ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਬੇਖੌਫ "ਪੰ ਥ ਦਰਦੀ ਪਰਚਾਰਕ" ਪਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਸੰ ਘ ਖਾਲਸਾ
-: ਇੰ ਦਰ ਜੀਤ ਸ ੰ ਘ ਕਾਨਪੁਰ
ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਫ
ੋ ੈ ਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸ ੰ ਘ ਪਰਤੀ ਾਡੇ ਮਨ ਸਵਚ ਮੌਜੂਦ ਤਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਾਡੀ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਕਾਗਜ 'ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅ ੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਗੀ’ ਦਰਸ਼ਨ
ਸ ੰ ਘ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸ ੰ ਘ ‘ਰਾਗੀ’ ਕਸਹ ਕੇ ੰ ਬੋਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਦੀ ਆਲੋ ਚਨਾ ਦਾ ਸਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇ ਸਕਨ ਇਹ ਆਲੋ ਚਨਾ ਾਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਵੀ ਲਗਦੀ ਹੈ।
ਅ ੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਪਛਲੱਗੂ ਜਾਂ ਅੰ ਿੇ ਮਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਨਾਂ ਦਾ ‘ ਮਰਥਨ’ ਅਤੇ ‘ ਸਤਕਾਰ’ ਆਿਾਰ ਹੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅ ੀਂ ਉਨਹਾਂ ਆਲੋ ਚਕਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਕੁੱ ਝ ਵਾਲ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕ ਪਰੋਫੈ ਰ ਾਸਹਬ ਜੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ‘ਰਾਗੀ’ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹਨ ਤੇ - ਕੌ ਮ ਦਾ ਉਹ ਸਕਹੜਾ ਰਾਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰ ਥ ਲਈ ਇਕ ਾਲ ਜੇਲ ਦੀ ਕਾਲ ਕੋਠਰੀ ਸਵਚ ਡੱ ਸਕਆ ਰਸਹਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉ ਉਪਰ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਠੋਕ ਸਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹੋਣ?
- ਪੰ ਥ ਦਾ ਉਹ ਸਕਹੜਾ ਰਾਗੀ ਜਾਂ ਪਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵ
ੇ ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਗੁਰਮਸਤ ਸ ਿਾਂਤਾਂ’ ਲਈ ਲਸੜਆ ਹੋਵ?ੇ
- ਪੰ ਥ ਦਾ ਉਹ ਸਕਹੜਾ ਰਾਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਬੰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟ ਇੱ ਕ ਅਖੱ ਰ ਵੀ ਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਖਦਾ ਹੋਵ?ੇ
- ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਉਹ ਸਕਹੜਾ ਵ
ੇ ਾਦਾਰ ਹੈ, ਸਜ ਨੇ ‘ ਰਬਤ ਖਾਲ ਾ’ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਦਾ ਸਦੱ ਤਾ ਹੋਵ?ੇ (ਇ ਦੇ ‘ਇੰ ਪਲੀਮੈਂਟ’ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ
ਅ ਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਇਆ।)
- ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਉਹ ਸਕਹੜਾ ਵ
ੇ ਾਦਾਰ ਹੈ, ਸਜ ਨੇ ‘ਆਲ ਇੰ ਡੀਆ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ੲੈਕਟ’ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਜੋਰ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ?
- ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਉਹ ਸਕਹੜਾ ਵ
ੇ ਾਦਾਰ ਹੈ, ਸਜ ਨੇ ਸਬਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਤੇ ਪੰ ਥ ਦੀ ੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵ?ੇ
- ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਉਹ ਸਕਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਸਜ ਨੇ ਉ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਾਲਮ ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ‘ਨਵੀਂ ਸ ੱ ਖ ਪਨੀਰੀ’ ਨੂੰ ਝੂੱ ਸਠਆਂ ਮੁਕਾਬਸਲਆਂ ਸਵੱ ਚ
ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲ ਦੇ ਸਵਰੋਿ ਸਵੱ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱ ਕੀ?

- ਸਕਹੜਾ ਰਾਗੀ ਹੈ, ਸਜ ਨੇ ਟੇਜ ਤੇ ‘ਪ ਰੀਚੇ’ ਵਰਗੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਕੋਲ਼ੋਂ ‘ਸ ਰੋਪਾਉ’ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਾਰੀ ੰ ਗਤ ਸਵਚ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਦਤਾ ਹੋਵ?ੇ ਸਕਉਂਸਕ ਉ ਨੇ
ਦਾਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ੀ। (ਯੂ.ਸਟਉਬ 'ਤੇ ਆਪ ਇ ਦੀ ਵੀਡੀਉ ਵੇਖ ਕਦੇ ਹੋ)।
- ਸਕਹੜਾ ਰਾਗੀ ਹੈ ਸਜ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਾਸਹਬ ਤੇ ਦ ਮ ਗਰੰ ਥ ਨਾਮ ਦੀ ਉ "ਕੂੜ ਸਕਤਾਬ" ਅਗੇ ਮੱ ਥਾ ਟੇਕਣ ਅਤੇ ਉ

ਹਾਮਣੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ

ਸਦਤਾ ਹੋਵ?ੇ
- ਸਕਹੜਾ ਪਸਹਲਾ ਰਾਗੀ ੀ, ਸਜ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤੇ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਸਤਆਰ ਕੀਤੀ? ਸਜ ਸਵਚ ਇਕ ਸਵਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਸਦਆਂ ਅਤੇ ਉ ਦੀ
ਸਵਆਸਖਆਂ ਕਰਸਦਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਈ ਪਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਾਥ ਜੋਸੜਆ ਅਤੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
- ਸਕਹੜਾ ਰਾਗੀ ਹੈ, ਜੋ ‘ ੱ ਚ’ ਅਤੇ ‘ਗੁਰਮਸਤ’ ਸ ਿਾਂਤ ਦੀ ਗਲ ਕਰਣ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਸਵੱ ਚ ਪੰ ਥ ਤੋਂ ਛੇਕ ਸਦੱ ਤਾ ਗਇਆ ਹੋਵੇ?
- ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਉਹ ਸਕਹੜਾ ਵ
ੇ ਾਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਾਸਹਬ ਦੇ ਨਮਾਨ ਦੀ ਖਾਸਤਰ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਰਿਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਨਟ ਸਵੱ ਚ ਅ ਤੀਫਾ ਸਲੱਖ ਕੇ
ਫੜਾ ਆਇਆ ਹੋਵ?ੇ
- ਸਕਹੜਾ ਰਾਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣਾ ਸਨਜੀ ਪੈ ਾ ਲਾ ਕੇ, ਹਰ ਾਲ ‘ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ’ ਅਤੇ ਫਰੀ ਸਲਟਰੇਚਰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਵੰ ਡਦਾ ਹੋਵੇ?
- ਪਰਫ
ੋ ੈ ਰ ਾਸਹਬ ਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਰਾਗੀ ਕਸਹਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ, ਕੀ ੰ ਤ ਸ ੰ ਘ ਮ ਕੀਨ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨਹੀਂ ਨ? ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੌ ਮ ਨੇ ‘ਪੰ ਥ ਰਤਨ’ ਤੇ ‘ਬਰਹਮ ਸਗਆਨੀ’
ਦੀ ਉਪਾਿੀ ਸਦਤੀ, ਜਦ ਕੇ ਉਹ ‘ਦ ਮ ਗਰੰ ਥ ਦੇ ਪਰਚਾਰਕ’ ਤੇ ‘ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ’ ਦੇ ਕਟੱ ੜ ਸਵਰੋਿੀ ਰਹੇ। ਪੰ ਥ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ ਆਪਣਾ ਾਰਾ
ਜੀਵਨ ਲੇ ਖੇ ਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰੋਫੈ ਰ ਾਸਹਬ ਨੂੰ ਕੌ ਮ ਕੋਲ਼ੋਂ ਕੀ ਸਮਸਲਆ? ਸ ਰਫ ਇਕ ‘ਰਾਗੀ’ ਦੀ ੳਪਾਿੀ?
- ਸਕਹੜਾ ਰਾਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਂਗਾਂ, ੋਟੇ ਅਤੇ ਸਕਰਪਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਮਣਾ ਕਰਸਦਆਂ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ‘ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਕੌ ਮ ਨੂੰ ‘ ੁਚੇਤ’ ਕਰਨ ਸਵਚ ਜੁੱ ਸਟਆ ਹੋਵ?ੇ
- ਸਕਹੜਾ ਰਾਗੀ ਹੈ, ਸਜ ਨੇ ਕੌ ਮ ਦੇ ਸਵਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁਿਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਛੱ ਤ ਹੇਠ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵ।ੇ ਇ ਉਮਰ ਸਵੱ ਚ ਵੀ ਉਹ
ਸਨਡਰਤਾ ਅਤੇ ਸਹੰ ਮਤ ਨਾਲ ‘ ੱ ਚ ਦੀ ਗਲ’ ਕਸਹਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਾ ਹੋਵ?ੇ

ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ! ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਲ ਦੀ ਭੜਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਗੀ’ ਕਸਹ ਕੇ ਹੀ ਸਨਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸ਼ਕ ਕਹੋ। ‘ਰਾਗੀ’ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਲੇ ਸਕਨ ਇਹ ਵੀ ੱ ਚ ਹੈ ਸਕ
ਅੱ ਜ ਦੇ ਦੌਰ ਸਵੱ ਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਗਹਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਨਡਰ ਪਰਚਾਰਕ, ਪੰ ਥ ਦਰਦੀ, ਗੁਰਮਸਤ ਦਾ ਿਾਰਣੀ ਅਤੇ ਕੌ ਮ ਦਾ ਸਹਤੈਸ਼ੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰ ਦਾ ਕੌ ਮ ਕੋਲ ਹੈ
ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਸਲਆਉ, ਅ ੀਂ ਉ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾਂ ਹੀ ਸਤਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਜਨਾਂ ਅ ੀਂ ਪਰੋਫੈ ਰ ਾਸਹਬ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਜੀ
ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁਕੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਡੇ ਤੋਂ ਵਡਾ ਬੰ ਦਾ ਵੀ ਪਾਕ ਾਫ ਨਹੀਂ ਸਨਕਲੇ ਗਾ। ਸਕ ੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਈ ਸਵਕਾਰਾਂ ਦਾ
ਪੁਤਲਾ ਹੋ ਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅ ੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਸਨਜੀ ਪਸਰਵਾਸਰਕ ਜੀਵਨ ਵਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਸਖਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਾਡੇ ਘਰ ਭ ਕੁੱ ਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚਲ ਸਰਹਾ ਹੈ?
ਨਹੀਂ ਨਾਂ। ਫੇਰ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਸਚਕੜ ਸਕਉਂ?
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