
Truth about Dasam Granth

ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ�� ਥ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤ�ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ�� ਥ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤ�ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ�� ਥ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤ�ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ�� ਥ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤ�    ਿਸੱਖ� ਨੂ�  ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਮ� ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜਿਸੱਖ� ਨੂ�  ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਮ� ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜਿਸੱਖ� ਨੂ�  ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਮ� ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜਿਸੱਖ� ਨੂ�  ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਮ� ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ 
ਗੁਰਮੀਤ ਿਸ� ਘ ਕਾਦੀਆਨੀਗੁਰਮੀਤ ਿਸ� ਘ ਕਾਦੀਆਨੀਗੁਰਮੀਤ ਿਸ� ਘ ਕਾਦੀਆਨੀਗੁਰਮੀਤ ਿਸ� ਘ ਕਾਦੀਆਨੀ 

  

ਦਸਮ ਗ�� ਥ ਦੀ ਇੱਕ ਿਵਵਾਿਦਤ ਰਚਨਾਦਸਮ ਗ�� ਥ ਦੀ ਇੱਕ ਿਵਵਾਿਦਤ ਰਚਨਾਦਸਮ ਗ�� ਥ ਦੀ ਇੱਕ ਿਵਵਾਿਦਤ ਰਚਨਾਦਸਮ ਗ�� ਥ ਦੀ ਇੱਕ ਿਵਵਾਿਦਤ ਰਚਨਾ    “ਚਿਰਤਰੋਚਿਰਤਰੋਚਿਰਤਰੋਚਿਰਤਰੋ-ਪਿਖਆਨ ਪਿਖਆਨ ਪਿਖਆਨ ਪਿਖਆਨ (ਿਤ�ਆ ਚਿਰਤਰਿਤ�ਆ ਚਿਰਤਰਿਤ�ਆ ਚਿਰਤਰਿਤ�ਆ ਚਿਰਤਰ)”    ਦੇ ਕੁੱਝ ਪ�ਸ� ਗ� ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਤ� ਉਪਜੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪ�ਸ� ਗ� ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਤ� ਉਪਜੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪ�ਸ� ਗ� ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਤ� ਉਪਜੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪ�ਸ� ਗ� ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਤ� ਉਪਜੇ 

ਿਵਵਾਦ ਨ'  ਿਸੱਖ ਪ�ਥ ਿਵੱਚ ਤੂਫਾਨ ਿਜਹਾ ਖੜਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈਿਵਵਾਦ ਨ'  ਿਸੱਖ ਪ�ਥ ਿਵੱਚ ਤੂਫਾਨ ਿਜਹਾ ਖੜਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈਿਵਵਾਦ ਨ'  ਿਸੱਖ ਪ�ਥ ਿਵੱਚ ਤੂਫਾਨ ਿਜਹਾ ਖੜਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈਿਵਵਾਦ ਨ'  ਿਸੱਖ ਪ�ਥ ਿਵੱਚ ਤੂਫਾਨ ਿਜਹਾ ਖੜਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ����         ਇਸ ਿਵਆਿਖਆ ਵਾਲੀ ਸੀਇਸ ਿਵਆਿਖਆ ਵਾਲੀ ਸੀਇਸ ਿਵਆਿਖਆ ਵਾਲੀ ਸੀਇਸ ਿਵਆਿਖਆ ਵਾਲੀ ਸੀ.ਡੀਡੀਡੀਡੀ. ਨੂ�  ਕਿਥਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੇਰਨੂ�  ਕਿਥਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੇਰਨੂ�  ਕਿਥਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੇਰਨੂ�  ਕਿਥਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਫੇਰ ਫੇਰ ਫੇਰ 

ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ� � � � ਬਗੈਰ ਅਸਲੀਅਤ ਤ� ਜਾਣੂ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਗੈਰ ਅਸਲੀਅਤ ਤ� ਜਾਣੂ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਗੈਰ ਅਸਲੀਅਤ ਤ� ਜਾਣੂ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਗੈਰ ਅਸਲੀਅਤ ਤ� ਜਾਣੂ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 
ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨ'  ਤੁਰ�ਤ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨ'  ਤੁਰ�ਤ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨ'  ਤੁਰ�ਤ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨ'  ਤੁਰ�ਤ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦ,ੇ ਇਹ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼�ੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼�ੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼�ੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼�ੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ 

ਿਸ� ਘ ਸਾਿਹਬ ਪ�ੋਿਸ� ਘ ਸਾਿਹਬ ਪ�ੋਿਸ� ਘ ਸਾਿਹਬ ਪ�ੋਿਸ� ਘ ਸਾਿਹਬ ਪ�.ੋਦਰਸ਼ਨ ਿਸ� ਘ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈਦਰਸ਼ਨ ਿਸ� ਘ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈਦਰਸ਼ਨ ਿਸ� ਘ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈਦਰਸ਼ਨ ਿਸ� ਘ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ� � � � ਹਮੇਸ਼� ਖਬਰ� ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਮੇਸ਼� ਖਬਰ� ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਮੇਸ਼� ਖਬਰ� ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਮੇਸ਼� ਖਬਰ� ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ 
ਸ਼� ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ�ਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਿਸ� ਘ ਮੱਕੜ ਨ'  ਇੱਕਦਮ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਲ�  ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਪ�ੋਸ਼� ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ�ਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਿਸ� ਘ ਮੱਕੜ ਨ'  ਇੱਕਦਮ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਲ�  ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਪ�ੋਸ਼� ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ�ਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਿਸ� ਘ ਮੱਕੜ ਨ'  ਇੱਕਦਮ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਲ�  ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਪ�ੋਸ਼� ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ�ਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਿਸ� ਘ ਮੱਕੜ ਨ'  ਇੱਕਦਮ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਲ�  ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਪ�.ੋ 

ਦਰਸ਼ਨ ਿਸ� ਘ ਨੂ�  ਿਸੱਖ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹ2ਦਰਸ਼ਨ ਿਸ� ਘ ਨੂ�  ਿਸੱਖ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹ2ਦਰਸ਼ਨ ਿਸ� ਘ ਨੂ�  ਿਸੱਖ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹ2ਦਰਸ਼ਨ ਿਸ� ਘ ਨੂ�  ਿਸੱਖ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹ2� � � � ਇਸੇ ਤੜ3ੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹ� ਿਦਆਂ ਮੱਕੜ ਨ'  ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨੀਆਂ ਕੋਲ�  ਇਸੇ ਤੜ3ੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹ� ਿਦਆਂ ਮੱਕੜ ਨ'  ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨੀਆਂ ਕੋਲ�  ਇਸੇ ਤੜ3ੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹ� ਿਦਆਂ ਮੱਕੜ ਨ'  ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨੀਆਂ ਕੋਲ�  ਇਸੇ ਤੜ3ੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹ� ਿਦਆਂ ਮੱਕੜ ਨ'  ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨੀਆਂ ਕੋਲ�  

ਿਸ� ਘ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਸੜਵਾ ਿਦੱਤਾਿਸ� ਘ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਸੜਵਾ ਿਦੱਤਾਿਸ� ਘ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਸੜਵਾ ਿਦੱਤਾਿਸ� ਘ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਸੜਵਾ ਿਦੱਤਾ� � � � ਦਰਅਸਲ ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਖਸ਼ ਨੂ�  ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਦਰਅਸਲ ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਖਸ਼ ਨੂ�  ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਦਰਅਸਲ ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਖਸ਼ ਨੂ�  ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਦਰਅਸਲ ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਖਸ਼ ਨੂ�  ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ 

ਨਾਮ ਉਪਰ ਬਲੈਕਨਾਮ ਉਪਰ ਬਲੈਕਨਾਮ ਉਪਰ ਬਲੈਕਨਾਮ ਉਪਰ ਬਲੈਕ-ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਬੇਇਜਤ ਕਰਨਾ ਿਸਆਸਤਦਾਨ� ਨ'  ਆਪਣਾ ਦਸਤੂਰ ਹੀ ਬਣਾ ਿਲਆ ਹੈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਬੇਇਜਤ ਕਰਨਾ ਿਸਆਸਤਦਾਨ� ਨ'  ਆਪਣਾ ਦਸਤੂਰ ਹੀ ਬਣਾ ਿਲਆ ਹੈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਬੇਇਜਤ ਕਰਨਾ ਿਸਆਸਤਦਾਨ� ਨ'  ਆਪਣਾ ਦਸਤੂਰ ਹੀ ਬਣਾ ਿਲਆ ਹੈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਬੇਇਜਤ ਕਰਨਾ ਿਸਆਸਤਦਾਨ� ਨ'  ਆਪਣਾ ਦਸਤੂਰ ਹੀ ਬਣਾ ਿਲਆ ਹੈ� � � � ਉਲਟਾਉਲਟਾਉਲਟਾਉਲਟਾ, ਆਪ ਸੱਚੇ ਆਪ ਸੱਚੇ ਆਪ ਸੱਚੇ ਆਪ ਸੱਚੇ 
ਹੋਣ ਲਈ ਿਸੱਖ ਿਵਦਵਾਨ� ਉਪਰ ਝੂਠੀਆਂ ਤੋਹਮਤ� ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਹੇਤੀਆਂ ਅਖਬਾਰ� ਨੂ�  ਦੇ ਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਿਸੱਖ ਿਵਦਵਾਨ� ਉਪਰ ਝੂਠੀਆਂ ਤੋਹਮਤ� ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਹੇਤੀਆਂ ਅਖਬਾਰ� ਨੂ�  ਦੇ ਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਿਸੱਖ ਿਵਦਵਾਨ� ਉਪਰ ਝੂਠੀਆਂ ਤੋਹਮਤ� ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਹੇਤੀਆਂ ਅਖਬਾਰ� ਨੂ�  ਦੇ ਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਿਸੱਖ ਿਵਦਵਾਨ� ਉਪਰ ਝੂਠੀਆਂ ਤੋਹਮਤ� ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਹੇਤੀਆਂ ਅਖਬਾਰ� ਨੂ�  ਦੇ ਕੇ 

ਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ� � � � ਿਸਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਿਸਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਿਸਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਿਸਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ਦੇ 
ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪ�ਧਾਨ ਮੱਕੜ ਦੀ ਿਸੱਖ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਏਜ�ਸੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰ� ਦੀ ਸ਼ਿਹ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪ�ਧਾਨ ਮੱਕੜ ਦੀ ਿਸੱਖ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਏਜ�ਸੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰ� ਦੀ ਸ਼ਿਹ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪ�ਧਾਨ ਮੱਕੜ ਦੀ ਿਸੱਖ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਏਜ�ਸੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰ� ਦੀ ਸ਼ਿਹ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪ�ਧਾਨ ਮੱਕੜ ਦੀ ਿਸੱਖ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਏਜ�ਸੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰ� ਦੀ ਸ਼ਿਹ 

ਉਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਿਬਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨ'  ਿਸੱਖੀ ਦਾ ਜਲੂਸ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਹੈਉਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਿਬਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨ'  ਿਸੱਖੀ ਦਾ ਜਲੂਸ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਹੈਉਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਿਬਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨ'  ਿਸੱਖੀ ਦਾ ਜਲੂਸ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਹੈਉਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਿਬਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨ'  ਿਸੱਖੀ ਦਾ ਜਲੂਸ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਹੈ����  
  
ਇਸ ਿਵਵਾਦ ਦਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪਿਹਲੂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਿਕ ਆਮ ਿਸੱਖ ਜਗਤ ਨੂ�  ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਿਵਵਾਦ ਦਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪਿਹਲੂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਿਕ ਆਮ ਿਸੱਖ ਜਗਤ ਨੂ�  ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਿਵਵਾਦ ਦਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪਿਹਲੂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਿਕ ਆਮ ਿਸੱਖ ਜਗਤ ਨੂ�  ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਿਵਵਾਦ ਦਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪਿਹਲੂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਿਕ ਆਮ ਿਸੱਖ ਜਗਤ ਨੂ�  ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 

ਜੋੜੇ ਜ�ਦੇ ਇਸ ਦਸਮਗ�� ਥ ਦੇ ਿਵਵਾਦ ਬਾਰੇ ਿਜਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ2 ਹੈਜੋੜੇ ਜ�ਦੇ ਇਸ ਦਸਮਗ�� ਥ ਦੇ ਿਵਵਾਦ ਬਾਰੇ ਿਜਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ2 ਹੈਜੋੜੇ ਜ�ਦੇ ਇਸ ਦਸਮਗ�� ਥ ਦੇ ਿਵਵਾਦ ਬਾਰੇ ਿਜਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ2 ਹੈਜੋੜੇ ਜ�ਦੇ ਇਸ ਦਸਮਗ�� ਥ ਦੇ ਿਵਵਾਦ ਬਾਰੇ ਿਜਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ2 ਹੈ� � � � ਜਨਜਨਜਨਜਨ-ਸਧਾਰਣ ਿਸੱਖ ਨ'  ਤ� ਇਸ ਗ�� ਥ ਨੂ�  ਦਸਮ ਸਧਾਰਣ ਿਸੱਖ ਨ'  ਤ� ਇਸ ਗ�� ਥ ਨੂ�  ਦਸਮ ਸਧਾਰਣ ਿਸੱਖ ਨ'  ਤ� ਇਸ ਗ�� ਥ ਨੂ�  ਦਸਮ ਸਧਾਰਣ ਿਸੱਖ ਨ'  ਤ� ਇਸ ਗ�� ਥ ਨੂ�  ਦਸਮ 

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ����     90% ਿਸੱਖ� ਨੂ�  ਇਸ ਗ�� ਥ ਿਵਚਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵ� ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਸੱਖ� ਨੂ�  ਇਸ ਗ�� ਥ ਿਵਚਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵ� ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਸੱਖ� ਨੂ�  ਇਸ ਗ�� ਥ ਿਵਚਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵ� ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਸੱਖ� ਨੂ�  ਇਸ ਗ�� ਥ ਿਵਚਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵ� ਬਾਰੇ ਕੋਈ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ2ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ2ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ2ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ2� � � � ਬਾਕੀ ਰਿਹ�ਦੀ ਕਸਰ ਡੇਰੇਦਾਰ� ਨ'  ਿਸੱਖ� ਨੂ�  ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਗਆਨ ਤ� ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਅ� ਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਕੀ ਰਿਹ�ਦੀ ਕਸਰ ਡੇਰੇਦਾਰ� ਨ'  ਿਸੱਖ� ਨੂ�  ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਗਆਨ ਤ� ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਅ� ਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਕੀ ਰਿਹ�ਦੀ ਕਸਰ ਡੇਰੇਦਾਰ� ਨ'  ਿਸੱਖ� ਨੂ�  ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਗਆਨ ਤ� ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਅ� ਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਕੀ ਰਿਹ�ਦੀ ਕਸਰ ਡੇਰੇਦਾਰ� ਨ'  ਿਸੱਖ� ਨੂ�  ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਗਆਨ ਤ� ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਅ� ਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 

ਹੋੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈਹੋੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈਹੋੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈਹੋੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ� � � � ਬਹੁਤੇ ਿਸੱਖ ਚਾਹੇ ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�� ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨੂ�  ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਰਹੇ ਹੋਣਬਹੁਤੇ ਿਸੱਖ ਚਾਹੇ ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�� ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨੂ�  ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਰਹੇ ਹੋਣਬਹੁਤੇ ਿਸੱਖ ਚਾਹੇ ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�� ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨੂ�  ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਰਹੇ ਹੋਣਬਹੁਤੇ ਿਸੱਖ ਚਾਹੇ ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�� ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨੂ�  ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜ� ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਜ� ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਜ� ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਜ� ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ 
ਪ�ਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਗ�� ਥ ਨੂ�  ਅਿਗਆਨਤਾ ਵੱਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹੋਣਪ�ਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਗ�� ਥ ਨੂ�  ਅਿਗਆਨਤਾ ਵੱਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹੋਣਪ�ਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਗ�� ਥ ਨੂ�  ਅਿਗਆਨਤਾ ਵੱਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹੋਣਪ�ਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਗ�� ਥ ਨੂ�  ਅਿਗਆਨਤਾ ਵੱਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਨ� ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੜਪ ਨਹ2 ਉਹਨ� ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੜਪ ਨਹ2 ਉਹਨ� ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੜਪ ਨਹ2 ਉਹਨ� ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੜਪ ਨਹ2 

ਿਦਖਾਈਿਦਖਾਈਿਦਖਾਈਿਦਖਾਈ� � � � ਜਦਿਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮ� ਤਵ ਹੁਕਮ ਮ� ਨਣਾ ਹੁ� ਦਾ ਹੈਜਦਿਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮ� ਤਵ ਹੁਕਮ ਮ� ਨਣਾ ਹੁ� ਦਾ ਹੈਜਦਿਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮ� ਤਵ ਹੁਕਮ ਮ� ਨਣਾ ਹੁ� ਦਾ ਹੈਜਦਿਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮ� ਤਵ ਹੁਕਮ ਮ� ਨਣਾ ਹੁ� ਦਾ ਹੈ� � � � ਸਧਾਰਣ ਸ� ਗਤ ਨੂ�  ਰੁਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਧਾਰਣ ਸ� ਗਤ ਨੂ�  ਰੁਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਧਾਰਣ ਸ� ਗਤ ਨੂ�  ਰੁਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਧਾਰਣ ਸ� ਗਤ ਨੂ�  ਰੁਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ 
ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨ� ਸ� ਪਰਦਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰ� ਦੇ ਪ�ਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮ� ਤਵ ਵੀ ਸ� ਗਤ� ਨੂ�  ਿਗਆਨ ਪੱਖ� ਕੋਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨ� ਸ� ਪਰਦਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰ� ਦੇ ਪ�ਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮ� ਤਵ ਵੀ ਸ� ਗਤ� ਨੂ�  ਿਗਆਨ ਪੱਖ� ਕੋਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨ� ਸ� ਪਰਦਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰ� ਦੇ ਪ�ਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮ� ਤਵ ਵੀ ਸ� ਗਤ� ਨੂ�  ਿਗਆਨ ਪੱਖ� ਕੋਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨ� ਸ� ਪਰਦਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰ� ਦੇ ਪ�ਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮ� ਤਵ ਵੀ ਸ� ਗਤ� ਨੂ�  ਿਗਆਨ ਪੱਖ� ਕੋਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ 

ਹਲਵਾ ਮ� ਡਾ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਿਰਹਾ ਹੈਹਲਵਾ ਮ� ਡਾ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਿਰਹਾ ਹੈਹਲਵਾ ਮ� ਡਾ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਿਰਹਾ ਹੈਹਲਵਾ ਮ� ਡਾ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਿਰਹਾ ਹੈ����          
  
ਪਰ ਿਸ� ਘ ਸਭਾ ਲਿਹਰ ਅਤੇ ਿਸੱਖ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਪ�ਚਾਰਕ� ਵਲ�  ਕੌਮ ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨ'  ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�� ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰ ਿਸ� ਘ ਸਭਾ ਲਿਹਰ ਅਤੇ ਿਸੱਖ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਪ�ਚਾਰਕ� ਵਲ�  ਕੌਮ ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨ'  ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�� ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰ ਿਸ� ਘ ਸਭਾ ਲਿਹਰ ਅਤੇ ਿਸੱਖ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਪ�ਚਾਰਕ� ਵਲ�  ਕੌਮ ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨ'  ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�� ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰ ਿਸ� ਘ ਸਭਾ ਲਿਹਰ ਅਤੇ ਿਸੱਖ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਪ�ਚਾਰਕ� ਵਲ�  ਕੌਮ ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨ'  ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�� ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ 

ਿਸਧ�ਤ� ਨੂ�  ਸਮਝਦੇਿਸਧ�ਤ� ਨੂ�  ਸਮਝਦੇਿਸਧ�ਤ� ਨੂ�  ਸਮਝਦੇਿਸਧ�ਤ� ਨੂ�  ਸਮਝਦੇ, ਪਰਖਦੇ ਅਤੇ ਅਪਨਾ9ਦੇ ਹੋਏਪਰਖਦੇ ਅਤੇ ਅਪਨਾ9ਦੇ ਹੋਏਪਰਖਦੇ ਅਤੇ ਅਪਨਾ9ਦੇ ਹੋਏਪਰਖਦੇ ਅਤੇ ਅਪਨਾ9ਦੇ ਹੋਏ        ਕੂੜ ਕਪਟ ਆਿਦਕ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈਕੂੜ ਕਪਟ ਆਿਦਕ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈਕੂੜ ਕਪਟ ਆਿਦਕ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈਕੂੜ ਕਪਟ ਆਿਦਕ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ� � � � ਿਕ9ਿਕ ਿਸੱਖੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਿਕ9ਿਕ ਿਸੱਖੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਿਕ9ਿਕ ਿਸੱਖੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਿਕ9ਿਕ ਿਸੱਖੀ ਦਾ ਆਧਾਰ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੂੜ ਕਪਟ ਜ� ਕੱਚੀਆਂ ਰਚਨਾਵ� ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਇਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈਇਸ ਲਈ ਕੂੜ ਕਪਟ ਜ� ਕੱਚੀਆਂ ਰਚਨਾਵ� ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਇਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈਇਸ ਲਈ ਕੂੜ ਕਪਟ ਜ� ਕੱਚੀਆਂ ਰਚਨਾਵ� ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਇਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈਇਸ ਲਈ ਕੂੜ ਕਪਟ ਜ� ਕੱਚੀਆਂ ਰਚਨਾਵ� ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਇਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ� � � � ਇਸੇ ਇਸੇ ਇਸੇ ਇਸੇ 
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Truth about Dasam Granth

ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮ� ਸਮ� ਉਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਸੱਖ ਿਵਦਵਾਨ� ਨ'  ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪ�ਚਾਰੇ ਜ�ਦੇ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮ� ਸਮ� ਉਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਸੱਖ ਿਵਦਵਾਨ� ਨ'  ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪ�ਚਾਰੇ ਜ�ਦੇ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮ� ਸਮ� ਉਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਸੱਖ ਿਵਦਵਾਨ� ਨ'  ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪ�ਚਾਰੇ ਜ�ਦੇ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮ� ਸਮ� ਉਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਸੱਖ ਿਵਦਵਾਨ� ਨ'  ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪ�ਚਾਰੇ ਜ�ਦੇ 

ਦਸਮ ਗ�� ਥ ਿਵਚਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਚਨਾਵ� ਨੂ�  ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈਦਸਮ ਗ�� ਥ ਿਵਚਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਚਨਾਵ� ਨੂ�  ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈਦਸਮ ਗ�� ਥ ਿਵਚਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਚਨਾਵ� ਨੂ�  ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈਦਸਮ ਗ�� ਥ ਿਵਚਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਚਨਾਵ� ਨੂ�  ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ����         ਸਦੀਵ2 ਆਤਿਮਕ ਅਨ� ਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�� ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਸਦੀਵ2 ਆਤਿਮਕ ਅਨ� ਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�� ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਸਦੀਵ2 ਆਤਿਮਕ ਅਨ� ਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�� ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਸਦੀਵ2 ਆਤਿਮਕ ਅਨ� ਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�� ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ 
ਿਵਚਲੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਸਮਗ�� ਥ ਿਵਚਲੀ ਅਕਾਲ ਉਸਤਿਤ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਕੁ ਰਚਨਾਵ� ਨੂ�  ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਚਨਾਵ� ਿਵਚਲੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਸਮਗ�� ਥ ਿਵਚਲੀ ਅਕਾਲ ਉਸਤਿਤ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਕੁ ਰਚਨਾਵ� ਨੂ�  ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਚਨਾਵ� ਿਵਚਲੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਸਮਗ�� ਥ ਿਵਚਲੀ ਅਕਾਲ ਉਸਤਿਤ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਕੁ ਰਚਨਾਵ� ਨੂ�  ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਚਨਾਵ� ਿਵਚਲੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਸਮਗ�� ਥ ਿਵਚਲੀ ਅਕਾਲ ਉਸਤਿਤ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਕੁ ਰਚਨਾਵ� ਨੂ�  ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਚਨਾਵ� 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਹ�ਦੂ ਧਰਮ ਗ�� ਥ� ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਹੀ ਹਨਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਹ�ਦੂ ਧਰਮ ਗ�� ਥ� ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਹੀ ਹਨਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਹ�ਦੂ ਧਰਮ ਗ�� ਥ� ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਹੀ ਹਨਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਹ�ਦੂ ਧਰਮ ਗ�� ਥ� ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਹੀ ਹਨ� � � � ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਰਚਨਾਵ� ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਰਚਨਾਵ� ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਰਚਨਾਵ� ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਰਚਨਾਵ� ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਬੀਤੇ 5 ਦਸ� ਬਰ ਵਾਲੇ ਦਸ� ਬਰ ਵਾਲੇ ਦਸ� ਬਰ ਵਾਲੇ ਦਸ� ਬਰ ਵਾਲੇ 
ਲੁਿਧਆਣਾ ਕ�ਡ ਤ� ਬਾਦ ਪਾਖ�ਡੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨ'  ਿਹ�ਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਸੱਖ ਿਕਵ�ਲੁਿਧਆਣਾ ਕ�ਡ ਤ� ਬਾਦ ਪਾਖ�ਡੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨ'  ਿਹ�ਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਸੱਖ ਿਕਵ�ਲੁਿਧਆਣਾ ਕ�ਡ ਤ� ਬਾਦ ਪਾਖ�ਡੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨ'  ਿਹ�ਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਸੱਖ ਿਕਵ�ਲੁਿਧਆਣਾ ਕ�ਡ ਤ� ਬਾਦ ਪਾਖ�ਡੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨ'  ਿਹ�ਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਸੱਖ ਿਕਵ�        ਕਿਹ�ਦੇ ਕਿਹ�ਦੇ ਕਿਹ�ਦੇ ਕਿਹ�ਦੇ 
ਹਨਹਨਹਨਹਨ, ਿਕ ਉਹ ਿਹ�ਦੂ ਨਹ2ਿਕ ਉਹ ਿਹ�ਦੂ ਨਹ2ਿਕ ਉਹ ਿਹ�ਦੂ ਨਹ2ਿਕ ਉਹ ਿਹ�ਦੂ ਨਹ2, ਜਦਿਕ ਉਹਨ� ਦੇ ਦਸਮਗ�� ਥ ਿਵੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਿਸੱਖ ਿਹ�ਦੂਆਂ ਦੀ ਹੀ ਜਦਿਕ ਉਹਨ� ਦੇ ਦਸਮਗ�� ਥ ਿਵੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਿਸੱਖ ਿਹ�ਦੂਆਂ ਦੀ ਹੀ ਜਦਿਕ ਉਹਨ� ਦੇ ਦਸਮਗ�� ਥ ਿਵੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਿਸੱਖ ਿਹ�ਦੂਆਂ ਦੀ ਹੀ ਜਦਿਕ ਉਹਨ� ਦੇ ਦਸਮਗ�� ਥ ਿਵੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਿਸੱਖ ਿਹ�ਦੂਆਂ ਦੀ ਹੀ 

ਸ� ਤਾਨ ਹਨਸ� ਤਾਨ ਹਨਸ� ਤਾਨ ਹਨਸ� ਤਾਨ ਹਨ� � � � ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੇ ਿਸੱਖ� ਨੂ�  ਅਜੇ ਵੀ ਨਹ2 ਪਤਾ ਿਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪੂਰਨ ਿਸ� ਘ ਨ'  ਇਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੇ ਿਸੱਖ� ਨੂ�  ਅਜੇ ਵੀ ਨਹ2 ਪਤਾ ਿਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪੂਰਨ ਿਸ� ਘ ਨ'  ਇਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੇ ਿਸੱਖ� ਨੂ�  ਅਜੇ ਵੀ ਨਹ2 ਪਤਾ ਿਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪੂਰਨ ਿਸ� ਘ ਨ'  ਇਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੇ ਿਸੱਖ� ਨੂ�  ਅਜੇ ਵੀ ਨਹ2 ਪਤਾ ਿਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪੂਰਨ ਿਸ� ਘ ਨ'  ਇਸੇ 

ਗ�� ਥ ਿਵਚਲੀਗ�� ਥ ਿਵਚਲੀਗ�� ਥ ਿਵਚਲੀਗ�� ਥ ਿਵਚਲੀ“ਬਿਚਤਰ ਨਾਟਕਬਿਚਤਰ ਨਾਟਕਬਿਚਤਰ ਨਾਟਕਬਿਚਤਰ ਨਾਟਕ”    ਰਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਸੱਖ ਲਵਰਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਸੱਖ ਲਵਰਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਸੱਖ ਲਵਰਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਸੱਖ ਲਵ-ਕੁਸ਼ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਨਕੁਸ਼ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਨਕੁਸ਼ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਨਕੁਸ਼ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਨ� � � � ਲਵਲਵਲਵਲਵ-ਕੁਸ਼ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ ਨਾਲ 
ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਭੜਕ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਭੋਲੇ ਿਸੱਖ� ਿਵਚ� ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂ�  ਇਹ ਵੀ ਨਹ2 ਪਤਾ ਿਕ ਪੂਰਨ ਿਸ� ਘ ਵਲ�  ਪ�ਚਾਰੀ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਭੜਕ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਭੋਲੇ ਿਸੱਖ� ਿਵਚ� ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂ�  ਇਹ ਵੀ ਨਹ2 ਪਤਾ ਿਕ ਪੂਰਨ ਿਸ� ਘ ਵਲ�  ਪ�ਚਾਰੀ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਭੜਕ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਭੋਲੇ ਿਸੱਖ� ਿਵਚ� ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂ�  ਇਹ ਵੀ ਨਹ2 ਪਤਾ ਿਕ ਪੂਰਨ ਿਸ� ਘ ਵਲ�  ਪ�ਚਾਰੀ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਭੜਕ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਭੋਲੇ ਿਸੱਖ� ਿਵਚ� ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂ�  ਇਹ ਵੀ ਨਹ2 ਪਤਾ ਿਕ ਪੂਰਨ ਿਸ� ਘ ਵਲ�  ਪ�ਚਾਰੀ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ 

ਬਿਚਤਰ ਨਾਟਕ ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਿਰਤ ਸੀਬਿਚਤਰ ਨਾਟਕ ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਿਰਤ ਸੀਬਿਚਤਰ ਨਾਟਕ ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਿਰਤ ਸੀਬਿਚਤਰ ਨਾਟਕ ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਿਰਤ ਸੀ� � � � ਭੋਲੇ ਿਸੱਖ ਨਹ2 ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇੱਕ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤ� ਵਰਜ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ� ਦੀ ਭੋਲੇ ਿਸੱਖ ਨਹ2 ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇੱਕ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤ� ਵਰਜ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ� ਦੀ ਭੋਲੇ ਿਸੱਖ ਨਹ2 ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇੱਕ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤ� ਵਰਜ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ� ਦੀ ਭੋਲੇ ਿਸੱਖ ਨਹ2 ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇੱਕ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤ� ਵਰਜ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ� ਦੀ 

ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਗ�� ਥ ਿਵਚਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵ� ਹੀ ਿਜ�ਮੇਵਾਰ ਹਨਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਗ�� ਥ ਿਵਚਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵ� ਹੀ ਿਜ�ਮੇਵਾਰ ਹਨਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਗ�� ਥ ਿਵਚਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵ� ਹੀ ਿਜ�ਮੇਵਾਰ ਹਨਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਗ�� ਥ ਿਵਚਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵ� ਹੀ ਿਜ�ਮੇਵਾਰ ਹਨ� � � � ਹੋਰ ਤ� ਹੋਰਹੋਰ ਤ� ਹੋਰਹੋਰ ਤ� ਹੋਰਹੋਰ ਤ� ਹੋਰ, ਭੋਲੇ ਿਸੱਖ ਤ� ਇਹ ਵੀ ਨਹ2 ਭੋਲੇ ਿਸੱਖ ਤ� ਇਹ ਵੀ ਨਹ2 ਭੋਲੇ ਿਸੱਖ ਤ� ਇਹ ਵੀ ਨਹ2 ਭੋਲੇ ਿਸੱਖ ਤ� ਇਹ ਵੀ ਨਹ2 
ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਜਾਣਦੇ ਿਕ 1428 ਸਿਫਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗ�� ਥ ਿਵੱਚ ਸਿਫਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗ�� ਥ ਿਵੱਚ ਸਿਫਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗ�� ਥ ਿਵੱਚ ਸਿਫਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗ�� ਥ ਿਵੱਚ 809 ਤ� ਤ� ਤ� ਤ� 1388 ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਫਆਂ ਉਪਰ ਅਿਜਹੀ ਕਾਮਤੱਕ ਦੇ ਸਿਫਆਂ ਉਪਰ ਅਿਜਹੀ ਕਾਮਤੱਕ ਦੇ ਸਿਫਆਂ ਉਪਰ ਅਿਜਹੀ ਕਾਮਤੱਕ ਦੇ ਸਿਫਆਂ ਉਪਰ ਅਿਜਹੀ ਕਾਮ-ਉਤੇਜਕਉਤੇਜਕਉਤੇਜਕਉਤੇਜਕ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਰਚਨਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਰਚਨਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਰਚਨਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਰਚਨਾ 
ਮੌਜੂਦ ਹੈਮੌਜੂਦ ਹੈਮੌਜੂਦ ਹੈਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਿਜਸਨੂ�  ਕੋਈ ਸਿਭਆ ਪੁਰਖ ਸ� ਗਤ ਿਵੱਚ ਤ� ਕੀਿਜਸਨੂ�  ਕੋਈ ਸਿਭਆ ਪੁਰਖ ਸ� ਗਤ ਿਵੱਚ ਤ� ਕੀਿਜਸਨੂ�  ਕੋਈ ਸਿਭਆ ਪੁਰਖ ਸ� ਗਤ ਿਵੱਚ ਤ� ਕੀਿਜਸਨੂ�  ਕੋਈ ਸਿਭਆ ਪੁਰਖ ਸ� ਗਤ ਿਵੱਚ ਤ� ਕੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ<ਬਰ� ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪੜ3ਣ ਦੀ ਿਹ�ਮਤ ਨਹ2 ਕਰ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ<ਬਰ� ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪੜ3ਣ ਦੀ ਿਹ�ਮਤ ਨਹ2 ਕਰ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ<ਬਰ� ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪੜ3ਣ ਦੀ ਿਹ�ਮਤ ਨਹ2 ਕਰ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ<ਬਰ� ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪੜ3ਣ ਦੀ ਿਹ�ਮਤ ਨਹ2 ਕਰ 

ਸਕਦਾਸਕਦਾਸਕਦਾਸਕਦਾ� � � � ਇਥ� ਤਕ ਿਕ ਖੁਦ ਪੜ3ਣ ਲੱਿਗਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆ9ਦੀ ਹੈਇਥ� ਤਕ ਿਕ ਖੁਦ ਪੜ3ਣ ਲੱਿਗਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆ9ਦੀ ਹੈਇਥ� ਤਕ ਿਕ ਖੁਦ ਪੜ3ਣ ਲੱਿਗਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆ9ਦੀ ਹੈਇਥ� ਤਕ ਿਕ ਖੁਦ ਪੜ3ਣ ਲੱਿਗਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆ9ਦੀ ਹੈ� � � � ਇਹਨ� ਅਸ਼ਲੀਲ ਰਚਨਾਵ� ਪ�ਤੀ ਸਾਡੀ ਅਿਗਆਨਤਾ ਇਹਨ� ਅਸ਼ਲੀਲ ਰਚਨਾਵ� ਪ�ਤੀ ਸਾਡੀ ਅਿਗਆਨਤਾ ਇਹਨ� ਅਸ਼ਲੀਲ ਰਚਨਾਵ� ਪ�ਤੀ ਸਾਡੀ ਅਿਗਆਨਤਾ ਇਹਨ� ਅਸ਼ਲੀਲ ਰਚਨਾਵ� ਪ�ਤੀ ਸਾਡੀ ਅਿਗਆਨਤਾ 

ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ�  ਐਸੇ ਗ�� ਥ ਨੂ�  ਮੱਥੇ ਿਟਕਾਏਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ�  ਐਸੇ ਗ�� ਥ ਨੂ�  ਮੱਥੇ ਿਟਕਾਏਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ�  ਐਸੇ ਗ�� ਥ ਨੂ�  ਮੱਥੇ ਿਟਕਾਏਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ�  ਐਸੇ ਗ�� ਥ ਨੂ�  ਮੱਥੇ ਿਟਕਾਏ        ਜਾ ਰਹੇ ਹਨਜਾ ਰਹੇ ਹਨਜਾ ਰਹੇ ਹਨਜਾ ਰਹੇ ਹਨ� � � � ਇਹ ਉਹਨ� ਅਨਸਰ� ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਕਿਹ ਲਵੋ ਜ� ਇਹ ਉਹਨ� ਅਨਸਰ� ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਕਿਹ ਲਵੋ ਜ� ਇਹ ਉਹਨ� ਅਨਸਰ� ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਕਿਹ ਲਵੋ ਜ� ਇਹ ਉਹਨ� ਅਨਸਰ� ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਕਿਹ ਲਵੋ ਜ� 
ਸਾਡੀ ਮਾਨਿਸਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਹ ਲਵੋਸਾਡੀ ਮਾਨਿਸਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਹ ਲਵੋਸਾਡੀ ਮਾਨਿਸਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਹ ਲਵੋਸਾਡੀ ਮਾਨਿਸਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਹ ਲਵ,ੋ ਿਕ ਐਸੇ ਗ�� ਥ ਨੂ�  ਸਰਬਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਧ�ਨ ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�� ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਿਕ ਐਸੇ ਗ�� ਥ ਨੂ�  ਸਰਬਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਧ�ਨ ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�� ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਿਕ ਐਸੇ ਗ�� ਥ ਨੂ�  ਸਰਬਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਧ�ਨ ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�� ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਿਕ ਐਸੇ ਗ�� ਥ ਨੂ�  ਸਰਬਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਧ�ਨ ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�� ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਪ�ਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂ�  ਵ�ਗਾਿਰਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈਬਰਾਬਰ ਪ�ਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂ�  ਵ�ਗਾਿਰਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈਬਰਾਬਰ ਪ�ਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂ�  ਵ�ਗਾਿਰਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈਬਰਾਬਰ ਪ�ਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂ�  ਵ�ਗਾਿਰਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ����  
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪ�ੋਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪ�ੋਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪ�ੋਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪ�.ੋ ਦਰਸ਼ਨ ਿਸ� ਘ ਜੀ ਨ'  ਹਜੂਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਠੀਕ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸ� ਗਤ� ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਿਸ� ਘ ਜੀ ਨ'  ਹਜੂਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਠੀਕ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸ� ਗਤ� ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਿਸ� ਘ ਜੀ ਨ'  ਹਜੂਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਠੀਕ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸ� ਗਤ� ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਿਸ� ਘ ਜੀ ਨ'  ਹਜੂਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਠੀਕ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸ� ਗਤ� ਅਤੇ 
ਉਥ� ਦੇ ਪ�ਬ�ਧਕ� ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਕੋਈ ਸਾਨੂ�  ਇਹ ਤ� ਸਮਝਾਏ ਿਕ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬ� ਦ ਿਸ� ਘ ਜੀ ਨ'  ਗੁਰੂ ਉਥ� ਦੇ ਪ�ਬ�ਧਕ� ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਕੋਈ ਸਾਨੂ�  ਇਹ ਤ� ਸਮਝਾਏ ਿਕ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬ� ਦ ਿਸ� ਘ ਜੀ ਨ'  ਗੁਰੂ ਉਥ� ਦੇ ਪ�ਬ�ਧਕ� ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਕੋਈ ਸਾਨੂ�  ਇਹ ਤ� ਸਮਝਾਏ ਿਕ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬ� ਦ ਿਸ� ਘ ਜੀ ਨ'  ਗੁਰੂ ਉਥ� ਦੇ ਪ�ਬ�ਧਕ� ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਕੋਈ ਸਾਨੂ�  ਇਹ ਤ� ਸਮਝਾਏ ਿਕ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼�ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬ� ਦ ਿਸ� ਘ ਜੀ ਨ'  ਗੁਰੂ 

ਗ�� ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨੂ�  ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣ ਵਕਤ ਕੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਗ�� ਥ ਨੂ�  ਵੀ ਗੁਿਰਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀਗ�� ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨੂ�  ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣ ਵਕਤ ਕੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਗ�� ਥ ਨੂ�  ਵੀ ਗੁਿਰਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀਗ�� ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨੂ�  ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣ ਵਕਤ ਕੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਗ�� ਥ ਨੂ�  ਵੀ ਗੁਿਰਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀਗ�� ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨੂ�  ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣ ਵਕਤ ਕੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਗ�� ਥ ਨੂ�  ਵੀ ਗੁਿਰਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ� � � � ਜੇ ਨਹ2ਜੇ ਨਹ2ਜੇ ਨਹ2ਜੇ ਨਹ2, ਤ� ਅਸ2 ਿਕਸ ਤ� ਅਸ2 ਿਕਸ ਤ� ਅਸ2 ਿਕਸ ਤ� ਅਸ2 ਿਕਸ 

ਆਥਾਿਰਟੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ�� ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�ਆਥਾਿਰਟੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ�� ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�ਆਥਾਿਰਟੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ�� ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�ਆਥਾਿਰਟੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ�� ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�� � � � ਉਹਨ� ਦੀ ਇਸ ਸਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪ�ਬ� ਧਕ� ਨ'  ਤ� ਉਹਨ� ਦੀ ਇਸ ਸਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪ�ਬ� ਧਕ� ਨ'  ਤ� ਉਹਨ� ਦੀ ਇਸ ਸਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪ�ਬ� ਧਕ� ਨ'  ਤ� ਉਹਨ� ਦੀ ਇਸ ਸਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪ�ਬ� ਧਕ� ਨ'  ਤ� 

ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਉਹਨ� ਨੂ�  ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਦਆਂ ਅਿਜਹੀ ਵੀਚਾਰ ਸ� ਗਤ� ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਤ� ਹੀ ਵਰਜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆਉਲਟਾ ਉਹਨ� ਨੂ�  ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਦਆਂ ਅਿਜਹੀ ਵੀਚਾਰ ਸ� ਗਤ� ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਤ� ਹੀ ਵਰਜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆਉਲਟਾ ਉਹਨ� ਨੂ�  ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਦਆਂ ਅਿਜਹੀ ਵੀਚਾਰ ਸ� ਗਤ� ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਤ� ਹੀ ਵਰਜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆਉਲਟਾ ਉਹਨ� ਨੂ�  ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਦਆਂ ਅਿਜਹੀ ਵੀਚਾਰ ਸ� ਗਤ� ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਤ� ਹੀ ਵਰਜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ� � � � 

ਿਕ9ਿਕ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼� ਕੌੜਾ ਹੁ�ਦਾ ਹੈਿਕ9ਿਕ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼� ਕੌੜਾ ਹੁ�ਦਾ ਹੈਿਕ9ਿਕ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼� ਕੌੜਾ ਹੁ�ਦਾ ਹੈਿਕ9ਿਕ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼� ਕੌੜਾ ਹੁ�ਦਾ ਹੈ����  
  
ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ� ਗਤ ਨ'  ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਿਕ ਗੁਰੂ ਗ�� ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨਾਲ ਿਜਸ ਗ�� ਥ ਨੂ�  ਮੱਥਾ ਿਟਕਵਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ� ਗਤ ਨ'  ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਿਕ ਗੁਰੂ ਗ�� ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨਾਲ ਿਜਸ ਗ�� ਥ ਨੂ�  ਮੱਥਾ ਿਟਕਵਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ� ਗਤ ਨ'  ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਿਕ ਗੁਰੂ ਗ�� ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨਾਲ ਿਜਸ ਗ�� ਥ ਨੂ�  ਮੱਥਾ ਿਟਕਵਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ� ਗਤ ਨ'  ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਿਕ ਗੁਰੂ ਗ�� ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨਾਲ ਿਜਸ ਗ�� ਥ ਨੂ�  ਮੱਥਾ ਿਟਕਵਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੀ ਕੀ ਕੀ 
ਉਹ ਗੁਰਮਿਤ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉਪਰ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈਉਹ ਗੁਰਮਿਤ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉਪਰ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈਉਹ ਗੁਰਮਿਤ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉਪਰ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈਉਹ ਗੁਰਮਿਤ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉਪਰ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਅ� ਦਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰਚਨਾ ਤ� ਨਹ2ਉਸ ਅ� ਦਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰਚਨਾ ਤ� ਨਹ2ਉਸ ਅ� ਦਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰਚਨਾ ਤ� ਨਹ2ਉਸ ਅ� ਦਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰਚਨਾ ਤ� ਨਹ2, ਜੋਜਜੋੋਜੋ    ‘ਕੱਚੀ ਬਾਣੀਕੱਚੀ ਬਾਣੀਕੱਚੀ ਬਾਣੀਕੱਚੀ ਬਾਣੀ’        ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਾ ਦਰਜਾ 
ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ ਜ� ਗੁਰਮਿਤ ਤ� ਉਲਟ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ ਜ� ਗੁਰਮਿਤ ਤ� ਉਲਟ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ ਜ� ਗੁਰਮਿਤ ਤ� ਉਲਟ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ ਜ� ਗੁਰਮਿਤ ਤ� ਉਲਟ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵ?ੇ ਕੀ ਇਸ ਗ�� ਥ ਿਵਚਲੀ ਰਚਨਾ ਨੂ�  ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਕੀ ਇਸ ਗ�� ਥ ਿਵਚਲੀ ਰਚਨਾ ਨੂ�  ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਕੀ ਇਸ ਗ�� ਥ ਿਵਚਲੀ ਰਚਨਾ ਨੂ�  ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਕੀ ਇਸ ਗ�� ਥ ਿਵਚਲੀ ਰਚਨਾ ਨੂ�  ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ 
ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਬੈਠ ਕੇ ਸੁਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਬੈਠ ਕੇ ਸੁਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਬੈਠ ਕੇ ਸੁਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਿਸੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਭਅਕ ਪੁਰਸ਼ ਅਿਜਹੀ ਰਚਨਾ ਨੂ�  ਸ� ਗਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹ2 ਿਸੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਭਅਕ ਪੁਰਸ਼ ਅਿਜਹੀ ਰਚਨਾ ਨੂ�  ਸ� ਗਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹ2 ਿਸੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਭਅਕ ਪੁਰਸ਼ ਅਿਜਹੀ ਰਚਨਾ ਨੂ�  ਸ� ਗਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹ2 ਿਸੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਭਅਕ ਪੁਰਸ਼ ਅਿਜਹੀ ਰਚਨਾ ਨੂ�  ਸ� ਗਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹ2 

ਪੜ3 ਸਕਦਾਪੜ3 ਸਕਦਾਪੜ3 ਸਕਦਾਪੜ3 ਸਕਦਾ� � � � ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ2 ਇੱਕ ਦਸਮਗ�� ਥ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨ> ਖ ਿਸ� ਘ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਅਿਗਆਨੀ ਨ'  ਬ� ਗਲਾ ਸਾਿਹਬ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ2 ਇੱਕ ਦਸਮਗ�� ਥ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨ> ਖ ਿਸ� ਘ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਅਿਗਆਨੀ ਨ'  ਬ� ਗਲਾ ਸਾਿਹਬ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ2 ਇੱਕ ਦਸਮਗ�� ਥ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨ> ਖ ਿਸ� ਘ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਅਿਗਆਨੀ ਨ'  ਬ� ਗਲਾ ਸਾਿਹਬ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ2 ਇੱਕ ਦਸਮਗ�� ਥ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨ> ਖ ਿਸ� ਘ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਅਿਗਆਨੀ ਨ'  ਬ� ਗਲਾ ਸਾਿਹਬ 
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਸ ਅਸ਼ਲੀਲ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਮਗਜਾ ਮਾਿਰਆ ਸੀਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਸ ਅਸ਼ਲੀਲ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਮਗਜਾ ਮਾਿਰਆ ਸੀਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਸ ਅਸ਼ਲੀਲ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਮਗਜਾ ਮਾਿਰਆ ਸੀਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਸ ਅਸ਼ਲੀਲ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਮਗਜਾ ਮਾਿਰਆ ਸੀ, ਪਰ ਪ�ਧਾਨ ਸਪਰ ਪ�ਧਾਨ ਸਪਰ ਪ�ਧਾਨ ਸਪਰ ਪ�ਧਾਨ ਸ.ਪਰਮਜੀਤ ਿਸ� ਘ ਸਰਨਾ ਵਲ�  ਪਰਮਜੀਤ ਿਸ� ਘ ਸਰਨਾ ਵਲ�  ਪਰਮਜੀਤ ਿਸ� ਘ ਸਰਨਾ ਵਲ�  ਪਰਮਜੀਤ ਿਸ� ਘ ਸਰਨਾ ਵਲ�  

ਉਸਦਾ ਚੈਲ<ਜ ਕਬੂਲ ਕੇਉਸਦਾ ਚੈਲ<ਜ ਕਬੂਲ ਕੇਉਸਦਾ ਚੈਲ<ਜ ਕਬੂਲ ਕੇਉਸਦਾ ਚੈਲ<ਜ ਕਬੂਲ ਕੇ    ausnUM ਭਰੀ ਸ� ਗਤ ਿਵਚ ਅਿਜਹੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਤ� ਇਸਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬ� ਦ ਹੋ ਗਈਭਰੀ ਸ� ਗਤ ਿਵਚ ਅਿਜਹੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਤ� ਇਸਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬ� ਦ ਹੋ ਗਈਭਰੀ ਸ� ਗਤ ਿਵਚ ਅਿਜਹੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਤ� ਇਸਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬ� ਦ ਹੋ ਗਈਭਰੀ ਸ� ਗਤ ਿਵਚ ਅਿਜਹੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਤ� ਇਸਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬ� ਦ ਹੋ ਗਈ����  
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Truth about Dasam Granth

  
ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਤ� ਗੁਰੂ ਗ�� ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਤਕਾਰ ਦਾ ਹੈਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਤ� ਗੁਰੂ ਗ�� ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਤਕਾਰ ਦਾ ਹੈਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਤ� ਗੁਰੂ ਗ�� ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਤਕਾਰ ਦਾ ਹੈਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਤ� ਗੁਰੂ ਗ�� ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਤਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਹਨ� ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਸ ਦਸਮਗ�� ਥ ਨੂ�  ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਿਜਹਨ� ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਸ ਦਸਮਗ�� ਥ ਨੂ�  ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਿਜਹਨ� ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਸ ਦਸਮਗ�� ਥ ਨੂ�  ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਿਜਹਨ� ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਸ ਦਸਮਗ�� ਥ ਨੂ�  ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ 

ਪ�ਕਾਿਸ਼ਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈਪ�ਕਾਿਸ਼ਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈਪ�ਕਾਿਸ਼ਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈਪ�ਕਾਿਸ਼ਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ� � � � ਸੱਚ ਦੀ ਅਵਾਜ ਬੁਲ� ਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ�ੋਸੱਚ ਦੀ ਅਵਾਜ ਬੁਲ� ਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ�ੋਸੱਚ ਦੀ ਅਵਾਜ ਬੁਲ� ਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ�ੋਸੱਚ ਦੀ ਅਵਾਜ ਬੁਲ� ਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ�.ੋਦਰਸ਼ਨ ਿਸ� ਘ ਨ'  ਤ� ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਦਸਮ ਦਰਸ਼ਨ ਿਸ� ਘ ਨ'  ਤ� ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਦਸਮ ਦਰਸ਼ਨ ਿਸ� ਘ ਨ'  ਤ� ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਦਸਮ ਦਰਸ਼ਨ ਿਸ� ਘ ਨ'  ਤ� ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਦਸਮ 

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਇਹ ਰਚਨਾਵ� ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁਰ ਦੀਆਂ ਹਰਿਗਜ ਨਹ2 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਇਹ ਰਚਨਾਵ� ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁਰ ਦੀਆਂ ਹਰਿਗਜ ਨਹ2 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਇਹ ਰਚਨਾਵ� ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁਰ ਦੀਆਂ ਹਰਿਗਜ ਨਹ2 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਇਹ ਰਚਨਾਵ� ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁਰ ਦੀਆਂ ਹਰਿਗਜ ਨਹ2 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ� � � � ਿਜਸ ਤਰ3� ਦਾ ਿਜਸ ਤਰ3� ਦਾ ਿਜਸ ਤਰ3� ਦਾ ਿਜਸ ਤਰ3� ਦਾ 

ਸਰੂਪ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਸ ਗ�� ਥ ਿਵਚ ਿਚਤਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈਸਰੂਪ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਸ ਗ�� ਥ ਿਵਚ ਿਚਤਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈਸਰੂਪ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਸ ਗ�� ਥ ਿਵਚ ਿਚਤਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈਸਰੂਪ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਸ ਗ�� ਥ ਿਵਚ ਿਚਤਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਿਤਗੁਰੂ ਅਿਜਹਾਮੇਰਾ ਸਿਤਗੁਰੂ ਅਿਜਹਾਮੇਰਾ ਸਿਤਗੁਰੂ ਅਿਜਹਾਮੇਰਾ ਸਿਤਗੁਰੂ ਅਿਜਹਾ    kdy ਨਹ2 ਕਰ ਸਕਦਾਨਹ2 ਕਰ ਸਕਦਾਨਹ2 ਕਰ ਸਕਦਾਨਹ2 ਕਰ ਸਕਦਾ� � � � ਕਾਮਾਿਦਕ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਕਾਮਾਿਦਕ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਕਾਮਾਿਦਕ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਕਾਮਾਿਦਕ ਿਵਿਸ਼ਆਂ 
ਿਵਕਾਰ� ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ?ਚੀ ਸੁੱਚੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਗ�� ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਿਵਕਾਰ� ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ?ਚੀ ਸੁੱਚੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਗ�� ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਿਵਕਾਰ� ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ?ਚੀ ਸੁੱਚੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਗ�� ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਿਵਕਾਰ� ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ?ਚੀ ਸੁੱਚੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਗ�� ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ 
ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤ� ਿਬਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵ� ਨੂ�  ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪਤਾ ਨਹ2 ਕੀ ਸ� ਦੇਸ਼ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤ� ਿਬਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵ� ਨੂ�  ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪਤਾ ਨਹ2 ਕੀ ਸ� ਦੇਸ਼ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤ� ਿਬਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵ� ਨੂ�  ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪਤਾ ਨਹ2 ਕੀ ਸ� ਦੇਸ਼ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤ� ਿਬਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵ� ਨੂ�  ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪਤਾ ਨਹ2 ਕੀ ਸ� ਦੇਸ਼ 

ਦੇਣਾ ਚਾਹੁ� ਦੇ ਹਨਦੇਣਾ ਚਾਹੁ� ਦੇ ਹਨਦੇਣਾ ਚਾਹੁ� ਦੇ ਹਨਦੇਣਾ ਚਾਹੁ� ਦੇ ਹਨ� � � � ਪ�ਥ ਦੋਖੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ� ਿਵਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਇਹਨ� ਜਥੇਦਾਰ� ਨ'  ਅਿਕਰਤ੍ਘਣਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਦ� ਿਦਆਂ ਪ�ਥ ਪ�ਸਤ� ਪ�ਥ ਦੋਖੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ� ਿਵਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਇਹਨ� ਜਥੇਦਾਰ� ਨ'  ਅਿਕਰਤ੍ਘਣਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਦ� ਿਦਆਂ ਪ�ਥ ਪ�ਸਤ� ਪ�ਥ ਦੋਖੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ� ਿਵਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਇਹਨ� ਜਥੇਦਾਰ� ਨ'  ਅਿਕਰਤ੍ਘਣਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਦ� ਿਦਆਂ ਪ�ਥ ਪ�ਸਤ� ਪ�ਥ ਦੋਖੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ� ਿਵਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਇਹਨ� ਜਥੇਦਾਰ� ਨ'  ਅਿਕਰਤ੍ਘਣਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਦ� ਿਦਆਂ ਪ�ਥ ਪ�ਸਤ� 

ਨੂ�  ਹੀ ਫਾਹੇ ਟ� ਗਣ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈਨੂ�  ਹੀ ਫਾਹੇ ਟ� ਗਣ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈਨੂ�  ਹੀ ਫਾਹੇ ਟ� ਗਣ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈਨੂ�  ਹੀ ਫਾਹੇ ਟ� ਗਣ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ� � � � ਇਸੇ ਆੜ ਿਵੱਚ ਇਹਨ� ਜਥੇਦਾਰ� ਨ'  ਪ�ੋਇਸੇ ਆੜ ਿਵੱਚ ਇਹਨ� ਜਥੇਦਾਰ� ਨ'  ਪ�ੋਇਸੇ ਆੜ ਿਵੱਚ ਇਹਨ� ਜਥੇਦਾਰ� ਨ'  ਪ�ੋਇਸੇ ਆੜ ਿਵੱਚ ਇਹਨ� ਜਥੇਦਾਰ� ਨ'  ਪ�.ੋਦਰਸ਼ਨ ਿਸ� ਘ ਲਈ ਹ�ਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਿਸ� ਘ ਲਈ ਹ�ਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਿਸ� ਘ ਲਈ ਹ�ਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਿਸ� ਘ ਲਈ ਹ�ਕਾਰੀ 

ਅਿਕਰਤਘਣ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਣ ਤ� ਸ� ਕੋਚ ਨਹ2 ਕੀਤਾਅਿਕਰਤਘਣ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਣ ਤ� ਸ� ਕੋਚ ਨਹ2 ਕੀਤਾਅਿਕਰਤਘਣ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਣ ਤ� ਸ� ਕੋਚ ਨਹ2 ਕੀਤਾਅਿਕਰਤਘਣ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਣ ਤ� ਸ� ਕੋਚ ਨਹ2 ਕੀਤਾ� � � � ਕੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਿਬ� ਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉਪਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਿਬ� ਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉਪਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਿਬ� ਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉਪਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਿਬ� ਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉਪਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ 
ਇਹਨ� ਜਥੇਦਾਰ�ਇਹਨ� ਜਥੇਦਾਰ�ਇਹਨ� ਜਥੇਦਾਰ�ਇਹਨ� ਜਥੇਦਾਰ�    nUM    ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹ2 ਿਰਹਾਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹ2 ਿਰਹਾਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹ2 ਿਰਹਾਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹ2 ਿਰਹਾ? 
ਇਹ ਤ� ਪ�ੋਇਹ ਤ� ਪ�ੋਇਹ ਤ� ਪ�ੋਇਹ ਤ� ਪ�.ੋਦਰਸ਼ਨ ਿਸ� ਘ ਜੀ ਵਰਗੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਸੀਦਰਸ਼ਨ ਿਸ� ਘ ਜੀ ਵਰਗੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਸੀਦਰਸ਼ਨ ਿਸ� ਘ ਜੀ ਵਰਗੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਸੀਦਰਸ਼ਨ ਿਸ� ਘ ਜੀ ਵਰਗੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਸੀ, ਿਜਹਨ� ਦੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾਿਜਹਨ� ਦੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾਿਜਹਨ� ਦੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾਿਜਹਨ� ਦੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ,     ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਊ ਸਟਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਊ ਸਟਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਊ ਸਟਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਊ ਸਟਾਰ ਬਾਰੇ 
ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਿਸੱਖ ਕੌਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਵਕਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨ� ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ� ਦੀ ਪੱਦਵੀ ਦੀ ਇੱਜਤ ਮੁੜ ਿਸੱਖ ਪ�ਥ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਿਸੱਖ ਕੌਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਵਕਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨ� ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ� ਦੀ ਪੱਦਵੀ ਦੀ ਇੱਜਤ ਮੁੜ ਿਸੱਖ ਪ�ਥ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਿਸੱਖ ਕੌਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਵਕਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨ� ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ� ਦੀ ਪੱਦਵੀ ਦੀ ਇੱਜਤ ਮੁੜ ਿਸੱਖ ਪ�ਥ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਿਸੱਖ ਕੌਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਵਕਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨ� ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ� ਦੀ ਪੱਦਵੀ ਦੀ ਇੱਜਤ ਮੁੜ ਿਸੱਖ ਪ�ਥ 

ਿਵੱਚ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਸੀਿਵੱਚ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਸੀਿਵੱਚ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਸੀਿਵੱਚ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਸੀ� � � � ਆਪਣੇ ਸ� ਖੇਪ ਪਰ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ�ੋਆਪਣੇ ਸ� ਖੇਪ ਪਰ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ�ੋਆਪਣੇ ਸ� ਖੇਪ ਪਰ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ�ੋਆਪਣੇ ਸ� ਖੇਪ ਪਰ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ�.ੋਦਰਸ਼ਨ ਿਸ� ਘ ਜੀ ਨ'  ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਦਰਸ਼ਨ ਿਸ� ਘ ਜੀ ਨ'  ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਦਰਸ਼ਨ ਿਸ� ਘ ਜੀ ਨ'  ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਦਰਸ਼ਨ ਿਸ� ਘ ਜੀ ਨ'  ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ 

ਿਸੱਖੀ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਣ ਨੂ�  ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਸਕਾਰਥ ਯਤਨ ਕੀਤੇਿਸੱਖੀ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਣ ਨੂ�  ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਸਕਾਰਥ ਯਤਨ ਕੀਤੇਿਸੱਖੀ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਣ ਨੂ�  ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਸਕਾਰਥ ਯਤਨ ਕੀਤੇਿਸੱਖੀ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਣ ਨੂ�  ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਸਕਾਰਥ ਯਤਨ ਕੀਤ,ੇ ਉਹਨ� ਨੂ�  ਿਸੱਖ ਪ�ਥ ਿਕਵ� ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈਉਹਨ� ਨੂ�  ਿਸੱਖ ਪ�ਥ ਿਕਵ� ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈਉਹਨ� ਨੂ�  ਿਸੱਖ ਪ�ਥ ਿਕਵ� ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈਉਹਨ� ਨੂ�  ਿਸੱਖ ਪ�ਥ ਿਕਵ� ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ� � � � ਇਹੀ ਨਹ2ਇਹੀ ਨਹ2ਇਹੀ ਨਹ2ਇਹੀ ਨਹ2, 
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਊ ਸਟਾਰ ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਉਪਰ�ਤ ਦਬੀ ਹੋਈ ਿਸੱਖ ਆਵਾਜ ਨੂ�  ਆਪਣੇ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੈਕਚਰ� ਰਾਹ2 ਨਵ2 ਰੂਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਊ ਸਟਾਰ ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਉਪਰ�ਤ ਦਬੀ ਹੋਈ ਿਸੱਖ ਆਵਾਜ ਨੂ�  ਆਪਣੇ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੈਕਚਰ� ਰਾਹ2 ਨਵ2 ਰੂਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਊ ਸਟਾਰ ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਉਪਰ�ਤ ਦਬੀ ਹੋਈ ਿਸੱਖ ਆਵਾਜ ਨੂ�  ਆਪਣੇ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੈਕਚਰ� ਰਾਹ2 ਨਵ2 ਰੂਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਊ ਸਟਾਰ ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਉਪਰ�ਤ ਦਬੀ ਹੋਈ ਿਸੱਖ ਆਵਾਜ ਨੂ�  ਆਪਣੇ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੈਕਚਰ� ਰਾਹ2 ਨਵ2 ਰੂਹ 

ਬਖਸ਼ੀ ਸੀਬਖਸ਼ੀ ਸੀਬਖਸ਼ੀ ਸੀਬਖਸ਼ੀ ਸੀ����         ਕੀ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ� ਿਵੱਚ ਪ�ੋਕੀ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ� ਿਵੱਚ ਪ�ੋਕੀ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ� ਿਵੱਚ ਪ�ੋਕੀ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ� ਿਵੱਚ ਪ�.ੋਦਰਸ਼ਨ ਿਸ� ਘ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲ� ਦਰਸ਼ਨ ਿਸ� ਘ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲ� ਦਰਸ਼ਨ ਿਸ� ਘ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲ� ਦਰਸ਼ਨ ਿਸ� ਘ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲ� 
ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ?? ਯੋਗਮੱਤੀਆਂ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਟਨ'  ਵਾਲੇ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ ਇਕਬਾਲ ਿਸ� ਘ ਦੀ ਯੋਗਮੱਤੀਆਂ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਟਨ'  ਵਾਲੇ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ ਇਕਬਾਲ ਿਸ� ਘ ਦੀ ਯੋਗਮੱਤੀਆਂ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਟਨ'  ਵਾਲੇ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ ਇਕਬਾਲ ਿਸ� ਘ ਦੀ ਯੋਗਮੱਤੀਆਂ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਟਨ'  ਵਾਲੇ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ ਇਕਬਾਲ ਿਸ� ਘ ਦੀ 
ਦਲੀਲ ਵੱਲ ਜਰਾ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਦਲੀਲ ਵੱਲ ਜਰਾ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਦਲੀਲ ਵੱਲ ਜਰਾ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਦਲੀਲ ਵੱਲ ਜਰਾ ਝਾਤ ਮਾਰੋ -    “ਿਜਸ ਤਰ3� ਤੁਸ2 ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਪਰ ਦਸਮ ਗ�� ਥ ਦਾ ਪ�ਕਾਸ਼ ਨਹ2 ਕਰਦੇਿਜਸ ਤਰ3� ਤੁਸ2 ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਪਰ ਦਸਮ ਗ�� ਥ ਦਾ ਪ�ਕਾਸ਼ ਨਹ2 ਕਰਦੇਿਜਸ ਤਰ3� ਤੁਸ2 ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਪਰ ਦਸਮ ਗ�� ਥ ਦਾ ਪ�ਕਾਸ਼ ਨਹ2 ਕਰਦੇਿਜਸ ਤਰ3� ਤੁਸ2 ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਪਰ ਦਸਮ ਗ�� ਥ ਦਾ ਪ�ਕਾਸ਼ ਨਹ2 ਕਰਦ,ੇ ਇਸ ਤਰ3� ਅਸ2 ਵੀ ਇਸ ਤਰ3� ਅਸ2 ਵੀ ਇਸ ਤਰ3� ਅਸ2 ਵੀ ਇਸ ਤਰ3� ਅਸ2 ਵੀ 

ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਿਹਬ ਤ� ਦਸਮ ਗ�� ਥ ਦਾ ਪ�ਕਾਸ਼ ਨਹ2 ਹਟਾ ਸਕਦੇਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਿਹਬ ਤ� ਦਸਮ ਗ�� ਥ ਦਾ ਪ�ਕਾਸ਼ ਨਹ2 ਹਟਾ ਸਕਦੇਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਿਹਬ ਤ� ਦਸਮ ਗ�� ਥ ਦਾ ਪ�ਕਾਸ਼ ਨਹ2 ਹਟਾ ਸਕਦੇਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਿਹਬ ਤ� ਦਸਮ ਗ�� ਥ ਦਾ ਪ�ਕਾਸ਼ ਨਹ2 ਹਟਾ ਸਕਦ”ੇ� � � � ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹ2ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹ2ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹ2ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹ2� � � � ਕੋਈ ਿਵਚਾਰ ਨਹ2ਕੋਈ ਿਵਚਾਰ ਨਹ2ਕੋਈ ਿਵਚਾਰ ਨਹ2ਕੋਈ ਿਵਚਾਰ ਨਹ2� � � � ਬੱਸ ਬੱਸ ਬੱਸ ਬੱਸ 

ਲੱਠਮਾਰ� ਵ�ਗੂ�ਲੱਠਮਾਰ� ਵ�ਗੂ�ਲੱਠਮਾਰ� ਵ�ਗੂ�ਲੱਠਮਾਰ� ਵ�ਗੂ�     ‘ਮ< ਨਾ ਮਾਨੂ�ਮ< ਨਾ ਮਾਨੂ�ਮ< ਨਾ ਮਾਨੂ�ਮ< ਨਾ ਮਾਨੂ� ’    ਦੀ ਧੁਨ ਅਲਾਪੀ ਜਾਣੀਦੀ ਧੁਨ ਅਲਾਪੀ ਜਾਣੀਦੀ ਧੁਨ ਅਲਾਪੀ ਜਾਣੀਦੀ ਧੁਨ ਅਲਾਪੀ ਜਾਣੀ, ਇਹੀ ਿਸੱਖੀ ਇਹਨ� ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਗਈ ਹੈਇਹੀ ਿਸੱਖੀ ਇਹਨ� ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਗਈ ਹੈਇਹੀ ਿਸੱਖੀ ਇਹਨ� ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਗਈ ਹੈਇਹੀ ਿਸੱਖੀ ਇਹਨ� ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਗਈ ਹੈ� � � � ਕਦੇ ਕਦੇ ਤ� ਕੌਮ ਦੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤ� ਕੌਮ ਦੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤ� ਕੌਮ ਦੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤ� ਕੌਮ ਦੀ 

ਅਿਜਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣਹਾਕੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈਅਿਜਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣਹਾਕੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈਅਿਜਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣਹਾਕੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈਅਿਜਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣਹਾਕੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ����  
  
ਇਹਨ� ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ� ਨ'  ਜਦ� ਇਹ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹਨ� ਵਲ�  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼� ਨੂ�  ਕੋਈ ਨਹ2 ਮ� ਨ ਿਰਹਾਇਹਨ� ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ� ਨ'  ਜਦ� ਇਹ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹਨ� ਵਲ�  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼� ਨੂ�  ਕੋਈ ਨਹ2 ਮ� ਨ ਿਰਹਾਇਹਨ� ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ� ਨ'  ਜਦ� ਇਹ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹਨ� ਵਲ�  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼� ਨੂ�  ਕੋਈ ਨਹ2 ਮ� ਨ ਿਰਹਾਇਹਨ� ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ� ਨ'  ਜਦ� ਇਹ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹਨ� ਵਲ�  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼� ਨੂ�  ਕੋਈ ਨਹ2 ਮ� ਨ ਿਰਹਾ, ਬਲਿਕ ਸ� ਗਤ� ਬਲਿਕ ਸ� ਗਤ� ਬਲਿਕ ਸ� ਗਤ� ਬਲਿਕ ਸ� ਗਤ� 

ਪੂਰੇ ਉਤਸਾਹ ਨਾਲ ਿਸ� ਘ ਸਾਿਹਬ ਕੋਲ�  ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੱਤ ਗੁਰਮਿਤ ਤ� ਜਾਣੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨਪੂਰੇ ਉਤਸਾਹ ਨਾਲ ਿਸ� ਘ ਸਾਿਹਬ ਕੋਲ�  ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੱਤ ਗੁਰਮਿਤ ਤ� ਜਾਣੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨਪੂਰੇ ਉਤਸਾਹ ਨਾਲ ਿਸ� ਘ ਸਾਿਹਬ ਕੋਲ�  ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੱਤ ਗੁਰਮਿਤ ਤ� ਜਾਣੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨਪੂਰੇ ਉਤਸਾਹ ਨਾਲ ਿਸ� ਘ ਸਾਿਹਬ ਕੋਲ�  ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੱਤ ਗੁਰਮਿਤ ਤ� ਜਾਣੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ� � � � ਤ� ਇਹਨ� ਨ'  ਸਭ ਤ� ਤ� ਇਹਨ� ਨ'  ਸਭ ਤ� ਤ� ਇਹਨ� ਨ'  ਸਭ ਤ� ਤ� ਇਹਨ� ਨ'  ਸਭ ਤ� 

ਪਿਹਲ� ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਿਕਆਂ ਕੋਲ�  ਪ�ੋਪਿਹਲ� ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਿਕਆਂ ਕੋਲ�  ਪ�ੋਪਿਹਲ� ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਿਕਆਂ ਕੋਲ�  ਪ�ੋਪਿਹਲ� ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਿਕਆਂ ਕੋਲ�  ਪ�.ੋ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਤੇ ਪਾਬ� ਦੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਤੇ ਪਾਬ� ਦੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਤੇ ਪਾਬ� ਦੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਤੇ ਪਾਬ� ਦੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ� � � � ਏਨਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਤੇ ਏਨਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਤੇ ਏਨਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਤੇ ਏਨਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਤੇ 
ਵੀ ਪ�ੋਵੀ ਪ�ੋਵੀ ਪ�ੋਵੀ ਪ�.ੋ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਨੂ�  ਿਨਰਿਵਘਨ ਹੁ�ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਇਹਨ� ਨ'  ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਹਿਥਆਰ ਵਜ� ਆਪਣੀ ਗੁ� ਡਾ ਫੌਜ ਨੂ�  ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਨੂ�  ਿਨਰਿਵਘਨ ਹੁ�ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਇਹਨ� ਨ'  ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਹਿਥਆਰ ਵਜ� ਆਪਣੀ ਗੁ� ਡਾ ਫੌਜ ਨੂ�  ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਨੂ�  ਿਨਰਿਵਘਨ ਹੁ�ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਇਹਨ� ਨ'  ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਹਿਥਆਰ ਵਜ� ਆਪਣੀ ਗੁ� ਡਾ ਫੌਜ ਨੂ�  ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਨੂ�  ਿਨਰਿਵਘਨ ਹੁ�ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਇਹਨ� ਨ'  ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਹਿਥਆਰ ਵਜ� ਆਪਣੀ ਗੁ� ਡਾ ਫੌਜ ਨੂ�  

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਿਜ�ਮਾ ਸCਪ ਿਦੱਤਾ ਹੈਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਿਜ�ਮਾ ਸCਪ ਿਦੱਤਾ ਹੈਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਿਜ�ਮਾ ਸCਪ ਿਦੱਤਾ ਹੈਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਿਜ�ਮਾ ਸCਪ ਿਦੱਤਾ ਹੈ� � � � ਆਸਨਸੋਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਸੇ ਗੁ� ਡਾਆਸਨਸੋਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਸੇ ਗੁ� ਡਾਆਸਨਸੋਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਸੇ ਗੁ� ਡਾਆਸਨਸੋਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਸੇ ਗੁ� ਡਾ-ਗਰਦੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਿਮਸਾਲ ਗਰਦੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਿਮਸਾਲ ਗਰਦੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਿਮਸਾਲ ਗਰਦੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਿਮਸਾਲ 

ਹੈਹੈਹੈਹੈ� � � � ਪ�ੋਪ�ਪੋ�ੋਪ�ੋ.ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨ� ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨ� ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨ� ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨ� ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ (ਮੱਧ ਪ�ਦੇਸ਼ਮੱਧ ਪ�ਦੇਸ਼ਮੱਧ ਪ�ਦੇਸ਼ਮੱਧ ਪ�ਦੇਸ਼) ਿਵਚਲੇ ਆਗਾਮੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੱਕੜ ਨ'  ਉਥ� ਦੇ ਿਵਚਲੇ ਆਗਾਮੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੱਕੜ ਨ'  ਉਥ� ਦੇ ਿਵਚਲੇ ਆਗਾਮੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੱਕੜ ਨ'  ਉਥ� ਦੇ ਿਵਚਲੇ ਆਗਾਮੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੱਕੜ ਨ'  ਉਥ� ਦੇ 

ਪ�ਬ�ਧਕ� ਨੂ�  ਅਿਜਹਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈਪ�ਬ�ਧਕ� ਨੂ�  ਅਿਜਹਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈਪ�ਬ�ਧਕ� ਨੂ�  ਅਿਜਹਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈਪ�ਬ�ਧਕ� ਨੂ�  ਅਿਜਹਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ� � � � ਪਰ ਪ�ਬ� ਧਕ� ਵਲ�  ਆਪਣੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਤੇ ਅੜੇ ਰਿਹਣ ਤੇ ਉਸ ਪਰ ਪ�ਬ� ਧਕ� ਵਲ�  ਆਪਣੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਤੇ ਅੜੇ ਰਿਹਣ ਤੇ ਉਸ ਪਰ ਪ�ਬ� ਧਕ� ਵਲ�  ਆਪਣੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਤੇ ਅੜੇ ਰਿਹਣ ਤੇ ਉਸ ਪਰ ਪ�ਬ� ਧਕ� ਵਲ�  ਆਪਣੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਤੇ ਅੜੇ ਰਿਹਣ ਤੇ ਉਸ 

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼�ੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪ�ਜ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਿਥਆਂ ਨੂ�  ਵੀ ਰੋਕ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼�ੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪ�ਜ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਿਥਆਂ ਨੂ�  ਵੀ ਰੋਕ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼�ੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪ�ਜ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਿਥਆਂ ਨੂ�  ਵੀ ਰੋਕ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼�ੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪ�ਜ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਿਥਆਂ ਨੂ�  ਵੀ ਰੋਕ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ� � � � ਏਨਾ ਹੀ ਏਨਾ ਹੀ ਏਨਾ ਹੀ ਏਨਾ ਹੀ 
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ਨਹ2ਨਹ2ਨਹ2ਨਹ2, ਮੱਕੜ ਵਲ�  ਖੁੱਦ ਉਥ� ਦੇ ਪ�ਬ� ਧਕ� ਨੂ�  ਫੋਨ ਉਪਰ ਗਾਲ� ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈਮੱਕੜ ਵਲ�  ਖੁੱਦ ਉਥ� ਦੇ ਪ�ਬ� ਧਕ� ਨੂ�  ਫੋਨ ਉਪਰ ਗਾਲ� ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈਮੱਕੜ ਵਲ�  ਖੁੱਦ ਉਥ� ਦੇ ਪ�ਬ� ਧਕ� ਨੂ�  ਫੋਨ ਉਪਰ ਗਾਲ� ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈਮੱਕੜ ਵਲ�  ਖੁੱਦ ਉਥ� ਦੇ ਪ�ਬ� ਧਕ� ਨੂ�  ਫੋਨ ਉਪਰ ਗਾਲ� ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ� � � � ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਆਖਰ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਆਖਰ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਆਖਰ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਆਖਰ ਕੋਈ ਹੱਦ 

ਹੁ�ਦੀ ਹੈਹੁ�ਦੀ ਹੈਹੁ�ਦੀ ਹੈਹੁ�ਦੀ ਹੈ����  
  
ਪਾਵਨ ਗੁਰਧਾਮ� ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠ'  ਇਹਨ� ਿਸਆਸੀ ਲੋਕ� ਦੀਆਂ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਦਕਾਪਾਵਨ ਗੁਰਧਾਮ� ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠ'  ਇਹਨ� ਿਸਆਸੀ ਲੋਕ� ਦੀਆਂ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਦਕਾਪਾਵਨ ਗੁਰਧਾਮ� ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠ'  ਇਹਨ� ਿਸਆਸੀ ਲੋਕ� ਦੀਆਂ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਦਕਾਪਾਵਨ ਗੁਰਧਾਮ� ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠ'  ਇਹਨ� ਿਸਆਸੀ ਲੋਕ� ਦੀਆਂ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਦਕਾ, ਅੱਜ ਿਸੱਖ ਪ�ਚਾਰਕ� ਨੂ�  ਅੱਜ ਿਸੱਖ ਪ�ਚਾਰਕ� ਨੂ�  ਅੱਜ ਿਸੱਖ ਪ�ਚਾਰਕ� ਨੂ�  ਅੱਜ ਿਸੱਖ ਪ�ਚਾਰਕ� ਨੂ�  
ਗੁਰਮਿਤ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈਗੁਰਮਿਤ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈਗੁਰਮਿਤ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈਗੁਰਮਿਤ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸਤ� ਿਸੱਖੀ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਦਾ ਸਿਹਜੇ ਹੀ ਅ� ਦਾਜ਼ਾ ਉਸਤ� ਿਸੱਖੀ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਦਾ ਸਿਹਜੇ ਹੀ ਅ� ਦਾਜ਼ਾ ਉਸਤ� ਿਸੱਖੀ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਦਾ ਸਿਹਜੇ ਹੀ ਅ� ਦਾਜ਼ਾ ਉਸਤ� ਿਸੱਖੀ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਦਾ ਸਿਹਜੇ ਹੀ ਅ� ਦਾਜ਼ਾ 
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