ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਬਚ ਿੱ ਤਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਰਮ
ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਰਮ ਚਿਧੀ ਆਪਸ ਚਿਿੱ

ਚਬਲਕੁਲ ਚਮਲਦੀ ਹੈ

-: ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਸਿੰ ਘ ਖਾਲਸਾ

ਇੱ ਕ ਮੁਹਾਵਰਾ - ਭਵਰੋਂ ਕੀ ਔਰ ਭਿੰ ਡ ਕੀ, ਇੱ ਕੋ ਜੈਸੀ ਗਿੰ ਜ। ਕਿੰ ਮੀ ਪ੍ੈ ਪ੍ਛਾਣੀਐ, ਉਹ ਭਿੰ ਵਰਾ, ਉਹ ਭਿੰ ਡ।
ਕਦੀ ਕੁੱ ਛ ਵਰਹੇ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਸਵਚ ਅਿੰ ਸਮਰਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਚੈਲਿੰਜ
ਨਾਲ ਆਸਖਆ ਸੀ, ਸਜਸ ਸਕਸੇ ਨੇ ਸਹਿੰ ਦੁਸਤਾਨ ਸਵਚ ਰਸਹਣਾ ਹੈ, ਉਸਨਿੰ ਸਹਿੰ ਦ ਜੀਵਨ ਪ੍ੱ ਧਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਸਹਣਾ
ਹੋਵੇਗਾ। ਸਸੱ ਖ ਆਪ੍ਣੇ ਵੱ ਖਰੇ ਸਦਨ ਸਤਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ, ਇਨਹਾਂ ਨਿੰ ਸਸੱ ਖ ਨਾਮ ਤਾਂ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਦਤਾ ਹੈ, ਆਸਦ
ਆਸਦ।
ਸ. ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਸਸਿੰ ਘ ਸਰਨਾ ਦੇ ਕਸਹਣ ਅਤੇ ਇਿੰ ਤਜ਼ਾਮ ਸਵੱ ਚ ਜ਼ੀ ਟੀ.ਵੀ. 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਕੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸਦੱ ਲੀ ਪ੍ੁੱ ਸਜਆ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਟੀ.ਵੀ. ਸਟੇਸ਼ਣ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਟਲ ਸਗਆ, ਸਜਸ ਦੇ
ਗਵਾਹ ਸ. ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਸਸਿੰ ਘ ਸਰਨਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਆਖਰ ਮੈਂ ਟੀ.ਵੀ. 'ਤੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨਿੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬੋਸਲਆ, ਸਜਸਦੀ
ਵੀਡੀਓ ਯ ਸਟਯਬ 'ਤੇ ਪ੍ਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱ ਜ ਭੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਪ੍ਰ ਅੱ ਜ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਸਜਹੜੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਸਾਨਿੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਮੁਖੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹੋ ਗਲਾਂ
ਅੱ ਜ ਕੇਸਾਧਾਰੀ, ਸਕਰਪ੍ਾਣ ਧਾਰੀ, ਨੀਲਧਾਰੀ, ਦੁਮਾਲੇ ਧਾਰੀ... ਸਸੱ ਖੀ ਭੇਖ ਸਵੱ ਚ ਸਦਸਦੇ ਲੋ ਕ ਕਸਹ ਰਸਹ ਹਨ।
ਜੇ ਸਕਸੇ ਨੇ ਸਸੱ ਖੀ ਸਵਚ ਰਸਹਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨਿੰ ਅਿੰ ਸਮਰਤ, ਸਨਤਨੇਮ, ਅਰਦਾਸ ਸਵੱ ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰ ਬਰਾਹਮਣੀ ਗਰਿੰ ਥ ਬੱ ਸਚਤਰ
ਨਾਟਕ {ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗਰਿੰ ਥ} ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ੜਹਨੀਆਂ ਪ੍ੈਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਸੱ ਖੀ ਸਵਚੋਂ ਛੇਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਸੱ ਖਾਂ ਨਿੰ
ਬਹਾਦਰੀ, ਅਰਦਾਸ, ਅਿੰ ਸਮਰਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰ ਬੱ ਸਚਤਰ ਨਾਟਕ ਨੇ ਸਦਤਾ ਹੈ। ਸਸੱ ਖ ਗੁਰ ਗਰਿੰ ਥ ਸਾਸਹਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ
ਅਿੰ ਸਮਰਤ ਨਹੀਂ ਛੱ ਕ ਸਕਦੇ, ਸਨਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਤਾਂ ਸਿਰ ਸੋਚਣਾ ਪ੍ਵੇਗਾ, ਇਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਮੁਖੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਸਰਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਖੇਤਰ
ਅਤੇ ਕਰਮ ਸਵਧੀ ਆਪ੍ਸ ਸਵੱ ਚ ਸਬਲਕੁਲ ਸਮਲਦੀ ਹੈ।

Prof. Darshan Singh Khalsa regarding RSS and Dasam Granth Supporters
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