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ਕਿਹ ਰਿਵਦਾਸ ਿਨਦਾਿਨ ਿਦਵਾਨੇ
ਜਸਵੰ ਤ ਜਫ਼ਰ

ਿਸੱਖ ਲਿਹਰ ਸੁਤਤ
ੰ ਰਤਾ, ਸਮਾਜਕ ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਿਨਮਨ ਵਰਗ ਦੇ ਉੱਥਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੋਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੂਰਬੀ
ਅਰਧ ਗੋਲੇ 'ਤੇ ਇਕ ਦਮ ਉਭਰੀ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਹ੍ਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਦ
ੰ ੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁਚ
ੰ ਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਪਰ੍ਦਾਨ
ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਓਤਪੋਤ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਦਿਲਤਾਂ, ਦਿਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਣਨਾ ਸੀ।
ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਜਾਬਰਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਲਈ ਖ਼ੌਫ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ
ਿਵਚ ਅਿਜਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਿਕਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਿਦਖਾਵੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੱਿਤਆ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣ
ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲਹ੍ ਅਸੀਂ ਿਸੱਖੀ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਚੰਗੇਰੀ ਅਤੇ ਸਰਬੋਤਮ ਪਛਾਣ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਕੇਵਲ 'ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ' ਦਾ ਿਫ਼ਕਰ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਿਹ ਗਏ ਹਾਂ।ਿਚੰਤਨ ਗੋਚਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕਧਰੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਪੱਗਾਂ ਦੇ
ਿਦਖਾਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਅਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਿਹ ਜਾਈਏ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ <ਾਂਤੀ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲਿਹਰ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਿਫਰਕਾ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹ ਜਾਈਏ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਜੜਹ੍ਾਂ ਜਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਿਨਖੇੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ, ਿਸੱਖੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਾਸੀਰ ਗੁਆਈ
ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਿਸਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਚੰਤਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਿਵਰਾਸਤੀ ਗੌਰਵ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਿਸੱਖੀ ਦੀਆਂ
ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਜੜਹ੍ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪਛਾਨਣ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਲੰਮੀਆਂ ਵਾਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰਮਿਤ ਿਗਆਨ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ
ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਸ ਿਗਆਨ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੀ ਕੁ
ਸਦੀ ਪਿਹਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮਿਤ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮਿਤ ਿਚੰਤਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਜਾਨਾ ਸੀ। ਇਸ
ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਹੋਰ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਸਿਹਤ ਪੋਥੀ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ
ਆਪਣੇ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਭਾਈ ਲਿਹਣੇ ਨੂੰ ਗੁਿਰਆਈ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸੌਂਿਪਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੁਆਰਾ ਲੱਭੀ
ਅਤੇ ਖੋਜੀ ਗਈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ 'ਸੱਚ' ਿਕਹਾ:
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਲਧੀ ਭਾਿਲ॥
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ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਬਦੇ ਉਚਰੈ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਿਹਰਦੈ ਨਾਿਲ॥ (੫੧੪)
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਪੋਥੀ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੱਕ ਪਹੁਚ
ੰ ਕੇ
ਆਿਦ ਸ਼ਰ੍ੀ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਕਿਹ ਕੇ ਵਿਡਆਇਆ:
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਮਿਨ ਸੁਣੀਐ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਏ ਰਾਮ॥ (੫੩੮)
ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਦਰਜ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮੁਤਾਬਕ
ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਸਮੇਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿਤਗੁਰੂ ਹਨ:
ਬਾਣੀ ਤ ਕਚੀ ਸਿਤਗੁਰੂ ਬਾਝਹੁ ਹੋਰ ਕਚੀ ਬਾਣੀ॥ (੯੨੦)
ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ
ਆਿਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪੰਨਾ ੧੧੯੨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਿਵਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਹ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਅਤੇ ਧਰੂ ਭਗਤ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਭਗਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਰ੍ਵਾਹ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ
ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਿਧਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ:
ਸੁਿਣ ਸਾਖੀ ਮਨ ਜਿਪ ਿਪਆਰ॥
ਅਜਾਮਲੁ ਉਧਿਰਆ ਕਿਹ ਏਕ ਬਾਰ॥
ਬਾਲਮੀਕੈ ਹੋਆ ਸਾਧਸੰਗੁ॥ ਧਰ੍ੂ ਕਉ ਿਮਿਲਆ ਹਿਰ ਿਨਸੰਗ॥
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ:
ਕਬੀਿਰ ਿਧਆਇਓ ਏਕ ਰੰਗ॥ ਨਾਮਦੇਵ ਹਿਰ ਜੀਉ ਬਸਿਹ ਸੰਿਗ॥
ਰਿਵਦਾਸ ਿਧਆਏ ਪਰ੍ਭ ਅਨੂਪ॥ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਿਵੰਦ ਰੂਪ॥
ਿਜਸ ਭਗਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲਿਹਰ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ, ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ
ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਜਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪੰਨਾ
੧੨੦੭ ਤੇ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਿਵਚ ਦਰਜ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਿਹਬ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ
ਸਰ੍ੇਸ਼ਠਤਾ ਦਾ ਿਧਆਨ ਧਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਰ
ੇ ਨਾ ਸਰੋਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਹੋਣ
ਥੀਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆਖਦੇ ਹਨ:
ਭਲੋ ਕਬੀਰੁ ਦਾਸੁ ਦਾਸਨ ਕੋ ਊਤਮੁ ਸੈਨੁ ਜਨੁ ਨਾਈ॥
ਊਚ ਤੇ ਊਚ ਨਾਮਦੇਉ ਸਮਦਰਸੀ ਰਿਵਦਾਸ ਠਾਕੁਰ ਬਿਣ ਆਈ॥

3
ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਤਨੁ ਧਨੁ ਸਾਧਨ ਕਾ ਇਹੁ ਮਨੁ ਸੰਤ ਰੇਨਾਈ॥
ਸੰਤ ਪਰ੍ਤਾਿਪ ਭਰਮ ਸਿਭ ਨਾਸੇ ਨਾਨਕ ਿਮਲੇ ਗੁਸਾਈ॥
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਿਹਬ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪੰਨਾ ੮੩੫ ਤੇ ਿਬਲਾਵਲ ਰਾਗ ਿਵਚ
ਦਰਜ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ (ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ) ਨੂੰ ਸਭ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸਰ੍ੇਸ਼ਠ ਕਿਹ ਕੇ ਵਿਡਆਉਂਦੇ
ਹਨ:
ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਭੁਜ ਸਿਭ ਵਰਨ ਰੂਪ ਜੀਅ ਜੰਤ ਉਪਈਆ ॥
ਸਾਧੂ ਸਰਿਣ ਪਰੈ ਸੋ ਉਬਰੈ ਖਤਰ੍ੀ ਬਰ੍ਾਹਮਣੁ ਸੂਦੁ ਵੈਸੁ ਚੰਡਾਲੁ ਚੰਡਈਆ ॥
ਨਾਮਾ ਜੈਦੇਉ ਕੰਬੀਰੁ ਿਤਰ੍ਲੋਚਨੁ ਅਉਜਾਿਤ ਰਿਵਦਾਸੁ ਚਿਮਆਰੁ ਚਮਈਆ॥
ਭੱਟ ਕਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵੱਈਆਂ ਿਵਚ ਇਹਨਾਂ ਆਿਦ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਆਿਦ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ:
ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਰਿਵਦਾਸੁ ਭਗਤੁ ਜੈਦੇਵ ਿਤਰ੍ਲਚ
ੋ ਨ॥
ਨਾਮਾ ਭਗਤੁ ਕਬੀਰੁ ਸਦਾ ਗਾਵਿਹ ਸਮ ਲੋਚਨ॥ (੧੩੯੦, ਕਲ)
ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਹੋਰ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿਵਚ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਆਦਰ ਭਿਰਆ ਿਜ਼ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮਿਤ ਅੰਦਰ
ਵੱਡੀ ਵਿਡਆਈ ਨੂੰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰ੍ੀਰਾਗੁ ਿਵਚ ੧, ਗਉੜੀ ਿਵਚ ੨, ਗਉੜੀ
ਬੈਰਾਗਿਣ ਿਵਚ ੨, ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਿਵਚ ੧, ਆਸਾ ਰਾਗ ਿਵਚ ੬, ਗੂਜਰੀ ਿਵਚ ੧, ਸੋਰਿਠ ਿਵਚ ੭, ਧਨਾਸਰੀ ਿਵਚ ੩, ਜੈਤਸਰੀ
ਿਵਚ ੧, ਸੂਹੀ ਿਵਚ ੩, ਿਬਲਾਵਲੁ ਿਵਚ ੨, ਗੋਂਡ ਿਵਚ ੨, ਰਾਮਕਲੀ ਿਵਚ ੧, ਮਾਰੂ ਿਵਚ ੨, ਕੇਦਾਰਾ ਿਵਚ ੧, ਭੈਰਉ ਿਵਚ ੧,
ਬਸੰਤੁ ਿਵਚ ੧ ਅਤੇ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਿਵਚ ੩ ਸ਼ਬਦ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ੧੮ ਰਾਗਾਂ ਿਵਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ੪੦ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ, ਿਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰ੍ਤੀ ਆਦਰ ਦੇ ਭਾਵ ਦੀ ਗੂਜ
ੰ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਿਮਲਦੀ
ਹੈ।ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੇ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਪਰ੍ਤੀ ਸਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ ਨੇੜਤਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ
ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਣ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। ਿਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ:
ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ: ਊਚੇ ਮੰਦਰ ਸੁਦ
ੰ ਰ ਨਾਰੀ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ॥ (੬੫੯)
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ: ਜਗੁ ਿਤਰ੍ਅ ਿਜਤੁ ਕਾਮਿਣ ਿਹਤਕਾਰੀ॥ ਪੁਤਰ੍ ਕਲਤਰ੍ ਲਿਗ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਰੀ॥ (੪੧੨)
ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ: ਕਾਮ <ੋਧ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਤਸਰ ਇਨ ਪੰਚਹੁ ਿਮਿਲ ਲੂਟੇ॥ (੯੭੩)
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ: ਕਾਮ <ੋਧ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਤਸਰ ਏ ਖੇਲਤ ਸਿਭ ਜੂਐ ਹਾਰੇ॥ (੩੭੯)
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਮਗਰਲੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਨਾਨਕ-ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਣੀ
ਿਵਚ 'ਨਾਨਕ' ਹੀ ਿਲਿਖਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਦਰਜ ਸਲੋਕਾਂ ਿਵਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਜੋ ਸਲੋਕ 'ਮਹਲਾ
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ਪੰਜਵਾਂ' ਿਲਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਿਵਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਈ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਕਬੀਰ' ਵਰਿਤਆ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਲਿਹਰ ਦਾ ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਪਰ੍ਵਾਹ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਕਬੀਰ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ
ਸਲੋਕ ਿਵਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ 'ਰਿਵਦਾਸ' ਿਲਿਖਆ ਹੈ:
ਹਿਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛਾਿਡ ਕੈ ਕਰਿਹ ਆਨ ਕੀ ਆਸ॥
ਤੇ ਨਰ ਦੋਜਕ ਜਾਿਹਗੇ ਸਿਤ ਭਾਖੈ ਰਿਵਦਾਸ॥ (੧੩੭੭, ਕਬੀਰ ਜੀ)
ਕਬੀਰ ਸਾਿਹਬ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਵਦਾਸ ਆਖਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ ਬੁਲਦ
ੰ ੀ ਿਪੱਛੇ ਰਿਵਦਾਸ
ਜੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਸਨ। ਜਾਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਕਬੀਰ ਜੀ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ 'ਸਿਤ' ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ
ਸਨ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਿਕਵੇਂ ਘੁਲੇ ਿਮਲੇ ਪਏ ਹਨ, ਸੋਚ ਮੰਡਲਾਂ
ਿਵਚ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਿਕਵੇਂ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਿਵਚੋਂ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਹੂਬਹੂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ:
ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ: ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂ ਨਾਹੀ ਅਬ ਤੂਹੀ ਮੈ ਨਾਹੀ॥ (੬੫੭)
ਕਬੀਰ ਜੀ: ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੁਮ ਨਾਹੀ ਅਬ ਤੁਮ ਹਹੁ ਹਮ ਨਾਹੀ॥ (੩੩੯)
ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਭਾਈ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਪਰ੍ਤੀ ਿਜਥੇ ਸਿਤਕਾਰ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾਂ
ਦੀ ਪਰ੍ੋੜਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਅਸੀਂ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:
ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ: ਸੰਤ ਅਨੰਤਿਹ ਅੰਤਰੁ ਨਾਹੀ॥ (੪੮੬)
ਕਬੀਰ ਜੀ: ਹਿਰ ਜਨੁ ਐਸਾ ਚਾਹੀਐ ਜੈਸਾ ਹਿਰ ਹੀ ਹੋਇ॥ (੧੩੭੨)
ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਿਨਰਣਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਿਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਕਬੀਰ ਸਾਿਹਬ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ
ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਿਮਤੀ ਜਾਂ ਸਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਚੌਦਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਧ ਤੋਂ
ਪੰਦਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੱਕ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਾਲ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਵਰਹ੍ੇ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ
ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਲਗਪਗ ਸਦੀ-ਸਵਾ ਸਦੀ ਮਗਰੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਸਦੀ–ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਪਿਹਲਾਂ ਪੈਦਾ
ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਰਹ੍ਆਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਨਾਲ ਿਮਲਦਾ ਜੁਲਦਾ
ਹੈ।ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪਰ੍ਤੀ ਜੋ ਸਿਤਕਾਰ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ
ਤੋਂ ਵਡੇਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਝਉਲ਼ਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਖਾਸਾ ਕਰਾਰਾਪਨ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਿਵਚ
ਿਮਠਾਸ ਅਤੇ ਹਲੀਮੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਿਜੰਨਾਂ ਵਖਿਰਆਉਂਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਓਨੇ ਹੀ ਵੱਧ ਇਕ
ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਿਮਲਦੇ ਹਨ।
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ਗੁਰੂ ਸਿਹਬਾਨ ਦਾ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਪਰ੍ਤੀ ਸਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਖੌਤੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ
ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰ੍ੇਮ, ਭਗਤੀ, ਸ਼ੁਭਿਚੰਤਨ ਅਤੇ ਵੈਰਾਗ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੀ
ਬਾਣੀ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੰਖੇਪਤਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਘੜਵਾਂ ਗੁਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜਹ੍ੇ ਲਫਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਾ
ਸੁਿਣਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਖਾਿਨਆਂ ਅਤੇ ਿਵਸਥਾਿਰਆ ਹੈ।ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪੰਨਾ ੭੯੪ ਉਤਲੇ
ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਥੋੜਹ੍ੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਪੰਨਾ
੬੩੪ ਤੇ ਦਰਜ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਖੇਪਤਾ ਨੂੰ ਖੋਲਹ੍ ਕੇ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ
ਦੀਆਂ ਦੋ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ:
ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ:
ਘਰ ਕੀ ਨਾਿਰ ਉਰਿਹ ਤਨ ਲਾਗੀ ॥ਉਹ ਤਉ ਭੂਤੁ ਭੂਤੁ ਕਿਰ ਭਾਗੀ॥
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ.:
ਘਰ ਕੀ ਨਾਿਰ ਬਹੁਤੁ ਿਹਤੁ ਜਾ ਿਸਉ ਸਦਾ ਰਹਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ॥
ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀ ਇਹ ਕਾਂਇਆ ਪਰ੍ੇਤ ਪਰ੍ੇਤ ਕਿਰ ਭਾਗੀ॥
ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ, ਿਵਚਾਰਾਂ, ਸੰਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ,
ਬੂਿਟਆਂ ਅਤੇ ਿਬਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਸੰਕਲਨ ਸਮੇਂ ਹਰੇਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ
ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਸੰਖੇਪ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਉਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੀਜ
ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਸੌਿਖਆਂ ਹੀ ਿਦਸ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਸੋਈ ਬਿਸ ਰਿਸ ਮਨ ਿਮਲੇ ਗੁਨ ਿਨਰਗੁਨ ਏਕ ਿਬਚਾਰ॥ (੩੪੬)
ਸਰਬੇ ਏਕੁ ਅਨੇਕੈ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਘਟ ਭੋਗਵੈ ਸੋਈ॥ (੬੫੭)
ਕਿਹ ਰਿਵਦਾਸ ਸਭੈ ਜਗੁ ਲੂਿਟਆ॥ ਹਮ ਤਉ ਏਕ ਰਾਮੁ ਕਿਹ ਛੂਿਟਆ॥ (੭੯੪)
ਏਕੁ ਮੁਕਦ
ੰ ੁ ਕਰੈ ਉਪਕਾਰੁ॥ ਹਮਰਾ ਕਹਾ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰੁ॥ (੮੭੫)
ਏਕ ਹੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਹੋਇ ਿਬਸਥਿਰਓ ਆਨ ਰੇ ਆਨ ਭਰਪੂਿਰ ਸੋਊ॥ (੧੨੯੩)
ਕਹੈ ਰਿਵਦਾਸੁ ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਸਿਤ ਨਾਮੁ ਹੈ ਹਿਰ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੇ॥ (੬੯੪)
ਮਨ ਕਾ ਸੁਭਾਉ ਸਭੁ ਕੋਈ ਕਰੈ॥ ਕਰਤਾ ਹੋਇ ਸੁ ਅਨਭੈ ਰਹੈ॥ (੧੧੬੭)
ਜਨ ਰਿਵਦਾਸ ਰਾਮ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ॥ ਇਉ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਨਰਕ ਨਹੀ ਜਾਤਾ॥ (੪੮੭)
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ਤਨੁ ਮਨੁ ਅਰਪਉ ਪੂਜ ਚਰਾਵਉ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਿਨਰੰਜਨੁ ਪਾਵਉ॥ (੫੨੫)
ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਚੰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ
ਿਵਚ ਅਿਹਮ ਿਹੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਆਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ
ਿਸੱਖੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਣੀ। ਿਜਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਸਿਤਗੁਰੂ, ਸੰਗਤ, ਸਾਧਸੰਗਤ, ਸੰਤ, ਿਸਮਰਨ, ਅੰਿਮਰ੍ਤ, ਪੰਥ ਆਿਦ:
ਪਰਮ ਪਰਸ ਗੁਰੁ ਭੇਟੀਐ ਪੂਰਬ ਿਲਖਤ ਿਲਲਾਟ॥ (੩੪੬)
ਰਿਵਦਾਸ ਦਾਸ ਉਦਾਸ ਤਜੁ ਭਰ੍ਮੁ ਤਪਨ ਤਪੁ ਗੁਰ ਿਗਆਨ॥ (੪੮੬)
ਮਾਧਉ ਸਤਸੰਗਿਤ ਸਰਿਨ ਤੁਮਰੀ॥ ਹਮ ਅਉਗਨ ਤੁਮ ਉਪਕਾਰੀ॥ (੪੮੬)
ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਰਹੀਐ ਮਾਧਉ ਜੈਸੇ ਮਧੁਪ ਮਖੀਰਾ॥ (੪੮੬)
ਸੰਤ ਤੁਝੀ ਤਨੁ ਸੰਗਿਤ ਪਰ੍ਾਨ॥ ਸਿਤਗੁਰ ਿਗਆਨ ਜਾਨੈ ਸੰਤ ਦੇਵਾ ਦੇਵ॥ (੪੮੬)
ਤੁਮ ਕਹੀਅਤ ਹੌ ਜਗਤ ਗੁਰ ਸੁਆਮੀ॥ ਹਮ ਕਹੀਅਤ ਕਿਲਜੁਗ ਕੇ ਕਾਮੀ॥ (੭੧੦)
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਿਬਨਾ ਭਾਉ ਨਹੀ ਊਪਜੈ ਭਾਵ ਿਬਨੁ ਭਗਿਤ ਨਹੀ ਹੋਇ ਤੇਰੀ॥ (੬੯੪)
ਿਮਲਤ ਿਪਆਰੋ ਪਰ੍ਾਨ ਨਾਥੁ ਕਵਨ ਭਗਿਤ ਤੇ॥ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਪਾਈ ਪਰਮ ਗਤੇ॥ (੧੨੯੩)
ਿਚਤ ਿਸਮਰਨੁ ਕਰਉ ਨੈਨ ਅਿਵਲੋਕਨੋ ਸਰ੍ਵਨ ਬਾਨੀ ਸੁਜਸੁ ਪੂਿਰ ਰਾਖਉ ॥
ਮਨੁ ਸੁ ਮਧੁਕਰੁ ਕਰਉ ਚਰਨ ਿਹਰਦੇ ਧਰਉ ਰਸਨ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਭਾਖਉ॥ (੬੯੪)
ਪੁਰ ਸਲਾਤ ਕਾ ਪੰਥੁ ਦੁਹੇਲਾ॥ ਸੰਿਗ ਨ ਸਾਥੀ ਗਵਨੁ ਇਕੇਲਾ॥ (੭੯੩)
ਜਨਮੁ ਿਸਰਾਨੋ ਪੰਥੁ ਨ ਸਵਾਰਾ॥ ਸਾਂਝ ਪਰੀ ਦਹ ਿਦਸ ਅੰਿਧਆਰਾ॥ (੭੯੩)
ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿਵਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਕਰਤ ਅਤੇ ਕਾਰ ਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸਾਹਮਣੇ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ: ਿਜਵੇਂ ਢੋਰ, ਜੁੱਤੀ, ਰੰਬੀ, ਆਰ, ਧਾਗਾ, ਤੋਪਾ, ਗੰਢ ਆਿਦ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦੀ ਿਲਖਾਇਕ ਹੈ।ਅਧੁਿਨਕ ਸਮੇਂ ਿਵਚ ਪਰ੍ਗਤੀਵਾਦੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਿਕਰਤੀ ਨੂੰ ਿਕਰਤ ਦੇ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਿਵਛੁਨ
ੰ ਣ ਦੀ ਬੜੀ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਭੁਿਮਕਾ ਿਨਭਾਈ ਹੈ। ਿਕਰਤ ਤੋਂ
ਿਕਰਤੀ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਠ ਪੜਹ੍ਾਏ ਗਏ।ਪਰ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਿਕਰਤ ਦੇ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਕਰਤੀ ਦੇ
ਸਵੈ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਕਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਿਗਲਾਨੀ ਨੂੰ ਹੂਝ
ੰ ਦੇ ਪੂਝ
ੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਿਰਆਂ ਦੀ ਿਕਰਤ ਦੇ
ਿਸਰ ਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਦਾ ਗੱਫਾ ਪਰੋਸਦੇ ਹਨ।ਿਸੱਖ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਿਵਚ ਪਈ
ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਿਕਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਦਾ
ਬੁਿਨਆਦੀ ਅਸੂਲ 'ਿਕਰਤ ਕਰਨਾ' ਬਣਦੀ ਹੈ।ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਗਪਗ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ
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ਨੀਵੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਆਧਾਰਤ ਊਚ-ਨੀਚ ਵਾਲੇ ਜਾਤੀ ਪਰ੍ਬਧ
ੰ ਦੀ ਿਨਮਰਤਾ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨਾਲ
ਿਖੱਲੀ ਉਡਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਿਵਰੋਧੀ ਿਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਲੰਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰਾਂ
ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਸਥਾਰ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ।
'ਿਕਰਤ ਕਰਨਾ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਨਾਮ ਜਪਣਾ' ਿਸੱਖੀ ਦਾ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਸਧਾਂਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣ
ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਿਦਆ ਿਗਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰ੍ੇਮ ਭਗਤੀ ਜਾਂ 'ਨਾਮ ਜਪਨ' ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਿਵਚੋਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸੀ। ਇਸ
ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਿਜਹਨਾਂ ਿਵਚ ਇਸ ਰਸਮ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੁੱਚੀ
ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਦੀ ਬਿਲਹਾਰਤਾ ਨੂੰ ਿਧਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਰਚਨਾ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਿਵਚ
ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਈ ਉਸ ਿਵਚ ਆਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਿਪਛਾਂਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ 'ਨਾਮੁ' ਨੂੰ ਵਿਡਆਇਆ ਿਗਆ ਹੈ:
ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨੁ ਮੁਰਾਰੇ॥ ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਾਸਾਰੇ॥
ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਉਰਸਾ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਕੇਸਰੋ ਲੇ ਿਛਟਕਾਰੇ॥
ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਅੰਭਲ
ੁ ਾ ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ ਘਿਸ ਜਪੇ ਨਾਮੁ ਲੇ ਤੁਝਿਹ ਕਉ ਚਾਰੇ॥ (੬੯੪)
ਆਰਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਸੈਨ ਜੀ, ਪੀਪਾ ਜੀ ਅਤੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਰ੍ਿਹਮੰਡੀ
ਆਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ:
ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲੁ ਰਿਵ ਚੰਦੁ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਿਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ॥
ਧੂਪੁ ਮਲਆਨਲੋ ਪਵਣੁ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨਰਾਇ ਫੂਲਤ
ੰ ਜੋਤੀ॥
ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਇ॥ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ॥ (੧੩, ਮ.੧)
ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਲਈ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਿਨੱਜੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ
ਆਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਿਜਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਸੁਤਤ
ੰ ਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੇ ਜੀਵਨ
ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਤਕੜੇ ਦੇ ਰੋਹਬ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕੋਈ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ:
ਬੇਗਮ ਪੁਰਾ ਸਹਰ ਕੋ ਨਾਉ॥ ਦੂਖੁ ਅੰਦੋਹੁ ਨਹੀ ਿਤਿਹ ਠਾਉ॥
ਨਾਂ ਤਸਵੀਸ ਿਖਰਾਜੁ ਨ ਮਾਲੁ ॥ ਖਉਫੁ ਨ ਖਤਾ ਨ ਤਰਸੁ ਜਵਾਲੁ॥
ਅਬ ਮੋਿਹ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਹ ਪਾਈ॥ ਊਹਾਂ ਖੈਿਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ॥
ਕਾਇਮੁ ਦਾਇਮੁ ਸਦਾ ਪਾਿਤਸਾਹੀ॥ ਦੋਮ ਨ ਸੇਮ ਏਕ ਸੋ ਆਹੀ॥
ਆਬਾਦਾਨੁ ਸਦਾ ਮਸਹੂਰ॥ ਊਹਾਂ ਗਨੀ ਬਸਿਹ ਮਾਮੂਰ॥
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ਿਤਉ ਿਤਉ ਸੈਲ ਕਰਿਹ ਿਜਉ ਭਾਵੈ॥ ਮਹਰਮ ਮਹਲ ਨ ਕੋ ਅਟਕਾਵੈ॥
ਕਿਹ ਰਿਵਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ॥ ਜੋ ਹਮ ਸਹਰੀ ਸੁ ਮੀਤੁ ਹਮਾਰਾ॥ (੩੪੫, ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ)
ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਖੜਹ੍ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਸੱਖ ਲਿਹਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਬਿਣਆਂ। ਿਸੱਖੀ ਦੇ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਜਨ ਜਨ ਦੇ ਖੂਨ ਿਵਚ ਉਤਾਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ
ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਰ੍ਿਤਬੱਧਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ-ਨਾਮਾ ਸੀ। ਿਜਸ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਪਰ੍ਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਿਤਕਾਰ, ਸਮਰਪਣ
ਅਤੇ ਪਰ੍ਿਤਬੱਧਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਪਰ੍ਤੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ
ਮਨ ਿਵਚ ਿਕੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟ
ਤਾਂ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਜਦ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ
ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰ੍ਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਾਂ ਿਕ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਿਕੰਨੇ ਮਹਾਨ ਹਾਂ ਿਜਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਰਿਵਦਾਸ
ਭਗਤ ਵਰਗੇ 'ਛੋਿਟਆਂ' ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਥਾਂ ਿਦੱਤੀ? ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਿਵਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਤੀਰੇ ਿਵਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਗੁਰੂਆਂ ਬਰਾਬਰ ਥਾਂ ਿਦੱਤੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਿਵਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਕਹਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਪਰ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਿਝਜਕ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹਾਂ।
ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹਾਂ? ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ
ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਿਕਉਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ
ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿਕਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਿਸੱਖੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਵਲ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਗੁਝ
ੰ ਲ
ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਿਜਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਿਸਗਨਲ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰਿਵਦਾਸ ਨਾਮਲੇਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਰਿਵਦਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰੂ ਰਿਵਦਾਸ ਕਿਹਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਿਵਦਾਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ
ਬਰਾਬਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਕਤ ਿਕਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੋਨੋਂ ਿਧਰਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਖ਼ੁਦ ਤਨਾਓ ਅਤੇ ਟਕਰਾ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ
ਹੁਦ
ੰ ੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦੇ ਭਾਵ ਦੇ ਉਲਟ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਤਨਾਓ ਅਤੇ ਟਕਰਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਿਲਆ ਖੜਹ੍ੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਨਾਓ ਅਤੇ ਟਕਰਾ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਅੰਤਰੀਵ
ਸੱਿਤਆ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਵਆਪਕ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਰਾਂਤੀ ਿਵਚ ਰੁਪਾਂਿਤਰ੍ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਝਣ ਅਤੇ
ਮਨਾਂ ਿਵਚ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਿਦ ਸ਼ਰ੍ੀ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਰੰਭ
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ਿਵਚ ਗੁਰੂ ਿਲਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਧਾਰਨ ਸੂਚਨਾ ਵਾਂਗ ਮਹਲਾ ਪਿਹਲਾ, ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ, ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਿਦ ਿਲਖ ਕੇ
ਦਰਜ ਕੀਤੀ।ਪਰ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ 'ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਕੀ' ਜਾਂ 'ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ਕੀ' ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਦਰ ਿਦੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਪੂਰਬਲੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਖਾ
ਮੰਿਨਆਂ ਅਤੇ ਐਲਾਿਨਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਿਦੱਤਾ।ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਬੈਠਾਇਆ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ:
ਨੀਚਾ ਅੰਦਿਰ ਨੀਚ ਜਾਿਤ ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਿਤ ਨੀਚੁ॥
ਨਾਨਕੁ ਿਤਨ ਕੈ ਸੰਿਗ ਸਾਿਥ ਵਿਡਆ ਿਸਉ ਿਕਆ ਰੀਸ॥ (੧੫, ਮ.੧)
ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਪਰ੍ਤੀ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਹ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਜਾਤੀ ਕਾਰਨ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ
ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਪਰ੍ਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਸਿਤਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਸਿਤਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਉੱਚ ਜਾਤ ਵਾਿਲਆਂ
ਦੀ ਰੀਸ ਜਾਂ ਕੁਲੀਨਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 'ਿਤਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ' ਨੂੰ ਚੁਿਣਆਂ। ਨੀਵੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਿਸੱਖ ਗੁਰੂ ਸਿਹਬਾਨ
ਦੇ ਿਨਕਟਵਰਤੀ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਸਨ।ਿਕਸੇ ਵੇਲੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਰਲਣ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਿਸੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਚੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਿਦੱਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ
ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂਕਾਲ ਤੋਂ ਿਮਸਲਾਂ ਤੱਕ ਿਸੱਖ ਸਫ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਿਸੱਖਾਂ ਦੇ
ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਕਰਤ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਿਮਸਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਗਰਾਵਟ ਆਈ।
ਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਪੁਜਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ ਿਵਚ ਵੀ ਜਾਤ
ਿਵਤਕਰਾ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਮ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵਚ ਿਗਆਨੀ ਿਦੱਤ ਿਸੰਘ ਵਰਗੇ ਰਿਵਦਾਸੀਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ
ਅਤੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਿਵਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਹਰ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਿਵਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ
ਿਨਭਾਈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਿਵਖੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਨੀਵੇਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਿਕਰਤੀਆਂ ਅਤੇ
ਿਕਰਤ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਿਸੱਖੀ ਿਵਚ ਊਚ-ਨੀਚ ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਿਸੱਖ ਬਣਨਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਓਦੋਂ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਤ ਹੀ ਸਮਿਝਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਿਮੱਟੀ ਨਾਲ ਿਮੱਟੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਹੋ
ਕੇ ਦਸਾਂ ਨਹੁਆਂ
ੰ ਦੀ ਿਕਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਤ ਸੀ। ਿਸੱਖੀ ਦੇ ਕਲੇਵਰ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਿਨਸਿਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ
ਸਮਾਿਜਕ ਵੱਕਾਰ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਿਵਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਹੁਣ
ਬਹੁਿਗਣਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਿਗਆ ਜੋ ਮੱਧਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਰ੍ਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ
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ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ ਿਵਚ ਬਰ੍ਾਹਮਣ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬਾ ਿਬਲਕੁਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੀ ਕੁਰਿਹਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰ ਕੁਰਿਹਤ
ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੱਟ-ਿਸੱਖ ਹੀ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਫੈਸਲੇ ਜੱਟ ਵੋਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਿਵਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੱਟ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਜਾਂ ਿਸੱਖ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਪਿਹਲਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀਆਂ ਦੇ ਿਕਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਜੱਟ ਦਸਾਂ ਨਹੁਆਂ
ੰ ਨਾਲ ਿਕਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਆਪਸ ਿਵਚ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸੀਰ ਸੀ। ਿਫਰ ਪਰ੍ਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗ
ਿਪਆ। ਨਵੇਂ ਆਰਿਥਕ ਸਮੀਕਰਣਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਇਕ ਉਂਗਲ ਿਵਚ ਸੱਿਤਆ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜੱਟ
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਰਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਲਿਹਰਾਗਾਗਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ ਿਵਚ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲਾਂ
ਿਵਚ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਨ 2006 ਿਵਚ ਅਸੀਂ 7-8 ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਿਜਹੇ
ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਮਲੇ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ
ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁਿਧਆਣੇ ਆ ਜਾਣ, ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਿਵਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ
ਪਰ੍ਬਧ
ੰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰ੍ਬਧ
ੰ ਕਰ ਿਦਆਂਗੇ। ਪਰ ਇਕ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ
ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੁੰ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਟ ਹੋਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਅਿਜਹਾ
ਜੱਟਪੁਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਆਰਿਥਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਿਬਲਕੁਲ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੱਟ-ਕੇਂਦਰਤ ਵੋਟ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੱਟਪੁਣੇ
ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਿਜਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸੰਗਿਠਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਜ਼ੱਦ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਿਹੰਗੇ ਭਾਅ ਬਣਾਈ
ਅਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਿਬਜਲੀ ਿਟਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਰੀਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਵਰਤੋਂ
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਿਸਡੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੱਟ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪ
ਬਚ ਿਰਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਿਜਕ ਆਰਿਥਕ ਪਰ੍ਬਧ
ੰ ਤੇ ਵੀ ਪਰ੍ਤੀਕੂਲ਼ ਅਸਰ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ
ਜੱਟ ਿਕਰਤ ਦੀ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਰਾਮਗੜਹ੍ੀਆ, ਰਿਵਦਾਸੀਆ, ਬਾਲਮੀਕੀਆ ਆਿਦ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸਨਮਾਨ ਦੇ
ਨਵੇਂ ਦੁਆਰ ਖੋਲਹ੍ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਿਕਰਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਜਾਂ ਊਚ-ਨੀਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨਾਲ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਿਥਕ, ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਜੱਟਪੁਣਾ ਿਤਆਗ ਕੇ ਰਿਵਦਾਸ,
ਕਬੀਰ, ਨਾਮਦੇਵ, ਸਦਨਾ, ਸੈਣ, ਬਾਲਮੀਕ ਆਿਦ ਵਾਲੀਆਂ ਿਕਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਿਵਚ ਅਧੁਿਨਕ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ
ਪਏਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਨਅਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰੀ ਿਵਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਪਰ੍ਾਜੈਕਟ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ
ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਿਵਦਾਸ, ਬਾਲਮੀਕ, ਕਬੀਰ, ਨਾਮਦੇਵ, ਸੈਨ ਜੀ ਆਿਦਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਅਤੇ ਵਤੀਰੇ ਿਵਚ ਉਹ
ਸਥਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਹਰਿਦਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਿਨਸਿਚਆਂ ਅਤੇ ਿਵਹਾਰ ਿਵਚ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
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ਸਮੂਹ ਿਸੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਗੌਰਵ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਛੀ ਹਊਮੈ ਨੂੰ ਿਤਆਗਣਾ ਪਏਗਾ,
ਿਜਹਾ ਿਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ:
ਜਾਿਤ ਕਾ ਗਰਬੁ ਨ ਕਿਰ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰਾ॥
ਇਸੁ ਗਰਬ ਤੇ ਚਲਿਹ ਬਹੁਤੁ ਿਵਕਾਰਾ ॥
ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਆਖੈ ਸਭੁ ਕੋਈ॥ ਬਰ੍ਹਮੁ ਿਬੰਦ ਤੇ ਸਭ ਓਪਿਤ ਹੋਈ ॥
ਮਾਟੀ ਏਕ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ॥ ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਭਾਂਡੇ ਘੜੈ ਕੁਮਾਹ੍ ਰਾ॥ (੧੧੨੭, ਮ.੩)

