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ਸਸਿੰਘ ਸਾਸਿਬ ਸਿਆਨੀ ਿਰਪ੍ਰੀਤ ਸਸਿੰਘ ਜੀ 
ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਸਿਬ,  

ਅਿੰ ਸਰਰਤਸਰ 

ਪ੍ਰਰ ਸਸਤਕਾਰਯੋਿ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਸਿਬ ਜੀ 

ਵਾਸਿਿੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਸਿਿੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਸਤਿ! 

ਰੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਿੀ ਕੈਲਿੰ ਡਰ ਰੁਤਾਬਕ 1 ਸਤਿੰਬਰ 2020 ਨੂਿੰ  ਅਨੇਕਾਂ ਿੁਰਸਸੱਖਾ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਕਈ ਜਥੇਬਿੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ 
ਵੀ ਸਾਸਿਬ ਸਰੀ ਿੁਰੂ ਿਰਿੰ ਥ ਸਾਸਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਸਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ੁਰਬ ਪ੍ਿੰਜਾਬ, ਸਦੱਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰ ਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕਈ 
ਸ਼ਸਿਰਾਂ ਸਵਚ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਰਨਾਇਆ ਸਿਆ। ਉਸੇ ਿੀ ਸਦਨ ਇਕ ਬਿਤੁ ਿੀ ਡੂਿੰ ਿੀ ਸਾਜਸ਼ ਦੇ 
ਤਸਿਤ ਸਦੱਲੀ ਸਸੱਖ ਿੁਰਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧਕ ਕਰੇਟੀ ਨੇ ਇਸਤਿਾਸਕ ਿੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿੰਿਲਾ ਸਾਸਿਬ ਸਵਖੇ ਦਸਰ 
ਿਰਿੰ ਥ ਸਵੱਚੋਂ ਬਸਚੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਅਰਿੰ ਭ ਕਰਵਾਈ।ਸੱਚੇ ਪ੍ਾਤਸ਼ਾਿ ਦੇ ਪ੍ਸਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ੁਰਬ ਵਾਲੇ 
ਸਦਨ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਨਾ ਬਿਤੁ ਿੀ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤ ੇਰਿੰਦਭਾਿਾਂ ਿੈ ਅਤੇ ਸਸੱਖੀ ਦੇ ਰੂਲ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਸਸੱਧਾ ਿਰਲਾ 
ਿੈ। 

ਸਥਾਨਕ ਿੁਰਸਸੱਖਾ ਵਲੋਂ ਰੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਿ ਕਥਾ ਿਰ ਰੋਜ਼ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ ਸਜਸ ਨਾਲ ਸਸੱਖਾ 
ਸਵੱਚ ਆਪ੍ਸੀ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਸਰਿਾ ਿੈ। ਸਦੱਲੀ ਕਰੇਟੀ ਦੇ ਰੈਂਬਰਾ ਦੇ ਸਲਾਿਕਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱ ਕ ਤੇ ਸਲਸਖਆ ਜਾ 
ਸਰਿਾ ਿੈ ਸਕ ਛੇਤੀ ਿੀ ਿਰੁਦਆੁਰਾ ਬਿੰਿਲਾ ਸਾਸਿਬ ਸਵਖੇ ਦਸਰ ਿਰਿੰ ਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। ਸਾਨੂਿੰ  
ਖਬਰਾਂ ਰਾਂਿੀ ਪ੍ਤਾ ਚਸਲਆ ਿੈ ਸਕ ਕਲ ਸਵੇਰੇ 4 ਸਤਿੰਬਰ ਨੂਿੰ  ਕੁਝ ਜਥੇਬਿੰ ਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਿੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿੰਿਲਾ 
ਸਾਸਿਬ ਦੇ ਬਾਿਰ ਰਸੋ ਰੁਜਾਸਿਰਾ ਵੀ ਰਸਖਆ ਸਿਆ ਿੈ। ਇਿ ਸਭ ਬਿੁਤ ਿੀ ਸਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਿੈ। 
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ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਿਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਅਸੀ ਬਿੁਤ ਸਚਿੰਤਤ ਿਾਂ ਸਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਸਿਬ ਨੇ ਇਸ ਰਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਪ੍ਸ਼ਟ 
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਿੋਇਆ ਿੈ ਪ੍ਰ ਸਫਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਸੱਖ ਅਦਾਰੇ  ਸਸੱਖ ਕੌਰ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਕਉਂ ਖੇਡਦੇ ਿਨ 

23 ਜੇਠ ਸਿੰ ਰਤ ਨਾਨਕਸ਼ਾਿੀ 540 ਦੇ ਸਿਸਾਬ ਬਾਲ 6 ਜਨੂ 2008 ਨੂਿੰ  ਸਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਸਿਬ ਨੂਿੰ  ਪ੍ਿੰ ਜ ਸਸਿੰਘ 
ਸਾਸਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸਵਚ ਇਕ ਿੁਰਰਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸਿਆ ਸੀ, ਸਜਸਤੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਿਆਨੀ ਜੋਸਿਿੰ ਦਰ 
ਸਸਿੰਘ ਸਵਦਾਂਤੀ ਜੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਿਨ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਸਵਸ਼ ੇਤੇ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾ ਸਵਚ ਸੇਧ ਸਦਿੰ ਦਾ ਿੈ: 

“ਸਰੀ ਿੁਰੂ ਿਰਿੰ ਥ ਸਾਸਿਬ ਜੀ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਿੁਰਤਾ ਿੱਦੀ ਸਦਵਸ ਸਰੁੱ ਚੇ ਸਸੱਖ ਪ੍ਿੰਥ ਲਈ ਿੁਰੂ ਿਰਿੰਥ-ਿੁਰੂ ਪ੍ਿੰ ਥ 
ਦੇ ਸਸਧਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਿਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨਸਿਰੀ ਰੋਕਾ ਿੈ। ਸਾਸਿਬ ਸਰੀ ਿੁਰੂ ਿੋਸਬਿੰ ਦ ਸਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 
ਅਿੰ ਸਤਰ ਿੁਕਰ ਸਭ ਸਸੱਖਨ ਕੋ ਿੁਕਰੁ ਿੈ ਿੁਰੂ ਰਾਸਨਉ ਿਰਿੰਥ ਤੇ ਸਸੱਖ ਪ੍ਿੰਥ ਅਰਲ ਕਰਸਦਆਂ ਿੋਇਆਂ ਿਰੇਸ਼ਾ 
ਿੀ ਸਰੀ ਿੁਰੂ ਿਰਿੰਥ ਸਾਸਿਬ ਜੀ ਨੂਿੰ  ਆਪ੍ਣਾ ਜਾਿਸਤ-ਜੋਸਤ ਸਸਤਿੁਰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੇ ਸਦਰੜ੍ਹਤਾ ਸਸਿਤ ਪ੍ਸਿਰਾ 
ਸਦਿੰ ਦਾ ਆਇਆ ਿੈ। ਸਸੱਖ ਪ੍ਿੰਥ ਨੇ ਿਰ ਕੌਰੀ ਸਿੰ ਕਟ ਦੀ ਸਨਵਰਤੀ ਲਈ ਜੁਿੋ-ਜੁਿ ਅਟੱਲ ਸਾਸਿਬ ਸਰੀ ਿੁਰੂ ਿਰਿੰਥ 
ਸਾਸਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਰਸਿਨੁਰਾਈ ਿਰਸਿਣ ਕੀਤੀ ਿੈ।  ਦਸਰ ਿਰਿੰਥ ਸਬਿੰਧੀ ਖੜ੍ਾ ਕੀਤਾ ਸਿਆ ਸਵਵਾਦ ਸਬਲਕੁਲ 
ਬੇਲੋੜ੍ਾ ਿੈ। ਸਸੱਖ ਪ੍ਿੰਥ ਵਲੋਂ ਦਸਰ ਿਰਿੰਥ ਦੀਆਂ ਸਜਨਹ ਾ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਸੱਖ ਰਸਿਤ ਰਰਯਾਦਾ, ਸਨਤਨੇਰ ਅਤੇ 
ਅਿੰ ਸਰਰਤ ਸਿੰਚਾਰ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਿੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਕਸੇ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਵਾਦ-ਸਵਵਾਦ ਖੜ੍ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ 
ਅਸਧਕਾਰ ਨਿੀ। ਸਰੁੱ ਚੇ ਸਸੱਖ ਪ੍ਿੰਥ ਨੂਿੰ  ਸਵਸਦਤ ਿੋਵੇ ਸਕ ਦਸਰ ਿਰਿੰਥ ਨੂਿੰ  ਸਰੀ ਿੁਰੂ ਿਸੋਬਿੰ ਦ ਸਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਸਿਬ 
ਸਰੀ ਿੁਰੂ ਿਰਿੰਥ ਸਾਸਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਾਨਤਾ ਨਿੀ ਸਦੱਤੀ। ਆਪ੍ ਜੀ ਵਲੋਂ ਿੁਰਤਾ ਿੱਦੀ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 
ਸਰੀ ਿੁਰੂ ਿਰਿੰਥ ਸਾਸਿਬ ਜੀ ਨੂਿੰ  ਸਰਲੀ ਿੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀ ਿੁਰੂ ਿਰਿੰਥ ਸਾਸਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਿੋਰ ਸਕਸੇ 
ਿਰਿੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਵਾਦ ਅਿੇ ਵਧੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਸਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਸਿਬ ਨੂਿੰ  ਸਿੰ ਜੀਦਿੀ ਨਾਲ ਦਖਲਅਿੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ 
ਕੇ ਿੁਰੂ ਿਰਿੰ ਥ ਸਾਸਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਿੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿੰਿਲਾ ਸਾਸਿਬ ਸਵਚ ਿੋ ਰਿੀ ਦਸਰ ਿਰਿੰ ਥ ਦੀ ਕਥਾ 
ਨੂਿੰ  ਰੋਕਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

ਅਸੀ ਆਪ੍ ਜੀ ਨੂਿੰ  ਪ੍ੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪ੍ੀਲ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਸਕ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂਿੰ  ਤੁਰਿੰ ਤ ਰੋਸਕਆ ਜਾਵੇ ਨਿੀˆ ਤਾ ਕਥਾ ਕਰਾਉਣ 
ਵਾਸਲਆ ਸਵੱਚ ਅਤੇ ਕਥਾ ਦੀ ਰੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆˆ ਸਵੱਚ ਸਖੱਚੋ-ਤਾਣ ਿੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜੋ ਸਕ ਚਿੰਿੀ  

mailto:kaursingh3@aol.com
mailto:GSCsecretariat@yahoo.com


 

President:  Lady Singh (Dr Kanwaljit Kaur OBE)                 Secretary:  S Jagjit Singh LLB Hons Lon, CLP M’sia 
Tel:  +44 (0) 7716 497376            Tel:  +60 12 658 7456 
Email:  kaursingh3@aol.com            Email: GSCsecretariat@yahoo.com 

 

Member Organizations From: 
Afghanistan Australia   Bangladesh   Bahrain   Belgium   Canada   Dubai (UAE)   France   Germany   Hong Kong 

   India   Indonesia   Ireland   Italy   Kenya   Malaysia   Myanmar   Nepal   New Zealand 

Pakistan   Portugal   Spain   Switzerland   Thailand   UK   Uganda USA 

GLOBAL SIKH COUNCIL 
International Voice of The Sikhs 

 

ਿਲ ਨਿੀ ਿੋਵੇਿੀ। ਆਪ੍ਜੀ ਵਲੋਂ ਇਿ ਸਦਰੜ੍ਤਾ ਨਾਲ ਦੁਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਸਕ “ਿੁਰੂ ਰਾਸਨਉ ਿਰਿੰ ਥ  
ਦੇ ਸਸਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸਖਲਵਾੜ੍ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸਸੱਖ ਆਿੂਆਂ ਨੂਿੰ  ਤਾੜ੍ਨਾ ਵੀ 
ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 

 

ਧਿੰਨਵਾਦ ਸਸਿਤ 

ਕਿੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ 

ਪ੍ਰਧਾਨ, ਿਲੋਬਲ ਸਸੱਖ ਕਾਉਂਸਲ 

 

3 ਸਤਿੰਬਰ 2020 
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