somvwr 25 jUn 2018 qoN AYqvwr 1 julweI 2018 q`k


25.6.18 somvwr:-ShIdI bwbw bMdw isMG bhwdr[



27.6.18 bu~Dvwr: - 4.30 vzy:- s mnmohn isMG v`loNy sRI suKmnI swihb dy pwT 4.30 vzy hoxgy ,
rihrws dy pwT auprMq dIvwn s`jxgyy hjUrI jQw kIrqn krygw bwAd ivc hYf gRMQI igAwnI gurmIq isMG
jI kQw krngy Aqy logr dI syvw swD sMgq hovygI



28.6.18 vIrvwr:6.00 v`zy:- rihrws swihb dy pwT hoxgy auoprMq hzUrI jQw Sbd kIrqn krygw Aqy swrI syvw hovygI[



29.6.18 Sukrvwr:- 10.00 vzy:-swD sMgq vloN bwbw bMdw isMG

bhwdr dI ShIdI Aqy mhwrwjw rxjIq
isMG jI brsI dy sbMD iv`c sRI AKMf pwT swihb 10.00 vzy ArMB hoxgy swrI syvw hovygI[puryvwl
dy pRIvwrW vloN hoxgIAW[

30.6.18 Sincrvwr: (1) 10.30 vjy: - bIbI suirMdr kOr Atvwl vloN suKmnI swihb dy pwT hoxgy Aqy swrI syvw hovygI[
(2) 2.00 vjy:-s AjIq isMG swD pur Aqy pirvwr vloN suKmnI swihb dy pwT hoxgy Aqy swrI syvw hovygI[

(3) 4.00 vjy:-bIbI pivqr kOr pirvwr suKmnI swihb dy pwT hoxgy Aqy swrI syvw hovygI[
4.00 vzy: - Swm nUM bIbIAW ismrn krngIAW[


1.7.18 AYqvwr:-

29.6.19 10.00 vzy: -

swD sMgq vloN bwbw bMdw isMG bhwdr dI ShIdI Aqy mhwrwjw rxjIq isMG jI
brsI dy sbMD iv`c rKwey hoey sRI AKMf pwT swihb dy Bog 10.00 vzy pYxgy Aqy swrI syvw hovygI,
bwAd’c hzUrI jQw kIrqn krygw, siqkwrXog hYf gRMQI igAwnI gurmIq isMG jI kQw krngy [
School Assembly (1) 11.00 AM
School Assembly (2) 11.30 AM
Sikh Futures: event @ 12.30-2 PM for classes 5, 6 & 7 only. Parents welcome











2 julweI isrjxw idvs sRI Akwl swihb jI
5 julweI pRkwS sRI gurU hirgoibMd swihb jI
9 julweI ShIdI idn BweI mnI isMG jI
16 julweI sMgRWd swaux
16 julweI ShIdI BweI qwrU isMG jI
21 julweI mIrI-pIrI idvs pwqSwhI CyvIN

23 julweI pRkwS sRI guru hirikRSn swihb jI

31 julweI ShIdI idn s auDm isMG jI

ਕਰਮਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਧ ੰਘ ਬਹਾਦਰ
Posted On June - 21 - 2016

ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹਾਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨ ਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਨਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਿੱਲੋਂ ਸਰਹੰਦ ਿੰ ਫ਼ਤਨਹ ਕਰਿ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਲਗਪਗ ਪਨਹਲੀ ਾਰ ਮਿਾਈ ਜਾ ਰਹੀ
ਹੈ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਧਿਾਾਂ ਦੀ ਧੇਰੇ ਰਤੋਂ, ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਾਂ ਦੀ ਨਸਆਸਤ ਜੋਂ ਹੀ ਹੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਿੰ ਨਧਆਿ ਨ ਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ‘ਬੰਦਾ-ਸਮਾਰੋਹਾਾਂ’ ਦੇ ਹ ਾਲੇ ਿਾਲ ਨਸਿੱਖ
ਭਾਈਚਾਰੇ
ਦੀ
ਦਸ਼ਾ
ਤੇ
ਨਦਸ਼ਾ
ਿੰ
ਸਮਝਣ
ਦਾ
ਯਤਿ
ਕੀਤਾ
ਜਾ
ਨਰਹਾ
ਹੈ।
ਨਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਨਦਸ਼ਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸਿੱਖ ਮਾਿਨਸਕਤਾ ਿਾਲ ਹੈ। ਨਸਿੱਖ ਮਾਿਨਸਕਤਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰੇਰਿਾ ਨਸਿੱਖ ਇਨਤਹਾਸ ਹੈ। ਰਤਮਾਿ
ਸਮਾਰੋਹ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਤੇ ਪਰੇਰਿਾ ਿਾਲ ਨਕੰਿਾ ਕ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਿਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ। ਇਿ੍ਾਾਂ ਸਮਾਰੋਹਾਾਂ ਿੰ ਮਿਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਾਂ ਦੀ
ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨ ਿੱਚ ੇਖੀਏ ਤਾਾਂ ਸੌਨਖਆਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾ ੇਗਾ ਨਕ ਇਿ੍ਾਾਂ ਨ ਿੱਚ ਨਸਆਸੀਿਮਾ ਨ ਖਾ ੇ ਿੰ ਹੀ ਅਨਹਮੀਅਤ ਪਰਾਪਤ ਹੈ। ਨਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨ ਿੱਚ ਮੇਲਾਿਮਾ
ਬੇਲਗਾਮ ਭੀੜ ਿੰ ਕਦੇ ਅਨਹਮੀਅਤ ਿਹੀ ਾਂ ਨਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਿੱਥੋਂ ਤਕ ਨਕ ਨਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਾਾਂ ੇਲੇ ੀ ਨਗਣਤੀ ਆਧਾਨਰਤ ਿਹੀ,ਾਂ ਗਣਤਾ ਆਧਾਨਰਤ ਿੰ ਪਨਹਲ ਨਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਸੀ। ਅਲਪ ਸੰਨਖਅਕ ਭਾਈਚਾਨਰਆਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਗਣਤੀ ਆਧਾਨਰਤ ਰਤਾਨਰਆਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਿਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ੇਲੇ ਇਹ ਨਧਆਿ ਨ ਿੱਚ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਨਕ ਨਗਣਤੀ ਦੇ ਨਹਸਾਬ ਿਾਲ ਨਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੰਭ ਰਗੇ ਇਕਿੱਠਾਾਂ ਦਾ ਮਕਾਬਲਾ ਿਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਿਾਲ ਇਹ ਤਿੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਨਕ ਭੀੜਿਮਾ
ਇਕਿੱਠ ਨ ਅਕਤੀ ਕੇਂਦਨਰਤ ਨਸਆਸਤਿਮਾ ਅ ਸਰਾਾਂ ਿੰ ੀ ਇਹ ਠੀਕ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਿ ਇਹ ਹੈ ਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨ ਿੱਚ ਅ ਸਰਾਾਂ ਿੰ ਹਿੇ ਰੀ ਾਾਂਗ
ਉਡਾਇਆ ੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੜ੍ ਾਾਂਗ ਬਹਾਇਆ ੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਨਹਣ ਦਾ ਭਾ ਇਹ ਹੈ ਨਕ ਨਜਹੜੇ ਸਮਾਰੋਹ ਸਭਾ ਨ ਿੱਚ ਨਸਆਸੀ ਹੋਣ ਤੇ ਿਤੀਜੇ ੀ
ਨਸਆਸੀ ਰੰਗ ਾਲੇ ਕਿੱਢਣ, ਉਿ੍ਾਾਂ ਿੰ ੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਸਆਸਤ ਿਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਰੰਗ ਨ ਿੱਚ ਿਹੀ ਾਂ ਭਗਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਨਕਸੇ ੇਲੇ ਢਾਡੀ ਨ ਧੀ ਿਾਲ ਨਸਿੱਖ ਮਾਿਨਸਕਤਾ ਨ ਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਾਨਰਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸੀ ਨਕ ਨਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਆਰਾ ਨਲਆਾਂਦਾ ਨਗਆ ਮਾਿਨਸਕ ਪਨਰ ਰਤਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ
ਨਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਰਗੇ ਖਾਲਸਾ ਨਬੰਬ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਿੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਥਾਾਂ ਨ ਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਮਰਤੀਕਰਿ ਾਲੇ ਰਾਹ ਪਾ ਨਦਿੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਸਰ
ਨ ਿੱਚ ਲੋ ੜ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਲਆਉਣ ਦੀ ਹੈ ਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਬੰਬ ਰਾਹੀ ਾਂ ਅਨਧਆਤਮਕਤਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨ ਧੀ ਨ ਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਨਧਆਤਮਕਤਾ ਦੀ ਨਸਿੱਖ ਨ ਧੀ ਿਾਲ
ਨਕਹੋ ਨਜਹੇ ਿਤੀਜੇ ਕਿੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਿ? ਇਸ ਦਾ ਅੰਨਸ਼ਕ ਪਰਗਟਾ ਾ ਸ ਾਮੀ ਰਾਮ ਦੀ ‘ਗੋਨ ੰਦ ਗੀਤਾ’ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ,1989) ਨ ਿੱਚੋਂ ੀ ੇਨਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਿੰ ਨਸਿੱਖ ਅਨਧਆਤਮਕਤਾ ਦੇ ਇਨਤਹਾਸਕ ਪਰਗਟਾ ੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨ ਿੱਚ ਨ ਚਰਿ ਦਾ ਗਰ ਹਕਮ ਸੀ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਉਿ੍ਾਾਂ ਿੇ ਪੰਜ ਨਪਆਨਰਆ ਿੰ ਿਾਲ ਲੈ

ਕੇ ਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਰੰਗ ਨ ਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਮਸ਼ਿ ਿੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਤਕ ਪਹੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਹਰ ਨਕਸਮ ਦੀ ਨਸਆਸਤ ਿਾਲ ਜਝਨਦਆਾਂ ੀ ਪਰਾਪਤੀਆਾਂ ਦੀ ਪਰਧਾਿਸਰ ਨਸਆਸਤ ਦੀ ਿਹੀ,ਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਪੜਨਚੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਿ ਨ ਿੱਚ ਨਸਿੱਖ ਲੋ ਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਰ ਨ ਿੱਚ ਸਨਥਤੀ ਿੰ ਭਾਾਂਪਨਦਆਾਂ ਬਾਬਾ ਨਬਿੋ ਦ ਨਸੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ
ਬਾਜ ਨਸੰਘ ਿੇ ਨਕਹਾ ਸੀ ਨਕ ਗਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿੇ ਹਰ ਮੈਦਾਿ ਫ਼ਤਨਹ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਗਰ ਹਕਮ ਦੇ ਸਿਮਖ ਰਨਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਲਗੀਆਾਂ ਾਲੇ ਿੰ
ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਕ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ਤਨਹ ਬਖਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਿ। ਇਹ ਨਸਆਸੀ ਹਾਰ ਿੰ ਧਾਰਨਮਕ ਨਜਿੱਤ ਨ ਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਾਹਰੀ ਕਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਨਸਿੱਖ
ਇਨਤਹਾਸ ਨ ਿੱਚ ਾਰ- ਾਰ ਾਪਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਾਲ ਸ ਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੰਗੀ ਪੈਂਤੜੇ, ਸਮਝ ਤੇ ਪਰਗਟਾ ੇ ਨ ਿੱਚ ਧਾਰਨਮਕ ਸਿ ਨਕ
ਨਸਆਸੀ ਸਿ? ਜੇ ਨਸਆਸੀਆਾਂ ਾਾਂਗ ਸੋਨਚਆ ਜਾ ੇ ਤਾਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਿੰ ਗਰਦਾਸ ਿੰਗਲ ਦੀ ਗੜ੍ੀ ਨ ਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਹੋਰ ੀ ਕਈ ਘਟਿਾ ਾਾਂ
ਹਿ, ਨਜਹੜੀਆਾਂ ਇਸ ਿੰ ਨਸਆਸੀ ਿਾਲੋਂ ਿੱਧ ਧਾਰਨਮਕ ਹੋਣ ਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਿ। ਇਿੱਥੇ ਪਰਸ਼ਿ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਰਤਮਾਿ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪੰਥਕ ਭਾ ਿਾ ਿੰ
ਿਾਲ
ਲੈ
ਕੇ
ਟਨਰਆ
ਜਾ
ਨਰਹਾ
ਹੈ
ਜਾਾਂ
ਿਹੀ।ਾਂ
ਰਤਮਾਿ ਸਮੇਂ ਨਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ਿੱਚ ਨਜਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਸਆਸਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਨਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਿਾਲ ਧਾਰਨਮਕ ਚੇਤਿਾ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਰਕ ਨਗਆ ਜਾਪਣ ਲਿੱ ਗਾ ਹੈ।
ਾਂ ੀ ਖਰਾਕ ਹੈ। ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਸੰਭਾ ਿਾ ਾਾਂ,
ਇਿੱਕ ਸੋਚ ਿਾਲ ਜੜੀ ਹੋਈ ਕੋਮਲ ਮਾਿਨਸਕਤਾ ਦਾ ਤਨਲਿੱ ਸਮੀ-ਿਾਅਨਰਆਾਂ ਿਾਲ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਨਸਆਸਤ ਦੀ ਮਿਭਾਉਦ
ਭੀੜ-ਮਾਿਨਸਕਤਾ ਨ ਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਿ। ਨਸਿੱਖ ਆਗ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਪਟ ਦੌੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਿ। ਉਲਾਰ ਜਜ਼ਨਬਆਾਂ ਦੀ ਬੇਰਨਹਮ ਮਾੜ-ਧਾੜ ੀ ਅਨਜਹੇ
ਹਾਲਾਤ ਨ ਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਰਨਹਮ ਮਕਾਬਲੇ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿਮਿੱਖ ਨਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਾਾਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਹੀ ਚਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨ ਿੱਚ ਨਸਿੱਖਾਾਂ ਿੰ ਚਰਾਹੇ ਤੋਂ
ਨਸਰਫ਼ ਨਸਆਸਤ ਾਲਾ ਰਾਹ ਹੀ ਨਕਉ ਾਂ ਿਜ਼ਰ ਆ ਨਰਹਾ ਹੈ? ਇਸ ’ਤੇ ਤਰਿ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਕਉ ਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਿ? ਬਾਕੀ ਨਤੰਿ ਰਾਹਾਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਿਦੇਹੀ ਨਕਉ ਾਂ
ਿਹੀ ਾਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਕੀ ਨਕਰਤ ਕਰਿ, ਿਾਮ ਜਪਣ, ੰਡ-ਛਕਣ ਿੰ ਇਿ੍ਾਾਂ ਨਤੰਿਾਾਂ ਰਾਹਾਾਂ ਜੋਂ ਿਹੀ ਾਂ ੀਚਾਨਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਜੋ ਨਸਿੱਖ-ਨਸਆਸਤਦਾਿ ਿੰ ਠੀਕ ਿਹੀ ਾਂ
ਬੈਠਦਾ, ਉਸ ਿੰ ਅਪੰਥਕ ਪਰ ਾਿ ਕਰ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਨਜਹੇ ਸ ਾਲਾਾਂ ਦੇ ਉਿੱਤਰ ਲਿੱ ਭਣ ਦੀ ਅਕਾਦਨਮਕਤਾ ਾਸਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਅ ਸਰਾਾਂ ਿੰ ਿਾ ਅਸੀ ਾਂ ਪਨਹਲਾਾਂ
ਰਨਤਆ ਹੈ ਤੇ ਿਾ ਹੀ ਹਣ ਰਤਣਾ ਚਾਹੰਦੇ ਹਾਾਂ। ਜਲਸੇ ਜਲਸਾਾਂ ਿਾਲ ਨਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਨਸਆਸਤ ਤੋਂ ਅਿੱਗੇ ਤਰਿ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾ ਿਾ ਿਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਜਲਸੇ ਜਲਸਾਾਂ ਦੀ
ਨਸਆਸਤ ਿਾਲ ਗੈਰ-ਨਸਿੱਖਾਾਂ ਿੰ ਨਕ ੇਂ ਦਿੱਸ ਸਕਾਾਂਗੇ ਨਕ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਨਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਾਂ ਨ ਰਾਸਤੀ ਜੜ੍ਾਾਂ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਨ ਿੱਚ ਸਿ, ‘ਜਗਤ ਜਲੰ ਦਾ ਰਨਖ ਲੈ ’ ਨ ਿੱਚ
ਸਿ। ਲੜਾਈਆਾਂ ਲੜਨਦਆਾਂ ੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਿਾ ਨਸਿੱਖ-ਸਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਨਜਿੱਤਾਾਂ ਨਜਿੱਤ ਕੇ ੀ ਉਿ੍ਾਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਨਰਹਾ ਸੀ। ਉਿ੍ਾਾਂ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਨ ਿੱਚ ਲੜੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ
ਜੰਗਾਾਂ, ਧਰਮ ਯਿੱਧ ਦੇ ਚਾਅ ਿਾਲ ਲੜੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਿ ਤੇ ਇਿ੍ਾਾਂ ਨ ਿੱਚ ਹਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਨਜਿੱਤਾਾਂ ਿੰ ਭਾਣੇ ਦੀ ਭਾ ਿਾ ਨ ਿੱਚ ਹੀ ੇਨਖਆ ਤੇ ਪਰਨਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ੇਲੇ ਲੋ ੜ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਨਸੰਘ ਦੀਆਾਂ ਪਰਾਪਤੀਆਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਮਕਤਾ, ਨਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਅਕਾਦਨਮਕਤਾ ਤੇ ਪੰਥਕ ਕਾਨ ਕਤਾ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਸਆਸਤ ੀ
ਉਸਾਰਿੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਹ ਉਸਾਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਿੇ ਭਾਰਤ ਿੰ ਸਦੀਆਾਂ ਦੀ ਗਲਾਮੀ ਨ ਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਾਂ ਨਸਆਸੀ-ਸੰਭਾ ਿਾ ਾਾਂ ਿੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਲਆਾਂਦਾ
ਸੀ। ਉਿ੍ਾਾਂ ਿੇ ਨ ਰਾਸਤੀ ਜੜ੍ਾਾਂ ਿਾਲੋਂ ਟਿੱਟੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਿੰ ਉਸ ਦੀ ਨ ਰਾਸਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਤੀ ਜਾਨਗਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਸਆਸੀ ਭੀੜਾਾਂ ਿੰ ਚਿਬਿੱਧ-ਸਰਨਮਆਾਂ ਾਾਂਗ
ਪਛਾੜ ਸਕਣ ਦੇ ਅਨਹਸਾਸ ਿੰ ਪਰਚੰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗਿੱਲਾਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਾਂ ਦੀ ਨਸਆਸਤ ਿਾਲ ਨਕਸੇ ਪਾਸੇ ਿਹੀ ਾਂ ਤਰ ਸਕਦੀਆਾਂ। ਇਿ੍ਾਾਂ ਦੀ ਅਕਾਦਨਮਕਤਾ ਿੰ ਸਾਹਮਣੇ
ਨਲਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਰਿ ਦਾ ਰਾਹ ਸਮਾਰੋਹਾਾਂ ਦੀ ਨਸਆਸਤ ਿਾਲ ਗਆਚਦਾ ਿਜ਼ਰ ਆ ਨਰਹਾ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਨਸੰਘ ਿੰ ਨਸਿੱਖਾਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਕ ਸੀਨਮਤ ਕਰ ਕੇ ੇਖੇ ਜਾਣ ਿਾਲ ਗਲਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਕਤੀ-ਦਾਤਾ ਜੋਂ ਨਿਭਾਈ ਉਿ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪਥ-ਪਰਦਰਸ਼ਕ ਭਨਮਕਾ ਸਾਹਮਣੇ
ਿਹੀ ਾਂ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰ ਗੋਨਬੰਦ ਨਸੰਘ ਿਾਲ ਿੰਦੇੜ ਨ ਿੱਚ ਮਲਾਕਾਤ 1708 ਨ ਿੱਚ ਹੋਈ। ਉਸ ੇਲੇ ਉਹ 38 ਸਾਲਾਾਂ ਦਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨ ਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭਨਮਕਾ ਨਸਰਫ਼ ਸਿੱਤ ਸਾਲਾਾਂ ਾਸਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨ ਿੱਚ ਬੀਨਤਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਿੰ ਪਰਬੰਧਕੀ-ਢਾਾਂਚਾ ਸਥਾਨਪਤ ਕਰਿ ਾਸਤੇ
ਬਹਤ ਨਿਗਣਾ ਨਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਿ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਸਆਸੀ ਨਬੰਬ ਿੰ ਉਸਾਰਿ ਦੀ ਥਾਾਂ ਉਿ੍ਾਾਂ ਦਾ ਪੰਥਕ-ਨਬੰਬ ਉਸਾਰਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਨਤਹਾਸ ਨ ਿੱਚ ੀ ਅਨਜਹੇ ਹ ਾਲੇ
ਨਮਲ ਜਾਾਂਦੇ ਹਿ, ਨਜਿ੍ਾਾਂ ਿਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਨਕ ਨਸਆਸੀ ਪਰਾਪਤੀਆਾਂ ਜੇ ਨ ਰਾਸਤੀ-ਚੇਤਿਾ ਿਾਲੋਂ ਟਿੱਟ ਜਾਣ ਤਾਾਂ ਕੌਮਾਾਂ ਖੜੋਤ ਦਾ ਨਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਿ।
ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਿ ਨ ਿੱਚ ਆਰਨਟਸਟ ਹਰਦੇ ਨਸੰਘ ਦੀ ਪੋਨਲਸ਼ ਪਤਿੀ ਮਾਰੀਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦ (ਡਾ. ਹਰਪਾਲ ਨਸੰਘ ਪੰਿ ਦੇ ਲੇ ਖ ਨ ਿੱਚੋਂ) ਹਿ, ‘‘ਕਿੱਜ਼ਾਕ ਪੜ੍ਦੇ ਿਹੀ।ਾਂ
ਇਿ੍ਾਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਿਦਾਰ ਇਨਤਹਾਸ ਨਸਿੱਖਾਾਂ ਰਗਾ ਹੈ। ਅਿਪੜ੍ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿੱਜ਼ਾਕ ਹਣ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਿ, ਇਿ੍ਾਾਂ ਿੰ ਮਰਨਦਆਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਸਿੱਖਾਾਂ ਿੰ ਬਚਣ ਦਾ ਯਤਿ
ਕਰਿਾ
ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।”
ਇਹ ਹ ਾਲਾ ਇਹ ਦਿੱਸਣ ਲਈ ਨਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਕ ਰਸ ਨ ਿੱਚ ਜੇਤਆਾਂ ਜੋਂ ਸੇ ਪੋਲ ਬਹਾਦਰਾਾਂ ਿੰ ਹੀ ਰਸੀ ਕਿੱਜ਼ਾਕ ਕਨਹੰਦੇ ਹਿ। ਇਿ੍ਾਾਂ ਦਾ 15 ੀ ਾਂ ਤੋਂ 18 ੀ ਾਂ ਸਦੀ ਤਕ ਰਸ,
ਪੋਲੈਂਡ ਤੇ ਯਕਰੇਿ ’ਤੇ ਰਾਜ ਨਰਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅਿੱਜ ਉਿ੍ਾਾਂ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਹੀ ਨਮਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਰਕਾਈ ਲ-ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋ ਗਏ ਹਿ। ਨਕਤੇ ਨਸਿੱਖ ੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਾਾਂ
ਿਹੀ ਾਂ ਧ ਰਹੇ? ਇਸ ਿਾਲੋਂ ਉਲਟ ਉਦਾਹਰਿ ਇਹ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਕ ਨਜਊਜ਼ ਦਾ ਨਕਧਰੇ ੀ ਰਾਜ ਿਹੀ ਾਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਦਿੀਆਾਂ ਭਰ ਿੰ ਪਰਭਾਨ ਤ ਕਰਿ ਾਲੀ
ਾਂ ੇ ਰਹੇ ਹਿ ਤੇ ਆਪਣੀਆਾਂ ਬੌਨਧਕ ਪਰਾਪਤੀਆਾਂ ਸਦਕਾ ਸਨਤਕਾਰੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਿ। ਹਣ ਜਦੋਂ ਨਸਿੱਖ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋ
ਭਨਮਕਾ, ਅਨਤ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਤਾਾਂ ਨ ਿੱਚ ੀ ਨਿਭਾਉਦ
ਗਏ ਹਿ ਤਾਾਂ ਸਾਿੰ ਆਪਣੀ ਇਨਤਹਾਸ-ਕੇਂਦਰਤ ਭਤ-ਪਜਕ ਨਬਰਤੀ ਤੋਂ ਮਕਤ ਹੋ ਕੇ, ਜੋ ਕਝ ਾਪਰ ਨਗਆ ਤੇ ਾਪਰ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਿੰ ਿਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਰਿ ਬਾਰੇ
ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ
ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਿੰ
ਇਸ
ਾਸਤੇ ਅ ਸਰ
ਜੋਂ
ਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਨਕ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਨਸੰਘ ਬਹਦਾਰ ਿੰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿੇ ‘ਸੰਤਾ ਮਾਿੋ ਦਤਾਾਂ ਡਾਿੋ ’ ਦੀ ਭਾ ਿਾ ਨ ਿੱਚ ਧਰਮ-ਚਲਾ ਿ ਦੀ ਪਰਚੰਡਤਾ ਾਸਤੇ ਤੋਨਰਆ ਸੀ। ਪੰਥ
ਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਿ ਦਾ ਹਕਮ ੀ ਨਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੇ ਨਮਲਣੀ ਸੀ ਤਾਾਂ ਗਰੀਬ ਨਸਿੱਖਿ ਿੰ ਨਮਲਣੀ ਸੀ। ਨਸਿੱਖਾਾਂ
ਦੇ ਿਮਾਇੰਦੇ ਪੰਜ-ਨਪਆਨਰਆਾਂ ਿੰ ਿਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਲੋ ੜੀਦਾ
ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰ ਸਾਨਹਬਾਿ ਆਪ ਸਿ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਕੋਈ ਨਸਿੱਖ ਨ ਅਕਤੀਗਤ ਰਪ ਨ ਿੱਚ ਨਕ ੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਨਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਿੰ ਪਨਹਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ
ਨਕ ੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਾਂਗੇ? ਇਹ ਅਮਲ ਤਾਾਂ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਰੰਗ ਾਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਰਗਾ ਹੋ ਜਾ ੇਗਾ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸਰ ਨ ਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕਰਿੀ ਮਸ਼ਨਕਲ ਹੋ
ਾਂ ੇ ਜੀਅ ਿਕਸਾਿ ਪਹੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ਰ ਕਰ ਨਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਤਿੱਥ
ਜਾ ੇਗੀ। ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਅਫ਼ ਾਹਾਾਂ ਦੀ ਨਸਆਸਤ ਿੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪੰਥਕ ਛਨਬ ਿੰ ਉਿ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਜਊਦ
ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਿ ਤਾਾਂ ਉਿ੍ਾਾਂ ਿੰ ਨਸਆਸੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਪੰਥਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਜੋਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜਦੋਂ
ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਮਿੱਖ ਹੋਏ ਸਿ ਤਾਾਂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਅਨਧਆਤਮ ਾਦੀ ਸਿ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਿੱਲ ਰ ਾਿਾ ਹੋਏ ਸਿ ਤਾਾਂ ਕਰਮਸ਼ੀਲ ਅਨਧਆਤਮ ਾਦੀ ਸਿ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ
ਉਿ੍ਾਾਂ ਿੇ ਇਲਾਹੀ-ਿਦਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਾਾਂਗ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਨਜਹੇ ਮਾਿਨਸਕ ਪਨਰ ਰਤਿ ਦੇ ਇਨਤਹਾਸਕ ਰਤਾਰੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਨਸੰਘ, ਸਦ-ਜਾਗਤ ਰੋਲ-ਮਾਡਲ
ਹਿ। ਇਸ ਿੰ ਨਸਆਸੀ ਨਚਿੱਕੜ ਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਹੀ,ਾਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਨਸਆਸਤ ਤਾਾਂ ਸਿੱਤਾ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਿੈ ਨਤਕਤਾ ਿੰ ਹਨਥਆਰ ਜੋਂ
ਰਤਣ ਦੀ ਆਨਗਆ ਨਦੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਿਾਲ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਿ੍ਾਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਾਂ ਨ ਿੱਚੋਂ ਨਕਸੇ ਇਿੱਕ ਿੇ ੀ ਮਆਫ਼ੀ ਿਹੀ ਾਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਾਾਂ ਉਿ੍ਾਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਿਹੀ ਾਂ ਛਿੱਨਡਆ
ਸੀ। ਅਨਜਹਾ ਰਾਜਿੀਤੀ ਨ ਿੱਚ ਿਹੀ ਾਂ ਨਸਰਫ਼ ਧਰਮ ਨ ਿੱਚ ਹੀ ਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਖਰਯੋਗ ਨ ਰਾਸਤ ਿਾਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਬੰਬ ਿੰ ਨਿਖੇੜਣ
ਦੀ
ਕੋਨਸ਼ਸ਼
ਿਹੀ ਾਂ
ਕੀਤੀ
ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ।
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