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ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ 'ਵਕਰਤ' ਆਦਰਸ਼ ਦੇ  
ਵਿਵਿੰਨ ਪਾਸਾਰ

ਹਰਪ੍ੀਤ ਵਸੰਘ (ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ)
ਲਿਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਫਗਿਾੜਾ

ਿਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਇਕ ਅਵਿਹੇ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਨਿੀ ਸਮਾਿ ਦੀ ਲਰੋੜ ਹੈ 
ਵਿਸ ਵਿਚ 'ਵਕਰਤ' ਦੀ ਗੌਰਿਸ਼ਾਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੰੂ ਉਲੀਵਕਆ ਿਾਏ, ਵਕਰਤ 
ਦਾ ਸਵਤਕਾਰ ਹਰੋਏ ਅਤੇ ਵਕਰਤੀ ਨੰੂ ਮਾਣਯਰੋਗ ਦਰਿਾ ਵਮਲੇ ਵਕਉਂਵਕ ਵਿਸ 
ਕੌਮ ਿਾਂ ਮੁਲਕ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਵਕਰਤ ਦੇ ਸਹੀ ਮਹੱਤਿ ਨੰੂ 
ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਵਹਬ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਵਕਰਤ ਦੇ ਸਵਿਆਚਾਰ 
ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ 'ਵਕਰਤ' ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੇ ਸਰੂਪ ਨੰੂ 
ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ ਿਾਈ ਕਾਨ੍ਹ  ਵਸੰਘ ਨਾਿਾ ਦੇ 'ਮਹਾਨ ਕਰੋਸ਼' ਅਨੁਸਾਰ 
'ਵਕਰਤ' ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਵਕ੍ਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਕ੍ਤਯ ਤੋਂ ਬਵਣਆ ਹ।ੈ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਚਵਲਤ 
ਅਰਥ ਹਨ 'ਵਮਹਨਤ' ਿਾਂ 'ਘਾਲ'।1 ਿਾਈ ਿੀਰ ਵਸੰਘ ਿੀ ਦੇ 'ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਕਰੋਸ਼' 
ਅਨੁਸਾਰ 'ਵਕਰਤ ਸੰਸਵਕ੍ਤ ਿਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਵਕ੍ਤਯ' ਦਾ ਤਦਿਿ ਰੂਪ ਹ।ੈ 
ਇਸ ਕਰੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਵਮਕ ਵਦ੍ਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ 'ਬੀਤੇ ਹਰੋਏ ਕਰਮ'2 
ਿੀ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਿਰਤੇ ਿਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ Labour ਅਤੇ 
Work ਹ।ੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਿਰਵਤਆ 'ਵਕਰਤ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਪਰਰੋਕਤ 
ਦਰੋਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵਿੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਸਰਫ਼ ਆਰਵਥਕਤਾ ਿਾਂ 
ਰਰੋਜ਼ੀ-ਰਰੋਟੀ ਲਈ ਕਮਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਸਮਾਿਕ ਪ੍ਕਰਣ 
ਿਧੇਰੇ ਮਹੱਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਿਰੋ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਵਸਰਿਣ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਿਕ ਪ੍ਗਟਾਿਾ 
ਕਰਦਾ ਹਰੋਇਆ 'ਘਾਵਲ ਖਾਇ ਵਕਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਇ' ਅਤੇ 'ਵਕਰਵਤ ਵਿਰਵਤ ਕਰ 
ਧਰਮ ਦੀ ਹਥਹੁ ਦੇ ਕੇ ਿਲਾ ਮਨਾਿੈ' ਦਾ ਸੂਚਕ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਵਿਚ ਵਕਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸੁਵਕ੍ਤ, ਘਾਲ, 
ਸੇਿਾ, ਕਾਿ, ਕਰਣੀ, ਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਿ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 'ਵਕਰਤ ਕਰਨਾ 
ਉੱਤਮ ਗੁਣ ਹੈ। ਵਕਰਤ ਕਰਨਾ ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੀਰ, ਮਨ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 
ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ ਵਕਰਤ ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਇਕ ਟਾਵਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ'ਚ ਿਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਵਰਸ਼ਟ-ਪੁਸ਼ਟ 
ਤੇ ਅਰਰੋਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਕਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ ਕੰਮ, ਵਕਰਤ ਿਾਂ ਉਸਾਰੂ ਹਰਕਤ'ਚ 
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ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਹ ਸਰਬ-ਉੱਤਮ ਵਸਰਿਣਾ ਮਨੱੁਖੀ ਦੇਹ ਿੀ 
ਦੂਿੀਆਂ ਿਰਤੋਂ 'ਚ ਨਾ ਵਲਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਿਾਂਗ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਠੀਕ 
ਹਾਲਤ'ਚ ਨਹੀਂ ਰਵਹ ਸਕਦੀ। ਵਕਰਤੀ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਪ੍ਸੰਨਵਚਤ ਰਵਹਣ ਕਾਰਨ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਾਗੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਵਕਰਤ 
ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਲਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹ।ੈ ਮਨ ਮਸਤਕ ਚੇਤਨ, 
ਵਕ੍ਆਸ਼ੀਲ ਤੇ ਉੱਦਮੀ ਰਵਹੰਦਾ ਹ।ੈ ਇਕ ਕਹਾਿਤ ਹੈ: ਵਿਹਲੜ ਵਨਰਾਸਤਾ 
ਅਤੇ ਸ਼ਰਵਮੰਦਗੀ ਦੇ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਬੀਿ ਬੀਿਦਾ ਹ।ੈ'3

ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਵਹਬ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਆਧਾਰ ਵਬੰਦੂ ਹੀ ਗ੍ਵਹਸਥ ਮਾਰਗ ਨੰੂ 
ਅਪਣਾਉਨ ਦਾ ਹ।ੈ ਸਿੈ-ਮਾਣ ਤੇ ਸਿੈ-ਸਵਤਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਵਹਸਥ ਿੀਿਨ ਦੀ 
ਗਵਰਮਾ ਨੰੂ ਸਥਾਵਪਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੈ-ਮਾਣ ਿਾਂ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ 
ਵਿਹਲੇ ਿਾਂ ਿੁੱ ਖੇ ਿਾਂ ਵਫਰ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਬਲਵਕ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆਂ 
ਦੀ ਵਕਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਵਹਸਥ ਦੀ ਪ੍ੇਰਨਾ 
ਵਕਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੇਨਾ ਹੈ। 'ਚਉਰਾਸੀਹ ਲਖ ਿਰੋਵਨ ਵਿਵਚ ਉਤਮੁ ਿਨਮੁ ਸੁ ਮਾਣਵਸ 
ਦੇਹੀ' ਦੇ ਮਹਾਂਿਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮੰਵਨਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿੂਨ ਸਿ ਤੋਂ ਅਮਰੋਲਕ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ; ਉਸ ਨੰੂ ਫਜ਼ਲੂ ਤੇ ਵਨਰਾਰਥਕ ਵਿਉਣਾ 
ਬਹੁਤ ਬੇਸਮਝੀ ਹ।ੈ ਮੱਧਕਾਲ ਵਿਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਸਮੇਂ ਿਾਰਤ ਤੇ ਖਾਸ 
ਕਰਕੇ ਪੰਿਾਬ ਵਿਚ ਵਤਆਗਿਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਪ੍ਧਾਨ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਿਾਰਤ 
ਨੰੂ ਵਰਸ਼ੀਆਂ-ਮੁਨੀਆਂ, ਿਪੀਆਂ-ਤਪੀਆਂ-ਤਪਸਿੀਆਂ, ਿਰੋਗੀਆਂ-ਸੰਵਨਆਸੀਆਂ 
ਦੀ ਿੂਮੀ ਵਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਵਤਆਗਿਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਫਰਕੇ ਤੇ 
ਆਪਣੇ ਧਰਮ-ਅਸੂਲ ਸਨ ਿਰੋ ਵਕਤੇ ਿੀ ਵਕਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿੁੜਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਸਾਵਹਬ ਨੇ ਵਤਆਗਿਾਦ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ 'ਸੰਸਾਰੀ ਰੀਤ' 
ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 

ਿੀਿਨ ਦਾ ਉਵਚਤ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਮਾਰਗ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਿਾਇ ਇਹ ਅਵਗਆਨੀ 
ਪੁਰਸ਼ ਸਮੁੱ ਚੀ ਲਰੋਕਾਈ ਨੰੂ ਅੰਧਕਾਰਤਾ ਤੇ ਅਵਗਆਨਤਾ ਵਿਚ ਗ੍ਸੱਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਪੁਰਜ਼ਰੋਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਿੀ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ 
ਹਿਾਲੇ ਵਮਲਦੇ ਹਨ:

ਵਗਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਗਾਿੈ ਗੀਤ॥ ਿੁਖੇ ਮੁਲਾਂ ਘਰੇ ਮਸੀਵਤ॥
ਮਖਟੂ ਹਰੋਇ ਕੈ ਕੰਨ ਪੜਾਏ॥ਫਕਰੁ ਕਰੇ ਹਰੋੁਰ ਿਾਵਤ ਗਿਾਏ॥
ਗੁਰੁ ਪੀਰੁ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਿਾਇ॥ਤਾ ਕੈ ਮੂਵਲ ਨ ਲਗੀਐ ਪਾਇ॥
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ਘਾਵਲ ਖਾਇ ਵਕਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਇ॥ਨਾਨਕ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣਵਹ ਸੇਇ॥4

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਸਾਵਹਬ ਵਕਰਤ ਨੰੂ ਰੱਬ ਦੀ ਅਸਲ ਿਗਤੀ (Work is 
Worship) ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਿਰੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੂਵਿਆਂ ਲਰੋੜਿੰਦਾਂ 
ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਿਰੋੜਦੇ 'ਘਾਵਲ ਖਾਇ ਵਕਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਇ' ਦਾ ਮਾਰਗ ਵਦ੍ੜ 
ਕਰਿਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਰੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਨਖੇਧੀ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਿਰੋ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰੀਵਰਕ ਤੇ ਆਰਵਥਕ-ਸਮਾਿਕ ਲਰੋੜਾਂ ਨੰੂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ 
ਅਧਾਰਵਮਕ ਵਕਵਰਆ ਦਾ ਉਪਦੇਸ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, 
ਕਰਾਮਾਤੀ ਿਾਂ ਦੈਿੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੱਸਦੇ ਲਰੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਐਸ਼ਾਂ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ 
ਵਬਰਤੀ ਨੰੂ ਪ੍ਫ਼ਲੁਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਿੀਿਨ ਦਾ ਿਰਪੂਰ 
ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹਰੋਇਆ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ 
ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਵਕਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਵਤਕਾਰ ਤੇ ਸਿੈ-ਮਾਨ 
ਿਧਦਾ ਹੈ। ਵਕਰਤ ਰਵਹਤ ਮਨੱੁਖ ਦੂਵਿਆਂ ਦਾ ਮੁਥਾਿ ਬਣ ਕੇ ਰਵਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ; 
ਵਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਿੀਿਨ ਿਰਦਾਨ ਦੀ ਬਿਾਇ ਸਰਾਪ ਪ੍ਤੀਤ ਹਰੋਣ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ। ਵਕਰਤ ਅਵਧਆਤਮਕ ਿੀਿਨ ਦੀ ਆਧਾਰਵਸ਼ਲਾ ਹੈ। ਵਕਰਤ ਪੂਿਾ ਦੇ 
ਤੁਲ ਹੈ। ਸੇਿਾ, ਵਨਮਰਤਾ, ਵਸਦਕ, ਰਜ਼ਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ, ਵਮਹਨਤ, ਆਤਮ-
ਸਨਮਾਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਰੋਮਾ ਵਕਰਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਡਾ. ਿਸਿੰਤ ਵਸੰਘ ਨੇਕੀ 
ਹਰੋਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ:

'ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਵਮਹਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰਾਪ। ਵਿਹਲੜਪੁਣਾ ਵਮਹਣਾ ਿੀ ਹੈ, 
ਸਰਾਪ ਿੀ। ਘਾਲਣਾ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮ-
ਸਨਮਾਨ ਅਵਧਆਤਮ ਦੀ ਵਿੰਦ-ਿਾਨ ਹ।ੈ'5

ਇਹ ਸਮਾਿ ਚਾਰ ਿਰਨਾਂ ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਸੀ ਵਿਸ ਵਿਚ ਵਤੰਨ ਿਰਗ 
ਬ੍ਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ ਅਤੇ ਿੈਸ਼ ਕੰਮ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲਾਿ ਉਠਾਉਣ ਿਾਲੇ 
ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਿਰਗ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਿਾਰ ਆ ਵਗਆ। ਇਹ 
ਲਰੋਕ ਸ਼ਰੋਸ਼ਣ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹਰੋਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਾਿ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਿਰਪੂਰ ਯਰੋਗਦਾਨ 
ਦੇ ਬਾਿਿੂਦ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵਤ੍ਸਕਾਵਰਆ ਵਗਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿੱਡੇ ਕਹਾਉਂਦੇ 
ਲਰੋਕ ਵਿਹਲੜ, ਆਲਸੀ ਤੇ ਵਨਕੰਮੇ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਵਹਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਆਿਾਜ਼ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਵਕਰਤ-ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਰੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੰੂ ਨੀਚ ਿਰਗ ਦਾ ਰਵਹਬਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ:
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ਨੀਚਾ ਅੰਦਵਰ ਨੀਚ ਿਾਵਤ ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਵਤ ਨੀਚ॥ੁ
ਨਾਨਕੁ ਵਤਨ ਕੈ ਸੰਵਗ ਸਾਵਥ ਿਵਡਆ ਵਸਉ ਵਕਆ ਰੀਸ॥6

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਵਹਬ ਨੇ ਪਵਹਲੀ ਿਾਰੀ 'ਵਕਰਤ ਕਰਰੋ, ਨਾਮ ਿਪਰੋ ਅਤੇ ਿੰਡ 
ਕੇ ਛਕਰੋ' ਦਾ ਤ੍ੈ-ਸੂਤਰੀ ਫਾਰਮੁਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਵਰਿਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ 
ਵਦੱਤੀ। ਿਾਰਤੀ ਸਮਾਿ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨੰੂ ਵਕਰਤ ਨਾਲ ਿਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ 
ਇਕ ਬਹੁਤ ਿੱਡਾ ਕ੍ਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤੇ ਚੈਲੰਿ ਿਵਰਆ ਕੰਮ ਸੀ। ਿਰੋ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਿਮਾਤਾਂ 
ਲਈ ਅਸਵਹਣਯਰੋਗ ਬਣ ਵਗਆ। 'ਿਰਨ ਵਿਿਸਥਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਆਧੁਵਨਕ 
ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਅਪ੍ਾਸੰਵਗਕ ਅਮਾਨਿੀ ਵਿਿਸਥਾ ਨੰੂ ਿੀ ਗੌਰਿਸ਼ਾਲੀ ਸਨਾਤਨ 
ਪਰੰਪਰਾ ਵਸੱਧ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਅਿਰੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੰੂ ਕਾਰਿ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ 
ਿਧਾਉਣ ਿਾਲਾ ਕਰਮ-ਵਿਿਾਿਨ ਵਸਸਟਮ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ 
ਵਿਚ ਕਰੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਵਕ ਇਸ ਵਸਸਟਮ ਨੇ ਵਕਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 
ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਕੇ ਵਕਰਤ ਅਤੇ ਵਕਰਤੀ ਦਰੋਹਾਂ ਨੰੂ ਤੁਛਤਾ ਨਾਲ ਕੰਲਵਕਤ ਕਰ ਵਦੱਤਾ 
ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕਲੰਕ ਅੱਿ ਤੀਕ ਿਾਰਤੀ ਸਮਾਿ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦਮਾਨ ਹ।ੈ 
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਿੇ ਿੀ ਵਕਰਤ ਕਰਨ ਪ੍ਤੀ ਲਰੋਕ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ 
ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਂਿ ਿਾਿੇਂ ਹਰ ਸਥਾਨ' ਤੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਪ੍ਵਿਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਕਰੋ 
ਵਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੁਆਰਥ ਸਿ ਵਿਚ ਹੈ, ਸੁਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵਿਲਾਖੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ 
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਕਰਤ ਦੀ ਤੁਛਤਾ ਨੰੂ ਿੈਵਦਕ ਸਨਾਤਨਿਾਦ ਨੇ ਧਾਰਵਮਕ 
ਆਧਾਰ ਵਦੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਿੇ ਪਾਸੇ ਯਰੋਗਪਰਕ ਅਿੈਵਦਕ ਪੰਥਾਂ ਦੀ ਗ੍ਵਹਸਥ ਪ੍ਤੀ 
ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੇ ਿੀ ਵਕਰਤ' ਤੇ ਪਲਣ ਿਾਲੇ ਵਿਹਲੜ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀਆਂ ਿਮਾਤਾਂ 
ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਂ ਵਫਰ ਵਨਪੁੰ ਸਕ ਸਮਾਿ ਵਸਰਿ ਕੇ ਵਕਰਤੀਆਂ ਨੰੂ 
ਲੁੱ ਟਣ ਿਾਲੇ ਿਰਿਾਵਣਆਂ ਨੰੂ ਬਲਸ਼ਾਹੀ ਹਰੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਦੱਤਾ।'7 ਗੁਰੂ ਸਾਵਹਬਾਨ 
ਨੇ ਵਕਰਤ ਅਤੇ ਵਕਰਤੀ ਪ੍ਤੀ ਅਰੁੱ ਚੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰੋਸ਼ਣ ਵਖਲਾਫ ਆਿਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ 
ਕਰਵਦਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਵਕ ਿਰੋ ਵਕਰਤੀ ਸਾਧਨ-ਸੰਪੰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਰੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਧਨਹੀਨ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹਰੋ ਵਗਆ। ਵਿਸਨੰੂ ਸਮਾਿ ਵਿਚ 
ਇੱਜ਼ਤ ਵਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੰੂ ਵਤ੍ਸਕਾਵਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਇਸੇ ਲਈ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਰੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਿਾਤਾਂ ਨੰੂ ਅਧਾਰਵਮਕ 
ਪ੍ਿਾਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ: 

ਖਤ੍ੀਆ ਤ ਧਰਮੁ ਛਰੋਵਡਆ ਮਲੇਛ ਿਾਵਖਆ ਗਹੀ॥
ਵਸ੍ਸਵਟ ਸਿ ਇਕ ਿਰਨ ਹਰੋਈ ਧਰਮ ਕੀ ਗਵਤ ਰਹੀ॥8
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਕਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਰਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਲਵਕ ਕਰਮਸ਼ੀਲਤਾ 
ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਮਨੱੁਖਤਾ ਨੰੂ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹ।ੈ ਗੁਰੂ ਸਾਵਹਬਾਨ ਨੇ 'ਮੰਗਣ' 
ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਹੀਣਾ ਮੰਵਨਆ ਹੈ। ਮੰਗਣ ਿਾਲੇ ਕਦੇ ਿੀ ਵਗਆਨਿਾਨ ਿਾਂ ਫ਼ਕੀਰ 
ਨਹੀਂ ਹਰੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਧਰਮ ਤੇ ਅਵਧਆਤਮਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 
ਮੰਗਵਤਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹ।ੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਵਹਬ ਦੀ ਸਮੁੱ ਚੀ 
ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵਿਰਰੋਧ ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਵਕਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਵਸਆ 
ਵਗਆ ਹੈ:

ਘਵਰ ਘਵਰ ਮਾਗੈ ਿਗੁ ਪਰਬਰੋਧੈ ਮਵਨ ਅੰਧੈ ਪਵਤ ਹਾਰੀ॥9

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨ ਕਾਰ ਿੱਲ, ਮਨ ਯਾਰ ਿੱਲ' ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ 
ਆਧਾਰ ਵਬੰਦੂ ਬਣ ਵਗਆ। ਿਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਸਧਾਂਤ ਨੰੂ ਪ੍ਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪ੍ਿੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੂੰ ਹ ਨਾਲ ਿੱਪਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਰਤ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹ।ੈ 

ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਵਹਬ ਵਿਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਬਹੁਤੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਵਕਰਤੀ 
ਿਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਿੀਿਨ-ਕਾਲ ਵਿਚ 
ਵਕਰਤ ਕਰਵਦਆਂ ਹਰੋਇਆਂ 'ਵਕਰਤ' ਨਾਲ ਿਰੋਵੜਆ ਹ।ੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਵਹਬ 
ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾਉਣ, ਮਰੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ, ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ 
ਛਰੋਲੇ (ਘੁੰ ਗਣੀਆਂ) ਿੇਚ ਕੇ, ਿਗਤ ਧੰਨਾ ਿੀ ਨੇ ਵਕਸਾਨੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਕੇ, 
ਿਗਤ ਸੈਣ ਿੀ ਨੇ 'ਨਾਈ' ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਿਗਤ ਕਬੀਰ ਿੀ ਿੁਲਾਹੇ , ਿਗਤ 
ਰਿੀਦਾਸ ਿੀ ਮਰੋਚੀ, ਨਾਮਦੇਿ ਿੀ ਆਵਦ ਦਰਿੀ ਦੀ ਵਕਰਤ ਵਿਚ ਿੁਟੇ ਆਪਣੇ 
ਿੀਿਨ ਨੰੂ ਸਫ਼ਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹ।ੇ ਵਕਰਤ ਕਰਨੀ ਉਹ ਿੀਿਨ-ਿਾਚ ਹੈ ਿਰੋ 
ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੰੂ ਵਦ੍ੜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰ ਦੀ 
ਹੈ। ਵਕਰਤ ਹੀ ਸਾਧਕ ਦੇ ਵਚੱਤ ਵਿਚ ਪ੍ਿੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਸ੍ੀ 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਵਹਬ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਗਟਾਇਆ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਗੁਰਮਵਤ ਦਾ ਇਕ 
ਅਵਹਮ ਮਾਡਲ ਿਾਂ ਥੰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਵਪਤ ਹਰੋਇਆ ਹ।ੈ ਿਾਈ ਗੁਰਦਾਸ 
ਿੀ ਨੇ ਵਕਰਤੀ ਬਾਖੂਬੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ: 

ਹਥੀ ਕਾਰ ਕਮਾਿਣੀ ਪੈਰੀ ਚਵਲ ਸਵਤਸੰਗ ਵਮਲੇਹੀ। 
ਵਕਰਵਤ ਵਿਰਵਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਖਵਟ ਖਿਾਲਣੁ ਕਾਵਰ ਕਰੇਹੀ।10

ਅਵਧਆਤਮਕ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕਤਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਿਾਣ ਉਪਰੰਤ 
ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਵਰਕ ਕਾਰਿ ਸੁਵਕ੍ਤ ਅਰਥਾਤ ਸੱਚੀ ਵਕਰਤ ਬਣ ਿਾਂਦੇ 
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ਹਨ। ਮਨੱੁਖ ਕੇਿਕ ਧਨ ਪ੍ਾਪਤੀ ਲਈ ਵਕਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਸੇਿਾ ਅਤੇ 
ਪਰਉਪਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲਰੋੜਿੰਦਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹ।ੈ 'ਵਿਣ ਸੇਿਾ ਵਧ੍ਗ ਹਥ 
ਪੈਰ ਹਰੋਰ ਵਨਹਫ਼ਲ ਕਰਣੀ' ਦੇ ਮਹਾਂਿਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੱਥੀਂ ਕਾਰ 
ਿਾਿ ਵਕਰਤ ਿਾਂ ਸੇਿਾ ਨਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਨੰੂ ਵਿਅਰਥ ਸਮਝਦੀ 
ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹ।ੈ ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਵਰੱਦਰ ਤੇ ਆਲਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ 
ਲਈ ਪ੍ੜਰੋਤਾ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੜਪੁਣੇ ਤੇ ਐਸ਼-ਅਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਦਾ 
ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਸੱਚੀ-ਸੁੱ ਚੀ ਵਕਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਦਮ 'ਵਕਰਤ' ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਆਧਾਰ ਹ।ੈ 

ਿੰਡ ਛਕਣਾ ਵਕਰਤ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਟੁੱ ਟ ਵਹੱਸਾ ਹ।ੈ ਐਮਨਾਬਾਦ ਵਿਖੇ 
ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਵਲਕ ਿਾਗਰੋ ਤੇ ਿਾਈ ਲਾਲਰੋ ਦੇ ਵਬਰਤਾਂਤ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 
ਗਰੀਬ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਵਕਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰੋ ਰਹੇ ਸਰੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਖਲਾਫ 
ਆਿਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਿਾਈ ਲਾਲਰੋ ਨੰੂ ਵਕਰਤੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਵਲਕ 
ਿਾਗਰੋ ਨੰੂ ਸਮਾਿ-ਵਿਰਰੋਧੀ ਤੇ ਮਨੱੁਖਤਾ ਵਿਰਰੋਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਕਰਤ ਦੀ ਉਵਚਤ ਿੰਡ 
ਅਤੇ ਿੰਡ ਕੇ ਛੱਕਣ ਦੀ ਵਮਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਵਲਕ ਿਾਗਰੋ ਿਰਗੀਆਂ ਿਰੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਗੁਰੂ ਸਾਵਹਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਚਤਾਵਰਆ ਹੈ:

ਹਕੁ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸੁ ਸੂਅਰ ਉਸੁ ਗਾਇ॥
ਗੁਰੁ ਪੀਰੁ ਹਾਮਾ ਤਾ ਿਰੇ ਿਾ ਮੁਰਦਾਰੁ ਨ ਖਾਇ॥11

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਇਹ ਵਚੰਤਨ ਇਸ ਅੰਤਰਵਦ੍ਸ਼ਟੀ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਵਕ ਸੁਵਕ੍ਤ ਕਰਦੇ ਹਰੋਏ ਸੇਿਾ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਿਾਿਨਾ ਨਾਲ ਿੰਡ ਕੇ 
ਛੱਕਣ ਦੀ ਵਬਰਤੀ ਨੰੂ ਮਿਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਅੰਤ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਿਸਤੂ 
ਿਾਂ ਵਕਸੇ ਵਰਸ਼ਤੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਵਨਿਾਉਣਾ। ਅਸਲ ਧਨਿਾਨ ਉਹ ਹੈ ਵਿਸਨੇ 
ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਿਰੋ ਲਰੋੜਿੰਦਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਵਣਆ ਹ।ੈ ਵਿਸ ਦੀਆ ਘਾਲ-
ਕਮਾਈਆਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਿ ਅਵਿਹੀ ਸਰੋਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 
ਦੀ ਬਹੁਤ ਲਰੋੜ ਹੈ। ਧਨਿਾਨ ਮਨੱੁਖ, ਰਾਿ ਿਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 
ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਦਾ ਿੀਣਾ ਦੁਿਰ ਕੀਤਾ ਹਰੋਇਆ ਹੈ। 'ਆਪਣ ਹਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ 
ਹੀ ਕਾਿੁ ਸਿਾਰੀਐ' ਦੇ ਮਹਾਂਿਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੱੁਖ ਵਮਹਨਤ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 
ਦੀ ਵਕਰਤ ਨਾਲ ਸਿ ਕੁਝ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 'ਵਕਰਤ ਸੱਵਿਆਚਾਰ 
ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੈਵਤਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ ਵਿਚ 
ਹੱਥੀਂ ਵਮਹਨਤ ਨੰੂ ਿਵਡਆਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿੇਖ, ਵਿਹਲੜਪੁਣੇ ਤੇ ਪਾਖੰਡ 
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ਨੰੂ ਵਨੰਵਦਆ ਵਗਆ ਹ।ੈ ਵਕਰਤ ਸੱਵਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਵਿ੍ਸ਼ਟ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨਾਲ 
ਕਮਾਈ ਗਈ ਦੌਲ਼ਤ ਲਈ ਕਰੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੰੂ ਕੁੱ ਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ 
ਕੇਂਦਵਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੰੂ ਫਜ਼ਲੂ ਦੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹ।ੈ ਵਕਰਤ ਸੱਵਿਆਚਾਰ 
ਆਪ ਕਮਾਏ ਧਨ ਦਾ ਵਿਖਾਿਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਕੇਿਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਰਤਣ 
ਦਾ ਿੀ ਵਿਰਰੋਧੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਦਸਿੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਲਰੋੜਿੰਦਾਂ ਦੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਵਕਰਤ ਸੱਵਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਟੁੱ ਟ ਵਹੱਸਾ ਹ।ੈ ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 
ਿੀ ਦਾ ਵਕਰਤ ਸੱਵਿਆਚਾਰ 'ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਰੋਲਕ' ਹੈ, ਵਿਸ ਨੰੂ 
ਅਵਧਆਤਮਕ ਸਮਾਿਿਾਦ ਿੀ ਵਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ'12

ਿੂਮੰਡਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਿਾਦ ਦੇ ਅਿਰੋਕੇ ਯੁੱ ਗ ਵਿਚ ਰਾਿਸੀ ਤੇ 
ਿਪਾਵਰਕ ਸੱਤਾ ਤੇ ਪੂੰ ਿੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਧਕਾਰ ਸਥਾਵਪਤ ਹਰੋ ਚੁੱ ਕਾ 
ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਰਾਿਨੀਵਤਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਮਲਿੇਂ ਸੰਗਠਨ ਵਕਰਤ 
ਦਾ ਸ਼ਰੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਪਾੜਾ 
ਵਨਰੰਤਰ ਿੱਧ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਧਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲਰੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਿਰੋ ਕੰਮ 
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਯਰੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਰੋਏ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵਮਲ ਵਰਹਾ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ 
ਵਕਰਤ ਨੰੂ ਸਸਤਾ ਖਰੀਵਦਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮੀਰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਵਫਰ ਵਨਜ਼ਾਮ 
ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਦੇ ਹਰੋਏ ਸਮੁੱ ਚੀ ਲਰੋਕਾਈ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਬਣਦੇ ਿਾ ਰਹੇ 
ਹਨ। ਅਵਿਹੇ ਵਨਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਕਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਬੂਰੀਆਂ ਅਤੇ 
ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਵਕਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਤ ਤੇ 
ਘਾਲ-ਕਮਾਈ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਹਲੜਾਂ ਦਾ ਹੁਲੱੜ-ਪੁਣਾ ਹ।ੈ ਇਹ 
ਬਹੁਤ ਿੱਡਾ ਸਮਾਿਕ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਵਕ ਿਰੋ ਲਰੋਕ ਘਾਲ-ਕਮਾਈ ਤੇ ਵਦਨ-ਰਾਤ 
ਵਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੁਵਨਆਦੀ ਲਰੋੜਾਂ ਤੇ ਸੁੱ ਖਾਂ ਤੋਂ ਿਾਂਝੇ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਦੂਿੇ ਲਰੋਕ ਬੌਵਧਕ ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਚਾਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਮਹਨਤਾਂ 
ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਵਕ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਿੀ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਵਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਿਰੋ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਰੋਈ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਨਾ 
ਪਏ। ਇਸ ਸੁਆਰਥ ਪ੍ਵਿਰਤੀ ਨੇ ਸਮਾਿ ਵਿਚ ਸਮਾਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ 
ਪਦਾਰਥਕ ਅਸਤੁੰ ਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਹ।ੈ ਅਿਰੋਕੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਵਨਰਾਸਤਾ ਦਾ 
ਇੱਕ ਹਰੋਰ ਿੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦਵਲੱਦਰੀ ਿਾਂ ਆਲਸਪੁਣੇ ਵਿਚ ਿੀਿਨ ਵਿਉਣਾ ਹੈ। 
ਵਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਣਵਗਣਤ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਪਵਤਤਪੁਣੇ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹਰੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਨਵਸ਼ਆਂ ਦੇ ਸੇਿਨ ਿਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਿੀ ਵਕਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ 
ਹਰੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਿੇ ਿੱਿੋਂ ਸਮਾਿ ਵਿਚ ਅਰਾਿਕਤਾ, ਅਸਵਥਰਤਾ ਅਤੇ 
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ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਿਾਤਾਿਰਨ ਬਣ ਵਗਆ ਹੈ। ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਵਕਰਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ 
ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਵਿਕ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਕਰੋਈ ਸਾਰਵਥਕ ਿੂਵਮਕਾ ਨਹੀਂ ਵਨਿਾ 
ਰਹੀਆ।ਂ ਇਸ ਲਈ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਰੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਵਕਰਤ ਦੇ 
ਸਾਧਨ ਿੁਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗ।ੇ 'ਿਾਰਤ ਿਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿੱਥੇ ਵਕਰਤੀ ਸਮਾਿ ਨੰੂ 
ਵਿੱਥੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਕਦੇ ਸਨਮਾਨਯਰੋਗ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ, ਉੱਥੇ ਵਕਰਤ 
ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵਕਰਤੀ ਦੀ ਸਰਬਰੋਤਮਤਾ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮਵਤ 
ਦਾ ਿੱਡਾ ਸਰਰੋਕਾਰ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਵਿਸ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਿਿੋਂ ਵਸੱਖੀ ਨੇ ਉੱਚਤਮ ਵਕਸਾਨ, 
ਸਰਬਉੱਚ ਕਾਰੀਗਰ, ਸਫਲ ਿਪਾਰੀ ਆਵਦ ਵਿਕਾਸਿਾਦੀ ਇਨਸਾਨ ਮਨੱੁਖਤਾ 
ਨੰੂ ਵਦੱਤੇ। ਵਸੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਪ੍ਵਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਨ੍ਹ ਾਂ 
ਬਚਨਾਂ ਨੰੂ ਿਲੀਿਾਂਤ ਫਲੀਪੂਤ ਕੀਤਾ ਵਕ ਵਸੱਖ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਿੁੱ ਖੇ ਕੀ ਰਵਹਣਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਕਰਤ ਪ੍ਤੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਕਾਰਨ ਹਰੋਰ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦੇ ਆਸਰੇ 
ਪਰਿਾਰ ਪਾਲਦੇ ਰਵਹਣਗੇ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਕਰਤ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ 
ਪੁੰ ਨ ਦਾ ਬੀਿ ਬੀਵਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੰ ਨ-ਫਲ ਨੇ ਵਿਕਵਸਤ ਹਰੋ ਕੇ ਮਾਨਿਤਾ 
ਦੀਆਂ ਸਿ ਿੁੱ ਖਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਵਦੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਕਰਤ ਨੰੂ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 
ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਵਸੱਖ ਪੰਥ ਸਮੂਹ ਵਮਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ 
ਇੱਕ ਅਵਿਹੀ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਮਾਵਿਕ ਵਿਿਸਥਾ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਵਿੱਥੇ ਪਦਾਰਥਕ ਥੁੜ ਦੀ ਕਰੋਈ ਸੰਿਾਿਨਾ ਨਾ ਹਰੋਿੇ, ਪਰ ਧਨ-ਸੰਪਦਾ 
ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸਾਂਝੀ, ਸਿ ਦੇ ਸੁੱ ਖ ਲਈ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਵਲਆਣ 
ਲਈ ਹਰੋਿੇ।'13 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਵਹਬ ਵਿਚ ਵਨਵਹਤ ਿੀਿਨ-ਿਾਚ 
ਵਿਸ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਉਣ ਦੀ ਿਾਚ ਵਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱ ਖ 
ਧੁਰਾ 'ਵਕਰਤ' ਨਾਲ ਿੁਵੜਆ ਹਰੋਇਆ ਹ।ੈ ਅੱਿ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਦ ਿੀ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਵਕਰਤ ਦਾ ਮਾਡਲ ਮਨੱੁਖਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਹੀ ਪ੍ਾਸੰਵਗਕ 
ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੈ ਿਰੋ ਇਕ ਬੰਨੇ ਵਕਰਤ ਤੇ ਵਕਰਤੀ ਦਾ ਸਵਤਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ 
ਹਰੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਮੁੱ ਚੀ ਮਨੱੁਖਤਾ ਦੇ ਿਲੇ 
ਨੰੂ ਸੂਤਰਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 
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