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ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ
ਜਸਵੰਤ ਿਸੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚਾਰੇ ਿਦਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਪੈਦਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੁਰਮਿਤ
ਿਗਆਨ ਦੇ ਸੋਿਮਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਸ ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਕੱਠਾ
ਕਰ ਕੇ ਸੰਭਾਿਲਆ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਿਮਆਂ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਤੋਂ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਪਿਹਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ
ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਿਹਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪੂਰਬਲੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਿਵਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਿਵਚ ਗੁਰੂ
ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 17 ਰਾਗਾਂ ਿਵਚ 227 ਪਿਦਆਂ ਅਤੇ 237
ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਕਬੀਰ ਸਾਿਹਬ ਿਕਰਤੀ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਪਰ ਰਾਜਸੱਤਾ ਵਾਂਗ ਦੋਨਾਂ ਸਥਾਿਪਤ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਵੀ ਉੱਚ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਥਾਿਪਤ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਾਖੰਡਾਂ ਅਤੇ
ਝਮੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਿਦਆਂ ਇਨਹ੍ਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ
ਹਸਤੀ ਦਾ ਜੋ ਮਾਡਲ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ੋੜਹ੍ਤਾ ਕੀਤੀ:
ਿਹੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕਹਾ ਤੇ ਆਏ ਿਕਿਨ ਏਹ ਰਾਹ ਚਲਾਈ॥ (੪੭੭)
ਬੁਤ ਪੂਿਜ ਪੂਿਜ ਿਹੰਦੂ ਮੂਏ ਤੁਰਕ ਮੂਏ ਿਸਰੁ ਨਾਈ॥ (੬੫੪)
ਅਲਹੁ ਏਕੁ ਮਸੀਿਤ ਬਸਤੁ ਹੈ ਅਵਰੁ ਮੁਲਖੁ ਿਕਸੁ ਕੇਰਾ॥
ਿਹੰਦੂ ਮੂਰਿਤ ਨਾਮ ਿਨਵਾਸੀ ਦੁਹ ਮਿਹ ਤਤੁ ਨ ਹੇਰਾ॥ (੧੩੪੯)
ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਿਜਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਅਿਜਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਸਧ ਗੋਸਿਟ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਬੜੇ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ
ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਆਇਆ ਹੈ:
ਜਾ ਕਉ ਗੁਰਮੁਿਖ ਆਿਪ ਬੁਝਾਈ॥ ਤਾ ਕੇ ਿਹਰਦੈ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ॥ (੬੫੫)
ਕਹੈ ਕਬੀਰੁ ਏਕੈ ਕਿਰ ਕਰਨਾ॥ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਇ ਬਹੁਿਰ ਨਹੀ ਮਰਨਾ॥ (੮੭੨)
ਅੰਤਿਰ ਜੋਿਤ ਰਾਮ ਪਰਗਾਸਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਬਰਲੈ ਜਾਨੀ॥ (੯੭੦)
ਐਸਾ ਜੋਗੁ ਕਮਾਵਹੁ ਜੋਗੀ॥ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮੁ ਗੁਰਮੁਿਖ ਭੋਗੀ॥ (੯੭੦)
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ਿਹੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਦੀਆਂ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਰਯਾਦਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਿਸਰਜਨਾ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਿਗਆਨ ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੁਰਮਿਤ ਕਿਹ ਕੇ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ:
ਗੁਰਮਿਤ ਰਿਸ ਰਿਸ ਹਿਰ ਗੁਨ ਗਾਵੈ॥ ਰਾਮੈ ਰਾਮ ਰਮਤ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ॥ (੩੨੬)
ਗੁਰਮਿਤ ਮਨੂਆ ਅਸਿਥਰੁ ਰਾਖਹੁ ਇਨ ਿਬਿਧ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਓਈਐ॥ (੩੩੨)
ਗੁਰਮਿਤ ਰਾਮੈ ਨਾਿਮ ਬਸਾਈ॥ ਅਸਿਥਰੁ ਰਹੈ ਨ ਕਤਹੂੰ ਜਾਈ॥ (੪੮੧)
ਇਹ ਗੁਰਮਿਤ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਿਜਸ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਤੱਤ
ਸਾਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸੂਤਰਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ:
ੴ ਸਿਤ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰਭਉ ਿਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ॥
ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਆਿਦ ਸਰ੍ੀ ਗਰੰਥ ਦੇ ਅਰੰਭ ਿਵੱਚ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਹਰੇਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਰੰਭ
ਿਵਚ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ:
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ॥
ਇਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਗੁਰਮਿਤ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਸਧਾਂਤਕਾਰ
ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾ ਹਨ:
ਜਬ ਹਮ ਏਕੋ ਏਕੁ ਕਿਰ ਜਾਿਨਆ॥ (੩੨੪)
ਏਕ ਜੋਿਤ ਏਕਾ ਿਮਲੀ ਿਕੰਬਾ ਹੋਇ ਮਹੋਇ॥ (੩੩੫)
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਅਨਭਉ ਇਕੁ ਦੇਿਖਆ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਿਲਵ ਲਾਗੀ॥ (੩੩੩)
ਤੀਿਨ ਦੇਵ ਏਕ ਸੰਿਗ ਲਾਇ॥ (੩੪੪)
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜਿਨ ਏਕੋ ਬੂਿਝਆ॥ ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਮੈ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਸੂਿਝਆ॥ (੪੭੬)
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਮੋਿਹ ਿਬਆਿਹ ਚਲੇ ਹੈ ਪੁਰਖ ਏਕ ਭਗਵਾਨਾ॥ (੪੮੨)
ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਰੇ ਪਰ੍ਾਨੀ ਪਰਹੁ ਏਕ ਕੀ ਸਰਨਾਂ॥ (੬੯੨)
ਜਾ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸਿਤਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਬਖਾਨੀ॥ (੧੧੨੪)
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ਓਅੰਕਾਰ ਆਿਦ ਮੈ ਜਾਨਾ॥ ਿਲਿਖ ਅਰੁ ਮੇਟੈ ਤਾਿਹ ਨ ਮਾਨਾ॥
ਓਅੰਕਾਰ ਲਖੈ ਜਉ ਕੋਈ॥ ਸੋਈ ਲਿਖ ਮੇਟਣਾ ਨ ਹੋਈ॥ (੩੪੦)
ਸਤ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਬੀਰਾ ਕਹੈ॥ ਪੰਿਡਤ ਹੋਇ ਸੁ ਅਨਭੈ ਰਹੈ॥ (੩੪੩)
ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਦੇਉ॥ (੩੪੩)
ਕਿਰ ਕਰਤਾ ਉਤਰਿਸ ਪਾਰੰ॥ ਕਹੈ ਕਬੀਰਾ ਸਾਰੰ॥ (੯੭੨)
ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਦੂਸਰੁ ਕੋ ਨਹੀ ਏਕੈ ਿਸਰਜਨਹਾਰੁ॥ (੧੩੭੧)
ਕਾਲ ਕਲਪਨਾ ਕਦੇ ਨ ਖਾਇ॥ ਆਿਦ ਪੁਰਖ ਮਿਹ ਰਹੈ ਸਮਾਇ॥ (੩੪੩)
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਮੋਿਹ ਿਬਆਿਹ ਚਲੇ ਹੈ ਪੁਰਖ ਏਕ ਭਗਵਾਨਾ॥ (੪੮੨)
ਆਿਦ ਪੁਰਖ ਤੇ ਹੋਇ ਅਨਾਿਦ॥ (੮੭੩, ਕਬੀਰ ਜੀ)
ਲੇਹੁ ਆਰਤੀ ਹੋ ਪੁਰਖ ਿਨਰੰਜਨ ਸਿਤਗੁਰ ਪੂਜਹੁ ਭਾਈ॥ (੧੩੫੦)
ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਤੂੰ ਐਸਾ ਿਨਰਭਉ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਾਮ ਰਾਇਆ॥ (੩੩੯)
ਿਨਰਭਉ ਪੂਿਰ ਰਹੇ ਭਰ੍ਮੁ ਭਾਗਾ ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਜਨ ਦਾਸਾ॥ (੧੧੨੩)
ਲੋਹਾ ਕੰਚਨੁ ਸਮ ਕਿਰ ਜਾਨਿਹ ਤੇ ਮੂਰਿਤ ਭਗਵਾਨਾ॥ (੧੧੨੩)
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੋ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਿਤਸੁ ਮੂਰਿਤ ਬਿਲਹਾਰੀ॥ (੧੨੫੨)
ਉਪਜੈ ਸਹਜੁ ਿਗਆਨ ਮਿਤ ਜਾਗੈ॥ ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਅੰਤਿਰ ਿਲਵ ਲਾਗੈ॥ (੯੨)
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਅਕਿਲ ਭਈ ਅਵਰੈ ਨਾਤਰੁ ਥਾ ਬੇਗਾਨਾ॥ (੩੩੩)
ਿਜਿਨ ਿਤਰ੍ਭਵਣੁ ਡਸੀਅਲੇ ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਡੀਠੀ॥ (੪੮੦)
ਸੁ ਰਸੁ ਕਬੀਰੈ ਜਾਿਨਆ॥ ਮੇਰੋ ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ॥ (੬੫੫)
ਸੰਤ ਭਾਿਗ ਓਹ ਪਾਛੈ ਪਰੈ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮਾਰਹੁ ਡਰੈ॥ (੮੭੧)
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ਇਲਾਕਾਈ ਪਰ੍ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਿਜਥੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਨ ਸੁਵਵ
ੰ ਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸ ਿਵਚ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਭਗਤ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਿਕਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨਹ੍ਾਂ
ਦਾ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਪੜਹ੍ਦੇ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਿਸਲਿਸਲਾ ਵੀ ਚਲਦਾ ਿਰਹਾ। ਉਨਹ੍ਾਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ
ਦੀ ਕਾਿਵ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗਰ੍ਿਹਣ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ
ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਕਾਿਵ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸੰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਜਥੇ ਇਸ
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਕਾਿਵਕ ਸਿਹਜਤਾ ਤੇ ਸਰਲਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੜਹ੍ਨ ਲਈ ਰਸੀਲੀ ਸੀ ਉਥੇ ਇਹ ਭੂਗੋਿਲਕ ਤੌਰ ਤੇ
ਵੱਡੇ ਇਲਕੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਿਵਚ ਸੰਚਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਦੀ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਵਲੋਂ
ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਸ ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜੋ ਿਵਸਿਤਰ੍ਤ ਅਤੇ ਿਵਕਸਤ ਸਰੂਪ ਕਬੀਰ ਸਾਿਹਬ ਦੀ
ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤੀ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਉਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ
ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਕਬੀਰ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਿਸੱਖੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਣੀ। ਕਈ
ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਗੁਰਮਿਤ, ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰਪਰ੍ਸਾਿਦ, ਸੰਤ, ਗੁਰੂ, ਸਿਤਗੁਰ, ਨਾਮ, ਸਾਧਸੰਗਤ, ਸਿਤਸੰਗਤ, ਗੋਿਬੰਦ,
ਅੰਿਮਰ੍ਤ, ਕੀਰਤਨ, ਿਸਮਰਨੁ ਆਿਦ। ਅੱਜ ਇਹ ਨਰੋਲ ਿਸੱਖੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਪਦੇ ਜਾਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗੁਰੂ
ਸਾਿਹਬਾਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਇਨਹ੍ਾਂ ਦੀ ਕਬੀਰ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਰ੍ਸੰਗ ਿਵਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ
ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਤੁਕਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
ਤੂੰ ਸਿਤਗੁਰੁ ਹਉ ਨਉਤਨੁ ਚੇਲਾ॥ ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਿਮਲੁ ਅੰਤ ਕੀ ਬੇਲਾ॥ (੩੨੪)
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਹ ਕਹੀਐ ਕਾਿਹ॥ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਬੈਕੰੁਠੈ ਆਿਹ॥ (੩੨੫)
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਜਪਉ ਜਪੁ ਰਸਨਾ॥ਅਮੋਲ ਦਾਸੁ ਕਿਰ ਲੀਨੋ ਅਪਨਾ॥ (੩੩੧)
ਸਿਤਗੁਰ ਕੀਨੋ ਪਰਉਪਕਾਰੁ॥ ਕਾਿਢ ਲੀਨ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ॥ (੩੩੧)
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਬਿਲ ਜਾਉ ਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਰਹੀਐ॥ (੩੩੩)
ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਚੂਕੈ ਇਨ ਿਬਿਧ ਮਾਣਕੁ ਲਹੀਐ॥ (੩੩੪)
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਭਗਵਾਨ ਭਜਨ ਿਬਨੁ ਕਹੀ ਨ ਸਚੁ ਰਿਹਓ॥ (੩੩੬)
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਭਏ ਮਨ ਿਨਰਮਲ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨ ਮਿਹ ਅਨਿਦਨੁ ਜਾਗਾ॥ (੩੪੩)
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਉਪਜੈ ਿਬਸਵ੍ਾਸ॥ ਬਾਹਿਰ ਭੀਤਿਰ ਸਦਾ ਪਰ੍ਗਾਸ॥ (੩੪੩)
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਿਜਸੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਪੁਨਰਿਪ ਜਨਿਮ ਨ ਆਵੈ॥ (੪੭੬)
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ਸਿਤਗੁਰ ਿਮਲੇ ਤ ਮਾਰਗੁ ਿਦਖਾਇਆ॥ ਜਗਤ ਿਪਤਾ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਭਾਇਆ॥ (੪੭੬)
ਭੂਲੀ ਮਾਲਨੀ ਹੈ ਏਉ॥ ਸਿਤਗੁਰੁ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦੇਉ॥ (੪੭੯)
ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਿਬਬੇਕ ਬੁਿਧ ਹੋਈ॥ ਪਾਰਸੁ ਪਰਿਸ ਲੋਹਾ ਕੰਚਨੁ ਸੋਈ॥ (੪੮੧)
ਪਰ੍ਗਟ ਪਰ੍ਗਾਸ ਿਗਆਨ ਗੁਰ ਗ਼ਮੀਮਤ ਸਿਤਗੁਰ ਤੇ ਸੁਿਧ ਪਾਈ॥ (੯੬੯)
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਮਿਨ ਗਾਈਐ॥ ਇਹੁ ਿਸਮਰਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈਐ॥ (੯੭੧)
ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਬੈਰਾਗੀਅੜੇ॥ ਸਹਜੇ ਪਾਵੈ ਸੋਇ ਵਣਾਹੰਬੈ॥ (੧੧੦੪)
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਕਬਹੂ ਨਹੀ ਕੀਨੀ ਰਿਚਓ ਧੰਧੈ ਝੂਠ॥ (੧੧੦੫)
ਕਹਤੁ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਤਿਰ ਜਾਂਿਹਗਾ॥ (੧੧੦੬)
ਜਾ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸਿਤਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਬਖਾਨੀ॥ (੧੧੨੪)
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਬਾਟ ਨ ਪਾਈ॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਸਮਝਾਈ॥ (੧੧੯੪)
ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਮੈ ਿਮਿਲਆ ਸਬਦੁ ਜੁ ਬਾਿਹਆ ਏਕੁ॥ (੧੩੭੨)
ਕਬੀਰ ਥੂਨੀ ਪਾਈ ਿਥਿਤ ਭਈ ਸਿਤਗੁਰ ਬੰਧੀ ਧੀਰ॥ (੧੩੭੩)
ਜਦ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਿਨਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਨੇ ਜਦ
ਕਬੀਰ ਸਾਿਹਬ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਗਟਾਏ ਿਕਸੇ ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਿਦਰ੍ੜ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ
ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਾਲੇ ਛੰਦ ਜਾਂ ਕਾਿਵਕ ਰਵਾਨੀ ਿਵਚ ਹੀ ਿਕਹਾ। ਹੇਠ ਿਲਖੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦੀ
ਹੈ:
ਕਬੀਰ ਜੀ: ਸਭ ਮਿਹ ਸਚਾ ਏਕੋ ਸੋਈ ਿਤਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਕਛੁ ਹੋਈ॥ (੧੩੫੦)
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ: ਸਭ ਮਿਹ ਜੋਿਤ ਜੋਿਤ ਹੈ ਸੋਇ ਿਤਸ ਦੈ ਚਾਨਿਣ ਸਭ ਮਿਹ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ॥ (੧੩)
ਸਭ ਮਿਹ ਵਰਤੈ ਏਕੋ ਸੋਇ ਿਜਸ ਨੋ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ਿਤਸੁ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ॥ (੯੩੧)
ਸਭ ਮਿਹ ਜੀਉ ਜੀਉ ਹੈ ਸੋਈ ਘਿਟ ਘਿਟ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ॥ (੧੨੭੩)

6

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ: ਸਭ ਮਿਹ ਵਰਤੈ ਏਕੋ ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ॥ (੧੨੭)
ਸਭ ਮਿਹ ਵਸੈ ਪਰ੍ਭੁ ਏਕੋ ਸੋਇ ਗੁਰਮਤੀ ਘਿਟ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ॥ (੬੬੩)
ਸਭ ਮਿਹ ਸਚੁ ਦੂਜਾ ਨਹੀ ਕੋਈ ਸਾਚੀ ਕੀਰਿਤ ਸਚੁ ਸੁਖੁ ਹੋਈ॥ (੮੮੦)
ਅਿਜਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:
ਕਬੀਰ ਜੀ: ਕਬੀਰ ਅਲਹ ਕੀ ਕਿਰ ਬੰਦਗੀ ਿਜਹ ਿਸਮਰਤ ਦੁਖੁ ਜਾਇ॥ (੧੩੭੪)
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ: ਿਕਉ ਗੋਿਬੰਦੁ ਮਨਹੁ ਿਵਸਾਰੀਐ ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਦੁਖ ਜਾਿਹ॥ (੨੧੮)
ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਸਗਲੇ ਦੂਖ ਜਾਿਹ॥ (੫੧੮)
ਕਬੀਰ ਜੀ: ਿਜਹ ਿਸਮਰਿਨ ਤੇਰੀ ਗਿਤ ਹੋਇ॥ ਸੋ ਿਸਮਰਨੁ ਰਖੁ ਕੰਿਠ ਪਰੋਇ॥ (੯੭੧)
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ: ਸੋਈ ਸਿਤ ਸਿਤ ਹੈ ਸੋਇ॥ ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਰਖੁ ਕੰਿਠ ਪਰੋਇ॥ (੩੮੮)
ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਿਜਥੇ ਬਨਾਰਸ ਿਵਚ ਰਚੀ ਗਈ ਕਬੀਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੁਆਰਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ
ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਉਚਾਰੀ ਅਤੇ
ਪਰ੍ਚਾਰੀ ਗਈ ਬਹੁਤੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਣੀ ਉਥੇ ਕਬੀਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੀ
ਬਹੁਤੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਖੁਲਹ੍ਿਦਲੀ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਕਬੀਰਪਨ
(ਵਡੱਪਨ) ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੇ ਵਡੱਪਨ ਦਾ ਮਾਨਵ ਕਿਲਆਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਨੋਰਥ ਲਈ
ਲਾਹਾ ਿਲਆ।
ਕਬੀਰ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਿਵਚ ਪਿਹਲਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਿਚੰਨਾਂ ਦੀ ਿਨਰਾਰਥਕਤਾ ਉਤੇ
ਕੀਤਾ। ਇਨਹ੍ਾਂ ਿਚੰਨਾਂ ਦੇ ਆਡੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਚਾਰ, ਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਿਕਰਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ।
ਕਬੀਰ ਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਮ ਭੇਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਲ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਦਖਾਵੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਲੀ ਧਰਮ ਦੇ ਝੰਡਾ
ਬਰਦਾਰ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਭੇਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਚਾਰ ਅਤੇ ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਜੋਗੀ ਹੋਣ ਦੀ
ਪਰ੍ੇਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਿਕ ਮੋਨ (ਘੱਟ ਬੋਲਣ) ਦੀਆਂ ਮੁਦ
ੰ ਰਾਂ ਪਾ, ਦਇਆ ਦੀ ਬਗਲੀ ਪਾ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਕਾਸਾ ਫੜ, ਦੇਹੀ ਨੂੰ
ਯੋਗ-ਵਸਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ। ਅਿਜਹਾ
ਕਿਹੰਿਦਆਂ ਕਬੀਰ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਿਚੰਨਾਂ ਨੂੰ ਿਵਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਿਵਧੀ ਵੀ ਈਜਾਦ ਕੀਤੀ:
ਮੁੰਦਰ੍ਾ ਮੋਿਨ ਦਇਆ ਕਿਰ ਝੋਲੀ ਪਤਰ੍ ਕਾ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ਰੇ॥
ਿਖੰਥਾ ਇਹੁ ਤਨੁ ਸੀਅਉ ਅਪਨਾ ਨਾਮੁ ਕਰਉ ਆਧਾਰੁ ਰੇ॥ (੯੭੦, ਕਬੀਰ ਜੀ)
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ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਿਸੱਧਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਬਿਹਸ ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਟ ਦੌਰਾਨ ਿਵਚਾਰੀ
ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ◌ੰ ਹੋਰ ਸੰਙਣਾ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਿਵਧੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਪੁ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਦਰਜ
ਕੀਤਾ:
ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖੁ ਸਰਮੁ ਪਤੁ ਝੋਲੀ ਿਧਆਨ ਕੀ ਕਰਿਹ ਿਬਭੂਿਤ॥
ਿਖੰਥਾ ਕਾਲੁ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਿਤ ਡੰਡਾ ਪਰਤੀਿਤ॥ (੬, ਮ.੧)
ਕਬੀਰ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਇਕੱਲੇ ਯੋਗ ਮੱਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਿਖਆ। ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਰਿਹਤ ਦੇ
ਫੋਕੇਪਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਿਧਤ ਹੋਏ ਿਕ ਰੋਜੇ ਰੱਖਣ, ਿਨਵਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਅਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜਹ੍ਨ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,
ਮੱਕਾ ਿਕਧਰੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਿਨਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੇਅਤ
ੰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ
ਕਲਮਾ ਹੈ, ਮੁਸੱਲੇ ਦਾ ਭਾਵ ਤਾਂ ਪੰਜ ਿਵਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ:
ਰੋਜਾ ਧਰੈ ਿਨਵਾਜ ਗੁਜਾਰੈ ਕਲਮਾ ਿਭਸਿਤ ਨ ਹੋਈ॥
ਸਤਿਰ ਕਾਬਾ ਘਟ ਹੀ ਭੀਤਿਰ ਜੇ ਕਿਰ ਜਾਨੈ ਕੋਈ॥
ਿਨਵਾਜ ਸੋਈ ਜੋ ਿਨਆਉ ਿਬਚਾਰੈ ਕਲਮਾ ਅਕਲਿਹ ਜਾਨੈ॥
ਪਾਚਹੁ ਮੁਿਸ ਮੁਸਲਾ ਿਬਛਾਵੈ ਤਬ ਤਉ ਦੀਨੁ ਪਛਾਨੈ॥ (੪੮੦, ਕਬੀਰ ਜੀ)
ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਪਿਹਰਾ ਿਦੰਦੇ ਪਰ੍ਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ:
ਿਮਹਰ ਮਸੀਿਤ ਿਸਦਕੁ ਮੁਸਲਾ ਹਕੁ ਹਲਾਲੁ ਕੁਰਾਣੁ॥
ਸਰਮ ਸੁੰਨਿਤ ਸੀਲੁ ਰੋਜਾ ਹੋਹੁ ਮੁਸਲਮਾਣੁ॥
ਕਰਣੀ ਕਾਬਾ ਸਚੁ ਪੀਰੁ ਕਲਮਾ ਕਰਮ ਿਨਵਾਜ॥
ਤਸਬੀ ਸਾ ਿਤਸੁ ਭਾਵਸੀ ਨਾਨਕ ਰਖੈ ਲਾਜ॥ (੧੪੦, ਮ.੧)
ਇਸੇ ਿਵਧੀ ਨੂੰ ਿਵਸਥਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਬਰ੍ਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰੀ ਭੇਖ ਨੂੰ ਵੀ ਿਵਸਥਾਿਪਤ
ਕੀਤਾ:
ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖੁ ਸੂਤੁ ਜਤੁ ਗੰਢੀ ਸਤੁ ਵਟੁ॥ (੪੭੧, ਮ.੧)
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ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਪਰ੍ਬੰਧ ਿਵਰੁੱਧ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਜਾਤੀ ਵੰਡ
ਨੂੰ ਲੰਮੇਂ ਹੱਥੀਂ ਿਲਆ। ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗਾ ਲਹੂ ਮਾਸ ਦਾ ਬਿਣਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਰ੍ਾਹਮਣ ਦੀ
ਅਖੌਤੀ ਸਰ੍ੇਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ:
ਜੌ ਤੂੰ ਬਰ੍ਾਹਮਣੁ ਬਰ੍ਹਮਣੀ ਜਾਇਆ॥ ਤਉ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀ ਆਇਆ॥
ਤੁਮ ਕਤ ਬਰ੍ਾਹਮਣ ਹਮ ਕਤ ਸੂਦ॥ ਹਮ ਕਤ ਲੋਹੂ ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ॥ (੩੨੪, ਕਬੀਰ ਜੀ)
ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ-ਅਧਾਰ ਜਾਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਜਾਤੀ ਿਨਰਧਾਰਨ ਦੀ
ਵਕਾਲਤ ਕਰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਅਸਲ ਬਰ੍ਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ
ਸਾਿਹਬਾਨ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਦਆਂ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ
ਹੈ:
ਕਬੀਰ ਜੀ: ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬਰ੍ਹਮੁ ਬੀਚਾਰੈ॥ ਸੋ ਬਰ੍ਾਹਮਣੁ ਕਹੀਅਤੁ ਹੈ ਹਮਾਰੈ॥ (੩੨੪)
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ: ਸੋ ਬਰ੍ਾਹਮਣੁ ਜੋ ਬਰ੍ਹਮੁ ਬੀਚਾਰੈ॥ ਆਿਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੈ॥ (੬੬੨)
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ: ਸੋ ਬਰ੍ਾਹਮਣੁ ਬਰ੍ਹਮੁ ਜੋ ਿਬੰਦੇ ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ॥ (੬੮)
ਬਰ੍ਹਮੁ ਿਬੰਦੇ ਸੋ ਬਰ੍ਾਹਮਣੁ ਕਹੀਐ ਿਜ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਏ॥ (੫੧੨)
ਸੋ ਬਰ੍ਾਹਮਣੁ ਭਲਾ ਆਖੀਐ ਿਜ ਬੂਝੈ ਬਰ੍ਹਮੁ ਬੀਚਾਰੁ॥ (੧੦੯੩)
ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੀ ਿਸਰਜਨ, ਿਚੰਤਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਉਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ
ਪਰ੍ਭਾਵ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਝਲਕਾਰੇ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੀ ਜੋਤ 'ਚੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਪਰ੍ਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ। ਅਿਜਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਬੀਰ ਜੀ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਨ।ਦੋ ਉਦਾਹਰਣਾ ਹਨ:
ਕਬੀਰ ਜੀ: ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ ਹਮ ਤਿਜ ਭਲੋ ਸਭੁ ਕੋਇ॥ (੧੩੬੪)
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ: ਹਮ ਨਹੀ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀ ਕੋਇ॥ (੭੨੮)
ਕਬੀਰ ਜੀ: ਆਿਪ ਨ ਡਰਉ ਨ ਅਵਰ ਡਰਾਵਉ॥ (੩੨੭)
ਗੁ.ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ: ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਿਹ ਨਿਹ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ॥ (੧੪੨੭)
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ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਤੋਂ ਮਗਰਲੇ ਗੁਰੂ ਸਿਹਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ 'ਨਾਨਕ' ਹੀ ਿਲਿਖਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਿਪਆਰ ਿਵਚ ਅਭੇਦ ਅਤੇ ਲੀਨ ਰੱਿਖਆ। ਇਸ
ਤਰਹ੍ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਿਮਸ਼ਨ ਪਰ੍ਤੀ ਆਪਣੀ ਪਰ੍ਿਤਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ
ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਿਹਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਿਦੱਤਾ। ਲਿਹਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਿਬੰਦੂ ਨੂੰ ਸੋਚ, ਸੁਰਤ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ
ਕੇਂਦਰ ਿਵਚ ਰੱਿਖਆ। ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਆਪਣੇ ਿਨੱਜ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਹੋਣ ਦੇ
ਗੌਰਵ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਹੋਣ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ
ਕਬੀਰ ਜੋਤ ਹੋਣ ਦੇ ਗੌਰਵ ਦਾ ਵੀ ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
'ਕਬੀਰ' ਿਲਿਖਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਹੈ:
ਵਰਤ ਨ ਰਹਉ ਨ ਮਹ ਰਮਦਾਨਾ॥ ਿਤਸੁ ਸੇਵੀ ਜੋ ਰਖੈ ਿਨਦਾਨਾ॥
ਏਕੁ ਗੁਸਾਈ ਅਲਹੁ ਮੇਰਾ॥ ਿਹੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੁਹਾਂ ਨੇਬੇਰਾ॥ ਰਹਾਉ॥
ਹਜ ਕਾਬੈ ਜਾਉ ਨ ਤੀਰਥ ਪੂਜਾ॥ ਏਕੋ ਸੇਵੀ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ॥
ਪੂਜਾ ਕਰਉ ਨ ਿਨਵਾਜ ਗੁਜਾਰਉ॥ ਏਕ ਿਨਰੰਕਾਰ ਲੇ ਿਰਦੈ ਨਮਸਕਾਰਉ॥
ਨਾ ਹਮ ਿਹੰਦੂ ਨ ਮੁਸਲਮਾਨ॥ ਅਲਹ ਰਾਮ ਕੇ ਿਪੰਡੁ ਪਰਾਨ॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਹੁ ਕੀਆ ਵਖਾਨਾ॥ ਗੁਰ ਪੀਰ ਿਮਿਲ ਖੁਿਦ ਖਸਮੁ ਪਛਾਨਾ॥ (੧੧੩੬, ਮ.੫)
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿਸੱਖ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਅਤੇ ਿਸੱਖ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਿਹੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ
ਇਸਲਾਮ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਗੂੰਜ ਨੂੰ ਸੰਿਮਲਤ
ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੇਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰ੍ੋੜਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ: ਏਕੁ ਗੁਸਾਈ ਅਲਹੁ ਮੇਰਾ॥ ਿਹੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੁਹਾਂ ਨੇਬੇਰਾ॥ (੧੧੩੬)
ਕਬੀਰ ਜੀ: ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵਉ॥ ਿਹੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੋਊ ਸਮਝਾਵਉ॥ (੪੭੯)
ਪਰ੍ੋ. ਸਾਿਹਬ ਿਸੰਘ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਹੇਠ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਹੈ:
ਹਮਰਾ ਝਗਰਾ ਰਹਾ ਨ ਕੋਊ॥ ਪੰਿਡਤ ਮੁਲਾਂ ਛਾਡੇ ਦੋਊ॥
…………………......
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……………………..
ਪੰਿਡਤ ਮੁਲਾਂ ਜੋ ਿਲਿਖ ਦੀਆ॥ ਛਾਿਡ ਚਲੇ ਹਮ ਕਛੂ ਨ ਲੀਆ॥ (੧੧੫੮)
ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਿਦ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਿਕੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਸੱਖੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ
ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੈਰਉ ਰਾਗ ਿਵਚ ਕਬੀਰ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਘਰ ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਘਰ
ਦੂਜਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਪੰਨਾ ੧੧੬੦ ਤੋਂ ੧੧੬੨ ਤੱਕ ੭ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਿਜਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਿਵਚ ਮਹਲਾ ੫ ਿਲਿਖਆ ਹੈ
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਿਵਚ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਨਾਨਕ' ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਕਬੀਰ' ਿਲਿਖਆ ਹੈ।
ਪਰ੍ਚੱਲਤ ਕਥਾ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਾ ਹੋਈ।
ਸੰਤਾਨ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਲਈ ਅਸੀਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਸਤਾਂ ਵਸਤਾਂ
ਨਾਲ ਗੱਡੇ ਲੱਦ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪਾਸ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ। ਿਨਰਾਸ਼ ਪਰਤੇ
ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ:
ਸਾਧੂ ਕਉ ਿਮਲਨੇ ਜਾਈਐ ਸਾਿਥ ਨ ਲੀਜੈ ਕੋਇ॥ (੧੩੭੦)
ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਚਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਿਬੰਦ ਦਾ
ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਿਕਰਪਾਨਾਂ
ਪਿਹਨਣ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਪਰ੍ਤੀਕਰਮ ਮੰਨਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰਹ੍ਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ
ਜੀ ਦੇ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਅਤੇ ਸੰਤ-ਿਸਪਾਹੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਾਰਨ
ਬਦਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਿਸੱਖ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਿਵਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਖਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਹ੍ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ
ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਮਿਤ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵਚ ਹੋਏ ਿਸੱਖੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਦੇਿਖਆ
ਸਮਿਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਾਧ ਜਾਂ ਸੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਰਬੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਵੀ
ਿਚਤਿਰਆ ਹੈ:
ਕਬੀਰ ਸਿਤਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਿਹਆ ਬਾਨੁ ਜੁ ਏਕੁ॥
ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੁਇ ਿਗਿਰ ਪਿਰਆ ਪਰਾ ਕਰੇਜੇ ਛੇਕੁ॥ (੧੩੭੪, ਕਬੀਰ ਜੀ)
ਸਾਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਿਚੱਤਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਬੜੀ
ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਗੂੰਜਾ ਕੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਅਿਨਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਜੂਝਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਤੇ-ਿਸੱਧ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਿਹਬ ਦੀ
ਹੇਠ ਿਲਖੀ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਹੋਵੇ:
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ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਿਜਓ ਪਿਰਓ ਨੀਸਾਨੈ ਘਾਉ॥
ਖੇਤੁ ਜੁ ਮਾਂਿਡਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਝਨ ਕੋ ਦਾਉ॥ (੧੧੦੫, ਕਬੀਰ ਜੀ)
ਕਬੀਰ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਭਾਵ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਿਲਤਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਧਰ ਬਣ ਕੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ
ਸੂਰਿਮਆਂ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋਂ ਸੀ:
ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਿਹਚਾਨੀਐ ਜੁ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ॥
ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਿਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨ ਛਾਡੈ ਖੇਤੁ॥ (੧੧੦੫, ਕਬੀਰ ਜੀ)
ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਵੱਕੋਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ:
ਜਬ ਆਵ ਕੀ ਅਉਧ ਿਨਧਾਨ ਬਨੈ ਅਤ ਹੀ ਰਨ ਮੈ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋਂ॥ (ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ)
ਕਬੀਰ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਪਰ੍ੇਮ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਰ੍ੇਸ਼ਠ ਧਰਮ ਮੰਿਨਆਂ। ਉਹ ਭਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਜੇਕਰ ਪਰ੍ੇਮ-ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਨੂੰ ਕਟਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਗੇਂਦ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰੇ ਦੀ ਗਲੀ ਿਵਚ ਿਨਸ਼ੰਗ ਅਤੇ ਬੇਪਰ੍ਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਖੇਲਿਦਆਂ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਆਿਖਆ:
ਕਬੀਰ ਜੀ: ਕਬੀਰ ਜਉ ਤੁਿਹ ਸਾਧ ਿਪਰੰਮ ਕੀ ਸੀਸੁ ਕਾਿਟ ਕਿਰ ਗੋਇ॥
ਖੇਲਤ ਖੇਲਤ ਹਾਲ ਕਿਰ ਜੋ ਿਕਛੁ ਹੋਇ ਤ ਹੋਇ॥ (੧੩੭੭)
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ: ਜਉ ਤਉ ਪਰ੍ੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ ਿਸਰੁ ਧਿਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ॥
ਇਤੁ ਮਾਰਿਗ ਪੈਰੁ ਧਰੀਜੈ ਿਸਰੁ ਦੀਜੈ ਕਾਿਣ ਨ ਕੀਜੈ॥ (੧੪੧੨)
1699 ਦੀ ਿਵਸਾਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ੇਮੀ ਿਸੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ੇਮ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਸੀਸ
ਕਟਾ ਕੇ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੰਗਾਿਰਆ। ਇਸ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤਾਂ, ਿਸੱਖਾਂ ਜਾਂ ਪਰ੍ੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ
ਖਾਲਸੇ ਿਕਹਾ। ਅਿਜਹੇ ਖਾਲਸੇ ਜੋ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਿਵਚੋਲੇ ਦੇ ਪਰ੍ੇਮ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹੀਂ ਿਸੱਧੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਬੀਰ ਸਾਿਹਬ ਦੁਆਰਾ ਲਗਪਗ ਢਾਈ ਸਦੀਆਂ ਪਿਹਲਾਂ ਉਚਾਰੇ
ਸ਼ਬਦ 'ਚੋਂ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ ਪਰ੍ੇਮ ਭਗਿਤ ਿਜਹ ਜਾਨੀ॥ (੬੫੫, ਕਬੀਰ ਜੀ)
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ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਰ੍ੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ
ਿਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੂਰੇ
ਉਤਰਨ ਦੀ ਇਕ ਤਰਹ੍ਾਂ ਨਾਲ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ:
ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਨ ਲੇਹ ਸਭੈ ਿਜਨ ਪਰ੍ੇਮ ਕੀਓ ਿਤਨ ਹੀ ਪਰ੍ਭ ਪਾਇਓ॥ (ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ)
ਕਬੀਰ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਬਰ੍ਾਹਮਣ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪਰ੍ਬੰਧ ਨੂੰ ਇਨਕਾਿਰਆ। ਨਾਲ
ਹੀ ਬਰ੍ਾਹਮਣ ਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦਲਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੱਤਹ੍ਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਿਰਆ। ਪਾਖੰਡ ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੇ
ਸ਼ੋਸਣ ਲਈ ਰਚੇ ਉਸ ਧਾਰਿਮਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬਰ੍ਾਹਮਣ ਨੂੰ ਧਾਰਿਮਕ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰਦਾ ਸੀ।
ਉਨਹ੍ਾਂ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਲਈ ਬਰ੍ਾਹਮਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ:
ਕਬੀਰ ਬਾਮਨੁ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ ਭਗਤਨ ਕਾ ਗੁਰੁ ਨਾਿਹ॥ (੧੩੭੭, ਕਬੀਰ ਜੀ)
ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜਗਤ ਤੋਂ ਿਨਆਰਾ ਰਿਹਣ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨ
ਿਚਤਾਵਨੀ ਸਿਹਤ ਿਦਰ੍ੜ ਕਰਵਾਇਆ:
ਜਬ ਇਹ ਗਹੈ ਿਬਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ॥ ਮੈ ਨਾ ਕਰੋਂ ਇਨ ਕੀ ਪਰ੍ਤੀਤ॥ (ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ)
ਕਬੀਰ ਸਾਿਹਬ ਸਥਾਿਪਤ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਮਿਰਯਾਦਾਵਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਹੁਰੀਤਾਂ ਦਾ
ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਧਾਰਿਮਕ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ, ਧਾਰਿਮਕ ਭੇਖ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਰਸਮਾਂ
ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੇਿਕਰਕੀ ਨਾਲ ਿਨਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਿਖੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਵੱਖ ਵੱਖ
ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡੱਿਬਆਂ ਿਵਚ ਬੰਦ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਦੂਸਿਰਆਂ ਲਈ ਓਪਰੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਤਰਕ ਦੀ
ਛੁਰੀ ਨੂੰ ਕਟਾਕਸ਼ ਦੀ ਸਾਣ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਿਦਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਿਕਸੇ ਿਫਰਕੇ ਨਾਲ ਿਵਤਕਰਾ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਿਲਹਾਜ਼:
ਗਜ ਸਾਢੇ ਤੈ ਤੈ ਧੋਤੀਆ ਿਤਹਰੇ ਪਾਇਿਨ ਤਗ॥
ਗਲੀ ਿਜਨਾ ਜਪਮਾਲੀਆ ਲੋਟੇ ਹਿਥ ਿਨਬਗ॥
ਓਇ ਹਿਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨ ਆਖੀਅਿਹ ਬਾਨਾਰਿਸ ਕੇ ਠਗ॥ (੪੭੬)
ਸੁੰਨਿਤ ਕੀਏ ਤੁਰਕੁ ਜੇ ਹੋਇਗਾ ਅਉਰਤ ਕਾ ਿਕਆ ਕਰੀਐ॥ (੪੭੭)
ਜਲ ਕੈ ਮਜਿਨ ਜੇ ਗਿਤ ਹੋਵੈ ਿਨਤ ਿਨਤ ਮੇਂਡੁਕ ਨਾਵਿਹ॥ (੪੮੪)
ਬੁਤ ਪੂਿਜ ਪੂਿਜ ਿਹੰਦੂ ਮੂਏ ਤੁਰਕ ਮੂਏ ਿਸਰੁ ਨਾਈ॥
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ਜਟਾ ਧਾਿਰ ਧਾਿਰ ਜੋਗੀ ਮੂਏ ਤੇਰੀ ਗਿਤ ਇਨਿਹ ਨ ਪਾਈ॥ (੬੫੪)
ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਨੇਮ ਸੁਿਚ ਸੰਜਮ ਸਦਾ ਰਹੈ ਿਨਹਕਾਮਾ॥ (੧੧੨੩)
ਡੰਡਾ ਮੁੰਦਰ੍ਾ ਿਖੰਥਾ ਆਧਾਰੀ॥ ਭਰ੍ਮ ਕੈ ਭਾਇ ਭਵੈ ਭੇਖਧਾਰੀ॥ (੮੫੬)
ਧਰਮ ਦੇ ਭੇਖ ਅਤੇ ਧੰਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਹ੍ਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਿਵਚ ਿਸੱਖੀ
ਦੇ ਭੇਖ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਸੁਣ ਅਤੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:
ਕਬੀਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਇਕ ਿਸਉ ਕੀਏ ਆਨ ਦੁਿਬਧਾ ਜਾਇ॥
ਭਾਵੈ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਕਰੁ ਭਾਵੈ ਘਰਿਰ ਮੁਡਾਇ॥ (੧੩੬੫)
ਸੀਲੁ ਧਰਮੁ ਜਪੁ ਭਗਿਤ ਨ ਕੀਨੀ ਹਉ ਅਿਭਮਾਨ ਟੇਢ ਪਗਰੀ॥ (੮੫੬)
ਿਗਆਨੀ ਿਧਆਨੀ ਬਹੁ ਉਪਦੇਸੀ ਇਹੁ ਜਗੁ ਸਗਲੋ ਧੰਧਾ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਇਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਇਆ ਜਗੁ ਮਾਇਆ ਅੰਧਾ॥ (੩੩੮)
ਿਕਉਂਿਕ ਕਬੀਰ ਸਾਿਹਬ ਜੇ ਦੂਸਿਰਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲਹ੍ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰਾਂ
ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਲਈ ਵੀ ਦੂਸਿਰਆਂ ਨੂੰ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਸੱਦਾ ਿਦੰਦੇ ਰਹੇ:
ਿਨੰਦਉ ਿਨੰਦਉ ਮੋ ਕਉ ਲੋਗੁ ਿਨੰਦਉ॥ ਿਨੰਦਾ ਜਨ ਕਉ ਖਰੀ ਿਪਆਰੀ॥ (੩੩੯)
ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾਈ ਪੈਂਤੜੇ ਕਾਰਨ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਸੰਸਕ ਅਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਘੱਟ ਪਰ ਿਵਰੋਧੀ ਅਤੇ
ਦੁਸ਼ਮਣ ਿਜ਼ਆਦਾ ਬਣੇ। ਿਨਰਾਰਥਕ ਮਨੌਤਾਂ 'ਤੇ ਿਸੱਧੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਣਾ
ਿਨਸਚਤ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰ੍ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨਹ੍ਾਂ ਿਵਚ ਇਕੱਿਲਆਂ ਖੜਹ੍ਨ ਦੀ
ਜ਼ੁਰਅੱਤ ਸੀ, ਆਤਮ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਜਾਂ ਉਪਮਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ
ਿਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ:
ਜਬ ਹਮ ਏਕੋ ਏਕੁ ਕਿਰ ਜਾਿਨਆ॥ ਤਬ ਲੋਗਹ ਕਾਹੇ ਦੁਖੁ ਮਾਿਨਆ॥
ਹਮ ਅਪਤਹ ਅਪੁਨੀ ਪਿਤ ਖੋਈ॥ ਹਮਰੈ ਖੋਿਜ ਪਰਹੁ ਮਿਤ ਕੋਈ॥
ਹਮ ਮੰਦੇ ਮੰਦੇ ਮਨ ਮਾਹੀ॥ ਸਾਝ ਪਾਿਤ ਕਾਹੂ ਿਸਉ ਨਾਹੀ॥

14

ਪਿਤ ਅਪਿਤ ਤਾ ਕੀ ਨਹੀ ਲਾਜ॥ ਤਬ ਜਾਨਹੁਗੇ ਜਬ ਉਘਰੈਗੋ ਪਾਜ॥ (੩੨੪)
ਸੋਭਾ ਜਾਂ ਪਰਸੰਸਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਵਾਦ ਕਬੀਰ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਧਾਰਿਮਕ ਮਨੌਤਾਂ ਦਾ
ਿਵਸਥਾਪਨ ਅਤੇ ਿਵਸਥਾਪਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਧਰਮ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਖੜਹ੍ੋਤ ਨਹੀਂ ਿਵਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਸਨ। ਇਸ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਏਕਤਾ, ਇਕਸੁਰਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵਚ ਪਰਵਾਿਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ
ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਨ:
ਸਾਚੁ ਕਤੇਬ ਬਖਾਨੈ ਅਲਹੁ ਨਾਿਰ ਪੁਰਖੁ ਨਹੀ ਕੋਈ॥
ਪਢੇ ਗੁਨੇ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਬਉਰੇ ਜਉ ਿਦਲ ਮਿਹ ਖਬਿਰ ਨ ਹੋਈ॥
ਅਲਹੁ ਗੈਬੁ ਸਗਲ ਘਟ ਭੀਤਿਰ ਿਹਰਦੈ ਲੇਹੁ ਿਬਚਾਰੀ॥
ਿਹੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੁਹੂੰ ਮਿਹ ਏਕੈ ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਪੁਕਾਰੀ॥ (੪੮੩)
ਇਸ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਕਬੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਿਸਰਫ਼ ਏਨੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਿਕ
ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਦਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਕੀ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ
ਪਿਹਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਿਕਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਉਸ
ਰਚਨਾ 'ਚੋਂ ਪਛਾਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ
ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਸਾਰ ਅਤੇ ਿਵਸਥਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਇਕ
ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵਾਂਗ ਪਰ੍ਚੱਲਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਇਕ ਰਚਨਾ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹਾਂ।
ਇਨਹ੍ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਬੀਰ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੂਫ਼ੀ ਕਾਿਵ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਾਿਵ ਤੇ ਿਕਸ ਕਦਰ
ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਈ:
ਨਗਨ ਿਫਰਤ ਜੌ ਪਾਈਐ ਜੋਗੁ॥
ਬਨ ਕਾ ਿਮਰਗੁ ਮੁਕਿਤ ਸਭੁ ਹੋਗੁ॥
ਿਕਆ ਨਾਗੇ ਿਕਆ ਬਾਧੇ ਚਾਮ॥
ਜਬ ਨਹੀ ਚੀਨਿਸ ਆਤਮ ਰਾਮ॥
ਮੂਡ ਮੁੰਡਾਏ ਜੌ ਿਸਿਧ ਪਾਈ॥
ਮੁਕਤੀ ਭੇਡ ਨ ਗਈਆ ਕਾਈ॥
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ਿਬੰਦੁ ਰਾਿਖ ਜੌ ਤਰੀਐ ਭਾਈ॥
ਖੁਸਰੈ ਿਕਉ ਨ ਪਰਮ ਗਿਤ ਪਾਈ॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਨਰ ਭਾਈ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਿਕਿਨ ਗਿਤ ਪਾਈ॥ (੩੨੪, ਕਬੀਰ ਜੀ)
ਜੇ ਰੱਬ ਨਹ੍ਾਿਤਆਂ ਧੋਿਤਆਂ ਿਮਲਦਾ
ਿਮਲਦਾ ਡੱਡੂਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੂ।
ਜੇ ਰੱਬ ਮੋਨ ਮੁਨ
ੰ ਾਇਆਂ ਿਮਲਦਾ
ਿਮਲਦਾ ਭੇਡਾਂ ਸੱਸੀਆਂ ਹੂ।
ਜੇ ਰੱਬ ਰਾਤੀਂ ਜਾਿਗਆਂ ਿਮਲਦਾ
ਿਮਲਦਾ ਕਾਲ ਕੜੱਛੀਆਂ ਹੂ।
ਜੇ ਰੱਬ ਜਤੀਆਂ ਸਤੀਆਂ ਿਮਲਦਾ
ਿਮਲਦਾ ਡਾਡਾਂ ਖੱਸੀਆਂ ਹੂ।
ਰੱਬ ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਿਮਲਦਾ ਬਾਹੂ
ਨੀਤਾਂ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੂ। (ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ)

