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 ਪਸ਼�
ਕਹ��ਦ� ਨ� ਸ
ਰ� ਛ� ਕ� ਮ��ਨ� ਹ��ਚ ਦਰਜਨ ਅ�ਧ� ਦਰਜਨ ਬ�ਚ� ਹਦ�ਦ� �� ਅਤ� ਛ� ਕ� ਮ��ਨ� ਹ��ਚ �� ਉਸ ਦ� ਬ�ਚ� ਇ�ਨ� 
ਕ� ਪਲ ਜ��ਦ� �ਨ ਹਕ ਦ�ਬ�ਰ� ਉਸ� ਨ�ਲ �� ਹ ਆ ਕਰਕ� ਉਸ� ਸ�ਰ� ਨ
� ਬ�ਚ� ਦ�ਣ ਦ� ਯ$ਗ ਬਣ� ਹਦ�ਦ� �ਨ। ਸ਼�ਇਦ 
ਇਸ ਕਰਕ� ਅਤ� ਗ�ਦਗ� ਖ�ਣ ਦ� �ਜ� ਕਰਕ� �� ਇਸਲ�ਮ ਦ� ਮ�ਨਣ ��ਹਲਆ ਹ��ਚ ਸ
ਰ ਖ�ਣ ਨ
� �ਰ�ਮ ਆਹਖਆ 
ਹਗਆ �� ਅਤ� ਸ
ਰ ਖ�ਹਣਆ ਇ�ਕ ਗ�ਲ਼� �ਜ* ਹਲਆ ਜ��ਦ� ��। ਖ�ਰ ਇ� ਤ�� ਇਸ ਜ
ਨ ਦ� ਇਸ ਜ�� ਦ� ਆਪਣ� 
ਪ+ਹ ਤਕ ਜ��ਨ �� ਹਜਸ ਨ
� ਉ� ��ਢ� ਹਰ�� ��। ਮਨ��ਖ ਉਸ ਨ�ਲ ਨਫਰਤ ਕਰ� ਜ�� ਪ+�ਮ ਕਰ� ਇਸ ਨ�ਲ ਉਸ ਨ
� ਕ$ਈ 
ਲ�ਣ ਦ�ਣ ਨ�/ ਹਕਉਹਕ ਉ� ਮਨ��ਖ ਦ� ਹਕਸ� �� ਹਸਧ��ਤ ਨ�ਲ ਕ$ਈ ਮਤਲਬ ਨ�/ ਰ�ਖਦ� ਹਕ ਮਨ��ਖ ਉਸ ਬ�ਰ� ਕ� 
ਸ$ਚਦ� �� ਸ਼�ਇਦ ਇਸ� ਕਰਕ� ਉ� ਗ�ਦਗ� ਖ� ਕ� ਪਲ਼ਦ� ਅਤ� ਹਜਊਦ� �� ਹਕ ਮ�ਨ
� ਮ�ਰ� ਪਰਹ ਤਕ ਜ��ਨ ਕਰਕ� 
ਮਨ��ਖ ਦ� ਗ�ਲ�ਮ ਨ� ਰਹ�ਣ� ਪ�� ਤ� ਮ2 ਹਜਊ ਸਕ��।

ਪ�ਠਕ ਜਨ$ ਆਪ ਸ$ਚ$ਗ� ਹਕ ਮ2 ਸ
ਰ ਦ� ਜ
ਨ ਤ� ਕ��ਦ� ਕ�ਗਜ਼ ਕ�ਲ� ਕਰ ਹਰ�� ���? ਇਸਦ� ਕ� ਮਤਲਬ? ਨ�/ 
ਇਸਦ� �� ਇ�ਕ ਅਰਥ �� ਸ�ਡ� ਸਮ�ਜ �� ਇਸ� ਜ��ਨ ਨ
� ਖ�ਦ ਹਜਊ ਹਰ�� ��। ਮਨ��ਖ ਹ��ਚ ਤਮ�ਜ਼ ਤ� ਧਰਮ ਨ�/ 
ਹਰ�� ਇਸ� ਕਰਕ� ਸਮ�ਜ ਹ��ਚ ਭ�ਣ ਬਰ� ਮ�� ਪ��ਤਰ ਅਤ� ਬ�ਕ� ਅਹਜ�� ਕਈ ਹਰਸ਼ਤ� ਹਨਘ�ਰ ਦ� ਹਸ਼ਕ�ਰ �ਨ। ਭ�� 
ਮਨ��ਖ ਹਰਸ਼ਹਤਆ� ਦ� ਅਸਲ ਥ�� ਤ� ਭ��ਨ� ਹਤਆਗ ਕ� ਸ
ਰ ਦ� ਹਜ਼�ਦਗ� ਨ
� ��ਢ� ਹਰ�� �� ਭ��; ਅਖ��ਉਦ� ਉਤਮ 
ਜ
ਨ ਮਨ��ਖ �� ��?

ਅਖਬ�ਰ�� ਦ�ਆ� ਸ�ਰਖ�ਆ� ਅਤ� ਮ�ਡ�ਆ ਦ�ਆ� ਅਹਜ��ਆ� ਖਬਰ�� ਮਨ��ਖ ਦ� ਮ�ਨਹਸਕ ਪਸ਼�ਪ�ਣ� ਦ�ਆ� ਹਨਸ਼�ਨ�ਆ� 
�� ���ਦ�ਆ� �ਨ ਹਜਸ ਹ��ਚ ਇ� ਪੜਨ ਸ�ਨਣ ਨ
� ਹਮਲ� ਹਕ ਫਲ�ਣ� ਮਨ��ਖ ਨ� ਆਪਣ� ਇਸ ਹਰਸ਼ਤ� ਦ� ਹਖਆਲ ਨ� 
ਰ�ਖਹਦਆ� ਨ�ਜ�ਇਜ਼ ਸਰ�ਰਕ ਸ�ਬ�ਧ ਬਣ�ਏ ਤ� … … … …। ਹਫਰ ਅਹਜ�� ਜ��ਨ ��ਲ� ਮਨ��ਖ ਤ* ਸ
ਰ ਹਕ�; ਮ�ੜ� 
�$ਇਆ?  ��ਲ��ਹਕ ਉਸ ਦ� ਜ
ਨ ਨ� �ਜ਼�ਰ�� ਸ�ਲ�� ਤ* ਮਨ��ਖ ���ਗ ਹ�ਕ�ਸ ਨ�/ ਕ�ਤ�। ਉਸਨ
� ਧ�ਰਹਮਕ ਪ�ਰ 
ਪ�ਗ�ਬਰ ਤ� ਧਰਮ ਗ+�ਥ�� ਦ� ਹਸਧ��ਤ ਨ�/ ਹਮਲ� ਪਰ ਇਸ ਮਨ��ਖ ਨ� ਇਨ?�� ਤ* ਕ� ਹਸ�ਹਖਆ ਜਦ* ਹਕ ਇ� �� ਰ�ਜ ਕ� ਖ�� 
ਉਡ� ਹਰ�� ਤ� ਆਪਣ� ਪਸ਼� ਹਬਰਤ� ਦ� ਨ�ਪ�ਕ ਪ�ਰ�� ��ਠ ਮਨ��ਖ� ਸ
ਝ ਸਮਝ ਨ
� ਦ�ਬ ਕ� ਕ�ਚਲਦ� ��। ਹਫਰ ਇਸ 
ਗ�ਦਖ�ਨ� ਨ
� ਇ� ਸ�ਹਭਆਚ�ਰ ਦ� ਨ�� ਦ��� ਤ�� ਗ�ਦ ਖ�ਣ ��ਲ� ਇ� ਉਤਮ ਜ
ਨ ਸ
ਰ ਦ��ਧ ਧ$ਤ� ਹਕ�; �$ ਹਗਆ?

ਇ�ਕ ��ਡ� ਹਨਸ਼�ਨ� �$ਰ ��ਖ$ ਹਕ ਸ
ਰ ਹਕਨ?�� ਹਕਨ?�� ਹਕਸਮ�� ਹ��ਚ ਹ�ਚਰਦ� �ਨ।

ਪ�ਜ�ਬ ਦ� ਧਰਤ� ਤ� ਸ�ਧ�� ਦ� ਡ�ਹਰਆ� ਨ�ਲ ਗਲ਼ ਤਕ ਆਇਆ �$ਇਆ �� ਤ� ਭ��ਡ� ਭਰਨ ���ਗ ��ਣ ਉਛਲ ਉਛਲ 
ਕ� ਪ�ਜ�ਬ ਦ� ਭ��ਡ� ਹ�ਚ* ਇ� ਹਕਰਮ ਦ�ਜ�ਆ� ਸਟ�ਟ� ਅਤ� ਹ�ਦ�ਸ਼�� ਹ��ਚ ਹਡ�ਗ ਰ�� �ਨ। ਕ$ਈ ਇ�ਕ ਸ�ਧ ਮਰ ਜ��ਦ� 
�� ਤ�� ਉਸ ਦ� ਡ�ਰ� ਦ� ਮ�ਲਕ� ਲਈ ਕਈ ਸ�ਧ ਜ$ ਹਕ ਉਸਦ� ਚ�ਲ� ਚ�ਟੜ� �� ���ਦ� �ਨ ਅਤ� ਸ਼�ਇਦ ਇਸ� ਕਰਕ� �� 



ਉਸ ਦ� ਖਰBੜ� ਪ
ਜਦ� �ਨ ਹਕ ਕ�ਲ਼? ਨ
� ਅਸ/ �� ਇਸ ���ਗ ਜਨਤ� ਤ� ਗ$�ਰਧਨ ਪਰਬਤ ਦ� ਬ$ਝ ਬਣ �� ਜ�����ਗ�। 
ਸ�ਧ ਦ� ਮਰਨ ਤ* ਬ�ਅਦ ਸ�ਰ� �� ਆਪਣ� ਆਪ ਨ
� ਉਤਰ�ਹਧਕ�ਰ� ਸ�ਹਬਤ ਕਰਦ� �ਨ ਅਤ� �ਖ �ਖ ਡ�ਰ� ਬਣ� ਕ� 
ਬ�ਠ ਜ��ਦ� �ਨ �� ਨ� ਸ
ਰ�� ਦ� ਇ�ਕ ਹਲਸ਼ਕ� ਪ�ਸ਼ਕ� ਸ�ਫ ਸ�ਥਰ� ਅਤ� ਪ
ਜਣਯ$ਗ ਹਕਸਮ। ਇ�ਕ ਸ�ਧ ਮਹਰਆ ਤ� ਚ�ਰ 
ਪ�ਦ� �$ ਗਏ। ਚ�ਰ ਡ�ਰ� ਬਣ ਗਏ ਤ� ਡ�ਰ� �� ਇ�ਕ ਗਰਭ �� ਹਜਸ ਹ��ਚ �$ਰ ਸ�ਧ ਪ�ਦ� �$ ਕ� ਨ�; ਡ�ਰ� ਬਣ� ਕ� 
ਅਗ��� ਤ* ਅਗ��� ਨ�; ਸ�ਧ ਤ� ਡ�ਰ� ਪ�ਦ� ਕਰਦ� ਜ�ਣਗ�,  ਨ��ਆ� ਮਰਯ�ਦ� ਤ� ਨ��ਆ� ਬ��
ਦਗ�ਆ� ਪ�ਦ� ਕਰਕ� 
ਮ�ਲ ਪ�ਥਰ ਗ�ਡਣਗ�। ਇਸ ਤਰ?�� ਦ� �ਰਤ�ਰ� ਜ$ ਚ�ਲ ਹਰ�� �� ਇਸ ਨ
� ਗ�ਰਬ�ਣ� ਮ�ਨਤ� ਦ��� ਜ�� ਨ� ਦ���, ਹਸਖ 
ਇਹਤ��ਸ ਇਸ ਨ
� ਸ�� ਦ�ਸ� ਜ�� ਨ� ਦ�ਸ�, ਧਰਮ ਦ� ਪਹ��ਤਰ ਅਸ
ਲ�� ਤ� ਇ� �ਰਤ�ਰ� ਖਰ� ਉਤਰ� ਜ�� ਨ� ਉਤਰ� 
ਹਕਸ� ਨ
� ਕ� ਪਰ���। ਗ�ਦ ਖ�ਣ ��ਲ� ਸ
ਰ ਨ
� ਕ� ਪਤ� ਹਕ ਹਕ�ੜ� ਧਰਮ ਨ
� ਉਸਦ� ਮ�ਟ ਬ�ਕ� ਪਸ਼
ਆ� ਜ�� ਜ�ਨ�ਰ�� 
ਤ* ਨਹਖ�ਧ ਜ�ਣ ਕ� ਮਨ?�� ਕ�ਤ� �$ਇਆ ��?

ਤ� ਮ2 ਆਪਣ� ਚ�ਲ ਚਲਣ ਬਦਲ ਲ���। ਲ�ਖ ਧਰਮ ਦ� ਉਪਦ�ਸ਼ ਤ� ਗ�ਰਮਹਤ ਦ�ਆ� ਦ���ਈਆ� ਹਦਉ ਇ� ਸ�ਭ�ਅ 
ਨ�/ ਬਦਲਣਗ� ਹਕਉਹਕ ਇਨ?�� ਦ� ਮ�ਨਹਸਕਤ� �� ਸ
ਰ �ਤ ਬਣ ਗਈ ��। ਹਫਰ ਇਸ ਗ�ਦ� �ਰਤ�ਰ� ਨ
� ਇਨ?�� ਨ� 
ਖ�ਰ�ਕ ਜ� ਬਣ� ਹਲਆ �� ਤ� �$ਰ ਬੜ� ਨ� ਜ$ ਆਪਣ�ਆ� ਇਜ਼ਤ�� ਪਹ��ਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ?�� ਦ� ਡ�ਹਰਆ ਹ��ਚ ਛ�ਡ 
ਆਉਦ� ਨ� ਤ� ਧਨ ਪਹ��ਤਰਤ� ਹ��ਤ ਕ�ਰ$ਬ�ਰ ਦ� ਸਫਲਤ� ਲਈ ਬ�ਹਚਆ ਦ� ਮ
�� ਬ�ਦ ਕਰਕ� ਸ�ਧ�� ਦ� ਖਰBਹੜਆ� 
ਹ��ਚ ਕੜਕਦ� ਨ$ਟ ਭ�ਟ ਕਰਕ� ਧਰਮ ਦ� ਪ��ਨ ਕਮ�ਉਦ� ਨ�। ਇ� �� ਤ�� ਕਦ� ਕਦ� ਮ
�� ਮ�ਰਨ ਦ� ਅਹਭਆਸ �� �� 
ਜ$ ਸ�ਡ� ਸਮ�ਜ ਕਰ �� ਹਰ�� ��। ��ਣ ਇਸ ��ਗ ਹ��ਚ ਖੜ� ਬ�ਦ� ਤ� ਇਉ �� ਲ�ਗ�ਗ� ਨ� ਹਕ ਹਜ�; ਸ
ਰ�� ਨ
� ਕ�ਟਰ$ਲ 
ਕਰ ਹਰ�� �$��?



ਗ�ਰਦ�ਆਰ� ਤ� ਗ�ਰਬ�ਣ� ��ਣ ਅਹਜ�� ਬ�ਹਦਆ� ਨ
� ਤ� ਹਨ�ਮ ਦ� ਕ�ੜ�ਤਣ ਲਗਦ� �� ਤ�� ਕ� ਕ�ਤ� ਜ���? ਹਕਉਹਕ ਡ�ਰ� 
ਤ� ਬ�ਬ� ਦ� ਧ
�ਆ�ਧ�ਰ ਕਚਘਰੜ ਪ+ਚ�ਰ ਜ� ਅ�ਖ�� ਹ��ਚ ਪ�ਕ� ਭਗਤ� ਦ� ��ਝ
 �ਹ� ਰ�� ਨ�। ਧ
�ਏ ਦ� ਰ$ਣ ਨ
� ��ਰ�ਗ ਮ�ਨ 
ਕ� ਹਕ�; ਇਨ?�� ਮ��ਨ ਖ$ਜ�ਆ� ਨ� ਨ�; ਅਰਥ ਪ+ਦ�ਨ ਕ�ਤ� ਨ�। ਗ�ਰਪ�ਰਬ ਛ�ਡ ਕ� ਸ�ਧ�� ਦ�ਆ� ਬਰਸ�ਆ� ਮਨ�ਉਣ 
ਹ��ਚ ਸ�ਆਦ ਜ��ਤ�ਆ� ਚ$ਹਲਆ� ਤ� ਮੜ�ਆ� ਨ
� ਮ�ਥ� ਟ�ਕ ਕ� ਸ
ਰ ਦ� ਗ�ਦ ਖ�ਣ ��ਲ� ਤਸ�ਲ� ਜ� ਲਭਦ� �� ਹਜਸ ਨ
� ਇਸ 
ਹ�ਸ਼� ਦ� ਮ��ਰ ਅ�ਦਰ
ਨ� ਸ਼�ਤ� ਕਹ� ਕ� ਹ�ਹਦਆ ਮ�ਰਤ�ਡ ਅਖ�� ਸਕਦ� ਨ�।

ਸ
ਰ ਨ
� ਗ�ਦਗ� ਹ��ਚ ਮ
�� ਮ�ਰਨ ਲ�ਹਗਆ ਇ� ਸ$ਚਣ ਦ� ਕ� ਲ$ੜ �� ਹਕ ਇ� ਕ
ੜ� ਧ�ਰਹਮਕ ਅਸਥ�ਨ ਹ�ਚ* �
�ਹਝਆ 
ਹਗਆ �� ਹਕ ਹਕਸ� ��ਸ਼�� ਦ� ਘਰ ਤ*। ਉਸ ਨ� ਤ�� ਕ
ੜ� ਹ��ਚ ਮ
�� �� ਮ�ਰਨ� ��। ਇਸ ਸ�ਭ�ਅ ਹ��ਚ ਮਨ��ਖ ਹਫਰ ਹਕ�; 
ਸ$ਚ� ਹਕ ਗ�ਦ ਤ� ਗ�ਦ �� �� ਕ
ੜ� ਤ�� ਕ
ੜ� �� �� ਭ��; ਹਕਸ� ਘਰ* ਜ�� ਅਸਥ�ਨ ਤ* �� �
�ਝ ਕ� ਬ��ਰ ਕ�ਹਢਆ ਹਗਆ 
�$��। ਗ�ਰਬ�ਣ� ਦ�ਆਰ� ਧਰਮ, ਮਨ��ਖ ਦ� ਜ��ਨ ਰ
ਪ� ਘਰ ਹ�ਚ* ਕ
ੜ ਹ�ਕ�ਰ�� ਅਤ� ਬ�ਰ�ਈ ਦ� ਕ�ਹਢਆ ਕ
ੜ� ਖ�ਣ 
��ਲ� ਸ�ਭ� ��ਲ� ਜ� ਇਸਨ
� ਅਟ��ਟ ਸ਼ਰਧ� ਕਹ��ਦ� �� ਤ�� ਇਸ ਹ�ਦ�ਤ� ਤ� ਆਤਮ ਦਰਸ਼� ਹਬਰਤ� ��ਸਤ� ਚ�ਅਰ �� 
ਸਥ�ਪਤ ਕ�ਤ� ਜ�ਣ� ਚ���ਦ� ��। ਆ�. ਇ� �ਰਤ�ਰ� �� ਤ�� ਮਨ��ਖ ਨ
� ਪਸ਼
 ਸ�ਬਤ ਕਰਦ� �� ਇਸ ਗ�ਦਗ� ਤ* ਦ
ਰ 
ਤ� ਮ�ਨਹਸਕ ਪਸ਼
ਪ�ਣ� ਤ* ਕ�ਢ ਕ� ਕ�ਦਰਤ ਦ� ਸ�ਹਜਆ ਸ��ਹਰਆ ਮਨ��ਖ ਬਣਨ ਹ�ਤ ਗ�ਰਮਹਤ ਦ� ਰਸ�ਆ ਤ� ਹਬਬ�ਕ 
ਦ� ਮ
ਰਤ ਬਣਦ� �$ਇਆ ਸ�ਈ ਜ�ਹ�ਆ �$ਣ ਲਈ �� ਤ�� ਗ�ਰਦ�� ਨ� ਫ�ਰਮ�ਇਆ ਸ� ਤ� ਚ�ਤ� ਕਰ��ਇਆ ਸ�

�ਰਤ�ਤ ਪਸ� �� ਮ
ਨਸ ਜ
ਦਤ

�� ਮਨ��ਖ ਤ
� ਜ��ਨ ਕਰਕ� ਮਨ��ਖ �� ਨ�/ ਸਗ* ਹਕਰਦ�ਰ ਕਰਕ� �� ਮਨ��ਖ ਬਣਨ� �� ਇਸ ਲਈ ਆਪਣ� ਕਰਮ 
ਕਰਤ
ਤ ਨ
� ਪਰਖਦ� ਹਨਰਖਦ� ਰ�/ ਤ�� ਹਕ ਤ
� ਮਨ��ਖ ਬਹਣਆ ਰਹ� ਸਕ;।

ਹਰਦਜ	�ਰ ਦਸ	ਘ ਸਭਰ



