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AwnryrI sMpwdk 
fw. jwgIr isMG  

  



 
 

 

 

 

 

 

ਬੀਬੀਆ ਂਨ ੂੰ ਜਦੋੜੀ  

 

ਰੱਬਾ ਦਰ ਤੇਰ ੇਕਈੋ ਥੜੋ ਨਾਹੀਂ ਚ ੱਪ ਬਖ਼ਸ਼ ਦ ੇਜ਼ਰਾ ਤ ੂੰ ਮਾਈਆਂ ਨ ੂੰ । 

ਸੂੰਗਤ ਆਏ ਕ ੇਇਨ੍ਾ ਂਨ ੂੰ ਮਾਰ ਵਗਦੀ ਕਰਾਵਣ ਚ ਪ ਨਾ ਜਾਏ ਤ ੇ

ਜਾਈਆ ਂਨ ੂੰ । 

ਸਾਰੀ ਸੂੰਗਤ ਦ ੇਰਸ ਵਵਚ ਵਵਘਨ ਪਾਵਨ ਕਰਨ ਤਰਸ ਨ ਸਾਡੀਆਂ 

ਦ ਆਈਆ ਂਨ ੂੰ ।  

ਸ ਹਣਾ ਰਸ ਪਰਮੇ ਸੂੰਤਖੋ ਮੂੰਗਦਾ ਸਾਫ ਵਚਤੱ ਤ ੇਮਨੋ ਸਫ਼ਾਈਆ ਂਨ ੂੰ ।  

 

 

 

 

बीबीय ाँ न ूजोदड़ी  

 

रब्ब   दर तरेे कोई थोड़ न हीं चपु बख़श द ेजर  तूूं म ईआूं नूूं। 

सूंगत आए के इनह ूं नूूं म र वगदी कर वण चपु न ज ए त े

ज ईय ूं नूूं । 

स री सूंगत द ेरस ववच ववघन प वन करन तरस न swifXW 
दआुईय ूं नूूं । 

सोहण  रस प्रेम सूंतोख मूंगद  स फ़ वचत त ेमनों सफ ईय ूं नूूं । 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

pusqk gu~JIAW rmzW – kvI surgvwsI sMq sMqoK isMG 
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 ies AMk ivc 

 imqR AwswfVy syeI – pwTkW dy 
sunyhy 

2 

sMpwdk (AwnryrI) 
fw. jwgIr isMG 

AYm.ey. (sMgIq, pMjwbI, Dwrimk AiDAYn), 
pIAYc.fI. 

 
sihXogI 

s. hrBjn isMG Aqy s. nvqyj isMG 
 

➢ lyKW ivc pRgtwey ivcwr lyKkW dy in~jI hn[ 
ienHW nwl sMpwdk jW AMimRq kIrqn tRst dw 
sihmq hoxw zrUrI nhIN hY[ 
➢ ‘AMimRq kIrqn’ fwierYktr is~iKAw ivBwg 
pMjwb, cMfIgVH dy p~qr nM: 4/8/90, imqI 
20/2/91 Aunswr rwj dy sInIAr sYkMfrI skUlW 
dIAW lwiebyRrIAW leI pRvwinq hY[ 

cMdy dw vyrvw 
➢ iek kwpI: 15 rupey 
➢ dyS swlwnw cMdw: 150 rupey 
➢ jIvn mYNbr cMdw: 1500 rupey 
➢ ivdyS: swlwnw cMdw INR 1500 
➢ ‘AMimRq kIrqn’ leI frw&t, mwiek shwieqw, 
ic~TI-p~qr Aqy rcnwvW Byjx leI pqw:- 

 
AMimRq kIrqn tRst (rij.) 

422, sYktr 15-ey, cMfIgVH-160015 
&on: 0172-2772660, 098140 53630 
e-mail: drjagirsingh@gmail.com 

Website: http://www.amritkirtan.com 

 

fw. jwgIr isMG, pRDwn ‘AMimRq kIrqn 
tRst’ ny isrjxw ipMRtrz Aqy 
stySnrz, SoArUm nM: 443, sYktr 70, 
muhwlI (&on: 0172-2216283, 98150-
72197) qoN Cpvw ky 422, sYktr 15-ey, 
cMfIgVH qoN pRkwiSq kIqw[ 

 

sMpwdkI: krau bynMqIAw: gurU 
nwnk dyv jI dy pRkwS auqsv qy 
SrDw kwrj                        

3 

gurU nwnk                                 
- fw. hirBjn isMG 

4 

gurU nwnk dyv jI dw lokqWiqRk 
nzrIAw                            
- fw. kuldIp kOr 

8 

soBw isMG vloN bxweI gurU nwnk 
dyv jI dI ‘AsIs vwlI qsvIr’  
dw ivSlySx                        
- jgqwrjIq isMG 

17 

surilpI – rwg Su~D swrMg                  
– srdwr gurbKS isMG  

19 

surilpI vwlw Sbd Aqy aus dy 
AMgRyzI ivc ArQ 

tw-3 

  
  

  

  
  
  
  

Donations to AMRIT KIRTAN TRUST are 

eligible for relief u/s 80 G of Income-Tax Act, 

1961 (43 of 1961) vide CIT/- I/ CHD/ Tech./ 80-

G/ 2008-939 dated 19-05-2008 valid up to 

31/03/2012 and now valid in perpetuity. 

Cheques/Drafts should be sent in the name of 

AMRIT KIRTAN TRUST payable at Mohali . 

Donations can also be sent by money order at 

the address: AMRIT KIRTAN TRUST (Regd.), 

422, Sector 15-A, Chandigarh-160015. The 

Donations can be made by Electronic Transfer 

also. The Bank details are: AMRIT KIRTAN 

TRUST Savings Bank A/C No.65079603302, 

IFSC: SBIN0018141 in the State Bank of India, 

Phase 3B2, Mohali Punjab Branch. After such 

a Deposit, please inform us your Name and 

Address as also the deposit details to enable 

us to send you the receipt. 
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pwTkW dy sunyhy 

 

;szpo nze ftZu vk. jfoGiB f;zx dk b/y ‘BkBe fpzp’ gVQB B{z fwfbnk. 
T[; dh gq;z;k ftZu nes{po nze ftZu vk. ikrho f;zx B/ ftuko gqrNkJ/. w/o/ 
bJh ‘BkBe fpzp’ ndG[s ouBk j?, nkgD/ fijh nkg, fJj jbeh i'V^s'V ns/ 
p/tiQk fyu^X{j s'A w[es j?. fJj b/y ‘BkBe gzE’ B{z rzGhosk Bkb ftukodk j?. 
;kY/ gzi ;" ;kb d/ ;Bw[y i' th ;[DkfJnk, fbfynk ik fojk j? T[j fpbe[b ;sjh 
j?, gqGktjhD. 

e[M ny"sh ftdtkB ni'e/ ;w/A r[opkDh Bkb fyu X{j eoe/ nkgD/ fte/ 
fdwkrK dk w[ikjok Io{o eo oj/ jB. fJ; ;zdoG ftu ‘BkBe fpzp’ dk  wjZst 
j'o th tX iKdk j?. fJ; ;w/A gq'. gqhsw f;zx B{z w[V gVQBk th T[fus j?. j[D se 
d/ b/yK ftZu'A vk. r[o{w/b f;ZX{ dk fbfynk ‘oZp dh Jhw/b’ (J/ew gZsoek) b/y 
jh fIeo:'r j?. pkeh ;G i[rkbh j?. nkgD/ r[o{ B{z :kd eoB dh ohs th n;hA 
G[bd/ ik oj/ jK. 

 irskoihs f;zx^98990 91186 

_____________________ 

Respected Sir!  
 
    I read Amrit Kirtan regularly and appreciate the articles of the learned scholars of 
Sikhism. Sri Guru Granth Sahib ji has 31 ragaas. Some more ragaas are also found 
such as Bhopali, Malkauns etc . Kindly explain these in an article of Amrit kirtan stating 
elaborate knowledge of Raginis with their sons or families according to Sikh Religion.  
 
    Thanking you Sir, 

Dr. Bhagender Singh 
drbhagenderthakur@gmail.com 

 
_____________________ 

 



 

 

AMimRq kIrqn Page 3 nvMbr 2019 
 

 
 

r[o{ BkBe d/t ih d/ gqekP T[s;t s/ PoXk ekoi 

fJj ;kb pkpk BkBe ih d/ gqekP fdt; dk gzi ;" gzikjtK ;kb j?. T[Ai sK i/ pkpk ih 
dh T[;ss jo o'I th eohJ/ sK th ;bkj[D :'r j? go wB[Zyh wB ekb uZeo dhnK frDshnK 
fwDshnK ftZu tX/o/ o[fMnk ofjzdk j?. fJ; soQK T[j e[M ftP/P eoB tZb o[fus j' e/ e[M 
uzr/ok wfj;{; eodk j?. 

;kok f;Zy irs Bro ehosBK ns/ ;wkrwK d/ nk:'iB tZb o[fus j?. w?A sK nkgDh 
;woEk nB[;ko r[o{ BkBe ;kfjp dh pkDh dk rkfJB ns/ foekov eoe/ tkjN; n?g okjhA 
;o'fsnK se g[ukT[D dk isB eo fojk jK. eJh b/ye r[o{ ;kfjp Bkb ;pzXs g[;seK dh 
ouBk eoe/ nkgDh PoXKibh G/N eo oj/. fJZe feskp t/yD B{z fwbh^ ‘r[o{ BkBe 
fdqPNh^fJZe nfXn?B’. fJj g[;se dbihs e"o dkT{A dh fbyh j'Jh j?. g[;se pko/ vk i;gkb 
e"o eKr r[o{ BkBe f;Zy nfXn?B ftGkr, gzikp :{Bhtof;Nh uzvhrVQ B/ fNgDh ehsh j?^ ‘r[o{ 
BkBe fdqPNh^fJZe nfXn?B’ BkBe pkDh, BkBe T[dk;hnK, BkBe ib T[geko, Grs pkDh 
^;zrqfjD, BkBe iBw^;kyhnK s/ BkBe uoB S[j EktK dh soiwkBh eodh fBt/ebh s/ fwjBs 
Bkb fbyh y'i g[;se j?. fJ; dh GkPk ;ob, ;gPN s/ ftP/ nB[;ko j? fijVh gkme B{z nZr/ 
nZr/ gVQB dh T[s;[esk pDkJh oydh j?. b/fyek B/ ikDekoh d/D bJh T[jBK ftdtkB b/yeK 
dhnK g[;seK d/ jtkb/ d/ e/, fJ; B{z vke{w?ANoh fbys pDk fdsk j?.’ 

dbihs e"o dkT{A ns/ T[jBK d/ gsh wBw'jB f;zx dkT{A d't/A ;orow ;kfjseko jB. 
fJbke/ dhnK ;kfjs ;GktK dhnK whfNzrK ftZu fJj fjZ;k b?Ad/ jB.ypoK ftZu d'jK dk Bkw 
fJZemk gVQ e/ ;[Gkrh i'Vh B{z n;h; fdzd/ ofjzd/ jK. wBw'jB f;zx dkT{A B/ th fJ; ;kb ‘r[o{ 
BkBe ekft nzibh’ Bkwe g[;se gqekfPs ehsh j?. fJ; g[;se ftZu r[o{ BkBe d/t ih pko/ 
r[o{ ekb s'A b? e/ ni'e/ :[r d/ ethnK dhnK ekft ouBktK B{z Pkwb ehsk j?. fJsB/ ethnK 
dhnK r[o{ ;kfjp pko/ eftsktK fJZemhnK gVQB dk nkgDk jh nkBzd j?. wBw'jB f;zx dkT{A B/ 
nkg th fJ; toQ/ ‘ukBD dh g?V’ g[;se dh ouBk ehsh j? fi; ftZu ‘r[o{ BkBe Bkb ;ztkd 
oukT[AdhnK’ T[jBK dhnK nkgDhnK ouBktK jB. 

^ id'A T[j s[fonk 
ukBD Bkb Bkb s[fonk^^ 

e{V jfonk ;Zu sfonk ukBD tfoQnk. 

^ id'A T[j s[fonk. 

 fJ; s'A gfjbK th wBw'jB f;zx fJZe ftbZyD g[;se ‘T[dk;hnK dk p{jk^;[byDh’ ou u[e/ 
jB. w?A fJ; ;[Gkrh i'Vh B{z fJjBK ouBktK dh ouBk bJh tXkJh fdzdk. nodk; eodk jK r[o{ 
BkBe okjhA do;kJh ihtB iku dk feDek gqPkfd ;kB{z gqkgs j't/.  

 ^^ G[Zb u[Ze fywk ih ^^ 
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×¹ð± éÅéÕ 
 

ìÅìÅ ÜÆ,  

å¹ÃÆº ÃÅâ¶ ÃÇíÁÅÚÅð ç¶ ÁÅÇç ìÅìÅ ÜÆ Ô¯Í Ãî¶º çÆ ñóÆ ÇòÚ å¹ÔÅæ¯º òÆ êÇÔñ»  ô¶õ øðÆç Ô¯Â¶, êð 

À¹Ôé» ù ìÅìÅ ÕÇÔä çÆ ÜÅÚ ÁÃ» å¹ÔÅù ìÅìÅ ÜÆ ÕÇÔä å¯º ìÅÁç ÔÆ ÇÃ¾ÖÆÍ Üç¯º Õ¯ÂÆ ÒìÅìÅ ÜÆÓ 

À¹ÚÅðçÅ þ å» ÃÇÔòé ÔÆ å¹ÔÅâÅ î±§Ô-î¹Ô»çðÅ Á¾Ö» ÃÅÔîä¶ ÁÅ Öñ¯ºçÅ þÍ ç±ÇÜÁ» ìÅÇìÁ» ù ïÅç Õðé 

ñÂÆ À¹Ôé» ç¶ é» ñËä çÆ ñ¯ó êËºçÆ þ, êð Çéð¯ñ ìÅìÅ ÜÆ  å¹ÔÅâÅ ÔÆ ÃÇíÁÅÚÅð-é» þÍ å¹ÃÆº ÃÅâ¶ î±ñ 

ÁÅçðô Ô¯Í  

Á¾Ü å¹ÔÅâ¶ éÅñ ×¾ñ» Õðé ù ÜÆ Õð ÁÅÇÂÁÅÍ ÇÂÃ îÔÆé¶ å¹ÔÅâÅ ê¹ðì-ÇçÔÅóÅ þ å¶ îËº ÁÅêä¶ 

÷ÅåÆ Ã¹íÅÀ¹ î¹åÅìÕ ÕçÆ ÕçÆ å¹ÔÅâÆ ìÅäÆ ç¶ Õ¹Þ-Õ¹Þ ÇÔ¾ÇÃÁ» ù ÇÚåÅðé ñ¾× ÇêÁÅ Ô»Í å¹ÃÆº å» 

à¹Õó¶ à¯ÇàÁ» ÇòÚ òÆ ê±ðä-Ã§ê±ðé Ô¯ Õ¶ ì¯ñç¶ Ô¯Í ÁÃÆº ÁÅêäÆÁ» òÕåÆ ñ¯ó» ÃÅðé ñÂÆ ÕçÆ Õ¹Þ 

ì¯ñç¶ Ô» å¶ ÕçÆ Õ¹ÞÍ ÃÅâ¶ ì¯ñ ÇÂÕ ç±Ü¶ ù Õàç¶, ð¾ç Õðç¶ å¹ð¶ Ü»ç¶ ÔéÍ ÇÂÃ¶ ñÂÆ ÃÅâ¶ ì¯ñ» ÇòÚ 

êÇÕÁÅÂÆ éÔÆº, ÕçÆ Õ¯ÂÆ ÃÅâÆ ÕÔÆ-Ã¹äÆ ×¾ñ ù î§é ñËºçÅ þ, ÕçÆ éÔÆº òÆ î§éçÅÍ êð å¹ÔÅâÆ ÃÅðÆ 

ìÅäÆ å» ÇÂÕ ò¾âÅ Ãî¹§çð þ, Ôð æ» ÇÂÕ¯ ÇÜÔÆÍ ÇÕå¯º òÆ üñÆ íð ñò¯, Ô¾æ ÇòÚ Çéðîñ å¶ Ãò¾Û  Üñ 

ÔÆ ÁÅÀ¹ºçÅ þÍ å¹ÔÅâÆ ÕÔÆ ×¾ñ ç¶ Çé¾Õ¶ ÇÜÔ¶ à¯à¶ ÇòÚ òÆ ê±ðÆ ×¾ñ çÅ ÷¯ð þÍ å¹ÃÆº è¹ð î±ñ ÇòÚ¯º ì¯ñç¶ 

Ô¯Í ÃåÔ å¯º ì¯ñä òÅñ¶ ÁÃÆº å¹ÔÅâ¶ ì¯ñ ÃÅÔîä¶ ôðîôÅð Ô»Í  

Á¾Ü òÆ îËº ÁÅêäÆ ×¾ñ ÃåÔ å¯º ÔÆ ô¹ð± Õð ÇðÔÅ Ô»Í å¹ÃÆº Ô¾Ã¯×¶ ÇÕ ÃåÔ å¶ è¹ð ç¶ Á§åð ù ÜÅäé 

çÅ çÅÁòÅ Õðé òÅñÅ ÒÂ¶Õ ØóÆ ÁÅèÆ ØóÆÓ î¶ð¶ éÅñ ×¯ôà Õðé çÆ ÚÅÔ êz×àÅÁ ÇðÔÅ þ å¶ ÇÂÔ æ¯ó·Å 

ÇÜÔÅ Ãî» òÆ ÃåÔ ç¶ ñ¶Ö¶ ñÅ ç¶äÅ ÚÅÔ¹§çÅ þÍ ìÅìÅ ÜÆ, å¹ÃÆº å» ÜÅäç¶ Ô¯ ÇÜÃ ç¹éÆÁ» ÇòÚ îËº ðÇÔ§çÅ Ô» 

À¹Ã ç¶ ç¹Ö å¶ Ã¹Ö ÃÅð¶ å¶ Ãî¹¾Ú¶ ÃåÔÆ ÔéÍ  î¶ðÆ å» ì¯ñÆ òÆ ÃåÔÆ þÍ îËº ÁÅêä¶ ÃåÔÆ òÃÆÇñÁ» éÅñ ÔÆ 

è¹ð â±§Ø ìÅð¶ Õ¹Þ ê¹¾Û» ê¹¾Û»×ÅÍ  ÁÅêä¶ ÃåÔ-ç¶Ã ù Û¾â Õ¶ îËº ÕçÆ å¹ÔÅâ¶ è¹ð-ç¶Ã êÔ¹§Úä ç¶ ï¯× Ô¯ òÆ 

ÃÕ»×Å ÇÕ éÔÆº? ÁÜ¶ å» îËº ÃåÔ À¹êð ÇòÚð ÇðÔÅ Ô», ÇÂÃ ñÂÆ Â¶æ¯º ÔÆ å¹ÔÅù ÁÅòÅ÷ ç¶ ÇðÔÅ Ô»Í  

î¶ðÆ êÇÔñÆ ì¶éåÆ å» å¹ÔÅâ¶ éÅñ ÁÅêä¶ Ã§ì§è» ìÅð¶ þÍ î¶ðÆ ç¹éÆÁ» é¶ å¹ÔÅâ¶ éÅñ î¶ðÅ Ã§ì§è ÒâðÓ 

òÅñÅ ìäÅ Çç¾åÅ þÍ  å¹ÔÅâ¶ éÅñ ÁÅêäÆ ×¾ñ ÕðÇçÁ» îËº âðçÅ Ô»Í  âð îËù å¹ÔÅâÅ éÔÆº Ã×¯º ÁÅêä¶ 

ÁÅñ¶-ç¹ÁÅñ¶ çÅ þ Ü¯ å¹ÔÅâÅ êzîÅäÆÕ ì¹ñÅðÅ Ô¯ä ç¶ SOk ÇòÚ ÇÕÃ¶ òÆ Ô¯ð çÅ ÇÃð í§éäÅ ÷ð±ðÆ ÃîÞç¶ 

ÔéÍ Ô¹ä å¹ÔÅâ¶ ì¯ñ» å¯º òèÆÕ À¹Ôé» çÆ ÇòÁÅÇÖÁÅ çÅ òÅðÅ-êÇÔðÅ þÍ å¹ÔÅâ¶ ð±ÔÅéÆ ì¯ñ» çÆ ñ¯Õ» é¶ 

ÇøðÕ± ÇòÁÅÇÖÁÅ Õð ÇçåÆ þ å¶ Ô¹ä À¹Ô ÁÅêä¶ ÁÅñ¶-ç¹ÁÅñ¶ å¯º ÇÂÔ¯ À¹îÆç ðÖç¶ Ôé ÇÕ ÇÂÃ¶ 

ÇòÁÅÇÖÁÅ ù ÔÆ å¹ÔÅâ¶ ì¯ñ» çÅ ÁÃñÆ Áðæ î§ÇéÁÅ ÜÅÂ¶Í ÃÇíÁÅÚÅðÕ ì§çô» ÇòÚ ÜÆÀ¹ä òÅñ¶ ÁÃÆº 

ç¹ÜËñÆÁ» ÇåÜËñÆÁ» ÇòÁÅÇÖÁÅò» ÇòÚ ÜÆÀ¹ºç¶ Ô»Í ÃÇíÁÅÚÅð ç¶ î±ñ Ã¯ÇîÁ» åÕ ÃÅâÆ êÔ¹§Ú ç¶ ðÅÔ 

ÇòÚ ÕÂÆ ð¯Õ», ÕÂÆ ÁÇó¾Úä» ÔéÍ ÕÂÆ òÅð ÇÂÀ¹º ÜÅêçÅ þ ÇÕ å¹ÔÅâ¶ ôðèÅñ±Á» é¶ å¹ÔÅù ÁÅêä¶ ÔÅä 

ç¶ Çê¿Üð¶ ÇòÚ ì§ç Õð ð¾ÇÖÁÅ þÍ  À¹Ôé» å¹ÔÅù ÇÂÃ Ô¾ç åÕ ÁÅêä¶ î¶Ú çÅ ìäÅ ÇñÁÅ þ ÇÕ å¹ÔÅâ¶ 

øËñä Çò×Ãä çÆ Ã§íÅòéÅ ù òÆ õåî Õðç¶ ÜÅêç¶ ÔéÍ å¹Ã» ÁÅêä¶ Ãî¶º ÇòÚ êzÚñå ÃÇíÁÅÚÅðÕ ç§í 
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å¯º î¹Õå Ô¯ä çÅ ðÅÔ Ã¹ÞÅÇÂÁÅ ÃÆ, êð ÃÅâ¶ ÁÅêä¶ Ãî¶º ç¶ ç§íÆÁ» é¶ å¹ÔÅù ÁÅêäÆÁ» ñ¯ó» î¹åÅìÕ 

ãÅñä çÅ Ã¹Ú¶å Ü» ÁÚ¶å ÇéðäÅ Õð ðÇÖÁÅ þ å¶ À¹Ôé» ç¶ òÃÆñ¶ Â¶é¶ ÷¯ðÅòð Ôé ÇÕ Ôð ÇÕÃ¶ ù À¹Ôé» 

ç¶ Çéðä¶ î¹åÅìÕ å¹ðéÅ êËºçÅ þÍ å¹ÔÅâÆ ìÅäÆ Ã§êðçÅÇÂÕ çÅÇÂð¶ å¯º êÅð þ, êð ÁøÃ¯Ã þ ÇÕ ôðèÅñ±Á» 

é¶ å¹ÔÅù òÆ Ã§êðçÅÇÂ ÇòÚ ôÅîñ Õð ÇñÁÅ þÍ Ôð õ±ìÃ±ðå ë¹ñ çÆ ÇÂÔ¯ Ô¯äÆ þ ÇÕ À¹Ã ù ÁÅêäÆ âÅñÆ 

å¯º å¯ó Õ¶ ìçÃ±ðå ì§çÅ ÁÅêä¶ ×ñ¶ çÅ Çô§×Åð ìäÅ ñËºçÅ þÍ å¹ÔÅâ¶ åÕ êÔ¹§Úä òÅñÅ ðÅÔ Ã§êðçÅÇÂ çÆ 

Ã§ØäÆ íÆó æÅäÆº ¦ØçÅ þÍ ÁÃÆº ô¯ð ù Ã¾Ú î§éä òÅÃå¶ î÷ì±ð Õð Ççå¶ ×Â¶ Ô»Í Ã¾Ú çÆ ÁÅ÷ÅçÆ å¾Õ 

êÔ¹§Úä çÅ ÚÅÔòÅé ô¯ð çÆ ö¹ñÅîÆ ÇòÚ ÕËç þÍ ìÅìÅ ÜÆ, å¹ÃÆº ïæÅðæ ù ì§èé ÃîÇÞÁÅ ÃÆ å¶ ÇÂÃ å¯º 

Û¹àÕÅð¶ ñÂÆ î¹ÕåÆ çÅ Ã§Õñê ê¶ô ÕÆåÅ ÃÆÍ ÁÃÆº ì§èé ÇòÚ Ô», å¶ î¹ÕåÆ çÅ ðÅÔ ÁÜ¶ ê±ðÆ åð·» ÃÅâ¶ 

òÃ ÇòÚ éÔÆºÍ éÅñ¶ î¹ÕåÆ ÇéðÅ ðÅÔ å» éÔÆº, À¹Ã ðÅÔ çÅ Ãøð òÆ å» þÍ Áäå¹ð¶ ðÅÔ» çÆ ç½ñå ÇÕÃ 

Õ§î? ÃÅâ¶ ÃÇîÁ» ÇòÚ ÒÕÇñ ÕÅåÆÓ ÚñÅÀ¹ä òÅñ¶ ÒðÅÜ¶ ÕÃÅÂÆÓ å» éÔÆº ðÔ¶, êð éòÆº ÇÕÃî ç¶ Ã§êðçÅÇÂ 

ÜÅìð êËçÅ Ô¯ ×Â¶ Ôé, ÇÜé·» ç¶ êðÚÅð¶ ÒÕ±óÓ çÆ îÇÃÁÅ ÇòÚ ÒÃü Ú§çzîÅÓ ÇÕå¶ é÷ð éÔÆº ÁÅÀ¹ºçÅÍ 

ÁÅêäÆ ÇòÇçÁÅ å¹ÔÅâ¶ ÔÆ ì¯ñ ðÅÔÆº å¹ÔÅù Ã¹äÅ ÇðÔÅ Ô»:  

Õ±ó ÁîÅòÃ Ãü Ú§çzîÅ 

çÆÃË éÅÔÆ ÕÔ ÚÇóÁÅ¨ 

ÔÀ¹ íÅÇñ ÇòÕ¹§éÆ Ô¯ÂÆ 

ÁÅè¶ðË ðÅÔ¹ é Õ¯ÂÆ¨ 

ÇòÚ ÔÀ¹îË ÕÇð ç¹Ö¹ ð¯ÂÆ¨ 

ÕÔ¹ éÅéÕ ÇÕé ÇìÇè ×Çå Ô¯ÂÆ¨ 

å¹ÃÆº ÁÅêäÅ ì¯ñ ÇÂÕ êzôé À¹êð õåî Õð Çç¾åÅ ÃÆÍ ÇÂÔ êzôé Á¾Ü òÆ ÁÅêä¶ À¹µåð çÆ À¹âÆÕ 

ÇòÚ þÍ ÕçÆ ÕçÆ ÜÅêçÅ þ îé¹¾ÖÜÅåÆ ç¶ ç¹Ö çÅ Á§åî çÅð± Õ¯ÂÆ éÔÆºÍ  ÇÂÃ é¶ ç¹Ö ç¶ Ã§×-ÃÅæ ÇòÚ 

ÜÆäÅ-æÆäÅ þÍ  îé¹¾ÖÜÅåÆ ÁÅêä¶ ç¹Ö å¯º Û¹àÕÅðÅ êÅÀ¹ä ñÂÆ, ò¾è å¯º ò¾è, ÇÂÕ êzôé ÔÆ Õð ÃÕçÆ þ 

å¶ Â¶ç» ç¹Ö ç¶ Çòð¹è Ã§×ðÅî ÔÆ Õð ÃÕçÆ þÍ îËº òÆ ÃÚ-Çòð¯èÆ, Õ±ó-ê¾ÖÆ Ã§êðÅçÅÇÂÕåÅ ç¶ Çòð¹è 

å¹ÔÅâ¶ ì¯ñ» ÇòÚ¯º êzÅêå ÇÂÕ êzôé ÖóÅ Õð ÇðÔÅ Ô»Í  

å¹ÃÆº î¶ðÆ î±ðÖåÅ å¶ Ô¾Ã¯×¶Í ÕÔ¯×¶ îËù ô¹çÅÁ Ô¯ Ç×ÁËÍ  Ã§êðçÅÇÂÕåÅ Õ¯ÂÆ éòÆº ôË æ¯ó·Æ þÍ  ÇÂÔ å» 

ÁÅÇç-Ü¹×ÅÇç ÃÇîÁ» å¯º ÚñÆ ÁÅ ðÔÆ þÍ  îé¹¾Ö  å» ðÇÔ ÔÆ Ã§êðçÅÇÂ ÇòÚ ÃÕçÅ þÍ  Ã§êðçÅÇÂÕåÅ 

îé¹¾ÖÆ ÜÆòé çÆ ì¹ÇéÁÅçÆ ôðå þÍ  êð å¹ÃÆº ñ¯Õ ÇòÚ ðÇÔ§ç¶ À¹Ã å¯º êÅð ÜÅä ç¶ ðÅÔ ò¾ñ Ã§Õ¶å ÕÆåÅ 

ÃÆÍ  ê¿Õ ÇòÚ ê¿ÕÜ, ÒÜñ îÇÔ Õî« ÇéðÅñî¹Ó å¹ÔÅâÆ ÜÆòé-ÜÅÚ çÅ Õ¶ºçðÆ é¹ÕåÅ ÃÆÍ å¹ÔÅâÆ êÔ¹§Ú 

ÁÅêÇäÁ»-ì¶öÅÇéÁ» å¯º êÅð Ãíé» åÕ ÃÆÍ  êð å¹ÔÅâ¶ î¹ç¾ÂÆ å» À¹Ô ìä ìËá¶ Ôé Ü¯ ÁÅêÇäÁ» å¯º òÆ 

À¹ð·» ÃòË åÕ Ã¹§×ó¶ Ô¯Â¶ ÔéÍ  ÃòË ù êzê¾Õ Õðé ñÂÆ À¹Ô ÒÁÅêÇäÁ»Ó å¶ òÅð Õðé å¯º òÆ Ã§Õ¯Ú éÔÆº 

Õðç¶Í  ðÅÜéÆåÕ ôÕåÆòð» ç¶ ÃçÅ Ã§×-ÃÅæ ÇòÚðé òÅñ¶ å¹ÔÅâ¶ ÇòÁÅÇÖÁÅÕÅð ìä ×Â¶ ÔéÍ ðÅÇÜÁ», 

î¹Õ¾çî» çÆ ÇéÖ¶èÆ Õðé òÅñ¶ å¹ÃÆº ìÅìÅ ÜÆ, Á¾Ü ðÅÇÜÁ», î¹Õ¾çî» åÕ êÔ¹§Úä ç¶ òÃÆñ¶ ìäÅ Ççå¶ ×Â¶ 

Ô¯Í  ÇÂÃ¶ è¹§ç±ÕÅð æÅäÆº îËº ÁÅêäÆ ÁÅòÅ÷ å¹ÔÅâ¶ åÕ êÔ¹§ÚÅ ÇðÔÅ Ô»Í  

îËº ÁÅê éòÆº åÅñÆî çÅ ÇÂÕ ê¹ð÷Å Ô» å¶ ÜÅäçÅ Ô» ÇÕ ÇÂÃ åÅñÆî é¶ å¹ÔÅâ¶ Ã§ì§èÆ ÇÕÃ åð·» çÆ 

ÜÅÚ êzÃÅð ÇçåÆ þÍ  ï±éÆòðÇÃàÆÁ» ç¶ ÁÇèÁÅêÕ» å¶ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» çÆ é÷ð ÇòÚ ÒÃ¾ÚÓ å¯º ÇÕå¶ òèÆÕ 
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ÒêzòÚéÓ çÅ î¹ñ þÍ å¹ÃÆº ÃÅâ¶ êÅá-´î çÅ Á§× Ô¯, êð å¹ÔÅâ¶ ÃçÅ-ëËñç¶ Ã¾Ú ù À¹ØÅóä çÆ ìÜÅÂ¶ ÁÃÆº 

ÁÅêäÅ À¹çî ÁÅêä¶ ÔÅä-î¶Ú ç¶ ÃçÅ-Ã¹§×ó¶ êzòÚé ù êzê¾Õ Õðé ç¶ ñ¶Ö¶ ñÅ ðÇÖÁÅ þÍ ÇÂÔ ÜÅÚ ÃÅâ¶ 

ÚÅñ·Æ-ê¿ÜÅÔ Çî§à øÆ ñËÕÚð çÆ îÜì±ðÆ ÁèÆé Ô¯ºç ÇòÚ ÁÅÂÆ Áå¶ åÆÔ-êËºåÆ Çî§à øÆ êzôé¯åð çÆ 

ÇÂîÇåÔÅéÆ ñ¯ó ÁèÆé êðòÅé Úó·ÆÍ ÁÇèÁÅêÕ Ü» ÇòÇçÁÅðæÆ ÇÕÃ¶ êÅÃ å¹ÔÅâ¶ ì¯ñ çÅ Ã§ê±ðä çÆçÅð 

Õðé çÆ ÇòÔñ éÔÆºÍ Ü¶ ÇÕÃ¶ ÇÕÃ¶ î½ÇÖÕ êðÆÇÖÁÅ Ãî¶º ÁÇèÁÅêÕ Ü» ÇòÇçÁÅðæÆ ù å¹ÔÅâÅ Õ¯ÂÆ ì¯ñ 

ÔòÅñ¶ òÜ¯º ê¶ô Õðé ñÂÆ ÇÕÔÅ ÜÅÂ¶ å» À¹Ô ÁÇÜÔÆ î§× Õðé òÅñ¶ éÅñ ÇÛ¾æ¶ êËä ÇòÚ ÔÆ ÁÅêäÆ ÇÜ¾å 

ÃîÞçÅ ÔËÍ ÇÂÔ ÜÆòé-ÜÅÚ ÁÅè¹ÇéÕ ÕÔÅÀ¹ä òÅñÆ «ÕÅÂÆ ÇòÚÕÅð ÚñçÅ ÇÃ¾ÕÅ þÍ å¹ÔÅâ¶ ì¯ñ 

ÇòÃÇîzåÆ çÅ Á§× ìäç¶ ÜÅ ðÔ¶ Ôé å¶ À¹Ôé» çÆ æ» Õ¹Þ êzòÚé», Õ¹Þ ðÅò», ù æÅê Çç¾åÅ Ç×ÁÅ þÍ Õ¹Þ 

ÁÇÜÔ¶ òÆ Ôé ÇÜé·» êÅÃ êzÃ§× å¯º à¹¾àÆÁ», å¹ÔÅâÆÁ» ê¿×åÆÁ» çÆ íÆó þÍ Ö¿âä Ü¯× Ü» î§âä Ü¯× Õ¯ÂÆ 

òÆ î½ÕÅ Ô¯ò¶, ÇÂÔ ñ¯Õ å¹ÔÅâ¶ Õæé ÒÜ¶ Õ¯ ê±Û¶ å» êÇó Ã¹äÅÂ¶Ó ù Ã¾Ú Õð ÇòÖÅÀ¹ºç¶ ÔéÍ ÇòÁÅÇÖÁÅÕÅð», 

êzòÚéÕÅð» å¶ ê¿×åÆ-ê¶ôÕÅð» çÆ íÆó ÇòÚ ÒþíÆ, Ô¯ÃÆ ÃüÓ ÇÕå¶ ×¹§î-×¹ÁÅÚ Ç×ÁÅ þÍ  

Áêz×à ù êz×àÅÀ¹äÅ, ÇéðÅÕÅð ù êÛÅäéÅ å¹ÔÅâ¶ ÜÆòé ÕÅðÜ çÅ êzæî ÁÅèÅð òÆ ÃÆ å¶ Á§Çåî 

êzï¯Üé òÆÍ îÅÇÂÁÅ ç¶ Çê¾Û¶ «Õ¶ éÅî, ðÚéÅ-òÃå± ç¶ Çê¾Û¶ ÕÅðÜôÆñ é¶î òÆ Çéð§åð Ã§Õ¶å Õðç¶ ðÔ¶Í 

ÇÂÔ¯ å¹ÔÅâÆ ÇòÇ×ÁÅé-Ú¶åéÅ çÅ ÁÅèÅð þÍ å¹ÃÆº ÃÅâ¶ ÃÇíÁÅÚÅð ç¶ êÇÔñ¶ ÇÃè»åÕÅð Ô¯Í òÅÃåÇòÕåÅ 

ç¶ Û¯à¶ å¯º Û¯à¶ Ö¿â ù å¹ÃÆº êðî-ÇÃè»å éÅñ Ü¯ó Õ¶ ÇòÚÅÇðÁÅÍ ÜÆòé-ÇòÔÅð ù å¹ÃÆº Ç×ÁÅé çÅ ÁÅèÅð 

ç¶äÅ ÚÅÇÔÁÅÍ å¹ÃÆº Ç×ÁÅé-ÇòÔ±ä¶ ×Æå çÆ Õî÷¯ðÆ À¹ÜÅ×ð ÕÆåÆÍ ÕÂÆ òÅð êzåÆå Ô¯ÇÂÁÅ þ å¹ÃÆº ÃÅâ¶ 

êÇÔñ¶ ÇòÇçÁÅ-Çòô¶ô¾× Ô¯ å¶ å¹ÃÆº ÃÅâ¶ ÃÇíÁÅÚÅð ù ì¯ñ-Ö¶åð çÆ ìÜÅÂ¶ ÇñÇÖå Ö¶åð ÇòÚ ÃæÅÇêå 

ÕðéÅ ÚÅÇÔÁÅÍ å¹ÃÆº êó·¶ Ô¯ä ç¶ ç§í çÅ Ôî¶ôÅ Ö¿âä Õðç¶ ðÔ¶, êð êó·ÅÂÆ-ÇñÖÅÂÆ ç¶ î¹ñ ù òÆ ñ×ÅåÅð 

À¹ÜÅ×ð Õðç¶ ðÔ¶Í ÒÃåÆ êÔðÆ Ãå íñÅ ìÔÆÁË êÇó·ÁÅ êÅÇÃÓÍ Ü¶Ô¶ Ãê¾ôà Ã§Õ¶å» éÅñ å¹ÃÆº êÅê-ê¹§é, 

ÃÚ-Õ±ó, ç¹Ö-Ã¹Ö, Ö¯à¶ Öð¶ ù åÅñÆî éÅñ, òÆÚÅð éÅñ Ã§ì§Çèå ÕÆåÅÍ îËù ÇÂÀ¹º ÜÅêçÅ þ å¹ÔÅâ¶ îé 

ÇòÚ ÇÃÇÖÁÅ çÅ ÇÂÕ ÇéôÇÚå Ã§Õñê ÃÆ ÇÜÃ êzåÆ å¹ÔÅâ¶ ÒÇÃ¾Ö»Ó çÅ ÇèÁÅé ÁÜ¶ òÆ ê±ðÆ åð·» éÔÆº 

Ç×ÁÅÍ ÇÜÃ ÇÃÇÖÁÅ ù å¹ÃÆº ÜÆòé ç¶ Õ¶ºçð-Çì§ç± ò»× ÃæÅêå ÕðéÅ ÚÅÇÔÁÅ, À¹Ô ÒÇéðÅÕÅðÓ éÅñ 

Ã§ì§Çèå þ Áå¶ ÇéðÅÕÅð òÅÃåÇòÕåÅ éÔÆº, òÅÃåÇòÕåÅ çÅ é¶î þÍ îé¹¾Ö ÇÜ§éÆ òÆ ÃÅÕÅð ðÚéÅ ÕðçÅ 

þ, À¹Ã ç¶ Çê¾Û¶ Õ¯ÂÆ éÅ Õ¯ÂÆ ÇéðÅÕÅð é¶î-êzì§è ÕÅðÜôÆñ þ, ÇìñÕ¹ñ ÇÂò¶º ÇÜò¶º ÁÃÆº Ü¯ Õ¹Þ òÆ ì¯ñç¶-

À¹ÚÅðç¶ Ô» À¹Ôé» çÆ åÇÔ Ô¶á ÇéðÅÕÅð ×ðÅîð Õ§î ÕðçÆ þÍ  íÅôÅ Ô¯ò¶ Ü» Õ¯ÂÆ ÕÅð-ÇòÔÅð À¹Ô 

×ðÅîð ç¶ ìöËð ÁðæòÅé éÔÆº Ô¯ ÃÕçÅÍ  êó·¶ Áå¶ Áéêó· ÇòÚ ÇÂÔ¯ Á§åð þ ÇÕ Áéêó· òÆ Òì¯ñçÅÓ þ, 

ÒÕÅð-ÇòÔÅðÓ ÕðçÅ þ, êð À¹Ô ÁÅêä¶ ì¯ñ Áå¶ ÒÕÅð-ÇòÔÅðÓ çÆ ×ðÅîð å¯º òÅÕø éÔÆºÍ ÇÂÃ ñÂÆ À¹ÔçÅ 

Ôð ì¯ñ, Ôð ÕÅðÜ Õ¯ÂÆ òÕåÆ ñ¯ó ÃÅðçÅ þ, Áå¶ ÃçÅ þíÆ, ÃçÅ Ô¯ÃÆ é¶î-êzì§è çÆ Ú¶åéÅ å¯º ÇòÛ¹§ÇéÁÅ 

ðÇÔ§çÅ þÍ ÁÇÜÔÅ ÇòÁÕåÆ ÁÅêä¶ ÁÅê ù íÅò¶º ÇÕ§éÅ òÆ Ãëñ-Õðî ÃîÞ¶, À¹Ô ÒÇ×ÁÅé-ÇòÔ±äÅ ×ÅòË 

×ÆåÓ çÆ ÁòÃæÅ ÇòÚ þÍ  ÁÇèÁÅåî-ÃÅèéÅ ÇòÚ ñÆé å¹ÃÆº ÇÜÃ éåÆÜ¶ å¶ êÔ¹§Ú¶, ÇòÇ×ÁÅé-ÃÅèéÅ çÆ 

ðÅÔ¶ êÂ¶ ÇòÁÕåÆ òÆ ÁÅêä¶ ã§× éÅñ À¹Ã¶ éåÆÜ¶ å¶ êÔ¹§Úç¶ ÔéÍ ÇòÇ×ÁÅé çÆ ÁÅêäÆ ÇÕÃî çÆ 

ÁÇèÁÅåÇîÕåÅ þÍ  À¹Ô òÆ Áé¶Õ ð§× òÅÃåÇòÕåÅ ç¶ ÇÂÕ é¶î òñ ð¹ÇÚå þÍ À¹Ô òÆ ÃÅÕÅð ò¶ðÇòÁ» ù 

Û»×çÅ Ô¯ÇÂÁÅ À¹Ã ÇéðÅÕÅð ôÕåÆ åÕ êÔ¹§ÚçÅ ÔË ÇÜÃ çÆ Ô¯ºç ÕÅðä Ãí Õ¹Þ ÃÅÕÅð êz×à þÍ ìÅìÅ ÜÆ, 
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îËù Ôð êzÕÅð çÆ ÇÃÇÖÁÅ ÁÅÃåÕ èðî ÜÅêçÅ þÍ íÅò¶º èðî òÅñ¶ êÅÇÃÀ¹º ò¶ÖÆÂ¶, íÅò¶º ÃÅÇÂ§Ã òÅñ¶ 

êÅÇÃÀ¹º, ÒÔ¹ÕîÓ å¯º Çìé» ÒÃðì-é¶îÓ å¯º Çìé» ÇÕå¶ Õ¯ÂÆ ê¾åÅ òÆ Þ¹ñçÅ é÷ð éÔÆº ÁÅÀ¹ºçÅÍ  

ìÅìÅ ÜÆ, å¹ÃÆº îËù ìÅð ìÅð ïÅç ÁÅÀ¹ºç¶ Ô¯, õÅÃ å½ð å¶ úç¯º Üç¯º Õ¯ÂÆ Õ¾àð ÕÅðÜ ÕðçÅ þ Áå¶ 

ÁÅêäÆ Õ¾àðåÅ ç¶ Ãîðæé òÜ¯º å¹ÔÅâÅ é» òðåçÅ þÍ å¹ÔÅâÅ ÜÆòé-ÕÅñ, íÅðåÆ ÇÂÇåÔÅÃ çÅ î¾èÕÅñ, 

ìóÅ Õ¾àð ÕÅñ ÃÆÍ êð å¹ÔÅâÆ Ã§ÚÅð-ÇòèÆ ÇòÚ Õ¾àðåÅ ñÂÆ Õ¯ÂÆ çõñ éÔÆº ÃÆÍ å¹ÔÅâÆ ì¯ñÆ çÆ Ú¯ä 

Ôî¶ôÅ Ãð¯å¶ ç¶ ê¾Ö¯º Ô¹§çÆ ðÔÆ, å¹ÃÆº ÁÅêäÆ ×¾ñ òÆ ç±Ü¶ çÆ ÷ìÅé ÇòÚ ÕÇÔä çÅ Üåé ÕÆåÅÍ Á¾Ü ÕçÆ 

ÕçÆ êó·çÅ Ô» ÇÕ ÃÅÇÔå íÅôÅ å¯º êÅð õÅî¯ôÆ ÇòÚ òÅÃ ÕðçÅ þ Ü» ÃÅÇÔå À¹Ô éÔÆº Ü¯ ñ¶ÖÕ ÇñÖçÅ þ, 

Ã×¯º ÃÅÇÔå À¹Ô þ Ü¯ êÅáÕ êó·ä Ãî¶º ÁÅêä¶ îé ÇòÚ ðÚçÅ þ, å» å¹ÔÅâÆ ïÅç ÁÅÀ¹ºçÆ þÍ å¹ÃÆº 

ìÅÔðñ¶ ì¯ñ ù Á§çð±éÆ õÅî¯ôÆ åÕ êÔ¹§ÚÅÀ¹ä çÅ Üåé ÕÆåÅÍ ÇÂÔ ÚîåÕÅð úç¯º ÔÆ Ã§íò þ Üç¯º 

ÃÅÇÔåÕÅð ÁÅêä¶ ÁÅê ù ÔÆ éÔÆº, Ã×¯º ÁÅêä¶ Ãð¯ÇåÁ» ù òÆ çð¯º-Øð¯º òð¯ÃÅÇÂÁÅ ÃîÞçÅ þÍ Òè¹ðÓ À¹êð 

ÇÕÃ¶ õÅÃ ÇòÁÕåÆ çÅ Çòô¶ô ÁÇèÕÅð éÔÆºÍ è¹ð Ãíé» çÅ Ã»ÞÅ ÃðîÅÇÂÁÅ þÍ ÇÂÔ¯ Ú¶åéÅ ÔÀ¹îË å¯º, ÇéÜÆ 

Õ¾àðåÅ å¯º, êÅð ÜÅä çÅ òÃÆñÅ þÍ Òè¹ðÓ ÔÆ ÁËÃÅ ç¶ô þ ÇÜæ¶ ÒîËºÓ éÔÆº, íÅôÅ ì¯ñçÆ þ, ÇÜæ¶ ÃÅÇÔå ÇÕÃ¶ 

õÅÃ ÃÅÇÔåÕÅð çÆ ÜÅåÆ Çòñ¾ÖäåÅ éÔÆº êz×àÅÀ¹ºçÅ, Ãî¹¾ÚÆ ñ¯ÕÅÂÆ çÆ Ã»Þ ê¶ô ÕðçÅ þÍ Â¶Ã æ» Ã¹äé 

òÅñ¶ ù ÜÅêçÅ þ ÇÜò¶º À¹Ô ÁÅê ÔÆ ì¯ñ ÇðÔÅ þÍ  

å¹ÔÅâÆ è¹ð ÕÆ ìÅäÆ ù êó·ÇçÁ» îËù êzåÆå Ô¹§çÅ þ ÇÕ å¹ÔÅâ¶ Òè¹ðÓ ÇòÚ îËº òÆ ôÅîñ Ô»Í Ôð 

ÇòÁÕåÆ ç¶ Òè¹ð ÁòÚ¶åéÓ ÇòÚ ìÅÕÆ çÆ ÃÅðÆ «ÕÅÂÆ ìËáÆ þÍ Üç¯º ì§çÅ ÁÅêä¶ ÇòÚ ç±Ü¶ ù ôÅîñ ÕðÕ¶ 

ì¯ñçÅ þ, À¹ç¯º ÔÆ À¹Ã æÅäÆº è¹ð ÕÆ ìÅäÆ ì¯ñçÆ þÍ å¹ÔÅâÆ ìÅäÆ ÇòÚ¯º îËù ÇÂÔ¯ ÇÜÔ¶ Ã¾Ú çÆ ÔÆ êzåÆåÆ 

Ô¯ÂÆ þÍ Ãíé» ù ÁÅêä¶ ÇòÚ ôÅîñ Õðé òÅñ¶ å¹ÃÆº ÕçÆ á¶á ê¿ÜÅìÆ, ÕçÆ øÅðÃÆ, ÕçÆ Ã§ÃÇ´å ÇîñÆ 

ÇÔ§çÆ å¶ ÕçÆ âìÖó¾ìÆ ÃÅèíÅôÅ ÇòÚ ì¯ñç¶ ðÔ¶Í å¹ÔÅù ì¯ñÆ çÆ éÔÆº ì¯ñ çÆ ÇÚ§åÅ ÃÆÍ Á¾Ü Üç¯º Õ¯ÂÆ 

å¹ÔÅâÅ éÅî-ñ¶òÅ ÁÅêäÆ ê¿ÜÅìÆ å¯º ò¾Öð¶ î¹Ô»çð¶ òÅñÆ ê¿ÜÅìÆ ù ÔÆ ìðçÅôå éÔÆº ÕðçÅ å» å¹ÔÅâ¶ ÔÆ 

Øð ÇòÚ å¹ÔÅâÆ ÁòÇ×ÁÅ Ô¹§çÆ ÜÅêçÆ þÍ ÁÅêä¶ î¹Ô»çð¶ òÅñ¶ ì¯ñ å¯º Û¹à ÇÕÃ¶ Ô¯ð î¹Ô»çð¶ ì¯ñ ù 

ìðçÅôå éÅ Õð ÃÕäÅ ÔÀ¹îË çÆ ÁåÆ þÍ ÁÇÜÔÅ îé¹¾Ö Ôð æ» ÁÅêäÆ ÒîËºÓ çÅ êÃÅðÅ ò¶ÖäÅ ÚÅÔ¹§çÅ þÍ Ü¯ 

Òå±§Ó å¶ ÒÀ¹ÔÓ çÆ æ» òÆ ÒîËºÓ çÆ òðå¯º ÕðÆ Ü»çÅ þ, À¹Ôç¶ ì¯ñ ÁÅêä¶ ÇÃòÅ Ô¯ð ÇÕÃ¶ çÆ ÃîÞ éÔÆº ÁÅÀ¹ºç¶Í 

Õ¹Þ ÇÂÃ¶ åð·» çÅ íÅäÅ Á¾Ü Õñ· ÃÅâ¶ ÃÇíÁÅÚÅð ÇòÚ òðÇåÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ þÍ å¹ÃÆº ÁÅêäÆ Òì¯ñÆÓ ù ÃÇÔÜ¶ 

ÇêÁÅðç¶ Ô¯Â¶ òÆ ÁÅêä¶ ì¯ñ ç±ÇÜÁ» çÆÁ» ì¯ñÆÁ» ìÅäÆ êzÃÅðä å¯º Ã§Õ¯Ú éÅ Õðç¶ ðÔ¶, êð Ô¹ä ÁÅêäÆ 

Òì¯ñÆÓ ù ÇêÁÅðä çÅ ç§í ÃÅâÆ îÜì±ðÆ ìäçÅ ÜÅ ÇðÔÅ þ Áå¶ ÁÃÆº ÁÅêäÆ ì¯ñÆ ç¶ é» å¶ ÁÅêÇäÁ» ù 

òÆ ÇåzÃÕÅðé å¯º ×¹ð¶÷ éÔÆº Õðç¶Í ç±ÇÜÁ» ù Ôð æÅúº ÖÅðÜ ÕðÕ¶ Çéð¯ñ îËº - î¶ðÆ ù ÃæÅêå Õðé çÆ 

ñÅñÃÅ ù é¹Õ¶ñ Õç¯º êÂ¶×ÆÍ  å¹ÔÅâ¶ Á×¶ ÁÅê¶ ÃÇíÁÅÚÅð ç¶ ÁÅÇç ìÅì¶ Á¾×¶ å¹ÔÅâÅ ÔÆ Ã¹ÁÅñ î¹ó ê¶ô 

þ:  

Áè¶ð¶ ðÅÔ¹ é Õ¯ÂÆ¨ 

ÇòÚ ÔÀ¹îË ÕÇð ç¹Ö¹ ð¯ÂÆ¨ 

ÕÔ¹ éÅéÕ ÇÕÇé ÇìÇè ×Çå Ô¯ÂÆ¨  

å¹ÔÅâÅ ÁÅê çÅ  

ÔÇðíÜé ÇÃ§Ø 
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ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਲੋਕਤਾਂਤਰਰਕ ਨਜ਼ਰੀਆ 

                                         ~ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ  

 

        ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ- ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸ਼ਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੋਲਹਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਰਾਹਮ ਰਲੰਕਨ (1809-

1865 ਈ.) ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੰੂ "ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ" ਪਰਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹ-ੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰਕਸੇ ਗ਼ੈਰ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ- 

ਮੁਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਰਵਿੱ ਚ ਆਰਰਿਕ, ਸਮਾਰਜਕ, ਰਾਜਨੀਰਤਕ, ਮਾਨਰਸਕ, ਸਰਭਆਚਾਰਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੰੂ 

ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਵਅਕਤੀ ਸਵੈਮਾਣ, ਸਵੈ ਰਵਸ਼ਵਾਸ, ਸਵੈ ਇਿੱ ਛਾ ਨਾਲ ਜੀਅ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਰਵਚਾਰਾਂ 
ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਮਾਜ ਰਵਿੱ ਚ ਰਵਚਰ ਸਕੇ- ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਕੁਝ ਹੋਰ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਪਰਹਲ ੂਹਨ।  
      ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਠਾਰਹਵੀਂ ਸਦੀ ਰਵਿੱ ਚ ਜਦੋਂ 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਨੰੂ 

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਐਲਾਨ 

ਕੀਤਾ ਰਕ "ਸਾਰ ੇ ਰਵਅਕਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਪਦੈਾ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕੁਝ ਅਰਧਕਾਰ ਰਜਵੇਂ ਜੀਵਨ, 

ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਹੀ ਰਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।" ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਰਵਧਾਨ ਰਵਿੱ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਰਧਕਾਰ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਹਲੀਆਂ ਦਸ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਭਾ ਨੇ 

26 ਅਗਸਤ 1789 ਨੰੂ ਸੰਰਵਧਾਨ ਦ ੇਪਰਹਲੇ ਅਨੁਛੇਦ ਰਵਿੱ ਚ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਰਦਿੱ ਤੀ ਅਤ ੇ

ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਰਕ "ਰਵਅਕਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਧਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਨ 

ਹਨ।" ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ (UNO) ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੰੂ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਅਰਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਵ- ਰਵਆਪੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਕੀਤੀ, ਰਜਸਦੇ ਪਰਹਲੇ ਅਨੁਛੇਦ ਰਵਿੱ ਚ ਰਲਰਖਆ ਹੈ ਰਕ "ਸਾਰੇ ਰਵਅਕਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਣ- 

ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਧਕਾਰਾਂ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਰਵਿੱ ਚ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਹ ੈਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 

ਇਿੱ ਕ- ਦੂਜ ੇਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਰਤਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ 
ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹ ੈ ਰਕ ਰਵਅਕਤੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤ ੇਸਮਾਨ ਹਨ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਨਮਾਨ- ਭਰਰਆ ਜੀਵਨ 

ਰਜਉਣ ਲਈ ਅਰਧਕਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਸਤੰੁਤਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਰਦ ਆਧੁਰਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਿੰਮਹ 
ਹਨ।  



 

 

AMimRq kIrqn Page 9 nvMbr 2019 
 

        ਪੰਦਰਹਵੀਂ ਸਦੀ ਰਵਿੱ ਚ ਭਾਰਤ ਦ ੇਸਮਾਰਜਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਰਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬਦਤਰ ਸਨ, ਰਕਉਂਰਕ 

ਰਵਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲੇ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਮਨ, ਗੈਰ- ਮੁਸਰਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਬੁਰਾ ਰਵਤਕਰਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀ 
ਲੁਿੱ ਟ ਖਸੁਿੱ ਟ, ਲੋਕ- ਕਰਲਆਣ ਪਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਨਰੰਤਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 
ਭਾਰਤ ਰਵਿੱ ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਬਹਤੁ ਹੀ ਰਨਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਨ। ਮਿੱ ਧਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਇਰਤਹਾਸ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ 
ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਗਰੁੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ (1469-1539) ਨੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤ ੇ

ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦੈਵੀ ਸੰਦੇਸ਼- ਇਿੱ ਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਰਬ ਰਵਆਪਕ 

ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ, ਰਨਆਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਰਹਯੋਗ ਤੇ ਆਧਾਰਰਤ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, 
ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ, ਨਸਲਾਂ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਰਲੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਿੱਖ ਰਵਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਡਾ.ਅਰਰਵੰਦਰ ਰਸੰਘ 

ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'Sikh Political Thought' ਦ ੇ ਅੰਤਰਗਤ "Sikhism and Democratic 

Values" ਲੇਖ ਰਵਿੱ ਚ ਰਲਰਖਆ ਹੈ: In the West, during Renaissance and Reformation 

Period, the religious dogmas were challenged by excessive individualism and 
spiritual concerns of an individual were neglected altogether. Contrary to those 
movements, Guru Nanak had revived the eternal religion and gave a message of 
peace, love, harmony and unity. His teachings are based on modern liberal- 
democratic and humanitarian values and deals vigorously with socio- political 
and economic concerns of an individual's life. Guru Nanak and his successors 
were  the  
forerunners of democracy in Medieval India and they had very comprehensive, 
dynamic and objective vision of democracy.   

        ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਰਵਿੱ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ਤ ੇਦੋ ਵਰਗਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਵੰਰਡਆ 

ਹੋਇਆ ਸੀ- ਮੁਸਰਲਮ ਤੇ ਰਹੰਦੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਰਰਆਸਤਾਂ ਨੰੂ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਰਹਲਾਂ 
ਪਠਾਣਾਂ ਤੇ ਰਪਿੱਛੋਂ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਰਹਾ। ਰਹੰਦ ੂਭਾਵੇਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਰਜ਼ੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 
ਰਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਲੇਖਾਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਲਰਕੀ ਪਿੱਧਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 
ਰਵਿੱ ਚ ਰਹੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਰਗਣਤੀ ਸੀ। ਜਾਤ- ਪਾਤ ਉਂਜ ਤਾਂ ਮੁਸਰਲਮ ਸਮਾਜ ਰਵਿੱ ਚ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਰਹੰਦੂ ਸਮਾਜ ਰਵਿੱ ਚ 

ਇਹ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹੰਦੂ ਸਮਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਵਰਣ- ਆਸ਼ਰਮ 

ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਵੰਰਡਆ ਹੋਇਆ ਸੀ- ਬਰਾਹਮਣ, ਖਿੱ ਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ। ਇਨਹ ਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਬਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ 
ਪੂਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖਿੱਤਰੀ ਵੀ ਮਾਲਕ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਰਿੱ ਖਦੇ ਸਨ ਪਰ ਵੈਸ਼ ਤ ੇਸ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 

ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਜੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਖਿੱ ਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਕਰਹ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਿੱ ਤਕਿਨੀ 
ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜਹੇ ਨੀਵੇਂ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਿਾਪਤ ਕੀਤੀ 
ਅਤ ੇਇਿੱ ਿੋਂ ਤਿੱ ਕ ਕਰਹ ਰਦਿੱ ਤਾ ਰਕ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਇਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਅਰਜਹੇ ਲੋਕਾਂ 
ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਰਕਉਂਰਕ ਅਰਜਹੇ ਰਕਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਨਵਾਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ: 
         ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਰਤ ਨੀਚੀ ਹੂੰ  ਅਰਤ ਨੀਚ॥ੁ 

         ਨਾਨਕ ਰਤਨ ਕੈ ਸੰਰਗ ਸਾਿ ਵਰਡਆ ਰਸਉ ਰਕਆ ਰੀਸ॥ 
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         ਰਜਿੈ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਰਨ ਰਤਿੈ ਨਦਰਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸੀਸ॥ 

                                                          (ਪੰਨਾ 15)  

        ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਕ ਸਿੱਚ ੇਤ ੇਸੁਿੱ ਚ ੇਲੋਕਤੰਤਰਵਾਦੀ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਰਕਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਅਤੇ ਵੰਡ 

ਛਕ ੋਦਾ ਰਸਧਾਂਤ ਰਦਿੱ ਤਾ। ਭਾਵ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰਮਹਨਤ ਕਰੋ ਅਤ ੇਹਰ ਰਵਅਕਤੀ 
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੇ, ਰਕਸੇ ਨੰੂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ 

ਇਨਸਾਨ ਰਵਿੱ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣੋਂ ਅਤੇ ਰਕਸੇ ਦਾ ਰਦਲ ਨਾ ਦੁਖਾਓ।  
       ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰਸਧਾਂਤ ਸਤੰੁਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਧਾਰਰਮਕ 

ਸਰਹਹੋਂਦ ਤ ੇਵੀ ਜ਼ੋਰ ਰਦੰਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੰੂ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ 

ਉਠਾਈ।  
       ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਿੱ ਜ਼ਤ ਨੰੂ ਰਛਿੱ ਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਰਜਊਣ, ਭਾਵ ਪਰਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਰਰਹਣ ਨੰੂ ਹਰਾਮ 

ਖਾਣ ਦ ੇਤੁਿੱ ਲ ਦਿੱ ਰਸਆ ਹ।ੈ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿਾਂ- ਪੁਰ- ਿਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ: 
           ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਰਤ ਲਿੀ ਜਾਇ 

           ਸਭ ਹਰਾਮੁ ਜੇਤਾ ਰਕਛੁ ਖਾਇ॥ 

                                                  (ਪੰਨਾ 142)  

        ਗਰੁੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸਰਬ ਰਵਆਪਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰ ੇਸਰਮਆਂ, ਸਾਰੇ ਿਾਵਾਂ ਤ,ੇ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇ

ਹਾਲਾਤ ਰਵਿੱ ਚ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦਾ ਰਾਹ- ਦਸੇਰਾ ਬਣਨ ਦ ੇਸਮਰਿੱ ਿ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਰਨਆਂ, ਸਮਾਜਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਹਿੱਕਾਂ 
ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰਰਦਆਂ ਰਜਿੱ ਿੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਿਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਰਵਿੱ ਚ ਰੋੜਾ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਿੇ ਰਗਆਨਹੀਣ ਪਰਜਾ ਦੀ ਵੀ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੇਤੰਨ ਨਹੀਂ ਤ ੇ

ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਰੁੂ ਨਾਨਕ ਇਨਹ ਾਂ ਤਿੱ ਿਾਂ ਦੀ ਰਸਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਦੰਦੇ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੰੂ 

ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਦੰਦ ੇਹਨ ਰਕ ਸਵੈਮਾਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਰਬਨਾਂ ਜੀਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ  
        ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਰਵਿੱ ਚ ਸਮਾਨਤਾ, ਏਕਤਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਸਾਂਝਾਪਣ ਆਰਦ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੰੂ 

ਵਾਰ- ਵਾਰ ਪਰਤੀ- ਧੁਰਨਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰ ੇਸਦਗੁਣ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਰਕਸ ੇਇਿੱ ਕ ਵਰਗ, ਧਰਮ, ਰੰਗ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਵਰਣ ਆਰਦ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਵਰਗ, ਸ਼ਰੇਣੀ, ਧਰਮ ਤੇ ਰਲੰਗ ਦ ੇ

ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰ ੇਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ, 

ਆਜ਼ਾਦ ਰਖਆਲ, ਆਜ਼ਾਦ ਰਰਹਣੀ- ਬਰਹਣੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। 
        ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਦਰਜਾ ਪਰਾਪਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰ 

ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਇਨਹ ਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰ ਦਾ ਆ ਰਰਹਾ ਸੀ। ਰਕਿੱ ਸਾ ਕਵੀਆਂ, 
ਰਹੰਦੂ ਧਾਰਰਮਕ ਕਵੀਆਂ, ਜੋਗੀਆਂ ਆਰਦ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਪਰਤੀ ਬੜ ੇਹੀ ਰਘਰਣਾਮਈ ਅਤ ੇਨਫਰਤ- ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੋਗੀ ਔਰਤ ਨੰੂ ਨਾਗਣ ਤੇ ਬਾਘਣ ਕਰਹੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੀਲ ੂਇਸਤਰੀ ਦੀ ਮਿੱ ਤ ਪੈਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਤਲੁਸੀਦਾਸ ਨੰੂ ਤਾਂ ਔਰਤ ਢੋਰ, ਗਵਾਰ, ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਪਸ਼ ੂਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਵਾਲੀ ਅਬਲਾ ਜਾਪਦੀ 
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ਹੈ। ਪੰਦਰਹਵੀਂ ਸਦੀ ਰਵਿੱ ਚ ਔਰਤ ਨੰੂ ਸਨਮਾਨ- ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਰਦਆਂ ਗਰੁੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 

ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਰਵਿੱ ਚ ਰਕਹਾ ਸੀ: 
       ਭੰਰਡ ਜੰਮੀਐ ਭੰਰਡ ਰਨੰਮੀਐ ਭੰਰਡ ਮੰਗਣੁ ਵੀਆਹੁ॥ 

       ਭੰਡਹੁ ਹੋਵੈ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡਹੁ ਚਲੈ ਰਾਹੁ॥ 

       ਭੰਡ ੁਮੂਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਐ ਭੰਰਡ ਹੋਵੈ ਬੰਧਾਨੁ॥ 

       ਸ ੋਰਕਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਰਜਤੁ ਜੰਮਰਹ ਰਾਜਾਨ॥ 

       ਭੰਡਹੁ ਹੀ ਭੰਡੁ ਊਪਜੈ ਭੰਡੈ ਬਾਝ ਨਾ ਕੋਇ॥ 

       ਨਾਨਕ ਭੰਡੈ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸਚਾ ਸੋਇ॥ 

       ਰਜਤੁ ਮੁਰਖ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀਐ ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰਰ॥ 

       ਨਾਨਕ ਤ ੇਮੁਖ ਊਜਲੇ ਰਤਤੁ ਸਚ ੈਦਰਬਾਰਰ॥ 

                                                      (ਪੰਨਾ 473)  

       ਔਰਤਾਂ ਪਰਤੀ ਅਰਜਹਾ ਲੋਕਤਾਂਤਰਰਕ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਮਰਦਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ, 
ਰਜਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਵਿੱ ਚ ਰਲੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਛੋਟ ੇਵਿੱ ਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।  
      ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਤਰ- ਸੰਬੰਰਧਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਿੱ ਕ ਦੂਜ ੇਤ ੇਆਧਾਰਤ ਹਨ। ਧਰਮ ਰਵਿੱ ਚ ਅਧੋਗਤੀ ਆਉਣ 

ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਰਵਿੱ ਚ ਵੀ ਰਵਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹ ੋਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿੱ ਧਕਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਰਨਰਗੁਣਵਾਦੀ ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ 
ਦੇ ਖੇਤਰ ਰਵਿੱ ਚ ਜਾਤ- ਪਾਤ ਨੰੂ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਰਝਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਰਹਬ ਨੇ ਉੱਚ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁਿੱ ਲ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਹੋਣ ਦੇ 
ਬਾਵਜੂਦ ਵਰਣ-ਵੰਡ ਦਾ ਰਵਰਧੋ ਕੀਤਾ: 
         ਜਾਤੀ ਦੈ ਰਕਆ ਹਰਿ ਸਚ ੁਪਰਖੀਐ॥ 

         ਮਹੁਰਾ ਹੋਵੇ ਹਰਿ ਮਰੀਐ ਚਖੀਅੇ॥ 

                                                    (ਪੰਨਾ 142) 

       ਇਉੱ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਸ਼ਰੇਣੀ- ਵੰਡ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, 
ਰਜਸਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ (ਪਰਚਾਰ- ਦੌਰਰਆਂ) ਦੇ ਸਾਿੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦ ੇਸਾਿ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਦਾ 
ਹੀਆ ਵੀ ਕਰ ਰਵਖਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੀਬ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਖੌਤੀ ਵਰਣ- ਵੰਡ ਨੰੂ ਰਸਿੱ ਧਾ ਵੰਗਾਰਰਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿਾਂ- ਿਾਂ 
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਰਪਆ। ਪਰ ਜਗਤ- ਗਰੁੂ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਭੁਿੱ ਲੀ- ਭਟਕੀ 
ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਵਰਣ ਨਾਲੋਂ  ਕਰਮ ਨਾਲ ਰਪਆਰ ਕਰਨਾ ਰਸਖਾ ਰਰਹਾ ਸੀ।  
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਰਨਸ਼ਰਚਤ ਮਿੱ ਤ ਹੈ ਰਕ ਇਕਾਗਰ ਧਰਮ- ਸਾਧਨਾ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰਾਜ- ਪਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ 

ਕਸਾਈ ਹੋ ਜਾਣ, ਧਰਮ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਕੂੜ ਦਾ ਪਾਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਚ ਰਕਧਰੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ; ਰਾਜ ਰਵਿੱ ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਧਕਾਂ ਨੰੂ ਧਰਮ- ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਨਜ਼ਰ 
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ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਰਜਹੀ ਗਲੁਾਮ ਮਾਨਰਸਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਮੰਤੀ ਅਿੱ ਰਤਆਚਾਰ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਵਿੱ ਚ 

ਰਕੰਨਾ ਸੁੰ ਦਰ ਰਬਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ: 
       ਕਰਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾਸਾਈ ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉਡਰਰਆ॥  

       ਕੂੜੁ ਅਮਾਵਸ ਸਚ ੁਚੰਦਰਮਾ ਦੀਸ ੈਨਾਹੀ ਕਹ ਚਰੜਆ॥ 

       ਹਉ ਭਾਰਲ ਰਵਕੰੁਨੀ ਹਈੋ॥ 

       ਆਧੇਰੈ ਰਾਹੁ ਨ ਕੋਈ॥ 

       ਰਵਰਚ ਹਉਮੈ ਕਰਰ ਦੁਖੁ ਰੋਈ॥ 

       ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਰਕਰਨ ਰਬਰਧ ਗਰਤ ਹੋਈ॥ 

                                                    (ਪੰਨਾ 145)  

         ਗਰੁੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਹਰ ਪਾਸ ੇਅਨਾਚਾਰ ਫੈਰਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਰਜਹੀ 
ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਸਰਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗਰੁੂ ਗਰੰ ਿ ਸਾਰਹਬ ਰਵਿੱ ਚ ਕਈ ਿਾਈ ਂਉਲੇਖ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ ਕਲਯੁਗ ਦ ੇ

ਅਰਜਹੇ ਹੀ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਨੰੂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਰਬਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ: 

      ਕਰਲ ਆਈ ਕੁਤੇ ਮੁਹੀ ਖਾਜ ਹੋਆ ਮੁਰਦਾਰ ਗੁਸਾਈ। 
      ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕਉ ਖਾਈ। 
      ਪਰਜਾ ਅੰਧੀ ਰਗਆਨ ਰਬਨ ਕੁੜ ਕੁਸਤੁ ਮੁਖਹੁ ਆਲਾਈ। 
      ਚੇਲੇ ਸਾਜ ਵਜਾਇਦੇ ਨਚਰਨ ਗੁਰੂ ਬਹਤੁ ਰਬਰਧ ਭਾਈ।  
      ਸੇਵਕ ਬਠੈਰਨ ਘਰਾਂ ਰਵਰਚ ਗੁਰਰ ਉਰਠ ਘਰੀਂ ਰਤਨਾੜੇ ਜਾਈ। 
      ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਰਸ਼ਵਤੀ ਵਢੀ ਲੈ ਕੇ ਹਕ ਗਵਾਈ। 
      ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖੈ ਦਾਰਮ ਰਹਤ ਭਾਵੇ ਆਇ ਰਕਿਾਊ ਜਾਈ। 
      ਵਰਰਤਆ ਪਾਪੁ ਸਭਰਸ ਜਰਗ ਮਾਹੀ। 
                                                 (ਵਾਰ 1/30) 

        ਅਰਜਹੀਆਂ ਇਰਤਹਾਸਕ ਪਰਰਵਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਭਆਨਕਤਾ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 

ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਰਵਆਕੁਲ ਲੋਕਾਈ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਰਨਰਮਲ ਸ਼ਬਦ- ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚਿੱ ਰਲਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸ਼ਰੁੂ ਕੀਤਾ। ਦਸ਼ੇ- ਰਵਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਰਵਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਰਕ ਮੁਿੱ ਲਾਂ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।  
                ਸਮਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ- ਤਰੀਰਕਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਪਰਭਾਰਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਰਦ ੇ

ਹਨ। ਦੁਰਨਆਵੀ ਰਾਰਜਆਂ/ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਹਿੱਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 

ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਰਵਿੱ ਚ ਪਰਚਿੱ ਰਲਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਅਰਜਹੇ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਅਤ ੇਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪਰਤੀ ਗੁਰ ੂਸਾਰਹਬ ਦਾ 
ਰਧਆਨ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਰਵਕ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਿਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਰਵਿੱ ਚ 
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ਵੇਰਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਤਕਾਲੀਨ ਰਾਰਜਆਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਕਰਦਾਰ, ਪਰਜਾ ਦੇ ਰਹਿੱਤ ਨੰੂ ਅਣਗੌਰਲਆਂ ਕਰਕੇ 

ਉਨਹ ਾਂ ਤ ੇਤਸ਼ਿੱ ਦਦ ਕਰਨਾ, ਧਨ- ਦੌਲਤ ਤੇ ਲਾਮ- ਲਸ਼ਕਰ ਨੰੂ ਹੀ ਸਦੀਵੀ ਸਮਝਣਾ- ਰਾਜਸੀ ਸਿੱ ਤਾ ਦੇ ਰਚੰਨਹ  ਹਨ, 

ਰਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਗਰੁੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਲੇਖਯੋਗ ਰੂਪ ਰਵਿੱ ਚ ਪਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਹ:ੈ  

  * ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਰਹੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ॥ 

      ਆਪੇ ਦੋਸ ਨ ਦੇਈ ਕਰਤਾ ਜਮੁ ਕਰਰ ਮੁਗਲੁ ਚੜਾਇਆ॥ 

      ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰਲਾਣ ੈਤੈ ਕੀ ਦਰਦ ਨ ਆਇਆ॥ 

                                                    (ਪੰਨਾ 360) 

*    ਜੈਸੀ ਮੈ ਆਵ ੈਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਰਗਆਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ॥ 

     ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਞ ਲੈ ਕਾਬਲਹੁ ਧਾਇਆ ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ॥ 

     ਸਰਮੁ ਧਰਮੁ ਦੁਇ ਛਰਪ ਖਲੋਏ ਕੂੜੁ ਰਫਰੈ ਪਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ॥  

     ਕਾਜੀਆ ਬਾਮਣਾ ਕੀ ਗਲ ਿਕੀ ਅਗਦੁ ਪੜੈ ਸਤੈਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ॥ 

     ਮੁਸਲਮਾਨੀਆ ਪੜਰਹ ਕਤੇਬਾ ਕਸਟ ਮਰਹ ਕਰਰਹ ਖਦੁਾਇ ਵੇ ਲਾਲੋ॥ 

     ਜਾਰਤ ਸਨਾਤੀ ਹੋਰ ਰਹਦਵਾਣੀਆ ਏਰਹ ਭੀ ਲੇਖੈ ਲਾਇ ਵੇ ਲਾਲੋ॥ 

     ਖੂਨ ਕੇ ਸੋਰਹਲੇ ਗਾਵੀਅਰਹ ਨਾਨਕ ਰਤੁ ਕਾ ਕੰੁਗ ੂਪਾਇ ਵੇ ਲਾਲੋ॥ 

    ਸਾਰਹਬ ਕੇ ਗੁਣ ਨਾਨਕੁ ਗਾਵੈ ਮਾਸਪਰੁੀ ਰਵਰਚ ਆਖੁ ਮਸੋਲਾ॥ 

    ਸਚਾ ਸ ੋਸਾਰਹਬੁ ਸਚ ੁਤਪਾਵਸੁ ਸਚੜਾ ਰਨਆਉ ਕਰੇਗ ਮਸੋਲਾ॥ 

    ਕਾਇਆ ਕਪੜੁ ਟੁਕੁ ਟੁਕੁ ਹੋਸੀ ਰਹੰਦੁਸਤਾਨ ਸਮਾਲਸੀ ਬੋਲਾ॥  

    ਆਵਰਨ ਅਠਤਰੈ ਜਾਰਨ ਸਤਾਨਵੈ ਹਰੋੁ ਭੀ ਉਠਸੀ ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ॥ 

    ਸਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਸਚ ੁਸੁਣਾਇਸੀ ਸਚ ਕੀ ਬੇਲਾ॥ 

੨॥੩॥੪॥                                     (ਪੰਨਾ 773)  

    * ਰਾਜੇ ਰਯਰਤ ਰਸਕਦਾਰ ਕੋਇ ਨ ਰਹਸੀਓ॥ 

       ਹਟ ਪਟਣ ਬਾਜਾਰ ਹੁਕਮੀ ਢਹਸੀਓ॥ 

       ਪਕੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ ਮਰੂਖ ਜਾਣੈ ਆਪਣੇ॥ 

       ਦਰਰਬ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਰੀਤੇ ਇਰਕ ਖਣੇ॥ 

       ਤਾਜੀ ਰਿ ਤੁਖਾਰ ਹਾਿੀ ਪਾਖਰੇ॥ 

       ਬਾਗ ਰਮਲਖ ਘਰ ਬਾਰ ਰਕਿੈ ਰਸ ਆਪਣੇ॥ 

                                                  (ਪੰਨਾ 141) 

    * ਕਹਾ ਸੁ ਖੇਲ ਤਬੇਲਾ ਘੋੜੇ ਕਹਾ ਭੇਰੀ ਸਹਨਾਈ॥ 
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       ਕਹਾ ਸੁ ਤੇਗਬੰਦ ਗਾਡਰੇਰੜ ਕਹਾ ਸੁ ਲਾਲ ਕਵਾਈ॥ 

       ਕਹਾ ਸੁ ਆਰਸੀਆ ਮਹੁ ਬੰਕੇ ਐਿੈ ਰਦਸਰਹ ਨਾਹੀ॥ 

                                                   (ਪੰਨਾ 417)  

         ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਜਨਤਾ ਉੱਤ ੇਬਾਬਰ ਦ ੇਰਸਪਾਹੀਆਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਜ਼ੁਲਮ ਗਰੁੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦ ੇ

ਬਾਬਰ- ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਪੂਰੀ ਰਸ਼ਿੱ ਦਤ ਨਾਲ ਹਇੋਆ ਹੈ। ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਹਸਿੱ ਤਹੀਣ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੀ 
ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਰੁਣਾਮਈ ਰਬਆਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹ,ੈ ਨਾਲੋ- ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤ ੇ ਟੂਣੇ- ਟਾਮਣ ਤੇ ਵਰਹਮਾਂ- ਭਰਮਾਂ 
ਰਵਿੱ ਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਨੰੂ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਰਵਿੱ ਚ ਰੜੋਾ ਦਿੱ ਰਸਆ ਹੈ: 
      ਕੋਟੀ ਹੂੰ  ਪੀਰ ਵਰਰਜ ਰਹਾਏ ਜਾ ਮੀਰ ਸੁਰਣਆ ਧਾਇਆ॥ 

      ਿਾਨ ਮੁਕਾਮ ਜਲੇ ਰਬਜ ਮੰਦਰ ਮੁਰਛ ਮੁਰਛ ਕੁਇਰ  ਰਲੁਾਇਆ॥ 

      ਕੋਈ ਮਗੁਲ ਨ ਹਆੋ ਅੰਧਾ ਰਕਨੇ ਨ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ॥ 

                                             (ਪੰਨਾ 417-18)   

        ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਅਰਧਆਤਮਕ ਰਵਚਾਰਧਾਰਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸਮਰਦਰਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ 

ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਰੁੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵਿੱ ਖ- ਵਿੱ ਖ ਕੌਮਾਂ ਆਪਸ ਰਵਿੱ ਚ  ਖਰਹ- ਖਰਹ ਕੇ ਮਰ 

ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹੰਦੂਆਂ ਨੰੂ 'ਕਾਫਰ' ਕਰਹੰਦ ੇ ਸਨ ਤ ੇ ਰਹੰਦ ੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੰੂ 'ਮਲੇਛ'। ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ 
ਬੋਲਬਾਲਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਸਮਾਰਜਕ, ਆਰਰਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਧਾਰਰਮਕ ਧਿੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਆਮ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਜਸ 

ਕਾਰਜ ਲਈ ਮਾਤਲੋਕ ਰਵਚ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਸੀ ਆਪਸੀ ਧਾਰਰਮਕ ਸਰਹਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਭਰਾਤਰੀ- 
ਭਾਵ ਅਤ ੇਆਰਿਕ ਬਰਾਬਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਵਿੱ ਚ ਆਪਸੀ ਸਰਹਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਬਰ- ਸੰਤੋਖ 

ਅਤ ੇਮਾਨਵ- ਏਕਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਰਦਿੱ ਤਾ। 
          "ਸਭ ਮਰਹ ਜੋਰਤ ਜੋਰਤ ਹੈ ਸੋਇ"(ਪੰਨਾ 13) ਕਰਹ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਰਕ ਸਾਰੇ ਧਰਮ- ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 
ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਿੱ ਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ੇਲਈ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਵਿੱ ਚ ਇਸਲਾਮੀ/ ਰਹੰਦਵੀ ਉਪਮਾਵਾਂ ਬੇਰੋਕ ਵਰਤੀਆ ਂ

ਹਨ: 

       ਅਲਾਹੁ ਅਲਖ ੁਅਗੰਮ ਕਾਦਰੁ ਕਰਣਹਾਰੁ ਕਰੀਮੁ॥ 

       ਸਭ ਦੁਨੀ ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ ਮੁਕਾਮੁ ਏਕੁ ਰਹੀਮੁ॥ 

                                                  (ਪੰਨਾ 64) 

          ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿੱ ਖ- ਵਿੱ ਖ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਿਾਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਾਚ ਰਸਖਲਾਈ। ਬਰਾਹਮਣ ਨੰੂ ਬਰਹਮ ਪਛਾਣਨ, ਜੋਗੀ 
ਨੰੂ ਜੁਗਤ ਸਮਝਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੰੂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅਰਿ ਰਦਰੜਹ ਕਰਵਾਏ: 

     *  ਸੋ ਬਰਾਹਮਣੁ ਜੋ ਰਬੰਦੇ ਬਰਹਮ॥ 

         ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮ ਕਮਾਵੈ ਧਰਮੁ॥ 

         ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਰਖੈ ਧਰਮੁ॥ 



 

 

AMimRq kIrqn Page 15 nvMbr 2019 
 

         ਬੰਧਨ ਤੜੋੈ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ॥ੁ 

         ਸੋਈ ਬਰਾਹਮਣੁ ਪੂਜਣੁ ਜੁਗਤੁ॥ 

                                                   (ਪੰਨਾ 1411) 

     *  ਸੋ ਜੋਗੀ ਜੋ ਜੁਗਰਤ ਪਛਾਣੈ॥ 

         ਗਰੁਪਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣੈ॥ 

                                                   (ਪੰਨਾ 662) 

     *  ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਕਹਾਵਣੁ ਮਸੁਕਲੁ 
         ਜਾ ਹੋਇ ਤਾ ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਕਹਾਵੈ॥ 

                                                   ( ਪੰਨਾ 141)  

         ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਰਕ ਹਰ ਰਵਅਕਤੀ ਪਰਭੂ- ਪਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਕਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ 
ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਗਿੱਲ ਇਹ ਹ ੈਰਕ ਸਾਨੰੂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਚੀਆਂ- ਸੁਿੱ ਚੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ- ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ 

ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰੁਮਾਨ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਰਕ ਰਜਸ ਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਮਾੜੀ 
ਹੈ। ਅਖਤੌੀ ਜਾਤ- ਪਾਤ, ਊਚ- ਨੀਚ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਿ ਨਹੀਂ:  
        * ਅਗੈ ਜਾਰਤ ਨ ਜੋਰ ੁਹੈ ਅਗ ੈਜੀਉ ਨਵ॥ੇ 

           ਰਜਨ ਕੀ ਲੇਖੈ ਪਰਤ ਪਵੈ ਚੰਗੇ ਸੇਈ ਕੇਇ॥ 

                                                   (ਪੰਨਾ 469) 

        * ਜਾਰਤ ਜਨਮੁ ਨਹ ਪਛੂੀਐ ਸਚ ਘਰੁ ਲੇਹੁ ਬਤਾਏ॥ 

           ਸਾ ਜਾਰਤ ਸਾ ਪਰਤ ਹੈ ਜੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ॥ 

                                                   (ਪੰਨਾ 1330)  

        ਗਰੁੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਰਵਿੱ ਚ ਪਰਚਿੱ ਰਲਤ ਫੋਕੀਆਂ ਤ ੇਫਜ਼ੂਲ ਰਸਮਾਂ ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣ 

ਤੋਂ ਰਬਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਲਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਰਜਸ ਰਸਮ ਦਾ ਆਪ ਨੰੂ ਮੁਿੱ ਢਲੇ ਜੀਵਨ ਰਵਿੱ ਚ ਹੀ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਰਪਆ, ਉਹ ਸੀ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੇ ਰਕਹਾ ਰਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਜਨੇਊ 

ਪਰਹਨਾਇਆ ਜਾਏ ਜੋ ਟੁਿੱ ਟੇ ਨਾ, ਮੈਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਿੱ ਗ ਰਵਿੱ ਚ ਨਾ ਸੜ।ੇ ਪਰ ਅਰਜਹਾ ਜਨੇਊ ਰਕਿੱ ਿੇ ਸੀ? ਇਸ ਲਈ 

ਰਹੰਦੂ ਸਮਾਜ ਰਵਿੱ ਚ ਪਰਚਿੱ ਰਲਤ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਸਮ ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਆਪ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਦਿੱ ਤਾ। 
        ਮੜਹੀਆਂ, ਮਸਾਣਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਵਿੱ ਖ- ਵਿੱ ਖ ਤੀਰਿਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਰਜਹੀਆਂ ਕੁਝ ਹਰੋ ਪਰਚਿੱ ਲਤ 

ਰਸਮਾਂ ਸਨ। ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਰਹੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਇੰਨਾ ਬੇਵਿੱ ਸ ਕਰ ਰਦਿੱ ਤਾ ਸੀ ਰਕ ਰਾਜਨੀਤਕ 

ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰ- ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਰਮਕ ਤੌਰ ਤ ੇਰਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਬਰਾਹਮਣ ਜਮਾਤ ਨੇ ਰਹੰਦ ੂ

ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਨਯਮਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਕਿੱ ਟੜ ਬਣਾ ਰਦਤਾ ਸੀ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰਹੰਦਆੂਂ ਨੇ ਨੀਲੇ 

ਕਿੱ ਪੜੇ ਪਰਹਨਣ ੇਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਦਿੱ ਤੇ (ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਲੇ ਕਪੜੇ ਪਰਹਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ...ਪੰਨਾ 470) ਅਤੇ 
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ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਮਲੇਛ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਦਿੱ ਤੀ (ਘਰਰ ਘਰਰ ਮੀਆ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ੁ

ਤੁਮਾਰੀ...ਪੰਨਾ 1191) ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੇ ਅਰਜਹੀਆਂ ਰਪਛਾਂਹਰਖਿੱ ਚੂ ਤੇ ਬਦੋੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਰਤਆਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ 

ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂਲਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਰਹੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੰੂ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ।  
         ਦੇਸ਼- ਰਵਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੰਮ ੇਪਰਚਾਰ- ਦੌਰਰਆ ਂਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਿੱ ਤੀ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਹਲੂਣ ਕੇ ਜਗਾਇਆ, ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਰਸਖਾਇਆ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜਾਦੂ- ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਿਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਰੇਰਨਾ ਰਦਿੱ ਤੀ। ਇਹ ਗਰੁੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤ ੇਰਸਿੱ ਰਖਆਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਰਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਗਾਫਲ ਨੀਂਦ ਰਵਿੱ ਚ ਬੇਸੁਿੱ ਧ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 

ਹਿੱਕ- ਸਿੱਚ ਲਈ ਰਜਉਣਾ ਰਸਿੱ ਰਖਆ ਅਤੇ ਪਰਤੰਤਰ ਦੇ ਜੂਲੇੇ਼ ਨੰੂ ਵਗਾਹ ਮਾਰਰਆ। ਮੁਗਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ 
ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਗੁਰ ੂਦ ੇਰਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਘਿੱਟ ਰਗਣਤੀ ਹੋਣ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦ ੇਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦੀ 
ਰਦਵਾਈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੰੂ ਜੋ ਅਿੱ ਜ ਆਜ਼ਾਦ ਰਫ਼ਜ਼ਾ ਰਵਿੱ ਚ ਰਵਚਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਰਮਰਲਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਬੀਜ ਪੰਜ ਸ ੌ

ਪੰਜਾਹ ਵਰਹ ੇਪਰਹਲਾਂ ਗਰੁੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਬੀਰਜਆ ਸੀ। ਆਓ, ਅਸੀਂ ਗੁਰ ੂਬਾਬ ੇਨੰੂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ 

ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਵਚਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਰਹਰਦੇ ਰਵਚ ਵਸਾਈਏ ਅਤ ੇਸਰਬ- ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤ ੇਸਦ- ਭਾਵਨਾ, ਜੋ 

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਿੰਮਹ ਹੈ, ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੰੂ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ:  

             ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ  
             ਤਰੇੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਿੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।  
 
 

 # ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫ ੈ਼ਸਰ,ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ,   ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬ ੋ-151302 (ਬਹ ੰਡਾ) 
9878432318.   

 

_________________ 
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;'Gk f;zx tZb'A pDkJh r[o{ BkBe d/t ih dh ‘n;h; tkbh 
s;tho’ dk ftPb/PD 

irskoihs f;zx 

 
ni'ek f;Zy ;wki r[o{ BkBe d/t ih dk gzi ;" gzikjtK gqekP fdt; wBkT[D ftZu 

o[fMnk j'fJnk j?. mhe gzikj ;kb gfjbK gzi ;" ;kbk nkrwB g[op wBkfJnk frnk ;h. T[; 
t/b/ nB/ekB/e gq'rokw j'J/ T[jBK ftZu'A e[M sK tesh ;B go e[M dk gqGkt nZi th t/fynk ik 
;edk j?. 

fJ; t/b/ n;hA y[d B{z  r[o{ BkBe d/t ih d/ fJe fuso pko/ ;hfws oZyKr/ i' ;'Gk f;zx B/ 
pDkfJnk ;h. fejk ik ;edk j? pDkfJnk BjhA ;r'A pDtkfJnk frnk ;h. fJ; ftZu jZE ns/ 
jbkP/oh Pq'wDh r[od[nkok gqpzXe ew/Nh dh ojh. fJj fuso ‘n;h; tkbh s;tho’ ti'A th 
ikDh iKdh j?. 



 

 

AMimRq kIrqn Page 18 nvMbr 2019 
 

;'Gk f;zx B/ fGzB fGzB ftfPnK B{z e?Bt?; T[go g/AN ehsk j?.Xkofwe fuZsoK ftZu'A r[o{ 
BkBe d/t ih dk o{g fusoD y{p j'fJnk j?.w'N/ s"o s/ fJjBK fusoK B{z fszB torK ftZu oZy 
;ed/ jK. gfjbK fiE/ pkpk BkBe nkgD/ gfotko d/ ihnK ftukb/ jB.d{ik, fiE/ T[j nkgD/ 
f;ZyK GkJh wodkBk ns/ ns/ GkJh pkbk ;zr jB. shik fiE/ T[j fpbe[b fJZeb/ fdykJh fdzd/ 
jB.nfij/ t/b/, fInkdkso T[jBK d/ fujo/ B{z e/Adfos ehsk iKdk j?. n;h; tkbh fJ; s;tho 
B{z Pq'wDh ew/Nh B/ :ew[Ps wkfJnk d/ e/ yohd fbnk ;h. ew/Nh B/ fJj fuso nkgD/ you/ 
SgtkfJnk s/ jo fgqzN dk w[Zb gzi o[gJ/ frnk. fJ; d/ EZb/ fJj th fbfynk fe fJjdk ekgh 
okJhN Pq'wDh r[od[nkok gqpzXe ew/Nh gk; j?. fJ; s;tho dh y{p fteoh j'Jh fi; B{z d/y e/ 
;'Gk f;zx gSsktk jh fojk fe T[; B/ g/AfNzr B{z xN w[Zb s/ t/funk ns/ SkgD dk nfXeko th 
jZE'A ikD fdZsk. d{i/ gk;/ eJh f;ZyK tZb'A Pq'wDh ew/Nh d/ fJ; ekoi B{z w{osh g{ik 
do;kT[AfdnK fto'X ehsk frnk. fJ; ekoB fJj s;tho fJZe fttkd dk ekoB pD rJh. 

r[o{ BkBe d/t ih dh fJ; s;tho B{z fusoD ;w/A fusoeko r[o{ ih d/ fujo/ B{z ekch 
B/fVUA d/yD dk isB eo fojk j?. fJj fuso fpbe[b ;kjwfDU pDkfJnk frnk j?. fJj 
jbek fijk ;Zi/ gk;/ tZb B{z x[zfwnk ns/ M[fenk j'fJnk j?. r[o{ ih d/ ;h; T[go eZ;thA ;kc/ 
B[wk d;sko, r'b fujo/ T[Zgo ;c?d ;zxDh dkjVh, ns/ d' nZX y[ZbhQnK nZyK fiBQK d[nkb/ P/v 
T[jBK B{z nzdo tZb Bz{ dZphnK dZphnK pDkTA[dh j?. fJj ;o{g gfjbK gqekfPs T[jBK ;o{gK s'A 
fpbe[b jNtK j?, fijBK B{z j[D se fus/o/ pDkT[Ad/ nk oj/ ;B.jNtK sK fJj y[d ;'Gk f;zx d/ 
nkgD/ fusoK s'A th j?. T[j Bk sK u"AeVk wkoh p?m/ fdykJ/ jB ns/ Bk jh e[dosh w'fNcK ftZu 
fxo/ j'J/ jB. 

d;sko dk ozr jbek fijk j? u'Dk tkbk f;be dk u'bk j?. w'fYnK T[Zgo ukdo ns/ 
rb ftZu bzph wkbk j?.i/ fujo/ dhnK nZyK doPe  B{z d/y ojhnK jB sk T[Zgo T[fmnk ;Zik 
jZE n;h; d/ fojk j?. fJj' fijh w[dok gfjbK fe;/ fuZso ftZu fdykJh BjhA d/Adh. fJjd/ 
pknd eJh fuZsoekoK B/ fJ; fuZso d/ T[sko/ ehs/ i' w{b s'A Bht/A jh oj/. eJh ekch jk;'jhD/ 
jB. 

r[o{ BkBe d/t ih dh fJj SZp fe;/ j' u[eh , j' ojh iK j'D tkbh xNBk dk eD wkso 
th ;ze/s BjhA fdzdh. fusoeko B/ ekch eKN^SKN pknd fJe nfijk o{g fsnko ehsk j? fijVk 
;w/A^;EkB dk ;ze/s BjhA d/ fojk. 

r[o{ ih dh tZvh nkoik ezw eofdnK, uko T[dk;hnK dk ;cao eofdnK ns/ c/o eosko 
g[o t;kJ/ Pfjo ftZu y/sh eofdnK r[Ioh. ezw, y/sh eofdnK ftZu'A pfunk ;wK nkT[D tkbh 
;zrs, ifrnk;{nK, ;kX{nK, frnkBhnK^fXnkBhnK Bkb frnkB uouk d/ b/y/ bk fZdZsk 
iKdk.J/dK dk ihtB pshs eoB tkbh Py;hns dk fusoD i/ e'Jh Py;, fJwkBdkoh Bkb eo/, 
sK eh T[j ;'Gk f;zx tZb'A pDkJ/ fuZso Bkb w/b yk ;edk j?. itkp Bekokswe oj/rk. ;'Gk 
f;zx tZb'A pDkJ/ fuso ftZu r[o{ BkBe d/t ih  fwjBseP ;oho tkb/ BjhA oj/. T[j T[; 
G[r'frbe fyZs/ dk gqshfBXst th BjhA eod/ fiE/ T[jBK dk iBw j'fJnk ;h. fJ; n;h; tkbh 
s;tho ftZu ;oho e[M w'Nk, e'wb ;r'A g'bk fijk fJefjok ^ buehbk BjhA ;r' Gkok ns/ S'N/ 
eZd tkbk gqshs j[zdk j?. ikgdk j? ;'Gk f;zx B/ fJ; s;tho B{z pDkT[D bJh wkvb dk ;jkok 
fbnk j?.^^^^fJj w/o/ fBih ftuko jB. pkeh ;wM nkgDh nkgDh j? ih.  

98990 91186 

_________________ 
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surilpI vwlw Sbd Aqy ausdy AMgRyzI ivc ArQ  

 

ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਤਿਆ ਤਿਿੀ ਧੁੁੰ ਧੁ ਜਤਗ ਚਾਨਣੁ ਹੋਆ। 

ਤਜਉ ਕਤਰ ਸੂਰਜੁ ਤਨਕਤਿਆ ਿਾਰ ੇਛਤਪ੍ ਅੁੰ ਧੇਰੁ ਪ੍ਿੋਆ। 

ਤਸੁੰ ਘ ਬੁਕ ੇਤਿਰਗਾਵਿੀ ਭੁੰ ਨੀ ਜਾਇ ਨ ਧੀਤਰ ਧਰੋਆ। 

ਤਜਥੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ੈਰ ਧਤਰ ਪ੍ੂਜਾ ਆਸਣੁ ਥਾਪ੍ਤਣ ਸੋਆ। 

ਤਸਧ ਆਸਤਣ ਸਤਭ ਜਗਿ ਦੇ ਨਾਨਕ ਆਤਦ ਿਿੇ ਜੇ ਕੋਆ। 

ਘਤਰ ਘਤਰ ਅੁੰ ਦਤਰ ਧਰਿਸਾਿ ਹੋਵੈ ਕੀਰਿਨੁ ਸਦਾ ਤਵਸੋਆ। 

ਬਾਬੇ ਿਾਰ ੇਚਾਤਰ ਚਤਕ ਨਉਖੁੰ ਤਿ ਤਪ੍ਰਥਿੀ ਸਚਾ ਢੋਆ। 

ਗੁਰਿਤਖ ਕਤਿ ਤਵਚ ਪ੍ਰਗਿੁ ਹੋਆ ॥੨੭॥ 

 

ENGLISH TRANSLATION 

 

With the emergence of the true Guru Nanak, the mist cleared and the light 

scattered all around. 

As if at the sun rise the stars disappeared and the darkness dispelled. 

With the roar of the lion in the forest the flocks of escaping deer now cannot 

have endurance. 

Wherever Baba put his feet, a religious place was erected and established. 

All the siddh-places now have been renamed on the name of Nanak. 

Everyhome has become a place of dharma where singing. 

Baba liberated all four directions and nine divisions of earth. 

Gurmukh (Guru Nanak) has emerged in this kaliyug, the dark age. 

 
(Bhai Gurdas Vaar 1, Pauri 27) 

 
 



RNI Regd. No.46788/89 ISSN 0972-2335 

 

 


