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ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਸੱਪ� ਵਲ� , ਹਰ ਪਲ ਿਸੱਖੀ ਤੇ ਨਵ� ਵਾਰ ਹੁ� ਦਾ ਹ�ੈ ਿਸੱਖ ਏਨ�  ਬੇਸੁਧ ਹਨ ਿਕ ਉਸ ਵਾਰ ਨੂ�  ਰੋਕਣਾ ਤ� 

ਦੂਰ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ, ਜ� ਇਹ ਮੱਨਣ ਲਈ ਵੀ ਿਤਆਰ ਨਹ% ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਿਸੱਖੀ ਤੇ ਵਾਰ ਹੈ� ਉਹ ਅਭੋਲ ਹੀ, 

ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਾਲ ਿਵੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਿਦ� ਦੇ ਹਨ� ਜਦ ਤਕ ਕੋਈ ਉਨ+ � ਨੂ�  ਉਸ ਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗ-ਤ 

ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਤਦ ਤੱਕ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕ�ਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੁ� ਦਾ ਹ�ੈ 

ਿਫਰ ਖੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁ� ਦਾ ਹ,ੈ ਿਨਰਮਲ ਿਸੱਖੀ ਿਸਧ�ਤ� ਨੂ�  ਗ�ਧਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ�ਤ� ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ�ਤ ਸਮਾਜ) ਦਾ� 

ਿਸੱਖ ਿਵਰਸੇ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਿਬਆਂ ਦਾ, ਿਸੱਖ� ਨੂ�  ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਨ� ਿਤਆਂ ਦੇ 

ਲਫਾਿਫਆਂ ਚ� ਿਨਕਲੇ ਿਸ�ਘ ਸਾਿਹਬ� ਦਾ, ਟਕਸਾਲ� ਅਤੇ ਿਸੱਖ� ਨੂ�  ਬਹੁ ਿਗਣਤੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅਕਾਲੀ 

ਦਲ� ਦਾ, ਿਸੱਖ� ਦੀ ਅਖਵਾ3ਦੀ ਿਮਨੀ ਪਾਰਲੀਮ4ਟ (ਐਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਸੱਖ ਸ�ਗਤ ਦਾ� ਸਭ ਲਾਮ 

ਬ�ਦ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁ� ਦੀ ਹ,ੈ ਉਸ ਜਾਗ-ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ� ਦੇ ਦੇ ਭ�ਡੀ ਪਰਚਾਰ ਤ�, ਿਫਰ ਗਾਲ�, ਧਮਕੀਆਂ 

ਤ� ਹੁ� ਦੀ, ਪਹੁ� ਚ ਜ�ਦੀ ਹ,ੈ ਉਸ ਨੂ�  ਪ� ਥ ਿਵਚ� ਛੇਕਣ ਦੇ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਤਕ� 

ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਕੌਮ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਿਸਧ�ਤ� ਦੀ ਿਮੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ, ਆਪ ਹੀ 

ਧਨ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ? ਪਰ ਿਸੱਖੀ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹ�ੈ ਿਸੱਖੀ ਨੂ�  

ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪ� ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁ ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਿਸੱਖ, ਜੋ ਗੁਰਦਵਾਿਰਆਂ ਤੇ 

ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕ,ੇ ਿਸੱਖ� ਦੇ ਦਸਵ�ਧ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ� ਦੇ ਭਾਗੀ ਹਨ, ਪੂਰਾ ਿਟੱਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ� 

ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ‘ਿਤ�ਨ ਸੌ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ” ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਆਸਰੇ, ਿਸੱਖ� ਦੀਆਂ ਭਿਵਨਾਵ� ਨਾਲ ਿਖਲਵਾੜ ਕਰਦ,ੇ ਿਸੱਖ 

ਵਸ� ਵਾਲੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵਚ�, ਅਰਬ� ਰੁਪਏ ਇਕੱਠ�  ਕਰ ਕੇ, ਉਸ ਆਸਰੇ, ਗੁਰੂ ਗ-�ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ 

ਗ-�ਥ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ, ਇਲੈਕਟ-ਾਨਕ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹ%, ਿਸੱਖੀ ਿਸਧ�ਤ� ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਖੁਲ+ਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ�ੈ 

ਮੁਗਲ� ਵੇਲੇ, ਜਦ ਿਸੱਖ� ਨੂ�  ਿਜਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤ� ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪਹਾੜੀ 

ਿਹ� ਦੂ ਰਾਜੇ, ਮੁਗਲ ਫੌਜ� ਦਾ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸ,ੇ ਅਿਜਹੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 

ਉਠਾ3ਿਦਆਂ, ਬ-ਾਹਮਣ ਵਾਦ ਨ�  ਿਸੱਖੀ ਿਸਧ�ਤ� ਦਾ ਮੂ�ਹ-ਮੁਹ�ਦਰਾ ਹੀ ਿਵਗਾੜ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਗੜੇ ਿਸਧ�ਤ ਨੂ�  
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ਗੁਰਦਵਾਿਰਆਂ ਿਵਚ� ਹੀ ਪਰਚਾਰਨ ਲਈ, ਿਸੱਖੀ ਭੇਸ ਿਵੱਚ ਗੁਰਦਵਾਿਰਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ� ਅੱਜ ਤਕ 

ਗੁਰਦਵਾਿਰਆਂ ਿਵਚ�, ਉਸੇ ਕੂੜ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹ�ੈ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਹਰ ਵੇਲੇ, ਿਸੱਕ ਜਾਗ ਤ� ਜ਼ਰੂਰ 

ਪਰ ਉਨ+ � ਦਾ ਟੀਚਾ, ਕੇਵਲ ਪ-ਬ�ਧ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਿਰਹਾ� ਕੂੜ ਪਰਚਾਰ, ਉਸੇ ਤਰ+� ਿਨਰਿਵਘਨ ਹੁ� ਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਹੋ 

ਿਰਹਾ ਹ�ੈ 

ਏਥ� ਤਕ ਤ� ਿਸੱਖੀ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਪਰ ਜੋ ਨਵ� ਕ�ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂ�  ਰੋਕਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤ� ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਿਸੱਖੀ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਿਵੱਚ ਆਖਰੀ ਿਕਲ ਹੋਵੇਗੀ� ਿਸੱਖੀ ਨੂ�  ਸਮਰਿਪਤ ਿਵਦਵਾਨ ਤ� 

ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਜੇ ਿਸੱਖੀ ਨੂ�  ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤ� ਿਸੱਖ ਪਨੀਰੀ, ਬੱਿਚਆਂ ਨੂ�  ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ 

ਚਲ ਿਰਹਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤ� ਿਸੱਖ ਬੱਚੇ, ਿਸੱਖੀ ਭੇਸ ਿਵੱਚ ਹੁ� ਦੇ ਵੀ ਿਸੱਖੀ ਿਸਧ�ਤ� ਤ� ਦੂਰ, ਸ�ਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲ�  

ਘੜੇ ਿਸਧ�ਤ� ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਗੇ� 

ਖੁ� ਬ� ਨਾਲ ਿਮਲਦੀ ਜੁਲਦੀ, ਪਰ ਜ਼ਹਰੀਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁ� ਦੀ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਨੂ�  ਪ� ਜਾਬ ਿਵੱਚ ਪੱਦ ਪੇੜੇ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ� ਿਸੱਖੀ 

ਭੇਸ ਿਵੱਚ ਏਨ�  ਪੱਦ ਪੇੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਿਕ ਉਨ+ � ਿਵੱਚ ਖੂ� ਬ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ� ਉਨ+ � ਿਵਚ� ਹੀ 

ਇੱਕ ਨਵ< ਜ�ਮੇ ਨ� , ਬੱਿਚਆਂ ਨੂ�  ਗੁਰਬਾਣੀ ਕ�ਠ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨ� ਥੱਲੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹ�ੈ ਉਪਰ ਦੱਸੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਿਵੱਚ ਵੀ, ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ-ਬ�ਧਕ, ਉਸ ਦਾ ਖੁਲ+ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ� ਹਰ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕ�ਮ, 

ਛੂਤ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਵ�ਗ ਫੈਲ ਿਰਹਾ ਹ�ੈ ਿਸੱਖੀ ਿਸਧ�ਤ� ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਇਹ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ 

ਹੈ ਿਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕ�ਠ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ� ਜਦ ਿਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ,

“ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਜੇ ਕਰੇ ਮਨਮੁਿਖ ਬੂਝ ਨ ਹੋਇ� ਗੁਰਮਤੀ ਘਿਟ ਚਾਨਣਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਪਾਵੈ ਸੋਇ� (੪੯੨)

ਜੋ ਮਨੁੱਖ, ਖਾਲੀ ਮੂ� ਹ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ+ਦਾ ਹ,ੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹ% ਮ�ਨਦਾ, ਅਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਕਹੇ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਨੂ�  

ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹ% ਹੁ� ਦੀ� ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚਿਲਆਂ ਹੀ, ਿਹਰਦੇ ਿਵੱਚ ਿਗਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੁ� ਦਾ ਹ�ੈ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਬ�ਦਾ ਹੀ, ਪ-ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪ-ਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਪ-ਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ 

ਹੈ� 

ਗੁਰਦਵਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਿਸਿਖਆ ਦੀ ਥ�, ਇਹ ਗੱਲ� ਵੱਧ ਪਰਚਾਰੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਫਲਾਨ�  ਸ�ਤ ਜੀ ਨੂ�  

ਏਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕ�ਠ ਸਨ, ਫਲਾਨ�  ਸ�ਤ ਜੀ ਨੂ�  ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ-�ਥ ਸਾਿਹਬ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕ�ਠ ਸੀ� ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਨਵ� 

ਰੂਪ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਬੱਚਾ, ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਿਹਬ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਕਵੀ ਵਲ�  ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ, “ਕਿਬਯੋਬਾਚ ਬੇਨਤੀ� ਚੌਪਈ�” (ਿਜਸ 
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ਦੇ ਨਾਲ, ਮਗਰ� ਸਮਾ ਪਾ ਕੇ “ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦ “ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਕਵੀ ਨੂ� , ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਸਵ% ਜੋਤ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਿਘਰਣਤ 

ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ�ੈ) ਮੂ�ਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਡੇ ਵਡੇ ਇਨਾਮ� ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ 

ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ� ਇਨ+ � ਿਵੱਚ ਛੇ-ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ� ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਪਰਚਾਰ, ਟੀ. ਵੀ. ਰਾਹ% 

ਲੱਖ� ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ�ੈ (ਇਹ ਵੀ ਿਵਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪੈਸੇ ਿਕਥ� ਆ ਰਹੇ ਹਨ?) 

ਆਉ ਜ਼ਰਾ ਿਵਚਾਰੀਏ ਿਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕ�ਠ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? 

ਗੁਰੂ ਗ-�ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਿਵੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕ�ਠ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੇਧ ਨਹ% ਿਦੱਤੀ ਗਈ� ਇਸ ਨੂ�  ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ+ਨ ਨਾਲ 

ਹੀ ਜੋਿੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ�ੈ ਿਸੱਖ ਨ�  ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ+ਨੀ ਹ,ੈ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕ,ੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਗ ਮਾਤ-ਾ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖ ਕੇ, 

ਤ� ਜੋ ਿਵਆਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂ�  ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕੇ� ਇਸ ਤਰ+� ਹੀ ਿਸੱਖ ਨੂ�  ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ� ਿਮਲਦੀ 

ਿਸਿਖਆ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ�ੈ ਇਸ ਤ� ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਿਮਲੀ ਸੋਝੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਢਾਲਣ ਦਾ� ਇਸ ਉਪ-�ਤ 

ਹੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਬਖਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ 

ਸਫਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ� 

ਮ� ਿਨਆ ਤ� ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕ�ਠ ਕੀਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੜ+ੀ ਜਾਵੇ ਤ� ਿਗਆਨ ਦੀ ਸੋਝੀ 

ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਗੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ-�ਥ ਸਾਿਹਬ ਤ� ਪੜ+ਨ ਅਤੇ ਕ�ਠ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਨੂ�  ਪੜ+ਨ ਿਵਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ 

ਹੁ� ਦਾ ਹ�ੈ ਗੁਰੂ ਗ-�ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਹਰ ਲਗ ਮਾਤ- ਸ�ਪੂਰਨ ਹੁ� ਦੀ ਹ,ੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਅੱਖਰ ਨੂ�  ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੇ 

ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ�ੈ ਕ�ਠ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਸ�ਭਵ ਨਹ% ਹ�ੈ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਬ� ਦੇ ਦੇ ਮੂ�ਹ ਚਿੜ+ਆ 

ਹੁ� ਦਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਣਾ ਹ,ੈ ਲਗ� ਮਾਤ-� ਦੇ ਿਵਚਾਰਨ ਦਾ ਤ� ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹ% ਪੈਦਾ ਹੁ� ਦਾ� 

ਪਿਹਲ� ਤ� ਿਸੱਖ ਚਾਰ ਸੌ ਸਾਲ ਿਵਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਸ�ਝੇ ਿਨਯਮ ਨੂ�  ਹੀ ਨਹ% ਿਮਥ ਸਕੇ� ਹਰ ਡੇਰ,ੇ 

ਹਰ ਟਕਸਾਲ ਹੀ ਨਹ% ਹਰ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਿਵੱਚ ਅਪਣੇ ਢ�ਗ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁ� ਦਾ ਹ�ੈ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਟਾ 

ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਲਫਜ਼ ਪੱਕੇ ਹੁ� ਦ ੇ ਹਨ, ਿਜਨ+ � ਤ� ਬਚਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਢ�ਗ ਹੈ, ਸ�ਗਤ ਿਵੱਚ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚਾਰ, ਪਰ ਕ�ਠ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬ�ਧ ਨਹ% ਹੁ� ਦਾ� ਅਣਭੋਲ ਹੀ ਬ�ਦਾ ਗਲਤ 

ਉਚਾਰਨ ਕਰੀ ਜ�ਦਾ ਹ�ੈ ਿਜਵ< ਅਨ� ਦੁ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ‘ਿਜਸ ਦੇਿਹ ਸੁ ਪਾਵਏ� ਪਰ ਲੋਕ� ਨੂ�  ਆਮ ਪੜ+ਦੇ 

ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ‘ਿਜਸ ਦੇਵ< ਸੋ ਪਾਵੇ� ਅਤੇ ਤੁਕ ਹੈ `ਚਤੁਰਾਈ ਨ ਪਾਇਆ ਿਕਨC , ਤੂ ਸੁਿਣ ਮ�ਨ ਮੇਿਰਆ� ਪਰ 
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ਅਕਸਰ ਪਿੜ+ਆ ਜ�ਦਾ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ, `ਚਤੁਰਾਈ ਨ ਪਾਇਆ ਿਕਨC  ਤੂ, ਸੁਿਣ ਮ�ਨ ਮੇਿਰਆ� ਜਪੁ ਿਵੱਚ ਤੁਕ ਹੈ, ‘ਸੋਈ 

ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚੁ, ਸਾਿਹਬ ਸਾਚਾ, ਸਾਚੀ ਨਾਈ� ਪਰ ਆਮ ਬ�ਦਾ ਹੀ ਨਹ%, ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂ�  ਮਹਾਨ ਿਵਦਵਾਨ ਅਖਵਾਉਣ 

ਵਾਲੇ ਵੀ ਟੀ. ਵੀ. ਤੇ ‘ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਾਿਹਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ� ਪੜ+ਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ� 

ਇਹ ਤ� ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਹਨ ਿਜਨ+ � ਨਾਲ ਿਸਧ�ਤਕ ਬੜਾ ਥੋੜ+ਾ ਫਰਕ ਪ4ਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਕੁੱਝ ਅਿਜਹੇ ਉਚਾਰਨ ਰੋਜ਼ ਸੁਣ%ਦੇ 

ਹਨ ਿਜਨ+ � ਨਾਲ ਿਸਧ�ਤ ਿਬਲਕੁਲ ਿਵਗੜ ਜ�ਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਵ< ਸੁਖਮਨੀ ਿਵੱਚ ਤੁਕ ਹੈ, ‘ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ਬ�ਧੁ ਨ ਪਰ�ੈ 

(੨੬੪) ਪਰ ਆਮ ਬ� ਦੇ ਪੜ+ਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ‘ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ਬ�ਧਨ ਪਰ�ੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤ� ਗੁਰਦਵਾਿਰਆਂ ਦੀਆਂ 

ਸਟੇਜ� ਤ�, ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਮੂ�ਹ�, ਆਰਤੀ ਵੇਲੇ ਆਮ ਸੁਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ‘ਮਾਧੋ ਕੈਸੀ ਬਨC  ਤੁਮ ਸ� ਗੇ� ਆਪ ਨ 

ਦੇਹੁ ਤ ਲੇਹੁ ਮ�ਗ�ੇ (੬੫੬) ਕੁੱਝ ਥੋੜ+ਾ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਰਾਗੀ ਪੜ+ਦੇ ਹਨ ‘ਮਾਧੋ ਕੈਸੀ ਬਨC  ਤੁਮ ਸ� ਗੇ ਆਪ ਨ ਦੈਹੁ ਤ 

ਲੇਵਉ ਮ� ਗੇ� ਿਜਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹ,ੈ ਹੇ ਪ-ਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਏਨੀ ਗੂੜ+ੀ ਸ�ਝ ਬਣ ਆਵੇ ਿਕ ਜੇ ਤੂ�  ਮੈਨੂ�  ਆਪ 

ਨਾ ਦੇਵ< ਤ� ਤੂ�  ਹੀ ਮ�ਗ ਲਏ� ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਿਵਰਲਾ ਹੀ ਪੜ+ਦਾ ਹ,ੈ ‘ਮਾਧੋ ਕੈਸੀ ਬਨ�  ਤੁਮ ਸ�ਗੇ� ਆਪ ਨ ਦੇਹੁ ਤ 

ਲੇਵ3 ਮ� ਗੇ� ਲੇਵ3 ਦੀ ਿਬ�ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਪ-ਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਏਨੀ ਗੂੜ+ੀ ਸ�ਝ ਬਣ 

ਆਵੇ, ਿਕ ਜੇ ਤੂ�  ਮੈਨੂ�  ਆਪ ਨਾ ਦੇਵ< ਤ� ਮ4 ਆਪ ਤੇਰੇ ਕੋਲ�  ਮ�ਘ ਲਵ�ਗਾ� ਵੇਦ�ਤੀ ਜੀ ਆਪ ਮ�ਨਦੇ ਹਨ ਿਕ ਦਰਬਾਰ 

ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਰਿਹਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਜਣ� ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ� 

ਕੀ ਇਹ, ਬਾਣੀ ਕ�ਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਇਨ+ � ਿਨਤ ਗਲਤ ਪੜ+ਨ ਵਾਿਲਆਂ ਤ� ਸੇਧ ਲੈਣਗੇ ਜ� ਜੋ ਇਸ ਪ-ੋਗਰਾਮ ਦੇ 

ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹਨ, ਉਨ+ � ਕੋਲ�? (ਿਜਨ+ � ਨੂ�  ਗੁਰੂ ਗ-�ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਪ� ਜ ਸੌ ਵਾਰੀ ਤ� ਵੱਧ ਿਲਖੇ, ਮੁਢਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ (ਮੂਲ 

ਮ�ਤਰ) ਦੀ ਅੱਜ ਤਕ ਸਮਝ ਨਹ% ਆਈ, ਿਕ ਇਹ ਗੁਰ ਪ-ਸਾਿਦ ਤਕ ਹੈ� ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਪਰਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ 

ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਤਕ ਹੈ� ਉਨ+ � ਨੂ�  ਗੁਰੂ ਗ-�ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਿਲਖੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹ?ੈ)

ਆਉ ਗੁਰੂ ਗ-�ਥ ਸਾਿਹਬ ਤ� ਹੀ ਸੇਧ ਲਈਏ ਿਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹ?ੈ ਿਕ3ਿਕ ਕ-ੋੜ� ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਟੀ. ਵੀ. 

ਰਾਹ% ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਬ-ਹਮ ਿਗਆਨੀ, ਪ� ਥ ਦਾ ਕੁੱਝ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨਹ% ਰਖਦੇ� ਗੁਰਬਾਣੀ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, 

ਪਿੜਐ ਨਾਹੀ ਭੇਦੁ ਬੁਿਝਐ ਪਾਵਣਾ� (੧੪੮) 

ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਕਿਹ� ਦੇ ਹਨ, ਖਾਲੀ ਪੜ+ਨ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਭੇਦ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਨਹੀ 

ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਸੋਝੀ ਲਈ ਤ� ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂ�  ਸਮਝਣਾ, ਬੁੱਝਣਾ ਪਵੇਗਾ�
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(ਇਨ+ � ਮਹ� ਪੁਰਸ਼� ਦੀ ਤ� ਿਸਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਬੁਝਣਾ ਤ� ਦੂਰ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਪੜ+ਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹ%, ਬਸ ਕ�ਠ ਕਰੋ 

ਅਤੇ ਿਗਣਤੀਆਂ ਿਮਣਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਰੱਟਾ ਲਾਉ�) ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਤ� ਕਿਹ� ਦੇ ਹਨ,

ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਸਰਿਣ ਆਵੈ ਤਾ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਇ� ਮਨਮੁਖ ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਿਰ ਥਕੇ ਮੈਲ ਨ ਸਕੀ ਧੋਇ� (੩੯) 

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ (ਸ਼ਬਦ) ਦੀ ਸਰਨ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਇਆਂ ਹੀ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੁ� ਦੀ ਹ�ੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਲਏ 

ਬਗੈਰ, ਮਨਮੁਖ ਬ� ਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹਰੀ ਹਰੀ ਕਰਦੇ (ਗੁਰਬਾਣ ਦਾ ਤੋਤਾ ਰਟਣ ਕਰਦੇ) ਥਕ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਨ ਤ� 

ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਨਹ% ਹੁ� ਦੀ, ਅਤੇ ਮਨ ਤ� ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋਇ ਬਗੈਰ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸ�ਝ ਨਹ% ਪ4ਦੀ�

ਿਵਚਾਰ ਨੂ�  ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਗੁਰ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਲੈਣ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈਏ� ਗੁਰ 

ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ,

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਬਦੁ ਿਵਚਾਰੁ� ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਕਰਣੀ ਸਾਰ�ੁ (੨੨੩)

ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਸਮਝਾ3ਦੇ ਹਨ, ਿਕ ਗੁਰੂ (ਸ਼ਬਦ) ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਸ ਦੀ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹ�ੈ ਿਜਸ ਦਾ ਉਤਮ ਫਲ ਇਹ 

ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਨ ਿਵਚ� ਹਉਮੈ ਮਰ ਜ�ਦੀ ਹ,ੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹ�ੈ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂ�  ਿਵਚਾਰੇ ਬਗੈਰ ਕ�ਠ 

ਕਰਨਾ, ਰੱਟੇ ਲਾਉਣੇ, ਿਗਣਤੀਆਂ ਿਮਣਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪੜ+ਨਾ� ਗੁਰੂ ਨੂ�  ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥ�, ਦੇਹ ਸਮਝ ਕੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚ 

ਉਸ ਲਈ ਏ. ਸੀ. , ਕੂਲਰ ਲਾਉਣੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਉਤੇ ਗਰਮ ਰੁਮਾਲੇ, ਰਜਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਮਨਮਤ ਅਨੁਸਾਰੀ 

ਫੋਕਟ ਕਰਮਾ ਤ� ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹ%� ਬ�ਦਾ ਫੋਕਟ ਕਰਮਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਅਮੁਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ, 

ਪਛਤਾ3ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਸ�ਸਾਰ ਤ� ਤੁਰ ਜ�ਦਾ ਹ�ੈ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, 

ਮਾਹਾ ਰੁਤੀ ਸਭ ਤੂ�  ਘੜੀ ਮੂਰਤ ਬੀਚਾਰਾ� ਤੂ�  ਗਣਤੈ ਿਕਨC  ਨ ਪਾਇਓ ਸਚੇ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ�

ਪਿੜਆ ਮੂਰਖ ੁਆਖੀਐ ਿਜਸੁ ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਹ� ਕਾਰਾ� ਨਾਉ ਪੜੀਐ ਨਾਉ ਬੁਝੀਐ ਗੁਰਮਤੀ ਵੀਚਾਰਾ� (੧੪੦) 

ਹੇ ਕਰਤਾਰ, ਸਭ ਮਹੀਿਨਆਂ, ਰੁਤ� ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ ਹ�ਦ ਇਕੋ ਿਜਹੀ ਹ,ੈ ਸੋ ਿਕਸੇ, ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, 

ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਮਹੂਰਤ ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ ਿਵਚਾਰ ਇਕੋ ਿਜਹੀ ਫਲਦਾਈ ਹੈ� ਹੇ ਅਿਦ-ਸ਼ਟ ਅਤੇ ਬੇਅ�ਤ ਪ-ਭੂ, ਿਗਣਤੀਆਂ 

ਿਮਣਤੀਆਂ ਆਸਰੇ ਤੈਨੂ�  ਿਕਸੇ ਨਹ% ਪਾਇਆ, (ਭ�ਵ< ਉਸ ਨੂ�  ੧੦ ਬਾਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋਣ, ਜ� ੬੦� ਜ� ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ 

ਗ-�ਥ ਸਾਿਹਬ�) ਿਗਣਤੀਆਂ ਿਮਣਤੀਆਂ ਆਸਰੇ ਤੈਨੂ�  ਪਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੂ� , ਜ� ਦੂਸਿਰਆਂ ਨੂ�  ਨਿਗਣਤੀਆਂ ਿਮਣਤੀਆਂ 

ਦੇ ਚੱਕਰ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂ�  ਮੂਰਖ ਹੀ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਿਕ3ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਲਾਲਚ, ਲੋਭ ਅਤੇ ਹ� ਕਾਰ 

ਹੀ ਹੁ� ਦਾ ਹ�ੈ (ਜੋ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂ�  ਲਾਲਚ ਿਵੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਿਰਹਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਵੀ, ਿਕਸੇ 
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ਲੋਭ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ�ੈ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਵਚਾਰ ਕੇ, ਪ-ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਸਮਝਣਾ 

(ਬੁਝਣਾ) ਚਾਹੀਦਾ ਹ�ੈ

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁ� ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਕੀ ਹ?ੈ

ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ,

ਕਕੈ ਕਾਿਮ ਕ-ੋਿਧ ਭਰਿਮਓਹੁ ਮੂੜੇ ਮਮਤਾ ਲਾਗੇ ਤੁਧੁ ਹਿਰ ਿਵਸਿਰਆ� ਪੜਿਹ ਗੁਣਿਹ ਤੂ�  ਬਹੁਤੁ ਪ-ਕਾਰਿਹ ਿਵਣੁ 

ਬੂਝੇ ਤੂ�  ਡੂਿਬ ਮੁਆ� (੪੩੫) 

ਹੇ ਮੂਰਖ ਤੂ�  ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਿਵਚ, ਕ-ੋਧ ਿਵੱਚ ਫਸ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਿਪਆ, ਭਟਕ ਿਰਹਾ ਹ4� ਤੂ�  ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ� ਪੜ+ਦਾ ਹ4, 

ੳਨ+ � ਨੂ�  (ਅਪਣੇ ਿਨੱਜ ਸਵਾਰਥ ਨੂ�  ਮੁੱਖ ਰਖ ਕੇ) ਿਵਚਾਰਦਾ ਵੀ ਹ4, ਿਫਰ ੳਨ+ � ਿਵਚਾਰ� ਨੂ�  Jਚੀ Jਚੀ, ਹਰ ਸਾਧਨ 

ਨਾਲ ਪਰਚਾਰਦਾ ਵੀ ਹ4� ਪਰ ਧਾਰਮਕ ਪੁਸਤਕ� (ਗੁਰੂ ਗ-�ਥ ਸਾਿਹਬ) ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂ�  ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ, ਤੂ�  ਲਾਲਚ 

ਿਵੱਚ ਡੁਬ ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹ4�

ਅਤੇ

ਪੜਿਹ ਮਨਮੁਖ ਪਰੁ ਿਬਿਧ ਨਹ% ਜਾਨਾ� ਨਾਮ ਨ ਬੂਝਿਹ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਨਾ� (੧੦੩੨) 

ਮਨਮੁਖ ਬ� ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ-�ਥ ਸਾਿਹਬ ਪੜ+ਦ ੇਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਿਸਿਖਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀਵਨ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹ% 

ਕਰਦੇ� ਗੁਰੂ ਗ-�ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਿਬਆਨ ਕੀਤੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹ% ਕਰਦੇ� ਆਪ ਵੀ ਭਰਮ 

ਭੁਲੇਿਖਆਂ ਿਵੱਚ ਪਏ, ਦੂਸਿਰਆਂ ਨੂ�  ਵੀ ਭਰਮ ਭੁਲੇਿਖਆਂ ਿਵੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਉਪ-ਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ�

ਿਫਰ ਬਾਣੀ ਪੜ+ ਕੇ ਗਤ ਿਕਸ ਦੀ ਹੁ� ਦੀ ਹ?ੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਿਵੱਚ ਪਰਵਾਨ ਕੌਣ ਹੁਂਦਾ ਹ?ੈ

ਪਿੜਆ ਬੂਝੈ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ� ਿਜਸ ਿਸਰ ਦਰਗਹ ਕਾ ਨੀਸਾਣੁ� (੬੬੨)

ਉਸੇ ਦਾ ਪਿੜ+ਆ ਹੋਇਆ ਪਰਵਾਣ ਹੁ� ਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਪੜ+ੇ ਨੂ�  ਿਵਚਾਰਦਾ, ਸਮਝਦਾ ਹ�ੈ (ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਨਹ%) 

ਉਸ ਦੇ ਮੱਥ ਤੇ, ਭਾਗ� ਿਵੱਚ ਹੀ ਪ-ਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਿਵੱਚ ਪਰਵਾਣ ਹੋਣ ਦੇ ਲੇਖ ਿਲਖ ਹੁ� ਦੇ ਹਨ� ਅਤੇ, 

ਿਜਨ ਕੇ ਿਹਰਦੇ ਏਕ�ਕਾਰ�ੁ ਸਰਬ ਗੁਣੀ ਸਾਚਾ ਬੀਚਾਰੁ�

ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ� ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਿਚ ਸਮਾਵੈ� (੯੦੪) 

ਿਜਨ+ � ਬ� ਿਦਆਂ ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ� ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਦਾ-ਿਥਰ ਪ-ਭੂ ਉਨ+ � ਦੀ ਸੁਰਤ 

ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਦਾ ਕ<ਦਰ ਬਿਣਆ ਰਿਹ� ਦਾ ਹ�ੈ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਕ�ਮ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ 
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ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਵੱਚ ਲੀਨ ਹੁ� ਦਾ ਹ�ੈ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਤ� ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ : 

ਸੇਵਕ ਿਸਖ ਪੂਜਣ ਸਿਭ ਆਵਿਹ ਸਿਭ ਗਾਵਿਹ ਹਿਰ ਹਿਰ ਊਤਮ ਬਾਨੀ�

ਗਾਿਵਆ ਸੁਿਣਆ ਿਤਨ ਕਾ ਹਿਰ ਥਾਇ ਪਾਵੈ ਿਜਨ ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਆਿਗਆ ਸਿਤ ਸਿਤ ਕਿਰ ਮਾਨੀ� (੬੬੯) 

ਹੇ ਭਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਿਸੱਖ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ (ਭਗਤੀ) ਕਰਨ ਆੳLਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦੀ ਿਸਫਤ ਸਾਲਾਹ ਵਾਲੀ Jਤਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾ3ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਉਨ+ � ਦਾ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ 

ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਨ+ � ਨ�  ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂ�  ਿਬਲਕੁਲ ਸੱਚ ਮ�ਨ ਕੇ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਿਲਆ 

ਹੈ� 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂ�  ਮ�ਨਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂ�  ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇ� (ਨਾ ਿਕ ਕ�ਠ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੱਟਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ) ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਗ-�ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਹ�ੈ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਢ�ਗ ਨੂ�  ਮਾਨਤਾ ਨਹ% ਿਦ�ਦੀ, ਜੋ ਿਕਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਿਗਣਤੀਆਂ ਿਮਣਤੀਆਂ 

ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ, ਭੇਖ ਬਨਾਉਣ ਆਿਦ ਕਰਮ ਕ�ਡ� ਤੇ ਿਟਿਕਆ ਹੋਵੇ� ਗੁਰਬਾਣੀ ਮ�ਤ-� ਵਾਙ 

ਉਚਾਰਨ ਮਾਤ- ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹ% ਹ�ੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ+ਨੀ ਹ,ੈ ਿਵਚਾਰਨ ਲਈ� ਿਵਚਾਰਨੀ ਹ,ੈ ਸਮਝਣ ਲਈ� ਸਮਝਣੀ 

ਹੈ, ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਢਾਲਣ ਲਈ� 

ਗੁਰੂ ਗ-�ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਸਮਝਾ3ਦੇ ਹਨ, ਲੋਗੁ ਜਾਨC  ਇਹੁ ਗੀਤੁ ਹੈ ਇਹੁ ਤਉ ਬ-ਹਮ ਬੀਚਾਰ� (੩੩੫) 

ਲੋਕ ਤ� ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂ� , ਸਧਾਰਨ ਿਜਹਾ ਗੀਤ ਸਮਝ ਕੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਨੂ�  ਕ�ਠ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ 

ਨੂ�  ਗਾਉਣ ਿਵੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਹੈ� ਏਥ� ਤਕ ਿਕ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਤ� ਵੱਧ ਿਸਆਿਣਆਂ, ਮਹ� ਪੁਰਖ�, ਬ-ਹਮ ਿਗਆਨੀਆਂ ਨ�  

ਤ� ਿਸੱਖੀ ਦੇ ਕ<ਦਰੀ ਅਸਥਾਨ (ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ) ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਥ� ਿਸਰਫ ਗਾਇਣ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਿਵਚਾਰ ਨਹ%, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਿਕ ਇਹ ਮਰਯਾਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨ�  ਆਪ 

ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹ�ੈ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ-�ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵੀ ਹ?ੈ) ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਤ� ਬ�ਹ ਉਲਾਰ 

ਕੇ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਹੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕੋਈ ਗੀਤ ਨਹ%, ਇਹ ਤ� ਬ-ਹਮ ਦੀ, ਕਰਤਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਸ-ਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦੀ 

ਿਵਚਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਿਗਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਲੀ ਗਾਉਣ ਦੀ, ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹ% ਬਲਿਕ ਿਵਚਾਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ 

Page 7



Har Pal Navan Vaar

ਚੀਜ਼ ਹੈ�

ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਤ� ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਿਸੱਖ ਦਾ ਸਬ�ਧ, ਨਾਤਾ, ਇਨ+ � ਲਫਜ਼� ਿਵੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ,

ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਸੁਰਿਤ ਧੁਿਨ ਚੇਲਾ� (੯੪੩) 

ਿਸੱਖ ਦਾ ਗੁਰ ੂਸ਼ਬਦ, ਿਗਆਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ-ੀਰ ਨਹ%, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਲਾ, ਿਸੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਸ-ੀਰ ਨਹ% ਬਲਿਕ, 

ਸ਼ਬਦ ਿਵਚਾਰ ਿਵੱਚ ਿਟਕੀ ਬ�ਦ ੇਦੀ ਸੁਰਤ ਹੀ, ਿਗਆਨ ਗੁਰ,ੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ,ੂ ਦਾ ਿਸੱਖ ਹੈ� 

ਿਸੱਖ ਕਦ� ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣਗ?ੇ ਕਦ� ਤੋਤਾ ਰਟਣ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ�, ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ�, ਅਖ� ਡ ਪਾਠ� ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ, 

ਵੇਹਲੜ ਸਾਧ� ਦੇ ਥਾਪਿੜਆਂ ਤ� ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਕੇ, ਅਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂ� , ਸ਼ਬਦ ਿਵਚਾਰ ਿਵੱਚ ਜੋੜਨਗੇ? 

ਿਸੱਖ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਕਾਰਨਾਮੇ, ਿਸੱਖ� ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਮਕ ਹੋਣ ਦਾ ਿਸੱਟਾ ਹਨ� 

ਿਕਸੇ ਪਖ� ਡੀ ਸ�ਤ ਦੇ ਥਾਪਿੜਆਂ, ਅਖ� ਡ ਪਾਠ� ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਕ�ਠ ਕਰਨ, ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ�, ਕੀਰਤਨ 

ਦਰਬਾਰ� ਜ� ਤੋਤਾ ਰਟਨ ਦਾ ਿਸੱਟਾ ਨਹ% ਹਨ� 

ਨN ਟ: ਇਸ ਤ� ਅਗਲਾ ਉਪ-ਾਲਾ ਜੋ ਸ਼ੁਰ ੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਬੱਚੇ (ਸਕੂਲੀ) ੫੧੦੦੦ ਵਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ 

ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਿਲਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂ�  ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤ� ਉਨ+ � ਨੂ�  ਚ�ਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਿਸੱਕਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ� ਜੋ 

ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਿਲਖ ਕੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਗੇ, ਉਨ+ � ਨੂ�  ਇਸ ਤ� ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ�

ਿਵਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲੀ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਪੜ+ਾਈ ਦਾ ਘਟੋ ਘੱਟ ਸੌ ਘ� ਟੇ ਦਾ ਸਮਾ, ਇੱਕ ਚ�ਦੀ ਦੇ ਿਸੱਕੇ ਦੇ 

ਲਾਲਚ ਿਵੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਪ-ਾਲਾ ਿਕਸ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ?ੈ ਿਸੱਖ ਬੱਚੇ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ 

ਪੜ+ਾਈ ਵਲ�  ਬਹੁਤ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ�

ਅਮਰਜੀਤਅਮਰਜੀਤਅਮਰਜੀਤਅਮਰਜੀਤ ਿਸੱਘਿਸੱਘਿਸੱਘਿਸੱਘ ਚ� ਦੀਚ� ਦੀਚ� ਦੀਚ� ਦੀ

ਫੋਨਫੋਨਫੋਨਫੋਨ: ੯੭੫੬੨੬੪੬੨੧੯੭੫੬੨੬੪੬੨੧੯੭੫੬੨੬੪੬੨੧੯੭੫੬੨੬੪੬੨੧  
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