
                       ਿਵਨਾਇਕ   ਦਾਮੋਦਰ   ਸਾਵਰਕਰ   -   ਿਹੰਦੂਤਵ  
 
ਿਵਨਾਇਕ   ਦਾਮੋਦਰ   ਸਾਵਰਕਰ   (28   ਮਈ,   1883   -   26   ਫਰਵਰੀ,   1966)   ਇੱਕ   ਭਾਰਤੀ   ਆਜ਼ਾਦੀ   ਪੱਖੀ   ਕਾਰਕੁਨ,   ਰਾਜਨ� ਤਾ   ਹੋਣ  
ਦੇ   ਨਾਲ   ਨਾਲ   ਇੱਕ   ਕਵੀ,   ਲੇਖਕ   ਅਤੇ   ਨਾਟਕਕਾਰ   ਵੀ   ਸੀ।   ਉਸਨ�    ਿਹੰਦੂ   ਸਿਭਆਚਾਰ   ਿਵਚ   ਜਾਤੀ   ਪ�ਣਾਲੀ   ਨੰੂ   ਖਤਮ   ਕਰਨ   ਅਤੇ  
ਧਰਮ   ਪਿਰਵਰਿਤਤ   ਿਹੰਦੂਆਂ   ਨੰੂ   ਵਾਪਸ   ਿਹੰਦੂ   ਧਰਮ   ਿਵਚ   ਤਬਦੀਲ   ਕਰਨ   ਦੀ   ਵਕਾਲਤ   ਕੀਤੀ।   ਸਾਵਰਕਰ   ਨ�    ਇੱਕ   "ਕਲਿਪਤ  
ਰਾ�ਟਰ"   ਵਜ�   ਸਮੂਿਹਕ   "ਿਹੰਦੂ"   ਪਛਾਣ   ਬਣਾਉਣ   ਲਈ   ਿਹੰਦੂਤਵ   �ਬਦ   ਦਾ   ਗਠਨ   ਕੀਤਾ।   ਉਸਦੇ   ਰਾਜਨੀਿਤਕ   ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ   ਿਵੱਚ  
ਉਪਯੋਗੀਵਾਦ,   ਤਰਕ�ੀਲਤਾ   ਅਤੇ   ਪੋਜੀਿਟਵਵਾਦ,   ਮਨੱੁਖਤਾਵਾਦ   ਅਤੇ   ਸਰਬ   ਿਵਆਪਕਤਾ,   ਪ�ਗਟਵਾਦ   ਅਤੇ   ਯਥਾਰਥਵਾਦ   ਦੇ  
ਤੱਤ   ਸਨ।  
 
ਬਾਲ   ਗੰਗਾਧਰ   ਿਤਲਕ   ਦੀ   ਿਸਫ਼ਾਰ�   ਨ�    ਉਸ   ਨੰੂ   ਲੰਡਨ   ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ   ਿਦਵਾਉਣ   ਿਵਚ   ਸਹਾਇਤਾ   ਕੀਤੀ   ਿਜੱਥੇ   ਉਸਨ�    ਪੰਜ   ਸਾਲ   ਿਬਤਾਏ;  
ਲੰਡਨ   ਿਵੱਚ   ਉਸਨ�    ਪੂਰੇ   ਯੂਰਪ   ਿਵੱਚ   ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ   ਦਾ   ਇੱਕ   ਨ� �ਟਵਰਕ   ਬਣਾਇਆ   ਅਤੇ   ਅੰਦੋਲਨ   ਨੰੂ   ਬੌਿਧਕ   ਅਧਾਰ   ਪ�ਦਾਨ  
ਕਰਨ   ਿਵੱਚ   ਸਹਾਇਤਾ   ਕੀਤੀ,   ਭਗਤ   ਿਸੰਘ   ਅਤੇ   ਸੁਭਾ�   ਚੰਦਰ   ਬੋਸ   ਵਰਗੇ   ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ   ਨ�    ਸਾਵਰਕਰ   ਨੰੂ   ਇਨਕਲਾਬ   ਦਾ   ਇੱਕ  
�ਖਸੀਅਤ   ਮੰਿਨਆ।   ਅੰਡਰਮਾਨ   ਅਤੇ   ਿਨਕੋਬਾਰ   ਆਈਲ�ਡਜ਼   ਿਵਚ   ਕੈਦ   ਤ�   ਪਿਹਲ�   ਸਾਵਰਕਰ   ਨੰੂ   ਬਹੁਤ   ਸਿਤਕਾਰ   ਿਵਚ   ਰੱਿਖਆ  
ਿਗਆ   ਸੀ.   
 
“ਅਜੀਬ   ਿਜਹਾ   ਇਹ   ਪ�ਗਟ   ਹੋ   ਸਕਦਾ   ਹੈ,   ਸ�ੀ   ਸਾਵਰਕਰ   ਅਤੇ   ਸ�ੀ   ਿਜਨਾਹ,   ਇੱਕ   ਰਾ�ਟਰ   ਦੇ   ਬਨਾਮ   ਦੋ   ਕੌਮ�   ਦੇ   ਮੁੱ ਦੇ   ਤੇ   ਇੱਕ   ਦੂਜੇ  
ਦੇ   ਿਵਰੋਧ   ਕਰਨ   ਦੀ   ਬਜਾਏ   ਇਸ   ਬਾਰੇ   ਪੂਰੀ   ਸਿਹਮਤ   ਹਨ।   ਦੋਵ�   ਸਿਹਮਤ   ਹਨ,   ਨਾ   ਿਸਰਫ   ਸਿਹਮਤ   ਹਨ,   ਪਰ   ਜ਼ੋਰ   ਿਦੰਦੇ   ਹਨ  
ਿਕ   ਇੱਥੇ   ਵੀ   ਹਨ   ਭਾਰਤ   ਿਵਚ   ਦੋ   ਰਾ�ਟਰ-   ਇਕ   ਮੁਸਿਲਮ   ਰਾ�ਟਰ   ਅਤੇ   ਦੂਜਾ   ਿਹੰਦੂ   ਰਾ�ਟਰ।   ਉਹ   ਿਸਰਫ   ਉਨ� �   ਿਨਯਮ�   ਅਤੇ  
�ਰਤ�   ਦੇ   ਅਨੁਸਾਰ   ਹੀ   ਿਭੰਨ   ਹਨ   ਿਜੰਨ� �   'ਤੇ   ਦੋਵ�   ਰਾ�ਟਰ�   ਨੰੂ   ਰਿਹਣਾ   ਚਾਹੀਦਾ   ਹੈ।   ਸ�ੀ   ਿਜਨਾਹ   ਕਿਹੰਦੇ   ਹਨ   ਿਕ   ਭਾਰਤ   ਨੰੂ   ਦੋ,  
ਪਾਿਕਸਤਾਨ   ਅਤੇ   ਿਹੰਦੁਸਤਾਨ   ਿਵਚ   ਵੰਿਡਆ   ਜਾਣਾ   ਚਾਹੀਦਾ   ਹੈ,   ਮੁਸਲਮਾਨ   ਰਾ�ਟਰ   ਪਾਿਕਸਤਾਨ   ਤੇ   ਿਹੰਦੂ   ਰਾ�ਟਰ   �ਤੇ   ਕਬਜ਼ਾ  
ਕਰਨ   ਲਈ   ਿਹੰਦੁਸਤਾਨ   �ਤੇ   ਕਬਜ਼ਾ   ਕਰ   ਲਵੇਗਾ।ਸ�ੀ   ਸਾਵਰਕਰ   ਜ਼ੋਰ   ਦੇ   ਕੇ   ਕਿਹੰਦਾ   ਹੈ   ਿਕ   ਹਾਲ�ਿਕ   ਭਾਰਤ   ਿਵੱਚ   ਦੋ   ਕੌਮ�   ਹਨ,  
ਭਾਰਤ   ਨੰੂ   ਦੋ   ਿਹੱਿਸਆਂ   ਿਵੱਚ   ਨਹ�   ਵੰਿਡਆ   ਜਾਵੇਗਾ,   ਇੱਕ   ਮੁਸਲਮਾਨ�   ਲਈ   ਅਤੇ   ਦੂਜਾ   ਿਹੰਦੂਆ ਂ  ਲਈ;   ਿਕ   ਦੋਵ�   ਰਾ�ਟਰ   ਇਕ   ਦੇ�  
ਿਵਚ   ਰਿਹਣਗੇ   ਅਤੇ   ਇਕੋ   ਸੰਿਵਧਾਨ   ਦੇ   ਿਨਯੰਤਰਣ   ਅਧੀਨ   ਰਿਹਣਗੇ;   ਿਕ   ਸੰਿਵਧਾਨ   ਅਿਜਹਾ   ਹੋਵੇਗਾ   ਿਕ   ਿਹੰਦ ੂ  ਰਾ�ਟਰ   ਇਕ   ਪ�ਮੁੱ ਖ  
ਅਹੁਦੇ   'ਤੇ   ਕਾਬਜ਼   ਹੋਣ   ਦੇ   ਯੋਗ   ਹੋ   ਜਾਵੇਗਾ   ਜੋ   ਇਸ   ਦੇ   ਕਾਰਨ   ਹੈ   ਅਤੇ   ਮੁਸਲਮਾਨ   ਰਾ�ਟਰ   ਰਿਹਣ   ਦੇ   ਲਈ   ਬਣਾਇਆ   ਿਗਆ   ਹੈ  
ਿਵਚ   ਪੀ   "ਿਹੰਦੂ   ਰਾ�ਟਰ   ਦੇ   ਨਾਲ   ਨੀਯਤ   ਸਿਹਕਾਰਤਾ   ਦਾ   ਅਵਸਰ।"  
 
ਏ.   ਿਹੰਦੂਤਵ   ਤੇ  
 
1.   ਸਭ   ਦੇ   ਬਾਅਦ   ਵੀ   ਇਸ   ਸੰਸਾਰ   ਿਵੱਚ   ਹੁਣ   ਤੱਕ   ਹੈ   ਿਜੱਥ�   ਤੱਕ   ਮਨੱੁਖ   ਦਾ   ਸਬੰਧ   ਹੈ,   ਪਰ   ਇੱਕ   ਜਾਤੀ   -   ਮਨੱੁਖ   ਜਾਤੀ,   ਇੱਕ   ਖੂਨ,  
ਮਨੱੁਖੀ   ਖੂਨ   ਦੁਆਰਾ   ਿਜੰਦਾ   ਰੱਖੀ   ਗਈ.   ਦੂਸਰੀਆ ਂ  ਸਾਰੀਆਂ   ਗੱਲ�   ਵਧੀਆ   ਆਰਜ਼ੀ   ਤੌਰ   'ਤੇ   ਹਨ,   ਇਕ   ਅਸਥਾਈ   ਅਤੇ   ਿਸਰਫ  
ਤੁਲਨਾਤਮਕ   ਤੌਰ'   ਤੇ   ਸੱਚ.   (...)   ਿਜਵ�   ਿਕ   ਇਹ   ਹੈ,   ਅੰਡੇਮਾਨ�   ਦੀਆਂ   ਆਿਦਵਾਸੀ   ਵੀ   ਉਹਨ�   ਦੀਆਂ   ਨਾੜੀਆਂ   ਿਵਚ   ਅਖੌਤੀ  
ਆਰੀਅਨ   ਖੂਨ   ਦੇ   ਕੁਝ   ਿਛੜਕਣ   ਤ�   ਿਬਨ�   ਨਹ�   ਅਤੇ   ਉਲਟ   ਹਨ.   ਸੱਚਮੁੱ ਚ   ਉਹ   ਸਭ   ਬੋਲਣਾ   ਜੋ   ਅਸ�   ਦਾਅਵਾ   ਕਰ   ਸਕਦੇ   ਹ�   ਉਹ  
ਇਹ   ਹੈ   ਿਕ   ਿਕਸੇ   ਦੀਆਂ   ਨਾੜੀਆਂ   ਿਵੱਚ   ਸਾਰੀ   ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ   ਦਾ   ਲਹੂ   ਹੈ.   ਖੰਭੇ   ਤ�   ਖੰਭੇ   ਤੱਕ   ਮਨੱੁਖ   ਦੀ   ਬੁਿਨਆਦੀ   ਏਕਤਾ   ਸੱਚ   ਹੈ,   ਸਭ  
ਕੁਝ   ਿਸਰਫ   ਤੁਲਨਾਤਮਕ   ਤੌਰ   ਤੇ.  
  
2.   ਅਸ�   ਿਕਸੇ   ਨੰੂ   ਵੀ   ਆਪਣੇ   ਿਪਆਰ,   ਪ��ੰਸਾ   ਅਤੇ   ਬੁੱ ਧ-ਧਰਮ-ਸੰਘ   ਲਈ   ਸਿਤਕਾਰ   ਨਹ�   ਿਦੰਦੇ.   ਉਹ   ਸਾਰੇ   ਸਾਡੇ   ਹਨ.   ਉਨ� �   ਦੀਆਂ  
ਮਿਹਮਾ   ਸਾਡੀ   ਅਤੇ   ਸਾਡੀ   ਆਪਣੀਆਂ   ਅਸਫਲਤਾਵ�   ਹਨ.  
ਿਹੰਦੂਤਵ,   
 
We.   ਅਸ�   ਸਾਰੇ   ਿਹੰਦੂ   ਹ�   ਅਤੇ   ਇਕ   ਸ�ਝਾ   ਲਹੂ   ਦੇ   ਮਾਲਕ   ਹ�.   ਸਾਡੇ   ਿਵਚ�   ਕੁਝ   ਜੈਨ   ਹਨ   ਅਤੇ   ਕੁਝ   ਜੰਗਮਾਸ;   ਪਰ   ਜੈਨ   ਜ�  
ਜੰਗਮਸ-   ਅਸ�   ਸਾਰੇ   ਿਹੰਦੂ   ਹ�   ਅਤੇ   ਇਕ   ਸ�ਝੇ   ਲਹੂ   ਦੇ   ਮਾਲਕ   ਹ�.   ਸਾਡੇ   ਿਵਚ�   ਕੁਝ   ਮਹ�ਵਾਦੀ   ਹਨ,   ਕੁਝ,   ਪੰਥੀਵਾਦੀ;   ਕੁਝ  



ਨਾਸਿਤਕ   ਅਤੇ   ਕੁਝ   ਨਾਸਿਤਕ।   ਪਰ   ਏਕਾਿਧਕਾਰਵਾਦੀ   ਜ�   ਨਾਸਿਤਕ   -   ਅਸ�   ਸਾਰੇ   ਿਹੰਦੂ   ਹ�   ਅਤੇ   ਇਕ   ਸ�ਝੇ   ਲਹੂ   ਦੇ   ਮਾਲਕ   ਹ�.  
ਅਸ�   ਿਸਰਫ   ਇੱਕ   ਰਾ�ਟਰ   ਹੀ   ਨਹ�,   ਇੱਕ   ਜਾਤੀ,   ਇੱਕ   ਜਨਿਮਆ   ਭਾਈਚਾਰਾ   ਹ�.   ਹੋਰ   ਕੁਝ   ਨਹ�   ਿਗਣਦਾ,   ਇਹ   ਿਦਲ   ਦੇ   ਸਾਰੇ  
ਸਵਾਲ�   ਦੇ   ਬਾਅਦ   ਹੈ.   ਅਸ�   ਮਿਹਸੂਸ   ਕਰਦ ੇ  ਹ�   ਿਕ   ਉਹੀ   ਪ�ਾਚੀਨ   ਲਹੂ   ਜੋ   ਰਾਮ   ਅਤੇ   ਿਕ��ਨ,   ਬੁੱ ਧ   ਅਤੇ   ਮਹਾਵੀਰ,   ਨਾਨਕ   ਅਤੇ  
ਿਚਤੰਿਨਆ,   ਬਾਸਵਾ   ਅਤੇ   ਮਾਧਵਾ,   ਰੋਿਹਦਾਸ   ਅਤੇ   ਿਤਰੂਵੇਲੂਵਰ   ਦੇ   ਿਹੰਦੂਡੋਮ   ਦੇ   ਨਾੜ   ਤ�   ਨਾੜੀ   ਤੱਕ   ਦੇ   ਕੋਰਸ�,   ਿਦਲ   ਤ�   ਿਦਲ   ਤੱਕ  
ਧੜਕਦਾ   ਹੈ.  
 
ਅਸ�   ਮਿਹਸੂਸ   ਕਰਦੇ   ਹ�   ਿਕ   ਅਸ�   ਇੱਕ   ਜੱਟੀ   ਹ�,   ਇੱਕ   ਨਸਲ   ਲਹੂ   ਦੇ   ਸਭ   ਤ�   ਨਜ਼ਦੀਕੀ   ਸੰਬੰਧ�   ਦੁਆਰਾ   ਬੱਝੀ   ਹੋਈ   ਹੈ   ਅਤੇ   ਇਸ  
ਲਈ   ਅਿਜਹਾ   ਹੋਣਾ   ਚਾਹੀਦਾ   ਹੈ.  
 
4.   ਸਾਡੇ   ਰੱਬ   ਸੰਸਿਕ�ਤ   ਿਵਚ   ਬੋਲਦੇ   ਸਨ;   ਸੰਸਿਕ�ਤ   ਿਵਚ   ਸਾਡੇ   ਿਰ�ੀ   ਿਵਚਾਰੇ,   ਸਾਡੇ   ਕਵੀਆਂ   ਨ�    ਸੰਸਿਕ�ਤ   ਿਵਚ   ਿਲਿਖਆ.   ਸਾਡੇ  
ਿਵੱਚ   ਸਭ   ਤ�   �ਤਮ   ਹੈ-   ਸਰਬੋਤਮ   ਿਵਚਾਰ�,   �ਤਮ   ਿਵਚਾਰ�,   ਸਭ   ਤ�   ਵਧੀਆ   ਸਤਰ�   -   ਸੰਸਿਕ�ਤ   ਿਵਚ   ਆਪਣੇ   ਆਪ   ਨੰੂ   ਪਿਹਨਣ  
ਦੀ   ਝਲਕ   ਭਾਲਦੀਆਂ   ਹਨ.   ਲੱਖ�   ਲੋਕ�   ਲਈ   ਇਹ   ਅਜ ੇ  ਵੀ   ਉਨ� �   ਦੇ   ਦੇਵਿਤਆਂ   ਦੀ   ਭਾ�ਾ   ਹੈ;   ਦੂਿਜਆਂ   ਲਈ   ਇਹ   ਉਨ� �   ਦੇ   ਪੁਰਿਖਆਂ  
ਦੀ   ਭਾ�ਾ   ਹੈ;   ਸਭ   ਲਈ   ਇਹ   ਇਕਸਾਰਤਾ   ਦੀ   ਭਾ�ਾ   ਹੈ;   ਇਕ   ਸ�ਝਾ   ਿਵਰਾਸਤ,   ਇਕ   ਸ�ਝਾ   ਖਜ਼ਾਨਾ   ਜੋ   ਸਾਡੀ   ਭੈਣ   ਦੀਆਂ   ਭਾ�ਾਵ�  
ਦੇ   ਸਾਰੇ   ਪਿਰਵਾਰ   ਨੰੂ   ਅਮੀਰ   ਬਣਾ�ਦਾ   ਹੈ.   
 
One.   ਉਹ   ਿਜਹੜਾ   ਇਸ   ਿਵ�ਾਲ   ਧਰਤੀ   ਨੰੂ  
ਿਸੰਧੁ   ਤ�   ਿਸੰਧੂ   (ਸਮੰੁਦਰ   ਤ�   ਸਮੰੁਦਰ))  
ਨੰੂ   ਆਪਣਾ   ਜਨਮ   ਭੂਮੀ   (ਜ�   ਿਕਸੇ   ਦੇ   ਪੂਰਵਜ�   ਦੀ   ਧਰਤੀਮੰਨਦਾ   ਹੈ   ਅਤੇ   ਪਿਵੱਤਰ   ਧਰਤੀ  
ਉਹ   ਹੈ   ਿਜਸ   ਨੰੂ   ਿਹੰਦੂ   ਿਕਹਾ   ਜਾਵੇਗਾ   ਅਤੇ   ਯਾਦ   ਕੀਤਾ   ਜਾਵੇਗਾ।  
 
Our.   ਸਾਡੀ   ਦੇ�   ਭਗਤੀ   ਅਤੇ   ਨ� ਕ-ਿਦਮਾਗੀ   ਭੈਣ   (ਭੈਣ   ਿਨਵੇਿਦਤਾ)   ਨ�    ਸਾਡੀ   ਧਰਤੀ   ਿਸੰਧੂ   ਤ�   ਸਮੁੰ ਦਰ   ਤੱਕ   ਉਸ   ਦੇ   ਿਪਤਾ   ਦੀ  
ਧਰਤੀ   ਵਜ�   ਅਪਣਾ   ਲਈ   ਸੀ।   ਉਹ   ਸੱਚਮੁੱ ਚ   ਇਸ   ਨੰੂ   ਇਸ   ਤਰ��   ਿਪਆਰ   ਕਰਦੀ   ਸੀ,   ਅਤੇ   ਜੇ   ਸਾਡੀ   ਕੌਮ   ਆਜ਼ਾਦ   ਹੰੁਦੀ,   ਤ�   ਅਸ�  
ਅਿਜਹੀ   ਿਪਆਰ   ਕਰਨ   ਵਾਲੀਆਂ   ਰੂਹ�   'ਤੇ   ਨਾਗਿਰਕਤਾ   ਦਾ   ਅਿਧਕਾਰ   ਦੇਣ   ਵਾਲੇ   ਪਿਹਲੇ   ਿਵਅਕਤੀ   ਹੰੁਦੇ.   ਇਸ   ਲਈ   ਪਿਹਲੀ  
ਜ਼ਰੂਰੀ,   ਕੁਝ   ਹੱਦ   ਤਕ,   ਉਸ   ਨੰੂ   ਉਸ   ਸਿਥਤੀ   ਿਵਚ   ਚੰਗਾ   ਰੱਖਣ   ਲਈ   ਿਕਹਾ   ਜਾ   ਸਕਦਾ   ਹੈ.   ਿਹੰਦ ੂ  ਮਾਿਪਆਂ   ਦੇ   ਸ�ਝੇ   ਲਹੂ   ਦੀ   ਦੂਜੀ  
ਜ਼ਰੂਰੀ,   ਇਸ   ਦੇ   ਬਾਵਜੂਦ   ਅਤੇ   ਜ਼ਰੂਰੀ   ਤੌਰ   ਤੇ,   ਅਿਜਹੇ   ਮਾਮਿਲਆਂ   ਿਵਚ   ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ   ਹੋਣੀ   ਚਾਹੀਦੀ   ਹੈ.   ਇਕ   ਿਹੰਦੂ   ਨਾਲ   ਿਵਆਹ  
ਦਾ   ਸੰਸਕਾਰ,   ਿਜਹੜਾ   ਅਸਲ   ਿਵਚ   ਿਫ   .ਜ਼   ਕਰਦਾ   ਹੈ   ਅਤੇ   ਿਵ�ਵਿਵਆਪੀ   ਤੌਰ   'ਤੇ   ਅਿਜਹਾ   ਕਰਨ   ਲਈ   ਮੰਿਨਆ   ਜ�ਦਾ   ਹੈ,   ਦੋ  
ਜੀਵ�   ਨੰੂ   ਇਕ   ਬਣਾ   ਕੇ   ਇਸ   ਅਯੋਗਤਾ   ਨੰੂ   ਦੂਰ   ਕਰਨ   ਲਈ   ਿਕਹਾ   ਜਾ   ਸਕਦਾ   ਹੈ.   ਪਰ   ਹਾਲ�ਿਕ   ਇਹ   ਦੂਜਾ   ਜ਼ਰੂਰੀ   ਅਸਫਲ   ਿਰਹਾ,  
ਿਕਸੇ   ਵੀ   ਤਰੀਕੇ   ਨਾਲ   ਉਸ   ਦੇ   ਮਾਮਲੇ   ਿਵਚ   ਚੰਗਾ   ਪ�ਦਰ�ਨ   ਕਰਨ   ਲਈ,   ਿਹੰਦੂਤਵ   ਦੀ   ਤੀਜੀ   ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ   ਯੋਗਤਾ   ਨ�    ਉਸ   ਨੰੂ  
ਇਕ   ਿਹੰਦੂ   ਵਜ�   ਮਾਨਤਾ   ਪ�ਾਪਤ   ਕਰਨ   ਦਾ   ਅਿਧਕਾਰ   ਿਦੱਤਾ.   ਿਕ�ਿਕ,   ਉਸਨ�    ਸਾਡੇ   ਸਿਭਆਚਾਰ   ਨੰੂ   ਅਪਣਾਇਆ   ਸੀ   ਅਤੇ   ਸਾਡੀ  
ਧਰਤੀ   ਨੰੂ   ਉਸ   ਦੇ   ਪਿਵੱਤਰ   ਦੇ�   ਵਜ�   ਜਾਿਣਆ   ਜ�ਦਾ   ਸੀ.   ਉਸਨ�    ਮਿਹਸੂਸ   ਕੀਤਾ   ਿਕ   ਉਹ   ਇੱਕ   ਿਹੰਦ ੂ  ਹੈ   ਅਤੇ   ਇਹ   ਸਾਰੀਆਂ  
ਤਕਨੀਕ�   ਤ�   ਇਲਾਵਾ   ਅਸਲ   ਅਤੇ   ਸਭ   ਤ�   ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ   ਪਰੀਿਖਆ   ਹੈ.   ਪਰ   ਸਾਨੰੂ   ਇਹ   ਨਹ�   ਭੁੱ ਲਣਾ   ਚਾਹੀਦਾ   ਿਕ   ਸਾਨੰੂ   ਿਹੰਦੂਤਵ  
ਦੀਆਂ   ਜ਼ਰੂਰੀ   ਚੀਜ਼�   ਨੰੂ   ਇਸ   ਅਰਥ   ਿਵਚ   ਿਨਰਧਾਰਤ   ਕਰਨਾ   ਹੈ   ਿਜਸ   ਿਵਚ   ਇਹ   �ਬਦ   ਅਸਲ   ਿਵਚ   ਬਹੁਤ   ਸਾਰੇ   ਲੋਕ�   ਦੁਆਰਾ  
ਵਰਿਤਆ   ਿਗਆ   ਹੈ.   ਅਤੇ   ਇਸ   ਲਈ   ਸਾਨੰੂ   ਇਹ   ਕਿਹਣਾ   ਚਾਹੀਦਾ   ਹੈ   ਿਕ   ਕੋਈ   ਵੀ   ਗੈਰ-ਿਹੰਦੂ   ਪਰੰਪਰਾ   ਨੰੂ   ਿਹੰਦੂਤਵ   ਿਵੱਚ   ਤਬਦੀਲ  
ਕਰਨਾ   ਇੱਕ   ਿਹੰਦੂ   ਹੋ   ਸਕਦਾ   ਹੈ,   ਜੇ   ਸਚਮੁੱ ਚ,   ਉਹ   ਸਾਡੀ   ਧਰਤੀ   ਨੰੂ   ਆਪਣਾ   ਦੇ�   ਮੰਨਦਾ   ਹੈ   ਅਤੇ   ਇੱਕ   ਿਹੰਦ ੂ  ਨਾਲ   ਿਵਆਹ  
ਕਰਵਾ�ਦਾ   ਹੈ,   ਇਸ   ਤਰ��   ਸਾਡੀ   ਧਰਤੀ   ਨੰੂ   ਇੱਕ   ਅਸਲ   ਿਪਤਾ   ਦੀ   ਧਰਤੀ   ਵਜ�   ਿਪਆਰ   ਕਰਨ   ਲਈ   ਆਇਆ   ਹੈ   ,   ਅਤੇ   ਸਾਡੀ  
ਸੰਸਿਕ�ਤੀ   ਨੰੂ   ਅਪਣਾ�ਦਾ   ਹੈ   ਅਤੇ   ਇਸ   ਤਰ��   ਸਾਡੀ   ਧਰਤੀ   ਨੰੂ   ਪੁਨਯਭੂ   ਦੇ   ਰੂਪ   ਿਵੱਚ   ਪੂਜਦਾ   ਹੈ.   ਅਿਜਹੀ   ਯੂਨੀਅਨ   ਦੇ   ਬੱਚੇ,   ਿਜਵ�  
ਿਕ   ਹੋਰ   ਚੀਜ਼�   ਬਰਾਬਰ   ਹੋਣ,   ਬਹੁਤ   ਜ਼ੋਰ   ਨਾਲ   ਿਹੰਦੂ   ਹੋਣ.  
 
7.   “ਅਖੀਰ   ਿਵੱਚ   ਇੱਕ   ਮਹਾਨ   ਿਮ�ਨ   ਜੋ   ਿਸੰਧ ੂ  ਨ�    ਇੱਕ   ਰਾ�ਟਰ   ਅਤੇ   ਦੇ�   ਦੀ   ਸਥਾਪਨਾ   ਕਰਨ   ਦਾ   ਕੰਮ   ਕੀਤਾ   ਸੀ,   ਲੱਿਭਆ   ਅਤੇ  
ਆਪਣੀ   ਭੂਗੋਿਲਕ   ਸੀਮਾ   ਤੇ   ਪਹੁੰ ਚ   ਿਗਆ   ਜਦ�   ਅਯੱੁਿਧਆ   ਦੇ   ਬਹਾਦਰੀ   ਰਾਜਕੁਮਾਰ   ਨ�    ਿਸਲੋਨ   ਿਵੱਚ   ਿਜੱਤ   ਦਰਜ   ਕੀਤੀ   ਅਤੇ  
ਅਸਲ   ਿਵੱਚ   ਸਾਰੀ   ਧਰਤੀ   ਿਹਮਾਿਲਆ   ਤ�   ਲੈ   ਕੇ   ਆ   ਗਈ   ਇਕ   ਪ�ਭੂ   ਦੇ   ਅਧੀਨ   ਸਮੁੰ ਦਰ.   ਿਜਸ   ਿਦਨ   ਿਜੱਤ   ਦਾ   ਘੋੜਾ   ਿਬਨ�  
ਮੁਕਾਬਲਾ   ਅਤੇ   ਅਚਾਨਕ   ਵਾਿਪਸ   ਪਰਤ   ਆਇਆ,   ਸਰਬਸੱਤਾ   ਦਾ   ਮਹਾਨ   ਿਚੱਟਾ   ਛਤਰ   ਉਸ   ਰਾਜਚੰਦਰ,   ਜੋ   ਿਕ   ਬਹਾਦਰ,  
ਰਾਮਚੰਦਰ   ਚੰਗਾ   ਸੀ,   �ਤੇ   ਭੜਿਕਆ   ਸੀ   ਅਤੇ   ਉਸ   ਨਾਲ   ਿਪਆਰ   ਭਰੀ   ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ   ਸਹੁੰ    ਚੁੱ ਕੀ   ਸੀ,   ਨਾ   ਿਸਰਫ   ਆਰੀਅਨ  



ਰਾਜਕੁਮਾਰ�   ਦੁਆਰਾ   ਲਹੂ,   ਪਰ   ਹਨੂਮਾਨ,   ਸੁਗਰੀਵ,   ਿਬਭੀ�ਣ   ਦੱਖਣ   ਤ�   -   ਉਹ   ਿਦਨ   ਸਾਡੇ   ਿਹੰਦ ੂ  ਲੋਕ�   ਦਾ   ਅਸਲ   ਜਨਮ   ਿਦਨ  
ਸੀ.   ਇਹ   ਸੱਚਮੱੁਚ   ਸਾਡਾ   ਰਾ�ਟਰੀ   ਿਦਨ   ਸੀ:   ਆਰੀਅਨ   ਅਤੇ   ਅਨਾਿਰਅਨ   ਆਪਣੇ   ਆਪ   ਨੰੂ   ਲੋਕ�   ਿਵੱਚ   ਬੁਣਨ   ਵਾਲੇ   ਇੱਕ   ਰਾ�ਟਰ  
ਦੇ   ਰੂਪ   ਿਵੱਚ   ਪੈਦਾ   ਹੋਏ   ਸਨ.  
 
ਬੀ.   ਿਕਤਾਬ�   ਦੇ   ਅੰ�.  
 
1.   ਅਤੀਤ   ਦੇ   ਅਿਜਹੇ   ਆਦੇ��   ਿਵਚ�   ਇਕ   ਸਭ   ਤ�   ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ   ਿਹੱਸਾ   ਿਜਸ   ਨੰੂ   ਅਸ�   ਅੰਨ�� ਵਾਹ   ਅੰਜਾਮ   ਦੇ   ਚੁੱ ਕੇ   ਹ�   ਅਤੇ   ਿਜਸ   ਨੰੂ  
ਇਿਤਹਾਸ   ਦੇ   ਕੂੜੇਦਾਨ�   ਿਵਚ   ਸੱੁਿਟਆ   ਜਾਣਾ   ਚਾਹੀਦਾ   ਹੈ   ਉਹ   ਹੈ   ਕਠ� ਰ   ਜਾਤੀ   ਪ�ਣਾਲੀ.   ਇਸ   ਪ�ਣਾਲੀ   ਨ�    ਸਾਡੇ   ਿਹੰਦੂ   ਸਮਾਜ   ਨੰੂ  
ਬਹੁਤ   ਸਾਰੇ   ਸੂਖਮ   ਟੁਕਿੜਆਂ   ਿਵਚ   ਬਦਲ   ਿਦੱਤਾ   ਹੈ,   ਹਮੇ�ਾ   ਲਈ   ਇਕ   ਦੂਜੇ   ਨਾਲ   ਲੜਦੇ   ਹੋਏ.   ਮੰਦਰ�,   ਗਲੀਆਂ,   ਮਕਾਨ�,  
ਨੌਕਰੀਆਂ,   ਗ�ਾਮ   ਸਭਾਵ�   ਤ�   ਲੈ   ਕੇ   ਕਾਨੰੂਨ   ਅਤੇ   ਿਵਧਾਨ   ਸਭਾ   ਦੀਆਂ   ਸੰਸਥਾਵ�   ਤੱਕ,   ਇਸਨ�    ਿਸਰਫ   ਦੋ   ਿਹੰਦੂਆਂ   ਿਵਚਾਲੇ   ਸਦੀਵੀ  
ਟਕਰਾਅ   ਦਾ   ਟੀਕਾ   ਲਗਾਇਆ   ਹੈ;   ਸਾਡੀ   ਏਕਤਾ   ਨੰੂ   ਕਮਜ਼ੋਰ   ਕੀਤਾ   ਅਤੇ   ਿਕਸੇ   ਵੀ   ਬਾਹਰੀ   ਖਤਰੇ   ਦੇ   ਿਵਰੱੁਧ   ਇੱਕਜੁਟ   ਹੋਣ   ਦਾ  
ਸੰਕਲਪ   ਿਲਆ.   ਇਹ   ਿਹੰਦੂ   ਰਾ�ਟਰ   ਦੀ   ਸੰਕਲਪ   ਿਵਚ   ਸਭ   ਤ�   ਵੱਡੀ   ਰੁਕਾਵਟ   ਹੈ.  
  
2.   ਅਛੂਤ   ਦਾ   ਵਰਤਾਰਾ   ਪਾਪ,   ਮਨੱੁਖਤਾ   �ਤੇ   ਦਾਗ   ਹੈ   ਅਤੇ   ਕੁਝ   ਵੀ   ਇਸ   ਨੰੂ   ਜਾਇਜ਼   ਨਹ�   ਠਿਹਰਾ   ਸਕਦਾ.   ਿਸਰਫ   ਉਸ   ਅਛੂਤ   'ਤੇ  
ਿਵਚਾਰ   ਕਰੋ   ਜੋ   ਿਕਸੇ   ਦੀ   ਿਸਹਤ   ਲਈ   ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ   ਹੈ,   ਨਾ   ਿਕ   ਮਨੱੁਖ   ਦੇ   ਮਨੱੁਖ�   ਲਈ.   ਇਸ   ਬੇਵਕੂਫ   ਭੱਠ�    ਨੰੂ   ਤੋੜਨਾ   ਸਾਡੇ   ਕਰੋੜ�  
ਿਹੰਦੂ   ਭਰਾਵ�   ਨੰੂ   ਮੁੱ ਖ   ਧਾਰਾ   ਿਵੱਚ   ਿਲਆਵੇਗਾ।   ਉਹ   ਵੱਖ   ਵੱਖ   ਯੋਗਤਾਵ�   ਿਵੱਚ   ਦੇ�   ਦੀ   ਸੇਵਾ   ਕਰਨਗ ੇ  ਅਤੇ   ਉਸਦੇ   ਸਨਮਾਨ   ਦੀ  
ਰੱਿਖਆ   ਕਰਨਗੇ।  
 
Hindu.   ਿਹੰਦੂ   ਧਰਮ   ਿਵਚ   ਤਬਦੀਲੀਆਂ   ਨੰੂ   ਅਸਵੀਕਾਰ   ਕਰਨ   ਦੀ   ਮੂਰਖਤਾ   ਇਕ   ਸਵੈ-ਿਵਨਾ�ਕਾਰੀ   ਹੈ.   ਿਕੰਨੀ   ਅਸਾਨੀ   ਨਾਲ  
ਇਸਲਾਮ   ਜ�   ਈਸਾਈ   ਧਰਮ   ਬਦਲਣ   ਵਾਲੇ   ਿਹੰਦੂ   ਆਪਣੀ   ਨਵ�   ਿਮਲਾਵਟ   ਿਵੱਚ   ਰਲ   ਜ�ਦੇ   ਹਨ.   ਿਫਰ   ਵੀ   ਉਹੀ   ਸਹੂਲਤ   ਿਕਸੇ  
ਗੈਰ-ਿਹੰਦੂ   ਲਈ   ਉਪਲਬਧ   ਨਹ�   ਹੈ   ਜੋ   �ਾਇਦ   ਆਪਣੀ   ਇੱਛਾ   ਨਾਲ   ਵਾਪਸ   ਪਰਤਣਾ   ਚਾਹੇ   ਜ�   ਿਹੰਦ ੂ  ਧਰਮ   ਨੰੂ   ਧਰਮ   ਦੇ   ਤੌਰ   ਤੇ  
ਅਪਣਾਉਣਾ   ਚਾਹੇ।   ਇਹ   ਗੁੰ ਡਾਗਰਦੀ   ਸਾਡੀ   ਸੰਿਖਆ   ਨੰੂ   ਗੰਭੀਰਤਾ   ਨਾਲ   ਖਤਮ   ਕਰ   ਿਦੰਦੀ   ਹੈ   ਅਤੇ   ਿਹੰਦੂ   ਭਾਈਚਾਰੇ   ਨੰੂ   ਧਰਮ  
ਪਿਰਵਰਤਨ   ਫੈਕਟਰੀਆਂ   ਲਈ   ਇੱਕ   ਿਤਆਰ   ਕਰਨ   ਦਾ   ਅਧਾਰ   ਬਣਾ   ਿਦੰਦੀ   ਹੈ   ਜੋ   ਹਮੇ�ਾ   ਉਨ� �   ਦੀ   ਸੰਿਖਆ   ਨੰੂ   ਸੋਜਦੇ   ਵੇਖਦੇ   ਹਨ,  
ਕਈ   ਵਾਰ   ਚੋਰੀ   ਜ�   ਲਾਲਚ   ਦੁਆਰਾ.   ਮੇਰੇ   ਕੋਲ   ਉਨ� �   ਦੇ   ਿਵਰੁੱ ਧ   ਕੁਝ   ਨਹ�   ਹੈ   ਜੋ   ਪੂਰੀ   ਤਰ��   ਿਦ�ੜਤਾ   ਨਾਲ   ਇੱਕ   ਹੋਰ   ਿਵ�ਵਾਸ  
ਿਵੱਚ   ਬਦਲ   ਜ�ਦੇ   ਹਨ.   ਪਰ   ਅਿਜਹੀਆਂ   ਉਦਾਹਰਣ�   ਬਹੁਤ   ਘੱਟ   ਿਮਲਦੀਆਂ   ਹਨ.   ਸਾਨੰੂ   ਕੁਝ   ਪੁਰਾਣੇ   ਿਵਚਾਰ�   ਕਰਕੇ   ਆਪਣੀ  
ਿਗਣਤੀ   ਵਧਾਉਣ   ਦੀ   ਇਜਾਜ਼ਤ   ਿਕ�   ਨਹ�   ਿਦੱਤੀ   ਜਾ   ਸਕਦੀ   ਿਜਸ   ਦੀ   ਕੋਈ   �ਾਸਤਰੀ   ਮਨਜ਼ਰੂੀ   ਨਹ�   ਹੈ   ਿਕ   ਅਸ�   ਿਹੰਦੂ   ਧਰਮ  
ਿਵਚ   ਨਹ�   ਬਦਲ   ਸਕਦੇ?  
 
While.   ਹਾਲ�ਿਕ   ਪੂਰੇ   ਿਖੜ   ਿਵਚ   ਇਕ   ਸੁੰ ਦਰ   ਗੁਲਾਬ   ਦਾ   ਵਰਣਨ   ਕਰਨਾ   ਚੰਗਾ   ਹੈ,   ਪਰ   ਇਹ   ਹਰ   ਚੀਜ਼   ਦੇ   ਵੇਰਵੇ   ਤ�   ਿਬਨ�  
ਅਧੂਰਾ   ਹੋਵੇਗਾ   -   ਇਸ   ਦੀਆਂ   ਜੜ��,   ਡੰਡੀ,   ਖਾਦ   ਅਤੇ   ਪੌ�ਿਟਕ   ਤੱਤ   ਿਜਨ� �   ਨ�    ਇਸ   ਨੰੂ   ਕਾਇਮ   ਰੱਿਖਆ   ਹੈ,   ਤਾਜ਼ੇ   ਅਤੇ   ਸੁੱ ਕੇ   ਪੱਤੇ   ਵੀ.  
ਕੰਡੇ,   ਇਸ   ਦੇ   ਸਾਰੇ   ਪਿਹਲੂਆਂ   ਿਵੱਚ   ਉਸ   ਗੁਲਾਬ   ਦੀ   ਸੁੰ ਦਰਤਾ   ਨੰੂ   ਸੰਕਲਿਪਤ   ਕਰਨ   ਲਈ.   ਇਸੇ   ਤਰ��,   ਮਨੱੁਖ   ਦੀ   ਜੀਵਨੀ   ਲਈ,  
ਉਸ   ਨੰੂ   'ਿਜਵ�   ਹੈ'   ਪੇ�   ਕਰਨਾ   ਪ�ਦਾ   ਹੈ,   ਨਾ   ਿਕ   'ਿਜੰਨਾ   ਹੋਣਾ   ਚਾਹੀਦਾ   ਹੈ'   head   ਿਸਰ   ਤ�   ਪੈਰ   ਤਕ,   ਕੁਝ   ਹੋਰ,   ਕੁਝ   ਵੀ   ਘੱਟ   ਨਹ�,  
ਿਜੰਨਾ   ਪਾਰਦਰ�ੀ   ਅਤੇ   ਸੱਚਾਈ   ਤ�   ਸੱਚਾਈ   ਹ ੋ  ਸਕਦੀ   ਹੈ.   ਹਰ   ਚੀਜ   ਿਜਹੜੀ   ਕਹੀ   ਜਾ   ਸਕਦੀ   ਹੈ   ਜ�   ਬੇਰੋਕ,   ਜੋ   �ਰਿਮੰਦਾ   ਹੈ   ਜ�  
ਪ�ਸੰਸਾ   ਯੋਗ   ਹੈ,   ਨੰੂ   ਿਬਨ�   ਰੁਕਾਵਟ�   ਅਤੇ   ਡਰ�   ਦੇ   ਦਸਤਾਵੇਜ਼   ਬਣਾਇਆ   ਜਾਣਾ   ਚਾਹੀਦਾ   ਹੈ.   ...   ਿਫਰ   ਵੀ,   ਮ�   ਇਕ   ਵਾਅਦਾ   ਕਰਦਾ  
ਹ�   ਿਕ   ਮ�   ਉਹ   ਸਭ   ਪ�ਗਟ   ਕੀਤਾ   ਹੈ   ਜੋ   ਮੇਰੇ   ਦੁਆਰਾ   ਘੱਟੋ   ਘੱਟ   ਰੰਗ�   ਅਤੇ   ਪੱਖਪਾਤ   ਦੇ   ਨਾਲ   ਪ�ਗਟ   ਕੀਤੇ   ਜਾਣ   ਦੀ   ਜ਼ਰੂਰਤ   ਹੈ.  
 
5.   'ਦੁ�ਟ   ਲੋਕ�   ਨੰੂ   ਖ਼ਤਮ   ਕਰਨ   ਦੁਆਰਾ   ਮ�   ਦੁਨੀਆ'   ਤੇ   ਭਾਰ   ਘੱਟ   ਕੀਤਾ.   ਮ�   ਸਵਰਾਿਜਆ   ਸਥਾਪਤ   ਕਰਕੇ   ਅਤੇ   ਧਰਮ   ਨੰੂ   ਬਚਾ  
ਕੇ   ਦੇ�   ਨੰੂ   ਛੁਡਾਇਆ   ਹੈ।   ਮ�   ਆਪਣੇ   ਆਪ   ਨੰੂ   ਉਸ   ਵੱਡ ੇ  ਥਕਾਵਟ   ਨੰੂ   ਝੰਜੋੜਣ   ਲਈ   ਠ� ਿਕਆ   ਜੋ   ਮੇਰੇ   ਤੇ   ਆਇਆ   ਸੀ.   ਮ�   ਸ�   ਿਰਹਾ  
ਸੀ,   ਫੇਰ   ਤੁਸ�   ਮੇਰੇ   ਿਪਆਰੇ   ਿਮੱਤਰ�   ਨੰੂ   ਜਗਾ�ਦੇ   ਿਕ�   ਹੋ?   '  
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ   ਅਨੁਵਾਦ.   'ਿ�ਵਾਜੀ   ਦੇ   ਿਵਚਾਰ�'   ਕਿਵਤਾ   ਿਵਚ�   (ਅਤੇ   'ਭਵਾਨੀ   ਤਲਵਾਰ   ਦੇ   ਿਨ�ਾਨ'   ਤੇ   ਦਸਤਖਤ   ਕੀਤੇ   ਗਏ)   ਜੋ   ਿਕ  
ਕੇਸਰੀ   ਦੇ   ਸੰਪਾਦਕੀ   ਕਾਲਮ�   ਿਵਚ   ਛਪ.ੇ   
 
Now.   ਹੁਣ   ਤੱਕ   ਅਸ�   ਮਹਾਰਾ�ਟਰੀ   ਲੋਕ   ਇਹ   ਕਿਹੰਦ ੇ  ਰਹੇ   ਿਕ   ਿ�ਵਾਜੀ   ਉਤਸਵ   ਿਸਰਫ   ਇਕ   ਇਿਤਹਾਸਕ   ਸਮਾਰਕ   ਹੈ   ਅਤੇ  



ਇਸਦਾ   ਕੋਈ   ਰਾਜਨੀਿਤਕ   ਰੰਗ   ਨਹ�   ਹੈ।   ਪਰ   ਅਸ�   ਇਥੇ   ਨਾਿਸਕ   ਿਵਚ   ਜੋ   ਿਤਉਹਾਰ   ਆਯੋਿਜਤ   ਕੀਤਾ   ਹੈ   ਉਹ   ਇਿਤਹਾਸਕ   ਅਤੇ  
ਰਾਜਨੀਿਤਕ   ਦੋਵ�   ਹੈ.   ਿਸਰਫ   ਉਹੀ   ਲੋਕ,   ਿਜਨ� �   ਕੋਲ   ਿ�ਵਾਜੀ   ਮਹਾਰਾਜ   ਦੀ   ਤਰ��   ਆਪਣੇ   ਦੇ�   ਦੀ   ਆਜ਼ਾਦੀ   ਲਈ   ਸੰਘਰ�   ਕਰਨ  
ਦੀ   ਸਮਰੱਥਾ   ਹੈ,   ਨੰੂ   ਉਨ� �   ਦੀ   ਯਾਦ   ਦੇ   ਯਾਦ   ਿਵੱਚ   ਇੱਕ   ਿਤਉਹਾਰ   ਦਾ   ਆਯੋਜਨ   ਕਰਨ   ਅਤੇ   ਮਨਾਉਣ   ਦਾ   ਅਸਲ   ਅਿਧਕਾਰ   ਹੈ।  
ਇਸ   ਲਈ   ਸਾਡਾ   ਮੁੱ ਖ   ਉਦੇ�   ਬਸਤੀਵਾਦੀ   �ਾਸਨ   ਦੀਆਂ   ਬੇੜੀਆਂ   ਨੰੂ   ਤੋੜਨ   ਵੱਲ   ਯਤਨ   ਕਰਨਾ   ਹੈ.   ਜੇ   ਸਾਡੇ   ਇਕੋ   ਉਦੇ�   ਿਵਦੇ�ੀ  
ਿਨਯਮ   ਿਵਚ   ਰਾਹਤ   ਪਾ   ਰਹੇ   ਹਨ,   ਚਰਬੀ   ਦੀਆਂ   ਤਨਖਾਹ�   ਕਮਾ   ਰਹੇ   ਹਨ,   ਟੈਕਸ�   ਨੰੂ   ਘਟਾਉਣ,   ਇੱਥੇ   ਅਤੇ   ਉਥੇ   ਕੁਝ   ਕਾਨੰੂਨ�   ਨੰੂ  
ਕਮਜ਼ੋਰ   ਕਰਨ,   ਅਤੇ   ਆਪਣੇ   ਆਪ   ਨੰੂ   ਖਾਣ-ਪੀਣ,   ਆਰਾਮਦਾਇਕ   ਿਜ਼ੰਦਗੀ   ਿਜ   ,ਣ,   ਪੈਨ�ਨ�   ਕਮਾਉਣ   ਅਤੇ   ਆਪਣੇ   ਆਪ   ਨੰੂ  
ਸੁਰੱਿਖਅਤ   ਰੱਖਣ   ਵਰਗੇ   ਬੇਲੋੜੇ   ਮੁੱ ਿਦਆਂ   'ਤੇ   ਸਰਕਾਰ   ਨਾਲ   ��ਤਮਈ   ਗੱਲਬਾਤ   ਕਰਨ   ਵਾਲੇ   ਬਣੋ.   ਸਹੂਲਤ�   -   ਤ�   ਿਫਰ   ਇਹ  
ਉਤਸਵ   ਤੁਹਾਡੇ   ਲਈ   ਜ�   ਿ�ਵਾਜੀ   ਲਈ   ਨਹ�,   ਬਲਿਕ   ਿਬ�ਿਟ�   ਤਾਕਤਵਰ�   ਨੰੂ   ਗ਼ੁਲਾਮ   ਆਖਰੀ   ਪੇ�ਵਾ   ਬਾਜੀ   ਰਾਓ   ਦਾ   ਹੈ!   ਇੱਥੇ  
ਅਸ�   ਇਨਕਲਾਬ   ਦੇ   ਦੇਵਤਾ,   ਿ�ਵਾਜੀ   ਮਹਾਰਾਜ   ਨੰੂ   ਬੇਨਤੀ   ਕਰ   ਰਹੇ   ਹ�,   ਤ�   ਜੋ   ਉਹ   ਸਾਡੇ   ਿਵੱਚ   ਉਸ   energyਰਜਾ   ਨੰੂ   ਪ�ੇਿਰਤ  
ਅਤੇ   ਪ�ੇਿਰਤ   ਕਰ   ਸਕੇ.   ਹਾਲਤ�   'ਤੇ   ਿਨਰਭਰ   ਕਰਿਦਆ ਂ  ਸਾਡੇ   ਸਾਧਨ   ਬਦਲ   ਸਕਦੇ   ਹਨ,   ਪਰ   ਅੰਤ   ਗ਼ੈਰ-ਸਮਝੌਤਾ   ਯੋਗ   ਹੈ   ਅਤੇ  
ਇਹ   ਅੰਤ   ਸਾਡੀ   ਮਾਤ   ਭੂਮੀ   ਲਈ   ਪੂਰੀ   ਅਤੇ   ਪੂਰੀ   ਆਜ਼ਾਦੀ   ਹੈ.  
 
Every.   ਹਰ   ਿਵਅਕਤੀ   ਇੱਕ   ਿਹੰਦੂ   ਹੈ   ਜੋ   ਇਸ   ਭਾਰਤ   ਭੂਮੀ,   ਇਸ   ਧਰਤੀ   ਨੰੂ   ਿਸੰਧ   ਤ�   ਸਮੁੰ ਦਰ�   ਤੱਕ,   ਇਸਦਾ   ਿਪਉ   ਭੂਮੀ   ਅਤੇ  
ਪਿਵੱਤਰ   ਧਰਤੀ,   ਭਾਵ   ਉਸਦੇ   ਧਰਮ   ਦੀ   ਉਤਪੱਤੀ   ਦੀ   ਧਰਤੀ   ਦੇ   ਤੌਰ   ਤੇ   ਮੰਨਦਾ   ਹੈ   ਅਤੇ   ਇਸਦਾ   ਮਾਲਕ   ਹੈ   ...   ਨਤੀਜੇ   ਵਜ�   ਅਖੌਤੀ  
ਆਿਦਵਾਸੀ   ਜ�   ਪਹਾੜੀ   ਕਬੀਲੇ   ਵੀ   ਿਹੰਦੂ   ਹਨ:   ਿਕ�ਿਕ   ਭਾਰਤ   ਉਨ� �   ਦਾ   ਫਾਦਰਲ�ਡ   ਹੈ   ਅਤੇ   ਨਾਲ   ਹੀ   ਉਨ� �   ਦਾ   ਪਿਵੱਤਰ   ਦੇ�   ਹੈ  
ਜੋ   ਵੀ   ਧਰਮ   ਜ�   ਪੂਜਾ   ਦੇ   ਰੂਪ   ਿਵਚ   ਚਲਦੇ   ਹਨ.  
 
8.   ਆਰ   ਐ�ਸ   ਐ�ਸ   ਦੇ   ਇੱਕ   ਆਦਮੀ   ਦਾ   ਉਪਕਰਣ   ਇਹ   ਹੋਵੇਗਾ:   ਉਹ   ਜੰਿਮਆ   ਸੀ,   ਸੱਕਾ   ਿਗਆ,   ਅਤੇ   ਮਰ   ਿਗਆ.  
 
9.   "ਿਹੰਦੁਸਤਾਨ"   ਨਾਮ   ਸਾਡੇ   ਦੇ�   ਦੀ   ਖੁ�ਹਾਲੀ   ਬਣਨਾ   ਜਾਰੀ   ਰੱਖਣਾ   ਚਾਹੀਦਾ   ਹੈ.   ਿਹੰਦੂ,   ਿਹੰਦ,   ਆਿਦ   ਵਰਗ ੇ  ਹੋਰ   ਨਾਮ,   ਉਸੇ   ਹੀ  
ਮੱੁ   wordਲੇ   �ਬਦ   ਿਸੰਧੂ   ਤ�   ਲਏ   ਗਏ   ਹਨ,   ਪਰੰਤੂ   ਿਸਰਫ   ਿਹੰਦੂਆਂ   ਦੀ   ਮਰਨ   ਵਾਲੀ   ਧਰਤੀ,   ਿਹੰਦ ੂ  ਰਾ�ਟਰ   ਦਾ   ਰਿਹਣ   ਵਾਲਾ   ਦੇ�,  
ਉਸੇ   ਅਰਥ   ਨੰੂ   ਦਰਸਾਉਣ   ਲਈ   ਵਰਤੇ   ਜਾ   ਸਕਦੇ   ਹਨ.   ਆਿਰਆਵਰਤਾ,   ਭਾਰਤ-ਭੂਮੀ   ਅਤੇ   ਅਿਜਹੇ   ਹੋਰ   ਨਾਮ   ਬੇ�ਕ   ਸਾਡੀ   ਮਾਤ  
ਭੂਮੀ   ਦੀ   ਪ�ਾਚੀਨ   ਅਤੇ   ਸਭ   ਤ�   ਵੱਧ   ਿਪਆਰ   ਵਾਲੀ   ਿਵ�ੇ�ਤਾ   ਹਨ   ਅਤੇ   ਸੰਸਿਕ�ਤ   ਕੁਲੀਨ   ਲੋਕ�   ਨੰੂ   ਅਪੀਲ   ਕਰਦੇ   ਰਿਹਣਗੇ.   ਇਸ  
ਜ਼ੋਰ   ਦੇ   ਜ਼ਰੀਏ   ਿਕ   ਿਹੰਦੂਆਂ   ਦੀ   ਮਾਤ   ਭੂਮੀ   ਜ਼ਰੂਰ   ਕਹੀ   ਜਾਣੀ   ਚਾਹੀਦੀ   ਹੈ,   ਪਰ   “ਿਹੰਦੁਸਤਾਨ”,   ਸਾਡੇ   ਿਕਸੇ   ਗੈਰ-ਿਹੰਦੂ   ਦੇ�ਵਾਸੀਆਂ  
ਦੇ   ਸਬੰਧ   ਿਵੱਚ   ਕੋਈ   ਵੀ   ਕਬਜ਼ਾ   ਜ�   ਅਪਮਾਨ   �ਾਮਲ   ਨਹ�   ਹੈ।   ਸਾਡੇ   ਪਾਰਸੀ   ਅਤੇ   ਈਸਾਈ   ਦੇ�   ਵਾਸੀ   ਪਿਹਲ�   ਹੀ   ਸਾਡੇ   ਲਈ  
ਸਿਭਆਚਾਰਕ   ਤੌਰ   'ਤੇ   ਇਕੋ   ਿਜਹੇ   ਹਨ   ਅਤੇ   ਬਹੁਤ   ਹੀ   ਦੇ�   ਭਗਤ   ਹਨ   ਅਤੇ   ਐਗਂਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ   ਇੰਨ�    ਸਮਝਦਾਰ   ਵੀ   ਹਨ   ਿਕ   ਉਹ  
ਇੰਨ�    ਜਾਇਜ਼   ਆਧਾਰ'   ਤੇ   ਸਾਡੇ   ਨਾਲ   ਿਹੰਦੂਆ ਂ  ਨਾਲ   ਮੇਲ   ਨਹ�   ਖ�   ਸਕਦੇ।  
 
10.   "ਸੰਸਿਕ�ਤ   ਸਾਡੀ"   ਦੇਵ   ਭਾ�   ""   ਸਾਡੀ   ਪਿਵੱਤਰ   ਭਾ�ਾ   ਅਤੇ   "ਸੰਸਿਕ�ਤ   ਿਨ�ਠਾ"   ਿਹੰਦੀ   ਹੋਵੇਗੀ,   ਿਜਹੜੀ   ਿਹੰਦੀ   ਸੰਸਿਕ�ਤ   ਤ�  
ਿਲਆ   ਗਈ   ਹੈ   ਅਤੇ   ਬਾਅਦ   ਿਵਚ   ਇਸਦਾ   ਪੋ�ਣ   ਕੱ   ,ਦੀ   ਹੈ,   ਉਹ   ਸਾਡੀ   ''   ��ੀ   ''   ਹੈ   (ਰਾ�ਟਰ   ਭਾ�ਾ)   12   [f.12]   ਸਾਡੀ   ਮੌਜੂਦਾ  
ਰਾ�ਟਰੀ   ਭਾ�ਾ   language-   ਿਵ�ਵ   ਦੀਆਂ   ਸਭ   ਤ�   ਅਮੀਰ   ਅਤੇ   ਸਭ   ਤ�   ਵੱਧ   ਸੰਸਿਕ�ਤ   ਹੋਣ   ਤ�   ਇਲਾਵਾ,   ਿਹੰਦੂਆਂ   ਲਈ,   ਸੰਸਿਕ�ਤ  
ਭਾ�ਾਵ�   ਦੀ   ਪਿਵੱਤਰ   ਭਾ�ਾ   ਹੈ।   ਸੰਸਿਕ�ਤ   ਸਾਿਹਤ   ਿਵਚ   ਜੜ��   ਇੰਨੀਆਂ   ਡੰੂਘੀਆਂ   ਪਈਆਂ   ਹਨ   ਿਕ   ਇਹ   ਸਾਡੀ   ਜਾਤ   ਦਾ   ਿਦਮਾਗ  
ਬਣਦੀ   ਹੈ।   ਸਾਡੀ   ਬਹੁਤੀਆਂ   ਮਾਤ   ਭਾ�ਾਵ�   ਦੀ   ਮ�   ਹੈ,   ਉਸਨ�    ਬਾਕੀ   ਸਭ   ਨੰੂ   ਆਪਣੀ   ਛਾਤੀ   ਨਾਲ   ਚੂਿਸਆ   ਹੈ।ਸਭ   ਿਹੰਦੂ   ਭਾ�ਾਵ�  
ਮੌਜੂਦਾ   ਹਨ   ਭਾਵ�   ਸੰਸਿਕ�ਤ   ਤ�   ਉਤਪੰਨ   ਹੋਈਆਂ   ਹਨ   ਜ�   ਇਸ   �ਤੇ   ਦਰਜ਼   ਹਨ।   ਇਸ   ਨੰੂ   ਿਸਰਫ   ਸੰਸਿਕ�ਤ   ਤ�   ਗ�ਿਹਣ   ਕਰਨ   ਵਾਲੇ  
ਜੀਵਨ   ਦੇ   ਤੱਤ   'ਤੇ   ਹੀ   ਵੱਧ   ਸਕਦਾ   ਹੈ   ਅਤੇ   ਪ�ਫੁੱ ਲਤ   ਹੋ   ਸਕਦਾ   ਹੈ.   ਇਸ   ਲਈ   ਸੰਸਿਕ�ਤ   ਭਾ�ਾ   ਿਹੰਦ ੂ  ਨੌਜਵਾਨ�   ਲਈ   ਸਦਾ   ਕਲਾਿਸਕ  
ਪਾਠਕ�ਮ   ਦਾ   ਇੱਕ   ਲਾਜ਼ਮੀ   ਿਹੱਸਾ   ਹੋਣੀ   ਚਾਹੀਦੀ   ਹੈ.  
 
11   ਧਰਮ   ਇੱਕ   �ਕਤੀ�ਾਲੀ   ਮਨ� ਰਥ   �ਕਤੀ   ਹੈ.   ਇਸੇ   ਤਰ��   ਬਲਾਤਕਾਰ   ਹੈ.   ਭਰੋਸੇਮੰਦ   ਰੈਪੀਨ   ਅਤੇ   ਰੈਪਾਈਨ   ਦੁਆਰਾ   ਗੋਆਡ  
ਕੀਤੇ   ਗਏ   ਧਰਮ   ਧਰਮ   ਦੀ   ਇਕ   ਨੌਕਰਾਣੀ   ਵਜ�   ਕੰਮ   ਕਰਦੇ   ਹਨ,   ਇਹਨ�   ਦੁਆਰਾ   ਪੈਦਾ   ਕੀਤੀ   ਗਈ   ਪ�ੇਰਕ   �ਕਤੀ   ਿਸਰਫ   ਮਨੱੁਖੀ  
ਦੁੱ ਖ   ਅਤੇ   ਤਬਾਹੀ   ਦੀ   ਗਿਹਰਾਈ   ਨਾਲ   ਬਰਾਬਰ   ਹੈ   ਜੋ   ਉਹ   ਆਪਣੇ   ਮਾਰਚ   ਿਵਚ   ਉਨ� �   ਦੇ   ਿਪੱਛ ੇ  ਛੱਡ   ਜ�ਦੇ   ਹਨ.   ਸਵਰਗ   ਅਤੇ  
ਨਰਕ   ਇਕ   ਆਮ   ਕੇਸ   ਬਣਾ   ਰਹੇ   ਸਨ   -   ਅਿਜਹੀਆਂ   ਤਾਕਤ�   ਸਨ,   ਬਹੁਤ   ਿਜ਼ਆਦਾ   ਗੱੁਸੇ   ਨਾਲ,   ਿਜਸਨ�    ਭਾਰਤ   ਨੰੂ   ਉਸ   ਿਦਨ   ਹੈਰਾਨ  
ਕਰ   ਿਦੱਤਾ   ਜਦ�   ਮਿਹਮੂਦ   ਗਜ਼ਨਵੀ   ਨ�    ਿਸੰਧ   ਪਾਰ   ਕੀਤਾ   ਅਤੇ   ਉਸ   'ਤੇ   ਹਮਲਾ   ਕੀਤਾ।  
1923.  



 
12.   ““   ਿਹੰਦੂ   ਸੰਗਠਨਵਾਦੀ   ਪਾਰਟੀ   ਦਾ   ਉਦੇ�   ਿਹੰਦੁਸਤਾਨ   ਦੇ   ਭਿਵੱਖ   ਦੇ   ਸੰਿਵਧਾਨ   ਦੇ   ਿਵਆਪਕ   ਿਸਧ�ਤ   ਤੇ   ਅਧਾਰਤ   ਕਰਨਾ   ਹੈ  
ਿਕ   ਸਾਰੇ   ਨਾਗਿਰਕ�   ਨੰੂ   ਜਾਤੀ,   ਜਾਤ,   ਜਾਤ   ਜ�   ਧਰਮ   ਦੇ   ਬਾਵਜੂਦ   ਬਰਾਬਰ   ਦੇ   ਅਿਧਕਾਰ   ਅਤੇ   ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂ  ਹੋਣੀਆਂ   ਚਾਹੀਦੀਆਂ  
ਹਨ,   ਬ�ਰਤੇ   ਉਹ   ਇੱਕ   ਿਵ�ੇ�   ਅਤੇ   ਸਮਰਿਪਤ   ਵਫ਼ਾਦਾਰ   ਹੋਣ   ਦਾ   ਹੱਕਦਾਰ   ਹੋਣ   ਅਤੇ   ਉਨ� �   ਦਾ   ਹੱਕਦਾਰ   ਹੋਣ।   ਿਹੰਦੁਸਤਾਨੀ   ਰਾਜ  
ਨੰੂ.   ਬੋਲਣ   ਦੀ   ਆਜ਼ਾਦੀ,   ਜ਼ਮੀਰ   ਦੀ   ਆਜ਼ਾਦੀ,   ਪੂਜਾ,   ਸੰਗਤੀ,   ਆਿਦ   ਦੇ   ਬੁਿਨਆਦੀ   ਅਿਧਕਾਰ,   ਸਾਰੇ   ਨਾਗਿਰਕ�   ਦੁਆਰਾ   ਇਕੋ   ਤਰ��  
ਭੋਗਣਗੇ.   ਰਾ�ਟਰੀ   ਐਮਰਜ�ਸੀ   ਦੇ   ਲੋਕ�   ਦੀ   ��ਤੀ   ਅਤੇ   ਿਵਵਸਥਾ   ਦੇ   ਿਹੱਤ   ਿਵਚ   ਉਨ� �   'ਤੇ   ਜੋ   ਵੀ   ਪਾਬੰਦੀਆ ਂ  ਲਗਾਈਆਂ   ਜਾਣਗੀਆਂ  
ਉਹ   ਇਕੱਲੇ   ਿਕਸੇ   ਵੀ   ਧਾਰਿਮਕ   ਜ�   ਨਸਲੀ   ਿਵਚਾਰ�   ਦੇ   ਅਧਾਰ'   ਤੇ   ਨਹ�,   ਬਲਿਕ   ਸ�ਝੇ   ਰਾ�ਟਰੀ   ਅਧਾਰ   'ਤੇ   ਹੋਣਗੇ।   ”…“   ਕੋਈ  
ਵੀ   ਰਵੱਈਆ   ਇਸ   ਤ�   ਵੀ   ਿਜ਼ਆਦਾ   ਰਾ�ਟਰੀ   ਨਹ�   ਹੋ   ਸਕਦਾ।   ਇਸ   ਨਾਲ�   ਖੇਤਰੀ   ਭਾਵਨਾ   ਅਤੇ   ਆਮ   ਤੌਰ   ਤੇ   ਇਹ   ਰਵੱਈਆ   ਹੈ   ਜੋ  
ਿਕ   ਕਰਟ   ਫਾਰਮੂਲੇ   'ਇਕ   ਆਦਮੀ   ਇਕ   ਵੋਟ'   ਦੁਆਰਾ   ਪਦਾਰਥ�   ਿਵਚ   ਪ�ਗਟ   ਹੁੰ ਦਾ   ਹੈ.   ਇਹ   ਸਪੱ�ਟ   ਕਰ   ਦੇਵੇਗਾ   ਿਕ   ਿਹੰਦੂ  
ਰਾ�ਟਰ   ਦੀ   ਧਾਰਣਾ   ਿਕਸੇ   ਵੀ   ਤਰ��   ਇਕ   ਸ�ਝੇ   ਿਹੰਦੁਸਤਾਨੀ   ਰਾ�ਟਰ,   ਇਕ   ਸੰਯੁਕਤ   ਿਹੰਦੁਸਤਾਨੀ   ਰਾਜ   ਦੇ   ਿਵਕਾਸ   ਨਾਲ  
ਇਕਸਾਰ   ਨਹ�   ਹੈ   ਿਜਸ   ਿਵਚ   ਸਾਰੇ   ਸੰਪਰਦਾਵ�   ਅਤੇ   ਵਰਗ�,   ਜਾਤੀਆਂ   ਅਤੇ   ਧਰਮ�,   ਜਾਤੀਆਂ   ਅਤੇ   ਧਰਮ�,   ਿਹੰਦੂ,   ਮੁਸਲਮਾਨ,  
ਈਸਾਈ   ਐਗਂਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ   ਆਿਦ   ਪੂਰੀ   ਤਰ�   ਨਾਲ   ਬਰਾਬਰੀ   ਦੇ   ਰਾਜਨੀਤੀ   ਿਵਚ   ਇਕਜੁੱ ਟ   ਹੋ   ਕੇ   ਇਕ   ਰਾਜਨੀਿਤਕ   ਰਾਜ   ਿਵਚ  
ਇਕਠ�    ਹੋ   ਸਕਦੇ   ਹਨ।   ”…“   ਪਰ   ਿਜਵ�   ਿਕ   ਿਵਹਾਰਕ   ਰਾਜਨੀਤੀ   ਦੀ   ਲੋੜ   ਹੁੰ ਦੀ   ਹੈ,   ਅਤੇ   ਿਜਵ�   ਿਹੰਦ ੂ  ਸੰਘਵਾਦੀ   ਸਾਡੇ   ਗੈਰ-ਿਹੰਦੂ  
ਦੇ�ਵਾਸੀਆਂ   ਨੰੂ   ਵੀ   ਰਾਹਤ   ਦੇਣਾ   ਚਾਹੁੰ ਦੇ   ਹਨ।   �ੱਕ   ਦਾ   ਭੂਤ   ਹੈ,   ਅਸ�   ਇਸ   ਗੱਲ   'ਤੇ   ਜ਼ੋਰ   ਦੇਣ   ਲਈ   ਿਤਆਰ   ਹ�   ਿਕ   ਘੱਟਿਗਣਤੀਆਂ  
ਦੇ   ਉਨ� �   ਦੇ   ਧਰਮ,   ਸਿਭਆਚਾਰ   ਅਤੇ   ਭਾ�ਾ   ਦੇ   ਸੰਬੰਧ   ਿਵਚ   ਜਾਇਜ਼   ਅਿਧਕਾਰ�   ਦੀ   ਸਪੱ�ਟ   ਗਾਰੰਟੀ   ਿਦੱਤੀ   ਜਾਏਗੀ:   ਇਕ   �ਰਤ'  
ਤੇ   ਿਕ   ਬਹੁਿਗਣਤੀ   ਦੇ   ਬਰਾਬਰ   ਅਿਧਕਾਰ�   'ਤੇ   ਵੀ   ਿਕਸੇ   ਵੀ   ਸਿਥਤੀ   ਿਵਚ   ਕਬਜ਼ਾ   ਨਹ�   ਹੋਣਾ   ਚਾਹੀਦਾ   ਹੈ।   ਜ   ਰੱਦ   ਕਰ.   ਹਰੇਕ  
ਘੱਟਿਗਣਤੀ   ਲਈ   ਵੱਖੋ   ਵੱਖਰੇ   ਸਕੂਲ   ਹੋ   ਸਕਦੇ   ਹਨ   ਤ�   ਜੋ   ਉਹ   ਆਪਣੇ   ਬੱਿਚਆਂ   ਨੰੂ   ਆਪਣੀ   ਜ਼ਬਾਨ   ਿਵਚ   ਿਸਖਲਾਈ   ਦੇ   ਸਕਣ,  
ਉਨ� �   ਦੀਆਂ   ਆਪਣੀਆਂ   ਧਾਰਿਮਕ   ਜ�   ਸਿਭਆਚਾਰਕ   ਸੰਸਥਾਵ�   ਅਤੇ   ਇਨ� �   ਲਈ   ਸਰਕਾਰੀ   ਸਹਾਇਤਾ   ਵੀ   ਪ�ਾਪਤ   ਕਰ   ਸਕਦੀ   ਹੈ,  
ਪਰ   ਹਮੇ�ਾ   ਟੈਕਸ�   ਦੇ   ਅਨੁਪਾਤ   ਿਵਚ   ਉਹ   ਆਮ   ਖਰਚੇ   ਿਵਚ   ਅਦਾ   ਕਰਦੇ   ਹਨ.   ਬਹੁਮਤ   ਦੇ   ਮਾਮਲੇ   ਿਵਚ   ਵੀ   ਇਹੀ   ਿਸਧ�ਤ   ਚੰਗਾ  
ਹੋਣਾ   ਚਾਹੀਦਾ   ਹੈ।   ”  
 
13.   ਅੰਤਮ   ਲੜਾਈ   ਿਜੱਤਣ   ਤ�   ਬਾਅਦ,   ਜਦ�   ਮੁਸਲਮਾਨ   ਇੱਕ   ਤੂਫਾਨੀ   ਹਵਾ   ਵ�ਗ   ਿਹੰਸਕ   ly◌ੰਗ   ਨਾਲ   ਦੌੜ   ਪਏ,   ਤ�   ਉਹ   ਬੁੱ ਧ   ਦੇ  
ਿਹੰਦੂਆਂ   ਨਾਲ�   ਵੀ   ਬੜੀ   ਬੇਰਿਹਮੀ   ਨਾਲ   ਇਨ� �   ਬੋਧੀਆ ਂ  ਦਾ   ਿਸਰ   ਕਲਮ   ਕਰ   ਰਹੇ   ਸਨ।   ਿਕ�ਿਕ,   ਵੈਿਦਕ   ਿਹੰਦ ੂ  ਸਮੂਹ�   ਿਵਚ   ਜ�  
ਿਵਅਕਤੀਗਤ   ਤੌਰ   'ਤੇ   ਹਰ   ਜਗ�ਾ   ਲੜ   ਰਹੇ   ਸਨ   ਅਤੇ   ਇਸ   ਲਈ   ਉਨ� �   ਨ�    ਮੁਸਲਮਾਨ�   ਦੇ   ਮਨ�   ਿਵਚ   ਘੱਟੋ-ਘੱਟ   ਥੋੜੀ   ਿਜਹੀ   ਹੈਰਾਨੀ  
ਅਤੇ   ਦਿਹ�ਤ   ਫੈਲਾ   ਿਦੱਤੀ.   ਪਰ   ਿਜਵ�   ਿਕ   ਬੱੁਧ   ਿਵਹਾਰ   ਅਤੇ   ਬੋਧੀ   ਇਲਾਿਕਆਂ   ਿਵਚ   ਕੋਈ   ਹਿਥਆਰਬੰਦ   ਿਵਰੋਧ   ਨਹ�   ਸੀ,  
ਮੁਸਲਮਾਨ�   ਨ�    ਉਨ� �   ਨੰੂ   ਇੰਨੀ   ਅਸਾਨੀ   ਨਾਲ   ਕੱਟ   ਿਦੱਤਾ   ਿਕ   ਉਹ   ਸਬਜ਼ੀ   ਕੱਟ   ਦੇਣਗੇ.  
 
14.   ਇਹ   ਸਾਡੇ   ਨ� ਕ-ਭਾਵਨਾਪੂਰਣ,   ਪਰ   ਅਣਜਾਣ   ਦੋਸਤ   ਆਪਣੇ   ਸੁਪਿਨਆਂ   ਨੰੂ   ਹਕੀਕਤ   ਲਈ   ਲੈ   ਜ�ਦੇ   ਹਨ.   ਇਸ   ਲਈ   ਉਹ  
ਿਫਰਕੂ   ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ�   ਤ�   ਬੇਿਧਆਨੀ   ਹਨ   ਅਤੇ   ਿਫਰਕੂ   ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ   ਨਾਲ   ਜੁੜੇ   ਹੋਏ   ਹਨ।   ਪਰ   ਠ� ਸ   ਤੱਥ   ਇਹ   ਹੈ   ਿਕ   ਅਖੌਤੀ   ਿਫਰਕੂ  
ਪ��ਨ   ਿਸਰਫ   ਇਕ   ਿਵਰਾਸਤ   ਹਨ   ਜੋ   ਸਦੀਆਂ   ਤ�   ਿਹੰਦੂਆਂ   ਅਤੇ   ਮੁਸਲਮਾਨ�   ਿਵਚਾਲੇ   ਸਿਭਆਚਾਰਕ,   ਧਾਰਿਮਕ   ਅਤੇ   ਰਾ�ਟਰੀ  
ਦੁ�ਮਣੀ   ਦੁਆਰਾ   ਸਾਨੰੂ   ਸ�ਪੇ   ਗਏ.   ਜਦ�   ਸਮ�   ਸਹੀ   ਹੈ   ਤੁਸ�   ਉਨ� �   ਨੰੂ   ਹੱਲ   ਕਰ   ਸਕਦੇ   ਹੋ;   ਪਰ   ਤੁਸ�   ਉਨ� �   ਦੀ   ਮਾਨਤਾ   ਤ�   ਇਨਕਾਰ  
ਕਰਕੇ   ਉਨ� �   ਨੰੂ   ਦਬਾ   ਨਹ�   ਸਕਦੇ.   ਇਸ   ਨੰੂ   ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼   ਕਰਨ   ਨਾਲ�   ਡੰੂਘੀ   ਬੈਠੀ   ਿਬਮਾਰੀ   ਦਾ   ਪਤਾ   ਲਗਾਉਣ   ਅਤੇ   ਇਲਾਜ  
ਕਰਨਾ   ਸੁਰੱਿਖਅਤ   ਹੈ.   ਆਓ   ਅਸ�   ਬਹਾਦਰੀ   ਨਾਲ   ਉਨ� �   ਕੋਝਾ   ਤੱਥ�   ਦਾ   ਸਾਹਮਣਾ   ਕਰੀਏ   ਿਜਵ�   ਉਹ   ਹਨ.   ਭਾਰਤ   ਨੰੂ   ਅੱਜ  
ਇਕਪਾਸੜ   ਅਤੇ   ਇਕੋ   ਿਜਹਾ   ਰਾ�ਟਰ   ਮੰਿਨਆ   ਨਹ�   ਜਾ   ਸਕਦਾ,   ਪਰ   ਇਸਦੇ   ਉਲਟ   ਮੁੱ ਖ   ਿਵੱਚ   ਦੋ   ਰਾ�ਟਰ   ਹਨ;   ਿਹੰਦੂ   ਅਤੇ  
ਮੁਸਲਮਾਨ,   ਭਾਰਤ   ਿਵਚ.   ਅਤੇ   ਿਜਵ�   ਿਕ   ਇਹ   ਬਹੁਤ   ਸਾਰੇ   ਦੇ��   ਿਵੱਚ   ਦੁਨੀਆ   ਿਵੱਚ   ਇੱਕੋ   ਿਜਹੀ   ਸਿਥਤੀ   ਿਵੱਚ   ਵਾਪਿਰਆ   ਹੈ   ਜੋ  
ਅਸ�   ਹਾਲਤ�   ਿਵੱਚ   ਕਰ   ਸਕਦੇ   ਹ�   ਇੱਕ   ਭਾਰਤੀ   ਰਾਜ   ਦਾ   ਗਠਨ   ਕਰਨਾ   ਹੈ   ਿਜਸ   ਿਵੱਚ   ਿਕਸੇ   ਨੰੂ   ਵੀ   ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ   ਦਾ   ਕੋਈ   ਿਵ�ੇ�  
ਭਾਰ   ਨਹ�   ਪਾਉਣ   ਿਦੱਤਾ   ਜ�ਦਾ   ਹੈ   ਅਤੇ   ਿਕਸੇ   ਨੰੂ   ਵੀ   ਉਸਦੀ   ਖਰੀਦਣ   ਲਈ   ਵਾਧੂ   ਕੀਮਤ   ਨਹ�   ਿਦੱਤੀ   ਜ�ਦੀ   ਹੈ   ਰਾਜ   ਪ�ਤੀ  
ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ.   ਿਕਰਾਏਦਾਰ�   ਨੰੂ   ਭੁਗਤਾਨ   ਕੀਤਾ   ਜ�ਦਾ   ਹੈ   ਅਤੇ   ਖਰੀਿਦਆ   ਜ�ਦਾ   ਹੈ,   ਨਾ   ਿਕ   ਮਦਰਲ�ਡ   ਦੇ   ਬੇਟੇ   ਉਸ   ਦੇ   ਬਚਾਅ   ਲਈ  
ਲੜਨ   ਲਈ.  
 
C.   ਕਿਵਤਾਵ�   
 
1.   ਓ   ਿ�ਵਾਜੀ!   ਆਰੀਆ   ਲੋਕ�   ਦੀ   ਇਸ   ਧਰਤੀ  



�ਤੇ   ਮਲੇਛ�   (ਗ਼ੈਰ-ਭਾਰਤੀਆਂ)   ਵੱਲ�   ਵਾਰ-ਵਾਰ   ਹਮਲਾ   ਕੀਤਾ   ਿਗਆ।  
ਿਕਰਪਾ   ਕਰਕੇ   �ਠ� !  
ਇਹ   ਧਰਤੀ   ਤੁਹਾਡੀ   ਮਦਦ   ਦੀ   ਮੰਗ   ਕਰ   ਰਹੀ   ਹੈ.  
ਕੀ   ਤੁਸ�   ਇਸ   ਮਾਤ   ਭੂਮੀ   ਦਾ   ਉਹ   ਅਨੰਦ   ਕਾਰਜ   ਸੁਣਨ   ਿਵੱਚ   ਅਸਮਰੱਥ   ਹੋ?  
ਕੀ   ਇਹ   ਤੁਹਾਡੇ   ਿਦਲ   ਨੰੂ   ਿਵੰਨ�    ਨਹ�   ਿਰਹਾ   ਹੈ?  
 
2.   1903   ਦੀ   ਕਿਵਤਾ   'ਿਹਮਰਨ   ਟੂ   ਿਲਬਰਟੀ',   ਜੋ   ਿਕ   ਅਜੇ   ਵੀ   ਪੂਰੇ   ਭਾਰਤ   ਿਵਚ   ਮ�ਹੂਰ   ਗੀਤ   'ਜੈਓਸਟੁਟ'   ਵਜ�   ਪ�ਿਸੱਧ   ਹੈ,   ਲਤਾ  
ਮੰਗੇ�ਕਰ   ਦੇ   ਇਕ   ਗਾਣੇ   ਿਵਚ,   
 
ਿਵਕਟੋਰੀ   ਟੂ   ਓ,   ਓ!   ਸਦਾ   �ੱੁਭ,   ਮੁਬਾਰਕ   ਅਤੇ   ਪਿਵੱਤਰ   ਮ�!  
ਓਹ!   ਸੁਤੰਤਰਤਾ   ਦੀ   ਵਿਡਆਈ   ਦੇਵੀ!   ਮ�   ਸਫਲਤਾ   ਲਈ   ਤੁਹਾਡੇ   ਆ�ੀਰਵਾਦ   ਦੀ   ਮੰਗ   ਕਰਦਾ   ਹ�.  
ਤੁਸ�   ਸਾਡੀ   ਰਾ�ਟਰੀ   ਭਾਵਨਾ,   ਨ� ਿਤਕਤਾ   ਅਤੇ   ਪ�ਾਪਤੀਆਂ   ਦੇ   ਪ�ਤੀਕ   ਹੋ,  
ਤੁਸ�   ਧਰਮ   ਦੀ   ਰਾਣੀ   ਹੋ,   ਓ!   ਆਜ਼ਾਦੀ   ਦੀ   ਦੇਵੀ!  
ਗ਼ੁਲਾਮੀ   ਦੇ   ਇਨ� �   ਹਨ� ਰੇ   ਅਸਮਾਨ�   ਿਵਚ,   ਤੁਸ�   ਇਕ   ਚਮਕਦਾਰ   ਬੱਤੀ   ਅਤੇ   ਉਮੀਦ   ਦੇ   ਤਾਰੇ   ਹੋ.  
ਲੋਕ�   ਦੇ   ਫੁੱ ਲ   ਗਾਲ�   ਅਤੇ   ਿਖੜੇ   ਹੋਏ   ਖੇਤ,  
ਤੁਸ�   ਭਰੋਸੇ   ਦੇ   �ਰਮਸਾਰ   ਹੋ,   ਓ!   ਆਜ਼ਾਦੀ   ਦੀ   ਦੇਵੀ!  
ਤੁਸ�   ਸੂਰਜ   ਦੀ   ਚਮਕ   ਹੋ,   ਸਮੁੰ ਦਰ�   ਦੀ   ਇਕਮੁੱ ਠਤਾ!  
ਓਹ!   ਆਜ਼ਾਦੀ   ਦੀ   ਦੇਵੀ!   ਪਰ   ਤੁਹਾਡੇ   ਲਈ,   ਆਜ਼ਾਦੀ   ਦਾ   ਸੂਰਜ   ਗ�ਿਹਣ   ਹੋਇਆ   ਹੈ.  
ਓਹ!   ਆਜ਼ਾਦੀ   ਦੀ   ਦੇਵੀ!   ਤੁਸ�   ਸਦੀਵੀ   ਖੁ�ਹਾਲੀ   ਅਤੇ   ਮੁਕਤੀ   ਦਾ   ਿਚਹਰਾ   ਹੋ,  
ਇਹੀ   ਕਾਰਨ   ਹੈ   ਿਕ   ਸਾਡੇ   �ਾਸਤਰ�   ਿਵਚ   ਿਰ�ੀ   ਤੁਹਾਨੰੂ   ਪਰਮ   ਚੇਤਨਾ   ਮੰਨਦੇ   ਹਨ.  
ਓਹ!   ਆਜ਼ਾਦੀ   ਦੀ   ਦੇਵੀ!   ਉਹ   ਸਭ   ਜੋ   ਆਦਰ�   ਅਤੇ   �ਚਾ,   �ਾਨਦਾਰ   ਅਤੇ   ਿਮੱਠਾ   ਹੈ!  
ਿਸਰਫ   ਤੁਹਾਡੇ   ਨਾਲ   ਜੁਿੜਆ   ਹੋਇਆ   ਹੈ.  
ਬਦਮਾ��   ਦੇ   ਲਹੂ   ਨਾਲ   ਰੰਿਗਆ   ਹੋਇਆ   ਹੈ   ਿਜਨ� �   ਨੰੂ   ਤੁਸ�   ਤਬਾਹ   ਕਰਦੇ   ਹੋ,   ਧਰਮੀ   ਲੋਕ�   ਦਾ   ਪਾਲਣ   ਪੋ�ਣ   ਕਰਦੇ   ਹੋ!  
ਿਜ਼ੰਦਗੀ   ਤੁਹਾਡੇ   ਲਈ   ਮਰਨ   ਵਾਲੀ   ਹ!ੈ   ਮੌਤ   ਤੇਰੇ   ਬਗੈਰ   ਜੀਣ   ਦੀ   ਹੈ!  
ਸਾਰੀ   ਿਸ��ਟੀ   ਤੁਹਾਡੇ   ਅੱਗੇ   ਸਮਰਪਣ   ਕਰਦੀ   ਹੈ,   ਓਹ!   ਆਜ਼ਾਦੀ   ਦੀ   ਦੇਵੀ!  
 
 
 
 
 
V.   ਵੰਦੇ   ਮਾਤਰਮ   ਤੇ   -   ਰਾ�ਟਰੀ   ਗੀਤ   (ਮ�   ਨੰੂ   ਨਮਸਕਾਰ)  
 
ਵੰਦੇ   ਮਾਤਰਮ   (  
ਰੱਬ  
ਦੇ   ਨਾਮ   ਤੇ,   ਭਾਰਤ   ਮਾਤਾ  
ਦੇ   ਨਾਮ   ਤੇ,   ਉਹਨ�   ਸਾਰੇ   �ਹੀਦ�   ਦੇ   ਨਾਮ   ਤੇ   ਿਜਨ� �   ਨ�    ਆਪਣਾ   ਲਹੂ   ਵਹਾਇਆ   ਹੈ   ਮਾਤਾ,  
ਸਾਰੇ   ਪੁਰ��   ਅਤੇ   womenਰਤ�   ਦੇ   ਿਪਆਰ   ਨਾਲ,   ਜੋ   ਮ�   ਆਪਣੇ   ਜਨਮ   ਦੀ   ਧਰਤੀ   ਨੰੂਹ�,  
ਸਿਹ   ਲ�ਦਾਿਜਸ   ਿਵੱਚ   ਮੇਰੇ   ਪੁਰਿਖਆਂ   ਦੀਆਂ   ਪਿਵੱਤਰ   ਅਸਥੀਆਂ   ਪਈਆਂ   ਹਨ,   ਅਤੇ   ਇਹ   ਮੇਰੇ   ਬੱਿਚਆਂ   ਦਾ   ਪੰਘੂੜਾ   ਹੈ.  
ਅਣਿਗਣਤ   ਮਾਵ�   ਦੇ   ਆਪਣੇ   ਬੱਿਚਆਂ   ਲਈ   ਹੰਝੂਆਂ   ਕਰਕੇ   ਿਜਨ� �   ਨੰੂ   ਿਵਦੇ�ੀ   ਨ�    ਗੁਲਾਮ   ਬਣਾਇਆ,  
ਕੈਦ   ਕੀਤਾ,   ਤਸੀਹੇ   ਿਦੱਤੇ   ਅਤੇ   ਕਤਲ   ਕਰ   ਿਦੱਤੇ,   ਮੰਿਨਆ  
 
ਿਕ   ਸੰਪੂਰਨ   ਰਾਜਨੀਿਤਕ   ਸੁਤੰਤਰਤਾ   ਜ�   ਸਵਰਾਿਜਆ   ਤ�   ਿਬਨ�   ਮੇਰਾ   ਦੇ�   ਕਦੇ   ਵੀ   ਧਰਤੀ   ਦੀਆਂ   ਕੌਮ�   ਿਵਚ   �ਚੇ   ਅਹੁਦੇ   'ਤੇ   ਨਹ�  
ਉਤਰ   ਸਕਦਾ,   ਿਜਹੜੀ   ਉਸ   ਦੀ   ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ   ਹੈ.   ਅਤੇ   ਇਹ   ਵੀ   ਯਕੀਨ   ਿਦਵਾਇਆ   ਿਕ   ਸਵਰਾਜ   ਕਦੇ   ਵੀ   ਪ�ਾਪਤ   ਨਹ�   ਹੋ   ਸਕਦਾ  



ਿਸਵਾਏ   ਿਵਦੇ�ੀ   ਿਵਰੁੱ ਧ   ਖ਼ੂਨੀ   ਅਤੇ   ਿਨਰੰਤਰ   ਲੜਾਈ   ਲੜਿਦਆਂ,   ਪੂਰੀ   ਅਤੇ   ਸੱਚ�   ਸਹੁੰ    ਖਾਓ   ਿਕ   ਮ�   ਇਸ   ਪਲ   ਤ�   ਆਜ਼ਾਦੀ   ਦੀ  
ਲੜਾਈ   ਲੜਨ   ਲਈ   ਅਤੇ   ਸਵਰਾਜ   ਦਾ   ਕਮਲ   ਦਾ   ਤਾਜ   ਲਗਾਉਣ   ਦੀ   ਆਪਣੀ   ਤਾਕਤ   ਿਵੱਚ   ਸਭ   ਕੁਝ   ਕਰ�ਗਾ।   ਮੇਰੀ   ਮ�   ਦੇ   ਿਸਰ  
ਤੇ;   ਅਤੇ   ਇਸ   ਉਦੇ�   ਦੇ   ਨਾਲ,   ਮ�   ਅਿਭਨਵ   ਭਾਰਤ,   ਸਾਰੇ   ਿਹੰਦੁਸਤਾਨ   ਦੀ   ਕ��ਤੀਕਾਰੀ   ਸੁਸਾਇਟੀ   ਿਵੱਚ   �ਾਮਲ   ਹ�,   ਅਤੇ   ਸਹੁੰ   
ਚੱੁਕਦਾ   ਹ�   ਿਕ   ਮ�   ਸਦਾ   ਇਸ   ਦਾ   ਸੱਚਾ   ਅਤੇ   ਵਫ਼ਾਦਾਰ   ਰਹ�ਗਾ,   ਮੇਰੇ   ਸਰਵਉਚ   athਥ,   ਅਤੇ   ਮ�   ਇਸ   ਸੰਸਥਾ   (ਸੰਸਥਾ)   ਦੇ   ਆਦੇ��  
ਦੀ   ਪਾਲਣਾ   ਕਰ�ਗਾ;   ਜੇ   ਮ�   ਪੂਰੇ   ਜ�   ਇਸ   ਗੰਭੀਰ   ਵਾਕ   ਦੇ   ਿਕਸੇ   ਵੀ   ਿਹੱਸੇ   ਨਾਲ   ਧੋਖਾ   ਕਰਦਾ   ਹ�,   ਜ�   ਜੇ   ਮ�   ਇਸ   ਸੰਸਥਾ   (ਸਰੀਰ)  
ਜ�   ਿਕਸੇ   ਹੋਰ   ਚੀਜ਼   ਨਾਲ   ਕੰਮ   ਕਰ   ਿਰਹਾ   ਹ�,   ਤ�   ਮ�   ਿਕਸੇ   ਝੂਠ�    ਿਵਅਕਤੀ   ਦੀ   ਿਕਸਮਤ   ਨੰੂ   ਬਰਬਾਦ   ਕਰ   ਸਕਦਾ   ਹ�!  
  
A.   ਆ   ਕਾਿਵ   ਸੰਗ�ਿਹ   "ਨ�      ਮਜਾਸੀ   ਨ�    ਪਰਤ   ਮਾਤਰਭੂਮੀਲਾ,   ਸਾਗਾਰਾ,   ਪ�ਾਣਾ,   ਤਾਲਮਾਲਾ"   ਤ�   ਇਹ   ਸੰਗੀਤ   ਿਨਰਧਾਰਤ   ਕੀਤਾ  
ਿਗਆ   ਸੀ   ਅਤੇ   ਲਤਾ   ਮੰਗੇ�ਕਰ,   ਆ�ਾ   ਭ�ਸਲੇ,   ਮੀਨਾ   ਮੰਗੇ�ਕਰ   ਅਤੇ   ਹ�ੀਯਨਾਥ   ਮੰਗੇ�ਕਰ   ਦੁਆਰਾ   ਗਾਇਆ   ਿਗਆ   ਸੀ   (ਿਵਕਰਮ  
ਸੰਪਤ   ਿਵਚ   ਹਵਾਲਾ   ਿਦੱਤਾ   ਿਗਆ   -   ਸਾਵਰਕਰ,   ਭੁੱ ਿਲਆ   ਹੋਇਆ   ਭੂਤ   ,   1883–1924   (2019)  
 
ਰੱਬ  
ਦੇ   ਨਾਮ   ਤੇ,   ਭਾਰਤ   ਮਾਤਾ  
ਦੇ   ਨਾਮ   ਤੇ,   ਉਨ� �   ਸਾਰੇ   �ਹੀਦ�   ਦੇ   ਨਾਮ   ਤੇ   ਿਜਨ� �   ਨ�    ਭਾਰਤ   ਮਾਤਾ   ਲਈ   ਆਪਣਾ   ਲਹੂ   ਵਹਾਇਆ   ਹੈ,  
ਸਾਰੇ   ਮਰਦ�   ਅਤੇ   womenਰਤ�   ਿਵੱਚ   ਿਪਆਰ   ਦੇ   ਦੁਆਰਾ,   ਿਜਸਦਾ   ਮ�   ਝੱਲ   ਿਰਹਾ   ਹ�।   ਮੇਰੇ   ਜਨਮ   ਦੀ   ਧਰਤੀ,  
ਿਜਸ   ਿਵਚ   ਮੇਰੇ   ਪੁਰਿਖਆਂ   ਦੀਆਂ   ਪਿਵੱਤਰ   ਅਸਥੀਆਂ   ਪਈਆਂ   ਹਨ,   ਅਤੇ   ਇਹ   ਮੇਰੇ   ਬੱਿਚਆਂ   ਦਾ   ਪੰਘੂੜਾ  
ਹੈ।ਅਗਿਣਤ   ਮਾਵ�   ਦੇ   ਹੰਝੂਆਂ   ਦੁਆਰਾ   ਆਪਣੇ   ਬੱਿਚਆਂ   ਲਈ   ਿਵਦੇ�ੀ   ਨੰੂ   ਗੁਲਾਮ   ਬਣਾਇਆ,  
ਕੈਦ   ਕੀਤਾ,   ਤਸੀਹੇ   ਿਦੱਤੇ   ਅਤੇ   ਮਾਿਰਆ,   ਮੰਿਨਆ  
ਿਕ   ਿਬਨ�   ਪੂਰਨ   ਰਾਜਨੀਿਤਕ   ਸੁਤੰਤਰਤਾ   ਜ�   ਸਵਰਾਿਜਆ   ਮੇਰਾ   ਦੇ�   ਧਰਤੀ   ਦੀਆਂ   ਕੌਮ�   ਿਵਚ   �ਚਾ   ਰੁਤਬਾ   ਕਦੇ   ਨਹ�   ਉਭਰ  
ਸਕਦਾ   ਜੋ   ਉਸਦਾ   ਬਣਦਾ   ਹੈ,   ਅਤੇ   ਇਹ   ਵੀ   ਯਕੀਨ   ਿਦਵਾਇਆ   ਿਕ   ਿਵਦੇ�ੀ   ਿਖ਼ਲਾਫ਼   ਖ਼ੂਨੀ   ਅਤੇ   ਿਨਰੰਤਰ   ਲੜਾਈ   ਲੜਨ   ਤ�   ਿਬਨ�  
ਸਵਰਾਜ   ਕਦੇ   ਪ�ਾਪਤ   ਨਹ�   ਹੋ   ਸਕਦਾ।   ਪਾਪ   ਪੂਰੀ   ਸਹੁੰ    ਖਾਓ   ਿਕ   ਮ�   ਇਸ   ਸਮ�   ਤ�   ਆਜ਼ਾਦੀ   ਦੀ   ਲੜਾਈ   ਲੜਨ   ਅਤੇ   ਸਵਰਾਜ   ਦੇ  
ਲੋਟਸ   ਦਾ   ਤਾਜ   ਆਪਣੀ   ਮ�   ਦੇ   ਿਸਰ   ਪਾਉਣ   ਦੀ   ਪੂਰੀ   ਤਾਕਤ   ਨਾਲ   ਕਰ�ਗਾ;   ਅਤੇ   ਇਸ   ਉਦੇ�   ਨਾਲ,   ਮ�   ਅਿਭਨਵ   ਭਾਰਤ,   ਸਾਰੇ  
ਿਹੰਦੁਸਤਾਨ   ਦੀ   ਕ��ਤੀਕਾਰੀ   ਸੁਸਾਇਟੀ   ਿਵਚ   �ਾਮਲ   ਹ�,   ਅਤੇ   ਸਹੁੰ    ਖ�ਦਾ   ਹ�   ਿਕ   ਮ�   ਇਸ   ਸਮ�   ਲਈ   ਆਪਣੇ   ਸੱਚੇ   Oਥ   ਨਾਲ   ਸੱਚਾ  
ਅਤੇ   ਵਫ਼ਾਦਾਰ   ਰਹ�ਗਾ,   ਅਤੇ   ਮ�   ਇਸ   ਸੰਸਥਾ   (ਸੰਸਥਾ)   ਦੇ   ਆਦੇ��   ਦੀ   ਪਾਲਣਾ   ਕਰ�ਗਾ;   ਜੇ   ਮ�   ਪੂਰ ੇ  ਜ�   ਇਸ   ਗੰਭੀਰ   ਵਾਕ   ਦੇ   ਿਕਸੇ  
ਵੀ   ਿਹੱਸੇ   ਨਾਲ   ਧੋਖਾ   ਕਰਦਾ   ਹ�,   ਜ�   ਜੇ   ਮ�   ਇਸ   ਸੰਸਥਾ   (ਸਰੀਰ)   ਜ�   ਿਕਸੇ   ਹੋਰ   ਚੀਜ਼   ਨਾਲ   ਕੰਮ   ਕਰ   ਿਰਹਾ   ਹ�,   ਤ�   ਮ�   ਿਕਸੇ   ਝੂਠ�   
ਿਵਅਕਤੀ   ਦੀ   ਿਕਸਮਤ   ਨੰੂ   ਬਰਬਾਦ   ਕਰ   ਸਕਦਾ   ਹ�!  
ਿਵਕਰਮ   ਸੰਪਥ   -   ਸਾਵਰਕਰ,   ਦੇ   ਹਵਾਲੇ   ਕੀਤੇ   ਿਮੱਤਰਾ   ਮੇਲੇ   ਦੇ   ਮ�ਬਰ�   ਦੁਆਰਾ   ਵਰਤੀ   ਗਈ   ਸਹੰੁ   ਤ�,   1883–1924  
(2019)ਓਸਟਨ   ਅਸਟੇਟ,   ਈ   ਓਓਸ  
ਓਫ,   ਮੈਨੰੂ   ਵਾਪਸ   ਮੇਰੀ   ਮਾਤ   ਭੂਮੀ   ਲੈ   ਜਾਓ!  
ਮੇਰੀ   ਰੂਹ   ਇੰਨ�    ਕ�ਟ   ਿਵੱਚ   ਹੋ!  
ਆਪਣੀ   ਮ�   ਦੇ   ਚਰਨ�   'ਤੇ   ਪੂਜਾ   ਨਾਲ   ਲਟਕਣਾ  
ਇਸ   ਲਈ   ਮ�   ਹਮੇ�ਾ   ਤੁਹਾਨੰੂ   ਵੇਿਖਆ   ਤੁਸ�  
ਸਾਨੰੂ   ਹੋਰ   ਧਰਤੀ   ਦੇਖਣ   ਲਈ   ਆਓਨੰੂ   ਵੇਖੀਏ  
,   ਇਸ   ਕੁਦਰਤ.  
ਮੇਰੀ   ਮ�   ਦੇ   ਿਦਲ   ਨੰੂ   ਪੂਰੀ   ਤਰ��   ਭਰੇ   ਹੋਏ   ਵੇਖ   ਕੇ  
ਤੁਸ�   ਉਸ   ਨੰੂ   ਇਕ   ਪਿਵੱਤਰ   ਸਹੁੰ    ਿਦੱਤੀ   ਸੀ,  
ਘਰ   ਜਾਣ   ਦਾ   ਰਸਤਾ   ਜਾਣਿਦਆਂ,   ਤੁਹਾਡੀ   ਿਪੱਠ   ਤੇ  
ਮੇਰੀ   ਜਲਦੀ   ਵਾਪਸੀ   ਤੁਸ�   ਉਸ   ਨਾਲ   ਵਾਅਦਾ   ਕੀਤਾ   ਸੀ.  
ਮ�   ਤੁਹਾਡੇ   ਵਾਅਦੇ   ਲਈ   ਪੈ   ਿਗਆ!  
ਉਹ   ਦੁਿਨਆਵੀ-ਸਮਝਦਾਰ   ਮ�ਕਰ   ਸਕਦਾ   ਹ�  
ਉਸ   ਦੇ   ਛੁਟਕਾਰੇ   ਦੀ   ਿਬਹਤਰ   ਸੇਵਾਮ�   ਸੇਵਾ   ਕਰ�ਗਾ  
ਪਰਤਣ   'ਤੇ,   ਇਸ   ਲਈ   ਇਹ   ਕਿਹ   ਕ ੇ  ਮ�   ਉਸਨੰੂ   ਛੱਡ   ਿਦੱਤਾ  
ਹੇ   ਮਹ�ਸਾਗਰ,   ਮੇਰੀ   ਰੂਹ   ਬਹੁਤ   ਿਜ਼ਆਦਾ   ਤਸੀਹੇ   ਿਵੱਚ   ਹੋਵੇ!  



ਇੱਕ   ਿਪੰਜਰੇ   ਿਵੱਚ   ਇੱਕ   ਤੋਤੇ   ਵਰਗਾ,   ਇੱਕ   ਜਾਲ   ਿਵੱਚ   ਇੱਕ   ਿਹਰਨ   ਵਰਗਾ   -ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਿਵਛੜ  
ਓਏਮ�   ਹਮੇ��ਿਰਹਾ   ਹ�   -  
ਲਈ   ਆਪਣੀ   ਮ�   ਤ�  
ਹਨ� ਰੇ   ਦੁਆਰਾ   ਿਘਿਰਆ   ਹੋਇਆ   ਮ�   ਹ�!  
ਨ� ਕੀ   ਦੇ   ਫੁੱ ਲ   ਇਕੱਠ�    ਹੋਏ   ਿਕ   ਮ�ਹ�  
ਉਨ� �   ਦੀ   ਖੁ�ਬੂ   ਤ�   ਮੁਬਾਰਕ.  
ਉਸਦੀ   ਛੁਟਕਾਰਾ   ਲਈ   ਸੇਵਾ   ਤ�   ਵ�ਝੇ   ਰਿਹਣਾ  
ਮੇਰੀ   ਇਕ   ਿਵਅਰਥ   ਬੋਝ   ਿਸੱਖਣਾ,  
ਇਸ   ਦੇ   ਅੰਬ   ਦੇ   ਰੁੱ ਖ�   ਦਾ   ਿਪਆਰ,   ਓਹ!  
ਉਸ   ਦੀਆਂ   ਿਖੜਦੀਆਂ   ਅੰਗੂਰ�   ਦੀ   ਸੁੰ ਦਰਤਾ,   ਓਹ!   ਉਸਦੀ   ਕੋਮਲ   ਉਭਰਦੀ   ਹੋਈ,   ਓ!  
ਹੇ   ਹਮੇ��ਲਈ   ਉਸਦਾ   ਬਾਗ਼   ਹਮੇ��   ਲਈ   ਗੁਆਚ   ਿਗਆ   ਹੈ  
ਹੇ   ਮੇਰੇ   ਸਾਗਰ,   ਮੇਰੇ!  
ਉਪਰੋਕਤ   ਸਵਰਗ   ਿਵਚ   ਤਾਰੇ   ਬਹੁਤ   ਸਾਰ ੇ  ਹਨ,   ਪਰ  
ਭਾਰਤ-ਧਰਤੀ   ਦੇ   ਿਪਆਰ   ਦਾ   ਿਸਰਫ   ਇਕ   ਿਸਤਾਰਾ   ਮ�  
ਇੱਥੇ   ਆਲੀ�ਾਨ   ਮਿਹਲ   ਲੱਿਭਆ   ਹੈ,   ਪਰ  
ਿਸਰਫ   ਮੇਰੀ   ਮ�   ਦੀ   ਿਨਮਰ   ਝ�ਪੜੀ   ਿਪਆਰ   ਹੈ   ਮ�ਮੇਰੀ  
ਉਸ   ਤ�   ਿਬਨ�   ਿਕਸੇ   ਰਾਜ   ਲਈਕੀ   ਦੇਖਭਾਲ   ਕਰ�ਗਾ?  
ਉਸ   ਦੇ   ਜੰਗਲ�   ਿਵੱਚ   ਸਦੀਵ   ਦੇ�ਵਾਸੀਆਂ   ਨ�    I   ਦੀ   ਚੋਣ   ਕੀਤੀ.  
ਧੋਖਾ   ਹੁਣ   ਿਵਅਰਥ   ਹੈ,   ਕਹੋ   ਮ�  
ਤੁਹਾਨੰੂ   ਿਤਆਿਗਆ   ਨਹ�   ਜ�ਦਾ,   ਸੱੁਖਣਾ   ਸਹਾਰਦਾ   ਹ�,   ਮ�ਦੁਖਹ�,   ਚੀਕਦਾ   ਹ�  
ਉਹੀਝੱਲਦਾਮ�  
ਤੁਹਾਡੇ   ਦਿਰਆਵ�   ਦੇ   ਸਭ   ਤ�   ਿਪਆਰੇ   ਨਾਲ   ਵੱਖ   ਹੋਣ   ਦਾ!  
ਹੇ   ਮਹ�ਸਾਗਰ,   ਮੇਰੀ   ਰੂਹ   ਬਹੁਤ   ਿਜ਼ਆਦਾ   ਤਸੀਹੇ   ਿਵੱਚ   ਹੋਵੇ!  
ਓ   ਫੋਿਮੰਗ   ਸਰਫ   ਦੇ   ਹੇ,   ਬੇਰਿਹਮੀ   ਨਾਲ   ਤੁਸ�   ਮਖੌਲ   ਉਡਾ�ਦੇ   ਹੋ!  
ਿਕ�   ਆਪਣੇ   �ਬਦ   'ਤੇ   ਵਾਪਸ   ਜਾਓ,   ਓ!  
ਮੇਰੀ   ਬੇਸਹਾਰਾ   ਮ�   ਨੰੂ   ਿਕ�   ਧੋਖਾ   ਿਦਓ,  
ਓਏ   ਮੈਨੰੂ   ਇਸ   ਤਰ�   ਦੇ�   ਿਨਕਾਲੇ   ਲਈ   ਿਨੰਦਾ   ਿਕ�   ਕਰੋ!  
ਕੀ   ਇਹ   ਇੰਗਲ�ਡ   ਦੇ   ਡਰ   ਿਵੱਚ   ਸੀ  
ਜੋ   ਤੁਹਾਡੇ   �ਤੇ   ਇਸਦੀ   ਮੁਹਾਰਤ   ਫੈਲਾ�ਦਾ   ਹੈ?  
ਭਾਵ�   ਿਕ   ਇੰਗਲ�ਡ   ਹੋ   ਸਕਦਾ   ਹੈ   ਡਰਾਉਣਾ   ਹੈ,  
ਹੇ   ਮੇਰੀ   ਮ�   ਕਮਜ਼ੋਰ   ਨਹ�   ਹੈ   ਇਸ   ਲਈ  
ਸਭ   ਨੰੂ   ਸੇਜ   ਅਗਸੱਿਤਆ   ਬਾਰੇ   ਦੱਸੋ   ਿਕ   ਉਹ   ਕੀ   ਕਰੇਗੀ,  
ਇਕ   ਪਾਣੀ   ਿਵਚ   ਤੁਹਾਡੇ   ਪਾਣੀ   ਨ�    ਕੌਣ   ਪੀਤਾ!  
ਹੇ   ਮਹ�ਸਾਗਰ,   ਮੇਰੀ   ਰੂਹ   ਬਹੁਤ   ਿਜ਼ਆਦਾ   ਤਸੀਹੇ   ਿਵੱਚ   ਹੋਵੇ!  


