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ੴਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਤਿ ॥ 

 

ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ? 

ਅੱਜ ਹਰ ਜਾਗਰੂਕ ਤਸੱਖ ਿੇ ਮਨ ਤ ੱਚ ਇਹ  ੱਡਾ ਸਆੁਲ ਹੈ ਤਕ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਿੀ ਪ੍ਾਹਲੁ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 
ਲਤਗਆਂ ਤਕਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪ੍ੜਹੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਕਉਂਤਕ ਹੁਣ ਜਿ ਬਤਚਿਰ ਨਾਟਕ ਪ੍ਥੋੇ ਿੀ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ 
ਆ ਗਈ ਹੈ ਿਾਂ ਤਕਸੇ ਸੱਚੇ ਤਸੱਖ ਿਾ ਮਨ ਇਸ ਤ ਚਲੀਆਂ ਤਲਖਿਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ੜਹ ਕੇ ਪ੍ਾਹੁਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੰੂ 
ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਤ ਚਾਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਤਕ ਉਸ  ਲੇੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਕਹੜੀਆਂ 
ਬਾਣੀਆਂ ਪ੍ੜਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਿੇ  ਾਸਿ ੇਸਾਨੰੂ ਪ੍ੁਰਾਿਨ ਤਲਖਿੀ ਸੋਤਮਆਂ ਨੰੂ ਹੀ ਘੋਖਣਾ ਪ੍ ੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 
ਿੋ ਪ੍ਰਮਖੁ ਸੋਮੇਂ ਹਨ, ਰਤਹਿ ਨਾਮੇ ਅਿੇ ਇਿਹਾਸਕ ਪ੍ਸੁਿਕਾਂ। ਰਤਹਿਨਾਮਾ ਭਾਈ ਿਇਆ ਤਸੰਘ ਤ ੱਚ 
ਤਲਤਖਆ ਹੈ: 

1. ਉੱਿਮ ਲੋਹ ਪ੍ਾਿ ਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਤਮਰਿਸਰ ਿਾ ਅੰਤਮਰਿ ਪ੍ਾ ,ੇ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਪ੍ੂਰਨ ਜਪ੍ਜੁੀ ਆਤਿ ਅੰਿ ਕਾ ਪ੍ਾਠ 
ਕਰ,ੇ ਚੌਪ੍ਈ(ਤਕਹੜੀ? ਕੋਈ ਸੰਕੇਿ ਨਹੀਂ), ਪੰ੍ਜ ਪੰ੍ਜ ਸ ੈਯੇ ਤਭੰਨ ਤਭੰਨ ਸਰਾ ਗ 2 ਿੀਨਨ ਕੀ 3 ਪ੍ਾਪ੍ 
ਸਮੂਹ ਤਬਨਾਸਨ 4 ਸਤਿ ਸਿੇ  ਸਿਾ ਬੁਿ, ਪੰ੍ਜ ਪ੍ਉੜੀਆਂ ਅਨੰਿ ਕੀ, ਕਰਿ ਅੰਤਮਰਿ ਬੀਚ ਫੇਰ,ੇ ਅਪ੍ਨੀ 
ਓਰ ਕੋ ! ਪ੍ੁਨਹ ਏਕ ਤਸੰਘ ਕਰਿ ਉਸ ਕੀ ਪ੍ਾਸ ਮੇਂ ਧਰ ਿ…ੇ.। 
(ਨੋਟ- ਏਥੇ ਅਨੰਿ ਸਾਤਹਬ ਿੀਆਂ ਪੰ੍ਜ ਪ੍ਉੜੀਆਂ ਪ੍ੜਹਨ ਲਈ ਤਕਹਾ ਹੈ ਅਿੇ ਜਾਪ੍ੁ ਿਾ ਕਈੋ ਤਜ਼ਕਰ 
ਨਹੀਂ। ਅੰਤਮਰਿ ਕਰਿ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਿੇ ਜਾਣ ਿਾ ਤਜ਼ਕਰ ਹੈ।) 

2. ਭਾਈ ਚੌਪ੍ਾ ਤਸੰਘ(ਗਰੁੂ ਗੋਤਬੰਿ ਤਸੰਘ ਪ੍ਾਤਿਸ਼੍ਾਹ ਿਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤਸੱਖ)- ਏਕ ਸਾਤਹਬ ਪ੍ਰੂਨ ਪ੍ਰੁਖ ਜੀ ਪੰ੍ਥ 

ਲੱਗੇ ਤਨਖੜੇਨ, ਸੰਮਿ 1756 ਸਾ ਨ ਤਿਨ ਸੱਿ ੇਂ ਕਸੇਾ ਿੀ ਪ੍ਾਹੁਲ ਿਾ ਉਿਮ ਕੀਿਾ ਬਚਨ ਹਇੋਆ 
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ਕਟੋਰ ੇਤ ਚ ਜਲ ਲੈ ਆਉ, ਸੋ ਲਾਇਆ ਿਾਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ,ਹਤਥ ਖੰਡਾ ਪ੍ਕੜ ਕੇ ਤ ੱਚ ਫੇਰਉ ਅਿੇ ਪੰ੍ਜ 
ਪੰ੍ਜ ਸ ੱਯ ੇਪ੍ੜਹਨ ਲੱਗੇ(ਤਕਹੜ?ੇ ਕੋਈ ਤਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ) ਿਇਆ ਤਸੰਘ, ਸਾਤਹਬ ਤਸੰਘ, ਤਹੰਮਿ ਤਸੰਘ, ਧਰਮ 
ਤਸੰਘ, ਮੁਹਕਮ ਤਸੰਘ, ਇਹ ਪੰ੍ਜ ਤਸੰਘ ਲੱਗੇ ਪ੍ੜਹਨ ਿਾਂ ਸਾਤਹਬ ਚੰਿ ਤਿ ਾਨ ਬੇਨਿੀ ਕੀਿੀ ਜੀ 
ਸੱਚੇਪ੍ਾਿਸ਼੍ਾਹ ਜੇ ਤ ੱਚ ਪ੍ਿਾਸ਼੍ੇ ਪ੍ਾਉਣ ਿਾਂ ਅੱਛਾ ਹ ੋ,ੇ ਿਾਂ ਪ੍ਿਾਸ਼੍ੇ ਪ੍ਾਏ ਗਏ। ਿਾਂ ਸਾਤਹਬ ਪ੍ਰੂਨ ਪ੍ੁਰਸ਼੍ ਜੀ 
ਤ ਚਹੁ ਪੰ੍ਜ ਚਲੈੂ ਲੈ ਅੰਤਮਰਿ ਪੰ੍ਜ ਨੇਿਰੀ, ਤਫਰ ਪੰ੍ਜ ਚੂਲੈ ਸੀਸ ਪ੍ਾਏ, ਰਸਨਾ ਚੰਡੀ ਚਤਰਿਰ ਿਾ ਸ ਯਾ 
ਪ੍ਤੜਹਆ ! ਿਹੇ ਤਸ਼੍ ਾ ਬਰ ਮੁਤਹ ਇਹੈ ਸ਼੍ਭੁ ਕਰਮਨ ਿ ੇਕਬਹੂੰ  ਨ ਟਰੋ।…. 

ਤਫਰ ਸਾਤਹਬ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪੰ੍ਜਾਂ ਨੰੂ ਅੰਤਮਰਿ ਛਕਾਇਆ। ਿਜੂੇ ਤਿਨ ਹਰੋ ਤਸੱਖ ਹੱਥ ਜੜੋ ਖੜ ੇਹੋਏ। 
ਬਚਨ ਹਇੋਆ ਜੋ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਤਿ ਕਰਕ,ੇ ਪੰ੍ਜਾਂ ਤਸੰਘਾਂ ਪ੍ਾਸੋਂ ਸ ੈਯੇ ਪ੍ੜਹ ਕਰ ਛਕ ਲੈਣਾ। 
(ਇਸ ਿੇ ਤ ੱਚ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਤ ੱਚੋਂ ਕਈੋ  ੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ੜੇ ਜਾਣ ਿਾ ਕਈੋ ਤਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ।) 

3. ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਤਸੰਘ ਤਛਬਰ, ਬੰਸਾ ਲੀ ਨਾਮਾ ਪ੍ਾਿਸ਼੍ਾਹੀਆਂ ਿਸਾਂ ਕਾ(ਸੰਮਿ 1826) ਤ ੱਚ ਤਲਖਿੇ ਹਨ: 
ਬਚਨ ਹਇੋਆ- ਕਟੋਰਾ ਜਲ ਕਾ ਸੁਚੇਿ ਲੈ ਆਉ। ਲੈ ਆਇਆ, ਤਿੱਿੀ ਕਰਿ, ਕਤਹਆ ਤਹਲਾਉ। 
ਜਪ੍ੁ ਅਿੇ ਅਨੰਿੇ ਰਸਨੀ ਕਤਰ ਉਚਾਰੁ। ਿਾਂ ਤਿ ਾਨ ਸਾਹਬ ਚੰਿ ਹਥ ਜੋਤੜ ਖਲੋਿਾ ਤ ਚ ਿਰਬਾਰ।317। 
ਕਤਹਆ, ਗਰੀਬਤਨ ਾਜ਼ ! ਤ ਚ ਤਮੱਠਾ ਪ੍ ੇ ਿਾਂ ਬਣੇ ਸਆੁਿ।… (ਿਸ ਾਂ ਚਰਨ) 
(ਇਥੇ ਤਛੱਬਰ ਨੇ ਤਜਥੇ ਕ ੇਲ ਜਪ੍ੁ ਅਿੇ ਅਨੰਿੁ ਕ ੇਲ ਿੋ ਬਾਣੀਆਂ ਪ੍ੜਹਨ ਿੀ ਗੱਲ ਕੀਿੀ ਹ,ੈ ਨਾਲ ਖੰਡੇ 
ਿੀ ਜਗਹ ਕਰਿ ਿੀ  ਰਿੋਂ ਕੀਿੀ ਿਸੀ ਹੈ।) 
(ਤਸੱਖ ਸੰਸਕਾਰ ਅਿੇ ਮਰਯਾਿਾ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਿੀ ਾਨ ਪੰ੍ਨਾ 63) 

4. ਗੁਰਤਬਲਾਸ ਪ੍ਾਿਸ਼੍ਾਹੀ ਿਸ ੀਂ(ਤਕਰਿ ਭਾਈ ਕੁਇਰ ਤਸੰਘ, ਪੰ੍ਨਾ 128): 

 

ਸਤਰਿਾ ਜਲ ਲੀਨ ਅਛੂਿ ਮੰਗਾਇ ਕ,ੈ 

ਪ੍ਾਿਰ ਲੋਹ ਮੈਂ ਿਾਂ ਪ੍ਰਭ ਬਰੇ॥ੇ 

ਪ੍ੜਹਿੇ ਸੁ ਉਿਾਸ ਹੈ ਮੰਿਰਨ ਕੋ,  
ਪ੍ਰਭ ਠਾਡੇ ਹੈ ਆਪ੍ ਭਏ ਸੋ ਸ ਰੇੇ। 
 

(ਇਸ ਰਚਨਾ ਿਾ ਸਮਾਂ ਸੰਮਿ 1808 ਮੁਿਾਤਬਕ 1751 ਈਸ ੀ ਮੰਤਨਆਂ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਤਬੰਿ ਤਸੰਘ 
ਪ੍ਾਤਿਸ਼੍ਾਹ ਿੇ ਅਕਾਲ ਪ੍ਾਇਆਣੇ ਿੋਂ 43 ਸਾਲ ਬਾਅਿ ਿਾ ਬਣਿਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇ ਲ ਮਲੂ ਮੰਿਰ 
ਪ੍ਤੜਹਆ ਤਗਆ।) 



5. ਭਾਈ ਰਿਨ ਤਸੰਘ ਭੰਗੂ ਿੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰ੍ਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼੍(ਸੰਪ੍ਾਿਕ ਡਾ. ਜੀਿ ਤਸੰਘ ਸੀਿਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ਕ ਸ਼੍ਰਮੋਣੀ 
ਗੁਰਿੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮਟੇੀ) ਿੇ ਪੰ੍ਨਾ 75 ਿ,ੇ ਪ੍ਰਸੰਗ- ‘ਕੇਸਗੜਹ ਸਰੀ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਪੰ੍ਥ ਕੀ ਉਿਪ੍ਿੀ ਕੀ 
ਸਾਖੀ’ ਿੇ ਸਿ ੇਂ ਬੰਿ ਤ ੱਚ ਇੰਝ ਤਲਤਖਆ ਹੈ: 

ਿੋਹਰਾ- ਸਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਨਾਮ ਰਤਹਓ ਕਰਿਾ ਪ੍ੁਰਖ ਉਚਾਰ। 
ਅਕਾਲ ਅਕਾਲਹ ਜਾਪ੍ ਕਰ ਿੋਰੀ ਤਕਰਪ੍ਿ ਤਨਜ ਧਾਰ॥7॥ 

ਚੌਪ੍ਈ-ਤਪ੍ਰਥਮ ਭਗੌਿੀ  ਾਰ ਜੁ ਪ੍ੜੌੀ, ਪ੍ੜਹ ਤਪ੍ਰਥਮੈ ਆਪ੍ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋੜੀ। 
ਨੌਂ  ਪ੍ਿਸ਼੍ਾਹੀਅਨ ਲਯੋ ਤਧਆਇ, ਅਬ ਿਸਮਨ ਪ੍ਰ ਹੋਈ ਂਸਹਾਇ ॥8॥ 

ਬਹੁੜ ਸ ੱਯੇ ਬੱਿੀ ਉਚਾਰ,ੇ ਸਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰੀ ਮਖੁੋਂ ਸ ਾਰੇ।  
ਿੇਜ ਿਜੇ ਜੋ ਚੰਡੀ ਬਾਣੀ, ਸੋਊ ਪ੍ਾਹਲੁ ਏ ਮੱਧ ਠਾਣੀ॥9॥ 

ਤਿਰਭੰਗੀ ਛੰਿ- 

ਖਗ ਖੰਡ ਤਬਹੰਡੰ ਖਲ ਿਲ ਖੰਡੰ…….।  

(ਇਸ ਮੁਿਾਬਕ, ਭਗਉਿੀ ਕੀ  ਾਰ, ਪ੍ਤਹਲੀ ਪ੍ਉੜੀ, 33 ਸ ੈਯ,ੇ ਤਿਰਭੰਗੀ ਛੰਿ ਖਗ ਖੰਡ ਪ੍ੜਹ ੇਗਏ,ਇਥੇ 
ਜੋ ਬਾਣੀਆਂ ਪ੍ੜਹੀਆਂ ਿਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਿਾ ਅੱਜ ਪ੍ੜਹੀਆਂ ਜਾਂਿੀਆਂ ਬਾਣੀਆ ਂਨਾਲ ਕਈੋ ਮਲੇ 
ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਤਗਣਿੀ ਤ ੱਚ ਤਿੰਨ ਹਨ।) 

6. ਖੁਸ਼੍ ੰਿ ਰਾਏ ਿੀ ਰਚਨਾ ‘ਿਾਰੀਖ ਤਸੱਖਾਂ’ ਜੋ ਸੰਨ 1754 (ਸੰਮਿ 1811) ਿੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਿੀ ਹ ੈਅਨੁਸਾਰ 
ਅੰਤਮਰਿ ਿੀ ਤਿਆਰੀ  ਲੇੇ ਕੇ ਲ ਪੰ੍ਜ ਸ ੈਯੇ ਪ੍ੜਹੇ ਜਾਣ ਿਾ ਤਜ਼ਕਰ ਹ।ੈ 

7. ਿ ਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਤਕਰਿ ਤਗਆਨੀ ਤਗਆਨ ਤਸੰਘ ਿੇ ਿਸ ੇਂ ਭਾਗ ਿੇ ਪੰ੍ਨਾ 133 ਿੇ ਤਲਤਖਆ ਹੈ: 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬਲੋਹ ਿੇ ਬਾਟੇ ਤ ੱਚ ਸਿਲੁਜ ਿਾ ਜਲ ਪ੍ਾ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਪੰ੍ਜਾਂ ਤਪ੍ਆਤਰਆਂ ਨੰੂ ਕੱਛ, 

ਤਕਰਪ੍ਾਨਾਤਿਕ ਿੇ ਸਫੁੈਿ ਪ੍ਸ਼ੁ੍ਾਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰਾ, ਆਪ੍ਣੇ ਸਨਮਖੁ ਖੜੇ ਕਰ, ਹੁਕਮ ਤਿੱਿਾ ਤਕ ਸਰੀ  ਾਤਹਗੁਰੂ 
ਿਾ ਜਾਪ੍ ਿੇ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰੁਖ ਿਾ ਤਧਆਨ ਕਰਿੇ ਰਹੋ ਿੇ ਆਪ੍ ਓਸ ਬਾਟੇ ਤ ੱਚ ਤਸੱਧੀ ਧਾਰ ਖੰਡਾ ਫੇਰਿੇ 
ਅੰਤਮਰਿ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਪ੍ਜੁੀ ਸਾਤਹਬ ਿਾ ਪ੍ਾਠ ਅਜੇ ਸਮਾਪ੍ਿ ਨਹੀਂ ਹਇੋਆ ਸੀ ਜੋ ਮਾਿਾ ਜੀਿੋ 
ਜੀ ਗੁਰੂ ਿੀ ਜਸ਼ੇ੍ਟਾ ਪ੍ਿਨੀ(ਮਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਿੀ ਪ੍ਰਰੇੀ ਹੋਈ) ਪ੍ਿਾਸੇ ਲੈਕੇ ਆ ਪ੍ਹੁੰ ਚੀ ਿੇ ਓਸੇ ਬਾਟੇ 
ਤ ੱਚ ਪ੍ਿਾਸੇ ਪ੍ਾਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਖੱਬੇ ਪ੍ਾਸੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਿ ਸਾਤਹਬ ਿਾ ਪ੍ਾਠ ਿੇ ਅਰਿਾਸ 
ਕਰ ਕ…ੇ…। 
(ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇ ਲ ਜਪ੍ ੁਅਿੇ ਅਨੰਿੁ ਬਾਣੀਆਂ ਿਾ ਪ੍ਾਠ ਕੀਿਾ ਅਿੇ ਪ੍ਿਾਸੇ ਮਾਿਾ ਜੀਿੋ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਾਏ।) 



8. ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਿਾਪ੍ ਸਰੂਜ ਗਰੰ ਥ(ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼੍)ਿੀ ਰੁਤਿ ਿੀਸਰੀ ਤ ੱਚ ਭਾਈ ਸੰਿਖੋ ਤਸੰਘ ਜੀ ਇੰਝ ਤਲਖਿੇ 
ਹਨ:  
ਬਸਿਰ ਨ ੀਨ ਸ਼੍ਸਿਰ ਪ੍ਤਹਰਾਏ। ਜਟਤਿ ਜ ਾਹਰ ਤਜਨ ਸਮੁਿਾਏ। 
ਰੁਤਚਰ ਤਬਭੂਖਨ ਅੰਗ ਸਜਾਏ। ਆਪ੍ਨੇ ਰੂਪ੍ ਸਮਾਨ ਬਨਾਏ॥14॥ 

‘ਕਹਹੁ  ਤਹਗੁਰ’ੂ ਿੀਯ ਉਪ੍ਿੇਸ਼੍ਾ। ਹਾਥ ਜੋਤਰ ਤਥਰ ਤਸੱਖ ਤ ਸ਼੍ੇਸ਼੍ਾ। 
ਜਪ੍ਜੁੀ ਪ੍ਾਠ ਪ੍ਰਥਮ ਕਤਰ ਲੀਨਾ। ਬਹੁਰ ਸ ਯੈੇ ਪ੍ਤਿਬੋ ਕੀਨਾ॥15॥ 

ਪ੍ੌੜੀ ਪੰ੍ਚ ਅਨੰਿ ਪ੍ਿਯੋ ਹ।ੈ ਅੰਤਮਰਿ ਮੈਂ ਬਹੁ ਿੇਜ ਬਿਯੋ ਹੈ। 
ਤਿਸ ਤਛਨ ਚਟਕ ਆਇਗੇ ਿੋਊ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਿਰਸ਼੍ਤਟ ਪ੍ਤਰਿ ਭੇ ਸੋਊ॥16॥ 

 

(ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਪ੍ਜੁੀ, ਸ ੈਯ,ੇ ਅਨੰਿ ਸਤਹਬ ਿੀਆਂ ਪੰ੍ਜ ਪ੍ਉੜੀਆਂ ਪ੍ੜਹੀਆਂ। ਇਥੇ ਅਨੰਿ ਸਤਹਬ 
ਿੀਆ ਂਪੰ੍ਜ ਪ੍ਉੜੀਆਂ ਿਾ ਤਜ਼ਕਰ ਹੈ ਅਿੇ ਜਾਪ੍,ੁ ਚੌਪ੍ਈ ਿਾ ਨਾਂ ਿੱਕ ਨਹੀਂ।) 

9. ਸਾਬਕਾ ਜਥਿੇਾਰ ਤਗਆਨੀ ਤਕਰਪ੍ਾਲ ਤਸੰਘ ਨੇ ਤਗਆਨੀ ਤਗਆਨ ਤਸੰਘ ਤਕਰਿ ਪੰ੍ਥਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ ਿੀ ਸੰਪ੍ਾਿਨਾ 
ਕਰਤਿਆਂ ਇਸ ਿੇ ਪੰ੍ਨਾ 1573 ਿੇ ਜਪ੍ਜੁੀ ਪੰ੍ਜ ਪ੍ਉੜੀਆ,ਂ ਜਾਪ੍ ਿੀ ਪੰ੍ਜ ਪ੍ਉੜੀਆ,ਂ ਿਸ ਸਧੁ, ਅਨੰਿ 

ਸਾਤਹਬ, ਚੌਪ੍ਈ ਪ੍ੜਹੇ ਜਾਣ ਿਾ ਤਜ਼ਕਰ ਕੀਿਾ ਹੈ। 

10. ਭਾਈ  ੀਰ ਤਸੰਘ, ਸਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਿਕਾਰ ਿੇ ਪੰ੍ਨਾ 227-28 ਿੇ ਤਲਖਿੇ ਹਨ: 1100 ਿਾ ਕੜਾਹ 

ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਤਿ ਸੱਜ ਤਰਹਾ ਹੈ ਲੱਠੇ ਿੀਆਂ ਚਾਿਰਾਂ ਉੱਿੇ ਤਸੰਘਾਸਨ ਿੇ ਤਬਰਾਜ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗੋਤਬੰਿ ਤਸੰਘ ਜੀ, 
ਤਚੱਟੇ ਬਸਿਰਾਂ ਤ ਚ ਅੱਗੇ ਤਪ੍ਆ ਹੈ ਲੋਹੇ ਿਾ ਬਾਟਾ, ਤ ਚ ਤਪ੍ਆ ਹੈ ਜਲ, ਤਜਸ ਤ ੱਚ ਰਤਖਆ ਹੈ ਿੋ ਧਾਰਾ 
ਖੰਡਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹੇ ਹਨ ਕੱਲ  ਾਲੇ ਸੀਸ ਭਟੇ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਜੀ ਨ ਮੁਕਿ, ਸਫਿੈ ਬਸਿਰ ਧਾਰੇ ਹਏੋ, ਿੇੜ 
ਕਤਛਹਰਾ, ਗਲ ਅੰਗਾ, ਸੀਸ ਤਸਧੀ ਤਚੱਟੀ ਿਸਿਾਰ ਕਮਰਕਸਾ ਸਤਜਆ, ਗਾਿਰੇ ਲਗੀ ਹੈ ਸਰੀ ਸਾਤਹਬ ਿੇ 
ਹੱਥ ਜੜੋੇ ਖੜੇ ਹਨ।……… ਇੰਨੇ ਨੰੂ ਸਾਤਹਬਾਂ ਨੇ ਅ ਾਜ਼ ਤਿੱਿੀ ਤਨਿੱਿਰ ਹੋਏ ਅਿੇ ਿਲ ਾਰ ਨਾਲ 
ਤਨਿਾਰੇ ਹਏੋ ਪੰ੍ਜਾਂ ਨੰੂ ਤਕ ਭਾਈ  ਾਤਹਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਿਰ ਹੈ ਗੁਰ ੂਬਾਬੇ ਿਾ, ਇੱਕ ਤਚਿ ਹੋ ਕੇ ਜਪ੍ੋ 
“ ਾਤਹਗੁਰ”ੂ। ਪੰ੍ਜੇ ਿਾਂ ਇਹ ਕਾਰੇ ਲੱਗ ਪ੍ਏ ਆਪ੍ ਸਾਤਹਬਾਂ ਿਾ ਬਲੀ ਿੇ ਿਾਿਾ ਹੱਥ ਤਗਆ ਖੰਡੇ ਉਿੇ ਜੋ 
ਤਫਰਨ ਲੱਗ ਤਪ੍ਆ ਜਲ ਤ ੱਚ ਿੇ ਆਪ੍ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪ੍ਏ ਪ੍ਾਠ ਬਾਣੀਆਂ ਿਾ,….. ਆ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਮ 
ਪ੍ਤ ਿਰ ਯੋਗੀ ਰਾਜ ਮਾਿਾ ਜੀਿੋ ਜੀ …….. ਿੇ ੀ ਐਨ ਤਸੰਘਾਸਨ ਿੇ ਪ੍ਾਸ ਆਈ, ਹਸਮੁਖ ਤਚਹਰੇ ਿੇ ਖੜੇ 
ਮੱਥੇ ਨੇ ਮਸੁਕੁਰਾਂਿੇ ਬੁਲਹ ਖਹੋਲੇ ਿੇ ਤਕਹਾ: ‘ਮੇਰਾ ਤਹੱਸਾ ਬੀ’…….. 

ਬਾਣੀਆਂ ਪ੍ੜਹ ਕੇ ਆਪ੍ ਖੜ ੇਹੋ ਗਏ। ਕੱਲ ਿੇ ਿਲ ਾਰ ਿੀ ਧਾਰ ਅੱਗੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਨ ੇਂ ਆਪ੍ਾ  ਾਰੂਆਂ ਿੇ 
ਸਨਮੁੱ ਖ ਖੜਕੋੇ ਇਕ ਿੋਂ ਮਲੂ ਮੰਿਰ ਿਾ ਪ੍ਾਠ ਕਰਾਇਆ ਪੰ੍ਜ  ਰੇ। ਿੇ ਫੇਰ ਪੰ੍ਜ ਚੂਲੇ ਛਕਾਏ. ਨੈਣੀ ਛੱਟੇ 
ਮਾਰੇ ਪੰ੍ਜ ਹੀ ਚਲੇੂ ਕੇਸਾਂ ਤ ੱਚ ਪ੍ਾਏ। ਐਉਂ ਪੰ੍ਜਾਂ ਨੰੂ ਅੰਤਮਰਿ ਛਕਾਇਆ। 



(ਇਥੇ ਭਾਈ  ੀਰ ਤਸੰਘ ਨੇ ਪ੍ਾਹਲੁ ਛਕਾਉਣ ਿਾ ਸੰਸਕਾਰ, ਪੰ੍ਜਾਂ ਤਪ੍ਆਤਰਆਂ ਿੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਿੋਂ 
ਅਗਲੇ ਤਿਨ ਿਾ ਿਤਸਆ ਹੈ। ਇਹ ਿਾਂ ਭਾ ੇਂ ਕਤਹ ਤਿੱਿਾ ਹ,ੈ ‘ਆਪ੍ ਕਰਨ ਲਗ ਪ੍ਏ ਪ੍ਾਠ ਬਾਣੀਆਂ ਿਾ’ 
ਪ੍ਰ ਤਕਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆ,ਂ ਇਸ ਿਾ ਕਈੋ ਤਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਿਾ।) 

11. ਕ ੀ ਸੈਨਾਪ੍ਤਿ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਤਬੰਿ ਤਸੰਘ ਸਾਤਹਬ ਿ ੇਹਜ਼ੂਰੀ ਕ ੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਿੇ ਹਨ, ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ 
ਪ੍ੁਸਿਕ ‘ਗੁਰ ਸੋਭਾ’ ਤ ੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ  ਲੋਂ ਭੱਿਣ ਕਰਨ, ਹੁੱ ਕਾ ਪ੍ੀਣ ਅਿੇ ਮੀਤਣਆਂ ਮਸੰਿਾਂ ਆਤਿ ਨਾਲ 

 ਰਿਣ ਿੀ ਮਨਾਹੀ ਿਾ ਤਜ਼ਕਰ ਕੀਿਾ ਹੈ ਪ੍ਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਿੀ ਪ੍ਾਹਲੁ ਛਕਾਉਣ ਿਾ ਕੋਈ ਤਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ 
ਕੀਿਾ। 
 

ਇਨਹ ਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਇਕ ਿੀਜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮੋਾ ਭੱਟ  ਹੀਆਂ ਭੀ ਹਨ। ਪ੍ਾਹੁਲ ਛਕਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਭੱਟ  ਹੀ 
ਭਾਿਸੋਂ ਪ੍ਰਗਨਾ ਥਾਨੇਸਰ ਤ ੱਚ ਇਕ ਇੰਿਰਾਜ ਤਮਲਿਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਇੰਝ ਹੈ: 
 

ਗੁਰੂ ਗੋਤਬੰਿ ਤਸੰਘ ਮਹਲ ਿਸਮਾਂ ਬਟੇਾ ਗੁਰੂ ਿੇਗ ਬਹਾਿਰ ਜੀ ਕਾ ਸਾਲ ਸਿਰਾਂ ਸੈ ਪ੍ਚਾ ਨ ਮੰਗਲ ਾਰ 
 ੈਸਾਖੀ ਕੇ ਤਿੰਹੁੰ  ਪ੍ਾਂਚ ਤਸਖੋਂ ਕੋ ਕਾਂਡੇ ਕੀ ਪ੍ਾਹਲੁ ਿੀ ਤਸੰਘ ਨਾਮ ਰਾਖਾ। ਤਪ੍ਰਥਮ ੈਿਆੈ ਰਾਮ ਸਪੋ੍ਿੀ ਖਿਰੀ 
ਬਾਸੀ ਲਾਹਰੌ ਆ ਖਲਾ ਹਆੁ।ਪ੍ਾਛੈ ਮੋਹਕਮ ਚੰਿ ਛੀਪ੍ਾ ਬਾਸੀ ਿ ਾਰਕਾ, ਸਾਤਹਬ ਚੰਿ ਨਾਈ ਬਾਸੀ 
ਤਬਿਰ ਜ਼ਫਰਾਬਾਿ, ਧਰਮ ਚੰਿ ਜਾ ੰਿਾ ਜਾਟ ਬਾਸੀ ਹਸਿਨਾਪ੍ਰੁ, ਤਹੰਮਿ ਚੰਿ ਝੀ ਰ ਬਾਸੀ 
ਜਗਨਨਾਥ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ ਖਲੇ ਹਏੂ। ਸਬ ਕੋ ਨੀਲ ਅੰਬਰ ਪ੍ਤਹਨਾਇਆ।  ਹੀ ਬਸੇ ਆਪ੍ਨਾ ਕੀਆ। ਹੁੱ ਕਾ, 
ਹਲਾਲ, ਹਜਾਮਿ ਹਰਾਮ, ਤਟੱਕਾ ਜੰਝੂ ਧੋਿੀ ਕਾ ਤਿਆਗ ਕਰਾਇਆ। ਮੀਣੇ ਧੀਰਮਲੀਏ ਰਾਮ ਰਾਈਏ 
ਤਸਰਗੰੁਮ ਮਸੰਿਾਂ ਕੀ  ਰਿਨ ਬੰਿ ਕੀ। ਕੰਘਾ, ਕਰਿ, ਕੇਸਗੀ, ਕੜਾ ਕਛਤਹਰਾ ਸਭ ਕੋ ਿੀਆ। ਸਭ 
ਕੇਸਧਾਰੀ ਕੀਏ। 
(ਇਸ ਤ ੱਚ  ੀ ਪ੍ਾਹਲੁ ਛਕਾਉਣ ਿੀ ਤਕਤਰਆ ਅਿੇ ਪ੍ੜਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਿਾ ਕੋਈ ਤਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ।) 

ਉਪ੍ਰਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਲਖਿਾਂ ਿੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਿੀ ਪ੍ਾਹਲੁ ਛਕਾਉਣ ਿੇ ਸੰਸਕਾਰ ਿੀ ਪ੍ਰੋੜਿਾ ਿਾਂ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ ਪ੍ਰ 
ਤਜਥੋਂ ਿੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਿਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆ ਂਪ੍ੜਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਰੇ ਿੁਤਬਧਾ ਹੀ 
ਤਮਲਿੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱ੍ਸ਼੍ਟ ਹੈ ਤਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ  ੀ ਐਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਣਕ ਸਰਿੋ ਨਹੀਂ ਤਜਸ ਿੇ ਪ੍ੂਰਨ 
ਭਰਸੋਾ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਪ੍ਰਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰਿੋਾਂ ਤ ੱਚ ਹੀ ਮਿ ਭੇਿ ਹਣੋ ਿੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਾਪ੍ਿੀ ਹੈ ਤਕ ਜੇ 
ਇਨਹ ਾਂ ਿੇ ਹੋਂਿ ਤ ੱਚ ਆਉਣ ਿੇ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਣਕ ਮੰਨ ਤਲਆ ਜਾ ੇ ਿਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪ੍ ੇਗਾ ਤਕ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 
ਿੇ ਇਨਹ ਾਂ ਤ ੱਚ ਿਬਿੀਲੀਆ ਂਅਿ ੇਤਮਲਾ ਟਾਂ ਕੀਿੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਿਾਂ ਕਝੁ ਪ੍ੁਰਾਿਨ ਸਰੋਿਾਂ ਤ ੱਚ 
ਿਾਂ ਕੁਝ ਇਕ-ਸਾਰਿਾ ਹੁੰ ਿੀ। ਇਸ ਨਾਲ, ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿੀ ਅਤਗਆਨਿਾ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਕੋਰਾ ਝੂਠ,  ੀ ਉਭਰ 
ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਿਾ ਹ,ੈ ਜ ੋਇਹ ਕਤਹੰਿੇ ਹਨ ਤਕ ਮਜੌਿੂਾ ਮਤਰਯਾਿਾ ਗੁਰੂ ਸਾਤਹਬ ਿੋਂ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਚਲੀ 



ਆਉਂਿੀ ਹ।ੈ ਪ੍ਰੁਾਿਨ ਕਹ ੇਜਾਂਿੇ ਰਤਹਿਨਾਤਮਆਂ ਅਿੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਸੁਿਕਾਂ ਤ ੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਤ ਰੋਧੀ, 
ਗੈਰ ਤਸਧਾਂਿਕ ਗੱਲਾਂ ਿੀ ਭਰਮਾਰ ਿੋਂ  ੀ ਇਹ ਤਸੱਧ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ ਤਕ ਜਾਂ ਿਾਂ ਇਹ ਪ੍ੁਰਾਿਨ ਤਸੰਘਾਂ ਿਾ ਨਾਂ 
 ਰਿ ਕੇ ਬਾਅਿ ਤ ੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਿੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਤ ੱਚ ਭਰਪ੍ਰੂ ਤਮਲਾ ਟ ਕੀਿੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਤਜ ੇਂ 
ਪ੍ਰਮਾਣ ਿ ੇਿੌਰ ਿੇ ਜੋ ਰਤਹਿਨਾਮਾ ਭਾਈ ਿਯਾ ਤਸੰਘ ਜੀ ਿੇ ਨਾਂ ਿੇ ਪ੍ਰਚਲਿ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਿਾ ਝਠੂ 
ਿਾਂ ਉਸ ਿੇ ਪ੍ਤਹਲੇ ਪੰ੍ਨੇ ਿੋਂ ਹੀ ਸਪੱ੍ਸ਼੍ਟ ਹੋ ਜਾਂਿਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਹੈ: 
“ਸਰੀ ਿਸ ੀਂ ਪ੍ਾਤਿਸ਼੍ਾਹੀ ਅਨੰਿਪ੍ਰੁ ਮੈਂ ਬਠੇੈ ਥ,ੇ ਿਯਾ ਤਸੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਕੀਆ, ‘ਜੁ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ! 
ਰਤਹਿਨਾਮਾ ਕਹੀਏ ਤਜਸ ਕੇ ਸੁਨਨੇ ਸੇ ਮੁਕਿ ਹਇੋ।’  
ਉਿਰ- ਜਬ ਿ ੇੀ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਔਰ ਪ੍ਾਂਚ ਪ੍ਯਾਰੇ ਸਾ ਧਾਨ ਹਏੂ, ਿਬ ਸਬ ਿ ੇਿਾ ਆਏ। ‘ੴ 
ਸਤਿਨਾਮ’ ਉਪ੍ਿੇਸ਼੍ ਮੰਿਰ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੀ ਸ਼੍ਕਤਿ ਨੇ ਿੀਆ, ਔਰ ਜੰਿਰ  ਾਤਹਗੁਰੂ ਮਹੋਨ 
ਬਸੀਕਰਨ ਨੇ ਿੀਆ, ਿੰਿਰ ਜਲ ਅਮਹ ਬਰਣ  ਾਸਿੇ ਤਚਿ ਤਿੜਿਾ ਿੇ ਿੀਆ, ਤਮਸਟਾਨ ਇੰਿਰ ਨੇ ਿੀਆ, 

ਬੁਧੀ ਮੀਠੀ ਰਹਨ ਨਤਮਿ ਅਰ ਲੋਹ ਪ੍ਾਿਰ ਯਮਰਾਜ ਅੰਤਮਰਿ ਪ੍ਾ ਣੇ ਤਨਤਮਿ ਿੀਆ, ਸਰਬ ਲੋਹ ਕੀ 
ਕਰਿ ਕਾਲ ਜੀ ਿਈ, ਯੁਧ ਕੇ  ਾਸਿ,ੇ ਕੇਸ ਚੰਡੀ ਜੀ ਿਏ, ਬਾਹਨੀ ਕੱਛ ਹਨੂ ਜੀ ਿਈ, ਜਪ੍ਜੁੀ ਮੁਕਿ ਕੋ 
ਪ੍ਾਠ ਿੀਆ, ਅਨੰਿ ਤਚਿ ਸਾਂਿ ਲੀਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਜੀ ਿੀਨਾ, ਚੌਪ੍ਈ, ਸ ੈਯੇ ਸਰੀ ਮੁਖ ਤਿਰੜ ਤਚਿ ਿੇ ਜੁੱ ਧ 
ਤਨਤਮਿ। ਚਾਰ ਪ੍ਿਾਰਥ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪ੍ਾਹਲੁ ਿੇ ਿੀਏ ਤਸਖੋਂ ਕੋ ਸਰਕਰ ਤਬਸ਼੍ਨੂ ਜੀ ਿੀਨੀ, ਮੈਿਾ ਮਹਾਿੇ  ਜੀ 
ਿੀਨਾ, ਘੀ  ਬਰਹਮੇਂ ਨੇ ਿੀਆ ਤਿਰਭਾ  ਕਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਿ ਕੀਆ……। ਇਸ ਤਬਤਧ ਸੋਂ ਸਬ ਿ ੇਿਾ ਅੰਸ 
ਿੇਿ ਭਏ…..।” 

ਪ੍ਤਹਲਾਂ ਿਾਂ ਇਹ ਤਲਖਣਾ ਤਕ, ‘ਿਯਾ ਤਸੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਕੀਆ’, ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਸਪੱ੍ਸ਼੍ਟ ਕਰਿਾ ਹੈ ਤਕ 
ਤਲਖਣ  ਾਲੇ ਭਾਈ ਿਯਾ ਤਸੰਘ ਜੀ ਆਪ੍ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫੇਰ ਤਲਖਾਰੀ ਨੇ ਬੜੀ ਚਿਰੁਾਈ ਨਾਲ, ਤਜਥੇ ਗੁਰੂ 
ਸਾਤਹਬਾਨ ਨੰੂ ਿੇ ੀ ਿੇ ਤਿਆਂ ਿੀ ਕਿਾਰ ਤ ੱਚ ਤਲਆ ਖੜਾ ਕੀਿਾ ਹ,ੈ ਉਥੇ ਆਪ੍ਣੇ ਿ ੇੀ ਿੇ ਤਿਆਂ ਨੰੂ 
ਤਸੱਖ ਕੌਮ ਤ ੱਚ ਇਿਨਾ ਮਹੱਿ ਪ੍ਰੂਨ ਬਣਾ ਤਿੱਿਾ ਹ ੈਤਕ ਪ੍ਾਹੁਲ ਅਿੇ ਿੇਗ ਿੀ ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਸਮੱਗਰੀ ਿਾਂ 
ਸਾਰੀ ਇਨਹ ਾਂ ਿੇ ਿ ੇੀ ਿ ੇਤਿਆਂ ਿੀ ਹੀ ਿੇਣ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਫੁਰ ਭਾਈ ਿਇਆ ਤਸੰਘ ਔਰ ਗੁਰੂ 
ਗੋਤਬੰਿ ਤਸੰਘ ਪ੍ਾਤਿਸ਼੍ਾਹ ਿਾ ਨਾਂ  ਰਿ ਕੇ ਿੋਤਲਆ ਹ।ੈ ਹੁਣ ਐਸਾ ਤਲਖਾਰੀ ਪ੍ਾਹਲੁ ਛਕਾਉਣ  ਲੇੇ 
ਤਕਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਿੇ ਪ੍ੜਹੇ ਜਾਣ ਿੀ ਗੱਲ ਕਰਿਾ ਹ ੈਇਸ ਿੀ ਕੀ ਮਹੱਿਿਾ ਰਤਹ ਜਾਂਿੀ ਹ?ੈ 

‘ਰਤਹਿਨਾਮ’ੇ(1974) ਤਕਿਾਬ, ਿਾ ਤਲਖਾਰੀ ਤਪ੍ਆਰਾ ਤਸੰਘ ਪ੍ਿਮ, ਤਜਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਤਹਿਨਾਮੇ ਇਕਠੇ 
ਕਰ ਕੇ ਛਾਪ੍ਣ ਿੇ ਇਕ ਚੰਗੇ ਉਿਮ ਿੇ ਨਾਲ, ਇਨਹ ਾਂ ਿੀ ਪ੍ੜਚਲੋ ਿਾ ਉਪ੍ਰਾਲਾ  ੀ ਕੀਿਾ ਹ,ੈ ਇਸ 
ਤਕਿਾਬ ਿੇ ਪੰ੍ਨਾ 43 ਿੇ ਤਲਖਿੇ ਹਨ: 

“ਇਹ ਰਤਹਿ ਨਾਮੇ ਕਿੋਂ ਤਲਖੇ ਗਏ, ਤਕਸ ਨੇ ਤਲਖ,ੇ ਇਸ ਿਾ ਉਿਰ ਡੂੰ ਘੀ ਖਜੋ ਤ ਚਾਰ ਿਾ ਮਥੁਾਜ ਹੈ। 



ਇਕ ਗਲ ਸਾਫ ਹੈ ਤਕ ਕਈੋ ਰਤਹਿਨਾਮਾ ਸਰੀ ਮੁਖ ਾਕ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਤਬੰਿ ਤਸੰਘ ਰਤਚਿ ਨਹੀਂ………….। 
ਮਾਲੂਮ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ ਤਕ ਅਠਾਰਹ ੀਂ ਸਿੀ ਤ ਚ ਇਨਹ ਾਂ ਿੀ ਰਚਨਾ ਹਈੋ ਅਿੇ ਤਲਖਣ  ਾਲੇ ਹੋਰ ਬੁਧੀਮਾਨ ਤਸਖ 
ਹਨ ਪ੍ਰੰਿੂ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਿਸ਼੍ਮੇਸ਼੍ ਿੇ ਤਨਕਟ ਰਿੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਸਖਾਂ ਨਾਲ 

ਸਬੰਧਿ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਤਜ ੇਂ ਤਕ ਭਾਈ ਨੰਿ ਲਾਲ ਤਸੰਘ ਭਾਈ ਿਯਾ ਤਸੰਘ ਭਾਈ ਚੌਪ੍ਾ ਤਸੰਘ ਭਾਈ 
ਪ੍ਰਤਹਲਾਿ ਤਸੰਘ ਨਾਲ। ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ ਤਕਸੇ ਰਤਹਿਨਾਮੇ ਿਾ ਕੁਝ ਤਹਸਾ ਸ਼੍ਾਇਿ ਇਨਹ ਾਂ ਿਾ  ੀ ਤਲਤਖਆ ਹ ੋੇ 
ਪ੍ਰੰ ਿੂ ਜੋ  ੇਰ ਾ ਤ ਸਿਾਰ ਹ ਾਲੇ ਿੇ ਸ਼੍ਲੈੀ ਹਣੁ ਤਮਲਿੀ ਹੈ, ਉਸ ਿੋਂ ਇਉਂ ਪ੍ਰਿੀਿ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ ਤਕ ਇਨਹ ਾਂ ਿਾ 
ਹੁਣ  ਾਲਾ ਰੂਪ੍ 1720 ਈ. ਿੋਂ ਬਾਅਿ ਤਿਆਰ ਹਇੋਆ। ਭਾਈ ਿੇਸਾ ਤਸੰਘ ਿਾ ਰਤਹਿਨਾਮਾ ਜ਼ਰਰੂ ਆਪ੍ਣਾ 
ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਨਸਚੇ ਨਾਲ ਕਝੁ  ੀ ਕਤਹਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।”  

ਹੁਣ ਤਜਸ ਭਾਈ ਿੇਸਾ ਤਸੰਘ ਿੇ ਰਤਹਿਨਾਮੇ ਨੰੂ ਸਰ. ਤਪ੍ਆਰਾ ਤਸੰਘ ਪ੍ਿਮ ਪ੍ਰਮਾਤਣਕ ਮੰਨਿੇ ਹਨ, ਉਸ ਿੇ 
ਅੰਿਰ ਝਾਿੀ ਮਾਰੀਏ। ਇਸ ਿੇ 30 ੇਂ ਬੰਿ ਤ ੱਚ ਿਾਂ ਿਸੇਾ ਤਸੰਘ ਕਈ ਨਤਸ਼੍ਆਂ ਿਾ ਖੰਡਨ ਕਰਿਾ ਹੈ: 
 

‘ਕੁੱ ਠਾ, ਹੁੱ ਕਾ, ਚਰਸ, ਿਮਾਕੂ। ਗਾਂਜਾ, ਟੋਪ੍ੀ, ਿਾੜੀ, ਖਾਕੂ।30। 
ਇਨ ਕੀ ਓਰ ਨ ਕਬਹੂ ਿਖੇੈ। ਰਹਿ ੰਿ ਸੋ ਤਸੰਘ ਤਬਸੇਖੈ।’ 
 

ਇਸ ਿੇ ਅਗਲੇ 31 ੇਂ ਬੰਿ ਤ ੱਚ ਅਫੀਮ ਅਿੇ ਭੰਗ ਿੀ  ਰਿੋਂ ਿੀ  ਕਾਲਿ ਕਰ ਤਿੱਿੀ: 
 

‘ਰਿੀ ਅਫੀਮ ਸੁ ਮਾਸਾ ਭੰਗ। ਇਨ ਕੋ ਖਾ ਤਹ ਕਿੀ ਤਨਸੰਘ।31। 
 

ਇਸੇ ਿੇ 45 ੇਂ ਬੰਿ ਤ ੱਚ ਇਹ ਸ਼੍ਰਾਬ ਪ੍ੀਣ ਿੀ ਤਸਤਖਆ ਿੇਂਿਾ ਹੈ: 
 

‘ਰਣ ਮੋ ਚਲੇ ਿੇ ਮਿਰਾ ਸ ੇੈ। ਅ ਰ ਤਿ ਸ ਕਹੂੰ  ਨਾਮ ਨ ਲੇ ੈ’। 
 

ਭਾ ੇਂ ਭਾਈ ਿੇਸਾ ਤਸੰਘ ਨੇ ਬਹੁਿ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾ  ੀ ਤਲਖੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰ ਤਕਸੇ ਕੌਮ ਤ ੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਿਾਂ ਿਿ 
ਹੀ ਖੜਾ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਹੁਿ ਸਾਰੀਆਂ  ਧੀਆ ਅਿੇ ਤਸਧਾਂਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਝੁ ਆਪ੍ਣ ੇ

ਮਿਲਬ ਿੀਆਂ ਪ੍ਰ ਾਣ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਭਾਈ ਿੇਸਾ ਤਸੰਘ ਗਊ ਅਿੇ ਬਰਾਹਮਣ ਿਾ  ੀ ਕਾਫੀ 
ਸ਼੍ਰਧਾਲ ੂਜਾਪ੍ਿਾ ਹ।ੈ ਆਪ੍ਣੀ ਤਲਖਿ ਿੇ 16 ੇਂ ਬੰਿ ਤ ੱਚ ਤਲਖਿਾ ਹ:ੈ 
 

‘ਗੋ ਬਰਾਹਮਣ ਕੀ ਰੱਤਖਆ ਕਰ। ਿਰੁਕਨ ਸੋਂ ਅਤਿ ਹਠ ਕਰ ਮਰੈ।’ 
 

ਐਸੇ ਗੁਰਮਤਿ ਤ ਰਧੋੀ ਗੱਲਾਂ ਤਲਖਣ  ਾਲੇ ਿੀ ਤਕਸ ਗੱਲ ਿੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਤਕਿਾਬਾਂ 
ਬਾਰੇ ਿਾਂ ਸਪੱ੍ਸ਼੍ਟ ਹੀ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਤਲਖੀਆਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰਾਰਿ ਿੇ ਿਰੌ ਿੇ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਜ ੇਂ ਤਕ ਗੁਰਤਬਲਾਸ 



ਪ੍ਾਤਿਸ਼੍ਾਹੀ ਛੇ ੀਂ ਅਿੇ ਬਤਚਿਰ ਨਾਟਕ ਆਤਿ..। ਬਹਿੁ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸੱਖ ਇਿਹਾਸ ਿੀਆਂ ਤਕਿਾਬਾਂ 
ਤਨਰਮਤਲਆਂ  ਲੋਂ ਤਲਖੀਆ ਂਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਨ ਿਾਂ ਚੰਗੇ ਤ ਿ ਾਨ ਪ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪੰ੍ਥ ਤ ੱਚ ਤਸੱਖ 

ਤਸਧਾਂਿਾਂ ਿਾ ਬਰਾਹਮਣੀ ਕਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਘੁਸੇਤੜਆ ਤਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕੀਿਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਿੇ ਕਰਨ ਿੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਿੇ ਹਨ ਤਕ ਖਾਲਸੇ ਿਾ ਉਭਰ ਤਰਹਾ ਲਾਸਾਨੀ 
ਤਕਰਿਾਰ, ਘਟੀਆ ਤਕਸਮ ਿੇ ਨਤਸ਼੍ਆਂ ਆਤਿ ਿਾ ਆਿੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕੀਿਾ ਜਾ ,ੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿੀ 
ਸਨਾਿਨੀ ਤ ਅਤਖਆ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਿੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰਭਾ  ਨੰੂ ਘੱਟ ਕੀਿਾ ਜਾ ੇ ਅਿੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ 
ਸਾਤਹਬ ਿੇ ਬਰਾਬਰ ਬਤਚਿਰ ਨਾਟਕ ਨਾਮੀ ਘਟੀਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਤ ਰਧੋੀ, ਸਾਕਿੀ ਪ੍ੁਸਿਕ ਨੰੂ ਪੰ੍ਥ ਤ ੱਚ 
ਸਥਾਪ੍ਿ ਕਰ ਕ ੇਤਸਧਾਂਿਕ ਿੁਤਬਧਾ ਖੜੀ ਕੀਿੀ ਜਾ ੇ। ਿਰੀਕਾ  ਾਤਕਆ ਹੀ ਬਹਿੁ  ਧੀਆ ਹੈ ਤਕ ਜੇ 
ਇਸ ਪ੍ੁਸਿਕ ਤ ੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਾਣੀਆਂ ਪ੍ਾਹਲੁ ਤਿਆਰ ਕਰਨ  ੇਲੇ ਪ੍ੜਹੀਆਂ ਜਾਣ  ਾਲੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਅਿੇ 
ਤਨਿਨੇਮ ਿੀਆਂ ਬਾਣੀਆ ਂਤ ੱਚ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਿਾਂ ਪ੍ੁਸਿਕ ਿਾਂ ਆਪ੍ੇ ਪ੍ਰ ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਨੀਿੀ 
ਅਧੀਨ ਇਨਹ ਾਂ ਰਤਹਿਨਾਤਮਆ ਂਰਾਹੀਂ ਬਤਚਿਰ ਨਾਟਕ ਿੀਆ,ਂ ਇਹ ਰਚਨਾ ਾਂ ਪ੍ਾਹੁਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ  ਲੇੇ 
ਪ੍ੜਹੀਆਂ ਜਾਣ  ਾਲੀਆਂ ਬਾਣੀਆ ਂਤ ੱਚ ਘਸੁੇੜ ਤਿੱਿੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰ ਹਰ ਰਤਹਿਨਾਮੇ ਿੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ 
ਬੋਲੀ ਹਣੋ ਕਾਰਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਡੇਤਰਆਂ ਿੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਤਰਯਾਿਾ ਚੱਲ ਪ੍ਈਆਂ। ਮਰੇਾ ਇਹ 
ਤਲਖਣ ਿੋਂ, ਇਹ ਭਾ  ਤਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤਕ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼੍ਕਸੀਅਿਾਂ ਿਾ ਤਕਰਿਾਰ ਤਕਸੇ ਿਰਹਾਂ ਸ਼੍ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਿਾਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼੍ਕਸੀਅਿਾਂ ਸਨ, ਹਾਂ ! ਇਨਹ ਾਂ ਿਾ ਨਾਂ  ਰਿ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਤ ਰਧੋੀ ਤਲਖਿਾਂ ਤਲਖਣ 
 ਾਲੇ ਸ਼੍ਰਾਰਿੀ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਨ। ਉਂਝ  ੀ ਸ਼੍ਰਾਰਿੀ ਅਿੇ ਸਾਜਸ਼੍ੀ ਿਾਂ ਕੋਈ ਤ ਰਲੇ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਭਲੇੋ-
ਭਾਲੇ ਤਸੱਖ ਿਾਂ ਭਾ ਕੁ ਹ ੋਕੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਿੇ ਹਨ, ਉਹ  ੀ ਜਿੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਤਹਬ ਿਾ ਨਾਂ  ਰਿ ਤਲਆ ਹ ੋੇ 
ਿਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਕ ਿਮ ਅੰਧੀ ਸ਼੍ਰਧਾ ਤ ੱਚ ਬਿਲ ਜਾਂਿੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਤਕ ਬਹਿੁ ਮਾਰੂ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਿਆੁਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਿੇ ਹੋਂਿ ਤ ੱਚ ਆਉਣ ਿੋਂ ਬਾਅਿ ਇਕ ਰਹੁ ਰੀਿ ਕਮਟੇੀ ਬਣਾਕੇ 
ਸਾਰੇ ਪੰ੍ਥ ਲਈ ਇਕ ਮਤਰਯਾਿਾ ਬਨਾਉਣ ਿੀ ਕੋਤਸ਼੍ਸ਼੍ ਕਰਨਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਉਪ੍ਰਾਲਾ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 
ਿੇ ਤ ਿ ਾਨ  ੀ ਇਸ ਬਤਚਿਰ ਨਾਟਕ ਅਿੇ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਰਤਹਿਨਾਤਮਆਂ ਿੇ ਪ੍ਰਭਾ  ਿੋਂ ਬੱਚ ਨਾ ਸਕੇ ਅਿੇ ਭੁਲ 
ਇਥੋਂ ਿੱਕ ਹਈੋ ਤਕ ਨ ੀਂ ਮਰਯਾਿਾ ਤ ੱਚ ਪ੍ਾਹੁਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ  ੇਲੇ ਪ੍ੜਹੀਆਂ ਜਾਣ  ਾਲੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ 
ਤ ੱਚ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਤ ੱਚੋਂ ਿਾਂ ਿੋ ਬਾਣੀਆਂ ਲਈਆਂ ਪ੍ਰ ਬਤਚੱਿਰ ਨਾਟਕ ਤ ੱਚੋਂ ਤਿੰਨ। ਬਹੁਿ ਸਾਰੇ 
ਫੈਸਲੇ ਿਾਂ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਿੇ ਇਲਾਹੀ ਤਗਆਨ ਨੰੂ ਅਧਾਰ ਬਨਾਉਣ ਿੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੀਿੇ 
ਗਏ ਤਕ ਸਭ ਨੰੂ ਖਸ਼ੁ੍ ਰਖਣਾ ਹੈ ਅਿੇ ਸਭ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ ਐਸੇ ਗੈਰ ਤਸਧਾਂਿਕ ਫਸੈਲੇ ਏਕਿਾ ਨਹੀਂ 
ਤਲਆ ਸਕਿੇ ਅਿੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਤਰਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਤਹਿ ਮਰਯਾਿਾ ਨੰੂ ਮਾਨਿਾ ਤਿੱਿੀ। ਅੱਜ ਬਤਚਿਰ ਨਾਟਕ ਿੇ 
ਤਹਮਾਇਿੀ ਇਸ ਤਸੱਖ ਰਤਹਿ ਮਰਯਾਿਾ ਨੰੂ ਇਕ  ੱਡੇ ਹਤਥਆਰ ਿੇ ਿਰੌ ਿੇ  ਰਿਣ ਿੀ ਕੋਤਸ਼੍ਸ਼੍ ਕਰਿੇ 
ਹਨ। ਜਿੋਂ ਕਈੋ ਇਨਹ ਾਂ ਤਲਖਿਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਇਹ ਰਲੋਾ ਪ੍ਾਉਣਾ ਸ਼੍ੁਰੂ ਕਰ ਿੇਂਿੇ ਹਨ, ਿੇਖੋ ਜੀ ! ਤਸੱਖ 



ਰਤਹਿ ਮਰਯਾਿਾ ਤਖਲਾਫ ਬੋਲਿੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਤਕ ਗੱਲ ਤਬਲਕਲੁ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਿਨੇ ਡੇਰੇ ਹਨ, ਸਭ 
ਿੀਆਂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਰਯਾਿਾ ਹਨ ਅਿ ੇਇਹ ਤਸੱਖ ਰਤਹਿ ਮਤਰਯਾਿਾ ਨੰੂ ਤਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ 
ਮੰਨਿੇ। ਕੁਝ ਗੱਲਿੀ ਸੁਚਿੇ ਤਸੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ  ੀ ਹਈੋ ਹ,ੈ ਇਨਹ ਾਂ ਤਸੱਖ ਰਤਹਿ ਮਰਯਾਿਾ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ 
ਿੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਿਿਾ ਿਣੇੀ ਸ਼੍ੁਰੂ ਕਰ ਤਿੱਿੀ। ਤਪ੍ਛਲੇ ਤਿਨੀ ਤਿੱਲੀ ਤ ੱਚ, ਇਕ ਮਹਿੱ ਪ੍ਰੂਨ ਤਸੱਖ 
ਸ਼੍ਕਸੀਅਿ ਨੰੂ ਸਟਜੇ ਿੋਂ ਇਹ ਕਤਹੰਿੇ ਸੁਤਣਆ ਤਕ ਸਾਨੰੂ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਅਿੇ ਤਸੱਖ ਰਤਹਿ ਮਰਯਾਿਾ 
ਤਖਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਲੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ। ਜਿ ਸਮਾਗਮ ਖਿਮ ਹਣੋ ਿੋਂ ਬਾਅਿ, ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤਮਲ ਕੇ ਪ੍ੁਤਛਆ 
ਤਕ ਕੀ ਸਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹਈੋ ਤਸੱਖ ਰਤਹਿ ਮਰਯਾਿਾ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਿੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ? ਤਜਸ ਬਤਚਿਰ 
ਨਾਟਕ ਤਕਿਾਬ ਨੰੂ ਿਸਮ ਗਰੰ ਥ ਿਾ ਨਾਂ ਿੇਕੇ ਗੁਰ ੂਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਿੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਜੀ ਤ ੱਛਾ ਤਿੱਿੀ ਗਈ ਹੈ, 
ਕੌਮ ਨੰੂ ਉਸ ਿੋਂ ਖਤਹੜਾ ਛੜੁਾਉਣਾ ਿਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਤਰਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਿੁਸੀਂ ਰਤਹਿ ਮਰਯਾਿਾ ਨੰੂ ਬਰਾਬਰੀ ਿੇ 
ਰਹੇ ਹ,ੋ ਿਾਂ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਬਨਾਉਣ ਲਗ ਪ੍ਏ, ਕਤਹਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ! ਸਾਨੰੂ ਮਰਯਾਿਾ ਿੇ ਤਖਲਾਫ ਨਹੀਂ 
ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਜੇ ਕਝੁ ਗਲਿ ਹੈ ਿਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਪ੍ੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ ੇਗਾ । ਮੈਂ ਪ੍ੁਤਛਆ ਤਕ ਜੇ ਇਸ 
ਤ ੱਚਲੀਆਂ ਗਲਿੀਆਂ ਿੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਿਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਤ ੱਚ ਸੋਧ ਿੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤਕ ੇਂ ਚਲੇਗੀ? ਿਾਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਕੋਲ ਕਈੋ ਜਆੁਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਮੈਂ ਤਸੱਖ ਰਤਹਿ ਮਰਯਾਿਾ ਿੀ ਮਹੱਿਿਾ ਿੋਂ ਮਨੁਕਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਲਤਕ ਇਹ ਸਮਝਿਾ ਹਾਂ ਤਕ ਇਸ ਿਾ 
ਸਥਾਨ ਕੌਮ ਤ ੱਚ ਤਕਸੇ ਿਸ਼ੇ੍ ਿੇ ਤ ਧਾਨ  ਰਗਾ ਹ,ੈ ਪ੍ਰ ਿੁਨੀਆਂ ਿਾ ਤਕਹੜਾ ਤ ਧਾਨ ਹ,ੈ ਤਜਸ ਤ ੱਚ ਕਿੇ 
ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹਈੋ? ਅਜ਼ਾਿ ਭਾਰਿ ਿਾ ਨ ਾਂ ਤ ਧਾਨ ਬਤਣਆਂ ਕੇ ਲ 61  ਰਹ ੇਹਏੋ ਹਨ ਅਿੇ ਹਣੁ ਿੱਕ ਇਸ 
ਤ ੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੱੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਧਾਂ ਹੁੰ ਿੀਆਂ  ੀ ਿਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿੋਂ ਉਸ ਤ ਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੰੂ 
ਉਜਾਗਰ ਕੀਿਾ ਜਾਂਿਾ ਹ।ੈ ਤਜਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕੀਿੀ ਜਾ ,ੇ ਉਹ ਿਾਂ ਪ੍ਰ ਾਨਿ ਹੁੰ ਿਾ ਹ,ੈ ਤਫਰ ਉਸ ਿੀ 
ਸੋਧ ਿਾ ਸਆੁਲ ਤਕਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਸ ਰਤਹਿ ਮਰਯਾਿਾ ਿੀ ਿੁਰ ਰਿੋਂ ਿਆੁਰਾ ਹੀ, ਤਨਿਨੇਮ ਿੀਆਂ 
ਬਾਣੀਆਂ ਿੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅੰਤਮਰਿ(ਪ੍ਾਹਲੁ) ਿਾ ਰਲੌਾ ਪ੍ਾਕੇ ਭਲੇੋ ਭਾਲੇ ਤਸੱਖਾਂ ਿਾ ਮਾਨਤਸਕ ਸਸ਼ੋ੍ਣ ਕੀਿਾ 
ਜਾ ਤਰਹਾ ਹੈ ਅਿੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਬਤਚਿਰ ਨਾਟਕ ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਾਣ ਕਰਾਉਣ ਿੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੋਂ ਇਸ 
ਬਤਚਿਰ ਨਾਟਕ ਪ੍ੁਸਿਕ ਿੀ ਸਚਾਈ ਸੰਗਿਾਂ ਿੇ ਸਾਹਮਣ ੇਤਲਆਂਿੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਿਾਂ ਇਸ ਿੇ ਹਮਾਇਿੀ ਇਹ 
ਸ਼੍ੋਰ ਪ੍ਾਉਂਿੇ ਹਨ ਤਕ ਗੁਰੂ ਗੋਤਬੰਿ ਤਸੰਘ ਪ੍ਾਤਿਸ਼੍ਾਹ ਿਆੁਰਾ ਸਥਾਪ੍ਿ ਅੰਤਮਰਿ ਿੀ ਮਰਯਾਿਾ ਿੇ ਹਮਲਾ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਖੰਡ-ੇਬਾਟੇ ਿੀ ਪ੍ਾਹਲੁ ਿੀ ਸੰਸਥਾ ਖਿਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਿੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਤਕ ਸਚਾਈ ਇਹ 
ਹੈ ਤਕ ਇਸ ਤਕਿਾਬ ਅੰਿਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਿੀ ਪ੍ਾਹਲੁ ਿ ੇਸੰਸਕਾਰ ਿਾ ਕੋਈ ਤਜ਼ਕਰ ਿੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਕ ੇਂ ਹੋ 
ਸਕਿਾ ਹੈ ਤਕ ਗੁਰੂ ਗੋਤਬੰਿ ਤਸੰਘ ਜੀ ਆਪ੍ਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੀ ਸ ੈ ਜੀ ਨੀ ਤਲਖਣ ਪ੍ਰ ਉਸ ਤ ੱਚ 
ਆਪ੍ਣੇ ਜੀ ਨ ਿੀ ਸਭ ਿੋਂ ਮਹੱਿ ਪ੍ੂਰਨ ਘਟਨਾ, ਜੋ ਮਨੱੁਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤ ੱਚ ਇਕ  ੱਡੇ ਇਨਕਲਾਬ ਿਾ 
ਕਾਰਣ ਬਣੀ, ਿਾ ਤਜ਼ਕਰ ਿੱਕ ਨਾ ਕਰਨ?  



ਕਈ ਨਾਸਮਝ ਲੋਕ ਇਹ  ੀ ਕਤਹ ਿੇਂਿੇ ਹਨ ਤਕ ਪ੍ਾਹਲੁ ਿਾ ਤਜ਼ਕਰ ਿਾਂ ਗੁਰ ੂਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਤ ੱਚ  ੀ ਨਹੀਂ। 
ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਿੀ ਅਕਲ ਿੇ ਿਾਂ ਿਰਸ ਹੀ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਿਨਾ  ੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਿਾ ਤਕ ਗੁਰੂ 
ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਤ ੱਚ ਕਈੋ  ੀ ਤਲਖਿ ਇਿਹਾਸ ਰਪੂ੍ ਤ ੱਚ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਕੇ ਲ ਅਕਾਲ-ਪ੍ੁਰਖ ਿੀ ਤਸਫਤਿ 
ਸਲਾਹ ਗਾਉਂਿੀ ਅਿੇ ਅਲੌਤਕਕ ਜੀ ਨ ਜੁਗਿ ਤਿਰੜ ਕਰਾਉਂਿੀ ਇਲਾਹੀ ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਇਤਿਹਾਤਸਕ ਘਨਟਾ ਾਂ ਿੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਿ ਤਮਲ ਜਾਂਿੇ ਹਨ, ਤਜ ੇਂ ‘ਪ੍ਾਪ੍ ਕੀ ਜੰਞ ਲੈ ਕਾਬਲਹੁ 
ਧਾਇਆ ਜਰੋੀ ਮੰਗੈ ਿਾਨੁ   ੇਲਾਲੋ ॥’  ਾਲੇ ਸ਼੍ਬਿ ਿੋਂ ਬਾਬਰ ਿ ੇਹਮਲੇ ਿਾ ਅਿੇ ‘ਿਇਆ ਕਪ੍ਾਹ ਸੰਿਖੋੁ 
ਸੂਿੁ ਜਿੁ ਗੰਿੀ ਸਿੁ  ਟੁ ॥’  ਾਲੇ ਸ਼੍ਬਿ ਿੋਂ ਜਨੇਊ ਿ ੇਕਰਮਕਾਂਡ  ਾਲੀ ਘਟਨਾ ਿੇ ਸੰਕੇਿ ਤਮਲਿੇ ਹਨ, 

ਆਤਿ..। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਤ ੱਚ  ੀ ਇਤਿਹਾਤਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰ ਿੀਆਂ ਿਾਂ ਇਹ ਤਕ ੇਂ ਹੋ 
ਸਕਿਾ ਸੀ ਤਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਾਤਿਸ਼੍ਾਹ ਆਪ੍ਣ ੇਜੀ ਨ ਿੀ ਪ੍ਤਹਲੀ ਅਤਿ ਮਹੱਿ ਪ੍ੂਰਨ ਇਸ 
ਇਤਿਹਾਤਸਕ ਘਟਨਾ ਨੰੂ  ਰੇ ੇ ਸਤਹਿ ਿਰਜ ਨਾ ਕਰਿੇ। ਿੂਸਰ ੇਪ੍ਾਸੇ ਬਤਚਿਰ ਨਾਟਕ ਪ੍ੁਸਿਕ ਿਾਂ ਕ ੇਲ 
ਪ੍ਤਹਲੇ 38 ਪੰ੍ਨੇ ਛੱਡ ਕ,ੇ ਸੱਚੇ-ਝੂਠੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਿੇ ਅਸ਼੍ਲੀਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪ੍ਈ ਹੈ। ਇਸ ਤ ੱਚੋਂ 
 ੀ ਛੋਟਾ ਤਜਹਾ ਭਾਗ ਹੈ(ਜ ੇ ੱਧ ਿੋਂ  ੱਧ ਕਤਹ ਲਈਏ ਿਾਂ 35 ਪੰ੍ਨੇ) ਤਜਸਨੰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਤਬੰਿ ਤਸੰਘ ਜੀ ਿੀ ਸ ੈ 
ਜੀ ਨੀ ਆਤਖਆ ਜਾਂਿਾ ਹ,ੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਅਨਮਿੀਆ ਂਨਾਲ ਸਬੰਧਿ ਹ,ੈ ਤਜਸ ਨਾਲ ਤਸੱਖ ਕੌਮ ਿਾ ਕੋਈ 
ਨੇੜੇ ਿੇੜੇ ਿਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। 

ਇਕ ਹਰੋ ਭੁਲੇਖਾ ਪ੍ਾਉਣ ਿੀ ਕੋਤਸ਼੍ਸ਼੍ ਕੀਿੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਤਕ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਿੀ ਬਾਣੀ ਿਾਂ ਸ਼੍ਾਂਿ ਰਸ ਿੀ 
ਹੈ ਅਿੇ ਬਤਚਿਰ ਨਾਟਕ ਤ ੱਚ ਬੀਰ ਰਸ। ਜੇ ਬਤਚਿਰ ਨਾਟਕ ਿੀਆਂ ਰਚਨਾ ਾਂ ਪ੍ਾਹੁਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ  ੇਲੇ 
ਪ੍ੜਹੀਆਂ ਜਾਂਿੀਆਂ ਹਨ ਿਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤਸੱਖ ਿੇ ਜੀ ਨ ਤ ੱਚ ਬੀਰ ਰਸ ਆਉਂਿਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਿਾਂ ਤਸੱਖ ਿਾ 
ਜੀ ਨ ਬੀਰ ਰਸ ਿੋਂ ਸਖਣਾ ਰਤਹ ਜਾ ੇਗਾ। ਇਸ ਿਾ ਮਿਲਬ ਿਾਂ ਇਹ ਹਇੋਆ ਤਕ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ 
ਅਧਰੂੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਕਤਹੰਤਿਆਂ ਸ਼੍ਰਮ  ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਿੀ। ਪ੍ਰ ਤਜਨਹ ਾਂ ਿੀ  ਫਾਿਾਰੀ ਹੀ 
ਤ ਖਾ ੇ ਿੀ ਹ ੋ,ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਾਹਿੀ ਸ਼੍ਰਮ? ਜੇ ਬਤਚਿਰ ਨਾਟਕ ਿੋਂ ਤਬਨਾਂ ਬੀਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਿਾ, ਿਾਂ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਪ੍ਾਤਿਸ਼੍ਾਹ ਤ ੱਚ ਬੀਰ ਰਸ ਤਕਥੋਂ ਆ ਤਗਆ? ਤਜਨਹ ਾਂ ਬਾਬਰ ਿੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਖਲਾਫ ਅ ਾਜ਼ ਬਲੰੁਿ 
ਕੀਿੀ: 
 

“ਪ੍ਾਪ੍ ਕੀ ਜੰਞ ਲੈ ਕਾਬਲਹੁ ਧਾਇਆ ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਿਾਨੁ  ੇ ਲਾਲੋ ॥”(ਪੰ੍ਨਾ 722) 

 

ਤਫਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਤਹਬ ਿੱਿੀ ਿ ੀ ਿੇ ਤਕ ੇਂ ਬੈਠ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਿੇਗ ਤ ੱਚ ਉਬਲ ਾ ਤਲਆ? ਤਫਰ ਗੁਰ ੂ

ਹਰਗੋਤਬੰਿ ਪ੍ਾਤਿਸ਼੍ਾਹ ਨੇ ਚਾਰ ਜੰਗਾਂ ਤਕ ੇਂ ਲੱੜ ਲਈਆ?ਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਿੇ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਤ ੱਚ ਸੈਂਕੜ ੈਤਸੱਖ 
ਸ਼੍ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਨਹ ਾਂ ਤ ੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਸ਼੍ਹੀਿੀਆਂ  ੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਕੀਿੀਆ।ਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਹੀ ਜੰਗਾਂ ਤ ੱਚ 
ਫਿਤਹ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਕੀਿੀ। ਸਭ ਬੀਰ ਰਸ ਿੋਂ ਤਬਨਾਂ ਹੀ? ਗੁਰੂ ਿੇਗ ਬਹਾਿਰ ਸਾਤਹਬ ਨੇ ਤਬਨਾਂ ਬੀਰ ਰਸ ਹੀ 



ਚਾਂਿਨੀ ਚੌਂਕ ਤ ੱਚ ਸੀਸ ਕਟਾ ਤਲਆ, ਭਾਈ ਮਿੀ ਿਾਸ, ਭਾਈ ਸਿੀ ਿਾਸ, ਅਿੇ ਭਾਈ ਤਿਆਲਾ ਜੀ ਬੀਰ 
ਰਸ ਿੋਂ ਤਬਨਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਿੇਗ ਬਹਾਿਰ ਸਾਤਹਬ ਿੇ ਸਨਮੁੱ ਖ ਰਤਹਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਿੋਂ ਪ੍ਤਹਲਾਂ ਸ਼੍ਹੀਿੀ ਪ੍ਾ ਗਏ? 

ਤਸੱਖੀ ਤ ੱਚ ਬੀਰ ਰਸ ਿੀ ਸ਼੍ੁਰਆੂਿ ਿਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਾਤਿਸ਼੍ਾਹ ਨੇ ਆਪ੍ ਹੀ ਇਨਹ ਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ੁਰ ੂ

ਕਰ ਤਿੱਿੀ ਸੀ: 
“ਜਉ ਿਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖਲੇਣ ਕਾ ਚਾਉ ॥ ਤਸਰੁ ਧਤਰ ਿਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ ॥ ਇਿ ੁਮਾਰਤਗ ਪ੍ੈਰੁ ਧਰੀਜੈ ॥ 
ਤਸਰੁ ਿੀਜੈ ਕਾਤਣ ਨ ਕੀਜੈ ॥20॥”(ਪੰ੍ਨਾ 1422) 

 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਾਤਿਸ਼੍ਾਹ ਿ ੇਪ੍ਾ ਨ ਬਚਨ ਹਨ: 
 

“ਪ੍ਤਹਲਾ ਮਰਣੁ ਕਬੂਤਲ ਜੀ ਣ ਕੀ ਛਤਡ ਆਸ ॥ ਹਹੋੁ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰਣੇੁਕਾ ਿਉ ਆਉ ਹਮਾਰੈ ਪ੍ਾਤਸ 
॥”(ਪੰ੍ਨਾ 1102) 

ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਪ੍ਾਤਿਸ਼੍ਾਹ ਿੀ ਬਾਣੀ ਤਸੱਖ ਨੰੂ ਬੀਰ ਰਸੀ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ, ਸੰਿ ਤਸਪ੍ਾਹੀ ਬਣਾਉਂਿੀ ਹੈ: 
 

“ਗਗਨ ਿਮਾਮਾ ਬਾਤਜਓ ਪ੍ਤਰਓ ਨੀਸਾਨੈ ਘਾਉ ॥ ਖਿੇੁ ਜੁ ਮਾਂਤਡਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਝਨ ਕੋ ਿਾਉ ॥1॥ 
ਸੂਰਾ ਸੋ ਪ੍ਤਹਚਾਨੀਐ ਜੁ ਲਰੈ ਿੀਨ ਕੇ ਹਿੇ ॥ ਪ੍ਰੁਜਾ ਪ੍ੁਰਜਾ ਕਤਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨ ਛਾਡੈ ਖੇਿੁ 
॥2॥2॥”(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ, ਪੰ੍ਨਾ 1105) 

 

“ਮਰਣੁ ਮਣੁਸਾ ਸੂਤਰਆ ਹਕੁ ਹੈ ਜੋ ਹਇੋ ਮਰਤਨ ਪ੍ਰ ਾਣੋ ॥ ਸੂਰੇ ਸਈੇ ਆਗੈ ਆਖੀਅਤਹ ਿਰਗਹ ਪ੍ਾ ਤਹ 
ਸਾਚੀ ਮਾਣੋ ॥” ( ਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ 1, ਪੰ੍ਨਾ 579) 

 

“ਕਬੀਰ ਮੁਤਹ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ ਮਰਉ ਿ ਹਤਰ ਕੈ ਿਆੁਰ ॥ ਮਿ ਹਤਰ ਪ੍ੂਛ ੈਕਉਨੁ ਹੈ ਪ੍ਰਾ ਹਮਾਰੈ 
ਬਾਰ ॥61॥”(ਪੰ੍ਨਾ 1367) 

 

ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਿੀ ਬਾਣੀ ਤਸੱਖ ਨੰੂ ਤਨਰਭਉ, ਤਨਰ ਰੈ ਬਣਾਉਂਿੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਸੰਿ ਤਸਪ੍ਾਹੀ ਿੇ ਮੂਲ ਗੁਣ 
ਹਨ। ਇਸ ਤ ੱਚ ਕਈੋ ਸ਼ੱ੍ਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਕ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਜੀ ਪ੍ਰੂਨ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਿੀ ਪ੍ਰੋੜਿਾ ਿੇ 
ਬੇਅੰਿ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਨੰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿੇ ਅੰਿਰੋਂ ਹੀ ਤਮਲਿੇ ਹਨ: 
 

“ਗੁਰੁ ਪ੍ੂਰਾ ਪ੍ਾਯਉ ਬਡ ਭਾਗੀ ਤਲ  ਲਾਗੀ ਮਿੇਤਨ ਭਰੁ ਸਹਿਾ ॥”(ਸ ਈਏ ਮਹਲੇ ਪੰ੍ਜ ੇ ਕ,ੇ ਪੰ੍ਨਾ 
1406) 

 

“ਕਤਰ ਤਕਰਪ੍ਾ ਹਤਰ ਮੇਤਲਆ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪ੍ਰੂਾ ॥ ਇਛ ਪ੍ੁੰ ਨੀ ਜਨ ਕੇਰੀਆ ਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰੂਾ ॥” 

(ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ 4, ਪੰ੍ਨਾ 168) 



 

“ਪ੍ੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਤਟਆ ਤਬਨਤਸਆ ਸਭੁ ਜੰਜਾਲੁ ॥” (ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ 5, ਪੰ੍ਨਾ 52) 

 

ਇਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹਰੋ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਤਕ ਇਹ ਮਰਯਾਿਾ ਪੰ੍ਥ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਿੇ ਪੰ੍ਥ ਨੰੂ ਅਤਧਕਾਰ ਹੈ, 
ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਿਾ। ਇਸ ਤ ੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱ੍ਕ ਨਹੀਂ ਤਕ ਪੰ੍ਥ ਨੰੂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਾ ਅਤਧਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰ ਹਰ ਅਤਧਕਾਰ 
ਿੀਆਂ ਕਝੁ ਸੀਮਾ ਾਂ ਹੁੰ ਿੀਆਂ ਹਨ। ਅਿਾਲਿਾਂ ਤ ੱਚ ਬੈਠੇ ਜੱਜਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਿ ਅਤਧਕਾਰ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਿੱਕ ਕੇ 
ਉਹ ਤਕਸੇ ਨੰੂ ਮੌਿ ਿੀ ਸਜ਼ਾ ਿੇ ਸਕਿੇ ਹਨ ਪ੍ਰ ਉਸ ਜੱਜ ਿੇ ਤਨਆਂ ਕਰਨ  ਾਸਿੇ ਕੁਝ ਨੇਮ ਬਣਾਏ ਗਏ 
ਹਨ, ਇਕ ਤਨਸ਼੍ਤਚਿ ਤ ਧੀ ਤ ਧਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੇ ਲ ਉਸ ਤ ਧੀ ਤ ਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਿੇ 
ਹਨ, ਆਪ੍ਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਈੋ ਜੱਜ ਆਖੇ ਮਨੰੂੈ ਤਕਸੇ ਨੰੂ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਿਾ 
ਅਤਧਕਾਰ ਹ,ੈ ਮੈਂ ਤਜਸਨੰੂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਹੇ ਲਾ ਤਿਆ,ਂ ਐਸਾ ਤਬਲਕਲੁ ਸੰਭ  ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ੂਨੇ ਿਾਂ ਤਸੱਖ ਨੰੂ 
ਆਪ੍ਣੇ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤਿੱਿਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਾ ਫਰੁਮਾਨ ਹ:ੈ 
 

“ਗੁਰੂ ਤਸਖੁ ਤਸਖੁ ਗੁਰੂ ਹੈ ਏਕੋ ਗੁਰ ਉਪ੍ਿਸੇੁ ਚਲਾਏ ॥” {ਆਸਾ ਮਹਲਾ 4, ਪੰ੍ਨਾ 444} 

ਤਜਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ‘ਗੁਰੂ ਤਸਖੁ ਤਸਖੁ ਗੁਰੂ ਹ’ੈ ਕਤਹ ਕੇ ਬਹੁਿ  ੱਡਾ ਮਾਣ ਤਿੱਿਾ ਹ,ੈ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ 
ਤ ਧੀ ਤ ਧਾਨ ਤ ੱਚ ਬੰਨ ਤਿੱਿਾ ਹੈ ਤਕ ‘ਏਕੋ ਗੁਰ ਉਪ੍ਿੇਸੁ ਚਲਾਏ’ ਭਾ  ਤਸੱਖ ਉਪ੍ਿੇਸ਼੍ ਕ ੇਲ ਗੁਰੂ ਿਾ 
ਹੀ ਚਲਾ ਸਕਿਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਿੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਨਾ ਕਈੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ ਨਾ ਫਸੈਲੇ ਲੈ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ 
ਹ,ੈ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਜੀ ਅਿੇ ਉਪ੍ਿਸ਼ੇ੍ ਹ,ੈ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਿੀ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਿੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਿਾ ਤਕਸੇ 
ਤ ਅਕਿੀ ਕਲੋ, ਤ ਅਕਿੀ ਸਮੂਹ ਕਲੋ ਜਾਂ ਪੰ੍ਥ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਤਧਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਭੁੱ ਲ ਪ੍ਤਹਲਾਂ 
ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਿਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਫੌਰੀ ਸਧੁਾਰ ਲੈਣ ਤ ੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। 

ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਿੀ ਲੋੜ ਹ ੈਤਕ ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਭੁੱ ਲ ਫਰੌੀ ਸੁਧਾਰੀਏ, ਸਾਡ ੇਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਲ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ 
ਸਾਤਹਬ ਜੀ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਾਹੁਲ ਛਕਿ,ੇ ਸੀਸ ਭਟੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਿ ੇਹਾਂ ਤਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਿੋਂ 
ਜੀ ਨ ਆਪ੍ ਿੇ ਲੇਖੇ ਹ,ੈ ਬਾਕੀ ਿੀ ਸਾਰੀ ਤਜ਼ੰਿਗੀ ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ ਪ੍ਾ ਨ ਤਸਧਾਂਿਾਂ ਿੀ ਪ੍ਤਹਰਿੇਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। 
ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਾਹਲੁ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਾਣੀ  ੀ ਕ ੇਲ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਤ ੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ੜਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਿੀ 
ਹੈ। ਪ੍ਾਹਲੁ ਿਾ ਭਾ  ਹੈ ਪ੍ਾਹੁ ਚੜਾਉਣਾ, ਜਿ ਪ੍ਾਹ ੁਗੁਰਬਾਣੀ ਿੀ ਚੜਾਉਣੀ ਹ,ੈ ਜੀ ਨ ਨੰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿੇ 
ਰੰਗ ਤ ੱਚ ਰੰਗਣਾ ਹੈ ਿਾਂ ਪ੍ਾਹੁਲ ਤਿਆਰ ਕਰਤਿਆ ਂਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਿੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਪ੍ੜਹਨ ਿਾ 
ਸੁਆਲ ਹੀ ਪ੍ਿੈਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਿਾ। 

ਸਮੇਂ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਕ ਸੁਚਿੇ ਤਸੱਖ ਜਥੇਬੰਿੀਆ,ਂ ਰੱਲ ਕ,ੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਤ ੱਚੋਂ ਬਾਣੀਆਂ ਿੀ ਚਣੋ ਕਰਕੇ 
ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਫਸੈਲਾ ਕਰਕ,ੇ ਇਹ ਪ੍ਾ ਨ ਕਾਰਜ ਫਰੌੀ ਸ਼੍ੁਰੂ ਕਰ ਿਣੇ, ਤਕਉਂਤਕ ਜੋ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਤਸੱਖ 



ਸੰਸਥਾ ਾਂ ਿੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਿੀਆਂ ਿੜਾਂ ਾਂ ਿਾਂ ਪੰ੍ਥ ਤ ਰਧੋੀ ਸ਼੍ਕਿੀਆਂ ਿੇ ਹੱਥਾਂ ਤ ੱਚ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਕਲੋੋਂ  
ਆਸ ਰਖਣੀ ਤਕ ਉਹ ਕੋਈ ਠੀਕ ਸਧੋ ਕਰਨਗੇ, ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਿ ਕਰਨਾ ਅਿੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੰੂ ਧੋਖਾ ਿਣੇਾ 
ਹੈ। ਹਾਂ ! ਉਹ ਹਰੋ ਬਰਬਾਿੀ ਿਾਂ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ ਅਿੇ ਇਸ ਿੀ ਤਿਆਰੀ  ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  

 ੈਸੇ ਿਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ  ੀ ਬਹੁਿ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਤਕਉਂਤਕ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਜੀ ਇਿਨੇ ਸੰਪ੍ਰੂਣ ਹਨ 
ਤਕ ਜੇ ਤਸੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਿੇ ਪ੍ਰੂਨ ਤ ਸ਼੍ ਾਸ ਰੱਖੇ ਿਾਂ ਤਕਸੇ ਿੁਤਬਧਾ ਤ ੱਚ ਪ੍ਣੈ ਿਾ ਸਆੁਲ ਹੀ ਪ੍ੈਿਾ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰ ਿਾ। ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਿ ੇਪ੍ਤਹਲੇ ਿੇਰਹਾਂ ਪੰ੍ਨੇ ਤਨਿਨੇਮ ਿੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਿੋਂ  ੀ ਪ੍ਰਮਾਤਣਿ ਹੈ ਤਕ ‘ਸੋ 
ਿਰ’ੁ ਿੇ ਪੰ੍ਜ ਸ਼੍ਬਿ, ‘ਸੋ ਪ੍ਰੁਖ’ੁ ਿੇ ਚਾਰ ਸ਼੍ਬਿ ਅਿੇ ‘ਸੋਤਹਲਾ ਬਾਣੀ’ ਿੇ ਪੰ੍ਜ ਸ਼੍ਬਿ ਤਫਰ ਤਨਰਧਾਰਿ 
ਰਾਗਾਂ ਤ ੱਚ ਆਉਂਿੇ ਹਨ, ਤਫਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਤਹਲਾਂ ਅਲੱਗ ਤਲਖਣ ਿੀ ਲੋੜ ਤਕਉਂ ਪ੍ਈ? ਗੱਲ ਤਬਲਕਲੁ 
ਸਪੱ੍ਸ਼੍ਟ ਹੈ ਤਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਆਪ੍ ਤਨਿਨੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿੱਿਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ  ੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ 
ਤਕ ਇਸ ਤਨਿਨੇਮ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਤਬੰਿ ਤਸੰਘ ਪ੍ਾਤਿਸ਼੍ਾਹ ਿੀ ਪ੍ਰ ਾਨਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਨੰੂ ਗੁਰਗੱਿੀ ਿੇ 
ਗੁਰੂ ਗੋਤਬੰਿ ਤਸੰਘ ਪ੍ਾਤਿਸ਼੍ਾਹ ਨੇ ਆਪ੍ ਸੁਸ਼੍ੋਤਭਿ ਕੀਿਾ ਹੈ। ਨੌਂ  ੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਿੇਗ ਬਹਾਿਰ ਪ੍ਾਤਿਸ਼੍ਾਹ ਿੇ 
115 ਸ਼੍ਬਿ  ੀ ਗੁਰ ੂਗੋਤਬੰਿ ਤਸੰਘ ਪ੍ਾਤਿਸ਼੍ਾਹ ਨੇ ਆਪ੍ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਤ ੱਚ ਿਰਜ ਕੀਿੇ ਹਨ। ਜੇ 
ਸਤਿਗੁਰ ੂਚਾਹੁੰ ਿੇ ਿਾਂ ਤਨਿਨੇਮ ਿੀਆਂ ਇਨਹ ਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਤ ੱਚ  ੀ ਕਈੋ  ਾਧ ਘਾਟ ਜਾਂ ਿਬਿੀਲੀ ਕਰ ਸਕਿੇ 
ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਈ ਿਬਿੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਿੀ ਇਸ ਿੋਂ ਸਪੱ੍ਸ਼੍ਟ ਹੈ ਤਕ ਬਾਣੀਆਂ ਿੀ ਤਨਿਨੇਮ ਿੇ ਿਰੌ ਿੇ 
ਪ੍ਰ ਾਨਗੀ ਗੁਰੂ ਗੋਤਬੰਿ ਤਸੰਘ ਸਾਤਹਬ ਨੇ ਆਪ੍ ਤਿੱਿੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਤਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਿੇ ਕੀਿ ੇਇਸ 
ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਬਿਲਣ ਿਾ ਅਤਧਕਾਰ ਤਕਸੇ ਨੰੂ ਨਹੀਂ। ਇਨਹ ਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੰੂ ਹੀ ਪ੍ਾਹਲੁ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਿੀਆਂ 
ਬਾਣੀਆਂ  ਾਸਿੇ  ੀ  ਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੇ ਤਗਣਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੰ੍ਜ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹ ੋੇ ਿਾਂ ‘ਆਸਾ 
ਕੀ  ਾਰ’, ‘ਅਨੰਿ’ੁ, ‘ਮੂਿਾ ਣੀ’ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਤ ੱਚੋਂ ਹਰੋ ਕਈੋ  ੀ ਬਾਣੀਆ ਂਚੁਣੀਆਂ ਜਾ 
ਸਕਿੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਫਸੈਲਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। 

ਅੱਜ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਿੀ ਪ੍ਾਹਲੁ ਛੱਕ ਚੁਕੇ ਜਾਂ ਛਕਣ  ਾਲੇ ਹਰ ਗੁਰਤਸੱਖ ਨੰੂ  ੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ 
ਤਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ੜਹ ਕ,ੇ ਸਾਨੰੂ ਕੋਈ ਮੰਿਰ ਪ੍ਾਣੀ ਤ ੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤਪ੍ਆਇਆ ਤਗਆ ਬਲਤਕ ਮੈਂ ਸਮਝਿਾ 
ਹਾਂ ਤਕ ਬਾਣੀ ਪ੍ੜਹਨ ਿਾ ਭਾ , ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਕ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਤਜ਼ੰਿਗੀ ਕ ੇਲ ਗੁਰੂ 
ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਿੀ ਬਾਣੀ ਿੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਹੀ ਰਤਹਣਾ ਹ,ੈ ਕੋਈ ਹਰੋ ਓਟ ਨਹੀਂ ਿੱਕਣੀ, ਯਾਨੀ ਤਕ ਇਹ, 

ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਨ ਬਿੀਿ ਕਰਨ  ਾਸਿੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੰੂ ਨਾ ਸਮਝਿੇ 
ਹੋਏ ਕਈ ਭਰਮਾਂ ਤ ੱਚ ਪ੍ੈ ਜਾਂਿੇ ਹਨ, ਤਜ ੇਂ ਤਕ ਤਪ੍ਛਲੇ ਤਿਨੀਂ ਇਹ ਤ  ਾਿ ਭੱਤਖਆ ਤਕ ਉਸ  ੇਲੇ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਕਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪ੍ੜਹੀਆਂ ਸਨ, ਿਾਂ ਕਈ  ੀਰਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਕਤਹੰਿੇ ਸਤੁਣਆ ਤਗਆ ਤਕ ਜੇ 
ਇਹੀ ਪੰ੍ਜ ਬਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਿਾਂ ਸਾਡਾ ਅੰਤਮਰਿ ਛਕਣਾ ਿਾਂ ਬੇਕਾਰ ਚਲਾ ਤਗਆ। ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ 



ਲੈਣ ਤਕ ਪ੍ੜਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਿਾਂ ਸੰਕਿੇਕ ਹਨ, ਅਸਲ ਤ ੱਚ ਿਾਂ ਗੁਰ ੂਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਿੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ 
ਨੰੂ ਜੀ ਨ ਿਾ ਅਧਾਰ ਬਨਾਉਣ ਿਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਿਾ ਹ,ੈ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਾਇਆ ਤਗਆ ਹ ੈਤਕ ਸਾਰਾ ਜੀ ਨ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਿੀ ਅਗ ਾਈ ਤ ੱਚ ਬਿੀਿ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਿੀ ਓਟ ਛੱਡ ਕ ੇਹੋਰ ਤਕਧਰੇ ਨਹੀਂ 
ਭਟਕਾਂਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਿੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾ ੇ ਿਾਂ ਐਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਤ ਰਧੋੀ ਸੋਚ ਕਿ ੇਨਾ ਆ ੇ। 
 

 ਾਤਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ॥  ਾਤਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਿਤਹ॥ 

ਰਾਤਜੰਿਰ ਤਸੰਘ, (ਮੁੱ ਖ ਸ ੇਾਿਾਰ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰ੍ਚਾਇਿ,  

ਟੈਲੀਫੋਨ: +919876104726 
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1699 'ਚ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਸਮੇਂ ਤਕਹੜ੍ੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ 
ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ? 

ਸੰਨ 1770 'ਚ  ੀ ਪ੍ਾਹੁਲ ਿੇਣ ਸਮੇਂ ਜਪ੍ੁ ਅਿੇ ਅਨੰਿ ਬਾਣੀਆਂ ਿਾ ਹੀ ਪ੍ਾਠ ਹੁੰ ਿਾ ਸੀ। 
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