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ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਿਸੱ ਖ ਸੰ ਕਲਪ ਅਤੇ ਗਦਰ ਲਿਹਰ


ਡਾ. ਸਰਬਿਜੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ

I
ਇਹ ਗੱ ਲ ਸਦੈਵ-ਸਿਮਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਬਣਾ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ
ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਿਸਰਜਨਾ ਮਿਹਜ਼ ਇਹ ਕਿਹ ਲੈ ਣ ਨਾਲ ਨਹ ਹੁ ੰ ਦੀ ਿਕ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂ ੰ ਆਪਣਾ
ਇਿਤਹਾਸ ਿਸਰਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦਓ। ਇਿਤਹਾਸ ਅਿਤ ਜੋ ਖਮ ਅਤੇ ਜਿਟਲ ਪਸਿਥਤੀਆਂ ਨਾਲ
ਦਸਤਪੰ ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਿਸਰਿਜਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱ ਲਣਾ ਬਹੁਤ ਿਬਖਮ ਮਾਰਗ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਿਬਖਮ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱ ਲੇ ਿਬਨ ਨਾ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਨੂ ੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰ ਦ
ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੁ ੱ ਗ ਗਰਦੀ ਤੇ ਚੰ ਗੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸੱ ਤਾ ਨੂ ੰ
ਨਸਤੋ-ਨਾਬੂਦ।
ਧਾਰਿਮਕ ਕੌ ਮੀਅਤ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਜੁਝਾਰੂ ਿਬਰਤੀ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਪਸੰ ਗ ਦਾ ਅਿਧਐਨ
ਸੁਖੈਨ ਪਕਾਰਜ ਨਹ ਹੈ। ਇਹ ਤੱ ਥ ਵੀ ਿਵਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਇਿਤਹਾਸ ਿਸਰਜਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਿਨਵੇਕਲੀ ਕੌ ਮੀਅਤੀ ਿਦੱ ਖ ਵਜ ਸਥਾਪਤੀ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਪਿਹਚਾਣ ਦਾ
ਪਸੰ ਗ ਵੀ ਕੁਝ ਕੌ ਮੀਅਤ ਤੱ ਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਿਕ

ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਕੌ ਮ ਦਾ ਮਨੁ ੱ ਖਰੰ ਗੀਆਂ

ਹੋਈਆਂ ਰੂਹ ਿਵੱ ਚ ਿਕਵ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ ਰੰ ਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹ ਿਵੱ ਚ ਸੱ ਚ ਲਈ
ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਤੜਪ ਿਕੱ ਥ ਅਤੇ ਿਕਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਸੰ ਗ ਅਿਤ-ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ।
ਹਾਲ ਿਕ ਇਸ ਆਤਿਮਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਉਨ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤ ਕੋਈ ਭੋਰਾ ਲਾਲਚ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਕੋਈ ਿਨ ਜ ਦੇ ਸੁਆਰਥ। ਸਗ ਅੰ ਤਰ ਆਤਮੇ ਵੱ ਸੇ ਹੋਏ ਚਾਅ ਦਾ ਸੁਤੇ-ਿਸੱ ਧ ਪਗਟਾਵਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਗੱ ਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਚਾਅ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਚਗਾਨਾ
ਨਹ । ਇਹ ‘ਵਖਤੇ ਉਪਿਰ ਲੜ ਮੁਇ’ ਦਾ ਉਹ ਪਚੰ ਡ ਵੇਗ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸਮਰਿਪਤਭਾਵਨਾ ਦੇ

ਸੇਕ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੱ ਕਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਅਤੇ ਅਵਸਰ ਿਮਲਣ ਤੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱ ਚ ਪਗਟ
ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਿਵਰੁ ੱ ਧ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ਪਚੰ ਡ ਹੋ ਜਾਣ ਿਪੱ ਛੇ ‘ਿਪਓ ਦਾਦੇ ਦਾ

ਖਜਾਨਾ’ ਕਦਰੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਦਾ ਹੈ। ਯੁਧਬੀਰ ਕੌ ਮ ਅਿਜਹੇ ਖਜ਼ਾਨ ਤ ਚਾਰਜ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ
ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਿਨਸ਼ਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਿਹੱ ਤ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਿਹਣ ਦੀ ਬਚਨ-ਬੱ ਧਤਾ
ਨਾਲ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੂ ੰ ਇਕੋ ਿਜਹਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ
‘ਮਰਕੇ ਿਫਰ ਿਜਉ



ਪੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ, ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਅਿਧਐਨ ਿਵਭਾਗ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ।
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ਉਠਣ’ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਇਿਤਹਾਸਕ ਪਸੰ ਗ ਲਈ ਉਨ ਦਾ ਿਵਰਾਸਤੀ ਫਖ਼ਰ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤ ਕਦਰੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਦੀਆਂ ਹਨ।

II
ਭੂਿਮਕਾ ਿਵੱ ਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪਸ਼ਨ ਦਾ

ਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸ ਇਥੇ ਇਕ ਅਿਜਹੀ

ਧਾਰਿਮਕ ਕੌ ਮ ਦੀ ਗੱ ਲ ਕਰ ਗੇ ਿਜਸਨ ਆਪਣੇ ਸਥਾਪਨਾ ਵਰੇ ਤ ਲੈ ਕੇ ਸਮਕਾਲ ਤੱ ਕ ਆਪਣਾ
ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਨੂ ੰ ਕੁਲ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਅੰ ਗੀਕਾਰ ਕਰੀ ਰੱ ਿਖਆ ਹੈ।
ਜ਼ੁਲਮ ਨੂ ੰ

ਭਾਣਾ ਸਮਝਕੇ ਮੰ ਨਣ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਿਵਰੁ ੱ ਧ ਡਟਣ ਅਤੇ

ਅਿਤਆਚਾਰ ਿਵਰੁ ੱ ਧ ਜੂਝ ਮਰਨ ਦੀ ਿਹੰ ਮਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ। ਮਨੁ ੱ ਖਤਾ ਦੀ ਬੰ ਦ
ਖਲਾਸੀ ਲਈ “ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ,ੇ ਆਿਰਆਂ ਨਾਲ ਿਚਰਾਏ ਗਏ , ਬੰ ਦ ਬੰ ਦ ਕਟਾਏ, ਪਰ ਧਰਮ

ਨਹ ਹਾਿਰਆ’’। ਇਸ ਕੌ ਮੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਮਨੁ ੱ ਖ ਨੂ‘ਿਸੱੰ ਖ’ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਿਣਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ
ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਬਿਸ਼ੰ ਦੇ ਕੁਲ ਸੰ ਸਾਰ ਨੂ ੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨਅਤੇ ‘ਉਜੜ ਜਾਓ’ ਦਾ
ਿਸਧ ਤਕ ਸੰ ਕਲਪੀ ਪਸੰ ਗ ਇਨ ਦੀ ਿਪੱ ਠ-ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਮ ਇਹ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦਾ ਹ
ਿਕ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ ਪਤੀ ਮ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹ । ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ‘ਅਜ਼ਾਦੀ

ਦਾ ਿਸੱ ਖ ਸੰ ਕਲਪ ਅਤੇ ਗਦਰ ਲਿਹਰ’ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਿਸੱ ਖ, ਿਸੱ ਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਿਸੱ ਖ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ
ਪਸੰ ਗ ਨੂ ੰ ਸਮਝੇ ਿਬਨ ਗਦਰ ਲਿਹਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਹ-ਨਾਇਕ ਦੀ ਗਾਥਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੀ ਗੱ ਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਹੱ ਤ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱ ਸ਼ਟ
ਕਰਨਾ ਪਵੇਗ ਾ ਿਕ ਿਸੱ ਖ ਮਨਿਬਰਤੀ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਸਾਮਰਾਜ ਿਵਰੋਧ ੀ ਿਕਰਦਾਰ ਦੇ ਬੀਜ ਿਕੱ ਥੇ
ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕ

ਇਕ ਘਟ ਿਗਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਾਲਸਾਈ ਿਸਧ ਤ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਲੋ ਕ ਿਹਤੂ

ਡੈਮੋਕਰੈਿਟਕ (ਗੁਰਮਿਤ ਗਣਰਾਜ) ਸਟੇਟ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਲਈ ਸਭ ਤ ਵੱ ਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।
ਧਰਮ ਦੇ ਪਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਖ ਧਰਮ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਧਰਮ ਿਵੱ ਚ ਇਕ ਨਵ ਧਰਮ
ਅਤੇ ਿਸੱ ਖ ਿਨਵੇਕਲੀ ਕੌ ਮ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਿਵਲੱਖਣ, ਆਲੌ ਿਕਕ, ਲੋ ਕ ਿਹਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਬੱ ਤ ਦੇ
ਭਲੇ ਦੇ ਿਵਲੱਖਣ ਿਸਧ ਤ ਕਰਕੇ ਿਵਸ਼ਵ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕੌ ਮੀਅਤ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਵੱ ਖਰੀ ਪਿਹਚਾਣ
ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਚੁ ੱ ਿਕਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸਕ ਪਗਟਾਅ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ

ਸੰ ਸਾਰੀ ਆਗਮਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਨ ਤੇ ਅਵਤਰਣ ਹੋਏ ‘ਦੈਵੀ ਨਾਦ’ ਦੇ ਪਕਾਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਖ ਧਰਮ
ਦਾ ਜਨਮ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੈਵੀ ਨਾਦ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੇ ਪ ਧੀਆਂ ਦੀ
ਪਿਹਚਾਣ ਿਸੱ ਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ ਦਾ ਿਵਲੱਖਣ ਬਾਹਰੀ ਸਰੂਪ ਤੇ ਚਿਰੱ ਤਰ, ਅਲਬੇਲਾ
ਕਾਰ-ਿਵਹਾਰ, ਿਸੱ ਖੀ ਿਸਧ ਤ ਦੇ ਅਮਲ ਿਵੱ ਚ ਉਤਰਨ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਵਾ ਦਾ ਹੈ। ਿਸਧ ਤ ਦਾ
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ਅਮਲੀ ਪਕਾਸ਼ਨ ਜ ਖਾਲਸਾਈ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਅਖੰ ਡ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਨੁ ੱ ਖ ਦੇ
ਦੀਦਾਰੇ ਪੋ. ਪੂਰਨ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਮਹ ਕਾਿਵ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਤਰ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ:
ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨ ਗੁਲਾਮੀ,
ਜਾਨ ਕੋਹ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਿਦੰ ਦੇ,
ਪਰ ਟ ਨਾ ਮੰ ਨਣ ਿਕਸੀ ਦੀ,
ਖਲੋ ਜਾਣ ਡ ਗ ਮੋਢੇ ਤੇ ਉਲਾਰਕੇ,
ਮੰ ਨਣ ਬਸ ਇਕ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ,
ਅਖੜਖ ਦ, ਅਲਬੇਲੇ।
ਧੁਰ ਥੀ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਅਜਾਦ ਕੀਤੇ,
ਇਹ ਬੰਦੇ।
ਅਿਜਹੀ ਿਵਲੱਖਣ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਵਾਲੀ ਕੌ ਮੀਅਤ ਦੀ ਿਸਰਜਣ ਪਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਪੈਗੰ ਬਰ ਅਤੇ
ਉਨ ਉਪਰ ਉਤਰੇ ‘ਰੱ ਬੀ ਬੋਲ’ ਕਦਰੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਦੇ ਹਨ। ਰੱ ਬੀ ਬੋਲ ਦੇ ਿਲਖਤ ਸੰ ਗਿਹ ਨੂ ੰ
ਧਰਮ ਗ ੰ ਥ ਦੀ ਸੰ ਿਗਆ ਨਾਲ ਿਨਵਾਿਜਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਵੱ ਤਰਧਰਮ ਗ ੰ ਥ ਿਵੱ ਚ ਅੰਿਕਤ ਿਸਧ ਤ
ਤੇ ਚਲਿਦਆਂ ਮਨੁ ੱ ਖ ਮਿਹ
ਜ਼ ਪਰਮਾਤਮ ਰਹੱ ਸ ਤ ਹੀ ਜਾਣੂ ਨਹ ਹੁ ੰ ਦਾ ਸਗ ਉਹਿਨਰਭਉ ਿਨਰਵੈਰੀ

ਕੀਮਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ (ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਹੱ ਤ ਬਾਬਾ ਿਵਸਾਖਾ ਿਸੰ ਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਿਸੰ ਘ
ਆਿਦ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ)। ਇਲਾਹੀ ਨਦਰ ਦੀ ਬਖਿਸ਼ਬ ਨਾਲ ਸ਼ਰਸਾਰ ਹੋਈ ਰੂਹ ਹੀ ‘ਨ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀ

ਬੇਗਾਨਾ’ ਦੇ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ‘ਬੇਗਮਪੁਰੇ’ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਦਾ ਸੰ ਕਲਪ ਲੈ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੈਵੀ ਨਾਦ ਨੂ ੰ‘ਬਾਰਿਸ਼ ਰਿਹਮਤ’ ਦੀ ਸੰ ਿਗਆ ਨਾਲ ਵੀ ਿਨਵਾਿਜਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਨਾਦ ਨ (ਗੁਰੂ ਗ ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ) ਸੰ ਸਾਰ ਰੂਪੀ ਮਾਰੂਥਲ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਭੁਜ ਰਹੀ ਲੋ ਕਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ
ਦਾ ਠੰਢਾ ਿਮੱ ਠਾ ਝਰਨਾ ਬਣ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱ ਵ ਹੀ ਨਹ ਿਨਭਾਇਆ ਸਗ ਠੰਢੀ ਿਮੱ ਠੀ ਛ ਬਣ ਕੁਲ
ਲੋ ਕਾਈ ਦਾ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਸੀਨ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਗੱ ਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਲਹਾਮ ਦੀ ਿਵਲੱਖਣਤਾ
ਇਸ ਗੱ ਲ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਿਵਅਕਿਤਤਵ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਿਤ
ਇਲਹਾਮ (ਬਾਣੀ) ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨ ਿਨਰਭਓ, ਿਨਰਵੈਰੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਦੀਆਂ ਤ ਦੱ ਬੀ
ਕੁਚਲੀ ਲੋ ਕਾਈ ਨੂ ੰ ਮਨੁ ੱ ਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੀ ਨਹ ਸੀ ਕਰਾਇਆ ਸਗ
‘ਪਤ ਸੇਤੀ’ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ
ਿਜਉਣ ਲਈ ‘ਜੂਝ ਮਰ ਤਉ ਸਾਚ ਪਤੀਜੈ’ ਦਾ ਨਵ ਿਸਧ ਤਕ ਮਾਰਗ ਵੀ ਪਦਾਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਰਗ ਨਵ ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦਾ ਸੀ, ਿਸਰ ਉਚਾ ਚੁ ੱ ਕ ਕੇ ਮੜ ਕ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦਾ
ਸੀ, ਮਨੁ ੱ ਖੀ ਖੇੜੇ ਦਾ ਸੀ
, ਸਰਬਤਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੀ, ਕੁਲ ਸੰ ਸਾਰੀ ਰੋਕ ਤੇ ਮਨਾਹੀਆਂ ਨੂ ੰ ਢਾਹ ਕੇ
ਗੁਰਮਿਤ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸੀ (ਗੁਰਮਿਤ ਗਣਰਾਜ : ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਕਤਾ ਤ ਮਨੁ ੱ ਖ ਦੀ
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ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰ ਕਲਪ, ਿਜਸ ਦਾ ਸੰ ਿਵਧਾਨਕ ਅਧਾਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਹਨ)। ਜਨ
ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਮਸਤਕ ਿਵੱ ਚ ਇਕ ਨਵ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਿਜਸਨ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਿਚਣਗ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਹਮ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜੀਅ ਰਹੀ ਲੋ ਕਾਈ
ਨੂ ੰ ਿਸਰ ਉਚਾ ਚੁ ੱ ਕ ਕੇ ਚੱ ਲਣ
ਦਾ ਵੱ ਲ ਵੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਨੂ ੰ ਵੀ ਲੋ ਕ ਮਨ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ
ਬਣਾ ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ ਿਕ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮੁ ੱ ਠ ਨੂ ੰ ਹੱ ਥ ਪਾਉਣਾ ਵਾਜ਼ਬ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ
ਬੁਰਾਈ ਨੂ ੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਿਨਰਭੈਅ ਹੋ ਕੇ ਿਵਚਰਨਾ ਿਸੱ ਖ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕ ਪੁਖਤਗੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਹੈ:

ਚੂ ੰ ਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮ ਹੀਲਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸ਼ਤ॥
ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ॥
ਿਸੱ ਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤ ਚੇਤੰਨ ਸਨ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜ ਕੌ ਮ ਦੀ ਆਤਮਾ
ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਅਿਧਆਤਮਕ ਵਾਯੂ-ਮੰ ਡਲ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਪਫੁਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਿਹੰ ਦੋਸਤਾਨ
ਦੇ ਲੋ ਕ ਦੀ ਆਤਮਾ ਿਸੱ ਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗਮਨ ਵੇਲੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰ ਜ਼ੀਰ ਨੂ ੰ ਤੋੜਨ ਤ ਪੂਰੀ ਤਰ
ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਿਹੰ ਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਿਨਰਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਫੁ ੱ ਟ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬੱ ਦਲ
ਨ ਮਾਨਵ ਨੂ ੰ ਐਨਾ ਹੀਣਤਾ ਵੱ ਲ ਧੱ ਕ ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਨ ਨ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਘੁਟਣ ਨੂ ੰ ਹੀ ਜੀਵਨ
ਤਸੱ ਵਰ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। ਕੌ ਮੀਅਤ ਦਾ ਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਸ਼ਨ ਹੀ ਲੋ ਕ
ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਿਵੱ ਚ ਗੁ ੰ ਮ ਸੀ। ਅਿਜਹੀ ਸਮਾਿਜਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਿਹੰ ਦੋਸਤਾਨ ਦੀ
ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਉਸ ਸਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਉਨ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੀ ਿਸੱ ਖ
ਧਰਮ ਦਾ ਉਦੈ ਸੀ। ਿਸੱ ਖ ਧਰਮ ਦੀ ਿਸਧ ਤਕ ‘ਦੈਵੀ ਲਲਕਾਰ’ ਨ ਇਸ ਧਰਿਤ ਤੇ ਸ਼ੋਿਸ਼ਤ ਤ
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਪਸੰ ਗ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਨ ਿਸਰ

ਚਾ ਚੁ ੱ ਕ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਜੇਰਾ ਕਰ ਿਲਆ।

III
ਦੋ ਅਰਥ ਿਵੱ ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ‘ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ’ ਪਵਾਨ ਹੋ ਚੁ ੱ ਕੀ ਹੈ। ਪਿਹਲਾ ਇਹ ਿਕ ਬਾਣੀ ਿਵੱ ਚ
‘ਪਰਤਿਖ ਗੁਰੂ ਿਨਸਤਾਰੇ’ ਦੀ ਗੁਹਜ ਜੋਿਤ ਿਨਿਹਤ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਿਕ ਬਾਣੀ ਿਵੱ ਚ ‘ਸਗਲੀ ਿਚੰ ਤ

ਿਮਟਾਈ’ ਦੀ ਜੁਗਿਤ ਪਤੱ ਖ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਇਹੀ ਿਸੱ ਖ ਕੌ ਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤ ਦਾ
ਿਸਧ ਤਕ ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਪਸੰ ਗ ਹੈ, ਿਜਸ ਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰ ਕਟ ਵੇਲੇ ਕੌ ਮ ਅਗਵਾਈ ਲਦੀ ਹੈ। ਜਦ
ਵੀ ਕੌ ਮ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜ ਉਸਦੇ ਇਰਦ-ਿਗਰਦ ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਦੇ ਜੰ ਗਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ ਤ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਮਸਤਕ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਿਵਰਾਸਤ ਦਾ ਫ਼ਖ਼ਰ ਰੂਪਮਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ
ਅੰਦਰ ਉਸ ਿਵਰੁ ੱ ਧ ਡਟਣ ਤੇ ਜੂਝ ਮਰਨ ਦੀ ਿਹੰ ਮਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਚਾਓ ਉਮੜਨਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੋਈ ਅਣਚਾਹੀ ਮੌਤ ਮਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਉਸਦੀ
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ਿਸਦਕ ਸਬੂਰੀ ਦੀ ਪੀਿਖਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਤਸ਼ੱ ਦਦ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਿਵਰੁ ੱ ਧ
ਸੰ ਗਰਾਮ ਰਚਾਉਣ ਲਈ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਿਦਗ ਿਵਜੈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਸੱ ਖ
ਕੌ ਮ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਪਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੰ ਦਾ ਿਸੰ ਘ ਬਹਾਦਰ ਤ ਲੈ
ਕੇ ਘੱ ਲੂਘਾਿਰਆਂ ਦਾ ਸਮ , ਿਮਸਲ ਦੇ ਸਮ ਤ ਲੈ ਕੇ ਪੰ ਜਾਬ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ
ਲੈ ਣ ਦਾ ਸਮ । ਕੂਕਾ ਲਿਹਰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਸਭਾਈ ਪਸੰ ਗ ਅਤੇ ਗਦਰ ਲਿਹਰ ਤ ਲੈ ਕੇ ਿਹੰ ਦੋਸਤਾਨ ਦੀ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱ ਕ ਦਾ ਸਮ , ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਜੁਝਾਰੂ ਲਿਹਰ ਦਾ ਹੀ ਿਨਵੇਕਲਾ ਿਸੱ ਖ ਪਸੰ ਗ ਹੈ।
ਇਨ ਜੁਝਾਰੂ ਲਿਹਰ ਿਵੱ ਚ ਇਕ ਲਿਹਰ ‘ਗਦਰ ਲਿਹਰ’ ਹੈ। ਿਜਸਦੀ ਪੁਨਰ ਪੜ ਤ ਦਾ ਪਸੰ ਗ ਇਕ

ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁ ੱ ਖਤਾ
ਦੀ ਬੰ ਦ ਖਲਾਸੀ ਦਾ ਉਨ ਨ ਸੁਪਨਾ ਿਲਆ ਸੀ। ਗਦਰ ਲਿਹਰ ਦੀ ਪੁਨਰ ਪੜ ਤ ਦੀ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਤ
ਪਿਹਲ ਇਥੇ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਿਕ:
1.

ਗਦਰ ਲਿਹਰ ਿਸੱ ਖ ਧਰਮ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਦਾ ਫ਼ਖ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਿਸੱ ਖ ਕੌ ਮ ਦੇ
ਮਹ ਨਾਇਕ। ਿਸੱ ਖੀ ਿਸਧ ਤ ਨਾਲ ਿਸੰ ਚਤ ਅਿਜਹੀਆਂ ਰੂਹ ਜੋ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰ ਜ਼ੀਰ
ਤੋੜਨ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਨੂ ੰ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ਾ ਪਵਾਨ ਕਰਦੀਆਂਸਨ।

2.

ਉਹ ਮਰਯਾਦਾ-ਬੱ ਧ ਿਸੱ ਖ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਅਤੇ ਿਸੱ ਖ ਇਿਤਹਾਸ ਉਨ ਦੀ

ਪੇਰਨਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁ ੱ ਖ ਸੋਤ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੰ ਥਕ ਪਹੁ ੰ ਚ ਅਤੇ ਿਸੱ ਖ ਪਿਹਚਾਣ ਬਾਰੇ
ਪੂਰੀ ਤਰ ਚੇਤੰਨ ਸਨ।

3.

ਇਸ ਲਿਹਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰਦਵਾਿਰਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱ ਚ
ਲਏ ਫੈਸਿਲਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਗਦਰ ਲਿਹਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ‘ਗਦਰ’ ਦੇ ਮੁ ੱ ਖ ਪੰ ਨ ਉਪਰ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਤਰ ਨੂ ੰ ਸੋਤ ਵਜ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਇਸ ਲਿਹਰ ਦੇ ਿਸੱ ਖ ਿਕਰਦਾਰ ਵੱ ਲ
ਸੰ ਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
4.

‘ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਿਤਹ`! ਬੋਲੇ ਸੋ ਿਨਹਾਲ ਸਿਤ ਸੀ ਅਕਾਲ’

ਇਨ ਦਾ ਮੁ ੱ ਖ ਸਲੋ ਗਨ ਸੀ। (ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਹੱ ਤ ਸਾਿਨਆਲ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵ ਨੂ ੰ ਵੇਿਖਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।)
5.

ਉਹ ਧਰਮ ਿਨਰਪੇਖ ਨਹ ਸਨ, ਬਲਿਕ ਧਰਮੀ ਸਨ ਪਰ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਜ ਿਵਿਭੰ ਨਤਾ
(Diversity) ਉਨ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਸੀ (ਗੁਰੂ ਗ ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਹੱ ਤ

ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)।
6.

ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਗੱ ਲ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਸੱ ਖ
ਪਿਹਚਾਣ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ ਦੀ ਮੂਲਵਾਦੀ ਿਬਰਤੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ
ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹ ਸਨ। ਿਕ ਿਕ ਿਸੱ ਖ ਨੂ ੰ ਮੂਲ ਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਿਗਆਗੁਰੂ ਗ ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ
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ਿਦੰ ਦਾ ਹੀ ਨਹ ਹੈ। (ਗੁਰੂ ਗ ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱ ਚ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ (ਬੰ ਗਾਲ), ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ
(ਮਹ ਰਾਸ਼ਟਰ), ਭਗਤ ਕਬੀਰ (ਬਨਾਰਸ), ਭਗਤ ਧੰ ਨਾ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ
(ਮੁਲਤਾਨ) ਆਿਦ ਕਿੜੰ ਗੜੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ।) ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਹੀ

ਨਹ , ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਾਰਿਮਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਿਹਚਾਣ ਪਤੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਨ ਨੂ ੰ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਿਦੰ ਦੇ ਸਨ
:
ਕੱ ਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਜਾਿਣਓ ਨਾ॥
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਬੰ ਗਾਲ ਿਸੰ ਘੋ॥
ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਜਦ ਮਸੀਤ ਢਾਹੀ॥
ਿਦੱ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਹਥ ਿਦਖਾਲ ਿਸੰ ਘੋ॥
7.

ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੰ ਗਰਾਮ
ਛੇੜਨ ਦੀ ਗੱ ਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ ਦਾ ਅਤੁ ੱ ਟ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ(ਬਾਣੀ) ਉਤੇ
ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰ ਕਟ ਸਮ ਉਸ ਤ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱ ਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ
ਕਿਮਊਿਨਜ਼ਮ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਨਹ ਸਨ (ਵੇਖੋ : ਸੰ ਤ
ਿਵਸਾਖਾ ਿਸੰ ਘ ਪਵਚਨ)।

IV
ਿਕਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜ ਕੌ ਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਿਤਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵ ਜ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵੱ ਚ
ਵਾਪਰਦੇ ਘਟਨਾਕਮ ਦੀ ਕੇਵਲ ਤੱ ਥ ਅਧਾਿਰਤ ਸਮੀਿਖਆ-ਦਰ-ਸਮੀਿਖਆ ਸਾਨੂ ੰ ਇਕ ਖਾਸ ਤਰ
ਦਾ ਥੀਿਸਸ ਉਸਾਰਨ ਿਵੱ ਚ ਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੀਆਂ ਮੂਲ
ਪਰੰਪਰਾਵ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅਕਸਰ ਅਸ ਉਸ ਖਾਸ ਿਸਧ ਤਕ ਤੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਸਰਜਤ
ਤੱ ਤ ਨੂ ੰ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਉਣ ਤ ਵ ਝੇ ਰਿਹ ਜ ਦੇ ਹ ।ਿਜਹੜਾ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਉਸਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ
ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰ ਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅਨਕ ਲਿਹਰ ਦਾ ਇਹ ਦੁਖ ਤ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਨਾ-ਇਨਸਾਫੀ
ਗਦਰ ਲਿਹਰ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਿਕਤੇ ਨਹ ਿਮਲਦੀ। ਗਦਰ ਲਿਹਰ ਨੂ ੰ ਮਿਹਜ ਤੱ ਥ ਤੇ
ਅਧਾਿਰਤ ਿਨਰਖਣ ਪਰਖਣ ਅਤੇ ਉਨ ਦੇ ਸਮਕਾਲ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵ ਦਾ ਲੇ ਖਾ-ਜੋਖਾ
ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ ਿਕਸੇ ਨੂ ੰ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਧਰਮ ਿਨਰਪੇਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਨਜ਼ਰ
ਆ ਦੇ ਹਨ, ਿਕਸੇ ਨੂ ੰ ਪਰੋਲੇਤੋਰੀਅਨ ਕਿਮਊਿਨਸਟ
, ਜੋ ਕੇਵਲ ਕਿਮਊਿਨਜ਼ਮ ਦੇ ਿਸਧ ਤਕ ਪੱ ਖ ਨੂ ੰ
ਹੀ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਿਕਸੇ ਨੂ ੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੂ ੰ ਅਨਪੜ
, ਅਨਸੇਧਤ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਬਾਗੀ।
ਗਦਰੀ ਬਾਿਬਆਂ ਬਾਰੇ ਅਿਜਹੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱ ਢਣ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਡੀ ਭੂਿਮਕਾ ਉਨ ਨ ਿਨਭਾਈ ਜੋ ਿਸੱ ਖ
ਿਸਧ ਤਕ ਪਸੰ ਗ ਤ ਿਬਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਸਨ (ਯੂਰਪੀਨ ਿਚੰ ਤਕ) ਜ ਜਾਣ ਬੁ ੱ ਝ ਕੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਰਹੇ
ਸਨ (ਭਾਰਤੀ ਿਚੰ ਤਕ) ਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤ ਿਵਹੂਣੇ ਸਨ (ਿਸੱ ਖ ਿਚੰ ਤਕ)। ਸੋ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਗਦਰੀ ਉਹ
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ਨਹ ਸਨ ਜੋ ਦੱ ਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸਨ, ਉਹ ਦੱ ਸਣ ਤ ਜ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਉਣ ਤ ਅਚੇਤ ਜ
ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਤਨ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਸਬੰ ਧਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਹੱ ਤ ਪਿਸੱ ਧ ਿਵਦਵਾਨ ਵਾਲਟਰ ਬਜੇਮਨ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, “ਅਕਸਰ ਸਮ

ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਲੋ ਕ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਜੱ ਦੋ-ਜਿਹਦ ਅਤੇ ਉਨ ਦੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਹਰਮਨ ਿਪਆਰੇ ਨਾਇਕ
ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਉਿਚਤ ਜ ਅਣਉਿਚਤ ਤਰੀਕਾ (ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰ ਡ,
ਭੇਦ) ਅਪਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਿਹੱ ਤ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ ਨੂ ੰ ਦਮਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਿਬਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਬੰ ਧਤ ਕੌ ਮ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰ ਿਦਆਂ ਦੀ ਲਾਲਚੀ ਿਬਰਤੀ
ਉਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਲਾਹੇਵੰਦ ਿਸੱ ਧ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਕ ਿਕ ਅਿਜਹੀ ਿਬਰਤੀ ਵਾਲਾ ਮਨੁ ੱ ਖਕੌ ਮ ਦੀ
ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਛੱ ਡ ਕੇ ਹਾਕਮ ਦੀ ਵਫ਼ਾਫਾਰੀ ਪਤੀ ਸੇਧਤ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਮ ਤੇ
ਆਪਣੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖੁਦ ਆਪ (ਕੌ ਮ) ਨੂ ੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਦੀ ਹੈ”। ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਿਕ ਆਪਣੇ
ਇਿਤਹਾਸ ਪਤੀ ਥੋੜ ਾ ਿਜਹਾ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਵੀ ਕੌ ਮੀਅਤ ਦੇ ਿਵਰਾਸਤੀ ਪਸੰ ਗ ਦੀ ਸਦ-ਤਾਜ਼ਗੀ ਨੂ ੰ
ਦੂਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਡੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਸ ਜੇ ਸੁ ੱ ਤੜ ਜ ਮੌਕ-ਾਪਸਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤ
ਇਸ ਖਲਾਅ ਿਵੱ ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵ ਵਧ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਿਵੱ ਚ ਿਵਰਾਸਤ ਦੇ
ਰੰਗ ਨੂ ੰ ਸਦੈ-ਵਸਿਮਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਆਮ ਚੇਤਨਾ ਿਵੱ ਚ ਿਵਰਾਸਤ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂ ੰ
ਸਦੈਵ-ਸਿਮਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਆਮ ਚੇਤਨਾ ਤੱ ਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਿਵਦਵਾਨ
ਦੀ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਿਜਹੜੀਆਂ ਕੌ ਮ ਿਵਦਵਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਤ ਮਿਹਰੂਮ ਰਿਹ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ,
ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਿਗਆਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸੱ ਚ ਨੂ ੰ ਝੂਠ ਅਤੇ ਝੂਠ ਨੂ ੰ ਸੱ ਚ ਿਸੱ ਧ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣ
ਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਦਰ ਲਿਹਰ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਇਸੇ ਦੁਖ ਤ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ
ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਪਿਹਲੂਆਂ ਦੇ ਮੱ ਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਗਦਰ ਲਿਹਰ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਕੁਝ ਅਿਹਮ ਪਿਹਲੂਆਂ
ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਜੋ ਗਦਰ ਲਿਹਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂ ੰ ਜਨ
-ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਚੇਤ ਨਾ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮੁ ੱ ਚੀ ਲਿਹਰ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਪੱ ਖ
ਦੀ ਪੁਨਰ ਪੜ ਤ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਗ ਉਸ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਪੁਨਰ ਉਸਾਰੀ
ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗਦਰ ਲਿਹਰ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਇਿਤਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਉਪਰੰਤ
ਿਜਆਦਾਤਰ ਆਏ ਿਲਟਰੇਚਰ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਸਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਿਕ
“ਗਦਰ ਲਿਹਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌ ਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਧਰਮ-ਿਨਰਪੱ ਖ ਲਿਹਰ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ

ਹਿਥਆਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂ ੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਿਹਰ ਿਵੱ ਚ ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ ਿਵੱ ਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਤ ਵੱ ਧ ਿਸੱ ਖ ਸਨ, ਿਜਹੜੇ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ ਤ
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ਮਹ ਸਾਗਰੀ ਤੱ ਟ ਉਤੇ, ਅਣਿਸੱ ਿਖਅਤ ਕਾਿਮਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।” ਉਪਰੋਕਤ
ਸਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਅਿਧਐਨ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਨ ਤ ਇਹ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਇਨ ਕੁਝ ਇਕ ਪੰ ਕਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਿਕੰ ਨਾ ਸਵੈ-ਿਵਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਇਥੇ ਿਤੰ ਨ ਮੁ ੱ ਦੇ ਅਿਹਮ ਖੋਜ
ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਦੇ ਹਨ:
1.

ਧਰਮ ਿਨਰਪੇਖ

2.

ਭਾਰਤੀ ਕੌ ਮੀਅਤ

3.

ਿਸੱ ਖ

ਪਿਹਲਾ ਅਿਹਮ ਪਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਬੰ ਧਤ ਿਲਟਰੇਚਰ ਿਵੱ ਚ ਿਜਸ ਤਰ ਧਰਮ
ਿਨਰਪੇਖਤਾ ਦੇ ਸੰ ਕਲਪ ਦਾ ਪਸ਼ਨ ਉਘਾਿੜਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱ ਛਮ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦ ਧਰਮ ਦਾ ਲੋ ਕ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਿਬਪਰਨ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਲੋ ਕ ਦੇ ਪੈਰ
ਦੀ ਜ਼ੰ ਜ਼ੀਰ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ। ਮਨੁ ੱ ਖ ਦੀ ਹਰ ਤਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹ ਲਈ ਸੀ। ਇਥ ਤੱ ਕ ਿਕ ਉਸਦਾ
ਿਨ ਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹ ਸੀ। ਫਲਸਰੂਪ ਧਰਮ ਿਵਰੁ ੱ ਧ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਧਰਮ
ਿਨਰਪੇਖਤਾ ਨੂ ੰ ਿਕਸੇ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਚਰਚ ਨੂ ੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ।
ਅਿਜਹੀ ਧਰਮ ਿਨਰਪੇਖਤਾ
ਿਸੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਤੇ ਕੀ, ਪੂਰੇ ਪੂਰਬ ਿਵੱ ਚ ਿਕਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹ ਆ ਦੀ। ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਿਕ ਗਦਰ ਨਾਲ
ਸਬੰ ਧਤ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ ਜ ਤੇ ਧਰਮ ਿਨਰਪੇਖਤਾ ਦੇ ਸੰ ਕਲਪੀ ਪਸੰ ਗ ਤ ਹੀ
ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਜ ਮੰ ਦ-ਨੀਤੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ। ਅਿਹਮ ਪਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਗਦਰੀ ਿਸੱ ਖ ਹਨ ਤ
ਿਫਰ ਉਹ ਧਰਮ ਿਨਰਪੇਖ ਿਕਵ ਹੋਏ। ਮਹਾਨਕੋਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਖ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ ਅੰ ਿਕਤ ਹੈ,
“ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਜ ਪੁਰਸ਼ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਨੂ ੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰ ਨਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ
ਿਵੱ ਚ ਉਸਦਾ ਪੂਰਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸੱ ਖ ਰਿਹਤ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁ ਸਾਰ ਉਹ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਜ ਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਿਸੱ ਖ ਹੈ।” ਪਿਹਲ ਵੀ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁ ੱ ਕਾ ਹੈ ਿਕ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਰਿਹਤ-ਬਿਹਤ ਵਾਲੇ ਿਸੱ ਖ
ਸਨ। ਜੇ ਉਹ ਰਿਹਤ ਵਾਲੇ ਿਸੱ ਖ ਸਨ ਤ ਉਨ ਨੂ ੰ ਧਰਮ ਿਨਰਪੇਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਿਗਆ ਿਕਵ ਿਦੱ ਤੀ
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਧਰਮ ਿਨਰਪੇਖ ਦਾ ਲੇ ਬਲ ਧੱ ਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗਦਰੀ ਬਾਿਬਆਂ ਨਾਲ ਨਹ ਜੋਿੜਆ
ਜਾ ਿਰਹਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੁ ੱ ਲ ੇ ਸੰ ਵਾਦ ਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਅਿਧਐਨ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਪਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਕੌ ਮੀਅਤ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਿਵੱ ਚ ਅੰਿਕਤ ਹੈ ਿਕ ਭਾਰਤ
ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌ ਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਤ ਿਫਰ ਉਪਰੋਕਤ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰ ਕਲਪ ਦਾ
ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਿਸੱ ਖ ਭਾਰਤੀ ਬਿਸ਼ੰ ਿਦਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੇ (ਿਜਨ ਿਵੱ ਚ ਉਨ ਦੀ ਕੌ ਮ ਵੀ

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)। ਇਹ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਿਜਸ ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਪਬੰਧ ਦੀ ਉਹ ਿਸਰਜਨਾ ਹਨ
ਉਸ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਦੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਕ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੰ ਰਚਨਾ
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਿਜਵ ਆਰੰਭ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਦੱ ਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਿਸੱ ਖ ਨੂ ੰ ਿਕਸੇ ਕੌ ਮੀਅਤ ਦਾ ਬੰਧਨ ਨਹਹੈ। ਿਕਸੇ
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ਵੀ ਕੌ ਮ ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਾਹ ਠਸੀ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਿਵਰੁ ੱ ਧ ਜੂਝਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਉਨ
ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱ ਚ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੌ ਮੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ
ਇਥੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤ ਵਾਲੇ ਜੋਧੇ ਸਾਿਨਆਲ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿਧਆਨ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਦੇ ਹਨ,
“ਿਸੱ ਖ ਵ ਗ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਮਰੱ ਥ ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਕੌ ਮ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹ ਹੈ। ਿਸੱ ਖ ਲੋ ਕ ਿਜਸ

ਤਰ ਸਿਹਜੇ ਹੀ ਵੱ ਡੇ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਲਈ ਲਾਮਬੰ ਦ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤਰ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ
ਕੌ ਮ ਿਵੱ ਚ ਗੁ ੰ ਮ ਹੈ। ਭਾਵਨਾਵੀ(Emotional) ਪਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਖ ਘੜੀ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਿਜਸ ਤਰ ਇਕ
ਅਸੰ ਭਵ ਕਾਰਜ ਨੂ ੰ ਸੰ ਭਵ ਕਰ ਿਵਖਾ ਦੇ ਹਨਉਹੋ ਿਜਹਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌ ਮ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਿਸੱ ਖ ਦੀ ਕਿਹਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਤਰ ਨਹ ਹੁ ੰ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮ ਸਮਝਦਾ ਹ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ
ਵੀ ਕੰ ਮ ਨਹ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂ ੰ ਿਸੱ ਖ ਢੁਕਵ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
” ਸਾਿਨਆਲ ਦੇ
ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦ ਤ ਬਹੁਤ ਸੁਖੈਨ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਧਰਮ ਿਨਰਪੇਖ, ਿਸੱ ਖ ਅਤੇ ਕੌ ਮ ਦੀ ਅਢੁਕਵ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਪਿਹਲੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ ਧਰਮ ਿਨਰਪੱ ਖਤਾ ਤੇ
ਕੌ ਮੀਅਤ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਆਧਾਰ ਪਸੰ ਗ ਦੇ ਅੰਧ-ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਰਮ
ਿਨਰਪੱ ਖਤਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ ਅਤੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵ ਤ ਅੱ ਖ ਮੀਟ ਰਹੇ ਲਗਦੇ ਹਨ।
ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਿਸੱ ਖ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚਲੇ ਬਹੁਵਾਦੀ ਸੰ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰੈਡੀਕਲ
ਪਰੰਪਰਾਵ ਤ ਵੀ ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਗਦਰੀ ਬਾਿਬਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਿਨਰਪੇਖੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂ ੰ ਵੱ ਧ ਪਸੰ ਗਕ ਬਣਾਉਣਅਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ
ਤੇ ਕਿਮਊਿਨਜ਼ਮ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ ਨੂ ੰ ਗੁਰੂ ਗ ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਨਾਲ
ਮਾਰਕਸ ਰਿਚਤ ਗ ੰ ਥ ‘ਪੂ ੰ ਜੀ’ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਿਸੱ ਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱ ਧ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਨ ਦਾ
ਰੂਸੀ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਗਦਰੀ ਬਾਿਬਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਕੋ ਫੇਰੀਆਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਹੱ ਤ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਿਵਦਵਾਨ ਕੌ ਮ, ਕੌ ਮੀ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਮ
ਿਨਰਪੱ ਖਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲਵਾਦੀ ਿਵਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪੱ ਛਮ ਦੀ ਆਧੁਿਨਕਤਾਵਾਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ
ਡੱ ਬੇ ਿਵੱ ਚ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਕੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹ ਪਾ ਰਹੇ। ਕੌ ਮ ਅਤੇ ਕੌ ਮੀ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੰ ਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ
ਉਨ ਦੀ ਪਕੜ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਨਹ ਆ ਰਹੀ। ਇਥ ਤੱ ਕ ਿਕ ਿਸੱ ਖ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਗਿਹਰ ਗੰ ਭੀਰ ਪਵਚਨ
ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਿਸੱ ਖ ਿਚੰ ਤਕ ਵੀ (ਮੈਕਲੋ ਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹੋਰ) ਉਪਰੋਕਤ ਭੇਦ
(ਧਰਮ ਿਨਰਪੇਖ ਤੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ) ਨੂ ੰ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਿਜਹੇ ਿਸੱ ਖ
ਬਾਰੇ ਿਪੱ ਛੇ ‘ਬਾਣੀ ਿਵਹੂਣੇ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਿਵਹੂਣੇ ਕਿਹਣਾ ਉਨ ਦੀ ਹੇਠੀ
ਕਰਨਾ ਨਹ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੱ ਸਣਾ ਹੈ ਿਕ ਿਸੱ ਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਿਵੱ ਤਰ ਧਰਮ ਗ ੰ ਥ ਦਾ ਿਸਧ ਤਕ ਪਸੰ ਗ,
ਜੋ ਬਾਣੀ ਿਵੱ ਚ ਿਨਹਤ ਹੈ, ਦਾ ਨੀਝ ਨਾਲ ਅਿਧਐਨ (ਪਾਠ ਪਠਨ) ਕਰਨ ਤ ਿਬਨ ਕੇਵਲ
ਇਿਤਹਾਸਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰਿਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹ ਿਲਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਿਤਹਾਸ ਨੂ ੰ
ਪਵਚਨ (ਬਾਣੀ) ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਪਵਚਨ ਨੂ ੰ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ“ਮਰਣੁ ਕਬੂਿਲ” ਨ ਦੀ
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ਰਚਨਾ ਿਵੱ ਚ ਅੰਿਕਤ ਹੈ ਿਕ “ਿਜੱ ਥੇ ‘ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਪਵਾਹ ਵਿਗਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਧਰਿਤ ਤੇ ਧੁਰ ਕੀ

ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੇਗ ਿਵੱ ਚ ਇਕ ਮਹ ਮਾਨਵ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਜਸਨ ਸਰਬਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ
ਕਾਲੀਆਂ ਬਦਰੂਹ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਖੰ ਡਾ ਖੜਕਾ ਜਨ-ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਿਵੱ ਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਸ਼ਨ
ਖੜ ਾ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ।” ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਗੁਹਜ ਨੂ ੰ
ਜਾਨਣ ਤ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਥਕ ਪਹੁ ੰ ਚ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਥਕ ਪਹੁ ੰ ਚ ਤ
ਿਬਨ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁ ੰ ਚਣਾ ਮੁਸ਼ ਕਲ ਹੀ ਨਹ, ਕਦੀ ਸੰ ਭਵ ਵੀ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਿਕ ਿਕ ਿਸੱ ਖ
ਪਿਵੱ ਤਰ ਧਰਮ ਗ ੰ ਥ ਦਾ ਿਸਧ ਤਕ ਪਸੰ ਗ ਬਹੁ-ਰੰਗੇ ਸੰ ਸਾਰ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਨੂ ੰ ਬਰਾਬਰ ਵਧਣ
-ਫੁ ੱ ਲਣ
ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਪਵਚਨ ਰੰਗ ,
ਨਸਲ , ਸਿਭਆਤਾਵ ਜ ਹੋਰ ਹੱ ਦ-ਬੰਦੀਆਂ ਤ ਮੁਕਤ ‘ਸਭ ਸੈ ਲਏ ਿਮਲਾਇ ਜੀਓ’ ਅਤੇ ‘ਰੰ ਗ

ਪਰੰ ਗ ਉਪਾਰਜਨਾ’ ਦੀ ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਿਸਸ਼ਿਟ ਿਵੱ ਚ ‘ਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਦੁਸਮਨੁ ਰਿਹਆ ਨਾ ਹਮ ਿਕਸ ਕੈ
ਬੈਰਾਈ’ ਦਾ ਪਵਚਨ ਸਰਬ ਸ ਝੇ ਸੰ ਸਾਰ ਨੂ ੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਿਕ ਗਦਰੀ ਬਾਿਬਆਂ ਨ ਜੇ ਕਿਮਊਿਨਜ਼ਮ ਦੇ ਿਸਧ ਤ ਿਵੱ ਚ ਗੁਲਾਮ
ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਦੀ ਬੰਦ-ਖਲਾਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਿਦਸਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਉਨ ਨ ਉਸ ਨੂ ੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ
ਪੜ ਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗ ਾ। ਿਕਸੇ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂ ੰ ਪੜ ਨਾ ਤੇ ਿਕਸੇ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂ ੰ ਅੰ ਗੀਕਾਰ
ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੋਵ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪਿਹਲੂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂ ੰ ਮਹਾਨ ਗਦਰੀ ਜਰ
ਨਲ ਸੰ ਤ ਿਵਸਾਖਾ ਿਸੰ ਘ ਦੇ
ਇਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਤਰ ਸਮਿਝਆ ਅਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ : “ਕਈ ਕਿਹੰ ਦੇ

ਹਨ ਿਕ ਮ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਹ ਤੇ ਰੂਸੀ ਸ ਝੀਵਾਲਤਾ ਮੇਰਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼
ਜੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ ਝੀਵਾਲਤਾ ਗੁਰੂ ਿਕਆਂ ਵਾਲੀ ਸ ਝੀਵਾਲਤਾ ਹੈ। 1906-07 ਈਸਵੀ ਿਵੱ ਚ
ਿਕਹੜੀ ਰੂਸੀ ਸ ਝੀਵਾਲਤਾ ਸੀ ਜਦ ਤ ‘ਸਰਬੱ ਤ ਦਾ ਭਲਾ ’ ਮੇਰੇ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦਾ ਸੇਸ਼ਟ ਅੰ ਗ
ਬਿਣਆ ਹੈ? ਮ ਜੋ ਕੁਝ ਿਲਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਕਿਮਊਿਨਜ਼ਮ ਨ ਗਰੀਬ ਦੁਖੀ ਦੁਨੀਆਂ
ਦਾ ਬੜਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਅਜੇ ਤਰੁ ੱ ਟੀਆਂ ਹਨ। ਿਸੱ ਖੀ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
ਕਿਮਊਿਨਜ਼ਮ ਿਸੱ ਖੀ ਦਾ ਇਕ ਅੰ ਗ ਹੈ। ਇਹ ਿਸੱ ਖੀ ਿਵੱ ਚ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਿਸੱ ਖੀ ਇਸ ਿਵੱ ਚ
ਨਹ ਸਮਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਮਊਿਨਜ਼ਮ ਤੇ ਅਜੇ ਕੱ ਲ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਪਰ ਸਕੜੇ ਸਾਲ ਤ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਨ
ਸ ਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱ ਸਿਦਆਂ ਮਨੁਖਤਾ ਦੀ ਬੰ ਦ-ਖਲਾਸੀ ਅਤੇ ‘ਤੇਰਾ ਘਰ ਸੋ
ਮੇਰਾ ਘਰ’ ਦਾ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ।”
ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਗਦਰੀ ਬਾਿਬਆਂ ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰ ਪਰਾਵ ਨੂ ੰ ਿਜਨ ਿਵੱ ਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ,ਏ
ਕੁਲ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਨਭਾਇਆ, ਿਥੜਕਣ ਜ ਡੋਲਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁ ੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁ ੰ ਦੀ
ਹੈ, ਪਰ ਜ ਬਾਜ਼ ਯੋਧਾ, ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੇ ਮੋਹ ਤ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਇਲਾਹੀ ਗੁਹਜ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਹੋ
ਿਗਆ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਿਥੜਕਣ ਦੀਆਂ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵ ਬਾਰੇ ਿਕਆਸ ਵੀ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
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ਇਸੇ ਪਥਾਇ ਇਕ ਿਵਦਵਾਨ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਿਕ “ਯੋਧੇ ਮਨੁ ੱ ਖ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਬਤ ਹੋ

ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂ ੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਹਮ ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਤਮ ਨ ਹ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਿਵੱ ਚ ਸਮੋ ਲੈ ਣ ਦੀ
ਤਾਕਤ ਆ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਿਦਸ਼ਾ ਤ ਭਟਕਣ ਜ ਿਫਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ
ਯੋਧਾ ਸਦ ਜੀਿਵਤ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਦੈਵ-ਸਿਮਆਂ ਲਈ ਉਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਲੋ ਕ ਲਈ ਮਾਰਗ
ਦਰਸ਼ਨ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ।”
ਿਸੱ ਖ ਿਵਰਾਸਤ ਕੁਲ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਨੂ ੰ ਰੱ ਬ ਦੇ ਦੂਤ ਅਤੇ ਉਨ ਤੇ ਉਤਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂ ੰ
ਦੈਵੀ ਨਾਦ ਪਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਿਸੱ ਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਸ ਨੂ ੰ ਆ
ਪਣੀ ਪੈਗੰ ਬਰੀ ਅਜ਼ਮਤ (ਗੁਰੂ
ਸਾਿਹਬਾਨ) ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰ ਨ ਕੇ ਜੀਅ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਿਦੱ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂ ੰ ਿਨਭਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਧਾਰਿਮਕ
ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੌ ਮ ਨੂ ੰ ਇਹਿਨਰਾਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਿਦੱ ਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜ ਕੌ ਮ ਦੇ ‘ਬੋਲੇ’ ਨੂ ੰ ਬਣਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਦੇਵੇ ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਸੱ ਚ
ਵੱ ਲ ਸੇਧਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੋ ਕ-ਮੁਖੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰ ਗਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ਜੂਝ
ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕੌ ਮ ਜਦ ‘ਬੰ ਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਦੇ ਬੋਲੇ ਨੂ ੰ ਅੰ ਗੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚੱ ਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤ
ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਿਕ ਿਵਰਾਸਤੀ ਆਦੇਸ਼-ਸੰ ਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ‘ਬੰ ਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਨੂ ੰ ਪੂਰਨ ਸਿਤਕਾਰ
ਿਦੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਗਾਇਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਦਾਿਚਤ
ਸੰ ਭਵ ਨਹ ਿਕ ਉਨ ਨ ਆਪਣੇ ਬੋਿਲਆਂ ਨੂ ੰ ਿਤਆਗ ਕੇ ਕੇਵਲਬੰ ਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨੂ ੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ
ਿਲਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਿਕ ਗਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਕੁਝ ਅਿਹਮ ਰਚਨਾਵ ਿਵੱ ਚ
ਗਦਰੀ ਬਾਿਬਆਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਬੋਿਲਆਂ ਤ ਿਕਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਡਾ
.
ਹਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ ਗਦਰ ਲਿਹਰ : ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ’ ਵੇਖੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਿਲਖਦੇ ਹਨ ਿਕ “ਐਸੀ ਗਵਾਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਿਮਲਦੀ ਹੋਵੇ ਿਕ ਗਦਰੀਆਂ ਨ

ਿਸੱ ਖ ਦਾ ਮੁਤਵਾਜੀ ਧਾਰਿਮਕ ਜ ਜੰ ਗੀ ਨਾਅਰਾ : ‘ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
ਫਿਤਹ’ ਅਤੇ ‘ ਬੋਲੇ ਸੋ ਿਨਹਾਲ, ਸਿਤ ਸੀ ਅਕਾਲ’ ਵਰਿਤਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ‘ਬੰ ਦੇ
ਮਾਤਰਮ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਦੇ ਹਨ।”
ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਚਾਣਿਕਯ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮੁ ੱ ਖ ਬਾਣ (ਭਾਵ ਪੱ ਛਮ ਹੋਵੇ ਜ
ਪੂਰਬ) ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੌ ਮ ਜ ਧਰਮ ਿਵੱ ਚ ਸਵੈ-ਿਵਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂ ੰ ਉਸਦੀਆਂ
ਪਰੰਪਰਾਵ ਤ ਿਵਛੁ ੰ ਨ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਤ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਤੁਸ ਉਨ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਿਵੱ ਚ ਅਿਸਮੀਲੇ ਟ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਅਿਜਹਾ
ਕਰਿਦਆਂ ਸਮ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂ ੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ, ਦਹਾਿਕਆਂ ਤ ਲੈ ਕੇ ਸਦੀਆਂ ਿਵੱ ਚ
ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਵਾਪਰ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਇਸ ਨੂ ੰ ਪਾਪਤੀ ਹੀ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ(ਪੰ ਜਾਬ ਿਵੱ ਚ ਮੌਜੂਦਾ
ਇਸਾਈ ਪਚਾਰ ਇਸੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਵੱ ਲ ਸੇਧਤ ਹੈ)। ਗਦਰ ਿਵਚ ਜੂਝੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਿਜਹਾ
ਸਾਿਹਤ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ ੀਆਂ ਲਈ ਪਰੋਿਸਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ ਜੋ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
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ਉਨ ਦੀ ਿਬਰਤੀ ਨੂ ੰ ਖੰ ਿਡਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਪਰ ਸੱ ਚ ਜ ਤੱ ਥ ਿਬਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਿਵਪਰੀਤ ਸੀ।
ਗਦਰੀ ਬਾਿਬਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰੰ ਪਰਕ ਬੋਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਸਾਿਨਆਲ ਦੀ ਿਲਖਤ
ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਤਰ ਰੂਪਮਾਨ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ:
“ਫਾਟਕ ਤ ਬਾਹਰ ਆ ਦੇ ਹੀ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਗਦਰੀ ਅਕਾਸ਼ ਗੂ ੰ ਜਾ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱ ਚ‘ਸਿਤ

ਸੀ ਅਕਾਲ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਕ ਨ ਿਕਹਾ ‘ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਿਨਹਾਲ’ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨ ਇਕ ਸੁਰ
ਿਵੱ ਚ ਿਕਹਾ ‘ਸਿਤ ਸੀ ਅਕਾਲ’। ਫਾਟਕ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸਖਤ ਿਡਸਪਿਲਨ ਸੀ। ਫਾਟਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ
ਇਕ ਤਰ ਦਾ ਜੇਲਖਾਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ, ਓਨ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ
ਿਹਰਦਾ ਧੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਥਰੂ ਸਨ ਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਿਵੱ ਚ ਿਸਰ ਝੁਿਕਆ।
ਹਰ ਇਕ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲੂ ੰ ਕੰ ਡੇ ਖੜ ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਵੇਰ ਦਾਸਮ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ ਤੀ ਸੀ।
ਦੂਰ ਤੱ ਕ ਸਮੁ ੰ ਦਰ ਫੈਿਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇ ਭਰੇ
ਦਰੱ ਖਤ ਖੜ ੇ ਸਨ, ਿਜਹੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਿਸੱ ਖ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜੈਕਾਰੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੂ ੰ ਜ
ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤ ਅਸ ਅੱ ਗੇ ਵਧੇ। ਨਾਅਿਰਆਂ ਦੀ ਥ ਤੇ ਹੁਣ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵੱ ਚ ਗੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਨ ਗੀਤ ਿਵੱ ਚ ਇਕ ਮੈਨੂ ੰ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਏ- ‘ਿਚੜੀਆਂ ਤ ਮ ਬਾਜ
ਤੁੜਾ , ਤਬੈ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਨਾਮ ਕਹਾ ’। ਪਿਹਲ ਦੀ ਤਰ ਹੀ ਇਕ ਦੋ ਬੰ ਦੇ ਏਸ ਦੀ ਇਕ ਤੁਕ ਨੂ ੰ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਦੁਹਰਾ ਦੇ।”
ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤ ਨਾਲ ਕੁਲ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਜਊਏ।
“ਿਸਰ ਉਚਾ ਚੁ ੱ ਕ ਕੇ” ਤੁਰਨ ਦੀ ਜ ਚ ਉਨ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱ ਚ ਿਨਿਹਤ ਸੀ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ “ਬਾਰ ਪਰਾਏ
ਬੈਸਣ” ਤ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਉਨ ਦਾ ਚੇਤਨਾ ਪਸੰ ਗ।
ਅਖੀਰ ਿਵੱ ਚ ਮ ਅਮਰੀਕਨ ਬਿਸ਼ੰ ਿਦਆਂ ਨੂ ੰ ਿਜਨ ਨ ਆਪਣੀ ਿਵਰਾਸਤ ਦੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਨੂ ੰ ਯਾਦ
ਕਰਨ ਿਹੱ ਤ ਇਹ ਇਿਤਹਾਸਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ, ਵਧਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ
ਪੇਰਨਾ ਵੀ ਿਕ ਿਵਰਾਸਤ ਦੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਨੂ ੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾਜਾਗਦੀਆਂ ਕੌ ਮ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ

ਆਪਣੇ ਿਵਰਾਸਤ ਦੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਨੂ ੰ ਭੁ ੱ ਲ ਜ ਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਸਮ ਜ ਕਾਲ ਚੱ ਕਰ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਅਤੇ
ਿਸਧ ਤ ਦੋਵ ਗਵਾ ਲਦਾ ਹੈ।
ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ॥
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ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਭਵਨ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ
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