


ੴ ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਤਿ।।
ਵਾਤਿਗੁਰ ੂਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।।ਵਾਤਿਗੁਰ ੂਜੀ ਕੀ ਫਤਿਿ।।
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ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਥਨ: 

 ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕ਼ੇ ਬੋਲਬਾਲ਼ੇ ਦ਼ੇ ਪਰਥਾਏ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਵਸੰਘ ਿੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਿਾਹ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ 
ਖਰੜਾ ੨੩ ਜ਼ੇਠ,੫੪੭ ਨਾਨਕਸਾਹੀ (੬ ਜੂਨ, ੨੦੧੫ ਈਸਿੀ) ਨੰੂ ਪ਼ੇਸ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ। ਸਵਤਿੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਵਸਸ ਸਦਕਾ ਉਸ ਖਰੜ਼ੇ ਦ਼ੇ 
ਿੱਖ-ਿੱਖ ਪਵਹਲੂ ਵਿਚਾਰ ਕ਼ੇ ਸਰਬਤ ਦ਼ੇ ਭਲ਼ੇ ਅਤ਼ੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕ਼ੇ ਬੋਲਬਾਲ਼ੇ ਵਹੱਤ ਬੀਤ਼ੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ "ਸੰਿਾਦ" ਨਾਂ ਦ਼ੇ ਮੰਚ ਤੋਂ 
ਕਝੁ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰ਼ੇ ਦ਼ੇ ਕਾਰਜ (ਵਿਵਖਆਨ, ਿੋਸਵਟ, ਸੈਮੀਨਾਰ) ਅਰਭੰ਼ੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਫਰ ਦ਼ੇ ਅਿਲ਼ੇ ਪੜਾਅ ਦ਼ੇ ਤੌਰ ਉਤ਼ੇ ਕਝੁ ਪੰਥ 
ਦਰਦੀਆਂ ਿੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪਰੁ ਸਾਵਹਬ ਵਿਖ਼ੇ ਹੋਲਾ-ਮਹਲਾ ਜੋੜ ਮ਼ੇਲ਼ੇ ਮੌਕ਼ੇ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਵਿਆ। ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰ਼ੇ ਦ਼ੇ 
ਤੱਤ-ਸਾਰ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੁਝਾਿਾਂ ਲਈ ਵਸੱਖ-ਸੰਿਵਤ ਅੱਿ਼ੇ ਪ਼ੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤ਼ੇ ਪੈਂਤੜਾ ਘਵੜਆ ਜਾ ਸਕ਼ੇ। 
ਇਹ ਖਰੜਾ ਕਝੁ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਬੁੱਧੀ ‘ਤ਼ੇ ਅਧਾਰਤ ਮਾਨਤਾਿਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਕੋਈ ਅੰਵਤਮ ਵਸੱਟ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਜਲ-ਬੁੱਧ 
ਸਖਸੀਅਤਾਂ ਨੰੂ ਸਵਨਮਰ ਬ਼ੇਨਤੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਇਸ ਖਰੜ਼ੇ ਨੰੂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ਼ੇ ਿਡਮੁੱਲ਼ੇ ਵਿਚਾਰ ਜਰਰੂ ਸਾਂਝ਼ੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ 
ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕ਼ੇ ਬੋਲਬਾਲ਼ੇ ਲਈ ਸ਼ੇਿਾ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਲਈ ਬੈਠ਼ੇ ਪੰਥ ਸ਼ੇਿਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਰਾਹ ਬਣ਼ੇ।

 ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਸੰਿਾਦ
 ਆਪਣ਼ੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤ਼ੇ ਸੁਝਾਅ ਹ਼ੇਠ ਵਲਖ਼ੇ ਵਬਜਲ-ਪਤ਼ੇ ‘ਤ਼ੇ ਭ਼ੇਜ ਸਕਦ਼ੇ ਹੋ।
 ਸੰਪਰਕ : contact@samvadblog.com
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    ਆਵਦ ਕਥਨ

 ਿੁਰ ੂਨਾਨਕ ਸਾਵਹਬ ਨ਼ੇ ਵਸੱਖ-ਸੁਰਵਤ ਨੰੂ ਅਨੰਤ ਦੀ ਛੂਹ ਲਾ ਕ਼ੇ ਿੁਰ-ੂਸੁਰਵਤ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਵਦੱਤਾ ਵਜਸ ਨਾਲ ‘ਖਾਲਸਾ ਜੀ’ ਰਪੂੀ 
ਅਮਲੀ ਜੀਿਨ-ਰੌਂਅ ਬਣ ਿਈ। ਪਰਮਾਤਮ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਜ਼ੇ ਿਏ ‘ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ’ ਦ਼ੇ ਇਸ ਬ਼ੇਵਮਸਾਲ ਜੀਿਨ-ਅਮਲ ਦੀਆਂ 
ਵਿਸਮਾਦੀ ਬਰਕਤਾਂ, ਹਕੀਕੀ ਜੀਿਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਦਾ ਸਮਾਜਕ ਤ਼ੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕਾਈ ਨ਼ੇ ਵਸੱਖ ਵਮਸਲਾਂ ਅਤ਼ੇ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਰਪੂ 
ਵਿੱਚ ਤੱਵਕਆ ਅਤ਼ੇ ਮਾਵਣਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਦ਼ੇ ਰਾਜ ਦ਼ੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਦਹਾਵਕਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਰਿਾਇਤ ਨੰੂ ਬ਼ੇਦਾਿਾ 
ਦ਼ੇਣ ਕਾਰਨ ਬ਼ੇਿਫਾਈਆਂ ਅਤ਼ੇ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਤਪ-ਤ਼ੇਜ ਘਟਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ-ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਤਾਜ ਿੀ 
ਖਸੁ ਵਿਆ। ਉਸ਼ੇ ਿ਼ੇਲ਼ੇ ਵਸੱਖ ਸੈਕਲੂਰ ਪੱਛਮੀ ਫਲਸਫ਼ੇ* (ਅੰਵਤਕਾ ੧) ਦ਼ੇ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਆਏ ਅਤ਼ੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿੇਂ ਅਤ਼ੇ ਤ਼ੇਜੀ 
ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹ਼ੇ ਵਿਸਿ ਦ਼ੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ। 
 ਵਪਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦ਼ੇ ਤੌਰ ਤ਼ੇ "ਸਾਮਰਾਜ" ਦੀ ਜਿ੍ਾ "ਨ਼ੇਸਨ-ਸਟ਼ੇਟ" ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਾਂ ਵਿਚਾਰ ਉਭਵਰਆ। 
ਆਿੂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਡੈਮੋਕਰ਼ੇਸੀ (ਿੋਟ-ਤੰਤਰ) ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਜਆਦਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ। ੪੭੯ ਨਾਨਕਸਾਹੀ (੧੯੪੭ ਈ) ਵਿੱਚ ਵਫਰਿੰੀ 
ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਮੌਕ਼ੇ ਤਿਾਰੀਖੀ ਤੌਰ ਉੱਤ਼ੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਵਰਹਾ ਵਖੱਤਾ ਦੋ ਵਹੱਵਸਆਂ ਵਿੱਚ ਿਵੰਡਆ 
ਵਿਆ ਤ਼ੇ ਵਫਰਿੰੀ ਿੱਲੋਂ ਨਿੇਂ ਬਣ਼ੇ ਇਡੰੀਆ ਵਿੱਚ ਵਬਪਰ-ਸੰਸਕਾਰੀ ਕਾਂਿਰਸ ਨੰੂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਵਿਆ। ਇਡੰੀਆ ਦ਼ੇ 
ਨਿੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨ਼ੇ ਿੋਟ-ਤੰਤਰ ਦ਼ੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰ਼ੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਤਰੀਵਕਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਵਸਰਫ ਬਹੁਵਿਣਤੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇਦੰਾ ਚੁਣਨ ਦੀ 
ਪ੍ਰਤੀਵਨਧੀ ਿੋਟ-ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (First past the post system of Representative Democracy) ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕੀਤਾ। 
ਿੱਖ-ਿੱਖ ਧਾਰਵਮਕ ਤ਼ੇ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣਾਂ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਕ਼ੇ ਵਬਪਰ-ਸੰਸਕਾਰੀ ਇਡੰੀਅਨ ਨ਼ੇਸਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਾਇਦ ਸਰਕਾਰੀ, 
ਿੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਵਰਆਂ ਿੱਲੋਂ ਜੋਰ ਸੋਰ ਨਾਲ ਤੋਰੀ ਿਈ। 
 ਵਬਪਰ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਬਰਤੀ ਅਤ਼ੇ ਪੱਛਮੀ ਵਖਆਲ ‘ਤ਼ੇ ਅਧਾਰਤ ਿੋਟ-ਤੰਤਰ, ਇਡੰੀਅਨ ਨੈਸਨਵਲਜਮ ਤ਼ੇ ਪੂੰਜੀਿਾਦ ਦ਼ੇ ਵਮਲਿੇਂ 
ਪ੍ਰਭਾਿ ਕਾਰਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਵਨਆਰੀ ਹੋਂਦ ‘ਤ਼ੇ ਹਮਲ਼ੇ ਦੀ ਧਾਰ ਹੋਰ ਵਤੱਖੀ ਹੋ ਿਈ। 
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 ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਰਨ ਦ਼ੇ ਵਿਚਾਰ (ਵਸਧਾਂਤ) ਨਾਲ ਵਸੱਖਾਂ ਨ਼ੇ ਪਵਹਲਾਂ ਇਡੰੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਵਹਤ ਬੋਲੀ ਅਧਾਰਤ 
ਸੂਬਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪਰੁ ਸਾਵਹਬ ਮਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਵਮ੍ਰਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਅਤ਼ੇ ਵਫਰ ਿੱਖਰ਼ੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਖਾਵਲਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤ਼ੇ 
ਿੱਖੋ-ਿੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤ਼ੇ ਪੈਂਤਵੜਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ ਕੀਤਾ। ਬੀਤ਼ੇ ਦੋ ਦਹਾਵਕਆਂ ਤੋਂ ਵਸੱਖ-ਸੰਿਵਤ ਦ਼ੇ ਿੱਡ਼ੇ ਵਹੱਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ 
ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤ਼ੇ ਪੈਂਤਵੜਆਂ ਨੰੂ ਬ਼ੇਦਾਿਾ ਦ਼ੇ ਕ਼ੇ ਦੁਬਾਰਾ ੪੮੭ ਨਾਨਕਸਾਹੀ (੧੯੫੫ ਈ) ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਿਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਨੀਤੀ (ਕੇਂਦਰ 
ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲ਼ੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਡੰੀਅਨ ਿੋਟ-ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ) ਿੱਲ ਪਰਤਣ ਦਾ ਰਝੁਾਨ ਜੋਰ 
ਫੜ੍ ਵਿਆ ਹੈ। ਵਸੱਖ ਧਾਰਵਮਕ ਜਵਥਆਂ ਤ਼ੇ ਰਾਜਸੀ ਧਵੜਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਿੁਰਮਵਤ ਅਤ਼ੇ ਵਸੱਖ ਰਿਾਇਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਨਾਜੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਜੱਥ਼ੇ ਸਾਨੰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਨੀਤੀ ਤ਼ੇ ਪੈਂਤੜ਼ੇਬਾਜੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਜਰਰੂਤ ਹੈ ਉਥ਼ੇ ਸਾਨੰੂ ਿੁਰਮਵਤ 
ਨਜਰੀਏ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦ਼ੇ ਸਮੁੱਚ਼ੇ ਿਰਤਾਰ਼ੇ ਅਤ਼ੇ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਨੂੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰ਼ੇ ਆਤਮ ਚੀਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸਮਝ 
ਲਈ ਅਤ਼ੇ ਤਿਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਦਰਜ, ਬੁਲੰਦ ਖਾਲਸਾ ਵਕਰਦਾਰ ਅਤ਼ੇ ਇਸਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੰੂ ਜੀਿਨ ਦੀ ਸਦਾ-ਿਰਤ ਤੋਰ ਵਿੱਚ ਹਲੂਲ ਕਰਨ 
ਦ਼ੇ ਅਮਲ ਨੰੂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚੰਤਨ ਦੀ ਜਰਰੂਤ ਹੈ, ਵਜਸ ਦੀ ਕਿਾਇਦ ਿਜੋਂ ਕਝੁ ਨੁਕਤ਼ੇ ਪ਼ੇਸ ਹਨ ਜੋ ਪੰਥਕ ਹਾਲਤ, ਰੋਿੀ-
ਵਬਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਕਾਰਨ ਤ਼ੇ ਇਲਾਜ ਅਤ਼ੇ ਅਿਲੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੇਧ ਦ਼ੇ ਮਹਾਂ-ਪਾਸਾਰ ਦੀ ਕਝੁ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਮਾਤਰ ਹੈ।
 

ਰੋਿ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਤਰ

 ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਵਿਣਤੀ ਵਸੱਖਾਂ ਦੀ ਰਵਹਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਿੁਰ-ੂਵਲਿ (ਨਾਮ-ਬਾਣੀ) ਨਹੀਂ ਵਰਹਾ ਵਜਸ ਕਾਰਨ ਵਸੱਖ-ਸੁਰਵਤ 
ਵਿੱਚੋਂ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਅਤ਼ੇ ਰਜਾ ਦਾ ਅਵਹਸਾਸ ਪ਼ੇਤਲਾ ਹੋ ਵਿਆ ਹੈ। ਵਸੱਖ ਇਲਾਹੀ ਬਖਵਸਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਸਰਫ ਇਨਸਾਨੀ ਉਪਾਅ/
ਵਿਧੀਆਂ ਉਪਰ ਟ਼ੇਕ ਰੱਖਣ ਲੱਿਾ ਹੈ। 
 ਵਸੱਖ ਵਿਆਨ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਸਥਾਪਤ ਨਾ ਰਵਹਣ ਕਾਰਨ ਵਬਪਰ-ਸੰਸਕਾਰ* (ਅੰਵਤਕਾ ੨) ਅਤ਼ੇ ਸੈਕਲੂਰ ਪੱਛਮੀ 
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ਫਲਸਫ਼ੇ ਨ਼ੇ ਸਾਡੀ ਿੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਵਖਆ, ਤਿਾਰੀਖ ਤ਼ੇ ਪਰਪੰਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮੂਲ ਸੰਸਥਾਿਾਂ 
‘ਿੁਰ-ਸੰਿਵਤ’ ਤ਼ੇ ‘ਿੁਰ ੂਖਾਲਸਾ ਪੰਥ’ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤ਼ੇ ਅਮਲ ਦਾ ਅਵਹਸਾਸ ਸਾਡ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਵਿਆ ਹੈ। 
 ਲਿਭਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦ਼ੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੈਕਲੂਰ ਪੱਛਮੀ ਫਲਸਫ਼ੇ ਉਤ਼ੇ ਹੀ ਉਸਰ਼ੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਕ,ਰਾਜਸੀ, ਪ੍ਰਸਾਸਨਕ, 
ਵਿੱਵਦਅਕ ਅਤ਼ੇ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦ਼ੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡ਼ੇ ਿੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੰਸਥਾਿਾਂ (Institutions), ਿੁਰਮਵਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਥ਼ੇ, ਅਤ਼ੇ 
ਵਸੱਖ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਿੀ ਰੱਬੀ ਵਸਦਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਵੰਦ੍ਰਆਿੀ ਅਨੁਭਿ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀ ਵਿਆਨ-ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਿ੍ਰਸਤ ਹੋ ਿਏ ਹਨ। 
ਪੱਛਮ ਨ਼ੇ ਰੈਨ਼ੇਸਾਂ (Renaissance) ਦ਼ੇ ਿ਼ੇਵਲਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕ਼ੇ ਮਾਡਰੈਵਨਟੀ ਦ਼ੇ ਨਾਂ ‘ਤ਼ੇ ਪਰੂਬੀ ਅਤ਼ੇ ਏਸੀਆਈ ਕੌਮਾਂ/ਨਸਲਾਂ ਨੰੂ ਵਸੱਵਖਅਤ 
ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਅਵਭਆਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਮਲ ਸੀ ਵਜਸ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸਨੂਈ 
ਰਾਸਟਰਿਾਦੀ ਭਾਿਨਾ ਿੀ ਜੋੜੀ ਿਈ। ਸਮੁੱਚੀ ਵਜੰਦਿੀ ਨੰੂ ਨਿੇਂ ਪੱਛਮੀ ਨੁਕਤਾ-ਏ-ਵਨਿਾਹ (ਪੱਛਮੀ-ਵਿਸਿ ਵਦ੍ਰਸਟੀ ਵਿੱਚ ਵਜਸ ਨੰੂ 
Secular World View ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਤੋਂ ਪਵਰਭਾਸਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆ। ਵਸੱਵਖਆ-ਤੰਤਰ ਨੰੂ ਸੰਦ (Device) ਿਜੋਂ ਿਰਤਵਦਆਂ ਇਸ 
ਪਵਰਭਾਸਾ ਨੰੂ ਲੋਕਾਈ ਦ਼ੇ ਵਦਲੋ ਵਦਮਾਿ ਵਿੱਚ ਿੂੜ੍ਾ ਛਾਪ ਵਦੱਤਾ ਵਿਆ। ਬਰਤਾਨਿੀ ਅਤ਼ੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਂਝ਼ੇ 
ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦ਼ੇ ਹਨ। ਵਸੱਖ ਿੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਬਰਤਾਨਿੀ ਵਿਵਦਆ-ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਵਸਧਾਏ ਿਏ ਵਜਸ ਨਾਲ ਵਜਊਂਦ਼ੇ ਧੜਕਦ਼ੇ 
ਅਵਹਸਾਸ ਿਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਸੱਵਤਆ ਨੰੂ ਡਾਢੀ ਸੱਟ ਿੱਜੀ। ਵਸੱਖਾਂ ਨ਼ੇ ਅਖੌਤੀ ਮਾਡਰੈਵਨਟੀ ਦ਼ੇ ਹਾਣੀ ਬਣਵਦਆਂ ਵਸੱਖ ਪਰਪੰਰਾ ਛੱਡੀ ਪਰ 
ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣ਼ੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਆਪ਼ੇ ਤੋਂ ਉਚਾ ਆਦਰਸ ਅਤ਼ੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕ਼ੇ। 

ਨਤੀਜ਼ੇ ਿਜੋਂ

  ● ਸਾਡੀ ਵਨਜ-ਰਵਹਤ ਅਤ਼ੇ ਸੰਿਤੀ-ਰਵਹਤ ਅੰਸਕ ਤੌਰ ’ਤ਼ੇ ਹੀ ਿੁਰਮਵਤ ਅਨੁਸਾਰੀ ਰਵਹ ਿਈ ਹੈ। ਵਸੱਖ ਸਖਸੀਅਤ ਕਲਾ ਅਤ਼ੇ  
 ਸੁਹਜ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।



5

  ● ਅਿਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ੀਆਂ ਤੱਕ ਿੁਰਮਵਤ ਨਜਰੀਏ ਤੋਂ ਿੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਵਖਆ, ਤਿਾਰੀਖ ਅਤ਼ੇ ਪਰਪੰਰਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਅੰਸਕ ਰਪੂ ਵਿੱਚ  
 ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ।

  ● ਿੁਰਮਵਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦ਼ੇ ਨਾਂ ਉਤ਼ੇ ਨਾਸਵਤਕਤਾ ਤ਼ੇ ਫੋਕ਼ੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਿੀ ਉਭਾਰ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
  ● ਿੁਰਮਵਤ ਨਜਰੀਏ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦ਼ੇ ਸਮਾਜੀ, ਰਾਜਸੀ ਤ਼ੇ ਕਦੁਰਤੀ ਿਰਤਾਵਰਆਂ ਨੰੂ ਦ਼ੇਖਣ ਅਤ਼ੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਵਮਤ ਹੋ   

 ਿਈ ਹੈ। 
  ● ਿੁਰਮਵਤ ਨਜਰੀਏ ਦ਼ੇ ਧੁੰਦਲ਼ੇਪਨ ਕਾਰਨ ਵਸੱਖ ਸੰਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਿਾਹ ਓਪਰ਼ੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਵਜਸ ਕਾਰਨ ਮਨਮੁਖ   

 ਵਿਅਕਤੀ,ਧੜ਼ੇ ਅਤ਼ੇ ਿੈਰ-ਪੰਥਕ ਅਮਲ ਵਸੱਖ ਸੰਿਤ ਵਿੱਚ ਜਿ੍ਾ ਬਣਾ ਰਹ਼ੇ ਹਨ।
  ● ਿੁਰ ੂਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦ਼ੇ ਪਾਵਤਸਾਹੀ ਦਾਅਿ਼ੇ ਅਤ਼ੇ ਅਜਾਦ ਰਾਜਸੀ ਹੋਂਦ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵਦੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 
  ● ਿੁਰ ੂਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਭੂਵਮਕਾ ਨੰੂ ਖਾਸ ਵਖੱਤ਼ੇ (ਪੰਜਾਬ) ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਵਮਤ ਕਰਕ਼ੇ ਦ਼ੇਵਖਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ।
  ● ਸੰਘਰਸ ਦੀ ਵਸੱਖ ਪਰਪੰਰਾ ਨੰੂ ਸਹੀ ਰਪੂ ਵਿੱਚ ਿ੍ਰਵਹਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦ਼ੇ ਿੁਰਮਵਤ ਨਜਰੀਏ ਦ਼ੇ ਪ਼ੇਤਲ਼ੇਪਨ ਕਾਰਨ ਖਾੜਕ ੂ  

 ਲਵਹਰ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਅਤ਼ੇ ਵਿਆਵਖਆ ਵਸੱਖ ਸੰਿਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
  ● ਸਰਬੱਤ ਦ਼ੇ ਭਲ਼ੇ ਦ਼ੇ ਉਚ਼ੇ ਆਦਰਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਨੱਜ-ਪ੍ਰਸਤ, ਬ਼ੇਵਿਸਿਾਸ਼ੇ, ਕਵੂੜਆਰ਼ੇ ਅਮਲ ਿਾਲ਼ੇ ਆਿੂ ਉਭਰ ਰਹ਼ੇ ਹਨ।   

 ਸਦਾਚਾਰ ਮਨਫੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ।
  ● ਵਬਪਰ ਸਾਮਰਾਜ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਤ਼ੇ ਜੁਲਮ, ਨੈਸਨਵਲਜਮ ਦਾ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਹਮਲਾ ਅਤ਼ੇ ਵਬਪਰ-ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ   

 ਸੂਖਮ ਮਨੋਵਿਵਿਆਨਕ ਹਮਲਾ ਵਸੱਖ ਸੰਿਤ ’ਤ਼ੇ ਵਜਆਦਾ ਅਸਰਅੰਦਾਜ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
  ● ਵਸੱਖ ਪਰਪੰਰਕ ਵਿੱਵਦਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਿ੍ਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿੱਵਦਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨ਼ੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। 
  ● ਜਥ਼ੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦ਼ੇ ਿੈਰ-ਪੰਥਕ ਤਰੀਕ਼ੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋ ਿਏ ਹਨ। 
  ● ਤਕਨੀਕ (ਵਬਜਲ ਸੱਥ) ਦਾ ਉਭਾਰ ਵਸੱਖ ਸੰਿਤ ਅੰਦਰਲ਼ੇ ਮਤਭ਼ੇਦਾਂ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
  ● ਬਹੁ-ਪਸਾਰੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਿਾਲ਼ੇ ਇਸ ਦੀਰਘ ਰੋਿ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਨ੍ਾਂ ਪੰਥਕ ਰਿਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਨੁਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਪਆ ਹੈ,   
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 ਵਜਨ੍ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕ਼ੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਵਹਲ ਦ਼ੇ ਅਧਾਰ ’ਤ਼ੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਕਝੁ ਰਿਾਇਤਾਂ   
 ਇਉਂ ਹਨ:

ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕ਼ੇ ਬੋਲਬਾਲ਼ੇ - ਪੰਥਕ ਰਿਾਇਤ ਦੀ ਪੜਚੋਲ

 ੳ) ਿੁਰ ੂਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਥਾਨ
 ਿੁਰ,ੂ ਖਾਲਸਾ ਤ਼ੇ ਪੰਥ ਵਤੰਨ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਸਬਦ ਹਨ ਪਰ ਇਕੱਠ਼ੇ ਹੋ ਕ਼ੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਾਂ ਮਾਅਨਾ ਧਾਰ ਜਾਂਦ਼ੇ ਹਨ। ਿੁਰ ੂਪਾਵਤਸਾਹ 
ਰਾਹੀਂ ਜਾਿਵਤ-ਜੋਤ ਕਾਲ(ਤਿਾਰੀਖ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿ਼ੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿੁਰ ੂਕਦੁਰਤੀ ਤ਼ੇ ਰਹੂਾਨੀ ਤੌਰ ਤ਼ੇ ਸਰਿੋਤਮ ਹੈ। ਿੁਰ ੂਸਾਵਹਬ ਨ਼ੇ ਿੁਵਰਆਈ 
ਸਾਂਝ਼ੇ ਰਪੂ ਵਿੱਚ ਿੁਰ ੂਿ੍ਰੰਥ ਸਾਵਹਬ ਅਤ਼ੇ ਿੁਰ ੂਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੰੂ ਬਖਵਸਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਿੁਰ-ਜੋਤ ਸਬਦ ਰਪੂ ਵਿੱਚ ਿੁਰ ੂਿ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ 
ਤ਼ੇ ਦ਼ੇਹ-ਰਪੂ ਵਿੱਚ ਿੁਰ ੂਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪਰਕਾਸਮਾਨ ਹੈ।
 ਿੁਰ ੂਸਾਵਹਬ ਨ਼ੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੰੂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਬਤ ਵਦੱਤਾ ਹੈ। ਿੁਰਮੁਵਖ ਰਵਹਤ ‘ਚ ਚੱਲਵਦਆਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਿੁਰ ੂਦ਼ੇ ਿੁਣ ਧਾਰਨ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਉਦਮ, ਵਸਦਕ, ਪਰਖ ਤ਼ੇ ਬਖਵਸਸ ਦ਼ੇ ਪੜਾਿਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕ਼ੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਸਰੋਮਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। 
ਿੁਰ ੂਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਫਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਰਬਤ ਤੱਕ ਪਸਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਸਿਾ ਲੱਖ’ ਿੀ ਵਨਆਂ ਕਰਨ ਦ਼ੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਿਤ ਰਪੂ 
ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਕਦ਼ੇ ਖਾਸ ਮੌਕ਼ੇ ਇਕੱਲਾ ਵਸੰਘ ਿੀ ਪੰਥ ਦੀ ਭੂਵਮਕਾ ਵਨਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
 ਿੁਰ ੂਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਭਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿੋਂ ਇਹ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤ਼ੇ ਜਾਿੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਹੂਾਂ ਦ਼ੇ ਜੀਿਨ-ਰੌਂਅ ਦਾ 
ਨਾਂ ਹੈ। 
 ਸਚਾ ਪਾਵਤਸਾਹ ਹੀ ਤਵਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੌਣ ਸ਼ੇਿਾ, ਕਰੁਬਾਨੀ ਤ਼ੇ ਸਹਾਦਤ ਰਾਹੀਂ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੇਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ 
ਕਰ਼ੇਿਾ। 
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 ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਸਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਸੱਖ ਿੁਰ ੂਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕ਼ੇ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਦਲ ਅਤ਼ੇ 
ਸਦ-ਵਿਿਾਸ ਦ਼ੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 ਿੁਰ ੂਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਪਾਵਤਸਾਹੀ ਦਾਅਿਾ ਵਕਸ਼ੇ ਦੁਵਨਆਿੀ ਵਖਆਲ ’ਤ਼ੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੋਂ ਸ੍ਰੀ ਿੁਰ ੂਨਾਨਕ ਸਚ਼ੇ ਪਾਵਤਸਾਹ 
ਹਜੂਰ ਦੀ ਰਹੂਾਨੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਿਾਰਸ ਹੈ। ਿੁਰ ੂਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਅਕਾਲ-ਜੋਤ ਦ਼ੇ ਪੀਰੀ 
(ਪਲਤਮੁਖੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ) ਤ਼ੇ ਮੀਰੀ (ਹਲਤਮੁਖੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ) ਦ਼ੇ ਦੈਿੀ ਿੁਣਾਂ ਦਾ ਤਿਾਰੀਖ (ਸਮੇਂ ਤ਼ੇ ਸਥਾਨ) ਵਿੱਚ ਵਕਵਰਆਸੀਲ ਹੋਣ ਦਾ 
ਜਰੀਆ ਹੈ।

 ●  ਪਾਵਤਸਾਹੀ ਅਤ਼ੇ ਰਾਜ:
 ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਪਾਵਤਸਾਹੀ ਅਕਾਲਪਰੁਖ ਿੱਲੋਂ ਬਖਸੀ ਹੋਈ ਸਦੀਿੀ ਰਹੂਾਨੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਜਦਵਕ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਪਾਵਤਸਾਹੀ ਦਾ 
ਦੁਵਨਆਿੀ ਧਰਾਤਲ ਉਤ਼ੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਿਟਾਓ ਹੈ। 
 ਪਾਵਤਸਾਹੀ ਦਾਅਿਾ ਦੁਵਨਆਿੀ ਤਖਤ ਤ਼ੇ ਵਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਿੋਂ ਅਕਾਲ ਪਰੁਖ ਦੀ ਬਖਸ ਅਤ਼ੇ ਵਸੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਦਤਾਂ ਦ਼ੇ 
ਆਸਰ਼ੇ ਹੈ। 
 ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਪਾਵਤਸਾਹੀ ਦਾਅਿਾ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਹੈ। ਜਦਵਕ ਰਾਜ, ਕਾਲ ਅਧੀਨ ਤਖਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਂਦ ਹੈ। 
ਿੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲ ਸਦੀਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਿੁਰ ੂਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣ਼ੇ ਿੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹ਼ੇਿਾ। 
ਪਾਵਤਸਾਹੀ ਦ਼ੇ ਵਸਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲਪਰੁਖ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹੋਰ ਵਕਸ਼ੇ ਿੀ ਤਾਕਤ, ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਧੀਨਿੀ ਜਾਂ ਿੁਲਾਮੀ 
ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਕਸ਼ੇ ਿੀ ਰਪੂ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਸਰਫ ਅਕਾਲਪਰੁਖ ਦੀ ਵਸੱਧੀ ਅਧੀਨਿੀ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ ਅਤ਼ੇ 
ਇਸ ਵਸਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਥ ਦ਼ੇ ਅਮਲ/ਸਰਿਰਮੀ ਅਤ਼ੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵਕਸ਼ੇ ਿੀ ਤਾਕਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਜਦੋਂ ਿੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕ਼ੇ 
ਜੁਲਮੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਸ ਨੰੂ ਜੜ੍ੋਂ ਪੱਟ ਕ਼ੇ ਸਰਬਤ ਦ਼ੇ ਭਲ਼ੇ ਿਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਸਰਜਣ ਲਈ ‘ਬਾਿੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸਾਹ’ 
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ਿਾਲੀ ਵਦ੍ਰੜਤਾ ਨਾਲ ਜੱਦੋ-ਜਵਹਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 ਸ੍ਰੀ ਿੁਰ ੂਨਾਨਕ ਸੱਚ਼ੇ ਪਾਵਤਸਾਹ ਹਜੂਰ ਦਾ ਪੀਰੀ ਦਾ ਵਬਰਦ ਸਦ-ਬਖਵਸੰਦ ਅਤ਼ੇ ਸਰਬਤ ਦ਼ੇ ਭਲ਼ੇ ਿਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਰੀ 
ਪੱਖ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਵਜੰਮ਼ੇਿਾਰੀ ਹੈ ਵਕ ਜਰਿਾਣ਼ੇ ਦੀ ਭੱਵਖਆ-ਿਰੀਬ ਦੀ ਰੱਵਖਆ ਅਤ਼ੇ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਿਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 
ਹਲ਼ੇਮੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰ਼ੇ।
 ਿੁਰ-ੂਵਲਿ ਤੋਂ ਵਿਰਿਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਪਣੀ ਿੁਰ ੂਅਤ਼ੇ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪਦਿੀ ਖੋ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤ਼ੇ ਨਾਲ 
ਹੀ ਪਾਵਤਸਾਹੀ ਦਾਅਿਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਇੱਕ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਪਵਹਚਾਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 ਸੈਕਲੂਰ ਪੱਛਮੀ ਫਲਸਫ਼ੇ ਦ਼ੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਹ਼ੇਠ ਵਸੱਖ-ਸੰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਿੀ ਬਹੁਤ ਵਹੱਸਾ ਅਕਾਲਪਰੁਖ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ 
ਸੰਪੰਨ ਸਮਝਣ ਲੱਿ ਵਪਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰਨ ਿਾਲ਼ੇ ਬਹੁਤ਼ੇ ਦਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੁਵਨਆਿੀ ਰਾਜਸੀ 
ਧਵੜਆਂ ਿਾਲੀ ਹੋ ਿਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਿਕਤ ਦ਼ੇ ਰਾਜਸੀ ਧਵੜਆਂ  ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ਼ੇ ਉਹ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਂ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਦੁਵਨਆਿੀ ਬਾਦਸਾਹਤ ਿਾਲਾ 
ਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੋਂ ਸੂਬ਼ੇਦਾਰੀ ਿਾਲਾ ਹੈ। 
 ਵਪਛਲ਼ੇ ੧੫੦ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਸੱਖ-ਸੰਿਤ ਦਾ ਵਜਆਦਾ ਵਹੱਸਾ ਰੱਬੀ ਪਾਵਤਸਾਹੀ ਦ਼ੇ ਦਾਅਿ਼ੇ ਨੰੂ ਵਿਸਾਰ ਕ਼ੇ ਹੋਰ ਦੁਵਨਆਿੀ ਰਾਜਸੀ 
ਜਮਾਤਾਂ ਤ਼ੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨ਼ੇਸਨ ਿਾਂਿੂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੰੂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਦਾ ਆ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
 ਖਾਲਸਾ-ਪਾਵਤਸਾਹੀ, ਇੱਕ ਵਫਰਕ਼ੇ ਦੀ ਖਾਸ ਸਮੇਂ-ਸਥਾਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ 
ਵਸੱਖਾਂ ਦ਼ੇ ਇੱਕ ਵਹੱਸ਼ੇ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਵਨਸਾਨਾ ਵਸਰਫ ਆਪਣੀ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਵਮਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

 ●  ਿੁਰ ੂਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬਾਬਤ ਕਝੁ ਹੋਰ ਨੁਕਤ਼ੇ 
 ਿੁਰ ੂਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਤ਼ੇ ਸੰਪਰਦਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜੀ-ਰਾਜਸੀ ਸਭਾਿਾਂ/ਧਵੜਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਪੰਥ ਇਲਾਹੀ ਨ਼ੇਮ ਅਤ਼ੇ ਰਹੂਾਨੀ 
ਜੀਿਨ ਦ਼ੇ ਰਾਹ ‘ਤ਼ੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤ਼ੇ ਸਮਾਜੀ-ਰਾਜਸੀ ਸਭਾਿਾਂ ਵਕਸ਼ੇ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ*(ਅੰਵਤਕਾ ੩) ਦ਼ੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਪਰਦਾ 
ਵਕਸ਼ੇ ਿ਼ੇਲ਼ੇ ਤਿਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਵਕਵਰਆਸੀਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਦਾ ਵਕਵਰਆਸੀਲ ਨਹੀਂ ਰਵਹੰਦੀ। ਿੁਰ ੂਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਦਾ ਵਕਵਰਆਸੀਲ 
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ਅਤ਼ੇ ਵਿਿਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ।
 ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਿੀ ਦਲ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਥਾ, ਧਾਰਮਕ ਬਣਤਰਾਂ (ਿੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮ਼ੇਟੀਆਂ, ਅਕਾਦਵਮਕ ਕੇਂਦਰ 
ਿਿੈਰਾ) ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਧੜਾ ਇੱਕਲਾ ਆਪਣ਼ੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਮਇਦੰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਜਹੜ਼ੇ ਰਾਜਸੀ ਧੜ਼ੇ ਪਾਵਤਸਾਹੀ 
ਦਾਅਿ਼ੇ ਦੀ ਜਿ੍ਾ ਵਕਸ਼ੇ ਦੁਵਨਆਿੀ ਤਖਤ ਦੀ ਸੂਬ਼ੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸਟ ਹਨ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇਦੰਿੀ ਹਰਵਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦ਼ੇ। 
 

 ਅ) ਜਥ਼ੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਪੰਥਕ ਰਿਾਇਤ
 ਵਸੱਖ ਹਮ਼ੇਸਾ ਸ੍ਰੀ ਿੁਰ ੂਿ੍ਰੰਥ ਸਾਵਹਬ ਜੀ ਨੰੂ ਮੁਖਾਤਬ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤ਼ੇ ਿੁਰ-ਸੰਿਵਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇਦੰਾ ਜਥ਼ੇਬੰਦੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮ-ਜੋਤ ਦਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਸਰਫ ਮੀਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੋਂ ਪੀਰੀ ਦ਼ੇ ਦੈਿੀ ਿੁਣਾਂ ਦਾ ਿੀ ਤਿਾਰੀਖ 
ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਟਾਿਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਿ ਖਾਲਸਾ ਜਥ਼ੇਬੰਦੀ ਵਸਰਫ ਦੁਵਨਆਿੀ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਿੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਮੌਜ (ਰਹੂਾਨੀ ਵਨਯਮਾਂ)ਵਿੱਚ ਵਕਵਰਆਸੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
 ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦ਼ੇ ਅੰਦਰਨੂੀ ਜਵਥਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਕਸ਼ੇ ਨੰੂ ਕੋਈ ਿੀ ਕੰਮ ਵਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ।
 ਿੁਰ ੂਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹੰਨ਼ੇ-ਹੰਨ਼ੇ ਮੀਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤ਼ੇ ਹੈ।
 ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦ਼ੇ ਜਵਥਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰਧਾਰ ਦੀ ਭੂਵਮਕਾ ਿੁਰਮਵਤ ਅਤ਼ੇ ਪੰਥਕ ਪਰਪੰਰਾ ਵਨਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
 ਅਿਿਾਈ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਅਤ਼ੇ ਫੈਸਲ਼ੇ ਸੰਿਤ ਰਪੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ਼ੇ, ਜਥ਼ੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਬੁਵਨਆਦੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ।
 ਵਸੰਘ ਵਨੱਜ-ਭਾਿ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਦ਼ੇ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਨੱਜ-ਹੋਂਦ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਿਾਲ਼ੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰ਼ੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ 
ਜਮਘਟਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜੀ-ਰਾਜਸੀ ਨਾਤ਼ੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਿੋਂ ਹਉਂ ਰਵਹਤ ਰਹੂਾਂ ਦੀ ਇਕਵਮਕ,ਸਥਲੂ ਵਜਉਂਦੀ-ਜਾਿਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। 
 ਪੰਥਕ ਪਰਪੰਰਾ ਸਦ-ਵਿਿਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਿੁਜਰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਪੰਥਕ ਢਾਂਚ਼ੇ ਲਚਕੀਲ਼ੇ ਹੋਣਿ਼ੇ। 
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 ਪਰ ਿੁਰ ੂਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਦ਼ੇ ਰਹੂਾਨੀ ਵਨਜਾਮ ਦ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸੱਖ-ਸੰਿਤ ਪਰੁਾਤਨ ਸਵਮਆਂ ਤੋਂ ਕਝੁ ਪ੍ਰਮੁਖ ਕਾਰਜਾਂ ਨੰੂ ਨ਼ੇਪਰ਼ੇ ਚਾੜ੍ਨ 
ਲਈ ਿੁਰ ੂਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਦੀ ਹੀ ਆਵਿਆ ਨਾਲ ਜਥ਼ੇ ਸਾਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਕਲੁ ਹੋਂਦ ਿੁਰ ੂਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਥ਼ੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਿੱਖਰੀ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਥ਼ੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤ਼ੇ ਇੱਕ ਦੂਜ਼ੇ ਤੋਂ ਿੱਖ ਅਤ਼ੇ ਇਕੱਠ਼ੇ ਹੁੰਦ਼ੇ ਰਹ਼ੇ ਹਨ।
 ਪਰ ਿਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਸੱਖ-ਸੰਿਤ ਵਿੱਚ ਸੈਕਲੂਰ ਪੱਛਮੀ ਫਲਸਫ਼ੇ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤ਼ੇ ਅਧਾਰਤ ਦਰਜਾ-ਬ-ਦਰਜਾ ਅਹੁਦ਼ੇਦਾਰੀਆਂ 
ਿਾਲੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਦਾ ਚਲਣ ਹੋ ਵਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਿੁਣ ਅਧਾਰਤ ਸਖਸੀਅਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਹੁਦ਼ੇਦਾਰੀ ਨੰੂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਹੈ। 
 ਇਸ ਵਕਸਮ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਵਸੱਖ ਜਥ਼ੇਬੰਦੀਆਂ ਵਸੱਖ ਪਰਪੰਰਾਿਾਂ ਅਤ਼ੇ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਨੰੂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿੋਟ-ਤੰਤਰ 
ਅਧੀਨ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਜੱਤਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਵਹਤ ਿੁਰਮਵਤ ਨੰੂ ਵਤਲਾਂਜਲੀ ਵਦੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

 ੲ) ਆਿੂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪੰਥਕ ਰਿਾਇਤ 
 ਿੁਰ ੂਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਿੁਰ ੂਨਾਨਕ ਸੱਚ਼ੇ ਪਾਵਤਸਾਹ ਹਜੂਰ ਦ਼ੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਿੂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਰਿਾਇਤ ਿੁਣ ਅਧਾਰਤ ਰਹੀ 
ਹੈ। 
 ਸ਼ੇਿਾ ਅਤ਼ੇ ਵਸਰੜ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣ਼ੇ ਆਪ ਉਚੀਆਂ ਸਖਸੀਅਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਨੱਤਰ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਿੋਟਾਂ ਦ਼ੇ ਜਰੀਏ ਬਹੁਵਿਣਤੀ ਨਾਲ 
ਆਿੂ ਥਾਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 ਿੁਰ ੂਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਅਿਿਾਈ ਦੀ ਪੰਚ-ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਰਪੰਰਾ ਹੈ। 
 ਸਮੁੱਚ਼ੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਾਂ ਵਕਸ਼ੇ ਇੱਕ ਜਥ਼ੇ ਦਾ ਜਥ਼ੇਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ(Convenor) ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਕ 
ਮਾਲਕ ਬਣਕ਼ੇ। 
 ਿੁਰ ੂਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਾਂ ਵਕਸ਼ੇ ਇੱਕ ਜਥ਼ੇ ਦ਼ੇ ਸਭ ਫੈਸਲ਼ੇ ਸਾਂਝ਼ੇ ਰਪੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਸੰਘ ਸਾਵਹਬਾਨ  ਿਲੋਂ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦ਼ੇ ਹਨ।
 ਜਥ਼ੇ ਦ਼ੇ ਪੱਧਰ ਉਤ਼ੇ ਅਿਿਾਈ ਵਿੱਚ ਸਬਦ ਦ਼ੇ ਅਵਭਆਸੀ-ਬਾਣੀ ਦ਼ੇ ਰਸੀਏ, ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਤ਼ੇ ਦੁਵਨਆਿੀ ਿੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ 
ਸਖਸੀਅਤ ਦਾ ਤਿਾਜਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



11

 ਸ) ਫੈਸਲ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਧੀ
 ਿੁਰ ੂਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ‘ਿੁਰਮਤਾ’ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ।
 ਿੁਰਮਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਜਥ਼ੇਬੰਦੀ ਦ਼ੇ ਜਜ਼ਬ਼ੇ ਦਾ ਸੰਸਥਾਿਤ ਪ੍ਰਿਟਾਿਾ ਹੈ। ਿੁਰਮਤਾ, ਸਰਬਤ ਿੁਰ-ਸੰਿਵਤ ਦਾ ਵਕਸ਼ੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ 
ਸਪਸਟ ਨਜਰੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੈਿੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਰਹੂਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਿੈ-ਪ੍ਰਿਟਾਿਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ 
ਇੱਕ ਜੋਤ-ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦ਼ੇ ਤੌਰ ‘ਤ਼ੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤ਼ੇ ਅਮਲ ਦਾ ਜਲਿਾਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 ਿੁਰਮਤਾ ਅਤ਼ੇ ਪੱਛਮੀ ਤਰਜ ਦੀ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਆਮ ਸਵਹਮਤੀ ਦ਼ੇ ਮਤ਼ੇ ਵਿਚ ਅਨ਼ੇਕਾ ਭਾਂਤੀ ਫਰਕ (ਿਖਰ਼ੇਿਾਂ) ਹੈ। ਪੱਛਮੀ 
ਤਰਜ ਦੀ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭਾ ਵਿੱਚ  ਇੱਕਤਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਵਨੱਜ-ਹੋਂਦ ਨੰੂ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦ਼ੇ ਸਿੋਂ ਵਿਅਕਤੀਿਤ ਰਾਿਾਂ ਨੰੂ  ਥੋੜ੍ਾ ਿਧਾ ਘਟਾ ਕ਼ੇ ਆਮ ਸਵਹਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਵਕ ਿੁਰਮਤ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਸਰਬਤ ਵਸੰਘ 
ਆਪਣੀ ਵਨੱਜ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕ਼ੇ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤ਼ੇ ਇਕਵਮਕ ਅਿਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦ਼ੇ ਹਨ। 
 ਿੁਰ ੂਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲ਼ੇ ਸੰਿਤੀ ਰਪੂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਿੁਰ ੂਿ੍ਰੰਥ ਸਾਵਹਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹ਼ੇਠ ਪੰਚ-ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਅਿਿਾਈ 
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਵਹਤ ਕੀਤ਼ੇ ਜਾਂਦ਼ੇ ਹਨ। ਿੁਰ ੂਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਪਰਪੰਰਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਸੰਘ ਸਾਵਹਬ ਿੁਰ-ਸੰਿਵਤ ਦ਼ੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦ਼ੇ ਹਨ। ਿੁਰਬਾਣੀ 
ਅਤ਼ੇ ਤਿਾਰੀਖ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਵਦ੍ਰਸਟੀ ਨਾਲ ਨਤੀਜ਼ੇ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚਦ਼ੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਵਸੰਘ ਸਾਵਹਬਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅੰਵਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ 
ਵਿੱਚ ਵਸਰਫ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰਾ ਹੀ ਆਖਰੀ ਪਵਹਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿੋਂ ਅਕਾਲਪਰੁਖ ਦੀ ਰਜਾ ਉਤ਼ੇ ਭਰੋਸਾ ਅਵਹਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਪੰਜਾਂ 
ਵਪਆਵਰਆਂ ਨੰੂ ਅਕਾਲਪਰੁਖ ਦਾ ਰਪੂ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਾਲ਼ੇ ਪੰਜ ਵਸੰਘ ਸਾਵਹਬ ਮੌਕ਼ੇ ਤ਼ੇ ਹੀ ਸੰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ਼ੇ ਜਾਂਦ਼ੇ ਹਨ। ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੰਿਤ 
ਦਾ ਹੀ ਵਹੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦ਼ੇ ਹਨ। 
 ਹੁਣ ਦ਼ੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਿੁਰ ੂਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹ਼ੇਠ ਸੰਿਤੀ ਰਪੂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ਼ੇ ਮਤ਼ੇ, ਿੁਰਮਤ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਅਕਤੀ 
ਵਿਸ਼ੇਸ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
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ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਭੂਵਮਕਾ ਅਤ਼ੇ ਅਮਲ 

 ਿੁਰ ੂਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਮੂਲ ਦਾਅਿਾ ‘ਪਾਵਤਸਾਹੀ ਦਾਅਿਾ’ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਧਰੁ ਦਰਿਾਹ ਤੋਂ ਵਮਵਲਆ ਹੈ।
 ਿੁਰ ੂਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਰਬ-ਵਬਆਪੀ ਅਤ਼ੇ ਸਦੈਿ ਵਨਆਂਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਨ਼ੇਸਨਜ ਿਾਂਿੰੂ (ਪਰਪੰਰਕ ਸਵਭਆਚਾਰਕ) ਪਛਾਣਾਂ 
ਦ਼ੇ ਘ਼ੇਵਰਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਵਨ੍ਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 ਿੁਰ ੂਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਪਾਵਤਸਾਹੀ ਦਾਅਿਾ ਬ੍ਰਵਹਮੰਡੀ ਹੈ, ਦੁਵਨਆਿੀ ਤੌਰ ਤ਼ੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਵਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਿ 
ਇਹ ਰਹੂਾਨੀ ਮੰਡਲ ਦ਼ੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਜੀ, ਆਰਥਕ, ਵਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਵਦ ਤੱਕ ਫੈਵਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
 ਕੋਈ ਿੀ ਦੁਵਨਆਿੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜਹੜਾ ਿੁਰ ੂਿ੍ਰੰਥ ਸਾਵਹਬ ਦ਼ੇ ਸਰਬਤ ਦ਼ੇ ਭਲ਼ੇ ਦ਼ੇ ਵਸਧਾਂਤ ਦ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ 
ਜਾਂ ਸੋਧਣ (ਖਤਮ) ਦ਼ੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਭੂਵਮਕਾ ਅਟੱਲ ਹੈ। 
 ਿੁਰ ੂਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਵਜੰਮ਼ੇਿਾਰੀ ਹੈ ਵਕ ਜਰਿਾਣ਼ੇ ਕੀ ਭੱਵਖਆ-ਿਰੀਬ ਕੀ ਰੱਵਖਆ ਅਤ਼ੇ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਆਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਸੋਧਣ 
ਦਾ ਉਦਮ ਕਰ਼ੇ। ਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿੀ ਵਸੱਖ-ਸੰਿਤ ਵਜਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥ਼ੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸੰਕਟ ਅਤ਼ੇ ਆਮ ਸਮਾਜਕ 
ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਵਮਕਾ ਿੁਰਮਵਤ ਅਧਾਰਤ ਸਰਬਤ ਦ਼ੇ ਭਲ਼ੇ ਿਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 ਵਸੱਖ-ਸੰਿਤ ਦਾ ਵਿਦ਼ੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜੀ ਤ਼ੇ ਰਾਜਸੀ ਵਪੜ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਅਤ਼ੇ ਧਾਰਮਕ ਤੌਰ ‘ਤ਼ੇ ਵਨਆਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। 
ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਸ੍ਰੀ ਿੁਰ ੂਨਾਨਕ ਸੱਚ਼ੇ ਪਾਵਤਸਾਹ ਹਜੂਰ ਦੀ ਵਕਰਪਾ ਸਦਕਾ,ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤ਼ੇ ਔਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਨਤਾਣੀ 
ਲੋਕਾਈ ਨਾਲ ਖੜ੍ਨ ਕਰ ਕ਼ੇ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
 ਇਹ ਿੱਲ ਵਧਆਨਯੋਿ ਹੈ ਵਕ ਬਾਹਰਲ਼ੇ ਦ਼ੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸ਼ੇਿਾ ਤ਼ੇ ਰਾਜਸੀ ਪਵਹਲਕਦਮੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਦ਼ੇ ਪਾਵਤਸਾਹੀ ਦਾਅਿ਼ੇ 
ਨੰੂ ਵਿਸਾਰ ਕ਼ੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਦਾ ਪਾਵਤਸਾਹੀ ਦਾਅਿਾ ਅਵਤ ਜਰਰੂੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 
ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਹਸਤੀ ਹਕਮੂਤ ਦ਼ੇ ਅਧੀਨ ਵਸਰਫ ਇੱਕ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਘਟਵਿਣਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਤਸਾਹੀ ਦਾਅਿ਼ੇ ਤੋਂ 
ਵਬਨਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤ਼ੇ ਜਲੌ ਪ੍ਰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤ਼ੇ ਸਰਬਤ ਦ਼ੇ ਭਲ਼ੇ ਦਾ ਵਸਧਾਂਤ ਠੋਸ ਰਪੂ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ 



13

ਆ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਵਸੱਖ ਲਈ ਜਰਰੂੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਿੁਰ ੂਪੰਥ ਅਤ਼ੇ ਿੁਰਮਵਤ ਦ਼ੇ ਸਰਬੱਤ ਦ਼ੇ ਭਲ਼ੇ ਦ਼ੇ ਨ਼ੇਮ ਮੁਤਾਵਬਕ ਕੰਮ ਕਰ਼ੇ ਨਾ ਵਕ  ਸਮੇਂ 
ਦੀਆਂ ਹਕਮੂਤਾਂ ਦ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕ਼ੇ।

ਦੱਖਣ ਏਸੀਆ ਅਤ਼ੇ ਵਦੱਲੀ ਤਖਤ ਅਧੀਨ ਵਖੱਤ਼ੇ ਵਿੱਚ 
ਿੁਰ ੂਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਭੂਵਮਕਾ

 ੳ) ਇਸ ਵਖੱਤ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹੱਤਿ:

 ●  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਿੋਵਲਕ ਸਵਥਤੀ: 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਬੱਤ ਕਾਇਨਾਤ ਦ਼ੇ ਭਲ਼ੇ ਦ਼ੇ ਸਮਰੱਥ ਿੁਰਮਵਤ ਨੰੂ ਸਮਾਜੀ-ਰਾਜਸੀ ਰਪੂ ਵਿੱਚ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਤਿਾਰੀਖੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ 
ਪੰਥ ਦ਼ੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ ਇਸ ਧਰਤ ‘ਤ਼ੇ ਸੋਭ ਰਹ਼ੇ ਹਨ। 
ਪੰਜਾਬ ਿੁਰ ੂਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦ਼ੇ ਅਮਲ ਦੀ ਧਰਤ ਹੈ, ਵਜਸ ਦੀ ਜਰਿਾਵਣਆਂ ਦੀ ਭੱਵਖਆ ਅਤ਼ੇ ਿਰੀਬ ਦੀ ਰੱਵਖਆ ਲਈ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਾਨਾਮੱਤੀ ਤਿਾਰੀਖ ਹੈ।
 ਪੰਜਾਬ ਕਦੁਰਤੀ ਤੌਰ ਤ਼ੇ ਵਬਹਤਰੀਨ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ, ਵਮੱਟੀ ਅਤ਼ੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਨਿਾਜੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ ਵਜਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਰੂ਼ੇ ਵਖੱਤ਼ੇ 
ਵਿੱਚ ਖ਼ੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਿਾਲਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਦ਼ੇਸ ਹੈ। 
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 ●  ਦੱਖਣ ਏਸੀਆ ਅਤ਼ੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭੂ-ਵਸਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ:
 ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਵਥਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦ਼ੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਥਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 
ਭੂਿੋਵਲਕ ਸਵਥਤੀ ਅਵਹਮ ਹੈ। 
 ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤ਼ੇ ਵਿਿਾਦਤ ਰਾਜਸੀ ਧਰਤੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤ਼ੇ ਿਏ ਕਸਮੀਰ ਦਾ ਸੌਖਾ ਜਮੀਨੀ ਲਾਂਘਾ ਸਾਂਝ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ 
ਿੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। 
 ਰਸੂ, ਮੱਧ ਏਸੀਆ ਅਤ਼ੇ ਚੀਨ ਿਰਿ਼ੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਿਰਮ ਪਾਣੀ ਦ਼ੇ ਸਮੰੁਦਰੀ ਤੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਾਂਝ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਹੈ। 
 ਪੱਛਮ ਦੀ ਖੜੋਤ ਅਤ਼ੇ ਪਰੂਿ ਦ਼ੇ ਉਭਾਰ ਕਾਰਨ ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਦ਼ੇ ਹਲਾਤ ਬਣਦ਼ੇ ਜਾ ਰਹ਼ੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਵਖੱਤ਼ੇ ਨੰੂ ਿੀ ਪ੍ਰਭਾਿਤ 
ਕਰਨਿ਼ੇ। 

 ●  ਦੱਖਣ ਏਸੀਆ ਦ਼ੇ ਿਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਥਾਨ:
 ਦੱਖਣ ਏਸੀਆ ਤੋਂ ਮੱਧ ਏਸੀਆ ਤੱਕ ਅਤ਼ੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਿਪਾਰ ਦ਼ੇ ਲਾਂਘ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੁਰ ੂਹੁੰਦ਼ੇ ਸਨ। ੪੭੮ ਨਾਨਕਸਾਹੀ 
(੧੯੪੭ ਈ) ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਵਮ੍ਰਤਸਰ ਸਵਹਰ ਏਸੀਆ ਦੀ ਅਵਹਮ ਖਸੁਕ-ਬੰਦਰਿਾਹ ਸੀ। 
 ਚੀਨ ਿੱਲੋਂ ‘ਇੱਕ ਵਖੱਤਾ-ਇੱਕ ਲਾਂਘਾ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ‘ਚੀਨ-ਪਾਵਕਸਤਾਨ ਆਰਥਕ ਲਾਂਘ਼ੇ’ ਦ਼ੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ 
ਸੰਸਾਰ-ਿਪਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿੀਂ ਪੈੜ ਪਏਿੀ। ਚੜ੍ਦ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਉਤ਼ੇ ਿੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਏਿਾ।

 ਅ) ਵਦੱਲੀ ਤਖਤ ਅਤ਼ੇ ਅਧੀਨ ਵਧਰਾਂ ਦ਼ੇ ਸੰਬੰਧ:
 ●
 ●  ਵਦੱਲੀ ਤਖਤ ਦੀ ਤਾਸੀਰ:

 ਵਦੱਲੀ ਤਖਤ ਦੀ ਵਮਸਰਤ ਤਾਸੀਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਪਰਤਾਂ ਹਨ:
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 ੧. ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਰਾਸਤ
 ੨. ਨ਼ੇਸਨ ਸਟ਼ੇਟ ਦੀ ਕਿਾਇਦ
 ੩. ਵਬਪਰ ਸੰਸਕਾਰ (ਮੰਨੂ ਮਵਤ) 
 ੪. ਪੂੰਜੀਿਾਦ

 ●  ਤਫਸੀਲ:
 ੧. ੪੭੯ ਨਾਨਕਸਾਹੀ (੧੯੪੭ ਈ) ਵਿੱਚ ਵਫਰਿੰੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਤ ਹੋ ਵਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਢਾਂਚਾ ਅੱਜ 
ਤੱਕ ਿੀ ਉਹਨਾ ਲੀਹਾਂ ਉਤ਼ੇ ਹੀ ਚੱਲ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਕਦੁਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤ਼ੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਿੁਲਾਮਾਂ ਿਾਲ਼ੇ ਿਰਤਾਉ ਦੀ 
ਵਬਰਤੀ ਸੁਤ਼ੇ ਵਸਧ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 
 ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਵਹੰਦੂ ਉਚ ਿਰਿ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਿੱਖਰ਼ੇ ਨਸਲੀ, ਸਮਾਜੀ, ਰਾਜਸੀ, ਸੱਵਭਆਚਾਰਕ ਤ਼ੇ ਭਾਸਾਈ 
ਸਮੂਹਾਂ ਤ਼ੇ ਕੌਮਾਂ ਅਤ਼ੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੰਿਾਂ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਨਾਲ ਕਚੁਵਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਿੀ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਵਕਸ਼ੇ ਮਸਲ਼ੇ ਵਿੱਚ 
ਸਵਹਰੀਆਂ ਦੀ ਸਵਹਮਤੀ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਨਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਤ਼ੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
 ੨. ੪੭੯ ਨਾਨਕਸਾਹੀ (੧੯੪੭ ਈ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਫਰਿੰੀ ਸਾਮਰਾਜ ਿੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿ੍ਾ ਨੂੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨ਼ੇਕਾਂ ਨਸਲਾਂ, ਸੈਂਕੜ਼ੇ 
ਸਵਭਆਚਾਰਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਅਤ਼ੇ ਇਵਤਹਾਸਕ ਰਾਜਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚ਼ੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਦੱਲੀ ਤਖਤ ਿੱਲੋਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਤਰਜ ਉਤ਼ੇ 
ਇੱਕੋ ਸਵਭਆਚਾਰ ਉਤ਼ੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਨ਼ੇਸਨ-ਸਟ਼ੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਿੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਕਰਦਾਰ ਦ਼ੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਵਲਆ ਵਿਆ। ਇਸ 
ਕਾਰਜ ਤਵਹਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਡਰੀਆਂ ਪਵਹਚਾਣਾਂ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਕ਼ੇ ਇੱਕੋ ਨ਼ੇਸਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰ ੂਕੀਤੀ ਕਿਾਇਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 
ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦ਼ੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਵਦਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵਸਨ਼ੇਮਾ, ਟੀਿੀ ਅਤ਼ੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਆਵਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
 ੩. ਵਬਪਰ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਵਹੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਿਰਣ ਿਡੰ ਅਤ਼ੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਿਰਿ਼ੇ ਊਚ-ਨੀਚ ਅਤ਼ੇ ਵਿਤਕਰ਼ੇ ਿਾਲ਼ੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੰੂ 
ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪੱਛੜ਼ੇ ਿਰਿ ਸਮਾਜੀ, ਰਾਜਸੀ ਤ਼ੇ ਆਰਥਕ ਬਰਾਬਰੀ  ਅਤ਼ੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹ਼ੇ ਹਨ। ਵਦੱਲੀ ਤਖਤ 
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ਉਤ਼ੇ ਪਕੜ ਬਣ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਖੌਤੀ ਉਚ ਿਰਣ-ਜਾਤ ਦੀ ਆਪਣ਼ੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਰਿ-ਸ੍ਰ਼ੇਸਟ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮਾਨਵਸਕਤਾ ਦਾ ਵਿਖਾਿਾ ਜੋਰ 
‘ਤ਼ੇ ਹੈ। ਇਸ਼ੇ ਵਬਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਂਸਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇਹਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਛਾ ਵਬਪਰ-ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਪਜੀ 
ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਹ ਆਪਣ਼ੇ ਬਾਰ਼ੇ ਵਿਸਿ-ਿੁਰ ੂਹੋਣ ਦ਼ੇ ਵਮੱਥ ਵਸਰਜਦੀ ਤ਼ੇ ਪਰਚਾਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਿੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਤਲਖੀ 
ਇਸ਼ੇ ਵਬਰਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। 
 ਇਡੰੀਆ ਦ਼ੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕ਼ੇ ਿੀ ਵਦੱਲੀ ਤਖਤ ਦਾ ਇਹੀ ਿਤੀਰਾ ਹੈ। ਵਦੱਲੀ ਤਖਤ ਇਡੰੀਆ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 
ਨੰੂ ਵਹੱਸ਼ੇਦਾਰ ਿਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੋਂ ਅਵਜਹ਼ੇ ਦੁਸਮਣ ਿਜੋਂ ਦ਼ੇਖਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਉੱਤ਼ੇ ਵਜੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਸਰਿ-ਸਾਂਝੀਿਾਲਤਾ ਦ਼ੇ ਮੁਦਈ ਹਾਸੀਏ ‘ਤ਼ੇ ਹਨ।
 ੪. ਵਦੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਹੈ "ਪੂੰਜੀਿਾਦੀ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ" ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਵਪਛਲ਼ੇ ਦੋ ਦਹਾਵਕਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਆਰਥਕ 
ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਕੁੱ ਝ ਕ ੁਿੱਡ਼ੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤ਼ੇ ਕਾਰਪੋਰ਼ੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦ਼ੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਹੀ ਘਵੜਆ ਵਿਆ ਹੈ। ਇਹਦ਼ੇ ਚਲਵਦਆਂ ਵਬਪਰਿਾਦੀ 
ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤ਼ੇ ਦ਼ੇਸੀ-ਵਿਦ਼ੇਸੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਮਲੀਭੁਿਤ ਨਾਲ ਵਖੱਤ਼ੇ ਦ਼ੇ ਿਸੀਵਲਆਂ ਨੰੂ ਅਤ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅੰਨ਼੍ੇਿਾਹ ਲੁੱਟ ਰਹ਼ੇ ਹਨ।
 ਮੌਜੂਦਾ "ਕਾਰਪੋਰ਼ੇਟ ਪੂੰਜੀਿਾਦ" ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਦੱਲੀ ਤਖਤ ਸੁਰ ੂਦ਼ੇ ਚਾਰ ਦਹਾਵਕਆਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਾਦੀ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦ਼ੇ ਨਾਂ 
ਉਤ਼ੇ "ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀਿਾਦ" ਦਾ ਮੁੱਦਈ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਨ਼ੇਸਨ-ਸਟ਼ੇਟ ਿਾਲੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਦੱਲੀ ਤਖਤ ਦੀ ਇਹ ਿੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀ ਵਕ ਸਾਰਾ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦ਼ੇ ਿੱਸ ਰਹ਼ੇ। ਇਡੰੀਆ ਦ਼ੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਵਖੱਵਤਆਂ 
ਨੰੂ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤ਼ੇ ਕੇਂਦਰ ਦ਼ੇ ਮੁਥਾਜ ਰੱਖਣਾ ਇਸ਼ੇ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਵਪਛਲ਼ੇ ਦੋ ਦਹਾਵਕਆਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਮਰਾਜੀ 
ਵਕਰਦਾਰ ਜੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
 ਿੁਰਮਵਤ ਦੀ ਰੌਸਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੇਂ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰ਼ੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਰ ੂਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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 ੲ) ਵਨਤਾਣੀਆਂ ਵਧਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਿਾਲ:

 ●  ਇਸ ਵਖੱਤ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸਸੀਲ ਵਧਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਮਾਨਤਾਿਾਂ :
ਿੱਖ-ਿੱਖ ਢਾਂਵਚਆਂ ਨੰੂ ਸੁਚਾਰ ੂਰਪੂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਹੁਤ ਜਰਰੂੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ 
ਇਸ ਵਖੱਤ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸਸੀਲ ਵਧਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਛ਼ੇ ਮਾਨਤਾਿਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
 ਪਵਹਲੀ, ਇਡੰੀਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਵਦਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਵਦਆਂ ਨੰੂ ਤਖਤ ‘ਤ਼ੇ ਵਬਠਾਇਆ 
ਜਾਿ਼ੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 ਦੂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤ਼ੇ ਢਾਂਚ਼ੇ ਨੰੂ ਇਸ ਕਦਰ ਸੋਵਧਆ ਜਾਿ਼ੇ ਵਕ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਨਆਂਕਾਰੀ ਅਤ਼ੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦ਼ੇ ਿੁਣਾਂ ਿਾਲਾ 
ਬਣ ਜਾਿ਼ੇ। 
 ਤੀਜੀ, ਇਡੰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿ਼ੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ।
 ਚੌਥੀ, ਵਦੱਲੀ ਤਖਤ ਨਾਲੋਂ ਿੱਖ ਹੋ ਕ਼ੇ ਿੱਖਰਾ ਦ਼ੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿ਼ੇ । ਨਾਿਾਲੈਂਡ,  ਕਸਮੀਰ, ਤਾਵਮਲਨਾਡੂ ਤ਼ੇ  ਖਾਵਲਸਤਾਨ*
(ਅੰਵਤਕਾ ੪), ਆਵਦ।
 ਪੰਜਿੀਂ, ਦੱਖਣੀ ਏਸੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਵਧਰਾਂ ਿੱਖੋ ਿੱਖਰ਼ੇ ਦ਼ੇਸ ਬਣਾ ਕ਼ੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਨਫੈਡਰ਼ੇਸਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਵਜਸ 
ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤ਼ੇ ਕੁੱ ਝ ਕ ੁਸਾਂਝਾਂ ਿਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਿ਼ੇ। ਇਹ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤ਼ੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 ਛ਼ੇਿੀਂ, ਵਦੱਲੀ ਤਖਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਿੁਰ ੂਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹ਼ੇਠ ਚੱਲ਼ੇ।

 ●  ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਸੰਭਾਿਨਾਿਾਂ:
 ਵਬਪਰ ਸੰਸਕਾਰੀ ਵਦੱਲੀ ਤਖਤ ਿੱਲੋਂ ਵਫਰਿੰੀ ਸਾਮਰਾਜ ਿਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਇਨੰ-ਵਬੰਨ ਅਪਣਾ ਵਲਆ ਵਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ਸੋਸਣ 
ਅਤ਼ੇ ਜੁਲਮ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਉਤ਼ੇ ਖੜ੍ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦ਼ੇ ਚੱਲਵਦਆਂ ਵਦੱਲੀ ਤਖਤ ਤੋਂ ਵਨਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਤ਼ੇ ਖਦੁਮੁਖਵਤਆਰੀ 
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ਦੀ ਆਸ ਬ਼ੇ-ਮਾਅਨਾ ਹੈ। ਵਦੱਲੀ ਹਕਮੂਤ ਨੰੂ ‘ਵਬਪਰ ਸਾਮਰਾਜ’ ਸਮਵਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਬਪਰ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਕਈ 
ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
 ਿੁਰਮਵਤ ਦ਼ੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤ਼ੇ ਅਤ਼ੇ ਿਰਤਮਾਨ ਰਾਜਸੀ ਨੀਤੀ ਦ਼ੇ ਤੌਰ ‘ਤ਼ੇ ਿੀ ਇਹੋ ਪੈਂਤੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜੋ ਿੀ ਇਸ 
ਵਖੱਤ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ ਤ਼ੇ ਧਾਰਮਕ ਤੌਰ ‘ਤ਼ੇ ਮੰਨੂ ਮਵਤ ਅਤ਼ੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ‘ਤ਼ੇ ਵਦੱਲੀ ਤਖਤ ਦ਼ੇ ਿਲਬ਼ੇ ਦ਼ੇ ਵਖਲਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਵਧਰਾਂ ਨਾਲ 
ਿਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿ਼ੇ। ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਹਰ਼ੇਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਜਿੇਂ ਿੱਖੋ ਿੱਖਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕ਼ੇ ਪਵਹਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਵਮਥ ਕ਼ੇ ਇੱਕ 
ਸਾਂਝਾ ਵਨਸਾਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਵਰਆਂ ਿਾਸਤ਼ੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਸਾਂਝ਼ੇ ਅਮਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੁਣ ਿਾਲ਼ੇ ਵਦੱਲੀ ਤਖਤ ਦਾ 
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇਕ ਸਮੂਹ ਆਪੋ ਆਪਣ਼ੇ ਨਜਰੀਏ ਮੁਤਾਵਬਕ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸਨ਼ੇ ਵਕਸ ਤਰੀਕ਼ੇ ਦ਼ੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰੰਬਧ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ।

 ਸ) ਸਰਬਤ ਦ਼ੇ ਭਲ਼ੇ ਿਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਵਸਰਜਣ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਭੂਵਮਕਾ:

 ਰਾਜਸੀ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜ ਤ਼ੇ ਨ਼ੇਸਨ-ਸਟ਼ੇਟ ਅਤ਼ੇ ਸਮਾਵਜਕ-ਧਾਰਵਮਕ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨੂ ਮਵਤ ਇਹ ਸਭ ਵਬਪਰ ਦੀ ਰੀਤ 
(ਇਦੰਵਰਆਿੀ ਵਿਆਨ-ਹਉਮੈ) ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜਰਿਾਣ਼ੇ ਦ਼ੇ ਰਪੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਖੱਤ਼ੇ ਦੀ ਵਨਤਾਣੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰ ਰਹ਼ੇ ਹਨ। 
ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਵਬਰਦ ਜਰਿਾਣ਼ੇ ਦੀ ਭੱਵਖਆ ਤ਼ੇ ਿਰੀਬ (ਵਨਤਾਣ਼ੇ) ਦੀ ਰੱਵਖਆ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਵਜੰਮ਼ੇਿਾਰੀ ਬਣਦੀ 
ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਵਨਤਾਣੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਵਧਰ ਬਣ਼ੇ ਅਤ਼ੇ ਸਰਬਤ ਦ਼ੇ ਭਲ਼ੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਵਮਕਾ ਵਨਭਾਿ਼ੇ। 
 ਇਸ ਵਖੱਤ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਭੂਵਮਕਾ ਦੀ ਨੀਤੀਿਤ ਸੰਭਾਿਨਾ ਿ਼ੇਖਣੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। 
 ਿੱਖੋ ਿੱਖਰੀ ਧਾਰਵਮਕ, ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਵਭੰਨਤਾ ਬਾਰ਼ੇ ਸਮਝ ਿੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ।
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ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਭੂਵਮਕਾ

 ਓ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੱਵਸਆ:

 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਮੱਵਸਆ ਚਾਰ ਪਰਤੀ ਹੈ;
 ੧. ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦ਼ੇ ਦਵਰਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਖ਼ੇਤੀ-ਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਿੀਕਰਨ ਅਤ਼ੇ ਿਪਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 
ਮਸਵਲਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ ਵਦੱਲੀ ਤਖਤ ਦ਼ੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਰਿਈਏ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ।
 ੨. ਨ਼ੇਸਨ ਸਟ਼ੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਾਇਦ: ਨ਼ੇਸਨ ਸਟ਼ੇਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕ਼ੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। 
 ੩. ਪੂੰਜੀਿਾਦ ਦ਼ੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਵਨਜੀਕਰਨ,ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਿਰਤਾਵਰਆਂ ਨ਼ੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਮਲ਼ੇ ਦੀ ਧਾਰ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵਤੱਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬ ਦ਼ੇ ਵਕਸਾਨ, ਕਾਰੀਿਰ ਤ਼ੇ ਵਕਰਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹੋਰ ਿੱਧ ਿਈ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਿਾਦੀ ਵਧਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ 
ਿਾਲ਼ੇ ਸਵਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸੀਲ ਹਨ। 
 ੪. ਿੁਰਮਵਤ ਅਤ਼ੇ ਵਬਪਰ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਿਖਰਤਾ (ਵਿਰੋਧ): ਸਮੱਵਸਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪਰਤ ਿੁਰਮਵਤ ਅਤ਼ੇ ਵਬਪਰ ਸੰਸਕਾਰ 
ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਿੁਰਮਵਤ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤ਼ੇ ਸਾਂਝੀਿਾਲਤਾ ਿਾਲ਼ੇ ਸਰਬਤ ਦ਼ੇ ਭਲ਼ੇ ਿਾਲ਼ੇ ਸਮਾਜ-ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੈ ਜਦਵਕ ਵਬਪਰ 
ਸੰਸਕਾਰ ਊਚ-ਨੀਚ ਿਾਲ਼ੇ ਸਮਾਜ ਅਤ਼ੇ ਵਿਤਕਰ਼ੇ ਿਾਲ਼ੇ ਰਾਜ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। ਿੁਰ ੂਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵਬਪਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦ਼ੇ ਅਧੀਨ 
ਵਨਤਾਵਣਆਂ ਦੀ ਵਧਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨੂ ਮਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿੁਰ ੂਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੋਂ ਭੈਅ ਆ ਵਰਹਾ ਹੈ।
 ਇਸ ਕਰ ਕ਼ੇ ਵਸੱਖ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਤ਼ੇ ਜਵਥਆਂ ਨਾਲ ਵਦੱਲੀ ਤਖਤ ਦਾ ਰਿਈਆ ਜਰਿਾਵਣਆਂ ਿਾਲਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
 ਵਸੱਟਾ ਇਹ ਵਨਕਵਲਆ ਵਕ ਵਦੱਲੀ ਤਖਤ ਦ਼ੇ ਵਸੱਖਾਂ ਅਤ਼ੇ ਬਾਕੀ ਅਧੀਨ ਵਧਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰ਼ੇ ਅਤ਼ੇ ਜੁਲਮ ਦ਼ੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ 
ਪਵਹਲ਼ੇ ਵਤੰਨ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸਾਂਝ਼ੇ ਹਨ ਪਰ ਚੌਥਾ ਨੁਕਤਾ ਿੁਰਮਵਤ ਅਤ਼ੇ ਵਬਪਰ ਸੰਸਕਾਰ ਦ਼ੇ ਵਿਰੋਧ ਿਾਲਾ ਵਸੱਖਾਂ ਅਤ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸੰਿ ਵਿੱਚ 
ਖਾਸ ਤ਼ੇ ਿੱਖਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਦਾ ਵਨਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
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 ●  ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਹ:
 ਿੁਰਮਵਤ ਦ਼ੇ ਨਜਰੀਏ ਤੋਂ, ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤ਼ੇ ਅਤ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦ਼ੇ ਰਾਜਸੀ ਹੱਲ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦ਼ੇ ਤੌਰ ’ਤ਼ੇ ਿੀ ਇਹੋ ਪੈਂਤੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵਕ 
ਜੋ ਿੀ ਇਸ ਵਖੱਤ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵਜਕ ਤ਼ੇ ਧਾਰਵਮਕ ਤੌਰ ਉੱਤ਼ੇ ਮੰਨੂ-ਮਵਤ ਅਤ਼ੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤ਼ੇ ਵਦੱਲੀ ਤਖਤ ਦ਼ੇ ਵਖਲਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਵਧਰਾਂ 
ਨਾਲ ਿਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ੨੧ਿੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਚਾਲ ਿੀ ਤ਼ੇਜ਼ ਹੈ ਤ਼ੇ ਕੋਈ ਵਕਆਸ ਿੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਵਕ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਦੱਲੀ ਤਖਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦ਼ੇਵਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਕਹੜਾ ਰਾਜਸੀ 
ਪ੍ਰਬੰਧ (ਭਾਿ ਅਜਾਦ ਮੁਲਕ, ਕਨਫੈਡਰ਼ੇਸਨ ਜਾਂ ਵਦੱਲੀ ਤਖਤ ਦੀ ਬਾਦਸਾਹੀ) ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿ਼ੇਲ਼ੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਵਹਮ 
ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੋਿ਼ੇਿਾ ਵਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਿੁਰ ੂਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਕੀ ਹੋਿ਼ੇਿੀ? ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤ਼ੇ ਿੁਰ ੂਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦ਼ੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ 
ਕੀ ਹੋਣਿ਼ੇ? ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ।

 ਅ) ਪੰਜਾਬ ਦ਼ੇ ਕਦੁਰਤੀ ਅਤ਼ੇ ਆਰਥਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦ਼ੇ ਸੋਸਣ ਦਾ ਮਸਲਾ:
 ਕਦੁਰਤੀ ਅਤ਼ੇ ਆਰਥਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹੋ ਵਰਹਾ ਸੋਸਣ ਵਦੱਲੀ ਤਖਤ ਦ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਰੋਕਤ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਰਿਈਏ ਕਾਰਨ ਹੈ। 
ਇਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਬਪਰ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਅਜਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 
ਮਸਵਲਆਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਵਚਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸੰਭਿ ਯਤਨ ਦ਼ੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਿੀ ਅੰਸਕ ਹੱਲ ਸਮਾਜੀ ਅਤ਼ੇ 
ਪੰਥਕ ਪੱਧਰ ਉਤ਼ੇ ਕੀਤ਼ੇ ਜਾ ਸਕਦ਼ੇ ਹਨ ਉਹ ਫੌਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤ਼ੇ ਕਰਨ਼ੇ ਚਾਹੀਦ਼ੇ ਹਨ। 

 ੲ) ਸਰਬਸਾਂਝੀਿਾਲਤਾ ਿਾਲਾ ਸਮਾਜਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਸਰਜਣ ਲਈ ਯਤਨ:
 ਸਮਾਜਕ ਿਰਤਾਵਰਆਂ ਨੰੂ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਿਵਹਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਸਰਜਣ 
ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਪਰੂਨ ਤੌਰ ‘ਤ਼ੇ ਸਫਲਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਿੁਰ ੂਸਾਵਹਬ ਰਾਹੀਂ ਬਖਸੀਆਂ ਵਸੱਖ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਨੰੂ 
ਿੁਰਮਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਚਾਰ ੂਰਪੂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਕ਼ੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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ਇਸ ਲਈ ਬੁਵਨਆਦੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ; ਿੁਰ ਸੰਿਤ, ਿੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤ਼ੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪੰਥਕ ਜਥਾ ਿੁਰਮਵਤ ਜੁਿਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਜਣ ਅਤ਼ੇ ਚਲਾਉਣ 
ਨਾਲ ਸੁਰਆੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ: ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕ਼ੇ ਬੋਲਬਾਲ਼ੇ ਦ਼ੇ ਪਰਥਾਏ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰ਼ੇ ਦੀ ਸੁਰਆੂਤ ਿਜੋਂ ਇਸ 
ਖਰੜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਸੱਖਾਂ ਦੀ ਿਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤ ਅਤ਼ੇ ਮਰਜ ਨੰੂ ਪਛਾਨਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤਿਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਅਨ਼ੇਕਾਂ 
ਚਣੌਤੀਆਂ ਦ਼ੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤ਼ੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਸਰ ਕਰਦਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਿਰਤਮਾਨ ਮਰਜ ਦਾ ਇਲਾਜ ‘ਿੁਰ ੂ
ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ’ ਦੀ ਅਸਲ ਹਸਤੀ ਦਾ ਚ਼ੇਤੰਨ ਰਪੂ ‘ਚ ਅਵਹਸਾਸ ਅਤ਼ੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤ਼ੇ ਪੰਥਕ ਰਿਾਇਤ ‘ਤ਼ੇ ਤੁਰਨ ਦ਼ੇ ਰਪੂ ਵਿੱਚ 
ਪਛਾਵਣਆ ਵਿਆ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ, ਿਪਾਰ, ਸਵਭਆਚਾਰ ਅਤ਼ੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਕ਼ੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ਼ੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵਸੱਖ,ਇੱਕੋ ਿ਼ੇਲ਼ੇ ਪੰਜਾਬ, 
ਇਡੰੀਆ, ਏਸੀਆ ਅਤ਼ੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦ਼ੇ ਚਾਰ ਿੱਖੋ-ਿੱਖਰ਼ੇ ਪਰ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਤ ਧਰਾਤਲਾਂ ‘ਤ਼ੇ ਵਿਚਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ਼ੇ ਲਈ ਮਸਲ਼ੇ 
ਦ਼ੇ ਹੱਲ ਿਾਸਤ਼ੇ ਭੂਿੋਲ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤ਼ੇ ਸੰਸਥਾਈ ਪਾਸਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸੰਿ ਵਿੱਚ ਸਮਵਝਆ ਵਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੰੂ ਸਰਬਤ ਦ਼ੇ 
ਭਲ਼ੇ ਿੱਲ ਵਦਸਾ ਦ਼ੇਣ ਲਈ ਅਮਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੁਰ ੂਕਰ ਕ਼ੇ ਿੱਡ਼ੇ ਭੂਿੋਲ ਿੱਲ ਤੋਵਰਆ ਹੈ। ਵਸੱਖਾਂ ਦੀ ਿਰਤਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੂਵਮਕਾ ਦੀ 
ਸਨਾਖਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਭੂਵਮਕਾ ਦੀ ਵਦਸਾ ‘ਿੁਰ ੂਖਾਲਸਾ ਪੰਥ’ ਅਨੁਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤ਼ੇ ਸ਼ੇਿਾ ਨੰੂ ਿੁਰ-ੂਸ਼ੇਿਾ ਰਪੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਿੁਣਾ ਕਰਨਾ 
ਹੁਣ ਕ਼ੇਿਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਬਤ ਦ਼ੇ ਭਲ਼ੇ ਦਾ ਮਾਰਿ ਹੈ ਵਜਸ ਲਈ ਇਹ ਖਰੜਾ ਹੋਂਦ 
ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।

--0--
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ਅੰਵਤਕਾ ੧
 ਸੈਕਲੂਰ ਪੱਛਮੀ ਫਲਸਫਾ ਮੂਲ ਰਪੂ ਵਿਚ ਯੂਨਾਨੀ ਫਲਸਫ਼ੇ ਉਪਰ ਆਧਾਵਰਤ ਹੈ ਜੋ ਇਵੰਦ੍ਰਆਿੀ ਪ੍ਰਤੱਖਣ ਅਤ਼ੇ ਇਨਸਾਨੀ ਬੌਵਧਕ 

ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਇਹਲੌਵਕਕ ਜਿਤ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਵਖਆ-ਵਿਸਲ਼ੇਸਣ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਇਕ ਅਨੁਸਾਸਨ ਹੈ।੨੦੦੦ ਸਾਲ ਦ਼ੇ ਅਰਸ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ 

ਫਲਸਫ਼ੇ ਨ਼ੇ ਯੂਨਾਨ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਤਕ ਸਫਰ ਕਰਵਦਆਂ ਅਵਨਕ ਭਾਂਤੀ ਵਿਸਤਾਰ ਿ੍ਰਵਹਣ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਿਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਮਸੀਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਵਖਆਲ 

ਨਾਲ ਬਿਲਿੀਰ ਸੈਕਲੂਰ ਪੱਛਮੀ ਫਲਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰ ਇਹਲੌਵਕਕਤਾ ਹੈ। ਰੈਨ਼ੇਸਾਂ (Renaissance) ਿ਼ੇਲ਼ੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ 

ਵਿਆਵਖਆ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਵਸਧਾਂਤ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋਏ : ੧. ਦੈਿੀ, ੨. ਲੌਵਕਕ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੈਿੀ ਵਸਧਾਂਤ ਦਾ ਵਤਆਿ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਵਿਆ ਅਤ਼ੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ 

ਵਿਆਵਖਆ ਕ਼ੇਿਲ ਲੌਵਕਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਿੀ ਇਸ਼ੇ ਨੰੂ ਹੀ ਅੱਿ਼ੇ ਚੱਲ ਕ਼ੇ ਸੈਕਲੂਵਰਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਵਦੱਤਾ ਵਿਆ। ਸੈਕਲੂਵਰਜ਼ਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡੀ 

ਘਾਟ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੈਿੀ ਪੱਖ ਦਾ ਵਨਸ਼ੇਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਹੂਾਨੀ ਅਨੁਭਿ ਅਤ਼ੇ ਰਹੂਾਨੀ ਨੁਕਤਾ-ਵਨਿਾਹ ਿੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰਪ 

ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਅਤ਼ੇ ਿੋਰੀ ਨਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕ਼ੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਵਹਮੰਡੀ ਨੈਵਤਕਤਾ ਨਹੀਂ ਵਸਰਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ਼ੇ ਕਰਕ਼ੇ 

ਇਹ ਸਰਬਤ ਦ਼ੇ ਭਲ਼ੇ ਦਾ ਵਸਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਵਦੰਦਾ। ਜ਼ੇਕਰ ਰਹੂਾਨੀ ਸੰਤੁਲਨ ਜਾਂ ਰੱਬੀ ਵਨਯਮ ਦੀ ਅਿਿਾਈ ਨਾ ਹੋਿ਼ੇ ਤਾਂ ਵਿਵਿਆਨ, ਤਰਕ, ਚਵਕਤਸਾ 

ਅਤ਼ੇ ਕਾਰਖਾਨ਼ੇ ਮਾਨਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ੇਿਾ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਰਵਹਣਿ਼ੇ। ਇਸ਼ੇ ਤਰ੍ਾਂ ਸਮਾਵਜਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਰਕਾਰ ਅਤ਼ੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਿਾਂ 

ਸ਼ੇਿਾ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦ਼ੇ ਸਾਧਨ ਹੀ ਰਵਹਣਿੀਆਂ।

 ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕ਼ੇ ਬੋਲ-ਬਾਲ਼ੇ ਦੈਿੀ ਿਰਤਾਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੌਵਕਕ ਜਿਤ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਜਾਂ ਵਿਸਲ਼ੇਸਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੈਿੀ ਕੀਮਤਾਂ 

ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਅੰਵਤਕਾ ੨
 ਵਬਪਰ-ਸੰਸਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਧਰਮ-ਅਨੁਭੂਤੀ ਦ਼ੇ ਵਨਰਾਕਾਰ ਅਤ਼ੇ ਸਥਲੂ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਥੀਂ ਵਿਚਰਦੀ ਅਵਜਹੀ ਵਨਸ਼ੇਧ ਪ੍ਰਵਕ੍ਰਆ ਹੈ,ਵਜਹੜੀ ਇੱਕੋ 

ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤ਼ੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਵਲਿ-ਵਨਰਤੰਰਤਾ ਨੰੂ ਰੱਬੀ ਵਮਹਰ ਅਤ਼ੇ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਸਾਲਤਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦੀ ਹੋਈ ਕ਼ੇਿਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ 

ਇਵੰਦ੍ਰਆਿੀ ਅਨੁਭਿ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਣ ਿਾਲੀ ਵਿਆਨ-ਹਉਮੈ ਦ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਵਦੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਲਿ ਮਹਾਂ ਕਾਵਿਕ ਸਾਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣ਼ੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 

ਸੁਆਦ, ਵਖਆਲੀ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਿਾਂ ਦੀ ਲੀਲ੍ਾ ਅਤ਼ੇ ਉਪਰਪ੍ਰਵਕ੍ਰਤਕ ਖ਼ੇਡਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਤ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੋਚ਼ੇ ਢੰਿਾਂ ਨੰੂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ 

ਇਸਟ ਬਣਾ ਵਦੰਦੀ ਹੈ। ਵਜਉਂ ਹੀ ਉਚੀ ਸੁਰਵਤ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦ਼ੇਣ ਿਾਲੀ ਰੱਬੀ ਵਸਦਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਵਦਮਾਿੀ ਸਕਤੀ ਸੀਮਤ ਵਿਆਨ-ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ 

ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਵਤਉਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀ ਵਖਆਲ ਅਤ਼ੇ ਅਮਲ ਤ਼ੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੁੱਤ ਿੱਲ ਿਧਦ਼ੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੂੰਘ਼ੇ ਸੁਕਰ ਦੀ ਖਬੂਸੂਰਤੀ 

ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤ਼ੇ ਲੈਣ-ਦ਼ੇਣ ਦੀ ਵਬਰਤੀ ਵਦਸਦ਼ੇ ਅਤ਼ੇ ਅਣਵਦਸਦ਼ੇ ਬੁੱਤ ਸਾਜਣ਼ੇ ਸੁਰ ੂਕਰ ਵਦੰਦੀ ਹੈ; ਵਕਰਦਾਰ ਇਕ ਮਲੀਨ ਖਾਲੀਪਨ ਵਿੱਚ 

ਲਟਕਣਾ ਸੁਰ ੂਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤ਼ੇ ਸਵਤਕਾਰੀਆਂ ਅਤ਼ੇ ਪਰਿਾਣਤ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਲੀਲ ਕਪਟ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

 ਵਬਪਰ-ਸੰਸਕਾਰ ਦ਼ੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰ਼ੇ ਰਪੂ ਹੋ ਸਕਦ਼ੇ ਹਨ: ਵਸੱਖ-ਰਪੂ, ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰਪੂ, ਈਸਾਈ ਰਪੂ, ਬੋਧੀ ਰਪੂ, ਵਹੰਦੂ ਰਪੂ ਆਵਦ, ਪਰ 

ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਰਪੂਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਬੰਬ ਵਬਪਰ-ਸੰਸਕਾਰ ਦ਼ੇ ਵਹੰਦੂ-ਰਪੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਹੈ। ਵਹੰਦੂ ਧਰਮ ਉਤ਼ੇ ਉਸਰੀ ਜੀਿਨ-ਜਾਂਚ ਅਤ਼ੇ ਇਸ ਦ਼ੇ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮ ਿ੍ਰੰਥ ਵਬਪਰ-ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਵਨਿਾਸ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁਲਤਾ ਦ਼ੇ ਅਸਲ ਮਦਦਿਾਰ ਹਨ, ਅਤ਼ੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਰਪੂ ਸਥਾਪਤ 

ਕਰਨ ਦੀ ਜੰੁਮ਼ੇਿਾਰੀ ਵਨਭਾਉਦ਼ੇ ਹਨ।—(ਪ੍ਰੋ. ਹਵਰਦੰਰ ਵਸੰਘ ਮਵਹਬੂਬ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ "ਸਵਹਜ਼ੇ ਰਵਚਓ ਖਾਲਸਾ" ਸਫਾ- ੬੧੦)

ਅੰਵਤਕਾ ੩
 ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਫਲਸਫ਼ੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪਸਾਰ ਰੱਖਣ ਿਾਲਾ ਇਕ ਪਦ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਸ਼ੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮਸਲ਼ੇ ਜਾਂ ਦਰਪ਼ੇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦ਼ੇ ਮੁਕਾਬਲ਼ੇ ਕੀਤੀ 

ਿਈ ਬੌਵਧਕ ਮੋਰਚ਼ੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ ਪ੍ਰਸੰਿ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਲ-ਖੰਡ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤ਼ੇ ਸਰਬ-ਕਾਲੀ ਜਾਂ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਲ 

ਦ਼ੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਨਾਲ ਅਿਲ਼ੇ ਕਾਲ-ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਮੱਹਤਿ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਵਹੰਦਾ।
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ਅੰਵਤਕਾ ੪

  ਖਾਵਲਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ:
 ੧. ਖਾਵਲਸਤਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੰੂ ਸੱਚ਼ੇ ਪਾਵਤਸਾਹ ਿੁਰ ੂਨਾਨਕ ਸਾਵਹਬ ਜੀ ਿੱਲੋਂ ਬਖ਼ਸੀ ਸਦੀਿੀ ਪਾਵਤਸਾਹੀ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਸਮੇਂ ਅਤ਼ੇ ਸਥਾਨ  

ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ (Political Power) ਿਜੋਂ ਪ੍ਰਿਟਾਿਾ ਹੈ। 

 ੨. ਖਾਵਲਸਤਾਨ ਸੰਘਰਸ ਵਸਰਫ ਆਪਣੀ ਸਿੈ ਪਛਾਣ ਅਤ਼ੇ ਸਿੈ ਹੋਂਦ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੁਰੱਵਖਆ ਦੀ ਵਬਰਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਿਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ  

ਸਿੋਂ ਪਾਵਤਸਾਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜੁਿੋ-ਜੁਿ ਅਟੱਲ ਤ਼ੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਪਵਹਲੂ ਹੈ। 

 ੩. ਖਾਵਲਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਿ ਆਜ਼ਾਦ (ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ-ਸੰਪੰਨ) ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਜਥ਼ੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਵਨਆਰੀ ਅਤ਼ੇ 

ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ-ਹਸਤੀ ਵਨਰਵਿਘਨ ਵਿਿਸ ਸਕ਼ੇ ਅਤ਼ੇ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦ਼ੇ ਭਲ਼ੇ ਿਾਲ਼ੀਆਂ ਹਲਤਮੁਖੀ ਤ਼ੇ ਪਲਤਮੁਖੀ ਬਣਤਰਾਂ (Spiritual and 

Temporal Structures) ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਣ ਤਾਂ ਵਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣ਼ੇ ਸੰਪਰੂਨ ਵਿਿਾਸ ਨੰੂ ਮਾਣ ਸਕ਼ੇ। ਭਾਿ ਅਜਾਦੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ (ਨਸਲ, 

ਰਿੰ, ਵਲੰਿ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ, ਅਮੀਰ-ਿਰੀਬ ਆਵਦ ਦ਼ੇ ਵਭੰਨ-ਭ਼ੇਦ ਤੋਂ ਰਵਹਤ, ਬਰਾਬਰੀ ਿਾਲਾ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਬੰਧ), ਵਨਆਂ ਤ਼ੇ ਸਾਂਝੀਿਾਲਤਾ ਿਾਲਾ 

ਆਦਰਸਕ ਸਮਾਜ ਅਤ਼ੇ ਰਾਜ।

 ੪. ਐਸਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜਹੜਾ ਿੁਰ ੂਿ੍ਰੰਥ ਸਾਵਹਬ ਦ਼ੇ ਬ੍ਰਵਹਮੰਡੀ ਪਵਰਪ਼ੇਖ (Cosmic Perspective) ਨੰੂ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਦ਼ੇ ਸਮੱਰਥ 

ਹੋਿ਼ੇਿਾ।

 ੫. ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਤ਼ੇ ਸਾਂਝੀ ਲੋਕ ਅਿਿਾਈ ਭਾਿ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਿ਼ੇਿੀ ਅਤ਼ੇ ਖਦੁਮੁਖਵਤਆਰੀ ਦਾ 

ਸੰਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹ਼ੇਠਲ਼ੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੋਿ਼ੇਿਾ। 

 ੬. ਇਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਦ਼ੇਸ ਜਾਂ ਦ਼ੇਸਾਂ ਦ਼ੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਧੌਂਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੋਿ਼ੇਿਾ।

 ੭. ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰਸੁਤੀ, ਸੁੱਚੀ ਵਕਰਤ, ਸਿੈ-ਮਾਣ ਤ਼ੇ ਚੜ੍ਦੀਕਲਾ, ਿਾਲਾ ਬ਼ੇ-ਖੌਫ ਜੀਿਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬ਼ੇਿਮਪਰੁ਼ੇ ਿਾਲਾ 

ਮਾਹੌਲ ਹੋਿ਼ੇ। (ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਵਸੰਘ ਿੱਲੋਂ ੧੭ ਿੈਸਾਖ ੫੫੨ ਨਾਨਕਸਾਹੀ (੨੯ ਅਪ੍ਰੈਲ ੨੦੨੦ ਈ) ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤ਼ੇ ਨੀਤੀ ਵਬਆਨ ਵਿੱਚੋਂ)



ਪਾਤਿਸਾਿੀ ਿੇ ਤਸਧਾਂਿ 
ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲਪਰੁਖ ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ

 ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਿੋਰ ਤਕਸੇ ਵੀ ਿਾਕਿ, ਤਵਚਾਰ ਜਾਂ 
ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਿੀ ਅਧੀਨਗੀ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਤਕਸੇ ਵੀ ਰਪੂ ਤਵੱਚ 

ਕਬੂਲ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਿਾ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤਸਰਫ ਅਕਾਲਪਰੁਖ 
ਿੀ ਤਸੱਧੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲਿਾ ਿੈ ਅਿੇ ਇਸ ਤਸਧਾਂਿ ਅਨੁਸਾਰ 
ਪੰਥ ਿੇ ਅਮਲ/ਸਰਗਰਮੀ ਅਿੇ ਸੁਿੰਿਰਿਾ ਨੰੂ ਸੀਮਿ ਜਾਂ ਕਾਬੂ 

ਕਰਨ ਿਾ ਿੱਕ ਤਕਸੇ ਵੀ ਿਾਕਿ ਕੋਲ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਜਿੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਿਾਕਿ 
ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਿੀ ਸੁਿੰਿਰ ਿੋਂਿ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਜਾਂ ਸੀਮਿ ਕਰਨ ਿਾ 

ਯਿਨ ਕਰਿੀ ਿੈ ਜਾਂ ਰੱਬੀ ਿੁਕਮਾਂ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਜੁਲਮੀ 
ਰਾਜ ਸਥਾਪਿ ਕਰਿੀ ਿੈ ਿਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਸ ਨੰੂ ਜੜ੍ਹੋਂ 
ਪੱਟ ਕੇ ਸਰਬਿ ਿੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਸਰਜਣ ਲਈ 

‘ਬਾਗੀ ਜਾਂ ਬਾਿਸਾਿ’ ਵਾਲੀ ਤਿ੍ਰੜਿਾ ਨਾਲ 
ਜੱਿੋ-ਜਤਿਿ ਕਰਿਾ ਿੈ।


