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ਤਖਤ ਸ�ੀ ਪਟਨਾ ਸਾਿਹਬ ਘਟਨਾਕ�ਮ: ਤਖਤ� ਦੀ ਮਾਣ-ਮਿਰਆਦਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ�ਭਾਵ ਤ�
ਮੁਕਤ ਪੰਥਕ ਪ�ਬੰਧ ਿਸਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਤਖਤ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਿਵਚ ਪੰਥਕ ਪੰਚ ਪ�ਧਾਨੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਾ ਜੁਗਤ ਦੀ ਥ� ਵੋਟ

ਤੰਤਰ ਜ� ਸਰਕਾਰੀ/ਕਨੰੂਨੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜੀ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ�/ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬਾਨ

ਦੀ ਮਾਣ-ਮਿਰਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਤਖਤ ਸ�ੀ ਪਟਨਾ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜੀ ਅਤੇ

ਿਗਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ, ਿਗਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਗੌਹਰ ਅਤੇ ਉਥ� ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੰਜ ਿਪਆਰੇ

ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਭੂਿਮਕਾ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਤਖਤ ਸ�ੀ ਪਟਨਾ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਸੋਭਾ, ਸਨਮਾਨ

ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਨੰੂ ਵੱਡੀ ਠ� ਸ ਪਹੰੁਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪ-ਹੁਦਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਿਤ

ਜੁਗਤ, ਖਾਲਸਾਈ ਿਸਧਾਤ� ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਪਸੀ ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ, ਝਗੜੇ, ਤੋਹਮਤ-ਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਖ�ੀਅਤ ਟਕਰਾ ਿਵੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਅਤੇ

ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਸਰਵਉਚਤਾ ਨੰੂ ਚਨੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਿਸੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ

ਭਾਵਨ� ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਕਪਟੀ ਿਸਆਸਤ ਦੇ ਇ�ਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ��ਾ�ਨ

ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ�ਬੰਧ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਪਦ ਪਦਵੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਲਈ ਕਚਿਹਰੀਆਂ

ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਮਿਤ ਪ�ਣਾਲੀ, ਖਾਲਸਾਈ ਿਵਧੀ ਿਵਧਾਨ ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਅਪਰਾਧ

ਹੈ। ਤਖਤ� ਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਸਰਵਉਚਤਾ ਨੰੂ ਚਨੌਤੀ, ਖਾਲਸਾ

ਪੰਥ ਲਈ ਵੱਡੀ ਿਚੰਤਾ ਦਾ ਿਵ�ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੱੁਖ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ�ਬੰਧ ’ਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ,

ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਿਬਪਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੋਹਿਰਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ਦੇ

ਹੁਕਮਨਾਮੇ ’ਤੇ ਿਸਰਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਿਸਖ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਿਨਰਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਰ

ਿਨਰਾਸਤਾ ਿਵੱਚ� ਤ� ਹੀ ਿਨਕਿਲਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤਖਤ� ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਗੁਰਮਿਤ

ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਨਣੂ ਬੰਿਨ� ਆ ਜਾਵੇ।

ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੰੂ ਸਮਰਪਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਪਰਦਾਵ�, ਸੰਸਥਾਵ� ਅਤੇ �ਖ਼ਸੀਅਤ� ਨੰੂ ਇਕਸੁਰ ਹੋ

ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਿਵਧੀ-ਿਵਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ�ਬੰਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਦਮ

ਚੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਤ� ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਪਿਰਵਾਰ� ਤ� ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਕੇ

ਤਖਤ� ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ� ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ’ਤੇ ਸਰਬ ਪ�ਵਾਨਤ ਯੋਗ �ਖ਼ਸੀਅਤ� ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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ਦਵੈ� ਵੱਸ ਿਨਰਾਦਰ ਦੀ ਅਿਸੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਿਨਖੇਧੀ
ਿਸੱਖ ਨੰੂ ਸਾਰਿਥਕ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਬਖ�� ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਨ� ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜ

ਪੈਣ ’ਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਈਰਖਾ-ਦਵੈ� ਅਤੇ ਿਵਰੋਧ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ

ਿਕਸੇ �ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮਿਤ ਿਵਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਿਗਆਨੀ ਹਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ

ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਨਾ ਤੇ ਪੁਤਲੇ ਦੇ ਗਲ ਿਵੱਚ ਿਛੱਤਰ� ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਉਣਾ ਗੁਰਮਿਤ ਿਵਰੋਧੀ ਅਿਸੱਖ

ਸੋਚ ਤੇ ਘੋਰ ਿਨਰਾਦਰ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਾਰਿਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ ਤੇ

ਉਹਨ� ਿਵਰੱੁਧ ਖ਼ਾਲਸਾਈ ਿਸਧਾਤ� ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

੩

ਗੁਰੂ ਅਦਬ ਦਾ ਮਸਲਾ: ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇਕੱਿਲਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥ� ਗੁਰਮਿਤ ਿਵਧੀ ਿਵਧਾਨ
ਦਾ ਅਮਲ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ਰੂੀ ਿਵੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ �ਰੀਕ ਬਣਨ ਤੇ �ਖ਼ਸੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ

ਗਦੇਲਾ, ਕੁਰਸੀ ਜ� ਬ�ਚ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਮਨਮਿਤ ਹੈ। ਿਸੱਖ ਰਿਹਤ ਮਰਯਾਦਾ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ

ਦੀ ਹੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ �ਰਧਾਲੂ ਿਸੱਖ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ

ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਿਨਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਹੀ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਅਪਾਹਜ਼� ਤੇ

ਿਕਸੇ ਸਰੀਰਕ ਪੀੜਾ ਕਾਰਨ ਚੌਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤ� ਅਸਮਰਥ ਪੀੜਤ �ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਸ�ੀ

ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਅਦਬ ਸਿਤਕਾਰ ਨੰੂ ਮੱੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਿਜਸ ਪੰਥਕ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਬ�ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ

ਸਨ, ਉਹਨ� ਨੰੂ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਉਸੇ ਪੰਥਕ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ

ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ਰੂੀ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ

ਕਥਾ ਸੁਵਣ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਿਸੱਖ ਦੀ �ਰਧਾ ਤੇ ਧਰਮ-ਕਰਮ ਹੈ। ਗੁਰਮਿਤ ਿਵਧੀ ਿਵਧਾਨ ਤ� ਿਬਨ�

ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਕਦਮ ਨਹ� ਚੱੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਿਜਸ ਨਾਲ �ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ �ਰਧਾ

ਵੀ ਟੱੁਟਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨ� ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਿਵਤਕਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੋਵੇ।
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