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2.1.1  ਉਦੇਸ਼ : 

ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਰਸਾ�ਦੇ 

ਹੋਏ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੱੁਢਲੀ ਇਕਾਈ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿਵਹਾਰ ਿਵਚ ਇਸ ਗੁਣ ਨਾਲ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਿਵਚ 

ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਿਸਖ ਧਰਮ 

ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਿਜਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨ� ਦਾ ਖਾਸ ਵੇਰਵਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 
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2.1.2  ਭੂਿਮਕਾ :  

ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਕਈ ਐਸ ੇ ਸਦਗੁਣ ਹਨ ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 
ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਧਾਰਿਮਕ, ਸਮਾਿਜਕ, ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਅਤੇ ਅਿਧਆਤਮਕ 

ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨ� ਗੁਣ� ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਵਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ 

ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਥਾਨ ਹਾਿਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨ� ਗੁਣ� ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਵਹਾਰ ਿਵਚ ਆਉਣਾ ਇਕ 

ਲੰਮੀ ਪ�ਿਕ�ਆ ਹੈ ਜ� ਇੰਝ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਫਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਮਨੱੁਖ ਦੁਆਰਾ 
ਿਲਆ ਿਗਆ ਹਰੇਕ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਇਕ 

ਅਿਮੱਟ ਛਾਪ ਛਡ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅਿਭਆਸ ਿਵਚ ਆ�ਦੇ ਰਿਹਣ ਲਾਲ ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜ� 

ਚਿਰੱਤਰ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਚਿਰੱਤਰਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵਚ ਖਾਸ 

ਯੋਗਦਾਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਮਨੱੁਖ� ਦਾ ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੋ ਿਜਹੇ ਹੀ 

ਪਿਰਵਰਤਨ ਸਮਾਿਜਕ ਵਤੀਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਧਰਮ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਤਾਿਰਆ ਦਾ ਮੱੁਢ 

ਤ� ਹੀ ਆਧਾਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਭ ੂਖੰਡ ਉਪਰ ਅਨĂ ਕ� ਤਰ�� ਦੇ ਧਰਮ� ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨ� 
ਧਰਮ� ਨĂ  ਆਪਣੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰ� ਦੇ ਚਿਰੱਤਰ ਘੜਨ ਿਵੱਚ ਵਡਮੱੁਲਾ ਯੋਗਦਾਨ 

ਪਾਇਆ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ ਰੱਬ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉਪਰ ਆਧਾਿਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ 

ਤ� ਸਰਵੋਤਮ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਲ। ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਮੌਢੀ ਨĂ  ਪ�ਮਾਤਮਾ ਪ�ਤੀ ਆਪਣ ੇ

ਿਸਧ�ਤ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤ� ਿਕ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ 

ਉਹਨ� ਹੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆ ਮੁਤਾਿਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅੰਿਤਮ ਉਦੇਸ਼ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਦੀ ਚਾਹ ਇਨਸਾਨ ਨੰੂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਹੀ ਗੁਣ ਆਪਣ ੇਿਵਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਦੀ ਪ�ੇਰਣਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਜੇਕਰ ਿਸਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗਲ ਕਰੀਏ ਤ� ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ 
ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨĂ  ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਰੱਬ ਦੀ ਏਕਾ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 

ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੇ ਸਗਲੇ ਪਾਸਰਾਰੇ ਦੇ 

ਕਣ-ਕਣ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬਣਾਈ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਉਹਨ� ਦਾ ਮੂਲ 

ਿਸਧ�ਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨĂ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਰਨਣ ਆਪਣੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ 
ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਨੰੂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ; ਤ� ਿਕ ਸਾਮਜ ਿਵਚ ਵੀ ਏਕਤਾ ਦਾ 

ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਵ।ੇ ਪਾਠ ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਹੱਸ ੇਿਵਚ ਅਸ� ਉਹਨ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਰੱਬ ਦੇ ਸਰੂਪ 

ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਿਵਚ ਪਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਵਸਤਾਰ ਿਵਚ ਉਲੇਖ ਕਰ�ਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਲੇਖ 
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ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ�ਗੇ ਿਕ ਿਕਵ� ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਲ�  ਇਹ ਏਕਤਾ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ ਸਮਾਜ ਿਵਚ 

ਉਚਤਮ ਮੱੁਲ� ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਿਣਆ।   

2.1.3 ਿਸਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੀ ਸਿਥਤੀ : 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ� ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਤ� ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤ� ਪਿਹਲ� 

ਇਥੇ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਕ ਿਕਸਮ ਦੀ ਅਿਗਆਨਤਾ ਿਵੱਚ ਗ�ਸਤ ਸੀ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੂਜ ੇ

ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁਲਮ, ਧੱਕ� ਜ� ਧਰੋਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਿਜਹਾ ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਧਰਮ 

ਦਇਆ, ਿਪਆਰ, ਸੰਤੋਖ, ਸਿਹਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਿਨਰਵੈਰਤਾ ਆਿਦ ਗੁਣ� ਦਾ ਪ�ਤੀਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਪ�ੰ ਤੂ 

ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ� ਦੇ ਠĂ ਕੇਦਾਰ� ਨĂ  ਧਰਮ ਦੇ ਨ�ਮ ਨੰੂ ਹੀ ਦਾਗਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 
ਇਥ� ਤਕ ਿਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਧਾਰਿਮਕ ਖੇਤਰ� ਿਵਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਹੋਵ,ੇ 

ਈਸਾਈਅਤ ਹੋਵ,ੇ ਿਹੰਦੂਮਤ ਹੋਵ ੇਐਸੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਬੇਗਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ� ਿਮਲਦੀਆਂ  

ਹਨ ਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤ� ਇਨਸਾਨ ਘਬਰਾ ਜਾਵੇ। ਯਹੂਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਿਕ ਇਸਰਾਇਕੀ ਹੀ 

ਰੱਬ ਦੇ ਚੋਣਵ� ਪੱੁਤਰ ਹਨ, ਬਾਕੂਬ ਦੇ ਪੱੁਤਰ� ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਹੈ। ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 

ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇਵਲ ਈਸ ੂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ� ਨੰੂ ਬਰਕਤ� ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸਲਾਮ ਿਵਚ ਕਲਮ� ਨਾ ਪੜਨ 

ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਅਪਿਵੱਤਰ ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਹੰਦੂ ਦੇ ਕੰਨ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕ ੇਦੋਸ਼ ਦੇ ਭਾਗੀ 

ਬਣ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਧਾਰਿਮਕ ਿਫਰਕਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਵੰਿਡਆ ਹੋਇਆ 

ਸੀ। ਐਸ ੇ ਸਮ� ਿਵਚ ਜਦ� ਮਨੁਖੀ ਸਮਾਿਜਕ ਢਾਚ ੇ ਆਪਸੀ ਭੇਦ ਭਾਵ�, ਵੰਡੀਆਂ, ਊਚ ਨੀਚ ਅਤੇ 

ਨਫ਼ਰਤ� ਿਵਚ ਵੰਿਡਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨĂ - 

‘ਸਭ ਮਿਹ ਜੋਿਤ ਜੋਿਤ ਹੈ ਸੋਇ; ਿਤਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮਿਹ ਚਾਨਣ ਹੋਇ’ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਨਾਅਰਾ ਿਦੱਤਾ 
ਿਜਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਮਨĄ  ਕਲਿਪਤ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ� ਦੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤ� ਅਤੇ ਸਵਾਰਥ 

ਿਸੱਧੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤ� ਮੁਨਕਰ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੇ ਿਕ ਿਕਤੇ-ਿਕਤੇ ਭਾਰਤੀ ਧਾਰਿਮਕ 

ਇਿਤਹਾਸਕ ਸਰੋਤ� ਿਵਚ  ਇਕ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗਲ ਕੇਵਲ ਿਸਧ�ਤਕ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਿਦਖਾਈ ਵੀ ਦ�ਦੀ 

ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਿਵਆਹ ਿਵਚ ਇਸ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਿਕਤੇ ਿਦਖਾਈ ਨਹ� ਸੀ ਿਦੰਦਾ। ਿਜਵ� ਿਕ ਈਸਾ ਨĂ  ਵੀ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸਰੂਪ ਜ਼ਾਿਹਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮ� ਉਸਦਾ ਪਾਪ ਰਿਹਤ ਪੱੁਤਰ ਹ�। ਇਸ 

ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨĂ  ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਿਕ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਤ� ਿਬਨ� ਬਾਕੀ 

ਸਭ ਬੇਗਾਨĂ  ਹਨ। ਇਸਲਾਮ ਨĂ  ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਰਸਤੇ ਤ� ਿਬਨ� ਚਲਣ ਵਾਲੇ 
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ਨੰੂ  ਦੋਜਖ ਦੀ ਅੱਗ ਿਵਚ ਸੜ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਿਝਆ। ਸੋ ਐਸ ੇਸਮ� ਿਵਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਨĂ  
ਇਹਨ� ਸਭ ਵਤੀਿਰਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵ� ਦੌਰਾਨ ਵਾਿਚਆ, ਪੜਚੋਿਲਆ ਅਤੇ ਇਹਨ� 
ਵਖਰੇਿਵਆਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਮਾਿਜਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸਰਵਉਚ ਆਤਿਮਕ ਗੁਣ� ਦੇ 

ਖਾਤਮੇ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। 

2.1.4 ਸਰਬ ਸ�ਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ :  

ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ� ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਿਤਆਂ ਇਕ ਗੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਿਕ ਧਾਰਿਮਕ ਪੱਧਰ ਤੇ 

ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਸਪਸ਼ਟ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੱੁਧ ਪਰਮ-

ਹੀਨ ਯਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਯਾਨ, ਜੈਨ ਧਰਮ –ਸੁਵੇਤ�ਬਰ ਅਤੇ ਿਦਸੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਿਵਚ ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੰੁਨੀ 

ਜਦਿਕ ਿਹੰਦੂ ਧਰਮ –ਬ�ਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੁਦਰ ਵਰਗਾ ਿਵਚ ਵੰਡੇ ਹੋਹ ੇਸਨ। ਸਮਾਜ ਿਵਚ 

ਇਕ ਤਰ�� ਦੀ ਿਖਚੋਤਾਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੂਜ ੇਨੰੂ ਦਬਾਉਣ ਿਵਚ ਲਗਾ ਿਹੲਆ ਸੀ ਅਿਜਹੇ 

ਸਮ� ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਿਵਕਾਸ ਸੋਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਕਾਰਜ ਸੀ ਐਸ ੇਸਮ� ਿਵਚ ਿਸਖ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ� ਨĂ  
ਇਥ� ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਿਚੰਤਨ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤ� ਿਕ ਸਮਾਜ ਿਵਚ 

ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਜ਼ਾਬੰਦੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਾਿਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਿਚੰਤਨ ਦੇ 

ਪੱਧਰ ਤੇ ਿਸਖ ਧਰਮ ਨĂ  ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਿਵਚ ਪਈਆ ਹਰੇਕ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣ� ਦੂਰ 

ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖਤਾ ਨੰੂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ 

ਿਸਰਜਣਹਾਰੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਮਾਨਵਜਾਤੀ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮੱੁਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਿਵਚ ਇਸ ਦੇ 

ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰ� ਨੰੂ ਵੀ ਇਸ ਹ�ਦ ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ੇਰਨਾ ਿਦੱਤੀ। ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ 

ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਬਣੀ ਬੈਠĂ  ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਹਊਮੈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛਡ ਕੇ ਸਮਝ ਮੁਕਤੀ ਦਾ 

ਰਸਤਾ ਿਦਖਾਇਆ। ਆਪ ਨĂ  ਸਮਝ ਧਾਿਰਮਕ ਗੁਣ� ਤੋ{ ਸੱਖਣ ੇਸਮਾਜ ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਤਰ�� ਦੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ 

ਅਤੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਤ� ਉਪਰ ਉਠ ਕ ੇਸਰਬ  ਸ�ਝੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨ�ਹ ਰੱਖੀ। ਇਸੇ ਸਰਵ 

ਸ�ਝੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਕ ਜੁਟ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਜੀਣ 

ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੰੂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ� ਨĂ  ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ 

ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ- 

  ਮਨ ਤੰੂ ਜੋਿਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਪਣਾ ਮੂਿਲ ਪਛਾਿਣ॥ 



ਐਮ. ਏ. (ਿਸੱਖ ਅਿਧਐਨ) ਭਾਗ ਪਿਹਲਾ              5  ਪੇਪਰ  - ਚੌਥਾ 

 

 

ਅਤੇ ਇਸ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਸਮਰਨ ਕਰਨਾ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਨਾਮ 

ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਧਾਰਿਮਕ ਿਚੰਤਨ ਨੰੂ ਇਕੋ ਸੂਤਰ ਿਵਚ ਪਰੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਨਾਲ ਦਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਮਾਨਿਸਕਤਾਵ� ਨੰੂ ਅੰਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦੇ ਹਨĂ ਰੇ ਿਵਚ� ਵੀ ਕੱਿਢਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖੀ ਦੇਹ ਅਸਲ ਧਰਮ ਨੰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕ ੇਦੁਨੀਆਂ ਨੰੂ ਧਰਮਸਾਲ (ਧਰਮਕਸਾਉਣ 

ਦਾ ਸਥਾਨ) ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ� ਵਲ�  ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ 

ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਹ�ਦ ਦੇ ਸਰਵ ਿਵਆਪੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵਚ ਸਮਾਿਜਕ 

ਜੀਵ ਆਪਸੀ ਪ�ੇਮ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਤੰਦ� ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ�� ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ�ੇਮ 

ਿਵਚ ਲੀਨ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਇਕ ਨਵੇਕਲਾ ਆਦਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ� ਨĂ  ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਨਾਮ 

ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਡਰ, ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਭ ੈਤ� 

ਮੁਕਤ ਹੋ ਕ ੇ ਸਚ ਦੇ ਭਾਉ ਅਤੇ ਭਾਣ ੈ ਿਵਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਮੱੁਚੀ 
ਕਾਇਨਾਤ ਰੱਬੀ ਰੰਗ ਿਵਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਇਕ ਦੂਜ ੇਨਾਲ ਅਿਧਆਤਮਕ ਸ�ਝਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਕ ਦੂਜ ੇਦੇ ਦੁਖ ਸੱੁਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ, ਦਰਦਾ ਤਕਲੀਫ� ਦੀ ਸ�ਝ ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨ� ਸ�ਝਾ ਿਵਚ� ਹੀ 
ਇੱਕ ਦੂਜ ੇਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਿਖਆਲ ਮਨੱੁਖਤਾ ਅੰਦਰ ਿਸਰਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਹ� ਤ� ਆਪਸੀ 

ਵੰਡੀਆਂ ਵਖਰੇਵ� ਇਕ ਦੂਜ ੇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਲੋਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਭਲਾਈ ਕਦੀ ਨਹ�। 

ਸ�ਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਘੇ ਿਸੱਖ ਿਚੰਤਕ ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਿਸੰਘ ਇਹਨ� 
ਿਸਧ�ਤਾ ਨੰੂ ਦੋ ਿਹੱਿਸਆ ਿਵਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ- 

ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਅਤੇ 2. ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ 

ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ� ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੱੁਖ ਨĂ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੰੂ ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਨ ਤ� ਰੋ ਕ ੇ ਅਤੇ 

ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਿਵਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਿਤਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਨੀ ਗੁਰਮਿਤ 

ਅਨੁਸਾਰ ਆਤਮਕ ਗੁਣ� ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਿਗਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਿਵਅਕਤੀ 

ਆਪ ਵੀ ਭਟਕ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲ�ਦਾ ਹੈ। ਿਜਸ 

ਨਾਲ ਸਮਾਿਜਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵਚ ਵੈਰ ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਿਜਕ ਉਚੀਆਂ ਨă ਿਤਕ 

ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਿਵਚ ਵੀ ਿਨਘਾਰ ਆ�ਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਿਵਚ ਸੱੁਕ, ਅਨă ਿਤਕਤਾ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵੱਧ 

ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਿਨੰਦਾ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁਖ ਅੰਦਰ 
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ਕ�ੋਧ, ਹੰਕਾਰ, ਲੋਭ ਆਿਦ ਿਵਕਾਰ ਵੀ ਸਿਹਜੇ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਿਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ�ਝ ਲਈ 

ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹਨ। 

ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ� ਿਵੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਆਿਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤ� ਅਤੇ 

ਗੁਣ ਿਵਕਿਸਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਸਭ ਤ� ਿਵਕਿਸਤ ਪ�ਾਣੀ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਸਥੂਲ 

ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ� ਉਪਰ ਿਸਰਦਾਰੀ ਹੈ ਇਸੇ ਿਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ….ਤ� 
ਭਟਕਦੇ ਉਚਤਾ ਦੀ ਹਉਮੈ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ�  ਵੱਧ ਸਮੰਦ ਲ�ਦਾ ਹ� ਅਤੇ ਲੋਕ 

ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨă ਿਤਕ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤ� ਦੂਰ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਜਦਿਕ ਪਰਉਪਕਾਰ 

ਤ� ਹੀ ਅੱਗੇ ਦਇਆ, ਸੰਤੋਖ, ਧੀਰਜ, ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਿਨਮਰਤਾ ਆਿਦ ਗੁਣ� ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਿਵਕਿਸਤ 

ਹੋਣਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਮਨੁਖ ਅਪਣਾ ਲਵ ੇ ਤ� ਸਿਹਜੇ ਹੀ 
ਸ�ਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉਪਰ ਚਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ� ਨĂ  ਇਹਨ� 
ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਪੱਖ� ਨੰੂ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਤ� ਿਕ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਅੰਤਕ ਉਚ ਮੱੁਲ� 

ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ ਸਰਬ ਸ�ਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਸਕੇ। 

2.1.5  ਸਮਾਿਜਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਜਰੂਰਤ :  

ਦੂਿਜਆਂ ਉਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੇਮ ਕਰਨĂ  ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਿਸੱਖੀ ਦੇ 

ਆਦਰਸ਼ਕ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਇਹਨ� ਗੁਣ� ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਮਨੁਖ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਮੰਿਜ਼ਲ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਜਵ� ਿਕ ਅਸ� ਅੱਜ ਦੇ ਿਵਕਿਸਤ ਸਮਾਜ� ਿਵਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹ� ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਇਤਨਾ ਿਵਕਾਸ ਹੋ 

ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼�ਤੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਨਹ� ਹੈ। ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਾਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 

ਿਨਕੰਮਾਪਣ ਨਹ� ਹੈ ਸਗ� ਿਵਕਾਸ ਭਰਪੂਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਹ ਜੀਵੀਆਂ ਪ�ਤੀ ਭਰੱਪਣ ਦੀ 
ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਸ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਪ�ਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਜਸ ਨĂ  ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ 

ਅਦੁਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਵਪੱਖੀ ਸ਼�ਤੀ ਲਈ ਹਉਮੈ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਦਾ ਖਾਤਮਾ 

ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਊਮੈ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੰੂ ਸਵੈ-ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ 

ਿਵਗਾਸ ਦੀ ਪ�ੇਰਣਾ ਦ�ਦੀ ਹੈ। ਜਦਿਕ ਇਸ ਤ� ਪਾਰ ਜਾ ਕ ੇਿਨਮਰਤਾ, ਹਲੀਮੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕ 

ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤ� ਜਾਿਗ�ਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਸ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੱੁਚ ੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। 
ਇਹ ਭਾਵਨਾਵ� ਸਮੱੁਚੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਿਵਚ ਲੈਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵਲ ਪ�ੇਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 
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ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਇਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵਲ ਅਗਰਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਉਸ ਨĂ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਹੀ ਨਹ� 

ਬਲਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੋ ਕ ੇਜੀਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਲੱੁਟ-ਖਸੁੱ ਟ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਨਹ� ਬਣਾਉਣਾ। 

ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਿਕ ਪ�ਾਚੀਨ ਸਮ� ਿਵਚ ਮਨੱੁਖ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਿਵਚਰਨਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸਮ� 
ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਮਨੁਖ ਨੰੂ ਸਮੂਿਹਕ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਭਾਈਚਾਰੇ 

ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜ ੇਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨĂ  ਉਸਨੰੂ ਕਈ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਤ� ਮੁਕਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਿਜਹੀਆਂ 

ਹੀ  ਸਮੱਿਸਆਵ� ਅਜੋਕ ੇ ਿਵਸ਼ਵ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੀ ਮੰੂਹ ਅੱਡੀ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਿਜਹਨ� ਦੇ ਹੱਲ ਜੇਕਰ 

ਸਮੂਿਹਕ ਸਾਝ� ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤ� ਹੀ ਿਵਸ਼ਵ ਸ਼�ਤੀ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਲੀਹ� 

ਉਪਰ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਧਾਰਿਮਕ, ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਰਹੇ ਹਨ। ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਿਵਚ, ਨਵ� ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾਕ ਸ�ਝਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 
ਸਮਰਥਾ ਹੈ ਿਜਸ ਉਪਰ ਿਨਰਭਰਤਾ ਅਸਲ ਧਰਮ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਨੰੂ ਿਵਹਾਰ ਿਵਚ ਿਲਆਉਣ ਨਾਲ 

ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਿਨਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਆਧੁਿਨਕ ਿਚੰਤਨ ਿਵਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤ� ਧਰਮ ਨੰੂ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿਨਜੀ ਮਸਲਾ ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤ ਦੀ ਸਮੂਿਹਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਘੱਟ ਸਾਿਬਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜ ੇਪਾਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 

ਉਪਰ ਆਧੁਿਨਕ ਤਾਕਤ� ਇਕ ਦੂਜ ੇ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ 

ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮੱੁਢ ਤ� ਮਨੁਖ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੰੂ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਪੱਧਰ ਦੇ 

ਵਰਤਣ ਦਾ ਿਘਨੌਣਾ ਖੇਲ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਧਰਮ 

ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਦਿਕ ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਿਧਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਤ� 
ਪ�ੇਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਨੁਖਤਾ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਨੰੂ ਦੇਿਖਆ ਇਸ ਦਾ 

ਉਲਟ ਿਦ�ਸ਼ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਈ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੰੂ 

ਮਨੁਖਤਾ ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਤ� ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸੀਿਮਤ ਧਾਰਿਮਕ ਭਾਈਚਾਰੇ 

ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਲੋਕਾਈ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਹੀ ਨਹ� ਿਦੱਤੇ ਗਏ, 

ਪੈਗੰਬਰ� ਦੀਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਨੰੂ ਧਰਮ� ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਠĂ ਕੇਦਾਰ� ਨĂ  ਿਨਜੀ ਸੁਆਰਥ� ਦੀ 

ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋ 

ਿਗਆ। ਅਸਲ ਧਰਮ ਿਵਚ ਸਰਬਤ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਿਵਲੱਖਣ ਸਮਰਥਾ ਹੈ ਿਜਥੇ ਕੋਈ 

ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਨਹ� ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਭੇਖ� ਦੇ ਆਧਾਿਰਤ ਵਖਰੇਿਵਆਂ ਦੀ 

ਗੁਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਮਨੁਖਤਾ ਅਸਲ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੰੂ ਪਛਾਣ ਲਵ ੇਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਚਲ ਕ ੇ
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ਆਪਸੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾ ਪ�ਫੁਿਲਤ ਕਰੇ ਤ� ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਸਵਰਗ ਰੂਪੀ ਸਥਾਨ ਬਣ ਸਕਦੀ 

ਹੈ। 

2.1.6 ਿਸਖ ਧਰਮ ਿਵਚ ਸਮਾਿਜਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ : 

ਸਮਾਜ� ਿਵਚਲੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਨੰੂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਜਦ� ਵੀ ਿਕਸੇ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨੰੂ 

ਿਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਿਲਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤ� ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਬੇਹਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ ਜੋ …ਮੰਗਦੇ ਹਨ- ਪਿਹਲਾ ਿਕ 

ਉਸ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਿਕ ਉਹ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਕਵ� 
ਿਵਚਰਦੀ ਹੈ? ਿਜਸ ਤਰ�� ਪਿਹਲ� ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵਚ ਆਪਸੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋ 

ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਪਸੀ ਵੰਡੀਆਂ ਹਨ। ਤ� ਇਹਨ� ਨੰੂ ਿਕਵ� ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ 

ਵਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਿਜਸ ਵੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨੰੂ ਕ�ਦਰ ਿਵਚ ਿਲਆ ਕ ੇਸਮੱਿਸਆਵ� ਦੇ 

ਹਲ ਲਭਣ ੇਹੋਣ ਉਸਦਾ ਆਧਾਰ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਿਸਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗਲ ਕਰੀਏ 

ਤ� ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ-ਇਕ ਈਸ਼ਵਰ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ। ਿਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

ਇਕ ਹੇ- ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਵੀ ਇਕ ਹੈ। ਉਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹ�। ਇਹ ਇਕ ਰੱਬ 

ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਿਬਲਕੁਲ ਿਵਲੱਖਣ ਅਤੇ ਿਨਆਰਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸਥਾਿਪਤ 

ਧਾਰਿਮਕ ਮਾਨਤਾਵ� ਵ�ਗ ਨਹ�, ਿਕ�ਿਕ ਰੱਬ ਦੀ ਹ�ਦ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਇਕਿਹਰਾ ਨਹ� ਬਲਿਕ 

ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਕ ਹੈ ਪਰ ਇਕਹਰਾ ਨਹ�, 

ਬਲਿਕ ਉਸਦੇ ਅਨĂ ਕ� ਰੂਪ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਇਹਨ� ਅਨĂ ਕ� ਰੂਪ� ਦਾ ਿਸਰਜਕ ਵੀ ਹੈ। ਅਨĂ ਕ� ਰੂਪ� 

ਦਾ ਿਸਰਜਕ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਹ ਸਭ ਰੂਪ� ਦਾ ਰੱਿਖਅਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਿਵਲੱਖਣਤਾ 

ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰਭਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਿਸਖ ਧਰਮ ਿਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਦਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਭਰ ਦੇ ਹਰੇਕ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਇਕ ਸੱਚ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ 

ਆਪਣੇ ਹੇਠ ਦਬਾਉਣ, ਸੀਵਾ ਿਦਖਾਉਣ ਜ� ਆਪਣੇ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਿਵਚ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹ� ਰੱਖਦੀ ਬਲਿਕ ਇਸ ਦੇ ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹਰੇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਹ�ਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੱਚ ਹੇ ਜੋ ਿਕ ਸਦੀਵੀ ਅਤੇ ਅਟਲ ਹੈ ਤ� ਇਹਨ� ਨੰੂ ਮੰਨਣ 

ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚ ਿਭੰਨਤਾਵ� ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹ� ਰਿਹ ਜ�ਦਾ। ਇਸੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਵਹਾਰਕ 

ਰੂਪ ਿਵਚ ਵੀ ਇਹ ਿਸਧ�ਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਭ ਨੰੂ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪ�ਧੀ 
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ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਆਚਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦਾ 

ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੰੁਦਾ ਹੇ 

ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਿਵਰੋਧ� ਦੇ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਿਗਆਨਤਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾ ਜਾ ਵਖਰਾ ਨਹ� ਹੈ। 

  ਹਮ ਨਹੀ ਚੰਗੇ ਬੂਰਾ ਨਹੀ ਕੋਈ॥ ਪ�ਵਵਿਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਇ॥ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਨĂ  ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੇ ਿਕ ਵਖਰੇਿਵਆਂ ਆਧਾਿਰਤ ਹਉਮੈ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹ� ਬਲਿਕ 

ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤ� ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਸ�ਝਾ ਹੈ। ਮਨੱੁਖ ਤ� ਇਸ 

ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਿਵਚ ਫਸ ਕ ੇਅਮਲੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤ� ਸੱਖਣਾ ਰਿਹ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਿਨਜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ 

ਮਨੁਖ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਦਬਾਉਣ ਜ� ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਰੁਿਚਤ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਿਕ ਅਸਲ ਧਰਮੀ ਮਨੱੁਖ 

ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਭਨਾ ਿਵਚਲੀ ਪ�ਕਾਸ਼ਮਾਨ ਜੋਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਿਹਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਸਭਨ� ਿਵਚਲੀ ਪ�ਕਾਸ਼ਮਾਨ ਜੋਤ ਨਾਲ ਪ�ੀਤ ਪਾ�ਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁਖ ਦਇਆ, ਸੰਤੋਖ, ਜਤ ਅਤੇ ਸਤ ਗੁਣ� 

ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸੁਤੇ ਿਸਧ ਹੀ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਸਰਬਕਾਲੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਨ{ਜ ਤ� ਪਾਰ ਜਾ ਕ ੇਪਰ ਦੇ ਰਾਹ� ਅਸਲੀ ਅਿਧਆਤਮਕ ਰਸਤਾ ਲਭ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਕੌਮੀਅਤ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਨĂ ਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵ� 

ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਿਨਜਵਾਦ ਤ� ਉਪਰ ਿਵਸ਼ਾਲ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵ।ੇ 

2.1.7 ਸਮਾਿਜਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਪੱਧਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾ : 

ਧਰਮ� ਦੇ ਿਵਹਾਰ ਤ� ਇਕ ਗਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼� ਸਵੈ ਿਸੱਧ ਹੀ ਲਗ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਨਣ 

ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸਲਾਮ ਨĂ  ਮੋਮਨ� ਦਾ ਭਲਾ 

ਅਤੇ ਕਾਫਰ� ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਧਾਰਿਮਕ ਫਰਜ਼ ਿਗਿਣਆ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਈਸਾ ਜੀ 
ਕੇਵਲ ਉਹਨ� ਦੇ ਪਾਪ ਕਟਣ ਦੀ ਿਸਫਾਿਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਰੱਬ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ 

ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਤ�ੀਏਕਤਾ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ। ਿਹੰਦੂ ਧਰਮ ਿਵਚ ਵੀ ਵਰਵ ਵੰਡ ਦੁਆਰਾ 

ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਿਭੰਨਤਾਵ� ਇਸੇ ਿਕਸਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗਾਡੀ 
ਰਾਹ ਇਹ ਿਸਧ�ਤ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੰੂ ਚਾਹੇ ਿਕਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਲਵ ੋਪਰ ਉਹ 

ਦਰਅਸਲ ਇਕ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਿਮਕ ਲੋਕ� ਦੀ ਹਠ ਧਰਮੀ ਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਬ 
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ਿਪਆਰਦੀ ਬੋਲੀ ਨੰੂ ਿਵਸਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸੱਟੇ ਵਜ� ਬੋਲੀਆਂ ਆਪਸ ਿਵਚ ਟਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ 

ਹਨ ਿਜਸ ਨਾਲ ਸੁਆਰਥ ‘ਧਰਮ’ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਧਰਮ ਿਕਤੇ ਵੀ ਜੂਲਮ, ਜ� ਨਫਰਤ ਕਰਨ 

ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਦ�ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਐਸਾ ਹੈ ਿਜਸਨĂ  ਸਭ ਨੰੂ ਗਲੇ ਲਗਾ ਕੇ 
‘ਿਨਤਾਿਵਆਂ ਦਾ ਭਾਵ’ ‘ਿਨਓਿਟਆਂ ਦੀ ਓਟ’ ਅਤੇ ‘ਿਨਆਸਿਰਆ ਂ ਦਾ ਆਸਰਾ’ ਬਣਨ ਦਾ ਬੀੜਾ 

ਚੱੁਿਕਆ ਹੈ। ਬਲਿਕ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਪ�ਧੀਆਂ ਨĂ  ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤ� ਦਾ 

ਮੱਧ ਕਾਲ ਤ� ਹੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦਾ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਇਹ ਇਕੱਲਾ 
ਧਰਮ ਹੈ ਿਜਸ ਨĂ  ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਧਰਮ� ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 

ਿਵਚ ਦੁਸ਼ਮਣ� ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਿਸਖ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਸਮਾਿਜਕ ਭਲਾਈ ਨੰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ-ਿਸਖ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਅਤੇ ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਇਹ ਸੇਵਾ ਿਨਸੁਆਰਥ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਅੱਗ� ਆਤਿਮਕ ਗੁਣ� ਦਾ ਸੰਚਾਰ 

ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਔਗੁਣ� ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਮ, ਕਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੰਜ ਔਗੁਣ ਹਨ 

ਿਜਹਨ� ਨੰੂ ਸੱਚ, ਧਰਮ , ਦਇਆ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਰੂਪੀ ਆਤਿਮਕ ਗੁਣ� ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ 

ਿਸਖੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਗੁਣ ਅਤੇ ਅਮਲ ਹਨ ਇਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਇਕਮਾਤਰ ਵਸੀਲਾ ਹਨ। ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਇਹਨ� ਗੁਣ� ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਧਾਰਿਮਕ ਰਾਹ ਦਾ ਪ�ਧੀ ਹੋਵ,ੇ ਆਪਣੀ ਮੰਿਜਲ ਤੇ ਨਹ� ਪਹੰੁਚ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਕ 

ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਚਾਨਣ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਿਕਸੇ ਜੀਵ ਪ�ਤੀ 

ਨਫਰਤ ਜ� ਭੇਦ ਭਾਵ ਿਦਖਾਉਣਾ ਉਸ ਪ�ਭ ੂਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲ� ਹਨ। ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ 
ਉਸ ਇਕ ਿਪਤਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਈਰਖਾ, ਿਤਰੋਪ, ਨਫਰਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਿਕੰਨੀਆਂ 

ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾਵੇ, ਤੀਰਥ� ਤੇ ਜਾਵੇ, ਤਪ ਕਰੇ, ਮੰਦਰ� ਮਸਿਜਦ� ਿਗਰਿਜਆਂ ਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ ਦੀਆਂ 

ਦਿਹਲੀਰ�  ਉਪਰ ਨੱਕ ਰਗੜੇ ਉਹ ਪ�ਭ ੂਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹ� ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਿਸਮਰਨ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਬਖਿਸ਼ਸ਼� ਹਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਿਸਮਰਨ ਰਾਹ� ਿਸੱਖ ਦਾ ਿਸਧਾ ਸੰਬੰਧ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦਿਕ ਸੇਵਾ ਰਾਹ� ਉਹ ਖਾਲਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਖਲਕਤ ਦੋਹ� ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ 

ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਿਸੱਖ ਲਈ ਿਕਸੇ ਲਈ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕੋਈ 

ਬਾਹਰ� ਥੋਿਪਆ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਿਵਧਾਨ ਨਹ� ਬਲਿਕ ਿਸਖ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਤਵ ਿਵਚ� ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ 

ਖਲਕਤ ਿਵਚ� ਖਾਲਕ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਹਉਮੈ ਤ� ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ 
ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਭਾਣ ੇ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਿਵਲੱਖਣ ਅਡੋਲਤਾ, ਿਦ�ੜਤਾ ਅਤੇ ਿਸਣਕ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
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ਸਭਨ� ਲਈ ਿਪਆਰ ਭਰੀ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਿਸਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਰਦਾਸ ਿਵੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 
ਦੂਿਜਆਂ ਪ�ਤੀ ਭਰੱਪਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇਪਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਦਾਤ ਦੇਵ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ, ਿਮੱਤਰ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ, 

ਵਾਕਫ ਨਾ ਵਾਕਫ਼, ਮਨੱੁਖ ਮਾਤਰ ਅਤੇ ਸਮੱੁਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਿਵਚ ਵਸਦੇ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੀ ਸੱੁਖ ਅਤੇ 

ਭਲਾਈ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਧੁਰ ਅੰਦਰ� ਪੂਰੀ ਿਦਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ 

ਇਹ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮਨੱੁਖੀ ਭਲਾਈ ਨĂ  ਸਾਰੀ ਮਨੱੁਖਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਸਮੱੁਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਿਵਚ 

ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। 

ਸਰਬਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਮੰਗਣਾ ਿਸਖੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੂਲਕ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਿਸਖ ਧਰਮ ਦੀ ਦੇਗ ਸਭ ਲਈ ਸ�ਝੀ 
ਹੈ ਤ� ਿਕ ਦੁਨੀਆ ਿਵਚ ਕੋਈ ਭੁੱ ਖਾ ਨਾ ਰਿਹ ਸਕੇ, ਤੇਗ ਸ�ਝੀ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਕੋਈ ਜਾਿਲਮ ਿਕਸੇ ਿਨਰਦੋਸ਼ 

ਉਪਰ ਜੁਲਮ ਨਾ ਕਰ  ਸਕੇ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਰਬਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ, ਕੰਮ 

ਆਉਣਾ, ਸਰਬਤ ਲਈ ਸ਼ੱੁਭ ਇਛੱੁਕ ਹੋਣਾ , ਸਰਬਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਿਵਰੋਧ 

ਿਵਚ ਖੜੋਣਾ, ਜੁਲਮ ਿਵਰੱੁਧ ਲੜਨਾ, ਿਸੱਖੀ ਦਾ ਿਵਰਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਨਾਲ 

ਸਮਾਿਜਕ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਦਾ  ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਮੱੁਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੰੂ 

ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ ਜਾਵ ੇਤ� ਹਰੇਕ ਿਨ{ਕੀ ਤ� ਿਨਕੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤ� ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਰੂਪ 

ਿਵਚ ਕਾਦਰ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦੀ ਨਜਰ ਆ�ਦੀ ਹੈ। ਫੁਲ ਿਖੜ ਕ ੇਸਭਨ� ਨੰੂ ਮਿਹਕ ਅਤੇ 

ਖੁਸ਼ੀ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ�� ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਿਵਚ ਜਮੀਨ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਜਰਮ ਵੀ ਜਮੀਨ ਲਈ ਭਲਾਈ ਦੇ 

ਕੰਮ� ਿਵਚ ਰੱੁਝੇ ਹੋਏ ਲਗਦੇ ਹਨ।  ਿਨਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਜੀਉਣਾ ਿਨਰਾਰਥਕ ਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨĂ ਮ� ਦੇ ਵੀ ਿਖਲਾਫ ਹੰੁਦਾ ਹੇ। ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਿਤਆਗਣਾ 
ਉਚਤਮ ਆਤਿਮਕ ਗੁਣ ਹੈ ਜਦ� ਮਨੱੁਖ ਅੰਦਰ ਬੇਸਬਰੀ ਦਾ ਜ� ਸੰਤੋਖ, ਅਿਭਮਾਨ ਦੇ ਥ� ਿਨਮਰਤਾ 
ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਥ� ਿਪਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗ ਪਵੇ ਸਮਝ ੋ ਿਕ ਮਨੱੁਖਤਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਚਲ 

ਿਪਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਦਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵੀ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਅਜੋਕ ੇ ਿਵਸ਼ਵ ਿਵਚ ਪਦਾਰਥਕ ਲੋੜ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਭ ਪਾਸੇ 

ਅਸ਼�ਤੀ ਅਤੇ ਅਸੁਿਰੱਖਤਾ ਿਦਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਖ� ਦੀ ਥ� ਜੇਕਰ ਮਨ ਦੀ ਸੁਤੰਲਤਾ ਉਪਰ ਕੰਮ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤ� ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਭ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦਾ ਨਾਸ਼ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਗੁਰਮਿਤ ਿਵਚ ਇਹ 

ਸਮਰਥਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਕ ਸੰਤੁਿਲਤ ਸਿਹਜ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਉਪਰ ਪ�ਿਵਰਤੀ ਅਤੇ 
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ਿਨਰਿਵਰਤੀ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਿਵਿਗਆਨਕ 

ਜੁਗਤ ਹੈ, ‘ਅੰਜਿਨ ਮਾਿਹ ਿਨਰੰਜਕ’ ਹੋ ਕ ੇਿਵਚਰਨ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜ�ਚ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਮਾਰਗ ਬੇਹਦ 

ਕਿਠਨ ਹੈ। ਧਾਰਿਮਕ ਅਡੰਬਰ� ਦਾ ਿਦਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ  ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਗੁਰਮਿਤ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕ ੇਜੀਵਨ 

ਜੀਣਾ ਬੇਹਦ ਕਿਠਨ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਦ� ‘ਸਭ ਮਿਹ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਪ�ਭ ਏਕੈ ਪੇਿਖ ਪੇਿਖ ਨਾਨਕ 

ਿਬਗਸਾਈ’ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਿਵਚਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਇਕ ਅਲਗ ਿਕਸਮ ਦੇ ਿਵਸਮਾਦ 

ਿਵਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਨ� ਪ�ਤੀ ਪ�ੇਮ ਦੀਆਂ ਿਵਸਮਾਦੀ ਲਿਹਰ� ਿਵਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਿਰਹਾ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਿਪਆਰ ਦੀਆਂ ਸ�ਝੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਿਵੱਚ ਹੀ ਉਹ  ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਸ� ਿਸਖ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਲੋੜਵੰਦ� ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕ�ਪ 

ਲਗਾ�ਦੇ, ਭੂਿਖਆਂ ਤੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦ� ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਗਾ�ਦੇ, ਭੀੜ ਅਤੇ ਿਬਪਤਾ ਿਵਚ ਫਸੇ ਲੋਕ� ਦੀ 

ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਸਿਹਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹ�। ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਉਪਰ ਦੂਰੋ ਜ� ਬਾਹਰ� ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ 

ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਿਸਖ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵ� ਿਕਥ� ਿਲਆ�ਦੇ 

ਹਨ ਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਿਕਸੇ ਕੋਨĂ  ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�� ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪਏ ਤ� ਹਰ ਜਗ�ਾ ਉਪਰ ਸਮਾਿਜਕ 

ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਹ ਕੌਮ ਸੱਭ ਤ� ਅੱਗੇ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ ਤ� ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਲਾਈ ਦੇ ਜਜਸ਼ੇ ਲਈ ਿਸਖ 

ਕੌਮ ਪੂਰੇ ਿਵਸ਼ਵ ਿਵਚ ਜਾਣੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਿਸਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ� ਦੀ ਿਨਰੰਤਰ 

ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਿਪਛੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ  ਿਸਧ�ਤ ਅਤੇ ਿਵਲੱਖਣ ਿਵਹਾਰਕ ਜ�ਚ ਹੇ। ਜੋ 

ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰ� ਿਵਚ ਿਦ�ੜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਮ� ਸਮ� ਪਰਖੀ ਵੀ 

ਗਈ। ਿਸਖ ਇਿਤਹਾਸ ਸਵਾਹ ਹੈ ਿਕ ਿਸਖ ਸਮਾਜ ਨĂ  ਸਮਾਿਜਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਭਲਾਈ ਲਈ 

ਿਕਤਨੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਰਖ ਿਵਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਵਾਲੀ 
ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਰਮ� ਿਵੱਚ ਕੇਵਲ ਿਸਖ ਧਰਮ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਿਤੰਨ 

ਵਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਰੀ ਮਨੱੁਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਇਸ ਧਰਮ ਿਵਚ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਦਾ 
ਿਸਧ�ਤ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਸਦੀਵੀ ਚਾਨਣ ਮੁਕਾਰਾ ਹੇ ਿਜਹੜਾ ਜੁਗ� ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਪਥ 

ਪ�ਦਰਸ਼ਕ  ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

2.1.8 ਿਸੱਟਾ : 

ਉਪਰੋਕਤ ਿਦਤੀ ਚਰਚਾ ਤ� ਇਹ ਿਸਟਾ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਸਖੀ ਦਾ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਦੁਨੀਆਂ 

ਦੇ ਧਰਮ� ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਸਭ ਤ� ਿਵਲੱਖਣ ਹੈ। ਸਭਨ� ਦੀ ਭਲਾਈ ਲੋਚਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਟਿਹਲ 
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ਕਰਨ ਸਪਾਕ ਸਮਿਝਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਸੋ ਿਜਥੇ ਅਜ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਮੱੁਚਾ ਿਵਸ਼ਵ ਈਰਖਾ, ਦਵੇਸ਼ ਅਤੇ 

ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਿਵਰੋਧ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਅਧੀਕ ਿਖਚੋਤਾਵ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਿਵਚ 

ਿਮਲਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਿਸਧ�ਤ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਿਸੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਨਾਲ 

ਸਮੱੁਚ ੇਿਵਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਕ ਦੂਜ ੇਦੇ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਵਸ਼ਵ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ, ਰੱਬੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮੱੁਜਸਮਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਸਵਰਗ ਤ� 

ਵੀ ਵਧ ਰਮਣੀਕ ਸਥਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਸ ਕਰੀਏ ਿਕ ਗੁਰਮਿਤ ਦੇ ਸਹੀ ਉਪਦੇਸ਼� ਨੰੂ ਸਮਝ ਕੇ 
ਮਾਨਵਤਾ ਸਮਾਿਜਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੂਲ ਆਦਰਸ਼� ਨੰੂ ਸਮਝ ੇਅਤੇ ਇਸ ਿਵਸ਼ਵ ਨੰੂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ 

ਨਾਲ ਆਤਿਮਕ ਗੁਣ� ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। 

 

2.1.9 ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ� :Dr. Jodh Singh, The Religio-Yogic Philosophy of Guru 
Nanak, B. Chattar Singh Jiwan Singh, Amritsar 

ਡਾ. ਵਜ਼ੀਰ ਿਸੰਘ, ਨă ਿਤਕ ਿਨਯਮ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ 

ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਧਰਮਾਨੰਤ ਿਸੰਘ, ਿਸੱਖ ਮਤ ਦਰਪਣ, Singh Brothers 

ਿਵਸਮਾਦੁ ਨਾਦ, ‘ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਮਨੱੁਖਤਾ ਨੰੂ ਦੇਣ’ (ED), International 
Institute of Gurmat Studies, Jawaddi Kalan, Ludhiana 

2.1.10 ਅਿਭਆਸ ਲਈ ਪ�ਸ਼ਨ :  

1) ਸਮਾਿਜਕ ਭਲਾਈ ਤ� ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ? ਿਵਸ਼ਵ ਨੰੂ ਇਸਦੀ ਕੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ? 

2) ਿਸਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ ਕੀ ਹੈ? ਵਰਨਣ ਕਰੋ? 

3) ਿਵਸ਼ਵ ਿਵਕਾਸ ਿਵਚ ਿਨ{ਜਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਸਰਬ ਦੇ ਭਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਭੇਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

4) ਿਸਖ ਧਰਮ ਦਾ ਿਵਹਾਰਕ ਪੱਖ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ� ਿਵਚ ਿਲਖੋ। 
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Sikh Ethics 

ਪਾਠ ਨੰਬਰ : 2.2 

 

ਸਮਾਿਜਕ ਸਦਭਾਵਨਾ-  ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਨਸਲ ਭੇਦ 

Structure 

2.2.1    ਉਦੇਸ਼     

2.2.2    ਭੂਿਮਕਾ  

2.2.3    ਸਮਾਿਜਕ ਸਦਭਾਵਨਾ: ਅਰਥ ਅਤੇ ਸਰੂਪ   

2.2.4    ਸਮਾਿਜਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ  

2.2.5    ਸਮਾਿਜਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਾਧਨ  

2.2.6    ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੀ ਸਿਥਤੀ  

2.2.7    ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਯਤਨ  

 2.2.7.1  ਰੱਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ  

 2.2.7.2  ਿਵਹਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵ� ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ  

 2.2.7.3  ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਰੂਪ  

2.2.8    ਿਸੱਟਾ  

2.2.9    ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ  

2.2.10  ਅਿਭਆਸ ਲਈ ਪ�ਸ਼ਨ  

2.2.1 ਉਦੇਸ਼- 

ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਸੱਖ ਪੰਥ ਿਵਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ 

ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਾਇਨਾਤ ਿਵਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ 
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ਪਾਠ ਰਾਹ� ਇਹਨ� ਿਸਧ�ਤਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ� ਵਲ�  ਸਮ� ਸਮ� ਸਥਾਿਪਤ 

ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਵਵਹਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵ� ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

2.2.2 ਭੂਿਮਕਾ- 

ਦੁਿਨਆਵੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਿਗਆਨ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮਨੱੁਖਤਾ ਨĂ  ਬੇਅੰਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ 

ਪ�ਤੱਖ ਹੈ ਿਕ ਪਦਾਰਥਕ �ਨਤੀ ਨĂ  ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਤ� ਬਹੁਤ ਿਦਤੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵ 

ਿਵਚ ਮਨੱੁਖਤਾ ਕੋਲ�  ਉਸਦਾ ਉਚਾ ਇਖਲਾਕ, ਆਪਸੀ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਸਿਹਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਗੇ ਆਤਿਮਕ 

ਗੁਣ ਖੁਸ ਗਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਤਰ�� ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਿਵਚ ਬੇਗਾਨĂ ਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 

ਪ�ਬਲ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਹਲ�ਿਕ ਇਹ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਮੱੁਢ ਤ� ਹੀ ਮਨੱੁਖੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਿਹਸਾ ਰਹੀਆਂ 

ਹਨ। ਆਪਸ ਿਵਚ ਿਮਲਵਰਣ ਦੀ ਘਾਟ ਨĂ  ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਬੇਗਾਿਨਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ 

ਬਣਨ ਉਪਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀ ਰਿਖਆ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਨੰੂ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤ� ਪੰਦਰਵੀ 
ਸਦੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ�ਾ ਕਾਰਨ ਇਸ 

ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਹਣਾ ਿਪਆ। 

ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੀਆਂ ਛੂਆ-ਛਾਤ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਊਚ-ਨੀਚ ਆਿਦ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨĂ  ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੰੂ 

ਕਦੀ ਵੀ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜ� ਦੇਖਣ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹ� ਿਦੱਤਾ। ਐਸ ੇਸਮ� ਿਵਚ ਜਦ� ਅਸ� ਿਸੱਖ ਧਰਮ 

ਦੇ ਆਰੰਭ ਦਾ ਸਮ� ਦੇਖਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ 

ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ� ਵਲ�  ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੰੂ 

ਿਵਚਾਰਦੇ ਹ� ਤ� ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਿਸਰਿਜਆ ਿਗਆ 

ਸੀ, ਿਜਸ ਨĂ  ਉਸ ਸਮ� ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਉਪਰ ਹਰੇਕ 

ਭਾਰਤੀ ਮਾਣ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਪਾਠ ਅਧੀਨ ਿਸੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ� ਵੱਲ�  ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜ� ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ 

ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਸੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਿਧਆਤਮ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ�ਧੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ 

ਉਦੇਸ਼ ਪਰਮਾਤਾਮਾ ਨਾਲ ਇਕਿਮਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਰਥ 

ਉਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਾਇਨਾਤ- ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਜੜ ਪਦਾਰਥ�, ਮਨੁਖ�, ਪਸ਼ ੂਪੰਛੀਆਂ ਆਿਦ 

ਸਭਨਾ ਨਾਲ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਐਸਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਿਜਥੇ ਵੱਡੇ-ਛੋਟ,ੇ ਉਚੇ-ਨੀਵ�, 
ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ, ਇਸਤਰੀ-ਪੁਰਖ, ਪਸ਼-ੂਪੰਛੀ ਆਿਦ ਸਭ ਦਾ ਆਪਸੀ ਭੇਦ ਿਮਟ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ  
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‘ਸਭੈ ਸ�ਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਕੋਈ ਨ ਿਦਸ ੈਬਾਹਰਾ ਜੀਉ’ 

ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਮੂਹ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਅਦੁਤੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਾਹਮਣ ੇਆ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ 

ਪ�ਧੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼, ਧਰਮ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਖਰੇਵ� ਸ਼ੱੁਧ ਚੇਤੰਨ ਰੂਪ ਤ� ਿਬਨ� � ਕੁਝ ਹੋਰ 

ਿਦਖਾਈ ਹੀ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ। ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੰੂ ਐਸਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਿਸਰਜਣ ਦੀ ਪ�ੇਰਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਅਨĂ ਕ ਸੰਸਥਾਵ� ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਿਸੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਇਕ ਐਸਾ ਹੀ 

ਿਨਵੇਕਲਾ ਸਮਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਕ ੇਵੀ ਿਦਖਾ�ਦੇ ਹਨ। 

2.2.3 ਸਮਾਿਜਕ ਸਦਭਾਵਨਾ: ਅਰਥ ਅਤੇ ਸਰੂਪ- 

ਦੁਨੀਆਂ ਿਵਚ ਕਈ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਿਭੰਨਤਾਵ� ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਪਗ ਹਰੇਕ ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਚਾਰਧਾਰ� 

ਇਹਨ� ਿਭੰਨਤਾਵ� ਦਾ ਿਸਰਜਣਕ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੰੂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਵੱਖਰਤਾ ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਧਾਰਿਮਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ 

ਿਵਚ ਪਾਏ ਗਏ ਵਖਰੇਿਵਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਿਮਕ ਵੱਖਰਤਾ ਦਾ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ 

ਸਮਾਿਜਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਨੰੂ ਦੂਿਜਆਂ ਤ� ਉਪਰ 

ਸਾਿਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ� ਿਵਚ ਲਗ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਿਵਚ ਧਰਮ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਚੰਗੇਰਾ 

ਅਤੇ ਉਚੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਸ਼ਾਤੀ ਅਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ 

ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਪਆਰ, ਦਇਆ, ਸਦਭਾਵਨਾ, ਿਮੱਤਰਤਾ, ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਇਹ 

ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਧਰਮ� ਦੇ ਸ�ਝੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤ� ਦੁਖ� ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ 
ਰਖਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਕਲੇਸ਼ ਤ� ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਧਰਮ ਗ�ੰ ਥ� ਿਵਚ ਤ� ਇਸ 

ਉਚਤਮ ਿਨਸ਼ਾਨĂ  ਨੰੂ ‘ਰੱਬ’ ਦਾ ਨਾਮ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨĂ  ਇਸ ਨੰੂ ‘ਸ਼ਾਤੀ’ ਿਕਹਾ ਹੈ। 

ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਚਤਮ ਅਸਲੀਅਤ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਿਬਆਨ 

ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਹ�ਦ ਅਣਹ�ਦ ਸਭ ਮਨੱੁਖੀ ਿਕਆਸ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅੰਿਤਮ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ 

ਕੋਈ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਅੰਦਾਜਾ ਨਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨ� ਉਚਤਮ ਿਨਸ਼ਾਿਨਆਂ ਤਕ ਪਹੰੁਚਣ ਦੇ 

ਕਈ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਮਨੱੁਖ� ਦੇ ਿਦਮਾਗੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾਵ� ਿਵਚ ਫਰਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ 

ਆਪਣੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਦਤ� ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵ� ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਧਨ� ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸਤੇ 

ਿਜਵ� ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਿਕ ਉਹ ਸਭ ਿਕਸਮ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੋ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕੇ। 
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ਇਕੋ ਹੀ ਸਮ� ਇਕ ਸ਼ਿਹਰ ਤ� ਦੂਜ ੇਸ਼ਿਹਰ ਤਕ ਜਾਣ ਲਈ ਕਈ ਪ�ਧੀ ਕਈ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਕਈ ਵਾਰ ਪਹੰੁਚਣਾ ਤ� ਇਕੋ ਸ਼ਿਹਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਿਦਸ਼ਾਵ� ਅਲਗ-ਅਲਗ ਹੰੁਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ� ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਧਰਮ ਸਦੀਵ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤੀ ਲਈ 

ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਧਾਰਿਮਕ ਮਤ� ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨ� ਮਤ� ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਵੀ ਸਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਰੇ। 

ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮਨੱੁਖ� ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ, ਿਵਚਾਰ, ਡਰ, ਤੌਖਲੇ, ਆਸ� ਅਤੇ ਿਨਰਾਸ਼ਤਾਵ� ਨੰੂ ਸਮਝ 

ਸਕੇਗਾ। ਉਸਨੰੂ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ� ਦੇ ਕਈ ਅਸੂਲ ਸ�ਝੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਕਈਆਂ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ�ਝੇ ਿਵਚਾਰ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਹਨ� ਮਤ ਭੇਦ� ਦਾ ਵੀ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ�� ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਜ ੇ ਧਰਮ� ਜ� ਭਾਵਨਾਵ� ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਿਦਆਂ 

ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵ� ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਿਪਛੋਕੜ 

ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਉਹਨ� ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਨĂ ੜਤਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਨੁਭਵ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਬ�ਾਹਮਣ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ� ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ� ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਇਿਤਹਾਸ ਪੜਨ 

ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�� ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਧਰਮ ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੋਣ, ਯਹੂਦੀ ਹੋਣ, ਿਸੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਰਗੀ ਹੋਣ ਉਹ 

ਦੂਜੇ ਧਾਰਿਮਕ ਅਕੀਿਦਆਂ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਉਨਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ 

ਕਰਨ ਿਜਸ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਨĂ ੜਤਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧ ਸਕੇ। 

2.2.4 ਸਮਾਿਜਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ- 

ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਪਰਦਾਵ� ਬਾਰੇ ਇਕ ਗਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਸਭਨ� ਿਵਚ ਆਪਸੀ 

ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦੀਆਂ ਿਸਧ�ਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵ� ਤ� ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ 

ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਨਤੀ ਨੰੂ ਦੇਖੀਏ ਤ� ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਵਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼� ਿਵਚ ਫਾਸਲਾ ਘੱਟ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸ ਿਵਚ ਿਮਲਣਾ ਿਗਲਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਅਤੇ 

ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਜਾਤ�, ਨਸਲ�, ਸਿਭਆਚਾਰ� ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਇਕ ਜਗਾ ਉਪਰ ਿਵਚਰਣ ਦੇ 

ਮੌਕ ੇਿਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਿਵਚ ਇਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਇਕਲੇ 

ਰਿਹਣਾ ਹੁਣ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਦੂਰ ਨĂ ੜੇ ਹੰੁਦੀ ਹਰ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਾਡੀ ਿਜੰਦਗੀ �ਪਰ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਹੈ, 

ਜਦ� ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਜ� ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਕੋਨĂ  ਿਵਚ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 

ਿਵਚ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਸੰਸਾਰ ਇਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਤਰ�� ਪ�ਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮ� 
ਿਵਚ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਸੰਸਾਰਕ ਅਮਲ ਜ� ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ�ਝੀ ਸਰਕਾਰ ਆਿਦ ਦੀ 
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ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਕਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨਸਲ, ਕੌਮ, ਰੰਗ, ਰਸਮ-ਿਰਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ 

ਿਵਤਕਿਰਆ ਨੰੂ ਿਮਟਾਕ ੇਜੇਕਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹ� ਰਿਹਣਗੇ ਤ� ਇਹ ਸਿਭਆਤਾਵ� ਅਤੇ ਸਮਾਜ 

ਆਪਸੀ ਟਕਰਾ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਮਤਭੇਦ� ਕਾਰਣ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 
ਭਾਵਨਾਵ� ਰੱਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਮਤ ਭੇਦ ਿਮਟਾ ਕੇ ਅਮਨ, ਸ਼�ਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ 
ਯਤਨ ਕਰਨĂ  ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਰਮ� ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ 
ਵੱਡੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਧਰਮ ਐਸੀ ਪ�ੇਰਣਾਦਾਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਜੇਕਰ ਮਨੱੁਖੀ 
ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤ� ਸਿਹਜੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ 
ਸਿਭਆਤਾਵ� ਨĂ  ਿਕੰਨੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਸਮ� ਆ ਜਾਵੇ ਤ� ਇਹਨ� 
ਕੋਮਲ ਭਾਵਨਾਵ� ਦੇ ਵੇਗ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਿਕੰਨĂ  ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਸਮਾਿਜਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਹਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

2.2.5 ਸਮਾਿਜਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਾਧਨ- 

ਸਮਾਿਜਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਪ�ਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਜਗਾਉਣ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਪਿਹਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ 
ਿਸਿਖਆਵ� ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜ ੇ ਮਤ� ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਸ� ਉਹਨ� ਧਰਮ� ਦੇ ਿਵਿਖਆਨ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹ� ਉਹਨ� 

ਦੀਆਂ ਧਾਰਿਮਕ ਰਹੁ-ਰੀਤ� ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ�। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। 

ਦੂਜ ੇਧਰਮ� ਬਾਰੇ ਨਾਵਾਕਫੀ ਸਾਡੀ ਿਮਤਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼�ਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵਚ ਇਕ ਵੱਡੀ 

ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਮਤ� ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਹਨ� ਬਾਰੇ ਮਨ ਿਵਚ ਸਿਤਕਾਰ ਹੋਣਾ ਬੇਹਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਿਸਫਤ� ਕਰਨ ਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਧਰਮ� ਦਾ ਿਨਖੇਧ ਕਰਨਾ ਅਧਰਮ ਹੈ। ਅਜ ਤ� ਕਈ 

ਵਰ�ੇ ਪਿਹਲ� ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਿਰਵਾਇਤ� ਿਵਚ ਧਾਰਿਮਕ ਰਵਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼�ਤੀ ਕੁਝ ਹਦ 

ਤਕ ਿਕਤੇ-ਿਕਤੇ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਵੀ ਹੰੁਦੀ ਸੀ। ਿਜਵ� ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਧਾਰਿਮਕ ਆਜਾਦੀ ਦਾ ਹਰੇਕ 

ਨਾਗਿਰਕ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਿਵਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹ� 
ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ� ਦੇਖਦੇ ਹ� ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਿਹਰੀ ਿਜਆਦਾ ਿਦਆਨਤਦਾਰ, ਸਿਚਆਰੇ ਅਤੇ ਿਮਹਨਤੀ ਹਨ, 

ਉਹ ਬੇਸ਼ਕ ਿਜਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਿਲਆਕਤ ਉਸਦੇ ਆਚਾਰ, 

ਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਿਸਆਣਪ ਿਵਚ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਉਸਦੇ ਧਾਰਿਮਕ ਅਕੀਿਦਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਿਚੰਨ� � ਿਵਚ। ਉਸ ਦਾ 

ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ, ਿਹੰਦੂ ਜ� ਿਸੱਖ ਹੋਣਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਮਾਇਨĂ  ਨਹ� ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਬਾਹਰੀ 
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ਿਚੰਨ� � ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਕਰਮ ਕ�ਡਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਦੇ ਵਖਰੇਿਵਆਂ ਿਵਚ ਨਹ� ਪੈਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ। 

ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਸਬਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਜਦ� ਅਸ� ਮਨੱੁਖੀ ਇਿਤਹਾਸ ਪੜ�ਦੇ ਹ� ਤ� 
ਸਾਨੰੂ ਕਈ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਸੇਧ� ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਉਸਦੇ ਕਾਰ ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਅਸੂਲ� 
ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰ ਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਦਾਚਾਰਕ ਅਸੂਲ ਸਾਰੇ ਧਰਮ� ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਰੂਪ ਿਵਚ 

ਿਮਲਦੇ ਹਨ ਸੋ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਧਾਰਿਮਕ ਸਿਭਆਚਾਰ� ਿਵਚ� ਮਾਨਵੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਖੋਜ 

ਕਰੀਏ। ਿਜਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ� ਪ�ਤੀ ਸੁਿਹਰਦਤਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਗੂੜੀਆਂ ਸ�ਝ� ਪਾਉਣ 

ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। 

2.2.6 ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸਮਾਿਜਕ ਸਿਥਤੀ- 

ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਸਮ� ਸਥਾਪਤ ਪਰੰਪਰਾਵ� ਦੇ ਲੋਕ, ਧਰਮ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਰਗ ਤ� ਭਟਕ ਚੁਕੇ 

ਸਨ। ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਆ ਚੁਕੀਆ ਸਨ ਿਕ ਪਾਖੰਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਲੋਕ� ਦੇ ਿਵਹਾਰ 

ਿਵਚ ਧਾਰਿਮਕ ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ ਤੱਤ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁਕ ੇਸਨ। ਸਥਾਿਪਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਇਸਲਾਿਮਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨੰੂ 

ਸੂਫੀਵਾਦ ਅਤੇ ਿਹੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾ ਨੰੂ ਭਗਤੀਵਾਦ ਕਾਫੀ ਕ��ਤੀਕਾਰੀ ਸੁਰ� ਿਵਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਹਲ�ਿਕ ਿਸਧ�ਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁ ਈਸ਼ਵਰਵਾਦ ਅਤੇ ਬਹੁਦੇਵਵਾਦ ਦੇ ਿਵਚ-ਿਵਚ ਿਕਤੇ-ਿਕਤੇ ਇਕ 

ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗਲ ਹੋਈ ਵੀ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਹਰ ਿਫਰਕਾ ਆਪਣਾ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ 

ਹਰੇਕ ਿਫਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਿਵਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ�  ਬਲਵਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੱਬ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹੋਣ ਦੀ 

ਚੇਤਨਾ ਘਰ ਕਰ ਚੁਕੀ ਸੀ। ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਕ ਦੂਜ ੇਦੇ ਨĂ ੜੇ ਜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਿਵਹਾਰ ਵਜ� ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਰਗ ਵੰਡ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਚਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਵਸ� ਦਰਜਾ-ਬ-

ਦਰਜਾ ਵਰਗ� ਿਵਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਭ ਤ� �ਪਰ ਪ�ਿਤਸ਼ਠਾ ਜਨਕ ਬ�ਾਹਮਣ ਵਰਗ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 

ਉਪਰ ਖੱਤਰੀ ਿਫਰ ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਆ�ਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚਕਾਰ ਔਰਤ ਨੰੂ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ 

ਬਰਾਬਰ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਿਜਆਦਾਤਰ ਵਸ� ਨੰੂ ਮਾਨਿਸਕ, ਅਿਧਆਤਮਕ ਅਤੇ 

ਦੁਿਨਆਵ� ਪੱਖ� ਕਈ ਹੱਕ� ਤ� ਵ�ਝੇ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਸ�ਝੇਦਾਰੀ ਤ� ਵੰਿਚਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਵਰਗ 

ਿਵਚ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਅਲਗਾਵ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਪੱਕੀ ਗਲ ਸੀ। ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਅਲਗਾਵ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ 
ਦੀ ਮਨĄ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਜੀਣਗੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੀ ਉਹ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਸ਼ਕਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸੋਮਾ 

ਨਹ� ਬਣ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਐਸੀ ਮਨĄ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੈ- 
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‘ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਐ।। ਸਭ ਦੇਸ ਪਰਾਇਆ।।’ 

ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਮਨੁ ਸਿਮ�ਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਿਵਚਾਰਧਰਾਵ� ਲਾਗੂ ਸਨ ਜੋ ਕਿਹੰਦੀਆਂ ਸਨ ਿਕ ਜੇਕਰ ਸ਼ੂਦਰ 

ਿਗਆਨ ਦੀ ਗਲ ਕਰੇ ਤ� ਉਸਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟ ਿਦਓ, ਜੇਕਰ ਿਗਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਤ� ਕੰਨ� ਿਵਚ ਿਸੱਕਾ 

ਢਾਲ ਕ ੇਪਾ ਿਦਓ। ਸ਼ੂਦਰ ਨੰੂ ਿਹਦਾਇਤ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਟਲ ਖੜਕਾ�ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਤ� ਿਕ ਬ�ਾਹਮਣ 

ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕ ੇਉਸ ਦੇ ਪਰਛਾਵ� ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਦਲ ਲੈਣ। ਬ�ਾਹਮਣ ਅਤੇ 

ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਚੱੁਲੇ, ਖੂਹ ਆਿਦ ਸਭ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਨ। ਸ਼ੂਦਰ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਧਨ ਨਹ� ਜੋੜ 

ਸਕਦਾ। ਉਸਨੰੂ ਬ�ਾਹਮਣ ਦੇ ਜੂਠĂ  ਅੰਨ ਅਤੇ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕ ੇਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ 

ਿਕਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਿਵਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 

ਹੈ। 

ਇਹਨ� ਸਭ ਸਿਥਤੀਆਂ ਤ� ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਿਜਨ� � ਵੱਲ�  ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ 

ਇਤਨĂ  ਿਸਆਣ ੇਅਤੇ ਚਾਲਾਕ ਸਨ ਿਕ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ 

ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗ ਵੰਡ ਨĂ  ਆਮ ਲੋਕ� ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਗਿਹਰਾ ਘਰ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹਨ� ਦੀ ਚੇਤਨਾ 
ਸੰੁਨ ਹੋ ਚੱੁਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਿਕਸਮਤ ਜ� ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲ� ਅਧੀਨ ਆਪਣਾ 
ਕਰਮ ਸਮਝ ਕ ੇਇਹ ਸਭ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀ ਜ�ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹਾਲ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਜੰਦਗੀ ਮੰਨ ਕੇ 

ਜੀਅ ਰਹੇ ਸਨ। ਿਹੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਭਅਤਾ ਿਸਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕਸੇ ਪਰਸਪਰ ਸ�ਝ, 

ਮੇਲ-ਜੋਲ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੀਮਤ� ਤ� ਿਬਲਕੁਲ ਅਨਜਾਣ ਸੀ। ਿਹੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ 
ਅਤੇ ਪ�ਚਿਲਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਮਾਿਜਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੰੂ ਅੱਖ� 

ਪਰੋਖ ੇਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਗ� ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸਭ ਸਿਹਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਹਾਲ�ਿਕ ਇਸਲਾਮ ਇਕ ਰੱਬ ਦੀ 

ਹ�ਦ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਇਕ ਰੱਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। 

ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਿਜਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� 
ਇਸਲਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਦ� ਅਰਬ ਲੋਕ ਮੁਢਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤ� ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜ ਵਲ ਅਤੇ ਧਰਮ 

ਅਧਾਿਰਤ ਸੀਿਮਤ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ� ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵਲ ਵਧ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਜ ਹਾਕਮ 

ਜਮਾਤ ਦਾ ਿਹਮਾਇਤੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਸੀ ਿਕ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਹੋਣੀ ਮੱੁਢ� ਹੀ 
ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਜ� ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ 

ਇਸ ਿਵਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹ� ਹੈ। ਇਧਰ ਿਹੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨĂ  ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਨਾ-

ਬਰਾਬਰੀ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਪ�ਮਾਿਣਕਤਾ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਜਦ� ਇਸਲਾਮ ਦੇ 
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ਪੈਰੋਕਾਰ ਆਏ ਤ� ਬ�ਾਹਮਣੀ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਔਗੁਣ ਉਹਨ� ਦੇ ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼� ਿਵਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ 

ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸੇ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਵਰਗੇ ਕ��ਤੀਕਾਰੀ 
ਭਗਤ ਨĂ  ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਿਮਕ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮ ਕ�ਡ� ਦੀ ਿਨਖੇਧੀ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ- 

‘ਿਹੰਦੂ ਪੂਜ ੈਦੇਹੁਰਾ ਮੁਸਲਮਾਣ ੁਮਸੀਤ।। 

ਨਾਮੈ ਸੋਈ ਸੇਿਵਆ ਜਹ ਦੇਹੁਰਾ ਨ ਮਸੀਤ।।’ 

ਹਾਲਾਤ ਇੱਥ� ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਸਨ ਿਕ ਹਰੇਕ ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪ�ਭੂਸਤਾ ਦੂਿਜਆਂ ਤ� ਉਪਰ 

ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਧਾਰਿਮਕ ਫਰਜ� ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ਬਰਨ ਧਰਮ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਿਹੰਦੁਸਤਾਨ ਨੰੂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਝੰਡ ੇਥੱਲੇ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਸਨ ਹਾਲ�ਿਕ ਿਸਧ�ਤਕ 

ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁ ਪ�ਚਿਲਤ ਧਰਮ ਰੱਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸਮਾਿਜਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ 

ਪਰੰਤੂ ਿਵਹਾਰ ਿਵਚ ਵੰਡੀਆਂ ਿਵਤ ਗ�ਸਤ ਸਨ। ਜੋ ਵੀ ਿਸਧ�ਤ ਜੇਕਰ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ 

ਧਾਰਨ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਤ� ਉਹ ਕੇਵਲ ਿਦਖਾਵਾ, ਭੇਖ ਜ� ਪਾਖੰਡ ਹੀ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ 

ਖਾਸ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁਖ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਉਸਦੇ ਕਰਮ ਤ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਰਮ ਦਾ ਠੀਕ 

ਮੁਲ�ਕਣ ਸਮਾਿਜਕ ਪ�ਸੰਗ ਿਵਚ ਆ ਕ ੇਹੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ, ਿਸਧ�ਤ, ਸਾਿਹਤ, ਕਲਾ, 

ਦਰਸ਼ਨ ਉਦ� ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਨਹ� ਬਣ ਸਕਦੇ ਜਦ� ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਪ�ਸੰਗ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁਿੜਆ ਹੋਵ।ੇ 

ਸਮਾਿਜਕ ਪ�ਸੰਗ ਦੀ ਸ�ਝ ਹੀ ਉਸਨੰੂ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਿਜਸ ਸਮ� ਕਥਨੀ ਅਤੇ 

ਕਰਨੀ ਿਵਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾ ਹੋਵ ੇ ਤ� ਮਾਨਵ ਮਨ ਆਪਹੁਦਰਾ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰੁਚੀ 

ਸੁਆਰਥ ਪ�ਧਾਨ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਮਾਨਵ ਸੋਚ, ਸੱਚ, ਨĂ ਕੀ, ਸੇਵਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ 

ਆਿਦ ਗੁਣ ਿਢੱਲੇ ਪੈ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਿਹਚਾਰ, ਸਿਹਹ�ਦ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� 

ਦਬ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਲਿਕ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਮ ਧਰਮ ਸਭ ਉਡ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸੰਤੁਿਲਤ ਡਾਵ� ਡੋਲ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਧਾਰਿਮਕ ਅਕੀਿਦਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਤ� ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਿਸਧ�ਤਾ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਨ ਜੋ 

ਿਵਵਹਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਕਾਰਜਸੀਲ ਹੋ ਕ ੇਆਦਰਸ਼ਕ ਮਨੱੁਖ ਬਣਾਉਣ ਜੋ ਹਰ ਪੱਖ 

ਿਵਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ। ਪਰੰਤੂ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਧਾਰਿਮਕ, 

ਸਮਾਿਜਕ, ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਹਰ ਪੱਖ� ਿਨਘਾਰ ਵਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 
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2.2.7 ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਯਤਨ- 

ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨĂ  ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ 

ਯਾਤਰਾਵ� ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵ� ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ 

ਬੜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਿਚਆ ਤੇ ਪੜਚੋਿਲਆ। ਆਪ ਨĂ  ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਧਰਮ ਮਨੱੁਖਤਾ ਦਾ 

ਅਿਨ{ਖੜਵ� ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵ ਸੁਤੇ ਿਸਧ ਹੀ ਮਾਨਵ ਨੰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਐਸੀ ਅੰਦਰੂਨੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਜ� ਪ�ੇਰਨਾ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਿਦਸਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ 

ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨ� ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਰਖਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹੈ। 

ਧਰਮ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਬਾਣੀ ‘ਜਪੁਜੀ ਸਾਿਹਬ’ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ 

ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਧਰਮ ਦਇਆ ਤ� ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਪੱੁਤਰ ਹੈ। ਿਜਸਦੀਆਂ ਜੜ�� ਸੰਤੋਖ ਿਵਚ ਲਗੀਆ 

ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਪੁਜੀ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਹੀ 34ਵ� ਪਉੜੀ ਿਵਚ ਅਿਧਆਤਮਕ ਿਵਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪਿਹਲੀਆਂ 

ਅਵਸਥਾਵ� ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਧਰਮ ਦਾ ਅਸਥਾਨ (ਧਰਮਸ਼ਾਲ) ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। 

ਜਪੁਜੀ ਸਾਿਹਬ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨĂ  ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅਗਨੀ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ 

ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵ� ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਸਾਨੰੂ ਦੈਿਨਕ ਕਰਮ� ਦੀ 
ਮਹੱਤਤਾ ਨੰੂ ਸ਼ਿਹਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜੀਵ� ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ 

ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਲਕਸ਼ ਪਰਮ ਿਪਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ 

ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਸੰਪੂਰਨ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਧਰਮ 

ਦਾ ਿਸੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਉਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਿਬਬੇਕ ਬੱੁਧੀ, ਭਾਵਨਾਵ� ਅਤੇ 

ਸੰਜਮ ਪੂਰਨ ਿਕਿਰਆਵ� ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। 

ਪੁਰਾਤਨ ਿਰਸ਼ੀਆਂ ਨĂ  ਧਰਮ ਦੇ ਦਸ ਲੱਛਣ ਮੰਨĂ  ਹਨ- ਿਦ�ੜਤਾ, ਿਖਮਾ, ਸੰਜਮ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, 

ਪਿਵਤਰਤਾ, ਇੰਦ�ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰਖਣਾ, ਬੱੁਧੀ, ਿਵਿਦਆ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਕ�ੋਧਹੀਣਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨĂ  
ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਅਿਧਆਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਸਮਝੇ ਿਬਨ� � ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਹਰੀ 
ਕਰਮਕ�ਡ ਿਵਚ ਫਸਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸੁਆਰਥੀ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕੁਵਰਤ� ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ 

ਹਨ। ਿਫਰਕੂਪੁਣੇ ਿਵਚ ਗ�ਸਤ ਲੋਕ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਜੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਕੇਵਲ ਉਹਨ� ਦਾ ਧਰਮ ਹੀ 
ਰੱਬੀ ਧਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨ� ਦਾ ਧਰਮ ਗ�ੰ ਥ ਹੀ ਰੱਬੀ ਪ�ੇਰਨਾਵ� ਦਾ ਇਕ ਮਾਤਰ ਪ�ੇਰਕ ਹੈ। 
ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵ� ਦੇ ਗ�ੰ ਥ� ਿਵਚ ਆਈਆਂ ਗੱਲ� ਨੰੂ ਅੰਿਤਮ ਸੱਚਾਈ 
ਮੰਨ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜ ੇਧਰਮ� ਅਤੇ ਧਰਮ ਗ�ੰ ਥ� ਦੀਆਂ ਿਬਆਨ ਕੀਤੀਆਂ 
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ਿਚਰ ਸਥਾਈ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੰੂ ਜ� ਤ� ਮੰਨਦੇ ਨਹ� ਸਨ ਜ� ਕੇਵਲ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਮੰਨ ਕੇ ਹਾਲਤ 

ਿਬਆਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨ� ਧਾਰਨਾਵ� ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਭ ਤ� �ਚਾ ਸੱੁਚਾ 

ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਦਬਾਉਣਾ ਜ� ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਪੰੁਨ ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਨĂ  ਅੰਨĂ ਪਣ ਅਤੇ ਅੰਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋਣ 

ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਊਚ-ਨੀਚ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਾਿਪਤ 

ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ� ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ� ਿਵਚ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵ ਦੀ 

ਪ�ੇਰਨਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ� ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੀਜ ੇਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿਤਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 
ਨĂ  ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ- 

‘ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰਖ ਲੈ ਅਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ 

ਿਜਤ ਦੁਆਰੈ ਉਬਰੈ ਿਤਤੈ ਲੇਹੁ ਉਬਾਿਰ।।’ 

ਅਰਥਾਤ- ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਈਰਖਾ, ਿਹੰਸਾ, ਨਫਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਿਵਚ ਸੜ ਿਰਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੰੂ 

ਿਕ�ਪਾ ਪੂਰਬਕ ਧਰਮ ਦੇ ਿਜਸ ਵੀ ਦੁਆਰ ਰਾਹ� ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਕਿਲਆਣ ਕਰੋ। ਇਥੇ ਇਹ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਧਾਰਿਮਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਿਕਤਨਾ ਖੁਲਿਦਲੀ ਨਾਲ ਸਭ 

ਧਾਰਿਮਕ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

2.2.7.1 ਰੱਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ- 

ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੱੁਢਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੂਲਮੰਤਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਿਵਚ ਰੱਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ 

ਿਸਧ�ਤ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ ਸਮਾਿਜਕ ਜੀਵ� ਿਵਚ ਆਪਸੀ 

ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ਕ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਮੱੁਢਲਾ ਰੱਬੀ ਸੰਕਲਪ ‘ੴ’ ਹੈ ਜੋ ਸਭ 

ਤਰ�� ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼� ਨੰੂ ਆਪਣ ੇ ਕਲਾਵੇ ਿਵਚ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਦੀਆਂ 

ਿਵਲੱਖਣਤਾਵ� ਨੰੂ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਿਨਰਾਲਾ ਅਤੇ ਿਨਆਰਾ ਹੈ, 

ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਿਵਿਭੰਨ ਪਛਾਣ� ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦਾ ਹੈ। ਸਾਮੀ ਧਰਮ ਵੀ ਭਾਵ� ਰੱਬ ਦੀ 
ਏਕਤਾ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇਕ ਈਸ਼ਵਰ ਸਭ ਤ� ਿਨਰਾਲਾ ਹੈ, ਇਵ� ਹੀ ਭਾਰਤੀ 
ਮੂਲ ਦੇ ਬਹੁਦੇਵਵਾਦ ਦੇ ਸੰਕਲਪ� ਨਾਲ�  ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉਹਨ� ਿਵਚ� ਹ�ਲਾਿਕ ਜੈਨ ਮਤ ਵੀ ਬ�ਿਹਮੰਡੀ 

ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਿਜਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸੱਚ ਨੰੂ ਿਸਰਜਕ ਨਹ� ਮੰਨਦਾ। ਬੱੁਧਮਤ ਦਾ ਸ਼ੂਨਯ ਵੀ 
ਿਨਸ਼ਿਕਿਰਆਵਾਦੀ ਹੈ ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਬ�ਹਮ ਦੇ ਇਕਿਹਰੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ�  ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
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ਜੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਿਬਲਕੁਲ ਿਭੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 

ਕਰਵਾ�ਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰਮਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਕਿਹਰਾ ਨਹ�। ਉਸਦਾ ਸੱਚ ਸਭ ਰੂਪ� ਿਵਚ 

ਿਵਦਮਾਨ ਹੈ ਭਾਵ ਿਕ ਉਹ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ ਪਰ ਅਨĂ ਕ ਰੂਪ� ਿਵਚ ਿਦਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨĂ ਕ� ਰੂਪ� ਦਾ 

ਿਸਰਜਕ ਹੈ। ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰੱਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼�, ਇਲਾਿਕਆਂ, ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ 

ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਿਸਰਜਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਮਨੱੁਖ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਜਾਦੀ ਦੇ 

ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੋਦ ਿਵਚ ਹਰ ਤਰ�� ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੰੂ 

ਖੱੁਲ�/ਆਜਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਸਭ ਿਵਚ 

ਪ�ਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਫਰਕੇ ਜ� ਮਤ ਤਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ�। ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ 

ਅਿਧਆਤਮਕ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹ�। 

ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨĂ  ਹਰੇਕ ਿਕਸਮ ਦੇ ਬੰਧਨ� ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਤ� ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਿਵਧੀ ਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ਿਵਚ 

ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ 

ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਉਮ� ਹੈ। ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਹਰੇਕ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ 

ਵੈਰ-ਿਵਰੋਧ ਅਤੇ ਟਕਰਾਵ� ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਉਮ� ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਅਿਗਆਨਤਾ ਹੈ। 

ਅਿਜਹੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤ� ਸੱਖਣਾ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨĂ  ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਿਕ 

ਆਤਮਕ ਤੱਤ ਮਨੱੁਖ� ਿਵਹਾਰ ਿਵਚ ਆ ਜਾਣ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਨĂ  ਕਈ ਸੰਸਥਾਵ� ਸਥਾਿਪਤ 

ਕੀਤੀਆਂ। 

2.2.7.2 ਿਵਹਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵ� ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ- 

ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨĂ  ਮਨੱੁਖਤਾ ਨੰੂ ਿਕਰਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਿਦੱਤੇ 

ਅਤੇ ਇਹਨ� ਿਸਧ�ਤਾ ਨੰੂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪ ਿਜਥੇ ਵੀ ਿਕਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰ� ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਏ 

ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲਈ ਆਪ ਨĂ  ਸੰਗਤ� ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਪਿਵੱਤਰ 

ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਇੱਕਠ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਵਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜੀਵਨ ਜ�ਚ 

ਿਸੱਖਦਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਈ ਪਿਹਲੂ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹਨ- ਪਿਹਲ� ਤ� ਇਹ ਿਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ ਿਵਚ ਫੁਰਮਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਿਤਸੰਗਤ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹ ਅਮੁਲ ਖਜਾਨਾ ਹੈ ਿਜਸ ਰਾਹ� 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਿਖਆਤਕਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਏਥ ੇਹੀ ਗੁਰੂ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਅੰਤਰਮਨ ਦਾ ਹਨĂ ਰਾ ਦੂਰ ਹੰੁਦਾ 
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ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਿਵਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਊਚ-ਨੀਚ ਦਾ ਹਨ�Ă ਰਾ ਦੂਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ 

ਸੰਗਤ ਿਵਚ ਬੈਠĂ  ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਿਤਸੰਗਤ ਿਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ 

ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਲਈ ਪ�ੇਰਨਾ ਸ�ੋਤ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਪਾਰਸ ਨਾਲ 

ਲਗ ਕੇ ਲੋਹਾ ਰੂਪੀ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੋ ਕ ੇਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਸੁਖਦਾਇਕ ਬਣਦਾ ਹੈ. 

ਸਿਤ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਿਨਧਾਨ ਹੈ ਿਜਥਹੁ ਹਿਰ ਪਾਇਆ 

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਘਟ ਚਾਨਣ ਆਨ�Ă ਰ ਗਵਾਇਆ 

ਲੋਹਾ ਪਾਰਸ ਭੇਟੀਐ ਕੰਚਨ ਹੋਇ ਆਇਆ।। 

ਸੰਗਤ ਇਕ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਿਜਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤ� ਦੀ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਜੋੜਾ ਸ�ਭਣ ਆਿਦ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਿਦਆਂ ਮਨੱੁਖ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੰੂ ਠੱਲ� 

ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੰੁਜਾਇਸ਼ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਪ�ਫੁਿਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ 

ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ�ਥਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਗਤ ਿਵਚ ਿਬਨ� � ਪੁਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਅਤੇ 

ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ�ਭ ੂ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਪ�ੇਮ ਿਵਚ ਲੀਨ ਹੋਏ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ� ਨĂ  ਵੀ 

ਇਹਨ� ਸੰਸਥਾਵ� ਨੰੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਨĂ ਮ ਬਣ ਿਗਆ ਿਕ ਪਿਹਲੇ ਪੰਗਤ ਪਾਛੈ ਸੰਗਤ। 

ਇਹਨ� ਸਾਰੇ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਨੰੂ ਪਰਪੱਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਗਤ� ਨĂ  ਇਕੱਠĂ  ਹੋਣ ਲਈ 

ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਬਣਾਈ ਜੋ ਸਮ� ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ। ਅੱਜ ਇਹ ਇਕ ਅਿਜਹਾ 
ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਿਜਥੇ ਿਮਲ ਬੈਠ ਕ ੇਅਿਧਆਤਿਮਕਤਾ ਨੰੂ ਡੂੰ ਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ, 
ਿਵਿਖਆਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭਨ� ਮਸਿਲਆਂ ਦੇ ਸਮੂਿਹਕ ਫੈਸਲੇ ਸਮੂਿਹਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 

ਗੁਰਮਿਤਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

2.2.7.3 ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਰੂਪ- 

ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨĂ  ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਦੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ�  

ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਸੰਗਤ� ਉਹਨ� ਦੇ ਨĂ ੜੇ ਿਮਲ ਬੈਠਦੀਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ 

ਨਾਲ ਹੀ ਿਸੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਿਸੱਖ ਪੰਥ ਆਪਣੀ ਹ�ਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ 

ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਿਵਚ ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਬਾਣੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ 

ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ� ਦੇ ਸਮ� ਿਵਅਕਤੀਵਾਦ ਦਾ ਜੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸ�ਝੇ ਮਾਨਵੀ ਗੁਣ� ਨੰੂ 

ਿਵਸਾਿਰਆਂ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 
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ਅਿਜਹੀਆਂ ਹਾਲਾਤ� ਿਵਚ ਪੰਜਵ� ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨĂ  ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਤ�, ਭਗਤ� ਦੀਆਂ 

ਬਾਣੀਆਂ (ਜੋ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨĂ  ਪੋਥੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇੱਕਤਰ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ) 

ਉਹਨ� ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ� ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਇੱਕਤਰ ਕਰਕ ੇਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ 

ਸਾਿਹਬ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਗ�ੰ ਥ ਿਵਚਲੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਇਸ ਿਸਧ�ਤ ਦਾ ਪ�ਤੱਖ 

ਰੂਪ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਿਵਚ ਸੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਮਹ�ਪੁਰਖ ਰਾਹ� 

ਪ�ਗਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵ।ੇ ਉਸਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ� ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ 

ਿਵਚ ਇਕ ਿਵਲੱਖਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਲਈ ਹਰ ਤਰ�� ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੰੂ 

ਿਦ�ੜ ਕਰਾ�ਦਾ ਨਵੇਕਲਾ ਕਦਮ। 

ਇਸ ਅਦੱੁਤੀ ਰਚਨਾ ਤ� ਪ�ੇਰਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਿਜਤਨĂ  ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਪੂਜਨੀਕ ਹਨ ਉਤਨĂ  
ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਨਾਮਦੇਵ (ਛ�ਬਾ), ਸੈਣ ਜੀ (ਨਾਈ), ਕਬੀਰ (ਜੁਲਾਹਾ), ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ (ਮੁਸਲਮਾਨ) ਅਤੇ 

ਰਾਮਾਨੰਦ (ਬ�ਾਹਮਣ) ਆਿਦ ਸਭ ਹਨ। ਇਸ ਗ�ੰ ਥ ਨੰੂ ਆਧਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸੰਸਿਕ�ਤ, ਅਰਬੀ, 
ਫਾਰਸੀ, ਿਹੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਜ� ਪ��ਤ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਾ ਮੰਨ ਕ ੇਮਨੱੁਖਤਾ ਦੀ ਸ�ਝੀ 

ਮਲਕੀਅਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਿਦਆਂ ਜਿਗਆਸੂ ਨੰੂ ਇਹ ਸਿਹਜੇ ਹੀ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸਦੇ ਰਚਨਾਕਾਰ� ਦਾ 

ਝੁਕਾਅ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਵੱਲ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਵਲ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਿਖਆਤਕਾਰ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ 

ਸਵੈਮਾਨ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਨă ਿਤਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸੁਚੇਤ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜਦਿਕ ਕੇਵਲ ਬ�ਹਮ 

ਦੀ ਖੋਜ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸੰਸਾਰ ਿਤਆਗ ਕੇ ਦੁਿਨਆਵੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤ� ਭੱਜਣ ਵੱਲ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਨĂ  ਐਸਾ ਨਜਰੀਆਂ ਨਹ� ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਿਤਆਗ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹ� ਸੁਝਾਇਆ 

ਬਲਿਕ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਿਕਹਾ- 

ਰਾਤੀ ਰੁਤੀ ਿਥਤੀ ਵਾਰ।। ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ।। 

ਿਤਸੁ ਿਵਿਚ ਧਰਤੀ ਥਾਿਪ ਰਖੀ ਧਰਮਸਾਲ।। 

ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਮੱਹਤਵਪੂਰਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਵਿਗਆਨਕ ਪੱਧਰ �ਪਰ 

ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਬਣਤਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੋ ਿਜਹਾ ਨਹ� ਹੈ। 

ਿਤਸ ਿਵਚ ਜੀਅ ਜੁਗਿਤ ਕ ੇਰੰਗ।। ਿਤਨਕੇ ਰਾਮ ਅਨĂ ਕ ਅਨੰਤ।। 
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ਇਸ ਲਈ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਬਣਤਰ ਜ� ਸਰੂਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਿਵਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ 

ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਿਵਅਕਤੀ ਧਰਤੀ �ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ 

ਕਿਰਸ਼ਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨĄ ਖਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਿਨਰਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ�� 
ਮਨੱੁਖਤਾਵਾਦੀ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤ� ਹਰ ਜੀਵ ਦਾ ਪਰਮ ਸੱਚ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵੀ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਸਾਨ ਨੰੂ ਇਸ ਧਰਤੀ 
ਰੂਪੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਿਵਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਸਾਿਖਆਤਕਾਰ ਿਵਚ 

ਲੱਗੇ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦਾ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਲ�  ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਭ 

ਤ� ਵੱਡੀ ਿਨਆਮਤ ਬੱੁਧੀ ਹੈ। ਿਜਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਰਗ ਤੇ 

ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸਲ ਮੰਿਜਲ ਤੇ ਪਹੰੁਚਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵ।ੇ 

ਇਹ ਉਸਦਾ ਅਿਧਆਤਮਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ� ਨĂ  ਜੋ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਸਧ�ਤਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਦੱਤਾ 

ਉਸਨੰੂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਮਾਿਜਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰ ਕ ੇਿਵਖਾਇਆ। ਪੰਜਵ� ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨĂ  ਜੇਕਰ ਇਹ 

ਿਕਹਾ- 

ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਾਿਹ ਬੈਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕ ੋਬਨ ਆਈ।। 

ਤ� ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉਪਰ ਬੈਠ ਕ ੇਮਨੱੁਖੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ� ਲਈ ਮੰੂਹ� ਇਕ ਵੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹ� ਬੋਿਲਆ। 

ਨੌਵ� ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨĂ  ਜੇਕਰ- 

ਹਰਖ ਸੋਗ ਜਾ ਕ ੇਨਹੀ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਿਨ।। 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਿਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਿਤ ਤਾਿਹ ਤੈ ਜਾਨ।। 

ਤ� ਉਹਨ� ਨĂ  ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮਸਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਰ ਹੇਠ 

ਕਰ ਿਦਤਾ। ਤਪੱਿਸਆ, ਿਤਆਗ, ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖਤਾ ਪ�ਤੀ ਿਪਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਆਤਿਮਕ ਸ਼ਕਤੀ 

ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਜੀਵ ਿਛਨ ਭਰ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਧਾਰਿਮਕ ਅਤੇ ਖੋਖਲੇ ਸਮਾਿਜਕ ਬੰਧਨ� ਨੰੂ ਤੋੜ ਕੇ 

ਪਰ�� ਸੱੁਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫੇਰ ਤ� ਫੁਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ- 

ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟ ੈਸਬ ਿਕਛੁ ਹੋਤ ਉਪਾਇ।। 

ਨਾਨਕ ਸਬ ਿਕਛੁ ਤੁਮਰੇ ਹਾਿਥ ਮੇ ਤੁਮਿਹ ਹੋਿਹ ਸਹਾਇ।। 
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ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ� ਨĂ  ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ 

ਦੇ ਿਚੰਤਨ ਿਵਚ ਡੁੱ ਬੇ ਹੋਏ ਿਸਧ�ਤ� ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰਕ ਿਕਿਰਆਵ� ਿਵਚ ਸਮਰੂਪਤਾ 
ਿਲਆ ਕ ੇਸਦੀਆਂ ਤ� ਭਾਰਤੀਆ ਦੇ ਗਲ ਪਏ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਯੁਗ  ਪਲਟਾਊ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ 

ਿਵਖਾ ਿਦੱਤੇ। 

ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ ਹੈ 

ਿਕ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਜਾਤੀ, ਭੇਦ, ਪ��ਤ ਭੇਦ, ਨਸਲ ਭੇਦ, ਸੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹੋਕੇ ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ 

ਸਮਝਣ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ ਹੈ। 

2.2.8 ਿਸੱਟਾ- 

ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਤ� ਇਹ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ� ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸਭ ਭੇਦ� ਤ� ਉਪਰ ਇਕ 

ਆਦਰਸ਼ਕ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸੰਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨĂ  ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਜੀ ਨĂ  ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨĂ  ਖਾਲਸਾ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਿਵਅਕਤੀ 
ਨੰੂ ਮਨੱੁਖ� ਪੱਧਰ ਤ� ਦੇਵਤਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਿਲਜਾਣ ਲਈ ਸੁਰਿਤ ਮਿਤ ਮਿਨ ਬੁਧੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ 

ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 240 ਸਾਲ� ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ� ਤ� ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰੂਪ ਿਵਚ 

ਜਾਤ, ਕੁਲ, ਨਸਲ ਦੇ ਭੇਦ� ਤ� ਿਵਹੀਨ ਇਕ ਐਸੀ ਕੌਮ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਦਾ ਹਰੇਕ 

ਭਾਗੀਦਾਰ ਕਾਦਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਅਦਭੁਤ ਕਿਰਸ਼ਮਾ ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ ੇਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨĂ  ਇਕ ਐਸ ੇ

ਸਮਾਜ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਿਜਨ� � ਿਵਚ ਭਾਵਨਾਵ�, ਇੱਛਾਵ� ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ� ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸੀ ਅਤੇ 

ਸਮਾਿਜਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨĂ  ਹਰੇਕ ਅੰਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼, ਵਖਰੇਵ�, ਮਾਨਿਸਕ ਪਛੜੇਵ� ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੰੂ 

ਕੋਈ ਜਗ�ਾ ਨਹੀ ਿਦੱਤੀ। 

ਇਸ ਤਰ�� ਿਸੱਖ ਸਮਾਜ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਸੀ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣ ਕੇ 

ਿਨਤਿਰਆ ਹੈ। ਅਿਧਆਤਮਕ, ਨă ਿਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਿਵਹਾਰ ਿਵਚ ਉਤਾਰੀ ਹੋਈ 

ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇ ਵਜ� ਿਸੱਖ ਸਮਾਜ ਨĂ  ਦੁਨੀਆਂ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਵਖਰੀ ਹ�ਦ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਪ�ਾਪਤੀਆਂ ਇਸੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ 
ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਉਸਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਸੀਆਂ ਿਵਲੱਖਣ ਉਦਾਹਰਨ� ਹਨ ਿਕ ਿਜਸ ਤ� ਸੇਧ ਲੈ ਕ ੇ ਪੂਰਾ 
ਿਵਸ਼ਵ ਹਰੇਕ ਿਕਸਮ ਦੇ ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਜਾਤ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ� ਨੰੂ ਿਮਟਾ ਕ ੇ ਇਕ ਸਮੱੁਚ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ 

ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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2.2.9 ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ 

ਡਾ. ਪਰਮਵੀਰ ਿਸੰਘ (2014) ਿਸਖ ਅਿਧਐਨ, ਗ�ੇਸ਼ੀਅਸ਼ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਪਿਟਆਲਾ। 

ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਿਸੰਘ ਿਸੱਧੂ (2015) ਿਸੱਖੀ ਅਤੇ ਿਸੱਖ� ਦਾ ਭਿਵੱਖ, ਿਸੰਘ ਬ�ਦਰਜ਼। 

ਜੋਧ ਿਸੰਘ, ਭਾਈ (1982) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ। 

Ganda Singh (1988) ‘The History and Culture of Punjab the Ages’ in History and 
Culture of Punjab 

Hick Johan (1994) Problems of Religious Pluralism. London 

2.2.10 ਅਿਭਆਸ ਲਈ ਪ�ਸ਼ਨ 

1. ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਦੀ �ਤਪਤੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ? 

2. ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਆਧਾਿਰਤ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? 

3. ਿਸੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ� ਦਾ ਸਮਾਿਜਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸੰਗਠਨ� ਦਾ 
ਵਰਣਨ ਕਰੋ? 

4. ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? 

5. ‘ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਗ�ੰ ਥ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਿਚੰਤਨ ਰੂਪਮਾਨ ਹੈ’ ਿਟੱਪਣੀ ਕਰੋ। 
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2.3.5    ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਇਸਤਰੀ ਪ�ਤੀ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ  

2.3.6    ਿਸੱਟਾ  
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2.3.1 ਉਦੇਸ਼- 

ਇਸ ਪਾਠ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਮਾਨਵੀ ਿਸਰਜਣਾਵਾਂ ਨਰ ਅਤੇ ਨਾਰੀ 
ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਿਬਨᴇ ਾਂ ਅਪੂਰਣਤਾ ਦੇ ਿਸਧਾਂਤਾ ਨੂੰ ਿਸੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸᴆੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸੋਚਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤਾਂ ਿਰਵਾਜਾਂ ਿਵਚᶦ ਕੱਢ ਕੇ 
ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਲੀਹਾਂ ਉ᷀ਪਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਵਲɪ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ 
ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਉਚ ਗੁਣਾਂ ਪᴆਤੀ ਿਸੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ 
ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। 

2.3.2 ਭੂਿਮਕਾ- 

ਮਨੱੁਖਤਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਜਨਸੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਦੋ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਮੱੁਚੀ ਪᴆਿᴡਤੀ 
ਿਵਚ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਅਰਥਾਤ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਇਸਤਰਬ ਦਾ ਅਿਨੱਖੜ ਿਰਸ਼ਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਜਸ ਤᶦ 
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ਿਬਨᴇ ਾਂ ਿਸᴆਸ਼ਟੀ ਦੀ ਹɪਦ ਸੰਭਵ ਨਹᶣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਲਾਂਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪᴆਕਾਰਜਾਂ ਿਵਚ ਕੁਝ 
ਿਭੰਨਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹਨ। 
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਿਜਕ, ਧਾਰਿਮਕ, ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਿਵਚ ਇਕ ਸਮਾਿਜਕ ਵਰਗ ਦੀ ਚੜᴇਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹੀ 
ਹੈ। ਿਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤਰੀ ਨੰੂ ਨੀਵɨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਿਵਚ ਿਜਥੇ ਵੀ ਿਕਤੇ ਿਪਤਾ-ਪੁਰਖੀ 
ਸਮਾਜ ਹਨ ਉਥੇ ਨਰ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਨਾਲɪ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਸਮਾਜਾਂ ਿਵਚ 
ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਿਬਕ ਆਪਣੇ ਿਹੱਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪਰੂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਿਜਕ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ 
ਿਸਰਜਣਾ ਕਰ ਲɩਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ 
ਲਈ ਮਰਦ ਸਮਾਜ ਉ᷀ਪਰ ਿਨਰਭਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਰਦ ਪᴆਧਾਨ ਸਮਾਜਾਂ ਿਵਚ ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਮਰਦ 
ਨੰੂ ਿਮਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘੜ ਕ,ੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਅਬਲਾ’ ਆਿਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 
ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤਕ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਨਰ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ 
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧਾਰਿਮਕ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਨਾਰੀ ਨੰੂ ਸਮਾਿਜਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤɪ ਨੀਵᶤ ਦਰਜੇ 
ਦੇ ਸ਼ੂਦਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥɪ ਤੱਕ ਿਕ ਭਗਤ ਛੱਜੂ ਵਰਿਗਆਂ ਨੇ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਿਕ- 

ਕਾਗਦ ਸੰਦੀ ਪੂਤਲੀ ਤਊ ਨ ਿਤ�ਆ ਿਨਹਾਰ 

ਯੋਹੀ ਮਾਰ ਿਲਜਾਵਹੀ ਯਥਾ ਬਲੋਚਲ ਧਾੜ।। 
ਅਰਥਾਤ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਿਖਡੌਣਾ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਥੋ ਤੱਕ ਿਕ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ, ਸ਼ੂਦਰ, 
ਢੋਲ ਅਤੇ ਗਵਾਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਝਾੜ ਝੰਬ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ- 
ਢੋਲ, ਗਵਾਰ, ਸ਼ੂਦਰ, ਪਸ਼ੂ, ਨਾਰੀ, ਸਕਲ ਤਾੜਨਾ ਕੇ ਅਿਧਕਾਰੀ।। 
ਐਸੇ ਸਮᶤ ਿਵਚ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਿਤਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਵɨ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਿਹਸੂਸ 
ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਵੀਨ ਿਵਆਿਖਆ ਨਾਲ ਿਜਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਰੱਖੀ ਉਸ ਿਵਚ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ 
ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ। ਆਪ ਨੇ ਸਭ ਨੰੂ ਆਜਾਦ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦੀ ਪᴆੇਰਣਾ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖਤਾ ਨੰੂ ਇਹ ਭੇਦ 
ਸਮਝਾਇਆ ਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਚ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਨਰ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਤᶦ ਪਾਰ ਦੋਵਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਰਬ ਗੁਣ ਸੰਪੰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਪᴆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਤᶦ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਿਨਵਾਜ਼ ਿਰਹਾ ਹੈ। 
ਸੋ ਨਰ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਦੋਵᶤ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਦਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। 

2.3.3 ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸਮਾਿਜਕ ਸਿਥਤੀ- 

ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮɨ ਿਵਚ ਭਾਵᶤ ਨਾਰੀ ਅਿਧਐਨ ਨੇ ਨਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ 
ਨੁਕਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਨਾਰੀ ਪᴆਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਿਦᴆਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀਆਂ ਜੜᴇ ਾਂ ਿਵਚ ਪਈ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਅਜੇ 
ਵੀ ਨਾਰੀ ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਤᶦ ਿਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸᶣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਿਮਕ 
ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਭਾਣੇ ਬਾਣੇ ਿਵਚ ਇਸ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। 
ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਿਨਗਾਹ ਵੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਨਾਰੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਕਾਫੀ 
ਬਦਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਹੰਦੂ ਵਰਣ ਿਵਵਸਥਾ ਰਾਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਰਗਾਂ ਬᴆਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਿਵਚ 
ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਧਰਮ ਦੀ 
ਿਵਆਿਖਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤɪ ਉਪਰਲਾ ਵਰਗ ਬᴆਾਹਮਣ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇਸ ਵੰਡ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਹਤਾ 
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ਲਈ ਵਰਿਤਆ। ਇਸ ਵੰਡ ਮੁਤਾਿਬਕ ਬᴆਾਹਮਣ ਸਭ ਤᶦ ਸᴆੇਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਸਭ ਤᶦ ਨੀਚਲੇ ਦਰਜੇ ਉਪਰ ਸੀ ਅਤੇ 
ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਅਣਮਨੱੁਖੀ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਿਜਕ ਵੰਡੀ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੰੂ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 
ਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਅਿਧਆਤਮਕ ਿਗਆਨ ਤ᷅ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰੱਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨੰੂ 
ਅਿਧਆਤਮਕ ਿਗਆਨ ਦੇ ਨਾ-ਕਾਬਲ ਵੀ ਸਮਿਝਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੀਵᶣ ਸਾਿਬਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਗᴆੰਥਾਂ ਿਵਚ ਤਾਂ ਇਥɪ ਤੱਕ ਿਲਖ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਇਸਤਰੀ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਰਦ ਕੋਲɪ ਕਦੀ 
ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹᶣ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਿਜਹਾ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਿਕ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੰੂਹ ਫੱੁਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਿਹਦ ਦੇ ਬੰੂਦਾਂ ਵਰਗੇ 
ਪਰ ਿਦਲ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਵਾਂਗ ਿਤੱਖੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੇ ਕਥਨ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਨ। 
ਪᴆਿਸੱਧ ਿਵਦਵਾਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਚਾਣਿਕਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਿਵਚ ਇਸਤਰੀ ਬਾਰੇ ਿਲਖਦੇ ਹਨ ਿਕ- 
‘ਸੁਭਾਿਵਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਛੁਪਾਉਣਾ, ਿਬਨਾਂ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਲਾਲਚੀ ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਹੋਣਾ, 
ਿਨਰਦਈ ਹੋਣਾ’ ਆਿਦ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਿਵਚɪ ਇਹਨਾਂ ਿਵਚᶦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਦਤ ਜ਼ਰੂਰ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸਤᶦ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਜਆਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ, 
ਦੋ ਗੁਣੀਆਂ ਸ਼ਰਮੀਲੀਆਂ ਆਿਦ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਰਦ ਸੰਪੂਰਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਮਨੂਸਿਮᴆਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਇਸਤਰੀ ਸਦਾ ਮਰਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਿਵਚ ਿਪਤਾ, ਜੁਆਨੀ ਿਵਚ ਪਤੀ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਿਵਚ ਪੁੱਤਰ 
ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤᶦ ਿਬਨᴇ ਾਂ ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। 
ਇਸਲਾਮ ਿਵਚ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਨੰੂ ਪਰਦੇ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ। ਇਥੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਸਮਿਝਆ 
ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਉਸ ਦੀ ਹɪਦ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਿਤਕਾਰ ਨਹᶣ ਸੀ। ਕੁਰਾਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ 
ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਗᴆੰਥ ਹੈ। ਿਜਸ ਿਵਚ ਨਰ-ਨਾਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ 
ਸਮਾਜਾਂ ਿਵਚ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਉਪਰ ਕਾਫੀ ਿਚੰਤਾ ਪᴆਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪᴆਤੀ 
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਪᴆੇਿਰਆ ਪਰੰਤੂ ਿਕਸੇ ਿਕਸੇ ਜਗᴇਾ ਨੇ ਆਧੁਿਨਕ ਿਚੰਤਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪᴆਤੀ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਜਤਾਏ 
ਹਨ ਿਜਵੇ ਸੂਰਾ-ਅਲ-ਬਕਰਹ ਿਵਚ ਇਕ ਜਗᴇਾ ਿਜਕਰ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਿਕਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਦੋਪਰ ਿਵਚɪ ਦੋ 
ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਪਵਾਉ ਜੇਕਰ ਮਰਦ ਨਹᶣ ਤਾਂ ਇਕ ਮਰਦ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪਵਾਉ ਤਾਂ ਿਕ ਜੇਕਰ ਇਕ 
ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰਹੇ। ਇਸਤᶦ ਕੀ ਜਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
ਇਸਲਾਮ ਿਵਚ ਬਹੁ ਿਵਆਹ ਦੀ ਪᴆਥਾ ਵੀ ਪᴆਚਿਲਤ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਿਵਆਹਾਂ ਦਾ ਿਜਕਰ ਆᶳਦਾ 
ਹੈ। ਚਾਰ ਿਵਆਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਸਭ ਨਾਲ ਿਨਆਂ ਹੋਵ।ੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਯੱੁਧ 
ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪᴆਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕ ਤᶦ ਵੱਧ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਐਸੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਿਜਥੇ ਬਹੁ-ਿਵਆਹ ਪᴆਚਿਲਤ ਹੋਵੇ ਨਾਰੀ ਦੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ 
ਅੰਦਾਜਾ ਸਿਹਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਦਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਆਦਮ ਤੇ ਹੱਵਾ ਦੀ ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਰੱਬ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇਕ ਪਸਲੀ ਤᶦ  ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਭਾਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ 
ਹɪਦ ਸੰਭਵ ਨਹᶣ ਹੈ। ਬੱੁਧ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਿਵਚ ਿਭਖਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਨੀਆਂ ਲਈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਿਤਆਗ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕᶳਿਕ ਇਸਤਰੀ ਅਿਧਆਤਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਪਰ ਅੜਚਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਦੋ 
ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਿਵਚᶦ ਿਦਗੰਬਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਜਨਮ ਿਵਚ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪᴆਾਪਤੀ ਨਹᶣ ਹੋ ਸਕਦੀ। 
ਇਸੇ ਤਰᴇਾਂ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜੋਗੀ ਪᴆੰਪਰਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਿਵਚ ਨਾਰੀ ਪᴆਤੀ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਿਵਤਕਰੇ ਨਾਲ ਿਵਹਾਰ 
ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸਤਰੀ ਨੰੂ ਬਿਘਆੜੀ ਕਿਹ ਕੇ ਉਸਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ- 
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ਦਾਮ ਕਾਢ ਬਾਘਿਣ ਲੈ ਆਇਆ 

ਮਾਉ ਕਹੈ ਮੈ ਪੂਤ ਿਵਆਿਹਆ।। 
ਇਸ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤɪ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮɨ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਿਨਰਾਦਰ ਅਤੇ ਅਧੋਗਤੀ 
ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਸੀ। 

2.3.4 ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਿਵਚ ਨਰ-ਨਾਰੀ ਸਮਾਨਤਾ: ਿਸਧ�ਤ ਅਤੇ ਿਵਹਾਰ- 

ਨਵᶤ ਸਮਾਿਜਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਿਦਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਉਪਰ ਪਿਹਲੇ ᴡਾਂਤੀਕਾਰੀ ਿਵਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 
ਿਵਵਹਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਥਾਪਣ ਵਾਲੇ ਸᴆੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਿਧਆਤਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਪਰ ਚਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗᴆਿਹਸਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਇਕ ਿਵਲੱਖਣ ਮਾਰਗ ਸੀ- 
ਿਵਚੇ ਗᴆਿਹ ਸਦਾ ਰਹੈ ਉਦਾਸੀ ਿਜਉ ਕਮਲ ਰਹੈ ਿਵਿਚ ਪਾਣੀ ਹੇ। 
ਆਪ ਅਨੁਸਾਰ ਿਗᴆਹਸਤ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਨਰ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਸਮਾਜ ਲਈ ਪᴆਮੁਖ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਇਹ ਿਵਹਾਰ ਨਵᶣ ਿਜੰਦਗੀ ਲਈ ਇਕ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਨਵɨ ਮਾਡਲ ਨੇ 
ਹਰੇਕ ਤਰᴇਾਂ ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਨੀਵᶤ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ 
ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਨਵਾਂ ਪੰਥ ਿਸਰਿਜਆ ਜੋ ਿਕ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੀ 
ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਹੀਣਤਾ ਤᶦ ਮੁਕਤ ਸੀ। 

 ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ 
ਪੁਰਖ ਕੇਵਲ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਉਸ ਨੰੂ ਪ�ੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ- 

ਇਸ ਜਗ ਮਿਹ ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੈ ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਨਾਿਰ ਸਬਾਈ।। 
ਗੁਰਮਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾ ਿਸਰਜਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਿਸਰਜਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਨਾਰੀ ਨੰੂ 
ਿਸਰਜਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਦਰਜਾ ਿਦਤਾ ਿਗਆ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰੀ ਦੇ 
ਪᴆਤੀਕਾਂ ਰਾਹᶣ ਪᴆਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਿਣਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਿਵਲੱਖਣ ਹੈ। ਜਦᶦ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ 
ਨੇ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਕੁਚੱਜੀ ਅਖਰ ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਚੱਜੀ-ਮਨਮੁਖ ਅਤੇ ਸੁਚਜੀ-ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। 
ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਜਗᴇਾ ਗੁਰੂ ਿਚੰਤਨ ਨੇ ਨਵᶣ ਸੇਧਾਂ ਿਦਤੀਆਂ ਜੋ ਰੱਬੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਣਆ। 
ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਹੀ ਪᴆਵਚਨਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਕੂੜ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੰੂ ਮੱੁਢੋ 
ਉਲਟਾ ਿਦਤਾ। 

ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਿਵਚ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਅਿਧਆਤਮਕਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਰੋੜਾ ਨਹᶣ ਬਲਿਕ ਬਰਾਬਰ 
ਦੀ ਹਕਦਾਰ ਸਮਿਝਆ ਿਗਆ। ਨਾਮ ਿਸਮਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਾਰੀ, ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਬਲਿਕ ਆਪ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਿਕ ਅਮਰ ਪਦ ਪᴆਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਕੇ ਸਮਰਪਨ ਦੀ 
ਭਾਵਨਾ ਿਵਚ ਆਉਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਨਾਰੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪᴆਭੂ ਦੀ ਪᴆਾਪਤੀ ਦਾ ਯਤਨ 
ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਰੀ ਵਰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ ਸੁਹਾਗਣ ਪᴆਮਾਤਮਾ ਪᴆਤੀ ਸਮਰਪਨ ਦਾ ਪᴆਤੀਕ ਹੈ 
ਨਾ ਿਕ ਨਰ ਨਾਰੀ ਦੀ ਭੇਦਤਾ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ। ਸੁਹਾਗਣ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਇਕ ਨਾਲ ਪᴆੇਮ ਦੀ ਪᴆਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਹਾਗਣ ਜਾਂ 
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ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਮਨ ਕਦੀ ਿਟਕਾਅ ਿਵਚ ਨਹᶣ ਰਿਹੰਦਾ। ਦੋ ਮੂਰਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪᴆਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੇਲ ਨੰੂ ਦਰਸਾᶳਦਾ 
ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾਰੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਕੁਚਜੀ ਦੇ ਪᴆਤੀਕ ਰਾਹᶣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਵਚ ਸਭ 
ਗੁਣ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ (ਕੁਚਜੀ) ਿਵਚ ਔਗੁਣ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ (ਪᴆਭੂ) ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੰੂ ਪਾ 
ਿਲਆ। ਉਹ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਸੁਖ ਿਵਚ ਹਨ ਸੋ ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣਾਉ। ਇਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਮਤ ਬੱੁਧੀ ਵਾਲੇ ਗਲਤ 
ਅਰਥ ਕਢ ਲɩਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਜਵᶤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰ ਮਰਦ ਨੂੰ ਉ᷀ਚਾ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਿਦਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਿਕ 
ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹᶣ ਹੈ। ਬਲਿਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ ਸਾਧਕ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੰੂ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਪᴆਤੀਕਾਂ ਰਾਹᶣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ ਪਾਠਕ ਧਰਮ ਦੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਨਹᶣ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਨਹᶣ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀਵਾਚਕ ਸੰਕਲਪ ਬੇਸ਼ਕ 
ਪੁਿਲੰਗ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਾਰੀ ਿਵਰੋਧੀ ਨਹᶣ। ਗੁਰੂ ਿਸਧਾਂਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਲਈ ਇਸਦੇ ਿਵਆਿਖਆ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦੀ ਸਮਝ 
ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪᴆਤੀਕਾਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ᶳਝ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਹ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਿਮਲਾਪ ਲਈ ਿਨਮਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਧਕ ਿਵਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਿਨਮਰਤਾ 
ਦਾ ਪᴆਤੀਕ ਹੈ। 

ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਉ᷀ਤਪਤੀ ਤᶦ ਪਿਹਲਾਂ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤਰਸਯੋਗ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣ 
ਮੌਜੂਦ ਹਨ- ਿਕਧਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਤੀ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਬਰਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵਸ ਜਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਿਕਤੇ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 
ਿਵਚ ਪᴆੋਹਤ ਸᴆੇਣੀ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਿਹ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਿਕਤੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਿਨਮਾਤ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ 
ਅਤੇ ਿਕਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਹੱਥɪ ਉਸਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸਤᶦ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਿਮਕ ਡੇਿਰਆਂ ਜਾਂ 
ਮਠਾਂ ਆਿਦ ਿਵਚ ਵੀ ਉਹ ਿਤᴆਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਿਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਿਜਸਦਾ ਧਾਰਿਮਕ ਗᴆੰਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਿਹਤਕਾਰ 
ਲੋਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਿਵਚ ਜਕਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਾਿਜਕ ਿਗਰਾਵਟ, 
ਧਾਰਿਮਕ ਿਨਘਾਰ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਗੈਰਤ ਿਜ਼ਹਨੀਅਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਐਸੇ ਸਮɨ ਿਵਚ 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾਰੀ ਦੇ ਉਥਾਨ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਨੰੂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ 
ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਇਹੀ ਵਿਡਆਈ ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਿਵਕਾਸ ਲੋਚਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਨਾਰੀ ਪᴆਤੀ 
ਪੂਰਾ ਸਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਮਾਤਾ ਿਤᴆਪਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਵਲɪ 
ਭਰਪੂਰ ਿਪਆਰ ਿਮਿਲਆ ਿਜਸਦਾ ਆਪਜੀ ਦੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵਚ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਿਕ 
ਿਜਸ ਘਰ ਸਦਗੁਣ ਭਰਪੂਰ ਇਸਤਰੀ ਆᶳਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਸੁਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ- 

ਬਤੀਹ ਸੁਲਖਣੀ ਸਚ ਸੰਿਤਤ ਪੂਤ।  
ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਸੁਘੜ ਸਰੂਪ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖੇ ਸੁਖ ਿਵਹਾਇ।। ਪੰਨਾ 371 

ਪਿਹਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨĂ  ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਵੇਾ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੰੂ 
ਸ�ਪੀ ਿਜਹਨ� ਦੀ ਿਸਫਤ ਿਵਚ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਿਲਖਦੇ ਹਨ- 

ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ ਿਜਸ ਬਹੁਤੀ ਛਾਉ ਪਤᴆਾਲੀ।। 
ਲੰਗਿਰ ਦਉਲਿਤ ਵੰਡੀਐ ਰਸ ਅੰਿਮᴆਤ ਖੀਿਰ ਿਘਆਲੀ।। 
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ਸੋ ਅਸᶣ ਗੁਰੂ ਇਿਤਹਾਸ ਤɪ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਨਾਰੀ ਦੀ ਅਿਹਮੀਅਤ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨਾਂ ਨੇ 
ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਮɨ ਦੌਰਾਨ ਿਕਤਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਕੀਤ।ੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸਤਰੀ ਦੀ 
ਬੇਕਦਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪᴆਤੀ ਦਿਰੰਦਗੀ ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਸਤੀ ਪᴆਥਾ, ਬਾਲ ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਿਵਧਵਾ ਿਵਆਹ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਵੀ 
ਸੀ। ਇਹ ਪᴆਥਾਵਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਿਵਚ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤᶦ ਬਾਦ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਪɩਦਾ ਜਾਂ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਅਤੇ ਿਜੱਲਤ ਭਿਰਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪᶥਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 
ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਿਵਚ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪᴆਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੁਰਿਵਹਾਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂ ੰ ਇਹਨਾਂ 
ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪᴆੇਰਨਾ ਿਦੱਤੀ। ਸੰਗਤ ਿਵਚ ਇਸਤਰੀ ਨੰੂ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਤᶦ ਸਖਤ ਮਨᴇ ਾਂ 
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਿਵਚ ਇਸਤਰੀ ਨੰੂ ਵੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਧਰਮ ਕਰਮ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਵਸਰ ਿਮਲਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦਤਾ ਿਕ ਅਸਲੀ ਸਤੀਆ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਪਤੀ ਤᶦ ਬਾਅਦ 
ਸੀਲ-ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਸਤੀਆ ਏਹ ਨ ਆਖੀਅਿਨ ਜੋ ਮਿੜਆ ਲਿਗ ਜਲੰਿਨ। 
ਨਾਨਕ ਸਤੀਆ ਚਾਣੀਅਿਨ ਿਜ ਿਬਰਹੇ ਚੋਟ ਮਰੰਿਨ। 
ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਿਵਆਹ ਸਮ� ਪੂਜਾ ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰੋਿਹਤ ਵਰਗ ਨੰੂ ਵੀ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ- 

ਸਸੈ ਸੰਜਮੁ ਗਇਓ ਮੂੜੈ ਏਕੁ ਦਾਨ ਤੁਧੁ ਕੁਥਾਇ ਲਇਆ। 
ਸਾਈ ਪੁਤᴆ ੀ ਜਜਮਾਨ ਕੀ ਸਾ ਤੇਰੀ ਏਤ ਧਾਿਨ ਖਾਧੈ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਗਇਆ। 
ਸੋ ਅਸᶣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਿਸੱਖ ਪੰਥ ਿਵਚ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲ ਿਵਚ ਇਸਤਰੀ ਪᴆਤੀ ਜੋ ਸਮਾਿਜਕ 
ਬੁਰਾਈਆਂ ਪᴆਚਿਲਤ ਸਨ ਸਭ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਇਥɪ ਤੱਕ ਿਕ ਿਸੱਖ ਸਮਾਜ ਜੇ 
ਸੰਗਠਨ ਸਮɨ ਪᴆਸ਼ਾਸ਼ਿਨਕ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜɪ ਮੰਜੀ ਪᴆਥਾ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ‘ਪੀੜੇ’ ਵੀ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆ 
ਮੰਜੀਦਾਰ ਵੀ ਥਾਪੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਿਕ ਦਸਮ 
ਿਪਤਾ ਤɪ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਸੰੁਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵਚ ਜਾਲਮਾਂ ਦੇ ਮੰੂਹ ਮੋੜ ਕੇ ਿਦੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ ਕਬਜਾ ਿਲਆ 
ਿਗਆ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਵਰਗੀਆਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਖੁਦ ਮੈਦਾਨ ਏ ਜੰਗ ਿਵਚ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ 
ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚੱਲੀਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾ ਤੇ ਵੈਰਾਗਣ ਹੋਣ ਦਾ ਿਖਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ 
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਇਸਤਰੀ ਬਣੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤᶦ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ 
ਿਹੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹਜਾਰਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਿਵਚɪ ਛਡਾਇਆ। 
ਅੱਜ ਕੱਲᴇ  ਨਵɨ ਯੁਗ ਿਵਚ ਨਾਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲਿਹਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਰੀ ਨੰੂ ਭੈ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦᶦ 
ਿਕ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਿਵਚ ਮੱੁਢ ਤɪ ਹੀ ਿਸੱਖ ਨਾਰੀ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਸਦੀਆਂ ਤᶦ ਪਨਪ ਰਹੀ ਡਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ 
ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਆਨੰਦਮਈ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ 
ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੈ- ਧਨ ਜਨਨੀ ਿਜਿਨ ਜਾਇਆ।। ਵਰਗੇ ਕਥਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਿਸੱਖੀ ਗᴆਿਹਸਤ ਪᴆਧਾਨ 
ਧਰਮ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਇਕਿਮਕ ਹਨ। ਮਰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪᴆਿਤਿਨਧਤਾ ਿਨਭਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਨਾਰੀ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥɪ ਤੱਕ ਿਕ ਿਸੱਖ ਅਰਦਾਸ ਿਵਚ ਨਾਰੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ 
ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ- 
ਿਜੰਨਾ ਿਸੰਘ ਿਸੰਘਣੀਆ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤੁ ਸੀਸ ਿਦਤ।ੇ 
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2.3.5 ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਇਸਤਰੀ ਪ�ਤੀ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ 

ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹ� ਿਕ ਿਗਆਨ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੇ ਪਸਾਰ ਪ�ਚਾਰ ਤੇ ਸੰਚਾਰ 
ਦੇ ਨਵੀਨ ਸਾਧਨ� ਨĂ  ਲੋਕਰਾਜੀ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ ਨਾਰੀ ਪ�ਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵ� ਿਦਖਾਉ ਹੋਏ ਇਸਤਰੀ ਦੇ 

ਜੀਵਨ, ਆਚਾਰ ਿਵਹਾਰ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਿਲਆਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਵਰਤਾਰੇ ਿਵਚ ਇਸਤਰੀ 

ਲਈ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਮਰਦ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪᴆਿਤਭਾ ਦੇ ਪᴆਗਟਾਵੇ 
ਲਈ ਹਰੇਕ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਿਦਸਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਾਰੀ ਵੱਿਡਆ ਅਹੁਿਦਆਂ ਉਪਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਸਮਾਿਜਕ, 
ਰਾਜਨੀਿਤਕ, ਿਵਿਦਅਕ, ਆਰਿਥਕ, ਪᴆਬੰਧਕ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਵਚ ਵੀ ਿਬਨᴇ ਾਂ ਿਕਸੇ ਰੋਕ 
ਟੋਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਰੀ ᴡਾਂਤੀ ਦਾ ਇਕ ਪਾਸਾ ਹੈ ਜਦɪ ਅੱਜ ਵੀ ਦਹੇਜ, ਆਚਰਣ, ਿਗਰਾਵਟ, ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ 
ਹੱਿਤਆ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਿਲੰਗ ਿਵਤਕਰੇ ਅਚੇ ਜਨਮ-ਦਰ ਅਨੁਪਾਤ ਿਵਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨ 
ਿਵਆਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਨਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਿਚੰਤਾਜਨਕ ਸਿਥਤੀ ਲਈ ਨਾਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਲɪ  ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਪᴆਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਿਕਸੇ ਹਦ ਤਕ ਕਈ ਵਾਰ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਸਮਾਿਜਕ ਮਿਰਆਦਾਵਾਂ ਦਾ 
ਆਧੁਿਨਕਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਕੇ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨਾ, ਆਪਸ ਿਵਚ ਈਰਖਾ ਕਰਨਾ, ਨਵ-ਜੰਮੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪᴆਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ 
ਵਲɪ ਹੀ ਿਤᴆਸਕਾਰ ਭਰਪੂਰ ਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ੇ ਆਿਦ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਿਵਚ ਗᴆਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਰਣ ਿਗਣੇ ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਬਤੀਹ ਸੁਲਖਣੀ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਿਵਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਵਰਸੇ, ਿਵਲੱਖਣ ਸੁਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰਖਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਿਕ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਿਮਲਣ। ਇਸਤਰੀ ਿਵਚ ਕੁਦਰਤ ਵਲɪ 
ਕੁਝ ਸਰੀਰਕ ਿਭੰਨਤਾਵਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਜਕਾਰਤਾ, ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਿਵਚ ਿਵਿਭੰਨਤਾਵਾਂ, ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਿਵਚ 
ਵਖਰੇਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਆ ਲਏ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪᴆਿᴡਿਤਕ ਸੁਭਾਅ ਤɪ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮᶤ ਦੀਆਂ 
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਭਿਵੱਖਮਈ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇਹਨ। 

ਕਈ ਜਗᴇਾ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਹੀ ਮਰਦਾਂ ਪᴆਤੀ ਕਈ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਿਦਨɪ ਿਦਨ 
ਬੇਰੁਖੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਿਚੰਤਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਪੈਸੇ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀ ਦੌੜ ਨੰੂ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਚਾਹ ਿਵਚ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਧਨ ਕਮਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਉਚਾ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਿਵਚ, ਸਮਾਜਾਂ ਿਵਚ ਤਨਾਅ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕᶳਿਕ ਇਸ ਦੌੜ 
ਿਵਤ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਿਵਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਇਹ ਸਭ ਆਰਿਥਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤɪ ਬਾਹਰ 
ਆਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਚੇਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਵੀ ਅਪਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਇਸਤਰੀਆਂ 
ਵਲɪ ਧਨ ਕਮਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਉਪਰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹᶣ ਪਰੰਤੂ ਅਯੋਗ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰᴇਾਂ 
ਠੀਕ ਨਹᶣ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 
ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮɨ ਿਵਚ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਨਾਰੀ ਲਈ ਰਸਤੇ ਖੱੁਲੇ ਹਨ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਿਕਤੇ 
ਨਾ ਿਕਤੇ ਮਰਦ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਧੁਿਨਕਤਾ ਅਤੇ ਖੱੁਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਨੰੂ 
ਕੇਵਲ ਉਹ ਸਾਧਨ ਿਦਤੇ ਗਏ ਹਨ ਿਜਸ ਦੀ ਮਰਦ ਪᴆਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ 
ਸੰੁਦਰਤਾ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਗੀਆਂ 
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ਖੂਬੀਆਂ ਉਸਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੰੁਦਰਤਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਿਜਸ ਦੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ 
ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਿਵਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾਰੀ ਪᴆਤੀ ਸਮਾਿਜਕ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪᴆਮਾਣ ਹਨ ਿਕ ਭਾਵᶤ ਨਾਰੀ 
ਿਚੰਤਕ ਜਾਂ ਨਾਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਿਫਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਨਾਰੀ ਦੇ ਸਹੀ 
ਯੋਗਦਾਨ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਭਰੂਣ ਹੱਿਤਆ, ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਨਾਲ 
ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ, ਤਲਾਕ ਆਿਦ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਹਨ ਿਜੰਨᴇ ਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣਾ ਅੱਜ 
ਇਸ ਆਧੁਿਨਕ ਯੱੁਗ ਿਵਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਘਰਾਂ ਤɪ ਬਾਹਰ ਇਕੱਲਾ ਮਿਹਫੂਜ਼ ਨਹᶣ ਕਰ 
ਰਹੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਆਿਦ ਆਧੁਿਨਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਿਵਚ ਔਰਤ ਪᴆਤੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ 
ਸੋਚ ਨੰੂ ਵਧਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜᶦ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਿਘਨੌਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਿਦਨ ਪᴆਤੀ 
ਿਦਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਿਵਚ ਿਕਤੇ ਨਾ ਿਕਤੇ ਲੜਕੀ 
ਬੋਝ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਿਵਭਚਾਰ ਅਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਵਧ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਿਕਰਦਾਰ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਿਕ 
ਇਹ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਜਗᴇਾ ਬੁਰਾਈ ਵਲ ਿਜਆਦਾ ਰੁਿਚਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 
ਰਾਜਨੀਿਤਕ, ਸਮਾਿਜਕ, ਧਾਰਿਮਕ ਸਭ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪᴆਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 
ਗੁਰਮਿਤ ਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਖਾਸ ਅਿਹਮੀਅਤ ਹੈ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਿਹਬਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗᴆੰਥ ਸਾਿਹਬ 
ਕੇਵਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹᶣ ਹੈ ਬਲਿਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਬੱੁਝਣਾ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਇਸਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਜੋੜਨਾ ਇਕ ਗੁਰਿਸੱਖ ਦੀ ਅਸਲ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਅਮਲੀ 
ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਿਸਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਿਨਕਲ 
ਆᶳਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਸਾਨੂੰ ਸਿਤ ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਵੀਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪᴆੇਰਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਪਿਰਵਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਜੂਲ ਦੀ ਿਨਤਾਪᴆਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਟਕਣਾ ਤᶦ ਿਨਜਾਤ 
ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਿਤᴆਸ਼ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤɪ ਵੱਧ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਭੀ 
ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਤᶦ ਬਚਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖੀ ਿਵਅਕਤੀ ਆਲਸੀ ਨਹᶣ ਹੰੁਦਾ, ਬਲਿਕ ਉਹ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪᴆਭੂ ਤᶦ 
ਮੰਗੇ ਨਾ ਅਤੇ ਿਨਰੰਤਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਿਣਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪᴆਾਪਤ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇ। 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ ਸੰਤੋਖੀ ਿਵਅਕਤੀ ਹੀ ਸਰਵੋਤਮ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਤੱਤ ਹੈ ‘ਵੀਚਾਰ’। ਮਨੱੁਖ ਸੁਭਾਅ ਤᶦ ਹੀ 
ਵੀਚਾਰਵਾਨ ਪᴆਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਚਾਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਪᴆਾਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਿਸਧਾਂਤ ਿਦᴆੜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਿਵਚਾਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅੰਧ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਨਹᶣ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ। ਿਬਬੇਕ ਬੱੁਧ ਹੀ ਸਹੀ ਨੰੂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਨੰੂ ਗਲਤ ਕਿਹਣ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ 
ਗੁਰਿਸੱਖ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਪਾਸɪ ਨਾਮ, ਦਾਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਬਬੇਕ ਬੱੁਧ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। 
ਸੋ ਜੇਕਰ ਿਸੱਖ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀਵਨ ਸੇਧਾਂ ਨੰੂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਾਂ 
ਿਵਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਰੇਕ ਤਰᴇਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਿਵਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 
ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

2.3.6 ਿਸੱਟਾ- 

ਮਨੱੁਖੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਰ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਦੋਵᶤ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ ਦੋਹਨਾਂ ਿਵਚᶦ ਇਕ ਦੇ ਬਗੈਰ ਵੀ 
ਸੰਤੁਿਲਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹᶣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਬਣਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਿਮਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ 
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ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਿਵਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤᶦ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਧੁਰਾ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਸੋ 
ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਤᶦ ਿਬਨᴇ ਾਂ ਸਮਾਜ, ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਿਵਸ਼ਵ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹᶣ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਹਾਰ ਨੰੂ 
ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਾਕਤ, ਬੱੁਧੀ, ਸ਼ਿਹਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਸੰਤੋਖ, ਿਨਮਰਤਾ ਆਿਦ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਨਾਰੀ 
ਿਵਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਜਆਦਾ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਰਦ ਨਾਲɪ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਤᶦ ਘੱਟ ਨਹᶣ ਹੰੁਦੇ। ਿਫਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ 
ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਆਧੁਿਨਕਤਾ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਹਾਿਸਲ ਨਹᶣ ਿਜਸਦੀ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। 
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਿਸੱਖ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਿਸੱਖ ਫਲਸਫੇ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰੀ ਨੂੰ 
ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਿਸਧਾਂਤ ਅਤੇ ਿਵਹਾਰਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਿਸੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਿਸੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਿਵਸ਼ਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਰੀ ਨੰੂ 
ਬਣਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਨਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

2.3.7 ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ 
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ਮਿਹਬੂਬ, ਹਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ (1988) ਸਿਹਜੇ ਰਿਚਓ ਖਾਲਸਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਬੱੁਕ ਿਡਪੋ, ਗੜਦੀਵਾਲ 

ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ (ed) ਨਾਰੀ ਿਦ�ਸ਼ਟੀ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ 

ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਿਸੰਘ (2017) ਿਸੱਖੀ ਅਤੇ ਿਸੱਖ� ਦਾ ਭਿਵੱਖ, ਿਸੰਘ ਬ�ਦਰਜ਼ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ 

2.3.8 ਅਿਭਆਸ ਲਈ ਪ�ਸ਼ਨ- 

1. ਿਲੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ? ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਿਲਖ।ੋ 

2. ਨਾਰੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਿਚੰਤਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? 

3. ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਨਰ-ਨਾਰੀ ਵਖਰੇਵ� ਦਾ ਿਬਉਰਾ ਿਦਉ। 

4. ਿਸੱਖ ਫਲਸਫੇ ਿਵਚ ਨਾਰੀ ਚੇਤਨਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵੀਚਾਰ ਹਨ? ਉਦਾਹਰਣ� ਸਮੇਤ ਿਲਖੋ। 

5. ਿਸੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ� ਵੱਲ�  ਨਾਰੀ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਿਲਖ।ੋ 
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ਪਾਠ ਨੰਬਰ : 2.4 

 

ਇਸਤਰੀਆਂ ਪ�ਤੀ ਸਮਾਿਜਕ ਸਮੱਿਸਆਵ� 

(ਦਹੇਜ. ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ, ਭਰੂਣ ਹੱਿਤਆ) 
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2.4.1 ਉਦੇਸ਼- 

ਇਸ ਪਾਠ ਰਾਹ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪ�ਤੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਿਵਚਰ ਰਹੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ 

(ਦਹੇਜ, ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ, ਭਰੂਣ ਹੱਿਤਆ) ਜੋ ਿਕ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਘੁਣ ਵ�ਗ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪ�ਤੀ ਜਾਗਰੂਕ 
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ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਹਨ� ਦੇ ਿਸੱਖ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਾਹ� ਹੱਲ ਦਰਸਾ ਕ ੇਸਮਾਜ ਨੰੂ ਸਹੀ ਅਤੇ 

ਸਚਾਰੂ ਿਦਸ਼ਾ ਵਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਪ�ੇਰਣਾ ਬਾਰੇ ਿਵਸਤਾਰ ਿਵਚ ਦੱਿਸਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

2.4.2  ਭੂਿਮਕਾ- 

ਿਪਛਲੇ ਪਾਠ ਿਵਚ ਵੀ ਿਜਵ� ਿਜਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਮਨੱੁਖੀ ਸਮਾਜ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੋਵ� ਦੀ 

ਸ�ਝੀ ਭੂਿਮਕਾ ਤ� ਿਬਨ� � ਸੰਭਵ ਨਹ�। ਇਹ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਨ� ਿਧਰ� ਨੰੂ ਬਣਦਾ ਮਾਣ 

ਸਿਤਕਾਰ ਨਾ ਿਮਲੇ ਤ� ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਅਸਿਥਰਤਾ ਵੱਧ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹ� ਿਕ ਿਜਵ� ਿਜਵ� ਸਮਾਜ ਨਵ�ਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰਾਹ� ਉਪਰ 

ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ�� ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਵੀ ਜਨਮ ਲ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਕੰਿਡਆਲੀਆਂ 

ਥੋਰ� ਵ�ਗ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟ� ਤ� ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨ� ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਦੇ 

ਸਫਰ ਿਵਚ ਠਿਹਰਾਉ ਨਹ� ਆ�ਦਾ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਿਨਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਤ� 
ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ 

ਵੀਚਾਰ ਰਾਹ� ਇਹਨ� ਮਸਿਲਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਇਕ ਿਜ�ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਿਜੰਦਗੀ 
ਿਵਚ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਿਵਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਨਹ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗ� 

ਉਹਨ� ਪ�ਤੀ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਪ�ਤੀ ਧ�ੋਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਨਾਰੀ ਅਿਧਐਨ ਦਾ ਕ�ਦਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦੀ 
ਵੀਚਾਰ ਅਸ� ਇਸ ਪਾਠ ਿਵਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹ� ਜੋ ਿਕ ਆਧੁਿਨਕ ਅਤੇ ਅਗ�ਹਵਧੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 

ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਰੀ ਪ�ਤੀ ਿਵਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਿਜਕ ਸਮੱਿਸਆਵ� 
ਖਾਸ ਤੌਰ ਕ ੇਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ, ਦਹੇਜ, ਭਰੂਣ ਹੱਿਤਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆ ਨਾ-ਮੁਰਾਦ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਆਿਦ ਦਾ 
ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਹਨ� ਸਭਨ� ਿਪਛਲੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ� ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਨਾਰੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 

ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੇ ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਨĂ ਕ� 

ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਲ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਅਜੋਕੇ ਨਾਰੀ ਅਿਧਐਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਨਾਰੀ 

ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਿਜਸ ਨਾਲ ਨਾਰੀ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਗੁਣ� ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣ ੇਉਜਾਗਰ 

ਕਰਕ ੇਉਸਨੰੂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦਵਾਉਣ ਿਵਚ ਸਫਲਤਾ ਿਮਲੇਗੀ। 

 

 



ਐਮ. ਏ. (ਿਸੱਖ ਅਿਧਐਨ) ਭਾਗ ਪਿਹਲਾ              41  ਪੇਪਰ  - ਚੌਥਾ 

 

 

2.4.3 ਆਧੁਿਨਕ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਨਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਸਿਲਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ- 

ਆਧੁਿਨਕ ਸਮਾਿਜਕ ਚੇਤਨਾ ਨĂ  ਚਾਹੇ ਆਰਿਥਕ, ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਨਾਰੀ ਦੀ 

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਅਿਹਮੀਅਤ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ�  
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੱੁਕਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਿਜਥੇ ਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਰਦ ਸਮਾਜ ਦਾ 

ਬੋਲਬਾਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, 33% ਸੀਟ� ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਕ ੇਇਕ ਉਚੇਰਾ ਟੀਚਾ ਿਮਿਥਆ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ 

ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਹਰ ਜਗ�ਾ ਉਪਰ ਨਾਰੀ ਨੰੂ ਉਸਦਾ ਮਾਣ ਸਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ� ਿਮਲੇ। ਇਸਦੇ 

ਕਈ ਕਾਰਣ ਕਈ ਅਿਧਐਨ� ਨਾਲ ਸਾਹਮਣ ੇਆਏ ਹਨ ਿਕ ਨਾਰੀ ਪ�ਤੀ ਅਿਜਹੇ ਵੀਚਾਰ ਕਦ� ਅਤੇ ਿਕਵ� 

ਪ�ਚਿਲਤ ਹੋਏ ਿਕ ਨਾਰੀ ਮਰਦ� ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਬਲਵਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬੱੁਧੀਵਾਨ ਹੈ। ਿਜਹਨ� ਿਵਚ� ਇਕ 

ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਧਾਰਿਮਕ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਪ�ਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਥੇ ਅਨĂ ਕ� ਧਰਮ� ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਗੌਰਵ ਹੈ। ਧਰਮ ਿਵਚ ਏਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਸੇਧ ਦੇ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉਦਭਵ ਤ� ਪਿਹਲ� ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਵੀ ਦੋ ਧਾਰਿਮਕ ਪਰੰਪਰਾਵ� ਦਾ ਚਲਣ ਪ�ਮੱੁਖ ਸੀ- 

ਿਹੰਦੂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ। ਿਹੰਦੂ ਧਰਮ ਿਵਚ ਵੈਿਦਕ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਿਸਧ�ਤਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੱਜ 

ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਿਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ- ਸਰਸਵਤੀ, 

ਆਿਦਤੀ, ਊਸ਼ਾ, ਿਪ�ਥਵੀ ਆਿਦ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਤਕਾਰ ਨਾਲ ਲਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਲਕਸ਼ਮੀ, ਸਰਸਵਤੀ, 
ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ, ਕਾਲੀ, ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਮੰਦਰ� ਅੱਗੇ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਮੁਰਾਦ� ਮੰਗਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਇਹਨ� ਪ�ਤੀ ਆਪਣੇ 

ਸਿਤਕਾਰ ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਿਸਧ�ਤਕ 

ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਮਰਦ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੋਨ� ਨੰੂ ਇਕ ਦੂਜ ੇਦਾ ਸਾਥੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨਾ, ਜ਼ਕਾਤ 

ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਦੋਨ� ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹੌਲੀ-
ਹੌਲੀ ਿਸਧ�ਤਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਰਮ� ਿਵਚਲੇ ਨਾਰੀ ਦੇ ਉਚੇ ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਢਾਹ ਲਗਣ ਲਗ ਪਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 

ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨĂ  ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕ ੇ ਇਸਤਰੀ ਨੰੂ ਨੀਵ� ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਹਨ� ਵਲ�  ਹੀ ਪਾਈਆਂ 

ਗਈਆਂ ਵਰਣ ਆਧਾਿਰਤ ਵੰਡੀਆਂ ਮੁਤਾਿਬਕ ਸਭ ਤ� ਨੀਵ� ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ� ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ 

ਜੁਗਤ� ਕੰਮ ਕਰਣ ਲਗ ਪਈਆਂ। ਿਜਵ� ਿਕ ਪਿਹਲ� ਦੱਿਸਆ ਜਾ ਚੁਿਕਆ ਹੈ ਿਕ ਧਰਮ ਦਾ ਭਾਰਤੀ 

ਸਮਾਿਜਕ ਜੀਵਨ ਉਪਰ ਗਿਹਰਾ ਅਸਰ ਮੱੁਢ ਤ� ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਧਾਰਿਮਕ ਸਾਿਹਤ ਵੀ ਅਿਜਹਾ 

ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਿਜਸ ਿਵਚ ਨਾਰੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਨੀਵ� ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ। ਿਵਦਵਾਨ� ਵੱਲ�  ਮਨੂ 

ਸਿਮ�ਤੀ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਠਿਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ�� ਜੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਥ 
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ਪਰੰਪਰਾਵ�, ਿਜਹਨ� ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਥ� ਸੀ, ਨĂ  ਵੀ ਨਾਰੀ ਪ�ਤੀ ਿਨਸ਼ੇਧਾਤਮਕ 

ਸ਼ਬਦ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ- 

ਬਾਘਨੀ ਕੌ ਿਨਿਦਲੈ ਬਾਘਨੀ ਕ ੋਿਬੰਦਲੈ ਬਾਘਨੀ ਹਮਾਰੀ ਕਾਇਆ। 

ਬਾਘਨੀ ਘੋਿਖ ਘੋਿਖ ਸੰੁਦਰ ਖਾਏ ਬਦਤ ਗੋਰਖ ੁਰਾਇਆ। 

ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਅਿਜਹੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵ� ਬਣਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਿਕ ਇਕ ਮ� ਦਾ ਲੜਕੀ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣ� ਹੀ 

ਸਰਾਪ ਸਮਿਝਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਅਿਜਹੇ ਮਾਪ ਦੰਡ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਿਜਸ ਨਾਲ 

ਔਰਤ ਪ�ਤੀ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਧਾਰਿਮਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ 

ਸੰਕੀਰਣ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਪ�ਧਾਨ ਵਰਗ ਨĂ  ਧਾਰਿਮਕ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 

ਸਮਾਿਜਕ ਸੰਸਥਾਵਂ ਅਤੇ ਰਸਮ� ਰੀਤ� ਿਵਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨĂ  ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਲ ਿਵਆਹ, 

ਬਹੁ ਿਵਆਹ, ਸਤੀ ਪ�ਥਾ, ਿਵਧਵਾ ਿਵਆਹ ਤੇ ਰੋਕ, ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਿਤਆ ਆਿਦ ਅਨĂ ਕ� ਪ�ਥਾਵ� ਸ਼ੁਰੂ 

ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨ� ਸਭ ਮਾਨਤਾਵ� ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਔਰਤ ਦੀ ਪ�ਿਤਸ਼ਠਾ ਨੰੂ ਠੱਲ� 

ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਬਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੰੂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਲਣ-

ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਿਵਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁ-ਿਵਆਹ ਕਾਰਨ 

ਪਿਹਲੀ ਔਰਤ ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਦੂਜੀ ਦੇ ਘਰ ਿਵਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਨੰੂ ਠĂ ਸ ਲਗਣਾ 

ਸੁਭਾਿਵਕ ਸੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੰੂ ਝੰਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜ�ਦਾ। ਸਤੀ ਪ�ਥਾ 
ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਨੰੂ ਮਰਦ ਤ� ਿਬਨ� � ਿਜੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਿਵਧਵਾ ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ�  ਤੋੜ ਕ ੇ

ਵੱਖਰਾ ਤ�ਾਸਦੀ ਭਿਰਆ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਭ ਰਸਮ� ਔਰਤ ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਿਵਚ 

ਮਰਦ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਪ�ਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਿਜਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਤਜਾਮ ਸਨ। 

ਇਹਨ� ਸਭ ਪ�ਥਾਵ� ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਔਰਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਦਮਾ ਪਹੰੁਿਚਆ। 

ਜੋ ਿਕ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਜਦ� ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਕੁਝ ਮਾਨਤਾਵ� ਲੰਮੇ 

ਸਮ� ਤੱਕ ਕਾਿਬਜ਼ ਰਿਹ ਜਾਣ ਤ� ਉਹ ਲੋਕ ਮਨ� ਅੰਦਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਘਰ ਕਰੀ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਧੁਿਨਕ 
ਸਮ� ਿਵਚ ਭਾਵ� ਿਕ ਇਹਨ� ਿਵਚ� ਕਈ ਪ�ਥਾਵ� ਅਨĂ ਕ� ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ�, ਕ��ਤੀਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗੇ ਯੱੁਗ ਪਲਟਾਊ ਅਤੇ ਨਵ� ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ� ਸਦਕਾ ਖਤਮ ਵੀ 

ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਰੀ ਪ�ਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਸੰਕੀਰਣ ਹੈ। ਇਹਨ� ਪ�ਭਾਵ� ਅਧੀਨ ਨਾਰੀ ਨੰੂ 

ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਿਮਲੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੰੂ ਮੰੁਿਡਆਂ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਔਰਤ� ਨੰੂ ਮਰਦ� 
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ਵ�ਗ ਿਵਚਰ ਕੇ ਉਪਰ ਉਠਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਮਰਦ ਨੰੂ 

ਮਾਡਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਨਾਰੀ ਦੇ ਸਿਤਕਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਹਰੇਕ ਧਾਰਿਮਕ ਸਮਾਿਜਕ, ਆਰਿਥਕ ਜ� ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਕਾਮਯਾਬ ਨਹ� ਹੋ ਪਾ 
ਰਹੀ ਿਕ�ਿਕ ਮਰਦ ਪ�ਧਾਨ ਸਮਾਜ ਇਸ ਸਮੱੁਚੀ ਿਸਧ�ਤਕ ਸੋਚ ਨੰੂ ਅਮਲ ਿਵਚ ਿਲਆਉਣ ਨਹ� 

ਿਦੰਦਾ। ਹਰੇਕ ਿਵਹਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਉਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਰਦਾਨਾ ਦਬ-ਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਦ� ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ 
ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹਨ� ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ ਉਦ� ਤੱਕ ਇਹਨ� ਮਸਿਲਆਂ 

ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ। 

ਪਾਠ ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਹੱਸ ੇਿਵਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਕਾਰਣ 

ਅਤੇ ਿਸੱਖ ਫਲਸਫੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨ� ਦਾ ਹੱਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹ�। 

2.4.4 ਦਾਜ ਪ�ਥਾ- 

ਇਹ ਪ�ਥਾ ਿਹੰਦੁਸਤਾਨ ਿਵਚ ਬੇਹੱਦ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਤ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਇਕ ਵਡੀ ਲਾਹਨਤ ਅਤੇ 

ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੁਖ�ਤ ਸਾਿਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਿਵਚ ਲੁਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨĂ  ਇਸ ਪ�ਥਾ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਿਦਖਾਵਾ ਮੰਿਨਆ 

ਸੀ। ਉਹਨ� ਫੁਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਅਸਲ ਦਹੇਜ ਤ� ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੀਆਂ ਨੰੂ 

ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ- 

ਹਿਰ ਪ�ਭ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਹਿਰ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨੁ ਮੈ ਦਾਜੋ 

ਹਿਰ ਕਪੜੋ ਹਿਰ ਸੋਭਾ ਦੇਵਹੁ ਿਜਤ ਸਵਰੋ ਮੇਰਾ ਕਾਜੋ।। 

ਿਸੱਖ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਹਨ� ਨĂ  ਗੁਰੂ ਿਪਤਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ 

ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਿਪਤਾ ਤ� ਉਹਨ� ਨੰੂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਜ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਾਜ ਦੀ ਬਰਕਤ 

ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨĂ  ਖਾਨਦਾਨ ਿਵਚ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨĂ  ਜਨਮ ਿਲਆ। ਿਜੰਨ� � ਨĂ  ਿਹੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ 

ਇਿਤਹਾਸ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ। ਛੇਵ� ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨĂ  ਇਕ ਵਾਰ ਫੁਰਮਾਇਆ 

ਸੀ ਿਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਇਸਤਰੀ ਈਆਨ ਹੈ।। ਦੌਲਤ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ।। ਪੱੁਤਰ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ।। ਪਰੰਤੂ ਸਮਾਜ ਿਵਚ 

ਅੱਜ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮਾਿਜਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਸਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ�ਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਿਵਆਹ ਦਾ ਸਮ� ਆ�ਦੇ ਤਕ ਮੰੁਡ ੇਘਰ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣ 

ਿਗਆ ਹੈ। ਿਵਆਹ ਵੇਲੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਘਰ ਇਕ ਅਲੱਗ ਤਰ�� ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸਮ� ਹੰੁਦਾ 
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ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਸਿਹੰਦੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਿਵਚ ਕੁੜੀ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਘਰ ਿਵਆਹ ਇਕ ਭਾਰ ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਹੁਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਈ 

ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਲਲਚਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰ� ਗੱਡੀ ਰਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਿਥਤੀ 

ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪੱੁਤਰ ਅਤੇ ਪੱੁਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਿਵਆਹ ਵਾਲਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾ ਹੋ ਕ ੇਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ� 

ਦੀ ਥ� ਚੰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਲੱਭੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਿਵਆਹ� ਉਪਰ ਮੈਿਰਜ ਪੈਲਸ� ਆਿਦ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚ ੇ

ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਦਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਬਣਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ� ਲਈ ਇਹ ਹਉਮ� ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ 

ਪ�ਗਟਾਵਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ� ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਾਪ ਹੈ। 

ਿਵਆਹ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਜ ਰਾਹ� ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਧਨ ਲੜਕੀ ਦੇ 

ਨਾਲ ਹੀ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਿਫਰ ਵੀ ਿਵਆਹ ਿਪੱਛ� ਵੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਾਲ ਿਚੰਤਾ ਬਣੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵ� 
ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ‘ਪੱੁਤ ਿਵਆਹੀਏ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਧੀ ਿਵਆਹੀਏ ਇਕ ਵਾਰ’ ਮੰੁਡ ੇਦਾ 

ਬਾਰ-ਬਾਰ ਿਵਆਹ ਕਰਨਾ ਉਚੇ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਪ�ਤੀਕ ਹੈ। ਪੱੁਤ ਦੇ ਿਵਆਹ ਤੇ ਦਾਜ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ 

ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਇ� ਪ�ਗਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ- ਮੰੁਡਾ ਮੰਿਗਆ, ਚਰਖਾ ਟੰਿਗਆ। ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਲਏ ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੰੁਡ ੇਦੇ ਿਵਆਹ ਬਾਅਦ ਕੱਪਿੜਆਂ ਆਿਦ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਵਲ�  ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ 

ਜ� ਿਵਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੰੂਹ ਨੰੂ ਆ ਕ ੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ 

ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਿਕਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਪ�ਥਾ ਇਕ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਿਜਸਤ� ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਿਨਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਰਮਿਤ 

ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ� ਿਨਸ਼ਚੇ ਹੀ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਾਜ ਦੇਣਾ, ਇਕ 

ਤਰ�� ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਪ�ਤੀਕ ਹੈ, ਿਜਸ ਘਰ� ਧੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਘਰ� ਦਾਜ ਰੂਪ 

ਿਵਚ ਸਮਾਨ, ਕੱਪੜੇ, ਗਿਹਣ ੇ ਆਿਦ ਲੈਣਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਤੀਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸ� ਲੜਕੀਆਂ ਨੰੂ 

ਲੜਿਕਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨੀਏ ਅਤੇ ਿਸੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ� ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਤ� ਸਮਾਜ ਿਵਚ� ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

2.4.5 ਭਰੂਣ ਹੱਿਤਆ- 

ਮਰਦ ਪ�ਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਲ�  ਿਦਤੀ ਜ�ਦੀ ਪੀੜ ਨਾਰੀ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੁਖ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਤ� ਦੁਖੀ ਹੋ 

ਕ ੇਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਭਰੂਣ ਹੱਿਤਆ ਵਰਗਾ ਪਾਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ 
ਇਕ ਤਰ�� ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਤ� ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮਾਿਜਕ ਪਰੰਪਰਾ ਿਵਚ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਾ 
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ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਕਾਲਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕ� ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ 

ਜਨਮ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਮ� ਦੀ ਕੁੱ ਖ ਿਵਚ ਮਾਦਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ 

ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ� ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਭਰੂਣ ਹੱਿਤਆ ਵਰਗਾ 

ਘੋਰ ਪਾਪ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਿਸੱਖ ਿਵਦਵਾਨ� ਨĂ  ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰੂ 

ਕਾਲ ਤ� ਿਪਛ� ਿਸੱਖ� ਨੰੂ ਜੁਲਮ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਿਵਚ� ਲੰਘਣਾ ਿਪਆ ਿਜਸ ਸਮ� ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਜਾਨ� ਅਤੇ 

ਇੱਜਤ� ਦਾਅ ਤੇ ਲਗ ਗਈਆ। ਇਸ ਅਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਿਸੱਖ ਸਮਾਜ ਵੀ ਿਕਤੇ ਨਾ ਿਕਤੇ 

ਇਸ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਿਪਆ ਜੋ ਿਕ ਅੱਜ ਿਸੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਲਈ ਿਚੰਤਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ 

ਹੈ। 

ਿਸੱਖ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਰਿਹਤ ਮਿਰਯਾਦਾ ਦਾ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਿਸੱਖ� ਨĂ  

ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਿਕ 'ਜੋ ਕੰਿਨਆ ਮਾਰੈ ਸੋ ਖੂਨੀ ਤਨਖਾਹੀਆ'। ਿਸੱਖ ਰਿਹਤ ਮਿਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ 

ਕੁੜੀਮਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ� ਿਵਚ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਿਸੱਖ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਕੁੜੀ ਮਾਰਨ 

ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਨਫਰਤ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਵੀ ਕੁੜੀ ਮਾਰਨ 
ਅਤੇ ਕੰਿਨਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ�ਤੀ ਸਖਤ ਸਵਾਲੀਆ ਿਨਸ਼ਾਨ ਸਨ- 

'ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਆ- ਸੁਣ ਬਾਲਾ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਹੱਿਤਆ ਹੈ ਕੰਿਨਆ ਦਾ ਦਰਬ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਕੰਿਨਆ 

ਮਾਰਨੀ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਹੱਿਤਆ ਿਵਚ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਹੈ।' (ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ) 

ਜੇਕਰ ਅਸ� ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤ� ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਘਰ ਿਵਚ ਲੜਕੀ 
ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਿਦਖਾਈ ਨਹ� ਿਦੰਦੀ (ਕੁਝ ਚੋਣਵ� ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਛੱਡ ਕ)ੇ ਜੋ ਿਕ ਲੜਕੇ ਦੇ 

ਜਨਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਮਰਦ� ਵਲ�  ਖੁੱ ਲ�ੇਆਮ ਧੀਆਂ, ਭੈਣ�, ਮਾਵ� ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੰੁਦਾ 

ਹੈ। ਇਸਤ� ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਵੱਲ�  ਮੰੁਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਨ� ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ 
ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੰੂ ਮੱੁਢ ਤ� ਇਹ ਿਸਖਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ� ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਵਖਰੇਵ� ਜਨਮ ਤ� ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਿਬਨ� � 
ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਨੰੂ ਿਕਤੇ ਵੀ ਬੁਰੀਆਂ ਨਹ� ਲੱਗਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸੁਣਾਈ 
ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਵ�- 

ਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੋਈ ਧੀ ਵੇ ਬਾਬਲਾ, ਸੋਚ� ਪੈ ਕੇ ਜੀ ਵੇ ਬਾਬਲਾ 

ਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਪੱੁਤ ਵੇ ਬਾਬਲਾ, ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਦੀ ਰੱੁਤ ਵੇ ਬਾਬਲਾ। 
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ਇਹ ਐਸੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹ� ਸੋਿਚਆ 
ਜਾ ਿਰਹਾ ਿਕ ਇਸ ਿਪਛਲੀ ਿਪਛੜੀ ਹੋਈ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਸਾਨੰੂ ਕੈਸੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਖੜ�ਾ 

ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਰੀਤ� ਿਵਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਮ�-
ਿਪਉ ਵੀ ਪੱੁਤਰ ਨੰੂ ਸੋਹਣਾ, ਲਾਲ, ਬਾਊ, ਚੰਨ ਆਿਦ ਸ਼ਬਦ� ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਮਿਹਸੂਸ 
ਕਰ ਲ� ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਹ� ਸੋਚਦੇ ਿਕ ਜੇਕਰ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੰਪਤੀ ਕੋਲ ਲੜਕੀ ਹੈ 

ਤ� ਉਹਨ� ਦੇ ਮਨ �ਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਪ�ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਵਤੀਰਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ 

ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਿਤਆ ਨੰੂ ਪ�ਚਿਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਨੰੂ ਬਲ ਿਦੰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 

ਆਧੁਿਨਕ ਿਵੱਿਦਆ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਨਾਲ ਪੜੇ-ਿਲਖੇ ਵਰਗ ਦਾਜ ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਜ� ਕੁੜੀਆਂ ਮੰੁਿਡਆਂ 

ਪ�ਤੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹਨ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਆਟੇ ਿਵਚ ਲੂਣ 

ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ�  ਵੀ ਭਰੂਣ ਹੱਿਤਆ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਪਰਾਧ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨĂ  ਦੀ 
ਿਵਵਸਥਾ ਆਿਦ ਤ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜਦ� ਤੱਕ ਲੋਕ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਿਵਚ� ਇਹ ਕੁਰੀਤੀ ਨਾ ਗਈ 

ਉਦ� ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ। ਧਾਰਿਮਕ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ 
�ਪਰ ਡੰੂਘਾ ਅਸਰ ਪ�ਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਿਜਹੀ ਿਸਧ�ਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਿਕ 

ਉਹ ਇਹ ਬਦਲ ਿਲਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ ਕੰਿਨਆ ਨੰੂ ਮਾਰਨਾ ਮਹ� ਪਾਪ ਦਰਸਾਇਆ 
ਿਗਆ ਹੈ- 

ਬ�ਹਮਣ ਕੈਲੀ ਘਾਤ ਕੰਵਕਾ ਅਣਚਾਰੀ ਕਾ ਧਾਨੁ। 

ਿਫਟਕ ਿਫਟਕਾ ਕੋੜ ਬਦੀਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਿਭਮਾਨੁ। 

ਪਾਇ ਏਤੇ ਜਾਇ ਵੀਸਿਰ ਨਾਨਕਾ ਇਕ ਨਾਮੁ। 

ਿਸੱਖ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਕੁੜੀਮਾਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਿਨੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ- 

ਕੁੜੀਮਾਰ ਆਿਦਕ ਹੈ ਜੇਤੇ। ਮਨ ਤੇ ਦੂਰ ਿਤਆਗੋ ਤੇਤੇ। 

(ਰਿਹਤਨਾਮਾ-ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਿਸੰਘ) 

ਨੜੀਮਾਰ, ਿਸਰਗੰੁਮ, ਕੁੜੀਮਾਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਹੀ ਰੱਖਣਾ। 

(ਰਿਹਤਨਾਮਾ- ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ) 
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ਛੇਵ� ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨĂ  ਫੁਰਮਾਇਆ ਿਕ ਹਰ ਮ� ਕੋਲ ਇਕ ਬੇਟੀ ਹੋਣੀ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  

ਸੀਲ ਖਾਨ ਕੰਿਨਆ ਇਕ ਹੋਵੈ। ਨਹੀ ਤ ਮਾ ਗ�ਿਹਸਤ ਿਵਗੋਵੈ। 

(ਗੁਰਿਬਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵ� ਅਨੁਸਾਰ ਬਚਨ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ) 

ਦੁਨੀਆਂ ਿਵਚ ਿਸੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਇਕਲੌਤਾ ਐਸਾ ਅਮਲ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਐਨĂ  ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ� ਿਵਚ ਗੁਰੂ 
ਸਾਿਹਬ ਨĂ  ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਪਨਪ ਰਹੀ ਇਸ ਿਵਤਕਰਾ ਆਧਾਿਰਤ ਕੁਰੀਤੀ ਦਾ ਸਖਤ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ ਹੈ। ਆਪ ਨĂ  ਫੁਰਮਾਇਆ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੰੂ ਮੰਦਾ ਿਕਵ� ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਜਹਨ� ਦੀ ਕੁਖ ਤ� 

ਤੁਸ� ਮਹਾਨ ਲੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ- ਸੋ ਿਕਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਿਜਤੁ ਜੰਮਿਹ ਰਾਜਾਨੁ।। 

ਗੁਰਮਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਨਹ� ਸਗ� ਿਕ 
ਬਲਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ- ਿਸੱਖ ਇਿਤਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਿਕ ਿਜਥੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਦੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਨਾਲ ਤੀਜੇ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੰੂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਿਮਲੀ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਿਹਬ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸੁੰ ਦਰੀ, 
ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਆਿਦ ਐਸੀਆਂ ਮਹਾਨ ਿਸੰਘਣੀਆਂ ਹਨ ਿਜਹਨ� ਦਾ ਸਮਾਿਜਕ ਉਚ ਕਦਰ� 

ਕੀਮਤ� ਿਵਚ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਯੋਗਦਾਨ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਅਜੋਕੇ ਸਮ� ਿਵਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤ� ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਿਵਚ ਿਕੰਨੀਆਂ ਮਹਾਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ 

ਯੋਗਦਾਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਿਜਵ� ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਜ� ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਆਿਦ। 
ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸਤਰੀ ਿਘ�ਣਾ ਦੀ ਪਾਤਰ ਨਹ� ਤ� ਿਕ ਿਫਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਪਨਪ  ਰਹੀ 
ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਿਤਆ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਠੱਲ ਨਾ ਪਾਈ ਤ� ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਿਵੱਖ 

ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤੇਗਾ। 

ਸੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਪ�ਿਵਰਤੀ ਦੇ ਪ�ਚੰਡ ਰੂਪ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ 
ਲੋਅ ਿਵਚ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਸੋਚ ਨੰੂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਨੀਵੀਆਂ 

ਮਾਨਿਸਕ ਭਾਵਨਾਵ� ਨੰੂ ਬਦਲ ਕੇ ਇਕ ਸੁਚੱਜੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। 

2.4.6 ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ- 

ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸਮਾਿਜਕ ਤਾਕਤ, ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਨੰੂ 

ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੱੁਢ ਤ� ਹੀ ਮਰਦ ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਵਧੇਰੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤ� ਦਾ ਮਾਲਕ 
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ਸਮਿਝਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵੀ ਉਸਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਇਿਤਹਾਸ, 
ਿਮਿਥਹਾਸ ਿਵਚ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਦੇਖਣ ਨੰੂ ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਵਤੀਰ� ਦਰਦਨਾਕ 
ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਡਵ� ਦਾ ਕੌਰਵ� ਨੰੂ ਦਰੋਪਤੀ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ 

ਕੌਰਵ� ਵੱਲ�  ਭਰੀ ਸਭਾ ਿਵਚ ਉਸਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਕੌੜੀ 

ਸਚਾਈ ਸੀ ਿਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਨੰੂ ਇਕ ਵਸਤੂ ਤ� ਵੱਧ ਨਹ� ਸਮਿਝਆ ਿਗਆ। ਇਸਤਰੀ ਨੰੂ 
ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਿਵਚ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਜ� ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ� 
ਸੀ, ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮਰਦ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵਚ ਰਿਹਣਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤ� ਵੱਡਾ ਗੁਣ 

ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ। 

ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਚਿਲੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਚੰਚਲਹਾਰੀਆਂ ਦਰਸਾ ਕੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਆਚਰਨ ਅਤੇ 
ਿਕਰਦਾਰ ਉਪਰ ਕਈ ਤਰ�� ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਾਹਰ ਕਰਨĂ  ਮਰਦ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਆਮ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ 

ਪ�ਚਲਨ ਿਕਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। 

ਸਮਾਿਜਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਕਰੂਪ ਿਚਹਰਾ ਹੈ-ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ। ਇਕ ਸਮਾਿਜਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲ�  ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਸਰਵੇਅ ਦੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਭਾਰਤ ਿਵਚ 85% ਔਰਤ� ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹਨ। 

ਪੁਿਲਸ ਆਿਦ ਿਵਚ ਰਿਜਟਰਡ ਮਾਮਲੇ ਤ� ਇਹਨ� ਿਵਚ� 30-40% ਹੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਸਤ� ਇਲਾਵਾ 

50% ਕੇਸ ਐਸੇ ਵੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹ� ਆ�ਦੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਿਹੰਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਿਦਸਣ 

ਵਾਲੀ ਮਾਰ-ਕੁੱ ਟ ਜ� ਪੁਿਲਸ ਕੇਸ ਨਹ� ਹੰੁਦੇ ਇਸਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ 
ਅਸੀ ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਭਾਗ� ਿਵਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹ�- ਭਾਵਨਾਤਿਮਕ, ਮਾਨਿਸਕ, ਆਰਿਥਕ, 

ਸਮਾਿਜਕ, ਧਾਰਿਮਕ ਆਿਦ। 

ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਤ� ਕੁੱ ਟਣਾ ਮਾਰਨਾ ਜ� ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਜ� ਉਸਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ 

ਦੱੁਖੀ ਕਰਨਾ ਜ� ਦੱੁਖੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਮਾਨਿਸਕ 
ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਹੰਸਾ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਔਰਤ ਨੰੂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ ਜਾਣਾ ਜ� ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ 

ਕੰਮ-ਕਾਜ ਉਪਰ ਿਨਗ�ਾ ਰੱਖਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਭ ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰਦ ਪ�ਧਾਨ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਵਲ� ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ� ਲਗਣ ਦਾ ਿਦਖਾਵਾ 

ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਿਦੱਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਿਪਛੇ ਕਾਰਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤ� ਨੰੂ 

ਿਧਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਿਹਰਾਵਾ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸਤ� 
ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱ ਲ� ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�� ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨੀ 
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ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਤੇ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਸਨੰੂ ਮੋਟੀ, ਪਤਲੀ, ਬਦਸੂਰਤ ਕਾਲੀ 
ਆਿਦ ਕਿਹਣਾ, ਮਜਾਕ ਉਡਾ�ਦੇ ਰਿਹਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ� ਿਵਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਰਿਹਣਾ, ਿਕਸੇ ਦੇ 
ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਿਵਚ ਬੋਲਣ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਉਸਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ 
ਸਭ ਵਤੀਰੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਨੰੂ ਕਮਜੋਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ 

ਨੰੂ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਤ� ਮਰਦ ਪ�ਧਾਨ ਸਮਾਜ ਨĂ  ਹੀ ਨਾਰੀ ਵਰਗ ਨੰੂ 
ਸਮਝਾ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਪ�ਤੀ, ਪਿਰਵਾਰ ਪ�ਤੀ, ਬੱਿਚਆ ਪ�ਤੀ, ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ� ਪ�ਤੀ ਫਰਜ਼ 
ਮਰਦ ਨਾਲ�  ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨĂ  ਵੀ ਿਕਤੇ ਨਾ ਿਕਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕਬੂਲ ਵੀ ਿਲਆ ਹੈ 

ਿਜਵ� ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ, ਪ�ਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆਿਦ। ਭਾਵ� ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜ� ਘਰੇਲੂ 

ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਸਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਨਾਲ�  ਉਸਦੇ ਫਰਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਿਜਆਦਾ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਆਰਿਥਕ ਿਹੰਸਾ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਔਰਤ� ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹ�। ਸਮਾਜ ਿਵਚ 
ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤ� ਥੱਲੇ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪਿਰਵਾਰ� ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤ� ਲੈ ਕੇ 

ਉਚ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਹ ਿਹੰਸਾ ਕਈ ਰੂਪ� ਿਵੱਚ ਦੇਖੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤ� ਤ� 
ਉਹਨ� ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜ� ਉਹਨ� ਤ� ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਮੰਗਣਾ 

ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਹ ਸਭ ਬੜਾ ਹੀ ਆਮ ਹੈ। ਇਸਦੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ� ਹਨ ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ 

ਆਜਾਦੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਉਸਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਿਵਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਕ  ਅਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 
ਇਸਤ� ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਜ� ਘਰ ਿਵਚ ਔਰਤ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਿਬਕ ਧਾਰਿਮਕ 
ਆਜਾਦੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਉਸਦਾ ਜ਼ਬਰਨ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਿਦ ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਰੂਪ 

ਹਨ। ਇਹਨ� ਸਭ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਜੜ� ਵੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਉਪਰ ਹੀ ਆਧਾਿਰਤ ਹੈ। 
ਿਜਵ� ਪਿਹਲ� ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹ� ਿਕ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਯਤਨ 

ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਿਕ ਿਸੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਿਰਸ ਇਹਨ� ਸਭ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਤ� ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਿਨਜਾਤ 

ਦਵਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ। 

2.4.7 ਿਸੱਟਾ- 

ਸੋ ਅਸ� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ 

ਅਥਾਹ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਰਮਿਤ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਦੀ ਹ�ਦ ਨੰੂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ 
ਮਰਦਾਨਾ ਪ�ਵਚਨ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗਲ ਅਜ ਕਲ ਨਾਰੀ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ 



ਐਮ. ਏ. (ਿਸੱਖ ਅਿਧਐਨ) ਭਾਗ ਪਿਹਲਾ              50  ਪੇਪਰ  - ਚੌਥਾ 

 

 

ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ�ਵਚਨ ਮੱੁਢ ਤ� ਹੀ ਐਸੇ ਿਸਧ�ਤ ਿਦ�ੜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਿਵਚ 

ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਿਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਭ ਆਕਾਰ� ਿਵਚ ਿਵਦਮਾਨ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�� ਦੀ 

ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਿਕਤੇ ਕੋਈ ਜਗ�ਾ ਨਹ� ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਨੰੂ ਭਗੌਤੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਅਰਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਿਸਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 

ਅਮਲ� ਨੰੂ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਮਨੱੁਖਤਾ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਰਿਮਕ ਸੇਧ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ 
ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮਨੱੁਖਤਾ ਸਭ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਸਮਾਿਜਕ, ਸਮਾਜੀ ਹੱਕ� ਅਿਧਕਾਰ� ਬਾਰੇ ਅਤੇ 

ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਹਰੇਕ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਇਨਕਲਾਬੀ 
ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਧਾਰ� ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦਾ ਹੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹੀ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਸੇਧ 

ਲੈ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੈ। 

ਔਰਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਥਤੀ ਨਾ ਰੋ ਕੇ 
ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਿਕਤਾਬ� ਪੜ� ਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਨĂ ਕ� ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕ,ੇ ਬਲਿਕ ਔਰਤ ਨੰੂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ 
ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਕਰਦਾਰ ਦੀਆਂ 

ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਮਰਦ ਪ�ਧਾਨ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ 

ਿਦਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਨੰੂਨ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਔਰਤ� ਦੀ ਪੜਾਈ ਅਤੇ 

ਭਿਵੱਖ ਨੰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਿਕਤਾਮੁਖੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਕੱਲੇ ਿਗਆਨ ਦੀਆਂ 
ਗੱਲ� ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਨਹ� ਆ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ 
ਅਪਨਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਅਿਧਆਤਮ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਤ� ਬੇਿਮਸਾਲ 

ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸ ੋਿਸੱਖ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ 
ਨੰੂ ਿਵਹਾਰ ਿਵਚ ਿਲਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ� ਦੀਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵ ਦੇ ਕਿਲਆਣ 

ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਵੇ। 
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2.4.9 ਅਿਭਆਸ ਲਈ ਪ�ਸ਼ਨ 

1. ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਿਬਆਨ ਕਰੋ। 

2. ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ ਨਾਰੀ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਿਚੰਤਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵੀਚਾਰ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ? 

3. ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਕਹੜੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਅਜੋਕੇ ਯੱੁਗ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਦਾ 
ਕਾਰਣ ਹਨ? 

4. ਿਸੱਖ ਿਚੰਤਨ ਕੋਲ ਨਾਰੀ ਉਥਾਨ ਲਈ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵ� ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 

5. ਿਸੱਖ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਨਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਸਥਾਨ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਣ ਸਿਹਤ ਿਲਖੋ। 
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