
ਅਸੰਖ ਗਲਵਢ ਹਿਤਆ ਕਮਾਿਹ

ਅਸੰਖ ਗਲਵਢ ਹਿਤਆ ਕਮਾਿਹ।।

ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪੁ ਕਿਰ ਜਾਿਹ।।

ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ, 'ਜਪ'ੁ ਬਾਣੀ

ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤੀ 'ਜਪ'ੁ ਬਾਣੀ ਤ� ਗੁਰੂ
ਗ�ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਿਨਆਂ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਬਾਣੀ
ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ�ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ੧੭ ਵ� ਪਉੜੀ ਿਵਚ, ਅਸੰਖ,
ਅਣਿਗਣਤ ਜਪ ਤਪ ਭਗਤੀ ਕਮਾਈ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਦਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਲੀ
ਹੀ ੧੮ ਵ� ਪਉੜੀ ਿਵਚ, ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਹੈ, ਿਜਨ�ਾਂ � ਮੂਰਖ,
ਚੋਰ, ਹਰਾਮਖੋਰ ਆਿਦ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਪਕੰਤੀਆਂ ੧੮ਵ� ਪਉੜੀ
ਿਵਚ� ਹਨ।

- - ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ �ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸੰਖ,
ਿਗਣਤੀ ਤ� ਬਾਹਰ ਹਨ, ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਢਦੇ ਹਨ,
ਅਿਜਹੇ ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਦੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਞੰ ਹੀ
ਦੁਨੀਆਂ ਤ� ਤੁਰ ਜਾਦੇਂ ਹਨ।

ਹਕੁ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸੁ ਸੂਅਰ ਉਸੁ ਗਾਇ।।

ਗੁਰੁ ਪੀਰੁ ਹਾਮਾ ਤਾ ਭਰੇ ਜਾ ਮੁਰਦਾਰੁ ਨ ਖਾਇ।।

ਗਲੀ ਿਭਸਿਤ ਨ ਜਾਈਐ ਛੁਟੈ ਸਚੁ ਕਮਾਇ।।

ਮਾਰਣ ਪਾਿਹ ਹਰਾਮ ਮਿਹ ਹੋਇ ਹਲਾਲੁ ਨ ਜਾਇ।।

ਪਨੰਾ ੧੪੧

- - ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ �ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਿਕਸਮ ਦਾ ਪਰਾਇਆ ਹਕ ਖਾਣਾ, ਵਰਤਣਾ, ਮੁਸਲਮਾਣ ਲਈ ਸੂਰ ਅਤੇ
ਿਹੰਦੂ ਲਈ ਗਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

- - ਇਹ ਸਰੀਰ ਿਤਆਗਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਜਨ�ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ,
ਪੀਰ, ਮਹਾਤਮਾ, ਹਾਮਾ ਭਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤ� ਬਚ ਰਿਹੰਦੇ



ਹਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ, ਮੁਰਦੇ ਖਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਹਾਮਾ ਨਹ� ਭਰਦਾ।

- - ਿਸਰਫ਼ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਣ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਜਾਂ
ਬਿਹਸ਼ਤ/ਸਵੱਰਗ ਆਿਦ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਨਹ� ਹੋ ਜਾਦਂੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਚ ਦੀ
ਕਮਾਈ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪਣ ਅਤੇ ਉਚਾ ਆਚਰਣ ਰਖਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੈ ਿਕ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੁਰਦੇ ਖਾਣ � ਮਾੜੇ ਆਚਰਣ ਿਵਚ ਿਗਣ ਰਹੇ
ਹਨ, ਸਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਿਹਸਾ ਨਹ� ਮੰਨ ਰਹੇ।

- - ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ � ਮਸਾਲੇ ਆਿਦ ਪਾ ਕੇ ਪਕਾ ਲੈਣ
ਨਾਲ ਉਹ, ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਨਹ� ਬਣ ਜਾਦਂਾ। 'ਮਾਰਣ' ਦਾ
ਅਰਥ 'ਮਸਾਲੇ ਆਿਦ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ' ਹੈ।

ਿਜਨਾ ਗੁਰੁ ਗੋਿਪਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਨਰ ਬੁਿਰਆਰੀ।।

ਹਿਰ ਜੀਉ ਿਤਨ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਨਾ ਕਰਹੁ ਪਾਿਪਸਟ ਹਿਤਆਰੀ।।

ਪਨੰਾ ੬੫੧

- - ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ �ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜੋ ਮਨੁਖ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਨੁਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਿਹਬ ਦਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਵੀ �ਰਮਾਣ ਹੈ -
'ਸੰਤ ਕਾ ਿਨੰਦਕੁ ਮਹਾ ਹਿਤਆਰਾ।।'

- - ਹੇ ਵਾਹਗੁਰੂ ਜੀਉ ! ਮੈ� ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਮਨੁਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ
ਹੋਣ ਜੋ ਵਡੇ ਪਾਪੀ, ਹਿਤਆਰੇ ਹਨ। ਭਾਵ, ਜੀਵਾਂ ਜਾਂ ਮਨੁਖਾਂ ਦੀ ਿਕਸੇ ਤਰ�ਾਂ
ਵੀ ਕੀਤੀ ਹਿਤਆ, ਉਸੇ ਤਰ�ਾਂ ਮਹਾ ਪਾਪ ਹੈ ਿਜਵ� ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ
ਿਨੰਿਦਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, vice versa.

ਬਗਾ ਬਗੇ ਕਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਿਝ ਵਸੰਿਨ।।

ਘੁਿਟ ਘੁਿਟ ਜੀਆ ਖਾਵਣੇ ਬਗੇ ਨ ਕਹੀਅਿਨ।।

ਪਨੰਾ ੭੨੯

ਇਹ ਪਕੰਤੀਆ,ਂ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ�ਾਂ ਪਕੰਤੀਆਂ
ਿਵਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨਮੁਖਤਾਈ � ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਤ� ਵਖ ਕਰ ਕੇ ਦਿਸਆ



ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵੀ ਵਖ ਕਰ ਕੇ ਦਸੀ ਹੈ।

- - 'ਬਗਾ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਫ਼ੇਦ ਜਾਂ ਿਚਟਾ। 'ਬਗਾ' ਬਗਲਾ ਵੀ ਹੈ।
ਉਹ ਵੀ ਿਚਟਾ ਹੈ। ਭਾਵ� ਮਨੁਖ ਿਕੰਨਾ ਹੀ ਿਚਟਾ, ਭਾਵ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ,
ਉਸਦੇ ਕਪੜੇ ਵੀ ਿਚਟੇ, ਸਫ਼ੇਦ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਬਗਲਾ ਵੀ ਸਫ਼ੇਦ ਹੈ,
ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਪਸ਼ੁਾਕ ਵੀ ਸਫ਼ੇਦ ਹੈ। ਿਚਟੇ ਬਸਤਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ,
ਭਾਵ� ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸਆ ਜਾਵੇ। ਬਗਲਾ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ
ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਸਦਾ ਹੈ।

- - ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜਦੂ, ਿਜਹੜੇ, ਜੀਵਾਂ � ਗਿਲ� ਘੁਟ
ਘੁਟ ਕੇ, ਭਾਵ, ਕਤਲ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਦੇਂ ਹਨ, ਉਨ�ਾਂ � 'ਬਗੇ', ਿਚਟੇ, ਭਾਵ
ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਨਹ� ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ ਬਗਲਾ, 'ਮਨਮੁਿਖ' ਦਾ ਪ�ਤੀਕ ਹੈ। ਹੰਸ 'ਗੁਰਮੁਿਖ' � ਿਕਹਾ
ਿਗਆ ਹੈ। ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੈ ਿਕ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੱਿਤਆ ਕਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ
ਕੰਮ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਨਹ�।

ਿਜਨ ਦਰਸਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਸਤ ਪਰੁਖ ਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਮਾਰੇ।।

ਸੇ ਕੂਕਰ ਸੂਕਰ ਗਰਧਭ ਪਵਿਹ ਗਰਭ ਜਨੂੀ ਦਿਯ ਮਾਰੇ ਮਹਾ ਹਿਤਆਰੇ।।

ਪਨੰਾ ੪੯੩

- - ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਿਹਬ �ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਜਨ�ਾਂ �
ਿਕਸੇ ਮਹਾਪਰੁਖ, ਮਹਾਤਮਾ, ਸਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਹੁੰਦੇ, ਉਨ�ਾਂ
ਦੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਉਨ�ਾਂ � ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪ�ਦੀ ਹੈ,

- - ਅਿਜਹੇ ਭਾਗ ਹੀਣ, ਕੁਤੇ ਸੂਅਰ ਗਧੇ ਆਿਦ ਵਾਰ ਵਾਰ
ਗਰਭ ਜਨੂਾਂ ਿਵਚ ਪ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ � ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਫ਼ਲ ਭੋਗਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ,
ਜੋ ਮਹਾਂ ਹਿਤਆਿਰਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ�ਭੂ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ, ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

ਮਹਾਂ ਹਿਤਆਰੇ, ਮਨੁਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹਿਤਆ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੁਦਮ ਕਰੇ ਪਸੁ ਪਖੰੀਆ ਿਦਸੈ ਨਾਹੀ ਕਾਲੁ।। ਪਨੰਾ ੪੩

- - ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਿਹਬ ਪ�ਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ



ਤੰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਪਛੰੀਆਂ � ਮੌਤ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹ�, ਤੈ� ਆਪਣਾ ਕਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹ�
ਆ�ਦਾ !! ਭਾਵ, ਪਸ਼ੂ ਪਛੰੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰ
ਿਕ ਤੈ� ਵੀ ਇਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ।

ਘੋਰ ਦੁਖੰ ਅਿਨਕ ਹਤੰ ਜਨਮ ਦਾਿਰਦ�ੰ ਮਹਾ ਿਬਖਾਦੰ ।।

ਿਮਟੰਤ ਸਗਲ ਿਸਮਰੰਤ ਹਿਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਜਸੈੇ ਪਾਵਕ ਕਾਸਟ ਭਸਮੰ

ਕਰੋਤ।। ਪਨੰਾ ੧੩੫੫

- - ਬਹੁਤ ਵਡੇ ਦੁਖ, ਅਨੇਕਾਂ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਪਾਪ, ਜਨਮਾ-ਂਬਧੀ
ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਅਤੇ ਵਡੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾ,ਂ

- - ਪਜੰਵ� ਨਾਨਕ �ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ
ਨਾਲ ਇਨ�ਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਇਞੰ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਅੱਗ ਲਕੜਾਂ ਦੇ ਢੇਰ
� ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।

ਰੋਜਾ ਧਰੈ ਮਨਾਵੈ ਅਲਹੁ ਸੁਆਦਿਤ ਜੀਅ ਸੰਘਾਰੈ।।

ਆਪਾ ਦੇਿਖ ਅਵਰ ਨਹੀ ਦੇਖੈ ਕਾਹੇ ਕਉ ਝਖ ਮਾਰੈ।।

ਪਨੰਾ ੪੮੩

- - ਹੇ ਮਨੁਖ ! ਤੰੂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅੱਲ�ਾ/ਪ�ਭੂ � ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਣ ਲਈ
ਰੋਜ਼ਾ/ਵਰਤ ਆਿਦ ਰਖਦਾ ਹ�, ਭਾਵ, ਕਈ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹ�
ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੰੂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਦ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ, ਕਤਲ
ਕਰਦਾ ਹ�।

- - ਤੰੂ ਆਪਣਾ ਸੁਆਦ ਤਾਂ ਵੇਖ ਿਲਆ, ਪਰੂਾ ਕਰ ਿਲਆ ਪਰ ਤੰੂ
ਅਗਲੇ ਦੀ, ਭਾਵ, ਜੀਵ ਦੀ ਦਰਦ � ਨਹ� ਸਮਿਝਆ। ਹੇ ਮਨੁਖ ! ਤੰੂ
ਅਿਜਹੀਆਂ ਝਖੱਾਂ ਿਕ� ਮਾਰਦਾ ਹ� !

ਤੀਰਥ ਦੇਿਖ ਨ ਜਲ ਮਿਹ ਪਸੈਉ ਜੀਅ ਜਤੰ ਨ ਸਤਾਵਉਗੋ।।

ਪਨੰਾ ੯੭੩

- - ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ �ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮ� ਤਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ
ਜਾ, ਜਲ ਿਵਚ ਟਬੁੀ ਵੀ ਨਹ� ਲਗਾ�ਦਾ। ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮ� ਉਸ ਪਾਣੀ



ਿਵਚ ਵਸਦੇ ਜੀਆਂ � ਤੰਗ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਿਕ�ਿਕ ਮੇਰੇ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਿਵਚ
ਟਬੁੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਿਵਚਾਰੇ ਡਰ ਜਾਦੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਧਰ
ਉਧਰ ਭਜਦੇ ਹਨ।

ਜੀਅ ਬਧਹੁ ਸੁ ਧਰਮੁ ਕਿਰ ਥਾਪਹੁ ਅਧਰਮੁ ਕਹਹੁ ਕਤ ਭਾਈ।।

ਆਪਸ ਕਉ ਮੁਿਨਵਰ ਕਿਰ ਥਾਪਹੁ ਕਾ ਕਉ ਕਹਹੁ ਕਸਾਈ।।

ਪਨੰਾ ੧੧੦੩

- - ਤੁਸ� ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ, ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ, ਉਸ � ਧਰਮ ਨਾਲ
ਜੜੋਦੇ ਹੋ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਲਾਲ � ਮਜ਼�ਬ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਿਸਖ, ਝਟਕੇ �
ਿਸਖੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਨੀ ਜਾਦੇਂ ਹਨ। ਜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ � ਧਰਮ ਕਹੀਏ ਤਾਂ
ਿਫ਼ਰ ਅਧਰੱਮ ਿਕਸ � ਕਹੀਏ ! ਭਾਵ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ, ਹਰ ਹਾਲ ਿਵਚ
ਅਧਰਮ ਹੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਹ�।

- - ਇਞੰ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ � ਉਚੇ
ਧਰਮੀ ਥਾਪੀ ਜਾਦੇਂ ਹਨ। ਜੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮੀ ਮੰਨੀ� ਤਾਂ
ਿਫ਼ਰ ਕਸਾਈ ਿਕਸ � ਕਹੀਏ ! ਭਾਵ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ, ਕਤਲ ਕਰਣ ਵਾਲੇ
ਧਰਮੀ ਨਹ� ਸਗ� ਕਸਾਈ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਬੀਰ ਜੀਅ ਜੁ ਮਾਰਿਹ ਜਰੋੁ ਕਿਰ ਕਹਤੇ ਹਿਹ ਜੁ ਹਲਾਲੁ।।

ਦਫਤਰੁ ਦਈ ਜਬ ਕਾਿਢ ਹੈ ਹੋਇਗਾ ਕਉਨੁ ਹਵਾਲੁ।।

ਪਨੰਾ ੧੩੭੫

- - ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ �ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮਨੁਖ, ਜੀਵ �
ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਫ਼ਰ ਉਸ �
'ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ' ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 'ਹਲਾਲ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, 'ਧਰਮ
ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਸ ਦਾ ਵਰਤਣਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇ'।

- - ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਜੀਵ ਦੇ ਮਾਰਣ, ਕਤਲ ਕਰਣ �
ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਨਹ� ਮੰਨਦੇ। ਉਹ �ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਿਜਹਾ
ਕਰਣ ਵਾਲੇ � ਜਦ� ਵਾਹਗੁਰੂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਭਾਵ, ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਿਜਥੇ
ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜਖੋਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਬਾਹਰ ਕਢ ਿਦਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ



ਉਸ � ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ, ਿਕਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ
ਲਏਗਾ ! ਭਾਵ, ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਜੀਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨਹ� ਭਰਦਾ।
ਫ਼ਲਸਰੂਪ, ਿਜੰਦ � ਜਮਾਂ ਦੇ ਿਦਤੇ ਿਭਆਨਕ ਕਸ਼ਟ ਸਿਹਣੇ ਪ�ਦੇ ਹਨ -
'ਕਬੀਰ ਜਮ ਕਾ ਠ� ਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਓਹੁ ਨਹੀ ਸਿਹਆ ਜਾਏ।। ਏਕੁ ਜੁ ਸਾਧੂ
ਮੋਿਹ ਿਮਿਲਓ ਿਤਿਨ ਲੀਆ ਅੰਚਿਲ ਲਾਇ।।', ਪਨੰਾ ੧੩੬੮.

ਸਰੀਰ ਛਡਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਜਥੇ ਜੀਵ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜਖੋਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ
ਪੀਰ ਉਸ ਜੀਵ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਭਰ ਦਏ ਤਾ ਉਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।
ਿਪਛਲੀ ਪਕੰਤੀ ਿਵਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੇ ਿਦਤੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਇਞੰ ਹੀ ਿਜ਼ਕਰ
ਆਇਆ ਹੈ।

ਕਬੀਰ ਜਰੋੁ ਕੀਆ ਸੋ ਜਲੁਮੁ ਹੈ ਲੇਇ ਜਬਾਬੁ ਖੁਦਾਇ।।

ਦਫਤਿਰ ਲੇਖਾ ਨੀਕਸੈ ਮਾਰ ਮੁਹੈ ਮੁਿਹ ਖਾਇ।।

ਪਨੰਾ ੧੩੭੫

- - ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ �ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸੇ
ਿਕਸਮ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਤਲ ਹੈ, ਭਾਵ� ਕੋਈ ਹੋਰ
ਿਕਸਮ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ
ਦਾ ਜਆੁਬ, ਿਹਸਾਬ, ਲੇਖਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ।

- - ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਭਾਵ, ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦ�, ਕੀਤੇ
ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪ�ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ, ਕੀਤੇ
ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਹਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ।

ਜਉ ਸਭ ਮਿਹ ਏਕੁ ਖੁਦਾਇ ਕਹਤ ਹਉ ਤਉ ਿਕਉ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰੈ।।

ਪਨੰਾ ੧੩੫੦

- - ਹੇ ਮਨੁਖ ! ਜੇ ਤੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਿਵਚ
ਖੁਦਾ, ਪ�ਭੂ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੰੂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਦ ਲਈ ਮੁਰਗੀ � ਿਕ� ਮਾਰਦਾ ਹ�?
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮੁਰਗੀ ਆਿਦ ਦਾ ਕਤਲ ਵਰਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ।

ਤੈ ਨਰ ਿਕਆ ਪਰੁਾਨੁ ਸੁਿਨ ਕੀਨਾ।।



ਅਨਪਾਵਨੀ ਭਗਿਤ ਨਹੀ ਉਪਜੀ ਭੂਖੈ ਦਾਨੁ ਨ ਦੀਨਾ।।

ਿਹੰਸਾ ਤਉ ਮਨ ਤੇ ਨਹੀ ਛੂਟੀ ਜੀਅ ਦਇਆ ਨਹੀ ਪਾਲੀ।।

ਪਰਮਾਨੰਦ ਸਾਧ ਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਕਥਾ ਪਨੁੀਤ ਨ ਚਾਲੀ।।

ਪਨੰਾ ੧੨੫੩

- - ਹੇ ਮਨੁਖ ! ਤੰੂ ਪਰੁਾਣ ਆਿਦ ਧਰਮ ਗ�ੰਥਾਂ � ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ
ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਜੇ ਤੰੂ, 'ਅਨਪਾਵਨੀ', ਭਾਵ, ਕਦੇ ਨਾ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ
ਭਗਤੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਭੁਿਖਆਂ �, ਲੋੜਵੰਦਾਂ � ਦਾਨ ਨਹ� ਕੀਤਾ,

- - ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਤ� ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਿਹੰਸਾ ਕਰਣ ਦੀ ਪ�ਿਵਰਤੀ ਖ਼ਤਮ
ਨਹ� ਹੋਈ, ਤੰੂ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਣ ਦੀ ਰੀਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ� ਕੀਤੀ,

- - ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਅਗ� �ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜੇ ਸਾਧੂ
ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਗਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਹਗੁਰੂ ਦੀ ਅਕਥ, ਅਤੀ
ਪਿਵਤਰ ਕਥਾ, ਿਸਫ਼ਤ ਸਲਾਹ, ਭਾਵ, ਿਸਮਰਣ ਨਾ ਚਿਲਆ ਤਾਂ ਇਨ�ਾਂ ਸਭ ਤ�
ਿਬਨਾ,ਂ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਗ�ੰਥਾਂ � ਪੜ�ਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹ�।

ਕਬੀਰ ਭਾਗਂ ਮਾਛੁਲੀ ਸੁਰਾ ਪਾਿਨ ਜੋ ਜੋ ਪ�ਾਨੀ ਖਾਿਂਹ।।

ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਨੇਮ ਕੀਏ ਤੇ ਸਭੈ ਰਸਾਤਿਲ ਜਾਿਂਹ।।

ਪਨੰਾ ੧੩੭੭

- - ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ �ਰਮਾਣ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਪ�ਾਣੀ, ਭੰਗ ਆਿਦ
ਨਸ਼ੇ, ਮਛੀ ਆਿਦ ਦਾ ਮਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਆਿਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ,

- - ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੀਰਥ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਵਰਤ ਆਿਦ ਹੋਰ ਅਿਜਹੇ
ਿਮਥੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ ਿਨਭਾਏ ਹੋਏ ਨੇਮ ਆਿਦ, ਸਭ ਕੁਝ
ਖੂਹ ਿਵਚ ਪੈ ਜਾਦੇਂ ਹਨ, ਭਾਵ, ਿਬਲਕੁਲ ਿਵਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਦੇਂ ਹਨ। ਿਕ�ਿਕ
ਇਲਾਜ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ।

'ਭਾਗਂ' ਸ਼ਬਦ ਭੰਗ ਆਿਦ ਨਿਸ਼ਆਂ ਲਈ ਹੈ, 'ਮਾਛੁਲੀ' ਸ਼ਬਦ ਮਛੀ ਆਿਦ
ਮਾਸ ਲਈ, 'ਸੁਰਾ' ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਰਾਬ ਆਿਦਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ
ਲਈ ਵ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ�ਾਂ ਚਾਰ ਬੱਜਰ ਕੁਰਿਹਤਾਂ � ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:



੧. ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ - ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ � ਬੇਅਦਬ ਕਰਨਾ,
ਕੱਟਣਾ, ਿਖਚ ਕੇ pluck ਕਰ ਕੇ ਹਟਾਉਣਾ,ਂ ਸਾੜਨਾ, ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਰੂਪ
ਬਦਲਣਾ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਨਾਲ ਰੰਗਣਾ ਆਿਦ,

੨. ਕੱੁਠਾ ਦਾ ਸੇਵਨ - 'ਕੱੁਠਾ' ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਿਜਹੜਾ 'ਕੂਹਣ' ਤ�
ਬਿਣਆ ਹੈ। ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਜਾਂ Dictionary ਅਨੁਸਾਰ
'ਕੂਹਣ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਕਤਲ ਕਰਨਾ' ਜਾਂ 'ਮਾਰਨਾ' ਜਾਂ 'to kill' ਅਤੇ 'ਕੁਠਾ'
ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਮਾਿਰਆ ਹੋਇਆ ਜਾਨਵਰ' ਜਾਂ Killed animal.

ਕਤਲ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕਤਲ ਹੀ ਕਹਾ�ਦਾ ਹੈ। ਤਰੀਕਾ, ਢੰਗ
ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕਤਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹ, ਪਾਪ ਘਟ ਨਹ� ਜਾਦਂਾ।

੩. ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਸੰਗ - ਪਰੁਾਤਨ ਸਮ� ਇਹ 'ਮੂਸਲੀ ਸੰਗ' ਿਲਿਖਆ
ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ � ਸੋਧ ਕੇ 'ਪਰ ਇਸਤਰੀ/ਪਰੁੁਸ਼ ਸੰਗ' ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ
ਸਹੀ ਹੈ।

੪. ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ - ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਤੰਬਾਕੂ ਆਿਦ ਨਿਸ਼ਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹੈ,
ਿਜਸ ਿਵਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਭੰਗ, ਅਫ਼ੀਮ, ਭੱੁਕੀ, ਿਚੱਟਾ ਆਿਦ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਆ�ਦੇ
ਹਨ। ਇਨ�ਾਂ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਵਰਤ� ਕੁਰਿਹਤ ਹੈ।

ਕੁਹੈ ਕਸਾਈ ਬਕਰੀ ਲਾਇ ਲੂਣ ਸੀਖ ਮਾਸੁ ਪਰੋਆ।।

ਹਿਸ ਹਿਸ ਬੋਲੈ ਕੁਹ�ਦੀ ਖਾਧੇ ਅਕੁ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋਆ।।

ਮਾਸ ਖਾਨ ਗਲ ਛੁਰੀ ਦੇ ਹਾਲ ਿਤਨਾੜਾ ਕਉਣੁ ਅਲੋਆ।।

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਵਾਰ ੩੭:੨੧

- - ਕਸਾਈ, ਬਕਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਸ � ਲੂਣ
ਲਗਾ ਕੇ ਸੀਖ ਤੇ ਪਰ�ਦਾ ਹੈ।

- - ਬਕਰੀ ਹਸਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਦਂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ
ਿਕ ਮ� ਤਾਂ ਿਸਰਫ਼ ਅੱਕ ਵਰਗੀ, ਿਕਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ
ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰ ਕੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਵਾਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਹੀ ਖਾਧੀ, ਤਾਂ ਵੀ
ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਤੰੂ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ, ਲੂਣ ਲਗਾ ਕੇ ਮੇਰਾ



ਮਾਸ, ਸੀਖ ਤੇ ਿਪਰੋ ਿਦਤਾ ਹੈ,

- - ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗਲੇ � ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਵਢ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਹਿਤਆ ਕਰ
ਕੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਤਨਾ ਵਡਾ ਕਸੂਰ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ !

ਹੇਠਾ,ਂ ਛੇਵ� ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਦੋ
ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ, 'ਹੁਕਮਨਾਮੇ' ਪਸੁਤਕ ਿਵਚ ਪਜੰਾਬੀ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਵਲ� ਪ�ਕਾਸ਼ਤ ਹਨ। ਇਹ ਡਾ. ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਨੇ
ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਿਜਨ�ਾਂ � ਅਜ ਦੇ ਿਸਖ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ
ਸਵੀਕਾਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਨ�ਾਂ ਹੁਕਮਨਾਿਮਆਂ ਿਵਚ, ਛੇਵ� ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਾਸ ਮਛੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ:




