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ਸਟੀਫਨ ਹਾਵਕੰਗਜ਼ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਤੋਂ ਵਿਛੋਂ ਦਾ ਭੌਵਤਕੀ ਸਾਇਸੰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸਾਇਸੰਦਾਨ 

ਮੰਵਨਆਂ ਜਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਿਵਹਿਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਕਤਾਬ ‘ਬਰੀਫ ਵਹਸਟਰੀ ਆਫ 

ਟਾਈਮ’ (1) ਲਡੰਨ ਦ ੇ‘ਸੰਡੇ ਟਾਈਮਜ਼’ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਵਕਣ ਵਾਲੀ ਿੁਸਤਕ 

ਸੀ ਜ ੋਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਵਕਸ ੇਵੀ ਵਕਤਾਬ ਦੀ ਵਵਕਰੀ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਵਕਤਾਬ ਦਾ ਿਵਹਲਾ ਿੰਨਾ ਬਰਟਰੈਂਡ 

ਰਸਲ ਦੀ ਇਸ ਵਮਸਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ ੂਹੁਦੰਾ ਹ ੈਜ ੋਸਰੂਜ ਦਆੁਲ ੇਧਰਤੀ ਦੇ ਘੁਮੰਣ ਤੇ ਸਰੂਜ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਗਗੰਾ 

ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਉਦਾਲ ੇਘੁਮੰਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਸ ਦ ੇਲੈਕਚਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤ ੇਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਉਠਕ ੇਕਵਹਦੰੀ ਹੈ: 

“ਜ ੋਤੁਸੀਂ ਵਕਹਾ ਹ ੈਸਭ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਦਨੁੀਆਂ ਗਲੋ ਨਹੀਂ ਚਿਟੀ ਹੈ ਜ ੋਇੱਕ ਵੱਡ ੇਕੱਛੂਕੁਮੰ ੇਦੀ ਵਿਠ ਦੇ 

ਸਹਾਰੇ ਤ ੇਹੈ”। 

ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਅਚੰਭਾ ਹੋਇਆ ਵਕ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ (1469-1539) ਨੂੰ 500 ਸਾਲ ਿਵਹਲਂ ਜਦ ਇਹ ੋ

ਸਵਾਲ ਿਾਇਆ ਵਗਆ ਸੀ ਤਂ ਉਨਿਂ ਦਾ ਉਤਰ ਸੀ: “ਜ ੇਕੋ ਬੂਝੈ ਹੋਵੈ ਸਵਚਆਰ॥ੁ ਧਵਲ ੈਉਿਵਰ ਕੇਤਾ 

ਭਾਰ॥ੁ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ੁਿਰੈ ਹੋਰ ੁਹੋਰ॥ੁ ਵਤਸ ਤ ੇਭਾਰ ੁਤਲ ੈਕਵਣ ੁਜਰੋ॥ੁ (ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰ ਸਾ. ਿੰਨਾ 3) ਉਨਿਂ ਤਂ 

ਇਹ ਵੀ ਵਬਆਵਨਆ ਸੀ ਵਕ ਧਰਤੀਆਂ ਤਂ ‘ਹੋਰ ਿਰੇ ਹੋਰ ਹੋਰ’ ਹਨ; ਭਾਵ ਅਣਵਗਣਤ ਹਨ। ਜ ੇਇਹ 

ਧਰਤੀ ਬਲਦ ਦੇ ਵਸਘੰਂ ਤੇ ਖਹੀ ਹੈ ਤਂ ਬਲਦ ਵਕਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖਹਾ ਹ ੈਤ ੇਹੋਰ ਅਣਵਗਣਤ ਧਰਤੀਆਂ ਵਕਸ 

ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖਹੀਆਂ ਹਨ? 

ਜਦ ਮ ੈਇਸ ਿੁਸਤਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗ ੇਿਵਹਿਆ ਤਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਵਿਆ ਵਕ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਾਇਸੰਦਾਨ ਸਵਾਲਂ ਦੇ 

ਜਾਵਲਆਂ ਵਵੱਚ ਉਲਝਦਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹਨ, ਜਵਾਬ ਘੱਟ, ਉਲਝਣਂ ਵਜ਼ਆਦਾ 

ਹਨ ਰਾਹ ਥੋਹੇ। ਜ ੇਉਸ ਨੇ ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਵਹਬ ਿਵਹਿਆ ਹੁਦੰਾ ਤਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤਰਿਂ  ਦੀ ਕਈੋ ਉਲਝਣ 
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ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਵਹਬ ਵਵੱਚ ਹਨ। ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰ ੂ

ਅਮਰਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਵਹਬ ਨੇ ਵਨਡਰ ਹ ੋਕੇ ਸੱਚ ਦ ੇਉਹ ਿਰਦ ੇਖੋਲਿੇ ਸਨ ਵਜਨਿਂ ਬਾਰੇ 

ਉਨਿੀਂ ਵਦਨੀਂ ਕੁੱਝ ਕਵਹਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੁਦੰਾ ਸੀ। ਮੁਗਲਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਵੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੱਚੀ ਗਲ ਿਰਗਟਾਉਣੀ 

ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਸੀ। 

ਹਾਵਕੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਿਰਨੀਕਸ ਨੇ 1514 ਵਵੱਚ ਦਵਸਆ ਵਕ ਸਰੂਜ ਕੇਂਦਰ ਵਵੱਚ ਸਵਥਰ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀਆਂ 

ਉਸ ਉਦਾਲ ੇਘੁਮੰਦੀਆਂ ਹਨ ਵਜਸ ਨੂੰ ਚਰਚ ਨੇ ਧਰਮ ਵਵਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਵਦਤਾ ਵਜਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਿਣਾ 

ਵਵਚਾਰ ਚੋਰੀ ਛੁਿੇ ਿਰਚਾਰਨਾ ਵਿਆ। (ਹਾਵਕੰਗ ਿੰਨਾ 4) ਕਾਿਰਨੀਕਸ ਨੇ ਵਕਹਾ: “ਸਵਥਰ ਵਸਤਾਰੇ ਅਿਣੀ 

ਸਵਥਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦ ੇਜਦ ਵਕ ਧਰਤੀ ਅਿਣ ੇਧੁਰੇ ਦਆੁਲ ੇਤ ੇਸਰੂਜ ਉਦਾਲ ੇਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ 

ਵਸੱਧ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਵਕ ਸਰੂਜ ਵਂਗ ਸਾਰੇ ਵਸਤਾਰੇ ਵੀ ਸਵਥਰ ਹਨ”। (ਹਾਵਕੰਗ ਿੰਨਾ 5) ਕੈਿਲਰ ਤ ੇਗੈਲੀਲਲਵਿ 

ਗੈਲੀਲੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਵਆਵਖਆ ਇਸ ਤੋਂ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਦ ਕੀਤੀ ਿਰ ਕਾਿਰਨੀਕਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਨੇ 

ਆਵਖਆ ਸੀ: “ਭੈ ਵਵਵਚ ਸਰੂਜ ਭੈ ਵਵਵਚ ਚੰਦ।। ਕੋਹ ਕ੍ਰੋਹੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ।।” (ਿੰਨਾ 464: 7, 8)। ਗੁਰ ੂ

ਨਾਨਕ ਨੇ ਧਰਤੀ, ਸਰੂਜ, ਚੰਦ, ਗਰਵਹ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਵਨਆਂ ਉਨਿਂ ਵਕਹਾ: ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ 

ਮੇਰ ਕੇਤ ੇਕੇਤੇ ਧ ੂਉਿਦੇਸ॥ ਕੇਤ ੇਇਦੰ ਚੰਦ ਸਰੂ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰੰ ਸਾ. ਿੰਨਾ 7) ਹਾਵਕੰਗ 

ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਉਠਾਏ ਗਏ ਿਰਮੁਖ ਸਵਾਲਂ ਦੇ ਉਤਰ ਹੇਠ ਵਲਖੀ ਤਾਵਲਕਾ ਵਵੱਚ ਵਦਤ ੇਗਏ ਹਨ। 

ਤਾਵਲਕਾ 1: ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਵਹਬ ਵਵੱਚ ਹਾਵਕੰਗ ਦੇ ਸਵਾਲਂ ਦੇ ਉਤਰ 

ਨੰ:  ਹਾਵਕੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਵਹਬ ਵਵੱਚ ਜਵਾਬ 
1 ਕੀ ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹਨ? 

(ਹਾਵਕੰਗ ਿੰਨਾ 5) ਕੀ ਵਵਸ਼ਵ ਦੀ ਖਲਾ ਵਵੱਚ 
ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੈ (ਹਾਵਕੰਗ ਿੰਨਾ 8) 
 

ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੱਦਂ ਨਹੀਂ। ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਤੰ ਕੋਈ 
ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ। “ਅਤੰੁ ਨ ਜਾਿੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ॥ੁ ਅਤੰੁ ਨ 
ਜਾਿੈ ਿਾਰਾਵਾਰ॥ੁ ਅਤੰ ਕਾਰਵਣ ਕੇਤ ੇ ਵਬਲਲਾਵਹ॥ ਤਾ ਕੇ 
ਅੰਤ ਨ ਿਾਏ ਜਾਵਹ॥ ਏਹ ੁਅਤੰੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ॥ ਬਹਤੁਾ 
ਕਹੀਐ ਬਹਤੁਾ ਹੋਇ॥” (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰ ੰਸਾ. ਿੰਨਾ 5)  

2.  ਕੀ ਵਸਤਾਰ ੇ ਸਵਥਰ ਹਨ ਜਂ ਬਦਲਣਹਾਰ? ਸਾਰੀ ਦਨੁੀਆ ਬਦਲਣ ਹਾਰ ਹ।ੈ “ਸਭ ਜਗ ਚਲਣਹਾਰ” 



(ਹਾਵਕੰਗ ਿੰਨਾ 6)  (ਸਰੀ ਗੁਰ ੂ ਗਰੰਥ ਸਾਵਹਬ, ਿੰਨਾ 468: 7) ਜੋ ਿਹਚੁੇ ਸੋ 
ਚਲਣਹਾਰ।ੁ (ਿੰਨਾ 789: 4) ਿਵਨ, ਵਸਤਾਰਾ ਸਮਹੂ, 
ਸੂਰਜ, ਚਦੰ ਸਭ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲ ਰਹ ੇ ਹਨ। “ਭੈ ਵਵਵਚ 
ਿਵਣੁ ਵਹੈ ਸਦਵਾਉ॥ ਭੈ ਵਵਵਚ ਚਲਵਹ ਲਖ ਦਰੀਆਉ॥ 
…. . ਭੈ ਵਵਵਚ ਸਰੂਜ ੁਭੈ ਵਵਵਚ ਚਦੰ॥ੁ ਕੋਹ ਕਰੋਹੀ ਚਲਤ 
ਨ ਅਤੰੁ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰੰ ਸਾ. ਿੰਨਾ 464)  

3.   (ੳ) ਕੀ ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੀ ਜਂ ਭੂਤ ਵਵੱਚ 
ਵਕਸ ੇਖਾਸ ਸਮੇਂ ਿੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ? (ਹਾਵਕੰਗ 
ਿੰਨਾ 6) 
(ਅ) ਕੀ ਇਹ ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਂ ਸੁੰਗਹ 
ਰਹੀ ਹੈ? (ਹਾਵਕੰਗ ਿੰਨਾ 6) 
(ੲ) ਕੀ ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਰਚੀ ਤੇ ਸਵਥਰ ਹੈ? 
(ਹਾਵਕੰਗ ਿੰਨਾ 6) 
(ਸ) ਸਭ ਤੋਂ ਿਵਹਲਂ ਵਸਤਾਰ ੇ ਵਕਊਂ ਉਜਾਗਰ 
ਹੋਏ? (ਹਾਵਕੰਗ ਿੰਨਾ 7) 
(ਹ) ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਿੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਹਲਾ 
ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? (ਹਾਵਕੰਗ ਿੰਨਾ 8) 
(ਕ) ਕੀ ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਰੱਬ ਨੇ ਰਚੀ? (ਹਾਵਕੰਗ 
ਿੰਨਾ 9) 
(ਖ) ਕੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵਕ ਰੱਬ ਨ ੇ
ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕ ੇ ਨਾਲ ਿੈਦਾ 
ਕੀਤਾ? (ਹਾਵਕੰਗ ਿੰਨਾ 10)  

 (ੳ) ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਿੈਦਾ 
ਕੀਤੀ ਗਈ॥ {ਏਕ ਕਵਾਵੈ ਤੇ ਸਭ ਹੋਆ। (ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ 
ਸਾਵਹਬ, ਿੰਨਾ 1003: 6) 
(ਅ) ਇਹ ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਫਲੈ ਰਹੀ ਹ ੈਤੇ ਵਕਤ ਿਏ 
ਤੇ ਰੱਬ ਇਸ ਨੂੰ ਅਿਣੇ ਆਿ ਸਮੇਟ ਲਏਗਾ।) ਿਰ ਇਸ 
ਵਵਚਲਾ ਮਾਦਾ ਨਾ ਘਟ ਵਰਹਾ ਹੈ ਨਾ ਵਧ ਵਰਹਾ ਹੈ। (ਜ ੋ
ਵਕਛੁ ਿਾਇਆ ਸੁ ਏਕਾ ਵਾਰ। (ਿੰਨਾ 7: 2)  
(ੲ) ਇਹ ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਧੁਰੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਿਰ ਸਵਥਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ 
ਤਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਣਹਾਰ ਹੈ। “ਸਭ ਜਗ ਚਲਣਹਾਰ”। 
(ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਵਹਬ, ਿੰਨਾ 468: 7) 
(ਸ) ਸਭ ਤੋਂ ਿਵਹਲਂ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ 
ਿਵਹਲਂ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਵਫਰ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਵਫਰ ਤਰਗੰਂ ਿੈਦਾ 
ਹੋਈਆਂ ਵਜਨਿਂ ਤੋਂ ਕਣ ਬਣੇ, ਤਰੰਗਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਤੇ ਹਵਾ 
ਬਣੇ, ਅੱਗ ਤ ੇਹਵਾ ਤੋਂ ਮਾਦਾ ਬਵਣਆ। ਮਾਦਾ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ 
ਗੰਗਾਵਂ ਦ ੇਦਵਰਆ ਬਣੇ ਵਜਨਿਂ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਬਣੇ। ਤਾਵਰਆ ਤੋਂ 
ਧਰਤੀਆਂ, ਜਲ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਬਣੇ ਤੇ ਜਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 
ਜੀਵ ਬਣੇ। ਇੱਕ ਹਕੁਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਵਸ਼ਵ ਦਾ ਿਸਾਰਾ 
ਹੋਇਆ ਵਜਸ ਤ ੇ ਅਣਆੂਂ ਦ ੇ ਲੱਖਂ ਦਵਰਆ ਵਗ ਤੁਰੇ। 
(ਕੀਤਾ ਿਸਾਉ ਏਕੋ ਕਵਾਉ॥ ਵਤਸ ਤੇ ਹਏੋ ਲਖ ਦਰੀਆਉ॥ 
(ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰ ੰਸਾ. ਿੰਨਾ 3)) 
(ਹ) ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਚਣ ਦਾ ਿਵਹਲਾ ਕਾਰਣ ਿਰਮਾਤਮਾ 
ਅਤਿ ਹੀ ਹੈ। ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਿਰਭ ਏਕੁ ਹੈ ਦਸੂਰ ਨਾਹੀ 
ਕੋਇ। (ਿੰਨਾ 276: 1) 
(ਕ) ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। (ਏਕੋ ਕਰਤਾ 
ਵਜਨ ਜਗ ਕੀਆ। (ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਵਹਬ, ਿੰਨਾ 1188: 
3) {ਏਕਸ ਤ ੇਸਭ ਿਿਤ ਹੋਈ। ((ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਵਹਬ, 
ਿੰਨਾ 223: 2) ਏਕਵਹ ਤ ੇਸਗਲਾ ਵਬਸਥਾਰਾ ((ਸਰੀ ਗੁਰ ੂ



ਗਰੰਥ ਸਾਵਹਬ, ਿੰਨਾ 250: 2) 
(ਖ) ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਵੱਡ ੇਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਵਹਜ ਹੀ ਬਣੀ 
“ਸਸ ੈ ਸਭ ਸਭੁ ਜਗੁ ਸਹਵਜ ਉਿਾਇਆ ਤੀਵਨ ਭਵਨ ਇੱਕ 
ਜੋਤੀ”। (ਸਰੀ ਗੁ ਗਰ ੰਸਾ ਿੰਨਾ 930: 1)  

4.  ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਕਦੋਂ ਗਈ? (ਹਾਵਕੰਗ ਿੰਨਾ 8)  ਛੱਤੀ ਯੁਗ ਿਵਹਲਂ ਭਾਵ 1, 37, 96, 80, 00, 000 
ਸਾਲ ਿਵਹਲਂ।  

5  (ੳ) ਕੀ ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਸਮੇਂ ਵਵੱਚ 
ਹੈ? (ਹਾਵਕੰਗ ਿੰਨਾ 8) 
(ਅ) ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਰਚਣ ਤੋਂ ਿਵਹਲਂ ਰੱਬ ਕੀ ਕਰ 
ਵਰਹਾ ਸੀ? (ਹਾਵਕੰਗ ਿੰਨਾ 9) 
(ੲ) ਕੀ ਸਮਂ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕ ੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ ੂ
ਹੋਇਆ? (ਹਾਵਕੰਗ ਿੰਨਾ 9)  

 (ੳ) ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਸਮੈਂ ਵਵੱਚ ਹੈ। ਵਜਵੇਂ ਉਿਰ 
ਦਵਸਆ ਹੈ। 
(ਅ) ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਰਚਣ ਤੋਂ ਿਵਹਲਂ ਰੱਬ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਵਵੱਚ 
ਸੀ 
“ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਧਕੂਾਰਾ॥ ਧਰਵਣ ਨ ਗਗਨਾ ਹਕੁਮੁ 
ਅਿਾਰਾ॥ ਨਾ ਵਦਨੁ ਰੈਵਨ ਨ ਚਦੰ ੁਨ ਸਰੂਜ ੁਸੁੰਨ ਸਮਾਵਧ 
ਲਗਾਇਦਾ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰੰ ਸਾ. ਿੰਨਾ 1035) 
(ੲ) ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਵਕ ਸਹਜੇ ਹੀ ਿੈਦਾ 
ਹੋਈ। “ਸਸ ੈਸਭ ਸਭੁ ਜਗੁ ਸਹਵਜ ਉਿਾਇਆ ਤੀਵਨ ਭਵਨ 
ਇੱਕ ਜਤੋੀ”। (ਸਰੀ ਗੁ ਗਰ ੰਸਾ ਿੰਨਾ 930: 1)  

6 ਕੀ ਵਨਊਟਨ ਦੀ ਗਰੇਵੀਟੇਸ਼ਨ ਵਥਊਰੀ ਤੇ 
ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਰੈਲੇਵਟਵਟੀ ਵਥਊਰੀ ਤੇ 
ਕੁਅਟੰਮ ਮਕਵੈਨਕਸ ਨੇ ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਜਨਮ, ਿਲਣ 
ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲਈ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਲੱਭੇ ਹਨ? 
(ਹਾਵਕੰਗ ਿੰਨਾ 9-12)  

ਵਨਊਟਨ ਤੇ ਆਈਨਸਟੀਨ ਨੇ ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਦ ੇਜਨਮ, ਿਲਣ ਤੇ 
ਖਤਮ ਹੋਣ ਬਾਰ ਿੂਰੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਵਦਤੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਵੱਚ 
ਇਸ ਦ ੇਜਵਾਬ ਸਿੂੰਰਨ ਹਨ. ਰੱਬ ਨ ੇਇੱਕ ਹਕੁਮ ਨਾਲ 
ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਿੈਦਾ ਕੀਤੀ। “ਕੀਤਾ ਿਸਾਉ ਏਕੋ ਕਵਾਉ॥ ਵਤਸ 
ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰੀਆਉ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰ ੰਸਾ. ਿੰਨਾ 3) ਿਰ 
ਇਹ ਜਨਮ ਤੇ ਫੈਲਾਉ ਸਵਹਜ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ 
ਨਹੀਂ। (ਸਸੈ ਸਭੁ ਜਗੁ ਸਹਵਜ ਉਿਾਇਆ ਤੀਵਨ ਭਵਨ 
ਇੱਕ ਜੋਤੀ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰ ੰਸਾ. ਿੰਨਾ 930) ਿਰਮਾਤਮਾ ਆਿੇ 
ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਿੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਫਰ ਆਿ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਮਟਾ 
ਵਦੰਦਾ ਹੈ। “ਤੁਧ ੁਆਿੇ ਵਸਰਸਵਟ ਸਭ ਉਿਾਈ ਜੀ ਤੁਧ ੁਆਿੇ 
ਵਸਰਵਜ ਸਭ ਗੋਈ॥” (ਿੰਨਾ 11: 4)  

7 ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉਿਰ ਵਕਸ ਲਈ ਆਏ ਹਂ? 
(ਹਾਵਕੰਗ ਿੰਨਾ 14)  

ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦ ੇਘੱਲੇ ਆਏ ਹਂ। ਘਲ ੇਆਵਵਹ 
ਨਾਨਕਾ ਸਦ ੇਉਠੀ ਜਾਵਹ। (ਿੰਨਾ 1239: 8) ਸਾਰ ੇਆਕਾਰ 
ਉਸ ਦ ੇਹਕੁਮ ਨਾਲ ਬਣਦ ੇਹਨ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਦ ੇਹਕੁਮ ਨਾਲ 
ਿੈਦਾ ਹੁਦੰ ੇਤੇ ਮਰਦ ੇਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਹਕੁਮ ਕਦ ਕੀ ਹੈ ਇਸ 
ਬਾਰ ੇਵਕਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਕੁਮੀ ਹੋਵਵਨ ਆਕਾਰ 
ਹਕੁਮ ੁਨ ਕਵਹਆ ਜਾਈ॥ …. . ਨਾਨਕ ਹਕੁਮੀ ਆਵਹ ੁ
ਜਾਹ॥ੁ ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰ ੰਸਾ. ਿੰਨਾ 1, 5, 11) ਉਸ ਦ ੇਹਕੁਮ 



 
ਜ ੇਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਾਇਸੰਦਾਨਂ ਦੇ ਕਢ ੇਨਤੀਵਜਆਂ ਨਾਲ ਮੇਵਚਆ ਜਾਵ ੇਤਂ ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇ
ਨਤੀਜ ੇਇਕੋ ਹੀ ਵਨਕਲਦੇ ਹਨ। 
ਤਾਵਲਕਾ 2: ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਇਸੰਦਾਨਂ ਦੀ ਖਜੋ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ 
 

ਅਨੁਸਾਰ ਅਿਣਾ ਵਕਰਦਾਰ ਵਨਭਾਉਣ ਆਏ ਹਂ। “ਵਜਵ 
ਵਜਵ ਹਕੁਮ ੁਵਤਵੈ ਵਤਵ ਕਾਰ”॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰ ੰਸਾ. ਿੰਨਾ. 
8)  

8 ਅਸੀਂ ਆਏ ਵਕਥੋਂ ਹਂ? (ਹਾਵਕੰਗ ਿੰਨਾ 14)  ਸੁੰਨ ਸਹਜ ਮਵਹ ਬੁਨਤ ਹਮਾਰੀ। (1158: 2) ਸਭ ਭਂਡੇ 
ਤੁਧ ੈਸਾਵਜਆ ਵਵਵਚ ਵਸਤੁ ਹਵਰ ਥਾਰਾ। (ਿੰਨਾ449: 2)  

ਨ:ੰ  ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਬਾਣੀ  ਮਾਡਰਨ ਸਾਇਸੰਦਾਨ 
1 ਵਵਸ਼ਵ ਰਚਨਾ ਬਾਰ ੇ

(ੳ) ਅਰਬਂ ਖਰਬਂ ਵਰਿੇ ਿਵਹਲਂ ਹਰ ਥਂ 
ਅਧੰਕਾਰ ਸੀ। ਨਾ ਧਰਤੀ ਸੀ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਜਸ 
ਉਿਰ ਵਾਵਹਗੁਰ ੂਦਾ ਹਕੁਮ ਚਲਦਾ। ਨਾ ਵਦਨ 
ਸੀ ਨਾ ਰਾਤ, ਨਾ ਚਦੰ ਸੀ ਨਾ ਸਰੂਜ, ਵਾਵਹਗੁਰ ੂ
ਉਸ ਵੇਲ ੇਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਵਵੱਚ ਸੀ। 
ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਧਕੂਾਰਾ॥ ਧਰਵਣ ਨ ਗਗਨਾ 
ਹਕੁਮ ੁ ਅਿਾਰਾ॥ ਨਾ ਵਦਨੁ ਰੈਵਨ ਨ ਚਦੰ ੁ ਨ 
ਸਰੂਜ ੁਸੁੰਨ ਸਮਾਵਧ ਲਗਾਇਦਾ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰ ੰਸਾ. 
ਿੰਨਾ 1035) 
(ਅ) ਿਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲ ੇਅਿਰਤਖ ਅਵਸਥਾ 
ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵਜਸ ਵਵਚੋਂ ਉਹ ਿਰਤਖ ਹੋਇਆ। 
ਵਵਸ਼ਵ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲ ੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁੰਨ 
ਕਲਾ ਅਿਰਿੰਵਰ ਧਾਰੀ॥ ਆਵਿ ਵਨਰਾਲਮੁ 
ਅਿਰ ਅਿਾਰੀ॥ ਆਿੇ ਕੁਦਰਵਤ ਕਵਰ ਕਵਰ 
ਦੇਖੈ ਸੁੰਨਹ ੁਸੁੰਨੁ ਉਿਾਇਦਾ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰੰ ਸਾ. 
ਿੰਨਾ 1037) 
(ਸ) ਵਾਵਹਗੁਰ ੂਨੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਇੱਕ ਹਕੁਮ ਨਾਲ 
ਸਾਰੀ ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਅਰਭੰ ਕੀਤੀ। ਬਲੋ ਦੀਆਂ ਤਰਗੰਂ 
ਨਾਲ ਅਣਆੂਂ ਦੇ ਦਵਰਆ ਵਵਹ ਤੁਰੇ। “ਕੀਤਾ 
ਿਸਾਉ ਏਕੋ ਕਵਾਉ॥ ਵਤਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ 
ਦਰੀਆਉ”॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰ ੰਸਾ. ਿੰਨਾ. 3). 

 
(ੳ) ਗਰੈਗ ਈਸਟਰਬਰਕੁ-ਵਕਸ ੇਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਰ ੇਬਰਵਹਮਡੰ ਨੂੰ 
ਸੁੰਨ ਤੋਂ ਿੈਦਾ ਕੀਤਾ। (2) 
(ਅ) ਫਰਂਵਸਸ ਕੌਵਲਨਜ਼: ਲੱਗਭੱਗ 1. 4 ਅਰਬ ਸਾਲ 
ਿਵਹਲਂ ਬਰਵਹਮਡੰ ਸੁੰਨ ਵਵਚੋਂ ਿੈਦਾ ਹੋਇਆ”। (3) 
(ੲ) ਿਰੌਫੈਸਰ ਅਬਦਲੁ ਸਲਾਮ: ਸਮੇਂ ਦ ੇਸਭ ਤੋਂ ਿਵਹਲੇ ਿਲ 
ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਅਧੰਕਾਰ ਵਵੱਚ ਦਬਾ 
ਕ ੇ ਰੱਵਖਆ ਹੋਇਅਤ ਸੀ। ਮਾਦਾ ਇਤਨਾ ਬਰੀਕ ਸੀ ਵਕ 
ਸਾਇੰਸਦਾਨਾ ਨੂੰ ਅਿਣੀਆਂ ਘਹੀਆਂ ਵਸਫਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਤਕ 
ਦ ੇਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿੱਛੇ ਵਲਜਾਣੀਆਂ ਿਈਆਂ ਵਕਉਂਵਕ ਕੁਦਰਤ ਦ ੇ
ਕਨੂੰਨ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਤੋਂ ਿਵਹਲਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਲਦ.ੇ (4) 
(ਸ) ਐਡਵਵਨ ਹਬਲ: ਸਨੰ 1929 ਵਵੱਚ ਐਡਵਵਨ ਹਬਲ ਨੇ 
ਜਂਵਚਆ ਵਕ ਵਜਧਰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਦਰੁਾਡੀਆਂ ਅਕਾਸ਼ ਗਗੰਾਵਂ 
ਸਾਥੋਂ ਦਰੂ ਵਲ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਜੂ ੇ ਸ਼ਬਦਂ 
ਵਵੱਚ ਬਰਹਵਮਡੰ ਫੈਲ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਵਜਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਵਝਆਂ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਿਵਹਲਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਗਗੰਾਵਂ ਇੱਕ 
ਦਜੂ ੇਦ ੇਬਹਤੁ ਨੇਹੇ ਸਨ। ਸਚ ਤਂ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਦਸ ਜਂ ਵੀਹ 
ਸ ੌਕ੍ਰੋਹ ਸਾਲ ਿਵਹਲਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਥਂ ਸਨ ਵਜਸ ਵੇਲ ੇ
ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਅਨੰਤ ਸੀ। ਇਸ ਖੋਜ ਨੇ ਹੀ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ 
ਵਸ਼ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਖੋਜ ਵਲ ਿਰੇਵਰਆ (ਹਾਵਕੰਗ ਿੰਨਾ 
9) 
(ਹ) ਬਰਵਹਮਡੰ ਰਚਨਾ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਵਥਉਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 



 

(ਹ) ਰੱਬ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਿੈਦਾ ਕਰਦਾ 
ਵਰਹਾ ਹੈ। ਸੁੰਨ ੋਹੀ ਸਾਰੀ ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਉਿਜਾਈ ਹੈ। 
16॥ ਆਿੇ ਕੁਦਰਵਤ ਕਵਰ ਕਵਰ ਦੇਖ ੈ ਸੁੰਨਹ ੁ
ਸੁੰਨੁ ਉਿਾਇਦਾ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰ ੰਸਾ. ਿੰਨਾ 1037) 
ਉਤਿਵਤ ਿਰਲੳ ੇਆਵਿ ਵਨਰਾਲਾ। ਿੰਨਾ1033: 
2) ਉਿਜਵਹ ਵਬਨਸਵਹ ਬਧੰਨ ਬਂਧੈ। (ਿੰਨਾ 
1041: 1) 
(ਕ) ਕਵਰ ਕਵਰ ਦੇਖੈ ਹਕੁਮ ੁਸਬਾਇਆ॥ ਖਡੰ 
ਬਰਹਮਡੰ ਿਾਤਾਲ ਅਰਭੰੇ ਗੁਿਤਹ ੁ ਿਰਗਟੀ 
ਆਇਦਾ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰ ੰਸਾ. ਿੰਨਾ. 1036) 
(ਖ) ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਸਵਹਜ 
ਹੀ ਉਿਜਾਇਆ ਵਗਆਂ ਭਾਵ ਕਈੋ ਵਡਾ ਧਮਾਕਾ 
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਸ ੈ ਸਭੁ ਜਗੁ ਸਹਵਜ 
ਉਿਾਇਆ ਤੀਵਨ ਭਵਨ ਇੱਕ ਜੋਤੀ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. 
ਗਰੰ ਸਾ. ਿੰਨਾ. 930: 1)) ਹਕੁਮੀ ਸਹਜੇ ਵਸਰਸਵਟ 
ਉਿਾਈ॥ ਕਵਰ ਕਵਰ ਵੇਖ ੈਅਿਣੀ ਵਵਡਆਈ॥ 
(ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰ ੰਸਾ. ਿੰਨਾ 1044)  

ਬਰਵਹਮਡੰ ਵੱਡ ੇਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਿੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਨਿਂ ਬਰਵਹਮਡੰੀ 
ਵਥਉਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹਤੁ ਵਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਵਜਸ ਵਵਚੋਂ 
ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਬਣਨਾ ਵਧਣਾ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਇਆ। (5)  



2  (ੳ) ਿੰਚ ਤਤੁ ਸੁੰਨਹ ੁਿਰਗਾਸਾ॥॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. 
ਗਰੰ ਸਾ. ਿੰਨਾ. 1038) ਏਕ ੋਹਕੁਮ ੁਵਰਤੈ ਸਭ 
ਲੋਈ॥ ਏਕਸੁ ਤੇ ਸਭ ਿਿਵਤ ਹੋਈ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. 
ਗਰੰ ਸਾ. ਿੰਨਾ 223) 
(ਅ) ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਵਸਥਾਰ ਵਕਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇਹ 
ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰੰ ਸਾ. ਦ ੇ ਿੰਨਾ 1037-1038 ਤੇ 
ਵਵਸਥਾਰ ਵਵੱਚ ਵਦਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
(ੲ) ਏਕ ੋਕਰਤਾ ਵਜਵਨ ਜਗੁ ਕੀਆ॥ ਬਾਝ ੁ
ਕਲਾ ਧਵਰ ਗਗਨੁ ਧਰੀਆ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰ ੰਸਾ. 
ਿੰਨਾ 1188)  

 (ੳ) ਅਜੋਕੇ ਤਾਰਾ ਵਵਵਗਆਨੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਵਕ ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਸੌ ਕ੍ਰੋਹ ਸਾਲ ਿਵਹਲਂ ਅੱਗ ਦੇ ਇੱਕ ਵਵਸ਼ਾਲ 
ਗੋਲੇ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਵੱਚ ਆਈ ਜੋ ਬਹਤੁ ਹੀ ਗਰਮ ਤੇ ਸਘੰਣਾ ਸੀ। 
(7) 
(ਅ) ਐਲੈਨ ਸਡੰਾਗ:ੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ 
ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਦਨੁੀਆਂ ਬਹਤੁ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤ ੇਲਹੀਦਾਰ 
ਹੈ ਜੋ ਬਾਈ ਚਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। (8) 
(ੲ) ਜਾਰਜ ਲੇਮਾਤਰੇ: “ਵਸ਼ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇੱਕ ਅਸੀਮ 
ਘਣਤਾ ਦ ੇ‘ਜੱਦੀ ਅੇਂਟਮ” ਦ ੇਫਟਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਈ " (9)  

3 ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਅਥਾਹ ਅਸੀਮ ਿਸਾਰਾ 
(ੳ) ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੇਤਾ ਕੇਵਡੁ ਚੀਰਾ॥ 
(ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰ ੰਸਾ. ਿੰਨਾ 9) ਤੇਰਾ ਅਤੰੁ ਨ ਜਾਈ 
ਲਵਖਆ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰੰ ਸਾ. ਿੰਨਾ 469) (ਅ) 
ਖਡੰ ਿਤਾਲ ਅਸੰਖ ਮ ੈਗਣਤ ਨ ਹੋਈ॥ ਤ ੂ
ਕਰਤਾ ਗੋਵਵੰਦ ੁਤੁਧ ੁਵਸਰਜੀ ਤੁਧ ੈਗੋਈ॥ ਲਖ 
ਚਉਰਾਸੀਹ ਮੇਦਨੀ ਤੁਝ ਹੀ ਤੇ ਹੋਈ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. 
ਗਰੰ ਸਾ. ਿੰਨਾ 1283) (ੲ) ਕੇਤ ੇਿਵਣ ਿਾਣੀ 
ਵੈਸਤੰਰ ਕੇਤ ੇਕਾਨ ਮਹੇਸ॥ ਕੇਤ ੇਬਰਮ ੇਘਾਹਵਤ 
ਘਹੀਅਵਹ ਰਿੂ ਰੰਗ ਕ ੇਵੇਸ॥ ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ 
ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤ ੇਕੇਤ ੇਧੂ ਉਿਦੇਸ॥ ਕੇਤ ੇਇੰਦ 
ਚਦੰ ਸਰੂ ਕੇਤ ੇਕੇਤ ੇਮਡੰਲ ਦਸੇ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰੰ 
ਸਾ. ਿੰਨਾ 7)) 
(ਸ) ਿਾਤਾਲਾ ਿਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ॥ 
(ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰ ੰਸਾ. ਿੰਨਾ 5) 
(ਹ) ਰਗੰੀ ਰਗੰੀ ਭਾਤੀ ਕਵਰ ਕਵਰ ਵਜਨਸੀ 
ਮਾਇਆ ਵਜਵਨ ਉਿਾਈ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰ ੰਸਾ. ਿੰਨਾ 
6) 
(ਕ) ਸਮਂ ਸਰੂਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। “ਵਵਸੁਏ ਚਵਸਆ 
ਘਹੀਆ ਿਹਰਾ ਵਥਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹ ੁਭਇਆ॥ 
ਸਰੂਜ ੁਏਕ ੋਰਵੁਤ ਅਨੇਕ॥ ਨਾਨਕ ਕਰਤ ੇਕੇ 
ਕੇਤ ੇਵੇਸ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰੰ ਸਾ. ਿੰਨਾ 357)  

ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਅਥਾਹ ਅਸੀਮ ਿਸਾਰਾ 
(ੳ) ਜੈਵਕਉਸ ਮੋਨੋਡ: ਫਰਂਸੀਸੀ ਜੀਵ ਵਵਵਗਆਨੀ ਜੈਵਕਉਸ 
ਮੋਨੋਡ ਵਲਖਦਾ ਹੈ: “ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਣੁ ਇਹ ਿਤਾ ਲੱਗ ਵਗਆ ਹ ੈ
ਵਕ ਉਹ ਇਸ ਅਥਾਹ ਅਸੀਮ ਿਸਾਰ ੇ ਵਵੱਚ ਉਹ ਇਕਲਾ ਹ ੈ ਵਜਸ 
ਵਵਚੋਂ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਿੈਦਾ ਹਇੋਆ ਹ।ੈ "। (10) 
(ਅ) ਹਬਲ: ਹਬਲ ਦੀਆਂ ਜਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ 
ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲ ੇ ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਵਬੰਦ ੂਵਂਗ ਸੀ ਤੇ 
ਬਹਤੁ ਹੀ ਸਘੰਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਵੱਚ ਸਇੰਸ ਦ ੇਸਾਰੇ 
ਅਸਲੂ ਬੇਮਾਇਨਾ ਸਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੋਈ ਭਵਵਖਬਾਣੀ ਲਈ 
ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਧਮਾਕ ੇਤੋਂ ਿਵਹਲਂ ਜੋ 
ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਕਉਂਵਕ 
ਉਨਿਂ ਦਾ ਿਰਭਾਵ ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਵਥਤੀ ਤੇ ਹ ੈਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ 
ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਨਿਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਵਲਆ ਕਰ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਦਾ ਅਜੋਕੀ ਖੋਜ ਲਈ ਮਹਤਵ 
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਸੋਚ ਕ ੇਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਵਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁਢ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕ ੇਤੋਂ ਹੋਇਆ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ 
ਤੋਂ ਿਵਹਲਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਿਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।। 
(ਹਾਵਕੰਗ ਿੰਨਾ 10-11)  

4 ਸਾਰਾ ਵਵਸ਼ਵ ਬਦਲਣਹਾਰ ਹੈ। “ਵਕਸ ੁਨਾਵਲ  (ੳ) ਗੈਲੀਲੀਿ: ਧਰਤੀ ਅਿਣੇ ਧੁਰੇ ਉਦਾਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 



ਕੀਚ ੈਦੋਸਤੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਚਲਣਹਾਰ”। (ਸਰੀ. ਗੁ. 
ਗਰੰ ਸਾ. ਿੰਨਾ 468.) ਰੱਬ ਦ ੇਭਉ ਵਵੱਚ ਿੌਣ, 
ਅਣੂਆਂ ਦ ੇਲੱਖਂ ਦਵਰਆ, ਅਗਨੀ, ਬੱਦਲ, 
ਧਰਮ ਰਾਜ, ਸਰੂਜ, ਚਦੰਰਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕ੍ਰੋਹਂ 
ਕੋਹਂ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। “ਭੈ ਵਵਵਚ 
ਿਵਣੁ ਵਹੈ ਸਦਵਾਉ॥ ਭੈ ਵਵਵਚ ਚਲਵਹ ਲਖ 
ਦਰੀਆਉ॥ ਭੈ ਵਵਵਚ ਅਗਵਨ ਕਢੈ ਵੇਗਾਵਰ॥ ਭੈ 
ਵਵਵਚ ਧਰਤੀ ਦਬੀ ਭਾਵਰ॥ ਭ ੈਵਵਵਚ ਇੰਦ ੁਵਫਰ ੈ
ਵਸਰ ਭਾਵਰ॥ ਭੈ ਵਵਵਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ੁਦਆੁਰ॥ੁ ਭੈ 
ਵਵਵਚ ਸਰੂਜ ੁਭੈ ਵਵਵਚ ਚਦੰ॥ੁ ਕੋਹ ਕਰੋਹੀ ਚਲਤ 
ਨ ਅਤੰੁ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰੰ ਸਾ. ਿੰਨਾ. 464)  

ਘੁਮੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੂਜ ਉਦਾਲੇ ਸਾਲ ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਕਰ 
ਿੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। (11)  

5 ਏਕਾ ਸੁਰਵਤ ਜੇਤੇ ਹੈ ਜੀਅ॥ ਸੁਰਵਤ ਵਵਹਣੂਾ 
ਕੋਇ ਨ ਕੀਅ॥॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰੰ ਸਾ. ਿੰਨਾ 24) 
"ਸਹਸ ਵਸਆਣਿਾ ਲਖ ਹੋਵਹ ਤ ਇੱਕ ਨ ਚਲੈ 
ਨਾਵਲ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰੰ ਸਾ. ਿੰਨਾ 1) ਵਗਆਨੁ ਨ 
ਗਲੀਈ ਢਢੂੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰਹਾ ਸਾਰ॥ੁ (ਸਰੀ. ਗੁ. 
ਗਰੰ ਸਾ. ਿੰਨਾ 465)  

ਚਾਰਲਸ ਟਾਊਨਜ਼: ਨੋਬਲ ਜਤੇ ੂ ਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਖੋਜਣ ਵਾਲਾ 
ਸਾਇੰਸਦਾਨ: ਭੌਵਤਕੀ ਖੋਜਂ ਵਵਚੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੁਦਰਤੀ 
ਕਨੂੰਨਂ ਵਿੱਛ ੇਚੇਤਨਾ ਬੁਧੀ ਕਮੰ ਕਰਦੀ ਹੈ। (12)  

6  “ਵਜਨੀ ਆਿੁ ਿਛਾਵਣਆ ਘਰ ਮਵਹ ਮਹਲੁ 
ਸੁਥਾਇ॥ ਸਚ ੇਸੇਤੀ ਰਵਤਆ ਸਚੋ ਿਲੈ ਿਾਇ॥ 
ਵਤਰਭਵਵਣ ਸ ੋਿਰਭੁ ਜਾਣੀਐ ਸਾਚ ੋਸਾਚ ੈਨਾਇ॥ 
(ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰ ੰਸਾ. ਿੰਨਾ 56-57)  

ਆਈਨਸਟਾਈਨ: “ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਵਹਸਸੂਦੇ 
ਹਂ ਉਹ ਹੈ ਵਵਸਮਾਦ। ਵਵਸਮਾਦ ਹਰ ਸੱਚੀ ਕਲਾ ਤੇ ਸਾਰ ੇ
ਵਵਗਵਅਾਾਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਵਜਸ ਨੂੰ ਵਵਸਮਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 
ਿਰਾਈ ਲਗਦੀ ਹੈ ਜਂ ਜੋ ਰਕੁ ਕ ੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖ ਕ ੇ
ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਂ ਅਚਭੰੇ ਵਵੱਚ ਨਹੀਂ ਖੋਂਦਾ ਉਹ ਤਂ 
ਮੁਰਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਉਸਦੀਆਂ ਅਖਂ ਬਦੰ ਹਨ”। (13)  

7 ਸੋਚ ੈਸੋਵਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖ ਵਾਰ॥ (ਸਰੀ. 
ਗੁ. ਗਰ ੰਸਾ. ਿੰਨਾ 1) 
ਨਾਨਕ ਕਾਗਦ ਲਖ ਮਣਾ ਿਵਹ ਿਵਹ ਕੀਚ ੈ
ਭਾਉ॥ ਮਸ ੂਤੋਵਟ ਨ ਆਵਈ ਲੇਖਵਣ ਿਉਣੁ 
ਚਲਾਉ॥ ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਵਤ ਨਾ ਿਵੈ ਹਉ ਕੇਵਡੁ 
ਆਖਾ ਨਾਉ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰੰ ਸਾ. ਿੰਨਾ 15) 
 

ਨੋਬਲ ਜੇਤ ੂ ਸਟੀਵਨ ਵੇਨਬਰਗ: ਵਜਤਨਾ ਅਸੀਂ ਵਸ਼ਰਸ਼ੀ ਨੂੰ 
ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਂ ਉਤਨਾ ਹੀ ਬੇਮਾਇਨਾ ਲਗਦਾ 
ਹੈ। ਫੈਲਦਾ ਬਰਵਹਮਡੰ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਿਰ ਇਸ ਸੋਚਣੀ 
ਤੇ ਹੱਦ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। 
(ਹਾਵਕੰਗ ਿੰਨਾ 9-10)  

8 ਆਿੇ ਆਿੁ ਉਿਾਇ ਵਨਰਾਲਾ॥ ਸਾਚਾ ਥਾਨੁ ਕੀਿ 
ਦਇਆਲਾ॥ ਿਉਣ ਿਾਣੀ ਅਗਨੀ ਕਾ ਬਧੰਨੁ 
ਕਾਇਆ ਕੋਟ ੁਰਚਾਇਦਾ॥ 1 ॥ ਨਉ ਘਰ ੁਥਾਿ ੇ
ਥਾਿਣਹਾਰੈ॥ ਦਸਵੈ ਵਾਸਾ ਅਲਖ ਅਿਾਰੈ॥ 

ਹੋਇਲ ਨੇ ਵਕਹਾ: ਵਜ਼ਦੰਗੀ ਦਾ ਉਘਹ ਦਘੁਹਾ ਿੈਦਾ ਹੋਣਾ 
ਇਕਾ ਦਕੁਾ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਰੈਂਡਮ ਕੰਨਸੈਿਟ ਨੂੰ ਫਾਲਤ ੂਕਰਾਰ 
ਕਰ ਦ ੇਸਕੇ। " (14)  



ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦ ੇਜਵਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਤੁੱਕ ੇਨਹੀਂ ਹਨ, ‘ਧਰੁ ਕੀ ਬਾਣੀ’ ਹੈ। ਡੰੂਘਾ ਤਜਰਬਾ, ਵਵਸ਼ਾਲ 
ਵਗਆਨ ਤ ੇਰੱਬੀ ਵਮਹਰ ਦਾ ਸਬਬ ਹਨ ਇਹ ਵਚਨ। ਇਨਿਂ ਨੂੰ ਤਜਰਵਬਆਂ ਦੀ ਤਕਹੀ ਤ ੇਤੋਵਲਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਾਇਸੰਦਾਨਂ ਇਨਿਂ ਵਵਚਾਰਂ ਦੀ ਿੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤ ੇਗਏ 
ਹੋਰ ਸਵਾਲਂ ਦ ੇਉਤਰ ਤਾਵਲਕਾ 3 ਤ ੇ4 ਵਵੱਚ ਹਾਵਜ਼ਰ ਹਨ: 

ਤਾਵਲਕਾ 3- ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ 
ਨੰ.  ਸਵਾਲ ਝਵਾਬ 
1 ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਕੀ ਹ?ੈ  ਖਡੰ ਿਤਾਲ ਅਸਖੰ ਮ ੈਗਣਤ ਨ ਹੋਈ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰ ੰਸਾ. ਿੰਨਾ 1283)  
2 ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਵਕਸ ਨ ੇ ਸਾਜੀ 

ਹ?ੋ  
ਤੂ ਕਰਤਾ ਗੋਵਵੰਦ ੁਤੁਧ ੁ ਵਸਰਜੀ ਤੁਧ ੈਗੋਈ॥ ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਮਦੇਨੀ ਤੁਝ ਹੀ ਤੇ ਹੋਈ॥ (ਸਰੀ. 
ਗੁ. ਗਰ ੰਸਾ. ਿੰਨਾ 1283) ਆਿੇ ਕਰ ੇਕਰਾਏ ਆਿੇ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰੰ ਸਾ. ਿੰਨਾ 1022)  

3 ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਵਕਊਂ ਸਾਜੀ?  ਆਿੇ ਕੀਤਾ ਖੇਲ ਤਮਾਸਾ।। (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰੰ ਸਾ. ਿੰਨਾ 1033) ਆਿੇ ਵਛਝੰ ਿਵਾਇ ਮਲਾਖਾਹਾ 
ਰਵਚਆ॥ ਲਥ ੇਭਹਥ ੂਿਾਇ ਗੁਰਮੁਵਖ ਮਵਚਆ॥ ਮਨਮੁਖ ਮਾਰੇ ਿਛਾਵਹ ਮਰੂਖ ਕਵਚਆ॥ ਆਵਿ 
ਵਭਹੈ ਮਾਰੇ ਆਵਿ ਆਵਿ ਕਾਰਜ ੁਰਵਚਆ॥ ਸਭਨਾ ਖਸਮ ੁਏਕੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਵਖ ਜਾਣੀਐ॥ ਹਕੁਮੀ 
ਵਲਖ ੈਵਸਵਰ ਲੇਖੁ ਵਵਣੁ ਕਲਮ ਮਸਵਾਣੀਐ॥) (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰੰ ਸਾ. ਿੰਨਾ 1280)  

(ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰ ੰਸਾ. ਿੰਨਾ 1036) 
 

9 ਏਵਡੁ ਊਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਇ॥ ਵਤਸੁ ਊਚੇ ਕਉ ਜਾਣ ੈ
ਸੋਇ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰੰ ਸਾ. ਿੰਨਾ 5) 
ਿਹ ੁਵੇਖੈ ਿਨਾ ਨਦਵਰ ਨ ਆਵੈ ਬਹਤੁਾ ਏਹ ੁ
ਵਵਡਾਣੁ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰੰ ਸਾ. ਿੰਨਾ 7)  

ਵਸਗਮਡੰ ਫਵਰਊਡ: ਮਨੁਖ ਇੱਕ ਵਖਆਲ ਨੂੰ ਮਰੂਤੀ ਵਵੱਚ 
ਬਦਲ ਵਦੰਦਾ ਹੇ ਤ ੇਇਸ ਨੂੰ ਸਮੈਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਬਣਾ 
ਵਦੰਦਾ ਹੈ। ਵਖਆਲ ਘਹਣ ਤੇ ਅਿਣੀ ਸੁਰਵਖਆ ਦੀ ਲੋਹ ਉਸ 
ਦਾ ਿਰਮਾਤਮਾ ਵਵੱਚ ਵਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਜ਼ਦੰਾ ਰਖਦ ੇਹਨ। (15)  

10 ਏਕ ਸਬਦ ਇੱਕ ਵਭਵਖਆ ਮਾਗ॥ੈ ਵਗਆਨੁ 
ਵਧਆਨੁ ਜਗੁਵਤ ਸਚ ੁਜਾਗੈ॥ 4 ॥ ਭ ੈਰਵਚ ਰਹ ੈ
ਨ ਬਾਹਵਰ ਜਾਇ॥ ਕੀਮਵਤ ਕਉਣ ਰਹ ੈਵਲਵ 
ਲਾਇ॥ 5 ॥ ਆਿੇ ਮੇਲ ੇਭਰਮੁ ਚਕੁਾਏ॥ ਗੁਰ 
ਿਰਸਾਵਦ ਿਰਮ ਿਦ ੁਿਾਏ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰ ੰਸਾ. 
ਿੰਨਾ 223) 
ਿਰਵਵਰਵਤ ਵਨਰਵਵਰਵਤ ਹਾਠਾ ਦਵੈੋ ਵਵਵਚ ਧਰਮ ੁ
ਵਫਰ ੈਰੈਬਾਵਰਆ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰ ੰਸਾ. ਿੰਨਾ 
1280) 
 

ਿੋਿ ਜਾਨ ਿਾਲ ਦਜੂ ੇਨੇ ਐਲਾਵਨਆ: ਵਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਤੇ ਕਾਰਨ ਦ ੋ
ਖਭੰਂ ਦੀ ਤਰਿਂ ਹਨ ਵਜਨਿਂ ਉਿਰ ਸਵਾਰ ਹੋਕੇ ਬਦੰਾ ਸੱਚ ਤਕ 
ਿਹੁਚੰਦਾ ਹੈ। (16) 
ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਵਕਹਾ: ਧਰਮ ਵਵਵਗਆਨ ਵਬਨਾ ਅਨੰਾ ਹੈ, 
ਵਵਵਗਆਨ ਧਰਮ ਵਬਨਾ ਲਗੰਹਾ। (17)  

11 ਨਦਵਰ ਕਰ ੇਤਾ ਵਸਮਵਰਆ ਜਾਇ॥ ਆਤਮਾ ਦਰਵੈ 
ਰਹੈ ਵਲਵ ਲਾਇ॥ ਆਤਮਾ ਿਰਾਤਮਾ ਏਕੋ ਕਰੈ॥ 
ਅਤੰਰ ਕੀ ਦਵੁਬਧਾ ਅੰਤਵਰ ਮਰ॥ੈ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰੰ 
ਸਾ. ਿੰਨਾ 661)  

ਫਰਂਵਸਸ ਕਾਲਨਜ਼, ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਹਊਮਨ ਵਰਸਰਚ 
ਇੰਸਟੀਵਚਊਟ ਇਸ ਮਨੰਦ ੇਹਨ ਵਕ ਬਹਤੁੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਇਹ 
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦ ੇਵਕ ਉਹ ਅਿਣੀ ਰਹੂਾਨੀ ਭਾਵਨਾਵਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤ 
ਕ ੇਕੀ ਖ ੋਰਹੇ ਹਨ। (18)  



4 ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਕਦੋਂ ਸਾਜੀ ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਜੀ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਮਟਾਈ ਗਈ। ਤੁਧ ਆਿੇ ਵਸਸਵਟ ਵਸਰਜੀਆ 
ਆਿੇ ਫਵੁਨ ਗੋਈ। (ਿੰਨਾ 654: 2) ਕਦੋਂ ਸਾਜੀ ਕਦੋਂ ਵਮਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਵਥਵਤ ਵਾਰ ੁਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰਵੁਤ ਮਾਹ ੁਨਾ ਕੋਈ॥ ਜਾ ਕਰਤਾ ਵਸਰਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ 
ਆਿੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰੰ ਸਾ. ਿੰਨਾ 4) ਜੇ 36 ਯੁਗ ਦਾ ਸਮਂ ਵਗਣੀਏਂ ਤਂ ਇੱਕ ਖਰਬ 
38 ਲੱਖ ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਇੰਸਦਾਨਂ ਦੇ ਵਕਆਸ ੇਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇਹੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।  

5 ਵਸ਼ਰਸਟੀ ਸਾਜਣ ਤੋਂ 
ਿਵਹਲਂ ਕੀ ਸੀ?  

ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਸਾਜਣ ਤੋਂ ਿਵਹਲਂ ਕਰਤਾ ਸੁੰਨ ਵਵੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁੰਨ ਕਲਾ ਅਿਰਿੰਵਰ 
ਧਾਰੀ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰੰ ਸਾ. ਿੰਨਾ 1037)  

6 ਉਸਨੇ ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਵਕਸ 
ਵਵਚੋਂ ਸਾਜੀ?  

ਿਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਸੁੰਨ ਵਵਚਂ ਸਾਜੀ। “ਆਿੇ ਕੁਦਰਵਤ ਕਵਰ ਕਵਰ ਦੇਖੈ ਸੁੰਨਹ ੁ ਸੁੰਨੁ 
ਉਿਾਇਦਾ”॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰੰ ਸਾ. ਿੰਨਾ 1037) ਿੰਚ ਤਤੁ ਸੁੰਨਹ ੁਿਰਗਾਸਾ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰੰ ਸਾ. 
ਿੰਨਾ1038)  

7 ਉਸ ਨੇ ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਰਚਨਂ 
ਸ਼ੁਰ ੂਵਕਵੇਂ ਕੀਤੀ?  

ਉਸਨੇ ਰਚਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ-ਹਕੁਮ-ਬੋਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੀ। “ਕੀਤਾ ਿਸਾਉ ਏਕ ੋਕਵਾਉ”। (ਸਰੀ. 
ਗੁ. ਗਰ ੰਸਾ. ਿੰਨਾ. 3)  

8 ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦੀਆਂ 
ਸਟੇਜਂ ਕੀ ਸਨ ਤੇ 
ਤਰੀਕਂ ਕੀ ਸੀ? 
 

ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਨ ੇ ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਸਟੇਜਂ ਦਸੀਆਂ ਜੋ ਹਨ ਜੋ (1) ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਰਚਣ ਤੋਂ 
ਿਵਹਲਂ ਸੁੰਨ-ਧੂਧੰਕੂਾਰਾ (2) ਰਸ਼ੋਨੀ, (3) ਆਵਾਜ਼, (4) ਕਣਂ ਦ ੇ ਦਵਰਆਂ, (5) ਆਕਾਸ਼ 
ਗੰਗਾਵਂ, ਸਰੂਜ (6) ਗਰਵਹ ਤੇ ਧਰਤੀ, (7) ਵਾਤਾਵਰਨ (8) ਜਲ ਸਵੰਗਰਹ, (9) ਜੀਵ. ਅਰਬਦ 
ਨਰਬਦ ਧੁੰਧਕੂਾਰਾ॥ ਧਰਵਣ ਨ ਗਗਨਾ ਹਕੁਮ ੁਅਿਾਰਾ॥ ਨਾ ਵਦਨੁ ਰੈਵਨ ਨ ਚਦੰ ੁਨ ਸਰੂਜ ੁਸੁੰਨ 
ਸਮਾਵਧ ਲਗਾਇਦਾ … ਸੁੰਨ ਸਮਾਵਧ ਸਚੇ ਘਰ ਬਾਰਾ॥ ਨਾਨਕ ਵਨਰਮਲ ਨਾਦ ੁਸਬਦ ਧੁਵਨ ਸਚ ੁ
ਰਾਮ ੈਨਾਵਮ ਸਮਾਇਦਾ॥ 17 ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰੰ ਸਾ. ਿੰਨਾ. 1035-1038) 
ਿਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗ ਤੇ ਹਵਾ, ਅੱਗ ਤੇ ਹਵਾ ਤੇਂ ਕਣ ਤ ੇਿਾਣੀ ਅੱਗ, ਿਾਣੀ, 
ਹਵਾ ਤੇ ਕਣਂ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਤ ੇਵਫਰ ਜੀਵ ਬਣੇ।  

9  ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਸਾਜਣ ਦੀ 
ਮਰਜ਼ੀ ਵਕਸ ਦੀ ਸੀ?  

ਜਾ ਵਤਸ ੁਭਾਣਾ ਤਾ ਜਗਤੁ ਉਿਾਇਆ॥ …… ਆਿੇ ਆਿੁ ਉਿਾਇ ਵਨਰਾਲਾ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰ ੰਸਾ. 
ਿੰਨਾ. 1036)  

10 ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਵਕਸ ਵਸਸਟਮ 
ਅਧੀਨ ਕਮੰ ਕਰਦੀ 
ਹੈ?  

ਹਕੁਮੀ ਹੋਵਵਨ ਆਕਾਰ ਹਕੁਮੁ ਨ ਕਵਹਆ ਜਾਈ॥ …. ਹਕੁਮ ੈਅਦੰਵਰ ਸਭੁ ਕੋ ਬਾਹਵਰ ਹਕੁਮ ਨ 
ਕੋਇ॥॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰੰ ਸਾ. ਿੰਨਾ ਿ. 1)  

11 ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਕਟੰਰੋਲ ਕੌਣ 
ਕਰਦਾ ਹੈ?  

 ਵਜਵ ਵਤਸੁ ਭਾਵੈ ਵਤਵੈ ਚਲਾਵੈ ਵਜਵ ਹੋਵੈ ਫਰੁਮਾਣੁ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰ ੰਸਾ. ਿੰਨਾ 7)  

12 ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਕਟੰਰੋਲ ਵਕਵੇਂ 
ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹ?ੈ  

ਿਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜੀ ਅਦੰਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅਦੰਰ ਹੋਣ ਦ ੇਨਾਤੇ ਸਭ ਦੀ ਹਰ ਿਲ ਖਬਰ ਰਖਦਾ ਹੈ। 
ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅਿਣਾ ਹਕੁਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਵਸ਼ਵ ਦ ੇਹਰ ਕਣ 
ਵਵੱਚ ਰਵਚਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਵਸ਼ਵ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਕਤ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦ ੇ ਵਬਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ 
ਸਕਦੀ। ਰੱਬ ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਜੰੋਗ-ਵਵਜੋਗ, ਜੋਹ-ਤੋਹ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 
ਭੰਨਦਾ ਘਹਦਾ ਰਵਹਦੰਾ ਹੈ। ਸੰਜੋਗੁ ਵਵਜੋਗੁ ਦਇੁ ਕਾਰ ਚਲਾਵਵਹ ਲੇਖੇ ਆਵਵਹ ਭਾਗ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. 
ਗਰੰ ਸਾ. ਿੰਨਾ 6-7) ਆਿੇ ਦੇਵਖ ਵਦਖਾਵੈ ਆਿੇ॥ ਆਿੇ ਥਾਵਿ ਉਥਾਿੇ ਆਿੇ॥ ਆਿੇ ਜੋਵਹ ਵਵਛੋਹੇ 



ਕਰਤਾ ਆਿੇ ਮਾਵਰ ਜੀਵਾਇਦਾ॥ 15 ॥ ਜੇਤੀ ਹ ੈਤੇਤੀ ਤੁਧ ੁਅੰਦਵਰ॥ ਦੇਖਵਹ ਆਵਿ ਬੈਵਸ ਵਬਜ 
ਮਦੰਵਰ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰ ੰਸਾ. ਿੰਨਾ 1035) ਆਿੇ ਕਰਤਾ ਆਿੇ ਭੁਗਤਾ॥ …… ਕਰਣ ਕਾਰਣ 
ਸਮਰਥੁ ਅਿਾਰਾ॥ ਕਵਰ ਕਵਰ ਵੇਖ ੈਕੀਤਾ ਅਿਣਾ ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਕਰਾਇਦਾ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰ ੰਸਾ. 
ਿੰਨਾ 1035)  

13 ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਫੈਲਾ 
ਵਕਤਨਾ ਹੈ?  

ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੇਤਾ ਕੇਵਡੁ ਚੀਰਾ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰੰ ਸਾ. ਿੰਨਾ 9) ਤੇਰਾ ਅਤੰੁ ਨ ਜਾਈ 
ਲਵਖਆ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰੰ ਸਾ. ਿੰਨਾ 469) ਕੇਤ ੇਇੰਦ ਚਦੰ ਸਰੂ ਕੇਤੇ ਕੇਤ ੇਮਡੰਲ ਦੇਸ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. 
ਗਰੰ ਸਾ. ਿੰਨਾ7). ਖਡੰ ਿਤਾਲ ਅਸਖੰ ਮ ੈਗਣਤ ਨ ਹੋਈ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰ ੰਸਾ. ਿੰਨਾ 1283).  

14 ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਵਕਤਨੀ ਉਮਰ 
ਭੋਗਗੇੀ?  

ਸੁਨਹੁ ੰਉਿਜੀ ਸੁੰਨ ਸਮਾਣੀ। (ਿੰਨਾ 1037: 2) ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਮਵਰ ਮਵਰ ਜਨਮੇ ਵਫਵਰ ਵਫਵਰ 
ਜੋਨੀ ਜੋਇਆ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰੰ ਸਾ. ਿੰਨਾ 998-999) ਿਿਵਤ ਿਰਲਉ ਵਖਨ ਮਵਹ ਕਰਤਾ (ਿੰਨਾ 
387: 1)  

 
ਤਾਵਲਕਾ 4- ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਂ ਦ ੇਜਵਾਬ  
ਨੰ;.  ਸਵਾਲ ਝਵਾਬ 
1 ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਹੈ?  ਿਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ, ਸਾਰੇ ਆਕਾਰ, ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਾਰ ੇਆਚਾਰ ਵਵਵਹਾਰ ਤੇ 

ਉਸ ਦਾ ਿੂਰਾ ਵਸਸਟਮ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਟਕੂਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ: “ਕੁਦਰਵਤ ਿਾਤਾਲੀ 
ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਵਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ। (ਿੰਨਾ 464: 2) ਕੁਦਰਵਤ ਜਾਤੀ ਵਜਨਸੀ ਰਗੰੀ 
ਕੁਦਰਵਤ ਜੀਅ ਜਹਾਨ (ਿੰਨਂ 464: 5) ਕੁਦਰਵਤ ਨੇਕੀਆ ਕੁਦਰਵਤ ਬਦੀਆ ਕੁਦਰਵਤ 
ਮਾਨ ਅਭਵਮਾਨ। (ਿੰਨਾ 464: 6) ਕੁਦਰਵਤ ਿਉਣ ਿਾਣੀ ਬੈਸਤੰਵਰ ਕੁਦਰਵਤ ਧਰਤੀ 
ਖਾਕੁ। (ਿੰਨਾ 464: 7) ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਿੂਰਨ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਕਵਹਣਾ ਸਭੰਵ ਨਹੀਂ। ਕੁਦਰਵਤ 
ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਵਚਾਰ॥ੁ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰੰ ਸਾ. ਿੰਨਾ 4)  

2 ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ਤੇ ਫੈਲਾ ਵਕਤਨਾ ਹੈ?  

ਬਵਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਵਤ ਵਵਸਆ॥ ਤੇਰਾ ਅਤੰੁ ਨ ਜਾਈ ਲਵਖਆ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰ ੰਸਾ. ਿੰਨਾ 
469) ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਵਤ ਤੂੰ ਕਾਵਦਰ ੁਕਰਤਾ ਿਾਕੀ ਨਾਈ ਿਾਕੁ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰੰ ਸਾ. ਿੰਨਾ 
464)  

3 ਕੁਦਰਤ ਵਕਸ ਨੇ 
ਿੈਦਾ ਕੀਤੀ?  

ਿਿਵਤ ਕਰਤਾ ਿਰਲਉ ਕਰਤਾ। (ਿੰਨਾ862: 3) ਆਿੇ ਕੁਦਰਵਤ ਕਰੇ ਸਾਵਜ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. 
ਗਰੰ ਸਾ. ਿੰਨਾ 1170) ਆਿੇ ਕੁਦਰਵਤ ਕਵਰ ਕਵਰ ਦੇਖੈ ਸੁੰਨਹ ੁਸੁੰਨੁ ਉਿਾਇਦਾ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. 
ਗਰੰ ਸਾ. ਿੰਨਾ 1035) ਕਵਰ ਕਵਰ ਵੇਖ ੈਕੀਤਾ ਅਿਣਾ ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਕਰਾਇਦਾ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. 
ਗਰੰ ਸਾ. ਿੰਨਾ 1035)  

4 ਕੁਦਰਤ ਵਵੱਚ ਕੀ 
ਕੀ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ?  

ਿੰਨਾ 464 ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਵਸਥਾਰ ਹੈ। ਿਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ, ਸਾਰ ੇਆਕਾਰ, ਸਾਰਾ 
ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਾਰ ੇਆਚਾਰ ਵਵਵਹਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿੂਰਾ ਵਸਸਟਮ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਰਤੁੀ 
ਵਥਤੀ ਵਾਰ॥ ਿਵਣ ਿਾਣੀ ਅਗਨੀ ਿਾਤਾਲ॥ ਵਤਸ ੁਵਵਵਚ ਧਰਤੀ ਥਾਵਿ ਰਖੀ ਧਰਮ ਸਾਲ॥ 
ਵਤਸ ੁ ਵਵਵਚ ਜੀਅ ਜਗੁਵਤ ਕ ੇਰੰਗ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰ ੰਸਾ. ਿੰਨਾ 7) ਕੁਦਰਵਤ ਕਵਣ ਕਹਾ 
ਵਵਚਾਰ॥ੁ ਵਾਵਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰੰ ਸਾ. ਿੰਨਾ 4)  

5 ਕੁਦਰਤ ਰਚੀ ਵਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਿਸਾਉ ਏਕ ੋਕਵਾਉ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰ ੰਸਾ. ਿੰਨਾ 3) 



ਗਈ?   

6 ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵਕਉਂ 
ਿੈਦਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ?  

ਉਸ ਨ ੇਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਇੱਕ ਖਲੇ ਦ ੇਤਰੌ ਤ ੇਿੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਕੁਮ ੇ ਵਸਵ ਸਕਤੀ ਘਵਰ ਵਾਸਾ 
ਹਕੁਮ ੇਖੇਲ ਖੇਲਾਇਦਾ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰ ੰਸਾ. ਿੰਨਾ 1037)  

7 ਕੁਦਰਤ ਲਗਾਤਾਰ 
ਬਦਲ ਵਕਵੇਂ ਰਹੀ 
ਹੈ?  

ਕੁਦਰਤ ਸਾਜ ਕ ੇਿਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲੀ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਆਿੇ ਭੇਜੇ ਆਿੇ 
ਸਦ ੇਰਚਨਾ ਰਵਚ ਰਵਚ ਵੇਖੈ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰ ੰਸਾ. ਿੰਨਾ 1242) ਕਵਰ ਕਵਰ ਦੇਖ ੈਆਵਿ 
ਦਇਆਲਾ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰ ੰਸਾ. ਿੰਨਾ 1033) ਿੁਵਛ ਨ ਸਾਜੇ ਿੁਵਛ ਨ ਢਾਹੇ ਿੁਵਛ ਨ ਦੇਵੈ 
ਲੇਇ॥ ਆਿਣੀ ਕੁਦਰਵਤ ਆਿੇ ਜਾਣੈ ਆਿੇ ਕਰਣ ੁਕਰੇਇ॥ ਸਭਨਾ ਵੇਖ ੈਨਦਵਰ ਕਵਰ ਜ ੈ
ਭਾਵੈ ਤ ੈਦੇਇ॥ (ਸਰੀ. ਗੁ. ਗਰ ੰਸਾ. ਿੰਨਾ 53)  

 
ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਕਾਲ ਵਵੱਚ ਵਵਵਗਆਨਕ ਿਹੁਚੰ ਵਵਸ਼ਵ ਭਰ ਵਵੱਚ ਅਣਗੌਵਲਆ ਵਵਸ਼ਾ ਸੀ ਤ ੇਸਾਇਸੰ ਿੁਰਤਨਤਾ 

ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹ ੋਚਕੁੀ ਸੀ। ਲੋਕਂ ਵਵੱਚ ਅੰਧ ਵਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਸੀ। ਜ਼ਰਰੂਤ ਸੀ ਇਸ ਅਵਗਆਨ ਦੇ 

ਹਨੇਰੇ ਵਵੱਚ ਭਟਕਦੀ ਜਤੰਂ ਨੂੰ ਵਗਆਨ ਦ ੇਰਸਤਾ ਤ ੇਿਾ ਕ ੇਸੱਚ ਦੇ ਰ ੂਬਰ ੂਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰ ੂਸਾਵਹਬਾਨ ਨੇ 

ਸੱਚ ਦਾ ਬੀਹਾ ਚਵੁਕਆ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਵੱਚ ਵਗਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੈਲਾਈ ਵਜਸ ਦਾ ਿਰਤੱਖ ਿਰਮਾਣ ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ 

ਸਾਵਹਬ ਹੈ। 

ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਂ ਵਵਸ਼ਵ ਨੂੰ ਗਰੇਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦ ੇ ਵਸਧਂਤਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਤਾ ਤ ੇਨਂ ਹੀ ਗਰਵਹਆਂ ਦੀਆ ਗਤੀ 

ਵਵਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਡੰੂਘਾ ਵਗਆਨ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਰੂਜ ਉਦਾਲ ੇਘੁਮੰਣਾ ਤ ੇਅਣਵਗਣਤ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾਵਾ ਦੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਂ ਵਕੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਵਗਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਸਮਂ ਤ ੇਰਤੁਂ ਤਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਉਿਜ ਹਨ। ਗੁਰ ੂ

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਦਰੂਦਰਸ਼ਤਾ ਤ ੇਵਵਵਗਆਨਕ ਸਝੂ ਸਮਝ ਨੇ ਅੱਜੋਕੀ ਸਾਇਸੰ ਧਾਰਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਵਜਸ 

ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਿੀਹੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਤ ੇਇਸ ਵਵਸ਼ੇ ਉਿਰ ਖੋਜ ਹੋਰ ਡੰੂਘੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਵਗਆਨ ਅੰਧੇਰਾ 

ਦਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਤ ੇਦਸੂਰੇ ਗੁਰ ੂਸਾਵਹਬਾਨ ਨੇ ਲਬੰੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾ ਕੀਤੀਆ ਤ ੇਸੱਚ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ 

ਘਰ ਘਰ ਵਵੱਚ ਿਹੁਚੰਾਇਆ। ਸਵੈ-ਘੋਖ, ਅੰਦਰਨੂੀ ਸਝੂ, ਦਰੂਦਰਸ਼ਤਾ ਤ ੇਰੱਬੀ-ਨਦਰ ਸਦਕਾ ਹੀ ਏਨੇ 

ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲਂ ਦੇ ਉਤਰ ਗੁਰ ੂਸਾਵਹਬਾਨ ਨੇ ਵਦਤੇ ਹਨ ਵਜਨਿਂ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਅਵਤ ਲੋਹੀਂਦੀ ਹੈ। 
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