
ਸ਼ਰਧਾ ਗੂੰਗੀ ਹੈਸ਼ਰਧਾ ਗੂੰਗੀ ਹੈਸ਼ਰਧਾ ਗੂੰਗੀ ਹੈਸ਼ਰਧਾ ਗੂੰਗੀ ਹੈ…………???? 

ਿਬੱਲਕੁਲ ਸ਼ਰਧਾ ਗੂੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਕਈੋ ਸ਼ਕੱ ਨਹੀ! ਸਦੀ� ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਿਕ 
ਸ਼ਰਧਾ ਗੂੰਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਹਰੇਕ ਪੱਥਰ ਵੱਟੇ $ ਭਗਵਾਨ ਮਨੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ $ ਕੋਈ 
ਫਰਕ ਨਹੀ ਪੈਂਦਾ ਬ)ਹਮਾ, ਇਦੰਰ ਜ, ਿਵਸ਼$ ਚਾਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੀ ਿਕਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹ ਉਨ/, $ ਹਣ ਤਕੱ ੁ
ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਮਨੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਗੂੰਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਲਈ ਿ1ਸਨ ਰਾਮ ਸਭ ਰਬੱ ਹਨ, ਭਗਵਾਨ 
ਹਨ ਚਾਹੇ ਿਜਨੰੀ� ਮਰਜੀ ਗੋਪੀ� ਨਾਲ ਰੰਗਰਲੀ� ਮਨਾਉਂਣ, ਚਾਹੇ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ $ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ 
ਛਡੱ ਦਣੇ ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨੇ ਕਵੇਲ ਿਸਰ ਝੁਕਾਉਂਣਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਗੁਗੰੀ ਹੈ। 
ਸ਼ਰਧਾ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀ ਰਖਦੀ� ਰਹੀਆ ਿਕ ਉਸ ਦੀ� ਧੀ� ਭੈਣਾ ਚਾਹੇ ਨਾਦਰ ਲੈ 
ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਅਬਦਾਲੀ ਉਸ ਨੇ ਇਸ $ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਹਕਮ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਿਕ ੁ
ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਹਰਨ ਲਈ ਿਫਰ ਅਵਤਾਰ ਲਣੈਗੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਨੇ ਨਹੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੇ ਿਕਸੇ ਮਨੁਖੱੀ ਦਹੇੀ 
ਉਪਰ ਿਸਰ ਹਾਥੀ ਦਾ ਹੀ ਿਕਉਂ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹਵੋੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਜ ਨਹੀ ਿਕ ਉਹ ਬੋਲੇ ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰ ੂ
$ ਕਈੋ ਲੋਕ, ਦੀ� ਔਰਤ, ਨਾਲ ਕਧੰ, ਹੀ ਿਕਉਂ ਨਾ ਟਾਪਈ ਿਫਰੇ। ਆਿਰ� ਹੇਠ ਿਸਰ ਵਾਿਲ�, ਬੰਦ 
ਕਟਵਾਉਂਣ ਵਾਿਲ�, ਦੇਗ, ਿਵਚੱ ਉਬਲਣ ਵਾਿਲ� ਸ਼ਰਧਾਵਾਨਾ ਸਾਹਵੇਂ ਜੇ ਉਨ/ਾ ਦੇ ਹੱਥੀ ਕੜੀ� ਤੇ ਪਰੈੀ 
ਬੇੜੀ� ਨਾ ਹਦੰੀ� ਤ, ਕੀ ਕੋਈ ਜਅੁਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਨ/ਾ ਦੇ ਗਰੁ ਉਪਰ ਅਿਜਹੇ ਘਟੀ� ਇਲਜਾਮ ੁ ੁ
ਲਾ ਜ,ਦਾ? ਗਾਟਾ ਲਹਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖ ਿਦਦੰੇ? ਜ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ? 
ਅਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਬਿੈਠ�, ਅਰਾਮ ਦੀ ਿਜਦੰਗੀ ਿਜਉਂਿਦ�, ਚੰਗਾ ਖਾਿਦ� ਿਕਨੰਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ 
ਚਰਖੜੀ� ਤੇ ਚੜ/ਨ ਵਾਲੇ, ਖਪੋਰੀ� ਲੁਹਾਉਂਣ ਵਾਲੇ, ਘੋਿੜ� ਦੀ� ਕਾਠੀ� ਤੇ ਸਾਉਂਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਬੀਰ, 
ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ $ ‘ਮੈਚ’ ਕਰਿਦ� ਪਰ ਮੈ ਖੜੋਤਾ ਿਕਥੇ ਹ,? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘਾਣ ਮੇਰੀ� ਕੀ ਅੱਖ, 
ਸਾਹਵੇਂ ਨਹੀ ਹੋਇਆ? ਆਹ ੂਲਾਹ ਛਡੱੇ ਪਜੰਾਬ ਦੇ ਅਗਿਲ� ਪਰ ਿਕਉਂਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਗੂੰਗੀ ਹੈ ਮੈ ਿਕਉਂ ਬੋਲ,? 
ਸ਼) ਖਾਲੜੇ ਵਰਗੇ ਕੁਤੱਰਾ-ਕੁੱਤਰਾ ਹੋ ਕੇ ਮਛੱੀ� ਦਾ ਭਜੋਨ ਬਣਨ। ਮੈ ਤ, ਕੇਵਲ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹ,! ਨਹੀ? 
ਿਦਲੱੀ ਦੀ� ਗਲੀ� ਿਵੱਚ ਕੁੱਿਤ� ਵ,ਗ ਧਹੂ-ਧਹੂ ਕੇ ਮਾਿਰਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵ, $, ਨੰਗੀ� ਕਰ-ਕਰ ਜਲਸੂ 
ਕੱਢੇ ਮਰੇੀ� ਭੈਣ, ਦੇ, ਮੇਰੀ� ਧੀ� ਦੇ ਸੜਕ, ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ। ਹਾਲੇ ਤਾਰਕੁਡੰੇ ਵਰਗੇ ਜਜੱ ਲਕੋ ਤ, 
ਬੋਲਣ ਪਰ ਮੈ ਿਕਉਂ? ਸ਼ਰਧਾ ਤ, ਗੁਗੰੀ ਹੈ! ਪਜੰਾਬ ਦੀ� ਰਹੋੀ� ਅਤੇ ਨਿਹਰ, ਤੇ ਸਥਰ ਿਵਛਾ ਿਦੱਤੇ ਿਸੱਖ 
ਗਭਰ�ੂ ਦੇ ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਿੋਰ� ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਮਾਲਾ ਜਪਦੀ ਰਹੀ? ਿਨੱਤ ਮਚੱਦੇ ਿਸਵੇ ਦਖੇ ਵੀ ਮਰੇੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੇ 
ਉਬਾਲਾ ਨਾ ਖਾਧਾ ਪਰ ਜਦ ਪਜੰਾਬ ਦੇ ਿਸਵੇ ਠੰਡੇ ਹਏੋ ਤ, ਸ਼ਰਧਾ ਜੀ ਵੀ ਚਮੁਟੇ ਢਲੋਕੀ� ਲੈ ਮੇਰੇ ਆਣ 
ਦਆੁਲੇ ਹਈੋ ਅਤੇ ਲਗੀ ਦੇਹ ਤੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜਉਂਣ। 
ਹਣ ਵੀੁ , ਹਾਲੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਐਨ ਨੱਕ ਹੇਠ ਬਾਦਲ ਕੇ ਸ਼ਰਆੇਮ ਿਸਖੱ ਿਸਧ,ਤਾ ਦੀ� ਧਜੱੀ� ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ, 
ਭਾਜਪਈ� ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਿਸੱਖੀ ਦੀ� ਜੜ/, ਿਵੱਚ ਦਾਤੀ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਖਮੋਸ਼ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਤ, 
ਿਦਲਗੀਰ ਵਰਗਾ, ਘੱਗੇ ਵਰਗਾ, ਪ)ੋ ਦਰਸ਼ਨ ਿਸਘੰ ਜ, ਕੀਰਨੇ ਪਾਏ ਕਵੰਲ ਵਰਗਾ ਮੈ ਿਕਉਂ ਬਲੋ,? ਪਤਾ 
ਨਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਗੰੀ ਹੈ? ਦਆੁਲੇ ਮੇਰੇ ਘਾਣ ਹੋ ਿਰਹਾ ਉਸੇ ਗਰੁ ੂਦੇ ਿਸਧਾਤ, ਦਾ ਿਜਸ ਦੀ ਮੇਰੇ ਿਵਚੱ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। 
ਕੋਈ ਗਰੁ ੂ$ ਕਧੰ, ਟਪਾਈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗਰੁ ੂਕੋਲੋਂ  ਲੋਕ, ਦੀ� ਪੱਗ, ਿਵਕਵਾਈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗਰੁ ੂਨਾਲ ਨਾਲੇ 
ਬੰਨਣ ਤੇ ਖ/ਲੋਣ ਵਾਲੀ� ਕਹਾਣੀ� ਜੋੜੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਅਸਲੀਲ ਪੁੱਸਤਕ ਧਨੰ ਸ)ੀ ਗੁਰ ੂਗਰਥੰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ 
ਬਰਬਾਰ ਖੜੀ ਕਰੀ ਜਾਏ ਮੈ ਕੀ ਲਣੈਾ, ਮੈ ਤ, ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਿਸਖੱ ਹ, ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁੰਗੀ ਹੈ। ਮੈ ਇਹ ਸਚੱਮੁੱਚ 
ਜਾਣ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਗੰੀ ਹੈ, ਇਸ $ ਗੁਗੰੀ ਕਿਹਣ ਿਵੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭਿਲਆਈ ਹੈ। ਜੇ 
ਮੈ ਇਸ $ ਬਲੋਦੀ ਕਿਹ ਿਦਤਾ ਤ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਿਜਦੰਗੀ ਿਵਚੱ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ‘ਸੋਨੇ ਦੀ ਲਕੰਾ’ ਬ,ਦਰ ਸੈਨਾ ਕੀ 



ਉਜਾੜ ਨਾ ਦਏਗੀ? ਇਸ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਮੈ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵ,ਗਾ? 
ਮੈ ਿਸਆਣਾ ਹ,, ਸਮਝਦਾ ਹ, ਭਲੀਭ,ਤ ਿਕ ਗਰੁ ੂਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਬਲੋੇ, ਇੱਟ, ਰੋੜੇ ਪਏ ਨਹੀ? ਭੁਤਨਾ 
ਬੇਤਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀ ਕੀ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਿਪਆ ਤੇ ਅਗਿਲ� ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ/ੇਲ ਸੁਟੱ ਿਦੱਤਾ ਚੱਕੀ ਪੀਹਣ $? ਗੁਰ ੁ
ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ $ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਤਤੀ� ਤਵੀ� ਤੇ ਸੜਨਾ ਿਪਆ। ਗੁਰ ੂਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਿਹਬ, ਗੁਰ ੂ
ਗੋਿਬਦੰ ਿਸਘੰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਨੰਦਪਰ ੁਉਜੜ ਿਗਆ, ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਬ)ਹਾਮਣ ਭਗਵਾਨ ਵ,ਗ 
‘ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ’ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹੰਦੇ ਤ, ਕੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀ ਸਨ ਰਿਹ ਸਕਦੇ? ਿਫਰ ਮੈ ਿਸਆਣਾ ਿਬਆਣਾ 
ਅਿਜਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿਕਉਂ ਸਹੇੜ,। ਿਸਰਦਾਰ ਕਪਰੂ ਿਸੰਘ ਬੋਿਲਆ, ਖਾਲੜਾ ਬੋਿਲਆ, ਿਭਡੰਰਾ ਵਾਲਾ ਬਿੋਲਆ 
ਪਰ ਕੀ ਖੱਿਟਆ? ਇਸ ਲਈ ਿਬਹਤਰ ਨਹੀ ਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਗੰੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ? 
ਪਰ ਨਹੀ! ਗੁਰ ੂਕਿਹੰਦੇ “ਬੋਲ ਵੇ ਧਰਮੀਅਿੜਆ ਮੋਨ ਕਤ ਧਾਰੀ ਰਾਮ”॥ ਇਹ ਗੁਿੰਗ� ਦੀ ਕਮੌ ਨਹੀ। 
ਗੁਿੰਗ� ਪਥੱਰ, ਅਤੇ ਗੁਗੰੀ� ਸ਼ਰਧ, ਿਵਚੋਂ ਗੁਰ ੂਨੇ ਿਸਖੱ $ ਕੱਢ ਿਦਤਾ ਸੀ। ਿਬਨਾ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾ ਤੇ 
ਿਸਖੱ $ ਿਫਰ ਤੋਂ ਗੁੰਗਾ ਬਣਨ ਲਈ ਪ)ੇਿਰਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਪਰ ਿਸਖੱ ਗੁੰਗਾ ਨਹੀ ਿਸਖੱ ਬੋਲਗੇਾ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ 
ਿਕ ਿਜਨੰਾ ਬਲੋ ਹਦੰਾ ਉਨਾ ਹੀ ਬੋਲੇ ਪਰ ਗੁਗੰਾ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਮਾਣ ਮਿਹਸਸੂ ਨਾ ਕਰੇੁ । 
ਗੁਰਦੇਵ ਿਸੰਘ ਸਧੱਵੇਾਲੀਆਗੁਰਦੇਵ ਿਸੰਘ ਸਧੱਵੇਾਲੀਆਗੁਰਦੇਵ ਿਸੰਘ ਸਧੱਵੇਾਲੀਆਗੁਰਦੇਵ ਿਸੰਘ ਸਧੱਵੇਾਲੀਆ 


