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ਦਮਦਮੀਦਮਦਮੀਦਮਦਮੀਦਮਦਮੀ    ਟਕਸਾਲਟਕਸਾਲਟਕਸਾਲਟਕਸਾਲ ਦੇ ਦੇ ਦੇ ਦੇ ਪ�ਵਾਨਤਪ�ਵਾਨਤਪ�ਵਾਨਤਪ�ਵਾਨਤ 23 ਬ�ਾਹਮਣ�ਬ�ਾਹਮਣ�ਬ�ਾਹਮਣ�ਬ�ਾਹਮਣ�    ਵਾਲਾਵਾਲਾਵਾਲਾਵਾਲਾ    ਅਖ� ਡਅਖ� ਡਅਖ� ਡਅਖ� ਡ ਪਾਠਪਾਠਪਾਠਪਾਠ 

ਮਮਮਮ: ੩੩੩੩�������� 
ਅ�ਤਿਰ ਕਪਟੁ ਭਗਉਤੀ ਕਹਾਏ � ਪਾਖ� ਿਡ ਪਾਰਬ�ਹਮੁ ਕਦੇ ਨ ਪਾਏ � ਪਰ ਿਨ� ਦਾ ਕਰੇ ਅ�ਤਿਰ ਮਲੁ ਲਾਏ � 

ਬਾਹਿਰ ਮਲੁ ਧੋਵੈ ਮਨ ਕੀ ਜੂਿਠ ਨ ਜਾਏ � ਸਤਸ�ਗਿਤ ਿਸਉ ਬਾਦੁ ਰਚਾਏ � ਅਨਿਦਨੁ ਦੁਖੀਆ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਰਚਾਏ � 

ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤੈ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਏ � ਪੂਰਬ ਿਲਿਖਆ ਸੁ ਮੇਟਣਾ ਨ ਜਾਏ � ਨਾਨਕ ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਸੇਵੇ ਮੋਖੁ ਨ 

ਪਾਏ �੩� {ਪ� ਨਾ 88}

20 ਵਰੇ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਸ�ਨ 2000 ਨੂ�  ਖ� ਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਿਸ�ਘ ਨ+  ਬੜੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਤੇ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਉਨ� ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹ�ੈ ਥੋੜੇ ਸਮ/ ਬਾਅਦ ਉਨ� ਦਾ ਸੁਨ+ ਹਾ ਆਇਆ ਿਕ ਓਲੀਵਰ, 

ਬੀ. ਸੀ. (ਕਨ+ ਡਾ) ਿਵਖੇ ਿਕਸੇ ਪਰਵਾਰ ਨ+  ਅਖ� ਡ ਪਾਠ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ 25 ਿਸ�ਘ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚਾਹੀਦ ੇ

ਹਨ� ਸਾਨੂ�  ਇਸ 25 ਿਸ�ਘ� ਵਾਲੇ ਅਖ� ਡ ਪਾਠ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ-ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਿਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ� ਮੈ ਅਤੇ ਕਲੋਨ+  ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਿਵਚਾਰ� ਦੇ ਭਾਈ ਸੁਿਰ� ਦਰ ਿਸ�ਘ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ 

ਪਹੁ� ਚ ਗਏ, ਓਥੇ ਪਹੁ� ਚਕੇ ਇੱਕ ਨਵ/ ਢ�ਗ ਦੀ ਗੁਰਮਿਤ (ਅਖੌਤੀ) ਵੇਖਕੇ ਅਸ4 ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ�

25 ਿਸ�ਘ� ਦੀਆਂ ਿਡਊਟੀਆਂ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ:- 

5 ਗੁਰੂ ਗ��ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠੀ 

5 ਜਪੁਜੀ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਪਾਠੀ 

5 ਦੇਗ ਅਤੇ ਧੂਫ (ਹਵਨ ਸਮੱਗਰੀ) ਲਈ 

5 ਨ� ਗੀ ਿਕਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰ 

5 ਲ� ਗਰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਾਰੇ ਿਸ�ਘ� ਨ+  ਹਰ ਵਾਰ ਿਡਊਟੀ 8ੁਰੂ ਤ9 ਪਿਹਲ� ਕੇਸੀ ਇ8ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ� ਪਾਠੀਆਂ ਤੋ ਿਬਨ� ਸਾਰੇ ਿਸ�ਘ� ਨ+  

ਸਵਾਸ-ਸਵਾਸ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸੀ� ਬੀਬੀਆਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਤ9 ਦੂਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਲ� ਗਰ ਤ9 ਵੀ, 

ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਚਾਹ ਛਕਕੇ ਿਸ�ਘ� ਨ+  ਅਖ� ਡ ਪਾਠ 8ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨ+  ਹੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ 

ਿਸ�ਘ� ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਿਤ�ਨ ਿਦਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨ+  ਹੀ ਧੋਣੇ ਸੀ� 

ਸਭ ਤ9 ਪਿਹਲ� ਸਾਿਹਬ ਿਸ�ਘ ਕਥਾਵਾਚਕ (ਅੱਜਕੱਲ ਇਹ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਬੁਲ� ਦਪੁਰੀ ਸਾਧ ਦਾ ਪ�ਚਾਰਕ ਹ)ੈ 
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ਨਾਲ ਿਮਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਅ�ਦਰ ਗਏ ਤ� ਦੇਿਖਆ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ� ਦੀਆਂ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਤਸਵੀਰ� ਅਖ� ਡ ਪਾਠ ਵਾਲੇ 

ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਿਹਬ ਿਸ�ਘ ਦਾ ਿਧਆਨ ਤਸਵੀਰ� ਵੱਲ ਿਦਵਾਇਆ ਤ� ਪੁਜਾਰੀ ਸੁਰ ਵਾਲਾ ਿਢੱਲਾ 

ਿਜਹਾ ਜੁਆਬ ਿਮਿਲਆ� ਭਾਈ ਸੁਿਰਦਰ ਿਸ�ਘ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਟੁੱਕੜਬੋਚ ਪ�ਚਾਰਕ� ਕਰਕੇ ਹੀ 

ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹ�ੈ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਗੁਰਬਚਨ ਿਸ�ਘ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਪਣ ਿਵੱਚ ਅਖ� ਡ 

ਪਾਠ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਅਤੇ ਭਗਤ� ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰ� ਲਾਉਣ ਨੂ�  ਮਰਯਾਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੜੀ 

ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ 14ਵ� ਮੁਖੀ ਜਰਨ< ਲ ਿਸ�ਘ ਮ�ਜੀ ਸਾਿਹਬ ਤ9 ਕੀਤੇ ਭਾ8ਣ� ਿਵੱਚ ਤਸਵੀਰ� ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ 

ਹਨ� ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਦੱਤਾ ਹ ੈ ਿਕ=ਿਕ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਦੱਤਾ ਹ ੈ ਿਕ=ਿਕ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਦੱਤਾ ਹ ੈ ਿਕ=ਿਕ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਦੱਤਾ ਹ ੈ ਿਕ=ਿਕ 25 ਿਵਚ9 ਬਹੁਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਹੀ ਅਖਵਉਦ/ ਸਨ ਿਵਚ9 ਬਹੁਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਹੀ ਅਖਵਉਦ/ ਸਨ ਿਵਚ9 ਬਹੁਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਹੀ ਅਖਵਉਦ/ ਸਨ ਿਵਚ9 ਬਹੁਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਹੀ ਅਖਵਉਦ/ ਸਨ 

ਤੇ ਇਨ� ਸਰੀਤੇ ਇਨ� ਸਰੀਤੇ ਇਨ� ਸਰੀਤੇ ਇਨ� ਸਰੀ , ਕਨ+ ਡਾ ਿਵੱਚ ਸੁ� ਦਰ ਿਸ� ਘ ਿਭ� ਡਰ� ਵਾਲੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹ ੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦਾਸ ਨ+  ਕਨ+ ਡਾ ਿਵੱਚ ਸੁ� ਦਰ ਿਸ� ਘ ਿਭ� ਡਰ� ਵਾਲੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹ ੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦਾਸ ਨ+  ਕਨ+ ਡਾ ਿਵੱਚ ਸੁ� ਦਰ ਿਸ� ਘ ਿਭ� ਡਰ� ਵਾਲੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹ ੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦਾਸ ਨ+  ਕਨ+ ਡਾ ਿਵੱਚ ਸੁ� ਦਰ ਿਸ� ਘ ਿਭ� ਡਰ� ਵਾਲੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹ ੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦਾਸ ਨ+  

ਖ� ਡੇ ਦੀ ਪਾਹ ੁਲ ਵੀ ਇਨ� ਦੇ ਜੱਥੇ ਤ9 ਲਈ ਸੀਖ� ਡੇ ਦੀ ਪਾਹ ੁਲ ਵੀ ਇਨ� ਦੇ ਜੱਥੇ ਤ9 ਲਈ ਸੀਖ� ਡੇ ਦੀ ਪਾਹ ੁਲ ਵੀ ਇਨ� ਦੇ ਜੱਥੇ ਤ9 ਲਈ ਸੀਖ� ਡੇ ਦੀ ਪਾਹ ੁਲ ਵੀ ਇਨ� ਦੇ ਜੱਥੇ ਤ9 ਲਈ ਸੀ����  ਮੈ ਵੀ ਚੋਲਾ ਪਿਹਨਦਾ ਤੇ ਦੁਮਾਲਾ ਬ�ਨਦਾ ਹ� (ਖਾਸ ਪਿਹਰਾਵਾ 

ਸਮਝਕੇ ਨਹ4) ਪਰ ਮੇਰੇ ਚੋਲੇ ਨਾਲ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਦੇਖਕੇ ਉਨ� ਦੇ ਰਾਸ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈ ਸਾਰਾ ਤਮਾ8ਾ ਦੇਖਣਾ 

ਚਾਹੁ� ਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਪਜਾਮੇ ਤ9 ਬਗੈਰ ਟਕਸਾਲੀ ਚੋਲਾ ਪਿਹਨ ਿਲਆ� ਦੁਮਾਲੇ ਦੀ ਥ� ਗੋਲ ਦਸਤਾਰ ਚਾਹੁ� ਦੇ ਸੀ 

ਪਰ ਮੈ ਉਹ ਨਾ ਬਦਿਲਆ ਤੇ ਪਿਹਲੀ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਦੀ ਿਡਊਟੀ ਤੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਨ� ਗੀ ਿਕਰਪਾਨ ਫੜਕੇ ਗੁਰੂ ਗ��ਥ 

ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਤ9 5 ਕੁ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਖੜ ਿਗਆ� ਸਪੀਕਰ ਿਵੱਚ ਪਾਠ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਘਰ 

ਿਵੱਚ ਅਜੀਬ ਿਜਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਚੁੱਪ ਸੀ ਤ�ਿਕ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ� ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਵੀਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ 

ਆਉਦ� ਤ� ਉਸਦੇ ਮੂ�ਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨੂ�  ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੀ ਖੁ8ੀ ਨਹ4 ਬਲਿਕ ਥਾਣੇ ਆਉਣ ਵਰਗਾ ਭੈਅ ਸੀ, 

ਉਹ ਿਵਚਾਰਾ ਪੱਗ� ਵਾਲੇ ਬ�ਹਾਮਣ� ਤ9 ਭੈ-ਭੀਤ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਦਾ� 25 ਿਸ�ਘ� ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ 

ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸ4 ਖੜੇ-ਖੜੇ ਮੂਲਮ�ਤਰ ਵੀ ਪੜਨਾ ਹੈ ਤ� ਮੈ ਿਕਹਾ ਆਪ� ਅਖ� ਡ ਪਾਠ ਕਰਨ ਆਏ ਹ� ਜ� 

ਮੂਲਮ�ਤਰ ਪੜਨ, ਉਸਨ+  ਿਕਹਾ ਅਖ� ਡ ਪਾਠ ਕਰਨ, ਮੈ ਿਕਹਾ ਿਫਰ ਮੈਨੂ�  ਅਖ� ਡ ਪਾਠ ਸੁਨਣ ਿਦਓ ਿਕ=ਿਕ ਅਖ� ਡ 

ਪਾਠ ਸਪੀਕਰ ਿਵਚ ?ਚੀ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਸੀ� ਉਹ ਮੈਨੂ�  ਮੂਰਖ ਸਮਝਕੇ ਿਸਰ ਿਹਲਾ=ਦਾ ਹੋਇਆ ਚਲਾ ਿਗਆ� 2 

ਘ� ਟੇ ਦੀ ਿਡਊਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਵੀਰ ਨ+  ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਪਖ� ਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਿਲਆ� ਿਜਹੜੇ 

ਿਸ�ਘ ਨ+  ਸਾਨੂ�  ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀ ਉਸਨੂ�  ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਸਾਨੂ�  ਬਖ8ੋ ਅਸ4 ਇਸ ਗੁਰਮਿਤ ਿਵਰੋਧੀ ਕ�ਮ ਿਵੱਚ 

ਿਹੱਸਾ ਨਹ4 ਲੈ ਸਕਦੇ� ਇਹ ਕਿਹਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਭੜਕ ਿਪਆ ਤੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ ਿਕ ਗੁਰਬਚਨ ਿਸ�ਘ 

ਿਭ�ਡਰ�ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮਰਯਾਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬ�ਦ ਿਸ�ਘ ਜੀ ਨ+  ਆਪ ਦਮਦਮਾ ਸਾਿਹਬ ਚਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ 

ਅਖ� ਡ ਪਾਠ 8ੁੱਧ ਅਤੇ ਪ�ਵਾਨ ਹ�ੈ ਮੈ ਪੁੱਿਛਆ ਬੀਬੀਆਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਕ= ਿਹੱਸਾ ਨਹ4 ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਿਜਹੜੇ 

ਅਖ� ਡ ਪਾਠ ਬੀਬੀਆਂ ਗੁਰਦੁਵਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨ+  ਿਕ ਉਹ ਪ�ਵਾਨ ਨਹ4� ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਮੁਕਤਸਰ 
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ਦੀ ਢਾਬ ਵਾਲੀ ਜ�ਗ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਕੇ ਿਸ�ਘ� ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤ� ਤਲਵ�ਡੀ ਸਾਬੋ ਹੋਏ 

ਅਖੌਤੀ 8ੁਧ ਅਖ� ਡ ਪਾਠ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਿਕ= ਨਹ4@ਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ ਿਕ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨ+  ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, 

ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ�ਪਰਦਾਈ ਪਖ� ਡੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਰਯਾਦਾ ਬਣਾਕੇ ਲੋਕ� ਉਤੇ ਠA ਸ ਚੁੱਕੇ ਨ+  ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ4 ਭੁੱਲ 

ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਤ9 ਇਨ� ਦੇ ਿਢੱਡ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ� ਇਹ ਪਖ� ਡੀ ਸਾਧ ਿਦਮਾਗ ਤ9 ਸੱਖਣੇ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਨੂ�  ਉਲਟਾ ਗੇੜਾ 

ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਦੇਖਿਦਆਂ ਇਹਨ� ਦੇ ਫੈਲਾਏ ਅਖੌਤੀ ਜ਼ਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋ ਤ�ਗ ਆਕੇ ਕਈਆਂ ਨ+  ਿਸੱਖ 

ਧਰਮ ਤ9 ਿਕਨਾਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹ�ੈ 

ਜਦ9 ਅਸ4 ਇਹ ਗੁਰਮਿਤ ਿਵਰੋਧੀ ਕ�ਮ ਿਵਚਾਲੇ ਛੱਡਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤ� ਪਾਠ ਭ�ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪBਤੜ� ਮਾਰ 

ਕੇ ਡਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਅਸ4 ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਾਠ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਠੀ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਖ� ਡ ਭ�ਗ ਕਰਕੇ 

ਸਾਨੂ�  ਬਹੁਤ ਖੁ8ੀ ਹ�ੈ ਅਸ4 ਪ� ਥ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਪੂਰਨ ਰਿਹਤੀਏ ਪਖ� ਡੀਆਂ ਦਾ 

ਸਰਾਪ ਲੈਕੇ ਿਗਣਤੀ 25 ਤ9 23 ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ� 

ਿਵਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪਿਹਲ� ਬ�ਾਹਮਣ ਪੁਜਾਰੀ ਨ+  ਲੋਕਾਈ ਨੂ�  ਦੋਵ/ ਹੱਥ4 ਲੁੱਿਟਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 

ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਿਸੱਖ ਬ�ਾਹਮਣ� ਨ+  ਿਸੱਖ ਕੌਮ ਨੂ�  ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਧੱਕ ਿਦੱਤਾ ਹ�ੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂ�  

ਜ�ਤਰ-ਮ�ਤਰ ਬਣਾਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਨਾਲ ਅਿਕ�ਤਘਣਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ� ਪ� ਥ ਪ�ਾਵਣਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀਆਂ 

ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਦ/ ਇਹਨ� ਸਾਧ� ਨੂ�  ਕਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਤਲਬ ਨਹ4 ਕੀਤਾ ਜਾਦ�, 8ਾਇਦ ਜਥੇਦਾਰ� ਨੂ�  ਵੀ ਇਸ 

ਮਾਫੀਏ ਤ9 ਗੱਫੇ ਿਮਲਦੇ ਹੋਣਗੇ� ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਪੂ� ਜੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ 

ਹੈ, ਪਰ ਆਸ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਿਸੱਖ ਿਵੱਿਦਅਕ ਹੋਕੇ ਪਖ� ਡੀ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂ�  ਭਾਜੜ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵੇਗਾ� 

ਿਸੱਖ ਕੌਮ ਅਣਖੀਲੇ ਯੋਿਧਆਂ ਦੀ, ਸਾਨੂ�  ਠੱਿਗਆ ਸਾਧ� ਪਖ� ਡੀਆਂ ਨ+

ਇੱਕੋ ਪ� ਗਤੇ ਬੈਠਕੇ ਛਕਣ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਲੁੱਿਟਆ ਵਰਣ� ਤੇ ਵ�ਡੀਆਂ ਨ+

ਮੱਤ ਆਪਣੀ ਿਸੱਖ� ਤੇ ਠA ਸ ਿਦੱਤੀ, ਝੂਠ ਵੇਚਦੇ ਚੋਰ� ਦੀਆਂ ਮ�ਡੀਆਂ ਨ+

ਿਕਰਤ ਸਾਡੀ, ਮੌਜ� ਸਾਧ ਲੈਦ/, ਟੇਕ ਰੱਖਦੇ ‘ਕਾਲ’ ਤੇ `ਚ�ਡੀਆਂ’ ਤੇ

ਿਸੱਖੀ ਰਾਹ ਸੀ ੴ ਵਾਲਾ, ਅਸ4 ਿਨਕਲ ਗਏ ਹੋਰ� ਪਗਡ�ਡੀਆਂ ਤੇ
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