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ਭੈਅ
(ਅੰ ਿਮਤ ਪਾਲ ਿਸੰ ਘ ‘ਅੰ ਿਮਤ’)
‘ਿਕਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਿਕ ਅਸ! ਜੋ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ$, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵ’ੇ ; ਜ$ ‘ਿਕਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਿਕ ਅਸ! ਜੋ ਨਹ! ਚਾਹੁੰ ਦੇ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ’, ਐਸੀ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਜ$ ਭੈਅ
ਆਖਦੇ ਹਨ । ਿਕਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਰ ਹੈ । ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਦ2 ਵੀ ਿਕਸੇ ਕਰਮ ਿਵੱ ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤ$ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ
ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਮੌਕਾ ਿਮਲਣ 6ਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਵਜੀਦ ਖ਼ਾਨ, ਸਰਹੰ ਦ ਦਾ ਸੂਬਦ
ੇ ਾਰ, ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਖੁੱ ਸ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਿਵੱ ਚ ਜੀ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦੋ ਸਪੁੱ ਤਰ$ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਜੀਦ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਡਰ ਦਾ ਪਗਟਾਵਾ ਸੀ ।
ਿਦੱ ਲੀ ਦਾ ਮੁਗ਼ਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਫ਼ਰੁਖ਼ਸੀਅਰ ਬਾਬਾ ਬੰ ਦਾ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਬਹਾਦੁਰ ਤ2 ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਸੀ । ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ, ਤ$ ਬਾਬਾ ਬੰ ਦਾ ਿਸੰ ਘ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਸਾਧਾਰਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਸਰ ਕਲਮ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਪਰ, ਬਾਬਾ ਬੰ ਦਾ ਿਸੰ ਘ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਦੇ ਬਹਾਦੁਰੀ ਭਰੇ ਕਾਰਨਾਿਮਆਂ ਕਾਰਣ ਫ਼ਰੁਖ਼ਸੀਅਰ ਇੰ ਨਾ ਭੈਅ-ਭੀਤ
ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ ਿਕ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਡਰ ਭਰੇ ਿਦਨ$ ਦਾ ਬਦਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤ2 ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ । ਿਭਆਨਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰ ਦਾ ਿਸੰ ਘ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤ2 ਿਗਰਾਉਣ
ਲਈ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਯਤਨ ਫ਼ਰੁਖ਼ਸੀਅਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹੋਈ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਿਵੱ ਚ2 ਿਨਕਿਲਆ ਸੀ ।
ਿਸੱ ਖ$ ਦੀ ਵੱ ਧਦੀ ਤਾਕਤ ਤ2 ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹੋਏ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨ@ ਿਸੱ ਖ$ ਨੂੰ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕੋਹਝੇ ਕੰ ਮ ਕੀਤੇ । ਭਾਈ ਮਨੀ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦੇ ਬੰ ਦ-ਬੰ ਦ ਕੱ ਟ
ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਿਸੱ ਖ$ ਨੂੰ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਸੀ ।
ਕਈ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਸੋਨ@, ਹੀਰੇ, ਮੋਤੀ ਆਿਦ ਿਨਜੀ ਸੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਸੰ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾਵ$ ਨਹ! ਹਨ । ਇਹ ਸਭ ਸੰ ਪਤੀ ਜੜB ਹੈ,
ਚੇਤਨਾ ਰਿਹਤ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਲੋ ਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰ ਪਤੀ ਤ2 ਵੱ ਧ ਕੇ ਕੁੱ ਝ ਨਹ! ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ । ਿਜਵD ਸੋਨਾ ਆਿਦ ਪਰਦੇ ਿਵੱ ਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱ ਿਖਆ ਜ$ਦਾ ਹੈ, ਉਵD ਹੀ ਔਰਤ$ ਨੂੰ
ਵੀ ਪਰਦੇ ਿਵੱ ਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਿਝਆ ਜ$ਦਾ ਹੈ । ਿਜਵD ਸੋਨ@ ਦੀ ਇੱ ਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਉਵD ਹੀ ਅਿਜਹੇ ਲੋ ਕ ਔਰਤ ਦੀ ਵੀ ਇੱ ਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਮਤ ਤੈਅ
ਕਰ ਲE ਦੇ ਹਨ । ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਿਵਆਹ ਕਰ ਲਉ । ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਉ । ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਪਸਤ ਸੰ ਪਰਦਾਇ (Personality Cult)
ਔਰਤ$ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਿਹਮਾਇਤੀ ਹੈ, ਤ$ ਇਸ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਵਜBਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਮੰ ਨਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ (Male Chauvinists) ਔਰਤ$ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਤ2 ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ । ਉਹ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਿਕ ਿਕਤੇ ਔਰਤ ਅੱ ਗੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਿਜਕ, ਸੰ ਪਰਦਾਇਕ, ਰਾਜਨੀਿਤਕ, ਤੇ ਆਰਿਥਕ ਸੰ ਸਥਾਵ$ 6ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ
ਕਰ ਲਵੇ । ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ$ ਦੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਨਜ਼ਰ$ ਤ2 ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਭੈਅ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਹੈ । ਕੁੱ ਝ ਮਰਦ$ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਛੁੱ ਪੇ
ਹੋਏ ਉਸ ਗੰ ਦੇ ਕੁੱ ਤੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗ,ੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ$ ਤੱ ਕ ਦੇ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤ2 ਿਪੱ ਛੇ ਨਹ! ਹੱ ਟਦਾ? ਕੀ ਿਵਭਚਾਰੀ ਮਰਦ$ ਦੀ ਅਪਿਵੱ ਤਰ ਨਜ਼ਰ ਤ2 ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਨਵਰ$ ਨੂੰ
ਵੀ ਪਰਦੇ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦਉਗੇ?
ਕੁੱ ਝ ਸੰ ਪਰਦਾਵ$ ਵੱ ਲ2 ਔਰਤ$ 6ਤੇ ਕਈ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਉਨB$ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਮਨ ਦੇ ਪਗਟਾਵੇ ਹੀ ਹਨ । ਉਹ ਡਰੇ ਪਏ ਹਨ ਿਕ ਿਕਤੇ ਔਰਤ$ ਅੱ ਗੇ ਆ ਕੇ ਉਨB$ ਦੀ
ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ । ਬਹੁਪਤਨੀਵਾਦ (Polygamy) 6ਤੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀਆਂ (Male Chauvinists) ਲਈ ਪੰ ਜ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੋਪਦੀ
(ਪੰ ਚਾਲੀ) ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ । ਅਸਲ ਗੱ ਲ ਤ$ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਮਰਦ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ (Male Chauvinists) ਦੋਪਦੀ ਤ2 ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ । ਇਹ ਉਹ ਦੋਪਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ
ਦੀ ਲਾਜ ਪਭੂ ਨ@ ਆਪ ਰੱ ਖੀ ਸੀ ।
ਪੰ ਚਾਲੀ ਕਉ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮਿਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਿਧ ਆਈ ॥
ਤਾ ਕੋ ਦੂਖੁ ਹਿਰਓ ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਅਪਨੀ ਪੈਜ ਬਢਾਈ ॥੧॥
(੧੦੦੮, ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)।
ਮੁਕੰਦ ਮਨKਹਰ ਲਖਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ॥ ਦੋਪਤੀ ਲਜਾ ਿਨਵਾਿਰ ਉਧਾਰਣ ॥
ਸਮਾਧੀ ਬਾਰੇ (‘ਗੁਹਜ ਕਥਾ’ ਲੜੀ - ੧)
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ਕਮਲਾਕੰ ਤ ਕਰਿਹ ਕੰ ਤੂਹਲ ਅਨਦ ਿਬਨKਦੀ ਿਨਹਸੰ ਗਾ ॥੬॥
(੧੦੮੨, ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)।
ਬਸਤ ਛੀਨਤ ਦੋਪਤੀ ਰਖੀ ਲਾਜ ॥
(੧੧੯੨, ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)।
ਫੁਿਨ ਦੋਪਤੀ ਲਾਜ ਰਖੀ ਹਿਰ ਪਭ ਜੀ ਛੀਨਤ ਬਸਤ ਦੀਨ ਬਹੁ ਸਾਜ ॥
(੧੪੦੦, ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)।
ਰਾਮ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਲੇ ਹੁ ਉਬਾਰੇ ॥
ਿਜਉ ਪਕਿਰ ਦੋਪਤੀ ਦੁਸਟ$ ਆਨੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਲਾਜ ਿਨਵਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
(੯੮੨, ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)।
ਦੁਹਸਾਸਨ ਕੀ ਸਭਾ ਦੋਪਤੀ ਅੰ ਬਰ ਲੇ ਤ ਉਬਾਰੀਅਲੇ ॥੧॥
(੯੮੮, ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)।
ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਪਸਤ ਸੰ ਪਰਦਾਇ (Personality Cult) ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਪੜBਾਈ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ, ਤ$ ਇਸ ਦੀ ਵਜBਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਪਸਤ ਸੰ ਪਰਦਾਇ
(Personality Cult) ਿਵਿਗਆਨ ਦੀਆਂ ਖੋਜ$ ਤ2 ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹੋਇਆ ਿਪਆ ਹੈ । ਧਰਤੀ ਚਪਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਵੀਚਾਰ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੰ ਪਰਦਾਇ ਜਦ2 ਿਵਿਗਆਨ ਦਾ
ਿਵਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ$ ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹੈ ਿਕ ਿਕਤੇ ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਇਹ ਖੋਜ ਿਕ ਧਰਤੀ ਚਪਟੀ ਨਹ!, ਬਲਿਕ ਗੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੰ ਪਰਦਾਇ ਦੇ ਝੂਠ@ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼
ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਨਾ ਕਰ ਦਵੇ । ਜੇ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ, ਤ$ ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਗੱ ਲ ਸੱ ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੰ ਪਰਦਾਇ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਝੂਠਾ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇ ਝੂਠ ਿਸੱ ਧ ਹੋ ਜਾਣ ਤ2 ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹੋ ਕੇ
ਅਿਜਹੇ ਸੰ ਪਰਦਾਇ ਦੇ ਲੋ ਕ ਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਹੀ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ 6ਤੇ ਤੁੱ ਲ ਜ$ਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਪੜBਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ$ ਆਿਦ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਤੇ ਇਨB$ ਸਕੂਲ$ ਿਵੱ ਚ ਪੜBਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ/ਿਵਿਦਆਰਥਣ$ 6ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹੋਇਆ ਅਿਗਆਨੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਜ$ ਤਾਰਿਕਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੁਫ਼ਰ ਤੇ ਈਸ਼-ਿਨੰਦਾ (Blasphemy) ਐਲਾਨ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ । ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਅਿਜਹੇ
ਅਿਗਆਨੀ ਆਗੂ ਕੁਫ਼ਰ ਤੇ ਈਸ਼-ਿਨੰਦਾ (Blasphemy) ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਐਲਾਨ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੌਤ ਤ2 ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਜ$
ਤਾਰਿਕਕ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹ! ਬਣੇਗਾ । ਸੰ ਪਰਦਾਇ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ (Apostate) ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹੋਈ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਤ2 ਹੀ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ ।
ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਿਹਣਾ ਅਿਜਹੇ ਲੋ ਕ$ ਲਈ ਕੁਫ਼ਰ ਤੇ ਈਸ਼-ਿਨੰਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ । ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱ ਚ ਕਿਹਣਾ ਅਿਜਹੇ ਅਿਗਆਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ‘ਈਮਾਨ’ ਆਿਖਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਹੈ ।
ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵੱ ਚ ਪੰ ਜ ਪਕਾਰ ਦੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪੰ ਜ ਿਵਸ਼ੇ ਹਨ: ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼, ਰੂਪ, ਰਸ ਤੇ ਗੰ ਧ । ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੁੱਖ
ਦੇ ਡਰ ਇਨB$ ਪੰ ਜ$ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ । ਇਨB$ ਪੰ ਜ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ
।
ਕਈ ਸਾਧਕ ਪੰ ਜ ਿਦਵਯ ਿਵਸ਼ੇ ਭੋਗਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪਾਪਤ ਕਰ ਲE ਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਪੰ ਜ ਿਦਵਯ ਿਵਸ਼ੇ ਹਨ: ਿਦਵਯ ਸ਼ਬਦ, ਿਦਵਯ ਸਪਰਸ਼, ਿਦਵਯ ਰੂਪ, ਿਦਵਯ ਰਸ ਤੇ ਿਦਵਯ
ਗੰ ਧ । ਿਜਵD ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੁੱਖ ਪੰ ਜ ਦੁਨੀਆਵੀ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੇ ਖੁੱ ਸਣ ਦੇ ਡਰ ਿਵੱ ਚ ਜੀRਦਾ ਹੈ, ਉਵD ਹੀ ਕਈ ਸਾਧਕ ਵੀ ਪੰ ਜ ਿਦਵਯ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੇ ਖੁੱ ਸਣ ਦੇ ਡਰ ਿਵੱ ਚ ਜੀRਦੇ ਹਨ ।
ਉਹ ਿਸੱ ਧ, ਿਜਨB$ ਨ@ ਅਿਣਮਾ ਆਿਦ ਕੋਈ ਿਸੱ ਧੀ ਪਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਨB$ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਡਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਤੇ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਿਸੱ ਧੀ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ । ਸ$ਖਯ ਿਵੱ ਚ
ਅਿਣਮਾ ਆਿਦ ੮ ਐਸ਼ਵਰਯ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਿਦ ੧੦ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਿਮਲਾ ਕੇ ਕੁੱ ਲ ੧੮ ਪਕਾਰ ਦਾ ਅਿਭਿਨਵੇਸ਼ (ਡਰ) ਿਗਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ ।
ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪੜBਾਵ$ ਦੌਰਾਨ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਤਰB$ ਦੇ ਡਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ । ਇੱ ਕ ਨਵਜੰ ਮੇ ਬੱ ਚੇ ਤ2 ਲੈ ਕੇ ਇੱ ਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱ ਕ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵੱ ਚ
ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਪਕਾਰ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹਜ਼ਾਰ$ ਤਰB$ ਦੇ ਡਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਤ$ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੀਿਖਆ ਿਵੱ ਚ
ਫ਼ੇਲB ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸ਼
ੇ ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਡਰ ਤ2 ਪਿੇ ਰਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪੜBਾਈ ਿਵੱ ਚ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪੜBਾਈ ਤ2 ਬਾਅਦ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਿਕ ਨੌਕਰੀ ਅੱ ਛੀ ਿਮਲੇ ਗੀ
ਿਕ ਨਹ! ? ਇਸ ਡਰ ਤ2 ਪਿੇ ਰਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਚੰ ਗੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਨੌਕਰੀ ਿਮਲ ਗਈ ਤ$ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਡਰ । ਨੌਕਰੀ ਗਵਾਚਣ ਦਾ ਡਰ । ਸਹੀ ਪਕਾਰ
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ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਡਰ । ਆਰਿਥਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਡਰ । ਇਸ ਪਕਾਰ, ਕਈ ਤਰB$ ਦੇ ਡਰ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ । ਇਨB$ ਡਰ$ ਕਾਰਣ ਹੀ ਉਹ ਕਈ ਪਕਾਰ ਦੇ
ਕਰਮ$ ਿਵੱ ਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ$ ਨੂੰ ਜੋ ਡਰ ਘੇਰਦੇ ਹਨ, ਉਨB$ ਿਵੱ ਚ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਡਰ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ । ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਿਕ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਘੇਰ
ਲਏ । ਅਸ! ਮੋਟਰ-ਸਾਈਿਕਲ, ਸਕੂਟਰ, ਕਾਰ, ਬੱ ਸ, ਰੇਲਗੱ ਡੀ ਜ$ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹ! ਿਕਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਤ$ ਿਕਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਿਕ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ
ਕੋਈ ਸੱ ਟ ਆਿਦ ਲੱਗ ਜਾਏ । ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ । ਿਕਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਿਕ ਅੱ ਗ, ਭੂਚਾਲ ਜ$ ਹੜB ਆਿਦ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜ$ ਸਾਡੇ ਿਕਸੇ
ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ।
ਇਸ ਤ2 ਇਲਾਵਾ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਪਮੁੱਖ ਡਰ ਹੈ, ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ । ਿਕਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਿਕ ਬੁਢਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਸਿਹਣੇ ਪੈਣ । ਸਭ ਤ2 ਵੱ ਡਾ ਡਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਤਾVਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ । ਸਾਡੇ ਿਕਸੇ ਿਪਆਰੇ ਦੀ, ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਜੀਅ ਦੀ, ਿਕਸੇ ਿਨਕਟਵਰਤੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ । ਇਸ ਤ2 ਵੱ ਡਾ ਡਰ, ਿਕ ਿਕਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੀ
ਮੌਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ।
ਮਨੁੱਖ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਡਰ$ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਦ2 ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਿਵੱ ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤ$ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵੱ ਲ2 ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਨB$ ਕਾਰਣ$ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਿਜਨB$ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ । ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਵੈਦ ਜ$ ਡਾਕਟਰ ਆਿਦ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਕਸਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟੋਿਨਕ (Tonic) ਲE ਦਾ ਹੈ, ਪੌਸ਼ਿਟਕ ਭੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਸਮD ਤੇ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ
ਨ!ਦ ਲE ਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਿਕਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏ, ਤ$ ਉਹ ਹਰ ਸੰ ਭਵ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕੇ । ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੱ ਸੀ ਹੋਈ ਹਰ ਦਵਾਈ ਉਹ ਵਰਤਦਾ
ਹੈ । ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੋਏ, ਤ$ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਕਰਾ ਲE ਦਾ ਹੈ ।
ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਭੈਅ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੰ ਨਾ ਸਤਾVਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ2 ਉਹ ਅਜੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ$ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰ ਲE ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਸ਼ਰੀਰ
ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਏ, ਤ$ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ । ਉਹ ਪਿਹਲ$ ਤ2 ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਕਰਾ ਲE ਦਾ ਹੈ । ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਰੋਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ
ਰੋਗੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏ, ਤ$ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਿਕ ਜੋ ਵੀ ਖ਼ਰਚਾ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀ ਦਏਗੀ । ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਿਕ ਰੋਗੀ
ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥੱ ਤੀ ਿਵੱ ਚ ਿਕਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਜੋਗਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਏ । ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਡਰ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱ ਦ ਤਕ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲE ਦਾ ਹੈ ।
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ । ਚੋਰੀ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਬੀਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱ ਦ ਤਕ ਇਸ ਡਰ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅੱ ਗ,
ਭੂਚਾਲ, ਜ$ ਹੜB ਆਿਦ ਤ2 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਡਰ ਤ2 ਬਚਣ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਰਾ ਿਲਆ ਜ$ਦਾ ਹੈ । ਬੀਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਚੋਰੀ, ਭੂਚਾਲ ਜ$ ਅੱ ਗ ਆਿਦ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਤ$ ਨਹ! ਟਲਦਾ,
ਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਿਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੁੱ ਝ ਭਰਪਾਈ ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀ ਵੱ ਲ2 ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ 6ਮੀਦ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਡਰ ਤ2 ਕੁੱ ਝ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਮਲ ਜ$ਦਾ ਹੈ ।
ਇੱ ਕ ਭੈਅ ਐਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੱਗਭੱ ਗ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਾVਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਭੈਅ ਹੈ ਿਕ ‘ਿਕਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਿਕ ਮE ਨਾ ਰਹ$’ । ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈਅ ਹੈ ।
ਦੇਵ, ਦੈਤ, ਮਨੁੱਖ, ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪੰ ਛੀ ਆਿਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈਅ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹਨ । ਇਹ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੈ ਿਕ ਸਭ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਨਾ ਤ$ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ! ਚਾਹੁੰ ਦਾ ।
ਕਈ ਲੋ ਕ$ ਨ@ ਅਿਜਹੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਿਕ ਉਨB$ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਯਤਨ ਿਵੱ ਚ ਸਫਲ ਨਹ! ਹੋ ਸਿਕਆ ।
ਮਨੁੱਖ ਨ@ ਇਹ ਤ$ ਜਾਣ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੌਤ ਤ2 ਨਹ! ਬੱ ਚ ਸਕਦਾ । ਪੰ ਤੂ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਮੌਤ ਵੱ ਧ ਤ2 ਵੱ ਧ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਵੇ । ਉਹ ਲੰਬੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਜੀਊਣ ਦੀ
ਲਾਲਸਾ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤ2 ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੇਰ ਦੂਰ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਅਿਤ-ਆਧੁਿਨਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰ ਸ, ਬੁਲੇਟ-ਪਰੂਫ਼ ਜੈਕਟ, ਬੁਲੇਟ-ਪਰੂਫ਼ ਗੱ ਡੀਆਂ, ਤੇ ਅੰ ਗ-ਰੱ ਿਖਅਕ ਆਿਦ ਮੌਤ ਤ2 ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹਨ । ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵੱ ਧ ਤ2 ਵੱ ਧ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਮੌਤ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ ।
ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨ ਤ2 ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਜਦ2 ਇਹ ਸਮਝ ਜ$ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੌਤ ਤ2 ਬਿਚਆ ਨਹ! ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤ$ ਉਹ ਮੌਤ ਤ2 ਵੀ ਅੱ ਗੇ ਦੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜ$ਦਾ
ਹੈ । ਮੌਤ ਤ2 ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜ$ਦਾ ਹੈ? ਜ$, ਕੀ ਮੌਤ ਤ2 ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਹੈ ?
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ਮੌਤ ਿਜੰ ਨਾ-ਕੁ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤ2 ਿਜ਼ਆਦਾ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਉਹ ਮੌਤ ਤ2 ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੈਅ ਦਾ ਇੱ ਕ ਿਵਸ਼ਾਲ ਤੇ
ਿਭਆਨਕ ਸਮੁੰ ਦਰ ਪਸਿਰਆ ਿਪਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਐਸਾ ਿਕਹੜਾ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਭੈਅ ਦਾ ਇਹ ਸਮੁੰ ਦਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਉਹ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ
ਖੋਜਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੰ ਕਾ ਤੇ ਡਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ।
ਅਬ ਮੈ ਕਉਨੁ ਉਪਾਉ ਕਰਉ ॥
ਿਜਹ ਿਬਿਧ ਮਨ ਕੋ ਸੰ ਸਾ ਚੂਕੈ ਭਉ ਿਨਿਧ ਪਾਿਰ ਪਰਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
(੬੮੫, ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)।

ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰ ਤ ਬਾਰੇ ਤ$ ਉਹ ਜਾਣ ਹੀ ਿਗਆ ਹੈ । ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰ ਤ ਹੈ ‘ਮੌਤ’ । ਪਰ, ਮੌਤ ਤ2 ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰ ਤ ਹੈ, ਜ$ ਉਹ ਜੀਵਨ ਅੰ ਤਹੀਣ ਹੈ ?
ਦੁੱ ਖ ਕੀ ਹੈ? ਸੁੱ ਖ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੌਤ ਤ2 ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਦੁੱ ਖ ਤੇ ਸੁੱ ਖ ਹਨ? ਮੌਤ ਤ2 ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱ ਚ ਦੁੱ ਖ ਤ2 ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਮੌਤ ਤ2 ਬਾਅਦ ਦੇ
ਜੀਵਨ ਿਵੱ ਚ ਸੁੱ ਖੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਯਤਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਜੀਵਨ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਿਵਵਹਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਦਆਂ ਵੀਚਾਰਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨ@ ਉਹ ਚੰ ਗੇ ਕੰ ਮ ਨਹ! ਕੀਤੇ, ਜੋ
ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ@ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ । ਕੀ ਇਸ ਿਦੱ ਸਦੇ ਪਾਸਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਹੈ, ਤ$ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਹੀ ਨਹ! ਕੀਤੀ । ਉਸ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਗੁਣ$ ਦਾ ਗਾਇਨ
ਕਰਨ ਦਾ ਕਦੇ ਸੋਿਚਆ ਹੀ ਨਹ! ।
ਜਨਮੁ ਪਾਇ ਕਛੁ ਭਲੋ ਨ ਕੀਨK ਤਾ ਤੇ ਅਿਧਕ ਡਰਉ ॥
ਮਨ ਬਚ ਕਮ ਹਿਰ ਗੁਨ ਨਹੀ ਗਾਏ ਯਹ ਜੀਅ ਸੋਚ ਧਰਉ ॥੧॥
(੬੮੫, ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)।
ਉਸ ਦੇ ਇਨB$ ਸਵਾਲ$ ਦੇ ਅਨ@ਕ ਜਵਾਬ ਹਨ । ਇਨB$ ਅਨ@ਕ ਜਵਾਬ$ ਤ2 ਹੀ ਦਰਸ਼ਨਸ਼ਾਸ਼ਤਰ$ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਹਜ਼ਾਰ$ ਸਾਲ$ ਤ2 ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੁੱਖ ਇਨB$ ਸਵਾਲ$ ਦੇ
ਜਵਾਬ ਿਵੱ ਚ ਉਲਿਝਆ ਿਫਰਦਾ ਹੈ । ਿਜਸ ਨ@ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਉਹੀ ਭਾਗ$ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੈ । ਉਹ ਅੰ ਧ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹ! ਚਲਦਾ । ਉਹ
ਅਕਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲE ਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਿਹਰਦੇ ਿਵੱ ਚ ਪੇਮ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕ ਦੁੱ ਖ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱ ਖ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਯਤਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਿਕ ਦੁੱ ਖ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਿਕਵD ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦ2 ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੁੱ ਖ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਿਕਵD ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦ2
ਉਹ ਿਜਿਗਆਸੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਜਦ2 ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਨ ਤ2 ਬਾਅਦ ਦੁੱ ਖ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਦ2 ਉਹ ਸਾਧਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਜਦ2 ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲE ਦਾ
ਹੈ, ਉਦ2 ਉਹ ਿਸੱ ਧ ਹੋ ਜ$ਦਾ ਹੈ ।
ਜੀਵਨ ਿਵੱ ਚ ਅਨ@ਕ ਪਕਾਰ ਦੇ ਭੈਅ ਮੌਜਦ
ੂ ਹਨ । ਇਨB$ ਡਰ$ ਕਾਰਣ ਹੀ ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੁੱਖ ਡੂੰ ਘੀ ਸੋਚ-ਵੀਚਾਰ ਿਵੱ ਚ ਪEਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਇਨB$ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਡਰ$ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਕੀ ਭੈਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ? ਭੈਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਿਕਵD ਜਾਿਣਆ ਜਾਏ? ਭੈਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਿਗਆਨ ਿਕਵD ਪਾਪਤ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ
ਿਕਵD ਪਤਾ ਚੱ ਲੇ ਿਕ ਜੋ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਉਹ ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ ਹੀ ਿਗਆਨ ਹੈ, ਭਰਮ ਨਹ!? ਆਿਖ਼ਰ, ਇਹ ਿਗਆਨ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹਨ? ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਦੇ ਤਰB$ ਦੇ ਭੈਅ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥੱ ਤੀ ਿਵੱ ਚ ਿਲਆ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜੱ ਥੇ ਉਹ ਪਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਪਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਭੈਅ ਕਾਰਣ ਹੀ
ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਭੈ ਿਬਨੁ ਭਗਿਤ ਨ ਹੋਈ ਕਬ ਹੀ ਭੈ ਭਾਇ ਭਗਿਤ ਸਵਾਰੀ ॥੬॥
(੯੧੧, ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)।
ਭੈ ਤੇ ਉਪਜੈ ਭਗਿਤ ਪਭ ਅੰ ਤਿਰ ਹੋਇ ਸ$ਿਤ ॥
(੮੧੪, ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)।
ਿਜਨB$ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱ ਚ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਨਹ! ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਨ-ਆਈਆਂ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਬਤਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਯਤਨ ਨਹ! ਕਰਦੇ ਿਕ ਉਹ ਇਸ
ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਮਸਕਦ ਿਕਸ ਤਰB$ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਦੁਨੀਆਵੀ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਸੁੱ ਖ ਭਾਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨB$ ਦੀ ਿਤਸ਼ਨਾ ਿਕਸੇ
ਤਰB$ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹ! ਹੁੰ ਦੀ ।
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ਮਨਮੁਖ ਭੈ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਿਤਸਨਾ ਜਲਤੇ ਕਰਿਹ ਪੁਕਾਰ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮਤੀ ਉਿਰ ਧਾਰ ॥੨੨॥
(੧੨੮੮, ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)।

ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਜਦ2 ਵੀ ਿਕਸੇ ਕਰਮ ਿਵੱ ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤ$ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਡਰ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਅਿਵਿਦਆ ਹੈ ।
ਅਿਵਿਦਆ ਕਾਰਣ ਹੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਅਿਵਿਦਆ ਤੇ ਅਿਵਿਦਆ ਤ2 ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਿਮਤਾ, ਰਾਗ, ਦਵੇਸ਼, ਤੇ ਡਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿਵਤੀ ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਲਗਾVਦੇ
ਹਨ ।
--0--
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