ਪੰ ਥ, ਜਥੇਦਾਰ, ਸਰਬੱ ਤ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਪੰ ਜ ਪਪਆਰੇ, ਮਪਰਆਦਾ
ਆਪਦ ਪਰੰ ਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਪਸਆ ਪਸੱ ਖ, ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁਟ ਕੇ,
ਸਮਝ ਤੋਂ ਸੱ ਖਣਾ, ਪਦਸ਼ਾਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਭਟਕ ਪਰਹਾ ਹੈ
-: ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਸਿੰ ਘ ਖ਼ਾਲਸਾ
ਗੁਰ ਸਿਨੁ ਘੋਰੁ ਅਿੰ ਧਾਰੁ ਗੁਰੂ ਸਿਨੁ ਸਮਝ ਨ ਆਵੈ ॥

ਗੁਰ ਸਿਨੁ ਸੁਰਸਿ ਨ ਸਸਸਧ ਗੁਰੂ ਸਿਨੁ ਮੁਕਸਿ ਨ ਪ੍ਾਵੈ ॥

ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁਟ ਕੇ ਅੱ ਜ ਸਸੱ ਖ ਸਿੰ ਸਾਰ, ਸਮਝ ਿੋਂ ਸੱ ਖਣਾ ਸਦਸ਼ਾਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਭਟਕ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਸਦਸ਼ਾ ਢੂਿੰ ਡਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸਕ ਸਦਸ਼ਾ ਿਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਇਹ ਅਖੌਿੀ ਪ੍ਿੰ ਥ, ਗਰਿੰ ਥ, ਸਿੰ ਿ ਕੋਲੋਂ ਸਦਸ਼ਾ ਢੂਿੰ ਡ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਕੁੱ ਛ ਸਸੱ ਖਾਂ ਨੇ
ਪ੍ਰਿੰ ਪ੍ਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਆਪ੍ਣੇ ਲਈ ਆਪ੍ ਸਭਆਨਕ ਜਾਲ ਿੁਣ ਲਏ ਹਨ, ਸਜਹਨਾਂ ਦੀ ਿਿੰ ਦ ਅੱ ਜ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੇ ਹੱ ਥ ਹੈ, ਸਸੱ ਖ
ਉਸ ਜਾਲ ਸਵਚ ਆਪ੍ੇ ਫਸਸਆ ਫਟਫਟਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਰਹਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰ ਪ੍ਰਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਂਦੀ, ਜੇਹੜਾ
ਕਿੰ ਮ ਅਸੀਂ ਕੁੱ ਛ ਸਮਾਂ ਲਗਾਿਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਰਾ ਲਵੇ, ਕੁੱ ਛ ਸਮੇਂ ਿਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿੰ ਪ੍ਰਾ ਿਣ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
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ਪ੍ਰਿੰ ਪ੍ਰਾ ਇੱ ਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੇਹੜਾ ਅਸੀਂ ਛਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੁਂਦ,ੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਿਰਿਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ
ਿਰਿਾਦੀ ਨੂਿੰ ਪ੍ਰਿੰ ਪ੍ਰਾ ਲਈ ਕੁਰਿਾਨੀ ਕਸਹਿੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਿੰ ਪ੍ਰਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਹਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਿਰਾਂ ਸਾਡੀ ਸਗਆਨ ਸ਼ਕਿੀ ਖਿਮ
ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਿੰ ਪ੍ਰਾ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂਿੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਿਰਾਹਮਣ ਦਾ ਜਨੇਉ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਿਣਾਈ ਮਸਿੰ ਦ ਪ੍ਰਥਾ
ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਲਈ ਘਾਿਕ ਜਾਲ ਿਣ ਗਈ ਿਾਂ ਸਗਆਨ ਦੇ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਿੋੜ ਸਦਿਾ। ਸਕਉਂਸਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਾਲ
ਸਵਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਿਾਂ ਸਾਨੂਿੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਣ ਲਈ ਉਸ ਜਾਲ ਦੀ ਡੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪ੍ਣੇ ਹੱ ਥ ਲੈ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਫਰ ਅਸੀਂ ਉਸ
ਜਾਲ ਸਵਚ ਿੈਠੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂਿੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਿੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਣ ਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਸਿੰ ਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰ ਉਸ ਜਾਲ ਨੂਿੰ ਿੋੜ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ
ਦਾ ਖਿਰਾ ਖਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਕਉਂਸਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰ ਪ੍ਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਉਸ ਜਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸਵਚ ਰਸਹਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਾਂ।
ਅੱ ਜ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਸਭਆਣਕ ਜਾਲ ਹੈ ਸਜਸਦੀਆੁਂ ਿਾਰਾਂ ਹਨ,
- ਪ੍ਿੰ ਥ ਦਾ ਹੁਕਮ,
- ਅਕਾਲ ਿਖਿ ਦੇ ਜੱ ਥੇਦਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ,
- ਸਰਿੱ ਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ,
- ਪ੍ਿੰ ਜ ਸਪ੍ਆਸਰਆੁਂ ਦਾ ਹੁਕਮ,
- ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਨਸਸਚਿ ਕੀਿੇ ਕੁੱ ਛ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਸਜਸ਼ ਜਾਂ ਿੇਵੱਸ ਹਾਲਾਿਾਂ ਸਵੱ ਚ ਿਣਾਈ ਗਈ ਮਰੀਯਾਦਾ ਦਾ
ਹੁਕਮ।
ਿਸ "ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਿਿੰ ਦੇ ਦਾ ਿਿੰ ਦਾ", ਸਸੱ ਖ ਭੀ ਇਓਂ ਿਿੰ ਸਦਆੁਂ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਿਣ ਕੇ ਰਸਹ ਸਗਆ, ਗੁਰੂ ਕਸਹੁਂਦਾ ਹੈ “ਹੁਕਮ
ਮਨਹੁ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ ਗਾਵਹੁ ਸੱ ਚੀ ਿਾਣੀ” ਪ੍ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਸਹਿੰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿੰ ਨੋ। ਸਜਹਨਾ ਪ੍ਰਿੰ ਪ੍ਰਾਂਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੀਅ
ਸਰਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ, ਇਹਨਾ ਪ੍ਰਿੰ ਪ੍ਰਾ ਰੂਪ੍ ਜਾਲ ਦੀ ਡੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱ ਥ ਸਵਚ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਿੰ ਪ੍ਰਾ ਅੱ ਜ
ਦੁਰਵਰਿੋਂ ਕਾਰਨ ਆਪ੍ ਿਦਨਾਮ ਹੋਕੇ ਖਿਮ ਹੋ ਰਹੀਆੁਂ ਹਨ ਅਿੇ ਕੌ ਮ ਨੂਿੰ ਸਸਸਵਆੁਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪ੍ਾ ਰਹੀਆੁਂ ਹਨ, ਇਸ
ਪ੍ਰਿੰ ਪ੍ਰਾ ਜਾਲ ਿੋਂ ਸਕਨਾਰਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ।
ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰਿੰ ਥ ਸਾਸਹਿ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿ "ਪ੍ਿੰ ਥ" ਸ਼ਿਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂਿੰ ਿਦਲ ਕੇ ਅੱ ਜ ਆਪ੍ੂਿੰ ਿਣੇ ਪ੍ਿੰ ਥਾਂ ਸਵਚੋਂ ਸਭ ਿੋਂ ਵਡਾ
ਅਿੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿ ਪ੍ਿੰ ਥ "ਿਾਦਲ ਪ੍ਿੰ ਥ" ਹੈ, ਸਜਸਨੂਿੰ ਇਸ ਜਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਜ਼ਿੂਿ ਿਿੰ ਦ ਅਕਾਲ ਿਖਿ ਦੇ ਜੱ ਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ
ਪ੍ਰਮਾਸਣਕਿਾ ਸਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂਿੰ ਭੀ ਪ੍ਿੰ ਥਕ ਸਰਕਾਰ ਸਕਹਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ।
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ਇਸ ਜਾਲ ਦੀ ਿੀਜੀ ਪ੍ਰਿੰ ਪ੍ਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿ ਿਿੰ ਦ "ਸਰਿੱ ਿ ਖਾਲਸਾ", ਮੈਂ ਸਰਿੱ ਿ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਵਰੁਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪ੍ਰ ਅੱ ਜ ਇਸ
ਿਿੰ ਦ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਿੇਸ਼ਕ ਇਹ ਜਾਲ ਿੁਨਣ ਅਿੇ ਇਸ ਸਵੱ ਚ ਰਸਹਣ ਦੇ ਆਦੀ ਕੁਛ ਲੋ ਕ ਮੈਨਿੰ ੂ ਿੁਰਾ ਭਲਾ
ਆਖਣਗੇ ਸਕਉਂਸਕ ਇਸ ਵਰਿ ਰਹੇ ਿਲਵਾਰ ਦੇ ਯੁਗ ਸਵਚ ਮੈਂ ਵੀਚਾਰ ਦੀ ਗੱ ਲ ਛੇੜ ਿੈਠਾ ਹਾਂ, ਸਕਉਂਸਕ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਸਹੁਂਦਾ
ਹੈ
ਗੁਰਮੁਸਖ ਸਚੋ ਸਚੁ ਸਲਖਸਹ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਗ ਗ ਸ ਪ੍ਿੰ ਨਾ 122
ਸਰਿੱ ਿ ਖਾਲਸਾ ਦੋ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਸਰਿੱ ਿ-ਸਮੂਚਾ / ਖਾਲਸਾ -ਜੀਵਨ ਰਸਹਿ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂਿੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂਿੰ ਪ੍ਰਵਾਣ
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“ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਸਿ ਸਜਹ ਜਾਨੀ ॥4॥” ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱ ਡੀ ਸਗਣਿੀ ਸਵੱ ਚ ਸਸਰਾਂ ਦੀ ਇਕੱ ਿਰਿਾ
ਨਹੀਂ, ਿਲਸਕ ਇੱ ਕ ਗੁਰ,ੂ ਇੱ ਕ ਰੱ ਿ, ਇੱ ਕ ਗੁਰਮਸਿ ਰਸਹਿ ਨੂਿੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਗੁਰਸਸੱ ਖਾਂ ਦਾ ਸਮੂਚਾ ਸਮੂਹ ਹੀ ਸਰਿੱ ਿ
ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਪ੍ੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਆਏ ਸਦਨ ਇਨਹਾਂ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਿੱ ਿ ਖਾਲਸਸਆੁਂ ਸਵੱ ਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਉਹ ਲੋ ਕ ਹੋਂਦੇ ਹਨ,
ਸਜਹਨਾ ਨੂਿੰ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਗੁਰਿਾਣੀ ਰਸਹਿ ਿਾਂ ਸਕਿੇ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਿਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਮੂਲ ਮਿੰ ਿਰ ਦਾ ਭੀ ਪ੍ਿਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਸਰਫ
ਸਜ਼ਿੰ ਦਾਿਾਦ ਮੁਰਦਾਿਾਦ ਕਸਹਣ ਵਾਸਲਆੁਂ ਦਾ ਇਕੱ ਠ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਿੱ ਿ ਖਾਲਸਸਆੁਂ ਿੋਂ ਭੀ ਕੌ ਮ ਨੂਿੰ ਸਨਰਾਸ਼ਿਾ ਹੀ ਪ੍ੱ ਲੇ ਪ੍ੈ
ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਹੀ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਲਈਏ ਸਰਿੱ ਿ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਆਗੂਆੁਂ ਦੀ ਿੋਲੀ ਅਿੇ ਗੁਰਿਾਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਮਆਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ,
ਸਜਸ ਸਵਚੋਂ ਫੈਸਸਲਆੁਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਗੁਰਮਸਿ ਿੋਂ ਅਨਜਾਣ ਲੱਖਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱ ਠ ਿਾਂ ਸਸਰਫ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਣ
ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੀਜਾ ਿਾਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋਂਦੇ ਹਨ। ਿਾਦਲ ਪ੍ਿੰ ਥ ਦੇ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਜੱ ਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਿਲੇ ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਿੰ ਥ ਨੇ
ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਕੁਰਿਾਨੀ ਨੂਿੰ ਢਾਲ ਿਣਾ ਕੇ ਅਪ੍ਣੇ ਧਸੜਆੁਂ ਨਾਲ ਸਿਿੰ ਧਿ ਗੁਰਿਾਣੀ ਗੁਰਮਸਿ ਦੀ ਸੋਚ ਅਿੇ ਿੋਲੀ ਿੋਂ
ਸੱ ਖਣੇ ਅਜੋਕੀ ਸਸਆਸਿ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਲਈ ਜੱ ਥੇਦਾਰ ਸਨਸਸਚਿ ਕਰ ਸਦਿੇ
ਸਫਰ ਸਫਰ ਫਾਹੀ ਫਾਸੇ ਕਉਆ॥ ਸਫਸਰ ਪ੍ਛੁਿਾਨਾ ਅਿ ਸਕਆ ਹੂਆ ॥
ਫਾਥਾ ਚੋਗ ਚੁਗੈ ਨਹੀ ਿੂਝੈ ॥ ਸਿਗੁਰੂ ਸਮਲੈ ਿ ਆਖੀ ਸੂਝੈ ॥
ਸਜਉ ਮਛੁਲੀ ਫਾਥੀ ਜਮ ਜਾਸਲ ॥ਸਵਣੁ ਗੁਰ ਦਾਿੇ ਮੁਕਸਿ ਨ ਭਾਸਲ ॥
ਕੁਛ ਅਨਜਾਣ ਸਸੱ ਖ ਪ੍ਸਹਲੇ ਜਾਲ ਸਵਚ ਫਸੇ ਰਸਹ ਗਏ, ਕੁਛ ਇਸ ਨਵੇਂ ਜਾਲ ਸਵਚ ਆ ਗਏ।
ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਇਸ ਸਰਿੱ ਿ ਖਾਲਸਾ ਸਵਚ ਸਸਰਫ ਸਿਨ ਜੱ ਥੇਦਾਰ ਹੀ ਸਕਉਂ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਸਕ ਹੁਣ ਿੱ ਕ ਸਜਿਨੇ ਭੀ
ਗੁਰਮਸਿ ਸਵਰੁਧ ਫੈਸਲੇ ਜੁਲਮ ਅਿੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਸਵੱ ਚ ਪ੍ਟਨੇ ਅਿੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਸਹਿ ਵਾਲੇ ਜੱ ਥੇਦਾਰ ਭੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ, ਓਥੇ ਿਾਂ ਪ੍ਿੰ ਜਾਿ ਨਾਲੋਂ ਸਕਿੇ ਸਜ਼ਆਦਾ ਗੁਰਮਸਿ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਸਹਿੰ ਦੂ ਪ੍ਦਿੀ ਅਿੇ ਿਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਨਿੰਗਾ
ਨਾਚ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਿੇਨਕਾਿ ਹੋਕੇ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰਿੰ ਥ ਸਾਸਹਿ ਜੀ ਦੀ ਿੇਅਦਿੀ ਕੀਿੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਕੀਿੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਗੁਰਮਸਿ ਘਾਣ ਨੂਿੰ ਸਕਵੇਂ ਸਕਉਂ ਅਿੇ ਸਕਸਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕੀਿਾ ਸਗਆ, ਅਿੇ ਸਸਰਫ ਪ੍ਿੰ ਜਾਿ ਦੇ ਸਿਿੰ ਨ ਜੱ ਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ
ਿਦਲ ਹੀ ਸਨਸਸਚਿ ਕੀਿਾ ਸਗਆ, ਕੀ ਹੁਣ ਅੱ ਗੇ ਿੋਂ ਸਿਨ ਜੱ ਥੇਦਾਰ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਸਲਆ ਕਰਣਗੇ?
ਸਕਿੇ ਇਹ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾ ਿਖਿਾਂ ਿੇ ਪ੍ਸਹਲੇ ਹੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਸੋਚ ਦਾ ਕਿਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਜੱ ਥੇਦਾਰ ਸਨਸਸਚਿ
ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂਿੰ ਿਦਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾ ਕੋਲੋਂ ਆਪ੍ ਜਾਕੇ ਸਸਰਪ੍ਾਓ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਿਿੰ ਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਸਣਕਿਾ ਲੈ ਣੀ
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ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਹੈ ਿੀਜੇ ਜਾਲ ਦਾ ਅੱ ਜ ਵਾਲਾ ਰੂਪ੍ ਸਜਸ ਿੋਂ ਕੌ ਮ ਦੁਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਿੋੜਨ ਦੀ ਸਹਿੰ ਮਿ
ਨਹੀਂ।
ਜਾਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪ੍ਰਿੰ ਪ੍ਰਾ ਪ੍ਿੰ ਜ ਸਪ੍ਆਸਰਆੁਂ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਇਹ ਇੱ ਕ ਆਰਜ਼ੀ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਚਲਿ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਅੱ ਜ
ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਿੜਾ ਮਜ਼ਿੂਿ ਜਾਲ ਿਣ ਸਗਆ। ਹਾਲਾਂਸਕ ਗੁਰੂ ਗਰਿੰ ਥ ਸਾਸਹਿ ਨੇ ਪ੍ਿੰ ਜ ਦੇ ਲ਼ਫਜ਼ ਨੂਿੰ ਕੋਈ ਵੱ ਖਰੀ ਧਾਰਮਕ
ਮਹਿਿਾ ਨਹੀਂ ਸਦਿੀ, ਗੱ ਲ ਗੁਣਾ ਅਵਗੁਣਾ ਦੀ ਹੈ, ਸਕਹਾ ਭਸਲਆ ਸੱ ਿ ਸਿੰ ਿੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਜੇ ਪ੍ਿੰ ਜ ਹਨ, ਿਾਂ
ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਲੋ ਭ ਮੋਹ ਹਿੰ ਕਾਰ ਭੀ ਪ੍ਿੰ ਜ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਸਵਚ ਪ੍ਿੰ ਜ ਗੁਣ ਸਲਆਉਣੇ ਹਨ, ਿਾਂ ਪ੍ਿੰ ਜ ਅਵਗੁਣ ਕੱ ਢਣੇ
ਭੀ ਹਨ “ਪ੍ਿੰ ਚ ਮਨਾਏ ਪ੍ਿੰ ਚ ਰੁਸਾਏ ਪ੍ਿੰ ਚ ਵਸਾਏ ਪ੍ਿੰ ਚ ਗਵਾਏ”, ਪ੍ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਲ ਿੁਨਣ ਵਾਸਲਆੁਂ ਨੇ ਅਪ੍ਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ
ਪ੍ਿੰ ਜ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆੁਂ ਿਿੰ ਦਾਂ ਨੂਿੰ ਮਜ਼ਿੂਿ ਕਰਨ ਵਾਸਿੇ ਇਿਹਾਸ ਦੀ ੳੋਟ ਸਵਚ ਸਸੱ ਖੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਿਿੰ ਧਿ ਇਿਨੀਆੁਂ
ਮਨਘੜਿ ਕਹਾਣੀਆੁਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਿਾ ਕੇ ਪ੍ਿੰ ਜਾ ਸਵੱ ਚ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ, ਪ੍ਿੰ ਜ ਗੁਰੂ ਰੂਪ੍ ਹਨ ਿਾਂਸਕ ਇਹ ਜਾਲ ਕੇਵਲ ਪ੍ਿੰ ਜ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਨਾਲ ਿੁਸਣਆੁਂ ਜਾਣਾ ਸਰਿੱ ਿ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਿੰ ਥ ਨੇ ਹਰ ਸਿੰ ਪ੍ਰਦਾ ਨੇ, ਹਰ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਆਪ੍ਣਾ
ਆਪ੍ਣਾ ਜਾਲ ਿੁਣ ਸਲਆ ਅਿੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਰ ਸਕਸੇ ਨੂਿੰ, ਹਰ ਥਾਂਵੇ ਆਪ੍ਣੀ ਲੋ ੜ ਮੁਿਾਿਕ ਇਹ ਜਾਲ ਿੁਨਣ ਦਾ ਹੱ ਕ ਭੀ
ਪ੍ਰਚਲਿ ਕਰ ਸਦੱ ਿਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਜੱ ਥੇ ਸਕਿੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਿੰ ਜ ਸਪ੍ਆਰੇ ਸਾਜ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਿੰ ਜ ਸਪ੍ਆਰੇ ਅਕਸਰ
ਨੌਕਰ ਭੀ ਰੱ ਖ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਪ੍ਿੰ ਜ ਸਪ੍ਆਰੇ ਿਾਦਲ ਮਾਰਕਾ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱ ਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਜ਼ੁੱ ਰਿ ਵਾਲੇ ਕੁਛ
ਫੈਸਲੇ ਿਾਦਲ ਸਵਰੋਧੀ ਕੁੱ ਛ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਕੇ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕਰ ਲਏ, ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭੀ ਐਲਾਣ ਕਰ ਸਦਿਾ ਕੇ ਅੱ ਗੋਂ ਿੋਂ
ਏਹਨਾ ਦੀਆੁਂ ਿਨਖਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ, ਸਜਹੜੇ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਿਨਖਾਹ ਦੇਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ
ਿਖਿ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਿੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ ਖਿਮ ਕਰ ਸਦੱ ਿਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੂਜੀਆੁਂ ਜੱ ਥੇਿਿੰਦੀਆੁਂ ਦੇ ਸਾਥ ਸਵੱ ਚ
ਇਕ ਹੋਰ "ਸਨਯੂ ਅਿੰ ਸਮਰਿਸਰ" ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਵੱ ਚ ਜਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪ੍ਣਾ ਵੱ ਖਰਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਿਣਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ।
ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਪ੍ਸਹਲੇ ਜੱ ਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਿਖਿ ਅਸਥਾਨ ਿੋਂ ਵੱ ਖਰਾ ਇਕ ਿਿੰ ਦ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਨੂਿੰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੱ ਸ ਕੇ
ਅਕਾਲ ਿਖਿ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪ੍ੇਸ਼ੀਆੁਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਿੇ ਸਨ, ਜੋ ਜਾਗਰਿ ਸਸਿੰ ਘਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਸਦਿੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਿੰ ਜਾਂ
ਸਪ੍ਆਸਰਆੁਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱ ਖਰਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਿਾਹਰ ਸਨਯੂ ਅਿੰ ਸਮਰਿਸਰ ਇਲਾਕੇ ਸਵੱ ਚ ਿਣਾ ਸਲਆ ਸਗਆ, ਸਜਥੇ ਪ੍ਿੰ ਜਾਂ
ਸਪ੍ਆਸਰਆੁਂ ਦੀ ਅਦਾਲਿ ਲੱਗੇਗੀ, ਓਥੇ ਪ੍ੇਸ਼ੀਆੁਂ ਹੋਣਗੀਆੁਂ, ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਛ ਲੋ ਕ ਇਸ ਜਾਲ ਸਵਚ ਫਸਨਗੇ ਔਰ ਇਹ
ਜਾਲ ਿਾਂ ਿੜਾ ਸੌਖਾ ਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਪ੍ਿੰ ਜ ਸਪ੍ਆਰੇ ਵਖਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ੍ਣਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਿਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਮੈਂ ਇਨਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰ ਪ੍ਰਾਂਵਾਂ ਦੇ ਸਵਰੁਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪ੍ਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੱ ਥ ਡੋਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਜਾਲ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਕੌ ਮੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਰਹਾ
ਹੈ ਉਸ ਿੋਂ ਸਚਿੰ ਿਿ ਹਾਂ।
ਜਾਲ ਿੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱ ਲ ਜਾਲ ਿਾਂ ਫੜਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਿਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਫਾਹਣ ਲਈ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ
ਕਦੀ ਕਦੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਹੀ ਵਾਲ ਜਾਲ ਸਵੱ ਚ ਫਸਾਏ ਪ੍ਿੰ ਖੀ ਨੂਿੰ ਆਪ੍ਣੀ ਕੈਦ ਸਵੱ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰੱ ਖਣ ਲਈ, ਉਸਨੂਿੰ
ਜਾਲ ਸਵੱ ਚ ਫੜ ਕੇ ਸਪ੍ਿੰ ਜਰੇ ਸਵਚ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਪ੍ਿੰ ਜਰੇ ਸਵੱ ਚ ਪ੍ਿੰ ਖੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਸਹੁਂਦਾ ਹੈ, ਸਪ੍ਿੰ ਜਰੇ ਸਵੱ ਚ ਪ੍ਿੰ ਖੀ ਦੀ ਸਜ਼ੁਂਦਗੀ
ਉਸਦਾ ਸੌਂਣ ਜਾਗਣ, ਖਾਣ ਪ੍ੀਣ ਸਭ ਕੁਛ ਫਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਵਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਪ੍ਿੰ ਜਰਾ ਪ੍ਿੰ ਖੀ ਲਈ ਜਾਲ ਿੋਂ ਿਾਅਦ
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ੱ ਕੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ।
ਸੋ ਉਪ੍ਰਲੇ ਜਾਲਾਂ ਸਵੱ ਚ ਫਸਾਉਣ ਿੋਂ ਿਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਹੁਕਮ ਸਵਚ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ ਅਿੇ ਿਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ
ਸਾਂਝੀ ਸਾਸਜ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਸਸੱ ਖ ਸੋਚ ਨੂਿੰ ਿੇਿੱਸ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਹਰਣ 'ਿੇ ਰੱ ਖ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਸਵੱ ਚ ਸਿਆਰ ਕੀਿਾ
ਸਗਆ ਰਸਹਿ ਮਰੀਯਾਦਾ ਦਾ ਸਪ੍ਿੰ ਜਰਾ ਹੈ, ਸਜਸ ਸਵਚ ਰਸਹੁਂਸਦਆੁਂ ਅਭੋਲ ਪ੍ਿੰ ਖੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰਸਹਿ ਸਨਿਨੇਮ, ਅਿੰ ਸਮਰਿ, ਗੁਰੂ
ਨਾਲ ਸਿਿੰ ਧ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੀਿੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਆਸਦ ਭੀ ਫਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ।
ਹੁਣ ਹਰ ਜਾਲ ਸਿਛਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਪ੍ਣੀ ਵਖਰੀ ਸਪ੍ਿੰ ਜਰੇ ਰੂਪ੍ ਮਰੀਯਾਦਾ ਿਣਾਈ, ਅੱ ਜ ਹਰ ਫਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਅਪ੍ਣਾ ਸਪ੍ਿੰ ਜਰਾ
ਹੈ, ਿਦਸਕਸਮਿ ਪ੍ਿੰ ਖੀ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਮਰੀਯਾਦਾ ਦੇ ਸਪ੍ਿੰ ਜਸਰਆੁਂ ਸਵਚ ਵਿੰ ਡੇ ਗਏ। ਕੁੱ ਛ ਸਮੇਂ ਿਾਅਦ ਇਹ ਸਪ੍ਿੰ ਜਰੇ ਪ੍ਿੰ ਖੀ ਲਈ
ਪ੍ਰਿੰ ਪ੍ਰਾ ਿਣ ਗਏ, ਖਿੰ ਭ ਭੁੱ ਲ ਗਏ, ਉਡਾਰੀਆੁਂ ਭੁੱ ਲ ਗਈਆੁਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਸਪ੍ਿੰ ਜਰੇ ਿੋਂ ਿਾਹਰ ਕੱ ਢਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਿਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਹੱ ਥ ਨੂਿੰ ਚੁਿੰ ਝਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਫਾਹੀਵਾਲਾਂ ਿੇ ਅਭੋਲ ਪ੍ਿੰ ਖੀਆੁਂ ਦਾ ਸਰਸ਼ਿਾ ਪ੍ੱ ਕਾ ਹੋ ਸਗਆ
ਸਦਸਦਾ ਹੈ। ਸਸੱ ਖਾ, ਗੁਰੂ ਿੇਰੀ ਇਸ ਿਰਸਯੋਗ ਹਾਲਿ ਨੂਿੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
ਓ ਪ੍ਿੰ ਖੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੱ ਥ ਡੋਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰ ਪ੍ਰਾ ਦੇ ਜਾਲ ਅਿੇ ਮਰੀਯਾਦਾ ਦੇ ਸਪ੍ਿੰ ਜਰੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਵੱ ਚ ਆਪ੍ਣੇ ਖਿੰ ਭਾਂ ਨੂਿੰ ਉਡਾਰੀਆੁਂ
ਨੂਿੰ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆੁਂ ਉਚਾਈਆੁਂ ਨੂਿੰ ਭੂਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਿੈਨਿੰ ੂ ਗੁਰੂ ਵੱ ਲ ਜਾਂਦੀ ਸਦਸ਼ਾ ਭੀ ਭੁਲ ਗਈ ਹੈ, ਿੂਿੰ ਸਦਸ਼ਾਹੀਣ ਹੋ ਸਗਆ ਹੈਂ,
ਆ ਸੁਚੇਿ ਹੋਕੇ:
ਸਨਕਸੁ ਰੇ ਪ੍ਿੰ ਖੀ ਸਸਮਸਰ ਹਸਰ ਪ੍ਾਂਖ ॥
ਸਮਸਲ ਸਾਧੂ ਸਰਸਣ ਗਹੁ ਪ੍ੂਰਨ ਰਾਮ ਰਿਨੁ ਹੀਅਰੇ ਸਿੰ ਸਗ ਰਾਖੁ ॥1॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਭਰਮ ਕੀ ਕੂਈ ਸਿਰਸਨਾ ਰਸ ਪ੍ਿੰ ਕਜ ਅਸਿ ਿੀਖਹਣ ਮੋਹ ਕੀ ਫਾਸ ॥
ਕਾਟਨਹਾਰ ਜਗਿ ਗੁਰ ਗੋਸਿਦ ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਾ ਕੇ ਕਰਹੁ ਸਨਵਾਸ ॥1॥
ਭਸਲਆ ਸਕਉਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈਂ ਅਿੇ ਕਦੋਂ ਿੱ ਕ ਦੁਖੀ ਹੋਂਦਾ ਰਹੇਂਗਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੱ ਥ ਡੋਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਭਰਮ ਜਾਲ ਨੂਿੰ ਿੋੜ ਕੇ
ਿਾਹਰ ਆ ਗੁਰਿਾਣੀ ਰਸਹਿ ਦੇ ਸਿਰਖ ਦੀ ਠਿੰਡੀ ਛਾਵੇਂ ਿੈਠ ਅਿੇ ਗੁਰੂ ਸਗਆਨ ਦੇ ਖਿੰ ਭਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮਸਿ ਦੀਆੁਂ ਉੱਚੀਆੁਂ
ਉਡਾਰੀਆੁਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਚੇ ਆਕਾਸ਼ ਸਵੱ ਚ ਸਵਚਰਨ ਦਾ ਆਨਿੰਦ ਮਾਣ, ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਿੇਰੇ ਲਈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਖਲਾਰ
ਕੇ ਿੈਨਿੰ ੂ ਉਡੀਕ ਸਰਹਾ ਹੈ।
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Panth, Jathedar, Panj Pyaare, Maryada da JAAL
source: www.KhalsaNews.org
date: June 17, 2016
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