WHO IS THE GURU AND WHO IS THE SIKH
In today’s society we have been misguided to believe that our Guru is a physical body
form, but according to Gurbani the word of the Guru, the Shabad, is our Guru.
Therefore when Gurbani mentions the feet of the Guru, what are they? We don’t
believe in a physical body form of a Guru, so they cannot be feet made from skin and
bones – the feet of our Guru is the word of our Guru.
Then if our Guru is the Shabad, then who is a Sikh? Is a Sikh your physical body form
or your mind – your consciousness? It’s your mind! Guru Ji in Gurbani talks about
developing a strong and resilient mind, enabling your consciousness to make the right
informed decisions in life. Today we have become uniform Sikhs – we wear the
Uniform of the Khalsa but without any education, which has prevented us from
nurturing a strong, resilient mind to make informed decisions.
The decisions you make in life will determine the kind of Sikh you are. There are
thousands of people who have taken Amrit, wear all 5 Kakkars and read Gurbani daily
but the day he faces a difficulty in his life, he is as upset and depressed as an individual
who has not taken Amit, does not read Gurbani daily and does not wear the 5 Kakkars
but in the same difficulty. Why? Because there is no development of the mind and
consciousness of the Sikh internally, he has solely focused on his outer image.

ਸਾਡਾ ਗੁ ਰੂ ਕੌਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਸਿੱਖ ਕੌਨ ਹੈ?
ਅੱਜ ਕਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁ ਮਰਾਹ ਕਕਤਾ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁ ਰ ਇਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰਪ ਹੈ। ਪਰ, ਗੁ ਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਕਬਕ,
ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਗੁ ਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋ ਵੀ ਗੁ ਰਬਾਨੀ ਕਵੱਚ ‘ਚਰਨ’ ਦਾ ਕ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ
ਕੀ ਹੈ?
ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਨਹੀ ਾਂ ਮੂੰਨਦੀ ਕਕ ਗੁ ਰ ਜੀ ਇਕ ਸਰੀਰਕ ਰਪ ਹਨ। ਕਿਰ ਇਸ ਬੁਕਨਆਦ ਮੁਤਾਕਬਕ ਸਾਡੇ ਗੁ ਰ ਜੀ ਦੇ
ਚਰਨ ਕੋਈ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਾਂ ਦੇ ਨਹੀ ਾਂ ਬਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁ ਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ, ਗੁ ਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ!
ਜੇ ਗੁ ਰ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਕਿਰ ਕਸੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਇਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਾ ਸਾਡੀ ਸੁਰਕਤ? – ਸਾਡੀ ਸੁਰਕਤ ਹੈ! ਗੁ ਰ ਜੀ ਗੁ ਰਬਾਨੀ
ਕਵੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਕ ਅਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਕਤ ਕਕਦਾ ਮਜਬਤ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਡੋ ਲਨ ਤੋ ਕਕਦਾ ਬਚਾਅ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ
ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕ਼ਿੂੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਇਕ ਲੇ ਅ ਕਗਆ ਿੈਸਲਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਕਉਕਾਂ ਕ ਉਹ ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਧਾਰ
ਤੇ ਲੇ ਅ ਗੇਅ ਿੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਾਂ ੇ ਜਰਰ ਹਾਾਂ, ਪਰ ਅਸੀ ਾਂ ਗੁ ਰ ਜੀ ਦੀ
ਅੱਜ ਅਸੀ ਾਂ ਵਰਦੀ ਦੇ ਕਸੱਖ ਬਨ ਗਈ ਹਾਾਂ - ਅਸੀ ਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਉਦ
ਕਸੱਕਖਆ ਤੋ ਮੁਨਕਰ ਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀ ਾਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਡਵੈਲਪ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀ ਪਰੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼
ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਤਾਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਾਂ ਅਤੇ ਸਕਚਤ ਿੈਸਲੇ ਅਸੀ ਾਂ ਲੈ ਸਕਾਾਂਗੇ - ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਕ਼ਿੂੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕਵੱਚ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਈ ਫੈਸਕਲਆਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤਾ ਲੱ ਗ ਜਾਣਦਾ
ਹੈ ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਕਕਸ ਤਰਾਾਂ ਦੇ ਕਸੱਖ ਹੋ!
ਦੁਕਨਆ ਦੇ ਕਵੱਚ ਹ਼ਿਾਰਾ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੇ ਅੂੰਕਮਿਤ ਛਕਕਆ ਹੋਇਆਾਂ ਹੈ, ਕਜਹੜੇ ਪੂੰਜ ਕੱਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ
ਾਂ ਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕ਼ਿੂੰਦਗੀ ਕਵੱਚ ਔਖਾ ਸੱਮਾ ਆ
ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਪੜ ਦੇ ਹਨ। ਮੱਗਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਦਨ ਆਉਂ
ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਹਨਾਾਂ ਹੀ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ ਕਜਹਨਾਾਂ ਇਕ ਆਮ ਕਵਆਕਤੀ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ,
ਕਜਸ ਨੇ ਅੂੰਕਮਿਤ ਨਹੀ ਾਂ ਛੱਕੀਆ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋ਼ਿ ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਨਹੀ ਾਂ ਪੜਦਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜ ਕੱਕਾਰਾਾਂ ਦਾ ਨਹੀ ਾਂ ਧਾਰਨੀ ਹੈ,
ਕਕਉ?
ਇਸ ਦੀ ਵੱਜਾਾਂ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਕਵਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣ ਕਦੱਤਾ।
ਇਸ ਤੱਰਾ ਦੇ ਕਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹੜਲੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਕਜਆਦਾ ਜੋਰ ਕਦੱਤਾ ਹੈ।

