ਨਾਨਕ ਇਹ ਿਬਿਧ ਹਿਰ ਭਜਉ
1
ਨਾਨਕ ਇਹ ਿਬਿਧ ਹਿਰ ਭਜਉ
(ਅੰ ਿਮਤ ਪਾਲ ਿਸੰ ਘ 'ਅੰ ਿਮਤ')
ਿਕਸੇ ਜੀਵ ਿਵੱ ਚ ਔਗੁਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਦਗੁਣ ਵੀ। ਕੁੱ ਤਾ ਵੀ ਜੀਵ ਹੈ। ਕੁੱ ਤੇ ਿਵੱ ਚ ਔਗੁਣ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਗੁਣ ਵੀ ਹਨ ।
ਕੁੱ ਤੇ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵਧੀਆ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਣਾ । ਮਾਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਭੋਜਨ ਦਏ ਜ( ਮਾੜਾ, ਕੁੱ ਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹ+ ਛੱ ਡਦਾ ।
ਮਾਲਕ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱ ਟ-ਮਾਰ ਕਰੇ, ਤ( ਵੀ ਕੁੱ ਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ ਨਹ+ ਛੱ ਡਦਾ, ਅਿਜਹਾ ਆਮ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ।
ਖੋਜੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁੱ ਤੇ ਦਾ ਸਾਥ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕ ਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ । ਿਜਨ3( ਲੋ ਕ( ਨ4 ਕੁੱ ਤੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ3( ਦੀ ਿਸਹਤ ਬਾਕੀ
ਲੋ ਕ( ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੀਆ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਿਦਲ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਲੋ ਕ ਕੁੱ ਤੇ ਪਾਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ3( ਦੀ ਿਸਹਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਕਾਰਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਕੁੱ ਤੇ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਿਦਆਂ ਉਨ3( ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਕਸਰਤ ਹੋ ਜ(ਦੀ ਹੈ ।
ਕੁੱ ਤਾ ਇੱ ਕ ਚੰ ਗੇ ਦੋਸਤ ਵ(ਗ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੁੱ ਖ-ਸੁੱ ਖ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਿਮਲ ਜ(ਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਹ
ਅਪਾਿਹਜ ਲੋ ਕ, ਿਜਨ3( ਨ4 ਕੁੱ ਤਾ ਰੱ ਿਖਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਜਨਬੀ ਲੋ ਕ( ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲੱਿਗਆਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਿਡਪਸ਼
ੈ ਨ ਆਿਦ ਮਾਨਿਸਕ ਸਮੱ ਿਸਆਵ( ਤ8
ਪੇਸ਼ਾਨ ਲੋ ਕ( ਲਈ ਕੁੱ ਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਿਬਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਕੁੱ ਤਾ ਹਜ਼ਾਰ( ਸਾਲ( ਤ8 ਮਨੁੱਖ( ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਚਰਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਮਨੁੱਖੀ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱ ਚ ਕੁੱ ਿਤਆਂ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਮੁੱ ਢ ਤ8 ਹੀ ਿਮਲਦਾ ਹੈ । ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਾਿਹਤ ਿਵੱ ਚ ਕੁੱ ਿਤਆਂ ਦਾ
ਵਰਣਨ ਹੈ । ਬੁੱ ਲ3ੇ ਸ਼ਾਹ ਨ4 ਵੀ ਕੁੱ ਤੇ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਿਦਆਂ ਆਿਖਆ ਸੀ :
ਬੁਿਲ3ਆ ! ਰਾਤ+ ਜਾਗ<, ਿਦਨ= ਪੀਰ ਸਦਾਵ<,
ਰਾਤ+ ਜਾਗਣ ਕੁੱ ਤੇ,
ਤ> ਥ+ ?ਤੇ ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵੱ ਚ ਅਨ4ਕ ਥਾਵ( ?ਤੇ ਬਾਣੀਕਾਰ( ਨ4 ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕੁੱ ਤਾ (ਕੂਕਰ) ਆਿਖਆ ਹੈ, ਿਜਵ< :
ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੈ ਦਰਬਾਿਰ ॥ (ਅੰ ਗ ੯੬੯, ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)
ਅਤੇ
ਕਬੀਰ ਕੂਕਰੁ ਰਾਮ ਕਉ (ਅੰ ਗ ੧੩੬੮, ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)
ਕੁੱ ਤੇ ਿਵੱ ਚ ਕੁੱ ਝ ਔਗੁਣ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨ4 ਇਨ3( ਔਗੁਣ( ਦੀ ਵੀ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵ,ੇ ਕੁੱ ਿਤਆਂ ਦੇ ਔਗੁਣ( ਨਾਲ8 ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹਨ ।
ਇੱ ਕ ਗੁਣ ਕੁੱ ਤੇ ਿਵੱ ਚ ਅਿਜਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਔਗੁਣ( ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲ> ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ । ਸੀ ਸਿਤਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦੁਰ ਸਾਿਹਬ ਨ4 ਵੀ ਕੁੱ ਤੇ (ਸੁਆਨ) ਦੇ ਆਪਣੇ
ਮਾਲਕ (ਸੁਆਮੀ) ਪਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਗੁਣ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਿਦਆਂ ਇੱ ਕ-ਮਨ ਤੇ ਇੱ ਕ-ਿਚੱ ਤ ਹੋ ਕੇ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱ ਲ ਆਖੀ ਹੈ :
ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਿਗਹੁ ਿਜਉ ਸਦਾ ਸੁਆਨ ਤਜਤ ਨਹੀ ਿਨਤ ॥
ਨਾਨਕ ਇਹ ਿਬਿਧ ਹਿਰ ਭਜਉ ਇਕ ਮਿਨ ਹੁਇ ਇਿਕ ਿਚਿਤ ॥੪੫॥
(੧੪੨੮, ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)
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ਨਾਨਕ ਇਹ ਿਬਿਧ ਹਿਰ ਭਜਉ
ਸੀ ਸਿਤਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਜਵ< ਕੁੱ ਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਕਦੇ ਨਹ+ ਛੱ ਡਦਾ, ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਇਸ ਤਰ3( ਹੀ ਇੱ ਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ, ਇੱ ਕ ਿਚੱ ਤ ਹੋ ਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
'ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਿਗਹੁ', ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਗਿਹ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ । ਸੁਆਨ ਕੁੱ ਤੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ । 'ਤਜਤ ਨਹ+', ਿਤਆਗਦਾ ਨਹ+, ਛੱ ਡਦਾ ਨਹ+ । ਭਾਵ, ਿਜਵ< ਕੁੱ ਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ
ਕਦੇ ਿਤਆਗਦਾ ਨਹ+ ਹੈ ।
'ਨਾਨਕ', ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸਿਤਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ 'ਹੇ ਨਾਨਕ!'. 'ਇਹ ਿਬਿਧ', ਇਸ ਿਵਧੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ । 'ਹਿਰ ਭਜਉ', ਹਰੀ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਪਭੂ
ਦੀ ਬੰ ਦਗੀ/ਿਸਮਰਨ ਕਰੋ। 'ਇਕ ਮਿਨ ਹੁਇ', ਇੱ ਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ, ਮਨ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਦ8 ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀਚਾਰ ਮਨ ਿਵੱ ਚ ਨਾ ਰਹੇ । 'ਇਿਕ ਿਚਿਤ', ਇੱ ਕ ਿਚੱ ਤ ਹੋ
ਕੇ, ਜਦ8 ਿਚੱ ਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅਿਜਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਿਕ ਿਚੱ ਤ ਪਭੂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਏ ।
'ਇਹ ਿਬਿਧ'। ਿਕਹੜੀ 'ਿਬਿਧ'? ਿਕਹੜੀ ਿਵਧੀ? ਪਿਹਲੀ ਪੰ ਕਤੀ ਿਵੱ ਚ ਕੁੱ ਤੇ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ । ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਉਹ ਹੀ ਿਵਧੀ ਵਰਤੋ ਪਭੂ ਪਤੀ ਵੀ । ਕੋਈ ਵੀ
ਸਿਥੱ ਤੀ ਹੋਏ, ਕੁੱ ਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਨਹ+ ਛੱ ਡਦਾ । ਭਗਤ ਵੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਉਹ ਹੀ ਿਵਧੀ ਵਰਤੇ । ਮਾਲਕ ਪਭੂ ਿਜਸ ਤਰ3( ਰੱ ਖੇ, ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਿਹਣਾ।
ਸੀ ਸਿਤਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨ4 ਿਕੰ ਨਾ ਸੁੰ ਦਰ ਆਿਖਆ: ਜੇ ਸੁਖੁ ਦੇਿਹ ਤ ਤੁਝਿਹ ਅਰਾਧੀ ਦੁਿਖ ਭੀ ਤੁਝੈ ਿਧਆਈ ॥੨॥
ਜੇ ਭੁਖ ਦੇਿਹ ਤ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ ਦੁਖ ਿਵਿਚ ਸੂਖ ਮਨਾਈ ॥੩॥
ਤਨੁ ਮਨੁ ਕਾਿਟ ਕਾਿਟ ਸਭੁ ਅਰਪੀ ਿਵਿਚ ਅਗਨੀ ਆਪੁ ਜਲਾਈ ॥੪॥
ਪਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ ਜੋ ਦੇਵਿਹ ਸੋ ਖਾਈ ॥੫॥
ਨਾਨਕੁ ਗਰੀਬੁ ਢਿਹ ਪਇਆ ਦੁਆਰੈ ਹਿਰ ਮੇਿਲ ਲੈ ਹੁ ਵਿਡਆਈ ॥੬॥
ਅਖੀ ਕਾਿਢ ਧਰੀ ਚਰਣਾ ਤਿਲ ਸਭ ਧਰਤੀ ਿਫਿਰ ਮਤ ਪਾਈ ॥੭॥
ਜੇ ਪਾਿਸ ਬਹਾਲਿਹ ਤਾ ਤੁਝਿਹ ਅਰਾਧੀ ਜੇ ਮਾਿਰ ਕਢਿਹ ਭੀ ਿਧਆਈ ॥੮॥
ਜੇ ਲੋ ਕੁ ਸਲਾਹੇ ਤਾ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਜੇ ਿਨੰਦੈ ਤ ਛੋਿਡ ਨ ਜਾਈ ॥੯॥
(੭੫੭, ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)।
ਸੀ ਸਿਤਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਹੇ ਪਭੂ ! ਜੇ ਤੂੰ ਮ>ਨੰ ੂ ਸੁੱ ਖ ਦਵ<, ਤ( ਮ> ਤ>ਨੰ ੂ ਹੀ ਆਰਾਧਦਾ ਰਹ(, ਜੇ ਦੁੱ ਖ( ਿਵੱ ਚ ਹੋਵ(, ਤ( ਵੀ ਤ>ਨੰ ੂ ਹੀ ਿਧਆPਦਾ ਰਹ( ।੨।
ਜੇ ਤੂੰ ਮ>ਨੰ ੂ ਭੁੱ ਖ ਦੇ ਦੇਵ,< ਤ( ਇਸ (ਭੁੱ ਖ) ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਮ> ਰੱ ਿਜਆਂ ਹੀ ਰਹ( । (ਤੇਰੇ ਿਦੱ ਤੇ) ਦੁੱ ਖ( ਿਵੱ ਚ ਸੁੱ ਖ ਹੀ ਮਾਣਦਾ ਰਹ( ।੩। ਆਪਣਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਕੱ ਟ-ਕੱ ਟ ਕੇ ਸਭ ਤੇਰੇ ਲਈ
ਅਰਪਣਾ ਕਰ ਦੇਵ(। ਅੱ ਗ ਿਵੱ ਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਵ( ।੪। (ਤੇਰੇ ਲਈ) ਪੱ ਖਾ ਝੱ ਲ(, (ਤੇਰੇ ਲਈ) ਪਾਣੀ ਢੋਵ(। (ਜੇ ਪਭੂ !) ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਵ,< ਉਹ ਹੀ ਮ> ਖਾ ਲਵ(।੫। (ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਮ>) ਗ਼ਰੀਬ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਆ ਿਡੱ ਿਗਆ ਹ(, ਹੇ ਪਭੂ! ਮ>ਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਿਵੱ ਚ ਿਮਲਾ ਲਉ, ਇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਡਆਈ ਹੈ ।੬। (ਆਪਣੀਆਂ) ਅੱ ਖ( ਕੱ ਢ ਕੇ (ਪਭੂ ਦੇ)
ਚਰਣ( ਦੇ ਥੱ ਲੇ ਧਰ ਦਵ( । ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ (ਵੀ ਜੇ ਮ>ਨੰ ੂ ਤੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਿਫਰਨਾ ਪਵੇ, ਤ( ਮ>) ਿਫਰ(, (ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਿਕ) ਮਤ( ਮ>ਨੰ ੂ ਪਭੂ ਿਮਲ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਾਤਮਾ
ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏ।੭। ਜੇ ਤੂੰ ਮ>ਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਿਬਠਾ ਲਵ<, ਤ( ਮ> ਤ>ਨੰ ੂ ਆਰਧਦਾ ਰਹ( । ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਰ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਦਰ ਤ8) ਕੱ ਢ ਦਵ<, ਤ( ਵੀ ਮ> ਤ>ਨੰ ੂ ਿਧਆPਦਾ ਰਹ( । ੮। ਜੇ
ਦੁਨੀਆਂ ਮੇਰੀ ਿਸਫ਼ਤ ਕਰੇ, ਤ( ਵੀ ਮ> ਤੇਰੀ (ਹੀ) ਉਪਮਾ ਕਰਦਾ ਰਹ( । ਜੇ ਸਮਾਜ ਮੇਰੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰੇ, ਤ( ਵੀ (ਮ> ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ) ਛੱ ਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵ(। ੯।
ਇਹ ਹੈ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਪਭੂ ਪਤੀ। ਪਭੂ ਿਜਸ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੇ, ਭਗਤ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ ।
ਅਿਜਹੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱ ਲ ਸੀ ਸਿਤਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦੁਰ ਸਾਿਹਬ ਨ4 ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦ8 ਉਨ3( ਆਿਖਆ: ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਿਗਹੁ ਿਜਉ ਸਦਾ ਸੁਆਨ ਤਜਤ ਨਹੀ ਿਨਤ ॥
ਨਾਨਕ ਇਹ ਿਬਿਧ ਹਿਰ ਭਜਉ ਇਕ ਮਿਨ ਹੁਇ ਇਿਕ ਿਚਿਤ ॥੪੫॥
(੧੪੨੮, ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)
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ਨਾਨਕ ਇਹ ਿਬਿਧ ਹਿਰ ਭਜਉ
ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅੱ ਜਕਲ3। ਨਾ ਪਿਰਵਾਰ ਪਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਦੋਸਤ( ਪਤੀ । ਨਾ ਸਮਾਜ ਪਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਧਰਮ ਪਤੀ ।

3
ਪਿਰਵਾਰ ਪਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਿਜਸ ਪਿਰਵਾਰ ਨ4, ਜ( ਿਜਨ3( ਪਾਿਰਵਾਿਰਕ ਜੀਵ( ਨ4 ਪਾਲ-ਪੋਸ ਕੇ ਵੱ ਡਾ ਕੀਤਾ, ਪੜ3ਾਇਆ-ਿਲਖਾਇਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜੋਗਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ
ਪਿਰਵਾਰ ਜ( ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਵ( ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਿਨਭਾਉਣੀ ਹੀ ਪਿਰਵਾਰ ਪਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਹੈ ।
ਪੰ ਤੂ, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਹੁੰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਿਜਸ ਪਿਰਵਾਰ ਨ4, ਜ( ਿਜਨ3( ਪਾਿਰਵਾਿਰਕ ਜੀਵ( ਨ4 ਪਾਲ-ਪੋਸ ਕੇ ਵੱ ਡਾ ਕੀਤਾ, ਪੜ3ਾਇਆ-ਿਲਖਾਇਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜੋਗਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਪਿਰਵਾਰ
ਜ( ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਵ( ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਭੁੱ ਲ ਕੇ ਲੋ ਭੀ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁੱ ਖ( ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜ(ਦਾ ਹੈ । ਿਵਆਹ ਹੋ ਿਗਆ, ਤ( ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਮ(-ਬਾਪ ਆਿਦ
ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਭੁੱ ਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮ(-ਬਾਪ ਤ8 ਅੱ ਡ ਹੋ ਜ(ਦਾ ਹੈ ।
ਜਦ8 ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤ( ਪਭ-ੂ ਸ(ਈ ਨੂੰ ਿਵਸਾਰ ਿਦੱ ਤਾ, ਜਦ8 ਿਵਆਹੇ ਗਏ, ਤ( ਮ(-ਬਾਪ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਿਦੱ ਤਾ।
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨ4 ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰ ਝ ਿਲੱਿਖਆ ਹੈ: ਕਾਮਿਣ ਕਾਮਿਣਆਰੀਐ ਕੀਤੋ ਕਾਮਣੁ ਕੰ ਤ ਿਪਆਰੇ॥
ਜੰ ਮੇ ਸ(ਈ ਿਵਸਾਿਰਆ ਵੀਵਾਿਹਆਂ ਮ( ਿਪਅ ਿਵਸਾਰੇ ॥
ਸੁਖ( ਸੁਿਖ ਿਵਵਾਿਹਆ ਸਉਣੁ ਸੰ ਜੋਗੁ ਿਵਚਾਿਰ ਿਵਚਾਰੇ ॥
ਪੁਤ ਨੂਹ> ਦਾ ਮੇਲੁ ਵੇਿਖ ਅੰ ਗ ਨਾ ਮਾਥਿਨ ਮ( ਿਪਉ ਵਾਰੇ ॥
ਨੂੰਹ ਿਨਤ ਮੰ ਤ ਕੁਮੰਤ ਦੇਇ ਮ( ਿਪਉ ਛਿਡ ਵਡੇ ਹਿਤਆਰੇ ॥
ਵਖ ਹੋਵੈ ਪੁਤੁ ਰੰ ਿਨ ਲੈ ਮ( ਿਪਉ ਦੇ ਉਪਕਾਰੁ ਿਵਸਾਰੇ ॥
ਲੋ ਕਾਚਾਿਰ ਹੋਇ ਵਡੇ ਕੁਚਾਰੇ ॥੧੨॥
(ਵਾਰ ੩੭)।
ਦੋਸਤ( ਪਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਹੁਣ ਲੱਗਭੱ ਗ ਿਕਤਾਬ( ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਿਲਖੀ ਰਿਹ ਗਈ ਹੈ । ਸ਼ਾਇਰ ਬਸ਼ੀਰ ਬਦਰ ਦਾ ਇੱ ਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ: ਦੋਸਤ8 ਸੇ ਵਫ਼ਾ ਕੀ ?ਮੀਦ<,
ਿਕਸ ਜ਼ਮਾਨ4 ਕੇ ਆਦਮੀ ਤੁਮ ਹੋ?
ਅਜੋਕੇ ਸਮ< ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਿਵੱ ਚ ਵਫ਼ਾ ਦੀ ?ਮੀਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਏਗਾ । ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱ ਜ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹ+, ਬਲਿਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰਨ
ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜ(ਦੀ ਹੈ । ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜ3ੀ ਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਿਵੱ ਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰ ਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹ+ ਰਹੀ ।
ਆਪਣੀ ਿਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹ+ ਿਮਿਲਆ, ਤ( ਪਾਰਟੀ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤੀ । ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਿਟਕਟ ਨਹ+ ਿਮਲੀ, ਤ( ਪਾਰਟੀ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤੀ । ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱ ਲ8 ਚੰ ਗੇ
ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਈ, ਤ( ਪਾਰਟੀ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤੀ । ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਛੱ ਡ ਦੇਣ ਤ8 ਬਾਅਦ ਉਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱ ਲ8 ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ, ਤ( ਵਾਪਸ ਉਸੀ ਪਾਰਟੀ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ
ਤ8 ਵੀ ਕੋਈ ਸੰ ਕੋਚ ਨਹ+ । ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਹ+, ਬਲਿਕ ਿਨਜੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜ(ਦੇ ਹਨ ਅਜੋਕੀ ਿਸਆਸਤ ਿਵੱ ਚ ।
ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁਣ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਖ਼ੂਬ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਿਮਲਦੀ ਹੈ । ਕੁੱ ਝ-ਕੁ ਸਹੂਲਤ( ਜ( ਪੈਿਸਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਿਵੱ ਚ ਕਈ ਲੋ ਕ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤਕ ਤਬਦੀਲ
ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਿਝੱ ਝਕ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ+ ਕਰਦੇ । ਿਸਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਬਦਲਣ ਲੱਿਗਆਂ ਕੁੱ ਝ ਲੋ ਕ ਦੇਰ ਨਹ+ ਲਾPਦੇ । ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹ+ ਹੋਏਗਾ ਿਕ ਬਹੁਤ
ਵਾਰੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਿਸਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਔਜਾਰ ਤ8 ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੁੱ ਝ ਨਹ+ ਸਮਿਝਆ ਜ(ਦਾ । ਬਹੁਤੀ ਜਗ3ਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਿਹਨੁਮਾ ਆਪਣੇ ਿਸਆਸੀ ਆਕਾਵ( ਦੇ
ਹੁਕਮ ਮੰ ਨਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਿਜਹੜੇ ਸਮਾਜ ਿਵੱ ਚ ਨਾ ਪਿਰਵਾਰ ਪਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਦੋਸਤ( ਪਤੀ; ਨਾ ਸਮਾਜ ਪਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਪਤੀ; ?ਥੇ ਪਭੂ ਪਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਿਕੰ ਨ4-ਕੁ ਲੋ ਕ
ਹੋਣਗੇ?

AmritWorld.com

ਨਾਨਕ ਇਹ ਿਬਿਧ ਹਿਰ ਭਜਉ
ਿਜਹੜੇ ਸਮਾਜ ਿਵੱ ਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਘੱ ਟ ਹੀ ਿਮਲਦੇ ਹੋਣ, ?ਥੇ ਕੁੱ ਿਤਆਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਚੰ ਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਕੁੱ ਤੇ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤ8 ਜੇ ਇਨਸਾਨ
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ਕੁੱ ਝ ਿਸੱ ਿਖਆ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਤ( ਬੜੀ ਚੰ ਗੀ ਗੱ ਲ ਹੋਏਗੀ ।
ਿਜਵ< ਕੁੱ ਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਛੱ ਡਦਾ ਨਹ+, ਉਸੇ ਤਰ3( ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਭੂ ਮਾਲਕ ਪਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਿਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਿਵੱ ਚ ਲੱਗਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਦੁਨੀਆਵੀ ਵਸਤ(, ਧਨ-ਦੌਲਤ, ਿਸਆਸੀ ਜ( ਸਮਾਿਜਕ ਅਹੁਿਦਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਿਪੱ ਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪਭੂ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਿਤਆਗ ਨਹ+ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਿਜਵ< ਕੁੱ ਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਕਦੇ ਨਹ+ ਛੱ ਡਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ3( ਹੀ ਇੱ ਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ, ਇੱ ਕ ਿਚੱ ਤ ਹੋ ਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਿਗਹੁ ਿਜਉ ਸਦਾ ਸੁਆਨ ਤਜਤ ਨਹੀ ਿਨਤ ॥
ਨਾਨਕ ਇਹ ਿਬਿਧ ਹਿਰ ਭਜਉ ਇਕ ਮਿਨ ਹੁਇ ਇਿਕ ਿਚਿਤ ॥੪੫॥
(੧੪੨੮, ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)।
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