ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਪਛਲੇ 20 ਕੁ
ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਿਾਂ ਦੀ ਸੰਖਪ
ੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।


ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਰਸਾਲੇ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਾਕਹਤ
ਨੂੰ ਯੂ.ਕੇ. ਕ ਿੱਚ ਕਈ ਸੀਂਕੜੇ ਪਾਠਕਾਂ

ਿਾਨਕਸਕ ਕਸਹਤ ਬਾਰੇ ਟੀ ੀ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ
ਅਖਬਾਰੀ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ



ੰਡੀ।

ਯੂ.ਕੇ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ

ਕਜਆਦਾ ਜੋਤਸ਼ੀ, ਬਾਬੇ ਅਤੇ ਟੂਣੇ ਟਾਿਣ ਕਰਨ
ਕਜਹਨਾਂ ਕੰਿਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਚਾਲੀ ਕਿਲੀਅਨ ਪੀਂਡ
ਇਨਹਾਂ ਪਾਖੰਡੀ ਲੁਟੇਕਰਆਂ ਨੂੰ ਕਦੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ
ਕੰਿਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋੀਂ ਿੁਫਤ ਸੇ ਾ ਾਂ

ਪਰੋਜਕਟ ਦੁਆਰਾ ਸੀਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਦਾਨ

ਠਿੱਕਗਆ ਕਗਆ ਕ ਅਕਤੀ ਔਸਤਨ £20,000

ਲਈ ਰਕਜਸਟਰ ਕਰ ਾਇਆ।

ਪੀਂਡਾਂ ਤਿੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਕਰਆਂ ਨੂੰ ਕਦੰਦਾ ਹ।

ਕਈ ਲੁਟੇਰੇ ਬਾਬੇ, ਕਜਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋੀਂ

ੁਲ ਰਹਿਟਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ

ਲੋੀਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰ ਰੀ 2015 ਕ ਿੱਚ ਿੁਹੰਿਦ
ਅਸ਼ਰਫੀ ਨੂੰ ਲਸਟਰ ਕਰਾਉਨ ਕਰੋਟ

ਲੋੀਂ

9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਿੀਂਬਰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ
ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਟੀ

ਿੱਖ

ਿੱਖ

ੀ ਚਨਲ ਦੇ ਕਕਸੇ ਨਾ ਕਕਸੇ

ਪਰੋਗਰਾਿ ਕ ਿੱਚ ਕਹਿੱਸਾ ਲ ਕੇ

ਿੱਖ

ਅਕਜਹੇ ਕਈ ਪਕਰ ਾਰਾਂ ਨੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹ ਜੋ £150,000 ਤੋੀਂ ੀ
ਕਜਆਦਾ ਪਰਤੀ ਪਕਰ ਾਰ ਪਸੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਖੰਡੀਆਂ

ਪਹੁਚ
ੰ ਾਇਆ। 2010 ਕ ਿੱਚ ਪੰਕਡਤ
ਿਹਾਰਾਜ ਨੂੰ

ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ

ਕਸਹਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਕਦ।

ਲਿੱਖਾਂ ਪੀਂਡ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲੁਿੱਟੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਜੇਲ



ਅੰਦਾਜਨ ਹਰ ਸਾਲ 40 ਕਿਲੀਅਨ ਪੀਂਡਾਂ ਤੋੀਂ

ਕਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਜ ੇੀਂ ਕਕ ਿਾਨਕਸਕ

ਖੂਨ ਅਤੇ ਅੰਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ ਭਰ ਚਲਾਏ



ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ

ਾਲੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋੀਂ ਠਿੱਗਦੇ ਹਨ।

ਤੀਕਰ ਪਹੁਚ
ੰ ਦਾ ਕੀਤਾ।


ਕੀ ਤੁਸੀੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਕ ਇੰਗਲੀਂਡ ਕ ਿੱਚ

ਿੱਖ

ਕ ਕਸ਼ਆਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਜ ੇੀਂ ਕਕ ਿਾਨਕਸਕ ਕਸਹਤ ਹਫ਼ਤੇ ਦਰਾਨ
ਿਾਨਕਸਕ ਕਸਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ।

ਕੋਲ ਗ ਾ ਚੁਿੱਕੇ ਹਨ।
ਹਰ ਸਾਲ ਸੀਂਕੜੇ ਬਿੱਕਚਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ
ਇਹਨਾਂ ਬਾਕਬਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।
ਕਜਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾਜ ਅਤੇ ਸਿਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਿ ਕਰਕੇ
ਜ਼ਾਕਹਰ ਨਹੀੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।

ਭਾਰਤ ਕ ਿੱਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲ
ਕ ਚਾਰਧਾਰਾ
ਇਕਤਹਾਸ
ਪੁਰਾਣਾ

ਦਾ
ੇਦਾਂ ਕਜੰਨਾ ਹੀ

ਹ।

ਕਰਸ਼ੀ

ਬਰਕਹਸਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ
ਸਿੱਭ ਤੋੀਂ ਪਕਹਲਾ ਿੰਕਨਆਂ
ਜਾਣ

ਾਲਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ

ਸੀ। ਿਾਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਸ਼ੀ ਬਰਕਹਸਪਤੀ ਨੇ ਹੀ
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਰ ਾਕ (ਲੋਕਾਇਤਾ) ਦੀ

ਸੁ ਸਾ ਇ ਟੀ
ਦੇ
ਸ ਲਹ ਯੋ ਗੀ
ਇਸ ਲੀਫਲਲਟ ਨੂੰ ਛਪਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਰਲਿਕ
ਮੱ ਦਦ ਸਰ. ਨਵਦੀਪ ਲਸੂੰ ਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੀ ਧੂੰ ਨਵਾਦੀ ਹੈ।
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ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੋਈ 2600 ਕੁ ਸਾਲ ਪਕਹਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਕਸੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਕਾ ੂਰ ਸਾਡੇ ਸਕਿਆਂ
ਦੇ ਕਸਰਕਿੱਢ ੇੀਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ
ਸੁਸਾਇਟੀ ਯੂ.ਕੇ. ਇਸ ਕ ਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਯੂ.ਕੇ. ‘ਚ
ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ
ਸੂਕਬਆਂ ਅਤੇ ਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਭਾ ਾਂ
ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਿੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ੀ

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ

ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਿਿੱਖ ਉਦੇਸ਼

ਯੂ.ਕੇ. ਬਾਰੇ
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ
ਸ਼ਕਹਰਾਂ ਕ ਿੱਚ

ਤਰਕਸੀਲਤਾ ਨੂੰ ਅਕਾਦਕਿਕ ਤਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ
ਤਰਾਂ ਕਬਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਿੱਕਾ ਹ। ਪਰ ਇਿੇ ਅਸੀੀਂ

ਾਲੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ
ਕਹਿਾਂ-ਭਰਿਾਂ ‘ਚ ਫਸੇ ਭਣ-

ਭਰਾ ਾਂ ਦੀ ਪਾਖੰਡੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਆਰਕਿਕ, ਿਾਨਕਸਕ ਅਤੇ

ਸਰੀਕਰਕ

ਸ਼ੋਸ਼ਣ

ਕਖਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਸਿਰਿੱਿਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਿ ਕਰ ਰਹੇ
ਸਨ। ਕਨਿੱਤ ਨ ੇੀਂ ਕੇਸ ਸਾਹਿਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ,
(ਅਤੇ ਹੁਣ ੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ) ਲੁਿੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਕਿ
ਿੱਡੀ ਤੋੀਂ

ਿੱਡੀ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ

ਸਰੀਕਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ੀ ਪਹੁਚ
ੰ ਰਹੀਆਂ

ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਜਿੇਬਦ
ੰ ੀ ਦੀ ਲੋੜ
ਿਕਹਸੂਸ ਕੀਤੀ

ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 1997 ਕ ਿੱਚ

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਕ ੰਦਰ
ਬਰਨਾਲਾ

ਜੀ

ਦੀ

ਇੰਗਲੀਂਡ

ਫੇਰੀ

ਦਰਾਨ

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਿਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
2001 ਕ ਿੱਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਯੁ.ਕੇ. ਦੇ
ਚਕਰਟੀ ਕਕਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਕ ਚਰਟੀ ਦੇ ਤਰ ਤੇ
ਏਸ਼ੀਆਨ ਰਸ਼ਨਕਲਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਬਰਟੇਨ ਦੇ ਨਾਿ

1 -

ਿੱਖ- ਿੱਖ ਪਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ

ਰਾਹੀੀਂ ਪਰਚਾਰ ਕਰਕੇ

ਕਹਿਾਂ-ਭਰਿਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ।
2 - ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਿਾਜ ਕ ਿੱਚ
ਭੂਕਿਕਾ ਅਤੇ ਿਨੁਿੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ।
3 - ਤਿੱਿਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਾਣਾਂ ਤੇ ਅਧਾਕਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਕਗਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲੇ ਲਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਉਕਤਸ਼ਾਕਹਤ ਕਰਨਾ।
4 - ਸਿਿੱਕਸਅ ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਲ ਲਈ ਸਿਿੱਕਸਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ
ਸੰਬਕੰ ਧਤ ਕਸਿੱਕਖਅਤ ਿਾਹਰਾਂ ਕੋਲੀਂੋ ਸਲਾਹ ਲਣੀ।
5 - ਜੋਕਤਸ਼, ਹਿੱਿ

ੇਖਣ

ਾਕਲਆਂ, ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰਨ

ਾਕਲਆਂ ਆਕਦਕ ਦੇ ਆਧਾਰਹੀਣ ਦਾਕ ਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ
ਕਰਨਾ।
6 - ਜੋਕਤਸ਼, ਹਿੱਿ

ੇਖਣ

ਾਕਲਆਂ, ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰਨ

ਾਕਲਆਂ ਆਕਦਕ ਤੋੀਂ ਪੀੜਤ ਕ ਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ

ਚਕਰਟੀ ਕਕਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਯਿਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਕਰਆਂ ਨਾਲ ਕਿਲ ਾਉਣਾ।

ਬਰਾਂਚ ਕਿੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਕ
ਆਪਣੇ ਕਲਖਤੀ ਕ ਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਿ ਕਰ

ਾਲੀ ਕਜ਼ੰਦਗੀ ਕ ਿੱਚ

ਅਿਲੀ ਰੂਪ ਕ ਿੱਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ,
ਉਸਨੂੰ ਕਬਆਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕ ਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅਸੀੀਂ ਕਜਸ ਪਰਤਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਕ ਿੱਚ ਕ ਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਉਸ ਕ ਿੱਚ

ਾਪਰਨ

ਾਲਾ ਹਰ ਰਤਾਰਾ ਜਾਂ ਘਟਨਾ

ਆਕਦਕ) ਕਨਯਿਾਂ ਤਕਹਤ ਘਟਦਾ ਹ। ਜੇਕਰ ਅਸੀੀਂ
ਆਪਣੀ ਘੋਖ ਲਈ ਇਹ ਨਜਰੀਆ ਅਪਣਾਉੀਂਦੇ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਤਰਕਸੀਲਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀੀਂ ਅਸਾਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਿੱਗੇ
ਕਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਤਰਕਸੀਲਤਾ ਫ਼ਸਲਾ ਲਣ ਦੀ ਇਕ
ਅਕਜਹੀ ਪਰਕਕਕਰਆ ਹ ਕਜਸ ਤਕਹਤ ਫ਼ਸਲਾ
ਲਣ

ਾਲਾ ਕ ਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਸਲੇ ਦਾ

ਆਧਾਰ ਕਕਸੇ ਪਰਚਿੱਕਲਤ ਸਿਾਕਜਕ,
ਸਿੱਕਭਆਚਾਕਰਕ, ਰਾਜਨੀਕਤਕ, ਕਿਿਤ
ਸਾਇੰਸ (Pseudo Science), ਧਾਰਕਿਕ ਜਾਂ

ਅਨੁਸਾਰ ਪਰ ੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਕਧਤ

ਦੇ ਟਰਿੱਸਟੀ, ਨਸ਼ਨਲ ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਕਿੇਟੀ ਅਤੇ

ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕੰਿ ਕਾਜ

ਕੁਝ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ (ਭਕਤਕ, ਰਸਾਇਣਕ

ਆਧੀਨ ਰਕਜਸਟਰ ਕਰ ਾਇਆ ਕਗਆ।

ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਕੀ ਹੈ?

ਕਕਸੇ

ੀ ਹੋਰ ਕਰ ਾਜ਼, ਿਾਨਤਾ, ਆਸਿਾ

ਜਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀੀਂ ਬਣਾਉਦਾ ਬਲਕਕ
ਸੁਤਤ
ੰ ਰ ਰੂਪ ਕ ਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕਣ

ਾਲੇ

ਤਿੱਿਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਦਾ ਹ।

7 - ਬਰਾਬਰੀ, ਧਰਿ ਕਨਰਪਿੱਖ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਾਲਤਾ ਅਤੇ
ਿਨੁਿੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ

ਾਲੇ ਸਿਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ

ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੰਸਿਾ ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਲਕੇ ਕੰਿ ਕਰਨਾ।
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