
ਪ�ੋਪ�ੋਪ�ੋਪ�ੋ: : : : ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ ਵੱਲੋਂ  ਸ਼ਬਦਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ ਵੱਲੋਂ  ਸ਼ਬਦਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ ਵੱਲੋਂ  ਸ਼ਬਦਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ ਵੱਲੋਂ  ਸ਼ਬਦ----ਗੁਰ ੂਦੀ ਮਹਤੱਤਾ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਸੱਖੀ ਗੁਰ ੂਦੀ ਮਹਤੱਤਾ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਸੱਖੀ ਗੁਰ ੂਦੀ ਮਹਤੱਤਾ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਸੱਖੀ ਗੁਰ ੂਦੀ ਮਹਤੱਤਾ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਸੱਖੀ 
ਵੇਸ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਿਹਦੰ!ੂ ਿਵੱਚ ਬੌਖਲਾਹਟ ਛਾਈਵੇਸ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਿਹਦੰ!ੂ ਿਵੱਚ ਬੌਖਲਾਹਟ ਛਾਈਵੇਸ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਿਹਦੰ!ੂ ਿਵੱਚ ਬੌਖਲਾਹਟ ਛਾਈਵੇਸ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਿਹਦੰ!ੂ ਿਵੱਚ ਬੌਖਲਾਹਟ ਛਾਈ    

- ਸਰਬਜੀਤ ਿਸਘੰ -  

ਿਸਖੱ' ਦੇ ਪਜੁਾਰੀ!, ਗ�ੰਥੀ!, ਪ�ਚਾਰਕ' ਦੀ ਬਹਤਾਤ ਅਜੱ ਗੁਰਦਆੁਿਰ! ਅਤੇ ਪਥੰਕ ਸਟਜੇ' , ਇਕ ੁ
ਦਕੁਾਨ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਖੱ ਸਗੰਤ , ਮਡੰੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਕੁਾਨ ਰਾਹੀਂ ਵਧੱ ਤੋਂ ਵਧੱ ਆਮਦਨ 
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਗੀ/ ਪ�ਚਾਰਕ ਏਨਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਚਲਤੰ ਪਰ ਿਵਵਾਿਦਤ ਮੁੱਿਦ! 
ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਿਸੱਖ' , ਜਾਗਰਕੁ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੇ। 

ਪਰ ਸ�ੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਪ�ੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਿਜਹੇ ਰਾਗੀ! 
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹਦੰੀੁ । ਪ�ੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ ਨੇ ਿਸੱਖ ਕੌਮ ’ਤੇ ਹੋਏ ਿਸਧੱੇ ਹਮਿਲ! ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਝੂ-ਬੂਝ ਭਰੇ ਢਗੰ ਨਾਲ 
ਿਸਖੱ' , ਜਾਿਗ�ਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਥੰ-ਦੋਖੀ! ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਿਬਕ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਿਪਛਲੇ ਕਈ 
ਸਾਲ' ਤੋਂ ਪੰਥ-ਦੋਖੀ ਸਗੰਠਨ' ਨੇ ਿਸਖੱ ਕਮੌ ’ਤੇ ਿਸੱਧੇ ਹਮਿਲ! ਿਵਚੱ ਕਮੀ ਲੈ !ਦੀ ਹੈ ਜਦਿਕ ਅਿਸੱਧੇ 
ਹਮਿਲ! ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਿਨੱਤ ਿਦਨ ਹੀ ਵਧੱਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਇਕ ਹਮਲਾ ਅਖਤੌੀ ‘ਦਸਮ ਗ�ਥੰ’ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵਚੱ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਰਾਹੀਂ ਗਰੁ ੂਗ�ਥੰ ਸਾਿਹਬ ਦੀ 
ਗੁਿਰਆਈ , ਚਣੁੌਤੀ ਿਦਤੱੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸਮ ਗ�ਥੰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ' ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦੀ! ਰਚਨਾਵ' 
ਗੁਰ ੂਗੋਿਬਦੰ ਿਸਘੰ ਜੀ ਦੀ! ਿਲਖਤ' ਹਣੋ ਕਾਰਨ ‘ਗੁਰਬਾਣੀ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰਖੱਦੀ! ਹਨ। ਇਸਲਈ ਇਸ 
ਗ�ੰਥ ਦਾ ਪ�ਕਾਸ਼ ਵੀ ਗੁਰ ੂਗ�ਥੰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰੂ ਸਾਿਹਬ, ਪਟਨਾ ਸਾਿਹਬ, 
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਡੇਿਰ! ’ਤੇ ਗਰੁ ੂਗ�ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਦਸਮ ਗ�ਥੰ ਦਾ ਵੀ ਪ�ਕਾਸ਼ 
ਤੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜ'ਦਾ ਹੈ। ਆਪ-ਹਦਰੇ ਡੇਰੇਦਾਰ' ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਜਥੱਦੇਾਰ' ਦੀ! ਅਿਜਹੀ! ਕਾਰਵਾਈ! ੁ
ਕਾਰਨ ਆਮ ਿਸੱਖ' ਦੇ ਮਨ' ਿਵਚੱ ਕਈ ਤਰ=' ਦੀ! ਸ਼ਕੰਾਵ' ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ! ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਲੋਕ' , 
ਇਹ ਭੁਲਖੇਾ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਹੈ ਿਕ ਿਸੱਖ' ਦਾ ਗੁਰ ੂਇਕ (ਗੁਰ ੂਗ�ਥੰ ਸਾਿਹਬ) ਹੈ ਜ' ਦੋ (ਦਸਮ ਗ�ਥੰ ਵੀ 
- ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ' ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਪ�ਤੀਤ ਹੰਦਾ ਹੈੁ )।  

ਅਿਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਗੁਰ ੂਗ�ਥੰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਗੁਰਤਾਗੱਦੀ ਿਦਵਸ , ਮੁਖੱ ਰੱਖਿਦ!, Bਘੇ ਰਾਗੀ 
ਪ�ੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਦੌਰਾਨ ਸਗੰਤ , ਸਚੁੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਮੁਿਹਮੰ 
ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਿੁਹਮੰ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਿਜਹੜੇ ਵੇਖਣ ਿਵਚੱ ਤ' ਿਸੱਖ ਪ�ਤੀਤ ਹਦੰੇ ਹਨ ਪਰ ਿਜਨ=' ਦਾ ੁ
ਿਕਰਦਾਰ ਤੇ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਪਰੂੀ ਤਰ=' ਿਹਦੰਵੂਾਦੀ ਹੈ (ਇਨ=' , ‘ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਿਹੰਦ’ੂ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ), 
ਬੁਰੀ ਤਰ=' ਬਖੌਲਾ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਿਵਤੱਰ ਫਰੁਮਾਨ ‘‘ਕੂੜੁ ਬੋਿਲ ਬਿੋਲ ਿਨਤ ਭਉਕਦੇ ਿਬਖੁ ਖਾਧੇ 
ਦਜੂੈ ਭਾਇ।।’’ ਮੁਤਾਿਬਕ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬ�ਾਹਮਣਵਾਦ ਰਪੂੀ ਜ਼ਿਹਰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਨਿਸਕ ਸਤੰਲੁਨ 
ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੌਖਲਾਹਟ ਿਵਚੱ ਪ�ੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰ ਵਰਗੇ ਪ�ਚਾਰਕ' ’ਤੇ ਝਠੂੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਿਦ! 
ਏਨੀ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਜਸ, ਉਕਤ ਪਗੰਤੀ ਮੁਤਾਿਬਕ ‘ਭੌਂਕਣਾ’ ਹੀ ਿਕਹਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਟੱਕੜਬੋਚ ਪ�ੋੁ : ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ , ਹੀ ‘ਕੁੱਤਾ’ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ !)  

ਆਪਣੇ ਆਪ , ‘ਪਥੰਕ’ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਿਹੰਦ!ੂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ' ਅਤੇ ਢੁਚੱਰ' ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ 



ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ=' ਹੈ :  

ਇਲਜ਼ਾਮਇਲਜ਼ਾਮਇਲਜ਼ਾਮਇਲਜ਼ਾਮ////ਢੁੱਚਰ ਢੁੱਚਰ ਢੁੱਚਰ ਢੁੱਚਰ 1) : 1) : 1) : 1) : ਪਥੰਕ ਸੰਗਠਨ' ਅਤੇ ਿਵਦਵਾਨ' ਨੇ ਪ�ੋਪਥੰਕ ਸੰਗਠਨ' ਅਤੇ ਿਵਦਵਾਨ' ਨੇ ਪ�ੋਪਥੰਕ ਸੰਗਠਨ' ਅਤੇ ਿਵਦਵਾਨ' ਨੇ ਪ�ੋਪਥੰਕ ਸੰਗਠਨ' ਅਤੇ ਿਵਦਵਾਨ' ਨੇ ਪ�ੋ: : : : ਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰ , ਦਸਮ ਗ�ਥੰ ਬਾਰੇ ਬਿਹਸ ਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰ , ਦਸਮ ਗ�ਥੰ ਬਾਰੇ ਬਿਹਸ ਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰ , ਦਸਮ ਗ�ਥੰ ਬਾਰੇ ਬਿਹਸ ਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰ , ਦਸਮ ਗ�ਥੰ ਬਾਰੇ ਬਿਹਸ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤਖ਼ਤ ਸ�ੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦਤੱਾ ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਖ਼ਤ ਸ�ੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦਤੱਾ ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਖ਼ਤ ਸ�ੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦਤੱਾ ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਖ਼ਤ ਸ�ੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦਤੱਾ ਪਰ ਉਸਨੇ ‘‘‘‘ਪਥੰਕਪਥੰਕਪਥੰਕਪਥੰਕ’ ’ ’ ’ ਚਣੁੌਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਚਣੁੌਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਚਣੁੌਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਚਣੁੌਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ 
ਨਾ ਕੀਤੀਨਾ ਕੀਤੀਨਾ ਕੀਤੀਨਾ ਕੀਤੀ, , , , ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਸਗੰਤ ਨੇ ਉਸ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਸਗੰਤ ਨੇ ਉਸ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਸਗੰਤ ਨੇ ਉਸ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਸਗੰਤ ਨੇ ਉਸ ’’’’ਤੇ ਪ�ਤੀਬੰਧ ਲਗਾ ਿਦਤੱਾਤੇ ਪ�ਤੀਬੰਧ ਲਗਾ ਿਦਤੱਾਤੇ ਪ�ਤੀਬੰਧ ਲਗਾ ਿਦਤੱਾਤੇ ਪ�ਤੀਬੰਧ ਲਗਾ ਿਦਤੱਾ। । । ।     

ਸੱਚਾਈਸੱਚਾਈਸੱਚਾਈਸੱਚਾਈ:::: ਦਸਮ ਗ�ਥੰ , ਗਰੁ ੂਮਨੰਣ ਵਾਲੇ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਿਹਦੰ!ੂ ਦੀ ਇਹ ਢੁਚੱਰ ਬਹਤ ਹੀ ਗੁਮੰਰਾਹਕੁਨੰ ਹੈੁ । 
ਪਿਹਲੀ ਗਲੱ ਤ' ਇਹ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ‘ਿਲਖਤ’ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨੰ ਬਿਹਸ ਕਰਨ ਦਾ ਢਗੰ ਇਹੀ ਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ੁ
ਿਲਖਤ ਦੇ ਹੱਕ ਜ' ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਿਲਖਤੀ ਦਲੀਲ' ਿਦੱਤੀ! ਜਾਣ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤਰੌ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜ'ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 
ਿਵੱਚ, ਕਮਜ਼ਰੋ ਪੈ ਰਹੀ ਿਧਰ ਜ' ਤ' ਤੱਥ' ਤੋਂ ਉਲਟ ਭਾਵਕੁ ਦਲੀਲ' ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਣੈ ਲਗੱ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜ' 
ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧੀ! ’ਤੇ ਿਚੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜ' ਿਫਰ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਿਦਦੰੀ 
ਹੈ। (ਦਸਮ ਗ�ੰਥ ਸਬਧੰੀ ਨਵੀਂ ਿਦਲੱੀ ਿਵਖੇ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਹਈੋ ਇਕ ਬਿਹਸ ਦਰੌਾਨ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ 
ਜਦ ਦਸਮ ਗ�ਥੰ ਸਮਰਥਕ ਇਕ ਪਜੰਾਬੀ ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਸਪੰਾਦਕ ‘ਮੇਰੀ ਟ�ੇਨ ਦਾ ਸਮ' ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ’ ਦਾ ਬਹਾਨਾ 
ਬਣਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ  ਿਖਸਕ ਿਗਆ ਸੀ।)  

ਦਜੂੇ ਪਾਸੇ, ਦਸਮ ਗ�ਥੰ ਦਾ ਖਡੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਦਵਾਨ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਲੇਖ' ਅਤੇ ਿਕਤਾਬ' ਰਾਹੀਂ ਿਲਖਤੀ 
ਰਪੂ ਿਵਚੱ ਪਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਜਵੇਂ ਭਾਈ ਜਸਿਵਦੰਰ ਿਸਘੰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ‘ਦਸਮ ਗ�ਥੰ ਦਾ 
ਿਲਖਾਰੀ ਕੌਣ’ ਿਲਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ=' ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ 
ਇਨ=' ਿਲਖਤ' , ਗੁਰ ੂਗ�ਥੰ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ’ਤੇ ਗਲਤ ਿਸੱਧ ਕਰ ਦਵੇਗੇਾ, ਉਸ, 1 ਕਰੜੋ ਰਪੁਏ ਦਾ 
ਇਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਪ�ੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰ , ਚੈਲਜੰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਖਤੌੀ ਪੰਥਕ ਸਸੰਥਾ ਦੇ 
‘ਿਵਦਵਾਨ’ ਆਪਣਾ ਕਿਥਤ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਉਣ ਜ' ਇਕ ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਲਖਤੀ 
ਤਰੌ ’ਤੇ ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਦਾ ਖਡੰਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਸਘੰ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਹ ’ਤੇ ਇਸ ਭੂਤਰੀ 
ਹੋਈ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜਸਿਵੰਦਰ ਿਸਘੰ , ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਸਮ ਗ�ੰਥ ਬਾਰੇ ਬਿਹਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਚਣੁੌਤੀ ਦੇ ਿਦਤੱੀ। ਿਲਖਤੀ ਦਲੀਲ' ਪਸ਼ੇ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੁ-ਤਰਕ' ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਡੰਾਗਰਦੀ 
ਦੇ ਇਛੱੁਕ ਅਧਪੜ= ਟੋਲੇ ਦੇ ਇਸ ਦਗੋਲੇਪਨ , ਮਨਜ਼ਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤ' ਇਸ ਟਲੋੇ ਨੇ ਉਸ ਵਲੇੇ ਵੀ ਇਹੀ 
ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਭਾਈ ਜਸਿਵਦੰਰ ਿਸਘੰ ਬਿਹਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਿਗਆ !!  

ਹਣ ਪ�ੋੁ : ਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚੱ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੀ ਹਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ ਿਗਆ। ਪ�ਾਪਗੇਡੰਾ ਕਰਨ ਦੇ 
ਮਾਿਹਰ ਇਨ=' ਝਠੂੇ ਲਕੋ' ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟੱ ’ਤੇ ਇਕ ਚਲੈੰਜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ‘‘ਅਖਡੰ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥਾ ਪ�ੋ: 
ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ , ਚਣੁੌਤੀ ਿਦਦੰਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 31 ਜਨਵਰੀ 2008 , ਕੌਮ'ਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੌਜਦੂਗੀ ਿਵੱਚ 
ਦਸਮ ਗ�ਥੰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਜੂੇ ਦੀ! ਬਾਣੀ! ਬਾਰੇ ਡਾ: ਜਧੋ ਿਸੰਘ ਪਿਟਆਲਾ, ਿਗਆਨੀ ਸ਼ਰੇ ਿਸਘੰ 
ਅੰਬਾਲਾ, ਡਾ: ਕੰਵਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਪਿਟਆਲਾ, ਡਾ: ਅਨੋਖ ਿਸਘੰ ਬਿਠੰਡਾ ਅਤੇ ਅਖਡੰ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੱੇ ਦੇ 
ਿਵਦਾਵਾਨ' ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਕਰੇ।’’  

ਇੱਥੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗਲੱ ਹੈ ਿਕ ਅਖਡੰ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥੇ ਦੇ ਕਈ ਧੜੇ ਹਨ (ਹਣ ਤ' ਦਸ਼ਿਹਰੇ ਮਕੌੇ ਜੱਥੇ ੁ
ਵਲੱੋਂ ਿਦਲੱੀ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜ'ਦੀ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਵੀ ਦੋ ਜ' ਿਜ਼ਆਦਾ ਧਿੜ! ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਲਗੱ ਪਈ ਹੈ)। 
ਪਰ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਿਵੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਇਹ ਚਣੁਤੌੀ ਿਕਹੜੇ ਧੜੇ ਦੇ ਿਕਹੜੇ ਆਗੂ ਵਲੱੋਂ ਿਦੱਤੀ 
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਚਣੁੌਤੀ ਅਖਡੰ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੱੇ ਦੇ ਆਗ!ੂ/ਸਮਰਥਕ' ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ 



ਜ' ਿਸਰਫ਼ ਕੁਝ ਮੱਕਾਰ ਲਕੋ' ਨੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਰੁਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ? ਕੀ ‘ਜਥੱਾ’ ਵੀ ਿਕਸੇ , ਚਣੁੌਤੀ ਦੇ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ' ਜੱਥੇ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਦੇ ਅਹਦੇਦਾਰ ਿਕਸੇ , ਚਣੁੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨੁ ? ਚਣੁੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 
ਇਨ=' ਅਹਦੇਦਾਰ' ਅਤੇ ਅਖਤੌੀ ਿਵਦਵਾਨ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਪ�ਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਿਹਮੰਤ ਿਕਉਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇੁ ? ਕੀ 
ਪ�ੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰ ਏਨਾ ਿਗਆ ਗੁਜ਼ਿਰਆ ਪ�ਚਾਰਕ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਗੁਮੰਨਾਮ ਿਕਸਮ ਦੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ' ਤੋਂ ਘਬਰਾ 
ਕੇ, ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ’ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ?  

ਇਲਜ਼ਾਮਇਲਜ਼ਾਮਇਲਜ਼ਾਮਇਲਜ਼ਾਮ////ਢੁੱਚਰ ਢੁੱਚਰ ਢੁੱਚਰ ਢੁੱਚਰ 2) 2) 2) 2) ਜਕੇਰ ਪ�ੋਜਕੇਰ ਪ�ੋਜਕੇਰ ਪ�ੋਜਕੇਰ ਪ�ੋ: : : : ਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰ ਜਸਬੀਰ ਿਸੰਘ ਰੋਡੇ ਅਤੇ ਐਮਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰ ਜਸਬੀਰ ਿਸੰਘ ਰੋਡੇ ਅਤੇ ਐਮਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰ ਜਸਬੀਰ ਿਸੰਘ ਰੋਡੇ ਅਤੇ ਐਮਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰ ਜਸਬੀਰ ਿਸੰਘ ਰੋਡੇ ਅਤੇ ਐਮ....ਕੇਕਕੇੇਕੇ. . . . ਧਰ ਵਰਗੇ ਿਵਅਕਤੀ! ਧਰ ਵਰਗੇ ਿਵਅਕਤੀ! ਧਰ ਵਰਗੇ ਿਵਅਕਤੀ! ਧਰ ਵਰਗੇ ਿਵਅਕਤੀ! 
ਨਾਲ ਿਵਚਾਰਨਾਲ ਿਵਚਾਰਨਾਲ ਿਵਚਾਰਨਾਲ ਿਵਚਾਰ----ਵਟ'ਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ' ਚਣੁਤੌੀ ਦਣੇ ਵਾਲੇ ਅਖਡੰ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥੇ ਦੇ ਵਟ'ਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ' ਚਣੁਤੌੀ ਦਣੇ ਵਾਲੇ ਅਖਡੰ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥੇ ਦੇ ਵਟ'ਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ' ਚਣੁਤੌੀ ਦਣੇ ਵਾਲੇ ਅਖਡੰ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥੇ ਦੇ ਵਟ'ਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ' ਚਣੁਤੌੀ ਦਣੇ ਵਾਲੇ ਅਖਡੰ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥੇ ਦੇ ‘‘‘‘ਿਵਦਵਾਨ'ਿਵਦਵਾਨ'ਿਵਦਵਾਨ'ਿਵਦਵਾਨ'’ ’ ’ ’ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਲ 
ਿਕਉਂ ਨਹੀਂਿਕਉਂ ਨਹੀਂਿਕਉਂ ਨਹੀਂਿਕਉਂ ਨਹੀਂ? ? ? ?     

ਜਕੇਰ ਇਨ=' ਮਨਮਤੀ! ਨੇ ਪ�ੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰ , ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ'ਦਰਾ ਕਰਨਾ ਹਦੰਾ ਤ' ੁ
ਇਹ ਲੋਕ ਪ�ੋਫਸੈਰ , ਿਮਲ ਕੇ, ਉਨ=' ਤੋਂ  ਬਿਹਸ ਲਈ ਉਨ=' ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮ' ਿਨਸ਼ਿਚਤ 
ਕਰਦੇ; ਪ�ਫੋਸੈਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਲੇ ਿਵਦਵਾਨ'/ਪ�ਚਾਰਕ' , ਿਨਰਪੱਖ ਜੱਜ' ਵੱਜੋਂ  ਮੁਕਰੱਰ ਕਰਦੇ; 
ਬਿਹਸ ਦੀ! ਸ਼ਰਤ' ਅਤੇ ਨੇਮ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਿੁਹਰਦਤਾ ਨਾਲ ਉਨ=' ਦੇ ਹਰ ਿਵਚਾਰ , ਸੁਣਨ-ਿਵਚਾਰਨ 
ਦਾ ਵਚਨ ਿਦਦੰੇ। ਪਰ ਇਨ=' ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਟੰਰਨੈਟੱ ’ਤੇ ਗਲੋ-ਮੋਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਾਲਾ 
ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਿਹਰ ਹਦੰਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੰੇ ਸਨ ਿਕ ੁ ੁ
ਪ�ੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰ ਬਿਹਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ, ਤ' ਜੋ ਇਹ ਲਕੋ ‘ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ’ ਅਤੇ ‘ਿਸਖੱ-ਿਵਰੋਧੀ 
ਤਾਕਤ' ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ’ ਆਿਦਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ' ਰਾਹੀਂ ਪ�ੋਫਸੈਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਕੜੂ ਪ�ਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ।  

ਪ�ੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਿਜਹੇ ਅਖੌਤੀ ਿਵਦਵਾਨ' ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ 
ਸੀ। ਦਸਮ ਗ�ਥੰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਿਹੰਦ!ੂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਹਲ' ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰ ੂਗ�ਥੰ ਸਾਿਹਬ , ਗੁਰ ੂ
ਮਨੰਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਿਸੱਖ' ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਜ'ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ=' ਬਿਹਸ' ਿਵੱਚ ਮੂੰਹ ਦੀ 
ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜਦੂ, ਇਹ ਲੋਕ ਿਫਰ ਨਵੇਂ ਿਸਰੇ ਤੋਂ, ਦਸਮ ਗ�ਥੰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵਖੱ ਸਮਰਥਕ (ਜ' ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ) 
ਿਵਦਵਾਨ' ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ! ਡੀਂਗ' ਮਾਰਨੀ! ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਜਕੇਰ ਪ�ੋ: ਦਰਸ਼ਨ 
ਿਸਘੰ ਇਨ=' ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੇ ਵੀ ਜ'ਦੇ ਤ' ਵੀ ਇਨ=' ਨੇ ਤਥੱ' ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਚਰਚਾ (ਦਸਮ ਗ�ਥੰ 
ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਗੁਰ ੂਗੋਿਬਦੰ ਿਸਘੰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਿਕਹੜੇ ਗ�ਥੰ , ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਉਨ=' 
ਆਪਣੀ! ਰਚਨਾਵ' , ਗੁਰ ੂਗ�ਥੰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਿਦਕ) ਕਰਨ ਦੀ ਥ', ਪ�ੋ: 
ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵਕੁ ਅਤੇ ਤਰਕ-ਰਿਹਤ ਦਲੀਲ' (ਇਹ ਤ' ਿਨਤੱਨੇਮ ਅਤੇ ਅਿੰਮ�ਤ ਸਚੰਾਰ ਦੀ! 
ਬਾਣੀ! ਹਨ, ਿਤ�ਆ-ਚਿਰੱਤਰ' ਤੋਂ ਨੈਿਤਕਤਾ ਦਾ ਸਦੰੇਸ਼ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਆਿਦਕ) ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ! ਸਨ। ਇਸ 
ਤਰ=', ਬਿਹਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੰਚ ਸਕਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮਕੱਾਰ' ਦੇ ਇਸ ਟੋਲੇ ਨੇ ੁ ‘ਅਸੀਂ ਬਿਹਸ ਿਜੱਤ 
ਗਏ’ ਦਾ ਰਲੌਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੀ (ਿਜਵੇਂ ਿਦਲੱੀ ਦੇ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਿਵੱਚ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ 
ਟੱਕੜਬਚੋ ਇਹੀ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨੁ )।  

ਜਕੇਰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਵੀ ਸਭੰਵ ਹਦੰਾੁ , ਤ' ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਇਥੱੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹਣੋਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ=' ਨੇ ਦਸਮ 
ਗ�ੰਥ , ਗੁਰ ੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਜ਼ਦੱ ਰਿਹਣਾ ਸੀ।  ਬਲਿਕ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਿਹਦੰ!ੂ ਦੇ 
ਰਸਾਿਲ!/ਵਬੈਸਾਈਟ' ਰਾਹੀਂ ਪ�ੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰ ਅਤੇ ਗੁਰ ੂਗ�ਥੰ ਸਾਿਹਬ , ਗਰੁ ੂਮਨੰਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪੰਥ-
ਦਰਦੀ! , ਅਿਜਹੀ! ਚਣੁੌਤੀ! ਦਣੇੀ! ਜਾਰੀ ਰਿਹਣੀ! ਸਨ ਿਕ ਹਣ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਤਖ਼ਤ ਿਵੱਚ ਬਿਹਸ ੁ



ਲਈ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪਸ਼ੇ ਕਰ ਿਵਖਾਓ।  

ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਿਹੰਦ!ੂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ, ਉਕਤ ‘ਬਿਹਸ’ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਦਮਦਮਾ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਹੋਈ ਇਸ ਜੁੰਡਲੀ 
ਦੀ ਮੀਿਟਗੰ ਬਾਰੇ, ਇਨ=' ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਬੈਸਾਈਟ ਿਵਚੱ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵੱਚ ਹੀ ਬਲੁਾਿਰ! ਬਾਰੇ ਿਦਤੱੀ 
ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜ'ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ‘ਸਵਾਮੀ ਬ�ਹਮਦਵੇ’ ਨ' ਦੇ ਇਕ ਿਹੰਦ ੂਬਲੁਾਰੇ , ਉਚੇਚੇ 
ਤਰੌ ’ਤੇ ‘ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਿਸੰਘ’ ਵਜੋਂ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਦਸਮ ਗ�ੰਥੀ! ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਿਕ ਉਕਤ ਿਵਅਕਤੀ 
1980 ਿਵੱਚ ਅਿੰਮ�ਤ ਛਕ ਕੇ ਿਸਖੱ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ=' , ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਿਕ ਅਿੰਮ�ਤ ਛਕ ਕੇ ਿਸੱਖ ਬਣਨ 
ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤ' ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸਸੰਦ ਮੈਂਬਰ ਬੀ. ਐਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਪ�ੇਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ - ਕੀ ਉਸ ਦੀ! 
ਿਸਖੱੀ-ਿਵਰੋਧੀ ਨੀਤੀ! ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮਜੌਦੂਾ ਸਰਪੂ ਿਕਸੇ ਤੋਂ ਛੁਿਪਆ ਹੈ? ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ 
ਖ਼ਦੁ ਭੇਖੀ ਿਸਖੱ ਹਨ, ਉਂਞ ਹੀ ਇਨ=' ਨੇ ਭੇਖੀ ਿਸਖੱ' , ਬੁਲਾਿਰ! ਵਜੋਂ ਬਲੁਾ ਕੇ ਮਨਮਿਤ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ 
ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਝੋੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਿਜਹੇ ਲਕੋ' ਵਲੱੋਂ ਗਰੁ ੂਗੋਿਬਦੰ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੀ! ਰਚਨਾਵ' ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ 
ਕਾਮ-ਉਕਸਾਊ ਅਤੇ ਿਹੰਦ ੂਿਮਿਥਹਾਸ ਦੀ! ਕਹਾਣੀ! , ਪ�ਚਾਰਨਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ। 

ਇਹ ਵੀ ਿਧਆਨ ਦਣੇ ਯੋਗ ਤੱਥ ਹੈ ਿਕ ਪ�ੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰ ਨੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਖਤੌੀ ਿਵਦਵਾਨ , ਿਮਲਣ ਤੋਂ 
ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ=' ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼' ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਵੀ ਲਕੋ ਿਸਖੱ ਹੋਣ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 
ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ (ਯਾਿਨ ਗੁਰ ੂ ਗ�ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਧਰਮ-ਪਸੁਤਕ , 
ਆਪਣਾ ਗੁਰ ੂਨਹੀਂ ਮਨੰਦੇ), ਉਹ ਉਨ=' ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ'ਦਰੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਤਆਰ ਹਨ। ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ 
‘ਿਸਖੱ’ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ=' ਵਲੱੋਂ ਿਦਤੱੀ! ਜ'ਦੀ! ਕਿਥਤ ‘ਚਣੁੌਤੀ!’ ਦੇ ਜਾਲ ਿਵੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮ' ਤੇ 
ਊਰਜਾ ਿਵਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਤ' ਪ�ੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰ , ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰ ੂਗ�ਥੰ ਸਾਿਹਬ , ਗੁਰ ੂ
ਮਨੰਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਸੱਖ ,। 

ਇਲਜ਼ਾਮਇਲਜ਼ਾਮਇਲਜ਼ਾਮਇਲਜ਼ਾਮ////ਢੁੱਚਰ ਢੁੱਚਰ ਢੁੱਚਰ ਢੁੱਚਰ 3) 3) 3) 3) ਪਿਹਲ' ਪ�ੋਪਿਹਲ' ਪ�ੋਪਿਹਲ' ਪ�ੋਪਿਹਲ' ਪ�ੋ: : : : ਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰ ਖ਼ਦੁ ਦਸਮ ਗ�ਥੰ ਦੀ! ਰਚਨਾਵ' ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਕਿਰਆ ਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰ ਖ਼ਦੁ ਦਸਮ ਗ�ਥੰ ਦੀ! ਰਚਨਾਵ' ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਕਿਰਆ ਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰ ਖ਼ਦੁ ਦਸਮ ਗ�ਥੰ ਦੀ! ਰਚਨਾਵ' ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਕਿਰਆ ਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰ ਖ਼ਦੁ ਦਸਮ ਗ�ਥੰ ਦੀ! ਰਚਨਾਵ' ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਕਿਰਆ 
ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਣ ਉਨ=' ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਪ�ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਣ ਉਨ=' ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਪ�ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਣ ਉਨ=' ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਪ�ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਣ ਉਨ=' ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਪ�ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈੁੁ ੁੁ । । । ।     

ਬ�ਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਗ�ਸਤ ਿਸਖੱ' ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਿੱਸਆ ਇਹੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਖ਼ਦੁ ਵੀ ਲਕੀਰ ਦੇ 
ਫਕੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੂਜ! ਦੀ ਸਚੋ ਿਵਚੱ ਵੀ ਕਈੋ ਿਵਕਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਦੰੇੁ । ਇਨ=' ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਿਹਦੰ!ੂ 
, ਪੁੱਿਛਆ ਜਾਏ ਿਕ ਜੇਕਰ ਿਨਕਮੰੇ ਟੀਚਰ ਕਾਰਨ ਕਈੋ ਿਵਅਕਤੀ ‘ਦੋ ਦਨੂੀ ਪਜੰ’ ਿਸਖੱ ਲਏ ਅਤੇ ਬਹਤ ੁ
ਸਾਲ' ਤ' ਤਕੱ ਇਹੀ ਗਲੱ ਦਹੁਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਿਵਚੱ ਉਸ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਿਕ ਦੋ ਦਨੂੀ ਚਾਰ ਹਦੰੇ ੁ
ਹਨ; ਤ' ਕੀ ਉਸ, ਆਪਣੇ ਪਰੁਾਣੇ ਸਟੈਂਡ (ਦੋ ਦਨੂੀ ਪਜੰ) ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ' ਸੱਚ , 
ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪ�ੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ ਇਕ ਰਾਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਸਮ ਗ�ਥੰ ਿਵਚੱੋਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਰਚਨਾਵ' 
ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਿਰਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਤੱਤ-ਗੁਰਮਿਤ , ਪ�ਣਾਏ ਿਵਦਵਾਨ' ਵੱਲੋਂ  ਗੁਰ ੂਗ�ਥੰ ਸਾਿਹਬ ਦੀ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਤੱਤਾ ਅਤੇ ਦਸਮ ਗ�ਥੰ ਿਵਚਲੀ! ਰਚਨਾਵ' ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਨਾਲ, 
ਮਾਨਯਗੋ ਪ�ਫੋੈਸਰ , ਇਨ=' ਰਚਨਾਵ' ਿਵਚਲੇ ਿਸੱਖੀ-ਿਵਰੋਧੀ ਸਦੰਸ਼ੇ' ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ; ਤ' ਕੀ ਪ�ਫੋਸੈਰ , 
ਹਾਲ' ਵੀ ਦਸਮ ਗ�ਥੰ ਦੀ! ਰਚਨਾਵ' ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ' ਸੰਗਤ , ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਜਾਗਰਕੁ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਗੁਰ ੂਗ�ਥੰ ਸਿਹਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾਗੱਦੀ ਿਦਵਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਾਲ ਿਵਚੱ ਗੁਰ ੂ ਗ�ੰਥ 
ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਿਹਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਹਰੋ ਿਕਹੜੀ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ?)।  



ਕੀ ਪ�ੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਿਜਹੜਾ ਕਦੀ ਕਈੋ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ (ਭੁਲਣ ਅਦੰਿਰ 
ਸਭੁ ਕੋ ਅਭੁਿਲ ਗੁਰ ੂਕਰਤਾਰ।ੁ।)? ਜਕੇਰ ਸਵਰੇ ਦਾ ਭੁੱਿਲਆ ਸ਼ਾਮ , ਘਰ ਆ ਜਾਏ ਤ' ਕੀ ਉਸਦਾ 
ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ' ਉਸ, ਭਡੰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਭਾਈ ਲਿਹਣਾ ਜੀ ਦੇਵੀ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ 
ਕਰਮ-ਕ'ਡ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਿਵੱਚ ਆਏ ਸਨ ਤ' ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਉਨ=' ਦਾ 
ਸਿਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜ' ਉਨ=' , ‘‘ਪਿਹਲ' ਤੂੰ ਦਵੇੀ ਪਜੂਾ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈਂ’’ ਕਿਹ ਕੇ ਭਿੰਡਆ ਸੀ? ਜਦ 
(ਗੁਰ)ੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗਗੰਾ-ਪਜੂਾ ਛਡੱ ਕੇ ਗਰੁ ੂਅੰਗਦ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਿਵਚੱ ਗਏ ਸੀ, ਤ' ਕੀ ਗਰੁ ੂ
ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਉਨ=' ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜ' ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਿਹਦੰ!ੂ ਵ'ਗ ਉਨ=' ਿਖਲਾਫ਼ ਭਡੰੀ ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤਾ 
ਸੀ?  

ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਪ�ੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ ਨੇ ਹਾਲ' ਵੀ ਦਸਮ ਗ�ਥੰ ਦੀ! ਸਾਰੀ! ਰਚਨਾਵ' , ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਬਲਿਕ ਲੱਚਰ ਅਤੇ ਿਹਦੰ ੂਿਮਿਥਹਾਸ ਵਾਲੀ! ਰਚਨਾਵ' ਪੜ=ਨ ਤੋਂ ਵਰਿਜਆ ਹੈ। ਉਨ=' ਨੇ ਤ' ਿਸਰਫ਼ ਏਨਾ 
ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਦਸਮ ਗ�ੰਥ ਿਵਚੱ ਿਜਹੜੀ! ਰਚਨਾਵ' ਗਰੁ ੂਗਿੋਬਦੰ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੀ! ਿਸਧੱ ਹੋ ਵੀ ਜ'ਦੀ! ਹਨ, 
ਉਨ=' ਰਚਨਾਵ' ਦੀ ਪਥੋੀ , ਪਿੜ=ਆ-ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰ ੂਗ�ਥੰ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ 
ਅਿਜਹੀ ਪੋਥੀ ਦਾ ‘ਪ�ਕਾਸ਼’ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਗਰੁ ੂਗੋਿਬਦੰ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਕਮ ਦੀ ਿਸਧੱੀ ੁ
ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਏਗੀ। ਏਨੀ ਕੁ ਿਜਹੀ ਗਲੱ ’ਤੇ ਹੀ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਿਹਦੰ ੂਬੇਹੱਦ ਬਖੌਲਾ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰ ੂਗ�ੰਥ 
ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥ', ਦਸਮ ਗ�ਥੰ ਦੀ ਮਹਤੱਤਾ ਬਾਰੇ ਸਮੈੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। 
(ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ! ਅਤੇ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਤੋਂ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ! ਮੋਟੀ! ਰਕਮ' ਪ�ਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਨਮਤੀ 
ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਿਜਹੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਿਹਦੰ!ੂ ਲਈ, ਇਕ-ਪਾਸੜ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਿਵਕਾਊ ਮਾਲ ਤੋਂ ਦਸਮ ਗ�ਥੰ 
, ਗੁਰ ੂਗ�ਥੰ ਸਾਿਹਬ ਵ'ਗ ਪਿਵੱਤਰ ਪ�ਚਾਿਰਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਈੋ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।)  

ਇਲਜ਼ਾਮਇਲਜ਼ਾਮਇਲਜ਼ਾਮਇਲਜ਼ਾਮ////ਢੁੱਚਰ ਢੁੱਚਰ ਢੁੱਚਰ ਢੁੱਚਰ 4) 4) 4) 4) ਪ�ੋਪ�ਪੋ�ੋਪ�ੋ: : : : ਸਾਿਹਬ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਾਨ= ਿਸਘੰ ਨਾਭਾ ਨੇ ਵੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ! ਬਾਣੀ! ਸਾਿਹਬ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਾਨ= ਿਸਘੰ ਨਾਭਾ ਨੇ ਵੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ! ਬਾਣੀ! ਸਾਿਹਬ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਾਨ= ਿਸਘੰ ਨਾਭਾ ਨੇ ਵੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ! ਬਾਣੀ! ਸਾਿਹਬ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਾਨ= ਿਸਘੰ ਨਾਭਾ ਨੇ ਵੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ! ਬਾਣੀ! 
ਪ�ਤੀ ਸਿਤਕਾਰ ਪ�ਗਟਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ=' ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ , ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਪ�ਤੀ ਸਿਤਕਾਰ ਪ�ਗਟਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ=' ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ , ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਪ�ਤੀ ਸਿਤਕਾਰ ਪ�ਗਟਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ=' ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ , ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਪ�ਤੀ ਸਿਤਕਾਰ ਪ�ਗਟਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ=' ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ , ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। । । ।     

ਲੋਕ' , ਗੁਮੰਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਇਨ=' ਝਿੂਠ! ਦੇ ਟੋਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਕ ਪ�ੋ: 
ਸਾਿਹਬ ਿਸੰਘ ਨੇ ਕਿਬਯੋਬਾਚ ਬਨੇਤੀ ਚੌਪਈ ਦਾ ਟੀਕਾ ਿਲਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦਤੱਾ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ 
ਇਸ, ਗਰੁ ੂਗੋਿਬੰਦ ਿਸਘੰ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਪ�ੋ: ਸਾਿਹਬ ਿਸੰਘ ਨੇ ਗਰੁ ੂਗ�ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚੱ 
ਦਰਜ ਰਚਨਾਵ' ਤੋਂ ਿਮਲਦੇ ਰਹੂਾਨੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਨ=' ਦੇ ਅਰਥ ਤ' ਿਲਖੇ, ਪਰ ਦਸਮ ਗ�ੰਥ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕਾਮ-ਉਕਸਾਊ ਅਤੇ ਿਹੰਦ ੂ ਿਮਿਥਹਾਸ ਦੀ! ਪ�ਚਾਰਕ ਰਚਨਾਵ' ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉਨ=' ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ 
ਸਮਿਝਆ।  

ਦਸਮ ਗ�ਥੰ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਕਾਨ= ਿਸਘੰ ਨਾਭਾ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ : ‘‘ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਿਸਘੰ 
ਜੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਨ=' ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਮ ਗ�ੰਥ ਦੀ ਬੀੜ ਕਾਯਮ ਰਹੀ, ਪਰ ਪਥੰ ਨੇ 
ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਥਾਪੇ ਿਨਯਮ ਤੋਂ ਿਵਰੁੱਧ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਰਾਯ ਪਰੁ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਦੀਵਾਨ ਦੀ 
ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਤਾ ਸਿੋਧਆ ਜ'ਦਾ, ਅਰ ਿਜਵੇਂ ਚੌਥੀ ਬੀੜ ਅਪ�ਵਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਿਤਵੇਂ ਇਸ 
ਬੀੜ ਦੀ! ਪੋਥੀ! ਵੱਖ-ਵਖੱ ਕਰ ਿਦੱਤੀ! ਜ'ਦੀ!। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਿਸਘੰ ਜੀ , ਪੰਥ ਰਤਨ ਅਤੇ 
ਧਰਮ ਵੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਭੀ ਇਹ ਆਖਣੋਂ ਸਕੰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਕ ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਇਹ ਅਜੇਹੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 
ਿਜਸ ਤੋਂ ਅਪਾਰ ਹਾਨੀ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਅਰ ਅਗੱੋਂ , ਭੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।’’ (ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਤੰਡ, 



ਪਨੰਾ 569-70, ਪ�ਕਾਸ਼ਕ-ਸ਼�ੋਮਣੀ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਪ�ਬਧੰਕ ਕਮੇਟੀ, ਅੰਿਮ�ਤਸਰ।) ਭਾਈ ਕਾਨ= ਿਸੰਘ ਨਾਭਾ ਤ' 
ਦਸਮ ਗ�ਥੰ ਦੀ ਬੀੜ ਪ�ਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ , ‘ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਥਾਪੇ ਿਨਯਮ ਿਵਰਧੁ ਫਸੈਲਾ’ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ 
ਇਹ ਝਠੂੇ ਲੋਕ ਉਨ=' , ਦਸਮ ਗ�ਥੰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਦਸੱ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਕਾਨ= ਿਸੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ 
ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਦਸਮ ਗ�ਥੰ ਦੀ ਬੀੜ , ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਿਵਖੱ ਿਵਚੱ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਣੋ ਦਾ ਡਰ 
ਰਹਗੇਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ=' ਿਹਦੰਵੂਾਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਵਾਲੇ ਿਸਖੱ' ਦੀ! ਆਪ-ਹਦਾਰੀ! ਬਾਰੇ ਪਿਹਲ' ਹੀ ੁ
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਿਲਆ ਸੀ।  

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਜੂੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕਾਨ= ਿਸੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ‘‘ਇੱਕ ਪ�ੇਮੀ ਿਸੱਖ 
ਕਵੀ, ਿਜਸ ਨੇ ਭਾਈ ਗਰੁਦਾਸ ਜੀ ਦੀ! ਵਾਰ' ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ 41ਵੀਂ ਵਾਰ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪਾਠ 
ਹੈ - ‘‘ਪੀਓ ਪਾਹਲ ਖਡੰਧਾਰ ਹਇ ਜਨਮ ਸੁਹਲੇਾੁ ੁ , ਵਾਹ ਵਾਹ ਗਿੋਬਦੰ ਿਸਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ’’ 
ਆਿਦ।’’ (ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼, ਪ�ਕਾਸ਼ਕ-ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪਜੰਾਬ)। ਇਸ ਤਰ=' ਭਾਈ ਕਾਨ= ਿਸੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ 
ਫੈਸਲਾ ਿਦਤੱਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਉਹ ਅਸਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਿਜਨ=' ਨੇ ਗੁਰ ੂਗ�ਥੰ 
ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਸਪੰਾਦਨਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਸਾਿਹਬ , ਸਿਹਯਗੋ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ! 
ਵਾਰ' ਿਵਚੱ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਦੰਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜ'ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਨੰਾ 
ਕੁ ਗਰੁਿਸਖੱ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਫਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ , ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤ' ਉਹ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ 
‘ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਨਮਨੂਾ ਆਪ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ :  

ਦੀਨ ਮੁਹਮੰਦੀ ਉਠ ਗਇਓ ਿਹਦੰਕ ਠਿਹਰਾਏ। ਤਿਹ ਕਲਮਾ ਕਈੋ ਨ ਪੜ= ਸਕੈ ਨਹੀਂ ਿਜਕਰ ੁ ਅਲਾਏ। 
ਿਨਵਾਜ਼ ਦਰਦੂ ਨਾ ਫਾਇਤਾ ਨਹ ਲਡੰ ਕਟਾਏ। (ਵਾਰ 41, ਪਉੜੀ 17)  

ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਸਮ' ਆਇਆ ਸੀ ਜਦ ਇੱਥੋਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਿਬਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ 
ਹੋ ਿਗਆ ਹਵੋੇ? ਕੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਕਤ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਫਰਕੂ ਅਤੇ ਲੱਚਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ 
ਸਨ? ਜ', ਕੀ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਾਲੀ ਅਿਜਹੀ! ਰਚਨਾਵ' ਦਾ ਪਾਠ/ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦਆੁਰੇ ਿਵਚੱ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਕੇਰ ਪ�ੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨਕਲੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ! ਉਕਤ ਿਕਸਮ ਦੀ! ਗਰੁਮਿਤ-
ਿਵਰੋਧੀ ਰਚਨਾਵ' ਬਾਰੇ ਿਸਖੱ ਸਗੰਤ , ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਅਰਭੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤ' ਇਹ ਅਖਤੌੀ ‘ਪਥੰਕ 
ਿਵਦਵਾਨ’, ਉਨ=' ਦੀ! ‘ਪਥੰਕ ਜਥੱੇਬਦੰੀ!’ ਅਤੇ ‘ਪਥੰਕ ਵਬੈਸਾਈਟ'’ ਦੇ ਸਚੰਾਲਕ ਬਖੌਲਾ ਿਕਉਂ ਗਏ 
ਹਨ?  

ਇਲਜ਼ਾਮਇਲਜ਼ਾਮਇਲਜ਼ਾਮਇਲਜ਼ਾਮ////ਢੁੱਚਰ ਢੁੱਚਰ ਢੁੱਚਰ ਢੁੱਚਰ 5) 5) 5) 5) ਪ�ੋਪ�ਪੋ�ੋਪ�ੋ: : : : ਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਥਤ ਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਥਤ ਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਥਤ ਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਥਤ ‘‘‘‘ਦਸਮਦਸਮਦਸਮਦਸਮ----ਬਾਣੀਬਾਣੀਬਾਣੀਬਾਣੀ’ ’ ’ ’ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਿਖਲਾਫ਼ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਿਖਲਾਫ਼ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਿਖਲਾਫ਼ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਿਖਲਾਫ਼ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਨਰਾਜ਼ ਿਸੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੱਬੇਦੰੀ! ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨਰਾਜ਼ ਿਸੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੱਬੇਦੰੀ! ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨਰਾਜ਼ ਿਸੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੱਬੇਦੰੀ! ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨਰਾਜ਼ ਿਸੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੱਬੇਦੰੀ! ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ’’’’ਤੇ ਪਾਬਦੰੀ ਲਗਾ ਿਦਤੱੀ ਗਈ ਹੈਤੇ ਪਾਬਦੰੀ ਲਗਾ ਿਦਤੱੀ ਗਈ ਹੈਤੇ ਪਾਬਦੰੀ ਲਗਾ ਿਦਤੱੀ ਗਈ ਹੈਤੇ ਪਾਬਦੰੀ ਲਗਾ ਿਦਤੱੀ ਗਈ ਹੈ।।।।  

ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਡੰੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸੱ ਦੇ ਜਨਵਰੀ 08 ਅੰਕ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ 
ਹਜ਼ਰੂ ਸਾਿਹਬ ਜ' ਜਲਧੰਰ ਦੇ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪ�ਬਧੰਕ' ਨੇ ਪ�ੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ’ਤੇ 
ਰਕੋ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀ ਬਲਿਕ ਆਪਣੇ ਚਹੇਿਤ! ਰਾਹੀਂ ਪ�ੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰ , ਸਦੰਸ਼ੇ ਿਭਜਵਾਇਆ ਸੀ ਿਕ 
ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਦਸਮ ਗ�ਥੰ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ , ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਪ�ੋ: ਦਰਸ਼ਨ 
ਿਸਘੰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਕਤ ਸਥਾਨ' ’ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹ' ਏਨਾ ਜ਼ਰਰੂ ਹੈ ਿਕ ਪ�ੋ: 
ਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰ ਦੇ ਦੋ-ਟਕੂ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੌਖਲਾਏ ਇਹ ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ/ਪ�ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦਆੁਿਰ!/ 
ਸਗੰਠਨ' ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜ'ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ' ਿਵਚੱ ਪ�ੋਫੈਸਰ , ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਸਦੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ 



ਬ�ਾਹਮਣਵਾਦੀ! ਦੇ ਇਨ=' ਝਲੋੀਚੁੱਕ' ਵੱਲੋਂ  ਅਥਾਹ ਪ�ਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜਦੂ ਵੀ ਪ�ੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰ ਵੱਲੋਂ  
ਭਾਰਤ ਿਵਚੱ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਦਸਤਰੂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਗੰਤ' ਵੀ ਉਨ=' ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ 
ਿਵੱਚ ਪਿਹਲ' ਵ'ਗ ਹੰਮੁ-ਹਮੰਾ ਕੇ ਪੁੱਜ ਰਹੀ! ਹਨੁ । ਸਗੰਤ' ਵੱਲੋਂ  ਪ�ੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰ , ਿਮਲ ਿਰਹਾ 
ਸਮਰਥਨ ਇਨ=' ਟੱਕੜਬੋਚ' ਦੇ ਮੂੰਹ ੁ ’ਤੇ ਇਕ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਸਮਾਨ ਹੈ।  

ਇਲਜ਼ਾਮਇਲਜ਼ਾਮਇਲਜ਼ਾਮਇਲਜ਼ਾਮ////ਢੁੱਚਰ ਢੁੱਚਰ ਢੁੱਚਰ ਢੁੱਚਰ 6) 6) 6) 6) ਪ�ੋਪ�ਪੋ�ੋਪ�ੋ: : : : ਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰ ਵੀ ਆਿਰਯਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਵ'ਗ ਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰ ਵੀ ਆਿਰਯਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਵ'ਗ ਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰ ਵੀ ਆਿਰਯਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਵ'ਗ ਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰ ਵੀ ਆਿਰਯਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਵ'ਗ 
‘‘‘‘ਕਾਲਕਾਕਾਲਕਾਕਾਲਕਾਕਾਲਕਾ’ ’ ’ ’ ਦਾ ਅਰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਦਾ ਅਰਥ ‘‘‘‘ਦੇਵੀਦੇਵੀਦੇਵੀਦੇਵੀ’ ’ ’ ’ ਦੱਸ ਕੇ ਗਰੁ ੂਗੋਿਬਦੰ ਿਸੰਘ , ਦੇਵੀ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹਦੰਾ ਹੈਦੱਸ ਕੇ ਗਰੁ ੂਗੋਿਬਦੰ ਿਸੰਘ , ਦੇਵੀ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹਦੰਾ ਹੈਦੱਸ ਕੇ ਗਰੁ ੂਗੋਿਬਦੰ ਿਸੰਘ , ਦੇਵੀ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹਦੰਾ ਹੈਦੱਸ ਕੇ ਗਰੁ ੂਗੋਿਬਦੰ ਿਸੰਘ , ਦੇਵੀ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹਦੰਾ ਹੈੁੁ ੁੁ । । । ।     

ਗੁਰ ੂਗਿੋਬਦੰ ਿਸੰਘ ਜੀ , ਦੇਵੀ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਪ�ੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਬਲਿਕ ਬਿਚੱਤਰ ਨਾਟਕ , 
ਗੁਰ ੂਗਿੋਬਦੰ ਿਸੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਸੱਣ ਵਾਲੇ ਲਕੋ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਇਆਨਦੰ ਸਰਸਵਤੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿਚੱਤਰ 
ਨਾਟਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਗੁਰ ੂਗਿੋਬਦੰ ਿਸਘੰ ਜੀ , ਕਾਲਕਾ ਦਵੇੀ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਅਤੇ 
ਇਸੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਪਜੁਾਰੀ ਿਗ: ਪਰੂਨ ਿਸਘੰ ਨੇ ਿਸਖੱ' , 
‘ਲਵ-ਕੁਸ਼’ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੱਿਸਆ ਸੀ। ਦਸਮ ਗ�ੰਥ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ, ਦਇਆਨਦੰ ਅਤੇ ਿਗ: ਪਰੂਨ ਿਸੰਘ ਦੀ ਤ' 
ਆਲਚੋਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ=' ਦੀ! ਗਲਤ-ਿਬਆਨ' ਦੇ ਸ�ਤੋ ‘ਬਿਚਤੱਰ-ਨਾਟਕ’ ਉਰਫ਼ ਦਸਮ ਗ�ਥੰ ਦਾ 
ਭਰਪਰੂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ, ਇਨ=' ਲੋਕ' ਦੀ ਅਿਗਆਨਤਾ ਿਕਹਾ ਜਾਏ ਜ' ਦੋਗਲਾਪਨ?  

ਦਇਆਨਦੰ ਅਤੇ ਪ�ੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰ ਦੇ ਿਬਆਨ' ਿਵਚਲੇ ਫ਼ਰਕ , ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਇਆਨਦੰ 
ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਸੀ ਿਕ ‘‘ਤਹ ਹਮ ਅਿਧਕ ਤਪਿਸਆ ਸਾਧੀ।। ਮਹ' ਕਾਲ ਕਾਲਕਾ ਅਰਾਧੀ।।’’ ਤੋਂ 
ਸਾਿਬਤ ਹਦੰਾ ਹੈ ਿਕ ਗਰੁ ੂ ਗਿੋਬਦੰ ਿਸਘੰ ਜੀ ਦਵੇੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਸਨੁ । ਪਰ ਇਨ=' ਪਕੰਤੀ! ਦਾ ਹਵਾਲਾ 
ਿਦਿੰਦ! ਆਿਰਯਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਸੰਥਾਪਕ ਨੇ ਇਹ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਕ ਦਸਮ ਗ�ਥੰ ਦਾ ਗੁਰ ੂਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ 
ਜੀ ਦੀ ਿਲਖਤ ਹਣੋ ਬਾਰੇ ਅਜ ਤੱਕ ਿਸਖੱ ਪਥੰ ਿਵਚੱ ਕੋਈ ਸਰਬ-ਪ�ਵਾਿਣਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿਕਆ।  

ਪ�ੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ ਨੇ ਦਸਮ ਗ�ਥੰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਿਦ! ਇਹੀ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਬਿਚਤੱਰ-ਨਾਟਕ , ਗਰੁ ੂ
ਗੋਿਬਦੰ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੰਿਨਆ ਜ'ਦਾ ਹੈ ਤ' ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਇਿਤਹਾਸਕ ਅਤੇ ਿਸਧ'ਤਕ ਗਲਤੀ! 
, ਮਨਜ਼ਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਿਜਵੇਂ ਬਿਚੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਿਲਖਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ, ਗੁਰ ੂ
ਅੰਗਦ ਸਾਿਹਬ ਅਤੇ ਗੁਰ ੂਅਮਰਦਾਸ ਜੀ - ਿਤੰਨੋਂ ‘ਬੇਦੀ’ ਕੁਲ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਸਨ ਿਜਨ=' ਨੇ ਲਵ-ਕੁਸ਼ ਦੇ 
ਕਾਲ ਿਵਚੱ ਸੋਢੀ! , ਿਦੱਤੇ ਬਚਨ ਮੁਤਾਿਬਕ ਗਰੁਗਦੱੀ ‘ਸੋਢੀ’ ਬੰਸ , ਟ�'ਸਫਰ ਕਰ ਿਦਤੱੀ। ਜਦਿਕ ਿਸੱਖ 
ਇਿਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਮਾੜ=ੀ-ਮੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਖੱਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਿਕ ਗੁਰ ੂਅਗੰਦ ਸਾਿਹਬ ਜ' ਗੁਰ ੂਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ‘ਬੇਦੀ’ ਕੁਲ ਨਾਲ ਸਬਿੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਕੇਰ 
ਬਿਚਤੱਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਿਲਖਾਰੀ ਗੁਰ ੂਗੋਿਬਦੰ ਿਸਘੰ ਜੀ ਹਦੰੇ ਤ' ਕੀ ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਗਲਤੁ -ਿਬਆਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਸਨ?  

ਇਸੇ ਤਰ=' ਬਿਚੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦਾ ਿਲਖਾਰੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੇ ਪ'ਡਵ' ਵੱਲੋਂ  ਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥ' ’ਤੇ 
ਤਪਿਸਆ ਕੀਤੀ। (ਪ'ਡਵ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰ ੂਗੋਿਬਦੰ ਿਸਘੰ ਜੀ ਦੇ ਕਿਥਤ ‘ਤਪ-ਅਸਥਾਨ’ , ਿਹਦੰ ੂ
ਿਮਿਥਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਿਲਖਾਰੀ ਿਕਹੜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬਿੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?) ਪਿਹਲ' ਤ' ਿਸਖੱ ਧਰਮ 
ਿਵੱਚ ‘ਤਪ’ ਜ' ‘ਤਪਿੱਸਆ’ , ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਕ-ਿਮਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਿੰਨਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਗਆ। 
ਿਫਰ, ਤਪਿਸਆ ਿਵੱਚ ਵੀ ‘ਕਾਲਕਾ’ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ? ਕੀ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ , ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਈੋ ਸ਼ਕੱ 
ਹੈ ਿਕ ‘ਕਾਲਕਾ’ ਿਹਦੰ ੂਸਮਾਜ ਦੀ ਇਕ ਦੇਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਿਦਲੱੀ ਿਵਚੱ ਇਸ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਇਕ 



ਚਰਿਚਤ ਮਦੰਰ ਅਤੇ ਪਰੂੀ ਕਲਨੋੀ ਸਥਾਿਪਤ ਹੈ ਜਦਿਕ ਹਿਰਆਣਾ ਿਵੱਚ ਤ' ਇਸ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਕ 
ਪਰੂਾ ਕਸਬਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।  

ਦਇਆਨਦੰ ਸਰਸਵਤੀ ਵਲੱੋਂ ਇਸ ਤੁੱਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰ ੂਸਾਿਹਬ , ਦਵੇੀ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਦੱਸਣ ਕਾਰਨ 
ਹੀ ਭਾਈ ਕਾਨ= ਿਸਘੰ ਨਾਭਾ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ‘ਹਮ ਿਹਦੰ ੂਨਹੀ’ ਿਵੱਚ ‘ਕਾਲਕਾ’ ਦਾ ਅਰਥ ਦਵੇੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਕਾਲ 
ਦਾ ਕਾਲ’ ਪਸ਼ੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਇਆਨਦੰ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਝਠੂੇ ਪ�ਚਾਰ ਦਾ ਖਡੰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 
ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਿਬਕ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ ਜਕੇਰ ਭਾਈ ਕਾਨ= ਿਸਘੰ ਨਾਭਾ ਇਹ 
ਸਾਿਬਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਜਟੁ ਜ'ਦੇ ਿਕ ਬਿਚੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਿਲਖਾਰੀ ਗੁਰ ੂਗੋਿਬੰਦ ਿਸਘੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤ' ਉਸ 
ਸਮੇਂ ਿਸੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਜੁਾਰੀ, ਜੋ ਬ�ਾਹਮਣਵਾਦ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਿਵੱਚ ਹਦੱੋਂ  ਵਧੱ ਗੜੁਚੱ 
ਸਨ, ਨੇ ਭਾਈ ਕਾਨ= ਸਾਿਹਬ , ‘ਪਥੰ ਿਵੱਚੋਂ  ਛਕੇ’ ਕੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ' ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਣੇਾ ਸੀ। ਪਰ ਿਵਆਕਰਨ 
ਪਖੱੋਂ  ਇਸ ਪਕੰਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦੰਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਥੇ ਿਕਸੇ ਜ਼ਨਾਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ੁ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜਕੇਰ ਇਥੱੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਦੰਾ ਤ' ਇੱਥੇ ੁ ‘ਅਰਾਧੀ’ ਦੀ ਬਜਾਏ 
‘ਅਰਾਧਾ’ ਲਫ਼ਜ਼ ਿਲਿਖਆ ਜ'ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਰ ੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਨੇ ਗਰੁ ੂ ਗ�ਥੰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚੱ ਦਰਜ 
ਆਪਣੀ! ਰਚਨਾਵ' ਿਵਚੱ ਪਰਮਾਤਮਾ , ‘ਅਕਾਲ’ ਤ' ਿਕਹਾ ਹੈ ਪਰ ‘ਮਹ'ਕਾਲ’ ਜ' ‘ਕਾਲਕਾ’ ਨਹੀਂ।  

ਅਿਜਹੇ ਤੱਥ' , ਸਮਝ ਕੇ ਮਨਮਿਤ ਦਾ ਿਤਆਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹੱਲੜਬਾਜ਼' ਦਾ ਇਹ ਟੋਲਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ੁ
ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਪ�ੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰ ਗਰੁ ੂਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ , ਦੇਵੀ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਦਸੱ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜਦਿਕ 
ਸਮਿੱਸਆ ਦੀ ਜੜ= ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਿਕਸੇ ਬ�ਾਹਮਣਵਾਦੀ ਿਲਖਾਰੀ ਦੀ ਿਲਖੀ ਰਚਨਾ , ਬੜੀ ਿਸ਼ਦੱਤ 
ਨਾਲ ਗਰੁ ੂਗੋਿਬਦੰ ਿਸਘੰ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਜੋਂ ਪ�ਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਲਜ਼ਾਮਇਲਜ਼ਾਮਇਲਜ਼ਾਮਇਲਜ਼ਾਮ////ਢੁੱਚਰ ਢੁੱਚਰ ਢੁੱਚਰ ਢੁੱਚਰ 7) 7) 7) 7) ਦਸਮ ਗ�ਥੰ ਦੀ! ਰਚਨਾਵ' , ਗੁਰ ੂਗਿੋਬਦੰ ਿਸਘੰ ਜੀ ਦੀ ਿਕਰਤ ਨਾ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਦਸਮ ਗ�ਥੰ ਦੀ! ਰਚਨਾਵ' , ਗੁਰ ੂਗਿੋਬਦੰ ਿਸਘੰ ਜੀ ਦੀ ਿਕਰਤ ਨਾ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਦਸਮ ਗ�ਥੰ ਦੀ! ਰਚਨਾਵ' , ਗੁਰ ੂਗਿੋਬਦੰ ਿਸਘੰ ਜੀ ਦੀ ਿਕਰਤ ਨਾ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਦਸਮ ਗ�ਥੰ ਦੀ! ਰਚਨਾਵ' , ਗੁਰ ੂਗਿੋਬਦੰ ਿਸਘੰ ਜੀ ਦੀ ਿਕਰਤ ਨਾ ਮੰਨਣ ਨਾਲ 
‘‘‘‘ਿਸੱਖ'ਿਸੱਖ'ਿਸੱਖ'ਿਸੱਖ'’ ’ ’ ’ ਦੀ! ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵ' , ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈਦੀ! ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵ' , ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈਦੀ! ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵ' , ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈਦੀ! ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵ' , ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, , , , ਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ�ੋਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ�ੋਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ�ੋਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ�ੋ: : : : ਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰ’’’’ਤੇ ਧਾਰਾ ਤੇ ਧਾਰਾ ਤੇ ਧਾਰਾ ਤੇ ਧਾਰਾ 295295295295----
ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। । । ।     

ਇਹ ਹਛੋੇ ਲੋਕ ਜੋ ਚਾਹਣ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਇਨ=' , ਬ�ਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸਗੰਠਨ' ਅਤੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ੁ
ਭਰਪਰੂ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪ�ੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ ’ਤੇ ਅਿਜਹਾ ਮੁਕਦੱਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ, ਤ' ਵੀ 
ਉਨ=' ਿਖਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਏਨੀ ਗੱਲ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਿਸੱਖ' ਦੇ 
ਗੁਰ ੂਿਸਰਫ਼ ਗੁਰ ੂਗ�ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸਮ ਗ�ਥੰ ਦੀ! ਸਾਰੀ! ਬਾਣੀ! ਗਰੁ ੂਗਿੋਬਦੰ ਿਸਘੰ ਜੀ ਦੀ! 
ਰਚਨਾਵ' ਨਹੀਂ ਹਨ। ਿਜਹੜੀ! ਰਚਨਾਵ', ਗੁਰ ੂਗ�ਥੰ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ'ਦੀ! ਹੋਣ, 
ਉਨ=' , ਪਿੜ=ਆ-ਿਵਚਾਿਰਆ ਤ' ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ=' ਦੀ ਪਥੋੀ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰ ੂਗ�ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਵ'ਗ ਪ�ਕਾਸ਼ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਿਬਆਨ ਿਵਚੱ ਅਿਜਹਾ ਕੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਨ=' ਟਕੱੜਬੋਚ' ਦੀ! ੁ
ਭਾਵਨਾਵ' , ਸਟੱ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਅਿਜਹੇ ਿਵਚਾਰ ਨਾਪਸਦੰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਕਈੋ ਿਵਅਕਤੀ ‘ਧਾਰਮਕ 
ਭਾਵਨਾਵ' , ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?  

ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਮੁਕਦੱਮਾ ਤ' ਬ�ਾਹਮਣਵਾਦੀ! ਦੇ ਇਨ=' ਝੋਲੀਚੁੱਕ' ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਰੁ ੂਗ�ਥੰ 
ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਹਜ਼ਰੂੀ ਿਵਚੱ ਅਸ਼ਲੀਲ ਰਚਨਾਵ' ਵਾਲੀ (ਬਸ-ਅੱਡਾ ਮਾਰਅਕਾ) ਿਕਤਾਬ ਦਾ ਪ�ਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ੂ
ਗ�ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰ ੂਗੋਿਬੰਦ ਿਸਘੰ ਜੀ , ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  



ਅਿੰਤਕਾਅਿੰਤਕਾਅਿੰਤਕਾਅਿੰਤਕਾ:::: ਜਕੇਰ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਿਹਦੰ ੂ(ਗੁਰ ੂਗ�ਥੰ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਸਪੰਰੂਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਫਲੈਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਸਖੱੀ ਸਰਪੂ 
ਵਾਲੇ ਲਕੋ), ਦਸਮ ਗ�ਥੰ ਦੇ ਮੁਦੱੇ ’ਤੇ ਪਕੱਾ ਫੈਸਲਾ ਚਾਹਦੰੇ ਹਨ ਤ' ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਜੁਾਰੀ ਿਗੁ : 
ਜਿੋਗਦੰਰ ਿਸਘੰ ਵੇਦ'ਤੀ ਅਤੇ ਪ�ੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰ ਦੀ ਿਸਧੱੀ ਬਿਹਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ 
ਬਿਹਸ ਦੀ ਥ' (ਿਕਸੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਦਾ ਸਟਡੂੀਓ, ਿਜੱਥੋਂ ਬਿਹਸ ਦਾ ਿਸੱਧਾ ਪ�ਸਾਰਣ ਹੋ ਸਕੇ) ਅਤੇ ਸਮ', 
ਿਗ: ਵਦੇ'ਤੀ ਅਤੇ ਪ�ੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰ, ਦੋਹ' ਦੀ ਸ'ਝੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕਰੱਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ 
ਅਿਜਹੀ ਬਿਹਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ' ਿਗ: ਵਦੇ'ਤੀ , ਇਹ ਜਨਤੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਕੇਰ ਉਹ 
ਸਪੰਰੂਨ ਦਸਮ ਗ�ਥੰ , ਗੁਰ ੂਗਿੋਬਦੰ ਿਸਘੰ ਜੀ ਦੀ ਿਕਰਤ ਸਾਿਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਤ' ਉਹ ਤੁਰਤੰ ਇਕ 
ਗੁਰਮਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਸਮ ਗ�ੰਥ ਦੀ! ਰਚਨਾਵ' ਦੇ ਕੀਰਤਨ/ਪਾਠ , ਿਨੱਤਨਮੇ ਦੀ! ਬਾਣੀ! ਿਵੱਚੋਂ  
ਹਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਗਰੁ ੂਗ�ਥੰ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵਚੱ ਦਸਮ ਗ�ਥੰ ਦਾ ਅਖਤੌੀ ‘ਪ�ਕਾਸ਼’ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ 
ਗੁਰਦਆੁਰੇ/ਡੇਰੇ , ਉਹੀ ਰਤੁਬਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਨਕਲੀ ਿਨਰੰਕਾਰੀ! ਦੀ ਿਬਰਾਦਰੀ , ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

(ਧਨੰਵਾਦ ਸਿਹਤ ਮਾਰਚ ੨੦੦੮ ਦੇ ‘ਇਡੰੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸੱ’ ਮਾਸਕ ਰਸਾਲੇ ਿਵਚੋਂ) 


