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ਅੱਜ ਅਪ�ੈਲ 26, 2020 ਦਾ ਸਵਾਲ

ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਿਵਚਾਰ ਹਨ?

ਅਪ�ੈਲ 12, 2020 � ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਿਕ,“ਬਾਣੀ ਿਕਹੜੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਆਈ ਹੈ”।ਉਸ ਲੇਖ

ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਕਈ ਪਾਠਕ�/ਲੇਖਕ� ਨੇ ਉਨ�ਾ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਪਣੀ

ਸੋਚਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ

ਲੋਕ� ਦੇ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਨਾਸਤਕ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�� ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ

ਇੱਕ ਲੇਖ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰਨੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ � ਿਵਚਾਰਨ ਦੀ

ਕੋਿ�� ਕਰ�ਗੇ ਤ� ਿਕ ਿਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਸਪੱ�ਟ ਹੋ ਸਕਣ।

ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਿਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਿਵੱਚ ਹੀ

ਮੂਲ ਮੰਤ� ਜ� ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਵੀ ਆਪਣੇ

ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਪਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ � ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਿਵਰੁੱਧ

ਦੂ�ਣਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੂ-ਿਟਊਬ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ� ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈ�

ਹੋਈ� ਹਨ ਅਤੇ ਆਏ ਿਦਨ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਈ� ਜਾ ਰਹੀ� ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ � ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ

ਸੱਜਣ ਰਲ-ਿਮਲ ਕੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ

ਸਵਾਲ ਹਨ ਉਹ ਸਾਿਰ� ਦੇ ਰਲ ਕੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ।

ਹਰੇਕ ਹਫਤੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੂਿਮਕਾ ਬੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਸਰਫ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪਾਇਆ

ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਿਵਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਿਨਯਮ ਤਿਹ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੋ ਿਸਰਫ ਇਸ ਸਵਾਲ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ

ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਨਯਮ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ��

ਿਨਯਮਾ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਹੇਠ ਿਲਖੇ

ਿਨਯਮ ਤਿਹ ਕੀਤੇ ਹਨ:

.
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1- ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਇੱਥੇ ਿਸੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਿਲਖਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ

ਲੇਖ ਿਲਖਦਾ ਹੈ ਉਸ � ਇਨ�� ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਰੂਰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ��

ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤ� ਉਨ�� ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਿਲਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਿਜਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ

ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਿਸਧ�ਤ� ਬਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਸਪ�ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰਨਾ � ਕੀ ਸੇਧ ਦੇ

ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇੱਥੇ ਿਕਸੇ ਦੇ ਿਨੱਜੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਤ� ਪੁੱਿਛਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਿਰਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਹੀ

ਪੁੱਿਛਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਿਲਖਦੇ ਹਨ। ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਨਾ ਤ� ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

2- ਿਜਤਨਾ ਿਚਰ ਇਨ�� ਸਵਾਲ�/ਮੁੱਿਦ� ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਚੱਲੇਗੀ ਉਤਨਾ ਿਚਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ

ਹੋਰ ਸਪਤਾਿਹਕ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤ� ਿਕ ਸਾਰਾ ਿਧਆਨ ਅਤੇ ਸਮ� ਇਨ�� ਗੱਲ� � ਸਪ�ਟ

ਕਰਨ ਵੱਲ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

3- ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਿਸਰਫ ਯੂਨੀਕੋਡ ਿਵੱਚ ਹੀ ਪੋਸਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਰ ਿਕਸੇ � ਕੋਈ ਿਦੱਕਤ ਹੋਵੇ ਤ�

ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਲਖਤ ਸਾ� ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ � ਯੂਨੀਕੋਡ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ

ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਿਦ�ਗੇ।

4- ਪੋਸਟ ਕੁਿਮੰਟ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਦੱਬੋ ਤ� ਿਕ ਵਾਧੂ ਿਡਲੀਟ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। ਇਹ

ਵੀ ਿਖਆਲ ਰੱਖੋ ਿਕ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਥੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਉਪਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

5- ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ� ਪੰਗਤੀ� ਅਤੇ ਪੂਰੇ �ਬਦ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਉਥੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਿਕਸੇ

�ਬਦ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤ� ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ �ਬਦ� ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢੁਕਵ� ਉਤਰ ਦੇਣ ਦੀ

ਕੋਿ�� ਕਰੋ।

6- ਦੂਸਰੇ � ਸਵਾਲ ਜ� ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਉਹੀ ਕਰੇ ਿਜਸ ਨੇ ਪਿਹਲ� ਆਪ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ

ਹੋਵੇ।

7- ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਲੇਖਕ ਪ�ਤੀ ਘਟੀਆ ਜ� ਧਮਕੀ ਭਰੀ �ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ � ਆਰਜ਼ੀ ਜ� ਪੱਕੇ

ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

8- ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਆਪ ਿਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤ� ਉਹ ਪਿਹਲ� ਿਦੱਤੇ ਲੇਖਕ� ਦੇ ਿਵਚਾਰ�

ਨਾਲ ਸਿਹਮਤੀ ਪਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

9- ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਈ ਪੋਸਟ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ� ਕੁੱਝ ਬਦਲਣਾ
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ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤ� ਆਪਣੀ ਉਸ ਪਾਈ ਪੋਸਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ �

ਿਜਤਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਮ� ਿਮਲਣ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕਰ�ਗਾ।

10- ਜੇ ਕਰ ਿਕਸੇ ਸਵਾਲ/ਿਵ�ੇ/ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਿਵਚਾਰ

� ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਵੀ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਧੰਨਵਾਦ ਸਿਹਤ,

ਸੰਪਾਦਕ।

ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਿਹੱਸਾ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿਲਕ ਕਰੋ

ਜੀ।
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ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਿਵਚਾਰ

ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁਹਤੀ ਸੋਚ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ� ਪਦਾਰਥਕ ਵਸਤੂ� ਅਤੇ ਉਨ�� ਦੀ

ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧ� ਦੇ ਅਨੁਭੱਵ ਦੀ ਉਪਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੁਹਿਗਣਤੀ ਦਾ

ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ �ਕਤੀ ਿਵਚ ਵੀ ਅਤੁੱਟ ਿਵ�ਵਾਸ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਅਨੁਭੱਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਡਰ

ਅਤੇ ਰਿਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨੇ ਸਿਭਅਤਾ ਦੇ ਅਰੰਭ ਿਵਚ ਹੀ ਅਿਦ��ਟ ਰੱਬ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ

Hakam Singh

http://www.sikhmarg.com/2020/0510-swal-rabb-de-hond-2.html
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ਜੁੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਕਲਪ � ਜਨਮ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਕੁੱਝ ਐਸੇ ਿਵਅਕਤੀ

ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਿਜਨ�� ਨੇ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਿਵ�ੇ� ਅਤੇ ਅਨੋਖੇ ਅਨੁਭੱਵ ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਕਰਕੇ

ਮਨੁੱਖ� � ਪਰਸਪਰ ਪ�ੇਮ ਅਤੇ ��ਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇ� ਿਦੱਤਾ। ਉਨ�� ਮਹ�ਪਰ��, ਪੈਗੰਬਰ� ਦੇ

ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵੇਦ�, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਜ਼ੰਦ-ਅਵੇਸਤਾ, ਤੋਰਾ, ਨਬੀਮ, ਕੈਥੂਬੀਮ,

ਬਾਈਬਲ, ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ�ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਅੰਿਕਤ ਹਨ।  

ਗੁਰੂ ਗ�ੰਥ ਸਿਹਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਮਹ�ਪੁਰ�� ਦੇ ਬ�ਹਮ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਬੰਧ�

ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ� ਦਾ ਵਰਨਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਸਮ�ਥਾ ਅਤੇ ਗੁਣ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਰੱਚੀ

ਸੰਸਾਰਕ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਿਵਚ ਹਉਮੈ ਦੇ ਭਰਮ ਦਾ ਿਗਆਨ ਹੈ।

ਇਹ ਸੰਸਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ� ਿਵਿਗਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰਕ ਿਗਆਨ ਦੇ

ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਿਸਧ�ਤ ਇਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰਕ ਿਗਆਨ ਦਾ ਤਰਕ, ਗਿਣਤ,

ਫਲਸਫਾ, ਿਵਚਾਰ� ਿਵਚ ਅਸੰਗਤੀ ਆਿਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਿਜਵੇਂ

ਿਵਿਗਆਨ � ਸਮਝਣ ਲਈ ਗਿਣਤ, ਿਵ�ੇ� �ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਸ

ਮਨੋਿਬਰਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ�� ਗੁਰਬਾਣੀ � ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ � ਸਾਧ

ਭਾ�ਾ ਦਾ ਿਗਆਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਜੀਵਨ ਅਪਨਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੱਬ � ਬੇਅੰਤ ਅਤੇ “ਨਾਨਕ ਵਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੁ” ਆਖਦੀ ਹੈ

ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਜ� ਮੂਲ਼ ਮੰਤਰ ਿਵਚ ਮਨੁੱਖ � ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ

ਕੁੱਝ ਗੁਣ� ਦਾ ਵਰਨਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਂਦ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੀ ਹੀ ਹੈ,

ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਿਸ��ਟੀ ਉਸ ਦੀ ਿਕਰਤ ਹੈ ਿਜਸ � ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੂਜਾ,

ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰਾ ਜਮਣ-ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਿਵਚ ਿਪਆ ਪਦਾਰਥਕ ਜਗਤ ਅਤੇ ਮਾਇਆ

ਦੀ ਖੇਡ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਫੁਰਮਾਨ ਹੈ: “ਏਕਮ ਏਕੈ ਆਪ ਉਪਾਇਆ॥ ਦੁਿਬਧਾ ਦੂਜਾ

ਿਤ�ਿਬਧ ਮਾਇਆ॥ ਚਉਥੀ ਪਉੜੀ ਗੁਰਮੁਿਖ ਊਚੀ ਸਚੋ ਸਚੁ ਕਮਾਵਿਣਆ॥” (ਪੰਨਾ

੧੧੩)। ਪਰ ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਿਕਰਤ ਿਵਚ ਆਪ ਿਨ�ਿਕਿਰਆ ਿਵਆਪਕ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ

ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਿਸ��ਟੀ � ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ ਿਸ��ਟੀ ਦਾ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰਾ ਅਤੇ ਬਦਲਵ� ਵਰਨਨ ਹੈ ਪਰ ਿਕਊਂਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੱਨੁਭਵ
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ਅਤੇ ਸੋਚ ਪਦਾਰਥਕ ਜਗਤ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ � ਸਮਝਣਾ

ਅਤੇ ਮੰਨਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਰੱਬ ਅਿਦ��ਟ ਹੈ ਉਸ � ਦੇਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ

ਿਗਆਨ ਹੀ ਰੱਬੀ ਦਰ�ਨ ਦੇ ਅਨੰਦ ਦੀ ਮਾਨਸਕ ਅਵਸਥਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਨੇ “ਜਪੁ” ਬਾਣੀ ਦੀ� ਅਖਿਰਲੀ� ਪੰਜ ਪੌੜੀ�

ਿਵਚ ਸਪ�ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ�� ਪੌੜੀ� ਿਵਚ ਰੱਬ ਦਾ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ

ਿਬਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਿਗਆਨ ਅਨੁਸਾਰੀ

ਜੀਵਨ ਰਿਹਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਹੋਣ ਤੇ

ਮਨੁੱਖ ਸੰਪੂਰਨ ਿਗਆਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਿਗਆਨ �

ਹੋਰਨ� ਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਕਊਂਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗੂੰਗੇ ਦੇ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣ

ਜ�ਦੀ ਹੈ।  

ਰੱਬ ਦਾ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖ � ਧਾਰਮਕ ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ

ਹੈ। ਧਾਰਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਜਨ�� � ਗੁਰਬਾਣੀ “ਸਤੁ ਕਾਰਿਜ ਸਤੁ

ਸੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਬੂਝੈ ਕੋਈ॥” (ਪੰਨਾ ੩੫੧) ਅਤੇ “ਦਇਆ ਕਪਾਹੁ

ਸੰਤੋਖੁ ਸੂਤੁ ਜਤੁ ਗੰਢੀ ਸਤੁ ਵਟੁ॥ ਏਹੁ ਜਨੇਊ ਜੀਅ ਕਾ ਹਈ ਤਾ ਪਾਡੇ ਘਤੁ॥” (ਪੰਨਾ

੪੭੧) ਆਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮ � ਕਰਮ ਦੇ ਪੇੜ ਤੇ ਲੱਗੇ ਫੁੱਲ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਗਆਨ

ਦੇ ਫਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। “ਕਰਮ ਪੇਡੁ ਸਾਖਾ ਹਰੀ ਧਰਮੁ ਫੁਲੁ ਫਲੁ ਿਗਆਨ॥”

(ਪੰਨਾ ੧੧੬੮) ਅਤੇ “ਨਾਨਕ ਸੰਤੋਖ ਰੁਖ ਧਰਮੁ ਫੁਲੁ ਫਲ ਿਗਆਨੁ॥” (ਪੰਨਾ ੧੪੭)।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਕੋਈ ਸਮਾਜਕ ਸਮੂਹ, ਸੰਸਥਾ ਜ� ਅਨੁਸਾ�ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਕਸੇ

ਸਮੂਹ ਜ� ਪੰਥ ਿਵਚ ਜੰਮਣ ਜ� ਉਸ ਦਾ ਭਾਗ ਬਨਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣ

ਜ�ਦਾ। ਧਰਮੀ ਬਨਣ ਲਈ ਉਸ � ਸੱਚਾ ਕੰਮ, ਜਤ, ਸੱਚ, ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਦਇਆ ਦੇ ਗੁਣ

ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਿਗਆਨ

ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿਗਆਨ ਪ�ਾਤਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਢਾਲਣ ਨਾਲ

ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦੀ ਿਮਹਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਿਮਹਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ

ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਅਨੰਦ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ � ਰੱਬ ਨਾਲ ਿਮਲਾਪ ਜ� ਉਸ ਦੇ



7/6/2020 ਰੱਬ ਦੀ ਹ�ਦ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਿਵਚਾਰ ਹਨ?

www.sikhmarg.com/2020/0426-swal-rabb-de-hond.html 6/155

ਦਰ�ਨ ਆਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਿਵਚ ਜਤ, ਧੀਰਜ, ਿਸਆਣਪ, ਿਗਆਨ, ਭੈ, ਕੋਿ�� ਅਤੇ

ਪ�ੇਮ ਦੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਿਵਚ �ਬਦ ਘੜਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਆ ਜ�ਦੀ ਹੈ। �ਬਦ

ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤੀ ਦੀ ਸਚਾਈ � ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ

ਦਰ�ਨ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰੂਪ, ਰੇਖ ਜ� ਰੰਗ

ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਦਰ�ਨ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਰੱਬ ਦੇ

ਦਰ�ਨ ਿਕਸੇ ਿਵ�ੇ� ਅਸਿਤੱਤਵ ਦੇ ਦਰ�ਨ ਜ� ਿਮਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਕਸੇ

ਸੁਰਗ ਜ� ਬਿਹ�ਤ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਵਲੋਂ ਇਨ�� ਗੁਣ� �

ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਗਆਨ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਅਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਹੀ ਨ� ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ

ਕਥਨ ਹੈ: “ਭੋਜਨ ਿਗਆਨੁ ਮਹਾ ਰਸ ਮੀਠਾ॥ ਿਜਿਨ ਚਾਿਖਆ ਿਤਿਨ ਦਰਸਨੁ ਡੀਠਾ॥”

(ਪੰਨਾ ੧੦੩੨)।    

ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ ਰੱਬ ਦੇ ਿਗਆਨ � ਹੀ ਰੱਬ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਿਦ��ਟ ਦਾ ਿਗਆਨ

ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇ� ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੇ ਿਵ�ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ

ਹੈ। ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ � ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਮੰਨਣ ਜ� ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਿਗਆਨ

ਪ�ਾਪਤੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਰੱਬ ਦੀ ਿਕਰਤ, ਿਸ��ਟੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਉਸ ਨਾਲ

ਪ�ੇਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕ� ਦੀ ਬੁਹਿਗਣਤੀ ਲਈ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਢੰਗ

ਅਪਨਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਿਕਊਂਕੇ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰਕ ਅਤੇ ਪ�ਵਾਰਕ

ਬੰਧਨਂ◌� ਿਵਚ ਗ�ੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਜਨ�� ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਉਨ�� ਲਈ ਨਾਮੁਮਿਕਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਿਜਵੇਂ ਉਪਰ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਮਨੁੱਖ � ਅਿਦ��ਟ ਦਾ ਡਰ ਲਗਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ

ਲਈ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੱਡੀ �ਕਤੀ ਦੀ ਰਿਖਆ ਦੇ ਿਵ�ਵਾਸ ਦੇ ਿਨੱਘ ਿਵਚ ਖੁ�ੀ ਮੈਹਸੂਸ

ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਮੂਲ਼ ਮਾਨਿਸਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਧਰਮ

ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਮਾਨਿਸਕ ਲੋੜ � ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ

ਧਰਮ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਜਕ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ�� ਦਾ

ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਨੁੱਖ ਡਰ ਦਾ ਿ�ਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਿਖਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ

ਿਵਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪੁਜਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਉਸ ਦੀ
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ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਪ�ਫੁਲਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਿਕਊਂਕੇ ਵਪਾਰ ਮੰਗ ਤੇ ਿਨਰਭਰ

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ� ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵ� ਦੀ ਮੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਅਤੇ

ਉਨ�� ਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

04/26/2020 at 9:10pm  2 Likes 

In reply to Hakam Singh

ਸ. ਹਾਕਮ ਿਸੰਘ ਜੀ,

'ਜਪੁ ਬਾਣੀ" (ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲੀ ਰਚਨਾ) ਿਵਚ ਿਕਧਰੇ ਵੀ

'ਰੱਬ' �ਬਦ ਜ� ਇਸ ਦੇ ਿਕਸੇ ਪਿਰਆਇਵਾਚੀ �ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ

ਨਹੀਂ ਿਮਲਦੀ। ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਸ ਰਚਨਾ ਿਵਚ

ਪਰੰਪਰਾਗਤ 'ਰੱਬ' ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ�।

05/04/2020 at 2:53pm  1 Like 

Iqbal Singh Dhillon

ਡਾ. ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢਲੋਂ ਜੀ,

ਜਪੁ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਰੱਬ �ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ

ਪਿਰਆਵਾਚੀ �ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਦੇ �ੁਰੂ ਿਵਚ ਿਦੱਤੇ

ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਜ� ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਿਵਚ ਅਣਕਥੇ ਅਸਿਤੱਤਵ ਦੇ ਗੁਣ� ਦਾ

ਵਰਨਨ ਹੈ। ਉਸ ਅਸਿਤੱਤਵ � ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ

ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿਰਆਇਵਾਚੀ ਨ� ਗੁਣਵਾਚਕ

ਹਨ। ਜਪੁ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਰੱਬ ਲਈ ਵਰਤੇ ਪਿਰਆਇਵਾਚੀ �ਬਦ ਇਹ

ਹਨ: “ਸਾਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਸਾਚੁ ਨਾਇ ਭਾਿਖਆ ਭਾਉ ਆਪਾਰ॥ ਆਿਖਹ

ਮੰਗਿਹ ਦੇਿਹ ਦੇਿਹ ਦਾਿਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰੁ॥” (ਸਾਿਹਬੁ ਅਤੇ ਦਾਤਾਰੁ)।

“ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ” (ਦਾਤਾ)। “ਆਪੇ ਆਿਪ ਿਨਰੰਜਨੁ

Hakam Singh
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ਸੋਇ॥” (ਿਨਰੰਜਨੁ)। “ਕਰਤੇ ਕੇ ਕਰਣੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ॥” (ਕਰਤਾ)।

“ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਿਤ ਿਨਰੰਕਾਰ॥” (ਿਨਰੰਕਾਰ)। “ਨਾਨਕ ਪਾਿਤਸਾਹੀ

ਪਾਿਤਸਾਹ॥” (ਪਾਿਤਸਾਹ)। “ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ   ਸਾਚਾ ਸੋਇ” (ਸਾਚਾ)।

“ਕਿਰ ਕਿਰ ਵੇਖੈ ਿਸਰਜਣਹਾਰ॥” (ਿਸਰਜਣਹਾਰ)। “ਲਖੁ ਲਖੁ ਗੇੜਾ

ਆਖੀਅਿਹ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਜਗਦੀਸ॥” (ਜਗਦੀਸ)। “ਿਜਨ ਕੈ ਰਾਮੁ ਵਸੈ

ਮਿਨ ਮਾਿਹ॥” (ਰਾਮੁ)।  

ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ ਰੱਬ ਲਈ ਰਾਮ ਅਤੇ ਹਰੀ �ਬਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਵਰਤੇ

ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਹੋਰ �ਬਦ ਹਨ: ਸਾਰੰਗਪਾਣੀ, ਪ�ਭੂ, ਪਰਮੇਸਰ,

ਓਅੰਕਾਰ, ਬੀਠਲ, ਗੋਪਾਲ, ਅਲਾ, ਰਾਇਆ ਆਿਦ।

05/06/2020 at 6:53am   

ਸ. ਹਾਕਮ ਿਸੰਘ ਜੀ,

ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕੇਵਲ ‘ਜਪੁ ਬਾਣੀ’ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਲਖਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅਰੰਭ ਿਵਚ ਇਹ ਦਾਵਾ

ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ “ਗੁਰਬਾਣੀ ............ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਜ� ਮੂਲ਼

ਮੰਤਰ ਿਵਚ ਮਨੁੱਖ � ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਗੁਣ�

ਦਾ ਵਰਨਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ”। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ

“ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਜ� ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਿਵਚ ਅਣਕਥੇ ਅਸਿਤੱਤਵ ਦੇ

ਗੁਣ� ਦਾ ਵਰਨਨ ਹੈ”। ਹੁਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ

ਿਕ ‘ਜਪੁ ਬਾਣੀ’ ਿਵਚ ‘ਰੱਬ’ �ਬਦ ਦੇ ਪਿਰਆਇਵਾਚੀ �ਬਦ

ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਿਕਉਂਿਕ ‘ਰੱਬ’ ਇਕ ਨ�ਵ-ਰੂਪ (noun)

ਹੈ, ਿਵਆਕਰਨ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਪਿਰਆਇਵਾਚੀ

ਇਕ ਨ�ਵ-ਰੂਪ �ਬਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ

‘ਪਿਰਆਇਵਾਚੀ’ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ �ਬਦ

Iqbal Singh Dhillon
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ਗੁਣਾਤਮਕ ਭਾਵ ਿਵ�ੇ�ਣੀ (adjective) ਰੂਪ ਹਨ। ਇਹ

ਗੁਣਾਤਮਕ �ਬਦ ਤ� ਮੰਨੇਂ ਜ�ਦੇ ‘ਰੱਬ’ � ਛੱਡ ਕੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ

ਹਸਤੀ/ਅਸਿਤੱਤਵ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨ�

ਗੁਣਾਤਮਕ �ਬਦ� ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਿਕ ‘ਜਪੁ ਬਾਣੀ’ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਮੰਨੇਂ ਜ�ਦੇ ‘ਰੱਬ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ

ਗਈ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ‘ਅਣਕੱਿਥਆ ਅਸਿਤੱਤਵ’ ਇਸ ‘ਰੱਬ’ ਤੋਂ

ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਬਾਦ ਿਵਚ ਗੁਰਬਾਣੀ

ਿਵਚ ‘ਰੱਬ’ �ਬਦ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿਰਆਇਵਾਚੀ ਨ�ਵ-ਰੂਪ�

ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਓਥੇ ਉਹ ‘ਿਕਰਤਮ ਨਾਮ’

ਹਨ ਜੋ  ਅਲੰਕਾਰੀ �ਬਦ� ਿਜਵੇਂ ਰੂਪਕ, ਮਾਨਵੀਕਰਨ, ਿਮੱਥ

ਆਿਦਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤੋਂ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਾਿਵ-ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਿਕ

‘ਰੱਬ’ ਿਵਚ ਿਵ�ਵਾਸ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ)। ਮੇਰਾ ਇਹ

ਮੰਨਣ� ਹੈ ਿਕ ‘ਜਪੁ ਬਾਣੀ’ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਮੰਨੇਂ ਜ�ਦੇ ਕਾਲਪਿਨਕ

‘ਰੱਬ’ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-

ਤੰਤਰ (cosmic system ਜ� cosmic order) ਦੀ ਗੱਲ

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਜਪੁ ਬਾਣੀ’ ਿਵਚ ਹੀ ਉਸ � ‘ਹੁਕਮ’ ਦਾ

ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਉਂਜ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ

ਗੁਰਬਾਣੀ �ਤੇ ਵੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ)।

ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ

05/06/2020 at 3:17pm  1 Like 

ਰਬ ਜੀ

ੴ ਸਿਤ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰਭਉ ਿਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ

Baldev singh toronto

http://www.sikhmarg.com/2020/0426-swal-rabb-de-hond.html?hashover-reply=c1r1r1r1#hashover-reply-c1r1r1r1


7/6/2020 ਰੱਬ ਦੀ ਹ�ਦ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਿਵਚਾਰ ਹਨ?

www.sikhmarg.com/2020/0426-swal-rabb-de-hond.html 10/155

ਪ�ਸਾਿਦ।।

ਪਦ ਅਰਥ: - ੴ - ਸਮੁੱਚਾ ਬ�ਹਮੰਡ (universe) ਇਕੁ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਿਤ – ਸਦੀਵੀ

ਸਿਥਰ, ਿਮਥ ਦੇ �ਲਟ ਸੱਚ। ਨਾਮੁ – ਨਾਿਮ ਰਤਾ ਸੋਈ ਿਨਰਬਾਣੁ।। (ਆਸਾ ਮਹਲਾ

੫) ਸੱਚ। ਕਰਤਾ – ਰਚੇਤਾ, ਰਚਨ (creater)। ਪੁਰਖੁ – ਪੂਰਣ ਰੂਪ ਕਰਤਾਰ,

ਸਰਬਿਵਯਾਪੀ, ਪਾਰਬ�ਹਮ। ਮ: ਕੋ�। omnipressent) (Independent form

(not created by some one) ਸਮੁੱਚੇ ਬ�ਹਮੰਡ ਿਵੱਚ ਵਰਤ ਿਰਹਾ ਿਨਯਮ। ਿਨਰਭਉ

– ਭੈ ਰਿਹਤ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਵੱਖਰੀ ਸਕਤੀ ਦੇ ਭੈ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ। ਿਨਰਵੈਰੁ – ਪੱਖਪਾਤੀ

ਨਹੀਂ, ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ

ਕਰਦਾ। ਅਕਾਲ – ਸਮੇਂ, ਕਾਲ ਦੀ ਸੀਮ� ਤੋਂ ਰਿਹਤ। ਮੂਰਿਤ – ਹੌਂਦ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ –

ਹੌਂਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਿਹਤ ਅਕਾਲ ਹੈ। ਿਨਯਮ (system) ਦੀ ਹੌਂਦ

ਦਾ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਿਨਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੀ� ਚੀਜ�, ਵਸਤਾ ਭੱਜਦੀ�, ਟੁੱਟਦੀਆ

ਰਿਹੰਦੀਆ ਹਨ ਪਰ ਿਨਯਮ ਹਮੇਸ� ਲਈ ਅਟੱਲ ਹੈ)। ਅਜੂਨੀ – ਜਨਮ ਤੋਂ ਰਿਹਤ ਹੈ,

(never born never die)। ਭਾਵ ਜੰਮਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। “ਨਾਨਕ

ਭੰਡੈ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸਚਾ ਸੋਇ।। “ ਸੈਭੰ – ਉਹ ਿਨਯਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ, ਸੁਤੇ

ਿਸਧ ਪ�ਕਾ�ਮਾਨ ਹੈ। (ਭਾਵ ਇਸ ਬ�ਹਮੰਡ (universe) ਿਪਛੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸਕਤੀ

ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਉਤਪਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਕੁਦਿਰਤ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਿਰਹ� ਿਨਯਮ (system) ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੈ, ਿਕਸੇ

ਅਵਤਾਰਵਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ)। ਗੁਰ - �ਦਮ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ, �ਚਾ

ਕਰਨਾ। ਮ: ਕੋ�। ਪ�ਸਾਿਦ – ਿ�ਪਾ, ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ, ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਸੇ। ਮ: ਕੋ�। ਗੁਰ

ਪ�ਸਾਿਦ – ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਈਏ।

ਅਰਥ: - ਇਹ ਸਦੀਵੀਕਾਲ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਸਮੁੱਚੇ ਬ�ਹਮੰਡ (universe) ਦਾ ਪਸਾਰਾ

ਇਕੁ (ਿਨਯਮ) ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਦਾ ਿਨਯਮ/ਕਰਤਾ ਇਕੁ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੁ

ਿਨਯਮ ਸਮੁੱਚੇ ਬ�ਹਮੰਡ (universe) ਿਵੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਿਲਆ/ਿਵਆਪਕ ਹੈ। ਉਹ

(ਿਨਯਮ) (system) ਿਕਸੇ ਭੈ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਿਨਰਭਉ ਹੈ। (ਿਕਸੇ ਵੱਖਰੀ �ਕਤੀ

ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਭਾਵ (independent form) ਹੈ। ਿਨਰਵੈਰ ਹੈ, ਪੱਖਪਾਤੀ
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ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਕੁਦਿਰਤ ਦਾ ਿਨਯਮ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਨਸਲ ਜਾਿਤ ਪਾਿਤ ਿਲੰਗ ਅਧਾਰਤ

ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ)। ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ, ਉਸ ਿਨਯਮ ਦੀ ਹੌਂਦ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਤੋਂ

ਰਿਹਤ ਹੈ। (ਇਸ ਤਰ�� ਨਹੀਂ ਿਕ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕਲ � ਨਹੀਂ ਹੋਇਗਾ ਿਨਯਮ

ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੀ� ਵਸਤਾ ਭਜਦੀ� ਟੁੱਟਦੀ� ਰਿਹੰਦੀ� ਹਨ)। ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਜੂਨ ਿਵੱਚ

ਨਹੀਂ �ਉਦਾ, (never born never die) “ਨਾਨਕ ਭੰਡੈ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸਚਾ ਸੋਇ।।

“ ਿਕਸੇ ਮ� ਦੇ ਪੇਟੋ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਭੰ – ਇਹ ਿਨਯਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ

ਆਪ ਸੁਤੇ ਿਸਧ ਪ�ਕਾ�ਮਾਨ ਹੈ ਿਕਸੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਪ�ਸਾਿਦ, ਆਉ

ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ, �ਦਮ ਕਰੀਏ।

ਨੋਟ: - ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਕਹੇ ਜ�ਦੇ ਪਰਚਲਤ

ਧਰਮ� ਦੇ ਨ�ਅ ਤੇ ਬਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਫਰਿਕ� ਦੀ� ਮਾਨਤਾਵ� ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਜੀ

ਹਨ ਕੋਈ ਉਸ ਰੱਬ ਜੀ � ਸਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਿਬਠਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿਕਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਿਕਥੇ ਬੈਠਕੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਜੀ �

ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਜੀ � ਇਕੁ ਤ� ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ

ਿਨਸਚਤ ਸੀਮ� ਵੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਸਦਾ

ਇੱਕ ਸਾਨੀ, ਸੈਤਾਨ ਵੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਜੀ � ਅਵਤਾਰਵਾਦੀ ਭੇਖ

ਿਵੱਚ ਜੂਨੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ ਦੀ� ਮੂਰਤੀ� ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਫਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਗੁਰਮਿਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਿਸਧ�ਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੁ ਿਨਯਮ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਿਸ�ਸਟੀ ਿਵੱਚ

ਿਵਆਪਕ/ਫੈਿਲਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਿਕਸੇ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ।

ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਿਨਯਮ, ਿਨਜਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮਿਤ ਦਾ

ਰੱਬ ਹੈ। ਅਜੂਨੀ ਹੈ – ਜੂਨ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰਵਾਦੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਸੈਭੰ –

ਕਰਤਾਰ ਰੂਪ ਿਨਯਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਉਤਪਨ/ਪ�ਕਾ�ਮਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੀ

ਕਿਹ ਿਦੱਤਾ ਿਕ “ਸੈਭੰ”ਹੈ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੈ ਤ� ਕੋਈ ਸੰਕਾ ਹੀ ਨਹੀ ਰਿਹ

ਜ�ਦਾ ਿਕ ਇਸ ਬ�ਹਮੰਡ ਦੇ ਿਪਛੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪ� ਵਲੋਂ ਿਸਰਜੇ ਰੱਬ ਜੀ

ਿਸਰਜਕ ਹਨ। ਸੋ ਸਪਸਟ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰਮਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬ�ਹਮੰਡ, ਕੁਦਰਿਤ ਿਵੱਚ

ਿਵਆਪਕ ਇਕੁ ਦਾ ਿਨਯਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਬ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੈ।
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ਮੂਲ ਮੰਤ� ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਸਧ�ਤ � ਵੀਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਲ ਿਸਧ�ਤ ਜੰਮ ਕੇ

ਮਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤਵੇ ਅਸਮਾਨ, ਿਕਤੇ ਅਣਦੱਸੀ ਥ� ਤੇ ਅਖਾੜਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਲਈ

ਕੋਈ ਥ� ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰਮਿਤ ਦਾ ਮੂਲ ਿਸਧ�ਤ ਅਖੌਤੀ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦੇ ਰੱਬ ਹੋਣ ਦੇ

ਭਰਮ �ਤੇ ਕਾਲੀ ਲੀਕ ਫੇਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਿਕ ਰੱਬ ਅਜੂਨੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਿਵੱਚ

ਆਕੇ, ਜੰਮਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਖੌਤੀ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਕੁਦਰਿਤ ਿਵੱਚ ਿਵਆਪਕ

ਿਨਯਮ ਿਕਸੇ ਭੈ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਿਨਰਭਉ ਹੈ। ਿਨਰਵੈਰ ਹੈ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਹੀਂ। ਿਜਹੜੀ

ਿਵਆਿਖਆ ਰੱਬ � ਇਹ ਕਿਹਕੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਕਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ

ਬਖਿ��� ਕੀਤੀਆ ਹੋਈਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕਨ� � ਰੱਬ ਨੇ ਭਟਕਣਾ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ,

ਉਹ ਗੁਰਮਿਤ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਿਸਧ�ਤ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀ। ਿਕਉਿਕ ਿਨਰਵੈਰਤਾ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਤੇ

ਸਵਾਲੀਆ ਿਚੰਨ ਲਾਉਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ � ਵੀਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ

ਿਕ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰੱਬ � ਪੱਖਪਾਤੀ, ਅਜੂਨੀ ਦੀ ਥ� ਜੂਨੀ ਜ� ਿਕਸੇ ਦਾ ਸਾਨੀ

ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਗੁਰਮਿਤ

ਅਨੁਸਾਰੀ ਿਨਯਮ ਰੂਪ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਿਕਵੇਂ ਹੈ: -

04/27/2020 at 6:24am  2 Likes 

In reply to Baldev singh toronto

ਸ. ਬਲਦੇਵ ਿਸੰਘ ਟੋਰ�ਟੋ ਜੀ,

ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਿਕ 'ਗੁਰਮਿਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਿਸਧ�ਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੁ ਿਨਯਮ ਜੋ

ਸਮੁੱਚੀ ਿਸ�ਸਟੀ ਿਵੱਚ ਿਵਆਪਕ/ਫੈਿਲਆ ਹੈ,........... ਇਹ ਗੁਰਮਿਤ ਦਾ ਰੱਬ

ਹੈ "। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਿਕਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋਗੇ ਿਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ ਇਹ

ਿਕੱਥੇ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਨਯਮ 'ਰੱਬ' ਹੈ ?

ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ�।

05/04/2020 at 3:08pm  2 Likes 

Iqbal Singh Dhillon

Baldev singh toronto
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ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹੈ : - 

ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰਮਿਤ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਿਸਧ�ਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੁ

ਿਨਯਮ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਿਸ�ਸਟੀ ਿਵੱਚ ਿਵਆਪਕ/ਫੈਿਲਆ ਹੈ …….. ਿਕ

ਇਹ ਗੁਰਮਿਤ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ।

ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਤ� ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਿਕ ਰੱਬ ਦੀ

ਹੌਂਦ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵੀਚਾਰ ਹਨ। ਉਸ � ਮੁਖ ਰੱਖਕੇ ਆਪਣੀ ਿਜਨੀ

ਕੁ ਸਮਝ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਬਾਣੀ � ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕਰਕੇ

ਆਪਣੇ ਵੀਚਾਰ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਨਾ ਿਕ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਬਾਕੀ

ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਿਰਆ � ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੀਚਾਰ ਪੇਸ ਕਰਨ ਲਈ

ਿਕਹਾ ਸੀ, ਿਜਸ � ਮੁਖ ਰੱਖਕੇ ਮੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵ�ਗ ਆਪਣੇ ਵੀਚਾਰ ਹੀ

ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਨੇ

ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਾਵੇ ਹੀ ਪੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਿਕਹਾ ਸੀ।

ਅੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਿਕ, ਕੀ ਤੁਸੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਿ�ਪਾਲਤਾ

ਕਰੋਗੇ ਿਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਕਥੇ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਨਯਮ

‘ਰੱਬ ਹੈ?

  ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਤ� ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸਟ ਕਰੋ ਿਕ, ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ

ਸਮੁੱਚੇ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ � ਕਾਸਿਮਕ ਲਾਅ ਿਵੱਚ ਸਾਰਾ

ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਿਕਆਸਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਿਕਆਸਦੀ

ਜਾਨੀ ਿਕ ਅਟਕਲ ਪੱਚੂ ਲਾਉਦੀ ਹੈ? ਜਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।

ਬਾਕੀ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜਰ ਹ� 

ਬਲਦੇਵ ਿਸੰਘ ਟੌਰ�ਟੋਂ

05/05/2020 at 12:18am   

ਬਲਦੇਵ ਿਸੰਘ ਟੌਰ�ਟੋਂ ਜੀ,

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ‘ਦਾਵਾ’ ਦੀ ਜਗਹ ਤੇ ‘ਿਵਚਾਰ’ �ਬਦ �

Iqbal Singh Dhillon
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ਤਰਜੀਹ ਦੇਂਦੇ ਹੋ ਤ� ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤ� ਿਫਰ

ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਸਾ� ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਤ� ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਿਕ ਸਵਾਲ-ਕਰਤਾ � ਉਲਟਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ

ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇ� ਕੀਤੀ

ਿਲਖਤ ਿਵੱਚੋਂ ਹੂਬਹੂ ਹਵਾਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾ� ਇਕ ਸਵਾਲ

ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਿਸੱਧਾ �ਤਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ

ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਿਹਲ� ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ

ਆਪਣਾ �ਤਰ ਪੇ� ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ� ਿਫਰ ਿਵਚਾਰ ਲਵ�ਗੇ।

ਮੈਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇ� ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਵਾਲ/ਿਟੱਪਣੀ ਦਾ

ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹ� ਜੀ।

ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ�।

05/05/2020 at 1:12pm  1 Like 

ਬਲਦੇਵ ਿਸੰਘ ਟੌਰ�ਟੋਂ ਜੀ,

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ‘ਦਾਵਾ’ ਦੀ ਜਗਹ ਤੇ ‘ਿਵਚਾਰ’ �ਬਦ �

ਤਰਜੀਹ ਦੇਂਦੇ ਹੋ ਤ� ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤ� ਿਫਰ

ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਸਾ� ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਤ� ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਿਕ ਸਵਾਲ-ਕਰਤਾ � ਉਲਟਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ

ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇ� ਕੀਤੀ

ਿਲਖਤ ਿਵੱਚੋਂ ਹੂਬਹੂ ਹਵਾਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾ� ਇਕ ਸਵਾਲ

ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਿਸੱਧਾ �ਤਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ

ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਿਹਲ� ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ

ਆਪਣਾ �ਤਰ ਪੇ� ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ� ਿਫਰ ਿਵਚਾਰ ਲਵ�ਗੇ।

Iqbal Singh Dhillon
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ਮੈਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇ� ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਵਾਲ/ਿਟੱਪਣੀ ਦਾ

ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹ� ਜੀ।

ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ�।

05/05/2020 at 1:52pm   

ਿਵਦਵਾਨ ਸੱਜਣੋ ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ, ਚੁੱਪ ਿਕਉਂ ਕਰ ਗਏ? ਕੀ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ

ਜ� ਿਨਯਮ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਮੈਂ ਪੰਜਵੇਂ ਿਨਯਮ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ

�ਬਦ� ਿਵੱਚ ਢੁਕਵ� �ਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕਰੋ। ਕੀ ਦੋ ਿਤੰਨ ਲਾਈਨਾ ਿਲਖਣ ਲਈ

ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਿਮਲ ਿਰਹਾ ਜ� ਸੋਚ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ? ਬਹੁਿਤ� ਨੇ ਤ� ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ

ਜਵਾਬ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਲੇਖ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਥੋਂ

ਵੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ? ਕੀ ਰੱਬ ਕੁਦਰਤ ਿਵੱਚ

ਹੀ ਵਿਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜ� ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ? ਜੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤ� ਿਕਸ ਤਰ�ਾ ਦਾ ਹੈ? ਕੀ

ਕਾਦਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਇਕੋ ਿਸੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ? ਕੀ ਰੱਬੀ ਿਨਯਮਾਵਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ

ਰੱਬ ਹੈ? ਕੁਦਰਤ ਿਜਸ ਿਨਯਮ ਅਧੀਨ ਿਵਚਰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਬ ਹੈ? ਜੇ ਕਰ

ਹਰ ਿਕਰਤ ਦੇ ਿਪਛੇ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਦਰ ਹੈ ਿਫਰ

ਕਾਦਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋਰ ਿਕਹੜਾ ਕਾਦਰ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਿਕਤੇ ਸੱਚ ਖੰਡ ਿਵੱਚ ਤ� ਨਹੀਂ

ਬੈਠਾ? ਇਸ ਤਰ�� ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿਜਤਨਾ ਕਪਟ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਝੂਠ, ਫਰੇਬ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਿਭਡਰ�ਵਾਲੇ

ਸਾਧ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲ� ਦੀ ਿਸੱਖ� ਿਵੱਚ ਵਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤ� ਮੈਂ ਪਿਹਲ�

ਹੀ ਬਹੁਤ ਖਫਾ ਹ� ਅਤੇ ਸਾਿਰ� ਤੋਂ ਿਕਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਹ�। ਤੁਹਾਡੇ ਚੁੱਪ

ਰਿਹਣ ਨਾਲ ਖਿਹੜਾ ਛੇਤੀਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਿਰ� ਦਾ ਆਖਰੀ

ਧੰਨਵਾਦ �ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵ�।

04/28/2020 at 9:26pm  3 Likes 

Makhan Singh Purewal

In reply to Makhan Singh PurewalIqbal Singh Dhillon
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ਸ. ਮੱਖਣ ਿਸੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਜੀ,

‘ਰੱਬ’ ਿਵਚ ਿਵ�ਵਾਸ (ਅੰਧਿਵ�ਵਾਸ) ਇਕ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨਕ ਸਿਥਤੀ ਹੈ।

ਹਜ਼ਾਰ� ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਪੀੜ�ੀਓ-ਪੀੜ�ੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਇਹ ‘ਿਵ�ਵਾਸ’ ਮਨੁੱਖ ਦੇ

ਅਵਚੇਤਨ (sub-conscious) ਮਨ ਿਵਚ ਘਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ

ਸਦਾ  ਆਤਮ-ਿਵ�ਵਾਸ ਤੋਂ ਵ�ਝਾ ਹੀ ਿਰਹਾ ਹੈ।  ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਿਵਚ ਿਵਿਗਆਨ

ਦੇ �ਥਾਨ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਿਵਚ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਗ�ਿਹਣੀ ਹੋਈ ਮਾਨਿਸਕਤਾ

ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਮਨੋਿਬਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ

ਇਸ ‘ਿਵ�ਵਾਸ’ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਿਸਖ

ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵਚਲੇ ‘ਜਾਗਰੂਕ’ ਸੱਜਣ ਭਾਰੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦਾ ਿ�ਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ

ਦੋਿਚੱਤੀ ਦਾ ਿ�ਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਲ� ਕੇ ਿਵਚਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ

ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ‘ਕੁਦਰਤੀ’ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ

ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਮ� ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ

ਲਈ ਤੁਹਾ� ਖੁਦ � ਵੀ ਹੋਰ ਸਪ�ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਅਜੋਕੇ

ਸਮੇਂ ਿਵਚ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ‘ਰੱਬ’ ਦੇ ਮਸਲੇ �ਤੇ ਿਜਤਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆ

ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਿਬਕ ਿਜਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਿਵਚ ਪੁੱਛ

ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮੁ�ਿਕਲ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ

ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨ� ਸਵਾਲ� ਦੇ ਿਸੱਧੇ �ਤਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਤ� ਉਹ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ

ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ:

  

1. “ਕੀ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ?”

ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤ� ਕੇਵਲ ਕਲਪਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਇਸ

ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਿਕ ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਹੈ। (ਏਥੇ ਇਹ ਵੀ

ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਿਕ ‘ਕੁਦਰਤ’ ਿਵਚ ਕੀ-ਕੀ �ਾਮਲ ਹੈ।)

2. “ਕੀ ਰੱਬ ਕੁਦਰਤ ਿਵੱਚ ਹੀ ਵਿਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜ� ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ? ਜੇ
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ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤ� ਿਕਸ ਤਰ�ਾ ਦਾ ਹੈ?”

ਜਦੋਂ ‘ਰੱਬ’ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸਦੇ ਕੁਦਰਤ ਿਵਚ ਵੱਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ

ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਿਵਚ ਤਰਕਹੀਣ ਗੱਲ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ�� ਜਦੋਂ ‘ਰੱਬ’ ਦੀ

ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਸੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ 

ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਥਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦੀ।

3. “ਕੀ ਕਾਦਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਇਕੋ ਿਸੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ?” 

ਜੇਕਰ ਏਥੇ ‘ਕਾਦਰ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਾਲਪਿਨਕ ‘ਰੱਬ’ ਿਲਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ� �ਤਰ

‘ਨਾ’ ਿਵਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਏਥੇ  ‘ਕਾਦਰ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਊਰਜਾ-�ਕਤੀ ਹੈ

ਤ� �ਤਰ ‘ਹ�’ ਿਵਚ ਹੈ ।

4. “ਕੀ ਰੱਬੀ ਿਨਯਮਾਵਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ?” 

ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ‘ਰੱਬ’ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ‘ਰੱਬੀ ਿਨਯਮਾਵਲੀ’ ਵੀ

ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ‘ਨਾਮ’ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣਾ ਤ� ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ

ਪਾਸੇ ਿਵਿਗਆਨਕ� ਨੇ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ (cosmic system) ਦੇ ਅਧਾਰ

ਤੇ ਬ�ਹਮੰਡੀ-ਿਨਯਮਾਵਲੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ

�ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰ ਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਗਲੇਰੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ

ਹਨ।  

5. “ਕੁਦਰਤ ਿਜਸ ਿਨਯਮ ਅਧੀਨ ਿਵਚਰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਬ ਹੈ?”

ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਰੱਬ’ ਕੇਵਲ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ

ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ ਵੀ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ � ਿਕਸੇ ਕਾਲਪਿਨਕ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ

ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।  ਕਈ ’ਜਾਗਰੂਕ’ ਸੱਜਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵੱਚੋਂ ਗਲਤ

ਹਵਾਲੇ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਅਿਜਹਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ‘ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ

ਹੈ’ ਜ� ‘ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਿਨਯਮ ਰੱਬ ਹੈ’ ਪਰੰਤੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ

ਹਵਾਲਾ �ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ ਆਉਂਦੀ ਪੰਕਤੀ “ਬਿਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ

ਵਿਸਆ” ਿਵਚ ‘ਰੱਬ’ ਜ� ਇਸਦੇ ਿਕਸੇ ਪਿਰਆਇਵਾਚੀ �ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ

ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ “ਮੈਂ ਉਸ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ
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(cosmic system) ਤੋਂ ਬਿਲਹਾਰੀ ਜ�ਦਾ ਹ� ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਿਵਚ ਵੀ ਸਮਾਇਆ

ਹੋਇਆ ਹੈ”।

6. “ਜੇਕਰ ਹਰ ਿਕਰਤ ਦੇ ਿਪਛੇ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਿਪੱਛੇ

ਕੋਈ ਕਾਦਰ ਹੈ ਿਫਰ ਕਾਦਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋਰ ਿਕਹੜਾ ਕਾਦਰ ਹੈ?”

ਬ�ਹਮੰਡੀ ਊਰਜਾ-�ਕਤੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ

ਿਵਿਗਆਨਕ ਖੋਜ ਮੁਤਾਿਬਕ ਉਸ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਊਰਜਾ-�ਕਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬ�ਹਮੰਡ ਦੀ

ਉਤਪੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਿਬਗ-ਬੈਂਗ ਰਾਹੀਂ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ

ਤੱਕ ਦੀ ਿਵਿਗਆਨਕ ਖੋਜ ਮੁਤਾਿਬਕ ਉਹ ਊਰਜਾ-�ਕਤੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤੋਂ

ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ ਵੀ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਕਰਤਾਰੀ �ਕਤੀ (‘ਕਰਤਾ

ਪੁਰਖ’) � ‘ਸੈਭੰ’ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਾਦਰ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਊਰਜਾ-

�ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਦਰ (ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੋਵ�� ਅਨੁਸਾਰ)

ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ �ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ।

7. “ਕੀ ਉਹ ਿਕਤੇ ਸੱਚ ਖੰਡ ਿਵੱਚ ਤ� ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ?” 

ਨਹੀਂ, ਕਾਲਪਿਨਕ ‘ਰੱਬ’ ਤ� ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੀਤਾ

ਜ�ਦਾ ‘ਸੱਚ ਖੰਡ’ ਵੀ ਕਾਲਪਿਨਕ ਹੀ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਕਾਲਪਿਨਕ ‘ਰੱਬ’ ਕੁਦਰਤ ਦਾ

ਕਾਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਿਕਸੇ ਕਾਲਪਿਨਕ ‘ਸੱਚ ਖੰਡ’ ਿਵਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦਾ

ਿਵਚਾਰ ਵੀ ਅਰਥਹੀਣ ਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲ� ਵਾਲੇ ਹੌਸਲੇ, ਿਦ�ੜਤਾ ਅਤੇ ਸੁਿਹਰਦਤਾ

ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਵ�ੋ। ਇਸ ਅਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਵ�ੇ �ਤੇ ਖੁਲ�ੀ ਿਵਚਾਰ-

ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ ਉਹ ਇਤਹਾਿਸਕ ਸਾਬਤ

ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈ� ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਬੰਦੂ

�ਤੇ ਆ ਖੜ�ੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ � ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ

ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜੀ।

ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ�।
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05/02/2020 at 2:13pm  2 Likes 

ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ

ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ� ਨੇ ਪ�ਚਾਿਰਆ ਹੈ ਉਸ ਿਵੱਚ ਉਹਨ�

ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਆਰਥ ਝਲਕ� ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਿਜਨ� ਕੁੱਝ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ

ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨ� ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ

ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜ� ਅਣਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀ ਹੋ ਸਿਕਆ, ਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ

ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਆਪ ਸੀਮਾ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਮ � ਜਾਨਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਗਲ

ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਪੁਜਾਰੀ ਲਾਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ� ਉਠਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵੱਡ�ੀ ਉਲਝਣ

ਦੁਐਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸ � ਇਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਿਵੱਚ ਅੜਚਨ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ

ਰੱਬ ਿਦ��ਟ ਵੀ ਿਕਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਿਦ��ਟ ਵੀ, ਅਿਦ�ਸਟੋ ਕਰਤਾ ਿਦ�ਸਟੋ ਕਰਤਾ ॥862

ਿਨਰਗੁਣ ਵੀ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਵੀ  ਿਨਰਗੁਣੁ ਸਰਗੁਣੁ ਆਪੇ ਸੋਈ ॥128 , ਇਕ ਵੀ ਓਹੀ ਤੇ

ਅਨੇਕ ਵੀ ਓਹੀ  ਏਕ ਮਿਹ ਸਰਬ ਸਰਬ ਮਿਹ ਏਕਾ ਏਹ ਸਿਤਗੁਿਰ ਦੇਿਖ ਿਦਖਾਈ ॥

905      ਪਰ ਜੋ ਦੋਨ� � ਇਕੋ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ � ਹੀ ਗੁਰਿਗਆਨ ਦੁਆਰਾ ਇਕ

ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਨਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।   ਏਕਸੁ ਤੇ ਸਭੁ ਦੂਜਾ ਹੂਆ ॥ ਏਕੋ ਵਰਤੈ ਅਵਰੁ ਨ

ਬੀਆ ॥ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜੇ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਹਿਰ ਦਿਰ ਨੀਸਾਣੈ ॥842  ਕਿਹਣ ਤੋਂ

ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਫੈਲਾਉ ਹੈ, ਇਕ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਰੂਪ ਹਨ, (ਭਾਵੇਂ ਉਸ �

ਰੱਬ ਕਹੋ ਜ� ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ) ਦੂਜੇ ਿਕਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ

� ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਿਵੱਚ (ਉਸ ਅਸੀਮ

ਦਾ) ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਿਕਉਂਿਕ ਨ� ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ

ਹੈ ਤੇ ਨ� ਅਸੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਅਨਭਵਤਾ ਹੀ

ਉਸ ਦਾ ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ ਹੈ। ਜੋ ਿਨਰਆਕਾਰ ਤੇ ਅਸੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਦਾ ਿਵ�ਾ ਹੀ ਨਹੀ

ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ � ਕੇਵਲ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਿਣਆ ਜ� ਬੁਿਝਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ

ਲਈ ਮਨੁੱਖ � (ਗੁਰਿਗਆਨ ਦੁਆਰਾ) ਰੱਬ ਦੇ ਅਨਭਵੀ ਦੀਦਾਰ ਤ� ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ

ਉਸ ਅਸੀਮ � ਿਕਸੇ ਇਕ ਖਾਸ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੇਖਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ

ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ
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ਿਕ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ � ਜਾਨਣ, ਬੁਝਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ � ਆਪਣੇ ਆਪ � ਜਾਨਣਾ ਪਵੇਗਾ

(1) ਆਪੁ ਪਛਾਨੈ ਤ ਬੂਝੈ ਸੋਇ॥25 (2) ਆਪੁ ਪਛਾਨੈ ਤ ਏਕੈ ਜਾਨੈ॥ 855 ਜੋ ਆਪਣੇ

ਆਪ � ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ � ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਨਭਵ (ਿਗਆਨ) ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਜੋ

ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀ, ਉਸ � ਿਫਰ ਿਕਸੇ ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ

ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀ ਭਾਸਦੀ।

ਅਸੀਮ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ

ਪਿਹਲਾ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀਮਾ ਿਵੱਚ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਅਸੀਮ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਦੋ

ਨਹੀ ਇਕੋ ਹੀ ਹਨ, ਤੀਜਾ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ (ਫੈਲਾਉ) ਹੈ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੋਈ

ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਿਕਸ ਦਾ ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ ਮੰਗਦਾ ਹੈ?                 

ਦਰ�ਨ ਿਸੰਘ, ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ।

04/29/2020 at 12:54am  2 Likes 

In reply to ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ

ਸ. ਦਰ�ਨ ਿਸੰਘ ਜੀ,

ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕ " ਅਸੀਮ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀ ਤੇ ਨਾ

ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ" ਅਤੇ " ਉਸ ਅਸੀਮ � ਿਕਸੇ ਇਕ ਖਾਸ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੇਖਣਾ 

ਅਸੰਭਵ ਹੈ" । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਿਕਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋਗੇ ਿਕ 'ਰੱਬ' ਦੀ ਹੋਂਦ

ਿਵਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵ�ਵਾਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ?

05/04/2020 at 3:29pm  2 Likes 

Iqbal Singh Dhillon

ਵੀਰ ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਜੀ,

ਰੱਬ (ਕਰਤਾ, ਕਾਦਰ, ਪਾਰਬ�ਹਮ, ਪਰਮੇਸਰ, ਬੀਠਲ …ਆਿਦ..) ਦੀ

ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਿਵ�ਵਾਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਹੀ

ਦਰਸ਼ਨ ਿਸਂਘ
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ਉਸ � ਅਸੀਮ (ਬੇਅੰਤ) ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਉਸ ਸਾਰੇ

ਦਾ ਪ�ਤੱਖ ਪਰਮਾਣ (ਦੁਿਨਆਵੀ ਅੱਖ ਲਈ) ਸੰਭਵ ਨਹੀ।

05/08/2020 at 2:07am   

ਿਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵਚ ਮੈਂ ‘ਰੱਬ’ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਆਪਣੀ� ਵੱਖ-ਵੱਖ

ਿਲਖਤ� ਰਾਹੀਂ ਪੇ� ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਿਲਖਤ� ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲੇਖ� ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ

ਵੈਬਸਾਈਟ sikhmarg.com �ਤੇ ਉਪਲਭਦ ਹਨ ਿਜਹਨ� ਿਵੱਚੋਂ ‘ਰੱਬ ਅਤੇ ਉਸਦਾ

ਿਵਕਲਪ’, ‘ਜਪੁ-ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਕਲਪ’ ਅਤੇ ‘ਗੁਰਮੱਤ ਬਨਾਮ

ਅਿਧਆਤਿਮਕਤਾ’ ਿਵ�ੇ� ਤੌਰ ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਮੇਰੇ

ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਿਰਆ ਿਗਆ ‘ਰੱਬ ਦਾ ਿਵਕਲਪ’ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਿਨਵੇਕਲਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਏਥੇ ਮੈਂ ਏਸੇ ਿਵ�ੇ �ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਖੇਪ-ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੇ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ�।

ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਕਲਪ

ਧਰਤੀ �ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤ� ਕਰੋੜ� ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ

ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ �ਤੇ ‘ਰੱਬ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਗ-ਭਗ ਸੱਤ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਹੋਂਦ

ਿਵਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਖੱਿਤ� ਿਵਚ ਪੂਰਵ-ਇਤਹਾਿਸਕ

ਕਾਲ (ਲਗ-ਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਿਹਲ� ਤੋਂ ਲੈਕੇ) ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਤਹਾਿਸਕ ਕਾਲ

(ਲਗ-ਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਿਹਲ� ਤੋਂ ਲੈਕੇ) ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਅਰਧ-

ਸਿਭਅਕ ਯੁਗ (ਲਗ-ਭਗ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਿਹਲ� ਤੋਂ ਲੈਕੇ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਇਤਹਾਿਸਕ ਕਾਲ ਿਵਚ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਬੀਲੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ

ਿਪੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਹਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਕੁਦਰਤੀ �ਕਤੀ� (ਿਜਵੇਂ ਅੱਗ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ,

ਬੱਦਲ, ਸੂਰਜ , ਚੰਨ, ਤਾਰੇ ਆਿਦਕ) ਨਾਲ ਪਿਹਲ� ਤੋਂ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਵਿਤ�

ਦੇ ਨਾਮ ਘੜ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨ� ਦੇ ਿਨਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਧਰਤੀ �ਤੇ

ਦੂਰ ਪਹਾੜੀ ਅਸਥਾਨ� �ਤੇ ਿਕਆਸ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਬੀਿਲ� ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ-

ਵੱਖਰੇ ਦੇਵਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਬੀਿਲ� ਦੇ ‘ਿਸਆਣੇ’ ਮੰਨੇਂ ਜ�ਦੇ ਲੋਕ�

ਡਾ. ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲ�
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ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਰਥ ਅਧੀਨ ਕਾਲਪਿਨਕ ਦੇਵਿਤ� � ਿਰਝਾਉਣ ਿਹਤ ਕੁਝ ਪੂਜਾ-ਰਸਮ� ਵੀ

ਪਰਚਲਤ ਕਰ ਿਦੱਤੀ� ਗਈ� ਸਨ। ਅਰਧ-ਸਿਭਅਕ ਯੁਗ ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ

ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਖੇਤੀ-ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ � ਲੈਕੇ ਿਵਚ ਕਬੀਿਲ� ਦੀ� ਆਪਸੀ

ਲੜਾਈ� ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਈ� ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਬੀਲਾ-ਸਰਦਾਰ ਦੂਸਰੇ ਕਬੀਿਲ� � ਅਧੀਨ

ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ-ਸਰਦਾਰ ਭਾਵ ਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ। ਏਥੋਂ ਹੀ ਦੇਵਤਾ-ਪੁਜਾਰੀ ‘ਿਸਆਣੇ’ ਲੋਕ�

� ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰ ਿਪਆ ਿਕ ਦੇਵਿਤ� ਦੇ �ਪਰ ਇਕ ਮੁੱਖ-ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ

ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁੱਖ-ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਿਨਵਾਸ ਲਈ ਿਵ�ੇ�-ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਤੌਰ

ਤੇ ਕਾਲਪਿਨਕ ਪਰਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਤਾਿਹਤ

ਪ�ਾਲੌਿਕਕ ਕਾਿਰੰਦੇ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਿਵਚ ਸਵਰਗ-ਨਰਕ

ਵਰਗੀ� ਥਾਵ� ਿਕਆਸ ਲਈ� ਗਈ�। ਏਸੇ ਮੁੱਖ-ਦੇਵਤੇ ਭਾਵ ਦੇਵਿਤ� ਦੇ ਮੁੱਖੀ

� ‘ਰੱਬ’ ਦਾ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਗ-ਭਗ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ

ਪਿਹਲ� ਰੱਬ ਦਾ ਜਨਮ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮਜ਼ਹਬ

(religion) ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵੀ ਉਸਾਰ ਿਲਆ ਿਗਆ।

ਮਨੁੱਖ ਦਾ �ੋ�ਣ

ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ‘ਿਸਆਣੇ’ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਆਪਸ ਿਵਚ ਗੱਠ-ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ-ਆਪ

� ਧਰਤੀ ਉਤਲੇ ਪ�ਬੰਧ ਲਈ ਕਾਲਪਿਨਕ ਰੱਬ ਦੇ ਿਵ�ੇ� ਏਲਚੀ ਘੋਿ�ਤ ਕਰ ਿਲਆ

ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ� ਦਾ �ੋ�ਣ ਅਰੰਭ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਰਾਜ-ਤੰਤਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ �

ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਨਚੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਤੋਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਤੰਤਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ

ਮਾਨਿਸਕ ਿਵਕਾਸ � ਅੰਧ-ਿਵ�ਵਾਸ ਦੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਨੂੜ ਿਲਆ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪ�ੂ ਜੀਵਨ

ਿਵਚ ਹੀ ਅਨੇਕ ਿਵਿਗਆਨਕ ਖੋਜ� ਕਰ ਲਈ� ਸਨ ਿਜਵੇਂ ਅੱਗ �ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ,

ਭਾ�ਾ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਹਿਥਆਰ, ਿਕਰਸਾਨੀ

ਦਾ ਧੰਦਾ, ਪ�ੂ� ਦਾ ਿ�ਕਾਰ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਉਪਯੋਗ, ਘਰ� ਦੀ ਉਸਾਰੀ,

ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬੁਣਤੀ ਆਿਦਕ (ਉਹਨ� ਸਿਮ� ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ� ਖੋਜ� ਸਨ)

ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਰਾਜ-ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ

ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਿਵਿਗਆਨਕ ਖੋਜ� ਦੀ ਰਫਤਾਰ � ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
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ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖ� ਿਵਚਲੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਵਰਤਾਰੇ � ਕੁਚਲ ਕੇ

ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਿਸਲਿਸਲਾ ਸਿਭਅਕ ਯੁਗ (ਲਗ-ਭਗ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਿਹਲ� ਤੋਂ

ਲੈਕੇ) ਿਵਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਿਮ� ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਏਸੇ

ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਦੋ ਵਾਰ ਧਰਮ-ਤੰਤਰ � ਨਕਾਰਨ ਵਾਲੀ� ਿਵਿਗਆਨਕ ਸੋਚ

ਅਧਾਿਰਤ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦੀ� ਲਿਹਰ� ਚਾਲੂ ਹੋਈ�, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ �ਤੇ,

ਪਿਹਲੀ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ (ਪੰਜਵੀਂ ਸਦੀ ਪੂਰਵ ਈਸਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵਚ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੁਰੂ

ਨਾਨਕ (ਸੋਲ�ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵਚ। ਪਰੰਤੂ ਇਹਨ� ਦੋਵ� ਲਿਹਰ� �

ਛੇਤੀ ਹੀ   ਧਰਮ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਅਜਗਰ ਨੇ ਿਨਗਲ ਿਲਆ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਢਾਈ-ਿਤੰਨ ਸੌ

ਸਾਲ ਪਿਹਲ� ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਗਆਨ � ਿਵਗਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ

ਇਤਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਿਵਚ ਿਵਿਗਆਨ ਨੇ ਅਿਜਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ ਇਹ

ਧਰਮ-ਤੰਤਰ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ �ਭਿਰਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ�ੰਪਰਾਗਤ

ਕਾਲਪਿਨਕ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸਾਹਵੇਂ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਆਣ ਖੜ�ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ

ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਿਹਲ� ਕਾਲਪਿਨਕ ਰੱਬ

ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਧਰਮ-ਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਿਵਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤ� ਸਿਭਅਕ-ਯੁਗ ਦੇ

ਆਉਂਦੇ ਤੱਕ ਕਾਲਪਿਨਕ ਦੇਵਿਤ� ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ

ਿਜਤਨੀ ਤਰੱਕੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਿਵਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਸਾਲ ਪਿਹਲ� ਹੀ

ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਓਸੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਮਾਨਵਵਾਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ��

ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਿਗਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਕਲਿਪਤ ਸਵਰਗ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਹਾਵਣੀ ਥ�

ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ।

ਰੱਬ ਦੀ� ਵੰਨਗੀ�

ਪ�ੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਲਿਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤਰ�� ਦੀ ਹੈ:

1.�ਖਸੀ ਰੂਪ (anthropomorphic form): ਏਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ � ਕੋਈ ਅਕਾਰ,

ਆਿ�ਤੀ, �ਕਲ ਜ� �ਖਸੀਅਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕਆਿਸਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ,

ਪਰਮੇ�ਰ, ਅਕਾਲ-ਪੁਰਖ, ਅੱਲਾਹ/ਖੁਦਾ, ਗੌਡ (God) ਆਿਦਕ �ਬਦ ਇਸ �ਖਸੀ

ਰੂਪ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ।
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2.ਪਰਮਾਤਮਾ (ਪਰਮ+ਆਤਮਾ ਭਾਵ supreme soul): ਏਥੇ ਰੱਬ � ਸਰਵਸ�ੇ�ਟ ਰੂਹ

ਵਜੋਂ ਪੇ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਕੋਈ ਿਵ�ੇ� ਅਸਿਤੱਤਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ

ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਿਵ�ੇ� �ਖਸੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਹਲ� ਮਨੁੱਖ ਿਵਚ ਆਤਮਾ

(ਰੂਹ/soul) ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਕਆਸ ਲਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਰਵਸ�ੇ�ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ

ਅੰ� ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਚਰਦੀ ਸਮਝੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

ਪਰੰਤੂ ਅਜ ਤਕ ਨਾ ਹੀ ਿਕਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ �ਖਸੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰ�ਨ ਕੀਤੇ/ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਜ�

ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ�ਤੀਿਬੰਬ/ਮਾਡਲ ਪੇ� ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਕਸੇ ਨੇ ਆਤਮਾ ਜ�

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਧਾਰ ਵਾਲਾ ਸਬੂਤ ਪੇ� ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਿਵਿਗਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਰਕ�ੀਲ ਲੋਕ�

� ‘ਨਾਸਿਤਕ’ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਕਾਰਾਤਿਮਕ ਲਕਬ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿਕ ਅਸਲ ਿਵਚ

ਨ�ਹਪੱਖੀ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨ� ਲੋਕ� ਦਾ ਹੇ ਜੋ   ਕੁਦਰਤੀ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਾਲਪਿਨਕ ‘ਰੱਬ’ ਿਵਚ ਿਵ�ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ  ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਖ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤ� ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਾਲਪਿਨਕ ‘ਰੱਬ’ ਦੇ �ਪਰ ਦਰਸਾਏ ਦੋਵ��

ਰੂਪ� ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ � ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਧਰਮ-ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ

ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਪੇ� ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨ� ਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ

ਬਾਣੀਕਾਰ� ਦੀ ਕਾਿਵਕ ਰਚਨਾ ਿਵੱਚੋਂ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚ ‘ਗੁਰਬਾਣੀ-ਗ�ੰਥ’

ਿਵਚਲੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹੀ ਿਵਸਥਾਰ ਹੈ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਜ਼ਹਬ� ਵੱਲੋਂ ਘੜੇ ਗਏ ਕਾਲਪਿਨਕ �ਖਸੀ ਰੱਬ ਜ�

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਬ�ਹਮ) � ਰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬ�ਹਮੰਡੀ-ਪ�ਬੰਧ � ਰੱਬ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ

ਿਵਕਲਪ (substitute) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇ� ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਊਰਜਾ ਕੇਂਦਰ/

ਸਰੋਤ � ਬ�ਹਮੰਡ ਦਾ ‘ਿਸਰਜਣਹਾਰ’ ਮੰਨਦੀ ਹੋਈ ਇਸ � ‘ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ’ ਅਤੇ

‘ਕਰਤਾਰ’   ਦਾ ਨਾਮ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਏਸੇ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਊਰਜਾ ਦਾ

ਸਮੁੱਚੇ ਬ�ਹਮੰਡ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ-ਦਾਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ

(Cosmic System) ਦੇ ਿਵਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਣਾ ਿਕਆਸਦੀ ਹੈ। ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-
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ਤੰਤਰ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪ�ਾਲੌਿਕਕ ਜ� ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੂਰੀ ਤਰ��

ਿਵਿਗਆਨਕ ਹੈ। ਸਪ�ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਧਰਤੀ ਉਤਲੀ� ਬਾਕੀ ਪਰਜਾਤੀ�

ਅਤੇ ਿਨਰਜੀਵ ਵਸਤ� ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਪ�ਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ

ਿਵ�ਾਲ ਪਸਾਰੇ ਵਾਲੇ ‘ਵਡੇਰੇ ਸਵੈ’ ਭਾਵ ਬ�ਹਮੰਡੀ-ਪ�ਬੰਧ ਦਾ ਿਨਗੂਣਾ ਿਜਹਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ

ਿਜਸ ਿਵਚ ਮਨੁੱਖ ਸਿਹਜੀਵਤਾ (symbiosis) ਦੇ ਸਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ‘ਛੋਟੇ ਸਵੈ’ ਦੇ ਤੌਰ

ਤੇ �ਾਮਲ ਹੈ (“ਜੋ ਬ�ਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਿਪੰਡੇ ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ॥” --- ਗੁਰਬਾਣੀ-ਗ�ੰਥ ਪੰਨ�

695)। ਇਸ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ � ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ ‘ਹੁਕਮ’ ਿਕਹਾ

ਿਗਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਬ�ਹਮੰਡੀ-ਪ�ਬੰਧ ਵਾਲੇ ਿਸਧ�ਤ ਿਵਚ ਨਾ ਪ�ਾਲੌਿਕਕਤਾ ਹੈ,

ਨਾ ਹੀ ਆਤਿਮਕਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਦੱਵਤਾ। ਅਜੋਕਾ ਿਵਿਗਆਨ ਵੀ ਬ�ਹਮੰਡ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ

ਇੱਕੋ-ਇਕ ਊਰਜਾ ਕੇਂਦਰ/ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਹੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ

(Theory of Evolution) � ਪੇ� ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਿਕਰਤਮ ਨਾਮ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ ਲਈ ‘ਸੱਚ’ ਅਤੇ ‘ਕਰਤਾਰ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ

ਵੀ ਕਈ �ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਗੁਰੂ, ਸਿਤਗੁਰੂ, ਪਰਮੇਸਰ, ਪਾਰਬ�ਹਮ,

ਪ�ਭ/ਪ�ਭੂ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਰਾਮ, ਹਰੀ, ਖਾਿਲਕ, ਕਾਦਰ, ਜਗਦੀਸ, ਪੀਤੰਬਰ ਆਿਦਕ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਤੇ ਦਾਰ�ਿਨਕ ਦਲੀਲ� � ਲੋਕ� ਦੀ ਆਮ ਭਾ�ਾ ਿਵਚ

ਪੇ� ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਕਾਿਵ-ਕਲਾ ਦੇ ਅਲੰਕਾਰ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਰੂਪਕ (metaphor)

ਅਤੇ ਮਾਨਵੀਕਰਣ (personification) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ

ਿਵ�ੇ�ਣੀ �ਬਦ� ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹਨ� �ਬਦ� ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ

‘ਪਰਮਾਤਮਾ’ ਜ� �ਖਸੀ ‘ਰੱਬ’ ਦੇ ਅਰਥ� ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ

ਸਿਥਤੀ ਸਪ�ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਿਵਚ ਹੀ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਅਿਜਹੇ

ਨਾਵ� � ‘ਿਕਰਤਮ’ (ਬਨਾਵਟੀ ਭਾਵ ਅਲੰਕਾਰੀ) ਨਾਮ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ

‘ਸਿਤ’ � ਹੀ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਹੈ:

ਿਕਰਤਮ ਨਾਮੁ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਿਜਹਬਾ॥ ਸਿਤ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਪਰਾਪੂਰਬਲਾ॥ (ਗੁਰਬਾਣੀ-ਗ�ੰਥ

ਪੰਨ� 1083)
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ਿਸਖ ਭਾਈਚਾਰਾ

ਿਸਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵਚ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ � ਲੈਕੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਿਥਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਿਧਰ ਕਾਲਪਿਨਕ ‘ਰੱਬ’ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ� � ਮਾਨਤਾ ਦੇਈ ਜਾ

ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲ-ਪੁਰਖ, ਵਾਿਹਗੁਰੂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗੇ �ਬਦ� � ‘ਰੱਬ’ ਦੇ

ਪਿਰਆਇਵਾਚੀ �ਬਦ� ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਿਬਲਕੁਲ ਿਹੰਦੂ

ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵਚਲੇ ‘ਜਾਗਰੂਕ’ ਸੱਜਣ ਿਜਹਨ� ਿਵਚ

ਕਾਫੀ ਪੜ�ੇ-ਿਲਖੇ ਅਤੇ ਿਵਦਵਾਨ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਵੀ �ਾਮਲ ਹਨ ‘ਿਸਖ ਧਰਮ’ ਸਬੰਧੀ

ਧਾਰਨਾਵ�/ ਮਾਨਤਾਵ� � ਤਰਕ�ੀਲਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਰਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ‘ਧਰਮ’ ਿਵਚ

ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਤਪਰਤਾ ਿਵਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ‘ਰੱਬ’ � ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ

ਹਵਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਿਨਰੰਕਾਰ’ ਤ� ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਖੜ�ੇ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਿਧਰ ਦੇ

ਪੱਧਰ �ਤੇ ਹੀ ਿਵਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਿਵਚ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ‘ਰੱਬ’ �

ਦੁਨੀ� ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ ਦੈਵੀ �ਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਆਸਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਅੱਗੇ ਉਹ

ਆਪਣੀ� ਮਨੋਕਾਮਨਾਵ� ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ� ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ

ਚਰਨ� ਿਵਚ ‘ਿਵਛੜੀ� ਰੂਹ�’ � ��ਤੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੇ

ਲੋਕ ‘ਿਸਖ ਧਰਮ’ ਦੇ ਸਮਰਿਪਤ �ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ � ਦੈਵੀ ਪੁਰ��

ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਆਸਣ ਵੱਲ ਰੁਿਚਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨ� ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਕਾਲਪਿਨਕ

ਰੱਬ � ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀ ਜਗਹ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਜ� ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ � ਮਾਨਤਾ

ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਕ ਤ� ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਜ� ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ �

ਵੀ  ‘ਰੱਬ’ ਕਿਹ ਕੇ ਪੇ� ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਉਹ ‘ਰੱਬ’ �ਬਦ ਨਾਲ ਚੰਬੜੇ ਹੀ ਰਿਹਣਾ

ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਆਪ ਧਰਮ-ਤੰਤਰ � ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੇਵਲ

‘ਪੁਜਾਰੀ’ � ਹੀ ਭੰਡਣ ਿਵਚ ਲੱਗੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਸਪ�ਟ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ‘ਜਾਗਰੂਕ’ ਸੱਜਣ

ਦੋ ਬੇੜੀ� ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ � ਗੋਲ-ਮੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ �ਤੇ

ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਹਨ� ਦੀ ਇਹ ਮਨੋਿਬਰਤੀ ਉਹਨ� ਦੇ ਮਨ� ਿਵਚਲੇ ‘ਨਾਸਿਤਕ’ ਗਰਦਾਨੇ

ਜਾਣ ਅਤੇ ‘ਛੇਕੇ’ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ।  

ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਆਿਖਆ
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�ਪਰ ਆਏ ਿਵਸਥਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ � ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਜਾਵੇ ਤ� ਸਪ�ਟ ਹੋ

ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਿਵਦਵਾਨ   ਿਵਆਿਖਆਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚਲੇ ‘ਰੱਬ ਦੇ

ਿਵਕਲਪ’ ਵਾਲੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ �

ਕਾਲਪਿਨਕ ਰੱਬ � ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਬ�ਾਹਮਣਵਾਦੀ

ਿਵਆਿਖਆ ਪੇ� ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।   ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ-ਗ�ੰਥ ਦੀ ਪਿਹਲੀ

ਰਚਨਾ (‘ਜਪੁ-ਬਾਣੀ’) � ਹੀ ਲੈ ਲਵੋ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਿਵਚ ਰੱਬ, ਪਰਮਾਤਮਾ,

ਪਰਮੇ�ਰ, ਬ�ਹਮ, ਅਕਾਲ-ਪੁਰਖ, ਵਾਿਹਗੁਰੂ �ਬਦ� ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇਕ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ

ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਿਵਚ ਮਨੁੱਖ ਲਈ �ਪਰ 1. ਅਤੇ 2.

�ਤੇ ਦਰਸਾਈ� ‘ਰੱਬ’ ਦੀ� ਹਸਤੀ� ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇਕ ਜ� ਦੋਵ�� ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਜ�

ਮੇਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਰਚਨਾ ‘ਜਪੁ-ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਮੁੱਖ

ਿਨ�ਾਨਾ ਮਨੁੱਖ � ‘ਸਿਚਆਰ’ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਦੈਵੀ

ਹਸਤੀ ਸਬੰਧੀ ਿਵਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਬੜਾ ਅਚੰਭਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ੴ ਦੀ

ਿਵਆਿਖਆ ‘ਰੱਬ ਇਕ ਹੈ’ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿਕ ਪੂਰੀ ‘ਜਪੁ-

ਬਾਣੀ’ ਿਵਚ ‘ਰੱਬ’ ਦਾ �ਬਦ ਜ� ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪਿਰਆਇਵਾਚੀ �ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਿਤਆ

ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਹ ਿਵਆਿਖਆ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ (doctrine), ਿਵਆਕਰਨ (grammar),

ਿਲਪੀ-ਿਵਧਾਨ (orthography), ਿਨਰੁਕਤੀ (etymology), ਅਰਥ-ਿਵਿਗਆਨ

(semantics) ਅਤੇ ਤਰਕ-ਿਵਿਗਆਨ (logic) ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ� ਤੇ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਪੂਰੀ

ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ‘ਜਪੁ-ਬਾਣੀ’ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਜ ਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਿਵਆਿਖਆ ਿਵੱਚੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਫ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨ�ਕਰ� 

�ਪਰ ਆਏ ਿਵਸਥਾਰ ਤੋਂ ਸਪ�ਟ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ‘ਰੱਬ’ ਦੀ ਕਈ ਹੋਂਦ

ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੱਲੋਂ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਬ�ਹਮੰਡੀ-ਪ�ਬੰਧ � ਕਾਲਪਿਨਕ

ਰੱਬ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇ� ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਸਧ�ਤ � ਮਾਨਤਾ ਿਦੱਤੀ

ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਏਸੇ ਿਸਧ�ਤ �ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਿਵਆਿਖਆ-ਿਵਧੀ (hermeneutics) ਰਾਹੀਂ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨਵੇਂ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਿਵਆਿਖਆ ਸੁਿਨਸਚਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। 
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ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ�।

04/29/2020 at 3:37pm  3 Likes 

ਿਜਹ ਿਧਿਰ ਦੇਖਾ ਿਤਹ ਿਧਿਰ ਮਉਜੂਦੁ ।

04/29/2020 at 4:52pm   

ਸਰਵਜੀਤ ਿਸੰਘ ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ

In reply to ਸਰਵਜੀਤ ਿਸੰਘ ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ

ਸ. ਸਰਵਜੀਤ ਿਸੰਘ ਜੀ ,

ਸਿਨਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਿਵ�ੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਸਾਦੇ �ਬਦ� ਿਵਚ (ਭਾਵ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵੱਚੋਂ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤੇ ਬਗੈਰ) ਪੇ� ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ

ਬਹੁਤ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ�।

05/04/2020 at 3:36pm   

Iqbal Singh Dhillon

S Makhan Singh I sat Sri Akal Pawan HI Rub HI Because air is

everywhere and do every action in the world May human or

another  and did not seen thanks

n

04/29/2020 at 6:36pm  1 Like 

LACHMAN Narwal
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ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ

ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋ� ਸੰਭਾਿਲਆ ਹੈ,ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ

"ਰੱਬ","ਈ�ਵਰ","ਭਗਵਾਨ" ਇਹ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਿਵਦਵਾਨ� ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਭਖਦਾ ਿਵ�ਾ ਬਿਣਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ

"ਹਿਰ ਅਨੰਤ,ਹਿਰ ਕਥਾ ਅਨੰਤਾ" ਇਹ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇਨ� ਵੀ

ਮੁ�ਕਲ ਨਹੀਂ, ਿਕ ਸਮਿਝਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀਏ।

ਇਸ ਿਵ�ੇ ਤੇ ਵੱਖ-2 ਫਲਸਫੇ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ

ਿਵਰੋਧਾਭਾਸੀ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁ�ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਿਰਲੀਜਨ (ਧਰਮ) ਦੇ

ਨ� ਤੇ ਲੱਖ� ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਰਲੀਜਨ ਦੀ ਜੜ� ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ

ਿਕਆਸ ਹੀ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਿਰਲੀਜਨ ਉਸ� "ਸਾਕਾਰ" ਭਾਵ ਦੇਹਧਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਤ�

ਕੁਝ ਉਸ� "ਿਨਰਾਕਾਰ" ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮਜਹਬ ਆਪਣੇ-2 "ਰੱਬ" � ਸੱਚਾ ਅਤੇ

ਦੂਿਜ� ਦੇ "ਰੱਬ" � ਮਾੜਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਪ�ੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੀ�

ਮ�ਹੂਰ ਸਤਰ� ਹਨ:

"ਰੱਬ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬੁਝਾਰਤ

ਰੱਬ ਇਕ ਗੋਰਖ-ਧੰਦਾ।

ਖੋਲ�ਣ ਲੱਿਗ� ਪੇਚ ਏਸ ਦੇ

ਕਾਫ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਦਾ।

ਕਾਫ਼ਰ ਹੋਣੋ ਡਰ ਕੇ ਜੀਵੇਂ

ਖੋਜੋਂ ਮੂਲ ਨਾ ਖੁੰਝੀ

ਲਾਈਲੱਗ ਮੋਮਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ

ਖੋਜੀ ਕਾਫ਼ਰ ਚੰਗਾ।"

ਉਹ ਅੱਗੇ ਿਲਖਦੇ ਹਨ:

Manoj Malik
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"ਤੇਰੀ ਖੋਜ ਿਵਚ ਅਕਲ ਦੇ ਖੰਭ ਝੜ ਗਏ

ਤੇਰੀ ਭਾਲ ਿਵਚ ਥੋਥਾ ਿਖ਼ਆਲ ਹੋਇਆ।"

ਪ�ੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਜੀ ਕਿਵਤਾ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਉਹ "ਰੱਬ" � ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੁਦ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਤ� ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਹੀ ਮੁੱਕ

ਜਾਣ। ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ:

"ਜੇ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਫ਼� ਹਟਾ ਦੇਵੇਂ,

ਿਬਟ ਿਬਟ ਤੱਕਦਾ ਕੁਲ ਸੰਸਾਰ ਰਿਹ ਜਾਏ ।

ਰਿਹ ਜਾਏ ਭਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵਚ ਸੰਖ ਫਿੜਆ,

ਬ�ਗ ਮੁੱਲ� ਦੇ ਸੰਘ ਿਵਚਕਾਰ ਰਿਹ ਜਾਏ।

ਪੰਡਤ ਹੁਰ� ਦਾ ਰਿਹ ਜਾਏ ਸੰਧੂਰ ਘੁਿਲਆ,

ਜਾਮ ਸੂਫ਼ੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਿਤਆਰ ਰਿਹ ਜਾਏ।

ਕਲਮ ਢਿਹ ਪਏ ਹੱਥੋਂ ਿਫ਼ਲਾਸਫ਼ਰ ਦੀ,

ਮੁਨਿਕਰ ਤੱਕਦਾ ਤੇਰੀ ਨੁਹਾਰ ਰਿਹ ਜਾਏ।

ਇਕ ਘੜੀ ਜੇ ਖੁਲ�ਾ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਦਏਂ,

ਸਾਡਾ ਿਨੱਤ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਚੁੱਕ ਜਾਵੇ।

ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਲਫ਼ ਦਾ ਸ�ਝਾ ਿਪਆਰ ਹੋਵੇ,

ਝਗੜਾ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤ ਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ।"

ਇਸੇ ਤਰ�� ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਦੇ ਕਵੀ ਨਾਜ਼ ਿਖਆਲਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਵਤਾ

"ਗੋਰਖਧੰਦਾ" ਿਵੱਚ ਉਸ ਰੱਬ ਕੌਲੌਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ:-

"ਕਭੀ ਯਹ� ਤੁਮਹੇਂ ਢੂੰਢਾ, ਕਭੀ ਵਹ� ਪਹੁੰਚਾ।

ਤੁਮਹਾਰੀ ਦੀਦ ਕੀ ਖਾਿਤਰ, ਕਹ�-ਕਹ� ਪਹੁੰਚਾ।

ਗਰੀਬ ਿਮਟ ਗਏ ਪਾਮਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਿਕਨ,

ਿਕਸੀ ਤਲਕ ਨ ਤੇਰਾ ਿਨ�� ਪਹੁੰਚਾ।”

ਅਤੇ
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“ਹੋ ਭੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਹਰ ਜਾ ਹੋ,

ਤੁਮ ਏਕ ਗੋਰਖਧੰਧਾ ਹੋ"

ਪਰ ਅਫਸੋਸ! ਖੁਲ�ੇ ਦਰ�ਨ-ਦੀਦਾਰ ਤ� ਛੱਡੋ, ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ

ਿਚੱਠੀ-ਪੱਤਰ, ਜ� ਈਮੇਲ ਵੀ ਿਕਸੇ � ਨਹੀਂ ਿਮਲੀ। ਭਾਵੇਂ ਈਸਾ, ਮੂਸਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ

ਹੋਰ ਮਜਹਬ� ਦੇ ਲੋਕ� ਨੇ "ਰੱਬ" ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾ� ਪਤਾ ਹੈ

ਿਕ ਇਹ ਉਨ�� ਦਾ ਵਿਹਮ ਸੀ, ਉਨ�� ਿਵਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤੀ-ਭਰਮ

(hallucinations) ਦੇ ਮਾਨਿਸਕ ਰੋਗ ਦੇ ਿ�ਕਾਰ ਸੀ। ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੂਸਾ ਤੂਰ ਦੇ

ਪਹਾੜ ਤੇ ਚਿੜ�ਆ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਿਸੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ 10 ਆਿਗਆਵ� ਪਰਾਪਤ

ਕੀਤੀ�। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਮੂਸਾ � ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਈਸਾਮਸੀਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ� ਆਹ ਭਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹੇ ਪ�ਭੂ! ਤੂੰ ਮੈ� ਿਕਉਂ ਭੁੱਲ ਿਗਆ।

ਮੁਹੰਮਦ ਰੱਬ � ਿਸਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ। ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਜਬਰਾਈਲ ਉਸ� ਰੱਬ

ਦੇ ਸੰਦੇ� ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਿਜਬਰਾਈਲ � ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ � ਛੱਡ ਕੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ

ਵੇਿਖਆ।

"ਰੱਬ" ਦੀ ਕਹਾਣੀ "ਇਨਸਾਨ" ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ

ਖਾਨਾਬਦੋ� ਜੀਵਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਿਭਅਕ ਜੀਵਨ ਿਜਊਣਾ �ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਰੋਜੀ-

ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਲ ਹੋਈ, ਤਦ ਉਸ � ਆਪਣੇ ਚੌਿਗਰਦੇ ਬਾਰੇ

ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੁਝ ਿਵਹਲ ਿਮਲੀ। ਉਸਨੇ ਵਗਦੇ ਦਿਰਆ ਵੇਖੇ, ਕੜਕਦੀ ਅਸਮਾਨੀ ਿਬਜਲੀ

ਵੇਖੀ। ਉਸਨੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਨ�� ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ �ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਵੀ-

ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਗਏ:- ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ,ਹਵਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ, ਿਵਿਦਆ ਦੀ ਦੇਵੀ, ਧਨ ਦੀ

ਦੇਵੀ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ ਹੋਂਦ ਿਵੱਚ ਆ ਗਏ। ਹਰੇਕ ਕਬੀਲੇ

ਦਾ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਪ�ਮੁੱਖ ਦੇਵਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਬੇਬੀਲੋਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ "ਮਰਦੁਕ",

ਯੁਨਾਨੀ� ਦਾ "ਿਜਊਸ" ਆਿਦਕ। ਹਰੇਕ ਕਬੀਲਾ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਿਹਲ� ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ

ਦੇਵਿਤ� ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨ� ਕੌਲੌਂ ਿਜੱਤ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਿਜਸ

ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਿਜੱਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਦੇਵਤੇ � ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ। ਪੁਜਾਰੀ-

ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥ ਲਈ ਇਸ ਿਵ�ਵਾਸ � ਹੁੰਗਾਰਾ ਿਦੰਦਾ ਿਰਹਾ। ਮਗਰੋਂ ਿਕਸੇ
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ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਬੀਲਾ ਵੀ ਹਾਰ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ� � ਦੇਵਿਤ� ਦੀ�

�ਕਤੀ� ਤੇ �ਕ ਹੋਣਾ �ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਪੁਜਾਰੀ-ਵਰਗ ਤੋਂ ਸਪ�ਟੀਕਰਨ

ਮੰਿਗਆ। ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜੁਆਬ ਤ� ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਝੱਟ ਇੱਕ

"ਿਨਰਾਕਾਰ" ਰੱਬ ਿਕਆਸ ਿਲਆ, ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ � ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ

ਿਜਹੜਾ ਇਨ�� ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਿਤ� ਤੇ ਤਕੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ�� ਬਹੁਦੇਵਵਾਦ

(Polytheism) ਤੋਂ ਏਕੇ�ਵਰਵਾਦ (Monotheism) ਦੀ �ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਸ

"ਅਿਦੱਖ" ਰੱਬ �ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਨ� ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਨ� ਤੇ

ਪੁਜਾਰੀ-ਵਰਗ ਫਲਦਾ-ਫੁਲਦਾ ਿਰਹਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਦੇ�, ਹਰ ਮਜਹਬ ਦੀ ਏਿਹਓ

ਕਹਾਣੀ ਹੈ।

ਪਿਹਲ� ਿਜੱਥੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ, ਵੱਡੀ�-ਵੱਡੀ� ਕਰਾਮਾਤ� ਹੁੰਦੀ� ਸਨ,

ਹ�ਮਾਨ ਸੂਰਜ � ਿਨਗਲ ਜ�ਦੇ ਸੀ, ਰੱਬ ਅਜਾਬ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀ� ਿਵੱਚ ਹੜ� ਲੈ

ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਚੰਦ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਸੀ; �ਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਬੜੇ ਮਾਮੂਲੀ ਿਜਹੇ

ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਗਣੇ� ਜੀ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਈਸਾਮਸੀਹ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂਦਾ ਹੈ

ਜ� ਿਕਸੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ “ਅੱਲਾ” ਿਲਿਖਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਹਲ� ਬੀਮਾਰੀ� ਭਗਵਾਨ

ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਿਨ�ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਹ ਕੁਝ ਿਨੱਕੇ-ਿਨੱਕੇ ਜੀਵ�

ਦੀ ਕਾਰਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੂੰਗੜਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜਦ

ਿਕ ਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੇਰੇ ਲਈ "ਸੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ" ਜ� ਮੇਰੇ ਲਈ

"ਕੁਦਰਤ",   "ਇਨਸਾਨੀਅਤ", "ਨੇਕੀ" ਜ� "ਿਪਆਰ-ਮੁਹੱਬਤ" ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਤੇ

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਿਕਹ� ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਮਰੀਕੀ ਿਚੰਤਕ ਰਾਬਰਟ ਇੰਗਰਸੋਲ ਨੇ

ਢੁਕਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ "ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਬ � ਵੀ

ਸਿਭਅਕ ਬਣਾ ਿਲਆ ਹੈ।" ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ:- “ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਿਹਰਦੇ

ਿਵੱਚ ਹੈ”, “ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ”, “ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ

ਵੱਸਦਾ ਹੈ" ਆਿਦਕ।

ਸਾ� ਇਸ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਥ� ਇਨਸਾਨ ਦੀ
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ਿਬਹਤਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ�ੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇ �ਬਦ�

ਅਨੁਸਾਰ:-

"ਬੁੱਧੀਮਾਨ� � ਇਹਸਾਸ ਹੋਇਆ-

ਿਕ ਮੰਦਰ ਤੇ ਮਸੀਤ� ਕੋਠੇ ਹੀ ਹਨ

ਿਕ ਪੁਰਾਨ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੋਥੇ ਹੀ ਹਨ

ਿਕ ਸਿਭਤਾ ਦੇ ਦਾਹਵੇ ਥੋਥੇ ਹੀ ਹਨ ।

ਆਉ ਭੂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੀਏ

ਭੂਤ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਗ� 

ਕੋਈ ਿਨ�ਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਸੀ।”

ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਿਨਆਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਖਡੌਿਣ� ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਛੱਡ

ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ-ਜਾਤੀ � ਵੀ ਰੱਬ

ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਘੱਟ ਅਤੇ   ਮਾੜਾ

ਿਜਆਦਾ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ "ਰੱਬ" ਦੇ ਿਕਆਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਵੀ "ਚੰਗੇ" ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ�,

ਚੰਗਾ ਨੈਿਤਕ ਜੀਵਨ ਿਬਤਾ ਸਕਦੇ ਹ�। ਅਸੀਂ ਧਰਮ-ਗ�ੰਥ� ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ

ਚੱਜਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ�। ਬਗੈਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਡਰਦੇ

ਹੋਏ ਚੋਰੀ, ਕਤਲ, ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹ�। ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ

ਿਬਨ� ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਵ�ਢੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�। ਹ�, ਇਹ ਮੁਮਿਕਨ ਹੈ।

- ਮਨੋਜ ਮਿਲਕ,ਚੰਡੀਗੜ�

04/29/2020 at 7:27pm  4 Likes 

In reply to Manoj Malik

ਮਨੋਜ ਮਿਲਕ ਜੀ,

ਤੁਸੀਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ 'ਰੱਬ' ਸਬੰਧੀ ਬੜੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਪੇ� ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਿਨਸਚੇ ਹੀ '�ਰਧਾਲੂ�' ਲਈ ਇਹਨ� ਦੇ �ਤਰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁ�ਿਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।

Iqbal Singh Dhillon
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ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ�।

05/04/2020 at 3:40pm  3 Likes 

ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ (ਗ�ੰਥ) ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ � ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸੂਖਮ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਮੁਨਿਕਰ

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਅਭੌਿਤਕ, ਅਮੂਰਤ, ਅਗੰਮ, ਅਗੋਚਰ ਅਤੇ ਅਲਖ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ

ਦਾਸ ਦੇ ਉਹੀ ਿਵਚਾਰ ਹਨ ਜੋ ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਬਾਣੀਕਾਰ� ਦੁਆਰਾ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਅੰਿਕਤ

ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਹ ਇਕ ਅਟੱਲ, ਸਦਾ ਸੱਚ ਿਸੱਧ�ਤ ਹੈ ਿਕ ਕਰਤੇ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ

ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਇਸ ਿਨਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਖ਼ਾਿਲਕ ਬਗੈਰ ਖ਼ਲਕਤ, ਿਸ��ਟਾ ਿਬਨ�

ਿਸ��ਟੀ, ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਿਬਨ� ਿਸਰਜਣਾ, ਬ�ਹਮ ਿਬਨ� ਬ�ਹਮ�ਡ ਅਤੇ ਕਾਿਦਰ ਬਗ਼ੈਰ

ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮੁਮਿਕਨ ਨਹੀਂ ਹੈ!

ਗੁਰ-ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਬ ਿਵਆਪਕ ਕਾਿਦਰ (ੴ, ਿਨਰੰਕਾਰ, ਪ�ਭੂ, ਹਿਰ, ਰਾਮ,

ਠਾਕੁਰ, ਰੱਬ, ਖ਼ੁਦਾ ਤੇ ਅੱਲਹ…ਆਿਦ) ਦੀ ਪਿਹਚਾਨ ਉਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ (ਨਾਮ, ਹੁਕਮ,

ਭਾਣਾ, ਰਜ਼ਾ…) ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:-

ਨਾਨਕ ਸਚ ਦਾਤਾਰੁ ਿਸਨਾਖਤੁ ਕੁਦਰਤੀ॥ ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ ਮ:੧

ਬਿਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਿਤ ਵਿਸਆ॥ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਈ ਲਿਖਆ॥ ਸਲੋਕ ਮ:੧

…ਦੇਿਖ ਅਿਦਸਟ ਰਹਹੁ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ਸਭੁ ਿਤ�ਭਵਿਣ ਬ�ਹਮੁ ਸਬਾਇਆ॥ ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ

ਮ:੧ 

ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੀਿਝਆ॥ ਗੁਰ ਪ�ਸਾਿਦ ਤਤੁ ਸਭੁ ਬੂਿਝਆ॥

ਜਬ ਦੇਖਉ ਤਬ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਮੂਲੁ॥ ਨਾਨਕ ਜੋ ਸੂਖਮ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲੁ॥ ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ

ਮ:੫

ਸ: ਹਾਕਮ ਿਸੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸ: ਦਰ�ਨ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਿਲ� ਨਾਲ

ਿਦੱਤੇ, ਿਵਚਾਰ� ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸਿਹਮਤ ਹ�।

04/30/2020 at 9:05am   

Gurindar Singh Paul
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In reply to Gurindar Singh Paul

ਸ. ਗੁਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਪਾਲ ਜੀ,

ਤਹਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ " ਕਰਤੇ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੰਭਵ

ਨਹੀਂ ਹੈ "। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਿਕਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋਗੇ ਿਕ ਮੰਨੇਂ ਜ�ਦੇ 'ਰੱਬ' ਦਾ

ਕਰਤਾ ਕੋਣ ਹੈ ?

ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ

05/04/2020 at 3:45pm  1 Like 

Iqbal Singh Dhillon

ਡਾ:ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ ਜੀ,

ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ: “…ਮੰਨੇ ਜ�ਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹੈ?” ਇਸ

ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੂਲਮੰਤ� ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੈ। ੴ … ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ… ਸੈਭੰ

(ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ) ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਗੁਰਮਿਤ ਦੇ ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਪੁ�ਟੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ� ਹੋਰ ਕਈ ਤੁਕ�

ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਜਵੇਂ:

ਥਾਿਪਆ ਨ ਜਾਇ ਕੀਤਾ ਨ ਹੋਇ॥ ਆਪੇ ਆਿਪ ਿਨਰੰਜਨੁ ਸੋਇ॥ ਜਪੁ

ਰੱਬ, ਗੁਰਮਿਤ ਦੇ ਬੀਜਮੰਤ� “ੴ ” (ਿਜਸ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਆਪ ‘ਇਕੋ’

ਜ� ‘ਏਕੋ’ ਦੱਸਦੇ ਹੋ) ਦਾ ਿਸਫ਼ਾਤੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਰਬ ਅਰਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ

ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਅਨੇ ਹਨ: ਪਰਵਿਰ� ਕਰਨ ਵਾਲਾ,

ਪਰਵਰਿਦਗਾਰ, ਪਾਲਣਹਾਰ (Sustainer)।

05/05/2020 at 9:56am   

Gurindar Singh Paul

ਸ. ਗੁਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਪਾਲ ਜੀ,

Iqbal Singh Dhillon
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ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਲਖਤ ਦੇ ਅਰੰਭ ਿਵਚ ਿਲਖਦੇ ਹੋ “ ਜੋ ਮਨੁੱਖ

ਗੁਰੂ (ਗ�ੰਥ) ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ � ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸੂਖਮ

ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਮੁਨਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ”। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ

ਿਕ ਆਮ ਕਰਕੇ ‘ਰੱਬ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਿਕਸੇ ਕਾਲਪਿਨਕ ਹੋਂਦ,

�ਖਸੀ (anthropomorphic) ਰੂਪ ਜ� ‘ਪਰਮਾਤਮਾ’

(supreme soul) ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਦਾ

ਸਵਾਲ ਵੀ ਏਸੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬੀ ਭਾ�ਾ ਵਾਲੇ

ਅਰਥ ਪੇ� ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਪਿਹਲ� ‘ਰੱਬ’ � ਇਕ �ਖਸੀ

ਹੋਂਦ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਿਵ�ੇਸਣ ਹਨ ਅਤੇ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਸਤਰ ਿਵਚ ‘ਸੈਭੰ’ �ਬਦ ਿਕਸੇ ਸੂਖਮ

ਜ�   ਕਾਲਪਿਨਕ ਹੋਂਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ। ਿਸਖ

ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵਚਲੇ ਜਾਗਰੂਕ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸੱਜਣ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ

‘ਰੱਬ’ �ਬਦ ਦੀ ਵੀ ਖੁਲ� ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਉਹ

ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ‘ਰੱਬ’ ਦੀ ਕਾਲਪਿਨਕ ਹੋਂਦ ਿਵਚ ਿਵ�ਵਾਸ ਵੀ

ਰੱਖਦੇ ਹਨ) ਪਰੰਤੂ ਤਰਕ�ੀਲਤਾ ਅਧਾਿਰਤ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ

ਆ ਜਾਣ ਤੇ ‘ਰੱਬ’ � ‘ਿਕਰਤਮ’ ਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇ� ਕਰ

ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ � ਦਵੰਦ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹ�। ਸੋ

ਤੁਹਾ� ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ stand ਸਪ�ਟ ਕਰਨ ਦੀ

ਿਕਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੇਂ ਜ�ਦੇ ‘ਰੱਬ’ ਦੀ 

ਕਾਲਪਿਨਕ ਹੋਂਦ (�ਖਸੀ ਜ� ‘ਪਰਮਾਤਮਾ’ ਵਾਲੀ) � ਮਾਨਤਾ

ਦੇਂਦੇ ਹੋ ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤ� ‘ਰੱਬ’ ਵਾਲੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖਾ-ਪਾਊ �ਬਦ

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਕਓਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ? ਤੁਹਾਡੇ �ਤਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ

ਦਵੰਦ � ਦੂਰ ਕਰਨ ਿਵਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ।

ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ�।

05/05/2020 at 2:33pm  1 Like 
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ਡਾ: ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ ਜੀ,

ਆਪ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਿਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਬਾਣੀ

“ਜਪੁ” ਿਵੱਚ “ਰਬ” �ਬਦ ਿਕਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ!

ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ

ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਲੇਖਕ� � “ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ

‘ਰੱਬ’ ਅਤੇ ‘ਪਰਮਾਤਮਾ’ �ਬਦ� ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ

ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”। ਡਾ: ਿਢੱਲੋਂ ਜੀ, ਆਪ

ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਥੋੜਾ ਪਛੜ ਗਏ

ਹੋ! ਿਕਉਂਿਕ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ‘ਰਬ’ �ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਕਰਨ ਦੀ ‘ਗ਼ਲਤੀ’ ਬਾਣੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਹਨ!

ਫਰੀਦਾ ਰਬ ਖਜੂਰੀ ਪਕੀ� ਮਾਿਖਅ ਨਈ ਵਹੰਿਨ॥

ਜੋ ਜੋ ਵੰਞੈ ਡੀਹੜਾ ਸੋ ਉਮਰ ਹਥ ਪਵੰਿਨੑ॥

…ਹੋਇ ਮੁਸਿਲਮੁ ਦੀਨ ਮੁਹਾਣੈ ਮਰਣ ਜੀਵਣ ਕਾ

ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਵੈ॥

ਰਬ ਕੀ ਰਜਾਇ ਮੰਨੇ ਿਸਰ ਉਪਿਰ ਕਰਤਾ ਮੰਨੇ ਆਪੁ

ਗਵਾਵੈ॥… ਸਲੋਕ ਮ:੧

…ਓਨਾ ਿਪਛੈ ਜਗੁ ਭੁੰਚੈ ਭੋਗਈ॥ ਓਨਾ ਿਪਆਰਾ ਰਬੁ

ਓਨਾਹਾ ਜੋਗਈ॥…ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮ:੫

ਡਾ: ਿਢੱਲੋਂ ਜੀ, ਆਪ ਨੇ ਹਾਕਮਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਿਵੱਚ

ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ “ਰਬ” ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-

ਤੰਤਰ’ (cosmic system) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ!

ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਿ�ਪਾ ਕਰੋਗੇ ਿਕ ਆਪ

ਦਾ ਸੁਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ‘ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ’

(cosmic system), ਬਾਣੀ “ਜਪੁ” ਅਤੇ ਸਮੁਚੀ

Gurindar Singh Paul
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਕਤਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ?

ਡਾ: ਿਢੱਲੋਂ ਜੀ, ਬਾਣੀ “ਜਪੁ” ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ

ਿਵੱਚ ੴ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਈ ਪਰਯਾਯਵਾਚੀ �ਬਦ

ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਿਕ: ਹਿਰ, ਰਾਮ, ਪ�ਭੂ, ਈਸ,

ਪਰਮੇਸਰ, ਪਾਰਬ�ਹਮ, ਿਨਰੰਕਾਰ, ਿਨਰੰਜਨ,

ਓਅੰਕਾਰ, ਏਕੰਕਾਰ, ਸਾਿਹਬ, ਸਾਈਂ, ਠਾਕੁਰ,

ਭਗਵਾਨ, ਅਗਮ, ਅਗੋਚਰ ਅਤੇ ਅੱਲਹ……

ਆਿਦ। ਡਾ: ਿਢੱਲੋਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਪ�ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਿ�ਪਾ

ਕਰਨੀ ਿਕ, ਕੀ ਆਪ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ,

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ‘ਰੱਬ’ ਦੇ ਉਪਰ ਦਰਸਾਏ

ਪਰਯਾਯਵਾਚੀ �ਬਦ� ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ

ਹੈ ਿਕ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ�� �ਬਦ� ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ

ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਈਜਾਦ ਕੀਤੇ ‘ਬ�ਹਮੰਡੀ

ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ’ (cosmic system) ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ

ਕਰਨੀ ਹੈ?

ਡਾ: ਿਢੱਲੋਂ ਜੀ, ਆਪ ਨੇ ਹਮਾਤੜ ਲੇਖਕ� �ਤੇ

ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗ਼ਲਤ

ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ! ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪ ਸਹੀ ਹੋਵੋ!

ਪਰੰਤੂ ਆਪ � ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ

ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਅਰਥ� � ਿਵਚਾਰਣ ਦੀ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ

ਖੇਚਲ ਕਰਨਾ!

ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ “ਜਪੁ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦਾ

ਸੰਕਲਪ” ਿਵੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੀਜ ਮੰਤਰ “ੴ” ਦੇ

ਅਰਥ “ਉਹ” ਕੀਤੇ ਹਨ!!!

ਇਸੇ ਲੇਖ ਿਵੱਚ “ਕੀਤਾ ਪਸਾਉ ਏਕੋ ਕਵਾਉ॥ ਿਤਸ
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ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਿਰਆਉ॥” ਦੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਅਰਥ:

“ਬ�ਹਮੰਡ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਿਜਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ

ਖੂਹ (ਕੂਆ) ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਲੱਖ� ਦਿਰਆ ਫੁੱਟ ਤੁਰੇ ਹੋਣ।

ਇਹਨ� ਸਤਰ� ਿਵੱਚ �ਬਦ ‘ਕੂਆ’ (ਿਜਸ ਤੋਂ �ਬਦ

“ਕਵਾਉ” ਬਿਣਆ ਹੈ……”।

ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਲੱਖ� ਦਿਰਆ ਫੁੱਟਾ ਦੇਣੇ

ਿਸਰਫ਼ ਆਪ ਦੀ �ਚਤਮ ਿਵਦਵਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀ

ਗੁਰਬਾਣੀ-ਿਗਆਨ ਦਾ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ

ਹੈ!!!!! 

ਆਪ ਨੇ “ਬਿਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਿਤ ਵਿਸਆ॥ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ

ਨ ਜਾਈ ਲਿਖਆ॥” ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ: “ਮੈਂ ਉਸ

ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ (cosmic system) ਤੋਂ

ਬਿਲਹਾਰੀ ਜ�ਦਾ ਹ� ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸਮਾਇਆ

ਹੋਇਆ ਹੈ”।

ਡਾ: ਿਢੱਲੋਂ ਜੀ, ਪਾਠਕ�/ਲੇਖਕ� ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ

ਸਹੀ ਅਤੇ ਿਗਆਨ-ਵਰਧਕ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ

ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ!

05/06/2020 at 9:51pm   

ਸ. ਗੁਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਪਾਲ ਜੀ.

ਮੈਂ ਆਪਣੇ 05 ਮਈ ਦੇ reply ਿਵਚ ਤੁਹਾ�

ਬਹੁਤ ਿਨਮਰਤਾ ਸਿਹਤ ਦੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ

ਜੋ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

Iqbal Singh Dhillon
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1. ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੇਂ ਜ�ਦੇ ‘ਰੱਬ’ ਦੀ   ਕਾਲਪਿਨਕ

ਹੋਂਦ (�ਖਸੀ ਜ� ‘ਪਰਮਾਤਮਾ’ ਵਾਲੀ) �

ਮਾਨਤਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋ ? 

2. ਜੇ ਨਹੀਂ ਤ� ‘ਰੱਬ’ ਵਾਲੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖਾ-

ਪਾਊ �ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਕਓਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ?

ਮੈ� ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿਹਣਾ ਪੈ ਿਰਹਾ

ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ �ਪਰ ਦਰਸਾਏ ਸਵਾਲ�

ਦਾ �ਤਰ ਤ� ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ

�ਪਰ ਆਪਣੀ 06 ਮਈ ਵਾਲੀ reply

ਿਵਚ ਮੇਰੇ �ਤੇ ਕੁਝ ਿਨਰਮੂਲ ਦੋ�

ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ � ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ

ਿਲਖਤ� ਿਵਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਵਚਾਰ� ਵੱਲ ਲੈ

ਗਏ ਹੋ। ਮੈ� ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹਾ

ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ �ਪਰ ਦਰਸਾਏ ਮੇਰੇ

ਸਵਾਲ� ਦੇ �ਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ

ਿਹਤ ਪਾਠਕ� ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਦਾ ਿਧਆਨ

ਹੋਰ ਮੁੱਿਦ� ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ

ਰਹੇ ਹੋ। 

ਸ. ਗੁਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ

‘ਫੁਰਮਾਨ’ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲ

ਰਹੀ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ

ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਕ ਸੁਝਾਉ

ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ�� ਮੈਂ ਿਕਧਰੇ

ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
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‘ਿਵਆਿਖਆ’ � ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ। ਮੇਰੇ

ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਲਖਤ ਿਵਚ

ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਵਆਿਖਆ ਦਾ   ਏਥੇ ਹਵਾਲਾ

ਦੇਣਾ ਤਾ ਉਂਜ ਹੀ ਗੈਰਪ�ਸੰਿਗਕ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨ� ਸਾਰੇ ਨੁਕਿਤ� ਪ�ਤੀ

ਿਵਸਥਾਰ ਿਵਚ ਸਪ�ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ

ਿਤਆਰ ਹ� ਪਰੰਤੂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਨਮਰ ਬੇਨਤੀ

ਹੈ ਿਕ ਪਿਹਲ� ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ

ਕੀਤੇ ਗਏ �ਪਰ ਦਰਸਾਏ ਦੋ ਸਵਾਲ� ਦੇ

�ਤਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵੋ ਜੀ।

ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ।

05/07/2020 at 2:16pm   

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀਚਾਰ ਤੋਂ ਿਮਲੀ ਸੂਝ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ

ਇੱਕ ਕੋਿ�� ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਰੰਥ ਦੀ �ੁਰੂਆਤ ੧ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ � ਇੱਕ ਨਾ ਿਲਖ ਕੇ ੧ ਦੇ ਨਾਲ

ਿਲਖਣ ਦੀ ਖਾਸ ਮਹੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ੧ ਦੀ ਹਸਤੀ � ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਸਾਰੇ ਿਵੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਮੁੱਢ

ਕਦੀਮੀ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਮੰਿਨ� ਹੈ।ਇਸ � ਿਕਸੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ, ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਣ

ਕਰਕੇ ਿਨਰਭਉ ਤੇ ਿਨਰਵੈਰ ਹੋਣ ਦੇ ਗੁਣ ਇਸ ਿਵੱਚ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜ�ਦੇ ਹਨ।ਸਾਰਾ ਹੀ

ਪਾਸਾਰਾ ਇਸ ੧ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਕਾਰ ਇਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ

ਕੋਈ ਖਾਸ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜੇ ਇਸ ਹਸਤੀ � ਰੱਬ ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤ� ਨਾ

ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਆਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨ� ਹੀ ਉਹ ਿਕਸੇ ਆਕਾਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਭੀ
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ਥ� ਦਰਬਾਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।੧ ਦੀ ਸੱਚੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਸਰਬ ਿਵਆਪਕਤਾ ਦੀ

ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਦੁੱਖ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸੱਚ �

ਕੋਈ ਿਵਰਲਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

         ਏਕੋ ਸਚਾ ਸਭ ਮਿਹ ਵਰਤੈ ਿਵਰਲਾ ਕੋ ਵੀਚਾਰੈ......ਸਭੋ ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਚੁ ਵਰਤੈ

ਗੁਰਮੁਿਖ ਕੋਈ ਜਾਣੈ-੭੫੪

੧ ਦੀ ਸਰਬ ਿਵਆਪਕਤਾ ਦੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਸੱਚੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਹੈ।ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ

ਹੁੰਦਾ ਤ� ਜੀਵ ਦੁਿਬਧਾ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਿਵੱਚ ਿਵਚਰਦਾ ਹੈ।ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਨ� � ਵੱਡੇ ਰੋਗ

ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਵੈਰ ਿਵਰੋਧ ਅਤੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ �

ਨਰਕ ਬਣਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।ਸੱਚ ਨਾਲ ਨ� ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ

ਕਦੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਵ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਬਨ� ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ � ਪੱਕੇ

ਧਰਮੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਭੀ ਿਬਖੇਿੜ� ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਣ

ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਸਹੀ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਤੇ ਸੁਣੀ� ਸੁਣਾਈ� ਹੋਰ ਗੱਲ� ਦੀ

ਟੇਕ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ।ਸੱਚੇ ਧਰਮੀ ਬਣਨ

ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀ� ਰੁਕਾਵਟ� ਪੇ� ਆਉਂਦੀ� ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਿਕਸ ਤਰ� ਦੂਰ

ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਿਸੱਖੀਏ।ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਿਸਰਫ ਤੇ ਕੇਵਲ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਿਕਉਂਿਕ ਪੂਰਨ ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ ਅਿਤਅੰਤ ਮੁ�ਿਕਲ ਹੈ ਇਸ

ਕਰਕੇ ਕੋਿ�� ਕਰਨ ਵਾਲੇ � ਸਦਾ ਹੀ ਿਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਹਲੀਮੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਹੈ।

05/01/2020 at 2:35am  2 Likes 

In reply to Manohar Singh Purewal

ਸ. ਮਨੋਹਰ ਿਸੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਜੀ,
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ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ " ੧ ਦੀ ਹਸਤੀ � ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਸਾਰੇ ਿਵੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਮੁੱਢ

ਕਦੀਮੀ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਮੰਿਨ� ਹੈ"। ਸਿਨਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਿਕਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਿਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ ਿਕਧਰੇ ਇਸ ਹਸਤੀ

� 'ਰੱਬ' ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ? (ਿਵਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਸਵਾਲ 'ਰੱਬ' ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਬਾਰੇ

ਿਵਚ ਹੈ।)

ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ�।

05/04/2020 at 3:55pm   

ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਡਾ ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢਲੋਂ ਜੀ

ਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਤੋਂ ਿਮਲੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਿਕ

ਇਹ ੧ ਦੀ ਸਰਬ ਿਵਆਪਕਤਾ ਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਿਲਖੀ

ਗਈ ਹੈ।ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹਣਾ, ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਸੱਚ � ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ

ਹੈ ਉਸ � ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਿਜਹੜਾ ਇਸ

ਸੱਚ � ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕਰਾਉਂਦਾ

ਹੈ।ਕੋਈ ਆਮ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਭੀ ਜਦੋਂ ਿਕਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਿਲਖਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ

ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਸਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਪ�ੋੜਤਾ ਕਰਨ।�ਚ

ਕੋਟੀ ਦੇ ਮਹ�ਪੁਰ� ਬਾਣੀਕਾਰ� ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਿਕ

ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਭੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣਗੇ ਉਹ ਇੱਕ

ਦੀ ਸਰਬ ਿਵਆਪਕਤਾ ਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋਣ।

ਰੱਬ ਭੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਫਜ਼� ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ

ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ।ਵੈਸੇ ਤ� ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਿਖਆਲ ਆਉਣਾ ਹੀ

ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਇਹ ੧ ਦੀ ਸਰਬ ਿਵਆਪਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ

ਕਰਦਾ।ਿਫਰ ਭੀ ਗੱਲ � ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸਲੋਕ�
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ਿਵਚਲੇ ੭੫ਵੇਂ ਸਲੋਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹ�।�ਥੇ ਸਭਨ� ਅੰਦਰ

ਿਵਆਪਕ ੧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਫਜ਼ ਖਾਲਕੁ ਅਤੇ ਰਬ ਵਰਤੇ

ਹਨ।ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਲਫਜ਼ ਵੱਖਰੇ ਵਰਤ ਕੇ

ਭੀ ਬਾਣੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਫਜ਼� ਦੇ ਜਾਲ

ਿਵੱਚ ਫਸਕੇ ਅਸਲੀ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ �ਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।ਸਲੋਕ ਿਵੱਚ ਦੋਹ�

ਲਫਜ਼� � " ਜ� ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਕੋਈ ਨਾਿਹ " ਕਿਹ ਕੇ ੧ ਦੀ ਸਰਬ

ਿਵਆਪਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਬ ਲਫਜ਼,ਹੋਰ ਲਫਜ਼� ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤਾ

ਵਰਿਤਆ ਹੈ।ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲਫਜ਼� ਤੋਂ ਭਾਵ ੧ ਦੀ ਸਰਬ

ਿਵਆਪਕਤਾ ਦਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਤ ਿਵੱਚ " ਸਭਨਾ ਮੈ ਸਚਾ ਧਣੀ "

ਕਿਹ ਕੇ ਸਮਝਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।ਸਭਨ� ਿਵੱਚ ੧ ਦੀ ਹੀ ਸਰਬ ਿਵਆਪਕਤਾ

ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ " ਮਾਣਕ ਸਭ ਅਮੋਲਵੇ " ਿਕਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਹੀ ਸਭਨ� �

ਿਪਆਰ ਸਿਹਤ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਨਵਵਾਦ ਿਵੱਚ ਪ�ਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ

ਹੈ।ਇਸ ਹੀ ਅਸੂਲ � ਬਾਣੀ " ਤੂੰ ਸਾਝਾ ਸਾਿਹਬੁ ਬਾਪੁ ਹਮਾਰਾ " ਕਿਹ

ਕੇ ਹੋਰ ਭੀ ਪੱਕਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ

ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰ ਹੈ। ੧ ਦੀ ਸਰਬ ਿਵਆਪਕਤਾ ਦੇ ਸੱਚ

ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤ� ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕਾ

ਕਰਨ� ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਤ� ਹੀ ਉਹ " ਏਕੁ ਿਦਖਾਵੈ ਸਾਿਚ ਿਟਕਾਵੈ " ਦਾ

ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।੧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਭੀ ਲਫਜ਼ ਬਾਣੀ ਨੇ

ਵਰਤੇ ਹਨ ਉਨ� ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਆਕਾਰੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ

ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਇਸ ਤਰ� ਕਰਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਮਝਣ

ਲਈ ਹੈ।ਿਜਹੜਾ ਸਮਝਕੇ ਇਸਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਉਹ

ਮਨੁੱਖਤਾ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਭੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ

ਸਗੋਂ ਪਿਹਲ� ਪਈ� ਹੋਈ� � ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨਾਲ ਪ�ੇਮ ਭਿਰਆ

ਵਰਤਾ ਕਰੇਗਾ।
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ਸ. ਮਨੋਹਰ ਿਸੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਜੀ,

ਤੁਸੀਂ �ਤਰ ਦੇਣ ਿਵਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ

ਵੱਲੋਂ �ਤਰ ਿਮਲਣ ਤੇ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਿਵ�ੇ ਸਬੰਧੀ ਮੇਂ

ਿਜਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਉਭਾਰਨੇ ਸਨ ਉਹਨ� ਬਾਰੇ ਹੋਰਨ� ਥਾਵ� ਤੇ

ਭਰਵੀਂ ਬਿਹਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਿਵ�ੇ� ਕਰਕੇ ਸ. ਹਾਕਮ ਿਸੰਘ ਜੀ,

ਸ. ਗੁਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਪਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਸ. ਜਰਨੈਲ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨਾਲ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਿਧਤ ਪੋਸਟਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ

ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਮੈਂਟ ਵੀ ਪੇ� ਲਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ।

ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ।

05/08/2020 at 5:52pm   

Iqbal Singh Dhillon

ਸ. ਮਨੋਹਰ ਿਸੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਜੀ,

ਤੁਸੀਂ �ਤਰ ਦੇਣ ਿਵਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ

ਵੱਲੋਂ �ਤਰ ਿਮਲਣ ਤੇ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਿਵ�ੇ ਸਬੰਧੀ ਮੇਂ

ਿਜਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਉਭਾਰਨੇ ਸਨ ਉਹਨ� ਬਾਰੇ ਹੋਰਨ� ਥਾਵ� ਤੇ

ਭਰਵੀਂ ਬਿਹਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਿਵ�ੇ� ਕਰਕੇ ਸ. ਹਾਕਮ ਿਸੰਘ ਜੀ,

ਸ. ਗੁਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਪਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਸ. ਜਰਨੈਲ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨਾਲ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਿਧਤ ਪੋਸਟਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ

ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਮੈਂਟ ਵੀ ਪੇ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ।

ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ।

Iqbal Singh Dhillon
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05/08/2020 at 5:53pm   

ਆਿਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੋ ਸਵਾਲ� ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।ਪਿਹਲਾ ਸਵਾਲ ਿਕ ਮਨੁੱਖ

ਿਕੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨ ਬਾਅਦ ਿਕੱਥੇ ਜ�ਦਾ ਹੈ।ਦੁਜਾ ਸਵਾਲ ਿਕ ਇਹ ਿਸ��ਟੀ ਿਕਵੇਂ

ਬਣਦੀ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ।ਦੁਨੀ� ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਗਆਨ ਿਵਿਗਆਨ, ਸਾਰੇ ਫਲਸਫੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ

ਇਹਨ� ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿ�� ਹਨ।ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਇਸੇ ਕੋਿ��

ਦਾ ਿਸੱਟਾ ਹੈ।ਜਾਹਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ�ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਵੀ ਇਨ�ਾ ਸਵਾਲ � ਮੁਖਾਿਤਬ ਹਨ।ਗੁਰ ਗ�ੰਥ

ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਇਹਨ� ਸਵਾਲ� ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜ� ਮੰਗਲਾਚਰਣ ਿਵੱਚ ਹੀ ਦੇ

ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਭਾਵ � ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ � ਿਤੰਨ ਿਹਿਸ� ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਹੈ।“ੴ” ਤੌ “ਪੁਰਖ” ਤਕ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।

“ਿਨਰਭਉ” ਤੋਂ “�ੈਭੰ” ਤਕ ਕਰਤੇ ਦੀ ਇਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਖਾਸ ਲੱਖਣ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ।

ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਗੁਰ ਪ�ਸਾਿਦ ਕਰਤੇ ਦੀ ਇਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਾ ਵਾਿਹਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ

ਤਰੀਕਾ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ।ਸੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਵਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਿਹਲ�

ਕਰਤਾ ਏਕੰਕਾਰ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਅਟੱਲ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹ ਿਵਸਥਾਰ ਕਰ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ

ਿਵੱਚ ਿਵਰਾਜਮਾਨ ਹੈ,ਇਹ ਿਵਸਥਾਰ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਭੈ ਜ� ਵੈਰ ਿਵਰੋਧ ਦੇ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ

ਆਪ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਨਮ-ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਿਹਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ�ਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ,

ਉਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਿਬਬੇਕ ਬੁਧ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ�ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ 567 ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਪਾਠਕ ਲਈ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ

ਿਦਤਾ ਹੋਇਆ ਿਦ�ਾ ਿਨਰਦੇ� ਹੈ ਿਕ ਬਾਣੀ ਸਮਝਣ ਵੇਲੇ ਟਪਲਾ ਨਾ ਖਾਵੇ।ਮੂਲ ਮੰਤਰ

ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਕਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਿਮਸਾਲ ਨਮੂਨਾ ਹੈ।ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇਸ ਗਲ

� ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਮਿਝਆ ਜਾਏ ਿਕ ਰੱਬ

ਸਚਮੁਚ ਹੀ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸਾਰੀ ਿਸ��ਟੀ ਿਵੱਚ ਸਮੋਇ� ਹੋਇਆ

ਹੈ, ਉਸ� ਕੋਈ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨ ਹੀ ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਦਾ ਹੈ, ੳਸਦੇ

Jarnail Singh
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ਬਣਾਏ ਿਨਯਮ ਬਦਲੇ ਨਹੀੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਭਾਵ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ੳਸ�

ਿਮਲਣ ਲਈ ਜ� ਸਮਝਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਿਵਚੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਭਾਵ ਿਕਸੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਨਹੀਂ।ਿਸਰਫ ਿਬਬੇਕ ਬੁਧ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ੳਸ ਦਾ ਨਾਮ

ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ ਿਜਸ � ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਜਪਣਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਿਕਰਤਮ

ਨਾਮ ਨਕਾਰ ਕੇ ਿਸਰਫ ਸਿਤ ਨਾਮ (ਭਾਵ ਉਹ ਅਟੱਲ ਿਨਯਮ ਿਜਹਨ� ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇਕ

ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਹੋਇਆ ਹੈ) � ਹੀ ਪਰਾ ਪੁਰਬਲਾ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ।ਅਗਰ ਇੰਨ�ੀ ਜਬਰਦਸਤ

ਹਦਾਇਤ ਅਤੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਦ�ਾ ਿਨਰਦੇ�� ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ�ੰਥ

ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲਿਗਆ ਟਪਲਾ ਖ�ਦਾ ਹੈ ਿਫਰ ਤ� ਇਹ ਹੀ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਹੈ : ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਿਤਗੁਰੂ ਿਕਆ ਕਰੇ ਜਉ ਿਸਖਾ ਮਿਹ ਚੂਕ॥ ਪੰਨਾ 1372

ਇਸ � ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਕਿਹ ਲਉ ਜਾ ਹੋਰ ਕੁਝ।ਗੁਰੂ ਗ�ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਕਰਤੇ ਜ� ਰੱਬ

ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਬਹਤ ਨੇੜੇ ਹੈ।ਿਵਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਡਾਰਿਵਨ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ

ਚੋਣ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ ਪਿਹਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਟੀਕ ਜਵਾਬ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ

ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਈਨਸਟਇਨ ਦਾ ਸਪੇਖਤਾ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ।ਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਿਸੰਗੁਲੈਰਟੀ

(Singularity) ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਏਕੰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਪਲ ਨਾਲ ਮੇਲ

ਖ�ਦਾ ਹੈ।

05/01/2020 at 4:57pm   

In reply to Jarnail Singh

ਸ. ਜਰਨੈਲ ਿਸੰਘ ਜੀ,

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਿਕਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋਗੇ ਿਕ ਿਜਸ � ਤੁਸੀਂ 'ਮੂਲ ਮੰਤਰ'

ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਿਵਚ 'ਰੱਬ' �ਬਦ ਿਕੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ?

ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ�।

05/04/2020 at 4:01pm   

Iqbal Singh Dhillon

Jarnail Singh
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ਸ ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਜੀ

ਮੂਲ ਮੰਤ� ਿਵੱਚ “ਰੱਬ” ਲਫਜ਼ ਿਕਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ

ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮੇਰੀ ਿਲਖਤ � ਦੁਵਾਰਾ ਪੜ�ਨ ਦੀ

ਖੇਚਲ ਕਰਨਾ ਜੀ।ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤ�

ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰੋ ਮੈਂ ਜਰੂਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹ�।

ਧੰਨਵਾਦ ਸਿਹਤ

ਜਰਨੈਲ ਿਸੰਘ

05/04/2020 at 9:47pm   

This comment has been deleted.
   

Comment Deleted!

ਸ ਜਰਨੈਲ ਿਸੰਘ ਜੀ,

ਤੁਸੀਂ 'ਜਪੁ ਬਾਣੀ' ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਸਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਰ-

ਵਾਰ 'ਰੱਬ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਨ�ਵ-ਰੂਪ (noun

form) ਹੈ ਜਦੋਂ ਿਕ 'ਕਰਤਾ' ਇਕ ਿਵ�ੇ�ਣ (adjective)

ਹੈ। ਇਸ ਤਰ�� ਤੁਸੀਂ 'ਕਰਤਾ' ਅਤੇ 'ਰੱਬ' � ਪਿਰਆਇਵਾਚੀ

�ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਅਰੰਭਕ ਸਤਰ ਤ� ਕੀ ਪੂਰੀ 'ਜਪੁ

ਬਾਣੀ' ਿਵਚ ਵੀ 'ਰੱਬ' ਜ� ਇਸ ਦੇ ਿਕਸੇ ਪਿਰਆਇਵਾਚੀ

ਨ�ਵ-ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਪੁ ਬਾਣੀ' ਤ�

ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ (cosmic system ਜ� cosmic

order) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ � 'ਹੁਕਮ' ਦਾ ਨਾਮ

ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ 'ਰੱਬ' ਜ�

Iqbal Singh Dhillon
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'ਪਰਮਾਤਮਾ' �ਬਦ� ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਦਵੰਦ ਦੀ ਿਨ�ਾਨੀ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਤ� ਸਗੋਂ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ �

'ਰੱਬ'/'ਪਰਮਾਤਮਾ' ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇ� ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਿਕ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਰੱਬ' ਦੇ

ਸੰਕਲਪ � ਪੇ� ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨ� ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ�।

05/05/2020 at 3:18pm   

ਸ ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਜੀ

ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲ� ਰਲਗਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।ਰੱਬ ਦਾ

ਿਜ਼ਕਰ ਮੈ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ� ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ

ਚਰਚਾ ਦਾ ਿਵ�ਾ ਸ ਮੱਖਣ   ਿਸੰਘ ਹੁਰੀਂ “ਰੱਬ ਦੀ

ਹੋਂਦ” ਰੱਿਖਆ ਹੈ।ਰੱਬ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਾਵ� ਦੀ ਤਰ��

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਇੱਕ ਿਕਰਤਮ ਨਾਮ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ

ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਭਾਈ ਕਾਨ� ਿਸੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾਮੀ ਜ�

ਮਾਲਕ ਹਨ।ਿਕਰਤਮ ਨਾਮਾ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਖੁਲ

ਕੇ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਰੱਬ ਨਾਮ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ

ਿਵੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ� ਿਵੱਚ 15-16 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ

ਹੈ।ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ

ਨੇ।ਪੰਨਾ 141 ਤੇ ਉਹ ਇਕੋ ਸਤਰ ਿਵੱਚ ਰਬ ਅਤੇ

ਕਰਤਾ �ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ।“ਰਬ ਕੀ ਰਜਾਇ

ਮੰਨੇ ਿਸਰ ਉਪਿਰ ਕਰਤਾ ਮੰਨੇ ਆਿਪ ਗਵਾਵੇ॥”

ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਿਕ ਰੱਬ �ਬਦ ਦੀ

ਵਰਤੋਂ “ਦਵੰਦ ਦੀ ਿਨ�ਾਨੀ ਹੈ” ਤ� ਤੇ ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੇ

Jarnail Singh
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ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਵੀ ਦਵੰਦ ਦਾ ਿ�ਕਾਰ

ਸਨ।

ਮੈ ਇਹ ਿਕਤੇ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੱਬ ਦਾ

ਸੰਕਲਪ ਪੇ� ਕਰਦੀ ਹੈ।ਮੇਰਾ ਿਖਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ

ਿਲਖਤ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ�ੀ।ਮੈਂ ਤ� ਿਸਰਫ ਇਹ

ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦੋ ਸਵਾਲ�

ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿ�� ਹੈ ਜੋ ਆਿਦ ਕਾਲ ਤੋਂ

ਮਾਨਵਤਾ � ਪਰੇ�ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।

ਧੰਨਵਾਦ ਸਿਹਤ 

ਜਰਨੈਲ ਿਸੰਘ

05/05/2020 at 6:03pm   

ਸ. ਜਰਨੈਲ ਿਸੰਘ ਜੀ,

ਪਿਹਲ� ਤ� ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਿਵਚ ਦੋ

ਸਵਾਲ ਪੇ� ਕਰਕੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ

ਦੀ ਕੋਿ�� ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ

ਹੋ ਿਕ “ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਇਸੇ ਕੋਿ��

ਦਾ ਿਸੱਟਾ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ�ੰਥ ਸਾਿਹਬ

ਵੀ ਇਨ�ਾ ਸਵਾਲ � ਮੁਖਾਿਤਬ ਹਨ। ਗੁਰ

ਗ�ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਇਹਨ� ਸਵਾਲ� ਦਾ

ਜਵਾਬ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜ� ਮੰਗਲਾਚਰਣ ਿਵੱਚ

ਹੀ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।” ਸਪ�ਟ ਹੈ ਿਕ

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਗੁਰਬਾਣੀ

Iqbal Singh Dhillon
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ਿਵਚ ਿਵ�ੇ� ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਸਤਰ

ਿਵਚ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਂ

ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ

ਦਾਵੇ � ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤਰ�� ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਿਕ “ਮੈ

ਇਹ ਿਕਤੇ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੱਬ ਦਾ

ਸੰਕਲਪ ਪੇ� ਕਰਦੀ ਹੈ” ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ

ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ �ਤਰ ਿਵਚ

�ਪਰ ਆਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ

ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ “ਰੱਬ ਦਾ

ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦੋ ਸਵਾਲ� ਦਾ ਜਵਾਬ

ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿ�� ਹੈ” ਭਾਵ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ

‘ਿਸੱਟਾ’ �ਬਦ ਦੀ ਜਗਹ ਤੇ ‘ਕੋਿ��’ �ਬਦ

ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਇਹ

ਤੁਹਾਡੀ ਹੇਠ� ਪਾਈ 4 ਮਈ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਵੀ

ਸਪ�ਟ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹ

ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ “ ‘ਰੱਬ’ ਹੈ ਜ� ਨਹੀ ਬੇਮਾਇਨਾ

ਸਵਾਲ ਹੈ।ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਰੱਬ’ ਦੀ

ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਾ ਮੁਮਿਕਨ ਹੈ”

ਅਤੇ “ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ‘ਰੱਬ’ ਪ�ੰਪਰਾਗਤ

ਧਰਮ� ਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਿਭੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ”। ਇਸ

ਤਰ�� ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ

ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇ� ਕਰਦੀ ਹੈ।
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ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਿਕ ਗੱਲ� � ਰਲਗੱਡ

ਕੌਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਰੱਬ ਦਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸੰਕਲਪ ਦੈਵੀ �ਖਸੀ

(anthropomorphic) ਹੋਂਦ � ਵੀ ਮਾਨਤਾ

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਪਰਮਾਤਮਾ’ (supreme

soul) ਵਾਲੇ ਰੂਪ � ਵੀ (ਿਬਨਾ �ਕ ਅਿਜਹਾ

‘ਰੱਬ’ ਕੇਵਲ ਕਾਲਪਿਨਕ ਹੈ)। ਜੇਕਰ

ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਨੇ ‘ਰੱਬ’ ਦੇ ਿਵ�ੇ �ਤੇ ਿਵਚਾਰ

ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾ� ਇਹ ਦੱਸਣਾ

ਬਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ �ਪਰ ਦੱਸੇ ਦੋ ਰੂਪ�

ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸ � ਮਾਨਤਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ

ਇਹਨ� ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ � ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ

ਤ� ਤੁਹਾ� ਇਹ ਸਪ�ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ� ਦੀ ਜਗਹ �ਤੇ ਭਾਵ

ਇਹਨ� ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਸ ਹੋਂਦ �

ਮਾਨਤਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾ� ਇਹ ਵੀ ਸਪ�ਟ

ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰਬਾਣੀ �ਪਰ

ਦਰਸਾਏ ਰੂਪ� ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇਕ � ਜ� ਦੋਵ��

� ਮਾਨਤਾ  ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਜ� ਿਕ ਉਹਨ� ਦੇ ਿਕਸੇ

ਿਵਕਲਪ � ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਕਸੇ

ਿਵਕਲਪ � ਮਾਨਤਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਕੀ ਹੈ

। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਿਕ ‘ਰੱਬ’ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਦਾ ਨਾਮ

‘ਰੱਬ’ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸਵਾਰੀ

ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਮੋਟਰ-

ਸਾਇਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਘੋੜਾ’ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
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ਮੇਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ‘ਰੱਬ’ ਜ�

‘ਪਰਮਾਤਮਾ’ �ਬਦ� ਦੀ ਵਰਤੋਂ �ਤੇ ਿਕੰਤੂ

ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਵਚਾਰ

ਿਵਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੱਬ/ਪਰਮਾਤਮਾ � ਨਕਾਰਦੇ

ਹੋਏ ਿਵਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-

ਤੰਤਰ (cosmic system/cosmic

order) � ਮਾਨਤਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ

‘ਰੱਬ’ ਜ� ‘ਪਰਮਾਤਮਾ’ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਤੁਸੀਂ ਦਵੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਜੀ ਤ� ਿਬਲਕੁਲ ਸਪ�ਟ ਹਨ। ਉਹ

ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ � ‘ਰੱਬ’ ਜ�

‘ਪਰਮਾਤਮਾ’ ਕਿਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਹੁਕਮ’ ਦਾ

ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਕਰਤਮ ਨਾਮ ਤ� ਉਹਨ�

ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਿਵ-ਰੂਪ ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਰਚਨਾ

ਿਵਚ ਰੂਪਕ (metaphor) ਅਤੇ

ਮਾਨਵੀਕਰਨ (personification)   ਵਰਗੇ

ਅਲੰਕਾਰ� ਦੀ ਅਤੇ ਪਰਚਲਤ �ਬਦਾਵਲੀ

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਵੰਦ ਦਾ

ਿ�ਕਾਰ ਉਹ ‘ਜਾਗਰੂਕ’ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਲੋਕ

ਹਨ ਜੋ ‘ਿਬਬੇਕ�ੀਲ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਤ�

ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ

ਅਸਲੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ

ਰਚਨਾ-ਿਵਧੀ � ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਬਾਣੀ

ਦੀ ਬ�ਹਾਮਣਵਾਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ

ਹਨ ਜੋ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਿਨਰਮਲੇ ਿਫਰਿਕ� ਦੇ
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ਦੋਖੀ ‘ਿਵਦਵਾਨ�’ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਅਤੇ ਏਸੇ

ਵਿਹਣ ਿਵਚ ਵਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ‘ਰੱਬ’ ‘

ਪਰਮਾਤਮਾ’, ‘ਓਅੰਕਾਰ’ ਆਿਦਕ �ਬਦ� �

ਆਪਣੇ ਅਵਚੇਤਨ (sub-conscious)

ਿਵਚ ਵਸਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ�।

05/05/2020 at 8:14pm  1 Like 

.  ‘ਰੱਬ’ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ,  . . . 

. ਇੱਕ,  ਅਿਦ�� �ਕਤੀ, ਐਨਰਜ਼ੀ, ਨੂਰ, ਚੇਤਨਤਾ, ਪਾਵਰ  . .  . 

. ਿਜਸਨੇ, ਇਸ ਿਦਸਦੇ-ਅਣ-ਿਦਸਦੇ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਮੇਂ/ਸਥਾਨ ਦੇ

ਅਨੁਸਾਰੀ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ� ਦੇ ਜੀਵ� ਦੀ ਪੈਦਾਇ� ਹੋਈ,  . .  

. ਇਸੇ ਅਿਦ�� �ਕਤੀ, ਐਨਰਜ਼ੀ, ਨੂਰ, ਚੇਤਨਤਾ, ਪਾਵਰ � . . . ਧਰਤੀ �ਪਰ

ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਿਖੱਿਤ� ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ� ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਿਵਚ

ਿਕਰਤਮ ਨਾਮ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ; ਿਜਸ ਤਰ� …. (ਰੱਬ, ਅੱਲਾ, ਰਾਮ, ਰਹੀਮ,

ਵਾਿਹਗੁਰੂ, ਗੌਡ, ਖ਼ੁਦਾ, ਗੋਪਾਲ, ਬੀਠਲ, ਗੋਿਬੰਦ, ਕੁੱਦਰਤ, ਕਰਤਾ, ਕਰਤਾਰ . . . . .

. .  ਆਿਦ। 

. ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ! ਜਾਗਰੂਕ, ਖੋਜ਼ੀ, ਸਮਝਦਾਰ, ਦੂਰਅੰਦੇ�, ਡੂੰਿਗਆਈ ਿਵਚ ‘ਰੱਬ’

ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮੁਤਾਿਲਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ�, ਵੀਰ�-ਭੈਣ� ਦੇ ‘ਿਵਚਾਰ/ਸੋਚ/ਿਖਆਲ/

ਫੈਸਲੇ/ਪੈਮਾਨੇ’ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੈਨ 

  ਵੀ। ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਿਰ� ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਹੋਵੇ।

. ਕਈ ਮਨੁੱਖ ‘ਰੱਬੀ-ਹੋਂਦ’ � ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਨਕਾਰਦੇ ਹਨ।

. ‘ਰੱਬੀ ਹੋਂਦ’ � ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਜ� ਨਕਾਰਨਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ/ਿਨਜ਼ੀ .

.   ਫੈਸਲਾ/ਪੈਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ � ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ �ਪਰ ਜ਼ਬਰਦੱਸਤੀ

ENG DARSHAN SINGH KHALSA. AUSTRALIA
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ਥੋਿਪਆ, ਠੂਿਸਆ/ ਠੋਿਸਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ 

ਮਨੁੱਖ � ਇਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਿਕ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਿਨਜ਼ੀ ਜੀਵਨ ਿਕਸ ਤਰ� ਿਬਤਾਉਂਣਾ ਹੈ।

ਿਕਸ ਿਵਚਾਰ � ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜ� ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਿਕਸ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜ�

ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ‘ਰੱਬ’ �  ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜ� ਨਹੀਂ।

. ਪੂਰੇ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਿਵਚ ਧਰਤੀ �ਪਰ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ� ਦੇ ਜੀਵ� ਿਵਚੋਂ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ

ਕੋਲ/ਪਾਸ ਸੋਝੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਇਸ ਦੁਿਬੱਧਾ ਿਵਚ ਹੈ। ਿਕ ‘ਰੱਬ’ ਹੈ ਜ� ਨਹੀਂ 

. . ??

. ਮਨੁੱਖ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਮੈ� ਿਕਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਘਿੜਆ ਹੈ?  

. ਇਹੀ ਜਿਗਆਸਾ, ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

. ‘ਰੱਬੀ ਹੋਂਦ’ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਬਬੇਕ-ਬੁੱਧ, ਅਕਲ, ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਹੀ

ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਕੇ ਿਫਰ ਵੀ ‘ਰੱਬੀ ਹੋਂਦ’ � ਮੰਨਣਾ ਜ� ਨਾ-ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ

ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। 

. ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਵ�ਗ ਉਸ ‘ਕਰਤੇ-ਕਰਤਾਰ’ � ਆਪਣੀ� ਅੱਖ� ਰ�ਹੀ

ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। (ਜੋ ਨਾ ਮੁੰਮਿਕੰਨ ਹੈ)

. ਮਨੁੱਖ ਚਹੁੰਦਾ ਹ, ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਆਪਣੀ ਿਸਆਣੱਪ-ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ‘ਕਰਤੇ-

ਕਰਤਾਰ’ � ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕਰ�।

. 

** ਬਾਹਰ ਕਾਇਨਾਤ ਿਵਚ ਮਨੁੱਖ � ਕੁੱਦਰਤੀ 5 ਤੱਤ� ਦਾ ਿਗਆਨ ਹੈ। ਅੱਗ ਹਵਾ

ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਆਕਾ�। ਆਸਿਤੱਕ ਅਤੇ ਨਾਸਿਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਹਨ� ਪੰਜ� ਤੱਤ� ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

. ਆਕਾ� ਿਵਚ ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਤਾਰੇ(ਅਨੇਕ� ਧਰਤੀ�) ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੈਰ� ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ

ਧਰਤੀ . . . 

. ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤ� ਬਨਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ???    ਚਾਹੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਬਨਾਉਣੇ ਕੀਤੇ  . . . ਬਣੇ/

ਬਣਾਏ ਤ� ਹਨ। ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਤਰੀਕੇ-ਸਲੀਕੇ, ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਹੋਂਦ

ਿਵਚ ਆਇਆ। 
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. ਇਹਨ� ਦੇ ਹੋਂਦ ਿਵਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਰੋੜ� ਸਾਲ� ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ �ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ

ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

. ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਦਮਾਗ਼ ਅਕਲ ਮੱਤ ਬੁੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਦ�, ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ

ਜੀਵਨ ਦੀ� ਲੋੜ� ਪੂਰਤੀ� ਲਈ ਅਨੇਕ� ਤਰ� ਦੀ� ਇਜ਼ਾਦ�/ਖੋਜ਼� ਤਰੱਕੀ�

ਕੀਤੀ�। ਹਵਾ ਿਵਚ, ਪਾਣੀ ਿਵਚ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾਤਲ ਿਵਚ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖ

ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤੀ। 

. ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਿਸ�ਸਟੀ ਦੇ ‘ਕਰਤੇ-ਕਰਤਾਰ, ਅਿਦ�� �ਕਤੀ, ਐਨਰਜ਼ੀ, ਨੂਰ, ਚੇਤਨਤਾ,

ਪਾਵਰ’  (ਛੋਟਾ ਨਾਮ ‘ਰੱਬ’) � ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਰ ਿਕਤੇ ਉਚੇ

ਆਕਾ�� ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ/ਸਵੱਰਗ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਤੀ �ਪਰ ਆ ਜਾ

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ� ਬੇਨਤੀ� ਜੋਦੜੀ� ਤਰਲੇ

ਿਮੰਨਤ� ਲੇਲੜੀ� � ਵੀ ਪ�ਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਰੂਰ ਮਨੁੱਖ ਉਸ� ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

. ਜੋ ਨਾ ਮੁੰਮਿਕੰਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਰੀਰ/ਵਯੂਦ ਤ� ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਿਵਖਾਈ ਦੇ ਜਾਵੇ।

. ਇਸ ਸੱਚਾਈ � ਮੰਨਣਾ ਜ� ਨਾ-ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ� �ਪਰ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

. ਜੋ ਆਸਿਤੱਕ ਿਬਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ‘ਰੱਬੀ ਹੋਂਦ’ � ਮੰਨਦੇ ਹਨ, . . .   ਜੋ

ਨਾਸਿਤੱਕ ਿਬਰਤੀ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਹਨ, ਉਹ ‘ਰੱਬੀ ਹੋਂਦ’ � ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।

. ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵ� ਨਹੀਂ ਹਨ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ,  ਿਕ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ

ਪਰਫੈਕਟ ਪਾਸਾਰੇ, ਿਸਸਿਟੱਮ, ਿਵੱਧੀ-ਿਵਧਾਨ ਿਪੱਛੇ ਕੋਈ ਮਨ, ਸੋਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੀ

ਹੋਵੇ  . ????

, ਜਪੁ ਬਾਣੀ, ਮ 1। “ਕੀਤਾ ਪਸਾਉ ਏਕੋ ਕਵਾਉ॥ ਿਤਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰੀਆਉ”॥ਪੰਨਾ

3॥

.  ‘ਕਵਾਉ’ ਜ� ‘ਿਬੱਗ-ਬੈਂਗ’ ਿਥਊਰੀ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ। 

.  ਇਹ ‘ਕਵਾਉ’-‘ਿਬੱਗ-ਬੈਂਗ’ ਿਕਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ . . ?? 

. (ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਿਕਆਸ- ਆਰਾਈ ਜਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ਾ

ਜਰੂਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ � ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।) 

.  ਅੱਗ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਆਕਾ� ਿਕਸ ਨੇ ਬਨਾਉਣੇ ਕੀਤੇ  . .  ??  
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. (ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਿਕਆਸ- ਆਰਾਈ ਜਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ਾ

ਜਰੂਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ � ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।)

. ਜੀਵ�, ਜੰਤੂੰ�, ਪਸੂ�, ਪੰਛੀ�, ਜਾਨਵਰ�, ਮਨੁੱਖ� ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਪਰਫੈਕਟ ਵਯੂਦ/

ਸਰੀਰ ਿਕਸ ਨੇ ਬਨਾਉਣੇ ਕੀਤੇ  .. . .?? 

. (ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਿਕਆਸ- ਆਰਾਈ ਜਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ਾ

ਜਰੂਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ � ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।)

. ਿਜਸ ਨੇ ਇਹ ਸੱਬ ਕੁੱਝ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ  . .  ਉਹ ਅਿਦ�� �ਕਤੀ, ਐਨਰਜ਼ੀ,

ਨੂਰ, ਚੇਤਨਤਾ, ਪਾਵਰ   . . .   ਹੀ ‘ਰੱਬ’ ਹੈ। ਉਸ� ਕੋਈ/ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਰਤਮ ਨਾਮ

ਨਾਲ ਪੁਕਾਿਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

. ਤ�,  ਤੇ  . 

. ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ, . . .  ਉਸ ਅਿਦ�� �ਕਤੀ, ਐਨਰਜ਼ੀ, ਨੂਰ, ਚੇਤਨਤਾ, ਪਾਵਰ  . . ਬਾਰੇ

ਕੋਈ �ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ( ਉਸ� ਕੋਈ ‘ਰੱਬ’ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਿਹ

ਿਰਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੌਡ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤਰ� ਤਰ� ਦੇ ਨਾਮ

ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।)

. ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ : ਉਹ ਅਿਦ�� �ਕਤੀ, ਐਨਰਜ਼ੀ, ਨੂਰ, ਚੇਤਨਤਾ, ਪਾਵਰ,

ਕਰਤਾ-ਕਰਤਾਰ ਤ� ਆਪਣੀ ਿਕਰਤ ਿਵਚ ‘ਸਰਬ-ਿਵਆਪੱਕ” ਹੈ . . 

 ੴ ਸਿਤ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰਭਉ ਿਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ

ਪ�ਸਾਿਦ ॥

• ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਸੋਈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ॥ ਿਜਿਨ ਜਲ ਥਲ

ਿਤ�ਭਵਣ ਘਟੁ ਘਟੁ ਥਾਿਪਆ ਸੋ ਪ�ਭੁ ਗਰੁਮੁਿਖ ਜਾਿਨਆ॥ਮ1 ॥ 1110॥

• 

**  ਿਥਤੀ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ 5॥ ਸਲੋਕੁ॥ ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪ�ਸਾਿਦ॥

. ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਪੂਿਰਆ ਸੁਆਮੀ ਿਸਰਜਨਹਾਰੁ॥ ਅਿਨਕ ਭ�ਿਤ ਹੋਇ ਪਸਿਰਆ
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ਨਾਨਕ ਏਕੰਕਾਰੁ॥1॥ 296॥

. ਿਸਰਜਨਹਾਰ ਿਬਨ� ਿਸਰਜਨਾ ਨਹੀਂ  . .  ਿਸਰਜਨ� ਿਬਨ� ਿਸਰਜਨਹਾਰ ਨਹੀਂ।

** ਆਿਦ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾਰ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਭ ਆਪੇ॥ ਮ5॥ 1385॥

** ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਧੰਨੁ ਕਰਤਾ ਕਾਰਣ ਕਰਤਾਰ ਕਰਣ ਸਮਰਥੋ॥ ਭਟ ਕਲਸਹਾਰ॥

1391॥

** ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਾਤਾਰੁ ਸਚੁ ਪਸਾਿਰਆ॥ ਮ5॥ 523॥

. ਕਰਤੇ-ਕਰਤਾਰ ਿਬਨ� ਕੁੱਦਰਤ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ-ਮੁੰਮਿਕੰਨ ਹੈ।

**  ਮ5॥ ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕੁ ਖਲਕ ਮਿਹ ਖਲਕ ਵਸੈ ਰਬ ਮਾਿਹ॥ ਮੰਦਾ ਿਕਸ ਨੋ ਆਖੀਐ

ਜ� ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਕੋਈ ਨਾਿਹ॥75॥ 1381॥

. ਖਾਿਲਕ ਿਬਨ� ਖਲਕ ਨਹੀਂ,  . . ਖਲਕ ਿਬਨ� ਖਾਿਲਕ ਨਹੀਂ।

. ‘ਰੱਬ’ (ਿਕਰਤਮ ਨਾਮ) ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਿਵਚ ਪੰਨਾ 1035

�ਪਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸਬਦ ਹੈ:

. ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ  ਧੁੰਧੂਕਾਰਾ ॥ ਧਰਿਣ ਨ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮੁ ਅਪਾਰਾ ॥

ਨਾ ਿਦਨੁ ਰੈਿਨ ਨ ਚੰਦੁ ਨ ਸੂਰਜੁ ਸੁੰਨ ਸਮਾਿਧ ਲਗਾਇਦਾ  ॥੧॥ ਖਾਣੀ ਨ ਬਾਣੀ ਪਉਣ

ਨ ਪਾਣੀ ॥ ਓਪਿਤ ਖਪਿਤ ਨ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ॥ ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਸਪਤ ਨਹੀ ਸਾਗਰ  ਨਦੀ ਨ

ਨੀਰੁ ਵਹਾਇਦਾ ॥੨॥ ਨਾ ਤਿਦ ਸੁਰਗੁ ਮਛੁ ਪਇਆਲਾ ॥ ਦੋਜਕੁ ਿਭਸਤੁ ਨਹੀ ਖੈ ਕਾਲਾ

॥ ਨਰਕੁ ਸੁਰਗੁ ਨਹੀ ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਨਾ ਕੋ ਆਇ ਨ ਜਾਇਦਾ ॥੩॥ ਬ�ਹਮਾ ਿਬਸਨੁ

ਮਹੇਸੁ ਨ ਕੋਈ ॥ ਅਵਰੁ ਨ ਦੀਸੈ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥ ਨਾਿਰ ਪੁਰਖੁ ਨਹੀ ਜਾਿਤ ਨ ਜਨਮਾ ਨਾ ਕੋ

ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਪਾਇਦਾ ॥੪॥ ਨਾ ਤਿਦ ਜਤੀ ਸਤੀ ਬਨਵਾਸੀ ॥ ਨਾ ਤਿਦ ਿਸਧ ਸਾਿਧਕ

ਸੁਖਵਾਸੀ ॥ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਭੇਖੁ ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋ ਨਾਥੁ ਕਹਾਇਦਾ ॥੫॥ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾ

ਬ�ਤ ਪੂਜਾ ॥ ਨਾ ਕੋ ਆਿਖ ਵਖਾਣੈ ਦੂਜਾ ॥ ਆਪੇ ਆਿਪ ਉਪਾਇ ਿਵਗਸੈ ਆਪੇ ਕੀਮਿਤ

ਪਾਇਦਾ ॥੬॥ ਨਾ ਸੁਿਚ ਸੰਜਮੁ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ ॥ ਗੋਪੀ ਕਾਨੁ ਨ ਗਊ ਗਆਲਾ ॥ ਤੰਤੁ

ਮੰਤੁ ਪਾਖੰਡੁ ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋ ਵੰਸੁ ਵਜਾਇਦਾ ॥੭॥ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀ ਮਾਇਆ ਮਾਖੀ ॥

ਜਾਿਤ ਜਨਮੁ ਨਹੀ ਦੀਸੈ ਆਖੀ ॥ ਮਮਤਾ ਜਾਲੁ ਕਾਲੁ ਨਹੀ ਮਾਥੈ ਨਾ ਕੋ ਿਕਸੈ ਿਧਆਇਦਾ
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॥੮॥ ਿਨੰਦੁ ਿਬੰਦੁ ਨਹੀ ਜੀਉ ਨ ਿਜੰਦੋ ॥ ਨਾ ਤਿਦ ਗੋਰਖੁ ਨਾ ਮਾਿਛੰਦੋ ॥ ਨਾ ਤਿਦ ਿਗਆਨੁ

ਿਧਆਨੁ ਕੁਲ ਓਪਿਤ ਨਾ ਕੋ ਗਣਤ ਗਣਾਇਦਾ ॥੯॥ ਵਰਨ ਭੇਖ ਨਹੀ ਬ�ਹਮਣ ਖਤ�ੀ ॥

ਦੇਉ ਨ ਦੇਹੁਰਾ ਗਊ ਗਾਇਤ�ੀ ॥ ਹੋਮ ਜਗ ਨਹੀ ਤੀਰਿਥ ਨਾਵਣੁ ਨਾ ਕੋ ਪੂਜਾ ਲਾਇਦਾ ॥

੧੦॥ ਨਾ ਕੋ ਮੁਲਾ ਨਾ ਕੋ ਕਾਜੀ ॥ ਨਾ ਕੋ ਸੇਖੁ ਮਸਾਇਕੁ ਹਾਜੀ ॥ ਰਈਅਿਤ ਰਾਉ ਨ

ਹਉਮੈ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਕੋ ਕਹਣੁ ਕਹਾਇਦਾ ॥੧੧॥ ਭਾਉ ਨ ਭਗਤੀ ਨਾ ਿਸਵ ਸਕਤੀ ॥

ਸਾਜਨੁ ਮੀਤੁ ਿਬੰਦੁ ਨਹੀ ਰਕਤੀ ॥ ਆਪੇ ਸਾਹੁ ਆਪੇ ਵਣਜਾਰਾ ਸਾਚੇ ਏਹੋ ਭਾਇਦਾ ॥

੧੨॥ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਨ ਿਸੰਿਮ�ਿਤ ਸਾਸਤ ॥ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਉਦੈ ਨਹੀ ਆਸਤ ॥ ਕਹਤਾ

ਬਕਤਾ ਆਿਪ ਅਗੋਚਰੁ ਆਪੇ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਦਾ ॥੧੩॥ ਜਾ ਿਤਸੁ ਭਾਣਾ ਤਾ ਜਗਤੁ

ਉਪਾਇਆ ॥ ਬਾਝੁ ਕਲਾ ਆਡਾਣੁ ਰਹਾਇਆ ॥ ਬ�ਹਮਾ ਿਬਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਉਪਾਏ ਮਾਇਆ

ਮੋਹੁ ਵਧਾਇਦਾ ॥੧੪॥ ਿਵਰਲੇ ਕਉ ਗੁਿਰ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥ ਕਿਰ ਕਿਰ ਦੇਖੈ ਹੁਕਮੁ

ਸਬਾਇਆ ॥ ਖੰਡ ਬ�ਹਮੰਡ ਪਾਤਾਲ ਅਰੰਭੇ ਗੁਪਤਹੁ ਪਰਗਟੀ ਆਇਦਾ ॥੧੫॥ ਤਾ ਕਾ

ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ॥ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਿਚ ਰਤੇ ਿਬਸਮਾਦੀ ਿਬਸਮ

ਭਏ ਗੁਣ ਗਾਇਦਾ ॥੧੬॥੩॥੧੫॥

. ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬਦ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ

ਹਰ ਸੈਅ � ਕਲਮ-ਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ  . . . .  ਉਹ ਇਕੋ ‘ੴ

-ਕਰਤਾ-ਕਰਤਾਰ’ ਤੱਦ ਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੈ।

**ਸਾਇੰਸੀ ਿਥਊਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬ�ਦਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਣਆ। 

. ਅੱਜ ਬ�ਦਰ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ  . .??

. ਬੰਦਾ ਸੁਰੂਆਤ ਿਵਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ�

ਕਰਤੂਤ� ਆਦਤ� ਪਸੂ� ਵਾਲੀ� ਹੋ ਸਕਦੀ� ਹਨ। ਆਦਤ� ਮਾੜੀ� ਹੋ ਸਕਦੀ�

ਹਨ।

. ਸੁਰੂ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆ/ਿਗਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ,

. ਜੀਵਨ ਿਜਉਂਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ,
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. ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਚੀਜ਼�, ਸਿਥੱਤੀ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ� ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ,

. ਜੰਗਲ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਰੂਰ ਜੰਗਲੀ ਿਕਸਮ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ

ਤਾਜ਼ੁਰਬੇ/ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਣ ਸਿਹਣ, ਕਿਹਣ, ਬਿਹਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ,

ਵਰਤ-ਵਰਤਾਰੇ, ਬੋਲਚਾਲ, ਲੈਣਦੇਣ, ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ, ਲੋੜ� ਪੂਰੀ� ਕਰਨ ਲਈ

ਿਦਮਾਗ਼ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਗਈ। 

. ਤਬਦੀਲੀ/ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਿਸੱਟਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਦਲਾਅ

ਕੁੱਦਰਤੀ ਵਸੀਿਲ� ਿਵਚੋਂ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ ਸਾਮਗਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤ�

ਆਪਣੀ ਮੱਤ, ਅਕਲ ਿਦਮਾਗ਼ ਨਾਲ ਸਾਮੱਗਰੀ ਿਵਚ ਬਦਲਾਅ ਿਲਆ ਕੇ ਚੀਜ਼�

ਬਨਾਉਂਣੀ� ਕੀਤੀ�।  . . . . . . ਸਮੱਗਰੀ ਤ� ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ।

. ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਸ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੈ ਸਾਰਾ ‘ਕੁੱਦਰਤ-ਰੱਬ’ ਨੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

ਅੰਨ-ਅਨਾਜ, ਫਲ-ਫਰੂਟ, ਸਬਜ਼ੀ� ਿਕੰਨ�ਾ ਕੁੱਝ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,  .

. . . . . . . . .ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਂਣਾ ਕੀਤਾ।

. ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ� ਦੇ ਸਾਿਰ� ਜੀਵ� ਿਵਚ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਅੱਗੇ

ਇਹਨ� ਸਰੀਰ� � ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ

ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੇੜ, ਪੌਦੇ ਲਤਾ ਬੇਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰੀਵਾਰ � ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜ਼ ਪੈਦਾ

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੂਆਤ ਿਕਸ ਨੇ ਕੀਤੀ . . .  ‘ਕਰਤੇ-ਕਰਤਾਰ’ ਨੇ।

** ‘ਰੱਬੀ ਹੋਂਦ’ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਨਾ-ਮੁੰਮਿਕੰਨ ਹੈ। ਗੁਰਮੱਤ–ਿਗਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ  1

(ਇਕੋ) ‘ਕਰਤਾ-ਕਰਤਾਰ’ ਜੋ ਸਰਬ-ਿਵਆਪੱਕ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਰਿਮਆ ਹੈ। ਸਮੱਗਰ

ਬਾਣੀ ਇਸਦੀ �ਾਹਦੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। 

. ਉਹ ਵੇਿਖਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

. ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

. ਉਸ ਬਾਰੇ ਬੁਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

** ਹਉ ਮੈ ਕਰੀ ਤ� ਤੂ ਨਾਹੀ ਤੂ ਹੋਵਿਹ ਹਉ ਨਾਿਹ॥ ਬੂਝਹੁ ਿਗਆਨੀ ਬੂਝਣਾ ਏਹ

ਅਕਥ ਕਥਾ ਮਨ ਮਾਿਹ॥ ਮ1॥ 1092॥
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. ਆਖੀਰ ਿਵਚ ਿਸੱਟਾ ਏਹੀ ਹੈ, ਿਕ ਹਰ ਮਨੁੱਖ � ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਿਜਉਂਣ

ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, 

. ‘ਕਰਤੇ-ਕਰਤਾਰ’ ਦੇ ਬਣਾਏ ਿਵੱਧੀ-ਿਵਧਾਨ, ਿਨਯਮ, ਅਸੂਲ, ਿਸਧ�ਤ   . .   ਸਦਾ

ਲਈ ਅਟੱਲ ਹਨ। ਇਹਨ� ਿਵਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ�ਇਆ ਨਹੀਂ।

. ‘ਰੱਬੀ ਹੋਂਦ’ � ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਜ� ਨਾ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਿਨਜ਼ੀ/ਪਰਸਨਲ

ਮਸਲਾ ਹੈ।

. ਜੋ ਮਨੁੱਖ ‘ਰੱਬੀ ਹੋਂਦ’ � ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹਨ ਜ� ਨਹੀ ਸਵੀਕਾਰਦੇ . . . .  ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ

‘ਕੁੱਦਰਤੀ-ਰੱਬੀ’ ਿਵੱਧੀ-ਿਵਧਾਨ, ਿਨਯਮ�, ਅਸੂਲ�, ਿਸਧ�ਤ� ਦੇ ਤਿਹਤ ਹੀ ਆਪਣਾ-

ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬ�ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਆਸਿਤੱਕ ਅਤੇ ਨਾਸਿਤੱਕ ਦੋਨੋਂ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ

ਹਨ, ਉਸੇ ਹਵਾ ਿਵਚ ਸਾਹ ਲ਼ੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਦਰਤ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਅਨਾਜ਼ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀ� ਖ�ਦੇ

ਹਨ।

. ‘ਕਰਤੇ-ਕਰਤਾਰ-ਕੁੱਦਰਤ’ ਨੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਜੀਵ� � ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ

ਿਮਲਣਾ/ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। �ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਜ� ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ।

. ਿਸਵਾਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ‘ਕੁੱਦਰਤੀ-ਰੱਬੀ’ ਜੀਵਨ ਹੀ ਿਜਉਂਣਾ ਕਰਦੇ

ਹਨ। ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ, ਕੁੱਦਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਤਕੜਮ-ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ . .

‘ਕੁੱਦਰਤ-ਕਰਤੇ-ਕਰਤਾਰ’ � ਮਨੁੱਖ� ਦੇ ਿਤਕੜਮ-ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ

ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

. ਕੁੱਦਰਤ-ਕਰਤੇ-ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਿਨਯਮ, ਿਸਧ�ਤ, ਿਵੱਧੀ-ਿਵਧਾਨ, ਅਸੂਲ਼ ਅਟੱਲ ਹਨ।

ਹਮੇ�ਾ ਤੋਂ ਹਨ, ਹਮੇ�� ਹੀ ਰਿਹਣਗੇ। 

. ਇਸ ਿਸਸਿਟੱਮ, ਿਨਜ਼ਾਮ, ਕੁੱਦਰਤੀ ਵਰਤਾਿਰ� �, 

. ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਜ� ਨਾ ਦੇ ਕੇ, 

. ਰੱਬੀ ਹੋਂਦ � ਮੰਨ ਕੇ ਜ� ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ,  

. ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬ�ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

. ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਿਬਸਿਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਿਤ ਪਰਾਈ ॥ ਜਬ ਤੇ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਮੋਿਹ

ਪਾਈ 
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॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀ ਿਬਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਿਗ ਹਮ ਕਉ ਬਿਨ ਆਈ ॥੧॥ ਜੋ

ਪ�ਭ ਕੀਨੋ ਸੋ ਭਲ ਮਾਿਨਓ ਏਹ ਸੁਮਿਤ ਸਾਧੂ ਤੇ ਪਾਈ ॥੨॥ ਸਭ ਮਿਹ ਰਿਵ ਰਿਹਆ

ਪ�ਭੁ ਏਕੈ ਪੇਿਖ ਪੇਿਖ ਨਾਨਕ ਿਬਗਸਾਈ ॥੩॥੮॥

05/02/2020 at 4:39am   

In reply to ENG DARSHAN SINGH KHALSA. AUSTRALIA

ਇ. ਦਰ�ਨ ਿਸੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ

ਗੁਰ ਫਿਤਹ ਪਿਰਵਾਨ ਕਰਨੀ।

ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਉਪਰੋਿਕਤ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕ “ਸਾਇੰਸੀ ਿਥਊਰੀ ਦੇ

ਅਨੁਸਾਰ ਬ�ਦਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਣਆ” ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਿਕ “ਅੱਜ

ਬ�ਦਰ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ?” ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਵਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਿਕੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ।ਕੀ ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਉਸ ਿਕਤਾਬ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਸ

ਿਵੱਚ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਧੰਨਵਾਦ ਸਿਹਤ

ਜਰਨੈਲ ਿਸੰਘ

05/02/2020 at 10:04pm  1 Like 

Jarnail Singh

. ਵੀਰ ਜਰਨੈਲ ਿਸੰਘ ਜੀਉ, ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਪ�ਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ।

ਵੀਰ ਜੀਉ, ਆਪ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ। 

ਵੀਰ ਜੀਉ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਿਕਸੇ ਿਕਤਾਬ ਜ� ਪੇਪਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ

ਹੈ। ਹ� !! ਿਕਤੇ ਨਾ ਿਕਤੇ ਪਿੜਆ ਜਰੂਰ ਹੈ।   ਕਾਿਲਜ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ

ENG DARSHAN SINGH KHALSA. AUSTRALIA
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ਪੜ�ਦੇ-ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹ�, ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੂਰਵਜ਼ ਬਾਦਰ�,

ਚੈਪੇਂਨਜ਼ੀ�, ਗੁਿਰਿਲ� ਉਰੈਂਗੋਟੈਨ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ� ਿਵਚੋਂ ਹਨ। ਸਮ� ਪਾ

ਕੇ ਿਵਕਾਸ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਨਵਰ� ਦੇ ਰਿਹਣ ਸਿਹਣ ਤੋਂ

ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੋ ਿਗਆ।

. ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਲਏ ਕੁੱਝ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹਨ। ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਿਗਆਨ ਹਾਿਸਲ

ਕਰਨ ਲਈ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ

ਿਵਚਾਰ ਸ�ਝੇ ਕਰਿਦ� ਇਹ ਪੰਕਤੀ� ਿਲਖਣੀ� ਕੀਤੀ� ਸਨ।

ਇਸ ਨਾਲ 3 ਰੈਫਰੈਂਸ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਂ ਇਥੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ

ਅਸਮਰੱਥ ਹ�, ਵੀਰ ਜੀਉ,  ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਚੈਕ ਕਰ ਲੈਣਾ।

ਵੀਰ ਜੀਉ, ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤ� ਜਰੂਰ

ਸ�ਝੀ ਕਰਨਾ ਜੀ।

ਧੰਨਵਾਧ।

ਇੰਜ ਦਰਸਨ ਿਸੰਘ ਖਾਲਸਾ।

05/05/2020 at 12:19am   

ਇ.ਦਰ�ਨ ਿਸੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ

ਜਵਾਬ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਹੀ ਪਾਈ ਜ�ਦੀ

ਗਲਤ ਫਿਹਮੀ ਜ� ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਡਾਰਿਵਨ ਅਨੁਸਾਰ

ਮਨੁੱਖ ਬ�ਦਰ ਤੋਂ ਿਵਕਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਣਆ ਹੈ।ਮੈਂ ਕਈ

ਪ�ਚਾਰਕ� � ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ।ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ��

ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਿਕ ਸਾਰੇ ਬ�ਦਰ ਬੰਦੇ ਿਕਉਂ ਨਹੀ ਬਣੇ।

ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹ ਡਾਰਿਵਨ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ � ਗਲਤ ਸਾਬਤ

Jarnail Singh
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ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰਦੇ ਨੇ।ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਡਾਰਿਵਨ ਦੇ

ਿਵਕਾਸ ਿਸਧ�ਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬ�ਦਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਦਾ

ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ। ਬ�ਦਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਈ

ਸੱਠ ਲੱਖ ਸਾਲ ਪਿਹਲ� ਇਕੋ ਮਾਪੇ ਸਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਬ�ਦਰ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਿਵਕਾਸ

ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ।ਅਜੋਕਾ ਿਵਿਗਆਨ ਇਹ ਗੱਲ ਡੀ

ਅੇਨ ਏ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਜਰਨੈਲ ਿਸੰਘ

05/05/2020 at 6:23pm  1 Like 

In reply to ENG DARSHAN SINGH KHALSA. AUSTRALIA

ਇੰਜ. ਦਰ�ਨ ਿਸੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ,

ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ " ਿਜਸ ਨੇ ਇਹ ਸੱਬ ਕੁੱਝ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ  . .  ਉਹ

ਅਿਦ�� �ਕਤੀ, ਐਨਰਜ਼ੀ, ਨੂਰ, ਚੇਤਨਤਾ, ਪਾਵਰ  . . .  ਹੀ ‘ਰੱਬ’ ਹੈ"। ਕੀ

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਿਕਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋਗੇ ਿਕ ਇਹ ਿਸਧ�ਤ ਿਕੱਥੇ ਉਪਲਭਦ ਹੈ

?

ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ�।

05/04/2020 at 4:11pm  1 Like 

Iqbal Singh Dhillon

ਰੱਬ/ਕੁਦਰਤ

੧ � ਪੂਰਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ,

ਬੰਦੇ ਦਾ ਤ� ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਿਦਸਦਾ ਤੇ ਅਣਿਦਸਦਾ ਉਸ 'ਚੋਂ,

Gurmit Singh Dhillon
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ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਖੋਜੇ ਤੇ ਅਣਖੋਜੇ ਸਾਰੇ,

ਿਨਯਮ ਓਸ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੀ ਨੇ ;

ਰੱਬ ਕਹੋ ਜ� ਕੁਦਰਤ ਆਖੋ,

੧ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ।।

ਗੁਰਮੀਤ ਿਸੰਘ ਬਰਸਾਲ (ਯੂ ਐਸ ਏ)

05/02/2020 at 5:40am   

In reply to Gurmit Singh Dhillon

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਿਸੰਘ ਬਰਸਾਲ ਜੀ; 

ਇਕ ਪਾਸੇ ਤ� ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕ " ੧ � ਪੂਰਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, / ਬੰਦੇ ਦਾ ਤ�

ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ " ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕ " ੧ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ 

      ਹੈ "।  ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਦੋ ਿਬਆਨ ਆਪਾ-ਿਵਰੋਧੀ (self-contradictory)

ਹਨ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਤਾ ਸਾਦੀ ਭਾ�ਾ ਿਵਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ

ਕਰੋ ਜੀ।

ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ�।

05/04/2020 at 7:39pm   

Iqbal Singh Dhillon

ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ,ਇ ਹ ਤ� �ਾਤਰ ਿਦਮਾਗ ਲੋਗ� ਨੇ ਸਮਾਜ � ਲੁਟੱਣ ਖਾਤਰ

ਕਾਲਪਿਨਕ ਨਾਮ ਘਿੜਆ ਹੈ

। ਅਜੇ ਤੱਕ ਿਜਤਨੇ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਆ ਏ ਹਨ।ਸਭ ਤੋਂ ਿਜਆ ਦਾ ਸਪ�ਟ ਿਵਚਾਰ

ਡਾ.ਿਢੱਲੋਂ ਹੁਣ� ਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨ� ਦੇ ਿਵਚ�ਰ� ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹ�।

ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਨੇ ਿਸੱਧਾ ਤੇ ਸਪ�ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲ � ਇ ਧਰ

ਉਧਰ ਘੁਮਾਤਾ।

Taranjit Singh Parmar
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05/03/2020 at 12:34pm  2 Likes 

In reply to Taranjit Singh Parmar

ਤਰਨਜੀਤ ਿਸੰਘ ਪਰਮਾਰ ਜੀ,

ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ !

ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ

05/06/2020 at 3:24pm   

Iqbal Singh Dhillon

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਿਨਰਗੁਨ ਸਰਗੁਨ ਸਰੂਪ

ਗੁਰਮਿਤ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮੂਲ ਿਮ�ਨ ਜ� ਿਨ�ਾਨ� ਸਪੱ�ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਿਹਬ ਦੀ

ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਸੰਖੇਪ ਨਾਲ ਅੰਿਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਿਵਸਥਾਰ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ

ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਸਮਝਾ ਿਦਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਿਕਸ ਤਰ�� ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ � ਿਕਸ

ਤਰ�� ਪਾਉਣ� ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਿਸਰਲੇਖ ਿਵਚ ਹੀ ਸਪੱ�ਟ

ਕਰ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ੴ ਸਿਤ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰਭਉ ਿਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ

ਪ�ਸਾਿਦ ॥ (੧)

ੴਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਥ� ਇਕ ਰਸ ਿਵਆਪਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਥ�

ਇਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ, ਿਕਤੇ ਵੱਧ ਜ� ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਧਰਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੇਕ� ਅਕਾਲ

ਪੁਰਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� ਉਹ ਖਾਸ ਿਫਰਕੇ ਲਈ ਿਵ�ੇ� ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ�� ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੇ

ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਸ�ਝਾ ਹੈ।

ਇਕ ਓਅੰਕਾਰੁ (ੴ) ਿਵਚ ਕਾਰੁ ਦੀ ਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ (ਅੱਜਕਲ ਦੇ ਸਰੂਪ)

ਿਵਚ ਸਿਤ ਅਤੇ ਨਾਮੁ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਿਲਖਤ� ਿਵਚ ਤ� ਕਾਰੁ

ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਮੀ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ � ਕਦੇ ਵੀ ਛੋਟਾ

Dr. Sarbjit Singh
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ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਿਲਖਣ� ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਿਕ ਅੱਜਕਲ ਦੇ ਬਜਾਰ� ਿਵਚ

ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰੁ ਦੇ ਮੋਮੈਂਟੋ (Memento) ਿਵਚ ਤ� ਕਾਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ

ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ� ਅਲੋਪ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇਹੇ ਮਾਡਲ� ਖਰੀਦ ਕੇ ਿਸੱਖੀ ਦੇ

ਿਵਰੁਧ ਪਰਚਾਰ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹ�। ਕਾਰੁ ਦੀ ਲਾਈਨ ਅਕਾਲ

ਪੁਰਖੁ ਦੀ ਇਕ ਰਸ ਿਵਆਪਕਤਾ ਦੀ ਪ�ਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਿਸੱਖੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਧਰਮ� ਨਾਲੋਂ

ਿਵਲੱਖਣਤਾ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਿਨ�ਾਨੀ ਹੈ।

ਸਿਤਨਾਮੁ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਕਾਇਮ

ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸੀਿਮਤ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ� ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੀਿਮਤ ਹੈ, ਧਰਤੀ,

ਸੂਰਜ ਤੇ ਤਾਿਰ� ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੀਿਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਜੀਵ, ਜੰਤੂ, ਵਸਤੂ,

ਆਿਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜ� ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਿਸ��ਟੀ ਦਾ ਰਚਣਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਿਵਚ ਿਵਆਪਕ ਭਾਵ

ਰਿਮਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀ ਦੁਨੀ� ਿਵਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਣਆ

ਹੋਇਆ ਵੇਖਦੇ ਹ�। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜ� ਿਕਸੇ ਨਾ

ਿਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਣਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਨੀ� ਦੇ ਿਜਤਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਜ� ਜੀਵ ਹਨ, ਉਹ

ਸਭ ਿਕਸੇ ਿਨਯਮ, ਅਸੂਲ, ਜ� ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਕਾਰਜ ਜ�

ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਪਛੇ ਕੋਈ ਿਨਯਮ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀ� ਦੇ ਹਰੇਕ ਿਨਯਮ,

ਅਸੂਲ ਅਤੇ ਧਰਮ ਿਵਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਿਵਚ ਿਵਆਪਕ ਹੈ।

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮੁ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀ� ਅਤੇ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।

ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਿਦਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਾਰਜ

ਿਪਛੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮੁ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ,

ਪਰੰਤੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਿਕਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਿਨਰਭਉ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਤਰ�� ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਰਿਹਤ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਕਰ

ਕਰ ਉਹ ਆਪ ਭੈ ਿਵਚ ਹੁੰਦਾ ਤ� ਿਕਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ

ਅਸੂਲ ਸਭ ਲਈ ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਿਨਰਵੈਰੁ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਰ ਰਿਹਤ ਹੈ, ਉਸ

ਦਾ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਿਫਰਕੇ ਜ� ਜੀਵ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ
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ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਜ� ਪਰਜਾ, ਸਭ ਲਈ ਇਕੋ ਿਨਯਮ ਅਸੂਲ ਜ� ਧਰਮ ਹੈ, ਿਜਸ ਅਨੁਸਾਰ

ਸਾਰੀ ਿਸ��ਟੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਿਕਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ

ਉਸ � ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ �

ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਸੈਭੰ) ਸਵੈ ਪ�ਕਾ�।

ਇਨ�� ਿਵਚੋਂ “ਸਿਤ ਨਾਮੁ, ਕਰਤਾ, ਪੁਰਖੁ” ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਜੋ ਿਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਦੇ ਹਨ,

ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੋਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ

ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਿਨਰਭਉ ਿਨਰਵੈਰੁ” ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਜੋ ਿਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ

ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ � “ਿਨਰਭਉ ਿਨਰਵੈਰੁ” ਹੋਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ

ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਿਕਸੇ � ਡਰਾਉਣ� ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਕਸੇ ਤੋਂ

ਡਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਿਖਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਸਪੱ�ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ

ਿਵੱਚ ਿਦਤੀ ਹੈ। 

ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਿਹ ਨਿਹ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਿਨ ਰੇ ਮਨਾ ਿਗਆਨੀ

ਤਾਿਹ ਬਖਾਿਨ ॥੧੬॥ (੧੪੨੭)

“ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ” ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਜੋ ਿਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਪ�ਸਾਿਦ, ਇਹ ਿਕਰਪਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਜੋ

ਿਕ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀ ਹੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਰੰਗ� ਤੇ ਿਕਸਮ� ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਰਚ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ

ਆਪ ਿਨਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਿਵਚ ਇਕੋ ਇਕ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਤੇ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਿਵਚ ਉਹ ਅਨੇਕ�

ਰੂਪ� ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਹੜੀ ਗੱਲ ਉਸ � ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੀਵ� ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕ� � ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਿਨਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸਰਗੁਣ

ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਿਕੰਤੂ ਹੋਵੇ ਜ� �ੰਕਾ ਹੋਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਇੰਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰੌ�ਨੀ (Light) ਦੇ

ਦੋ ਰੂਪ ਹਨ, ਇਕ ਤਰੰਗ (ਵੇਵ) (Wave) ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਦਾਰਥ (ਫੋਟੌਨ) (Photon)।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੌ�ਨੀ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹ�, ਤ� ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਿਨਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਤੇ

ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ �ੰਕਾ ਿਕਉਂ? 

ਆਪੇ ਹਿਰ ਇਕ ਰੰਗੁ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ॥ ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗਲ ਚੰਗੀ ॥
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੨੨॥੨॥ (੭੨੬)

ਆਈਨ ਸਟਾਈਨ ਦੀ ਿਥਊਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਊਰਜਾ ਪਦਾਰਥ ਿਵਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ

ਪਦਾਰਥ ਊਰਜਾ ਿਵਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। E=mC2) ਿਨਊਕਲੀਅਰ ਿਰਐਕ�ਨ ਨਾਲ

ਪਦਾਰਥ ਊਰਜਾ ਿਵਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਤਰ�� ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜੇਹੀ

ਿਕਸਮ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ

ਵਾਲੇ ਰੂਪ � ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ� ਨੇ ਿਨਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਿਕਹਾ ਹੈ ਤੇ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੂਪ �

ਗੁਰੁ ਸਾਿਹਬ� ਨੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ

ਿਜਸ ਤਰ�� ਚਾਹੇ ਿਨਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਿਵਚ ਜ� ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਿਬਆਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁ�ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ

ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਸਰਬ-ਿਵਆਪਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਦਨ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ

ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜੰਗਲ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਘਾਹ, ਿਤੰਨੇ ਭਵਨ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ

ਤੱਤ, ਚਾਰ ਵੇਦ, ਚਾਰ ਖਾਣੀ�, ਿਸ��ਟੀ ਦੇ ਵਖ ਵਖ ਿਹੱਸੇ, ਟਾਪੂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਆਿਦ

ਸਭ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮੁ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਅਕਾਲ

ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸ�ਝ ਪਾ। ਪਰ, ਇਹ ਸੂਝ ਉਦੋਂ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਿਮਲ ਪਏ।

ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ � ਿਮਲ ਕੇ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਸਕਦੇ ਹ�।

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮੁ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਜੀਵ ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ

ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੂਰਖ ਜ� ਿਗਆਨੀ ਪੈ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜੀਵਨ

ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੀ

ਚੁਣਦੇ ਹ�।

ਓਅੰਕਾਿਰ ਉਤਪਾਤੀ ॥ ਕੀਆ ਿਦਨਸੁ ਸਭ ਰਾਤੀ ॥ ਵਣੁ ਿਤ�ਣੁ ਿਤ�ਭਵਣ ਪਾਣੀ ॥ ਚਾਿਰ

ਬੇਦ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ ॥ ਖੰਡ ਦੀਪ ਸਿਭ ਲੋਆ ॥ ਏਕ ਕਵਾਵੈ ਤੇ ਸਿਭ ਹੋਆ ॥੧॥

ਕਰਣੈਹਾਰਾ ਬੂਝਹੁ ਰੇ ॥ ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਤ ਸੂਝੈ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (੧੦੦੩,੧੦੦੪)

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ
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ਬਦਲਣ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਈ

ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਮਨ ਿਵਚ ਖ਼ੁ�ੀ� ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ� ਹਨ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ

ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਨ�� ਸੁਖ� � ਿਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ

ਤਰ�� ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁੜ ਖਾ ਕੇ ਿਸਰਫ਼ ਮੁਸਕਰ�ਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸੁਆਦ

ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਿਜਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪਰਕਾ� ਹੋ ਜ�ਦਾ

ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਿਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ

ਮਾਇਆ ਦੇ ਿਤੰਨ ਗੁਣ� (ਸਤ ਰਜ ਤਮ) ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੋਈ

ਖ਼ਾਸ ਸਰੂਪ ਦੱਿਸਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਸ ਰਿਹਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਤੋਲ ਹੈ,

ਉਸ � ਤੋਿਲਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਿਜਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਦਾ ਜਵਾਨ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ

ਪੁਰਖ � ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵਚ ਵਸਾ ਿਲਆ, ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਕ ਦ�ਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ

ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਿਰ� ¬� ਿਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਿਨਰਗੁਣ ਿਨਰੰਕਾਰ ਅਿਬਨਾਸੀ ਅਤੁਲੋ ਤੁਿਲਓ ਨ ਜਾਵਤ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਜਰੁ ਿਜਿਨ

ਜਿਰਆ ਿਤਸੁ ਹੀ ਕਉ ਬਿਨ ਆਵਤ ॥੪॥੯॥ (੧੨੦੫)

ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਉਸ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਿਤੰਨ ਗੁਣ ਨਹੀਂ

ਹਨ (ਿਨਰਗੁਣੁ), ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਿਤੰਨ ਗੁਣ

ਮੌਜੂਦ ਹਨ (ਸਰਗੁਣੁ)। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਹਤ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ

ਿਦਸਦਾ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਅਸਲੇ � ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ

ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਸ�ਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਿਡਤ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਸੰਸਾਰ-

ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ� ਸਾਰੀ� ਕੁਲ� � ਵੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

ਉਹ ਸਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ � ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵਚ ਵਸਾਈ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਹੜੇ

ਮਨੁੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਚੱਖ ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ

ਪਿਵਤਰ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਵਤਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮੁ ਸਦਾ

ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ �ਬਦ � ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵਚ ਵਸ�ਦਾ

ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਿਵਹਾਰ ਵਾਸਨਾ ਰਿਹਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ

ਅੰਦਰ ਜਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਗਟ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖ਼�ੇ ਿਗਆਨ



7/6/2020 ਰੱਬ ਦੀ ਹ�ਦ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਿਵਚਾਰ ਹਨ?

www.sikhmarg.com/2020/0426-swal-rabb-de-hond.html 71/155

ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਿਤੰਨ

ਗੁਣ� ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਿਮਟਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚਰਨ� ਿਵਚ ਲੀਨ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ

ਆਪ ਸਭ ਜੀਵ� � ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਹੜਾ

ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਿਵਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜ�ਦਾ

ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮੁ ਵੱਸ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਿਕਰਪਾ

ਨਾਲ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਿਮਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਿਨਰਗੁਣੁ ਸਰਗੁਣੁ ਆਪੇ ਸੋਈ ॥ ਤਤੁ ਪਛਾਣੈ ਸੋ ਪੰਿਡਤੁ ਹੋਈ ॥

ਆਿਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮੰਿਨ ਵਸਾਵਿਣਆ ॥੧॥ (੧੨੮)

ਸਰਬ ਿਵਆਪਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਕਾਰ ਰਿਹਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਿਤੰਨ� ਗੁਣ� ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਦੇ

ਰੂਪ (ਭਾਵ, ਜਗਤ ਰੂਪ) ਿਵਚ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਿਤੰਨ� ਗੁਣ�

ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਿਟਿਕਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ

ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਰਿਚਆ ਹੈ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵ� ਿਵਚ ਬੈਠ ਕੇ

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ � ਯਾਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਸਰਗੁਨ ਿਨਰਗੁਨ ਿਨਰੰਕਾਰ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਆਿਪ ॥ ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ

ਆਪੇ ਹੀ ਿਫਿਰ ਜਾਿਪ ॥੧॥ (੨੯੦)

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਖੁਦ ਆਕਾਰ ਰਿਹਤ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ

ਸਾਰੇ ਆਕਾਰ ਬਣ�ਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਿਨਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਿਵਚ ਮਾਇਆ ਦੇ

ਿਤੰਨ ਸੁਭਾਵ� ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਰਚ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਿਤੰਨ ਗੁਣ� ਵਾਲਾ

ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਨ�� ਕਰਕੇ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ (ਰਜੋ), ਅਿਗਆਨਤਾ �ੋਧ, ਤੇ �ਾਤੀ (ਤਮੋ),

ਦਯਾ ਦਾਨ ਿਖਮਾ ਪ�ਸੰਨਤਾ (ਸਤੋ) ਆਿਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸਰੂਪ

ਤੋਂ ਅਨੇਕ� ਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ

ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਕ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ� �

ਆਪਣੇ ਇਕੋ ਹੁਕਮੁ ਦੇ ਧਾਗੇ ਿਵਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ

ਜਗਤ ਜੋ ਸਾ� ਿਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਿਦ��ਟ ਰੂਪ ਤੋਂ
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ਰਿਚਆ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਿਤੰਨ ਗੁਣ� ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਖਲਾਰਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਅਨੇਕ� ਿਕਸਮ� ਦੇ ਜੀਵ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,

ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚਕਰ, ਜੀਵ� ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਮੋਹ, ਆਿਦ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,

ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚਕਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਿਨਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਆਿਪ ਿਨਰਗੁਨ ਸਰਗੁਨ ਏਕ ॥ ਏਕਿਹ ਏਕ ਬਖਾਨਨੋ

ਨਾਨਕ ਏਕ ਅਨੇਕ ॥੧॥ (੨੫੦)

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਭੂਤ ਕਾਲ, ਵਰਤਮਾਨ, ਤੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਸਦਾ ਿਥਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,

ਉਹ ਸਭ ਜੀਵ� � ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ

ਿਵਚ ਿਵਆਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਿਨ�ਚੇ ਕਰ ਕੇ ਸਮਝ ਲਉ ਿਕ ਸਾਧ ਸੰਗਿਤ, ਭਾਵ

ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋਯੋ ਹੈ ਹੋਵੰਤੋ ਹਰਣ ਭਰਣ ਸੰਪੂਰਣਃ ॥ ਸਾਧੂ ਸਤਮ ਜਾਣੋ ਨਾਨਕ ਪ�ੀਿਤ ਕਾਰਣੰ ॥

੨੩॥ (੧੩੬੧)

ਇਹ ਜਗਤ, ਮਾਨੋ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਵਰਗਾ ਿਖਲਾਰਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ

ਇਸ ਜਗਤ ਰੂਪੀ ਰੁੱਖ � ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ

ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੀ� �ਾਖ਼� ਦਾ ਿਖਲਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ

ਆਪਣੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ

ਇਸ � ਵੱਢਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਇਕ ਤਰ�� ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ

ਜਗਤ, ਮਾਨੋ, ਉਸ ਦੀ� ਿਕਰਨ� ਦਾ ਿਖਲਾਰਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਅਿਦ��ਟ

ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਿਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਜਗਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਿਨਰਗੁਣ

ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਭਾਵ ਅਿਦ��ਟ ਤੇ ਿਦ��ਟਮਾਨ ਰੂਪ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ

ਥਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਣ � ਅਸੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਨ�� ਦੋਹ� ਰੂਪ� ਿਵਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ,

ਪਰੰਤੂ ਅਸਲ ਿਵਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ, ਇਨ�� ਦੋਹ� ਰੂਪ� ਨੇ ਿਮਲ ਕੇ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ

ਿਵਚ ਿਟਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਨ�� ਦੋਹ� ਦਾ ਿਟਕਾਣਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ

ਹੀ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਲਈ ਭਟਕਣਾ

ਤੇ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ � ਹਰ ਥ� ਆਪਣੀ� ਅੱਖ� ਨਾਲ ਵੇਖ
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ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਗੁਣ ਿਨਰਗੁਣ ਥਾਪੈ ਨਾਉ ॥ ਦੁਹ ਿਮਿਲ ਏਕੈ ਕੀਨੋ ਠਾਉ ॥੩॥ (੩੮੭)

ਦੁਨੀਆ ਦੀ� ਪ�ੀਤ� ਿਵਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ�ੀਤ ਮਨ � ਮੋਹਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ

ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਿਸਰਫ਼ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮੁ ਜਿਪਆ ਕਰੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਹੋਰ ਕੋਈ

ਕਾਰਜ ਉਸ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਿਵਚ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨਾ ਿਵਚ ਜੁੜੇ

ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤ� ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵਚੋਂ ਦਵੈਤ ਭਾਵਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ

ਸਕੀਏ। ਿਨਰਲੇਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਿਵਚ

ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਕਸਮ ਦੇ ਅਨੇਕ� ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਕੋਠੜੀ ਿਵਚ ਮਨ

� ਕੋਤਵਾਲ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਿਪਆਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ

ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ �ਥੇ ਆਨੰਦ

ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ � ਨਾ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁਢਾਪਾ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ

ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਿਵਚ ਹੀ ਜੁਿੜਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ,

ਕਈ ਤਰੀਿਕ� ਨਾਲ ਭਟਕਦਾ ਿਫਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਏ ਧਨ �, ਪਰਾਏ ਰੂਪ �

ਤੱਕਦਾ ਿਫਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਿਵ�ੇ ਿਵਕਾਰ� ਿਵਚ ਿਘਿਰਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਸਬਦ ਗੁਰੂ

ਦੀ ਸੰਗਤ ਿਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤ� ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਿਫਰ ਗੁਰੂ �

ਿਮਲਣ ਸਦਕਾ ਉਸ � ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੇ ਗੇੜ ਿਵਚ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਿਨਰਗੁਨ ਹਰੀਆ ਸਰਗੁਨ ਧਰੀਆ ਅਿਨਕ ਕੋਠਰੀਆ ਿਭੰਨ ਿਭੰਨ ਿਭੰਨ ਿਭਨ ਕਰੀਆ ॥

ਿਵਿਚ ਮਨ ਕੋਟਵਰੀਆ ॥ ਿਨਜ ਮੰਦਿਰ ਿਪਰੀਆ ॥ ਤਹਾ ਆਨਦ ਕਰੀਆ ॥ ਨਹ

ਮਰੀਆ ਨਹ ਜਰੀਆ ॥੧॥ (੭੪੬)

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਿਵਚ ਿਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ

ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ � ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਿਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ

ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾ¬� ਿਦੱਸ ਿਰਹਾ

ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਜਗਤ ਸਾ¬� ਨਹੀਂ ਿਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈ,

ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ¬� ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਕਾਲ

ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ � ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਹੈ।
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ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਭਨ� ਿਵਚ ਆਪ ਹੀ ਿਵਆਪਕ ਹੈ, ਤੇ ਿਵਆਪਕ ਹੁੰਿਦ� ਹੋਇਆ

ਿਨਰਲੇਪ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹਰੇਕ ਿਵਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ

ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਜਗਤ ਿਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ

ਇਥੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਿਤੰਨ

ਗੁਣ� ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਿਤੰਨ ਗੁਣ� ਸਮੇਤ ਵੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ � ਸਭਨ� ਿਵਚ

ਵੇਖਣ ਦੀ ਸੂਝ ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰਾਗੁ ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ ॥ ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪ�ਸਾਿਦ ॥ ਸਭੁ ਕਰਤਾ ਸਭੁ

ਭੁਗਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੁਨਤੋ ਕਰਤਾ ਪੇਖਤ ਕਰਤਾ ॥ ਅਿਦ�ਸਟੋ ਕਰਤਾ ਿਦ�ਸਟੋ ਕਰਤਾ

॥ ਓਪਿਤ ਕਰਤਾ ਪਰਲਉ ਕਰਤਾ ॥ ਿਬਆਪਤ ਕਰਤਾ ਅਿਲਪਤੋ ਕਰਤਾ ॥੧॥ ਬਕਤੋ

ਕਰਤਾ ਬੂਝਤ ਕਰਤਾ ॥ ਆਵਤੁ ਕਰਤਾ ਜਾਤੁ ਭੀ ਕਰਤਾ ॥ ਿਨਰਗੁਨ ਕਰਤਾ ਸਰਗੁਨ

ਕਰਤਾ ॥ ਗੁਰ ਪ�ਸਾਿਦ ਨਾਨਕ ਸਮਿਦ�ਸਟਾ ॥੨॥੧॥ (੮੬੨)

ਜੇ ਕਰ ਉਪਰ ਿਲਖੀ�, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ� ਿਸਿਖਆਵ�, � ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਤ� ਅਸੀਂ

ਿਨਸਚੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹ�, ਿਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਿਨਰਗੁਨ ਰੂਪ ਸਾ¬� ਿਵਖਾਈ

ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਗੁਨ ਰੂਪ � ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹ�। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼

ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਿਵਚ ਿਵਆਪਕ ਹੈ, ਤੇ ਿਵਆਪਕ ਹੁੰਿਦ� ਹੋਇਆ ਿਨਰਲੇਪ

ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ।

• ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਿਕਸ ਤਰ�� ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ � ਿਕਸ ਤਰ�� ਪਾਉਣ� ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ

ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਆਰੰਭ ਿਵਚ ਸਪੱ�ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਸਮਝਾ ਿਦਤਾ

ਿਗਆ ਹੈ।

• ਕਾਰੁ ਦੀ ਲਾਈਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਦੀ ਇਕ ਰਸ ਿਵਆਪਕਤਾ ਦੀ ਪ�ਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ

ਿਸੱਖੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਧਰਮ� ਨਾਲੋਂ ਿਵਲੱਖਣਤਾ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਿਨ�ਾਨੀ ਹੈ।

• ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਿਕਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ � ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ � ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

• ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਰੰਗ� ਤੇ ਿਕਸਮ� ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਰਚ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ

ਆਪ ਿਨਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਿਵਚ ਇਕੋ ਇਕ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਤੇ, ਆਪ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਿਵਚ
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ਉਹ ਅਨੇਕ� ਰੂਪ� ਵਾਲਾ ਹੈ।

• ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਜਸ ਤਰ�� ਚਾਹੇ ਿਨਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਿਵਚ ਜ�

ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਿਬਆਨ ਕਰਨਾ

ਬਹੁਤ ਮੁ�ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

• ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਿਤੰਨ ਗੁਣ� ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੋਈ

ਖ਼ਾਸ ਸਰੂਪ ਦੱਿਸਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਸ ਰਿਹਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਤੋਲ ਹੈ,

ਉਸ � ਤੋਿਲਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

• ਜੇਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮੁ ਦਾ ਰਸ ਚੱਖ ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ,

ਉਹ ਪਿਵਤਰ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਵਤਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮੁ

ਸਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।

• ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਿਤੰਨ� ਗੁਣ� ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ

ਿਵਚ ਿਟਿਕਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ।

• ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਅਨੇਕ� ਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਨੇਕ

ਰੂਪ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

• ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਲਈ ਭਟਕਣਾ ਤੇ

ਡਰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ � ਹਰ ਥ� ਆਪਣੀ� ਅੱਖ� ਨਾਲ ਵੇਖ

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

• ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤ� ਗੁਰੂ � ਿਮਲਣ ਸਦਕਾ ਉਸ

� ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੇ ਗੇੜ ਿਵਚ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

• ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਿਤੰਨ ਗੁਣ� ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਿਤੰਨ ਗੁਣ� ਸਮੇਤ ਵੀ ਹੈ,

ਪਰੰਤੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ � ਸਭਨ� ਿਵਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸੂਝ ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ

ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸੂਝ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ

ਿਨਰਗੁਨ ਤੇ ਸਰਗੁਨ ਰੂਪ � ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ � ਸਭਨ� ਿਵਚ ਿਵਆਪਕ

ਵੇਖੀਏ ਤ� ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀ� ਿਵਚ ��ਤੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਪ�ੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ।
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ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ � ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ

Akal Purkh is His own creater

ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਿਕ ਅੰਡਾ ਿਕਦ� ਬਿਣਆ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਿਕੰਦ�। ਕੌਣ ਸਾਹ

ਲੈਂਣ ਦੀ �ਕਤੀ ਿਦੰਦ� ਹੈ, ਜੀਵ ਿਕਸ ਤਰ�� ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਕਸ ਤਰ�� ਤੇ ਿਕਉਂ ਖ�ਦਾ ਹੈ

ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਭ ਕੁਝ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ

ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੁਕਮੁ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ � ਸਾਿਜਆ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮਣਾ

ਬਣਾਇਆ। ਿਫਰ, ਉਸ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਰਚੀ ਤੇ ਉਸ ਿਵਚ ਆਸਣ ਜਮਾ ਕੇ, ਭਾਵ, ਕੁਦਰਤ

ਿਵਚ ਿਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ, ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਆਪ ਤਮਾ�ਾ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ

ਆਪ ਹੀ ਜੀਵ� � ਦਾਤ� ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਨ�� � ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ

ਤ�üਠ ਕੇ ਜੀਵ� � ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਖ਼�� ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭਨ� ਜੀ� ਦਾ ਜਾਣਨਹਾਰ

ਹੈ। ਿਜੰਦ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ, ਆਪ ਹੀ ਿਜੰਦ ਤੇ ਸਰੀਰ

ਿਦੰਦਾ ਹੈਂ, ਆਪ ਹੀ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ

ਕੁਦਰਤ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਜਮਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਤਮਾ�ਾ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਪਉੜੀ ॥ ਆਪੀਨੑੈ ਆਪੁ ਸਾਿਜਓ ਆਪੀਨੑੈ ਰਿਚਓ ਨਾਉ ॥ ਦੁਯੀ ਕੁਦਰਿਤ ਸਾਜੀਐ ਕਿਰ

ਆਸਣੁ ਿਡਠੋ ਚਾਉ ॥ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਿਪ ਤੂੰ ਤੁਿਸ ਦੇਵਿਹ ਕਰਿਹ ਪਸਾਉ ॥ ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ

ਸਭਸੈ ਦੇ ਲੈਸਿਹ ਿਜੰਦੁ ਕਵਾਉ ॥ ਕਿਰ ਆਸਣੁ ਿਡਠੋ ਚਾਉ ॥੧॥ (੪੬੩)

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ � ਜਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ

Dr. Sarbjit Singh
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ਮੋਹ ਤੋਂ ਿਨਰਲੇਪ ਵੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ, ਆਿਦ ਤੱਤ� ਦਾ ਮੇਲ ਕਰ ਕੇ,

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਿਕਲ�ਾ ਰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਿਥਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ

ਦਇਆਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ, ਇਸ ਸਰੀਰ � ਆਪਣੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਥ� ਬਣ�ਦਾ ਹੈ। ਬਣਾਣ

ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੌ ਘਰ (ਇੰਦ�ੇ) ਬਣਾਏ ਹਨ।

ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਿਵਚ ਉਸ ਅਿਦ��ਟ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਆਪ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਿਵਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ � ਮਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ

ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੰਜੇ ਿਗਆਨ ਇੰਦ�ੇ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀ,

ਇਹ ਸੱਤੇ (੫+੨=੭) ਹੀ ਸਰੋਵਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਦੇ ਨਾਮੁ ਦੇ ਪਿਵਤ� ਜਲ ਨਾਲ ਭਰੇ

ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ � ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ

ਆਪ ਹੀ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ�ਮਾ ਜਗਤ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਵਿਡਆਈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ,

ਇਨ�� ਸੂਰਜ, ਚੰਦ�ਮਾ ਆਿਦ ਦੀਿਵ� ਿਵਚ, ਸਾਰੀ ਿਸ��ਟੀ ਿਵਚ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੋਿਤ

ਚਾਨਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਸਦਾ ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਜੀਵ�

� ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ ਜੀਵ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਉਸ � ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ

ਆਪ ਹੀ ਸੋਭਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮੁ ਿਵਚ ਹੀ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ

ਵਰਤਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮੁ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੀਵ� � ਸਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤੇ

ਸਦਾ ਿਰਜ਼ਕ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇ ਿਨਰਾਲਾ ॥ ਸਾਚਾ ਥਾਨੁ ਕੀਓ ਦਇਆਲਾ ॥

ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਕਾ ਬੰਧਨੁ ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ ਰਚਾਇਦਾ ॥੧॥ ਨਉ ਘਰੁ ਥਾਪੇ

ਥਾਪਣਹਾਰੈ ॥ ਦਸਵੈ ਵਾਸਾ ਅਲਖ ਅਪਾਰੈ ॥ ਸਾਇਰ ਸਪਤ ਭਰੇ ਜਿਲ ਿਨਰਮਿਲ

ਗੁਰਮੁਿਖ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਇਦਾ ॥੨॥ ਰਿਵ ਸਿਸ ਦੀਪਕ ਜੋਿਤ ਸਬਾਈ ॥ ਆਪੇ ਕਿਰ ਵੇਖੈ

ਵਿਡਆਈ ॥ ਜੋਿਤ ਸਰੂਪ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸਚੇ ਸੋਭਾ ਪਾਇਦਾ ॥੩॥ (੧੦੩੬)

ਿਜਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ � ਪੜਤਾਿਲਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਅਕਾਲ

ਪੁਰਖੁ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ � ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਆਪ

ਹੀ ਸਭ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਵਆਪਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਸਭ ਜੀਵ� ਦੀ

ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ � ਹਰ ਥ�
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ਵੱਸਦਾ ਜਾਣ ਿਲਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਿਜਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਨੇ ਬ�ਹਮਾ ਿਵ�ਨੂ

ਿ�ਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹਰੇਕ ਜੀਵ � ਧੰਧੇ ਿਵਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਿਜਹੜਾ

ਮਨੁੱਖ ਉਸ � ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ � ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨ� ਿਵਚ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਿਜਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ �ਬਦ ਨਾਲ ਸ�ਝ ਪਾ ਲਈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਇਹ ਜਗਤ

ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਪ�ਬਲ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀਵ

ਿਵਕਾਰ ਿਚਤਵਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਹੀ ਸਦਾ

ਸਾਲਾਹਣ ਜੋਗ ਹੈ। ਕਈ ਜੀਵ ਐਸੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਦੀ

ਯਾਦ ਿਵਚ ਜੁੜੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ

ਿਜਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥ� ਿਵਚ ਲੱਗੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗਵਾ

ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫਲ ਉਨ�� � ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਆਤਮਕ

ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਿਸਫ਼ਿਤ ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇ ਉਪੰਨਾ ॥ ਸਭ ਮਿਹ ਵਰਤੈ ਏਕੁ ਪਰਛੰਨਾ ॥

ਸਭਨਾ ਸਾਰ ਕਰੇ ਜਗਜੀਵਨੁ ਿਜਿਨ ਅਪਣਾ ਆਪੁ ਪਛਾਤਾ ਹੇ ॥੧॥ ਿਜਿਨ ਬ�ਹਮਾ ਿਬਸਨੁ

ਮਹੇਸੁ ਉਪਾਏ ॥ ਿਸਿਰ ਿਸਿਰ ਧੰਧੈ ਆਪੇ ਲਾਏ ॥ ਿਜਸੁ ਭਾਵੈ ਿਤਸੁ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਿਜਿਨ

ਗੁਰਮੁਿਖ ਏਕੋ ਜਾਤਾ ਹੇ ॥੨॥ ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਹੈ ਸੰਸਾਰਾ ॥ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਬਹੁ ਿਚਤੈ

ਿਬਕਾਰਾ ॥ ਿਥਰੁ ਸਾਚਾ ਸਾਲਾਹੀ ਸਦ ਹੀ ਿਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਪਛਾਤਾ ਹੇ ॥੩॥ ਇਿਕ

ਮੂਿਲ ਲਗੇ ਓਨੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ ਡਾਲੀ ਲਾਗੇ ਿਤਨੀ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ਅੰਿਮ�ਤ ਫਲ

ਿਤਨ ਜਨ ਕਉ ਲਾਗੇ ਜੋ ਬੋਲਿਹ ਅੰਿਮ�ਤ ਬਾਤਾ ਹੇ ॥੪॥ (੧੦੫੧)

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ � ਪਰਗਟ ਕਰ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ

ਸਮਿਝਆ ਹੈ, ਆਕਾ� ਤੇ ਧਰਤੀ � ਵਖੋ ਵਖ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਕਾ�

ਉਸ ਨੇ ਮਾਨੋ, ਆਪਣੇ ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ ਚੰਦੋਆ ਤਾਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਰੂਪੀ

ਦਰਬਾਰ �ਤੇ ਆਕਾ� � ਥੰਮ�� ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਿਟਕਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮੁ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ

ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੋਿਤ ਿਟਕਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਵ� ਦੇ ਕਾਰ ਿਵਹਾਰ ਲਈ ਰਾਤ ਤੇ ਿਦਨ ਰੂਪੀ

ਅਚਰਜ ਤਮਾ�ੇ ਬਣਾ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। 

ਪਉੜੀ ॥ ਆਪੀਨੑੈ ਆਪੁ ਸਾਿਜ ਆਪੁ ਪਛਾਿਣਆ ॥ ਅੰਬਰੁ ਧਰਿਤ ਿਵਛੋਿੜ ਚੰਦੋਆ
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ਤਾਿਣਆ ॥ ਿਵਣੁ ਥੰਮੑਾ ਗਗਨੁ ਰਹਾਇ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਿਣਆ ॥ ਸੂਰਜੁ ਚੰਦੁ ਉਪਾਇ ਜੋਿਤ

ਸਮਾਿਣਆ ॥ ਕੀਏ ਰਾਿਤ ਿਦਨੰਤੁ ਚੋਜ ਿਵਡਾਿਣਆ ॥ (੧੨੭੯)

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਜੀਵ� � ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਹਰੇਕ ਜੀਵ �

ਮਾਇਆ ਦੇ ਆਹਰ ਿਵਚ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵ� ਦੀ ਬਣਤਰ

ਬਣ�ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵ � ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ

ਨਦੀ ਉਤੇ ਪੱਤਣ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਮਲਾਹ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਜੀਵ� � ਪਾਰ ਲੰਘ�ਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ

ਪੁਰਖੁ ਆਪ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ-ਮਲਾਹ ਹੋ

ਕੇ ਜਹਾਜ਼ � ਚਲ�ਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਆਪ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਿਵਚ ਚੜ� ਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘਦਾ

ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਆਪ ਹੀ ਸਦਾ ਦਇਆ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਬਖ਼�� ਕਰ ਕੇ

ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜੀਵ� � ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ �

ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਦੀ ਿਸਫ਼ਿਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਿਰਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ

ਿਮਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਿਪਆਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਤੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ।

ਆਪੇ ਆਿਪ ਉਪਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਿਸਿਰ ਆਪੇ ਧੰਧੜੈ ਲਾਹੁ ॥ ਆਿਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ

ਿਪਆਰਾ ਆਿਪ ਮਾਰੇ ਮਿਰ ਜਾਹੁ ॥ ਆਪੇ ਪਤਣੁ ਪਾਤਣੀ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਪਾਿਰ ਲੰਘਾਹੁ ॥

੩॥ (੬੦੪)

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਨ�� ਦੀ ਕਦਰ

ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਵ, ਉਸ ਦੀ ਇਹ

ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਦੀ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ

ਸਮਝ ਦੀ ਬਖ਼�ਸ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਿਵਚ ਜੀਵ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ

ਅਸਲੀ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਭਟਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰਨ

ਵਾਲੇ ਬੰਿਦ� � ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਮਨਮੁਖ ਮਨੁੱਖ

ਮੁੜ ਮੁੜ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ � ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ

ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਿਸ��ਟੀ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਿਵਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਉੜੀ ॥ ਆਪੇ ਆਿਪ ਉਪਾਇਅਨੁ ਆਿਪ ਕੀਮਿਤ ਪਾਈ ॥ ਿਤਸ ਦਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਪਈ
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ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਬੁਝਾਈ ॥ (੭੮੬)

ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਲੋਕ� � ਕਰਮ ਕ�ਡ�, ਭਰਮ� ਤੇ ਵਿਹਮ� ਿਵਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਸਮਝਾ

ਿਦੱਤਾ, ਿਕ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਿਹਲ� ਨਾ ਿਕਤੇ ਜਪ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਾ ਤਪ ਹੋ

ਰਹੇ ਸਨ, ਨਾ ਿਕਤੇ ਸੰਜਮ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਾ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ

ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ

ਹੋਰ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਪਰਗਟ ਹੋ ਕੇ

ਖ਼ੁ� ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਡੱਪਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ।

ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾ ਬ�ਤ ਪੂਜਾ ॥ ਨਾ ਕੋ ਆਿਖ ਵਖਾਣੈ ਦੂਜਾ ॥ ਆਪੇ ਆਿਪ ਉਪਾਇ

ਿਵਗਸੈ ਆਪੇ ਕੀਮਿਤ ਪਾਇਦਾ ॥੬॥ (੧੦੩੫)

ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ �, ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ

ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ � ਸਲਾਹ ਮ�ਵਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਭ

ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਆਕਾ�

ਸੀ, ਨਾ ਪਾਤਾਲ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਤੀਨ ਲੋਕ ਸਨ, ਕੋਈ ਉਤਪਤੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ,

ਆਕਾਰ ਰਿਹਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਅਜੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਸੀ। ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ � ਭਾਉਂਦਾ

ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਉੜੀ ॥ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਉਪਾਇਓਨੁ ਤਦਹੁ ਹੋਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ ਮਤਾ ਮਸੂਰਿਤ ਆਿਪ ਕਰੇ

ਜੋ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਈ ॥ ਤਦਹੁ ਆਕਾਸੁ ਨ ਪਾਤਾਲੁ ਹੈ ਨਾ ਤ�ੈ ਲੋਈ ॥ ਤਦਹੁ ਆਪੇ ਆਿਪ

ਿਨਰੰਕਾਰੁ ਹੈ ਨਾ ਓਪਿਤ ਹੋਈ ॥ ਿਜਉ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਿਤਵੈ ਕਰੇ ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ

॥੧॥ (੫੦੯)

ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਿਨਰੋਲ ਆਪ ਹੀ

ਆਪ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ

ਸਭ ਥਾਈਂ ਿਵਆਪਕ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮੁ ਦਾ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਗੁਰੂ ਹੀ ਇਹ ਿਦ�ੜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਰ ਥ� ਵੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ � ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਿਕਤੇ ਿਟਕਾਇਆ ਜਾ

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਿਵਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਜ� ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਦੀ ਕੋਈ
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ਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਥਾਿਪਆ ਨ ਜਾਇ ਕੀਤਾ ਨ ਹੋਇ ॥ ਆਪੇ ਆਿਪ ਿਨਰੰਜਨੁ ਸੋਇ ॥ (੨)

ਸਬਦ ਰੋ�ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਚਲਣ ਲਈ ਸੋਝੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰਦੀ

ਹੈ। ਸਬਦ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹ�, ਪਰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਿਵਚ ਮੂਰਤੀ

ਪੂਜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਸਾਿਰ� ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਰਮ, ਉਸ

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ � ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਿਵਚ ਵਸਦਾ ਵੇਖਣਾ, ਉਸ � ਆਪਣੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ

ਵਸਾਉਂਣ� ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਦੱਿਸਆ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ

ਇਸ ਭੇਦ � ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਉਸ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਦਾ ਰੂਪ

ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ� ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਇਕੋ ਧਰਮ ਹੀ ਮੰਿਨਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ

‘ਸਬਦ”। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਸਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਹੀ ਸ�ਝਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ�

ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਦਾ ਹੁਕਮੁ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ � ਸਮਝ ਸਕੀਏ।

ਮਃ ੨ ॥ ਏਕ ਿ�ਸਨੰ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤ ਆਤਮਾ ॥ ਆਤਮਾ ਬਾਸੁਦੇਵਿਸ◌ੵ ਜੇ

ਕੋ ਜਾਣੈ ਭੇਉ ॥ ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹੈ ਸੋਈ ਿਨਰੰਜਨ ਦੇਉ ॥੪॥ (੪੬੯)

ਜੇ ਕਰ ਉਪਰ ਿਲਖੀ�, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ� ਿਸਿਖਆਵ�, � ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਤ� ਅਸੀਂ

ਿਨਸਚੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹ�, ਿਕ ਸੱਭ ਕੁਝ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ

ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੁਕਮੁ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ

� ਸਾਿਜਆ, ਕੁਦਰਤ ਰਚੀ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਚ ਿਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ, ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਤਮਾ�ਾ

ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵ� � ਦਾਤ� ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਖ਼�ਸ ਕਰਦਾ

ਹੈ, ਜੀ� ਦਾ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਿਜੰਦ ਤੇ ਸਰੀਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈਂ, ਆਪ ਹੀ ਮੁੜ ਵਾਪਸ

ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ � ਜਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਕਰ

ਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਿਨਰਲੇਪ ਵੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਿਵਚ ਫਸ ਕੇ

ਆਪਣੇ ਆਪ � ਮਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,

ਉਸ � ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ

ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ ਰਾਹੀਂ

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਸਮਝ ਦੀ ਬਖ਼�ਸ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ � ਜੋ ਕੁਝ
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ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਿਸ��ਟੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਿਵਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਲੋਕ� � ਕਰਮ ਕ�ਡ�, ਭਰਮ� ਤੇ ਵਿਹਮ� ਿਵਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਮਝਾ

ਿਦੱਤਾ, ਿਕ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਿਹਲ� ਨਾ ਿਕਤੇ ਜਪ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਾ ਤਪ, ਨਾ

ਸੰਜਮ, ਨਾ ਵਰਤ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ

ਆਪ ਿਵਚ ਪਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ੁ� ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਡੱਪਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪ ਹੀ

ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ � ਸਲਾਹ ਮ�ਵਰਾ ਦੇਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ

ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਭ

ਥਾਈਂ ਿਵਆਪਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮੁ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ � ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਿਕਤੇ ਿਟਕਾਇਆ ਜਾ

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਬਦ ਰੋ�ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਚਲਣ ਲਈ ਸੋਝੀ

ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਬਦ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹ�, ਪਰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਿਸੱਖ ਧਰਮ

ਿਵਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਸਾਿਰ� ਦਾ ਮੁੱਖ

ਧਰਮ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ � ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਿਵਚ ਵਸਦਾ ਵੇਖਣਾ, ਉਸ � ਆਪਣੇ ਿਹਰਦੇ

ਿਵਚ ਵਸਾਉਂਣ� ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਦੱਿਸਆ ਹੈ। ਇਸ

ਲਈ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਦਾ ਹੁਕਮੁ ਤੇ ਉਸ ਦੀ

ਅਸਲੀਅਤ � ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰੀਏ।

“ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ”

ਡਾ: ਸਰਬਜੀਤ ਿਸੰਘ, ਵਾ�ੀ, ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ - ੪੦੦੭੦੩. 

Email = sarbjitsingh@yahoo.com

Web = http://www.geocities.ws/sarbjitsingh/,

05/03/2020 at 8:31pm  1 Like 

ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਿਕਦ� ਹੈ?

ਜੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ-ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਿਕਦ� ਹੈ?
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ਕੀ ਰੱਬ ਜੀ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵਅਪਕ ਹਨ?

ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕੁ ਖਲਕ ਮਿਹ, ਖਲਕ ਵਸੈ ਰਬ ਮਾਿਹ॥

ਮੰਦਾ ਿਕਸ ਨੋ ਆਖੀਐ, ਜ� ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਕੋਈ ਨਾਿਹ॥ ੭੫॥

ਸਲੋਕ �ੇਖ਼ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਪੰਨਾ ੧੩੮੧

ਅੱਖਰੀਂ ਅਰਥ:-ਹੇ ਫਰੀਦ! (ਖ਼ਲਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਪਰਮਾਤਮਾ (ਸਾਰੀ) ਖ਼ਲਕਤ

ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਖ਼ਲਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ (ਿਕਤੇ ਭੀ) ਉਸ

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ� ਿਕਸ ਜੀਵ � ਭੈੜਾ ਿਕਹਾ ਜਾਏ? (ਭਾਵ,

ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ � ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ)।

ਿਵਚਾਰ ਚਰਚਾ:-ਛੋਟੇ ਹੁੰਿਦ� ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਿਖਆ ਸੀ, ਿਕ ਜਦੋਂ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੀਕ

ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣਾ, ਤ� ਿਪੰਡ� ਦੇ, ਕੀ ਿਨਆਣੇ, ਕੀ ਿਸਆਣੇ ਟਾਕੀ� ਦੀ� ਗੁੱਡੀ� ਬਣਾ

ਿਕ ਉਹਨ� � ਸਾਿੜਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਿਕ “ਰੱਬਾ ਰੱਬਾ ਮੀਂਹ

ਵਸਾ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਦਾਣੇ ਪਾ”। ਮੀਂਹ � ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਿਪੰਡ� ਿਵੱਚ ਜੱਗ ਵੀ ਕਰਾਏ ਜ�ਦੇ

ਹਨ। ਲੋਕ� ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੱਬ ਜੀ ਖੁ� ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿਫਰ ਲੋਕ� ਤੇ

ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੀਂਹ ਪਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਡੀ� ਸਾੜਨ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਰੀਤ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ

ਿਵੱਚ ਵੀ ਕਈ ਥ�ਈ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਭਾਵਕ

ਹੀ ਕਿਹ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਰੱਬਾ ਿਕੱਥੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਿਗਆ ਏਂ ਐਤਕੀ ਤੂੰ ਮੀਂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ

ਿਰਹਾ? ਹੁਣ ਤ� ਮੀਂਹ� ਦੀ ਔਸਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਛੇਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਿਵੱਚ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪਏ

ਸਨ। ਮਕਾਨ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਚੁੱਿਲ�� ਦਾ ਬਾਲਣ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਪੁ�ੂ� ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੀ

ਮੁਸਬੀਤ ਖੜੀ ਹੋਣੀ, ਹਰ ਪਾਿਸਓਂ ਔਿਖਆਈ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਿਦ� ਇਹ �ਬਦ ਵੀ

ਕਿਹਣ ਸੁਣਨ � ਿਮਲਦੇ ਸਨ ਿਕ ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਬੱਸ ਵੀ ਕਰ, ਸਾ� ਰੋੜ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਣਾ

ਈਂ?

ਆਮ ਲੁਕਾਈ ਇੰਜ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਰੱਬ ਜੀ ਮਨੁੱਖ� ਵ�ਗ ਸਰੀਰਕ ਤਲ਼ ਤੇ

ਿਕਸੇ ਉਪਰਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੀਂਹ ਪਾ ਦੇਂਦਾ

ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਕਾ ਪਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਿਮੱਠੀ

ਹਵਾ ਦੇ ਝੋਕੇ ਆਉਣੇ ਤ� ਦਾਦੀ� ਅਕਸਰ ਕਿਹ ਦੇਂਦੀ� ਸਨ ਿਕ ਅੱਜ ਕੋਈ ਧਰਮੀ
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ਬੰਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤੀ� ਗੱਲ� ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਿਵਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸ� ਉਹ ਗੱਲ� ਹੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ

ਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਤਰ�� ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਬੇ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ

ਿਦਸਦੀ ਹੈ ਤ� ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹ� ਿਕ ਰੱਬ ਜੀ ਵੀ �ਾਇਦ ਮਨੁੱਖ� ਵ�ਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ

ਬੇ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ �

ਤਾਅਨੇ-ਿਮਹਣੇ ਮਾਰਨੇ �ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹ� ਿਕ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ

ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਰੱਬਾ! “ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈ� ਸਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਲੱਭਾ ਸੀ” ?

ਅਦਾਲਤ ਿਵਚੋਂ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਹ�। ਿਨਆਣੇ ਦਾ

ਜਮਾਤ ਿਵਚੋਂ ਫੇਲ� ਹੋਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਦੀਦ�ਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ, ਮਕਾਨ ਢਿਹ

ਜਾਣਾ ਸਭ ਰੱਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਵੀ ਰੱਬ � ਕੋਿਸਆ ਜ�ਦਾ

ਹੈ। ਕਈ ਤ� ਰੱਬ � ਬਦ ਦੁਆਵ� ਵੀ ਦੇਖੇ ਸੁਣੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਜੀ � ਸਮਝਣ ਦੀ ਥ� ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੂਿਜ�

ਮੱਤ� ਵ�ਗ ਰੱਬ ਜੀ � ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�। ਅਸੀਂ ਵੀ

ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਚਿਹਰੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ

ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਹੀ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਰੱਬ ਜੀ

ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਸੇ ਥ� ਤੇ ਸੋਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਿਕਸੇ ਥ� ਵਾਧੂ ਮੀਂਹ ਪਾਈ

ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨ ਚਾਹੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤ� ਅਸੀਂ ਫੱਟ ਕਿਹ ਦੇਂਦੇ ਹ� ਿਕ

ਪ�ਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਜਦੋਂ

ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤ� ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹ ਦੇਂਦੇ ਹ� ਿਕ ਰੱਬ ਜੀ � ਏਦ� ਹੀ

ਭਉਂਦਾ ਸੀ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖ� ਿਵੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ,

ਰੰਗ ਤੇ ਰੇਖਾ ਿਚਤ� ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਤਲ਼ ਤੇ ਮਨੁੱਖ� ਵ�ਗ ਿਵਚਰ ਰਹੇ

ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਰੱਬ ਜੀ � ਖੁ� ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ

ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਿਕਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸੱਚੀ ਖੁ�ਾਮਦ ਕਰਕੇ ਖੁ� ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ

ਏਸੇ ਤਰ�� ਜੇ ਰੱਬ ਜੀ � ਅਸ� ਖੁ� ਕਰ ਿਲਆ ਤ� ਿਫਰ ਸਾ� ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
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ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਰੱਬ ਜੀ, ਿਬਨ�� ਕੰਮ ਕੀਿਤ� ਸਾਡੀ� ਲੋੜ� ਪੂਰੀ� ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਗੇ

ਬੱਸ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਿਵਧੀ ਮੂਜਬ ਕੇਵਲ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ

ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ� ਬੇ-�ੱਕ ਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈਏ ਪਰ ਰੱਬ ਜੀ

ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਜਨੀ ਿਕ ਤੇਜ਼ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ, ਬਚਾਅ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ

ਹੁਕਮ ਕੁਦਰਤ ਿਵੱਚ ਇਕਸਾਰ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਹੁਕਮ (ਿਨਯਮ)

ਿਵੱਚ ਕਰਮ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਵ�ਗੇ, ਸੜਕ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ

ਕਰ�ਗੇ ਤ� ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਣਾ ਹੈ। ਦਰ-ਅਸਲ ਅਸੀਂ

ਆਪਣੀ� ਗਲਤੀ� ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਸਰਖੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ�।

ਜੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਤਥਾ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ

ਿਵਆਪਕ ਿਕਦ� ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ� ਵ�ਗ ਸਰੀਰਕ ਤਲ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤ� ਿਫਰ ਉਸ ਦੀ

ਹੋਂਦ ਿਕਸ ਤਰ�� ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਿਹਮ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਿਜਸ � ਗੁਰਬਾਣੀ

ਦੀ ਲੋਅ ਿਵੱਚ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਿਦਸਦਾ ਤੇ

ਅਣਿਦਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਹੋਂਦ

ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ।

ਕੁਦਰਿਤ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਕੁਦਰਿਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕੁ॥

ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਿਤ ਤੂੰ ਕਾਿਦਰੁ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕੁ॥

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਿਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕੁ॥ ੨॥

ਪੰਨਾ ੪੬੪ ਅੱਖਰੀਂ ਅਰਥ—

ਅੱਖ�ੀਂ ਅਰਥ---ਪਉਣ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਖ਼ਾਕ (ਆਿਦਕ ਤੱਤ), ਇਹ ਸਾਰੇ

ਤੇਰਾ ਹੀ ਤਮਾ�ਾ ਹਨ। (ਹੇ ਪ�ਭੂ!) ਸਭ ਤੇਰੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ

ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਇਸ ਖੇਲ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈਂ, ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਸੁੱਚੀ ਤੋਂ ਸੁੱਚੀ ਹੈ, ਤੂੰ

ਆਪ ਪਿਵੱਤਰ (ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ) ਹੈਂ।

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪ�ਭੂ (ਇਸ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ �) ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਿਵੱਚ (ਰੱਖ ਕੇ) (ਸਭ ਦੀ)

ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, (ਤੇ ਸਭ ਥਾਈਂ, ਇਕੱਲਾ) ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
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ਿਵਚਾਰ ਚਰਚਾ--ਿਜਸ ਤਰ�� ਇੱਕ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ � ਆਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ

ਿਵੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਖੂਨ ਵੀ ਛੁਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬੂਟੇ

ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਛੁੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਿਣ� ਦਾ ਆਟਾ ਖਾਵ�ਗੇ ਤ� ਅਵੱ� ਖੂਨ

ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਿਣ� � ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਬੀਜ ਦੇਵ�ਗੇ ਤ� ਅਵੱ� ਬੂਟੇ ਪ�ਗਟ

ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੀ �ਕਤੀ ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤ�

ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਨਾ ਤ� ਸਾ� ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਿਵਚੋਂ ਖੂਨ ਿਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾ� ਇਸ

ਦਾਣੇ ਿਵਚੋਂ ਬੂਟਾ ਿਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਿਵੱਚ ਖੂਨ ਤਥਾ ਬੂਟੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਛੁਪੀ ਹੋਈ

ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਿਨਯਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਹੀ ਪ��ਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ�� ਹੀ ਰੱਬ ਜੀ ਭਾਵ ਸਦੀਵ

ਕਾਲ ਿਨਯਮ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਿਵੱਚ ਿਵਆਪਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤ�ਾਹ ਜੀ ਇਸ

ਪ�ਥਾਏ ਸੋਰਿਠ ਰਾਗ ਇੱਕ ਬੜਾ ਿਪਆਰਾ ਿਖ਼ਆਲ ਦੇਂਦੇ ਹਨ—

ਸਗਲ ਬਨਸਪਿਤ ਮਿਹ ਬੈਸੰਤਰੁ ਸਗਲ ਦੂਧ ਮਿਹ ਘੀਆ॥

ਊਚ ਨੀਚ ਮਿਹ ਜੋਿਤ ਸਮਾਣੀ ਘਿਟ ਘਿਟ ਮਾਧਉ ਜੀਆ॥ ੧॥

ਸੰਤਹੁ ਘਿਟ ਘਿਟ ਰਿਹਆ ਸਮਾਿਹਓ॥

ਪੂਰਨ ਪੂਿਰ ਰਿਹਓ ਸਰਬ ਮਿਹ ਜਿਲ ਥਿਲ ਰਮਈਆ ਆਿਹਓ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ॥

ਗੁਣ ਿਨਧਾਨ ਨਾਨਕੁ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ਸਿਤਗੁਿਰ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਓ॥

ਸਰਬ ਿਨਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਸਭ ਮਿਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇਓ॥ ੨॥

ਰਾਗ ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ਪੰਨਾ ੬੧੭

ਅੱਖਰੀਂ ਅਰਥ--ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ

ਤਰ�� ਸਾਰੇ ਜੀਵ� ਿਵੱਚ ਿਵਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਹੈ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਹੈ।

੧। ਰਹਾਉ।

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਜਵੇਂ ਸਭ ਬੂਿਟ� ਿਵੱਚ ਅੱਗ (ਗੁਪਤ ਮੌਜੂਦ) ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਹਰੇਕ ਿਕਸਮ ਦੇ

ਦੁੱਧ ਿਵੱਚ ਿਘਉ (ਮੱਖਣ) ਗੁਪਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਿਤਵੇਂ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਸਭ ਜੀਵ� ਿਵੱਚ ਪ�ਭੂ ਦੀ

ਜੋਿਤ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਸਭ ਜੀਵ� ਿਵੱਚ ਹੈ। ੧।

ਹੇ ਭਾਈ! ਨਾਨਕ (ਉਸ) ਗੁਣ� ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿਸਫ਼ਿਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ

ਗ�ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ (ਨਾਨਕ ਦਾ) ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ (ਤ�ਹੀਏਂ ਨਾਨਕ � ਯਕੀਨ
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ਹੈ ਿਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਜੀਵ� ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ (ਿਫਰ ਭੀ) ਸਦਾ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ)

ਿਨਰਲੇਪ ਹੈ, ਸਭ ਜੀਵ� ਿਵੱਚ ਸਮਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਰਹਾਉ ਦੀ� ਤੁਕ� ਿਵੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ

ਤੇ ਿਜੱਥੇ ਹਰੇਕ ਸੀਰਰ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ �ਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਂਦ

ਮੌਜੂਦ ਹੈ—ਭਾਵ ਇੱਕ ਬੱਝਵੀਂ ਿਨਯਮਾਵਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਨਯਮਾਵਲੀ

ਬ�ਿਹਮੰਡੀ ਹੈ। ਸੂਝਵਾਨ� ਭਾਵ ਅਤਮ ਦਰ�ੀ� ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਬ�ਿਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮਾਵਲੀ

ਿਵਚੋਂ ਕਈ ਲੱਭਤ� ਲੱਭੀ� ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੀ� ਲੱਭਤ� ਛੁਪੀ�

ਹਨ ਉਹਨ� ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ---- “ਬਿਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਿਤ

ਵਿਸਆ॥ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਈ ਲਿਖਆ”॥ 

ਏਸੇ �ਬਦ ਦੀ� ਅਗਲੀ� ਤੁਕ� ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਿਵਸਥਾਰ ਹੈ-

ਸੰਤਹੁ ਘਿਟ ਘਿਟ ਰਿਹਆ ਸਮਾਿਹਓ॥

ਪੂਰਨ ਪੂਿਰ ਰਿਹਓ ਸਰਬ ਮਿਹ ਜਿਲ ਥਿਲ ਰਮਈਆ ਆਿਹਓ॥

ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਬੰਧੀ ਉਪੋਰਕਤ �ਬਦ ਿਵੱਚ ਬਨਾਸਪਤੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ

ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਜਸ ਤਰ�� ਬਨਸਪਤੀ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਸਾ� ਿਦੱਸਦੀ

ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗ ਿਦੱਸਦੀ ਓਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ� ਨਾਲ ਜੰਗਲ਼ ਦੇ ਦਰੱਖਤ

ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤ� ਮੀਲ� ਬੱਧੀ ਜੰਗਲ਼ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਦੂਰੋਂ

ਅੱਗ ਦੀ� ਲਾਟ� ਿਦੱਸਦੀ� ਹਨ ਪਰ ਉਹਨ� ਲਾਟ� ਿਵੱਚ ਿਸੱਖਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤ�ਾਹ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਜਸ ਤਰ�� ਦੁਨੀ� ਦੇ ਹਰ

ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਧ ਿਵੱਚ ਿਘਉ ਹੈ ਪਰ ਿਘਓ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਦੁੱਧ � ਿਵ�ੇ� ਿਨਯਮ ਦੇ

ਿਵੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ ਤ� ਜਾ ਕੇ ਿਘਓ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ—

ਸਗਲ ਬਨਸਪਿਤ ਮਿਹ ਬੈਸੰਤਰੁ ਸਗਲ ਦੂਧ ਮਿਹ ਘੀਆ॥

ਊਚ ਨੀਚ ਮਿਹ ਜੋਿਤ ਸਮਾਣੀ ਘਿਟ ਘਿਟ ਮਾਧਉ ਜੀਆ॥

ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਜੋਤ (ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਿਨਯਮਾਵਲੀ) ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਹਰੇਕ

ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਤੇ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬੱਝਵੇਂ ਿਨਯਮ ਿਵੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਿਨਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਹਨ ਿਜੰਨ�� � ਸਮਝ ਕੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ
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ਿਵੱਚ ਅਪਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤ�ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਸਰਬ

ਿਵਆਪਕ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ� � ਗਾਉਂਦਾ ਹ� ਭਾਵ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਗੁਣ� ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਕਰਦਾ ਹ�—

ਗੁਣ ਿਨਧਾਨ ਨਾਨਕੁ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ਸਿਤਗੁਿਰ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਓ॥

ਸਰਬ ਿਨਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਸਭ ਮਿਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇਓ॥

ਅਕਾਲ ਪਰਖ ਸਭ ਜੀਵ� ਿਵੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥ� ਤੋਂ

ਿਨਰਲੇਪ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇ� ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਈ ਗਈ।

ਸਿਤਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇ� ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਭਰਮ ਜਾਲ � ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ

ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਿਵਚਲੇ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤ� ਸਿਹਜੇ ਹੀ ਰੱਬੀ ਗੁਣ�

ਿਵੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ�। ਰੱਬ ਦੈਵੀ ਗੁਣ� ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਾਰ

ਹਨ।

ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਬ ਿਵਆਪਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਰਾਗ

ਧਨਾਸਰੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਗੰਮੀ ਫਰਮਾਣ ਹੈ—

ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ॥

ਸਰਬ ਿਨਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋਹੀ ਸੰਿਗ ਸਮਾਈ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ॥

ਪੁਹਪ ਮਿਧ ਿਜਉ ਬਾਸੁ ਬਸਤੁ ਹੈ ਮੁਕਰ ਮਾਿਹ ਜੈਸੇ ਛਾਈ॥

ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਿਰ ਬਸੇ ਿਨਰੰਤਿਰ ਘਟ ਹੀ ਖੋਜਹੁ ਭਾਈ॥ ੧॥

ਬਾਹਿਰ ਭੀਤਿਰ ਏਕੋ ਜਾਨਹੁ ਇਹੁ ਗੁਰ ਿਗਆਨੁ ਬਤਾਈ॥

ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਬਨੁ ਆਪਾ ਚੀਨੈ ਿਮਟੈ ਨ ਭ�ਮ ਕੀ ਕਾਈ॥ ੨॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ਪੰਨਾ ੬੮੪

ਅੱਖਰੀਂ ਅਰਥ--ਹੇ ਭਾਈ! (ਪਰਮਾਤਮਾ �) ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਜੰਗਲ� ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ

ਜ�ਦਾ ਹੈਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਿਫਰ ਭੀ) ਸਦਾ (ਮਾਇਆ ਦੇ

ਪ�ਭਾਵ ਤੋਂ) ਿਨਰਲੇਪ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ੧।

ਰਹਾਉ।

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਜਵੇਂ ਫੁੱਲ ਿਵੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ �ੀ�ੇ ਿਵੱਚ (�ੀ�ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ
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ਦਾ) ਅਕਸ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਿਤਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਕ-ਰਸ ਸਭਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ �) ਆਪਣੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਲੱਭ। ੧।

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦਾ (ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦਾ) ਉਪਦੇ� ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ (ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ

ਦੇ) ਅੰਦਰ (ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ) ਬਾਹਰ (ਹਰ ਥ�) ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ � (ਵੱਸਦਾ)

ਸਮਝੋ੦। ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਆਪਣਾ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਿਬਨਾ (ਮਨ �ਤੋਂ)

ਭਟਕਣਾ ਦਾ ਜਾਲਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ (ਤੇ, ਉਤਨਾ ਿਚਰ ਸਰਬ-ਿਵਆਪਕ

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ)।

ਿਵਚਾਰ ਚਰਚਾ--ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਿਖ਼ਆਲ

ਿਰਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਰੱਬ ਜੀ ਸਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ

ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਿਵਭਾਗ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ

ਕਿਰੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਗ�ਹ ਦੁਨੀ� ਦਾ ਕਾਰ-ਿਵਹਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ

ਪੱਕਾ ਿਵ�ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਰੱਬ ਜੀ ਜੰਗਲ਼� ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਸਬੰਧੀ ਿਜੰਨੇ ਮੂੰਹ

ਓਨੀ� ਗੱਲ� ਬਣੀ� ਹੋਈ� ਹਨ। ਹਰ ਦੇ�, ਕੌਮ, ਬਰਾਦਰੀ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਪੋ

ਆਪਣਾ ਿਵ�ਵਾਸ ਹੈ।

ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਭਟਕਣਾ ਜੰਗਲ਼� ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਜੀ � ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਪਣੀ�

ਿਜ਼ੰਦਗੀ� ਗਾਲ਼ ਰਹੇ ਉਹਨ� � ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਕ “ਐ ਬੰਿਦਆ!

ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਜੰਗਲ਼� ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ � ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਏਂ?

ਜੰਗਲ ਦਾ ਭਾਵ ਦੁਿਬਧਾ, ਭਟਕਣਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨ� ਤੇ ਲੋਕ ਿਵਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕ�ਡ

ਤੋਂ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਤ� ਸਰਬ ਿਵਆਪਕ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਿਨਰਲੇਪ

ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਵੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ —

ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ॥

ਸਰਬ ਿਨਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋਹੀ ਸੰਿਗ ਸਮਾਈ”॥

ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਫੁੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਜਸ ਤਰ�� ਇੱਕ ਫੁੱਲ

ਿਵੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਾ� ਿਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ �ੀ�ੇ ਦੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ

ਿਕ ਿਜਸ ਤਰ�� �ੀ�ਾ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਸਾ� ਆਪਣਾ ਪ�ਛਾਵ� ਿਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਏਸੇ ਤਰ�� ਹੀ ਰੱਬ
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ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਜਦੋਂ �ਬਦ� ਦੀ ਿਵਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ�ਗੇ ਤ�

ਅਵੱ� ਸਾ� ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਿਵਦਵਾਨ ਜੀ ਹੁਰ� ਮੁੱਕਰ ਦੇ ਅਰਥ ਲਕੜੀ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਿਕ ਿਜਸ ਤਰ�� ਲਕੜੀ

ਿਵੱਚ ਛਾਈ ਭਾਵ ਸੁਆਹ ਭਾਵ ਅਗਨੀ ਹੈ ਏਸੇ ਤਰ�� ਪ�ਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵੱਚ ਹਨ।

ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵ�ਗ ਰੱਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵੱਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਫੁੱਲ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇਂਦਾ

ਹੈ ਤੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਿਜਸ ਤਰ�� �ੀ�ੇ ਿਵਚੋਂ

ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਿਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਿਲਹਾਜਾ ਏਸੇ ਤਰ�� ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਣ� ਰੂਪੀ ਰੱਬ ਜੀ

ਦੇਖਣਾ ਹੈ—

ਪੁਹਪ ਮਿਧ ਿਜਉ ਬਾਸੁ ਬਸਤੁ ਹੈ ਮੁਕਰ ਮਾਿਹ ਜੈਸੇ ਛਾਈ॥

ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਿਰ ਬਸੇ ਿਨਰੰਤਿਰ ਘਟ ਹੀ ਖੋਜਹੁ ਭਾਈ”॥

ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਚੇਤਨਤਾ, ਿਗਆਨ ਇੰਿਦ�� ਿਵੱਚ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਰ ਥ� ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ �

ਵੱਸਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਿਜਨ� ਿਚਰ ਆਪਣੇ ਆਪ � ਪਰਖਣ ਦੀ ਕੋਿ�ਸ

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਨ�ਾ ਿਚਰ ਇਸ � ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਭਾਵ ਸੱਚ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਨਹੀਂ

ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦਾ ਜਾਲਾ ਗੁਰ-ਿਗਆਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ �ਤਰਨਾ ਹੈ—

ਬਾਹਿਰ ਭੀਤਿਰ ਏਕੋ ਜਾਨਹੁ ਇਹੁ ਗੁਰ ਿਗਆਨੁ ਬਤਾਈ॥

ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਬਨੁ ਆਪਾ ਚੀਨੈ ਿਮਟੈ ਨ ਭ�ਮ ਕੀ ਕਾਈ॥

ਲੰਬਾ ਸਮ� ਇੱਕ ਜਗ�ਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਹੇ ਤ� ਉਸ ਿਵੱਚ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਾਲਾ ਜੰਮ ਜ�ਦਾ

ਹੈ। ਇਹ ਜਾਲਾ ਪਾਣੀ � ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਰਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਏਸੇ ਤਰ�� ਹੀ ਜੇ ਿਵਕਾਰ� ਦੀ

ਤਿਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਤੇ ਚੜ�ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤ� ਇਸ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਿਵੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ� ਦਾ ਿਟਕਾਅ

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਹਜ਼ਾਰ� ਮਣਿਕ� � ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਥ� ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਿਖਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਪੜਾ

ਤ� ਹੀ ਿਤਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਤਾਣਾ ਤੇ ਪੇਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਏਸੇ ਤਰ�� ਹੀ ਰੱਬ

ਸਾਰੇ ਜੀਵ� ਿਵੱਚ ਤਥਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਿਨਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਰਿਵਆ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਜੇਹਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਸਾ ਰਾਗ ਿਵੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—

ਸਭੁ ਗੋਿਬੰਦੁ ਹੈ ਸਭੁ ਗੋਿਬੰਦੁ ਹੈ ਗੋਿਬੰਦ ਿਬਨੁ ਨਹੀ ਕੋਈ॥
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ਸੂਤੁ ਏਕੁ ਮਿਣ ਸਤ ਸਹੰਸ ਜੈਸੇ, ਓਿਤ ਪੋਿਤ ਪ�ਭੁ ਸੋਈ॥ ੧॥

ਰਾਗ ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਪੰਨਾ ੪੮੫

ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦੇਿਖ� ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਿਕੰਨੇ ਬੁਲਬਲੇ, ਿਕੰਨੀ� ਪਾਣੀ

ਦੀ� ਲਿਹਰ� ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ� ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਰਲ਼ਦੀ� ਜ�ਦੀ� ਹਨ।

ਦੇਖਣ � ਇੰਜ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ �ਾਇਦ ਪਾਣੀ� ਦੇ ਬੁਲਬਲੇ ਤੇ ਲਿਹਰ� ਵੱਖੋ

ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦੀ� ਹੋਣ, ਪਰ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਹਨ ਕੁੱਝ

ਏਸੇ ਤਰ�� ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇਖਣ � ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ

ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਿਖਲਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਿਖਲਾਰੇ ਿਵੱਚ ਸਦੀਵ ਿਨਯਮ ਦੇ ਰੂਪ ਬੈਠਾ

ਹੋਇਆ ਹੈ—

ਜਲ ਤਰੰਗ ਅਰੁ ਫੇਨ ਬੁਦਬੁਦਾ, ਜਲ ਤੇ ਿਭੰਨ ਨ ਹੋਈ॥

ਇਹੁ ਪਰਪੰਚੁ ਪਾਰਬ�ਹਮ ਕੀ ਲੀਲਾ, ਿਬਚਰਤ ਆਨ ਨ ਹੋਈ॥

ਰਾਗ ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਪੰਨਾ ੪੮੫

ਅੱਖਰੀਂ ਅਰਥ--ਪਾਣੀ ਦੀ� ਿਠੱਲ��, ਝੱਗ ਅਤੇ ਬੁਲਬੁਲੇ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਿਦੱਸਦਾ ਤਮਾ�ਾ-ਰੂਪ ਜਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਖੇਡ

ਹੈ, ਗਹੁ ਨਾਲ ਸੋਿਚ� (ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ) ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

੨।

ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਿਵਚਾਰਣ ਦੇ ਿਵ�ੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਂਿਦ� ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਰਚੀ

ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਲ ਿਵੱਚ ਪਤਝੜ�, ਬਰਸਾਤ, ਬੱਦਲ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ,

ਧੁੱਪ-ਛ� ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਇੱਕ ਬੱਝਵੇਂ ਿਨਯਮ ਿਵੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਿਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਿਵਚਾਰਵਾਨ

ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ�ਗੇ ਤ� ਸਾ� ਸਾਿਰ� ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ—

ਕਹਤ ਨਾਮਦੇਉ ਹਿਰ ਕੀ ਰਚਨਾ, ਦੇਖਹੁ ਿਰਦੈ ਬੀਚਾਰੀ॥

ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਸਰਬ ਿਨਰੰਤਿਰ, ਕੇਵਲ ਏਕ ਮੁਰਾਰੀ॥

ਰਾਗ ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਪੰਨਾ ੪੮੫

ਅੱਖਰੀਂ ਅਰਥ--ਨਾਮਦੇਵ ਆਖਦਾ ਹੈ— (ਹੇ ਭਾਈ!) ਆਪਣੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ ਕੇ

ਵੇਖ ਲਵੋ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਘਟ ਅੰਦਰ
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ਹਰ ਥ� ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵ -—ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਚੀ ਿਸ��ਟੀ ਿਵੱਚ ਹਰ ਥ� ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ

ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ � ਇਹ ਸੂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰਬ ਿਵਆਪਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਿਪਆਰੀ

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਂਿਦ� ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਜਸ ਤਰ�� ਚਾਦਨੀ ਰਾਤ ਿਵੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਘੜੇ

ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣ ਤ� ਹਰੇਕ ਘੜੇ ਿਵਚੋਂ ਚੰਦ�ਮਾ ਦਾ ਪ�ਛਾਵ� ਿਦਸੇਗਾ---ਹਭ ਸਮਾਣੀ

ਜੋਿਤ, ਿਜਉ ਜਲ ਘਟਾਊ ਚੰਦ�ਮਾ॥

ਪਰਗਟੁ ਥੀਆ ਆਿਪ, ਨਾਨਕ ਮਸਤਿਕ ਿਲਿਖਆ॥ ੨॥

ਸਲੋਕ ਮ: ੫ ਪੰਨਾ ੧੦੯੯ –

ਅੱਖਰੀਂ ਅਰਥ--ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪ�ਭੂ ਦੀ ਜੋਿਤ ਤ� ਹਰ ਥ� ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ (ਮੌਜੂਦ ਹੈ)

ਿਜਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਿੜ� ਿਵੱਚ ਚੰਦ�ਮਾ (ਦਾ ਪ�ਿਤਿਬੰਬ) ਹੈ। (ਪਰ ਮਾਇਆ-ਵੇੜ�ੇ ਜੀਵ �

ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ)। ਿਜਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ (ਪੂਰਬਲਾ)

ਿਲਿਖਆ ਲੇਖ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਜੋਿਤ ਪਰਤੱਖ ਹੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 

�ਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜੋ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਿਲਖੇ ਹਨ ਕੀ ਉਸ ਦੇ

ਅਧਾਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਪ�ਗਟ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਿਮਸਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹ� ਿਜਸ ਤਰ��

ਕੋਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਿਵੱਚ ਪੜ�ਦਾ ਹੋਇਆ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜ�ਦਾ

ਹੈ ਤ� ਉਸ � ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲਾ ਿਮਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪ�ਿਤਭਾ

ਉਸ � ਸਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਈ। ਓਦ�ੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਿਵਿਦਆ ਿਲਖੀ

ਗਈ ਭਾਵ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਿਦਮਾਗ ਨੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਕੋਲੋਂ ਿਗਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਿਲਆ

ਤੇ ਸਤਵੀਂ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਏਸੇ ਤਰ�� ਜੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ� � ਸਮਝ ਕੇ ਧਾਰਨ

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਬਣਨਾ �ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੇ ਏਸੇ ਜੀਵਨ

ਿਵੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ �ੁਰੂ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਿਵਹਾਰ ਿਵਚੋਂ ਪ�ਗਟ ਹੋਣੇ

�ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਿਵੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤ�ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੈਂ ਿਜਸ ਪਾਸੇ ਵੀ

ਦੇਖਦਾ ਹ� ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ—
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ਜਹ ਜਹ ਪੇਖਉ ਤਹ ਹਜੂਿਰ ਦੂਿਰ ਕਤਹੁ ਨ ਜਾਈ॥

ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਸਰਬਤ� ਮੈ ਮਨ ਸਦਾ ਿਧਆਈ॥ ੧॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਪੰਨਾ ੬੭੭

ਅੱਖਰੀਂ ਅਰਥ--ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਿਜੱਥੇ ਿਜੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਹ� �ਥੇ �ਥੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ

ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਥ� ਤੋਂ ਭੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਤੂੰ ਸਦਾ ਉਸ

ਪ�ਭੂ � ਿਸਮਿਰਆ ਕਰ, ਜੇਹੜਾ ਸਭਨ� ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈ। ੧।

ਆਪਣੇ ਮਨ � ਸਲਾਹ ਦੇਂਿਦ� ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ

ਉਸ ਸਰਬ ਿਵਆਪਕ ਰੱਬ ਜੀ � ਸਦਾ ਿਧਆਇਆ ਕਰ। ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ� � ਸਮਝ

ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਿਨਯਮਾਵਲੀ ਿਵੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ।

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ ਿਕ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਵੱਿਸਆ

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ �ੁਭ ਗੁਣ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ

ਇਹਨ� ਗੁਣ� � ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਗਆਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਹਨ� ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਗੁਣ�

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਿਜ਼ੰਦਗੀ

ਿਜਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜ�ਦੀ ਹੈ---

ਘਟ ਘਟ ਮੈ ਹਿਰ ਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਿਹਓ ਪੁਕਾਿਰ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਤਹ ਭਜੁ ਮਨਾ ਭਉ ਿਨਿਧ ਉਤਰਿਹ ਪਾਿਰ॥ ੧੨॥

ਸਲੋਕ ਮ: ੯ ਪੰਨਾ ੧੪੨੭

ਅੱਖਰੀਂ ਅਰਥ--ਹੇ ਨਾਨਕ! ਆਖ—ਹੇ ਮਨ! ਸੰਤ ਜਨ� ਨੇ �ਚੀ ਕੂਕ ਕੇ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ

ਹੈ ਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦਾ ਭਜਨ

ਕਿਰਆ ਕਰ, (ਭਜਨ ਦੀ ਬਰਕਿਤ ਨਾਲ) ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਿਹéਗਾ।

੧੨।

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤ�ਾਹ ਜੀ ਰਾਗ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਿਵੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਜਸ ਤਰ��

ਲਕੜੀ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਹੈ ਤੇ ਜੁਗਤ ਤੋਂ ਿਬਨ� ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦੀ ਕੁੱਝ ਏਸੇ ਤਰ��

ਹੀ ਰੱਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵੱਚ ਬੈਠੈ ਹਨ ਪਰ ਗੁਰੂ-ਜੁਗਤ ਤੋਂ ਿਬਨ�� ਰੱਬੀ ਗੁਣ� �

ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ—
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ਿਜਉ ਬੈਸੰਤਰੁ ਕਾਸਟ ਮਝਾਿਰ ਿਬਨੁ ਸੰਜਮ ਨਹੀ ਕਾਰਜ ਸਾਿਰ॥

ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਨ ਪਾਵੈਗੋ ਹਿਰ ਜੀ ਕੋ ਦੁਆਰ॥

ਿਮਿਲ ਸੰਗਿਤ ਤਿਜ ਅਿਭਮਾਨ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਾਏ ਹੈ ਪਰਮ ਿਨਧਾਨ॥ ੨॥

ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਪੰਨਾ ੫੩੫ 

ਅੱਖਰੀਂ ਅਰਥ--ਹੇ ਭਾਈ! ਿਜਵੇਂ (ਹਰੇਕ) ਲੱਕੜ ਿਵੱਚ ਅੱਗ (ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ)

ਜੁਗਿਤ ਤੋਂ ਿਬਨਾ (ਉਹ ਅੱਗ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੇ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ

ਵਾਲੇ) ਕੰਮ ਿਸਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ� ਸਕਦੇ। (ਇਸੇ ਤਰ��, ਭਾਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥ� ਵੱਸ ਿਰਹਾ

ਹੈ, ਪਰ) ਗੁਰੂ � ਿਮਲਣ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇਗਾ।

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਆਖ—ਸਾਧ ਸੰਗਿਤ ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਹੰਕਾਰ ਿਤਆਗ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ

ਸ�ੇ�ਟ (ਨਾਮ-) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਿਮਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ੨।

ਰੱਬੀ ਹੋਂਦ ਸਰਬ –ਿਵਆਪਕ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਬੱਝਵੇਂ ਿਨਯਮ ਤਿਹਤ ਚੱਲ ਰਹੀ

ਹੈ ਿਜਸ � ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਿਵੱਚ ਚੱਲ

ਿਰਹਾ ਹੈ—

ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਿਰ ਸਭੁ ਕੋ, ਬਾਹਿਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕੋਇ॥

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ, ਤ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ॥ ੨

ਜਪੁ

ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਬੱਝਵੀਂ ਿਨਯਮਾਵਲੀ ਜੋ ਸਿਤ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਖੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨ� ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ

ਰੱਬ ਦੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਹਨ ਿਜੰਨ�� � ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ।

ਰੱਬ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ

ਬਣਨਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਬੀਰ

ਸਾਿਹਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ--

ਕਬੀਰਾ ਜਹਾ ਿਗਆਨੁ ਤਹ ਧਰਮੁ ਹੈ, ਜਹਾ ਝੂਠੁ ਤਹ ਪਾਪੁ॥

ਜਹਾ ਲੋਭੁ ਤਹ ਕਾਲੁ ਹੈ ਜਹਾ ਿਖਮਾ ਤਹ ਆਿਪ॥ ੧੫੫॥

ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪੰਨਾ ੧੩੭}

ਿਜੰਨ�� ਨੇ ਰੱਬ � ਸਮਝ ਿਲਆ ਉਹਨ� ਦੇ ਰੱਬੀ ਿਮਲਾਪ ਦੀ� ਿਨ�ਾਨੀ� ਿਕਹੜੀ�
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ਹਨ—ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤ�ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ---

ਪ�ਭ ਿਮਲਣੈ ਕੀ ਏਹ ਨੀਸਾਣੀ॥ ਮਿਨ ਇਕੋ ਸਚਾ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੀ॥

ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਿਖ ਸਦਾ ਿਤ�ਪਤਾਸੇ ਅਨਦੁ ਖਸਮ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੀਉ॥ ੩॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਪੰਨਾ ੧੦੬

ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਸਿਹਜ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਵਚਰਨ ਵਾਲਾ ਰੱਬੀ ਗੁਣ� ਦਾ

ਧਾਰਨੀ ਹੈ।

ਨੋਟ— “ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੰਕਲਪ” ਿਜਹੜੀ ਪਿਹਲੀ ਪੁਸਤਕ ਛਪੀ ਸੀ ਉਸ ਿਵਚਲੇ

ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਿਸੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਲੇਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੁਸਤਕ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਛੱਪੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਤਵੇਂ

ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਿਲਿਖਆ ਸੀ।

ਿਜੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਗੁਰਬਚਨ ਿਸੰਘ ਪੰਨਵ�

05/03/2020 at 10:33pm   

ਰੱਬ � ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲ� ਦੀ ਬਿਹਸ ਸਦਾ ਰਿਹਣੀ ਹੈ।

ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲ� ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ,ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲ� ਵੱਲ ਚਲੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ

ਕਦੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲ� 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਵਰਤ ਰਹੀ�

ਘਟਨਾਵ� ਿਕਸੇ-ਿਕਸੇ � ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਿਦੰਦੀ� ਹਨ, ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ,ਚਲਦਾ ਰਿਹਣਾ

ਹੈ।

ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਿਦਮਾਗ ਿਕਥੋ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ,ਇਹ ਵੀ "ਪਤਾਲਾ ਪਤਾਲ" ਵ�ਗ ਪਰੇ ਤੋਂ

ਪਰੇ ਹੈ,ਿਜਉਂ-ਿਜਉਂ ਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ,ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ

ਿਵਚਾਰ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ‘ਮਨ’ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰੱਬ �

ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਿਕਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ? ਤ� ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ:- ਕੁਦਰਿਤ ਕਵਣ, ਕਹਾ

ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਮੇਰੀ ਕੀਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਿਕ (ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਿਤ ਦੀ) ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕ� ? 

ਮੇਜਰ ਿਸੰਘ 'ਬੁਢਲਾਡਾ'
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ਕੇਤੇ ਆਖਿਹ, ਆਖਿਣ ਪਾਿਹ ॥ ਕੇਤੇ, ਕਿਹ ਕਿਹ, ਉਿਠ ਉਿਠ ਜਾਿਹ ॥ ਏਤੇ ਕੀਤੇ, ਹੋਿਰ

ਕਰੇਿਹ ॥ ਤਾ, ਆਿਖ ਨ ਸਕਿਹ ਕੇਈ ਕੇਇ ॥ (ਜਪੁ ਜੀ ਸਿਹਬ)

ਅਰਥ :- ਬੇਅੰਤ ਜੀਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ

ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੇਅੰਤ ਜੀਵ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਤੋਂ ਤੁਰੇ

ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਗਤ ਿਵਚ ਇਤਨੇ (ਬੇਅੰਤ) ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ (ਜੋ ਿਬਆਨ ਕਰ

ਰਹੇ ਹਨ), (ਪਰ ਹੇ ਹਰੀ !) ਜੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਭੀ (ਬੇਅੰਤ ਜੀਵ) ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਤ� ਭੀ ਕੋਈ

ਜੀਵ ਤੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ।(ਪ�ੋ.ਸਿਹਬ ਿਸੰਘ ਜੀ)

ਕੁਦਰਿਤ ਕਵਣ, ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਮੇਰੀ ਕੀਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਿਕ (ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਿਤ ਦੀ)

ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕ�? 

ਹਰੀ ਅੰਤੁ ਨਾਹੀ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ਕਉਨੁ ਹੈ ਕਰੈ ਬੀਚਾਰੁ ਜਗਤ ਿਪਤਾ ਹੈ ਸ�ਬ ਪ�ਾਨ ਕੋ ਅਧਾਰੁ

॥ {1385}

ਹਰੀ (ਰੱਬ) ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਤਰ� ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕ� �ਬਦ ਹੋਰ ਹਨ,ਜੋ ਦਸਦੇ ਹਨ,ਰੱਬ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ

ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮੇਜਰ ਿਸੰਘ 'ਬੁਢਲਾਡਾ'

94176 42327

05/03/2020 at 10:45pm   

In reply to ਮੇਜਰ ਿਸੰਘ 'ਬੁਢਲਾਡਾ'

ਮੇਜਰ ਿਸੰਘ ਬੁਢਲਾਡਾ ਜੀ,

ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵੱਚੋਂ ਪੰਕਤੀ� ਲੈ ਕੇ ਪੇ� ਕੀਤੀ� ਹਨ ਉਹਨ� ਿਵਚ

'ਰੱਬ' �ਬਦ ਤ� ਿਕਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ। ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਕਸ ਤਰ�ਾ

ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹਨ� ਪੰਕਤੀ� ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਮੰਨੇਂ ਜ�ਦੇ 'ਰੱਬ' ਦੀ ਗੱਲ

Iqbal Singh Dhillon
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ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ�� ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦਾਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਜ�ਦਾ

ਿਕ " ਰੱਬ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ"।

ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ�।

05/05/2020 at 3:49pm   

ਸਿਤਕਰਯੋਗ ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋ ਜੀ, 

ਸਿਤ ਸ�ੀ ਅਕਾਲ!

ਇਹਨ� ਪੰਕਤੀ� ਿਵਚ ਰੱਬ ਦਾ ਿਸੱਧਾ ਿਜਕਰ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ,ਗੱਲ ਤ�

ਉਸ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ,ਜੋ   ਉਪਰੋਕਤ ਪ�ੋ. ਸਿਹਬ ਿਸੰਘ ਜੀ, 

ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਿਫਰ ਉਹ ਿਕਸ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ? 

ਅੱਗੇ ਤ� ਿਸੱਧਾ 'ਹਰੀ' (ਰੱਬ) ਦਾ ਿਜਕਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ।

ਹਰੀ ਅੰਤੁ ਨਾਹੀ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ਕਉਨੁ ਹੈ ਕਰੈ ਬੀਚਾਰੁ ਜਗਤ ਿਪਤਾ ਹੈ ਸ�ਬ

ਪ�ਾਨ ਕੋ ਅਧਾਰੁ ॥ {1385}

ਹਰੀ (ਰੱਬ) ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

05/05/2020 at 11:17pm   

ਮੇਜਰ ਿਸੰਘ 'ਬੁਢਲਾਡਾ'

ਸ. ਮੇਜਰ ਿਸੰਘ ਬੁਢਲਾਡਾ ਜੀ,

ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤ� ਏਹੋ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਦੀ

ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੇ

ਿਵ�ਵਾਸ (ਅੰਧ-ਿਵ�ਵਾਸ) ਿਦਖਾਉਂਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹ�। ਏਸੇ � ਹੀ

ਮਾਨਿਸਕ ਗੁਲਾਮੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟੀ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬ�ਾਹਮਣਵਾਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਇਸ ਤਰ�� ਪਰਚਲਤ

ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਿਕ �ਚ-ਕੋਟੀ ਦੇ ਿਵਦਵਾਨ ਵੀ ਏਸੇ ਵਿਹਣ

Iqbal Singh Dhillon
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ਿਵਚ ਵਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਅਿਜਹੀ ਮਾਨਿਸਕ ਗੁਲਾਮੀ ਿ�ਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ

ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਮ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤ� ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ�ੋ.

ਸਾਿਹਬ ਿਸੰਘ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਿਵਦਵਾਨ� ਿਵਚ �ਾਮਲ ਹਨ। ਮੈਂ ਤ�

ਇਕ ਸਾਦਾ ਿਜਹਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇ� ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ

ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਪ�ੋ. ਸਾਿਹਬ ਿਸੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।   ਮੈਂ

ਤੁਹਾ� ਿਕਸੇ ਤੋਂ ਘਟ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ

ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵਚ ਿਵਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ

�ਤਰ ਦੇਵੋ ਜੀ।

ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ।

05/06/2020 at 2:24pm   

ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਜੀ,

ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹ�,ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ

ਿਵਦਵਾਨ, ਹਰ ਥ� ਸਹੀ ਹੋਵੇ,ਿਕਸੇ ਥ� ਉਹਦੇ

ਿਵਚਾਰ� ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਤ� ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ,ਉਹਦੇ

ਿਵਚਾਰ� ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ

ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕ ਘੱਟ ਪੜੇ ਿਲਖੇ,ਜ� ਅਨਪੜ�

ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ,ਵੱਡੇ ਿਵਦਵਾਨ ਵੀ ਉਸਦੀ

ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਮੈਂ ਪ�ੋ. ਸਿਹਬ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਇਥੇ ਿਦੱਤੇ

ਹਨ,ਤ� ਮੈਂ ਇਹਨ� ਿਵਚਾਰ� � ਸਹੀ ਮੰਨਕੇ ਹੀ ਿਲਖੇ

ਹਨ,ਕਿਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਿਵਚਾਰ ਹਨ।

ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਿਵਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹ�, ਮੈਂ ਤ� ਇਕ ਆਮ

ਿਜਹਾ ਬੰਦਾ ਹ�,ਿਲਖਣ ਵੇਲੇ ਕੋਿ�� ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ,ਕੋਈ

ਮੇਜਰ ਿਸੰਘ 'ਬੁਢਲਾਡਾ'
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ਗਲਤੀ ਨਾ ਰਿਹ ਜਾਵੇ,ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਜਹੇ ਸੱਜਣ�

ਕੋਲੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ  ਿਸੱਖਦੇ ਰਹ�ਗੇ।

05/06/2020 at 10:01pm   

ਆਮ ਲੋਕ� ਦਾ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕ ਧਰਮ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੀ

ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ�ਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਕਈ� ਨੇ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਜੇਹਾ ਹੀ ਕਿਹਣ�

�ੁਰੂ ਕਰ ਿਦਤਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹੋਰਨ� ਧਰਮ� ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ,

ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਅੰਿਕਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਖੋਿਜਆ

ਜਾਵੇ ਤ� ਇਹ ਸਪੱ�ਟ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ

ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ। ਬਲਿਕ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਅੰਿਕਤ

ਬਾਣੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇਕ ਪਿਹਲਾ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ

ਅੰਿਕਤ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ � ਇਕ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ

ਿਵਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਗੁਰਮਿਤ ਅਤੇ

ਸਾਇੰਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ � ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਅੰਿਕਤ

ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ੨੬ ਭਾਗ� ਿਵਚ ਪੇ� ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਆਰੰਭਕ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵਚ ਇਨ�� ਸਾਰੇ ਭਾਗ� ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਿਵਚ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤ� ਜੋ

ਪਾਠਕ� � ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਅੰਿਕਤ ੨੬ ਭਾਗ� ਦੇ ਿਸਰਲੇਖ ਹਨ:- ਗੁਰਿਸੱਖ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ

ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਅੰਿਕਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ; ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਦੀ ਪਿਰਭਾ�ਾ ਤੇ

ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮੁ; ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ; ਿਸ��ਟੀ ਿਕਸ ਤਰ��

ਪੈਦਾ ਹੋਈ?; ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਹਨ ਤੇ ਆਤਿਮਕ ਜੀਵਨ

ਦਾ ਆਧਾਰ ਗੁਰੂ ਹੈ; ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ � ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ;

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਆਪ ਹੀ ਿਸ��ਟੀ � ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ;

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਨੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਸੁੰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ; ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ � ਅੱਖ� ਨਾਲ ਨਹੀਂ

Dr. Sarbjit Singh
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ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿਵਚੋਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਅਕਾਲ

ਪੁਰਖੁ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਿਸ��ਟੀ � ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ; ਨਹ ਿਕਛੁ

ਜਨਮੈ ਨਹ ਿਕਛੁ ਮਰੈ ॥ ਆਪਨ ਚਿਲਤੁ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ; ਜੀਵ� ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਿਕਸ ਤਰ��

ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਿਕਵੇ ਬਣਦੇ ਹਨ; ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਬੁਧੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਜੀਵ� ਕੋਲ ਨਹੀਂ;

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਅੰਿਕਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਅੰਤ ਖਾਣੀ� ਹਨ; ਆਮ ਤੌਰ

ਤੇ ੮੪ ਲੱਖ ਜੂਨ� ਮੰਨੀ� ਜ�ਦੀ� ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਅੰਤ ਜੂਨ� ਹੋ

ਸਕਦੀ� ਹਨ; ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਜੀਵ � ਿਬਨਾ ਸੁਆਸ ਦੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਪੌਦੇ ਵੀ

ਜੀਵ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਾਣੀ ਹੈ; ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ

ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਜੋ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਿਦਨ ਮਰਨਾ

ਹੈ; ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਚ ਿਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਇੰਸ ਿਸਰਫ

ਵੇਖ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਿਸ��ਟੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਿਕਸ ਨੇ ਕੀਤੀ; ਗੁਰੂ

ਸਾਿਹਬ� ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ � ਅੰਦਰ ਖੋਜ਼ਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਅੰਦਰ

ਹੈ; ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਿਨਰਗੁਨ ਸਰਗੁਨ ਸਰੂਪ; ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਿਵਚ ਕੇਸ� ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ;

ਸੰਜੋਗੁ ਿਵਜੋਗੁ ਦੁਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵਿਹ ਲੇਖੇ ਆਵਿਹ ਭਾਗ; ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਕੋਲੋ ਚਾਨਣ

ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਕੋਿ�� ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਿਵ�ੇ ਸਬੰਧੀ ਪ�ਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ �ਬਦ

ਸ�ਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਜੋ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਿਵ�ੇ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਤੇ ਪੂਰਣ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਈ �ਬਦ� ਿਵਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਵ�ੇ ਵੀ ਆ ਜ�ਦੇ ਹਨ।

ਉਨ�� ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਿਵਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਜੇਹਾ

ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਪਾਠਕ� � ਸਮਝਣ

ਿਵਚ ਕੁਝ ਮੁ�ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ � ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਦੇ

ਅੰਤ ਿਵਚ ਸੰਖੇਪ ਿਵਚ ਉਸ ਿਵ�ੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤ� ਜੋ ਪਾਠਕ

ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ� ਤ� ਦਾਸ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ ਗੁਰੂ

ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਿਵਚ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਿਦਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ
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ਸਾਿਹਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਉਦਮ ਤੇ ਬਲ ਬਖਿ�ਆ। ਗੁਰਮਿਤ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ

ਦੇ ਿਵ�ੇ ਬਾਰੇ ਿਗਆਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੋਮ� ਤ� ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਹੀ ਹਨ, ਿਜਨ�� ਦੁਆਰਾ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਸਬੰਧੀ ਿਗਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਲੇਖ� ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਢਾਲ ਕੇ

ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇ� ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਿਕਆ ਹ�।

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਆਪ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। “ਏਵਡੁ ਊਚਾ ਹੋਵੈ

ਕੋਇ ॥ ਿਤਸੁ ਊਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਇ”। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਅਕਾਲ

ਪੁਰਖੁ � ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਕਿਠਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰਮਿਤ

ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ � ਸਮਝਣ ਤੇ ਿਬਆਨ ਕਰਨ ਿਵਚ ਕਾਫੀ ਖਾਮੀ�

ਰਿਹ ਗਈ� ਹੋਣਗੀ�। “ਭੁਲਣ ਅੰਦਿਰ ਸਭੁ ਕੋ ਅਭੁਲੁ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰੁ ॥” ਆਪ ਸਭ

ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਕਤਾਬ � ਪੜ� ਕੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਅੰਿਕਤ ਗੁਰਬਾਣੀ

ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀਚਾਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵ ਭੇਜੋ ਤ� ਜੋ ਇਸ ਿਵਚ ਲੋੜੀਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ

ਸਕਣ।

ਿਸੱਖ ਮਾਰਗ ਿਵਚ (ਮਈ ੨੦੨੦) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ� ਦੇ �ਤਰ ਸ�ਝੇ

ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਖਕ� � ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�� ਸਵਾਲ� ਦੇ �ਤਰ ਿਸਧੇ

ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰੰਤੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਵਿ�� ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚੋਂ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਹੇਠ� ਿਲਖੇ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ

ਕਰਕੇ ਪੜ� ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ।

ਡਾ: ਸਰਬਜੀਤ ਿਸੰਘ, ਵਾ�ੀ, ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ - ੪੦੦੭੦੩.

Email = sarbjitsingh@yahoo.com

Web= http://www.geocities.ws/sarbjitsingh/,

http://www.sikhmarg.com/article-dr-sarbjit.html ;

Web links for downloading the book:

http://www.geocities.ws/sarbjitsingh/BookGurmatAndScience.pdf,

http://www.sikhmarg.com/2017/1022-gurmat-ate-science.html,

http://www.geocities.ws/sarbjitsingh/
http://www.sikhmarg.com/article-dr-sarbjit.html%C2%A0
http://www.geocities.ws/sarbjitsingh/BookGurmatAndScience.pdf
http://www.sikhmarg.com/2017/1022-gurmat-ate-science.html
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http://www.sikhmarg.com/pdf-files/book-gurmat-ate-

science.pdf,

http://sikhbulletin.com/Books/GurmatAndScience.pdf,

05/04/2020 at 8:31am   

ਹੁਣ ਤੱਕ ਿਜਹੜੇ ਪਾਠਕ�/ਲੇਖਕ� ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਆਏ ਹਨ ਉਨ��

ਸਾਿਰ� ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਵੇਂ ਿਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਿਰ� ਨੇ ਹੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਵਸਥਾਰ

ਿਵੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਕੋਚ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਤ�

ਿਜ਼ਆਦਾ ਲਾਹੇਬੰਦ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਿਜਹੜੇ �ਬਦ� ਜ� ਪੰਗਤੀ� ਦੇ

ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਤ� ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਿਰ� ਨੇ ਪੜ�ੇ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਹੀ ਹਨ ਇਸ

ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋੜ ਤ� ਸੀ ਥੋੜੀ� ਿਜਹੀ� ਲਈਨਾ ਿਵੱਚ ਗੱਲ

ਸਪ�ਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਿਰ� ਦਾ ਸਮ� ਬਚ ਜ�ਦਾ ਅਤੇ ਗੱਲ ਿਕਸੇ ਿਸੱਟੇ ਤੇ

ਛੇਤੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜ�ਦੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਿਖਆਲ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�� ਕਰੋ।

ਆਪ� ਸਾਿਰ� ਨੇ ਗੱਲ ਗੁਰਮਿਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਿਸਰਫ

ਦੋ ਗੱਲ� ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਿਵਚਾਰ ਿਦਓ।

1- ਅਨਰਜ਼ੀ (ਿਨਰਗੁਣ ਰੱਬ)

2- ਪਦਾਰਥ (ਸਰਗੁਣ ਰੱਬ)

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਅਨਰਜ਼ੀ ਪਦਾਰਥ ਿਵੱਚ ਬਦਲ

ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ ਅਨਰਜ਼ੀ ਿਵਚ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਿਹਲ� ਮੈਂ ਿਕਤੇ ਪਿੜ�ਆ ਸੀ ਿਕ

ਜੇ ਕਰ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤ� ਉਹ ਅਣੂ, ਪ�ਮਾਣੂ, ਇਲੈਕਟ�ੋਨ, ਪ�ੋਟ�ੋਨ ਅਤੇ

ਿਨਊਟ�ੋਨ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਅਣਿਦਸਦੀ �ਕਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ

ਿਸਰਫ ਮੈਂ ਯਾਦਦਾ�ਤ ਅਨੁਸਾਰ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਠੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ

ਸੱਜਣ ਇਸ � ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ� ਅੱਖ� ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ

ਹ� ਉਸ � ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥ, ਕੁਦਰਤ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਜ� ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ

Makhan Singh Purewal
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ਸਕਦੇ ਹ�। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵ� ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਸਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ

ਵਖਰੇਵ� ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਿਨਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਉਸ � ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ

ਦੂਸਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾ: ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ ਉਸ � “ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ

(cosmic system) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬ�ਹਮੰਡੀ-ਿਨਯਮਾਵਲੀ” ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ

ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸਿਹਮਤ ਹਨ ਿਕ ਉਸ ਿਨਰਗੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਜ� ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-

ਤੰਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ, ਰੰਗ ਜ� �ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਿਖਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਤ� ਇੱਕ ਿਧਰ

ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ �ਕਤੀ ਜ� ਰੱਬ � ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜ� ਉਸ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ

ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਮਤ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ� ਉਹ ਿਕਸੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਿਧਰ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਸਸਟਮ ਇੱਕ

ਬੱਝਵੇਂ ਿਨਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ � ਅਰਦਾਸ� ਜ� ਹੋਰ ਿਕਸੇ

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਿਲਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤ� ਤੁਸੀਂ

ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਠੀਕ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਨ��

ਦੋ ਗੱਲ� � ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਿਨਰਗੁਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬ � ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ

ਦੂਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤ� ਿਕ ਿਕਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪੁੱਿਜਆ ਜਾ ਸਕੇ।

05/04/2020 at 11:10am   

In reply to Makhan Singh Purewal

ਸ. ਮੱਖਣ ਸੋੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਜੀ,

ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ �ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹ� ਿਕ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ ਲਈ 'ਰੱਬ'

�ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ 'ਰੱਬ' �ਬਦ � ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ

ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ ਅਤੇ 'ਜਪੁ ਬਾਣੀ' ਿਵਚ ਿ◌ਾਹ �ਬਦ ਜ� ਇਸਦਾ ਕੋਈ

ਪਿਰਆਇਵਾਚੀ ਨ�ਵ-ਰੂਪ ਵਰਿਤਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਗਆ ਅਤੇ 'ਪਰਮਾਤਮਾ' �ਬਦ

ਦੀ ਤ� ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬ�ਹਮੰਡ ਦੇ

ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ 'ਿਨਰਗੁਣ' ਅਤੇ 'ਸਰਗੁਣ' � ਕੋਈ ਿਵ�ੇ� ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੀ

ਸਗੋਂ ਪਦਾਰਥਕ ਰੂਪ � ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ

Iqbal Singh Dhillon
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ਤੁਸੀਂ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਪਦਾਰਥਕ ਰੂਪ Energy ਦਾ ਹੀ

ਪ�ਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਿਦ�ੜ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ �

ਪਰੰਪਰਾਗਤ 'ਰੱਬ' ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇ� ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ � 'ਹੁਕਮ'

(cosmic system ਜ� cosmic order) ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾ�

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ 'ਰੱਬ' ਅਤੇ 'ਪਰਮਾਤਮਾ' �ਬਦ� ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ

ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ

05/05/2020 at 2:30pm  1 Like 

ਡ: ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ ਜੀ,

ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਨਰਣੈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਲਈ ਿਜਤਨਾ ਿਚਰ

ਿਕਸੇ ਿਨਰਣੈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਤਨਾ ਿਚਰ ਤੁਹਾ� ਰੱਬ �ਬਦ ਦੀ

ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤ� ਿਵਚਾਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਿਕਸੇ

ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਤ� ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ

ਿਨਰਗੁਣ ਸਰੂਪ � ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ

ਖੁ�ਾਮਦ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਉਹ ਇਸ

ਤਰ�� ਖੁ� ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ�� ਕਰਨ ਵਾਿਲ� ਤੇ ਆਪਣੀ

ਕੋਈ ਿਮਹਰ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ� ਕਰਨ

ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾ�ਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲ ਜ�ਦੇ ਹਨ? ਕੀ

ਉਹ ਛਲੇਡੇ ਵ�ਗ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ

ਜਪਣ ਵਾਿਲ� ਭਗਤ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਕਰ ਇਹ

ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�� ਦੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਹ� ਿਵੱਚ ਹਨ ਤ� ਮੰਨਣਾ

ਪਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ

ਕਰ ਇਹ ਗੱਲ� ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ� ਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ � ਠੀਕ ਮੰਨਣਾ

Makhan Singh Purewal
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ਪਵੇਗਾ।

ਮੱਖਣ ਿਸੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ।

05/06/2020 at 11:04am   

ਸ. ਮੱਖਣ ਿਸੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਜੀ।

ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਿਕਸੇ ਿਨਰਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਿਚਆ ਵੀ

ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਿਕਸੇ ਤਰਕ-

ਅਧਾਿਰਤ ਿਸੱਟੇ (logical point) ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਚਲਦੀ

ਰਿਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਇਕ

ਦੁਖਦਾਈ ਪਿਹਲੂ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਿਲਖਤ/

ਕੁਮੈਂਟ/�ਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਵੀ

ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਿਕ “ਇਹ ਮੇਰੇ

ਿਵਚਾਰ ਹਨ, ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ”। ਮੈਂ ਇਸ � ਬੇਈਮਾਨੀ

ਸਮਝਦਾ ਹ� ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਿਲਖਤ/

ਿਟੱਪਣੀ ਜਨਤਕ ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਨੈਿਤਕ

ਿਜ਼ੰਮੇਂਵਾਰੀ ਬਣ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਲੇਖਕ ਇਸ ਿਜ਼ੰਮੇਂਵਾਰੀ

ਤੋਂ ਭੱਜ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭੱਜਣ

ਵਾਲੇ ਅਿਜਹੇ ਲੇਖਕ� ਦੀ ਫੋਕੀ ‘ਹ�’ � ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ

ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਿਨਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ �

ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ ਜੀ।

ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ

05/06/2020 at 2:06pm  1 Like 

Iqbal Singh Dhillon

In reply to Makhan Singh PurewalHakam Singh
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ਸ. ਮੱਖਨ ਿਸੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਜੀ, 

ਅਨਰਜੀ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ � ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮ�ਥਾ

ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪਾਵਰ (�ਕਤੀ) ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ � ਿਨਰਗੁਣ

ਸਰੂਪ ਆਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਿਕਊਂਕੇ ਇਸ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਮਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ

ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ � ਜੰਤਰ� ਰਹੀਂ ਦੇਿਖਆ ਜ� ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਰੱਬ ਦਾ ਿਸਮਰਣ ਕਰਕੇ ਜ� ਅਰਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਪਾਤਰ

ਬਣ ਸਕੀਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ � ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਣ ਲਈ

ਸੰਸਾਰਕ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾਮ ਿਸਮਰਣ

ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇ� ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕਊਂਕੇ ਮਨੁੱਖ ਿਵਚ ਇਨ��

�ਕਤੀ� ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਮ�ਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਜਕ ਧਰਮ ਨੇ

ਨਾਮ ਿਸਮਰਣ, ਦਾਨ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ � ਸੰਸਾਰਕ ਸੁਿਵਧਾਵ�, ਸਫਲਤਾਵ� ਅਤੇ

ਅਰੋਗਤਾ ਪ�ਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਿਲਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਿਸਮਰਣ ਅਤੇ

ਅਰਦਾਸ ਬਾਰੇ �ੰਕੇ ਉਤਪਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਸਨ। 

ਿਵਿਗਆਨ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ

ਅਤੇ ਉਨ�� ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਦਰਤੀ ਿਨਯਮ� ਦਾ ਿਗਆਨ ਹੈ। ਅਿਦ��ਟ ਰੱਬ

ਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਿਵ�ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਵੀ

ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ। ਿਵਿਗਆਨੀ ਿਸ��ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿਬਗ ਬੈਂਗ ਤੋਂ ਹੋਈ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਸ��ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਮੰਨਦੀ ਹੈ: “ਜਾ ਿਤਸੁ

ਭਾਣਾ ਤਾ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ॥”। ਅਸਲ ਿਵਚ ਸੰਸਾਰਕ ਿਗਆਨ ਅਤੇ

ਅਿਧਆਤਮਕ ਿਗਆਨ ਦੋ ਵਖਰੀ� ਅਤੇ ਅਸਬੰਧਤ ਿਗਆਨ ਪ�ਣਾਲੀ� ਹਨ।

ਸੰਸਾਰਕ ਿਗਆਨ ਦਾ ਿਵਿਗਆਨ ਗਿਣਤ ਅਤੇ ਸਬੂਤ� ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਸ � ਪਰਦਰ�ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਿਧਆਤਮਕ

ਿਗਆਨ ਮਹ�ਪੁਰ�� ਦੇ ਬਚਨ� ਤੇ ਿਨਰਧਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਿਵ�ਵਾਸ

ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ � ਸਾਧਣ ਦੀ ਿਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ

ਿਵਚ ��ਤੀ ਅਤੇ ਪ�ੇਮ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਹੈ।



7/6/2020 ਰੱਬ ਦੀ ਹ�ਦ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਿਵਚਾਰ ਹਨ?

www.sikhmarg.com/2020/0426-swal-rabb-de-hond.html 107/155

ਡਾ. ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢਲੋਂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ � ਇੱਕ ਿਵਿਗਆਨ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਸੱਧ

ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਿਗਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਜ�

ਊਰਜਾ ਦਾ ਿਗਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਿਤੰਨ ਅਿਦ��ਟ ਅਸਿਤੱਤਵ� ਅਤੇ ਉਨ�� ਦੇ

ਸਬੰਧ� ਦਾ ਿਗਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਿਤੰਨ ਅਸਿਤੱਤਵ ਹਨ: ਰੱਬ, ਸੰਸਾਰਕ ਮਾਇਆ

ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੰਜ ਿਵ�ੇ ਿਵਕਾਰ�, ਕਾਮ, �ੋਧ,

ਲੋਭ, ਮੋਹ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਿਨਜਾਤ ਪਾ ਕੇ

ਿਨਰਮਲ ਮਨ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਿਦ� ਅਿਦ��ਟ ਵਾਸਤਿਵਕਤਾ ਦਾ

ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ ਿਬਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਕਮ ਿਸੰਘ

05/07/2020 at 4:16pm   

ਸ. ਹਾਕਮ ਿਸੰਘ ਜੀ,

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ “ਗੁਰਬਾਣੀ � ਇੱਕ ਿਵਿਗਆਨ

ਪ�ਣਾਲੀ ਿਸੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ” ਕਰਦਾ ਹ�। ਹ�,  ਇਤਨ� ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ

ਿਕ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ � ਿਵਿਗਆਨਕ ਸੋਚ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਰਚਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹ�

ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਹੈ

ਨਾ ਿਕ ਆਤਿਮਕਤਾ (spirituality) ਦਾ।

ਹਾਕਮ ਿਸੰਘ ਜੀ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਿਵ�ਾ ‘ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ’ ਹੈ ਪਰੰਤੂ

ਇਸ reply ਿਵਚ ਤੁਸੀਂ ‘ਗੁਰਬਾਣੀ’ � ਮੁੱਢਲਾ ਿਵ�ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ

ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਿਵ�ੇ �ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਿਦ�ਤ

ਰਿਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਜੀ।

ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ।

05/08/2020 at 12:00am   

Iqbal Singh Dhillon
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ਸ ਮੱਖਣ ਿਸੰਘ ਜੀ

ਕੁਝ ਸਮਾ ਿਮਲ ਿਗਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਿਰਹਾ

ਹ�।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਿਜੰਨੀ ਕੁ ਮੈ� ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਿਕ “ਰੱਬ” ਹੈ

ਜ� ਨਹੀ ਬੇਮਾਇਨਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ“ਰੱਬ” ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਹੀ

ਨਾ ਮੁਮਿਕਨ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਵੀ ਨਾਸਿਤਕ ਜ� ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ

ਸਮਅਰਥੀ ਲਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।ਇਸਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨਮੁੱਖ ਦਾ ਸੰਕਲਪ

ਪੇ� ਕਰਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਮਨਮੁੱਖ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਿਹਤ ਬਣਦੇ

ਅਤੇ ਿਵਚਰਦੇ ਨੇ।ਿਜਸ ਤਰ�� ਅਗਰ ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਮੁਲਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜ� ਕ�ਨ ਦੀ

ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਮੁਲਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ

ਤਰ�� ਮਨਮੁੱਖ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਹੀ ਿਵਚਰਦਾ ਹੈ।ਹ� ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ “ਰੱਬ”

ਪ�ੰਪਰਾਗਤ ਧਰਮ� ਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਿਭੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।ਇਹ ਸਾ� “ਮੂਲ਼ ਮੰਤ�” ਜ�

ਮੰਗਲਾਚਰਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪ�ੰਪਰਾਗਤ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ

ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਤ� ਹੈ ਪਰ ਪੂਰਾ

ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ �ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਰੱਬ ਦੇ ਨ� ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਵਲੋਂ

ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬੇਤਹਾ�ਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ।ਪਰ

ਸਵਾਲ �ਠਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ � ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹੜੀ �ਕਤੀ

ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਜ� ਪ�ੇਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ �ਕਤੀ ਿਕਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਉਹ ਲਾਲਚ

ਹੈ, ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਹੈ ਤ� ਇਹ ਿਕਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ।ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਸਭ � ਧਾਤ

ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਮੋੜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਲਵ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।ਦੋਨੋ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ

ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਿਸ��ਟੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ

Jarnail Singh
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ਕਦਾਿਚੱਤ ਨਹੀ ਿਕ ਇਹ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਹੈ ਜ� ਇਸ � ਬਰਦਾ�ਤ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਸਾ� ਅਕਲ ਜ� ਿਬਬੇਕ ਬੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ �

ਮੰਨਣ, ਪੂਜਣ ਲਈ ਪ�ੇਰਦੇ ਨੇ।ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹਿਥਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰ� ਕਰਨ � ਵੀ ਕਿਹੰਦੇ

ਨੇ।ਉਹਨ� ਖੁਦ ਇਹ ਸਭ ਕਰਕੇ ਿਮਸਾਲ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਰਨੈਲ਼ ਿਸੰਘ

ਿਸਡਨੀ, ਅਸਟ�ੇਲੀਆ

05/04/2020 at 9:40pm   

ਸ ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਜੀ

ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ� ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਿਕਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈ ਇਸ ਤੇ

ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹ� ਿਕ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਉਹਨ� ਦੋ ਸਵਾਲ� ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ

ਕੋਿ�� ਹੈ ਿਜਨ�ਾ ਸਵਾਲ� ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸਦੀ� ਤੋਂ ਜੂਝ ਿਰਹਾ ਹੈ।ਮੈ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਹੈ

ਿਕ ਮੂਲ ਮੰਤ� ਵੀ ਇਹਨ� ਸਵਾਲ� ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਿਕਤੇ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ ਿਕ

ਮੂਲ਼ ਮੰਤ� ਿਵੱਚ ਰੱਬ ਲਫਜ਼ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ।ਅਗਰ ਤੁਹਾ� ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈ�

ਪਿਹਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮੂਲ ਮੰਤ� ਿਵੱਚ “ਰੱਬ �ਬਦ ਿਕਥੇ ਆਇਆ ਹੈ?”

ਜਦ ਿਕ ਮੈ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ� ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦੀ

ਇੱਕ ਿਮਸਾਲ।

ਜਦੋਂ ਮੈ ਇਹ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ “ਰੱਬ” ਹੈ ਜ� ਨਹੀ ਬੇਮਾਇਨਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।ਗੁਰਬਾਣੀ

ਅਨੁਸਾਰ“ਰੱਬ” ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਾ ਮੁਮਿਕਨ ਹੈ।” ਨਾਲ ਮੈ ਇਹ ਵੀ

ਕਿਹ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੱਬ ਪ�ੰਪਰਾਗਤ ਧਰਮ� ਨਾਲੋਂ ਿਭੰਨ ਹੈ।ਸ ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ

ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ� ਤ� ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜ� ਿਫਰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ (ਇਹ

ਸੰਭਾਵਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ)।ਮੇਰਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਸਿਤਕਤਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ

ਕਰਦੀ ਬਲਿਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਸਿਤਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਾ ਮੁਮਿਕਨ ਹੈ।ਪ�ੰਪਰਾਗਤ

Jarnail Singh
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“ਰੱਬ” ਤੋਂ ਤ� ਬੰਦਾ ਨਾਸਿਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ “ਰੱਬ” ਤੋਂ ਨਹੀਂ।ਤੁਸੀ

ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਗੱਲ � ਆਪਣੇ ਪਿਹਲ� ਤੋਂ ਬਣੇ ਿਵਚਾਰ� ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕਹੀ

ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਅਰਥ ਿਨਕਾਲ ਰਹੇ ਹੋ।ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਲਗੱਡ

ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਮਸਾਲ।

ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਿਕ ਮੈ ਲਫਜ਼ “ਿਸੱਟਾ” � ਹੁਣ “ਕੋਿ��” ਿਵਚ

ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।ਲਫਜ਼ “ਕੋਿ��” ਪਿਹਲ਼� ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਨ�

ਸਟੇਟਮੈਂਟਾ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਰਥ ਭੇਦ ਹੈ।ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਕ ਤੁਸੀਂ

ਮੇਰੀ ਿਲਖਤ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ�ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਮੈ� ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾ� ਲਫਜ਼ “ਰੱਬ” ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਿਚੜ� ਿਕਉਂ ਹੈ।

ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਇਸ � 15-16 ਵਾਰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤ� ਅਸੀਂ ਿਕਉਂ ਇਸ ਦਾ

ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੀਏ? ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਤ� ਲਫਜ਼ ਰੱਬ ਅਤੇ ਕਰਤਾ ਇਕੋ ਸਤਰ ਿਵੱਚ

ਵਰਤਦੇ ਨੇ।(ਪੰਨਾ 141) ਭਾਈ ਕਾਨ� ਿਸੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਰੱਬ ਲਈ

ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸੀ।ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ � ਿਕਸੇ ਨਾਮ ਜ� ਭਾ�ਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਿਚੜ�

ਨਹੀ ਸੀ।ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਿਵੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ।ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ

ਿਵੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਤ� ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲਈ ਦੋ ਨਾਮ (ਰੱਬ ਅਤੇ

ਵਾਿਹਗੁਰੂ) ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਵ�ੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ

� ਤ� ਛੂੰਹਦੀ ਤਕ ਨਹੀ।ਇਸ ਿਵ�ੇ ਤੇ ਜੋ ਮੈ ਿਕਹਾ ਹੈ ੳਹ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਤੇਵਾਰ ਇਸ

ਤਰ�� ਹੈ।

•ਆਿਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ

ਹੈ ਅਤੇ ਮਰ ਕੇ ਿਕੱਥੇ ਜ�ਦਾ ਹੈ?ਇਹ ਿਸ��ਟੀ ਿਕਵੇਂ ਬਣਦੀ ਿਵਚਰਦੀ ਹੈ?ਦੁਨੀ� ਦੇ

ਸਾਰੇ ਿਗਆਨ ਿਵਿਗਆਨ ਇਹਨ� ਸਵਾਲ� ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ।

•ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਇਹਨ� ਸਵਾਲ� ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿ�ਸ ਹੈ।
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•ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹਨ� ਸਵਾਲ� � ਮੁਖਾਿਤਬ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੱਬ ਪ�ੰਪਰਾਗਤ

ਧਰਮ� ਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਿਭੰਨ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਮੂਲ਼ ਮੰਤ� ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ

ਿਵਆਿਖਆ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਸਟ ਿਵੱਚ ਹੀ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।ਵਧੇਰੇ

ਿਵਸਥਾਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰ ਿਸਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਛਿਪਆ ਲੇਖ “ਗੁਰਮਿਤ ਦਾ ਧੁਰਾ-ਮੂਲ ਮੰਤ�’

ਪੜ� ਸਕਦੇ ਹੋ।

•ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਸਿਤਕਤਾ � ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੀ।

ਇਹਨ� ਨੁਕਿਤ� ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈ� ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ।ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ ਲਫਜ਼ “ਰੱਬ”

ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਿਹਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ।ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹਣ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮਿਤ ਿਵੱਚ ਰੱਬ

ਦਾ ਿਵਕਲਪ “ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ” ਹੈ।ਹੁਣ ਇਸ ਚਰਚਾ � ਸਾਰਿਥਕ ਬਣਾਉਣ

ਿਹਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ� ਿਕ

1.ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਿਨਯਮ� ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੀ

ਿ�ਪਾਲਤਾ ਕਰੋਗੇ?

2.ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ ਿਕ ਉਹਨਾ ਿਨਯਮਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਕਵੇਂ ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਕਰਦੀ

ਏ? 

3.ਕੀ ਇਹ ਿਨਯਮ ਿਸਰਫ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਹਨ ਜ� ਇਹ ਕੁਲ ਕਾਇਨਾਤ

(cosmos) ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾ� ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ�

ਿਕਉਂਿਕ ਕੋਜ਼ਮੋਸ ਅਤੇ ਯੁਨੀਵਰਸ ਿਵੱਚ ਬੜਾ ਮਹੀਨ ਫਰਕ ਹੈ।ਕੌਜ਼ਮੌਸ ਤਮਾਮ

ਬਾਇਨਰੀ ਯੁਨੀਵੲਰਸਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਥੰਗਨੈੱਸ (nothingness) ਦਾ ਜਮ� ਫਲ ਹੈ।ਇਸ

ਿਵ�ੇ ਤੇ ਿਵਿਗਆਨ ਵੀ ਖੋਜ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਜ਼ ਮੁਤਾਿਬਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਸ

ਵਾਰੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ?

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਵੀ ਉਪਰ ਸੰਖੇਪ ਨੁਕਤਾਵਾਰ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਹਨ।ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈ� ਇਹਨ�

ਨੁਕਿਤ� ਤੇ ਜੋ ਚਾਹੋ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਚਰਚਾ � ਸਾਰਿਥਕ ਬਣਾਉਣ ਿਹਤ ਮੈ

ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੁੰ ਵੀ ਅਿਲਹਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾ ਿਰਹਾ ਹ�।
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ਸਿਤਕਾਰ ਸਿਹਤ

ਜਰਨੈਲ ਿਸੰਘ

05/06/2020 at 4:25pm   

In reply to Jarnail Singh

ਸ. ਜਰਨੈਲ ਿਸੰਘ ਜੀ,

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ �ਪਰ 06 ਮਈ ਵਾਲੇ reply ਿਵਚ ਆਪਣੀ� ਪਿਹਲੀ�

ਦਲੀਲ� � ਹੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ � ਗੋਲ-ਮੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਏਹੋ ਹੀ ਿਵਚਾਰ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ “ਤੁਸੀਂ ਜ� ਤ�

ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜ� ਿਫਰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੋ”। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੀ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨੁੰ ਲੀਹ ਤੇ ਿਲਆਉਣ ਿਹਤ ਅਸੀਂ

ਪਿਹਲ� ‘ਰੱਬ’ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਸਪ�ਟ ਹੋ ਲਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਿਪੱਛੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ

�ਪਰ ਵਾਲੀ reply ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਿਰ� ਨੁਕਿਤ�

ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਿਸਲਸਲੇਵਾਰ ਸਪ�ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਸਕ�ਗਾ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ

ਹੀ ਹੋ ਿਕ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਪਰਚਲਤ ‘ਰੱਬ’ ਦਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸੰਕਲਪ ‘ਰੱਬ’

ਦੀ ਹੋਂਦ � ਦੋ ਰੂਪ� ਿਵਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ: 

1. �ਖਸੀ (anthropomorphic)   ਰੂਪ ਵਜੋਂ (ਯਹੂਦੀ ਮੱਤ, ਇਸਾਈ ਮੱਤ

ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਇਸ ਰੂਪ � ਮਾਨਤਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ)।

2. ‘ਪਰਮਾਤਮਾ’ (ਪਰਮ+ਆਤਮਾ) ਭਾਵ  Supreme Soul ਵਜੋਂ, (ਿਹੰਦੂ ਮੱਤ

ਇਸ � ‘ਬ�ਹਮ’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮਾਨਤਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ)।

ਸ. ਜਰਨੈਲ ਿਸੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ � ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ�

ਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ� ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ �ਪਰ

ਵਾਲੇ ਦੋ ਰੂਪ� ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇਕ ਜ� ਦੋਵ�� � ਮਾਨਤਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋ ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ �ਤਰ ਜਲਦੀ ਪੇ� ਕਰ ਿਦਓਗੇ।

Iqbal Singh Dhillon

http://www.sikhmarg.com/2020/0426-swal-rabb-de-hond.html?hashover-reply=c23#hashover-reply-c23
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ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੌਂ ।

05/07/2020 at 3:11pm   

ਸ. ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਜੀ

ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੁਰਾਨ ਿਦੱਤੇ ਿਵਚਾਰ ਜਾ ਿਸੱਖ ਮਾਰਗ

ਤੇ ਪਿਹਲ� ਤੋਂ ਛਪੇ ਲੇਖ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ�ੇ ਹੁੰਦੇ ਤ� ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੋਂ ਇਸ

ਸਵਾਲ ਨ ਪੁੱਛਦੇ।ਖੇਰ ਮੈਂ ਿਫਰ ਦੁਹਰਾ ਿਦੰਦਾ ਹ� ਿਕ ਮੇਰੀ ਸਮਝ

ਮੁਤਾਿਬਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਜਹਨ� ਦੋ ਤਰ�� ਦੇ “ਰੱਬ�” ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਿਜ਼ਕਰ

ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨ� ਚੋਂ ਿਕਸੇ � ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੀ।

ਪਰ ਮੈ� “ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੱਬ” � ਰੱਬ ਕਿਹਣ ਿਵੱਚ ਵੀ ਕੋਈ

ਇਤਰਾਜ਼ ਜ� ਿਝਝਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਖੁਦ ਇਹ ਲਫਜ਼

ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਠਕ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵੀ ਅਸਾਨ ਹੋ

ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਮੈ� ਇਹ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਸਲ ਿਵੱਚ �ਖਸੀ ਰੂਪ ਵਾਲੇ

ਰੱਬ � ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ।ਉਪਰੋਂ ਉਪਰੋਂ ਤ� ਤੁਸੀਂ “ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-

ਤੰਤਰ’ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ

�ਖ�ੀ ਰੱਬ � ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋ।(ਜਵੇਂ ਿਕ ਸ ਗੁਿਰੰਦਰ ਪਾਲ ਿਸੰਘ

ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਦੋ ਤੁਸੀਂ “ਕੀਤਾ ਪਸਾਉ ਏਕੋ ਕਵਾਉ॥ਿਤਸ

ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਿਰਆਉ॥” ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤ� ਲਫਜ

“ਕਵਾਉ” ਦੇ ਮਨਘੜਤ ਅਰਥ “ਖੁਹ” ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਫਰ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕ

ਇੱਕ ਖੁਹ ਿਵੱਚੋਂ ਲੱਖ� ਹੀ ਦਿਰਆ ਿਨਕਲ ਪਏ।ਇੱਕ ਖੁਹ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ

�ਖਸੀ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਮਾਤ ਕਰਕੇ ਲੱਖ ਦਿਰਆ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ

ਿਕਸੇ “ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ” ਦੇ ਤਿਹਤ ਤ� ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

Jarnail Singh

http://www.sikhmarg.com/2020/0426-swal-rabb-de-hond.html?hashover-reply=c23r1#hashover-reply-c23r1
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ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ ਤੰਤਰ ਤਿਹਤ ਦਿਰਆ ਪਹਾੜਾ ਚੋਂ ਿਨਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ

ਪਾਣੀ ਿਨਵਾਣ ਵੱਲ ਵਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਖੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ

�ਚੀ ਜਗ�ਾ � ਚੜ�ਦਾ ਹੈ।ਹ� ਅਿਜਹੇ ਚਮਤਕਾਰ �ਖਸੀ ਰੱਬ ਨਾਲ

ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇ ਸੁਣੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਦੂਿਜ� � ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ�

ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਹੇਠ ਵੀ ਸੋਟਾ ਫੇਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ� ਦਾ ਸਪ�ਟ ਜਵਾਬ ਦੇ

ਿਦੱਤਾ ਹੈ।ਆਸ ਹੈ ਇਸ ਚਰਚਾ � ਸਕਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ਿਹਤ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ

ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ� ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵੋਗੇ।

ਸਿਤਕਾਰ ਸਿਹਤ

ਜਰਨੈਲ ਿਸੰਘ

05/07/2020 at 4:46pm   

ਸ. ਜਰਨੈਲ ਿਸੰਘ ਜੀ,

ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ �ਤਰ ਤ� ਿਦੱਤਾ ਨਹੀਂ । ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ

ਸੀ: " ਤੁਸੀਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ �ਪਰ ਵਾਲੇ ਦੋ ਰੂਪ� ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ

ਇਕ ਜ� ਦੋਵ�� � ਮਾਨਤਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋ ?" ਮੈਂ ਤ� ਤੁਹਾਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ

'ਿਨਜੀ' ਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਿਛਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ

ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝਟ-ਪਟ ਮੇਰੀ 'ਜਾਤੀ'

ਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਮੜ� ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜੋ

ਿਕ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ

ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ 100% ਸਿਹਮਤ ਜਾਪਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ

ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪ�ਪਰਾਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨੇਂ ਜ�ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ

ਦੋਵ�� ਰੂਪ� � ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਤ� ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ

Iqbal Singh Dhillon
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ਿਕ ਿਜਸ � ਤੁਸੀਂ 'ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੱਬ' ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਉਹ

ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਦੋਵ�� ਰੂਪ� ਤੋਂ ਿਕਵੇਂ ਿਭੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ�

ਆਪਣੀ� ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ� ਕੀ ਹਨ। ਿਵ�ੇ� ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ

ਸਪ�ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਿਕਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ

ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਇਆ 'ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੱਬ' ਪਰੰਪਰਾਗਤ 'ਰੱਬ'

ਵ�ਗ ਕਾਲਪਿਨਕ ਹੈ ਭਾਵ ਿਜਸ ਦੀ ਹੋਂਦ � ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ

ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਕ ਇਹ ਅਸਲੀ (real) ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ �

ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ�

ਨੁਕਿਤ� � ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਪ�ਟ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ ਤ� ਿਕ ਿਵਚਾਰ-

ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕੇ।

ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ।

05/07/2020 at 6:57pm   

ਸ ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਜੀ

ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਿਨਜੀ ਜ�

ਜਾਤੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ

ਬਣੀ ਮਾਨਤਾ � ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਵੀ ਿਕਆਸਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈ� ਅਤੇ ਿਜਹਨ� ਹੋਰਨ� � ਇਹ ਸਵਾਲ

ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨ� ਤੇ ਦੋਗਲਾ ਹੋਣ ਦਾ �ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ

ਹੋ।ਘਟੋ ਘੱਟ ਮੈ� ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈ� ਇਸ ਦੋ� ਤੋਂ ਤ� ਬਰੀ

ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

Jarnail Singh
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ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ

ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਮੈ� ਤ� ਹੁਣ �ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ

ਿਪਆ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ� ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ

ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ

ਸਵਾਲ� ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦੇ।ਪਰ ਅਿਜਹ� ਕਰਨ ਦੀ

ਵਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈ� ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਿਦੱਤੇ।ਸਵਾਲ ਵੀ

ਉਹ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਦਾ ਮੈਂ ਪਿਹਲ� ਕਈ ਵਾਰ �ਤਰ ਦੇ

ਚੁੱਕਾ ਹ�।ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ “ਰੱਬ” ਦੀ� ਿਵਸੇ�ਤਾਵ�

ਮੂਲ ਮੰਤ� ਿਵੱਚ ਹੀ ਹਨ।ਿਜਸ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ

ਿਵਸਥਾਰ ਪੂਰਬਕ ਿਵਆਿਖਆ ਮੈ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਕਰ

ਚੁੱਕ� ਹ�।ਤੁਸੀ ਅਸਲੀ ਿਕਸ � ਆਖਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ

ਅਸਲੀ ਕਾਲਪਿਨਕ ਦਾ ਉਲਟ ਹੈ ਤ� ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ

ਰੱਬ ਅਸਲੀ ਹੈ।ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ “ਹੈ ਵੀ

ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਿਜਿਨ ਰਚਾਈ॥” ਮੇਰੇ

ਲਈ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਿਬਨਾ

ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀ ਹੈ।ਤੁਹਾਡਾ ਮੈ� ਪਤਾ

ਨਹੀਂ।

�.ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਜੀ ਮੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ� ਦਾ

ਜਵਾਬ ਿਦੰਦਾ ਆ ਿਰਹ� ਹਾ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਿਕ ਤੁਸੀ

ਮੇਰੇ ਿਕਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ।

ਮੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਵਾਲ ਿਫਰ ਦੁਹਰਾ ਿਰਹਾ

ਹ�।

1. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਪੰਜ

ਸੱਤ ਿਨਯਮ� ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਿ�ਪਾਲਤਾ ਕਰੋਗੇ?
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2. ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ ਿਕ ਉਹਨਾ ਿਨਯਮਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਕਵੇਂ ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਕਰਦੀ ਏ? 

3. ਕੀ ਇਹ ਿਨਯਮ ਿਸਰਫ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਾਇਜ਼

ਹਨ ਜ� ਇਹ ਕੁਲ ਕਾਇਨਾਤ (Cosmos) ਤੇ ਲਾਗੂ

ਹੁੰਦੇ ਨੇ।ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾ� ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ

ਿਰਹਾ ਹ� ਿਕਉਂਿਕ ਕੋਜ਼ਮੋਸ ਅਤੇ ਯੁਨੀਵਰਸ ਿਵੱਚ

ਬੜਾ ਮਹੀਨ ਫਰਕ ਹੈ।ਕੌਜ਼ਮੌਸ ਤਮਾਮ ਬਾਇਨਰੀ

ਯੁਨੀਵੲਰਸਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਥੰਗਨੈੱਸ

(◌ਂ◌ੋਟਹਿਨਗਨੲਸਸ) ਜ� ਸੁੰਨ ਦਾ ਜਮ� ਫਲ ਹੈ।

ਇਸ ਿਵ�ੇ ਤੇ ਿਵਿਗਆਨ ਵੀ ਖੋਜ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਜ਼ ਮੁਤਾਿਬਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰੇ ਕੀ

ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ?

4. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-

ਤੰਤਰ ਦਾ ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਿਨਯਮ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਖੁਹ

ਚੋਂ ਪਾਣੀ � ਉਪਰ ਵਲ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ

ਲੱਖ� ਹੀ ਦਿਰਆ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ

ਿਫਰ ਦਿਰਆ ਿਵੱਚੋਂ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਿਬਕ ਉਡਣ ਦੀ

ਵਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿਹਣ ਿਕਉਂ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਕੀ ਖੂਹ

ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਕੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਿਨਯਮ ਬਦਲ ਿਗਆ।

ਅਗਰ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਿਨਯਮ ਹੈ ਤ� ਿਫਰ ਉਹ ਿਨਯਮ

ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਿਜਹੜਾ ਘੜੇ

ਦਾ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕ ਸੁਨਾਮੀ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ

ਹੈ।ਅਗਰ ਇੱਕ ਖੁਹ ਚੋਂ ਲੱਖ� ਹੀ ਦਿਰਆ ਿਨਕਲ

ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਤ� ਘੜੇ ਚੋਂ ਸੁਨਾਮੀ ਆਉਣੀ ਵੀ ਨ ਮੁਮਿਕਨ ਨਹੀਂ ਹੋ
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ਸਕਦੀ।ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਿਕ ਆਖਰੀ

ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਪੁ ਬਾਣੀ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਤੇ

ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ।

ਸ ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਜੀ ਇਸ ਚਰਚਾ � ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ

ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਪਿਹਲ� ਇਹਨ�

ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ।

ਸਿਤਕਾਰ ਸਿਹਤ

ਜਰਨੈਲ ਿਸੰਘ

05/08/2020 at 3:08am   

ਸ. ਜਰਨੈਲ ਿਸੰਘ ਜੀ,

ਵੈਬਸਾਈਟ sikhmarg.com  ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ

ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਿਵ�ਾ-ਿਵ�ੇ� ਦੇ ਕੇ ਿਵਚਾਰ-

ਚਰਚਾ ਅਰੰਭ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹਨ� ਦਾ

ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਿਹਤ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ

ਕਦਮ ਹੈ ਿਕ ‘ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ’ ਵਰਗੇ ਅਤੀ

ਸੰਵੇਦਨ�ੀਲ ਅਤੇ   ਗੰਭੀਰ ਿਵ�ੇ �ਤੇ

ਉਹਨ� ਨੇ ਖੁਲ�ੀ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਮੰਚ

ਉਪਲਭਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਾ� ਸਾਿਰ�

� ਬੜੀ ਹੀ ਸੁਿਹਰਦਤਾ, ਠਰੰਮੇਂ, ਅਨੁ�ਾ�ਨ

ਅਤੇ ਿਸ��ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਇਸ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ � ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਿਵਚ

ਚਲਾਉਣ ਿਵਚ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Iqbal Singh Dhillon
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ਇਸ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਿਵਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ

ਿਵਚਾਰ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਇਕ ਪੋਸਟ

(Post) ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ

ਤ� ਆਉਣਗੇ ਹੀ। ਇਹ ਪਾਠਕ� ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ

ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਹਰ

ਸਵਾਲ ਦਾ �ਤਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

ਏਸੇ ਤਰ�� ਏਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ

ਹੋਈ ਹੈ ਿਜਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ

ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ �ਤਰ ਦੇਣੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼।

ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ

ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ �ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ

ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲ� �ਤੇ ਇਤਨਾ

ਿਤਲਿਮਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਿਸੱਧੇ

�ਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ

ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ �ਤਰ ਲੈਣ ਲਈ

ਬਹੁਤ ਕਾਹਲ ਿਵਚ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ� ਮੇਰੇ

ਵੱਲੋਂ �ਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ ਤ�

ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਸੀ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ

ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ �ਤਰ ਦੇਵ�ਗਾ, ਇਹ

ਮੇਰਾ ਵਾਦਾ ਹੈ (ਜੇਕਰ ਏਥੇ ਮੌਕਾ ਨਾ ਿਮਲੇ,

ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮੰਚ ਿਜਵੇਂ ਿਕ e-mail ਰਾਹੀਂ

ਵੀ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ

ਰਹ�ਗਾ)। ਪਰੰਤੂ ਏਥੇ ਤੁਸੀਂ �ਤਰ ਦੇਣ
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ਨਾਲੋਂ �ਤਰ ਲੈਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤੱਤਪਰਤਾ

ਿਵਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਹਰ reply

ਿਵਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ

�ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਿਕ

ਸੁੱਚਜੀ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਿਵਚ �ਾਮਲ ਨਹੀਂ

ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਹੁਣ ਇਸ

ਪੋਸਟ ਿਵਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ �ਤੇ ਦੂਸਿਰ� �

ਦੋਗਲੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ �ਤੇ

�ੱਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬੇਬੁਿਨਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ

ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਅਿਜਹੀ �ਬਦਾਵਲੀ �

ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਲਆ ਤ� ਿਕ ਿਵਚਾਰ-

ਚਰਚਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਅੱਗੇ

ਚੱਲਦੀ ਰਵ�ੇ। ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ

ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਵੋਗੇ।

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ 08 ਮਈ ਵਾਲੀ ਇਸ

reply ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹ�। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ

ਸਵਾਲ� ਦੇ ਿਸੱਧੇ �ਤਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ

ਿਦੱਤੇ। ਇਕ ਸਵਾਲ (ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ

ਸੁਝਾਇਆ ‘ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੱਬ’ ਪਰੰਪਰਾਗਤ

‘ਰੱਬ’ ਨਾਲੋਂ ਿਕਸ ਤਰ�� ਿਭੰਨ ਹੈ ?) � ਤੁਸੀਂ

ਛੱਡ ਹੀ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ� ਿਕ ਤੁਸੀਂ

‘ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੱਬ’ ਦੀ� ਿਵ�ੇ�ਤਾਈ�

� ਨੰਬਰਵਾਰ ਸੂਚੀ-ਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਿਵਆਿਖਆ ਸਿਹਤ ਪੇ� ਕਰੋ ਅਤੇ ਏਸੇ ਤਰ�

‘ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੱਬ’ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰੱਬ
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ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੇਵੇਂ � ਵੀ ਿਸਲਿਸਲੇਵਾਰ ਢੰਗ

ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਸਾਵੋ। ਰਹੀ

ਗੱਲ ‘ਕਾਲਪਿਨਕ’ ਅਤੇ ‘ਅਸਲੀ’ ਦੀ,

‘ਅਸਲੀ’ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ � ਅਨੁਭਵ-

ਿਸੱਧ (empirical) ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇ�

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦਾ ਤਾਰਿਕਕ

ਿਨਰੀਖਣ (verification) ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ।

ਇਹਨ� ਦੋ �ਰਤ� � ਪੂਰੀ� ਨਾ ਕਰਨ

ਵਾਲੀ ਹੋਂਦ (phenomenon)

‘ਕਾਲਪਿਨਕ’  ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ

‘ਰੱਬ’ ਏਸੇ ��ੇਣੀ ਿਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਸੇ

ਕਰਕੇ ਿਜਓਂ-ਿਜਓਂ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸੋਚ ਦਾ

ਪਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਲੋਕ� ਦਾ

ਪਰੰਪਰਾਗਤ ‘ਰੱਬ’ ਿਵੱਚੋਂ ਿਵ�ਵਾਸ ਘਟਦਾ

ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਂ ਿਕ “ਕੀ

‘ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੱਬ’ ਅਸਲੀ ਹੈ?” ਤ� ਮੇਰਾ

ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ “ਕੀ ਉਹ �ਪਰ

ਦਰਸਾਈ� �ਰਤ� ਪੂਰੀ� ਕਰਦਾ ਹੈ?”

ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ

ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੇਰੇ

ਇਹਨ� ਿਤੰਨ� ਸਵਾਲ� ਦਾ ਿਸਲਿਸਲੇਵਾਰ

ਢੰਗ ਨਾਲ �ਤਰ ਪੇ� ਕਰਨ ਦੀ

ਿਕਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ।

ਸ. ਜਰਨੈਲ ਿਸੰਘ ਜੀ,   ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਏਥੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੇ� ਕੀਤੇ ਗਏ
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ਸਵਾਲ� ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹ�।   ਮੇਰੇ �ਤਰ

ਸੰਖੇਪ ਿਵਚ ਹੇਠ� ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:   

1. ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਿਨਯਮ

i. ਬ�ਹਮੰਡ (Cosmos) ਇਕ ਸਮੁੱਚ ਹੈ

ਭਾਵ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਕਾਈ (unit) ਹੈ। 

ii. ਸਾਰਾ ਬ�ਹਮੰਡ ਇਕ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ

(System/Order) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਿਰਹਾ

ਹੈ।

iii. ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ ਿਵਚ ਅਨੇਕ

ਉਪ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ �ਾਮਲ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ

ਅੱਗੇ ਉਪ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਲੜੀ

ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

iv. ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਅਰੰਭ ਅਤੇ

ਪਾਸਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਵਿਗਆਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਭਦ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਜਸ

ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਅਨੁਭਵ-ਿਸੱਧ ਅਤੇ

ਿਨਰੀਖਣ-ਅਧਾਿਰਤ ਿਵਆਿਖਆ

ਪਰਯੋਗ�ਾਲਾਵ� ਿਵਚ ਪੇ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ

ਹੈ (ਿਵਿਗਆਨ ਇਸ ਿਵ�ੇ �ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ

ਖੋਜ ਿਵਚ ਜੁੱਿਟਆ ਹੋਇਆ ਹੈ)। 

v. ਬ�ਹਮੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘੱਟਕ

(components) ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ

ਨਾਲ ਸਿਹਜੀਵਤਾ (symbiosis) ਦੇ ਸਬੰਧ

ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

vi. ਬ�ਹਮੰਡ ਿਵਚ ਵੱਡੇ (macro) ਅਤੇ
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(micro) ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਤਪੱਤੀ, ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ

ਿਵਨਾ� ਦਾ ਿਸਲਿਸਲਾ ਿਨਰੰਤਰ   ਚੱਲਦਾ

ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 

ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੀ

ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨ� ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਏਥੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਿਵਚ

ਪੈ ਕੇ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਿਵ�ੇ ਤੋਂ

ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ

ਿਨਯਮ ਦੱਸਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ

ਦੱਸ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ ਦੇ

ਿਵ�ੇ �ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ

ਕੀਤੀ/ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ

ਮੈਂ ਹਮੇ�ਾ ਿਤਆਰ ਹ�।

2.ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰਬਾਣੀ

ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਿਜਹਾ ਿਵ�ਾ ਹੈ ਜੋ

ਏਥੇ ਸਮੇਟਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੱਲ

ਰਹੇ ਿਵ�ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਿਸੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ।

ਹ�, ਇਸ � ਏਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ �ਤੇ ਿਵਚਾਰਨ

ਲਈ ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ

ਹੈ।

3. ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਬ�ਹਮੰਡ ਦਾ

ਇਕ �ਪ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ

ਆਪਣੇ ਿਨਯਮ ਹਨ ਜੋ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-

ਤੰਤਰ  ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੀ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਬ�ਹਮੰਡ
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ਦਾ ਹਰ ਘੱਟਕ (component) ਬ�ਹਮੰਡ

ਨਾਲ ਸਿਹਜੀਵਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਜੁਿੜਆ

ਹੋਇਆ ਹੈ।

4. ਖੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਨੇਕ ਦਿਰਆ ਫੁੱਟ

ਤੁਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਿਨਯਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ

ਨਹੀਂ ਪੇ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ

ਿਵਚ ਹੀ ਰੂਪਕ (metaphor) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ

ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਲੋਕ

ਅਲੰਕਾਰ ‘ਰੂਪਕ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਕਾਿਵ-

ਜੁਗਤ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ

ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ

ਬਾਣੀਕਾਰ� ਨੇ ਖੁਲ� ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ

ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਬੰਿਧਤ ਸਤਰ� (‘ਕੀਤਾ

ਪਸਾਓ.....’) ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਤ� ਪੜ�ੀ ਨਹੀਂ

ਹੋਈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ

ਮਾਨਵਵਾਦ’ ਿਵਚ �ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਏਥੇ ਿਕਸੇ

ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ � ਬਗੈਰ ਪੜ�ੇ

ਿਕਸੇ ਿਵ�ੇ� ਭਾਵਨਾ ਹੇਠ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ

ਿਵਚ ਪੇ� ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ

ਓਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਿਨਰਨੇ

ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਇਕ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਸ

ਿਵਆਿਖਆ � ਏਥੇ ਪੇ� ਕਰਕੇ ਉਸ �ਤੇ

ਅਗਲੇ ਇਕ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਲ�ੀ

ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹ�
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ਜੇਕਰ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਠੀਕ ਸਮਝਣ। ਹੁਣ

ਇਸ ਪਾਸੇ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵਚ ਜਾਣ ਨਾਲ

ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਿਵ�ੇ ਤੋਂ ਲ�ਭੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ

ਸਿਥਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ. ਜਰਨੈਲ ਿਸੰਘ ਜੀ, ਆਸ ਹੈ �ਪਰ ਆਏ

ਿਵਸਥਾਰ � ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ

ਿਤੰਨ� ਸਵਾਲ� ਦੇ   ਿਸਲਸਲੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ

�ਤਰ ਜਲਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਿਕਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋਗੇ।

ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ।

05/08/2020 at 5:38pm   

ਸ ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਜੀ

ਪਿਹਲ� ਤ� ਤੁਸੀਂ ਅਿਸਧੇ ਤੌਰ ਤੇ

ਦੂਿਜ� ਤੇ ਉਨ�� ਦੀ ਜਾਤੀ ਮਾਨਤਾ

ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਿਵੱਚ

ਭੇਦ ਕਰ ਦੋਗਲੇ ਹੋਣ ਦੀ �ੱਕ

ਕਰਦੇ ਹੋ।ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼

ਕੀਤਾ ਤ� ਤੁਸੀਂ ਇਸ � ਬੇਬੁਿਨਆਦ

ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ।ਇਹ ਤ� ਉਹੀ

ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ �

ਡ�ਟੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਹਲ� ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ

ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਭਲੀ

Jarnail Singh
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ਭ�ਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਚਰਚਾ

ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੋਂ

ਨਹੀਂ ਭੱਿਜਆ।ਮੈ ਤਹੁਾਡੇ ਸਾਰੇ

ਸਵਾਲ� ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇ

ਚੁੱਕਾ ਹ�।ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾ� ਿਕਉਂ

ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।ਮੈ ਆਖਰੀ

ਵਾਰ ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ

ਿਸਲਸਲੇਵਾਰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹ�।(ਿਜਸ

ਦੀ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰ

ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਕਰ ਿਰਹਾ

ਹ�।)

1. ਗੁਰਮਿਤ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ�

ਿਵ�ੇਸਤਾਵ� ਮੂਲ ਮੰਤ� ਿਵੱਚ ਦਰਜ

ਹਨ।ਿਜਸ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਿਵਆਿਖਆ ਮੈਂ

ਪਿਹਲਾ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹ�।ਿਵਸਥਾਰ

ਸਿਹਤ ਿਵਆਿਖਆ ਲੲi ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ

ਇਸ ਿਵ�ੇ ਤੇ ਿਲਿਖਆ ਲੇਖ ਿਸੱਖ

ਮਾਰਗ ਤੇ ਹੀ ਪੜ� ਸਕਦੇ ਹੋ।

2. ਗੁਰਮਿਤ ਦੇ ਰੱਬ ਅਤੇ

ਪ�ੰਪਰਾਗਤ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਿਵੱਚ

ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ।

ਪ�ੰਪਰਾਗਤ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਉਲਟ

ਗੁਰਮਿਤ ਦਾ ਰੱਬ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ

ਧਾਰਦਾ, ਿਕਸੇ ਸੁਰਗ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ

ਰਿਹੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ
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ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ

ਨਹੀਂ ਹੈ।ਵੈਸੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਕੋਈ

ਤੁਕ ਨਹੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ

ਮੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ�

ਿਵ�ੇਸਤਾਵਾ ਦੱਸ ਿਦੱਤੀਆ ਸਨ

ਅਤੇ ਪ�ੰਪਰਾਗਤ ਸੰਕਲਪ ਵਾਰੇ ਸਭ

ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਨ।

3. ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੱਬ ਅਸਲੀ ਹੈ

ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਕਿਹ

ਚੁੱਕਾ ਹ�।ਿਕਉਂਿਕ ਗੁਰਬਾਣੀ

ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਿਦ ਸਚ, ਜੁਗਾਿਦ

ਸਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਹੈ।

ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲੀ ਤੋਂ

ਮਲਲਬ ਿਕਸੇ ਪ�ਯੋਗ�ਾਲਾ ਿਵੱਚ

ਇਸ ਦਾ “ਤਾਰਿਕਕ ਿਨਰੀਖਣ”

ਕਰਕੇ ਿਸੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤ� ਮੇਰਾ

ਿਖਆਲ ਹੈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਿਬਕ ਨਾ

ਹੀ ਿਕਸੇ ਿਵਿਗਆਨੀ ਨੇ ਇਹ

ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੇ।ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੱਬ

ਅਕਲ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਿਵ�ਾ ਹੈ

ਨ ਿਕ ਿਕਸੇ ਪਰਖ ਦਾ।

ਆਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ �ੱਤਰ ਿਮਲ

ਗਏ ਹੋਣ।ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਹ ਿਗਆ

ਹੈ ਤ� ਦੱਸ ਦੇਣਾ।ਬੰਦਾ ਹਾਿਜ਼ਰ ਹੈ।
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ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਦੱਤੇ

�ਤਰ� ਵਲ।

1. ਸ ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ

“ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ” �

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ।ਮੇਰਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ “ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-

ਤੰਤਰ” ਦੇ ਿਨਯਮਾ ਵਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲੈਣਾ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ

ਿਵਆਿਖਆ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਪਰ ਿਜੰਨ�ੀ

ਕੁ ਮੈ� ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਸਮਝ

ਆਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤ� ਇਸ ਬ�ਹਮੰਡ ਦੀ

ਬਣਤਰ ਵਾਰੇ ਹੀ ਦੱਿਸਆ ਹੈ।ਿਕਸੇ

ਿਨਯਮ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

2. ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਇੱਕ

ਿਵਰੋਧਾਭਾਸ ਵੀ ਸਾਫ ਿਦਸ ਿਰਹਾ

ਹੈ।ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬ�ਹਮੰਡ �

ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਕਿਹੰਦੇ ਜੋ ਇੱਕ

ਿਨਯਮ ਤੰਤਰ ਤਿਹਤ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹੈ

ਪਰ ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪ ਿਨਯਮ

ਤੰਤਰਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਉਪ

ਿਨਯਮ ਤੰਤਰ� ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰ

ਪੂਰੇ ਬ�ਹਮੰਡ ਿਵੱਚ ਇਕੋ ਿਨਯਮ

ਤੰਤਰ ਲਾਗੂ ਹੈ।ਿਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ

ਸਾਰੇ ਬ�ਹਮੰਡ ਿਵੱਚ ਰੌ�ਨੀ ਦੀ ਚਾਲ
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ਇੱਕ ਹੈ, ਗਰੂਤਾ �ਕਤੀ, ਿਬਜਲਈ

ਸਕਤੀ, ਚੂੰਬਕੀ ਸਕਤੀ- ਇਹ ਕੁਲ

ਕਾਇਨਾਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਲਾਗੂ

ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੁਰਜੀ ਮੰਡਲ

ਹੋਵੇ ਜ� ਿਫਰ ਅੰਨ�ੀ ਮੋਰੀ (ਬਲੈਕ

ਹੋਲ)।ਪਾਣੀ ਚੰਦ ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਿਨਯਮ

ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਜਸ  ਿਨਯਮ ਨਾਲ

ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ

ਸਟੀਵਨ ਹਾਿਕੰਗ ਇਸ ਸਭ �

ਗਰੈਂਡ ਡੀਜ਼ਾਇਨ ਜ� ਅਦਭੁਤ

ਬਣਤਰ ਆਖਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ

ਉਸ ਨੇ ਿਕਤਾਬੀ ਿਲਖੀ ਹੈ ਉਪਰ ਮੈ

ਜੋ ਵੀ ਿਕਹਾ ਹੈ ਉਸ ਿਕਤਾਬ ਤੇ ਹੀ

ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ।

3. ਮੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋੋਲੌ ਇਸ “ਬ�ਹਮੰਡੀ

ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ” ਦੇ ਿਨਯਮ� ਦਾ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵੱਚੋਂ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ

ਮੰਿਗਆ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ �

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ

ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਿਵ�ੇ

ਸਬੰਧੀ ਿਲਿਖਿਦ� ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

4. ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪ ਿਨਯਮ

ਤੰਤਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ � ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼

ਕਰ ਦਈਏ ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਧਰਤੀ

ਤੇ ਿਨਯਮਾ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
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ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਸਪ�ਟ ਹੈ ਿਜਸ

ਨਾਲ ਮੈ ਵੀ ਸਿਹਮਤ ਹ�।

5. ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਹ ਚੋਂ ਦਿਰਆ ਫੁਟਣ

ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ “ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-

ਤੰਤਰ” ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਸਬੰਧ ਹੈ

ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸਦੇ

ਿਨਯਮ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ � ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ

ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਅਲੰਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ

ਤ� ਤੁਹਾ� ਆਪਣੀ ਿਵਆਿਖਆ

ਿਵੱਚ ਇਸ ਅਲੰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ

ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।ਿ�ਪਾ

ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁਣ ਕਰ

ਿਦਉ ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਿਵ�ੇ

ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਸਬੰਧ ਹੈ।

6. ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹਣ ਮੁਤਾਿਬਕ ਇਹ

ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ ਹੀ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ ਜ� ਕਰਤਾਰ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਸੇ � ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਪ�ਭੂ

ਵੀ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ।ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ

ਦਾਅਵੇ � ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬ�ਹਮੰਡੀ

ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਰੀ

ਖਤ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਿਵਆਿਖਆ ਨਾਲ

ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ�ੀਏ ਤ� ਇਹ ਬ�ਹਮੰਡ ਹੀ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ
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ਭਾਵ ਇਹ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ

ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਿਸਰਫ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ

� ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਇਹ

ਕਿਹਣਾ ਦਰੁੱਸਤ ਹੋੲਗਾ।

ਸਿਤਕਾਰ ਸਿਹਤ

ਜਰਨੈਲ ਿਸੰਘ

05/09/2020 at 6:42pm   

ਸ. ਜਰਨੈਲ ਿਸੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ

ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਇਸ reply

ਸਬੰਧੀ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਹੇਠ�

ਵੱਖਰੀ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਿਦੱਤਾ

ਿਗਆ ਹੈ।

ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ,

ਚੰਡੀਗੜ�।

05/10/2020 at 4:23am   

Iqbal Singh Dhillon

ਡਾ: ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ ਜੀ,

ਆਪ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਿਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਬਾਣੀ “ਜਪੁ” ਿਵੱਚ “ਰਬ” �ਬਦ ਿਕਤੇ ਨਹੀਂ

ਆਇਆ! ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਲੇਖਕ� �

“ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ‘ਰੱਬ’ ਅਤੇ ‘ਪਰਮਾਤਮਾ’ �ਬਦ� ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”। ਡਾ: ਿਢੱਲੋਂ ਜੀ, ਆਪ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਥੋੜਾ

Gurindar Singh Paul

http://www.sikhmarg.com/2020/0426-swal-rabb-de-hond.html?hashover-reply=c23r1r1r1r1r1r1#hashover-reply-c23r1r1r1r1r1r1
http://www.sikhmarg.com/2020/0426-swal-rabb-de-hond.html?hashover-reply=c23r1r1r1r1r1r1r1#hashover-reply-c23r1r1r1r1r1r1r1
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ਪਛੜ ਗਏ ਹੋ! ਿਕਉਂਿਕ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ‘ਰਬ’ �ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ‘ਗ਼ਲਤੀ’

ਬਾਣੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਹਨ!

ਫਰੀਦਾ ਰਬ ਖਜੂਰੀ ਪਕੀ� ਮਾਿਖਅ ਨਈ ਵਹੰਿਨ॥

ਜੋ ਜੋ ਵੰਞੈ ਡੀਹੜਾ ਸੋ ਉਮਰ ਹਥ ਪਵੰਿਨੑ॥

…ਹੋਇ ਮੁਸਿਲਮੁ ਦੀਨ ਮੁਹਾਣੈ ਮਰਣ ਜੀਵਣ ਕਾ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਵੈ॥

ਰਬ ਕੀ ਰਜਾਇ ਮੰਨੇ ਿਸਰ ਉਪਿਰ ਕਰਤਾ ਮੰਨੇ ਆਪੁ ਗਵਾਵੈ॥… ਸਲੋਕ ਮ:੧

…ਓਨਾ ਿਪਛੈ ਜਗੁ ਭੁੰਚੈ ਭੋਗਈ॥ ਓਨਾ ਿਪਆਰਾ ਰਬੁ ਓਨਾਹਾ ਜੋਗਈ॥…ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ

ਵਾਰ ਮ:੫

ਡਾ: ਿਢੱਲੋਂ ਜੀ, ਆਪ ਨੇ ਹਾਕਮਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ “ਰਬ” ਦੀ ਬਜਾਏ

‘ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ’ (cosmic system) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ! ਕੀ ਆਪ ਜੀ

ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਿ�ਪਾ ਕਰੋਗੇ ਿਕ ਆਪ ਦਾ ਸੁਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ‘ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-

ਤੰਤਰ’ (cosmic system), ਬਾਣੀ “ਜਪੁ” ਅਤੇ ਸਮੁਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਕਤਨੀ

ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ?

ਡਾ: ਿਢੱਲੋਂ ਜੀ, ਬਾਣੀ “ਜਪੁ” ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ੴ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਈ

ਪਰਯਾਯਵਾਚੀ �ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਿਕ: ਹਿਰ, ਰਾਮ, ਪ�ਭੂ, ਈਸ, ਪਰਮੇਸਰ,

ਪਾਰਬ�ਹਮ, ਿਨਰੰਕਾਰ, ਿਨਰੰਜਨ, ਓਅੰਕਾਰ, ਏਕੰਕਾਰ, ਸਾਿਹਬ, ਸਾਈਂ, ਠਾਕੁਰ,

ਭਗਵਾਨ, ਅਗਮ, ਅਗੋਚਰ ਅਤੇ ਅੱਲਹ…… ਆਿਦ। ਡਾ: ਿਢੱਲੋਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਪ�ਟ

ਕਰਨ ਦੀ ਿ�ਪਾ ਕਰਨੀ ਿਕ, ਕੀ ਆਪ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ

ਿਵਚ ‘ਰੱਬ’ ਦੇ ਉਪਰ ਦਰਸਾਏ ਪਰਯਾਯਵਾਚੀ �ਬਦ� ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ

ਹੈ ਿਕ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ�� �ਬਦ� ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਈਜਾਦ

ਕੀਤੇ ‘ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ’ (cosmic system) ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ?

ਡਾ: ਿਢੱਲੋਂ ਜੀ, ਆਪ ਨੇ ਹਮਾਤੜ ਲੇਖਕ� �ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ! ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪ ਸਹੀ ਹੋਵੋ! ਪਰੰਤੂ ਆਪ �

ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਅਰਥ� � ਿਵਚਾਰਣ ਦੀ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ

ਖੇਚਲ ਕਰਨਾ!
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ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ “ਜਪੁ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਕਲਪ” ਿਵੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੀਜ

ਮੰਤਰ “ੴ” ਦੇ ਅਰਥ “ਉਹ” ਕੀਤੇ ਹਨ!!!

ਇਸੇ ਲੇਖ ਿਵੱਚ “ਕੀਤਾ ਪਸਾਉ ਏਕੋ ਕਵਾਉ॥ ਿਤਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਿਰਆਉ॥” ਦੇ ਆਪ

ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਰਥ:

“ਬ�ਹਮੰਡ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਿਜਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੂਹ (ਕੂਆ) ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਲੱਖ� ਦਿਰਆ

ਫੁੱਟ ਤੁਰੇ ਹੋਣ। ਇਹਨ� ਸਤਰ� ਿਵੱਚ �ਬਦ ‘ਕੂਆ’ (ਿਜਸ ਤੋਂ �ਬਦ “ਕਵਾਉ”

ਬਿਣਆ ਹੈ……”।

ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਲੱਖ� ਦਿਰਆ ਫੁੱਟਾ ਦੇਣੇ ਿਸਰਫ਼ ਆਪ ਦੀ �ਚਤਮ

ਿਵਦਵਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ-ਿਗਆਨ ਦਾ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ!!!!! 

ਆਪ ਨੇ “ਬਿਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਿਤ ਵਿਸਆ॥ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਈ ਲਿਖਆ॥” ਦੇ ਅਰਥ

ਕੀਤੇ ਹਨ: “ਮੈਂ ਉਸ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ (cosmic system) ਤੋਂ ਬਿਲਹਾਰੀ

ਜ�ਦਾ ਹ� ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ”।

ਡਾ: ਿਢੱਲੋਂ ਜੀ, ਪਾਠਕ�/ਲੇਖਕ� ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਿਗਆਨ-ਵਰਧਕ

ਅਰਥ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ!

05/06/2020 at 9:48pm   

ਡਾ: ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ ਜੀ,

ਆਪ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਿਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਬਾਣੀ “ਜਪੁ” ਿਵੱਚ “ਰਬ” �ਬਦ ਿਕਤੇ ਨਹੀਂ

ਆਇਆ! ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਲੇਖਕ� �

“ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ‘ਰੱਬ’ ਅਤੇ ‘ਪਰਮਾਤਮਾ’ �ਬਦ� ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”। ਡਾ: ਿਢੱਲੋਂ ਜੀ, ਆਪ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਥੋੜਾ

ਪਛੜ ਗਏ ਹੋ! ਿਕਉਂਿਕ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ‘ਰਬ’ �ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ‘ਗ਼ਲਤੀ’

ਬਾਣੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਹਨ!

ਫਰੀਦਾ ਰਬ ਖਜੂਰੀ ਪਕੀ� ਮਾਿਖਅ ਨਈ ਵਹੰਿਨ॥

Gurindar Singh Paul

http://www.sikhmarg.com/2020/0426-swal-rabb-de-hond.html?hashover-reply=c24#hashover-reply-c24
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ਜੋ ਜੋ ਵੰਞੈ ਡੀਹੜਾ ਸੋ ਉਮਰ ਹਥ ਪਵੰਿਨੑ॥

…ਹੋਇ ਮੁਸਿਲਮੁ ਦੀਨ ਮੁਹਾਣੈ ਮਰਣ ਜੀਵਣ ਕਾ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਵੈ॥

ਰਬ ਕੀ ਰਜਾਇ ਮੰਨੇ ਿਸਰ ਉਪਿਰ ਕਰਤਾ ਮੰਨੇ ਆਪੁ ਗਵਾਵੈ॥… ਸਲੋਕ ਮ:੧

…ਓਨਾ ਿਪਛੈ ਜਗੁ ਭੁੰਚੈ ਭੋਗਈ॥ ਓਨਾ ਿਪਆਰਾ ਰਬੁ ਓਨਾਹਾ ਜੋਗਈ॥…ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ

ਵਾਰ ਮ:੫

ਡਾ: ਿਢੱਲੋਂ ਜੀ, ਆਪ ਨੇ ਹਾਕਮਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ “ਰਬ” ਦੀ ਬਜਾਏ

‘ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ’ (cosmic system) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ! ਕੀ ਆਪ ਜੀ

ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਿ�ਪਾ ਕਰੋਗੇ ਿਕ ਆਪ ਦਾ ਸੁਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ‘ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-

ਤੰਤਰ’ (cosmic system), ਬਾਣੀ “ਜਪੁ” ਅਤੇ ਸਮੁਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਕਤਨੀ

ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ?

ਡਾ: ਿਢੱਲੋਂ ਜੀ, ਬਾਣੀ “ਜਪੁ” ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ੴ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਈ

ਪਰਯਾਯਵਾਚੀ �ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਿਕ: ਹਿਰ, ਰਾਮ, ਪ�ਭੂ, ਈਸ, ਪਰਮੇਸਰ,

ਪਾਰਬ�ਹਮ, ਿਨਰੰਕਾਰ, ਿਨਰੰਜਨ, ਓਅੰਕਾਰ, ਏਕੰਕਾਰ, ਸਾਿਹਬ, ਸਾਈਂ, ਠਾਕੁਰ,

ਭਗਵਾਨ, ਅਗਮ, ਅਗੋਚਰ ਅਤੇ ਅੱਲਹ…… ਆਿਦ। ਡਾ: ਿਢੱਲੋਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਪ�ਟ

ਕਰਨ ਦੀ ਿ�ਪਾ ਕਰਨੀ ਿਕ, ਕੀ ਆਪ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ

ਿਵਚ ‘ਰੱਬ’ ਦੇ ਉਪਰ ਦਰਸਾਏ ਪਰਯਾਯਵਾਚੀ �ਬਦ� ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ

ਹੈ ਿਕ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ�� �ਬਦ� ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਈਜਾਦ

ਕੀਤੇ ‘ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ’ (cosmic system) ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ?

ਡਾ: ਿਢੱਲੋਂ ਜੀ, ਆਪ ਨੇ ਹਮਾਤੜ ਲੇਖਕ� �ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ! ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪ ਸਹੀ ਹੋਵੋ! ਪਰੰਤੂ ਆਪ �

ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਅਰਥ� � ਿਵਚਾਰਣ ਦੀ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ

ਖੇਚਲ ਕਰਨਾ!

ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ “ਜਪੁ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਕਲਪ” ਿਵੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੀਜ

ਮੰਤਰ “ੴ” ਦੇ ਅਰਥ “ਉਹ” ਕੀਤੇ ਹਨ!!!

ਇਸੇ ਲੇਖ ਿਵੱਚ “ਕੀਤਾ ਪਸਾਉ ਏਕੋ ਕਵਾਉ॥ ਿਤਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਿਰਆਉ॥” ਦੇ ਆਪ
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ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਰਥ:

“ਬ�ਹਮੰਡ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਿਜਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੂਹ (ਕੂਆ) ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਲੱਖ� ਦਿਰਆ

ਫੁੱਟ ਤੁਰੇ ਹੋਣ। ਇਹਨ� ਸਤਰ� ਿਵੱਚ �ਬਦ ‘ਕੂਆ’ (ਿਜਸ ਤੋਂ �ਬਦ “ਕਵਾਉ”

ਬਿਣਆ ਹੈ……”।

ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਲੱਖ� ਦਿਰਆ ਫੁੱਟਾ ਦੇਣੇ ਿਸਰਫ਼ ਆਪ ਦੀ �ਚਤਮ

ਿਵਦਵਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ-ਿਗਆਨ ਦਾ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ!!!!! 

ਆਪ ਨੇ “ਬਿਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਿਤ ਵਿਸਆ॥ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਈ ਲਿਖਆ॥” ਦੇ ਅਰਥ

ਕੀਤੇ ਹਨ: “ਮੈਂ ਉਸ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ (cosmic system) ਤੋਂ ਬਿਲਹਾਰੀ

ਜ�ਦਾ ਹ� ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ”।

ਡਾ: ਿਢੱਲੋਂ ਜੀ, ਪਾਠਕ�/ਲੇਖਕ� ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਿਗਆਨ-ਵਰਧਕ

ਅਰਥ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ!

05/06/2020 at 9:49pm  1 Like 

In reply to Gurindar Singh Paul

ਸ. ਗੁਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਪਾਲ ਜੀ.

ਮੈਂ ਆਪਣੇ 05 ਮਈ ਦੇ reply ਿਵਚ ਤੁਹਾ� ਬਹੁਤ ਿਨਮਰਤਾ ਸਿਹਤ ਦੋ ਸਵਾਲ

ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੇਂ ਜ�ਦੇ ‘ਰੱਬ’ ਦੀ   ਕਾਲਪਿਨਕ ਹੋਂਦ (�ਖਸੀ ਜ� ‘ਪਰਮਾਤਮਾ’

ਵਾਲੀ) � ਮਾਨਤਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋ ? 

2. ਜੇ ਨਹੀਂ ਤ� ‘ਰੱਬ’ ਵਾਲੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖਾ-ਪਾਊ �ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਕਓਂ ਕਰਦੇ

ਹੋ ?

ਮੈ� ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿਹਣਾ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ �ਪਰ ਦਰਸਾਏ

ਸਵਾਲ� ਦਾ �ਤਰ ਤ� ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ �ਪਰ ਆਪਣੀ 06 ਮਈ ਵਾਲੀ

reply ਿਵਚ ਮੇਰੇ �ਤੇ ਕੁਝ ਿਨਰਮੂਲ ਦੋ� ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ � ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ

Iqbal Singh Dhillon
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ਕੁਝ ਹੋਰ ਿਲਖਤ� ਿਵਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਵਚਾਰ� ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਮੈ� ਇੰਜ ਲਗਦਾ

ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ �ਪਰ ਦਰਸਾਏ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ� ਦੇ �ਤਰ ਦੇਣ

ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਿਹਤ ਪਾਠਕ� ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਦਾ ਿਧਆਨ ਹੋਰ ਮੁੱਿਦ�

ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

ਸ. ਗੁਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ‘ਫੁਰਮਾਨ’ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਮੈਂ

ਚੱਲ ਰਹੀ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਕ

ਸੁਝਾਉ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ�� ਮੈਂ ਿਕਧਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ

ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਿਵਆਿਖਆ’ � ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ

ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਲਖਤ ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਵਆਿਖਆ ਦਾ  ਏਥੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਤਾ ਉਂਜ

ਹੀ ਗੈਰਪ�ਸੰਿਗਕ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨ� ਸਾਰੇ ਨੁਕਿਤ� ਪ�ਤੀ

ਿਵਸਥਾਰ ਿਵਚ ਸਪ�ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹ� ਪਰੰਤੂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਨਮਰ

ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਪਿਹਲ� ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ �ਪਰ

ਦਰਸਾਏ ਦੋ ਸਵਾਲ� ਦੇ �ਤਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵੋ ਜੀ।

ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ।

05/07/2020 at 2:18pm   

ਡਾ: ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ ਜੀ,

ਗੁਰਮਿਤ ਦਾ ਬੀਜ ਮੰਤਰ (ਧੁਰਾ) ਹੀ ਰੱਬ (ੴ) ਹੈ। ਬਾਣੀਕਾਰ� ਨੇ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਰੱਬ (ੴ) � ਮਾਨਤਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ/

ਗੁਰਮਿਤ � ਸਮਰਿਪਤ ਹ�। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ‘ਰੱਬ’ �ਬਦ � ਮਾਨਤਾ

ਿਦੰਦਾ ਹ�।

ਗੁਰਮਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਬ “ਆਿਦ ਸਚੁ ਜੁਗਾਿਦ ਸਚ॥ ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ

ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ॥” ਹੈ। ‘ਰੱਬ’ ਅਤੇ ਰੱਬ �ਬਦ � ‘ਕਾਲਪਨਿਕ’ ਅਤੇ

‘ਭੁਲੇਖਾ-ਪਾਊ’ ਕਿਹਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨੱਜੀ ਮਿਤ (ਮਨਮਿਤ) ਹੈ। 

Gurindar Singh Paul
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਬਾਣੀਕਾਰ� ਨੇ, ਪੂਰੀ �ੱ◌�ਧਾ ਨਾਲ,

‘ਰੱਬ’ �ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ �ਬਦ �

ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ � ਸੁਧੀ ਮਨਮੁੱਖਤਾ ਸਮਝਦਾ ਹ�!

ਡਾ: ਿਢੱਲੋਂ ਜੀ, ਆਪ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਵਾਲ, ਅਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਾਣੀਕਾਰ� ਦੀ

�ਚੀ ਸੋਚ � ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਆਪ ਿਜਹਾ ਕੋਈ �ਚਤਮ

ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਿਵੱਦਵਾਨ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ!!

ਆਪ � ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਸ: ਮੱਖਣ ਿਸੰਘ ਜੀ � ਸੰਬੋਿਧਤ ਹੋਕੇ ਿਦੱਤੇ ਸ:

ਹਾਕਮ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੰਿਖਪਤ ਤੇ ਸਪ�ਟ ਿਵਚਾਰ� � ਿਵਚਾਰਣ ਦੀ

ਖੇਚਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਅੱਜ ਹੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

05/07/2020 at 9:10pm   

ਸ. ਗੁਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਪਾਲ ਜੀ.

ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਿਸੱਧੇ ਰੂਪ ਿਵਚ �ਤਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ

ਿਦੱਤੇ। ਹ�, ਸਵਾਲ ਨੰ. 2 ਦਾ �ਤਰ ਅਿਸੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ

ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ reply ਿਵੱਚੋਂ ਿਮਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ‘ਰੱਬ’

�ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੁਝ ਬਾਣੀਕਾਰ�

ਵੱਲੋਂ ਇਸ �ਬਦ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਿਮਲਦਾ ਹੈ।

ਪਰੰਤੂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਧਆਨ ਿਫਰ ਿਨਰਾਧਾਰ ਦੂ�ਣਬਾਜ਼ੀ

ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ �ਤੇ

‘ਮਨਮਿਤ’ ਅਤੇ   ਬਾਣੀਕਾਰ� � ‘ਚੁਣੌਤੀ’ ਦੇਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੋ�

ਮੜ� ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ

ਨਾਲ ਤੁਹਾ� ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ� ਦੇ �ਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਿਮਲ

ਜ�ਦੀ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਚ-ਕੋਟੀ ਦੇ ਿਵਦਵਾਨ� ਵੱਲੋਂ

ਿਮਲੇ �ਤਰ� ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ � ਿਕਸੇ

Iqbal Singh Dhillon
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ਲਾਹੇਵੰਦ ਪਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੰ. 1 ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ � ਦੋਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੇਠ� ਦੋ ਭਾਗ�

ਿਵਚ ਵੰਡ ਕੇ ਪੇ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ�:

1. ਪਰੰਪਰਾਗਤ ‘ਰੱਬ’ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਰੂਪ �ਖਸੀ

(anthropomorphic)   ਹੋਂਦ ਹੈ ਿਜਸ ਨੁੰ ਯਹੂਦੀ ਮੱਤ,

ਇਸਾਈ ਮੱਤ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਿਵਚ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਹੈ। ਕੀ

ਤੁਸੀਂ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਰੂਪ � ਮਾਨਤਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋ ? 

(ਨੋਟ: �ਤਰ ਕੇਵਲ ‘ਹ�’ ਜ� ‘ਨਹੀਂ’ ਿਵਚ ਹੀ ਹੋਵੇ।)

2. ਪਰੰਪਰਾਗਤ ‘ਰੱਬ’ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ‘ਪਰਮਾਤਮਾ’

(ਪਰਮ+ਆਤਮਾ) ਭਾਵ  Supreme Soul ਹੈ ਿਜਸ � ਿਹੰਦੂ

ਮੱਤ ‘ਬ�ਹਮ ’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮਾਨਤਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਨੱਜੀ

ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਰੂਪ � ਮਾਨਤਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋ ?

(ਨੋਟ: �ਤਰ ਕੇਵਲ ‘ਹ�’ ਜ� ‘ਨਹੀਂ’ ਿਵਚ ਹੀ ਹੋਵੇ।)

�ਪਰ ਿਦੱਤੇ ਸਵਾਲ� ਿਵਚ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ

ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ� ਦੇ �ਤਰ ‘ਿਨੱਜ’ ਪੱਖੋਂ ਭਾਵ ਗੁਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ

ਪਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣੇ ਹਨ ਨਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਰਚਨਾ (ਗੁਰਬਾਣੀ ਜ�

ਕੋਈ ਹੋਰ) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ।

ਸ. ਗੁਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਪਾਲ ਜੀ, ਿਫਰ ਤੋਂ ਸਿਨਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ

ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ �ਪਰ ਆਏ ਸਵਾਲ� ਦੇ �ਤਰ (ਕੇਵਲ ‘ਹ�’ ਜ�

‘ਨਹੀਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ) ਜਲਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਿਕਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ ਤ�

ਿਕ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ � ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਿਵਚ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਤੋਿਰਆ

ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ।

05/07/2020 at 11:41pm  1 Like 

http://www.sikhmarg.com/2020/0426-swal-rabb-de-hond.html?hashover-reply=c25r1r1r1#hashover-reply-c25r1r1r1


7/6/2020 ਰੱਬ ਦੀ ਹ�ਦ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਿਵਚਾਰ ਹਨ?

www.sikhmarg.com/2020/0426-swal-rabb-de-hond.html 139/155

ਡਾ: ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ ਜੀ,

ਆਪ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਦਾਯਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ, “…�ਤਰ

‘ਹ�’ ਜ� ‘ਨਹੀਂ’ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ”। ਅਤੇ ਨਾਲ

ਹੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕ, “…ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ � ਸੁਚਾਰੂ

ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਤੋਿਰਆ ਜਾ ਸਕੇ”। ਡਾ:

ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ ਜੀ, “ਸੁਚਾਰੂ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ”

ਿਵੱਚ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਹ�’ ਜ� ‘ਨਹੀਂ’ ਿਵੱਚ ਕਦੀ

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ!!

ਤੁਹਾ� ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਇਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਨਾਨਕ

ਿਮ�ਨ’ ਦੀ ਇਕ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ

ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ‘ਹ�’ ਜ� ‘ਨ�ਹ’ ਿਵੱਚ ਮੰਿਗਆ ਸੀ

ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁੱਪ ਰਿਹਣਾ

ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਿਝਆ ਸੀ!

ਦੂਜਾ, ਆਪ ਦੇ ਸਵਾਲ� ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ

ਬਣਦੀ! ਆਪ ਬੇ-ਮਤਲਬੇ ਿਜਹੇ ਸਵਾਲ ਘੜ ਕੇ ਉਨ��

ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਸਰਫ਼ ‘ਹ�’ ਜ� ‘ਨਹੀਂ’ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ

ਹੋ!!!

ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦੋ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਿਵੱਦਵਤਾ ਦੀ

ਟਕਸਾਲ ਿਵੱਚ ਘੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਹਨ, ਉਨ�� ਦੀ

ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ! ਦੋ ਬੇਮਤਲਬੇ ਸਵਾਲ�

ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਆਪ ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਿਸੱਧਾ ਸਵਾਲ

(“ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ � ਮੰਨਦੇ ਹੋ?”) ਕਰਦੇ, ਤ� ਮੇਰਾ

ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਸਪ�ਟ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਸੀ, “ਜੀ ਹ�, ਮੈਂ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਪਿਰਭਾਿ�ਤ ਰੱਬ � ਮੰਨਦਾ ਹ�!”

Gurindar Singh Paul
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ਸ. ਗੁਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਪਾਲ ਜੀ,

ਮੈਂ ਤੁਹਾ� ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ

ਬਲਿਕ ਪਾਠਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਕ

ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਪੇ� ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਮੇਰਾ ਹੱਕ

ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਿਵਚ

ਆਪਣੀ ਇਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ

ਪੋਸਟ ਸਬੰਧੀ �ਠੇ ਸਵਾਲ� ਦੇ �ਤਰ ਦੇਣਾ

ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ

ਵੱਲੋਂ ਿਨਮਰਤਾ ਸਿਹਤ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ� ਦੇ

�ਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰਦੇ

ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤਰ��-ਤਰ�� ਦੀ� ਜਾਤੀ

ਿਟੱਪਣੀ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ �

ਿਵ�ੇ ਤੋਂ ਲ�ਭੇ ਿਲਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਿਵਚ

ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਆਖਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ

ਸਵਾਲ� � ਹੀ ਬੇਤੁੱਕੇ ਅਤੇ ‘ਬੇਮਤਲਬ ਦੇ

ਸਵਾਲ’ ਗਰਦਾਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ��

ਸਪ�ਟ ਰੂਪ ਿਵਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ

ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ।

ਸ. ਗੁਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ� ਕਦੇ

ਿਕਸੇ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ‘ਹ�’ ਜ� ‘ਨ�ਹ’ ਿਵਚ

�ਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ। ਇਹ ਵੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ �ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ

Iqbal Singh Dhillon
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‘ਿਵਆਿਖਆ’ � ਗਲਤ ਕਿਹਣ ਦੇ ਲਾਏ

ਇਲਜ਼ਾਮ ਵ�ਗ ਇਕ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।

   ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਿਕ

“ਸੁਚਾਰੂ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਿਵਚ ਸਵਾਲ� ਦੇ

ਜਵਾਬ ‘ਹ�’ ਜ� ‘ਨ�ਹ’ ਿਵੱਚ ਕਦੀ   ਨਹੀਂ

ਹੁੰਦੇ”; ਸਗੋਂ ਕਈ ਥਾਵ� ਤੇ ਤ� ਮੰਗ ਹੀ ਇਹ

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ

‘ਹ�’ ਜ� ‘ਨ�ਹ’ ਿਵਚ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ। ਨਾ ਹੀ

ਚੱਲ ਰਹੀ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ

ਨੇ ਕੋਈ ਏਹੋ-ਜੇਹਾ ਿਨਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ‘ਹ�’ ਜ� ’ਨ�ਹ’ ਿਵਚ �ਤਰ

ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈ� ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ

ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ

ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰ�ਗਾ ਤ� ਤੁਸੀਂ ਉਸ

� ਵੀ ‘ਬੇਤੁੱਕਾ ਅਤੇ ਬੇਮਤਲਬ ਦਾ ਸਵਾਲ’

ਕਿਹ ਕੇ ਦੁਰਕਾਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ।

ਿਨਸਚੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਿਜਹਾ ਵਤੀਰਾ ਚੱਲ

ਰਹੀ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਿਵਚ ਿਵਘਨ ਪਾਉਣ

ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ

ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ � ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ

ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਜ�ਦਾ। 

ਮੇਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ � ਸਿਨਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ

ਉਹ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਦਖਲ ਦੇੰਦੇ ਹੋਏ

ਆਪਣਾ ਿਦ�ਾ-ਿਨਰਦੇ� ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ

ਿਕਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। 
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ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ।

05/09/2020 at 4:07am   

ਰੱਬ ਦਾ ਨ� 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਕ ਿਵਧਾਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਦਰਤ ਿਵਚਲੇ ਰਹੱਸ � ਸਮਝ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ

ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਿਲਆਣੀਕਾਰੀ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ —“ਖੋਜੀ ਉਪਜੈ ਬਾਦੀ ਿਬਨਸੈ ਹਉ

ਬਿਲ ਬਿਲ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰਾ” ॥ ਿਦਆਨਤਦਾਰ� ਖੋਜੀ� ਨੇ ਿਦਨੇ ਰਾਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਕੇ

ਿਵਿਗਆਨ ਦੁਆਰਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਹੱਸ� ਤੋਂ ਪੜਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ

ਿਜਵੇਂ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਿਤਵੇਂ ਿਤਵੇਂ ਹੋਰ ਨਵੀ� ਨਵੀ� ਲੱਭਤ� ਸਾਹਮਣੇ

ਆਉਂਦੀ� ਹਨ। ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਬੁੱਧੀ � ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਉਨਤੀ

ਅਜੌਕੇ ਯੁੱਗ ਿਵਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ� ਿਮੱਥ�, ਵਿਹਮ�, ਭਰਮ� � ਤਾਰ ਤਾਰ

ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬਹੁਤ

ਉਤਾਵਲਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਪ�ਾਪਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ—

ਰਾਜ਼, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਨ�� ਸੇ ਛੁਪਾਏ ਤੋ ਬਹੁਤ,

ਮਗਰ, ਅਿਹਿਲ ਬਸੀਰਤ ਸੇ ਛਪਾਏ ਨਾ ਗਏ।

(ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭੇਤ ਲਕੋ ਰੱਖੇ, ਪ�ੰਤੂ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ (ਸੋਚ ਿਵਚਾਰ) ਵਾਲੇ

ਲੋਕ� ਪਾਸੋਂ ਲੁਕਾਏ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ)

ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਵਾਲਾ ਕਥਨ ਅਟੱਲ ਤੇ ਅੰਤਮ ਹੈ--ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੈ

ਤੋਿਟ॥ ਕਿਥ ਕਿਥ ਕਥੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਿਟ ਕੋਿਟ॥  ਜਪੁਜੀ

ਇਕ ਹੋਰ �ਾਇਰ ਿਲਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਦਰਤ ਿਵਚਲੇ ਰਹੱਸ ਰੇ�ਮ ਦੇ ਲੱਛੇ ਵ�ਗ ਹਨ ਿਜਸ

ਿਵਚੋਂ ਇਕ ਤਾਰ ਿਖਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਤ� ਉਸ ਿਵਚੋਂ ਹੋਰ ਤਾਰ� ਿਨਕਲ ਆਉਂਦੀ�

ਹਨ ਏਸੇ ਤਰ�� ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਹੱਸ ਏਨੇ ਡੂੰਘੇ ਹਨ ਿਕ ਇਕ ਰਹੱਸ ਿਵਚੋਂ ਹੋਰ ਅਗ�ਹ

ਪ�ਗਟ ਹੋਈ ਜ�ਦੇ ਹਨ। 

ਹਮ ਨੇ ਯੇ ਜਾਨਾ ਥਾ ਿਕ ਇਲਮ ਸੇ ਕੁਛ ਜਾਨੇਗੇਂ,

Gurbachan Singh Panwan
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ਜਾਨਾ ਤੋ ਯੇ ਜਾਨਾ, ਨਾ ਜਾਨਾ ਕੁਛ ਭੀ। 

ਿਵਿਗਆਨੀ ਿਜਵੇਂ ਿਜਵੇਂ ਖੋਜ ਕਰੀ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਿਤਵੇਂ ਿਤਵੇਂ ਿਨੱਤ ਨਵੀ� ਲੱਭਤ� ਲੱਭੀ

ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਿਤ, ਜਿਗਆਸਾ ਭਰਪੂਰ ਖੋਜ ਦਲੀਲ ਤੇ ਪਰਖ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ

ਿਵਚ ਿਵਦਵਾਨ� ਨੇ ਭੂਗੋਲ, ਫਿਜ਼ਕਸ, ਖੂਗੋਲ, ਜੀਵ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ

ਿਵਿ�� ਿਵਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨ� ਿਵਿ�� ਦੇ ਮਾਹਰ� ਨੇ ਿਜੱਥੇ ਮਨੁੱਖ

� ਨਵੀ� ਖੋਜ� ਿਦੱਤੀ� ਹਨ �ਥੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਹੱਸ� � ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨ� ਵੀ ਿਦੱਤੇ

ਹਨ।

ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਣਿਦਸਦੀ �ਕਤੀ ਜਦੋਂ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤ� ਅਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਇਸ ਿਕਿਰਆ � ‘ਹੁਕਮ’ ਆਖਦੇ ਹਨ- ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਿਨ ਆਕਾਰ

ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਿਹਆ ਜਾਈ॥ 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤ�ਾਹ ਹੋਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—

ਤੂੰ ਪੇਡੁ ਸਾਖ ਤੇਰੀ ਫੂਲੀ॥ ਤੂੰ ਸੂਖਮੁ ਹੋਆ ਅਸਥੂਲੀ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ 5 ਪੰਨਾ 102

ਹੇ ਪ�ਭੂ! ਤੂੰ (ਮਾਨੋ, ਇਕ) ਰੁੱਖ ਹੈਂ (ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੈਂ-ਰੁੱਖ ਤੋਂ) ਫੁੱਟੀ� ਹੋਈ� ਤੇਰੀ�

ਟਾਹਣੀ� ਹਨ। ਹੇ ਪ�ਭੂ! ਤੂੰ ਅਿਦ��ਟ ਹੈਂ (ਆਪਣੇ ਅਿਦ��ਟ ਰੂਪ ਤੋਂ) ਿਦੱਸਦਾ ਜਗਤ

ਬਿਣਆ ਹੈਂ।

ਸੂਖਮ, ਅਿਦ��ਟ ਜਦੋਂ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤ� ਜਗਤ ਿਵਚ ਰਚਨਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਿਦ��ਟ

�ਕਤੀ � ੴ  ਕਿਹਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨ� ਸਿਤ ਨਾਮੁ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ, ਰੱਬ,

ਪ�ਭੂ, ਅੱਲ�ਾ, ਖ਼ੁਦਾਅ, ਰਹੀਮ, ਕਰੀਮ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਵਾਹਗੁਰੂ ਆਿਦ ਿਜੰਨ�ੇ ਵੀ ਨਾਮ

ਹਨ ਇਹ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਕ ਨਾਮ � ਉਚੇਚੇ

ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਿਤਆ ਹੈ—

ਿਕਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਿਜਹਬਾ॥ ਸਿਤ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ॥ 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ 5 1083

ਹੇ ਪ�ਭੂ! (ਸਾਡੀ ਜੀਵ� ਦੀ) ਜੀਭ ਤੇਰੇ ਉਹ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ (ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਵੇਖ

ਵੇਖ ਕੇ ਜੀਵ� ਨੇ) ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ‘ਸਿਤਨਾਮੁ’ ਤੇਰਾ ਮੁੱਢ-ਕਦੀਮ� ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ
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(ਭਾਵ, ਤੂੰ ‘ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ’ ਹੈਂ, ਤੇਰੀ ਇਹ ‘ਹੋਂਦ’ ਜਗਤ-ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਿਹਲ� ਭੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ)

।

“ਤੂੰ ਸੂਖਮੁ ਹੋਆ ਅਸਥੂਲੀ”॥ ਿਵਚੋਂ ਿਵਿਗਆਨੀ� ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਹੱਸ� � ਸਮਿਝਆ

ਤ� ਉਹਨ� ਨੇ ਨਵੇਂ ਨ� ਘੜੇ ਹਨ। 

ਪਰ ਸੂਖਮ � ੴ ਕਿਹਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ � ਸਿਤ ਨਾਮੁ ਆਖਦੀ ਹੈ--(ਸੋ

'ਸਿਤਨਾਮ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਉਹ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ"।) 

ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਸੱਚ (ਵਸੀ ਰਬੁ ਿਹਆਲੀਐ) ਸਾਡੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਵੱਿਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜਸ

� ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਗਆਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਅਪਨਾਉਣਾ ਹੈ।

ਗੁਰਬਚਨ ਿਸੰਘ ਪੰਨਵ�

05/08/2020 at 6:02am   

In reply to Gurbachan Singh Panwan

ਸ. ਗੁਰਬਚਨ ਿਸੰਘ ਪੰਨਵ� ਜੀ,

ਤੁਸੀਂ �ਪਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆਪਣੀ 08 ਮਈ ਦੀ ਿਲਖਤ ਿਵਚ ਗੁਰਬਾਣੀ �

ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਅਿਦ��ਟ �ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇ� ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ

ਅਿਦ��ਟ �ਕਤੀ � ਤੁਸੀਂ ਸਿਤ ਨਾਮ (‘ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ’) ਵੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਦੇ,

ਤੁਹਾਡੀ ਿਲਖਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਕਰਤਮ ਨਾਵ� ਿਵੱਚੋਂ ਇਕ ਨਾਮ ‘ਰੱਬ’ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ

ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚੋਂ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਸਬੰਧੀ ਸਪ�ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।   ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ

‘ਰੱਬ’ ਦੇ �ਖਸੀ ਰੂਪ � ਮਾਨਤਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਮੱਤ

� ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ‘ਰੱਬ’ ਦੇ ‘ਪਰਮ ਆਤਮਾ’ (ਬ�ਹਮ) ਵਾਲੇ ਰੂਪ

� ਮਾਨਤਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਹੰਦੂ ਮੱਤ � ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਿਨਮਰਤਾ ਸਿਹਤ

ਤੁਹਾਥੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ� ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਿਦ��ਟ �ਕਤੀ/

ਸਿਤ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ‘ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ’ ਸਬੰਧੀ �ਪਰ ਦਰਸਾਈ�

‘�ਖਸੀ ਰੂਪ’ ਜ� ‘ਪਰਮ ਆਤਮਾ’ ਵਾਲੀ� ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਧਾਰਨਾਵ� ਨਾਲ ਿਕਸ

Iqbal Singh Dhillon
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ਤਰ�� ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇ� ਕੀਤੇ ਗਏ

ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਤਸਵੀਰ �ਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।

ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ�।

05/09/2020 at 3:56am   

ਰੱਬ ਦੇ ਿਗਆਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਵਚਾਰ

ਹਰ ਿਕੱਤੇ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਦੇ ਿਵ�ੇ ਿਵਚ ਿਨਪੁੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵ�ੇ� ਿਸਿਖਆ

ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੋਗ ਮਨੋਿਬਰਤੀ ਿਸਰਜਣੀ ਅਤੇ ਮੁਆਫਕ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ

ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ � ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ

ਬਦਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖ �

ਆਪਣਾ ਮਨ ਿਨਰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਮ, �ੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਦੇ

ਪ�ਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਬਦਲਾਓ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਜਤ, ਸਤ,

ਦਇਆ, ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਕਾਮ, �ੋਧ, ਲੋਭ,

ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਿਕਊਂਕੇ ਪ�ਵਾਰਕ ਅਤੇ

ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਇਨ�� ਿਬਰਤੀ� ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਿਵਆਪਕ ਪ�ਭਾਵ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਨ�� ਿਬਰਤੀ� ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਮਨ ਮਾਰਨ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ � ਰੱਬ

ਦਾ ਿਸਮਰਣ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇ� ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਜਨ�� ਿਵਅਕਤੀ� ਦਾ ਰੱਬ

ਿਵਚ ਿਵ�ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਿਸਮਰਣ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਨ ਮਾਰਨ ਿਵਚ

ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਰੱਬ ਦਾ

ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਿਵਚ ਿਵ�ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ

ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਨ�� � ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਿ�� ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਿਗਆਨ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ

ਉਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਨਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

05/08/2020 at 4:34pm  1 Like 

Hakam Singh

http://www.sikhmarg.com/2020/0426-swal-rabb-de-hond.html?hashover-reply=c26r1#hashover-reply-c26r1
http://www.sikhmarg.com/2020/0426-swal-rabb-de-hond.html?hashover-reply=c27#hashover-reply-c27


7/6/2020 ਰੱਬ ਦੀ ਹ�ਦ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਿਵਚਾਰ ਹਨ?

www.sikhmarg.com/2020/0426-swal-rabb-de-hond.html 146/155

In reply to Hakam Singh

ਸ. ਹਾਕਮ ਿਸੰਘ ਜੀ,

ਚੱਲ ਰਹੀ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਿਵ�ਾ ‘ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ’ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ

ਇਸ ਪੋਸਟ ਿਵਚ ਰੱਬ ਦੇ ਿਗਆਨ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਪ�ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਿਵਚ ਿਵ�ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ �ਾਮਲ

ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦੀ।

ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋਂ।

05/09/2020 at 3:58am  1 Like 

Iqbal Singh Dhillon

In reply to Iqbal Singh Dhillon

ਡਾ. ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢਲੋਂ ਜੀ,

ਰੱਬ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ

ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਬੂਤ ਪੇ� ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ �

ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ� ਦੇ ਵਰਨਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਿਬਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ� ਦਾ ਿਗਆਨ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦਾ ਵਾਹਦ

ਢੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਵ�ਵਾਸ ਦਾ ਿਵ�ਾ ਹੋਣ

ਕਾਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ �ਬਦ� ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਿਵਚ ਮਤ ਭੇਦ ਹੋਣੇ

ਸੁਭਾਵਕ ਹਨ ਪਰ ਉਨ�� � ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥਾਉਣਾ ਜ�

ਪਦਾਰਥਕ ਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ ਿਸਧ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀ। 

ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਹਲੋਂ ਿਲੱਖ ਚੁਿਕਆ ਹ� ਿਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਿਧਆਤਮਕ

ਿਗਆਨ ਹੈ, ਸੰਸਾਰਕ ਿਗਆਨ ਜ� ਕੋਈ ਅਕਾਦਿਮਕ ਿਵ�ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੇ ਸਕੂਲ�, ਕਾਲਜ� ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ� ਿਵਚ ਪੜ�ਾਈ ਜਾਣ

ਵਾਲੀ ਿਗਆਨ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਗਿਣਤ, ਤਰਕ, ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਿਵਰੋਧਤਾ

ਜੈਸੇ ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੱਛਮੀ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਅਧੀਨ

Hakam Singh
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ਿਸੱਖ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਿਵਦਵਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ � ਿਸੱਖ ਇਤਹਾਸ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ

ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਕਾਦਿਮਕ ਿਡਿਸਪਲਨ ਵਜੋਂ ਿਬਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ

ਹਨ ਿਜਸ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਿਧਆਤਮਕ ਿਗਆਨ ਦਾ ਘਾਲਾ ਮਾਲਾ

ਹੁੰਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ � ਸਕੂਲ਼� ਿਵਚ

ਅਕਾਦਿਮਕ ਿਵ�ੇ ਵ�ਗ ਪੜ�ਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਨੇ ਬੁਧੀਮਾਨੀ ਅਤੇ ਿਗਆਨੀ ਦੇ ਇਮਿਤਹਾਨ ਲੈਣੇ �ੁਰੂ

ਜਰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। ਿਸੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਿਲਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਿਵਦਵਾਨ ਵੀ

ਅਕਾਦਿਮਕ ਪ�ਥਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਿਲਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੂਲ਼ ਰੂਪ

ਿਵਚ ਅਿਧਆਤਮਕ ਿਗਆਨ ਹੈ ਕੋਈ ਅਕਾਦਿਮਕ ਿਡਸਪਲਨ ਨਹੀਂ

ਹੈ। ਇਸ � ਅਕਾਦਿਮਕ ਿਡਸਪਲਨ ਿਵਚ ਬਦਲਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ

ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਿਧਆਤਮਕ ਿਗਆਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਿਵਚਾਰ ਉਦਾਸੀ

ਅਤੇ ਿਨਰਮਲੇ ਿਵਦਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ�� ਦਾ ਿਦ��ਟੀਕੋਣ

ਭਾਰਤੀ ਅਿਧਆਤਮਕ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਿਹੰਦੂ ਮਤ ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ

ਪ�ਭਾਵਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਿਸੱਖ ਿਵਦਵਾਨ� � ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਮ

ਿਸੱਖ� ਿਵਚ ਉਨ�� ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਹੀਂ। ਿਢਲੋਂ

ਸਾਿਹਬ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ � ਇੱਕ ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਕਾਦਿਮਕ ਿਵ�ਾ ਿਸੱਧ

ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ � ਅਿਧਆਤਮਕ ਿਗਆਨ ਪ�ਵਾਨ

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਜਨ� ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਰਾਹ ਆਪ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੇ ਹਨ।  

ਆਪ ਵਲੋਂ ਿਮਿਥਆ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ ਜ� ਬ�ਹਮੰਡੀ ਊਰਜਾ

�ਕਤੀ ਵੀ ਅਿਦ��ਟ ਅਸਿਤੱਤਵ ਹੀ ਹੈ ਿਜਸ � ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ

ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਰੱਬ ਵ�ਗ ਿਵ�ਵਾਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਿਧਆਤਮਕ ਿਗਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਬ�ਹਮੰਡ ਅਤੇ

ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ � ਰੱਬ ਵਲੋਂ

ਿਸਰਜੀ ਦੂਜੀ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਭਰਮ ਆਖਦੀ ਹੈ। “ਦੁਯੀ ਕੁਦਰਿਤ ਸਾਜੀਐ

ਕਰ ਆਸਣੇ ਿਡਠੋ ਚਾਉ॥” (ਪੰਨਾ ੪੬੩), “ਖਸਮੁ ਛੋਿਡ ਦੂਜੇ ਲਗੇ
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ਡੁਬੇ ਸੇ ਵਣਜਾਿਰਆ॥” (ਪੰਨਾ ੪੭੦) ਅਤੇ “ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਅਿਗਆਨੁ

ਸੁਹੇਲਾ॥” (ਪੰਨਾ ੯੪੮)। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬ�ਹਮੰਡ ਦੂਜਾ, ਜਮਣ-ਮਰਨ

ਦੇ ਗੇੜ ਿਵਚ ਚਾਲੇ ਿਪਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਰੰਤਰ ਬਦਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜੋ

ਅਸਿਤੱਤਵ ਿਨਰੰਤਰ ਬਦਲ ਿਰਹਾ ਹੁੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਨਣੀ

ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਿਕਊਂਕੇ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਤ ਚੁਿਕਆ

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਨਰੰਤਰ

ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ �

ਬਦਲਾਓ ਹੀ ਆਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਦਖਾਈ

ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬ�ਹਮੰਡ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ� � ਭਰਮ ਆਖਦੀ ਹੈ। “ਛਛੈ

ਛਾਇਆ ਵਰਤੀ ਸਭ ਅੰਤਿਰ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਭਰਮੁ ਹੋਆ॥” (ਪੰਨਾ

੪੩੩) ਅਤੇ “ਮਾਧਵੇ ਿਕਆ ਕਹੀਐ ਭ�ਮ ਐਸਾ॥ ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਅੇ ਹੋਇ

ਨ ਤੈਸਾ॥” (ਪੰਨਾ ੬੫੭)। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬ�ਹਮੰਡ � ਸੱਚਾ ਵੀ ਮੰਨਦੀ

ਹੈ ਿਕਊਂਕੇ ਇਸ ਿਵਚ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਿਕਊਂਕੇ ਮਨੁੱਖ � ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸ � ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਨਾ

ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਿਨਰਾ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਮੁਨਿਕਰ

ਹਨ ਉਨ�� ਲਈ ਬ�ਹਮੰਡ ਇੱਕ ਚਾਲੇ ਿਪਆ ਅਸਿਤੱਤਵ ਹੀ ਹੈ।

ਨੀਊਟਨ ਦਾ ਿਵਆਪਕ ਸਿਥਰ ਗਤੀ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ ਇਸ ਸਚਾਈ ਦੀ

ਪ�ੋੜ�ਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਵਿਗਆਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਾਰਾ ਬ�ਹਮੰਡ ਚਾਲੇ

ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਿਨਰੰਤਰ ਬਦਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ �

ਜਾਨਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਹ�ਪੁਰ�� ਦੇ ਬਚਨ� ਦਾ ਸੱਚ ਿਬਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਿਵਿਗਆਨ ਪਦਾਰਥਕ ਜਗਤ ਿਵਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਦੀ

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ�� ਦੋ ਿਗਆਨ ਪ�ਣਾਲ� ਿਵਚ ਮੂਲ਼

ਅੰਤਰ ਹੈ। 

ਆਪ ਰੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਅਿਧਆਤਮਕ ਿਗਆਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹੀ
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ਮੁਨਿਕਰ ਹੋ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ � ਅਿਧਆਤਮਕ ਿਗਆਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹ

ਆਪ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹ� ਿਕ

ਇਸ ਬਿਹਸ ਦਾ ਿਕਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁ�ਿਕਲ ਹੈ। 

ਹਾਕਮ ਿਸੰਘ

05/10/2020 at 12:51pm   

ਸ. ਜਰਨੈਲ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇ 10 ਮਈ ਦੇ reply ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵਚ ਪ�ਤੀਕਰਮ

ਸ. ਜਰਨੈਲ ਿਸੰਘ ਜੀ,

ਮੈਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਸਿਹਯੋਗ ਮੰਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਿਵਚ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ

�ਬਦਾਵਲੀ/ਿਟੱਪਣੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਪਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ

ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 10 ਮਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਿਵੱਚੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਦਾਹਰਨ�

ਮੰਗੋਗੇ ਤ� ਮੈਂ ਬਾਦ ਿਵਚ ਦੇ ਦੇਵ�ਗਾ ਪਰੰਤੂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵਚ ਪੈ ਕੇ

ਸਮ� ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ reply ਿਵੱਚੋਂ ਿਸੱਧੇ ਿਵ�ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਹੱਸੇ

ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹ�। ਇਸ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹਨ ; (ੳ) ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ

ਵੱਲੋਂ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ �ਤਰ ਅਤੇ (ਅ) ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ�

ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ�ਤੀਕਰਮ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ� ਿਕ ਮੈਂ ਇਹਨ� ਦੋ ਿਹੱਿਸ� ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਵੱਲ ਵਧ�

ਮੈਂ ਇਹ ਸਪ�ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ� ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਵਚਾਰ ਿਵਚ ‘ਗੁਰਮਿਤ ਦਾ ਰੱਬ’ ਵਾਲੇ

ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂਿਕ ਨ� ਤ� ਿਤੰਨ �ਬਦ� ਦੀ ਇਹ ਟੂਕ

(ਗੁਰਮਿਤ+ਦਾ+ਰੱਬ) ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੀ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨ� ਹੀ ਇਹ ਹੂਬਹੂ ਰੂਪ

ਿਵਚ  ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ ਿਕਧਰੇ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ

ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ �ਰਧਾਲੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ

ਉਹ ਅਪਹੁਦਰੇਪਣ ਤਿਹਤ ਗੁਰਬਾਣੀ �ਤੇ ਿਕਉਂ ਠੋਿਸਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਨਸਚੇ ਹੀ

Iqbal Singh Dhillon
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ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਏਹੋ ਗੱਲ ‘ਜਪੁ

ਬਾਣੀ’ ਦੀ� ਪਿਹਲੀ� ਸਤਰ� � ‘ਮੂਲ ਮੰਤਰ’, ‘ਬੀਜ ਮੰਤਰ’ ਜ�  ‘ਮੰਗਲਾਚਰਨ’

ਕਿਹਣ �ਤੇ ਵੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ ਿਕਧਰੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਸੱਤਰ� ਲਈ

ਅਿਜਹੇ �ਬਦ� ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦੀ।

ਭਾਗ (ੳ):

1. ਤੁਹਾਡਾ �ਤਰ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ

ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ� � ਨੰਬਰਵਾਰ ਸੂਚੀ-ਬੱਧ ਕਰਕੇ ਭਾਵ Serial-wise ਿਦਓ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ

ਆਪਣੇ reply ਿਵਚ ਬ�ਹਮੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ

‘ਿਸਲਸਲੇਵਾਰ’ ਕਿਹਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਸਪ�ਟ ਵੀ

ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਖੈਰ, ਿਜਸ � ਤੁਸੀਂ ‘ਮੂਲ-ਮੰਤਰ’ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਿਵਚ ਜੋ ਦਰਜ ਹੈ

ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਈ� ਹੋਈ� ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ ਦੀ�

ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ� ਹਨ ਿਕਸੇ ‘ਰੱਬ’ ਦੀ� ਨਹੀਂ। ਇਹ ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ� ਦੱਸਣ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਜੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਹੋਂਦ � ‘ਰੱਬ’ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ ਸਗੋਂ ‘ਸਿਤ’ ਭਾਵ ‘ਸੱਚ’ ਦਾ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਸਤਰ ਿਵਚ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ‘ਜਪੁ-ਬਾਣੀ’ ਰਚਨਾ ਿਵਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ‘ਰੱਬ’

�ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵ

ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ � ਤ� ਮਾਨਤਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ

ਪਰੰਤੂ ‘ਰੱਬ’ � ਨਹੀਂ ਜੋ ਿਕ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜ� ਤ� ਦੈਵੀ �ਖਸੀ ਰੂਪ ਹੈ ਜ�

‘ਪਰਮਾਤਮਾ’ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹਨ� ਦੋਵ�� ਰੂਪ� � ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ� ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ� ਵਾਲੀ ਹੋਂਦ � ‘ਰੱਬ’ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਤ� ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ

ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ � ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਣ ਦੇ

ਤੁੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹ�।

2. ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨੰਬਰਵਾਰ ਸੂਚੀ-ਬੱਧ

ਕਰਕੇ ਪੇ� ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੈਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਪਰੰਪਰਾਗਤ

ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ�ੇ ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਹਨ (ਅਤੇ ‘ਿਸਖ



7/6/2020 ਰੱਬ ਦੀ ਹ�ਦ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਿਵਚਾਰ ਹਨ?

www.sikhmarg.com/2020/0426-swal-rabb-de-hond.html 151/155

ਭਾਈਚਾਰੇ’ ਿਵੱਚੋਂ �ਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ) ਿਕ ਪਰੰਪਰਾਗਤ

‘ਰੱਬ’ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਮੰਨੇਂ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਇਕ �ਖਸੀ ਹੋਂਦ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ‘ਪਰਮਾਤਮਾ’ ਵਜੋਂ।

ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ   ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨ� ਦੋਵ�� ਰੂਪ� � ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ

ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੇਂ ਜ�ਦੇ ‘ਗੁਰਮਿਤ ਦੇ ਰੱਬ’ ਦਾ ਉਹਨ� ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ

ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ। ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ �ਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵ� ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ

ਅੰਤਰ � ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ? ( ਮੇਰਾ ਇਹ ਅੰਤਰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ‘ਰੱਬ

ਦੀ ਹੋਂਦ’ ਦੇ ਿਵ�ੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਢਲਾ ਅਤੇ ਅਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ

ਸਵਾਲ ਦਾ �ਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਕਰਨਾ ਜ� ਇਸ ਦਾ �ਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ

ਭਾਰੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੇ ਿ�ਕਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਿਵ�ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ

ਲਖਾਇਕ ਹੈ।)  

3. ਿਕਸੇ ਹੋਂਦ-ਿਵ�ੇ� ਦੇ ਅਸਲੀ (’ਸੱਚ’) ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ

ਿਵਿਗਆਨਕ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਾਵ ਅਨੁਭਵ-ਿਸਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤਾਰਿਕਕ ਿਨਰੀਖਣ

ਰਾਹੀਂ ਪਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਿਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਤ� ਇਹ ਹੋਂਦ ਕਾਲਪਿਨਕ ਹੀ

ਅਖਵਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੇਂ ਜ�ਦੇ ‘ਗੁਰਮਿਤ

ਦੇ ਰੱਬ’ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇਸ ਤਰ�� ਿਵਿਗਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਿਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਿਵਚਾਰ � ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬ�ਹਮੰਡੀ

ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਅਨੁਭਵ-ਿਸਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤਾਰਿਕਕ ਿਨਰੀਖਣ ਰਾਹੀਂ

ਜਗਹ-ਜਗਹ ਸਬੂਤ ਪੇ� ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ�ਯੋਗ�ਾਲਾਵ� ਅਤੇ

ਹੋਰ ਿਵਿਗਆਨਕ ਤਕਨੀਕ� ਉਪਲਭਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨ� ਨੇ ਭਾ�ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ

ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ  ਸਦਉਪਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਜਵਾਬ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ � ਠੀਕ ਤਰ�� ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਇਸ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਇਸ ਿਦ��ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ

ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਵਿਗਆਨੀ ਨੇ ਕਦੀ ਅਿਜਹਾ ‘ਦਾਵਾ’

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਨ ਿਕ ‘ਰੱਬ’ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਲਪਿਨਕ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ

ਇਸ � ਿਵਿਗਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤ� ਉਹ ਅਿਜਹਾ

‘ਦਾਵਾ’ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਿਕਉਂ ? ਉਂਜ   ਤਰਕ�ੀਲ ਲੋਕ ‘ਰੱਬ’ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਿਵਿਗਆਨ
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ਅਧਾਿਰਤ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ� ਕਈ ਸੰਸਥਾਵ� ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਸਬੂਤ ਪੇ�

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਕਰੋੜ� ਦੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਜ ਤਕ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ

ਇਨਾਮ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।  ਅਕਲ ਹੀ ਤ� ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ

ਹੋਂਦ/ਸਿਥਤੀ � ਕੇਵਲ ਤਰਕ ਅਤੇ ਪਰਖ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਿਕ

ਅੰਧ-ਿਵ�ਵਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਪਰੋੜਤਾ ਕਰਦੀ

ਹੈ।

ਭਾਗ (ਅ):

1. ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਮੈਂ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ � “ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ

ਹੁਕਮ” ਕਿਹੰਦਾ ਹ� ਿਕਉਂਿਕ    ਮੇਂ ਿਕਧਰੇ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਹੈ

ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ‘ਜਪੁ ਬਾਣੀ’ ਰਚਨਾ ਿਵਚ ਹੀ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ �

‘ਹੁਕਮ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਏਥੇ ‘ਹੁਕਮ’ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ’ ਹੈ ਜੋ

ਸਮਾਨਾਰਥਕ �ਬਦ-ਜੁੱਟ� ‘cosmic order’ ਅਤੇ   ‘cosmic system’ ਦਾ

ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਰੂਪ ਹੈ (ਏਥੇ ‘ਹੁਕਮ’/’order’ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਆਦੇ�’ ਜ� ‘ਫੁਰਮਾਨ’

ਨਹੀਂ)। ਬ�ਹਮੰਡ ਦੇ ਹਰ ਘੱਟਕ (component) ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਇਕ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ ਹੀ ਕੰਮ

ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬ�ਹਮੰਡ ਦੇ ਸਮੁੱਚ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਇਸ

ਿਪਛਲੇ ਿਨਯਮ� ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ � ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਵੇਿਖਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ

ਵੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚ ਨੁੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬ�ਹਮੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਘੱਟਕ�

� ਸਿਹਜੀਵਤਾ (symbiosis) ਦੇ ਸਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਿਕਆਸਦੀ ਹੈ। ਿਵਿਗਆਨ

ਦੀ� ਵੱਖ-ਵੱਖ �ਾਖਾਵ� ਸਮੁੱਚੇ ਬ�ਹਮੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਣੂ/cell ਤਕ ਦੇ ਿਨਯਮ� �

ਪਰੀਭਾਿ�ਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਲੱਗੀ� ਹੋਇ� ਹਨ। ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਿ��

ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਸਤਕ� ਅਤੇ ਪ�ਯੋਗ�ਾਲਾਵ� ਿਵੱਚੋਂ ਤੁਹਾ� ਇਹਨ� ਿਨਯਮ� ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ �ਰੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੀ ਇਤਨੇ ਿਨਯਮ ਹਨ ਿਕ

ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਏਹਨ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ।

2. ਮੇਰੇ �ਤਰ ਿਵਚ ਕੋਈ ਿਵਰੋਧਾਭਾਸ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਬ�ਹਮੰਡ � ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰੀ

ਇਕਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਗਲੈਕਸੀ ਇਸ ਦਾ ਇਕ �ਪ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ
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ਗਲੈਕਸੀ ਦਾ ਬ�ਹਮੰਡ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ� ਗਲੈਕਸੀ� ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ

ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ�� ਇਕ ਸੂਰਜ-ਮੰਡਲ (solar system)   ਗਲੈਕਸੀ ਦਾ ਉਪ ਿਨਯਮ-

ਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੂਰਜ-ਮੰਡਲ ਦਾ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ ਨਾਲੋਂ

ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸੂਰਜ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ ਨਾਲੋਂ ਿਭੰਨ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ�� ਚੱਲਦੇ-

ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ �ਰੀਰ �ਤੇ ਆ ਜਾਵੋ। ਤੁਹਾਡਾ �ਰੀਰ ਇਕ �ਪ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਨਯਮ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਿਭੰਨ ਹੈ ਏਥੋਂ ਤਕ

ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ �ਰੀਰ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਉਪ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਅੱਖ, ਕੰਨ, ਿਦਲ, ਫੇਫੜੇ

, ਹੱਡੀ�, ਚਮੜੀ, ਖੂਨ-ਸੰਚਾਰ ਆਿਦਕ ਿਜਹਨ� ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਿਨਯਮ ਤੰਤਰ

ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਰ ਅਣੂ ਜ� cell ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ ਹਨ।

ਿਜਹੜੇ ਿਨਯਮ� ਦੀ� ਉਦਾਹਰਨ� ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ (ਰੋ�ਨੀ, ਗੁਰੂਤਾ ਆਿਦਕ) ਇਹ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵ� ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਿਵਚ ਕਾਰਜ�ੀਲ ਹੁੰਦੀ� ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਤੇ ਪਾਣੀ

ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰੰਤੂ ਪਾਣੀ ਨ� ਚੰਦ �ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਸੂਰਜ �ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਧਰਤੀ �

ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਸੂਰਜ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਗ�ਿਹ (planet) �ਤੇ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਆਪਣੀ

ਰੋ�ਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਸਮੇਤ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਗ�ਿਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋ�ਨੀ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ � ਹੀ

ਲੈ ਲਵੋ। ਕੁਝ ਿਨਯਮ ਮਨੁੱਖ� ਿਵਚ ਸ�ਝੇ (common) ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਕ

ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ� ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਉਪ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ

ਕਰਕੇ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ finger-prints ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ finger-

prints ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨ� ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੀ� ਏਥੇ

ਨਹੀਂ ਿਦੱਿਤ� ਜਾ ਸਕਦੀ�। ਇਹ ਹੈ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚਲੇ ਉਪ

ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ� ਦਾ ਸੱਚ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਨ ‘ਜੋ ਬ�ਹਮੰਡੈ ਸੋਈ ਿਪੰਡੈ......” ਵੀ ਏਸੇ

ਸੱਚ � ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।  ਗ�ੈਂਡ-ਿਡਜ਼ਾਈਨ (Grand Design) ਦਾ ਵੀ ਭਾਵ ਏਹੋ ਹੀ ਹੈ

(Grand ਦਾ ਅਰਥ ‘ਵੱਡਾ’/’ਪ�ਮੁੱਖ’/’ਸਮੁੱਚਾ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ‘ਅਦਭੁਤ’ ਨਹੀਂ) ਿਕ ਬ�ਹਮੰਡੀ

ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ ਅਸੀਮ ਪਾਸਾਰ� ਵਾਲਾ ਸਮੁੱਚ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵ� �ਤੇ

ਅਣਿਗਣਤ ਉਪ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ �ਾਮਲ ਹਨ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ ਬ�ਹਮੰਡੀ

ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ ਲਈ ‘ਵੱਡਾ’ ਅਤੇ ‘ਗੁਰ/’ਗੁਰੂ’ �ਬਦ ਆਮ ਹੀ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਿਮਲਦੇ ਹਨ
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(ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ ‘ਗੁਰ/’ਗੁਰੂ’ �ਬਦ ‘ਅਿਧਆਪਕ’/’ਿਸਿਖਅਕ’ ਦੇ ਅਰਥ� ਿਵਚ ਬਹੁਤ

ਘਟ ਥਾਵ� �ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ‘ਵੱਡਾ’ ਭਾਵ ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-

ਤੰਤਰ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ)।  

3. ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ �ਪਰ (ਅ)1. ਤੇ ਵੀ ਕਿਹ ਆਇਆ ਹ� ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਧਰੇ ਵੀ ਬ�ਹਮੰਡੀ

ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ � ‘ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮ’ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਛਲੇ reply ਿਵਚ

ਇਹ ਸਪ�ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਿਵ�ੇ �ਤੇ ਏਥੇ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਚਾਹੁਣਗੇ ਤ� ਏਥੇ ਇਸ �ਤੇ ਇਕ

ਵੱਖਰੇ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

4. ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਉਪ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ� ਦੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ

ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰੋ�ਨੀ, ਗੁਰੂਤਾ ਆਿਦਕ ਵ�ਗ ਇਹ ਵੀ ਬ�ਹਮੰਡ ਦਾ ਇਕ ਅਤੀ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਨਯਮ ਹੀ ਹੈ।

5. ਮੈਂ ਤੁਹਾ� ਿਪਛਲੇ reply ਿਵਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਵ�ੇ �ਤੇ ਮੇਰੇ

ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਮੇਰੀ “ਕੀਤਾ ਪਸਾਉ .............” ਵਾਲੀ� ਸਤਰ� ਦੀ

ਿਵਆਿਖਆ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪੜ�ਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਿਫਰ ਓਹੀ ਨੁਕਤਾ

ਫੜ� ਿਲਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।

6. ਿਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈ� ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ statement ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਏਥੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਿਦ�

ਿਕਤੇ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਓਥੇ ਹੀ ਕਰੋ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ

ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤ� ਿਕ ਸਾਰਾ ਸੰਦਰਭ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ

ਬ�ਹਮੰਡੀ ਿਨਯਮ-ਤੰਤਰ (cosmic system) ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਗੁਣ

ਅਤੇ ਿਨਰਗੁਣ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੁੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ (ਅਸਲ ਿਵਚ ‘ਸਰਗੁਣ-

ਿਨਰਗੁਣ’ ਵਾਲਾ ਰੱਫੜ ਿਹੰਦੂ   ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਿਵਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ

ਸੰਕਲਪ � ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ)।

ਸ. ਜਰਨੈਲ ਿਸੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ reply ਿਵੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਪਜਦੇ

ਹਨ, ਜੇਕਰ �ਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਤ� ਜ਼ਰੂਰ ਪੇ� ਕਰ ਦੇਵ�ਗਾ।   
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ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲੋ, ਚੰਡੀਗੜ�।

05/10/2020 at 4:26am   

ਰੱਬ ਦੀ ਹੋੰਦ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ:ਰੱਬ ਵੀ ਹੈ,ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਹੈ।ਪਰ ਜੇ ਕੋੲ◌ੀ ਪਛਾਣ

ਕਰੇ।ਜਦੋੰ ਕੋੲ◌ੀ ਪਛਾਣ ਲੈੰਦਾ  ੳ◌ੁਸਦੀ ਹੋੰਦ ਿਬਅੰਤ ਿਵੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ।ਓਦੋੰ

ੳ◌ੁਸ ਵਾਸਤੇ ਿਸਰਫ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਬ ਰਿਹ ਜ�ਦਾ ਅ◌ਾਪਣੀ ਹੋੰਦ ਵੀ ਨੀ।ਿਜਵੇੰ ਿਕਸੇ �

ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਿਖਲਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛੀੲ◌ੇ ਕੀ ਿਦਸਦਾ? ਤ� ੳ◌ੁਹ ਕਹੇਗਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ।

ਅ◌ਾਪ ਗਵਾ ਕੇ ਸਹੁ ਪਾੳ◌ੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਸੱਚੇ

ਪਤਾ�ਾਹ,ਸੂਹੀ ਰਾਗ 'ਚ। ਿਬਅੰਤ ਪ�ਮਾਣ ਹਨ ਰੱਬ ਦੀ ਪ�ਤੱਖਤਾ ਦੇ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ।

07/01/2020 at 1:02pm   
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