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ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੇਸਰੁ - ਇੱਕ ਧਰਮ - ਇੱਕ ਮਨੱੁਖੀ ਪ੍ਰਰਵਾਰ  

ਉੱਘੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਿਨ ੁੱ ਖੀ ਅਮਧਕਾਰ 
ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਮਿਦਿਾਨ ਅਤੇ ਮਕਸਾਨਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ 
ਮਨਆਂ ਨੂੂੰ  ਿਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦਿ ਲਈ ਇਕੁੱ ਤਰ ਹੋਏ । 
 

ਚੂੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ,  ੧ ੨  ਅਗਸਤ  ੨੦੧੮  

੧੮ ਅਗਸਤ ਨੂੂੰ  ਲ ਮਧਆਣੇ ਮਿਖੇ ਿ ਸਮਲਿ, ਮਹੂੰ ਦੂ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਮਸੁੱ ਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਤਮਨਮਧ ਹਸਤੀਆਂ, 
ਿ ਨੁੱ ਖੀ ਅਮਧਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੀਨੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਮਿਦਿਾਨ ਅਤੇ ਮਕਸਾਨ "ਏਕਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮਨਆਂ ਨੂੂੰ  
ਿਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦਿ" ਿਾਸਤੇ ਇੁੱ ਕ ਸਾਂਝਾ ਉਪ੍ਰਾਲਾ ਜਨਤਕ ਸੈਿੀਨਾਰ ਦਵਾਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । 
ਇਹ ਇਕੁੱਠ ਸਚ  ਖੋਜ ਅਕੈਡਿੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਇਮਿਡ ਮਰਲੀਮਜਅਸ ਫ੍ਰੂੰ ਿ ਫ੍ਾਰ ਪ੍ੀਸ ਐਡਂ ਜਸਮਿਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ 
ਉਦਿ ਨਾਲ ਆਯੋਮਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਮਰਹਾ ਹੈ । “ਏਕਤਾ ਮਿੁੱ ਚ ਤਾਕਤ,ਿੂੰਡ ਨਾਲ ਮਗਰਾਿਿ” ਦੇ ਮਨਸ਼ਾਨੇ ਤਮਹਤ 
ਇਹ ਉਪ੍ਰਾਲਾ ਸੂੰ ਪ੍ਰਦਾਇਕਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪ੍ਰ ਉਠਕੇ, ਸਾਰੇ ਸ ਮਹਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਜੋੜ੍ਮਦਆਂ, ਜੀਿਨ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ੁੱ ਖ ਮਿੁੱਚ 
ਏਕਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅਤੇ ਮਨਆਂ ਦੇ ਸਥਾਪ੍ਤੀ ਨੂੂੰ  ਿਜਬੂਤ ਕਰਦਾ  ਹੈ । ਇਹ ਉਪ੍ਰਾਲਾ, ਮਿਸ਼ਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ 
ਿੌਜੂਦਾ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂੰ ਯ ਕਤ ਰਾਸ਼ਿਰ ਦੇ ਏਜੂੰਡਾ ੨੦੩੦ ਦੇ ਅੂੰ ਤਰਗਤ "ਮਿਕਾਊ ਮਿਕਾਸ ਦੇ ਿੀਚੇ" 
ਨੂੂੰ  ਨੇਪ੍ਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਿੁੱਲ ਇੁੱ ਕ ਕਦਿ ਹੈ । ਯੂ ਐਨ ਓ ਦੇ ਇਸ ਏਜੂੰਡੇ ਮਿੁੱਚ ੧੯੩ ਿ ਲਕ ਸ਼ਾਮਿਲ 
ਹਨ । "ਮਿਕਾਊ ਮਿਕਾਸ" ਉੱਤੇ ਕੇਂਮਦਰਤ ਇਸ ਏਜੂੰਡੇ ਦਾ ਿ ੁੱ ਖ ਮਨਸ਼ਾਨਾ ਹੈ - "ਕੋਈ ਿੀ ਮਪ੍ਛੇ ਨਾ ਰਮਹ ਜਾਿੇ"। 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖ ੁੱ ਲਹੇ  ਮਦਲ ਨਾਲ ਸਿਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ੂੰ ਜ "ਪ੍" 
(ਪ੍ੁੱ ਮਪ੍ਆਂ) ਦਾ ਮਧਆਨ ਰੁੱ ਖਣ – ਪ੍ਲੈਨਿ (ਧਰਤੀ), ਪ੍ੀਪ੍ਲ (ਲੋਕ), ਪ੍ਰੋਸਪ੍ੈਰੀਿੀ (ਖ ਸ਼ਹਾਲੀ), ਪ੍ੀਸ (ਸ਼ਾਂਤੀ) 
ਅਤੇ ਪ੍ਾਰਿਨਰਮਸ਼ਪ੍ (ਸਾਝਦੇਾਰੀ) ।  



ਇਹ ਉਪ੍ਰਾਲਾ, ਧਰਿ ਮਸੂੰਘ ਮਨਹੂੰਗ ਮਸੂੰ ਘ ਜੀ, ਜੋ ਸਚ  ਖੋਜ ਅਕਡੈਿੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹਨ, ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲ ਰਹੀ ਗੁੱਲਬਾਤ ਦੀ 
ਲੜ੍ੀ, ਮਜਸ ਮਿੁੱਚ ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਮਜਿੇਂ ਮਕ ਸਿਾਿੀ ਅਗਨੀਿੇਸ਼ (ਸਿਾਜ ਸੇਿਕ ਅਤੇ ਮਿਕਲਪ੍ਕ ਨੋਬਲ ਇਨਾਿ ਜੇਤੂ, ਨਿੀਂ 
ਮਦੁੱ ਲੀ), ਿਮਹਿਦੂ ਪ੍ਰਾਚਾ (ਐਡਿੋਕੇਿ ਸ ਪ੍ਰੀਿ ਕੋਰਿ, ਨਿੀਂ ਮਦੁੱਲੀ ਅਤ ੇਪ੍ਰਧਾਨ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਿਰੀ ਘੁੱ ਿ ਮਗਣਤੀ ਿਕੀਲ ਆਯੋਗ 
ਸਾਉਥ ਏਸ਼ੀਆ), ਿਲੌਾਨਾ ਿ ਹੁੱ ਿਦ ਅਜ਼ਾਜ਼ ਰ ਰਮਹਿਾਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਕਾਸਿੀ (ਜਨਰਲ ਸਕੁੱ ਤਰ ਮਿਸ਼ਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੂੰ ਸਥਾ, ਨਿੀਂ ਮਦੁੱ ਲੀ), 
ਜਨਾਬ ਕਿਾਲ ਅਲੀ ਖਾਨ (ਯੂਨਾਇਮਿਡ ਮਰਲੀਮਜਅਸ ਫ੍ਰੂੰ ਿ ਫ੍ਾਰ ਪ੍ੀਸ ਐਡਂ ਜਸਮਿਸ ਅਤ ੇਇਸਲਾਿੀ ਮਿਦਿਾਨ, ਪ੍ਮਿਆਲਾ), 
ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਰੌਣਕੀ ਰਾਿ (ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਿਮਗਆਨ ਮਿਭਾਗ, ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਯਨੂੀਿਰਮਸਿੀ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਅਤੇ ਰਾਜਮਿੂੰ ਦਰ ਮਸੂੰਘ ਬੈਂਸ (ਐਡਿੋਕੇਿ 
ਿਨ ੁੱ ਖੀ ਅਮਧਕਾਰ, ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਮਰਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਿ ਚੂੰ ਡੀਗੜ੍ਹ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ । 

ਧਰਮ ਰਸਿੰ ਘ ਰਨਹਿੰ ਗ ਰਸਿੰ ਘ, ਬਾਨੀ ਸਚ  ਖੋਜ ਅਕਡੈਿੀ: “ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅੂੰਤਰਮਦਰਸ਼ਿੀ ਦੇ ਧ ਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ ਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਇੁੱ ਕ 
ਪ੍ਰਿੇਸਰ  - ਇੁੱਕ ਧਰਿ - ਇੁੱ ਕ ਿਨ ੁੱ ਖੀ ਪ੍ਮਰਿਾਰ । ਮਪ੍ਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਮਕਆ ਂਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤ ੇਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਿਰੀ ਪ੍ੁੱ ਧਰ ਉੱਤ ੇਚਲਾਏ 
ਜਾ ਰਹੇ ਸੂੰ ਿਾਦ ਨਾਲ ਸਾਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਪ੍ਸ਼ਿ ਹੋ ਮਗਆ ਮਕ ਿਨ ੁੱ ਖੀ ਪ੍ਮਰਿਾਰ ਅਤ ੇਧਰਤੀ ਿਾਤਾ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੂੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਮਲਆਂ ਦੇ 
ਮਿਚਾਰ ਇੁੱ ਕ ੋਮਜਹੇ ਹਨ ਅਤ ੇਇਹ ਸਾਰੇ "ਸਚ  ਧਰਿ" ਦੇ ਿੂੰ ਨਨ ਿਾਲੇ ਹਨ । ਸਚ  ਧਰਿ ਸੂੰ ਪ੍ਰਦਾਇਕ ਹੁੱਦਬੂੰਦੀ ਤੋ ਪ੍ਰੇ ਹੈ ਅਤੇ 
ਮਬਨਾ ਮਕਸੇ ਭੇਦ ਭਾਿ ਦ ੇਸਾਮਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਪ੍ਸ ਮਿੁੱ ਚ ਜੋੜ੍ਦਾ, ਮਪ੍ਆਰ ਫ੍ੈਲਾਉਂਦਾ, ਮਨਆਂ, ਿਨ ੁੱ ਖੀ ਅਮਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕ ਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ 
ਦੀ ਰਮਖਆ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮਨਆ ਂਨੂੂੰ  ਿਜਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸੁੱਚ ਧਰਿ ਅਨ ਸਾਰ ਜੀਿਨ ਮਜਓਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਸੂੰ ਸਾਰੀ 
ਪ੍ਰਭ ਤਾ ਦੀ ਇੁੱ ਛਾ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਪ੍ਣ ੇਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਹਤਾਂ ਕਰਕੇ ਧਰਿ ਦੀ ਦ ਰਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸੁੱ ਚ ੇ
ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਸੂੰ ਸਾਰ ਮਿੁੱ ਚ ਸ ੁੱ ਚਜਾ ਅਤੇ ਦੂਰਅੂੰ ਦੇਸ਼ੀ ਿਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਜੂੰ ਿੇਿਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੀ 
ਰਾਇ  ਮਦੂੰ ਦੇ ਹਨ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਮਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਕ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਨੈਮਤਕ ਜੀਿਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਅੂੰਤਰਮਦਰਸਿੀ ਨੂੂੰ  ਸਿਰਮਪ੍ਤ 
ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਕਮਠਆ ਂਹੋਕੇ ਇਸ ਸ ਨੇਹੇ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਸੂੰ ਸਾਰ ਤਕ ਪ੍ਹ ੂੰ ਚਾਨ ਲਈ ਿੋਢੇ ਨਾਲ ਿੋਢਾ ਜੋੜ੍ ਕੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕ ੇਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪ੍ਸੀ ਧੜ੍ਬੇੂੰ ਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪ੍ਰ ਉਠਕੇ ਕੇ, ਚੂੰ ਮਗਆਈ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਜ ੜ੍ਨ ਦਾ 
ਸੁੱ ਦਾ ਮਦੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂਮਕ ਸੂੰ ਯ ਕਤ ਰਾਸ਼ਿਰ ਦੇ "ਮਿਕਾਓ ਮਿਕਾਸ ਦ ੇਿੀਚੇ" ਨੂੂੰ  ਮਸਰੇ ਚੜ੍ਾਓਨ ਮਿੁੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾ ਸਕ ੇ।” 

ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼, ਸਿਾਜ ਸੇਿਕ ਅਤੇ ਮਿਕਲਪ੍ਕ ਨੋਬਲ ਇਨਾਿ ਦਾ ਜੇਤੂ: “ਅਸੀਂ ਇਕ ਐਸੇ ਸੂੰ ਸਾਰ ਿਾਸਤ ੇਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ 
ਮਜਥੇ ਕਾਿ,ੇ ਮਕਸਾਨ, ਿਰਦ, ਔਰਤ, ਬੁੱਚੇ ਅਤੇ ਬ ਜ਼ ਰਗ ਆਪ੍ਸੀ ਮਪ੍ਆਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤ ੇਇਜ਼ੁੱਤ ਨਾਲ ਰਮਹ ਸੁੱ ਕਣ । ਿੋਜੂਦਾ ਸਿੇਂ 
ਮਿੁੱ ਚ ਿਨ ੁੱ ਖੀ ਅਮਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ, ਅਮਤਿਾਦ ਅਤੇ ਮਹੂੰ ਸਾ, ਅਮਨਆਂ, ਮਭਰਸ਼ਿਾਚਾਰ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧਰਿ ਦੀ ਸੂੰ ਪ੍ਰਦਾਇਕਤਾ ਿਾਸਤੇ 
ਦ ਰਿਰਤੋਂ ਦੀ ਮਭਆਨਕ ਮਪ੍ਰਸ਼ਠਭਿੂੀ ਮਿੁੱ ਚ ਮਪ੍ਆਰ, ਮਨਆ ਂਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸ ਨੇਹਾ ਸਿੇਂ ਦ ੇਸਰਿਉਚ ਿੂੰਗ ਹ ੈ।” 

ਮਰਹਮੂਦ ਪ੍ਰਾਚਾ, ਐਡਿੋਕੇਿ ਸ ਪ੍ਰੀਿ ਕੋਰਿ ਨਿੀਂ ਮਦੁੱ ਲੀ ਅਤ ੇਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਿ ਦੁੱ ਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਘੁੱ ਿਮਗਣਤੀ ਿਕੀਲ ਆਯੋਗ: “ਹਰ 
ਿਨ ੁੱ ਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਗਮਰਕ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕ ੇਧਰਤੀ ਿਾਤਾ ਜੋ ਕ ਦਰਤੀ ਸੋਿੇਂ ਸਾਨੂੂੰ  ਮਦੂੰ ਦੀ ਹੈ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾੂੰਭ ਸੂੰ ਭਾਲ ਦੀ 
ਮਜੂੰ ਿੇਿਾਰੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਓਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਾਸੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੂੰ ਸਾਰ ਦ ੇਮਕਸੇ ਭੀ ਹੋਰ ਮਖੁੱ ਤੇ ਦੇ । ਿਨ ੁੱ ਖ ਇੁੱ ਕ ੋਇਕ 
ਐਸੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਮਜਸ ਮਿੁੱ ਚ ਸਿਾਜ ਨੂੂੰ  ਚੂੰ ਗੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਅਤ ੇਕ ਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰ ਭਾਲਣ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਅਕਲ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ 
ਦੀ ਸਿਰੁੱਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਜੂੰ ਿੇਿਾਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਿੋਮਢਆਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਮਕ ਅਸੀਂ ਕ ਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ 
ਸੂੰ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੁੱਲ ਦਾ ਮਧਆਨ ਰਖੀਏ ਮਕ ਜੋ ਜੀਿ ਇਨਾਂ ਸੋਮਿਆ ਂਉੱਤੇ ਮਨਰਭਰ ਹਨ, ਓਹ ਸ ੁੱ ਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇਕੁੱ ਠੇ 



ਰਮਹ ਸਕਣ । ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣ ੇਫ੍ਰਜ਼ ਨੂੂੰ  ਮਨਤਾਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤ ੇਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੁੱਚੇ ਮਗਆਨ ਦੀ ਸੇਧ ਨੂੂੰ  ਧਰਤੀ ਿਲੋਂ ਮਿਲੇ ਬਹ ਿ ੁੱ ਲੀ 
ਕ ਦਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਲ ਿਾਸਤੇ ਿਰਤੀਏ ।” 

ਜਨਾਬ ਕਮਾਲ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਯੂਨਾਇਮਿਡ ਮਰਲੀਮਜਅਸ ਫ੍ਰੂੰ ਿ ਫ੍ਾਰ ਪ੍ੀਸ ਐਡਂ ਜਸਮਿਸ ਅਤ ੇਇਸਲਾਿੀ ਮਿਦਿਾਨ: “ਇਸਲਾਿ 
ਇਸ ਗੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਜੋਰ ਮਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਮਕ ਅਸੀਂ ਇੁੱ ਕ ਪ੍ਰਿੇਸਰ  ਦੀ ਸੂੰ ਤਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਤ ੇਆਪ੍ਸ ਮਿੁੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਾਂ । ਸਾਨੂੂੰ  
ਨਫ੍ਰਤ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਪੂ੍ਰਣ ਮਤਆਗ ਕਰਕ,ੇ ਉੱਪ੍ਰ ਉਠ ਕੇ ਮਿੁੱ ਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੁੱ ਕਜ ੁੱ ਿ ਹੋ ਜਾਿਾਂਗੇ, ਇਕ 
ਪ੍ਮਰਿਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਮਪ੍ਆਰ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਹਿੇਸ਼ਾਂ ਿਾਸਤ ੇਿਜਬਤੂ ਹੋ ਜਾਿੇਗੀ ।”  

ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੱਮਦ ਅਜ਼ਾਜ਼ੁਰ ਰਰਹਮਾਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਕਾਸਮੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੁੱ ਤਰ ਮਿਸ਼ਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੂੰ ਸਥਾ: “ਧਰਿ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾਨਾ ਏਕਤਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤ ੇਏਕਤਾ ਿਾਸਤੇ ਕੂੰ ਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਸੀ ਸਮਹਯੋਗ ਦੇ ਿਧੇਰੇ ਲੋੜ੍ ਹੈ । ਆਿ ਦੇਖਣ ਮਿੁੱ ਚ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਕ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਿੂੰ ਡ ੇਹੋਏ ਹਾਂ । ਅਕਸਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਿ ਕਾਰਣ ਧਰਿ ਬਾਰੇ ਗਲਤਫ਼ਹਿੀ ਪ੍ੈਦਾ ਹ ੋ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਿੀ ਿਧੇਰੇ ਧਰਿ ਦੀ ਿਾੜ੍ੀ ਦ ਰਿਰਤੋਂ ਆਪ੍ਸੀ ਿੈਰ ਮਿਰੋਧ ਅਤੇ ਮਹੂੰ ਸਾ ਿਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸਿੇਂ ਦੀ 
ਪ੍ ਰਜ਼ੋਰ ਿੂੰ ਗ ਹੈ ਮਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੁੱ ਠੇ ਹੋਕੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਾਮਜਕ ਅਮਨਆਂ ਅਤੇ ਧਰਿ ਦੀ ਦ ਰਿਰਤੋਂ ਦੇ ਮਖਲਾਫ਼ ਲਾਿਬੂੰ ਦ 
ਹੋਈਏ । ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੇਸਰ  ਦੇ ਹ ਕਿ ਮਿੁੱ ਚ ਤ ਰਾਂਗੇ, ਸੂੰ ਸਾਰ ਮਿੁੱ ਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਪ੍ਣ ੇਆਪ੍ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਿੇਗੀ ।” 

ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ, ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਯਨੂੀਿਰਮਸਿੀ ਚੂੰ ੜ੍ੀਗੜ੍ਹ: “ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮਨਆਂ ਦੇ ਸਿਾਲ ਦਾ ਗੂਹੜ੍ਾ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਜਿੀਨੀ ਪ੍ੁੱ ਧਰ ਉੱਤੇ 
ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਮਧਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮਕ ਓਹ ਅਪ੍ਣੀ ਪ੍ਰਮਤਭਾ ਦਾ ਪੂ੍ਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ । ਹ ਨਰ ਦੇ ਹ ੂੰ ਮਦਆ ਂਭੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ 
ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਿਨਾ ਅਤ ੇਿਾਸਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਾੜ੍ਾ ਸਿਾਮਜਕ ਅਮਨਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੂੰ  ਬੇਪ੍ਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਿੌਕੇ ਉੱਤ ੇ
ਧਰਿ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਮਕਰਦਾਰ ਮਨਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਮਿੁੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਕ ਧਰਿ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੂੰ ਸਥਾਿਾਂ 
ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਪ੍ਨੇ ਮਨਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਮਤਕ ਫ੍ਾਇਦ ੇਿਾਸਤੇ ਧਰਿ ਨੂੂੰ  ਝਗੜ੍ੇ ਅਤੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਦਾਇਕ ਮਹੂੰ ਸਾ 
ਮਿੁੱ ਚ ਿਰਤਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਆ ਂਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਮਪ੍ਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਇਕ ਐਸੇ ਏਕੀਕਰਤ ਮਦਰਸ਼ਿੀਕੋਣ ਦੀ ਖਾਸ ਲੋੜ੍ ਹੈ, 
ਮਜਥੇ ਮਕ ਇੁੱ ਕ ਐਸਾ ਆਧਾਰਭੂਤ ਢਾਂਚਾ ਿ ਹਇਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਮਜਥੇ ਸਭ ਲੋਕ ਮਬਨਾਂ ਮਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤੇ, ਆਪ੍ਣੀ 
ਪ੍ਰਮਤਭਾਿਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ ।” 

ਰਾਜਰਵਿੰ ਦਰ ਰਸਿੰ ਘ ਬੈਂਸ, ਿਨ ੁੱ ਖੀ ਅਮਧਕਾਰ ਐਡਿੋਕੇਿ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਐਡਂ ਹਮਰਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਿ: “ਇੁੱ ਕ ਐਸੇ ਮਨਆਂ ਅਧਾਮਰਤ ਸਿਾਜ 
ਦੀ ਮਸਰਜਣਾ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂ੍ਰ ਹੋਿੇ ਅਤ ੇਮਜਥ ੇਹਰ ਬੁੱਚਾ ਅਪ੍ਨੀ ਪ੍ਰਮਤਭਾ ਦੀ ਬ ਲੂੰ ਦੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਛੂਹ ਸਕੇ, ਇੁੱਕ ਐਸੇ 
ਸਿਾਮਜਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੂੰ  ਸਥਾਮਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ, ਮਜਥ ੇਮਕਸ ੇਨਾਲ ਿੀ ਭੇਦਭਾਿ ਨਾ ਹੋਿੇ । ਮਜਥੇ ਹਰ ਮਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਰਮਹਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ 
ਸ ਥਰੇ ਅਤ ੇਸ ਰਮਖਅਤ ਘਰ, ਿ ਫ੍ਤ ਜਾ ਮਕਫ੍ਾਇਤੀ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਮਸਹਤ ਬੀਿਾ ਿ ਹਇਆ ਹਿੋੇ । ਇਸ ਨੂੂੰ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ 
ਸਾਨੂੂੰ  ਸਚ  ਧਰਿ ਦੀ ਉਚੀ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ ।” 

ਇਹ ਜਨਤਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ੧੮ ਅਗਸਤ ੨੦੧੮ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਾਮ ੬ ਤ ੋ੧੦ ਵਜ ੇਤਕ ਅਨਾਜ ਮਿੰ ਡੀ, ਅਰਰੋਾ ਪ੍ੈਲਸ ਦੇ ਰਪ੍ਛੇ, 
ਲੁਰਧਆਣਾ, ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਰਵਖ ੇਆਯੋਰਜਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹ ੈ। 

 

 



ਰਪ੍ਛਕੋੜ  

ਸਚ  ਖੋਜ ਅਕਡੈਿੀ ਇਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂੰ ਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਗ ਰਿਮਤ ਦੇ ਮਗਆਨ ਦੀ ਰੋਮਸ਼ਨੀ ਮਿੁੱ ਚ ਮਸੁੱ ਖੀ ਦੀ ਿੌਮਲਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 
ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂ੍ਰੇ ਸੂੰ ਸਾਰ ਮਿੁੱਚ ਏਕਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਿਨ ੁੱ ਖੀ ਅਮਧਆਕਾਰਾਂ, ਮਨਆਂ ਅਤ ੇਕ ਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆ ਂਦੀ ਸ ਰਮਖਆ ਕਰਨ ਲਈ 
ਧਰਿ ਦੀ ਮਜੂੰ ਿਿੇਾਰੀ ਅਤੇ ਝੂੰਡਾ ਬਰਦਾਰੀ ਬਾਰ ੇਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਿਚਨਬੁੱ ਧ ਹੈ । ਧਰਿ ਮਸੂੰ ਘ ਮਨਹੂੰਗ ਮਸੂੰ ਘ, ਸਚ  ਖੋਜ 
ਅਕੈਡਿੀ ਦ ੇਬਾਨੀ ਹਨ ਅਤ ੇਉਨਾਂ ਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੂੰਿੇ ਦੀ ਗ ਰਬਾਣੀ ਮਿਆਮਖਆ, ਯੂ ਿਯੂਬ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਾਮਰਤ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹੈ ਅਤ ੇਅੁੱ ਜ ਿੀ ਦੇਖੀ ਸ ਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਧਰਿ ਮਸੂੰ ਘ ਮਨਹੂੰਗ ਮਸੂੰ ਘ ਜੀ ਨੇ ਿੁੱ ਖ ਿੁੱ ਖ ਮਿਮਸ਼ਆ ਂਉਤ ੇਲੇਖ ਮਲਖੇ ਹਨ | ਉਹ 
"ਧਰਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ - ਭਮਿਖ ਦੀਆਂ ਚ ਣਤੋੀਆਂ ਉਤੇ ਪ੍ ਨਰਮਿਚਾਰ" ਸੂੰ ਗੋਸ਼ਠੀ ਦੇ ਪ੍ਮਹਲੇ ਅਤ ੇਿ ੁੱ ਖ ਬ ਲਾਰੇ ਸਨ । ਇਹ ਸੂੰ ਗੋਸ਼ਠੀ 
੨੦੧੫ ਮਿੁੱਚ ਜਰਿਨੀ ਦੀ ਫ੍ਡੈਰਲ ਮਿਮਨਸਿਰੀ ਫ਼ੋਰ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਡੀਿੈਲਪ੍ਿੈਂਿ (ਬੀ ਐਿ ਜ਼ਡੈ) ਿਲੋਂ ਆਯੋਮਜਤ ਗਈ ਸੀ । ਸਾਲ 
੨੦੧੬ ਮਿੁੱਚ, ਧਰਿ ਮਸੂੰਘ ਮਨਹੂੰਗ ਮਸੂੰ ਘ ਨੇ “ਿਾਈਮਸਸ ਫ੍ਰਾਿ ਮਰਲੀਜਨ ਓਨ ਸਸਿੇਨੇਬਲ ਡੀਿਲੈਪ੍ਿੈਂਿ” ਮਸਰਲੇਖ ਹੇਠਛਪ੍ੀ 
ਮਕਤਾਬ ਦੇ ਮਲਖਾਰੀਆ ਂਮਿੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ ਸਨ । ਇਹ ਮਕਤਾਬ ੨੦੧੬ ਦੀਆਂ ਗਰਿੀਆਂ ਮਿੁੱ ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੂੰਯ ਕਤ ਰਾਸਿਰ ਦੀਆਂ ਮਿਕਾਉ 
ਮਿਕਾਸ ਨਾਲ ਧਰਿ ਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਬਾਰੇ ਹੋਈਆ ਂਸਲਾਹ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ । 

ਯ ਨਾਇਮਿਡ ਰੀਲੀਜੀਅਸ ਫ੍ਰੂੰ ਿ ਫ੍ਾਰ ਪ੍ੀਸ ਏੂੰਡ ਜਸਮਿਸ, ਿ ਸਮਲਿ ਮਸੁੱ ਖ ਫ੍ਰੂੰ ਿ ਆਫ਼ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਅਧਾਮਰਤ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਿ ਖ 
ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਮਕ ਸਿਾਮਜਕ ਅਤ ੇਧਾਰਮਿਕ ਮਪ੍ਛੋਕੜ੍ ਦ ੇਪ੍ਰਿਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪ੍ਸ ਮਿੁੱ ਚ ਜੋੜ੍ ਕੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ 
ਸੂੰ ਪ੍ਰਦਾਇਕਤਾ ਨੂੂੰ  ਜੀਿਨ ਦ ੇਹਰ ਪ੍ੁੱ ਖ ਖਾਸਕਰ ਧਰਿ ਅਤ ੇਮਸਆਸਤ ਮਿਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕ,ੇ ਸੂੰ ਸਾਰ ਦੇ ਿਾਹੋਲ ਨੂੂੰ  ਆਉਣ ਿਾਲੀ 
ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਰਮਹਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤ ੇਰਮਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇ । 
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