ਗਿ. ਕੁਲਦੀਪ ਗਸਿੰ ਘ ਵਰਜ਼ੀਨੀਆਂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਸਿੰ ਿਤ ਦੇ ਨਕਾਰੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਮਸਿੰ ਦ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਗਨਖੇਧੀ

-: ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸ ਿੱ ਖ ਜਿੱ ਥੇਬੰਦੀਆਂ

(ਸਨਊਜ਼ ਸਬਉਰੋ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆਂ) ਿੱ ਚੇ ਸਦਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਾਸਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰ ਨਣ ਅਤੇ ਉ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚਿੱ ਲਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਮੂਿ ਸ ਿੱ ਖ ੰ ਗਤਾਂ, ਪਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਸਗਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸ ੰ ਘ ਜੀ ਵਰਜੀਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ
ਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਿਮਾਇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਸਜੰ ਨਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਾਸਿਬ ਜੀ ਦੀ ਿੱ ਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ,
ਅਸਿਲਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਪਾਿੁਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ੍ ਲਾਇਆ ਿੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਾਸਿਬ ਿੀ ਸ ਿੱ ਖਾਂ ਵਾ ਤੇ
ਰਬਉੱਚ ਸਗਆਨਾ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਿਨ। ਬਾਕੀ ੰ ਤਾਂ, ਗਰੰ ਥਾਂ ਅਤੇ ੰ ਪਰਦਾਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮਰਯਾਦਾਵਾਂ ਗੁਰੂ
ਗਰੰ ਥ ਾਸਿਬ ਜੀ ਦੇ ਿੱ ਚੇ ਚੇ
ੁਿੱ ਸ ਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕਲ
ੂ ਨਿੀਂ ਗੋਂ ਸਵਰੋਧੀ ਅਤੇ ਧੜ੍ੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤੀਕ ਿਨ। ਗੁਰੂ
ਾਸਿਬ ਵੀ ਫੁਰਮਾਂਦੇ ਿਨ ਸਕ- ਬਾਣੀ ਤ ਕਚੀ ਸਤਗੁਰੂ ਬਾਝਿੁ ਿੋਰ ਕਚੀ ਬਾਣੀ ॥ ਕਿਦੇ ਕਚੇ ੁਣਦੇ ਕਚੇ ਕਚੀ ਆਸਖ

ਵਖਾਣੀ ॥... ਕਿੈ ਨਾਨਕੁ ਸਤਗੁਰੂ ਬਾਝਿੁ ਿੋਰ ਕਚੀ ਬਾਣੀ ॥24॥ (ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਾਸਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ
ਗੋਸਬੰ ਦ ਸ ੰ ਘ ਬਲਸਕ ਸ ਿੱ ਖ ਸਮ ਲਾਂ ਤਿੱ ਕ, ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਾਸਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਿੀ ਗੁਰਸ ਿੱ ਖਾਂ ਲਈ ਰਸਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ੀ। ਸ ਿੱ ਖ
ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਾਸਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ੇਧਾਂ ਲੈਂ ਦੇ ਨ।
ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਾਸਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਖੌਤੀ ਦ ਮ ਗਰੰ ਥ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਸਕਤਾਬਚਾ ਤਾਂ ਅੰ ਗਰਜ
ੇ ੀ ਰਕਾਰ, ੰ ਪਰਦਾਵਾਂ
ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਖੜ੍ਾ ਕੀਤਾ ੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਾਸਿਬ ਵਿੱ ਡ ਅਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਾਸਿਬ ਸਲਖ ਕਦੇ
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ਨ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿੱ ਖਰੀ ਮਰਯਾਦਾ ਿੁੰ ਦੀ ਉਿ ਵੀ ਸਲਖ ਸਦੰ ਦੇ। ਅਜੋਕੀ ਮਰਯਾਦਾ ਵੀ ਮੁਿੱ ਚੇ ਪੰ ਥ ਸਵਿੱ ਚ ਪਰਵਾਸਣਤ ਨਿੀਂ,
ਡੇਰ,ੇ ੰ ਪਰਦਾਵਾਂ, ਟਕ ਾਲਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਮਰਯਾਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਵੀ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਜਾਂ
ਗੁਰਮਸਤ ਸਵਰੋਧੀ ਗਰੰ ਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਿੋਈ ਿੈ।
ਬਾਕੀ ਰਿੱ ਬੀ ਿਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸ ਿੱ ਖ ਗੁਰਆ
ੂ ਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵਚਾਰ ਨਾਂ ਸਮਲਣ ਤੇ ਸਕ ੇ ਨੂੰ ਪੰ ਥ ਚੋਂ ਨਿੀਂ ਛੇਸਕਆ ਗੋਂ
ਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਿ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਬ ਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਦਿੱ ਤਾ ਿੈ- ਿ ਕੋ ਮੀਤ ਿਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ ਿਮ ਿਨਾ ਕੇ
ਾਜਨ...॥ ਅਤੇ ਖਤਰੀ ਬਰਾਿਮਣ ੂਦ ਵੈ ਉਪਦੇ ੁ ਚਿੁ ਵਰਨਾ ਕਉ ਾਝਾ ॥ (ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ) ਅ ੀਂ ਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ
ਬੈਠੇ ਅਜੋਕੇ ਰਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮ ੰ ਦਾਂ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਲਫਜਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸਨਖੇਦੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਜੋ ਆਏ ਸਦਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ
ਿੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਿਊਏ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਾਸਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ ਿੱ ਖਾਂ, ਸਵਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰ ਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਛੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਿਨ।
ਜਰਾ ੋਚੋ! ਕੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਾਸਿਬ ਸ ਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਿਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਿੋਰ ੰ ਤ ਜਾਂ ਗਰੰ ਥ? ਜੇ ਨਿੀਂ ਤਾਂ ਸਫਰ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ
ਾਸਿਬ ਨਾਲ ਰਲਗਡ ਸਕਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਿਾ ਿੈ? ਕੀ ਸਪਉ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਇਿੱ ਕ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਦੋ? ਿਸਲਓ ਾਡਾ ਿ ਦਾ ਸਪਉ
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਗੁਰੂ “ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਾਸਿਬ”, ਸਵਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਕੌ ਮੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਿੀ ਕੈਲੰਡਰ ਇਿੱ ਕ
ਿੈ। ਸਜਿੜ੍ਾ ਵੀ ਸ ਿੱ ਖ ਇ ਸ ਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰ ਨਦਾ ਿੈ ਉਿ ਇਨਹਾਂ ਰਕਾਰੀ ਮ ੰ ਦਾਂ ਲਈ ਪੰ ਥ ਦੋਖੀ ਿੈ। ਇ ਲਈ ਿੁਣ ਸ ਿੱ ਖ
ਜਾਗ ਰਿੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਮਿੰ ਤੀ ਤੇ ਮ ੰ ਦੀ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ੰ ਪਰਦਾਈਆਂ ਦੇ ਬਰਾਿਮਣੀਜਾਲ ਦੇ ਚੁੰ ਗਲ ਚੋਂ ਬਾਿਰ ਸਨਕਲ
ਰਿੇ ਿਨ।
ਅਸਜਿੇ ਮ ੰ ਦਾਂ ਨੇ ਿੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰੀਕ ਸਪਰਥੀਆ ਖੜ੍ਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਿਾਦਰ ਵੇਲੇ ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਾਸਿਬ ਅੰ ਸਮਰਤ ਰ ਦੇ
ਦਰਵਾਜੇ ਬੰ ਦ ਕੀਤੇ, ਸ਼ੀਿੇਂ ਮ ੰ ਦ ਰਾਿੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਬੰ ਦਾ ਸ ੰ ਘ ਬਿਾਦਰ ਦਾ ਸਵਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਿੀਦ ਿਾਈ ਮਨੀ
ਸ ੰ ਘ ਨੂੰ ਰਾਪ ਸਦਿੱ ਤਾ ਸਕ ਤੂੰ ਪੋਥੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਚਾਰ ਸਕਉਂ ਕੀਤਾ ਿੈ? ਸਫਰ ਸ ੰ ਘ ਿਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਪਰੋ. ਗੁਰਮੁਖ ਸ ੰ ਘ ਵਰਗੇ
ਧੁਨੰਤਰ ਸਵਦਵਾਨ ਨੂੰ ਪੰ ਥ ਚੋਂ ਛੇਸਕਆ। ਬਾਬੂ ਤੇਜਾ ਸ ੰ ਘ, ਸਗਆਨੀ ਿਾਗ ਸ ੰ ਘ ਅੰ ਬਾਲਾ, ਸਬਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਿੱ ਚ ਦਾ
ਮਾਰਗ ਪੁ ਤਕ ਦੇ ਸਵਦਵਾਨ ਬਜੁਰਬ ਸਲਖਾਰੀ .ਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸ ੰ ਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ, ਸ ਿੱ ਖ ਪੰ ਥ ਦੇ ਮਿਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਂ
ਅਤੇ ਗੁਰਮਿੱ ਤੀ ਸਵਆਸਖਆਕਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪਰ.ੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸ ੰ ਘ ਜੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੋਕ ਮੈਨ ਦੇ
ੰ ਪਾਦਕ ਰ. ਜੋਸਗੰ ਦਰ ਸ ੰ ਘ ਨੂੰ ਛੇਸਕਆ। ਗੁਰਮਸਤ ਦੇ ਪਰਚਾਰਕ ਤੇ ਸਲਖਾਰੀ ਪਰੋ. ਇੰ ਦਰ ਸ ੰ ਘ ਘਿੱ ਗਾ ਅਤੇ ਸਮਸ਼ਨਰੀ ਪਰ.ੋ
ਰਬਜੀਤ ਸ ੰ ਘ ਧੂੰ ਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਵਜਾ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਤਨਖਾਿਵਾਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੁਰ ੀਆਂ ਤੇ ਤਪੜ੍ਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਪਵਾ
ਕੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸ ਿੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਛੇਸਕਆ ਅਤੇ ਿੁਣ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਾਸਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰ ਸਮਰਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਗਆਨੀ
ਕੁਲਦੀਪ ਸ ੰ ਘ ਤੇ ਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਕ ਸਦਿੱ ਤਾ ਿੈ।
ਕੀ ਿੁਣ ਸ ਿੱ ਖ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਾਸਿਬ ਜੀ ਦਾ ਿੁਕਮ ਮੰ ਨਣ, ਰਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ੰ ਪਰਦਾਈ ੰ ਤਾਂ ਦਾ? ਜਦ ਸਕ ਸ ਿੱ ਖ ਿਰ
ਵੇਲੇ ਿਰ ਥਾਂ ਇਿ ਿੀ ਦੁਿਰਾਉਂਦੇ ਅਰਦਾ ਕਰਦੇ ਿਨ ਸਕ- ਿ ਸ ਿੱ ਖਨ ਕੁ ਿੁਕਮ ਿੈ ਗੁਰੂ ਮਾਸਨਓਂ ਗਰੰ ਥ॥ ਇ ਦਾ ਇਿ
ਿੀ ਮਤਲਬ ਿੋਇਆ ਸਕ ਸਜਿੜ੍ਾ ਵੀ ਸ ਿੱ ਖ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਾਸਿਬ ਜੀ ਦੀ ਿੱ ਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨਜਾਚ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਿ ਪੰ ਥ
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ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਸਜਿੜ੍ਾ ਇੰ ਨਹਾਂ ਕਿੱ ਚੀ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਗਰੰ ਥਾਂ ਅਤੇ ੰ ਤਾਂ ਦਾ ਿੁਕਮ ਮੰ ਨੇਗਾ ਉਿ ਿੀ ਪੰ ਥ ਸਿਤੈਸ਼ੀ ਿੋਏਗਾ। ਿੁਣ ਤਾਂ
ਿਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸ ੰ ਘ ਖਾਲ ਾ ਢਿੱ ਡਰੀਆਂ ਵਾਸਲਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਸਿ ਸਦਿੱ ਤਾ ਿੈ ਸਕ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਿਾਂ
ਪਰ ੰ ਗਤ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਦਾਸਚਤ ਨਿੀਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਪੰ ਜਾਂ ਸਪਆਸਰਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜੋਕੇ ਮ ੰ ਦ
ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਿਾਜਰ ਨਾਂ ਿੋਣ ਤੇ ਤਨਖਾਿੀਆ ਕਰਾਰ ਸਦਿੱ ਤਾ। ਿੁਣ ਸ ਿੱ ਖ ੰ ਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰ ਥ ਸਿਤੇਸ਼ੀ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ੋਚਣਾ ਿੈ ਸਕ ਉਨਹਾਂ ਿੁਣ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਦੇ ਖਾਲ ਾ ਪੰ ਥ ਨਾਲ ਖੜ੍ਨਾ ਿੈ ਜਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰ, ੰ ਪਰਦਾਈ ੰ ਤਾਂ ਅਤੇ
ਰਕਾਰੀ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨਾਲ।
ਗੁਰਮਸਤ ਪਰਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ- ਸ ੰ ਘ ਿਾ ਇੰ ਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (ਯੂ.ਐੱ .ਏ)
- ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਪਰਚਾਰ ਸਮਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂ.ਐੱ .ਏ,
- ਵਰਲਡ ਸ ਿੱ ਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ,
- ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਦਾ ਖਾਲ ਾ ਪੰ ਥ ਕਨੇਡਾ,
- ਇੰ ਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ ੰ ਘ ਿਾ ਕਨੇਡਾ,
- ਅਦਾਰਾ ਸ ੰ ਘ ਿਾ ਲੌ

ਂ ਸਲ ਯੂ.ਐੱ .ਏ,
ਐਜ

- ਸਮਸ਼ਨਰੀ ਰਕਲ ੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਅਤੇ ਸਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱ ਲੋਂ

ਾਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਸਟੰ ਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਜ ਸਵਿੱ ਚ ਰਬ ੰ ਮਤੀ

ਨਾਲ ਇਿ ਮਤਾ ਪਾ ਕੀਤਾ ਸਗਆਮਤਾ- ਜੋ ਸਗਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸ ੰ ਘ ਵਰਜ਼ੀਨੀਆਂ ਵਾਸਲਆਂ ਤੇ ਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪਿੁਲ ਦੀ ਸਵਧੀ ਅਪਣਾਈ ਿੈ, ਉ ਦੀ ਅ ੀਂ
ਸ਼ਾਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਸਕਉਂਸਕ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗਲਤੀ ਸਵਿੱ ਚ ੁਧਾਰ ਿੀ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਤਿਾ ਕ ਬੂਤ
ਨਿੀਂ ਸਕ ਗੁਰੂ ਾਸਿਬ ਨੇ ਪਿੁਲ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸਕਿੜ੍ੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨ? ਰਸਿਤਨਾਮੇ ਵੀ ਇ

ਬੰ ਧ ਸਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕਮਸਤ

ਨਿੀਂ ਿਨ। ੋ ਸ ਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਗਰੂ ਗਰੰ ਥ ਾਸਿਬ ਿੀ ਵਾਸਿਦ ਗੁਰੂ ਿਨ। ਇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਾਸਿਬ ਨੂੰ ਅ ਲੀ ਗੁਰੂ ਮੰ ਨਣ
ਅਤੇ ਉ ਦੀਆਂ ਸ ਸਖਆਵਾਂ ਤੇ ਚਿੱ ਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੂਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ ਿੱ ਖ ੰ ਗਤਾਂ ਸਗਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸ ੰ ਘ
ਵਰਜੀਨੀਆਂ ਤੇ ਾਥੀਆਂ ਦੀ ਿਮਾਇਤ ਅਤੇ ਸ ਿੱ ਖ ੰ ਗਤਾਂ ਤੇ ਪੰ ਜਾਂ ਸਪਆਸਰਆਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਨਕਾਰੇ ਿੋਏ ਰਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ
ਪੁਰਜੋਰ ਸਨਖੇਧੀ ਕਰਦੀਆਂ ਿਾਂ।
ਵਾਸਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲ ਾ॥ ਵਾਸਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਸਤਿ॥
Virginia Gyani Kuldeep Singh and others excommunicated
Source: www.KhalsaNews.org
Date: June 6, 2016

3

