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ਕਦ�ਕਦ�ਕਦ�ਕਦ�    ਤੱਕਤੱਕਤੱਕਤੱਕ ਊਠਊਠਊਠਊਠ ਦਾ ਦਾ ਦਾ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਬੁਲਬੁਲ ਿਡਗਣਿਡਗਣਿਡਗਣਿਡਗਣ ਦੀ ਦੀ ਦੀ ਦੀ ਉਡੀਕਉਡੀਕਉਡੀਕਉਡੀਕ ਕਰ�ਗੇਕਰ�ਗੇਕਰ�ਗੇਕਰ�ਗੇ? 

ਮੇਰਾ ਿਖਆਲ ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਿਸੱਖ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਿਕ, ਿਸੱਖੀ ਿਵੱਚ ਅਸਲ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ ਕੌਣ ਹੈ? 

ਿਸੱਖੀ ਤੇ ਬ%ਾਹਮਣਵਾਦ ਥੋਪਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ, ਆਰ, ਐਸ, ਐਸ, ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਔਲਾਦ, ਰਾਸ਼ਟ%ੀਯ ਿਸੱਖ ਸ0ਗਤ, (ਆਰ, 

ਐਸ, ਐਸ,) ? ਜਦ ਿਕ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨ1  ਿਸੱਖ ਨੂ0  ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਿਖੱਤ,ੇ ਹਰ ਨਸਲ, ਹਰ ਿਲ0 ਗ ਦੇ ਿਵਤਕਰੇ ਤ� 

ਬਚਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹ�ੈ ਆਰ, ਐਸ, ਐਸ, ਨਾਲ ਿਵਆਹੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ? ਅਖੌਤੀ ਅਕਾਲੀ 

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ%ਧਾਨ ਦੇ ਲਫਾਿਫਆਂ ਿਵਚ� ਿਨਕਲੇ, ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ%ਧਾਨ? ਆਰ, ਐਸ, ਐਸ, ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ, ਅਖੌਤੀ 

ਤਖਤ� ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂ0 , ਿਸ0ਘ ਸਾਿਹਬ, ਿਸ0ਘ� ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਖਵਾ8ਦੇ ਹਨ? ਬਟੇਿਰਆਂ ਵ�ਙ, 

ਅਪਣੇ ਭਰਾਵ� ਨੂ0  ਜਾਲ ਿਵੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ, ਅਪਣੇ ਮਾਲਕ� ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਿਵਕਰੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬੁਧੀ ਜੀਵੀ? ਸ0ਤ� 

ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮ<ਬਰ, ਗੋਲ ਪੱਗੇ ਸ0ਤ ਬ%ਹਮਿਗਆਨੀ, ਮਹ�ਪੁਰਸ਼? ਿਜਨ � ਨੂ0 , ਿਸੱਖ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬ� ਰੁਪਏ ਿਦ0 ਦੇ 

ਹਨ� 

ਜ�, 

ਉਹ ਿਸੱਖ ਬੁਧੀ ਜੀਵੀ, ਉਹ ਸ0ਸਥਾਵ� ਜੋ ਅਪਣੇ ਦਸ� ਨੌਹ� ਦੀ ਕਮਾਈ ਿਵਚ� ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ, ਿਸੱਖ� ਨੂ0 , ਗੁਰੂ ਗ%0ਥ 

ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਗ%ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪ%ਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ?  

ਿਜਵ= ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲ0 ਡਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਓਸੇ ਤਰ� ਇੱਕ ਿਦਨ, ਭਰਮ ਗ%0ਥ ਰੂਪੀ ਲੱਚਰ ਿਕਤਾਬ ਨੂ0  ਗੁਰੂ ਗ%0ਥ 

ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਉਪਰ ਥੋਪ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਮਗਰ� ਸਰਬਲੋਹ ਗ%0ਥ ਿਤਆਰ ਹੈ, ਇਵ= ਹੀ ਪ0 ਜ� ਤਖਤ� ਵਾਙ ਪ0 ਜ ਗਰ0 ਥ 

ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਿਦਤੇ ਜਾਣਗੇ� ਅਤੇ ਿਸੱਖ ਇਨ �, ਿਸੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ� ਿਵੱਚ ਤੇਲ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ, ਿਸੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ 

ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂ0  ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤ� ੭੦ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ, ੮੪ ਦੀਆਂ ਿਵਧਵਾਵ� ਨੂ0  ਖੇਖਨ 

ਕਰਦੀਆਂ ਦੱਸਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂ0 , ਿਦੱਲੀ ਿਵੱਚ ਹੋਈ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ� ਲਈ ਿਜ਼ਮੇਵਾਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ 

ਨੂ0  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂ0  ਗਵਾਹੀ ਤ� ਮੁਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਗੁਰਦਵਾਿਰਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰ� ਿਵੱਚ ਡ�ਗ� ਨਾਲ 

ਕੁੱਟਣ ਵਾਿਲਆਂ, ਟਾਈਟਲਰ ਵਰਗੇ ਨੂ0  ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਵਕੀਲ ਨੂ0  ਿਰਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕ,ੇ ਗਵਾਹ� ਦੇ ਿਬਆਨ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਵਤਾਰ ਿਸ0ਘ ਿਹੱਤ ਵਰਿਗਆਂ, ਪ0 ਜਾਬ ਦੇ ਬਿਚਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸੀਆਂ 

ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਵਰਿਗਆਂ, ਟਾਈਟਲਰ ਵਰਗੇ ਦੁਸਟ ਨੂ0  ਸਰੋਪ ੇਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚ0ਡੋਕ ਵਰਿਗਆਂ ਅੱਗੇ ਕਦ 

ਤੱਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਉਨ � ਦੇ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਇ0ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗ?ੇ  

ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਤ� ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਿਨਘਾਰ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਇਵ= ਹੀ ਿਨਘਾਰ ਵੱਲ ਚਲਦੀ ਰਹੇ ਗੀ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਵੀ 
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ਤੁਸC ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਸੱਖ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਿਸੱਖੀ ਤ� ਿਕ8 ਦੂਰ ਜਾ ਰਹ ੇਹਨ? ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ 

ਅਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਲੁਮ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤ� ਕਾਰਨ ਉਨ � ਦਾ ਰੋਹ ਜਾਗ ਿਪਆ ਉਸ 

ਿਦਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਤ� ਤੁਸC ਸੁਪਨ1  ਿਵੱਚ ਵੀ ਨਹC ਸੋਿਚਆ ਹੋਵੇ ਗਾ� ਸਮਾ ਰਿਹ0 ਿਦਆਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ, ਇਨ � ਲਹੂ 

ਪੀਣੀਆਂ ਜੋਕ� ਨੂ0 , ਇਨ � ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਸੱਪ� ਨੂ0  ਸਮੇ ਿਸਰ ਕਾਬੂ ਕਰ,ੋ ਤ� ਜੋ ਪ0 ਥ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ ਿਸਰ Dਚਾ ਕਰ ਕੇ 

ਚੱਲਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ�  

ਪਾਲ ਿਸ0ਘ ਜੀ ਪੁਰੇਵਾਲ ਨੂ0  ਿਵੱਚ ਿਬਠਾਉ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲ0 ਡਰ ਿਵੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ%ਕਾਸ਼ ਿਦਹਾੜਾ, ਬ0ਦੀ ਛੋੜ 

ਿਦਹਾੜਾ, ਆਿਦ ਵੀ ਬ%ਾਹਮਣੀ ਪ%ਭਾਵ ਤ� ਮੁਕਤ ਕਰ ਕੇ, ਿਜਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਚਾਰ ਗੁਰ ਪੁਰਬ ਪ<ਦੇ ਹਨ 

ਉਨ � ਦੀਆਂ ਤਰੀਕ� ਵੀ ਸਹੀ ਤ%ੀਕ� ਅਨੁਸਾਰ ਿਮੱਥ ਕੇ, ਕੈਲ0 ਡਰ ਨੂ0  ਿਸੱਖੀ ਿਸਧ�ਤ� ਨਾਲ ਸ਼0ਗਾਰ ਕੇ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ 

ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਲਈਏ� ਇਸ ਮਗਰ� ਸਮਾ ਿਵਚਾਰ ਕੇ, ਇਕੱਠ1  ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਿਦਹਾੜਾ ਸ਼ਹੀਦ� ਦਾ, ਇੱਕ ਿਦਹਾੜਾ 

ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਿਦਹਾੜਾ ਪ%ਕਾਸ਼ ਿਦਵਸ ਦਾ ਿਮੱਥ ਕੇ, ਿਸੱਖ� ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਿਰਆਂ ਿਵਚ, ਬ%ਾਹਮਣ� ਵਾਙ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ 

ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਦਹਾਿੜਆਂ (ਿਜਨ � ਆਸਰੇ ਪੁਜਾਰੀ ਲਾਣਾ ਿਸੱਖ� ਨੂ0  ਲੁੱਟਦਾ ਹ)ੈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ� ਿਸੱਖ� ਨੂ0  ਵੀ 

ਨਵC ਪੀੜੀ ਦੀ ਪੜਾਈ, ਆਰਿਥਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇ� ਸਾਧ ਬਹੁਤ ਪਾਲ ਲਏ ਹਨ, ਅਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ 

ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇ ਕ,ੇ ਉਨ � ਨੂ0  ਨਿਸ਼ਆਂ, ਲੱਚਰਤਾ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਰਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ�  

ਿਮਲ ਜੁਲ ਕੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰੇ ਆਸਰ,ੇ ਿਸੱਖੀ ਿਵੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾ8ਦੀਆਂ ਕ0ਧ� ਢਾਅ ਕੇ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਚ0ਗੇ ਸਮਾਜ 

ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕਰੀਏ� 

ਿਸੱਖੀ ਦਾ ਕ=ਦਰ ਉਹੀ ਹ,ੈ ਿਜੱਥੇ ਿਸੱਖ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਿਵ8ਤ� ਬਣਾਉਨ, ਉਨ � ਨੂ0  ਲਾਗੂ 

ਕਰਨ� ਇਮਾਰਤ� ਨੂ0  ਨਹC ਿਸਧ�ਤ� ਨੂ0  ਮ0ਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ�  

ਉਹ ਨਹC ਿਜੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ, ਦੋ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ, ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਬ0 ਦੇ, ਿਸੱਖ� ਨੂ0  ਲੁੱਟਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ � ਨੂ0  ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ 

ਦੀਆਂ ਗ�ਦ� ਗੁ0ਦਦੇ ਹੋਣ�  

ਇਵ= ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਹਰ ਜ਼ੱਰਾ ਹ,ੈ ਿਜੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸC ਅਕਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ 

ਿਵਚਾਰ, ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂ0  ਹੀ ਮ0ਨਣ ਦਾ ਪ%ੱਣ ਕਰ�ਗੇ, ਉਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ�  

ਉਹ ਨਹC ਿਜੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ, ਹਉਮੈ ਿਵੱਚ ਗ%ੱਸੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ� ਹੱਥ ਿਵਕੇ ਲੋਕ, ਅਸਲੀ ਿਸੱਖ� ਨੂ0  ਹੀ ਪ0 ਥ ਿਵਚ� ਛੇਕਣ 

ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ� 
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ਿਫਲਹਾਲ ਭੁੱਲ ਜਾਵੋ ਇਨ � ਥਾਵ� ਨੂ0 , ਇਨ � ਨੂ0  ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਿਵਚ, ਅਪਣਾ ਸਮਾ, ਅਪਣਾ ਪੈਸਾ 

ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ0 ਥ ਨੂ0  ਖਾਨਾ ਜ0ਗੀ ਵੱਲ ਨਾ ਿਲਜਾਉ� ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਪ%ਾਲਾ ਏਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ,ੈ ੨੫ 

ਸਾਲ ਇ0ਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਵੱਚ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ%0ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਝੀ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦੇ, ਅਣਖ ਨਾਲ ਿਜ਼0ਦਗੀ ਜੀਉਣ ਬਾਰੇ, ਕਰਮ ਕ�ਡ� ਤ� ਬਚਦੇ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤ� ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ, 

ਨਿਸ਼ਆਂ ਨੂ0 , ਲੱਚਰਤਾ ਨੂ0  ਿਸੱਖੀ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਮਝਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂ0  ਚੁਣ ਿਲਆ ਜਾਵੇ�  

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਰਿਸੱਖ ਬੱਚਾ, ਬੱਚੀ, ਦੂਸਿਰਆਂ ਦੇ ਲੱਖ� ਨਾਲ�  ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹ,ੈ ਅਿਜਹੀ 

ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਅਸC ਅਪਣਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਵੀ ਅਜਾਈ ਂਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਨਹC ਹ�� ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਪ0 ਜਾਬ 

ਿਵੱਚ ਿਸਰਿਜਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ,ੈ ਹਰ ਪਲ ਬੇਇ0ਸਾਫੀ, ੨੫ ਸਾਲ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਿਹਲ� ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ, ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ 

ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਬ0 ਦੇ ਨੂ0  ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ, ਘੁੱਟ ਲਾ ਕੇ ਬੜਕ� ਮਾਰਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂ0  ਸੁਚੱਜੀ ਸੇਧ ਦੇ ਕ,ੇ ਪੜਾਈ, 

ਿਕਰਤ, ਖੇਡ�, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਚ0ਗੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਮੋੜੀਏ�  

ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂ0  ਸਾਿਰਆਂ ਨੂ0  ਰਲ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਲ0 ਮੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਿਵ8ਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ� ਆਉ ਅੱਜ 

ਹੀ ਇਹ ਕ0ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਪਿਹਲ� ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੱਛੜ ਚੁੱਕੇ ਹ�� ਇਹ ਊਠ ਦਾ ਬੁੱਲ ਕਦੇ ਨਹC ਿਡਗਣਾ� ਇਹ ਿਵਕਰੀ 

ਦਾ ਮਾਲ ਕਦੇ ਨਹC ਸੁਧਰਨਾ, ਉਨ � ਦੀਆ ਿਮ0ਨਤ� ਕਰਨ ਨਾਲ�  ਅਪਣੇ ਿਵੱਚ ਸਵੈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ�ੋ 

ਆਪਣ ਹਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜੁ ਸਵਾਰੀਐ� ੨੦� (੪੭੪) 

ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਵਲ�  ਬਖਿਸ਼ਆ ਸਮੂਹਕ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ ਅਪਨਾਈਏ� 

ਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ� 

ਅਮਰਅਮਰਅਮਰਅਮਰ  ਜੀਤਜੀਤਜੀਤਜੀਤ ਿਸ0 ਘਿਸ0 ਘਿਸ0 ਘਿਸ0 ਘ ਚ0 ਦੀਚ0 ਦੀਚ0 ਦੀਚ0 ਦੀ  
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