਾ ਅਤੇ ਅਿਸਹਣਸ਼ੀਲਤਾ 
 ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਿਸਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹ+ ਪਰੰਤੂ ਰੱਬ 
ਅਿਜਹੀ- ਅਜ਼ਾਦੀ- ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ 
ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੁਝਾਓ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਿਨਰਦਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ 
ਿਜਹੜੀ ਅਸੀਂ ਿਡਊਟਰੋਨੋਮੀ (Deuteronomy) ਦੇ 13ਵੇਂ ਪਾਠ ਿਵੱਚ ਪੜਦੇ ਹ+? “ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਜ+ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ 
ਜ+ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਜ+ ਤੁਹਾਡੀ ਿਪਆਰੀ ਪਤਨੀ ਤੁਹਾ/ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਆਖਕੇ ਵਰਗਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾ/ ਿਕਸੇ 
ਹੋਰ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾ/ ਉਸ/ ਜ਼ਰਰੂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ/ ਓਨਾ ਿਚਰ ਪੱਥਰ 
ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ ਿਜੰਨ+ ਿਚਰ ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜ+ਦਾ ਜ+ ਜ+ਦੀ।” ਇੰਝ ਜੇਹੋਵਾ (Jehovah) ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ- ਤੋਂ  ਿਬਨ+ ਬਾਕੀ 
ਦੇਵਿਤ- ਦੇ ਭਗਤ ਜਰਰੂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਹਕੁਮਨਾਮੇ ਧਰਮ+ ਦੇ ਨ+ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬਹਤੁ 
ਸਾਰੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹਨ। 

 ਕਈ ਇਸਾਈ- ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਧਾਰਿਮਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤ ਦੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ 
ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਨਊ ਟੇਸਟਾਮੈਂਟ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਅਸਿਹਣਸ਼ੀਲ ਹੈ ਿਜੰਨੀ ਿਕ ਓਲਡ-ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਚਾਲ+ ਟੀਅਰਜ਼ 
(Galatians) ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪਾਠ ਨੌਵੇਂ ਸਲੋਕ ਿਵੱਚ ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ “ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾ/ ਇਸ 
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਸਧਾਤ+ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਿਸਧ+ਤ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹਤੁ ਹੀ ਅਭਾਗਾ ਤੇ ਬਦਿਕਸਮਤ ਹੈ।” 
ਅਖੌਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਸੇਂਟ ਿਲਊਕ (St. Luke) ਦੇ 19ਵੇਂ ਪਾਠ ਿਵੱਚ ਆਖਦਾ 
ਹੈ “ਪਰੰਤੂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਦਸ਼ੁਮਣ ਿਜਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹਨ+ ਤੇ ਹਕੁਮ ਚਲਾਵ+ ਉਹਨ+ / ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਵੋ ਅਤੇ 
ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੋ।” ਮਾਰਕ (Mark) ਿਵੱਚ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ “ਉਹ, ਿਜਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਗ6ਿਹਣ ਕਰ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।” ਸਦੀ- ਤੋਂ ਇਸਾਈ- ਨੇ 
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਕੁਮਨਾਿਮ- ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਿਗਰਜਾ ਘਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਹੂ / ਬਚਾਉਣ ਦੇ 
ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ- ਤੋਂ  ਬਗੈਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਿਗਰਜਾਘਰ+ ਦਾ 
ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ / ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ। ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਿਵੱਚ ਰਹੂ 
/ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਸਿਤਕ ਦੇ ਸਰੀਰ / ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਿਦਆਲਤਾ ਭਰਪੂਰ ਨੇਕ ਕੰਮ ਸਮਿਝਆ ਜ+ਦਾ ਸੀ। 

ਤਸੀਹੇ ਅਤੇ ਅਿਤਆਚਾਰ 

 ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿਜਹੜਾ ਮਾਸੂਮ ਮਨੁੱਖ+ ੳਤੇ ਔਰਤ+ ਤੇ 
ਢਾਿਹਆ ਿਗਆ। ਿਕਉਂਿਕ ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਤਸੀਿਹ- ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਸਦਾ ਹੀ 
ਅਿਤਆਚਾਰੀ ਧਰਮ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸਾਈ- ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਿਵੱਚ ਹੀ 
ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ। ਬਾਈਬਲ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨ+ / ਰਾਹ ਿਵਖਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ- ਿਸਿਖਆਵ+ ਤੇ ਅਮਲ 
ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕ+ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 
 
ਆਦਮਖੋਰੀ 
 ਇੱਕ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਿਵਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਦਮਖੋਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਬਹਤੁ 
ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਲੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸ਼+ਤ ਮਹ+ਸਾਗਰ ਦੇ ਜਜ਼ੀਿਰ- ਦੇ ਅਸੱਿਭਆ ਜੰਗਲੀ ਲੋਕ ਕਬਾਇਲੀ ਜੰਗ+ 
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ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਦਸ਼ੁਮਣ+ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਰੱਬੀ ਪ6ੇਰਨਾ ਵਾਲੀ ਬਾਈਬਲ ਆਪਣੇ ਲਾਡਿਲ- ਅਤੇ 
ਪ6ੇਮੀ- ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਡਊਟਰੋਨੋਮੀ ਦੇ ਅਠਾਈਵੇਂ ਪਾਠ ਿਵੱਚ ਇਹ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, 
“ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੀ--ਪੁੱਤ+ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਵੋਗੇ। ਬੱਿਚ- ਦਾ ਮਾਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਨਾਜੁਕ ਔਰਤ+ ਦਾ 
ਮਾਸ।” ਜੇਰੇਮੀ- ਦੇ ਪਾਠ 19ਵੇਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ “ਮੈਂ ਉਨ+ ਦੇ ਧੀ- ਅਤੇ ਪੁੱਤ+ ਦਾ ਮਾਸ ਖੁਆਵਾਗ+ 
ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ+ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਗੇ।” ਇਹੋ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲੈਵੀਟੀਕਸ ਦੇ 26ਵੇਂ ਪਾਠ 
ਿਵੱਚ ਦਹੁਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

ਬੇਦੋਿਸ਼+ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ 

   ਫਸਟ ਸੈਮੂਅਲ (1 st Samuel) ਦੇ ਪੰਦਰਵੇਂ ਪਾਠ ਿਵੱਚ ਜੇਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ਾਲਮ ਰੱਬੀ ਹਕੁਮ 
ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ “ਹਣੁ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅਮਾਲੇਕ / ਕਤਲ ਕਰ ਿਦਓ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਨ+ ਕੋਲੇ 
ਹੈ, ਉਸ/ ਿਬਲਕੁਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਦੋਵੇਂ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ+, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਬੱਚੇ, ਬਲਦ, ਭੇਡ+, ਊਠ 
ਅਤੇ ਗਧੇ ਸਭ / ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਵੋ।” ਿਡਊਟਰੋਨੋਮੀ ਦੇ ਵੀਹਵੇਂ ਪਾਠ ਦਾ ਰੱਬੀ ਹਕੁਮ ਹੈ “ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ 
ਜੀਵ / ਿਜਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ।” 

     ਜੇ ਕੈਨਾਨ (Canaan) ਿਵੱਚ ਜੇਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ  ਹਰ ਿਜਉਂਦੀ ਚੀਜ਼ / ਅੰਧਾ-ਧੁੰਦ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਹਕੁਮ 
ਸਦਾਚਾਿਰਕ ਹਨ, ਤ+ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ+ / ਿਜਹੜੇ ਉਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕਵੇਂ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ 
ਿਵੱਚ ਹਰ ਿਜਉਂਦੀ ਵਸਤੂ / ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹ+ ਜ+ ਵੀਅਤਨਾਮ ਿਵੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਯੁੱਧ ਠੋਸਣ ਲਈ 
ਅਮਰੀਕਾ / ਿਕਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹ+? 

 ਇਸਾਈ- ਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲ- / ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਢੰਗ ਉਨ+ ਦੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਬੱਿਚ- / ਮਾਰ 
ਦੇਣਾ ਜ+ ਉਨ+ ਦੀ- ਪਤਨੀ- ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਦਜੂੇ ਮਰਦ ਵੱਲੋਂ  ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੈਿਕੰਡ ਸੈਮੂਅਲ (2 nd 

Samuel) ਦੇ ਬਾਰਵੇਂ ਪਾਠ ਿਵੱਚ ਰੱਬ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚੋਂ  ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੁਰਾਈ ਪੈਦਾ 
ਕਰ+ਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ- ਅੱਖ+ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ  ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ / ਲੈ ਕੇ ਜਾਵ+ਗਾ ਅਤੇ ਉਸ/ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁ-ਢੀ / 
ਸੌਂਪ ਦੇਵ+ਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ 
ਹਮਿਬਸਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।” ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤ+ ਉਹ ਹੈ ਮਾਿਪ- / ਆਪਣੇ ਿਜੱਦੀ ਜ+ ਹੱਠੀ 
ਜ+ ਹਕੁਮ ਅਦਲੂੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚ- / ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹਕੁਮ। ਿਡਊਟਰੋਨੋਮੀ ਦੇ ਇਕੀਵੇਂ ਪਾਠ ਿਵੱਚ ਕਾ/ਨ 
ਇਹ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ “ ਜੇ ਿਕਸੇ ਦੇ ਿਜੱਦੀ ਜ+ ਬਾਗੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਹਕੁਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜ+ 
ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮ+ ਦੇ -ਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤ+ ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਉਸ/ ਜਕੜ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਪਤਵੰਿਤ- 
ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਤਵੰਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਆਖਣਗੇ ਿਕ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੱਠੀ ਬਾਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਉਸ/ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਗੇ ਿਜੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜ+ਦਾ।” 

ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਕਾਮੁਕ ਿਵਗਾੜ 

 ਕਾਮੁਕ ਬਦਚਲਨੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਪੁਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲੋਂ ਦਨੁੀ- ਦੇ ਸਾਿਹਤ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਿਕਤਾਬ 
ਵੱਧ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਿਵਧਵਾ ਿਜਸਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਲ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ 
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਹਵਾਸ ਕਰਨਾ ਇਖਲਾਕੀ ਹੈ। ਮਾਰਕ (Mark) ਦੇ ਬਾਰਵੇਂ  ਪਾਠ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਕਰ ਹੈ “ਜੇ ਿਕਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਮਰ 
ਜ+ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪੱਛੇ ਆਪਣੀ ਿਵਧਵਾ ਛੱਡ ਜ+ਦਾ ਹੈ ੳਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਸਦੇ ਭਰਾ / ਉਹ 
ਿਵਧਵਾ ਅਪਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵਾਸਤੈ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।” 
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 ਭਾਵੇਂ  ਯਹਦੂੀ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਮੱਰਥਕ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਲੱਛਣ ਹੈ ਿਕ ਅੱਜ ਦੇ 
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਯਹਦੂੀ- ਨੇ ਜੇਹੋਵਾ ਦੇ ਰੱਬੀ ਹਕੁਮ+ ਦਾ ਦਰੁਾਚਾਰੀ ਪੱਖ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 1972 
ਿਵੱਚ 41 ਸਾਲ+ ਦੇ ਬੁੱਢੇ  ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨੀਸ਼ੀਨ ਸ਼ਰਾਬੀ (Nissin Sharabi) / ਜੇਹੋਵਾ ਦੇ ਰੱਬੀ ਹਕੁਮ ਦੀ ਇੰਨ ਿਬੰਨ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਿਵਧਵਾ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਿਵੱਚ ਤੈਲ ਅਵੀਵ (Tel Aviv) ਕੈਦ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

 ਭਾਵੇਂ  ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਿਵਧਵਾ ਨਾਲ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ  ਸਿਹਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਿਪ- 
ਵੱਲੋ ਆਪਣੀ- ਧੀ- ਦਾ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਸਟ ਕੋਰਨੀਥੀਆਨਜ਼ (1 st Cornithians) 
ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਠ ਿਵੱਚ ਰੱਬ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੁਆਰੀ ਧੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ 
ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।” 

 ਜਦ ਔਨਨ (Onan) / ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਿਵਧਵਾ ਨਾਲ ਸਿਹਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਉਹ 
ਇਕ ਬੇਰੜੇ ਬੱਚੇ / ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਿਝਜਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਗਰਭ ਰੋਕੂ ਢੰਗ ੳਪਣਾਏ। ਰੱਬ ਨੇ ਉਸ/ 
ਕੁਟੰਬਕ ਿਵਭਚਾਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਾਿਰਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਸਨੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਫਸਟ ਕੋਰਨੀਥੀਅਨਜ਼  
(1st Cornithians) ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਠ ਿਵੱਚ ਰੱਬ ਹਕੁਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, “ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਆਰੀ 
ਧੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਿਖੜ ਚੁੱਿਕਆ ਹੋਵੇ ਤ+ ਉਸ/ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ 
ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ/ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।” ਕੀ ਸਾ/ ਸਕੂਲ+ ਿਵੱਚ ਬਾਈਬਲ ਪੜ;ਾਕੇ ਕਟੁੰਬਕ ਿਵਭਚਾਰ 
ਦਾ ਪ6ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

 ਰੱਬ ਨੇ ਰੰਡੀਬਾਜ਼ੀ ੳਤੇ ਬੇਵਫਾਈ / ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਸੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਾਠ ਿਵੱਚ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ 
ਹੋਏ ਲੋਕ+ / ਦੱਸਦਾ ਹੈ “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ- ਧੀ- / ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵ+ਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੰਡੀਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ- ਹਨ ਅਤੇ 
ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ- ਪਤਨੀ- / ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗ+ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਮੁਕ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰਦੀ- ਹਨ।” 

 ਜਦੋਂ  ਸਿਭਆ ਸਮਾਜ+ ਿਵੱਚ ਭੱਦਾ ਨੰਗੇਜ਼ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਔਰਤ+ / ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀ 
ਉਹਨ+ / ਲੋਕ+ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੇ ਖੜ;ਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਈਸੀਆ (Isiah) ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਾਠ ਿਵੱਚ ਇਹ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ 
“ਰੱਬ ਲਾਰਡ ਉਹਨ+ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਨੰਗੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।” 

 ਜੇਹੋਵਾ, ਿਜਸਨੇ ਦਬੁਾਰਾ ਸੋਚਣ ਮਗਰੋਂ ਔਰਤ ਬਣਾਈ, ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਚੱਲ-ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸਦਾ ਕੰਮ 
ਮਰਦ ਦੀ ਕਾਮੁਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ  ਇਹ ਮਰਦ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ+ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਤ+ ਪਰ;ੇ 
ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਿਡਊਟਰੋਨੋਮੀ ਦੇ ਇੱਕੀਵੇਂ ਪਾਠ ਿਵੱਚ ਰੱਬੀ ਹਕੁਮ ਹੈ “ਜੇ ਤੁਹਾ/ ਯੁੱਧ ਿਵੱਚ ਿਜੱਤੀ- ਹੋਈ- 
ਔਰਤ+ ਿਵੱਚੋਂ  ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ/ ਪ6ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤ+ ਤੁਸੀ ਉਸ/ 
ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ/ ਘਰੇ ਿਲਆਵੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਵੋ ਅਤੇ 
ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਬਣ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇੰਝ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਪ6ਤੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ 
ਤ+ ਉਸ/ ਛੱਡ ਦੇਵੋ ਿਜੱਥੇ ਜੀ ਕਰੇ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਵੇ।” 

 ਕੈਨਾਨ ਵਾਸੀ- ਿਵਰੁੱਧ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ- ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ- ਗਈ- ਹਮਲਾਵਰ ਜੰਗ+ ਿਵੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਜੋਰ 
ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੀ- ਕੁਆਰੀ- ਕੁੜੀ- / ਿਜਉਂਦੇ ਫੜ ਿਲਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚੋ ਉਸ / ਵੀ ਿਹੱਸਾ ਦੇਣ। 
ਨੰਬਰਜ਼ (Numbers) ਦੇ ਇਕੱਤੀਵੇਂ ਪਾਠ ਿਵੱਚ ਹਕੁਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ “ਇਸ ਲਈ ਹਣੁ ਸਾਰੇ ਨੀਵੇਂ ਮਰਦ+ / ਕਤਲ ਕਰ 
ਦੇਵੋ। ਿਸਰਫ ਕੁਆਰੀ- ਕੁੜੀ- ਫੜ ਲਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਵੋ।” ਇਸਰਾਈਲੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹਕੁਮ ਤੇ ਸਖਤ 



71 
 

ਪਾਬੰਦ ਰਹੇ। ਉਹਨ+ ਨੇ 32000 ਕੁਆਰੀ- ਕੁੜੀ- ਫੜ ਿਲ-ਦੀ- ਅਤੇ ਉਹਨ+ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ / ਤੋਹਫੇ 
ਵਜੋਂ 31 ਕੁਆਰੀ- ਕੁੜੀ- ਭੇਂਟ ਕਰ ਿਦੱਤੀ-। ਇੰਝ ਕੁਆਰੀ- ਕੁੜੀ- ਿਵੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹਜ਼ਾਰ ਿਪੱਛੇ ਇੱਕ 
ਕੁੜੀ ਹੋਇਆ। ਕਾਮੁਕ ਿਵਗਾੜ+ ਿਵੱਚ ਇਸਾਈ- ਦਾ ਰੱਬ ਿਕਸੇ ਿਹੰਦ ੂਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਿਪੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਿRਸ਼ਨ 
ਵ+ਗੂੰ ਿਜਹੜਾ ਤਲਾਅ ਿਵੱਚ ਨੰਗੀ- ਨਹਾ ਰਹੀ- ਗੋਪੀ- / ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਜੇਹੋਵਾ ਵੀ ਆਪਣੀ- ਹੀ ਬਣਾਈ- 
ਹੋਈ- ਔਰਤ+ ਦੇ ਨੰਗੇ ਸਰੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਿਦ6ਸ਼ਟੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਸੀ। ਸੈਿਕੰਡ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਠ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ 
ਿਕੰਗ ਡੇਿਵਡ ਬਾਰੇ ਪੜਦੇ ਹ+, ਿਜਹੜਾ ਜੇਹੋਵਾ / ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤ+ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਨੱਚ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਨਸਲਘਾਤ 

 ਿਹਟਲਰ ਦੇ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਅਤੇ ਯਹਦੂੀ- ਦਾ ਸਮੂਿਹਕ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਿਵੱਚ 
ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਨਸਲਘਾਤ ਕੋਈ ਅਿਹਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨਾਨ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਵਾਸੀ- ਤੇ ਜੇਹੋਵਾ 
ਵੱਲੋਂ ਢਾਏ ਗਏ ਜ਼ੁਲਮ+ ਅਤੇ ਨਰਸੰਹਾਰ+ ਦੀ ਇਹਨ+ ਨਾਲ ਤੁਲਨ+ ਕਰਦੇ ਹ+। ਜਦੋਂ ਫੇਰੋਹਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ- / ਦਰੂ 
ਭੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੇਰੋਹਾ ਦਾ ਿਦਲ, ਉਸਦਾ ਮਨ ਬਦਲਣ ਲਈ 
ਕਰੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਿਦਆਲੂ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕੰਮ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ? ਿਸਰਫ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਕਸੂਰ ਔਰਤ+ 
ਅਤੇ ਬੱਿਚ- ਅਤੇ ਉਹਨ+ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਪਸ਼ੂ- / ਮਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਇਹਨ+ ਪਸ਼ੂ- ਨੇ 
ਿਕਹੜਾ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ? 

 ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਿਵੱਚ ਜੰਗੀ ਜ਼ੁਰਮ+ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਤ+ ਸੱਿਭਆ ਲੋਕ+ ਨੇ 
ਦਨੁੀ- ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਜੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਰੱਬ / ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਿਜਨੇਿਸਸ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਪਰਲੋ 
(Deluge) ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਤ+ ਇਹ ਜੇਹੋਵਾ / ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਸਨੇ 
ਸਾਰੇ ਬੇਕਸੂਰ ਮਰਦ+, ਔਰਤ+ ਅਤੇ ਬੱਿਚ- / ਕਤਲ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ, ਿਜਨ+ ਨੇ ਉਸ ਿਵਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ 
ਕੀਤਾ? ਇਹ ਉਸ ਿਵਰੁੱਧ ਿਕਹੜਾ ਸੰਭਵ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਉਸਨੇ ਹਰ ਇੱਕ / ਆਪਣੀ- ਅਸਫਲਤਾਵ+ 
ਵਾਸਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ। 

 ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਿਭਆ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ- / ਸਕੂਲ+ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਸਖਣ ਲਈ ਪੜ;ਾਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਮ+-ਿਪਉ ਅਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵ+ / ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਜ+ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਮੱਤਭੇਦ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਕਰਨ? ਕੀ ਅਸੀਂ 
ਉਨ+ / ਸ਼+ਤਮਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਿਸਖਾਉਣੇ ਹਨ ਜ+ ਿਹੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ-? ਮੈਿਥਓ (Mathew) ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਠ ਿਵੱਚ 
ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਆਖਦਾ ਹੈ “ਮੈਂ ਸ਼+ਤੀ ਦਾ ਪ6ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹ+। ਮੈਂ  ਪੁੱਤ / ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਦੇ ਿਖਲਾਫ, 

ਧੀ / ਆਪਣੀ ਮ+ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਅਤੇ /ਹ / ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹ+।” ਸੇਂਟ ਿਲਊਕ 
(St. Luke) ਦੇ ਬਾਈਵੇਂ ਪਾਠ ਿਵੱਚ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲ- / ਚੋਲੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤਲਵਾਰ+ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਖਦਾ 
ਹੈ। 

 ਸਕੂਲ+ ਿਵੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪੜ;ਾਈ ਬਹਤੁ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ / ਇਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਜ+ਦੀ ਹੈ ਤ+ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਾਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ, ਆਦਮਖੋਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਬੁਰੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਦਰੁਾਚਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। 

 ਜਦੋਂ  ਸੱਿਭਆ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ / ਖਤਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, “ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ” ਰੱਬੀ ਕਾ/ਨ 
ਹੈ। ਸੈਿਕੰਡ ਿਕੰਗ ਦੇ ਉਨੀਵੇਂ ਪਾਠ ਿਵੱਚ ਅਸੀ ਪੜ;ਦੇ ਹ+, “ਉਸ ਰਾਤ / ਰੱਬ ਦੇ ਫਿਰਸ਼ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਉਨ+ ਨੇ 
ਤੇਰ+ ਹਜ਼ਾਰ ਿਮਸਰ ਵਾਸੀ- / ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਲਾਸ਼+ ਦੇ ਢੇਰ ਸਨ।” ਜੇ 
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ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਅੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ / ਿਬਨ+ ਕਸੂਰੋਂ  ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤ+ ਉਸ ਤੋਂ ਜ+ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੇਹੋਵਾ ਤੋਂ  
ਕੋਈ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ  ਹੋਰ ਵੱਧ ਨੀਚ ਜ+ ਬੁਰਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ+ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ- ਦੀ ਬਲੀ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। 

ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਤਖਤ 

 ਸ਼ੈਤਾਨ / ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਬੁਰਾਈ ਵਾਸਤੇ ਿਕਉਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਇਹ ਖੁਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਬੁਰਾਈ ਜ+ ਬਦੀ ਉਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਈਸੀਆ (Isiah) ਦੇ 45ਵੇਂ ਪਾਠ ਿਵੱਚ ਰੱਬ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਰੋਸ਼ਨੀ 
ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਸ਼+ਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ+ ਅਤੇ ਬਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹ+।” 

 ਇੱਕ ਪ6ਿਸੱਧ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮਾਿਹਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜੇ. ਗੋਿਵਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ 7ਤੇ ਬੁਰੇ ਪ6ਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ 
ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ  ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਿਕਤਾਬ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ, 
ਗੁਲਾਮੀ, ਕਤਲ, ਆਦਮਖੋਰੀ, ਨਸਲਘਾਤ, ਕਟੁੰਬਕ ਿਵਭਚਾਰ, ਰੰਡੀਬਾਜ਼ੀ, ਕਾਮੁਕ-ਬੇਵਫਾਈ, ਨੰਗੇਜ਼, ਅਸ਼ਲੀਲਪੁਣਾ, 
ਕਾਮੁਕ-ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਿਤਆਚਾਰ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਆਿਦ ਜੁਰਮ ਹਨ, ਿਜਨ+ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ+ 
ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਿਕ ਸਿਨੱਚਰਵਾਰ / ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ 
ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ( Sunday Service) ਵਾਸਤੇ ਬਾਈਬਲ ਿਕਵੇਂ ਦਰੁਾਚਾਰੀ,ਅਨੈਿਤਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਪੁਣੇ ਤੋਂ  
ਰਿਹਤ ਯੋਗ ਵਾਕ ਚੁਨਣ ਿਵੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮ+ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

 ਇੱਕ ਇਖਲਾਕੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦਨੁੀ- ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਿਕਤਾਬ ਹੈ। ਜੇਲ; ਿਵੱਚ 
ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਿਕ ਇਸ ਰੱਬੀ ਪ6ੇਿਰਤ ਿਕਤਾਬ ਦੀ- ਿਸਿਖਆਵ+ ਤੇ ਅਮਲ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ;+ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਿਕਤਾਬ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ+ ਤੋਂ ਦਰੂ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ+ ਈਸਾਈ 
ਹਮੈਤੀ- / ਿਜਹੜੇ ਸਕੂਲ+ ਿਵੱਚ ਬਾਈਬਲ ਪੜ;ਾਉਣ ਦੀ ਿਚੱਟ ਲਾਈ ਜ+ਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ਤੋਂ 
ਪਿਹਲ+ ਖੁਦ ਆਪ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
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ਓਲੂਮਾਦ ੂਦਾ ਲਾਟ0 ਵਾਲਾ ਜੰਗਲ 
 1930 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਨੱਚਰਵਾਰ / ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਿਤੰਨ ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਕੂਲਮ ਆਰਾਮ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਫਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਅਿਧਆਪਕ ਸਾਥੀ ਐਸ. ਜੀ. ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਜੈਕੋਬ ਸਨ। 

 ਉਸ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗਲਾਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ- ਸਕੀਮ+ ਬਣਾ 
ਰਹੇ ਸ+। ਿਚੰਨਈਆ 7ਥੋਂ ਦਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀ, ਿਜਸ/ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਈਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਦਹਾੜੀ ਤੇ 
ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ। 

 ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਮੇਜ ਤੇ ਿਵਛੇ ਹੋਏ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾ/ ਉਨ+ ਥਾਵ+ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਜੱਥੋਂ 
ਿਸ਼ਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਪ6ਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਿਚੰਨਈਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਥ+ 
ਜੰਗਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਛੱਪੜੀ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਮਾਨਕੁਲਮ ਤੋਂ ਿਤੰਨ ਮੀਲ ਦਰੂ ਸਿਥਤ ਓਲੂਮਾਦ ੂਨ+ ਦੀ 
ਜੰਗਲੀ-ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦੀ ਿਵੱਥ ਤੇ ਸੀ। 

 ਸਭ ਤੋਂ  ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਿਤੰਨ+ ਜਿਣ- ਨੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛੱਪੜੀ ਵਾਲੇ ਥ+ 
/ ਹੀ ਉਸ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਦੀ ਥ+ ਵਜੋਂ ਚੁਿਣਆ। 

 ਿਚੰਨਈਆ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਲਿਹਜੇ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ “ਅਸੀਂ 7ਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ 
ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ 7ਥੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ+ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ / ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਿਕਉਂਿਕ 
ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਾਦੇਰੀ ਨ+ ਦਾ ਇੱਕ ਭੂਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜ+ਦੀ ਹੈ ਿਕਹਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਪਿਹਲ+ ਚਾਰ ਆਦਮੀ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਪੀਡਰੋ ਤੋਂ  ਿਸ਼ਕਾਰ 
ਖੇਡਣ ਲਈ ਇਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛੱਪੜੀ ਕੋਲ ਮਰੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਨ+ ਦੀ- ਬੰਦਕੂ+ ਉਨ+ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ- 
ਸਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ+ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਗਾਈਡ ਨਾਲ ਿਲਆ ਹੁੰਦਾ ਤ+ ਅੱਜ ਉਹ ਿਜਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ 
ਉਨ+ / ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜ+ਦਾ।”  ਿਚੰਨਈਆ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਿਗਆ-“ ਿਪੱਪਲ ਦੇ ਦੋ ਦਰੱਖਤ 
ਕਾਦੇਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹਨ। ਉਨ+ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਦਰੱਖਤ+ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।” 

 ਉਨ+ ਲੋਕ+ ਦਾ ਿਜਨ;+ ਨੇ ਟੂਣੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛੱਪੜੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਹੇਿੜਆ ਸੀ, 
ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ+ ਨੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦਰੱਖਤ ਿਵੱਚੋਂ  ਲਾਟ+ ਿਨਕਲਦੀ- ਤੱਕੀ- ਹਨ। ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਭੂਤ ਜੰਗਲੀ 
ਜਾਨਵਰ+ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਨ+ ਭੂਤ+ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ 
ਤ+ ਉਸ ਿਨਸ਼ਾਨਚੀ ਦੀ ਉਸੇ ਥ+ ਮੌਤ ਹੋ ਜ+ਦੀ ਹੈ। ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਰੀ- / ਿਜਨ+ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਦਨ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਲਾਟ+ ਦੇ ਚਾਨਣ 
ਕਾਰਨ ਰਾਤ+ ਵੀ ਿਦਨ ਵ+ਗ ਚਮਕਦਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ- ਹਨ। 

 ਇਸ ਕਹਾਣੀ / ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਕੋਬ ਅਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਮੈ/ ਿਕਹਾ ਿਕ ਭੂਤ+ ਵਲੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦਾ 
ਿਵਚਾਰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

 ਕਾਫੀ ਦਲੀਲ-ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਚੰਨਈਆ ਉਲੂਮਾਦ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਕਾਦੇਰੀ ਦੇ ਿਨਵਾਸ ਵਾਲੇ ਦਰੱਖਤ 
ਦਰੂੋਂ  ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਿਕ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ+ ਸਾ/ ਆਪਣੀ- ਬੰਦਕੂ+ 
ਰੱਖਣੀ- ਪੈਣਗੀ-। 

 ਉਸਨੇ ਸਾ/ ਸਾਿਰ- / ਆਪਣੇ ਗੁੱਟ+ ਦਆੁਲੇ ਹਲਦੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਬੰਨ;ਣ ਲਈ ਿਕਹਾ, ਤ+ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਦੇਰੀ ਭੂਤ 
ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ6ਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। 
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 ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਕੂ+, ਟਾਰਚ+, ਚਾਕੂ- ਅਤੇ ਰੱਿਸ- ਸਮੇਤ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਰਾਮ 
ਘਰ ਤੋਂ ਚਲ ਪਏ। ਿਚੰਨਈਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ+ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁੱਟ+ ਤੇ ਹਲਦੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਬੰਨੇ। ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਪਿਹਲ+ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਹਲਦੀ ਦੇ ਪੱਤੇ  ਗੁੱਟ+ 7ਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।  ਿਚੰਨਈਆ ਦੇ ਮੱਥੇ 
7ਪਰ ਟਾਰਚ ਬੰਨ;ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜੇਬ ਿਵੱਚ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਸੈ ੱਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। 

 ਹਨੇਰੇ ਬੀਆਬਾਨ ਅਤੇ ਜੋਕ+ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 
ਖੁੱਲ;ੇ ਿਜਹੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾ/ 7ਥੇ ਰਕੁਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲਾਟ+ ਛੱਡ ਰਹੇ ਉਨ+ ਦਰੱਖਤ+ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ 
ਿਗਆ ਿਜਹੜੇ ਸੌ ਗਜ਼ ਦੀ ਦਰੂੀ ਤੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਲਾਟ0 ਛੱਡ ਰਹੇ ਦਰੱਖਤ 

 ਹ+! ਜੋ ਕੁਝ ਿਚੰਨਈਆ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। 7ਥੇ ਲਗਭਗ 30 ਦਰੱਖਤ ਸਨ, ਿਜਨ+ ਦੀ- 
ਚੋਟੀ- ਿਚੰਗਆੜੀ- ਵਾਗੂੰ ਚਮਕ ਰਹੀ- ਸਨ। ਮੈਂ ਦਰੂਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਉਹ ਇੰਨਾ 
ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ, ਿਜਸ / ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਿਕਆ। ਸਾਰੇ ਦਰੱਖਤ+ ਿਵੱਚੋ ਦੋ ਦਰੱਖਤ ਇੰਨੇ ਚਮਕਦਾਰ 
ਸਨ ਿਕ ਉਨ+ ਦੀ- ਬਗੈਰ ਪੱਿਤ- ਵਾਲੀ- ਟਾਹਣੀ- ਵੀ ਵੇਖੀ- ਜਾ ਸਕਦੀ- ਸਨ। 

  ਿਚੰਨਈਆ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹੀ ਦੋ ਦਰੱਖਤ ਹਨ ਿਜਨ+ 7ਤੇ ਕਾਦੇਰੀ ਭੂਤ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਸਾਲ 
ਬੀਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ+ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹਣੁ ਨੇੜੇ ਦੇ ਦਰੱਖਤ+ ਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਿਦਨ ਵੇਲੇ 
ਵੀ ਿਕਸੇ / ਉਨ+ ਦਰੱਖਤ+ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਿਦੰਦੇ। 

 ਭਾਵੇਂ  ਮੈਂ  ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਨਜਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ  ਿਚੰਨਈਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ- 
ਨੇ ਮੈ/ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਿਪਸ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਿਤੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ ਇੱਕ 
ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਅਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ / ਹੀ ਮਾਰ ਸਕੇ। 

 ਪਹ-ੁਫੁੱਟਦੀ / ਅਸੀਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਿਵਖੇ ਵਾਿਪਸ ਆ ਗਏ। ਜੈਕੋਬ ਅਤੇ ਮਾਨ, ਿਸ਼ਕਾਰ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਪਿਹਲ+ ਜਾਫ਼ਨਾ ਵਾਿਪਸ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਉਨ+ / ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਿਪਸ ਜਾਣ ਲਈ 
ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰ ਿਲਆ। 

 ਿਦਨ ਚੜ;ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਚੰਨਈਆ, ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਉਲੂਮਾਦ ੂਲਈ ਚੱਲ ਪਏ, ਤ+ ਜੋ ਿਦਨ ਦੀ 
ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਲਾਟ+ ਛੱਡ ਰਹੇ ਦਰੱਖਤ+ / ਵੇਖ ਸਕੀਏ। 

 ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਰੰਤੂ ਲਾਟ+ ਛੱਡ ਰਹੇ ਉਨ+ ਦਰੱਖਤ+ / ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਨਾ ਸਕੇ, 
ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਹਲੀ ਰਾਤ ਦੇਖੇ ਸਨ। ਿਚੰਨਈਆ ਦੇ ਤਕੜੇ ਿਵਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਿਪੱਪਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ+ ਦੇ ਬਹਤੁ 
ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ+ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ। 

 7ਥੇ ਦੋ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰੱਖਤ ਸਨ ਿਜਨ+ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ;+ ਅਤੇ ਦਸੂਰੇ ਦਾ ਕੁੱਝ ਭਾਗ ਸੁੱ ਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 
ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਦਰੱਖਤ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਦੋਵੇਂ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਦਰੱਖਤ+ ਿਵੱਚ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਇਨ+ ਤੋਂ 
ਵੀ ਿਜਆਦਾ ਸੀ। 

 ਮੈਂ  ਦਰੱਖਤ ਤੋਂ ਚਾਕੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੱਕੜ ਕੱਟ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ/ ਕਾਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ 
ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਹੀ ਦੋਵ+ ਜਿਣ- ਸਮੇਤ ਰੈਸਟ-ਹਾਊਸ ਵਾਿਪਸ ਆ ਿਗਆ। 

 ਜਾਫ਼ਨਾ ਵਾਿਪਸ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੈਕੋਬ ਅਤੇ ਮਾਨ ਤ+ ਿਸ਼ਕਾਰ / ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੱਕੜ 
ਦੇ ਿਛਲਕੇ / ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਓਲੂਮਾਦ ੂਤੋਂ ਿਲ-ਦਾ ਸੀ, ਘੋਖਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। 



75 
 

 ਮੈਂ , ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 3 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਹੀ ਿਦਲਚਸਪ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ 
ਿਬਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਨਕਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਉਸ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸੱਕ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲ 
ਰਹੀ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚੋਂ ਿਲ-ਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ / ਿਕਹਾ-“ਉਹ ਲੱਕੜ ਅਤੇ  ਸੱਕ 
ਕਾਦੇਰੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ।” 

 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਸੱਕ / ਮੈਂ  ਜਾਫ਼ਨਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਪ6ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਿਵੱਚ ਲੈ 
ਿਗਆ। ਖੁਰਦਬੀਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਿਕ ਿਪੱਪਲ ਦੇ ਸੱਕ ਤੇ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਇੱਕ ਖਾਸ ਿਕਸਮ ਦੀ 7ਲ;ੀ 
ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਿਕ ਖੁੰਭ+ ਦੀ- ਜੜ;+ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਸੱਕ ਿਵੱਚ ਡੂੰਘੀ- ਚਲੀ- 
ਗਈ- ਸਨ। 

 ਇਹ ਿਕਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਦਨੁੀ- ਦੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਅਿਜਹੇ ਰੁੱਖ 
ਹਨ ਿਜਨ+ ਿਵੱਚੋਂ 7ਲ;ੀ ਦੇ 7ਗਣ ਲਈ ਬਹਤੁ ਹੀ ਯੋਗ ਥ+ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰੱਖਤ ਤੋਂ  ਖੁਰਚ ਕੇ ਪ6ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਿਵੱਚ 
ਿਲ-ਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੀ 7ਲ;ੀ ਿਵੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ- ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਕਸਮ+ ਭਾਵੇਂ 
ਪ6ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਿਵੱਚ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਿਕਸੇ ਦਰੱਖਤ ਤੇ ਇਹ ਰਾਤ / ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ- ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਦੇਰੀ ਜ+ 
ਕਾਦੇਰੀ ਭੂਤ-ਪਰੇਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 

ਪ�ਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ 
 ਇਹਨ+ 7ਲੀ- ਦੀ ਤਰ;+ ਅਿਜਹੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਦਰੱਖਤ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਰਾਤ / ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਦੰਦੇ 
ਹਨ। ਉਨ+ / ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜ+ ਪੌਦੇ ਿਕਹਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਜੀਵ 
ਿਜ਼ਆਦਾਤਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਹਤੁੇ ਲੋਕ ਇਨ+ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

 ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ+ ਿਵੱਚੋ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਿਮਲਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਜੁਗ/ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਜੀਵ 
ਵੀ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ+ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ- ਗੁਫਾਵ+ ਿਵੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੁਗ/ ਇੱਕ ਭੂੰਡ ਹੈ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ। ਿਸਰਫ ਨਰ 
ਜੁਗ/ ਹੀ 7ਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਦਾ ਜੁਗ/ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ+ ਪੌਿਦ- ਨਾਲ ਿਚਪਕੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਨਰ ਤੇ ਮਾਦਾ ਪ6ਕਾਸ਼ ਰਾਹੀਂ 
ਇੱਕ ਦਜੂੇ / ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਿਖਚਦੇ ਹਨ। 

 ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਸੜ ਰਹੇ ਪ6ੋਟੀਨ ਿਜਵੇਂ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਮਾਸ ਆਿਦ ਿਵੱਚੋ 
ਅਿਜਹੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 

 ਿਨਊਜੀਲੈਂਡ ਿਵੱਚ ਕੁੱਝ ਗੁਫਾਵ+ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਭਾਗ+ ਿਵੱਚ ਕੰਧ+ 7ਪਰ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵੱਡੀ 
ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜ+ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ/ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹ+। ਕੁਝ ਕੀਿੜ- ਦੇ ਿਸਰ+ ਤੇ 
ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਤ / ਜਦੋਂ ਚਲਦੇ ਹਨ ਤ+ ਇਸ ਤਰ;+ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਕਾਰ+ 
ਆਪਣੀ- ਲਾਈਟ+ ਜਗਾ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ- ਹੋਣ। ਭੂ-ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ 
ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਿਹਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਇੰਜ ਪ6ਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਤਰ;+ ਚਮਕ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਜੀਵ / ਨੌਕਟੀ 
ਿਲਊਕਾ(Nocti Luca) ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ।ਸਮੁੰਦਰ+ ਦੇ ਿਕਨਾਿਰ- ਤੇ ਨੌਕਟੀ ਿਲਊਕਾ ਜੀਵ+ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸੰਿਖਆ ਿਵੱਚ 
ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ;+ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਿਜਸ ਤਰ;+ ਜੰਗਲੀ ਲੋਕ+ / ਪ6ਕਾਸ਼ 
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰੱਖਤ 7ਤੇ ਭੂਤ+-ਪ6ੇਤ+ ਦਾ ਡੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ;+ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਲਾਹ ਜ+ 
ਮਛੇਰੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚੋਂ  ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਪ6ਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭੂਤ+-ਪ6ੇਤ+ / ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। 
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ਚਮਕਣਾ 
 ਪ6ਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ+ ਦੀ ਤਰ;+ ਹੀ ਕੁਝ ਘੋਗੇ, ਸੰਖ, ਿਸੱਪੀ- ਅਤੇ ਕੌਡੇ ਆਿਦ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 
ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਨ+ / ਿਹਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤ+ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਰੈਫਈਲ ਡੁਬੋਈ ਨੇ ਇਸ ਰੌਸ਼ਨੀ 
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਿਸੱਧ ਕੀਤਾ ਿਕ ਇਹ ਚਮਕ ਜ+ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਲੁਸੀਫੈਿਰਨ (Luciferin) ਨ+ 
ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  
         ਕੁੱਝ 7ਲੀ- ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤ+ ਲਗਾਤਾਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਜੀਵ+ ਿਵੱਚ 
ਇਸਦਾ ਸਬੰਧ ਿਦਮਾਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ6ਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਚਮਕ, ਤਾਪ ਦੀ 
ਉਪਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਮਕ ਦੇ ਰੰਗ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਕਸਮ ਦੇ ਅਤੇ ਘਟਣ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੇ 
ਪ6ਕਾਸ਼ ਦਾ ਰੰਗ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨੀਲਾ, ਹਰਾ, ਪੀਲਾ, ਜ+ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ+ ਦੀ- ਕੁਝ ਮੱਛੀ- ਿਵੱਚ ਚਮਕ 
/ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਰਹੱਸਮਈ ਨਹੀਂ ਹੈ 
 ਇਨ+ ਜੀਵ+ ਿਵੱਚ ਪ6ਕਾਸ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਰਹੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਲੂਮਾਦ ੂਜੰਗਲ ਦੇ ‘ਪਾਲੂ’  
ਦਰੱਖਤ ਜਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹੇ। ਇਹ ਚਮਕ ‘Panus’ 7ਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ+ ਦਰੱਖਤ+ ਿਵੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 
ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚਮਕ ਪਿਹਲ+ ਸੁੱਕੇ ਦਰੱਖਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਰੱਖਤ ਤੋਂ  ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ 
ਦਰੱਖਤ+ ਤੇ ਫੈਲਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੇਂ ਡੂ- ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਕਾਦੇਰੀ ਪ6ੇਤ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ+ ਦੀ ਿਗਣਤੀ 
ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 

 ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਨਿਸਕ ਕਮਜੋਰੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਉਸ / 
ਭੂਤ+-ਪ6ੇਤ+ ਜ+ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਚਮਤਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨ+ ਅੰਧ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ+ ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਅਜੀਬ 
ਘਟਨਾਵ+ ਦੀ- ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ- ਦਰੂ-ਦਰੂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜ+ਦੀ- ਹਨ। 

 ਉਲੂਮਾਦ ੂਦੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਮੌਤ+ ਦੀ- ਅਿਜਹੀ- ਅਨੇਕ+ ਕਹਾਣੀ- / ਬਹਤੁ ਿਜਆਦਾ ਉਛਾਿਲਆ ਿਗਆ 
ਹੈ। ਅਿਤ-ਕਥਨੀ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। 

 ਕਾਦੇਰੀ ਪ6ੇਤ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਿਹਮ+ ਅਤੇ ਭਰਮ+ / ਨੰਿਗ- ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਿਭਆਨਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜੀਵ+ / ਮੁਸੀਬਤ 
ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਰਹਾ ਹ+। ਅਿਜਹੀ ਥ+ ਜੀਵ+ ਵਾਸਤੇ ਹਣੁ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਣੀ। ਕੀ ਮੈ/ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ+ / ਬਚਾਉਣ 
ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦਸ਼ੁਮਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗੀ?  
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ਆਤਮਾ  ਨਾਲ  ਗੱਲ0 
 1941 ਿਵੱਚ ਜਾਫਨਾ ਦੇ ਿਜਲ;ਾ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਮ6ਤਕਾ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਮਾਮਿਲ- 
ਬਾਰੇ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਿਪੱਛੋਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ6ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਜੱਜ ਦਾ ਨ+ ਸਾਈਮਨ ਰਾਡਿਰਗੋ ਸੀ 
ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਨਾਦਰੁਾ ਦਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਿਮ6ਤਕਾ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ+ ਬਾਤ+ 
ਕੀਤੀ-, ਉਸਦਾ ਨ+ ਿਮਸਟਰ ਐਕਸ (Mr. X) ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਿਨਪੇ ਦਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। 

 ਿਮਸਟਰ ਰਾਡਿਰਗੋ / ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ 
ਿਵਚਾਰ / ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਉਸੇ ਿਦਨ ਤੋਂ ਆਤਮਾ-ਸਬੰਧੀ ਪੁਸਤਕ+ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ- 
ਪੁਸਤਕ+ ਜ+ ਤ+ ਿਮਸਟਰ ਰਾਡਿਰਗੋ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਜ 7ਤੇ ਅਤੇ ਿਜਲ;ਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਿਮਲਦੀ- ਸਨ, 

ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ- ਅਲਮਾਰੀ- ਿਵੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਿਮਲਦੀ-। ਇਸ ਲਈ ਿਕਤਾਬ+ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਿਵੱਚ ਹੀ 
ਇਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਸਥਾਿਪਤ ਹੋਇਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰੀ ਿਨੱਜੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਿਵੱਚ ਵੀ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕਾਫੀ 
ਪੁਸਤਕ+ ਸਨ। ਮੌਤ ਿਪੱਛੋਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀ-ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ  ਦੋਵੇ ਘੰਿਟ- ਬੱਧੀ ਬਿਹਸ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸ+।  
 ਉਪਰੋਕਤ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਮਸਟਰ ਰਾਡਿਰਗੋ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਨੀ ਿਵਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਗਿਹਰੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ 
ਆਤਮ-ਿਗਆਨ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਲਖਾਰੀ- ਦਆੁਰਾ ਿਲਖੀ- ਗੱਲ+ ਦਾ ਿਕਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। 
ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ- 66 ਪੁਸਤਕ+ ਿਵੱਚੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਾਠ ਜ+ ਤੁਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ।ਭਾਵੇਂ  ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ 
ਬੁੱਧ ਧਰਮ / ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਬੋਧੀ- ਦੀ- ਿਕਤਾਬ+ / ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ 
ਇਸਾਈ ਿਲਖਾਰੀ- ਦੀ- ਆਤਮ-ਿਗਆਨ ਬਾਰੇ ਿਲਖੀ- ਿਕਤਾਬ+ ਿਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ।  
ਪ�ਸੰਨਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ   
 5 ਨਵੰਬਰ 1941 / ਿਮਸਟਰ ਰਾਡਿਰਗੋ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ 7ਚੀ ਦੇਣੇ ਬੋਿਲਆ-
“ਅਬਰਾਹਮ! ਆਿਖਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਮ6ਤਕਾ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ+ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਿਗਆ ਹ+। ਉਸਨੇ ਇੱਕ 
ਘੰਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ+ ਨੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀ- ਗੱਲ+ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ, ਿਜਹੜੀ- ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 
ਪਿਹਲ+ ਮੈ/ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਿਫਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ+ ਕਰਾਗ+।ਉਦੋਂ ਮੈਂ, ਉਸ ਤੋਂ 
ਹੋਰ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀ- ਚੀਜ+ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਗ+ ਿਜਹੜੀ- ਿਕ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ+।”   ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਨੇ ਬੜੀ 
ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਕਹੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਹੰਝੂ, ਉਸਦੀ- ਗੱਲ+ ਉਤੇ ਵਿਹ ਤੁਰੇ ਸਨ। 

 ਉਹ ਕੁਝ ਿਮੰਟ+ ਲਈ ਚੁੱਪ ਿਰਹਾ। ਿਫਰ ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰਮ ਿਪਆਲਾ ਪੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਿਹੰਮਤ ਿਜਹੀ 
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਮੈਨਾਪੀ ਦੇ  ਿਮਸਟਰ ਐਕਸ / ਿਮਿਲਆ 
ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਪ6ੇਤ+ ਨਾਲ ਗੱਲ+ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ 
ਉਸਦੇ (Mr. X) ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ+ ਕੀਤੀ-। ਉਸਦੀ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪ6ਗਟ ਕੀਤੀ 
ਪਰੰਤੂ ਰਾਡਿਰਗੋ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਗੱਲ+ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪ6ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਮਾਿਧਅਮ 

 ਮੈਂ  ਿਮਸਟਰ ਐਕਸ (Mr. X) / ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਮੈ/ ਿਮਲੇ।   
22 ਨਵੰਬਰ, 1941 / ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਿਜਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਿਧਆ ਤ+ 
ਿਮਸਟਰ ਐਕਸ ਨੇ ਿਕਹਾ-“ਮੈ/ ਕਾਫੀ ਦਰੂੋਂ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰ ਦਆੁਲੇ ਇੱਕ ਪ6ਕਾਸ਼ ਚੱਕਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈ/ 
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ਿਮਸਟਰ ਰਾਡਿਰਗੋ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਿਧਆਤਮਵਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾ/ ਗ6ਿਹ- 
ਿਵੱਚ ਬਹਤੁ ਿਦਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ?” ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰੋਤਾ ਹੀ ਬਿਣਆ ਿਰਹਾ ਅਤੇ  ਿਮਸਟਰ ਐਕਸ / 
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ। ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈ/ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਯੋਗ 
ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। 

 ਿਮਸਟਰ ਐਕਸ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਿਜਸ/ ਿਕ ਉਸਦੇ ਧਾਰਿਮਕ ਮਾਿਪ- ਨੇ, 
ਇਸਾਈ ਮਹੌਲ ਿਵੱਚ ਪਾਿਲਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜਾਫ਼ਨਾ ਦੇ ਿRਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਿਵੱਿਦਆ ਪ6ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 7ਥੋ ਹੀ 
ਉਹ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇ ਪ6ਭਾਵ ਹੇਠ ਆਇਆ। ਚੰਗਾ ਪਿੜਆ-ਿਲਿਖਆ ਧੰਨਵਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਜਤਦਾਰ 
ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ/ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਅਿਜਹੇ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ 
ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਸੀ ਤ+ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਇਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ 
ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹ ਿਕੱਤਾ ਅਪਣਾ ਿਲਆ ਤ+ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। 

 ਉਸ/ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬਹਤੁ ਿਪਆਰ ਸੀ, ਿਜਹੜੀ ਿਕ 1926 ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ / ਜਨਮ 
ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਦਸੂਰਾ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਿਲਆ ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਯਾਦ 
ਹਮੇਸ਼+ ਉਸਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਿਮਸਟਰ ਰਾਡਿਰਗੋ ਦੀ ਤਰ;+ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਸੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਤਮ-
ਿਗਆਨ’  ਿਵੱਚ ਕਾਫੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਸੀ। ਉਹ ਲੰਡਨ ਦੀ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ 
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਭਾ ਦਾ ਰਸਾਲਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ;ਨ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਹਰੁੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ 
ਦੀ- ਤਸਵੀਰ+ ਸਨ, ਿਜਹੜੀ- ਿਕ ਉਹਨ+ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਈ ਵਰ;ੇ ਿਪੱਛੋ ਿਖੱਚੀ- ਗਈ- ਸਨ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ+, 
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਆਤਮਾਵ+ ਦੀ ਫੋਟੋ ਿਖੱਚਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਫੋਟੋਗ6ਾਫਰ ਵੱਲੋਂ ਿਖੱਚੀ- ਗਈ- ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ / ਉਹਨ+ 
ਤਸਵੀਰ+ ਦੀ ਪ6ਮਾਿਣਕਤਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨ+ / ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤ+ ਜੋ ਮੌਕੇ 
ਿਸਰ ਦਿੂਜ- / ਿਦਖਾਈ- ਜਾ ਸਕਣ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ+ ਸਬੰਧਤ ਿਵਅਕਤੀ- ਨਾਲ ਿਮਲਦੀ- 
ਜੁਲਦੀ- ਸਨ। 

 1934 ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਸਦਾ ਆਪਣੀ ਿਮ6ਤਕਾ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ 
ਵਾਰ ਉਸਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ6ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਉਨ+ ਿਵੱਚੋ 
ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਠੀਕ। ਉਸਦੀ ਪਿਹਲੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਸਦੀ ਿਮ6ਤਕਾ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 
ਕਰਨ ਿਪੱਛੋ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਕਿਹਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਏਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ 
ਿਮ6ਤਕਾ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵੇਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। 

ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 

 ਉਸਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ / ਵੇਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ/ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰੇ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਕ+ਤ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਸ/ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ6ੇਰੀ ਭੇਜ 
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ/ ਬੈਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀ- ਿਖੜਕੀ- ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ- 
ਗਈ-। ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੀ ਕੰਧ 7ਤੇ ਿਟਕਿਟਕੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਿਪੱਛੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਖੋਲੀ ਅਤੇ 
ਿਕਹਾ-“ਹਣੁ ਮੈਂ  ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ / ਸਾਫ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹ+। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਜਗ;ਾ ਅਤੇ ਖੜ;ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ 
ਰਹੀ ਹੈ।”  ਉਹ ਕੰਧ 7ਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਿਚੱਤਰ+ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹਨ+ ਿਵੱਚੋ ਇੱਕ ਿਚੱਤਰ ਮੇਰੇ 
ਿਪਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸੀ।  
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 “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧ ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?” ਮੈਂ ਪੁੱਿਛਆ “  7ਥੇ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ  ਤ+ ਆਪਣੀ 
ਪਤਨੀ / ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਿਵੱਚ ਬੱਦਲ+ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਖੜ;ੀ ਹੋਈ / ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹ+”  ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਮੈਂ ਕੰਧ ਕੋਲ 
ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ / ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਸ/ ਪੁੱਿਛਆ “ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਹੈ?” ਉਹ ਬੋਿਲਆ-
“ਹ+ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਸ/ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤ+ ਇਹ ਜਰਰੂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”  ਿਫਰ ਉਸਨੇ 
ਮੈ/ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ  ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਬਹਤੁ 
ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ+ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸਨੇ ਆਪ ਹੀ ਿਦੱਤਾ ਪਰੰਤੂ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਿਕ ਇਹ ਜਵਾਬ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ 
ਆਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ 

 “ਇਸਾਈ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਜ+ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਣ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਤਮਾਵ+ 
/ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ+ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਗਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਤਮਾਵ+ ਦੀ ਦਨੁੀ- ਿਵੱਚ ਵੀ 
ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਹੂ+ ਵੀ ਲੀਡਰ+ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ+ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀ- ਹਨ। ਨਾਸ਼ਵਾਨ 
ਆਦਮੀ- ਨਾਲ ਗੱਲ+ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਹੂ+ / ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ+ ਤੋਂ ਖਾਸ ਇਜਾਜਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਹੂ+ ਿਵੱਚ ਵੀ 
ਕਾਮ-ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਿਫਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਾਲੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ 
ਿਜਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਰਹੂ+ ਸਫੇਦ, ਖੁੱਲ;ੇ ਅਤੇ 7ਡਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨਦੀ- ਹਨ। ਘਟੀਆ ਜਾਨਵਰ+ ਦੀ ਕੋਈ ਰਹੂ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਸੂਰੇ ਗ6ਿਹ- ਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਰਹੂ+ ਉਨ+ ਸਰੀਰ+ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹੰਦੀ- ਸਨ ਿਜੰਨ;+ ਿਵੱਚ ਉਹ 
ਮਰਨ ਤੋਂ  ਪਿਹਲ+ ਰਿਹੰਦੀ- ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਉਹ ਪ6ਮਾਤਮ+ ਦੀ ਦਨੁੀ- ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜ+ਦੀ- ਹਨ। ਰਹੂ+ ਦੀ 
ਦਨੁੀ- ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਵਸਕੀ ਅਤੇ ਸੋਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ- ਰਹੂ+ ਦਆੁਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ।” 

 ਮੈਂ  ਅਤੇ ਿਮਸਟਰ ਐਕਸ ਲਾਇਬ6ੇਰੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ 
ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ  ਉਸ/ ਰਹੂ+ ਨਾਲ ਗੱਲ+ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ+, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਿਪੱਛੋਂ ਦਾ ਉਸਦਾ ਤਜਰਬਾ 
ਪੁੱਿਛਆ ਤ+ ਉਸਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ+ ਿਵੱਚ ਮਗਨ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤ+ ਉਸ/ ਪਿਹਲ+ ਕੁਝ 
ਰੌਸ਼ਨੀ- ਅਤੇ ਸ਼ਕਲ+ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦੀ- ਹਨ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਇਹ ਜਰਰੂੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਪ6ਗਟ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ+ 
ਕਰੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਹੂ+ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ+ ਕੀਤੀ- ਹਨ। ਰਹੂ+ ਨਾਲ ਗੱਲ+ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਿਪਆਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਮਾਨਿਸਕ ਰੋਗੀ 
 ਿਮਸਟਰ ਐਕਸ ਵਰਗੇ ਮਾਨਿਸਕ ਰੋਗੀ- ਦੀ- ਅਿਜਹੀ- ਅਨੋਖੀ- ਗੱਲ+ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਅੱਜ ਦੇ 
ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਮਨੋ-ਿਵਿਗਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਆਦਮੀ- ਦੇ ਿਨੱਜੀ ਤਜਰਿਬ- ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ 
ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਿਮਸਟਰ ਰਾਡਿਰਗੋ ਅਤੇ ਿਮਸਟਰ ਐਕਸ ਦੋਵੇਂ  ਹੀ ਆਪਣੀ- ਿਮ6ਤਕਾ ਪਤਨੀ- ਦੇ ਿਵਛੋੜੇ 
ਕਾਰਨ ਨੀਮ ਪਾਗਲ ਸਨ। ਰਹੂ+ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ;ਦੇ ਰਿਹਣ ਕਾਰਨ ਉਨ+ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰਹੂ+ ਦੇ ਪ6ਗਟ ਹੋਣ ਿਵੱਚ 
ਪੱਕਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਿਕ ਰਹੂ+ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।  
 ਭਾਵੇਂ  ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਖ+ ਤੋਂ  ਆਮ ਆਦਮੀ- ਵ+ਗ ਹੀ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਤਮਾਵ+ ਦੇ ਕਾਬੂ ਿਵੱਚ 
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੀਮ ਪਾਗਲ ਸਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ  ਹੀ ਸ਼ੁਦਾਈ ਬਣ ਗਏ। ਸ਼ੁਦਾਈਪੁਣੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਆਦਮੀ- ਿਵੱਚ ਿਦਮਾਗੀ 
ਨੁਕਸ ਪੈਣੇ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕ+ ਿਕਸਮ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਵਿਹਮ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਿਮਸਟਰ ਐਕਸ 
ਇਨ+ ਵਿਹਮ+ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ;+ ਿਸ਼ਕਾਰ ਸੀ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਿਸੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸਮਾਨ ਿਵੱਚ ਅਜੀਬ ਰੌਸ਼ਨੀ- ਅਤੇ 
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ਸ਼ਕਲ+ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਿਸਰ ਦਆੁਲੇ ਉਸ / ਪ6ਕਾਸ਼-ਚੱਕਰ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਸੀ।ਉਸਦੇ 
ਅਿਜਹੇ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ / ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਿਵਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਸ/ 
ਨਾ ਤ+ ਕੰਧ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਸਵੀਰ। ਉਸਦਾ ਭਰਮ ਏਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ ਿਕ ਕੰਧ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਨੀਲੇ 
ਅਸਮਾਨ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਥ+ ਉਸ/ ਿਮ6ਤਕਾ ਪਤਨੀ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ 
ਸੀ। 

ਿਵਆਿਖਆ 

 ਜੋ ਕੁਝ ਿਮਸਟਰ ਐਕਸ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਰਹੂ ਿਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ- ਇਹ ਉਸਦੇ ਇਸਾਈ ਧਰਮ 
ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਸਨ। ਰਹੂ+ ਦੀ ਦਨੁੀ- ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਿਵਚਾਰ 
ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਨ। 

 ਜੇਕਰ ਰਹੂ+ ਵੀ ਖ+ਦੀ- ਪੀਂਦੀ- ਹਨ ਤ+ ਸਾ/ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਵੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ 
ਹਨ। ਿਕਉਂਿਕ ਿਵਸਕੀ ਅਤੇ ਸੋਡਾ ਰਹੂ+ ਦੀ ਦਨੁੀ- ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ+ 
/ ਤ+ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਿਪੱਛੋਂ ਰਹੂ+ ਦੀ ਦਨੁੀ- ਿਵੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਘਟੀਆ ਜਾਨਵਰ+ ਦੀ ਰਹੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਿਮਸਟਰ 
ਐਕਸ ਿਹੰਦ ੂਹੁੰਦਾ ਤ+ ਉਸਨੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ / ਵੀ ਰਹੂ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਿਪੱਛੋਂ ਵੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਾਲੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਜਉਣ 
ਦੀ ਿਮਸਟਰ ਐਕਸ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰਨੂੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਭੁਲ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ 
ਉਸਦੀ ਦਜੂੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਿਪੱਛੋਂ ਉਸ/ ਰਹੂ+ ਦੀ ਦਨੁੀ- ਿਵੱਚ ਹਮੇਸ਼+ ਲਈ ਦੋ ਪਤਨੀ- ਿਮਲਣੀ- ਸਨ। 

 ਿਮਸਟਰ ਐਕਸ ਆਪਣੇ ਸਹਰੁੇ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ- ਰਹੂ+ ਦੀ- ਤਸਵੀਰ+ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਤ+ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 
ਝੂਠੇ ਫੋਟੋਗ6ਾਫਰ+ ਦਆੁਰਾ ਦਸੂਰੇ ਆਦਮੀ- ਦੀ ਤਰ;+ ਹੀ ਠੱਿਗਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਫਰੈ ੱਡ ਬਾਰਲੋ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਰੈਂਪਿਲੰਗ 
ਰੋਜ਼ ਨੇ ਰਹੂ+ ਦੇ ਫੋਟੋਗ6ਾਫਰ ਦੇ ਧੋਿਖ- ਵਾਲੇ ਢੰਗ+ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ;+ ਭ+ਡਾ ਭੰਿਨਆ ਹੈ। 

 ਿਵੱਛੜੀ- ਰਹੂ+ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ+ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਿਮਸਟਰ ਐਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੂਰਖਤਾ ਭਿਰਆ 
ਿਵਚਾਰ ਹੈ। 

 ਕੀ ਲਾਸ਼+ ਦੇ ਗਲਣ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤੱਤ+ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦਬੁਾਰਾ ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਬਣ ਜ+ਦੇ 
ਹਨ?  
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ਮੰਦਾਏਤੀਵ ੂ ਦੀ  ਚੁੜੇਲ 
 ਜਾਫ਼ਨਾ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਟਾਪੂ ਨਾਲੋਂ  ਇੱਕ ਦਲਦਲੀ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਝੀਲ ਨੇ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 
ਮੰਦਾਏਤੀਵ ੂਨਾਮੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਜਜ਼ੀਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ;ੇ ਿਜਹੇ ਿਕਸਾਨ ਅਤੇ ਥੋੜ;ੇ ਿਜਹੇ ਮਛੇਿਰ- ਦੇ ਘਰ ਿਵਰਲੇ-
ਿਵਰਲੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਿਕਸਾਨ+ ਦਾ ਮੁੱਖ ਿਕੱਤਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ  ਇਹ ਜਜ਼ੀਰਾ ਮੁੱਖ ਟਾਪੂ ਨਾਲੋਂ 
ਚਾਰ ਮੀਲ ਲੰਬੀ ਖਾਰੀ ਝੀਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੱਖ ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਾਕੀ ਦਨੁੀ- ਨਾਲੋਂ ਅਕਸਰ ਟੁੱਟੇ ਰਿਹੰਦੇ 
ਹਨ। ਉਨ+ ਿਵੱਚੋਂ  ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤ+ ਜਾਫ਼ਨਾ ਿਵਖੇ ਨਾਲੂਰ ਕੰਡਾਸਾਮੀ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸਲਾਨਾ 
ਜੋੜ-ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਸ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ+ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 
ਿਕਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਖਾਰੀ ਝੀਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਹਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। 

 ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੜ;ੀ ਬੂਟੀ- ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ  1932 ਦੀ- ਅਪ6ੈਲ ਦੀ- ਛੁੱਟੀ- 
ਇਸ ਜਜ਼ੀਰੇ ਤੇ ਗੁਜਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।  ਿਰਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 7ਥੇ ਿਜਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾ ਪ6ਿਸੱਧ ਿਸੱਿਖਆ 
ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਿਵੱਛੜੇ ਿਮਸਟਰ ਨੈਿਵਨਜ਼ ਸੈਲਵਾਦਰੂਾਰੇ ਦਾ ਸੀ, ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਿਲਆ। ਇਹ ਟਾਪੂ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਖੁਲ;ੇ 
ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੱਟ ਅਤੇ ਦਰੂ ਗੁਲਾਬੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਝਾੜੀ- ਿਵਚਕਾਰਲਾ ਘੱਟ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ  
ਤੈਰਾਕੀ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਮੂਨੇ ਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਥ+ ਸੀ। 

 ਮੈਂ  ਦਪੁਿਹਰ ਤੋਂ  ਪਿਹਲ+ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਚਿਲਆ ਜ+ਦਾ। ਦਪੁਿਹਰ / ਅਸੀਂ 
ਸੌਂ ਜ+ਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ / ਇਸ ਜਜ਼ੀਰੇ ਦੀ ਪੈਦਲ ਸੈਰ ਕਿਰਆ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ / ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 
ਤ+ ਮੈ/ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨੀ ਿਮਿਲਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਬੰਦਾ ਵੇਿਖਆ ਿਜਸਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਦਾ 
ਨ+ ਮਾਰਕੰਡੂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਵ+ ਨੇ ਲੋਕ+ ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ+ਦਰਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਆਰਜੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਤੇ ਮਾਰਕੰਡੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰਦਾ।  
 ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ / ਮਾਰਕੰਡੂ ਚੰਦੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਬਸਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੈਲੂਰ 
ਮੰਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹਰੂ ਯੋਗੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਯੱਗ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤ+ ਿਕ ਇੱਕ ਦਸ਼ੁਟ ਆਤਮਾ, ਿਜਹੜੀ ਿਕ 
ਪੱਛਲੇ ਕਈ ਹਫਿਤ- ਤੋਂ ਬਸਤੀ / ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰੂ ਭਜਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਸ਼ੁਟ ਆਤਮਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਿਦ- ਨੇ 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵ+ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਕਲ+ ਿਵੱਚ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਕਈ- / ਉਹ ਪਰੀ ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਕਈ- / ਖੂਬਸੂਰਤ 
ਮਨਮੋਹਕ ਔਰਤ ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਕਈ- / ਚੁੜੇਲ ਵਰਗੀ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 

ਚੁੜੇਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 

  ਮਾਰਕੰਡੂ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ “ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਰਸੋਈ ਘਰ ਦੇ ਿਪਛਵਾੜੇ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੀ 
ਤ+ ਉਸ/ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ+ ਹੇਠ ਖੜ;ੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਉਸਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 
ਥੋੜ;ੀ ਦਰੂੀ ਤੱਕ ਉਹ ਦਜੂੀ ਔਰਤ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹ ਅਜਨਬੀ ਔਰਤ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਅਲੋਪ 
ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਔਰਤ / ਹੋਸ਼ ਆਉਣ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਤੋਂ  ਉਹ ਔਰਤ ਇਸ ਤਰ;+ ਗੱਲ+ ਕਰਦੀ 
ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸ / ਭੂਤ ਿਚੰਬਿੜਆ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਰਾਤ / ਆਪਣੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਖੇਤ+ 
ਿਵੱਚੋ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤ+ ਉਸ/ ਪੱਗਡੰਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਬਸੂਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਿਮਲੀ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ / 
ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ/ ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਘਰੇ ਛੱਡ ਆਏ। ਦੋਵੇਂ  ਜਣੇ ਗੱਲ+ 
ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਥੋੜੀ ਦਰੂ ਹੀ ਗਏ ਸਨ ਿਕ ਨੌਜਵਾਨ / ਉਹ ਕੁੜੀ ਿਦਸਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ  ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਦੀ- 
ਗੱਲ+ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਹਮ ਿਗਆ ਅਤੇ ਘਰ ਵੱਲ ਭੱਜ ਆਇਆ, ਉਹ ਘਰੇ ਚਕਨਾਚਰੂ ਹੋ 
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ਕੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ। ਉਸਦਾ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਲਦਾ। ਉਹ ਲੰਬੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਉਸ/ ਦਜੂੀ ਸਵੇਰ ਹੀ ਸੁਰਤ 
ਆਈ।” 

 “ਇੱਕ ਸੱਤ ਸਾਲ+ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਵੇਿਖਆ। ਉਸਨੇ ਕੁੱਤੇ / 
ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਿਰਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਤਾ ਚੁੜੇਲ ਬਣ ਿਗਆ। ਲੜਕੀ / ਐਨ+ ਡਰਾਇਆ ਿਕ ਉਸ ਿਦਨ 
ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।” 

ਯੋਗੀ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ 

 “ਬਸਤੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ+ ਨੇ ਿਪਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਿਕ ਨੈਲੂਰ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯੋਗੀ ਿਲ-ਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 
ਯੱਗ ਕਰਕੇ ਦਸ਼ੁਟ ਆਤਮਾ / ਟਾਪੂ ਤੋਂ ਭਜਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਯੋਗੀ ਆਪਣੀ- ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ- ਕਾਰਨ 
ਮਸ਼ਹਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ ਿਵੱਚੋਂ ਿਸਰਫ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਨੈਲੂਰ ਿਵਖੇ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਲ ਉਹ ਿਟਰਕੂਕੈਥੀਸਵਰਗ, 

ਕਟਾਰਾਗਾਮਾ ਅਤੇ ਿਸ਼ਵਨੰਦੀ ਪਦਮ ਿਵਖੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਚਲਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ।” 

 ਮੈਂ  ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਮਾਰਕੰਡੂ / ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਇਸ ਿਖਆਲੀ ਦਸ਼ੁਟ ਆਤਮਾ / ਭਜਾਉਣ ਲਈ 
ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯੱਗ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਧੇਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ  ਨ+ਹ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੂਜਾ (ਯੱਗ) ਵੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ6ਗਟ 
ਕੀਤੀ,ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਵੇ।     
 ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਿਪੱਛੋਂ ਮਾਰਕੰਡੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ੳਤੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਯੱਗ ਦੀ- ਿਤਆਰੀ- ਖੂਬ ਹੋ ਰਹੀ- 
ਹਨ ਅਤੇ ਯੱਗ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ / ਹੋਵੇਗਾ। ਿਤੰਨ ਬੰਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਯੋਗੀ / ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਿਕਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਫ਼ਨਾ ਚਲੇ 
ਗਏ ਹਨ। 

 ਮੈਂ  ਐਤਵਾਰ / ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਿਕਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਿਜੱਥੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਮਰਦ, ਔਰਤ+ 
ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਗੁ-ਢੀ ਘਰ+ ਿਵੱਚੋਂ ਪੂਜਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਛਤਰ 
ਹੇਠ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਯੋਗੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ 
ਵਲੇਿਵ- ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ ਪਿਹਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਰਾਖ ਝੱਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਿਪੱਤਲ 
ਦੇ ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਕਈ ਫੁੱਲ+ ਫਲ+ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰੀ- ਥਾਲੀ- ਪਈ- ਸਨ। ਉਸਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ 
ਿਤੰਨ ਇੱਟ+ ਇੱਕ ਕ+ਸੀ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਥੱਲੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਿਛਲਕੇ ਪਏ ਸਨ। ਪੰਜ ਬੋਤਲ+ ਿਵੱਚ 
ਪੰਜ ਤਰ;+ ਦਾ ਤੇਲ ਿਪਆ ਸੀ ਘੀ, ਖੋਪੇ ਦਾ ਤੇਲ, ਿਤਲ+ ਦਾ ਤੇਲ, ਿਨੰਮ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਿਨੰਬੂ ਦਾ ਤੇਲ। 

ਯੱਗ  ਦਾ  ਆਰੰਭ 

 ਯੋਗੀ ਦੇ ਸੰਸਿRਤ ਅਤੇ ਤਾਿਮਲ ਿਵੱਚ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਣ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਈ। ਇਹ ਪੂਜਾ ਇੱਕ 
ਘੰਟਾ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਯੋਗੀ ਅੱਖ+ ਬੰਦ ਕਰੀ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ;ੀ, ਜੀਭ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ, ਭਗਤੀ ਮੁਦਰਾ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਯੋਗੀ 
ਦਾ ਚੇਲਾ, ਿਜਹੜਾ ਨੈਲੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਜਲ ਰਹੇ ਮੁਸ਼ਕ ਕਾਫਰੂ ਦਾ ਟਕੁੜਾ ਯੋਗੀ ਦੀ ਜੀਭ ਤੇ ਰੱਖ 
ਿਦੱਤਾ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋ ਫਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਿਵਖਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ 
ਉਸ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕ ਕਾਫਰੂ ਦੇ ਮੱਚ ਰਹੇ ਟਕੁੜੇ / ਕ+ਸੀ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਿਵੱਚ ਥੁੱਕ ਿਦੱਤਾ। ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਇੰਝ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕ ਕਾਫਰੂ 
ਦੇ ਮੱਚਦੇ ਮੱਚਦੇ ਟਕੁੜੇ ਯੋਗੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ “ਹਿਰ ਹਰੋ ਹਰਾ”  ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।  
 ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਯੋਗੀ ਡੂੰਘੀ ਭਗਤੀ ਿਵੱਚ ਰੁੱਝ ਿਗਆ। ਉਹ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰੀ ਪੈਰ+ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਹੱਥ+ ਿਵੱਚ ਫੜਕੇ 
ਸਮਾਧੀ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਮਾਰਕੰਡੂ / ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ 
ਨਬਜ਼ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਿਖਆ। ਕੁੱਝ ਸਿਕੰਟ+ ਮਗਰੋਂ ਮਾਰਕੰਡੂ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਨਬਜ਼ ਚਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 
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ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਯੋਗੀ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਵੇਖੀ। ਸ਼ੁਰ ੂਸ਼ੁਰ ੂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਵਾਗੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਿਫਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੱਟਦੀ 
ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਤ / ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜ ਿਮੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਿਫਰ ਨਬਜ਼ ਚੱਲਣੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਮ ਵਾਗੂੰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। 

 ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਿਵਖਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਯੋਗੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ / ਕੜਾਹੀ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ 
ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜ+ ਤਰ;+ ਦੇ ਤੇਲ ਕੜ;ਾਹੀ ਿਵੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਿਛਲਿਕ- / ਅੱਗ ਲਾ ਿਦੱਤੀ ਜਦੋਂ ਤੇਲ 
7ਬਲਣ ਲੱਗ ਿਗਆ ਤ+ ਯੋਗੀ ਨੇ ਿਤੰਨ ਿਨੰਬੂ ਲਏ। ਉਹਨ+ / ਮੰਤਰ ਪੜ;ਕੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੱਟਕੇ ਤੇਲ 
ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਪੂਰਾ 7ਬਲ ਿਗਆ, ਯੋਗੀ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਚੁੜੇਲ ਤੋਂ ਖਿਹੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 
ਹਨ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। 

 ਸੰਗਤ+ ਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਮੂਹਰੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ6ਣਾਣ ਕੀਤੀ। ਯੋਗੀ ਨੇ 
ਕੜ;ਾਹੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਰਹੀ ਭਾਫ / ਫਕੂ+ ਮਾਰਨੀ- ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੀ- ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ- ਉਂਗਲ+ / 
ਤੇਲ ਦੀ ਤਿਹ ਤੇ ਰੱਖਕੇ ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਹਥੇਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਤੇਲ ਲਾ ਿਦੱਤਾ 
ਅਤੇ ਉਸ/ ਪਰੇ ਹਟਣ ਲਈ ਹੱਥ ਮਾਿਰਆ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਿਬਨ+ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਰਦ, ਔਰਤ+ ਅਤੇ 
ਬੱਿਚ- ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਚੁੜੇਲ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਉਹ ਤੇਲ ਿਵੱਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉਸ 
ਨਾਲ ਪੰਜ ਛੇ ਬੰਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਿਦੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰ ੂਸ਼ੁਰ ੂਿਵੱਚ ਉਹ ਿਸਰਫ ਆਪਣੀ- ਉਗਲ+ ਹੀ ਡੁਬੋਂਦਾ ਸੀ, 
ਪਰ ਿਪੱਛੋਂ  ਉਹ ਪੂ੍ਰੀ ਹਥੇਲੀ ਉਬੱਲਦੇ ਤੇਲ ਿਵੱਚ ਡੁਬੋਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਕ+ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਘਟਨਾ 
ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਤ+ “ਹਿਰ ਹਰੋ ਹਰਾ”  ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ- ਰਹੀ-। 

ਚੁੜੇਲ  ਬਾਹਰ  ਕੱਢਣੀ 
 ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੜਾਹੀ ਥੱਿਲਓਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। ਫੇਰ ਯੋਗੀ ਨੇ ਝੋਲੇ ਿਵੱਚੋਂ  ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ 
ਚਮਕੀਲੀ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕੀਤੀ ਗੋਲਾਕਾਰ ਠੂਠੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਮੂਧੀ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਪਿਵੱਤਰ 
ਗੰਗਾਜਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਕੌਡੀ- ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ-। ਉਹਨ+ ਿਵੱਚੋਂ  ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਉਸਨੇ ਖੋਪੇ ਦੀ 
ਠੂਠੀ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਤੇ ਿਟਕਾ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੌਡੀ- ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਿਚਣ ਿਦੱਤੀ-। ਉਸਨੇ ਲੋਕ+ / ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ 
ਬਚਨ+ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਕ “ਇਸ ਟਾਪੂ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਦਸ਼ੁਟ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੈ/ ਤ+ ਇੰਝ ਪ6ਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ਿਕ ਇੱਥੇ ਸੱਤ ਦਸ਼ੁਟ ਆਤਮਾਵ+ ਹਨ-ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ+-ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ- ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ- ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ 
ਕਰੜੀ- ਹਨ। ਇਹ ਇਹਨ+ ਸੱਤ ਕੌਡੀ- ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਈ- ਗਈ- ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ  ਇਹਨ+ 7ਤੇ ਇਹ ਗੰਗਾਜਲ 
ਿਛੜਕ ਦੇ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰ+ਗਾ ਤ+ ਿਜਹੜੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਟਾਪੂ / ਛੱਡਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ  ਕੌਡੀ ਖੋਪੇ ਦੀ ਠੂਠੀ 
ਤੋਂ ਹੇਠ+ 7ਤਰ ਕੇ ਜਮੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਖੋਪੇ ਦੀ ਠੂਠੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਪੂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੌਡੀ ਗੁੰਬਦ ਤੋਂ  ਹੇਠ+ ਨਹੀਂ 
7ਤਰਦੀ, ਤ+ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਰਾਤੀਂ ਇਸ ਟਾਪੂ ਤੋਂ  ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ 
ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਯੱਗ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੁੱਭ ਿਦਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।” 

 ਫੇਰ ਯੋਗੀ ਨੇ ਕੌਡੀ- 7ਪਰ ਗੰਗਾਜਲ ਿਛੜਿਕਆ ਅਤੇ ਮੰਤਰ ਉਚਾਿਰਆ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ 
ਬੇਜਾਨ ਕੌਡੀ- ਿਵੱਚ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨ+ ਨੇ ਿਹੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ / ਕੌਡੀ- ਖੋਪੇ ਦੀ ਠੂਠੀ ਤੋਂ  
ਿਤਲਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 7ਤਰ ਆਈ-। ਸੱਤੇ ਦੀ- ਸੱਤੇ  ਕੌਡੀ- ਹੇਠ+ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਗਈ-, ਤ+ ਯੋਗੀ ਨੇ ਬਚਨ 
ਕੀਤਾ ਿਕ ਟਾਪੂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ- ਦਸ਼ੁਟ ਆਤਮਾਵ+ ਇਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ- ਹਨ।  
ਰਹੂਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ+ 
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 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਮਾਰਕੰਡੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇਤੂ ਅੰਦਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਮਲਣ ਆਇਆ। ਮਾਰਕੰਡੂ ਨੇ ਪੁੱ ਿਛਆ “ਸਾਇੰਸ ਕੋਲੇ 
ਿਜਹਨ+ ਚੀਜ਼+ ਦੀ ਕੋਈ ਿਵਆਿਖਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਣੁ ਤ+ ਉਨ+ ਧਰਮਾਤਮਾ ਬੰਿਦ- ਦੀ- ਰਹੂਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ- 
/ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਿਬਨ+ ਿਕਸੇ ਮਦਦ ਦੇ ਉਨ+ ਕੌਡੀ- / ਤੁਰਦੇ ਵੇਖਕੇ ਹਣੁ ਤ+ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੋਗੇ ਿਕ ਆਤਮਾਵ+ ਹੁੰਦੀ- 
ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਜ਼ਾਨ ਵਸਤੂ- / ਤੋਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੀ- ਹਨ? ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 7ਬਲਦੇ 
ਤੇਲ ਿਵੱਚ ਹੱਥ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦਾ ਜਲਦਾ ਮੁਸ਼ਕ ਕਫਰੂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ 
ਅਿਜਹਾ ਿਕਹੜਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਬਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਿਸਵਾਏ ਯੋਗੀ- ਦੇ? ਤੁਸੀਂ 
ਆਸਧਾਰਨ ਘਟਨਾਵ+ ਦੇ ਸੱਚੇ ਖੋਜੀ ਹੋ, ਮੈ/ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਕੁੱਝ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 
ਆਤਮਾਵ+ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਬੰਿਦ- ਦੀ- ਰਹੂਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ- ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਜ਼ਰਰੂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ।” 

 ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਮਾਰਕੰਡੂ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਯੋਗੀ / ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਥੈਲੀ ਿਵੱਚ ਪੰਜ ਸੌ ਇੱਕ ਰਪੁਏ ਸਨ। ਯੋਗ 
ਸਾਧਨਾ, ਸਰੀਰ / ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਆਤਮ ਸੰਕੇਤਕ ਅਮਲ+ ਦੀ ਦਨੁੀ- ਿਵੱਚ ਬਹਤੁ ਚੰਗੀ ਿਵੱਿਦਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨ+ ਤੇ 
ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਆਮ ਟਿਰੱਕ ਿਵਖਾਉਣ ਬਦਲੇ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਲੈ ਜਾਣੀ ਬਹਤੁ ਿਜਆਦਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਯੋਗੀ- ਿਵੱਚੋ ਕਈ 
ਪਾਖੰਡੀ ਅਲੌਿਕਕ ਸ਼ਕਤੀ- ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਯੋਗੀ- ਿਵੱਚ ਅਲੌਿਕਕਤਾ ਜ+ ਪਿਵੱਤਰਤਾ 
ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਮਾਰਕੰਡੂ / ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਮ ਉਨ+ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ+ / ਨਾਲ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਆਿਖਆ, 

ਿਜਨ+ ਨੇ ਯੱਗ ਦਾ ਪ6ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤ+ ਿਕ ਉਹ ਯੋਰੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋ ਮੁਫ਼ਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ  ਦੇਖ ਲੈਣ। 

 ਦਜੂੇ ਿਦਨ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਖੋਪੇ ਦੀ ਠੂਠੀ / ਚੰਗੀ ਤਰ;+ ਰੇਗਮਾਰ ਨਾਲ ਰਗੜਕੇ ਿਤਲਕਵ+ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ 
ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਤੋਂ ਕੌਡੀ- ਿਲਆ ਕੇ ਉਨ+ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਗੜ ਿਦੱਤੇ। ਮੁਸ਼ਕ ਕਫਰੂ ਅਤੇ ਿਨੰਬੂ ਖਰੀਦ ਿਲ-ਦੇ। 
ਸ਼ਾਮੀਂ ਪੰਜ ਵਜੇ ਮਾਰਕੰਡੂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਿਕਸਾਨ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਯੋਗੀ ਵ+ਗੂੰ ਹੀ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰਕੇ ਬੈਠ 
ਿਗਆ। ਇੱਕ ਬਲਦੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਟੋਵ 7ਤੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਿਵੱਚ 
ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਿਨੰਬੂ ਰੱਖੇ ਪਏ ਸਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ । ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਬੋਤਲ ਿਵੱਚ ਸਾਫ 
ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

 ਮੈਂ  ਫੇਰ ਅਖੌਤੀ ਪੂਜਾ, ਸਭ ਤੋਂ  ਪਿਹਲ+ ਮੱਚਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁਸ਼ਕ ਕਫਰੂ ਦਾ ਟਕੁੜਾ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਤੇ ਰੱਖਕੇ ਮੂੰਹ 
ਿਵੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਲ ਰਹੇ ਮੁਸ਼ਕ ਕਫੂ੍ਰ ਦੇ ਟਕੁੜੇ / ਬਾਹਰ ਥੁੱਕ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ 
ਮੈਂ ਵੀ ਯੋਗੀ ਵ+ਗੂੰ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਮਾਰਕੰਡੂ / ਨਬਜ਼ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਿਖਆ। ਉਸਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਿਠਕਾਣਾ 
ਨਾ ਿਰਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨਬਜ਼ ਪੰਜ ਿਮੰਟ ਚੱਲਣੋ ਰਕੁ ਗਈ। ਪੰਜ+ ਿਕਸਾਨ+ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੰਦ ਨਬਜ਼ / ਵੇਿਖਆ। ਉਹ 
ਪੂਰੀ ਤਰ;+ ਇਹ ਮੰਨ ਗਏ ਿਕ ਯੋਗੀ ਵ+ਗੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਨਬਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।  
 ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਸਟੋਵ ਜਾਲ ਿਦੱਤਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੇਲ 7ਬਲਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਜਦੋਂ ਿਨੰਬੂ ਦੇ 
ਟਕੁੜੇ ਤੇਲ ਿਵੱਚ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ। ਤ+ ਮੈਂ ਤਿਹ ਤੋਂ ਫਕੂ ਮਾਰਕੇ ਧੂੰ- ਉਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਲ 
ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਡੁਬੋ ਿਦੱਤਾ, ਉਸ/ ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਢਕੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਹਥੇਲੀ ਨਾਲ ਮਸਿਲਆ। ਇੰਝ ਮੈਂ  ਕਈ ਵਾਰੀ 
ਕੀਤਾ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਖੋਪੇ ਦੀ ਪਾਿਲਸ਼ ਕੀਤੀ ਠੂਠੀ / ਮੂਧਾ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ 7ਤੇ ਸੱਤ ਕੌਡੀ- ਇਸ ਤਰ;+ ਿਚਣ 
ਿਦੱਤੀ- ਿਜਵੇਂ ਕੰਨ+ ਦੇ ਬੁੰਿਦ- ਿਵੱਚ ਸੁਿਨਆਰਾ ਨਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਿਚਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੋਤਲ ਿਵੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਤਰਲ 
ਪਦਾਰਥ ਕੌਡੀ- ਤੇ ਪਾਇਆ ਿਗਆ, ਉਹ ਿਹੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ- ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੋਪੇ ਦੀ ਠੂਠੀ ਤੋਂ ਹੇਠ+ ਿਡੱਗ 
ਪਈ-। 

ਸਧਾਰਨ  ਟਿਰੱਕ 
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 ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਅਤੇ ਦੰਗ ਰਿਹ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਨ+ / ਸਮਝਾਇਆ ਿਕ ਨਾ ਤ+ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ 
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅਲੌਿਕਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਯੋਗੀ ਨੇ ਦੋ ਿਦਨ ਹੋਏ ਕਰਕੇ ਿਵਖਾਇਆ ਸੀ। 
ਕੌਡੀ- ਤੇ ਿਜਹੜਾ  ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਮੈਂ ਿਛੜਿਕਆ ਸੀ, ਉਹ ਿਨੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਸੀ ਜੋ ਕੁੱਝ ਯੋਗੀ ਨੇ ਬੋਤਲ ਿਵੱਚੋਂ 
ਿਛੜਿਕਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਜ+ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਿਸਰਕਾ ਹੋਵੇ ਜ+ ਿਨੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਕੌਡੀ- 
ਿਕਉਂਿਕ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੁੰਦੀ- ਹਨ, ਿਨੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਿਵੱਚ ਸਾਈਿਟ6ਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਕ 
ਿਕਿਰਆ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੌਡੀ- ਿਵੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈ ਔਕਸਾਈਡ ਦੇ ਬੁੱਲਬੁਲੇ ਭਰ ਗਏ, ਿਜਨ+ ਨਾਲ ਕੌਡੀ- ਿਤਲਕਵੇਂ 
ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਠੂਠੀ ਤੋਂ ਹੇਠ+ ਿਡੱਗ ਪਈ-। ਬੁੱਲਬਿਲ- ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਿਮਟਣ ਨਾਲ ਕੌਡੀ- ਹਰਕਤ 
ਿਵੱਚ ਆ ਗਈ- ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਵਚਲੀ ਗੁਰਤੂਾ ਿਖੱਚ ਕਾਰਨ ਕੌਡੀ- ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਿਡੱਗ ਪਈ- । 

 7ਬਲਦੇ ਤੇਲ+ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਐਨਾ ਿਜਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹੱਥ ਿਬਨ+ ਮੱਚਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤੇਲ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦਾ ਹੈ ਜ+ ਪੰਜ ਿਕਸਮ ਦਾ, ਉਸਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 100 ਦਰਜੇ ਸੈਟੀਂਗ6ੇਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 
ਵੱਧਦਾ, ਜੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਨਮੀਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੜਾਹੀ ਢਕੀ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਿਨੰਬੂ ਦੇ ਟਕੁੜੇ ਿਜਨ+ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹਤੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
ਤੇਲ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 100 ਦਰਜੇ ਸੈਟੀਂਗ6ੇਡ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਿਜੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਭਾਫ ਬਣਦਾ ਹੈ, 
7ਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਡਬੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ+ ਭਾਫ਼ ਫਕੂ ਮਾਰਕੇ ਉਡਾਈ ਗਈ, ਤ+ 
ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਹੋਰ ਘਟਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਿਬਨ+ ਸੰਦੇਹ ਦੇ ਤੇਲ ਿਵੱਚ ਕਾਫੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਥ+ / ਸੇਕ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 
ਪਰ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਿਕ ਹੱਥ ਜਲ ਜਾਣ ਜ+ ਜਖਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਥੇਲੀ ਨਾਲ ਮਸਲਣ ਨਾਲ ਦਰਦ ਘੱਟ ਹੋ ਜ+ਦੀ 
ਹੈ। ਤੇਲ ਿਵੱਚ ਿਨੰਬੂ ਦੇ ਟਕੁੜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤ+ ਨਾ ਮੈਂ  ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੋਗੀ ਤੇਲ / ਹੱਥ ਲਾ ਸਕਦੇ।  
  ਮੁਸ਼ਕ ਕਫੂ੍ਰ ਿਬਨ+ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਬਣੇ ਭਾਫ਼ ਬਣਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 7ਡ ਜ+ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ 
ਬੁਖਾਰਾਤੀ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ/ ਅੱਗ ਬਹਤੁ ਛੇਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੀਭ ਤੇ ਜਲ ਿਰਹਾ ਮੁਸ਼ਕ ਕਫੂ੍ਰ ਦਾ ਟਕੁੜਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ 
ਪਿਹਲ+ ਮੈਂ  ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਨੇ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ;+ ਬੁੱਲ; ਿਗੱਲੇ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜੀਭ 7ਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਥੁੱਕ ਇੱਕਠਾ 
ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰ / ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਿਲ-ਦਾ ਸੀ। ਿਜੰਨੀ ਦੇਰ ਮੁਸ਼ਕ ਕਫੂ੍ਰ ਜੀਭ 7ਪਰ ਿਰਹਾ, ਅਸੀਂ 
ਲਗਾਤਾਰ ਫ਼ੂਕ ਕਾਰਕੇ ਲਾਟ+ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਿਗਆ ਤ+ ਅਸੀਂ  ਮੁਸ਼ਕ ਕਫੂ੍ਰ ਬਾਹਰ ਥੁੱਕ ਿਦੱਤਾ। 
ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹ ਅੰਦਰ / ਿਖੱਿਚਆ ਹੁੰਦਾ ਤ+ ਿਸੱਟਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ।  
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ਜਾਦ ੂ ਅਤੇ  ਜਾਦ ੂ ਰੋਕੂ 
 ਮੈਂ  ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਿਮਸਟਰ ਐਮ. ਸੀ. ਪਾਲ ਦੇ ਕੁਤੂਨਾਇਕੇ ਿਵਖੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਵਾਣ 
ਵੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਸਿਥੱਤ ਕੁਆਟਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਇਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਉਸ 
ਸਮੇਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ  ਰਾਤੀਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤ+ ਸਾ/ ਦਰੂ ਤੋਂ ਧੀਮੀ ਿਜਹੀ ਢੋਲ ਵੱਜਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ 
ਿਦੱਤੀ। ਿਮਸਟਰ ਪਾਲ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹਨ+ ਿਸਰੀਸੈਨਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾਦ ੂਕੱਢਣ ਦੀ ਰਸਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 

 ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਮਾ ਿਸਰੀਸੈਨਾ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਪਾਗਲ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੋ 
ਿਗਆ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਬਹਤੁ ਹੀ ਕਰੋਧੀ ਅਤੇ 7ਪਦਰੀ ਹੋ ਜ+ਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਰਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਤੇ ਆ 
ਜ+ਦਾ ਤ+ ਉਹ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਰਿਹੰਦਾ  ਅਤੇ ਮਰੀਅਲ ਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਵੇਂ  ਉਹ ਿਦਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਗੀ ਸੀ, ਿਫਰ ਵੀ 
ਿਸਰੀਸੈਨਾ ਕਾਰਖਾਨੇ ਆਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਿਰਹਾ। 

 ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਸਰੀਸੈਨਾ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਿਗਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵ+ਗ ਉਹ ਸੱਤ ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ  ਿਨਕਲ ਿਪਆ। 
ਸ਼ਾਮੀ ਛੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ ਿਕ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਅਜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ 
ਿਦਨ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ+ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਤੂਨਾਇਕੇ ਿਵੱਚ ਿਸਰੀਸੈਨਾ / ਲੱਿਭਆ।  
 ਕੁੱਝ ਿਦਨ+ ਬਾਦ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਾਈ ਪਰੇਮਾਰਤਨੇ ਨੇ ਿਸਰੀਸੈਨਾ ਦਾ ਥਹ ੁਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ “ਜੈਲਾ”  
ਿਨਵਾਸੀ ਇੱਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਪਹਫੁਟੁਾਲੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲ+ ਹੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। 
ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਪੱਤਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਹਣੁ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ 
ਛਾਲ ਮਾਰਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 

 ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭਾਈ ਦਖੁੀ ਿਹਰਦੇ ਨਾਲ ਕੁਤੂਨਾਇਕ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ। ਉਸਦੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀ- ਨੇ 
ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖੀ ਤ+ ਿਕ ਿਸਰੀਸੈਨਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਲੱਭ ਪਵੇ। ਭਾਵੇਂ  ਉਨ+ / ਲਾਸ ਤ+ ਨਾ ਿਮਲੀ, ਪਰ 
ਉਨ+ ਨੇ ਿਸਰੀਸੈਨਾ ਦੀ- ਿRਆ-ਕਰਮ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ- ਰਸਮ+ ਿਨਭਾਅ ਿਦੱਤੀ- ਤ+ ਿਕ ਿਸਰੀਸੈਨਾ ਦਾ ਭੂਤ ਮੇਰੀ 
ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਬੱਿਚ- / ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵੇ। 

ਭਗੌੜਾ ਵਾਪਸ ਆ ਿਗਆ 

 ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਦ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਭ ਸਵੇਰੇ ਿਸਰੀਸੈਨਾ / ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਰ+ਡੇ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਵੇਿਖਆ ਿਗਆ। 
ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਸ/ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ ਿਕ 
ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਿਦਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਪਿਹਲ+ ਨਾਲੋਂ ਿਕਤੇ ਵੱਧ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਿਕਸੇ ਲਈ ਵੀ ਿਸਰੀਸੈਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ 
ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਪਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਿਨ- ਤੋਂ ਿਕੱਥੇ ਿਰਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਮਾਧੋ ਬਿਣਆ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ 
ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਦੰਦਾ। 

 ਪਰੇਮਾ ਰਤਨੇ ਦੇ ਕਿਹਣ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਿਸਰੀਸੈਨਾ ਦੇ ਪਾਗਲਪਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ 
ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਰਤਨੇ ਗੁ-ਢ ਿਵੱਚ ਹੀ 
ਿਨਊਗੇਗੋਡਾ (Nugegoda) ਿਨਵਾਸੀ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਪੁੱਛ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਿਵੱਚ ਪੈਸੇ ਲਪੇਟ 
ਕੇ ਦੱਛਣਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। 

 ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਜੂੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਤੁ ਗੱਲ+ ਮਾਰੀ-। ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਬਹਤੁ ਕੁੱਝ 
ਪੁੱਿਛਆ। ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਉਸਨੇ ਪੱਤਰੀ ਵੇਖਕੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਲਆਲੀ ਟੂਣੇਹਾਰ ਨੇ ਬਹਤੁ ਹੀ 
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ਤਕੜਾ ਜਾਦ ੂਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਟੂਣਾ ਿਸਰੀਸੈਨਾ ਦੇ ਦੋਖੀ, ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਉਸੇ 
ਕਾਰਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੇ ਕਿਹਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

 “ਇਸ ਜਾਦ ੂ/ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਿਲਆਲੀ ਜਾਦਗੂਰ ਹੀ ਲਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ”  ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਦੱਿਸਆ। 
“ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਿਤੰਨ ਸੌ ਰਪੁਏ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਤ+ ਮੈਂ ਅਿਜਹੇ ਜਾਦਗੂਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦਵਾ ਸਕਦੀ 
ਹ+।” 

 ਪਰੇਮਾ ਰਤਨੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਈ ਅਤੇ ਤੀਹ ਰਪੁਏ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵੀ ਦੇ ਿਦੱਤੇ। 
ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਨਚਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ / ਜਾਦ ੂਕੱਿਢਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਟੂਣਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਰਸਮ 

 ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਿਮਸਟਰ ਪਾਲ ਡਰਾਇੰਗ ਰਮੂ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸਾ/ ਿਸਰੀਸੈਨਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਢੋਲ 
ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਜਾਦ ੂਕੱਢਣ ਦੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣਾਈ ਿਦੱਤੀ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ  ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸ+, ਪਰ ਮੇਰਾ ਿਖਆਲ 
ਟੂਣਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਰਸਮ ਵੱਲ ਲੱਿਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ  ਟੂਣਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਰਸਮ / ਵੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ / ਰੋਕ ਨਾ ਸਿਕਆ 
ਅਤੇ ਿਜਸ ਘਰੇ ਜਾਦ ੂਕੱਿਢਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ। 

 ਰਾਤ ਦੇ ਿਗਆਰ+ ਵੱਜੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਿਮਸਟਰ ਪਾਲ ਨੇ ਲੁੰਗੀ ਅਤੇ ਬੁਨੈਣ ਪਾਈ ਅਤੇ ਨੀਗੋਂਬੋ ਸੜਕ ਤੇ ਇੱਕ 
ਚੌਥਾਈ ਮੀਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਸੀਂ ਿਸਰੀਸੈਨਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਲੋਕ+ ਦੀ ਭੀੜ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, 

ਿਜੱਥੇ ਜਾਦ ੂਕੱਢਣ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਭੀੜ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ- ਨੇ  ਿਮਸਟਰ ਪਾਲ / ਪਛਾਣ ਿਲਆ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਛੱਡ 
ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਿਮਸਟਰ ਪਾਲ ਗੋਲ ਦਾਇਰੇ ਿਵੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। 

 ਜਾਦਗੂਰ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰੀ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਲੈਂਪ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਟਾਰਚ+ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋ 
ਗਜ ਵਰਗ ਦੀ ਅਕਾਰ ਦੀ ਥ+ ਤੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਿਚੱਟੀ- ਲਕੀਰ+ ਿਖੱਚੀ- ਹੋਈ- ਸਨ। ਇਸ ਵਰਗ ਆਕਾਰ ਦੇ 
ਚਾਰੇ ਖੂੰਿਜ- ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਗਮਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। 

 ਫਰਸ਼ ਤੇ ਚੰਬੇਲੀ ਅਤੇ ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਿਵਛਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨੂਿੜਆ ਹੋਇਆ ਮੁਰਗਾ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ 
ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਸੀ। ਕਈ- ਥਾਲੀ- ਿਵੱਚ ਖੋਪੇ ਦੀ- ਠੂਠੀ-, ਧਾਨ, 7ਬਲੇ ਹੋਏ ਚੌਲ, ਕੇਲੇ, ਗੁਲਾਬ ਆਿਦ 
ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸੰਖ ਪਏ ਸਨ। 

ਿਵਆਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਢੋਲ0 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 

 ਪਾਗਲ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਢੋਲ+ ਅਤੇ ਸੰਖ ਦੀ- ਆਵਾਜ਼+ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਦਗੂਰ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲ- ਸਮੇਤ 
ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਿਜਹੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚੋਂ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਢੋਲ+ ਦੀ ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ / ਵੀ 
ਉਨ+ ਦਾ ਜਾਪ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਦੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਚੰਗੀ ਤਰ;+ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਦਗੂਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਜਾ ਖੜ;ਾ ਹੋਇਆ। 
ਇਥੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਜਾਪ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਸਿਕਆ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਸੀ। 

 ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਰਸਮ ਸ਼ਾਮੀਂ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਇੱਕੋ ਹੀ 
ਿਕਸਮ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜਨਾਨੀ- ਿਜਹੜੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਥੱਕ ਗਏ। ਿਸਰੀਸੈਨਾ / 
ਵਰਗ ਅਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਦਗੂਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਿਬਠਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ 7ਥੇ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਿਵੱਚ ਮੂਧੇ 
ਮੂੰਹ ਿਪਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤ+ ਸੌਂ  ਗਏ ਸਨ। 

 ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਾਦਗੂਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਚੇਲੇ ਖੜ;ੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ+ ਨੇ ਪਾਗਲ+ ਵ+ਗ 
ਚੀਕ+ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਖ ਵਜਾਕੇ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਤਦ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਢੋਲ ਵੱਜਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਚ ਖਤਮ ਹੋ 
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ਿਗਆ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਫੜਕੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਬੈਟਰੀ 7ਚੀ ਫੜਕੇ ਜਾਦਗੂਰ ਨੇ ਪੂਰੇ 
ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਿਖਆ, “ਜਾਦ ੂਕੇਲੇ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਪੱਛਮ ਿਵੱਚ ਘਰ ਤੋਂ  ਪੰਜ ਕਦਮ ਅਤੇ 7ਤਰ ਵੱਲ ਿਤੰਨ ਕਦਮ ਤੇ 
ਦੱਿਬਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।” 

 ਿਜਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ, ਿਸਰੀਸੈਨਾ ਸਮੇਤ ਸਭ 7ਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। 

ਟੂਣਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲ+ਦਾ   
       ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਸਮੇਤ ਟਾਰਚ+ ਹੱਥ+ ਿਵੱਚ ਫੜੀ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਿਵੱਚ ਜਾਦਗੂਰ ਦੀ 
ਅਗਵਾਈ ਿਵੱਚ, ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਿਮਸਟਰ ਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਬਾਗ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾਦਗੂਰ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਖੁਦ 
ਪੰਜ ਕਦਮ ਿਗਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸੇਧ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕੇਲੇ ਦੇ ਦਰੱਖਤ / ਚੁਣ ਿਲਆ। ਉਸਨੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਤੋਂ  7ਤਰ ਵਲ 
ਿਤੰਨ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥ+ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾ ਿਦੱਤਾ। 

 ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਨੇ ਇਸ ਥ+ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ 7ਬਲੇ ਹੋਏ ਚੌਲ ਿਛੜਕੇ। ਇੱਕ ਬੇਲਚਾ ਿਲਆਉਣ 
ਲਈ ਹਕੁਮ ਹੋਇਆ। ਭੀੜ / ਦਰੂ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਉਸ ਿਨਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਥ+ ਦੇ ਦਸ ਫੁੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਸਵਾਏ 
ਜਾਦਗੂਰ, ਉਸਦੇ ਦੋ ਚੇਿਲ-, ਢੋਲਚੀ- ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ- ਵਾਿਲ- ਦੇ ਿਕਸੇ / ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। 

 ਿਸਰੀਸੈਨਾ / ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੂਲ ਤੇ ਿਬਠਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਜਾਦਗੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਚੇਲੇ / ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ 
ਥ+ ਪੁੱਟਕੇ ਟੂਣਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਿਖਆ। ਥ+ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਢੋਲ+ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੀ 
ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ / ਪੁਟਾਈ ਵਾਲੀ ਥ+ ਤੋਂ ਿਨਗਾਹ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਵੀ ਲ+ਭੇ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਿੁਸ਼ਆਰ ਕੀਤਾ। 

 ਉਸ ਥ+ ਦੀ ਕੁੱਝ ਿਮੰਟ ਬੇਫਾਇਦਾ ਪੁਟਾਈ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜਾਦਗੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ / ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਦੋ ਫੁੱਟ 
ਪੁਟਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤ+ ਜਾਦਗੂਰ ਨੇ 7ਤਰ ਪੂਰਬੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ 
ਦੋ ਫੁੱਟ ਪੁਟਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਿਦੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਦ ੂਇੱਥੋਂ ਵੀ ਨਾ ਲੱਿਭਆ ਤ+ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪੁਟਾਈ 
ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ ਿਗਆ। ਅੰਤ / ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਤ+ ਜਾਦਗੂਰ ਨੇ ਪਿਹਲ+ ਵਾਲੀ ਥ+ ਤੇ ਇੱਕ 
ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਛੜਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹਕੁਮ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਟਿਹਣੀ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫੜੀ ਜਾਦਗੂਰ 
ਨੇ ਇਸ ਥ+ ਦੇ ਿਤੰਨ ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਥ+ / ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਹਕੁਮ ਿਦੱਤਾ। 

ਇਹ ਰਸਮ ਅੰਧੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੋਈ 

 ਿਜਹੜਾ ਚੇਲਾ ਪਿਹਲ+ ਪੁਟਾਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਥੱਕ ਿਗਆ ਤ+ ਦਜੂੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਪੁਟਾਈ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੱਤੀ । 
ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਪੁਟਾਈ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਢੋਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਸਖਰ+ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸੰਖ 
ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਟੱਲ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਜੋੜ ਸ਼ਬਦ+ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਦਗੂਰ ਨੇ ਿਸਰੀਸੈਨਾ ਦਆੁਲੇ ਨੱਚਣਾ 
ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੱਤਾ। 

 ਜਦੋਂ  ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਇਸ ਜਾਦਗੂਰ ਦੇ ਪਾਗਲ+ ਵਰਗੇ ਨਾਚ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ- ਅਤੇ ਿਮਸਟਰ ਪਾਲ 
ਦੀ- ਅੱਖ+ ਉਸੇ ਥ+ ਗੱਡੀ- ਹੋਈ- ਸਨ, ਿਜੱਥੇ ਪੁਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਟਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੂੰਗੀ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾ/ 
ਕੁਝ ਿਡੱਗਦਾ ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੇਲਚੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੇਪੇ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਦੱਬੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ 
ਅਸੀਂ ਉਸ/ ਚੰਗੀ ਤਰ;+ ਪਿਹਚਾਣ ਨਾ ਸਕੇ। 

 ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਬਾਦ ਜਾਦਗੂਰ ਨੇ ਨੱਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਰੋਕ ਿਦੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਮੁਰਗਾ ਮੰਗਵਾ 
ਿਲਆ। ਦਜੂੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਮੁਰਗੇ / ਫਿੜਆ, ਗਰਦਨ ਇੱਕ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਨੂੜੀ- ਹੋਈ- ਟੰਗ+ ਦਜੂੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ। 
ਮੁਰਗੇ / ਬ+ਗ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ ਿਦੱਤੀ। ਮੁਰਗੇ / ਉਸ ਥ+ ਤੇ ਰੱਖਕੇ ਮੰਤਰ ਪੜ;ੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜ 
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ਿਦੱਤੀ। ਲਹ ੂਟੋਏ ਿਵੱਚ ਨੁੱਚੜ ਿਗਆ। ਇਸ ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਨੰਬੂ ਵੀ ਕੱਿਟਆ ਿਗਆ। ਜਾਦਗੂਰ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ 
ਹੋਰ ਪੁਟਾਈ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਛਲਾਵਾ 
 ਮੇਰੀ ਦੇ ਭਾਈ ਪਰੇਮਾਰਤਨੇ / ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ। ਇੱਕ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਭ+ਡੇ ਿਵੱਚੋਂ  ਪਿਵੱਤਰ ਜਲ ਨਾਲ ਜਾਦਗੂਰ ਨੇ 
ਖੁਦ ਆਪ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਧੁਆਏ। ਉਸ / ਟੋਏ ਿਵੱਚੋਂ  ਪੁੱਟੀ ਹੋਈ ਿਮੱਟੀ ਹੱਥ+ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਿਖਆ ਿਗਆ 
ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਮੱਟੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤ+ ਉਸ/ ਕੇਲੇ ਵਰਗੇ ਪੰਜ ਕੁ ਇੰਚ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਦੋ ਇੰਚ ਚੌੜੀ ਸਲੰਡਰ ਆਕਾਰ 
ਦੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਲੱਭੀ। 

 ਜਾਦਗੂਰ ਕੁੱਦ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਪਰੇਮਾਰਤਨੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਲਈ। ਉਸ/ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ 
ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਚੀਿਖਆ, “ਇਹ ਉਹ ਟੂਣਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਘਰ ਿਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ+ ਤਕਲੀਫ+ ਲਈ 
ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਿਹਲ+ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ ਸੀ।”  ਉਸਨੇ ਇਹ/ ਫੜਕੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ 
ਗੇੜਾ ਮਾਿਰਆ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਕਧਰੇ ਿਕਧਰੇ ਨੀਲੇ ਡੱਬ ਿਜਹੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। 

ਤਵੀਤ (ਟੂਣਾ) ਲੱਭ ਿਗਆ 

 ਜਾਦਗੂਰ ਹਣੁ ਿਸਰੀਸੈਨਾ ਮੂਹਰੇ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਿਸਰੀਸੈਨਾ ਕੁਝ ਪ6ੇਸ਼ਾਨ ਿਜਹਾ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ। 
ਜਦੋਂ ਹੱਥ+ ਨਾਲ ਉਹ ਸਲੰਡਰ ਜਾਦਗੂਰ ਤੋਂ ਨਾ ਖੋਿਲ;ਆ ਿਗਆ ਤ+ ਇੱਕ ਹਥੋੜਾ ਅਤੇ ਚਾਕੂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਿਗਆ। ਮੇਰੀ 
ਨੇ ਰਸੋਈ ਿਵੱਚੋ ਚਾਕੂ ਿਲਆ ਿਦੱਤਾ। ਬਹਤੁ ਰੇੜਕੇ ਤੋਂ  ਬਾਦ ਜਾਦਗੂਰ ਸਲੰਡਰ ਖੋਲ; ਸਿਕਆ। 

 ਤ+ਬੇ ਦੇ ਇਸ ਸਲੰਡਰ ਿਵੱਚੋਂ  ਹੱਡੀ- ਦੇ ਟਕੁੜੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਾੜ;, ਇੱਕ ਤ+ਬੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਿਜਸਤੇ ਿਕਸੇ ਅਿਗਆਤ 
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਕੁੱਝ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਲ+ ਦਾ ਗੁੱਛਾ, ਟਰਾਵਨਕੋਰ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਿਸੱਕਾ ਿਜਸ/ ‘ਚਕਰਮ’  
ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਚੁੰਝ ਿਨੱਕਲੀ। ਉਸਨੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਇਨ+ ਵਸਤੂ- ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ, 
ਿਸਰੀਸੈਨਾ ਅਤੇ ਪਰੇਮਾਰਤਨੇ / ਇਹ ਵਸਤੂ- ਿਵਖਾਈ-। ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ- ਚੀਜ਼+ ਵਾਪਸ ਸਲੰਡਰ ਿਵੱਚ ਪਾ 
ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਇਸ ਜਾਦ ੂਟੂਣੇ / ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵ+ਗਾ ਅਤੇ ਇਸ/ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵ+ਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ  ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ 
ਿਦਨ ਇਸ ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਸ਼ਾਮੀ ਛੇ ਵਜੇ ਰੋਜਾਨਾ ਮੁਸ਼ਕ ਕਫਰੂ ਦੀ ਧੂਫ ਿਦੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਿਤੰਨ ਿਦਨ+ ਲਈ 
ਘਰੇ ਪੂਜਾ ਕਿਰਆ ਕਰ+ਗਾ।  
 ਲੋਕ ਜਾਦਗੂਰ ਦੀ- ਜਾਦ-ੂਟੂਣੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਦ ੂਕੱਢਣ ਦੀ- ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ- ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ;+ ਪ6ਭਾਿਵਤ ਹੋ 
ਕੇ ਿਖੰਡ ਪੁੰਡ ਗਏ, ਜਾਦਗੂਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਚਾਿਟ- ਨੇ ਪਰੇਮਾਰਤਨੇ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੇ 270 ਰਪੁਏ ਲਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 
ਰਿਹੰਦੀ ਰਾਤ ਲਈ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਥ+ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਕਿਹਣ ਤੇ ਿਮਸਟਰ ਪਾਲ ਜਾਦਗੂਰ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ 
ਕਾਰਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਛੱਪਰ ਿਵੱਚ ਰਾਤੀਂ ਸੌਣ ਲਈ ਆਖ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਿਮਸਟਰ ਪਾਲ ਨਾਲ ਕਾਰਖਾਨੇ ਿਵੱਚ 
ਆਏ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਤੁ ਖੁਸ਼ ਸਨ। 

 ਜਦੋਂ  ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੂੜ;ੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਨ ਤ+ ਜਾਦਗੂਰ / ਸਵੇਰ ਿਤੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ 
ਗੱਲ+ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਗਣਾ ਿਪਆ। ਮਿਲਆਲਮ ਿਵੱਚ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ  ਇਹ ਿਵਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਜਵੇਂ 
ਿਕ ਮੈਂ ਜਾਦਗੂਰੀ ਦੀ- ਸਾਰੀ- ਚਾਲ+ ਬਹਤੁ ਚੰਗੀ ਤਰ;+ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵ+। ਹੋਰਨ+ ਗੱਲ+ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈ/ ਉਸਤੋਂ ਹੇਠ 
ਿਲਖੀ- ਗੱਲ+ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ:- 
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 ਜਾਦਗੂਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲਆਲੀ ਸਨ। ਦਜੂੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਰਪੁਏ ਰਾਤ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਿਦਹਾੜੀ ਤੇ 
ਿਲ-ਦੇ ਗਏ ਿਸੰਨਹਾਲੀ ਸਨ। ਉਹ ਜਾਦ ੂਕੱਢਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ  ਉਨ+ / ਅਸਲੀ ਭੇਦ ਦਾ 
ਕੋਈ ਿਗਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

 ਸਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਫੀਸ ਿਵੱਚੋਂ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਉਸ ਜੋਤਸ਼ੀ / ਿਦੱਤੇ ਜ+ਦੇ ਸਨ, ਿਜਸਨੇ ਉਨ+ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ 
ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੱਨੀਿਪਤਯਾ (Phnnipitya) ਦੇ  ਰਿਹਣਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ+ ਦਾ ਆਮ ਪੇਸ਼ਾ ਪਸ਼ੂ- ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ 
ਘਾਹ ਉਗਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਦਗੂਰੀ ਤ+ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਹੀ ਕਿਰਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। 

 ਲਗਭਗ ਪੰਝੀ ਉਹੋ ਿਜਹੇ ਸਲੰਡਰ, ਹੱਡੀ-, ਵਾਲ+ ਅਤੇ ਿਸੱਿਕ- ਨਾਲ ਭਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 
ਦੱਬਕੇ ਰੱਖੇ ਜ+ਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਿਕਧਰੇ ਉਨ+ / ਜਾਦ ੂਕੱਢਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜ+ਦਾ ਸੀ ਤ+ ਇੱਕ ਸਲੰਡਰ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ 
ਜ+ਦੇ ਸਨ। 

 ਜੇ ਜਾਦ ੂਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ  ਪਿਹਲ+, ਿਜਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਜ+ ਘੜਾ ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਪੁਆਇਆ ਜ+ਦਾ ਸੀ, ਉਹ 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਿਕ ਸਲੰਡਰ ਨਾਲ ਕਾਤੂਨਾਇਕੇ ਦੀ ਰੇਤਲੀ ਿਮੱਟੀ ਚੁੰਬੜ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੰਝ ਘਾਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤ+ ਦੀ ਕਾਲੀ 
ਿਮੱਟੀ ਢੱਕੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਿਜਹੀਆ ਖਾਸ ਗੱਲ+ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੋ ਜ+ਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਿਮੱਟੀ ਦਾ 
ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ। 

 ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਿਜਹੜਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮਹ+ ਕਵੀ ਵਾਲਥੋਲ (Vallothol) ਦੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ 
ਮੈਰੀ ਮੈਗਡਾਲੈਨ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ, ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਜਾਦਗੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।  
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ਿਬਨ0 ਸੰਭੋਗ ਦੇ ਗਰਭ 
 ਿਮਸਟਰ ਐਕਸ ਇੱਕ ਿਰਟਾਇਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਉਹ 1962 ਿਵੱਚ ਸੱਠ ਸਾਲ+ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ 
ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਿਹਕਮੇਂ ਿਵੱਚੋਂ   ਸਹਾਇਕ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼6ੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ 
ਰਾਜਿਨਤਕ ਖੇਤਰ+ ਿਵੱਚ ਅਕਸਰ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਚੰਗੇ ਖ+ਦੇ ਪੀਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। 

 26 ਨਵੰਬਰ, 1967 / ਿਮਸਟਰ ਐਕਸ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਮੈ/ ਿਮਲਣ ਆਏ। ਸ਼6ੀ ਮਤੀ ਐਕਸ / 
ਡਰਾਇੰਗ ਰਮੂ ਿਵੱਚ ਿਬਠਾਇਆ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਿਮਸਟਰ ਐਕਸ / ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ। ਉਸਨੇ ਮੈ/ 
ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। 

 “ਜੈਰੀਨ ਮੇਰੀ ਦਜੂੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਤਰਾ [Matara] ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਿਹਲੀ ਪਤਨੀ ਿਜਹੜੀ 
ਿਕ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦਤੂ ਿਮਸਟਰ ਵਾਈ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ / ਛੱਡ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੀ 
ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਮਰ ਿਗਆ। ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਿਰਟਾਇਰ ਹੋਣ ਿਪੱਛੋਂ ਮੈਂ ਜੈਰੀਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਹਣੁ ਸਾਡੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ, 

ਇੱਕ ਿਤੰਨ ਸਾਲ+ ਦੀ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਗਆਰ+ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। 

 ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਿਹਲ+ ਇੱਕ ਬਰਸਾਤ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਕਰਨ / ਨਹੀਂ ਸੀ ਤ+ ਅਸੀਂ ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਜਾਦ ੂ
ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਗਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਹਲ+ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਏ ਤੋਂ ਜ਼ੈਡ ਤੱਕ ਅੱਖਰ ਗੋਲ ਅਕਾਰ 
ਿਵੱਚ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਮੇਜ਼ 7ਪਰ ਚਾਕ ਨਾਲ ਿਲਖ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ+ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਮੂਧਾ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ 
ਅਤੇ ਜੈਰੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵੀ- ਉਂਗਲ+ ਗਲਾਸ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਿਕਸੇ ਰਹੂ ਦੇ ਪ6ਗਟ ਹੋਣ ਲਈ 
ਆਿਖਆ। 

ਤੇ ਰਹੂ ਪ�ਗਟ ਹੋ ਗਈ 

 ਕੁਝ ਿਮੰਟ+ ਦੇ ਸਸ਼ੋਪੰਜ ਿਪੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂ ਹੋ ਿਗਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲ 
ਗਲਾਸ ਦੀ ਹਰਕਤ ਤੇਜ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅੱਖਰ+ / ਛੁਹਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਿਜਵੇਂ ਿਜਵੇਂ  ਗਲਾਸ ਨੇ ਅੱਖਰ 
ਛੂਹੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਗਜ ਤੇ ਿਲਖ ਲਏ ਤ+ ਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਿੜ;ਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

 ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲੀ ਰਹੂ ਿਜਸਨੇ ਗਲਾਸ / ਤੋਿਰਆ ਸੀ, ਉਹ ਿਵੱਛੜ ਚੁੱਕੇ ਪ6ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਿਮਸਟਰ ਐਸ. 
ਡਬਲਯੂ. ਆਰ. ਡੀ. ਭੰਡਾਰਨਾਇਕੇ ਦੀ ਸੀ। ਿਮਸਟਰ ਭੰਡਾਰਨਾਇਕੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ 
ਰਹੂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਇਸਦੇ ਸਾ/ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਿਮਲੇ। 

 ਦਜੂੀ ਰਹੂ ਿਜਸ ਨੇ ਗਲਾਸ ਤੋਿਰਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਥੋਮਸ ਿਸਲਵਾ ਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ 
ਬਹਤੁੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ। ਤੀਜੀ ਰਹੂ ਿਜਹੜੀ ਪ6ਗਟ ਹੋਈ, ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਮੈਡਮ ਬੂਨਵਾਤ [Boonwaat] ਦੀ ਸੀ 
ਉਸਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਹੀ ਉਸ / ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 

 ਚੌਥੀ ਰਹੂ ਿਜਹੜੀ ਆਈ, ਉਹ ਿਮਸਟਰ ਐਲ. ਐਚ. ਮੇਥਾਨੰਦ [Methananda] ਦੀ ਸੀ। ਮੇਥਾਨੰਦ ਦੀ ਮੌਤ 
ਤੋਂ ਪਿਹਲ+ ਅਸੀਂ ਦੋਵ+ ਇੱਕਿਠ- ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਰਹੂ ਨੇ ਮੇਰੇ 
ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਇਤਲਾਹ ਮੈ/ ਿਦੱਤੀ। ਅਗਲੀ ਰਹੂ ਿਜਹੜੀ ਪ6ਗਟ ਹੋਈ, ਉਹ ਸੀ ਿਮਸਟਰ ਟੀ. ਯੂ. ਡੀ. 
ਿਸਲਵਾ ਦੀ। ਿਜਹੜੀ ਿਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਬੰਧ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 
ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀ। ਛੇਵੀਂ ਰਹੂ ਿਜਹੜੀ ਆਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਰਵਾਰਕ ਦੋਸਤ ਿਮਸਟਰ ਸੀ. ਟੀ. 
ਜਯਾਸੁੰਦਰਾ [Jayasundra] ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜੈਰੀਨ / ਮੇਰੀ ਿਸਹਤ ਦਾ ਖਾਸ ਿਖਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਿਦੱਤੀ। 



92 
 

 ਦਪੁਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਜਾਦ ੂਕੀਤਾ। ਇਸ 
ਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ  ਪਿਹਲ+ ਿਵਸ਼/ ਦੀ ਰੂ੍ਹ ਪ6ਗਟ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ/ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤ+ ਉਸਦੀ ਰਹੂ ਨੇ ਮੋੜਵ+ 
ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਿਕਉਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹ+। ਅਗਲੀ ਆਤਮ+ ਕਾਟਾਰਾਗਾਮਾ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸੀ। 
ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਿਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਟਾਰਾਗਾਮਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੀਏ। 

ਸੇਂਟ ਿਜਊਡ [St Jude] ਦੀ ਰਹੂ ਦਾ ਪ�ਗਟ ਹੋਣਾ 
 ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਸੇਂਟ ਿਜਊਡ ਦੀ ਰਹੂ ਪ6ਗਟ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਮੈ/ ਉਸਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜੈਰੀਨ / ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ 
ਦੇਣ ਲਈ ਆਿਖਆ। ਉਸਨੇ ਮੈ/ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਸੇਂਟ ਐਨੇ [St Anne] ਦੇ ਿਗਰਜਘਰ ਿਵਚਲੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤ ਹੇਠ 
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਗੂਠੀ ਜੈਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਜੈਰੀਨ / ਉਥੇ ਜਾ ਕੁ ਬੁੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਮਬੱਤੀ- ਜਗਾ ਕੇ 
ਿਫਰ ਉਥੋਂ ਅੰਗੂਠੀ ਲੈ ਲੈਣ ਲਈ ਆਿਖਆ। 

 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ  ਸੇਂਟ ਐਨੇ ਦੇ ਿਗਰਜਾਘਰ ਿਵੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਿਜਊਡ ਦੇ ਬੁੱਤ ਸਾਹਮਣੇ 
ਮੋਮਬੱਤੀ- ਜਗਾਈ-, ਪਰ 7ਥੇ ਕੋਈ ਅੰਗੂਠੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੈਰੀਨ ਿਬਲਕੁਲ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ 
ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤ+ ਮੈਂ ਜੈਰੀਨ / ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਾ/ ਗਲਾਸ ਦੇ ਜਾਦ ੂਰਹੂ+ / ਸੱਦਣ ਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ। 

 ਪਰ ਮੈ/ ਦੱਸੇ ਿਬਨ+ ਹੀ ਰਾਤ / ਇੱਕਲੀ ਜੈਰੀਨ ਨੇ ਹੀ ਗਲਾਸ ਦਾ ਜਾਦ ੂਕਰ ਿਲਆ। ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਸੇਂਟ ਿਜਊਡ ਿਫਰ ਪ6ਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਤ ਦੇ ਪੈਰ+ ਿਵੱਚ ਅੰਗੂਠੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ 
ਜ਼ਾਿਹਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਅੰਗੂਠੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਉਸਨੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਿਬਨ+ ਿਗਰਜਾਘਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੈਰੀਨ / 
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। 

 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਬਮਾਰ ਭਰਾ / ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਿਗਰਜਾਘਰ ਗਈ 7ਥੇ ਉਸਨੇ ਬੁੱਤ ਸਾਹਮਣੇ 
ਮੋਮਬੱਤੀ- ਜਗਾਈ- ਅਤੇ ਪ6ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੰਗੂਠੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਿਮਲੀ। ਉਹ ਉਥੇ ਕਾਫੀ ਸਮ+ ਉਡੀਕਦੀ 
ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੰਝੂ- ਭਰੀ- ਅੱਖ+ ਨਾਲ ਪ6ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਿਨਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਿਪਆ। ਉਸਨੇ 
ਅੰਗੂਠੀ ਲਏ ਿਬਨ+ ਿਗਰਜਾਘਰ ਤੋਂ  ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨ+ਹ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਅਖੀਰ / ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ 
ਉਸ/ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰ ਿਵੱਚ ਿਬਠਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਿਲ-ਦਾ।  
ਜੈਰੀਨ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ 

 ਜਦੋਂ  ਦੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਗਲ+ ਵਾਗੂੰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੇਂਟ ਿਜਊਡ ਦੀ- ਹੀ 
ਗੱਲ+ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਿਪਛਲੇ ਿਤੰਨ ਹਫਿਤ- ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼+ ਹੀ ਰੋਂਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੇ 
ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਨੌਂ ਮਹੀਿਨ- ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਿਨਸ਼ਾਨ ਤ+ 
ਨਹੀਂ ਿਦਖਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਸਾਡੇ ਦਜੂੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੰਭੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ 
ਅੱਜਕੱਲ; ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹ+, ਇਸ ਲਈ ਕਾਮੀ ਗੱਲ+ ਿਵੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਦਰੂ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹ+। 

 ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਿਨ- ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਪਾਗਲਪਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਬੰਿਦ- ਕੋਲ 
ਉਸ/ ਲੈ ਕੇ ਿਗਆ ਹ+। ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਉਸ/ ਕੋਛੀਕਾਡੇ [Kochhi Kade] ਦੇ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਗਰਜਾਘਰ ਿਵੱਚ ਵੀ 
ਲੈ ਕੇ ਿਗਆ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। 

 ਸਾਡੇ ਕੁੱਝ ਦੋਸਤ+ ਦੇ ਕਿਹਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ/ ਨਇਆਕਾਕੰਡੇ [Nayakakande] ਦੇ ਇੱਕ ਿਗਰਜਾਘਰ ਿਵੱਚ 
ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਿਫਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਦੇਮਤਾਗੋਡਾ [Dematagoda] ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਛ ਦੇਣ 
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ਵਾਲੇ ਜੋਤਸ਼ੀ / ਪੁੱਿਛਆ। ਉਸਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਜੈਰੀਨ / ਿਕਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਭੂਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਭੂਤ ਦਾ ਨ+ ਕਾਲੂ 
ਕੁਮਾਰੀਆ ਸੀ। ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਤ+ ਵੀ ਜੈਰੀਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾ 
ਬਦਲੀ। ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਪਮਨਕਾਡਾ [Pamankade] ਦੇ ਇੱਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਿਸਆਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰਹੂ ਦੀ ਜਕੜ 
ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਜਾਦਮੂਈ ਤੇਲ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਦਮੂਈ ਧਾਗਾ ਉਸਦੀ ਕਲਾਈ ਦੇ ਦਆੁਲੇ ਬੰਨ; 
ਿਦੱਤਾ।ਇਸਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 

 ਦਖੁੀ ਹੋ ਕੇ ਅਖੀਰ / ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ6ਿਸੱਧ ਔਰਤ ਜੋਤਸ਼ੀ ਮੀਰੀਹਨਾ [Mirihana] ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ 
ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਸੀ ਤ+ ਉਸਨੇ ਪੱਤਰੀ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ+ ਦੱਸੀ-। ਉਸਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ 
ਜੈਰੀਨ / ਸਾਡੇ ਿਕਸੇ ਦਸ਼ੁਮਣ ਨੇ ਖਾਣੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖ਼ਾਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿਹਰ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ 
ਉਹ ਜੈਰੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿਹਰ ਉਛਾਲੀ ਕਰਵਾਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। 
ਜੈਰੀਨ / ਕੁਛ ਿਪਆਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਉਸ/ ਉਛਾਲੀ ਆਈ। ਪਰ ਿਬਮਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ। 

 ਿਫਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ/ ਵਟਾਲਾ [Wattala] ਿਵਖੇ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਗਰਜੇ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਿਗਆ। ਉਸਨੇ 
ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਕੰਮ ਤ+ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜੈਰੀਨ 7ਪਰ ਪਿਵੱਤਰ ਜਲ ਿਛੜਿਕਆ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ 
ਮੱਥਾ ਛੂਿਹਆ ਅਤੇ ਪ6ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਲਾਜ ਿਫਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। 

 ਿਜਵੇਂ ਗਲਾਸ ਦਾ ਜਾਦ ੂਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਟਾਰਾਗਾਮਾ ਦੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ/ ਕਟਾਰਾਗਾਮਾ ਦੇ 
ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। 7ਥੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਮੂਰਛਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤ+ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ 
ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਬਾਦ ਿਫਰ ਉਹੀ ਿਬਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਗਈ। 

 ਅਖੀਰ / ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮੀਤਾਲੇ [Metale] ਤੋਂ ਿਸਆਿਣ- ਦੀ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਿਲ-ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ 
ਰਾਤ ਚੌਕੀਂ ਭਰੀ। ਚੌਂਕੀ ਦੌਰਾਨ ਜੈਰੀਨ ਿਸਆਿਣ- ਨਾਲ ਨੱਚਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੱਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਤ+ ਿਸਆਿਣ- ਨੇ 
ਉਸ/ ਪੁਿਛਆ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਿਹਲੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਰੀਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚੋਂ 
ਇੱਕ ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਦੀ ਿਨਕਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੁਰਗਾ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਉਹ 
ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਿਡੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਘੰਟਾ ਭਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਈ ਰਹੀ। ਸਵੇਰ / ਜੈਰੀਨ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। 

 ਮੈਂ  ਉਹਨ+ ਦੀ ਤਿਹਸ਼ੁਦਾ ਫੀਸ ਿਦੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤ+ ਟੋਲੀ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਿਜਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈ/ 
ਆਿਖਆ ਿਕ ਜੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਤ+ ਮੈਂ ਉਹ/ ਿਮਲ ਲਵ+। ਕੱਲ; ਫੇਰ ਜੈਰੀਨ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ 
ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਵੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ+ ਕੀਤੀ-। 

ਿਹਸਟਰੀ 
 ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਿਮਸਟਰ ਐਕਸ / ਹੇਠ+ ਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ / 7ਪਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਿਖਆ। 
ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਜੈਰੀਨ / 7ਪਰ ਲੈ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ/ ਸੋਫੇ 7ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਿਬਠਾ ਿਦੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ 7ਪਰ ਆ 
ਰਹੀ ਸੀ ਤ+ ਉਹ ਕੁਝ ਬੁੜਬੁੜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ+ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਦੰਦਾ। 

 ਜੈਰੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਸਾੜੀ ਮਾਡਰਨ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਹਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ 44 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, 
ਪਰ ਲੱਗਦੀ ਇਸਤੋਂ ਿਕਤੇ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਿਸਹਤਮੰਦ ਔਰਤ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਰੰਗ ਕੋਲੀਕੁਟੂ [Koli Kuttu] ਦੇ ਪੱਕੇ 
ਹੋਏ ਕੇਲੇ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਵੇਖਣ / ਉਹ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਹਤੁ ਿਨਮਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਸੀ। ਇਹ 
ਗੁਣ ਉਸਦੇ ਪੁਰਾਤਨਪੰਥੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ- ਿਨਸ਼ਾਨੀ- ਸਨ। 
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 ਹਲਕੀ ਿਜਹੀ ਸੰਮੋਹਕ ਨੀਂਦ ਿਵੱਚ ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ, “  ਮੇਰਾ ਘਰ ਮਾਤਾਰਾ ਿਵਖੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਤਾਰਾ ਕੌਨਵੈਂਟ 
ਿਵੱਚ ਪੜ;ੀ ਹ+। ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ ਇਸਾਈ- ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਕਲਾਸ+ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤ+ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 
ਇਸਾਈ ਸਿਹਪਾਠੀ- ਨਾਲ ਇਹ ਕਲਾਸ+ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ;+ ਦੀ ਪ6ਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਤੀ 
ਪਤਨੀ ਬੋਧੀ ਹ+। 

 ਭਾਵੇਂ  ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਇਹ ਦਜੂੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹਤੁ ਖੁਸ਼ ਦੰਪਤੀ ਹ+ 
ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਜੂੇ ਪ6ਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹ+। ਮੇਰੇ ਦਜੂੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ 
ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ / ਕੁਝ ਹੋ ਿਗਆ ਤ+ ਮੈਂ ਬੱਿਚ- / ਚੰਗੀ ਿਵੱਿਦਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕ+ਗੀ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੰਦਰ ਦੇ 
ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਜੂੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚ- ਨਾਲ ਸੌਂਦੀ ਹ+। 

 ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਬੁੱਧ ਦਾ ਬੁੱਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਿਵਸ਼/ ਅਤੇ ਦਜੂੇ ਪਾਸੇ ਕਾਤਰਗਾਮਾ ਦੀ ਦੇਵੀ 
ਦਾ ਬੁੱਤ ਹੈ। ਬੁੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਦਨ ਰਾਤ ਤੇਲ ਦਾ ਇਕ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੁੱਲ ਚੜ;ਾਏ ਜ+ਦੇ ਹਨ। 

 ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹ+। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਘ ਦੇ ਿਦਨ+ 
ਿਵੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੰਦਰ ਜ+ਦੇ ਹ+। 

 ਜਦੋਂ  ਮੈਂ ਇੱਕਲੀ ਨੇ ਗਲਾਸ ਦਾ ਜਾਦ ੂਕੀਤਾ ਤ+ ਸੇਂਟ ਿਜਊਡ ਨੇ ਮੈ/ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀ- ਗੱਲ+ ਦੱਸੀ- ਅਤੇ ਮੈ/ 
ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ / ਨਾ ਦੱਸ+। ਉਸਨੇ ਮੈ/ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਮੈ/ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ 
ਜਨਮ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਿਪਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਨ+ ਰੋਜ਼ (ਗੁਲਾਬ) ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਰੌਲੀ [Rolly] 
ਉਸਨੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਿਹਰ ਕੀਤੀ। 

 ਗਲਾਸ ਵਾਲੇ ਜਾਦ ੂਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਸੇਂਟ ਿਜਊਡ ਅਕਸਰ ਰਾਤ / ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਂਦਾ ਿਰਹਾ। ਕਦੇ 
ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਘਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤ+ ਉਹ ਰਸੋਈ ਿਵੱਚੋਂ  ਘਸੀਟਕੇ ਮੈ/ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜ+ਦਾ। 7ਥੇ ਉਹ ਮੈ/ ਜੱਫ- 
ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਰਾਸ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ 
ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੈ/ ਿਬਨ+ ਦੁੱਖ ਿਦੱਿਤ- ਦੰਦੀ- ਵੀ ਵੱਢਦਾ। 

 ਿਫਰ ਉਸਨੇ ਿਬਨ+ ਿਕਸੇ ਿਝਜਕ ਦੇ ਆਪਣਾ ਬਲਾਊਜ਼ ਖੋਲ;ਕੇ ਮੈ/ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਕਰਾਸ 
ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਦਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਵੀ ਿਵਖਾਇਆ। 

 ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਆਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹਤੁ ਿਦਆਲੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ / 
ਬਹਤੁ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹ+। ਉਹ ਬਹਤੁ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਉਸਦੇ ਬੁੱਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਦਾੜ;ੀ ਸਾਫ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 
ਹੈ। 

 ਇਕ ਿਦਨ ਉਸਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਆਪਣੇ ਪਤੀ / ਦੱਿਸਆ ਤ+ ਉਹ ਮੇਰੀ 
ਧੌਣ ਮਰੋੜ ਦੇਵੇਗਾ।  ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਿਵਆਹ ਵਾਲੀ ਅੰਗੂਠੀ ਅਤੇ ਕੰਨ+ ਦੀ- ਵਾਲੀ- ਲਾਹ ਲਏ। ਿਤੰਨ 
ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਿਸਰਹਾਣੇ ਹੇਠ ਕਰਮਵਾਰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ, ਸੋਲ+ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਅੱਠ ਸੌ ਰਪੁਏ ਰੱਖੇ। 

 ਇਹ ਕੁਝ ਆਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਤੋਂ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਿਛਆ ਤ+ 
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਵ+ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤ+ 
ਸਾਿਰ- / ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਰਾਮੀ ਬੱਚੇ / ਜਨਮ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ 
ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।” 
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 ਹਣੁ ਮੈਂ  ਉਸ/ ਜਗਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਉਸ/ ਹੇਠ+ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਿਮਸਟਰ ਐਕਸ / ਦਬੁਾਰਾ ਉਪਰ 
ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ। 

ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਕੀ ਸੀ? 

 ਜਦੋਂ  ਿਮਸਟਰ ਐਕਸ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਿਗਆ ਤ+ ਮੈਂ ਉਸ/ ‘ ਿਸਲੋਨ ਆਬਜ਼ਰਵਰ [Ceylon Observer] 
ਸੰਡੇ ਅਡੀਸ਼ਨ 12 ਜਨਵਰੀ 1964 ਪੜ;ਨ ਲਈ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਹੀ ਕੇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ 
ਪਾਡੁੱਕਾ [Padukka] ਿਵਖੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਇੱਕ ਸਕੂਲੀ ਲੜਕੀ ਲਤਾ [Latta] ਦਾ ਸੀ, ਿਜਹੜੀ ਇਸ 
ਿਦ6ਸ਼ਟੀਭਰਮ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਰ ਸੀ ਿਕ ਰਾਤ / ਉਸਦੇ ਮੁਰਦਾ ਪ6ੇਮੀ ਦੀ ਰਹੂ ਆਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। 

  ਜਦੋਂ ਿਮਸਟਰ ਐਕਸ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਪੜ; ਲਈ ਤ+ ਮੈਂ ਉਸ/ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਉਸ 
ਨਾਲ ਿਮਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ (ਪਤੀ) ਖੁਦ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਉਸ / ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਬਹਤੁ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। 

 ਮੈਂ  ਬੋਲਦਾ ਿਗਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵ+ ਦੇ ਮਨ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਮੂਰਖ+ ਵਰਗੇ ਵਿਹਮੀ ਿਵਚਾਰ+ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਅਤੇ ਬੇਹਦੂਾ ਹੈ ਿਕ ਰਹੂ+ ਹੁੰਦੀ- ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਗਲਾਸ ਜ+ ਸਟੋਵ ਦੀ 
ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਸਵਾਲ+ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤੀ- ਜਾ ਸਕਦੀ- ਹਨ। 

 ਜੈਰੀਨ ਦਾ ਿਦਮਾਗ ਗਲਾਸ ਦਾ ਜਾਦ ੂਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਿਗਆ। ਇਕ ਬਹਤੁ ਹੀ ਿਜਆਦਾ ਭਾਵਕੁ ਕੁੜੀ 
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਿਜਸਦਾ ਿਦਮਾਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਮਾਗ ਵਾਗੂੰ ਹੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਭੂਤ+-ਪਰੇਤ+, ਜਾਦ-ੂਟੂਿਣ-, ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਅਤੇ ਝਾੜਾ 
ਫ+ਡਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵਿਹਮੀ ਿਵਚਾਰ+ ਨਾਲ ਭਿਰ- ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਹਮ+ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। 

 ਭਾਵੇਂ  ਗਲਾਸ 7ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵ+ ਨੇ ਉਂਗਲ+ ਰੱਖੀ-, ਪਰ ਜੈਰੀਨ ਦੇ ਹੱਥ+ ਦੇ ਪੱਿਠ- ਦੀ ਿਦਮਾਗੀ ਹਰਕਤ 
ਕਾਰਨ ਹੀ ਗਲਾਸ ਤੁਿਰਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਿਕ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਰਾਤ / ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਿਫਰ ਗਲਾਸ ਵਾਲਾ ਜਾਦ ੂਕੀਤਾ 
ਤ+ ਗਲਾਸ ਿਹੱਲ ਿਪਆ। 

 ਿਮਸਟਰ ਭੰਡਾਰਨਾਇਕੇ ਸ਼6ੀਮਤੀ ਬੂਨਵਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ+ ਦੀ- ਰਹੂ+ ਦਾ ਪ6ਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਲ+ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ 
ਸੱਚਾਈ ਨਹੀ ਹੈ। ਜੈਰੀਨ ਖੁਦ ਆਪ ਗਲਾਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਜਵਾਬ ਉਸਤੋਂ ਪ6ਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਦੇ 
ਕਾਰਨ ਚੌਂਕ 7ਠੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਿਬਨ+ ਸੁਚੇਤ ਮਨ / ਖਬਰ ਹੋਏ, ਉਸਦੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਦੀ ਕਾਢ ਸਨ। ਇਸ ਅਜੀਬੋ 
ਗਰੀਬ ਘਟਨਾਵ+ ਦੇ ਅਸਰ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਰਮ ਮਨ ਿਹਲਾ ਿਦੱਤਾ। ਿਜਹੜੀ- ਰਹੂ+ ਅਤੇ ਭੂਤ ਗਲਾਸ ਦਾ ਜਾਦ ੂਕਰਦੇ 
ਸਮੇਂ ਪ6ਗਟ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨ+ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਤੰਤੂ (ਨਸ+) ਪ6ਬੰਧ ਿਵਗੜ ਿਗਆ। 

 ਉਸਦੇ ਕਾਲਪਿਨਕ ਸੇਂਟ ਿਜਊਡ [St.Jude] ਨਾਲ ਪ6ੇਮ ਹਲੁਾਰੇ ਇੱਕ ਕਾਮ-ਭੁੱਖੀ ਤੰਦਰਸੁਤ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਦੀ 
ਕਾਮ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਸਨ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਦੀ- ਕਾਮ ਿਗਲਟੀ- ਭਰ ਜੋਬਨ ਿਵੱਚ ਸਨ। ਗਲਾਸ ਵਾਲੇ ਜਾਦ ੂ
ਕਰਨ ਦੇ ਿਦਨ ਤੋਂ ਉਹ ਨੀਮ ਪਾਗਲ+ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦ6ਸ਼ਟੀ-ਭਰਮ ਉਸ 
ਲਈ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੇਂਟ ਿਜਊਡ ਨਾਲ ਿਪਆਰ 
ਿਮਲਣੀ-, ਉਸ ਨਾਲ ਰੰਗ ਰਲੀ- ਮਨਾਉਣਾ, ਗਰਭ ਦਾ ਠਿਹਰਨਾ, ਿਸਰਹਾਣੇ ਹੇਠ ਪੈਿਸ- ਦਾ ਿਮਲਣਾ, ਅੰਗੂਠੀ 
ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆਿਦ ਸਭ ਜੈਰੀਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਿਦ6ਸ਼ਟੀ-ਭਰਮ 
(ਵਿਹਮ) ਸਨ। ਇੰਝ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਅਤੇ ਕੰਨ+ ਦੀ- ਵਾਲੀ- ਦਾ ਗੁੰਮ ਹੋਣਾ, ਦੰਦੀ- ਵੱਢਣਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ 
7ਤੇ ਝਰੀਟ+ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਪੈਣੇ ਆਿਦ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਲਤ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਵਜੋਂ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਨ। 

 ਇਹ ਬਹਤੁ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪਿੜ;ਆ ਿਲਿਖਆ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਿਦਮਾਗੀ ਰੋਗ+ ਦੇ ਮਾਿਹਰ 
ਡਾਕਟਰ / ਿਵਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨ+ ਨੀਮ ਹਕੀਮ+ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਂਦਾ ਿਫਰੇ ਿਜਹੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ+ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ 



96 
 

ਲੁੱਟਦੇ ਿਫਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਇੰਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾ/ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਤੁ ਹੀ ਪ6ਿਸੱਧ ਦੋਸਤ+ ਨੇ ਉਕਸਾਇਆ ਹੋਵੇ 
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਖੁਦ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਸਿਲ- ਬਾਰੇ ਇਹਨ+ ਹੀ ਨੀਮ-ਹਕੀਮ+ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਇਲਾਜ 

 ਜੈਰੀਨ ਦਾ ਰੋਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਿਦਮਾਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕਸੇ ਬੇਹੋਂਦ ਰਹੂ ਜ+ ਜ਼ਿਹਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ  ਇਹ 
ਸਾਰੀ- ਤਕਲੀਫ+ ਦਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ+, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਵੋ। ਤੁਹਾ/ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਪਤੀ ਵਾਗੂੰ ਰੋਲ ਿਨਭਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰੀਰਕ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕੰਨੀ 
ਕਤਰਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਭਰ ਜੋਬਨ ਮੁਿਟਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਬੁੱਢੀ 
ਔਰਤ / ਆਪਣੀ ਦਜੂੀ ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤ+ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ+ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ-। 

 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤ+ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ  ਿਕਸੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਨਯੋਜਨ ਕਲੀਿਨਕ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਲਵੋ। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਪਤਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਿਫਰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਤੁ ਵੱਡੀ 
ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਹੈ। 

 ਜੇ ਜੈਰੀਨ ਸੰਗਾਊ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਿਕ- ਨਾਲ ਨਾ ਪਾਲੀ ਪੋਸੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤ+ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ 
ਸਰੀਰਕ ਲੋੜ / ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਣੁ ਉਹ ਿਦ6ਸ਼ਟੀ ਭਰਮ+ ਅਤੇ ਵਿਹਮ+ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ 
ਜਰਰੂਤ / ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮਨਘੜਤ ਸੇਂਟ ਿਜਊਡ ਉਸਦੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਦਾ ਮਨਮੋਹਕ ਸ਼ਿਹਜਾਦਾ ਸੀ। 

 ਿਮਸਟਰ ਐਕਸ ਨੇ ਮੇਰੀ- ਹਦਾਇਤ+ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ/ ਹੇਠ+ ਭੇਜਕੇ ਉਸਦੀ 
ਪਤਨੀ / 7ਪਰ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸ / ਗੱਦੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਿਲਟਾ ਿਦੱਤਾ। ਗਿਹਰੀ ਸੰਮੋਹਕ 
ਨੀਂਦ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਮੈਂ ਉਸ/ ਦੱਿਸਆ :- 
 ਸੇਂਟ ਿਜਊਡ ਹਣੁ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ;ਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਣੁ ਉਸਦਾ ਿਮਲਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਣੁ 
ਅਲਿਵਦਾ ਆਖਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। 

 ਜਦੋਂ  ਮੈਂ  ਇਸ ਸੰਮੋਹਕ ਨੀਂਦ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਬਾਅਦ ਜੈਰੀਨ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਵੇਖੇ ਤ+ ਮੈ/ ਇਸ 
ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਿਕ ਮਨਮੋਹਕ ਸ਼ਿਹਜਾਦੇ ਦੀ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕੇ ਉਸਦੀ- ਸੰਵੇਗਕ ਪ6ਤੀਿRਆਵ+ / 
ਿਫਲਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੋਟੋ ਿਖੱਚਣ ਲਈ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

 ਉਸ/ ਹੋਰ ਆਿਖਆ ਿਗਆ “ਸੇਂਟ ਿਜਊਡ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਿਲਜਾ 
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਣੁ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਸਦੀ ਥ+ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ 
ਤੈ/ ਚਾਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ / ਚਾਹੇਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ  ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ- ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੋਗੇ।” 

 ਥੋੜ;ੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਿਮਸਟਰ ਐਕਸ ਆਪਣੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਪਤਨੀ / ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਚਲਾ ਿਗਆ। 

 ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਬਾਅਦ ਿਮਸਟਰ ਅਤੇ ਿਮਿਸਜ਼ ਐਕਸ ਸਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾ/ ਿਮਲਣ 
ਆਏ। ਗੱਲ+ ਬਾਤ+ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਉਸ / ਫਰ+ਸ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼+ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਛਾਪਣ ਦੀ 
ਉਪਯੋਿਗਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨ+ ਦੀ ਆਿਗਆ ਮੰਗੀ। 

 “ਉਹਨ+ ਦੇਸ਼+ ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ?” ਜੈਰੀਨ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ। 

 “ ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨ+ ਦੇਸ਼+ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤ+ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਿਜਸ/ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਪ6ੇਤ ਨੇ 
ਗਰਭ ਠਿਹਰਾ ਿਦੱਤਾ।”  ਮੈਂ ਆਿਖਆ।  
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ਪੁੱਤ ਅਤੇ ਮ0 
          ਪੰਦਰ+ ਸਾਲ+ ਦੀ ਪਰੇਮਾ ਨੇ ਜੀ. ਸੀ. ਐਫ. ਦਾ ਇਮਿਤਹਾਨ ਬਹਤੁ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ 
ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਹਿੁਸ਼ਆਰ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਪ6ੰਸੀਪਲ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ 
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੰਝ ਉਸਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨ+ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ।  
  
 ਜਸਿਟਨ ਪਰੇਰਾ, ਨੀਗੋਂਬੋ (Negombo) ਦਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆਯੁਰਵੈਿਦਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ  ਉਸ / 
ਪਰੇਮਾ ਦੇ ਿਪ6ੰਸੀਪਲ ਦੀ ਿਚੱਠੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪਰੇਮਾ / ਅੱਗੇ ਪੜ;ਾਉਣ ਦੀ ਿਸ਼ਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਿਮਲੀ ਤ+ ਉਹ 
ਫੁੱਿਲਆ ਨਾ ਸਮਾਇਆ। ਰੰਡੇ ਪਰੇਰਾ ਦੇ ਿਸਰਫ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸਨ ਪਰੇਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਪਰੇਮ ਕੁਮਾਰ। ਦੋਵੇਂ 
ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਪੜ;ਦੇ ਸਨ। 

 ਪਰੇਮਾ ਇੱਕ ਲੱਜਾਵਾਨ ਕੁੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਸਿਹਪਾਠੀ ਉਸ / ਬਹਤੁ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। 

ਿਟਊਸ਼ਨ 

 ਸ਼6ੀ ਸਾਲਗਾਡੋ ਪਰੇਮਾ ਦਾ ਨਵ+ ਮਾਸਟਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਪਰੇਮਾ / ਿਹਸਾਬ ਿਵੱਚ ਵਾਧੂ 
ਿਮਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਰੇਮਾ / ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ / ਮੁਫਤ ਿਟਊਸ਼ਨ ਪੜ;ਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ 
ਿਦੱਤੀ। ਿਜਵੇਂ ਿਜਵੇਂ ਿਦਨ ਲੰਘਦੇ ਗਏ ਪਰੇਮਾ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਦੇ ਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਿਵੱਚ 
ਿਦਲਚਸਪੀ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਿਗਆ। 

 ਪਰੇਮਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਿਵੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਲਗਾਡੋ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ- ਨਵੀ- ਿਕਤਾਬ+ ਵੇਖ ਕੇ ਸਕੂਲ 
ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀ- ਿਵੱਚ ਗੱਲ+ ਹੋਣ ਲੱਗੀ- ਅੰਤ / ਇਹ ਿਭਣਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਪ6ੰਸੀਪਲ / ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ 
ਨੇ ਪ6ਾਈਵੇਟ ਿਟਊਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। 

 ਦਖੁੀ ਿਦਲ ਨਾਲ ਸਾਲਗੋਡਾ ਪਰੇਮਾ ਦੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਰੇਮਾ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਿਵਿਸ਼- ਿਵੱਚ ਵੱਧ 
ਿਮਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਿਜਹੜਾ ਿਟਊਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਿਪ6ੰਸੀਪਲ ਦੇ 
ਹਕੁਮ+ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ, ਇੰਝ ਿਪਤਾ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਾਲ ਘਰੇ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਿਗਆ। 

ਪਰੇਮਾ ਦੇ ਿਵਆਹ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 
            ਇੱਕ ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਪਰੇਮਾ ਸਕੂਲ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤ+ ਸਾਲਗਾਡੋ ਜਸਿਟਨ ਪਰੇਰਾ ਕੋਲ ਘਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ 
ਆਿਗਆ ਨਾਲ ਪਰੇਮਾ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਿਕਉਂਿਕ ਪਰੇਮਾ ਦੇ ਿਵਆਹ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 
ਉਸਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੈਆਿਤਸ਼ਾ (Jayatissa) ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਸਿਟਨ ਪਰੇਰਾ ਨੇ ਸਾਲਗੋਡਾ ਦੇ ਿਵਆਹ ਦੀ 
ਤਜਵੀਜ ਬਹਤੁ ਹੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇੁ ਜਵਾਨ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ- ਅੱਖ+ ਿਵੱਚ ਹੰਝੂ 
ਆ ਗਏ। 
            ਇਹ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰੇਰਾ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੇ ਮੁੜ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਲਗਾਡੋ 
/ ਿਟਊਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। 

             ਸ਼ਾਮੀ ਪਰੇਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੋਲੋਂ ਅਿਧਆਪਕ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਿਵਚਾਰ ਪੁੱਛੇ। “ਮਾਸਟਰ ਸਾਲਗਾਡੋ ਸਾਡੇ 
ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ  ਵਧੀਆ ਮਾਸਟਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ / ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹ+। ਉਹ ਸਾ/ ਬਹਤੁ ਚੰਗੀ ਤਰ+ 
ਪੜ;ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਿਝੜਕਦਾ ਨਹੀਂ” ਪਰੇਮਾ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਿਜਹਾ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਪਰੇਰਾ ਨੇ ਸਾਲਗਾਡੋ ਸੰਬੰਧੀ 
ਹੋਰਨ+ ਵਸੀਿਲ- ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਸਾਲਗਾਡੋ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪਿਰਵਾਰ 
ਕੰਡਯਾਨ (Kandyan) ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰੇਰਾ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਜੈਆਿਤਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਸਾਲਗੋਡਾ ਵਧੀਆ ਜਵਾਈ ਹੈ। 
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               ਿਵਆਹ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਮੰਨ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸਾਲਗਾਡੋ / ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਜਸਿਟਨ ਪਰੇਰਾ ਦਾ ਖਤ ਿਮਿਲਆ। ਇੱਕ 
ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਪਾਰਟੀ ਿਵੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਿਵੱਚ ਪਰੇਮਾ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਹੋਣਹਾਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 

ਸ਼ਾਦੀ 
               ਪਰੇਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬਹਤੁ ਹੀ ਸੱਜ-ਧੱਜ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 18 ਮਾਰਚ 1955 / 
ਵਾਜੇ ਗਾਿਜ- ਨਾਲ ਪਰੇਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਸ਼ਹਰੂ ਆਯੁਰਵੈਿਦਕ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਿਸਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲਾ 
ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰੇਰਾ ਦੀ ਧੀ ਸ਼ਾਦੀ ਿਵੱਚ ਕਈ ਿਸਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਕ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 
ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਨੇਟਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ। 

               ਸਾਲਗਾਡੋ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਮਕਾਨ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ;+ 
ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ+ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਦੰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਦੀ-ਸ਼ੁਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤਾ। ਪਰੇਮਾ ਨੇ ਪੜ;ਾਈ ਸ਼ੁਰ ੂ
ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਘਰ ਬਾਰ ਸਜਾਉਣ ਿਵੱਚ ਰੁੱਝੀ ਰਿਹਣ ਲੱਗੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ- ਟੂਟੀ- ਦਾ ਕੋਈ ਪ6ਬੰਧ ਨਾ 
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਬਾਥਰਮੂ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਿਗਆ। ਜੋ ਵੀ ਪਰੇਮਾ ਨੇ ਮੰਿਗਆ 
ਸਾਲਡਾਡੋ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਰੇਮਾ / ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਰੇਮਾ / ਨਾ ਦੇ ਸਿਕਆ, ਿਜਸ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ 
ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ-ਬੱਚਾ 
ਪੁੱਛ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 
                ਜਸਿਟਨ ਪਰੇਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹਤੁ ਹੀ ਇੱਛੁਕ ਸੀ। ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ+ ਿਵੱਚ ਬਦਲਦੇ ਗਏ 
ਪਰ ਪਰੇਮਾ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਢ+ਚੇ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਆਈ। ਿਤੰਨ ਸਾਲ+ ਦੇ ਿਵਆਹਤੁਾ ਜੀਵਨ ਬਾਅਦ ਪਰੇਰਾ ਨੇ ਇੱਕ 
ਜੋਤਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਪਰੇਰਾ / ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਗ6ਿਹ ਚਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰੇਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ-ਲੜਕੀ, 
ਜੁਲਾਈ 1959 ਿਵੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

              ਜਦੋਂ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤ+ ਪਰੇਰਾ ਨੇ ਐਂਬਡੈਨੀਆ (Embuldeniya) ਦੀ 
ਇੱਕ ਪੁੱਛ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਜੂਮੀ ਔਰਤ ਨੇ ਪੱਤਰੀ (Anjuna Eliya) ਿਵੱਚ ਵੇਖ ਕੇ 
ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਪਰੇਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਜਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨ+ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਟੂਣਾ ਪਿਰਵਾਰ / 
ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਿਬਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤ+ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇ। 

               ਪੁੱਛ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਚੇਿਲ- ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਪਰੇਰਾ 
ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਿਵੱਚੋਂ ਟੂਣਾ ਪੁੱਟ ਿਲਆ। ਇਹ ਟੂਣਾ ਤ+ਬੇ ਦੇ ਘਸਮੈਲੇ ਿਜਹੇ ਿਸਲੰਡਰ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ 
350 ਰਪੁਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ+ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਿਸਲੰਡਰ / ਖੋਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖੀ 
ਵਾਲ+ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੱਛਾ, ਤ+ਬੇ ਦਾ ਿਸੱਕਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੱਡੀ- ਦੇ ਟਕੁੜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੂਣਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ 
ਿਗਆ ਤ+ ਪੁੱਛ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਹਣੁ ਦਸ਼ੁਟ ਜਾਦ ੂਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਣੁ ਪਰੇਮਾ 12 ਮਹੀਨੇ 
ਦੇ ਿਵੱਚ-ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ / ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। 

              ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਿਬਨ+ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਲੰਘ ਿਗਆ। 1961 ਿਵੱਚ ਪਰੇਮਾ ਦੀ ਮਾਸੀ 
ਪਰੇਮਾ / ਿਮਲਣ ਆਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਪਰੇਮਾ / ਇਸਤਰੀ ਰੋਗ+ ਦੀ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ / ਿਵਖਾਉਣ ਦੀ 
ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ। ਪਰੇਮਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਡਾਕਟਰ / ਿਵਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰਰੂਤ ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਤੀ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ 
ਤੋਂ ਿਬਨ+ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਿਕਸੇ ਔਰਤ / ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰੇਮਾ 
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ਦੀ ਮਾਸੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ  ਉਹਨ+ ਦੇ ਿਵਆਹਤੁਾ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਕੀਤੀ ਤ+ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਭਾਵੇਂ  ਉਹਨ+ ਦੇ 
ਿਵਆਹ / ਛੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉਹਨ+ ਨੇ ਸੰਭੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। 

ਿਪਆਰ ਦੀ ਦਾਰ ੂ

              ਪਰੇਮਾ ਅਤੇ ਸਾਲਗਾਡੋ ਦੇ ਸੰਭੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਸਿਟਨ ਪਰੇਰਾ ਦੇ ਕੰਨੀ ਜਾ ਪਈ। 
ਿਚੰਤਾਤੁਰ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਦੋਸਤ+ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨ+ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ “ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਿਪਆਰ ਦੀ 
ਦਾਰ”ੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੀਆਲਾ (Pasyala) ਦੇ ਿਭਖਸ਼ੂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ। ਪਰੇਰਾ 
ਪਾਸੀਆਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ 30 ਰਪੁਏ ਦੇ ਕੇ ਿਭਖਸ਼ੂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਦ ੂਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਪਰੇਰਾ / ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ 
ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਤੇਲ / ਇੱਕ ਧਾਤ ਦੇ ਸਲੰਡਰ ਆਕਾਰ ਤਵੀਤ ਿਵੱਚ ਮੜ;ਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਗਲ ਿਵੱਚ ਬੰਨ;ਣਾ ਹੈ। ਪਰੇਰਾ / 
ਇਹ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਜਾਦ ੂਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹਤੁ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 
ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਦ ਉਕਸਾਹਟ ਿਵੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਲੜਕੀ ਲਈ ਇਹ ਜਰਰੂੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ 
ਤੋਂ ਿਸਵਾ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। 

              ਪਰੇਮਾ ਦੇ ਿਪਆਰ ਦੀ ਦਾਰ ੂਵਾਲਾ ਤਵੀਤ ਉਸੇ ਿਦਨ ਤੋਂ ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਲਟਕਾ ਿਲਆ ਸੀ ਤ+ ਵੀ ਸਾਲਗਾਡੋ ਦੇ 
ਵਤੀਰੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਪਰੇਮਾ ਦੀ ਮਾਸੀ ਪਰੇਮਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਿਪਆਰ ਦੀ 
ਦਾਰ ੂਦਾ ਅਸਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਮਲਣ ਆਈ। ਪਰੇਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ / ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਭਾਵੇਂ  ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ 
ਨਾਲ ਸੱਤ ਸਾਲ+ ਤੋਂ ਰਿਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਆਰੀ ਹੀ ਹੈ। 

ਕੇਸ ਿਹਸਟਰੀ 
              ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਿਟਨ ਪਰੇਰਾ / ਮੈ/ ਿਮਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। ਯੂਰਪ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਮਗਰੋਂ ਫਰਵਰੀ 
1962 ਿਵੱਚ ਜਦੋਂ  ਅਜੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਪਰਿਤਆ ਹੀ ਸੀ ਤ+ ਪਰੇਰਾ ਮੈ/ ਮੇਰੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਤੇ ਹੀ ਿਮਿਲਆ। ਸਾਰੀ 
ਕਹਾਣੀ ਸੁਨਣ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਪਰੇਮਾ / ਿਮਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ। 

              ਪਰੇਰਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਿਸਰੀ ਸਾਲਗਾਡੋ / ਇੱਕ ਜਰਰੂੀ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਮਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਿਲਿਖਆ। ਸਾਲਗਾਡੋ ਮੈ/ 27 ਫਰਵਰੀ 1962 / ਿਮਿਲਆ। ਹੋਰ ਗੱਲ+ ਤੋਂ ਿਸਵਾ ਮੈ/ 
ਸਾਲਗਾਡੋ ਦੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਿਲਖੀ- ਗੱਲ+ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ :- 
              ਿਸਰੀ ਸਾਲਗਾਡੋ ਕੈਂਡੀ (Kandy) ਦੇ ਹੈਨਰੀ ਸਾਲਗਾਡੋ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਹੈਨਰੀ ਸਾਲਗਾਡੋ ਕੀਗਾਲੇ 
(Kegalle) ਦਾ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਨ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਿਸਰੀ ਸਾਲਗਾਡੋ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ 
ਗਈ। 

              ਆਪਣੇ ਿਪਆਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਿਵਧਵਾ ਮ+ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਇਕਲੌਤੇ 
ਪੁੱਤਰ ਿਸਰੀ ਸਾਲਗਾਡੋ ਤੋਂ ਿਨਛਾਵਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਲਗਾਡੋ / ਨੌਕਰ+ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁ-ਢੀ ਬੱਿਚ- ਤੋਂ 
ਦਰੂ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ। ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮ+ ਸਾਲਗਾਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਚਲੀ ਜ+ਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ / ਉਸ / ਨਾਲ ਲੈ 
ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਿਗਆ ਤ+ ਵੀ ਮ+ ਹੀ ਉਸ / ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ 
ਤੱਕ ਸਾਲਗਾਡੋ ਪੇਰਾਦੈਨੀਆ (Paradeniya) ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 
ਆਪਣੀ ਮ+ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਿਬਸਤਰੇ ਿਵੱਚ ਸੌਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਹੋਸਟਲ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤ+ ਉਸ / 
ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਬਹਤੁ ਸਤਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ / ਰਾਤ+ / ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀ- 
ਿਵੱਚ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਤ+ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਮ+ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਿਬਸਤਰੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸੌਂਦਾ। ਜੇ 
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ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ—ਭਾਵੇਂ  ਹਣੁ ਜਵਾਨ ਸੀ—ਉਸ ਨਾਲ ਿਬਸਤਰੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਸੌਂਦਾ ਤ+ ਮ+ ਵੀ ਬਹਤੁ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਮਿਹਸੂਸ 
ਕਰਦੀ। ਸਾਲਗਾਡੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮ+ ਇੱਕ ਦਜੂੇ ਿਬਨ+ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹ ਸਕਦੇ। 

                ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਗਾਡੋ ਨੇ ਘਰੋਂ  ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਮ+ ਤੋਂ ਦਰੂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ। 
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕੀਗਾਲੇ (Kegalle) ਿਵੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 
ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਘਰ ਿਲਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮ+ / ਸੌਂਪ ਿਦੰਦਾ। 1953 ਿਵੱਚ ਸ਼6ੀਮਤੀ ਸਾਲਗਾਡੋ ਿਦਲ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 
ਚੱਲ ਵਸੀ। ਮ+ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਗਾਡੋ / ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੇ 
ਆਤਮ ਹੱਿਤਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ। 

                 ਸਾਲਗਾਡੋ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਿਪ6ੰਸੀਪਲ ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਹੀ ਹਮਦਰਦ ਿਕਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਲਗਾਡੋ 
ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੀਗੋਂਬੋ (Negombo) ਿਵਖੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤੀ। 

                 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਪਿਹਲੇ ਹੀ ਿਦਨ ਿਪ6ੰਸੀਪਲ ਨੇ ਸਾਲਗਾਡੋ / ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ 
ਲੈ -ਦਾ, ਿਜਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਬਣਨਾ ਸੀ। 

                 ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਸਾਲਗਾਡੋ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਅਣਜਾਣੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਉਹ ਿਦਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ 
ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਸ / ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਨੀਗੋਂਬੋ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਿਪਆਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ। ਭਾਵੇਂ  ਉਹ ਸਾਰੀ 
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਾਊ ਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਹਣੁ ਉਹ ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਨੱਥੂ ਖੈਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲੀਂ ਲੱਗ ਜ+ਦਾ। 

                  ਸਾਲਗਾਡੋ ਿਵੱਚ ਇਸ ਅਚਨਚੇਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਿਪ6ੰਸੀਪਲ ਉਸ 
/ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਿਵਖਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਿਗਆ ਸੀ ਤ+ ਉਸ ਜਮਾਤ ਿਵੱਚ ਸਾਲਗਾਡੋ / ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥਣ ਦਾ ਮੁਹ+ਦਰਾ 
ਆਪਣੀ ਮਰੀ ਮ+ ਵਰਗਾ ਲੱਿਗਆ। ਇਹ ਪਰੇਮਾ ਸੀ। ਪਰੇਮਾ / ਅਚੇਤ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਮ+ ਸਮਝ ਕੇ ਿਜਹੜੀ 
ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਾਲਗਾਡੋ / ਪ6ਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਿਵਚਲੀ- ਸਾਰੀ- ਚੀਜ਼+ ਅਤੇ ਨੀਗੋਂਬੋ ਵਾਸੀ ਉਸ / 
ਿਪਆਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। 

 ਇਹ ਿਕਸੇ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਸਾਲਗਾਡੋ ਨੇ ਪਰੇਮਾ / ਮੁਫ਼ਤ ਿਟਊWਨ 
ਪੜ;ਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੀ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਤ+ ਉਸਦੇ ਪਾਗਲ ਮਨ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਿਦਲਚਸਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਸ 
ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਿਹਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਪਰੇਮਾ / ਕਾਮ ਿਤ6ਪਤੀ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ 
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਿਕ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਮ+ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਚੇਤ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਰੇਮਾ ਦੇ ਸਰੀਰ 
/ ਛੂਿਹਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਲਗਾਡੋ ਪਰੇਮਾ / ਿਦਲੋਂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਆਸ਼ਕ ਦਾ ਸੰਸਾਿਰਕ ਪਰੇਮ ਨਹੀਂ 
ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤ+ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਪੁੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਮ+ ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਸੀ। 

ਅੰਮ0 
                 ਕੁੱਝ ਿਦਨ+ ਮਗਰੋਂ ਜਸਿਟਨ ਪਰੇਰਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਲਗਾਡੋ ਸਕੂਲ 
ਿਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੇਰਮਾ ਕੋਲੋਂ ਮੈ/ ਉਹਨ+ ਦੇ ਿਵਆਹਤੁਾ ਜੀਵਨ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। 

                  ਪਰੇਮਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ / ਅਿਤਅੰਤ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਬਹਤੁ ਹੀ ਿਦਆਲੂ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ 
ਅਤੇ ਸਨੇਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਲਗਾਡੋ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਿਬਨ+ ਜ+ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਉਸ/ ਦੇ ਿਦੰਦਾ। ਪਰੇਮਾ ਹੀ ਉਸ / ਿਨੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਿਦੰਦੀ। 

 ਭਾਵੇਂ  ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਤ+ ਵੀ ਉਹਨ+ ਦੋਵ+ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਨੰਗੇਜ ਇੱਕ ਦਜੂੇ / 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਵਖਾਇਆ। ਸਾਲਗਾਡੋ ਪਰੇਮਾ / ਿਪਆਰ ਨਾਲ “ਅੰਮਾ” ਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। 
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             ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਰੇਮਾ ਦੀ ਇਸ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਤ+ ਵੀ 
ਪਰੇਮਾ ਉਸ / ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਅਸਲੀ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। 

            ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੁਪਨੇ ਵੁੱਚ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਮਿRਤੀ ਕਰਕੇ ਸ਼+ਤ ਹੋ ਜ+ਦੀ ਸੀ 
ਇਲਾਜ 

           ਮੈਂ ਪਰੇਮਾ / ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ “ਕਾਮ” ਸਰੀਰ ਦੀ- ਹੋਰਨ+ ਸਰੀਰਕ ਿRਆਵ+ ਵ+ਗ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਜਰਰੂੀ 
ਿRਆ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜ ਹੀ 
ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਿਜਕ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਭੁੱਖ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਪਆਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਿਮੱਟ ਜ+ਦੀ ਹੈ, 
ਕਾਮ ਭੁੱਖ ਿਵਰੋਧੀ ਿਲੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਿਮੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਨ+ ਸਰੀਰਕ ਕਰਮ+ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਾਮ ਭੁੱਖ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਈ ਿਨਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤ+ ਿਕ ਸਮਾਜੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਘਪਲਚੌਂਦੇ ਨਾ ਮੱਚ ਜਾਵੇ। ਇਹ 
ਿਨਯਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਰਰੂੀ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਹੋਰਨ+ ਸਰੀਰਕ ਕਰਮ+, ਿਜਵੇਂ ਭੁੱਖ ਿਮਟਾਉਣੀ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ 
ਆਿਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ ਕਾਮ ਿਤ6ਪਤੀ  ਦੀ ਿRਆ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਜੂਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਿਤ6ਪਤੀ 
ਸਬੰਧੀ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਿਰਵਾਜ ਦੇਸ ਤੋਂ ਦੇਸ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸਮਾਜ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਦਲਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 
ਇਨ;+ ਕਾਮ ਿਤ6ਪਤੀ ਦੇ ਿਨਯਮ+ ਸਬੰਧੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। 

              ਪਸ਼ੂ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਕਾ/ਨ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ 
ਇਖਲਾਕੀ ਕਾ/ਨ ਉਹਨ+ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਅਟਕਾਉਂਦੇ। ਿਜਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਆਪ+ ਰਿਹ 
ਰਹੇ ਹ+, ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਿਵਰੋਧੀ ਿਲੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਕੇ 
ਕਾਮਿਤ6ਪਤੀ ਕਰਨਾ ਕਾ/ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਮ ਿਤ6ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ 
ਹਨ। 

              ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮ ਿਖੱਚ ਬਹਤੁ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ;+ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇੱਕ 
ਮਾਨਿਸਕ ਰੋਗ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਗ ਉਸਦੀ ਮੂਰਖ ਮ+ ਦੀ ਅਿਗਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਉਸ/ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਿਚੰਬੜ ਿਗਆ 
ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਹੋਰਨ+ ਸਧਾਰਨ ਬੱਿਚ- ਵ+ਗ ਹੀ ਪਾਿਲਆ ਪੋਿਸਆ ਹੁੰਦਾ ਤ+ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਹੀ ਚੰਗਾ ਪਤੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। 
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਿਦਮਾਗੀ ਘਾਟ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਜੜ;ੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਿਦੱਤੀ ਜ+ਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤੈ/ ਆਪਣੀ ਮ+ ਵ+ਗ ਹੀ 
ਿਪਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਵ+ਗ ਨਹੀਂ। ਮੈ/ ਅਿਜਹੇ ਹੀ ਰੋਗ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ 
ਇੱਕ ਿਵਧਵਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮ+ ਨਾਲ ਹੀ 
ਸੌਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਪਤਨੀ / ਦਜੂੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਇਕੱਲੀ ਪਈ ਰਿਹਣ ਿਦੰਦਾ। ਇਹ ਬਦ-ਿਕਸਮਤ 
ਪਤਨੀ ਹਣੁ ਇੱਕ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। 

                ਆਪਣੇ ਿਵਆਹਤੁਾ ਜੀਵਨ / ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਸੀਹਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਂਗੀ ਤ+ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਗਲਤ ਿਵਚਾਰ / ਖਤਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੂੰ 
ਜਰਰੂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਂਗੀ। 

                  ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹੀ ਿਕ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਪਿਹਲ ਕਦਮੀ ਕਰੇ ਹਣੁ ਇਹ ਤੇਰੀ 
ਵਾਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵਧਾ। ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਿਬਲਕੁਲ 
ਜਾਇਜ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। 
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                ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਭਾਵਨਾਵ+ ਪੰਜ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ- ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ- ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਹਨ। 
ਜੇ ਤੂੰ ਪਿਹਲ ਕਦਮੀ ਕਰੇ ਤ+ ਢਕੁਵੀ- ਅਦਾਵ+ ਨਾਲ ਪਤੀ ਿਵਚਲੀ ਕਾਮ ਇੱਛਾ ਪ6ਬਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਏਂ। ਘੱਟ 
ਸਮਝਦਾਰ ਪWੂ ਵੀ ਤ+ ਅਕਸਰ ਅਿਜਹੇ ਹੀ ਢੰਗ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ  ਮਾਵ+ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ+ / ਆਪਣੇ ਨੰਗੇ 
ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਿਵਖਾਉਂਦੀ-, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਿਬਲਕੁਲ 
ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮ+ ਵ+ਗ ਇਹ ਵੀ ਜਰਰੂੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਪਤਨੀ ਜਦੋਂ ਿਬਸਤਰੇ ਿਵੱਚ ਪੈਂਦੀ 
ਹੈ ਤ+ ਪੂਰੀ ਤਰ+ ਕੱਪਿੜ- ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਪਤਨੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕਾਮ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ+ ਕਰਨ ਦਾ 
ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਸ/ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅੰਗ / ਛੂਹਣ ਅਤੇ ਪਲੋਸਣ ਦਾ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। 
ਹਣੁ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਸੰਗ / ਲਾਹ 
ਸੁੱਟੇਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ / ਉਕਸਾਵੇਂ। ਤੇਰੀ- ਇਹ ਅਦਾਵ+ ਉਸਦੇ ਸੁਚੇਤ ਮਨ / ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣਗੀ- 
ਿਕ ਤੂੰ ਉਸਦੀ ਮ+ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਤਨੀ ਹੈਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਿਵੱਚੋਂ ਗਲਤ ਿਦਮਾਗੀ ਿਵਚਾਰ ਿਨਕਲ 
ਜਾਣਗੇ। ਸੰਮੋਹਕ ਨੀਂਦ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਮਾ ਵਾਿਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। 

              ਜਨਵਰੀ 1964 ਿਵੱਚ ਿਸਰੀ ਸਾਲਗਾਡੋ, ਪਰੇਮਾ ਅਤੇ ਉਹਨ+ ਦਾ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ। ਜਦੋਂ 
ਮੈਂ ਿਪਆਰੇ ਿਜਹੇ ਗੁਦਗੁੱਦੇ ਬੱਚੇ / ਆਪਣੀ- ਬਾਹ+ ਿਵੱਚ ਘੁੱਿਟਆ ਤ+ ਮੈ/ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪਰੇਮਾ 
ਦੀ- ਗੱਲ;+ ਤੋਂ ਿਡਗਦੇ ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤੇ।     
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ਕਰੋਧੀ  ਪਰੇਤ 
 ਉਦਾ ਰੱਤਾ (Uda Rata) ਅਤੇ ਪੱਥਾ ਰੱਥਾ (Patha Ratha) ਿਵਚਕਾਰ ਦੋ ਸੌ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ 
ਦਰੱਖਤ+ ਹੇਠ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਹੱਲ ਰਾਡੇਲਾ ਵਾਲਾਊਵਾ (Radella Walauwa) ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਿਤੱਕਰੀ ਸੇਨਾ 
(Tikri sena) ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। 1951 ਿਵੱਚ ਿਨੰਦਾਗਾਮਾ (Nindagama) ਿਵੱਚ ਿਤਕਰੀ ਸੇਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਮੀ- / ਇੱਕ ਭਾਰੀ 
ਮੁਸੀਬਤ ਨੇ ਆ ਘੇਿਰਆ। ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਉਸ ਸਾਲ ਆਏ ਹੜ; ਨਾਲ ਜ+ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਮੀ- ਿਵਚਕਾਰ ਿਕਸੇ 
ਝਗੜੇ ਦਾ ਦਰੂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਿਤੱਕਰੀ ਸੇਨਾ ਉਹਨ+ ਥੋੜ;ੇ ਿਜਹੇ ਜਗੀਰਦਾਰ+ ਿਵੱਚੋ ਇੱਕ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮੀ- 
ਪ6ਤੀ ਬਹਤੁ ਹੀ ਿਦਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਹ ਪੇਂਡੂ ਪਿਰਵਾਰ+ / ਆਪਣੀ ਿਪਤਾ ਪੁਰਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਵੱਸਣ ਦੀ ਆਿਗਆ 
ਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਹੀ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ 7ਪਜ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਿਤੱਕਰੀ ਸੇਨਾ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ 
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼6ੀਮਤੀ ਿਤੱਕਰੀ ਸੇਨਾ ਵੀ ਇਹਨ+ ਪੇਂ ਡੂ- ਪ6ਤੀ ਬਹਤੁ ਹੀ ਦਇਆਵਾਨ ਸੀ। 

 ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੱਛਾ ਬਗੈਰ, ਿਤੱਕਰੀ ਸੇਨਾ ਇੱਕ ਡਰਪੋਕ ਿਕਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਸਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਸੁਖੀ 
ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ ਭਰਪੂਰ ਸੀ, ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਬਸਤੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਪੇਂਡੂ- ਦੀ ਭਲਾਈ ਿਵੱਚ ਕਾਫੀ 
ਰਚੁੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਿਤੱਕਰੀ ਸੇਨਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਿਬਨ+ ਿਕਸੇ ਿਸਆਸਤ ਜ+ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ ਿਸਆਸਤ ਉਸਦੇ 
ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਸ਼ੌਕ ਪਿਹਲੇ ਸਫੇ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਖਬਾਰ ਪੜ;ਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ 
“ਰਾਸ਼ੀਫਲ” ਵੱਲ ਖਾਸ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। 

 ਜੇਮਜ ਅਤੇ ਪੀਟਰ ਅਤੇ ਉਹਨ+ ਦੀ- ਪਤਨੀ- ਵਾਲਾਊਥਾ ਿਵੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ 
ਸਵੇਰੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬੰਗਲੇ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਮੀ ਦੋਵੇਂ ਜਨਾਨੀ- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ+ ਘਰੇ ਚਲੀ- ਜ+ਦੀ- 
ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨ+ ਦੇ ਪਤੀ ਜੇਮਜ ਅਤੇ ਪੀਟਰ ਰਾਤ / 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਿਪੱਛੋਂ ਹੀ ਘਰ ਜ+ਦੇ ਜਦੋਂ ਿਕ ਉਹਨ+ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਉਸਦਾ 
ਪਿਰਵਾਰ ਸੌਂ ਜ+ਦੇ। 

ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ 
 ਇੱਕ ਿਦਨ ਰਾਤ / 11 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਿਤਕਰੀ ਸੇਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਸੌਂ ਗਏ ਤ+ ਉਹਨ+ / ਬਸਤੀ ਬਸਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਸ਼ੋਰ 
ਸ਼ਰਾਬਾ ਅਤੇ ਕਾਵ+ ਰੌਲੀ ਸੁਣਾਈ ਿਦੱਤੀ। ਜਾਗਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਤੱਕਰੀ ਸੇਨਾ ਨੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ 
ਿਦੱਤੀ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੂਹੇ ਅਤੇ ਬਾਰੀ- ਚੰਗੀ ਤਰ+ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ-। ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਿਜਹੜਾ ਕੈਂਡੀ ਿਵਖੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ 
ਪੜ;ਦਾ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਛੁੱਟੀ- ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਣੁ ਹੇਠਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਸੌਂ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਉਮਰ 
ਵੀਹ ਵਿਰ;- ਦੀ ਸੀ। ਿਤੱਕਰੀ ਸੇਨਾ ਨੇ ਉਸ / ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੂਹੇ ਅਤੇ ਬਾਰੀ- ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੌਂਣ ਲਈ ਆਿਖਆ। ਉਸ ਰਾਤ 
ਿਤੱਕਰੀ ਸੇਨਾ / ਭੋਰਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ। ਉਸਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਬਸਤੀ ਿਵੱਚ ਜ+ ਤ+ ਕਤਲ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਜ+ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਹੀ 
ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। 

 ਦਜੂੀ ਸਵੇਰ ਪੀਟਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵਾਲਾਊਵਾ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਨਾ ਅੱਪੜੇ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਜੇਮਜ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ 
ਰੋਜ ਵ+ਗੂੰ ਬੰਗਲੇ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਪੀਟਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸੂਰਜ ਚੜ;ਨ ਤੇ ਹੀ ਆਏ। ਚਾਰੇ ਨੌਕਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਘਰੇਲੂ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥ+ ਇੱਕ ਦਜੂੇ ਨਾਲ ਰਾਤੀਂ ਵੇਖੀ ਭੇਦਭਰੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ+ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਬਸਤੀ 
ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਿਤਕਰੀ ਸੇਨਾ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਟੱਬਰ ਕਮਿਰ- ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤ+ 
ਪੀਟਰ, ਜੇਮਜ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ  ਔਰਤ+ ਨੇ ਉਹਨ+ / ਬਹਤੁ ਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਰਾਤੀਂ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ 
ਰਾਤੀਂ 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਫੁੱਟ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ / ਬਸਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਉਹ ਅਲੋਪ 
ਹੋ ਗਈ 

ਡਰ ਅਤੇ ਸਿਹਮ 

    ਉਸ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਬਸਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ+ ਿਵੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਠੀਕ 11 ਵਜੇ ਹੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ 
ਪ6ਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਹਲ+ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ+ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਤੱਕਰੀ ਸੇਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜੀਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਇਹ 
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ਲਾਟ ਵੇਖੀ। ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ- ਖਬਰ+ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਦੇ ਿਪੰਡ+ ਿਵੱਚ 7ਡ ਗਈ- ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀਂ 
ਵਾਲਊਵਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 

 ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਡਰ ਅਤੇ ਸਿਹਮ ਨਾਲ ਕੰਬਣ ਲੱਗੇ। ਬੱਿਚ- / ਸੱਤ ਵਜੇ ਹੀ ਸੰਵ+ ਿਦੱਤਾ ਜ+ਦਾ। 
ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਕੰਮੀ ਖੇਤ+ ਿਵੱਚੋਂ ਸੂਰਜ ਛੁਪਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ+ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ 
ਜ+ਦੇ। ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ+ ਹੀ ਜੇਮਜ, ਪੀਟਰ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਔਰਤ+ ਵਾਲਾਊਵਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ+ / ਚਲੇ ਜ+ਦੇ। ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ 
ਚੜ;ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬੰਗਲੇ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ। 

ਿਜੰਨੇ ਮੂੰਹ ਓਨੀ+ ਗੱਲ0  
 ਇਸ ਭੇਦ ਭਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ+ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਪ6ਗਟ ਕਰਨੇ ਅਰੰਭ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਇਹ “ ਲਾਟ+ 
ਵਾਲਾ ਿਦਓ ” ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਇਹ ਬੰਦਾਰਾ ਦਾ ਭੂਤ ਹੈ। ਬੰਦਾਰਾ / ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ 
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਇਹ ਤ+ “ ਦੇਵਿਤ- ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ” ਹੈ। ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਸੀ ਇਹ “ਭੈਰੋਂ” ਦਾ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਰਾਤ 
/ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। 

 ਇਸ ਚਲਦੀ ਿਫਰਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ6ਗਟ ਹੋਣਾ ਿਤੱਕਰੀ ਸੇਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟੱਬਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ 
ਮੁਸ਼ਕਲ+ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨ+ ਕੋਲ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ+ ਦੀ ਮੱਦਦ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਨਹੀਂ 
ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ। ਿਤੱਕਰੀ ਸੇਨਾ ਤ+ ਜੇਮਜ ਦੀ ਮੱਦਦ ਿਬਨ+ ਨਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਨਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਿਤੱਕਰੀ ਸੇਨਾ ਿਸਰਫ 
ਐਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਸਟੂਲ 7ਪਰ ਬੈਠ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। 

 ਸਾਬਣ ਲਾਉਣਾ, ਦੇਹ ਰਗੜਨਾ, ਮਸਲਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੌ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣੀ ਅਤੇ 
ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਸਰੀਰ / ਪੂੰਝ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸੁਕਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੇਮਜ ਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ+ ਵੱਲੋਂ  ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ+ ਹੀ ਘਰ 
ਵਾਿਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਿਜ਼ੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਿਕ ਿਤੱਕਰੀ ਸੇਨਾ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਿਵੱਚ ਛੇ ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ 
ਹੁੰਦਾ। 

 ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਿਦਨ ਸਮੇਂ ਵਾਲਾਊਵਾ ਿਵਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭੂਤ ਕੋਲੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ 
ਸੁਝਾਅਿਦੰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ। ਬਹਤੁ ਚੰਗੇ-ਚੰਗੇ “ਿਸਆਿਣ-” ਦੇ ਨਾਵ+ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਿਕ 
ਕੋਲੰਬੋ ਤੋਂ ਿਤੱਕਰੀ ਸੇਨਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ / ਿਮਲਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਉਨ;+ / ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ। ਿਤੱਕਰੀ ਸੇਨਾ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀ- 
ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਮਿਹਮਾਨ ਿਵਚਾਲੇ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੱਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। 

ਬਚਾਓ ਹੋ ਿਗਆ 

 ਅਪਰੈਲ 1951 ਿਵੱਚ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਵੇਰ / ਿਤੱਕਰੀ ਸੇਨਾ ਮੈ/ ਮੇਰੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਤੇ ਿਮਿਲਆ। ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ 
ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵੱਚ ਮੈ/ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ। ਿਧਆਨ ਪੂਰਵਕ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ  ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਵਾਲਾਊਵਾ 
ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਿਗਆ, ਪਰ ਿਤੱਕਰੀ ਸੇਨਾ ਉਸੇ ਿਦਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 

 10 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ  ਅਤੇ ਿਤੱਕਰੀ ਸੇਨਾ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਿਤੱਕਰੀ ਸੇਨਾ ਦੇ ਥੋੜ;ੀ ਿਜਹੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 
ਅਸੀਂ 20 ਕੁ ਿਮੰਟ ਫੋਰਟ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰੇ। ਡਰਾਇਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਿਲ-ਦਾ ਤੇ ਿਤੱਕਰੀ ਸੇਨਾ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਿਡੱਗੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖ 
ਿਦੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਤੇਜ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਦੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਢੱਕੀ- ਸੜਕ+ ਪਾਰ ਕਰਦੇ, ਲੰਬੇ ਸਫਰ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 
ਿਤੰਨ ਵਜੇ ਿਤੱਕਰੀ ਸੇਨਾ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 

 ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਿਤੱਕਰੀ ਸੇਨਾ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਗ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ। ਿਕਉਂਿਕ ਨੌਕਰ ਛੇਤੀ 
ਹੀ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਿਚੰਤਾਤੁਰ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਹੀ ਪਰੋਸ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਭੋਜਨ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਿਨਗਾਹ ਮਾਰ 
ਕੇ ਮੈ/ ਕਾਰ ਿਵੱਚ 20 ਿਮੰਟ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ। ਉਹ 20 ਿਮੰਟ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਿਵਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। 

 ਨੌਕਰ+ ਨੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨ+ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰਸੋਈ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ 
ਹੱਥ+ ਿਵੱਚ ਦੀਵੇ ਫੜੀ ਘਰ+ ਵੱਲ ਵਹੀਰ+ ਘੱਤ ਿਦੱਤੀ-। 
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 ਿਜਉਂ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਸਾਫ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਖਜੂਰ+ ਦੇ ਦਰੱਖਤ+ ਦੇ  ਝੁੰਡ+ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਚੰਨ ਿਵਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ 
ਿਨਕਲ ਕੇ ਬਾਗ ਿਵੱਚ ਬੈਠਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੌਰਾਨ ਿਤੱਕਰੀ ਸੇਨਾ ਜੌਨੀਵਾਕਰ ਨ+ ਦੀ 
ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਫੀ ਪੀ ਿਗਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਮੈਂ  ਬਹਤੁ ਘੱਟ ਪੀਤੀ ਸੀ। 

ਪ�ੇਤ ਦਾ ਪ�ਗਟ ਹੋਣਾ 
 ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਰਾਤੀਂ ਬਸਤੀ ਿਵੱਚੋਂ  ਉਹਨ+ / ਸ਼ੌਰ ਸੁਣਾਈ ਿਦੱਤਾ। ਸ਼6ੀਮਤੀ ਿਤੱਕਰੀ ਸੇਨਾ 7ਠ ਖੜੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਚੀਕ+ 
ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ‘ ਔਹ ਸਾਹਮਣੇ ਔਹ ਹੈ ਅੱਗ ਦਾ ਿਦਓ ’ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇਹਰਕਤ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦਰੂ ਸੜਕ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ 
ਰਹੇ। 

 ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਤੈਰਦੀ ਹੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਿਸਰਫ ਸੌ 
ਕੁ ਗਜ਼ ਹੀ ਤੁਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਫਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ / ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਲਾਟ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਅਤੇ ਦੋ ਫੁੱਟ 7ਚੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੜ;ੇ ਹੋ ਕੇ 
ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਵੇਿਖਆ। ਿਫਰ ਮੈਂ ਿਤੱਕਰੀ ਸੇਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤ / ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਆਿਖਆ। ਦੋਵ+ ਨੇ ਨ+ਹ 
ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਿਹਆ। ਮੈਂ ਿਫਰ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਿਜਹੀ ਸੋਟੀ ਮੰਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਫਰੁਤੀ ਨਾਲ 
ਸੜਕ ਵੱਲ ਤੁਰ ਿਪਆ। ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੜਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਿਗਆ ਤ+ ਲਾਟ ਬਹਤੁ ਹੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। 

 ਇੰਝ ਜਾਿਪਆ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਛੇ ਫੁੱਟ 7ਚੀ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਲਟਕਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ  ਸੜਕ ਤੇ ਚਿੜ;ਆ ਤ+ ਲਾਟ 
ਮੇਰੇ ਤੋਂ  ਦਰੂ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਲਾਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨ ਲੱਿਗਆ। ਹਣੁ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 
50 ਕੁ ਗਜ਼ ਦੀ ਿਵੱਥ ਤੇ ਹੀ ਸੀ।  
ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨਾ 
 ਿਫਰ ਉਹ ਲਾਟ ਿਟਕ ਗਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਚਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੇਹਰਕਤ ਖੜਾ ਹੋ ਿਗਆ। 
ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਅੱਗ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਗਈ, ਮੈ/ ਉਸ ਲਾਟ ਹੇਠੋਂ ਦੋ ਖੁੱਲੀ- ਹੋਈ- ਮਨੁੱਖੀ ਬਾਹ+ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਿਵਖਾਈ 
ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਿਸਰਫ 10 ਕੁ ਗਜ਼ ਦੀ ਦਰੂੀ ਤੇ ਹੀ ਰਿਹ ਗਈ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਿਚਲਾਇਆ, ਰੁੱਕ ਜਾਓ। ਤੂੰ 
ਹੈਂ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਿਗਆ ਜਦੋਂ ਲਾਟ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਡੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੜਖੜਾਉਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ 
ਿਪੱਛੇ ਦੌੜ ਿਪਆ। ਸੜਕ ਤੋਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗੀ ਸ਼ੈ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ+ ਿਵੱਚ ਦੀ ਦੌੜਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਿਪੱਛੇ 
ਦੌੜਦਾ ਿਗਆ। 

 ਸੱਠ ਕੁ ਗਜ਼ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗੀ ਸ਼ੈ ਇੱਕ ਵਰਗਾਕਾਰ ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਟੋਆ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਬੂਟੇ / 
ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੀਤੇ ਵਰਗੀ ਫਰੁਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ 7ਪਰ ਲਪਿਕਆ ਅਤੇ ਉਸ/ ਦਬੋਚ ਿਲਆ। 

 “ਿਪਤਾ ਜੀ, ਮੈ/ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਜੇਮਜ ਹ+, ਿਜਸਨੇ ਤੁਹਾ/ ਖਾਣਾ ਖੁਆਇਆ ਸੀ” ਪਰੇਤ ਨੇ ਆਿਖਆ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ 
ਫੜ ਲਏ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ। 

 “ਤੂੰ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫਾਨਾ ਗੱਲ+ ਿਕਉਂ ਕੀਤੀ-?” ਮੈਂ ਪੁੱਿਛਆ। 

 “ਿਪਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸੱਚੋ-ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇਵ+ਗਾ” ਜੇਮਜ ਨੇ ਆਿਖਆ। 

 ਮੈਂ  ਅਤੇ ਜੇਮਜ ਦੋਵੇਂ ਹਫੇ ਹੋਏ 7ਥੇ ਆ ਗਏ, ਿਜੱਥੇ ਲਾਟ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਮਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬੱਠਲ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 
ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਮੈ/ ਝੌਂਪੜੀ ਤੱਕ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਝੁੱਗੀ ਿਵੱਚ ਵੜੇ, ਜੇਮਜ ਨੇ ਮੈ/ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ 
ਭੱਜੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਿਖਆ ਅਤੇ ਅੱਖ+ ਿਵੱਚ ਹੰਝੂ ਭਰ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣੀ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੀ। 

 “ਮੈਂ ਇਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਿਵੱਚ ਹੀ ਜੰਿਮ- ਅਤੇ ਪਿਲਆ ਸ+” ਜੇਮਜ ਨੇ ਆਿਖਆ “ਮੇਰੇ ਮ+ ਿਪਉ ਵਾਲਾਊਵਾ ਦੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ 
ਕੰਮ ਕਿਰਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਮਾਦਰੂਵੂੋ ਵਾਸਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਹ+। ਹਾਮਾਦਰੂਵੂੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ 
ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਛੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਿਹਲ+ ਹੀ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਵਾਲਾਊਵਾ ਿਵਖੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮੀ 
ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਹਲ+ ਘਰ ਆ ਜ+ਦੀ ਹੈ ਤ+ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਤ+ ਵਾਲਾਊਵਾ ਤੋਂ 
ਰਾਤੀਂ ਦਸ ਵਜੇ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹ+। 
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 ਿਪਛਲੀ- ਸਕੂਲੀ ਛੁੱਟੀ- ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੋਡੀ ਹਾਮਾਦਰੂਵੂੋ ਕੈਂਡੀ ਤੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤ+ ਉਸਨੇ ਰਾਤੀਂ ਮੇਰੀ ਝੁੱਗੀ ਿਵੱਚ 
ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਪਤਨੀ / ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਸਾ/ ਜਾਨੋ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਿਦੱਤੀ, ਜੇ 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ / ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ। ਹਣੁ ਿਜਸ ਿਦਨ ਦਾ ਪੋਡੀ ਹਾਮਾਦਰੂਵੂੋ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁੱਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਿਛੱਲ 
ਅਤੇ ਚੌਲ+ ਦਾ ਿਛੱਲੜ ਇਸ ਬੱਠਲ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾ/ ਪੋਡੀ 
ਹਾਮਾਦਰੂਵੂੋ ਨੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ। ਿਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰ+ਗਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਲਾਊਵਾ 
ਹਾਮਾਦਰੂਵੂੋ ਜ+ ਿਕਸੇ ਹੋਰ / ਨਾ ਦੱਸਣਾ।” ਜੇਮਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਭੇਦ ਿਕਸੇ ਹੋਰ / ਨਾ ਦੱਸਣ ਬਾਰੇ ਮੈ/ ਆਿਖਆ। 

ਿਜੱਤ ਹੋ ਗਈ 

 ਮੈਂ  ਜੇਤੂ ਪਿਹਜੇ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਵਾਲਾਊਵਾ ਪਹੁੰਿਚਆ। ਿਤੱਕਰੀ ਸੇਨਾ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ (ਪੋਡੀ ਹਾਮਾਦਰੂਵੂੋ) 
ਵਰ+ਡੇ ਿਵੱਚ ਖੜ;ੇ ਬਹਤੁ ਹੀ ਿਚੰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਦੱਿਸਆ “ ਮੈਂ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਿਦਉ / ਫੜ ਿਲਆ ਹੈ। 
ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਿਦਉ ਨੇ ਮੁੜ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਮੈਂ  ਉਸ ਰਾਤ ਵਾਲਾਊਵਾ ਿਵਖੇ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਅਤੇ 
ਦਜੂੀ ਸਵੇਰ ਵਾਪਸ ਕੋਲੰਬੋ ਪਰਤ ਆਇਆ। 

 ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੰਬੋ ਿਵਖੇ ਘਰ ਦੇ ਪਾਰਕ ਿਵੱਚ ਆ ਖੜ;ੀ ਹੋਈ। ਡਰਾਈਵਰ ਮੇਰੇ 
ਬੰਗਲੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਅਤੇ ਦੋ ਢੱਕਣ ਵਾਲੀ- ਟੋਕਰੀ- ਇੱਕ ਫੁੱਲ+ ਦੀ ਦਜੂੀ ਫਲ+ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ- ਦੀ ਲੈ ਆਇਆ। 
ਬਾਕਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸਕੀ ਦੀ- ਬੋਤਲ+, ਿਬਸਕੁਟ+ ਦੇ ਡੱਬੇ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਆਿਦ ਸੀ। ਸੇਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ 
ਪਤਨੀ ਵਾਸਤੇ ਜਰਰੂ ਹੀ ਵਾਲਾਊਵਾ ਆ ਕੇ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਖਣ ਲੱਗੇ।    
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ਗੁਆਚੀ ਕੁੜੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਲਾਈਟ ਰੀਡਰ 
 ਬਹਤੁ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਮ- ਤੋਂ ਲੋਕ+ ਿਵੱਚ ਜਾਦਗੂਰੀ ਤੇ ਮਿਲਆਲੀ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਲਮੰਦ ਮਿਲਆਲੀ 
ਇਸ ਕੰਮ / ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾ/ਨ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ 
ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਮਿਲਆਲੀ- / ਜਬਰਦਸਤੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਿਪਆ। ਇਸ ਤਰ;+ ਇਹਨ+ ਦੀ ਥ+ ਤੇ ਇਸ ਜਾਦਗੂਰੀ ਦੇ 
ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਕਈ ਿਸੰਹਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਲੰਕਾ ਿਵੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਜਾਦਗੂਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਆਲੀ ਹੋਣਾ ਜ+ 
ਿਕਸੇ ਮਿਲਆਲੀ ਪ6ੋਫੈਸਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੋਣਾ ਬਹਤੁ ਜਰਰੂੀ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਜਾਦ ੂਲਈ 
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸ਼ਹਰੂ ਹਨ। ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਮਿਲਆਲੀ ਭਾਵੇਂ  ਇਹ ਮਸ਼ਹਰੂੀ ਿਸਰਫ਼ ਫਰੇਬ  
ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 20 ਅਪਰੈਲ 1963 / ‘ਦੀ ਿਸਲੋਨ ਡੇਲੀ ਿਨਊਜ਼’  ਅਖਬਾਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਛਪੀ, ਿਜਸਦੀ ਸੁਰਖੀ ਸੀ 
‘ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਰੀਡਰ ਿਜਸਨੇ ਇੱਕ ਜਬਰਦਸਤੀ ਉਧਾਲੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਲੱਭਣ ਿਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ।’  ਇਸ ਿਰਪੋਰਟ ਦਾ 
ਪਿਹਲਾ ਪੈਰ;ਾ ਇਸ ਤਰ+ ਸੀ:- 
 “ਇੱਕ ਜਬਰਦਸਤੀ ਉਧਾਲੀ ਹੋਈ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ / ਲੱਭਣ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਰੀਡਰ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਉਸਨੇ ਿਜਸ ਟੈਕਸੀ ਿਵੱਚ ਕੁੜੀ / ਿਲਜਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਸਹੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਕੁੜੀ ਗਈ 
ਸੀ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਦੱਸ ਿਦੱਤੇ। ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਿਮਸਟਰ ਜੇ. ਸੈਨਾਥੀਰਾਜਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ 
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਡਬਲਯੂ ਕੁਮਾਰਤੁੰਗਾ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂ ਅਮਾਰਤੁੰਗਾ ਦੋਸ਼ੀ 
ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ  ਮੈਡਮਿਪਤੀਆ ਰੋਡ, ਗਰੈਂਡਪਾਸ ਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ  ਹੀ ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਦੀ ਦਕੁਾਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਈ. ਪੀ 
ਐਸ. ਰਮਨ ਦੀ 15 ਸਾਲ+ ਕੁੜੀ ਜਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।” 

 ਅਖਬਾਰ ਿਵੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਛਪਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਿਕ ਮੈ/ ਇਸ ਜਾਦਗੂਰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਿਵਚਾਰ ਪ6ਗਟ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਖਤ ਆਏ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਿਛਆ ਿਗਆ ਿਕ ਇਸ ਲਾਈਟ ਰੀਡਰ ਦੀ ਇਸ ਜਾਦਗੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ। 

ਜ0ਚ ਪੜਤਾਲ ਅਰੰਭ ਹੋਈ 

 26 ਜਨਵਰੀ 1963 / ਮੈਂ  ਮੈਡਮਿਪਤੀਆ ਵੱਲ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ;ਾ ਅਜਨਬੀ ਸ+ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 
ਕਾਰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੀ ਦਕੁਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਕੀ, ਤ+ ਿਕ ਅਸਲੀ ਿਠਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈ/ ਇਹ ਜਾਣਕੇ 
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਿਕ ਇਸ ਦਕੁਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਾਘਵਨ ਇੱਕ ਮਿਲਆਲੀ ਸੀ, ਿਜਸਨੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕੁੜੀ 
ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਰਾਘਵਨ ਵੀ ਮੈ/ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਲਆਲੀ / ਿਮਲਕੇ 
ਬਹਤੁ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। 

 ਜਦੋਂ  ਮੈਂ ਉਸ/ ਆਪਣੇ ਿਮਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਤ+ ਰਾਘਵਨ ਦਾ ਚੇਹਰਾ ਚਮਕ 7ਿਠਆ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ / 
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਸੀ। ਰਾਘਵਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਜਾਦਗੂਰ ਪੱਪੂ ਕੋਲ ਿਗਆ। ਇਹ ਪੱਪੂ ਉਹੀ ਪ6ਿਸੱਧ 
ਮਿਲਆਲੀ ਕਾਲਾ ਜਾਦਗੂਰ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਸਹੀ ਨੰਬਰ ਦੱਿਸਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਰਮਨ ਦੀ 15 ਸਾਲ+ ਦੀ 
ਧੀ ਜਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਿਲਜਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਘਵਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੱਪੂ ਦੀ 
ਿਰਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਤੇ ਦੋ ਮੀਲ ਦਾ ਪੰਧ ਕੱਟਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। 

 ਰਾਘਵਨ ਦੀ ਚਾਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਦਕੁਾਨ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਇਸ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੇ ਕੁੱਝ ਮਿਲਆਲੀ- ਦੇ ਿਮਲਣ 
ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾੜੀ (ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਿਜਹੜੀ ਤਾੜੀ ਦੇ ਦਰੱਖਤ+ ਤੋਂ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜ+ਦੀ 
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ਹੈ) ਦੀ- ਦੋ ਦਕੁਾਨ+ ਹਨ, ਿਜਹਨ+ ਿਵੱਚੋਂ  ਇੱਕ ਜਬਰਦਸਤੀ ਉਧਾਲੀ ਗਈ ਕੁੜੀ ਦੇ ਿਪਓ ਦੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਦੀ ਦਕੁਾਨ ਤੋਂ 
ਰਾਘਵਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਬੱਿਚ- ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ। ਕਰੰਸੀ ਕਾ/ਨ ਦੀ ਸਖਤਾਈ ਕਾਰਨ ਹਣੁ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ ਆਪਣੀ ਮਿਲਆਲੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਿਚ- / ਪੈਸੇ 
ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ। ਚਾਹ ਦੀ ਦਕੁਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮਾਿਲਆਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਮੰਤਰ ਆਿਦ ਪੜ;ਕੇ 
ਵੀ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ/ ਮੁਨਾਸਬ ਗਾਹਕ ਲੱਭ ਪੈਣ। 

 ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਕਾਲਾ ਜਾਦ ੂਪੱਪੂ ਿਸੰਹਾਲੀ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਆਪਣੇ ਿਕੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਆਲੀ 
ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ  ਉਹ ਮਿਲਆਲਮ ਿਲਖ ਜ+ ਪੜ; ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹ ਬਹਤੁ ਹੀ ਸੁਗਮਤਾ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ 
ਨਾਲ ਮਿਲਆਲਮ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਬਰਦਸਤੀ ਉਧਾਲੀ ਗਈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਾਪ ਰਮਨ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਲਆਲੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ 
ਿਰਹਾਇਸ਼ ਰਾਘਵਨ ਦੀ ਦਕੁਾਨ ਤੋਂ  ਦੋ ਕੁ ਫਰਲ+ਗ ਦੀ ਦਰੂੀ ਤੇ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਧੀ- ਨਾਲ 
ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਉਧਾਲੇ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਕੁਮਾਰਤੁੰਗਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦਰੂ ਹੋਰ ਦਜੂੀ ਥ+ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਣ ਲੱਗ ਪਏ। 
ਰਮਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੰਦਰ+ ਸਾਲਾ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਉਹਨ+ ਦੇ  ਗੁ-ਢੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਡਬਲਯੂ ਕੁਮਾਰਤੁੰਗਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ 
ਸਬੰਧ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਗੁ-ਢੀ- ਦੇ ਘਰ ਿਵਆਹ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤ+ 21 ਜਨਵਰੀ / ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਇਹ 
ਕੁੜੀ ਕੁਮਾਰਤੁੰਗਾ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਈ।  
ਲਾਈਟ ਰੀਡਰ 

 ਿਸਲਵਰ ਸਿਮੱਥ ਲੇਨ ਕੋਲੰਬੋ, 12 ਿਵਖੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਰਾਘਵਨ 15 ਿਮੰਟ+ ਿਵੱਚ ਪੱਪੂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੱਪੂ ਦੇ 
ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਅੰਗਰੇਜੀ, ਿਸੰਹਾਲੀ, ਤਾਿਮਲ ਅਤੇ ਮਿਲਆਲਮ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੱਪੂ ਦੇ 
ਘਰ ਵਰ+ਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਿਵੱਚ ਅੱਪੜ ਗਏ। ਉਡੀਕ ਘਰ ਿਵਚਾਲੇ  ਦੇ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ- 
ਪਿਵੱਤਰਗਾਹ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ+ ਨਾਲ ਭਰੀ- ਪਈ- ਸਨ। ਪੱਪੂ ਦੀ ਿਸੰਹਾਲੀ 
ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਮਿਲਆਲੀ ਔਰਤ ਵ+ਗੂੰ ਸਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ+ / ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਪੱਪੂ ਸਾਹਮਣੇ 
ਉਹਨ+ ਨੇ ਪੈਸੇ ਆਿਦ ਭੇਟਾ ਚੜਾਉਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨ+ ਨਾਲ ਿਮੱਠੀ--ਿਮੱਠੀ- ਗੱਲ+ ਕਰਕੇ ਉਹਨ+ ਦੀ- 
ਮੁਸ਼ਕਲ+ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਿਚਰਾਗ ਦੀ- ਬੱਤੀ- ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ 
ਪਿਵੱਤਰਗਾਹ ਿਵੱਚ ਜ+ਦੀ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਉਹ ਪੱਪੂ / ਇਹ ਗੱਲ+ ਦੱਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। 

 ਰਾਘਵਨ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਜਾਿਣਆ ਪਛਾਿਣਆ ਬੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਿਬਨ+ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ 
ਉਡੀਕ ਕੀਿਤ- ਜੁੱਤੀ- ਲਾਹ ਕੇ ਪੱਪੂ ਕੋਲ ਪਿਵੱਤਰਗਾਹ ਿਵੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ 10 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਆਕਾਰ ਦਾ ਤੰਗ 
ਿਜਹਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਧੂਫ, ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕ ਕਫਰੂ ਦੀ ਗੰਧ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਿਪਆ ਸੀ। ਇਸ 
ਕਮਰੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕ ਕਫਰੂ ਜਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਿਤਕੋਨਾ ਟੋਆ ਪੁੱਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 
ਇਸ ਟੋਏ ਦੇ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਚੜ;ਾਵਾ ਿਜਵੇਂ  ਿਕ ਖੋਪੇ ਦੀ- ਠੂਠੀ-, ਕੱਚੇ ਚਾਵਲ, ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਚਾਵਲ ਆਿਦ ਦੇ ਢੇਰ 
ਲੱਗੇ ਪਏ ਸਨ। ਫਲ+ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਿਵੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪੱਪੂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫੜਾਏ ਜ+ਦੇ 
ਸਨ। ਪੱਪੂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਰੂ ਅੰਧੇਰੇ ਕੋਨੇ ਿਵੱਚ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਇੱਕ ਸਜੇ ਹੋਏ ਬਕਸੇ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਪੱਪੂ ਇੱਕ 
ਸੰਿਨਆਸੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਿਜਸਦੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਅਤੇ ਦਾੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਨ ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਰਾਖ ਦੀ ਿਵਭੂਤੀ ਲਾਈ ਸੀ। 
ਸਾਰੀ ਖਾਲੀ ਥ+, ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਬਹਰੁੰਗੀ, ਬਹਭੁੇਖੀ ਦੇਵਿਤ- ਦੀ- ਤਸਵੀਰ+ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨ+ ਦੇਵਿਤ- 
ਦੇ ਗਲ+ ਿਵੱਚ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਚੰਬੇਲੀ ਦੇ ਪੁੱਲ+ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਚਾਰੇ ਖੂੰਿਜ- ਿਵੱਚ ਦੇਵਿਤ- ਅਤੇ ਦੈਤ+ 
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ਦੀ- ਿਮੱਟੀ ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦੀ- ਮੂਰਤੀ- ਰੱਖੀ- ਹੋਈ- ਸਨ। ਚੀਜ਼+ ਦੇ ਇਸ ਢੇਰ ਨਾਲ ਕਮਰਾ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ 
ਮੰਦਰ ਵਰਗਾ ਲਗਦਾ ਸੀ। 

 ਿਜਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਰਾਘਵਨ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੱਪੂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਗੱਲ+ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ 
ਗਾਹਕ ਦੇ ਸਵਾਲ+ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੱਸਣ ਲੱਿਗ- ਪੱਪੂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਬਕਸੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀ ਵੇਖ 
ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਘਵਨ ਅਤੇ ਮੈਂ  ਬਕਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਿਰਆਇਤ ਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ 10-12 
ਉਤਸੁਕ ਲੋਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਆ ਖੜ;ੇ। ਿਜਉਂ ਹੀ ਗਾਹਕ ਬਾਹਰ ਿਗਆ ਤ+ ਰਾਘਵਨ 
ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਤੌਰ ਖੋਜਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਪੱਪੂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ। ਪੱਪੂ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਇਹ ਮਸ਼ਹਰੂੀ ਅਤੇ 
ਪ6ਚਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 

 ਿਬਨ+ ਕੋਈ ਸਮ+ ਗੁਆਏ ਪੱਪੂ ਨੇ ਆਪਣੀ- ਿਪਛਲੀ- ਪ6ਾਪਤੀ- ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤਾ ਿਕ ਿਕਵੇਂ 
ਉਸਨੇ ਇਸ ਅਦਭੁਤ ਕਲਾ ਿਵੱਚ ਅਸਲੀ ਮਿਲਆਲੀ ਗੁਰ-ੂ ਤੋਂ ਿਵਿਦਆ ਗ6ਿਹਣ ਕਰਕੇ ਿਨਪੁੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਉਸਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਹਰੀਮਾਨਸ ਬਰੇਰਾ ਹੈ। ਪੱਪੂ ਉਸਦਾ ਨ+ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਮਿਲਆਲੀ ਗੁਰ-ੂ ਨੇ ਧਿਰਆ ਹੈ। ਇਹ 
ਚਾਰੇ ਗੁਰ ੂਿRਸ਼ਨਾ ਪਾਨੀਕਰ, ਕੁਮਾਰਾ ਪਾਨੀਕਰ, ਦਮੋਦਰ ਪਾਨੀਕਰ ਅਤੇ ਗੋਿਬੰਦਾ ਪਾਨੀਕਰ ਸਾਰੇ ਸਕੇ ਭਾਈ ਕੇਰਲਾ 
ਿਵੱਚ ਕੁੰਨਮਕੁੱਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੰਕਾ ਿਵੱਚੋਂ  ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਜਪਾਨੀ- ਨੇ 
ਕੋਲੰਬੋ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਿਟਆ। ਪੱਪੂ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਦ ੂਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਜੁਰਮ+ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾਈ 
ਹੈ। ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸਹੀ ਹੱਲ ਦੱਸ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ ਿਵੱਚ ਰਮਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ ਉਧਾਲੀ 
ਗਈ ਧੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਆਏ ਤ+ ਉਸਨੇ ਉਸ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਠੀਕ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਟੈਕਸੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਕੁੜੀ 
ਿਲਜਾਈ ਗਈ ਸੀ। 

ਪਰਖ ਦਾ ਸਮ0 
 ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਭੀੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜ ਰਪੁਏ ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੱਬੀ ਮੁੱਠੀ 
ਿਵੱਚ ਘੁੱਟੀ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਪੱਪੂ / ਪੱਤਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨੋਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬਕਸੇ ਿਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 
ਦੋ ਿਮੰਟ ਵੇਖਣ ਉਪਰੰਤ ਪੱਪੂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਰਾਘਵਨ / ਇੱਕ ਪੈ ੱਨ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੰਬਰ ਿਲਖਣ 
ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਪੱਪੂ ਨੇ ਨੋਟ ਦਾ ਨੰਬਰ 8 45 90283 ਦੱਿਸਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲੀ ਅਤੇ ਪੱਪੂ / ਨੋਟ 
ਿਵਖਾਇਆ। ਰਾਘਵਨ ਅਤੇ ਹੋਰ+ / ਵੀ ਨੋਟ ਿਵਖਾਇਆ ਿਗਆ। ਨੋਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ  G 51-398415 ਕਮਰੇ ਿਵੱਚੋਂ 
ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਿਲਆ। 

 ਭਾਵੇਂ  ਪੱਪੂ ਠੀਕ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਸਿਕਆ, ਮੈਂ ਿਫਰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ+ ਦੇ ਉਗੜ ਦੁੱਗੜੇ ਨੰਬਰ 
ਹਬੂਹ ੂਦੱਸਣ ਦੀ ਿਨਰੀਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪ6ਸੰਸਾ ਕਰੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸ+। ਜਦੋਂ ਮੈਂ  ਬਕਸੇ ਿਵੱਚ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਿਖਆ 
ਅਤੇ 7ਥੇ ਨੋਟ+ 7ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟ ਿਪਆ ਵੇਿਖਆ ਤ+ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਆਵਦਾ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਬਟੂਏ ਿਵੱਚ 
ਪਾਇਆ, ਪੱਪੂ ਅਤੇ ਹੋਰਨ+ ਲੋਕ+ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਵਦਾਇਗੀ ਲਈ। ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ  ਕਾਰ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਿਰਹਾ ਸੀ 
ਤ+ ਰਾਘਵਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਦਪੁਿਹਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੱਤਰੀ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  
 ਦਜੂੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਗਰੈਂਡਪਾਸ ਥਾਣੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਅਫਸਰ / ਿਮਿਲਆ ਿਜਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 
ਉਸ ਨੇ ਇੰਝ ਦੱਿਸਆ, ਉਧਾਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਪੁਿਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ / 10 ਵਜੇ ਰਾਤੀਂ 21 ਜਨਵਰੀ 1963 / ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨ+ ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ ਪੁਿਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ+ / ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੀ ਤਲਾW ਵਾਸਤੇ 
ਵਾਇਰਲੈਸ ਰਾਹੀਂ ਚੌਕੰਨੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਅੰਬਾਲਾਗੋਡਾ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਿਲਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ਤੇ 
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ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈ,  ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਦੋ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਗਾਲੇ (Galle) ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। 
ਦਜੂੀ ਸਵੇਰ ਉਹਨ+ / ਗਰੈਂਡਪਾਸ ਥਾਣੇ ਿਲ-ਦਾ ਿਗਆ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁਿਲਸ / ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ। 

 ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਰਮਨ / ਉਸ ਦੇ ਕੋਟਾਹੈਨਾ (Kotahena) ਸਿਥਤ ਨਵੇਂ ਘਰ 
ਿਵੱਚ ਿਮਿਲਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ / ਇਹ ਕਿਹਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਿਕ ਸਾਈਟ ਰੀਡਰ ਨੇ 
ਸਾ/ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਸਹੀ ਨੰਬਰ ਦੱਿਸਆ ਸੀ, ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਰਮਨ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਿਜਹਾ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ “ ਜਨਾਬ ਜੱਦੀ 
ਵਾਸੀ- / ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਬਹਤੁ ਚੰਗਾ ਢੰਗ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਮਿਲਆਲੀ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਿਕੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।” 
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ਭੂਤ 
 ਿਮਸਟਰ ਇਲੀਜਰ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਤੋਂ  ਿਬਨ+, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਸਦੀ ਮ+, ਉਸਦੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਅੱਧੇੜ 
ਉਮਰ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੇਰ+ ਸਾਲ+ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਵੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਘਰ / ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ 
/ ਚੰਗੀ ਤਰ;+ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਮੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ 
ਛੋਟੇ ਬੱਿਚ- / ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ+ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ 
ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਿਲਖੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਮੈ/ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਿਜਹੜੀ ਉਹਨ+ ਨੇ ਆਪਣੀ- ਅੱਖ+ 
ਨਾਲ ਖੁਦ ਵੇਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ+ ਤੋਂ  ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। 

 ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਭੇਦ ਖੁੱਲ; ਿਗਆ ਿਕ ਿਮਸਟਰ ਇਲੀਜਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ / 
ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਪੰਦਰ+ ਿਦਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਰਿਸੰਗ ਹੋਮ (ਹਸਪਤਾਲ) ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਘਰ ਿਵੱਚ 
ਪੱਥਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਿਡੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਿਦਨ ਪਿਹਲ+ ਹੀ ਘਰ ਆਈ 
ਸੀ। ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚਾਲਢਾਲ / ਬਹਤੁ ਹੀ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਵੇਿਖਆ। 

ਭੂਤ ਕੀ ਹੈ 
 ਜਦੋਂ  ਸਾਰੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤ+ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ- / ਬੈਠਕ ਿਵੱਚ ਬੁਲਾ ਿਲਆ। ਮੈਂ 
ਿਮਸਟਰ ਇਲੀਜਰ / ਆਿਖਆ “ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ;ੇ ਿਲਖੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ;+ ਸੋਚ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ 
ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਝ ਸਿਕਆ ਹ+ ਤੁਹਾ/ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ+। ਸਾਰੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸਬੂਤ+ / ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ 
ਪਵੇਗਾ ਿਕ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਿਕ ਪੱਥਰ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚੋਂ  7ਠ 
ਕੇ ਅਤੇ 7ਡ ਕੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਿਕ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਛੋਟੀ--ਛੋਟੀ- 
ਮੋਰੀ- ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। 

 ਪਾਚਣ ਿਕਿਰਆ ਿਨਭਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਿਜਉਂਦੇ ਸਰੀਰ+ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਗੈਰ, ਿਬਨ+ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਰਹੂ+ ਲਈ 
ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਬਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ;+ ਿਦਮਾਗ ਅਤੇ 
ਸਿਹਯੋਗੀ ਪੱਿਠ- ਅਤੇ ਤੰਤੂ- ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਗੈਰ “ਰਹੂ”  ਵਾਸਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇੰਝ ਆਪ+ ਇਸ 
ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹ+ ਿਕ ਇਨ;+ ਘਟਨਾਵ+ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਦਸ਼ੁਮਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਦਸ਼ੁਮਣ ਦੇ ਘਰ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਣਾ ਸੁਭਾਿਵਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 

 ਰਾਤ / 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੱਥਰ ਆਿਦ ਦਾ ਨਾ ਿਡੱਗਣਾ ਇਹ ਜ਼ਾਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੱਥਰ 
ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ “ਰਹੂ+”  ਬਾਰੇ 11 ਵਜੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਦੇ 
ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ। ਿਕਉਂਿਕ ਪੱਥਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਿਡੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੂਹੇ ਅਤੇ ਬਾਰੀ- ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, 

ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹ+ ਿਕ ਇਹ ਕੰਮ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਿਜਸ/ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ “ ਭੂਤ”  
(ਿਦਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ) ਆਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਭੂਤ0 ਸਬੰਧੀ 
 ਭੂਤ+ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੀ ਖਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ- ਘਟਨਾਵ+ 
ਵਾਪਰਦੀ- ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭੂਤ ਕੋਈ ਭੇਦ ਭਰੀ “ਰਹੂ”  ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ6ੰਤੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾ/ 
ਦਸਦਾ ਹ+ ਿਕ ਇਹ ਨਾ ਤ+ ਗੁੱਝੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਹੂਾਨੀ। ਅਿਜਹੇ ਗਲਤ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਸਰਫ ਿਵਿਗਆਨਕ 
ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਭੇਦਭਰੀ- ਰਹੂ+ 
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(ਸ਼ਕਤੀ-) ਿਵੱਚ ਹੈ ਤ+ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੀ- ਿਵਆਿਖਆ ਰਿਹਤ ਘਟਨਾਵ+ / 
ਅਿਜਹੀ- “ਰਹੁ+”  ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੋਂ  ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਦਾ ਹ+ ਿਕ ਕੋਈ ਭੂਤ-ਮਾੜੇ, ਚੰਗੇ ਜ+ 
ਪਿਵੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਿਧਆਨ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਮਨੁੱਖ / ਭਾਲਣ ਤੇ 
ਕੇਂਦਿਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਇਹਨ+ ਸਭ ਘਟਨਾਵ+ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਵਅਕਤੀ / 
ਲੱਭਣ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹੇ ਮੌਿਕ- ਤੇ ਿਜਹੜੇ ਪੁੱਛ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਏ ਜ+ਦੇ 
ਹਨ, ਅਕਸਰ ਇਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ / ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਭੂਤ “ਰਹੂ+”  ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਭੂਤ ਅਸਾਧਾਰਣ ਿਵਅਕਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 

 ਇੱਕ ਭੂਤ ਿਸਵਾਏ ਿਦਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਬਮਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਿਜਹੀ ਿਦਮਾਗੀ 
ਅਸਾਧਾਰਨਤਾ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਮਾਯੂਸੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਲੜਕਪਨ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚ- / ਹੋ 
ਜ+ਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਮੈ/ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰ;+ ਦੀ ਿਦਮਾਗੀ ਅਸਾਧਾਰਨਤਾ ਦੋ 
ਬੱਿਚ- ਦੀ ਮ+, ਬਾਲਗ ਔਰਤ / ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 

 ਿਕਉਂਿਕ ਅਿਜਹੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਰਾਰਤ+ ਨੀਮ-ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਮ 
ਹਾਲਤ+ ਿਵੱਚ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਿਜਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨ+ ਨੇ ਪਾਗਲਪਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜ+ਦੇ ਹਨ। ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਸੁਝਾਵ+ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨ+ ਨੇ ਪਾਗਲਪਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ, ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕੰਮ ਅਸਾਧਾਰਨ ਿਵਅਕਤੀ ਦਆੁਰਾ ਇਸ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜ+ਦੇ 
ਹਨ ਤ+ ਿਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇਖ ਨਾ ਲਵੇ। ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਅਸਾਧਾਰਣ ਿਵਅਕਤੀ (ਭੂਤ) ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਫੜ 
ਿਲਆ ਜਾਵੇ, ਤ+ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਦਮਾਗ ਦੇ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਸੁਝਾਵ+ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮੋਹਕ ਨੀਂਦ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਿਲ-ਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਅਕਸਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ। 

 ਇਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚ- / ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ / ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਿਰਹ+ ਹ+ ਿਕਉਂਿਕ ਪੱਥਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੱਜਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ 
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੜਤਾਲ ਸਮੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ “ ਭੂਤ”  ਦਾ ਨ+ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ ਕਰਦਾ ਤ+ ਿਕ ਉਹ 
ਬੇਚਾਰਾ ਦਿੂਜ- ਦੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੰਝ ਉਸਦੀ ਿਦਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। 
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਸ / ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹ+, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਰ ਿਵਚਲੇ ਭੂਤ ਦਾ ਨ+ ਮੈਂ ਤੁਹਾ/ ਦੱਸ 
ਦੇਵਾਗ+। ਇਹ ਭੂਤ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾ/ ਮਾਨਿਸਕ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਜ+ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਇਕ ਨੁਕਸਾਨ 
ਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ, ਉਸ/ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਝੜਿਕਆ ਅਤੇ ਤਾਿੜਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪ6ਤੀ ਿਕਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਰਆ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ 
ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਿਦਆਲਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਿਰਆ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਇਸ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

 ਜਦੋਂ  ਮੈਂ 13 ਸਾਲ+ ਦੀ ਕੁੜੀ / ਭੂਤ ਆਿਖਆ ਤ+ ਿਮਸਟਰ ਇਲੀਜਰ ਦੀ ਮ+ ਨੇ ਇਸਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਿਵਰੋਧ 
ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਸਾ/ ਯਕੀਨ ਦਆੁਇਆ ਿਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਘਰੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤ+ ਵੀ ਪੱਥਰ 
ਵੱਜਦੇ ਸਨ। “ਅੱਜ ਵੀ ਦਪੁਿਹਰੇ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਿਡੱਗੇ ਤ+ ਇਹੋ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ”  ਇਲੀਜਰ ਦੀ ਮ+ ਨੇ ਆਿਖਆ। 
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 ਮੈਂ  ਉਸ / ਦੱਿਸਆ “ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਹਰ ਜੀਅ / ਕੁੱਝ ਿਦਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਭੂਤ ਦੀ ਪਛਾਣ 
ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਮਸਟਰ ਇਲੀਜਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈ/ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ 
ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਿਕ ਅਸਲੀ ਭੂਤ ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੈ। 

 ਹਣੁ ਇਲੀਜਰ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਉਹ ਕੁੜੀ / ਆਵਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਿਦਨ 
ਉਸ / 7ਥੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਿਸੱਟਾ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ, ਵੇਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 9 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਿਵੱਚ ਿਵਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ 
ਸ+ ਤ+ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੈ/ ਦੱਿਸਆ, ਮੈ/ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਲੋਕ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ;+ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਲੜਕੀ / ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਸੋਿਚਆ, ਕਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ 
ਿਨਕਿਲਆ ਅਤੇ ਿਮਸਟਰ ਇਲੀਜਰ / ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਦੋ ਕੁਰਸੀ- ਡਾਹਣੁ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਿਜਹੇ 
ਿਵੱਚ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਮਸਟਰ ਇਲੀਜਰ / ਕੁੜੀ / ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਿਖਆ। 

 ਮੈਂ  ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਿਖੱਿਚਆ ਅਤੇ ਕੁੜੀ / ਿਬਨ+ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਖੜੀ ਹੋਣ 
ਲਈ ਆਿਖਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਿਮੰਟ+ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਅਰਧ-ਸੰਮੋਹਕ ਨੀਂਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 
ਿਵੱਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸਨੇ  ਇਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਿਕ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜੋ 
ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਘਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਚੀਜ+ ਿਲਆਉਣ ਲਈ 
ਿਦੱਤੇ ਪੈਿਸ- ਿਵੱਚੋਂ ਰੱਖ ਿਲਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਵਲਗਣ ਿਵੱਚੋਂ  
ਪੱਥਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰਸੋਈ ਿਵੱਚ ਬਾਲਣ ਹੇਠ ਲੁਕੋਏ ਹੋਏ ਡੱਬੇ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। 

ਇੱਕ ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਘਰਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਨਵੇਂ  ਬੱਚੇ / ਦੇਖਣ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸਨੇ ਅਲਸੈਸ਼ਨ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ 
ਝਾੜੂ ਦਾ ਹੱਥਾ ਜੋਰ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਸੀ। ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ  ਕੁੱਤਾ ਲੰਗੜਾਕੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ। 

 ਮੈਂ  ਕੁੜੀ ਤੋਂ  ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਿਲਆ ਿਕ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ 
ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਿਪੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਉਸ/ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ। 

 ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਗਏ ਅਤੇ ਿਮਸਟਰ ਇਲੀਜਰ ਅਤੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਦਜੂੇ ਜੀ- / ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਿਸਆ। ਉਹ 
ਜਾਨਣ ਲਈ ਬਹਤੁ ਿਚੰਤਤ ਸਨ। “ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਪੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ 
ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਮੈਂ  ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਲੜਕੀ / ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਣੁ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ 
ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨ ਿਲਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ/ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹ+ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ / ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ 
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਉਸ/ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਮਝਾਇਆ ਿਗਆ ਤ+ ਕੁੜੀ ਦੇ ਿਹਸਟੀਰੀਆ (ਬੇਹੋਸ਼ੀ) 
ਦਾ ਰੋਗੀ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।” 

 ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮ+ ਸਮੇਤ ਸਾਿਰ- ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹ ਦੇ ਭਾਵ+ ਨਾਲ ਚਮਕ 7ਠੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ 
/ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਿਣਆ ਿਗਆ “ਹਣੁ ਇੱਥੇ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜਾ ਸਾ/ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਿRਸਿਮਸ ਜਾਣ ਤੋਂ  ਰੋਕੇ।” 

 ਲੜਕੀ ਇਲੀਜਰ ਦੇ ਘਰੇ ਹੋਰ ਦੋ ਸਾਲ ਿਬਨ+ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ;ੀ ਕੀਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।     
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ਿਜਊਂਿਦ+ ਦਾ ਭੂਤ 
 ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਜੂੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਗਾਲੇ ਿਜਲ;ੇ ਦੇ ਅਕਮੀਮਾਨਾ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਲੀਲਾਵਾਥੀ ਇਕ ਿਸੱਧੀ 
ਸਾਦੀ ਭੋਲੀ ਿਜਹੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਗੁ-ਢ ਦੀ- ਹੋਰ ਔਰਤ+ ਉਸ/ ਈਰਖਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ- ਸਨ। ਲੀਲਾਵਾਥੀ 
ਦੇ ਬਟੂਏ ਿਵੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਉਹਨ+ ਔਰਤ+ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। 

 ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਫੇਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਰਾ ਲੈਬੇ ਨੇ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ / ਲੀਲਾਵਾਥੀ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਨੇਮ ਹੀ ਧਾਰ 
ਿਲਆ ਸੀ। ਲੀਲਾਵਾਥੀ ਛੋਟੀ- ਮੋਟੀ- ਚੀਜ਼+ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਿਜਹੜੀ- ਉਹ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ  ਲੈਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਰ-ਿਸ਼ੰਗਾਰ 
ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗਾਹਕ ਸੀ ਲੈਬੇ ਦੇ ਇਹ ਸਪਤਾਿਹਕ ਚੱਕਰ ਗੁ-ਢ ਦੀ- ਜਵਾਨ ਔਰਤ+ ਅਤੇ ਕੁੜੀ- / 
ਲੀਲਾਵਾਥੀ ਦੇ ਘਰ ਿਖੱਚ ਕੇ ਿਲਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਿਸਰਫ ਲੈਬੇ ਦੀ ਤੁਰਦੀ ਿਫਰਦੀ ਦਕੁਾਨ ਿਵੱਚ ਪਈ- ਕੀਮਤੀ 
ਚੀਜ਼+ ਵੇਖਣ ਹੀ ਆਉਂਦੀ- ਸਨ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ ਚਲਦੀ ਿਫਰਦੀ ਦਕੁਾਨ (ਰੇੜ;ੀ) ਸਾਰਥ [Sarath] ਲੈ ਕੇ 
ਆਉਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ  ਇਹ ਚੀਜ਼+ ਉਹਨ+ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਰੀ- ਲੀਲਾਵਾਥੀ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਚੰਗੀ- 
ਚੀਜ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੀ- ਸਨ। 

 ਲੀਲਾਵਾਥੀ ਦੀ ਿਪਤਾ ਅੱਪੂਹਾਮੀ [Appuhammy] ਗਾਲੇ ਬਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਆਨੇ ਦੀ ਦਕੁਾਨ ਤੇ 
ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਸੀ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਚਿਲਆ ਜ+ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਤੀ ਨੌ ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਲੀਲਾਵਾਥੀ, ਉਮਰ 24 
ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਤਰੇਈ ਭੈਣ ਿਸਿਰਆਵਾਥੀ, ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਲਗਨ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਦੀ-। 
ਲੀਲਾਵਾਥੀ ਦੀ ਮ+ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਪੂ ਹਾਮੀ ਨੇ ਦਜੂਾ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਿਲਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਵੀ 
ਿਸਿਰਆਵਾਥੀ / ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੱਲ ਵਸੀ ਸੀ। ਲੀਲਾਵਾਥੀ / ਹੀ ਆਪਣੀ ਮ+ ਮਛੋਹਰ 
ਮਤਰੇਈ ਭੈਣ / ਪਾਲਣਾ ਿਪਆ ਸੀ। 

ਿਵਆਹ 

 ਿਜਹੜੀ ਦਕੁਾਨ ਤੇ ਅੱਪੂਹਾਮੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, 7ਥੇ ਹੀ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੇ ਇਮਿਤਹਾਨ ਿਵੱਚੋਂ 
ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਹੀ ਿਪੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੋਮਪਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ 
ਜਮਾਤੀ- ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਸੋਮਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਫੌਜ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ 
ਅੱਪੂਹਾਮੀ ਨੇ ਸੋਮਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲੀਲਾਵਾਥੀ ਨਾਲ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਿਵਆਹ ਮਗਰੋਂ ਸੋਮਪਾਲ ਅੱਪੂਹਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੀ 
ਲੀਲਾਵਾਥੀ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। 

 ਿਵਆਹ ਦੇ ਠੀਕ ਚਾਲੀ ਿਦਨ+ ਮਗਰੋਂ ਸੋਮਪਾਲ / ਆਰਮੀ ਹੈ ੱਡਕੁਆਟਰ ਕੋਲੰਬੋ ਿਵਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾ 
ਿਲਆ ਿਗਆ। ਲੀਲਾਵਾਥੀ / ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪਤੀ / ਹੰਝੂ- ਭਰੀ ਿਵਦਾਇਗੀ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਮ ਅੱਪੂਹਾਮੀ, 
ਲੀਲਾਵਾਥੀ ਅਤੇ ਿਸਿਰਆਵਾਥੀ ਨੇ ਸੋਮਪਾਲ / ਗਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਿਦੱਤਾ। ਦੀਆਤਲਾਵਾ ਕੈਂਪ ਿਵਖੇ 
ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਖਤ ਟਰੇਿਨੰਗ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਪੰਜਾਹ ਹੋਰ ਜਵਾਨ+ ਨਾਲ ਸੋਮਪਾਲ / ਫਰੰਟ ਤੇ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। 

ਲੰਮੀ ਜੁਦਾਈ 

 ਲੀਲਾਵਾਥੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰੇ ਪਤੀ ਤੋਂ  ਲੰਮੀ ਜੁਦਾਈ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਿਦਮਾਗੀ ਪ6ੇਸ਼ਾਨੀ ਅਕਸਰ ਬਹਤੁ 
ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੋਮਪਾਲ ਦੇ ਖਤ ਿਮਲਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਪੈਸੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਿਮਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ 
ਘੱਟ ਜ+ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਿਵੱਚ ਸੋਮਪਾਲ ਦੀ- ਫੋਟੋ- ਹਰ ਇੱਕ / ਿਵਖਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਾਣ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੀ 
ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਫੋਟੋ- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਲੈਬੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਾਰਥ / ਿਵਖਾਈ- ਹੋਣਗੀ-। 
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 ਿਪੰਡ ਦੀ- ਹੋਰਨ+ ਕੁੜੀ- ਵ+ਗੂ ਲੀਲਾਵਾਥੀ ਗੱਲ+ ਬਾਤ+ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸਮ+ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਜਾਰਦੀ। 
ਿਸਰੀਆਵਾਥੀ / ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ  ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਿਸਰਹਾਣੇ ਦੀ ਲੈਸ ਬੁਣਨ ਲੱਗ 
ਜ+ਦੀ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਲੈਬੇ / ਇਹ ਲੈਸ ਵੇਚਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੇਭ ਖਰਚ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ 
ਅੱਪੂਹਾਮੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤ+ ਿਸਵਾਏ ਲੈਬੇ ਅਤੇ ਸਾਰਥ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। 

 ਭਾਵੇਂ  ਉਹ ਸੋਮਪਾਲ ਦੇ ਖਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪੜ; ਤ+ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨ+ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ 
ਿਲਖ ਸਕਦੀ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਸਨੇ ਸਾਰਥ ਕੋਲੋਂ ਸੋਮਪਾਲ / ਜਵਾਬ ਿਲਖਵਾਏ। ਇਹ ਆਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੋਮਪਾਲ 
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦਰਿਮਆਨ ਪੱਤਰ ਿਵਹਾਰ ਿਸਰਫ ਇਕਤਰਫਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਬਹਤੁੀ ਦੇਰ ਨਾ ਚੱਿਲਆ। 
ਸੋਮਪਾਲ ਦੇ ਖਤ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਖੀਰ / ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਰੰਤੂ ਮਾਹਵਾਰ ਮਨੀਆਰਡਰ ਿਬਨ+ 
ਿਕਸੇ ਰੋਕ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਿਰਹਾ। 

ਉਦਾਸੀ 
 ਲੀਲਾਵਾਥੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਖੁਸ਼ੀ- ਭਰੇ ਿਦਹਾੜੇ ਹਣੁ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜਾਪਣ ਲੱਗੇ। ਸੋਮਪਾਲ ਦੇ ਖਤ ਨਾ ਆਉਣ 
ਕਾਰਨ ਉਹ ਿਦਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ6ੇਸ਼ਾਨ ਰਿਹਣ ਲੱਗੀ। ਲੈਬੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸਦੇ ਸਪਤਾਿਹਕ ਚੱਕਰ 
ਹਣੁ ਘੱਟ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਨ। ਬਜਾਏ ਉਹਨ+ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲੀਲਾਵਾਥੀ ਆਪਣੀ ਿਦਮਾਗੀ ਿਚੰਤਾ ਦਾ ਉਹਨ+ 
ਨਾਲ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਾਰਥ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ  ਇੱਕ ਿਚੱਠੀ ਿਲਖਵਾਈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸੋਮਪਾਲ / 
ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਖਤ ਹੋਰ ਿਲਖਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਿਫਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ। 

 ਮੀਰਾ ਲੈਬੇ ਨੇ ਮੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਲੀਲਾਵਾਥੀ ਦੇ ਘਰ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਫੇਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਲੈਬੇ ਦੇ ਵਪਾਿਰਕ ਫੇਰੇ 
ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰਥ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਫੇਰੇ ਮਾਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਸਾਰਥ ਲੈਬੇ ਕੋਲ ਿਦਹਾੜੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ  ਸ਼ਾਮ 5 
ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। 

 ਲੀਲਾਵਾਥੀ ਲਈ ਤਰਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮ / ਸਾਰਥ ਉਸਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ/ ਢਾਰਸ 
ਬਨ;ਾਉਂਦਾ। ਸਾਰਥ ਨੇ ਉਸ/ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮੰਡੇ ਫੌਜ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਿਵਗੜ ਜ+ਦੇ ਹਨ। ਿਕਵੇਂ  
ਫੌਜੀ ਅਵਾਰਾ ਔਰਤ+ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ+ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਿਕਵੇਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੁੜੀ- ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ 
ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੀਲਾਵਾਥੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਅੱਖ+ ਿਵੱਚ ਹੰਝੂ ਭਰ ਕੇ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਾਰਥ / ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਕੰਨਾ ਚੰਗਾ 
ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸੋਮਪਾਲ ਗਾਲੇ ਿਵਖੇ ਦਕੁਾਨ ਤੇ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਹੀ ਿਕਉਂ ਨਾ ਸੀ। 

ਖਤਰਾ 
 ਸਾਰਥ ਲੀਲਾਵਾਥੀ ਦੇ ਘਰ ਰੋਜਾਨਾ ਵ+ਗੂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਥ ਦਾ ਰੋਜਾਨਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣ ਿਗਆ ਿਕ 
ਲੈਬੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ / ਿਵਹਲਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਉਹ ਨਹਾਉਂਦਾ ਧੋਂਦਾ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮਲਕੜੇ ਿਜਹੇ ਲੀਲਾਵਾਥੀ ਵੱਲ 
ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜ+ਦਾ। ਉਹ ਲੀਲਾਵਾਥੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 8 ਵਜੇ ਹੀ ਿਨਕਲਦਾ। ਸਾਰਥ ਦੀ- ਇਹ ਿਮਲਣੀ- 
ਲੀਲਾਵਾਥੀ ਦੇ ਦਖੁੀ ਮਨ 7ਤੇ ਠੰਡਾ ਿਛੜਕਦੀ-। ਿਜਵੇਂ ਿਜਵੇਂ  ਿਦਨ ਲੰਘਦੇ ਗਏ, ਸੋਮਪਾਲ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਉਸਦੇ ਿਦਮਾਗ 
ਿਵੱਚੋਂ ਉਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਿਨਕਲਦੇ ਗਏ ਿਜਵੇਂ ਿਜਵੇਂ  ਸਾਰਥ ਦੀ- ਿਮਲਣੀ- ਵਧਦੀ- ਗਈ-। ਲੀਲਾਵਾਥੀ ਦਾ 
ਪੇਟ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਰਥ ਦੀ- ਿਮਲਣੀ- ਵੀ ਘਟਣ ਲੱਗੀ- ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨ+ ਦੀ ਿਮੱਤਰਤਾ ਲੀਲਾਵਾਥੀ ਦੇ 
ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ 7ਭਰਵੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰਪੂ ਅਖਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਅੰਤ / ਉਹ ਅੱਕਮੀਮਾਨਾ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ 
ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਿਗਆ। 
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 ਿਕਉਂਿਕ ਅੱਪੂਹਾਮੀ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਜ+ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਤ / ਦੇਰ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, 
ਇਸ ਲਈ ਬਹਤੁ ਸਮ+ ਉਸ/ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਚੱਿਲਆ ਿਕ ਉਸਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ ਘਰੇ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਿਕਉਂਿਕ ਆਪਣੀ ਚੜ;ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸਮੇਂ ਲੀਲਾਵਾਥੀ ਨੇ ਬੇਦਾਗ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਗੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਪੂਹਾਮੀ 
/ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਦਾ ਿਚੱਤਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ/ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ 
ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਿਗਆ ਸੀ, ਤ+ ਉਸਨੇ ਹਾਲਤ+ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਿਜਵੇਂ  ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਰਨ 
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਅਣਚਾਿਹਆ 

 ਅਗਸਤ 1946 / ਲੀਲਾਵਾਥੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ / ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। ਅੱਪੂਹਾਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੀ 
ਸਲਾਹ ਲਈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ (ਟੇਵਾ) ਿਤਆਰ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਟੇਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਕਸਮਤ ਿਵੱਚ 
ਬਹਤੁ ਿਵੱਿਦਆ ਅਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਿਲਖੇ ਸਨ। ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਲੋਕ+ ਦਾ ਨੇਤਾ 
ਵੀ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਹੋਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਵਆਹ ਇੱਕ ਅਮੀਰ 
ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸ਼ਨੀ ਗ6ਿਹ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੁਰਾ ਸਮ+ ਸੀ। 

 ਲੀਲਾਵਾਥੀ ਨੇ ਬੱਚੇ / ਮ+ ਦੀ ਸੁਭਾਿਵਕ ਮਮਤਾ ਨਾਲ ਪਾਿਲਆ ਪੋਿਸਆ। ਅੱਪੂਹਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ / ਆਪਣੇ 
ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸਮਿਝਆ। ਉਸਨੇ ਸ਼ਨੀ ਗ6ਿਹ ਵਾਲੇ  ਪਿਹਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ+ ਦੌਰਾਨ ਲੀਲਾਵਾਥੀ / ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਾਸ 
ਿਧਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਿਖਆ। 

ਪਾਗਲ ਹੋਣਾ 
 ਸੋਮਵਾਰ, 11 ਨਵੰਬਰ 1946 / ਆਰਮੀ ਹੈ ੱਡਕੁਆਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲੀਲਾਵਾਥੀ / ਇੱਕ ਤਾਰ ਿਮਲੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 
ਸੋਮਪਾਲ ਦੇ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ- ਚੀਕ+ ਨੇ ਗੁਆਢੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। 
ਗੁਆਢੀ- ਨੇ ਉਸ/ ਿਨਸਫਲ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਿਕਸੇ ਨੇ ਅੱਪੂਹਾਮੀ / ਬੁਲਾਉਣ ਭੇਿਜਆ। ਜਦੋਂ 
ਅੱਪੂਹਾਮੀ ਸ਼ਾਮੀ 12 ਵਜੇ ਆਇਆ ਤ+ ਉਸਨੇ ਸਹਾਇਕ / ਇਹ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਸੋਮਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵਾਿਲ- / ਦੱਸਣ 
ਲਈ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। 

 ਿਕਉਂਿਕ ਲੀਲਾਵਾਥੀ ਪੂਰੀ ਤਰ+ ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਅੱਪੂਹਾਮੀ ਕੰਮ ਤੇ 
ਨਾ ਿਗਆ। ਸ਼ਾਮੀ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਅਜੇ ਕਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਲੀਲਾਵਾਥੀ ਬਾਹ+ ਫੈਲਾਕੇ 
7ਠ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਉਸਦੀ ਦੇਹ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਖ+ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੀ-। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ 
ਕੜਵੱਲ ਪੈਣ ਲਾੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਨੇ ਮਰਦਾਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ 7ਚੀ-7ਚੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੈ/ ਸਬਕ 
ਿਸਖਾਵ+ਗਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ / ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈ/ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ / ਮਾਰ ਦੇਵ+ਗਾ ਮੈਂ ਲੋਕ+ ਦਾ ਖੂਨ ਵੇਿਖਆ ਹੈ। 
ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਰਥ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ / ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਵ+ਗਾ। 

 ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੀਲਾਵਾਥੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਡੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਪੰਦਰ+ ਿਮੰਟ ਬੇਹਰਕਤ ਿਲਟੀ ਰਹੀ। 

 ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ 7ਥੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਇਹ ਸੋਮਪਾਲ ਦੀ ਰਹੂ ਸੀ, 
ਿਜਹੜੀ ਲੀਲਾਵਾਥੀ ਿਵੱਚ ਵੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਰਹੂ ਸੋਮਪਾਲ ਵ+ਗ ਬੋਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ 
ਬੋਲੀ ਵੀ ਸੋਮਪਾਲ ਨਾਲ ਿਮਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਸੀ। ਪਿਰਵਾਰਕ ਦੋਸਤ ਲੀਲਾਵਾਥੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਚਾਉ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾਤੁਰ ਸਨ। 
ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ/ ਪਾਗਲਪਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ / ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਪੂਹਾਮੀ ਨੇ 
ਬੱਚੇ / ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਲੀਲਾਵਾਥੀ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ / ਬਹਤੁ ਿਪਆਰ 
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ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਿਸਰਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੋਮਪਾਲ ਦੀ ਰਹੂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜ+ਦੀ ਤ+ ਉਹ ਬੱਚੇ / 
ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। 

 ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਲਾਵਾਥੀ / ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੌਰੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਗਏ। ਪਾਗਲਪਣ 
ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਉਹ ਫੌਜੀ- ਵ+ਗੂ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਕਰਦੀ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੀ ਿਫਰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ 
ਉਹ ਸਾਰਥ / ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ- ਧਮਕੀ- ਵੀ ਿਦੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 7ਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। 

 ਿਦਨ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅੱਪੂਹਾਮੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਤ+ ਲੀਲਾਵਾਥੀ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਰਿਹੰਦੀ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਬੱਚੇ / 
ਉਸ ਕੋਲ ਿਬਨ+ ਖਤਰੇ ਛੱਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਤ / ਬੱਚਾ ਅੱਪੂਹਾਮੀ ਨਾਲ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। 

ਭੂਤ ਕਢਵਾਉਣਾ 
 ਕੁੱਝ ਿਦਨ+ ਬਾਅਦ ਅੱਪੂਹਾਮੀ ਨੇ ਘਰੋਂ ਚੌਂਕੀ ਲਗਵਾਕੇ ਸੋਮਪਾਲ ਦਾ ਭੂਤ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭੂਤ 
ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਿਸਆਣੇ ਿਗਨਤੋਤਾ ਤੋਂ ਿਲ-ਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਭਰੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਸਮ ਦੌਰਾਨ ਅੱਧੀ 
ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਿਸਆਿਣ- ਦੇ ਢੋਲ+ ਦੀ ਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਸਆਿਣ- ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਢੋਲ+ ਦੀ 
ਅਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਚ ਅਚਾਨਕ ਰੁੱਕ ਗਏ। ਭੂਤ+ ਕੱਢਣ ਵਾਿਲ- ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜਾਦ ੂਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਲੀਲਾਵਾਥੀ ਦਾ ਮੱਥਾ 
ਛੂਿਹਆ ਅਤੇ ਉਸ/ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਲੀਲਾਵਾਥੀ ਨੇ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਸ਼ਬਦ+ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤੇ। 

 “ਮੈਂ ਸੋਮਪਾਲ ਹ+। ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ ਰਾਹੀਂ ਗਾਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹ+। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ / ਿਮਲਣ 
ਆਇਆ ਹ+। ਸਾਰਥ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ  ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ 
ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸਾਰਥ / ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ+। ਮੈਂ  ਬਾਗ ਿਵੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਤਾਫਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਿਹਲਾਵ+ਗਾ। 

 ਇਸ ਮਸਤੀ ਭਰੇ ਨਾਚ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਲੀਲਾਵਾਥੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਿਡੱਗ ਪਈ। ਦੋ ਮੁਰਿਗ- ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ 
ਿਦੱਤੀ ਗਈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸੋਮਪਾਲ ਦੀ ਰਹੂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਜਾਿਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਿਕ ਲੀਲਾਵਾਥੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਡੱਗ ਪਈ ਸੀ, 
ਭੂਤ+ ਕੱਢਣ ਵਾਿਲ- ਦਾ ਮੁਖੀ ਿਪੱਪਲ ਦੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਹੇਠ ਿਗਆ ਤ+ ਿਕ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਸਕੇ ਿਕ ਸੋਮਪਾਲ ਦੀ ਰਹੂ ਭੂਤ 
ਉਸ ਦਰੱਖ਼ਤ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨ+ ਦਰੱਖ਼ਤ ਵੱਲ ਵੇਖਕੇ 
7ਚੀ ਦੇ ਕੇ ਭੂਤ / ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦਰੱਖ਼ਤ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਿਹਲਾਉਣ ਲਈ ਆਿਖਆ। ਮੁਖੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ ਿਕ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ 
ਿਹੱਲੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ  ਹੋਰ ਿਕਸੇ / ਉਹ ਟਾਹਣੀ ਿਹਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤੀ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮ+ ਸੀ। ਭੂਤ+ 
ਕੱਢਣ ਵਾਿਲ- ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਇਹ ਿਦ6ੜ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਿਕ ਸੋਮਪਾਲ ਦਾ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਭੂਤ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ / 
ਿਮਲਣ ਅੱਕਮੀਮਾਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਿਕ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਦਾ ਧਾਰਿਮਕ ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜ਼+ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 

 ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਤੱਕ ਲੀਲਾਵਾਥੀ ਠੀਕ ਰਹੀ, ਪਰ ਿਜਉਂ ਉਸਨੇ ਸੀਤਾਫਲ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਕੜ;ੀ ਖਾ ਲਈ, 

ਉਸ/ ਫੇਰ ਦੌਰੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਗਏ ਸਨ। 

ਪਾਗਲਪਣ 

 ਮੈਂ  ਗਾਲੇ ਿਵਖੇ ਿਰਚਮੰਡ ਕਾਲਜ ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸ+। ਅੱਪੂਹਾਮੀ ਦਾ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਪੀਆਦਾਸ ਅਤੇ ਮੇਰਾ 
ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਸਮੇਤ ਅੱਪੂਹਾਮੀ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ਗਾਹ, ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਗਾਲੇ ਫੋਰਟ ਚੰਦੇ 
ਸਟਰੀਟ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ, ਅੱਪੂਹਾਮੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ  ਿਵਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਦੱਿਸਆ ਅਤੇ ਮੈਂ 
ਉਸ/ ਿਲਖੀ ਿਗਆ। ਸਭ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ , ਮੈਂ ਪੀਆਦਾਸ / ਦੱਿਸਆ, “ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ 
ਜਰਰੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੀਲਾਵਾਥੀ / ਸੋਮਪਾਲ ਦਾ ਭੂਤ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਕ ਉਸ ਿਵੱਚ 
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ਸੋਮਪਾਲ ਦੀ ਰਹੂ ਵੱਸ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਲੀਲਾਵਾਥੀ ਿਸਰਫ ਸੋਮਪਾਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ 
ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਰਫ ਉਸਦੇ ਵਿਹਮ ਹੀ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਉਸਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਅੰਧ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 
ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਿਗਆਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ+ ਦੇ ਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਉਂਦੇ ਲੋਕ 
ਉਹਨ+ ਦੇ ਅਸਰ ਿਵੱਚ ਆ ਜ+ਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਿਦਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਰਨ ਪਾਗਲਪਣ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ;+ ਦਾ 
ਵਤੀਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹਨ+ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਦੀ ਰਹੂ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨ+ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜ+ ਮਰ ਚੁੱਕੇ 
ਸਮਝ ਲਏ ਗਏ ਬੰਿਦ- ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਬੋਲ, ਅਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ  ਤੱਕ ਿਕ ਉਹਨ+ ਦੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 
ਹਨ। ਿਦਮਾਗੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ+ ਦੀ- ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਰਕਤ+ ਅਕਸਰ ਗਲਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਰੀ- ਜ+ ਚੰਗੀ- 
ਰਹੂ+ ਦੇ ਅੰਤਰ,ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਜ+ ਜਾਦ ੂਦੇ ਅਸਰ ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਲਈ- ਜ+ਦੀ- ਹਨ। 

 ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ+ ਿਵੱਚ ਪੈਰਾਥਾਈਰੋਇਡ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨ+ ਦੇ ਪਾਗਲਪਣ ਦਾ ਦੌਰਾ ਛੇਤੀ ਪੈ ਜ+ਦਾ ਹੈ। 
ਅਿਜਹਾ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਵਤੀਰਾ, ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਚੌਂਕੀ ਜ+ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਇਕੱਠ+ ਿਵੱਚ ਿਜਥੇ 
ਭਗਤ “ਆਵਾਜ਼+”  ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਿਖਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ6ਕਾਰ ਦੇ ਿਦਮਾਗੀ ਪਾਗਲਪਣ ਬਾਰੇ 
ਅਿਗਆਨਤਾ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਟੂਣਾ-ਟਾਮਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ+ ਕਈ ਪੁਜਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਭੂਤ-
ਪ6ੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ+ ਦਾ ਿਜਊਂਦੇ ਬੰਿਦ- ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਜ+ਦਾ ਹੈ। ਗੀਨੋਤਾ ਤੋਂ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਵਾਿਲ- ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ 
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਰਰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਿਲਆ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਸਨੇ ਸੋਮਪਾਲ ਦੇ ਭੂਤ / ਸੀਤਾਫਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ 
ਿਵੱਚ ਵਾੜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਵੱਲੋ ਇਹ ਆਖਣਾ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਿਹੱਲਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹਤੁ ਵੱਡਾ ਝੂਠ 
ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਟਾਹਣੀ ਿਹੱਲਦੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ।” 

ਇਸ ਪਾਗਲਪਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? 

 ਪੀਆਦਾਸ ਨੇ ਲੀਲਾਵਾਥੀ ਦੇ ਇੰਝ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨਣੇ ਚਾਹੇ। ਮੈਂ ਉਸ / ਦੱਿਸਆ, “ਹੋਰਨ+ ਪੇਂਡੂ- 
ਵ+ਗ ਲੀਲਾਵਾਥੀ ਨੇ ਇਹਨ+ ਅੰਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਸੀ ਿਕ ਭੂਤ ਪਰੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਿਵੱਚ ਸਾਰਥ 
ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ+ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹਰਾਮੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਿਹਸਾਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹ ਿਜਉਂਦੇ ਸੋਮਪਾਲ 
ਨਾਲੋਂ ਉਸਦੇ ਭੂਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਦੀ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਦਾ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਿਕ ਭੂਤ ਪ6ੇਤ ਸਰਵ ਿਵਆਪਕ ਅਤੇ ਸਰਵ 
ਿਗਆਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਰਧ ਸੁਚੇਤ ਅਿਹਸਾਸ ਅਤੇ ਸੋਮਪਾਲ ਦੇ ਭੂਤ ਬਾਰੇ ਕਾਲਪਿਨਕ ਡਰ ਕਾਰਨ 
ਹੀ ਉਸਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਉਸ/ ਸਮਝਾ ਦੇਵੋ ਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।” 

 ਮੈਂ  ਅੱਪੂਹਾਮੀ / ਿਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਲੀਲਾਵਾਥੀ / ਇਕੱਲੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ  ਉਸ/ ਦੱਿਸਆ 
ਿਕ ਿਦਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਲੋਕ ਅਿਜਹਾ ਵਤੀਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨ+ / ਵੇਖਣ ਜ+ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ 
ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੀਆਦਾਸ ਅਤੇ ਅੱਪੂਹਾਮੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ  ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਜਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਿਤੰਨ ਹਫਿਤ- 
ਮਗਰੋਂ ਪੀਆਦਾਸ ਨਾਲ ਮੈਂ  ਅੱਪੂਹਾਮੀ ਦੇ ਘਰੇ ਿਗਆ। ਮੈ/ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਦੋ ਹਫਤੇ ਹੋਏ ਲੀਲਾਵਾਥੀ ਠੀਕ ਹੋ 
ਗਈ ਸੀ।  
ਪੁਨਰ ਜੀਵਨ 

 ਮੈਂ  ਜਨਵਰੀ 1947 ਿਵੱਚ ਿਰਚਮੰਡ ਕਾਲਜ ਗਾਲੇ ਤੋਂ ਿਵਦਾਇਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੇਂਟ ਥਾਮਸ ਮਾਉਂਟ ਕਾਲਜ 
ਲੀਵੀਨੀ- ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਉਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਿਵੱਚ ਮੈ/ ਪੀਆਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਖਤ ਿਮਿਲਆ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਸਨੇ 
ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਸੋਮਪਾਲ ਿਜਊਂਦਾ ਘਰੇ ਪਰਤ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ/ ਦਸ਼ੁਮਣਾ ਨੇ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 
ਯੁੱਧ ਸੰਧੀ ਹੋ ਗਈ ਤ+ ਉਸ/ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਦੋ ਸਾਥੀ ਕੈਦੀ- ਸਮੇਤ ਲੰਕਾ ਆ ਿਗਆ ਸੀ।  
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 ਿਜਹੜੀ ਟੈਲੀਗਰਾਮ (ਤਾਰ) ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਿਹਲ+ ਲੀਲਾਵਾਥੀ / ਿਮਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਿਧਕਾਰੀ- ਦੀ ਗਲਤੀ 
ਕਾਰਨ ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ ਸੋਮਪਾਲ ਦਸ਼ੁਮਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੱਠਭੇੜ ਿਪੱਛੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝ ਿਲਆ 
ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ। 

 ਮੈਂ  ਖਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਟੱਪਣੀ ਿਲਖੀ, “ਹਣੁ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਿਜਉਂਦੇ ਲੋਕ+ ਦੇ ਭੂਤ ਵੀ ਿਚੰਬੜ 
ਜਾਣ।”             
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ਭੂਤ ਕਾਲੀਨ ਭੂਤ 
 ਅਰਨ ਿਸੰਘੇ ਦਾ ਘਰ ਇੱਕ ਪਾਗਲਖਾਨਾ ਸੀ। ਿਪੱਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਿਨ- ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਰਹੂ ਨੇ ਅਰਨ ਿਸੰਘੇ, 
ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਪੋਦੀ ਹੈਮੀ ਅਤੇ ਉਹਨ+ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਪੁੱਤਰੀ ਪਰੇਮਾਵਾਥੀ ਦਾ ਿਜਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਪੰਜ 
ਵਾਰ ਚੌਂਕੀ- ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਰਹੂ ਉਹਨ+ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਨੱਕਲੀ। 

 ਰੇਤ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਹਰ ਥ+ ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਜ+ਦੇ ਸਨ। ਭ+ਡੇ, ਕੜਾਹੀ-, ਕੱਪ, ਪਲੇਟ+ ਅਤੇ ਗਲਾਸ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਸੁੱਟਕੇ 
ਤੋੜ ਿਦੱਤੇ ਜ+ਦੇ ਸਨ। ਤੇਲ ਦੇ ਦੀਿਵ- ਿਵੱਚੋਂ  ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਟ+ 7ਭਰ 
ਪੈਂਦੀ- ਸਨ। ਅਿਦੱਖ ਹੱਥ+ ਨੇ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਿਸਰ ਤੋਂ ਵਾਲ ਕੱਟ ਲਏ ਸਨ। ਰਹੂ ਵੱਲੋਂ ਿਲਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 
ਿਕੱਧਰ ਦੀ ਘਰੇ ਆ ਿਡੱਗਦੇ ਸਨ। ਵਸਤੂ- ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਦੀ ਉਡਦੀ- ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ- ਸਨ। ਅਲਮਾਰੀ- ਿਵੱਚ 
ਬੰਦ ਕੱਪੜੇ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਿਦੱਤੇ ਜ+ਦੇ ਸਨ। ਭੇਦ ਭਰੀ- ਅਜੀਬ ਿਜਹੀ- ਿਲਖਤ+ ਕੰਧ+ ਤੇ ਿਲਖੀ- ਜ+ਦੀ- 
ਸਨ। 7ਬਲਦੇ ਚੌਲ+ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਰੇਤ ਪਾ ਜ+ਦਾ ਸੀ। 

 ਅਰਨ ਿਸੰਘੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਭੂਤ / ਸ਼+ਤ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਮੇਰੀ ਮੱਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਸਗਾਮਾ ਿਨਵਾਸੀ ਡੀ. ਵਾਈ. ਰਾਣਾ 
ਿਸੰਘੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ’ਚ 25 ਨਵੰਬਰ 1963 ਿਦਨ ਸੋਮਵਾਰ / ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ 
ਪੱਤਰ ਪ6ੇਰਕ+ ਦੀ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਨੇ ਕੋਲੰਬੋ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਈਗੋਡਾ ਮਹ+ਿਵਿਦਆਲੇ ਦੇ ਕੋਲ 
ਅਰਨ ਿਸੰਘੇ ਦੇ ਘਰ ਪਾਨਾਲੂਵਾ [Panaluwa] ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਰਕੁੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਪ6ੰਸੀਪਲ ਿਮਸਟਰ ਪੀ. ਐਸ. 
ਗੁਣਾ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਿਮਸਟਰ ਪੀ. ਵੀਰਾ ਿਸੰਘੇ ਭੂਤ ਵਾਲੇ ਘਰ ਤੱਕ ਸਾ/ ਕਾਰ ਿਵੱਚ ਿਲਜਾਣ ਲਈ 
ਿਤਆਰ ਹੋ ਗਏ। 

 ਅਸੀਂ ਮਾਈਗੋਡਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ 7ਚੀ ਸੜਕ ਤੋਂ  ਹੇਠ+ 7ਤਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਦਕੁਾਨ ਸਾਹਮਣੇ 
ਪਾਨਾਲੂਵਾ ਰੋਡ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕੋਲ ਰਕੁ ਗਏ। ਿਜਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ 7ਥੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨ+ ਨੇ ਸਾ/ 
ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਅਰਨੁ ਿਸੰਘੇ  ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾ/ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੇ ਖੇਤ+ ਿਵੱਚ ਦੀ ਅੱਧਾ ਮੀਲ ਤੁਰਕੇ ਜਾਣਾ 
ਪਵੇਗਾ। 

 ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਅਰਨੁ ਿਸੰਘੇ ਦੇ ਘਰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ- ਇਨ;+ ਵਾਰਦਾਤ+ ਦੇ ਚਰਚੇ ਗੁ-ਢੀ ਿਪੰਡ+ 
ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਇਸ ਚਾਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਦਕੁਾਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਵੱਧ ਿਗਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਉਥੋਂ ਦੀ ਮਰਦ, 

ਔਰਤ+ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਭੂਤ ਵਾਲੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਤਸੁਕਤਾ / ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਘਦੇ ਰਿਹੰਦੇ। ਇਸ ਚਾਹ ਦੁੱਧ 
ਦੀ ਦਕੁਾਨ ਤੇ ਉਹ ਦਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਨਾਲੂਵਾ ਰੋਡ ਤੇ ਕਾਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸ+, ਿਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕ+ ਨੇ ਮੈ/ ਪਛਾਣ 
ਿਲਆ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨ+ ਅਖਬਾਰ+ ਿਵੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਸੀ।ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਿਮੰਟ+ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ 
ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੀ ਸ+ ਤ+ ਇੱਕ ਖਾਸੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਜੁੜ ਗਈ ਸੀ।  
 ਸਾਡੀ ਟੋਲੀ ਗੁਣਾਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਭੀੜ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 
ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ+ ਤ+ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਚੀਕ ਨੇ ਭੀੜ / ਚੌਂਕਾ ਿਦੱਤਾ। ਦੋ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤ+ ਨੇ ਮੇਰੀ 
ਪਤਨੀ ਦੀ- ਲੱਤ+ ਤੇ ਿਚੰਬੜੀ- ਜੋਕ+ / ਲਾਹਣੁ ਿਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹੱਸ ਰਹੀ- ਸਨ। ਅਸੀਂ ਅਰਨ ਿਸੰਘੇ 
ਦੇ ਘਰੇ 3-30 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। 

ਭੂਤ ਵਾਲਾ ਘਰ 
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 ਅਰਨ ਿਸੰਘੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਅਤੇ ਨਵ+ ਘਰ ਰਬੜ ਦੇ ਦਰੱਖ਼ਤ+ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਸਿਥਤ ਸੀ। ਘਰੇ 
ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ+ ਿਜਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਸੀ ਸਾਹਮਣੀ ਕੰਧ 7ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ+ ਿਵੱਚ ਿਸੰਨਹਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ‘ਇਸ ਘਰੇ ਭੂਤ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।’   
 ਅਰਨ ਿਸੰਘੇ ਨੇ ਸਾ/ ਦੱਿਸਆ, “ਇਹ ਭੂਤ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਿਹਲ+ ਿਲਿਖਆ ਸੀ, ਘਰ ਅੰਦਰ ਕੰਧ+ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ 
ਿਲਖਤ+ ਹਨ।”  ਉਹ ਸਾ/ ਅੰਦਰ ਲੈ ਿਗਆ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੜੇ। ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਦੀ- ਚਾਰੇ ਕੰਧ+ 
ਿਲਖਤ+ ਨਾਲ ਭਰੀ- ਪਈ- ਸਨ, ਪਰ ਿਕਧਰੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਝਰੀਟੇ ਪਏ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ 
ਪੁੱਠੇ ਿਲਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਉਲਟੇ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਿਜਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਭੂਤ ਇੱਕ ਬਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਨਪੁੰਨ 
ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਿਸਰਫ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਿਲਖਤ+ ਿਸੰਨਹਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ 
ਦਜੂੀ ਦੇ 7ਪਰ ਿਲਖੀ- ਹੋਈ- ਸਨ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਪੜ;ੀ- ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾ ਸਕਦੀ-। 

ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਨ ਵਲਾ ਭੂਤ 

 ਜਦੋਂ  ਤੋਂ ਇਹ ਭੇਦ ਭਰੀ- ਵਾਰਦਾਤ+ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਈ- ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕੁੱਝ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ, 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈ/ ਅਰਨ ਿਸੰਘੇ ਅਤੇ ਪੋਦੀ ਹੈਮੀ ਨੇ ਇੱਕਠੇ ਹੀ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵੱਚ ਦੱਸਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 

 “ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਿਹਲ+ ਵਾਪਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਇਆ”  ਅਰਨ ਿਸੰਘੇ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ+ 
ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਹੇਠ+ ਰੇਤ ਿਡੱਗੀ। ਕੁੱਝ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਪੱਥਰ ਿਡੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਪੱਥਰ+ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 
ਅੱਧੀ ਇੱਟ ਿਜੰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੱਪ, ਪਲੇਟ+ ਅਤੇ ਿਪਆਲੀ- ਹਵਾ ਿਵੱਚ 7ਡਣੀ- ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਈ-। ਭਾਵੇਂ 
ਉਹ ਅਲਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਿਜੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ- ਹੁੰਦੀ- ਤ+ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀ- ਜਾਦੀ-। ਭੂਤ ਨੇ ਪੰਦਰ+ 
ਕੱਪ ਿਪਆਲੀ- ਤੋੜ ਿਦੱਤੀ- ਹਨ। ਉਸਨੇ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਕਈ ਬਰਤਨ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ ਜ+ਦੇ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ 
ਰਸੋਈ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭੂਤ 7ਥੇ ਹੀ ਜ+ਦਾ ਹੈ ਿਜਥੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਪਰੇਮਾਵਾਥੀ ਜ+ਦੀ ਹੈ।ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇਲ 
ਵਾਲੇ ਦੀਿਵ-  ਦੀ- ਲਾਟ+ ਅਿਦੱਖ ਮੂੰਹ+ ਰਾਹੀਂ ਬੁਝਾਈ- ਜਾਦੀ- ਹਨ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਾਰੀ- 
ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤ+ ਿਕ ਇੰਝ ਹਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚੋ ਪ6ਿਸੱਧ ਿਸਆਣੇ ਭੂਤ-ਪ6ੇਤ 
ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ -ਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੋਲੀ- ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਘਰੇ ਚੌਂਕੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਸ਼ਟ 
ਉਸੇ ਤਰ+ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਚੌਂਕੀ ਲਵਾਈ / ਅਜੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਭੂਤ ਨੇ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਪਰੇਮਾਵਾਥੀ ਦੇ ਵਾਲ 
ਕੱਟੇ ਹਨ। 

 ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੋਦੀ ਹੈਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦਕੂ ਖੋਿਲਆ ਅਤੇ ਕਾਗਜ ਦਾ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਿਲ-ਦਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਵਾਲ+ ਦਾ 
ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਲੱਛਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੇ ਕਦੇ ਪਰੇਮਾਵਾਥੀ ਦੇ ਿਸਰ / ਿਸ਼ੰਗਾਿਰਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਭਾਰਾ ਸੀ, ਿਜਸ 
ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਿਵੱਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 

 “ ਭੂਤ ਨੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਲਈ ਰਸੋਈ ਵਾਲਾ ਚਾਕੂ ਵਰਿਤਆ ਸੀ। ਉਸ/ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ, 

ਜਦੋਂ ਭੂਤ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਚਾਕੂ ਵਾਲ+ ਦੇ ਲੱਛੇ ਸਮੇਤ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਿਡੱਿਗਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਿਰਆ, ਤ+ ਉਹ 7ਚੀ-7ਚੀ 
ਰੋਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਉਸਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਭੱਜੇ ਤ+ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਚਾਕੂ ਅਤੇ ਵਾਲ+ ਦਾ ਲੱਛਾ ਦੋਵੇਂ ਿਡੱਗੇ ਪਏ ਵੇਖੇ। 

ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂ+ 

 “ਮੇਰੀ- ਕਈ ਸਾੜੀ- ਅਤੇ ਪਰੇਮਾਵਾਥੀ ਦੀ- ਕਈ ਫਰਾਕ+, ਿਜਹੜੀ- ਅਲਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਿਜੰਦਾ ਲਾਕੇ 
ਬੰਦ ਕੀਤੀ- ਹੋਈ- ਸਨ, ਭੂਤ ਨੇ ਪਾੜ ਿਦੱਤੀ- ਸਨ,” ਪੋਦੀ ਹੈਮੀ ਦੱਸਦੀ ਗਈ, “ ਭੂਤ ਮੇਰੀ- ਸਾੜੀ- ਨਾਲੋਂ 
ਲੀਰ+ ਪਾੜਕੇ ਗੁੱਡੀ- ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੀਰ+ ਜਾਕਟ+ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ- ਜ+ਦੀ- ਹਨ। 
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 ਇੱਕ ਿਦਨ ਲਾਲ ਿਮਰਚ+, ਲੂਣ ਅਤੇ ਚੂ੍ਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਨਾਰੀਅਲ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਿਖਲਿਰਆ ਹੋਇਆ ਵੇਿਖਆ 
ਿਗਆ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾ/ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਬਲਦੇ ਹੋਏ ਚੌਲ+ ਦੇ ਬਰਤਨ ਿਵੱਚ ਰੇਤ ਪਾ 
ਿਦੱਤਾ ਜ+ਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹੱਥ+ (ਿਸਰਫ ਪੰਜੇ ਹੀ) ਨੇ ਪਰੇਮਾਵਾਥੀ ਕੋਲੋਂ ਚੌਲ+ ਦੀ ਪਲੇਟ ਖੋ ਲਈ ਸੀ। 
ਿਜਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਅਲਮਾਰੀ ਿਵੱਚੋ ਗੁਆਚੇ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਛੱਤ ਤੋਂ ਿਮਲ ਗਏ ਸਨ। ਭੂਤ ਇਹ ਹਦਾਇਤ+ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ 
ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੁੱਟ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਗੁੱਡੀ- ਿਕਵੇਂ ਸੰਭਾਲੀ- ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਪਰੇਮਾਵਾਥੀ / ਉਸਦੇ ਮਾਮੇ ਰਾਣਾ ਿਸੰਘੇ ਦਾ ਘਰੇ 
ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਤ+ ਭੂਤ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਗਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ 7ਥੇ ਸੀ ਤ+ ਰਾਣਾ ਿਸੰਘੇ ਦੇ ਮੇਜ ਤੇ ਭੂਤ ਨੇ ਧਮਕੀ 
ਭਿਰਆ ਖਤ ਸੁੱਿਟਆ ਿਕ ਜੇ ਪਰੇਮਾਵਾਥੀ / ਵਾਪਸ ਨਾ ਭੇਿਜਆ ਤ+ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੰਧ ਅਤੇ 
ਪਲੰਘ ਿਵਚਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਭੂਤ ਨੇ ਰਾਣਾ ਿਸੰਘੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਭੰਨ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 

 ਰਬੜ ਦੇ ਜੰਮ ਰਹੇ ਦੁੱਧ ਿਵੱਚ ਰਬੜ ਦੇ ਦਰੱਖਤ+ ਦੇ ਬੀਜ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੇ ਜ+ਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ+ 
ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜ+ਦੇ ਤ+ ਭੂਤ ਉਹਨ+ / ਵੀ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ- 
ਬਾਰੇ ਿਟੱਪਣੀ- ਿਲਖੀ- ਜ+ਦੀ- ਸਨ।” 

ਜ0ਚ ਪੜਤਾਲ 

 ਘਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ / ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਭੂਤ / ਵੇਖਣ 
ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸਨ, ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਫੜਨਾ ਸੀ। ਉਹਨ+ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਮੈਂ  ਘਰ ਿਵੱਚੋਂ ਭੂਤ / ਗਲੋਂ 
ਫੜੀ ਬਾਹਰ ਆਵ+ਗਾ। ਿਜੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭੀੜ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲੀ ਜ+ਦੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ+ਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ 
ਨਹੀਂ ਸੀ 
 ਮੈਂ  ਅੰਦਰਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਬੈਠਕੇ ਆਪਣੀ ਜ+ਚ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਸਰਫ 
ਿਤੰਨ ਜਣੇ ਹੋਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਿਤਲਕਰਤਨੇ ਸਟੈਨੋ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ 
ਮਾਈਗੋਡਾ ਮਹ+ਿਵਿਦਆਲੇ ਦਾ ਿਪ6ੰਸੀਪਲ ਿਮਸਟਰ ਗੁਣਾ ਸ਼ੇਖਰ ਦੋ ਭਾਸ਼ੀਏ ਵਜੋਂ  ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। 

 ਘਰ ਦੇ ਿਤੰਨ ਮੈਂਬਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਿਗੱਛ 
ਕੀਤੀ ਜ+ਦੀ ਸੀ ਤ+ ਦਜੂੇ ਦੋ ਬਾਹਰਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਿਸਰਫ 
ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਿਜਹੜੀ ਉਹਨ+ ਨੇ ਆਪਣੀ- ਅੱਖ+ ਨਾਲ ਖੁਦ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ, 

ਿਜਹੜੀ ਉਹਨ+ ਨੇ ਿਕਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਅਰਨ ਿਸੰਘੇ ਤੋ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਕੇ ਪਰੇਮਾਵਾਥੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ 
ਿਦੱਤੀ। ਜ+ਚ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। 

ਸਬੂਤ 

 ਅਰਨ ਿਸੰਘੇ ਦੀ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੋਦੀ ਹੈਮੀ ਦੀ 54 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਹਨ+ ਦਾ ਿਵਆਹ 1948 ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ 
ਸੀ। ਪੋਦੀ ਹੈਮੀ ਬ+ਝ ਸੀ। ਉਹਨ+ ਨੇ ਪਰੇਮਾਵਾਥੀ /, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜੇ 15 ਿਦਨ+ ਦੀ ਸੀ, ਗੋਦ ਲੈ ਿਲਆ। ਉਹਨ+ / 
ਕੁੜੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਿਪਓ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਮ+ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਿਕ ਇਹ ਿਜੰਦਾ ਰਹੇ। ਹਣੁ ਪਰੇਮਾਵਾਥੀ ਦੀ 
ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੜ;ਾਈ ਿਵੱਚ ਬਹਤੁ ਿਪੱਛੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ+ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੀਜੀ 
ਜਮਾਤ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਆਵਦੇ ਹਮ ਉਮਰ+ ਵਰਗੀ ਉਸਦੀ ਿਸਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 

 ਪਰੇਮਾਵਾਥੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਜ+ ਗੁ-ਢ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ- ਜ+ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਦਜੂੀ- ਕੁੜੀ- 
ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਦਜੂੇ ਬੱਚੇ, ਪੋਦੀ ਹੈਮੀ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜੇ “ਬੁਰੀ ਤਰ;+ ਪਾਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨ 
ਿਦੱਤੇ ਜ+ਦੇ ਤ+ ਿਕ ਉਹਨ+ ਦੀ ਬੱਚੀ ਿਵਗੜ ਨਾ ਜਾਵੇ।”   
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 ਪਰੇਮਾਵਾਥੀ / ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਉਸ/ ਗੋਦ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ/ ਉਹਨ+ ਨੇ 
ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਰ;+ ਹੀ ਪਾਿਲਆ ਪੋਿਸਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਿਹਲ+ ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਹ ਸਕੂਲੋਂ  ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਘਰੇ 
ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੇ ਹਮਜਮਾਤੀ ਉਸ/ ਇਹ ਆਖਕੇ ਿਚੜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਗੋਦ 
ਲਈ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਪ6ੰਤੂ ਅਰਨ ਿਸੰਘੇ ਅਤੇ ਪੋਦੀ ਹੈਮੀ ਨੇ ਉਸ/ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੁੜੀ- 
ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ- ਸਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ- ਕੁੜੀ- ਿਚੜਾਉਂਦੀ- ਰਹੀ-, ਉਸਨੇ ਸਕੂਲ / ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰ ੂ
ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਜਾਣੋਂ ਨ+ਹ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। 

ਪਰੇਮਾਵਾਥੀ 
 ਜਦੋਂ  ਮੈਂ ਪਰੇਮਾਵਾਥੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਿਗੱਛ ਕੀਤੀ ਤ+ ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਬਲਕੁੱਲ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰਪੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ 
ਬਹਤੁ ਨਰਮ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਭਰੇ ਲਿਹਜੇ ਿਵੱਚ ਚੇਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਿਲਆਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਸ/ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਤੇ 
ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਿਖਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਗੁਣਾਸ਼ੇਖਰ ਤੋਂ ਿਬਨ+ ਬਾਕੀ ਸਭ / ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 
ਜਾਣ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਰੀਬ ਤੀਹ ਿਮੰਟ+ ਮਗਰੋਂ ਪਰੇਮਾਵਾਥੀ / ਵੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 
ਮਾਿਪ- / ਦਬੁਾਰਾ ਫ਼ੇਰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਿਲਆ ਿਗਆ। ਦਸ ਿਮੰਟ+ ਮਗਰੋਂ ਪਰੇਮਾਵਾਥੀ / ਵੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ 
ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਿਪ- / ਦਬੁਾਰਾ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਿਲਆ ਿਗਆ। ਦਸ ਿਮੰਟ+ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। 

 ਮੈਂ  ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚੋਂ  ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਬਗੀਚੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ / ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ  ਆਿਖਆ, “ਅੱਜ ਤੋਂ  
ਇਸ ਘਰੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਨ ਿਸੰਘੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰਪੁਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭੂਤ ਪ6ੇਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਿਸਆਿਣ- ਤੇ 
ਖਰਚ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਭੂਤ / ਘਰੋਂ ਭਜਾਉਣ ਲਈ, ਿਜਹੜਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਕਧਰੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਿਜਹੜੀ- 
ਵਾਰਦਾਤ+ ਇਸ ਘਰੇ ਹੋਈਆ ਹਨ, ਉਹ ਿਦਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਬਮਾਰ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ- ਹਰਕਤ+ ਸਨ।ਉਸ 
ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈ/ ਵਾਅਦਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਬੁਾਰਾ ਤਕਲੀਫ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਜਾਵੇ ਤ+ ਉਸ 
ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ / ਮਾਨਿਸਕ ਿਚਿਕਤਸਾ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪਾਸੋਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਂਕੀ- ਲਗਵਾਉਣਾ 
ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਿਦ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਸ ਦੀ- ਸਾਰੀ- ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਿਦਮਾਗੀ ਿਬਮਾਰੀ- ਦਾ 
ਕਾਰਨ ‘ਬੁਰੀ- ਰਹੂ+’  ਦੀ ਜਕੜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਦ-ੂਟੂਣੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਿਸਰਫ ਉਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹਨ+ ਦੇ 
ਿਦਮਾਗ ਅਜੇ ਵੀ ਆਿਦ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੀ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਿਜਹੀ- ਿਬਮਾਰੀ- ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਦ-ੂ
ਟੂਣੇ ਕਰਨਗੇ।” 

 ਲੋਕ+ ਦੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੇਂ  ਸੁਆਗਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਪਏ। ਿਮਸਟਰ ਗੁਣਾਸ਼ੇਖਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖਾਸ 
ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਈਗੋਡਾ ਮਹ+ਿਵਿਦਆਲੇ ਿਵਖੇ ਕੋਠੀ ਿਵੱਚ ਕੁੱਝ ਿਮੰਟ+ ਲਈ ਰਕੁ ਗਏ।  
ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ  
 ਗੁਣਾਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੈਂ ਟੋਲੀ ਦੇ ਦਜੂੇ ਮੈਂਬਰ+ / ਦੱਿਸਆ ਿਕ 
ਪਰੇਮਾਵਾਥੀ ਇੰਝ ਿਕਵੇਂ ਪਾਗਲ ਭੂਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।  
 “ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਮ+ ਬਾਪ / ਉਹ ਇੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸਦੇ ਮ+ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਸਨ, 
ਪਰੇਮਾਵਾਥੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਿਦਮਾਗੀ ਸਦਮਾ ਸੀ। ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਿਹਲ+ ਇੱਕ ਲੜਕੀ 
ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਾਨਿਸਕ ਦੁੱਖ, ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮੁਕ ਪਰੇਮੀ ਦੀ ਘਾਟ 
ਿਜੰਨਾ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨਿਸਕ ਦੁੱਖ ਿਵਗਾੜ ਨੇ ਉਸ/ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।  
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 ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਨ ਿਸੰਘੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ / -ਢੀ- ਗੁਆਢੀ- ਤੋਂ ਇਕ+ਤ ਿਵੱਚ ਇਸ 
ਕਰਕੇ ਪਾਿਲਆ ਸੀ ਤ+ ਿਕ ਉਹ ਇਸ/ ਇਸਦੇ ਅਸਲੀ ਮ+ ਬਾਪ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਇਸ ਇਕ+ਤ ਨੇ ਉਸ / 
ਬਨਾਵਟੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 

 ਪਰੇਮਾਵਾਥੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ- ਹੋਰਨ+ ਕੁੜੀ- ਵ+ਗੂੰ ਲੱਗਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਚੇਤ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ 
ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੱਿਟਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ+ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਿਦਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ 
6 ਜ+ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਛੇ ਸੱਤ ਸਾਲ+ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ- ਹੋਰਨ+ ਕੁੜੀ- ਵ+ਗੂੰ ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਡੀ- ਨਾਲ 
ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ / ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਿਦੱਤਾ ਜ+ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮ+ ਦੀ- ਸਾੜੀ- 
ਪਾੜਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨ+ ਤੋਂ ਗੁੱਡੀ- ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। 

 ਪੜ;ਾਈ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪੱਛਿੜਆਪਨ ਉਸਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੁੱਧੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮ+ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜੇ 
ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਤੋਂ  ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹ+ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਪਿਹਲੇ 
ਪੰਦਰ+ ਿਦਨ ਉਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ/ ਇੱਕ ਅਣਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਵ+ਗ ਿਧਰਕਾਿਰਆ 
ਿਗਆ ਸੀ। 

 ਉਸਦਾ ਪੱਛਿੜਆ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਉਸਦੀ- ਬੱਿਚ- ਵਰਗੀ- ਿਬਮਾਰੀ- ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕੁਝ ਿਦਨ+ ਿਵੱਚ ਚੰਗੀ ਪੌਸ਼ਿਟਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹਣੁ ਉਹ 
ਿਕਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਮ ਵਰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਨ ਿਸੰਘੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹਿੁਸ਼ਆਰੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ 
ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 ਮੈ/ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹਤੁ ਹੀ ਡਰ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ ਮਾਿਪ- ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ- ਗਈ- ਨਾ 
ਮੰਨਣਯੋਗ ਕਲਿਪਤ ਕਹਾਣੀ- / ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਉਹਨ+ ਨੇ ਦੱਿਸਆ, ਮੈਂ ਉਸ/ ਕੋਈ ਅਿਹਮੀਅਤ ਨਹੀਂ 
ਿਦੱਤੀ। ਮੈਂ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਜ+ਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਜ+ਦਾ ਹ+, ਮੈ/ ਅਿਜਹੀ- ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਕਲਿਪਤ ਕਹਾਣੀ- 
ਅਕਸਰ ਸੁਣਨੀ- ਪੈਂਦੀ- ਹਨ।  
 ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਿਜਹੜੇ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹਨ+ ਦੇ ਘਰ ਭੂਤ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਡਰ ਦੀ 
ਭਾਵਨਾ ਹੇਠ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਵੈਧੋਖੇ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਜ+ਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੀ- ਹਾਲਤ+ ਿਵੱਚ ਉਹ ਉਹਨ+ 
ਸਾਰੀ- ਨਾ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹਰਕਤ+ /, ਿਜਹਨ+ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਅਕਸਰ ਿਕਸੇ ਭੂਤ ਪ6ੇਤ ਦੀ 
ਕਰਨੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਭੂਤ ਪ6ੇਤ ਅਕਸਰ ਅਸਲੀਅਤ ਿਵੱਚ ਿਕੱਧਰੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਹਤੁ ਘਬਰਾਏ 
ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਤੇਿਜਤ ਹੋ ਜ+ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ੳਹਨੁ+ ਦੀ ਗਵਾਹੀ / ਕੋਈ ਅਿਹਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

 ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜ+ਚ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤ+ ਅਰਨ ਿਸੰਘੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੋਦੀ ਹੈਮੀ ਤੇ ਿਕਸੇ 
ਅਿਜਹੀ ਗੈਰ- ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਵਸਤੂ- ਦਾ ਹਵਾ ਿਵੱਚ 7ਡਣਾ, ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹੱਥ, ਅਿਦੱਖ 
ਮੂੰਹ, ਪਰੇਮਾਵਾਥੀ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਭੂਤ ਆਿਦ।”   
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ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ�ੇਤ 
 ਪਿਹਲੀ ਜੂਨ, 1962 / ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਿਵੱਚ ਗੁਲਾਬ-ਿਸੰਨਹਾਲਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਹਲਕੇ ਿਵੱਚ ਿਪੰਡ ਰੈਤੀਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ 
ਘਰ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਪੜ;ੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪ6ੇਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੁਰੀ ਆਤਮਾ, ਨੇਮਬੱਧੀ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ / ਖਤ 
ਿਲਿਖਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਿਵੱਚ ਪਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ- ਹਰਕਤ+ ਲਈ ਵੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। 

 31 ਮਈ, 1962 / ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਫੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਤ+ ਉਸ ਉਤੇ ਖੋਪਾ 
ਪਾੜਨ ਵਾਲਾ ਛੁਰਾ ਸੁੱ ਿਟਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਿਪੱਠ ਿਪੱਛੇ ਇੱਕ ਮਚਕੋਿੜਆ ਹੋਇਆ ਖਤ ਵੀ ਸੁੱਿਟਆ ਿਗਆ ਸੀ। 

 ਭੂਤ+-ਪ6ੇਤ+ ਕੱਢਣ ਵਾਿਲ- ਵੱਲੋਂ ਿਪਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਿਨ- ਿਵੱਚ ਇਸ ਆਤਮਾ / ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ 
ਅਸਫਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰ ਅਤੇ ਸਿਹਮ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸਨ। 

 62 ਸਾਲ+ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਿਕਸਾਨ ਦੇਲਗਾਹਾਗੇ ਪੋਦੀ ਅੱਪੂਹਾਮੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਿਮੱਸੀ ਨੋਨਾ ਇਸ ਘਰ ਿਵੱਚ 
ਆਪਣੇ ਿਤੰਨ ਪੁੱਤਰ+ ਅਤੇ ਦੋ ਧੀ- ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਪ6ੇਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਹਰਕਤ+ ਬਾਰੇ ਉਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 
ਿਵੱਚ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ, ਜਦੋਂ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਖਾਨੇ ਿਵੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ 

ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਲਾਇਨ 

 ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਰਕਤ+ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਭੂਤ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰ ੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਉਹ ਮੇਜ਼ 
ਕੁਰਸੀ- ਿਖੰਡਾ-ਪੁੰਡਾ ਿਦੰਦਾ, ਬਰਤਨ ਫਰਸ਼ 7ਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ ਕੰਧ+ 7ਤੇ ਤਸਵੀਰ+ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ। ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ 
ਚਾਵਲ+ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪਾੜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਟੱਬਰ ਆਪਣਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਸਿਕਆ। 

 ਜਦੋਂ  ਮੁਲਕ ਿਵੱਚ ਸੁੱਕੀ ਮੱਛੀ ਦੀ ਿਕੱਲਤ ਸੀ, ਤ+ ਪ6ੇਤ ਇਸ ਘਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀ- ਮੱਛੀ- ਿਲਆ ਕੇ ਿਦੰਦਾ, 
ਪ6ੰਤੂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨ+ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੇਖਣ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। 

 ਜਦੋਂ  ਖਾਣਾ ਪੱਕ ਜ+ਦਾ ਤ+ ਪ6ੇਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖ+ਦਾ ਸੀ। ਪੋਦੀ ਅੱਪੂਹਾਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ 
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਣਿਦੱਖ ਹੱਥ+ / ਪਲੇਟ ਿਵੱਚ ਚਾਵਲ ਪਾਉਂਦੇ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ 
ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਲੇਟ ਿਵੱਚੋਂ ਅਣਿਦੱਖ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਜ+ਦੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਿਖੱਲ+ ਭੁੰਨੀ- ਗਈ- ਸਨ ਤ+ 
ਕੜਾਹੀ ਿਵੱਚੋਂ  ਇੱਕ ਿਖੱਲ 7ਡੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਿਡੱਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਬਿਸ਼ੰਿਦ- ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ- ਰਜਾਈ- 
ਿਵੱਚ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀ- ਿਖੱਲ+ ਛੁਪਾਈ- ਹੋਈਆ ਵੀ ਵੇਖੀ- ਸਨ। 

 ਘਰ ਆਏ ਮਿਹਮਾਨ+ / ਪਰੇਤ ਸੰਤਰੇ, ਜੌਂ ਅਤੇ ਿਸਗਰਟ+ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ- ਬੋਤਲ+ 
ਮਿਹਮਾਨ+ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀ- ਜ+ਦੀ- ਜ+ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਰੋੜ ਿਦੱਤੀ- ਜ+ਦੀ-, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦਾ 
ਿਵਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਦੰਦਾ। 

ਪਰੇਮ ਪੱਤਰ 

 ਪ6ੇਤ ਪੋਦੀ ਅੱਪੂਹਾਮੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁਆਰੀ 16 ਸਾਲ+ ਦੀ ਲੜਕੀ ਮਾਈਨੋਨਾ / ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। 
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤ+ ਇਸ ਪ6ੇਤ ਨੇ ਉਸ/ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀ- ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ- ਿਲਆ ਕੇ 
ਿਦੱਤੀ- ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਹ ਦਵਾਈ- ਵਰਤੀ- ਨਹੀਂ ਸਨ। 

 ਪ6ੇਤ ਅਕਸਰ ਪਰੇਮ ਪੱਤਰ ਿਲਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਈਨੋਨਾ 7ਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਪੱਤਰ, 

ਪਰੇਤ ਰਾਹੀਂ ਮਾਈਨੋਨਾ ਦੇ ਿਸਰਹਾਣੇ ਹੇਠ ਰੱਖ ਿਦੱਤੇ ਜ+ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ / ਉਸ ਦੇ ਬਲਾਊਜ਼ ਿਵੱਚ ਟੰਗ 
ਿਦੱਤੇ ਜ+ਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਖਤ ਇਕਿਹਰੀ ਲਾਈਨਦਾਰ ਕਾਪੀ ਿਵੱਚੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ;ਕੇ ਿਲਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ  ਖਤ+ ਦੇ ਅੱਖਰ 
ਿਸੰਹਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਨਾ ਤ+ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੜ;ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬੱਿਚ- 
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ਵ+ਗੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਵੀਰ+ ਵੀ ਬਣਾਈ- ਹੁੰਦੀ- ਸਨ। ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਖਤ ਅਖਬਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 7ਤੇ ਵੀ ਸੁੱਿਟਆ 
ਿਗਆ ਸੀ। 

 ਅਖਬਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਡੱਬਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦਜੂੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ 7ਡਦਾ ਵੀ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਅਤੇ 
ਉਸ ਨੇ ਖੰਡ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਿਡੱਗਦੀ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ6ੇਤ ਨੇ ਖੋਪਾ ਿਛੱਲਣ ਵਾਲਾ ਛੁਰਾ ਉਸ 7ਤੇ ਸੁੱਟ 
ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਿਗਆ। ਉਹ ਛੁਰਾ ਬਾਰੀ ਦੀ- ਲੋਹੇ ਦੀ- ਸੀਖ+ ਿਵੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਿਡੱਗ 
ਿਪਆ ਸੀ। ਪ6ੇਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬੈਗ ਿਵੱਚੋਂ  ਕਈ ਫਲੈਸ਼ ਬਲਬ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। 

ਪ�ੇਤ ਰਾਤ > ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ 
 ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ6ੇਤ ਘਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਰਸੀ- ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਰਨੀਚਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜ+ਦਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦਜੂੇ ਘਰ+ ਿਵੱਚੋਂ 
ਕਈ ਚੀਜ+ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ / ਘਰ ਦੇ ਬਿਸ਼ੰਿਦ- / ਿਬਸਤਿਰ- ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੂਹ ਿਲਆ ਜ+ਦਾ ਸੀ। 
ਇੱਕ ਰਾਤੀਂ ਇੱਕ ਪ6ੇਤ ਮ+ / ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ/ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਵਹੜੇ ਬਾਹਰ ਿਵੱਚ 
ਆਈ ਤ+ ਪ6ੇਤ ਅਲੋਪ ਹੋ ਿਗਆ। 

 ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਦੋਂ  ਉਹ ਸੌਂ  ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤ+ ਤਲਵਾਰ+ ਅਤੇ ਚਾਕੂ ਉਹਨ+ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤੇ ਜ+ਦੇ। ਭੂਤ ਪ6ੇਤ 
ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ6ੇਤ / ਿਸਰਫ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੇ ਸਨ। ਚੌਥੇ ਿਦਨ ਇਹ ਪ6ੇਤ ਿਫਰ ਵਾਪਸ ਆ ਿਗਆ 
ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ- ਪੁਰਾਣੀ- ਹਰਕਤ+ ਚਾਲੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ- ਸਨ। 

ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਾਮੰਦ ਹੋਣਾ 
 ਅਖਬਾਰ ਿਵੱਚ ਪ6ੇਤ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ;ਕੇ ਮੈਂ ਸਬੰਿਧਤ ਅਖਬਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ / ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਸਵੈ 
ਇੱਛਾ ਪੂਰਵਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਿਹਸ਼ ਜ਼ਾਿਹਰ ਕੀਤੀ ਤ+ ਿਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕ+ ਿਕ ਇਹ 
ਹਰਕਤ+ ਿਕਸੇ ਪ6ੇਤ ਦੀ- ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਕਸੇ ਿਦਮਾਗੀ ਮਰੀਜ਼ (ਪਾਗਲ) ਦੀ- ਸਨ। ਮੈਂ ਪੜਤਾਲ 
ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ6ਗਟਾਈ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਤਸੁਕ ਲੋਕ+ ਦੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ+। 

 ਪੰਜ ਜੂਨ / ਮੈਂ ਕੋਲੰਬੋ ਤੋਂ  33 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਿਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ6ੇਤ ਵਾਲੇ ਘਰ ਪਹੁੰਿਚਆ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਘੰਟੇ 
ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕ+ ਦੀ ਇੱਕਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ / ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹਨ+ ਹਰਕਤ+ ਲਈ 
ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ / ਲੱਭਣ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਿਗਆ ਹ+ ਅਤੇ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਿਜਹੀ- ਹਰਕਤ+ ਭਿਵੱਖ 
ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਨਾ ਦਹੁਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। 

ਇੱਕ ਭੇਦ 

ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਾਰਨ+ ਕਰਕੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਿਹਆ। ਿਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਅਣਿਗਣਤ ਅਿਜਹੇ 
ਕੇਸ+ ਿਵੱਚੋਂ  ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੇਸ ਸੀ । 

 ਮੈਂ  3 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਦੋ ਅਖਬਾਰ ਨਵੀਸ+ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ-ਗ6ਾਫਰ / ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰੈਤੀਆਲਾ 
ਪਹੁੰਿਚਆ। ਪ6ੇਤ ਵਾਲੇ ਘਰ -ਢ-ਗੁ-ਢ ਦੇ ਿਪੰਡ+ ਤੋਂ ਉਤਸੁਕ ਲੋਕ+ ਦੀ ਭੀੜ ਬਹਤੁ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ 
ਅਤੇ ਮੇਰੇ 7ਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਵੀ ਕੋਈ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ 7ਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। 

 ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ+ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ+ / ਬਾਗ ਿਵੱਚੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤ+ ਿਕ ਿਸਰਫ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਹੀ 
ਅੰਦਰ ਰਿਹਣ। ਲੋਕ+ ਨੇ ਬਹਤੁ ਸਿਹਯੋਗ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਬਨ+ ਿਕਸੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 
ਕੀਤਾ। 
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 ਿਫਰ ਮੈ/ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ- ਨਾਲ ਿਮਲਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨ+ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-
ਿਗੱਛ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਖੋਪੇ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸ਼+ਤ ਥ+ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਪਿਹਲ+ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਪਤਾ / ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਲਈ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ। 

 ਕੁੱਲ ਿਮਲਾਕੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਜੀ- ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨ+ ਦੀ- ਗੱਲ+ ਿਲਖਦੀ 
ਗਈ। ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਤੋਂ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਿਹਸਟਰੀ ਘਰੇਲੂ ਤਕਲੀਫ+ (ਦੁੱਖ) ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਦੋਖੀ, ਿਨੱਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ+ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਬਹਤੁ ਸਾਰੀ- ਗੱਲ+ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਜਹੜੀ- ਿਕ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਰਰੂੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ 
ਿਸਰਫ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਿਜਹੜੀ ਉਹਨ+ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਘਰ ਦੇ ਜੀ- ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ 
ਗੈਬੀ ਘਟਨਾਵ+ ਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਿਰਪੋਰਟ+ ਿਮਲੀ- ਸਨ, ਪਰ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਉਹਨ+ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ 
ਵੀ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਗੈਬੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੀ ਿਜਵੇਂ ਿਖੱਲ+ ਦਾ ਹਵਾ ਿਵੱਚ 7ਡ ਜਾਣਾ,ਿਰੱਝੇ ਹੋਏ ਚਾਵਲ+ ਦਾ 
ਅਣਿਦੱਖ ਮੂੰਹ+ ਿਵੱਚ ਪੈਣਾ, ਪ6ੇਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਮਾਨ+ / ਸੰਤਰੇ, ਜੌਂ ਅਤੇ ਿਸਗਰਟ+ ਭੇਟ ਕਰਨੀ-, ਗੁ-ਢੀ- ਦੇ ਘਰ+ 
ਿਵੱਚੋਂ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਆਿਦ। 

ਪ�ੇਮ ਪੱਤਰ0 ਬਾਰੇ 
 ਿਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ6ੇਤ ਦੇ ਖਤ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬਹਤੁ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਕੰਮ 
ਘਰ ਦੇ ਉਸ ਜੀਅ ਦਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਤੇ ਮੈ/ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ- / ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟਕੁੜੇ ਤੇ ਿਲਖਣ ਲਈ ਆਿਖਆ 
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹਨ+ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਅਨਪੜ; ਸੀ ਦੀ ਹੱਥ ਿਲਖਤ ਪ6ੇਤ ਦੇ ਖਤ+ ਵਾਲੀ ਿਲਖਤ 
ਨਾਲ ਹ-ੂਬ-ਹ ੂਿਮਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਿਦਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੰਤੁਿਲਤ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਿਸੰਹਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦਾ 
ਇੱਕ ਯਤਨ ਸੀ। 

 ਜੀਨੋਗਲਾਸੀ (Xenoglossy) ਜ+ ਗਲਾਸੋਲੈਲੀਆ (Glossolalia) ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਿਦਮਾਗੀ ਿਥੜਕ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਦਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੰਤੁਿਲਤ ਿਵਅਕਤੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਿਲਖਣ, ਪੜਨ ਜ+ ਬੋਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਿਜਹੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਜ+ ਅਪ6ਚਿਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ 
ਨਹੀਂ ਿਮਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਹਾਲ+ ਿਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ 
ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ6ੇਮ ਪੱਤਰ+ ਿਵੱਚ ਿਦਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੰਤੁਿਲਤ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ 
ਿਸੰਨਹਾਲੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਿਲਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪ6ੰਤੂ ਉਹਨ+ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। 

 ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਸਬੰਿਧਤ ਿਵਅਕਤੀ / ਅਿਜਹੀ- ਹਰਕਤ+ ਮੁੜ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ 
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈ/ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ  ਉਸ / ਇਹ ਗੱਲ ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨ+ ਜੀ- / ਨਾ 
ਦੱਸਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

 ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ+ / ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਲਈ ਆਿਖਆ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਭਾਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ  ਉਹਨ+ / 
ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ6ੇਤ ਵੱਲੋਂ ਿਕਸੇ / ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਕੇਸ / ਸਹੀ 
ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ, ਹੋਰਨ+ ਭੂਤ-ਪ6ੇਤ ਕੱਢਣ ਵਾਿਲ- ਵ+ਗੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਬਹਤੁ 
ਅਫਸੋਸ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਗਰੀਬ ਿਕਸਾਨ / ਚੌਂਕੀ- ਆਿਦ ਤੇ ਭੂਤ ਕਡਵਾਉਣ ਲਈ 1500 
ਰਪੁਏਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ। 

 ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋਿਲਸ ਿਸੰਘੇ ਨੇ ਇਸ ਮੱਦਦ ਲਈ ਸਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪੋਦੀ ਅੱਪੂਹਾਮੀ ਵੱਲੋਂ 
ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ+ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਿਨੱਘੀ ਿਵਦਾਇਗੀ ਲਈ। 
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ਪ�ੇਤ ਿਫਰ ਆ ਿਗਆ 

 ਚਾਰ ਿਦਨ+ ਮਗਰੋਂ ਰੈਤੀਆਲਾ ਤੋਂ ਬੰਿਦ- ਦੀ ਭਰੀ ਕਾਰ ਮੇਰੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ 
ਮ+ ਿਮੱਸੀ ਨੋਨਾ ਖੁੱਲ;ੇ ਵਾਲ+ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ / ਤੋੜਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਲ-ਦੀ ਗਈ। ਉਸ/ ਉਸਦੀ 
ਵੱਡੀ ਧੀ ਮਾਈਨੋਨਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋਿਲਸ ਿਸੰਘੇ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਮੱਸੀਨੋਨਾ / ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ 
ਿਬਠਾਇਆ ਿਗਆ। ਸਰੀਰਕ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿਸਰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ 
ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ / ਉਹ ਡਰਾਉਣੀ ਚੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਿਡੱਗ ਪਈ। 

 ਦੋਿਲਸ ਿਸੰਘੇ ਨੇ ਆਿਖਆ “ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ6ੇਤ ਦੀ- ਸਾਰੀ- ਹਰਕਤ+ ਤ+ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ- ਸਨ। ਪ6ੰਤੂ 
ਤੁਸੀਂ ਪ6ੇਤ ਘਰੇ ਹੀ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਉਹ ਪ6ੇਤ ਸਾਡੀ ਮ+ ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ।” 

 ਹਣੁ ਮੈਂ  ਮਾਈਨੋਨਾ / ਵੱਖਰੇ ਸੱਦ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੇਰੇ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸਮ+ ਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਮੈਂ  ਿਕਹਾ ਿਕ 
ਉਸ ਦੀ ਮ+ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤ+ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ / ਿਪਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਿਨ- ਤੋਂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀ- 
ਘਟਨਾਵ+ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਈਨੋਨਾ ਨੇ ਚੁਪਚਾਪ ਮਨਜੂਰੀ ਪ6ਗਟਾਈ। 

 ਜਦੋਂ  ਿਮੱਸੀਨੋਨਾ / ਸੁਰਤ ਆਈ ਤ+ ਮੈਂ ਉਸ / ਅਤੇ ਦੋਿਲਸ ਿਸੰਘੇ / ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਕਉਂ 16 ਸਾਲ+ 
ਮਾਈਨੋਨਾ ਪਾਗਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਉਸ/ ਸ਼+ਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 ਿਮੱਸੀਨੋਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ- ਸਮੇਤ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। 

ਛਾਣ ਬੀਣ 

 ਿਮੱਸੀਨੋਨਾ ਿਹਸਟੇਰੀਆ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭੂਤ ਪ6ੇਤ+ ਪ6ਤੀ ਵਿਹਮ+-ਭਰਮ+ ਤੋਂ 
ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭੁਲੇਿਖ- ਕਾਰਨ ਇੰਝ ਹਰਕਤ+ ਕਰਨੀ- ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੱਤੀ- ਸਨ।ਪੇਂਡੂ ਭੂਤ-ਪ6ੇਤ ਕੱਢਣ ਵਾਿਲ- ਵਾਗੂੰ 
ਿਜਹੜੇ ਭੂਤ-ਪ6ੇਤ / ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਿਕਸੇ ਦਰੱਖਤ ਤੇ ਛੱਡ ਿਦੰਦੇ ਸਨ ਜ+ ਿਕਸੇ ਇੱਜੜ ਿਵੱਚ ਵਾੜ ਿਦੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਪ6ੇਤ / 
ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਿਢਆ, ਭਾਵੇਂ  ਿਕ ਉਸ ਦੀ- ਹਰਕਤ+ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ- ਸਨ। ਇਹ ਿਮੱਸੀਨੋਨਾ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ 
ਛੁਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਅਚੰਭਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਲਪਨਾ ਸਦਕਾ ਪ6ੇਤ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ 
ਗਈ ਸੀ।   
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ਲਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਰਹੱਸਮਈ ਪ�ੇਮੀ 
 ਉਸ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਪਾਡੂਕਾ ਿਵਖੇ ਰਾਣਾ ਿਸੰਘੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸਭ ਤੋਂ  ਵੱਧ ਖੁਸ਼ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਸਨ। 
ਉਹਨ+ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੁੱਤਰੀ ਲਤਾ ਦੀ- ਦੋ ਅਖਬਾਰ+ ਿਵੱਚ ਤਸਵੀਰ+ ਛਪੀ- ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 
ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਕੜੀ ਟੀਮ ਿਵਰੁੱਧ ਿਕਵੇਂ  ਨੈ ੱਟਬਾਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 
ਦੀ ਟੀਮ / ਿਜਤਾਇਆ ਸੀ। 

 ਐਤਵਾਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਿਲਿਖਆ ਸੀ, ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਤਾ 
ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਿਧਆਨ ਿਖੱਚਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰ ੂਤੋਂ  ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਿਸਰਫ ਲਤਾ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। 

 ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਿਖਡਾਰਨ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥਣ 
ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਿਵੱਚ ਉਸਨੇ ਐਸ. ਐਸ. ਸੀ. ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਨਾਮ ਿਜੱਤ ਲਏ 
ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਿਨਪੁੰਨਤਾ ਦਾ ਿਦਲਕਸ਼ ਇਨਾਮ ਵੀ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਸੀ। ਿਪ6ੰਸੀਪਲ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵੱਚ 
ਉਸਦੇ ਨ+ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਿਵਿਦਆਰਥਣ ਵਜੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ6ਮੁੱਖ ਲੜਕੀ 
ਹੋਣ ਦੇ ਨ+ ਤੇ ਉਸ/ ਦਜੂੀ- ਿਵਿਦਆਰਥਣ+ ਬਹਤੁ ਸਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ- ਸਨ। 

 ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਲੇ ਲੜਿਕ- ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਵੀ ਲਤਾ ਪ6ਸੰਸਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ 16ਵੇਂ 
ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵਰਗੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੀ ਤਰ;+ ਪਿਹਨੀ ਪੱਚਰੀ 
ਕੁੜੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨੀ ਜ+ਦੀ ਸੀ। 

 ਉਸਦੀ ਲੜਿਕ- ਿਵੱਚ ਪ6ਿਸੱਧੀ ਕਾਰਨ ਲਤਾ ਦੇ ਸਕੂਲ / ਕਾਫੀ ਿਵੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਤਾ ਦੇ ਸਕੂਲ 
ਿਵੱਚ ਮਨ-ਪ6ਚਾਵੇ ਦੇ ਪ6ੋਗਰਾਮ+ ਦੀ- ਿਟਕਟ+ ਲੜਿਕ- ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਧੜਾਧੜ ਿਵਕੀ- ਸਨ। ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ 
ਸੀਨੀਅਰ ਲੜਕੇ ਲਤਾ / ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜ+ ਨੱਚਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਿਟਕਟ ਦੀ 
ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਪਾ ਲਈ ਸੀ। 

ਲਤਾ ਿਪਤਾ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਸੀ 
 ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਿਪਤਾ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਧੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹਕਮੇ ਵੱਚ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ 
ਰਾਣਾ ਿਸੰਘੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਕੋਈ ਬਹਤੁੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤ+ ਵੀ ਉਹ ਲਤਾ ਤੇ ਖੁੱਲ;ੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਤਾ 
ਿਪਤਾ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਧੀ / ਚੰਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਸ਼ਾਕ ਿਵੱਚ ਵੇਖਕੇ ਫ਼ਖਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ 
ਸਨ। ਰਾਣਾ ਿਸੰਘੇ ਦੀ- 12 ਅਤੇ 10 ਸਾਲ+ ਦੀ- ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਧੀ- ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਰਪੂ0ਤਰਣ 

 ਰਾਣਾ ਿਸੰਘੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਲਤਾ ਿਪਛਲੇ ਿਤੰਨ ਚਾਰ ਿਦਨ+ ਤੋਂ ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਨਵੀਂ ਫਰਾਕ ਪਾਉਂਦੀ 
ਸੀ। ਪੰਜਵੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਰਾਕ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤ+ ਉਸਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫਰਾਕ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਿਛਆ। ਲਤਾ 
ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਫਰਾਕ ਉਸਨੇ ਰਾਤ / ਪਿਹਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ / ਫਟ ਗਈ ਸੀ। 

 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਰਾਕ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤ+ ਉਸਦੀ ਮ+ ਨੇ ਫਰਾਕ / ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਵੇਿਖਆ, ਿਜਹੜੀ 
ਉਸ ਨੇ ਲਾਹੀ ਸੀ ਤ+ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਫਰਾਕ ਦੋ ਥਾਵ+ ਤੋਂ ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ 
ਅਲਮਾਰੀ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਹਫਿਤ- ਦੇ ਿਵੱਚ-ਿਵੱਚ ਲਤਾ ਨੇ ਸਾਰੀ- ਫਰਾਕ+ ਮੁਕਾ ਿਦੱਤੀ- ਸਨ। ਿਜਹੜੀ- ਉਸ ਨੇ 
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਹਨੀ- ਹੋਈ- ਸਨ, ਉਹ ਕਈ ਥਾਵ+ ਤੋਂ  ਪਾਟੀ- ਹੋਈ- ਸਨ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨ+ ਿਵੱਚੋਂ  ਬਹਤੁ 
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ਸਾਰੀ- ਪੁਸ਼ਾਕ+ ਕਸੂਤੇ ਥਾਵ+ ਤੋਂ ਪਾਟੀ- ਹੋਈ- ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਲਤਾ ਉਹਨਾ / ਿਦਨੇ ਪਿਹਨਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ 
ਕਰਦੀ। 

 ਜਦੋਂ  ਹਰ ਰੋਜ ਕੱਪਵੇ ਪਾਟਣ ਬਾਰੇ ਮ+ ਬਾਪ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ ਤ+ ਲਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ 
ਿਬਨ+ ਹੀ ਰਾਤ / ਅਿਜਹਾ ਹੋ ਜ+ਦਾ ਸੀ। 

 ਿਕਉਂਿਕ ਰਾਣਾ ਿਸੰਘੇ ਇਸ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਿਕ ਉਸਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਧੀ / ਕੋਈ ਪਾਟੀ- ਫਰਾਕ+ 
ਪਿਹਨੇ ਵੇਖੇ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀ- ਫਰਾਕ+ ਬਣਾ ਿਦੱਤੀ-। ਉਹਨ+ ਫਰਾਕ+ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਸ਼ਰ 
ਹੋਇਆ। ਰਾਣਾ ਿਸੰਘੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਬਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਲਤਾ / ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤ+ ਿਟਕਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਗੱਲ; ਤੇ ਚਪੇੜ; ਵੀ ਮਾਰੀ। 

 ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਿਵਗੜ ਿਗਆ ਅਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਲਤਾ ਆਪਣੀ 
ਫਰਾਕ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲ+ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ- ਮੋਰੀ- ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੀ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ  ਮੋਰੀ- ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ 
ਕੱਟੀ- ਸਨ। ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਮੋਰੀ- ਵੀ ਬਹਤੁ ਹੀ ਕਸੂਤੇ ਥਾਵ+ ਤੇ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢਕੇ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਉਂਿਕ ਅਲਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਫਰਾਕ+ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਲਤਾ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ- ਪਾਟੀ- ਹੋਈ- 
ਫਰਾਕ+ / ਟਾਕੀ- ਲਾ ਕੇ ਪਿਹਨਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੱਤਾ। 

ਭੂਤ 

 ਹਣੁ ਰਾਣਾ ਿਸੰਘੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ / ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸੇ ਦਸ਼ੁਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਸ 
ਲਈ ਉਹਨ+ ਨੇ ਗੀਨੋਤਾ ਦੇ ਭੂਤ-ਪ6ੇਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਿਸਆਣੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਿਸਆਣਾ ਪੰਜ ਹੋਰ+ ਆਦਮੀ- 
ਨਾਲ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰ ਆਿਦ ਪੜ;ੇ। ਉਹਨ+ ਘਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਖੂੰਿਜ- ਿਵੱਚ ਿਚੱਟੇ 
ਪੱਥਰ ਦੱਬੇ। 200 ਰਪੁਏ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਾਿਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। 

 ਦੁੱਖ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਦ ੂਦਾ ਉਲਟਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ  ਮਗਰੋਂ ਮੋਰੀ- ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਸਗੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਆਿਰ- ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ-। ਹਣੁ ਤੱਕ ਲਤਾ ਦੀ- ਫਰਾਕ+ / ਨੁਕਸਾਨ ਿਸਰਫ ਰਾਤ / ਹੀ 
ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨ+ ਫਰਾਕ+ / ਹੀ ਿਜਹੜੀ- ਉਸ ਨੇ ਪਿਹਨੀ- ਹੋਈ- ਸਨ। ਪ6ੰਤੂ ਹਣੁ ਅੱਗ ਨਾਲ 
ਮੋਰੀ- ਉਹਨ+ ਪੁਸ਼ਾਕ+ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ- ਿਜਹੜੀ- ਖੂੰਟੀ- ਤੇ ਜ+ ਟੰਗਣੀ- ਤੇ ਟੰਗੀ- ਹੁੰਦੀਆ ਸਨ। ਦਜੂੇ 
ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲਤਾ ਿਦਨ ਰਾਤ ਲੀਰ+ ਪਿਹਨੇ ਿਫਰਨ ਲੱਗੀ। 

ਕੈਦਣ 

 ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕੈਦਣ ਵ+ਗੂੰ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ 
ਤੱਕ ਿਕ ਉਸ / ਖਾਣਾ ਵੀ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਦੱਤਾ ਜ+ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਿਸਰਫ ਟੱਟੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੀ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਦੀ ਸੀ। 

 ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ- ਪਾਟੀ- ਹੋਈ- 
ਪੁਸ਼ਾਕ+ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨ+ 7ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਟਾਕੀ- ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ- ਸਨ। ਮ+ ਨੇ 
ਕੈਂਚੀ-, ਚਾਕੂ, ਬਲੇਡ ਅਤੇ ਤੀਲ+ ਦੀ- ਡੱਬੀ- ਲਤਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਈ- ਸਨ। 

 ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਣਾ ਿਸੰਘੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਰੀਡਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਲਾਇਟ ਰੀਡਰ ਨੇ ਦੱਿਸਆ 
ਿਕ ਲਤਾ ਦੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਰਹੂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਰਾਣਾ ਿਸੰਘੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਮਿਰਆ 
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ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਉਸ / ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਫਰਤ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੀ ਆਪਣੀ 
ਭਾਣਜੀ ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਕਰੇ। 

 ਹਣੁ ਤੱਕ ਲਤਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆਿਖਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਿਕ ਰਾਤ / ਿਕਵੇਂ ਉਸਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਟ ਜ+ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਪ6ੰਤੂ ਹਣੁ ਉਸਨੇ ਇਹ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਿਕ ਰਾਤ / ਇੱਕ ਰਹੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 
ਉਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ- ਫਰਾਕ+ / ਪਾੜਦੀ ਹੈ, ਕੱਟ ਿਦੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾੜ; ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 

 ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਜਾਗੀ ਅਤੇ 7ਚੀ 7ਚੀ ਚੀਕ+ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਮ+ ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਲਤਾ ਦੇ 
ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਵੜੇ ਤ+ ਉਹਨ+ ਨੇ ਲਤਾ ਦੇ ਵਾਲ+ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਕੱਿਟਆ ਹੋਇਆ ਿਬਸਤਰੇ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਿਖੰਿਡਆ ਹੋਇਆ 
ਵੇਿਖਆ। ਅਿਜਹਾ ਿਭਅੰਕਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਣਾ ਿਸੰਘੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ / ਕਾਬੂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੀ ਅਤੇ 
ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਲਤਾ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਰਾਤੀਂ ਰਹੂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀ। ਪਿਹਲੀ ਵਾਰੀ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਸਰੀਰ ਤੇ ਘਰੂੰਡ ਮਾਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ/ ਦੰਦੀ- ਵੱਡੀ- ਸਨ। ਦਜੂੀ ਵਾਰੀ ਭੂਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ 
ਿਦੱਤੇ ਸਨ। 

ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਏ 

 ਿਕਉਂਿਕ ਹਾਲਤ ਿਵਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਣਾ ਿਸੰਘੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਸਟੈਨਲੇ ਪਰੇਰਾ / ਮੋਰਾਤੁਵਾ 
ਦੇ ਪਤੇ ਤੇ ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਿਪਲੀਅੰਦਾਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ6ਿਸੱਧ ਪੁਜਾਰੀ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਭੂਤ-ਪ6ੇਤ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, 
/ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਪਰੇਰਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਤੇ ਲਤਾ ਦਾ ਪਿਹਨਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਣਾ ਿਸੰਘੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਰਾਕ 
ਿਸਲਵਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 

 ਜਦੋਂ  ਉਨ+ / ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਪੁਜਾਰੀ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਆਵੇਗਾ ਤ+ ਰਾਣਾ ਿਸੰਘੇ ਨੇ ਲਤਾ / ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ 
ਨਿਹਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਲਤਾ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ/ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਿਲਜਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਟੀ ਹੋਈ 
ਫਰਾਕ ਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾ ਿਲਆ ਿਗਆ। ਲਤਾ ਦੀ ਮ+ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਟ+ ਤੇ ਪਈ- ਲਾਲ ਝਰੀਟ+ ਵੇਖਕੇ 
ਰੋਣਾ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਹਨ+ ਕਈ ਝਰੀਟ+ ਿਵੱਚੋਂ  ਖੂਨ ਸੁੱਿਕਆ ਿਪਆ ਸੀ। ਲਤਾ ਦੀ ਸੱਜੀ ਦੁੱਧੀ ਤੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ 
ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਿਨਸ਼ਾਨ ਸਨ। 

 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੂਬ ਿਤਆਰੀ- ਕੀਤੀ- ਗਈ- ਸਨ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ 
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਏਸੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਿਸਲਵਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਫਰਾਕ ਲਤਾ / ਪਿਹਨਾਈ ਗਈ। ਪੁਜਾਰੀ ਪਰੇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸ 
ਵਜੇ ਆ ਪਹੁੰਿਚਆ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਮੰਤਰ+ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੂਣਾ ਆਿਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਲਤਾ ਦੇ ਸੱਜੇ 
ਿਗੱਟੇ ਅਤੇ ਗਲ ਿਵੱਚ ਮੰਤਰ ਵਾਲੇ ਧਾਗੇ ਬੰਨ; ਿਦੱਤੇ। ਲਤਾ ਦੀ ਬ+ਹ ਤੇ “ ਿਵਸ਼/ ਰਾਜਾ ਥੈਲਾ”  ਆਖੇ ਜ+ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਤੁਪਕੇ 
ਪਾ ਕੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਤਵੀਤ ਵੀ ਬੰਿਨ;ਆ ਿਗਆ। ਪੁਜਾਰੀ / ਉਸਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਦਾਨ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। 

 ਮੰਤਰ ਵਾਲੇ ਧਾਗੇ ਅਤੇ ਤਵੀਤ ਬੰਨ; ਲੈਣ ਤੋਂ ਦੋ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਲਤਾ / ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਈ। ਪ6ੰਤੂ 
ਤੀਜੀ / ਪਿਹਲ+ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹਤੁੀ ਪ6ਬਲਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। 

 ਮੋਰਾਤੂਵਾ ਵਾਸੀ ਪਰੇਰਾ ਨੇ ਰਾਣਾ ਿਸੰਘੇ / ਮੇਰਾ ਥ+ ਿਟਕਣਾ ਦੱਸ ਕੇ ਪ6ੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈ/ ਿਮਲਣ ਲਈ 
ਆਿਖਆ। 

 ਇੱਕ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਿਸੰਘੇ ਮੈ/ ਮੇਰੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਤੇ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈ/ ਲਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 
ਤਕਲੀਫ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਿਹਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਦੱਿਸਆ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ / 11 ਵਜੇ 
ਪਾਦਕੂਾ [Padukka] ਿਵਖੇ ਰਾਣਾ ਿਸੰਘੇ / ਉਸਦੇ ਘਰੇ ਲਤਾ ਿਨਵਾਸ ਿਵੱਚ ਿਮਲੇ। ਲੋਕਾਚਾਰ 7ਤੇ ਿਬਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ 
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ਸਮ+ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਸਾ/ ਲਤਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀ- ਦੇ ਿਦੱਤੀ- 
ਗਈ-। ਲਤਾ ਆਪਣੇ ਿਬਸਤਰੇ ਿਵੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਲਤਾ ਤੋਂ ਿਬਨ+ ਬਾਕੀ ਸਭ / ਕਮਰੇ ਿਵੱਚੋਂ  ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ 
ਆਿਖਆ ਿਗਆ। 

 ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਿਸਲਵਾਈ ਗਈ ਫ਼ਰਾਕ ਲਤਾ ਨੇ ਪਿਹਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ 
ਨੇ ਲਤਾ / ਕੁੱਝ ਪਾਟੀ- ਹੋਈ- ਫ਼ਰਾਕ+ ਿਵਖਾਉਣ ਲਈ ਆਿਖਆ। ਲਤਾ ਨੇ ਅਲਮਾਰੀ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢਕੇ ਉਸ ਮਹਰੇ 
ਢੇਰ ਲਾ ਿਦੱਤਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਉਹਨ+ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਪੰਦਰ+ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਬਹਤੁ ਬੁਰੀ ਤਰ+ ਪਾੜੀ- ਹੋਈ- ਸਨ। 
ਪੰਜ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜੀ- ਹੋਈ- ਸਨ। ਕਰੀਬ ਿਗਆਰ+ ਦੇ ਟਾਕੀ- ਲੱਗੀ- ਹੋਈ- ਸਨ। ਮੋਰੀ- ਫਰਾਕ+ ਦੇ 
ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸਨ।  

 ਦੋ ਮਹੀਿਨ- ਤੋਂ ਪੇਟ ਭਰ ਨਾ ਖਾਣ ਅਤੇ ਿਦਮਾਗੀ ਪੀੜਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਤਾ ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੇਖਣ / ਠੀਕ ਲਗਦੀ 
ਸੀ। ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਗੋਰੇ ਰੰਗੀ, ਘੁੰਘਰਾਲੇ ਵਾਲ+ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਦੇ ਵਾਲ ਹਣੁ ਭੂਤ ਨੇ ਮੋਿਢ- ਤੱਕ ਕੱਟ ਿਦੱਤੇ 
ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੱਸਦੀ ਸੀ ਤ+ ਉਸਦੀ- ਦੋਵੇਂ ਗੱਲ;+ ’ਚ ਟੋਏ ਪੈ ਜ+ਦੇ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਉਸਦੇ 
ਮੂਹਰਲੇ ਦੰਦ+ ਿਵਚਾਲੇ ਿਵਰਲ ਿਦਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ 16 ਸਾਲ+ ਦੀ ਸੀ ਤ+ ਵੀ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਅਠਾਰ+ 
ਸਾਲ+ ਦੀ- ਕੁੜੀ- ਵਰਗਾ ਸੀ। 

 ਮੇਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਲਤਾ / ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਿਖਆ। ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਪੰਜ ਝਰੀਟ+ ਸਨ 
ਅਤੇ ਸਾਰੀ- ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਨ। ਬਗਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਇੰਚ ਹੇਠ / ਦੁੱਧੀ ਤੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਸਾਫ ਿਵਖਾਈ 
ਿਦੰਦੇ ਸਨ। ਦੰਦ+ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਦੇ 7ਪਰਲੀ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਲੇ ਿਜਹੇ ਿਵਰਲ ਸਾਫ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਸੀ। 

ਰਾਤ0 > ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਣ ਦਾ ਭਰਮ 

 ਮੈਂ  ਲਤਾ / ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਿਸੱਧੀ ਲੇਟਣ ਲਈ ਆਿਖਆ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹਕੁਮ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਲਤਾ 
ਤੋਂ ਰੁੱਖੀ ਿਜਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨ+ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ 
ਮੰਗੇ। ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਵਾਲ+ ਜਵਾਬ+ ਦੇ ਿਸਲਿਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਰਨ+ ਗੱਲ+ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈ/ ਲਤਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਿਲਖੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਉਸਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ+ ਿਵੱਚ ਹੇਠ+ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

 “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹ+ ਤ+ ਰਾਤ / ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲਾਡ ਅਤੇ 
ਚੁੰਮਣਾ ਕਾਰਨ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹ+ । ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚਾਕਲੇਟ, ਮਿਠਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੀ- ਚੀਜ+ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ 
ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਿਚਰ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਮੈ/ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਕਾਰ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 
ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹ+ ਤ+ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ 
ਕੱਪੜੇ ਪਾਟ ਜ+ਦੇ ਹਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਬਹਤੁ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜ+ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੰਦੀ- ਵੱਢਦਾ ਹੈ। 

 ਉਸਦੇ ਨਹੁੰ ਬਹਤੁ ਿਤੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨ+ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਨਹੁੰਦਰ+ ਮਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ 
ਉਸ/ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹ+ ਤ+ ਉਹ ਕੱਪਿੜ- ਿਵੱਚ ਮੋਰੀ- ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 

 ਜਦੋਂ  ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜਦਾ ਹੈ ਤ+ ਉਹ ਿਦਓ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜ+ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈ/ ਆਪਣੀ- ਬਾਹ+ 
ਿਵੱਚ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਜੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹ+ ਤ+ ਉਹ ਮੈ/ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਦਨ 
ਉਸਨੇ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਿਦੱਤੇ।” 

 ਜਦੋਂ  ਮੈਂ ਲਤਾ / ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਪਿਹਲ+ ਕਦੇ ਉਸ ਵਰਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਵੇਿਖਆ ਹੈ? ਤ+ ਉਸ ਨੇ 
ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ “ਹ+, ਉਹ..... ਸਕੂਲ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਲਾਇਨੇਲ (Lionel) ਵਰਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ  ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੀ 
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ਜ+ਦੀ ਉਸ / ਿਮਿਲਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬੇਚਾਰਾ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਿਵੱਚ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ 
ਚੰਗਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਿਕ ਜਦੋਂ ਿਕਤੇ ਸਾਡੀ ਨੈਟਬਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਿਕਧਰੇ ਬਾਹਰ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਜ+ਦੀ ਤ+ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੌਂਸਲਾ- 
ਅਫਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 7ਥੇ ਜਰਰੂ ਪਹੁੰਚਦਾ।” ਜਦੋਂ ਲਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਿਖਆ ਤ+ ਮੈ ਉਸ ਦੀ- ਅੱਖ+ 
ਿਵੱਚ ਹੰਝੂ ਵੇਖੇ। 

ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ  
 ਸੰਮੋਹਕ ਨੀਂਦ ਿਵੱਚ ਲਤਾ ਨੇ ਇਹਨ+ ਸਾਰੀ- ਵਾਰਦਾਤ+ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਕੱਪਿੜ- / ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ ਪਾੜਨਾ, 
ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣੇ, ਕੱਪਿੜ- / ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਹੁੰਦਰ+ ਮਾਰਨੀ- ਅਤੇ ਦੰਦੀ- ਵੱਢਣਾ ਆਿਦ 
ਬਾਰੇ ਮੰਨ ਿਲਆ ਸੀ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਿਲਆ ਿਕ ਅਿਜਹੀ- ਵਾਰਦਾਤ+ ਿਫਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰੇਗੀ। 

 ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਸ ਿਮੰਟ ਬਾਅਦ ਲਤਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਿਸੰਘੇ ਦੇ ਨਾਲ 
ਦਪੁਿਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਿਕ ਰਾਣਾ ਿਸੰਘੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਖਾਣਾ ਖ+ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ 
ਲਤਾ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਿਛਆ ਅਤੇ ਲਤਾ / ਿਕਸੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਸੇ ਿਖਡਾਰੀ ਨਾਲ 
ਿਵਆਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ। 

 ਅੱਜ ਲਤਾ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਿਚ-, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਰਿਹ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

 ਜਦੋਂ  ਿਕਸੇ ਅਖਬਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਮੈ/ ਲਤਾ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਿਖਆ ਤ+ ਮੈਂ  ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, 
“ਤੁਹਾ/ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਲਤਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਿਲਖੀ ਗਈ ਇਹ ਿਲਖਤ ਖੁਦ ਵੀ ਪੜ;ੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈ/ ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਬਹਤੁ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਗੱਲ ਤ+ ਨਹੀਂ ਛਾਪਦੇ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਉਸਦੀ ਿਵਆਹਤੁਾ 
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਮੈ/ ਇੰਟਰਿਵਊ ਵਾਸਤੇ ਿਮਲ ਲਵੋ ਤ+ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕ+।” 

 ਦੋ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਿਵਊ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਿਰਪੋਰਟਰ / ਦੱਿਸਆ “ਕੱਲ; ਮੈਂ ਲਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਪਤੀ / 
ਿਮਲਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹਨ+ ਦੀ ਿਦਮਾਗੀ ਖਰਾਬੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਅਖਬਾਰ ਿਵੱਚ ਛਿਪਆ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠਕ+ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਿਸੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨ+ / ਕੋਈ 
ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨ+ ਨੇ ਮੈ/ ਖੁਦ ਹੀ ਿਸਆਣਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾ/ 
ਲਤਾ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਗੱਲ+ ਦੱਸਦਾ ਹ+। 

 ਭਾਵੇਂ  ਲਤਾ ਨੇ ਉਹਨ+ ਭੇਦ ਭਰੀ- ਵਾਰਦਾਤ+ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਿਜਹੜੇ ਸਬੂਤ ਿਮਲਦੇ 
ਹਨ ਉਹਨ+ / ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਿਦ- ਮੈਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਿਚਆ ਹ+ ਿਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਰਆ 
ਕਰਦੀ ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਿਰਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ- ਝਰੀਟ+ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ 
ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਵੱਜੀ- ਹੋਈ- ਸਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੂਤ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦਾ ਤ+ ਜਰਰੂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਝਰੀਟ+ ਉਸਦੇ ਸੱਜੇ 
ਪਾਸੇ ਵੱਜੀ- ਹੁੰਦੀ-। ਉਸਦੀ ਉਪਰਲੀ ਦੰਦਬੀੜ ਿਵੱਚ ਥੋੜ;ੀ ਿਜਹੀ ਿਵਰਲ ਉਸਦੀ ਸੱਜੀ ਬ+ਹ ਤੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ ਦੇ 
ਿਨਸ਼ਾਨ+ ਿਵੱਚ ਸਾਫ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਅੰਗੀ ਿਵੱਚ ਹੋਈ- ਮੋਰੀ- ਵੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸਨ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ 
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਵਰਤਦੀ ਸੀ। 
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 ਉਹਨ+ ਦੋ ਮਹੀਿਨ- ਦੇ ਅਰਸੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ ਿਕ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੀ ਇੰਝ ਕਰਦਾ ਸੀ 
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਉਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਹੋਰਨ+ ਲੋਕ+ ਵ+ਗੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤ+-ਪ6ੇਤ+ ਦੀ- ਅਰਥਹੀਣ 
ਕਹਾਣੀ- ਸੁਣਦੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਿਕ ਆਪਣੇ ਅਰਧ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ 
ਿਵਚਾਰ+ ਕਾਰਨ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਆਿਦ ਭਰਮ+ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਿਦਮਾਗੀ (Schizophrenia) 
ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਿਵੱਚ ਇਨ;+ ਵਾਰਦਾਤ+ / ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। 

ਮਯੂਸੀ 
 ਹਣੁ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮਾਨਿਸਕ ਰੋਗੀ (Schizophrenia) ਿਕਸ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਮੈਂ ਤ+ 
ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹ+ ਿਕ ਇਹ ਿਸਰਫ ਕਾਮੁਕ ਮਾਯੂਸੀ (Sex Frustration) ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ 
ਮੁਿਟਆਰ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਿਜਸਦੀ- ਕਾਮੁਕ ਿਗਲਟੀ- (Sex glands) ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਉਹ ਮਰਦ+ 
ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦਰੂ ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਹੀ ਲੱਜਾਵਾਨ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪਲੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤ+ ਉਸ ਦੇ ਿਮਲਣ 
ਆਏ ਲੜਿਕ- / ਿਮਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲਤਾ / ਿਮਲ ਜ+ਦਾ।  
 ਮੇਰੇ ਿਖਆਲ ਿਵੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਿਖਡਾਰੀ ਲਾਇਨੇਲ (Lionel) ਹੀ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਸੀ, 
ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਜੀਅ ਭਰਕੇ ਗੱਲ+ ਕੀਤੀ- ਸਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਿਕ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਇੱਕ ਦਜੂੇ / ਕਾਮ 
ਿਤ6ਪਤੀ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦੋਵ+ ਦੀ ਖੇਡ+ ਦੀ ਸ+ਝੇਦਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਸੀ ਿਖੱਚ / ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਿਕ 
ਲਾਇਨੇਲ ਲਤਾ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਹੇਠ ਖੇਡੇ ਗਏ ਨੈ ੱਟਬਾਲ ਵੇਖਣ ਜ+ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਲਤਾ / 
ਖੇਡਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਸੀ। 

 ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਿਹਲ+ ਹੋਈ ਲਾਇਨੇਲ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਿਨੱਜੀ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਬਹਤੁ 
ਦੁੱਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ 
ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਸ. ਐਸ. ਸੀ. ਦੇ ਅੰਤਮ ਇਮਿਤਹਾਨ ਿਵੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਿਜਸ ਿਦਨ ਦੀ ਉਹ ਇਮਿਤਹਾਨ ਤੋਂ 
ਿਵਹਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲਾਇਨੇਲ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਅਰਧ ਸੁਚੇਤ ਮਨ / ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇੰਝ ਉਹ ਇੱਕ 
ਮਯੂਸ ਕੁੜੀ ਬਣ ਗਈ। 

 ਿਜਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਰਾਤ / ਉਸ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਤਾ ਦੇ ਲਾਇਨੇਲ ਬਾਰੇ ਿਦ6ਸ਼ਟੀ ਭਰਮ ਹੀ 
ਸੀ। ਉਸਦਾ ਲਾਡ ਕਰਨਾ, ਚੁੰਮਣਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ,ਤੋਹਫੇ ਿਲਆਉਣਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਣਾ, ਬਾਹ+ 
ਿਵੱਚ ਚੁੱਕਣਾ ਆਿਦ ਸਭ ਲਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਪ6ਗਟਾਵੇ ਸਨ। 

 ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਮੋਿਢ- ਤੱਕ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਸਦੇ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ / ਆਪਣੇ ਪ6ੇਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਧ 
ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਿਵਖਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਿਹੱਿਸ- / ਨੰਗਾ ਿਵਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹ 
ਫਰਾਕ+ / ਕੱਟਦੀ ਤੇ ਪਾੜਦੀ ਸੀ। ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਨੰਗੇਜਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ। ਸਰੀਿਰਕ ਕਸ਼ਟ+ ਰਾਹੀਂ 
ਕਾਮਿਤ6ਪਤੀ (Masochism) ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ / ਨਹੁੰ- ਨਾਲ ਝਰੀਟਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪ6ੇਮੀ ਰਾਹੀਂ 
ਇੰਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਦੁੱਖ+ ਿਵੱਚ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਸੀ। 

 ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਿਦਉ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਬਣ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲਤਾ 
ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਡੀਲਡੌਲ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ / ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਏਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ / ਲਤਾ ਲਈ ਿਖਡਾਰੀ 
ਮੁੰਡਾ, ਪਤੀ ਵਜੋਂ  ਚੁਨਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 

ਿਧਆਨ ਗੋਚਰੇ 
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 ਜਦੋਂ  ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਿਲਖਤ ਦੀ- ਸਾਰੀ- ਘਟਨਾਵ+ ਸੱਚੀ- ਹਨ। ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਕਾਰਨ+ ਕਰਕੇ ਇਸ ਿਵਚਲੇ 
ਿਵਅਕਤੀ- ਅਤੇ ਥਾਵ+ ਦੇ ਨ+ ਮਨਘੜਤ ਹਨ।       
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