
 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸ੍ਾਹਿਬ ਜੀ ਹਿਚ ‘ਹਿਿੱਹਿਆ’ ਿਾ ਸੰ੍ਕਲਪ 

  

 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸ੍ਾਹਿਬ ਜੀ ਹਿਚ ਹਿਿੱਹਿਆ੧ ਿਾ ਸ੍ੰਕਲਪ ਬਿਤੁ ਮਿਤਿੱਿਪਰੂਣ ਿੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸ੍ਾਹਿਬ 

ਜੀ ਹਿਚ ਹਿਿੱਹਿਆ ਨਾਲ ਸ੍ੰਬੰਹਿਤ ਹਿਚਾਰ ਹਸ੍ਿੱਿ ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੀ ੀਂ ਹਿਿੱਤ ੇ ਿੋਏ ੇ ਹਿਰ ਿੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਾ ਡੰੂਘਾਈ ਨਾਲ 

ਅਹਿਐਨ ਕੀਹਤਆੀਂ ਸ੍ਾਨੰੂ ਅਨੇਕਾੀਂ ਤੁਕਾੀਂ ਅਹਜਿੀਆੀਂ ਹਮਲ ਜਾੀਂਿੀਆੀਂ ਿਨ, ਹਜਨ੍ਾੀਂ ਹਿਚ ਹਿਿੱਹਿਆ ਿੇ ਅਨੇਕਾੀਂ ਪਿੱਖਾੀਂ ਤੇ 

ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਿੈ। ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤ ੇ ‘ਿਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰ’ੁ ਬਾਣੀ ਹਿਚ ਅਤੇ ਹਤੰਨ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਣੀਆੀਂ, ਹਜਨ੍ਾੀਂ ਹਿਚ 

ਿਰਣਮਾਲਾ ਿੀ ਕਰਮਿਾਰ ਕਾਹਿ-ਮਈ ਹਿਆਹਖਆ ਕੀਤੀ ਿੋਈ ਿੈ, ਹਿਚ ‘ਹਿਿੱਹਿਆ’ ਨਾਲ ਸ੍ੰਬੰਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ 

ਕੀਤੀ ਿੋਈ ਿ।ੈ ਇਿ ਬਾਣੀਆੀਂ ਿਨ- ‘ਮਿਲਾ ੧ ਪਟੀ ਹਲਖੀ’, ‘ਮਿਲਾ ੩ ਪਟੀ’ ਤੇ ‘ਬਾਿਨ ਅਿੱਖਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ’ । 

ਿਿੱਥਲੇ ਲੇਖ ਹਿਚ (ਗੁਰਬਾਣੀ ਿੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹਿਚ) ‘ਹਿਿੱਹਿਆ ਿਾ ਮਿਤਿੱਿ’, ‘ਹਿਿੱਹਿਆ ਿਾ ਮਨੋਰਥ’, ‘ਹਿਿੱਹਿਆ-ਿਾਤਾ 

ਸ੍ਹਤਗੁਰ’ੂ ਤੇ ‘ਹਿਿਿਾਨ ਿੇ ਲਿੱਛਣ’ ਹਸ੍ਰਲੇਖਾੀਂ ਅਿੀਨ ਹਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। 

ਹਿਿੱਹਿਆ ਿਾ ਮਿਤਿੱਿ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸ੍ਾਹਿਬ ਜੀ ਹਿਚ ਹਿਿੱਹਿਆ ਿੇ ਮਿਤਿੱਿ ਨੰੂ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਹਿਿੱਹਿਆ 

ਪਰਕਾਸ਼ ਿ ੈਅਤੇ ਅਹਿਿੱਹਿਆ ਿਨੇਰਾ। ਿਨੇਰਾ ਓਨਾ ਹਚਰ ਰਹਿੰਿਾ ਿੈ ਹਜੰਨਾ ਹਚਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਨਿੀ ੀਂ ਿੋ ਜਾੀਂਿਾ (ਉੀਂਜ ਿਨੇਰੇ ਿੀ 

ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਿੋਂਿ ਨਿੀ ੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ)। ਹਿਿੱਹਿਆ-ਿੀਣ ਮਨੁਿੱ ਖ ਅਹਗਆਨਤਾ ਰਪੂੀ ਿਨੇਰ ੇ ਅੰਿਰ ਭਟਕਿਾ ਿੋਇਆ 

ਬੇਚੈਨ  ਰਹਿੰਿਾ ਿੈ ਤੇ ਹਜੰਿਗੀ ਹਿਚ ਠੋਕਰਾੀਂ ਖਾੀਂਿਾ ਿ ੈ ਹਕਉੀਂਹਕ ਉਿ ਹਿਿੱਹਿਆ-ਹਗਆਨ ਤੋਂ ਹਬਨਾ ਨੇਕੀ-ਬਿੀ, ਚੰਗਾ-

ਮੰਿਾ, ਪੁੰਨ-ਪਾਪ, ਸ੍ਿੀ-ਗਲਤ, ਆਹਿ ਪਹਿਲੂਆੀਂ ਹਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਿੇ ਸ੍ਮਰਿੱਥ ਨਿੀ ੀਂ ਿੁੰਿਾ। ਇਸ੍ ੇ ਲਈ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਿਚ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨੰੂ ਹਿਿੱਹਿਆ ਿਆੁਰਾ ਪਹਿਲਾੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿਰ ਹਿਿੱਹਿਆ 

ਿੈਲਾਉਣ ਿੇ ਉਿੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀਿ ਬਣ ਕੇ ਿਹੂਜਆੀਂ ਨੰੂ ਹਿਿੱਹਿਆ ਗਰਹਿਣ ਕਰਨ ਹਿਚ ਸ੍ਿਾਈ ਿੋਣ ਿੀ 

ਪਰੇਰਨਾ ਹਿਿੱਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਗੁਰ ੂਜੀ ਿਾ ਪਾਿਨ ਫ਼ਰੁਮਾਣ ਿੈ:  

  ਹਿਹਿਆ ਿੀਚਾਰੀ ਤਾੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ॥(ਪੰਨਾ ੩੫੬)    

 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਿੇਿ ਜੀ ਨੇ ‘ਹਬਨੁ ਹਬਹਿਆ ਕਿਾ ਕੋਈ ਪੰਹਡਤ॥’ (੧੧੪੦) ਕਥਨ ਿਆੁਰਾ ਮਨੁਿੱ ਖ ਿੇ ਜਨਮ 

ਤੋਂ ਪੰਹਡਤ (ਹਿਿਿਾਨ) ਿਣੋ ਿੇ ਹਿਚਾਰ ਨੰੂ ਮੁਿੱਢੋਂ ਿੀ ਰਿੱਿ ਕਰ ਹਿਿੱਤਾ ਿੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਨੰੂ ਉਿੱਚ ੇਜੀਿਨ ਿੀ 

ਸੂ੍ਝ ਿੇਣ ਲਈ ਹਗਆਨ ਿਾਸ੍ਲ ਕਰਨ ਿੀ ਪਰੇਰਨਾ ਹਿਿੱਤੀ ਿ ੈਹਕਉੀਂਹਕ (ਚੰਗਾ) ਮੁਸ੍ਲਮਾਨ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਸ੍ਮਹਝਆ ਜਾੀਂਿਾ ਿੈ 

ਜੋ ਤਰੀਕਤ
੨
 ਹਿਚ ਲਿੱਗਾ ਿੋਿ,ੇ ਅਤ ੇ(ਚੰਗਾ) ਹਿੰਿ ੂਉਸ੍ ਨੰੂ, ਜੋ ਿੇਿਾੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾੀਂ ਿੀ ਖੋਜ ਕਰਿਾ ਿੋਿੇ: 

          ਤੁਰਕ ਤਰੀਕਹਤ ਜਾਨੀਐ ਹਿੰਿ ੂਬੇਿ ਪੁਰਾਨ॥ 

  ਮਨ ਸ੍ਮਝਾਿਨ ਕਾਰਨੇ ਕਛੂਅਕ ਪੜੀਐ ਹਗਆਨ॥(ਪੰਨਾ ੩੪੦)    

 ਸ੍ੰਸ੍ਾਹਰਕ ਪਿੱਖੋਂ, ਮਨੁਿੱ ਖ ਲਈ ਹਿਿੱਹਿਆ ਿਾ ਮਿਿੱਤਿ ਿਰ ਕਾਲ ਹਿਚ ਹਰਿਾ ਿ ੈਅਤੇ ਸ੍ਮੁਿੱਚੇ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਚ ਹਿਿੱਹਿਆ 

ਿੀ ਮਿਤਿੱਤਾ ਨੰੂ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਹਿਿੱਹਿਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿੇ ਸ੍ਮਰਿੱਥ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਿੀ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨੰੂ ਬਰਹਿਮੰਡ ਿੇ 

ਸ੍ਮੂਿ ਪਰਾਣੀਆੀਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਬ-ਉਿੱਚ ਿਰਜਾ ਿਾਸ੍ਲ ਿੈ। ਡਾ. ਕੁਲਿੀਪ ਹਸ੍ੰਘ ਹਲਖਿੇ ਿਨ, “ਅਜੋਕਾ ਕਾਲ ਹਿਹਗਆਨ ਿਾ 

ਕਾਲ  ਮੰਹਨਆ ਜਾੀਂਿਾ ਿੈ। ਇਸ੍ ਕਾਲ ਹਿਚ ਹਿਿੱਹਿਆ ਿੇ ਪਸ੍ਾਰ ੇਨਾਲ ਜੋ ਹਗਆਨ-ਹਿਹਗਆਨ ਿੇ ਖੇਤਰ ਹਿਚ ਪਰਗਤੀ 

ਿੋਈ ਿੈ, ਉਿ ਪਹਿਲਾੀਂ ਹਕਸ੍ ੇਕਾਲ ਹਿਚ ਨਿੀ ੀਂ ਿੋਈ। ਜੇ ਇਸ੍ ਹਿਚਾਰ ਿੇ ਸ੍ੰਿਰਭ ਹਿਚ ਅਤੀਤ ਨੰੂ ਹਿਚਾਰੀਏ ਤਾੀਂ ਅਸ੍ੀ ੀਂ 

ਕਹਿ ਸ੍ਕਿ ੇਿਾੀਂ ਹਕ ਹਗਆਨ ਹਕਸ੍ੇ ਕਾਲ ਹਿਚ ਿੀ ਸ੍ੀਮਤ ਨਿੀ ੀਂ ਹਰਿਾ। ਹਗਆਨ ਉਿ ਿਸ੍ੀਿ ਤ ੇਅਸ੍ੀਮਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਿ,ੈ 

ਇਸ੍ ਨੰੂ ਹਜੰਨਾ ਿਰੋਹਲਆ ਜਾਿੇ, ਓਨਾ ਿੀ ਇਿ ਖੋਜੀ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਿਿਣ ਲਈ ਪਰੇਰਨਾ ਿੇਂਿਾ ਿੈ। ਿਰ ਕਾਲ ਿਾ ਖੋਜੀ 

ਹਗਆਨ ਿੇ ਪਸ੍ਾਰੇ ਨਾਲ ਕੁਿਰਤ ਿੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੰੂ ਿਿੱਿ ਤੋਂ ਿਿੱਿ ਿਰੋਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਿੁੰਿਾ ਹਰਿਾ ਿ।ੈ”੩ ਮਨੁਿੱ ਖ ਲਈ 

ਹਿਿੱਹਿਆ ਅਹਜਿਾ ਿਿੱਡਮੁਿੱਲਾ ਿਨ ਿ ੈ ਹਜੰਨਾ ਕੋਈ ਇਸ੍ਨੰੂ ਖਰਚ ਕਰੇ ਓਨਾ ਿੀ ਇਿ ਿਿਿਾ ਜਾੀਂਿਾ ਿ।ੈ ਹਿਿੱਹਿਆ ਿਾ 

ਖਜ਼ਾਨਾ ਿੰਹਡਆੀਂ ਮੁਿੱਕਿਾ ਨਿੀ ੀਂ। ਹਿਿੱਹਿਆ ਿਾ ਿਾਨ ਸ੍ਾਰੇ ਿਾਨਾੀਂ ਹਿਚੋਂ ਸ੍ਰਿੋਤਮ ਿਾਨ ਮੰਹਨਆ ਜਾੀਂਿਾ ਿ।ੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 

ਹਿਿੱਹਿਆ ਨੰੂ ਮਨੁਿੱ ਖ ਿਾ ਤੀਸ੍ਰਾ ਨੇਤਰ ਹਕਿਾ ਜਾੀਂਿਾ ਿੈ ਹਜਸ੍ਿੇ ਖੁਲ੍ਣ ਨਾਲ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਜੀਿਨ ਰਸ਼ੁਨਾ ਜਾੀਂਿਾ ਿ।ੈ ਹਿਕਟਰ 

ਹਿਊਗ ੋ ਹਲਖਿਾ ਿੈ ਹਕ ਹਜਿੜਾ ਮਨੁਿੱ ਖ ਸ੍ੰਸ੍ਾਰ ਹਿਚ ਇਕ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲ੍ਿਾ ਿੈ, ਉਿ ਇਕ ਜੇਲ੍ ਬਿੰ ਕਰ ਹਿੰਿਾ ਿੈ 

ਹਕਉੀਂਹਕ ਹਿਿੱਹਿਆ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨੰੂ ਿਿੀਆ ਜੀਿਨ ਹਜਊਣ ਲਈ ਸ੍ਿਾਇਕ ਿੁੰਿੀ ਿੈ ਤੇ ਚੰਗ ੇਇਨਸ੍ਾਨ ਅਥਿਾ ਨਾਗਹਰਕ 

ਬਣਾਉੀਂਿੀ ਿੈ। ਹਿਿੱਹਿਆ-ਿੀਨ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨੰੂ ਤਾੀਂ  ਪਸ਼ੂ ਸ੍ਮਾਨ ਹਕਿਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕਉੀਂਹਕ ਹਿਿੱਹਿਆ ਿਆੁਰਾ ਿੀ ਉਿ ਆਪਣੇ 



ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਿਆੁਲੇ ਪਰਤੀ ਜਾਗਰਕੂ ਿੁੰਿਾ ਿੈ। ਇਕ ਅਮਰੀਕਨ ਕਿਾਿਤ ਿੈ- Genious Without 

education is like silver in the mine.  ਜਸ੍ਹਟਸ੍ ਜੇ. ਸ੍ੀ. ਨਾਰੰਗ ਅਨੁਸ੍ਾਰ: “Education is a pious 

mission, associated directly with the prosperity of the citizens. True education means the 

flowering of all aspects of personality.” 

 ਹਿਿੱਹਿਆ ਿੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਿੱਖਰ-ਹਗਆਨ ਿੇ ਮਿਤਿੱਿ ਨੰੂ ‘ਜਪੁਜੀ’ ਸ੍ਾਹਿਬ ਿੀਆੀਂ ਇਿਨਾੀਂ ਤੁਕਾੀਂ ਹਿਚ 

ਿਰਸ੍ਾਇਆ ਹਗਆ ਿ:ੈ  

-ਅਖਰੀ ਨਾਮ ੁਅਖਰੀ ਸ੍ਾਲਾਿ॥ ਅਖਰੀ ਹਗਆਨੁ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਿ॥ 

ਅਖਰੀ ਹਲਖਣ ੁਬੋਲਣ ੁਬਾਹਣ॥ ਅਖਰਾ ਹਸ੍ਹਰ ਸ੍ੰਜੋਗੁ ਿਖਾਹਣ॥(ਪੰਨਾ ੪) 

-ਅਖਰ ਮਹਿ ਹਤਰਭਿਨ ਪਰਹਭ ਿਾਰੇ॥ ਅਖਰ ਕਹਰ ਕਹਰ ਬੇਿ ਬੀਚਾਰ॥ੇ  

 ਅਖਰ ਸ੍ਾਸ੍ਤਰ ਹਸ੍ੰਹਮਰਹਤ ਪਰੁਾਨਾ॥ ਅਖਰ ਨਾਿ ਕਥਨ ਿਖੵਾਾਨਾ॥  

ਅਖਰ ਮੁਕਹਤ ਜੁਗਹਤ ਭੈ ਭਰਮਾ॥ ਅਖਰ ਕਰਮ ਹਕਰਹਤ ਸੁ੍ਚ ਿਰਮਾ॥ (ਪੰਨਾ ੨੬੧)  

 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸ੍ਾਹਿਬ ਜੀ ਹਿਚੋਂ ‘ਬਿੀਐ ਪਹੜਆ ਪਾਹਸ੍’  ਭਾਿ  ਪਹੜ੍ਆੀਂ ਿੀ ਸ੍ੰਗਤ ਹਿਚ ਬੈਠਣ ਿੀ ਪਰੇਰਨਾ 

ਹਮਲਿੀ ਿੈ ਹਕਉੀਂਹਕ ਉਿਨਾੀਂ ਿੀ ਸ੍ੰਗਤ ਹਿਚ ਚੰਗ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਨੰੂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਿਿੱਹਸ੍ਆ ਜਾੀਂਿਾ ਿੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਅੰਗਿ ਿੇਿ ਜੀ 

ਿਾ ਇਸ੍ ਪਰਥਾਇ ਿੇਠ ਹਲਹਖਆ ਫ਼ਰੁਮਾਣ ਿੈ:  

ਸ੍ਤੀ ਪਿਰੀ ਸ੍ਤੁ ਭਲਾ ਬਿੀਐ ਪਹੜਆ ਪਾਹਸ੍॥ 

ਓਥ ੈਪਾਪ ੁਪੁੰਨੁ ਬੀਚਾਰੀਐ ਕੂੜ ੈਘਟ ੈਰਾਹਸ੍॥ 

ਓਥ ੈਖੋਟ ੇਸ੍ਟੀਅਹਿ ਖਰ ੇਕੀਚਹਿ ਸ੍ਾਬਾਹਸ੍॥(ਪੰਨਾ ੧੪੬)   

 ਗੁਰ ੂ ਆਸ਼ ੇ ਅਨੁਸ੍ਾਰ, ਅਕਲ (ਬੁਿੱਿੀ, ਹਗਆਨ) ਿਾ ਮਾਲਕ ਮਨੁਿੱ ਖ ਿੀ ਿਾਹਿਗੁਰ ੂ ਿਾ ਹਸ੍ਮਰਨ ਤੇ ਮਾਣ 

ਿਹਡਆਈ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਾਨ ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਿੋ ਸ੍ਕਿਾ ਿੈ:  

-ਅਕਲੀ ਸ੍ਾਹਿਬੁ ਸ੍ੇਿੀਐ ਅਕਲੀ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ॥ 

ਅਕਲੀ ਪਹੜ ਕੈ ਬੁਝੀਐ ਅਕਲੀ ਕੀਚ ੈਿਾਨੁ॥ (ਪੰਨਾ ੧੨੪੫) 

 ਅਕਲਿੀਣ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਿੀ ਰਹਿੰਿ ੇਿਨ, ਉਿਨਾੀਂ ਨੰੂ ਸ੍ਮਝਾਉਣ ਿਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਿੀ ੀਂ: 

  -ਅੰਿੇ ਅਕਲੀ ਬਾਿਰ ੇਮੂਰਖ ਅੰਿ ਹਗਆਨੁ॥ (ਪੰਨਾ ੭੮੯) 

  -ਅੰਿੇ ਅਕਲੀ ਬਾਿਰ ੇਹਕਆ ਹਤਨ ਹਸ੍ਉ ਕਿੀਐ॥ (ਪੰਨਾ ੨੨੯) 

 ਹਸ੍ਿੱਖ ਿਰਮ ਹਿਚ ‘ਗੁਰਮਖੁੀ’ ਅਤੇ ‘ਗੁਰਹਸ੍ਿੱਖੀ’ ਿੀ ਹਿਿੱਹਿਆ ਿੇ ਨਾਲ ਿੋਰ ਹਿਿੱਹਿਆ ਗਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ 

ਹਨਰਿੇਸ਼ ਹਮਲਿ ੇਿਨ। ‘ਹਸ੍ਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਿਾ’ ਹਿਚ ‘ਗੁਰਮਹਤ ਿੀ ਰਹਿਣੀ’ ਹਸ੍ਰਲੇਖ ਅਿੀਨ ਇਉੀਂ ਅੰਹਕਤ ਿੈ:  

  “(ਖ) ਹਸ੍ਿੱਖ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹਿਹਿਆ ਪੜ੍ਨੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਿੈ। ਿੋਰ ਹਿਹਿਆ ਭੀ ਪੜੇ੍।  

  (ਗ) ਸ੍ੰਤਾਨ ਨੰੂ ਗੁਰਹਸ੍ਿੱਖੀ ਿੀ ਹਿਹਿਆ ਹਿਿਾਉਣੀ ਹਸ੍ਿੱਖ ਿਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਿੈ।” ੪  

 ਭਾਈ ਕਾਨ੍ ਹਸ੍ੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਗੁਰਮਖੁੀ ਹਿਹਿਆ ਿੇ ਹਿਸ਼ਾਲ ਅਰਥਾੀਂ ਿਿੱਲ ਹਿਆਨ ਿਆੁਇਆ ਿੈ: “ਸ੍ਹਤਗੁਰ 

ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਿੀ ਈਜਾਿ ਅਤੇ ਗੁਰ ੂਅੰਗਿ ਸ੍ਵਾਮੀ ਿੀ ਪਰਚਾਰੀ ਿਰਣ ਮਾਲਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਉੀਂ ਤੋਂ ਪਰਹਸ੍ਿੱਿ ਿ,ੈ ਹਜਸ੍ ਹਿਚ 

ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਉਿੱਤਮ ਰੀਹਤ ਨਾਲ ਹਲਖੀ ਪੜ੍ੀ ਜਾੀਂਿੀ ਿੈ, ਗੁਰਮਖੁੀ ਹਿਿਯਾ ਤੋਂ ਭਾਿ ਗੁਰਮੁਤ ਅਤ ੇਪੰਜਾਬੀ ਹਿਿਯਾ ਿੈ।” 
੫ ਪਰੇਮ ਸੁ੍ਮਾਰਗ ਗਰੰਥ ਿੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਹਲਹਖਆ ਿੈ: “ਗੁਰਮੁਖੀ ਹਿਿਯਾ ਿਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਅਰ ੁਿੋਰ ਹਿਿਯਾ ਕੀ ਤਾਕੀਿ ਕਰੈ, 

ਜੋ ਖ਼ਾਲਸ੍ੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਰੁਖੁ ਕੇ ਹਸ੍ਿੱਖ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆੀਂ ਪੜ੍ਨ।” ੬ ‘ਨੀਹਤ’ ਅਤੇ ‘ਹਿਿਯਾ-ਬੁਹਿ’ ਹਸ੍ਰਲੇਖ ਿੇਠ ਹਲਖੇ 

ਿਾਕ ਿੀ ਇਸ੍ ਤਿੱਥ ਿੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਿ ੇਿਨ:  

  ਗੁਰਮਖੁੀ ਅਿੱਖਰ ਜੇ ਿੈਂ ਭਾਈ। ਹਸ੍ੰਘ, ਹਸ੍ੰਘ ਤੇ ਸ੍ੀਖਿ ੁਜਾਈ। 

  ਔਰ ਜੋ ਹਬਿਯਾ ਜਿ ਤਿ ਿੋਈ। ਅਿਰਨ ਤੇ ਿੀ ਲੇਿਿ ੁਸ੍ੋਈ।੭ 

 ਉਪਰ ਹਿਿੱਤ ੇਿਿਾਹਲਆੀਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਿੱਗਿਾ ਿ ੈਹਕ ਸ੍ੰਤਾਨ ਨੰੂ ਹਿਿੱਹਿਆ ਹਿਿਾਉਣੀ ਿਰ ਹਸ੍ਿੱਖ ਿਾ ਿਰਜ਼ ਿੈ। “ਭਾਿ 

ਇਿ ਿ ੈਹਕ ਿਰੇਕ ਹਸ੍ਿੱਖ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਹਿਿਿਾਨ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਏ। ਹਸ੍ਿੱਖ ਉਿੀ ਿੈ ਹਜਸ੍ ਿੀ ਤਾਲੀਮ ਮਰਨ ਪਰਯੰਤ ਸ੍ਮਾਪਤ ਨਿੀ ੀਂ 

ਿੁੰਿੀ, ਸ੍ਾਰੀ ਅਿਸ੍ਥਾ ਜੋ ਹਿਿਯਾਰਥੀ ਬਹਣਆ ਰਿ,ੇ ‘ਹਸ੍ਿੱਖ’ ਪਿ ਚਹਰਤਾਰਥ ਕਰਿਾ ਿ।ੈ”੮ ਇਿੱਥ ੇਇਿ ਸ੍ਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ 

ਜਰਰੂੀ ਿੈ ਹਕ ‘ਹਸ੍ਿੱਖ’ ਸ਼ਬਿ ਪੁਰਸ਼ ਅਤ ੇਇਸ੍ਤਰੀ ਿੋਿਾੀਂ ਲਈ ਿੈ। ਹਸ੍ਿੱਖ ਿਰਮ ਹਿਚ ਇਸ੍ਤਰੀਆੀਂ ਲਈ ਿੀ ਹਿਿੱਹਿਆ ਿਾ 

ਮਿਤਿੱਿ ਿਰਸ੍ਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ ਤੇ ਉਿਨਾੀਂ ਨੰੂ ਿੀ ਮਰਿਾੀਂ ਿੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿਿੱਹਿਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾ ਅਹਿਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਿੈ। 



ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਿਚ ਜੇ ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੇ ਇਸ੍ਤਰੀ ਨੰੂ ਜਨਮ-ਿਾਤੀ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਉਿੱਚਾ ਰਤੁਬਾ ਬਖਹਸ਼ਆ ਿੈ ਤਾੀਂ ਇਸ੍ ਿੇ ਨਾਲ ਿੀ 

ਬਿੱਚ ੇਿੀ (ਸ੍ਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ) ਹਿਿੱਹਿਆ-ਿਾਤੀ ਅਤ ੇਪਰਿਾਰ ਿੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾੀਂ ਨੰੂ ਹਸ੍ਿੱਹਖਆ ਿੇਣ ਯੋਗ ਿੋਣ ਿਾ ਮਾਣ ਿੀ 

ਹਿਿੱਤਾ ਿੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਿਚ ਇਸ੍ਤਰੀ ਨੰੂ ‘ਬਤੀਿ ਸੁ੍ਲਖਣੀ’ ਭਾਿ ਬਿੱਤੀ ਗੁਣਾੀਂ ਿਾਲੀ ਆਹਖਆ ਿ।ੈ ਹਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਗਿੱਲ 

ਇਿ ਿ ੈਹਕ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ ਹਸ੍ੰਘ ਨੇ ਇਿਨਾੀਂ ਗੁਣਾੀਂ ਹਿਚ ਪੰਜਿਾੀਂ ਲਛਿੱਣ ਹਿਿੱਹਿਆ੯  ਹਲਹਖਆ ਿ ੈਹਜਸ੍ ਤੋਂ ਸ੍ਪਸ਼ਟ ਸ੍ੰਕੇਤ 

ਹਮਲਿਾ ਿੈ ਹਕ ਹਸ੍ਿੱਖ ਇਸ੍ਤਰੀ ਲਈ ਿੋਰ ਗੁਣਾੀਂ ਿੇ ਨਾਲ ਹਿਿੱਹਿਆ ਹਿਚ ਹਨਪੁਨੰ ਿੋਣਾ ਿੀ ਜਰਰੂੀ ਿੈ: 

ਬਤੀਿ ਸੁ੍ਲਖਣੀ ਸ੍ਚ ੁਸ੍ੰਤਹਤ ਪੂਤ॥...                                                                    

ਸ੍ਭ ਪਰਿਾਰ ੈਮਾਹਿ ਸ੍ਰੇਸ੍ਟ॥ ਮਤੀ ਿੇਿੀ ਿੇਿਰ ਜੇਸ੍ਟ॥ (ਪੰਨਾ ੩੭੧)     

 ਉਪਰੋਕਤ ਹਿਚਾਰ ਿੇ ਅਿਾਰ ਤ ੇ ਹਸ੍ਿੱਿ ਿੁੰਿਾ ਿੈ ਹਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਿਿੱਹਿਆ ਪਰਾਪਤੀ ਿੇ ਹਿਰੋਿ ਹਿਚ ਨਿੀ ੀਂ ਿੈ ਪਰ 

ਸ਼ਰਤ ਇਿ ਿ ੈਹਕ ਹਿਿੱਹਿਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰਤੰ ਮਨੁਿੱ ਖ ਿੇ ਜੀਿਨ ਹਿਚ ਤਬਿੀਲੀ ਆਉਣੀ ਚਾਿੀਿੀ ਿੈ। ਜੇ ਅਹਜਿਾ 

ਨਿੀ ੀਂ ਿੁੰਿਾ ਤਾੀਂ ਸ੍ਮਝ ੋਹਕ ‘ਪੜਣਾ ਗੁੜਣਾ ਸ੍ੰਸ੍ਾਰ ਕੀ ਕਾਰ’ (੬੫੦) ਿੈ ਭਾਿ ਿੋਰਾੀਂ ਸ੍ੰਸ੍ਾਰਕ ਿੰਹਿਆੀਂ ਿਾੀਂਗ ਹਿਿੱਹਿਆ 

ਪਰਾਪਤੀ ਸ੍ਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਿੰਿਾ ਿੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਹਗਆ ਿ।ੈ  

ਹਿਿੱਹਿਆ ਿਾ ਮਨੋਰਥ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂ ਗਰੰਥ ਸ੍ਾਹਿਬ ਜੀ ਹਿਚ ਹਿਿੱਹਿਆ ਿੇ ਸ੍ੰਕਲਪ ਸ੍ੰਬੰਿੀ ਹਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿ 

ਜਾਣਨਾ ਬਿਤੁ ਜਰਰੂੀ ਿ ੈਹਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸ੍ਾਰ ਹਿਿੱਹਿਆ ਿਾ ਅਸ੍ਲ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਿੈ? ਕਈ ਪਰਸ਼ਨ ਸ੍ਾਡੇ ਮਨ ਹਿਚ 

ਉਿੱਠਿੇ ਿਨ ਹਜਿੇਂ ਹਕ- ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸ੍ਾਰ ਕੀ ਕੇਿਲ ਅਿੱਖਰ ਬੋਿ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾੀਂ ਹਗਆਨ ਪਰਾਪਤੀ ਿਾ ਨਾਮ ਿੀ 

ਹਿਿੱਹਿਆ ਿੈ? ਜਾੀਂ ਕੇਿਲ ਹਿਿੱਹਿਆ ਿੇ ਹਕਸ੍ ੇਖਾਸ੍ ਅੰਗ ਿਾ ਮਾਹਿਰ ਿੀ ਸ੍ਿੀ ਅਰਥਾੀਂ ਹਿਚ ਹਿਿਿਾਨ ਅਖਿਾ ਸ੍ਕਿਾ ਿੈ? 

ਜਾੀਂ ਕੀ ਹਕਤਾਬਾੀਂ ਿੇ ਢੇਰਾੀਂ ਿੇ ਢੇਰ ਪੜ੍ਨ ਿਾਲਾ ਮਨੁਿੱ ਖ ਮਿਾਨ ਹਿਿਿਾਨ ਿੈ? ਇਿਨਾੀਂ ਪਰਸ਼ਨਾੀਂ ਿੇ ਉਿੱਤਰ ਜਾਣਨ ਲਈ 

ਅਸ੍ੀ ੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਲੈਂਿੇ ਿਾੀਂ। ਹਜਿੇਂ ਹਕ ਪਹਿਲਾੀਂ ਸ੍ੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰਥੰ ਸ੍ਾਹਿਬ ਜੀ ਿੇ 

ਮਿਾੀਂ ਿਾਕ ‘ਹਿਹਿਆ ਿੀਚਾਰੀ ਤਾੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ॥’  ਅਨੁਸ੍ਾਰ ਹਿਿੱਹਿਆ ਿਾ ਮਨੋਰਥ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਿਿੱਹਸ੍ਆ ਿ ੈ

ਅਰਥਾਤ ਹਿਿੱਹਿਆ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਿਹੂਜਆੀਂ ਿੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਿ।ੈ ਹਿਿੱਹਿਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਜੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਿਹੂਜਆੀਂ ਿੀ 

ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਬਣ ਹਗਆ ਿ ੈਤਾੀਂ ਸ੍ਮਝੋ ਹਕ ਉਸ੍ ਨੇ ਹਿਿੱਹਿਆ ਿਾ ਮਨੋਰਥ ਸ੍ਮਝ ਹਲਆ ਿੈ। ‘ਹਿਿਿਾਨ ਿੀ 

ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਸ੍ਕਿਾ ਿੈ, ਮੂਰਖ ਉਪਕਾਰ ਿੀ ਇਿੱਛਾ ਰਿੱਖਣ ਪਰ ਭੀ ਜੁਗਹਤ ਅਤੇ ਸ੍ਮਗਰੀ ਿੀਣ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਲਾਭ 

ਨਿੀ ੀਂ ਪਿੁੰਚਾ ਸ੍ਕਿਾ ਅਤੇ ਹਿਿਿਾਨ ਤਿ ਿ ੈਜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਿ।ੈ’ ਹਿਿੱਹਿਆ ਿੀ ਕਸ੍ੌਟੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਿੈ ਹਜਸ੍ ਿਾ ਭਾਿ 

ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਿਚ ਹਿਿੱਹਿਆ ਿੀ ਅਮਲੀ ਜੀਿਨ ਹਿਚ ਸ੍ਾਰਹਥਕਤਾ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਹਿਿੱਤਾ ਹਗਆ ਿੈ: 

  ਓਇ ਪੁਰਖ ਪਰਾਣੀ ਿੰਹਨ ਜਨ ਿਹਿ ਉਪਿੇਸੁ੍ ਕਰਹਿ ਪਰਉਪਕਾਹਰਆ॥(ਪੰਨਾ ੩੧੧) 

 ਹਿਿੱਹਿਆ ਿਾ ਪਰਮੁਿੱਖ ਉਿਸ਼ੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾੀਂ ਿਾ ਿਾਰਨੀ ਿੋਣਾ ਿੈ। ਹਿਿਿਾਨ ਨੇ ਨਾ ਕੇਿਲ ਆਪ ਸ੍ਗੋਂ ਿਹੂਜਆੀਂ 

ਅੰਿਰ ਿੀ ਅਹਿਆਤਹਮਕ ਤੇ ਨੈਹਤਕ ਗੁਣਾੀਂ ਿਾ ਸ੍ੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਿਾ ਤਿੱਤਪਰ ਰਹਿਣਾ ਿ।ੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿੀ ਕਸ੍ੌਟੀ 

ਅਨੁਸ੍ਾਰ‘ਪਹੜਆ ਬੂਝ ੈਸੋ੍ ਪਰਿਾਣ’ੁ (੬੬੨) ਿੈ ਅਰਥਾਤ ਅਸ੍ਲੀ ਪਹੜ੍ਆ ਮਨੁਿੱ ਖ ਉਿੀ ਿੈ ਹਜਸ੍ਨੇ ਜੀਿਨ ਿਾ ਸ੍ਿੀ 

ਰਸ੍ਤਾ ਬੁਿੱਝ ਹਲਆ ਿੈ। ਇਸ੍ ਿੇ ਉਲਟ ਹਜਸ੍ਨੇ ਹਿਿੱਹਿਆ ਪੜ੍ੀ ਤਾੀਂ ਿ ੈਪਰ ਉਸ੍ਨੰੂ ਸ੍ਮਝ ਕੇ ਹਿਚਾਹਰਆ ਨਿੀ ੀਂ ਉਸ੍ਨੰੂ 

‘ਮੂਰਖ’ ਿੀ ਸ੍ੰਹਗਆ ਹਿਿੱਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਿੇਠ ਹਲਖੀਆੀਂ ਤੁਕਾੀਂ ਤੋਂ ਇਸ੍ ਤਿੱਥ ਿੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿ ੋਜਾੀਂਿੀ ਿ:ੈ  

  -ਮੂਰਖ ਪੜਹਿ ਸ੍ਬਿ ੁਨ ਬੂਝਹਿ॥(ਪੰਨਾ ੧੦੫੩)  

  -ਮੂਰਖ ੁਸ੍ਬਿ ੁਨ ਚੀਨਈ ਸੂ੍ਝ ਬੂਝ ਨਿ ਕਾਇ॥(ਪੰਨਾ ੯੩੮) 

  -ਪਹੜਿ੍ ਪਹੜਿ੍ ਪੰਹਡਤ ਕਰਹਿ ਬੀਚਾਰ॥ ਹਬਨੁ ਬੂਝ ੇਸ੍ਭ ਿੋਇ ਖੁਆਰ॥(ਪੰਨਾ ੭੯੧) 

   ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸ੍ਾਹਿਬ ਜੀ ਹਿਚ ਅਹਗਆਨੀ ਪੰਹਡਤ ਨੰੂ ਸੁ੍ਚੇਤ ਕਰਹਿਆੀਂ ਹਕਿਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਜੇ ਨਾਮ ਿੀ ਸ੍ੋਝੀ 

ਨਿੀ ੀਂ ਿੋਈ ਤਾੀਂ ਿੇਿ, ਪੁਰਾਣ, ਆਹਿਕ ਿਰਮ-ਪੁਸ੍ਤਕਾੀਂ ਪੜ੍ਨ ਿਾ ਕੋਈ ਿੀ ਲਾਭ ਨਿੀ ੀਂ, ਇਿ ਤਾੀਂ (ਚੰਿਨ ਲਿੱਿੇ ਖੋਤ ੇ

ਿਾੀਂਗ) ਹਿਮਾਗ਼ ਉਿੱਤੇ ਭਾਰ ਲਿੱਿਣ ਿਾੀਂਗ ਿੈ। ਹਿਿੱਹਿਆ ਪੜ੍ਨ ਿਾ ਲਾਭ ਤਾੀਂ ਿੀ ਿੈ ਜੇ ਪੜ੍ਨ ਿਾਲੇ ਨੰੂ ਸ੍ਹਿਜ ਅਿਸ੍ਥਾ 

ਿੀ ਪਰਾਪਤੀ ਿੋਿੇ ਤ ੇਮਨ ਿੀ ਿਹੁਬਿਾ ਿਾ ਨਾਸ੍ ਿੋਿੇ। ਿੇਿਾੀਂ ਿੇ ਹਗਆਤਾ ਪੰਹਡਤ ਿੀ‘ਿਜੂੇ ਭਾਇ’ ਮਿਾੀਂ ਿੁਿੱਖ ਪਾਉੀਂਿੇ ਤ ੇ

ਖੁਆਰ ਿੁੰਿ ੇਿਿੱਸ੍ ੇਗਏ ਿਨ ਹਕਉੀਂਹਕ ਉਿਨਾੀਂ ਿੇ ਮਨ ਇਕ ਹਖਨ ਲਈ ਿੀ ਸ਼ਾੀਂਤ ਨਿੀ ੀਂ ਿੋਏ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਸ੍ਹਿਜ ਿੀ ਪਰਾਪਤੀ 

ਿੋਈ ਿੈ। ਗੁਰਿਾਕ ਿਨ: 

  -ਬੇਿ ਪੁਰਾਨ ਪੜ ੇਕਾ ਹਕਆ ਗੁਨੁ ਖਰ ਚੰਿਨ ਜਸ੍ ਭਾਰਾ॥ (ਪੰਨਾ ੧੧੦੨)  

  -ਹਕਆ ਪੜੀਐ ਹਕਆ ਗੁਨੀਐ॥ ਹਕਆ ਬੇਿ ਪੁਰਾਨਾੀਂ ਸੁ੍ਨੀਐ॥ 

    ਪੜ ੇਸੁ੍ਨੇ ਹਕਆ ਿੋਈ॥ ਜਉ ਸ੍ਿਜ ਨ ਹਮਹਲਓ ਸ੍ੋਈ॥ (ਪੰਨਾ ੬੫੫) 



      -ਿਉਮ ੈਹਿਹਚ ਸ੍ਹਭ ਪਹੜ ਥਕੇ ਿਜੂੈ ਭਾਇ ਖੁਆਰ॥ੁ (ਪੰਨਾ ੬੫੦) 

  -ਮਨਮੁਖ ਪੜਹਿ ਪੰਹਡਤ ਕਿਾਿਹਿ॥ ਿਜੂ ੈਭਾਇ ਮਿਾ ਿਖੁੁ ਪਾਿਹਿ॥ (ਪੰਨਾ ੧੨੮) 

  -ਪੜ ੇਰੇ ਸ੍ਗਲ ਬੇਿ ਨਿ ਚਕੈੂ ਮਨ ਭੇਿ ਇਕੁ ਹਖਨੁ ਨ ਿੀਰਹਿ ਮੇਰ ੇਘਰ ਕੇ ਪੰਚਾ॥ (ਪੰਨਾ ੬੮੭) 

 ਹਿਿੱਹਿਆ ਪੜ੍ਨ ਿਾਹਲਆੀਂ ਨੰੂ ਹਿਿੱਹਿਆ ਪੜ੍ਨ ਿਾ ਮਾਣ ਬਹਣਆ ਰਹਿੰਿਾ ਿੈ ਇਸ੍ ਲਈ ਮਨ ਿੀ ਮੈਲ ਿੀ ਿਰੂ 

ਨਿੀ ੀਂ ਿੁੰਿੀ। ਗੁਰ ੂ ਜੀ ਆਖਿੇ ਿਨ ਹਕ ਬੇਸ਼ਿੱਕ ਹਗਆਨੀਆੀਂ ਨੰੂ ਪੁਿੱਛ ਕੇ ਿੇਖ ਲਿੋਾ:ੋ ਪਹੜਐ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰ ੈ ਪੂਛਿ ੁ

ਹਗਆਨੀਆ ਜਾਇ॥(ਪੰਨਾ ੩੯) 

 ਗੁਰ ੂਸ੍ਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੰੂ ਿੀ ਸ੍ੰਬੋਿਨ ਕਰਕੇ ਹਕਿਾ ਿੈ- ਿੇ ਕਮਲੇ ਕਾਜ਼ੀ! ਜੇ ਤੇਰ ੇਹਿਲ ਹਿਚ ਅਲਾਿ ਿੀ ਸ੍ੋਝੀ 

ਨਿੀ ੀਂ ਿੋਈ ਤਾੀਂ ਮਜ਼ਿਬੀ ਹਕਤਾਬਾੀਂ ਨੰੂ ਹਨਰਾ ਪੜ੍ਨ ਤੇ ਹਿਚਾਰਨ ਿਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਿੀ ੀਂ:  

  ਪਢ ੇਗੁਨੇ ਨਾਿੀ ਕਛੁ ਬਉਰ ੇਜਉ ਹਿਲ ਮਹਿ ਖਬਹਰ ਨ ਿੋਈ॥ (ਪੰਨਾ ੪੮੩)  

 ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸ੍ਾਰ ਹਬਨਾ ਅਮਲ ਿੇ ਹਿਿੱਹਿਆ ਹਕਸ੍ ੇ ਕੰਮ ਿੀ ਨਿੀ ੀਂ ਿੈ। ਅਹਜਿ ੇ ਹਿਿਿਾਨ ਪੰਹਡਤ ਹਜਿੜ ੇ

ਿਹੂਜਆੀਂ ਨੰੂ ਮਿੱਤਾੀਂ ਹਿੰਿੇ ਿਨ ਪਰ ਆਪ ਅਮਲ ਨਿੀ ੀਂ ਕਰਿੇ ਹਨੰਿਣ ਯੋਗ ਕਿੇ ਿਨ ਹਕਉੀਂਹਕ ਉਿਨਾੀਂ ਨੇ ਹਿਿੱਹਿਆ ਨੰੂ 

ਿਪਾਰ ਿਾ ਸ੍ਾਿਨ ਬਣਾਇਆ ਿ।ੈ ਮਾਇਆ ਿੇ ਮੋਿ ਹਿਚ ਬਿੱਝ ੇਿੋਏ ਪੰਹਡਤ ਆਪ ਤਾੀਂ ਜੀਿਨ ਿਾ ਸ੍ਿੀ ਰਸ੍ਤਾ ਨਿੀ ੀਂ 

ਜਾਣਿੇ ਉਿ ਿਹੂਜਆੀਂ ਿਾ ਮਾਰਗ-ਿਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਗੁਰਿਾਕ ਿਨ: 

  -ਪੰਹਡਤ ਿਾਚਹਿ ਪੋਥੀਆ ਨਾ ਬੂਝਹਿ ਿੀਚਾਰ॥ੁ 

    ਅਨ ਕਉ ਮਤੀ ਿੇ ਚਲਹਿ ਮਾਇਆ ਕਾ ਿਾਪਾਰ॥ੁ (ਪੰਨਾ ੫੬) 

  -ਪੰਹਡਤੁ ਪੜ ੈਬੰਿਨ ਮੋਿ ਬਾਿਾ ਨਿ ਬੂਝ ੈਹਬਹਖਆ ਹਪਆਹਰ॥ (ਪੰਨਾ ੩੩) 

 ਗੁਰ ੂ ਜੀ ਨੇ‘ਅੰਤਹਰ ਹਬਖ ੁ ਮੁਹਖ ਅੰਹਮਰਤੁ ਸੁ੍ਣਾਿੈ’ (੧੯੪) ਕਥਨ ਿਆੁਰਾ ਹਸ੍ਮਰਨ-ਿੀਨ ਉਪਿੇਸ਼ਕ ਿੀ 

ਉਿਾਿਰਣ ਹਿਿੱਤੀ ਿੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਿ ਨਾਲ ਲੋਕਾੀਂ ਨੰੂ ਆਤਮਕ ਜੀਿਨ ਿੇਣ ਿਾਲਾ ਉਪਿੇਸ਼ ਸੁ੍ਣਾੀਂਿਾ ਿੈ ਪਰ ਉਸ੍ ਿੇ 

ਅੰਿਰ ਹਿਕਾਰਾੀਂ ਿੀ ਜ਼ਹਿਰ ਿੈ ਹਜਸ੍ ਨੇ ਉਸ੍ ਿੇ ਆਪਣੇ ਆਤਹਮਕ ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਮਾਰ ਹਿਿੱਤਾ ਿੈ। ਇਿ ੋਕਾਰਨ ਿੈ ਹਕ‘ਲੋਕ 

ਸ੍ਮਝਾਿਿ ੁਸੁ੍ਣੇ ਨ ਕੋਈ’ (੨੩੦)  ਅਰਥਾਤ ਉਸ੍ਿੀ ਹਸ੍ਿੱਹਖਆ ਕੋਈ ਨਿੀ ੀਂ ਸੁ੍ਣਿਾ। ਅਜਕਲ੍ ਬਿਤੁੀ ਸ੍ੰਹਖਆ ਅਹਜਿ ੇ

ਭੇਖੀ ਉਪਿੇਸ਼ਕਾੀਂ ਿੀ ਿ ੈਹਜਨ੍ਾੀਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਿਚ ਸ੍ਪਸ਼ਟ ਆਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ:   

  ਰਿਤ ਅਿਰ ਕਛੁ ਅਿਰ ਕਮਾਿਤ॥ ਮਹਨ ਨਿੀ ਪਰੀਹਤ ਮੁਖਿ ੁਗੰਢ ਲਾਿਤ॥  

  ਜਾਨਨਿਾਰ ਪਰਭੂ ਪਰਬੀਨ॥ ਬਾਿਹਰ ਭੇਖ ਨ ਕਾਿ ੂਭੀਨ॥ 

  ਅਿਰ ਉਪਿੇਸ੍ ੈਆਹਪ ਨ ਕਰੈ॥ ਆਿਤ ਜਾਿਤ ਜਨਮ ੈਮਰ॥ੈ (ਪੰਨਾ ੨੬੯) 

 ਭਿੱਟ ਹਭਿੱਖਾ ਜੀ ਨੇ (ਸ੍ੰਤਾੀਂ, ਸ੍ਾਿਾੀਂ, ਤਪਿੱਸ੍ਿੀਆੀਂ, ਆਹਿ ਿੇ ਨਾਲ ਿੀ) ਪੰਹਡਤਾੀਂ ਸ੍ੰਬੰਿੀ ਹਟਪਣੀ ਕਰਹਿਆੀਂ ਹਕਿਾ ਿੈ 

ਹਕ ਉਿਨਾੀਂ ਿੀ ਰਹਿਤ ਨੰੂ ਿੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਿੀ ੀਂ ਿੋਈ ਹਕਉੀਂਹਕ ਉਿਨਾੀਂ ਿੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹਿਚ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਨਿੀ ੀਂ ਿੈ: 

ਰਹਿਓ ਸ੍ੰਤ ਿਉ ਟੋਹਲ ਸ੍ਾਿ ਬਿਤੁਰੇ ੇਹਡਠੇ॥  

ਸ੍ੰਹਨਆਸ੍ੀ ਤਪਸ੍ੀਅਿ ਮੁਖਿ ੁਏ ਪੰਹਡਤ ਹਮਠੇ॥  

ਬਰਸੁ੍ ਏਕੁ ਿਉ ਹਿਹਰਓ ਹਕਨੈ ਨਿ ੁਪਰਚਉ ਲਾਯਉ॥ 

ਕਿਹਤਅਿ ਕਿਤੀ ਸੁ੍ਣੀ ਰਿਤ ਕੋ ਖੁਸ੍ੀ ਨ ਆਯਉ॥ (ਪੰਨਾ ੧੩੯੫-੯੬) 

 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸ੍ਾਹਿਬ ਜੀ ਹਿਚ ਢੇਰਾੀਂ ਿੇ ਢੇਰ ਪੁਸ੍ਤਕਾੀਂ ਪੜ੍ਨ ਿਾਲੇ ਪੜ੍ਾਕੂਆੀਂ ਤ ੇਿੀ ਕਟਾਖਸ਼ ਕੀਤਾ ਿੈ- ਜੇ 

ਐਨੀਆੀਂ ਪੋਥੀਆੀਂ ਪੜ੍ ਲਈਏ, ਹਜਨ੍ਾੀਂ ਨਾਲ ਕਈ ਗਿੱਡੀਆੀਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆੀਂ ਭਰੀਆੀਂ ਜਾ ਸ੍ਕਣ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾੀਂ ਟੋਏ ਪੂਰ ੇਜਾ 

ਸ੍ਕਣ; ਤਾੀਂ ਿੀ ਰਿੱਬ ਿੀ ਿਰਗਾਿ ਹਿਚ ਪਰਿਾਨ ਨਿੀ ੀਂ ਿੁੰਿੇ ਹਕਉੀਂਹਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੀ ਿਰਗਾਿ ਹਿਚ ਕੇਿਲ ਪਰਭੂ ਿੀ 

ਹਸ੍ਫ਼ਹਤ-ਸ੍ਾਲਾਿ ਕਬੂਲ ਪੈਂਿੀ ਿੈ। ‘ਹਲਹਖ ਹਲਹਖ ਪਹੜਆ ਤੇਤਾ ਕਹੜਆ’ (੪੬੭) ਕਥਨ ਅਨੁਸ੍ਾਰ ਕੋਈ ਮਨੁਿੱ ਖ ਹਜੰਨਾ 

ਪੜ੍ ਹਲਖ ਜਾੀਂਿਾ ਿ ੈਓਨਾ ਿੀ ਉਸ੍ਨੰੂ ਹਿਿੱਹਿਆ ਿਾ ਮਾਣ ਿੋ ਜਾੀਂਿਾ ਿ।ੈ ਇਿੋ ਿਾਲ ਸ੍ਾਰੀ ਉਮਰ ਪੜ੍ਾਈ ਕਰਹਿਆੀਂ 

ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਿਾਹਲਆੀਂ ਿਾ ਿਿੱਹਸ੍ਆ ਿੈ ਹਜਨ੍ਾੀਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਹਿਿੱਹਿਆ-ਪਰਾਪਤੀ ਿਾ ਿੰਕਾਰ ਿ ੋ ਹਗਆ ਿੈ। ਗੁਰ ਸ੍ਾਹਿਬ ਨੇ 

ਉਿਨਾੀਂ ਿੇ ਪੜ੍ਨ ਿੇ ਇਸ੍ ਕੰਮ ਨੰੁ ਝਿੱਖ-ਮਾਰਨਾ (‘ਝਖਣਾ ਝਾਖ’) ਆਹਖਆ ਿ:ੈ 

ਪਹੜ ਪਹੜ ਗਡੀ ਲਿੀਅਹਿ ਪਹੜ ਪਹੜ ਭਰੀਅਹਿ ਸ੍ਾਥ॥  

ਪਹੜ ਪਹੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਐ, ਪਹੜ ਪਹੜ ਗਡੀਅਹਿ ਖਾਤ॥ 

ਪੜੀਅਹਿ ਜੇਤ ੇਬਰਸ੍ ਬਰਸ੍ ਪੜੀਅਹਿ ਜੇਤੇ ਮਾਸ੍॥  

ਪੜੀਐ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ ਪੜੀਅਹਿ ਜੇਤ ੇਸ੍ਾਸ੍॥  



ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇਕ ਗਲ ਿੋਰ ੁਿਉਮੈਂ ਝਖਣਾ ਝਾਖ॥ (ਪੰਨਾ ੪੬੭) 

 ਇਸ੍ ਪਰਸ੍ੰਗ ਹਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਿੇ ਕਿੀ, ਪਰੋ. ਮੋਿਨ ਹਸ੍ੰਘ ਿੀ ਕਹਿਤਾ ‘ਖ਼ਾਨਗਾਿੀ ੀਂ ਿੀਿਾ ਬਾਲਿੀਏ’ ਿੀਆੀਂ ਇਿ 

ਸ੍ਤਰਾੀਂ ਢਕੁਿੀ ੀਂਆੀਂ ਿਨ ਹਜਸ੍ ਹਿਚ ਕਿੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿੀ ਅਸ਼ਾੀਂਤੀ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਨੰੂ ਹਬਆਨ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਹਜਿੜੀ ਹਕ 

ਉਸ੍ ਨੰੂ ਿਿੇਰ ੇਇਲਮ ਪਰਾਪਤੀ ਹਿਚ ਲਿੱਗਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਿੋਈ ਿੈ:  

  ਪਰ ਪੜ੍ ਪੜ੍ ਪੁਸ੍ਤਕ ਢੇਰ ਕੁੜੇ। ਮੇਰਾ ਿਿਿਾ ਜਾਏ ਿਨੇਰ ਕੁੜ।ੇ  

  ਕੁਝ ਅਜਬ ਇਲਮ ਿੀਆੀਂ ਹਜਿੱਿਾੀਂ ਨੇ। ਮੈਨੰੂ ਮਾਹਰਆ ਹਕਉੀਂ, ਕੀ, ਹਕਿੱਿਾੀਂ ਨੇ। 

 ਇਸ੍ ੇ ਲਈ ਸੂ੍ਫ਼ੀ ਕਿੀ ਬੁਲੇ੍ ਸ਼ਾਿ ਨੇ ਅਹਜਿੀ ਹਿਸ਼ਾ-ਿੀਨ ਹਿਿੱਹਿਆ (ਇਲਮ) ਪਰਾਪਤੀ ਿੀ ਥਾੀਂ ਤੇ ਸ੍ਿੱਚੀ 

ਰਿੂਾਨੀਅਤ ਿੀ ਹਿਿੱਹਿਆ ਿਾਸ੍ਲ ਕਰਨ ਿੀ ਪਰੇਰਨਾ ਹਿਿੱਤੀ ਿ:ੈ 

  ‘ਇਲਮ ੋਬਸ੍ ਕਰੀ ੀਂ ਓ ਯਾਰ। ਇਕ ੋਅਲਫ਼ ਤੇਰਾ ਿਰਕਾਰ।’ 

 ਗੁਰ ੂਜੀ ਅਨੁਸ੍ਾਰ ਰਿੱਬ ਿੇ ਿਰ ਤੇ ਪਰਿਾਨ ਿੋਣ ਲਈ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨੰੂ ਅਹਜਿੀ ਹਿਿੱਹਿਆ ਿੀ ਲੋੜ ਨਿੀ ੀਂ ਿੈ ਹਜਿੜੀ 

ਿਉਮ ੈਤੇ ਲਾਲਚ ਿਿਾਉੀਂਿੀ ਿੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਿਚ ਅਹਜਿੇ ਪੜੇ੍ ਿੋਏ ਨੰੂ ‘ਪਹੜਆ ਮੂਰਖ’  ਆਹਖਆ ਹਗਆ ਿ ੈਹਕਉੀਂਹਕ 

ਉਸ੍ ਿੇ ਅੰਿਰ ‘ਲਬੁ ਲੋਭੁ’ ਤੇ ਿੰਕਾਰ ਿੈ। ਉਿ ਹਿਿੱਹਿਆ ਿੇ ਗੁਣ ਨੰੂ ਿੇਚਿਾ ਿੈ, ਹਕਸ੍ੇ ਨੰੂ ਹਬਨਾ ਪੈਸ੍ ੇਲਏ ਹਿਿੱਹਿਆ ਨਿੀ ੀਂ 

ਿੇਣੀ ਚਾਿੁੰਿਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਰਗਾ ਹਿਿਿਾਨ ਹਕਸ੍ ੇ ਿੋਰ ਨੰੂ ਨਿੀ ੀਂ ਸ੍ਮਝਿਾ। ਪੜੇ੍-ਹਲਖੇ ‘ਮੂਰਖ ਪੰਹਡਤ’  ਹਨਰੀਆੀਂ 

ਚਲਾਕੀਆੀਂ ਕਰਨੀਆੀਂ ਤ ੇਿਲੀਲਾੀਂ ਿੇਣੀਆੀਂ ਿੀ ਜਾਣਿ ੇਿਨ, ਉਿ ਮਾਇਆ ਇਕਿੱਠੀ ਕਰਨ ਹਿਚ ਜੁਿੱਟ ੇਿੋਏ ਿਨ:  

   -ਪਹੜਆ ਮੂਰਖ ੁਆਖੀਐ ਹਜਸੁ੍ ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਿੰਕਾਰਾ॥ (ਪੰਨਾ ੧੪੦)  

   -ਮੂਰਖ ਪੰਹਡਤ ਹਿਕਮਹਤ ਿਜੁਹਤ ਸ੍ੰਜ ੈਕਰਹਿ ਹਪਆਰ॥ੁ (ਪੰਨਾ ੪੬੯) 

 ਗੁਰ ੂਪਾਤਸ਼ਾਿ ਨੇ ਮਾਇਆ ਇਕਿੱਠੀ ਕਰਨ ਹਿਚ ਗਲਤਾਨ ਪੰਹਡਤ, ਜੋ ‘ਮਾਇਆ ਕਾ ਮੁਿਤਾਜੁ’  ਿੋ ਚੁਿੱਕਾ ਿ,ੈ 

ਬਾਰ ੇਿਿੱਹਸ੍ਆ ਿੈ ਹਕ (ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ) ਉਿ ਬਿਤੁ ਿੁਿੱਖ ਸ੍ਹਿੰਿਾ ਿ:ੈ  

  ਮਾਇਆ ਕਾ ਮੁਿਤਾਜੁ ਪੰਹਡਤੁ ਕਿਾਿ॥ੈਹਬਹਖਆ ਰਾਤਾ ਬਿਤੁੁ ਿਖੁੁ ਪਾਿ॥ੈ (ਪੰਨਾ ੨੩੧) 

 ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਿਚ ਿਨ ਲੈ ਕੇ ਹਿਿੱਹਿਆ ਿੇਚਣ ਿਾਹਲਆੀਂ ਨੰੂ ਚੇਤਾਿਨੀ ਹਿਿੱਤੀ ਗਈ ਿੈ- ‘ਿੇ ਅਹਗਆਨੀ ਪਾੀਂਡੇ! 

ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪ ਨੰੂ ਸ੍ਮਝ ਨਿੀ ੀਂ ਆਈ, ਿੋਰ ਹਕਸ੍ ਨੰੂ ਮਿੱਤਾੀਂ ਿੇ ਰਿ ੇਿੋ? ਇਸ੍ ਪੜ੍ੀ ਿੋਈ ਹਿਿੱਹਿਆ ਤੋਂ ਤੁਸ੍ੀ ਆਪ ਕੋਈ ਲਾਭ 

ਨਿੀ ੀਂ ਉਠਾ ਰਿ,ੇ ਹਸ੍ਰਫ਼ ਮਾਇਆ ਿੀ ਖ਼ਾਤਰ ਿੇਚ ਿੀ ਰਿੇ ਿੋ, ਇਸ੍ ਤਰ੍ਾੀਂ ਤੁਿਾਡੀ ਹਜ਼ੰਿਗੀ ਹਿਅਰਥ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿੀ ਿ।ੈ’ 

ਮਨਮੁਿੱਖ ਹਿਿੱਹਿਆ ਨੰੂ ਹਸ੍ਰਫ਼ ਆਜੀਿਕਾ ਲਈ ਿਰਤਿਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਰਪੂੀ ਜ਼ਹਿਰ ਿੀ ਖਿੱਟਿਾ ਕਮਾਉੀਂਿਾ ਿਿੱਹਸ੍ਆ ਿ:ੈ  

  -ਮਨ ਕੇ ਅੰਿੇ ਆਹਪ ਨ ਬੂਝਿ ੁਕਾਹਿ ਬੁਝਾਿਿ ੇਭਾਈ॥  

     ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਹਬਹਿਆ ਬੇਚਿ ੁਜਨਮ ੁਅਹਬਰਥਾ ਜਾਈ॥ (ਪੰਨਾ ੧੧੦੩) 

    -ਮਨਮੁਖ ੁਹਬਹਿਆ ਹਬਕਰਿਾ ਹਬਖੁ ਖਟ ੇਹਬਖ ੁਖਾਇ॥ (ਪੰਨਾ ੭੨੭) 

 ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੇ ਹਿਿਿਾਨਾੀਂ ਿੀ ਪਰੋਿਤ ਸ਼ਰੇਣੀ ਿੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਿੀ ਉਘਾੜੇ ਿਨ। ਜਜਮਾਨ ਿੀ ਿੀ ਉਸ੍ਿੀ ਿੀ ਿੀ ਿ ੈਤੇ 

ਿੀ ਿਾ ਪੈਸ੍ਾ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਮੰਹਨਆ ਜਾੀਂਿਾ ਿੈ।(ਪਾਠਕ ਜੀ! ਇਿ ਹਨਯਮ ਸ੍ਾਰੇ ਿਰਮਾੀਂ ਿਾਹਲਆੀਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਿੁੰਿਾ ਿੈ।) 

ਪਰ ਪਰੋਿਤ ਲਾਲਚ-ਿਿੱਸ੍ ਿ ੋਕੇ ਜਜਮਾਨ ਿੀ ਿੀ ਿੇ ਹਿਆਿ ਕਰਨ ਿਾ ਪੈਸ੍ਾ ਲੈਂਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਹਨਰੀ ਮਾਇਆ ਿੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਉਿ ਆਪਣਾ ਆਤਮਕ ਜੀਿਨ ਗਿਾ ਲੈਂਿਾ ਿੈਂ: 

  ਸ੍ਾਈ ਪੁਤਰੀ ਜਜਮਾਨ ਕੀ ਸ੍ਾ ਤੇਰੀ ਏਤੁ ਿਾਹਨ ਖਾਿ ੈਤੇਰਾ ਜਨਮ ੁਗਇਆ॥ (ਪੰਨਾ ੪੩੫)     

 ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸ੍ਾਰ ਹਿਿੱਹਿਆ ਿਾ ਮਨੋਰਥ ਹਿਹਿਆਰਥੀ ਨੰੂ ਆਤਮ-ਮਾਰਗ ਿਾ ਖੋਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸ੍ਚਾਈ ਿੇ ਗੁਿੱਝੇ 

ਰਿਿੱਸ੍ ਤੋਂ ਜਾਣ ੂਕਰਿਾਉਣਾ ਿੈ। ਹਿਿੱਹਿਆ ਿਾ ਉਿੇਸ਼ ਚੁੰਚ-ਹਗਆਨ ਜਾੀਂ ਿਾਿ-ਹਿਿਾਿ ਕਰਨਾ ਨਿੀ ੀਂ ਿ।ੈ ਖੋਜੀ ਿਾ ਮਨ 

ਖੇੜ ੇਤੇ ਸ੍ਿਾ ਹਿਗਾਸ੍ ਹਿਚ ਰਹਿੰਿਾ ਿੈ ਪਰ ਿਾਿ-ਹਿਿਾਿ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਸ੍ਿਾ ਬਹਿਸ੍ਿਾ, ਸ੍ੜਿਾ-ਕੁੜ੍ਿਾ ਤੇ ਝਗੜ-ੇਝੇੜ ੇ

ਹਿਚ ਹਪਆ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਜਾੀਂਿਾ ਿੈ: 

  ਖੋਜੀ ਉਪਜ ੈਬਾਿੀ ਹਬਨਸ੍ ੈਿਉ ਬਹਲ ਬਹਲ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰਾ॥ (ਪੰਨਾ ੧੨੫੫) 

  ਇਸ੍ ਲਈ ਹਿਿੱਹਿਆ ਪੜ੍ ਕੇ ਿਾਿ-ਹਿਿਾਿ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਤ ੇਚੁੰਚ-ਹਗਆਨੀ ਸ੍ਿੀ ਹਿਿਿਾਨ ਨਿੀ ੀਂ ਿਨ ਹਕਉੀਂਹਕ 

ਉਿਨਾੀਂ ਨੇ ਆਤਹਮਕ ਤਿੱਤ ਨੰੂ ਨਿੀ ੀਂ ਜਾਹਣਆ ਹਜਸ੍ ਕਾਰਨ ਉਿਨਾੀਂ ਨੰੂ ‘ਿਹਰ ਰਸੁ੍ ਨਿੀ ਆਇਆ’ (੧੨੮) ‘ਬਾਿੀ 

ਹਬਨਸ੍ਹਿ’ (੯੧੧) ਕਥਨ ਿਰਸ੍ਾਉੀਂਿਾ ਿੈ ਹਕ ਹਨਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਜਾੀਂਿ ੇਿਨ। ਇਸ੍ ਲਈ 

ਗੁਰ ੂਜੀ ਹਿਿਿਾਨਾੀਂ ਨੰੂ ਹਕਸ੍ ੇਨਾਲ ਿੀ ਿਾਿ-ਹਿਿਾਿ ਨਾ ਕਰਨ (‘ਬਾਿ ੁ ਹਬਬਾਿ ੁਕਾਿ ੂ ਹਸ੍ਉ ਨ ਕੀਜ’ੈ ) ਿਾ ਉਪਿੇਸ਼ 



ਹਿੰਿੇ ਿਨ। ਪੰਡਤ ਬੇਸ਼ਕ ਿਾਰਹਮਕ ਗਰੰਥ ਪੜ੍ਿ ੇ ਿਨ ਪਰ ਹਿਿੱਹਿਆ ਿੇ ਅਹਿਆਤਹਮਕ ਹਗਆਨ ਨੰੂ ਗਰਹਿਣ ਨਿੀ ੀਂ 

ਕਰਿੇ। ਿੇਿ, ਸ਼ਾਸ੍ਤਰ, ਆਹਿ ਿਰਮ-ਗਰੰਥਾੀਂ ਨੰੂ ਹਸ੍ਰਫ਼ ਬਹਿਸ੍ਾੀਂ ਹਿਚ ਿਲੀਲਾੀਂ ਿੇਣ ਲਈ ਿੀ ਿਰਤਿ ੇ ਿਨ:  

  -ਪਹੜ ਪਹੜ ਪੰਹਡਤੁ ਬਾਿ ੁਿਖਾਣੈ॥ ਭੀਤਰ ਿੋਂਿੀ ਿਸ੍ਤ ਨ ਜਾਣੈ॥ (ਪੰਨਾ ੧੫੨) 

  -ਬੇਿ ਸ੍ਾਸ੍ਤਰ ਕਉ ਤਰਕਹਨ ਲਾਗਾ ਤਤੁ ਜੋਗੁ ਨ ਪਛਾਨੈ॥ (ਪੰਨਾ ੩੮੧) 

 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸ੍ਾਹਿਬ ਜੀ ਹਿਚ ਹਿਰਨ, ਬਾਜ਼ ਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਿੀ ਹਮਸ੍ਾਲ ਿੇ ਕੇ ਚਲਾਕ ਹਿਿਿਾਨਾੀਂ ਿੀ ਹਨਖੇਿੀ 

ਕੀਤੀ ਿੈ ਹਜਿੜ ੇਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਿਹੂਜਆੀਂ ਨੰੂ ਿੋਖਾ ਹਿੰਿੇ ਿਨ:   

  ਿਰਣਾੀਂ ਬਾਜਾੀਂ ਤੈ ਹਸ੍ਕਿਾਰਾੀਂ ਏਨਿ੍ਾਾ ਪਹੜਿ੍ਆ ਨਾਉ॥ 

  ਿਾੀਂਿੀ ਲਗੀ ਜਾਹਤ ਿਿਾਇਹਨ ਅਗੈ ਨਾਿੀ ਥਾਉ॥ (ਪੰਨਾ ੧੨੮੮)  

 ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਾ ਨਾਮ ਤਿੀਤ ਤ ੇਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਆਹਿਕ ਿੀ ਸ਼ਕਲ ਹਿਚ ਿੇਚਣ ਹਿਚ ਰੁਿੱਝ ੇਿੋਏ 

ਮਨੁਿੱ ਖਾੀਂ ਤੇ ਿੀ ਕਟਾਖਸ਼ ਕੀਤਾ ਿ ੈਤੇ ਉਿਨਾੀਂ ਿੇ ਹਜਊਣ ਤੇ ਿੀ ਲਾਿਨਤ ਪਾਈ ਿ।ੈ ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੇ ਸ੍ਪਸ਼ਟ ਹਕਿਾ ਿੈ ਹਕ 

ਅਹਜਿੇ ਅੰਨੇ੍, ਅਕਲਿੀਣ ਤੇ ਮੂਰਖ ਿਾਰਹਮਕ ਆਗੂਆੀਂ ਤੇ ਕਿੀ ਿੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੀ ਹਕਰਪਾ ਨਿੀ ੀਂ ਿੁਿੰੀ ਹਜਸ੍ ਕਾਰਨ 

ਉਿ ਲੋਕ-ਪਰਲੋਕ ਹਿਚ ਮਾਣ ਨਿੀ ੀਂ ਪਾਉੀਂਿੇ। ਨਾਮ ਹਸ੍ਮਰਨ ਿਾ ਇਕ-ੋਇਕ ਸ੍ਿੀ ਮਾਰਗ ਿਿੱਸ੍ਣ ਿੀ ਥਾੀਂ ਗਲਤ ਰਸ੍ਤੇ 

ਪਾਉਣ ਿਾਲੇ ਿਾਰਹਮਕ ਆਗੂਆੀਂ ਨੰੂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਿਾ ਨਾੀਂ ਹਿਿੱਤਾ ਹਗਆ ਿੈ:   

   -ਹਿਰਗ ਹਤਨਾ ਿਾ ਜੀਹਿਆ ਹਜ ਹਲਹਖ ਹਲਹਖ ਿੇਚਹਿ ਨਾਉ॥ (ਪੰਨਾ ੧੨੪੫) 

   -ਅੰਿੇ ਅਕਲੀ ਬਾਿਰ ੇਮੂਰਖ ਅੰਿ ਹਗਆਨੁ॥ 

   -ਨਾਨਕ ਨਿਰੀ ਬਾਿਰ ੇਕਬਹਿ ਨ ਪਾਿਹਿ ਮਾਨੁ॥ (ਪੰਨਾ ੭੮੯)  

   -ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਰਾਿ ੁਏਿ ੁਿੋਹਰ ਗਲਾੀਂ ਸ੍ੈਤਾਨੁ॥ (ਪੰਨਾ ੧੨੪੫) 

 ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਿਚ ਜਗਤ ਹਿਚ ਚਤੁਰ ਤੇ ਹਸ੍ਆਣੇ ਮੰਨੇ ਜਾੀਂਿ ੇ ਹਲਖਾਰੀ ਹਿਿਿਾਨਾੀਂ ਤੇ ਿੀ ‘ਹਬਖੁ ਭੂਲੇ ਲੇਖਾਰੀ’  

ਕਥਨ ਿਆੁਰਾ ਹਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਿਲੋਂ  ਿੇਿ (ਿਾਰਹਮਕ ਪੁਸ੍ਤਕਾੀਂ) ਨੰੂ ਸ੍ੰਭਾਲ ਰਿੇ ਿਨ ਪਰ ਆਤਹਮਕ 

ਤੌਰ ਤੇ ਉਿੱਚਾਈ ਤੇ ਹਲਜਾਣ ਿਾਲੇ ਜੀਿਨ-ਰਾਿ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਿਨ:  

  ਜਹਗ ਚਤੁਰ ੁਹਸ੍ਆਣਾ ਭਰਹਮ ਭੁਲਾਣਾ ਨਾਉ ਪੰਹਡਤ ਪੜਹਿ ਗਾਿਾਰੀ॥  

  ਨਾਉ ਹਿਸ੍ਾਰਹਿ ਬੇਿ ੁਸ੍ਮਾਲਹਿ ਹਬਖ ੁਭੂਲੇ ਲੇਖਾਰੀ॥ (ਪੰਨਾ ੧੦੧੫) 

 ਗੁਰ ੂਜੀ ਿੇ ਸ੍ਮੇਂ ਪੰਹਡਤ, ਪਾੀਂਿੇ, ਕਾਜ਼ੀ, ਆਹਿ ਿਾਰਹਮਕ ਆਗੂ ਿੀ ਹਿਿਿਾਨ ਸ਼ਰੇਣੀ ਿੀ ਪਰਤੀਹਨਿਤਾ ਕਰਿੇ ਸ੍ਨ 

ਇਸ੍ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਿਚ ਉਿਨਾੀਂ ਿੀ ਕਾਰਜ-ਪਰਣਾਲੀ ਿੇ ਸ੍ੰਿਰਭ ਹਿਚ ਿੀ ਹਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ ਪਰ ਸ੍ਾਨੰੂ ਇਿ 

ਨਿੀ ੀਂ ਭੁਿੱਲਣਾ ਚਾਿੀਿਾ ਹਕ ਇਿ ਅਿੱਜ ਿੇ ਹਸ੍ਿੱਖ ਹਿਿਿਾਨਾੀਂ (ਸੋ੍-ਚੳਲਲੲਿ) ’ਤੇ ਿੀ ਉਸ੍ੇ ਤਰ੍ਾੀਂ ਢਕੁਿੀ ੀਂ ਿੈ ਹਜਿੜ ੇਸ੍ਰੀ 

ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸ੍ਾਹਿਬ ਜੀ ਹਿਚ ਿਰਸ੍ਾਏ ਹਿਿੱਹਿਆ ਿੇ ਅਸ੍ਲ ਮਨੋਰਥ ਨੰੂ ਨਿੀ ੀਂ ਸ੍ਮਝਿ।ੇ  

ਹਿਿੱਹਿਆ-ਿਾਤਾ ਸ੍ਹਤਗੁਰ:ੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸ੍ਾਹਿਬ ਜੀ ਹਿਚ ਸ੍ਹਤਗੁਰ ੂਨੰੂ ਆਤਮ-ਹਗਆਨ ਿੇਣ ਿਾਲੇ ਹਿਿੱਹਿਆ-ਿਾਤ ੇ

(ਉਪਿੇਸ਼ਕ) ਿੇ ਰਪੂ ਹਿਚ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿ।ੈ ਹਸ੍ਿੱਖ ਨੰੂ ਅਹਿਆਤਹਮਕ ਹਿਿੱਹਿਆ ਿੀ ਪਰਾਪਤੀ ਗੁਰ ੂਿੀ ਬਖਹਸ਼ਸ਼ 

ਿਆੁਰਾ ਿੋਣੀ ਿੈ। ਸ੍ਹਤਗੁਰ ੂ ਨੰੂ ਹਿਿੱਹਿਆ ਪੜ੍ਾਉਣ ਿਾਲਾ ਪਾੀਂਿਾ (ਉਪਾਿਯਾਯ) ਆਹਖਆ ਿੈ ਿੈ ਹਜਸ੍ਨੇ ਅੰਞਾਣ 

ਬਿੱਹਚਆੀਂ ਨੰੂ ਹਿਉਿਾਹਰਕ ਤੇ ਪਰਮਾਰਹਥਕ ਹਗਆਨ ਿੇ ਕੇ ਹਸ੍ਆਣੇ ਬਣਾ ਹਿਿੱਤਾ ਿੈ:  

   ਮੇਰ ੇਰਾਮ ਿਮ ਬਾਹਰਕ ਿਹਰ ਪਰਭ ਕੇ ਿ ੈਇਆਣੇ॥ 

   ਿੰਨੁ ਿੰਨੁ ਗੁਰ ੂਗੁਰ ੁਸ੍ਹਤਗੁਰ ੁਪਾਿਾ ਹਜਹਨ ਿਹਰ ਉਪਿੇਸੁ੍ ਿੇ ਕੀਏ ਹਸ੍ਆਣੇ॥ (ਪੰਨਾ ੧੬੮) 

 ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਿਚ ਮਨ ਨੰੂ ਹਟਕਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰ ੂਤੋਂ ਹਗਆਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਕਿਾ ਿ:ੈ    

    ਕੰੁਭੇ ਬਿਾ ਜਲੁ ਰਿ ੈਜਲ ਹਬਨੁ ਕੰੁਭੁ ਨ ਿੋਇ॥ 

           ਹਗਆਨ ਕਾ ਬਿਾ ਮਨੁ ਰਿ ੈਗੁਰ ਹਬਨੁ ਹਗਆਨੁ ਨ ਿੋਇ॥ (ਪੰਨਾ ੪੬੯) 

 ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਿਚ ਹਗਆਨ ਲਈ ਿੀਿ ੇਅਤੇ ਸੂ੍ਰਜ ਿੇ ਹਬੰਬ ਿਰਤ ੇਗਏ ਿਨ। ਹਗਆਨ ਰਾਿੀ ੀਂ ਅਹਗਆਨ ਰਪੂੀ 

ਿਨੇਰ ੇਿਾ ਨਾਸ਼ ਿੁੰਿਾ ਿ ੈਅਤੇ ਗੁਰ ੂਿਾ ਹਗਆਨ ਿੀ ਜੀਿ ਿੇ ਅੰਿਰਲੇ ਅੰਿਕਾਰ ਨੰੂ ਹਮਟਾਉਣ ਿੇ ਸ੍ਮਰਿੱਥ ਿੈ: 

-ਿੀਿਾ ਬਲੈ ਅੰਿੇਰਾ ਜਾਇ॥ ਬੇਿ ਪਾਠ ਮਹਤ ਪਾਪਾ ਖਾਇ॥ 

 ਉਗਿ ੈਸੂ੍ਰ ੁਨ ਜਾਪੈ ਚੰਿ॥ੁ ਜਿ ਹਗਆਨ ਪਰਗਾਸੁ੍ ਅਹਗਆਨੁ ਹਮਟੰਤੁ॥ (ਪੰਨਾ ੭੯੧) 

-ਅੰਹਿਆਰ ੇਿੀਪਕੁ ਚਿੀਐ॥ ਇਕ ਬਸ੍ਤੁ ਅਗੋਚਰ ਲਿੀਐ॥  

 ਬਸ੍ਤੁ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ॥ ਘਹਟ ਿੀਪਕੁ ਰਹਿਆ ਸ੍ਮਾਈ॥ (ਪੰਨਾ ੬੫੫-੫੬) 



-ਹਜਉ ਅੰਿੇਰ ੈਿੀਪਕੁ ਬਾਲੀਐ ਹਤਉ ਗੁਰ ਹਗਆਹਨ ਅਹਗਆਨੁ ਤਜਾਇ॥ (ਪੰਨਾ ੩੯) 

 ਅਹਗਆਨ ਸ਼ਬਿ ਿਆੁਰਾ ਅਹਿਿੱਹਿਆ ਿਾ ਭਾਿ ਪਰਗਟਾਇਆ ਿੈ। ਅਹਿਿੱਹਿਆ, ਮਾਇਆ ਿੀ ਉਿ ਿਸ਼ਾ ਿ ੈਜੋ 

ਜੀਿਾਤਮਾ ਨੰੂ ਅਹਗਆਨ ਿੇ ਬੰਿਨ ਹਿਚ ਬੰਨ ੍ ਕੇ ਹਿਸ਼ ੇ ਿਾਸ਼ਨਾਿਾੀਂ ਿੇ ਜਾਲ ਹਿਚ ਿਸ੍ਾਉੀਂਿੀ ਿ।ੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਿਚ 

ਹਗਆਨ ਲਈ ‘ਖੜਗੁ’ ਿਾ ਰਪੂਕ ਿਰਹਤਆ ਿੈ ਹਜਸ੍ ਨਾਲ ਕਾਮਾਹਿਕ ਿੈਰੀਆੀਂ ਨੰੂ ਮਾਰਨਾ ਸ੍ੰਭਿ ਿੈ: 

  -ਹਗਆਨ ਖੜਗੁ ਲੈ ਮਨ ਹਸ੍ਉ ਲੂਝੈ ਮਨਸ੍ਾ ਮਨਹਿ ਸ੍ਮਾਈ ਿ॥ੇ (ਪੰਨਾ ੧੦੨੨) 

  -ਹਗਆਨ ਖੜਗੁ ਕਹਰ ਹਕਰਪਾ ਿੀਨਾ ਿਤੂ ਮਾਰੇ ਕਹਰ ਿਾਈ ਿੇ॥ (ਪੰਨਾ ੧੦੭੨) 

 ਹਗਆਨ ਪਰਾਪਤੀ ਿਾ ਪਰਭਾਿ ਿਰਸ੍ਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਿਚ ਿਨੇਰੀ ਿਾ ਰਪੂਕ ਿਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ: 

 ਿੇਖ ੌਭਾਈ ਗੵਾਾਨ ਕੀ ਆਈ ਆੀਂਿੀ॥ ਸ੍ਭੈ ਉਡਾਨੀ ਭਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ ਰਿ ੈਨ ਮਾਇਆ ਬਾੀਂਿੀ॥  

 ਿਹੁਚਤੇ ਕੀ ਿਇੁ ਥੂਹਨ ਹਗਰਾਨੀ ਮੋਿ ਬਲੇਡਾ ਟਟੂਾ॥  

 ਹਤਸ੍ਨਾ ਛਾਹਨ ਪਰੀ ਿਰ ਊਪਹਰ ਿਰੁਮਹਤ ਭਾੀਂਡਾ ਿਟੂਾ॥ 

 ਆੀਂਿੀ ਪਾਛੇ ਜੋ ਜਲੁ ਬਰਖ ੈਹਤਹਿ ਤੇਰਾ ਜਨੁ ਭੀਨਾੀਂ॥  

 ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਹਨ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸ੍ਾ ਉਿ ੈਭਾਨੁ ਜਬ ਚੀਨਾ॥ (ਪੰਨਾ ੩੩੨) 

 ਗੁਰ ੂ ਿੇ ਹਗਆਨ ਤੋਂ ਹਬਨਾ ਜੀਿ ਿੀ ਮਹਤ ਬੇਸ੍ਮਝੀ ਿਾਲੀ ਰਹਿੰਿੀ ਿੈ ਤ ੇ ਉਸ੍ ਿੇ ਅੰਿਰ ਮਾਇਆ-ਮੋਿ ਿਾ 

ਿਨੇਰਾ ਹਟਹਕਆ ਰਹਿੰਿਾ ਿੈ ਪਰ ਗੁਰ ੂਿੀ ਮਹਤ ਿਆੁਰਾ ਅੰਤਰ-ਆਤਮ ੇਹਗਆਨ ਰਪੂੀ ਚਾਨਣ ਿੋ ਜਾੀਂਿਾ ਿੈ: 

-ਅਹਗਆਨਮਤੀ ਸ੍ਿਾ ਅੰਹਿਆਰਾ ਗੁਰਮੁਹਖ ਬੂਹਝ ਿਹਰ ਗਾਿਹਣਆ॥ (ਪੰਨਾ ੧੨੮) 

-ਿਉ ਿਾਰੀ ਜੀਉ ਿਾਰੀ ਸ੍ਹਤਗੁਰ ਕੈ ਬਹਲਿਾਰਹਣਆ ॥  

 ਗੁਰਮਤੀ ਪਰਗਾਸੁ੍ ਿੋਆ ਜੀ ਅਨਹਿਨੁ ਿਹਰ ਗੁਣ ਗਾਿਹਣਆ॥ (ਪੰਨਾ ੧੧੦) 

-ਗੁਰਪਰਸ੍ਾਹਿ ਹਮਹਟਆ ਅੰਹਿਆਰਾ ਘਹਟ ਚਾਨਣ ਆਪੁ ਪਛਾਨਹਣਆ॥ (ਪੰਨਾ ੧੨੮) 

-ਅੰਤਹਰ ਤੀਰਥੁ ਹਗਆਨੁ ਿੈ ਸ੍ਹਤਗੁਹਰ ਿੀਆ ਬੁਝਾਇ॥ (ਪੰਨਾ ੫੮੭) 

 ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਿਚ ਹਸ੍ਿੱਖ ਨੰੂ ਪੂਰ ੇਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸ੍ਹਤਗੁਰ ੂਤੋਂ ਹਿਿੱਹਿਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿੀ ਸ੍ੇਿ ਹਿਿੱਤੀ ਿੈ ਤੇ ਇਸ੍ ਿੇ 

ਲਾਭ ਿੀ ਿਿੱਸ੍ ੇਿਨ। ਹਜਿੜਾ ਮਨੁਿੱ ਖ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੇ ਨਾਮ ਹਸ੍ਮਰਨ ਿੀ) ਹਿਿੱਹਿਆ ਿਾਸ੍ਲ ਕਰਿਾ ਿ ੈਉਸ੍ ਿੇ ਪਾਪਾੀਂ, 

ਿੋਖਾੀਂ ਤੇ ਹਿਕਾਰਾੀਂ ਿਾ ਨਾਸ੍ ਿੁੰਿਾ ਿ।ੈ ਉਸ੍ ਿੇ ਮਨ ਹਿਚੋਂ ਅਹਗਆਨਤਾ ਰਪੂੀ ਿਨੇਰਾ ਿਰੂ ਿੋ ਜਾੀਂਿਾ ਿੈ ਹਜਸ੍ ਿੇ ਿਲ 

ਸ੍ਰਪੂ ਉਸ੍ ਿਾ ਆਤਹਮਕ ਜੀਿਨ ਰੌਸ਼ਨ ਿੋ ਜਾੀਂਿਾ ਿੈ। ਐਨਾ ਿੀ ਨਿੀ ੀਂ ਗੁਰ ੂਿੀ ਹਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹਿਿੱਹਿਆ ਨੰੂ ਹਿਚਾਰ ਕੇ 

ਜਗਤ ਹਿਚ ਆਿਰ-ਮਾਣ ਿਾਸ੍ਲ ਕਰਿਾ ਿੈ:  

  -ਉਪਿੇਸੁ੍ ਕਰ ੇਗੁਰ ੁਸ੍ਹਤਗੁਰ ੁਪੂਰਾ ਗੁਰ ੁਸ੍ਹਤਗੁਰ ੁਪਰਉਪਕਾਰੀਆ ਜੀਉ॥ (ਪੰਨਾ ੯੬) 

  -ਉਪਿੇਹਸ੍ ਗੁਰ ੂਿਹਰ ਿਹਰ ਜਪ ੁਜਾਪ ੈਸ੍ਹਭ ਹਕਲਹਿਖ ਪਾਪ ਿੋਖ ਲਹਿ ਜਾਿੈ॥ (ਪੰਨਾ ੩੦੫) 

  -ਗੁਰ ਪਰਸ੍ਾਿੀ ਹਿਹਿਆ ਿੀਚਾਰੈ ਪਹੜ ਪਹੜ ਪਾਿ ੈਮਾਨੁ॥ (ਪੰਨਾ ੧੩੨੯) 

  ਗੁਰ ੂ ਿੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਰ ੇ ਪੜ੍ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸ੍ਿਾਲ ਕਰੇ ਹਕ ਹਸ੍ਿੱਖਾੀਂ ਨੇ ਹਕਸ੍ ਗੁਰ ੂ ਤੋਂ ਅਗਿਾਈ ਲੈਣੀ ਿੈ ਤਾੀਂ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਿਚੋਂ ਿੀ ਉਿੱਤਰ ਹਮਲ ਜਾੀਂਿਾ ਿ।ੈ ਜਿੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਿੇਿ ਜੀ ਨੰੂ ਹਸ੍ਿੱਿਾੀਂ ਨੇ ਪੁਿੱਹਛਆ ਹਕ ਤੁਿਾਡਾ ਗੁਰ ੂਕੌਣ 

ਿੈ? ਤਾੀਂ ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੇ ਉਿੱਤਰ ਹਿਿੱਤਾ- ‘ਸ੍ਬਿ ੁਗੁਰ ੂਸੁ੍ਰਹਤ ਿੁਹਨ ਚੇਲਾ॥’ (੯੪੩) ਅਰਥਾਤ ਉਿਨਾੀਂ ਿਾ ਗੁਰ ੂਸ਼ਬਿ ਅਤੇ 

ਚੇਲਾ ਸੁ੍ਰਹਤ ਿੈ। ‘ਸ਼ਬਿ-ਗੁਰ’ੂ ਿਾ ਹਸ੍ਿਾੀਂਤ ਹਸ੍ਿੱਖ ਿਰਮ-ਿਰਸ਼ਨ ਿਾ ਕੇਂਿਰੀ ਿੁਰਾ ਮੰਹਨਆੀਂ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਹਤਿਾਸ੍ 

ਗਿਾਿ ਿੈ ਹਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਗੋਹਬੰਿ ਹਸ੍ੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਹਤ ਸ੍ਮਾਉਣ ਸ੍ਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗਰੰਥ ਸ੍ਾਹਿਬ ਜੀ ਿੇ ਿਜ਼ੂਰ ਮਿੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ 

ਸ਼ਬਿ-ਗੁਰ ੂ ਨੰੂ ਜੁਗ ੋ ਜੁਗ ਗੁਹਰਆਈ ਿੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਪਿੱਛੋਂ ਸ੍ਾਹਖਆਤ ਸ੍ਰਪੂ ਗੁਰ ੂ ਮੰਨਣ ਿਾ ਆਿੇਸ਼ ਹਿਿੱਤਾ ਸ੍ੀ। 

ਹਨਰਸ੍ੰਿੇਿ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸ੍ਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਾਡੇ ਸ੍ਹਤਗੁਰ ੂਿਨ। ਗੁਰਿਾਕ ਿੈ:  

  ਬਾਣੀ ਗੁਰ ੂਗੁਰ ੂਿੈ ਬਾਣੀ ਹਿਹਚ ਬਾਣੀ ਅੰਹਮਰਤੁ ਸ੍ਾਰੇ॥     

  ਗੁਰ ੁਬਾਣੀ ਕਿ ੈਸ੍ੇਿਕੁ ਜਨੁ ਮਾਨੈ ਪਰਤਹਖ ਗੁਰ ੂਹਨਸ੍ਤਾਰ॥ੇ (ਪੰਨਾ ੯੮੨) 

  ਉਪਰ ਕੀਤੀ ਹਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸ੍ਪਸ਼ਟ ਿੁੰਿਾ ਿੈ ਹਕ ‘ਗੁਰਬਾਣੀ’, ‘ਹਿਿੱਹਿਆ’, ‘ਗੁਰ’ੂ, ‘ਹਸ੍ਿੱਖ’, ‘ਹਗਆਨ’, ਆਹਿ ਅੰਤਰ-

ਸ੍ੰਬੰਹਿਤ ਸ਼ਬਿ ਿਨ। ਅਹਿਆਤਹਮਕ ਹਿਿੱਹਿਆ ਿੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗੁਰ੧ੂ੦ ਅਹਤਅੰਤ ਲੋੜ ਿੁੰਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਹਸ੍ਿੱਖ ਿੀ ਤਾੀਂ 

ਿੋਂਿ ਿੀ ਗੁਰ ੂਨਾਲ ਿੈ। ਹਸ੍ਿੱਖ ਿੇ ਸ਼ਾਬਹਿਕ ਅਰਥ ਿਨ- ਹਸ੍ਿੱਹਖਆ ਲੈਣ ਿਾਲਾ। ਭਾਈ ਸ੍ੰਤੋਖ ਹਸ੍ੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਲਹਖਆ ਿ-ੈ 

‘ਹਸ੍ਿੱਖ, ਹਸ੍ਿੱਖ ਹਬਿੱਿਯਾ ਹਸ੍ਖਲਾਿੈ’੧੧ ਭਾਿ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਹਸ੍ਿੱਖ ਸ੍ਿਾ ਹਿਹਿਆਰਥੀ ਿੈ। ‘ਹਸ੍ਖੀ ਹਸ੍ਹਖਆ ਗੁਰ ਿੀਚਾਰ’ 

(੪੬੫) ਕਥਨ ਅਨੁਸ੍ਾਰ ਹਸ੍ਿੱਖ ਉਿ ਿੈ, ਹਜਸ੍ਨੇ ਗੁਰ ੂਿੀ ਹਸ੍ਿੱਹਖਆ ਤੇ ਿੀਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਿਾਸ੍ ਜੀ ਹਲਖਿ ੇਿਨ-



‘ਗੁਰ ਿੀਹਖਆ ਲੈ ਹਸ੍ਖ ਸ੍ਿਾਇਆ’ (ਿਾਰ ੩.੧੧) ਅਤੇ ‘ਗੁਰਹਸ੍ਖ ਲੈ ਗੁਰ ਹਸ੍ਖ ਿੋਇ’ (ਿਾਰ ੭.੧) ਅਰਥਾਤ ਹਸ੍ਿੱਖੀ ਿੀ 

ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ, ਗੁਰ ੂਪਾਸ੍ੋਂ ਹਸ੍ਿੱਹਖਆ ਲੈਣੀ, ਿਸੂ੍ਰੀ ਉਸ੍ਿੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਅਤ ੇਤੀਸ੍ਰੀ, ਕਮਾਈ ਹਿਚ ਸ੍ਿਲ ਿੋਣਾ ਿੈ। 

ਹਿਿਿਾਨ ਿੇ ਲਿੱਛਣ: ਅਹਿਆਤਹਮਕ ਹਿਿੱਹਿਆ ਿੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਿੇਹਖਆੀਂ ਹਿਿਿਾਨ ਿੀ ਪਿਿੀ ਆਮ ਪੜੇ੍ ਹਲਖੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਤੋਂ 

ਬਿਤੁ ਉਿੱਚੀ ਿ ੈਇਸ੍ ਲਈ ਉਸ੍ਨੰੂ ਸ੍ਿਾਚਾਰਕ ਗੁਣਾੀਂ ਿਾ ਿਾਰਨੀ ਿੋਣਾ ਜਰਰੂੀ ਿੈ। ਉਪਹਨਸ਼ਿਾੀਂ ਹਿਚ ਹਿਿੱਹਿਆ-ਪਰਾਪਤੀ 

ਿੇ ਅਹਿਕਾਰੀ ਬਾਰ ੇਹਿਚਾਰ ਹਿਿੱਹਿਆ ਿੇ ਮੂੰਿੋਂ ਅਖਿਾਏ ਗਏ ਿਨ। “ਹਿਿੱਹਿਆ ਗੁਰ ੂਪਾਸ੍ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲਿੱਗੀ ਹਕ ਮੈਂ 

ਤੇਰਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਿਾੀਂ। ਮੈਨੰੂ ਉਸ੍ ਪਾਸ੍ ਨਾ ਿੇਈ ੀਂ ਜੋ ਈਰਖਾਲੂ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾੀਂਤੀ ਨਾਲ ਭਹਰਆ ਿੋਇਆ ਿੈ, ਜੋ ਆਚਾਰ ਹਿਚ 

ਹਸ੍ਿੱਿਾ ਨਿੀ ੀਂ, ਹਜਸ੍ਨੰੂ ਭਾਿਾੀਂ ਤੇ ਿਸ੍ੀਕਰਣ ਨਿੀ ੀਂ। ਮਨੰੂੈ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਿੇਈ ੀਂ ਜੋ ਇਸ੍ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੰੂ ਸ੍ੰਭਾਲ ਸ੍ਕੇ, ਹਜਸ੍ ਨੰੂ ਸ੍ਮਝੋ 

ਪਹਿਿੱਤਰ ਿੈ, ਹਿਆਨੀ ਿ,ੈ ਸੂ੍ਝਿਾਨ ਿੈ ਅਤੇ ਜਤ-ਸ੍ਤ ਹਿਚ ਹਿਰੜ ਿੈ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਹਿਲ ਨਿੀ ੀਂ ਿਖੁਾਏਗਾ, ਜੋ ਤੈਨੰੂ ਮੰਿਾ-ਚੰਗਾ 

ਨਿੀ ੀਂ ਆਖਗੇਾ।”੧੨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿੀ ਕਸ੍ਿਿੱਟੀ ਅਨੁਸ੍ਾਰ ਹਿਿਿਾਨ (ਜਾੀਂ ਆਿਰਸ਼ ਅਹਿਆਪਕ) ਿੇ ਲਿੱਛਣ ਪਰਖਣ ਿਾ 

ਯਤਨ ਕਰਿ ੇਿਾੀਂ।  

 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸ੍ਾਹਿਬ ਜੀ ਅਨੁਸ੍ਾਰ ਪਹੜ੍ਆ ਿੋਇਆ ਹਸ੍ਆਣਾ ਹਿਿਿਾਨ ਪੰਹਡਤ (ਜਾੀਂ ਅਹਿਆਪਕ) ਉਿ ਿੈ 

ਹਜਸ੍ ਨੇ ‘ਨਾਮ’ ਿੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਿ;ੈ ਜੋ ਸ੍ਹਤਗੁਰ ੂਿੇ ਸ਼ਬਿ ਿੀ ਹਿਚਾਰ ਕਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੰੂ ਅੰਿਰੋਂ ਖੋਜਿਾ 

ਿੋਇਆ ‘ਤਤੁ’ ਰਪੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੰੂ ਲਿੱਭ ਲੈਂਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਹਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਿੇ ਚਿੱਕਰ ਤੋਂ ਿੀ ਮੁਕਤ ਿੋ ਜਾੀਂਿਾ ਿ।ੈ ਅਹਜਿਾ 

ਹਿਿਿਾਨ ਪੰਹਡਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ (ਿੀ ਹਸ੍ਫ਼ਹਤ-ਸ੍ਾਲਾਿ) ਿੀਆੀਂ ਗਿੱਲਾੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਿ ੇਹਿਚ ਿਸ੍ਾਉੀਂਿਾ ਿੈ; ਿੇਿ, ਪੁਰਾਣ, 

ਹਸ੍ਹਮਰਤੀਆੀਂ, ਆਹਿਕ ਿਰਮ-ਪੁਸ੍ਤਕਾੀਂ ਿਾ ਮੁਿੱਢ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੰੂ ਸ੍ਮਝਿਾ ਿ;ੈ ਜੋ ਿਰ ਿੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੰੂ ਚੇਤ ੇਰਿੱਖਿਾ ਤ ੇ

ਿਰ ਥਾੀਂ ਿੇਖਿਾ ਿ ੈਅਤੇ ਇਿ ਿੀ ਜਾਣਿਾ ਿੈ ਹਕ ਇਿ ਸ੍ਾਰਾ ਹਿਰਸ਼ਟਮਾਨ ਜਗਤ ਉਸ੍ ਿੇ ਆਸ੍ਰ ੇਿੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਿਚ 

ਹਿਿਿਾਨ ਲਈ‘ਬੀਨਾ’ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਿਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਿੇਠ ਹਲਖੇ ਗੁਰ-ਿਾਕ ਹਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਿਨ: 

-ਸੋ੍ ਪੰਹਡਤੁ ਜੋ ਮਨੁ ਪਰਬਿੋੈ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਆਤਮ ਮਹਿ ਸ੍ੋਿ॥ੈ 

 ਰਾਮ ਨਾਮ ਸ੍ਾਰ ੁਰਸੁ੍ ਪੀਿੈ॥ ਸੋ੍ ਪੰਹਡਤੁ ਹਿਹਰ ਜੋਹਨ ਨ ਆਿ॥ੈ 

 ਬੇਿ ਪੁਰਾਨ ਹਸ੍ਹਮਰਹਤ ਬੂਝ ੈਮੂਲ॥ ਸੂ੍ਖਮ ਮਹਿ ਜਾਨੈ ਅਸ੍ਥੂਲੁ॥ (ਪੰਨਾ ੨੭੪) 

 -ਸੋ੍ ਪਹੜਆ ਸੋ੍ ਪੰਹਡਤੁ ਬੀਨਾ ਗੁਰ ਸ੍ਬਹਿ ਕਰੇ ਿੀਚਾਰ॥ੁ (ਪੰਨਾ ੬੫੦) 

-ਅੰਿਰ ੁਖੋਜ ੈਤਤੁ ਲਿੈ ਪਾਏ ਮੋਖ ਿਆੁਰ॥ੁ (ਉਿੀ)   

-ਸ੍ਚੀ ਪਟੀ ਸ੍ਚ ੁਮਹਨ ਪੜੀਐ ਸ੍ਬਿ ੁਸੁ੍ ਸ੍ਾਰ॥ੁ  

ਨਾਨਕ ਸੋ੍ ਪਹੜਆ ਸੋ੍ ਪੰਹਡਤੁ ਬੀਨਾ ਹਜਸੁ੍ ਰਾਮ ਨਾਮ ੁਗਹਲ ਿਾਰ॥ੁ (ਪੰਨਾ ੯੩੮)   

-ਸੋ੍ ਪਹੜਆ ਸੋ੍ ਪੰਹਡਤੁ ਬੀਨਾ ਹਜਨਿ੍ਾੀ ਕਮਾਣਾ ਨਾਉ॥ (ਪੰਨਾ ੧੨੮੮) 

 ਹਿਿਿਾਨ ਿਾ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ‘ਹਬਬੇਕ ਬੁਹਿ’ (ਚੰਗ ੇ ਮੰਿ ੇ ਕੰਮ ਿੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਿੀ ਅਕਲ) ਿੈ। ਇਸ੍ ਲਈ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਿਿਿਾਨ ਨੰੂ ਸ੍ੇਿ ਹਿੰਿੀ ਿੈ- ‘ਿੇ ਭਾਈ! (ਿੋਰ ਸ੍ਭ ਚਤੁਰਾਈਆੀਂ ਨਾਲੋਂ ) ਜਗਤ ਹਿਚ ਚੰਗੇ-ਮੰਿ ੇਕਰਮ ਿੀ 

ਪਰਖ ਕਰ ਸ੍ਕਣ ਿਾਲੀ ਅਕਲ ਿੀ ਸ੍ਭ ਤੋਂ ਪਹਿਿੱਤਰ ਿੈ। ਇਸ੍ ਿੀ ਸ੍ਿਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੇ ਗੁਣ ਮਨ ਹਿਚ 

ਿਸ੍ਾ ਕੇ ਆਤਹਮਕ ਜੀਿਨ ਿੇਣ ਿਾਲਾ ਨਾਮ-ਰਸ੍ ਪੀਣਾ ਚਾਿੀਿਾ ਿੈ। ਹਜਨ੍ਾੀਂ ਨੇ ਹਬਬੇਕ ਬੁਹਿ ਿੀ ਪਰਾਪਤੀ ਸ੍ਹਤਗੁਰ ੂਤੋਂ 

ਕਰ ਲਈ ਿ ੈਉਿਨਾੀਂ ਨੰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੇ ਹਮਲਾਪ ਲਈ ਆਤਹਮਕ ਜੀਿਨ ਿੀ ਸੂ੍ਝ ਿ ੋਗਈ ਿ।ੈ ਹਿਿੱਹਿਆ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨੰੂ 

ਹਬਬੇਕੀ ਬਣਾਉੀਂਿੀ ਿੈ ਪਰ ਹਿਿੱਹਿਆ-ਿੀਣ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨੰੂ ਚੰਗ-ੇਮੰਿ ੇਕੰਮ ਿੀ ਪਰਖ ਨਿੀ ੀਂ ਿੁੰਿੀ ਇਸ੍ ਲਈ ਉਿ ਮਾਇਆ ਿੀ 

ਖ਼ਾਤਰ ਿਲਕੇ ਕੁਿੱਤੇ ਿਾੀਂਗ ਭਟਕਿਾ ਹਿਰਿਾ ਿੈ।’ ਇਸ੍ ਪਰਥਾੀਂਇ ਗੁਰਿਾਕ ਿਨ: 

  -ਹਬਬੇਕ ਬੁਹਿ ਸ੍ਹਤਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਗੁਰ ਹਗਆਨੁ ਗੁਰ ੂਪਰਭ ਕੇਰਾ॥ (ਪੰਨਾ ੭੧੧) 

   -ਅੰਤਹਰ ਲੋਭ ਿਲਕੁ ਿਖੁ ੁਭਾਰੀ ਹਬਨੁ ਹਬਬੇਕ ਭਰਮਾਇ॥ (ਪੰਨਾ ੧੧੩੨)    

  -ਹਬਬੇਕ ਬੁਹਿ ਸ੍ਭ ਜਗ ਮਹਿ ਹਨਰਮਲ ਹਬਚਹਰ ਹਬਚਹਰ ਰਸੁ੍ ਪੀਜ॥ੈ (ਪੰਨਾ ੧੩੨੫) 

 ਹਿਿਿਾਨ ਪਾੀਂਿੇ ਿੇ ਗੁਣਾੀਂ ਸ੍ੰਬੰਿੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਿੇਿ ਜੀ ਿਿੱਸ੍ਿੇ ਿਨ ਹਕ ‘ਉਸ੍ ਪਾੀਂਿੇ ਨੰੂ ਹਿਿਿਾਨ ਆਖਣਾ 

ਚਾਿੀਿਾ ਿੈ, ਹਜਿੜਾ ਹਿਿੱਹਿਆ ਿੀ ਰਾਿੀ ੀਂ ਸ਼ਾੀਂਤੀ ਿਾਲੇ ਸੁ੍ਭਾਿ ਹਿਚ ਜੀਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਿਾ ਿੈ, ਹਿਿੱਹਿਆ ਿੀ ਰਾਿੀ ੀਂ ਆਪਣੇ 

ਅਸ੍ਲੇ ਿੀ ਹਿਚਾਰ ਕਰਿਾ ਿ ੈਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੁ੍ਰਹਤ ਜੋੜ ਕੇ ਜੀਿਨ ਿਾ ਅਸ੍ਲ ਮਨੋਰਥ ਿਾਸ੍ਲ ਕਰ 

ਲੈਂਿਾ ਿੈ: 

  ਪਾਿਾ ਪਹੜਆ ਆਖੀਐ ਹਬਹਿਆ ਹਬਚਰ ੈਸ੍ਿਹਜ ਸੁ੍ਭਾਇ॥  

  ਹਬਹਿਆ ਸ੍ੋਿ ੈਤਤੁ ਲਿੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਲਿਲਾਇ॥ (ਪਨੰਾ ੯੩੭) 



 ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੇ ਪਾੀਂਿ ੇਿੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣਾੀਂ ਕਾਰਨ ਉਸ੍ਨੰੂ ‘ਗੁਰਮੁਹਖ’  ਭਾਿ ਆਿਰਸ਼ਕ ਅਹਿਆਪਕ ਿੀ ਪਿਿੀ ਹਿਿੱਤੀ ਿ ੈ

ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਿਹਿਆਰਥੀਆੀਂ ਨੰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਅਤੇ ਨਾਮ-ਿਨ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ ਿੀ ਹਸ੍ਿੱਹਖਆ ਿੇਂਿਾ ਿ:ੈ 

   ਪਾਿਾ ਗੁਰਮੁਹਖ ਆਖੀਐ ਚਾਟਹੜਆ ਮਹਤ ਿੇਇ॥  

  ਨਾਮ ੁਸ੍ਮਾਲਿ ੁਨਾਮੁ ਸ੍ੰਗਰਿ ੁਲਾਿਾ ਜਗ ਮਹਿ ਲੇਇ॥ (ਪੰਨਾ ੯੩੮) 

 ਗੁਰ ੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਿੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ‘ਓਇ ਪੁਰਖ ਪਰਾਣੀ’ ਿੀ  ਿੰਨਤਾ ਯੋਗ ਕਿੇ ਿਨ ਜੋ ‘ਉਪਿੇਸੁ੍ ਕਰਹਿ 

ਪਰਉਪਕਾਹਰਆ’ (੩੧੧)  ਭਾਿ ਿਹੂਜਆੀਂ ਿਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਿੇ ਉਿੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਸ੍ਿੱਹਖਆ ਹਿੰਿੇ ਿਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਿਚ 

ਆਿਰਸ਼ਕ ਹਿਿਿਾਨ ਨੰੂ ‘ਹਗਆਨੀ’ ਆਹਖਆ ਹਗਆ ਿ।ੈ ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੇ ਉਸ੍ ਿੇ ਗੁਣਾੀਂ ਿਾ ਹਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਿਿੱਹਸ੍ਆ ਿੈ 

ਹਕ ਹਗਆਨੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਿਾਲਾ ਭਾਿ ਆਤਹਮਕ ਜੀਿਨ ਿੀ ਸੂ੍ਝ ਰਿੱਖਣ ਿਾਲਾ ਿੈ, ਗੁਰ ੂਿੀ ਹਮਿਰ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੇ ਗੁਣਾੀਂ ਿੀ ਹਿਚਾਰ ਕਰਿਾ ਿੈ ਤ ੇਪਰਮਾਤਮਾ ਿੀ ਿਜ਼ੂਰੀ ਹਿਚ ਕਬੂਲ ਿੁੰਿਾ ਿੈ। ਉਿ ਭੈ-ਰਹਿਤ ਿੈ ਭਾਿ 

ਉਿ ਨਾ ਹਕਸ੍ ੇਨੰੂ ਡਰਾਉੀਂਿਾ ਿੈ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਹਕਸ੍ ੇਤੋਂ ਡਰਿਾ ਿ:ੈ  

-ਪਰਣਿਹਤ ਨਾਨਕ ਹਗਆਨੀ ਕੈਸ੍ਾ ਿੋਇ॥ ਆਪ ੁਪਛਾਣੈ ਬੂਝ ੈਸ੍ੋਇ॥  

ਗੁਰ ਪਰਸ੍ਾਹਿ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰ॥ੁ ਸੋ੍ ਹਗਆਨੀ ਿਰਗਿ ਪਰਿਾਣ॥ੁ (ਪੰਨਾ ੨੫) 

-ਭੈ ਕਾਿ ੂਕਉ ਿੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ॥  

ਕਿ ੁਨਾਨਕ ਸੁ੍ਹਨ ਰ ੇਮਨਾ ਹਗਆਨੀ ਤਾਹਿ ਬਖਾਹਨ॥ (ਪੰਨਾ ੧੪੨੭) 

 ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਿਚੋਂ ਆਿਰਸ਼ ਅਹਿਆਪਕ ਜਾੀਂ ਹਿਿਿਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਿੋਰ ਿੀ ਅਨੇਕਾੀਂ ਸ੍ੇਿਾੀਂ ਹਮਲਿੀਆੀਂ ਿਨ 

ਹਜਨ੍ਾੀਂ ਨੰੂ ਿਮੇਸ਼ਾੀਂ ਯਾਿ ਰਿੱਖਣ ਿੀ ਲੋੜ ਿੈ। ਇਿਨਾੀਂ ਹਿਚੋਂ ਕੁਝ ਿਨ:  

-ਆਹਪ ਕਮਾਉ ਅਿਰਾ ਉਪਿੇਸ੍॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਿ ੈਪਰਿੇਸ੍॥ (ਪੰਨਾ ੧੮੫) 

-ਪੰਹਡਤ ਬੇਿ ੁਬੀਚਾਹਰ ਪੰਹਡਤ॥ ਮਨ ਕਾ ਕਰੋਿੁ ਹਨਿਾਹਰ ਪੰਹਡਤ॥ (ਪੰਨਾ ੮੮੭) 

-ਆਪਣਾ ਮਨੁ ਪਰਬਿੋਿ ੁਬੂਝਿ ੁਸ੍ੋਈ॥ 

 … ਗੁਰਮੁਹਖ ਸ੍ਮਝਿ ੁਸ੍ਿਾ ਸੁ੍ਖੁ ਿੋਈ॥ (ਪੰਨਾ ੨੩੦) 

-ਪੰਹਡਤ ਿਹਰ ਪੜੁ ਤਜਿ ੁਹਿਕਾਰਾ॥ (ਪੰਨਾ ੨੨੯) 

-ਬੰਿ ੇਖੋਜ ੁਹਿਲ ਿਰ ਰੋਜ ਨਾ ਹਿਰ ੁਪਰੇਸ੍ਾਨੀ ਮਾਹਿ॥ (ਪੰਨਾ ੭੨੭) 

-ਪਰਥਮੇ ਮਨੁ ਪਰਬੋਿ ੈਅਪਨਾ ਪਾਛੈ ਅਿਰ ਰੀਝਾਿ ੈ॥ (ਪੰਨਾ ੩੮੧) 

-ਹਜਥੈ ਜਾਇ ਬਿੀਐ ਭਲਾ ਕਿੀਐ ਸੁ੍ਰਹਤ ਸ੍ਬਿ ੁਹਲਖਾਈਐ॥ (ਪੰਨਾ ੫੬੬)  

 ਗੁਰ ੂਜੀ ਉਸ੍ ਆਿਰਸ਼ ਹਿਿਿਾਨ (ਪੰਹਡਤ) ਨੰੂ ਸ੍ਹਤਕਾਰ ਹਿੰਿੇ ਿੋਏ ‘ਸ੍ਿਾ ਆਿੇਸ੍’ ਕਰਿੇ ਿਨ ਹਜਿੜਾ ਸ੍ਮੁਚੀ 

ਮਾਨਿਤਾ ਨੰੂ ਹਬਨਾ ਭੇਿ ਭਾਿ ਿੇ ਹਿਿੱਹਿਆ ਿਾਨ ਕਰਿਾ ਿੈ: 

  ਚਿ ੁਿਰਨਾ ਕਉ ਿੇ ਉਪਿਸੁੇ੍॥ ਨਾਨਕ ਉਸੁ੍ ਪੰਹਡਤ ਕਉ ਸ੍ਿਾ ਆਿੇਸ੍॥ (ਪੰਨਾ ੨੭੪)   

        ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸ੍ਾਹਿਬ ਜੀ ਹਿਚ ਹਿਿਿਾਨ ਹਲਖਾਰੀ ਿਾ ਹਜ਼ਕਰ ਕਰਹਿਆੀਂ ਉਸ੍ ਹਲਖਾਰੀ ਨੰੂ ਭਾਗਾੀਂ ਿਾਲਾ (‘ਿਨੁ 

ਲੇਖਾਰੀ’) ਆਹਖਆ ਿੈ ਹਜਸ੍ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੇ ਨਾਮ ਨੰੂ ਹਿਰਿ ੇਹਿਚ ਹਟਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਿਰ ਉਿੱਕਰ ਹਲਆ ਿ।ੈ ਗੁਰ ੂ

ਜੀ ਅਨੁਸ੍ਾਰ ਉਿ ਕਾਗ਼ਜ ਤੇ ਕਲਮ, ਿਿਾਤ ਤੇ ਹਸ੍ਆਿੀ ਤੇ ਉਿ ਹਲਖਣ ਿਾਲਾ ਿੀ ਿੰਨ ਿੈ ਹਜਸ੍ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਾ 

ਸ੍ਿੱਚਾ ਨਾਮ ਹਲਖਾਇਆ ਿ:ੈ  

  -ਿਨੁ ਲੇਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਹਪਆਰ ੇਸ੍ਾਚ ੁਹਲਖੈ ਉਹਰ ਿਾਹਰ॥ (ਪੰਨਾ ੬੩੬)  

  -ਿੰਨੁ ਸੁ੍ ਕਾਗਿ ੁਕਲਮ ਿੰਨੁ ਿਨੁ ਭਾੀਂਡਾ ਿਨੁ ਮਸੁ੍॥  

  ਿਨੁ ਲੇਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਹਜਹਨ ਨਾਮੁ ਹਲਖਾਇਆ ਸ੍ਚ॥ੁ (ਪੰਨਾ ੧੨੯੧) 

 ਉਪਰ ਕੀਤੀ ਹਿਚਾਰ ਿੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਸ੍ਾਨੰੂ ਸ੍ਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਿੀਿਾ ਿੈ ਹਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਿਚ ਗੁਰ-ੂਕਾਲ ਿੇ ਪੰਹਡਤਾੀਂ, 

ਪਾੀਂਹਿਆੀਂ, ਹਗਆਨੀਆੀਂ ਅਤੇ ਪੜੇ੍-ਹਲਖੇ ਹਿਅਕਤੀਆੀਂ ਿੇ ਪਰਥਾਇ ਜੋ ਕੁਝ ਹਕਿਾ ਹਗਆ ਿੈ ਉਿ ਅਿੱਜ ਿੀ ਪਰਸ੍ੰਹਗਕ ਿੈ 

ਅਤੇ ਇਿ ਹਸ੍ਿੱਖ ਉਪਿੇਸ਼ਕਾੀਂ, ਅਹਿਆਪਕਾੀਂ, ਹਿਿਿਾਨਾੀਂ, ਬੁਿੱਿੀਜੀਿੀਆੀਂ, ਖੋਜੀਆੀਂ, ਆਹਿ ਸ੍ਾਹਰਆੀਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਿੁੰਿਾ ਿ।ੈ 

ਹਿਿਿਾਨਾੀਂ ਨੰੂ ਚਾਿੀਿਾ ਿੈ ਹਕ 'ਮੰਨੈ ਤਰ ੈਤਾਰ ੇਗੁਰਹਸ੍ਖ’ ਅਤੇ ‘ਆਹਪ ਜਪ ੈਅਿਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਿਹਿ’ ਿੇ ਹਸ੍ਿੱਖੀ ਹਸ੍ਿਾੀਂਤ 

ਅਨੁਸ੍ਾਰ, ਪਹਿਲਾੀਂ ਆਪ ਗੁਰਮਹਤ ਹਿਿੱਹਿਆ ਿੇ ਿਾਰਨੀ ਿੋ ਕੇ ਗੁਰਹਸ੍ਿੱਖੀ ਜੀਿਨ ਜੁਗਤ ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਬਾਅਿ ਹਿਚ 

ਆਪਣੇ ਪਰਿਾਰ, ਸ੍ਮਾਜ, ਿੇਸ਼ ਤੇ ਿਰ ਪਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਤਿੱਕ (ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਿਚ ਿਰਸ੍ਾਈ) ਹਿਿੱਹਿਆ ਨੰੂ ਿਲੈਾਉਣ ਹਿਚ 

ਯੋਗਿਾਨ ਪਾਉਣ। ਇਸ੍ ਸ੍ੰਿਰਭ ਹਿਚ ਇਕ ਖੋਜਾਰਥੀ ਿਾ ਹਿਚਾਰ ਢਕੁਿਾੀਂ ਿ:ੈ “According to Sri Guru Granth 



Sahib, a disciple is not one who has read a lot books or has only bookish Knowledge but 

as one who has full grown personality under the guidance of the guru and one who is 

integrated to the society to play his active role.”੧੩  

 ਅੰਤ ਹਿਚ, ਆਓ! ਆਪਾੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਿਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਿੇਖੀਏ ਹਕ ਕੀ ਅਸ੍ੀ ੀਂ ਹਿਿੱਹਿਆ ਿੇ ਸ੍ੰਕਲਪ ਨੰੂ ਸ੍ਿੀ 

ਅਰਥਾੀਂ ਹਿਚ ਸ੍ਮਝ ਸ੍ਕੇ ਿਾੀਂ? ਕੀ ਹਿਿੱਹਿਆ ਪਰਾਪਤੀ ਉਪਰਤੰ ਸ੍ਾਡੇ ਹਿਮਾਗ ਰੋਸ਼ਨ ਿੋਏ ਿਨ? ਕੀ ਅਸ੍ਾੀਂ ਹਿਿੱਹਿਆ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਜੀਿਨ ਹਿਚ ਿਾਰਨ ਕੀਤਾ ਿੈ? ਕੀ ਅਸ੍ੀ ੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹਿਿੱਹਿਆ ਨੰੂ ਿਹੂਜਆੀਂ ਤਿੱਕ ਪਿੁੰਚਾਉਣ 

ਹਿਚ ਯੋਗਿਾਨ ਪਾ ਰਿ ੇਿਾੀਂ? ਜੇ ਉਿੱਤਰ ਨਾੀਂਿ ਹਿਚ ਿੈ ਤਾੀਂ ਸ੍ਮਝ ੋ ਹਕ ਅਸ੍ੀ ੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਹਿਿਿਾਨ ਤ ੇਬੁਿੱਿੀਜੀਿੀ 

ਅਖਿਾ ਕੇ ਕੇਿਲ ਆਪਣੀ ਿਉਮ ੈ ਨੰੂ ਪਿੱਠੇ ਪਾ ਰਿੇ ਿਾੀਂ ਤ ੇ ‘ਿਾਥ ਿੀਪ ਕੂਏ ਪਰ’ੈ  ਿੀ ਅਿਸ੍ਥਾ ਹਿਚ ਿੋਣ ਕਾਰਨ 

‘ਪਹੜਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ’  ਿਰਗ ਹਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਾੀਂ।  

 

ਿਿਾਲੇ ਤ ੇਪਿ ਹਿਪਣੀਆ:ਂ 

 
੧. (i) “ਹਿਿੱਹਿਆ ਸ਼ਬਿ ਿੀ ਹਿਉਤਪਤੀ ਸੰ੍ਸ੍ਹਕਰਤ ਿੇ ਮੂਲ ਿਾਤੂ ‘ਹਿਿ’ ਤੋਂ ਿੈ ਹਜਸ੍ਿੇ ਅਰਥ ਿਨ- ਸ੍ਮਝਣਾ (ਜਾਣਨਾ), ਹਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਹਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, 

ਅਰਪਨ ਕਰਨਾ, ਪੰਹਡਤ, ਹਿਿਿਾਨ ਆਹਿ ਅਤ ੇ ਹਿਹਿਆ (ਸੰ੍ਗਯਾ) ਿੇ ਅਰਥ ਿਨ- ਜਾਣਨਾ, ਇਲਮ।” ਭਾਈ ਕਾਨ੍ ਹਸੰ੍ਘ ਨਾਭਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਿ 

ਰਤਨਾਕਰ ਮਿਾਨ ਕੋਸ਼, ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਪਹਟਆਲਾ- ੧੯੮੧, ਪੰਨਾ ੧੦੯੯. 

(ii) ਸੰ੍ਸ੍ਹਕਰਤ ਤੇ ਇੰਗਹਲਸ਼ ਕੋਸ਼ਾੀਂ ਹਿਚ ‘ਹਿਿੱਹਿਆ’ ਿੇ ਅਰਥ ਜਾਣਨ ਿੀ ਹਕਹਰਆ (learning), ਹਗਆਨ (Knowledge), ਯਥਾਰਥ ਹਗਆਨ (right 

knowledge), ਅਹਿਆਤਹਮਕ ਹਗਆਨ (spiritual knowledge) 

ਆਹਿ ਿਨ। ਿੇਖੋ ਿਿਾਲਾ: ਨਾਨਕ ਪਰਕਾਸ਼ ਪਹਤਰਕਾ, ਿਸੰ੍ਬਰ ੧੯੮੨, ਪੰਨਾ ੧੨੬.  

 (iii) “ਹਿਿੱਹਿਆ ਉਿ ਤਰੀਕਾ ਿ ੈਹਜਸ੍ ਨਾਲ ਹਕ ਬੁਿੱਿੀ ਮਾੀਂਜੀ ਜਾੀਂਿੀ ਿੈ ਤ ੇਿਾਕਿੀਅਤ ਹਿਚ ਤਰਿੱਕੀ ਿੁੰਿੀ ਿੈ।” ਿਾਰਾੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਿਾਸ੍ (ਟੀਕਾ), ਖਾਲਸ੍ਾ 

ਸ੍ਮਾਚਾਰ-,ਅੰਹਮਰਤਸ੍ਰ- ਅਗਸ੍ਤ ੧੯੬੨, ਪੰਨਾ ੨੪੦.  

(iv) ਅਠਾਰਾੀਂ ਤਰ੍ਾੀਂ ਿੀ ਹਿਿੱਹਿਆ ਹਿਚ ਚਾਰ ਿੇਿ, ਛੇ ਿੇਿਾੀਂਗ, ਮੀਮਾੀਂਸ੍ਾ, ਨਯਾਯ, ਪੁਰਾਣ, ਮਨੁ ਹਸ੍ਮਰਹਤ ਆਹਿ ਿਰਮ ਸ਼ਾਸ੍ਤਰ, ਆਯੁਰ ਿੇਿ, ਗੰਿਰਿ ਿੇਿ 

ਅਤ ੇਨੀਹਤ ਸ਼ਾਸ੍ਤਰ ਆਹਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ। (ਹਿਸ੍ਨੂ ਪੁਰਾਣ) ਿੇਖੋ ਿਿਾਲਾ: ਮਿਾਨ ਕੋਸ਼, ਪੰਨਾ ੫੦. 

(v) ਭਾਈ ਮਨੀ ਹਸੰ੍ਘ ਨੇ ਚੌਿਾੀਂ ਹਿਿੱਹਿਆ ਿਾ ਹਿਉਰਾ ਇਉੀਂ ਹਿਿੱਤਾ ਿੈ: ‘ਸ਼ਰੀ ਅਿੱਖਰ ਜਲਤਰਨ ਚਹਕਤਸ੍ਾ ਔਰ ਰਸ੍ਾਇਨ, ਜੋਤਕ ਜੋਹਤ ਪਰਬੀਨ ਰਾਗ ਖਟ 

ਰਾਗਹਨ ਗਾਇਨ, ਕੋਕਕਲਾ ਿਯਾਕਰਨ ਔਰ ਬਾਜੰਤਰ ਬਜਾਇਨ, ਤੁਰਹਿ ਤੋਰ ਨਟ ਹਨਤਰ ਔਰ ਸ੍ਰ ਿਨੁਖ  ਚਲਾਇਨ, ਗਯਾਨ ਕਰਨ ਔ ਚਾਤਰੀ 

ਏਤ ਨਾਮ ਹਿਿਯਾ ਿਰ,ੇ ਏਿ ਚਤੁਰਿਸ੍ ਜਗਤ ਮੇ ਚਤੁਰ ਸ੍ਮਝ ਮਨ ਮੇ ਿਰ।ੇ’ ਿੇਖ ੋਿਿਾਲਾ:ਉਿੀ, ਪੰਨਾ ੪੪੯. 

੨. ਮੁਸ੍ਲਮਾਨ ਫ਼ਕੀਰ ਰਿੱਬ ਨੰੂ ਹਮਲਣ ਿੇ ਰਾਿ ਿੇ ਚਾਰ ਿਰਜੇ ਮੰਨਿੇ ਿਨ- ਸ਼ਰੀਅਤ, ਤਰੀਕਤ, ਮਾਅਰਫ਼ਤ ਅਤ ੇਿਕੀਕਤ।  ਤਰੀਕਤ ਹਿਚ ਹਿਰਿੇ ਿੀ 

ਪਹਿਿੱਤਰਤਾ ਿੇ ਢੰਗ ਿਿੱਸੇ੍ ਗਏ ਿਨ।  

੩. ਗੁਰਮਹਤ ਪਰਕਾਸ਼, ਮਾਰਚ ੧੯੯੫, ਪੰਨਾ ੬੫. 

੪. ਿਰਮ ਪਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼ਰੋ. ਗੁ. ਪਰ. ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਹਮਰਤਸ੍ਰ- ਜਨਿਰੀ ੨੦੦੩, ਪੰਨਾ ੨੦. 

੫. ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਤੰਡ, ਭਾਗ ਿਜੂਾ, ਸ਼ਰੋ. ਗੁ. ਪਰ. ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਹਮਰਤਸ੍ਰ ਜੀ, ੧੯੯੫, ਪੰਨਾ ੬੫੬.  

੬. ਉਿੀ. 
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੮. ਿੇਖ ੋਿਿਾਲਾ: ਉਿੀ, ਪੰਨਾ ੮੨੯. 

੯. ‘ਬਤੀਿ ਸੁ੍ਲਖਣੀ’ ਤੋਂ ਭਾਿ ਿ ੈਸੰ੍ਪੂਰਨ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ। ਅਨੇਕਾੀਂ ਹਿਿਿਾਨਾੀਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੁਿੱਿੀ ਅਨੁਸ੍ਾਰ ੩੨ ਸ਼ੁਭ ਲਿੱਛਣ ਹਗਣੇ ਿਨ- ਸੰੁ੍ਿਰਤਾ, 

ਸ੍ਿਿੱਛਤਾ, ਲਿੱਜਾ, ਚਤੁਰਾਈ, ਹਿਿੱਹਿਆ, ਪਤੀ ਭਗਤੀ, ਸੇ੍ਿਾ, ਿਯਾ, ਸ੍ਤਯ, ਹਪਰਯ ਬਾਣੀ, ਪਰਸੰ੍ਨਤਾ, ਹਨਮਰਤਾ, ਹਨਸ਼ਕਪਟਤਾ, ਏਕਤਾ, ਿੀਰਜ, ਿਰਮ 

ਹਨਸ਼ਠਾ, ਸੰ੍ਯਮ, ਉਿਾਰਤਾ, ਗੰਭੀਰਤਾ, ਉਿੱਿਮ, ਸੂ੍ਰਬੀਰਤਾ, ਰਾਗ, ਕਾਿਯ, ਹਚਤਰ, ਔਸ਼ਿ, ਰਸੋ੍ਈ, ਹਸ੍ਊਣ ਪਰੋਣ ਿੀ ਹਿਿੱਹਿਆ, ਘਰ ਿੀਆੀਂ ਿਸ੍ਤੂਆੀਂ ਿਾ 

ਯਥਾ ਯੋਗ ਹਸ਼ੰਗਾਰਣਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾੀਂ ਿਾ ਮਾਣ, ਘਰ ਆਏ ਪਰਾਿਹੁਣਆੀਂ ਿਾ ਸ੍ਨਮਾਨ ਅਤ ੇਸੰ੍ਤਾਨ ਿਾ ਪਾਲਣ। ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਤੰਡ, ਪੰਨਾ ੮੯. 

੧੦. (i) ‘ਗੁਰ’ੂ ਸੰ੍ਸ੍ਹਕਰਤ ਿਾ ਸ਼ਬਿ ਿ।ੈ ਇਸ੍ ਿੇ ਹਿਉਤਪਤੀ-ਮੂਲਕ ਅਰਥ ਿਨ- ਜੋ ਿਰਮ ਿਾ ਉਪਿੇਸ਼ ਕਰੇ, ਅਥਿਾ ਅਹਗਆਨ ਨੰੂ ਿਰੂ 
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