
ਸ�ਝੇ ਿਬਆਨ

ਗੁਰਮਿਤ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤ� ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜ� ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਨਕਲ� ਲਾਹੁਣ ਤੇ ਸਵ�ਗ

ਰਚਣ ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਿਹਲ, ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹਾਨ

ਗੁਰਿਸੱਖ� ਅਤੇ �ਹੀਦ� ਦੇ ਿਬੰਬ ਨੰੂ ਉਵ� ਹੀ ਿਕਸੇ ਿਬਪਰਵਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਪੇ� ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਜਵ� ਗੁਰੂ ਿਬੰਬ

ਨਹ� ਪੇ� ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮਿਤ ਰਵਾਇਤ ਅੰਦਰ ਇਨ� � ਦੀਆਂ ਨਕਲ� ਲਾਹੁਣ ’ਤੇ ਸਵ�ਗ ਰਚਣ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ

ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦੀਆਂ ਮਨ ਘੜਤ ਤਸਵੀਰ� ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਗੈਰ ਿਸਧ�ਤਕ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ,

ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਿਦਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹਾਨ ਗੁਰਿਸੱਖ� ਤੇ �ਹੀਦ� ਦੀਆਂ ਨਕਲ� ਲਾਉਣ ਤੇ

ਸਵ�ਗ ਰਚਣ ਦੇ ਕੁਰਾਹੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2005 ਿਵਚ ‘ਿਵਸਮਾਦ’ ਵੱਲ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਟੂਨ ਿਫਲਮ “ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਦੇ” ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਬਹਾਨ� ਇਸ

ਕੁਰਾਹੇ ਵੱਲ ਪੁੱ ਿਟਆ ਿਗਆ ਮੁਢਲਾ ਕਦਮ ਗੈਰ ਿਸਧ�ਤਕ ਸੀ। ਉਸ ਸਮ� ਕਈ ਸੁਿਹਰਦ ਿਸੱਖ ਿਹੱਿਸਆਂ ਵੱਲ� ਸ�ੀ ਅਕਾਲ

ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ ਇਹ ਿਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਕੁਰਾਹੇ ਨੰੂ ਇੱਥੇ ਹੀ

ਠੱਲ� ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਿਫਲਮ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਨਹ� ਤ� ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ

ਹਨ।

ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਿਹਬ ਵੱਲ� ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਿਨਕਿਲਆ ਿਕ ਕਾਰਟੂਨ ਿਫ਼ਲਮ

ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਦੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਮੂਲਾ ਖੱਤਰੀ, ਚਾਰ ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਦੇ, ਨਾਨਕ �ਾਹ ਫਕੀਰ, ਦਾਸਤਾਨ-ਏ-ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ, ਮਦਰਹੁੱ ਡ

ਸਮੇਤ ਅਨ� ਕ� ਅਿਜਹੀਆਂ ਕਾਰਟੂਨ ਅਤੇ ਫੀਚਰ ਿਫਲਮ� ਬਣੀਆਂ ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ, ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਿਦਆਂ ਅਤੇ

ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹਾਨ ਗੁਰਿਸੱਖ� ਅਤੇ �ਹੀਦ� ਦੀਆਂ ਨਕਲ� ਲਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵੱਚ ਵਸਦੇ ਿਸੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਿਹੱਿਸਆਂ ਵੱਲ� ਇਨ� � ਿਫਲਮ� ਦਾ ਡਟਵ� ਅਤੇ ਭਰਵ� ਿਵਰੋਧ

ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਿਫਲਮ� ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜ�ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸ�ੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ

ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ� ਅਤੇ ��ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ�ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਿਜਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ� ਵੱਲ� ਇਸ ਸਬੰਧੀ

ਠ� ਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹ� ਿਲਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਫਲਮ� ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਹੁਣ “ਦਾਸਤਾਨ-ਏ-ਸਰਿਹੰਦ” ਨਾਮੀ ਿਫਲਮ ਇਸ ਿਸਧ�ਤਕ ਕੁਰਾਹੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਿਫਲਮ ਦੇ

ਪ��ੰਸਕ� ਵੱਲ� ਿਬਜਲ ਸੱਥ (ਸੋ�ਲ ਮੀਡੀਆ) �ਤੇ ਸ�ਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ� ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਿਕ

ਇਸ ਿਫਲਮ ਿਵੱਚ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲ ਅਦਾਕਾਰ� ਕੋਲ� ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਿਦਆਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲ� ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ

ਹੈ। ਿਬਜਲ ਸੱਥ ਦੀ ਚਰਚਾ ਿਵਚ ਉਸ ਬਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਵੱਲ� ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਦਾ

ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਕਲ ਲਾਹੀ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਸ� ਗੁਰ-�ਬਦ ਅਤੇ ਿਸੱਖ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਪ�ਚਾਰ ਪ�ਸਾਰ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹ� ਪਰ ਅਸ� ਇਹ ਗੱਲ ਿਬਲਕੁਲ ਸਪੱ�ਟਤਾ ਨਾਲ

ਕਿਹਣੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ� ਿਕ ਪ�ਚਾਰ-ਪ�ਸਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨ� ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਿਸੱਖ� ਨੰੂ ਬੁੱ ਤ-ਪ�ਸਤੀ

ਦੇ ਕੁਰਾਹੇ �ਪਰ ਤੋਰਨਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹਰਿਗਜ਼ ਨਹ� ਹੋਣ ਦੇਣਾ।



ਅਸ� ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵੱਚ ਵਸਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਦਾਸਤਾਨ-ਏ-ਸਰਿਹੰਦ ਨਾਮੀ

ਿਫਲਮ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ �ਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਰੋਕ ਲਗਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਚਰਨ� ਿਵਚ ਅਸ� ਸਿਨਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਿਸਧ�ਤਕ ਕੁਰਾਹੇ ਨੰੂ ਪੱਕੀ ਠੱਲ�

ਪਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਿਹਲ, ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਿਦਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦੇ

ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹਾਨ ਗੁਰਿਸੱਖ� ਅਤੇ �ਹੀਦ� ਦੀਆਂ ਨਕਲ� ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ

ਜਾਵੇ।

ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੀਆਂ ਮਨ ਘੜਤ ਤਸਵੀਰ� ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਗੈਰ-ਿਸਧ�ਤਕ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਨੰੂ ਵੀ ਰੱਦ

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਿਚਤਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆ�ੇ

ਮੁਤਾਿਬਕ �ਬਦ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੀ ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

-ਸਿਹਮਤ-

ਸਤਪਾਲ ਿਸੰਘ ਸੰਗਰੂਰ

ਹਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਲ� ਗੋਵਾਲ

ਗੁਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦੁੱ ਗ�

ਮਲਕੀਤ ਿਸੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ�

ਪਰਮਜੀਤ ਿਸੰਘ ਗਾਜ਼ੀ

ਸੇਵਕ ਿਸੰਘ

ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਿਸੰਘ

ਹਰਬਖ� ਿਸੰਘ

ਜਸਪਾਲ ਿਸੰਘ ਮੰਝਪੁਰ

ਗੋ�ਿਟ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ

ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ

ਸੁਖਦੀਪ ਿਸੰਘ ਮੀਕੇ

ਰਾਜਪਾਲ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ ‘ਹਰਿਦਆਲੇਆਣਾ’

ਅਜੈਪਾਲ ਿਸੰਘ ਬਰਾੜ

ਦਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਸੇਖੌ

ਇੰਦਰਪਰੀਤ ਿਸੰਘ

ਹਰਬੀਰ ਕੌਰ

ਭਾਈ ਭਗਵੰਤ ਿਸੰਘ ਮਾੜੀ ਬੁਿਚਆਂ (ਸ�ੀ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦਪੁਰ)

ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਿਸੰਘ ਸਮਸਾ



ਿਗਆਨੀ ਗੁਰਮੁੱ ਖ ਿਸੰਘ (ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ)

ਭਾਈ ਦਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਭਰੋਆਣਾ (ਪ�ਚਾਰਕ)

ਭਾਈ ਿਨਰੰਜਨ ਿਸੰਘ ਤਾਰੂਵਾਲੀ (ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ)

ਭਾਈ ਮਿਹਕਦੀਪ ਿਸੰਘ ਉਦੋਨੰਗਲ

ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਤੇਜਪ�ਤਾਪ ਿਸੰਘ ਿ�ਕਾਰ ਮਾਛੀਆਂ

ਸੁਖਦੀਪ ਿਸੰਘ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ

ਸੁਖਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਚੋਣੇ

ਜਿਤੰਦਰ ਿਸੰਘ ਜੇਠੂਵਾਲ

ਮਲਕੀਤ ਿਸੰਘ ਬਸੰਤਕੋਟ

ਸੁਖਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਚੀਮਾ ਕਲ� (ਘੁਮਾਣ)

ਅਮਰਦੀਪ ਿਸੰਘ

ਹਰਿਬੰਦਰ ਿਸੰਘ ਭੋਲਾ

ਸੁਖਦੀਪ ਿਸੰਘ ਬਰਨਾਲਾ

ਸੱਥ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ

ਜਸਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ

ਗੁਰਤੇਜ ਿਸੰਘ ਕੌਮੀ ਆਵਾਜ

ਸੁੱ ਖਜੀਤ ਿਸੰਘ ਪਰਥ

ਪਰਮ ਿਸੰਘ

ਬਲਜੀਤ ਿਸੰਘ

ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਸਹੋਤਾ


