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ਸੰਦੇਸ਼ 

 
ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਿਮਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਵੀ ਇਕ ਧਾਰਿਮਕ 

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੰਥ ਿਵਚ ਿਵੱਚਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਿਹਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 

ਵਲ ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਨੰੂ ਨਾਮ ਜਪਣ, ਵੰਡ ਛਕਣ ਅਤੇ ਿਕਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ । ਅਖੰਡ 

ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਬਾਨੀ ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਿਸੰਘ ਜੀ ਵਲ ਆਪਣੀ ਆਯੂ ਪ੍ਰਯੰਤ ਇਸ ਗੁਰ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਡੱਟ ਕੇ ਪਿਹਰਾ  ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ । ਅੱਜ ਵੀ ਜਥਾ ਇਸ ਮਿਰਆਦਾ ਨੰੂ ਮੁਖ ਰਖ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ 

ਿਵਚ ਸੇਵਾ ਿਨਭਾ ਿਰਹਾ ਹੈ । 
 
ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੀ ਿਵਲਖਣਤਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜਥੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੇੰਬਰ ਧਰਮ ਦੀ ਿਕਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

ਜਥੇ ਿਵਚ ਵਖ ਵਖ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਸੰਨ 1900 ਇ: ਤ ਲੈਕੇ 

ਅੱਜ ਤਕ ਪੰਥ ਿਵਚ ਿਨਸ਼ਕਾਮ ਰੂਪ ਿਵਚ ਅੰਿਮ੍ਰਤ ਿਸੰਚਾਰ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਿਹਬ, ਕੀਰਤਨ,  ਲੰਗਰ ਅਤੇ 

ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । 
 
ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮ ਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲ ਜਥੇ ਦੇ ਨੋਿਟਸ ਿਵਚ ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਜਥੇ ਦੇ ਕੁਝ ਿਸੰਘਾਂ ਅਤੇ 

ਿਸੰਘਣੀਆਂ ਵਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਰਆਦਾ ਨੰੂ ਇਕ ਧੰਦੇ ਵਾਂਗ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 
ਵਲ ਸੰਗਤ ਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਥ ਤਕ ਿਕ ਕੀਰਤਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਿਵੱਚ A C ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਿਟਕਟਾਂ 
ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਬੁਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਗਲ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਥੇ ਦੀ 



ਮਿਰਆਦਾ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ । ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਦਲੇ ਮਾਇਆ 

ਆਿਦਕ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀ ਹੈ । 
 
ਅੱਜ ਤਰੀਕ 27 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਿਹਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵਚ ਜਲੰਧਰ ਿਵਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਿਵਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ 

ਰਹੇ ਜਥੇ ਦੇ ਿਵਚਾਰਵਾਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਿਸੰਘਾਂ ਦੀ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਕਤਰਤਾ ਸਮਾਗਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਈ । 
ਇਸ ਇਕਤਰਤਾ ਿਵਚ ਜਥੇ ਦੇ ਕੁਝ ਿਸੰਘਾਂ ਅਤੇ ਿਸੰਘਣੀਆਂ ਵਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ 

ਮਾਇਆ ਆਿਦਕ ਲੈਣ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਿਬਮਾਰੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਿਚੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ । ਕਾਫੀ 
ਿਵਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਿਸੰਘਾਂ  ਵਲ ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਿਸੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ 
ਜਥਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ । ਇਕਤਰਤਾ ਿਵਚ ਹਾਿਜ਼ਰ ਿਸੰਘਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਿਨਰਨਾ 
ਕੀਤਾ ਿਕ ਇਹਨਾ ਫੈਸਿਲਆ ਨੰੂ 28 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੰੂ ਿਦਵਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਤ 

ਿਵਚ ਪੜਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀ ਦੇਸ਼ ਿਵਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ 
ਨੰੂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ । 
 
1. ਅੱਜ ਯਾਨੀ 28 ਨਵੰਬਰ 2012 ਤ ਬਾਅਦ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਸੰਘ ਜਾਂ ਿਸੰਘਣੀ ਵਲ 

ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਆਿਦਕ ਸੇਵਾ ਬਦਲੇ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਇਆ ਆਿਦਕ ਲੈਣ ਦੀ 
ਆਿਗਆ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਜੇ ਿਕਸੇ ਮੇੰਬਰ ਵਲ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਜਥੇ 

ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਮਾਇਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਲਈ 

ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਿਜ਼ਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ । 
 
2. ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਕੁਝ ਿਸੰਘਾਂ ਿਵਚ ਡੇਿਰਆਂ ਿਵਚ ਜਾਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ 
ਹੈ । ਇਹਨਾ ਿਸੰਘਾਂ ਨੰੂ ਡੇਿਰਆਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤ ਸੰਕੋਿਚਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਜਥਾ ਪੰਥ ਿਵਚ 

ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੈ । 
 

3. ਜਥੇ ਵਲ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਿਵਚ ਵਖ ਵਖ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵਚ 7 ਸਟਰਲ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਹੰੁਦੇ ਹਨ । 
ਇਹਨਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਿਵਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵਦੇਸ਼ਾਂ ਤ ਿਸੰਘ ਿਸੰਘਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ 



ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ 

ਸਮਾਗਮ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਿਨਭਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ 

ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਤ ਘੱਟ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ । 
 
4. ਵਖ ਵਖ ਸਿਹਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੰੂ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਿਹਬ ਅਤੇ 

ਕੀਰਤਨ ਸੁਨਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਵੱਧ ਤ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵਚ 

ਤਰਜ਼ੀਹ ਿਦਤੀ ਜਾਵੇ । ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਸੰਘ ਜਾਂ ਿਸੰਘਣੀ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਤੇ 

ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਦਾ ਹੈ । 
 
ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਮੈਬਰਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜਥੇ 

ਦੀ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਉਪਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਿਲਆਂ ਤੇ ਡੱਟ ਕੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਤਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ 
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ । 
 
27.11.2012                                                                        ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਝਾੜੂਬਰਦਾਰ, 

                                                                                          ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਿਸੰਘ (ਜਥੇਦਾਰ) 

 
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਰਾਿਜੰਦਰ ਪਾਲ ਿਸੰਘ 

ਬੁਲਾਰਾ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ  


