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ਵਪਰੰ . ਤੇਜਾ ਵਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਤੇ ਬੋਲੀ ਿੀ ਵਨਿੱਗਰ ਸੇਿਾ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਦੀਆਂ ਸਾਵਿਤਕ ਘਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਸੰਸਾ 
ਿਜੋਂ 1951 ਵਿਿੱ ਚ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਮਾਵਨਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਰਚ 1956 ਵਿਿੱ ਚ ਅਵਿਨੰਦਨ ਗਰੰ ਥ ਿੀ ਿੇਟ ਕੀਤਾ। 
ਿਾਰਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ਵਨਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ‘ਸਾਵਿਤ ਦਰਸ਼ਨ’,  ‘ਨਿੀਆਂ ਸੋਚਾਂ’, ‘ਸਵਿਜ ਸੁਿਾਅ’ ਤੇ ‘ਘਰ ਦਾ ਵਪਆਰ’ 
ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ‘ਆਰਸੀ’ ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਵਿਤਕ ਸਿੈਜੀਿਨੀ ਿੀ ਵਲਖੀ।ਵਪਰੰ . ਸਾਵਿਬ ਦੇ ਵਨਬੰਧ ਿਾਕਫ਼ੀਅਤ ਿਰਪੂਰ ਿਨ।   

ਘਰ ਦਾ ਵਪਆਰ ਿਾਰਤਕ ਲੇਖ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਿੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿੈ : 

ਘਰ ਇਿੱ ਟਾਂ ਜਾਂ ਿਿੱ ਵਟਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਕੋਠੇ ਨੰੂ ਨਿੀਂ ਕਵਿੰਦੇ।  

 

ਘਰ ਤੋਂ ਿਾਿ ਉਿ ਥਾਂ ਿੈ ਵਜਿੱ ਥੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੇ ਵਪਆਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱ ਧਰਾਂ ਪਲਦੀਆਂ ਿਨ,  ਵਜਿੱ ਥੇ ਬਾਲਪਣ ਵਿਿੱ ਚ ਮਾਂ ਿੈਣ 
ਅਤੇ ਿਰਾ ਕੋਲੋਂ ਲਾਡ ਵਲਆ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਵਜਿੱ ਥੇ ਜਿਾਨੀ ਵਿਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਜਿਾਨ ਨੰੂ ਗਾਿ ਕੇ, ਲਤਾੜ ਕੇ, ਖਿੱ ਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ 
ਮੁੜ ਆਉਣ ਨੰੂ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿਿੱ ਚ ਬਵਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀਿਨ ਦੇ ਝਮੇਵਲਆਂ ਤੋਂ ਵਮਲੀ ਵਿਿਲ ਨੰੂ ਆਰਾਮ 
ਨਾਲ ਕਿੱਟਣ ਵਿਿੱ ਚ ਇਉਂ ਸੁਆਦ ਆਉਂਦਾ ਿੈ ਵਜਿੇਂ ਬਚਪਨ ਵਿਿੱ ਚ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਿੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੇ  
ਵਨਿੱਜੀ ਿਲਿਵਲਆਂ ਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਰਵਿਣੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਚਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿਿੱ ਚ ਵਜਿੱ ਥੇ ਸਮਾਵਜਕ ਤੇ 
ਮੁਲਕੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਿੈ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਿਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਿਾਲਾਤ ਦਾ 



ਅਸਰ ਿੀ ਘਿੱ ਟ ਕੰਮ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਗੋਂ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦਾ ਆਚਰਣ ਬਣਦਾ ਿੀ ਘਰ ਵਿਿੱ ਚ ਿੈ। ਇਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ 
ਅਤੇ ਸੁਿਾਉ ਦਾ ਸਾਂਚਾ ਿੈ। ਕਈ ਿਾਰੀ ਜਦ ਮੈਂ ਵਕਸੇ ਸਿੱ ਜਣ ਨੰੂ ਕੋਝੇ, ਸੜੀਅਲ ਜਾਂ ਵਖਝੂ ਸੁਿਾਅ  ਿਾਲਾ ਿੇਖਦਾ ਿਾਂ 
ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਦਲ ਵਿਿੱਚ ਕਵਿੰਦਾ ਿਾਂ, ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਪਆਰ ਨਿੀਂ ਵਮਵਲਆ ਿੋਣਾ।  ਇਿੱ ਕ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਵਬਰਧ 
ਬੀਬੀ ਜੀ ਿਨ ਜੋ ਨੇਕੀ ਤੇ  ਉਪਕਾਰ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਿਨ। ਸਿੇਰ ਸਾਮ ਵਬਨਾਂ ਨਾਗਾ ਵਨਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ 
ਪਰਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਿਨ। 

     ਵਕਸੇ ਦੇ ਦੁਿੱ ਖ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਜਰ ਨਿੀਂ ਸਕਦੇ। ਿਲਿਲਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋਮਲ ਤੇ ਪਵਿਿੱ ਤਰ ਿੈ ਵਕ ਚਿੱਪੇ ਚਪੇ 
ਤੇ ਿਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵ ਿੱ ਸ ਪੈਂਦੇ ਿਨ। ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਬਿੱਚੇ ਿੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਪਰ ਸਿਾਅ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਬਿੁਤ 
ਖਰਿਾ ਿੈ। ਵਨਿੱਕੀ-ਵਨਿੱਕੀ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਵਖਝ ਪੈਂਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਗੁਿੱ ਸੇ ਵਿਿੱ ਚ ਆ ਕੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਉਸ ਿਾਲਤ 
ਵਿਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮਾਲਮੂ ਿੰੁਦਾ ਿੈ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਦਲ ਵਿਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਿੀਂ, ਕੋਈ ਵਪਆਰ ਨਿੀਂ, ਪਰ ਿੰੁਦੇ 
ਉਸ ਿਕਤ ਿੀ ਉੱਨੇ ਿੀਂ ਨਰਮ ਤੇ ਕੋਮਲ ਿਨ। ਕੇਿਲ ਕੋਮਲਤਾ ਤੇ ਨਰਮੀ ਗੁਿੱ ਸੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਿੇਠ ਛੁਪੀ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। ਇਸ 
ਗੁਿੱ ਸੇ ਤੇ ਝਿੱਲਪੁਣੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵ ੰਦਗੀ ਦਾ ਵਪਿੱ ਛਾ  ਰੋਲਣ ਤੋਂ ਇਿ ਮਾਲੂਮ ਿੰੁਦਾ ਿੈ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਘਰ ਦਾ 
ਵਪਆਰ ਨਿੀਂ ਵਮਵਲਆ। ਪਤੀ ਜਿਾਨੀ ਵਿਿੱ ਚ ਿੀ ਸਾਥ ਛਿੱ ਡ ਵਗਆ ਅਤੇ ਝੋਲ ਪੁਿੱ ਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਿੀ। ਵਕਸੇ 
ਨੇ ਵਨਿੱਕੀਆਂ ਵਨਿੱਕੀਆਂ ਬਾਿਾਂ ਗਲ ਵਿਿੱ ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਿੀਂ ਆਵਖਆ, ਬੇ ਜੀਓ! ਮੈਂ ਵਕਿੱ ਡਾ ਸੋਿਣਾ ਿਾਂ। 

 

  ਮੈਂ  ਕਈ ਿਿੱ ਡੇ ਿਿੱ ਡੇ ਕਧਿੱਕੜ ਦੇਖੇ ਿਨ ਜੋ ਬਾਿਰ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਵਦਆਂ ਜਾ ਿਵਖਆਨ ਵਦੰਵਦਆਂ  ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਆਪਣੀ ਵਸਆਣਪ ‘ਤੇ ਵਿਿੱ ਵਦਆ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿੱ ਸ ਕੇ ਿੈਰਾਨ ਕਰ ਵਦੰਦੇ ਿਨ।ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀਆ ਜਾਂ ਲੋੜਿੰਦ 
ਉੁਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਖੜੋਿੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਸਾਇਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਉਡੀਕਣਾ ਪਿੇ ਅਤੇ ਜੇ ਵਮਲ ਗਈ ਜੇ 
ਵਮਲਣ ਿੀ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਦਲ ਿਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਨਿੀਂ ਪੰਘਰਦਾ, ਅਿੱ ਖਾਂ ਨਮੂਰਦ ਦੀ ਕਬਰ ਿਾਂਗ ਸਦਾ ਸੁਿੱ ਕੀਆਂ ਿੀ 
ਰਵਿੰਦੀਆਂ ਿਨ, ਤਰਸ ਜਾਂ ਵਪਆਰ ਨਾਲ ਸਜਲ ਨਿੀਂ ਿੋਈਆਂ। ਇਿੱ ਡੀ ਕਰੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ? ਕੇਿਲ ਇਿ ਕੀ ਇਿੋ 



ਵਜਿੇ ਸਿੱਜਣ ਦੀ ਿਿੁਟੀ ਵਕਿਾ ਕਰਦੀ ਿੈ- ਿਾਈ ਿੁਰੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵ ੰਦਗੀ ਿੈਂਡ-ਬੈਗ ਨਾਲ ਮੋਟਰਾਂ-ਗਿੱਡੀਆਂ ਦੇ 
ਸਫ਼ਰ ਵਿਿੱ ਚ ਟਪਾ ਛਿੱ ਡਦੇ ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਘਰ ਦਾ ਵਪਆਰ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵ ੰਦਗੀ ਰਸ ਤੋਂ 
ਖਾਲੀ ਕੋਰੀ ਵਜਿੀ  ਿੰੁਦੀ ਿੈ। 

 

 

 

ਇਿੋ ਵਜਿੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਤੇ ਵਲਖਾਰੀ ਿਿੱ ਡੇ ਿਿੱ ਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨ ਿੀ ਆਪਣੇ ਨਮੂਨੇ ਉੱਤੇ ਢਾਲਦੇ ਿੋਏ 
ਉਨਹ ਾਂ ਮਿਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਆਪਣੇ ਜਿੇ ਕੋਰੇ ਤੇ ਘਰੋਗੀ ਵਪਆਰ ਤੋਂ ਸਿੱ ਖਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱ ਸਦੇ ਿਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਵਿਬ 
ਦਾ ਜੀਿਨ ਇਉਂ ਦਿੱ ਸਦੇ ਿਨ ਵਕ ਵਜਿੇਂ ਉਿ ਕਦੀ ਤੋਤਲੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਬਚਪਨ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਿੀ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦੇ। 
ਬਾਲਪਨ ਤੋਂ ਿੀ ਉਤਨੀਆਂ ਵਸਆਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਿੰੁਦੇ ਸਨ ਵਜਤਨੀਆਂ ਵਕ ਿਿੱ ਡੀ ਉਮਰ 
ਵਿਿੱ ਚ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦਾ ਵਕ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦਾ ਿੋਲਾਪਨ, ਅਲਬੇਲੀ ਤਬੀਅਤ, ਿੈਣਾਂ ਿਰਾ ਦਾ ਵਪਆਰ, ਲਾਡ 
ਤੇ ਰੁਸੇਿੇ, ਮਿਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਲਈ ਉੱਨੇ ਿੀ  ਰੂਰੀ ਿਨ, ਵਜੰਨੇ ਵਕ ਆਮ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਵਿਿੱ ਚੋਂ 
ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਵਖ਼ਆਲਾਂ, ਿਲਿਵਲਆਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵ ੰਦਗੀ ਸਧਾਰਨ 
ਬਣਨੀ ਿੰੁਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਿੰੁਦੀ ਿੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਵਪਆਰ ਤੇ ਰੋਸਾ, ਿੈਣਾਂ ਦਾ 
ਥਾਂ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਿੀਰ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣਾ ਇਿੱ ਕ ਅਵਜਿਾ ਚੌਵਗਰਦਾ  ਬਣਾ ਰਿੱ ਖਦਾ ਿੈ ਵਜਸ ਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿਲਿਲੇ ਉਚੇ ਸਾਈ ਂਦੇ 
ਵਪਆਰ ਿਿੱ ਲ ਪਰੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਵਸਿੱ ਕਾਂ ਵਸਿੱ ਕਣ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਉਂਦੀ ਿੈ। ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਲਖਾਰੀਆਂ 
ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ  ਰੂਰੀ ਤ ਰਬੇ ਨਿੀਂ ਨੰੂ ਨਿੀਂ ਸਮਵਝਆ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਈਸਾ ਦਾ ਜੀਿਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਮਾਵਪਆਂ 
ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੰੂ ਬਿੁਤ ਕੋਝੇ ਰੰਗ ਵਿਿੱ ਚ ਰੰਵਗਆ। ਜੇ ਵਲਖਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਵਖਆਲ ਿੰੁਦਾ ਵਕ ਮਿਾਂਪੁਰਖ ਿੀ  ਘਰ ਦੇ 
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਚੰਗਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਤਾਂ ਉਿ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਾਵਪਆਂ ਦਾ ਵ ਕਰ ਬੜੇ ਸਵਤਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਅਤੇ 



ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰੋਗੀ ਚੁਵਗਰਦੇ ਵਿਿੱ ਚ ਕੁਝ ਿੀ ਮਿਾਨਤਾ ਦੇ ਵਚੰਨਹ  ਲਿੱ ਿਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੰੂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ 
ਜੀ ਦੀ ਜਨਮਸਾਖੀ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਿਧੀਕ ਤੋਂ ਿਧੀਕ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਰੋਮਾਂਚ ਕਰ ਦੇਣ ਿਾਲਾ ਨ ਾਰਾ ਉਿ ਲਿੱ ਿਦਾ ਿੈ, ਵਜਸ 
ਵਿਿੱ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਦੇਸ-ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੰੂ ਪਰਤਦੇ ਿਨ, ਪਰ ਵਦਲ ਨੰੂ ਕਰੜਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਬਾਿਰ ਖੂਿ ਤੇ 
ਬਵਿ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਿਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਰਤ ਲੈਣ ਲਈ ਵਪੰਡ ਿੇਜਦੇ ਿਨ ਪਰ 
ਕਵਿੰਦੇ ਿਨ ਇਿ ਨਾ ਦਿੱ ਸੀਂ ਵਕ ਮੈਂ ਿੀ ਇਿੱ ਥੇ ਆਇਆ ਿਾਂ। ਮਰਦਾਨਾ ਮਾਤਾ ਵਤਰਪਤਾ ਜੀ ਪਾਸ ਪੁਜਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਘਰ 
ਦਾ ਿਾਲ ਪੁਿੱ ਛ ਕੇ ਵਿਦਾ ਿੋਣ ਲਿੱ ਗਦਾ ਿੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਿੀ ਉਸ ਦੇ ਵਪਛੇ-ਵਪਛੇ ਵਪੰਡ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਉਸ ਥਾਂ ਪੁਿੱ ਜਦੇ ਿਨ ਵਜਿੱ ਥੇ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਿਨ। ਜੇ ਵਕਸੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਿਵਡਿੱ ਤਣ ਤੇ ਅਰਸ਼ੀ ਅਸਰ ਨੰੂ ਦੇਖਣਾ ਿੋਿੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨ ਾਰੇ ਦੇ ਿਾਲ ਨੰੂ 
ਪੜਨ। ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਨੰੂ ਿੇਖ ਕੇ ਵਬਿਬਲ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਓਸ ਿੇਲੇ ਜੋ ਮਮਤਾ ਿਾਲੇ ਲਫ਼  ਕਵਿੰਦੀ ਿੈ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਰੁਣਾ-ਰਸ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚ ੇਿਲਿਲੇ ਨੰੂ ਮਾਤ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਪੁਿੱ ਤਰ ਦਾ ਮਿੱ ਥਾ ਚੁੰ ਮ 
ਕੇ ਉਿ  ਕਵਿੰਦੀ ਿੈ,”ਿੇ ਬਿੱਚਾ! ਮੈਂ ਿਾਰੀ! ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਿਾਰੀ! ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਿਾਰੀ! ਉਨਹ ਾਂ ਰਾਿਾਂ ਤੋਂ ਿਾਰੀ ਵਜਨਹ ਾਂ 
ਉੱਤੇ ਚਿੱਲ ਕੇ ਤੰੂ ਆਇਆ ਿੈਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਿੱ ਕਾ ਵ ਲਾਸ ਰ ਿੰੁਦਾ ਤਾਂ ਓਸ ਿੇਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਕਵਿੰਦਾ,”ਜਾਂ ਿਾਈ ਜਾ। 
ਇਨਹ ਾਂ ਵਤਲਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਨਿੀਂ। ਤੰੂ  ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਿਰਮਾਉਣ ਆਈ ਿੈਂ। ਨਿੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ 
ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵ ੰਸ ਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਡਿੱਗ ਕੇ ਰੋਏ,  ਉਿ ਅਿੱ ਥਰੂ ਿ ਾਰ ਵਗਆਨ ਵਧਆਨ ਦਾ 
ਵਨਚੋੜ ਸਨ, ਿ ਾਰ ਫ਼ਰ ਾਂ ਤੇ ਪਰ-ਉਪਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੜਹ ਨੰੂ ਵਸੰਜਣ ਿਾਲੇ ਸਨ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਵਿਬ ਦੇ ਵਦਲ 
ਉਤੇ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਵਪਆਰ ਦਾ ਘਿੱ ਟ ਅਸਰ ਸੀ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿਿੱ ਚ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕੁਿੱ ਛੜ ਚੁਿੱ ਕ ਕੇ ਪਾਵਲਆ 
ਸੀ ਤੇ ਵਪਤਾ ਦੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਖਰੇ ਸੌਦੇ ਕਰਵਦਆਂ ਸਲਾਵਿਆ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਵਿਆ ਸੀ? ਜੇ ਉਿ 
ਨਾਨਕ ਸਨ ਤਾਂ ਵਕ ਉਿ ‘ਨਾਨਕੀ’ ਨਿੀਂ ਸਨ? 

  ਕੀ ਮੁਿੰਮਦ ਸਾਵਿਬ ਦੀ ਵ ੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਖ਼ਦੀਜਾ ਦਾ  ਅਸਰ ਘਿੱ ਟ ਸੀ ਵਜਸ ਨੇ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਿੇਲੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨ-ਆਦਰਸ ਨੰੂ ਸਿ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਦਾ 
ਿੌਸਲਾ ਿਧਾਇਆ? ਜਦ ਿ ਰਤ ਮੁਿੰਮਦ ਨੰੂ ਰਿੱਬ ਿਿੱ ਲੋਂ ਬਾਣੀ ਉਤਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਿ ਥਿੱਕ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵਨਸਲ ਿੋ 
ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਅਸਲੀ ਿਾਲਾਤ ਤੇ ਵਲਆਉਣ ਿਾਲੀ ਖ਼ਦੀਜਾ ਿੀ ਸੀ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਸਰ 
ਆਪਣੇ ਪਿੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਸਿ ਥਕੇਿੇਂ ਦੂਰ ਕਰ ਵਦੰਦੀ ਸੀ।   

ਜੇ ਕਾਰਲਾਇਲ ਆਪਣੀ ਤੀਿੀਂ ਨੰੂ ਵਪਆਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਿ ਇਨਹ ਾਂ ਵਕਝੂ ਤੇ ਸੜੂ ਨਾ ਿੰੁਦਾ। ਉਿ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਿੱ ਚ 
ਪੜਹਦਾ ਜਾਂ ਵਲਖਦਾ ਰਵਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਿੁਟੀ ਿਿੱ ਖ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿਿੱ ਚ ਬੈਠੀ  ਆਏ-ਗਏ ਨੰੂ ਤਰਾਂਿਦੀ ਰਵਿੰਦੀ। ਜਦ 
ਕਦੀ ਉਿ ਿੀਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਬੂਿਾ ਖੋਲਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਦੀ ਤਾਂ ਉਿ ਵਖਿੱਝ ਕੇ ਖਾਣ ਨੰੂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ 
ਨੰੂ ਤਰਾਿ ਕੇ ਬਾਿਰ ਕਿੱਢ ਵਦੰਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਚੁਿੱ ਪ ਦੇ ਮ ਮੂਨ ਉੱਤੇ ਅਮੁਿੱ ਖ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਿ 



ਜਦ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਚੁਿੱ ਪ ਨਿੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਅਵਿਮਕ ਨਾਈ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਪੁਿੱ ਤਰ ਿਾਕਰ ਲੁਿੱ ਤਰ-ਲੁਿੱ ਤਰ ਕਰਦੀ 
ਰਵਿੰਦੀ ਿੈ? ਉਸ ਦੀ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਲੇਖ ਵਲਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਚਾਬਕ ਿਰਗੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਿ ਜੇ ਉਿ ਆਪ 
ਇਿੱ ਕ ਘਰ ਦੀ ਸੁਆਣੀ ਨੰੂ ਿੀ ਆਰਾਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। 

 

  ਅਿੱ ਜ ਕਿੱਲਹ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਘਰੋਗੀ ਿਿੱ ਸੋਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਬਾ ਾਰੀ ਰਵਿਣੀ ਬਵਿਣੀ ਦਾ ਿਾਧਾ 
ਿੈ। ਲੋਕੀਂ ਘਰ ਦੇ ਸਦਾਚਾਰੀ ਅਸਰ ਨੰੂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਿੋਏ ਬਾਲ ਬਿੱਚੇ ਵਤੰਨ ਤੀਿੀਂ ਨਾਲ ਜੀਿਨ ਵਬਤਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ 
ਕਲਿੱ ਬਾਂ ਦੇ ਿੋਟਲਾਂ ਦੀ ਰਵਿਣੀ ਨੰੂ ਿਧੇਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਦਾ ਵਸਿੱ ਟਾ ਇਿ ਵਨਕਲ ਵਰਿਾ ਿੈ ਵਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਿੱ ਚ 
ਉਿ ਘਰੋਗੀ ਵ ੰਮੇਿਾਰੀ, ਉਿ ਬਰਾਦਰੀ ਿਾਲੀ ਸ਼ਰਾਫ਼ਤ ਅਤੇ ਉਿ ਵਮਿੱ ਠਤ ਤੇ ਵਨਮਰਤਾ ਿਾਲੇ ਗੁਣ ਘਿੱ ਟ ਰਿੇ ਿਨ 
ਜੋ ਕੇਿਲ ਘਰੋਗੀ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਿੀ ਉਪਜਦੇ ਿਨ। ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਕੇਿਲ ਇਤਨੀ ਵਦਲਚਸਪੀ ਦਿੱ ਸੀ 
ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਵਜਤਨੀ ਵਕ ਉਿਨਾਂ  ਨੰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਿਮਣੇ ਸ਼ੂਕੇ ਬਾਂਕੇ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਬਣਾ ਦੇਿੇ। 
ਇਿ ਬਿੁਤ ਘਿੱ ਟ ਦੇਵਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਵਕ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਵਦਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਦਮਾਗੀ, ਸਦਾਚਾਰਕ 
ਜਾਂ ਆਤਮਕ ਉਨਤੀ ਿਾਲੇ ਸਾਧਨ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਰਦਾ ਿੋਿੇ ਜਾਂ ਖਡੇਾਂ, ਪੁਸਤਕਾਂ, ਸਿਾਦੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਵਸਿੱ ਵਖਆ 
ਦੇ ਸਵਮਆਨ ਿਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਿੋਿੇ। ਮੁੰ ਵਡਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਬਾਬਤ ਿੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਿੈ ਵਕ ਉਿ ਸਮਾਵਜਕ ਿਰਤੋਂ ਵਿਿੱ ਚ ਕੋਰੇ ਵਜਿੇ ਗੈਰ-ਵ ੰਮੇਿਾਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਿਿੱ ਦਾਂ ਟਿੱ ਪ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਿੋ 
ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿੀ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਬੋਰਵਡੰਗ ਦੀ ਰਵਿਣੀ ਬਵਿਣੀ ਿੈ। ਵਜਿੜਾ ਮੁੰ ਡਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ 
ਕੇ  ਉਮਰ ਦਾ ਚੋਖਾ ਵਿਿੱ ਸਾ ਮਾਂ, ਿੈਣ, ਿਰਾ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਿਿੱ ਖਰਾ ਰਵਿ ਕੇ ਬੋਰਵਡੰਗ ਵਿਿੱ ਚ ਕਿੱ ਟਦਾ ਿੈ, ਉਸ ਵਿਿੱਚ 
ਘਰੋਗੀ ਗੁਣ (ਲਿੱ ਜਾ, ਿਮਦਰਦੀ, ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਆਵਦ) ਨਿੀਂ ਪੈਦਾ ਿੰੁਦੇ। ਚਾਚੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੁੰ ਡੇ ਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚਾਉਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਾਂ ਨੰੂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਵਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਿੈ,” ਕਾਕਾ 
ਚਾਚੀ ਲਈ ਅ ਸੋਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਿੈ।“ 



 

ਅਸਲੀ ਧਾਰਵਮਕ ਜੀਿਨ ਦੀ ਨੀਂਿ ਘਰ ਦੀ ਰਵਿਣੀ-ਬਵਿਣੀ ਵਿਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਘਰਾਂ 
ਿਲ ਘਿੱ ਟ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਕ ਰਵਿਣੀ ਿੀ ਇਿੱ ਕ ਲੋਕ ਚਾਰਾ ਬਣ ਗਈ ਿੈ। ਧਰਮ ਘਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਨਕਲ ਕੇ ਬਾ ਾਰਾਂ 
ਵਿਿੱ ਚ ਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਲੋਕੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਸ ਇਸੇ ਨੰੂ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਿਨ ਵਕ ਵਦਨ-ਵਦਿਾਰ ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਦੀਿਾਨ 
ਵਿਿੱ ਚ ਿਾ ਰ ਿੋ ਕੇ ਪਾਠ, ਲੈਕਚਰ ਜਾ ਅਰਦਾਸ ਨੰੂ ਸੁਣ  ਛਡਣ। ਘਰ ਵਿਿੱ ਚ  ਇਸਤਰੀ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ 
ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਬਿੁਤ ਘਿੱ ਟ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਿੱ ਚ ਧਾਰਵਮਕ ਰੁਚੀ ਕੇਿਲ ਉਸੇ 
ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ ਜੋ ਘਰ ਿਾਵਲਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਧਾਰਵਮਕ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ 
ਰਿੱਬ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

  ਵਜਿੜੇ ਲੋਕੀਂ ਘਰੋਗੀ ਜੀਿਨ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿਨ, ਉਿਨਾਂ ਲਈ ਉਤਨਾ 
ਔਖਾ ਿੈ ਵਜਤਨਾ ਵਕ ਉਸ ਵਕਸਾਨ ਲਈ ਜੋ ਵ ਮੀ ਨੰੂ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਿਿਾ ਵਿਿੱ ਚ ਬੀ ਬੀਜਣਾ ਚਾਿੇ। 

ਿਿੱ ਡੇ ਿਿੱ ਡ ੇਮਿਾਂ ਪੁਰਖ ਅਖਿਾਉਣ ਿਾਲੇ ਜੇ ਗਰਵਿਸਥ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਂਦੇ ਿਨ, ਧਾਰਮਕ ਜਾਂ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਔਕੜ ਪੈਣ 
ਤੇ ਝਿੱਟ ਵਡਗ  ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵਕ ਵਕਧਰੇ ਮਾਇਆ ਵਿਿੱ ਚ  ਸ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਜੰਮਵਦਆਂ ਿੀ 
ਕਰਮੰਡਲ ਚੁਿੱ ਕ ਕੇ ਬਨਿਾਸ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੰਤ ਇਿੋ ਵਜਵਿਆ ਨੰੂ ਿੀ ਠੀਕ ਰਸਤਾ ਲਿੱ ਿਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ 
ਜਨਕ ਿਰਵਗਆ ਤੋਂ। ਇਸ ੇਲਈ ਵਸਿੱ ਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਘਰੋਗੀ ਜੀਿਨ ਉੱਤੇ  ੋਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਕਉਂਵਕ ਸਦਾਚਾਰ ਬਣਦਾ 
ਿੀ ਜੀਿਨ ਤੋਂ ਿੈ। 

  ਵਜਸ ਨੇ ਵਕਸੇ ਵਿਿਾਰ ਵਿਿੱ ਚ ਪੈ ਕੇ ਵਨਿੱਤ ਵਨਿੱਤ ਬਦ-ਵਦਆਨਤੀ  ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਵਦਆਨਤਦਾਰ 
ਦੇ ਗੁਣ ਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਵਸਖਾਣਾ ਿੋਇਆ? ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਵਜਸ ਨੇ ਵਪਤਾ, ਮਾਤਾ, ਿਰਾ ਿੈਣ, ਪੁਿੱ ਤਰ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਇਨਹ ਾਂ ਔਕੜਾਂ 
ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੰੂ ਇਨਹ ਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਿੋਏ ਗੁਣ, ਵਪਤਾਪੁਣਾ ਆਵਦ ਵਕਿੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਿਨ? 



ਵਪਆਰ, ਿਮਦਰਦੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸੇਿਾ ਆਵਦ ਗੁਣ ਕਦੀ ਿੀ ਨਿੀਂ ਵਸਿੱ ਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤਕ ਵਕ ਮਨੁਿੱ ਖ ਘਰ ਦੇ 
ਸਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਪਆਰ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੰਿਾਲ ਲਈ ਉੱਦਮ ਤੇ ਵਲਆਕਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। 

   ਘਰ ਦੇ ਵਪਆਰ ਤੋਂ ਿੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਪਆਰ ਪੈਦਾ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਕੇਿਲ ਓਿੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਉਤੇ ਿਮਲੇ 
ਜਾਂ ਅਿੱ ਵਤਆਚਾਰ ਿੰੁਦੇ ਨਿੀਂ ਸਿਾਰ ਸਕਦੇ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ, ਟਿੱ ਬਰਾਂ ਨੰੂ, ਿਿੁਟੀ ਤੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਿੋਣ ਦਾ 
ਖਤਰਾ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਮੈਨੰੂ ਵਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਤਨਾ ਿੀ ਵਪਆਰਾ ਿੈ ਵਜਤਨਾ ਵਕ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅਵਡਆਲੇ ਵਪੰਡ ਦਾ ਕਿੱਚਾ 
ਕੋਠਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਿੱ ਚ ਿਿੱ ਸਦੇ ਬੰਦੇ ਵਪਆਰੇ ਿਨ। ਮੈਨੰੂ ਯਾਦ ਿੈ ਜਦ ਮੈਂ ਰਾਿਲਵਪੰਡੀ ਪੜਹਦਾ ਿੰੁਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਿਰ ਿਫ਼ਤੇ 
ਐਤਿਾਰ ਕਿੱਟਣ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵਪੰਡ ਜਾਂਦਾ ਿੰੁਦਾ ਸਾਂ। 

 ਜਦ ਮੈਂ ,ਚੀਰ ਪੜਾਂ’ ਤੋਂ ਲੰਘਕੇ ਵਤਰਵਪਆ਼ ਕੋਲ ਪੁਿੱ ਜਦਾ ਸਾਂ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਇਕ ਵਟਿੱ ਬੇ ਦੇ ਓਿਲੇ ਮੇਰਾ ਵਪੰਡ ਿਸਦਾ ਵਦਸਦਾ 
ਸੀ, ਤਾਂ ਵਪੰਡ ਦੀ ਵਪਆਰੀ ਝਾਕੀ ਅਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਸਾਿਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵਟਿੱ ਬੇ ਕੋਲ ਠਵਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਅਤੇ 
ਵਦਲ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਵਤਆਰ ਕਰਕੇ ਵਪੰਡ ਝਾਕਣ ਦਾ ਿੀਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਮੁੜਦੀ ਿੇਰ ਿੀ ਵਪੰਡ ਨੰੂ ਅਿੱ ਖਾਂ ਤੋਂ ਓਿਲੇ 
ਿੋਣ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਦੇਖਦਾ ਸਾਂ। ਵਪੰਡ ਵਕਿੱ ਡਾ ਵਪਆਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਬੰਧੀ ਿੋਰ ਿੀ 
ਵਪਆਰੀ ਸਨ। 

 

 

 

 



1. ਘਰ ਦਾ ਵਪਆਰ ਵਨਬੰਧ ਦਾ ਸਾਰ ਵਲਖੋ ? 

 ਘਰ ਉਿ ਥਾਂ ਿੈ ਵਜਿੱ ਥੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੇ ਵਪਆਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱ ਧਰਾਂ ਪਲਦੀਆਂ ਿਨ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਉਸ ਨੇ ਮਾਂ, ਿੈਣ ਅਤੇ ਿਰਾ ਦਾ 
ਵਪਆਰ ਮਾਵਣਆ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਘਰ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੇ ਵਨਿੱਜੀ ਿਲਿਵਲਆਂ ਤੇ ਸਖਸੀ ਰਵਿਣੀ-ਬਵਿਣੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। 
ਇਿ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਿੱ ਚ ਸਮਾਵਜਕ ਤੇ ਸੰਸਾਵਰਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਜੰਨਾ ਿੀ ਵਿਿੱ ਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਿੈ। 
ਘਰ ਦੇ ਵਪਆਰ ਤੋਂ ਸਿੱ ਖਣੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦਾ ਸੁਿਾਅ ਸੜੀਅਲ ਤੇ ਵਖਝੂ ਿੈ। 

   ਿਿੱ ਡੇ-ਿਿੱ ਡੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਿਵਖਆਨ ਦੇ ਕ ੇਆਪਣੀ ਵਿਦਿਤਾ ਨਾਲ ਦੂਵਜਆਂ ਨੰੂ ਿੈਰਾਨ ਕਰਨ 
ਿਾਵਲਆਂ ਦਾ ਸੁਿਾਅ ਆਮ ਕਰਕੇ ਰੁਿੱ ਖਾ ਿੰੁਦਾ ਿੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਅਵਜਿੇ ਆਦਮੀ ਿਰ ਿੇਲੇ ਪੋਥੀਆਂ ਪੜਹਨ ਜਾਂ ਇਧਰ- 
ਉਧਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਿੀ ਲਿੱ ਗੇ ਰਵਿੰਦੇ ਿਨ। ਇਿੋ ਵਜਿੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਤੇ ਵਲਖਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ 
ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਅਵਜਿੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਵਜਿੇਂ ਉਿ ਤੋਤਲੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਿਾਜਪਾ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਿੀ 
ਨਿੀਂ ਤੇ ਉਿ ਬਚਪਨ ਵਿਿੱ ਚ ਿੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਿ ਇਿ ਨਿੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵਕ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦਾ 
ਿੋਲਾਪਨ, ਅਲਬੇਲਾਪਣ, ਿੈਣ-ਿਰਾ ਦਾ ਵਪਆਰ ਅਤਰ ਲਾਡ-ਰੁਸੇਿੇਂ ਮਿਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਿੱ ਚ ਉਿੋਂ ਥਾਂ ਿੀ 
ਰਿੱ ਖਦੇ ਿਨ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਿੱ ਚ। ਅਿੱ ਜ-ਕਿੱਲਹ   ੈਲ ਰਿੀ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਘਰੋਗੀ ਿਸੋਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਿੈ ਤੇ ਬ ਾਰੀ 
ਰਵਿਣੀ-ਬਵਿਣੀ ਦਾ ਿਾਧਾ ਿੈ। ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸਮਾਵਜਕ ਿਰਤੋਂ ਵਿਿੱ ਚ ਕੋਰਾਪਣ, ਗੈਰ-ਵ ੰਮੇਿਾਰੀ ਤੇ 
ਸਦਾਚਾਰਕ ਵਗਰਾਿਟਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਬੋਰਵਡੰਗਾਂ ਦੀ ਰਵਿਣੀ ਬਵਿਣੀ ਿੈ। 

    ਅਸਲੀ ਧਾਰਵਮਕ ਜੀਿਨ ਦੀ ਨੀਂਿ ਿੀ ਘਰੋਗੀ ਰਵਿਣੀ-ਬਵਿਣੀ ਵਿਿੱ ਚ ਿੀ ਰਿੱ ਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 
ਿੀ ਵਸਿੱ ਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਘਰੋਗੀ ਜੀਿਨ ਉੱਤੇ  ੋਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਿੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਪਆਰ ਤੋਂ ਿੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਆਰ 
ਪੈਦਾ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਕੇਿਲ ਉਿ ਲੋਕ ਿੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਅਿੱ ਵਤਆਚਾਰੀ ਿਮਲੇ ਨੰੂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, 
ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਉਸ ਵਿਿੱ ਚ ਿਸਦੇ ਪਵਰਿਾਰ’ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। 

2. ਘਰ ਦਾ ਵਪਆਰ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੀ ਿਾਿ ਿੈ ? 

 ਘਰ ਤੋਂ ਿਾਿ ਉਿ ਥਾਂ ਿੈ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੇ ਵਪਆਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱ ਧਰਾਂ ਪਲਦੀਆਂ ਿਨ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਮਾਂ, ਿੈਣ ਅਤੇ ਿਰਾ ਕੋਲੋਂ 
ਲਾਡ-ਵਪਆਰ ਵਲਆ ਿੰੁਦਾ ਿੈ; ਵਜਿੱ ਥੇ ਜਿਾਨੀ ਵਿਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਜਿਾਨ ਨੰੂ ਗਾਿ ਕੇ ਖਿੱ ਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਆਉਣ ਨੰੂ 
ਜੀ ਕਰਦਾ ਿੈ; ਵਜਿੱ ਥੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਿੱ ਚ ਬਵਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀਿਨ ਤੋਂ ਵਮਲੀ ਵਿਿਲ ਨੰੂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿੱਟਣ ਵਿਿੱ ਚ ਮਾਂ ਦੀ 
ਗੋਦੀ ਿਰਗਾ ਸੁਆਦ ਆਉਂਦਾ ਿੈ।  

 



3. ਘਰ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੇ ਵਨਿੱਜੀ ਿਲ਼ਿਵਲ਼ਆਂ ਤੇ ਸਖਸੀ ਰਵਿਣੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਿੰੁਦਾ ਿੈ ? ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। 

 ਇਿ ਕਥਨ ਵਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਿੈ ਵਕ ਘਰ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੇ ਵਨਿੱਜੀ ਿਲ਼ਿਵਲ਼ਆਂ ਤੇ ਸਖਸੀ ਰਵਿਣੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਵਜਿੱ ਥੇ 
ਉਸ ਦੇ ਆਚਰਨ ਨੰੂ  ਬਣਾਉਣ ਵਿਿੱ ਚ ਸਮਾਵਜਕ ਅਤੇ ਮੁਲਕੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਪਰਿਾਿ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਘਰ 
ਦੀ ਚਾਰ-ਦੀਿਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਿਾਲਾਤ ਿੀ ਘਿੱ ਟ ਕੰਮ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਿਾਅ 
ਇਸੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿਿੱ ਚ ਿੀ ਢਲਦੇ ਿਨ। ਘਰ ਦੇ ਵਪਆਰ ਤੋਂ ਸਿੱ ਖਣੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਕੋਝ,ੇ ਸੜੀਅਲ ਅਤੇ ਵਖਝੂ ਿੰੁਦੇ ਿਨ, ਜਦ ਵਕ 
ਘਰ ਵਿਚਲਾ ਸਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਵਪਆਰ ਮਨੁਿੱ ਖ ਵਿਿੱ ਚ ਵਪਆਰ, ਿਮਦਰਦੀ, ਵਨਮਰਤਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸੇਿਾ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਿੈ।  

4. ਘਰ ਦਾ ਵਪਆਰ ਲੇਖ ਵਿਿੱ ਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਬਰਧ ਬੀਿੀ ਦਾ ਸੁਿਾਅ ਵਕਿੋ ਵਜਿਾ ਵਚਿੱ ਤਵਰਆ ਿੈ ? 

ਲੇਖਕ ਦਿੱ ਸਦਾ ਿੈ ਵਕ ਉਸ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਵਬਰਧ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇਕੀ, ਉਪਕਾਰ ਤੇ ਿਮਦਰਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਿਨ। ਵਨਿੱਤਨੇਮ 
ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਬਿੱਚੇ ਿੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸੁਿਾਅ ਬਿੁਤ ਖਰਿਾ 
ਿੈ।  ਵਨਿੱਕੀ-ਵਨਿੱਕੀ ਗਿੱਲ ਉੱਤੇ ਵਖਝ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਤੇ ਗੁਿੱ ਸੇ ਵਿਿੱ ਚ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸੁਿਾਅ ਦੀ 
ਨਰਮੀ ਤੇ ਕੋਮਲਤਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਗੁਿੱ ਸੇ ਿੇਠ ਵਛਪ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਝਿੱਲਪੁਣੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨ ਵਿਿੱਚ 
ਵਪਆਰ ਦੇ ਵਪਆਰ ਦੀ ਕਮੀ ਿੈ ਪਤੀ ਜਿਾਨੀ ਵਿਿੱ ਚ ਿੀ ਸਾਥ ਛਿੱ ਡ ਵਗਆ ਤੇ ਝੋਲੀ ਧੀਆਂ ਪੁਿੱ ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਿੀ 
ਘਰ ਦਾ ਵਪਆਰ ਨਿੀਂ  ਵਮਵਲਆ। 

5. ਮਿਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚਵਰਿੱਤਰ ਵਿਿੱ ਚ ਕਰਦੇ ਵਪਆਰ ਦਾ ਕੀ ਮਿਿੱਤਿ ਿੰੁਦਾ ਿੈ? 

 ਘਰ ਦਾ ਵਪਆਰ ਮਿਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਿਨ ਵਿਿੱ ਚ ਿੀ ਓਨਾ ਿੀ ਮਿਿੱ ਤਿਪੂਰਨ ਿੰੁਦਾ ਿੈ, ਵਜੰਨਾ ਆਮ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ 
ਦੇ ਜੀਿਨ ਵਿਿੱ ਚ। ਇਸ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਵਖ਼ਆਲਾਂ, ਿਲ਼ਿਵਲ਼ਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿੰੁਦੀ 
ਿੈ। ਆਮ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨੰੂ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਿਾਨ ਕੰਮ 
ਕਰਨੇ ਿੰੁਦੇ ਿਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਵਪਆਰ, ਮਾਵਪਆਂ ਤੋਂ ਉਦਰੇਿਾਂ ਤੇ ਰੁਦੇਿਾਂ, ਿੈਣਾਂ ਦਾ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਿੀਰਾਂ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣਾ 
ਇਿੱ ਕ ਅਵਜਿਾ ਚੁਵਗਰਦਾ ਵਤਆਰ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਵਜਸ ਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿਲਿਲੇ ਉੱਚੇ ਸਾਈ ਂਦੇ ਵਪਆਰ ਿਿੱ ਲ ਪਰੇਰੇ ਜਾਂਦੇ 
ਿਨ ਵਜਸ ਤੋਂ ਵਸਿੱ ਕਾਂ ਵਸਿੱ ਕਣ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਿੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਤੇ ਿ ਰਤ ਮੁਿੰਮਦ 
ਸਾਵਿਬ ਦੀ ਵ ੰਦਗੀ ਉੱਪਰ ਿੀ ਘਰ ਦੇ ਵਪਆਰ ਦਾ ਪਰਤਿੱ ਖ ਅਸਰ ਦੇਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।  

 

 



6. ਲੇਖਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਵਮਲਾਪ ਦਾ ਵਦਰਸ਼ ਵਕਿੋ ਵਜਿਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿੈ ? 

 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਪਰਦੇਸ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਿਾਪਸ ਤਲਿੰਡੀ ਪਰਤੇ, ਪਰ ਉਿ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਪੰਡੋਂ 
ਬਾਿਰ ਇਿੱ ਕ ਖੂਿ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮਰਦਾਨਾ ਮਾਤਾ ਵਤਰਪਤਾ ਕੋਲ ਪੁਿੱ ਜਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਿਾਲ ਚਾਲ ਪੁਿੱ ਛ ਕੇ ਿਾਪਸ ਮੁੜ 
ਵਗਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਿੀ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ-ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪੁਿੱ ਜੀ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਿ ਪੁਿੱ ਤਰ ਨੰੂ 
ਦੇਖ ਕੇ  ਵਬਿਬਲ ਿੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਿੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰ ਿੋਂ ਜੋ ਮਮਤਾ ਿਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਨਕਲੇ, ਉਿ ਇਸ ਵਦਰਸ਼ ਨੰੂ ਬੜਾ 
ਕਰੁਣਾਮਈ ਤੇ ਰੋਮਾਂਚਕਾਰੀ ਬਣਾ ਵਦੰਦੇ ਿਨ। 

7. ਮੁਿੰਮਦ ਸਾਵਿਬ ਦੀ ਵ ੰਦਗੀ ਵਿਿੱ ਚ ਬੀਬੀ ਖ਼ਦੀਜਾ ਵਕਿੇਂ ਵਿਚਰਦੀ ਸੀ ? ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਵਲਖੋ । 

ਮੁਿੰਮਦ ਸਾਵਿਬ ਦੀ ਵ ੰਦਗੀ ਵਿਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਖ਼ਦੀਜਾ ਨੇ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਿੇਲੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਿੱ ਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਜੀਿਨ-ਆਦਰਸ ਨੰੂ ਪਵਿਲਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਵਿਿੱ ਚ ਯਕੀਨ ਕਰਵਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਿੌਸਲਾ ਿਧਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੁਿੰਮਦ 
ਸਾਵਿਬ ਨੰੂ ਬਾਣੀ ਉਤਰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਿ ਥਿੱਕ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵਨਸਲ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਵਕ ਬੀਬੀ ਖ਼ਦੀਜਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵਪਆਰ 
ਨਾਲ ਅਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਥਕੇਿੇਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰ ਵਦੰਦੀ ਸੀ। 

8. ਕਾਰਲਾਇਲ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਤੀਰਾ ਵਕਿੋ ਵਜਿਾ ਸੀ ਤੇ ਵਕਉਂ? 

 ਕਾਰਲਾਇਲ ਅਸਲ ਵਿਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਿੱ ਚ ਪੜਹਦਾ ਜਾਂ ਵਲਖਦਾ ਰਵਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਦੇ 
ਕਮਰੇ ਵਿਿੱ ਚ  ਿਿੱ ਖ ਬੈਠੀ ਆਏ ਗਏ ਨਾਲ ਗੁਿੱ ਸੇ ਵਿਿੱ ਚ ਬੋਲਦੀ ਰਵਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਉਿ ਿੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪਤੀ ਦਾ ਬੂਿਾ 
ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਦੀ ਤਾਂ ਉਿ ਵਖਿੱ ਝ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਖਾਣ ਨੰੂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਿਰ ਕਿੱਢ ਵਦੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ 
ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਵਪਆਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਿ ਉਸ ਨੰੂ ਵਪਆਰ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਿ ਇਨਹ ਾਂ ਸੜੂ 
ਤਰ ਵਖਝੂ ਨਾ ਿੰੁਦਾ। 

9. ਘਰ ਦੇ ਵਪਆਰ ਤੋਂ ਿੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਆਰ ਪੈਦਾ ਿੰੁਦਾ ਿੈ ? ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਸਿੱ ਧ ਕਰੋ। 

ਇਿ ਵਿਚਾਰ ਵਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਿੈ ਵਕ ਘਰ ਦੇ ਵਪਆਰ ਤੋਂ ਿੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਆਰ ਪੈਦਾ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਵਜਿੜਾ 
ਮਨੁਿੱ ਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨੰੂ ਵਪਆਰ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਵਿਿੱ ਚ ਸਮਾਜ 
ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਆਰ ਿੀ ਪੈਦਾ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਿੱ ਚ ਿਿੱ ਸਦਾ ਪਵਰਿਾਰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 
ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਇਕਾਈ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਪਆਰ ਤੋਂ ਿੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਆਰ ਪੈਦਾ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। 

 

 



10. ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀਆਂ ਧਾਰਵਮਕ ਰੁਚੀਆਂ ਨੰੂ ਬਲਿਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਿੱ ਚ ਘਰ ਦੇ ਵਪਆਰ ਦਾ ਕੀ ਮਿਿੱ ਤਿ ਿੈ ? 

ਲੇਖਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਿੈ ਵਕ ਅਸਲ ਧਾਰਵਮਕ ਜੀਿਨ ਦੀ ਨੀਂਿ ਘਰ ਦੀ   ਰਵਿਣੀ-ਬਵਿਣੀ ਵਿਿੱ ਚ ਿੀ ਰਿੱ ਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਿੈ ਪਰੰ ਤੂ ਅਿੱ ਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਘਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਧਾਰਵਮਕ ਰਵਿਣੀ ਿੀ ਲੋਕਾਚਾਰ ਿੀ ਬਣ ਕੇ ਰਵਿ ਗਈ 
ਿੈ। ਲੋਕੀਂ ਬਿੱ ਸ ਇਿੋ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਿਨ ਵਕ ਵਦਨ-ਵਦਿਾਰ ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਦੀਿਾਨ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾ ਰ ਿੋ ਕੇ ਪਾਠ, ਲੈਕਚਰ ਜਾਂ 
ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਛਿੱ ਡਣਾ ਿੀ ਧਾਰਵਮਕ ਜੀਿਨ ਿੈ। ਘਰ ਵਿਿੱ ਚ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜਾਂ 
ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਬਿੁਤ ਘਿੱ ਟ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਧਾਰਵਮਕ ਰੁਚੀਆਂ ਉਸੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਵਿਿੱ ਚ ਿੀ ਪੈਦਾ ਿੋ 
ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ, ਜੋ ਘਰ ਿਾਵਲਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਧਾਰਵਮਕ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀਆਂ 
ਧਾਰਵਮਕ ਰੁਚੀਆਂ ਘਰ ਵਿਿੱ ਚ ਿੀ ਬਲਿਾਨ ਿੰੁਦੀਆਂ ਿਨ। 

11. “ਘਰ ਘਿੱ ਟ ਰਿੇ ਅਤੇ ਿੋਟਲ ਿਧ ਰਿੇ ਿਨ।“ ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਦਾਚਾਰੀ ਜੀਿਨ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪਰਿਾਿ 
ਵਰਿਾ ਿੈ ? 

 ਲੇਖਕ ਦਿੱ ਸਦਾ ਿੈ ਵਕ ਅਿੱ ਜ-ਕਿੱਲਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਘਰੋਗੀ ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਛਿੱ ਡ ਕ ੇਬ ਾਰੀ ਰਵਿਣੀ-ਬਵਿਣੀ ਿਧ ਰਿੀ ਿੈ। 
ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਦਾਚਾਰੀ ਪਰਿਾਿ ਨੰੂ ਿੁਿੱ ਲ ਕੇ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬਾਲ-ਬਿੱ ਚੇ ਨਾਲ ਜੀਿਨ ਗੁ ਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਲਿੱ ਬਾਂ ਤੇ ਿੋਟਲਾਂ 
ਦੀ ਰਵਿਣੀ ਨੰੂ ਿਧੇਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲਿੱ ਗੇ ਿਨ, ਵਜਸ ਦਾ ਵਸਿੱ ਟਾ ਇਿ ਵਨਕਲ ਵਰਿਾ ਿੈ ਵਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਘਰੋਗੀ 
ਵ ੰਮੇਿਾਰੀ, ਬਰਾਦਰੀ ਿਾਲੀ ਸ਼ਰਾਫ਼ਤ, ਵਮਿੱ ਠਤ ਅਤੇ ਵਨਮਰਤਾ ਿਰਗੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਗੁਣ ਘਿੱ ਟ ਰਿੇ ਿਨ। 

12. ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪੰਡ ਦੀ ਝਾਕੀ ਦਾ ਵਦਰਸ਼ ਵਕਿੋ ਵਜਿਾ ਵਚਤਵਰਆ ਿੈ ? ਵਬਆਨ ਕਰੋ। 

ਲੇਖਕ ਦਿੱ ਸਦਾ ਿੈ ਵਕ ਜਦੋਂ ਉਿ ਰਾਿਲਵਪੰਡੀ ਵਿਿੱ ਚ ਪੜਹਦਾ ਿੰੁਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਿ ਿਰ ਿਫ਼ਤੇ ਐਤਿਾਰ ਨੰੂ ਵਪੰਡ ਜਾਂਦਾ 
ਿੰੁਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਿ ਰਸਤੇ ਵਿਿੱ ਚ ਚੀਰ ਪੜਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤਰਵਪਆਂ ਕੋਲ ਪੁਿੱ ਜਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਿ ਵਟਿੱ ਬੇ ਦੇ ਓਿਲੇ ਿਸੇ 
ਆਪਣੇ ਵਪੰਡ ਦੀ ਵਪਆਰੀ ਝਾਕੀ ਅਿੱ ਖਾਂ ਸਾਿਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਵਟਿੱ ਬੇ ਕੋਲ ਠਵਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਦਲ ਨੰੂ ਚੰਗੀ 
ਤਰਹਾਂ ਵਤਆਰ ਕਰਕੇ ਵਪੰਡ ਿਿੱ ਲ ਝਾਕਣ ਦਾ ਿੌਸਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੁੜਦੀ ਿਾਰੀ ਉਿ ਵ ਰ ਵਪੰਡ ਦੇ ਅਿੱ ਖਾਂ ਤੋਂ ਓਿਲੇ 
ਿੋਣ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਿਾਰੀ ਉਿ ਓਿਲੇ ਿੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਕਦਮ ਮੁੜ ਕੇ ਵ ਰ 
ਵਪੰਡ ਨੰੂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। 

 

                

 



               ਿਸਤੂਵਨਸ਼ਠ ਉੱਤਰ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ   

1.  ਘਰ ਦਾ ਵਪਆਰ ਲੇਖ ਵਕਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿੈ ? 
ਵਪਰੰ ਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਵਸੰਘ  

2. ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੇ ਵਪਆਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱ ਧਰਾਂ ਵਕਿੱ ਥੇ ਪਲਦੀਆਂ ਿਨ ? 
 ਘਰ ਵਿਿੱ ਚ  

3. ਵਬਰਧ ਬੀਬੀ ਦੇ ਗੁਿੱ ਸੇ ਤੇ ਝਿੱਲਪੁਣੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਵ ੰਦਗੀ ਵਿਿੱ ਚ ਵਕਸ ਚੀ  ਦੀ ਅਣਿੋਂਦ ਸੀ ? 

  ਘਰ ਦੇ ਵਪਆਰ ਦੀ  

4. ਿ ਰਤ ਮੁਿੰਮਦ ਸਾਵਿਬ ਦੀ ਵ ੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਵਕਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮਿਿੱਤਿਪੂਰਨ ਸੀ ? 
ਬੀਬੀ ਖ਼ਦੀਜਾ 

5.  ਅਸਲੀ ਧਾਰਵਮਕ ਜੀਿਨ ਦੀ ਨੀਂਿ ਵਕਿੱ ਥੋਂ ਦੀ ਰਵਿਣੀ ਬਵਿਣੀ ਵਿਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ? 
ਘਰ ਤੋਂ  

6. ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਆਰ ਵਕਿੱ ਥੋਂ ਪੈਦਾ ਿੰੁਦਾ ਿੈ ? 
ਘਰ ਦੇ ਵਪਆਰ ਤੋਂ  

7. ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਪੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ? 
ਅਵਡਆਲਾ 

 

 

 

 


