
ਧਰਮ ਇਤਨੇ ਿਕ�

ਪ�ਸ਼ਨ : ਧਰਮ ਮਨੁਖ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਕ ਧਰਮ ਦੀ
ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਰੱਬੀ ਧਰਮ
ਹੈ ? ਿਕਸੇ ਿਵਦਵਾਨ ਸਜਣ ਨੇ ਦਾਸ ਦਾ ਲੇਖ, 'Sikhism vs
Judaism' ਪੜ� ਕੇ ਇਹ ਪ�ਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ�ਸ਼ਨ ਪ�ਸੰਗਕ ਹੈ।

ਉਤਰ : ਧਰਮ ਤਾਂ ਇਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਚ, ਭਾਵ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਯਾਦ � ਿਹਰਦੇ
ਿਵਚ ਵਸਾਉਣਾ ਅਤੇ ਿਨਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਧਰਮ ਕਮਾ ਕੇ, ਪ�ਭੂ ਿਵਚ
ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਇਹੀ ਧਰਮ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਆ�ਦੇ
ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆ�ਦੇ ਰਿਹਣਗੇ।

ਵਖ ਵਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਮਖੌਟੇ, ਮਨੁਖਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।

ਿਵਆਿਖਆ : ਜਦ� ਬੱਚਾ ਜਮੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸੋਚ, ਦੁਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ
ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸੋਚ
ਿਵਚ ਿਵਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ
ਿਵਕਾਸ ਤਦ ਤਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਚ, ਬੁਧੀ ਦਾ
ਿਵਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਜਾਏ ਤਾਂ balance ਿਵਗੜ ਜਾਦਂਾ
ਹੈ। ਸੋਚ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਤ� ਿਬਨਾ,ਂ ਸਰੀਰਕ ਿਵਕਾਸ ਵਾਲੇ ਮਨੁਖ � ਮੰਦ ਬੁਧੀ
ਜਾਂ mentally retarded ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ�ਾਂ ਜਦ� ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਿਵਚ ਪਿਹਲੇ ਪਿਹਲ ਮਨੁਖ ਜਨਿਮਆਂ ਤਾਂ ਮਨੁਖਤਾ
ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਵੀਚਾਰ ਵੀ, ਰਿਹਣ ਸਿਹਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵੀ ਬਚਕਾਨਾ
ਸਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਿਧਆਤਮਕਤਾ ਨੇ, ਮਨੁਖਤਾ ਿਵਚ ਜਨਮ ਿਲਆ। ਿਫ਼ਰ
ਉਸਦਾ ਵੀ, ਮਨੁਖਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਵਕਾਸ ਹੋਣ
ਲਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਧਰਮ, ਮਨੁਖੀ ਸੋਚ, ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਅਣਿਵਕਸਤ ਸੀ।
ਉਸ ਅਿਧਆਤਮਕ ਮਨੁਖ � ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਸੂਰਜ ਿਕਵ�
ਚਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ � ਕੌਣ ਚਲਾ�ਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਿਪਛੇ ਕੋਈ ਅਿਦ�ਸ਼
ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਆਿਦ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਅਿਦ�ਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮਕਰਣ ਹੁੰਦਾ,
ਿਰਹਾ, ਿਜਸ � ਅੱਜ ਅਸ� ਰੱਬ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾ।ਂ ਉਸ ਧਰਮ �, ਿਵਦਵਾਨ,
Primitive religion ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੇ ਹੀ ਸਮ� 'ਤੁਰੈਤ' ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ
ਜਨਮ ਹੋਇਆ।



ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ, ਕਮਾਈ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁਖ ਦੀ ਅਿਧਆਤਮਕਤਾ �, ਹਜ਼ਰਤ
ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਿਹਬ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀਸਸ ਦੀ ਅਿਧਆਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਨਹ�
ਤੋਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮਹਾਤਮਾ ਜੀਸਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ � Son of God ਦਿਸਆ। ਗ਼ਲਤ
ਨਹ� ਦਿਸਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਵਲ� ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ ਕਾਫ਼ੀ
ਿਵਕਸਤ ਅਿਧਆਤਮਕਤਾ ਦੇ ਪ�ਤੀਿਬੰਬ ਸਨ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਚਣ ਵਾਲਾ,
ਖੁਲ ਿਦਲਾ ਮਨੁਖ, ਉਨ�ਾਂ � ਪੜ�ੇ ਤਾਂ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਕਈ ਉਪਦੇਸ਼,
ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਇਨੰ-ਿਬਨ ਮੇਲ ਖਾਦੇਂ ਹਨ। ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਿਸਰਫ਼ ਬੋਲੀ ਦਾ,
ਸਿਭਆਚਾਰ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਿਕਰਪਾ
ਕੀਤੀ। ਬੁਤਪ�ਸਤੀ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ। 'ਤੁਰੈਤ' ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ�
ਯਹੂਦੀ ਇਸ ਗਲ � ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਣ। 'ਤੁਰੈਤ' ਦਾ ਧਰਮ, ਅਜੇ
ਅਣਿਵਕਸਤ ਸੀ, ਿਜਸਦਾ ਿਵਕਾਸ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀਸਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ �
ਵਿਹਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਿਵਚ� ਕਢ ਕੇ, ਪ�ਭੂ ਭਗਤੀ ਵਲ ਲਗਾਇਆ। ਪਰ ਿਵਕਾਸ
ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੀ ਵੀ। ਅਸ� ਮਹਾਤਮਾ ਜੀਸਸ ਦੇ
ਮੱਤ � ਛੁਿਟਆਉਣਾ ਨਹ� ਹੈ।

ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਿਹਬ ਨੇ, ਗੁਫ਼ਾ ਿਵਚ ਬੈਠ ਭਗਤੀ ਕਰ ਕੇ, ਇਸਲਾਮ
ਪ�ਗਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ, ਬੁਤਪ�ਸਤੀ ਤੇ ਦੇਵ ਪਜੂਾ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਇਕ
ਲਿਹਰ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ � ਇਕ ਅੱਲ�ਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ�ਾਇਆ। ਪਜੰ
ਅਸੂਲ, ਕਲਮਾ, ਨਮਾਜ਼, ਰੋਜ਼ੇ, ਜ਼ਕਾਤ, ਹੱਜ ਵਲ ਲਗਾਇਆ। ਕੁਰਾਨ ਦਾ
ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਿਦਤਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਰਖਣ ਵਾਿਲਆਂ � ਵੀ ਮਾਫ਼
ਕੀਤਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਿਵਚ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਿਰਆ
ਮਜ਼�ਬ ਤੋਰ ਿਲਆ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਿਹਬ ਦੀਆਂ ਿਸਿਖਆਵਾਂ �
ਿਛਕੇ ਟੰਗ ਿਦਤਾ। ਿਸਰਫ਼ ਪਜੰ ਅਸੂਲਾਂ � ਹੀ ਧਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕੁਝ
ਸੂਫ਼ੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ � ਸਾਿਂਭਆ ਵੀ, ਪਰ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼
ਰਹੀ। ਪਿਵਤਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਿਸਿਖਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਹਨ,
ਿਜਨ�ਾਂ ਤ� ਿਸਖ ਕੇ, ਕਈਆਂ � ਪ�ਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਿਵਕਾਸ ਜਾਰੀ ਿਰਹਾ।

ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਪਰੈੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਿਲਆ ਿਕ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀਸਸ ਦੀ
ਅਿਧਆਤਮਕਤਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਨੁਖੀ ਅਿਧਆਤਮਕਤਾ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਅੰਤਮ ਹੋ
ਿਗਆ ਪਰ ਅਿਜਹੀ ਸੋਚ, ਸਹੀ ਨਹ�। ਜੀਸਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਸਿਖਆਵਾਂ



ਪਾਸੇ ਕਰ ਿਦਤੀਆਂ ਗਈਆ।ਂ ਅਤੇ ਅਜ ਦੀ ਈਸਾਈਅਤ ਉਹ ਨਹ� ਜੋ
ਜੀਸਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਸਮਝ ਿਲਆ ਿਕ ਅਿਧਆਤਮਕ ਿਵਕਾਸ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ
ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਦਸੇ ਇਲਹਾਮ ਤੇ ਆਕੇ ਰੁਕ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹੀ ਫ਼ਾਈਨਲ ਹੈ।

ਭਾਵ� ਦੋਨ� ਮਹਾਤਮਾ,ਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮ� ਤੇ, ਪ�ਾਪਤੀ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ
ਸਿਤਕਾਰਤ ਹੀ ਹਨ, ਗ਼ਲਤ ਨਹ�। ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹ�
ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਪਗ਼ੈਾਮ ਆਖਰੀ ਹੈ।

ਿਹੰਦ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਿਲਆ ਕੇ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾਵਾ,ਂ ਿਰਖੀਆ,ਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਵੇਦਾ,ਂ
ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਆਿਦ ਧਰਮ ਗ�ੰਥਾਂ ਿਵਚ ਜੋ ਿਲਖ ਿਦਤਾ, ਉਹੀ ਫ਼ਾਈਨਲ ਹੈ। ਭਾਵ�
ਉਹ ਸਭ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਿਲਖਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੀ ਸਨ। ਿਜਵ� ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ -
'ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹਹੁ ਮਤ ਝਠੇੂ ਝਠੂਾ ਜੋ ਨ ਿਬਚਾਰੈ।।' ਿਫ਼ਰ ਸ�ੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ
ਜੀ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਨ�ਾਂ � ਮਿਰਆਦਾ ਪਰੁਖੋਤਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਮੰਨ ਲਈ
ਗਈ। ਉਨ�ਾਂ ਤ� ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸ�ੀ ਿ�ਸ਼ਨ ਜੀ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਗੀਤਾ � ਸਰਵ
ਉਚ ਮਿਨਆਂ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ, ਗੀਤਾ ਦੀ ਉਸਤਿਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ ਵੀ
ਆਈ ਹੈ - 'ਗੁਰਮਿਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਹੁ ਮੀਤਾ।। ਪ�ਣਵੈ ਨਾਮਾ ਇਉ ਕਹੈ
ਗੀਤਾ।।' ਿਕ�ਿਕ ਸ�ੀ ਿ�ਸ਼ਨ ਜੀ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਹੰਦੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਸਤੱਰ
ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹ� ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ�ਾਂ � ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ
ਸਭ ਤ� ਵਡਾ 16 ਕਲਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨ ਿਲਆ ਿਗਆ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁਧ ਜੀ ਆਏ। ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿਭਖੂਆਂ � ਸਪਸ਼ੱਟ
ਕਿਹ ਿਦਤਾ ਿਕ 'ਜੋ ਿਲਖਤਾ,ਂ ਧਮੱਪਦ ਆਿਦ ਮ� ਤੁਹਾ� ਦੇ ਚਿਲਆ ਹਾ,ਂ ਤੁਸ�
ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਕਰ ਕੇ ਉਨ�ਾਂ � ਹੀ ਨਾ ਚੰਬੜ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤਾ,ਂ ਤਰਣ ਲਈ
ਤੁਹਾ� ਇਕ ਬੇੜਾ ਿਦਤਾ ਹੈ ਪਾਰ ਹੋਣ ਲਈ, ਇਸ ਬੇੜੇ � ਮੋਿਢਆਂ ਤੇ ਨਾ
ਚੁਕੀ ਿਫ਼ਰਣਾ।ਂ' ਪਰ ਸਚ ਪਛੋੁ ਤਾ,ਂ ਸਦਾ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਅਜ ਵੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਬੁਤ ਪਜੂਾ ਦੀ ਿਨਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ
ਅਜ, ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਕਹਾ�ਦੇ ਅਨੁਯਾਯੀ, ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਹੀ, ਅਕਾਸ਼ � ਛ�ਹਦੇ, ਬੁਤ
ਬਣਾ ਕੇ, ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਜੂਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ�ਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ
ਿਸਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ।

ਸ�ੀ ਿ�ਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜਨੁ � ਦਿਸਆ ਸੀ ਿਕ 'ਜਦ� ਜਦ� ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮ� ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆ�ਦਾ ਹਾ।ਂ ਹਰ ਵਾਰ ਤੰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹ�। ਤੰੂ



ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਭੁਲ ਜਾਦਂਾ ਹ�, ਮ� ਹਰ ਵਾਰ ਤੈ� ਯਾਦ ਕਰਵਾ�ਦਾ ਹਾ'ਂ, ਤਾਂ
ਅਰਜਨੁ ਨੇ ਿਪਆਰ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਰੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ, ਗੋਿਡਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ 'ਮਹਾਰਾਜ ! ਮ� ਹਰ ਵਾਰ ਭੁਲਦਾ ਰਹਾ,ਂ ਤੁਸ� ਹਰ ਵਾਰ ਆ
ਕੇ ਮੈ� ਸਮਝਾ�ਦੇ ਰਿਹਣਾ।'
ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਿਫਰਕੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ
ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ � ਤਾਰਣ ਿਹਤ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਦਾ
ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਮਨੁਖਤਾ ਿਫ਼ਰ ਭੁਲ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਉਹ ਿਫ਼ਰ ਆ ਪਜੁਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ
ਰੱਬੀ ਧਰਮ � ਿਦ�ੜ� ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਵਖ ਵਖ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਵਖ ਵਖ
ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਵਖ ਵਖ ਵੇਸ ਧਾਰ ਕੇ।

ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ
ਪ�ਗਟ ਹੋਣ ਦੀ। ਇਹ ਨਹ� ਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵਚ ਇਹੀ ਚੰਦ ਮਹਾਤਮਾਂ ਆਏ
ਹਨ, ਬਸ। ਮਹਾਤਮਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਵੀ
ਹਨ। ਪ�ਗਟ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਗੁਪਤ ਰਿਹ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਨਭਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਦੇਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ,ਂ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਤੇ
ਿਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ - 'ਜੋ ਮਿਨ ਿਚਿਤ ਇਕੁ ਅਰਾਧਦੇ ਿਤਨ ਕੀ ਬਰਕਿਤ ਖਾਿਹ
ਅਸੰਖ ਕਰੋੜੇ।।'
ਿਫ਼ਰ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ, ਦਸ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ। ਕੀ ਇਕੋ
ਰੂਪ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹ� ਸੀ? ਇਹ ਪ�ਸ਼ਨ ਅਸ� ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੁਰ-ਜਿੋਤ
ਿਫ਼ਰ ਪਰਗਟ ਹੋਈ। ਦਸ ਜਾਮੇ ਧਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਚੀ ਗਈ। ਇਿਤਹਾਸ
ਰਿਚਆ ਿਗਆ। ਿਪਛੇ ਹੋ ਚੁਿਕਆ, ਅਸਲ ਧਰਮ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ, ਖਤਮ ਹੋ
ਚੁਿਕਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਿਸਿਖਆਵਾ,ਂ ਸਮਾ,ਂ ਸਥਾਨ ਅਤੇ
ਭਾਖਾ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ,
ਭਾਵ� ਉਹ ਕਦੇ, ਿਵਸ਼ਾਲ, ਜਗਮਗ ਕਰਦੇ ਸੂਰਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਰਾ ਬਣ
ਚੁਕੀਆਂ ਿਸਿਖਆਵਾ,ਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਧੰ ਨਹ� ਸਨ ਰੁਸ਼ਿਨਆ
ਸਕਦੀਆ।ਂ

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਮੌਜਦੂਾ ਸਮ� ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜਦੂਾ ਬੋਲੀ ਿਵਚ, ਮੌਜਦਾ
ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ, ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ, ਿਫ਼ਰ ਸੂਰਜ ਵਾਙਂ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾ� ਿਦਖਾ
ਿਦਤਾ। ਅਸਲ ਧਰਮ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁਿਕਆ ਸੀ। ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ
ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰ ਿਦਤਾ। ਉਹ ਪਿਹਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ, ਵਖ ਵਖ ਰੂਪਾਂ



ਿਵਚ ਆ�ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਅਜ ਅਸ� ਿਸਖ ਵੀ, ਪਿਹਲਾਂ ਆ ਚੁਕੇ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਯੀਆਂ ਵਾਙਂੂੰ,
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਿਸਿਖਆਵਾਂ � ਭੁਲਾ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੁੰਿਦਆਂ
ਹੋਇਆ,ਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਖਰਾ ਹੀ ਧਰਮ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾ।ਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ
ਅਰਥ ਵੀ, ਬ�ਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਙਂ, ਪਰੁੋਿਹਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੋੜ
ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਅਜ ਦੇ ਿਸਖ ਿਵਦਵਾਨ, ਉਨ�ਾਂ ਪਡੰਤਾਂ ਵਾਗਂ,
ਨਾਮ ਤ� ਿਵਹੂਣੇ ਹਨ, ਿਜਨ�ਾਂ ਬਾਰੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ �ਰਮਾਣ ਹੈ ਿਕ ਤੇਰਾ
ਧਰਮ ਗ�ੰਥ ਪੜ�ੇ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ, ਿਜਵ� ਖੋਤੇ ਨੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਭਾਰ ਲਿਦਆ ਹੋਵੇ।
ਜੇ ਤੰੂ ਿਸਮਰਣ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਿਰਵਾਰ ਸਮੇਤ ਡੁਬ�ਗਾ - 'ਪਡੀਆ ਕਵਨ
ਕੁਮਿਤ ਤੁਮ ਲਾਗੇ।। ਬੂਡਹੁਗੇ ਪਰਵਾਰ ਸਕਲ ਿਸਉ ਰਾਮੁ ਨ ਜਪਹੁ
ਅਭਾਗੇ।। ਬੇਦ ਪਰੁਾਨ ਪੜੇ ਕਾ ਿਕਆ ਗੁਨੁ ਖਰ ਚੰਦਨ ਜਸ ਭਾਰਾ।। ਰਾਮ
ਨਾਮ ਕੀ ਗਿਤ ਨਹੀ ਜਾਨੀ ਕੈਸੇ ਉਤਰਿਸ ਪਾਰਾ।।' ਇਹੀ ਹਾਲ ਅਜ ਦੇ
ਿਸਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਦ� ਿਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੁਕਮ ਹੈ ਿਕ ਜੇ
ਿਸਖ ਅਖਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਿਮ�ਤ ਵੇਲੇ ਉਠ ਕੇ ਿਸਮਰਣ ਕਰ - 'ਗੁਰ
ਸਿਤਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਿਸਖੁ ਅਖਾਏ ਸੁ ਭਲਕੇ ਉਿਠ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵੈ।।...'
ਿਸਮਰਣ, ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਹ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਥ ਬਚ
ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਿਸਖੀ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ। ਕੀ
ਿਫ਼ਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹ� ਉਠੇਗਾ, ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ? ਅਵੱਸ਼ ਉਠੇਗਾ। ਇਹੀ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਿਨਯਮ ਹੈ। ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਜੋ ਸਚ ਸੁਣਾਇਗਾ - 'ਸਚ ਕੀ ਬਾਣੀ
ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਸਚੁ ਸੁਣਾਇਸੀ ਸਚ ਕੀ ਬੇਲਾ।।'
ਿਜ� ਿਜ� ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਉਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇ� ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਚਲ ਿਪਆ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਹੀ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਧਰਮ ਨਵਾਂ ਨਹ�, ਧਰਮ ਇਕ ਹੀ ਹੈ, ਿਕ 'ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮ ਦਾ
ਨਾਮ ਜਪ'। ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਢੰਗ ਨਵੀਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ
ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ, ਵਕਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਿਵਚ, ਨਵ� ਨਰੋਏ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ - 'ਸਭ ਤੇ ਊਤਮ ਇਹੁ ਕਰਮੁ।। ਸਗਲ ਧਰਮ ਮਿਹ ਸ�ੇਸਟ ਧਰਮੁ।। ਹਿਰ
ਿਸਮਰਿਨ ਤੇਰਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰੁ।। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰੁ।।'
'ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਿਹ ਸ�ੇਸਟ ਧਰਮ।। ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ਜਿਪ ਿਨਰਮਲ ਕਰਮੁ।।'



ਅਤੇ - 'ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ਲੈ ਊਤਮ ਧਰਮਾ।।' ਿਸਮਰਣ ਿਵਚ� ਹੀ ਉਚਾ
ਆਚਰਣ ਜਨਮ ਲ�ਦਾ ਹੈ। ਿਸਮਰਣ ਿਵਚ� ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਉਭਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਧਰਮ, ਸਭ ਤ� ਉਤਮ ਸੀ, ਹੈ, ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ
ਮਹਾਤਮਾ ਜੀਸਸ ਦਾ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਿਸਮਰਣ ਹੈ ਤਾਂ
ਇਹੀ ਉਤਮ ਧਰਮ ਹੈ ਨਹ� ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਲਾਸ਼ (dead body). ਨਾਮ
ਜਪੇ ਿਬਨਾ,ਂ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀ ਅਤੇ ਿਮ�ਤਕ ਹਨ - 'ਨਾਨਕ ਹਭੋ ਰੋਗੁ ਿਮਰਤਕ
ਨਾਮ ਿਵਹੂਿਣਆ।।'
ਸੋ ਧਰਮ ਤਾਂ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਅਤੇ ਪ�ਗਟਾਅ ਵਖ ਵਖ ਹਨ। ਜਦ�
ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਿਸਧਾ ਮਾਰਗ ਿਦਖਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ 2-4 ਪੀੜ�ੀਆਂ
ਤਕ, ਿਦਸ਼ਾ ਸਹੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ, ਮਨੁਖ ਿਫ਼ਰ ਭਟਕ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।
ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਿਫ਼ਰ ਬਹੁੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ
ਤਰ�ਾਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।

ਭੁਲ ਚੁਕ ਦੀ ਿਖਮਾ ਜੀ !
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