
Jathedars trying to be prominent than Gurbani

ਸ�ੀਸ�ੀਸ�ੀਸ�ੀ     ਅਕਾਲਅਕਾਲਅਕਾਲਅਕਾਲ  ਤਖ਼ਤਤਖ਼ਤਤਖ਼ਤਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬਸਾਿਹਬਸਾਿਹਬਸਾਿਹਬ ਤ� ਵੀ ਤ� ਵੀ ਤ� ਵੀ ਤ� ਵੀ ਸਰਵ�ਚਸਰਵ�ਚਸਰਵ�ਚਸਰਵ�ਚ ਬਣਬਣਬਣਬਣ ਬੈਠ�ਬੈਠ�ਬੈਠ�ਬੈਠ�     ਹਨਹਨਹਨਹਨ ਅਤੇਅਤੇਅਤੇਅਤੇ    ਗੁਰਬਾਣੀਗੁਰਬਾਣੀਗੁਰਬਾਣੀਗੁਰਬਾਣੀ    ਿਸਧ�ਤਿਸਧ�ਤਿਸਧ�ਤਿਸਧ�ਤ:

ਤਖਤਤਖਤਤਖਤਤਖਤ ਬਹੈਬਹੈਬਹ ੈਬਹ ੈ    ਤਖਤੈਤਖਤੈਤਖਤੈਤਖਤੈ ਕੀ  ਕੀ  ਕੀ  ਕੀ ਲਾਇਕਲਾਇਕਲਾਇਕਲਾਇਕ (ਮਮਮਮ . 1, ਪ! ਨਾਪ! ਨਾਪ! ਨਾਪ! ਨਾ    1039) ਨੂ!  ਵੀ ਨੂ!  ਵੀ ਨੂ!  ਵੀ ਨੂ!  ਵੀ ਖ ੋਰਾਖ ੋਰਾਖ ੋਰਾਖ ੋਰਾ    ਲਾਉਣਲਾਉਣਲਾਉਣਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾ ਦਾ ਦਾ ਯਤਨਯਤਨਯਤਨਯਤਨ ਕੀਤਾਕੀਤਾਕੀਤਾਕੀਤਾ ਜਾ  ਜਾ  ਜਾ  ਜਾ ਿਰਹਾਿਰਹਾਿਰਹਾਿਰਹਾ ਹ ੈ ਹ ੈ ਹ ੈ ਹ ੈ����  

ਅੱਜ ਿਬਨ) � ਿਕਸੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜ ਜ� ਪ! ਥਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲਏ ਜ� ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜ� 

ਿਕਸੇ ਿਵਸੇ0 ਿਡਗਰੀ ਦੇ ਜ� ਿਫਰ ਿਬਨ) � ਸ!ਗਤ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ, ਬੱਸ ਸਮ3 ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਚਰਨ� ਿਵੱਚ ਿਵਛ ਕੇ ਹੀ 

ਜਥੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜ� ਿਫਰ ਸਮ3 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ 

ਨੂ!  ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ�  ਿਸੱਖੀ ਿਸਧ�ਤ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ ਿਕ7ਿਕ ਉਸਨ�  ਆਪਣੀ 

ਪ! ਥ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਯਾਰੀ ਵੀ ਿਨਭਾਉਣੀ ਹੈ� ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਤ� ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਅੱਖ: ਵੇਖ ਕੇ 

ਵੀ ਿਜਵ3 ਿਗਆਨੀ ਿਦੱਤ ਿਸ!ਘ, ਪ�ੋ. ਗੁਰਮੁੱਖ ਿਸ!ਘ, ਗੁਰਬਖ0 ਿਸ!ਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ, ਸ. ਜੋਿਗ!ਦਰ ਿਸ!ਘ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, 

ਮਈ 2007 ਿਵੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਸਬ!ਧ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਵੇਦ�ਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਸਾਧ ਧਨਵ!ਤ 

ਿਸ!ਘ ਦਾ ਕੇਸ, ਜੋਿਗ!ਦਰ ਿਸ!ਘ ਵੇਦ�ਤੀ ਦੀ ਹਰਮਨ ਿਪਆਰੀ ਪੁਸਤਕ ਗੁਰ ਿਬਲਾਸ ਪਾ: 6, ਫਿਤਹ ਿਦਵਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 

ਦਸਮ ਗ�!ਥ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ ਬੈਠ�  ਸਾਡੇ ਜੱਥੇਦਾਰ, ਪਜਾਮੇ ਲਾਹ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਹਜੂਰ ਸਾਿਹਬ, ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 

ਿਜ)ਨ� ਦਾ ਸ!ਖੇਪ ਮਾਤਰ ਿਜ਼ਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵ�ਗਾ, ਕੌਮ ਨੂ!  ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਾਹ: 

ਭ!ਬਲਭੂਸੇ ਿਵੱਚ ਫਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕੌਮ, ਅਤੇ ਪ�.ੋ ਦਰ0ਨ ਿਸ!ਘ ਖਾਲਸਾ ਸਬ!ਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਤਿਹ=ਾਸਕ ਕਾਰਵਾਈ 

ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜਾਗਣ ਨੂ!  ਿਤਆਰ ਨਹ: ਹ�ੈ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਅੱਖ� ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ `ਤੇ ਜਦ� ਿਕਤੇ ਿਫਰ ਕੌਮ 

ਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਬਣ ਆ7ਦੀ ਹੈ ਤ� ਿਫਰ ਮੂ!ਹ ਅਤੇ ਅੱਖ� ਟੱਡ ਕੇ ਕਿਹਣਗੇ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਤੇ ਲੈ ਕੇ 

ਜਾਣਾ ਹ,ੈ ਿਜਵ3 ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਿਵੱਚ ਉਹ ਬੈਠ�  ਪੁਜਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂ!  ਬੜੇ ਸਹੀ ਿਦ0ਾ-ਿਨਰਦੇ0 ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ� 

ਪ�ੋ. ਦਰ0ਨ ਿਸ!ਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ!ਖੇਪ ਤ� ਵੀ ਸ!ਖੇਪ ਵੀਚਾਰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਜਾਰੀ ਹੋਏ 

ਪਿਹਲੇ ਹੁਕਮਨਾਿਮਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰ�ਗੇ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ� ਬਾਰੇ ਵੀ, ਜੋ ਿਸ!ਘ ਬ�ਦਰਜ ਵੱਲ�  ਛਾਪੀ ਿਕਤਾਬ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, 

ਆਦੇ0, ਸ! ਦੇ0…. ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹੈ� ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ7ਿਕ ਇਹ 0�ੋਮਣੀ 

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ�ਬ!ਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਡੀ0ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮਿਤ ਪ�ਕਾ0 ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸ!ਪਾਦਕ ਸ. ਰੂਪ 

ਿਸ!ਘ ਵੱਲ�  ਿਲਖੀ ਗਈ ਹੈ�  ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਪ! ਨਾ ਨ! . 15 ਦੇ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ “ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਲਈ ਿਸਆਸਤਦਾਨ 

ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੋਏ ਿਬਨ) � ਜਥੇਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਮੁ0ਕਲ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ� “ਤ� ਿਫਰ ਤੁਹਡੇ ਤ� ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ 
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ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ?ੈ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ� ਇਸੇ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਪ! ਨਾ ਨ! . 42 ਤੇ ਿਗਆਨੀ ਲਾਲ ਿਸ!ਘ ਸ!ਗਰੂਰ ਦੇ ਕਥਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ 

ਿਦ! ਿਦਆਂ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, “ਿਕਸੀ ਸ!ਤ, ਮਹ! ਤ, ਸੋਢੀ, ਬੇਦੀ, ਮਾਨਨੀਯ ਪੁਰ0 ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਲੇਖ ‘ਹੁਕਮਨਾਮਾ’ 

ਨਹ: ਕਹਾ ਸਕਦਾ, ਬਲਿਕ ਤਖਤ� ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਜਥੇਦਾਰ, ਪੁਜਾਰੀ ਆਿਦ ਵੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹ: 

ਿਨਕਾਲ ਸਕਦੇ, ਜਦ� ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ ‘ਪ! ਜ ਿਪਆਿਰਆਂ’ ਦੁਆਰਾ ਸ!ਗਤ ਵੱਲ�  ਨਾ ਹੋਵੇ� “ਤ� ਪੁੱਛਣਾ 

ਚਾਹਵ�ਗਾ ਆਪੂ!  ਬਣੇ ਰੱਬ ਜੀਉ! ਸ. ਗੁਰਬਖ0 ਿਸ!ਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ, ਸ. ਜੋਿਗ!ਦਰ ਿਸ!ਘ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਪ�ੋ. ਦਰ0ਨ 

ਿਸ!ਘ ਖਾਲਸਾ ਿਵਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਨਾਿਮਆਂ ਵੇਲੇ ਿਕਹੜੀ ਸ!ਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਿਕਹੜੇ ਪ! ਜ ਿਪਆਰ ੇ

ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ? ਿਕਤੇ ਿਮਤੀ 5 ਦਸ!ਬਰ ਨੂ!  ਿਜੱਥੇ ਦਾਸ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਿਵਖੇ ਪ�.ੋ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰ� ਿਜੱਥੇ ਿਗਣਤੀ 

ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਿਨਹ! ਗ ਜਥੇਬ!ਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਉਸਨੂ!  ਹੀ ਤ� ਗੁਰੂ ਪ! ਥ ਨਹ: ਮ!ਨ ਿਲਆ ਤੁਸ:? ਜੋ ਕੇ ਬੇ0ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ 

ਵੱਲ�  ਪ�.ੋ ਦਰ0ਨ ਿਸ!ਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂ!  ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਮਗਰ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ�  ਉਸਨੂ!  ਗੁਰੂ ਿਨ! ਦਕ ਕਿਹਣ ਤ� 

ਬਾਅਦ ਜੋ0 ਿਵੱਚ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਸਨ� ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮਨ ਿਵੱਚ ਪ�ਗਟ ਹੋ ਿਗਆ� ਕੀ ਉਹ 

ਸਾਰੀਆਂ ਿਨਹ! ਗ ਜਥੇਬ!ਦੀਆਂ ਸ�ੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਤ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ! ਥ ਪ�ਵਾਿਣਤ ਰਿਹਤ ਮਿਰਯਾਦਾ ਨੂ!  

ਮ!ਨਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਪ0ਟ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ “ਗੁਰੂ ਗ�!ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕਰ (ਤੁੱਲ) ਿਕਸੇ ਪੁਸਤੱਕ ਨੂ!  

ਸਥਾਪਤ ਨਹ: ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ� “? ਿਨਹ! ਗ ਜਥੇਬ!ਦੀਆਂ ਪ! ਥ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਤ� ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪ! ਥ ਨਹ:� 

ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਤ� ਉਸੇ ਿਕਤਾਬ 42 ਨ! . ਪੇਜ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਿਲਖੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਿਕ “ਗੁਰਮਿਤ ਿਵਰੁੱਧ ਿਨਕਿਲਆ 

ਹੁਕਮ ‘ਹੁਕਮਨਾਮਾ’ ਨਹ: ਕਹਾ ਸਕਦਾ� “ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤ� ਿਦੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਜਥੇਦਾਰ! ਦੁਖੀ ਸਾਰੀ 

ਕੌਮ ਹੈ� ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅ!ਦਰ ਵਾਲੇ ਵੀ� ਲਾਅਵਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਰ ਸੱਚੇ ਿਸੱਖ ਦੇ ਮਨ ਅ!ਦਰ ਧੁੱਖ ਿਰਹਾ ਹੈ 

ਪਤਾ ਨਹ: ਕਦ ਫਟ ਜਾਵੇ ਪਰ ਫਟਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜੇ� ਸਮ3 ਿਸਰ ਕੋਈ ਚ!ਗੇ ਕੌਮੀ ਕ!ਮ ਕਰਕੇ ਪ! ਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਨਹ: 

ਤ� ਸਮ� ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਨੂ!  ਮੁਆਫ ਨਹ: ਕਰਦਾ ਹੁ! ਦਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਤ� ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣੇ� ਖੈਰ! 

ਪ�ੋ. ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਗਲਤੀ ਇਤਨੀ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ�!ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁ! ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਵੇਖਕੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਿਬ!ਦ ਿਸ!ਘ 

ਜੀ ਦੇ ਦਾਮਨ ਦਾਗਦਾਰ ਹੁ! ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੜਫ �ਠ�  ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਿਨਭਾ7ਿਦਆਂ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਿਬਆਨ 

ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ� ਿਜਸਨੂ!  ਿਕਸੇ ਪ! ਥ ਿਵਰੋਧੀ ਨ�  ਆਪਣੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਕਰਕੇ ਸਬ! ਿਧਤ ਸੀ. ਡੀ. ਨੂ!  

ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਸ�ੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਤੇ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ� ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ� ਨ�  ਿਜਸਨੂ!  ਦੇਖਿਦਆਂ ਸਾਰ ਹੀ (ਜ� ਿਬਨ) � 

ਦੇਖ)ੇ ਅਤੇ ਸੀ. ਡੀ. ਸਬ!ਧੀ ਿਬਨ) � ਿਕਸੇ ਡੂ!ਘੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਿਤਆਂ ਪ�.ੋ ਦਰ0ਨ ਿਸ!ਘ ਿਵਰੁੱਧ ਫਤਵਾ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ 

5 ਦਸ!ਬਰ ਨੂ!  ਸ�ੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਪੇ0 ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ�ੇ ਿਕ7ਿਕ ਪ�ੋ. ਖਾਲਸਾ ਨ�  ਗੁਰੂ ਗੋਿਬ!ਦ 

ਿਸ!ਘ ਜੀ ਪ�ਤੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨ� ਜਥੇਦਾਰ� ਨੂ!  ਿਕੱਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਿਕ ਪ�.ੋ 
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ਖਾਲਸਾ ਨ�  ਗਲਤ 0ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਜਦ ਿਕ ਅਜੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਪੇ0 ਹੋਣਾ ਹ�ੈ ਦੂਜਾ ਜਲਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਇਹ ਵੀ 

ਕਿਹ ਿਦੱਤਾ ਿਕ 5 ਦਸ!ਬਰ ਤੱਕ ਪ�ੋ. ਸਾਿਹਬ ਨੂ!  ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ� 

ਇਹੀ ਕੁੱਝ 5 ਦਸ!ਬਰ ਨੂ!  ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਦੱਤਾ ਤਨਖਾਹੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਮੌਕੇ� ਜੱਥੇਦਾਰ ਜੀ! ਹੁਣ ਤੁਸ: ਹੀ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸ: 

ਤ� ਆਪਣੇ ਵੱਲ�  ਪਿਹਲ� ਹੀ ਤਨਖਾਹੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪਾਬ!ਦੀ ਲਗਾ ਕ�ੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ 

ਪਿਹਲੇ ਫਤਵੇ ਿਵੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨ�  ਿਕਤੇ ਨਹ: ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਸੱਕਤਰੇਤ ਿਵੱਚ ਪੇ0 ਹੋ ਕੇ ਪ! ਜ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ 

ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ� 

ਜਦ 5 ਦਸ!ਬਰ ਆਈ ਤ� 0ਾਬਾ0 ਹੈ ਪ�.ੋ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਿਕ ਸਮ3 ਦੇ ਪਾਬ!ਦ ਹੁ! ਿਦਆਂ 12 ਵਜੇ ਤ� ਇੱਕ ਘ!ਟਾ ਪਿਹਲ� ਅਦਬ 

ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸ�ੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਤੇ ਪੇ0 ਹੋ ਗਏ� ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਤ� ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੱਥੇਦਾਰ ਆਪ ਤ� 12 

ਵਜੇ ਤ� ਇੱਕ ਘ!ਟਾ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਤੇ ਪੇ0 ਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹ�ੇ ਹ� ਇਹ 0ਰਤ 

ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਪ�.ੋ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬ!ਦ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਪੇ0 ਹੋਵੇ ਤ� ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਾਵਈ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ� ਜੇਕਰ ਹਲਕੀ ਿਜਹੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਸਮ3 ਦੇ ਪ�ਬ!ਧ ਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤ� ਸਮਝ ਨਹ: ਆ7ਦੀ ਕੀ ਿਲਖੀਏ ਤੇ ਕੀ 

ਨ�ਹ� 0ਰੇਆਮ ਕੁੱਝ ਦ0ਮ ਗ�!ਥ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲ�  ਪ�.ੋ ਦਰ0ਨ ਿਸ!ਘ ਨੂ!  ਤੋਪ ਮੂਹਰੇ ਬੀੜ ਕੁ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� 

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ� ਕੀ ਿਸੱਖ ਕੌਮ, ਦੇ ਰੌ0ਨ ਿਦਮਾਗ ਬ! ਦੇ ਨੂ!  ਿਜਊਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹ: ਰਿਹ ਜ�ਦਾ? 

ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਿਜੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਿਕ ਸਾਡੇ ਚਰਨ� ਿਵੱਚ ਆਵੋ ਤੇ ਬਖ0ੀ0 ਲੈ ਜਾਵੋ� ਅੱਜ ਿਸੱਖ ਕੌਮ ਨੂ!  ਨ:ਦ 

ਿਵੱਚ� ਜਾਗਣਾ ਪਵੇਗਾ ਿਕ ਇੱਕ ਿਵਦਵਾਨ ਨੂ!  ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰ-ੂਪ! ਥ ਅੱਗੇ ਪੇ0 ਹੋਣ ਦੀ ਥ� ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪੇ0 ਹੋਣ 

ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਣ ਵਾਲੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਪੁਜਾਰੀ ਕੀ ਰੱਬ ਤ� ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਿਸ!ਘ ਜੋ ਸਾਬਕਾ 

ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਰਿਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ!ਗਤ ਿਵੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋ0ਨੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਕੇ ਗੁਰਮਿਤ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਸ �ਤੇ ਿਬਨ) � ਦੋ0 ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਉਸਦੀਆਂ ਧਾਰਿਮਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬ!ਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ 

ਵੱਲ�  ਇੱਕ ਬ! ਦੇ ਨੂ!  ਕਦ� ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਿਵਦਵਾਨ ਨੂ!  ਇੱਕ ਘ!ਟਾ ਇ!ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ 

ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ� ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵੱਲ�  ਆਪਣਾ ਪੱਖ (ਸਪੱ0ਟੀਕਰਨ) ਗੁਰੂ ਗ�!ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 

ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣ ਿਪੱਛ� ਝੱਟ ਸ�ੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਤੇ ਪ�ਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਿਹਣਾ ਿਕ ਪ�.ੋ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ 

ਿਨ! ਦਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਿਵੱਚ ਭਿਰਆ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਤੇ ਪੇ0 ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲ�  ਿਦੱਤੇ ਗਏ 

ਸਪੱ0ਟੀਕਰਨ ਨੂ!  ਅਸ: ਨਹ: ਮ!ਨਦੇ ਿਕ7ਿਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ�!ਥ ਸਾਿਹਬ ਨੂ!  ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਸਾਨੂ!  ਨਹ:? ਇਹ ਿਕਹੜੀ 

ਿਸੱਖ ਰਿਹਤ ਮਿਰਯਾਦਾ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ? ਿਕਤੇ ਸਵ. ਿਵਦਵਾਨ ਅਤੇ ਿਸੱਖ ਿਚ!ਤਕ ਮਿਹ! ਦਰ ਿਸ!ਘ ਜੋ0 ਦੇ ਿਲਖੇ 

ਵ�ਗੂ ਜੱਥੇਦਾਰ ਵੱਲ�  ਿਗਆਰਵ: ਪਾਤ0ਾਹੀ ਬਣਨ ਦੇ ਯਤਨ ਤ� ਨਹ: 0ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ� 
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ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ! ਜਥੇਦਾਰ� ਵੱਲ�  ਪ�.ੋ ਦਰ0ਨ ਿਸ!ਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂ!  7 ਜਨਵਰੀ ਨੂ!  ਿਫਰ ਪੇ0ੀ ਲਈ ਸੱਦ ਿਦਆਂ ਤਨਖਾਹੀਆ 

ਕਰਾਰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਕ7ਿਕ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵੱਲ�  ਿਸਰਜੇ ਨਵ3 ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਤੇ ਪੇ0 ਨਹ: ਹੋਏ� 

ਿਕ7ਿਕ ਿਪਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤ� ਉਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੌਮ ਨੂ!  ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਆਦੇ0 ਜ� ਸ! ਦੇ0 

ਰਾਹ: ਕਦੇ ਵੀ ਨਹ: ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਿਪਛਲੇ 10 ਸਾਲ� ਤ� ਨਵ: ਮਿਰਯਾਦਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ� ਜੇ ਐਸਾ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਤ� ਇਸ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੂਕਰ ਨੂ!  ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤ� ਿਕ ਚਾਨਣ ਹੋ ਸਕੇ ਿਕ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, 

ਿਸੱਖ ਪ! ਥ ਦੀ 0ਾਨ ਹੈ ਜ� ਿਫਰ ਸਕੱਤਰੇਤ/ਦਫ਼ਤਰ? 

ਤਨਖਾਹੀਆ: ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਿਮਆਂ ਨਾਲ ਸਬ! ਿਧਤ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਪ! ਨਾ 56 �ਪਰ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, “ਪ! ਥ ਘਾਤੀ, ਬੇਮੁੱਖ, 

ਗੁਰੂ ਿਨ! ਦਕ, ਕੁੜੀਮਾਰ, ਪ! ਥ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਾਖ! ਡੀ ਗੁਰ,ੂ ਪ! ਥਕ ਮਿਰਯਾਦਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਪ! ਥ ਚ� ਖਾਰਜ 

ਅਤੇ ਿਸੱਖੀ ਿਸਧ�ਤ� ਤ� ਿਗਰ ਚੁੱਿਕਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਿਦੱਤੇ ਜ�ਦੇ ਰਹ,ੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪ! ਥ ਦਾ 

ਿਵਧਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰ! ਪਰਾ ਹ�ੈ” ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਦ0ਮ ਗ�!ਥ ਦਾ ਪ�ਕਾ0 ਗੁਰੂ ਗ�!ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ! ਥ 

ਘਾਤੀ, ਬੇਮੁੱਖ, ਗੁਰੂ ਿਨ! ਦਕ, ਪ! ਥਕ ਮਿਰਯਾਦਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹਨ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੋਚੋ! ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ�ੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 

ਸਾਿਹਬ ਤ� ਜਾਰੀ ਿਸੱਖ ਰਿਹਤ ਮਿਰਯਾਦਾ ਦੇ ਪ! ਨਾ 31 ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਿਦਆਂ ਇ!ਜ ਿਲਿਖਆ 

ਹੈ:

1. ਮੀਣੇ, ਮਸ!ਦ, ਧੀਰਮੱਲੀਏ, ਰਾਮਰਾਈਏ, ਆਿਦਕ ਪ! ਥ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜ� ਨੜੀ ਮਾਰ, ਕੁੜੀ ਮਾਰ, ਿਸਰਗੁ!ਮ ਨਾਲ 

ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹ�ੈ

2. ਬੇ-ਅ! ਿਮ�ਤੀਏ ਜ� ਪਿਤਤ ਦਾ ਜੂਠਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ�

3. ਦਾਹੜਾ ਰ! ਗਣ ਵਾਲਾ�

4. ਪੁੱਤਰ ਜ� ਧੀ ਦਾ ਸਾਕ ਮੁਲ ਲੈ ਕੇ ਜ� ਦੇ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ�

5. ਕੋਈ ਨ0ਾ (ਭ!ਗ, ਅਫੀਮ, 0ਰਾਬ, ਪੋਸਤ, ਕੁਕੀਨ, ਆਿਦ) ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ�

6. ਗੁਰਮਿਤ ਤ� ਿਵਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸ!ਸਕਾਰ ਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ�

7. ਰਿਹਤ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ

ਜਥੇਦਾਰੋ ਦੱਸ� ਭਲਾ ਇਹਨ� ਿਵੱਚ ਿਕੱਥੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਜਥੇਦਾਰ� ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਪੇ0 ਹੋਣ ਦੀ ਥ� ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ 

ਗੁਰੂ ਪ! ਥ ਅੱਗੇ ਪੇ0 ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੁ! ਦਾ ਹ�ੈ ਨਾ ਹੀ �ਪਰ ਦੱਸੇ ਿਕਸੇ ਬੁਰੇ ਕ!ਮ� ਿਵੱਚ ਪ�ੋ. ਖਾਲਸਾ ਨ�  
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ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ� ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ� ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਓ! ਬੱਸ ਕਰੋ ਹੁਣ� ਮC ਕੋਈ ਿਵਦਵਾਨ, 

ਲੇਖਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜ� ਿਕਸੇ ਜਥੇਬ!ਦੀ ਵੱਲ�  ਕੁੱਝ ਨਹ: ਿਲਖ ਿਰਹਾ� ਮC ਤ� ਬੀ. ਏ. ਜਮਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਿਜਹਾ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹ� ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ� ਦੇ ਮਨ� ਿਵੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ�0ਨ ਉਤਪ! ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤ� ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਵੀ 

ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹ: ਜੇ ਇਹਨ� ਗੱਲ� ਦਾ� ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਕੌਮ ਿਕੱਧਰ 

ਨੂ!  ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੀਡਰਿ0ਪ ਿਕੱਧਰ ਨੂ!  ਿਲਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਾ ਿਕੱਧਰ ਨੂ!  ਹ?ੈ ਸ�ੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਹੋ 

ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤ� ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜੇ� 

ਿਵ0ਾ ਬਹੁੱਤ ਲ! ਬਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸ!ਖੇਪ ਮਾਤਰ ਆਉ ਥੋੜਾ ਿਜਹੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕੁੱਝ ਪੁਰਾਣੇ 

ਹੁਕਮਨਾਿਮਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਲਈਏ ਤ� ਿਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਿਕ ਸ�ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ�ੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਦੇ 

ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨ� ਦੀ ਿਕ!ਨੀ ਕੁ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਬਾਕੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਪ! ਥ ਪ�ਵਾਿਣਤ ਿਸੱਖ ਰਿਹਤ ਮਿਰਯਾਦਾ ਦੀ 

0�ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਦ0ਾ ਬਾਰੇ ਤ� ਸੱਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਨ� 

13 ਜੂਨ 1939 ਨੂ!  ਮੋਹਨ ਿਸ!ਘ ਨਾਗੋਕੇ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸਮ3 ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ!ਗਤ-ਪ! ਗਤ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਿਕ 

“ਸ!ਗਤ-ਪ! ਗਤ ਿਵੱਚ ਸੱਭ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹ�ੈ” ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਿਸਧ�ਤ ਹੈ� ਹੁਣ ਜਦ� ਸਾਡੇ 

ਹਾਕਮ ਬਾਦਲ ਹੁਰ: ਵੋਟ� ਮ!ਗਣ ਵੇਲੇ ਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰ� ਦੇ ਪੈਰ� ਿਵੱਚ ਬੈਠ�  ਹੁ! ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�!ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ 

ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ ਿਵ0ੇ0 ਕੁਰਸੀ ਜ� ਆਸਣ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ� ਦੂਜਾ ਕਮੇਟੀ ਪ�ਧਾਨ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ 

ਿਪੱਛੇ ਬੈਠੀ ਸ!ਗਤ ਨੂ!  ਉਠਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਜੋ ਟੀ. ਵੀ. ਤੇ ਸਾਰੇ ਿਸੱਖ ਸਮਾਜ ਨ�  ਦੇਿਖਆ� ਤੀਜਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 

ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇ!ਦਾ ਸ�ੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਆਵੇ ਤ� ਿਸਰੋਪਾਉ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਿਸੱਖ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ 

ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ�ਨੀਤ ਕੌਰ ਆਵੇ ਤ� ਖਾਲੀ ਹੱਥ� ਕੀ ਕਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਤ� ਇਹਨ� ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ? 

ਨਵ!ਬਰ 1948 ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਿਵਚ ਿਸੱਖ� ਨੂ!  “0ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਿਤਆਗ ਕਰਨ” ਦੀ 

ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ� ਕੀ 0�ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ �ਚ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਇਹ 0ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੁ! ਦੀ ਹ?ੈ 

24 ਅਪ�ੈਲ 1985 ਜਥੇਦਾਰ ਿਕ�ਪਾਲ ਿਸ!ਘ ਦੀ ਜੱਥੇਦਾਰੀ ਸਮ3 ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਬ!ਧੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 

ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ, “ਕੋਈ ਿਸ!ਘ ਜ� ਿਸ!ਘਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਤ-ਗੋਤ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰ,ੇ ਇਹ ਮਨਮੱਤ 

ਹੈ�” ਕੀ ਇਹ 0ਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਪੁਰ ਭੀ ਲਾਗੂ ਹੁ! ਦੀ ਹ?ੈ 

16 ਸਤ!ਬਰ 1986 ਨੂ!  ਪ! ਥਕ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ 3 ਨਵ!ਬਰ 2009 ਨੂ!  ਿਸੱਖ 
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ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜ� ਸਮੂਹ ਿਸੱਖ ਜਥੇਬ!ਦੀਆਂ ਵੱਲ�  ਿਦੱਤੀ ਪ! ਜਾਬ ਬ!ਦ ਦੀ ਕਾਲ ਵੇਲੇ 0�ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 

ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ) ਕੇ ਪ! ਥਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਬ! ਿਧਤ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਨਹੀ ਉਡਾ ਕੇ ਗਈ� ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ 

ਹੋਵੇਗੀ? 

6 ਫਰਵਰੀ 1995 ਨੂ!  ਪ�ਕਾ0ਕ�, ਲੇਖਕ� ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਕ “ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਗੁਟਕੇ ਜ� ਪੋਥੀ ਨੂ!  ਛਾਪਣ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ, ਿਕਸੇ ਸਾਧੂ, ਮਹਾਤਮਾ, ਲੇਖਕ ਆਿਦ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾ ਛਾਪੀ ਜਾਵੇ� 

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਟਕੇ ਜ� ਪੋਥੀ ਦੇ ਆਰ! ਭ ਿਵੱਚ ਤਤਕਰੇ ਤ� ਿਬਨ) �, ਕੋਈ ਐਸੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨਾ ਿਲਖੀ ਜਾਵੇ ਜੋ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਜ� ਗੁਰ-ਇਿਤਹਾਸ ਨੂ!  ਗੁਰੂ ਿਸਧ�ਤ� ਤ� ਲ�ਭੇ ਿਲਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ�” ਪਰ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਚੱਲ ਿਰਹਾ 

ਹੈ, ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ 0�ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਗੁਰ ਿਬਲਾਸ ਪਾ: 6 ਅਤੇ ਿਸੱਖ ਇਿਤਹਾਸ ਛਾਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ 

ਿਵਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਾਵਈ ਕਰੋਗ?ੇ 

ਇਸੇ ਤਰ)� 9 ਫਰਵਰੀ 1996 ਨੂ!  ਹਰਮ! ਿਦਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂ!  ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਸਬ!ਧੀ ਹੁਕਮਾਨਾਮਾ ਜਾਰੀ 

ਹੋਇਆ, ਪਰ ਿਗਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਿਸ!ਘ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਬੀਬੀਆਂ ਅਖ! ਡਪਾਠ ਦੀ ਰੌਲ 

ਨਹ: ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਕੀਰਤਨ ਨਹ: ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ� 27 ਅਗੱਸਤ 1998 ਨੂ!  ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 

ਸਾਿਹਬ ਵੱਲ�  ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ)ਨ ਵਾਲੇ ਰਾਗੀ ਿਸ!ਘ� ਨੂ!  ਤਨਖਾਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ)ਨ 

ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਟੋਿਲਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ�ਝ ਿਭਆਲੀ ਹ,ੈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ? 

ਪਿਹਲ� ਜਦ ਗੁਰਬਖ0 ਿਸ!ਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ ਅਤੇ ਜੋਿਗ!ਦਰ ਿਸ!ਘ ਸ�ੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ 

ਪੇ0 ਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਚੈਲ! ਜ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਬ! ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇ0 ਨਹ: ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁੱਤ ਵਧੀਆ ਸਟCਡ ਸੀ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ 

ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪ! ਥਕ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜ�ਦੀ ਸੀ ਿਕ ਇਹਨ� ਨੂ!  ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਪ�ੋ. ਦਰ0ਨ ਿਸ!ਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂ!  ਨ� ੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਿਖਆ ਤ� ਸਮਝ 

ਆਈ ਿਕ ਚ!ਗਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਪੇ0 ਨਹ: ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਨੂ!  ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਨਹ: ਤ� ਆਹ ਕੁੱਝ ਹੀ 

ਉਹਨ� ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ� ਅ!ਤ ਿਵੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂ!  ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਵ�ਗਾ ਿਕ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ ਆਪਣੇ 

ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ)ੀ ਨੂ!  ਿਵੱਿਦਆ ਵਾਨ ਬਣਾਈਏ ਜੋ ਤਰਕ, ਦਲੀਲ ਦੀ ਭਾ0ਾ ਤ� ਕ!ਮ ਲਵੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲੀਡਰਿ0ਪ ਦੇ ਕਾਬਲ 

ਬਣ ਸਕੇ� ਇਹ ਕ!ਮ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ, ਸ!ਸਥਾ, ਜਥੇਬ!ਦੀ ਵੱਲ�  ਨਹ: ਹੋਣਾ� ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂ!  

ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ� ਸਾਿਰਆਂ ਨੂ!  ਰੱਲ ਿਮਲ ਕੇ ਹੀ ਪ! ਥ ਬਚਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ� ਸ�ੀ 

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਨੂ!  ਵੀ ਮਤਲੱਬ ਪ�ਸਤ� ਤ� ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ� ਇਹੀ ਸਮ3 ਦੀ ਫੌਰੀ ਮ!ਗ ਹੈ ਜ� ਿਫਰ 

ਸਾਰੇ ਿਸਸਟਮ ਨੂ!  ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ� ਬਾਕੀ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਸਮੁੱਤ ਬਖ0ੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲੀਡਰਿ0ਪ 
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ਨੂ! � ਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰ�ੇ 

ਇਕਵਾਕ ਿਸ!ਘ ਪੱਟੀ

ਸੁਲਤਾਨਿਵ!ਡ ਰੋਡ, ਅ! ਿਮ�ਤਸਰ

ਮੋ. 098150-24920 
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