ਦੋ ਸ਼ਬਦ
Mathematics ਪੜ ਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤ ਭਲੀ-ਭ ਤ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ
ਲੁਿਧਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਿਵਖੇ ਲੰਮਾ ਸਮ ਗਿਣਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ

ਚ ਅਹੁਿਦਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਰਸਰ ਵੀ

ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਿਧਆਣਾ ਿਵਖੇ ਮੋਹਨ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ ਆਫ ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਤ ਵੀ ਵੱ ਧ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦੇ ਕਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅੱ ਜ

ਚ ਅਹੁਿਦਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਹਨ। ਕਈ ਤ , IAS,

IPS, PCS ਅਫਸਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱ ਜ ਵੀ ਡਾ. ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਿਦਲ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗੱ ਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹ । ਸਭ ਤ ਵੱ ਧ ਮਹੱ ਤਤਾ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱ ਲ ਹੈ ਿਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਿਹਬ ਆਪ ਅੰਿਮਤਧਾਰੀ ਤੇ
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁ ੱ ਝੇਭੇਦ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਪ ਧੀ ਹਨ। ਸੰ ਸਾਰਕ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤ
ਿਰਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ, ਹੁਣ ਆਪ ਿਨਰੋਲ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾਰਤ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇਹਨ। ਇਹ ਲੇ ਖ ਸੰ ਗਿਹ ਆਪ
ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੱ ਡ- ਬੀਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕਦਮ ਮਨ ਨੂ ਟੁ
ੰ ੰ ਬਜ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਪੇਰਣਾ ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹਨ ਿਵੱ ਚ ਮਨ ਕਲਪਨਾ ਤ ਪਹੇਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵ ਨ ਵ ਸਮੇਤ ਇਨ ਿਬਨ ਅੰਕਤ ਕੀਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਆਸ ਹੈ ਪਾਠਕ ਜਨ ਇਹਨ ਨੂ ਪਸੰ
ੰ ਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਣਗੇ। ਆਪ ਦੇ ਵਡਮੁ ੱ ਲੇਸੁਝਾਵ ਤੇ ਰਾਵ ਦੀ ਅਸ
ਉਡੀਕ ਕਰ ਗੇ। ‘ਸੁਿਕਤ ਟਰੱ ਸਟ’ ਦੇ ਿਨਮਾਣੇ, ਪਰ ਿਨਵੇਕਲੇ , ਕਾਰਜ ਿਵੱ ਚ ਸਾਨੂ ਆਪ
ੰ
ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਤ ਘ ਬਣੀ
ਰਹੇਗੀ।
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1. ਖਾਲਸਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀ
ਬਟਾਲੇ ਿਸਨਮਾ ਰੋਡ ਅਸ ਮਕਾਨ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਸ । ਗਲੀ ਤ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵਚ ਿਨਕਲਿਦਆਂ
ਇੱਕ ਨੁ ਕਰ ਿਵਚ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਹਰਭਜਨ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਆ ਿਦਆਂ ਜ ਿਦਆਂ ਹਰਭਜਨ ਿਸੰ ਘ ਨਾਲ ਸਿਤ ਸੀ
ਅਕਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਮ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰੁਕ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਸਿਹਚਾਰ ਵੱ ਧਦਾ ਿਰਹਾ।
ਇੱਕ ਿਦਨ ਬਾਬਾ ਜੀ (ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ) ਦੇ ਿਵਆਹ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਮੇਰਾ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਿਵਚ
ਜਾਣ ਦਾ ਪੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਅੱ ਠ ਕੁ ਵਜੇ, ਜਦ ਮ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸ ਤ ਅਚਾਨਕ
ਹਰਭਜਨ ਿਸੰ ਘ ਆਪਣੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਾਗਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ (ਿਜਸਦੀ ਚਾਬੀ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨ ਉਨ ਨੂ ੰ
ਿਦਤੀ ਹੋਈ ਸੀ) ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦਤੀ। ਦੋ-ਿਤੰ ਨ ਘੰ ਟੇ ਉਹ ਬੈਠ ਰਹੇ ਤੇ ਚੀ- ਚੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ।
ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮੱ ਛੀ ਦੇ ਪਕੌ ਿੜਆਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਮ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂ ਇਕਲੇ
ੰ
ਛੱ ਡ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਨਣ ਨਾ ਜਾ ਸਿਕਆ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਿਤੰ ਨ ਿਦਨ
ਮ ਹਰਭਜਨ ਿਸੰ ਘ ਨੂ ਨਾ
ੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾ ਉਸ ਵੱ ਲ ਵੇਿਖਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰੁਿਕਆ। ਮਨ ਿਵਚ ਸੋਚ ਿਲਆ
ਿਕ ਐਸੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਬੰ ਦੇ ਤ ਦੂਰ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਚੰ ਗਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਿਦਨ ਹਰਭਜਨ ਿਸੰ ਘ ਹੱ ਥ ਜੋੜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀ,
“ਪੋ: ਸਾਿਹਬ, ਮੁਆਫ ਕਰ ਿਦਓ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।” ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਣ ਤ ਪਿਹਲ ਿਫਰ ਬੋਿਲਆ, “ਮੈਨੂ ਪਤਾ
ੰ
ਹੈ ਿਜਸ
ਗਲ ਤੁਸ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਹੋ, ਮ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹ ਤੇ ਕਸਮ ਖ ਦਾ ਹ ਿਕ ਮ ਮੁੜ ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹ ਪੀਵ ਗਾ।”
ਨਹ , ਹਰਭਜਨ ਿਸੰ ਘ ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਿਹਣ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ ਨ, ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤ ਕਾਹਨੂ ਛੁ
ੰ ਟਦੀਆਂ, ਅੱ ਜ ਤੂ ੰ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੰ ਨਦਾ
ਹੈ ਕੱ ਲ ਨੂ ਿਫਰ
ੰ
ਤੇਰਾ ਉਹੀ ਦੋਸਤ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸ ਪੀਣ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ।” “ਪੋ: ਸਾਿਹਬ ਮ ਉਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਛੱ ਡ ਦੇਣੀ
ਹੈ” “ਤ ਿਫਰ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਪੱ ਕਾ ਇਲਾਜ ਕਰ।” “ਜੀ ਪੱ ਕਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ?”
ਇਸ ਵੇਰ ਹਰਭਜਨ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਬੋਲ ਿਵਚ ਅੱ ਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹਲੇ ਮੀ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਸੀ। “ਪੱ ਕਾ ਇਲਾਜ ਹੈ – ਅੰਿਮਤ ਛੱ ਕ ਕੇ
ਿਸੰ ਘ ਸੱ ਜ” ਇੰਨੀ ਗੱ ਲ ਕਿਹ ਕੇ ਮ ਸਿਤ ਸੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਿਪਆ। “ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੁਸ ਸਿਤ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤ
ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਨਾ।” ਜ ਿਦਆਂ ਜ ਿਦਆਂ ਹਰਭਜਨ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ ਮੇਰੇ ਕੰ ਨੀ ਪਏ।
ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹਰਭਜਨ ਿਸੰ ਘ ਨ ਅੰਿਮਤ ਛੱ ਕ ਕੇ ਆਣ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ। ਹਰਭਜਨ ਿਸੰ ਘ ਤੇ ਿਸੱ ਖੀ ਦਾ ਗੂੜ ਾ ਰੰ ਗ ਪਤਖ
ਨਜ਼ਰ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ ਿਸਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂ ਿਜਆਦਾ
ੰ
ਪਤਾ ਨਹ ਹੈ, ਪੀਣ ਿਪਆਉਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਛੱ ਡ ਿਦਤਾ ਹੈ,
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨ, ਪੰ ਜ ਿਪਆਿਰਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹ , ਸਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ,
ਦਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ? ਮ ਹਰਭਜਨ ਿਸੰ ਘ ਨੂ ੰਦੋ ਧਾਰਿਮਕ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਲੈ , ਇਹ ਪਿੜ ਆ ਕਰ। ਤੀਜੇ ਿਦਨ
ਹਰਭਜਨ ਿਸੰ ਘ ਿਫਰ ਆ ਿਗਆ।
“ਜੀ, ਉਹ ਤ ਮ ਪੜ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਨ, ਹੋਰ ਿਦਓ।” ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹਰਭਜਨ ਿਸੰ ਘ ਨ ਿਫਰ ਫਤਿਹ ਆ
ਗਜਾਈ। “ਇਹ ਿਕਤਾਬ ਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰ ਗੀਆਂ ਨ, ਮ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਜਵ ਇਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰ ਗਾ ਪਭਾਵ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੇ

ਹੋਰ ਨੂ ਪੜ
ੰ ਾਈਏ ਤੇ ਉਨ ਤੇ ਵੀ ਚੰ ਗਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸ ਆਿਗਆ ਦੇਵੋ ਤ ਮ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਦੇ ਜ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨੂ ਤੇ
ੰ
ਹੋਰ ਵਾਕਫਕਾਰ ਨੂ ਇਹ
ੰ
ਪੁਸਤਕ ਪੜ ਨ ਨੂ ਦੇ
ੰ ਿਦਆਂ ਕਰ ।”
ਮ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਹਰਭਜਨ ਿਸੰ ਘ ਨੂ ੰਘੁਟ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਿਵਚ ਿਲਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਉਸ ਸਮ ਿਜੰ ਨੀਆਂ ਵੀ 40-50
ਧਾਰਿਮਕ ਪੁਸਤਕ ਸਨ, ਹਰਭਜਨ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦਤੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ ਖਾਲਸਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਈ।
ਹਰਭਜਨ ਿਸੰ ਘ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਖਾਲਸਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਰਾਹ ਿਸੱ ਖੀ ਪਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਜੁਿਟਆ ਿਰਹਾ।

2. ਪੜ ਾਈ ਵੀ ਜੰ ਗੇ-ਮੈਦਾਨ ਹੈ
ਜਦ ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ (ਰਾੜਾ ਸਾਿਹਬ) ਿਵਖੇ ਕਾਲਜ ਅਿਧਆਪਕ ਵਜ ਸੇਵਾ ਿਨਭਾ ਿਰਹਾ ਸ ਤ ਸਤੰ ਬਰ
1979 ਿਵਚ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਇੰਪਰੂਵਮਟ ਪੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਜੰ ਮੂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ
ਮੇਰੀ ਐਮ.ਿਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਲੈ ਕਸ਼ਨ, ਟੀਚਰ ਫੈਲੋ ਵਜ ਹੋ ਗਈ।
ਜੰ ਮੂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ ਸੱ ਤ ਟੀਚਰ ਫੈਲੋ ਸਨ- ਇੱਕ ਯੂ.ਪੀ. ਤ, ਦੋ ਮਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤ, ਿਤੰ ਨ
ਤਾਿਮਲਨਾਡੂ ਤ ਤੇ ਇਕ ਮ ਪੰ ਜਾਬ ਤ। ਸਮਿਝਆਂ ਜ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਤ ਟੀਚਰ ਫੈਲੋਜ਼ ਿਵਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਨੂ ੰ
ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁਿਣਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਐਮ.ਿਫਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਾਪਸ ਚਲੇ
ਜਾਣਗੇ।
ਮੇਰਾ ਪੀ.ਐਚ. ਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹ ਸੀ। ਪਰ ਇਕ ਿਦਨ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਿਵਚ ਗੱ ਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮ
ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਿਵਚ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁ ਕਰ ਿਵੱ ਚ ਓਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ ਿਰਹਾ ਸ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ
ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵਚ ਗੱ ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਿਕ ਮ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਸ । ਕਿਹ ਰਹੇ ਸਨ, “Sardar ji is
alright, competition is among we six persons we six persons, sardar people are only good in
battle field, study is, perhaps, not their game”. ਭਾਵ “ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਨ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਡੇ
ਛੇਆਂ ਿਵਚ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਲੋ ਕ ਮੈਦਾਨ ਜੰ ਗ ਿਵਚ ਹੀ ਵਧੀਆਂ ਹੁ ੰ ਦੇਹਨ, ਪੜ ਾਈ ਇਨ ਦੇ ਵੱ ਸ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹ ਹੈ।”
ਇਨ ਲਫਜ ਨ ਿਜਵ ਮੈਨੂ ਚੀਰ
ੰ
ਕੇ ਰੱ ਖ ਿਦਤਾ। ਅੱ ਛਾ! ਤ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਰਦਾਰ (ਿਸੱ ਖ) ਬੁ ੱ ਧੂਹੀ ਹੁ ੰ ਦੇਹਨ। ਮ
ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਿਵਚ ਹੋਰ ਨਾ ਬੈਠ ਸਿਕਆ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱ ਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸ ਝੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ ਨ ਸਾਰੀਆਂ
ਘਰੇਲੂ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤ ਮੈਨੂ (ਫਰੀ)
ੰ
ਿਵਹਲਾ ਕਰ ਿਦਤਾ। ਅਸ ਦੋਵ ਨ ਇਕ ਤਰ ਦਾ ਮਤਾ ਬਣਾ ਿਲਆ ਿਕ ਇਹਨ ਨੂ ੰ
ਦਸਣਾ ਹੈ ਿਕ ਸਰਦਾਰ (ਿਸੱ ਖ) ਬੁ ੱ ਧੂਨਹ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਜੰ ਗ ਿਵਚ ਵਧੀਆ ਹਨ ਤ ਪੜ ਾਈ ਿਵਚ ਵੀ ਿਕਸੇ ਤ ਿਪਛੇ
ਨਹ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂ ੰਰਿਹਰਾਸ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਵੈਰਾਗ ਮਈ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ “ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ,ਮ

ਗਰੀਬ ਕੋਣ ਹ , ਤੁਸ ਆਪ ਹੀ ਲਾਜ ਰੱ ਖਣੀ।” ਕਈ ਭਾਵ ਿਭੰ ਨ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮੂ ੰ ਹਿਨਕਲੇ ਜੋ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹ ਆ
ਰਹੇ।
ਬੱ ਸ ਿਫਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ ਮੋਰਚਾ। ਪਿਹਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ। ਸੱ ਤ ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਚਾਰ
ਦਾ ਓ ਗਰੇਡ ਸੀ। (ਓ ਗਰੇਡ 80% ਤ ਉਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ “ਆ ਟ ਸਟੈਡਿਟੰ ਗ”) ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂ ਲ
ੰ ੱ ਗ ਿਰਹਾ
ਸੀ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪੇਪਰ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਘੱ ਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਨ ਦੇ ਵੱ ਧ ਹੋਣਗੇ। ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਡੀਪਾਰਟਮਟ ਨੂ ਬੇ
ੰ ਨਤੀ ਕਰਕੇ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਤ ਪੂਰਾ ਿਵਸਥਾਰਤ ਨਤੀਜਾ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਗਏ ਿਕ ਦਾਸ (ਮੇਰ)ੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸਭ
ਤ ਵੱ ਧ ਸਨ। ਿਤੰ ਨ ਪੇਪਰ ਿਵਚ 100% ਤੇ ਇਕ ਿਵਚ 98%।
ਓਧਰ ਹੈਡ ਸਾਿਹਬ ਨ ਸਾਫ ਕਿਹ ਿਦਤਾ ਿਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ.
ੰ
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਰੂਰ ਸੀਲੈ ਕਟ ਕਰ ਿਲਆ
ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਿਮਹਰ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਨਹੀ ਤ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਡੂ ਗਰੀਬ ਬੁ ੱ ਧੂਨੂ ਕੌੰ ਣ ਪੁਛਦਾ ਸੀ।

3. ਗੱ ਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰ ਨਾ ਿਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ?
ਸੰ ਤੋਖ ਿਸੰ ਘ ਧੀਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਲੇ ਖਕ ਕਾਲਜ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂ ਸੰੰ ਬੋਧਤ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਪੀਣ ਸਮ
ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਨ ਨ ਆਪਣਾ
ਪੋਗਰਾਮ ਬਦਲਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਾਤ ਠਿਹਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਗਟ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧੰ ਨ ਭਾਗ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮੰ ਨ
ਲਈ।
ਗਰਮੀ ਦੇ ਿਦਨ ਸਨ, ਘਰ ਪਹੁ ੰ ਚਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਅਸ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ
ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਧੀਰ ਸਾਿਹਬ ਨ ਲੰਬਾ ਲੈ ਕਚਰ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰਾ ਿਦਮਾਗ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ। ਉਹਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤੇ ਸੀ ਿਕ ਰੱ ਬ (ਪਮਾਤਮਾ) ਨਾਮ ਦੀ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹ ਹੈ ਇਹ
ਸਾਡਾ ਿਨਰਾ ਭਰਮਜਾਲ ਹੈ, ਉਨ ਨ ਆਪਣੇ ਵੱ ਲ ਬੜੀਆਂ ਿਨਗਰ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ
ੰ
ਸਮਝਾ
ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਤੁਸ ਤ ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂ ਰੱੰ ਬ ਨੂ ਿਬਲਕੁ
ੰ
ਲ ਨਹ ਮੰ ਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮ ਹੈਰਾਨ ਪੇਸ਼ਾਨ ਸ ਿਕ ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡੇ ਮੰ ਨ ਜ ਦੇ ਿਵਦਵਾਨ ਨੂ ਮ
ੰ ਕੀ ਕਹ ? ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਿਵਚ ਮ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਿਕ ਹੇ
ਰੱ ਬ ਜੀ (ਜੇ ਤੂ ੰ ਹੈ ਤ ) ਮੈਨੂ ਧੀਰ
ੰ
ਸਾਿਹਬ ਨੂ ਜਵਾਬ
ੰ
ਦੇਣ ਦਾ ਬਲ, ਬੁ ੱ ਧੀਤੇ ਿਹੰ ਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੀਕ ਧੀਰ ਸਾਿਹਬ
ਬੇਰੋਕ ਬੋਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਖਾਣੇ ਤ ਿਪਛੇ ਮ ਬੜੀ ਹਲੇ ਮੀ ਨਾਲ ਕਿਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, “ਧੀਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਆਪ ਬੜੇ ਵੱ ਡੇ ਿਵਦਵਾਨ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਮਰ
ਿਵਚ ਵੀ ਵੱ ਡੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤ ਿਕਤੇ ਵੱ ਧ ਹੈ। ਮ ਛੋਟਾ ਹ , ਅਲੜ ਅਨਾੜੀ, ਤੇ ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ
ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੱ ਢਣ ਤ ਿਬਨ ਕੁਝ ਨਹ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਰੱ ਬ ਹੈ ਨਹ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਰੱ ਬ ਹੈ।

ਧੀਰ ਸਾਿਹਬ ਗੱ ਲ ਿਵਚ ਤ ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰੇ ਨਹ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਨੂ ਸੁ
ੰ ਝਾਅ ਦੇਵੋ ਿਕ ਮ
ਤੁਹਾਡੀ ਗੱ ਲ ਮੰ ਨ ਿਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮੰ ਨ ।”
ਧੀਰ ਸਾਿਹਬ ਨੂ ਕੋ
ੰ ਈ ਜਵਾਬ ਨਹ ਸੀ ਸੁਝ ਿਰਹਾ। ਓੜਕ ਉਨ ਨੂ ਕਿਹਣਾ
ੰ
ਿਪਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮ
ਤੁਹਾਨੂ ਆਪਣੀ
ੰ
ਗੱ ਲ ਮੰ ਨਣ ਲਈਂ ਨਹ ਕਿਹ ਸਕਦਾ।
ਅਸਲ ਿਵਚ ਧੀਰ ਸਾਿਹਬ ਮੈਨੂ ਿਸਖੀ
ੰ
ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇਸਨ।
ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਧਾਰਨ ਿਜਹੀ ਦਲੀਲ ਡਾਢੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।

4. ਅਗਲਾ ਜਨਮ
ਜੰ ਮੂ ਰਿਹੰ ਿਦਆਂ ਇਕ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ (ਕਾਮਰੇਡ) ਸੱ ਜਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਨ
ਨਾਲ ਕਈ ਵੇਰ ਿਵਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੇ ਬਿਹਸ ਹੋਈ। ਦੋ ਖਾਸ ਵਾਿਕਆਤ ਜੋ ਮੈਨੂ ਚੰੰ ਗੀ ਤਰ ਯਾਦ ਹਨ, ਿਨਮਨ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ
ਹ :ਕਾਮਰੇਡ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂ ਕਿਹ
ੰ
ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਇਸ ਜਨਮ (ਜੀਵਨ) ਤ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਨਮ ਵਾਲੀ ਗੱ ਲ ਿਬਲਕੁਲ
ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਿਵਚਾਰ ਹੈ?
ਦਾਸ – ਮੇਰੇ ਿਵਚਾਰ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਨਹ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਗਲੇ ਿਪਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਿਸਧ ਤ ਨੂ ਮੰੰ ਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਿਵਚਾਰ
ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ।
ਕਾ. ਦੋ – ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਿਪਛ ਹ ਿਖਚੂ (backward) ਹਨ। ਆਪ ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੋ ਜੋ
ਦਲੀਲ/ਸਬੂਤ ਤ ਿਬਨ ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਨਹ ਮੰ ਨਦੇ। ਕੀ ਆਪ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਸਬੂਤ (proof) ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਸ ਜਨਮ ਤ
ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ।
ਮੈਨੂ ਕਾਮਰੇ
ੰ
ਡ ਦੋਸਤ ਨ ਇੱਕ ਤਰ ਿਨਰ ਤਰ ਕਰ ਿਦਤਾ।
ਕਾ. ਦੋ. - ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੇ - ਕੋਈ ਨਹ ਕੱ ਹ ਨੂ ਸਬੂ
ੰ ਤ ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਨੂ ਮੇ
ੰ ਰੇ ਵਾਲ ਿਦਤੀ
ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ ਹੋਮ ਅਸਾੲਨੀਮਟ ਸਮਝ ਲੈ ਣਾ।
ਮ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦਾ ਿਰਹਾ ਪਰ ਸਬੂਤ ਵਜ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਾ ਦੇ ਸਿਕਆ। ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਿਫਰ ਗੱ ਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਕਾ.ਦੋ. – ਕੀ ਬਿਣਆ, ਮੇਰੀ ਵੱ ਲ ਿਦਤੀ ਗਈ ਅਸਾਈਨਮਟ ਦਾ।

ਦਾਸ – ਕੁਝ ਨਹ ਬਿਣਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹ ਹੈ।
ਕਾ. ਦੋ – ਸਬੂਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹ ਹੈ। ਜੋ ਮ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ।
ਦਾਸ- ਕੱ ਲ ਤੁਸ ਮੈਨੂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼
ੰ
ਿਦਤੀ ਸੀ। ਅੱ ਜ ਮ ਤਾਹਨੂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼
ੰ
ਦੇ ਿਰਹਾ ਹ “ਿਸਧ ਕਰੋ ਕੇ ਇਸ ਜਨਮ
ਤ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਨਹ ਹੁ ੰ ਦਾ।”
ਕਾ.ਦੋ. – ਇਹ ਤ ਸਾਫ ਹੀ ਹੈ ਸਬੂਤ ਦੀ ਕੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਦਾਸ – ਸਾਫ ਿਕਵ ਹੈ? ਸਬੂਤ ਦੀ ਿਕ ਨਹ ਲੋ ੜ?
ਕਾ.ਦੋ – ਜ਼ਰਾ ਰੁਕ ਕੇ – ਸਬੂਤ ਤ ਨਹ ਿਦਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦਾਸ – ਜੇ “ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜ ਨਹ ” ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲ ਸਬੂਤ ਨਹ ਿਦਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤ ਿਫਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ
ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੋਹ ਤ ਵੱ ਡੇ ਤੇ ਿਕਤੇ ਵੱ ਧ ਿਸਆਣੇ ਹਨ। ਿਕ

ਨਾ, ਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਨੁ ਸਾਰ ਮੰ ਨਣਾ ਕਰ ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ

ਪਾਸ ਕੋਈ ਿਵਰੋਧ ਿਵਚ ਕਿਹਣ ਨੂ ਹੈ
ੰ ਤ ਿਨਸੰ ਗ ਕਹੋ।
ਹੁਣ ਕਾਮਰੇਡ ਦੋਸਤ ਪਾਸ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹ ਸੀ। ਨੀਵ ਪਾਈ ਉਹ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਿਹ ਸਿਕਆ “ਚਲੋ , ਠੀਕ ਹੈ, ਿਜਵ ਤੁਸ
ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ।”

ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸਵਾਲ
ਇਕ ਿਦਨ ਮੇਰੇ ਉਹੀ ਕਾਮਰੇਡ ਦੋਸਤ ਨ ਹੱ ਥ ਿਮਲਾ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਯਾਰ ਅੱ ਜ ਮ ਤੈਨੂ ਇਕ
ੰ
ਸਵਾਲ ਪੁਛਣਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਜਵਾਬ ਤੂ ੰ
ਨਹ ਦੇ ਸਕਗਾ। “ਪੁਛ ਲੈ , ਭਰਾਵਾ, ਤੂ ੰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਪੁਠਾ ਿਸਧਾ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾਲੇ ਆਪ ਔਖਾ ਹੁ ੰ ਦਾਹ ਤੇ ਮੈਨੂ ਵੀ
ੰ ਔਿਖਆਂ ਕਰਦਾ
ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹ , ਤੈਨੂ ਕੀ
ੰ ਿਮਲਦਾ ਪੁਠੀਆਂ ਗੱ ਲ ਿਵਚ।”
“ਮੈਨੂ ਨਹ
ੰ
ਪਤਾ, ਮੈਨੂ ਮੇ
ੰ ਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ।”
“ਚੱ ਲ ਦਸ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ” ਮ ਗੁ ੱ ਸੇਨਾਲ ਿਖੱ ਝ ਕੇ ਿਕਹਾ।
ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਿਕ “ਕੀ ਤੁਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਸਧਾਤ ਨੂ ਹਮੇ
ੰ ਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪੱ ਕੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੰ ਨਦੇ ਹੋ ਜ ਿਫਰ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਿਨਯਮ
ਅਨੁ ਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ”
“ਿਫਰ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪੁ ੱ ਠੀਗੱ ਲ , ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਿਵਚ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਡੂ ੰ ਘੀਸ਼ਰਾਰਤ ਸਾਫ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ।”
“ਅੱ ਜ ਤੂ ੰ ਫਸ ਿਗਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਾਲ ਿਵਚ ਿਨਕਲ ਕੇ ਿਵਖਾ।”
ਕਾਮਰੇਡ ਦੋਸਤ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਮੂ ੰ ਹਫੁਲਾਈ ਮੈਨੂ ਮਜ਼ਾਕ
ੰ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।

“ਚੱ ਲ ਚਾਹ ਪ ਦੇ ਹ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹ ।”
ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਿਵਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਿਕ ਿਕਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਾਹ ਦਾ ਪਿਹਲ ਘੁਟ ਭਰਿਦਆਂ ਹੀ ਮੈਨੂ ਕੁ
ੰ ਝ ਕਿਹਣ ਲਈ ਸੁਝ
ਿਗਆ।
ਫਰ ਸ ਦਾ ਇਕ ਮੈਥੇਮਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਗੈਲਵਾ ਸੀ। ਗੈਲਵਾ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧੀ
ਵੱ ਲ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੁਠਭੇੜ ਿਵਚ ਮਾਰ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਿਹਸਾ ਗੈਲਵਾ ਨ ਜੇਲ ਿਵਚ
ਹੀ ਕਿਟਆ ਸੀ। ਜੇਲ ਿਵਚ ਗੈਲਵਾ ਨ ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ ਿਮੱ ਤਰ ਨੂ ਿਚੱ
ੰ ਠੀਆਂ ਿਲਖੀਆਂ ਸਨ ਿਜਨ ਿਵਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹ ਕੇਵਲ
ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ ਸੀ। ਮੁਠਭੇੜ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲੀ ਰਾਤ ਵੀ ਉਹ ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ ਿਲਖਦਾ ਿਰਹਾ। ਉਸਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਿਲਿਖਆ ਿਕ
ਸਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਮ ਸਬੂਤ ਨਹ ਿਲਖ ਸਕਦਾ।
ਗੈਲਵਾ ਦਾ ਿਲਿਖਆ ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ ਅੱ ਜ ਤਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਥੇਮਟੀਸ਼ਨਜ ਨੂ ੰ ਪੂਰੀ ਤਰ ਸਮਝ ਿਵਚ ਨਹ
ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਗੈਲਵਾ ਵਰਿਗਆਂ ਤ ਿਕਤੇ ਉਪਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਦੋਸਤ ਅਜੇ ਤ ਅਸ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂ ਪੂ
ੰ ਰੀ ਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹ ਤੇ ਤਦ ਤਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹ
ਰੱ ਖਦਾ।
ਕਾਮਰੇਡ ਦੋਸਤ ਮੁਸਕਰਾਇਆ – “ਠੀਕ ਹੈ, ਆਖਰ ਤੁਸ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਤ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਲੱਭ ਹੀ ਿਲਆ ਹੈ।”

5. ਰੱ ਬ
ਇੱਕ ਸੱ ਜਣ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲਿਹਜੇ ਿਵਚ ਇੱਕ ਗੁਰਿਸੱ ਖ ਿਪਆਰੇ ਨੂ ਸਵਾਲ
ੰ
ਕਰਦੇ ਹਨ – “ਕੀ ਤੂ ੰ ਰੱ ਬ ਵੇਿਖਆ ਹੈ?”
ਗੁਰਮੁਖ ਿਪਆਰੇ ਵੈਰਾਗੀ ਵਜਦ ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਉਤਰ ਦਦੇ ਹਨ, “ਜੀ, ਤੁਸ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰ ਤੋਹੀਨ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੋ ਿਜਵ ਕੋਈ ਿਵਆਹੀ-ਵਰੀ ਔਰਤ ਨੂ ਪੁ
ੰ ਛਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਤੂ ੰ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਵੇਿਖਆ ਹੈ?”
ਹਾਲੇ ਉਸ ਸੱ ਜਣ ਦੀ ਤਸੱ ਲੀ ਨਹ ਹੋਈ ਜ ਇ ਕਹੋ ਿਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਮੂਡ ਿਵਚ ਹੈ – ਪੁਛਦਾ ਹੈ, “ਤੂ ੰ ਰੱ ਬ ਜੀ ਨੂ ਿਕੰ
ੰ ਨੀ
ਵੇਰ ਿਮਿਲਆ ਹੈ?”

“ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਪੁਛੋ, ਇਹ ਪੁਛੋ ਿਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮ ਵੀ ਹੈ ਜਦ ਦਾਸ (ਮ) ਰੱ ਬ ਤ ਤੇ ਰੱ ਬ ਮੇਰੇ ਤ ਿਵਛਿੜਆਂ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ? ਤ
ਿਫਰ ਦਾਸ (ਮ) ਉਤੱ ਰ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹ , ਕੋਈ ਵੀ ਸਮ ਐਸਾ ਨਹ ਹੁ ੰ ਦਾ”
ਢੀਠਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱ ਦ ਨਹ ਹੁ ੰ ਦੀ– ਿਫਰ ਪੁਛਦੇ ਹਨ – “ਰੱ ਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਿਕਵ ਹੁ ੰ ਦੇਹਨ? ਉਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੈ?”
ਇਹ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਨਹ ਹੈ। ਹ , ਰੱ ਬ ਤ ਿਬਨ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਰੱ ਬ
ਤ ਿਬਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹ , ਿਦਸ਼ਟ (ਸਰਗੁਨ), ਅਿਦਸ਼ਟ (ਿਨਰਗੁਣ) ਸਭ ਕੁਝ ਰੱ ਬ ਹੀ ਤ ਹੈ – ਅੱ ਖ ਖੋਲ ਕੇ ਜ ਬੰ ਦ
ਕਰਕੇ ਿਜੰ ਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਚਲੋ , ਕੌ ਣ ਰੌਕਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਦੇਖੀ ਚਲੋ ਜ ਅਨੁ ਭਵ ਕਰੀ ਚਲੋ ਿਕ ਉਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁਿਛਆ।

6. ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਨੂ ਮੱੰ ਥਾ ਟੇਕਣਾ
ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਿਭੰ ਡਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪਕਾਸ਼ ਮਿਹਤਾ (ਿਜਲਾ ਅੰਿਮਤਸਰ) ਦੀ ਕਾਰ
ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਿਕਸੇ ਲਾਗਲੇ ਿਪੰ ਡ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰ ਗਤ ਆ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ ਿਵਚ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂ ਮੱੰ ਥਾ
ਟੇਕਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਝੱ ਟ ਛੜੱ ਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਧੰ ਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ ੰ ਥਸਾਿਹਬ ਜੀ
ਨੂ ਮੱੰ ਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱ ਲੀ ਨਹ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਰੋਿੜਆਂ ਤੇ ਮੈਲੇ ਪੈਰ ਨੂ ਵੀ
ੰ ਹੱ ਥ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀ
ਬਣਨਾ। ਿਪਆਿਰਓ, ਧੰ ਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ ੰ ਥਸਾਿਹਬ ਜੀ ਤ ਿਬਨ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨੂ ਮੱੰ ਥਾ ਨਹ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ
ਜੀ ਨ ਇੱਕ ਤਰ ਇਟ ਰੋਿੜਆਂ ਿਵਚ ਖੜ ਕੇ ਗੁਰਮਿਤ ਿਵਿਖਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦਤਾ ਸੀ।
ਸੰ ਗਤ ਿਵਚ ਇਕ ਧੀਮੀ ਿਜਹੀ ਆਵਾਜ ਆਈ “ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰਿਸਖੜਾ ਿਤਸੁ ਿਨਿਵ ਿਨਿਵ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ਜੀਉ” “ਅੱ ਛਾ –
ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਿਵਚ।” ਬਾਬਾ ਜੀ ਨ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, “ਪਰ ਤੁਸ ਮੈਨੂ ਹੀ
ੰ ਿਕ

ਮੱ ਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ

ਹੋਰ ਿਜਨ ਅੰਿਮਤਧਾਰੀ ਹਨ, ਕੀ ਗੁਰਿਸੱ ਖ ਨਹ ਹਨ? ਤ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱ ਕ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮਥੇ ਟੇਕੀ
ਚਲੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੰ ਮ ਰਿਹਣ ਿਦਓ ਅਤੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ ੰ ਥਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਿਕ ਨਾ ਆਵੇ।”
ਿਪਆਿਰਓ! ਜਦ ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨੂ ਮੱੰ ਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਸ ਿਤੰ ਨ ਗਲਤੀਆਂ ਤ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ।
1. ਤੁਸ ਮਨਮੱ ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰ ਨਣ ਤ ਆਕੀ ਹੋ।
2. ਿਜਸਨੂ ਤੁ
ੰ ਸ ਮੱ ਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸਨੂ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ
ੰ
ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ (ਹੰ ਕਾਰ)
ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਿਸੱ ਖੀ ਤ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

3. ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰ ਮੱ ਥਾ ਟੇਕਿਦਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਮ-ਖਾਸ ਸੰ ਗਤ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱ ਚ ਗੁਰਮਿਤ ਪਤੀ ਦੁਿਚੱ ਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁ ੰ ਦੀਹੈ।
ਸੰ ਗਤ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਨ ਪੁ ੱ ਛਿਲਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਿਫਰ ਉਪਰੋਕਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰ ਗਤੀ ਨੂ ਿਕਵ
ੰ
ਿਲਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਪੰ ਗਤੀ ਿਵੱ ਚ ਤੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪੰ ਕਤੀਆਂ ਿਵਚ ਿਜਵ “ਹੋਹੁ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ” ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨ ਇਹ
ਿਦੜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਿਸੱ ਖ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਗੁਰਿਸੱ ਖ ਪਤੀ ਸਿਤਕਾਰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ
ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਿਸੱ ਖ ਨੂ ਦੂ
ੰ ਸਰੇ ਹਰੇਕ ਗੁਰਿਸੱ ਖ ਦੇ ਿਨ ਿਨ ਕੇ ਪੈਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਿਸੱ ਖ ਬੋਲ ਉਿਠਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਨ
ਕਰਕੇ ਪੈਰ ਪੈਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਸੌਖਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਹਲ ਜੋ ਤੁਸ ਿਤੰ ਨ ਗਲਤੀਆਂ
ਦਸੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਿਪਆਰ, ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਇਨਾਮ ਵਜ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਸ਼
ਵੀ ਪਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼ਾਬਾਸ਼! ਗੁਰਮੁਖ ਿਪਆਿਰਓ, ਤੁਸ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਪਾਰ ਬਖਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ
ਹੈ। ਮੱ ਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚ ਇੱਕ ਸੱ ਜਣ ਅਗੇ ਆ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਸ ਸਾਰੇ (ਮੱ ਥਾ ਟੇਕਣ ਵੇਲੇ)
ਮੁਆਫੀ ਮੰ ਗਦੇ ਹ ਤੇ ਅੱ ਗੇ ਤ ਐਸੀ ਮਨਮੱ ਤ ਕਦੇ ਨਹ ਕਰ ਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ “ਬੋਲੇ ਸੋ ਿਨਹਾਲ-ਸਿਤ
ਸੀ ਅਕਾਲ।”

7. ਬਾਣੀ ਿਵੱ ਚ ਿਭੱ ਜੇ ਬਾਣੇ
ਿਜਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਤਿਹਸੀਲ ਬਟਾਲਾ, ਬਟਾਲਾ-ਸੀ ਹਰਗੋਿਬੰ ਦਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਬਟਾਲੇ ਤ ਕੋਈ 18 ਿਕਲੋ ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇਕ
ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਿਪੰ ਡ ਧੀਰਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੇ ਦੋ ਬੀ.ਏ. ਪਾਸ ਮੁ ੰ ਡੇਚਚਲ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੋ ਿਸੱ ਖੀ ਤ ਅਣਜਾਣ, ਘੋਨ ਮੋਨ ਹੋ ਚੁ ੱਕੇ ਸਨ।
ਇਕ ਿਦਨ ਇਨ ਦੇ ਕੰ ਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਿਕ ਨੜਲੇ ਿਪੰ ਡ ਕੋਹਾਲੀ ਿਵਖੇ ਿਭੰ ਡਰ ਵਾਿਲਆਂ ਬਾਿਬਆਂ ਨ ਆਉਣਾ ਹੈ।
“ਇਹ ਯਾਰ ਿਭੰ ਡਰ ਵਾਲਾ ਕੌ ਣ ਹੈ? ਚਲੋ ਆਪ ਵੀ ਵੇਖਣ ਚਲੀਏ।” ਇਸ ਤਰ ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਤੇ ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂ ੰਲਗੇ ਦੀਵਾਨ ਿਵਚ ਜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁ ੰ ਦੇਹਨ। ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਿਭੰ ਡਰ ਵਾਲੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ
ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਸੰ ਗਤ ਨੂ ਗੁ
ੰ ਰਮਿਤ ਵਿਖਆਣ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਰੰ ਗ ਿਵਚ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਦੋਵ ਮੁ ੰ ਡੇਿਸੱ ਖੀ ਤ ਕੋਰੇ ਤੇ ਪਿਹਲੀ ਵੇਰੀ ਨਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਤੇ ਿਤਆਗ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ
ਸੁਣ ਕੇ ਇਨ ਪਭਾਿਵਤ ਹੋਏ ਿਕ ਦੀਵਾਨ ਿਵਚ ਬੈਿਠਆ ਹੀ ਰਣ ਕਰ ਿਲਆ ਿਕ ਅਗੇ ਤ ਕੇਸ ਨਹ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਤੇ
ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੰਿਮਤ ਵੀ ਛੱ ਕ ਲੈ ਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਿਛਨ ਿਵਚ ਜੀਵਨ ਪਲਟਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਥੋੜੇ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਇਨ ਨ ਅੰਿਮਤ
ਛੱ ਕ ਿਲਆ। ਇਨ ਦੋਹਰੇ ਦਸਤਾਰੇ ਸਜਾਉਣੇ ਤੇ ਸੀ ਸਾਿਹਬ (ਿਕਰਪਾਨ) ਉਪਰ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱ ਖਣੀ। ਦੋਵ ਇੱਕਠ ਜਦ ਘੁ ੰ ਮਦੇ
ਿਫਰਦੇ ਤ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ ਅਸ਼ ਕਰ ਉਠਦੇ। ਉਨ ਿਦਨ ਇਸ ਗੁਰਿਸੱ ਖ ਜੋੜੇ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਇਨ
ਦੋਵ ਨ D.P. Ed. (ਿਡਪਲੋ ਮਾ ਿਫਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਟੀਚਰਜ਼
ਲਈ ਅਖਬਾਰ ਿਵਚ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਛਿਪਆ। ਇਨ ਦੋਵ ਨ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਿਦਤੀਆਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ

ਇੰਟਰਿਵਊ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਹੁ ੰ ਚਗਏ। ਪਜਾਮਾ ਕਮੀਜ ਪਾਈ, ਦੋਹਰੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਤੇ ਸੀ ਸਾਿਹਬ
ਉਪਰ ਦੀ ਪਾਈ, ਇਨ ਦਾ ਗੁਰਮੁ ੱ ਖੀਪਿਹਰਾਵਾ ਦੰ ਦ ਕਥਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਆਮ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਕੌ ਣ ਤੇ ਿਕਵ ਇੰਟਰਿਵਊ ਲਈ ਆਏ ਹਨ? ਇਨ ਨੂ ਨ
ੰ ੌ ਕਰੀ ਿਕੱ ਥੇ ਿਮਲਣੀ ਹੈ? ਲੋ ਕ
ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। (ਅਫਸੋਸ ਿਕ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ ਿਜਸ ਨੂ ਿਸੱ
ੰ ਖੀ ਦਾ ਘਰ ਸਮਿਝਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਿਸੱ ਖੀ ਪਿਹਰਾਵੇ ਬਾਰੇ
ਅਿਜਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ)।
ਆਖਰ ਇਨ ਿਵਚ ਇੱਕ ਨੂ ਇ
ੰ ੰ ਟਰਿਵਊ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਿਦਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਿਵਊ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ ਿਦਆਂ
ਹੀ ਿਸੰ ਘ ਨ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, “ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ॥ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ॥” ਬੋਰਡ ਮਬਰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ
ਤਭਕ ਗਏ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਿਹਬ ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ਸੰੰ ਭਾਲਿਦਆਂ ਮਸ ਮਸ ਬੋਿਲਆ 'ਫਤਿਹ'। ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਈ ਮਬਰ
ਇਨ ਵੱ ਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱ ਸ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਘੂਰ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੁ ੱ ਛਦਾਹੈ – “ਿਕ

ਭਈ ਿਕਧਰ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” “ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਵਾਸਤੇ

ਰਖੀ ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹ ” ਚਚਲ ਿਸੰ ਘ ਨ ਬੜੇ ਿਮਠਾਸ ਤੇ ਹਲੇ ਮੀ ਵਾਲੇ ਲਿਹਜੇ ਿਵਚ ਉਤੱ ਰ
ਿਦਤਾ। “ਕੀ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ਟੀਚਰ
ੰ
ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ”, “ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਿਹਬ ਨ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
“ਜੀ, ਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ ਰੱ ਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤ ਮ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹ , ਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼-ਪੱ ਤਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹ ,” ਚਚਲ ਿਸੰ ਘ ਨ ਿਦੜਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਿਦਤਾ। “ਪਰ,
ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਹਰਾਵਾ?” ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ ਸਿਹਜ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹ ਗਏ। “ਇਸ ਪਿਹਰਾਵੇ ਿਵਚ ਕੀ ਨੁ ਕਸ ਹੈ ਜੀ?” ਚਚਲ ਿਸੰ ਘ ਨ
ਜਵਾਬ ਿਦਤਾ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨ ਗੱ ਲ ਟਾਲਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਕ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਸਨੂ ਵੀ
ੰ ਬੁਲਾ ਲਦੇ ਹ ਤੇ ਦੋਵ
ਦੀ ਇੰਟਰਿਵਊ ਇੱਕਠੀ ਹੀ ਲੈ ਲਦੇ ਹ । ਗੁਰਦੇਵ ਿਸੰ ਘ ਨ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁ ੰ ਦੇ
ਹਨ।
ਚੇਅਰਮੈਨ – ਅੱ ਜ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀ।
ਦੋਵ ਇਕੱ ਠ – ਹ ਜੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜ ਦੇ ਹ , ਅੱ ਜ ਵੀ ਗਏ ਸ ।
ਚੇਅਰਮੈਨ – ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਸਾਨੂ ਨ
ੰ ੌ ਕਰੀ ਿਮਲ ਜਾਵੇ।
ਦੋਵ – ਜੀ ਹ , ਅਰਦਾਸ ਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸੀ।
ਚੇਅਰਮੈਨ – ਹੁਣ ਇਹ ਦਸੋ ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂ ਨ
ੰ ੌ ਕਰੀ ਿਮਲ ਜਾਵੇ ਤ ਨੌਕਰੀ ਅਸ ਿਦਤੀ ਿਕ ਪਮਾਤਮਾ ਨ, ਿਜਸ ਅਗੇ ਤੁਸ
ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੋਵ – ਜੀ, ਪਮਾਤਮਾ ਨ ਿਜਸ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੇਅਰਮੈਨ – ਤੇ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਿਮਲੇ ਤ ਨੌਕਰੀ ਅਸ ਨਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜ ਪਮਾਤਮਾ ਨ।
ਦੋਵ – ਜੀ, ਪਮਾਤਮਾ ਨ, ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਿਜਸ ਤ ਅਸ ਅਨਜਾਣ ਹ ।
ਚੇਅਰਮੈਨ – ਜੇ ਪਮਾਤਮਾ ਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਇੰਟਰਿਵਊ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਦੋਵ – ਜੀ, ਇੰਟਰਿਵਊ ਬੋਰਡ ਪਾਸ ਸਭ ਕੁਝ ਪਮਾਤਮਾ ਨ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ
ਬੰ ਿਦਆਂ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਵੱ ਸ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਕਰਾ ਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਬਰ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਮੂਡ ਿਵਚ ਸਨ, ਸੰ ਜੀਦਾ ਹੋ ਗਏ।
ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਬਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁ ੰ ਦੀਹੈ।
ਬੋਰਡ ਮਬਰ – ਭਈ, ਗੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਡੀ.ਪੀ.ਈ. ਟੀਚਰ ਨ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂ ੰ ਖੇਡ (ਹਾਕੀ, ਫੁਟਬਾਲ, ਕਬੱ ਡੀ ਆਿਦ) ਵੀ
ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਿਸਖਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂ ਪਤਾ
ੰ
ਹੈ ਿਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਿਸੰ ਘ ਕਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਵੱ ਖ ਨਹ ਕਰਦੇ ਤ ਿਫਰ
ਤੁਸ ਿਕਵ ਕਰੋਗ?ੇ
ਦੋਵ – ਜੀ, ਅਸ ਟੀਚਰ ਟਰੇਿਨੰਗ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂ ਪਤਾ
ੰ
ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ 'ਕਕਾਰ' ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਖੇਡ ਿਵਚ
ਰੁਕਾਵਟ ਨਹ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸ ਕਹੋ ਤ ਿਜਹੜੀ ਖੇਡ ਤੁਸ ਚਾਹੋ, ਅਸ ਕਕਾਰ ਸਮੇਤ ਖੇਡ ਕੇ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ।
ਬੋਰਡ ਮਬਰ – ਖੇਡ ਿਖਡਾਉਣੀ ਤ ਇਸ ਸਮ ਸੰ ਭਵ ਨਹ । ਪਰ ਤੁਸ ਇਹ ਦਸੋ ਿਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮ ਤੁਸ
ਕਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਿਕਵ ਸੰ ਭਾਲੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਰਾ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਮੂਨਾ ਦੇਵ।ੋ
ਦੋਵ – ਜੀ, ਦੋਵ ਜ ਸਾਡੇ ਿਵਚ ਕੌ ਣ?
ਬੋਰਡ ਮਬਰ ਚਚਲ ਿਸੰ ਘ ਵੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚਚਲ ਿਸੰ ਘ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਨਮੂਨਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚਚਲ ਿਸੰ ਘ – ਸਭ ਤ ਪਿਹਲ ਸੀ ਸਾਿਹਬ (ਿਕਰਪਾਨ) ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਨੂ ਖੱੰ ਬੀ ਬ ਹ ਦੇ ਉਪਰ ਦੀ ਕਰਕੇ ਗੱ ਲ ਿਵਚ ਹਾਰ ਦੀ
ਤਰ ਲਟਕਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤ ਿਕ ਕਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਿਵਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
(ਚਚਲ ਿਸੰ ਘ ਿਕਰਪਾਨ ਨੂ ਗਾਤਰੇ
ੰ
ਸਮੇਤ ਗੱ ਲ ਿਵਚ ਹਾਰ ਦੀ ਤਰ ਲਟਕਾ ਲਦਾ ਹੈ)
ਬੋਰਡ ਮਬਰ – ਤੁਸ ਬੰ ਦ ਕਮਰਾ ਬਾਥਰੂਮ ਿਵਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜ ਬਾਹਰ ਖੁਲ ੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵਚ
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਸ ਰਹੇ ਹੋ?
ਚਚਲ ਿਸੰ ਘ – ਜੀ ਸਾਨੂ ਿਸੰ
ੰ ਘ ਨੂ ਇਸ
ੰ
ਗੱ ਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹ ਪਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬੰ ਦ ਕਮਰਾ ਬਾਥਰੂਮ ਿਵਚ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਜ ਬਾਹਰ ਖੁਲ ੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵਚ।

ਬੋਰਡ ਮਬਰ – ਅੱ ਛਾ, ਇਹ ਤ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱ ਲ ਹੈ।
ਚਚਲ ਿਸੰ ਘ – ਿਫਰ ਪਜਾਮਾ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ।
ਜੀ, ਪਜਾਮਾ ਉਤਾਰ ਦੇਵ ਜ ਤੁਸ ਮੰ ਨ ਲਉ ਿਕ ਉਤਾਰ ਿਦਤਾ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਮਬਰ – ਅਗੇ ਦਸੋ, ਪਜਾਮਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਰਡ ਮਬਰ – ਤੁਸ ਤ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਬੰ ਦ ਕਮਰਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਜ ਖੁਲ ੇ ਮੈਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਤਾਹਨੂ ਕੋ
ੰ ਈ ਫਰਕ
ਨਹ , ਿਫਰ ਪਜਾਮਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਿਵਖਾਉ, ਏਥੇ ਿਕਹੜੀ ਕੋਈ ਲੇ ਡੀ ਮਬਰ ਹੈ।
ਚੈਚਲ ਿਸੰ ਘ – (ਇੱਕ ਦਮ ਪਜਾਮਾ ਉਤਾਰ ਦਦਾ ਹੈ, ਿਚਟੇ ਦੁਧ ਵਰਗੇ ਗੋਿਡਆਂ ਤੱ ਕ ਬੇਕ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭਰਵੀਆਂ ਚੋਣ ਵਾਲੇ
ਕਛਿਹਰੇ ਿਵਚ ਚਚਲ ਿਸੰ ਘ ਪਜਾਮੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਹਤਰ ਨੰਗੇਜ-ਕੱ ਜੀ ਿਦਖਾਈ ਦਦਾ ਹੈ।)
ਜੇ ਕੋਈ ਲੇ ਡੀ ਮਬਰ ਹੋਏ ਵੀ ਤਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਨਹ । ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਗੋਿਡਆਂ ਤੱ ਕ ਬਰੇਕ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭਰਵੀਆਂ ਚੋਣ ਵਾਲੇ
ਕਛਿਹਰੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ ਨੰਗੇਜ ਕਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਿਕਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਿਵਚ ਮੰ ਦ ਭਾਵਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹ ਹੁ ੰ ਦਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੀਜਾ ਮਬਰ – ਵਾਹ, ਭਾਈ ਵਾਹ! ਕਮਾਲ ਹੈ। ਿਸੰ ਘ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕਦੇ ਵੇਿਖਆ ਨਹ ਸੀ।
ਚਚਲ ਿਸੰ ਘ – ਿਫਰ ਦੂਸਰੇ ਕੱ ਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਹਨ। ਦਸਤਾਰ ਇਕ-ਇਕ ਪੇਚ (ਲੜ) ਕਰਕੇ ਉਤਾਰਨੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਕੇਸਕੀ
(ਛੋਟੀ ਦਸਤਾਰ, ਡੇਢ-ਦੋ ਮੀਟਰ ਕੱ ਪੜੇ ਦੀ) ਨਹ ਉਤਾਰਨੀ।
ਬੋਰਡ ਮਬਰ – ਠੀਕ ਹੈ – ਅਗੇ ਦਸੋ।
ਚਚਲ ਿਸੰ ਘ – ਹਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਾਿਹਬ ਨੂ ਉਸੇ
ੰ
ਤਰ ਪਾ ਲੈ ਣਾ ਿਜਵ ਸੀ ਸਾਿਹਬ ਸਾਰੇ ਕੱ ਪਿੜਆਂ ਦੇ ਉਪਰ ਸਜਾਈ ਹੋਈ
ਸੀ। ਿਫਰ ਕੇਸਕੀ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਕੰ ਘਾ ਕੇਸਕੀ ਿਵਚ ਬੰ ਨ ਕੇ, ਕੇਸਕੀ ਦਾ ਕਮਰ ਕੱ ਸਾ ਕਰ ਿਲਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕੇਸ ਇਸ਼ਨਾਨ
ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਮਬਰ – ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ।

ਜ ਤ ਸਾਨੂ ੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ ਜੋ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ

ਿਦਲਚਸਪੀ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਗੇ ਹੋਰ ਦਸੋ ਤੇ ਦਸੀ ਚਲੋ , ਕਰਕੇ ਿਵਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ ।
ਚਚਲ ਿਸੰ ਘ – ਕੇਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰਕੇ, ਕਮਰ ਕਸਾ ਕੀਤੀ ਕੇਸਕੀ ਿਵਚ ਕੰ ਘਾ
ਖੋਲ ਕੇ ਜੂੜੇ ਿਵਚ ਲਗਾ (ਸਜਾਅ) ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਿਸਰ ਤੇ ਕੇਸਕੀ ਬੰ ਨ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਿਫਰ ਸੀ ਸਾਿਹਬ (ਿਕਰਪਾਨ) ਦੇ ਗਾਤਰੇ
ਦੀ ਗੰ ਢ ਮਾਰ ਕੇ ਿਸਰ ਤੇ ਕੇਸਕੀ ਦੇ ਉਪਰ ਦੀ ਬੰ ਨ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਵੱ ਡਾ ਤੌਲੀਆ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਿਗਲੇ ਕਛਿਹਰੇ ਦਾ ਇਕ ਪਚਾ ਲਾਹ ਕੇ, ਸੁਕੇ ਕਛਿਹਰੇ ਦਾ
ਇੱਕ ਪਚਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਿਫਰ ਦੂਸਰਾ ਿਗਲਾ ਪਚਾ ਲਾਹ ਕੇ, ਸੁਕੇ ਕਛਿਹਰੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਚਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਕਛਿਹਰਾ

ਠੀਕ ਕਰ ਿਲਆ ਜਾਵੇ। ਸੀਸ ਤੇ ਸਜੀ ਸੀ ਸਾਿਹਬ ਖੋਲ ਕੇ ਪਿਹਲ ਦੀ ਤਰ ਗੱ ਲ ਿਵਚ ਹਾਰ ਵ ਗ ਪਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਿਫਰ
ਕਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਜਾਣ।
ਅਖੀਰ ਿਵਚ ਗੱ ਲ ਿਵਚ ਹਾਰ ਪਾਈ ਸੀ ਸਾਿਹਬ ਉਪਰ ਦੀ ਸਜਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਦੀ ਸੀ
ਸਾਿਹਬ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦਾਹੈ ਤ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਉਣ ਤ ਪਿਹਲ ਸੀ ਸਾਿਹਬ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਿਫਰ ਉਪਰ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ
ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਿਹਬ – ਬਹੁਤ ਅੱ ਛਾ, ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ! ਦੇਖ,ੋ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂ ਤ
ੰ ਅਸ ਇਹੀ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹ ਿਕ ਡਾਕ ਰਾਹ
ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਿਦਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂ ਮੈ
ੰ ਨੂ ਇਹ
ੰ
ਦਸਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ ਕਲ ਨੂ ਦਸ
ੰ
ਵਜੇ ਇਸ ਦਫਤਰ
ਤ ਆਪਣੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਪੱ ਤਰ ਪਾਪਤ ਕਰ ਲੈ ਣਾ। ਤੁਹਾਨੂ ਦੋ
ੰ ਹ ਨੂ ਡੀ.ਪੀ.ਐਡ.
ੰ
ਟੀਚਰ ਵਜ ਚੁਣ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ।
ਦੋਵ ਿਪਆਰ ਤੇ ਿਨਮਰਤਾ ਸਿਹਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਿਹਬ ਪਹੁ ੰ ਚਦੇਹਨ।
(ਉਪਰੋਕਤ ਿਲਖੀ ਵਾਰਤਾ ਕੋਈ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਨਹ ਹੈ, ਬਲਿਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵ ਗੁਰਮੁ ੱ ਖਿਪਆਰੇ
ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਸੱ ਖੀ ਅਸੂਲ ਤੇ ਪਿਹਰਾ ਦਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਸੱ ਖੀ ਦੀ ਇਹ ਿਜ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਿਮਸਾਲ
ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲੋ ਕ ਵਾਸਤੇ ਪੇਰਨਾ ਸਰੋਤ (◌੍ਰੋਲੲ ਮੋਦੲਲ) ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ ਦਾ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ
ਦੀਆਂ ਵਾਰ ਿਵਚ ਦਸੇ ਗੁਰਿਸੱ ਖ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ ਮੇਲ ਖ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਿਕ ਅਜੋਕੇ ਸਮ ਅੰਦਰ ਅਿਜਹੇ
ਗੁਰਿਸੱ ਖ ਿਵਰਲੇ ਹੀ ਹਨ।)

8. ਅਣਕਮਾਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੇਟਾ
(ਇਹ ਚਚਲ ਿਸੰ ਘ ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਿਪਛਲੇ ਲੇ ਖ “ਬਾਣੀ ਿਵੱ ਚ ਿਭਜੇ ਬਾਣੇ” ਿਵੱ ਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)
ਗੁਰਮੁ ੱ ਖਿਪਆਰੇ ਚਚਲ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਇਕ ਿਦਨ ਆਪਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱ ਸ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਜਦ ਤ ਅਿਮਤ ਛੱ ਿਕਆ ਹੈ,
ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨ ਿਮਹਰ ਕਰਕੇ, ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦੀ ਸਾਜੀ ਿਨਵਾਜੀ ਅਿਨਕ ਪਕਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਝਕੋਿਲਆਂ ਤ ਆਪ
ਆਪਣਾ ਹੱ ਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਈ ਰੱ ਿਖਆ ਹੈ। ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਕ ਵਾਰੀ 40 ਰੁ: ਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੋਈ ਸੀ।
“ਇਹ ਭਲਾ ਕੀ ਗੱ ਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜ਼ਰਾ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ” ਮ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਗਲ ਇ

ਹੋਈ ਿਕ ਅੰਿਮਤਸਰ ਦੇ ਹਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਿਵਚ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਤ ਸਕੂਲ ਲਈ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਿਦਆ।

ਦੁਕਾਨ ਤ ਤੁਰਨ ਲਿਗਆਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨ 40 ਰੁ: ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਿਵਚ ਪਾ ਿਦੱ ਤੇ। ਪਤਾ ਨਹ ਿਕ
ਿਰਹਾ । ਹੁਣ ਮ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਹਿਰਮੰ ਦਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂ ਤੁ
ੰ ਰ ਿਪਆ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਮ ਚੁਪ ਹੀ

ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਰੱ ਬ ਰੂਪ ਮਨ ਮੈਨੂ ਿਫਟਕਾਰ
ੰ
ਪਾਵੇ ਿਕ ਇਹ 40 ਰੁ: ਜੇਬ ਿਵਚ ਪਾ ਕੇ ਪਾਪ ਦੀ ਪੰ ਡ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੁਕ ਲਈ
ਹੈ? ਢਾਹ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦਲੀਲ ਕਰਿਦਆਂ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰ ਿਲਆ ਿਕ ਇਹ 40 ਰੁ: ਿਕਤੇ ਧਰਮ ਅਰਥ ਲਗਾ ਦੇਣੇ ਹਨ।
ਪਰ ਮ ਇਹ ਕੰ ਮ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲ ਮੁਕਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸ ਤ ਿਕ ਅੰਦਰ ਮੱ ਥਾ ਟੇਕਣ
ਲਿਗਆਂ ਮਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਭਾਰ ਨਾ ਰਹੇ।
ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਤ 2 ਰੁ: ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾ ਕੇ 42 ਰੁ: ਦਾ ਗਾਮੋਫੋਨ ਤੇ ਵੱ ਜਣ ਵਾਲਾ ਧਾਰਿਮਕ
ਿਰਕਾਰਡ (long player) ਿਜਸਤੇ ਜਪੁਜੀ ਸਾਿਹਬ ਤੇ ਰਿਹਰਾਸ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਿਪੰ ਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਸਤੇ
ਖੀਦ ਿਲਆ। (ਉਨੀ ਿਦਨੀ ਸੀ.ਡੀ. ਨਹ ਸਨ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ, ਗਾਮੋਫੋਨ ਤੇ ਵੱ ਜਣ ਵਾਲੇ ਿਰਕਾਰਡ ਹੁ ੰ ਦੇਸਨ) ਭਾਣਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ
ਇਹ ਿਰਕਾਰਡ ਗਾਮੋਫੋਨ ਤੇ ਚਲੇ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ।
ਮੈਨੂ ਆਪਣੀ
ੰ
ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਿਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀ ਗੰ ਦੀ ਤੇ ਅਣਕਮਾਈ ਮਾਇਆ ਨਹ ਵਰਤਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਭਰ ਦਾਸ ਨ ਇਸੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਪਿਹਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਿਮਹਰ ਸਦਕਾ
ਦੋਬਾਰਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹ ਹੋਈ।
(ਸਾਨੂ ਸਭ
ੰ ਨੂ ਿਸਿਖਆ
ੰ
ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਮਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ
ਨਹ ਸੰ ਵਰਨਾ।)

9. ਿਕਤਾਬ ਚੋਰ ਬਦਲ ਿਗਆ
ਐਮ.ਏ. ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੀ ਪੜ ਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਲਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਨੂ ਧਾਰਿਮਕ
ੰ
ਪੁਸਤਕ ਪੜ ਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕ ਸੀ।
ਉਸ ਨੂ ੰਿਸੱ ਖ ਧਰਮ ਨ ਸਭ ਤ ਵੱ ਧ ਪਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਿਮਤ ਛੱ ਕ ਕੇ ਿਸੰ ਘ ਸੱ ਜ ਿਗਆ। ਕੁਲਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਨ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵਚ ਸਭ ਤੋ ਵੱ ਧ ਅੰਕ ਪਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਿਫਰ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ ਕਰਕੇ ਡਾ. ਕੁਲਵੰ ਤ
ਿਸੰ ਘ ਬਣ ਿਗਆ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸਨੂ ਪੋ
ੰ ਸਟਗਰੇਜੂਏਟ ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਐਮ.ਏ. ਕਲਾਸ ਪੜ ਾਉਣ ਲਈ ਪੋਫੈਸਰ ਿਨਯੁਕਤ
ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ।
ਡਾ. ਕੁਲਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਬੜੀ ਿਮਹਨਤ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪੜ ਾ ਦਾ ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵਚ ਬੜਾ ਹਰਮਨ ਿਪਆਰਾ ਹੋ ਿਗਆ।
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ ਾਈ ਹੋਰ ਉਪਰ ਚੁ ੱ ਕਣਲਈ ਡਾ. ਸਾਿਹਬ ਨ ਆਪਣੇ ਤੋਰ ਤੇ ਐਮ.ਏ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੀ ਇਕ ਲਾਇਬੇਰੀ
ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ। ਆਪ ਿਕਤਾਬ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂ ਪੜ
ੰ ਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹ ਿਦੰ ਦੇ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ
ਇਹ ਪੜ ੋ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਇਸ ਪੰ ਨ ਤ ਇਸ ਪੰ ਨ ਤੱ ਕ ਪੜ ਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਸੱ ਟੇ ਵੱ ਜ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ
ਨਤੀਜੇ ਵਧੀਆ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਲੜਕਾ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

ਇਕ ਵੇਰੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਇਸ ਤਰ ਘਟੀ ਿਕ ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨ ਆਪਣੇ ਇਮਿਤਹਾਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਿਦਨ ਲਾਇਬੇਰੀ ਦੀ
ਅਲਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਕੁਝ ਿਕਤਾਬ ਕੱ ਢ ਲਈਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂ ਉਸ
ੰ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂ ਗੱ
ੰ ਲ ਗੱ ਲ
ਿਵਚ ਦੱ ਸ ਿਦਤਾ ਿਕ ਮ ਇਸ ਤਰ ਲਾਇਬੇਰੀ ਦਾ ਸੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਿਕਤਾਬ ਕੱ ਢ ਕੇ ਿਲਅਇਆ ਹ । ਉਸ ਦੋਸਤ ਨ ਸਮਝਾਉਣ
ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਿਕ ਤੂ ੰ ਡਾ. ਕੁਲਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਦਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਿਕਤਾਬ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰ ਮ ਬਹੁਤ ਗਲਤ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂ ਦੇ
ੰ ਦੇ ਿਕਤਾਬ ਮ ਪੋਫੈਸਰ ਸਾਿਹਬ ਨੂ ਮੋ
ੰ ੜ ਦੇਵਾਗ ਤੇ ਉਨ ਤੋ ਮੁਆਫੀ ਮੰ ਗ ਲਵਾਗ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੱ ਕ
ਨਹ ਲਵ ਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਿਕਤਾਬ ਮੋੜਨ ਲਈ ਨਾ ਮੰ ਿਨਆ।
ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਉਸ ਦੋਸਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨ ਡਾ. ਕੁਲਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਨੂ ਜਾ
ੰ ਸੂਚਨਾ ਿਦੱ ਤੀ ਿਕ ਇਸ ਤਰ ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨ
ਿਕਤਾਬ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਬਸਤਰੇ ਿਵਚ ਬੰ ਨ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਿਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬੱ ਸ ਸਟਡ ਨੂ ਜਾ
ੰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ
ਗੱ ਲ ਡਾ. ਕੁਲਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀ ਪੋਫੈਸਰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਕ ਪੋਫੈਸਰ ਸਾਿਹਬ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ ਲਾਇਬੇਰੀ ਬੰ ਦ
ਕਰ ਿਦਉ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਗੰ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪੋਫੈਸਰ ਨ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਿਕ ਪੁਿਲਸ
ਦੀ ਮੱ ਦਦ ਨਾਲ ਬੱ ਸ ਸਟਡ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਿਕਤਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿਹਮਤ
ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਰ ਡਾ. ਕੁਲਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਚੁ ੱ ਪ ਚਾਪ ਬੈਠ ਸਨ, ਬੜੀ ਧੀਰਜ ਤੇ ਹਲੇ ਮੀ ਨਾਲ ਿਕਹਾ ਿਕਸੇ ਇਕ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂ◌ੁ◌ੰ ਲਾਇਬੇਰੀ ਸਹੂਲਤ ਤ ਵ ਿਝਆਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹ ਹੈ।
ਚੰ ਗੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹਨ ਮਾੜਾ ਤ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸ ਸੋਚੋ ਿਜਸਨ ਸੂਚਨਾ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤ
ਇਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵਚ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬੰ ਦ ਨਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਾਡੇ
ਪੁ ੱ ਤ ਧੀਆਂ ਵ ਗ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੁ ੱ ਤਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤ ਕੀ ਿਪਤਾ ਝੱ ਟ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਿਲਖਾਉਣ ਤੁਰ ਪਦਾ
ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਿਕਤਾਬ ਤ ਨਵੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਵ ਗੇ , ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਛਾਪਾ ਮਰਵਾ ਕੇ ਿਕਤਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾਉਣ
ਨਾਲ ਉਸ ਬੱ ਚੇ ਤੇ (ਜੋ ਮੈਨੂ ਆਪਣੇ
ੰ
ਪੁ ੱ ਤਰ ਵ ਗ ਹੈ) ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਿਵੱ ਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਧੁ ੰ ਦਲਾਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਡਾ. ਕੁਲਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੋਫੈਸਰ ਸਾਿਹਬਾਨ ਚੁ ੱ ਪਹੋ ਗਏ ਤੇ ਡਾ. ਸਾਿਹਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ
ਪਗਟਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੰ ਨੀ ਸੁਿਣਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਤੀ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ
ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਸੀ। ਉਸ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰ ਭਾਿਲਆ ਨਹ ਸੀ ਜਾ ਿਰਹਾ। ਏਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨ ਤੁਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ
ਿਕਤਾਬ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂ ਵਾਪਸ
ੰ
ਜਾ ਸੁਣਾਈ।
ਪੰ ਜ ਸੱ ਤ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਇਕ ਿਦਨ ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ, ਉਹੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੋ ਅਲਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਿਕਤਾਬ ਕੱ ਢ
ਲੈ ਿਗਆ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਆਇਆ ਤੇ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਡਾ. ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪੈਰ ਪਈ ਜਾਵੇ। ਸਰ! ਮੇਰੇ ਤ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂ ੰ
ਮੁਆਫ ਕਰ ਿਦਓ ।ਮ ਸਬਕ ਿਸਖ ਿਲਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱ ਗੇ ਤ ਕਦੇ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹ ਕਰ ਗਾ। ਇਸ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮੈਨੂ ਜੋ
ੰ
ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦਓਗੇ ਮ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹ । ਇਹ ਲਓ ਪੁਸਤਕ ਜੋ ਮ ਲੈ ਿਗਆ ਸ ।

“ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਤੂ ੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਹਨ,
ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੈਨੂ ਮੁ
ੰ ਆਫੀ ਮੰ ਗਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ” ਡਾ. ਸਾਿਹਬ ਨ ਿਪਆਰ ਭਰੇ
ਲਿਹਜੇ ਨਾਲ ਿਕਹਾ ਤੇ ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਨੂ ਘੁ
ੰ ਟ ਕੇ ਗੱ ਲ ਨਾਲ ਲਾ ਿਲਆ। 'ਸਰ! ਤੁਸੀ ਿਕੰ ਨ ਚੰ ਗੇ ਤੇ ਮੈ ਿਕੰ ਨ ਮਾੜਾ ਹ
ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਸ ਮੈਨੂ ਮੁ
ੰ ਆਫ ਹੀ ਨਹ ਕੀਤਾ, ਸਗ ਘੁਟ ਕੇ ਗੱ ਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਿਪਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇ
ਿਕਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂ ਦੱੰ ਸੋ ਿਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਗੁਣਵਾਨ ਇਨਸਾਨ ਿਕਸ ਤਰ ਬਣੇ? ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋ ਪੂਰੀ ਤਰ
ਿਪਘਲ ਚੁ ੱ ਕਾਸੀ।
“ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਦੇਖ ਹੁਣ ਸਮ ਨਹ ਹੈ, ਮ ਕਲਾਸ ਪੜ ਾਉਣੀ ਹੈ ਤੂ ੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂ ਘਰ
ੰ
ਆ ਜਾਵ ” ਡਾ. ਸਾਿਹਬ ਇਹ
ਕਿਹ ਕੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਵੱ ਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਿਜਵ ਭੁ ੱ ਬ ਿਨਕਲ ਗਈਆਂ! “ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਿਨਕੰ ਮੇ ਤੇ ਚੋਰ ਨੂ ਐਡੇ
ੰ
ਵੱ ਡੇ ਿਵਦਵਾਨ ਮਹ ਪੁਰਸ਼ ਨ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਪਰਿਮੰ ਦਰਾ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਨੱਕ ਡੋਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਲਾ
ਹੱ ਥ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਈ ਂ ਤੇ ਿਜਵ ਸਰ ਜੀ ਕਿਹਣ ਤੇ ਦੱ ਸਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਵ ਹੀ ਕਰ , ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇ …….”
ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਇਕੱ ਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ੳ◌ੁ◌ੱਚੀ ਚੀ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਸ਼ਾਮ ਨੂ ਪੋ
ੰ : ਸਾਿਹਬ ਨ ਬੜੇ ਿਪਆਰ ਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਨੂ ਸਮਝਾਇਆ
ੰ
ਿਕ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ ਸ਼ੀ
ਗੁਰੂ ਗੰ ◌੍ਰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਸਿਖਆ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਬੱ ਸ
ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟ ਿਗਆ, ਸਮ ਪਾ ਕੇ, ਪਰਿਮੰ ਦਰ, ਡਾ. ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਬਣਕੇ ਿਗਆਨ ਵੰ ਡਦਾ ਹੋਇਆ
ਇਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਕੇ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਗ ਿਪਆ।

10. ਏਹ ਕੁਟੰਬੁ ਤੂ ਿਜ ਦੇਖਦਾ...
ਕਰਤਾਰ ਿਸੰ ਘ, ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ, ਮ ਉਸਨੂ, ੰ ਉਸਦੇ ਿਪੰ ਡ, ਿਜੱ ਥੇ
ਉਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਮਲਣ ਿਗਆ। ਸੁ ੱ ਖ-ਸ ਦ ਪੁ ੱ ਛਣਤ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਦੁ ੱ ਖ-ਸੁ ੱ ਖਸ ਝੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਰਤਾਰ
ਿਸੰ ਘ ਅਤੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੇ ਵੈਰਾਗੀ ਅਵੱ ਸਥਾ ਿਵੱ ਚ ਸੀ - “ਬਹੁਤ ਬਖਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੇਣ, ਮ ਕਦੇ
ਨਹ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਿਤੰ ਨ ਪੁ ੱ ਤਰਤੇ ਉਨ ਦੀ ਮ , ਮੇਰੀ ਡਟ ਕੇ ਿਵਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਨਰਾਦਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੁਰਾ-ਭਲਾ
ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਮ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਇੰਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮਰ ਿਗਆ, ਪਰ ਅੱ ਜ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਿਰਵਾਰ, ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਿਣਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਮ ਿਨਰਪੱ ਖ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਾ ਪੜਚੋਲਦਾ ਹ ਤ ਮੈਨੂ ਆਪਣੇ
ੰ
ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹ ਆ ਦਾ। ਜੇ ਮ
ਕੁਝ ਕਰ ਜ ਕਹ ਤ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਕ

ਕੀਤਾ, ਿਕ

ਿਕਹਾ? ਜੇ ਨ ਕਰ ਤੇ ਨ ਕਹ ਤੇ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ; ਿਕੳਂ◌ੁ ਨਹ

ਕੀਤਾ, ਿਕ ਨਹ ਿਕਹਾ?”
ਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁ ੱ ਿਛਆਿਕ ਕਰਤਾਰ ਿਸੰ ਘ, ਯਾਰ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਬਖਿਸ਼ਸ਼ ਵਾਲੀ ਿਕਹੜੀ ਗੱ ਲ ਹੈ।

“ਉਹ ਭਾਈ, ਤੁਸ ਿਜਆਦਾ ਪੜ ੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਅਸ ਅਨਪੜ ਮੂੜ ਹ , ਪਰ ਤੁਸ ਇਹ ਿਸੱ ਧੀ ਿਜਹੀ ਗੱ ਲ ਨਹ ਸਮਝ
ਸਕੇ।”
ਹੁਣ ਤ ਮੇਰਾ ਆਪਾ ਉਛਲ-ਉਛਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਸੱ ਧੀ ਿਜਹੀ ਗੱ ਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਿਕਵ ਹੈ। ਮੇਰੀ
ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਰਤਾਰ ਿਸੰ ਘ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਭਰੇ ਵੈਰਾਗ ਿਵੱ ਚ ਬੋਿਲਆ - “ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜੋ ਸਾਨੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ
ੰ
ਸਮਝਾ ਦੀ
ਹੈ ਿਕ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਫਸਣਾ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੂਰਖ, ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਐਸੇ ਵਤੀਰੇ ਤ ਿਬਨ , ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦੀ
ਇਹ ਗੱ ਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨ ਮਹਾਨ ਬਖਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂ ਪਿਰਵਾਰਕ
ੰ
ਮੋਹ ਿਵੱ ਚ ਕੱ ਢ ਿਦੱ ਤਾ
ਹੈ।” ਕਰਤਾਰ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਗੁਰਮੁ ੱ ਖਸੋਚ ਨ ਮੈਨੂ ਧੁ
ੰ ਰ ਅੰਦਰ ਟੁ ੰ ਬਿਦੱ ਤਾ।

11. ਕੱ ਚਾ ਅਤੇ ਸੱ ਚਾ ਿਰਸ਼ਤਾ
ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਮ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਗੁਰਿਸੱ ਖ ਿਮੱ ਤਰ ਨਾਲ, ਉਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵਾਕਫ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠਾ ਸ ।
ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਪ ਤ ਘਰ ਨਹ ਸਨ ਤੇ ਉਨ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮ
ਹੱ ਸ ਕੇ ਥੋੜੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲਿਹਜੇ ਿਵੱ ਚ ਿਕਹਾ “ਅੱ ਜਕਲ ਮ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮੂ ੰ ਹਪਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਘੱ ਟ ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਰੂਰ ਕੋਈ
ਖਾਸ ਗੱ ਲ ਹੈ।”
ਮੇਰੇ ਇਹ ਕਿਹਣ ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵੈਰਾਗੀ ਅੱ ਥਰੂ ਸਾਫ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਜੀ, ਸੱ ਚ , ਉਹ
ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗੁਰਿਸੱ ਖ ਇਨਸਾਨ ਹਨ, ਿਜੰ ਨ ਿਪੱ ਛੇ ਮ ਔਗੁਣ ਭਰੀ ਵੀ ਤਰ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆਂਦਾਰੀ
ਪਹੁ ੰ ਚਨਾਲ, ਹਰ ਤਰ ਯੋਗ, ਚੰ ਗਾ ਪਿੜ ਆ-ਿਲਿਖਆ, ਚੰ ਗੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਾਰਸ, ਵਰ ਲੱਿਭਆ
ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ। ਅਸ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਬਤਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਿਵੱ ਚ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁ ੱ ਖ
ਿਪਆਰੇ ਹਨ, ਉਨ ਨ ਇਨ ਨੂ ਕੁ
ੰ ਝ ਧਾਰਿਮਕ ਪੁਸਤਕ ਪੜ ਨ ਨੂ ਿਦੱ
ੰ ਤੀਆਂ। ਇਹ ਧਰਮ ਵੱ ਲ ਕੋਰੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਫ। ਇੰਨ
ਤੇ ਗੁਰਮਿਤ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਥੋੜ ੇ ਹੀ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ, ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਓ,
ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਪੜ ਲਓ, ਆਪ ਅੰਿਮਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਪਰ ਮ ਅਭਾਗੀ, ਫੈਸ਼ਨ ਪੱ ਟੀ, ਦੁਿਨਆਵੀ ਮੌਜ-ਮਸਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਮਸਤ 'ਅੰਿਮਤ ਛਕਣ' ਦੀ ਗੱ ਲ ਸਿਹਣ ਨਾ ਕਰ
ਸਕੀ ਤੇ ਿਵਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ। ਮ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਾ ਸਰੂਪ ਪਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਿਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ, ਬੁਰਾ-ਭਲਾ
ਬੋਿਲਆ, ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਕਲੇ ਸ਼ ਪੈ ਿਗਆ। ਇਹ ਗੱ ਲ ਮ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵੀ ਦੱ ਸ ਿਦੱ ਤੀ। ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਤੇ ਆ ਗਏ
ਅਤੇ ਇਨ ਦੀ ਿਵਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਮੂ ੰ ਹਕੋਈ ਮਾੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤ ਬੋਲਣ ਨ , ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਣ ਿਕ ਅੰਿਮਤ ਤ ਛਕਣਾ
ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਿਵੱ ਚ ਹੀ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਿਦਨ ਮੇਰੇ ਵੱ ਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਰਾਤ ਨੂ ੰਘਮਸਾਣ ਦਾ ਯੁ ੱ ਧ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨ ਇਨ ਦੀ ਬਹੁਤ
ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, “ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਖਾਣ-ਹੰ ਢਾਣ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਤੂ ੰ ਇਹ ਕੀ ਪੰ ਗਾ ਪਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ।” ਅਸ ਦੋਵ ਗੁ ੱ ਸੇਿਵੱ ਚ

ਬੋਲਦੇ ਉਬਲਦੇ ਰਹੇ, ਗਾਲ ਕੱ ਢਦੇ ਰਹੇ, ਿਕਸਮਤ ਨੂ ਕੋ
ੰ ਸਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਡੋਲ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੂ ੰ ਹਨਹ
ਕੱ ਿਢਆ।
ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਮ ਸੋ ਨਹ ਸਕੀ, ਿਕਸ ਤਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਿਜਸਨੂ ਜ਼ਰਾ
ੰ
ਵੀ ਗੁ ੱ ਸਾਨਹ ਆ ਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਗੱ ਲ
ਤੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਠਰ ਮਨ ਅੰਿਮਤ ਛਕਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਨਾ ਮੰ ਿਨਆ।
ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, ਜਦ ਮ ਿਬਸਤਰੇ ਤ ਉਠੀ ਤ ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਚੁ ੱ ਕੇਸੀ। ਪਤਾ ਨਹ ਿਕਸ ਤਰ ਤੇ
ਿਕਸ ਵੇਲੇ, ਇੰਨ ਨ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ। ਮ ਛੁਡਾਵ ਤੇ ਿਮੰ ਨਤ ਕਰ ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਣ, ਨਹ ਭਲੀਏ ਤੂ ੰ ਧੰ ਨ ਹ, ਤੂ ੰ ਮੇਰੇ
ਕਪਾਟ ਖੋਲ ਿਦੱ ਤੇ ਹਨ। ਮ ਤੇਰਾ ਦੇਣ ਨਹ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੂ ੰ ਅੰਿਮਤ ਛਕਣ ਦੀ ਿਵਰੋਧਤਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂ ਗੁ
ੰ ਰਮਿਤ ਦੀ ਗੱ ਲ ਪੱ ਕੀ
ਿਦੜ ਕਰਵਾ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਿਬਲਕੁਲ ਕੱ ਚਾ ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂ ੰ ਅੰਿਮਤ ਛਕ ਨਾ ਛਕ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮ ਤ
ਅੰਿਮਤ ਛਕਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਇੰਨ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤ ਿਸਰ ਚੁ ੱ ਿਕਆ।
ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਤੂਫਾਨ ਿਬਲਕੁਲ ਸ਼ ਤ ਹੋ ਚੁ ੱ ਕਾ ਸੀ। ਮ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਪਾਸ ਗਈ ਤੇ
ਉਨ ਨੂ ਿਕਹਾ
ੰ
ਿਕ ਤੁਸ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪੇ ਸੰ ਭਾਲ ਲਵ ਗੀ। ਭਰਾ ਨੂ ਿਵਦਾ
ੰ
ਕਰਕੇ, ਮ
ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ। ਗਲ ਿਵੱ ਚ ਪੱ ਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ “ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮ ਹਰ ਤਰ
ਤੁਹਾਡੀ ਆਿਗਆ ਿਵੱ ਚ ਹ । ”
ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਫੇਰ ਨਤ ਜੁੜ ਗਏ। ਧੰ ਨ ਹੋ ਸੱ ਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ! ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਿਨਕ ਪਕਾਰੀ ਕੌ ਤਕ
ਰਚ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਉਗਣਹਾਿਰਆਂ ਨੂ ਬਖਸ਼
ੰ
ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ ਲਦੇ ਹੋ।

12. ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਬੀਬੀ
ਬੀਬੀ ਿਗਆਨ ਕੌ ਰ ਗੁਰਿਸੱ ਖੀ ਸੇਵਾ ਿਸਮਰਨ ਿਵੱ ਚ ਪਰਪੱ ਕ ਬੀਬੀ ਹੈ। ਮ ਬੀਬੀ ਿਗਆਨ ਕੌ ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤ
ਬੜਾ ਪਭਾਿਵਤ ਸ । ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਪੰ ਗਤ ਿਵੱ ਚ ਲੰਗਰ ਛਕਿਦਆਂ, ਮ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬੈਠ ਸੱ ਜਣ ਨੂ ੰ
ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸ ਿਕ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਸਮਰਨ ਦੀ ਲਗਨ ਬੜੀ ਗੁਰਮੁ ੱ ਖੀਤੇ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਤੇ ਇਸ
ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਧੰ ਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪਤੀ ਿਕੰ ਨਾ ਚੰ ਗਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਿਕਸਮਤ ਹੋਵੇਗਾ!
ਉਹ ਗੁਰਮੁ ੱ ਖਿਪਆਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੱ ਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ ਿਕ ਖੁਸ਼ਿਕਸਮਤ ਵਾਲੀ ਗੱ ਲ ਤ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਚੰ ਗੇ
ਪਤੀ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਨਹ ਹੈ। ਮ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਉਨ ਵੱ ਲ ਦੇਿਖਆ ਤ ਉਹ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, ਮ ਹੀ ਉਨ ਦਾ ਪਤੀ ਹ । ਪਰ
ਤੁਸ ਤ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗੇ ਤੇ ਗੁਰਿਸੱ ਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੀ ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਹ ਤ
ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤ ਬਹੁਤ ਗੰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ।
ਿਫਰ ਉਨ ਦੱ ਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪਿਹਲ ਤ ਹੀ ਕੁ ੱ ਝ ਧਾਰਿਮਕ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਕਬਾਬੀ,
ਗੰ ਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜ ਦੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਮ ਿਟੱ ਚਰ , ਹੁ ੱ ਜਤ ਕਰਕੇ ਿਵਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ। ਇੱਕ

ਿਦਨ ਇਹ ਅੰਿਮਤ ਛਕ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਮ ਲੋ ਹਾ ਲਾਖਾ ਗੁ ੱ ਸੇਨਾਲ ਲਾਲ ਪੀਲਾ- “ਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਹ ਿਨ ਕਲ ਜਾ ਮੇਰੇ
ਘਰ, ਤੂ ੰ ਮੇਰੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਨਹ ਰਹੀ। ” ਮ ਗੰ ਦੀਆਂ ਗਾਲ ਕੱ ਢ ਿਰਹਾ ਸ । ਇੱਕ ਪੈ ਗ ਹੋਰ ਲਾ ਕੇ, ਮ ਇਸਨੂ ਵਾਲ
ੰ
ਤ
ਫੜ ਕੇ ਕੁ ੱ ਟਣਾਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ।
ਇਸਨ ਇਹੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮਾਰੋ ਿਜੰ ਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਕੇਸ ਨੂ ੰ ਹੱ ਥ ਨਾ ਲਾਵੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ
(ਬਖਿਸ਼ਸ਼) ਹਨ। ਇਹ ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਨ, ਮੈਨੂ ੰ ਹੋਰ ਿਖੱ ਝ ਚੜ ਾ ਿਦੱ ਤੀ। ਮ ਇਸਨੂ ੰਧੂਹ ਘਸੀਟ ਕੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤ
ਬਾਹਰ ਸੁ ੱ ਟ ਿਦੱ ਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁ ੰ ਡਾ ਲਾ ਿਲਆ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਿਦਨ ਮਾਘ (ਜਨਵਰੀ) ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਇਹ ਿਤੰ ਨ
ਕੱ ਪਿੜਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਰਹੀ। ਮ ਕਹ 'ਜਾਹ ਚਲੀ ਜਾ' ਇਹ ਕਹੇ “ਮ ਨਹ ਜਾਣਾ” ਮ ਅੰਦਰ ਜਾਵ ਤ
ਮੰ ਜੇ ਤੇ ਬੈਿਠਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰ ਕੰ ਧ ਤ ਦੇਖ ਤ ਅਡੋਲ ਵਾਿਹਗੁਰ-ੂ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਿਵੱ ਚ-ਿਵੱ ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ
ਗਾਵੇ।
ਸਾਡੇ ਦੋਵ ਬੱ ਚੇ ਸਿਹਮੇ ਤੇ ਡਰੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਵ ਹੀ ਲੰਘੀ, ਇਹ
ਅਡੋਲ ਰਹੀ ਤੇ ਮ ਭਟਕਦਾ ਿਰਹਾ। ਅਖੀਰ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਰ-ਪੰ ਜ ਵਜੇ, ਮ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਿਲਆ ਤੇ ਇੰਨ ਨੂ ੰ
ਅੰਦਰ ਿਲਆ ਕੇ ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਰਜਾਈ ਿਦੱ ਤੀ। ਇੰਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਠੰਢ ਨਾਲ ਕੰ ਬ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਨ ਚੜ ਦੀ
ਕਲਾ ਿਵੱ ਚ ਸੀ। ਮ ਅੰਦਰ ਡਰ ਿਰਹਾ ਸ ਤੇ ਡੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਸ , ਮੈਨੂ ਸਮਝ
ੰ
ਨਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਿਕ ਕੀ ਕਰ ?” ਦੋ
ਘੰ ਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਸੋਈ ਿਵੱ ਚ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂ ੰ ਖੁਆਇਆ ਿਪਆਇਆ। ਿਫਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਿਨ ਤਨਮ
ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ।
ਮ ਕੰ ਮ ਤੇ ਤ ਚਲਾ ਿਗਆ ਪਰ ਡਾਢਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਔਖਾ। ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਢਾਹ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਕਦੇ
ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਹੰ ਦਾ ਅੰਿਮਤ ਛਿਕਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱ ਲ ਤ ਨਹ ਹੈ। ਪਰ ਨਹ , ਇਹ ਮੈਨੂ ਸ਼ਰਾਬ
ੰ
ਛੱ ਡਣ ਲਈ ਵੀ
ਕਹੇਗੀ। ਮ ਆਦਮੀ ਹ , ਔਰਤ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ । ਨਹ , ਇਹ ਕਦੇ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱ ਡ ਵੀ ਿਦਆਂ, ਤ ਿਫਰ
ਅੰਿਮਤ ਛਕਣ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂ ੰਇਕੱ ਠ ਕਰਕੇ ਕਹ ਿਕ “ਮ ਨਹ ਇਸਨੂ ੰਰੱ ਖਣਾ”। ਪਰ ਸਾਿਰਆਂ ਨ
ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕੱ ਢਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹ ।
ਸ਼ਾਮ ਨੂ ਜਦ
ੰ
ਘਰ ਪਰਿਤਆ ਤ ਬੱ ਚੇ ਇੱਕ ਤਰ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ, ਿਕ ਤੁਸ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਮ ਨੂ ਮਾਿਰਆ
ੰ
ਤੇ
ਘਰ ਕੱ ਿਢਆ ਸੀ? ਮੈਨੂ ਬੱੰ ਿਚਆਂ ਨ ਬੜਾ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਿਕਹਾ। ਮੈਨੂ ਤ
ੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਬੱ ਚੇ ਮ ਦੇ ਪੜ ਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ
ਗੱ ਲ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਿਨ ਕਲੀ। ਇੰਨ ਨ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂ ੰ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਡ ਿਟਆ ਤੇ ਿਕਹਾ, ਪਾਪਾ ਨੂ ੰ ਇਵ ਨਹ
ਬੋਲੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਮ -ਿਪਉ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹ । “ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਹਨ,
ਖਬਰਦਾਰ! ਜੇ ਇਨ ਨੂ ਮਾੜਾ
ੰ
ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਿਲਆ। ”
ਇੰਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ (ਨਹ , ਨਹ , ਬਚਨ ) ਨ ਮੈਨੂ ੰ ਿਪਘਲਾ ਿਦੱ ਤਾ। ਮ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਜਦ
ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹ ਿਰਹਾ ਤ ਮ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ ਜਾ ਕੇ, ਕੁ ੰ ਡਾਲਾ ਕੇ, “ਰੱ ਜ ਕੇ ਰੋਇਆ, ਮਨ ਹੌਲਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ
ਆ ਿਦਆਂ ਉਚੀ ਨਾਲ ਿਕਹਾ, ਲੈ ਬਈ, ਅੱ ਜ ਤ ਬਾਅਦ ਮ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹ ਪੀਣੀ।

ਇੰਨ ਦੇ ਨਤ ਬੰ ਦ ਹੋ ਗਏ, ਹੱ ਥ ਜੁੜ ਗਏ। ਬੜੇ ਭਾਵ ਪੂਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ
ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਿਫਰ ਕੀ ਸੀ, ਅੱ ਜ ਹੋਰ, ਕੱ ਲ ਹੋਰ। ਇੰਨ ਨ ਮੂ ੰ ਹਨਹ ਿਕਹਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਬਦਲ ਿਗਆ ਤੇ ਮ ਅੰਿਮਤ ਛਕ ਕੇ ਿਤਆਰ-ਬਰ-ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਗਆ।

13. ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਏ
ਉਨ ਿਦਨ ਬਟਾਲੇ , ਅਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਲਾਇਬੇਰੀ ਖੋਲ ਰੱ ਖੀ ਸੀ, ਿਜੱ ਥ ਗੁਰਮਿਤ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ
ਪੁਸਤਕ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਿਬਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹ ਿਰਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ
ਸੁਿਰੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਕੋਈ ਪੁਸਤਕ ਲੈ ਜ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦੰ ਦਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਨ ਦੀ ਧਰਮ-ਪਤਨੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਗੱ ਲ ਬਾਤ ਕਰਿਦਆਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਿਹਣ ਲੱਗੀ - ਜੀ,
ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਪ ਦੇ ਹਨ, ਿਕਸੇ ਤਰ ਇਨ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛੁਡਵਾ ਦੇਵ।ੋ ਮ ਿਕਹਾ, ਜੀ ਛੱ ਡਣੀ ਤ ਇਨ ਨ ਆਪ ਹੀ
ਹੈ,

ਝ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ, ਅਸ ਇਨ ਨੂ ੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਵੇਖ ਗੇ। ਇੱਕ ਿਦਨ ਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ,

ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁ ੰ ਚੇਤ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪ ਤ ਪੇਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਿਪੱ ਛ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
ਸਾਿਹਬ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਿਵੱ ਚ ਚੂਰ ਸਨ। ਿਡੱ ਗਦੇ-ਢਿਹੰ ਦੇ ਬਾਹਰਲਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲ ਣ ਆਏ। ਅਸ , ਉਨ ਨੂ ੰ ਇਸ
ਹਾਲਤ ਿਵੱ ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ।
ਦੋ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਸਨ। ਦੱ ਸਦੇ ਸਨ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਿਵੱ ਚ,
ਮ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨੜੇ ਨਹ ਿਗਆ। ਖੂਬ ਪੜ ਾਈ ਕੀਤੀ, ਪੜ ਾਈ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹ ਤੇ ਮੈਨੂ ਇਹ
ੰ
ਪੀਣ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ
ਤੇ ਛੁ ੱ ਟਦੀਨਹ । ਤੁਸ ਹੀ ਕੁਝ ਿਮਹਰ ਕਰੋ।
ਮ ਿਕਹਾ, ਿਪਆਿਰਓ ਿਮਹਰ ਤ ਪਮਾਤਮਾ ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪੱ ਕਾ ਕਰੋ। ਸੰ ਖੇਪ ਿਜਹਾ
ਕੀਰਤਨ ਪੋਗਰਾਮ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੇਗ ਸਜਾਈ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱ ਚ ਪਣ ਕਰੋ ਿਕ ਮ ਅੱ ਗੇ ਤ
ਸ਼ਰਾਬ ਨਹ ਪੀਵ ਗਾ ਤੇ ਸੰ ਗਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱ ਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਣ ਤੇ ਪੱ ਕੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁ ੱ ਖਿਪਆਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਿਹਬ ਨੂ ਸੰੰ ਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਣ
ਲੱਗੇ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂ ੰਜੜ ਪੁ ੱ ਟਣ ਲਈ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ,
ਤੁਸ ਿਧਆਨ ਦੇਵੋ ਿਕ ਆਰਜ਼ੀ ਇਲਾਜ ਆਰਜ਼ੀ ਹੀ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀਰ ਸੰ ਜੀਦਾ ਹੋ ਿਕ ਪੁ ੱ ਛਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ
ਜੀ, ਿਕਹੜਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹ ਿਕਵ ਹੋਣਾ ਹੈ?

ਿਪਆਿਰਓ, ਤੁਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦੋਵਂ◌ੇ ਅੰਿਮਤ ਛਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮ ਸਮਝ ਿਗਆ ਹ , ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀਰ
ਬੋਿਲਆ। ਦੋ ਮਹੀਨ ਬਾਅਦ ਉਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱ ਲ ਸੁਨਹਾ ਆਇਆ ਿਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਵੋ। ਉਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ
ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤੇ ਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਿਕ ਉਨ ਦੇ ਪਤੀ ਨ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ।
ਕਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਣ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਸ ਗੱ ਲ ਹਨ ਿਕ ਸਾਨੂ ਅ
ੰ ੰ ਿਮਤ ਛਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਨ ਦੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਉਹ
ਿਬਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਜ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰੋਮ /ਕੇਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਸ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਸ ਿਕ
ਉਹ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਵੇ, ਪਰ ਆਪ ਮਨਮਿਤ ਛੱ ਡਣ ਨੂ ੰ ਿਤਆਰ ਨਹ ਸਨ। ਇੰਨ ਨੂ ੰ
ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਿਹਬ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਉਨ ਆ ਿਦਆਂ ਹੀ ਪੁ ੱ ਿਛਆ ਿਕ ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਦੱ ਸੋ, ਅੰਿਮਤ ਸੰ ਚਾਰ ਸਮਾਗਮ
ਕਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮ (ਸੁਿਰੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ) ਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ਪੂ
ੰ ਰੀ ਤਰ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਇਹ (ਪਤਨੀ ਵੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਕਰਕੇ) ਕੁਝ ਿਢੱ ਲ ਮੱ ਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਮੈਨੂ ਸਮਝਾ
ੰ
ਕੇ, ਚੰ ਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਨ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੋ।
ਮ ਿਕਹਾ ਿਜਵ ਗੁਰੂ ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਖਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸ ਇਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ
ਕਰਦੇ ਹ । ਓੜਕ ਦੋਹ ਨ ਅੰਿਮਤ ਛਕ ਿਲਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਲੜ ਲੱਗ ਿਕ ਖੇਿੜਆਂ ਭਿਰਆ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ
ਕਰਨ ਲਗੇ।

14. ਧੰ ਨ ਗੁਰ!ੂ ਧੰ ਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਿਸੱ ਖ!!
1976 ਦੇ ਨੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਮ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਅੰਿਮਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ
ਵਾਸਤੇ ਿਗਆ ਹੋਇਆ ਸ । ਪਰਕਰਮਾ ਕਰਿਦਆਂ ਦੁ ੱ ਖ ਭੰ ਜਨੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਨੜੇ ਿਸੰ ਘ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕੁ ੱ ਝਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਤੇ ਿਫਰ

ਚੀ ਰੌਲੇ ਿਜਹੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮ ਜ਼ਰਾ ਰੁਕ ਿਗਆ।

ਇੱਕ ਿਸੰ ਘ ਦੱ ਸ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱ ਟ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਿਸੰ ਘ ਪੁ ੱ ਛਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕੰ ਨ ਕੁ
ਪੈਸੇ ਸਨ। ਪੱ ਕਾ ਤ ਪਤਾ ਨਹ , ਪਰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਤਨ ਨੂ ਬਾਬਾ
ੰ
ਜੀ ਪੂਰੇ ਿਸੱ ਖੀ ਬਾਣੇ ਿਵੱ ਚ ਤੇ ਸਜ਼ੀਲੀ ਿਦੱ ਖ
ਿਵੱ ਚ, ਮੇਰੇ ਿਬਲਕੁਲ ਨੜੇ ਹੀ ਆ ਖੜ ੇ ਹੋਏ।
ਸਾਰੇ ਿਸੰ ਘ ਨੂ ਇਸ਼ਾਰੇ
ੰ
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੜੇ ਬੁਲਾ ਿਲਆ। ਗੁਰਮੁਖ,ੋ ਿਕਸੇ ਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱ ਲ ਨਹ ਕਰਨੀ ਿਕ
ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਕੱ ਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਨਹ ਹਨ, ਸੰ ਗਤ ਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜੇਬ ਕੱ ਟਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਹੀ
ਿਢੱ ਡ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਿਸੰ ਘੋ! ਪੈਿਸਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਨਹ , ਪਰ ਮੈਨੂ ਇਹ
ੰ
ਗੱ ਲ ਔਖੀ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ
ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੱ ਲ ਨੂ ਲੋ
ੰ ਕ ਕਿਹਣ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਿਲਖਣ ਿਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਦੀਆਂ ਪਕਰਮ ਿਵੱ ਚ ਜੇਬ ਕੱ ਟੀ
ਗਈ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਮੂ ੰ ਹਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਿਨ ਕਿਲਆ, “ਧੰ ਨ ਗੁਰ,ੂ ਧੰ ਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਿਸੱ ਖ। ”
(ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਿਸੰ ਘ ਿਭੰ ਡਰਾਵਾਲੇ ਸਨ)

15.

ਿਨਸ਼ਕਾਮ ਕੀਰਤਨ - ਵਾਹ!

ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਪਾਸ, ਜਦ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਿਣਆ ਤ ਮ ਿਜਵ ਦੀਵਾਨਾ ਿਜਹਾ ਹੋ
ਿਗਆ। ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਭੇਟਾ ਨਹ ਲਦੇ, ਿਨਸ਼ਕਾਮ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮ ਪੁ ੱ ਛਦਾ ਿਫਰ ਿਕ ਉਹ ਕੌ ਣ ਹਨ, ਿਕੱ ਥੇ
ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਐਡੇ ਗੁਰਮੁ ੱ ਖਿਪਆਰੇ ਿਕ ਮੇਰੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਵੱ ਸ ਗਏ ਤੇ ਮਨ ਿਨ ਕਲਣ ਨ । ਿਪੱ ਛ ਉਨ
ਨਾਲ ਬੜੀ ਗੂੜ ੀ ਿਮੱ ਤਰਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ ਦੇ ਗੁਰਮੁ ੱ ਖੀਜੀਵਨ ਤ ਮ ਬਹੁਤ ਪਭਾਵਤ ਹ ।
ਇੱਕ ਿਦਨ ਮੈਨੂ ਪੁ
ੰ ੱ ਛਣ ਲੱਗੇ ਿਕ ਮੈਨੂ ਇ
ੰ ੰ ਗਲਡ ਤ ਿਸੰ ਘ ਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਵ , ਿਕ
ਨ ਜਾਵ । ਮ ਿਕਹਾ ਜਰੂਰ ਜਾਵੋ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲਡ ਤ ਿਸੰ ਘ ਵੱ ਲ ਸਪਸਰਿਸ਼ਪ ਤੇ ਿਟਕਟ ਵਾਸਤੇ ਲੋ ੜ ਦੀ
ਮਾਇਆ ਪਹੁ ੰ ਚ ਗਈ। ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣ ਤ ਪਿਹਲ ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਿਸੰ ਘ ਨ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਿਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ
ਆਪ ਜੀ ਨੂ ਭਾ
ੰ
ਦਾ ਤੇ ਚੰ ਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਨਹ ਤ ਨ ਲੱਗੇ। ਮੈਨੂ ਇ
ੰ ੰ ਗਲਡ ਜਾਣ ਦੀ ਜ
ਨ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨਹ ।
ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਿਗਆ। ਇੰਗਲਡ ਪਹੁ ੰ ਚ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਖੂਬ ਲਾਹੇ ਲਏ,
ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਿਟਕਟ ਤ ਵੱ ਧ, ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਸੀ ਸਭ ਨੂ, ੰ ਕੀਰਤਨ ਭੇਟਾ ਲੈ ਣੀ ਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ
ਿਟਕਟ ਖਰਚ ਤ ਵਧੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੌ ਮ ਨੂ ਐਸੇ
ੰ
ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਿਸੱ ਖ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।

16. ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱ ਲ ਤ ਤੋਬਾ
ਮਿਹੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਤੇ ਸੁਿਰੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਜੋੜਾ
ਘਰ ਿਵਖੇ, ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਵਾਪਸ ਲਦੇ ਹੋਏ, ਕੁ ੱ ਝਇਸ ਤਰ ਗੱ ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮਿਹੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ: ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਅਨੰਦ ਆ ਿਗਆ, ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ। ਬੜੀ ਿਕਰਪਾ ਹੈ
ਗੁਰਮੁ ੱ ਖਿਪਆਿਰਆਂ ਤੇ, ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਿਵੱ ਚ ਰਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡੂ ੰ ਘੀ ਿਵਚਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਜੋੜ ਿਦੰ ਦੇ
ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ।
ਸੁਿਰੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ: ਇਹ ਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਜੋ ਕਰਤੂਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਿਕ ਨਹ ।
ਮਿਹੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ: ਨਹ , ਕੀ ਗੱ ਲ ਹੈ?
ਸੁਿਰੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ: ਲੈ , ਿਫਰ ਸੁਣ ਕੰ ਨ ਲਾ ਕੇ। ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਸਦੇ ਿਸੱ ਖ ਅਮੀਰ ਹਨ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਨ ਨੂ ਪਰਵਾਹ
ੰ
ਨਹ
ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪਬੰ ਧਕ ਨੂ ਦੱ
ੰ ਸੇ ਿਬਨ ਚੋਖੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱ ਠੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਿਵੱ ਚ
ਆਇਆ ਹੈ ਿਕ ਡ ਸ ਕਲੱਬ /ਪੱ ਬ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਮਿਹੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ: ਇਹ ਤ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂ ੰਏਨ ਗੁਰਮੁ ੱ ਖਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਇਵ ਹਨ, ਿਜਵ ਦੁ ੱ ਧ
ਧੋਤੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਕਰਤੂਤ ਇਹ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਧਰਮ ਿਸੰ ਘ: (ਜੋ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਇਨ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਰਮ ਿਜਹੇ ਲਿਹਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਿਪਆ। ) ਤੁਸ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚਾਰ ਦਾ ਤੱ ਤ ਸਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜ ਿਨੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਗੰ ਦ ਚੁ ੱ ਕੀ
ਿਫਰਨਾ ਹੈ।
ਸੁਿਰੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ: ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ, ਮ ਗਲਤ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹ ।
ਧਰਮ ਿਸੰ ਘ: ਪਰ ਜੋ ਤੁਸ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂ ੰਿਬਨ ਪੜਤਾਲ ਕੀਿਤਆਂ ਸੱ ਚ ਵੀ ਿਕਵ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੂ ਇਹਨ
ੰ
ਗੱ ਲ ਦਾ ਿਕਥ ਤੇ ਿਕਵ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ?
ਸੁਿਰੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ (ਜ਼ਰਾ ਿਝੱ ਜਕ ਕੇ): ਮ ਤ ਇੱਥ ਹੀ ਿਕਸੇ ਤ ਸੁਿਣਆ ਹੈ।
ਧਰਮ ਿਸੰ ਘ: ਿਕਸ ਤ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੱ ਸੋ, ਉਸਨੂ ਿਮਲ
ੰ
ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱ ਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹ ।
ਸੁਿਰੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ: ਨਾਮ ਦਾ ਤ ਪਤਾ ਨਹ , ਕੱ ਲ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤ ਬਾਅਦ ਜੋੜਾ-ਘਰ ਦੇ ਨੜੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਗੱ ਲ
ਕਰੀ ਜ ਦਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਲੋ ਕ ਉਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱ ਠ ਹੋਏ ਸਨ। ਮ ਵੀ ਉਥੇ ਖੜ ਕੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਿਪਆ।
ਧਰਮ ਿਸੰ ਘ: ਮਿਹੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਦੇਖ, ਿਜਸ ਤ ਤੂ ੰ ਗੱ ਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਸਨੂ ੰਤੂ ੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹ , ਤੇ ਉਸਦੀ ਗੱ ਲ ਸੱ ਚੀ ਹੈ ਜ
ਝੂਠੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁ ੱ ਝ ਿਕਹਾ ਨਹ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱ ਲ ਦੱ ਸ, ਅੱ ਜ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਿਵਚਾਰ ਉਸੇ ਤਰ ਹੀ ਿਧਆਨ
ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਿਜਵ ਕੱ ਲ ਸੁਣੀ ਸੀ।
ਸੁਿਰੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ: ਨਹ ਜੀ, ਇਹ ਸੱ ਚ ਹੈ ਿਕ ਅੱ ਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹ ਿਟਿਕਆ ਤੇ ਮ ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਤੇ ਗੰ ਦੇ
ਇਖਲਾਕ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਿਰਹਾ ਹ ।
ਧਰਮ ਿਸੰ ਘ: ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸ ਉਹੀ (ਸੱ ਚੀ ਜ ਝੂਠੀ) ਗੱ ਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮਿਹੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਨੂ ੰਵੀ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਿਵਚਾਰ ਨਾਲ ਤੋੜ
ਰਹੇ ਹੋ।
ਸੁਿਰੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ (ਘਬਰਾ ਕੇ): ਜੀ, ਤੁਸ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ?
ਧਰਮ ਿਸੰ ਘ: ਗਰਮੁਖ,ੋ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਮਾੜੀ, ਝੂਠੀ, ਗੰ ਦੀ ਗੱ ਲ ਤੁਸ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਸਨੂ ਉਥੇ
ੰ
ਹੀ ਛੱ ਡ ਿਦਓ,
ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਝੂਠ ਤੇ ਗੰ ਦ ਨੂ ਫੈ
ੰ ਲਾਓ ਨਾ। ਹ , ਜੇ ਕੋਈ ਚੰ ਗੀ ਵਧੀਆ ਗੱ ਲ/ਿਵਚਾਰ ਤੁਸ ਸੁਣਦੇ ਹੋ
ਤ ਉਸਨੂ ਚਾਅ
ੰ
ਨਾਲ ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ “ਬੁਿਰਆਈ ਦਬਾਓ ਤੇ ਚੰ ਿਗਆਈ ਫੈਲਾਓ। ” ਵੱ ਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ
ਉਜੜ ਜਾਵੋ, ਿਵੱ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹੀ ਡੂ ੰ ਘੀਰਮਜ਼ ਹੈ।
ਮਿਹੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ: ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰ ਨਵਾਦ, ਸਾਨੂ ਭੁ
ੰ ੱ ਿਲਆਂਨੂ ਰਾਹ
ੰ
ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤ ਬਾਅਦ ਿਤੰ ਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂ ੰਚਲੇ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਿਤੰ ਨ ਫੇਰ, ਉਸੇ ਸਮ ਤੇ
ਉਸੇ ਥ ਤੇ ਿਮਲਦੇ ਹਨ।
ਮਿਹੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ: ਭਈ, ਹੱ ਦ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਿਰੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਜੀ, ਕੱ ਲ ਿਜਹੜੀ ਗੱ ਲ ਤੁਸ ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੀ ਸੀ, ਉਹ
ਿਬਲਕੁਲ ਗਲਤ ਤੇ ਝੂਠੀ ਹੈ।
ਸੁਿਰੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ: ਇਹ ਤੁਸ ਿਕਵ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਮਿਹੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ: ਮ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸੱ ਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਿਲਆ ਹੈ। ਮੈਨੂ ਤ
ੰ ਚੈਨ ਨਹ ਆਇਆ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਮ ਪੂਰੀ
ਤਸੱ ਲੀ ਨਹ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਸ ਚਾਹੋ ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱ ਲ ਕਰਵਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹ ।
ਸੁਿਰੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ: ਨਹ , ਸਾਨੂ ਤੁ
ੰ ਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱ ਲ ਦੱ ਸੋ।
ਮਿਹੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ: ਪਿਹਲ ਮ ਫੋਨ ਰਾਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਿਕੱ ਥੇ ਤੇ ਕਦ ਗਏ ਸਨ। ਉਥੇ ਿਜਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ
ਦੀ ਪਬੰ ਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨ ਇਨ ਨੂ ਬੁ
ੰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਨ ਦੇ ਪਧਾਨ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ
ਹੈਰਾਨ ਪੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਿਕ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁ ੱ ਖਸੱ ਜਣ ਤੇ ਅਿਜਹੇ ਝੂਠ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਉਨ ਿਕਹਾ ਮ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਿਵੱ ਚ ਅਨਾ ਸਮਟ ਕਰਵਾਵ ਗਾ ਿਕ ਉਹ ਸੱ ਜਣ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੱ ਸਣ, ਿਜੰ ਨ
ਨ ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਨੂ ੰਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਆਿਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਝ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰ ਗਤ ਿਨ ਜੀ ਤੌਰ ਤੇ

ਜਾਣੀਆਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਐਸੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਹੋਵੇ ਤ ਝੱ ਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਜੱ ਥ ਤੱ ਕ ਡ ਸ ਕਲੱਬ /ਪੱ ਬ ਤੇ
ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮ ਤੁਹਾਨੂ ਸਤਨਾਮ
ੰ
ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਦੇ ਿਦੰ ਦਾ ਹ । ਤੁਸ ਆਪ ਹੀ ਗੱ ਲ ਕਰ ਲਓ।
ਸਤਨਾਮ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨ ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਨੂ ਆਪਣੇ
ੰ
ਪਾਸ ਠਿਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੰ ਗ ਕੇ ਲਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਗੱ ਲ, ਮ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤ ਬਾਅਦ ਕਰ ਗਾ।
ਪਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ, ਮ ਤੁਰੰਤ ਸਤਨਾਮ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਿਮਲਾ ਿਲਆ। ਜਦ ਮ ਉਨ
ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਡ ਸ ਕਲੱਬ /ਪੱ ਬ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਤ ਉਹ ਇਕਦਮ ਤਭਕ ਗਏ। ਡਾਢੇ ਹੈਰਾਨ ਤੇ
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਉਨ ਨ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ ਮੈਨੂ ਦੱ
ੰ ਿਸਆ ਿਕ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਇੱਥੇ
ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਤ ਬਾਅਦ, ਸਾਰਾ ਸਮ ਉਨ ਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ (ਸਤਨਾਮ ਿਸੰ ਘ ਨਾਲ) ਿਬਤਾਇਆ
ਹੈ। ਮ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਤ ਛੁ ੱ ਟੀਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਿਕ ਿਕ ਮ ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ, ਉਨ ਦੀ ਸੰ ਗਤ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹ ਕੇ ਗੁਰਮਿਤ ਿਵਚਾਰ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦਾ ਸ । ਉਹ ਤ ਹਰ ਸਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਡ ਸ ਕਲੱਬ ਿਕਹੜੇ ਵੇਲੇ ਗਏ ? ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਕੋਰਾ
ਝੂਠ ਹੈ।
ਰਾਤ ਨੂ ੰਪਧਾਨ ਜੀ ਨ ਆਪ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰ ਿਲਆ ਤੇ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਪੁ ੱ ਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਵੱ ਲ ਿਕਸੇ ਪਾਸ ਮਾਇਆ ਲੈ ਣ ਵਾਲੀ ਗੱ ਲ ਿਬਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਖੀ ਸਨ ਿਕ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵੱ ਚ ਐਸੀ
ਝੂਠੀ ਇਲਜ਼ਾਮ- ਬਾਜ਼ੀ ਿਕ

ਤੇ ਿਕਵ ਹੁ ੰ ਦੀਹੈ?

ਸੁਿਰੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ (ਜੋ ਗੁ ੱ ਸੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ): ਯਾਰ, ਇਹ ਜਰੂਰ ਕੋਈ ਸਾਿਜਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਾਿਜਸ਼
ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ , ਸਾਨੂ ੰਧਰਮ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜਾਣ ਬੁ ੱ ਝ ਕੇ, ਿਸੱ ਖ ਿਵਰੋਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱ ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਸ ਬੰ ਦੇ ਦਾ ਮ ਜਰੂਰ ਪਤਾ ਲਗਾਵ ਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱ ਲ ਦੀ ਤਿਹ ਤੱ ਕ ਪਹੁ ੰ ਚਣਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਗਾ।
ਧਰਮ ਿਸੰ ਘ: ਿਪਆਿਰਓ, ਤੁਸ ਿਕਹੜੀ-ਿਕਹੜੀ ਗੱ ਲ ਦੀ ਤਿਹ ਤੱ ਕ ਪਹੁ ੰ ਚੋਗ। ੇ ਿਕ

ਆਪਣਾ ਸਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ

ਦੁਖੀ ਹੁ ੰ ਦੇਹੋ। ਕੱ ਲ ਮਿਹੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਨ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ।
ਸੁਿਰੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ: ਿਫਰ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ? ਤੁਸ ਹੀ ਦੱ ਸੋ।
ਧਰਮ ਿਸੰ ਘ: ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਫ਼ਜੂਲ ਗੱ ਲ ਤੇ ਸੋਚ ਿਵੱ ਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ । ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਿਹਬ
ਿਵੱ ਚ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਿਵਚਾਰ ਤ ਬਾਅਦ ਜੋੜਾ ਘਰ ਨੜੇ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਤ, ਤੁਸ ਿਕਹੜਾ ਧਾਰਿਮਕ ਪਵਚਨ ਸੁਣਨ ਲਈ
ਖੜ ੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸ ਐਸੀਆਂ ਗੱ ਲ ਸੁਣੋ ਹੀ ਨ ਤ ਕੋਈ ਸਾਿਜਸ਼ ਜ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਿਵਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਦੁਖ ਤ ਤ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਿਵਚਾਰ ਨਾਲ ਚੁਗਲੀ ਿਨੰਦਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰ ਦੀਆਂ-ਮੰ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ , ਿਜਆਦਾ
ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹ ਤੇ ਿਬਨ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਝਟਪਟ ਉਨ ਨੂ ਸਹੀ
ੰ
ਮੰ ਨ ਲਦੇ ਹ ।
ਸੁਿਰੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ: ਧਰਮ ਿਸੰ ਘ ਜੀ, ਤੁਸ ਜੋ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱ ਲ ਦੱ ਸੋ ਿਕ ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ
ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਸਹੀ ਹੁ ੰਦੀ ਤ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ?
ਧਰਮ ਿਸੰ ਘ: ਤਦ ਵੀ ਸੰ ਗਤ ਿਵੱ ਚ ਗੱ ਲ ਕਰਕੇ, ਉਨ ਨੂ ਗੁ
ੰ ਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਹ , ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਬੰ ਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਿਲਆ ਿਦਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸ ਆਪ ਇਸ
ਤਰ ਦੀ ਗੱ ਲ ਮਨ ਿਵੱ ਚ ਿਟਕਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱ ਖੋ। ਜੇ ਮਨ ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਿਟਕਾ ਕੇ ਰੱ ਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਵਚਾਰ
(ਿਸੱ ਿਖਆ) ਿਟਕਾਓ ਤੇ ਿਸਮਰਨ ਰਾਹ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।
ਸੁਿਰੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ, ਮਿਹੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ (ਦੋਵ): ਧਰਮ ਿਸੰ ਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰ ਨਵਾਦ, ਤੁਸ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ
ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਧਰਮ ਿਸੰ ਘ: ਮੇਰਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਨਹ , ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ, ਿਜਸਨ ਐਸੀ ਮੱ ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ ਿਤੰ ਨ
ਫਿਤਹ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂ ਤੁ
ੰ ਰ ਪਦੇ ਹਨ।

17. ਗੋਲੀ ਵ ਗ ਵੱ ਜੇ ਬਚਨ
ਇਕ ਫੌਜੀ ਕਰਨਲ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਇ

ਦਸਦੇ ਹਨ -

ਮੈਨੂ ਸੋ
ੰ ਹਣਾ, ਬ ਕਾ ਤੇ ਟੌਹਰੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ੌਕੀਨੀ ਬਹਾਨ ਹੀ, ਮ ਦਾੜ ੀ ਟਿਰੱ ਮ (ਕੱ ਟਣ)
ਕਰਨ ਦੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕਲਰਕ ਅਵਤਾਰ ਿਸੰ ਘ, ਜੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗੁਰਿਸੱ ਖ ਹੈ, ਨ ਮੈਨੂ ਕਈ
ੰ
ਵਾਰ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਾਿਹਬ, ਜੇ ਤੁਸ ਦਾੜ ਾ ਟਿਰੱ ਮ ਨ ਕਰੋ ਤ ਤੁਸ ਿਜਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਪਸਨਿਲਟੀ ਵਾਲੇ ਲੱਗੋਗ।ੇ

ਪਰ ਮ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਗੱ ਲ ਕਾਹਨੂ ਸੁ
ੰ ਣਨੀ ਸੀ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂ ਇਹ
ੰ
ਵੀ ਕਿਹੰ ਦਾ
ਸੀ ਿਕ ਆਪਣੇ ਨੜਲੇ ਿਪੰ ਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਿਵੱ ਚ ਇੱਕ ਗੁਰਿਸੱ ਖ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰਮਿਤ ਦੇ ਬੜੇ ਜਾਣੂ ੰ
ਹਨ। ਤੁਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਨ ਪਾਸ ਚੱ ਲੋ , ਇਹ ਗੱ ਲਬਾਤ ਉਥੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਪਰ ਮ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਇੱਕ ਿਦਨ ਅਵਤਾਰ ਿਸੰ ਘ ਨ ਿਕਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ, ਕੀਰਤਨ
ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਮ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸ ਵੀ ਜਰੂਰ ਚੱ ਲੋ । ਮ ਅੱ ਧੇ ਿਜਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹਾਮੀ ਭਰ ਿਦੱ ਤੀ। ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਮ
ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਿਸੰ ਘ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਸ ਬੈਠ ਸ । ਅਵਤਾਰ ਿਸੰ ਘ ਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂ ਿਕਹਾ,
ੰ
“ਇਹ ਜੀ ਕਰਨਲ ਸਾਿਹਬ, ਮੇਰੇ
ਸਾਿਹਬ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨ, ਚੰ ਗੇ ਪੜ ੇ-ਿਲਖੇ ਤੇ ਿਸਆਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਾੜ ੀ ਟਿਰੱ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ
ਇੰਨ ਨੂ ਕੁ
ੰ ਝ ਸਮਝਾਓ। ”
ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਤੇ ਿਮਠਾਸ ਭਰੇ ਲਿਹਜੇ ਿਵੱ ਚ ਬੌਲੇ - “ਕਰਨਲ ਸਾਿਹਬ ਿਸਆਣੇ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ,
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਬੇਸਮਝ ਨੂ ੰਤ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝਦਾਰ ਨੂ ੰਕੀ ਸਮਝਾਈਏ” ਏਨ ਨੂ ੰ
ਥੱ ਲੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਿਵੱ ਚ ਉਚੀ-ਉਚੀ ਰੌਲੇ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਿਦੱ ਤੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨ ਇੱਕ ਿਸੰ ਘ ਨੂ ੰਪਤਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਕਹਾ, ਿਕ ਕੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ? ਉਸ ਿਸੰ ਘ ਨ ਝਟਪਟ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ - ਜੀ, ਦੇਵਾ ਿਸੰ ਘ ਛੋਟੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂ ਡ
ੰ ਟ
ਿਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁ ੱ ਸੇਿਵੱ ਚ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਨ, ਦੇਵਾ ਿਸੰ ਘ ਨੂ ਉਪਰ
ੰ
ਬੁਲਾ ਿਲਆ। ਦੇਵਾ ਿਸੰ ਘ, ਭਾਈ ਕੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ? ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮ ਤ ਪਿਹਲ
ਹੀ ਕਰਮ ਦਾ ਮਾਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹ । ਮ ਖੋਦਾ ਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਦਾੜ ੀ ਦੇ ਰੋਮ ਨਹ ਆਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਮੇਰਾ
ਿਵਆਹ ਵੀ ਨਹ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਿਪਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨ ਤ, ਮ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਿਹਬ ਸੇਵਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ਤੇ ਮਨ ਨੂ ੰ
ਕੁਝ ਧਰਵਾਸ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੱ ਚੇ ਮੈਨੂ ਿਟੱ
ੰ ਚਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮ ਜਦ ਇੰਨ ਨੂ ੰਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦਾ ਹ ਤ ਬੋਲਦੇ
ਹਨ - ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾਲ ਦੇਣਾ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਪਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂ 'ਬੀਬੀ
ੰ
ਜੀ' ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਮ ਗੁ ੱ ਸੇਨਾ ਹੋਵ , ਤ ਕੀ
ਕਰ ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਨ ਧੀਰਜ ਿਦੱ ਤਾ ਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮ ਥੱ ਲੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਿਵੱ ਚ ਆ ਕੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂ ਸਮਝਾ
ੰ
ਦਦਾ ਹ । ਦੇਵਾ
ਿਸੰ ਘ, ਤੁਸ ਗੁ ੱ ਸੇ ਨਾ ਹੋਵ।ੋ ” ਦੇਵਾ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਜਾਣ ਤ ਬਾਅਦ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂ ਮੁ
ੰ ਖਾਤਬ ਹੋਏ “ਦੇਖੋ ਕਰਨਲ ਸਾਿਹਬ,
ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਰੰ ਗ, ਿਜਸ ਤੇ ਦਾੜ ੀ ਦੇ ਰੋਮ (ਵਾਲ ) ਦੀ ਬਖਿਸ਼ਸ਼ ਨਹ ਹੋਈ, ਉਹ ਇਸ ਬਖਿਸ਼ਸ਼ ਤ ਵ ਝਾ ਝੂਰ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਜਸ ਤੇ ਬਖਿਸ਼ਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੰ ਦਾ ਮ ਇਸ ਬਖਿਸ਼ਸ਼ ਨੂ ਸਿਹਣ
ੰ
ਨਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਿਹਣ ਨਹ ਦੇਣਾ। ਕੈਸੀ
ਅਜਬ ਹਾਲਤ ਹੈ। ”
ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ, ਮੈਨੂ ਗੋ
ੰ ਲੀ ਵ ਗ ਲੱਗੇ। ਮ ਇੱਕ ਦਮ ਖੜ ਾ ਹੋ ਿਗਆ ਤੇ ਬੜੀ ਆਿਜ਼ਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਣ
ਕੀਤਾ ਿਕ “ਅੱ ਗੇ ਤ ਮ ਦਾੜ ੀ ਦੇ ਰੋਮ , ਕੇਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹ ਕਰ ਗਾ। ” ਥੋੜ ੇ ਿਦਨ ਬਾਅਦ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ
ਗੁਰਮੁ ੱ ਖੀਸੰ ਗਤ ਸਦਕਾ, ਅੰਿਮਤ ਛਕ ਕੇ ਿਤਆਰ-ਬਰ-ਿਤਆਰ ਿਸੰ ਘ ਸੱ ਜ ਿਗਆ।

18. ਸੋਹਣਾ ਮਨੁ ੱ ਖ
ਬਲਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਇੱਕ ਰੱ ਜੇ-ਪੁ ੱ ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁ ੱ ਛ ਫੁ ੱ ਟ ਗੱ ਭਰੂ, ਿਜਸਦੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਿਪਆਰੇ-ਿਪਆਰੇ ਘੁ ੰ ਘਰਾਲੇ
ਛੱ ਿਲਆਂ ਵਾਲੇ ਰੋਮ, ਅਜੇ ਨਵ-ਨਵ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੌਕੀਨ ਮੁ ੰ ਡਾ, ਿਜਸਨੂ ਸੋ
ੰ ਹਣਾ ਬ ਕਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੁਝ ਿਜਆਦਾ ਹੀ
ਚਾਅ ਸੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਵ ਲਏ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਜ ਿਦਆਂ,
ਲਾਗਲੇ ਿਪੰ ਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕ ਤ ਲੰਘਦਾ ਤ ਲੋ ਕ ਇਸਦੀ ਛਬੀਲੀ ਿਦੱ ਖ ਵੇਖਣ ਲਈ ਰੁਕ ਜ ਦੇ।
ਇੱਕ ਿਦਨ ਇਸਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਦੋਸਤ ਨ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਿਕ “ਯਾਰ, ਤੂ ੰ ਸੋਹਣਾ ਤ ਬੜਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਟੌਹਰ ਵੀ
ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੂ ੰ ਪੱ ਗ ਲਾਹ ਕੇ, ਿਸਰ ਦੇ ਵਾਲ ਅਤੇ ਦਾੜ ੀ ਮੁ ੱ ਛਮੁਨਵਾ ਦੇਵ , ਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਗਾ। ”
ਬਲਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ, ਦੋਸਤ ਦੇ ਐਵ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਬੜਾ ਸੰ ਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਿਵਚਾਰ
ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੇ “ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ” ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਉਸਨੂ ੰ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੇ ਘਰਿਦਆਂ ਕੇਸ ਕਤਲ
ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱ ਲ ਨਹ ਮੰ ਨਣੀ। ਿਤੰ ਨ-ਚਾਰ ਿਦਨ ਇਸੇ ਤਰ ਦੁਿਚੱ ਤੀ ਿਵੱ ਚ ਲੰਘ ਗਏ।
ਆਖਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਬਲਿਵੰ ਦਰ ਘੋਨ-ਮੋਨ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਪਰਿਤਆ। ਮ ਤੇ ਭੈਣ ਇੱਕ ਦਮ ਤਭਕ ਗਈਆਂ 'ਬਲਿਵੰ ਦਰ, ਹ, ਤੂ ੰ ਬਲਿਵੰ ਦਰ ਹੀ ਹ, ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭੂਤ ਿਜਹਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਿਗਆ ਹ। '
“ਭੈਣ, ਮ ਪਿਹਲ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਨਹ ਲੱਗਦਾ। ”
“ਸੋਹਣਾ! ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ । ਿਨਰਾ ਮੁਸ਼ਟੰ ਡਾ, ਬਦਮਾਸ਼ ਿਜਹਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣ ਿਗਆ ਹ। “ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਮੂ ੰ ਹਸ਼ੀਸੇ
ਿਵੱ ਚ ਵੇਖ, ਕੀ ਭੇਡੂ ਿਜਹਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹਂ◌।ੈ ” “ਨ ! ਨ !! ਭੈਣ ਇ

ਨਾ ਕਹੋ, ਮੈਨੂ ਤੇ
ੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨ ਿਕਹਾ ਸੀ,

ਜੇ ਵਾਲ ਕਟਵਾ ਦੇਵ, ਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਂ◌ੇਗਾ। ”
ਭੈਣ ਨੂ ਿਜਵ
ੰ
ਵੀਰ ਤੇ ਤਰਸ ਿਜਹਾ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। “ਵੀਰ, ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਟੌਹਰ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਨਵ -ਨਵ
ਉਤਰੀ ਦਾੜ ੀ, ਤੈਨੂ ਖੂ
ੰ ਬ ਫੱ ਬਦੀ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਤੂ ੰ ਇਸ ਤਰ ਕਰ ਿਕ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ
ਿਖਚਵਾ ਕੇ ਿਲਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ-ਪੱ ਤਰ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਤੈਨੂ ਆਪਣੇ
ੰ
ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮ ਤ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਿਪਤਾ ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁ ੱ ਸਾਕੀਤਾ ਤੇ ਡ ਟ-ਫ ਟ ਕੀਤੀ ਿਕ ਬਲਿਵੰ ਦਰ, ਤੂ ੰ ਚੰ ਗਾ ਨਹ
ਕੀਤਾ। ਬਲਿਵੰ ਦਰ ਬੜਾ ਪੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਘਰ ਬਾਹਰ ਨਹ ਿਨ ਕਿਲਆ। ਮਨ ਿਵੱ ਚ ਕਈ ਤਰ ਦੇ ਪੁ ੱ ਠ-ਿਸੱ ਧੇ
ਿਵਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਡਾ ਮ ਿਕਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਮ -ਿਪਉ ਮੈਨੂ ੰਐਨਾ ਡ ਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਠੰਢੇ
ਿਦਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ - ਆਖਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇ ਮ ਸੱ ਚਮੁ ੱ ਚਹੀ ਪਿਹਲ ਨਾਲ
ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹ ਤ ਿਫਰ ਵਾਿਕਆ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਿਖਚਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱ ਲ ਿਵੱ ਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈ।
ਪਰ ਅੱ ਜ ਿਕੱ ਧਰੇ ਨਹ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੱ ਖਤੇ, ਮੂ ੰ ਹ ਹਨਰੇ ਿਵੱ ਚ ਘਰ ਿਨ ਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨ ਵੀ
ਬਲਿਵੰ ਦਰ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹ ਭਰੀ ਸਗ ਭੈਣ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱ ਤੀ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਬਲਿਵੰ ਦਰ ਨ ਇਸ ਸਾਲ

ਤੇ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦੋਵ ਕਾਰਡ ਜੇਬ ਿਵੱ ਚ ਪਾਏ ਤੇ ਤਾਿਰਆਂ ਦੀ ਛਾਵ ਘਰ ਿਨ ਕਲ ਿਗਆ, ਸ਼ਿਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋ
ਿਖਚਵਾਈ ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਦੋ ਘੰ ਟੇ ਬਾਅਦ ਫੋਟੋ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ।
ਹੁਣ ਉਹ ਦਰੱ ਖਤ ਹੇਠ ਇਕ ਤ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਿਤੰ ਨ ਫੋਟੋਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੜ ੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਬਲਿਵੰ ਦਰ ਦੇ ਮਨ ਨੂ ੰਆਪਣੀ ਘੋਨ-ਮੋਨ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਬਲਕੁਲ ਅੱ ਛੀ ਨਹ ਸੀ
ਲੱਗ ਰਹੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ? ਬਲਿਵੰ ਦਰ ਸਮਝ ਿਗਆ ਿਕ ਮ ਆਪਣੇ ਪੈਰ, ਆਪ ਹੀ ਕੁਹਾੜਾ
ਮਾਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਬਣਦਾ-ਬਣਦਾ, ਮ ਕਰੂਪ (ਬਦਸ਼ਕਲ) ਬਣ ਿਗਆ ਹ ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੁਰਨਾ ਫੁਿਰਆ। ਿਕ

ਨਾ ਵਧੀਆ ਸਾਬਣ, ਕਰੀਮ , ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣਾ

ਬਣਨ ਦੀ ਕਸਰ ਨੂ ਪੂ
ੰ ਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਿਬਨ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ, ਬਲਿਵੰ ਦਰ ਨ ਪੰ ਜ-ਸੱ ਤ ਸਾਬਣ, ਕਰੀਮ , ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਤੇਲ
ਖਰੀਦ ਲਏ। ਿਫਰ ਉਸ ਨੂ ੰ ਅਚਾਨਕ ਯਾਦ ਆਇਆ ਿਕ ਦਸਤਾਰ ਤ ਿਬਨ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਤੇ ਜ ਿਦਆਂ, ਮੇਰਾ
ਚਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੈਲਮੈਟ ਪਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨ ਹੈਲਮੈਟ ਵੀ ਖਰੀਦ ਿਲਆ। ਪਰ ਉਸਨੂ ਮਨ
ੰ
ਕਰਕੇ ਹੈਲਮੈਟ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਖੈਰ ਹੈਲਮੈਟ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਹੈਲਮੈਟ ਪਾਈ ਜਦ ਬਲਿਵੰ ਦਰ
ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਤੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤ ਪਿਹਲ ਦੀ ਤਰ , ਿਕਸੇ ਰਾਹ ਜ ਦੇ ਨ ਕੋਈ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨਹ ਿਦਖਾਈ।
ਬਲਿਵੰ ਦਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕਰਾਰੀ ਸੱ ਟ ਸੀ। ਿਪੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਬਲਿਵੰ ਦਰ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ
ਚਰਚਾ ਸੀ। ਲੋ ਕ ਭ ਤ-ਭ ਤ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਬਲਿਵੰ ਦਰ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹ ਸੀ। ਚੁ ੱ ਪ-ਚਾਪ
ਉਦਾਸ ਰਿਹੰ ਿਦਆਂ ਬਲਿਵੰ ਦਰ ਪੜ ਾਈ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਿਪੱ ਛੇ ਪੈ ਿਗਆ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਬਣ, ਕਰੀਮ , ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ
ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਚੇਹਰੇ ਤੇ ਿਕੱ ਲ (ਛਾਲੇ ) ਿਜਹੇ ਪੈ ਗਏ। ਿਜਸ ਨਾਲ ਬਲਿਵੰ ਦਰ
ਿਸੰ ਘ, ਏਨਾ ਕਰੂਪ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਿਪਆ, ਿਕ ਉਹਨੂ ਬਹੁ
ੰ ਤਾ ਸਮ ਆਪਣਾ ਚੇਹਰਾ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਕੱ ਜੀ ਰੱ ਖਣਾ ਪਦਾ ਸੀ।
ਚਮੜੀ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ, ਉਸਦਾ ਗੁਆਿਚਆ ਸੁਹੱਪਣ ਵਾਪਸ ਨਾ ਿਲਆ ਸਕੇ। ਬਲਿਵੰ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਘਟਣ ਦੀ
ਬਜਾਏ ਵੱ ਧਦੀ ਜ ਦੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਚਦਾ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁ ੰ ਦਾਸ ਤੇ ਹੋ ਕੀ ਿਗਆ?
ਿਫਰ ਉਹ ਬੇਚੈਨੀ ਿਵੱ ਚ ਸੋਹਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਉਮਰ ਿਵੱ ਚ ਮੁ ੰ ਡੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ
ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਲਿਵੰ ਦਰ ਦੇਖੇ ਿਕ ਿਕਹੜਾ ਮੁ ੰ ਡਾਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਉਸਦੀ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਧੁਨ ਿਵੱ ਚ ਬਲਿਵੰ ਦਰ ਇੱਕ ਤਰ ਝੱ ਲਾ ਿਜਹਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਗਲੀਆਂ, ਬਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਰ ਮੁ ੰ ਡੇਨੂ ਬੜੀ
ੰ
ਨੀਝ
ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਨੱਕ ਚੜ ਾਕੇ ਕਿਹੰ ਦਾ, ਇਹ ਨਹ ਸੋਹਣਾ। ਬਲਿਵੰ ਦਰ ਨੂ ਲ
ੰ ੱ ਿਗਆ ਿਕ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂ ਸੋ
ੰ ਹਣੇ ਮੁ ੰ ਿਡਆਂ
ਦੀ ਪਰਖ ਨਹ ਕਰਨੀ ਆ ਦੀ ਤੇ ਮੁ ੰ ਡੇ, ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਠੀਕ ਪਿਹਚਾਣ ਨਹ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਿਕ ਉਨ ਦੀ
ਪਰਖ-ਪੜਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵ ਦਾ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱ ਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁ ੰ ਦੀਹੈ।
ਹੁਣ ਬਲਿਵੰ ਦਰ ਨ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਿਫਲਮੀ ਐਕਟਰ ਤੇ ਮਾਡਲ ਨੂ ਵੀ
ੰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰ ਿਲਆ। ਪਰ
ਉਸਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਕਬੂਲ ਨਾ ਚਿੜ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਹਰੇਕ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੀ
ਿਦੱ ਖ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸਨ ਘੋਨ-ਮੋਿਨਆਂ ਨੂ, ੰ ਆਪਣੀ ਿਲਸਟ ਿਵੱ ਚ ਿਬਲਕੁਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ। ਇੱਕ
ਿਦਨ ਬਲਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਕਮਿਲਆਂ ਵ ਗ ਸੜਕ ਦੇ ਇਕ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜ ਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸੁਹੱਪਣ ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰ
ਿਨਰਖ-ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਗਾ।

ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂ ਉਸਨ
ੰ

ਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਿਲਆ। ਪੈਰ

ਤ ਿਸਰ ਤੱ ਕ ਨੀਝ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ। ਹ ! ਠੀਕ!! ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਇਹੀ ਸਭ ਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਿਜਸਦੀ ਮ ਭਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹ । ਬਲਿਵੰ ਦਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਤਸੱ ਲੀ ਕਰਕੇ ਬੋਿਲਆ, “ਤੁਸ ਮੈਨੂ ਸਭ
ੰ
ਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਹਣੇ
ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੁਸ ਕੀ ਖ ਦੇ-ਪ ਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਕਹੜੇ-ਿਕਹੜੇ ਸਾਬਣ ਕਰੀਮ, ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਤੇਲ ਵਰਤਦੇ
ਹੋ?” ਇੱਕੇ ਸਾਹੇ ਬਲਿਵੰ ਦਰ ਨ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁ ੱ ਛਣਾਚਾਿਹਆ।
ਮ ਸੋਹਣਾ ਹ , ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤ ਸੋਹਣਾ, ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਮੈਨੂ ਤ
ੰ ਪਤਾ ਨਹ , ਪਰ ਤੁਸ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ
ਮਰਜ਼ੀ। ਮ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਬਣ, ਕੀਮ, ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਤੇਲ ਆਿਦ ਨਹ ਵਰਤਦਾ। ਹ , ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਉਠਦਾ ਹ
ਤੇ ਿਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹ । ਿਫਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਿਹਬ ਜ ਦਾ ਹ । ਇਸ ਤ ਿਪੱ ਛ ਮ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਤੇ ਚਿਲਆਂ ਜ ਦਾ ਹ ।
ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਕੰ ਮ ਕਰੀਦਾ ਹੈ , ਿਵੱ ਚ ਿਵਚਾਲੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਿਮਲ ਜਾਵੇ ਤ “ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਈਐ” ਕਰ
ਲਈਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂ ਰਿਹਰਾਸ
ੰ
ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪਾਠ ਿਵੱ ਚ ਜੁੜੀਦਾ ਹੈ। ਸੌਣ ਲੱਿਗਆਂ ਸੋਿਹਲਾ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਕੇ
ਨ ਦ ਨੂ ਿਪਆਰੇ
ੰ
ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱ ਲ ਨਹ । ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਵੀ ਬਿਣਆ ਹੋਵ,ੇ ਖਾ ਪੀ ਲਈਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਲਿਵੰ ਦਰ ਦੀ ਤਸੱ ਲੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸਨੂ ੰ ਯਕੀਨ ਨਹ ਸੀ ਆ ਿਰਹਾ ਿਕ ਸੋਹਣੇ ਬਣਨਾ
ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਉਸਨ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ - “ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਗ-ਦਗ ਕਰਦੇ
ਿਚਹਰੇ ਤੇ, ਜੋ ਲਾਲ ਰੰ ਗੀ ਭਾਅ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ। ”
“ਹ , ਮ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹ ਕਰਦਾ, ਉਲਟਾ ਿਸੱ ਧਾ ਸੋਚਦਾ ਨਹ , ਸਾਦਾ ਿਜਹਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਮ ਸੋਹਣਾ ਹ ਤੇ
ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰ ਗੀ ਭਾਅ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮੈਨੂ ਤ
ੰ ਕੋਈ ਅਿਹਸਾਸ ਨਹ , ਪਰ ਜੇ ਤੁਸ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ
ਿਮਹਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹ । ਬਾਕੀ ਮ ਿਡਊਟੀ ਤੇ ਵਕਤ ਿਸਰ ਪਹੁ ੰ ਚਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂ ੰਜਾਣ ਦੇ, ਕਦੇ ਫੇਰ ਗੱ ਲ ਕਰ
ਲਵ ਗੇ। ਹ , ਜ ਦਾ-ਜ ਦਾ ਇਤਨਾ ਜਰੂਰ ਕਿਹ ਦਦਾ ਹ ਿਕ ਅਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰ “ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਿਵਚਾਰ”
ਦੀ ਕਰੀਮ ਲਾ ਦੇ ਹ । ਚੰ ਗਾ, ਸਿਤ ਸੀ ਅਕਾਲ। ”
ਬਲਿਵੰ ਦਰ ਦੇ ਦੇਖਿਦਆਂ-ਦੇਖਿਦਆਂ, ਸੋਹਣਾ ਛਬੀਲਾ ਗੁਰਿਸੱ ਖ ਿਪਆਰਾ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੈਡਲ ਮਾਰਦਾਮਾਰਦਾ, ਅੱ ਖ ਅੱ ਗ ਅਲੋ ਪ ਹੋ ਿਗਆ। ਓਹੋ, ਨਾ ਮ ਨਾਮ ਪੁ ੱ ਿਛਆ ਤੇ ਨਾ ਿਪੰ ਡ ਪਤਾ ਪੁ ੱ ਿਛਆ। ਬੜੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕੀਤੀ।
ਸੋਹਣੇ ਿਮਲੇ ਵੀ ਤੇ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱ ਥ ਪੱ ਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ ਿਪਆ। ਬਲਿਵੰ ਦਰ ਿਸਰ ਫੜ ਕੇ ਉਥੇ ਹੀ ਬੈਠ
ਿਗਆ। ਇੱਕ ਦਮ ਿਖਆਲ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂ ਕੰੰ ਮ ਤ ਤ ਮੁੜੇਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂ ਫੇ
ੰ ਰ ਏਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਾ ਹੋ ਜਾਵ ਗਾ।
ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਸਨ ਕਦ ਮੁੜਨਾ ਹੈ, ਪਿਹਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲਿਵੰ ਦਰ ਨ ਉਥ ਜਰਾ ਵੀ ਇੱਧਰ-ਉਧਰ ਨਾ
ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਤ ਕੁਝ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਿਗਆ ਤ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉਸੇ ਅਸਥਾਨ
ਤੇ ਗੱ ਡੀ ਰੱ ਖੀਆਂ, ਿਜੱ ਥੇ ਗੁਰਮੁ ੱ ਖਿਪਆਰੇ ਿਮਲੇ ਸਨ। ਬਲਿਵੰ ਦਰ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗੱ ਭਰੂ ਿਕਵ ਦਾ
ਹੈ, ਿਜਸਨੂ ਆਪਣੇ
ੰ
ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੱ ਸਣ ਕਿਹਣ ਤੇ ਵੀ, ਇਸ ਨ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹ ਗੌਿਲਆ, ਗੁਰੂ
ਦੀ ਿਮਹਰ ਕਿਹ ਕੇ ਹੀ ਗੱ ਲ ਿਨਬੇੜ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ।
ਸਾਰਾ ਿਦਨ, ਬਲਿਵੰ ਦਰ ਬੜੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂ, ੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱ ਚ ਵਸਾ ਕੇ, ਉਡੀਕਦਾ
ਿਰਹਾ। ਢਲਦੇ ਿਦਨ ਜਦ ਉਹ ਗੁਰਿਸੱ ਖ ਵਾਪਸ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ ਬਲਿਵੰ ਦਰ

ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜ ਾ ਹੈ। ਦੋਵ ਘੁ ੱ ਟ ਕੇ ਜੱ ਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਿਮਲੇ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਿਮੱ ਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਥੋੜ ੇ ਹੀ ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ
ਬਲਿਵੰ ਦਰ, ਬਲਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਬਣ ਿਗਆ ਤੇ ਿਸੰ ਘ ਸਜ ਿਗਆ।

19. ਮਾਡਰਿਨਟੀ - ਪਿਹਰਾਵੇ ਿਵੱ ਚ ਜ
ਉਚੇ ਸੁ ੱ ਚੇਿਵਚਾਰ ਿਵੱ ਚ
ਕੁਲਿਵੰ ਦਰ ਕੌ ਰ 'ਡੌਲੀ' ਤੇ ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਕੌ ਰ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਕੂਟਰ ਸਟਡ ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ
ਸਨ। “ਨੀ, ਤੂ ੰ ਕੀ ਮੁ ੰ ਿਡਆਂ ਵ ਗ ਝੱ ਲੀ ਿਜਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹ” ਡੌਲੀ ਨ ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਕੌ ਰ ਨੂ ੰ ਿਟੱ ਚਰ ਕੀਤੀ। “ਤੇ ਤੂ ੰ,
ਕਾਰਟੂਨ ਿਜਹੀ ਬਣੀ ਲੋ ਕ ਨੂ ਆਵਾਜ਼
ੰ
ਮਾਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸ”, ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਕੌ ਰ ਨ ਮੋੜਵ ਜਵਾਬ ਿਦੱ ਤਾ।
ਡੌਲੀ ਜੋ ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਨੂ ੰ ਬਹੁਤ ਗੁ ੱ ਸਾ ਲੱਗਾ। “ਹੁਣ ਤ ਟਾਈਮ ਨਹ , ਕਲਾਸ
ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਿਰਸੈਸ ਿਵੱ ਚ ਤੇਰੀ ਖਬਰ ਲਵ ਗੀ”, ਡੌਲੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਜ ਦੀ ਹੋਈ, ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਕੌ ਰ ਨ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਿਹਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਿਸਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ (ਕੇਸਕੀ) ਅਤੇ ਸੀ ਸਾਿਹਬ
(ਿਕਪਾਨ) ਉਪਰ ਦੀ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਡੌਲੀ ਨ ਜੀਨਜ਼ ਨਾਲ ਟਾਪ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਿਸਰ ਦੇ ਵਾਲ ਖਲਾਰੀ
ਮਾਡਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਿਰਸੈਸ ਸਮ, ਦੋਵ ਿਫਰ ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁ ੰ ਦੀਹੈ।
ਡੌਲੀ - ਪਰਿਮੰ ਦਰ, ਮ ਤ ਤੈਨੂ ੰਸ਼ਰੀਫ ਕੁੜੀ ਸਮਝਦੀ ਸ , ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਤੂ ੰ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰ
ਗੱ ਲ ਿਜਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਕੌ ਰ- ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹ ਹੈ। ਪਿਹਲ ਤੂ ੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱ ਚ, ਮ
ਸੱ ਚਾਈ ਸੁਣਾ ਿਦੱ ਤੀ।
ਡੌਲੀ- ਭਲਾ ਤੂ ੰ ਮੁ ੰ ਿਡਆਂਵਰਗੀ ਨਹ ਲੱਗਦੀ, ਮ ਤੈਨੂ ਗਲਤ
ੰ
ਕੀ ਿਕਹਾ ਹੈ ?
ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਕੌ ਰ- ਮੁ ੰ ਿਡਆਂਵਰਗੀ ਲੱਗਣਾ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱ ਲ ਨਹ ਹੈ। ਜਦ ਅਸ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹ ,
ਜੇ ਪਿਹਰਾਵੇ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਥੋੜ ੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤ ਕੀ ਹਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂ ੰ'ਝੱ ਲੀ ਿਜਹੀ' ਕਿਹਣਾ ਿਬਲਕੁਲ
ਗਲਤ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਡੌਲੀ (ਕੁਝ ਨਰਮ ਹੋ ਕੇ)- ਪਰਿਮੰ ਦਰ, ਦੇਖ ਤੂ ੰ ਕਾਲਜ ਪੜ ਦੀ ਹ, ਨਵ ਜ਼ਮਾਨ ਿਵੱ ਚ, ਤੈਨੂ ੰਮਾਡਰਨ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਕੌ ਰ- ਡੌਲੀ, ਤੁਸ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਿਕ ਅੱ ਛੀ ਤਰ ਸਰੀਰ ਕੱ ਜਦੇ ਪਿਹਰਾਵੇ ਨੂ, ੰ ਤੁਸ ਿਪਛ ਹਿਖੱ ਚੂ (backward) ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱ ਧੇ ਨੰਗੇ ਡਰੈ ਸ ਨੂ, ੰ ਤੁਸ ਮਾਡਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਮਾਡਰਿਨਟੀ, ਮੇਰੀਏ ਸਹੇਲੀਏ,
ਪਿਹਰਾਵੇ ਿਵੱ ਚ ਨਹ , ਉਚੇ-ਸੁ ੱ ਚੇਿਵਚਾਰ ਿਵੱ ਚ ਹੈ।
ਡੌਲੀ- ਜੇ ਪਿਹਲ ਡਰੈ ਸ ਮਾਡਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤ ਹੀ ਿਵਚਾਰ ਮਾਡਰਨ ਹੋਣਗੇ।
ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਕੌ ਰ- ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਿਫਲਾਸਫੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਕਰ, ਮੈਨੂ ਤੇ
ੰ ਰੀ ਗੱ ਲ ਿਬਲਕੁਲ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਡੌਲੀ- ਜੇ ਅਸ ਮਾਡਰਨ ਡਰੈਸ ਪਾਵ ਗੇ ਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂ ੰਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮਾਡਰਨ ਸਮਝ ਲੈ ਣਗੇ। ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਮਾਡਰਨ
ਹੋਣਾ ਤ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ।
ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਕੌ ਰ- ਦੇਖ, ਤੇਰੇ ਮਾਡਰਨ ਡਰੈਸ ਦੀ, ਅੱ ਜ ਦੀ ਗੱ ਲ ਸੁਣਾ ਦੀ ਹ । ਤੂ ੰ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱ ਗੇ-ਅੱ ਗੇ ਆ ਰਹੀ
ਸੀ। ਤੇਰੇ ਖੁ ੱ ਲ ਵਾਲ,
ੇ
ਹਵਾ ਿਵੱ ਚ

ਡ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱ ਖ ਅੱ ਗੇ ਆ ਜ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ

ਡਰਾਈਿਵੰ ਗ ਦੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇਜ਼ ਟਰੈਿਫਕ ਿਵੱ ਚ ਇਕ-ਦੋ ਵਾਰੀ, ਤੂ ੰ ਮਸ -ਮਸ ਐਕਸੀਡਟ ਤ ਬਚੀ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ?
ਡੌਲੀ- ਇਹ ਤੇਰੀ ਗੱ ਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱ ਲ ਤ ਿਕਵ ਨਾ ਿਕਵ, ਮ ਵਾਲ ਸੰ ਭਾਲ ਕੇ ਚਲਾਵ ਗੀ।
ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਕੌ ਰ- ਜਦ ਤੂ ੰ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਥੋੜ ਾ ਅੱ ਗੇ ਝੁਕਦੀ ਸ , ਤ ਤੇਰਾ ਟਾਪ, ਤੇਰੀ ਜੀਨਜ਼ ਪਟ ਤ ਥੋੜ ਾ

ਪਰ

ਠ

ਜ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ ਤੇਰੀ ਿਪੱ ਠ ਨੰਗੀ ਹੋ ਜ ਦੀ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਦ ਲਾਈਟ ਤੇ ਰੁਕੇ ਸ , ਤੂ ੰ ਅੱ ਗੇ ਨੂ ਝੁ
ੰ ਕੀ ਹੋਈ
ਸੀ ਤੇ ਿਪੱ ਛ ਤੇਰੀ ਨੰਗੀ ਿਪੱ ਠ ਸਾਫ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇਰੀ ਿਪੱ ਠ ਬੜੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ
ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮ ਤੈਨੂ “ਲੋ
ੰ ਕ ਨੂ ਆਵਾਜ਼
ੰ
ਮਾਰਦੀ” ਿਕਹਾ ਸੀ।
ਡੌਲੀ (ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕੇ)- ਚੱ ਲ ਚੰ ਗਾ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਮੁ ੰ ਡਾਪੱ ਟ ਲਵ ਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਵ ਗੀ।
ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਕੌ ਰ- ਡੌਲੀ, ਭੋਲੀਏ ਤੈਨੂ ੰ ਇੰਨ ਮਰਦ (ਨੌਜਵਾਨ ) ਦੇ ਮਨਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹ । ਇਹ ਗਲੀਆਂ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵੱ ਚ ਿਜਵ ਮਰਜ਼ੀ ਅਵਾਰਾ ਗਰਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਿਪੱ ਛੇ ਲੱਟੂ ਹੁ ੰ ਦੇ ਿਫਰਨ। ਪਰ ਇਹ
ਆਪਣੀ ਮ , ਭੈਣ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ, ਨਾ ਨੰਗੇਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਉਨ ਦੇ ਚਿਰੱ ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਦੇਖ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁ ੰ ਡੇਿਕ

ਹਰ ਸਾਲ ਏਧਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਾਉਣ ਆ ਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ, ਮਰਦ

ਦਾ ਇਹੀ ਮਨਿਵਿਗਆਨ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱ ਡੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ , ਤੈਨੂ ੰ
ਿਚੱ ਟੇ ਿਦਨ ਵ ਗ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੌਲੀ- ਪਰਿਮੰ ਦਰ, ਤੂ ੰ ਤ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱ ਖ ਖੋਲ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੱ ਚਮੁ ੱ ਚਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਸ । ਹੋਰ ਦੱ ਸ, ਬੜੀਆਂ
ਵਧੀਆ ਨ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱ ਲ ।
ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਕੌ ਰ - ਮੇਰੇ ਪਿਹਰਾਵੇ ਨੂ ਦੇ
ੰ ਖ ਕੇ, ਅੱ ਵਲ ਤ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਸਲਾ ਹੀ ਨਹ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜੁਰਅੱ ਤ ਕਰੇ ਤ ਪੈਰ ਜੁ ੱ ਤੀਤੇ ਸੀ ਸਾਿਹਬ ਿਕਹੜੇ ਕੰ ਮ ਲਈ ਹੈ? ਪਰ ਮੈਨੂ ਿਵਸਵਾਸ਼
ੰ
ਹੈ ਿਕ

ਇੱਥ ਤੱ ਕ ਨੌਬਤ ਕਦੇ ਨਹ ਆਉਣੀ। ਆਪਣੇ ਪਿਹਰਾਵੇ ਕਰਕੇ ਮ ਇਸ ਪਾਿਸ

ਿਨਸਿਚੰ ਤ ਹੋ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ

ਪੜ ਾਈ ਕਰਦੀ ਹ । ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ, ਮੇਰੇ ਚੰ ਗੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ
ਹੈ।
ਿਰਸੈਸ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ। ਘੰ ਟੀ ਵੱ ਜਦੀ ਹੈ, ਦੋਵ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸ ਿਵੱ ਚ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਿਦਨ, ਡੌਲੀ ਕਾਲਜ ਨਹ ਆਈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂ ੰਪਰਿਮੰ ਦਰ ਕੌ ਰ ਨ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁ ੱ ਿਛਆ ਿਕ ਅੱ ਜ ਕਾਲਜ
ਿਕ

ਨਹ ਆਈ।

ਡੌਲੀ ਨ ਉਤਰ ਿਦੱ ਤਾ- ਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਸ ਤੇ ਦੋ ਨਵ ਸੂਟ (ਸਲਵਾਰ, ਕਮੀਜ਼) ਸਵਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਸ ਤੇਰੀ ਗੱ ਲ ਮੰ ਨ
ਕੇ, ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਹੀ ਪਿਹਨਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ ਾਈ ਵੱ ਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਛੇ ਮਹੀਨ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਨ ਕਲਦੇ ਹਨ। ਕੁਲਿਵੰ ਦਰ ਕੌ ਰ ਡੌਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਿਰਟ ਿਲਸਟ
ਿਵੱ ਚ ਸੀ। ਕੁਲਿਵੰ ਦਰ ਕੌ ਰ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਕੌ ਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁ ੰ ਚਦੀਹੈ। ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਕੌ ਰ ਨ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੇਰਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਚੱ ਲ ਆਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਿਹਬ ਜ ਦੇ ਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ
ਕਰਦੇ ਹ । ਥੋੜ ੇ ਸਮ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਕੌ ਰ ਦੀ ਸੰ ਗਤ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਡੌਲੀ, ਕੁਲਿਵੰ ਦਰ ਕੌ ਰ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਗਈ।

20. ਸ਼ੁਭਗੁਣ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ
ਐਮ.ਏ. (ਐਮ. ਐਸ. ਸੀ) ਮੈਥੇਮੇਿਟਕਸ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂ ਇਕ
ੰ
ਕਾਲਜ ਿਵੱ ਚ ਨੌਕਰੀ ਿਮਲ ਗਈ। ਇਸ
ਪਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨਿਜੰ ਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੱ ਜਣ ਸਨ। ਇੱਕ ਿਦਨ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਮੈਨਿਜੰ ਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ
ਦੋ ਕਾਮਰੇਡ ਮਬਰ ਮੈਨੂ ੰਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਪੋਫੈਸਰ ਨੂ ੰ ਬਟਾਲੇ ਬੱ ਸ ਸਟਡ ਤੇ ਿਮਲ ਪਏ। ਆਓ ਆਪ ਜ਼ਰਾ
ਬੈਠਦੇ ਹ । ਅਸ ਚਾਰੇ ਨੜਲੀ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠ। ਮ ਤ ਸੋਿਚਆ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਨ
ਨ ਲਾਗਲੇ ਠਕੇ ਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮੰ ਗਵਾ ਲਈ।
ਚਾਰ ਿਗਲਾਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਣ ਲਗੇ, ਪਿਹਲ ਘੁ ੱ ਟ-ਘੁ ੱ ਟ ਪੀ ਲਈਏ। ਉਨ ਦੋਵ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ
ਿਗਲਾਸ ਟੱ ਕਰਾ ਕੇ ਝੱ ਟ ਖਾਲੀ ਕਰ ਿਦੱ ਤੇ। ਦੋ ਿਗਲਾਸ ਜੋ ਉਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਸਨ ਿਜ

ਦੇ ਿਤ

ਮੇਜ਼ ਤੇ ਪਏ

ਸਨ। ਅਸ ਦੋਵ ਪੋਫੈਸਰ ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ (non drinker) ਸ । ਉਨ ਨ ਆਪਣੇ ਿਗਲਾਸ ਿਫਰ ਤ ਭਰ ਲਏ ਤੇ ਏਧਰਓਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ ਮਾਰਨ ਲਗੇ। ਉਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱ ਲ ਬੇਤੁਕੀਆਂ, ਬੇਅਰਥ ਸਨ, ਿਜਵ ਿਕ ਅਕਸਰ
ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂਹਨ।

ਪਿਹਲ ਤ ਸਾਨੂ ਿਪਆਰ
ੰ
ਨਾਲ ਮਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਿਕ ਤੁਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਜਰੂਰ ਪੀਵੋ, ਜਦ ਅਸ ਨਾ ਮੰ ਨ
ਤ ਧਸ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। “ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਸਾਡੇ ਹੱ ਥ ਹੈ” ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਊਲ ਜਲੂਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ
ਪਏ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਪੋਫੈਸਰ ਨ ਮੈਨੂ ਥੋ
ੰ ੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਿਲਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ – “ਗੱ ਲ ਤ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂ ਿਧਆਨ
ੰ
ਿਵਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਾੜਾ ਿਜਹਾ ਟੇਸਟ ਕਰ ਲਦੇ ਹ । ” “ਪੋ:
ਸਾਿਹਬ ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ ਸਮਝਦਾ ਹ , ਪਰ ਇੱਕ ਵੇਰੀ ਦਾ 'ਮਾੜਾ ਿਜਹਾ ਟੇਸਟ' ਸਾਨੂ ੰਹਮੇਸ਼ ਲਈ
ਉਚੇ-ਸੁ ੱ ਚੇਅਸੂਲ ਤ ਡੇਗ ਦੇਵੇਗਾ। ”
ਉਹ ਪੋ: ਸਾਿਹਬ ਮੇਰੀ ਿਦੜਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨੂ ਟਾਲਦੇ
ੰ
ਹੋਏ “ਅਚਾਨਕ ਿਕਸੇ ਜਰੂਰੀ ਕੰ ਮ” ਦੇ ਯਾਦ ਆ
ਜਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਿਖਸਕ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋ ਤੇ ਮ ਇੱਕਲਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਮ ਇੱਕਲਾ ਨਹ , ਝੱ ਟ ਮੇਰਾ ਗੁਰ,ੂ
ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਣ ਖੜੌਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪੋ: ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੰ ਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਣ ਦਾ ਮੈਨੂ ੰਪਿਹਲ ਹੀ
ਡਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਦੜ ਹੋ ਿਗਆ। ਹੁਣ ਉਨ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਿਗਲਾਸ ਭਰ
ਲਏ। ਮੈਨੂ ਲਲਕਾਿਰਆ,
ੰ
“ਜੇ ਤੂ ੰ ਪੀਵਗਾ ਤ ਹੀ ਅਸ ਪੀਵ ਗੇ” “ਮ ਨਹ ਪੀਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂ ਖੁ
ੰ ਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸ ਵੀ ਨਾ
ਪੀਵੋ ਤ ” “ਤੈਨੂ ਿਸੱ
ੰ ਖੀ ਦੀ ਪਾਣ ਜ਼ਰਾ ਿਜਆਦਾ ਹੀ ਚੜ ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸ ਤ ਵੱ ਡੇ-ਵੱ ਡੇ ਠੀਕ ਕਰ ਿਦੱ ਤੇ ਹਨ। ਿਫਰ
ਗੁ ੱ ਸੇਿਵੱ ਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ, “ਨਹ ਪੀਣੀ ਤ ਡੋਲ ਦੇ ਇਸ ਨੂ। ੰ ”
“ਲਓ ਜੀ, ਡੋਲ ਿਦੰ ਦਾ ਹ ” ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਮ ਿਗਲਾਸ ਚੁਿਕਆ ਤ ਦੋਵ ਇੱਕਦਮ ਤਭਕ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਹੱ ਥ ਿਗਲਾਸ ਖੋਹ
ਲਦੇ ਹਨ “ਇਹ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੇਖ ਿਕਤੇ ਡੋਲ ਨਾ ਦੇਵ ” “ਛੱ ਡ ਯਾਰ, ਦਫਾ ਕਰ ਇਹਨੂ, ੰ ਜਾ, ਚਲਾ ਜਾ। ”
ਇਹ ਕਿਹੰ ਿਦਆਂ ਉਨ ਭਰੇ ਿਗਲਾਸ ਗੱ ਟ-ਗੱ ਟ ਕਰਕੇ ਚੜ ਾਅ ਲਏ।
ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ ਉਨ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ। ਮੈਨੂ ਪਧਾਨ
ੰ
ਜੀ ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਪੁ ੱ ਿਛਆ
ਿਕ ਕੀ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਮ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਉਨ ਨੂ ਇਨ
ੰ
ਿਬਨ ਸੁਣਾ ਿਦੱ ਤੀ। ਉਨ ਮੈਨੂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼
ੰ
ਿਦਤੀ ਤੇ ਮੈਨਿਜੰ ਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ
ਮਬਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ ਗੁਰੂ ਿਮਹਰ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਚੰ ਗੇ ਗੁਣ
ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੋਰ ਵੱ ਧ ਿਗਆ।

21. ਅਸ ਕੇਸ ਉਗਾ ਦੇ ਨਹ

ਸਗ ਤੁਸ ਕੇਸ ਕਟਾ ਦੇ ਹੋ

ਜੰ ਮੂ ਰਿਹੰ ਿਦਆਂ ਇਕ ਿਦਨ ਮ ਆਪਣੇ ਤਾਿਮਲਨਾਡੂ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂ ਘਰ
ੰ
ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ।
ਆ ਿਦਆਂ ਹੀ ਉਨ ਿਕਹਾ “Mr. singh we wish to ask certain question regarding your religion” ਭਾਵ
“ਿਸੰ ਘ ਜੀ, ਅਸ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੁਆਲ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇਹ ।” ਪਿਹਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ “Why you grow your
hair?” “ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਿਕ ਵਧਾ ਦੇ ਹੋ?”

ਮੇਰਾ ਸਿਹਜ ਸੁਭਾਅ ਉਤਰ ਸੀ, “Hair grow at their own we don’t use any cream, powder, soap etc to
grow them. ਭਾਵ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ

ਗਦੇ ਤੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਸ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਰੀਮ, ਪਾਊਡਰ, ਸਾਬਣ ਆਿਦ ਕੇਸ

ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਹ ਵਰਤਦੇ।”
ਇੱਕ ਵੇਰ ਸਭ ਚੁਪ ਹੋ ਗਏ। ਿਫਰ ਚੁਪੀ ਤੋੜਿਦਆਂ ਮ ਿਕਹਾ, May I ask why you remove your hair? ਕੀ ਮ ਪੁਛ
ਸਕਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਿਕ ਹਟਾ ਦੇ (ਕਟਾ ਦੇ) ਹੋ?”
ਇਸ ਤ ਿਪੱ ਛ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਬੜੀ ਭਰਵ ਬਿਹਸ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਲੀਲ ਰਾਹ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ
ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਉਨ ਮੰ ਨ ਿਲਆ ਿਕ ਕੇਸ (ਵਾਲ) ਕੱ ਟਣ ਿਪਛੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਦਲੀਲ ਨਹ ਿਦਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। (ਇਹ ਿਵਚਾਰ
ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ ਦੇ ਕਾਲਜ ਅਿਧਆਪਕ ਦਰਿਮਆਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਹਰ ਗੱ ਲ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ
ਮਨਾ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਬਣੇ ਮਚਲੇ ਤੇ ਢੀਠ ਬੰ ਿਦਆਂ ਨੂ ਕੌੰ ਣ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?)

22. ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਤੇ ਆਰ. ਐਸ.ਐਸ
ਸੁਭਾਸ਼ ਮੁਰਲੀਧਰ ਮੁਤੇਪਵਾਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਨ ਦਾ ਇੱਕ (same) ਹੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ (ਗਾਈਡ) ਸੀ।
(ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦਾ ਉਹ ਪੋਫੈਸਰ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵਚ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੋਜੀ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ)। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਬੜੇ ਤੇਜ ਚਲਾਕ ਚੁਸਤ ਤੇ ਲਾਇਕ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਇਕੇ ਅਿਧਆਪਕ ਪੱ ਥ
ਪਰਦਸ਼ਕ ਦੇ ਿਵਆਰਥੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਦੋਹ ਦੀ ਅਕਾਦਿਮਕ ਸ ਝ ਤ ਹੋਣੀ ਹੀ ਸੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਨੜਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱ ਧ
ਗਈ।
ਆਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਿਕ ਇਹ ਦੋਵ ਬੜੇ ਪੱ ਕੇ ਤੇ ਗੂੜ ੇ ਿਮੱ ਤਰ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਪਰ
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱ ਲ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵਚਾਰ ਿਬਲਕੁਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਿਵਰੁ ੱ ਧ ਸਨ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰ ਘ) ਦੇ ਪੱ ਕੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਕੰ ਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਿਪਛੋਕੜ
ਪਡੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਸੰ ਸਥਾ ਤ ਿਬਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਸ । ਸੁਭਾਸ਼ ਮੈਨੂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ
ੰ
ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ।
ਪਰ ਮੇਰਾ ਿਸੱ ਖੀ ਰੰ ਗ ਿਵਚ ਰੰ ਿਗਆ ਮਨ ਉਸਦੀਆਂ ਤੇਜ ਚੁਸਤ ਗੱ ਲ ਤ ਪਭਾਵਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥ ਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੋਚ ਿਵਚ
ਵਿਹਣ ਲੱਗਾ। ਮ ਅਣਜਾਣ ਸ , ਪਤਾ ਕੁਝ ਨਹ ਸੀ ਅਖੀਰ ਮ ਇਸ ਸੰ ਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ 'ਬੰ ਚ ਆਫ ਥਾਟਸ' ਖਰੀਦ ਕੇ
ਬੜੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸ । ਅਸ ਦੋਹ ਨ ਇਹ
ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰ ਿਲਆ ਕੇ ਬਿਹਸ ਦੌਰਾਨ ਭ ਵੇ ਿਕੰ ਨੀ ਵੀ ਨਕ ਟੋਕ ਤੇ ਿਤਖੀਆਂ ਗੱ ਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂ ਕਹੀਆਂ
ੰ
ਜਾਣ। ਪਰ
ਸਾਡੀ ਿਮੱ ਤਰਤਾ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਨੜਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱ ਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹ
ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੋ ਪੜ ਾਈ ਤ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ ਬਿਹਸ ਹੋਣੀ, ਜੰ ਮ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ (ਮੇਰੇ ਘਰ ਜ ਉਹਦੇ
ਘਰ) ਦੋਹ ਇਕਿਠਆਂ ਖਾਣਾ। ਸਾਡੀ ਬਿਹਸ ਤੇ ਿਤੱ ਖੀ ਨਕ ਟੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨ ਮੈਨੂ ਕਈ
ੰ
ਵਾਰੀ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਹੁਣ
ਕੱ ਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹ ਬੋਲਣਾ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆਂ ਦੋਸਤੀ ਤੁਸ ਬਿਹਸ ਕਰਕੇ ਿਮੱ ਟੀ ਿਵਚ ਿਮਲਾ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ। ਪਰ
ਿਫਰ ਉਸਨ (ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ) ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਿਕ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਅਸ ਉਸੇ ਤਰ ਬੜੇ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਇੱਕਠ
ਖਾਣਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਜਬ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਮਤਰਤਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਿਦਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਨ ਮੈਨੂ ਦਿਸਆ
ੰ
ਿਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਿਤੰ ਨ ਵੀਰ (Heroes) ਹਨ। ਇਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਿਸ਼ਵਾਜੀ, ਰਾਣਾ
ਪਤਾਪ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਇਹ ਿਤੰ ਨ ਯੋਧੇ ਮਹ ਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ
ਜੀ ਦਾ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਵੀਰ (Hero) ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱ ਲ ਸੀ ਿਕ ਿਕ ਆਰ.ਐਸ
ਐਸ ਦੀ ਿਹੰ ਦੂ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਤ ਿਸੱ ਖ ਧਰਮ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਿਸੱ ਖ ਦੇ ਦਸਵ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨੂ ਇਹ
ੰ
ਵੀਰ
(Hero) ਿਕਹੜੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਿਕ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ।
ਉਸ ਿਦਨ ਰਾਤ ਮ ਸੋਚਦਾ ਿਰਹਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਮ ਸੁਭਾਸ਼ ਨੂ ਜਾ
ੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾ ਅੱ ਜ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਨਹ ।
ਅੱ ਜ ਪੜ ਾਈ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਕਰ ਗੇ, ਪਿਹਲ ਕੱ ਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ (Heroes) ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱ ਲ ਕਰੀਏ, “ਉਹ

ਤ ਮ ਕੱ ਲ ਸਭ ਦੱ ਸ ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ।ਜੇ ਕੋਈ ਸਪੱ ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤ ਹੋਰ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਲਦੇ ਹ ।” ਸੁਭਾਸ਼ ਨ ਉਤਰ
ਮੋਿੜਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਦਾਸ – ਕੀ ਿਸ਼ਵਾ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪਤਾਪ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਿਲਖਤ, ਹਦਾਇਤ ਜ ਿਨਵੇਕਲੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ
ਮਨੁਖ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨੂ ਸੇ
ੰ ਧ ਿਦੰ ਦੀ ਹੋਵ।ੇ
ਸੁਭਾਸ਼ – ਐਸੀ ਕੋਈ ਿਲਖਤ, ਹਦਾਇਤ ਜ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂ ਕੋੰ ਈ ਪਤਾ ਨਹ ਹੈ।
ਦਾਸ – ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਿਲਖਤ ਹਦਾਇਤ ਜ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਵੇ ਤ ਕੀ ਆਰ.ਐਸ ਐਸ. ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂ ਿਜ
ੰ

ਦਾ ਿਤ

ਮੰ ਨ ਕੇ ਅਪਨਾਉਣਗੇ ਜ ਜਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਹੀ ਵੀਰ (Hero) ਮੰ ਨੀ ਜਾਣਗੇ।
ਸੁਭਾਸ਼ – ਿਸ਼ਵਾ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪਤਾਪ ਜੀ ਨੂ ਅਸ
ੰ
ਆਪਣੇ ਵੀਰ (Hero) ਸਮਝਦੇ ਹ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ। ਉਨ
ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਿਲਖਤ, ਹਦਾਇਤ ਜ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਵੇ ਤ ਅਸ ਉਸ ਨੂ ਸਿਤਕਾਰ
ੰ
ਸਿਹਤ ਅਪਣਾਵ ਗੇ।
ਦਾਸ – ਜੋ ਤੁਸ ਿਕਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਿਸ਼ਵਾ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪਤਾਪ ਜੀ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵਚ ਹੀ ਹੈ ਜ ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਜ ਦੇ
ਤੀਸਰੇ ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ।
ਸੁਭਾਸ – ਅਸ ਿਤੰ ਨ ਵੀਰ (Heroes) ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੇ ਹ ।
ਦਾਸ – ਿਫਰ ਤੁਸ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦੀ ਿਲਖਤ, ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂ ੰਮੰ ਨਣ ਤੇ
ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ।
ਸੁਭਾਸ – ਿਬਲਕੁਲ, ਪੂਰੀ ਤਰ ।
ਦਾਸ – ਫੇਰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਸੋਚ ਲੈ , ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤ ਪੁਛ ਲੈ ।
ਸੁਭਾਸ – ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਿਵਚ ਸੋਚਣ ਤੇ ਪੁ ੱ ਛਣਵਾਲੀ ਿਕਹੜੀ ਗੱ ਲ ਹੈ? ਤੁਸ ਕਿਹਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇਹੋ?
ਦਾਸ – ਦੇਖ ਿਪਆਰੇ, ਤੂ ੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ ਫੱ ਸ ਚੁਕਾ ਹ। ਹੁਣ ਮ ਕਹ ਗਾ ਤੇ ਪੁ ੱ ਛ ਗਾ। ਮੈਨੂ ਪੱੰ ਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਤੇ
ਤੇਰੀ ਸੰ ਸਥਾ ਪਾਸ ਮੇਰੇ ਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹ ਹੈ?
ਸੁਭਾਸ਼ – ਤੁਸ ਦੱ ਸਦੇ ਪੁ ੱ ਛਦੇਤ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹ , ਐਂ ਵੇਹੀ ਗੱ ਲ ਕਰੀ ਜ ਦੇ ਹੋ।
ਦਾਸ – ਚੰ ਗਾ ਿਫਰ, ਸੁਣ ਿਧਆਨ ਨਾਲ – ਗੁਰੁ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਿਸੱ ਖ ਧਰਮ ਦੇ ਦਸਵ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਉਨ ਦੀਆਂ ਿਲਖਤ ,
ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਿਨਵੇਕਲੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਬੜੀ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਅੰਿਮਤ
ਛਕਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰ ਥ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤ
ਮਨੁ ਕਰ ਨਹ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਸੰ ਸਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱ ਸਣ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸੰ ਨ 1920 ਿਵਚ ਹਦ ਿਵਚ
ਆਈ ਸੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ (Hero) ਹਨ ਤੇ ਤੁਸ ਉਨ ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂ ਮੰੰ ਨਣ ਤੇ ਅਪਨਾਉਣ

ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਤ ਮੈਨੂ ਇਹ
ੰ
ਦਸੋ ਿਕ 1920 ਤ ਲੈ ਕੇ 1980 ਤਕ (ਇਹ ਗੱ ਲਬਾਤ ਸੰ ਨ 1980 ਿਵਚ ਹੋਈ ਸੀ) 60 ਸਾਲ
ਦੌਰਾਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਨ ਿਕਤਨ ਅੰਿਮਤ ਸੰ ਚਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਅੰਿਮਤ ਸੰ ਚਾਰ ਨਹ ਕੀਤਾ ਤ
ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨੂ ਤੁ
ੰ ਸ ਅਸਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਵੀਰ (Hero) ਕਰਕੇ ਨਹ ਅਪਣਾਇਆ ਕੇਵਲ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਗੱ ਲ
ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਸੁਭਾਸ਼ – ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਤ ਅਸ ਕਦੇ ਸੋਿਚਆ ਹੀ ਨਹ ।
ਦਾਸ – ਹ , ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਤੁਸ ਕੇਵਲ ਿਸੱ ਖ ਨੂ ਗੁ
ੰ ਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨੂ ਆਪਣਾ
ੰ
ਵੀਰ (Hero) ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ। ਝ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈ ਣ ਦੇਣ ਨਹ ਹੈ ਸਗ
ਤੁਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਸਥਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਖਤ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ।
ਸੁਭਾਸ਼ – ਮੈਨੂ ਕੁ
ੰ ਝ ਸਮਝ ਨਹੀ ਆ ਰਹੀ।
ਦਾਸ – ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰ ਚਾਲਕ (ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਿਦਓਰਸ) ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜ ਤ ਮੇਰੇ
ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ ਜ ਿਫਰ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨੂ ਝੂ
ੰ ਠੀ ਮੂਠੀ ਆਪਣਾ ਵੀਰ (Hero) ਕਿਹਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰ
ਿਦਓ।
(32 ਸਾਲ ਬੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਅੱ ਜ ਤੱ ਕ ਮੇਰੇ ਪਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰ ਨਹ ਦੇ ਸਿਕਆ)

23. ਅਿਧਆਪਕ ਮਹਾਨ
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਮਨੁ ਖਤਾ
ੱ
ਨ ਜੋ ਿਸਖਰ ਛੂ ੰ ਹਦੀਆਂਮੱ ਲ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਉਸਦਾ ਿਸਹਰਾ
(Credit) ਅਿਧਆਪਕ ਨੂ ਜ
ੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਿਨਪੁ ੰ ਨਇਨਸਾਨ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਨੂ ਜਗਾਉਣ
ੰ
ਵਾਲਾ ਤੇ ਿਵਕਸਤ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਿਵਚ ਅਿਧਆਪਕ ਹੀ ਤ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ। ਮ ਿਨ ਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਸੌ-ਸੌ ਵਾਰੀ ਵਾਰਨ ਬਿਲਹਾਰਨ
ਜ ਦਾ ਹ ਜੋ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਕੁ ਿਛੱ ਲੜ ਬਦਲੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਿਦਲ ਿਦਮਾਗ ਦੀਆਂ ਜੋਤ ਲੱਟ-ਲੱਟ ਜਗਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਿਕ
ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਿਵਚ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦਾ ਵੱ ਡਾ ਹੱ ਥ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਵਚ ਭਾਵ ਉਹ ਕੋਈ
ਤਨਖਾਹ ਨਹ ਲਦੇ ਿਫਰ ਵੀ ਬੱ ਚੇ ਤ ਉਹਨ ਨੂ ਿਜ਼ੰ
ੰ ਦਗੀ ਭਰ ਬੜੀਆਂ ਵੱ ਡੀਆਂ ਆਸ ਰਿਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਿਧਆਪਕ
ਬੱ ਚੇ ਨੂ ਪੜ
ੰ ਾਉਣ ਤ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂ ਖੁ
ੰ ਸ਼ਹਾਲ ਦੇਖਣ ਤ ਿਬਨ ਕੋਈ ਆਸ/ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਮ ਸਮਝਦਾ
ਹ ਿਕ ਅਿਧਆਪਕ ਧੰ ਨ ਹੈ, ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਿਦੱ ਤੀ 'ਦੇਣ' ਅਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਅਿਧਆਪਕ ਿਮੱ ਤਰੋ, ਅਿਧਆਪਨ ਿਕਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਿਕਰਤ ਤ

ਤਮ ਿਕਰਤ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ 'ਿਮੱ ਟੀ' ਜੜ

ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰ ਲਵੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹ ਪਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸੰ ਬੰ ਧ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੈ ਿਜਸ
ਿਵਚ ਜਾਨ ਹੈ, ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਪਾਣ ਹੈ। ਜਾਨ, ਪਾਣ, ਚੇਤਨਾ ਨੂ ਬਰਕਰਾਰ
ੰ
ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ

ਨਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਿਫਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਅਿਧਆਪਕ ਨ ਚੇਤਨਾ ਦੀਆਂ
ਸੁ ੱ ਤੀਆਂਕਲ ਨੂ ਜਗਾਉਣਾ
ੰ
ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਦਾ ਕੰ ਮ ਡਾਢਾ ਔਖਾ ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ
ਅਿਧਆਪਕ ਨ ਇਨਸਾਨੀ ਮਨ ਅਤੇ ਿਦਮਾਗ ਵਾਸਤੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ ਇਨਸਟਾਲ ਕਰਨ ਹੁ ੰ ਦੇਹਨ ਅਤੇ ਇਹ
ਿਕਿਰਆ ਉਸਨ ਿਕਸੇ ਇਲੈ ਕਿਟਕ ਕ ੰ ਟਨਾਲ ਨਹ ਕਰਨੀ ਹੁ ੰ ਦੀਸਗ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਤੇ ਭਾਵ ਨੂ ਬੱੰ ਚੇ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ
ਪਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਿਦਲ ਿਦਮਾਗ ਤੇ ਮਨ ਕੇਵਲ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਿਦੱ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂ ਹੀ
ੰ
ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ ਕਰਦਾ ਸਗ ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਸਮੁਚੇ ਜੀਵਨ ਨੂ ਨਕਲੋ
ੰ
-ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਅਿਧਆਪਕ
ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ:- ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਪੈਦਲ ਸਫਰ ਤੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਸ ਿਵਚ ਗੱ ਲਬਾਤ
ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਸ਼ਿਹਰ ਪੀਟਰਬਰਗ ਇਥ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਇਕ ਅੰਨਾ ਆਦਮੀ ਇਹ ਗੱ ਲਬਾਤ ਸੁਣ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸਨ ਮਨ ਿਵਚ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਇਹਨ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਤੁਿਰਆ ਜ ਦਾ ਹ ਤੇ ਪੀਟਰਬਰਗ ਪਹੁ ੰ ਚਜਾਵ ਗਾ। ਪਰ ਰਸਤੇ
ਿਵਚ ਜ ਿਦਆਂ-ਜ ਿਦਆਂ ਉਹਨ ਨ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਿਲਆ। ਜਦ ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਹਰ ਪਹੁ ੰ ਚਗਏ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਤ ਉਸ ਅੰਨ ਆਦਮੀ ਨ ਪੁਿਛਆ, “ਜੀ ਪੀਟਰਬਰਗ ਪਹੁ ੰ ਚਗਏ ਹ ”,
ਅਿਧਆਪਕ ਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਿਕਹਾ ਨਹ ਜੀ ਇਹ ਪੀਟਰਬਰਗ ਨਹ ਹੈ। ਅੰਨ ਆਦਮੀ ਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮ ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤ ਸੁਣ
ਕੇ ਿਕ ਤੁਸ ਪੀਟਰਬਰਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੱ ਛੇ ਚੁਪਚਾਪ ਤੁਿਰਆ ਆਇਆ ਹ । ਉਸ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂ ਇਸ
ੰ
ਗੱ ਲ ਦਾ
ਬਹੁਤ ਦੁ ੱ ਖਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਨ ਿਕਹਾ ਿਕ Students are following their Teacher blindly like this gentleman,
therefore a teacher should remain alert not only in the class but even outside the class so that
someone may not be misled at his indication.
ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਅਿਧਆਪਕ ਤੇ ਅਤੁ ੱ ਟਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ। ਜੋ ਅਿਧਆਪਕ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੱ ਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ
ਸਭ ਗਲਤ ਹੈ। ਮ ਆਪਣੀ ਿਨਜੀ ਗੱ ਲ ਸੁਣਾ ਦਾ ਹ । ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਨਰਸਰੀ ਜ ਸ਼ਾਇਦ Lower KG ਿਵਚ ਪੜ ਦਾ
ਸੀ। ਇੱਕ ਿਦਨ ਮ ਐਵ ਹੀ ਉਸਦੀ ਗਿਣਤ ਦੀ ਨਟ ਬੁ ੱ ਕ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਕਤੇ ਉਸਨ 3+5=7 ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਤੇ ਸਕੂਲ
ਟੀਚਰ ਨ ਉਸ ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮ ਬੇਟੇ ਨੂ ਬੁ
ੰ ਲਾ ਕੇ ਿਕਹਾ ਪੁ ੱ ਤਰ3+5=8 ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ, ਇਥੇ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ
ਤ ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ ਨ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸ ਗਲਤ ਹੋ। ਰਸੋਈ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਮੰ ਮੀ ਨੂ ਬੁ
ੰ ਲਾ ਿਲਆ ਤੇ ਤੋਤਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ
ਿਵਚ ਬੋਿਲਆ, ਮੰ ਮੀ-ਮੰ ਮੀ ਦੇਖ ; ਵੱ ਡੀ Ph.D ਕੀਤੀ ਹੈ 3 + 5 ਵੀ ਨਹ ਆ ਦਾ। ਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਇਕ ਦਮ ਚੁ ੱ ਪਤੇ
ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਕੂਲ ਜਦ ਮੈਡਮ ਨ ਿਕਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਸਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, 3+5=8 ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ, ਤ ਿਕਤੇ ਜਾ ਕੇ
ਮੰ ਿਨਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂ ਮ
ੰ ਿਕਹਾ ਿਫਰ ਤੇਰੀ ਮੈਡਮ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਮ ਕੜਕ ਬੋਿਲਆ, ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ , ਉਹਨ ਨ ਿਕਹਾ
ਸੀ ਸਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਅਿਧਆਪਕ ਪਤੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼। ਇਕ ਹੋਰ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਪਰੀ ਗੱ ਲ।
ਇਕ ਬੱ ਚਾ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਤ ਆ ਕੇ ਬੈਗ ਸੁ ੱ ਟਕੇ ਖੇਡਣ ਭੱ ਜ ਜ ਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਸਾਈਕਾਲੋ ਜੀ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵਚ ਕਾਲਜ
ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਡੈਡੀ ਬਹੁਤ ਮੰ ਿਨਆ ਪਮੰ ਿਨਆ ਡਾਕਟਰ। ਮਾਤਾ–ਿਪਤਾ ਨ ਬੱ ਚੇ ਨੂ ਲ
ੰ ੱ ਖ ਸਮਝਾਇਆ, ਿਪਆਰ ਨਾਲ,
ਗੁ ੱ ਸੇਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਤ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਵਾ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਪੁ ੱ ਤਰਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਥੋੜ ਾ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ, ਖੇਡਣ
ਜਾਇਆ ਕਰ, ਪਰ ਬੱ ਚਾ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ ਮੰ ਿਨਆ। ਇਥ ਤਕ ਿਕ ਉਹਨ ਨ ਸਾਈਕੋਲੋਿਜਸਟ ਦੀ ਸਾਲਾਹ ਵੀ ਲਈ, ਪਰ
ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹ । ਇਕ ਿਦਨ ਮੰ ਮੀ ਕਾਲਜ ਆ ਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਿਕ ਬੱ ਚਾ ਗੂੜ ੀ ਨ ਦ ਸ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਨੌਕਰ ਨ

ਦਿਸਆ, ਪਿਹਲ ਰਸੋਈ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਹੈ ਤੇ ਿਫਰ ਸ ਿਗਆ ਹੈ। ਮ ਨੂ ੰ ਹੁਣ ਿਚੰ ਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱ ਚਾ ਠੀਕ ਤ ਹੈ,
ਕੀ ਗੱ ਲ ਹੈ, ਅੱ ਜ ਿਕਵ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਸ ਿਗਆ। ਮੋਹ ਤੇ ਿਚੰ ਤਾ ਦੀ ਮਾਰੀ ਮ ਨ

ਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾਇਆ, ਪੁ ੱ ਤਰ

ਖੇਲਣ ਨਹ ਜਾਣਾ। ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਿਹਲੇ ਮੈਨੂ ਸੌ
ੰ ਣ ਿਦਉ। ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਬੱ ਚੇ ਨ ਦਿਸਆ, ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ ਕਿਹੰ ਦੀ ਸੀ First eat,
go to sleep, then play. ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਹਰ ਗੱ ਲ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਰੱ ਬੀ ਹੁਕਮ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ। ਜੋ ਉਸਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰ ਨਣਾ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ।
ਅਿਧਆਪਕ ਕਲਾਸ ਿਵਚ King ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਿਜ਼ਕਰ ਆ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਔਰੰ ਗਜ਼ੇਬ ਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ
ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂ ਕੈ
ੰ ਦ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ ਤ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨ ਕੁਝ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂ ਪੜ
ੰ ਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਮੰ ਗੀ ਸੀ। ਔਰੰ ਗਜ਼ੇਬ ਨ
ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਤਰ ਨਾਲ ਇਹਨ ਨੂ ਕੈ
ੰ ਦ ਿਵਚ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਵਰਗਾ ਅਨੁ ਭਵ ਹੁ ੰ ਦਾ
ਰਹੇਗਾ।
ਪਰ ਿਪਆਰੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦੋਸਤੋ ਅੱ ਜ ਸਾਡਾ ਿਵਿਦਅਕ ਢ ਚਾ ਤਿਹਸ ਨਿਹਸ ਹੋ ਚੁ ੱ ਕਾਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸ ਸਾਰੇ,
ਸਮਾਜ, ਸਰਕਾਰ, ਪਬੰ ਧਕ, ਮਾਪੇ, ਅਿਧਆਪਕ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਤ ਭੱ ਜਦੇ ਹ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂ ਦੋ
ੰ ਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾ ਦੇ
ਹ । ਪਰ ਮ ਤੁਹਾਨੂ ਅਤੀ
ੰ
ਿਨਮਰਤਾ ਸਿਹਤ ਪੁ ੱ ਛਦਾਹ ਿਕ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਅਿਧਆਪਕ ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ
ਨਹ ਹੁ ੰ ਦਾ, ਉਥੇ ਤੁਹਾਨੂ ਪੜ
ੰ ਾਉਣ ਤ ਕੌ ਣ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂ ਪੜ
ੰ ਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਿਗਆਨ ਵਧਾਉਣ (ਜੋ ਿਕ
ਅਿਧਆਪਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ) ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂ ਅਿਧਆਪਕ
ੰ
ਨੂ ਇਹ
ੰ
ਮੰ ਨ ਲੈ ਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਅਕ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਆਏ ਿਨਘਾਰ ਲਈ ਅਸ ਆਪ ਹੀ ਮੁ ੱ ਖਤੌਰ ਤੇ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹ । ਇਸ ਸਾਰੀ ਪਿਕਆ
ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂ ਦੋ
ੰ ਸ਼ ਨਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਖਾਿਹਸ਼ ਹੁ ੰ ਦੀਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਬੱ ਚੇ
ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ। ਜਦ ਅਿਧਆਪਕ ਵੱ ਲ ਕੁਤਾਹੀ ਹੁ ੰ ਦੀਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਣਜਾਣੇ ਿਵਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ
ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜੋ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਤ ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਰਾਹ ਹੀ ਅਪਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ
ਅਿਧਆਪਕ ਠੀਕ ਪੜ ਾਉਣ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰ ਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡੱ ਟ ਜਾਣ ਤ ਮਾਪੇ ਕੁਝ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਬੱ ਚੇ ਅਿਧਆਪਕ
ਨਾਲ ਦੁਰ-ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹ ਕਰਦੇ ਤ ਇਸ ਿਵਚ ਵੀ ਅਿਧਆਪਕ ਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਿਧਆਪਕ
ਸਹੀ ਹੈ ਤ ਬੱ ਚੇ ਦੁਰ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂ ਇਹ
ੰ
ਕਿਹਣ ਿਵਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸੰ ਕੋਚ ਨਹ ਿਕ ਿਕਸੇ ਅਿਧਆਪਕ
ਦੇ ਪੜ ਾਏ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਦੁਰ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਤ ਇਕ ਪਾਸੇ, ਉਹਨ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਆ ਦਾ ਹੈ, ਤ
ਉਹ ਅਿਧਆਪਕ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੂ ਅਿਧਆਪਕੀ
ੰ
ਿਕੱ ਤਾ ਛੱ ਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰ ਮ ਕਰ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਿਧਆਪਕ
ਉਹ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਪੜ ਾਉਣ ਨਾਲ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਉਸਨੂ 'ਸਿਤ
ੰ
ਸੀ ਅਕਾਲ' ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ
ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਿਪੱ ਛ ਕੋਈ ਿਕਤੇ ਇਸ ਅਿਧਆਪਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇ ਤ ਐਸੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ
ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਪਕ ਪਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਝਲਕ ਹੋਵ।ੇ
ਵੱ ਿਡਓ! ਭ ਵ ਤੁਹਾਨੂ ਮੇ
ੰ ਰੀ ਗੱ ਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵ,ੇ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵ,ੇ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹ ਹੁ ੰ ਦਾ, ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱ ਡੇ ਹੀ ਹੁ ੰ ਦੇਹਨ, ਸੋ ਵੱ ਿਡਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ਸੁ
ੰ ਧਾਰਨ ਦਾ
ਯਤਨ ਕਰੋ।

ਇਕ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਨਹ ਜੋ ਉਸਨੂ ਹਰ
ੰ
ਮਹੀਨ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਜੀਵਨ ਿਨਰਬਾਹ
ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ ਹੈ- ਜਦ ਉਹ ਪੜ ਾ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਿਵਚਾਰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂ ਧੁ
ੰ ਰ ਅੰਦਰ
ਟੁ ੰ ਬਦੇਹਨ ਤੇ ਫਲਸਰੂਪ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਿਚਹਿਰਆਂ ਤੇ ਖੇੜਾ (Glow) ਆ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇੜਾ ਐਸੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਕੇਵਲ
ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹ ਸਗ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਮ ਆਨੰਦ (Enjoyment) ਵੀ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ। ਐਸੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂ ਕਲ
ੰ ੱ ਬ , ਿਥਏਟਰ
ਿਵਚ Enjoyment ਲੱਭਣ ਦਾ ਿਨਸਫਲ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ ਹੁ ੰ ਦੀ। ਜਦ ਅਿਧਆਪਕ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਬਾਹਰ ਆ ਦਾ
ਹੈ ਤ ਉਸਨੂ ਬੜਾ
ੰ
ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਅਿਹਸਾਸ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ :- ਅੱ ਜ ਤਨਖਾਹ ਿਮਲੀ ਹੈ ਿਕ ਨਹ ।
ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਿਚਹਰੇ ਫੁ ੱ ਲ ਵ ਗ ਹੁ ੰ ਦੇਹਨ। ਅਿਧਆਪਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨ ਫੁ ੱ ਲ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਿਪਆਰਦਾ ਹੈ,
ਿਵਗਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿਵਗਸਾ ਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ,ੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਹ ਰੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਦੁਖੀਆਂ ਨਾਲ। ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ
ਦੇਖੋ, ਵਾਹ ਚੋਰ , ਠੱਗ , ਗੁ ੰ ਿਡਆਂ, ਮੁਸ਼ਟੰ ਿਡਆਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਾਲ। ਜੱ ਜ, ਵਕੀਲ ਦੇਖੋ, ਵਾਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ,
ਤੁਸ ਬਹੁਤ ਿਕਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਸ ਹੁਣ ਚੰ ਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱ ਗਾ ਵੀ ਚੰ ਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਿਖਓ ਿਕਤੇ ਇਸ ਪਿਵੱ ਤਰਤਾ ਿਵਚ
ਜ਼ਿਹਰ ਨਾ ਘੋਲ ਬੈਿਠਓ। ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਆਪ ਹੀ ਕੁਹਾੜਾ ਨਾ ਮਾਰ ਿਲਉ। ਤੁਸ ਆਪਣੀ ਉਚਤਾ ਤੇ ਸੁਚਤਾ ਕਰਕੇ ਰੱ ਬ ਦੇ
ਬਹੁਤ ਨੜੇ ਹੋ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਹੋਰ ਹੰ ਭਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹਉਮੈ ਤ ਬਚ ਜਾਉ ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਮਾਤਮਾ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹ
ਰਿਹ ਜਾਵੇਗਾ।
ਿਪਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹਨ।
1. ਮੇਰੇ ਇਕ ਿਮੱ ਤਰ ਹਨ ਸੀ.ਪੀ. ਿਸੰ ਘ। ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਚਰਨਪਾਲ ਿਸੰ ਘ ਹੈ। ਿਫਿਜ਼ਕਸ ਦੇ ਪੋਫੈਸਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰ ਨ 1979
ਿਵਚ ਅਸ ਦੋਵ M.Phil ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸ । ਮ ਜੰ ਮੂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰ ਜਾਬ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸ ਿਮਲੇ । M.Phil. complete ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਨੂ ਦੋ
ੰ ਨ ਨੂ Ph.D
ੰ
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋਬਾਰਾ
ਚੁਣ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੈਨੂ ਪਤਾ
ੰ
ਲਗਾ ਿਕ ਕਾਲਜ ਿਜੱ ਥੇ ਅਸ ਪੜ ਾ ਦੇ ਸ , ਸਾਡੀ ਥ ਤੇ ਹੋਰ ਟੀਚਰ ਦਾ ਯੋਗ ਪਬੰ ਧ ਨਾ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਿਕਆ। ਸੀ.ਪੀ. ਿਸੰ ਘ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ
ੰ
ਨੂ ਆਪਣੇ
ੰ
ਘਰ ਬੁਲਾ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਪੜ ਾ ਦੇ।
ਿਜਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਿਗਣਤੀ ਵੱ ਧ ਸੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਨੜੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਮੰ ਗ ਕੇ ਪੜਾ ਦੇ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ
ਪੜ ਾਈ ਦਾ ਇਸ ਪੋਫੈਸਰ ਨ ਕੋਈ ਨੁ ਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਿਦੱ ਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂ ਕਿਹ
ੰ
ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜੇ ਪੇਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ
ਸਨ ਿਕ Ph.D ਕਰਿਦਆਂ ਸਾਡੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ
ਭਾਰੀ ਨੁ ਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਿਜਹੀ Ph.D ਕਰਕੇ, ਆਪ ਰਿਹਣ ਦੇਈਏ ਤੇ ਕਾਲਜ join ਕਰ ਲਈਏ। ਮ
ਆਪਣੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਿਦੱ ਤੀ, ਨਹ ਸਾਨੂ Ph.D
ੰ
ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਮ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੀ
ਿਰਹਾ ਤੇ ਉਨ ਨ Ph.D ਛੱ ਡ ਕੇ ਕਾਲਜ join ਕਰ ਿਲਆ। ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ Ph.D ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨ ਦੇ ਿਤਆਗ ਤੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਪਤੀ sincerity ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱ ਧ ਹੈ। ਮ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹ ਿਕ ਐਸੇ ਭਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ
ਿਮਸਾਲ ਿਮਲਣੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਿਕਤੇ ਉਹਨ ਨੂ ਪਤਾ
ੰ
ਲੱਗ ਿਗਆ ਿਕ ਮ ਉਹਨ ਦੀ ਇਹ
ਗੱ ਲ ਇਥੇ ਤੁਹਾਨੂ ਸੁ
ੰ ਣਾਈ ਹੈ ਤ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਮ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਹ ਲਵ ਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ
ਸੱ ਚਾਈ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ ਮ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹ ।

2. ਲੁਿਧਆਣਾ ਿਜਲਾ ਿਕਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਿਵਖੇ ਇਕ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਪੀਤਮ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨ ਦੇ ਰਿਹ ਚੁ ੱ ਕੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਉਹਨ ਨੂ ਬੜੀ
ੰ
ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਿਦਨ ਮ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਪੋਫੈਸਰ ਨਾਲ ਬਸੰ ਤ ਰੁਤੇ
ਗੌਰਿਮੰ ਟ ਕਾਲਜ ਲੁਿਧਆਣੇ ਦੀ ਿਖੜੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਪਾਸ ਖੜ ਾ ਸ । ਿਖੜੇ ਹੋਏ ਿਪਆਰੇ-ਿਪਆਰੇ ਫੁ ੱ ਲਦੇਖ ਕੇ ਪੋ: ਸਾਿਹਬ ਨ
ਕਿਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫੁ ੱਲ ਤੋੜਨ ਨੂ ਜੀਅ
ੰ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮ ਤੋੜਨਾ ਨਹ । ਬੜੇ ਵਜਦ ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ ਅੱ ਜ ਮ ਤੈਨੂ ੰ
ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਪੀਤਮ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾ ਦਾ ਹ । ਮ ਸੱ ਤਵ ਜਮਾਤ ਿਵਚ ਪੜ ਦਾ
ਸੀ। ਇਸ ਤਰ ਿਖਿੜ ਆਂ ਫੁ ੱ ਲ ਿਵਚ ਮ ਇੱਕ ਫੁ ੱ ਲਤੋੜ ਿਲਆ। ਪਤਾ ਨਹ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਪੀਤਮ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਿਕਧਰ ਆ ਗਏ,
ਉਹਨ ਨੂ ਦੇ
ੰ ਖਿਦਆਂ ਹੀ ਮ ਕੰ ਬਣ ਲੱਗ ਿਗਆ ਤੇ ਫੁ ੱ ਲਮੇਰੇ ਹੱ ਥ ਿਡੱ ਗ ਿਪਆ। ਇਕ ਦਮ ਮੈਨੂ ਿਖਆਲ
ੰ
ਆਇਆ, ਸਖਤ
ਸਜਾ ਦਾ, ਜ ਸਕੂਲ ਕੱ ਢ ਦੇਣ ਦਾ, ਜ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵ।ੇ ਮ ਨੀਵ ਪਾਈ ਖੜ ਾ ਸੀ। ਹੈਡਮਸਾਟਰ ਸਾਿਹਬ ਨ ਦੋਵ
ਹੱ ਥ ਜੋੜ ਲਏ, “ਕਾਕਾ ਮੈਨੂ ਮਾਫ
ੰ
ਕਰ ਦੇ ਮ ਤੁਹਾਨੂ ਇਹ
ੰ
ਵੀ ਨਹ ਸਮਝਾ ਸਿਕਆ ਿਕ ਇਸ ਤਰ ਫੁ ੱ ਲਨਹ ਤੋੜੀਦੇ।”
ਮੇਰੀ ਿਜਵ ਜਾਨ ਿਨਕਲ ਗਈ ਤੇ ਅੱ ਜ ਤੱ ਕ ਫੁ ੱ ਲਤ ਕੀ ਤੋੜਨਾ ਮ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਤ ਓਹੀ ਲਫਜ਼ ਅਤੇ
ਿਦਸ਼ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱ ਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜ ਦੇ ਹਨ।
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਦਨ ਐਵ ਗੱ ਲ -ਗੱ ਲ ਿਵਚ ਮ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਪੀਤਮ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਆਪਣੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਜੋ ਫੌਜ ਿਵੱ ਚ
ਕੈਪਟਨ ਿਰਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਾਲ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਇਕ ਦਮ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਵ ਹੱ ਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱ ਥਾ ਟੇਿਕਆ। ਵੈਰਾਗ ਦੇ
ਹੰ ਝੂ ਅੱ ਖ ਿਵਚ ਝੱ ਲਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੂ ੰ ਹਕੁਝ ਨਹ ਕਿਹ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਨ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਉਚੀ-ਉਚੀ
ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁ ੱਲ ਵਰਸਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਿਪ ੰ ਸੀਪਲ ਨਿਰੰ ਜਨ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਿਸੱ ਖ ਨਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ (ਜੋ ਿਕ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੇ ਿਸੱ ਖ ਨਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ
ਕਾਦੀਆਂ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਿਸ਼ਫਟ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ) ਦੇ ਬਾਨੀ ਿਪ ੰ ਸੀਪਲਸਨ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਖੋਲ ਣ ਵਾਸਤੇ ਿਸਵਾਏ ਲਗਨ ਦੇ,
ਨਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਪਿਹਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਾਗਿਲਆਂ ਿਪੰ ਡ ਿਵਚ ਗਜਾ ਕਰਕੇ,
ਮੰ ਗਕੇ ਪਸ਼ਾਦੇ ਿਲਆਏ ਜ ਦੇ ਸਨ। ਿਪ ੰ ਸੀਪਲਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦਾਸ ਨ ਪੜ ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱ ਲ ਉਨ ਦੇ
ਸਾਥੀਆਂ ਤ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਦੋ ਘਟਨਾਵ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹ ।
1. ਿਪ ੰ ਸੀਪਲਸਾਿਹਬ ਨੂ ਮੈ
ੰ ਨਜਮਟ ਨ ਪੁ ੱ ਿਛਆਿਕ ਿਕੰ ਨੀ ਤਨਖਾਹ ਲਉਗੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਿਹਸਾਬ ਿਕਤਾਬ ਲਗਾ ਕੇ ਿਕਹਾ
200 ਰੁ: ਕਾਫੀ ਹੈ। ਪਬੰ ਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਿਕ ਿਪ ੰ ਸੀਪਲਸਾਿਹਬ ਨ ਇਤਨ ਘੱ ਟ ਪੈਸੇ ਮੰ ਗੇ ਹਨ। ਪਤਨੀ ਨੂ ਬੁ
ੰ ਲਾ ਕੇ
ਪੁ ੱ ਿਛਆ, ਉਨ ਨੀਵ ਪਾ ਕੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਿਕਹਾ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਿਹੰ ਮਤ ਿਕ ਮ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਹ । ਆਖਰ 500 ਰੁ:
ਤਨਖਾਹ ਿਫਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਿਖਆਲ ਹੈ ਤੁਸ ਿਤਆਗ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾ ਹੀ ਿਲਆ ਹੋਵੇਗਾ।
2.

ਇੱਕ ਿਦਨ ਘਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਤ ਿਪ ੰ ਸੀਪਲਸਾਿਹਬ ਦਾ ਪੈਨ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਪੁ ੱ ਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ

ਚਿਲਆ ਿਕ ਪੈਨ ਕੁਝ ਿਲਖਣ ਲਈ ਉਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ ਨ ਿਲਆ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਨੂ ਬੁ
ੰ ਲਾਇਆ ਿਗਆ – ਕਾਕਾ ਤੂ ੰ ਿਪ ੰ ਸੀਪਲ
ਨਹ ਹ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਿਪ ੰ ਸੀਪਲਹੈ। ਤੈਨੂ ਕੋ
ੰ ਈ ਹੱ ਕ ਨਹ ਿਕ ਤੂ ੰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਲਏ ਪੈ ਨ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ। ਦੇਖੋ
ਆਦਰਸ਼, ਅਸ ਉਨ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੱ ਲ ਦੇਖੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤ ਸਾਰੀ ਗੱ ਲ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਹੋ ਜ ਦੀ
ਹੈ।

ਸੰ ਤ ਅਤਰ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਮਹਾਨ ਗੁਰਿਸੱ ਖ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨ ਨਾਮ ਜੱ ਿਪਆ, ਿਸੱ ਖੀ ਦਾ ਪਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਉਹਨ ਦੀ ਦੇਣ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੱ ਸਣਾ ਕੁਥ ਨਹ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਬਨਾਰਸ ਿਹੰ ਦੂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦਾ
ਨ ਹ ਪੱ ਥਰ ਸੰ ਤ ਅਤਰ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਤ ਰਖਵਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹਨ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਗੁਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਕਾਲਜ (ਜੋ ਿਕ ਅੱ ਜ ਕੱ ਲ ਗੁਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਲੁਿਧਆਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਿਣਆ ਜ ਦਾ ਹੈ) ਦੇ
ਬਾਨੀ ਿਪ ੰ ਸੀਪਲਸੰ ਤ ਤੇਜਾ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰ ਤ ਤੇਜਾ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨ, ਉਹਨ ਿਦਨ ਿਵਚ ਜਦ ਿਸੱ ਖ ਿਵਚ ਪੜ ੇ ਿਲਖੇ
ਸੱ ਜਣ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਸਨ, ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਤ Ph.D ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪੜ ਾਈ ਦੌਰਾਨ ਿਸੱ ਖੀ ਸਰੂਪ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਿਹਰਾ
ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ। ਉਹਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱ ਲ ਦੱ ਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਮ ਿਜਆਦਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਛਾ ਹੈ
ਤ ਉਹਨ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਿਪ ੰ ਸੀਪਲਜੋਧ ਿਸੰ ਘ ਜੀ, ਪੋ: ਸਾਿਹਬ ਿਸੰ ਘ ਜੀ, ਿਪੰ ◌੍ਰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਿਸੰ ਘ ਜੀ, ਿਪ ੰ ਸੀਪਲਕਰਤਾਰ ਿਸੰ ਘ ਸ਼ੇਰਿਗਲ ਜੀ,
ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਿਸੰ ਘ ਜੀ, ਿਗਆਨੀ ਨਾਹਰ ਿਸੰ ਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਿਸੰ ਘ ਜੀ, ਡਾ: ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰ ਘ ਜੀ, ਪੋ: ਪੂਰਨ ਿਸੰ ਘ
ਜੀ, ਡਾ. ਜਸਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਨਕੀ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹਾਨ ਆਕਰਸ਼ਕ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਿਸੱ ਖ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਿਜਹਨ
ਦੇ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਿਕਵ ਬਣੇ? ਇਸ
ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਿਲਿਖਆ ਤੇ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤ
ਿਸਰਮੌਰ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਧੰ ਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ ੰ ਥਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਜਾਵੇ।
ਕੇਵਲ ਤੁਸ ਵਧੀਆ ਅਿਧਆਪਕ ਹੀ ਨਹ ਬਲਿਕ ਚੰ ਗੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੋਗ।ੇ “ਨਾਲੇ ਪੁ ੰ ਨਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ” ਦੀ
ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱ ਬ ਜੀ ਦੀ ਅਨੁ ਭਵਤਾ ਵੀ ਸਿਹਜ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਿਖਆਲ ਰਹੇ ਿਕ ਅਗਵਾਈ ਿਸੱ ਧੀ ਸੀ ਗੁਰੂ
ਗ ੰ ਥਸਾਿਹਬ ਜੀ ਤ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਸਾਧ, ਸੰ ਤ, ਿਵਦਵਾਨ ਆਿਦ ਨੂ ਿਵੱ
ੰ ਚ ਿਵਚਾਲੇ ਿਵਚੋਲਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅਖੀਰ ਿਵਚ ਮ ਿਨਮਰਤਾ ਸਿਹਤ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨ ਿਵਚ ਦੋਵ ਹੱ ਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ
ਪਾ ਦਾ ਹ ਿਕ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂ ਤਨ
ੰ ਮਨ ਨਾਲ ਪੜ ਾਉਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਭਰ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੋ ਜਾਈਏ।

24. ਆਦਰਸ਼ਕ, ਆਕਰਸ਼ਕ ਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਅਿਧਆਪਕ
1. ਪੜ ਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱ ਚ ਮੁਹਾਰਤ/ਿਨਪੁ ੰ ਨਤਾ(Expert and well versed in the teaching subject)
ਅਿਧਆਪਕ ਚਾਹੇ ਿਜੰ ਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣਾ-ਸੁਣੱਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਿਲਬਾਸ ਵੀ ਪਿਹਨ ਅਤੇ ਗੱ ਲ ਵੀ ਏਧਰ ਓਧਰ ਦੀਆਂ
ਬੜੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਕਰੇ ਪਰ ਜੇ ਉਸਨੂ ਪੜ
ੰ ਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਸ਼ੇ (subject) ਦਾ ਪੂਰਾ ਿਗਆਨ ਨਹ ਤ ਉਹ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਮਾੜੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਜਾਿਣਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਤ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ
ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨਾਲ ਿਖਲਵਾੜ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੋਝ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਅਿਧਆਪਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱ ਚ ਏਨਾ ਿਗਆਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਤਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋਵੇ ਿਕ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਿਕ ਸਾਡਾ ਅਿਧਆਪਕ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਿਗਆਨਵਾਨ ਿਵਦਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ (ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ
ਦੇ) ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤਸਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਯੋਗ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ
ਵਧੀਕੀ/ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰ ਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਿਗਆਨਹੀਣ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂ ਕਦੇ
ੰ
ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਅਸ
ਹਰਮਨ ਿਪਆਰਾ ਅਿਧਆਪਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇਹ ਤ ਸਭ ਤ ਪਿਹਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੜ ਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਸ਼ੇ
ਿਵੱ ਚ ਸਾਡਾ ਿਗਆਨ ਹਰ ਪੱ ਖ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂ ਆਪ
ੰ
ਆਪਣਾ ਿਵਸ਼ਾ ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ
ਪੜ ਕੇ ਿਨਤ ਨਵ ਿਗਆਨ ਹਾਿਸਲ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੇ।

2. ਪੜ ਾਉਣ ਕਲਾ (Teaching art)
ਅਗਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਿਕ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ
ੰ
ਿਵੱ ਚ ਤੇ ਕਲਾਸ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਿਗਆਨ ਦਾ ਪਸਾਰ
ਤੇ ਸੰ ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾ ਢੰ ਗ ਹਰ ਅਿਧਆਪਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ
ਕੁਝ ਥੋੜ ੀ ਬਹੁਤੀ ਿਸੱ ਖ ਮੱ ਤ ਏਧਰ ਓਧਰ ਲਈ ਿਦਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਗੱ ਲ ਅਿਧਆਪਕ ਤਜਰਬੇ (experiences)
ਨਾਲ ਵੀ ਿਸਖ ਲਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤ ਵੱ ਡੀ ਗੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱ ਚ ਪੜ ਨ ਪੜ ਾਉਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਤੇ ਚਾਅ ਹੋਵੇ
ਤ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪੜ ਾਉਣ ਦੇ ਢੰ ਗ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੋਜ ਲਦਾ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹੰ ਦੇ ਸੁਣੇ ਜ ਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਫਲਾਣਾ ਅਿਧਆਪਕ ਲਾਇਕ ਤੇ ਿਗਆਨਵਾਨ ਤ ਹੈ (knowledge ਬਹੁਤ ਹੈ) ਪਰ ਉਸਨੂ ੰਪੜ ਾਉਣਾ ਨਹ
ਆ ਦਾ। ਅਿਧਆਪਕ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤ ਵੱ ਡੀ ਊਜ ਹੈ। ਸੋ ਅਿਧਆਪਕ ਿਮਤਰੋ, ਪੜ ਾਉਣ ਢੰ ਗ ਵੱ ਲ ਉਚੇਚਾ ਿਧਆਨ
ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਿਮਸਾਲ ਵਜ ਕੁਝ ਨੁ ਕਤੇ ਸੁਝਾਏ ਜ ਦੇ ਹਨ:1. ਿਜਥ ਤੱ ਕ ਹੋ ਸਕੇ ਕਲਾਸ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਕਚਰ ਿਕਤਾਬ ਕਾਪੀ ਦੇਖੇ ਿਬਨ ਜ਼ਬਾਨੀ ਿਦਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਿਧਆਪਕ ਦਾ
ਸਵੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ (self confidence) ਵੱ ਧਦਾ ਹੈ, ਸਮ ਦੀ ਬੱ ਚਤ ਹੁ ੰ ਦੀਹੈ ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗਾ ਪਭਾਵ ਪਦਾ
ਹੈ।
2. ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂ ਜ਼ਬਾਨੀ
ੰ
ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ
ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਾ ਹੈ ਤ ਬੱ ਚਾ ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੜਤਾ ਤੇ ਅਪਣੱ ਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਰੋਲ ਨੰ: ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਮ ਬੋਲ ਕੇ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
3. ਕਲਾਸ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਕਰਕੇ ਜ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂ ਦੋ
ੰ ਜ ਿਤੰ ਨ
ਵਾਰ ਹਸਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਖੁਦ ਵੀ, ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ (fresh) ਹੋ ਕੇ, ਿਫਰ ਤ
ਪੜ ਾਈ ਵੱ ਲ ਰੁਿਚਤ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ।

4. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂ ਿਝੜਿਕਆ
ੰ
ਜ ਗੁ ੱ ਸੇਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ (physical punishment) ਤ ਿਬਲਕੁਲ
ਹੀ ਨਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹ , ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂ ਿਝੜਕਣਾ
ੰ
ਪਵੇ ਤ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅਖੀਰ
ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਿਝੜਕ ਨਾਲ ਬੱ ਚਾ ਪੱ ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
5. ਅਿਧਆਪਕ ਵਾਸਤੇ ਸਮ ਦਾ ਪਾਬੰ ਦ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਿਧਆਪਕ ਦਾ ਲੇ ਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ
ਆਉਣਾ ਿਬਲਕੁਲ ਪਸੰ ਦ ਨਹ ਕਰਦੇ। ਿਜਹੜਾ ਅਿਧਆਪਕ ਵਕਤ ਦਾ ਪਾਬੰ ਦ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਉਸਨੂ ਇਜ਼ਤ
ੰ
ਦੀ
ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪ ਵੀ ਸਿਹਜ ਸੁਭਾਅ ਵਕਤ ਦਾ ਪਾਬੰ ਦ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਣ ਗਿਹਣ ਕਰ ਲਦੇ ਹਨ।
6. ਅਿਧਆਪਕ ਨੂ ਪੜ
ੰ ਨ ਪੜ ਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਿਜਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨਟ ਦੀ ਵਰਤ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਜਹੜੇ ਅਿਧਆਪਕ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਤ ਬੜੇ
ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਿਸੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਿਸਖਣਾ/ਚਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਔਖਾ ਕੰ ਮ ਨਹ ਹੈ।
7. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂ ਗੱ
ੰ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁ ੱ ਛਣਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ (silly),
ਗਲਤ ਤੇ ਬੇਤੁਕਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁ ੱ ਛੇਤ ਵੀ ਿਝੜਕ ਕੇ ਜ ਮੂ ੰ ਹਵੱ ਟ ਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਮਨਬਲ (discourge) ਨਹ ਡੇਗਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗ ਪੇਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹੱ ਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
8. ਲੈ ਕਚਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਰ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨੁ ਕਤੇ (main points) ਦੁਹਰਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਿਫਰ
ਿਪਛਲੇ ਲੈ ਕਚਰ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੀ ਪੜ ਾਈ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਦੁਹਰਾਈ (Recapitulation) ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
9. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂ ਚੇ
ੰ ਤੰਨ (active) ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਅਿਧਆਪਕ ਵੱ ਲ ਿਵੱ ਚ ਿਵੱ ਚ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁ ੱ ਛਣੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
10. ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰ ਮ (Home work) ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3. ਕਲਾਸ ਤ ਬਾਹਰ ਅਿਧਆਪਕ ਦਾ ਵਰਤ ਵਰਤਾਰਾ (Conduct of teacher outside the class)
ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਿਵੱ ਚ ਕਲਾਸ ਤ ਬਾਹਰ ਅਿਧਆਪਕ ਦਾ ਵਰਤ ਵਰਤਾਰਾ (Conduct) ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਿਹਮੀਅਤ
ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਦੌਰਾਨ ਪਬੰ ਧਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਮਨ ਤੇ ਿਸੱ ਧਾ ਜ ਅਿਸੱ ਧਾ
ਅਸਰ ਪਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਿਧਆਪਕ ਨੂ ਿਧਆਨ
ੰ
ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਪ ੰ ਸੀਪਲ/ਹੈਡਮਾਸਟਰ, ਆਪਣੇ ਸਿਹਯੋਗੀ (colleagues), ਹੇਠਲੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ
ਕਲਾਸ ਬਾਹਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰ ਗਾ, ਉਚਾ ਨੀਵ , ਬੋਲ ਬੁਲਾਰਾ ਨਾ
ਕਰੇ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਠਿਦਆਂ ਬਿਹੰ ਿਦਆਂ, ਤੁਰਿਦਆਂ ਿਫਰਿਦਆਂ ਸਿਹਜ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਿਵਚਰੇ। ਕਦੇ ਿਕਸੇ
ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਨਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾ ਿਪੱ ਠ ਿਪੱ ਛੇ ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰੇ। “ਉਸਤਿਤ ਿਨੰਦਾ ਦੋਊ
ਿਤਆਗੈ” ਿਵਹਲੀਆਂ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਗੱ ਪ -ਸ਼ੱ ਪ ਮਾਰਨ ਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਵਲ ਸਾਰਥਕ ਅਕਾਦਿਮਕ ਤੇ ਿਵਸ਼ੇ

ਿਗਆਨ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਘਰੇਲੂ ਸਮਿਸਆਵ ਨੂ ਆਪਣੇ
ੰ
ਤੱ ਕ ਜ ਇੱਕ ਅੱ ਧੇ ਿਮੱ ਤਰ ਤੱ ਕ ਹੀ ਸੀਮਤ
ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇ। ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰ ਅਤੇ ਿਸਆਸਤ ਬਾਰੇ ਬਿਹਸ ਕਰਨ ਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਘਰੇਲੂ ਗੱ ਲਾਬਾਤ , ਕੱ ਪੜੇ, ਫੈਸ਼ਨ, ਬਰਤਨ, ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ, ਸਹੁਿਰਆਂ, ਪੇਿਕਆਂ, ਖੇਤੀ, ਦੁਕਾਨ, ਪਰਾਪਰਟੀ,
ਿਬਜਨਸ ਆਿਦ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਦੌਰਾਨ ਨਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਸਮ ਹੋਵੇ ਤ ਨਾਮ ਬਾਣੀ
ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਜਾਵੇ।
4. ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ (Living style of a teacher)
ਅਿਧਆਪਕ ਦਾ ਕਾਲਜ/ਸਕੂਲ ਤ ਬਾਹਰ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਤੇ ਸਮਾਜ ਿਵੱ ਚ ਿਵਚਰਨ ਦਾ ਢੰ ਗ ਤਰੀਕਾ
ਝੱ ਟ ਡ ਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁ ੰ ਚਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂ ਕਾਲਜ/ਸਕੂ
ੰ
ਲ ਤ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਸਮਾਿਜਕ
ਜੀਵਨ ਿਜ ਿਦਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਆਓ, ਇਸ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕੁਝ ਨੁ ਕਿਤਆਂ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੀਏ।
(ੳ). ਸਰੀਰਕ ਿਸਹਤ (Physical Health)
ਅਿਧਆਪਕ ਨੂ ਆਪਣੇ
ੰ
ਲਈ, ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਰੀਰਕ
ਿਸਹਤ ਵੱ ਲ ਉਚੇਚਾ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਉਹੀ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਸਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਜੀਭ ਦੇ
ਸੁਆਦ ਲਈ ਉਹ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤ ਪਰਹੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਸਹਤ ਲਈ ਨੁ ਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਹਰ ਹਾਲਤ ਿਵੱ ਚ
ਨਿਸ਼ਆਂ ਤ ਬੱ ਚ ਕੇ ਰਿਹਣਾ ਅਿਤਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। “ਅਮਲ ਪਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਤੇ ਸਚੇ ਨਾਮ ਦਾ” ਗੁਰਮੁ ੱ ਖੀਸੁਿਨਹਰੀ ਿਸਧ ਤ
ਆਪਣਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਰ ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਨਹ ਭੁਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਕਦੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਉ ਤ ਡਾਕਟਰ
ਦੀ ਸਾਲਾਹ ਲਏ ਿਬਨ ਕਦੇ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲਵੋ।
(ਅ). ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵ ਸੰ ਬੰ ਧ
ਅਿਧਆਪਕ ਵਾਸਤੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਬੱ ਿਚਆਂ, ਮਾਿਪਆਂ/ਸਹੁਿਰਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵ ਤੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀਆ, ਿਪਆਰ ਤੇ
ਸਿਤਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਰੱ ਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਸੰ ਬੰ ਧ ਸਾਡੇ ਿਨ ਜੀ ਹਨ, ਪਰ ਿਕ ਿਕ ਸਾਡੇ ਇਨ ਿਨ ਜੀ ਸੰ ਬੰ ਧ
ਦਾ ਅਸਰ ਿਸੱ ਧੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਿਸੱ ਧੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸ ਕੁਤਾਹੀ
ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਸੁਖਾਵ ਸੰ ਬੰ ਧ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਿਸਆ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤ
ਉਸ ਨੂ ਬੜੇ
ੰ ਸਿਹਜ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਇ ਨਿਜਠਣਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤੱ ਕ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਘੱ ਟ ਤ ਘੱ ਟ ਪਵੇ।
(ੲ). ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਤੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਾ
ਿਜਥੇ ਤੁਸ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਨੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਿਮਲਾਪ ਤੇ ਵਰਤ ਵਰਤਾਰਾ
ਵਧੀਆ ਿਕਸਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂ ਪਤਾ
ੰ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਜ ਵੇਖੇ ਤੇ ਸਮਝੇ
ਜ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ, ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ,

ਚਾ ਨੀਵ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰਾ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ

ਨਹ , ਪੂਰੇ ਅਿਧਆਪਕ ਵਰਗ ਤੇ ਹਰਫ਼ ਿਲਆ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂ ਬਹੁ
ੰ ਤ ਚੇਤੰਨ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

(ਸ). ਅਣਜਾਣੇ ਜ ਅਜਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਿਵਹਾਰ (Behaviour with unknown)
ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਘਰ ਤ ਬਾਹਰ ਅਿਧਆਪਕ ਦਾ ਵਾਹ ਉਨ ਲੋ ਕ ਨਾਲ ਵੀ ਪਦਾ ਜੋ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂ ਿਨ
ੰ ਜੀ
ਤੌਰ ਤੇ ਨਹ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਿਧਆਪਕ ਉਨ ਨੂ ਜਾਣਦਾ
ੰ
ਹੈ। ਇਨ ਲੋ ਕ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਰਤ ਵਰਤਾਰਾ ਬੜੇ
ਸੰ ਕੋਚ, ਸੰ ਜਮ ਤੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਬਨ ਕਾਰਨ ਐਂ ਵੇ ਹੀ ਿਕਸੇ ਦੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਜ ਮਸਲੇ ਿਵੱ ਚ ਦਖਲ
ਅੰਦਾਜੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾੜੀ/ਗੰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਮਾੜੀ
ਹਰਕਤ ਜ ਇਸ਼ਾਰੇ ਆਿਦ ਤ ਪੂਰੀ ਤਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
5. ਫੁਟਕਲ ਿਵਚਾਰ (Miscellaneous ideas)
1. ਸਰੀਰਕ ਆਰਾਮ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਲੋ ੜ ਅਨੁ ਸਾਰ ਪੂਰੀ ਨ ਦ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਘੱ ਟ ਸਦੇ ਹਨ,
ਉਨ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਤਰੋ ਤਾਜਾ (refresh) ਨਹ ਹੁ ੰ ਦੇਤੇ ਉਹ ਭੰ ਬਲਭੂਸੇ (confuse) ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਪੜ
ਪੜ ਾ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਤ ਜਲਦੀ ਸੌਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2. ਸਵੇਰੇ ਅੰਿਮਤ ਵੇਲੇ ਜਲਦੀ ਜਾਗ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਤੇ ਿਨਤਨਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਿਫਰ ਤ ਭਾਵ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਆਰਾਮ
ਕਰ ਿਲਆ ਜਾਵੇ।
3. ਦੁਬਾਰਾ ਉਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਿਵਸ਼ਾ ਪੜ ਨ ਿਲਖਣ ਤ ਿਬਨ ਸਮ ਅਖਬਾਰ ਪੜ ਨ, ਫਜੂਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕੰ ਮ
ਿਵੱ ਚ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਘੰ ਟੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱ ਟ ਤ ਘੱ ਟ ਬੋਿਲਆ ਜਾਵੇ।
4. ਅਸਬੰ ਧਤ ਮਸਲੇ (Unrelated matters)
ਿਜਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰਮ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਮ ਹ, ਸਰਦੀ, ਗਰਮੀ, ਜੰ ਮਣ ਮਰਨ ਆਿਦ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨ
ਕਰਨ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱ ਸ ਤ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਾਨੂ ਕੁ
ੰ ਝ ਚੰ ਗਾ ਲਗੇ ਜ ਮਾੜਾ ਲਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂ ਚੰੰ ਗੀ ਤਰ ਪਤਾ
ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਕਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਇਨ ਨੂ ਬਣਾਉਣ
ੰ
ਵਾਲੇ ਰੱ ਬ ਜੀ, ਪਮਾਤਮਾ
ਨੂ ਬੁ
ੰ ਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਣਾ, ਗੁ ੱ ਸੇਹੋ ਹੋ ਕੇ ਿਖੱ ਝਣਾ, ਰੋਣਾ ਿਪੱ ਟਣਾ ਤੇ ਰੱ ਬ ਜੀ/ਪਮਾਤਮਾ ਨੂ ਆਪਣੀਆਂ
ੰ
ਮਨ ਮੱ ਤੀਆਂ ਸਲਾਹ
ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਿਟਪਣੀਆਂ (comments) ਕਰਨੀਆਂ, ਸਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ ਤੀ ਭੰ ਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ
ਰੇਖਾ (jurisdiction) ਤ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਲਾਭ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਹ ਪਰ ਨੁ ਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ।
5. ਦੂਰ ਸਬੰ ਧਤ ਮਸਲੇ (Distant matters)
ਕੁਝ ਗੱ ਲ /ਮਸਲੇ ਿਸਆਸਤ,ਸਮਾਜਕ,ਭਾਈਚਾਰਕ, ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਕ ਅਤੇ ਿਮੱ ਤਰ ਮੰ ਡਲ ਬਾਰੇ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਿਜਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਤ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਨੜਲਾ ਨਹ । ਇਨ ਦਾ ਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂ ਕੋ
ੰ ਈ ਫਾਇਦਾ ਨੁ ਕਸਾਨ ਨਹ
ਹੁ ੰ ਦਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹ ਿਕ , ਅਸ ਅਿਜਹੇ ਦੂਰ ਸਬੰ ਧਤ ਮਸਿਲਆਂ ਿਵਚੱ ਡੂ ੰ ਘੀਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹ । ਤਰ ਤਰ ਦੇ
ਸੁਝਾਅ ਦਦੇ ਹ ਤੇ ਭ ਤੋ-ਭ ਤ ਬੋਲਦੇ ਹ । ਆਹ ਇ

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇ

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਣੇ ਨੂ ਇਹ
ੰ
ਨਹ

ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਹ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸਨੂ ਇ
ੰ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇ ਨਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਿਦ - ਸਾਡੀਆਂ
ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਸਲਾਹ ਦੀ ਿਲਸਟ ਲੰਬੀ ਹੁ ੰ ਦੀਚਲੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।
ਿਮਸਾਲ ਵੱ ਜ ਇੱਕ ਪਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਿਵੱ ਚ ਘਰੇਲੂ ਕੰ ਮ ਕਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਿਮੱ ਤਰ ਬੜੇ ਸੁਆਦ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਗੱ ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ – “ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਕਮ
ਚਲਾ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਸਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ” ਤੇ ਹੋਰ ਿਕੰ ਨਾ ਕੁਝ ਊਲ ਜਲੂਲ ਬੋਿਲਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮ ਹੌਲੀ ਿਜਹੀ
ਿਨਮਰਤਾ ਸਿਹਤ ਪੁਿਛਆ, “ਕੀ ਦੋਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ/ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ
ਹੈ” ਸਭ ਚੁਪ ਹੋ ਗਏ ਉਤਰ ਿਮਿਲਆ, “ਨਹ ।” “ਤ ਿਫਰ ਤੁਸ ਉਨ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਊਜ ਿਕ

ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ।” “ਨਹ

ਅਸ ਤ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਰਸਰੀ ਗੱ ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ” ਸੋਚੋ, ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਝੂਠੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਅਸ ਅਕਸਰ
ਅਿਜਹੀ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਊਲ-ਜਲੂਲ-ਫਜ਼ੂਲ ਗੱ ਲ ਿਵੱ ਚ ਉਲਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹ
ਅਤੇ ਪਰਾਈ ਿਨੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਨਾਹ/ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਲਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹ । ਅਿਜਹੀਆਂ ਗੱ ਲ , ਚਰਚਾਵ , ਿਨੰਦਾ ਵੱ ਤ ਛੇੜ
ਛੇੜਾਵ ਤ ਸਾਨੂ ਬੜੀ
ੰ
ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
6. ਨੜ ਸਬੰ ਧਤ ਮਸਲੇ (closely related matters)
ਕਈ ਗੱ ਲ , ਮਸਲੇ , ਸਮਿਸਆਵ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਬੱ ਿਚਆਂ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ, ਭੈਣ-ਭਰਾ ਤੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨਾਲ
ਸਬੰ ਧਤ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂਹਨ। ਇਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੜੇ ਦਾ ਿਸੱ ਧਾ ਸਬੰ ਧ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਪੂਰਾ
ਿਧਆਨ ਦੇਈਏ ਤੇ ਲੋ ੜ ਅਨੁ ਸਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਈਏ। ਿਮਸਾਲ ਵਜ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਪੜ ਾਈ। ਪਰ ਸਾਵਧਾਨ! ਿਖਆਲ
ਰਹੇ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਸਮ ਸਾਡੇ ਤ ਕੋਈ ਅਯੋਗ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੁਕਰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਿਜਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂ ਿਪੱ
ੰ ਛ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ
ਤੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਿਜਵ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਪੜ ਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂ ਇਮਿਤਹਾਨ
ੰ
ਿਵੱ ਚ ਨਕਲ ਕਰਾਉਣੀ।
ਆਪਣੇ ਸਿਹਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਲਵਾਉਣੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਅਿਧਆਪਕ ਵੱ ਲ ਅਿਜਹੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ
ਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਿਧਆਪਕ ਜਗਤ ਨੂ ਕੁ
ੰ ਲ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਮਣੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਵੱ ਲ ਸਾਨੂ ੰ
ਸਾਿਰਆਂ ਨੂ ਬਹੁ
ੰ ਤ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
7. ਿਨ ਜੀ ਮਸਲੇ (Personal Matters)
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਉਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਪਿਹਨਣਾ, ਸੌਣਾ ਜਾਗਣਾ, ਤੁਰਨਾ ਿਫਰਨਾ, ਵੇਖਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਸੋਚਣਾ,
ਪੜ ਨਾ, ਿਕਰਤ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਆਿਦ ਅਤੇ ਮਨ ਿਬਰਤੀਆਂ ਸਬਰ, ਸੰ ਤੋਖ, ਧੀਰਜ, ਦਇਆ, ਕਾਮ, ਕੋਧ, ਲੋ ਭ, ਮੋਹ, ਹੰ ਕਾਰ,
ਿਤਸ਼ਨਾ ਆਿਦ ਸਾਡੇ ਿਨ ਜੀ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਿਨ ਜੀ ਗੱ ਲ , ਮਸਿਲਆਂ ਤੇ ਸਮਿਸਆਵ ਦਾ ਸਬੰ ਧ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ
ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ ਪਰ ਇਨ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਸਿਰਆਂ (ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ) ਤੇ ਵੀ ਪਦਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਿਨ ਜੀ ਮਸਿਲਆਂ ਵੱ ਲ ਿਬਲਕੁਲ ਿਧਆਨ ਨਹ ਦਦੇ ਅਤੇ
ਅਸਬੰ ਧਤ ਤੇ ਦੂਰ ਸਬੰ ਧਤ ਮਸਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹ । ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਿਨ ਜੀ ਮਸਿਲਆਂ ਨਾਲ ਨਿਜੱ ਠਣਾ ਤੇ ਦੋ
ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਵੱ ਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਿਨ ਜੀ ਮਸਿਲਆਂ ਦੇ ਹੱ ਲ ਿਕਵ ਤੇ ਿਕੱ ਥ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ

ਤੇ ਸੁਿਹਰਦਤਾ ਨਾਲ ਜੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ ੰ ਥਸਾਿਹਬ ਜੀ ਤ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤ ਗੱ ਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂ ਯਤਨ
ੰ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ ੰ ਥਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂ ਚੰੰ ਗੀ ਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਪਣਾ ਲਈਏ। ਇਸ
ਤਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ /ਸਮਿਸਆਵ ਖੁਦ-ਬਖੁਦ (ਆਪਣੇ ਆਪ) ਹੱ ਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਆਦਰਸ਼ਕ, ਆਕਰਸ਼ਕ, ਅਿਧਆਪਕ ਇ ਕਹਾਵੇ।
ਪਿਹਲੇ ਆਪ ਅਪਣਾਵੇ, ਿਫਰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂ ਸਮਝਾਵੇ
ੰ
,
ਗੁਰੂ ਲੜ ਲੱਗ ਨਾਮ ਿਧਆਵੇ, ਤੇ ਸਭ ਨੂ ਪਰਭਾਵੇ
ੰ
,
ਆਦਰਸ਼ਕ, ਆਕਰਸ਼ਕ, ਅਿਧਆਪਕ ਇ ਕਹਾਵੇ।
ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਿਗਆਨ ਵਧਾਵੇ, ਤ ਿਫਰ ਉਠ ਵੰ ਡਣ ਜਾਵੇ,
ਪੇਮ ਕਰੇ, ਮੋਹ ਮਨ ਨ ਲਾਵੇ, ਹਉਮੈ ਿਵੱ ਚ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ,
ਆਦਰਸ਼ਕ, ਆਕਰਸ਼ਕ, ਅਿਧਆਪਕ ਇ ਕਹਾਵੇ।
ਪਰ ਤਨ, ਪਰ ਧਨ ਦੇ ਨੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਿਨੰਦਾ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ
ਔਗੁਣ ਛੋਡ ਗੁਣ ਨੂ ਧਾਵੇ
ੰ , ਬੁਰਾ ਿਕਸੇ ਨਾ ਕਹੈ ਕਹਾਵੇ,
ਆਦਰਸ਼ਕ, ਆਕਰਸ਼ਕ, ਅਿਧਆਪਕ ਇ ਕਹਾਵੇ।
ਿਮੱ ਠਾ ਬੋਲ, ਿਮੱ ਠਤ ਫ਼ਲਾਵੇ, ਕੁੜੱਤਣ ਨੂ ਦੂ
ੰ ਰ ਭਜਾਵੇ,
ਸਭ ਨੂ ਪੇ
ੰ ਮ ਕਰੇ ਗੱ ਲ ਲਾਵੇ, ਸਭ ਭਲਾ ਕਿਹਣ ਤੇ ਆਦਰ ਪਾਵੇ,
ਆਦਰਸ਼ਕ, ਆਕਰਸ਼ਕ, ਅਿਧਆਪਕ ਇ ਕਹਾਵੇ।

ਦੂਖ ਿਨਵਾਰਨ, ਨਾਮ ਿਧਆਵਨ ਅਤੇ ਪਭੂ ਦਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਿਹਤ
ਆਓ! ਿਨਤ-ਿਨਤ ਕਰੀਏ

ਵਿਡਆਈ ਵੀਚਾਰੁ

ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਸਾਨੂ ਹੁ
ੰ ਕਮ ਹੈ:ਅੰਿਮਤ ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ਵਿਡਆਈ ਵੀਚਾਰੁ॥
ਭਾਵ ਪਭਾਤ ਵੇਲੇ, ਜਦ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੰ ਸਾਰਕ ਕੁਫਕਿੜਆਂ ਤੇ ਝਮੇਿਲਆਂ ਤ ਮੁਕਤ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ, ਅਿਜਹੇ ਸਮ ਸਦਾ
ਿਥਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਚੇ ਪਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਸਮਰੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਡਆਈਆਂ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਸੋਚੀਏ, ਿਚੰ ਤਨ ਤੇ
ਮਨਨ ਕਰੀਏ ਿਕ ਪਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਕੀ ਹਨ? ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹਨ? ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਹਨ? ...

1. ਵਿਡਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ਕੀ ਹੈ?
ਵੀਚਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ - ਅਸਲੀਅਤ ਤੱ ਕ ਪੁ ੱ ਜਣ ਦੀ ਿਕਆ। 'ਵਿਡਆਈ ਵੀਚਾਰੁ' ਭਾਵ ਪਭੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਨੀ,
ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂ ਸਮਝਨਾ,
ੰ
ਵੀਚਾਰਨਾ, ਮਨ-ਬੁਿਧ ਦੇ ਤਲ ਤ ਹੋਰ ਗਿਹਰਾ ਜਾ ਕੇ ਅਨੁ ਭਵ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ
ਰਾਹ ਸਚੇ ਪਭੂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਮਝ-ਸਮਝ ਕੇ ਿਸਫਿਤ ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ।
2. ਵਿਡਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ਿਕ ਜਰੂਰੀ ਹੈ?
ਸਾਨੂ ਹੁ
ੰ ਕਮ ਹੈ ਿਕ ਅੰਿਮਤ ਵੇਲੇ ਵਿਡਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ਕਰੋ। ਅੱ ਜ ਅਸ ਅੰਿਮਤ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹ , ਸੁਣਦੇ ਹ ,
ਿਨਤਨਮ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹ , 'ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ' ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹ ਪਰ ਵਿਡਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹ ।
ਚਾਹੀਦਾ ਤ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹ , ਿਨਤਨਮ ਰਾਹ ਵਿਡਆਈ
ਵੀਚਾਰੁ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਪਰ ਸੱ ਚ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ ਪਰ
ਵਿਡਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ਨਹ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਨੂ ਪਤਾ
ੰ
ਹੀ ਨਹ ਲੱਗਦਾ ਿਕ ਅਸ ਕੀ ਪੜ ਰਹੇ ਹ ? ਕੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹ ? ਕੀ ਸੁਣ
ਰਹੇ ਹ ? ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?
3. ਇੱਕ ਸਫਲ ਤਜ਼ਰਬਾ – ਇੱਕ ਢੰ ਗ
ਿਪਛਲੇ ਕੁ ੱ ਝ ਸਮ ਤ ਲੁਿਧਆਣਾ ਿਵਖੇ 5-6 ਵੀਰ /ਭੈਣ ਵੱ ਲ 'ਵਿਡਆਈ ਵੀਚਾਰੁ' ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਕਵ?

1. ਅੰਿਮਤ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਅੱ ਧੇ ਘੰ ਟੇ ਲਈ ਜੁੜ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਚੇਚ ਨਹ ਕਰਦੇ – ਪਕਾਸ਼, ਪਸ਼ਾਦ, ਿਵਛਾਈ...।
ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੇਜ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜ ਦੇ ਹਨ।
2. ਸਭਨ ਨੂ ਸੀ
ੰ ਗੁਰੂ ਗ ੰ ਥਸਾਿਹਬ ਸਟੀਕ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਦੇ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ।
3. ਲੜੀਵਾਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀਰ/ਭੈਣ ਪੜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੱ ਜਣ ਕੇਵਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹ ਸਗ
ਸੁਆਲ ਵੀ ਪੁਛਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਚਾਰ ਵੀ ਦਸਦੇ ਹਨ।
4.

ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਟੀਕ ਿਵਚ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ underline ਕਰ ਲਦੇ ਹਨ ਜ ਆਪਣੇ ਨਟਸ ਵੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ

ਿਲਖ ਲਦੇ ਹਨ।
5.

ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵੀਰ ਹੀ ਨਹ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਸਗ ਸਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਸ ਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ

ਜ ਦਾ ਹੈ। ਹ , ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੁ ੱ ਚੀਿਵਚਾਰ ਨੂ ਠੀਕ
ੰ
ਿਦਸ਼ਾ ਵੱ ਲ ਚਲ ਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ।
6.

ਸਮ ਅੱ ਧਾ ਘੰ ਟਾ ਤ ਨਹ ਵਧ ਦੇ ਿਕ ਿਕ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਸਭਨ ਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਿਕਰਤ-ਿਵਰਤ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਾ

ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੀਰ/ਭੈਣ ਅੰਿਮਤ ਵੇਲੇ ਿਨਤਨਮ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਆਉਦੇ ਹਨ ਜ ਲੇ ਟ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ
ਸੰ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
7.

ਵਿਡਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ਦੀ ਆਰੰ ਭਤਾ 5 ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵੀਚਾਰ ਸਿਹਤ ਮੁਸਕੁਰਾ-ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਮੂਲਮੰ ਤਰ ਤੇ

ਗੁਰਮੰ ਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।
8.

ਕੁਝ ਿਮੰ ਟ ਲਈ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਪੁਨਰ ਚਰਚਾ (ਰੲਵਿਸੋਿ◌ਨ) ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਫਰ ਨਵ ਸ਼ਬਦ

ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱ ਜਕਲ 22 ਵਾਰ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵੀਚਾਰ ਚੱ ਲ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਿਸਰੀਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ', 'ਮਾਝ ਕੀ
ਵਾਰ', 'ਗੂਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ 4' ਤੇ 'ਗੂਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ 5' ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਉਪਰੰ ਤ ਹੁਣ 'ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ' ਦੀ
ਵੀਚਾਰ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹਨ ਸਭਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਨਵ ਿਗਆਨ ਿਮਲੇ , ਨਵ ਗੱ ਲ ਸਮਝ ਆਵੇ।
4. ਅਨੁ ਭਵ: ਇੰਝ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਮਬਰ ਨੂ ਕਮਾਲ
ੰ
ਦੇ ਅਨੁ ਭਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਜਵ:·

ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਜਨੀ ਨ ਸੇਿਵਓ ਸਬਿਦ ਨ ਕੀਤੋ ਵੀਚਾਰੁ ॥
ਅੰਤਿਰ ਿਗਆਨੁ ਨ ਆਇਓ ਿਮਰਤਕੁ ਹੈ ਸੰ ਸਾਿਰ ॥ (ਅੰਗ 88)
ਕਮਾਲ! ਕਮਾਲ!! ਸਮਝ ਆਈ ਿਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਿਤਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਵੀਚਾਰੁ ਹੀ ਸਿਤਗੁਰ

ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਤਕ ਵੀਚਾਰੁ ਨਹ ਕੀਤੀ ਤਦ ਤੱ ਕ ਅੰਦਰ ਿਗਆਨ ਨਹ ਆਏਗਾ, ਚਾਨਣ ਨਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇ
ਜਾਣੀਏ ਿਕ ਜੀ ਦੇ ਜੀਅ ਮਰੇ ਵ ਗ ਹੋਵ ਗੇ। ਕੋਈ ਚਾਅ ਨਹ , ਅਨੰਦ ਨਹ , ਹਰ ਵੇਲੇ ਿਚੰ ਤਾ, ਘਬਰਾਹਟ, ਤੌਖਲਾ...।
ਵਿਡਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ਰਾਹ ਿਟਕਾਅ ਤੇ ਸਿਹਜ ਦੀਆਂ ਬਖਿਸ਼ਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ।

·

ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਅਿਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ...
ਮ ਹਾਲੀ ਤੱ ਕ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਜਸਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਓਹੀ ਅੰਨਾ ਤੇ ਬੋਲਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ

ਇਥੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਿਪਆਰ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵੀ
ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਵੱ ਸ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ।
·

ਨੰਗਾ ਦੋਜਿਕ ਚਾਿਲਆ ਤਾ ਿਦਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ॥
ਪਿਹਲ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਿਕ ਜੀਵ ਨੰਗਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨੰਗਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰ ਸਾਰ ਤ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਵਿਡਆਈ ਵੀਚਾਰ

ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਿਕ ਇਥੇ ਨੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ ਉਸਦੇ ਕੱ ਪੜੇ ਉਤਾਰ ਿਦਤੇ ਗਏ ਸਗ ਉਸਦੇ ਅਵਗੁਣ
ਤ ਪਰਦੇ ਉਠਾ ਿਦਤੇ। ਉਸਦੇ ਅਵਗੁਣ ਜਦ ਸਭ ਨੂ ਿਦੱ
ੰ ਸੇ ਤ ਉਹ ਿਭਆਨਕ ਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਪਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਿਪਆ।
·

ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ
ਮ ਹਾਲੀ ਤੱ ਕ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਿਕ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਪਛਲੇ ਜਨਮ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੇ ਕਰਮ। ਪਰ ਵਿਡਆਈ

ਵੀਚਾਰ ਰਾਹ ਸੋਝੀ ਪਈ ਿਕ ਜੋ ਕਰਮ ਮ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੇ, ਕਲ ਕੀਤੇ ਜ ਹੁਣ ਤ ਦੋ-ਚਾਰ ਸੈਿਕੰ ਡ ਪਿਹਲ ਕੀਤੇ
ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਹਨ।
·

ਵਿਡਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਹਲ ਿਨ ਕੀ ਿਨ ਕੀ ਗੱ ਲ ਤੇ ਮ ਡੋਲ ਜ ਦੀ ਸੀ

ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਹਜੇ-ਸਿਹਜੇ ਸਿਹਜ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ।
·

ਵਿਡਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ਰਾਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਿਵਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋ ਬਿਚਆ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਵਿਡਆਈ

ਵੀਚਾਰੁ ਦੌਰਾਨ ਿਵਚਾਿਰਆ, ਸਮਿਝਆ ਕੋਈ ਨ ਕੋਈ ਫੁਰਮਾਨ ਗੁਣ ਗੁਣ ਦੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ ਸੋ ਖੇੜਾ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ।
ਿਦਲ ਕਰਦੈ ਿਜੰ ਨ ਸੁਆਸ ਹਨ, ਹੁਣ ਤ ਵਿਡਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ਕਦੇ ਨਾ ਛਡੀਏ। ਵੇਕਾਰੀ ਵੇਿੜਆ ਮਨ ਵੀ ਕਾਬੂ ਿਵਚ
ਆਉਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਹੈ।
· ਵਿਡਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ਰਾਹ ਮੈਨੂ ੰਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਹਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮ ਬਹੁਤ
ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂ ੰਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਨੂ ੰਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ ਪਤਾ । ਪਿਹਲ ਮੇਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਧੁ ੰ ਦਲਾ ਸੀ, ਹੁਣ
ਸਾਫ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ।
·

ਵਿਡਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ਕੀਤੇ ਿਬਨ ਪਿਹਲ ਜਦ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਿਦਆਂ 'ਮਨਮੁਖ' ਸ਼ਬਦ ਆ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਿਧਆਨ

ਦੁਿਜਆਂ ਵੱ ਲ ਜਾਦਾ ਸੀ ਿਕ ਫਲ -ਫਲ ਤ 'ਮਨਮੁਖ' ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚ ਹੀ ਿਕੰ ਨ ਅਉਗਣ ਹਨ।
·

ਅੰਿਮਤ ਵੇਲੇ ਨਵ ਿਗਆਨ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁ ੱ ਖ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਮਨ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ

ਹੈ। ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਚੰ ਗੇ-ਮਾੜੇ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਚਲਦੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਤੁਰੰਤ ਹੋਣ ਲਗ
ਿਪਆ ਹੈ।

·

ਵਿਡਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ਰਾਹ ਅਨੁ ਭਵ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਪਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਅਸ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਹੌਲੀ-

ਹੌਲੀ ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਸ ਜਾਣ। ਅਸਲ ਗੱ ਲ ਇਹ ਨਹ ਿਕ ਅਸ ਿਕੰ ਨ ਘੰ ਟੇ ਪਾਠ ਜਾ ਿਸਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਬਲਿਕ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇੰਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਿਵਚ ਿਕੰ ਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਿਦਨ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ
ਹੁ ੰ ਦਾਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ।
·

ਮਨ ਿਵਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਵਲ ਜੋ ਚੰ ਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰ ਲਵੋ ਪਰ ਿਨਰਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂ ੰ

ਿਮੱ ਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰ ਨ। ਹੁਕਮ ਨੂ ਮਜ਼ਬੂ
ੰ
ਰੀ ਵੱ ਸ ਨਹ , ਮਨਹਠ ਨਾਲ ਨਹ ਸਗ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰ ਨ ਲਈਏ।
·

ਹੁਣ ਜਦ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜ ਦੇ ਹ ਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹ ਤ ਉਠਣ ਲੱਿਗਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵੀਚਾਰ ਚੱ ਲਦੀ ਹੈ ਅੱ ਜ ਮ

ਿਕਹੜੀ ਨਵ ਗੱ ਲ ਿਸੱ ਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨ ਕੋਈ ਨਵ ਗੱ ਲ ਪੱ ਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰ ਨਣੀ ਹੈ ।
·

ਇਹ ਿਕੰ ਨੀ ਚੰ ਗੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨ ਸਾਨੂ ੰਕੇਵਲ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ ਿਕਹਾ ਸਗ ਕੰ ਮ

ਕਰਿਦਆਂ ਵੀ ਅਸ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ । ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੀ 'ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ' ਹੈ। ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ
ਸੰ ਗਤ ਕਰਨੀ ਹੀ 'ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ' ਹੈ।
·

ਵਿਡਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ਰਾਹ ਫੁਰਨਾ ਫੁਿਰਆ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਥੋੜ ਾ ਬੋਲੀਏ, ਹੋਲੀ ਬੋਲੀਏ, ਠੀਕ ਬੋਲੀਏ।
ਆਪ ਸਭਨ ਨੂ ਿਬਨ
ੰ
ਹੈ ਿਕ ਆਓ, ਅਸ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਅਿਜਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼

ਅੰਿਮਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਵਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਵਿਡਆਈ ਵੀਚਾਰ ਕਰੀਏ - ਜੀਵਨ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ
ਰੂਪੀ ਸਮੁ ੰ ਦਰਦੇ ਕੰ ਢੇ ਹੀ ਨਾ ਬੈਠ ਰਹੀਏ ਸਗ ਚੁ ੱ ਭੀਆਂ ਲਾਈਏ, ਹੋਰ ਡੂ ੰ ਘੇ, ਹੋਰ ਡੂ ੰ ਘੇ ਚੁ ੱ ਭੀ ਲਾਈਏ - ਵੱ ਧ, ਹੋਰ ਵੱ ਧ
ਿਗਆਨ ਰੂਪੀ ਰਤਨ, ਜਵਾਹਰ, ਮਾਿਣਕ, ਮੋਤੀ ਿਮਲਣਗੇ।

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਟ : - ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਸਮੁ ੱ ਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਟੀਕਾ/ਸਟੀਕ ਵਰਤਨ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਪੋ: ਸਾਿਹਬ
ਿਸੰ ਘ ਰਿਚਤ – ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਦਰਪਣ ਜ ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਰਿਚਤ ਟੀਕਾ ਜ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਗੁਰਮਿਤ
ਅਨੁ ਸਾਰੀ ਟੀਕਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਹੈ – 'ਿਵਚਾਰ ਰਾਹ ਅਨੁ ਭਵ ਤੱ ਕ ਪੁ ੱ ਜਣਾ'

- ਰੇਣੁਕਾ ਸਰਬਜੀਤ ਿਸੰ ਘ
singh.renukass@gmail.com

