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ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸ੍ਾਹਿਬ ਦੀ ਸ੍ਥਾਪਨਾ : ਸ੍ਹਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਇਹਤਿਾਸ੍ਕ ਮਿੱਤਵ
(ਿਾਰਤੀ ਸ੍ਹਿਅਤਾ ਦੇ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਸ੍ੰਦਰਿ ਹਵਚ)
ਜਗਬੀਰ ਹਸ੍ੰਘ

ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸ੍ਾਢੇ ਹਤੰਨ ਸ੍ੌ ਸ੍ਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸ੍ਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ੍ਥਾਪਨਾ ਿਈ। ਹਸ੍ਖ-ਧਰਮ ਦੇ ਇਹਤਿਾਸ੍ ਹਵਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਇਿ ਇਕ ਅਹਜਿੀ ਅਦੁੱਤੀ ਘਟਨਾ ਿੈ ਜ
ਹਸ੍ਖੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਅਤੇ ਰਹਿਤ-ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹਵਚ ਮੌਹਲਕ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਦਾ ਸ੍ਰ-ਚਸ਼ਮਾ ਬਣ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਿੁੰਦੀ
ਿੈ। ਹਸ੍ਖ ਧਰਮ ਦੇ ਤੀਸ੍ਰੇ ਮਿੱਵਪੂਰਣ ਤੱਖ਼ਤ ਵਜੋਂ ਪਰਹਸ੍ਧੀ ਿਾਹਸ੍ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ੍ ਪਾਵਨ ਨਗਰ ਦੀ ਸ੍ਥਾਪਨਾ ਦਾ
ਮੁੱਢ 1665 ਈਸ੍ਵੀ ਨੂੰ ਨੌਵੇੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਿ ਗੁ ਰ ੂ ਤੇਗ ਬਿਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬੰਹਨਿਆਂ। ਪਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸ੍ਾਰ ਇਸ੍ ਦੀ
ਬੁਹਨਆਦ ਿਾਈ ਗੁ ਰਹਦੱਤਾ ਜੀ ਵਲੋਂ 19 ਜੂਨ, 1665 ਨੂੰ ਹਪੰਡ ਮਾਖਵਾਲ ਦੇ ਪਰਾਣੇ ਥੇਿ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ੍
ਨਵੇੋਂ ਸ੍ਥਾਨ ਨੂੰ ‘ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ’ ਦਾ ਨਾਮ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ। ਗੁ ਰ ੂ ਸ੍ਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ੍ ਸ੍ਥਾਨ ਦੀ ਚਣ ਕਈ
ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਤਵਪੂਰਣ ਸ੍ੀ। ਇਸ੍ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਲ ਹਸ਼ਵਾਲਕ ਦੀਆਂ ਪਿਾੜੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਦੂਰ ਪੱਛਮ ਵਲ ਸ੍ਤਲੁਜ
ਦਹਰਆ ਵਗਦਾ ਿੈ। ਅਹਧਆਤਮਕ ਹਚੰਤਨ ਅਤੇ ਬੌਹਧਕ ਉਪਰਾਹਲਆਂ ਲਈ ਇਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ੍ਥਾਨ ਬਿੁਤ ਢੁਕਵਾਂ
ਸ੍ੀ। ਇਸ੍ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਿ ਸ੍ਥਾਨ ਮੁਗ਼ਲ ਿਕੂ ਮਤ ਨਾਲ ਹਕਸ੍ੇ ਸ੍ੰਿਾਵੀ ਟਕਰਾਉ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ
ਸ੍ੁਰੱਹਖਅਤ ਵੀ ਸ੍ੀ।1 ਦਸ੍ਵੇੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਿ, ਗੁ ਰ ੂ ਗਹਬੰਦ ਹਸ੍ੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਵਰਿੇ ਇੱਥੇ ਿੀ
ਗ਼ੁਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ੍ੇ ਦੌਰਾਨ ਿੀ ਇਿ ਨਗਰ ਅਪਣੀ ਸ਼ੁਿਰਤ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਅਪਹੜਆ। ਮਿੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਿ ਿੈ ਹਕ
ਇਸ੍ ਪਾਵਨ ਨਗਰ ਨਾਲ ਹਸ੍ਖ ਧਰਮ, ਸ੍ਹਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਹਤਿਾਸ੍ ਦੀਆਂ ਅਹਜਿੀਆਂ ਗੌਰਵਮਈ ਰਵਾਇਤਾਂ
ਜੁੜੀਆਂ ਿਈਆਂ ਿਨ ਜ ਹਸ੍ਖ-ਜਗਤ ਲਈ ਪਰੇਰਣਾ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਸ੍ਦੀਵੀ ਸ੍ਰਤ ਿਨ।
ਹਿੰਦਸ੍
ੁ ਤਾਨ ਦੇ ਇਹਤਿਾਸ੍ ਹਵਚ ਨਵੇੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਸ੍ਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਸ੍ਆਸ੍ੀ ਸ੍ੱਤਾ ਦੇ ਪਰਤੀਕ
ਹਵਅਕਤੀਆਂ (ਰਾਹਜਆਂ, ਸ੍ੁਲਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਿਾਂ) ਵਲੋਂ ਿੁੰਦਾ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਪਰ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਦੌਰ ਹਵਚ ਹਸ੍ਖ ਧਰਮ ਦੇ
ਪਰਵਰਤਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ੍ਚ ਰਾਿੀੋਂ ਇਸ੍ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਹਦੱਤਾ। ਗੁ ਰ ੂ ਸ੍ਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੂਿਾਨੀ



ਪਰਫੈਸ੍ਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁ ਰ ੂ ਗਰੰਥ ਸ੍ਾਹਿਬ ਹਵਸ਼ਵ ਯੂ ਨੀਵਰਹਸ੍ਟੀ, ਫਹਤਿਗੜਿ ਸ੍ਾਹਿਬ, ਲਾਈਫ ਫੈਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂ ਨੀਵਰਹਸ੍ਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ।
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ਹਮਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਨਵੇੋਂ ਨਗਰਾਂ ਤੇ ਕਸ੍ਹਬਆਂ ਦੀ ਉਸ੍ਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਿ ਹਸ੍ਰਫ਼ ਸ੍ਾਧਾਰਣ ਹਕਸ੍ਮ ਦੇ
ਨਗਰ ਜਾਂ ਕਸ੍ਬੇ ਨਿੀੋਂ ਸ੍ਨ। ਇਨਿਾਂ ਦੀ ਸ੍ੰਕਲਪਨਾ ਤੇ ਸ੍ਥਾਪਨਾ ਦੇ ਹਪਛਕੜ ਹਵਚ ਕਈ ਨਾ ਕਈ ਰਮਜ਼ ਛੁਪੀ ਿਈ
ਸ੍ੀ ਜ ਹਕਸ੍ੇ ਨਾ ਹਕਸ੍ੇ ਰੂਪ ਹਵਚ ਗੁ ਰ ੂ ਸ੍ਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹਵਸ਼ਵ-ਹਦਰਸ਼ਟੀ ਤੇ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਦੀ ਿੈ।
ਇਸ੍ ਤੱਥ ਦੀ ਸ੍ੱਿ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਉੱਘੜਵੀੋਂ ਹਮਸ੍ਾਲ ‘ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ੍ਾਹਿਬ’ (ਤਹਿਸ੍ੀਲ ਸ਼ੱਕਰਗੜਿ, ਹਜ਼ਲਾ
ਨਾਰਵਾਲ, ਪਾਹਕਸ੍ਤਾਨ) ਦੀ ਸ੍ਥਾਪਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਹਵਚ ਸ੍ਾਮਿਣੇ ਆਉੋਂਦੀ ਿੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਸ੍ਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
ਹਸ੍ਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮਢੀ ਗੁ ਰ ੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ੍ ਨਗਰ ਦੀ ਉਸ੍ਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਉਨਿਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ
ਵਰਿੇ ਹਬਤਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ-ਹਵਿਾਰ ਰਾਿੀੋਂ ਹਸ੍ਖ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ਕ ਮਾੱਡਲ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੁ ਝ
ਹਵਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਿੈ ਹਕ ਗੁ ਰ ੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦਾ ਹਨਰਮਾਨ ਤੀਸ੍ਰੀ ਉਦਾਸ੍ੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੀਤਾ
ਜਦੋਂ ਹਕ ਿਰਨਾਂ ਹਵਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸ੍ਾਰ ਇਸ੍ ਦਾ ਹਨਰਮਾਨ 1516 ਈ. ਨੂੰ ਿਇਆ ਜਦੋਂ ਉਿ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸ੍ੀ ਤੋਂ
ਬਾਦ 1515 ਨੂੰ ਵਾਪਸ੍ ਪਰਤੇ ਸ੍ਨ।2 ਪਰ ਇਸ੍ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਿੀੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸ੍ਕਦਾ ਹਕ ਹਸ੍ਖੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦਾ
ਹਵਿਾਰਕ ਮਾੱਡਲ ਉਸ੍ਾਰਨ ਅਤੇ ਿਾਰਤੀ ਧਰਮ-ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹਸ੍ਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨਵੇਕਲੀ ਿਸ੍ਤੀ ਅਤੇ ਿੋਂਦ
ਨੂੰ ਸ੍ਥਾਹਪਤ ਕਰਨ ਹਵਚ ਇਸ੍ ਪਾਵਨ ਨਗਰ ਨੇ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਿੂਹਮਕਾ ਹਨਿਾਈ। ਇਸ੍ ਮੰਤਵ ਲਈ ਿਾਈ ਗੁ ਰਦਾਸ੍ ਜੀ ਦੀਆਂ
ਹਨਮਨ-ਅੰਹਕਤ ਪੰਗਤੀਆਂ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਹਦੱਤਾ ਜਾ ਸ੍ਕਦਾ ਿੈ:
ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰਾ॥
ਪਹਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕਪੜੇ ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਕੀਆ ਅਵਤਾਰਾ॥
ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਵਿਾਈਓਨ ਗੁ ਰ ਅੰਗਦ ਹਸਰ ਉਪਰ ਧਾਰਾ॥
ਪੁਤੀੀਂ ਕੌਲ ਨ ਪਾਹਲਆ ਮਨ ਖੋਟੇ ਆਕੀ ਨਹਸਆਰਾ॥
ਬਾਣੀ ਮੁਖਿੁ ਉਚਾਰੀਐ ਿੋਇ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਹਮਟੈ ਅੰਧਾਰਾ॥
ਹਗਆਨ ਗੋਸ਼ ਚਰਚਾ ਸਦਾ ਅਨਿਦ ਸ਼ਬਦ ਉਠੇ ਧੁਨਕਾਰਾ॥
ਸੋਦਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀਐ ਅੰਹਮਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ॥
ਗੁ ਰਮੁਖ ਭਾਰ ਅਥਰਬਣ ਧਾਰਾ ॥੩੮॥
- -------
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ਹਿਆਰਤ ਕਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਹਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਨੂੰ ਆਯਾ॥
ਚੜਹੇ ਸਵਾਈ ਦਿਹਦਿੀ ਕਹਲਜੁਗ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਧਆਯਾ॥
ਹਵਣ ਨਾਵੈ ਿੋਰ ਮੰਗਣਾ ਹਸਰ ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਦੁਖ ਸਬਾਯਾ॥
ਮਾਹਰਆ ਹਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਹਵਚ ਨਾਨਕ ਹਨਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਯਾ॥
(ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁ ਰਦਾਸ ਜੀ)
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹਸਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਗੁ ਰ ੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਰੋਸਾਇਆ ਨਗਰ ‘ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ’ ਹਸਖ
ਧਰਮ ਦੀ ਹਵਲਿੱਖਣ ਜੀਵਨ-ਹਵਧੀ ਤੇ ਨਵੇਕਲੀ ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪਿਤੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਗੁ ਰ ੂ ਸਾਹਿਬਾਨ
ਦੁਆਰਾ ਉਸਾਰੇ ਿੋਰਨਾਂ ਪਾਵਨ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਹਵਚ ਵੀ ਇਸੇ ਹਕਸਮ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਸਾਮਹਣੇ ਆਉੀਂਦੀ ਿੈ। ਹਮਸਾਲ
ਵਜੋੀਂ ਗੁ ਰ ੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਛਟੇ ਹਜਿੇ ਹਪੰਡ ‘ਖਡੂਰ’ ਨੂੰ ਅਜਕੇ ‘ਖਡੂਰ ਸ੍ਾਹਿਬ’ ਦੇ ਰੂਪ ਹਵਚ
ਪਹਰਵਰਹਤਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ੍ੇ ਤਰਿਾਂ ਗੁ ਰ ੂ ਅਮਰਦਾਸ੍ ਜੀ ਨੇ ‘ਗਇੰਦਵਾਲ ਸ੍ਾਹਿਬ’ ਦੇ ਪਾਵਨ ਨਗਰ ਦਾ ਹਨਰਮਾਨ ਕੀਤਾ।
ਗੁ ਰ ੂ ਰਾਮਦਾਸ੍ ਜੀ ਨੇ ‘ਗੁ ਰ ੂ ਕਾ ਚੱਕ’ ਦੇ ਰੂਪ ਹਵਚ ‘ਰਾਮਦਾਸ੍ ਪੁਰ’ ਦਾ ਹਨਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜ ਬਾਦ ਹਵਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਹਮਰਤਸ੍ਰ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਰਹਸ੍ੱਧ ਿਇਆ। ਇਨਿਾਂ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਛੇਿਰਟਾ, ਿਰਗਹਬੰਦ ਪੁਰ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ (ਹਜ਼ਲਾ
ਜਲੰਧਰ) ਵਰਗੇ ਨਵੇੋਂ ਕਸ੍ਹਬਆਂ ਦੀ ਉਸ੍ਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ੍ੇ ਤਰਿਾਂ ਗੁ ਰ ੂ ਿਰਗਹਬੰਦ ਸ੍ਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਾਹਿਬ
ਦੀ ਉਸ੍ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜਕੇ ‘ਕੀਰਤਪੁਰ ਸ੍ਾਹਿਬ’ ਦਾ ਹਨਰਮਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਥੇ ਸ੍ਾਡਾ ਸ੍ਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸ੍ਾਹਿਬ ਦੀ ਸ੍ਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਇਸ੍ਦੇ ਸ੍ਹਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਇਹਤਿਾਸ੍ਕ
ਮਿੱਤਵ ਨਾਲ ਿੈ। ਅਸ੍ੀੋਂ ਇਸ੍ ਪਾਵਨ ਨਗਰ ਦੀ ਸ੍ਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਿਾਰਤੀ ਸ੍ਹਿਅਤਾ ਦੇ ਪਹਰਪੇਖ ਹਵਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਚਣ ਤੇ
ਹਵਚਾਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਕਾਰਨ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਇਸ੍ ਪਾਵਨ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸ੍ੰਬੰਹਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ
ਹਨਰਲ ਹਸ੍ਖ-ਜਗਤ ਲਈ ਿੀ ਨਿੀੋਂ ਸ੍ਗੋਂ ਿਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਿਾਂਦੀਪ ਦੇ ਹਵਆਪਕ ਪਹਰਪੇਖ ਹਵਚ ਵੀ ਅਹਤਅੰਤ
ਮਿੱਤਵਪੂਰਣ ਿਨ। ‘ਗੁ ਰ ੂ ਤੇਗ ਬਿਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਿਾਦਤ’ ਅਤੇ ‘ਖਾਲਸ੍ਾ ਪੰਥ ਦੀ ਹਸ੍ਰਜਣਾ’ ਦਾ ਮੁੱਢ ਇਸ੍ੇ
ਪਾਵਨ ਨਗਰ ਹਵਚ ਿੀ ਬੱਝਦਾ ਿੈ। ਗੁ ਰ ੂ ਸ੍ਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਧਰਮ-ਰੱਹਖਅਕ ਹਬੰਬ ਦੀ ਉਸ੍ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਿ ਦਵੇੋਂ
ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹਤਿਾਸ੍ਕ ਹਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਅਦੁੱਤੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰਬ-ਿਾਰਤੀ ਮਿੱਤਵ ਵਾਲੀਆਂ ਿਨ।
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ਗੁ ਰ ੂ ਤੇਗ ਬਿਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਾਦਤ ਧਾਰਹਮਕ ਅਸ੍ਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਹਖਲਾਫ਼ ਨਾਬਰੀ ਦਾ
ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਐਲਾਨ-ਨਾਮਾ ਿੈ। ਬਿੁ-ਪਰਚੱਲਤ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸ੍ਾਰ, ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕੱਟੜ ਮਜ਼ਿਬੀ
ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਹਰਵਰਤਨ ਦੇ ਸ੍ਤਾਏ ਕੁ ਝ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਹਕਰਪਾ ਰਾਮ ਦੱਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਵਚ ਗੁ ਰ ੂ
ਤੇਗ ਬਿਾਦਰ ਜੀ ਪਾਸ੍ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸ੍ਾਹਿਬ ਆਉੋਂਦੇ ਿਨ। ਜਦੋਂ ਗੁ ਰ ੂ ਤੇਗ ਬਿਾਦਰ ਜੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਵਆਪਣ ਵਾਲੇ ਇਸ੍
ਗੰਿੀਰ ਸ੍ੰਕਟ ਦੇ ਸ੍ਮਾਧਾਨ ਲਈ ਹਕਸ੍ੇ ਮਿਾਂ-ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਿਨ ਤਾਂ ਉਨਿਾਂ ਦੇ ਬਾਲ-ਸ੍ਪੁੱਤਰ
(ਗੁ ਰ)ੂ ਗਹਬੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਸ੍ਹਿਵਨ ਿੀ ਬਲ ਉੱਠਦੇ ਿਨ “ਹਪਤਾ ਜੀ ਤੁਿਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਿਰ ਹਕਿੜਾ ਮਿਾਂ-ਪੁਰਖ ਿੈ”।
ਇਥੋਂ ਿੀ ਗੁ ਰ ੂ ਤੇਗ ਬਿਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਾਦਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਦਾ ਿੈ। ਉਿ ‘ਧਰਮ ਿੇਤ’ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸ੍ਾਕਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸ੍ਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਦੱਲੀ ਵਲ ਕੂ ਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਇਸ੍ ਤੱਥ ਦਾ ਸ੍ਿ ਤੋਂ ਪਰਿਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਮਾਰਹਮਕ
ਪਰਗਟਾਵਾ ‘ਬਹਚੱਤਰ ਨਾਟਕ’ (ਦਸ੍ਮ ਗਰੰਥ) ਦੀਆਂ ਇਨਿਾਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਹਵਚ ਹਮਲਦਾ ਿੈ :
ਹਤਲਕ ਜੰਞ ੂ ਰਾਖਾ ਪਰਿ ਤਾਕਾ, ਕੀਨ ਬਡ ਕਲੂ ਮਹਿ ਸ੍ਾਕਾ।
ਸ੍ਾਧਨ ਿੇਹਤ ਇਹਤ ਹਜਹਨ ਕਰੀ, ਸ੍ੀਸ੍ੁ ਦੀਆ ਪਰ ਸ੍ੀ ਨ ਉਚਰੀ। 13।
....
ਠੀਕਹਰ ਫਹਰ ਹਦਲੀਹਸ੍ ਹਸ੍ਹਰ ਪਰਿ ਪੁਰ ਕੀਆ ਪਯਾਨ।
ਤੇਗ ਬਿਾਦਰ ਸ੍ੀ ਹਕ੍ਰਆ ਕਰੀ ਨ ਹਕਨਿੂੰ ਆਨ। 15।
ਤੇਗ ਬਿਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਿਯ ਜਗਤ ਕ ਸ੍ਕ।
ਿੈ ਿੈ ਿੈ ਸ੍ਿ ਜਗ ਿਯ ਜੈ ਜੈ ਜੈ ਸ੍ੁਰ ਲਕ।16।
(ਬਹਚੱਤਰ ਨਾਟਕ, ਦਸ੍ਮ ਗਰੰਥ)
ਗੁ ਰ ੂ ਤੇਗ ਬਿਾਦਰ ਜੀ ਵਲੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਇਿ ਲਾ-ਹਮਸ੍ਾਲ ਸ਼ਿਾਦਤ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਦਮਨ
ਦੇ ਹਸ਼ਕਾਰ ਿਾਰਤੀ ਲਕ-ਮਨ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਦੰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਲਕਾਈ ਦੇ ਮਨ ਹਵਚ ਸ੍ਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਹਜਉਣ ਦਾ
ਸ੍ੁਪਨਾ ਜਗਾਉੋਂਦੀ ਿੈ। ਇਿੀ ਅਸ੍ਹਿ ਪੀੜਾ ਮਗਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਹਖਲਾਫ਼ ਰਿ ਤੇ ਹਵਦਰਿ ਦੀ ਿੂਹਮਕਾ ਹਤਆਰ
ਕਰਦੀ ਿੈ। ਹਦੱਲੀ ਵਲ ਕੂ ਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁ ਰ ੂ ਤੇਗ ਬਿਾਦਰ ਜੀ, ਗੁ ਹਰਆਈ ਦੇ ਰੂਪ ਹਵਚ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ
ਹਜ਼ੰਮਾ ਬਾਲਕ ਗਹਬੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸ੍ੌੋਂਪ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਬਾਲ-ਗੁ ਰ ੂ ਦੇ ਮਨ ਹਵਚ ਸ੍ੰਕਟ-ਸ੍ਹਥਤੀ ਦੀ ਇਸ੍ ਗੰਿੀਰਤਾ ਦਾ ਹਤੱਖਾ
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ਅਹਿਸ੍ਾਸ੍ ਮੌਜੂਦ ਸ੍ੀ। ਬਹਚੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਹਵਚ “ਜਬ ਿਮ ਧਰਮ ਕਰਮ ਮੋਂ ਆਏ ਦੇਵ ਲਕ ਤਬ ਹਪਤਾ
ਹਸ੍ਧਾਏ”।
ਿੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸ੍ਾਹਿਬ ਦਾ ਇਿੀ ਪਾਵਨ ਨਗਰ ਮਾਨਵ-ਦਖੀ ਤੇ ਅਹਤਆਚਾਰੀ ਸ਼ਾਸ੍ਨ ਦੇ ਹਖਲਾਫ਼ ਧਰਮਯੁ ੱਧ ਛੇੜਨ ਦੀ ਹਤਆਰੀ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇੱਥੇ ਿੀ ਗੁ ਰ ੂ ਗਹਬੰਦ ਰਾਏ 1699 ਨੂੰ ਹਵਸ੍ਾਖੀ ਵਾਲੇ ਹਦਨ
‘ਅੰਹਮਰਤ-ਸ੍ੰਚਾਰ’ ਰਾਿੀੋਂ ਖਾਲਸ੍ੇ ਦੀ ਸ੍ਾਜਨਾ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਅੰਹਮਰਤਧਾਰੀ ਿ ਕੇ ਗਹਬੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੁ ਰ ੂ ਗਹਬੰਦ
ਹਸ੍ੰਘ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ‘ਖਾਲਸ੍ੇ ਦੀ ਸ੍ਾਜਨਾ’ ਦਾ ਮਕਸ੍ਦ ਹਨਰਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿੀੋਂ ਸ੍ੀ ਸ੍ਗੋਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਾਨਵਵਾਦੀ
ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਥਾਹਪਤ ਕਰਨਾ ਸ੍ੀ। ਇਸ੍ੇ ਲਈ ਗੁ ਰ ੂ ਗਹਬੰਦ ਹਸ੍ੰਘ ਖਾਲਸ੍ੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਨਾਮ
ਹਦੰਦੇ ਿਨ ਹਜਸ੍ਦਾ ਮਨਰਥ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਅਹਤਆਚਾਰ ਦੇ ਹਖਲਾਫ਼ ਯੁ ੱਧ ਛੇੜਨਾ ਸ੍ੀ।
ਇਸ੍ ਤਰਿਾਂ ਹਸ੍ਖ ਧਰਮ ਹਵਚ ‘ਖਾਲਸ੍ਾ ਪੰਥ’ ਦੇ ਿਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਹਰਵਰਤਨ ਵਾਪਰਦਾ ਿੈ।
ਇਕ ਹਨਰਲ ਅਮਨ-ਪਸ੍ੰਦ ਧਾਰਹਮਕ ਲਹਿਰ, ਇਹਤਿਾਸ੍ਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਿੁੰਦੀ ਿਈ, ਹਨਆਂਸ਼ੀਲ ਹਵਦਰਿ
ਅਤੇ ਸ੍ੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈੋਂਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਿਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸ੍ੁਮੇਲ ਰਾਿੀੋਂ ‘ਸ੍ੰਤ-ਹਸ੍ਪਾਿੀ’ ਦੇ ਰੂਪ ਹਵਚ
ਇਕ ਨਵੇੋਂ ਮਾਨਵ ਦੀ ਹਸ੍ਰਜਣਾ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਇਸ੍ ਤਰਿਾਂ, ‘ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ੍ਾਹਿਬ’ ਨਗਰ ਹਵਖੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ‘ਹਨਰਮਲ ਪੰਥ’
ਦੀ ਨੀੋਂਿ ਿੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸ੍ਾਹਿਬ ਹਵਖੇ ‘ਖਾਲਸ੍ਾ ਪੰਥ’ ਦੇ ਨਵੇੋਂ ਉਸ੍ਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈੋਂਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਗੁ ਰ ੂ ਗਹਬੰਦ
ਹਸ੍ੰਘ ਦੀ ਮਿਾਂ-ਹਦਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਿੀ ਚਮਤਕਾਰ ਸ੍ੀ ਹਕ ਸ੍ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਮਨ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ਣ ਦਾ ਸ੍ੰਤਾਪ ਿਗਣ ਵਾਲੀ ਸ੍ਾਧਾਰਣ
ਲਕਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਹਤਆਚਾਰੀ ਸ਼ਾਸ੍ਨ ਨਾਲ ਲਿਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਿ ਉਠਦੀ ਿੈ। ਪਰ ਇਿ ਧਰਮਯੁ ੱਧ ਹਕਸ੍ੇ ਦੂਸ੍ਰੇ ਦੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਮਜ਼ਿਬ ਦੀ ਿਾਨੀ ਲਈ ਨਿੀੋਂ ਸ੍ਗੋਂ ਸ੍ਵੈ-ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਅੰਤਿਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਲਈ ਸ੍ੀ। ਇਸ੍ ਧਰਮ-ਯੁ ੱਧ ਦੇ ਹਪਛਕੜ ਹਵਚ ਧਰਮ ਦਾ ਉਿੀ ਸ੍ੰਕਲਪ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਿੈ ਹਜਸ੍ਦਾ ਹਨਰਮਾਨ ਿਾਰਤੀ
ਉਪ-ਮਿਾਂਦੀਪ ਹਵਚ ਹਵਕਹਸ੍ਤ ਿਈ ਹਵਰਾਟ ਿਾਰਤੀ ਸ੍ਹਿਅਤਾ (Indic Civilization) ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਿਇਆ ਿੈ।
‘ਬਹਚੱਤਰ ਨਾਟਕ’ ਦੀਆਂ ਹਨਮਨ-ਅੰਹਕਤ ਪੰਗਤੀਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਇਸ੍ੇ ਹਕਸ੍ਮ ਦੇ ਸ੍ੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ
:
ਿਮ ਇਿ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੇ ਆਏ। ਧਰਮ ਿੇਤ ਗੁ ਰਦੇਵ ਪੈਠਾਏ।
ਜਿਾਂ ਤਿਾਂ ਤੁਮ ਧਰਮ ਹਬਥਾਰ। ਦੁਸ਼ਟ ਦਖੀਅਨ ਪਕਹਰ ਪਛਾਰ।
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ਯਾਿੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਿਮ ਜਨਮੰ। ਸ੍ਮਝ ਲੇਿ ੁ ਸ੍ਾਧੂ ਸ੍ਿ ਮਨਮੰ।
ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸ੍ੰਤ ਉਬਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸ੍ਿਨ ਕਓ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ।
(ਬਹਚੱਤਰ ਨਾਟਕ, ਦਸ੍ਮ ਗਰੰਥ)
ਇੱਥੇ ਗੁ ਰ ੂ ਜੀ ਦੈਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਰਮ ਮਨਰਥ ਨੂੰ ਪਹਰਿਾਹਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਿਨ
ਹਜਸ੍ਦਾ ਕੇੋਂਦਰ-ਹਬੰਦ ੂ ਹਵਸ਼ਵ-ਹਵਆਪੀ ਨੈਹਤਕ ਹਵਧਾਨ ਜਾਂ ਧਰਮ ਿੈ। ਅਸ੍ਲ ਹਵਚ ਇਿ ਿਾਰਤੀ ਲਕ ਮਨ ਦੇ
ਅਵਚੇਤਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਿੈ ਹਜਸ੍ ਨੂੰ ਗੁ ਰ ੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਨਖੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਹਵਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਦੰਦੇ ਿਨ। ਗੁ ਰ ੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਹਵਚ ਇਿ ਧਰਮ ਉਸ੍ ਹਮਥਕ ‘ਧੌਲ’ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਿੈ ਹਜਸ੍ ਦੇ ਆਸ੍ਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਹਟਕੀ ਿਈ ਿੈ – “ਧੌਲੁ ਧਰਮੁ
ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤੁ ॥ ਸ੍ੰਤਖੁ ਥਾਹਪ ਰਹਖਆ ਹਜਹਨ ਸ੍ੂਹਤ॥” ਦੂਸ੍ਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਹਵਚ ਧਰਮ ਸ੍ਮਾਹਜਕ ਹਵਵਸ੍ਥਾ ਹਵਚ ਸ੍ੰਤੁਲਨ
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੈਹਤਕ ਪਰਬੰਧ ਿੈ। ਦਇਆ ਅਤੇ ਸ੍ੰਤਖ ਇਸ੍ ਨੈਹਤਕ ਹਵਧਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ
ਿਨ। ਨੈਹਤਕ ਗੁ ਣ ਵਜੋਂ ‘ਦਇਆ’ ਦਾ ਸ੍ੰਬੰਧ ਦੂਸ੍ਰੇ ਨਾਲ ਿੈ। ਦਇਆ ਨੀਹਵਆਂ ਤੇ ਹਨਤਾਹਣਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ
ਜਦੋਂ ਹਕ ‘ਸ੍ੰਤਖ’ ਹਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸ੍ੰਜਮ ਹਸ੍ਖਾਉੋਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ੍ ਤਰਿਾਂ ਧਰਮੀ ਹਵਅਅਕਤੀ ਦਾ ਦਇਆਵਾਨ ਤੇ
ਸ੍ੰਜਮੀ ਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ।
ਿਾਰਤ ਦੀ ਪਰਾਚੀਨ ਸ੍ਹਿਅਤਾ ਮੂਲਰੂਪ ਹਵਚ ਧਰਮ-ਕੇੋਂਹਦਰਤ ਸ੍ਹਿਅਤਾ ਿੈ। ਇਿ ਸ੍ਿਅਤਾ ਿਾਰਤ ਹਵਚ
ਿਜ਼ਾਰਾਂ ਸ੍ਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਗਆਨ ਤੇ ਹਵਹਗਆਨ ਦੀ ਹਨਰੰਤਰ ਧਾਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਹਵਚ ਪਰਵਾਿਮਾਨ ਰਿੀ ਿੈ। ਇਸ੍ ਸ੍ਹਿਅਤਾ ਦੀ
ਪਰਾਚੀਨਤਾ ਤੇ ਜੀਵੰਤਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਹਦਆਂ ‘ਤਰਾਨਾਏ ਹਿੰਦੀ’ ਦੇ ਲੇਖਕ ਡਾ. ਮੁਿੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਹਖਆ ਸ੍ੀ :
ਕੁ ਛ ਬਾਤ ਿੇ ਹਕ ਿਸ੍ਤੀ ਹਮਟਤੀ ਨਿੀੋਂ ਿਮਾਰੀ, ਸ੍ਦੀਓੋਂ ਰਿਾ ਿੈ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੌਰੇ ਜ਼ਮਾ ਿਮਾਰਾ।
ਯੂ ਨਾਨ ਹਮਸ੍ਰ ਰਮਾ ਸ੍ਿ ਹਮਟ ਗਏ ਜਿਾਂ ਸ੍ੇ ਬਾਕੀ ਿੈ ਅਿੀ ਤਕ ਨਾਮ ਹਨਸ਼ਾਂ ਿਮਾਰਾ।
ਿਾਰਤੀ ਸ੍ਹਿਅਤਾ ਦੀ ਇਸ੍ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਵਕਹਸ੍ਤ ਤੇ ਪਰਫਲ
ੁ ਤ ਕਰਨ ਹਵਚ ਇਸ੍ੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਵਕਹਸ੍ਤ ਿਈਆਂ
ਚਾਰ ਪਰਮੁੱਖ ਧਰਮ-ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ (ਸ੍ਨਾਤਨ ਧਰਮ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਤੇ ਹਸ੍ਖ ਧਰਮ) ਨੇ ਵਡਮੁੱਲਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ
ਯਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਿੈ। ਇਨਿਾਂ ਹਵਚੋਂ ਹਕਸ੍ੇ ਇਕ ਦੀ ਸ੍ਰਦਾਰੀ ਜਾਂ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸ੍ਵੀਕਾਰ ਨਿੀੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸ੍ਕਦੀ। ਸ੍ੱਚ
ਤਾਂ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਇਨਿਾਂ ਧਰਮ-ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ-ਸ੍ੰਵਾਦ ਦੀ ਪਰਹਕਹਰਆ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਰਿੀ ਿੈ ਜ
ਇਨਿਾਂ ਨੂੰ ਹਨਰੰਤਰ ਊਰਜਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਰਿੀ ਿੈ। ਇਨਿਾਂ ਸ੍ਮੂਿ ਧਰਮ-ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਵਚ ਹਵਸ਼ਵ-ਹਦਰਸ਼ਟੀ ਦੀ
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ਬੁਹਨਆਦੀ ਸ੍ਾਂਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਿਾਂ ਦੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸ੍ੁਤੰਤਰ ਿਸ੍ਤੀ ਤੇ ਿੋਂਦ ਿੈ। ਇਨਿਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ
ਹਵਸ਼ਵਾਸ਼-ਪਰੰਪਰਾਵਾ ਤੇ ਰਿੁ-ਰੀਤਾਂ ਿਨ ਜ ਇਨਿਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਵਲੱਖਣਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ।
ਤੱਤ ਰੂਪ ਹਵਚ ‘ਧਰਮ’ ਇਕ ਿੈ ਜਦੋਂ ਹਕ ‘ਮਤ’ ਅਤੇ ‘ਪੰਥ’ ਅਨੇਕਾਂ ਿਨ। ਹਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਿ
ਿਾਰਤੀ ਸ੍ਹਿਅਤਾ ਮਤ-ਿੇਦ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਿੈ ਪਰ ਮਨ-ਿੇਦ ਨੂੰ ਨਿੀੋਂ। ਹਮਸ੍ਾਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਚੇ
ਗਏ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸ੍ਿ ਤੋਂ ਪਰਾਚੀਨ ਹਗਆਨ-ਗਰੰਥ ‘ਹਰਗਵੇਦ’ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਹਦੱਤਾ ਜਾ ਸ੍ਕਦਾ ਿੈ :
ਏਕਮ ਸ੍ਦ ਹਵਪਰਾ ਬਿੁਧਾ ਵਦੰਹਤ
(ਅਰਥਾਤ ਸ੍ੱਚ ਇਕ ਿੈ ਪਰ ਹਵਦਵਾਨ ਲਕ ਇਸ੍ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਿਨ।)
ਹਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ੍ ਬਿੁਵਾਦੀ ਸ੍ਚ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਇਸ੍ ਸ੍ਹਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਸ੍ਮੂਿ
ਧਾਰਹਮਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਵਚ ਵੀ ਸ੍ਹਿਜੇ ਿੀ ਹਦਰਸ਼ਟੀਗਚਰ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਹਮਸ੍ਾਲ ਵਜੋਂ ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਹਨਮਨ-ਅੰਹਕਤ
ਪੰਗਤੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸ੍ਕਦੀਆਂ ਿਨ :
ਏਕਾ ਸ੍ੁਰਹਤ ਜੇਤੇ ਿੈ ਜੀਅ ॥ ਸ੍ੁਰਹਤ ਹਵਿੂਣਾ ਕਇ ਨ ਕੀਅ ॥
ਜੇਿੀ ਸ੍ੁਰਹਤ ਤੇਿਾ ਹਤਨ ਰਾਿੁ ॥ ਲੇਖਾ ਇਕ ਆਵਿੁ ਜਾਿੁ ॥੧॥3
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸ੍ਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸ੍ਾਜੇ ਖਾਲਸ੍ਾ ਪੰਥ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਧਾਰਹਮਕਤਾ ਨੂੰ ਇਨਿਾਂ
ਿੀ ਅਰਥਾਂ ਹਵਚ ਗਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਇਸ੍ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਇਕ ਅਹਜਿਾ ਦੈਵੀ ਨੈਹਤਕ ਹਵਧਾਨ ਿੈ ਜ ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਮਾਜਸ੍ਹਿਆਚਾਰ ਹਵਚ ਇਕ-ਸ੍ੁਰਤਾ ਤੇ ਹਵਵਸ੍ਥਾ ਸ੍ਥਾਹਪਤ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਖਾਲਸ੍ਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਹਵਧੀ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਹਨਕ
ਸ੍ਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਇਸ੍ ਦੀ ਸ੍ਮੂਿ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਣਾਈ ਬਿੁਵਾਦੀ (pluralistic) ਪਿੁੰਚ ਿੈ। ਖਾਲਸ੍ਾ ਪੰਥ ਦੇ
ਹਸ੍ਰਜਕ, ਗੁ ਰ ੂ ਗਹਬੰਦ ਹਸ੍ੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਹਵਚ :
ਕਿੂੰ ਬੇਹਦ ਰੀਹਤ ਕਿੂੰ ਤਾ ਹਸ੍ਉ ਹਬਪਰੀਤ
ਕਿੂੰ ਹਤਰਗੁਨ ਅਤੀਤ ਕਿੂੰ ਸ੍ਰਗੁ ਨ ਸ੍ਮੇਤ ਿ ॥੧॥੧੧॥
(ਦਸ੍ਮ ਗਰੰਥ)
ਇਸ੍ ਸ੍ੰਖੇਪ ਹਜਿੇ ਸ੍ੂਤਰ-ਕਥਨ ਹਵਚ ਬਿੁਵਾਦੀ ਸ੍ਚ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਿਈਆਂ ਿਨ। ਗੁ ਰ ੂ ਜੀ ਆਪਣੇ
ਸ੍ਮਕਾਲੀ ਸ੍ਮਾਜ ਹਵਚ ਪਰਚੱਲਤ ਸ੍ਮੂਿ ਹਵਸ਼ਵਾਸ਼-ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਹਮਕ ਰਿੁ-ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਨੂੰ, ਹਿੰਨਤਾਵਾਂ
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ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਏਕੱਤਵ ਹਦਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਿਨ। ਇਸ੍ੇ ਬਿੁਵਾਦੀ ਸ੍ਚ ਦਾ ਿਰ ਉਘੜਵਾਂ ਪਰਗਟਾਵਾ
ਹਨਮਨ-ਅੰਹਕਤ ਪੰਗਤੀਆਂ ਹਵਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹਮਲਦਾ ਿੈ :
ਦੇਿਰਾ ਮਸ੍ੀਤ ਸ੍ਈ ਪੂਜਾ ਅਓ ਹਨਵਾਜ ਅਓਈ, ਮਾਨਸ੍ ਸ੍ਿੈ ਏਕ ਪੈ ਅਨੇਕ ਕਓ ਿਰਮਾਉ ਿੈ।
ਦੇਵਤਾ ਅਦੇਵ ਜੱਛ ਗੰਧਰਬ ਤੁਰਕ ਹਿੰਦ,ੂ ਹਨਆਰੇ ਹਨਆਰੇ ਦੇਸ੍ਨ ਕੇ ਿੇਸ੍ ਕਓ ਪਰਿਾਉ ਿੈ।
ਏਕੈ ਨੈਨ ਏਕੈ ਕਾਨ, ਏਕੇ ਦੇਿ ਏਕੈ ਬਾਨ, ਖਾਕ ਬਾਦ ਆਤਸ਼ ਅਓ ਆਬ ਕਓ ਰਲਾਉ ਿੈ।
ਅਲਾਿ ਅਿੇਖ ਸ੍ਈ, ਪੁਰਾਨ ਅਉ ਕੁ ਰਾਨ ਓਈ, ਏਕ ਿੀ ਸ੍ਰੂਪ ਸ੍ਿੈ ਏਕ ਿੀ ਬਨਾਓ ਿੈ।
....
ਕਊ ਿਯ ਮੁਹਡਆ ਸ੍ਹਨਆਸ੍ੀ ਕਊ ਜਗੀ ਿਯ, ਕਊ ਬਰਿਮਚਾਰੀ ਕਊ ਜਹਤ ਅਨੁਮਾਨਬ।
ਹਿੰਦ ੂ ਤੁਰਕ ਕਊ ਰਾਫਜੀ ਇਮਾਮ ਸ੍ਾਫੀ, ਮਾਨਸ੍ ਕੀ ਜਾਤ ਸ੍ਿੈ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨਬ।
(ਦਸ੍ਮ ਗਰੰਥ)
ਇਨਿਾਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਹਵਚ ਿਾਰਤੀ ਧਰਮ-ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ੍ਲਾਮ ਦੀਆਂ ਹਵਸ਼ਵਾਸ਼-ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ
ਰਿੁ-ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਹਮਲ ਕਰ ਹਲਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਸ੍ ਨਾਲ ਖਾਲਸ੍ੇ ਦੀ ਬਿੁਵਾਦੀ ਸ੍ਚ ਨੂੰ ਿਰ ਵਧੇਰੇ ਹਵਸ੍ਤਾਰ
ਹਮਲਦਾ ਿੈ। ਇਸ੍ਲਾਮ ਦਾ ਸ੍ੰਬੰਧ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸ੍ ਹਵਰਾਟ ਸ੍ਹਿਅਤਾ ਨਾਲ ਿੈ ਹਜਸ੍ ਨੂੰ ਅਬਰਾਿਹਮਕ (ਸ੍ੈਹਮਹਟਕ)
ਸ੍ਹਿਅਤਾ (Abrahmic Civilization) ਆਹਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ੍ ਸ੍ਹਿਅਤਾ ਹਵਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹਤੰਨ ਧਰਮ (ਯਿੂਦੀ
ਧਰਮ, ਈਸ੍ਾਈ ਧਰਮ ਤੇ ਇਸ੍ਲਾਮ) ਸ਼ਾਹਮਲ ਿਨ। ਇਨਿਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸ੍ਾਂਝ ਦਾ ਬੁਹਨਆਦੀ ਆਧਾਰ ਇਕਈਸ਼ਵਰਵਾਦ (Monotheism) ਿੈ। ਅਰਥਾਤ ਇਿ ਹਸ੍ਰਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਰਤਾ (ਯਾਿਵੇ, ਗਾਡ, ਅਲਿਾ) ਨੂੰ ਪਾਰਗਾਮੀ ਿਸ੍ਤੀ
ਦੇ ਰੂਪ ਹਵਚ ਪਹਰਿਾਹਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਇਸ੍ ਦੇ ਹਵਪਰੀਤ ਿਾਰਤੀ ਧਰਮ-ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ‘ਬਰਿਮ’ ਜਾਂ ‘ਸ਼ੂਨਯ’ ਦੇ ਿਵਾਲੇ
ਨਾਲ ਸ੍ਰਬ-ਹਵਆਪੀ ਪਰਮ-ਿੋਂਦ (Ultimate Reality) ਦਾ ਸ੍ੰਕਲਪ ਸ੍ਥਾਹਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ।
ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਮੱਧਕਾਲ ਹਵਚ ਇਸ੍ਲਾਮ ਦੇ ਮਾਹਧਅਮ ਰਾਿੀੋਂ ਿਾਰਤ ਹਵਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ (ਉਪਰਕਤ)
ਅਬਰਾਿਹਮਕ ਸ੍ਹਿਅਤਾ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਮਤ ਸ੍ੰਵਾਦ (Interfaith Dialogue) ਰਚਾਉੋਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਦਿਾਂ ਹਵਚਕਾਰ
ਰੂਿਾਨੀ ਸ੍ਾਂਝ ਦੇ ਸ੍ੂਤਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਹਮਸ੍ਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁ ਬਾਣੀ ਹਵਚੋਂ ਦ ਿਵਾਲੇ ਦੇਣੇ ਉਹਚਤ ਜਾਪਦੇ ਿਨ :
ਕਿੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਹਰ ਖਏ ਿਰਮ ॥ ਏਕ ਅਲਿੁ ਪਾਰਬਰਿਮ ॥੫॥੩੪॥੪੫॥4
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ਇਨਿਾਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਹਵਚ ਦਿਾਂ ਸ੍ਹਿਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਮ-ਪਰਤੀਕਾਂ (Prime Symbols) ‘ਅਲਿੁ’ ਅਤੇ ‘ਪਾਰਬਰਿਮ’
ਦੀ ਸ੍ੰਕਲਪੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਹਮਟਾ ਕੇ ਰੂਿਾਨੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਧਰਾਤਲ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਸ੍ੇ ਤਰਿਾਂ ਹਵਹਿੰਨ ਧਰਮਾਂ
ਦੀਆਂ ਹਵਸ਼ਵਾਸ਼-ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਰਿੁ-ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਬਾਿਰ-ਮੁਖੀ ਹਿੰਨਤਾ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਹਵਚ ਲੁਕੀ ਰੂਿਾਨੀ ਏਕਤਾ ਵਲ
ਸ੍ੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ :
ਕਈ ਬਲੈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਈ ਖੁਦਾਇ ॥ ਕਈ ਸ੍ੇਵੈ ਗੁ ਸ੍ਈਆ ਕਈ ਅਲਾਹਿ ॥੧॥
ਕਾਰਣ ਕਰਣ ਕਰੀਮ ॥ ਹਕਰਪਾ ਧਾਹਰ ਰਿੀਮ ॥੧॥ ਰਿਾਉ ॥
ਕਈ ਨਾਵੈ ਤੀਰਹਥ ਕਈ ਿਜ ਜਾਇ ॥ ਕਈ ਕਰੈ ਪੂਜਾ ਕਈ ਹਸ੍ਰੁ ਹਨਵਾਇ ॥੨॥
ਕਈ ਪੜੈ ਬੇਦ ਕਈ ਕਤੇਬ ॥ ਕਈ ਓਢੈ ਨੀਲ ਕਈ ਸ੍ੁਪੇਦ ॥੩॥
ਕਈ ਕਿੈ ਤੁਰਕੁ ਕਈ ਕਿੈ ਹਿੰਦ ੂ ॥ ਕਈ ਬਾਛੈ ਹਿਸ੍ਤੁ ਕਈ ਸ੍ੁਰਹਗੰਦ ੂ ॥੪॥
ਕਿੁ ਨਾਨਕ ਹਜਹਨ ਿੁਕਮੁ ਪਛਾਤਾ ॥ ਪਰਿ ਸ੍ਾਹਿਬ ਕਾ ਹਤਹਨ ਿੇਦ ੁ ਜਾਤਾ ॥੫॥੯॥5
ਗੁ ਰ ੂ ਗਹਬੰਦ ਹਸ੍ੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸ੍ਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ੍ੇ ਹਕਸ੍ਮ ਦੀ ਏਕੱਤਵ-ਬੁੱਧੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ ਮੁਗ਼ਲ ਿਾਕਮਾਂ
ਨਾਲ ਧਰਮ-ਯੁ ੱਧ ਛੇੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ੍ਲਾਮ ਦਾ ਹਵਰਧ ਨਿੀੋਂ ਕਰਦੀ। ਇਿ ਹਸ੍ਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਖਾਲਸ੍ਾ ਪੰਥ ਦੀ
ਿਾਰਤੀ ਸ੍ਹਿਅਤਾ ਨੂੰ ਬਿੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸ੍ਕਦੀ ਿੈ। ਇਸ੍ ਗੱਲ ਦਾ ਹਸ੍ਿਰਾ ਹਸ੍ਖ ਧਰਮ ਦੀ ਇਹਤਿਾਸ੍ਕ
ਸ੍ਹਥਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦੱਤਾ ਜਾ ਸ੍ਕਦਾ ਿੈ। ਹਸ੍ਖ ਧਰਮ ਿਾਰਤੀ ਸ੍ਹਿਅਤਾ ਦਾ ਸ੍ਿ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਮ ਧਰਮ ਿੈ। ਇਸ੍ ਦੇ
ਪਰਵਰਤਕ ਸ੍ਹਿਵਨ ਿੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰਬ-ਕਾਲੀ ਤੇ ਸ੍ਮਕਾਲੀ ਧਾਰਹਮਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ
ਸ੍ਹਥਤੀ ਹਵਚ ਸ੍ਨ ਤੇ ਉਿ ਅਹਜਿਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਿਨ। ਇਨਿਾਂ ਹਵਚੋਂ ਸ੍ਿ ਤੋਂ ਮਿੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ੍ਲਾਮ
ਦੇ ਿਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਬਰਾਿਹਮਕ ਸ੍ਹਿਅਤਾ ਨਾਲ ਸ੍ੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਾ ਿੈ। ਇਸ੍ ਤਰਿਾਂ ਹਸ੍ਖ ਧਰਮ ਅੰਤਰ-ਮਤ ਸ੍ੰਵਾਦ ਦੀ
ਪਰਹਕਹਰਆ ਨੂੰ ਸ੍ਹਿਅਤਾਵਾਂ ਹਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ-ਸ੍ੰਵਾਦ (Inter-Civilizational Dialogue) ਦੇ ਰੂਪ ਬਦਲ ਹਦੰਦਾ ਿੈ।
ਹਵਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਅਜਕੇ ਦੌਰ ਹਵਚ ਜਦੋਂ ਸ੍ਹਿਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉ (Clash of Civilizations) ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿ
ਰਿੀਆਂ ਿਨ ਤਾਂ ਸ੍ਹਿਅਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸ੍ਪਰ ਸ੍ੰਵਾਦ ਦੇ ਹਰਸ਼ਤੇ ਹਵਚ ਜੜਨਾ ਸ੍ਮੇੋਂ ਦੀ ਮੰਗ ਿੈ। ਿਾਰਤੀ ਸ੍ਹਿਅਤਾ
ਦੀਆਂ ਸ੍ਮੂਿ ਧਰਮ-ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿੁਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰਬ-ਗਰਾਿੀ ਸ੍ਚ ਸ੍ਦਕਾ ਇਸ੍ ਸ੍ੰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਸ੍ਾਰੂ ਹਦਸ਼ਾ
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ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸ੍ਕਦੀਆਂ ਿਨ। ਹਸ੍ਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਖਾਲਸ੍ਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਹਦਰਸ਼ਟੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ੍ ਹਕਸ੍ਮ ਦੇ ਸ੍ੰਵਾਦ ਦੀ
ਪਰਹਕਹਰਆ ਨੂੰ ਿਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾ ਸ੍ਕਦੀਆਂ ਿਨ।
ਇਸ੍ ਤਰਿਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸ੍ਾਹਿਬ ਦੀ ਸ੍ਥਾਪਨਾ, ਸ੍ਹਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਇਹਤਿਾਸ੍ਕ ਹਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ, ਹਸ੍ਖ ਧਰਮ
ਅਤੇ ਖਾਲਸ੍ਾ ਪੰਥ ਲਈ ਤਾਂ ਮਿੱਤਵਪੂਰਣ ਿੈ ਿੀ, ਇਸ੍ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਪਜੀਆਂ ਦਾਰਸ਼ਹਨਕ ਅੰਤਰ-ਹਦਰਸ਼ਟੀਆਂ ਿਾਰਤੀ
ਸ੍ਹਿਅਤਾ ਦੇ ਪਹਰਪੇਖ ਹਵਚ ਵੀ ਅਹਤਅੰਤ ਸ੍ਾਰਥਕ ਤੇ ਪਰਾਸ੍ੰਹਗਕ ਿਨ। ਮਿੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਖਾਲਸ੍ੇ ਦੀ
ਬਿੁਵਾਦੀ ਸ੍ਚ ਆਪਣੇ ਹਵਰਸ੍ੇ ਦੀਆਂ ਹਗਆਨ-ਮੂਲਕ ਅੰਤਰ-ਹਦਰਸ਼ਟੀਆਂ ਰਾਿੀੋਂ ਹਵਹਿੰਨ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਸ੍ਹਿਅਤਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਅੰਤਰ-ਮਤ ਸ੍ੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ੍ਹਿ-ਿੋਂਦ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸ੍ੁਝਾ ਸ੍ਕਦੀ ਿੈ। ਹਨਸ਼ਚੇ ਿੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸ੍ਾਹਿਬ ਦੇ
ਪਾਵਨ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇਸ੍ ਪਰਹਕਹਰਆ ਨੂੰ ਸ੍ਕਾਰਾਤਮਕ ਿੁਲਾਰਾ ਹਮਲ ਸ੍ਕਦਾ ਿੈ।
ਹਟਪਣੀਆਂ ਤੇ ਿਵਾਲੇ:

1

“The site chosen by Guru Sahib, around the ruins of the ancient village of Makhowal, was very

remarkable from a strategic point of view as it was surrounded by the river Satlej on one side as well as
having hills and forest surrounding it as well. It proved to be a peaceful zone for meditation as well as for
arts and intellectual activities. At the time it seemed safe from military interference and disturbances. The
Sikhs had experienced Mughal invasions at Amritsar and Kartarpur in 1634 and 1635. Guru Tegh
Bahadur Sahib had participated in these battles. Though Keeratpur Sahib had remained safe from Mughal
attacks, the possibility always existed because Aurangzeb was sitting on the Delhi throne and he was
known for his fanaticism.” http://www.sikhiwiki.org/index.php/Anandpur
2

“Although wherever he went, he set up the missionary centers, yet he wanted to set up a central place to

co- ordinate the efforts and activities of his mission. Therefore he chose this place near Pakhokey along
the bank of the river Ravi. When he broke this news to Chaudhry Ajita, he immediately agreed with him.
The Chaudhry and many other people of that village denoted their land for the new town. The foundation
of Kartarpur was started immediately. The Guru brought his parents to Kartarpur and so did Mardana.
Morning and evening religious congregations were started.” http://www.sikhzone.net/Sikh-Gurus/GuruNanak-Dev-Ji/5/
3

ਸ੍ਰੀ ਗੁ ਰ ੂ ਗਰੰਥ ਸ੍ਾਹਿਬ, 24-25.
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ਸ੍ਰੀ ਗੁ ਰ ੂ ਗਰੰਥ ਸ੍ਾਹਿਬ, 897.
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ਸ੍ਰੀ ਗੁ ਰ ੂ ਗਰੰਥ ਸ੍ਾਹਿਬ, 885.

