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ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਤੀਜਾ ਿਹੱਸਾ

ਗੁਰਮਿਤ ਦੇ ਰੱਬ ਜ� ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਸਹੀ ਪਿਰਭਾ�ਾ

ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਿਸੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ 26 ਅਪ�ੈਲ 2020 � ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ

ਉਸ � ਦੋ ਿਹੱਿਸ� ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਿਹੱਸਾ ਵੀ ਉਸ ਪਿਹਲੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ

ਹੀ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ � ਪਿਹਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੀ ਤੀਸਰਾ ਿਹੱਸਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿਜਹੜੇ ਵੀ ਪਾਠਕ�/ਲੇਖਕ� ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਇਸ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਿਦੱਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ

ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਸਨ ਿਕ ਕੁਦਰਤੀ ਜ� ਰੱਬੀ ਿਨਯਮਾ � ਕੋਈ ਵੀ ਵਆਕਤੀ

ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�� ਦੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਜ� ਧਾਰਿਮਕ ਰਸਮਾ ਨਾਲ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਕੁੱਝ ਇੱਕ � ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਹਮਤ ਸਨ ਿਕ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਿਨਯਮ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਂਦ ਿਵੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਕਰ

ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਆਕਤੀ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਧਰਮ � ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਧਰਮ � ਨਾ ਮੰਨਣ

ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ � ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਿਜਨ�� ਿਵੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ �ਾਮਲ ਹੋ,

ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਿਕ ਿਜਸ ਰੱਬ ਿਵੱਚ ਜ� ਕੁਦਰਤੀ ਿਨਯਮ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਿਵ�ਵਾ� ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ

ਪਿਰਭਾ�ਾ ਕੀ ਹੈ? ਜ� ਇਉਂ ਕਿਹ ਲਓ ਿਕ “ਸੈਭੰ” ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ

ਢੁਕਵੇਂ �ਬਦ ਿਕਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ � ਥੋੜੇ �ਬਦ� ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਜਵਾਬ

ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਡਾ: ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ

ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ � “ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ” ਦਾ ਨਾਮ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ

.
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ਸਿਹਮਤ ਹੋ? ਜੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮਿਤ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਜ� ਕੁਦਰਤੀ ਿਨਯਮਾ

ਦੀ ਸੈਭੰ ਦੀ ਸਹੀ ਪਿਰਭਾ�ਾ ਜ� �ਬਦਾਵਲੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
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ਮਾਨਯੋਗ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ,

ਉਂਜ ਤ� ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ’ ਦੇ ਿਵ�ੇ �ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਿਵਚ

ਆਪਣਾ ਿਵਚਾਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਏਥੇ ਸਵਾਲ

ਦੇ ਇਸ ਤੀਜੇ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਆਪ ਜੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ�/ਪਾਠਕ� ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵਚ

ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ�। 

ਕੁਦਰਤੀ ਿਨਯਮ

ਕੁਦਰਤੀ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾ� ‘ਕੁਦਰਤ’ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਬ�ਿਹਮੰਡ’ ਤੋਂ ਹੀ

ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਮੌਜੂਦ

ਿਮੱਟੀ/ਪਹਾੜ/ਸਮੁੰਦਰ/ਪ�ੂ-ਪੰਛੀ/ਰੁੱਖ-ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵੇਖੇ ਜ�ਦੇ ਧਰਤੀ

ਤੋਂ ਬਾਹਰਵਾਰ ਸਿਥਤ ਵਾਤਾਵਰਨ/ਸੂਰਜ/ ਤਾਰੇ/ ਚੰਨ/ਗ�ਿਹ ਹੀ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖੇ

ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ�� ‘ਕੁਦਰਤ’ ਇਕ ਸੀਿਮਤ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਬ�ਹਮੰਡ’ ਸਮੁੱਚੀ

ਹੋਂਦ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਦ��ਟੀ ਤੋਂ ਿਵਆਪਕ

ਿਨਯਮ� ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤ� ‘ਕੁਦਰਤੀ ਿਨਯਮ�’ ਦੀ ਜਗਹ ਤੇ ‘ਬ�ਹਮੰਡੀ

Iqbal Singh Dhillon
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ਿਨਯਮ�’ ਜ� ਬ�ਿਹਮੰਡ ਦੇ ਿਨਯਮ�’ �ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਢੁੱਕਵ�

ਰਵ�ੇਗਾ।

ਗੁਰਮੱਤ ਦਾ ਰੱਬ

‘ਗੁਰਮੱਤ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ। ਪਰੰਤੂ ਹਰ

ਿਵਆਿਖਆਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸ

ਕਰਕੇ ‘ਗੁਰਮੱਤ’ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਿਵਆਿਖਆ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ

ਤਰ�� ‘ਰੱਬ’ �ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਿਨਸਚਤ ਨਹੀਂ; ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤ� ‘ਰੱਬ’ ਤੋਂ

ਭਾਵ ਇਕ ਕਾਲਪਿਨਕ ਸਰਵ�ਕਤੀਮਾਨ �ਖਸੀ ਜ� ‘ਪਰਮਾਤਮਾ’ ਰੂਪ ਹੋਂਦ ਹੈ ਿਜਸ

� ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਿਵਦਵਾਨ� ਨੇ ‘ਗੁਰਮਿਤ ਦਾ ਰੱਬ’ ਵਾਲਾ

ਸੰਕਲਪ ਪੇ� ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤੋਂ ਉਹਨ� ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮਾਵਲੀ ਤੋਂ

ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜੋ ਬ�ਹਮੰਡ ਅਤੇ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮਾਵਲੀ ਦੀ ‘ਕਰਤਾ’ ਹੈ।  ਮੇਰੇ

ਿਵਚਾਰ ਿਵਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ � ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਰਤਮ ਨਾਵ� ਹੇਠ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਊਰਜਾ (energy) ਦਾ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ‘ਰੱਬ’ ਵੀ ਇਹਨ� ਿਕਰਤਮ ਨਾਵ� ਿਵੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ

ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ � ਇਕ ਸਮੁੱਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਆਸਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਊਰਜਾ,

ਬ�ਹਮੰਡੀ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮਾਵਲੀ ਇਕ ਸੰਘਿਟਤ (composite) ਹੋਂਦ

(ਇੱਕੋ) ਦੇ ਘੱਟਕ� (components) ਵਜੋਂ �ਾਮਲ ਹਨ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ‘ਕਰਤਾ’ ਭਾਵ

ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ ਵੀ ਿਵਵਹਾਿਰਕ ਪੱਖੋਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ

�ਖਸੀ ਰੱਬ ਅਤੇ ‘ਗੁਰਮਿਤ ਦਾ ਰੱਬ’ ਿਵਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਜ�ਦਾ ਅਤੇ ਏਸੇ

ਕਰਕੇ ਿਸਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵਚਲੇ ਲੋਕ ‘ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ’, ‘ਵਾਿਹਗੁਰੂ’, ‘ਪਰਮਾਤਮਾ’,

ਰੱਬ’ ਆਿਦਕ �ਬਦ� ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰੱਬ � ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀ

ਜਾ ਰਹੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਕਉਂਿਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਕ ਕਾਿਵ-ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਲਖੀ ਰਚਨਾ

ਹੈ ਇਸ ਿਵਚ ਿਕਰਤਮ (ਬਨਾਵਟੀ ਜ� ਅਲੰਕਾਿਰਕ) ਨਾਵ� ਦੀ ਇਕ ਕਾਿਵ-ਜੁਗਤ

ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ� ਦੀ

ਸੰਖੇਪ ਿਵਚ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜ� ਇਹਨ� ਦੀ ਪਰੀਭਾ�ਾ ਘੜਨੀ ਹੋਵੇ ਤ� ਇਸ
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ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਿਕਰਤਮ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਉਿਚਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ

ਤਰ�� ‘ਗੁਰਮਿਤ ਦਾ ਰੱਬ’ ਵਾਲੀ �ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ �ਪਰ ਦਰਸਾਏ

ਤੱਥ� � ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ � ਵੀ

ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ਕੁਦਰਤੀ ਿਨਯਮ� (ਭਾਵ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ�) ਦੀ

ਿਵਆਿਖਆ/ਪਰੀਭਾ�ਾ ਉਹਨ� ਲੋਕ� ਲਈ ਸਮਝਣੀ ਔਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਗੁਰਮੱਤ ਜ�

ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਿਕਫ ਨਹੀਂ।

ਰੱਬ ਦਾ ਿਵਕਲਪ

ਮੈਂ ਆਪਣੀ� ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਲਖਤ� ਿਵਚ ‘ਰੱਬ ਦਾ ਿਵਕਲਪ’ ਵਾਲਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਪੇ�

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ‘ਰੱਬ’ ਦੀ ਹੋਂਦ �

ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ’ (Cosmic System) � ‘ਰੱਬ’ ਦੇ

ਿਵਕਲਪ (substitute) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇ� ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ�।

05/18/2020 at 4:51pm  3 Likes 

ਸ. ਮੱਖਣ ਿਸੰਘ ਜੀ

ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਜ� ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪ�ੀਭਾ�ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ

ਕਠਨ ਸਵਾਲ ਹੈ।ਸਹੀ ਤੇ ਸੰਪੂਰਣ ਪ�ੀਭਾ�ਾ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਸ � ਅਸੀਂ

ਪੂਰਾ ਜਾਣ ਲਈਏ ਜ� ਪੂਰਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱੱਖਦੇ ਹੋਈਏ।ਇਹ ਗੱਲ

ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮਿਤ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਨ ਮੁਮਿਕਨ ਹੈ।ਗੁਰਬਾਣੀ

ਕਰਤਾਰ � ਥ� ਥ� ਤੇ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਕਿਹ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਿਵਿਗਆਨ ਵੀ

ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਿਗਆਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਿਗਆਨਤਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਿਰਹਾ

ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਸਾ� ਇਹ ਵੀ ਇਲਮ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ

ਜਾਣਦੇ।ਿਨਊਿਟਨ ਦੀ ਖੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀ� � ਇਹ ਲੱਗਣ ਲਗ ਿਪਆ ਸੀ ਿਕ

Jarnail Singh
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ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਿਲਆ ਹੈ।ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਵੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਿਡਰ ਪੋਪ ਨੇ ਉਸ ਦੀ

ਕਬਰ ਤੇ ਿਲਖਣ ਲਈ ਇਹ ਦੋਹਾ ਉਚਾਿਰਆ ਸੀ।

Nature, and Nature’s Laws lay hid in Night

God said, Let Newton be! And all was Light.

ਪਰ ਿਫਰ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨ

ਿਨਊਿਟਨ ਦੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਿਫਿਜ਼ਕਸ ਤੋਂ ਕੁਐਂਿਟਮ ਿਫਿਜ਼ਕਸ ਰਾਹੀਂ ਅੇਮ ਿਥਊਰੀ ਤਕ

ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਆਈਨਸਟਾਈਨ

ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ�ਾ ਿਕਹਾ,,“What I see in Nature is a maginficent structure

that we can comprehend only very imperfectly, and that must fill

a thinking person with a feeling of humility.”

ਖੈਰ ਇਨ�ਾ ਿਨਰਾ� ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।ਇਹ ਤ� ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਵਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ� ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੱਬ ਅਤੇ

ਪ�ੰਪਰਾਗਤ ਰੱਬ ਿਵੱਚਲਾ ਭੇਦ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕਰਦੇ ਹ�।ਇਹ ਵੀ ਬਹਤ ਲਾਹੇਵੰਦ

ਹੋਵੇਗਾ।

• ਪ�ੰਪਰਾਗਤ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਟੈਿਟਕ ਜਾਣੀ ਸਿਥਰ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ

ਅਰਾਮਗਾਹ ਿਵੱਚ ਆਸਨ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਦ ਿਕ ਗੁਰਮਿਤ ਦਾ ਰੱਬ ਡਾਇਨਾਿਮਕ

ਜਾਣੀ ਿਕਿਰਆ�ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਮਆ

ਹੋਇਆ ਹੈ।

• ਪ�ੰਪਰਾਗਤ ਰੱਬ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਅਿਲਹਦਾ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਦ ਿਕ ਗੁਰਮਿਤ ਦਾ ਰੱਬ

ਕੁਦਰਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ।

• ਪ�ੰਪਰਾਗਤ ਰੱਬ � ਸਰਬ�ਕਤੀਮਾਨ ਜ� ਸਰਬਿਗਆਤਾ ਜ� ਸਰਬਿਵਆਪੀ ਵਰਗੇ

ਿਵ�ੇ�ਣਾ ਨਾਲ ਿਨਵਾਿਜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ ਿਕ ਗੁਰਮਿਤ ਦੇ ਰੱਬ ਲਈ ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ

ਿਵ�ੇਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਦਾ ਕੋਈ �ਰੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਪ�ੰਪਰਾਗਤ ਰੱਬ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਸੀਿਹ�, ਅਵਤਾਰ� ਅਤੇ
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ਦੇਵੀ ਦੇਵਿਤ� ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ਼ਾਰਤ ਹੈ ਜਦ ਿਕ ਗੁਰਮਿਤ ਦੇ ਰੱਬ � ਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ

ਵਜਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਪ�ੰਪਰਾਗਤ ਰੱਬ ਦੇ ਉਲਟ ਗੁਰਮਿਤ ਦਾ ਰੱਬ ਸਾਰੀ� ਨੇਕੀ� ਅਤੇ ਸਾਰੀ�

ਬਦੀ� ਦਾ ਖੁਦ ਰਚੈਤਾ ਹੈ।

• ਪ�ੰਪਰਾਗਤ ਰੱਬ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ � ਮਾਨਤਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਿਕ ਗੁਰਮਿਤ ਦਾ ਰੱਬ ਇਸ

ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

• ਪ�ੰਪਰਾਗਤ ਰੱਬ ਅਰਦਾਸ ਜ� ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਸੀਜ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ

ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਮਿਤ ਦਾ ਰੱਬ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

• ਪ�ੰਪਰਾਗਤ ਰੱਬ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮੇ ਿਵੱਚ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਣੀ ਜੰਮਦਾ

ਮਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦ ਿਕ ਗੁਰਮਿਤ ਦਾ ਰੱਬ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀ ਕਰਦਾ।ਨ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ

ਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ।

ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹ� ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪ�ੀਭਾ�ਾ ਵਲ।ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁ�ਿਕਸਮਤੀ ਹੈ ਿਕ

ਗੁਰੂ ਗ�ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਇਹ ਪਿਹਲੀ� ਸਤਰ� ਿਵੱਚ ਹੀ ਅੰਿਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ � ਮੂਲ ਮੰਤ� ਜ� ਮੰਗਲਾਚਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।ਵੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ

ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਰੱਬ ਦੀ ਹਸਤੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲਫਜ਼� ਿਵੱਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ

ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ�ੀਭਾ�ਾ ਦਾ ਮੁਖ ਮਨੋਰਥ ਰੱਬ � ਚੰਦ ਲ਼ਫਜ਼� ਿਵੱਚ ਿਬਆਨ ਕਰਨ

ਦੀ ਵਜਾਏ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਇਸੇ ਪ�ੀਭਾ�ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝਣੇ

ਹਨ। ਪ�ੀਭਾ�ਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਇਸ ਤਰ�� ਹੈ।“ੴ ਸਿਤ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰਭਉ

ਿਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ�ਸਾਿਦ॥” ਇਸ ਪ�ਿਭਾ�ਾ ਦੇ ਿਤੰਨ ਿਹੱਸੇ

ਕੀਿਤਆ ਇਸ � ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਕਾਫੀ ਅਸਾਨੀ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ।ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਹੱਿਸ� ਦੀ

ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਆਿਖਆ ਹੇਠ� ਕਰ ਿਰਹ� ਹ�।

1. ੴ ਤੋਂ ਪੁਰਖੁ ਤਕ – ਇਸ ਪਿਹਲੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਇਸ ਸ�ਿ�ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ

ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਿਹਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਹੈ।ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਰੱਬ � ਰਚਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ

ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅਮਲ � ਸਮਝਣਾ ਰੱਬ �
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ਸਮਝਣਾ ਹੈ।ੴ ਕਰਤੇ ਦਾ ਇਸ ਪਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਰੂਪ ਹੈ।ਇਸ � ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵੱਚ

ਸੁੰਨ ਵੀ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ।ਿਵਿਗਆਨ ਵੀ ਿਬੱਗ ਬੈੰਗ ਤੋਂ ਪਿਹਲੀ ਇਸ ਅਵ�ਥਾ �

ਿਸੰਗੂਲੈਰਟੀ ਕਿਹ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ।ਸਿਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰਮਿਤ ਦਾ ਰੱਬ ਸਦਾ ਸਦਾ

ਲਈ ਹੈ।ਪਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲ� ਵੀ , ਹੁਣ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਵੀ।ਨਾਮੁ ਕਰਤੇ ਦੇ

ਹੁਕਮ ਦਾ ਬੋਿਧਕ ਹੈ।ਭਾਵ ਜੋ ਕਰਤੇ ਨੇ ਿਨਯਮ ਰਚੇ ਉਸ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ।ਇਸੇ

ਕਰਕੇ ਸਿਤ ਨਾਮੁ � ਕਰਤੇ ਦਾ ਪਰਾ ਪੁਰਬਲਾ ਨ� ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ।ਹੁਕਮ ਕਰਤੇ ਦੇ

ਉਹ ਿਨਯਮ ਹਨ ਿਜਹਨ� ਤਿਹਤ ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ।ਜਪੁ ਦੀ ਦੂਜੀ

ਪੌੜੀ ਿਵੱਚ ਹੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਕਿਹੰਦੇ ਨੇ ਿਕ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜ� ਕੌਜ਼ਮੌਸ ਇਹ

ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਸ ਹੁਕਮ � ਕੋਈ

ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਿਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਿਵਿਗਆਨ ਵੀ

ਸਿਹਮਤ ਹੈ।ਇਹ ਿਨਯਮ� ਤਿਹਤ ਹੀ ਿਬੱਗ ਬੈਂਗ ਹੋਇਆ।ਕਰਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ

ਇਸ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਕਰਤਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ ਜ� ਸਿਤ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ

ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ  ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਜੋ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਤੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜ� ਿਨਯਮ�

ਤਿਹਤ ਹੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ।ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਿਵੱਚ ਹੀ

ਿਵਰਾਜਮਾਨ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਕਰਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਖ ਿਲਖਣ

ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਪ�ੀਭਾ�ਾ ਗੁਰਮਿਤ ਦੇ ਰੱਬ � ਸਾਮੀ ਧਰਮ� ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ

ਿਨਰਮਾਣਵਾਦੀ (Creationist) ਸੰਕਲਪ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਅੇਵੋਲੂ�ਨ ਦੇ

ਿਸਧ�ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।

2. ਿਨਰਭਉ, ਿਨਰਵੈਰੁ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ, ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ- ਪ�ੀਭਾ�ਾ ਦੇ ਇਸ ਦੂਜੇ ਭਾਗ

ਿਵੱਚ ਰੱਬ � ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ � ਇਹ ਿਵ�ੇ�ਣ ਦੇ ਕੇ ਕਰਤੇ ਦੀ ਰਚਨ ਿਕਿਰਆ

ਨੁੰ ਸਮਝਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਰੱਬ � ਸਰਬ

�ਕਤੀਮਾਨ, ਸਰਬੱਗ ਜ� ਸਰਬਿਵਆਪੀ ਅਿਦਕ ਿਵ�ੇ�ਣ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ।ਇਹਨ�

ਿਵ�ੇਸਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਤ� ਪੈਂਦੀ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ �ਰੀਕ ਹੋਵੇ ਜ� ਉਹ ਇਸ ਿਸ��ਟੀ ਤੋਂ

ਅਲਿਹਦਾ ਹੋਵੇ।ਕਰਤੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਭੈ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਅਟੱਲ

ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁ�ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ � ਪੱਖਪਾਤ
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ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ।ਿਨਰਵੈਰ ਹੋਣ ਲਈ ਿਨਰਭਉ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਰਤਾਰ � ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ ਕਿਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਮੇ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ

ਬਾਹਰ ਹੈ।ਪ�ੰਪਰਾਗਤ ਧਰਮ� ਵਾਲੇ ਰੱਬ � ਅਮਰ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਣੀਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਿਕਸੇ ਨੇ

ਇਸ � ਸਮੇ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ।ਇਹ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਦੀ

ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਸੋਚ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।ਦੁਨੀ� ਿਵੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਹੈ।ਸਭ ਦੀ

ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੈ।ਸੂਰਜ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਹੈ।ਇੱਕ ਸਮੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਹੈ।ਪੂਰੇ ਬ�ਹਮੰਡ ਦੀ ਉਮਰ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਹੈ।ਪਰ ਕਰਤਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ

ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ।ਸੋ ਅਗਰ ਕਰਤਾਰ ਸਮੇ ਦੀ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤ� ਿਫਰ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ

ਹੈ ਨ ਹੀ ਜਨਮ।ਉਹ ਅਜੂਨੀ ਹੈ।ਿਫਰ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਿਕਵੇਂ

ਹੈ?ਅਗਰ ਉਹ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾ ਿਫਰ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਿਕਵੇਂ ਕਾਇਮ ਹੋਈ।ਅਸੀਂ

ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹ� ਿਕ ਉਹ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਇਆ ਿਕਵੇਂ ਅਤੇ

ਿਕੱਥੋਂ।ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਸੈਭੰ ਕਿਹ ਕੇ ਿਦੰਦੇ ਨੇ।ਸੈਭੰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਂਦ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ।ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਿਕਸੇ � ਕੋਈ

ਇਲਮ ਨਹੀਂ।ਨ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਿਵਿਗਆਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਕੇ ਚੁੱਪ ਹੈ।

ਿਵਿਗਆਨ ਿਬੱਗ ਬੈਂਗ ਤੋਂ ਿਪੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਝਾਕਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਤ�

ਸਾ� ਇਸ ਬ�ਹਮੰਡ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਹਲ� ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ।ਪਰ

ਉਸ ਵੇਲੇ ਤ� ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੁਦ ਵੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਸਮਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ।ਸਮ�

ਵੀ ਬ�ਹਮੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੋਂਦ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ

ਆਇਆ।ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਸੀ।ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ।ੴ।ਸਮੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ

ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਸੈਭੰ ਨਹੀਂ ਤ� ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਿਲਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤ� ਉਸ � ਬ�ਹਮੰਡੀ

ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ ਕਿਹਣਾ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇਸ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਹੋਂਦ

ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ� ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ

ਰਹੇਗਾ।ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ � ਿਸਰਿਜਆ ਤੇ ਿਫਰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ

ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਿਜਸ ਅੰਦਰ ੳਹ ਭਰਪੂਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ

ਹੈ।ਗੁਰੂ ਤ� ਵਸ ਉਸਦੇ ਬਿਲਹਾਰੇ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
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3. ਗੁਰ ਪ�ਸਾਿਦ –ਇਸ ਪ�ੀਭਾ�ਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾ� ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਿਕ ਿਜਸ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਿਕਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ

ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰੂ ਜਾਣੀ ਿਬਬੇਕ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕੇ।ਇਹ

ਗੱਲ ਿਕਸੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਤਲਬਗਾਰ ਨਹੀ ਿਕ ਿਜਉਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਿਬਬੇਕ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਦੁਰ

ਗਇਆ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਿਕਆ ਹੈ।ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਿਵੱਚ

ਫਿਸਆ ਹੈ।ਕਰਮ ਕ�ਢ ਦੇ ਿਚੱਕੜ ਿਵੱਚ ਿਲਬਿੜਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾ� ਗੁਰੂ

ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਕਲ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਿਬਬੇਕ�ੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਦੇ ਨੇ।

ਰੱਬ ਦੀ ਇਹ ਪ�ੀਭਾ�ਾ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀ� ਿਵੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ।ਗੁਰੂ ਗ�ੰਥ

ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪਿਹਲੇ 13 ਪੰਨੇ ਪ�ੰਪਰਾਗਤ ਰੱਬ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਦੇ ਨੇ।ਕਾ� ਿਸੱਖ ਇਨ��

ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਕਰਮ ਕ�ਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾਏ ਇਨ�� � ਸਮਝ ਅਮਲ ਕਰਦੇ।ਇਸ

ਪ�ੀਭਾ�ਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ�ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ 567 ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਦੀ

ਿਨ�ਾਨੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਦੱਸੇ ਿਜਨ�� �ਬਦਾ ਿਵੱਚ ਿਮਿਥਹਾਸ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਹੈ ਉਹਨ� ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ

ਆਪਣੀ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਮੁਤਾਿਬਕ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਭੇਜ�ਗਾ।

ਧੰਨਵਾਦ ਸਿਹਤ

ਜਰਨੈਲ ਿਸੰਘ

05/20/2020 at 12:47am   

ਸ ਮੱਖਣ ਿਸੰਘ ਜੀ

ਅੱਜ ਕਲ ਵਾਿਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਿਵਗਿੜਆ ਰੁਪ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਿਸੱਖਾ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਲਈ ਬਾਕੀ

ਸਾਰੇ ਨਾਵ� ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ।ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਬ ਦੇ ਜੋ ਨਾਮ ਿਸੱਖ� ਿਵੱਚ

Jarnail Singh
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ਪਿਹਲ� ਕਾਫੀ ਪ�ਚਲਤ ਸਨ ਿਜਵੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਕਰਤਾਰ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ

ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਮਿਤ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ।

ਧੰਨਵਾਦ ਸਿਹਤ

ਜਰਨੈਲ ਿਸੰਘ

05/20/2020 at 2:02am   

ਗੁਰਮਿਤ ਦੇ ਰੱਬ ਜ� ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਸਹੀ ਪਿਰਭਾ�ਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਸਹੀ ਪਿਰਭਾ�ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ � ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਨਣਾ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀ ਤ� ਕੋਈ ਵੀ ਿਦੱਤੀ ਪਿਰਭਾ�ਾ ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ

ਿਨਯਮ� � ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਣ ਸਿਕਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਅਸੀਮ,

ਬੇਅੰਤ ਤੇ ਅਗੰਮ ਿਨਯਮ� � ਜਾਣ ਸਕੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਅਸੀਮ ਹੈ ਉਸ � (ਪੂਰਨ ਤੌਰ

ਤੇ) ਜਾਨਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀ।  ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਿਰਭਾ�ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਨ ਿਗਆਨ

ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।

05/20/2020 at 1:39pm  2 Likes 

ਦਰਸ਼ਨ ਿਸਂਘ

ਅੱਜ 20 ਮਈ �ਾਮ ਤੱਕ ਿਜਨ�� ਪਾਠਕ�/ਲੇਖਕ� ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ ਉਨ��

ਸਾਿਰ� ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ: ਜਰਨੈਲ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਿਲਿਖਆ ਹੈ।

ਪ�ੰਪਰਾਗਤ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ � ਤ� ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਿਨਕਾਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ

ਅਤੇ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਮੱਤ-ਭੇਦ ਹਨ। �ਾਇਦ ਆਉਣ

ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਿਵਚ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣ।

05/20/2020 at 8:51pm   

Makhan Singh Purewal

Manohar Singh Purewal
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ਸਰਬ ਿਵਆਪੀ ਸੱਚੇ ੧ ਦੇ ਿਨਯਮ� � ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਭ ਵਰਤਾਰਾ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਿਵੱਚ

ਹੋਣਾ ਕਿਹ ਕੇ ਿਬਆਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ

ਜਾਿਣ� ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕੁੱਝ ਸੋਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ

ਲੱਗਦੀ ਹੈ।ਗੱਲ ਿਕਉਂਿਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ

ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕਿਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਿਜਸ ਤਰ� ਸੱਚੇ ੧ � ਗੁਰਬਾਣੀ

ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਵ� ਨਾਲ ਭੀ ਿਬਆਨਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ� ਹੁਕਮ ਦੀ ਥ� ਭੀ ਹੋਰ ਨਾਮ

ਿਦੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਭੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਤ� ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ � ਆਪਣੀ

ਿਜੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਢਾਲੇ ਤੋਂ ਿਬਨ� ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ।

05/21/2020 at 12:49am  1 Like 

In reply to Manohar Singh Purewal

right hai sir

06/21/2020 at 10:22pm   

sarbjeet kaur

ਮਾਨਯੋਗ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ,

ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸਪ�ਟੀਕਰਨ ਦੇਂਿਦ� ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ

ਪੁੱਿਛਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ Cosmic System/Cosmic Order (ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-

ਤੰਤਰ) ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਿਵਚਾਰ ਬਾਰੇ ਦੂਜੇ ਲੇਖਕ� ਦੀ ਕੀ ਰਾਇ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਦਾ �ਤਰ ਦੇਣ

ਵਾਿਲ� ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ   �ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਕ

ਲੇਖਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇਕ ਿਨਰਾਧਾਰ ਿਟੱਪਣੀ ਕਰਿਦ� ਿਲਿਖਆ ਹੈ “ਇੱਕ ਿਲਹਾਜ਼

ਨਾਲ ਤ� ਉਸ � ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ ਕਿਹਣਾ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ

ਇਸ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ� ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੀ” (ਏਥੇ ‘ਸੈਭੰ’ ਦੇ

ਅਰਥ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਉਂਿਕ ‘ਸੈਭੰ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ‘ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ

ਬਿਣ�’ ਨਾ ਿਕ ‘ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ’)। ਮੈਂ ਉਸ ਸੱਜਣ  � ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ

Iqbal Singh Dhillon
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ਦੌਰਾਨ �ਤਰ ਦੇਂਿਦ� ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹ� ਿਕ ‘ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ’

ਇਕ ਸਮੁੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚ ਬ�ਹਮੰਡ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲ� ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ

�ਾਮਲ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਿਵਚ ਿਵਿਗਆਨੀ ਜੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।   Higgs’

Boson ਵਾਲਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਖੋਜ ਦੇ ਏਸੇ ਿਵ�ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਜੀ ਨੇ “ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ ......” ਵਾਲੇ ਿਵਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਏਸੇ ਿਵ�ੇ ਦੀ ਗੱਲ

ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਉਭਰਕੇ

ਸਾਹਮਣੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਹਲਾ ‘ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੱਬ’ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚ ਹੈ। ਇਕ ਲੇਖਕ

ਸੱਜਣ ਤ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ � ਹੀ ਸਵੀਕਾਰਦੇ

ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਿਕ ‘ਬ�ਹਮੰਡ’ ਦੀ ਜਗਹ ਤੇ ਉਹ ‘ਕੁਦਰਤ’ �ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ �

ਤਰਜੀਹ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇਸ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ (System/Order/

ਹੁਕਮ) �   ‘ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੱਬ’ ਕਿਹਣ ਲਇ ਬਿਜ਼ੱਦ ਹਨ। ਉਂਜ ‘ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ

ਰੱਬ’ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਅਰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਕ ਤ� ਉਹ ਹੈ

ਿਜਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ �ਪਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਭਾਵ ਿਕ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ �

ਕੁਦਰਤੀ ਿਨਯਮ� ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ � ‘ਰੱਬ’ ਵੀ

ਕਿਹਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਤ� ਓਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ

ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਪਰਚਲਤ ਰਹੇ ਸਾਧਨ ‘ਘੋੜਾ’ ਦੀ ਥ� ਤੇ ਮੋਟਰ-ਸਾਈਕਲ ਆ ਜਾਣ ਤੇ

ਮੋਟਰ-ਸਾਈਕਲ � ‘ਘੋੜਾ’ ਹੀ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਿਕ ਉਸ � ‘ਟਾਇਰ� ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ’

ਕਿਹਣਾ ਪਵੇ, ਜ� ਿਕ ‘ਪੈਟਰੌਲ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ’ ਜ� ਿਫਰ ‘ਲੋਹੇ ਦਾ ਘੋੜਾ’। ਇਹਨ�

ਅਰਥ� � ਪੇ� ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਅਸਲ ਿਵਚ ‘ਰੱਬ’ �ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ

ਹੋਏ ‘ਨਾਸਿਤਕ’ ਵਾਲੇ ‘ਲਕਬ’ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਜਸਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਈ

ਕਾਰਨ ਹਨ। ‘ਗੁਰਮੱਤ ਦਾ ਰੱਬ’ ਵਾਲੇ ਸੰਕਲਪ � ਪੇ� ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਿਧਰ ਨੇ

ਇਸ ਿਹੱਸੇ ਿਵਚ ਤ� ਹਾਲੇ ਤਕ   ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਪਰੰਤੂ ਪਿਹਲੀ ਿਵਚਾਰ-

ਚਰਚਾ ਿਵਚ ਇਹ ਿਧਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ‘ਰੱਬ’ � ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਆਪਣੇ-ਆਪ � ‘ਜਾਗਰੂਕ’ ਵੀ ਅਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਿਧਰ
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਨਉਿਚਤ ਿਵਆਿਖਆ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ ਪੇ� ਕੀਤੇ ‘ਬ�ਹਮੰਡੀ

ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ’ (Cosmic System) � ਪਰੰਪਰਾਗਤ ‘ਰੱਬ’ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ

ਉਸ � ‘ਗੁਰਮੱਤ ਦਾ ਰੱਬ’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪੇ� ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ

ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਿਵਆਿਖਆ ਿਵਚ ਬ�ਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਹੇਠ ‘ਬ�ਿਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-

ਤੰਤਰ’ � ਿਸੱਧਾ ਹੀ ‘ਰੱਬ’, ਭਾਵ ਪਰੰਪਰਾਗਤ-ਰੱਬ, ਕਿਹ ਕੇ ਪੇ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ

ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਜਾਗਰੂਕਤਾ’ ੳਤੇ ‘ਿਵਦਵਤਾ’ ਦੇ tag ਲਗਵਾਈ ਿਫਰਦੀ ਿਧਰ

‘ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੱਬ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ � ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਿਵਆਿਖਆ

ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਧਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਿਵਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਿਵਖਾਈ ਦੇਂਦੀ

ਹੈ।

ਇਸ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ �ਭਰ ਕੇ

ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਵਿਗਆਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ

“ਇਸ ਨੁਕਤੇ �ਤੇ ਿਵਿਗਆਨ ਚੁੱਪ ਹੈ” ਜ� “ਿਵਿਗਆਨੀ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ

ਐਹ ਜ� ਔਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ”। ਅਿਜਹੀ� ਦਲੀਲ� ਿਬਲਕੁਲ

ਗੈਰਿਜ਼ਮੇਂਵਾਰਾਨਾ ਹਨ। ਕਦੀ ਿਕਸੇ ਿਵਿਗਆਨੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ‘ਜੋ

ਿਵਿਗਆਨ ਨੇ ਖੋਜ ਿਲਆ ਹੈ ਉਹ ਅੰਿਤਮ ਸੱਚ ਹੈ’ ਜ� ਿਕ ‘ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ

ਿਵਿਗਆਨੀ� ਨੇ ਿਨਰਾ� ਹੋ ਕੇ ਭ�ਡੇ ਮੂਧੇ ਮਾਰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ’। ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਕਾਰਜ-

ਿਵਧੀ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਗਆਨੀ ਿਕਸੇ ਖੋਜ � ਅੰਿਤਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਹਰ ਖੋਜ

ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹ ਅਗਲੀ ਖੋਜ ਿਵਚ ਲੱਗ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬ�ਹਮੰਡ � ‘ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ’

ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਅਣਥੱਕ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਨਮਰਤਾ ਸਿਹਤ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇਰੇ

ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ (ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ ਬ�ਹਮੰਡ � ‘ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ’

ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਹੇਠ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ)। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਹੀ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ

ਿਵਿਗਆਨੀ ਨਾਲ ਮਨਘੜਤ ਟੂਕ� ਜੋੜਕੇ ਪੇ� ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਿਕਸੇ ਵੀ

ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਆਉਂਦੀ

ਹੈ। ਮਜ਼ਹਬ (religion) ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਤ� ਕਾਰਜ�ੈਲੀ ਹੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ

ਉਲਟ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਿਕਸੇ ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਿਵਿਗਆਨ ਦਾ
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ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵਾਿਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ

ਿਕ ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ� ਖੋਜ� ਸਦਕਾ ਮਜ਼ਹਬ � ਖਤਰਾ ਬਿਣ� ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ

‘ਧਾਰਿਮਕ’ ਿਬਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਸੁਰਿਖਆ ਦੀ ਮਨੋਿਬਰਤੀ ਦਾ ਿ�ਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ

ਖਾਹ-ਮੁਖਾਹ ਹੀ ਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ � ਛੁਿਟਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ

ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨ ਿਵਚ ਤਰਕ-ਅਧਾਿਰਤ

ਪਹੁੰਚ (approach) ਦੀ ਸ�ਝ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋਵ�� ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ

ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਿਗਆਨਕ ਖੋਜ ਦੇ ਕਾਰਜ � ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ

ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰ� �ਤੇ ਕੇਂਿਦ�ਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਪਰਚਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ

ਅਖਿਤਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਿਕ ਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਤ� ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਖੋਜ-

ਕਾਰਜ � ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ ਤ� ਆਰਕੀਮੀਡੀਜ਼ ਦੇ

ਘਣਤਾ (density) ਵਾਲੇ ਿਸਧ�ਤ ਦਾ ਵੀ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ

1700 ਸੌ ਸਾਲ ਪਿਹਲ� ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ

ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਕੌਪਰਨੀਕਸ ਵੱਲੋਂ ਿਦੱਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਿਗਰਦ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ

ਖੋਜ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਹੈ ਿਜਸ � ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਿਦ� ਹੀ ਬਰੂਨੋ ਅਤੇ ਗਲੀਲੀਓ ਨੇ

ਪੱਕਾ ਰੂਪ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਿਨਊਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂਤਾ (gravity) ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਗੁਰੂ

ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨ� ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਿਵਚ ਇਸ

ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਜਾਣਾ

ਬਾਣੀਕਾਰ� ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਿਵਿਗਆਨ

� ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ �ਜ ਹੀ ਗੈਰ-ਪ�ਸੰਗਕ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾ� ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ

ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਸ ਿਵਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ

ਹੋਏ ਜ� ਇਹਨ� ਿਵਚ ਸਮਰੂਪਤਾ ਿਵਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ

ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰਥਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਨਕਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ।

ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ�।

05/21/2020 at 8:41pm  1 Like 
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ਸ ਮੱਖਣ ਿਸੰਘ ਜੀ

ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਿਵਿਗਆਿਨਕ �ਬਦਾਵਲ਼ੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਹੈ।ਉਹਨਾ ਵਾਰੇ ਮੈ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ�ਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ� ਤ�

ਿਕ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਿਕਹਾ ਹੈ ਉਸ � ਸਹੀ ਪਿਰਪੇਖ ਿਵੱਚ ਸਮਿਝਆ

ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾ ਸਕੇ।

1. ਿਹਗਜ਼ ਬੋਜ਼ੋਨ (Higgs Boson) –ਇਸ � ਦੋ ਿਹੱਿਸ� ਿਵੱਚ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ।

ਬੋਜ਼ੋਨ ਭਾਰਤੀ ਭੋਿਤਕ ਿਵਿਗਆਨੀ ਦੇ ਸਿਤੰਦਰ ਨਾਥ ਬੋਸ ਦੇ ਨ� ਤੇ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ

ਉਹ ਕਣ (Subatomic Particle)   ਹੈ ਜੋ ਬੋਸ ਅਤੇ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੁਆਰਾ

ਿਬਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੇਿਟਸਟਿਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ

ਕਈ ਤਰ�� ਦੇ ਬੋਜ਼ੋਨ ਪਾਏ ਜ�ਦੇ ਨੇ।ਪੀਟਰ ਿਹਗਜ਼ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਭੋਿਤਕ ਿਵਿਗਆਨੀ

ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ 1964 ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਿਵਿਗਆਨੀ� ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਿਜਸ ਬੋਜ਼ੌਨ

ਦੀ ਖੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ � ਿਹਗਜ਼ ਬੋਜ਼ੋਨ ਿਕਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ।ਿਹਗਜ਼ ਬੋਜ਼ੌਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ

ਿਦਹ ਜੈ ਿਕ ਇਹ ਪਦਾਰਥ � ਪੁੰਜ (Mass) ਗ�ਿਹਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜਦ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੁੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

2. ਗਾਡ ਪਾਰਟੀਕਲ (God Particle) – ਿਹਗਜ਼ ਬੋਜ਼ੋਨ ਦਾ ਅਖਬਾਰੀ ਨ� ਗਾਡ

ਪਾਰਟੀਕਲ ਪੈ ਿਗਆ ਿਜਸ � ਿਵਿਗਆਨੀ �ਦੀਦ ਨਫਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ।ਹੋਇਆ ਇਹ

ਿਕ ਿਵਿਗਆਨੀ ਇਸ � ਲੱਭਣ ਿਵੱਚ ਕਾਫੀ ਜਦੋ ਜਿਹਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤ� ਿਵਿਗਆਨੀ

ਲੈਡਰਮੈਨ ਨੇ ਇਸ � ਮਜ਼ਾਕ ਿਵੱਚ Goddamn Particle ਕਿਹ ਿਦੱਤਾ।ਵਸ ਉਥੋ ਹੀ

ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਅੱਲ ਪੈ ਗਈ।ਜਦੋ 2012 ਿਵੱਚ CERN ਜੋ ਿਕ ਯੁਰਪ ਦੀ ਿਨਊਕਲਰ

ਖੋਜ਼ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਨੇ ਲਾਰਜ ਹੈਡਰੌਨ ਕੋਲਾਈਡਰ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ ਰੋੌ�ਨੀ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇ ਦੋ

ਫੋਟੌਨ � ਟਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਤ� ਅਖਬਾਰ� ਿਵੱਚ ਇਹ ਸੁਰਖੀ ਲਗੀ ਿਕ

Jarnail Singh
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ਗਾਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਲੱਭ ਿਲਆ ਹੈ।ਜਦ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ

ਹੈ।

3. ਿਹਗਜ਼ ਬੋਜ਼ੋਨ ਵਾਰੇ ਖੋਜ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਾ� ਇਸ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਤ�

ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਬ�ਹਮੰਡ ਿਵੱਚ ਪਦਾਰਥ ਿਕਵੇਂ ਹੋਂਦ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ

ਪੁੰਜ ਿਕਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਸ ਬ�ਹਮੰਡ ਦੀ ੳਤੁਪਤੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲ� ਵਾਲੇ

ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਿਹਗਜ਼ ਬੋਜ਼ੋਨ ਵਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਬੇਅੰਤ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਭਦ ਹੈ।ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਹ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਧੰਨਵਾਦ ਸਿਹਤ

ਜਰਨੈਲ਼ ਿਸੰਘ

05/25/2020 at 1:33am   

ਮਾਨਯੋਗ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ,

�ਪਰ 25 ਮਈ � ਪਾਈ ਗਈ ਪੋਸਟ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 21 ਮਈ � ਏਥੇ ਪਾਈ ਗਈ ਪੋਸਟ

ਸਬੰਧੀ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ�ਤੀਕਰਮ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਿਵਚ Higgs

Boson ਸਬੰਧੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਹਲ� ਪੇ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਤੇ � ਲੈਕੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਗਆ

ਹੈ ਿਕ Higgs Boson ਦਾ ਇਸ ਬ�ਹਮੰਡ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲ� ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ

ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨੁਕਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਿਵਚ ਪਿਹਲ� ਤੋਂ

ਪੇ� ਕਰਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹ� ਇਹ ਹੈ ਿਕ ‘ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ’ (Cosmic

System/Cosmic Order) ਇਕ ਸਮੁੱਚ (composite entity) ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ

ਿਵਚ ਬ�ਹਮੰਡ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲ� ਵਾਲੀ� ਪ�ਸਿਥਿਤ� ਵੀ �ਾਮਲ ਹਨ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨ ਦੋਵ�ੇਂ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਪਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ ਆਉਂਦੇ �ਬਦ “ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਧੂਕਾਰਾ॥ ...........”

Iqbal Singh Dhillon
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(ਗੁਰਬਾਣੀ-ਗ�ੰਥ, ਪੰਨ� 1035) ਿਵਚ ‘ਧੁੰਧੂਕਾਰਾ’ ਅਤੇ ‘ਸੁੰਨ’ ਬ�ਹਮੰਡ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ

ਤੋਂ ਪਿਹਲ� ਦੀ ਸਿਥਤੀ � ਪਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਥਤੀ ‘ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-

ਤੰਤਰ’ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸਿਥਤੀ ‘ਪਸਾਉ’ ਭਾਵ ਬ�ਹਮੰਡ ਦੇ

ਪਦਾਰਥਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ� ਦੀ ਅਵਸਥਾ � ਪਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ

ਬ�ਹਮੰਡ ਦੀ ਕਰਤਾਰੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਸੀ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਥਲ ਭਾਵ

dormant ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਸੀ ਿਜਸ� ‘ਸੁੰਨ’ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ) ਅਤੇ ਏਸੇ ਅਵਸਥਾ

ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਬ�ਹਮੰਡ ਦੇ ਪਦਾਰਥਕ ਰੂਪ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ‘ਹੁਕਮ’ ਭਾਵ ‘ਬ�ਹਮੰਡੀ

ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ” ਇਹਨ� ਸਾਰੇ ਅੰ�� ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋਂਦ ਹੈ ਿਜਸ � ‘ਇੱਕੋ’ (ੴ)

ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਏਸੇ ਤਰ�� ਿਵਿਗਆਨ ਬ�ਹਮੰਡ ਦੇ ਹੋਂਦ ਿਵਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲ� ਇਕ

ਪਾਸੇ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਅੰਿਤ�ਕ� (space) ਦੀ ਹੋਂਦ � ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ

ਪਾਸੇ ਕਿਥਤ Big-Bang ਵਾਲੀ ਪ�ੀਿਕਿਰਆ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਰਾਹੀਂ

ਬ�ਹਮੰਡ ਦੇ ਪਦਾਰਥਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੋਂਦ ਿਵਚ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋਣਾ

ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਅੰਿਤ�ਕ� ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਬ�ਹਮੰਡ ਦੀ

ਉਤਪੱਤੀ ਅਤੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਪ�ੀਿਕਿਰਆ ਬ�ਹਮੰਡ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲ� ਦੇ ਸਮੇਂ

ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਭ ‘ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ’ ਦੇ ਅੰਗ ਹੀ ਹਨ

ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ ਇਕ ਸਮੁੱਚ ਹੈ।  

ਬ�ਹਮੰਡੀ ਉਤਪੱਤੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲ� ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਇਸ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਹੀ

ਿਹੱਸਾ ਹੈ ਇਸ � ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਹਲ� ਤ� ਇਹ ਹੀ ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਓਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਉਹ ਮ� ਦੇ ਪੇਟ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ

ਹੈ ਿਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਅਰੰਭ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨੌਂ

ਮਹੀਨੇ ਪਿਹਲ� ਮ� ਦੇ ਗਰਭ ਿਵਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ�� ਬ�ਹਮੰਡ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ

ਕਿਥਤ Big-Bang ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਇਸ � ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ�

ਿਕਿਰਆਵ� ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲ� ਅਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀ� ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� � ਵੀ
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ਉਤਪੱਤੀ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੀ ਮੰਨਣ� ਪਵੇਗਾ।  

ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹ� Higgs Boson ਵੱਲ। ਿਵਿਗਆਨੀ Higgs ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਿਵ�ੇ�

Boson ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ � Field (ਖੇਤਰ) ਦੇ

ਸਂਕਲਪ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋਿੜਆ ਹੈ ਿਜਸ � Higgs Field ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। Higgs

Field ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤਰ ਜੋ ਬ�ਹਮੰਡ ਦੇ ਅਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਵਚ Higgs

Boson ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਰਕੇ ਕਿਥਤ Big Bang ਤੋਂ ਬਾਦ ਫੈਲਦੀ ਊਰਜਾ ਪਦਾਰਥ

(mass) ਿਵਚ ਬਦਲਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬ�ਹਮੰਡ ਦਾ ਪਦਾਰਥਕ ਰੂਪ ਹੋਂਦ ਿਵਚ ਆਉਂਦਾ

ਿਗਆ। ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ Higgs Boson � ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਿਨ� ਿਗਆ ਹੈ

ਿਕ ਬ�ਹਮੰਡ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲ� ਬ�ਹਮੰਡ ਿਜੱਡਾ ਇਕ ਐਸਾ ਖੇਤਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ

ਿਜਸ ਿਵਚ ਬ�ਹਮੰਡ ਦੇ  ਪਦਾਰਥਕ ਰੂਪ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਹੋਈ।  Higgs Boson  ਦੀ

ਅਸਲੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਦੇ ਬ�ਹਮੰਡ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲੇ ਵਾਲੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ

ਇਸ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। 

ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ�।
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