
ਿਸੱਖ ਕੌਮ ਨੂ�  ਸਵਾਲ : ਗ�ਗੂਿਕਆਂ ਦੀ ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੂ�  ਗੁਰਧਾਮ� ਿਵੱਚ ਏਨੀ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਿਕ! ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? 

- ਇ�ਡੀਆ ਅਵੇਅਰਨ& ੱਸ ਿਬਉਰੋ -   

ਿਸੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਿਹ� ਦੂਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ 
ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਨਸ਼ੀਲ ਸ�ਘ ਪਰਵਾਰ ਵਰਗੇ ਸ�ਗਠਨ� ਤ/ 
ਤ� ਹਰ ਚੇਤ� ਨ ਿਸੱਖ ਜਾਣੂ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ ਦੇ 
ਪ1ਬ� ਧਕ� ਨ2  ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਜ ਿਵੱਚ 
ਆਪਣਾ ‘ਯੋਗਦਾਨ’ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ4 ਇਸ ਤੱਥ 
ਦੀ ਿਮਸਾਲ, ਟੀ.ਵੀ. ’ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਤ/ ਪ1ਸਾਿਰਤ 
ਹੁ� ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਚ� ਗੀ ਤਰ6� ਵਾਿਕਫ 
ਹੋਣਗੇ4 ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ, ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਮੌਿਕਆ,ਂ 
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਿਹ� ਦੂ ਿਤਉਹਾਰ� ਵਾਲੇ ਿਦਨ� ਿਵੱਚ, ਭਗਵੇ 
ਕਪੜੇ ਵਾਲੇ ਦੋ ਿਹ� ਦੂ ਸਾਧ� ਦੀ ਜੋੜੀ ਐਨ ਕੀਰਤਨੀ ਿਸ� ਘ� 
(ਜੋ ਅਿਜਹੇ ਮੌਿਕਆਂ ’ਤੇ ‘ਰਾਮ’ ਲਫਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 
ਵਾਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ� ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲਦੇ 
ਨਹ<) ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਬੈਠੀ ਿਦਖਾਈ ਿਦ� ਦੀ ਹੈ4 ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਇਹ 
ਪ1ਸਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ (ਚੈਨਲ ਬਦਲਿਦਆ-ਂਬਦਲਿਦਆਂ) 
ਗੈਰ-ਿਸੱਖ ਲੋਕ ਵੀ ਵੇਖ ਲ>ਦੇ ਹਨ4 ਜਦ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ 
ਿਕ ‘ਹਿਰਮ�ਦਰ ਸਾਿਹਬ’ ਿਵੱਚ ਿਹ� ਦੂ ਸਾਧ� ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 
ਿਵੱਚ ‘ਰਾਮ ਨਾਮ’ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਵੀ 
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਇਸ ਿਬਆਨ ਤ/ ਪ1ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਜ�ਦੇ 
ਹਨ ਿਕ ਿਸੱਖ ਵੀ ਿਹ� ਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਿਹੱਸਾ ਹਨ4 

ਇਸੇ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂ�  ਸ਼ੱਕੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਇਨ6 � ਸਾਧ� ਦੀ 
ਇਸ ਜੋੜੀ ਰਾਹ< ਵੱਧ ਤ/ ਵੱਧ ਪ1ਚਾਿਰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, 
ਇਨ6 � ਨੂ�  ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਪੁਜਿਦਆਂ ਹੀ, ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 
ਅ�ਦਰ ਬੈਠ2  ਕੁਝ ਿਸੱਖ� ਨੂ�  ਉਠਾ ਕੇ (ਜਦਿਕ ‘ਆਮ’ ਿਸੱਖ� 
ਲਈ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਵਾਲੀ ਥ� ’ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਤਕਰੀਬਨ 
ਨਾਮੁਮਿਕਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ), ਇਨ6 � ਸਾਧ� ਨੂ�  ਉਚੇਚੇ 
ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਿਪੱਛੇ ਿਬਠਾ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ4 ਸ� ਘ 
ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇਨ6 � ਏਜ� ਟ� ਨ2  ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲ� ਮ� ਸਮ� 
ਿਟਕ ਕੇ ਬੈਠ2  ਰਿਹਣ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਿਕ!ਿਕ ਦੀਵਾਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਜੋੜੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਿਜਹੀ 
ਸਿਥਰਤਾ ਨਾਲ, ਕਾਫੀ ਲ� ਬੇ ਸਮ? ਤੱਕ, ਟੀ.ਵੀ. ਪ1ਸਾਰਣ 
ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੈਠ2  ਰਿਹ� ਦੇ ਹਨ4 

ਕੁਝ ਅਣਭੋਲ ਿਸੱਖ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਗੁਰੂ 
ਘਰ ਅ�ਦਰ ਤ� ਹਰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ 
ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ6 ਹੈ; ਇਸਲਈ ਜੇਕਰ ਿਹ� ਦੂ ਸਾਧ� ਦੀ ਇਹ 
ਜੋੜੀ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਚਲੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਇਸ ਿਵੱਚ 

ਸ਼ੱਕੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸਾਧ� ਦੀ ਜੋੜੀ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧ ਪਟਨਾ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਿਗ: 
ਇਕਬਾਲ ਿਸ�ਘ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਸ�ਝਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 

ਬੇਹੱਦ ਭੀੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਲਆ ਕੇ ਖੜੇ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹੀ ਿਹ� ਦੂ ਸਾਧ� ਦੀ ਜੋੜੀ 



ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ4 ਪਰ ਸਾਨੂ�  ਇਹ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਿਕ ਿਕਸੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ’ਤੇ ਜ� ਤ� ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ 
ਿਸਧ�ਤ� ਨੂ�  ਮ� ਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਜ� ਿਫਰ ਿਸਰਫ਼ 
ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂ�  ‘ਟੂਿਰਸਟ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 
ਲੋਕ4 ਪਰ ਉਕਤ ਿਹ� ਦੂ ਸਾਧ� ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੋਹ� ਿਵੱਚ/ ਿਕਸੇ 
ਸ਼1ੇਣੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ< ਹੁ� ਦੀ4 ਜੇਕਰ ਉਹ ਟੂਿਰਸਟ ਹੁ� ਦ,ੇ 
ਤ� ਇਕ-ਦੋ ਯਾਤਰਾਵ� ਿਵੱਚ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ 
ਕ� ਪਲੈਕਸ ਦਾ ਸ� ਪੂਰਨ ਅਿਧਐਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ4 ਜੇਕਰ 
ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੁ� ਦੇ ਤ� ਲ� ਮ? ਿਚਰ ਤ/ 
ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਿਹ� ਦੂ ਸਾਧ� ਵਾਲਾ 
ਆਪਣਾ ਭੇਖ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਖ� ਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ 
ਪਾਹੁਲ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਿਸ� ਘ ਸਜ ਜ�ਦੇ4 ਪਰ ਇਨ6 � 
ਿਦਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ� ਦੀ ਇਸ ਜੋੜੀ ਵੱਲ/ ਅਿਜਹਾ ਨਾ 
ਕਰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸ� ਕੇਤ ਿਦ� ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਨ6 � ਦੀ ‘ਪ1ਮੋਸ਼ਨ’ 
ਿਪੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ� ਸਥਾ (ਿਜਵ? ਸ� ਘ ਪਰਵਾਰ) ਬੜੇ 
ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢ�ਗ ਨਾਲ ਕ� ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ4 

ਿਹ� ਦੂ ਸਾਧ� ਦੀ ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੂ�  ਿਸੱਖ� ਿਵੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਿਦਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਬਲਿਕ ਹੋਰਨ� ਗੁਰਦੁਆਿਰਆ/ਂਸਮਾਗਮ� ਦੀ ਵਰਤ/ 
ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ4 ਿਮਤੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ) ਨੂ�  ਸਾਧ� ਦੀ ਇਹ ਜੋੜੀ ਦਰਬਾਰ ਿਵੱਚ ਰਾਗੀਆਂ ਿਪੱਛੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤ� ਅਗਲੇ ਿਦਨ 29 
ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂ�  ਇਹੀ ਜੋੜੀ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਪਹੁ�ਚੀ ਹੋਈ ਿਦਸੀ4 ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਅ�ਦਰ ਉਸ ਸਮ? ਿਤਲ ਰੱਖਣ 
ਿਜ� ਨੀ ਵੀ ਥ� ਨਹ< ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੋਕ� ਨੂ�  ਅ� ਦਰ ਆਉਣ ਤ/ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸਨ4 ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਇਨ6 � ਸਾਧ� ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਅ�ਦਰ ਸੱਦ ਿਲਆ ਿਗਆ 
ਬਲਿਕ ਉਨ6 � ਨੂ�  ਐਨ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਖੜਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਤ� ਿਕ ਉਨ6 � ਦੀ ਤਸਵੀਰ� ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਚੈਨਲ� ਰਾਹ< ਹੋ ਰਹੇ ਿਸੱਧੇ ਪ1ਸਾਰਨ ਰਾਹ< 
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ ਪ1ਸਾਿਰਤ ਹੋ ਸਕਣ4 

ਉਸੇ ਰਾਤ ਬਟਾਲੇ ਤ/ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ ਪਹੁ� ਚੇ ਇਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂ�  ਵੇਖਣ (ਜ� ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ) ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਏ ਇਨ6 � ਸਾਧ� ਨੂ�  ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ 
ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ‘ਿਸੱਖ’ ਬੀਬੀਆਂ ਨ2  ਇਨ6 � ਨੂ�  ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਅਤੇ ਇਨ6 � ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫ� ਦੇ ਪੁਲ ਬ� ਨ6 ਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ4 ਇਨ6 � ਸਤਰ� ਦੇ ਿਲਖਾਰੀ ਨ2  
ਸਾਧ� ਦੀ ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੂ�  ਪੁੱਿਛਆ, ‘‘ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਲ ਤੋ ਆਪ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਮ? ਬੈਠ2  ਹੁਏ ਥ,ੇ ਆਜ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ ਆ ਗਏ ਹ>4 ਿਕਆ ਆਪ ਟ1ੇਨ ਸੇ 
ਯਹ� ਆਏ ਹ>?’’ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਕ ਸਾਧ ਤ� ਚੁੱਪ ਿਰਹਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਨ2  ਤੁਰ� ਤ Bਤਰ ਿਦੱਤਾ, ‘‘ਨਹ<, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸੇ4’’ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ 
ਹੁ� ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਆਮ ਸਾਧ ਦੀ (ਬਲਿਕ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀ) ਏਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੁ� ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅ� ਿਮ1ਤਸਰ ਤ/ ਨ�ਦੇੜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫਰ ਨੂ�  
ਮਿਹ�ਗੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹ< ਕਰਨ ਨੂ�  ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਵ?ੇ ਿਫਰ ਇਨ6 � ਸਾਧ� ਨੂ�  ਏਨੀ ਿਕਹੜੀ ਆਫਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਕ ਿਦਨ ਦਰਬਾਰ 
ਸਾਿਹਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤ� ਦੂਜੇ ਹੀ ਿਦਨ ਉਨ6 � ਨ2  ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪ1ਬ� ਧਕ� ਵੱਲ/ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ 
ਪ� ਡਾਲ ਦੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਿਦੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ1ਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਿਸ�ਘ ਸਰਨਾ ਨੂ�  ਤ� ਨਾ ਬੈਠਣ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਪਰ ਇਨ6 � ਸਾਧ� ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂ�  
ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਬਠਾਇਆ ਿਗਆ4 ਪਟਨਾ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਿਵਵਾਿਦਤ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਿਗ: ਇਕਬਾਲ ਿਸ�ਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਇਨ6 � ਸਾਧ� ਨਾਲ ਘੁਸਰ-
ਮੁਸਰ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ4 

ਸੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਿਸੱਖੀ-ਿਵਰੋਧੀ ਤਾਕਤ� ਇਨ6 � ਿਹ� ਦੂ ਸਾਧ� ਰਾਹ< ਿਸੱਖ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਗੁ� ਮਰਾਹਕੁ� ਨ ਪ1ਚਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, 
ਿਜਨ6 � ਿਵੱਚ ਿਸੱਖ� ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ/ਤਖ਼ਤ� ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਵਧ-ਚੜ6 ਕੇ ਉਨ6 � ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ4 ਅਿਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਹਰ ਿਸੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ 
ਬਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸ਼1ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ� ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤ/ ਇਹ ਿਸੱਖੀ ਿਵਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮ� ਗੇ4 

ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਬੈਠੀ ਸ਼ੱਕੀ ਿਹ� ਦੂ ਸਾਧ� ਦੀ ਜੋੜੀ 


