ਦੇਖਹੁ ਪਸਾਰਿ ਨੈਨ...

ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੋਚ ਨੇ ਪਿਛੇ ਬੈਠਕੇ 'ਦਸਮ' ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਿਰਚਾਰ ਕਰ ਕਰ ਕੇ, ਸਾਡੇ
ਅੰਦਰ ਬਪਚਿੱ ਤਰੀ ਜ਼ਪਹਰ ਦੇ ਸੰ ਸਕਾਰ ਰਿੱ ਖ ਪਦਤੇ
-: ਪਰੋ. ਦਿਸ਼ਨ ਰਸਿੰ ਘ ਖਾਲਸਾ
ਇਨ ਮੈਂ ਕਛੁ ਤੇਿੋ ਿੇ ਨਾਹਰਨ ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਰਿਚਾਿੀ ॥1॥

ਗੁਿਰਸਿੱ ਖਾ ਜਨਮ ਰਿਿਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਧਰਿਆਂ, ਸਿੰ ਪਿਦਾਵਾਂ, ਅਿੰ ਧੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਦਤੇ ਅਰਗਆਨਤਾ ਦੇ ਅਿੰ ਧੇਿੇ
ਜਨੂਨ ਤੋਂ ਿਾਹਿ ਰਨਕਲ ਕੇ ਗੁਿੂ ਦੀ ਿਖਸ਼ੀ ਰਿਿੇਕ ਿੁਿੱ ਧੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਸੋਚ। ਤੇਿੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਿਾ ਸੋਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲਿੱਗ
ਰਪਆ ਸੀ, ਰਜਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇਿੇ ਜੀਵਨ ਜੇਡੀ ਹੀ ਲਿੰਿੀ ਹੈ।
ਗੁਿਰਸਿੱ ਖਾ ਤੂਿੰ ਸਿੱ ਚ ਹੈਂ, ਰਕਉਂਰਕ ਤੈਨਿੰ ੂ ਸਿੱ ਚ ਰਵਚੋਂ ਰਸਿਰਜਆ ਰਗਆ ਹੈ, ਪਿ ਇਸ ਸਿੱ ਚ ਨੂਿੰ ਕਤਲ ਕਿਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ
ਤਲਵਾਿ ਵਾਲੇ ਹਿੱ ਥ ਦਾ ਰਚਹਿਾ ਤੇਿੇ ਅਤੀ ਸਰਤਕਾਿਤ ਰਕਸੇ ਰਸਿੱ ਖ ਦਾ ਰਦਸਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਿਿ ਸਰਤਕਾਿਤ ਰਸਿੱ ਖ ਦੇ ਨਕਾਿ
ਅਤੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਰਤਆ ਰਗਆ ਹੈ, ਤਾਂਰਕ ਤੂਿੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕਿ ਸਕੇਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਿੱ ਥੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ
ਮੌਤ ਨੂਿੰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝ ਲਏ।ਂ
ਅਿੱ ਜ ਿੇਸ਼ਕ ਇਸ ਤਲਵਾਿ ਦੇ ਵਾਿ ਦੀ ਪੀਿਾ ਨਾਲ ਕੁਿੱ ਛ ਰਿਿੇਕ ਿੁਿੱ ਧੀ ਵੀਿਾਂ ਦੀ ਕੁਿਲਾਹਟ ਉਠ ਿਹੀ ਹੈ, ਰਕ ਲੋ ਕੋ ਸਰੀ
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ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਪਿੰ ਥ, ਧਾਿਰਮਕ ਸਿੰ ਪਿਦਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਪੁਿਾਤਨ ਰਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦੁਿਵਿਤੋਂ ਕਿਕੇ ਰਸਿੱ ਖੀ ਨੂਿੰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੈਨਿੰ ੂ ਗੁਿੰ ਮਿਾਹ ਕਿਨ ਲਈ ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਗਰਿੰ ਥ ਿਰਹਤਨਾਮੇ ਰਲਖੇ ਗਏ।
ਇਨਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਉਹਲੇ ਛੁਪੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਚਹਿੇ ਪਛਾਣੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਅਤੇ ਇਤਹਾਸ ਦੇ ਪਿੰ ਰਨਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਰਲਰਖਆ
ਰਮਲੇ ਗਾ “ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿ ਦੇਖਾ ਰਸਤਮਗ਼ਿ ਕੀ ਤਿਿ, ਤੋ ਅਪਨੇ ਹੀ ਦੋਸਤੋਂ ਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ” ਲੋ ਕ ਇਹੋ ਹੀ
ਆਖਦੇ ਹਨ ਰਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਛੇਕ ਰਦਿੱ ਤਾ, ਟਕਸਾਲ ਵਾਰਲਆਂ ਨੇ ਭੁਰਪਿੰ ਦਿ ਰਸਿੰ ਘ ਪਰਚਾਿਕ ਨੂਿੰ ਗੋਲੀ ਮਾਿ ਰਦਿੱ ਤੀ,
ਿਰਹਤ ਮਿੀਯਾਦਾ ਦੇ ਪਿੰ ਥਕ ਿੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਮਾਹਕਾਲ, ਕਾਲਕਾ, ਭਗੳਤੀ, ਨੇ ਆਕੇ ਅਿੰ ਰਮਰਤ ਰਤਆਿ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ
ਅਸੀਂ ਛਿੱ ਕ ਰਲਆ ਅਤੇ ਛਿੱ ਕ ਿਹੇ ਹਾਂ ਿਿੱ ਸ। ਅਸੀਂ ਅਿੱ ਜ ਭੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਪਆਿੇ ਨਾਵਾਂ ਹਿੱ ਥੋਂ ਹੁਿੰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝ ਿਹੇ ਹਾਂ,
ਰਪਿੱ ਛੇ ਛੁਪੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਿਹੇ।
ਿਿੱ ਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤੈਨਿੰ ੂ ਖਤਮ ਕਿਨ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਅਿੱ ਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਿੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਿੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੂਪ ਕਿਕੇ ਅਤੇ
ਰਸਧਾਂਤ ਕਿਕੇ ਖਤਮ ਕਿਨ ਲਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇਿੇ ਹੀ ਚੇਹਰਿਆਂ ਰਵਚ ਤੇਿੇ ਹੀ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਰਭਆਨਕ ਹਮਲੇ ਹੋ ਿਹੇ ਹਨ,
ਰਜਸ ਨੂਿੰ ਅਿੱ ਜ ਤਿੱ ਕ ਤੂਿੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਿੱ ਰਕਆ। ਇਸ ਦਿਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕੁਛ ਪੈਿੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਤੇਿੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਿੱ ਖ
ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਿਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਮਾਿੂ ਜਕਿ ਰਵਚੋਂ ਕਿੱ ਢ ਕੇ ਗੁਿੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਰਸਿੱ ਖੀ ਦਾ ਅਿਿੰ ਭ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਿਿੰ ਭ ਰਵਿੱ ਚ ਹੀ ਰਸਿੱ ਖ ਸਿੂਪ
ਅਤੇ ਰਸਿੱ ਖ ਰਸਧਾਂਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਿ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਸਿੱ ਖ ਨਾਮ ਹੇਠ ਭਾਈ ਿਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਿੂ ਪਰਵਾਿ ਰਵਚੋਂ ਸਰੀ ਚਿੰ ਦ ਦੋ ਨਾਮ
ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ।
ਰਪਿੰ ਡ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂਿੰ ਗੁਿੰ ਮਿਾਹ ਕਿਕੇ ਗੁਿੂ ਅਿੰ ਗਦ ਸਾਰਹਿ ਨੂਿੰ ਰਪਿੰ ਡੋਂ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਭੇਖਧਾਿੀ ਸਾਧ ਤਪਾ ਸੀ।
ਸਿੰ ਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਿੂ ਅਮਿ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂਿੰ ਲਿੱਤ ਮਾਿ ਕੇ ਿੇਅਦਿੀ ਕਿਨ ਦੀ ਜ਼ੁਿੱ ਿਤ ਕਿਨ ਵਾਲਾ ਗੁਿੂ ਅਿੰ ਗਦ ਸਾਰਹਿ
ਜੀ ਦਾ ਪੁਤਿ ਦਾਤੂ ਸੀ। ਸਿੰ ਗਤ ਇਸ ਲਿੱਤ ਮਾਿਨ ਦੀ ਿੇਅਦਿੀ ਦੇ ਇਰਤਹਾਸ ਨੂਿੰ ਗੁਿੂ ਅਮਿ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਨਮਿਤਾ ਕਰਹ
ਕੇ ਜਿ ਲੈਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਿੂ ਅਮਿ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿੰ ਨ ਕੇ ਆਖਿ ਸਭ ਨੇ ਗੁਿੂ ਿਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅਿੱ ਗੇ ਸੀਸ ਰਨਵਾ ਰਦਤਾ
“ਸਭ ਪਵੈ ਪੈਿੀ ਸਰਤਗੁਿੂ ਕੇਿੀ ਰਜਥੈ ਗੁਿੂ ਆਪੁ ਿਰਖਆ ॥ ਕੋਈ ਕਰਿ ਿਖੀਲੀ ਰਨਵੈ ਨਾਹੀ ਰਿਰਿ ਸਰਤਗੁਿੂ ਆਰਣ
ਰਨਵਾਇਆ” ਜੇਹਿਾ ਨਾ ਰਨਰਵਆਂ ਉਹ ਗੁਿੂ ਪੁਤਿ ਮੋਹਣ ਸੀ।
ਗੁਿੂ ਅਿਜਨ ਸਾਰਹਿ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਰਸਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਰਪਰਥੀਚਿੰ ਦ ਵਿੱ ਡਾ ਭਿਾ ਸੀ।
ਗੁਿੂ ਹਿ ਗੋਰਿਿੰ ਦ ਸਾਰਹਿ ਨੂਿੰ ਜਾਨੋ ਮਾਿਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾ ਿਨਾਣ ਵਾਲਾ ਤਾਇਆ ਰਪਰਥੀਚਿੰ ਦ ਸੀ।
ਗੁਿੂ ਹਿ ਿਾਏ ਸਾਰਹਿ ਦੇ ਿੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਗੁਿੂ ਘਿ ਤੋਂ ਿੇਮੁਖ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਿਾਮ ਿਾਏ ਗੁਿੂ ਪੁਤਿ ਸੀ।
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ਗੁਿੂ ਹਿਰਕਸ਼ਨ ਸਾਰਹਿ ਨਾਲ ਗਿੱ ਦੀ ਦੀ ਈਿਖਾ ਿਿੱ ਖ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱ ਡਾ ਭਿਾ ਿਾਮ ਿਾਏ ਸੀ।
ਗੁਿੂ ਤੇਗ ਿਹਾਦਿ ਸਾਰਹਿ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਧੀਿ ਮਿੱ ਲ ਗੁਿੂ ਪੁਤਿ ਸੀ।
ਗੁਿੂ ਗੋਰਿਿੰ ਦ ਰਸਿੰ ਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰਹਿਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂਿੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਮਕ ਹਿਾਮ ਗਿੰ ਗੂ ਿਸੋਈਆ ਸੀ। ਘਿ
ਦੀ ਿਸੋਈ ਦੀ ਜ਼ੁਿੰ ਮੇਵਾਿੀ ਰਕਸੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਿਕੇ ਹੀ ਰਦਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿ ਧੋਖਾ।
ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਿੂ ਗੋਰਿਿੰ ਦ ਰਸਿੰ ਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱ ਥੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰਵਿੱ ਚ ਗੁਿੂ ਤੇਗ ਿਹਾਦਿ ਸਾਰਹਿ ਜੀ ਦੀ ਿਾਣੀ
ਸਮੇਤ ਸਿੱ ਚ ਕੀ ਿਾਣੀ ਦਾ ਸਿੰ ਪੂਿਣ ਸਿੱ ਚ, ਰਸਿੱ ਖ ਦਾ ਰਨਤਨੇਮ, ਪਾਹੁਲ (ਅਿੰ ਰਮਰਤ) ਸਭ ਕੁਿੱ ਛ ਇਕਿੱ ਤਿ ਕਿਕੇ, ਸਰੀ ਗੁਿੂ ਗਰਿੰ ਥ
ਸਾਰਹਿ ਜੀ ਦੀ ਸਿੰ ਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਿਗਿੱ ਦੀ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਿਤ ਕਿ ਰਦਿੱ ਤਾ, ਤਾਂ ਰਕ ਿਾਅਦ ਰਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਗੁਿੂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ
ਰਸਿੱ ਖੀ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਿ ਸਕੇ।
ਪਿ ਦੁਸ਼ਮਨ ਿਾਜ਼ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਗੁਿੂ ਗੋਰਿਿੰ ਦ ਰਸਿੰ ਘ ਜੀ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਰਸਿੱ ਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂਿੰ ਿਿਿਾਦ ਕਿਨ ਲਈ ਰਸਿੱ ਖੀ
ਰਵਿੱ ਚ ਸਰਤਕਾਿੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨਾਮ ਚੁਣ ਲਏ। ਜ਼ਿਾ ਰਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਰਖਓ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਰਸਿੱ ਖ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਿਿਿਾਦੀ
ਦੇ ਦੋ ਅਪਰਾਧ ਕੁਕਿਮ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਅਪਿਾਧਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਮਾਤਾ ਸੁਿੰ ਦਿੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਰਸਿੰ ਘ ਜੀ ਦੇ
ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਿਵਿਤੋਂ ਹੋਈ।
ਅਪਿਾਧ ਨਿੰਿਿ 1:
ਗੁਿੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਣੀ ਚੋਣ ਿਿੰ ਦਾ ਿਹਾਦਿ ਜਦੋਂ ਰਸਿੱ ਖ ਸ਼ਕਤੀ ਪਿਤੀਕ ਿਰਣਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱ ਕਤ ਮਾਤਾ ਸੁਿੰ ਦਿੀ ਰਜਸਨੂਿੰ
ਸਿਕਾਿੀ ਿਜ਼ੀਨੇ ਤੇ ਰਨਿਭਿ ਰਦਖਾਇਆ ਰਗਆ ਉਸ ਨੂਿੰ ਮੁਿੱ ਖ ਪਾਤਿ ਿਣਾਕੇ, ਿਿੰ ਦਾ ਰਸਿੰ ਘ ਦੇ ਰਖਲਾਿ ਉਸਦੀ ਰਚਿੱ ਠੀ ਅਤੇ
ਭਾਈ ਮਨੀ ਰਸਿੰ ਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਵਿੱ ਚ ਤਿੱ ਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹਿੱ ਕ ਰਵਿੱ ਚ ਿੈਸਲਾ ਕਿਕੇ, ਰਸਿੱ ਖੀ ਰਵਚੋਂ ਦੁਿਕਾਿ ਰਦਤਾ ਰਗਆ।
ਤਵਾਿੀਖ ਗੁਿੂ ਖਾਲਸਾ ਰਵਿੱ ਚ ਰਗਆਨੀ ਰਗਆਨ ਰਸਿੰ ਘ ਜੀ ਨੇ ਰਲੀਖਆ ਹੈ ਰਕ ਿਿੰ ਦਾ ਰਸਿੰ ਘ ਿਹਾਦਿ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂਿੰ ਆਪਸ
ਰਵਿੱ ਚ ਰਮਲਕੇ ਿਰਹਣ ਲਈ ਪਰੇਿਨਾ ਿੂਪ ਰਚਿੱ ਠੀ ਰਲਖੀ, ਪਿ ਖਾਲਸਾ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰਮਲਵਿਤਨ ਪਰਵਾਣ ਨਾ
ਕੀਤੀ, ਆਰਖਿ ਰਨਿਾਸ਼ਤਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿਿੰ ਦਾ ਰਸਿੰ ਘ ਿਹਾਦਿ ਨੇ ਿਚਨ ਕੀਤਾ
“ ਏਸ ਪਿੰ ਥ ਦੀ ਅਗਵਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਰਨਹਿੰ ਗ ਤੇ ਗੁਿਦੁਵਾਿੀਏ ਪੁਜਾਿੀ ਹਨ, ਉਤਨਾ ਰਚਿ ਇਹ ਪਿੰ ਥ ਕਦੇ ਉੱਨਤੀ ਨਹੀਂ
ਕਿੇਗਾ ”
(ਰਗਆਨੀ ਰਗਆਨ ਰਸਿੰ ਘ ਰਕਰਤ ਰਕਤਾਿ "ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਖਾਲਸਾ" - ਭਾਗ ਪਰਹਲਾ pdf ਿੰ ਨਾਂ ਨੰਬਰ 63 'ਤੇ "ਬੰ ਦੇ ਦਾ
ਦੀਿਮਾਲਾ ਿਰ ਆਉਣਾ" ਰਸਿਲੇ ਖ ਹੇਠ ਰਲਰਖਆ ਹੈ)
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ਰਜਸ ਿਿੰ ਦਾ ਰਸਿੰ ਘ ਿਹਾਦਿ ਨੇ ਆਖਿੀ ਸੁਆਸਾਂ ਤਿੱ ਕ ਤਸੀਹੇ ਅਤੇ ਕੁਿਿਾਨੀ ਸਰਹਤ ਰਸਿੱ ਖੀ 'ਤੇ ਪਰਹਿਾ ਰਦਿੱ ਤਾ, ਉਸ ਦੀ
ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਆਖਿੀ ਲਿਾਈ ਅਤੇ ਪਕਿੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਿਿੰ ਦਾ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ ਰਕ ਅਿੱ ਜ ਤਾਂ ਗੁਿਰਸਿੱ ਖਾਂ ਇਕੋ ਰਪਆਿ
ਰਨਭਾਉਂਰਦਆਂ ਖਾਲਸਾ ਮਦਦ ਲਈ ਆਵੇਗਾ, ਪਿ ਸਿਕਾਿ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿ ਚੁਕੇ ਤਿੱ ਤ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰ ਥ ਅਖਵਾਉਣ
ਵਾਰਲਆਂ ਨੇ ਿਿੰ ਦਾ ਰਸਿੰ ਘ ਿਹਾਦਿ ਨਾਲ ਿੇਵਿਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਿੱ ਜ ਰਤਨ ਸੌ ਸਾਲ ਿਾਅਦ ਸਾਨੂਿੰ ਿਿੰ ਦਾ ਰਸਿੰ ਘ ਿਹਾਦਿ ਯਾਦ
ਆਇਆ।
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ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨਾਵਾਂ ਥਿੱ ਲੇ ਅਪਿਾਧ ਨਿੰਿਿ 2
ਮਾਤਾ ਸੁਿੰ ਦਿੀ ਜੀ ਦੇ ਕਰਹਣ 'ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਰਸਿੰ ਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਿਰਾਹਮਣੀ ਿਰਚਿੱ ਤਿ ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਿਚਨਾਵਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ
ਇਕਿੱ ਠੀਆਂ ਕਿਕੇ ਮਾਤਾ ਸੁਿੰ ਦਿੀ ਨੂਿੰ ਰਚਿੱ ਠੀ ਰਲਖੀ ਅਤੇ ਰਤਰਯਾ ਚਰਿਿੱ ਤਿ ਵਿਗੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਿਚਨਾਵਾਂ ਨੂਿੰ ਗੁਿੂ ਦਾ ਨਾਮ
ਰਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਿਾਅਦ ਰਵਿੱ ਚ ਉਸ ਗਰਿੰ ਥ ਨੂਿੰ ਦਸਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋਰਿਆ ਰਗਆ।
ਭਾਈ ਕਹਾਨ ਰਸਿੰ ਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਗੁਿਮਤ ਮਾਿਤਿੰ ਡ ਭਾਗ 2 ਰਵਿੱ ਚ (ਰਕਤਾਿ ਦਾ ਪਿੰ ਨਾਂ ਨਿੰਿਿ 570, pdf ਪਿੰ ਨਾਂ ਨਿੰਿਿ 178 'ਤੇ)
ਰਲਰਖਆ ਹੈ ਰਕ:
"...ਪਿੰ ਥ ਨੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਥਾਪੇ ਰਨਯਮ ਤੋਂ ਰਵਿੁਧ ਇਹ ਿੈਸਲਾ ਸ਼ਖਸੀ ਿਾਯੇ ਪੁਿ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ
ਸਿਿ ਸਮਤੀ ਨਾਲ ਗੁਿਮਤਾ ਸੋਰਧਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਿ ਰਜਵੇਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਰਸਿੰ ਘ ਜੀ ਦੀ ਰਲਖੀ ਹੋਈ ਚੌਥੀ ਿੀਿ ਅਪਰਵਾਣ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਸੀ, ਰਤਵੇਂ ਇਸ ਿੀਿ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਕਿ ਰਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਰਸਿੰ ਘ ਜੀ ਨੂਿੰ ਪਿੰ ਥ ਿਤਨ
ਅਤੇ ਧਿਮ ਵੀਿ ਮਿੰ ਨਦੇ ਹੋਏ ਭੀ ਇਹ ਆਖਣੋ ਸਿੰ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਰਹਿ ਨੇ ਇਹ ਅਜੇਹੀ ਭੁਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਜਸ
ਤੋਂ ਅਪਾਿ ਹਾਨੀਂ ਪੁਜੀ ਹੈ, ਅਿ ਅਗੋਂ ਨੂਿੰ ਭੀ ਭਾਿੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਿ ਹੈ।"

ਇਹ ਲਿਜ਼ ਹਨ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਰਸਿੰ ਘ ਨਾਭਾ ਦੇ। ਇਹ ਦੋਨੋ ਕਿੰ ਮ ਗੁਿਮਰਤ ਅਨੁਸਾਿੀ ਰਵਚਾਿ ਵਟਾਂਦਿੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ
ਗਏ, ਿਲਰਕ ਗੁਿਮਰਤ ਰਵਿੋਧੀ ਇਿੱ ਕ ਲਾਟਿੀ ਰਸਸਟਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਰਚਆ ਰਕ ਗੁਿੂ ਦਾ ਿੈਸਲਾ
ਵਿੱ ਡਾ ਹੈ ਰਕ ਭਾਈ ਮਨੀਂ ਰਸਿੰ ਘ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਅਖੌਤੀ ਿੈਸਲੇ ਨੂਿੰ ਵਿੱ ਡਾ ਮਿੰ ਨਣਾ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂਿੰ ਜਾਅਲੀ ਤੌਿ 'ਤੇ
ਵਿਤ ਕੇ ਰਸਿੱ ਖੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਰਸਧਾਂਤਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਲਰਖਣ ਲਈ ਿਹਤ ਵਿੱ ਡੀ ਰਲਸਟ ਹੈ, ਪਿ ਰਜਹਿੇ ਰਸਿੱ ਖ
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ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀਚਾਿ ਰਪਿੱ ਛੇ ਿੈਠ ਕੇ ਇਨਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਿਵਿਤੋਂ ਕਿ ਿਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂਿੰ ਪਛਾਣੋ ਰਕ ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਰਿਨਾ
ਪਿਚੋਲ ਕੀਤੇ, ਰਸਿ ਝੁਕਾਕੇ ਰਸਿ ਲੁਹਾਂਦੇ ਿਹਾਂਗੇ।
ਕੀ ਇਹ ਉਪਿ ਵਾਲੇ ਸਾਿੇ ਪੈਿੇ ਇਹ ਸਾਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਦੇ ਰਕ ਗੁਿੂ ਅਤੇ ਰਸਿੱ ਖੀ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਿਹੁਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ
ਅਖਵਾਂਉਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਿੇ ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਿੌਸ਼ਨੀ ਰਵਚ ਹੀ ਗੁਿੂ ਗੋਰਿਿੰ ਦ ਰਸਿੰ ਘ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਰਡਠ ਕਿਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ
“ਦੇਖਹੁ ਪਸਾਰਿ ਨੈਨ” ਦੀ ਜਾਗਰਤੀ ਰਵਚ ਪਿਚੋਲ ਕਿਕੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਮਸਿੰ ਦ ਪਰਥਾ ਨੂਿੰ ਖਤਮ ਕਿਨ ਦਾ ਅਤੇ
ਮਸਿੰ ਦਾਂ ਨੂਿੰ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਿੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਿ ਅਸੀਂ ਅਿੱ ਜ ਭੀ ਮਿੀਯਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰ ਥ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਤੋਂ, ਦੂਜੇ ਗਰਿੰ ਥ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਮ ਦੀ ਵਿਤੋਂ, ਿਰਾਹਮਣੀ ਕਿਮ
ਕਾਂਡੀ ਸਿੰ ਪਿਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਿੂ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਰਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਨ ਵਾਰਲਆਂ ਦੀ ਪਿਚੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿ
ਿਹੇ। ਅਿੱ ਜ ਰਿਿ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਲੋ ਿ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਕੁਿਸੀਆਂ ਦੀ ਲਿਾਈ ਲਿਨ ਵਾਲਾ ਪਰਵਾਿ ਪਰਿੱ ਸਤੀ ਲਈ ਕੌ ਮ ਵੇਚ ਦੇਣ
ਵਾਲਾ ਪਿੰ ਥ ਗੁਿੂ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਰਤਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਲਵਕੁਸ਼ ਦੀ ਉਲਾਦ ਿਣਾਕੇ ਰਸਿੱ ਖੀ ਰਸਧਾਂਤ ਅਤੇ ਰਸਿੱ ਖੀ
ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਿਨ ਵਾਲਾ ਗਰਿੰ ਥ ਗੁਿੂ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਿੂ ਅਤੇ ਰਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਤ ਕੇ ਰਸਿੱ ਖੀ ਨੂਿੰ ਿਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਕਿਮਕਾਂਡੀ
ਸਾਗਿ ਰਵਿੱ ਚ ਗਿਕ ਕਿਨ ਜਾ ਿਹੀਆਂ ਡੇਿੇ ਅਤੇ ਸਿੰ ਪਿਦਾਵਾਂ ਗੁਿੂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਅਿੱ ਗੇ ਅਸੀਂ ਰਸਿ ਝੁਕਾਈ
ਿੈਠੇ ਹਾਂ।
ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਗਿਤ ਰਸਿੱ ਖ ਗੁਿੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਵਚ ਪਿਚੋਲ ਕਿਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਤਲਵਾਿਾਂ
ਿਿੰ ਦੂਕਾਂ ਕਿੱ ਢ ਲੈਂ ਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਸਿੱ ਖ ਅਖਵਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿ ਅਿੱ ਜ ਸਾਡੇ ਰਵਚੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਭੁਿੱ ਲਿ ਲੋ ਕ ਰਗਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਰਸਿੰ ਘ ਜੀ
ਵਾਰਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਵਲੋਂ ਰਨਿੋਲ ਗੁਿੂ ਗਰਿੰ ਥ ਸਾਰਹਿ ਜੀ ਦੀ ਿਾਣੀ ਦੇ ਰਨਤਨੇਮ ਅਤੇ ਅਤੇ ਗੁਿੂ ਗਰਿੰ ਥ ਸਾਰਹਿ ਜੀ ਦੀਆਂ ਿਾਣੀਆਂ
ਨਾਲ ਰਤਆਿ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਹੁਲ ਦਾ ਰਵਿੋਧ ਕਿਨ ਤੋਂ ਭੀ ਸਿੰ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਿਹੇ, ਰਕਉਂਰਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੋਚ ਨੇ ਰਪਛੇ ਿੈਠਕੇ
ਦਸਮ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪਰਚਾਿ ਕਿ ਕਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਿੰ ਦਿ ਿਰਚਿੱ ਤਿੀ ਜ਼ਰਹਿ ਦੇ ਸਿੰ ਸਕਾਿ ਿਿੱ ਖ ਰਦਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਜ਼ੁਲਮ
ਸਰਹ ਿਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੇਿੂਿੰ ਖੇਿੂਿੰ ਹੋਕੇ ਿਿਿਾਦ ਹੋ ਿਹੇ ਹਾਂ। ਰਕਉਂਰਕ ਗੁਿੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਿੈਸਲੇ ਨੂਿੰ ਮਿੰ ਨ ਕੇ ਇਕੋ
ਇਕ ਗੁਿੂ ਸਰੀ ਗੁਿੂ ਗਰਿੰ ਥ ਸਾਰਹਿ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱ ਚੇ ਰਸਿੱ ਖ ਨਹੀਂ ਿਣ ਿਹੇ।
ਜਾਰਨ ਅਜਾਨ ਭਏ ਹਮ ਿਾਵਿ ਸੋਚ ਅਸੋਚ ਰਦਵਸ ਜਾਹੀ ॥
ਇਿੰ ਦਰੀ ਸਿਲ ਰਨਿਲ ਰਿਿੇਕ ਿੁਰਧ ਪਿਮਾਿਥ ਪਿਵੇਸ ਨਹੀ ॥2॥
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