
somvwr 18 sqMbr 2017 qoN AYqvwr 24 sqMbr 2017 q`k 

 18.09.17 somvwr:-  gurg`dI sRI guru AMgd dyv jI 
 

 20.09.17 bu~Dvwr: - 4.30 vzy:- swD sMgq v`loNy sRI suKmnI swihb dy pwT 4.30 vzy 
hoxgy , rihrws dy pwT auprMq dIvwn sj̀xgyy hjUrI jQw kIrqn krygw bwAd ivc hYf 
gRMQI igAwnI gurmIq isMG jI kQw krngy Aqy swrI hovygI [dygW dIAW syvwvW: - sR: 
mnjIq isMG syKoN, SR: AmrjIq isMG , sR:hrijMdr isMG Aqy bIbI qrsym kOr, bIbI 
pvndIp kOr, hIrw jvYlr, nIl kml s ibkRmjIq isMG QWdI Aqy bIbI rxjIq kOr Aqy 
sR sucw isMG bYNs pirvwrW  vloN hoxgIAW[ 
 

 21.09.17 vIrvwr:- 6.00 v`zy:- rihrws swihb dy pwT hoxgy auoprMq hzUrI jQw Sbd 
kIrqn krygw Aqy swrI syvw hovygI[ 

 

 22.09.17 Sukrvwr:-  10.00 vzy:- swD sMgq v`loN sRI guru nwnk dyv jI dy joqI joq 
dy sbMD ivc sRI AKMf pwT swihb 10.00 vzy ArMB hoxgy swrI syvw hovygI[  

 dygW dIAW syvwvW: - sR surjIq isMG syKoN, sR: surjIq isMG Syrig~l qy bIbI gurdIp kOr 
Syrig`l, sR: Avqwr isMG qy bIbI kulivMdr kOr puryvwl, bIbI suirMdr kOr puryvwl, sR: 
kSmIr isMG qy bIbI suirMdr kOr nwgrw, sR: syvw isMG A`tw qy bIbI Avqwr kOr A`tw, bIbI 
AmrjIq kOr sMDU qy sR: gurdyv isMG AOlK sR: rxjIq isMG bwsI qy sv: inrml isMG 
puryvwl dy pRIvwrW vloN hoxgIAW[ 
 

 23.09.17 Sincrvwr: - 
 (1)-10.30vjy:- gurivMdr isMG sMDU pirvwr vloN sRI suKmnI swihb dy pwT hoxgy Aqy 

swrI syvw hovygI[ 
 (2)-1.00 vjy:- bIbI hrijMdr kOr tWfy sRI suKmnI swihb dy pwT hoxgy Aqy swrI syvw 

hovygI[ 
 (3)-4.00 vjy:[ sR kuldIp isMG puryvwl  Aqy puirvwr vloN sRI suKmnI swihb dy pwT 

hoxgy Aqy swrI syvw hovygI[ 
 4.00 vzy:- Swm nUM bIbIAW ismrn krngIAW[ 

 
 24.09.17 AYqvwr:- 8.30 vzy: - swD sMgq vl̀oN sRI guru nwnk dyv jI dy joqI joq dy 

sbMD ivc rKwey hoey sRI AKMf pwT swihb dy Bog 8.30 vzy pYxgy auprMq bIbI suirMdr kOr 
cImw pirvwr vloN suKmnI swihb dy pwT hoxgy Aqy swrI syvw hovygI bwAd’c hzUrI jQw 
kIrqn krygw, bwAd ivc BweI rwivMdr isMG jI dw jQw hwjrI Brygw[ 

 s bhwdr isMG  dI spuqRI dw AnMd krj hovygw Aqy rijstr BI hoxw hY[(Tea Reception in 

Shaheed Udham Singh Hall 
 

  Bradford Panjabi School’s Keertan Smagam GURU NANAK DEV JI Saturday 14th October 2017 

GURDWARA SINGH SABHA. BRADFORD 
  10 Grant Street. BD3 9HD Events Includes Kirtan . Presentations. Exhibitions Registration-12.30 PM 

 Programme starts -2.30 PM to 5.30 M Everyone is welcome to attend 
 28 sqMbr jnm idn ShId Bgq isMG jI, 9 AkqUbr pRkwS sRI guru rwmdws jI 
 9 AkqUbr ShIdI BweI ijMdw qy suKw, 15 AkqUbr sMgRWd k`qk, 19 AkqUbr bMdI CoV idvs (dIvwlI) 
 20 AkqUbr joqI joq sRI guru hirrwey jI, 20 AkqUbr gurg`dI sRI guru hirikRSn swihb jI 
 20 AkqUbr gurg`dI sRI guru gRMQ swihb jI, 21 AkqUbr joqI joq sRI guru goibMd isMG jI 
 31 AkqUbr ShIdI BweI byAMq isMG jI 

 

Note: - Day & Time to book wedding in the Gurdwara Sahib: -   Wednesday: 11.00 AM –1.00 PM, Saturday: 

11.00AM --1.00 PM, Sunday: 1.00PM--2.00PM.   Contact S. Sadhu Singh Chhokar (General Secretary) 01274- 727938, 

Mob:- 07931833376 

 

PTO  



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫ਼ਲਸ੍ਫ਼ਾ       KlIl Kwn 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਚਰਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਇਕ ਸ੍ਿੱਚ-ੇਸੁ੍ਿੱਚ ੇਇਨਸ੍ਾਨ ਵਾਲਾ ਸ੍ੀ। ਦਖੁੀਆਂ ਲਈ ਸੁ੍ਿੱਖ ਅਤ ੇਅਰਗਆਨੀਆਂ ਲਈ ਰਗਆਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ 

ਸ੍ੀ ਗੁਰ ੂਜੀ ਦਾ ਰਵਅਕਤੀਤਵ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1469 ਨੰੂ ਮਾਂ ਰਤਰਪ੍ਤਾ ਦੀ ਕੁਿੱਖੋਂ ਜਨਮ ੇਇਸ੍ ਬਾਲਕ ਬਾਰ ੇਕਈੋ ਨਹੀ ਂਜਾਣਦਾ ਸ੍ੀ ਰਕ ਇਹ ਇਕ ਅਰਜਹੀ ਸ਼ਖ਼ਸ੍ੀਅਤ 

ਹ ੋਰਨਬੜਗੇਾ ਰਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰਮਆਂ ਰਵਚ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਧਰਮ ਇਸ੍ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣਾ-ਆਪ੍ਣਾ ਪ੍ੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਗ।ੇ ਬਾਲ ਨਾਨਕ ਨੰੂ ਪ੍ੜਹਾਉਣ ਆਏ 

ਅਰਧਆਪ੍ਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ੍ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਸ੍ਨ ਰਕ ਇਹ ਬਾਲਕ ਇਕ ਰਦਨ ਪ੍ੂਰੀ ਦਨੁੀਆ ਨੰੂ ਸ੍ਿੱਚ ਦਾ ਪ੍ਾਠ ਪ੍ੜਹਾਵੇਗਾ।  ਗੁਰ ੂਜੀ ਦਾ ਹਰ ਪ੍ਲ ਅਤ ੇ

ਹਰ ਸ੍ਰਗਰਮੀ ਹਮਸ਼ੇਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸ੍ਤੇ ਇਕ ਰਸ੍ਿੱਰਖਆ ਬਣ ਗਈ। ਰਜਸ੍ ਸ੍ਮੇਂ ਲੋਕ ਰਿੱਬ ਦੀ ਭਾਲ ਰਵਚ ਖੁਦ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਭਟਕ ਰਹ ੇਸ੍ਨ, ਉਸ੍ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂ

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ 'ਜਪ੍ੁਜੀ ਸ੍ਾਰਹਬ' ਦਾ ਪ੍ਾਠ ਪ੍ੜਹਾਇਆ, ਰਜਸ੍ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਿੱਬ ਦਾ ਸ੍ਥਾਈ ਆਧਾਰ ਰਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਿੱਬ ਦੀ ਭਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ। ਸ੍ਮੇਂ ਦ ੇ

ਖਿੱਪ੍ ੇਨੇ ਬਹਤੁ ਸ੍ਾਰੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਗੁਰ ੂਜੀ ਦ ੇਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਦਿੱਤੀਆਂ, ਜ ੋਗੁਰ ੂਜੀ ਅਤ ੇਉਨਹਾਂ ਦ ੇਧਰਮ ਦ ੇਨੇੜ-ੇਤੇੜ ੇਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀ ਂਹਨ। ਸ੍ਾਰੀ ਉਮਰ ਮੂਰਤੀ 

ਪ੍ੂਜਾ ਦਾ ਰਵਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟ ੋਅਿੱਗ ੇਹੀ ਮਿੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਣਾ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸ੍ੋਚ ਨੰੂ ਠੋਕਰ ਮਾਰਨ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ 

ਰਵਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦ ੇਰਪੂ੍ ਰਵਚ ਸ੍ਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸ੍ੀਅਤ ਨਾਲ ਸ੍ਰਾਸ੍ਰ ਬੇਇਨਸ੍ਾਫ਼ੀ ਹ।ੈ  

ਅਸ੍ਲ ਰਵਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਚਰਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਇਕ ਸ੍ਿੱਚ-ੇਸੁ੍ਿੱਚ ੇਇਨਸ੍ਾਨ ਵਾਲਾ ਸ੍ੀ। ਦਖੁੀਆਂ ਲਈ ਸੁ੍ਿੱਖ ਅਤੇ ਅਰਗਆਨੀਆਂ ਲਈ ਰਗਆਨ 

ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਸ੍ੀ ਗੁਰ ੂਜੀ ਦਾ ਰਵਅਕਤੀਤਵ। ਕੁਝ ਇਹ ੋਰਜਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸ੍ੀ ਂਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ੍ੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ 

ਕਰਾਂਗ,ੇ ਜ ੋਉਨਹਾਂ ਦੀ ਰਨਿੱ ਜੀ ਰ ਦੰਗੀ ਰਵਚ ਘਟੀਆਂ। ਇਨਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਰਕ ਗੁਰ ੂਜੀ ਰਕਸ੍ ਤਰਹਾਂ ਰਸ੍ਿੱਧ ੇਰਾਹ ਪ੍ਾਉਦਂੇ ਸ੍ੀ ਅਰਗਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ। 

ਗੁਰ ੂਜੀ ਰਕਸ੍ ੇਨਾਲ ਲੜਨ-ਝਗੜਨ ਨਾਲੋਂ ਤਰਕ ਅਤੇ ਬੁਿੱਧੀਮਤਾ ਨਾਲ ਸ੍ਮਝਾਉਣ 'ਚ ਰਵਸ਼ਵਾਸ੍ ਰਿੱਖਦ ੇਸ੍ਨ। ਗੁਰ ੂਜੀ ਦਾ ਰਕਸ੍ੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀ ਂ

ਸ੍ੀ, ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਰਵਰੋਧ ਧਰਮ ਨੰੂ ਗ਼ਲਤ ਢਗੰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ੀ, ਰਜਨਹਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਰਸ੍ਿੱਧ ੇਰਾਹ ਪ੍ਾਉਣਾ ਆਪ੍ਣਾ ਫਰ  ਸ੍ਮਝਦ ੇਸ੍ੀ, ਰਕਉਰਂਕ 

ਇਸ੍ ੇ'ਚ ਹੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਛੁਪ੍ੀ ਹੋਈ ਸ੍ੀ। ਆਓ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਂਆਪ੍ਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ੍ੋਚ ਨੰੂ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਾਂ : 

ਹਰਰਦਆੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ : ਗਿੱਲ ਹਰਰਦਆੁਰ ਦ ੇਸ੍ਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ ੋਭੋਲੀ-ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਾਖੰਡ 'ਚ ਫਸ੍ਾ ਕ ੇਉਨਹਾਂ ਦੀ ਲੁਿੱਟ-ਖਸੁ੍ਿੱਟ ਕਰਦੇ 

ਸ੍ਨ। ਜਦ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਰਰਦਆੁਰ ਪ੍ੁਿੱਜ ੇਤਾਂ ਗੰਗਾ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲਿੱਗੀ ਹੋਈ ਸ੍ੀ, ਸ੍ਵੇਰ ਦ ੇਵੇਲੇ ਲੋਕ ਗੰਗਾ 'ਚ ਚੁਿੱਭੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸ੍ਨ ਅਤੇ 

ਸੂ੍ਰਜ ਵਿੱਲ ਨੰੂ ਮੂੰਹ ਕਰਕ ੇਦੋਵਾਂ ਹਿੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਾਣੀ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਸ੍ਨ। ਗੁਰ ੂਜੀ ਸ੍ਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹ ੇਸ੍ਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸ੍ਬਕ ਰਸ੍ਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਆਪ੍ਣੇ 

ਬਸ੍ਤਰ ਉਤਾਂਹ ਚੁਿੱਕ ਕ ੇਗੰਗਾ 'ਚ ਜਾ ਖੜਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸੂ੍ਰਜ ਵਿੱਲ ਨੰੂ ਪ੍ਾਣੀ ਚੜਹਾਉਦਂ ੇਵੇਖ ਉਹ ਉਨਹਾਂ ਦ ੇਉਲਟ ਆਪ੍ਣੇ ਰਪ੍ਡੰ ਵਿੱਲ ਨੰੂ ਮੂੰਹ ਕਰਕ ੇਪ੍ਾਣੀ ਚੜਹਾਉਣ 

ਲਿੱਗ।ੇ ਲੋਕ ਉਨਹਾਂ ਵਿੱਲ ਵੇਖ ਕ ੇਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਕਰਹਣ ਲਿੱਗ ੇਰਕ 'ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਰਹਾ ਏ?ਂ' ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸ੍ਾਦਗੀ ਨਾਲ ਰਕਹਾ, 'ਪ੍ਰਹਲਾਂ 

ਤੁਸ੍ੀ ਂਦਿੱਸ੍।ੋ' ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ੍ੀ ਰਕ ਅਸ੍ੀ ਂਸੂ੍ਰਜ ਨੰੂ ਪ੍ਾਣੀ ਚੜਹਾਅ ਰਹ ੇਹਾਂ ਤਾਂ ਰਕ ਪ੍ਾਣੀ ਸ੍ਾਡੇ ਰਪ੍ਿੱਤਰਾਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚ ਜਾਵ।ੇ ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੇ ਥੋੜਹਾ ਰਜਹਾ ਮੁਸ੍ਕਰਾ ਕ ੇ

ਰਫਰ ਪ੍ਾਣੀ ਹਿੱਥਾਂ 'ਚ ਚੁਿੱਰਕਆ ਤ ੇਰਪ੍ਡੰ ਵਿੱਲ ਉਛਾਲਣ ਲਿੱਗ।ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਫਰ ਪ੍ੁਿੱਰਛਆ ਰਕ 'ਹਣੁ ਤੂ ੰਵੀ ਦਿੱਸ੍ ਰਕ ਤੂੰ ਰਕਸ੍ ਨੰੂ ਪ੍ਾਣੀ ਦ ੇਰਰਹਾ ਹੈਂ?' ਗੁਰ ੂਜੀ ਬੋਲੇ 

'ਆਪ੍ਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੰੂ।' ਲੋਕ ਹਿੱਸ੍ਣ ਲਿੱਗ ੇਤੇ ਕਰਹਣ ਲਿੱਗ ੇਰਕ ਇਵੇਂ ਰਕਵੇਂ ਇੰਨੀ ਦਰੂ ਪ੍ਾਣੀ ਤੇਰੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਚਰਲਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ੁਿੱਰਛਆ ਰਕ 

'ਸੂ੍ਰਜ ਇਥੋਂ ਰਕਨੰੀ ਦਰੂ ਹੈ?' ਜਵਾਬ ਰਮਰਲਆ, 'ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਹ ਦਰੂ।' ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਕਹਾ ਰਕ, 'ਮੇਰ ੇਖੇਤ ਤਾਂ ਇਸ੍ ਨਾਲੋਂ ਬਹਤੁ ਨੇੜ ੇਹਨ, ਉਥੇ 

ਤਾਂ ਪ੍ਾਣੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਰਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।' ਲੋਕਾਂ ਦ ੇ ਰਚਹਰਰਆਂ 'ਤ ੇ ਗੰਭੀਰ ਚੁਿੱਪ੍ ਸ੍ੀ ਤ ੇ ਗੁਰ ੂ ਜੀ ਦ ੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਭੀੜ ਇਕਿੱਠੀ ਹੋਣ ਲਿੱਗੀ।  

ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸ੍ਮਝਾਇਆ ਰਕ ਗਗੰਾ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਲ ਨਹੀ ਂਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਲ ਤਾਂ ਸ੍ਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਮਨ ਨੰੂ ਸ੍ਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ ਗੁਰ ੂ

ਜੀ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਸ੍ਮਝਾਇਆ ਰਕ ਰਪ੍ਿੱਤਰਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇਣਾ ਇਕ ਪ੍ਾਖੰਡ ਹੈ, ਇਸ੍ ਤਰਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਾਣੀ ਰਪ੍ਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀ ਂ ਜਾਂਦਾ।  

ਬਾਬਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ : 1521 ਈ: ਨੰੂ ਬਾਬਰ ਰਹਦੰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕ ੇਸ੍ੈਦਪ੍ੁਰ ਪ੍ਹੁੰਰਚਆ। ਇਸ੍ ਸ੍ਮੇਂ ਗੁਰ ੂਜੀ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਸ੍ੈਦਪ੍ੁਰ ਰਵਚ ਹੀ ਸ੍ਨ। ਸ਼ਰਹਰ 

ਰਵਚ ਹਰ ਥਾਂ ਲੁਿੱਟ-ਮਾਰ ਦਾ ਪ੍ਸ੍ਾਰਾ ਸ੍ੀ। ਸ਼ਰਹਰ ਨੰੂ ਢਰਹ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਰਦਿੱਤਾ ਰਗਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਫੜ ਕ ੇਸ੍ ਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰ ੂਜੀ ਤ ੇਮਰਦਾਨੇ ਨੰੂ ਵੀ 

ਚਿੱਕੀ ਪ੍ੀਸ੍ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ੍ੌਂਰਪ੍ਆ ਰਗਆ। ਗੁਰ ੂਜੀ ਲੋਕਾਂ ਉਿੱਪ੍ਰ ਹੁੰਦੇ ਅਿੱਰਤਆਚਾਰ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕ ੇਬਹਤੁ ਦਖੁੀ ਹੋਏ ਤ ੇਰਿੱਬ ਨੰੂ ਇਸ੍ ਗਿੱਲ ਦਾ ਉਲਾਂਭਾ ਰਦਿੱਤਾ- 

'ਏਤੀ ਮਾਰ ਪ੍ਈ ਕੁਰਲਾਣੈ ਤੈ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ॥' 

ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਦਆੁਲੇ ਇਕਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਿੱਰਤਆਚਾਰੀ ਰਾਜ ੇਦ ੇ

ਰਖਲਾਫ਼ ਰਵਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਾਠ ਪ੍ੜਹਾ ਰਹ ੇਸ੍ੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਕ ੇਕਮਾਂਡਰ ਮੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਬਾਬਰ ਪ੍ਾਸ੍ ਇਸ੍ ਦੀ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤ ੇਗੁਰ ੂਜੀ ਨੰੂ ਪ੍ਕੜ ਕ ੇਬਾਬਰ ਅਿੱਗੇ ਪ੍ੇਸ਼ 

ਕੀਤਾ ਰਗਆ। ਗੁਰ ੂਜੀ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁਦੰੇ ਸ੍ੀ। ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੰੂ ਦਰੁਕਾਰਾਂ ਪ੍ਾਈਆਂ ਤ ੇਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹ ੋਰਹ ੇਅਿੱਰਤਆਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਰਹਰਾਇਆ। ਗੁਰ ੂਜੀ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਰਸ੍ਿੱਧੀ ਸੁ੍ਣ ਕ ੇਬਾਬਰ ਪ੍ਰਭਾਰਵਤ ਹੋਇਆ ਤ ੇਗੁਰ ੂਜੀ ਦੀ ਰਸ੍ਫ਼ਾਰਰਸ਼ 'ਤ ੇਸ੍ਾਰੇ ਕਦੈੀ ਛਿੱਡ ਰਦਿੱਤ ੇਗਏ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਿੱਗੇ 

ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਰਕ ਉਹ ਦਆੁ ਕਰਨ ਰਕ ਉਸ੍ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ੀੜਹੀਆਂ ਤਿੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਅਿੱਗੋਂ ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੇ ਰਕਹਾ ਰਕ ਰਾਜ ਨੰੂ ਲੰਬੇ ਸ੍ਮੇਂ ਤਿੱਕ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ ਲਈ 

ਮੇਰੀ ਦਆੁ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ,ਂ ਰਮਹਨਤ ਤੇ ਰਸ੍ਆਣਪ੍ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੇ ਰਕਹਾ ਰਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਜਾ ਨਾਲ ਰਨਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਐਸ਼-ੋਆਰਾਮ 'ਚ ਨਹੀ ਂ

ਫਸ੍ੇਗਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ 'ਤੇ ਰਰਹਮ ਕਰਗੇਾ ਅਤੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੰੂ ਵਸ੍ਾ ਕ ੇਰਿੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ੍ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਰਣਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸ੍ੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂ

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੰੂ ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰਜਾ ਪ੍ਾਲਕ ਬਣਨ ਦੀ ਨਸ੍ੀਹਤ। ਇਰਤਹਾਸ੍ ਗਵਾਹ ਹ ੈਰਕ ਗੁਰ ੂਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਜਸ੍ ਰਕਸ੍ ੇ

ਨੇ ਵੀ ਇਨਹਾਂ ਗਿੱਲਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ੍ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਸੂ੍ਰ ੇਬੇਸ੍ਮਝ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦ ੇਮੁਕਾਬਲੇ ਲੰਬਾ ਸ੍ਮਾਂ ਚਿੱਰਲਆ।  
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