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ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਿਸਿਆਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ 

ਆਧੁਸਨਕ ਪ੍ਰਿੰਸਗਕਤਾ
ਮਨਦੀਪ ਖੋਖਰ

(ਖੋਜਾਰਥੀ, ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ)

 ਿਸਿਆਚਾਰ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਿਸਿਆਚਾਰ ਇੱਕ ਅਸਜਹਾ 
ਦਰਪਣ ਹੈ, ਸਜਿ ਸਵਚ ਿਮੁੱ ਚੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਿਵੀਰ ਪ੍ਰਤੀਸਬੰਬਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸਕਿੇ 
ਕੌਮ ਦੀ ਿਮਾਸਜਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਸਥਕ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਿ ਦੇ 
ਿਸਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਿਸਿਆਚਾਰ ਵਧੀਆ ਿੰਤੁਸਲਤ ਿੁਘੜ ਜੀਵਨ-
ਜਾਂਚ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਮਨ, ਬਾਣੀ, ਕਰਮ ਕਰ ਕੇ ਿਹੀ ਤੇ ਿੋਹਣਾ ਕੰਮ ਿੋਹਣੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ‘’ਿਸਿਆਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿੱਸਿਆ+ਆਚਾਰ 
ਦੇ ਿੁਮੇਲ ਤੋਂ ਬਸਣਆ ਹੈ, ਸਜਿ ਤੋਂ ਿਾਵ, ਿਾਊ ਜਾਂ ਿੁਲਸਿਆ ਹੋਇਆ 
(ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਿਮਾਜਕ) ਆਚਰਨ, ਜੋ ਸਕਿੇ ਵੀ ਿਮਾਜ ਦੀ ਉੱਨਤ ਹੋਈ 
ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਿੂਚਕ ਹੈ। ਬੌਸਧਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਿਾਵਨਾਤਮਕ, ਿੁਹਜਾਤਸਮਕ ਿੰਿਾਰ 
ਨੰੂ ਿੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਚਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਸਵਚ ਜੋ ਸਿਰਜਣਾ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਿਸਿਆਚਾਰ ਹੈ।’’1

 ਮਨ ਅਤੇ ਬੁੱ ਧੀ ਨੰੂ ਿਾਧਨਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਸ਼ਖ਼ਿੀਅਤ 
ਨੰੂ ਉੱਜਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿੰਦਗੀ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਾਧਨ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਸਤਕ ਜੀਵ ਤੋਂ ਿਸਿਆਚਾਰ ਜੀਵ ਬਣਨਾ ਹੈ।

 ‘’ਸਿੱਖ ਿਸਿਆਚਾਰ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸਦਿਦਾ ਰੂਪ ‘ਿਾਬਤ-ਿੂਰਤ’ 
ਅਤੇ ਦਿਤਾਰ ਹੈ। ਦਾੜ੍ਹੀ-ਕੇਿ ਰੱਖਣੇ, ਕੇਿ ਦੀ ਅਤੇ ਦਿਤਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 
ਅਤੇ ਅੰਸਮ੍ਰਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਾਹਰੀ ਸਿੱਖ ਿਸਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ‘ਸਿੰਘ’ 
ਅਤੇ ‘ਕੌਰ’ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਇਿ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਦੀ ਪਸਹਚਾਣ ਹੈ।’’2

 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਸਜਆ ਸਿੱਖ ਿਸਿਆਚਾਰ ‘ਸਬਬੇਕ ਬੁੱ ਸਧ’ 
ਵਾਲਾ ਿਸਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸਖਆ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਿਾਸਹਬ ਸਵਚ ਦਰਿ 
ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵਚ ਸਗਆਨ ਦਾ ਅਥਾਹ ਿਾਗਰ ਹੈ। ਸਲਆਕਤ, ਸ਼ਰਾਫ਼ਤ 
ਅਤੇ ਤਸਹਿੀਬ ਸਕਿੇ ਵੀ ਿਸਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਲੱਛਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਤੰਨੇ ਗੁਣ 
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ਿਮਾਜ ਸਵਚ ਸਮਠਾਿ, ਿਸਹਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਿਸਹਯੋਗ, ਪਰਉਪਕਾਰ, ਿੇਵਾ ਵਰਗੇ 
ਗੁਣਾਂ ਨੰੂ ਜਨਮ ਸਦੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਿਸਿਆਚਾਰ ਨੰੂ ਸਕਰਤ ਿਸਿਆਚਾਰ ਨਾਲ 
ਿਰਪੂਰ ਮੰਸਨਆ ਸਗਆ ਹੈ। ਦਿਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਸਕਰਤ-ਕਮਾਈ ਦਾ ਿਸਤਕਾਰ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਵਚ ਪ੍ਰਬਲ ਰੂਪ ਸਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਿਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਿੱਚੀ-ਿੁੱ ਚੀ ਸਕਰਤ 
ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਲਕ ਿਾਗੋ ਦੂਸਜਆਂ ਦੀ ਸਕਰਤ-ਕਮਾਈ ਨੰੂ 
ਲੁੱ ਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਅਕਤੀ 
ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਿਸਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਿਕਦੇ। ਿ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੇਠ ਸਲਖੇ ਪਸਵੱਤਰ ਫ਼ਰਮਾਨ ਸਵਚ ਪਰਾਏ ਹੱਕ ਨੰੂ ਮਾਰਨ 
ਅਤੇ ਦੂਸਜਆਂ ਦੀ ਸਕਰਤ-ਕਮਾਈ ਦੀ ਲੁੱ ਟ ਦੀ ਿਪਸ਼ਟ ਸਨਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ:

ਹਕੁ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਿੁ ਿੂਅਰ ਉਿ ਗਾਇ॥3

ਜੇ ਰਤੁ ਲਗੈ ਕਪੜੈ ਜਾਮਾ ਹੋਇ ਪਲੀਤੁ॥

ਜੋ ਰਤੁ ਪੀਵਸਹ ਮਾਣਿਾ ਸਤਨ ਸਕਉਂ ਸਨਰਮਲ ਚੀਤੁ॥4

ਿ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਿਾਸਹਬ ਜੋ ਿਦਾਚਾਰਕ ਤੇ ਨੈਸਤਕ ਸਿੱਸਖਆਵਾਂ ਦਾ ਵਡਮੁੱ ਲਾ 
ਖ਼ਿਾਨਾ ਹੈ। ਿ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਿਾਸਹਬ ਮਨੱੁਖੀ ਿਮਾਜ ਦੇ ਿਰਬ ਕਸਲਆਣ ਲਈ 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਇਲਾਹੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ। ਿ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਿਾਸਹਬ ਜੀ ਦੀ ਵਸਡਆਈ 
ਕੇਵਲ ਇਿ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਕ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰ ਥ ਹੈ, 
ਿਗੋਂ ਇਿ ਦੀ ਪ੍ਰਿੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਿਰਬ ਜਗਤ ਲਈ ਿਾਂਿਾ ਤੇ 
ਿੁਖਦਾਈ ਹੈ।

ਇਿ ਸਦ੍ਰਸ਼ਟਮਾਨ ਿੰਿਾਰ ਸਵਚ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿਰਦਾਰੀ ਤੇ ਸਿੱਕਦਾਰੀ 
ਹੈ। ਉਹ ਇਿ ਬ੍ਰਸਹਮੰਡ ਦਾ ਿ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੀਵ ਹੈ, ਸਕਉਂਸਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨੱੁਖਾ-ਜਨਮ 
ਨੰੂ ਚੁਰਾਿੀ ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਿਵੀਕਾਰਦੀ ਹੈ।

ਲਖ ਚਉਰਾਿੀਹ ਜੋਸਨ ਿਬਾਈ॥ ਮਾਣਿ ਕਉ ਪ੍ਰਿ ਦੀਈ ਵਸਡਆਈ॥

ਇਿ ਪਉੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰੁ ਚੂਕੇ ਿੋ ਆਇ ਜਾਇ ਦੁਖੁ ਪਾਇਦਾ॥5

 ਸਵਚਾਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਸਕ ਇੱਥੇ ਸਕਧਰੇ ਵੀ ਮਾਣਿ ਤੋਂ ਿਾਵ ਕੇਵਲ 
ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਸਲਆ ਸਗਆ ਿਗੋਂ ਇਿ ਦਾ ਿਾਵ ਇੱਕ ਸਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨੱੁਖ 
ਤੋਂ ਸਜਿ ਸਵਚ ਇਿਤਰੀ  ਵੀ ਸ਼ਾਸਮਲ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦ ਵੀ। ਪ੍ਰੰ ਤੂ ਜਦੋਂ ਅਿੀਂ ਮੱਧ 
ਕਾਲ ਦੇ ਇਸਤਹਾਿ ਤੇ ਨਿਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਇਿਤਰੀ ਦੀ ਦੱਬੀ 
ਕੁਚਲੀ, ਸਨਮਾਣੀ, ਸਲਤਾੜੀ-ਮਧੋਲੀ ਤਿਵੀਰ ਨਿਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸਖਆ 
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ਜਾਵੇ ਹਰ ਜੀਵ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਪੱਛੇ ਸਕਿੇ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਨੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਇਿਤਰੀ ਪਸਹਲਾਂ ਅਿਸਹ ਪੀੜ੍ਹਾਂ ਿਸਹ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਜਨਮ ਸਦੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ 
ਸਿੰਦਗੀ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਿਿ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੀ ਪੈਰੀਂ 
ਹੁੰ ਸਦਆਂ ਮਰਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਕੋਿੇ ਵਾਰ ਕਰਨੋਂ  ਵੀ ਿੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 
ਸਜਿ ਨੰੂ ਸਕਿੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਿੋਹਣਾ ਸਕਹਾ ਹੈ:-

ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਦੇਵਾਂ,

ਇਹ ਸਤੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਕਰਦਾ।

ਿੌ ਿੌ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ,

ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਹੈ ਕਰਦਾ।6

ਸਕਿੇ ਵੀ ਿਸਿਅਤਾ ਦੇ ਸਵਕਾਿ, ਿਸਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਿਮਾਜ 
ਦੀ ਉਚਾਈ ਮਾਪਣ ਦਾ ਿਿ ਤੋਂ ਿਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਿਮਾਜ ਸਵਚ ਇਿਤਰੀ ਨੰੂ ਸਦੱਤਾ 
ਸਗਆ ਦਰਜਾ ਸਗਸਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਿਾਰਤੀ ਿਮਾਜ ਸਵਚ ਇਿਤਰੀ ਦਾ ਿਥਾਨ ਿਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਸਰਹਾ 
ਹੈ। ਿਮਾਜ ਨੇ ਇਿਤਰੀ ਨੰੂ ਕਦੀ ਦੇਵੀ ਤੇ ਕਦੀ ਦਾਿੀ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 
ਕਦੀ ਇਿ ਦੀ ਉਪਮਾ ਚੰਡੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਦੀ ਇਿ 
ਨੰੂ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱ ਤੀ ਕਸਹ ਕੇ ਦੁਰਕਾਸਰਆ ਤੇ ਨਕਾਸਰਆ ਸਗਆ।7

 ਇਿਤਰੀ ਦੇ ਿੁਚਾਰੂ ਗੁਣ ਮਨੱੁਖਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਿਤਰੀ ਹੀ ਿੀ, ਸਜਿ ਨੇ ਿਿ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਆਪਣਾ ਵੰਸ਼ 
ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਜਾਂ ਓਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁੱ ਲੀ ਦੀ ਕਾਢ 
ਕੱਢੀ। ਵੈਸਦਕ ਿਸਮਆਂ ਸਵਚ ਇਿਤਰੀ ਨੰੂ ਉੱਤਮ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿੀ ਅਤੇ ਉਿ 
ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵਚ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੀ। ਉਿ ਵੇਲੇ ਇਿਤਰੀ ਨੰੂ ਆਪਣਾ 
ਵਰ ਖ਼ੁਦ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ ਿੀ। ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਸ਼ਵਾਿ ਿੀ ਸਕ 
ਸਜੱਥੇ ਨਾਰੀ-ਪੂਜਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ ਸਨਵਾਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ 
ਧਾਰਸਮਕ ਯੱਗ, ਇਿਤਰੀ ਦੀ ਹਾਿਰੀ ਤੋਂ ਸਬਨਾਂ ਿੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਿੀ ਮੰਸਨਆ 
ਜਾਂਦਾ। ਉੱਤਰ ਵੈਸਦਕ ਕਾਲ ਜਾਂ ਵੀਰ ਕਾਲ ਸਵਚ ਇਿਤਰੀਆਂ ਦਾ ਿਨਮਾਨ 
ਘਟਦਾ ਸਗਆ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਨਮ ਨੰੂ ਦੁੱ ਖ ਮੰਸਨਆ ਜਾਣ ਲੱਸਗਆ। ਮਹਾਂਿਾਰਤ 
ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਸਵਚ ਕਈ ਥਾਂ ਇੰਿ ਸਲਸਖਆ ਹੈ, ਇਿਤਰੀ  ਹੀ ਿਿ ਬੁਰਾਈਆਂ 
ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਅਨਰਥ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਿ ਕਾਲ ਸਵਚ 
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ਬਹੁ-ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪ੍ਰਚਸਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਿੇ ਕਾਲ ਸਵਚ ਿਤੀ-ਪ੍ਰਥਾ ਨੇ ਜਨਮ 
ਸਲਆ। ਿੀਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਤਆਗ ਅਤੇ ਸਪਆਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਅਗਨੀ 
ਪ੍ਰੀਸਖਆ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਕੌਰਵਾਂ-ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਯੁੱ ਧ ਸਵਚ ਤਾਂ ਿਾਰੇ ਹੀ ਿਦਾਚਾਰੀ 
ਕਾਨੰੂਨ ਟੁੱ ਟ ਗਏ ਿਨ। ਿਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਵਚ ਦੁਰਯੋਧਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰੋਪਤੀ ਨੰੂ ਸਨਰ-
ਵਿਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਾਰੇ 
ਆਦਰਸ਼ ਸਮੱਟੀ ਸਵਚ ਸਮਲ ਗਏ ਿਨ। ਗੰਧਾਰੀ ਤੇ ਕੁੰ ਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਿਸਤਕਾਰਤ 
ਇਿਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰੋਪਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਸਖ਼ਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਆਵਾਿ 
ਨਾ ਉਠਾ ਿਕੀਆਂ। ਇਿ ਨਾਲ ਹੀ ਇਿਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।8

ਇਿਤਰੀ ਿਮਾਜ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਿ ਨੰੂ ਿੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਸਵਚ 
ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਿ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਸਵਚ ਅਸਹਮ ਿੂਸਮਕਾ ਸਨਿਾਉਂਦੀ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਿਾਸਹਬਾਨ ਦੇ ਿਮੇਂ ਇਿਤਰੀ ਦੀ ਜੋ ਦਸ਼ਾ ਿੀ, ਉਿ ਦਾ ਵਰਣਨ ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਰਾਹੀਂ ਿਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਿਤਰੀ ਦੀ 
ਸਿਰਜਣਾਤਸਮਕ ਿਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਿਲੀਿਾਂਤ 
ਜਾਸਣਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਦ੍ਰੜ੍ਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸਕ ਇਿਤਰੀ 
ਤੋਂ ਸਬਨਾਂ ਕੁੱ ਿ ਵੀ ਿੰਿਵ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਿਸਿਆਚਾਰ ਸਵਚ ਵੀ ਇਿਤਰੀ ਨੰੂ ਹਰ 
ਪੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਿਾਸਹਬ ਨੇ ਇਿਤਰੀ ਨੰੂ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਟੀ 
ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਿੋਗ ਸਵਲਾਿ ਦੀ ਵਿਤੂ ਿਮਿਣ ਵਾਲੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ 
ਨੰੂ ਸਿਟਕਾਸਰਆ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਿੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਕਹਾ ਸਕ 
ਇਿਤਰੀ ਮਰਦ ਦੀ ਦਾਿੀ ਨਹੀਂ ਿਗੋਂ ਉਿ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ।

ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਿਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਰਦ ਦੀ ਿਚਾਈ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਸਦਆਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:

ਪਸਹਲਾ ਮਾਿਹੁ ਸਨੰਸਮਆ ਮਾਿੈ ਅੰਦਸਰ ਵਾਿੁ॥

ਜੀਉ ਪਾਇ ਮਾਿੁ ਮੁਸਹ ਸਮਸਲਆ ਹਡੁ ਚੰਮੁ ਤਨੁ ਮਾਿ॥

ਮਾਿਹੁ ਬਾਹਸਰ ਕਸਢਆ ਮੰਮਾ ਮਾਿੁ ਸਗਰਾਿੁ॥

ਮੁਹੁ ਮਾਿੈ ਕਾ ਜੀਿ ਮਾਿੈ ਕੀਮਾਿੈ ਅੰਦਸਰ ਿਾਿੁ॥

ਵਡਾ ਹੋਆ ਵੀਆਸਹਆ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਮਾਿ॥

ਮਾਿਹੁ ਹੀ ਮਾਿੁ ਉਪਜੈ ਮਾਿਹੁ ਿਿੋ ਿਾਕੁ॥
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ਿਸਤਗੁਸਰ ਸਮਸਲਐ ਹੁਕਮੁ ਬੁਿੀਐ ਤਾ ਕੋ ਆਣੈ ਰਾਸਿ॥

ਆਸਪ ਛੁਟੈ ਨਹ ਛੁਟੀਐ ਨਾਨਕ ਬਚਸਨ ਸਬਣਾਿੁ।।9

ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਵਚ ਸਗ੍ਰਹਿਥ ਨੰੂ ਿਰਵੋਤਮ ਧਰਮ ਿਵੀਕਾਰਦੀ ਹੈ, ਸਕਉਂਸਕ 
ਸਗ੍ਰਹਿਥ ਦਾ ਿੋਚਣਾ ਇਿਤਰੀ ਤੋਂ ਸਬਨਾਂ ਿੰਿਵ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਿਮਾਜ ਦਾ ਹਰ 
ਕਾਰਜ, ਹਰ ਿਮਾਰੋਹ ਤੇ ਹਰ ਰੂਪ ਇਿਤਰੀ ਸਬਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਤੇ ਅਪੂਰਨ 
ਹੈ। ਗੁਰੂ ਿਾਸਹਬਾਨ ਨੇ ਆਸਖਆ ਰਾਸਜਆਂ, ਮਹਾਰਾਸਜਆਂ ਤੇ ਿੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ 
ਜਨਮਦਾਤੀ ਿਲਾ ਮਾੜੀ ਜਾਂ ਸਨੰਦਣਯੋਗ ਸਕਵੇਂ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ?

ਿੰਸਡ ਜੰਮੀਐ ਿੰਸਡ ਸਨੰਮੀਐ ਿੰਸਡ ਮੰਗਣੁ ਸਵਆਹੁ॥

ਿੰਡਹੁ ਹੋਵੈ ਦੋਿਤੀ ਿੰਡਹੁ ਚਲੈ ਰਾਹੁ॥

ਿੰਡ ਮੁਆ ਿੰਡੁ ਿਾਲੀਐ ਿੰਸਡ ਹੋਵੈ ਬੰਧਾਨ॥

ਿੋ ਸਕਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਸਜਤੁ ਜੰਮਸਹ ਰਾਜਾਨ॥10

 ਇਿਤਰੀ ਸਕਿੇ ਵੀ ਿਮਾਜ ਦੀ ਚੂਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਜਿ ਤੋਂ ਸਬਨਾਂ 
ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤਾਂ ਕੀ ਿਮਾਜ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਿੰਿਵ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਸਤ ਤਾਂ ‘ਏਕ 
ਜੋਸਤ ਦੁਇ ਮੂਰਤੀ’ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤ ਪਾਸਦਕ ਹੈ ਿਾਵ ਇਿਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਿੰਪੂਰਨ 
ਅਿੇਦਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਮਕਤਾ ਹੀ ਅਿਲ ਸਗ੍ਰਹਿਥੀ ਿਵੀਕਾਰੀ ਗਈ ਹੈ।

 ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਇਸਤਹਾਿ ਸਵਚੋਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਸਬੰਦ 
ਸਿੰਘ ਬਾਲ ਿਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਿਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ 
ਜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਿਗ ਸਤੰਨ 
ਦਹਾਸਕਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਿਮੁਦਾਇ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਸਬੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਿੁਪਤਨੀ ਮਾਤਾ 
ਿੁੰ ਦਰੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਿਾਸਹਬ ਕੌਰ ਅਗਵਾਈ ਸਦੰਦੇ ਰਹੇ।

 ਅਜੋਕੀ ਸਿੱਖ ਇਿਤਰੀ ਸਵਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸਤਹਾਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸਰਤ ਇਿਤਰੀ ਦੀ 
ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਸਮਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਿ ਿਸਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਇਿਤਰੀ 
ਦੀ ਤਿਵੀਰ ਵੀ ਿਾਡੇ ਿਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਹਿਾਰਾਂ ਵਸਰ੍ਹਆਂ ਲੰਮਾ ਿਫ਼ਰ 
ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਿਮਾਂ ਇੱਕੀਵੀਂ ਿਦੀ ਤੱਕ ਆ ਪਹੁੰ ਸਚਆ ਹੈ। ਿਾਇੰਿ ਅਤੇ 
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਵਚ ਹੈਰਾਨੀ ਿਰੀ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਮਨੱੁਖੀ ਿਸਿਅਤਾ ਸਵਚ 
ਵੀ ਅਣਸਗਣਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱ ਿ ਹੀ ਿਮਾਂ ਪਸਹਲਾਂ ਪਰਦੇ 
ਹੇਠ ਢਕੀ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਇਿਤਰੀ ਅੱਜ ਹਰ ਖੇਤਰ ਸਵਚ 
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ਮੱਲ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਾਰਤੀ ਿੰਸਵਧਾਨ ਅਨੁਿਾਰ ਕਾਨੰੂਨ ਹੇਠ ਇਿਤਰੀਆਂ 
ਨੰੂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਿ ਜਾਪਦਾ 
ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਜਵੇਂ ਿਮਾਨਾ ਹੀ ਇਿਤਰੀਆਂ ਦਾ ਆ ਸਗਆ ਹੋਵੇ। ਉਪਰੀ 
ਨਿਰੇ ਿਿ ਕੁੱ ਿ ਵਧੀਆ ਮਸਹਿੂਿ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਮਾਸਜਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ 
ਿਚਾਈ ਕੁੱ ਿ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਰ 
ਦੇਣਾ, ਦਾਜ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕੰਮ-ਕਾਿੀ ਇਿਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ 
ਿੱਦੀ ਛੇੜ-ਛਾੜ, ਇਸ਼ਸਤਹਾਰੀ ਯੁੱ ਗ ਸਵਚ ਇਿਤਰੀਆਂ ਦੇ ਿਰੀਰ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ 
ਆਸਦ ਿਮੱਸਿਆਵਾਂ ਿਮਾਜ ਨੰੂ ਅਨੈਸਤਕਤਾ ਦੀ ਡੂੰ ਘੀ ਖਾਈ ਸਵਚ ਧਕੇਲਦੀਆਂ 
ਨਿਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।  

 ਅੱਜ ਵੀ ਿਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਗਿਗ ਸਕਿੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਸਵਚ, ਇਿਤਰੀ 
ਨੰੂ ਿੰਪੂਰਨ ਮਨੱੁਖ ਨਹੀਂ ਿਵੀਕਾਸਰਆ ਜਾਂਦਾ। ਿੰਸਵਧਾਨ ਸਵਚ ਔਰਤਾਂ ਸਵਚ 
ਲਗਿਗ 30 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਜਨ੍ਹ ਾਂ ਸਵਚ ਔਰਤਾਂ 
ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਧਕਾਰ ਸਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਿੰਸਵਧਾਨ ਿਾਵੇਂ ਕੁੱ ਿ ਆਖਣ, 
ਸਕਤਾਬਾਂ ਿਾਵੇਂ ਕੁੱ ਿ ਸਬਆਨਣ, ਗ੍ਰੰ ਥ ਚਾਹੇ ਕੁੱ ਿ ਪ੍ਰਚਾਰਨ, ਪ੍ਰੰ ਤੂ ਇਿਤਰੀ ਦੇ 
ਦੁੱ ਖਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿੱਚਮੁੱ ਚ ਉਿ ਦੇ ਦੁੱ ਖਾਂ ਤੋਂ ਲਮੇਰੀ ਹੈ। ਹੁਸਸ਼ਆਰਪੁਰ ਸਿਲ੍ਹੇ  
ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਵਿੋਂ ਿੰਨ 2011 ਸਵਚ 1586625 ਹੈ। ਸਜਿ ਸਵਚ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 
ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ 538204 ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਦਰਿ 
ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਮੁਕੱਦਸਮਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਜਵੇਂ-ਸਜਵੇਂ 
ਆਧੁਸਨਕਤਾ ਵਧੀ ਓਵੇਂ-ਓਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਿਤ ਕਚਸਹਰੀਆਂ ਸਵਚ ਆ 
ਗਈਆਂ। 56% ਕੇਿ ਸਿੱਖ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਿੰਬੰਸਧਤ ਹਨ। ਸਜਹੜੇ ਇਿ ਗੱਲ 
ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਰਦੇ ਨੇ ਸਕ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗੁਰੂ ਿਾਸਹਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦੱਿੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ 
ਿਟਕ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ‘ਚ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹੈ:-

ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗੁ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹ ਡੂਬੀਅਲੇ।।11

ਇਿ ਫ਼ਰਮਾਨ ਅਨੁਿਾਰ ਮੋਹ ਰੂਪ ਸਚੱਕੜ ਿਰਪੂਰ ਿੰਿਾਰ ਸਵਚ ਬਹੁਤੀ 
ਲੁਕਾਈ ਡੁੱ ਬਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਿਕੀ, ਪ੍ਰੰ ਤੂ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਿਾਸਹਬ ਸਵਚ ਦਰਿ 
ਜੋ ਗੁਣ ਦਰਿਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਿੰਿਾਰ ਰੂਪੀ ਸਚੱਕੜ ਸਵਚ ਰਸਹੰਦੀਆਂ 
ਵੀ ਪ੍ਰਿੂ ਨੰੂ ਸਹਰਦੇ ਸਵਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਿਮੁੱ ਚੀ ਲੋਕਾਈ ਨੰੂ ਿੇਧ ਬਖ਼ਸ਼ ਕੇ ਨਰੋਏ 
ਿਮਾਜ ਦੇ ਸਿਰਜਕ ਬਣ ਿਕਦੇ ਹਨ। 
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      ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਦਰਿ ਮੁਕੱਦਸਮਆਂ ਤੇ ਨਿਰ 
ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਦਲ ਕੰਬਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਿਾਡੇ ਿਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

Year Total Cases Sikh (Cases) Age (Sikh Cases)

2001 5 2 40.0

2002 20 14 70.0

2003 11 6 54.5

2004 16 7 43.8

2005 26 14 53.8

2006 43 29 67.4

2007 66 35 53.0

2008 73 38 52.1

2009 57 33 57.9

2010 74 39 52.7

2011 72 44 61.1

2012 70 38 54.3

2013 154 88 57.1

2014 93 55 59.1

2015 115 63 54.8

Average % 895 505 56.4  
           Age Sikh

12

 ਅੱਜ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਇਿਤਰੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ 
ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਜਿ ਿਮਾਜ ਸਵਚ ਮਨੱੁਖਤਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਅੰਗ ਅਸਨਆਂ 
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ਦੀ ਚੱਕੀ ਸਵਚ ਸਪਿ ਸਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਿਮਾਜ ਸਿਹਤਮੰਦ ਿਮਾਜ ਨਹੀਂ ਸਕਹਾ 
ਜਾ ਿਕਦਾ। ਸਜਿ ਿਮਾਜ ਦਾ ਅੱਧਾ ਅੰਗ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਵਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ 
ਿਮਾਜ ਆਿਾਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਕਵੇਂ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਿੁਹਣੇ ਨਰੋਏ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ 
ਵਧੂ ਿਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਸਦਆਂ ਗੁਰੂ ਿਾਸਹਬ ਨੇ ਇਿਤਰੀ ਦੀ ਿਮਾਸਜਕ 
ਹਾਲਤ ਸਵਚ ਿੁਧਾਰ ਸਲਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਮਸਥਆ ਿੀ।

 ਹਰ ਿਾਲ 8 ਮਾਰਚ ਨੰੂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਸਹਲਾ ਸਦਵਿ 
ਇਿਤਰੀ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਿੰਕਲਪ ਨੰੂ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਚੇਤਨਾ ਸਦਵਿ ਹੈ। ਇਿਤਰੀ ਮਨੱੁਖੀ ਿਮਾਜ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੱਧਾ ਅੰਗ 
ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕਹਾ ਜਾਵੇ ਸਕ ਮਨੱੁਖਤਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧੇ ਅੰਗ (ਪੁਰਸ਼) ਦੀ ਹੋਂਦ 
ਇਹੀਓ ਅੱਧਾ ਅੰਗ (ਇਿਤਰੀ) ਘੜਦਾ ਤੇ ਿੰਵਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। ਇਿਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਿੇ ਦੇਣ ਿਦਕਾ ਅੰਗਰੇਿੀ ਿਸਿਆਚਾਰ ‘ਚ ਇਿ 
ਨੰੂ ਮਨੱੁਖਤਾ ਦਾ Better half ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ‘ਚ ਇਿ 
ਲਈ ‘ਅਰਧਾਂਗਨੀ’ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਸਲਤ ਹੈ। ਇਿਤਰੀ ਨੰੂ ਮਰਦ ਦੀ ‘ਅਰਧਾਂਗਨੀ’ 
ਸਕਹਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਿਤਰੀ ਅਰਧਾਂਗਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਅੰਗ 
(ਪੁਰਸ਼) ਸਜੰਨੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਿਨਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਅਸਧਕਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਿ 
ਹੈ ਤਾਂ ਉਿ ਦਾ ਅੱਡ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਸਹਲਾ ਸਦਵਿ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਿੀ। 
ਜੇਕਰ ਮੱਧਕਾਲ ‘ਚ ਇਿਤਰੀ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ‘ਚ ਬੰਦ ਿੀ, ਉਹ ਦਾਿ 
ਿੀ। ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਇਿਤਰੀ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ 
ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਇਿ ਯੁੱ ਗ ਸਵਚ ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਾ ਸਕਤੇ ਨਾ ਸਕਤੇ 
ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵਵਹਾਸਰਕ ਤੌਰ ਤੇ 
ਇਿਤਰੀ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਨੰੂ ਿੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ 
ਤੱਕ ਿਾਡੀਆਂ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ਾਂ ਿਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਕਦੀਆਂ। ਸਕਿੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਤੇ 
ਮੁਕੰਮਲ ਸਵਕਾਿ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਿਲਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਸਵਚ 
ਇਿਤਰੀ ਦਾ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਿਤਰੀਆਂ ਨੰੂ 
ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਸਵਚ ਮਨੱੁਖ ਿਮਿ ਲੈਣ ਦੀ ਿੋਿੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਿਮਾਜ ਅੰਦਰ 
ਬੜੀ ਘੱਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਿ ਿਬੰਧੀ ਿੂਗੋਸਲਕ ਅਤੇ ਿਸਿਆਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ 
ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
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 ਸਿੱਖ ਿਸਿਆਚਾਰ ਇੱਕ ਸਵਸ਼ਾਲ ਤੇ ਿੰਯੁਕਤ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ 
ਿਸਿਆਚਾਰ ਦੁਨੀਆ ਸਵਚ ਸਨਵੇਕਲਾ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਸਹਚਾਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ 
ਿਾਂਿੇ ਪਸਰਵਾਰ ਟੁੱ ਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਸ਼ਤੇ ਸਤੜਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਲਾਕਾਂ ਦੀ 
ਸਗਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੇਿਵਾ ਪੁਣਾ ਤੇ ਸਵਿਚਾਰ ਵੱਧ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਸਜਿਮਾਂ 
ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਿਮਾਸਜਕ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਸਚੰਤਾਵਾਂ, 
ਅਿੰਤੁਸ਼ਟਤਾ, ਸਵਸ਼ਵਾਿਘਾਤ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੀਆਂ ਅਣਮਨੱੁਖੀ 
ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਵਚ ਬੇ-ਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ 
ਸਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰਾ ਿਮਾਸਜਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਤਸਹਿ-ਨਸਹਿ ਹੁੰ ਦਾ ਜਾ ਸਰਹਾ 
ਹੈ। ਅੱਜ ਿਾਡੇ ਘਰ (Home) ਕੇਵਲ ਮਕਾਨ (House) ਬਣ ਕੇ ਰਸਹ ਗਏ 
ਹਨ। ਘਰਾਂ ਸਵਚ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਿੁੱ ਖ। ਉੱਚੇ-ਿੁੱ ਚੇ ਜੀਵਨ ਲਈ 
ਿਰੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਸਖਮਾ, ਿੰਜਮ, ਿੰਤੋਖ, ਿਬਰ, ਿਮਾਜ ਿੇਵਾ, ਿਚਾਈ 
ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਲਚ, ਈਰਖਾ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਹੰਕਾਰ, 
ਿੂਠ, ਚਾਪਲੂਿੀ ਆਸਦ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੱਿਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਸਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ 
ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਿਮਾਜ ਸਵਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਿਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ 
ਹਨ।

ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਸਰਵਾਰ ਟੁੱ ਟ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਰਹਾ ਿਮਾਸਜਕ ਤਣਾਅ।

ਬੁਸਨਆਦੀ ਿਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ।

ਖਪਤ ਿਸਿਆਚਾਰ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਸਰਹਾ ਿਮਾਸਜਕ ਖੋਖਲ਼ਾਪਣ।

ਿਰੂਣ ਹੱਸਤਆਵਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਗਣਤੀ।

ਇਿਤਰੀ, ਇਿਤਰੀ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ।

ਆਚਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਿੈਲ ਰਹੀ ਅਨੈਸਤਕਤਾ ਆਸਦ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ।

 ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਿਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਸਤਹਾਿ ਦੀ ਇਿਤਰੀ ਨੰੂ 
ਆਦਰਸ਼ਕ ਮੰਨ ਕੇ, ਿੇਧ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਿਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਿਮੱਸਿਆਵਾਂ 
ਨੰੂ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਿਤਰੀ ਘਰ ਗ੍ਰਸਹਿਤੀ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ 
ਿਾਸਹਬ ਨੇ ਉਿ ਨੰੂ ਬੱਤੀ ਿੁਲੱਖਣੀ ਸਕਹਾ ਹੈ। ਸਨਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਿੇਵਾ ਸਵਚ ਜੁੱ ਟ 
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ਜਾਣਾ ਉਿ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਸਵਦਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਿੰਿਾਰਕ ਅਤੇ ਅਸਧਆਪਕ 
ਬਣ ਕੇ ਸਗਆਨ ਦੀ ਗੰਿੀਰਤਾ ਸਵਚ ਉੱਤਰਨਾ ਉਿ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਸਵਚ ਹੈ। ਪਰ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਹੁੰ ਸਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅੱਜ 
ਦੀ ਇਿਤਰੀ ਆਪਣੇ ਅਿਲ ਿੂਰਤ ਅਤੇ ਿੀਰਤ ਨੰੂ ਿੁੱ ਲ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। 
ਇਿ ਲਈ ਿਾਡੀ ਿਮਾਜ ਰੂਪੀ ਬੇੜੀ ਪਸਤਤਪੁਣੇ ਤੇ ਨਸਸ਼ਆਂ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਸਵਚ 
ਡੁੱ ਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਿਮਾਜ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿੁਚੱਜੇ ਮਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਹਚਕੋਲੇ 
ਖਾਂਦੀ ਇਿ ਬੇੜੀ ਨੰੂ ਿੰਿਾਲਣ ਲਈ ਅੱਜ ਗੁਰਮਸਤ ਦੀ ਿੋਿੀ ਦੇ ਚੱਪੂ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਿਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸਵਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ।ਿਮਾਜ ਇੱਕ 
ਿੁਚੱਜੇ ਮਲਾਹ ਤੇ ਿੁਚੱਜੇ ਮਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵਚ ਿਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਿੋ ਅਜੋਕੇ ਿਰਾਪੇ 
ਿਸਮਆਂ ਸਵਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੇ ਸਿੱਖ ਿਸਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੰੂ 
ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਸਹਮ ਲੋੜ ਹੈ।
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