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ਅੰਗ ਦਾਨ

ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਕਜਹੇ 
ਕਿਅਿਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿੇ ਕਜਸਨੰੂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪਣ 
(ਟ੍ਰ ਾਂਸਪਲਾਂਟ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਅੰਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪਣਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਸਮੱੁਚੇ ਯੂਿੇ (UK) ਕਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦੀਆਂ ਕਜੰਦਗੀਆਂ 
ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 
ਹਰ ਕਦਨ ਸਮੱੁਚੇ ਯੂਿੇ ਕਿੱਚ ਿੋਈ ਨਾ ਿੋਈ ਕਿਸੇ ਅੰਗ 
ਪ੍ਰਤੀਰੋਪਣ ਦੀ ਉਡੀਿ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਰ ਚੱੁਿੇ ਲੋਿਾਂ ਿੱਲਂੋ ਦਾਨ ਿੀਤੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਅੰਗਾਂ ਕਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ ਕਦਲ, ਫੇਫੜੇ, ਗੁਰਦੇ, ਕਜਗਰ, ਪਾਚਿ ਗ੍ਰੰ ਥੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ 
ਆਂਤੜੀ (small bowel)। ਚਮੜੀ, ਹੱਡੀ, ਕਦਲ ਦੇ ਿਾਲਿ 
ਅਤੇ ਿੋਰਨੀਆ ਿਰਗੇ ਕਟਸ਼ੂ ਿੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ 
ਿਰਤੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਕਜੰਦਾ ਰਕਹੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਿ ਗੁਰਦੇ ਜਾਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕਜਗਰ ਦੇ ਿੁਝ ਭਾਗ ਨੰੂ ਦਾਨ ਿਰਨਾ ਿੀ ਸੰਭਿ ਹੈ। 

ਅੰਗਾਂ ਨੰੂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਿਿੱਤਿਪੂਰਨ 
ਮਕਉ ਂਿੈ?

ਡਾਿਟਰੀ ਖੇਤਰ ਕਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਉੱਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਈ 
ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਲੇਿਾ ਅਿਸਥਾਿਾਂ, ਕਜਿਂੇ ਕਿ ਗੁਰਦੇ, ਕਜਗਰ 
ਅਤੇ ਕਦਲ ਦਾ ਫੇਲ੍ਹ  ਹੋਣਾ, ਤਂੋ ਪੀੜਤ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨ ਦੀਆਂ 
ਸੰਭਾਿਨਾਿਾਂ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰ ਤੀਰੋਪਣ ਿੀਤੇ ਅੰਗਾਂ 
ਅਤੇ ਕਟਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਿਰਨਾ ਸੰਭਿ ਹੋ ਕਗਆ ਹੈ। ਪਕਹਲਾਂ 
ਨਾਲਂੋ ਹੁਣ ਕਜਆਦਾ ਕਿਅਿਤੀ ਇਹਨਾਂ ਅਿਸਥਾਿਾਂ ਤਂੋ ਪੀੜਤ 
ਹਨ ਅਤੇ ਿੁਝ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ (ethnic groups) ਹੋਰ 
ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਮੁਿਾਬਲੇ ਕਜਆਦਾ ਪ੍ਰ ਭਾਕਿਤ ਹੰੁਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।

ਅੰਗ ਦਾ ਲੋੜਿੰਦ ਕਿਅਿਤੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਜਨਬੀ ਹੋ 
ਸਿਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿੱਲ੍ਹ  ਨੰੂ ਉਹ ਿੋਈ ਅਕਜਹਾ ਕਿਅਿਤੀ ਹੋ 
ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਜਸਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਕਪਆਰ ਿਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ 
ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਓ ਕਿ 
ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਿੋਈ ਅੰਗ ਦਾਨੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ 
“NHS ਅੰਗ ਦਾਨ ਰਕਜਸਟਰ” (NHS Organ 
Donor Register) ਉੱਤਤੇ ਦਰਜ ਿਰੋ, ਫੇਰ ਆਪਣੇ 
ਪਕਰਿਾਰ ਨੰੂ ਦੱਸੋ।

ਪਮਰਿਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ

ਯੂਿੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਕਿੱਚ ਪਕਰਿਾਰ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਿੱਚ ਅਕਹਮ 
ਭੂਕਮਿਾ ਕਨਭਾਉਦੇਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰਨ 
(opt in) ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਨਿਲਣ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰਨ (opt 
out) ਦੀ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਿੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਿੇ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਜਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਿ 
ਅੰਗ ਦਾਨੀ ਬਣ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਿ ਕਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਅੰਗ ਦਾਨ 
ਨਰਸ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ‘NHS ਅੰਗ ਦਾਨ ਰਕਜਸਟਰ’ ਦੀ 
ਪੜਤਾਲ ਿਰੇਗੀ ਕਿ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਪੰਜੀਕਿਰਤ 
ਿਰਿਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਕਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰਾ ਿਰਨ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਰਸਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰੇਗੀ ਕਿ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਿ ਦਾਨੀ 
ਬਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਿੁਝ ਿਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਿਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪਕਰਿਾਰ ਦੀ ਆਿਾਜ ਅਤੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, 
ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਿੀ ਹੋਿੇ, ਇਹ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 
ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਿਾਸਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਪ੍ਰਿਾਨ ਿਰਨਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ।



ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਦਂੋ ਿਾਪਰ ਸਕਦਾ ਿੈ?

ਡਾਿਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਅਮਲਾ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ ਦੀ 
ਕਜੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਹਰ ਸੰਭਿ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਨ ਲਈ 
ਿਚਨਬੱਧ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਅੰਗ ਦਾਨ ਉੱਤਤੇ ਕਿਚਾਰ ਿੇਿਲ ਓਦਂੋ 
ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਜੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਿੋਕਸ਼ਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਉਹਨਾਂ ਡਾਿਟਰਾਂ ਿੱਲਂੋ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰ ਤੀਰੋਪਣ ਟੀਮ ਤਂੋ 
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।

ਯੂਿੇ ਕਿੱਚ ਕਜਆਦਾਤਰ ਦਾਨ ਿੀਤੇ ਅੰਗ ਉਹਨਾਂ ਲੋਿਾਂ ਿੋਲਂੋ 
ਆਉਦੇਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੀਬਰ ਕਦਮਾਗੀ ਸੱਟ (severe 
brain injury) ਿਰਿੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ 
ਇੰਟਟਂੈਟਕਸਿ ਿੇਅਰ ਯੂਕਨਟ (intensive care unit) 
ਕਿੱਚ ਿਂੈਟੀਲੇਟਰ ਉੱਤਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਕਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਨੇ 
ਕਦਮਾਗ ਦੇ ਤਣੇ ਕਿਚਲੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਹਮ ਿਂੇਦਰਾਂ ਦਾ ਨੁਿਸਾਨ 
ਿਰ ਕਦੱਤਾ ਹੋਿੇਗਾ ਜੋ ਜੀਿਨ ਿਾਸਤੇ ਅਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 
ਡਾਿਟਰ ਤੰਤੂ-ਕਿਕਗਆਨਿ ਿਸੌਟੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਿਰਿੇ ਮੌਤ 
ਦੀ ਇਸ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਕਜਸਨੰੂ ‘ਕਦਮਾਗ 
ਦੇ ਤਣੇ ਦੀ ਮੌਤ’ (‘brain stem death’) ਿਜਂੋ ਿੀ 
ਜਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਿੋਮਾ’ (coma) ਜਾਂ ‘ਸਬਜੀ 
ਿਰਗੀ ਸਕਥਤੀ’ (‘vegetative state’) ਕਿੱਚ ਹੋਣ 
ਿਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਿਟਰਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰ ਤੀਰੋਪਣ 
ਟੀਮ ਤਂੋ ਸੁਤੰਤਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਿੱਲਂੋ ਦੋ ਿੱਖਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ 
ਿੌਮੀ ਸੇਧਾਂ (national guidance) ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਿੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਦ ਤੰਤੂ-ਕਿਕਗਆਨਿ ਿਸੌਟੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਿਰਿੇ ਮੌਤ ਦੀ 
ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰ ਕਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ ਅਜੇ ਿੀ ਿਂੈਟੀਲੇਟਰ 
’ਤੇ ਹੋਿੇਗਾ (ਇਹ ਅਕਜਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਿਾ ਨੰੂ 
ਫੇਫਕੜਆਂ ਕਿੱਚ ਧਿੇਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱੁਚੇ ਸਰੀਰ ਕਿੱਚ ਲਹੂ 
ਦੇ ਗੇੜ ਕਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਦੀ ਹੈ)। ਇਹ ਅੰਗਾਂ ਨੰੂ 
ਆਿਸੀਜਨ-ਭਰਪੂਰ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਗੁਆ ਬੈਠਣ ਤਂੋ 
ਰੋਿਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰ ਤੀਰੋਪਣ ਦੇ ਿਧੇਰੇ ਕਸਹਤਮੰਦ ਕਸੱਟਟੇ 
ਿਾਸਤੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅੰਗ ਉਹਨਾਂ ਲੋਿਾਂ ਤਂੋ ਲੈਿੇ ਿੀ ਦਾਨ ਿੀਤੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ, 
ਜੋ, ਆਪਣੇ ਪਕਰਿਾਰ ਦੀ ਸਕਹਮਤੀ ਨਾਲ, ਜੀਿਨ-ਬਣਾਈ 
ਰੱਖਣ ਿਾਲੇ ਤੀਬਰ ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਲੇ ਇਲਾਜ ਨੰੂ ਹਟਿਾ ਲਂੈਦੇ 
ਹਨ। ਜੇ ਕਦਲ ਰੁਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਜਲਦੀ ਬਾਅਦ 
ਲਹੂ ਦਾ ਗੇੜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ 
ਜਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਦਾਨ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੰੂ ‘ਲਹੂ ਦੇ 
ਗੇੜ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾਨ’ (‘donation after 
circulatory death’) ਿਜਂੋ ਿੀ ਜਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਆਦਰ

ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਟਸ਼ੂਆਂ ਨੰੂ ਿੱਢਣ ਦਾ ਿੰਮ ਿੱਧ ਤਂੋ ਿੱਧ ਦੇਖਭਾਲ 
ਅਤੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ 
ਪਕਰਿਾਰ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਦੇਖ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਲਾ ਕਿਸੇ 
ਪਾਦਰੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਿ ਧਾਰਕਮਿ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰ 
ਸਿਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਕਰਿਾਰ ਅਕਜਹੀ ਇੱਛਾ ਿਰਦਾ ਹੈ।



ਭਰਤ ਕੱਕੜ (Bharat Kakkad) ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਚਾਨਕ ਿੋਈ ਿੌਤ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਦੋਿਂੇ ਗੁਰਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 
ਦੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਿੱਲੀਆਂ (ਕੌਰਨੀਆ) ਅਤੇ ਿੋਰ ਮਿਸ਼ੂ ਦਾਨ ਕੀਤੇ।

ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਿੰੁਡਡੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਲਈ ਸਮਿਿਤ ਿੋਏ ਮਕਉਡਂਮਕ ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਿਮਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਮਕ ਦੂਮਿਆਂ ਦੀ 
ਿਦਦ ਕਰਨਾ ਭਰਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਿ ਮਿੰਦੂ ਿੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸਦੇ ਮਿਸ਼ਿਾਸ ਅਤੇ ਧਰਿ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਮਿਸ 
ਮਿੱਚ ਮਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਿਾ ਦੀ ਰਿਾਇਤ ਿੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਸੀ।



ਇੱਥੇ ਕਈ ਿਿਾਲੇ ਿਨ ਿੋ ਮਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਮਿੱਚ ਅੰਗ ਦਾਨ 
ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸਿਰਥਨ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਦਾਨ 
(donation) ਲਈ ਸੰਸਮਕ੍ਰ ਤ ਮਿੱਚ ਿੂਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾਨ 
(daan) ਿੈ, ਮਿਸਦਾ ਿਤਲਬ ਿੈ ਸਿਾਰਥ-ਰਮਿਤ ਦੇਣਾ। 
ਦੱਸ ਮਨਯਿਾਂ (ਧਰਿੀ ਕਾਰਿਾਂ) ਦੀ ਸੂਚੀ ਮਿੱਚ, ਦਾਨ ਤੀਿੇ 
ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਦਂਾ ਿੈ।

“ਮ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਤੋਿਫਾ ਦੇਣਾ – ਿਾਂ ਦੂਮਿਆਂ ਦੀ ਿੀਉਣ 
ਮਿੱਚ ਿਦਦ ਕਰਨਾ – ਮਿੰਦੂ ਧਰਿ ਮਿੱਚ ‘ਦਾਨ’ 
(‘daan’ ) ਿਾਂ ਦਾਨ (donation) ਦੇ ਰੂਪ ਿਿਂੋ 
ਦੇਮਖਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ। ਸੰਿੋਗ ਿਾਂ ਮਕਸਿਤ ਦਾ ਇਿ 
ਿਤਲਬ ਨਿੀ ਂਮਕ ਤੁਸੀ ਂਬੀਿਾਰ ਿੋਣ 'ਤੇ ਇਲਾਿ ਲੈਣ 
ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਕਸੇ ਿੀ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਨੰੂ 
ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਮਿੱਚ ਕੁਿ ਿੀ ਗ਼ਲਤ ਨਿੀ ਂਿੈ।”

ਸਾਧੂ ਯੋਗਕਿਿੇਿਦਾਸ (Sadhu Yogvivekdas), 
ਪ੍ਰ ਧਾਨ ਸਾਧੂ, BAPS ਸ਼੍ਰ ੀ ਸਿਾਮੀਨਰਾਇਣ ਮੰਕਦਰ, ਲੰਡਨ

“ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਿ-ਯੋਗ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀ਼ਾਂ ਮਿੱਚਂੋ, 
ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਨੰਤ ਸਿਂੇ 
ਲਈ ਮ਼ਆਦਾ ਸਾਰਥਕ ਿੈ।”

ਮਨੁਸਮਰੁਤੀ (Manusmruti)

ਕਹੰਦੂ ਮੌਤ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਕਜੰਦਗੀ ਕਿੱਚ ਪੱਿਾ ਕਿਸ਼ਿਾਸ ਿਰਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੜ-ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਕਰਆ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
ਿਰਮ ਦਾ ਕਨਯਮ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਂੈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 
ਕਿੱਚ ਆਤਮਾ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਜਾਏਗੀ। ਭਗਿਤ ਗੀਤਾ 
(Bhagavad Gita) ਨਾਸ਼ਿਾਨ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਅਕਿਨਾਸ਼ੀ 
ਆਤਮਾ ਦਾ ਿਰਣਨ ਬਹੁਤ ਦੀ ਸਰਲ ਤਰੀਿੇ ਕਿੱਚ ਿਰਦੀ ਹੈ, 
ਕਜਿਂੇ ਕਿ ਿੱਪਕੜਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਸ਼ਤਾ:

“ਮਿਿਂੇ ਕੋਈ ਮਿਅਕਤੀ ਨਿਂੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲਈ 
ਪੁਰਾਣੇ ਫਿੇ ਕੱਪੜੇ ਸੱੁਿ ਮਦੰਦਾ ਿੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਅਿਰ 
ਆਤਿਾ ਿੌਤ ਉੱਤਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਸੱੁਿ ਮਦੰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ 
ਇੱਕ ਨਿਂੇ ਸਰੀਰ ਮਿੱਚ ਿੁੜ ਿਨਿ ਲਂੈਦੀ ਿੈ।”

ਭਗਿਤ ਗੀਤਾ, ਅਕਧਆਇ 2.22

ਮਿੰਦੂ ਧਰਿ ਅਤੇ  
ਅੰਗ ਦਾਨ



ਕਿਕਗਆਨਿ ਅਤੇ ਕਚਕਿਤਸਾ ਖੋਜ-ਗ੍ਰੰ ਥ (ਚਰਿ ਅਤੇ 
ਸੁਸ਼ਰੁਤ ਸੰਕਹਤਾ) (Charaka and Sushruta 
Samhita) ਿੇਦ ਦਾ ਇੱਿ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹਹੱਸਾ ਬਣਦੇ 
ਹਨ। ਸੇਜ ਚਰਿ (Sage Charaka) ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਿਾਈ 
ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੇਜ ਸ਼ੁਸ਼ਰੁਤ (Sage 
Sushruta) ਕਿੱਚ ਅੰਗ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦੇ ਹਹੱਕਸਆਂ ਦੇ 
ਪ੍ਰ ਤੀਰੋਪਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

“ਮਿੰਦੂ ਧਰਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਾਨ (ਸੇਿਾ) ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਡੰੂਘਾ ਅਰਥ ਿੈ ਮਿਸ ਮਿੱਚ ਮਕਸੇ ਮਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿੀਿਨ 
ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਕਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੰੂ ਦਾਨ 
ਕਰਨਾ ਦਾਨ (ਸੇਿਾ) ਦਾ ਸਭ ਤਂੋ ਉੱਚਾ ਰੂਪ ਿੈ ਿੋ ਤੁਸੀ ਂ
ਿੀਉਦੇਂ ਿੋਏ ਅਤੇ ਿਰ ਕੇ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਧਰਿ 
ਮਿੱਚ ਇਸ ਤਂੋ ਉੱਪਰ ਕੁਿ ਨਿੀ ਂਿੈ। ਦਾਨ (ਸੇਿਾ) 
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗੀਤਾਿੀ, ਿੇਦ ਅਤੇ ਉਪਮਨਸ਼ਦਾਂ ਮਿੱਚ 
ਮਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਿੈ।”

ਮਹਂੇਦ੍ਰ ਭਾਈ ਪਾਂਦਯਾ (Mahendrabhai Pandya), 
ਲੈਸਟਰ ਕਿੱਚ ਜਲਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੱੁਖ ਪੂਜਾਰੀ ਅਤੇ ਕਹੰਦੂ 
ਪੂਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਕਸਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰਿ ਪ੍ਰ ਧਾਨ 

“ਮਿੰਦੂ ਸਿਾਰਥ-ਰਮਿਤ ਕੰਿ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਕਰਿ 
ਕਿਾਉਦੇਂ ਿਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੰੂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਤਂੋ 
ਿੱਡਾ ਕਰਿ ਕੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਦਂੋ ਿੌਤ 
ਸਿਂੇ ਉਿ ਸਾਡੇ ਮਕਸੇ ਕੰਿ ਦੇ ਨਿੀ ਂਿੰੁਦੇ, ਿੋ ਇੱਕ 
ਬੇਿਤਰ ਿੀਿਨ ਿੀਉਣ ਮਿੱਚ ਦੂਮਿਆਂ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਿਨ - ਮਿਿਂੇ ਮਕ, ਸਾਡੇ ਧਰਿ ਗ੍ਰੰ ਥ ਮਿੱਚ ਮਿੰਦੂ 
ਰਿਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰ ਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਮਿੱਚ ਿੀ ਪ੍ਰ ਤੱਖ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਸਾਮਬਤ ਿੋਇਆ ਿੈ ਮਕ ਮਿਿੇਕੀ ਮਰਸ਼ੀ ਸੁਸ਼ਰੁਤ ਨੇ 
ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅੰਗ ਦੇ ਹਿੱਮਸਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
‘ਪ੍ਰ ਤੀਰੋਪਣ ਸਰਿਰੀ’ ਉੱਤਤੇ ਅਿਲ ਕੀਤਾ।”

ਅਕਨਲ ਭਨੋਟ (Anil Bhanot) OBE, ਕਹੰਦੂ ਿਾਊਟਂਕਸਲ 
ਯੂਿੇ (Hindu Council UK) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਿ ਸਦੱਸ 
ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਿਟਰ

“ਿਂੈ ਤਕੜਾ ਮਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਦਾ ਿਾਂ ਮਕ ਅੰਗ ਦਾਨ ਿਨੱੁਖ 
ਿਲਂੋ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਣ ਿਾਲਾ ਸਭ ਤਂੋ ਿੱਡਾ ਦਾਨ ਿੈ।”

ਸ਼੍ਰ ੀਮਤੀ ਤ੍ਰੁ ਪਤੀ ਪਟੇਲ (Mrs Trupti Patel), ਕਬ੍ਰ ਟੇਲ ਦੇ 
ਕਹੰਦੂ ਫੋਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰ ਧਾਨ (Hindu Forum of 
Britain)

ਕਹੰਦੂ ਧਰਮ ਉੱਤਤੇ ਜਾਣਿਾਰੀ  
www.bbc.co.uk/religion ਤਂੋ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਜੈਨ ਅਤੇ ਕਹੰਦੂ ਅੰਗ ਦਾਨ ਸਕਟਅਕਰੰਗ ਗਰੱੁਪ (Jain 
and Hindu Organ Donation Steering 
Group) (JHOD) ਕਹੰਦੂ ਅਤੇ ਜੈਨ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਅੰਗ ਦਾਨ ਬਾਰੇ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਕਸੱਕਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ 
ਮੇਹਨਤ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰੋਤ 
ਕਤਆਰ ਿੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਿਰਨ ਦੀਆਂ 
ਆਪਣੀਆਂ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬਰਾਦਰੀ ਸਮੂਹਾਂ 
ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰਦੇ ਹਨ। 

Twitter @JHOD_UK  
www.facebook.com/jhoduk

JHOD ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ  
ਇਸਦੇ ਪ੍ਰ ਧਾਨ ਕਿਕਰਤ ਮੋਦੀ (Kirit Modi) ਦੇ ਨਾਲ 
kiritmodi1@hotmail.com 'ਤੇ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ



ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ

ਿਂੈ ਦਾਨੀ ਮਕਿਂੇ ਬਣਾਂ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਿੁਝ ਿੁ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਟਸ਼ੂਆਂ ਨੰੂ ਦਾਨ ਿਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਿੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤਂੋ ਿਧੀਆ ਤਰੀਿਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਕਰਿਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰੇ, ਉਹ ਹੈ 
‘NHS ਅੰਗ ਦਾਨ ਰਕਜਸਟਰ’ ਉੱਤਤੇ ਇੱਿ ਦਾਨੀ ਿਜਂੋ ਪੰਜੀਿਰਨ ਿਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਕਰਿਾਰ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 
ਿੀ ਫੈਸਲਾ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਕਜਸਟਰ ਉੱਤਤੇ ਇਹ ਿੀ ਦਰਜ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਕਿ ਿੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ/ਕਿਸ਼ਿਾਸ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ 
ਦਾਨ ਦੇ ਕਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਭਾਗ ਿਜਂੋ ਇਸਨੰੂ ਕਿਚਾਕਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿੇ ਿਂੈ ਦਾਨ ਨਿੀ ਂਕਰਨਾ ਚਾਿੰੁਦਾ/ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਿਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ, ਤਾਂ NHS ਅੰਗ ਦਾਨ ਰਕਜਸਟਰ ਉੱਤਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਦਰਜ ਿਰਿਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਪਕਰਿਾਰ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿੁਝ ਿੁ ਅੰਗ ਜਾਂ ਕਟਸ਼ੂਆਂ ਨੰੂ ਦਾਨ ਿਰਿੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਪਰ ਿੁਝ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਨੰੂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਿਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ, ਤਾਂ ਦਾਨ ਿਰਨ ਤਂੋ 
‘ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ’ (‘opt out’) ਨਾ ਿਰੋ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਿ ਅੰਗ ਦਾਨੀ ਿਜਂੋ ਰਕਜਸਟਰ ਿਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਜਾਂ 
ਕਟਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਿਰਨੇ ਚਾਹਂੋਗੇ।

ਿੇ ਿਂੈ ਦਾਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਸੇ ਿੋਰ ਨੰੂ ਨਾਿ਼ਦ ਕਰਨਾ ਚਾਿਿਾਂ ਤਾਂ ਕੀ?

ਡਾਊਨਲੋਡ ਿਰਨ ਲਈ ਇੱਿ ਫਾਰਮ organdonation.nhs.uk ਉੱਤਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਾਨ ਿਰਨ 
ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਰਨ ਿਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੰੂ ਨਾਮਜਦ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਿਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਨੋਟ ਿਰੋ ਕਿ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਿਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰ ਤੀਕਨਧ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 
ਨਾਮਜਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਿੇ ਕਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰਕਹੰਦੇ ਹੋ।

ਹੋਰ ਕਜਆਦਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਰਕਜਸਟਰ ਿਰਨ ਲਈ, ਭਾਿਂੇ ਇਹ ਜੋ ਿੀ ਹੈ,  
organdonation.nhs.uk 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 0300 123 23 23 'ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ। 

http://www.organdonation.nhs.uk


ਮਈ 2020 ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ ਿੀਤਾ ਕਗਆ

ਅੰਗ ਅਤੇ ਕਟਸ਼ੂ ਦਾਨ
 ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਦੇਖੋ

organdonation.nhs.uk
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