
ਸਹਜਧਾਰੀ ਿਸੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪ�ਵਾਨ ਕਰਕੇ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੱਪ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲ਼ ਨ ਸਹਜਧਾਰੀ ਿਸੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪ�ਵਾਨ ਕਰਕੇ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੱਪ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲ਼ ਨ ਸਹਜਧਾਰੀ ਿਸੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪ�ਵਾਨ ਕਰਕੇ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੱਪ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲ਼ ਨ ਸਹਜਧਾਰੀ ਿਸੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪ�ਵਾਨ ਕਰਕੇ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੱਪ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲ਼ ਨ 
ਪਾਓਪਾਓਪਾਓਪਾਓ    

ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਹਰ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਿਸੱਖ ਕੌਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ! ਕੁਰਬਾਨੀ! ਦੀ ਬਦਲੌਤ ਜਦੋਂ ‘ਿਸਖੱ 
ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਐਕਟ ੧੯੨੫` ਹੋਂਦ ਿਵਚੱ ਆਇਆ ਤ+ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼�ਮੋਣੀ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਪ�ਬਧੰਕ 
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਚੋਣ ੧੮ ਜਨੂ ੧੯੨੬ 1 ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਦੇ 
ਇਿਤਹਾਸਕ ਗਰੁਦਆੁਿਰ! ਦਾ ਪ�ਬਧੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤਰੌ `ਤੇ ਪਥੰ ਦੇ ਚਣੁੇ ਹੋਏ ਨਮੁਾਇੰਿਦਆ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ। 
ਪਥੰਕ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਲਬਰਜ਼ੇ ਉਨ+ ਕੌਮੀ ਪ�ਵਾਿਨ! ਸਾਹਮਣੇ ਹਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਤਵ ਪੂਰਨ ਤੇ ਿਬਖੜਾ ਕਾਰਜ ੁ
ਸੀ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰੀ ਇੱਕ ਪਥੰਕ ਿਵਧਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਿਕਉਂਿਕ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਸ਼�ੀ ਗੁਰ ੂ
ਗੋਿਬਦੰ ਿਸਘੰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਤੋੀ-ਜਿੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਦੀ! ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵਚੱ ੁ
ਿਬਪਰਵਾਦੀ ਤੇ ਹਰੋ ਅਨਮਤੀ ਿਲਖਾਰੀ! ਜ+ ਅਿਜਹੀ! ਸ਼ਕਤੀ! ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਹਠੇ ਜਾਣੇ ਅਨਜਾਣੇ ਆਪਣੇ 
ਜ+ ਹਰੋਨ+ ਵਲੋਂ, ਜੋ ਿਸੱਖ ਸਾਿਹਤ ਰਿਚਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਿਸੱਖੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦਾ ਮੂਹੰ-ਮੁਹ+ਦਰਾ 
ਿਵਗਾੜਿਦ! ਪਥੰ 1 ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੀ ਕਰ ਛਿੱਡਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਪਥੰ ਦੀ ਇਸ ਪ�ਤੀਿਨਧ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਰਪ�ਸਤੀ ਹੇਠ ਸਮੁੱਚੇ ਪਥੰ ਵਲੋਂ ਮਾਰਚ ੧੯੨੭ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 
੧੯੪੫ ਤਕੱ ਲਗਭਗ ਅਠਾਰ+ ਸਾਲ ਲਗਾ ਿਕ ਸ�ੀ ਗੁਰ ੂਗ�ਥੰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਰਸ਼ੌਨੀ ਿਵੱਚ ਉਸ ਵਲੇੇ ਤੱਕ ਦੇ 
ਇਿਤਹਾਸਕ ਗ�ੰਥ+, ਹਕਮਨਾਿਮ! ਤੇ ਰਿਹਤਨਾਿਮ! ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਿਸਖੱ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਪੋਣੁ -ਛਾਣ 
ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਥੰਕ ਿਵਧਾਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਿਜਸ 1 ਹਣ ਪੰਥ ਪ�ਵਾਿਣਤ ੁ ‘ਿਸਖੱ ਰਿਹਤ ਮਰਯਾਦਾ` ਦੇ 
ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਦਿੇਖਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਕਤਾਬਚੇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਿਵਚੱ ਿਜਥੇ ਿਸੱਖ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ (ਪ�ੀਭਾਸ਼ਾ) ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸੱਖ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਚੱੇ ਬੱਚੀ! ਪ�ਤੀ ‘ਗੁਰਮਿਤ ਦੀ ਰਿਹਣੀ` ਧਾਰਾ ਦੇ 
ਿਨਯਮ (ਘ) ਅਧੀਨ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ: “ਕੇਸ ਲੜਕੇ ਕੇ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋ ਉਨK+ ਦਾ ਬਰੁਾ ਨ ਮਗੰੇ, 
ਕੇਸ ਓਹੀ (ਜਮ+ਦਰ)ੂ ਰਖੱੇ, ਨਾਮ ਿਸਘੰ ਰੱਖੇ। ਿਸਖੱ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ! ਦੇ ਕਸੇ ਸਾਿਬਤ ਰੱਖੇ”। ਓਥੇ, 
ਪਥੰਕ ਰਿਹਣੀ ਦੇ ਭਾਗ ਿਵਚੱ ‘ਅੰਿਮ�ਤ ਸੰਸਕਾਰ` ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਅੰਿਮ�ਤਧਾਰੀ ਿਸਘੰ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੈ, ਿਜਸ 
ਿਵੱਚ ਕਸੇ+ ਦੀ ਸਭੰਾਲ ਸ਼�ਮੋਣੀ ਰਿਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸੇ ਕਟਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਿਹਤ ਮਨੰੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਹਜਧਾਰੀ 
ਿਸਖੱ ਦਾ ਿਕਧਰੇ ਕਈੋ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹੀ ਹੈ। ਬਲਿਕ ਸਹਜਧਾਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ। 

ਿਕਉਂਿਕ, ਦਰੂਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੇਤਨੰ ਿਵਦਵਾਨ+ ਨੇ ਸਮਝ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਸਹਜਧਾਰੀ ਦਰੂਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੇਤਨੰ ਿਵਦਵਾਨ+ ਨੇ ਸਮਝ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਸਹਜਧਾਰੀ ਦਰੂਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੇਤਨੰ ਿਵਦਵਾਨ+ ਨੇ ਸਮਝ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਸਹਜਧਾਰੀ ਦਰੂਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੇਤਨੰ ਿਵਦਵਾਨ+ ਨੇ ਸਮਝ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਸਹਜਧਾਰੀ 
ਸੰਪਰਦਾ ਿਬਪਰਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀ! ਦੀ ਉਪਜ ਹੈਸੰਪਰਦਾ ਿਬਪਰਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀ! ਦੀ ਉਪਜ ਹੈਸੰਪਰਦਾ ਿਬਪਰਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀ! ਦੀ ਉਪਜ ਹੈਸੰਪਰਦਾ ਿਬਪਰਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀ! ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ, , , , ਜੋ ਿਸੱਖੀ ਦੀ ਕਸੇਾਧਾਰੀ ਪਿਹਚਾਣ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਿਸੱਖੀ 1 ਜੋ ਿਸੱਖੀ ਦੀ ਕਸੇਾਧਾਰੀ ਪਿਹਚਾਣ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਿਸੱਖੀ 1 ਜੋ ਿਸੱਖੀ ਦੀ ਕਸੇਾਧਾਰੀ ਪਿਹਚਾਣ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਿਸੱਖੀ 1 ਜੋ ਿਸੱਖੀ ਦੀ ਕਸੇਾਧਾਰੀ ਪਿਹਚਾਣ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਿਸੱਖੀ 1 
ਸਿਹਜੇ ਸਿਹਜੇ ਬ�ਾਹਮਣੀਸਿਹਜੇ ਸਿਹਜੇ ਬ�ਾਹਮਣੀਸਿਹਜੇ ਸਿਹਜੇ ਬ�ਾਹਮਣੀਸਿਹਜੇ ਸਿਹਜੇ ਬ�ਾਹਮਣੀ----ਮੱਤ ਦੇ ਖਾਰੇ ਸਮੁਦੰਰ ਿਵੱਚ ਗਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨਮੱਤ ਦੇ ਖਾਰੇ ਸਮੁਦੰਰ ਿਵੱਚ ਗਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨਮੱਤ ਦੇ ਖਾਰੇ ਸਮੁਦੰਰ ਿਵੱਚ ਗਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨਮੱਤ ਦੇ ਖਾਰੇ ਸਮੁਦੰਰ ਿਵੱਚ ਗਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। । । । ਉਨK+ 1 ਿਨਸ਼ਚੇ ਉਨK+ 1 ਿਨਸ਼ਚੇ ਉਨK+ 1 ਿਨਸ਼ਚੇ ਉਨK+ 1 ਿਨਸ਼ਚੇ 
ਸੀ ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕਸੀ ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕਸੀ ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕਸੀ ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ----ਜਤੋੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫ਼ਕੀਰ+ 1 ਜਤੋੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫ਼ਕੀਰ+ 1 ਜਤੋੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫ਼ਕੀਰ+ 1 ਜਤੋੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫ਼ਕੀਰ+ 1 ‘‘‘‘ਸਾਿਬਤ ਸੂਰਿਤ ਦਸਤਾਰ ਿਸਰਾਸਾਿਬਤ ਸੂਰਿਤ ਦਸਤਾਰ ਿਸਰਾਸਾਿਬਤ ਸੂਰਿਤ ਦਸਤਾਰ ਿਸਰਾਸਾਿਬਤ ਸੂਰਿਤ ਦਸਤਾਰ ਿਸਰਾ` ` ` ` ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 
ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਕਰਦੀ ਹੋਵੇਕਰਦੀ ਹੋਵੇਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, , , , ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਵੇਂ ਸਰਪੂ ਿਵੱਚ ਿਸਖੱ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਪ�ਾਣੀ 1 ਕੇਸ+ ਤੋਂ ਿਬਨ+ ਿਕਵੇਂ ਪ�ਵਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਵੇਂ ਸਰਪੂ ਿਵੱਚ ਿਸਖੱ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਪ�ਾਣੀ 1 ਕੇਸ+ ਤੋਂ ਿਬਨ+ ਿਕਵੇਂ ਪ�ਵਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਵੇਂ ਸਰਪੂ ਿਵੱਚ ਿਸਖੱ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਪ�ਾਣੀ 1 ਕੇਸ+ ਤੋਂ ਿਬਨ+ ਿਕਵੇਂ ਪ�ਵਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਵੇਂ ਸਰਪੂ ਿਵੱਚ ਿਸਖੱ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਪ�ਾਣੀ 1 ਕੇਸ+ ਤੋਂ ਿਬਨ+ ਿਕਵੇਂ ਪ�ਵਾਨ 
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ? ? ? ਦੇਖੋ! ਿਕਸੇ ਚਲਾਕ ਬ�ਾਹਮਣ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਰੁਵਰਤੋਂ 
ਕਰਿਦ! ‘ਵਾਿਜਬੁਲ ਅਰਜ਼` ਦੇ ਿਸਰਲਖੇ ਹੇਠ ਸਹਜਧਾਰੀ! ਦੀ ਗੁਰ ੂਗੋਿਬਦੰ ਿਸਘੰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ 
ਗਲਬਾਤ ਿਲਖ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਨਰਾ ਕੁਫ਼ਰ ਹੈ: 

(ਖ) ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਿਮਲ ਪਸ਼ੇਾ ਕਚਿਹਰੀ! ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਸੱਖ ਦਾੜੀ! ਕੇਸ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਕੈਂਚੀ! ਨਾਲ 
ਕਟਵਾਇ ਲੈਂਦੇ ਸ+, ਹਣ ਿਜਵੇਂ ਹਕਮ ਹੋਵੈੁ ੁ , ਿਤਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਹਕਮ ਤੇ ਖਾਸ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ੁ – ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 



ਸਹਜਧਾਰੀ ਿਸਖੱ ਹੋ, ਜੇ ਕਸੇਾ ਧਾਰੀ! ਦੀ ਤਰK+ ਸਾਿਬਤ ਰੱਖੋ ਤ+ ਭਲਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤ+ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਰੂਤ ਮਾਤ� 
ਵਧੀਕ ਹੋਵੇ ਸੋ ਬਰਾਬਰ ਕਰਵਾਇ ਛਡੱਣੇ, ਫੇਰ ਬਖਸ਼ਾਇ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਕਸੇਾਧਾਰੀ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ 
ਿਸਖੱ ਨਹੀ। (ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਤਡੰ, ਪਨੰਾ ੧੧੩) 

ਿਸਖੱ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਐਕਟ ੧੯੨੫ ਿਵੱਚ ਸਹਜਧਾਰੀ! 1 ਵੋਟ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਮਦੱ ਤ+ ਅਗੰਰਜ਼ੇ ਸਰਕਾਰ 
ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਤੀਮ ਕਰਕੇ ਸੰਨ ੧੯੪੪ ਿਵੱਚ ਪਾਈ, ਿਜਸ ਤੇ ਸ�ਮੋਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹਰੋ ਿਸੱਖ 
ਜਥਬੇੰਦੀ! ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੀ! ਰਹੀ!। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਆਿਖਰ ੩੧ ਮਾਰਚ ਸੰਨ ੧੯੭੩ 
1 ਸ਼�ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ+ 1 ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰਖਿਦ! ਸ�: ਗੁਰਚਰਨ ਿਸਘੰ ‘ਟਹੌੜਾ` 
ਜੀ ਦੀ ਪ�ਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜਨਰਲ ਅਜਲਾਸ ਿਵੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਰੋਦਾਰ ਢਗੰ ਨਾਲ ਮਗੰ 
ਕੀਤੀ ਿਕ ਹਣ ਕਈੋ ਸਿਹਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾੁ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ (ਸਨੰ ੧੯੪੭) ਿਪਛੋਂ ਜ+ ਤ+ ਉਹ ਿਸਘੰ ਸੱਜ 
ਗਏ ਹਨ ਜ+ ਿਹੰਦ ੂਸਿਭਆਚਾਰ ਦਾ ਿਹਸੱਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਿਵਚੋਂ ਸਹਜਧਾਰੀ 
ਦੀ ਮਦੱ ਮੁਕਮੰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਢ ਿਦਤੱੀ ਜਾਵੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਕੇਸ ਦਾੜੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪਿਤਤ ਤੇ 
ਨਾਮਧਰੀਕ ਿਸੱਖ ਵੀ ਗਰੁਦਆੁਿਰ! ਦੇ ਵਟੋਰ ਬਣ ਜ+ਦੇ ਹਨ। 

ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਜਥਦੇਾਰ ਬਡੂੰਗਰ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ+ ਿਵਚੱ ਵੀ ਸ�ਮੋਣੀ ਕਮੇਟੀ 
ਵਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਵ ਦੇ ਮਤੇ ਦਰੁਰਾਏ ਜ+ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਿਸਖੱ ਜਥੇਬਦੰੀ! ਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਰੋਹ ਭਰੇ 
ਿਵਖਾਵੇ ਕੀਤੇ। ਅੰਤ 1 ੨੦੦੩ ਿਵੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਣਕੀਆ ਨੀਤੀ ਤਿਹਤ ਸਹਜਧਾਰੀ! ਦੀ ਵਟੋ 
ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਤ+ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਸਹਜਧਾਰੀ ਦੀ ਮਦੱ ਿਫਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਿਹਣ ਿਦਤੱੀ, ਿਜਹੜੀ ਹਣ ੁ
ਸਾਰੇ ਿਸਆਪੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਸਖੱੀ ਲਈ ਬੜੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। 

ਿਦਲੱੀ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵ ਪ�ਿਸਧੱ ਪਤਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਿਸਘੰ ਦੀ ਿਲਖਤ ਿਵਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਚਾਈ ਇਉਂ ਪ�ਗਟ ਹਦੰੀ ਹੈੁ : 

At one time sahajdhari Sikhism was-as the meaning of the word signified, “those 
who take time”-the halfway house to the hirsute (keshadhari) form of Khalsa 
Sikhism. Now the process is reversed, and it has become a halfway house to 
Hinduism.{A history of the sikh-p.308}  

(ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮ+ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਹਜਧਾਰੀ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਨ+ ਤੋਂ ਹੀ ਪ�ਗਟ ਹੈ ਿਕ ਸਿਹਜੇ ਸਿਹਜੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਾਿਬਤ 
ਸੂਰਤ ਸਰਪੂ` ਿਸਖੱੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਣੋ`- ਜ+ ਇਉਂ ਕਹੀਏ ਿਕ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪਥੰ ਿਵੱਚ ਪ�ਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੱ 
ਿਵੱਚ ਹਦੰੇ ਸਨੁ । ਪਰ ਹਣ ਇਹ ਅਮਲ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਪੈ ਿਗਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਿਹਦੰ ੂਮਤ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧੱ ੁ
ਹੈ।) 

ਸੋ ਹਣ ਜਦੋਂ ਿਬਪਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹਿੰਦ! ਪਠੁੇ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ ਰਮੋ+ ੁ ੁ (ਕੇਸ+) ਦੀ ਬਅੇਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਕੁੱਝ ਿਵਿਦਆਰਥੀ! ਨੇ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਿਵਚਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਤੇ 
ਸਹਜਧਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਨੇ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਚਣੋ+ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਲਣੈ ਲਈ 
ਕੋਰਟ ਿਵੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਾਿਬਤ ਸਰਪੂ ਦੀ ਬਅੇਦਬੀ ਕਰਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਹਜਧਾਰੀ 
ਿਸਖੱ ਹਨ ਤ+ ੨੯ ਸਤੰਬਰ ੨੦੦੮ 1 ਮਾਨਯੋਗ ਪਜੰਾਬ ਤੇ ਹਿਰਆਣਾ ਹਾਈਕਰੋਟ ਨੇ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 1 
ਇਹ ਪਿੁਛਆ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੇ ਿਕ ਕਸੇ+ 1 ਕੱਟਣ ਜ+ ਦਾੜੀ ਕੁਤਰਨ ਵਾਲਾ ਿਸੱਖ 
ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਤ+ ਬੜਾ ਿਸੱਧ ਪੱਧਰਾ ਸੀ ਿਕ ‘ਸ�ੀ ਗੁਰ ੂਗ�ਥੰ ਸਾਿਹਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਪ�ਵਾਿਣਤ ਿਸੱਖ 



ਰਿਹਤ ਮਰਯਾਦਾ ਮਤੁਾਿਬਕ ਿਸੱਖੀ ਿਵੱਚ ਸਹਜਧਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਿਵਵਸਥਾ ਨਹੀ। ਹਰਕੇ ਿਸੱਖ ਲਈ ਕੇਸਾਧਾਰੀ 
ਸਾਿਬਤ ਸਰੂਤ ਹਣੋਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ`। ਪਰ ਲ+ਬਾ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਦੀ! ਲੂਬੰੜ ਚਾਲ+ ਿਵਚੱ ਆ ਕੇ ਸ਼�ਮੋਣੀ ਕਮਟੇੀ 
ਅਿਜਹੀ ਉਲਝੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹਣ ਤਕੱ ਭੰਭਲ ਭਸੇ ਿਵਚੱ ਪਈ ਿਜਹੜਾ ਰਸਤਾ ਅਿਖਿਤਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈੁ ੂ , ਉਹ 
ਵੀ ਿਸਖੱ ਕੌਮ ਲਈ ਹਰੋ ਉਲਝਣ+ ਪਦੈਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ, ਚਾਹੀਦਾ ਤ+ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਗੁਰਦਆੁਰਾ 
ਐਕਟ ਿਵਚੋਂ ‘ਸਹਜਧਾਰੀ` ਮੱਦ 1 ਮੁਕਮੰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜ+ਦਾ ਤ+ ਜੋ 
ਇਹ ਰਾਮਰੌਲਾ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ, ਜੇ ਕਰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸਹਜਧਾਰੀ ਿਸੱਖ ਦੀ 
ਹੋਂਦ ਪ�ਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਤ+ ਐਕਟ ਿਵਚੋਂ ਇਹ ਮਦ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀ ਿਨਕਲ ਸਕਗੇੀ। 

ਦਜੂੀ ਗੱਲ ਸਿਹਜਧਾਰੀ ਿਸਖੱ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ�ੀਭਾਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਿਸੱਖ ਰਿਹਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲਘੰਣਾ ਹੀ ਮੰਨੀ 
ਜਾਵਗੇੀ, ਿਜਸ 1 ਜਾਰਰਕੂ ਿਸੱਖ ਸਗੰਤ+ ਕਦੀ ਵੀ ਪ�ਵਾਨ ਨਹੀ ਕਰਨਗੀ!। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ 
ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਿਸਖੱ ਬਧੁੀਜੀਵੀ! ਰਾਇ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਿਕ ਪ�ੀਭਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਜੀ ਗਲੱ 
ਜੋ ਿਸੱਖ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਸਝੂਵਾਨ ਿਪ�ਸੰੀਪਲ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵ ਿਹੰਦ ੂਪ�ੀਸ਼ਦ 
ਦੇ ਕਸੇਾਧਾਰੀ ਬ�ਾਹਮਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਿਸੱਖ ਸਗੰਤ ਦੇ ਕਿਰਦੰੇ, ਅਸ਼ਤੂਸ਼ੋੀਏ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਿਸਰਸੇ ਵਾਲੇ 
ਸਵ+ਗੀ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਿਜਹੜੇ ਲੱਖ+ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਕਸੇਾਧਾਰੀ ਹਨ, ਉਨK+ ਲਈ ਸ਼�ਮੋਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਟੋਰ ਬਣ 
ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੜ ਰਾਹ ਖੁਲੱ ਜਾਏਗਾ। 

ਸੋ ਮਕੁਦੀ ਗੱਲ ਤ+ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਿਹਜਧਾਰੀ ਦੀ ਪ�ੀਭਾਸ਼ਾ ਤਿਹ ਕਰਕੇ ਸਹਜਧਾਰੀ ਿਸਖੱ ਦੀ ਹੋਂਦ 1 ਪ�ਵਾਨ 
ਕਰਨਾ ਮੋਇਆ ਸਪੱ ਮੜੁ ਗਲ਼ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਲੱ ਹੈ। ਮਨੰ ਲਉ ਿਕ ਉਹ ਡਗੰ ਨਹੀ ਮਾਰ ਸਕਗੇਾ, ਪਰ ਭੁਰ 
ਭੁਰ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਕਡੰੇ ਪੈਰ+ ਿਵੱਚ ਚਭੁਦੇ ਹੀ ਰਿਹਣਗੇ। ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭ+ਡੇ Uਤੇ 
ਿਡਗੱੇ ਜ+ ਭ+ਡਾ ਪੱਥਰ Uਤੇ ਵੱਜੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਿਵਚੱ ਨੁਕਸਾਨ ਭ+ਡੇ 1 ਹੀ ਪਹਚੰਣਾ ਹੈੁ । ਇਸੇ ਤਰK+ 
ਸਹਜਧਾਰੀ ਿਸਖੱ ਦੀ ਹੋਂਦ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਪ�ਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪਥੰ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੀ ਿਸਧੱ 
ਹੋਵੇਗੀ। ਪਥੰ ਦਾ ਭਲਾ ਤ+ ਇਸ ਿਵਚੱ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਸ਼�ਮੋਣੀ ਕਮਟੇੀ ਇਹੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਵੇੇ ਿਕ ਿਸੱਖੀ ਿਵੱਚ 
ਸਹਜਧਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਿਵਵਸਥਾ ਨਹੀ ਹੈ।  

ਪਥੰਕ ਿਹਤੂ: ਜਗਤਾਰ ਿਸੰਘ ਜਾਚਕ, ਿਨਊਯਾਰਕ। ਫੋਨ: ੫੧੬. ੭੬੧. ੧੮੫੩ 


