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ਗੁਰਬਾਣੀਗੁਰਬਾਣੀਗੁਰਬਾਣੀਗੁਰਬਾਣੀ    ਿਵੱਚਿਵੱਚਿਵੱਚਿਵੱਚ ਚਰਨਧੂਿੜਚਰਨਧੂਿੜਚਰਨਧੂਿੜਚਰਨਧੂਿੜ    ਿਨਮਰਤਾਿਨਮਰਤਾਿਨਮਰਤਾਿਨਮਰਤਾ ਦਾ  ਦਾ  ਦਾ  ਦਾ ਸੂਚਕਸੂਚਕਸੂਚਕਸੂਚਕ ਜ� ਜ� ਜ� ਜ� ਪਾਇਦਾਨ�ਪਾਇਦਾਨ�ਪਾਇਦਾਨ�ਪਾਇਦਾਨ�    ਹੇਠਲੀਹੇਠਲੀਹੇਠਲੀਹੇਠਲੀ    ਖਾਕਖਾਕਖਾਕਖਾਕ ਦਾਦਾਦਾਦਾ? 
ਅਵਤਾਰਅਵਤਾਰਅਵਤਾਰਅਵਤਾਰ ਿਸ ਘਿਸ ਘਿਸ ਘਿਸ ਘ ਿਮਸ਼ਨਰੀਿਮਸ਼ਨਰੀਿਮਸ਼ਨਰੀਿਮਸ਼ਨਰੀ    (510-432-5827) 

ਮਹ�ਨਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਚਰਨ ਸ ਸਿਕ$ਤ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥ ਹਨ-ਪੈਰ, ਆਚਰਣ, ਸੁਭਾਵ ਅਤੇ ਅਚਾਰ� ਧੂੜ, ਧੂਿੜ, 
ਧੂਰ, ਧੂਿਰ, ਧੂਲ, ਧੂਿਲ ਸਮ ਅਰਥੀ ਹਨ ਇਨ+ � ਸ਼ਬਦ� ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ-ਰਜ, ਗਰਦ ਅਤੇ ਧੂੜ ਆਿਦਕ� ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਿਵਖੇ ਭਾਵਪੁਰਤ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤ� ਿਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂ  ਸੌਿਖਆਂ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਜੇ ਅਸ0 ਭਾਵ 
ਅਰਥ� ਦੀ ਥ� ਓਥੇ ਵੀ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰ�ਗੇ ਤ� ਤ� ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ� ਐਸਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਚਰਨਧੂਿੜ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ�ੈ ਭਾ. ਕਾਨ+  ਿਸ ਘ ਨਾਭਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰਮਿਤ ਮਾਰਤ ਡ ਿਵੱਚ ਿਲਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਚਰਨਧੂਿੜ ਭਲੇ 
ਗੁਰਿਸੱਖ� ਦੇ ਚਰਨ� ਦੀ ਰਾਖ ਭਾਵ ਮਹ� ਿਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜਾਿਤ ਵਰਣਾਿਭਮਾਨ ਦੇ ਿਸਰ 
ਿਮੱਟੀ� ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਸਧ�ਤ ਵੀਚਾਰੀਏ� ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ-ਚਰਨਧੂਿੜ ਤੇਰੈ ਜਨ ਕੀ ਹੋਵ� …� 

(749) ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ� ਦੀ ਚਰਨਧੂਿੜ ਹੋ ਜਾਵ� ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਇ ਨੀ ਿਨਮਰਤਾ ਆ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਅਹ ਕਾਰ ਜ�ਦਾ ਰਹ�ੇ 
ਅਹ ਕਾਰ ਹਮੇਸ਼� 5ਚਾ ਤੇ ਿਨਮਰਤਾ ਨੀਵ0 ਹੁ ਦੀ ਹ�ੈ ਇਸ ਕਰਕੇ 5ਚਾ ਿਸਰ ਹ ਕਾਰ ਤੇ ਨੀਵ6 ਚਰਨ ਿਨਮ$ਤਾ ਦੇ 
ਪ$ਤੀਕ ਮ ਨ7  ਗਏ ਹਨ� ਪੈਰ� ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਨਮਰ ਮਹ�ਨਤਾ ਦਰਸ8ਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਰ� ਿਵੱਚ 
ਫੁਰਮ�ਦੇ ਹਨ- 

ਿਸਰਿਸਰਿਸਰਿਸਰ ਉਚਾਉਚਾਉਚਾਉਚਾ    ਨੀਵ 6ਨੀਵ 6ਨੀਵ 6ਨੀਵ 6    ਚਰਣਚਰਣਚਰਣਚਰਣ  ਿਸਿਰਿਸਿਰਿਸਿਰਿਸਿਰ    ਪੈਰ0ਪੈਰ0ਪੈਰ0ਪੈਰ0    ਪ�ਦ ੇਪ�ਦ ੇਪ�ਦ ੇਪ�ਦ ੇ� � � � ਮੂ ਹਮੂ ਹਮੂ ਹਮੂ ਹ ਅਖ0ਅਖ0ਅਖ0ਅਖ0    ਨਕੁਨਕ ੁਨਕ ੁਨਕ ੁ    ਕ ਨਕ ਨਕ ਨਕ ਨ  ਹੱਥਹੱਥਹੱਥਹੱਥ  ਦੇਹਦੇਹਦੇਹਦੇਹ ਭਾਰਭਾਰਭਾਰਭਾਰ ਉਚ�ਦ ੇਉਚ�ਦ ੇਉਚ�ਦ ੇਉਚ�ਦ ੇ� � � � ਸਭਸਭਸਭਸਭ  ਿਚਹਨਿਚਹਨਿਚਹਨਿਚਹਨ  ਛਿਡਛਿਡਛਿਡਛਿਡ    ਪੂਜੀਅਿਨਪੂਜੀਅਿਨਪੂਜੀਅਿਨਪੂਜੀਅਿਨ    

ਕਉਣਕਉਣਕਉਣਕਉਣ  ਕਰਮਕਰਮਕਰਮਕਰਮ ਕਮ�ਦੇਕਮ�ਦੇਕਮ�ਦੇਕਮ�ਦੇ� � � � ਗੁਰਗੁਰਗ ੁਰਗ ੁਰ ਸਰਣੀਸਰਣੀਸਰਣੀਸਰਣੀ    ਸਾਧਸ ਗਿਤਸਾਧਸ ਗਿਤਸਾਧਸ ਗਿਤਸਾਧਸ ਗਿਤ    ਿਨਤਿਨਤਿਨਤਿਨਤ  ਚਿਲਚਿਲਚਿਲਚਿਲ    ਚਿਲਚਿਲਚਿਲਚਿਲ    ਜ�ਦ ੇਜ�ਦ ੇਜ�ਦ ੇਜ�ਦ ੇ� � � � ਵਤਿਨਵਤਿਨਵਤਿਨਵਤਿਨ    ਪਰਉਪਕਾਰਪਰਉਪਕਾਰਪਰਉਪਕਾਰਪਰਉਪਕਾਰ ਨ<  ਨ<  ਨ<  ਨ<  ਕਿਰਕਿਰਕਿਰਕਿਰ    ਪਾਿਰਪਾਿਰਪਾਿਰਪਾਿਰ    ਵਸ�ਦੇਵਸ�ਦੇਵਸ�ਦੇਵਸ�ਦੇ� � � � 

ਮੇਰੀਮੇਰੀਮੇਰੀਮੇਰੀ    ਖਲਹੁਖਲਹੁਖਲਹੁਖਲਹੁ    ਮੌਜੜੇਮੌਜੜੇਮੌਜੜੇਮੌਜੜੇ    ਗ ੁਰਿਸਖਗੁਰਿਸਖਗੁਰਿਸਖਗੁਰਿਸਖ ਹ ਢ�ਦ ੇਹ ਢ�ਦ ੇਹ ਢ�ਦ ੇਹ ਢ�ਦ ੇ� � � � ਮਸਤਕਮਸਤਕਮਸਤਕਮਸਤਕ  ਲਗੇਲਗ ੇਲਗ ੇਲਗ ੇ    ਸਾਧਸਾਧਸਾਧਸਾਧ ਰੇਣ ੁਰੇਣ ੁਰੇਣ ੁਰੇਣ ੁ    ਵਡਭਾਿਗਵਡਭਾਿਗਵਡਭਾਿਗਵਡਭਾਿਗ    ਿਜਨ+ �ਿਜਨ+ �ਿਜਨ+ �ਿਜਨ+ �  ਦ ੇ ਦ ੇ ਦ ੇ ਦ ੇ� � � � 18����  

ਪੈਰ (ਚਰਨ) ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅ ਗ� ਦਾ ਭਾਰ ਉਠ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਰ� ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰਸ ਗਿਤ ਿਵੱਚ ਜਾਈਦਾ ਹੈ 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਰਨ� ਦੇ ਗੁਣ� ਦੀ ਮਿਹਮ� ਹ�ੈ ਇਨ+ � ਗੁਣ� ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਰਨ� ਦੀ ਮਹ�ਨਤਾ ਹ�ੈ ਇਵ6 ਹੀ ਐ 
ਗੁਰਿਸੱਖ! ਤੂ  ਵੀ ਦੈਵੀ ਭਾਵ ਚ ਗੇ ਗੁਣ ਿਹਰਦੇ ਿਵੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਹ ਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਨਮਰਤਾ 
ਆ ਜਾਵੇਗੀ� ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨ7  ਪੈਰ� ਦੇ ਨੀਵ6ਪਨ ਅਤੇ ਗੁਣ� ਦੀ ਹੀ ਮਿਹਮ� ਇਸ ਉਪ$ੋਕਤ ਪੌੜੀ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਈ 
ਹੈ� ਇਵ6 ਹੀ-ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰ ੇਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਵ�� ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ� (749) ਭਾਵ ਇਨ+ � ਿਨਮਰ ਹੋ 
ਜ�ਵ� ਿਕ ਤੇਰ ੇਚ ਗੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਨ� ਿਕ ਗ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਪੀਤੀ ਜਾਵ�� ਗ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ 
ਿਨਮਰਤਾ ਨਹ0 ਆ8ਦੀ ਸਗ> ਸਦਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਮਰ ਹੋਈਦਾ ਹ�ੈ ਜਦ ਕਥਾਕਾਰ ਪ$ਚਾਰਕ ਹੀ 
ਸ ਗਤ� ਨੂ  ਪਾਇਦਾਨ� ਨਾਲ ਗ ਦੇ ਪੈਰ� ਦੀ ਪੂ ਝ ਚਰਨਧੂਿੜ ਤੇ ਪੈਰ� ਦੇ ਧੋਣ ਨੂ  ਚਰਨਾਿਮ$ਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹ ੇਹਨ ਤ� 
ਸ ਗਤ� ਕੀ ਕਰਨ? ਕਈਆਂ ਪਾਖ ਡੀਆਂ ਨ7  ਤ� ਪਾਇਦਾਨ� ਦੀ ਧੂੜ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 
ਚਰਨਧੋਣ ਨੂ  ਸ਼ੀਸੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚਰਨਾਮਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂ  ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਚਰਨਧੂਿੜ ਖਾ ਲਓ 
ਅਤੇ ਚਰਨਾਮਤ ਪੀ ਲਓ ਸਭ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂ  ਿਕਸੇ ਵੈਦ ਜ� ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ0� ਕਈ 
ਿਵਚਾਰੇ ਇਸ ਅ ਨੀ ਅਤੇ ਅਿਗਆਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਹ ਦੀ ਿਜ ਦਗੀ ਤ> ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦ ੇਹਨ� ਇਥੇ ਵੀ 
ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਣਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ� 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੋਲ ਪੱਗ, ਲ ਬੇ ਚੋਲੇ ਅਤੇ ਨ ਗੀਆਂ ਲੱਤ� ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਇੱਕ ਅਖ ਡ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਕਥਾ 
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਸ ਗਤੋ! ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਿਵੱਚ ਿਕ ਨੀ ਿਨਮਰਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਈਆਂ ਸ ਗਤ� ਦੇ ਪੈਰ� ਦੀ 
ਚਰਨਧੂਿੜ ਨੂ  ਘੋਲ ਘੋਲ ਕੇ ਪ0ਦੇ ਸਨ� ਇਹ ਤ� ਨਹ0 ਿਕਹਾ ਿਕ ਦੂਰ> ਆਈਆਂ ਸ ਗਤ� ਦੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੈਰ 
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ਚਰਨਧੂਿੜ ਨੂ  ਘੋਲ ਘੋਲ ਕੇ ਪ0ਦੇ ਸਨ� ਇਹ ਤ� ਨਹ0 ਿਕਹਾ ਿਕ ਦੂਰ> ਆਈਆਂ ਸ ਗਤ� ਦੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੈਰ 
ਧੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ� ਉਸ ਤ> ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਨ7  ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਸੀ ਜਦ ਦਾਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤ� ਮ? ਬੜੀ 
ਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪੁਿਛਆ ਿਕ ਗੁਰੂ ਨੂ  ਪੈਰ� ਦੀ ਗ ਦਗੀ ਧੋ ਕੇ ਪੀਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਥਾਕਾਰ ਕੀ ਆਪ ਵੀ 
ਐਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਾਹਰ> ਆਈਆਂ ਸ ਗਤ� ਦੇ ਗ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪ0ਦਾ ਹ?ੈ ਤ� ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਿਵੱਚ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ 
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ� ਦਾਸ ਨ7  ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਕ8 ਸ ਗਤ� ਨੂ  ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸਾ 
ਕਰਦੇ ਸਨ? ਲੋੜ ਤ� ਚਰਨਧੂਿੜ ਤੇ ਚਰਨਾਮਤ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂ  ਸਮਝਣ ਦੀ ਹ�ੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ 
ਜੋ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਕੱਲੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ� ਨਾਲ ਨਹ0 ਿਜਵ6-ਲੇਲੇ ਕਉ ਚੂ ਘੈ ਿਨਤ ਭੇਡ� 
(326) ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੇਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਭੇਡ ਮ� ਹ,ੈ ਕੀ ਕਦੇ ਮ� ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂ  ਚੁ ਘਦੀ ਹ?ੈ ਸਗ> ਬੱਚਾ ਹੀ ਮ� ਦਾ ਦੁੱਧ 
ਚੁ ਘਦਾ ਹੈ� ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਭੇਡ ਮਨ ਰੂਪੀ ਲੇਲੇ ਨੂ  ਚੁ ਘੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵ ਿਨਤਾ ਪ$ਤੀ 
ਆਪਣੇ ਿਪਛੇ ਲਾਈ ਿਫਰਦੀ ਹ�ੈ ਇਸੇ ਤਰ� ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ-ਜਉ ਤਉ ਪ$ੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ ਿਸਿਰ ਧਿਰ 
ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ� (1412) ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੇ ਆਪ� ਇਸ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� 
ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤਹਾਨੂ  ਪ$ੇਮ ਦੀ ਖੇਲ ਖੇਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ ਤ� ਪਿਹਲ� ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਵੱਢ ਕੇ ਤੱਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ 
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ� ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਿਤਹਾਸ ਪੜ+ ਲਓ ਿਕਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਿਸੱਖ ਪਿਹਲ� ਿਸਰ ਵੱਢ ਕੇ ਿਫਰ 
ਤੱਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ? ਭਿਲਓ ਿਸਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਭਾਵ ਆਪਾਭਾਵ ਸਮਰਪਨ 
ਕਰਨਾ� ਗੁਰੂ ਨੂ  ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ-ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ-ਆਪੁ ਛਿਡ ਸਦਾ ਰਹੈ ਪਰਣੈ ਗੁਰ ਿਬਨੁ 
ਅਵਰੁ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਇ� (919) ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨੂ  ਤਨ<  ਮਨ<  ਸਮਰਪਤ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ� ਚ ਿਗਆਈ ਂਆਲਕੁ ਕਰੇ ਬੁਿਰਆਈ ਂ
ਹੋਇ ਸੇਰੁ� (518) ਇਸ ਤੁਕ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸੇਰੁ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ੇਰ� ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਖੂ ਖਾਰ ਜ ਗਲੀ ਜਨਵਰ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਤ� 
ਇੱਥੇ ਉਸ ਆਲਸੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂ  ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਚ ਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤ� ਆਲਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨ 
ਨੂ  ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹ�ੈ ਜਦ ਕੋਈ ਚ ਗਾ ਕ ਮ ਕਰਕੇ ਜ� ਕੋਈ ਬਾਜੀ ਿਜੱਤ ਕੇ ਆਵੇ ਤ� ਕਿਹ ਿਦ ਦੇ 
ਹਨ ਬੱਲੇ ਓਏ ਸ਼ੇਰ ਿਦਆ ਬੱਿਚਆ! ਬੱਚਾ ਤ� ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੈ ਨ� ਿਕ ਜ ਗਲੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ� ਇੱਥੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਗੁਣ 
ਨਾਲ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ� ਇਵ6 ਹੀ ਸਭ ਤ> ਨੀਵ6 ਚਰਨ ਅਤੇ ਚਰਨ� ਤ> ਨੀਵ0 ਚਰਨਧੂਿੜ ਭਾਵ ਮਹ� ਨਮਰਤਾ 
ਦਾ ਭਾਵ ਿਲਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨੂ  ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨ7  ਪੈਰ� ਥੱਲੜੀ ਧੂਿੜ ਹੀ ਸਮਝ 
ਿਲਆ� 

ਸੋ ਸਤਸ ਗੀਓ! ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਭਗਤ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਨ ਨ� ਿਕ ਅ ਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ੀ� ਉਹ ਤ� ਸ ਸਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ 
ਉਦਾਹਰਣ� ਦੇ ਕੇ ਜਥਾਰਥ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦਆ ਕਰਦੇ ਸਨ� ਜੇ ਪੈਰ� ਦੇ ਧੋਣ ਨੂ  ਅੱਜ ਵੀ ਿਸਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹ0 ਪ0ਦਾ 
ਅਤੇ ਪੈਰ� ਦੀ ਝਾੜੀ ਧੂਿੜ ਨੂ  ਕੋਈ ਨਹ0 ਖ�ਦਾ ਜ� ਮੂ ਹ ਤੇ ਮਲਦਾ ਤ� ਬ$ਹਮ ਿਗਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ 
ਸਾਿਹਬਾਨ ਅਤੇ ਭਗਤ ਐਸਾ ਿਕਵ6 ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਕੀ ਲੋਕ� ਨੂ  ਅ ਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਲੋਕ� ਦੇ 
ਗ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪ0ਦੇ ਹਨ? ਜੇ ਨਹ0 ਤ� ਇਨ+ � ਨੂ  ਗੁਰੂਆਂ ਭਗਤ� ਨੂ  ਪਲਾ8ਿਦਆਂ ਸ਼ਰਮ ਅਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਜਥਾਰਥ ਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ�ੈ ਗੁਰਿਸਖ!ੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਡੀਪਲੀ ਵੀਚਾਰ ਕਿਰਆ ਕਰੋ ਤ� ਹੀ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੱਚ-ੇਸੁੱਚੇ ਿਗਆਨ-ਿਵਿਗਆਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਿਲਆਈ ਵਾਲੇ ਉਪਦੇਸ਼� ਨੂ  ਸਮਿਝਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ� ਅਜੋਕੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਕਥਾਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰ-ਉਪਦੇਸ਼� ਦੀ ਸਹੀ ਿਵਆਿਖਆ ਨਹ0 
ਕਰਨਗੇ ਿਕ8ਿਕ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ� ਚਰਨਧੂਿੜ ਮੁਹਾਵਰਾ ਅਿਤ ਿਨਮਰਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਨ� ਿਕ ਿਕਸੇ 
ਦੇ ਪੈਰ ਪੂ ਝ-ਪੂ ਝ ਕੇ ਗ ਦੀ ਧੂਿੜ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਜ� ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਘੋਲ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਣ ਦਾ� ਸੋ ਸਤਸ ਗੀਓ! ਸਾਨੂ  
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਥਾਰਥ ਨੂ  ਸਮਝ ਕੇ ਹਉਮੈ ਹ ਕਾਰ ਿਤਆਗ ਕੇ ਸੱਚ, ਸੇਵਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ, ਪ$ੇਮ-ਿਪਆਰ, ਹਲੇਮੀ, 
ਿਨਮਰਤਾ ਆਿਦਕ ਸਦਗੁਣਾ ਦੀ ਿਗਆਨਮਈ ਚਰਨਧੂਿੜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨ� ਿਕ ਿਕਸੇ ਸਾਧ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀਣੇ ਜ� 
ਖਾਕ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ
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