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ਗੁ ਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ: ਬਰਹਿਮੰਡੀ ਸਰੋਕਾਰ
October 2, 2019
ਡਾ. ਦੇਵ ਿੰਦਰ ਪਾਲ ਵ ਿੰਘ*

“ਗੁ ਰੂ ਗਰਿੰਥ ਾਵਿਬ: ਬਰਵਿਮਿੰਡੀ ਰੋਕਾਰ” ਵਕਤਾਬ ਦੀ ਲੇ ਵਿਕਾ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਵਿਥੇ ਵਪਛਲੇ ਵਤਿੰਨ
ਦਿਾਵਕਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਿਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਵਿਆਪਨ ਤੇ ਿੋਿ ਕਾਰਿਾਂ ਨੂਿੰ

ਮਰਵਪਤ ਿੈ, ਉਥੇ ਵ ਿੱਿ ਿਰਮ ਦੀ

ਵਨਸ਼ਠਾ ਾਨ ਵ ਿੰਤਕ ਿੋਂ ੀ ਉਨੀ ਿੀ ਮਕਬੂਲ ਿੈ। ਅਿੱਿ ਕਲ ਗੁ ਰੂ ਤੇਗ ਬਿਾਦਰ ਿਾਲ ਾ ਕਾਲਿ,
ਵਦਿੱਲੀ ਯੂ ਨੀ ਰਵ ਟੀ ਵ ਿੇ ਐ ੋ ੀਏਟ ਪਰੋਫੈ ਰ ਿੈ। ਉ ਨੇ ਿੁਣ ਤਕ ਅਿੱਠ ਵਕਤਾਬਾਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪਿੰਿਾਬੀ
ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ ਿਨ। ਵਿਨ੍ਾਂ ਵ

ਉ

ਨੇ

ਾਵਿਤ ਦੀਆਂ ਵ ਵਭਿੰਨ ਵ ਿਾ ਾਂ-ਕਵ ਤਾ ਾਂ, ਵਨਬਿੰਿ

ਾਰਤਕ, ਿੰਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੀਵਿਆ ‘ਤੇ ਿਿੱਥ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਵ ਿ
ਿੱ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿੰਿੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵ
“ਸ਼ਬਦ ਰਿਿੱ ” ਅਤੇ Ḕਬਰਵਿਮਿੰਡੀ ਪਵਰਪੇਿ” ਦੀ ਪੜ ੋਲ ਉ ਦੀ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਵਦਲ

ਪੀ ਦਾ ਿੇਤਰ ਰਿੇ

ਿਨ।
ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ “ਗੁ ਰੂ ਗਰਿੰਥ ਾਵਿਬ: ਬਰਵਿਮਿੰਡੀ ਰੋਕਾਰ” ਵਕਤਾਬ ਵ

“ਆਰਿੰਭਕਾ” ਅਤੇ “ਮੇਰਾ

ਪਿੱਿ” ਵਨਬਿੰਿਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਪਿੰਿ ਕਾਂਡ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕੀਤੇ ਿਨ। ਇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਨਸ਼ਕਰਸ਼ ਅਤੇ ਿੰਦਰਵਭਕਾ
ਦਾ

ਰਣਨ ਿੈ। ਵਕਤਾਬ “ ਿੰਪੂਰਨ ਗੁ ਰ:ੂ

ਰੀ ਗੁ ਰੂ ਗਰਿੰਥ

ਾਵਿਬ ਿੀ” ਨੂਿੰ

ਮਰਵਪਤ ਿੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵ

“ਬਰਵਿਮਿੰਡੀ ਗੀਤ” ਦੇ ਵ ਰਲੇ ਿ ਿੇਠ ਗੁ ਰੂ ਨਾਨਕ ਾਵਿਬ ਦੀ ਰ ੀ ਆਰਤੀ ਿੈ, ਿੋ ਲੇ ਵਿਕਾ ਦੀ ਵ ਿੱਿ
ਿਰਮ ਪਰਤੀ ਸ਼ਰਿਾ ਤੇ ਲਗਾਉ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਕਤਾਬ ਦੇ ਮੂਲ ਵ ਸ਼ੇ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਿੈ।

ਪੁ ਤਕ ਦੇ ਅਰਿੰਭਕ ਲੇ ਿ ਵ

ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਕਥਨ ਿੈ ਵਕ ਰੀ ਗੁ ਰੂ ਗਰਥ
ਿੰ
ਾਵਿਬ ਇਕ ਅਵਿਿਾ

ਿਾਰਵਮਕ ਗਰਿੰਥ ਿੈ, ਿੋ ਬਰਿਮ-ਆਿਾਵਰਤ ਵ ਸ਼ -ਵਦਰਸ਼ਟੀ ਨੂਿੰ ਪੂਰੇ ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਦੇ ਿੰਦਰਭ ਵ
ਿੈ। 12 ੀ ਂ ਤੋਂ 16 ੀ ਂ ਦੀ ਦੌਰਾਨ ਰ ੀ ਗਈ ਇ ਬਾਣੀ ਵ

ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ

ਮੌਿੂਦ ਰੋਕਾਰ ਮਕਾਲੀ ਪਰ ਿੰਗ ਨਾਲ
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ਮੇਲ ਿਾਂਦੇ ਿਨ। ਉਨ੍ਾਂ ਅਨੁ ਾਰ ਰਤਮਾਨ ਮੇਂ ਿਰਮ ਤੇ ਵ ਵਗਆਨ ਦੇ ਿੇਤਰ ਵ
ਿੇਤਰਾਂ ਵ

ੁਮੇਲ ਦੋਿਾਂ ਿੀ

ਨ ੀਆਂ ਉਪਲਬਿੀਆਂ ਦੀ ਿਨਮਦਾਤਾ ਬਣ ਰਿੀ ਿੈ। ਮੇਂ ਨਾਲ ਵ ਵਗਆਨ ਤੇ ਰਿਿੱ

ਾਦ

ਮਨੁਿੱ ਿੀ ੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਪਰਗਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਦੂਿੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਿੋਂ ੀ ਪਰਗਟ ਿੋ ਰਿੇ ਿਨ। ਬੇਸ਼ਕ
ਵ ਵਗਆਨ ਿਾਂ ਰਿਿੱ

ਾਦ ਇਕ ਦੂਿੇ ਉਤੇ ਵਨਰਭਰ ਨਿੀ ਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮਨੁਿੱ ਿ ਨੂਿੰ ਦੋਿਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ।

ਵਕਉਵਂ ਕ ਭੌਵਤਕ ਿਗਤ ਨੂਿੰ ਿਾਣਨ ਲਈ ਵ ਵਗਆਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਅਿੰਤਰ-ਿਗਤ ਨੂਿੰ
ਲਈ ਰਿਿੱ -ਅਨੁ ਭੂਤੀ ਦੀ। ਭੌਵਤਕ ਾਦੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਅਤੇ ਰਿਿੱ

ਾਦੀ ਮਨੁਿੱ ਿੀ

ਮਝਣ

ੇਤਨਾ ਦੇ ਪਿੱਿਰਾਂ ਦੀ

ਿੋਿ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਦੋ ੇਂ ਿੀ ਿੇਤਰ ਾਿਾਰਣ ਇਿੰਦਰੀ-ਬੋਿ ਦੀ ਿਿੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਮੌਿਦ
ੂ ਗੀ ਾਲੀ ਗੁ ਣਤਾ ਦੇ
ਿਾਰਨੀ ਿਨ।

ਬੇਸ਼ਕ ਅਿੋਕਾ ਵ ਸ਼ ਿਾਰਵਮਕ ਿਨੂਿੰ ਨ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤੀ ਦੀ ਅਿੰਨੀ ਦੌੜ ਵ
ਅਵਿਿੇ ਵ ਸ਼ -ਵ ਿੰਤਨ ਦੀ ਉ ਾਰੀ ੀ ਨਾਲ ਨਾਲ

ਲੀਨ ਿੈ, ਪਰ

ਲ ਰਿੀ ਿੈ, ਿੋ ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਅਤੇ ਅਵਿਆਤਮ ਦੀ

ਇਕਰੂਪਤਾ ਦਾ ਅਨੁ ਯਾਈ ਿੈ। ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਮਿੰਨਣਾ ਿੈ ਵਕ ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਦੇ ਪਰਵਕਰਤਕ ਵਨਯਮਾਂ ਬਾਰੇ
ਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾ ਨਾ ਦਾ ਲੋ ਕਾਂ ਵ

ਵ ਕਾ

ਤੇ ਪਰ ਾਰ ਕਰਨਾ, ਿਰਮ ਤੇ ਵ ਵਗਆਨ ਦੀ ਅਵਿਮ

ਵਿਿੰਮੇ ਾਰੀ ਿੈ। ਲੇ ਵਿਕਾ ਅਨੁ ਾਰ ਆ ਥਾਮੂਲਕ ਵ ਸ਼ ਾ , ਬੌਵਿਕ ਵ ਿੰਤਨ ਅਤੇ ਵ ਵਗਆਨਕ ਪਿੁਿੰ
ਂ ਾ ਿੈ।
ਦਾ ਿਾਰਨੀ ਵ ਿੱਿ ਿਰਮ ਮਨੁਿੱ ਿ ਦੀ ਵ ਅਕਤੀ ੇਤਨਾ ਨੂਿੰ ਬਰਵਿਮਿੰਡੀ ੇਤਨਾ ਦਾ ਿੀ ਮੂਲ ਦਰ ਾਉਦ
ਭਾਰਤ ਦੇ
ਪਰਕਾਸ਼

ਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਏ. ਪੀ. ਿੇ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦੀ ਗੁ ਰੂ ਗਰਿੰਥ
ਬਿੰਿੀ

ਿੰਿੇਪ ਰ ਨਾ ਦੇ ਵਜ਼ਕਰ ਵਪਛੋਂ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਲੇ ਿ Ḕਮੇਰਾ ਪਿੱਿḔ ਵ

ਵਬਆਨ ਕਰਦੀ ਿੈ ਵਕ
ਵ ਰਿਣਾਤਕ

ਾਵਿਬ ਦੇ ਪਰਥਮ

ਾਵਿਤ ਦਾ

ਬਿੰਿ

ਤੂ -ਿਗਤ ਅਤੇ ਭਾ -ਿਗਤ ਦੇ

ਮਰਥਾ ਨਾਲ ਿੈ। ਇ ੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗਰਿੰਥ

ਿੰਕਲਪ ਨੂਿੰ , ਬਰਵਿਮਿੰਡੀ ਕੋਡ ਵ

ਾਵਿਬ ਵ

ੁਮੇਲ Ḕ ੋਂ ਉਪਿੀ

ਅਕਾਲ ਪੁਰਿ ਦੇ ਵ

ਮਾਦੀ

ਵਬਆਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ। ਲੇ ਵਿਕਾ ਦੀ ਿੋਿ ਦਾ ਵ ਸ਼ਾ ਉ ਮਨੁਿੱ ਿੀ

ਅ ਮਰਥਾ ਅਤੇ ੀਮਾ-ਬੋਿ ਨਾਲ ਬਿੰਵਿਤ ਿੈ, ਿੋ ਬਰਵਿਮਿੰਡੀ- ਿੱ ਦੇ ਵ ਿਰ ‘ਤੇ ਪੁਿੱਿ ਕੇ ੀ ਅਿੰਵਤਮ- ਿੱ
ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕਣ ਤੋਂ ਅ ਮਰਥ ਿੈ। ਉ ਦਾ ਵ

ਾਰ ਿੈ ਵਕ ਮਕਾਲੀ ਵ ਵਗਆਨੀ ਤੇ ਿੋਿਕਾਰ
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ੀਇ

ਵਨਰਣੇ ‘ਤੇ

ਵਿਮਤ ਿਨ ਵਕ ਬਰਵਿਮਿੰਡੀ ਵ ਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਵ

ਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਿੀ ਂ

ਕੀਤਾ ਿਾ ਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਇ ਪਰਮ-ਸ਼ਕਤੀ (ਅਿੰਵਤਮ ਿੱ ) ਦਾ ਪਾਰਾ ਾਰ ਿੀ ਪਾਇਆ ਿਾ ਕਦਾ।
ਗੁ ਰੂ ਗਰਿੰਥ ਾਵਿਬ ਵ

ਂ ਾ ਿੈ।
ਲਾ ਵਗਆਨ ਾਨੂਿੰ ਅਵਿਿੇ ਿੀ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਦ

ਪੁ ਤਕ ਦਾ ਪਵਿਲਾ ਕਾਂਡ “ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਅਤੇ ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਵ ਵਗਆਨ: ਭੌਵਤਕ ਪਵਰਪੇਿ” ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਦੀ
ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ, ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਦੀ ਿੰਰ ਨਾ, ਬਰਵਿਮਿੰਡ-ਭੌਵਤਕੀ ਦੇ ਇਵਤਿਾ , ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਵ ਵਗਆਨ ਅਤੇ ਵ ਵਭਿੰਨ
ਂ ਾ ਿੈ। ਲੇ ਵਿਕਾ ਅਨੁ ਾਰ ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਕ
ਬਰਵਿਮਿੰਡੀ ਵ ਿਾਂਤਾ ਦੇ ਿੰਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਪੁਆਉਦ
ਵਨਯਵਮਤ ਪਰਬਿੰਿ ਿੈ, ਵਿ ਵ
ਿਨ।

ਮੇਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ

ਵ ਰਿਣ ਤੇ ਵ ਘਟਨ ਦੀਆਂ ਵਕਰਆ ਾਂ ਵਨਰਿੰਤਰ ਾਪਰਦੀਆਂ ਰਵਿਿੰਦੀਆਂ
ੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਿੰਗ, ਉਿ

ਭ ਕੁਝ, ਿੋ ਿੋਂਦ ਵ

ਿੈ, ਉਿ ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਿੈ।

“ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਦੀ ਿੰਰ ਨਾ” ਦਾ ਰਣਨ ਕਰਵਦਆਂ ਲੇ ਵਿਕਾ ਦਾ ਇਿ ਕਥਨ ਵਕ “ਬਰਵਿਮਿੰਡ, ਦੋ ਮੂਲ ਤਿੱਤਾਂ,
ਦਰ (ਲਤੁ ਵਦ) ਅਤੇ ਊਰਿਾ ਦੇ ਿੰਿੋਗ ਤੋਂ ਬਵਣਆ ਿੈ।” ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਿੀ ਨਿੀ ਂ ਿੈ। ਇਥੇ “ਦਰ ” ਸ਼ਬਦ
ਦੀ ਥਾਂ “ਪਦਾਰਥ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਤੋਂ ਿੱਿ ਉਵ ਤ ਿੋਣੀ ੀ। ਦਰ ਤਾਂ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਇਕ ਿਾ ਿਾਲਤ ਦਾ
ੂ ਕ ਿੈ, ਿਦ ਵਕ ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਵ
ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਆਵਦ) ਵ

ਪਦਾਰਥ ਅਨੇ ਕ ਵ ਵਭਿੰਨ ਿਾਲਤਾਂ (ਠੋ , ਦਰ , ਤਰਲ, ਗੈ ,

ਮੌਿੂਦ ਿੈ। ਲੇ ਿ ਦੇ ਇ

ਿੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਵਬਆਨ ਤੇ ਵ

ਭਾਗ ਵ

ਤਿੱਤ, ਪਦਾਰਥ, ਅਿੰਸ਼ ਅਤੇ ਊਰਿਾ ਦੇ

ਥਾਰ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ ਿੈ। ਪਰਾ ੀਨ ਅਤੇ ਨ ੇਂ ਭੌਵਤਕ ਵ ਿਾਂਤਾਂ ਦਾ ੀ ਰ ਾ

ਕੀਤਾ

ਵਗਆ

ਿੈ।

“ਬਰਵਿਮਿੰਡ-ਭੌਵਤਕੀ ਦਾ ਇਵਤਿਾ ” ਉਪ-ਵ ਰਲੇ ਿ ਿੇਠ ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਦਾ ਿਨਮ ਅਤੇ ਵ

ਥਾਰ, ਿਾਰਿ

ਵਲਮਾਇਤਰੇ ਦੇ “ਵਬਿੱਗ ਬੈਂਗ ਵ ਿਾਂਤ” ਅਨੁ ਾਰ ਦਰ ਾਇਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਅਨੁ ਾਰ
ਅਨੇਕ ਲੋ ਕ ਇਿ ੀ ਮਿੰਨਦੇ ਿਨ ਵਕ ਇਕ ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਵ
ਬਰਵਿਮਿੰਡਾਂ ਦੀ ਿੋਂਦ ਬਿੰਿੀ ਵ ਵਗਆਨਕਾਂ ਵ

ੋਂ ਕਈ ਛੋਟੇ- ਿੱਡੇ ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਪੈਦਾ ਿੁਿੰਦੇ ਿਨ।

ਕਈ ਵ ਿਾਂਤ ਪਰ ਵਲਤ ਿਨ। ਬਿੁਤ ਮੇਂ ਤੋਂ ਉਿ “ਵਥਊਰੀ

ਆਫ ਐ ਰੀਵਥਿੰਗ” ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵ

ਿਨ। ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਦੀ ਿੰਰ ਨਾ ਵ

ਮੂਲ ਕਣਾਂ ਦੀ ਿੋਂਦ ਅਤੇ ਬਿੰਿਤ

ਿੋਿ ਕਾਰਿਾਂ ਦਾ ੀ ਇ ੇ ਲੇ ਿ ਵ

ਵਜ਼ਕਰ ਿੈ ਵਕ ਅਿੱਿ ਵ ਵਗਆਨੀ ਕੁਆਂਟਮ-ਵ ਿਾਂਤ ਅਤੇ ਾਪੇਿਤਾ
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ਵ ਿਾਂਤ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਨਾਲ ਉਪ-ਪਰਮਾਣੂ ਕਣਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਿੰਪੂਰਨ ਵ ਿਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ
ਿਨ, ਪਰ ਅਿੇ ਤਕ ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਦੀ ਿੰਰ ਨਾ ਬਿੰਿੀ ਵਕ ੇ ਤ ਿੱਲੀਬਿਸ਼ ਵ ਿਾਂਤ ਦੀ ਥਾਪਨਾ ਨਿੀ ਂ ਿੋ
ਕੀ ਿੈ।

“ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਵ ਵਗਆਨ” ਦੀ ਰ ਾ ਕਰਵਦਆਂ ਲੇ ਵਿਕਾ ਦਾ ਕਥਨ ਵਕ ਬੇਸ਼ਕ ਭੌਵਤਕ ਵ ਵਗਆਨ ਦੇ ਿੇਤਰ
ਵ

ਅਿੋਕੀਆਂ ਿੋਿਾਂ

ਦਕਾ ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਵ ਵਗਆਨ ਦਾ ਆਗਮਨ ਿੋਇਆ ਿੈ ਅਤੇ ਇ

ਨੂਿੰ ਭੌਵਤਕ

ਵ ਵਗਆਨ ਦੀ ਿੀ ਇਕ ਨ ੀ ਂ ਇਕਾਈ ਿੋਂ ਿਾਵਣਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਵ ਰਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਰਬਿੰਿਕੀ ਵ ਿਾਂਤਾਂ ਨਾਲ
ਿੁੜੇ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਇਿ ਿਰਮ, ਦਰਸ਼ਨ, ੇਤਨਾ ਅਤੇ ਅਵਿਆਤਮ ਾਦ ਦਾ ੀ ਵ ਸ਼ਾ ਿੈ। ਆਵਦ ਕਾਲ
ਤੋਂ ਿੀ ਮਨੁਿੱ ਿੀ ਿਵਗਆ ਾ ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਦੇ ਰਿਿੱ ਾਂ ਨੂਿੰ ਿਾਣਨ ਲਈ ਉਤ ਕ ਰਿੀ ਿੈ। ਆਿੁਵਨਕ ਿੋਿਾਂ, ਇ ੇ
ਿਵਗਆ ਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥਕ-ਿਗਤ ਦੇ ਪ ਾਰੇ ਨੂਿੰ ਪਰਾਭੌਵਤਕ ਰਤਾਰੇ ਦੇ ਰਿਿੱ
ਂ ੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦ
ਂ ੀਆਂ ਿਨ। ਇ ੇ ਲੇ ਿ
ਨਾਲ ਿੋੜਵਦਆਂ ਇਕ ੁਮੇਲਤਾਪੂਰਣ ਅਿੰਤਰ-ਵਦਰਸ਼ਟੀ ਬਣਾਉਦ
ਵ

ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਦੀ ਵ ਸ਼ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਬਰਵਿਮਿੰਡੀ-ਵਪਿੰਡਾਂ ਵ

ਲੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਮਾਪਣ ਲਈ

ਰਤੀਆਂ

ਿਾਂਦੀਆਂ ਵ ਵਭਿੰਨ ਮਾਪ-ਇਕਾਈਆਂ ਪਰਕਾਸ਼- ਾਲ, ਪਾਰ ੇਕ ਅਤੇ ਐ ਟਰਨ
ੋ ੋਮੀਕਲ ਯੂ ਵਨਟ ਦਾ

ੀ

ਰਣਨ ਿੈ। ਭੂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ੂਰਿ-ਕੇਂਦਰੀ ਵ ਿਾਂਤਾਂ ਦੀ ੀ ਰ ਾ ਿੈ। ਆਈਨ ਟੀਨ ਦੇ ਮਕਾਵਲਕਤਾ
ਵ ਿਾਂਤ ਅਤੇ

ਮਾਂ-ਵ

ਤਾਰ

ਰਤਾਰੇ ਦੀ

ੀ ਦਿੱ

ਪਾਈ ਗਈ ਿੈ।

ਵਥਰ-ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਅਤੇ ਪਰ ਾਰੀ

ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਦੀਆਂ ਿਾਰਨਾ ਾਂ ਵਬਆਨ ਕਰਵਦਆਂ ਲੇ ਵਿਕਾ ਨੇ ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਦੇ ਿਾਤਮੇ ਬਾਰੇ ਾਰ ਢਿੰਗਾਂ ਦੀ ਦਿੱ
ਪਾਈ ਿੈ-ਮਿਾਂਵ ਛੇਦ, ਮਿਾਂਸ਼ੀਤਲਨ, ਅਤੇ ਮਿਾਂ- ੁਿੰਗੜਨ ਅਤੇ ਮਿਾਂਦਰ ਅ

ਥਾ। ਲੇ ਵਿਕਾ ਅਨੁ ਾਰ

ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਦੀ ਵ ਰਿਣਾ ਬਾਰੇ ਅਿੇ ਤਕ ਕੋਈ ੀ ਵ ਿਾਂਤ ਿੰਪੂਰਨ ਨਿੀ ਂ ਿੈ।

ਪੁ ਤਕ ਦਾ ਦੂਿਾ ਕਾਂਡ ਿੈ, “ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਵ ਵਗਆਨ ਦਾ ਪਰਾਭੌਵਤਕ ਪਵਰਪੇਿ” (ਨ ੀਨ ਭੌਵਤਕੀ ਦਾ
ਿੰਕਲਪ)। ਇ ਵ

ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਕਵਿਣਾ ਿੈ ਵਕ ਅਿੱਿ ਅ ੀ ਂ ਵਿ ਨ ੀਨ ਭੌਵਤਕੀ ਦੇ ਿੰਕਲਪ

ਦੇ ਨਮੁਿੱਿ ਿਾਂ, ਉਿ ਤਾਂ ਅਿੱਿ ਤੋਂ 550 ਾਲ ਪਵਿਲਾਂ ਿੀ ਗੁ ਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵ

ਵ ਿੱਿ ਿਰਮ
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ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ ਪਵਰਪੇਿ ਦਾ ਵਿਿੱ ਾ ਬਣ ਕ
ੁ ਾ ੀ। ਪਰਵ ਿੱਿ ਵ ਵਗਆਨੀ ਿੈ ਨਬਰਗ ਦੇ ਅਵਨਸ਼ਵ ਤਤਾ
ਵ ਿਾਂਤ ਦਾ ਿ ਾਲਾ ਵਦਿੰਵਦਆਂ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕਵਿਿੰਦੇ ਿਨ ਵਕ ਿੈ ਨਬਰਗ ਅਨੁ ਾਰ ਬਰਵਿਮਿੰਡੀਿੱ ਪਰਤੀ ਕੇ ਲ
ਮਿੰਨਦਾ

ਤੂ ਪੂਰਕ ਵ ਵਗਆਨਕ ੋ

ੀ ਵਕ ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਇਕ ਅਵਿਿਾ ਰਿਿੱ

ੀਕਾਰ ਨਿੀ ਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਕਦੀ। ਆਈਨ ਟਾਈਨ
ਿੈ, ਿੋ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਪਦਾਰਥਕ ਿੈ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ

ਅਵਿਆਤਮਕ।

ਲੇ ਵਿਕਾ ਨੇ ਟਵਰਿੰਗ ਵਥਊਰੀ ਦੇ ਵਿਬਾਨੀ ਵਮਵਸ਼ਓ ਕਾਕੂ ਦੇ ਕਥਨ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਇਿੰਿ ਕੀਤਾ ਿੈ, “ਅ ੀ ਂ
ਇਕ ਅਵਿਿੇ ਗਰਵਿ ਦੇ ਾ ੀ ਿਾਂ, ਿੋ ਵਕ ੇ ਇਤਫਾਕੀਆ ਘਟਨਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਿੀ,ਂ ਗੋਂ ਵਕ ੇ ਰਬਵ ਆਪੀ ਬੁਿੱਿੀ ਲੋਂ ਵਨਰਵਮਤ ਵਨਯਮਾਂ ਰਾਿੀ ਂ ਿੰ ਾਵਲਤ ਿੈ।” ਲੇ ਵਿਕਾ ਦਾ ਵਨਰਣਾ ਿੈ ਵਕ ਅਿੋਕੀਆਂ
ਵ ਵਗਆਨਕ ਿੋਿਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵ
ਅਵਿਆਤਮ ਦੇ ੁਮੇਲ ਦਾ ਵ

ਅਵਿਿਾ ਕਵਿਣਾ

ਾਰਥਕ ਿੈ ਵਕ ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਪਰਤੀ ਭੌਵਤਕੀ ਅਤੇ

ਾਰ ਨਾ ਕੇ ਲ ਰੌ ਕ ਿੈ, ਗੋਂ ਬਿੁਤ ਅਵਿਮ ੀ ਿੈ। ਭੌਵਤਕ ਅਤੇ ਪਰਾ-

ਭੌਵਤਕ ਦੇ ੁਮੇਲ ਤੋਂ ਉਪਵਿਆ ਨ ਾਂ ਵਗਆਨ ਿੀ ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਦੇ ਅਿੰਵਤਮ ਿੱ ਤਕ ਪੁਿੱਿਣ ਵ

ਮਦਦ ਕਰ

ਕਦਾ ਿੈ।

ਆਈਨ ਟਾਈਨ ਦੇ ਬਰਵਿਮਿੰਡੀ ਿਾਰਵਮਕ ਅਨੁ ਭ ਅਤੇ ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਪਰਤੀ ਨ ੀਨ ਭੌਵਤਕੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵ
ਫਵਰਟਿਾਫ ਕਾਪਰਾ ਦੀ ਅਿੰਤਰ-ਵਦਰਸ਼ਟੀ ਰਾਿੀ ਂ ਥਾਵਪਤ ਛੇ ਪਰਤੀਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰ ਾ ਕਰਵਦਆਂ ਲੇ ਵਿਕਾ
ਕਵਿਿੰਦੀ ਿੈ ਵਕ ਨ ੀਨ ਭੌਵਤਕੀ, ਭੌਵਤਕ ਅਤੇ ਪਰਾਭੌਵਤਕ ਵ

ਿੰਤੁਲਨ ਰਿੱਿਣ ਾਲੀ ਅਿੰਤਰ-ਵਦਰਸ਼ਟੀ ਨੂਿੰ

ਿੰ ਾਵਰਤ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਅਿੱਿ ਾਨੂਿੰ ਮਿੰਨਣਾ ਪ ੇਗਾ ਵਕ ਕੇ ਲ ਵ ਵਗਆਨ ਅਤੇ ਅਵਿਆਤਮ ਦੇ ੁਮੇਲ
ਤੋਂ ਉਪਿੇ ਵਗਆਨ ਨਾਲ ਿੀ ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਪਰਤੀ ਿੱ ਤਕ ਪੁਿੱਵਿਆ ਿਾ ਕਦਾ ਿੈ। ਗੁਰੂ ਗਰਿੰਥ ਾਵਿਬ ਵ
ਵ

ਲੀ

ਾਰਿਾਰਾ ਇ ਵਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇ ਨ ੀਨ ਭੌਵਤਕੀ ਦੇ ਵਗਆਨ ਦੀ ਆਿਾਰ ਭੂਮੀ ਵ ਿੱਿ ਿੁਿੰਦੀ ਿੈ। ਲੇ ਵਿਕਾ

ਨੇ ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਦੇ ਢੁਕ ੇਂ ਿ ਾਵਲਆਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਵਦਆਂ ਵਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਿੈ ਵਕ ਗੁ ਰੂ ਗਰਿੰਥ ਾਵਿਬ ਵ
ਬਰਵਿਮਿੰਡੀ ਵਗਆਨ ਕੋਈ ਮਨੋਕਲਵਪਤ ਿੰਕਲਪ ਨਿੀ ਂ ਵ ਰਿਦਾ ਗੋਂ ਅਨੁ ਭ ਦੀ ਪਰਮ ਅ

ਲਾ
ਥਾ ਤੋਂ
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ਪਰਾਪਤ ਿੱ ਦਾ ਪਰਗਟਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਲੇ ਵਿਕਾ ਅਨੁ ਾਰ ਵ ਵਗਆਨ ਬਾਿਰਮੁਿੀ ਕੌਸ਼ਲ ਿੈ, ਿਦ ਵਕ ਿਰਮ
ਅਿੰਤਰੀ ਤਾ ਨਾਲ ਿੁਵੜਆ ਿੈ। ਦੋਿਾਂ ਦੇ ੁਮੇਲ ਵ

ੋਂ ਿੀ ਇ ਅਨਿੰਤ ਅਤੇ ਵ ਰਾਟ ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਦੀ ਿੀ

ੋਝੀ ਿੋ ਕਦੀ ਿੈ, ਿੋ ਮਨੁਿੱ ਿ ਪਰਤੀ ਕਵਲਆਣਕਾਰੀ ਵਦਰਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕਦੀ ਿੈ। ਅਿੋਕੇ ਬਰਵਿਮਿੰਡੀ
ਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਨਪਟਾਰਾ ਗੁ ਰੂ ਗਰਿੰਥ ਾਵਿਬ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਨਾਲ ਕਰ ਕਣਾ ਵਿਿੇ ਿੀ ਿੰਭ ਿੈ।

“ਿਰਮ ਅਤੇ ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਵ ਵਗਆਨ” ਤੀਿਾ ਕਾਂਡ ਿੈ। ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਵਬਆਨ ਕਰਦੇ ਿਨ ਵਕ ਗੁ ਰੂ
ਗਰਿੰਥ

ਾਵਿਬ ਵ

ਾਵਿਬ ਦੀ ਵ

ਲੇ ਬਰਵਿਮਿੰਡੀ

ਿੰਕਲਪ ਦਾ ਅਿਾਰ ਅਨੁ ਭ

ਦੀ ਪਰਮ ਅ

ਥਾ ਿੈ। “ਗੁ ਰੂ ਗਰਿੰਥ

ਾਰਿਾਰਕ ਵਪਿੱਠਭੂਮੀ” ਦੀ ਰ ਾ ਕਰਵਦਆਂ ਲੇ ਵਿਕਾ ਦਾ ਕਥਨ ਿੈ ਵਕ ਮਨੁਿੱ ਿ ਆਪਣੀਆਂ

ਮਾਨਵ ਕ, ਬੌਵਿਕ ਅਤੇ ਅਨੁ ਭੂਤੀਮੂਲਕ ਪਰਵ ਰਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਵ ਕਾ
ਿੰਰ ਨਾ ਬਾਰੇ ਬਿੁਪਿੱਿੀ ਵਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵ

ਅਤੇ

ਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਵਰਿਾ ਿੈ। ਉਿ ਕਵਿਿੰਦੇ ਿਨ: ਵ ਉਤਪਤੀ ਦੀ

ਵਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾ ਉ ਵਦਰਸ਼ਟਮਾਨ ਭੌਵਤਕ ਿਗਤ ਤੋਂ ਿੈ, ਿੋ ਵਨਰਿੰਤਰ ਿਦਾ ਤੇ ਪਰ ਾਰ
ਕਰ ਵਰਿਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੇ ਵਕਰਆਸ਼ੀਲ ੀ ਿੈ। “ ੈਵਦਕ ਪਰਿੰਪਰਾ” ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਵਦਆਂ ਲੇ ਵਿਕਾ
ਵਲਿਦੀ ਿੈ ਵਕ ੇਦ ਅਤੇ ਉਪਵਨਸ਼ਦ ਭਾਰਤੀ ਿਾਰਵਮਕ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ ਵ ਿੰਤਨ ਦਾ ਮੂਲ ਆਿਾਰ ਿਨ।
ੇਦਾਂ ਵ
ਗਰਭ

ਬਰਵਿਮਿੰਡੀ ਪਰਵਕਰਆ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਿੱਿ- ਿੱਿ ੂਕਤਾਂ-ਨਾ ਦੀਯ ੂਕਤ, ਪੁਰਸ਼
ੁ
ੂਕਤ, ਵਿਰਿੰਨਯ
ੂਕਤ,

ਕਿੰਭ

ੂ ਕਤ ਅਤੇ ਿੇਸ਼ਠ ਬਰਿਮ

ੂਕਤ ਆਵਦ ਵ

ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ।

ਉਪਵਨਸ਼ਦਾਂ-ਕਠੋਪਵਨਸ਼ਦ, ਏਤਰੇਯ ਉਪਵਨਸ਼ਦ, ਤੈਤਿੱਰੀਓਪਵਨਸ਼ਦ, ਛਿੰਦੋਗਯੋਪਵਨਸ਼ਦ,
ਉਪਵਨਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪਰਣੋ ਪਵਨਸ਼ਦ ਵ

ੀ ਬਰਵਿਮਿੰਡ

ੇਦਾਂ

ਾਂਗ
ੁਬਾਲ

ਬਿੰਿੀ ਿਵਗਆ ਾ ਪਰਗਟ ਿੁਿੰਦੀ ਿੈ। “ਪੁਰਾਣ

ਾਵਿਤ” ਦੇ ਅਵਿਐਨ ਤੋਂ ਲੇ ਵਿਕਾ ਦਾ ਮਿੰਨਣਾ ਿੈ ਵਕ ਪੁਰਾਣਾਂ ਅਨੁ ਾਰ
ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਿੈ। ਇਿ ਿੰ ਾਰ ਪਰਭੂ ਲਈ ਇਕ ਿੇਡ ਿੈ, ਵਿ ਵ

ੀ ਬਰਿਮ ਿੀ ਵ ਰਸ਼ਟੀ ਿਾਂ
ਅਨਿੰਤ ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਉ ਦੀ

ਰ ਨਾ ਿੈ।

“ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵ

ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਵ ਿੰਤਨ” ਦਾ

ਰ ਾ ਕਰਵਦਆਂ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਵਲਿਦੇ ਿਨ,
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“ ਮੁਿੱ ੇ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵ

ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਪਰਵਕਰਆ ਦਾ ਮੁਿੱਿ ਆਿਾਰ ਕਾਰਿ-ਕਾਰਣ ਵ ਿਾਂਤ ਿੈ, ਵਿ ਦੇ

ਾਰ ਪਰਕਾਰ ਿਨ-ਅ ਤਕਾਰਣ ਾਦ, ਅ ਤਕਾਰਿ ਾਦ,
ਵਨਆਇ- ਸ਼
ੈ ੇਵਸ਼ਕ ਦਰਸ਼ਨ ਵ
ੇਦਾਂਤ ਵ

ਤਕਾਰਣ ਾਦ ਅਤੇ ਵ

ਰਤ ਾਦ।

ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਦੇ ਿੰਕਲਪ ਦਾ ਆਿਾਰ ਅ ਤ ਕਾਰਿ ਾਦ ਿੈ। ਅਦ ਤ
ੈ

ਂ ਾ ਿੈ। ਾਂਿ ਸ਼ਾ ਤਰ ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਪਰਵਕਰਤੀ
ਰਤ ਾਦ ਦੀ ਦਿੱ ਪਾਉਦ

ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼
ੁ ਦੇ ਿੰਿੋਗ ਨੂਿੰ ਮਿੰਨਦਾ ਿੈ। ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁ ਾਰ ਪੁਰਸ਼
ੁ ਅਤੇ ਪਰਵਕਰ ਤੀ ਦੇ ਿੰਿੋਗ ਤੋਂ ਵ ਰਸ਼ਟੀ,
ਪਿੰਿ ਮਿਾਂਭੂਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਿ ਵ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਿਨਮ ਿੁਿੰਦਾ ਿੈ। ਮੀਮਾ ਾ ਦਰਸ਼ਨ ਿਗਤ, ਵ ਰਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਬਰਵਿਮਿੰਡ
ਵ

ਇਕ ਰਬ-ਵ ਆਪੀ ੇਤਨਾ ਨੂਿੰ
ਾਰ ਾਕ ਦਰਸ਼ਨ, ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਨੂਿੰ ਕੇ ਲ

ਂ ਾ ਿੈ। ਇ
ਦਰ ਾਉਦ

ੀਕਾਰਦਾ ਈਸ਼ ਰ ਨੂਿੰ ਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵ
ਾਰ ਤਿੱਤਾਂ-ਵਪਰਥ ੀ, ਿਲ,

ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ।

ਾਯੂ ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਦਾ ਬਵਣਆ

ਅਨੁ ਾਰ ਪਿੰਿ ਾਂ ਤਿੱਤ ਆਕਾਸ਼ ਵਕਉਵਂ ਕ ਿਲਾਅ ਿੈ, ਪਰਤਿੱਿਯੋਗ ਨਿੀ ਂ ਿੈ।

ਾਰ ਾਕ ਅਨੁ ਾਰ ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਇਨ੍ਾਂ ਾਰ ਤਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅ ਾਨਕ ਿੰਿੋਗ ਤੋਂ ੁਭਾਵ ਕ ਿੀ ਿੁਿੰਦੀ
ਿੈ, ਇ ਵ

ਵਕ ੇ ਬਰਵਿਮਿੰਡੀ ੇਤਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਿੀ ਂ ਿੈ।

ਲੇ ਵਿਕਾ ਨੇ ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਬਾਰੇ ਲੋ ਕ ਪਿੱਿ ਦੇ ਰਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਿ ਿਰਮ ਦਾ ਬਰਵਿਮਿੰਡ, ਿੈਨ-ਬਰਵਿਮਿੰਡ,
ਪਰਾ ੀਨ ਬਾਇਬਲੀ ਬਰਵਿਮਿੰਡ, ਆਿੁਵਨਕ ਬਾਇਬਲੀ/ਿੂਡਾ ਾਦੀ ਬਰਵਿਮਿੰਡ, ਮੋਰਮਨ ਬਰਵਿਮਿੰਡ,
ਇ ਲਾਮੀ ਅਤੇ ੂਫੀ ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਦੀ ਵ
ਵ

ਡਾ. ਕੌਰ ਨੇ “ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਦਾ ਮਿਾਂਵ

ਵ ਿਾਂਤ ਬਾਰੇ ਅਿੋਕੇ ਵ ਵਗਆਨ ਵ

ਵਤਰਤ ਰ ਾ ੀ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਇ ਅਵਿਆਇ ਦੇ ਅਿੰਤਲੇ ਵਿਿੱ ੇ
ਫੋਟ ਵ ਿਾਂਤ ਅਤੇ ਿਰਮ” ਬਾਰੇ ਵਬਆਨ ਕਰਵਦਆਂ ਇ
ਥਾਵਪਤ ਤੇ ਵ ਵਭਿੰਨ ਿਰਮਾਂ ਵ

ਪਰ ਵਲਤ ਵ

ਾਰਾਂ ਦਾ

ਤੁ ਲਨਾਤਮਕ ਿੁਲਾ ਾ ਕੀਤਾ ਿੈ।

ੌਥੇ ਕਾਂਡ “ਗੁ ਰੂ ਗਰਿੰਥ ਾਵਿਬ ਵ

ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਦਾ ਕ
ਿੰ ਲਪ” ਵ

ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਗੁ ਰੂ ਗਰਿੰਥ ਾਵਿਬ

ਦੀ ਵ ਰਿਣਾ ਅਤੇ ਇ ਰਾਿੀ ਂ ਗੁ ਰ-ੂ ਪਦ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਿੰਿੇਪ ਰਣਨ ਵਪਿੱਛੋਂ ਵਲਿਦੇ ਿਨ ਵਕ ਪਦਾਰਥਕ
ਿੱ ਦਾ ਿੋਿੀ, ਵ ਵਗਆਨੀ ਿੈ ਅਤੇ ਪਰਮ ਿੱ ਦਾ ਿੋਿੀ ਾਿਕ। ਦੋਿਾਂ ਦਾ ਟੀ ਾ ਭਾ ੇਂ ਿੱ ਦੀ ਿੋਿ ਿੈ,

Singh, Devinder Pal, (2019, Oct. 2). Book Review: Guru Granth Sahib: Universal Concerns.
(Book Author: Dr. Kuldeep Kaur). Punjab Times, USA

ਪਰ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਵਦਰਸ਼ਟੀ ਿੱਿ ਿੱਿ ਿੈ। ਪਦਾਰਥਕ ਿੋਿਾਂ ਾਲਾ ਵ ਵਗਆਨੀ ਅਣਵਗਣਤ ਿੋਿਾਂ ਦੇ ਬਾ ਿੂਦ
ਿੱ ਬਾਰੇ ਅਿੰਵਤਮ ਵ ਿੱਟੇ Ḕਤੇ ਨਿੀ ਂ ਪੁਿੱਿ ਵਕਆ। ਿਦ ਵਕ ਬਰਿਮ ਦਾ ਿੋਿੀ ਅਨੁ ਭੂਤੀ ਰਾਿੀ ਂ ਅਿੰਵਤਮ ਿੱ
ਤਕ ਪੁਿੱਿ ਤਾਂ ਿਾਂਦਾ ਿੈ ਪਰ ਉ ਦਾ ਰਣਨ ਨਿੀ ਂ ਕਰ ਕਦਾ। ਇ ਕਥਨ ਬਿੰਿੀ ਲੇ ਵਿਕਾ ਗੁ ਰਬਾਣੀ
ਵ

ੋਂ ਢੁਕ ੇਂ ਪਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਉਿ ਕਵਿਿੰਦੇ ਿਨ ਵਕ ਗੁ ਰੂ ਗਰਿੰਥ

ਪਦਾਰਥ, ਿੀ

ਾਵਿਬ ਦੀ

ਅਤੇ ਊਰਿਾ ਦਾ ਆਿਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਿ ਨੂਿੰ ਮਿੰਵਨਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ

ਪ ਾਰਾ ਉ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਰਵ ਆ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਆਪ ਿੀ ਉ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਵ
ਿੈ। ਗੁ ਰੂ ਗਰਿੰਥ

ਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵ

ਾਵਿਬ ਵ

ਵ ਰਸ਼ਟੀ ਰ ਨਾ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਦੀ ਅ

ਮਾਇਆ ਿੋਇਆ

ਥਾ, ਵ ਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ

ਪ ਾਰ ਾਦੀ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਦੀ ਵ ਸ਼ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿੰਤਤਾ ਦਾ ਰਣਨ ੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ।
ਵ ਰਸ਼ਟੀ-ਰ ਨਾ ਦੀਆਂ ਵ ਿੀਆਂ ਦੇ ਬਿੰਿ ਵ

ਕ ਾਉ, ਸ਼ਬਦ, ਿੁਕਮ, ਨਾਮ ਕਲਾ, ਓਅਿੰਕਾਰ, ਵਿਿ,

ਭਾਣਾ, ਪਿੰ ਤਿੱਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਇ ਅ ਗਾਿ ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਵ

ਅਣਵਗਣਤ ਿਿੰਡ-

ਮਿੰਡਲ, ਆਕਾ , ਪਾਤਾਲ ਤੇ ਅ ਿੰਿ ਿੀ ਨ ਪਵਤ ਅਤੇ ਪਰਾਣੀ ਿਗਤ ਮੌਿਦ
ੂ ਿਨ। ਇ
ਪਾਉਣਾ

ਦਾ ਥਾਿ

ਿੰਭ ਨਿੀ।ਂ ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਅਤੇ ਕਰਤਾ ਦੋ ਨਿੀ,ਂ ਅਦ ੈਤ ਿਨ। ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਦਾ ਵਗਆਨ ਕੇ ਲ

ਬਰਿਮ ਦੀ ਅਨੁ ਭੂਤੀ ਨਾਲ ਿੀ ਪਾਇਆ ਿਾ ਕਦਾ ਿੈ।

ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਦੇ ਢੁਕ ੇਂ ਿ ਾਲੇ ਨਾਲ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਵਲਿਦੇ ਿਨ ਵਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂਿੰ
ੀ ਬਰਵਿਮਿੰਡੀ ਉਤਪਤੀ ਅਿੀਨ ਮਿੰਨ ਕੇ ਇ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਨੂਿੰ

ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਨੂਿੰ

ਕਰਮ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਾਲੀ ਆਕਰਸ਼ਣ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਕਿਾ ਿੈ। ਗੁ ਰੂ ਿੀ ਨੇ Ḕਮਾਰੂ ੋਿਲੇ Ḕ ਵ
ਦੀ ਿੰਰ ਨਾ ਅਤੇ ਅ
ਵ

ਥਾ ਦਾ ਿੁਲਾ ਾ ਬਿੁਤ ਵ

ਬਰਵਿਮਿੰਡ

ੇਕਪੂਰ ਕ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਈ ਾਈ ਿਰਮ ਅਤੇ ਇ ਲਾਮ

ਮੌਿੂਦ ਬਰਵਿਮਿੰਡੀ ਿੰਕਲਪ ਦੀ ਰ ਾ ਕਰਵਦਆਂ ਲੇ ਵਿਕਾ ਦਾ ਕਥਨ ਿੈ ਵਕ ਗੁ ਰੂ ਗਰਿੰਥ ਾਵਿਬ ਵ

ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਦੀ ਬਰਿਮ ਆਿਾਵਰਤ ੋ

ਿੱਿ ਵ ਵਗਆਨਕ ਅਤੇ ਾਰਥਕ ਿੈ।

ਪੁ ਤਕ ਦੇ ਪਿੰਿ ੇਂ ਕਾਂਡ “ਿੁਕਮ ਦਾ ਿੰਕਲਪ” ਵ

ਵਤ-

ਲੇ ਵਿਕਾ ਦਾ ਕਥਨ ਿੈ ਵਕ ਗੁ ਰੂ ਗਰਿੰਥ ਾਵਿਬ ਵ
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ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਦੇ

ਿੰਕਲਪ ਦਾ ਮੂਲ ਆਿਾਰ Ḕਰਿੱਬੀ ਿੁਕਮḔ ਿੈ। ਿੁਕਮ - ਇਕ

ਰਬ ਪ ਾਰੀ ਬਰਵਿਮਿੰਡੀ

ਵਨਯਮ ਿੈ, ਿੋ ਦੈ ੀ ਵ ਿਾਨ ਦਾ ਪਰਾਭੌਵਤਕ ਿੰਕਲਪ ਿੈ, ਵਿ ਰਾਿੀ ਂ ਵ ਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਵ ਰਿਣਾ, ਿੰ ਾਲਨ
ਅਤੇ ਇ ਦਾ ਅਿੰਤ ਿੁਿੰਦਾ ਿੈ। ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਵ
ਤਰਤੀਬ, ਵ

ਿੁਕਮ ਦੇ ਵ ਵਭਿੰਨ ਰੂਪ-ਦੈ ੀ ਇਿੱਛਾ, ਦੈ ੀ ਕਾਨੂਿੰ ਨ, ਵਨਯਮ,

ਥਾ ਪਰਣਾਲੀ, ਭੈ, ਭਉ, ਭਾਣਾ, ਰਜ਼ਾ, ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫੁਰਮਾਣ ਆਵਦ ਦਰ ਾਏ ਗਏ ਿਨ।

ਪਰ ਇਿ ਵਨਰੋਲ ਵ ਿਾਨ ਦਾ ਿੀ ਪਰਤੀਕ ਨਿੀ ਂ ਗੋਂ ਇਕ ਵ ਰਿਣਾਤਮਕ ਤਿੱਤ ਿੈ। ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਬਰਵਿਮਿੰਡ
ਨੂਿੰ ਿੁਕਮ ਰਾਿੀ ਂ ਵ ਰਵਿਤ ਅਤੇ ਿੁਕਮ ਰਾਿੀ ਂ ਲਾਇਮਾਨ ਮਿੰਨਦੀ ਿੈ। ਿੁਕਮ ਦਾ ਿੰਕਲਪ ਇਕ ਿੋਰ
ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵ ਿੱਿ ਵ ਿੰਤਨ ਵ
ਵ ਰਿਣਿਾਰ ਅਤੇ ਵ ਰਿਣਾ ਵ
ਾਵਿਬਾਨ ਦੀ ਵ

ਪਰਗਟ ਿੁਿੰਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਿੈ-ਨਦਵਰ, ਕਰਮ, ਵਮਿਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁ ਾਰ
ਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਿੰਿ ਕਰਤਾ ਦੀ ਵਮਿਰ ਨਾਲ ਿੀ ਬਣਦਾ ਿੈ। ਗੁ ਰੂ

ਾਰਿਾਰਾ ਅਨੁ ਾਰ ਬਰਵਿਮਿੰਡ-ਰ ਨਾ ਦਾ ਿੇ ਕੋਈ ਮੁਿ ਮਿੰਤ ਿੈ ਤਾਂ ਉਿ ਦੈ ੀ-ਮਨੋਰਥ

ਿੈ। ਗੁ ਰਮਵਤ ਲੋਂ ਵਨਰਦੇਵਸ਼ਤ ਿੀ ਨ-ਿਾ ਰਾਿੀ ਂ ਿੀ ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਦੇ ਦੈ ੀ ਿੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੂ ੜ੍ ਅਰਥ ਪਰਾਪਤ
ਿੁਿੰਦਾ ਿੈ। ਗੁ ਰਮਵਤ ਅਨੁ ਾਰ Ḕਿੁਕਮ ਪਛਾਨਣḔ ਦੀ ਵਕਰਆ ਇਨ ਾਨ ‘ ੋਂ ਿਉ-ਂ ਵਨ ਾਰਣ ਦੇ ਮਰਪਣ
ਾਲੇ ਉ ਭਾ ਨਾਲ ਿੁੜ੍ੀ ਿੈ, ਿੋ ਗੁ ਰੂ ਦੀ ਮਤ ਿਾਰ ਕੇ ਿੀ ਪਰਾਪਤ ਿੁਿੰਦਾ ਿੈ। ਗੁ ਰੂ ਗਰਿੰਥ ਾਵਿਬ ਅਨੁ ਾਰ
ਿੁਕਮ ਵ

ਲਣਾ, ਰਜ਼ਾ ਵ

ਰਵਿਣਾ, ਿਾਂ ਭਾਣਾ ਮਿੰਨਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁ ਲਾਮੀ ਦਾ ਲਿਾਇਕ ਿੈ ਅਤੇ ਨਾ

ਿੀ ਵਤਆਗ ਦਾ, ਗੋਂ ਿੰ ਾਰ ਦੀ ਭੌਵਤਕ ਅ
ਤੋਂ ਵਨਰਲੇ ਪ ਰਵਿ ਕੇ ਉ ਦੈ ੀ- ਿੱਤਾ ਵ

ਥਾ ਦਾ ਵਨਰ ਾਿ ਵਿਿ ਰੂਪ ਵ

ਕਰਵਦਆਂ ੀ ਉ

ਮਾਵਿਤ ਿੋਣਾ ਿੀ ਿੁਕਮ ਦਾ ਿੰਕਲਪ ਿੈ। ਇਿ ਿੰਕਲਪ

ਬਰਵਿਮਿੰਡੀ-ਏਕਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ੁਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਰਥ ਿੈ।

ਪੁ ਤਕ ਦਾ ਅਿੰਤਲਾ ਲੇ ਿ “ਵਨਸ਼ਕਰਸ਼” ਦੇ ਵ ਰਲੇ ਿ ਨਾਲ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਿੋਿ-ਪਰਬਿੰਿ ਦਾ ਾਰ
ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਿੋਿ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵ ਸ਼ਾ “ਬਰਵਿਮਿੰਡ-ਅਵਿਐਨ ਦੇ ਵ ਸ਼ ਵ ਆਪੀ ਪ ਾਰੇ ਵ
ਗੁ ਰੂ ਗਰਿੰਥ ਾਵਿਬ ਵ

ਮਾਵਿਤ ਬਰਵਿਮਿੰਡ ਪਰਤੀ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ” ਿੈ। ਲੇ ਵਿਕਾ ਦੀ ਇਿ

ਰ ਨਾ ਇ ਆਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਫਲ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਿੈ। ਉਨ੍ਾਂ ਆਪਣੀ ਵ
ਲਈ ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਵ ਤ ਿ ਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਿਨ। ਵਕਤਾਬ ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਵ

ਾਰਿਾਰਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਬਰਵਿਮਿੰਡੀ ਪਵਰਪੇਿ ਬਾਰੇ

ੋਂ
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ਭਰਪੂਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੇਕ

ਿੰਕਲਪਾਂ/ਿਾਰਨਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਵ ਲਿੱ ਿਣ

ੂਝ

ਵਦਿੰਦੀ ਿੈ। ਿੀਆ ਵਿਲਦ ਾਲੀ ਅਤੇ ਿੀਆ ਕਾਗਜ਼ ਉਤੇ ਛਪੀ ਪੁ ਤਕ ਦੀ ਛਪਾਈ ੀ ੁਿੰਦਰ ਿੈ।
ਵਕਤਾਬ ਵ

ਕੁਝ ਕੁ ਘਾਟਾਂ ੀ ਿਨ। ਵਮ ਾਲ ਿੋਂ ਕਈ ਥਾਂਈ ਂ ਵਬਰਤਾਂਤ ਵ

ਵਦਤੇ ਵ ਵਗਆਨਕ ਤਿੱਥਾਂ ਵ

ਦੁਿਰਾ ਿੈ। ਵਕਤੇ ਵਕਤੇ

ਂ ੀ ਿੈ। ਵਿ ੇਂ ਵਕ ਪਿੰਨਾ 28 ਉਤੇ ਅਿੰਵਕਤ ਤਿੱਥ
ਉਕਾਈ ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦ

“ ੂਰਿ 25 ਵਕ. ਮੀ. ਪਰਤੀ ੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ” ਦੀ ਥਾਂ ਦਰੁ ਤ ਤਿੱਥ “ ੂਰਿ 225 ਵਕ. ਮੀ. ਪਰਤੀ
ੈਵਕਿੰਡ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ” ਿੋਣਾ ਾਿੀਦਾ ੀ। ਇ ੇ ਤਰ੍ਾਂ ਇ ੇ ਪਿੰਨੇ ਉਤੇ ਅਿੰਵਕਤ ਤਿੱਥ “ ੂਰਿ ਨੂਿੰ ਲਗਭਗ
25 ਕਰੋੜ ਾਲ” ਦੀ ਥਾਂ ਦਰੁ ਤ ਤਿੱਥ “ ੂਰਿ ਨੂਿੰ ਲਗਭਗ 22.5 ਕਰੋੜ ਾਲ” ਿੋਣਾ ਾਿੀਦਾ ੀ।
ਿਰ ਅਵਿਆਇ ਦੇ ਅਿੰਤ ਵ

ਿਾਇਕ ਪੁ ਤਕ

ੂ ੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਵਿ

ਵ

ਵਜ਼ਕਰ ਅਿੀਨ

ਪੁ ਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਾਲ ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ਕ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਨਿੀ ਂ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ। ਪਰ ਇਿ ਘਾਟਾਂ ਵ

ਾਰ

ਅਿੀਨ ਵ ਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਦਤੀ ਗਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਿਿੱਤ ਨੂਿੰ ਵਕ ੇ ਤਰ੍ਾਂ ੀ ਘਿੱਟ ਨਿੀ ਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਿ ਘਾਟਾਂ,
ਮੁਿੱਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਕਤਾਬ ਦੀ ਐਵਡਵਟਿੰਗ ਨਾਲ
ਆ

ਬਿੰਿਤ ਿਨ, ਨਾ ਵਕ ਲੇ ਵਿਕਾ ਦੇ ਵ

ਿੈ, ਵ ਿੱਿ ਿਰਮ ਦੇ ਪਰ ਾਰਕ ਅਤੇ ਕਥਾ ਾ ਕ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਇ

ਉਠਾਉਵਂ ਦਆਂ ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਵ

ਾਰਾਂ ਨਾਲ।

ਉਦਮ ਤੋਂ ਲਾਭ

ਮੌਿੂਦ ਬਰਵਿਮਿੰਡੀ ਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵ ਵਭਿੰਨ ਪਵਿਲੂ ਆਂ ਬਾਰੇ ਇ ਨ ੇਂ, ਨਰੋਏ

ਅਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਾਵਿਤ ਨੂਿੰ ਆਮ ਪਾਠਕਾਂ ਤਕ ਪਿੁਿੰ ਾਉਣਗੇ। ਇਿ ਇਕ ਅਵਿਿੀ ਵਕਤਾਬ ਿੈ,
ਿੋ ਿਰ ਵ ਿੱਿ ਵ ਦ ਾਨ ਅਤੇ ਿਰ ਗੁ ਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਵਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਿਿੱਕਦਾਰ ਿੈ, ਤਾਂ ਿੋ
ਨ ੀ ਂ ਪੀੜ੍ੀ ਤੇ ਿੋਰ ਸ਼ਰਿਾਲੂ , ਮਿਾਨ ਗੁ ਰੂ ਾਵਿਬਾਨ ਦੇ ਆਵਸ਼ਆਂ ਦਾ ਿੀ ਰੂਪ ਮਝ ਕਣ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਾਂ ‘ਤੇ ਿੱਲ ਕੇ ਿੀ ਨ ਫਰ ਫਲ ਕਰ ਕਣ।
—
*ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ੈਂਟਰ ਫਾਰ ਅਿੰਡਰ ਟੈਂਵਡਿੰਗ ਵ ਿੱਿਇਜ਼ਮ, ਵਮ ੀ ਾਗਾ, ਓ ਂਟਾਰੀਓ, ਕੈਨੇਡਾ।
ਡਾ. ਦੇਵ ਿੰਦਰ ਪਾਲ ਵ ਿੰਘ ਅਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਲੇ ਿਕ ਿੈ । ਉ ਦੀਆਂ 21 ਵਕਤਾਬਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ 1000
ਰ ਨਾ ਾਂ ਵ ਵਗਆਨ, ਿਰਮ ਅਤੇ

ਾਤਾ ਰਣ ਦੇ ਿੇਤਰਾਂ ਵ

ਛਿੱਪ

ਿੱਕ
ੁ ੀਆਂ ਿਨ। ਉ

ਦੇ 65
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ਟੈਲੀਵ ਯਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਟੈਲੀਕਾ ਟ ਿੋ ਿੱਕ
ੁ ੇ ਿਨ। ਿੋ ਯੂ ਵਟਊਬ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਿੋਂ ਇਿੰਟਰਨੈਿੱਟ ਉਤੇ ੀ
ਉਪਲਬਿ ਿਨ। ਅਿੱਿ ਕਲ ਉਿ ਕੇਨੈਡਾ ਦੇ ਸ਼ਵਿਰ ਵਮ ੀ ਾਗਾ ਵ ਿੇ
ਵ ਿੱਿਇਜ਼ਮ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਿੋਂ ੇ ਾ ਕਾਰਿ ਵਨਭਾ ਰਿੇ ਿਨ।

ੈਂਟਰ ਫਾਰ ਅਿੰਡਰ ਟੈਂਵਡਿੰਗ

