
Ôਿਕਲੇ	  ਦੇ	  ਮੋਤੀ	  ‘	  ਦਾ	  ਇਕ	  ਕ"ਡ	  

!ਟੇਰੀਓ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਨ 

-ਿਹਊ	  ਜਾਹਨਸਨ- 

(ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ	  ਤ"	  ਅਨੁਵਾਦ:	  ਹਰਪ$ੀਤ	  ਸੇਖਾ) 

	  

( ਸੰਨ	  2011	  ਿਵੱਚ	  ਛਪੀ	  ਆਪਣੀ	  ਿਕਤਾਬ	  ‘ਿਜਊਲਜ਼	  ਆਫ	  ਦੀ	  ਿਕਲਾ’	  ਿਵੱਚ	  ਕੈਨ$ ਡੀਅਨ	  ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ	  ਿਹਊ	  ਜਾਹਨਸਨ	  ਨ" 	  ਇਕ	  ਮੋਢੀ	  
ਕੈਨ$ ਡੀਅਨ	  ਪੰਜਾਬੀ	  ਕਪੂਰ	  ਿਸੰਘ	  ਦ	ੇ  ਪਿਰਵਾਰ	  ਦੀਆਂ	  ਿਤੰਨ	  ਪੁ#ਤ%	  ਦੀ	  ਕਹਾਣੀ	  ਦੱਸੀ	  ਹੈ।	  ਕਪੂਰ	  ਿਸੰਘ	  ਸੰਨ	  1912	  ਿਵੱਚ	  ਕੈਨ$ ਡਾ	  ਆਇਆ।	  ਇੱਥੇ	  ਉਸ	  

ਨ" 	  ਲੱਕੜ	  ਦੀ	  ਿਮੱਲ	  ਿਵੱਚ	  ਇਕ	  ਮਜ਼ਦੂਰ	  ਵਜ#	  ਕੰਮ	  !ੁਰੂ	  ਕੀਤਾ	  ਅਤੇ	  ਬਾਅਦ	  ਿਵੱਚ	  ਸਖਤ	  ਿਮਹਨਤ	  ਅਤੇ	  ਲਗਨ	  ਨਾਲ	  ਉਹ	  ਆਪਣੀ	  ਲੱਕੜ	  ਿਮੱਲ	  
ਲਾਉਣ	  ਿਵੱਚ	  ਕਾਮਯਾਬ	  ਹੋਇਆ।	  	  
	  

‘ਿਜਊਲਜ਼	  ਆਫ	  ਦੀ	  ਿਕਲਾ’	  ਦੀ	  ਕਹਾਣੀ	  ਿਜੱਥੇ	  ਕੈਨ$ ਡਾ	  ਿਵੱਚ	  ਕਪੂਰ	  ਿਸੰਘ	  ਦੀ	  ਿਨੱਜੀ	  ਜੱਦੋਜਿਹਦ	  ਬਾਰੇ	  ਦਸਦੀ	  ਹੈ,	  !ਥੇ	  ਇਹ	  ਕੈਨ$ ਡਾ	  ਿਵੱਚ	  

ਇੰਡੋਕੈਨ( ਡੀਅਨ	  ਭਾਈਚਾਰ	ੇ  ਦ	ੇ  ਇਿਤਹਾਸ	  ਬਾਰੇ	  ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ	  ਜਾਣਕਾਰੀ	  ਵੀ	  ਮੁਹੱਈਆ	  ਕਰਦੀ	  ਹੈ।	  ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ	  ਿਵੱਚ	  ਛਪੀ	  ਇਸ	  ਿਕਤਾਬ	  ਦਾ	  ਪੰਜਾਬੀ	  
ਅਨੁਵਾਦ	  ਕੈਨ$ ਡਾ	  ਦ	ੇ  ਪੰਜਾਬੀ	  ਕਹਾਣੀਕਾਰ	  ਹਰਪ$ੀਤ	  ਸੇਖਾ	  ਨ" 	  ਮੁਕੰਮਲ	  ਕਰ	  ਿਲਆ	  ਹੈ	  ਅਤੇ	  ‘ਿਕਲੇ	  ਦ	ੇ  ਮੋਤੀ	  ‘	  ਨ"	  ਹੇਠ ਪੰਜਾਬੀ	  ਿਵੱਚ	  ਇਹ	  	  ਿਕਤਾਬ	  

ਛੇਤੀ	  ਹੀ	  ਛੱਪ	  ਕ	ੇ  ਆ	  ਰਹੀ	  ਹੈ।	  ਅਸ#	  ਬੜੀ	  ਖੁ#ੀ	  ਨਾਲ	  ਇਸ	  ਿਕਤਾਬ	  ਦਾ	  ਇਕ	  ਕ"ਡ	  ਵਤਨ	  ਦੇ	  ਪਾਠਕ%	  ਲਈ	  ਛਾਪ	  ਰਹੇ	  ਹ"	  -‐	  ਸੰਪਾਦਕ।) 	  

1914 ਿਵੱਚ ਯੂਰਪ ਿਵੱਚ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਕਨ6 ਡਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੰੂ ਨਾ ਟਾਲਣਯੋਗ ਫੈਸਿਲਆਂ, ਿਜਨA B ਦੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖਰੇ 

ਸਨ, ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰਕੇ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦ 
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਿਭੜਣਗੇ, ਭਾਰਤ ਚਲੇ ਗਏ । ਦੂਜੇ  ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਆਰਿਥਕਤਾ 

ਿਵੱਚ ਥੋੜ(ੇ ਸਮ, ਲਈ ਿਨਗਾਰ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਵਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ।  ਿਫਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ, ਿਜਨ' ( ਿਵੱਚ ਕਪੂਰ 
ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸੀ, ਨ*  ਿਜਹੜੇ ਵੀ ਉਨ0 1 ਨੰੂ ਮੌਕੇ ਿਮਲੇ, ਉਨ# $ ਦਾ ਵੱਧ ਤ% ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਨ# ਡਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ। ਇਸ ਤਰ56 

ਦੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਪਲ, ਿਵੱਚ ਦੋਸਤ, ਿਵੱਚ ਵੀ ਡੂੰ ਘਾਈ ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਿਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਕੇਸ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਭ ਤ? 
ਨਜਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਿਪਆਰਾ ਿਸੰਘ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ8 9 ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਿਜ: ਦੀ ਿਤ: ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਉਹ ਇਕੱਠ?  ਸਨ 

ਅਤੇ ਨਵ& ਹੀ )ਟੇਰੀਓ ਿਵੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਜਦ5 ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਉਨ@ A ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਪਿਹਲ' ਹੀ )ਠ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਿਕ0ਿਕ ਕਪੂਰ ਨ'  

ਆਪਣੀ ਦਾੜ(ੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਜਦ+ ਿਕ ਿਪਆਰਾ ਿਸੰਘ ਨ2  ਇਸ ਤਰ45 ਨਹ7 ਸੀ ਕੀਤਾ।	  

ਟਰ#ਟੋ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਸਟੇਸ਼ਨ `ਤੇ ਰੇਲ ਤ% ਉਤਰਨ ਦੇ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਪੂਰ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਕ6ਦਰ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਾਈ 
ਦੀ ਦੁਕਾਨ `ਚ ਜਾ ਵਿੜ'ਆ। ਉਸ ਨ-  ਕ/ਚੀ ਅਤੇ ਪੱਛਣੇ ਨੰੂ ਪਿਹਲ< ਹੀ ਆਪਣੀ ਦਾੜ'ੀ `ਤੇ ਵਰਤ ਿਲਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਤੇ 

ਉਭੜ ਖਾਭੜ ਵਾਲ ਸਨ ਪਰ ਉਸਦੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦ8 ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਕੱਪੜੇ ਨੰੂ ਿਸਰ ਤ8 ਉਧੇੜਣ ਲੱਗਾ ਤD 
ਦੁਕਾਨ ਿਵੱਚ ਬੈਠ-  ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੱਲ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਉਸਦੇ ਿਸਰ ਉਪਰਲੇ ਵਾਲ  ਚੰਗੀ ਤਰ;< ਵਾਹ ਕੇ ਿਸਰ `ਤੇ ਜੂੜੇ ਿਵੱਚ ਬੱਝੇ 



ਹੋਏ ਸਨ। ਿਫਰ ਉਸ ਨ"  ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਹਜਾਮਤ ਲਈ ਆਿਖਆ।(1) 

 ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਨ*  ਿਬਆਲੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿਵੱਚ ਦੱਸੀ। ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨ*  ਿਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ 
ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਿਕੰਗ ਸਟਰੀਟ `ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ 14 ਜੂਨ 1914 ਦਾ ਿਦਨ ਸੀ। ਿਜਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨ4  ਿਲਿਖਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ 

ਵਰਨਣ ਕਪੂਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤ& ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ0 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਤਾਰੀਖ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਿਕ? ਿਕ ਉਸ ਿਦਨ ਐਤਵਾਰ 
ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ "ਚੰਗਾ ਟਰ/ਟੋ" ਨ/ ਨਾਲ ਸੱਦੇ ਜ/ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਨਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ* ਉਸ ਿਦਨ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਪੂਰ ਨ9  

ਆਪਣੀ ਦਾੜ(ੀ ਨੰੂ ਐਤਵਾਰ ਨੰੂ ਕਤਿਰਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਮਤ ਅਤੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰਵਾਉਣ ਸੋਮਵਾਰ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ. ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹ5 ਪਰ 
ਿਜਹੜੀ ਗੱਲ ਿਧਆਨ ਿਖੱਚਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਹਜ਼ਾਮਤ ਦਾ ਸਮ; ਅਤੇ ਥ; ਯਾਦ ਸਨ। ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਹੀ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਵੇਗਾ।	  

ਕਪੂਰ ਦੇ ਿਮੱਤਰ ਕਰਤਾਰ ਿਸੰਘ ਤ/ ਅਸ1 ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹ/, ਿਜਸ ਨ%  ਟਰ(ਟੋ ਆਉਣ ਤ. ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 

ਉਸੇ ਸਮ% ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਹੜੀ ਅਤੇ ਪੱਗ ਨੰੂ ਛੱਿਡਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਨ=  ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਿਲਖਤੀ ਿਬਆਨ 
ਕੀਤਾ ਿਜਹੜਾ ਕਪੂਰ ਨ-  ਨਹ. ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨ-  ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਆਪਣੀ ਦਾੜ7ੀ ਅਤੇ ਪੱਗ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਾਤਲB `ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ 

ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ।  ਉਸ ਨ+  ਹਮੇ$% ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਖਾੜਕੂ ਿਸੱਖ ਸਮਿਝਆ ਇਸ ਤ- ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਅਤੇ 
ਇਕਰਾਰ ਪ&ਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਉਸਦੀ ਦੁਿਚੱਤੀ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਿਸੱਖ= 

ਵ"ਗ ਜ" ਅਿਮ(ਤਧਾਰੀ ਿਸੱਖ ਬੰਿਦਆਂ ਵ"ਗ ਉਸ ਨ8  ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉਘੜਵ> ਿਚਨ@ " ਦਾੜ@ੀ ਅਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ)ੀਿਤਿਗਆ ਕੀਤੀ 
ਸੀ।(2) ਆਪਣੀ ਦਾਹੜੀ ਕੇਸ, ਨੰੂ ਕਟਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨ3  ਆਪਣੀ ਪ4ੀਿਤਿਗਆ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਕ ਭਰਾਵ, ਨੰੂ ਿਤਲ,ਜ਼ਲੀ 

ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਕਨ/ ਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਹੋਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਨ/  ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਬਹੁਤੇ ਕਨ/ ਡੀਅਨ< -ਭਾਵ$ ਉਹ ਕਿਹਣ ਿਵੱਚ 
ਿਝਜਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦ-ੇ ਨੰੂ ਇਹ ਬੇਹੂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਿਕ ਦਾੜ0ੀ ਅਤੇ ਕੇਸ5 ਨੰੂ ਕੱਟਣਾ ਿਦਲ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਿਦਲ ਦੁਿਖਆ ਸੀ।	  

ਕਰਤਾਰ ਿਸੰਘ ਇਸ ਮਸਲੇ (ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਦਾੜ.ੀ ਕੇਸ0 ਨੰੂ ਿਤਆਗਣ ਿਪਆ) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਿਹਲੂ ਨੰੂ "ਿਸੱਖ ਦੀ ਕਨ) ਡਾ ਿਵੱਚ ਸਮੱਿਸਆ" 

ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ।  ਕਨ+ ਡੀਅਨ. ਦੀ ਦਲੀਲ ਿਕ ਿਸੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਕਨ+ ਡੀਅਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਨਹ( ਅਪਨਾਉਣਗੇ ਿਕ0ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ 

ਿਰਵਾਜ& ਅਤੇ ਪਿਹਰਾਵੇ ਬਾਰੇ ਹਠੀ ਹਨ। ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਰਤਾਰ ਿਸੰਘ ਨ2  ਿਵਆਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਉਸ ਨ2  
ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਦਾੜ,ੀ ਅਤੇ ਕੇਸ/ ਨੰੂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੰੂ ਰੱਦ ਨਹ9 ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨ<  ਕਨ< ਡਾ ਦੇ ਤੌਰ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ4 5 ਦਾ ਿਤਆਗ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਿਕ ਜਦ: ਉਸ ਨ<  ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵ( ਦੁਨੀਆਂ 
ਿਵੱਚ ਪ&ਵੇਸ਼ ਕਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕਨ0 ਡੀਅਨ ਬਣਨ ਲਈ ਖਪਾਊ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਿਕਲ< ਭਰਪੂਰ ਛਾਣਬੀਣ ਿਵੱਚ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਧਕੇਲ ਿਦੱਤਾ।	  

ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਨ*  ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕਸੇ ਕਟਵਾਏ । ਡਾ. ਸੁੰ ਦਰ ਿਸੰਘ ਨ)  ਦੋ ਸਾਲ ਪਿਹਲ/ ਜਦ1 ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਖਾੜਕੂਆਂ 

ਨਾਲ ਿਵਘੜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜ4 ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਿਵੱਚ ਕਟਵਾਏ।(3) ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਨ*  ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਸਾਕੇ ਤ/ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ 
ਕੀਤਾ। ਜਦ( ਕਪੂਰ ਿਕੰਗ ਸਟਰੀਟ ਵਾਲੀ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਟਵਾਉਣ ਵਿੜ=ਆ, ਉਸ ਵਲੇੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਦੇ ਮੁਸਾਿਫਰ 

ਜਹਾਜ਼ ਤ& ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਿਬ6ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਿਵੱਚ ਉਨ> ? ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਿਫਰ ਉਹ ਚਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ 

ਬਾਕੀ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ `ਚ ਉਸ ਨ%  ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੂਰ ਤ0 ਵੇਖੀ।	  



ਜਹਾਜ਼ ਨੰੂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਮੋੜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਅਕਤੂਬਰ 1914 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨ.  ਖਬਰ# ਪੜ&ੀਆਂ ਿਕ ਮੁਸਾਿਫਰ# ਨ2  ਆਪਣੀ 

ਲੰਬੀ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤ- ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰ ਚ ਕੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਨ7 ੜੇ ਬਜਬਜ ਘਾਟ ਤੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕੀਤੀ। ਸੈਿਨਕ? ਨ7  ਉਨA ? `ਤੇ ਿਸੱਧੀ ਗੋਲੀ 
ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਪਿਹਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੀਪੋਰਟ3 ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਲ73 ਮੁਸਾਿਫਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟ3 ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਗਣਤੀ ਵੀਹ ਤੱਕ 

ਪਹੁੰ ਚ ਗਈ। ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤ5 ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਾਿਫਰ; ਨੰੂ ਿਗ>ਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲA ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜ; ਉਨA ; ਦੇ ਿਪੰਡ; 
ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਕੇ ਉਨ. / ਨੰੂ ਿਪੰਡ/ `ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।(4) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨ(  ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਹੀ ਕ12ਤੀਕਾਰੀ ਜ2 ਉਨ5 2 ਦੇ 

ਹਮਦਰਦ ਸਮਿਝਆ। ਸਾਲ" ਬਾਅਦ ਕਪੂਰ ਨ,  ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਿਦਆਂ ਕਨ, ਡਾ ਿਵੱਚ ਮੋਢੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 
ਵੱਲ$ ਜਹਾਜ਼ `ਤੇ ਡੱਕੇ ਮੁਸਾਿਫਰ- ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨ.  ਉਨ/ 0 ਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ 

ਿਵਚਲੀ ਫੁੱਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿਜਸ ਦਾ ਸੇਹਰਾ ਉਸ ਨ)  ਇਮੀਗ.ੇਸ਼ਨ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਜੋੜ -ਤੋੜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਗਂਲੋ-

ਇੰਡੀਅਨ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਡਬਿਲਯੂ ਸੀ ਹੌਪਿਕਨਸਨ ਨੰੂ। ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਕਪੂਰ ਨ2  ਕਨ2 ਡੀਅਨ ਬਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 

ਕੀਤਾ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੰੂ ਟਰ&ਟੋ ਲੈ ਕੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਕੰਗ ਸਟਰੀਟ ਵਾਲੀ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ `ਤੇ।(5)	  

ਭਾਈ ਿਪਆਰਾ ਿਸੰਘ ਲੰਗੇਰੀ ਕਪੂਰ ਤ2 ਕੁਝ ਪਿਹਲ% &ਟੇਰੀਓ ਪਹੁੰ ਿਚਆ। ਉਸਦੇ ਿਵਰੋਧੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲ> 'ਸੰਸਾਰ' ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ 

ਤ" ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ `ਤੇ ਲੱਗਣ ਤ' ਬਾਅਦ ਿਪਆਰਾ ਿਸੰਘ 3ਟੇਰੀਓ ਿਗਆ। ਉਸ ਨ:  ਕਪੂਰ ਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਆਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਅਤੇ ਕਪੂਰ ਨ3  ਉਸੇ ਤਰ56 ਕੀਤਾ। ਿਪਆਰਾ ਿਸੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਰ6ਟੋ ਤ$ ਤੀਹ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ 

ਿਪਕਿਰੰਗ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਨ, ੜੇ ਰੋਜ਼ਬ1ਕ ਿਵੱਚ ਲੇਕਸ਼ੋਰ ਕੰਟਰੀ ਅਸਟੇਟ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨ.  ਆਪਣੀ ਦਾਹੜੀ ਅਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। 
ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਨ"  ਕਦੇ ਵੀ ਿਤਆਗ ਨਹ- ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ `ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹ* ਿਪਆ।  ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ "ਧਰਮ ਭਰਾ" 

ਰਹੇ। ਕਪੂਰ ਉਸ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਿਵਲੀਅਮ ਮੂਰ ਨੰੂ ਿਮਿਲਆ। ਿਵਲੀਅਮ ਟਰ2ਟੋ ਿਵੱਚ ਵਕੀਲ ਸੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਿਵੱਚ 
ਅਫਸਰ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਬ,ਕ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਕਐਡਂ ਵਾਸਤੇ ਆਬਾਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ 

ਉਥੇ ਰਿਹਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮ. ਿਲਖਣ ਵੱਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨ8  ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਝੀਲ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ -ਚੀ ਥ0 `ਤੇ ਵੱਡਾ ਘਰ 
ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਏ ਤ1 ਇਸ ਘਰ ਨੰੂ ਅੱਗ ਨ9  ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। =ਥ1 ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਘਰ ਨੰੂ ਿਕਲBੇ ਵਜ1 ਜਾਣਦੇ ਸਨ।(6)	  

ਮੂਰ ਨ%  ਉਨ' ( ਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਬੀ ਸੀ ਤ4 ਆਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਸੱਖ( ਨੰੂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ।  ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਿਪਆਰਾ ਿਸੰਘ ਦਾ ਪ$ਸ਼ੰਸਕ 
ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਕਰਮ ਵਜ. ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਿਪਆਰਾ ਿਸੰਘ ਨ6  ਇਹ ਨ8 ਕਨ6 ਡਾ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੋਸਤੀ ਿਵੱਚ ਛੇਤੀ 

ਹੀ ਕਪੂਰ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਿਗਆ। ਭਾਈ ਿਪਆਰਾ ਿਸੰਘ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਫੌਜ ਿਵਚਲੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ0 ਿਵੱਚ2 ਇੱਕ ਸਾਲ 
ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੈਨਾ ਿਵੱਚ ਬੀਿਤਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਗੁਣ ਹੀ ਮੂਰ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਥ4 ਬਣਾਉਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੁੰ ਦਾ । ਉਸ ਦਾ ਬੱਿਚਆਂ 

ਨਾਲ ਿਵਹਾਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਉਸ ਨ/  ਮੂਰ ਦੇ ਮੁੰ ਿਡਆਂ  ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨ:  ਅਤੇ ਤੇਰ=> ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਨੰੂ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਿਸਖਾਈ।	  ਉਸ ਨ$  ਸ਼ਾਇਦ 
ਉਨ# $ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੰੂ ਵੀ ਇਹ ਿਸਖਾਉਣ ਦੀ  ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾਪ ਨਾਲ ਉਹ )ਟੇਰੀਓ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈੱਟ ਅਤੇ 

ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਖੁੱਲ+ੀ ਿਨਗ+ਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰ ਨੰੂ ਿਮਿਲਆ। ਮੂਰ ਦਾ ਿਪਤਾ ਜਾਿਣਆ-ਪਛਾਿਣਆ ਇਸਾਈ ਮੱਤ ਦਾ ਪ.ਚਾਰਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ 
ਨ"  ਇੱਕੋ ਨਸਲ ਦੇ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਘੋੜੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ।(7) ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਯੂਨੀਟਰੇਨੀਅਨ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵ@ਗ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ 

ਇਸਾਈ ਿਫਰਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਿਵਚਾਰ3 ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਿਖੱਚਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਿਵਆਹ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲ3 ਬਾਅਦ ਮੂਰ ਵੀ 
ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਯੂਨੀਟਰੇਨੀਅਨ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਝੁਕ ਿਗਆ। ਮੂਰ ਵੱਲ: ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ ਿਕਤਾਬ@ ਤ: ਜਾਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 

ਖੁਲ$ੇ ਿਵਚਾਰ+ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿੜ$ਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼,ਕ. ਵਾਲਾ ਸੀ ਿਜਨ4 . ਿਵੱਚ ਪੂਰਬੀ ਧਰਮ ਵੀ ਸਨ ।(8) 	  



ਟਰ#ਟੋ ਿਵੱਚ ਮੂਰ ਦੇ ਦੋਸਤ# ਿਵੱਚ ਥੀਓਸੋਿਫਸਟ# ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਥੀਓਸੋਿਫਸਟ ਹਲੇਨਾ ਬਲਾਵਤਸਕੀ ਦੀ ਪੂਰਬ ਬਾਰੇ 

ਪੁਰਾਤਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਪ-ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਿਵਵਾਦਪੂਰਨ ਿਕਤਾਬ 'ਦਾ ਸੀਕਰੇਟ ਡੌਕਟਰੀਨ' ਦੇ ਕਾਰਣ ਿਹੰਦੂਮੱਤ ਅਤੇ ਬੋਧੀਮੱਤ ਵੱਲ ਿਖੱਚੇ 
ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਿਕਤਾਬ ਕੋਈ ਚੌਥਾਈ ਕੁ ਸਦੀ ਪਿਹਲ7 ਛਪੀ ਸੀ। ਮੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ , ਜੌਰਜ ਿਮਕਮੂਰਟਰੇ ਟਰ7ਟੋ ਦੀ ਥੀਓਸੌਫੀਕਲ 

ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮ)ਬਰ ਸੀ। ਉਹ ਨ0 ਮ ਪੂਰਵਕ ' ਦਾ ਸੀਕਰੇਟ ਡੌਕਟਰੀਨ' ਦੀਆ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥੀਓਸੌਿਫਕਲ ਸਾਿਹਤ ਮੰਗਵਾDਦਾ 
ਰਿਹੰਦਾ। ਇਨ* + ਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ& ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ।(9) ਮੂਰ ਵ%ਗ 1914 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਡਾ. ਸੁੰ ਦਰ ਿਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰ%ਟੋ ਪਹੁੰ ਚੇ 

ਿਸੱਖ% ਿਵੱਚ ਮੈਕਮੂਰਟਰੇ ਵਰਗੇ ਥੀਓਸੌਿਫਸਟ ਵੀ ਿਮੱਤਰਤਾ ਵਾਲੀ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਮੂਰ ਭਾਵ= ਡਾ. ਸੁੰ ਦਰ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਥੀਓਸੌਿਫਸਟ% ਰਾਹB 
ਿਮਿਲਆ ਹੋਵੇ ਜ*  ਇਮਪਾਇਰ ਕਲੱਬ, ਜ*  ਕਨ3 ਡੀਅਨ ਕਲੱਬ ਜ* ਿਤੰਨ% ਰਾਹੀ ਪਰ ਉਨ, % ਦੀ ਿਮਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਹੋਣਗੇ 

ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਿਪਆਰਾ ਿਸੰਘ ਮੂਰ ਕਲੋ ਿਗਆ। ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤ* ਆਉਣ ਤ* ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੂਰ ਦੇ ਟਰ6ਟ* ਤ* ਬਾਹਰ ਖੇਤ6 ਿਵੱਚ ਪਹੁੰ ਚ 
ਿਗਆ। ਕਪੂਰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਪਹੁੰ ਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮੂਰ ਦੀ ਆਦਰਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਿਮੱਤਰਤਾ ਿਮਲ ਗਈ ਿਜਹੜੀ ਉਮਰ ਭਰ 

ਿਨਭੀ। ਕਪੂਰ ਦਾ ਥੀਓਸੌਿਫਸਟ2 ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲਜੋਲ ਸਥਾਿਪਤ ਹੋ ਿਗਆ ਿਜਨ= 2 ਦਾ ਆਧਾਰ ਥੀਓਸੌਿਫਸਟ2 ਵੱਲ@ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤ2 ਦੀ 
ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।	  

ਨਾ ਹੀ ਭਾਈ ਿਪਆਰਾ ਿਸੰਘ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਪੂਰ ਲੰਬੇ ਸਮ5 ਲਈ ਮੂਰ ਨਾਲ ਰਹੇ ਪਰ ਮੂਰ ਉਨ7 8 ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਛੱਡਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਦਸ਼ਾਵ- ਵੱਲ 
ਜਾਣ ਤ% ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਮੂਰ ਲਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹ> ਸੀ। ਉਹ ਨੌਰਦਰਨ ਰੇਲਵੇ ਿਵੱਚ 

!ਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਿਵਲੀਅਮ ਮਕੈਨਜ਼ੀ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਿਵਲੀਅਮ ਮਕੈਨਜ਼ੀ ਕਨ4 ਡਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੂੰ ਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ 
ਦਾ ਿਨਰਮਾਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1914 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਕਨ1 ਡੀਅਨ ਨੌਰਦਰਨ ਰੇਲਵੇ ਸੀ ਪੀ ਆਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਿਵੱਚ ਚੱਲਣ 

ਵਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਿਸਸਟਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤ/ ਕੁਝ ਮਹੀਨ3  ਹੀ ਦੂਰ ਸੀ। ਮੂਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਕੈਨਜ਼ੀ ਇੱਕ ਪ<ਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਇਹ 
ਕੰਪਨੀ ਟਰ(ਟੋ ਦੀ ਸ਼ਿਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸ਼ਿਹਰੀ ਿਬਜਲਈ ਰੇਲਵੇ ਪ-ਬੰਧ ਨੰੂ ਚਲਾਉਦ6 ਸੀ। ਮੂਰ ਟਰ;ਟੋ ਰੇਲਵੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ 

ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ0 ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੀ।(10) ਜਦ8 ਕਪੂਰ ਨ;  ਖੇਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ ਤ0 ਮੂਰ ਨ;  ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ 
ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਹੜੀ ਟਰ5ਟੋ ਤ6 ਿਨਊਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰ ਸ਼ਿਹਰੀ ਲਾਈਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਗ'ਗ 

ਿਬਲਿਡੰਗ `ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੂਰ ਵੱਲ. ਚਲਾਏ ਜ&ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਪ,ਬੰਧ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਸੀ। ਕਰਤਾਰ ਿਸੰਘ ਹੁੰ ਦਲ ਨ<  ਵੀ ਟਰ&ਟੋ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ 
ਸਟੇਸ਼ਨ `ਤੇ ਕੁਝ ਸਮ( ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੂਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਭੀ ਗਈ 

ਹੋਵੇਗੀ।(11) ਨਾ ਹੀ ਕਰਤਾਰ, ਨਾ ਹੀ ਕਪੂਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਪਆਰਾ ਉਨ2 3 ਦੇ ਟਰ3ਟ6 ਪਹੁੰਚਣ ਸਾਰ ਹੀ ਮੂਰ ਵੱਲ- ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੱਦਦ ਨੰੂ ਕਦੇ ਭੁੱਲ 

ਸਕੇ।	  

ਉਨ# $ ਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਜਦ1 ਯੂਰਪ ਿਵੱਚ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨ>  ਿਬਨ$ ਿਕਸੇ ਵਕਫੇ ਜ$ ਪੁਨਰ ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ 
ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੋ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵੱਲ; 4 ਅਗਸਤ ਨੰੂ ਜੰਗ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਕਝੁ ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਦਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨ-  ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਮੀਿਟੰਗ; ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ> ; ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਉਕਸਾਊ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਸਨ ਪਰ 
ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਢ7ਚਾ ਨਹ: ਸੀ ਿਕ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਿਕਵ< ਕ=7ਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨB 7 ਦੀਆਂ ਬੈਠਕ7 ਜ7 

ਯੋਜਨਾਵ' ਿਵੱਚ+ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਵ% ਨਹ( ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਖਬਾਰ- ਿਵੱਚ ਖੁੱਲ4ੇਆਮ ਖਬਰ- ਲਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ 
ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨ+  ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਅੰਕ ਿਵੱਚ ਹਿਥਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਛਾਿਪਆ ਿਗਆ ਸੀ।  ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੰੂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ 



ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ। ਇਸ ਨ+  ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਹੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ# $ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ 

ਸੀ।(12)	  

ਭਾਈ ਿਪਆਰਾ ਿਸੰਘ ਨ,  ਗਦਰ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲਵੇਗਾ। ਉਸ ਨ,  ਕਪੂਰ ਨੰੂ ਵੀ 
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਿਲਜਾਣ ਲਈ ਪ-ੇਿਰਆ । ਕਪੂਰ ਨ"  ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨ$  ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਜਦ. ਉਸ ਨ$  ਦਾੜ0ੀ ਅਤੇ ਪੱਗ 

ਿਤਆਗ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਉਦ+ ਹੀ ਕਨ. ਡੀਅਨ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਨ. ਡਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਨ.  ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ 
ਉਸ ਦੀ ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਨ, ਿਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆ,ਦੇ ਸਾਲ/ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨ6  ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ।(13) ਉਨ" # ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ 

ਛੋਟੀ ਸੀ ਿਕ(ਿਕ ਿਪਆਰਾ ਿਸੰਘ ਗਦਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਜੱਥੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਸੀ ਿਜਨ4 5 ਦੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੰੂ ਸਾਨ ਫਰ5ਿਸਸਕੋ 
ਤ" ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹ- ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਟਰ5ਟੋ ਤ" ਰੇਲ ਰਾਹ- ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪ<ਡਾ ਤਿਹ ਕਰਕੇ ਉਹ 

ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਪਹੁੰ ਿਚਆ। ਉਥੇ ਉਸ ਨ5  ਦੋ ਹਫਤੇ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜੱਥਾ 29 ਅਗਸਤ ਨੰੂ ਕੋਰੀਆ ਸਟੀਮਿਸ਼ੱਪ ਰਾਹ$ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। 

ਉਹ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਿਰਹਾ। ਉਥੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਿਸੰਘ ਜਖ ਨੰੂ ਿਮਿਲਆ ਿਜਸ ਨੰੂ 1913 ਿਵੱਚ 
ਕਨ# ਡਾ ਿਵੱਚ* ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲਾ ਿਮਲ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ `ਤੇ ਕ$ਾਤੀਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਪ$ੇਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਗਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵ.ਗ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹ) ਸੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸਗ. ਦੂਰ ਤ. ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਜੱਥੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ 
ਸੂਹੀਆਂ ਰਾਹ) ਭਾਰਤ ਿਵਚਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੰੂ ਇਤਲਾਹ ਿਮਲੀ ਿਕ ਿਪਆਰਾ ਿਸੰਘ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਿਸੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਿਦੱਲੀ ਿਵੱਚ 

ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਸ ਫਾਈਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਗਈ।(14)	  

ਗਦਰੀਆਂ ਦਾ ਪ)ਬੰਧ ਇਨ/ ਖੁੱਲ4ੇਆਮ ਸੀ ਿਕ ਸਾਨ ਫਰ(ਿਸਸਕੋ ਿਵੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕ0ਸਲ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵੱਚ ਕਨ7 ਡੀਅਨ 
ਇਮੀਗ%ੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਡਬਿਲਊ ਸੀ ਹਾਪਿਕਨਸਨ ਨ6  ਜੱਥੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨ? ਅਤੇ ਿਜਸ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹB ਉਹ ਗਏ ਸਨ ਉਸ 

ਦਾ ਨ$ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਾ ਿਦੱਤਾ। ਿਜਹੜੇ ਸਾਨ ਫਰ$ਿਸਸਕੋ ਤ7 ਿਨਪੋਨ ਯੂਸੇਨ ਕੇਸਾ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹ; ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਿਸੱਧੇ ਕੋਲਕਤੇ ਿਵੱਚ 
ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੱਥ/ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰ ਚ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਨ8  ਉਨ9 / ਨੰੂ ਥ/ ਤੇ ਹੀ ਿਗ<ਫਤਾਰ ਕਰ ਿਲਆ। 'ਕੋਰੀਆ' ਪਸੇਿਫਕ ਸਟੀਮਿਸ਼ੱਪ ਕੰਪਨੀ 

ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਹ*ਗਕ*ਗ ਜ*ਦਾ ਸੀ, ਿਪਆਰਾ ਿਸੰਘ ਦੀ ਚੰਗੀ ਿਕਸਮਤ ਨੰੂ ਉਸ ਨ8  ਦੋ ਹੋਰ ਦੋਸਤ* ਨਾਲ ਸੰਘਾਈ ਰਾਹ< ਜਾਣ ਲਈ 

ਇਸ ਨੰੂ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲ, ਹੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੰੂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹ; ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕਦ= ਪਹੁੰ ਚੇਗਾ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ 
ਿਵੱਚ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹ'ਗਕ'ਗ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਟੀਮਰ 'ਫਾਓ ਸ4ਗ' ਰਾਹ5 ਕੋਲਕਤੇ ਪਹੁੰ ਚੇ ਸਨ। ਉਨ# $ ਵੱਲ ਿਕਸੇ ਦਾ ਿਧਆਨ ਨਾ 

ਿਗਆ। ਉਸੇ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਉਨ0 1 ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ4 5 ਨੰੂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ 
ਪਰ ਉਨ% & ਨ'  ਛੇਤੀ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਥ5 ਿਨਕਲ ਗਏ।	  

ਅਖੀਰ 12 ਅਪ&ੈਲ 1915 ਿਵੱਚ ਭਾਈ ਿਪਆਰਾ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਨ8  ਉਸਦੇ ਿਪੰਡ ਲੰਗੇਰੀ ਤ> 8 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਿਗ&ਫਤਾਰ 

ਕਰ ਿਲਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੰੂ ਿਪੰਡ ਦੇ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਨ#  ਸੂਹ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਕੋਲ ਉਹ ਆਮ ਹੀ ਜ3ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਛੇ 
ਮਹੀਨ%  ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਿਰਆ ਿਫਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਿਪੰਡ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੀ। ਉਹ ਮਾਹਲਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰੀ 

ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨ.  ਬਾਅਦ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਨੰੂ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।	  ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਜ& ਭਗੌੜਾ ਹੋ 

ਿਗਆ ਿਜਵ& ਪੁਲੀਸ ਨ-  ਆਪਣੇ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਭੇਸ ਿਵੱਚ ਘੁੰ ਮਣ ਨ2  ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਨੰੂ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ । 
ਉਨ# $ ਨ%  ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਗਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਸੱਖ ਪਲਟਨ$ ਨੰੂ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ#ਾEਦਾ ਸੀ ਜ$ 

ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਜ) ਅਸਲਾ ਖਾਿਨਆਂ `ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ1 ਬਣਾ2ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਭੇਸ ਹੇਠ ਲੁਕੋ ਲ=ਦਾ ਸੀ। 



ਉਸ ਨ$  ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤ4 ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ8 ਬਾਅਦ ਿਲਖੀ ਆਤਮ-ਕਥਾ ਿਵੱਚ ਇਸ ਨੰੂ ਮੰਨ 

ਿਲਆ। ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਲੰਗੇਰੀ ਦੇ ਦਸ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਿਵੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਥ( `ਤੇ ਦੋ ਿਦਨ ਤ' ਵੱਧ ਨਹ, ਸੀ ਿਟਕਦਾ। ਉਹ ਰਾਤ 
ਨੰੂ ਆ%ਦਾ-ਜ"ਦਾ ਅਤੇ ਿਪੰਡ" ਦੇ ਘਰ" ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ  ਕ2"ਤੀਕਾਰੀ ਪਾਠ ਪੜ6ਾ7ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨ=  ਨੌਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਸੂਬੇ  ਦੇ ਕੋਹਟ 

ਿਵੱਚ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸੈਿਨਕ6 ਨੰੂ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ-ਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫਤੇ ਿਬਤਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹਲਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ  ਸੈਿਨਕ 
ਉਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਇਸ ਤ* ਿਬਨ- ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਪ&ਡੂ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਿਵਚਰਦਾ।(15) !ਥੇ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਪ'ਡੂਆਂ `ਤੇ 

ਉਸ ਨੰੂ ਬਹੁਤਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ /ਥੋ ਆਪਣਾ ਿਟਕਾਣਾ ਛੇਤੀ ਬਦਲ ਲ;ਦਾ।	  

ਉਸ ਦੀ ਿਗ%ਫਤਾਰੀ ਤ* ਦੋ ਮਹੀਨ/  ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਨੰੂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨ8  
ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਿਗ(ਫਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਪ7ਡੂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਨਾਲ ਉਹ 

ਸਾਧੂ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਿਵੱਚ/ ਭੱਜ ਿਨਕਿਲਆ ਅਤੇ ਮੀਲ8 ਦੂਰ ਖੇਤ8 ਿਵੱਚ ਭੱਜਦਾ ਿਰਹਾ ਪਰ ਉਹ ਘੋੜਸਵਾਰ8 ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤ& ਦੌੜ ਨਹ, 

ਸੀ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਬਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕੰਿਡਆਲੀ ਝਾੜੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਫਸ ਿਗਆ। ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੰੂ 
ਸੰਗਲ% ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ, ਸੁੱਜੀਆਂ ਬੰਦ ਅੱਖ% ਅਤੇ ਪੱਚਰ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਟੁੱਟੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਜੇਲ9 ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਿਗ>ਫਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਉਹ 

ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਲ ਿਭੜ ਿਪਆ ਸੀ। ਉਸ ਨ$  ਲੰਬੇ ਹੱਥੇ ਵਾਲਾ ਗੰਡਾਸਾ ਉਸ ਦੇ ਪੱਟ ਵੱਲ ਵਾਿਹਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੱਜ1 ਨ3  ਉਸ ਵੱਲ5 ਕੀਤੇ 
ਅਪਰਾਧ& ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਇਸ ਨੰੂ ਜੋੜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਵਲਿਪੰਡੀ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨ"  ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ 

ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੰੂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਟਾਪੂ ਿਵੱਚ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ `ਤੇ ਕਾਲੇਪਾਣੀ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ. ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ 
ਅਪ#ੈਲ ਅਤੇ 1917 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਬਗਾਵਤੀ ਕੇਸ8 ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਿਵੱਚ< ਉਸ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਇੱਕ 

ਸੀ। ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੇਈ ਫ-ਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।(16)	  

ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ 1950ਿਵਆਂ ਿਵੱਚ ਿਪਆਰਾ ਿਸੰਘ ਲੰਗੇਰੀ ਨੰੂ ਿਮਲੀਆਂ। ਜਕੈੀ ਨ$  ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਸ ਵੱਲ. ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼6 
ਿਵੱਚ% ਇਹ ਸਭ ਤ% ਨਰਮ ਅਤੇ ਿਪਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਮਨ ਨੰੂ  ਉਸ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਟੁੰ ਬ ਗਈ। ਸੁਰਜੀਤ 

ਨ"  ਉਸ ਨੰੂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਪਆਰਾ ਿਸੰਘ ਨ"  ਤਾਕਤ ਨਾਲ 6ਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ 

ਿਜਹੜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਨੰੂ ਿਦਲ ਦੀ ਡੂੰ ਘਾਈ ਤੱਕ ਛੋਹ ਗਈ।  ਉਸ ਨ8  ਪੁਲੀਸ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਖਾਧੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਦੀ ਕਾਲ 
ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਭੋਗੀ ਇਕੱਲਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ। ਉਸ ਨ9  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਅਰਦਾਸ< ਅਤੇ ਸਮਾਧੀ ਕਰਕੇ ਿਜ@ਦਾ ਰਿਹ ਸਿਕਆ ਅਤੇ ਜੇਲA ਦੇ 

ਸਮ# ਦੌਰਾਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮ# ਉਸ ਨੰੂ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ।(17)	  

 ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜੇਲ. ਕੱਟਣ ਤ3 ਬਾਅਦ ਿਪਆਰਾ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਆਮ ਮੁਆਫੀ ਅਧੀਨ 1920 ਿਵੱਚ ਿਰਹਾਅ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨ$  
ਸਰਕਾਰ ਿਵਰੋਧੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੰੂ 1923 ਅਤੇ 1926 ਿਵਚਕਾਰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੈਦਖਾਨ>  ਿਵੱਚ ਕੱਟਣੇ 

ਪਏ। ਉਸ ਦੀ 1920 ਵਾਲੀ ਿਰਹਾਈ ਦੇ ਸਮ- ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਦਰੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਿਰਹਾਅ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਜੇਲ3 ਿਵੱਚ 
ਰਹੇ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਿਜਹੜਾ ਿਪਆਰਾ ਿਸੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਖੜ6ਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੀ ਉਸਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਿਪਕਿਰੰਗ <ਟੇਰੀਓ ਤ@ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ 

ਮਾਲਕ ਿਵਲੀਅਮ ਮੂਰ। ਜਦ. ਿਪਆਰਾ ਿਸੰਘ ਜੇਲ5 ਿਵੱਚ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੂਰ ਨ@  ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਫਰ#ਸੀਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗ+ੇਜ਼ ਕਨ/ ਡਾ 

ਿਵੱਚ ਪਈ ਕੌੜੀ ਤਰੇੜ ਨੰੂ ਿਮਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਲਿਹਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਸਫਲ ਿਰਹਾ। ਇਸ ਲਿਹਰ ਦਾ ਨ* ਬੌਨ ਇਨਟ.ਟੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ 
ਨਾਲ ਮੂਰ ਦਾ ਨ( ਅਖਬਾਰ( ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕਪੂਰ ਵਾਪਸ ਿਬ,ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪਹੁੰ ਚ ਿਗਆ ਸੀ। ਜਦ. ਉਸ ਨ1  ਮੂਰ ਦਾ ਨ6 

ਅਖਬਾਰ ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ ਤ" ਉਸ ਨ&  ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਮੂਰ ਨੰੂ ਭਾਈ ਿਪਆਰਾ ਿਸੰਘ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਖੇਗਾ। ਮੂਰ ਦੇ ਜੰਗ ਵੇਲੇ 



ਦੀ ਸ$ਝੀ ਸਰਕਾਰ ਿਵੱਚ ਿਲਬਰਲ$ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਉਸ ਨ4  ਉਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਿਜਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਿਪਆਰਾ ਿਸੰਘ ਦੇ ਦੋਸਤ$ ਨੰੂ 

ਯਕੀਨ ਸੀ ਿਕ ਮੂਰ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ/ ਾ ਦਾ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਿਛਣਭੰਗਰ ਨਹ+ ਸੀ। ਕਪੂਰ ਨੰੂ ਮੂਰ ਦੀ 
ਿਦਆਲਤਾ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਦ ਸੀ ਜਦ1 ਉਸ ਨ4  ਿਪਕਿਰੰਗ ਨ4 ੜੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਤ1 ਬਾਅਦ ਮੂਰ ਨੰੂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਪੱਤਰ 

ਿਲਿਖਆ। ਉਹ ਮੁੜ ਤ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਿਗਆ , ਿਜਹੜਾ ਕੁਝ ਮੂਰ ਨ;  ਕਰਮ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੂਰ ਭਾਈ ਿਪਆਰਾ 
ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਨ" ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ।(18)	  

ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਿਪਆਰਾ ਿਸੰਘ ਦੋਸਤ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਦੁਸ8ਗੇ `ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਹ) `ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਪੂਰ ਦੀ 

ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਿਪਆਰਾ ਿਸੰਘ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਹੱਸਾ ਸੀ । ਉਹ ਉਸ ਚੋਣ ਦੀ ਪ*ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਕਪੂਰ ਨ5  ਨਹ6 ਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ 
ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਿਜਸ ਦੀ ਕਪੂਰ ਨ(  ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹ' ਸੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਚੋਣ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਪੂਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਚੋਣ: ਸਨ 

ਿਕ#ਿਕ ਿਜਸ ਪਲ ਗਦਰ ਨ+  ਹਿਥਆਰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ 'ਸੰਸਾਰ' ਵਾਲੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਡਾ. ਸੁੰ ਦਰ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ 

ਿਸੰਘ ਹੁੰ ਦਲ ਉਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਵ/ ਰਾਹ2 ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ7 2 ਦੇ ਕੇਸ ਿਵੱਚ, ਉਨ# $ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਨ* ਡਾ ਿਵੱਚ ਉਨ# $ ਦੇ ਹਮਵਤਨੀਆਂ 
ਲਈ ਿਨਆਂਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਿਜੱਤਣਾ ਸੀ। ਕਪੂਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਵੀ ਉਨ< = ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰ ਿਸੰਘ ਨਾਲ।	  

ਡਾ. ਸੁੰ ਦਰ ਿਸੰਘ ਅਖੀਰ ਅੱਖ. ਓਹਲੇ ਹੋ ਿਗਆ ਪਰ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਨਹ: ਸੀ ਹੋਇਆ।  ਟਰ>ਟੋ ਿਵੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਤ. ਬਾਅਦ ਉਹ ਿਬDਿਟਸ਼ 

ਕੋਲੰਬੀਆ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਵਤਨੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਤਾਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਉਹ :ਟੇਰੀਓ ਤ= ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਟਵਾ ਦੇ 
ਨ" ੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਉਸ ਨੰੂ ਲਾਭ ਸੀ। ਕਰਤਾਰ ਿਸੰਘ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਨ"  ਕਨ" ਡਾ-ਇੰਡੀਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ । ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਨ6 7 ਨ8  ਕਪੂਰ, ਉਨ6 7 ਦੇ 

ਕੁਝ ਿਸੱਖ ਿਮੱਤਰ+ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮੰਡਲੀ ਿਜਹੜੀ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਟਰ$ਟੋ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ  ਟਰ$ਟੋ ਦੇ ਕੁਝ ਪ2ਮੁੱਖ ਨਾਗਿਰਕ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਏ। 
ਿਜਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਿਵੱਚ ਿਹੰਦੂ ਫਰ6ਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਾਹ: ਕਰਦੇ ਸਨ ਹੂਬਹੂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 'ਸੰਸਾਰ' ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ 

ਪਰ ਹੁਣ ਸੁੰ ਦਰ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਿਸੰਘ ਕੋਲ ਨਵ4 ਪ5ਕਾਸ਼ਨ ਸੀ,	   ‘ਕੈਨ$ ਡਾ	   ਐਡਂ	   ਇੰਡੀਆ:	   ਏ	   ਜਰਨਲ	   ਆਫ	   ਇਨਫਰਮੇ'ਨ	   ਐਡਂ	  
ਕਨਿਸਲੀਏ(ਨ’	  ਅਤੇ ਪ%ਫਿਲਟ ਵੀ ਛਾਪਦੇ ਇਹ ਸਭ ਲਗਾਤਾਰ ਲੌਬੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਨ।	  ਜਦ# ਉਨ& ' ਨੰੂ ਮੱਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਕੁਝ 

ਟਰ#ਟੋ ਵਾਸੀ ਉਨ+ # ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ+ ਿਦੰਦੇ ਿਜਸ ਲਈ ਉਹ ਉਨ+ # ਦੇ ਿਦਲ9 ਧੰਨਵਾਦੀ ਸਨ। ਇਨ+ # ਿਵੱਚ ਮੂਰ ਤ9 ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਰ 

ਹਾਕ, ਸੈਮੁਅਲ ਟੋਮਸ ਵੁਡ, ਡਾ. ਲੀਲਾ ਡੇਿਵਸ, ਐਲਬਰਟ ਸਟਾਫਰਡ ਸਮਾਈਥ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਸਨ। ਉਨ9 : ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜੰਗ 
ਵਾਲੇ ਸਾਲ& ਦੌਰਾਨ 1915 ਤ, 1918 ਤੱਕ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।(19)	  

 ਆਰਥਰ ਹਾਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਨ- ਡੀਅਨ ਨੌਰਦਰਨ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ6ਚਾਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ 

ਮੂਰ ਨਾਲ ਿਮੱਤਰਤਾ ਹੀ ਜੰਗ ਸਮ& ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਲਿਹਰ ਬੌਨ ਐਨਟੇਨਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਸੈਮੁਅਲ ਟੋਮਸ ਵੁੱਡ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ 
'ਟਰ#ਟੋ ਗਲੋਬ' ਿਵੱਚ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਿਲਖਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ9ਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੌਦੇ ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਨਾ 

ਦੇਵੇ ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਜ4 ਉਸ ਨ$  Ôਟਰ#ਟੋ ਐਟਂੀ ਪੌਵਰਟੀ ਸੁਸਾਇਟੀÕ ਦੀ ਨ$ਹ 
ਰੱਖੀ। ਲੀਲਾ ਡੇਿਵਸ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਿਪਕ ਅਨਾਟਮੀ ਦੀ 6ਟੇਰੀਓ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਲਜ ਆਫ ਵੋਮੈੱਨ ਿਵੱਚ ਲੈਕਚਰਰ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਿਨਰਮਾਤਾ 

ਐਮਲੀ ਸਟੋਵ ਿਜਹੜੀ ਐਕਟੇਿਵਸਟ ਅਤੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਸੀ ਵ+ਗ ਉਹ ਵੀ ਥੀਓਸੌਿਫਸਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਐਲਬਰਟ ਸਟਾਫਰਡ 

ਸਮਾਈਥ ਕਨ( ਡਾ ਿਵੱਚ ਥੀਓਸੌਫੀਕਲ ਲਿਹਰ ਦਾ ਿਨਰਮਾਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਟਰ8ਟੋ ਪਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ<ਧਾਨ, ਬਹੁਤ 
ਿਪੱਛ% 'ਹੈਿਮਲਟਨ ਸਪੈਕਟੇਟਰ' ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ, ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਿਹਤਕ ਗਰੁੱਪ= ਿਵੱਚ ਸਰਗਰਮ 



ਸੀ। ਕੋਨ ਸਮਾਈਥ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਨ$ ਕਨ& ਡੀਅਨ ਖੇਡ$ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ& ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤ& ਤੱਕ ਹਾਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਿਗਆ ਜਦ5 ਉਸ ਨ8  

'ਟਰ#ਟੋ' ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੰੂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨ$ 'ਮੇਪਲ ਲੀਫਸ' ਰੱਿਖਆ।(20)	  

ਕਰਤਾਰ ਿਸੰਘ ਹੁੰ ਦਲ ਲਈ ਥੀਓਸੋਿਫਸਟ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨ>  ਅਗਲੇ ਚੌਦB ਸਾਲB ਦੇ ਸਮC ਿਵੱਚD ਬਹੁਤਾ ਸਮB ਟਰBਟੋ ਦੇ 
ਗਰੁੱਪ ਨੰੂ ਸਮਰਪਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ& ' ਦੀ ਖਬਰ-ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵਜ.। ਕੁਝ ਸਮ3 ਲਈ ਉਹ ਅਤੇ ਸੁੰ ਦਰ ਿਸੰਘ 

ਪ"ੈਸਬੇਟੇਰੀਅਨ ਿਮਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਰਹੇ ਿਜਹੜੇ ਉਨ< = ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਹਾਈ ਆਵਾਜ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਪਰ 
ਪ"ੈਸਬੇਟੇਰੀਅਨ, ਨ-  ਡਾ. ਸੁੰ ਦਰ ਿਸੰਘ ਬਾਰੇ ਸਾੜੇ ਵਾਲਾ ਿਵਚਾਰ ਬਣਾ ਿਲਆ ਸੀ। ਇਹ ਿਸੱਖ, ਵੱਲ@ ਿਬ"ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਟਰ.ਟੋ ਿਵੱਚ 

ਸੁਣੀਆ ਕਹਾਣੀਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਉਹ ਥੋੜ2ੇ ਸਮ5 ਲਈ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਤ< ਆਏ ਅਤੇ ਨਵ5 ਹੀ ਿਸੱਖ ਤ< ਇਸਾਈ ਬਣੇ, ਗ5ਦਾ ਿਸੰਘ ਨਾਲ ਇੱਕੋ 
ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਨ. / ਦੇ ਪੈਿਸਆਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਸਨ। ਪ=ੈਸਬੇਟੇਰੀਅਨ ਗBਦਾ ਿਸੰਘ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। 

ਇਸ ਨ#  ਉਨ% & ਦੇ ਸੁੰ ਦਰ ਿਸੰਘ ਪ/ਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੰੂ ਿਵਗਾੜਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਿਹ ਿਦੱਤੀ। ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਦਬਣ ਵਾਲਾ ਨਹ3 ਸੀ। ਉਹ ਪ6ੈਸਬੇਟੇਰੀਅਨ; ਤ< 

ਕੁਐਕਰਸ ਵੱਲ ਮੁੜ ਿਗਆ, ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੰੂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੰੂ ਬਆਦ ਦੁਿਪਹਰ ਮੇਟਲ;ਡ ਸਟਰੀਟ ਵਾਲੇ ਬੈਠਕ ਘਰ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮD 
ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬਲਾ)ਦੇ। ਇਹ 1915 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਸ ਤ/ ਬਾਅਦ ਉਹ ਿਦਸਣੋ ਹਟ ਿਗਆ ਅਤੇ 'ਸੰਸਾਰ' ਨਾਲ 

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਕਰਤਾਰ ਹੁੰ ਦਲ ਬਣ ਿਗਆ। 	  

ਸੁੰ ਦਰ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਿਸੰਘ ਕੁਐਕਰਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਟਰ4ਟੋ ਿਵਚਲੇ ਥੀਓਸੋਿਫਸਟ ਿਮੱਤਰ4 ਰਾਹ@ ਿਮਲੇ ਸਨ। ਥੀਓਸੋਫੈਸਟ% ਰਾਹ) ਉਹ 
ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਕ&ਸ਼ਚੀਅਨ ਰਵਾਇਤ0 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ+ ਨੰੂ ਿਮਲੇ, ਿਜਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਧਰਮ+ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਲ<ਦੇ ਸਨ। 

ਫੀਲੈਕਸ ਬੇਲਚਰ ਟਰ,ਟੋ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਮਰਥਕ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਦਾ ਸਭ ਤ= ਵੱਧ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਕੂਐਕਰਸ 
ਬਿਣਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਿਭਆਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਟਰ3ਟੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਚਰਚ# ਿਜਵ' ਪ)ੈਸਬੇਟੇਰੀਅਨ, ਮੈਥੋਿਡਸਟ 

ਅਤੇ ਰੀਫੋਰਮਡ ਏਪੀਸਿਕਪਲ ਿਵੱਚ ਜ4ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਿਜਵ6 ਮੇਸਨਸ ਅਤੇ ਔਰ;ਜ ਔਰਡਰਸ ਅਤੇ 
ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਪਾਰ), ਿਕੱਿਤਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਵ) ਦੀ ਵੀ ਪ4ਿਤਿਨਧਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਟਰ)ਟੋ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਿਰਹਾਇ& ਦੇ ਅਖੀਰ ਨ( ੜੇ 

ਕਰਤਾਰ ਿਸੰਘ ਨ"  ਟਰ%ਟੋ ਦੀ ਥੀਸੋਿਫਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮ6 ਤ8 ਮ9ਬਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੰੂ ਮੋਢਾ ਿਦੱਤਾ। ਅਰਥੀ ਨੰੂ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦਾ 

ਦੂਜਾ ਸਾਥੀ 'ਗਰੁੱਪਆਫ ਸੈਵਨ' ਦਾ ਿਚੱਤਰਕਾਰ, ਲਾਰੈਨ ਹੈਿਰਸ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ `ਤੇ ਉਨ% & ਦੋਹ& ਦੀ ਫੋਟੋ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ 
ਕਰਤਾਰ ਿਸੰਘ ਐਗਂਲੋ- ਕਨ# ਡੀਅਨ' ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਧਸ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਥੀਓਸੌਫੀਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ 

ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਇਆ।(22)	  

 ਟਰ#ਟੋ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮ( ਕਰਤਾਰ ਿਸੰਘ ਨ/  ਅਕ(ਊਟ3ਟ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਮਨ/ ਜਰ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ0 
ਦੌਰਾਨ ਕਰਤਾਰ ਦਫਤਰ) ਦੀਆਂ ਫਰਸ਼) ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜ) ਟਰ)ਟ1 ਦੀਆਂ ਸੜਕ) ਤ1 ਬੇਲਚੇ ਨਾਲ ਬਰਫ ਹਟਾ8ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਠੰਡੇ 

ਿਦਨ "ਯੌਰਕ ਸਟਰੀਟ `ਤੇ ਜੇਕਬ ਦੇ ਕਾਹਵਾ ਘਰ ਿਵੱਚ/ ਦਸ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ " ਦੋ ਡਬਲਰੋਟੀਆਂ "  "ਵਰਦਾਨ" ਲਗਦੀਆਂ ਸਨ।  ਉਨ2 3 ਿਦਨ3 
ਿਵੱਚ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਉਨ, - ਲੋਕ- ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਕਲਾਵ% ਅਤੇ ਸਾਿਹਤ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨੰੂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ 

ਵਾਰ 1916 ਿਵੱਚ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅਖਬਾਰ 'ਕਨ0 ਡੀਅਨ ਕਰੀਅਰ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ 'ਟਰ8ਟੋ ਸਟਾਰ' ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਅਲੋਚਕ, 

ਅਗੱਸਟਸ ਬਰਾਈਡਲ ਨ-  ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਰਿਬੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਿਲਖੇ ਨਾਟਕ 'ਿਚਤਰਾ' ਦੀਆਂ ਿਟਕਟ= ਿਦੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਨਾਟਕ 'ਕੰਟਰੀ 
ਕੋਰਟ ਿਬਲਿਡੰਗ' ਦੇ -ਪਰ ਬਣੇ ਬਰਾਈਡਲਸ ਆਰਟਸ ਐਡਂ ਲੈਟਰਸ ਕਲੱਬ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਉਥੇ ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਟਰAਟੋ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਕਨD ਡੀਅਨ 

ਿਲਟਲ ਥੀਏਟਰ ਲਿਹਰ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ। ਆਪਣੇ ਥੀਓਸੌਫੀਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਿਮੱਤਰ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ 



ਹਾਕੀ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਿਪਤਾ ਅਲਬਰਟ ਸਟਾਫਰਡ ਸਮਾਈਥ ਰਾਹ5 ਕਰਤਾਰ ਕਵੀ ਬਿਲਸ ਕਾਰਮਨ ਨੰੂ ਿਮਿਲਆ। ਇਹ ਮੇਲ ਸਪਾਡੀਨਾ ਕਰੈਸ>ਟ 

ਦੇ ਨ$ ੜੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਟਰ1ਟੋ ਸਾਿਹਤ ਕਲੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਥੇ 'ਮੈਕ-ਕਲੇਲ$ਡ ਐਡਂ ਸਟੀਵਰਟ' ਦਾ ਪ0ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 
ਸੰਪਾਦਕ ਡੌਨਲਡ ਫਰ-ਚ ਵੀ ਿਮਲ ਿਪਆ। ਉਸ ਨੰੂ ਸਮਝ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਨ: ; ਬੈਠਕ; ਰਾਹ?  ਕਨ@ ਡੀਅਨ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ 

ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨ,   ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ  ਇਸ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ। (23)	  

ਪਿਹਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮ. ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਕਪੂਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਨ; ਡਾ ਨੰੂ ਤੁਰ ਿਫਰ ਕੇ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। 
1915 ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਿਸੱਖ ਦੋਸਤ1 ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਤ ਸੌ ਿਕਲੋਮੀਟਰ <ਤਰ ਵੱਲ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਦ@ ਲੋਕ 'ਦਾ ਿਨਊ Bਟੇਰੀਓ' ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ, 

ਿਗਆ। ਟਰ'ਸਕ*ਟੀਨ- ਟਲ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹਾਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹ< ਮੂਰ ਉਤਰੀ ?ਟੇਰੀਓ ਦੇ ਕੁਝ ਿਹੱਿਸਆਂ ਅਤੇ 
ਿਕਊਬੈਕ ਿਵੱਚ ਰੇਲ ਦਾ ਪ/ਬੰਧ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਥ2 ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਢੁੱਕਵ< ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਧੀਆ 

ਚੀਕਣੀ ਿਮੱਟੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਿਜਥੇ ਕੋਈ 12 ਿਮਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੱਧਰੀ ਉਪਯੋਗੀ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚੀਕਣੀ ਿਮੱਟੀ 

ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਵ% ਖੇਤੀ ਫਰੰਟੀਅਰ ਵਜ# ਪ%ਚਾਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪੂਰਬੀ ਕਨ3 ਡਾ ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ) ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀ ਖੰਡ ਖੁੱਲ5ਣ 
ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਸਮ* ਨ,  ਿਦਖਾਇਆ ਿਕ ਪਿਹਲੀਆਂ ਅਸ਼ਾਵ. ਸਖਤ ਅਨਯਥਾਰਿਥਕ ਸਨ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤ1 ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 

ਿਵੱਚ% ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਰਾ ਪੈ ਜ0ਦਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਠੰਡ ਪ<ਦੀ ਅਤੇ ਕੋਰੇ ਦੇ ਹੇਠ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਧਰਤੀ ਿਸੱਲੀ ਰਿਹੰਦੀ। 
ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ  ਕਦੇ ਵੀ 3% ਤ/ ਵੱਧ ਅਖੌਤੀ ਵਧੀਆ ਚੀਕਣੀ ਿਮੱਟੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ( ਗਰੇਟ ਕਲੇਅ ਬੈਲਟ) ਨੰੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 

ਿਵੱਚ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਿਜਹੜੀ ਭੂਮੀ ਉਨ6 ਾ ਵਰਤ9ਯੋਗ ਕੀਤੀ ਉਸ ਿਵੱਚ ਵੀ ਉਹ ਘਾਹ, ਜ>, ਜਵ? ਅਤੇ ਪੱਠC  ਉਗਾDਦੇ ਪਰ ਕਣਕ ਕਦੇ ਵੀ 
ਨਹ# ਉਗਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਕੁ ਪੁਸ਼ਤ1 ਿਵੱਚ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਗਏ। 1950 ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਭੂਗੋਲ	  !ਾਸਤਰੀ ਨ"  ਪਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਥਾਪਤ 

ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਿਦਆਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਵਲਗਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਜੜ:ੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਘਾਹ 
ਦੀਆਂ ਬੱਝੀਆਂ ਪੰਡਾ ਭੁੱਲੇ-ਿਵਸਰੇ ਹੋਏ ਖੇਤ+ ਿਵੱਚ ਗਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਘਰ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਚਰਚ+ ਢਿਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਆਬਾਦਕਾਰ- ਨ.  

ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤ ੇਉਹ ਹੱਥ ਖੜ&ੇ ਕਰ ਗਏ ਸਨ।(24)	  

ਇਸ ਵਧੀਆ ਚੀਕਣੀ ਿਮੱਟੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ3 ਪਿਹਲ6 ਸਥਾਿਪਤ ਹੋਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨ;  ਕਪੂਰ ਤ3 ਚਾਰ ਜ6 ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਿਹਲ6 ਹੀ ਇਸ 

ਥ" ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਫਰ"ਸੀਸੀ -ਕਨ# ਡੀਅਨ ਸਨ ਅਤੇ ਕਪੂਰ ਉਨ. / ਿਵੱਚ4 ਕੁਝ ਨੰੂ ਗਵ)ਢੀਆਂ ਵਜ/ ਜਾਨਣ ਲੱਗਾ। ਕੁਝ 
ਨ"  ਟਰ%ਸਕੌਨਟੀਨ* ਟਲ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ4 ਲੰਘਣ ਤ4 ਰਤਾ ਕੁ ਪਿਹਲ% ਹੀ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਥੋੜDਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ 

ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪਹੁੰ ਚ ਗਏ ਅਤੇ ਕਪੂਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸੱਖ ਿਮੱਤਰ ਉਨ, - ਲੋਕ- ਿਵੱਚ3 ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤ% ਕੁਝ ਿਚਰ 
ਬਾਅਦ ਪਹੁੰ ਚੇ। ਸ-ਕੜੇ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਪਥਰੀਲੇ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ਰਾਹ; ਸਫਰ ਕਰਨ ਿਪੱਛ@ ਵਸ@ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ `ਤੇ ਹੀ ਕਪੂਰ ਰੇਲਗੱਡੀ 

ਿਵੱਚ% &ਤਰ ਿਗਆ। ਇਹ ਨ/ ਲੀ ਝੀਲ `ਤੇ ਸੀ, ਇਹ 'ਤਰੀ ਝੀਲ ਦੇ ਨ- ੜੇ ਉਸੇ ਨ0 ਵਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਰੁਕਣ ਥ0 ਸੀ। ਉਥੇ 'ਭੜ-ਖਾਭੜ ਸੜਕ' 
ਦਾ ਜਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੜੀ ਦੇ ਦੋਹ' ਪਾਸ' ਦਰਖਤ. ਦੇ ਅਣਘੜ ਟਾਹਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਨ6 ਲੀ ਝੀਲ `ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀ ਦੇ ਨ, ੜੇ ਕਪੂਰ ਨ,  160 ਏਕੜ 

ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਚੀੜ, ਿਦਆਰ, ਆਲਡਰ ਅਤੇ ਬਰਚ ਦੇ ਰਲਵ6 ਦਰਖਤ8 ਵਾਲੇ ਜੰਗਲ ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ 
ਸਰਕਾਰ ਨ&  ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੰੂ ਵਰਗ ਮੀਲ ਦੇ ਬਲਾਕ ਿਵੱਚ ਿਵ5ਤ ਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਰ ਇਕ ਬਲਾਕ ਨੰੂ ਚਾਰ ਪਲਾਟ1 ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ 

ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਿਵ*ਤ ਯਕੀਨ ਿਦਵਾ*ਦੀ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਪ2ਡੂ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ78 ਆਬਾਦ ਹੋਣ ਤ; ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁੰ ਨਾ ਿਦਸੇ। ਿਕਸੇ ਿਕਸਮਤ 
ਵਾਲੇ ਅਬਾਦਕਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਧੇ ਿਕਲੋਮੀਟਰ `ਤੇ ਕੋਈ ਗਵ(ਢੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਭੂਗੋਿਲਕ ਖੰਡ ਮਾੜੇ ਿਨਕਾਸ ਅਤੇ ਦਲਦਲ ਕਾਰਣ ਐਨਾ 

ਟੁੱਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਕ ਗਵ,ਢੀ ਕਈ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜੰਗਲੀ (ਝਾੜੀਆਂ) ਦੀ ਿਵੱਥ `ਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੂਰ ਹੀ ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਨ1  ਕਪੂਰ ਨੰੂ 



ਪ"ੇਿਰਆ ਿਕ ਉਸ ਨਵ, ਥ. `ਤੇ ਜਾਵੇ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਕੜ9 ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਵੱਚ ਖੇਤੀ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤ- ਆਏ ਪਰਵਾਸੀ ਨੰੂ ਨਵ# ਅਬਾਦਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਚੀਕਣੀ ਿਮੱਟੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਿਕਸੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ 
ਦੀ ਿਰਆਸਤ ਵਰਗੀ ਲਗਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਓਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੈਕੜੇ ਲੋਕ= ਨੰੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਭਾਵA ਕਪੂਰ ਨB  ਮੂਰ ਦੇ ਖੇਤ= ਿਵੱਚ 

ਇਹ ਜਾਨਣ ਜੋਗਾ ਸਮ+ ਗੁਜ਼ਾਰ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਕਨ4 ਡਾ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ$ ਬਹੁਤ )ੱਖਰਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੂਰ ਖੁਦ ਨੰੂ 
ਵੀ ਚੀਕਣੀ ਿਮੱਟੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵ5 ਦਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਉਸ ਨ8  ਪਿਹਲ5 ਹੀ ਤਾੜ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਖੇਤਰ 'ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਵੇਲੀਆਂ' 

ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਨ.  ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਿਦ6ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤ< ਦੇਿਖਆ ਸੀ। ਉਸ ਨ$  ਇਸ ਨੰੂ  ਅਜੇਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਵੀ ਦੇਿਖਆ, 
ਿਜਹੜਾ ਕਨ( ਡੀਅਨ ਇਕ-ਤ- ਿਵਚਕਾਰ ਪੁਲ ਉਸਾਰਦਾ ਸੀ।	  ਇਹ ਦੇਖਣ ਤ( ਬਾਅਦ ਿਕ ਅੰਗ0ੇਜ਼ ਕਨ3 ਡੀਅਨ 6ਤਰ ਿਵੱਚ ਆਬਾਦ ਹੋਣੋ 

ਫਰ#ਸੀਸੀ ਕਨ( ਡੀਅਨ# ਨਾਲ- ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਹਚਕਚਾ4ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਉਸਦੇ ਮੇਜ਼ `ਤੇ ਕਲੇਅ 
ਬੈਲਟ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਨੰੂ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕਤਾਬਚਾ ਿਪਆ ਸੀ। ਇਹ ਫਰ#ਸੀਸੀ ਕਨ( ਡੀਅਨ# ਲਈ ਫਰ#ਸੀਸੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ 

ਿਵੱਚ ਭੁਗੋਲ ਨੰੂ ਿਦਖਾ0ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰ ਦਰ ਰੰਗ7 ਵਾਲੇ ਨਕਸ਼ੇ ਸਨ। (25) ਇਹ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮੂਰ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਕਪੂਰ ਲਈ ਪAੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ।	  

ਉਥੇ ਲੋਕ ਸਰਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹਾਰ ਰੁੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਨੰੂ ਉਡੀਕਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।  ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ 

ਪੱਤਝੜ ਿਵੱਚ ਿਫਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪ/ਦਾ।  ਕਪੂਰ ਨ5  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ7 ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗ> ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਿਜਵA ਘੱਟੋ ਘੱਟ 
370 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਝੌਪੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨ@  ਇਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ , ਅਤੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਦੋ ਏਕੜ 

ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਫ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਬਜਾਈ ਕਰਨੀ ਜਦ+ ਤੱਕ 15 ਏਕੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਨਹ9 ਆ;ਦੀ। ਉਸ ਤ$ ਬਾਅਦ ਉਹ 
ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਨ) ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਾਰ) ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ `ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਿਪੰਡ ਈਰੋਕੁਆਏ ਫਾਲਜ਼ ਿਵੱਚ ਦਾ 

ਅਿਬਟੀਬੀ  ਪਾਵਰ ਐਡਂ ਪੇਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨ1  ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਪਲਪ ਤੇ ਪੇਪਰ ਿਮੱਲ ਲਾਈ ਸੀ	  , ਿਜਸ ਨ%  ਅਗਸਤ 1914 ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾ ਛਾਪੇ 
ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਪੂਰ ਕੋਲ ਉਸਦ ੇਸੌਫਟਵੁੱਡ ਵਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਸੀ।  ਜਦ- ਰੁੱਤ ਬਦਲਦੀ ਉਹ ਪਲਪਵੁੱਡ ਕੱਟਦਾ, ਦਰਖੱਤ) ਦੇ 

ਮੁੱਢ ਕੱਢਦਾ, ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਬੀਜਦਾ ਅਤੇ ਝਾੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ `ਚ ਮੱਛਰ& ਰੁੱਤੇ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨਫੀ ਚਾਲੀ ਿਡਗਰੀ 
ਤਾਪਮਾਨ ਿਵੱਚ* ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਉਸ ਨ(  ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਮੂਸ,ਕਾਲੇ ਿਰੱਛ, ਬਿਘਆੜ ਅਤੇ ਲਾਲ ਲੂੰ ਬੜੀਆਂ ਨੰੂ ਿਫਰਦੇ ਦੇਿਖਆ। ਇਸ ਤਰBC ਦੇ 

ਤਜਰਿਬਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨ-   .ਤਰ ਵੱਲ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨ- ਿੜਓ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੀ।  ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਨ-  ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੰੂ ਦੱਸੀ ਿਕ 
ਇੱਕ ਰਾਤ ਇੱਕ ਫੁੰ ਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ `ਤੇ ਪੈਰ ਪਟਕਾ)ਦੇ ਬੁੱਲ ਮੂਸ ਨ&  ਨ& ੜੇ ਵਗਦੀ ਕੂਲ ਿਵੱਚ ਐਸੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਿਕ 

ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਸਦੀ ਝ2ਪੜੀ ਨੰੂ ਵੀ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। (26)	  

1916 ਿਵੱਚ ਕਪੂਰ ਨ*  ਿਬ,ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤ5 ਆਏ ਸੱਦੇ ਨੰੂ ਪ,ਵਾਨ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ #ਟੇਰੀਓ ਿਵਚਲੀ ਮੁਿਹੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ 

ਦੇ ਨ$ ਲੀ ਝੀਲ `ਤੇ ਸਮ% ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੰੂ ਕਪੂਸਕੇਿਸੰਗ ਿਵੱਚ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਕੈਦੀ ਕ6ਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਸ ਤ> 140 
ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਅਗ,ਹ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀ `ਤੇ ਸੀ।  ਜੇ ਉਸ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਤ3 ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੰੂ ਕ6ਪ ਿਵਚਲੇ ਬੰਿਦਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ 

ਹੁੰ ਦੀ। ਜਦ# ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ, ਿਵੱਚਲੇ ਦਰਖਤ ਡੇਗ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਦ# ਹਜ਼ਾਰ ਤ# $ਪਰ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਕੈਦੀ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਖੇਤ$ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਥੇ ਉਨ4 $ ਨ5  ਕਲੇਅ ਬੈਲਟ ਿਵੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵ$ ਦੀ ਪਰਦDਸ਼ਨੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਘੱਟ ਤG 

ਘੱਟ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲੇ ਕ/ਪ ਿਵੱਚ ਸਨ ਿਜੱਥ5 ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹ? ਸੀ। ਇਹ ਥB ਸੈਕੜੇ ਿਕਲੋਮੀਟਰB ਤੱਕ ਦਲਦਲੀ ਜੰਗਲ 
ਨਾਲ ਿਘਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਮੱਛਰ6 ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਇੱਥੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੰਡ 

ਹੁੰ ਦੀ। ਰੇਲਵੇ ਰਾਹ, ਹੀ ਇੱਥ0 ਿਨਕਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਨਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਵੀ ਨਹ, ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 



ਜੰਗ ਤ% ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨ.  ਸੈਿਨਕ ਆਬਾਦਕਾਰ" ਨੰੂ ਕਲੇਅਬੈਲਟ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ 1930ਿਵਆਂ ਿਵਚਲੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵੇਲੇ ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਿਹਰ4 ਦੇ 

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁਨਰੀ-ਕਾਿਮਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਇਥੇ ਭੇਿਜਆ। ਸਾਲ4 ਬਾਅਦ 1947 ਿਵੱਚ ਕਪੂਰ ਨ<  =ਟੇਰੀਓ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਿਜਸ ਦਾ ਨ$ 
ਐਿਰਕ ਸਿਮੱਥ ਸੀ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ `ਤੇ ਰੱਿਖਆ। ਸਿਮੱਥ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਟਰ1ਟੋ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਹੀ ਜ2ਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ 

ਨ"  ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਿਨਵਾਸ ਕੈਪਸੂਕੇਿਸੰਗ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਲਆ। ਜਦ8 ਸਿਮੱਥ ਅਤੇ ਕਪੂਰ ਕਲੇਅ ਬੈਲਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ 
ਕਰਦੇ ਤ& ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹ2 ਸੀ ਿਕ ਕਪੂਰ ਨੰੂ ਇਹ ਿਦਹਾਤੀ ਇਲਾਕਾ ਪਸੰਦ ਨਹ. ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਿਨਰਦਈ ਸਰਦੀਆਂ। ਅਤੇ 

ਸਿਮੱਥ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਾ ਹੁੰ ਦੀ।(27)	  

ਕਪੂਰ ਨ&  'ਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੇ ਪੰਤਾਲੀ ਸਾਲ ਤ9 'ਪਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਿਵੱਤੀ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਮੋਟਾ ਿਜਹਾ ਸਾਰ ਹੀ ਛੱਿਡਆ ਸੀ।  
ਇਸ ਸਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੇ ਯੂ ਐਸ ਏ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ9 ਿਵੱਚ ਉਸ ਨ:  4000 ਡਾਲਰ ਜੋੜੇ, ਅਤੇ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਿਵੱਚ ਅਗਲੇ ਡੇਢ 

ਸਾਲ$ ਦੌਰਾਨ 3400 ਡਾਲਰ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੀ ਸੀ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰ ਚਣ ਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਉਸਦੇ 2ਟੇਰੀਓ 

ਵਾਲੇ ਸਮ' ਬਾਰੇ ਉਸ ਨ,  ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹ1 ਿਦੱਤਾ। ਭਾਵ' ਇਹ 9ਟੇਰੀਓ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨੰੂ  ਉਸ ਨ,  ਕਨ, ਡਾ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਨ ਦਾ 
ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਿਪਆਰਾ ਿਸੰਘ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਕਪੂਰ ਨ5  ਐਗਂਲੋ-

ਕਨ# ਡੀਅਨ ਤੌਰ-ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੰੂ ਕਰਤਾਰ ਿਸੰਘ ਹੁੰ ਦਲ ਿਜੰਨਾ ਨਹ3 ਅਪਣਾਇਆ ਪਰ ਉਸ ਨ9  ਕਨ9 ਡਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪੱਖB ਿਵੱਚ ਤਵਾਜ਼ਨ 
ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਣ ਿਲਆ ਸੀ। (28)	  

ਭਾਵ$ ਕਪੂਰ, ਕਰਤਾਰ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਿਪਆਰਾ ਿਸੰਘ ਨ2  ਉਨ4 5 ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਟਰ5ਟੋ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਸਤੇ ਅਖਿਤਆਰ 

ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ* + ਦੇ ਫੈਸਿਲਆਂ  ਨ3  ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵੀ ਰਾਹ ਨਹ9 ਸੀ ਿਵਚਾਰੇ। ਉਨ* + ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪਤਝੜ ਿਵੱਚ ਮੂਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ `ਤੇ 
ਮਾਹਲਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਸੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੁੱਕਣ ਿਸੰਘ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤ? ਹੀ ਟਰAਟੋ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ 

ਇਿਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਟਰ#ਟੋ ਦੇ ਫੋਟੋਗਰਾਫਰ ਅਤੇ ਖੋਜੀ ਸੰਦੀਪ ਿਸੰਘ ਬਰਾੜ ਨ7  ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗੀ 
ਮੈਡਲ ਇਕੱਠ)  ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਿਵਕਰੇਤਾ ਕੋਲ7 ਬਰਾੜ ਨ)  ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਮੈਡਲ ਖ<ੀਿਦਆ ਿਜਸ `ਤੇ ਬ$ਸ ਦਾ ਨ), ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 

!ਕਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦ. ਉਸ ਨ1  ਸਮਿਝਆ ਿਕ ਇਹ ਮੈਡਲ ਿਕਸੇ ਿਸੱਖ ਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਪਿਹਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਕਨ5 ਡਾ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਲ9 

ਲਿੜਆ ਤ& ਉਹ ਓਟਵਾ `ਚ ਪੁਰਾਤਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼- ਦੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ।(29)	  

ਿਜਹੜਾ ਕੁਝ ਬਰਾੜ ਨ,  ਲੱਿਭਆ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਚੌਦ8 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰ ਡਾ 1907 ਿਵੱਚ ਮਾਹਲਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਤ@ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ 
ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਰਲ ਿਗਆ। ਇਹ ਕਪੂਰ ਦੇ ਪ3ਵਾਸ ਤ7 ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਿਬ#ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਿਵੱਚ ਇਹ ਮੁੰ ਡਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮਰਦ 

ਬਿਣਆ ਿਜਸ ਨ(  ਖਾਨ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 5ਟੇਰੀਓ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨ(  ਮੂਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨ(  1915 ਦੀ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਿਵੱਚ ਮੂਰ ਦੀ 
ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਇਨਫ$ਟਰੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਿਗਆ, ਿਜਹੜੀ ਪੂਰਬੀ 2ਟੇਰੀਓ ਦੇ '	  ਸਕਾਟਸ ਕਨ& ਡੀਅਨ*' ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ 

ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਇੰਗਲ5ਡ ਨੰੂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਨ; ਡੀਅਨ ਸੈਿਨਕ ਜਹਾਜ਼ 'ਸਕ5ਿਡਨ; ਵੀਅਨ' `ਤੇ ਸੀ। ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਬਾਅਦ 
ਉਹ 'ਕਨ% ਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਿਡਸ਼ਨ% ਰੀ ਫੋਰਸ' ਨਾਲ ਫਲ3ਡਰ ਿਵੱਚ ਮੋਰਚੇ `ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਨ(  ਯੇਪਰਸ ਸੈਕਟਰ ਿਵੱਚ 100 ਿਦਨ ਮੋਰਚੇ `ਤੇ ਸੇਵਾ 

ਿਨਭਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨ/  ਦੇ ਵਕਫੇ ਿਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਫੱਟੜ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਬ ਦੇ ਛਰੇ ਿਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਜੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗੋਡੇ 

ਅਤੇ ਿਪੰਝਣੀ ਿਵੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਉਹ 1915-16 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ, ਪਤਝੜ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅੰਗ5ੇਜੀ ਿਮਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ; 
ਿਵੱਚ ਸੇਹਤਯਾਬ ਹੁੰ ਦਾ ਿਰਹਾ। ਜੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਾ ਿਮਲਦੇ ਤ6 ਉਸ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਮੋਰਚੇ `ਤੇ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ 

1916 ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੰਦਰ4 ਮਹੀਨ7  ਦੱਖਣੀ ਤੱਟ `ਤੇ ਹੇਸਿਟੰਜ਼ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲ 



ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਘੁਲਦਾ ਿਰਹਾ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹ, 1917 ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਕਨ* ਡਾ ਪਰਿਤਆ। ਉਸ ਨ*  ਆਪਣੀ ਿਹਯਾਤੀ ਦਾ 

ਆਖਰੀ ਸਾਲ (ਟੇਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਿਕਚਨਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਮਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਗੁਜ਼ਾਿਰਆ। ਅਗਸਤ 1918 ਿਵੱਚ ਚੌਵੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 
ਿਵੱਚ ਮਰਨ ਤ) ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਚਨਰ ਿਵੱਚ ਸੈਿਨਕ ਦੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਦਫਨਾਇਆ ਿਗਆ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਹਲਪੁਰ ਿਵੱਚ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ0 ਨਾਲ 

ਉਸਦਾ 1907 ਿਵੱਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤ* ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹ4 ਸੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਿਹਲੀ ਖਬਰ ਕਨ> ਡੀਅਨ ਫੌਜ ਵੱਲ* ਉਸਦੀ 
ਮੌਤ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਉਨ1 2 ਨ3  'ਿਕਸੇ ਿਜ6ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ' ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਭੇਿਜਆ ਸੀ।	  

ਬੁੱਕਣ ਿਸੰਘ ਬ*ਸ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੱਟੜ ਹੋਣ ਤ9 ਿਤੰਨ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਨ$ ਕਨ& ਡੀਅਨ ਫੌਜ ਦੇ ਫੱਟੜ" ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛਪਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ 

ਛਿਪਆ। 'ਟਰ(ਟੋ ਸਟਾਰ' ਅਖਬਾਰ ਨ0  ਉਸ ਿਦਨ ਫੱਟੜ( ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਬੰਿਦਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਖੇਪ 
ਕਹਾਣੀ ਛਾਪੀ। ਪਿਹਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਕਨ3 ਡਾ ਦੇ ਅਖਬਾਰ9 ਿਵੱਚ ਇਹ ਕਾਲਮ ਲਗਾਤਾਰ ਛਪਦਾ ਸੀ।(30) ਵੇਰਵੇ ਤ? ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ 

'ਟਰ#ਟੋ ਸਟਾਰ' ਨੰੂ ਬ%ਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ- ਉਹ ਕਦ% &ਟੇਰੀਓ ਆਇਆ, ਿਕੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਿਸੱਖ ਸੀ ਿਜਸ ਨ<  

ਕਨ# ਡੀਅਨ ਫੌਜ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾਵ1 ਿਨਭਾਈਆਂ- ਇਹ ਿਵਲੀਅਮ ਐਚ ਮੂਰ ਤ. ਿਮਲੀ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਮੂਰ ਨ1  ਹੀ ਅਖਬਾਰ ਨੰੂ ਬ5ਸ 
ਬਾਰੇ ਿਲਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੂਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਟਰ9ਟੋ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਸੱਖ2 ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਜ2 

ਦੇਖਦਾ ਉਸ ਨੰੂ ਉਹ ਿਦਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਿਫਕਰ ਨਾਲ ਗਿਹ6ਣ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਉਸ ਨ9  ਬ;ਸ ਨੰੂ ਫੌਜ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪ6ੇਿਰਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸC ਨਹC 
ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਿਕ ਭਾਰਤ ਤ5 ਆਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ =ਟੇਰੀਓ ਬੀ ਸੀ ਨਾਲ5 ਬੇਹਤਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪੱਖਪਾਤੀ ਥ$ ਸੀ ਅਤੇ 

ਉਸ ਨ$  ਕਪੂਰ ਨੰੂ ਉਥੇ ਿਟਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਪੂਰ ਕੋਲ, ਦੂਿਜਆਂ ਵ<ਗ ਹੀ, ਚੱਲਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਦਸ਼ਾ ਸੀ।	  

	  

	  


