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1. ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭ ੂਭਗਤੀ 
 

 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1469 ਨੂੂੰ  ਰਾਇ ਭੋਇੂੰ  ਦੀ ਤਲਵੂੰਡੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁ੍ਰਾ (ਪ੍ਾਕਕਸਤਾਨ) ਕਵਖੇ ਹੋਇਆ, ਕਜਸ 
ਨੂੂੰ  ਅੱਜ-ਕਲਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਕਹਬ ਆਕਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ੍ ਜੀ ਦੇ ਕਪ੍ਤਾ ਮਕਹਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ (ਮਕਹਤਾ 
ਕਕਲਆਣ ਦਾਸ) ਕਪ੍ੂੰ ਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਕਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਟਵਾਰੀ ਸਨ। ਮਕਹਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਇੱਕ ਕਮਹਨਤੀ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ 
ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਕਜਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਪ੍ੂੰ ਡ ਦੇ ਕਦਆਲੂ ਜਗੀਰਦਾਰ ਮਾਲਕ ਰਾਇ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਖਾਸ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਾਤਰ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਵਕਰਹਆਂ ਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਪ੍ਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਪ੍ੂੰ ਡ ਦੇ ਪ੍ਾਂਧੇ (ਕਵੱਕਦਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਕਧਆਪ੍ਕ) ਗੋਪ੍ਾਲ ਦਾਸ ਕੋਲ ਕਹੂੰ ਦੀ 
ਅਤ ੇਪ੍ੂੰ ਕਡਤ ਕਬਰਜ ਲਾਲ ਕੋਲ ਸੂੰਸਕਕਰਤ ਕਸੱਖਣ ਲਈ ਭੇਕਜਆ। ਪ੍ਾਂਧੇ ਨੇ ਜੋ ਕਸਖਾਇਆ, ਤੀਖਣ ਬੁੱ ਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 
ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵ ਿੱ ਚ ਹੀ ਕਸਖ ਕਲਆ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਾਂਧੇ ਦੀ ਕਵੱਕਦਆ ਪੂ੍ਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ 
ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਕਮੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਕਦਆਂ ਕਦ ੇਦੂਰ ਜੂੰਗਲ ਵ ਿੱ ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤ ੇ ਰੱੁਖਾਂ ਹੇਠ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਕਚੂੰ ਤਨ ਵ ਿੱ ਚ ਲੀਨ ਹੋ 
ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਲ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦਾਰਸ਼ਕਨਕ ਕਵਚਾਰਵਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਕਕਹਾ ਕਰਦ ੇਸਨ, "ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ 
ਹੈ, ਕੋਈ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੀਊਂਦਾ। ਮਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੂੰ  ਆਪੋ੍-ਆਪ੍ਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈ੍ਣਾ ਹੈ ਭਾਵ ਮੂੰਦ ੇ
ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਚੂੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਕਮਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਦੁਕਨਆਵੀ ਕਵੱਕਦਆ ਕਸੱਕਖਆ ਕਕਸ ਕੂੰਮ ? ਹੇ ਪ੍ਾਂਧੇ! ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ 
ਕਸੱਕਖਆ ਕਦਓ ਕਕ ਦੂਸਕਰਆਂ ਨਾਲ ਕਪ੍ਆਰ ਕਕਵੇਂ ਕਰੀਏ ਅਤ ੇਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਯਾਦ ਕਕਵੇਂ ਰਖੀਏ।" ਇਸ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਜੀ ਤੇਰਹਾਂ ਵਕਰਹਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਪ੍ਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੌਲਵੀ ਕੁਤਬੱੁਦੀਨ ਪ੍ਾਸ ਫ਼ਾਰਸੀ ਕਸੱਖਣ ਲਈ ਭੇਜ ਕਦੱਤਾ। ਜਲਦ ਹੀ ਆਪ੍ ਨੇ ਮੌਲਵੀ 
ਕੁਤਬੱੁਦੀਨ ਦੀ ਕਵੱਕਦਆ ਵੀ ਕਸਖ ਲਈ। ਇੱਕ ਕਦਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੂੰ  ਆਕਖਆ, “ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ?” ਮੌਲਵੀ ਨੂੂੰ  
ਉੱਤਰ ਨਾ ਆਇਆ ਕਕਉਂਕਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕਕਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੱੁ੍ਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਇਨਹ ਾਂ ਫ਼ਾਰਸੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਕਖਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵ ਿੱ ਚ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ 
ਕਵਆਕਖਆ ਕੀਤੀ ਕਕ ਕਕਵੇਂ ਇਹ ਚੂੰਗਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾ-ਸੱੁਚਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਕਸਖਾਉਂਦ ੇਹਨ, ਜੋ ਸਾਕਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਕਪ੍ਆਰ ਤੇ ਸੇਵਾ 
ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੂੰ  ਕਵੱਕਦਆ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਕੇ ਸੁਚੱਜੇ ਕਕਰਦਾਰ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ :   

ਕਵਕਦਆ ਵੀਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ ॥ 
     (ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੂੰ ਥ ਸਾਕਹਬ, 356) 

 
****************** 
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2. ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ  ਾਲਾ ਜਨੇਊ 
 

 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨੌ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪ੍ਕਰਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ੂੰ ਕਡਤ ਹਰਕਦਆਲ ਨੂੂੰ  ਬੁਲਾਇਆ ਕਗਆ ਤਾਂ ਕਕ ਬਰਾਹਮਣੀ ਕਰਮ 
ਅਨੁਸਾਰ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਹੂੰ ਦ ੂਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੂੰ  ਜਨੇਊ ਪ੍ਾਉਣ ਲਿੱ ਗੇ ਤਾਂ 
ਉਹਨਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਰਸਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਬਾਂਹ ਉੱਚੀ ਕਰ ਕਦੱਤੀ ਅਤ ੇਆਕਖਆ, "ਹੇ ਪੰਵਿਤ ਜੀ! ਇਸ ਜਨੇਊ ਨੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਵ ਿੱ ਚ 
ਪ੍ਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਇਹ ਮੈਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਚੂੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਕਕਵੇਂ ਬਣਾਏਗਾ?” ਪ੍ੂੰ ਕਡਤ ਹਰਕਦਆਲ ਨੇ ਕਕਹਾ, "ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਜਨੇਊ ਪ੍ਾਉਣ 
ਨਾਲ ਕਵਅਕਤੀ ਦਾ ਧਾਰਕਮਕ ਜੀਵਨ ਆਰੂੰਭ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਉੱਚ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਹੂੰ ਦ ੂਹੀ ਇਹ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 
ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਕਹੂੰ ਦ ੂਧਾਰਕਮਕ ਰੀਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕਧਕਾਰ ਕਮਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੋਗ।ੇ" ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਕਹਾ, "ਜੇਕਰ ਇਸ ਜਨੇਊ ਨੂੂੰ  ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅਕਧਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਰੂੰਭ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਆਤਕਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਕਹਨਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਵਅਕਤੀ 
ਪ੍ਕਹਨਕੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਿਲ-ਫਰੇਬ ਅਤ ੇਨੀਚ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਪ੍ਕਵੱਤਰ ਜਨੇਊ ਤਾਂ ਅਕਜਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਪ੍ਕਹਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  
ਅਚਾਰ-ਕਵਹਾਰ ਵ ਿੱ ਚ ਕਦਆਲੂ, ਸੂੰਤੋਖੀ, ਜਤੀ ਤੇ ਸੱਚਾ-ਸੱੁਚਾ ਬਣਾਵੇ। ਹੇ ਪ੍ੂੰ ਕਡਤ ਜੀ ! "ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਕੋਈ ਅਕਜਹ ੇਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ 
ਜਨੇਊ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨੂੂੰ  ਕਤਆਰ ਹਾਂ। ਅਕਜਹਾ ਜਨੇਊ (ਜੋ ਆਤਕਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 
ਤੇ ਨਹੀਂ) ਨਾ ਤਾਂ ਟੁੱ ਟ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤ ੇਨਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਜਨੇਊ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੜ੍ਕੇ ਸੁਆਹ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਹੇਗਾ।" 
 ਪ੍ੂੰ ਕਡਤ ਹਰਕਦਆਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਕਦਆਂ ਕਕਹਾ, "ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀ ਇਹ ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਕਹੂੰ ਦ ੂਧਰਮ ਦੀ ਰੀਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੂੰ  ਪ੍ਕਹਨਣ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਕਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦ ੇਇਨਕਾਰ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।" ਇਸ ਰਸਮ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਦੁਕਨਆਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲੈਣ ਕਹਤ ਪੰਵਿਤ ਦੇ ਲੋਭ ਨੂੂੰ  ਨੂੰ ਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉੱਚਾਰਣ ਕੀਤਾ:  

ਦਇਆ ਕਪ੍ਾਹ ਸੂੰਤੋਖ ਸੂਤੁ ਜਤੁ ਗੂੰਢੀ ਸਤ ੁਵਟ ੁ॥ ਇਹੁ ਜਨੇਊ ਜੀਅ ਕਾ ਹਈ ਤ ਪ੍ਾਡ ੇਘਤੁ ॥ 
ਨਾ ਏਹੁ ਤੁਟ ੈਨ ਮਲੁ ਲਗ ੈਨਾ ਏਹੁ ਜਲੈ ਨ ਪ੍ਾਇ ॥ ਧੂੰ ਨੁ ਸੁ ਮਾਣਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਕਲ ਚਲੇ ਪ੍ਾਇ ॥      (ਸਰੀ ਗੁ. ਗਰੂੰ . ਸਾ. 471)                                         

 

ਹੇ ਪ੍ੂੰ ਕਡਤ! ਉਹ ਜਨੇਊ ਕਜਸ ਦੀ ਕਪ੍ਾਹ ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਜਸ ਦਾ ਸੂਤ ਸੂੰਤੋਖ ਹੋਵੇ, ਕਜਸ ਦੀਆਂ ਗੂੰਢਾਂ ਜਤ ਹੋਣ ਅਤ ੇਕਜਸ ਦਾ ਵੱਟ ਉੱਚਾ 
ਆਚਰਣ ਹੋਵੇ। ਜ ੇਤੇਰੇ ਪ੍ਾਸ ਇਹ ਆਤਮਾ ਕੇ ਕੂੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਵ ਿੱ ਚ ਪ੍ਾਓ। ਇਹੋ ਕਜਹਾ ਜਨੇਊ ਨਾ 
ਟੁੱ ਟਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਲ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੜ੍ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਨਾ ਹੀ ਗੁੂੰ ਮ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।  ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦ ੇਹਨ ਕਕ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ 
ਹਨ ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕਲਆ ਹੈ। 
 ਕਹੂੰ ਦ ੂਵਰਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਸਰਜਕ ਮਨੂੂੰ  ਨੇ ਜਨੇਊ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਦਾ ਕਨਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਹੂੰ ਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਹਮਣ 
ਲਈ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ, ਖਤਰੀ ਸੂਤ ਦਾ, ਵੈਸ਼ ਸਣ (ਵਾਣ) ਦਾ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜਦੋਂ ਕਕ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਨੇਊ ਪ੍ਕਹਨਣ ਦੀ 
ਆਕਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ੂੰ ਕਡਤ ਹਰਕਦਆਲ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਕਣਆ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਕਗਆ ਕਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ 
ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤ ੇਜਾਣ ਕਲਆ ਕਕ ਕਵਅਕਤੀ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਜਨੇਊ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਦਇਆ, ਸੂੰਤੋਖ, ਜਤ, ਸਤ ਆਕਦ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਦਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅਕਧਆਤਕਮਕਤਾ ਦਾ 

ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਦਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵ ਿੱ ਚ ਸਬਰ-ਸੂੰਤੋਖ ਅਤ ੇਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈ੍ਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।  ********** 
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3. ਮਨ ਿਾ ਰੋਗ  
 

 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਕੁਤਬਦੀਨ ਕੋਲੋਂ ਕਵੱਕਦਆ ਸੂੰ ਪੂ੍ਰਨ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਵਰਗੇ 
ਗੂੰ ਭੀਰ ਕਵਕਸ਼ਆਂ ਉੱਤੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ੍ ਲਈ ਸਾਧੂ-ਸੂੰਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਮਲਣ ਲਿੱ ਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਆਪ੍ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਕਵਖੇ ਹੀ ਆਤਮ ਕਚੂੰ ਤਨ 
ਵ ਿੱ ਚ ਲੀਨ ਰਕਹੂੰਦ ੇਅਤ ੇਘਰ ਵ ਿੱ ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਕਲਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਕਹੂੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਜਹ ੇਉਦਾਸੀਨ ਵਰਤਾਓ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਕਪ੍ਤਾ ਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਹਤ ਦਾ ਕਫਕਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। 
 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਬਮਾਰੀ ਦੇ ਕਨਵਾਰਣ ਵ ਤ ਮਕਹਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਕਪ੍ੂੰ ਡ ਦੇ ਵੈਦ ਹਰੀਦਾਸ ਨੂੂੰ  ਬੁਲਾਇਆ। ਹਰੀਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਵਖੇਣ ਲਈ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਬਾਂਹ ਕਪ੍ਿਾਂਹ ਕਖਚ ਲਈ ਅਤ ੇਵੈਦ ਨੂੂੰ  ਕਕਹਾ "ਵੈਦ ਜੀ! ਤੁਸੀਂ 
ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਕਕਉਂ ਫੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ?" ਵੈਦ ਨੇ ਕਕਹਾ, "ਮੈਂ ਰੋਗ ਜਾਣਨ ਲਈ ਨਬਜ਼ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਕ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਕਸਹਤਯਾਬ 
(ਤੂੰਦਰੁਸਤ) ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਿਿੱਸ ਸਕਾਂ।" ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ:  

ਵੈਦ ੁਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ ਪ੍ਕਕੜ੍ ਢੂੰਢੋਲੇ ਬਾਂਹ ॥ 
ਭੋਲਾ ਵੈਦੁ ਨਾ ਜਾਣਈ ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ ਮਾਕਹ ॥  (ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੂੰ ਥ ਸਾਕਹਬ, 1279) 

         

 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਕਕਹਾ, "ਹੇ ਵੈਦ ਜੀ! ਬਾਂਹ ਪ੍ਕੜ੍ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਗ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਵਿੱ ਚ 
ਹੈ। ਅਸਲ ਵੈਦ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਜਹੜ੍ਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਜਾਣ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਹੀ ਵੈਦ ਮੂੰਨਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਆਪ੍ਣਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ।" 
 ਵੈਦ ਅਕਜਹਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਕਹਾ, "ਹੇ ਨਾਨਕ! ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ 
ਠਾਕ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੂੰ  ਦੱਸੋ ਕਕ ਮੈਂ ਕਕਸ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ੀਕੜ੍ਤ ਹਾਂ?" ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੁਆਬ ਕਦੱਤਾ, "ਵੈਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ 
ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹੀ ਵੈਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ੍ 
ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ।" 
 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰੱਬੀ ਕਪ੍ਆਰ ਅਤ ੇਗੂੰ ਭੀਰ ਅਕਧਆਤਮਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਜਾਣ ਕੇ ਵੈਦ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਵੈਦ 
ਹਰੀਦਾਸ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਪੇ੍ ਵੈਦ ਨੂੂੰ  ਪੱੁ੍ਿਣ ਲਿੱ ਗੇ, "ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਕੀ 
ਰੋਗ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਕਕਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ?" ਵੈਦ ਨੇ ਜੁਆਬ ਕਦੱਤਾ, "ਨਾਨਕ ਕਸਹਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡ ੇਸਾਕਰਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ, ਕਚੂੰ ਤਾ 
ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ।" 
 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਕਪ੍ਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪ੍ਣੇ ਬਾਲ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਪ੍ਰੂੰਤੂ ਵੈਦ ਹਰੀਦਾਸ ਪ੍ਾਕ ਤੇ ਕਬਬੇਕ ਬੁੱ ਧ 
ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੂੰ  ਕਮਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੂੰ ਨ ਹੋਇਆ।  

ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੂੰ  ਇਹ ਕਸੱਕਖਆ ਕਮਲਦੀ ਹੈ ਕਕ ਸਭ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਮਨ ਹੀ ਹੈ ਅਤ ੇਅਸਲ ਵੈਦ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਜਹੜ੍ਾ ਸਰੀਰ 
ਤੇ ਮਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਜਾਣ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕੇ। 
  

****************** 
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4. ਨ ਕੋ ਵ ਿੰ ਿ ੂਨ ਮੁਸਲਮਾਨ 
 

 ਸੁਲਤਾਨਪੁ੍ਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੂੂੰ  ਜਦੋਂ ਪ੍ਤਾ ਲੱਗਾ ਕਕ ਮਕਹਤਾ ਕਾਲੂ ਦਾ ਪੱੁ੍ਤਰ (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ) 
ਕਬਰਸਤਾਨ ਵ ਿੱ ਚ ਬੈਠਾ ਭਗਤੀ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਵੱਡ ੇਕਾਜ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਵੇਖਣ ਆਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਕਉਂਕਕ 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ੍ਣੀ ਭਗਤੀ ਵ ਿੱ ਚ ਏਨੇ ਲੀਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਕਸੇ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱੁਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ 
ਹੋਰ ਨੇੜ੍ੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਕਣਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀ, "ਨ ਕੋ ਕਹੂੰ ਦੂ ਨ ਮੁਸਲਮਾਨ।" ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਬਹੁਤ ਅਚੂੰ ਕਭਤ 
ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 35 ਵਕਰਹਆਂ ਦੇ ਸਨ। 
 ਕਾਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੂੰ  ਆਖਣ ਲੱਗਾ, "ਨਾਨਕ! ਤੁਸੀਂ ਕਕਵੇਂ ਆਖਦੇ  ੋ ਕਕ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ?" ਇਸ ਸ਼ਕਹਰ ਤੇ 
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਕਹੂੰ ਦ ੂਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ।" 
 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੁਆਬ ਕਦੱਤਾ, "ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਕ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੂੰ  ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਕਹੂੰ ਦ ੂਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹਨ 
ਪ੍ਰ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਗੁਆ ਚੁਕੇ ਹਨ।" ਕਹੂੰ ਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈ੍ਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਕਹੂੰ ਦ ੂਜਾਂ 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਕਜਹ ੇਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਜਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਰੱਬ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ-ਸੱੁਚ ੇਮੁਸਲਮਾਨ 
ਦੇ ਗੁਣ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਰਸਾਏ ਹਨ: 

ਕਮਹਰ ਮਸੀਕਤ ਕਸਦਕੁ ਮੁਸਲਾ ਹਕੁ ਹਲਾਲੁ ਕੁਰਾਣੁ ॥  
ਸਰਮ ਸੁੂੰ ਨਕਤ ਸੀਲੁ ਰੋਜਾ ਹੋਹੁ ਮੁਸਲਮਾਣੁ ॥ 
ਕਰਣੀ ਕਾਬਾ ਸਚ ੁਪ੍ੀਰੁ ਕਲਮਾ ਕਰਮ ਕਨਵਾਜ ॥ 
ਤਸਬੀ ਸਾ ਕਤਸੁ ਭਾਵਸੀ ਨਾਨਕ ਰਖੈ ਲਾਜ ॥  (ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੂੰ ਥ ਸਾਕਹਬ, 140-141) 

ਅਤ ੇ
ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਕਹਾਵਣੁ ਮੁਸਕਲੁ ਜਾ ਹੋਇ ਤਾ ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਕਹਾਵੈ ॥ 
ਅਵਕਲ ਅਉਕਲ ਦੀਨੁ ਕਕਰ ਕਮਠਾ ਮਸਕਲ ਮਾਨਾ ਮਾਲੁ ਮੁਸਾਵੈ ॥ 
ਹੋਇ ਮੁਸਕਲਮੁ ਦੀਨ ਮੁਹਾਣੈ ਮਰਣ ਜੀਵਣ ਕਾ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਵੈ ॥ 
ਰਬ ਕੀ ਰਜਾਇ ਮੂੰ ਨੇ ਕਸਰ ਉਪ੍ਕਰ ਕਰਤਾ ਮੂੰ ਨੇ ਆਪੁ੍ ਗਵਾਵੈ ॥ 
ਤਉ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਮਹਰੂੰਮਕਤ ਹੋਇ ਤ ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਕਹਾਵੈ ॥ (ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੂੰ ਥ ਸਾਕਹਬ, 140-141) 

        

 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਕਕ ਰੱਬ ਦੀ ਇਸ ਰਜ਼ਾ ਵ ਿੱ ਚ ਰਕਹਣ ਵਾਕਲਆਂ ਨੂੂੰ   ਹੀ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ 
ਸੱਚਾ ਕਹੂੰ ਦੂ ਆਕਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਉਪ੍ਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਜ਼ੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿਮਾ ਮੂੰਗੀ। ਉਹ ਸਮਝ ਕਗਆ ਸੀ ਕਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਕਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਪੈ੍ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਬਰਾਬਰ 
ਹਨ, ਸਾਕਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਪ੍ਸ ਵ ਿੱ ਚ ਕਮਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਅਮਨ ਨਾਲ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੂੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ ਧਰਮ ਰੂਪ੍ੀ ਵੂੰ ਡੀਆਂ ਨ ਪ੍ਾਈਏ 
ਬਲਕਕ ਗੁਰਮਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਸਾਏ ਧਰਮ ਨੂੂੰ  ਅਪ੍ਨਾਈਏ : 

ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਕਹ ਸਰੇਸਟ ਧਰਮੁ॥ 
ਹਕਰ ਕੇ ਨਾਮੁ ਜਕਪ੍ ਕਨਰਮਲ ਕਰਮੁ॥   (ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੂੰ ਥ ਸਾਕਹਬ, 265) 

****************** 
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5. ਸਿੱ ਚੀ ਨਮਾਜ਼ 
 

 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕਦੱਤੇ "ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ" ਦੇ ਉਪ੍ਦੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਨਵਾਬ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕਲਆ। ਕਹੂੰ ਦੂ 
ਤੇ ਮੁਸਕਲਮ ਵ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਜਾਂ ਅੂੰਤਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਪ੍ੜ੍ਹਨਾ ਗ਼ਲਤ ਕਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਕ ਕਦਨ 
ਮਸੀਤ ਵ ਿੱ ਚ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੂੰ  ਵੀ ਮਸੀਤ ਚਲਣ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ (ਮੁਸਕਲਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ) (Muslim Prayer) ਲਈ 
ਆਕਖਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਝਟਪ੍ਟ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸੀਤ ਚਲ ਪ੍ਏ। ਜਦੋਂ 
ਸਾਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਿੱ ਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਸਧੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹ ੇਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਿਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੂੰ  ਕਕਹਾ, 
"ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਕਉਂ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ? ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪ੍ੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪ੍ ਜੀ ਚੁਪ੍ਚਾਪ੍ ਕਕਉਂ ਖੜ੍ ੇਰਹੇ?" ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੁਆਬ ਕਦੱਤਾ, 
"ਨਵਾਬ ਸਾਕਹਬ ਮੈਂ ਕਕਵੇਂ ਤੇ ਕਕਸ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪ੍ੜ੍ਹਦਾ?" ਨਵਾਬ ਨੇ ਕਕਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੂੰਨ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰ ਫੇਰ 
ਕਕਉਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?" ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲਿੱ ਗ ੇ"ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਕ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪ੍ੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਰ 
ਤਾਂ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤਾਂ ਕਕਥ ੇਹੋਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਕਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।" ਨਵਾਬ ਨੇ ਕਕਹਾ, "ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਰ ਕਰਹਾ ਸੀ।" ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਕਹਾ,"ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇਥੇ ਸੀ ਪ੍ਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੂੰ ਧਾਰ ਵ ਿੱ ਚ 
ਘੋੜ੍ ੇਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸੀ।" ਨਵਾਬ ਨੇ ਕਕਹਾ, "ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦ।ੇ" ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੁਆਬ 
ਕਦੱਤਾ, "ਨਵਾਬ ਸਾਕਹਬ ! ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਕਹਬ ਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਨਵ ਜਨਮੇ ਵਿੇਰੇ ਦਾ ਕਫ਼ਕਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਕਉਂਕਕ ਇਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 
ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਬੂੰਨਣਾ ਭੁੱ ਲ ਗਏ ਸੀ।" ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਕਹਾ, "ਨਵਾਬ ਸਾਕਹਬ! ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਠੀਕ 
ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਘੋੜ੍ੀ ਨੇ ਵਿੇਰੇ ਨੂੂੰ  ਜਨਮ ਕਦੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੂੰ  ਕਫਕਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਕ ਜੇਕਰ ਵਿੇਰਾ ਟੋਏ ਵ ਿੱ ਚ ਕਡਗ ਕਪ੍ਆ 
ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜ੍ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਨਕਕਲਆ ਜਾਣਾ ।" 
 

 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਨੇ ਆਕਖਆ, "ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਕਹਬ! ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵ ਿੱ ਚ ਪੂ੍ਰਨ ਮਨ ਤੇ ਕਧਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ 
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਨਮਾਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ।" ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ 
ਸੱਚੇ ਕਦਲ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਜਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।  

     ****************** 
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6. ਸਿੱ ਚੀ ਵਕਰਤ 
 

 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ 30 ਵਕਰਹਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰਾਇ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਮਕਹਤਾ ਕਾਲੂ ਨੂੂੰ  ਆਕਖਆ, "ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਸੁਲਤਾਨਪੁ੍ਰ ਲੋਧੀ 
ਕਵਖੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਕਦਓ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਤੀ ਜੈ ਰਾਮ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੀ ਕਰਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰ ਧ ਵੇਖ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ 
ਜੈ ਰਾਮ ਇਸ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ) ਨੂੂੰ  ਕਕਸੇ ਯੋਗ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾ ਦੇਵੇਗਾ।" 
 ਸੂੰਜੋਗ ਨਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰੀ 'ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ' ਸੂੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤ ੇਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਕਮਹਨਤੀ ਭੂੰ ਡਾਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵ ਿੱ ਚ 
ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਦਨਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡ ੇਗੋਦਾਮ ਵ ਿੱ ਚ ਕਜ਼ਮੀਦਾਰ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਆਪ੍ਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕੁਝ ਕਹੱਸਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ 
ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵ ਿੱ ਚ ਜਮਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਦ ੇਸਨ।  
 ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਣਾ ਮੋਦੀ ਪ੍ਦ ਦੀ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੇਚ ਕੇ ਪੈ੍ਸੇ 
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵ ਿੱ ਚ ਜਮਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਏਸੇ ਦਾ ਕੂੰਮ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਜਸ ਵ ਿੱ ਚ ਕੂੰਮ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਬੇਇਮਾਨੀ ਤੇ ਗਰਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ 
ਨਵਾਬ ਨੂੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਲਿੱ ਗਾ ਕਕ ਨਾਨਕ ਫ਼ਾਰਸੀ ਤੇ ਕਹਸਾਬ-ਕਕਤਾਬ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਜਾਣਦ ੇਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਤੁਰੂੰ ਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੋਦੀ ਰੱਖ ਕਲਆ। 
 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਕਰਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਲੇ ਤੇ ਕਦਆਲੂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਵਅਕਤੀ 
ਨਾਲ ਆਪ੍ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਪੇ੍ਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ੍ਣੀ ਤਨਖਾਹ ਕਵਚੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਅਨਾਜ ਦੇ ਕਦੂੰ ਦ।ੇ ਕਜਹੜ੍ਾ ਵੀ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਸੀ ਕਕ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 
ਕੂੰਮ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ। 
 ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੂੰ  ਆਖਦੇ, "ਨਾਨਕ ਜੀ! ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵ ਿੱ ਚ ਲੋੜ੍ਵੂੰ ਦ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੂੰ  
ਮੁਫ਼ਤ ਹੀ ਅਨਾਜ ਵੂੰ ਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਕਵੇਂ ਪੂ੍ਰਾ ਹੋਵੇਗਾ?" ਜੁਆਬ ਵ ਿੱ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ, "ਕਜਸ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਇਸ 
ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦਾ ਮੋਦੀ ਕਨਯੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਪੈ੍ਦਾ ਕੀਤ ੇਹਨ। ਇਹ ਕੂੰਮ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਕਰਹਾਂ 
ਤਾਂ ਫੇਰ ਘਾਟਾ ਕਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?" 
 ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੂੰ  ਵੀ ਆਪ੍ਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕਲਆ। 
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਅੂੰ ਕਮਰਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਈ ਂਨਦੀ ਵ ਿੱ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਸਫਤ ਸਲਾਹ ਵ ਿੱ ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਅਤ ੇਫੇਰ 
ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਕੂੰਮ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦ।ੇ  
 ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੱਕਸਆ ਕਕ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਬੂੰਦੇ ਨੂੂੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਜੀਵਨ ਵ ਿੱ ਚ ਸੱਚੇ ਕਵਹਾਰ ਨਾਲ ਕਕਵੇਂ ਸੱਚੀ 
ਕਕਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ ਜਪ੍ਣ, ਕਕਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੂੰ ਡ ਿਕਣ ਦਾ 
ਉਪ੍ਦੇਸ਼ ਕਦੱਤਾ। 

****************** 
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7. ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ 
 

 ਭਾਈ ਮਰਿਾਨੇ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੂੰਤ ਤੱਕ ਲਗਪ੍ਗ 47 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਕਨਭਾਏ। ਇਹਨਾਂ (ਭਾਈ 
ਮਰਿਾਨੇ) ਨੂੂੰ  ਬਰਫ਼ਾਈ ਪ੍ਹਾੜ੍ੀ, ਤਪ੍ਦ ੇਮਾਰੂਥਲ, ਖੂੂੰ ਖਾਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਭਰੇ ਕਭਆਨਕ ਜੂੰਗਲ, ਬੀਆਬਾਨ, ਭੁਿੱ ਖ, ਕਪ੍ਆਸ ਅਤ ੇਘਰ ਦੇ ਸੱੁਖ 
ਅਰਾਮ ਦੀ ਯਾਦ ਕਦ ੇਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥ ਕਨਭਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਿਾਨੇ ਕਵਚੋਂ 
ਕਾਮ, ਕਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੂੰਕਾਰ ਪ੍ੂੰਜ ਕਵਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਕਤ, ਸੂੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧੀਰਜ ਅਤ ੇਭਰੋਸੇ ਰੂਪ੍  ਸਦਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਖਕਸ਼ਸ਼ 
ਕੀਤੀ।  
 ਭਾਈ ਮਰਿਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਨੌ ਵਰਹੇ ਵੱਡ ੇਸਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਪ੍ਤਾ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਮੁਸਕਲਮ ਕਮਰਾਸੀ ਸਨ। ਕਮਰਾਸੀ ਆਮ 
ਕਰਕੇ ਪੇ੍ਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸੂੰਗੀਤ ਦੁਆਰਾ ਕਵਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਅਤ ੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਗਾਉਣ-ਵਜਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀਆਂ 
ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ੇਪ੍ੜ੍ਹ ੇਕਲਖੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦ ੇਪ੍ਰ ਇਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਿਾਨਾ ਵੀ ਕਮਰਾਸੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ (ਤੂੰਤੀ ਸਾਜ਼) ਰਬਾਬ ਨੂੂੰ  ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ 
ਨੇ ਕਜਥੇ ਆਪ੍ਣੀ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਵ ਿੱ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਦੇ ਕਈ ਂਗੁਰਕਸੱਖਾਂ ਦਾ ਕਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਭਾਈ ਮਰਿਾਨੇ ਨੂੂੰ  
ਰਬਾਬੀ ਵਜੋਂ ਉਪ੍ਮਾ ਕਦੱਤੀ ਹੈ: 

ਭਲਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਇੂੰ ਦਾ ਮਜਲਸ ਮਰਦਾਨਾ ਮੀਰਾਸੀ। 
      (ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਵਾਰ/ਪ੍ਉੜ੍ੀ - 11/13) 
 ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਮੂੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣਾ ਜੀਵਨ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵ ਿੱ ਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 
ਵ ਿੱ ਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁ੍ਰ ਕਵਖੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਕੂੰ ਮਕਾਜ ਿੱਡ ਕਦੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭੁਲੇ ਭਟਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਸਧੇ ਰਾਹ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ 
ਲੂੰ ਮੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਪੈ੍ਦਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤ ੇਰਬਾਬੀ ਭਾਈ ਮਰਿਾਨੇ ਨੂੂੰ  ਆਪ੍ਣਾ ਸਾਥੀ ਚੁਕਣਆ : 

ਇਕੁ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪੁ੍ ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। 
      (ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਵਾਰ/ਪ੍ਉੜ੍ੀ - 1/35) 
ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁ੍ਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਹ ਵ ਿੱ ਚ ਕਜਥੇ-ਕਕਥ ੇਉਹ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦ।ੇ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਸਫ਼ਤ ਵ ਿੱ ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦ ੇਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਿਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਬਾਬ ਵਜਾਇਆ 
ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਮਰਿਾਨੇ ਵਾਂਗ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਪ੍ਣਾ ਜੀਵਨ ਆਪ੍ਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਸਮਰਕਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

****************** 
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8. ਧਨ ਪ੍ਰਲੋਕ ਲੈ ਜਾਣਾ 
 

 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਿਾਨਾ ਇੱਕ ਕਦਨ ਲਾਹੌਰ ਪੁ੍ਜੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਲਾਹੀ ਉਸਤਕਤ ਵ ਿੱ ਚ 
ਬਾਣੀ ਗਾਈ। ਲੋਕ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਕਣਆ ਅਤ ੇਸਦੀਵੀ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਕਣਆ। ਇੱਕ ਕਦਨ ਦੁਨੀ ਚੂੰਦ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਪ੍ਾਰੀ ਵੀ 
ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੂੂੰ  ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਦੁਨੀ ਚੂੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੂੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘਰ ਆਉਣ 
ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਦੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਕਹਕੇ ਕਕ ਨਾਂਹ ਕਰ ਕਦੱਤੀ ਕਕ ਉਹ ਖੁਲਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਹੀ ਰਕਹਣਾ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ। 
 ਦੁਨੀ ਚੂੰਦ ਵੀ ਕਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤ ੇਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੂੰ  ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੂੰਨ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਦੁਨੀ ਚੂੰਦ ਦੇ ਘਰ ਪੱੁ੍ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਵੇਖੀ ਕਜਸ ਿੱਤ ਉੱਤੇ ਸੱਤ ਝੂੰਡ ੇਲਿੱ ਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੁਨੀ ਚੂੰਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੂੰ  ਬੜੇ੍ 
ਸਕਤਕਾਰ ਨਾਲ ਅੂੰਦਰ ਲੈ ਕਗਆ ਅਤ ੇਇੱਕ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਆਸਣ ਉੱਤੇ ਕਬਠਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੂੰ  ਸੁਆਦੀ ਖਾਣਾ ਖੁਆਇਆ। ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀ ਚੂੰਦ ਨੂੂੰ  ਿੱਤ ਉੱਤੇ ਲਿੱ ਗਾਏ ਸੱਤ ਝੂੰ ਕਡਆਂ ਬਾਰੇ ਪੱੁ੍ਕਿਆ। 
 ਦੁਨੀ ਚੂੰਦ ਨੇ ਜੁਆਬ ਕਦੱਤਾ, "ਇੱਕ ਝੂੰਡ ੇਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ੍ ਰੁਪ੍ਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਤ ਕਰੋੜ੍ ਰੁਪ੍ਏ ਇਕੱਠੇ 
ਕਰ ਲਏ ਹਨ। "ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਕਹਾ, "ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੂੰ  ਅਮੀਰ ਹੈ ਪ੍ਰ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਿਿੱ ਸੀ, “ਕੀ ਤੂੂੰ  ਖੁਸ਼ ਅਤ ੇਸੂੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ?" ਦੁਨੀ 
ਚੂੰਦ ਨੇ ਜੁਆਬ ਕਦੱਤਾ, "ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਕ ਮੈਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਬੂੰ ਦ ੇਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ 
ਅਮੀਰ ਬੂੰ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਸੂੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ।" 
 ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਕਹਾ, "ਜੇਕਰ ਤੂੂੰ  ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਵਅਕਤੀ ਬਣ ਵੀ ਕਗਆ ਤਾਂ ਕੀ ਤੈਨੂੂੰ  ਉਸ ਨਾਲ 
ਖੁਸ਼ੀ ਕਮਲ ਜਾਵੇਗੀ?" ਦੁਨੀ ਚੂੰਦ ਨੂੂੰ  ਅਸਲ ਵ ਿੱ ਚ ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਕ ਉਹ ਕਕਸ ਤਰਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੂੰ  ਪੱੁ੍ਕਿਆ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਿਿੱਸ ਸਕਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਕੱਢੀ ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੂੰਦ ਨੂੂੰ  ਕਕਹਾ, "ਇਹ ਸੂਈ ਰੱਖ ਲੈ ਅਤ ੇਮੈਂ 
ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵ ਿੱ ਚ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ।" 
 ਦੁਨੀ ਚੂੰਦ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗ ਕਰਹਾ ਕਕ ਓਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਸ ਨੇ ਕਕਹਾ, "ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 
ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਕਲਜਾ ਸਕਦਾ।" 
 ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਕਖਆ, "ਜੇਕਰ ਤੂੂੰ  ਇੱਕ ਕਨਿੱਕੀ ਕਜਹੀ ਸੂਈ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਕਲਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਤ 
ਕਰੋੜ੍ ਰੁਕਪ੍ਆ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਕਕਵੇਂ ਕਲਜਾ ਸਕੇਂਗਾ?” ਤੂੂੰ  ਇਸ ਦੌਲਤ ਨੂੂੰ  ਕਕਸੇ ਚੂੰਗੇ ਕੂੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕਰਹਾ। ਤੂੂੰ  ਕੇਵਲ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਸਾਂਭ-ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਹ ਦੌਲਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਕਕਸੇ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ?" 
 ਦੁਨੀ ਚੂੰਦ ਹੋਰ ਕਜ਼ਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕਗਆ। ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਕ ਫੇਰ ਉਹ ਇਸ ਦੌਲਤ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? 
 ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, "ਇਹ ਦੌਲਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੂੰ ਡ ਦੇ ਜੋ ਭੁਖੇ ਹਨ, ਕਜਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਤਨ ਢਕਣ ਲਈ ਕਪ੍ੜ੍ ੇਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ 
ਲੋੜ੍ਵੂੰ ਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਨਾਲ ਇਹ ਕਵਵਹਾਰ ਕਰ ਕਕ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤੈਨੂੂੰ  
ਆਨੂੰ ਦ ਤੇ ਸੂੰਤੋਖ ਕਮਲੇਗਾ। ਦੁਨੀ ਚੂੰਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਸੱਖ ਬਣ ਕਗਆ ਅਤ ੇਇਸ ਕਪ੍ਿੋਂ ਉਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਸੱਕਖਆ ਕਦੱਤੀ। 
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੂੰ  ਇਹ ਕਸੱਕਖਆ ਕਮਲਦੀ ਹੈ ਕਕ ਸੂੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਕਵੱਚ ਮਨੱੁਖ ਗਲਤਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ 
ਕਕਉਂਕਕ ਸੂੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬੜ੍ੀ ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ। ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ੍ਣਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂੰਤੁਸ਼ਟ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

****************** 
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9. ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨ ੀਂ ਜਾਂਿੀ 
 

 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਿਾਨਾ ਇੱਕ ਕਦਨ ਕਾਰੂ ਦੇ ਰਾਜ ਵ ਿੱ ਚ ਪੁ੍ਜੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ 
ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲਾਲਸਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਲਗਦਾ ਕਕ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵ ਿੱ ਚ ਕਕਸੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕੋਲ 
ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਚਾਲੀ ਸੂੰਦੂਕ ਭਰ ਲਏ ਸਨ। 
 ਇੱਕ ਕਦਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਮੂੰਤਰੀ ਨੂੂੰ  ਕਕਹਾ, "ਕੀ ਆਪ੍ਣੇ ਰਾਜ ਵ ਿੱ ਚ ਕਕਸੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ 
ਸਕਕਆ?" ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਜੁਆਬ ਕਦੱਤਾ, "ਮੈਂ ਪੱੁ੍ਿ-ਭਾਲ ਕੇ ਆਪ੍ ਨੂੂੰ  ਕਲਹ ਦੱਸਾਂਗਾ।" 
 ਅਗਲੇ ਕਦਨ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਕੁੜ੍ੀ ਨੂੂੰ  ਬਜ਼ਾਰ ਵ ਿੱ ਚ ਕਵਕਣ ਲਈ ਭੇਕਜਆ, ਕਜਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਰਖੀ 
ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਪ੍ਾਰੀ ਦੇ ਲੜ੍ਕੇ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਬੁਢੀ ਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਘਰ ਦਾ ਕੂੰਮਕਾਜ ਲਈ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਕੁੜ੍ੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਕਖਆ। ਮਾਂ ਨੇ 
ਜੁਆਬ ਕਦੱਤਾ ਕਕ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ  ੀ ਮੁਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੂੰਤੂ ਤੇਰੇ ਕਪ੍ਤਾ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਵ ਿੱ ਚ ਇੱਕ ਮੁਹਰ ਪ੍ਾਕੇ ਦਫਨਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ। 
ਪੱੁ੍ਤਰ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕਪ੍ਤਾ ਦੀ ਕਬਰ ਖੋਦੀ ਤੇ ਮੁਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਕੁੜ੍ੀ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ 
ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਖੁਦਵਾ ਕੇ ਮੁਰਕਦਆਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਕਵਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹਰਾਂ ਕਢਵਾ ਲਈਆਂ। 
 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਕਹਲ ਕੋਲ ਪੁ੍ਜੇ ਤੇ ਦਵਾਰਪ੍ਾਲ ਕੋਲ ਰਾਜੇ ਨੂੂੰ  ਕਮਲਣ ਦੀ ਇੱਿਾ ਦੱਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਬਾਹਰ 
ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਕਖਆ ਕਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਟੁੱ ਟੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡ ੇ ਦੇ ਠੀਕਰੇ ਕਗਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਕਕਹਾ, 
"ਧਰਮਾਤਮਾ ਜੀ! ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ  ੋ? ਇਨਹ ਾਂ ਠੀਕਕਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਜੋੜ੍ਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ?" ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੁਆਬ ਕਦੱਤਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਅਗਲੇ 
ਜਨਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।" ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਕਹਾ, "ਇਸ ਨੂੂੰ  ਅੱਗਲੇ ਜਨਮ ਕਕਵੇਂ ਕਲਜਾ ਸਕਦ ੇ ਹੋ?" ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਕਖਆ, 
"ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਕਜਵੇਂ ਤੂੂੰ  ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਰਖੀ ਹੈ।" ਰਾਜੇ ਨੂੂੰ  ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲੱਗ 
ਵਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੂੰ  ਹੱਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਕਖਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਕਖਆ, "ਰਾਜਾ ਕਾਰੂ! ਜੋ ਵੀ ਤੂੂੰ  ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ 
ਕਰਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਕਦਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਚੂੰਗੇ ਕਰਮ ਹੀ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਘੋੜ੍ੇ, ਇਹ ਫ਼ੌਜਾਂ, ਇਹ ਰਾਜ 
ਸਭ ਇਥੇ ਰਕਹ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੂੂੰ  ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਲਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੂੰ  ਦੁਨੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੂੂੰ  
ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਕਖਆ ਕਕ ਕਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਵ ਿੱ ਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁਹਰਾਂ ਪ੍ਾ ਕੇ ਦਫਨਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਹਰ ਵੀ ਆਪ੍ਣੇ 
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਲਜਾ ਸਕੇ। ਫੇਰ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਏਨੀ ਦੌਲਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਕਵੇਂ ਜਾਏਗੀ ? ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਕ ਤੇਰੇ ਕਮਾਏ 
ਪ੍ਾਪ੍ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗ।ੇ" 
 ਇਕ ਸੱਚ-ੇਸੱੁਚ ੇਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਇਸ ਸੂੰ ਸਾਰ ਨੂੂੰ  ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਜਾਣਦ ੇਹੋਏ ਆਪ੍ਣਾ ਫਰਜ਼ ਕਨਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ 
ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਬਲਕਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਸਮਰਨ ਹੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।   
 

****************** 
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10. ਸਿੱ ਚੀ ਵਕਰਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਆ  ਿੱ ਕ 
 

 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਅਤ ੇਭਾਈ ਮਰਿਾਨਾ ਐਮਨਾਬਾਦ (ਪ੍ਾਕਕਸਤਾਨ) ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਗਏ। ਉਸ ਸ਼ਕਹਰ ਵ ਿੱ ਚ ਕਈ ਅਮੀਰ ਲੋਕ 
ਰਵ ੰਿ ੇਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਕਸੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਗੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਜੋ ਤਰਖਾਣ ਸੀ। ਉਸਨੂੂੰ  
ਸ਼ੂਦਰ ਮੂੰ ਕਨਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੂਿਰ ਵ ੰਿੂ  ਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀ ੀਂ ਜਾਤ  ਾਲੇ ਨੰੂ ਕਵ ਆ ਜਾਂਿਾ  ੈ। ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਕਹੂੰ ਦ,ੂ ਬਰਾਹਮਣ ਅਤ ੇ
ਖੱਤਰੀ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵਰਗੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪ੍ਾਣੀ ਿੀ ਸਾਂਝ ਤਿੱ ਕ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿੱ ਖਿੇ। 
 ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਸੱਚੀ ਸੱੁਚੀ ਕਕਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਦਆਲੂ ਤੇ ਚੂੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਕਪ੍ਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤ ੇਦੂਕਜਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। 
 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਤ ਪੱ੍ਖੋਂ ਖੱਤਰੀ ਸਨ। 'ਖੱਤਰੀ' ਨੂੂੰ  ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਮੂੰ ਕਨਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੂੰ  ਜਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੂੰਕਾਰ 
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਕਲਆਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਸੋਚਦ ੇਸੀ ਨਾ ਕਵਹਾਰ ਕਰਦ ੇਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਪ੍ਆਰ ਕਰਦ ੇਸਨ। 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਸਾਕਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ। 
 ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਆਦਰ ਸਵ ਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਿਾਨੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਰੀਬ ਭਾਈ ਲਾਲੋ 
ਕੇਵਲ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਾਗ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸ ਸਕੇ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਈ ਮਰਿਾਨੇ ਨੇ ਕਕਹਾ, “ਇਹ ਭੋਜਨ ਐਨਾ ਸੁਆਦੀ ਕਕਵੇਂ 
ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?” ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਕਹਾ "ਇਹ ਖਾਣਾ ਉਸ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਕਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੂੰਨਾ ਸੁਆਦ ਹੈ।" 
 ਫੇਰ ਇੱਕ ਕਦਨ ਇਸੇ ਸ਼ਕਹਰ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮਕਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਬਰਹਮ ਭੋਜ ਵਜੋਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ 
ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਨੂੂੰ  ਵੀ ਇਸ ਖਾਣੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਕਦੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਕਹ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕਦੱਤਾ,"ਅਸੀਂ ਫਕੀਰ 
ਲੋਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਰਹਮ ਭੋਜ ਵ ਿੱ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?" ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੂੰ  ਨਾਲ ਕਲਆ ਅਤੇ 
ਮਕਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਗਏ। ਮਕਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਗੁੱ ਸੇ ਵ ਿੱ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਨੂੂੰ  ਕਕਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ  ਾਲੇ ਦੇ ਘਰ 
ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਾਕਲਆਂ ਦਾ ਕਨਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਵਧੀਆ ਬਰਹਮ ਭਜੋ ਉਪ੍ਰ ਸੱਕਦਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਹ ਕਕਉਂ 
ਕੀਤੀ?" 
 ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਕਹੂੰਦੇ ਕਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਲੌਕਕਕ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵ ਿੱ ਚ 
ਬਰਹਮ ਭੋਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਫੜ੍ਹਕੇ ਇਹ ਕਸਧ ਕਰ ਕਦੱਤਾ ਕਕ ਇਸ ਵ ਿੱ ਚ ਖੂਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਕ ਇਹ 
ਖਾਣਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਕਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਜਸ ਵ ਿੱ ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਕਤਆਰ ਕੀਤਾ ਭੋਜਨ 
ਖੂਨ ਵਰਗਾ ਕੌੜ੍ਾ ਹੈ। 
 ਇਹ ਵੀ ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜ ੇਹੱਥ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਲਆਂਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਉਸ ਕਵਚੋਂ ਦੁੱ ਧ 
ਕੱਕਢਆ ਭਾਵ ਦੱਕਸਆ, “ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਮਹਨਤ ਨਾਲ ਕਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ  ੀ ਦੁੱ ਧ ਵਰਗਾ ਮੀਠਾ ਤੇ ਸੁਆਦੀ  ੰੁਿਾ 
ਹੈ।" 
 ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਰੋਟੀ ਨੂੂੰ  ਅੂੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਕ ਦੁੱ ਧ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤ ੇਪ੍ਰਾਏ ਧਨ ਦੇ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਖੂਨ ਵਾਂਗੂੂੰ  
ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਇਕ ਸੱਚ-ੇਸੱੁਚੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਕਹਲੀ ਕਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। 

****************** 
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11. ਵਿਤਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਾਣੀ ਦੇਣਾ  
 

 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਵ ੰਿ ੂਧਰਮ ਿੇ ਇਿੱਕ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਅਸਥਾਨ  ਵਰਿੁਆਰ ਵ ਖੇ ਪ ੰੁਚ ਗਏ। ਉ ਨਾਂ ਨੇ  ੇਵਖਆ ਵਕ ਗੰਗਾ ਨਿੀ ਵ ਿੱ ਚ 

 ਜ਼ਾਰਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤ ੇਪੁਰਸ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰ ੇ  ਨ। ਉ ਨਾਂ ਨੇ  ੀ ਆਪਣੇ ਕਪੜ ੇਉਤਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਿਾਨਾ ਜੀ ਨੰੂ ਫੜਾ ਵਿਿੱ ਤ ੇਅਤ ੇ

ਨਿੀ ਵ ਿੱ ਚ ਉਤਰ ਗਏ। 

ਨਿੀ ਵ ਿੱ ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ  ਿੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਪੂਰਬ  ਿੱਲ ਸੁਿੱ ਟ ਰ ੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰੂ  ਉ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਿਸ਼ਾ 
 ਿੱਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛਮ  ਿੱਲ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਿੇਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਵਿਿੱ ਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਿੱਛਮ  ਿੱਲ ਪਾਣੀ ਿੇਂਵਿਆਂ  ੇਖ ਕੇ ਸਭ 

ਬ ੁਤ  ੈਰਾਨ  ੋਏ। ਉ ਨਾਂ ਵ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਨੇ  ੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਨੰੂ ਵਕ ਾ, “ਭਾਈ ਤੂੰ  ਵ ੰਿੂ  ੈ ਵਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ? ਤੂੰ  ਨ ੀਂ 
ਜਾਣਿਾ ਵਕ ਪਾਣੀ ਪੂਰਬ  ਿੱਲ ਸੁਿੱ ਟਣਾ ਚਾ ੀਿਾ  ੈ” ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਨੇ ਪੁਿੱ ਵਛਆ ਭਾਈ, “ਤੂੰ  ਪਾਣੀ ਪੂਰਬ  ਿੱਲ ਵਕਉਂ ਸੁਿੱ ਟ ਵਰ ਾ  ੈ” ? 

ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਵਿਿੱ ਤਾ,“ਸਾਿ ੇਵਪਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੇ ਘਰ ਰਵ ੰਿੇ  ਨ ਜੋ ਵਕ ਪੂਰਬ  ਿੱਲ  ੈ। ਉ  ਵਪਆਸੇ  ਨ। ਅਸੀਂ ਉ ਨਾਂ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਿੇ 

ਰ ੇ  ਾਂ।" 

 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਨੇ ਪੁਿੱ ਵਛਆ, “ਤੁ ਾਿ ੇ ਵਪਤਰ  ਵਰਿੁਆਰ ਤੋਂ ਵਕੰਨੀ ਕੁ ਿੂਰ ਰਵ ੰਿੇ  ਨ” ? ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਵਿਿੱ ਤਾ, “ਉ  

ਸੂਰਜ ਤੋਂ  ੀ ਕਈ  ਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਿੂਰ ਰਵ ੰਿੇ  ਨ” ।  ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਨੇ ਪੁਿੱ ਵਛਆ, “ਤੁ ਾਿ ੇਿੁਆਰਾ ਸੁਿੱ ਵਟਆ ਪਾਣੀ ਉ ਨਾਂ ਕੋਲ ਪ ੰੁਚ 

ਵਰ ਾ  ੈ” । ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਵਿਿੱ ਤਾ, “ਸਾਨੰੂ ਬਰਾ ਮਣਾਂ ਨੇ ਿਿੱ ਵਸਆ  ੈ ਵਕ ਸਾਿ ੇਿੁਆਰਾ ਸੁਿੱ ਵਟਆ ਪਾਣੀ ਉ ਨਾਂ ਕੋਲ ਪ ੰੁਚ 

ਜਾ ੇਗਾ। ਉ ਨਾਂ ਿੀ ਵਪਆਸ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਮਟ ਜਾ ੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉ ਨਾਂ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਵਿਿੱ ਤਾ ਤਾਂ ਉ  ਵਪਆਸੇ  ੀ ਰਵ ਣਗੇ।" 

 ਉਸ ਿੀ ਇ  ਗਿੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ  ੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਵ ਲਾਂ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਪਿੱਛਮ  ਿੱਲ ਸੁਿੱ ਟਿੇ ਰ ੇ। ਉਸ ਆਿਮੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਿੇ  ਜੀ ਤੋਂ ਵਫਰ ਪੁਿੱ ਵਛਆ “ਤੂੰ  ਪਾਣੀ ਪਿੱਛਮ  ਿੱਲ ਵਕਉਂ ਸੁਿੱ ਟ ਵਰ ਾ  ੈ ? ਜਿਵਕ ਵਪਤਰ ਤਾਂ ਪੂਰਬ  ਿੱਲ ਰਵ ੰਿ ੇ ਨ” । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ 
ਨੇ ਉੱਤਰ ਵਿਿੱ ਤਾ, “ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵ ਿੱ ਚ  ਨ ਜੋ ਮੀਂ  ਨਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸੁਿੱ ਕ ਗਏ  ਨ ਮੈਂ ਉ ਨਾਂ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਿੇ ਵਰ ਾ  ਾਂ।” 

 ਉਸ ਆਿਮੀ ਨੇ ਵਕ ਾ, “ਵਕ ਤੁ ਾਿੇ ਿੁਆਰਾ ਸੁਿੱ ਵਟਆ  ੋਇਆ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਕ ੇਂ ਪ ੰੁਚ ਸਕਿਾ  ੈ ?” ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਨੇ 

ਉੱਤਰ ਵਿਿੱ ਤਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁ ਾਿੇ ਿੁਆਰਾ ਸੁਿੱ ਵਟਆ  ੋਇਆ ਪਾਣੀ ਤੁ ਾਿ ੇ ਵਪਤਰਾਂ ਕੋਲ ਲਿੱ ਖਾਂ ਮੀਲ ਿੂਰ ਪ ੰੁਚ ਸਕਿਾ  ੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਿੁਆਰਾ 
ਸੁਿੱ ਵਟਆ  ੋਇਆ ਪਾਣੀ ਿੋ ਸੌ ਮੀਲ ਿੂਰ ਤਿੱਕ ਵਕਉਂ ਨ ੀਂ ਪ ੰੁਚ ਸਕੇਗਾ ?” ਉ ਨਾਂ ਵ ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਝ ਗਏ ਵਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਕੀ 
ਕਵ  ਰ ੇ  ਨ। ਉ ਨਾਂ ਨੇ ਇ  ਜਾਣ ਵਲਆ ਵਕ ਇ  ਪਾਣੀ ਸਾਿ ੇਵਪਤਰਾਂ ਕੋਲ ਨ ੀਂ ਪ ੰੁਚ ਸਕਿਾ। ਉ ਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਪੂਰਬ  ਿੱਲ ਸੁਿੱ ਟਣਾ 
ਬੰਿ ਕਰ ਵਿਿੱ ਤਾ। 

 ਚੜਹਿੇ ਸੂਰਜ  ਿੱਲ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਸੁਿੱ ਟਣਾ ਜੋ ਰਸਮ ਸ਼ਾਇਿ ਚੰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਵਜ ੜਾ  ੀ ਸ ੇਰੇ ਜਲਿੀ 
ਉੱਠੇਗਾ ਉ  ਆਲਸੀ ਨ ੀਂ  ੋ ੇਗਾ। ਵਜ ੜੇ ਲੋਕ ਉੱਿਮੀ  ੰੁਿੇ  ਨ ਉ  ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ  ੀ ਘਿੱਟ  ੰੁਿ ੇ ਨ ਪਰ ਲਾਲਚੀ ਬਰਾ ਮਣ ਇਸ 
ਰੀਤ ਿੁਆਰਾ ਿੂਜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ  ਰਤਿੇ ਸਨ। 

 ਇਕ ਮਨੁਿੱ ਖ ਕਰਮ ਕਾਂਿਾਂ ਿੇ ਵ ਿੱ ਚ  ਮੇਸ਼ਾ  ੀ ਖੁਆਰ  ੰੁਿਾ ਰਵ ੰਿਾ  ੈ । ਚਾ ੀਿਾ ਤਾਂ ਇ   ੈ ਵਕ ਮਨੁਿੱ ਖ ਆਪਣਾ ਜੀ ਨ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਸਫਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫੋਕਟ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਿਾਂ ਿਾ ਵਤਆਗ ਕਰੇ । 

 

****************** 
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12. ਵਤੂੰ ਨ ਵ ਿੱ ਵ ਾਆਵਾਂ 
 

 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਅਸਾਮ ਿੀ ਯਾਤਰਾ ਿੌਰਾਨ ਇਿੱਕ ਵਿਨ ਢਾਕੇ ਿੇ ਇਿੱ ਕ ਵਪੰਿ ਪ ੰੁਚੇ। ਉਥ ੇਇਿੱਕ ਭੂਮੀਆ ਨਾਮ ਿਾ ਜਾਵਣਆ-

ਪਛਾਵਣਆ ਅਮੀਰ ਰਵ ੰਿਾ ਸੀ। ਉ  ਵਿਨ ਸਮੇਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਿੇ ਘਰ ਲੁਿੱ ਟਿਾ ਸੀ। ਉ  ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਰਵ ਣ ਲਈ 

ਮੁਫ਼ਤ ਵਰ ਾਇਸ਼ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵਿੰਿਾ ਸੀ। ਭੂਮੀਆ ਆਪਣੇ ਵਪੰਿ ਿੇ  ਰੇਕ ਵ ਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕਵ ੰਿਾ ਸੀ ਵਕ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ ਅਤ ੇ

ਜੋ  ੀ ਉਸ ਿੀ ਗਿੱਲ ਨ ੀਂ ਮੰਨਿਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪ ੰੁਚਾਉਣ ਿੀ ਧਮਕੀ ਵਿੰਿਾ। ਭੂਮੀਆ ਿਾ  ੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਵਪੰਿ  ਾਸੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਨੰੂ  ੀ ਉਸ ਿੇ ਘਰ ਭੇਜ ਵਿਿੱ ਤਾ। ਭੂਮੀਏ ਨੇ ਭੋਜਨ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਅਤ ੇਭਾਈ ਮਰਿਾਨਾ ਜੀ ਨੰੂ 

ਪਰੋਸ ਵਿਿੱ ਤਾ। ਭੋਜਨ ਛਿੱਕਣ ਤੋਂ ਪਵ ਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਨੇ ਭੂਮੀਏ ਤੋਂ ਪੁਿੱ ਵਛਆ, “ ੇ ਭਾਈ ! ਤੂੰ  ਆਪਣੇ ਜੀ ਨ ਿਾ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਵਕ ੇਂ 
ਕਰਿਾ  ੈ ?” ਭੂਮੀਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਾਨ ਕਰਨਾ ਵਿਆਲਤਾ ਿਾ ਕੰਮ  ੈ ਭਾ ੇਂ ਪੈਸਾ ਚੋਰੀ ਿਾ  ੋ ੇ ਜਾਂ  ੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁਿੱ ਵਟਆ  ੋ ੇ। ਭੂਮੀਆ ਸੋਚਿਾ ਸੀ 
ਵਕ ਇ  ਮਨੁਿੱ ਖਤਾ ਿੀ ਸੇ ਾ  ੈ। ਉ  ਵ ਸ਼ ਾਸ਼ ਰਿੱਖਿਾ ਸੀ ਵਕ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ  ੋਇਆ ਧਨ  ੋਰਾਂ ਿੀਆਂ ਿੁਆ ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਿਾ  ੈ। 
ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਨੰੂ ਸਿੱਚੋ-ਸਿੱਚ ਿਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉ  ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਿਾ  ੈ। 

 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਨੇ ਵਕ ਾ,“ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਭੋਜਨ ਨ ੀਂ ਛਕ ਸਕਿ ੇਵਜੰਨੀ ਿੇਰ ਤੂੰ  ਇ   ਾਅਿਾ ਨ ੀਂ ਕਰਿਾ ਵਕ ਤੂੰ  ਇ  ਬੁਰਾ 
ਕੰਮ ਛਿੱਿ ਿੇ ੇਂਗਾ। ਭੂਮੀਏ ਨੇ ਵਕ ਾ,“ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਵਪਤਾ ਪੁਰਖੀ ਵਕਿੱ ਤਾ  ੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੰੂ ਨ ੀਂ ਛਿੱ ਿ ਸਕਿਾ।” ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਨੇ 

ਵਕ ਾ,“ਜੇ ਤੂੰ  ਚੋਰੀ ਨ ੀਂ ਛਿੱ ਿਣਾ ਚਾ ੰੁਿਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਇਿੱ ਛਾ ਪਰ ਤੂੰ  ਸਾਿੇ ਵਤੰਨ ਬਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨ : 
1. ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਨਾ ਲੁਿੱ ਟੀ।  2. ਹਮੇਸ਼ਾ  ਿੱ ਚ ਬੋਲੀ।  3. ਵਜ  ਦਾ ਤੂੂੰ  ਲੂਣ  ਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਉ  ਦੀ ਕਦੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੀਂ। 

    ਭੂਮੀਏ ਿੁਆਰਾ ਇ  ਵਤੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਵਲਆ। ਵਜ ੇਂ ਭੂਮੀਏ ਨੇ  ਾਅਿਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ 

ਗਰੀਬਾਂ ਨੰੂ ਲੁਿੱ ਟਣਾ ਛਿੱਿ ਵਿਿੱ ਤਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਿ, ਉਸ ਨੰੂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਿੀ ਇਿੱ ਛਾ  ੋਈ। ਇਿੱ ਕ ਰਾਤ ਭੂਮੀਆ, ਰਾਜੇ  ਾਂਗ ਵਤਆਰ  ੋਇਆ, 

ਘੋੜ ੇ’ਤੇ ਸ ਾਰ  ੋ ਕੇ ਰਾਜੇ ਿੇ ਮਵ ਲ ਵ ਿੱ ਚ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਪ ੰੁਚ ਵਗਆ। ਪਵ ਰੇਿਾਰ ਨੇ ਪੁਿੱ ਵਛਆ,“ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ  ੋ ?” ਭੂਮੀਏ ਨੇ ਸਿੱਚ ਬੋਵਲਆ,“ 

ਮੈਂ ਇਿੱਕ ਚੋਰ  ਾਂ।” ਪਵ ਰੇਿਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਵਝਆ ਅਤ ੇਅਗੇ ਜਾਣ ਵਿਿੱ ਤਾ। ਭੂਮੀਆ ਮਵ ਲ ਿੇ ਅੰਿਰ ਵਗਆ ਅਤ ੇਕੀਮਤੀ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕਿੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜਿ ਜਾਣ ਲਈ ਵਤਆਰ  ੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਭੁਿੱ ਖ ਲਿੱ ਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਿੱਕ ਸੋਨੇ ਿੀ ਪਲੇਟ ਵ ਿੱ ਚ KwxW dyiKAw। 
ਵਜ ੇਂ  ੀ ਉਸ ਨੇ ਮੰੂ  ਵ ਿੱ ਚ ਪਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਨਮਕ ਿਾ ਸੁਆਿ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਥ ੇ ੀ ਛਿੱਿ ਵਿਿੱ ਤੀਆਂ ਅਤ ੇਘਰ 

 ਾਪਸ ਚਲਾ ਵਗਆ। ਅਗਲੇ ਵਿਨ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਇ  ਮਵ ਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵਕ ਵਕਸੇ ਨੇ ਉਸ ਿੇ ਮਵ ਲ ਵ ਿੱ ਚ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਿੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ  ੈ। ਉਸ 
ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਿੱ ਟ-ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁਿੱ ਛ-ਵਗਿੱ ਛ ਕਰ ਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਿ ਭੂਮੀਏ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਿੀ ਕੁਿੱ ਟ ਮਾਰ  ੰੁਿੀ ਿੇਖੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਨੰੂ ਰਾਜੇ ਸਾ ਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਵਕ ਾ,“ਮੈਂ  ਾਂ ਉ , ਵਜਸ ਨੇ ਤੁ ਾਿ ੇਮਵ ਲ ਵ ਿੱ ਚ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਿੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੰੂ ਸਜ਼ਾ 
ਵਿਉ ਅਤ ੇਗਰੀਬਾਂ ਨੰੂ ਛਿੱਿ ਵਿਉ”। ਰਾਜਾ  ੈਰਾਨ  ੋ ਵਗਆ, ਉਸ ਨੇ ਪੁਿੱ ਵਛਆ,“ਤੂੰ  ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ  ੀ ਲੈ ਕੇ ਵਕਉਂ ਨ ੀਂ ਵਗਆ ?” 

 ਭੂਮੀਏ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਤੰਨ  ਾਅਵਿਆਂ ਿਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਕ ਾ, “ਮੈਂ ਬ ੁਤ ਖੁਸ਼  ਾਂ ਵਕ 

ਤੂੰ  ਸਿੱਚ ਬੋਵਲਆ । ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜੁਰਮ ਮੁਆਫ ਕਰਿਾ  ਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ  ਰਗੇ ਸਿੱਚੇ-ਸੁਿੱ ਚੇ ਇਨਸਾਨ ਨੰੂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਵਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਿ 

ਕਰਾਂਗਾਂ ।”  ਰ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨੰੂ ਸਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾ ੀਿਾ  ੈ ਅਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਵ ਣਾ ਚਾ ੀਿਾ  ੈ। ਸਿੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਿੱ ਲਣ  ਾਲੇ ਇਨਸਾਨ 
ਨੰੂ  ਮੇਸ਼ਾ  ਵਿਆਈ ਤੇ ਇਿੱ ਜ਼ਤ  ੀ ਵਮਲਿੀ  ੈ। ਇਸ ਲਈ  ਰ ਇਿੱ ਕ ਨੰੂ ਸਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾ ੀਿਾ  ੈ ਅਤੇ ਸਿੱਚੀ ਵਕਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾ ੀਿੀ  ੈ।  
 ਵਮ ਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਿਾ  ੀ ਿਾਨ ਲਿੱ ਗਿਾ  ੈ ।  ਮੇਸ਼ਾ  ਿੱ ਕ-ਸਿੱਚ ਿੇ ਰਾ  ’ਤੇ ਤੁਰਵਿਆਂ ਸਿੱਚੀ ਵਕਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾ ੀਿੀ 

 ੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਵਕ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਵ ਿੱ ਚ  ਵਿਆਈ ਵਮਲਿੀ  ੈ ਤੇ ਉ  ਰਿੱਬ ਿੀ ਿਰਗਾ  ਵ ਿੱ ਚ  ੀ ਪਰ ਾਨ  ੋ ਜਾਂਿਾ  ੈ । ****** 
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13.  ੁਿੱ ਚਾ ਜੀਵਨ 
 

 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਅਤ ੇਭਾਈ ਮਰਿਾਨੇ ਨੇ ਪਾਕਪਟਨ ਛਿੱ ਿ ਵਿਿੱ ਤਾ ਅਤ ੇ ਮੁਲਤਾਨ ਿੇ ਸ਼ਵ ਰ ਤੁਲਾਂਬਾ (ਪਾਵਕਸਤਾਨ) ਪ ੰੁਚ 

ਗਏ। ਸੜਕ ਿੇ ਇਿੱਕ ਪਾਸੇ ਉ ਨਾਂ ਨੇ ਬ ੁਤ  ਿੱ ਿੀ ਅਤ ੇਸੋ ਣੀ ਇਮਾਰਤ  ੇਖੀ। ਸਿੱਜਣ, ਵਜਸ ਿਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਸ਼ੇਖ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ 

ਿੇ ਅਰਾਮ ਲਈ ਇ  ਸਰਹਾਂ ਬਣਾਈ  ੋਈ ਸੀ। ਇਥੇ  ਰ ਮੁਸਾਵਫ਼ਰ ਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਵਰ ਾਇਸ਼ ਵਿਿੱ ਤੀ ਜਾਂਿੀ ਸੀ। ਵ ੰਿ ੂਅਤ ੇਮੁਸਲਮਾਨ 

ਿੋ ਾਂ ਨੰੂ ਇ  ਸ ੂਲਤ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਇਿੱਕ ਪਾਸੇ ਵ ੰਿ ੂਲਈ ਮੰਵਿਰ ਅਤ ੇਿੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਸਵਜਿ  ੀ ਬਣਾਈ  ੋਈ ਸੀ। 

 ਸ਼ੇਖ ਵਿਨ ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਇਿੱਕ ਸੰਤ ਿੇ  ਾਂਗ ਕਪੜ ੇਪਾਉਂਿਾ ਸੀ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਰਿੱਬ ਿੇ ਨਾਮ ਿਾ ਜਾਪ ਕਰਿਾ ਰਵ ੰਿਾ ਸੀ। 
 ਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੰੂ ਸਿੱਜਣ (ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ  ਾਲਾ ਅਤ ੇਵਮਿੱ ਤਰ) ਕਵ  ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਿਾ ਸੀ। ਸਿੱਜਣ ਕੋਲ ਬ ੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਵਜਸ ਨੰੂ ਮਜ਼ਿੂਰਾਂ 
ਿੁਆਰਾ  ਾਵ ਆ ਜਾਂਿਾ ਸੀ। ਜਿੋਂ ਵਕ ਉਸ ਿੀ ਆਮਿਨ ਲੁਿੱ ਟਾਂ-ਖੋ ਾਾਾਂ ਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਿੁਆਰਾ ਕਮਾਈ  ੋਈ ਸੀ। ਉ  ਰਾਤ ਿੇ ਿੌਰਾਨ 

ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਰ ਵਿੰਿਾ ਤੇ ਉ ਨਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਖੂ  ਿੇ ਵ ਿੱ ਚ ਸੁਿੱ ਟਕੇ ਉ ਨਾਂ ਿੇ ਸਮਾਨ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿੱਖ ਲੈਂਿਾ। 

 ਸਿੱਜਣ ਨੰੂ ਜਾਵਪਆ ਵਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਇਿੱਕ ਅਮੀਰ ਆਿਮੀ  ਨ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤ ੇਭਾਈ ਮਰਿਾਨਾ ਜੀ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਵਿਿੱ ਤਾ 
ਤਾਂ ਜੋ ਉ ਨਾਂ ਨੰੂ ਸਿੱਜਣ ’ਤੇ ਵ ਸ਼ ਾਸ਼  ੋ ਜਾ ੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਨੇ ਭਾਂਪ ਵਲਆ ਵਕ ਉਸ ਿੇ ਵਿਮਾਗ ਵ ਿੱ ਚ ਬੁਰਾ ਵ ਚਾਰ ਚਿੱਲ ਵਰ ਾ  ੈ। 
ਰਾਤ ਿੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, “ ੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ! ਅੰਿਰ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲ ੋ, ਰਾਤ ਬ ੁਤ  ੋ 

ਚੁਿੱ ਕੀ  ੈ ।” ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਨੇ ਆਵਖਆ, “ਸਿੱਜਣ ਜੀ ! ਅਸੀਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਵ ਲਾਂ ਪਰਭੂ ਿੀ ਉਸਤਤ ਵ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਸ਼ਬਿ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ।” 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਿ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ : 

ਉਜਲ ਕੈ ਾ ਵਚਲਕਣਾ ਘੋਵਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸੁ॥ 
ਧੋਵਤਆ ਜੂਵਠ ਨ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸਉ ਧੋ ਾ ਵਤਸੁ॥       (ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਵ ਬ, 729)              

(ਜੇਕਰ ਕੈਂ  ਿੇ ਉਜਲੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਵਲਸ਼ਕ ਾਂ ਭਾਂਿੇ ਨੰੂ ਘਸਾਇਆ ਜਾ ੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵ ਚੋਂ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਕਾਲੀ ਵਸਆ ੀ ਲਿੱ ਗੀ ਰਵ  ਜਾਂਿੀ  ੈ। ਜੇ 
ਮੈਂ ਸੌ  ਾਰੀ  ੀ ਉਸ ਕੈਂ  ਿੇ ਭਾਂਿੇ ਨੰੂ ਧੋ ਾਂ ਤਾਂ  ੀ ਉਸ ਿੀ ਅੰਿਰਲੀ ਕਾਲਖ ਿੀ ਜੂਠ ਿੂਰ ਨ ੀਂ  ੰੁਿੀ।) 
 ਸਿੱਜਣ ਨੇ ਜਿੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ਬਿ ਸੁਵਣਆ। ਉ  ਇਸ ਿਾ ਭਾ  ਸਮਝ ਵਗਆ ਅਤ ੇਉਸ ਨੰੂ ਸ਼ਿੱ ਕ  ੋਇਆ ਵਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਨੇ 

ਉਸ ਿੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣ ਵਲਆ  ੈ। “ਕੈਂ  ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਭਾਂਿਾ ਬਾ ਰੋਂ ਚਮਕਿਾ  ੈ ਪਰ ਜਿੋਂ ਇਸ ਨੰੂ ਮਵਲਆ ਜਾਂਿਾ  ੈ ਤਾਂ ਇ  

ਉਂਗਲਾਂ ਨੰੂ ਕਾਲਾ ਕਰ ਵਿੰਿਾ  ੈ। ਭਾ ੇਂ ਇਸ ਨੰੂ ਧੋਤਾ ਜਾ ੇ, ਤਾਂ  ੀ ਕੈਂ  ਿਾ ਕਾਲਾਪਨ ਨ ੀਂ ਜਾਂਿਾ। ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਘਰ ਨੰੂ ਬਾ ਰੋਂ ਵਜਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ 
ਸਜਾ ਲ  ੋਪਰ ਜਿੋਂ ਉਸ ਨੰੂ ਢਾਵ ਆ ਜਾ ੇਗਾ ਤਾਂ ਉ  ਅੰਿਰੋਂ ਖਾਲੀ  ੀ  ੋ ੇਗਾ। ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਰੀਰ ਘਰ ਿੀ ਤਰਹਾਂ  ੀ  ੈ। ਵਜਨਹ ਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਿੇ 

ਅੰਿਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨ ੀਂ  ੰੁਿਾ ਉ ਨਾਂ ਿਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨ ੀਂ  ੰੁਿਾ। ਸਫੈਿ ਢਿੱ ਕੇ  ੋਏ ਸਿੱਜਣ ਪੁਰਸ਼, ਜੋ ਉ ਨਾਂ ਨੰੂ ਲੁਿੱ ਟਿੇ  ਨ ਜੋ ਉ ਨਾਂ ’ਤੇ 

ਵ ਸ਼ ਾਸ਼ ਅਤ ੇਭਰੋਸਾ ਕਰਿ ੇ ਨ ਉ  ਉ ਨਾਂ ਵਚਿੱ ਟੇ ਬਗਵਲਆਂ  ਾਂਗੂੰ   ਨ ਜੋ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਿਿੱਿ ੂਖਾ ਲੈਂਿੇ  ਨ। ਆਮ ਜੀ ਾਂ ਿਾ ਗਲਾ ਘਟੋ 
ਕੇ ਖਾ ਜਾਣ  ਾਵਲਆਂ ਨੰੂ ਸਿੱਜਣ ਜਾਂ ਭਗਤ ਨ ੀਂ ਵਕ ਾ ਜਾ ਸਕਿਾ। ਇਿੱਕ ਆਿਮੀ ਿੀ ਵਸਆਣਪ, ਬੁਿੱ ਧੀ ਅਤ ੇਸੇ ਾ ਬੇਕਾਰ  ੰੁਿੀ  ੈ, ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ 

ਉ  ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨ ੀਂ ਛਿੱਿਿਾ। ਨੇਕ ਬਣਨ ਲਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੀ ਵਮ ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ  ੰੁਿੀ  ੈ ।” 
 ਜਿੋਂ ਸ਼ਬਿ ਿਾ ਗਾਇਨ  ੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਜਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਿੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਿੱ ਗ ਵਪਆ ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਿੱ ਗਾ। ਗਰੂੁ ਜੀ ਿ ੇ
ਿਾਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉ  ਸਮਝ ਵਗਆ ਵਕ ਬਾ ਰੋਂ ਸਿੱਜਣ ਪੁਰਸ਼ ਿਾ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਧਾਰਵਮਕ ਨ ੀਂ  ੋ ਸਕਿਾ ਸਗੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਛਿੱ ਿ ਕੇ 
ਆਪਣੇ ਅੰਿਰ ਸਿਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ  ੀ ਧਰਮੀ ਤੇ ਸਿੱ ਜਣ ਬਣ ਸਕਿਾ  ਾਂ। ਿੁਰਸ਼ ਨੂੂੰ  ਆਿਣੇ ਅੂੰ ਦਰ  ਦਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਅਤ ੇ
ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਵਵਿੱ ਚ ਇਕ ਾਰਤਾ ਰਿੱ  ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ  ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਮਨੁਿੱ   ਬੁਰੇ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਡਦਾ ਉਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਉਹ 
ਧਾਰਵਮਕ ਨਹੀਂ ਵਕਹਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੈਂਹ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਾਂਗ ਮਲੀਨ ਹੀ ਰਵਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ।    
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14. ਮੂਰਤੀ ਿੂਜਾ 
 

 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਿੇ  ੋਏ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਿੇ ਵਿਨ ਜਗਨਨਾਥ ਪੁਰੀ (ਉੜੀਸਾ) ਵ ਖੇ ਪ ੰੁਚ ਗਏ। ਇਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ 

ਇਿੱਕ ਧਾਰਵਮਕ ਮੇਲਾ ਲਿੱ ਵਗਆ  ੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਵ ਿੱ ਤਰ ਜਗਹਾ ’ਤੇ ਵਕਰਸ਼ਨ ਜੀ ਿੀ ਇਿੱਕ 84 ਫੁਿੱ ਟ ਉੱਚੀ ਮੂਰਤੀ ਵਜਸ ਨੰੂ ‘ਜਗਨ ਨਾਥ’ 

ਵਕ ਾ ਜਾਂਿਾ  ੈ। ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਨੰੂ ਰਿੱ ਥ ’ਤੇ ਸ ਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਿਾ ਜਲੂਸ ਕਿੱ ਵਢਆ ਜਾਂਿਾ ਸੀ। ਬਰਾ ਮਣਾਂ ਨੇ ਇ  ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਫੈਲਾਅ 
ਵਿਿੱ ਤੀ ਸੀ ਵਕ ਜ ੋਕੋਈ ਰਿੱਥ ਿੇ ਪ ੀਏ  ੇਠ ਆ ਕੇ ਮਰੇਗਾ, ਉ  ਮੁਕਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਧਨ-ਿੌਲਤ ਨੰੂ ਛਿੱਿ ਕੇ 
ਪ ੀਏ ਿੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਿੇ ਵਿਿੱ ਤ।ੇ 

 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਨੇ ਮੇਲੇ ਵ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਬਰਾ ਮਣ ਨੰੂ ਿੇਵਖਆ, ਜੋ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਲਾ ਫੜਹ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਸਾ ਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪੁਿੱ ਵਛਆ ਵਕ “ ੇ ਪੰਵਿਤ ਜੀ ! ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ਿਾ ਵਸਮਰਨ ਕਰ ਰ ੇ  ੋ ? ਜਿੋਂ ਵਕ ਬੁਿੱ ਤ ਤੁ ਾਿ ੇਅਗ ੇਵਪਆ  ੈ ਪਰ 
ਤੂੰ  ਅਿੱ ਖਾਂ ਬੰਿ ਕੀਤੀਆਂ  ੋਈਆਂ  ਨ” । ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਵਿਿੱ ਤਾ ਵਕ ਜਿੋਂ ਮੈਂ ਅਿੱਖਾਂ ਬੰਿ ਕਰਿਾ  ਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਕੀ ਚਲ ਵਰ ਾ, 
 ੇਖ ਸਕਿਾ  ਾਂ। ਇ  ਕਵ  ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਫੇਰ ਅਿੱ ਖਾਂ ਬੰਿ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਚੁਿੱ ਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਿੇ ਵਪਛ ੇਰਿੱ ਖ ਵਿਿੱ ਤੀ। 
ਜਿੋਂ ਬਰਾ ਮਣ ਨੇ ਅਿੱਖਾਂ ਖੋਲਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਮੂਰਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨ ੀਂ ਆਈ ਤੇ ਉ  ਗੁਿੱ ਸੇ ਵ ਿੱ ਚ ਆ ਵਗਆ। 

 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਨੇ ਆਵਖਆ, “ ੇ ਪੰਵਿਤ ਜੀ ! ਵਨਰਾਸ਼  ੋਣ ਿੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਨ ੀਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਅਿੱਖਾਂ ਨੰੂ ਬੰਿ ਕਰੋ ਅਤ ੇ ੇਖ ਲ ੋਂ 
ਤੁ ਾਿੀ ਮੂਰਤੀ ਵਕਥੇ  ੈ ? ਵਜ ੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ  ੇਖ ਸਕਿੇ  ੋ ।” ਬਰਾ ਮਣ ਨੇ ਸਿੱਚਾੋ-ਸਿੱਚ ਆਵਖਆ, “ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਇਸ 

ਮੂਰਤੀ ਿੀ ਮਿਿ ਨਾਲ ਕਮਾਉਂਿਾ  ਾਂ। ਜਿੋਂ ਮੈਂ ਅਿੱਖਾਂ ਬੰਿ ਕਰਿਾ  ਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨ ੀਂ ਆਉਂਿਾ ।” ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਨੇ 

ਆਵਖਆ, “ਪੰਵਿਤ ਜੀ ! ਇ  ਨਾ ਸੋਚ ੋਵਕ ਤੁ ਾਨੰੂ ਮੂਰਤੀ ਖਾਣ ਲਈ ਿੇ ਰ ੀ  ੈ। ਇ  ਪਰਮਾਤਮਾ  ੈ ਜੋ ਤੁ ਾਨੰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਿੇ ਵਰ ਾ  ੈ। 
ਇ  ਮੂਰਤੀ ਨਾ ਤੈਨੰੂ ਖਾਣ ਨੰੂ ਿੇ ਸਕਿੀ ਅਤੇ ਨਾ  ੀ ਖੋ  ਸਕਿੀ  ੈ। ਇ  ਰਸਮਾਂ ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ, ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਵਕਸੇ ਕੰਮ ਨ ੀਂ। ਤੁਸੀਂ 
ਇਿੱ ਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਜੋ ਇਿੱਕ ਸਿੱਚਾ ਿਾਤਾ  ੈ ਤੇ ਸਭ ਨੰੂ ਉ ੀ ਵਿੰਿਾ  ੈ। ਮੂਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਵਨਰਭਰਤਾ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰੋ” 

।ਬਰਾ ਮਣ ਨੇ ਆਵਖਆ,  “ ਮੈਂ ਵਕ ੇਂ ਖਾ ਾਂਗਾਂ ਜੇਕਰ ਇ  ਝੂਠ ਨ ੀਂ ਬੋਲਾਗਾਂ ?” ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ,  ਰਿੱਬ ਸਭ ਨੰੂ ਵਿੰਿਾ 
 ੈ। ਉ  ਤੁ ਾਨੰੂ  ੀ ਿੇ ੇਗਾ, ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ’ਤੇ ਵ ਸ਼ ਾਸ  ੋਣਾ ਚਾ ੀਿਾ  ੈ। 

ਬਰਾ ਮਣ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਿੀ ਸਲਾ  ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਿਿੱ ਤਾ, ਮੂਰਤੀ ਸੁਿੱ ਟ ਵਿਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਭਗ ਾਨ ਿਾ ਜਸ ਗਾਇਨ 
ਕਰਨ ਲਿੱ ਗਾ। ਉਥੋਂ ਲੰਘਣ  ਾਲੇ ਸਾਵਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਿੇ ਅਗੇ ਪੈਸੇ ਰਿੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਿਿੱ ਤ ੇਅਤੇ ਉਸ ਬਰਾ ਮਣ ਿੇ ਸਾ ਮਣੇ ਪਏ ਪੈਵਸਆਂ ਨੰੂ 

 ੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ  ਰੇਕ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿੰਿਾ। ਬਰਾ ਮਣ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਤੋਾਂ ਵਬਨਾਾਾਂ  ੀ ਪਰਭੂ ਿਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ 
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਿੱ ਤਾ। ਉਸ ਨੰੂ ਸਮਝ ਲਿੱ ਗ ਗਈ ਵਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੇ ਝੂਠ-ਪਾਖੰਿ ਿੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨ ੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਜਸ ਨੇ ਸਭ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ  ੈ ਉ  

ਸਭ ਿਾ ਿਾਤਾ  ੈ। 
 ਮਨੁਿੱ ਖ ਕਰਮ-ਕਾਂਿਾਂ ਿੇ ਕਾਰਨ  ੀ ਸਿਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੀ ਬਖਸ਼ਸ਼ ਤੋਂ  ਾਂਝਾ ਤੇ ਵਚੰਤਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਗਰਵਸਆ ਰਵ ੰਿਾ  ੈ । ਪਰਭੂ ਸਭ 
ਿਾ ਿਾਤਾ ਤੇ ਪਲਨ ਾਰਾ  ੈ, ਉਸ ਿਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਕਸੇ ਪਰਕਾਰ ਿੀ ਘਾਟ ਨ ੀਂ ਰਵ ੰਿੀ ।  

 

 

****************** 
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15. ਦਾਨ - ਿੁੂੰ ਨ  
 

 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਅਤ ੇਭਾਈ ਮਰਿਾਨਾ ਸੂਰਜ ਗਰਵ ਣ ਿੇ ਵਿਨ ਪਵ ਿੱ ਤਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਿੇ ਸ਼ਵ ਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪ ੰੁਚੇ। ਬ ੁਤ ਸਾਰੇ 

ਲੋਕ ਬਰ ਮ-ਸਰੋ ਰ ਵ ਿੱ ਚ ਪਵ ਿੱ ਤਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਿੱ ਠੇ  ੋਏ ਸਨ। ਇ  ਲੋਕ ਸੂਰਜ ਗਰਵ ਣ ਲਿੱ ਗਣ ਿਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰ ੇ ਸਨ। 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਅਤ ੇਭਾਈ ਮਰਿਾਨਾ ਜੀ  ੀ ਖੁਿੱ ਲੀ ਜਗਹਾ ਵ ਿੱ ਚ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਵਜ ੇਂ  ੀ ਸੂਰਜ ਗਰਵ ਣ ਆਰੰਭ  ੋਇਆ, ਬ ੁਤ ਸਾਰੇ 

ਵਭਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਿਾਨ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਿਿੱ ਤਾ। ਧਨੀ ਲੋਕ ਸਰੋ ਰ ਵ ਿੱ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਿਾਨ ਕਰ ਰ ੇ ਸਨ। ਵ ੰਿੂਆਂ ਿੇ ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਵ ਸ਼ ਾਸ 

ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਰਜ-ਗਰਵ ਣ ਿੇ ਸਮੇਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਿਾਨ-ਪੰੁਨ ਨਾਲ ਸਾਿੇ ’ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੀ ਬਖਵਸ਼ਸ਼  ੰੁਿੀ  ੈ ਅਤ ੇਉਸ ਿੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ 
ਜਾਂਿੇ  ਨ। ਲੋਕ ਖੁਿੱ ਲਹੇ  ਵਿਲ ਨਾਲ ਬਰਾ ਮਣਾਂ ਨੰੂ ਿਾਨ ਿੇ ਰ ੇ ਸਨ। 

 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਇ  ਸਭ ਕੁਝ ਿਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ  ੇਖ ਰ ੇ ਸਨ ਵਕ ਜਿੋਂ  ਾਂਸੀ ਿੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜਗਤ ਰਾਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਿੱ ਗੇ 

ਇਿੱਕ ਵ ਰਨ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ,“  ੇ ਸੰਤ ਜੀ ! ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵ ਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਿੇਣ ਨੰੂ ਕੁਝ ਨ ੀਂ  ੈ ਵਜਸ ਿਾ ਮੈਂ 
ਵਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ  ੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ  ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਲ ੋ ।” ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਿੀ ਆਵਗਆ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਮਰਿਾਨਾ ਜੀ ਨੇ 

ਅਿੱਗ ਬਾਲੀ ਅਤ ੇਵ ਰਨ ਨੰੂ ਵਰੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਿਿੱ ਤਾ। 

 ਬਰਾ ਮਣਾਂ ਨੇ ਜਿੋਂ ਧੰੂਆਂ  ਵੇਖਆ ਉ  ਗੁਰੂ ਸਾਵ ਬ ਕੋਲ ਭਜੇ ਆਏ ਅਤ ੇਵਕ ਾ,“ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਿੱਗ ਨ ੀਂ ਬਾਲ ਸਕਿਾ। 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਨਾ ਬ ੁਤ  ਿੱ ਿਾ ਪਾਪ  ੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੁਝ  ੀ ਨ ੀਂ ਪਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇ ਲ ਿਾਨ-ਪੰੁਨ  ੀ ਵਿਿੱ ਤਾ ਜਾ 
ਸਕਿਾ  ੈ।” ਨਾਨੰੂ ਬਰਾ ਮਣ ਨੇ ਪੁਿੱ ਵਛਆ, “ਤੂੰ  ਕੀ ਪਕਾ ਵਰ ਾ  ੈ? ਭਾਈ ਮਰਿਾਨੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਵਿਿੱ ਤਾ,“ਇ  ਵ ਰਨ ਿਾ ਮਾਸ  ੈ ।” ਨਾਨੰੂ ਇ  

ਸੁਣ ਕੇ ਬ ੁਤ ਗੁਿੱ ਸੇ ਵ ਿੱ ਚ ਆ ਵਗਆ। 

 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਨੇ ਨਾਨੰੂ ਨੰੂ ਕਾਰਨ ਪੁਿੱ ਵਛਆ, “ਵਕਸੇ ਿੀ ਭੁਿੱ ਖ ਿੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਾਉਣਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨ ੀਂ  ੈ। ਪਾਪ ਤਾਂ ਭੋਲੇ-
ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਠਿੱ ਗਣਾ  ੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਿਿੱ ਸੋ ਵਕ ਤੁ ਾਿੇ  ਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਾਨ-ਪੰੁਨ ਿੇਣ ਨਾਲ ਵਕਸੇ ਿੇ ਪਾਪ ਵਕ ੇਂ ਖਤਮ  ੋ 
ਸਕਿੇ  ਨ ? ਜਿੋਂ ਵਕ ਤੁ ਾਨੰੂ ਪਤਾ  ੀ ਨ ੀਂ ਵਕ ਵਕਸੇ ਿੇ ਪਾਪ ਵਕ ੇਂ ਧੁਿੱ ਪ ਸਕਿੇ  ਨ ? ਤੁ ਾਿ ੇ ਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਤਾ  ੀ ਨ ੀਂ, ਵਕ ਮਾਸ 

ਕੀ  ੈ ?” ਇਸੇ ਸੰਿਰਭ ਵ ਿੱ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ   ੀ ਸ਼ਬਿ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤਾ : 
ਮਾਸੁ ਮਾਸੁ ਕਵਰ ਮੂਰਖੁ ਝਗੜੇ ਵਗਆਨੁ ਵਧਆਨੁ ਨ ੀ ਜਾਣੈ॥ 
ਕਉਣੁ ਮਾਸੁ ਕਉਣੁ ਸਾਗੁ ਕ ਾ ੈ ਵਕਸੁ ਮਵ  ਪਾਪ ਸਮਾਣੇ॥    (ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਵ ਬ, 1289)     

ਆਪਣੇ  ਲੋਂ ਮਾਸ ਿਾ ਵਤਆਗੀ ਮੂਰਖ ਮਾਸ ਮਾਸ ਆਖ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਿਾ  ੈ, ਪਰ ਨਾ  ੀ ਇਸ ਨੰੂ ਆਤਮਕ ਜੀ ਨ ਿੀ ਸਮਝ  ੈ, ਨਾ 
 ੀ ਸੁਰਤ  ੈ। ਨਾ  ੀ ਇ  ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਵ ਚਾਰ ਸਕਿਾ  ੈ ਵਕ ਮਾਸ ਤੇ ਸਾਗ ਵ ਿੱ ਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ  ੈ ਅਤੇ ਵਕ ੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਵ ਿੱ ਚ ਪਾਪ  ੈ। 
 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਿੇ ਇ  ਸ਼ਬਿ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ, ਵਜੰਨੇ  ੀ ਵ ਆਕੁਲ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਚੁਿੱ ਪ  ੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਨੇ ਵਫਰ 

ਆਵਖਆ ਵਕ ਰਿੱਬ ਵਕਸੇ ਧਮਕੀ ਿੇ ਅਧੀਨ ਨ ੀਂ  ੈ। ਗਰਵ  ਿੀ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਗਰਵ ਣ ਲਿੱ ਗਿਾ  ੈ। ਇਸ ਤਲਾਅ ਵ ਿੱ ਚ ਇਸਾ ਨਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਿਾਨ ਿੇਣ ਨਾਲ ਵਕਸੇ ਿੇ  ੀ ਪਾਪ ਨ ੀਂ ਧੋਤੇ ਜਾਂਿੇ। ਵਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੰੂ ਯਾਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਿੀ ਯਾਿ ਨੰੂ ਮਨ ਵ ਿੱ ਚ ਰਿੱਖਣ ਨਾਲ  ੀ 
ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਬਣ ਸਕਿਾ  ੈ। 

 ਕੇ ਲ ਿਾਨ-ਪੰੁਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁਿੱ ਖ ਿੀ ਿੁਵਨਆ ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ  ੋ ਸਕਿੀ  ੈ ਪਰ ਰਿੱਬੀ ਅਸੂਲਾਂ ਮੁਤਾਵਬਕ ਉ  ਧਰਮੀ ਨ ੀਂ 
ਵਗਵਣਆ ਜਾ ਸਕਿਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁਿੱ ਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੀ ਯਾਿ ਬਗੈਰ ਵਜ ੜਾ  ੀ ਕਰਮ ਕਰਿਾ  ੈ ਉ  ਉਸ ਲਈ ਿੁਿੱ ਖ ਿਾ ਕਾਰਨ 

ਬਣਿਾ  ੈ ।                                  ********************** 



18 
 

16. ਸਵਤ ਨਾਲ  ਉਮੈ ਿਾ ਨਾਸ਼ 
 

 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਅਤ ੇਭਾਈ ਮਰਿਾਨਾ ਕਸ਼ਵਾਕਲਕ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪ੍ਹਾੜ੍ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪ੍ਹੁੂੰਚੇ ਕਜਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕਤਆਗ 
ਕਰਕੇ ਸੂੰਤ ਅਤੇ ਜੋਗੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੂੰਤ ਅਤ ੇਜੋਗੀ ਮੂੰਨਦੇ ਸਨ ਕਕ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਦੁਕਨਆਵੀ 
ਇਿੱਿਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਕਨਆਵੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ’ਤੇ ਕਾਬ ੂਪ੍ਾ ਕੇ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਰਹਮਚਾਰੀ ਜੀਵਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੂੰ ਕਨਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਕ ਮਨੱੁਖ ਕਵਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੂੰਸਾਕਰਕ 
ਝਮੇਕਲਆਂ ਅਤ ੇਭੌਕਤਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵ ਿੱ ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਪ੍ਹਾੜ੍ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਹੁੂੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਕਲ ਸੀ। ਜੂੰਗਲੀ ਅਤ ੇਹਮਲਾਵਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਤਰਾ ਬਕਣਆ ਰਕਹੂੰਦਾ 
ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਕਰਵਾਰ ਨੂੂੰ  ਕਭਆਨਕ ਬਕਘਆੜ੍ਾਂ ਨੇ ਖਾ ਕਲਆ। ਜੋਗੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਅਤ ੇਭਾਈ ਮਰਿਾਨਾ ਜੀ ਨੂੂੰ  
ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱੁ੍ਕਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਕਕਵੇਂ ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਗਏ?” ਇਨਹ ਾਂ ਪ੍ਹਾੜ੍ਾਂ ’ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ 
ਪ੍ਹੁੂੰ ਕਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉੱਤਰ ਕਦੱਤਾ, "ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇਥ ੇਪ੍ਹੁੂੰਚੇ ਹਾਂ।" 
 ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਕਵਚੋਂ ਗੋਰਖ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਭਰਥਰੀ ਸੀ, ਕਜਸ ਨੇ ਆਪ੍ਣਾ ਰਾਜ ਕਤਆਗ ਜੋਗ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ 
ਰਾਜ ਦਾ ਕਤਆਗ ਕਰ ਕਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਕਆ ਕਕ ਸੱਚੇ ਜੀਵਨ ਕਬਨਾਂ ਸੱਚ ਨੂੂੰ  
ਨਹੀਂ ਜਾਕਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਨੂੂੰ  ਸਲਾਹ ਕਦੱਤੀ, "ਤੈਨੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਕੂੰਨ ਕਵੂੰ ਨਹ  ਮੁੂੰ ਦਰਾਂ ਪ੍ਾ ਕੇ, ਬਸਤਰ ਆਵਿ ਿਾ 
ਵਤਆਗ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲ ਕੇ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਰਖ ਨਾਥ ਨੂੂੰ  ਆਪ੍ਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" 
 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਕਦੱਤਾ, "ਤੂੂੰ  ਆਪ੍ਣਾ ਰਾਜ ਿੱਡ ਕਦੱਤਾ ਹੈ, ਆਪ੍ਣਾ ਘਰ ਿੱਡ ਕਦੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰ ਆਪ੍ਣੇ ਹੂੰ ਕਾਰ ਤੋਂ 
ਿੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਾ ਸਕਕਆ। ਬਾਹਰੀ ਕਦਖਾਵਾ ਕਕਸ ਕੂੰ ਮ ਦਾ ਹੈ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤੂੂੰ  ਸੱਚ ਨੰੂ ਸਮਕਝਆ ਤੇ ਨਾ ਜਾਕਣਆ ਹੈ।" ਭਰਥਰੀ ਨੇ 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਨੂੂੰ  ਭੂੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਪ੍ੀਣ ਲਈ ਕਦੱਤਾ ਤੇ ਕਕਹਾ, "ਨਾਨਕ, ਇਸ ਨੂੂੰ  ਪ੍ੀ ਲੈ ਤਾਂ ਤੂੂੰ  ਭੁੱ ਖ ਅਤੇ ਕਪ੍ਆਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ 
ਜਾਵੇਂਗਾ। ਤੇਰਾ ਕਧਆਨ ਲਿੱ ਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਭੁੱ ਲ ਜਾਵੇਂਗਾ।" ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਨੇ ਜੁਆਬ ਕਦੱਤਾ, "ਜੋ ਸੱਚ ਵ ਿੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੂੰ  ਕਕਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਕਸਮਰਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦੁੱ ਖ ਅਤ ੇਤਕਲੀਫ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ।" 
 ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋਗੀ ਭੰਗਰ ਨਾਥ ਨੇ ਪੁ੍ਕਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਲੋਭ ਕਕਵੇਂ ਕਤਆਕਗਆ, ਸੂੰਸਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਕਕਵੇਂ ਿੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ 
ਗੁੱ ਸੇ ਤੇ ਕਾਬ ੂ ਕਕਵੇਂ ਪ੍ਾਇਆ, ਹੂੰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਤੂੰਗ ਕਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?" ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਕਦੱਤਾ, "ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਸੱਚ ਦਾ 
ਕਗਆਨ ਹੋ ਕਗਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਕਨਆਵੀ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕਗਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨੂੂੰ  ਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸੂੰ ਸਾਰੀ ਇਿੱਿਾਵਾਂ, ਲੋਭ 
ਲਾਲਸਾ ਅਤ ੇਕਰੋਧ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਕਗਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪਰਾਪ੍ਤੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕਲਆ ਕਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ 
ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਕਗਆ।" 
 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝ ਕਲਆ ਕਕ ਜੋਗੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਕ ਰੱਬ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਕਸਰਸ਼ਟੀ 
ਵ ਿੱ ਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। 
 ਰਿੱਬ  ੀ ਸਿੱਚੀ  ਸਤੀ ਿਾ ਮਾਲਕ  ੈ । ਉਸ ਿਾ ਪਾਰਾ ਾਰ ਨ ੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਾ । ਵਸਰਫ਼ ਵਸਮਰਨ ਰਾ ੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਮਵ ਸੂਸ 
ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਮਵਝਆ ਜਾ ਸਕਿਾ  ੈ ਅਤ ੇਉਸ ਿੇ ਨਾਮ ਿੀ ਬਰਕਤ ਸਿਕਾ ਕਾਮ, ਕਰੋਧ ਆਵਿ ਵ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁਿੱ ਖ ਬਵਚਆ ਰਵ ੰਿਾ  ੈ । 

 

****************** 
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17. ਸਭ ਪ੍ਾਸ ੇਰਿੱ ਬ 
 

 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਿਾਨਾ ਮੱਕੇ ਵ ਖੇ ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਗਏ, ਜੋ ਵਕ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਿਾ ਪਵ ਿੱ ਤਰ ਸਥਾਨ  ੈ। ਰਸਤੇ ਵ ਿੱ ਚ 
ਉਹ ਮੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ੀਆਂ (ਹੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂ) ਨੂੂੰ  ਕਮਲੇ। ਇ   ਾਜ਼ੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਕਨਆਵੀ ਗੱਲਾਂ-
ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦ ੇਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਨੇ ਕਕਹਾ, "ਭਾਈ ਮਰਿਾਨਾ ਜੀ! ਜੇ ਹੱਜ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਿੱਲਹਾ ਦੀ ਕਸਫਤ 
ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਵਅਰਥ ਗਿੱ ਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹਾਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਯਤਨ ਕਵਅਰਥ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" 
 ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵ ਿੱ ਚ ਗਾਉਂਦ ੇਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤ ੇਭਾਈ ਮਰਿਾਨਾ ਮੱਕੇ ਪ੍ਹੁੂੰਚੇ, ਉ ਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ੀਆ ਂਵਾਂਗੂ ਆਮ 
ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਪ੍ਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤ ੇ ਕੋਲ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਕਵੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋ੍ਥੀ ਵੀ ਸੀ। ਅਕਜਹ ੇਵੇਸ ਵ ਿੱ ਚ ਉਹ ਮੱਕੇ ਦੀ ਮਸਕਜਦ ਵ ਿੱ ਚ 
ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕਦਨ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਗਾਉਣ ਵ ਿੱ ਚ ਕਬਤਾਇਆ ਅਤ ੇਰਾਤ ਨੂੂੰ  ਸੌਂ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦਾ 
ਇੱਕ ਮੱੁਲਾਂ (ਇੱਕ ਇਸਲਾਕਮਕ ਅਕਧਆਪ੍ਕ) ਉਥੋਂ ਲੂੰ ਘ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵੇਕਖਆ ਕਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਦੇ ਪੈ੍ਰ ਕਾਅਬਾ (ਵਜਸਨੰੂ ਵਕ 
ਇਸਲਾਮ ਵ ਿੱ ਚ ਰਿੱਬ ਿੇ ਘਰ  ਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ  ੈ) ਵੱਲ ਸਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕਗਆ। ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਅਤ ੇ
ਕਕਹਾ, "ਓ ਕਾਫਰਾ! ਤੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਕ ਤੂੂੰ  ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਪੈ੍ਰ ਕੀਤ ੇਹੋਏ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਕਰਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।"  ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਨੇ ਅਗੋਂ ਬੜ੍ੀ ਕਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁਆਬ ਕਦੱਤਾ, "ਹੇ ਮੱੁਲਾਂ ਜੀ! ਮੈਂ ਥੱਕਕਆ ਹੋਇਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈ੍ਰ ਉਧਰ ਕਰ ਕਦਓ ਕਜਧਰ ਿੁਦਾ ਨਹੀਂ।" 
ਮੱੁਲਾਂ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਕਵਦਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉਪ੍ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਕਸੱਕਖਆ ਸੀ ਕਕ 
ਅੱਲਹਾ ਹਰ ਕਦਸ਼ਾ ਵ ਿੱ ਚ ਕਵਦਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੁੂੰ ਗਾਰੇ ਨੂੂੰ  ਸੁਣਨ ਤੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਕਲਆ ਕਕ ਿੁਦਾ 
ਹਰ ਪ੍ਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 
 ਇਹ ਵੀ ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਜਦੋਂ ਮੱੁਲਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈ੍ਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਖੱਬ-ੇਪ੍ਾਸੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਅਬਾ ਖੱਬੇ ਪ੍ਾਸੇ ਵੱਲ ਹੋ ਕਗਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈ੍ਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੱਜੇ ਪ੍ਾਸੇ ਲੈ ਕਗਆ ਤਾਂ ਕਾਅਬਾ ਸੱਜੇ ਪ੍ਾਸੇ ਚਲਾ ਕਗਆ। ਅਸਲ ਵ ਿੱ ਚ ਇਸ ਅਲੌਕਕਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਵ ਿੱ ਚਲਾ 
ਸੁਨੇਹਾ ਕਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਕ ਿੁਦਾ ਸਭ ਪ੍ਾਸੇ ਹੈ। 
 ਜੀਵਨ ਅਤ ੇਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਮਲੇ ਕਜਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੂੰ  ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦ ੇਹੋਣ। ਦੂਸਕਰਆਂ ਦੇ 
ਸ਼ੂੰ ਕੇ ਕਮਟਾਉਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਨੂੂੰ  ਪੱੁ੍ਕਿਆ, "ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵ ਿੱ ਚ ਕੌਣ ਉਤਮ ਹੈ ਕਹੂੰ ਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ?" ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਕਦੱਤਾ, "ਕੇਵਲ ਸ਼ੁਭ ਕੂੰ ਮ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਕਹੂੰ ਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੂੰ  ਉਸਦ ੇ
ਦਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ।" ਹਾਜ਼ੀਆ ਂਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਕਈ ਸੁਆਲ ਪੁਿੱ ਿੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਤਸਿੱਲੀਬਖਸ਼ ਜੁਆਬ ਵਿਿੱ ਤ।ੇ 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਕਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਿਿੱਸ ਕਦੱਤਾ ਕਕ ਖ਼ੁਦਾ ਹਰ ਕਦਸ਼ਾ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਕਦਲ ਵ ਿੱ ਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। 
 ਰਿੱਬ ਵਕਸੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਾ  ਿੱ ਲ ਨ ੀਂ  ਿੱ ਸਿਾ ਬਲਵਕ ਉ  ਤਾਂ ਵਸਰਸ਼ਟੀ ਿੇ ਕਣ-ਕਣ ਵ ਿੱ ਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ  ੈ । ਉਸ ਲਈ ਵਕਸੇ ਮਨੁਿੱ ਖ 
ਿਾ ਵ ੰਿੂ  ੋਣਾ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ  ੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ (ਅਵ ਮੀਅਤ) ਨ ੀਂ ਰਿੱ ਖਿਾ ਵਕਉਂਵਕ ਉ  ਸਭਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੰੂ ਬਰਾਬਰ  ੇਖਿਾ  ੈ। 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਿੁਆਰਾ  ੀ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨੰੂ ਪਰ ਾਨ ਕਰਿਾ  ੈ । 
 

****************** 
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18. ਵਿਆਲੂ ਰਾਜਾ  ੋਣਾ 
 

 ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਵਾਪ੍ਸ ਆਉਂਦ ੇਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਨੂੂੰ  ਕਾਬੁਲ ਆ ਕੇ ਪ੍ਤਾ ਲੱਕਗਆ ਕਕ ਬਾਬਰ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਕਤਆਰੀ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਐਮਨਾਬਾਦ ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਗਏ। ਕਫਰ ਉਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ 
ਕਜਸ ਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਥਾਕਪ੍ਆ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚਾਕਰਆ: 

ਜੈਸੀ ਮੈ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜ੍ਾ ਕਰੀ ਕਗਆਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ।। 
ਪ੍ਾਪ੍ ਕੀ ਜੂੰਞ ਲੈ ਕਾਬਲਹੁ ਧਾਇਆ ਜੋਰੀ ਮੂੰ ਗੈ ਦਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ।।    (ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੂੰ ਥ ਸਾਕਹਬ, 722)    

 ਹੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ! ਮੈਨੂੂੰ  ਕਜਹੋ ਕਜਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲੋਂ ਬਾਣੀ ਰੂਪ੍ ਵ ਿੱ ਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਿਿੱਸ ਕਰਹਾ 
ਹਾਂ। (ਬਾਬਰ) ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜ, ਜੋ ਮਾਨੋ ਪ੍ਾਪ੍-ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜੰਞ ਹੈ, ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆ ਚਕੜ੍ਹਆ ਹੈ, ਅਤ ੇਜ਼ੋਰ-ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹੂੰ ਦ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 
ਰੂਪ੍ ਕੂੰ ਕਨਆ ਦਾ ਦਾਨ ਮੂੰਗ ਕਰਹਾ ਹੈ। 
 ਸਾਲ 1520 ਈ. ਵ ਿੱ ਚ ਬਾਬਰ ਐਮਨਾਬਾਦ ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਕਗਆ। ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੌਜੀ 
ਕਤਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰੂੰ ਤ ੂਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੁਝ ਮੁਿੱਲਾਂ (ਇਸਲਾਕਮਕ ਅਕਧਆਪ੍ਕਾਂ) ਬਾਬਰ ਨੇ ਬੜ੍ੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਹਰਾ ਕਦੱਤਾ। ਜੇਤੂ ਫੌਜ ਨੇ ਸ਼ਕਹਰ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਕਜਵੇਂ ਚਾਕਹਆ ਲੁੱ ਕਟਆ। ਉਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਰ 
ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਕੀਤਾ। ਆਦਮੀ, ਔਰਤਾਂ ਅਤ ੇਬੱਚੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜੇਲਹ ਵ ਿੱ ਚ ਸੱੁਟ ਕਦੱਤਾ 
ਅਤ ੇਸੈਨਾ ਲਈ ਚੱਕੀਆਂ ਤੇ ਆਟਾ ਪ੍ੀਸਣ ਲਾ ਕਦੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਅਤ ੇਭਾਈ ਮਰਿਾਨਾ ਜੀ ਨੂੂੰ  ਵੀ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕਲਆ ਅਤ ੇਚੱਕੀ 
ਪ੍ੀਹਣ ਲਾ ਕਦੱਤਾ। 
 ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ੍ ਵ ਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਦੁੱ ਖ ਨਾਲ ਕੁਰਲਾਅ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਕਰਸ਼ਤੇਦਾਰ 
ਲਈ ਕਵਰਲਾਪ੍ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਕਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ ਕਦੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕਦੱਤੇ ਗਏ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਜਬਰੀ ਰੋਜ਼ ਆਟਾ ਪ੍ੀਸਣਾ ਪੈ੍ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤਾ ਕਜਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤ ੇ
ਧਰਵਾਸ ਕਮਕਲਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਕਹਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਕਵਸਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਅਕਜ ੀ ਕਭਆਨਕ ਸਵਥਤੀ ਵ ਿੱ ਚ ਫਸੇ ਗਏ 
ਹਨ। ਲੂੰ ਬੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਕਸ਼ੂੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਲੂੰ ਘਾਂ 'ਤੇ ਸਜਕੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕਟ ਵਿਿੱ ਤੇ ਗਏ ਅਤ ੇ
ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਘੂੰ ਕਟਆਂ ਬੱਧੀ ਚੱਕੀ ਪ੍ੀਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੂੰ ਦਰਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 
 ਬਾਬਰ ਦੇ ਜਰਨਲ ਮੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੂੰ  ਦੱਕਸਆ ਕਕ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਬਾਣੀ ਉੱਚਾਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਬੜੇ੍ 
ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਰ ਬੜ੍ਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤ ੇਉਹ ਆਪ੍ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜੇਲਹ ਅੂੰਦਰ ਕਗਆ। ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ ਕਦੱਤਾ 
ਕਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਨੂੂੰ  ਿੱਡ ਕਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਨੇ ਕਕਹਾ, "ਹੇ ਰਾਜਨ! ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਦ 
ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਿੱਡ ਕਦੱਤੇ ਜਾਣ।" ਬਾਬਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਦੇ ਕਕਹਣ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਕਰਹਾਅ ਕਰ ਕਦੱਤਾ। 
ਬਾਬਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਕਖਆ, "ਗੁਰੂ ਜੀ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?" ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਿੇ  ਜੀ ਨੇ ਕਕਹਾ, "ਇੱਕ ਨੇਕ ਤੇ ਕਦਆਲੂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੂੰਮ ਕਰ। ਰਿੱਬੀ ਬੂੰ ਕਦਆਂ ਦਾ ਸਕਤਕਾਰ ਕਰ।" ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਰਿੱਬ ਨੂੂੰ  ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕਦੱਤੀ ਵਸਿੱ ਕਖਆ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਮੂੰਨ ਕਗਆ। 
 ਿਇਆ  ੀ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਗੁਣਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰੇਸ਼ਠ ਸਥਾਨ ਰਿੱ ਖਿੀ  ੈ ਵਕਉਂਵਕ ਿਇਆ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਧਰਮ ਨ ੀਂ ਚਿੱ ਲਿਾ। ਿੂਸਰੇ ਸ਼ਬਿਾਂ 

ਵ ਿੱ ਚ, ਿਇਆ ਧਰਮ ਿੀ ਮਾਂ  ੈ। ਸੋ ਸਭ ਜੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਬ ਿੇ ਿਰਸ਼ਨ ਕਰਵਿਆਂ ਉ ਨਾਂ ’ਤੇ ਿਇਆ ਕਰਨੀ ਚਾ ੀਿੀ  ੈ । ****** 
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19. ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ 
 

 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤ ੇਭਾਈ ਮਰਿਾਨਾ ਇੱਕ ਕਦਨ ਵਪੰਿ ਦੀਪ੍ਾਲਪੁ੍ਰ ਕਮੂੰ ਟਗੁਮਰੀ (ਪ੍ਾਕਕਸਤਾਨ) ਪ੍ਹੁੂੰਚੇ। ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ 
ਮੀਂਹ ਪੈ੍ ਕਰਹਾ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਿਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਰਿਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੂੰ  ਕਕਹਾ, "ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਕਗਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੱੁ੍ਿਾਂ, 
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੂੰ  ਰਾਤ ਨੂੂੰ  ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਕਹਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਬਾਕਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਜੂੰਗਲ ਵ ਿੱ ਚ ਹੀ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ।" 
 ਆਕਗਆ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਿਾਨੇ ਨੇ ਕਪ੍ੂੰ ਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁ੍ਿ-ਕਗੱਿ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰ ਕਕਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪ੍ਨਾਹ ਨਾ ਕਦੱਤੀ। ਸਾਕਰਆਂ ਨੇ 
ਇਹ ਕਕਹ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕਦੱਤਾ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕਹੂੰ ਦ ੂਹੁੂੰ ਦ ੇਤਾਂ ਕਕਸੇ ਕਹੂੰ ਦੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ 
ਹੁੂੰ ਦ ੇਤਾਂ ਕਕਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਇਕੋ ਘਰ ਵ ਿੱ ਚ ਇੱਕ ਕਹੂੰ ਦੂ ਅਤ ੇਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੰੂ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ?" 
 ਵਾਪ੍ਸ ਆਉਂਦ ੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਮਰਿਾਨੇ ਨੂੂੰ  ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਝੌਂਪ੍ੜ੍ੀ ਵ ਿੱ ਚ ਮੱਧਮ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਦਖਾਈ ਕਦੱਤੀ। ਇਹ ਨਾ ਜਾਣਦ ੇਹੋਏ ਕਕ 
ਉਥ ੇਇੱਕ ਕੋਹੜ੍ੀ ਰਕਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਿਾਨਾ ਜੀ ਉਥ ੇਪ੍ਹੁੂੰਚ ਗਏ। ਕੋਹੜ੍ੀ ਦੇ ਕਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਲਾ-ਇਲਾਜ 
ਤੇ ਿੂਤ ਦੇ ਰੋਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਇਕੱਲਾ ਿੱਡ ਗਏ ਸੀ ਕਫਰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਕਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਰੋਟੀ-ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 
 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੂੰ  ਆਪ੍ਣੀ ਝੌਂਪ੍ੜ੍ੀ ਵ ਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੂੰ ਕਦਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਹੜ੍ੀ ਨੇ ਕਕਹਾ, "ਮੇਰੇ ਨੇੜ੍ੇ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ 
ਰਕਹਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੌਹੜ੍ੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੀਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।" ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਿੀ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਤ ੇ
ਝੌਂਪ੍ੜ੍ੀ ਵ ਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਮਰਿਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਪੱ੍ਿੇ ਅੂੰਦਰ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਗਏ। ਕੋਹੜ੍ੀ ਿਾ ਕਭਆਨਕ ਰੋਗ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੋਹੜ੍ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਕਰਆ: 

ਜੀਉ ਤਪ੍ਤ ੁਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ।। ਤਕਪ੍ ਤਕਪ੍ ਖਪੈ੍ ਬਹੁਤੁ ਬੇਕਾਰ।। 
ਜੈ ਤਕਨ ਬਾਣੀ ਕਵਸਕਰ ਜਾਇ।। ਕਜਉ ਪ੍ਕਾ ਰੋਗੀ ਕਵਲਲਾਇ।।      (ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੂੰ ਥ ਸਾਕਹਬ, 661) 

         
 ਮੇਰੀ ਵਜਿੰ ਿ (ਵਸਫ਼ਤ-ਸਲਾ  ਿੀ ਬਾਣੀ ਵ ਸਾਰ ਕੇ) ਮੁੜ-ਮੁੜ ਿੁਖੀ  ੁਿੰ ਿੀ  ੈ, ਿੁਖੀ  ੋ  ੋ ਕੇ (ਵਿਰ ਵੀ)  ੋਰ  ੋਰ ਵ ਕਾਰਾਂ 
ਵ ਿੱ ਚ ਖ਼ੁਆਰ  ੁਿੰ ਿੀ  ੈ। ਵਜਸ ਸਰੀਰ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਭਾ  ਵਜਸ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨੂਿੰ  ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਿੀ ਵਸਫ਼ਤ-ਸਲਾ  ਿੀ ਬਾਣੀ ਭੁਿੱ ਲ ਜਾਂਿੀ  ੈ, ਉ  ਸਿਾ 
ਇਉਂ ਵ ਲਕਿਾ  ੈ ਵਜ ੇਂ ਕੋਈ ਕੋੜਹ ਿੇ ਰੋਗ  ਾਲਾ ਬਿੰ ਿਾ   ੇੋ। 
  ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਹੜ੍ੀ ਨੂੂੰ  ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਕਗਆ ਕਕ ਉਸ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਮੂੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਕਠਆ ਅਤ ੇਰਾਤ 
ਭਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਸੱਕਖਆਵਾਂ ਸੁਣਦਾ ਕਰਹਾ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਧਆਨ ਵ ਿੱ ਚ ਰਕਹਣ ਲੱਗਾ ਅਤ ੇਹੌਲੀ-
ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤ ੇਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਨੇੜ੍ੇ ਦੀ ਨਦੀ ਵ ਿੱ ਚ ਨਹਾਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੰੂ ਇੂੰਝ ਜਾਪ੍ਣ ਲੱਗਾ 
ਕਜਵੇਂ ਉ  ਅਰੋਗ  ੋ ਵਗਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਕਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਮਲਣ ਘਰ ਕਗਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ 
ਪੁ੍ਕਿਆ, "ਤੂੂੰ  ਕਕਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕਗਆ?" ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਕੋਹੜ੍ੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਪ੍ੂੰ ਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਦੀ ਮੂੰਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਨੇ ਸਾਕਾਰਾਤਕਮਕ ਸੋਚ ਰੱਖੀ। ਸੱਚੇ ਮਨ ਤੇ ਸੱੁਚੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਕਧਆਨ ਕਰਨ ਲਿੱ ਗੇ ਅਤ ੇਸਾਰਾ ਕਪ੍ੂੰ ਡ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਕਗਆ। 
 ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਾਨੰੂ ਇ  ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਵਮਲਿੀ  ੈ ਵਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੇ ਵਸਮਰਨ ਵ ਿੱ ਚ  ੀ ਸਭ ਰੋਗਾਂ ਿੀ ਿ ਾਈ  ੈ ਜੋ ਪਰਾਣੀ 
ਰਿੱ ਬ ਿੀ ਵਸਫ਼ਤ ਸਲਾ  ਕਰਨੀ ਵ ਸਾਰ ਿੇਂਿਾ  ੈ ਉ  ਅਰੋਗ  ੰੁਵਿਆਂ  ੀ ਰੋਗੀ ਿੇ ਸਮਾਨ  ੰੁਿਾ  ੈ । 

****************** 



22 
 

20. ਭਾਈ ਲਵ ਣੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰ ੂਅਿੰ ਗਿ 
 

 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ੍ਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਪ੍ਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਕਰਤਾਰਪੁ੍ਰ ਸ਼ਕਹਰ (ਪ੍ਾਕਕਸਤਾਨ) ਵ ਖੇ ਵਸ ਗਏ, ਜੋ 1522 ਈ. 
ਵ ਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਥਾਕਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ਅਤ ੇਇਥ ੇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਜੀਵਨ ਿਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ (1522-1539) ਬਤੀਤ 
ਕੀਤਾ। ਇਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੀ ਲੂੰ ਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ  ੋਈ। 
 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੂੰ  ਕਸਖਾਇਆ ਕਕ ਕਕਵੇਂ ਇੱਕ ਧਾਰਕਮਕ ਆਦਮੀ ਕੂੰ ਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। 
ਉਹ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਕਤੂੰ ਨ ਘੂੰਟ ੇਪ੍ਕਹਲਾਂ ਉ ਨਾਂ ਿਾ ਵਨਤਨੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉ  ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਧਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਦ।ੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪੈ੍ਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਧਰਮ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਕਵਆਕਖਆ ਕਰਕੇ 
ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਸੱਕਖਆ ਦੇਂਦੇ ਸਨ। 
 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਇੱਕ ਚੂੰਗੇ ਸਰਗਰਮ ਕਕਸਾਨ ਵਜੋਂ ਕੂੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੂੰ ਗਰ ਵ ਿੱ ਚ ਵੀ ਸੇ ਾ 
ਕੀਤੀ ਜੋ ਲੋੜ੍ਵੂੰ ਦਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖੱੁਲਹਾ ਸੀ। ਲੂੰ ਗਰ ਵ ਿੱ ਚ ਸਭ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦ ੇਸਨ। ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਿੇ  ਜੀ ਿੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਲੰਗਰ ਵ ਿੱ ਚ ਵਕਸੇ  ੀ ਵਕਸਮ ਿਾ ਵ ਤਕਰਾ ਨ ੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਸੀ ਚਾ ੇ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਚਾ 
ਸੀ ਚਾ ੇ ਕੋਈ ਨੀ ਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਭਾ ੇਂ ਵ ੰਿੂ ਗੁਰੂ ਿਾ ਲੰਗਰ ਇਿੱ ਕ ਰਸ  ਰ ਸਮੇਂ  ਰੇਕ ਪਰਾਣੀ ਲਈ  ਰਤਿਾ ਸੀ।  । ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਵਤਮ ਸਮਾਂ ਜਾਵਣਆ ਤਾਂ ਉ ਨਾਂ ਨੰੂ ਲੋਕਾਈ  ਾਸਤੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਿਾਂ ਿੇ  ਨੇਰੇ ਵ ਚੋਂ ਕਿੱ ਢਣ  ਾਲੀ ਵਸਿੱ ਖੀ ਿੇ 
ਪਰਚਾਰ ਵ ਤ ਇਿੱ ਕ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਪੁਰਖ ਿੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਵਜਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱ ਤਰਾਂ ਨੰੂ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪਰਿਾਨ 
ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਰੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਖਆ ਾਂ ਲਈਆਂ। ਪ੍ਰੂੰਤ ੂਇਨਹ ਾਂ ਪਰੀਵਖਆ ਾਂ ਕਵਚੋਂ ਕੇ ਲ ਭਾਈ ਲਕਹਣਾ  ੀ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇ ਨਾਂ ਨੰੂ ਅੂੰਗਦ (ਆਪ੍ਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹੱਸਾ) ਨਾਂ ਵਿਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਕਸੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਇਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰਗਿੱ ਿੀ ਸੌਂਪ੍ੀ। 
 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 7 ਸਤੂੰਬਰ 1539 ਈ. ਨੂੂੰ  ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੱਕਦਆ ਅਤ ੇਸਭ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਬੋਕਧਤ ਕਰਕੇ ਕਕਹਾ, “ਸਾਡੀ 
ਜੀਵਨ-ਯਾਤਰਾ ਿਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਤ ੇਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਵ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਅੂੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।" 22 ਸਤੂੰਬਰ 1539ਈ. ਿੇ ਵਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਨੰੂ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵ ਿੱ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਕਲਆ। ਪੂ੍ਰੇ ਸ਼ਕਹਰ ਵ ਿੱ ਚ ਇਹ ਖਬਰ ਅੱਗ ਵਾਂਗ 
ਫੈਲ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕਗਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਕੇਵਲ ਕਹੂੰ ਦ ੂਹੀ ਸ਼ਾਕਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ 
ਪ੍ਰੂੰ ਤ ੂਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਹੂੰ ਦ ੂਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਰਚਨਾ ਸੀ। 
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਕਤਕਾਕਰਆ ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਕਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਸੱਚ ਿਾ ਮਾਰਗ ਕਦਖਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੂੰ ਕਤਮ ਸਸਕਾਰ 
ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਖਣ ਲੱਗ ੇਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਫਨ ਕਰਾਂਗ ੇਅਤ ੇ ਕਹੂੰ ਦ ੂਆਖਣ ਲਿੱ ਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਸਕਾਰ 
ਕਰਾਂਗ।ੇ  
 ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕਹੂੰ ਦੂਆਂ ਅਤ ੇਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੂੰ  ਕਕੂੰ ਨਾ ਸਕਤਕਾਰ ਕਦੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕਸੱਕਖਆ ਕਦੱਤੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੂੰ  ਇਕਸੁਰਤਾ ਵ ਿੱ ਚ ਕਜਊਣਾ ਕਸਖਾਇਆ। ਸਾਨੂੂੰ  ਸਭ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਸੱਕਖਆਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਜੀਵਨ ਵ ਿੱ ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

****************** 
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21. ਜੀਵਨ - ਵੇਰਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ  
(1469-1539) 

ਜਨਮ  ਅਪਰੈਲ 15, 1469 
ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ  ਰਾਇ ਭਇੋ ਿੀ ਤਲ ੰਿੀ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ, ਪਾਵਕਸਤਾਨ 

* ਵਪਤਾ - ਮਵ ਤਾ ਕਵਲਆਣ ਿਾਸ 
* ਮਾਤਾ - ਮਾਤਾ ਵਤਰਪਤਾ ਜੀ 
* ਸੁਪਤਨੀ - ਮਾਤਾ ਸੁਲਖਣੀ ਜੀ 
* ਸੰਤਾਨ - ਸਰੀਚੰਿ ਤ ੇਲਖਮੀ ਿਾਸ 
* ਭੈਣ - ਬਬੇੇ ਨਾਨਕੀ 

ਗੁਰਤਾਗਿੱਿੀ  1469 (ਜਨਮ ਤੋਂ) 
ਜੋਤੀ ਜੋਤ  ਸਤੰਬਰ 22, 1539, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਪਾਵਕਸਤਾਨ 
ਬਾਣੀ  ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿ ੇ ਜੀ ਜਨਮ ਤੋਂ  ੀ ਬਾਣੀ ਿ ੇਰਚੈਤਾ ਸਨ। ਉ ਨਾਂ ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਵ ਬ, ਆਸਾ ਿੀ  ਾਰ, ਬਾਰ  ਮਾ ਾ, ਵਸਧ 

ਗੋਸਵਟ, ਓਅੰਕਾਰ ਆਵਿ ਬਾਣੀਆਂ ਿੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬਾਅਿ ਵ ਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਿ ੇ ਜੀ ਨੇ ਆਵਿ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ 
ਸਾਵ ਬ ਜੀ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਵ ਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਿ ੇਸੰਗੀਤ ਵ ਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਿਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਗਾਂ ਵ ਿੱ ਚ 
ਬਾਣੀ ਿਾ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤਾ। ਰਬਾਬੀ ਭਾਈ ਮਰਿਾਨਾ ਜੀ ਉ ਨਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਸਨ। 

ਚਾਰ ਲੰਮੀਆ ਂ
ਯਾਤਰਾ ਾਂ 
(ਚਾਰ ਉਿਾਸੀਆਂ)  

ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਸਿੱ ਖੀ ਿੇ ਪਰਚਾਰ-ਪਸਾਰ ਵ ਤ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਧਾਰਵਮਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਗਏ। ਉ  ਕੁਰਕੂਸ਼ੇਤਰ,  ਵਰਿੁਆਰ, ਜੋਸ਼ੀਮਿੱਠ, 
ਰੀਠਾ ਸਾਵ ਬ, ਗੋਰਿੱ ਖ ਮਤਾ (ਨਾਨਕ ਮਤਾ), ਅਯੁਵਧਆ, ਪਰਯਾਗ,  ਾਰਾਨਸੀ, ਗਯਾ, ਪਟਨਾ, ਿੁਬਰੀ, ਗੁ ਾਟੀ (ਅਸਾਮ), 
ਢਾਕਾ, ਪੁਰੀ, ਕਲਿੱ ਕਤਾ, ਰਾਮੇਸ਼ ਰਮ, ਵਬਿਰ, ਬਰੋਚ, ਸੋਮਨਾਥ, ਿ ਾਰਕਾ, ਜੂਨਗੜਹ, ਊਜੈਨ, ਮੁਥਰਾ, ਪਾਕਪਟਨ, 
ਤਲ ੰਿੀ, ਲਾ ੌਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਵਬਲਾਸਪੁਰ, ਰ ਾਲਸਰ, ਜ ਾਲਾਜੀ, ਸਵਪਤੀ  ੈਲੀ, ਵਤਿੱ ਬਤ, ਲਿੱ ਿਾਖ, ਕਾਰਵਗਲ, 
ਅਮਰਨਾਥ, ਸਰੀਨਗਰ ਅਤ ੇਬਾਰਾਮੂਲਾ ਵ ਖੇ ਗਏ। 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਿ ੇਪਵ ਿੱ ਤਰ ਧਾਮਾਂ ਿੀ  ੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਸੰਿਰਭ ਵ ਿੱਚ ਉ  ਮਿੱ ਕਾ, ਮਿੀਨਾ, ਬਗਿਾਿ  ਿੱਲੋਂ 
 ੰੁਿੇ  ੋਏ ਮੁਲਤਾਨ, ਵਪਸ਼ਾ ਰ, ਸਾਖਰ, ਸੋਨ ਮੇਣੀ, ਵ ੰਗਲਾਜ ਆਵਿ ਥਾ ਾਂ ’ਤੇ  ੀ ਗਏ। ਕੁਝ ਵ ਿ ਾਨਾਂ ਇ   ੀ ਮੰਨਿ ੇ
 ਨ ਵਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿੱ ਕੇ ਸਮੰੁਿਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾ ੀਂ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀਰੀਆ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਤਵ ਰਾਨ ਵ ਖੇ  ੀ ਗਏ। 
ਤਵ ਰਾਨ ਤੋਂ  ੰੁਿ ੇ ੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਫਵਲਆਂ ਿੇ ਰਾ ੇ ਤੋਂ ਕਾਬਲੁ, ਕੰਧਾਰ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਿ ਵ ਖੇ ਪ ੰੁਚੇ। ਇ  ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਨੇ ਲੰਮੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇ ਨਾਂ ਨੰੂ ‘ਉਿਾਸੀਆ’ਂ ਕਵ  ਕੇ ਸੰਬੋਵਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ  ੈ। 

ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਿਾਨ  ਇ ਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਾਂ ਿਾ ਮੁਿੱ ਖ ਉਿਸ਼ੇ ਿੁਨੀਆ ਂਿ ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿ ੇਸਿੱਚ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ  ਕਰ ਾਉਣਾ ਤੇ ਵਸਿੱ ਖੀ ਿਾ 
ਪਰਚਾਰ-ਪਸਾਰ ਸੀ। ਉ ਨਾਂ ਨੇ ਵਸਿੱ ਖੀ ਿ ੇਪਰਚਾਰ-ਕੇਂਿਰ ਸਥਾਵਪਤ ਕੀਤੇ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ‘ਮੰਜੀਆ’ਂ ਵਕ ਾ ਵਗਆ ਸੀ ਅਤ ੇਯੋਗ ਤ ੇ
ਸਮਰਵਪਤ ਸ਼ਰਧਾਲਆੂਂ ਨੰੂ ਮੰਜੀਆਂ ਿੇ ਪਰਚਾਰਕ ਬਣਾਇਆ। ਵਸਿੱ ਖੀ ਿ ੇਮੁਿੱ ਢਲੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੰੂ ਸਾਰੇ  ੀ  ਰਗਾਂ ਿ ੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 
ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਅ ਵਲਆ। ਵਸਿੱ ਖੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵ ਿੇਸ਼ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ  ੀ ਉਤਪੰਨ  ੋਣ ਲਗੀ। ਇਿੱਕ ਸਮਾਜ 
ਸੁਧਾਰਕ  ਜੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿ ੇ ਜੀ ਨੇ ਔਰਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਿੇ  ਿੱਕ ਵ ਿੱਚ ਆ ਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਉ ਨਾਂ ਨੇ ਵ ੰਿ ੂਸਮਾਜ ਵ ਿੱਚ 
ਪਰਚਵਲਤ ਜਾਤੀ ਤ ੇ ਰਣ ਪਰਥਾ ਅਤੇ ਮੁਸਵਲਮ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਿੀ ਕਿੱ ਟੜਤਾ ਿਾ ਬੁਲੰਿ ਆ ਾਜ਼ ਵ ਿੱਚ ਵ ਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉ  ਇਿੱ ਕ 
ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ  ੋਣ ਿ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਇਨਕਲਾਬੀ  ੀ ਸਨ। ਉ ਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ  ਿੱਲੋਂ ਇਿੱ ਕ ਵਚੰਤਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਸਿੱਚੀ-
ਸੁਿੱ ਚੀ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਨਾਲ ਵਨ ਾਵਜਆ ਸੀ। ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਿ ੇ ਜੀ ਨੇ ਉ ਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਾ ਰੂਪ  ੀ ਨ ੀਂ ਸਗੋਂ ਖ਼ੁਿ 
ਪਰਮਾਤਮਾ  ੀ ਵਕ ਾ। 
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22. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ  ਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ: 
1401 ਤੈਮੂਰ ਿਆੁਰਾ ਿੈਮੈਸਕਸ (Damascus) ਉੱਤੇ ਵਜਿੱ ਤ ਅਤ ੇਬਗਿਾਿ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ  
1421 ਆਸਟਰੀਆ (Austria) ਵ ਿੱ ਚ ਯ ੂਿੀਆਂ ਿਾ ਬੰਿੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉ ਨਾਂ ਨੰੂ ਬਾ ਰ ਕਿੱ ਢਣਾ  
1448 ਇਸਤਾਨਬੁਲ (Constantinople) ਤੋਂ ਰੂਸ ਆਰਥਿੋੋਕਸ ਚਰਚ ਿਾ ਸੁਤੰਤਰ  ੋਣਾ  
1456-59 ਔਟੋਮੈਨ ਤੁਰਕ ਿਾ ਐਥਨਸ (Athens) ਵ ਿੱ ਚ ਵਨ ਾਸ ਸ਼ੁਰੂ, ਜੋ ਵਕ 400 ਸਾਲਾਂ ਤਿੱ ਕ ਚਿੱ ਵਲਆ ਅਤੇ ਉ ਨਾਂ 

ਿੁਆਰਾ ਪਾਰਥੇਨਨ (Parthenon) ਿੀ ਮਸਵਜਿ ਵ ਿੱ ਚ ਤਬਿੀਲੀ  
1480 ਇਟਲੀ (Florence) ਿੇ ਵਲਓਨਾਰਿੋ ਿਾ ਵ ੰਸੀ (Leonardo da Vinci) ਿੁਆਰਾ 28 ਸਾਲ ਿੀ ਉਮਰ ਵ ਿੱ ਚ 

ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਿੀ ਕਾਢ  
1482 ਕਾਇਰੋ (Cairo) ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਿਾ ਤ ੇਅਮੀਰ ਸ਼ਵ ਰ ਅਤ ੇਇਸ ਿੀ ਪਿੱ ਛਮੀ ਯਾਤਰੀਆ ਂਿਆੁਰਾ ਸ਼ਲਾਘਾ  
1492 ਵਕਰਸਟੋਫਰ ਕਲੌੌੰਬਸ (Christopher Columbus) ਿਆੁਰਾ ਵਤੰਨ ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਜ ਾਜ਼ਾਂ ਰਾ ੀਂ ਸਪੇਨ (Spain) ਤੋਂ 

ਭਾਰਤ  ਿੱਲ ਸਮੰੁਿਰੀ ਰਸਤ ੇਿੀ ਖੋਜ ਆਰੰਭ, ਪਰ ਏਸ਼ੀਆ (Asia) ਿੀ ਥਾਂ ਬ ਾਮਾ (Bahama) ਿ ੇਇਿੱ ਕ 
ਟਾਪੂ ਵ ਿੱ ਚ ਉਤਰਨਾ  

1498 ਪੁਰਤਗਾਲੀ  ਾਸਕੋ ਿਾ ਗਾਮਾ (Vasco da Gama) ਿਆੁਰਾ ਭਾਰਤ ਿ ੇਸਮੁੰ ਿਰੀ ਰਸਤੇ ਿੀ ਖੋਜ  
1500 ਇੰਗਲੈਂਿ (England) ਵ ਿੱ ਚ  ੈਨਰੀ (Henry) Vlll (ਅਿੱ ਠ ੇਂ) ਿਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ  
1501 ਿੁਨੀਆਂ ਿੀ ਆਬਾਿੀ ਲਗਪਗ 435 ਅਰਬ, ਜੋ ਵਕ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਿਾ ਸੌਲ ਾਂ ਭਾਗ 7.2 ਖਰਬ  ੈ  
1506 ਮਈ 20 : ਕਲੌੌੰਬਸ (Columbus) ਿੀ ਸਪੇਨ (Spain) ਵ ਿੱ ਚ ਮਤੌ (ਿੇ ਾਂਤ)  
1521 ਆਟੋਮਨੈ (Ottomans) ਿਾ ਵ ਸਥਾਰ। ਉ ਨਾਂ ਿ ੇਸੁਲਤਾਨ ਸਲੀਮ ਿੀ ਮਤੌ ਅਤੇ ਉਸ ਿ ੇਪੁਿੱ ਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ 

ਿਾ ਉਤਰਾਵਧਕਾਰੀ  ਲੋਂ ਬਲੈਗਰੇਿ (Belgrade) ਉੱਤੇ ਫ਼ਤਵ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ  
1526 ਸਟੋਕ ੋਮ (Stockholm), ਸ ੀਿਨ (Sweden) ਵ ਖੇ ਵਪਰਵਟੰਗ ਪਰੈਸ ਿਾ ਪਰਚਲਨ  
1526 ਕਾਬੁਲ (Kabul) ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਬਾਬਰ ਿਾ ਖੈਬਰ  ਲੋਂ ਵਸੰਧੂ ਘਾਟੀ (Indus Vallev) ਵ ਿੱ ਚ ਲੁਿੱ ਟ-

ਮਾਰ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਿੀਆ ਂਵ ਰੋਧੀ ਵਧਰਾਂ ਿਾ ਕਮਜ਼ੋਰ  ੋਣਾ ਅਤ ੇਪਾਣੀਪਤ ਵ ਚੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਇਬਰਾਵ ਮ ਲੋਧੀ 
(ਵਜਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤ ੇ1489 ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ) ਿੀ ਫੌਜਾਂ ਨੰੂ ਬੁਰੀ ਤਰਹਾਂ  ਰਾਉਣਾ  

1535  ੈਨਰੀ (Henry) Vlll (ਅਿੱ ਠ ੇਂ) ਿਾ ਕਥੈੋਵਲਕ (Catholicism) ਤੋਂ ਟੁਿੱ ਟ ਕ ੇਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਰਚ 
ਿਾ ਮੁਿੱ ਖੀ ਘੋਵਸ਼ਤ ਕਰਨਾ  

1540 ਬਾਬਰ ਿੇ  ਿੱ ਿ ੇਪੁਿੱ ਤਰ  ਮਾਯੂੰ  ਿਾ ਭਾਰਤ ਵ ਿੱ ਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਿੀ ਤਾਕਤ ਨੰੂ ਇਸਲਾਮੀ ਉੱਚ ਅਵਧਕਾਰੀਆ ਂ
ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਿੇ ਗਠਜੋੜ ਿਆੁਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ  

1542 ਈ ਾਨ (Ivan) ( ਵਭਆਨਕ ਅਖ ਾਉਣ  ਾਲਾ) 12 ਸਾਲਾਂ ਿਾ  ੋਇਆ ਅਤ ੇਉਸ ਿਆੁਰਾ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ 
ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ  

1553 ਈ ਾਨ (Ivan) (ਵਭਆਨਕ) ਿੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਿ ੇਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਿੀ ਅਤ ੇਜ਼ਾਰ ਈ ਾਨ (Ivan) lV (ਚੌਥੇ) 
 ਜੋਂ ਪਿ ੀ (ਵਖਤਾਬ) ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ  

1553  ੈਨਰੀ (Henry) ਿੀ ਉਤਰਾਵਧਕਾਰੀ ਰਾਣੀ ਮੈਰੀ ਿਆੁਰਾ ਇੰਗਲੈਂਿ (England)ਿ ੇਰਾਜ-ਧਰਮ  ਿੱ ਜੋਂ ਰੋਮਨ 
ਕੈਥੋਲੀਵਸਜ਼ਮ (Roman Catholicism) ਿੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ  

 
 


