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ਿਸੱਖ ਸ� ਸਥਾਵ! ਿਵੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਸ਼&ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ&ਬ� ਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟ! ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ, ਸਿਹਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ 
ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਜ� ਨ+ ! ਦਾ ਿਸੱਖੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹ,- ਜਨਮ ਸਮ. ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਿਨਆਵੀ ਧਰਮ ਨਹ, ਹੁ� ਦਾ, ਇਹ ਤ! ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ 
ਗ&ਿਹਣ ਕੀਤਾ ਜ!ਦਾ ਹੈ- ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੁਿਨਆਵੀ ਧਰਮ ਨੂ�  ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ- ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ 
ਿਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਿਹ� ਦੂ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹਨ! ਨ0  ਿਹ� ਦੂ ਰੀਤੀ-ਿਰਵਾਜ! ਨੂ�  ਛੱਡ ਕੇ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨ,ਹ ਰੱਖੀ- ਜੋ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂ�  ਸਿਹਜਧਾਰੀ ਕਹਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਤ! ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹ, ਹਨ- ਿਕ3ਿਕ ਜੋ ਿਸੱਖ ਹੈ, ਉਹੀ ਿਸੱਖ ਹੈ- ਜੋ ਿਸੱਖ ਨਹ, ਉਹ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ- 

ਿਸੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਿਸੱਖ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ (ਅਤੇ ਉਨ+ ! ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੂਪ! ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੇ) ਗੁਰੂ ਗ&� ਥ ਸਾਿਹਬ 
ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਉਪਦੇਸ਼! (ਪਿਵੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਇੱਕ ਿਨਰਾਕਾਰ ਰੱਬ ਤ5 ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ, 
ਮੜ+ੀ-ਮਸਾਣੀ, ਪੀਰ-ਫਕੀਰ ਨੂ�  ਨਹ, ਮ� ਨਦਾ ਅਤੇ ਿਸੱਖੀ ਿਵੱਚ ਪ&ਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਖ� ਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ’ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰਿਹਤ! ਤ5 ਬਿਚਆ ਹੋਇਆ 
ਗੁਰਮਿਤ ਦੀਆਂ ਰਿਹਤ! ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ- ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰਮਿਤ ਿਵੱਚ ਿਨਰੇ ਭੇਖ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਥ! ਨਹ,, ਪਰ ਦੁਿਨਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਵੱਜ5 ਬਾਹਰੀ 
ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ- ਿਜਵ. ਿਕ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵਰਦੀ ਹੁ� ਦੀ ਹੈ-  

ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ�  ਦੁਿਨਆਵੀ ਧਾਰਮਕ ਰੀਤ! ਤ5 8ਚਾ ਉਿਠਆ ਅਤੇ ਅਿਧਆਤਮਕਵਾਦੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤ! ਉਸਨੂ�  ਦੁਿਨਆਵੀ ਧਾਰਮਕ ਸ� ਸਥਾਵ! 
ਿਵੱਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹ, ਲੜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ- ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜ� ਨ+ ! ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਜ! ਰਿਹਤ ਹੀ ਨਹ, ਹੈ, ਆਪਣੇ 
ਸੁਆਰਥ ਲਈ ਸਿਹਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਿਸੱਖੀ ਿਵੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਿਸੱਖੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂ�  ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਬਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ- ਕੌਣ ਹਨ 
ਇਹ ਸਿਹਜਧਾਰੀ? ਇਹ ਨਾ ਿਹ� ਦੂ ਹਨ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਨਾ ਿਸੱਖ- ਭਾਵ ਿਕ ਇਹ ਲੋਕ ਦੁਿਨਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਫਰਕੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਰੀਤ! ਨੂ�  
ਮ� ਨਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹ, ਹਨ- ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ�  ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਕੇ ਧਾਰਮਕ ਸ� ਸਥਾਵ! ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁ� ਦੇ ਹਨ-  

ਸਿਹਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂ�  ਵੋਟ! ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂ�  ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬ� ਧੀ 8ਠ0  ਮਸਲੇ ਤੇ 
ਸਿਹਜਧਾਰੀ ਿਸੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ: ਪਰਮਜੀਤ ਿਸ�ਘ ਰਾਣੂ ਵੱਲ5 5 ਦਸਬ�ਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਿਬਆਨ ਿਵੱਚ ਉਹ ਭਾਈ ਕਾਨ+  
ਿਸ� ਘ ਨਾਭਾ ਵੱਲ5 ਿਲਖੇ ਗਏ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਪ� ਨਾ ਨ� : 137 ਦੀ ਉਦਹਾਰਨ ਿਦ� ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨ0  ਸਿਹਜਧਾਰੀ ਵਾਰੇ ਇਸ ਤਰ+! ਿਲਿਖਆ ਹੈ, 
‘‘ਸਿਹਜਧਾਰੀ ਿਵ-ਸਹਜ (ਗਯਾਨ) ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਿਵਚਾਰਵਾਨ, ਸੁਖਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਵਾਲਾ, ਸੌਖੀ ਰੀਿਤ ਅ�ਗੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਿਸੱਖ! ਦਾ ਇੱਕ ਅ�ਗ ਜੋ 
ਖ� ਡੇ ਵਾਟੇ ਦਾ ਅ� ਿਮ&ਤਪਾਨ ਨਹ, ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕੱਛ ਿਕਰਪਾਨ ਦੀ ਰਿਹਤ ਨਹ, ਰੱਖਦਾ ਪਰ ਸ਼&ੀ ਗੁਰੂ ਗ&� ਥ ਸਾਿਹਬ ਤ5 ਿਬਨ! ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ 
ਨਹ, ਮ� ਨਦਾ, ਪ�ਜਾਬ ਅਤੇ ਿਸ� ਧ ਿਵੱਚ ਸਿਹਜਧਾਰੀ ਬਹੁਤ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਿਸ� ਧ ਦੇ ਸਿਹਜਧਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪ&ੇਮੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹਨ- ਜੋ ਿਸ�ਘ 
ਸਿਹਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂ�  ਨਫਰਤ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਤ5 ਅਣਜਾਣ ਹਨ-’’  

ਡਾ: ਰਾਣੂ ਨ0  ਉਪਰੋਕਤ ਹਵਾਲਾ ਿਦ� ਿਦਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਸ਼&ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂ�  ਸ਼&ੀ ਗੁਰੂ ਗ� =੍ਰਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ! ਨੂ�  
ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ- ਉਹਨ! ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਿਤਤ ਿਸਰਫ ਅ� ਿਮ&ਤਧਾਰੀ ਿਸੱਖ ਹੁ� ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਨ0  ਅ� ਿਮ&ਤਪਾਨ ਨਹ, 
ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂ�  ਪਿਤਤ ਨਹ, ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਿਹਜਧਾਰੀ ਿਸੱਖੀ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਹਨ- ਪਰ ਡਾ: ਰਾਣੂ ਜੀ ਨੂ�  ਪਤਾ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਇਸੇ ਪ� ਨ0  ਤੇ ਕਈ ਥ! ਹੋਰ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪਿਹਰੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸਿਹਜ ਦਾ ਅਰਥ ਿਗਆਨ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਹਜਧਾਰੀ 
ਨੂ�  ਿਗਆਨ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ (ਿਵਚਾਰਵਾਨ) ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ- ਗੁਰੂ ਗ&� ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਪ� ਨਾ ਨ� : 638 ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਿਕ ‘‘ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਸਹਜੁ ਨ 
ਉਪਜੈ ਭਾਈ ਪੂਛਹੁ ਿਗਆਨੀਆ ਜਾਇ-’’ ਇਸ ਪ�ਗਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪ&ੋ: ਸਾਿਹਬ ਿਸ�ਘ ਜੀ ਨ0  ਇਸ ਤਰ+! ਕੀਤੇ ਹਨ ਿਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਤ5 ਿਬਨ! 
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅ� ਦਰ ਸਹਜ-ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਪੈਦਾ ਨਹ, ਹੋ ਸਕਦੀ-  

ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗ&� ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਪ� ਨਾ ਨ� : 68 ਤੇ ਸਿਹਜ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ+! ਦਰਜ ਹੈ:  

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ 3��  
ਸਹਜੈ ਨ?  ਸਭ ਲੋਚਦੀ ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ--  
ਪਿੜ ਪਿੜ ਪ� ਿਡਤ ਜੋਤਕੀ ਥਕ,ੇ ਭੇਖੀ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਇ--  

ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸਹਜੁ ਪਾਇਆ ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਇ--1��  



ਭਾਈ ਰੇ, ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਸਹਜੁ ਨ ਹੋਇ--  
ਸਬਦੈ ਹੀ ਤੇ ਸਹਜੁ ਊਪਜੈ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਸਚੁ ਸੋਇ--1�� ਰਹਾਉ--  

ਸਹਜੇ ਗਾਿਵਆ ਥਾਇ ਪਵੈ ਿਬਨੁ ਸਹਜੈ ਕਥਨੀ ਬਾਿਦ--  
ਸਹਜੇ ਹੀ ਭਗਿਤ ਸਹਿਜ ਿਪਆਿਰ ਬੈਰਾਿਗ--  

ਸਹਜੈ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖ ਸਾਿਤ ਹੋਇ, ਿਬਨੁ ਸਹਜੈ ਜੀਵਣੁ ਬਾਿਦ--2��  
ਸਹਿਜ ਸਾਲਾਹੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਿਧ ਲਗਾਇ--  
ਸਹਜੇ ਹੀ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਭਗਿਤ ਕਰੇ ਿਲਵ ਲਾਇ--  

ਸਬਦੇ ਹੀ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਸੈ ਰਸਨਾ ਹਿਰ ਰਸੁ ਖਾਇ--3��  
ਸਹਜੇ ਕਾਲੁ ਿਵਡਾਿਰਆ ਸਚ ਸਰਣਾਈ ਪਾਇ--  

ਸਹਜੇ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਸਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ--  
ਸੋ ਵਡਭਾਗੀ ਿਜਨੀ ਪਾਇਆ ਸਹਜੇ ਰਹੇ ਸਮਾਇ--4��  
ਮਾਇਆ ਿਵਿਚ ਸਹਜ ਨ ਉਪਜੈ ਮਾਇਆ ਦੂਜੈ ਭਾਇ--  
ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਹਉਮੈ ਜਲੈ ਜਲਾਇ--  

ਜ�ਮਣੁ ਮਰਣੁ ਨ ਚੂਕਈ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਇ--5��  
ਿਤ&ਹੁ ਗੁਣਾ ਿਵਿਚ ਸਹਜੁ ਨ ਪਾਈਐ ਤ&ੈ ਗੁਣ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਇ--  
ਪੜੀਐ ਗੁਣੀਐ ਿਕਆ ਕਥੀਐ ਜਾ ਮੁ� ਢਹੁ ਘੁਥਾ ਜਾਇ--  
ਚਉਥੇ ਪਦ ਮਿਹ ਸਹਜੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਲੈ ਪਾਇ--6��  

ਿਨਰਗੁਣ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਹੈ ਸਹਜੇ ਸੋਝੀ ਹੋਇ--  
ਗੁਣਵ� ਤੀ ਸਾਲਾਿਹਆ ਸਚੇ ਸਚੀ ਸੋਇ--  

ਭੁਿਲਆ ਸਹਿਜ ਿਮਲਾਇਸੀ ਸਬਿਦ ਿਮਲਾਵਾ ਹੋਇ--7��  
ਿਬਨੁ ਸਹਜੈ ਸਭੁ ਅ� ਧੁ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਗੁਬਾਰੁ--  
ਸਹਜੇ ਹੀ ਸੋਝੀ ਪਈ ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਅਪਾਿਰ--  

ਆਪੇ ਬਖਿਸ ਿਮਲਾਇਅਨੁ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਰਤਾਿਰ--8��  
ਸਹਜੇ ਅਿਦਸਟੁ ਪਛਾਣੀਐ ਿਨਰਭਉ ਜੋਿਤ ਿਨਰ� ਕਾਰੁ--  
ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਵਣਹਾਰੁ--  
ਪੂਰੈ ਸਬਿਦ ਸਲਾਹੀਐ ਿਜਸ ਦਾ ਅ� ਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ--9��  
ਿਗਆਨੀਆ ਕਾ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਸਹਿਜ ਕਰਿਹ ਵਾਪਾਰੁ--  
ਅਨਿਦਨੁ ਲਾਹਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਲੈਿਨ, ਅਖੁਟ ਭਰੇ ਭ�ਡਾਰ--  
ਨਾਨਕ ਤੋਿਟ ਨ ਆਵਈ ਦੀਏ ਦੇਵਣਹਾਿਰ--10��  

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤ! ਸਿਹਜ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਉਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਿਪਆਂ, ਗੁਰਮਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਿਦਆਂ ਹੀ ਪ&ਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ- 
ਪਰ ਡਾ: ਰਾਣੂ ਵਰਗੇ ਗੁਰਮਿਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਏ ਵਗੈਰ ਹੀ ਸਿਹਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਬੈਠ0  ਹਨ- ਜੇ ਹੁਣ ਡਾ: ਰਾਣੂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਦੱਤੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਗੱਲ 
ਕਰੀਏ ਿਕ ਸੌਖੀ ਰੀਤ ਅ�ਗੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਹਜਧਾਰੀ ਹੁ� ਦਾ ਹੈ ਤ! ਇਸ ਸੌਖ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਖ� ਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਲੈਣਾ ਔਖੀ ਰੀਤ 
ਹੈ? ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਕਛਿਹਰਾ ਵੀ ਨਹ, ਪਿਹਨ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਗਾਤਰੇ ਿਕ&ਪਾਨ ਵੀ ਨਹ, ਪਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ�  ਿਸੱਖ ਨਾ ਕਹਾਵੇ ਤ! ਉਸਦਾ 
ਕੀ ਥੁਿੜਆ ਿਪਆ ਹੈ? ਅਿਜਹੇ ਨਾਮ ਧਰੀਕ ਸਿਹਜਧਾਰੀਆਂ ਜੋ ਕਛਿਹਰਾ ਪਿਹਨਣ ਨੂ�  ਹੀ ਔਖੀ ਰੀਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤ5 ਗੁਰਿਸੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀ ਆਸ 
ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ- ਖ� ਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਨੂ�  ਛੱਡੋ ਪਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੇਸਧਾਰੀ ਨਹ, ਸਨ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੱਛ ਨਹ, ਸਨ ਪਿਹਨਦੇ- ਜਦ5 ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੇਸ 
ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਛ ਪਿਹਨਦੇ ਹਨ ਤ! ਿਫਰ ਉਹਨ! ਦੇ ਿਸੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂ�  ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਜ! ਕੱਛ ਪਿਹਨਣ ਿਵੱਚ ਕੀ ਔਖਾਈ ਹੈ? ਗੁਰ 
ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਿਕ :  

ਗੁਰ ਿਸਖ ਮੀਤ ਚਲਹੁ ਗੁਰ ਚਾਲੀ --- 
ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨਹੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਥਾ ਿਨਰਾਲੀ-- 

(ਪ�ਨਾ ਨ� : 667)  

ਗੁਰਿਸੱਖ! ਨੂ�  ਤ! ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਿਕ ਗੁਰਿਸੱਖ ਿਮੱਤਰੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤ,ੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੋ ਇੱਥੇ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਰੀਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹ,- ਜੇ ਔਖੀ-ਸੌਖੀ 
ਰੀਤ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸ, ਆਪ ਕਰਨਾ ਹ,ੈ ਿਫਰ ਤ! ਇਹ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੀ ਉਠ0 ਗਾ ਿਕ ਉਸ ਵੱਲ5 ਦੱਿਸਆ ਰਸਤਾ ਔਖਾ ਹੈ- ਿਫਰ ਤ! ਅਸ, 
ਗੁਰੂ ਨਾਲ5 ਿਸਆਣੇ ਹੋ ਗਏ- ਿਜ� ਨ+ ! ਨ0  ਔਖੀ ਰੀਤ ਨੂ�  ਛੱਡ ਕੇ ਸੌਖੀ ਰੀਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ- ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਿਹਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂ�  ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਿਨਗ+ਾ ਨਾਲ 
ਵੇਖਣ ਦੀ- ਗੁਰਮਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਿਸੱਖ ਨ0  ਤ! ਨਫ਼ਰਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ&ਾਣੀ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਨਹ, ਕਰਨੀ- ਿਸੱਖ ਤ! ਹੋਰ ਮੱਤ! ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ 
ਨਹ, ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਹਜਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਢੁੱਕਵ, ਹੀ ਨਹ, ਹੈ- ਿਕ3ਿਕ ਿਸੱਖ ਤ! ਿਸਰਫ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤ5 ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਿਕਸੇ ਕੌਮ ਜ! ਿਫਰਕੇ ਤ5 ਨਹ,- ਜੇ ਇਹਨ! ਨਾਮ ਧਰੀਕ ਸਿਹਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂ�  ਵੋਟ! ਅਤੇ ਿਸੱਖ ਸ� ਸਥਾਵ! ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੀ 
ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਿਨਗ+ਾ ਹੈ- ਿਫਰ ਤ! ਿਹ� ਦੂ ਮੁਸਿਲਮ ਆਿਦ ਨੂ�  ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ- ਿਕ3ਿਕ ਿਸੱਖ ਨੂ�  ਤ! ਇਹਨ! ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ 



ਨਹ, ਹੈ- ਿਹ� ਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ! ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਸਨ, ਿਜ� ਨ+ ! ਨ0  ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ- ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਰਥ 
ਇਹ ਵੀ ਨਹ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਿਕ ਿਜਸ ਨੂ�  ਿਸੱਖ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹ, ਕਰਦੇ, ਉਹ ਿਸੱਖ! ਦੀਆਂ ਸ� ਸਥਾਵ! ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਣ- ਜ! ਕੀ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ! ਨੂ�  ਿਸੱਖ ਧਰਮ 
ਦੀਆਂ ਸ� ਸਥਾਵ! ਿਵੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਤ5 ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਇਹਨ! ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ?  

ਡਾ: ਰਾਣੂ ਜੀ ਤ! ਖੁਦ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਅ� ਿਮ&ਤਧਾਰੀ ਿਸੱਖ ਹੀ ਿਕਸੇ ਕੁਰਿਹਤ ਕਾਰਨ ਪਿਤਤ ਹੁ� ਦਾ ਹੈ- ਿਜਸਨ0  ਅ� ਿਮ&ਤ ਨਹ, ਛਿਕਆ ਉਹ ਪਿਤਤ 
ਨਹ, ਹੋ ਸਕਦਾ- ਿਫਰ ਕੋਈ ਖ� ਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਿਕ3 ਲਵੇਗਾ? ਿਕ3ਿਕ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਰਿਹਤ ਕਰੇਗਾ ਤ! ਉਹ ਪਿਤਤ (ਦੋਸ਼ੀ) ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ- ਨਾਮਧਾਰੀਕ 
ਸਿਹਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂ�  ਇਹ ਖੁੱਲ+ ਹੈ ਉਹ ਦਾੜ+ੀ ਕੇਸ ਕਟਾਉਣ, ਪਰਭੱਟੇ ਕਟਵਾਉਣ, ਤ�ਬਾਕੂ ਪੀਣ - ਭਾਵ ਕੋਈ ਮਰਜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਤ! ਵੀ ਪਿਤਤ 
ਨਹ, ਹੋਣਗੇ- ਵਾਹ ਕੈਸੀ ਦਲੀਲ ਹੈ!!  

ਅੱਗੇ ਡਾ: ਰਾਣੂ ਜੀ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਸਿਹਜਧਾਰੀ ਿਸੱਖੀ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਹਨ- ਕੀ ਪਨੀਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰੀ ਪਨੀਰੀ ਹੀ ਰਿਹ� ਦੀ ਹੈ? ਪਨੀਰੀ ਤ! ਕੁੱਝ ਸਮ. 
ਲਈ ਹੁ� ਦੀ ਹੈ- ਕੁੱਝ ਸਮ. ਬਾਅਦ ਪਨੀਰੀ ਨੂ�  ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜ!ਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਹੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਿਤਆਰ ਹੁ� ਦੀ ਹੈ- ਪਰ ਜੇ ਪਨੀਰੀ ਡਾ: ਰਾਣੂ ਜੀ ਵ!ਗ 
ਅੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਹੇ ਿਕ ਮE ਪਨੀਰੀ ਹ!, ਮੇਰੇ ਤ5 ਹੀ ਫਸਲ ਿਤਆਰ ਹੁ� ਦੀ ਹੈ- ਮੈਨੂ�  ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਟੋ, ਮੇਰੀ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹ5ਦ ਹੈ- ਮE ਤ! ਸਾਰੀ 
ਉਮਰ ਪਨੀਰੀ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਹੈ ਤ! ਅਿਜਹੀ ਪਨੀਰੀ ਤ5 ਨਾ ਤ! ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਿਜਹੀ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਿਕਸੇ ਕੌਮ ਨੂ�  ਲੋੜ ਹੈ- ਜੇ ਇਸ 
ਪਨੀਰੀ ਨ0  ਪਨੀਰੀ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਹੈ ਤ! ਅਿਜਹੀ ਪਨੀਰੀ (ਸਿਹਜਧਾਰੀਆ)ਂ ਨੂ�  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਫ਼ਸਲ (ਸ�ਪੂਰਨ ਿਸੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸ� ਸਥਾਵ!) 
ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟ�ਗ! ਨਾ ਅੜਾਵੇ - 

ਸਕੂਲੀ ਿਵੱਿਦਆ ਦੀ ਦਸਵ, ਜ! ਇਸ ਤ5 ਉਚੀਆਂ ਜਮਾਤ! ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਹਲੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ੳ, ਅ ਪੜਨ+ ਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪਿਹਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਹ ਧਾਰ ਲੈਣ ਿਕ ਅਸ, ਪਿਹਲੀ ਜਮਾਤ ਤ5 ਅੱਗੇ ਨਹ, ਜਾਣਾ, ਪਿਹਲੀ ਜਮਾਤ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਾਤ! ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ 
ਮ�ਗ ਕਰਨ ਿਕ ਸਾਨੂ�  ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਾਤ! ਦੇ ਬਾਲਗ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰ+! ਵੋਟ! ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦਓ ਜ! ਸਾਨੂ�  ਿਸੱਧਾ ਕਾਲਜ! ਿਵੱਚ ਦਾਖਲਾ ਿਦਓ - 
ਕੀ ਅਿਜਹੀ ਪਿਹਲੀ ਜਮਾਤ ਨੂ�  ਕੋਈ ਸ� ਸਥਾ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇਗੀ? ਜ! ਅਿਜਹੀ ਪਿਹਲੀ ਜਮਾਤ ਤ5 ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਾਤ! ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ 
ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਪਿਹਲੀ ਜਮਾਤ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁ� ਦੀ ਹੋਵ?ੇ  

ਮE ਤ! ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ�  ਸਿਹਜਧਾਰੀ ਿਸੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ!, ਭੈਣ! ਨੂ�  ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ!ਗਾ ਿਕ ਸਿਹਜਧਾਰੀ ਤ! ਦੁਿਨਆਵੀ ਗੱਲ! ਤ5 ਅੱਗੇ ਲ� ਘੇ 
ਹੋਏ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਿਵੱਚ ਪਹੁ� ਚੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮਖ ਜਨ ਹੁ� ਦੇ ਹਨ- ਤੁਸ, ਸਿਹਜਧਾਰੀ ਿਸੱਖ ਤ! ਕੀ ਤੁਸ, ਤ! ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹ, ਹੋ- ਤੁਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ 
ਮਰਜੀਆਂ ਕਰੋ, ਦਾੜ+ੀ ਕੇਸ ਕੱਟੋ, ਪਰਭੱਟੇ ਕਟਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬ� ਿਦਸ਼ ਨਹ,- ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿਹਜਧਾਰੀ ਿਸੱਖ ਲਾ ਕੇ ਿਸੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂ�  
ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੋ- ਜੇ ਤੁਸ, ਸਿਹਜਧਾਰੀ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਿਸੱਖੀ ਨੂ�  ਗ&ਿਹਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਹਜਧਾਰੀ ਹੁ� ਦਾ ਹੈ ਤ! ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ 
ਹੈ- ਿਕ3ਿਕ ਿਜਵ. ਿਕ&ਪਾਨਧਾਰੀ ਜ! ਬ� ਦੂਕਧਾਰੀ ਓਹੀ ਹੁ� ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਨ0  ਇਹ ਵਸਤ! ਪ&ਾਪਤ ਕਰਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਣ- ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਬ� ਦੂਕ 
ਜ! ਿਕ&ਪਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ! ਉਸਨੂ�  ਬ� ਦੂਕਧਾਰੀ ਜ! ਿਕ&ਪਾਨਧਾਰੀ ਨਹ, ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ- 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮ� ਨ ਵੀ ਲਈਏ ਿਕ ਤੁਸ, ਸਿਹਜ-ੇਸਿਹਜੇ (ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ) ਿਸੱਖੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ ਤ! ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਿਹਜ ਦੀ ਹੱਦ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਰੀ 
ਉਮਰ ਸਿਹਜ-ੇਸਿਹਜੇ (ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ) ਤ5 ਅੱਗੇ ਨਾ ਟੱਪਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਿਹਜਧਾਰੀ ਹੁ� ਦਾ ਹੈ? 


