
King of Anandpur

ਅਨ� ਦਪੁਰਅਨ� ਦਪੁਰਅਨ� ਦਪੁਰਅਨ� ਦਪੁਰ ਅਤੇਅਤੇਅਤੇਅਤੇ    ਉਸਉਸਉਸਉਸ ਦਾ ਰਾਜਾਦਾ ਰਾਜਾਦਾ ਰਾਜਾਦਾ ਰਾਜਾ 
- ਸਰਵਜੀਤ ਿਸ�ਘ 

ਦਸਮ ਗ��ਥ ਿਵਚ ਅਨ� ਦਪੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਈ ਥ�ਈ ਿਮਲਦਾ ਹੈ� ਜਦ� ਦਸਮ ਗ��ਥ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ 
ਇਸ ਨੂ�  ਗੁਰੂ ਗੋਿਬ�ਦ ਿਸ�ਘ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਤ� ਿਕਸੇ ਨੂ�  ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹ$ ਹੁ� ਦਾ� ਦਸਮ ਗ��ਥ ਦੇ 
ਿਵਰੋਧੀ ਜਦ� ਇਸ ਸਬ�ਧੀ &�ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ� ਇਸ ਦੇ ਹਮਾਈਤੀ ਕੱਚੀਆਂ-ਿਪੱਲੀਆਂ ਦਲੀਲ� ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ 
ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਫਲ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਤ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਨ� ਦ ਪੁਰ ਹੈ� ਰਾਜੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ 
ਿਕ ਇਹ ਤ� ਿਚਤ�ਵਤੀ ਨਗਰੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਿਚਤ� ਿਸ�ਘ ਹੈ� ਇਹ ਤ� ਮ�ਤ�ੀ ਭੂਪ ਸ�ਬਾਦ ਹੈ� ਰਾਜੇ ਦਾ ਵਜੀਰ 
ਿਵਭਚਾਰਨ ਔਰਤ� ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਜੇ ਨੂ�  ਸਣਾ/ਦਾ ਹ�ੈ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤ� ਿਰਗਵੇਦ ਿਵੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ� 
ਇਹ ਤ� ਜੱਮ-ਜੱਮੀ ਸ�ਬਾਦ ਹੈ ਵਗੈਰਾ–ਵਗੈਰਾ� ਇਸ ਗ��ਥ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਇਹ ਵੀ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਖਯਾਨ 
ਦਾ ਤ� ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੁ� ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਪਿਹਲ ਂਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹ�ੈ ਚਿਰਤ�ੋ ਪਖਯਾਨ, ਗੁਰ ੂ ਗੋਿਬ�ਦ ਿਸ�ਘ ਜੀ ਨ1  
ਆਪਣੇ ਿਸੱਖ� ਨੁ�  ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਿਲਖੀਆਂ ਹਨ� 

ਨੂਪ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜ�ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਬੁਹਤ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਿਵ&ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਖੇ ਜ�ਦੇ 
ਦਸਮ ਗ��ਥ ਿਵੱਚ 21, 22 ਅਤੇ 23 ਨ� : ਚਿਰਤ�� ‘ਚ ਅਤੇ ਛਜੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜ�ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਚਿਰਤ� 
ਨ� : 16 ‘ਚ ਦਰਜ ਹੈ� ਪ�ੋ. ਦਰ&ਨ ਿਸ�ਘ ਜੀ, ਇਨ5 � ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਿਵ&ਾ ਬਣੇ 
ਹੋਏ ਹਨ� ਇਹ ਦੋਵੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਨ� ਦਪੁਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ� ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਇਨ5 � 
ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਵੀ ਗੂਰੁ ਗੋਿਬ�ਦ ਿਸ�ਘ ਜੀ ਦਾ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ਨਾਮ ਨਹੀ ਆ/ਦਾ ਅਤੇ ਇਨ5 � ਕਹਾਣੀਆਂ ਤ� ਇਸ 
ਦੇ ਲੇਖਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੇਤ ਿਨਹੀ ਿਮਲਦਾ� ਦਸਮ ਗ��ਥ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਇਹ ਮ�ਨਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 
ਿਲਖਤ ਹੈ� 

ਦਸਮ ਗ��ਥ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂ�  ਜਦੋ ਇਨ5 � ਦੇ ਹੀ ਿਵਦਵਾਨ� ਦੀਆਂ ਿਲਖਤ� ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਿਕ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ 
ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਹ ਪੜ5ੋ ਿਗਆਨੀ ਹਰਬ�ਸ ਿਸ�ਘ ਕੀ ਿਲਖਦਾ ਹ?ੈ ਜ� ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਿਸ�ਘ ਜੀ ਕੀ 
ਿਲਖਦੇ ਹਨ? ਤ� ਵੀ ਇਹ ਮ�ਨਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹੀ ਹੁ� ਦੇ� ਿਗਆਨੀ ਸਿਵ�ਦਰ ਿਸ�ਘ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖ ਸੇਵਾਦਾਰ, 
ਤਖਤ ਸ�ੀ ਕੇਸਗੜ ਸਾਿਹਬ ਭ�ਵੇ ਸਟੇਜ ਤ� ਇਹ ਆਖਣ ਿਕ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਿਚਰਤ� ਹੈ ਤ� ਵੀ ਮੈ ਨਾ 
ਮਾਨੂ�  ਿਵਰਤੀ ਵਾਲੇ ਦਸਮ ਗ��ਥ ਦੇ ਉਪਾ&ਕਾ ਦੇ ਸੈਹੇ (ਖਰਗੋ&) ਦੀਆਂ ਲੱਤ� ਿਤ�ਨ ਹੀ ਰਿਹ� ਦੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਾਲ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਦਖਾਓ ਦਸਮ ਗ��ਥ ਿਵਚ ਿਕਥੇ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਆਓ ਦਸਮ ਗ��ਥ ਦੀ ਿਲਖਤ ਤ� ਹੀ ਅਨ� ਦ 
ਪੁਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੀਏ� 

ਦੋਹਰਾ� ਤੀਰ ਸਤੁਦ�ਵ ਕੇ ਹੁਤੋ ਰਹਤ ਰਾਇ ਸੁਖ ਪਾਇ� ਦਰਬ ਹੇਤ ਿਤਹ ਠੌਰ ਹੀ ਰਾਮਜਨੀ ਇਕ ਆਇ� 1� 

(ਚਿਰਤ� ਨ� : 16, ਪ� ਨਾ 829) 

ਛਜੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜ�ਦੀ ਕਹਾਣੀ (ਚਿਰਤ� ਨ� : 16) ਦੇ ਅਰ� ਭ ਿਵਚ ਹੀ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਿਕ ਸਤਲੁਜ 
ਨਦੀ ਦੇ ਕ� ਢੇ ਇਕ ਰਾਜਾ ਰਿਹ� ਦਾ ਸੀ ਉਥੇ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਆ ਗਈ� ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਤੋ ਤ� ਿਸਰਫ ਇਹ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁ� ਦਾ 
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ਨਦੀ ਦੇ ਕ� ਢੇ ਇਕ ਰਾਜਾ ਰਿਹ� ਦਾ ਸੀ ਉਥੇ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਆ ਗਈ� ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਤੋ ਤ� ਿਸਰਫ ਇਹ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁ� ਦਾ 
ਿਕ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕ� ਢੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਰਿਹ� ਦਾ ਸੀ � ਉਹ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ ਜ� ਿਕਸ ਸਿਹਰ ਦਾ ਸੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ$ ਿਮਲਦੀ� ਆਓ ਹੁਣ ਨੂਪ ਕੌਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤ� ਅਨ� ਦਪੁਰ ਦੀ ਪੈੜ ਕੱਢੀਏ� 

ਤੀਰ ਸਤੁੱਦ�ਵ ਕੇ ਹੁਤੋ ਪੁਰ ਅਨ� ਦ ਇਕ ਗ�ਉ� ਨ1 ਤ� ਤੁ�ਗ ਕੇ ਿਢਗ ਬਸਤ ਕਾਹਲੂਰ ਕੇ ਠਾਉ�3� (ਚਿਰਤ� ਨ� : 
21, ਪ� ਨਾ 838) 

ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦੇ ਕ� ਢੇ, ਨ; ਣਾ ਦੇਵੀ ਪਰਬਤ ਦੇ ਨ1 ੜੈ ਕਿਹਲੂਰ ਿਰਆਸਤ ਿਵੱਚ ਅਨ� ਦਪੁਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਿਪ� ਡ ਸੀ� 
ਇਥ� ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁ� ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਚਿਰਤ� 16 ਿਵੱਚ ਆਏ, ‘ਤੀਰ ਸਤੁਦ�ਵ ਕੇ ਹੁਤੋ’ ਅਤੇ ਚਿਰਤ� 21 ਿਵੱਚ ਆਏ 
‘ਤੀਰ ਸਤੁੱਦ�ਵ ਕੇ ਹੁਤੋ’ ਦੋਵ= ਇੱਕ ਹੀ ਿਪ� ਡ ਦੀ ਿਨ&ਾਨ ਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ� ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁ� ਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਇਹ ਿਪ� ਡ ਿਕਹੜਾ ਹ?ੈ ਇਹ ਿਪ� ਡ ਹੈ ਅਨ� ਦ ਪੁਰ ਿਜਸ ਦਾ ਿਜਕਰ ਚਿਰਤ� 21 ਿਵਚ ਦਰਜ ਹੈ� ‘ਤੀਰ ਸਤੁੱਦ�ਵ 
ਕੇ ਹੁਤੋ ਪੁਰ ਅਨ� ਦ ਇਕ ਗ�ਉ�’ ਇ�ਗਲ>ਡ ਤ� ਚਲਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਤ� ਇਕ ਿਵਦਵਾਨ ਨ1  ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ 
ਿਕ ਅਸਲ ਿਲਖਤ ਿਵਚ ਤ� ਿਪ� ਡ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਪੁਰ ਅਨ� ਦ’ ਹੈ ਇਸ ਨੂ�  ਅਨ� ਦਪੁਰ ਿਕਵੇ ਿਕਹਾ ਜ� ਸਕਦਾ ਹ?ੈ ਉਹ 
ਪ�ਜ>ਟਰ ਇਹ ਭੁਲ ਹੀ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਿਜਸ ਟੀਕੇ ਤ� ਉਹ ਪੜ5 ਕੇ ਸੁਣਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਹ ਟੀਕਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ� ਉਸ ਟੀਕੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਪ� ਿਡਤ ਨਰੈਣ ਿਸ�ਘ ਮੁਜ�ਗਾ ਵਾਿਲਆਂ ਨ1  ‘ਪੁਰ ਅਨ� ਦ’ ਦੇ ਅਰਥ ‘ਅਨ� ਦਪੁਰ’ ਹੀ 
ਕੀਤੇ ਹਨ� (ਿਜਲਦ ਛੇਵ$, ਪ� ਨਾ 97) 

ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱ&ਟ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਅਨ� ਦਪੁਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨ� ਦਪੁਰ, ਨ; ਣਾ ਦੇਵੀ ਪਰਬਤ ਦੇ 
ਨ1 ੜੇ ਕਿਹਲੂਰ ਿਰਆਸਤ ਿਵਚ ਹੈ� ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਨੂ�  ਅਨ� ਦਪੁਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ &�ਕਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਪ� ਡ 
ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ� ਆਓ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਿਕ ਇਸ ਅਨ� ਦਪੁਰ ਨੂ�  ਵਸਾਇਆ ਿਕਸ ਨ1  ਸੀ� ਦਸਮ ਗ��ਥ ਿਵੱਚ 
ਦਰਜ ਬਿਚਤ� ਨਾਟਕ, ਿਜਸ ਨੂ�  ਿਬਨਾ ਪੜ5ੇ ਹੀ ਬੁਹਿਗਣਤੀ ਵਲ�  ਗੁਰੂ ਗੋਿਬ�ਦ ਿਸ�ਘ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਮ�ਨ 
ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਠਵ= ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ- 

ਜੁਧ ਜੀਤ ਆਏ ਜਬੈ ਿਟਕੈ ਨ ਿਤਨ ਪੁਰ ਪਾਵ� ਕਾਹਲੂਰ ਮੈ ਬਾਿਧਯੋ ਆਿਨ ਅਨ� ਦਪੁਰ ਗਾਵ�36� (ਪ� ਨਾ 62) 

ਇਸ ਅਿਧਆਏ ਦੇ ਅ�ਤ ਿਵੱਚ ਜੋ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਦਰ&ਨ ਕਰੋ ਜੀ� ਇਿਤ ਸ�ੀ ਬਿਚਤ� ਨਾਟਕ ਗ�� ਥੇ 
ਰਾਜ ਸਾਜ ਕਥਨ ਭ�ਗਾਣੀ ਜੁਧ ਬਰਨਨ�  ਨਾਮ ਅਸਟਮੋ ਿਧਆਇ ਸਮਾਪਤ�  ਸਤੁ ਸੁਭਮ ਸੁਤ� 8� 320� 

ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱ&ਟ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਅਨ� ਦਪੁਰ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਅਨ� ਦਪੁਰ ਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂ�  ਬਿਚਤ� ਨਾਟਕ ਦਾ 
ਕਰਤਾ ਖੁਦ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਅਨ� ਦਪੁਰ ਨੂ�  ਮੈ ਹੀ ਵਸਾਇਆ ਸੀ� ਿਸਆਿਣਆਂ ਲਈ ਤ� ਇ&ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ 
ਹੈ ਿਕ ਜਦੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਓਹੀ ਅਨ� ਦ ਪੁਰ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂ�  ਬਿਚਤ� ਨਾਟਕ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨ1  ਵਸਾਇਆ 
ਸੀ ਤ� ਉਥੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਿਚਤ� ਨਾਟਕ ਦਾ ਮੁਖ ਪਾਤਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ� ਿਜਹੜੇ ਇਹ ਕਿਹ� ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਚਿਰਤ�� ਦੇ 
ਅਰ� ਭ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਾਜਾ ਿਚਤ� ਿਸ�ਘ ਦਾ ਿਜਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤ� ਰਾਜਾ ਿਚਤ� ਿਸ�ਘ ਦੀਆਂ 
ਹਨ, ਉਨ5 � ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਓ ਇਨ5 � ਚਿਰਤ�� ਿਵੱਚ� ਹੀ ਰਾਜੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ� 

ਿਦਸਨ ਿਦਸਨ ਕੇ ਲੋਗ ਿਤਹਾਰੇ ਆਵਹੀ� ਮਨ ਬਾਛਤ ਜੋ ਬਾਤ ਉਹੈ ਬਰ ਪਾਵਹੀ�
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ਿਦਸਨ ਿਦਸਨ ਕੇ ਲੋਗ ਿਤਹਾਰੇ ਆਵਹੀ� ਮਨ ਬਾਛਤ ਜੋ ਬਾਤ ਉਹੈ ਬਰ ਪਾਵਹੀ�
ਖਵਨ ਅਵਗ?ਯਾ ਮੋਿਰ ਨ ਤੁਮ ਕਹ ਪਾਇਯੈ� ਹੋ ਦਾਸਨ ਦਾਸੀ ਹ@ੈ ਹੌ ਸੇਜ ਸੁਹਾਇਯੈ� 28�( ਚਿਰਤ� 16 ਪ� ਨਾ 
831) 

ਛਜੀਆ ਰਾਜੇ ਨੂ�  ਕਿਹ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਿਦ&ਾ ਤੋ ਲੋਕ ਆ/ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਛਾ ਪੁਰਤੀ ਦਾ ਵਰ ਮ�ਗਦੇ ਹਨ� ਮੇਰੇ 
ਤ� ਕੀ ਖੁਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ$ ਮੇਰੀ ਇਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹ$ ਕਰਦੇ� ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁ� ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਨ� ਦਪੁਰ ਿਵੱਚ 
ਅਜੇਹਾ ਿਕਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਿਜਸ ਤੋ ਲੋਕ$ ਆ ਕੇ ਵਰ ਮ�ਗਦੇ ਸਨ? 

ਤਹਾ ਿਸਖ ਸਾਖਾ ਬੁਹਤ ਆਵਤ ਮੋਦ ਬਢਾਇ� ਮਨ ਬਾਛਤ ਮੁਿਖ ਮਾਗ ਬਰ ਜਾਤ ਿਗ�ਹਨ ਸੁਖ ਪਾਇ� 4� (ਚਿਰਤ� 
21 ਪ� ਨਾ 838) 

ਉਥੇ ਿਸੱਖ ਿਫ਼ਰਕੇ ਦੇ ਬੁਹਤ ਲੋਕ ਖੁ&ੀ ਖੁ&ੀ ਆ/ਦੇ ਅਤੇ ਮੂ� ਹ ਮ� ਗੇ ਵਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਕੇ ਘਰ� ਨੂ�  ਪਰਤਦ ਜ�ਦੇ� 
ਇਥੇ ਿਫਰ ਓਹੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁ� ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਨ� ਦਪੁਰ ਿਵਚ ਅਜੇਹਾ ਿਕਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਿਜਸ ਤੋ ਲੋਕ$ ਆ ਕੇ ਵਰ 
ਮ�ਗਦੇ ਸਨ? ਅੱਗੇ ਨੂਪ ਕੌਰ ਰਾਜੇ ਨੂ�  ਕਿਹ� ਦੀ ਹ,ੈ “ਭਏ ਪੂਜ ਤੋ ਕਹਾ ਗੁਮਾਨ ਨ ਕੀਿਜਯ”ੈ (15) ਜ� ਅਨ� ਦਪੁਰ 
ਿਵਚ ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਿਜਸ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸੀ? 

ਬਹੁਿਰ ਸਭਨ ਮੈ ਬੈਿਠ ਆਪੁ ਕੋ ਪੂਜ ਕਹਾਊ� ਹੋ ਰਮੋ ਤੁਹਾਰੇ ਸਾਥ ਨੀਚ ਕੁਲ ਜਨਮਿਹ ਪਾਊ� 32� 

ਰਾਜੇ ਵਲ�  ਇਹ ਕਿਹਣ ਤੇ ਿਕ ਮੈ ਹੁਣ ਸਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਅਖਵਾ/ਦਾ ਹ� ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਮ-ਕ�ੀੜਾ ਕਰਕੇ ਮੈ 
ਨੀਵੀ ਕੁਲ ਿਵੱਚ ਜਨਮ ਪਾਵ�ਗਾ� ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨੂਪ ਕੌਰ ਨ1  ਿਕਹਾ, “ਕਹਾ ਜਨਮ ਕੀ ਬਾਤ ਜਨਮ ਸਭ ਕਰੇ 
ਿਤਹਾਰੇ� (33) ਜਨਮ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਜਨਮ ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ� ਤ� ਰਾਜੇ ਨ1  ਿਕਹਾ, ਜੋ ਵੀ 
ਇਸਤਰੀ ਮੈਨੂ�  ਪੁਜਣ ਯੋਗ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ/ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤ� ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁ� ਦੀ ਹ�ੈ 

ਪੂਜ ਜਾਿਨ ਕਰ ਜੋ ਤਰੁਿਨ ਮੁਿਰ ਕੈ ਕਰਤ ਪਯਾਨਾ� ਤਵਿਨ ਤਰੁਿਨ ਗੁਰ ਤਵਨ ਕੀ ਲਾਗਤ ਸੁਤਾ ਸਮਾਨ� 38� 

ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਨੂਪ ਕੌਰ ਨੂ�  ਉਹ ਉਪਦੇ& ਿਦ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਨ� ਦ ਕਾਰਜ ਵੇਲੇ ਸਟੇਜ ਤੋ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁਕ-ਚੁਕ ਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ 
ਸਾਨੂ�  ਸੁਣਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈ ਜਦ� ਤ� ਹੋ& ਸ�ਭਾਲੀ ਹੈ ਤਦ� ਤ� ਹੀ ਮੈਨੂ�  ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨ1  ਇਹ ਿਸਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਹ�ੈ 

ਸੁਿਧ ਜਬ ਤੇ ਹਮ ਧਰੀ ਬਚਨ ਗੁਰ ਦਏ ਹਮਾਰੇ� ਪੁਤ ਇਹੈ ਪ�ਨ ਤੋਿਹ ਪ�ਾਨ ਜਬ ਲਗ ਘਟ ਥਾਰੇ�
ਿਨਜ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸਾਥ ਨ1 ਹੁ ਤੁਮ ਿਨਤ ਬਢੈਯਹ�ੁ ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੀ ਸੇਜ ਭੂਿਲ ਸੁਪਨ1  ਹੂ�  ਨ ਜੈਯਹੁ �51� 

ਇਥੇ ਿਫਰ ਓਹੀ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖਲੋਤਾ ਿਕ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 

ਬਾਲ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਦੇਸ ਦੇਸਨ ਿਤ�ਯਾ ਆਵਿਹ� ਮਨ ਬਾਛਤ ਬਰ ਮਾਿਗ ਜਾਿਨ ਗੁਰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵਿਹ�
ਿਸਖ?ਯ ਪੁਤ� ਿਤ�ਯਾ ਸੁਤਾ ਜਾਿਨ ਅਪਨ1  ਿਚਤ ਧਿਰਯ�ੈ ਹੋ ਕਹੁ ਸੁ�ਦਿਰ ਿਤਹ ਸਾਥ ਗਵਨ ਕੈਸੇ ਕਿਰ ਕਿਰਯ�ੈ 
54� 

ਰਾਜੇ ਨ1  ਉਸ ਔਰਤ ਨੂ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਹੇ ਬਾਲਾ! ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤ� ਦੇਸ ਦੇਸ�ਤਰ� ਤ� ਨਾਰੀਆਂ ਆ/ਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਨ ਦੀਆਂ 
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ਰਾਜੇ ਨ1  ਉਸ ਔਰਤ ਨੂ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਹੇ ਬਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤ� ਦੇਸ ਦੇਸ�ਤਰ� ਤ� ਨਾਰੀਆਂ ਆ/ਦੀਆਂ ਹਨ ਮਨ ਦੀਆਂ 
ਮੁਰਾਦ� ਪੁਰੀਆਂ ਕਰ, ਗੂਰੁ ਮ�ਨਦੀਆਂ ਹੋਈਆ ਸੀਸ ਝੁਕਾ/ਦੀਆਂ ਹਨ�ਮੈ ਿਸੱਖ� ਨੂ�  ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ 
ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂ�  ਆਪਣੀਆ ਧੀਆਂ ਸਮਝਦਾ ਹ�� ਮੈ ਉਨ5 � ਨਾਲ ਗਵਨ ਿਕਵ= ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ�? ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਕ ਹੀ 
ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਅਨ� ਦਪੁਰ ਿਵਚ ਅਜੇਹਾ ਿਕਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਿਜਸ ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਸੀਸ ਝੂਕਾ/ਦੇ ਸਨ 
ਅਤੇ ਮੁ�ਹ ਮ�ਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦ� ਪਾ/ਦੇ ਸਨ? ਜਦ� ਮ> ਇਹ ਸਵਾਲ ਿਪਆਰਾ ਿਸ�ਘ ਪਦਮ ਪੁਿਛਆ ਤ� ਉਨ5 � ਨ1  ਿਕਹਾ, 
“ ਕੀ ਕੋਈ ਅਨ� ਦਪੁਰ ਿਵਚ ਇਸ ਸਮ= ਦਸਮੇ& ਜੀ ਤ� ਿਸਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜੇਹੀ ਪ�ਿਸੱਧ ਹਸਤੀ ਸੀ ਿਜਸ ਪਾਸ ਇ/ 
ਦੇਸ� ਦੇਸ� ਤ� ਭੇਟਾ ਚੜ5ਦੀਆਂ ਤੇ &ਰਧਾਲੂ ਸੁ�ਦਰੀਆਂ ਦਰ&ਣਾ ਲਈ ਆ/ਦੀਆ ਸਨ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹ$�” 
(ਦਸਮ ਗ��ਥ ਦਰ&ਨ, ਪ� ਨਾ 44) 

ਇਹ ਹੈ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ��ਥ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ! ਿਬਨਾ ਨਾਮ ਲਏ ਅਜੇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਿਲਖੀ ਿਕ ਇਹ ਗੁਰੁ ਜੀ ਦੀ 
ਆਪ ਬੀਤੀ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ� ਕਈ ਿਵਦਵਾਨ (ਿਪਆਰਾ ਿਸ�ਘ ਪਦਮ, ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਿਸ�ਘ, ਿਗਆਨੀ ਹਰਬ�ਸ ਿਸ�ਘ, 
ਪ�ੋ ਰਾਮ ਪ�ਕਾ& ਿਸ�ਘ, ਈ&ਰ ਿਸ�ਘ ਨਾਰਾ, ਿਗਆਨੀ ਮਹ� ਿਸ�ਘ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਿਗਆਨੀ &ਿਵ�ਦਰ ਿਸ�ਘ) ਇਸ 
ਨੂ�  ਗੂਰੁ ਜੀ ਦੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਸਮਝ ਬੈਠ1 � “ਇਸ ਤੋ ਅਗਲੀ ਗਵਾਹੀ ਚਿਰਤ� 21 ਿਵਚ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਇਕ ਸਾਿਹਬ 
ਆਪ ਹਨ� ‘ਅਨੂਪ ਕੁਅਿਰ’ ਦੇ ਬੁਹਤ ਜੋਰ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਨਾਇਕ ਉਸ ਨਾਲ ਭੋਗ ਕਰਨ ਨੂ�  ਿਤਆਰ ਨਹ$ ਹੁ� ਦਾ ਅਰ 
ਉਸ ਨੂ�  ਉਤਰ ਿਦ�ਦਾ ਹੈ:-
ਬਾਲ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਦੇਸ ਦੇਸਨ ਿਤ�ਯਾ ਆਵਿਹ…� ਹੋ ਕੁਹ ਸੁ�ਦਿਰ ਿਤਹ ਸਾਥ ਗਵਨ ਕੈਸੇ ਕਿਰ ਕਿਰਯ�ੈ 

ਇਹ &ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬ�ਦ ਿਸ�ਘ ਜੀ ਤ� ਿਬਨ� ਹੋਰ ਕੌਣ ਿਲਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਿਜਹੇ ਬਚਨ ਪਿਵਤਰ ਆਤਮਾ ਤ� ਿਬਨਾ 
ਕੋਈ ਕਿਹ ਹੀ ਨਹ$ ਸਕਦਾ� ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲ� ਤ� ਸਪ&ਟ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਚਿਰਤ�� ਦੇ ਕਰਤਾ ਸਾਿਹਬ 
ਸ�ੀ ਗੁਰੁ ਗੋਿਬ�ਦ ਿਸ�ਘ ਜੀ ਹਨ ਿਜਨ5 � ਨ1  ਇਕ ਿਵ&ੇ& ਉਦੇ& ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਇਨ5 � ਚਿਰਤ�� ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ� ( 
ਿਗਆਨੀ ਹਰਬ�ਸ ਿਸ�ਘ, ਸ�ੀ ਦਸਮ ਗ��ਥ ਦਰਪਣ, ਪ� ਨਾ 303,) 

“ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਵੀਆਂ ਨ1  ਿਲਖੇ ਨ1 , ਗੁਰੂ ਗੋਿਬ�ਦ ਿਸ�ਘ ਦਾ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਦਾ ਚਿਤ�ਰ ਿਕੱਦਾ ਆ ਿਗਆ ਉਹਦੇ ਿਵਚ? 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਿਲਖੇ ਨ1  �… ਗੁਰੂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਨ, ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਛਲ ਹੈ ਧੋਖਾ ਹ,ੈ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦੇ ਨ1 , ਪਰ 
ਿਕ/ਿਕ ਸਾਨੂ�  ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਤ� ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ�… ਇਸ ਲਈ ਸਾਿਹਬ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬ�ਦ ਿਸ�ਘ ਮਹਾਰਾਜ 
ਕਿਹ� ਦੇ ਨ1 , ਉਸ ਨ1  ਜਦੋ ਫੇਰ ਸਾਨੂ�  ਪ�ੇਿਰਆ, ਅਸੀ ਉਸ ਨੂ�  ਮਨ5 � ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨ1  ਅਨ1 ਕ ਪ�ਕਾਰ ਦੀਆ ਟ�ਚਾ 
ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਨ51  ਮਾਰੇ, ਐਸਾ ਵੀ ਿਲਿਖਆ, ਕੇ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਅਖਵਾਉਨਾ ਜ� ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਥੱਲੋ ਲੱਘ ਜਾਹ ਨਹ$ ਤੇ 
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮ�ਨਲਾ� (ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਿਗਆਨੀ &ਿਵ�ਦਰ ਿਸ�ਘ) 

ਹੁਣ ਜਦੋ ਇਸ ਗ��ਥ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸ�ਗਤ� ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤ� ਦਸਮ ਗ��ਥ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਆਪਣੀ ਅਤੇ 

ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ��ਥ ਦੀ ਹੋਦ ਨੁ�  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਹਰੇ ਹਨ� ਉਨ5 � ਵਲ�  ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 
ਹਨ ਿਕ ਜੋ ਵੀ ਿਵਦਵਾਨ ਸ�ਗਤ� ਨੂ�  ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਿਕ ਦੋਖੋ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ��ਥ ਿਵਚ ਗੂਰੁ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੀ 

ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤ� ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਹੀ ਪਾਬ�ਦੀ ਲਗਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ� 
ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਾਗੋ! 
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