
ਹਜ਼ਰੂ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ‘ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ’ ਦੇ ਨ� �ਤੇ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨਮਿਤ, ਬ�ਾਹਮਣਵਾਦ ਤੇ ਰ ਗ-ਿਬਰ ਗੇ ਲ ਗਰ� ਦਾ ਬੋਲਬਾਲ� 

- ਸਰਬਜੀਤ ਿਸ ਘ -  
 

ਿਸਰਫ਼ ਗੁਰੂ 
ਗ� ਥ ਸਾਿਹਬ 
ਨੂ  ਗੁਰੂ ਮ ਨਣ 
ਵਾਲੇ 
ਪ�ਚਾਰਕ�, 
ਿਵਦਵਾਨ�, 
ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ 
ਅਤੇ ਲੇਖਕ� 
ਵੱਲ+ ਗੁਰੂ 
ਗ� ਥ ਸਾਿਹਬ 
ਦੇ 
ਗੁਰਤਾਗੱਦੀ 
ਦੇ 300 ਸਾਲਾ 
ਪੁਰਬ ਅਰ ਭ 
ਹੋਣ ਤ+ ਬਹੁਤ 
ਪਿਹਲ� ਹੀ 
ਖਦਸ਼ਾ 
ਜਤਾਇਆ ਜਾ 
ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ 
ਇਨ. � 
ਸਮਾਗਮ� 
ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ੂਰ 
ਸਾਿਹਬ ਦੇ 
ਪ�ਬ ਧਕ� ਵੱਲ+ 
ਗੁਰੂ ਗ� ਥ 
ਸਾਿਹਬ ਨੂ  
ਅਿਸੱਧੇ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਅਪਮਾਿਨਤ 
ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਿਸੱਖ ਕੌਮ ਨੂ  
ਿਹ ਦੂਆਂ ਦਾ 
ਹੀ ਇਕ ਅ ਗ 
ਦਰਸਾਉਣ 
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 
ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ 

ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪ ਡਾਲ ਿਵੱਚ ਬੈਠ3  ਪ ਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ 
ਮ ਤਰੀ ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਸ ਘ ਬਾਦਲ, ਪ�ਧਾਨ ਮ ਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਿਸ ਘ ਅਤੇ ਹੋਰ 

‘ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ.’ 

ਿਦੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ�ਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਿਸ ਘ ਸਰਨਾ ਨੂ  ਸਟੇਜ ਤ+ 
ਹੇਠ� ਜਾਣ ਦਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਸੁਰੱਿਖਆਕਰਮੀ 

 

 

ਕਿਥਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬ ਦ ਿਸ ਘ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਵ ਸ਼ ਨਾਲ ਸਬ ਿਧਤ ਘੋੜੇ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰਿਦਆਂ ਿਸੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲ ੂ

 

ਨ�ਦੇੜ ਿਵਖੇ ਆਯੋਿਜਤ ਇਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 
ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਿਸੱਖ 

ਗੁ: ਬ ਦਾ ਘਾਟ ਿਵਖੇ ਗੁਰੂ ਗ� ਥ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਗੁਰਵਾਕ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਹੀ ਿਲਿਖਆ 



ਅਤੇ ਨ�ਦੇੜ 
ਿਵਖੇ 
ਆਯੋਿਜਤ 
ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਇਨ. � 
ਸਮਾਗਮ� 
(ਮੇਿਲਆਂ) ਨ3  
ਉਕਤ ਖਦਸ਼ੇ 
ਨੂ  ਬਹੁਤ 
ਹੱਦ ਤਕ 
ਸੱਚ ਹੀ 
ਸਾਿਬਤ ਕਰ 
ਿਦਖਾਇਆ8 
ਤੱਤ 
ਗੁਰਮਿਤ 
ਪ�ਚਾਰਕ� ਨ3  
ਅਗਾ9 ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪ�ਬ ਧਕ� ਦੀ ਿਹ ਦੂਵਾਦੀ ਿਬਰਤੀ ਦੇ 
ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਿਸੱਖ ਇਨ. � ਸਮਾਗਮ� ਿਵੱਚ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਚ ਗਾ 
ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰ� ਨੂ  ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੀ ਥ� ’ਤੇ (ਭਾਵ: ਉਥੇ ਗੁਰਮਿਤ ਿਵਰੋਧੀ 
ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਿਕ; ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ) ਪਹੁ ਚਣਾ ਹੀ ਪ<ਦਾ ਹੈ8 ਇਸਲਈ ਇ ਡੀਆ 
ਅਵੇਅਰਨ= ੱਸ ਦੀ ਇਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਵੀ ਇਨ. � ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ� ਦਾ 
ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਗਈ, ਿਜਸਦੀ ਸ ਖੇਪ ਿਰਪੋਰਟ ਪਾਠਕ� ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਹੱਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ8  

ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪ�ਬ ਧਕ� ਨ3  ਿਸੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਿਸਰ ਨੀਵ� ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 
ਉਸੇ ਸਮ: ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਜਦ ਉਨ. � ਨ3  ਗੁਰਤਾਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂ  ਿਸੱਖ ਕੌਮ ਦੀ 
ਿਨਵੇਕਲੀ ਹ+ਦ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲ ਡਰ ਮੁਤਾਿਬਕ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂ  
ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬ�ਾਹਮਣਵਾਦੀ (ਿਬਕਰਮੀ) ਕੈਲ ਡਰ ਮੁਤਾਿਬਕ 30 ਅਕਤੂਬਰ 
ਨੂ  ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ8 ਇਕੋ ਇਿਤਹਾਸਕ ਿਦਹਾੜੇ ਨੂ  ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਦਨ 
ਮਨਾਉਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਿਸੱਖ ਕੌਮ ਿਵਅ ਗ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣੀ ਬਲਿਕ ਿਸੱਖ 
ਸਮਾਜ ਿਵਚਕਾਰ ਪਈਆਂ ਵ ਡੀਆਂ ਵੀ ਜੱਗ-ਜਾਿਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ8 ਹਾਲ�ਿਕ ਸ਼�ੋਮਣੀ 
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ� ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ� ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ� ਨ3  ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ 
ਇਹ ਪੁਰਬ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲ ਡਰ ਮੁਤਾਿਬਕ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ (ਰਸਮ 
ਪੂਰਤੀ ਲਈ) ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ. � 300 ਸਾਲਾ ਪੁਰਬ ਨੂ  
ਿਬਕਰਮੀ ਕੈਲ ਡਰ ਮੁਤਾਿਬਕ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਤ+ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਿਕਆ8 
(ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ� ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਬਾਰੇ ਇਜਾਜ਼ਤ/ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਤ+ 
ਪਿਹਲ� ਹੀ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂ  ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਸਮਾਗਮ 
ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲ ਡਰ ਮੁਤਾਿਬਕ ਹੀ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ8 ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਅਿਜਹਾ 
ਨਹ@ ਵੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਤ� ਿਸੱਖ ਿਵਦਵਾਨ� ਿਖਲਾਫ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਿਵੱਚ 
ਹੁਕਮਨਾਮੇ (ਿਨਜਨਾਮੇ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਜੱਥੇਦਾਰ� ਵੱਲ+ ਇਕਾਧ 
‘ਹੁਕਮਨਾਮੇ’ ਦੀ ਵਰਤ+ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ8 ਪਰ ਿਕ;ਿਕ ਇਹ 
ਸਾਰੇ ਪ�ਬ ਧਕ/ਪੁਜਾਰੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕੋ ਥੈਲੀ 

ਸੁਰੱਿਖਆਕਰਮੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਟੇਜ ਤ+ ਹੇਠ� ਉਤਰਿਦਆਂ  
ਪਰਮਜੀਤ ਿਸ ਘ ਸਰਨਾ 

 
ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ‘ਪੁ ਨ’ ਖੱਟਦੇ ਿਸੱਖ ਤੀਰਥ-ਯਾਤਰੀ 

 
ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਗੁਰੂ ਗ� ਥ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪ�ਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵੇ 

ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਮਿਤ 

 
ਮਨਮਾੜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲ ਗਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਨਸ਼ੀਲ ਰੇਲ-

ਯਾਤਰੀ 

ਿਵਵਾਿਦਤ ਦਸਮ ਗ� ਥ ਦੇ ‘ਗੁਰਵਾਕ’ 

ਗੁ: ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ ਿਵਖੇ ਦਸਮ ਗ� ਥ ਦੇ ਅਖ ਡ ਪਾਠ ਦੀ ‘ਭੇਟਾ’ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਿਦ ਦਾ ਬੋਰਡ8 ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਨ�ਦੇੜ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਗੁਰੂ ਗ� ਥ 

ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਅਖ ਡ ਪਾਠ ਦੀ ਭੇਟਾ 1800 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਿਕ ਦਸਮ ਗ� ਥ 
ਦੇ ਅਖ ਡ ਪਾਠ ਦੀ ਭੇਟਾ 3100 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸਨੂ  ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰ 

ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ8 



ਦੇ ਚੱਟੇ-ਬੱਟੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਉਨ. � ਨ3  ‘‘ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ� ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਤਰ.� ਦਾ 
ਿਵਵਾਦ ਨਹ@ ਚਾਹੀਦਾ’’ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਕੋ ਇਿਤਹਾਸਕ ਪੁਰਬ ਨੂ  ਦੋ ਵੱਖ-
ਵੱਖ ਿਦਨ� ਨੂ  ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਨੂ  ਅਿਸੱਧੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ8  

ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪ�ਬ ਧਕ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਿਦੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲ+ 300 ਸਾਲਾ 
ਪੁਰਬ ਨੂ  ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲ ਡਰ ਮੁਤਾਿਬਕ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂ  ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ 
ਕਰ ਸਕੇ8 ਇਸਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂ  ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ� 
ਿਵੱਚ ਪਹੁ ਚੇ ਪ ਜਾਬ ਅਤੇ ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਿਸੱਖ ਆਗੂਆਂ/ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂ  ਕਾਫੀ ਜ਼ਲੀਲ 
ਕੀਤਾ8 ਿਜਵ: ਮੁੱਖ ਪ ਡਾਲ ਦੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਬੈਠ3  ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 
ਪ�ਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਿਸ ਘ ਮੱਕੜ ਜ� ਿਦੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ�ਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਿਸ ਘ ਸਰਨਾ 
ਦਾ ਨ� ਵੀ ਨਹ@ ਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਸ ਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ 
ਿਸਰਫ਼ ‘ਪ ਜਾਬ ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.’ ਕਿਹ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ8 ਸਰਨਾ ਨਾਲ ਤ� ਕੁਝ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ. � ਨੂ  ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਪ�ਧਾਨਮ ਤਰੀ ਦੇ ਬੈਠ3  
ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਬ ਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਹਾਨ3  ਹੇਠ� ਹੀ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤਾ 
ਿਗਆ8  

ਲੀਡਰ� ਦੀ ਆਪਸੀ ਿਖੱਚੋਤਾਣ ਤ� ਬਹੁਤੇ ਮਾਇਨ3  ਨਹ@ ਰੱਖਦੀ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ 
ਦੇ ਪ�ਬ ਧਕ� ਨ3  ਗੁਰੂ ਗ� ਥ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਤ+ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹ@ ਕੀਤਾ8 ਚਾਹੀਦਾ ਤ� ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਗ� ਥ ਸਾਿਹਬ ਦੇ 
ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ� ਦੌਰਾਨ, ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਅਤੇ ਨ�ਦੇੜ ਦੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਿਰਆ ਤ+ ਦਸਮ ਗ� ਥ ਦਾ ਪ�ਕਾਸ਼ (ਅ ਧਕਾਰ) ਹਟਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੂ  
ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ8 ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪ�ਬ ਧਕ� ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਇਕ ਧੜੇ ਵੱਲ+ ਇਨ. � ਹੀ ਿਦਨ� 
ਿਵੱਚ ‘ਦਸਮ ਗ� ਥ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ’ ਬਾਰੇ ਿਤ ਨ ਿਦਨਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਿਜਤ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ8 ਨ�ਦੇੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ (ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ 
ਸਮੇਤ) ‘ਗੁਰੂ ਗ� ਥ ਸਾਿਹਬ ਨੂ  ਸਮਰਿਪਤ’ ਸਮਾਗਮ� ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦਸਮ ਗ� ਥ ਦੀਆਂ ਗੱਦੀਆ,ਂ ਗੁਰੂ ਗ� ਥ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ 
ਦਸਮ ਗ� ਥ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤ+ ਅਨਜਾਣ ਲੋਕ ਇਸ ਿਵਵਾਿਦਤ ਪੁਸਤਕ ਨੂ  ਵੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ‘ਗੁਰਵਾਕ’ ਪੜ.ਦੇ ਰਹੇ8 

ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂ  ‘‘ਸ�ੀ ਗ ਗਾ-ਗੋਦਾਵਰੀ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਇਸ਼ਨਾਨ’’ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪ�ੇਿਰਆ ਿਗਆ8 ਨਤੀਜੇ ਵਜ+, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
‘ਿਸੱਖ’ ਮਰਦ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ8 (ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹ@ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ 
ਇਹ ‘ਸ਼ਰਧਾਲੂ’ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉਪਰ ਤ ਗ ਗਾ ਮਈਆ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਣ !!) 

ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਗਏ ਿਸੱਖ� ਦੀ (ਅ ਨ. ੀ) ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਅ ਦਾਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲ� ਤ+ ਪ�ਤੱਖ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ8 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ‘ਿਸੱਖ’ ਇਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਘੋੜੇ, 
ਿਜਸਨੂ  ਗੁਰੂ ਗੋਿਬ ਦ ਿਸ ਘ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਵ ਸ਼ਜ ਦੱਿਸਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਨੂ  ਨਮਸਕਾਰ� ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ8 ਬੀਬੀਆਂ ਤ� ਆਪਣੀਆਂ 
ਚੁ ਨੀਆਂ ਰਾਹ@ ਇਸ ਘੋੜੇ ਨੂ  ਪੱਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ8 ਿਸੱਖ� ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤ+ ਜਾਣੂ ਪ ਜਾਬ ਤ+ ਆਏ ਕੁਝ ਮਾਿਹਰ� ਨ3  ਸ ਗਤ� ਤ+ ਚੜ.ਾਵਾ 
ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂਮੋਟੀਆਂ ‘ਪ�ਦਰਸ਼ਨੀਆ’ਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਿਲਆ8 ਅਿਜਹੀਆਂ ਪ�ਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮ ਦੇ 
ਹਿਥਆਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕ ਇਹ ਹਿਥਆਰ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬ ਦ ਿਸ ਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਿਸੱਖ� ਨਾਲ ਸਬ ਿਧਤ ‘ਇਿਤਹਾਸਕ’ ਹਿਥਆਰ ਸਨ, ਹਾਲ�ਿਕ 
ਹਿਥਆਰ� ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਚਮਕ ਤ+ ਸਾਫ ਜ਼ਾਿਹਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹ@ ਸਨ8 

ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਿਨਕਲਦੇ ਜ� ਪਹੁ ਚਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ� ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਿਸੱਖ� ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਾਫੀ ਅਜੀਬ ਪ�ਤੀਤ ਹੋਇਆ8 
ਿਜੱਥੇ �ਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਸੱਖ ਵਸ+ ਵਾਲੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਿਨਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ� ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੌਜੁਆਨ� ਵੱਲ+ ਮੋਟਰ-ਸਾਈਕਲ� ’ਤੇ 
ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਕੀ ਸ ਗਤ� ਵੱਲ+ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਤੀਰਾ ਨਹ@ ਅਪਣਾਇਆ ਜ�ਦਾ, �ਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ 
ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ� ਿਵੱਚ ਸਥਾਨਕ ਿਸੱਖ� ਵੱਲ+ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭ ਗੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ 
ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਪ�ਤੀਤ ਹੋਈ8 ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪ�ਬ ਧਕ� ਵੱਲ+ ਸ਼ਸਤਰ� ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਬਕਰੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਬਾਰੇ ਕੌਮ�ਤਰੀ 
ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਿਸੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਕਸ ’ਤੇ ਨ�ਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਹੀ ਿਪਆ8 

ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਮਨਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ� ਦੀ ਿਵਅਰਥਤਾ, ਬਲਿਕ ਇਨ. � ਸਮਾਗਮ� ਦੌਰਾਨ ਮਨਮਿਤ ਦੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅ ਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤ+ 
ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਮਹੀਨਾ (9 ਅਕਤੂਬਰ ਤ+ 3 ਨਵ ਬਰ 08 ਤੱਕ) ਚਲੇ ਇਨ. � ਸਮਾਗਮ� ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਗ� ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਪਿਵੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ ਪਾਦਨਾ ਜ� ਇਸਦੇ ਮੌਿਲਕ ਿਸਧ�ਤ� ਬਾਰੇ ਲੋਕ� ਨੂ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਿਜਤ ਨਹ@ ਕੀਤਾ 

 
ਗੁ: ਬ ਦਾ ਘਾਟ ਿਵਖੇ ਗੁਰੂ ਗ� ਥ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਮ ਗ� ਥ ਦੇ ਪ�ਕਾਸ਼ ਦਾ 

ਿਦ�ਸ਼ 



ਿਗਆ8 ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ (ਪ ਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਵੀ ਨਹ@) ਕੋਈ ਸਾਿਹਤ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ� ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਿਫਲਮ� ਿਤਆਰ 
ਕਰਕੇ ਵ ਡੀਆਂ ਗਈਆਂ8 ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ� ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪ�ਬ ਧਕ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੇਰੇਦਾਰ ਸਾਧ� ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮ 
ਦੇ ਲ ਗਰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਿਰਹਾ8 ਲ ਗਰ� ਦਾ ਇਹ ਿਵਸ਼ਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ� ’ਤੇ ਏਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ 
ਹਾਵੀ ਿਰਹਾ ਿਕ ਨ�ਦੇੜ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟ�ੇਨ� ਿਵੱਚ ਬੈਠ3  ‘ਸ਼ਰਧਾਲੂ’ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ� ਥ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ� ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨ�ਦੇੜ ਿਵਖੇ ਇਕ 
ਡੇਰੇਦਾਰ ਵੱਲ+ 300 ਿਕਸਮ ਦੇ ਪਕਵਾਨ� ਦਾ ਲ ਗਰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਆਿਦਕ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਿਦਸੇ8 ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 
ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਦਰਜਨ� ਲ ਗਰ� ਅਤੇ ਇਨ. � ਿਵੱਚ ‘ਦੇਸੀ ਿਘਓ’ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਕਵਾਨ� ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਐਲਾਨ� ਕਾਰਨ, 
ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ� ਿਵੱਚ ਿਸ਼ਰਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਨ�ਦੇੜ ਪਹੁ ਚੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲ ਗਰ� ਦਾ ਸੁਆਦ ਲੈਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹ ਗਏ8 
ਲ ਗਰ� ਦੇ ਇਨ. � ਬੇਲੋੜੇ ਆਯੋਜਨ� ਦਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ� ’ਤੇ ਏਨਾ ਨ�ਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਿਪਆ ਿਕ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਪ ਡਾਲ ਅੱਧੇ ਤ+ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਭਿਰਆ8 (ਇਸੇ ਪ ਡਾਲ ਿਵੱਚ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਿਨਯ ਤਰਨ ਵਾਲੇ 
ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ� ਨ3  ਪ ਡਾਲ ਦੇ ਖਾਲੀ ਰਿਹਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂ  ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ� ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ 
ਘੱਟ ਿਸੱਖ� ਨ3  ਿਸ਼ਰਕਤ ਕੀਤੀ8 ਜਦਿਕ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਇਕ ਮਹੀਨ3  ਤ+ ਅਰ ਭ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ 
ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲ ਗਰ� ਦਾ ਸੁਆਦ ਲੈਣ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜ� ਮਾਰਕੀਟ ਿਵੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ8) 

- - - - -  

ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਸਮਾਗਮ� ਿਵਚਲੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨ�-ਪੱਖੀ ਨੁਕਿਤਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਨ. � ਸਮਾਗਮ� ਦੌਰਾਨ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਹ�-ਪੱਖੀ ਕਾਰਜ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂ  
ਿਮਲੇ8 ਿਜਵ:, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ� ਜ� ਵੱਡੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ� ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ� ’ਤੇ ਵਰਤਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਲ ਗਰ�’ ਕਾਰਨ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੇ 
ਥ� ’ਤੇ ਜੂਠਨ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗ ਜ�ਦੇ ਹਨ8 ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇਲਈ ਨ�ਦੇੜ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਨ3  ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂ  ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਕ ਨ�ਦੇੜ ਆਏ ਯਾਤਰੀ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਗ ਦਗੀ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣ8 ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ+ ਹਰ ਸ ਭਾਿਵਤ ਥ� ’ਤੇ 
ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇ ਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਜੋ ਲਾਪਰਵਾਹ ਲੋਕ� ਵੱਲ+ ਸੜਕ� ’ਤੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਪਰ ਪਲੇਟ� ਆਿਦਕ ਨੂ  ਤੁਰ ਤ ਕੂੜ ਦੇ 
ਵੱਡੇ ਿਲਫਾਿਫਆਂ ਿਵੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਝਾੜੂ ਲਗਾ ਕੇ ਥ� ਸਾਫ ਕਰ ਿਦ ਦੇ ਸਨ8  

ਨ�ਦੇੜ ਿਵਖੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਯਾਤਰੀ ਪ ਜਾਬ, ਹਿਰਆਣਾ, ਿਦੱਲੀ ਆਿਦਕ ਸਥਾਨ� ਤ+ ਆਏ ਸਨ8 ਇਸਲਈ ਉਹ ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਨ�ਦੇੜ ਸ਼ਿਹਰ 
ਿਵਖੇ ਉਨ. � ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇ ਤਜ਼ਾਮਾਤ ਤ+ ਨਾਵਾਿਕਫ ਸਨ ਬਲਿਕ ਉਹ ਮਰਾਠੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਿਹ ਦੀ (ਦੇਵਨਾਗਰੀ) ਵੀ ਪੜ. ਸਕਣ 
ਤ+ ਅਸਮਰਥ ਸਨ8 ਇਸਲਈ ਨ�ਦੇੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਿਦਆਂ ਹੀ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ+ ਲੋਕ� ਨੂ  ਨ�ਦੇੜ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ ਅਤੇ ਇਨ. � ਿਵੱਚ 
ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਬਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦ ਦੀਆਂ ਪ�ਕਾਸ਼ਨਾਵ� ਵ ਡ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ8 (ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ 
ਪ ਜਾਬ ਜ� ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਿਸੱਖ ਭਾਵ: ਅਨਜਾਣ ਹੋਣ, ਪਰ ਮਹ�ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਜ� ਹੋਰ ਸ ਗਠਨ ਨਹ@ ਸਨ8 ਇਸਲਈ ਕਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ� ’ਤੇ ਇਕ 
ਮੁਸਿਲਮ ਜੱਥੇਬ ਦੀ ਵੱਲ+ ਗੁਰਤਾਗੱਦੀ ਿਦਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਨਰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਵੱਚ ਹੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ8) ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂ  
ਕ<ਪ� ਿਵੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ� ਦਾ ਪ�ਬ ਧ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ8 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕ<ਪ 
ਬਹੁਤੇ �ਚ-ਪੱਧਰੀ ਤ� ਨਹ@ ਸਨ ਪਰ ਉਨ. � ਿਵੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜ@ਦੀਆਂ ਸਭ ਮੂਲਭੂਤ ਸੁਿਵਧਾਵ� ਮੌਜੂਦ ਸਨ8 

ਪ�ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਪੱਖ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਪ ਜਾਬ ਤ+ ਮਹ�ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਰੇਲ ਰੂਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਪ<ਦੇ ਿਸੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ� ਦੇ ਿਸੱਖ� ਵੱਲ+ ਵੀ 
ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਲ ਗਰ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਇ ਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ8 ਗਵਾਲੀਅਰ, ਮਨਮਾੜ, ਔਰ ਗਾਬਾਦ ਆਿਦਕ ਸ਼ਿਹਰ� ਿਵੱਚ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂ  ਸਟੇਸ਼ਨ 
’ਤੇ ਹੀ, ਬਲਿਕ ਰੇਲ ਿਵੱਚ ਬੈਿਠਆ-ਂਬੈਿਠਆਂ ਹੀ ਲ ਗਰ ਪਹੁ ਚਾਉਣ ਦਾ ਇ ਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ8 ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਕੁਝ ਜਾਿਗ�ਤ ਿਸੱਖ, ਇੱਥੇ (ਬਹੁਤ 
ਥੋੜਾ ਸਮ� ਵੀ) ਰੁਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਦਸਮ ਗ� ਥ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦ ਦਾ ਿਲਟਰੇਚਰ ਵ ਡ 
ਿਦ ਦੇ ਸਨ8 ਰੇਲ-ਯਾਤਰੀ ਇਹ ਿਲਟਰੇਚਰ ਪੜ. ਕੇ ਦਸਮ ਗ� ਥ ਦੀ ਪ�ਮਾਿਣਕਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰੇ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ8 ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ 
ਉਪਰਾਲਾ ਿਕਸੇ ਸਥਾਨਕ ਜੱਥੇਬ ਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਿਦੱਲੀ ਿਸੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ�ਬ ਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਿਜਸਦੇ ਪ�ਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਿਸ ਘ ਸਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਾਿਹਰੀ 
ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ�ੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਿਸ ਘ ਦੇ ਿਵਚਾਰ� ਨਾਲ ਸਿਹਮਤੀ ਜਤਾ;ਦੇ ਹਨ, ਵੱਲ+ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ, ਤ� ਸ ਗਤ� ਿਵੱਚ ਦਸਮ ਗ� ਥ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ 
ਿਸਧ�ਤ� ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਿਗ�ਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ8 


