
somvwr 16 sqMbr 2019 qoN AYqvwr 22 sqMbr 2019 q`k 

16.9.19 somvwr: - joqI joq sRI guru Amrdws jI, joqI joq sRI guru rwm dws jI, gurg`dI sRI 
guru rwm dws jI, gurg`dI sRI guru Arjn dyv jI 

18.9.19 bu~Dvwr: -  

4.30 vzy:-  swD sMgq v`loy sRI gurU AMgd dyv jI  Aqy sRI guru Arjn dyv jI dI gur g`dI dy 
sbMD iv`c sRI suKmnI swihb dy pwT vzy hoxgy , rihrws dy pwT auprMq dIvwn s`jxgyy hjUrI 
jQw kIrqn krygw Aqy swrI hovygI  

dygW dIAW syvwvW: - s: AmrjIq isMG , sR:hrijMdr isMG Aqy bIbI qrsym kOr, bIbI pvndIp kOr, s 
ibkRmjIq isMG QWdI Aqy bIbI rxjIq kOr Aqy sR sucw isMG bYNs pirvwrW  vloN hoxgIAW[ 

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

20.9.19 Sukrvwr:-  

10.00 vzy: - bIbI cMnx kOr pirvwr v`loN v`loN sRI AKMf pwT swihb 10.00 vzy ArMB hoxgy swrI 
syvw hovygI[  

dygW dIAW syvwvW: - s: surjIq isMG syKoN, s: surjIq isMG Syrig~l qy bIbI gurdIp kOr Syrig`l, s: Avqwr 
isMG qy bIbI kulivMdr kOr puryvwl, bIbI suirMdr kOr puryvwl, s: kSmIr isMG qy bIbI suirMdr kOr nwgrw,  s: 
syvw isMG A`tw qy bIbI Avqwr kOr A`tw, bIbI AmrjIq kOr sMDU qy s: gurdyv isMG AOlK  s: iCMdw isMG QWdI, 
s: hrbMs isMG in`Jr, s: ieMdrjIq isMG bIbI pRmjIq kOr  qy sv: s: inrml isMG puryvwl, s: nwivMdr isMG 
qy bIbI mlivMdr kOr syKoN dy pRIvwrW vloN hoxgIAW[ 

21.9.19 Sincrvwr: -  

7.00 v`jy svyry:-bIbI surjIq kOr v`loN suKmnI swihb dy pwT hoxgy Aqy cwh, pwxI  syvw hovygI[ 

12.00 v`jy dupYhry: - s gurdyv isMG bwsI dy giRh iv`Ky suKmnI swihb dy pwT hoxgy[ 

4.00 vzy: - Swm nUM bIbIAW ismrn krngIAW[ 

22.9.19 AYqvwr: - joqI joq sRI guru nwnk dyv jI 

10.00 vzy: - bIbI cMnx kOr pirvwr v`lo rKwey hoey sRI AKMf pwT swihb dy Bog 10.00 vzy 
pYxgy Aqy swrI syvw hovygI, bwAd’c hzUrI jQw kIrqn krygw, siqkwrXog hYf gRMQI igAwnI 
gurmIq isMG jI kQw krngy [ 

sqMbr 

BwdoN-A`sU 

 28 sqMbr jnm idn ShId Bgq isMG jI 

 

 



 

sRI gurU nwnk dyv jI dw PlsPw 

 ਸ ਿੱਧ ਾਂ ਤੇ ਜੋਗੀਆਾਂ ਨ ਲ ਮੁਲ ਕ ਤ : ਆਪਣੀਆਾਂ ਯ ਤਰ ਵ ਾਂ  ਮੇਂ ਗੁਰ ੂਜੀ ਬਹਤੁ   ਰ ੇਸ ਿੱਧ ਾਂ ਤ ੇਜੋਗੀਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੀ ਸਮਲੇ ਅਤ ੇਆਪਣੀਆਾਂ 

ਤਰਕਬਿੱਧ ਗਿੱਲ ਾਂ ਦੇ ਰ ਹੀ ਾਂ ਇਨ ੍ਾਂ ਭਟਕ ਚੁਿੱਕੇ ਲੋਕ ਾਂ ਦੀ  ੋਚ ਨੂੂੰ   ੁਧ ਸਰਆ। ਗਿੱਲ ਉ   ਮੇਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਗੁਰ ੂਜੀ ਸ ਿੱਧ ਾਂ ਨੂੂੰ   ੁਧ ਰਨ 

ਲਈ  ੁਮੇਰ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਜ  ਚੜੇ੍੍।  ੁਮੇਰ ਪਰਬਤ 'ਤ ੇਚੜ੍੍ਨ  ਉਨ੍ ਾਂ  ਸਮਆਾਂ 'ਚ ਕੋਈ   ਧ ਰਨ ਗਿੱਲ ਨਹੀ ਾਂ  ੀ, ਕੋਈ ਹਿੱਠੀ ਬੂੰਦ  ਹੀ 

ਇ  ਪਰਬਤ 'ਤ ੇਚੜ੍੍  ਕਦ   ੀ। ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੂੂੰ  ਇਿੱਥੇ ਪੁਿੱਜੇ ਵਖੇ ਕੇ ਸ ਿੱਧ ਹੈਰ ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਪੁਿੱਛਣ ਲਿੱਗ ੇਸਕ ਉਹ ਇਥੇ ਸਕਵੇਂ ਪਹੁੂੰਸਚਆ? 

ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੇ ਜਵ ਬ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮਹਨਤ ਦ  ਖੁਲ    ਕੀਤ  ਤੇ ਸਮਹਨਤ ਅਿੱਗੇ ਹਰ ਮੂੰਸਿਲ ਦੇ  ਰ ਹੋ ਜ ਣ ਦ  ਪ ਠ ਪੜ੍੍ ਇਆ। 

ਜਦ ਸ ਿੱਧ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ੂਨ ਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁਿੱਸਛਆ ਸਕ ਦਨੁੀਆ ਦ  ਕੀ ਹ ਲ ਹ?ੈ ਤ ਾਂ ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੇ ਬੜ੍ੀ ਗੂੰਭੀਰਤ  ਨ ਲ  ੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸਕਹ  

ਸਕ, 'ਦਨੁੀਆ ਨੂੂੰ  ਚਲ ਉਣ ਵ ਲੇ ਤੇ  ੁਧ ਰਨ ਵ ਲੇ ਤ ਾਂ ਪਹ ੜ੍ ਾਂ 'ਤੇ ਚੜੇ੍੍ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਦਨੁੀਆ ਦ  ਹ ਲ ਤ ਾਂ ਮ ੜ੍  ਹੋਣ  ਹੀ ਹੈ, ਹਰ 

ਪ   ੇਕੂੜ੍ ਪ ਸਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ ਪ ਨੇ ਧਰਤੀ ਘੇਰ ਰਿੱਖੀ ਹੈ।' ਗੁਰ ੂਜੀ ਦੀਆਾਂ ਗਿੱਲ ਾਂ  ੁਣ ਕੇ 84 ਦੇ 84 ਸ ਿੱਧ ਨੀਵੀ ਾਂਆਾਂ ਪ  ਕੇ ਬੈਠ 

ਗਏ। ਗੁਰ ੂਜੀ ਅਿੱਗੇ ਤੁਰ ਗਏ। 

ਇ ੇ ਤਰ੍ ਾਂ ਜਦ ਗੁਰ ੂਨ ਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਦ  ੀਆਾਂ ਤੋਂ ਵ ਪ  ਆ ਕੇ ਕਰਤ ਰਪੁਰ ਸਵਖੇ ਉਦ  ੀਆਾਂ ਵ ਲ  ਬ ਣ  ਉਤ ਰ ਕੇ  ੂੰ  ਸਰਕ 

ਪਸਹਰ ਵ ੇ'ਚ ਰਸਹਣ ਲਿੱਗ ੇਤ ਾਂ ਇਕ ਸਦਨ ਉਹ ਅਿੱਚਲ ਬਟ ਲੇ ਸਪੂੰਡ 'ਚ ਸਿਵਰ ਤਰੀ ਮੌਕ ੇਗਏ ਤ ਾਂ ਲੋਕ ਾਂ ਦ  ਇਕਿੱਠ ਗੁਰ ੂਜੀ ਦੇ ਦਆੁਲੇ 

ਠ ਠ ਾਂ ਮ ਰਨ ਲਿੱਗ । ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋਗੀ ਭੂੰਗਰ ਨ ਥ ਨੇ ਸਖਝ 'ਚ ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੂੂੰ  ਮੇਹਣ  ਮ ਸਰਆ ਸਕ 'ਤੂੂੰ ਉਦ  ੀਆਾਂ ਵ ਲ  ਬ ਣ  ਉਤ ਰ 

ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਕੂੰਮ ਕੀਤ  ਹੈ, ਤੂੂੰ ਗਰਸਹ ਥੀਆਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮੋਹ 'ਚ ਫ  ਸਗਆ ਹੈਂ।' ਤ ਾਂ ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੇ ਜਵ ਬ ਸਦਿੱਤ  ਸਕ, 'ਜੇਕਰ ਗਰਸਹ ਥੀ 

ਜੀਵਨ ਇੂੰਨ  ਮ ੜ੍  ਹੈ ਤ ਾਂ ਤੁ ੀ ਾਂ ਗਰਸਹ ਥੀਆਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੂੰਗਣ ਸਕਉ ਾਂ ਜ ਾਂਦੇ ਹੋ?' ਇੂੰਨ   ੁਣ ਕੇ ਭੂੰਗਰ ਨ ਥ ਚੁਿੱਪ ਹੋ ਸਗਆ। ਦ ੂਰੇ ਜੋਗੀ 

ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੂੂੰ  ਕਸਹਣ ਲਿੱਗ ੇਸਕ, 'ਤੇਰ ੇਕੋਲ ਕਰ ਮ ਤ ਦੀ ਿਕਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੈ ਤ ਾਂ   ਨੂੂੰ  ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਮ ਤ ਸਵਖ ਓ।' ਤ ਾਂ ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੇ ਸਕਹ  

ਸਕ, 'ਕਰ ਮ ਤ ਨ ਾਂਅ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀ ਾਂ, ਬ  ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤ ਾਂ ਪਰਮ ਤਮ  ਦੀ ਬ ਣੀ ਹੈ।' 

ਮਿੱਕ ੇਦੀ ਯ ਤਰ  : ਗੁਰ ੂਨ ਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀਆਾਂ ਯ ਤਰ ਵ ਾਂ  ਮੇਂ   ਊਦੀ-ਅਰਬ, ਇਰ ਕ, ਈਰ ਨ ਅਤ ੇਅਫਗ ਸਨ ਤ ਨ ਆਸਦ 

ਦੇਿ ਾਂ-ਸਵਦੇਿ ਾਂ 'ਚ ਗਏ। ਗੁਰ ੂਜੀ ਦੀ ਇਹ ਖ  ੀਅਤ  ੀ ਸਕ ਉਹ ਸਜ  ਦੇਿ ਅਤ ੇ ਿੱਸਭਆਚ ਰ 'ਚ ਪੈਰ ਰਿੱਖਦੇ  ੀ, ਉਥੋਂ ਦ  ਹੀ ਪਸਹਰ ਵ  

ਅਪਣ  ਲੈਂਦੇ  ਨ, ਸਜ  ਕ ਰਨ ਗੁਰ ੂਜੀ ਹਰ ਇਕ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸਵਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀਰ-ਭਰ  ਲਗਦੇ  ਨ। ਮਿੱਕ ੇਦੀ ਯ ਤਰ   ਮੇਂ ਗੁਰ ੂ

ਨ ਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨੀਲ  ਬ ਤਰ ਪਸਹਸਨਆ ਹੋਇਆ  ੀ, ਹਿੱਥ ਸਵਚ  ੋਟ  ਫਸੜ੍ਆ ਅਤ ੇਕਿੱਛ ਸਵਚ ਸਕਤ ਬ ਫੜ੍ੀ ਹੋਈ  ੀ, ਉਨ੍ ਾਂ ਕੋਲ 

ਲੋਟ  ਅਤੇ ਆਜ ਨ ਦੇਣ  ਮੇਂ ਹੇਠ ਸਵਛ ਉਣ ਵ ਲੀ ਸਵਛ ਈ (ਮੁ ਿੱਲ ) ਵੀ  ੀ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਕ ਿੀਆਾਂ-ਹ ਜੀਆਾਂ ਦ  ਭਰਮ ਤੋੜ੍ਨ ਲਈ 

ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੇ ਇਕ ਮ ੀਤ 'ਚ ਰਕੁਣ ਦ  ਫ਼ੈ ਲ  ਕੀਤ । ਰ ਤ ਨੂੂੰ   ੌਣ  ਮੇਂ ਗੁਰ ੂਜੀ ਆਪਣੀਆਾਂ ਲਿੱਤ ਾਂ ਮਸਹਰ ਬ (ਮਿੱਕ ੇਦ  ਕੇਂਦਰੀ 

 ਥ ਨ) ਵਿੱਲ ਨੂੂੰ  ਕਰਕ ੇ ੌਂ ਗਏ। (ਇ  ਨੂੂੰ  ਮੁ ਲਮ ਨ ਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਗੁਨ ਹ ਮੂੰਸਨਆ ਜ ਾਂਦ  ਹੈ)। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨ ਾਂਅ ਦੇ ਕ ਿੀ ਨੇ ਗੁਿੱ ੇ 

ਸਵਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰ ੂਜੀ ਦੇ ਲਿੱਤ ਮ ਰ ਕੇ ਸਕਹ  ਸਕ, 'ਸਕਹੜ੍  ਕ ਫਰ, ਮੁਨਕਰ ਖੁਦ  ਵਿੱਲ ਨੂੂੰ  ਲਿੱਤ ਾਂ ਕਰਕੇ  ੁਿੱਤ  ਹੋਇਆ ਹੈ?' ਗੁਰ ੂਜੀ 

ਨੇ ਮੁ ਕਰ  ਕੇ ਜੀਵਨ ਕ ਿੀ ਨੂੂੰ  ਸਕਹ , 'ਚੂੰਗ  ਭ ਈ ਸਜਧਰ ਨੂੂੰ  ਖੁਦ  ਨਹੀ ਾਂ ਹ,ੈ ਮੇਰੀਆਾਂ ਲਿੱਤ ਾਂ ਉ  ਸਦਿ  ਵਿੱਲ ਨੂੂੰ  ਘੁਮ  ਦੇ।' ਐਨੀ 

ਗਿੱਲ  ੁਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਕ ਿੀ  ੋਚ ਾਂ 'ਚ ਪ ੈਸਗਆ ਅਤ ੇਇਹ  ਮਝਣ 'ਚ ਉ  ਨੂੂੰ  ਰਤ  ਦੇਰ ਨ  ਲਿੱਗੀ ਸਕ ਇ ਲ ਮ ਧਰਮ ਖੁਦ  ਦੇ 

ਕਣ-ਕਣ ਸਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹ ਮੀ ਭਰਦ  ਹ,ੈ ਇ  ਲਈ ਖੁਦ  ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਦਿ  ਵਿੱਲ ਨਹੀ ਾਂ,  ਗੋਂ   ਰੀਆਾਂ ਸਦਿ ਵ ਾਂ ਵਿੱਲ ਫੈਸਲਆ 

ਹੋਇਆ  ਰਬ-ਸਵਆਪਕ ਰਿੱਬ ਹੈ। ਗੁਰ ੂਜੀ ਦੀ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰਭ ਸਵਤ ਹੋਇਆ ਅਤ ੇਉਨ੍ ਾਂ ਦੀ ਸ ਿੱਸਖਆ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤ  ਤ ੇਲੂੰਬੇ  ਮੇਂ 

ਤਿੱਕ ਸਵਚ ਰ ਚਰਚ  ਹੋਈ। ਘਟਨ ਵ ਾਂ ਤ ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹਤੁ ਹਨ, ਜੋ  ਰੀ ਗੁਰ ੂਨ ਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਸਰਿੱਤਰ ਨੂੂੰ  ਸਨਖ ਰਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਗੁਰ ੂਜੀ 

ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੂੰਧ ਨੂੂੰ   ਮਝਣ ਲਈ ਇੂੰਨੀਆਾਂ ਹੀ ਗਿੱਲ ਾਂ ਕ ਫੀ ਹਨ। ਗੁਰ ੂਜੀ ਸ ਰਫ ਇਕ ਧ ਰਸਮਕ ਆਗੂ ਹੀ ਨਹੀ ਾਂ,  ਗੋਂ ਇਕ  ਿੱਚੇ 

ਇਨ  ਨ ਤ ੇਦਨੁੀਆ ਨੂੂੰ   ਿੱਚ ਦ  ਪ ਠ ਪੜ੍੍ ਉਣ ਵ ਲੇ ਤਜਰਬੇਕ ਰ ਅਸਧਆਪਕ ਵੀ  ਨ।  

ਸਹ ਟਰੀ ਸਵਭ ਗ, ਪੂੰਜ ਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਟੀ, ਪਸਟਆਲ । ਮੋਬ : 99140-55472  



 

 


