ਰਹਿਤ ਮਹਰਆਦਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਰੇਖਾ ਨੂੂੰ ਟੱ ਹਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਤੋਹਿਆ
-: ਪ੍ਰੋ. ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸ ਿੰ ਘ USA

- ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਦਾ ਦਾ ਰੂਪ੍, ਭਗੌਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ 1469-1930 ਤੱ ਕ ਨਹੀਂ ੀ
- 01 ਅਕਤੂਬਰ 1931 ਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਸ ੱ ਖ ਰਸਹਤ ਮਸਰਆਦਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ,
- 07 ਜਨਵਰੀ 1945 ਤੱ ਕ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਕੀਤੇ, ਉ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹ ਾਬ ਸਕਤਾਬ ਨਹੀਂ
- 25 ਮੈਂਬਰੀ 03 ਫਰਵਰੀ 1945 ਮਤਾ ਨਿੰ. 97 ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਦੱ ਤੀ
- ਸ ੱ ਖਾਂ ਨੂਿੰ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਉੜੀ ਸ ਖਾਈ, ਗੁਰੂ ਾਸਹਬ ਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ੀ
- ਇ ਖਰੜੇ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਾਸਹਬ ਵੱ ਲੋਂ ਸਦੱ ਤਾ ਸਨਤਨੇਮ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ
- ਛਾਪ੍ੇ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਦੇ ਪ੍ਸਹਲੇ 13 ਪ੍ਿੰ ਨੇ ਉਪ੍ਰ ਸਦੱ ਤੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸਨਿੱਤਨੇਮ ਹੈ
- ਰਸਹਤ ਮਸਰਆਦਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਰੇਖਾ ਨੂਿੰ ਟੱ ਸਪ੍ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਤੋਸੜਆ
- ਜੇ ਖਰੜਾ ਲਾਗੂ ਹੁਿੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਡੇਰੇ ਸਵੱ ਚ ਲਾਗੂ ਮਸਰਆਦਾ ਵੱ ਖ ਹੈ, ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ
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ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਖ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ
- ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਸਰਆ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ ਸਕ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱ ਲੋਂ ਲਾਗੂ ਮਸਰਆਦਾ ਹੈ,
ਇਹ ਸਬਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸਬਆਨੀ ਹੈ
- ਿੰ ਸਕਰਤ ਦੇ ਭਗਵਤੀ ਅੱ ਖਰ ਤੋਂ ਭਗੌਤੀ ਬਸਣਆ ਹੈ
- ਭਗੌਤੀ "ਵਾਰ ਦੁਰਗਾ ਕੀ" ਪ੍ਸਹਲੀ ਪ੍ਉੜੀ ਸਵੱ ਚੋਂ ਹੈ, ਸਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ "ਵਾਰ ਰੀ ਭਗੌਤੀ
ਜੀ ਕੀ" ਕਰ ਸਦੱ ਤਾ ਸਗਆ
- ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਭਗੌਤੀ ਰੱ ਖ ਸਦੱ ਤਾ ਸਗਆ ਹੈ, ਭਗੌਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖ ਸਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ
- ਇ ਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਾਉਣ ਨਾਲ ਸ ੱ ਖ - ਕੇ ਾਧਾਰੀ ਸਹਿੰ ਦੂ ਹੀ ਾਸਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਸ ੱ ਖ ਅਰਦਾ ਕਰਣ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗਰਿੰ ਥ ਾਸਹਬ ਅੱ ਗੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਸਧਆਉਂਦੇ ਦੁਰਗਾ
ਨੂਿੰ ਹਨ
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