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ਕੁਜ
ੰ ੀ ਭਾਸ਼ਣ:
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਿਚੰਤਨ : ਪਰ੍ਿਤਰੋਧ ਦਾ ਸਿਭਆਚਾਰ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਸੰਵਾਦ
ਜਗਬੀਰ ਿਸੰਘ
ਮਾਣਯੋਗ ਪਰ੍ਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ, ਿਵਦਵਾਨ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਿਪਆਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਓ,
ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਮੈਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਿਧਐਨ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪਿਰਸ਼ਦ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ
ਨਾਲ ਆਯੋਿਜਤ ਇਸ ਸੇਮੀਨਾਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਿਵਚ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ
ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ “ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਿਚੰਤਨ : ਪਰ੍ਿਤਰੋਧ ਦਾ
ਸਿਭਆਚਾਰ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਸੰਵਾਦ”। ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਿਵਚ ਸੰਕਲਿਪਆ ਿਗਆ ਇਹ ਿਵਸ਼ਾ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ
ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਿਵਰਸੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਗਆਨ ਪਾਠ ਹੈ ਜੋ ਿਵਰਸੇ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਲ
ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਵੱਲ ਰੁਿਚਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ, ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਦੇ
ਸਮਕਾਲੀ ਸਮੱਿਸਆਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬਿੰ ਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਪਰਮ ਸੱਚ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਦਮਨਕਾਰੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਪਰ੍ਿਤਰੋਧ ਦੀ ਿਤੱਖੀ ਸੁਰ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ
ਿਗਆਨ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪਰ੍ਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਪਰ੍ਸਗ
ੰ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਿਵਚਾਰਨਾ ਿਨਸ਼ਚੇ ਹੀ ਲਾਹੇਵਦ
ੰ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ
ਆਯੋਜਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ
ਿਜਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।
ਿਜਹਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ;ਾਂਤੀਕਾਰੀ ਧਰਮ-ਪਰ੍ਵਰਤਕਾਂ ਿਵਚੋਂ ਹਨ
ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਿਧਆਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮਾਨਵ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਸੇਧ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਿਨਕ ਧਰਮ, ਿਸੱਖ ਧਰਮ, ਦੇ ਮੋਢੀ ਤੇ ਆਿਦ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ, ਭਾਰਤੀ
ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਸਪਤ-ਿਸੰਧੂ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਈ ਉਸ ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਤੇ ਜੀਵੰਤ ਸਿਭਅਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬਿੰ ਧਤ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ
ਜਾਂ ਿਹੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਿਭਅਤਾ ਆਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਸਿਭਅਤਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਚਾਰ
ਪਰ੍ਮੱੁ ਖ ਧਰਮ-ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ (ਸਨਾਤਨ, ਜੈਨ, ਬੌਧ ਅਤੇ ਿਸਖ) ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਨੇ ਸੁਤਤ
ੰ ਰ ਿਵਸ਼ਵ-ਧਰਮਾਂ (World
Religions) ਵਜੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਨਵੇਕਲੀ ਪਿਹਚਾਣ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਹ੍ਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਿਵਚ, ਪੰਥ, ਮਤ, ਿਸਧਾਂਤ ਅਤੇ
ਸਾਧਨਾ ਦੀਆਂ ਿਭੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਿਵਸ਼ਵ-ਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਤਰ ਵੀ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ
ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ ਜੋ ਅਨੇਕਤਾ ਿਵਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਿਮਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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ਇਕ ਅਦੁੱਤੀ ਧਰਮ ਪਰ੍ਵਰਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਸੰਬਧ
ੰ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਨਵਜਾਿਗਰ੍ਤੀ ਲਿਹਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਲਿਹਰ ਆਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ;ਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲਿਹਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ-ਮਨ ਨੂੰ
ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ (ਤੁਰਕ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ, ਮੰਗੋਲ) ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆਤੰਕ ਤੋਂ
ਮਾਨਿਸਕ ਮੁਕਤੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਲਿਹਰ ਨਾਲ ਸੰਬਿੰ ਧਤ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ
ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਪਰ੍ਚੱਲਤ ਖੋਖਲੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਾਿਜਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ
ਉਸ ਦੇ ਹਕੀਕੀ (ਅਿਧਆਤਮਕ) ਅਰਥਾਂ ਿਵਚ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਸੂਫ਼ੀ ਲਿਹਰ
ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਵੀ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ-ਦੋਸਤੀ
ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੰਚਾਿਰਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਿਹਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ-ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵਚ ਵੀ ਭਰਪੂਰ
ਯੋਗਦਾਨ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰ੍ਮਾਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸਨ
ੈ , ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਅਤੇ ਬੁੱਲਹ੍ੇ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ
ਰੂਹਾਨੀ ਕਲਾਮ ਿਵਚ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ
ਿਵਚ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਵਡ-ਆਕਾਰੀ ਕਾਿਵ ਿਸਰਜਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਿਜਸਦਾ
ਪਰ੍ਾਮਾਿਣਕ ਸੰਕਲਨ ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ-ਗਰ੍ਥ
ੰ ਿਵਚ ਇਹ ਬਾਣੀ 19 ਰਾਗਾਂ ਦੇ
ਅੰਤਰਗਤ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪਰ੍ਚੱਲਤ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਕਲਪੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਨਾਤਨ ਿਗਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੰਵਾਦ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਨਵੇਲਕੀ ਭਾਂਤ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਪਰ੍ਵਚਨ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਿਹਤਕ ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀ ਇਿਤਹਾਸਕ ਯਥਾਰਥ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਸਿਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਡੂਘ
ੰ ੀ ਤਰਹ੍ਾਂ
ਜੁਿੜਆ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਸਾਿਹਤਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬਿੰ ਧਤ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ;ਾਂਤੀਕਾਰੀ
ਪਰ੍ਵਚਨ ਖ਼ਲਾ ਿਵਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਸਗੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਉਪਜ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ
ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਿਹਤਕ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਿਵਰਸੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਿਵਲੱਖਣਤਾ ਸਥਾਿਪਤ
ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਘੜਵਾਂ ਪਰ੍ਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਿਵਸ਼ੈਗਤ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ
ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਿਵਸ਼ਾਲ ਹੈ ਇਸ ਿਵਚ ਜੀਵ, ਜਗਤ ਅਤੇ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਿਵਵੇਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਕਾਲੀ ਯਥਾਰਥ
ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਹ੍ਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ
ਿਵਚ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਸਦੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਿਵਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਉ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ - ਪਰ੍ਿਤਰੋਧ ਦਾ
ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਸੰਵਾਦ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਰ੍ਵਚਨ ਿਵਚ ਇਨਹ੍ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹੱਤਵ ਸਿਹਜੇ ਹੀ
ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਪਰ੍ਿਤਰੋਧ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਿਚਤ ਹੈ। ਪਰ੍ਿਤਰੋਧ ਦਾ
ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਖਾਫ਼ਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾਬਰ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਨੂੰ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ
ਵਾਲੀ ਅਿਜਹੀ ਪਰ੍ਿਵਰਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੇ ਦਮਨ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਿਨਆਂ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣ ਵਲ ਰੁਿਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ਉਹ ਪਰ੍ਿਵਰਤੀ ਜਾਂ ਮਨੋਸਿਥਤੀ ਹੈ ਜੋ ਨੀਵੇਂ / ਿਨਤਾਣੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਮਾਨਵ-ਦੋਖੀ ਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਅਤੇ
ਹੱਕ-ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਪਰ੍ਿਤਰੋਧ ਦੀ ਇਸ ਪਰ੍ਿਵਰਤੀ ਦਾ ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤ
ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਸਾਮਾਿਜਕ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਪਰ੍ਸਗ
ੰ ਿਵਚ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਿਤਹਾਸਕ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਚਨਾ ਕਾਲ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਸਾਮੀ / ਇਸਲਾਮੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਚੜਹ੍ਤ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਠਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਿਵਚ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ
ਿਬਨ ਕਾਿਸਮ ਨੇ ਅਰਬ ਵਲੋਂ ਿਸੰਧ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਹ੍ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ
ਹਕੀਕੀ ਪਰ੍ਸਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਸਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਿਵਚ ਸੁਬਕਤਗ਼ੀਨ, ਮਿਹਮੂਦ ਗ਼ਜ਼ਨਵੀ ਅਤੇ ਮੁਹਮ
ੰ ਦ ਗ਼ੌਰੀ ਦੇ ਉਪੋਥਲੀ
ਹਮਿਲਆਂ ਨੇ ਖੋਿਲਹ੍ਆ। ਤੁਰਕ ਅਤੇ ਮੁਗ਼ਲ ਹਮਿਲਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਸਾਮੀ / ਇਸਲਾਮੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵ
ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਹ੍ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਆਰੀਆ-ਿਹੰਦੂ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਿਬਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਕਈ ਮੁਸਿਲਮ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੱਟੜ
ਮਜ਼ਹ੍ਬੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਿਲਮ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਦਿਹਸ਼ਤ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਿਵਤਕਰੇ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਿਜਸ ਿਵਚ ਜਬਰੀ
ਧਰਮ-ਪਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਿਹੰਦੂ-ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਬੇਹਰ
ੁ ਮਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸੀ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਪਰ੍ਿਤਰੋਧ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੜਵੀਂ ਿਮਸਾਲ ‘ਬਾਬਰਵਾਣੀ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਚਾਰ ਸਬਦਾਂ
ਿਵਚ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। “ਇਹ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹਨ— (1) ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਿਹੰਦਸ
ੁ ਤਾਨ ਡਰਾਇਆ , (2) ਿਜਨ ਿਸਿਰ
ਸੋਹਿਨ ਪਟੀਆ ਮਾਂਗੀ ਪਾਇ ਸੰਧੂਰ , (3) ਕਹਾ ਸੁ ਖੇਲ ਤਬੇਲਾ ਘੋੜੇ ਕਹਾ ਭੇਰੀ ਸਹਨਾਈ , (4) ਜੈਸੀ ਮੈ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ
ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਿਗਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ । ਇਨਹ੍ਾਂ ਿਵਚੋਂ ਪਿਹਲੇ ਿਤੰਨ ਆਸਾ ਰਾਗ ਿਵਚ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਿਤਲੰਗ ਰਾਗ
ਿਵਚ । ਇਨਹ੍ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਾਜਨੈਿਤਕ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ , ਸਮਕਾਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਰ੍ਿਤ ਆ;ੋਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ
ਯਥਾਰਥ ਯੁਗ-ਿਚਤਰ੍ਣ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਲੇਖਯੋਗ ਹਨ ।”
ਬਾਬਰ ਨੇ 1526 ਈ. ਿਵਚ ਿਹੰਦਸ
ੁ ਤਾਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ 1519 ਈ. ਤੋਂ ਲੇ ਕੇ
1526 ਈ. ਤਕ ਚਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। 1520 ਈ. ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਉਸਦੇ ਤੀਸਰੇ ਧਾੜਵੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਿਵਚ ਆਏ ਪੱਛਮੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਕਸਬੇ, ਸੈਦ ਪੁਰ (ਏਮਨਾਬਾਦ), ਿਵਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਿਭਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਹਾਲ ਚਸ਼ਮਦੀਦ
ਕਾਿਵਕ ਿਬਰਤਾਂਤ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਅੰਿਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਿਬਰਤਾਂਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਰਾਗ ਆਸਾ ਅਤੇ ਰਾਗ ਤੇਲੰਗ
ਿਵਚ ਰਚੇ ਗਏ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵਚ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ 'ਬਾਬਰਵਾਣੀ' ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨਹ੍ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ ਪੰਗਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਹਨ :
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ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਿਹੰਦਸ
ੁ ਤਾਨੁ ਡਰਾਇਆ ॥
ਆਪੈ ਦੋਸੁ ਨ ਦੇਈ ਕਰਤਾ ਜਮੁ ਕਿਰ ਮੁਗਲੁ ਚੜਾਇਆ ॥
ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰਲਾਣੇ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦੁ ਨ ਆਇਆ ॥੧॥
ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ ॥
ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕਉ ਮਾਰੇ ਤਾ ਮਿਨ ਰੋਸੁ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਕਤਾ ਸੀਹੁ ਮਾਰੇ ਪੈ ਵਗੈ ਖਸਮੈ ਸਾ ਪੁਰਸਾਈ ॥ (ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ, 360)
ਜੈਸੀ ਮੈ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਿਗਆਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥
ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਞ ਲੈ ਕਾਬਲਹੁ ਧਾਇਆ ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥
ਸਰਮੁ ਧਰਮੁ ਦੁਇ ਛਿਪ ਖਲੋਏ ਕੂੜੁ ਿਫਰੈ ਪਰਧਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥
ਕਾਜੀਆ ਬਾਮਣਾ ਕੀ ਗਲ ਥਕੀ ਅਗਦੁ ਪੜੈ ਸੈਤਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥ (ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ, 722-23)
ਇਨਹ੍ਾਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਿਵਚ ਗੁਰੂ ਕਵੀ ਨੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀ ਦੇ ਿਭਆਨਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜੋ ਕਾਿਵਕ ਿਬਰਤਾਂਤ ਿਸਰਿਜਆ ਹੈ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਿਹੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਣ ਲਈ 'ਪਾਪ ਦੀ ਬਾਰਾਤ' ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਧਾੜਵੀ
ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਾਬਰੀ ਦੇ ਬੋਲ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਪੰਗਤੀਆਂ ਪਰ੍ਿਤਰੋਧ ਦਾ ਹੀ ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਹ੍ਾਂ
ਿਵਚਲਾ ਸੰਦਰਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਭਾਵ-ਪੂਰਤ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਗੁਰੂ ਕਵੀ ਦਾ ਸਾਰ-ਗਰਿਭਤ ਕਥਨ - "ਸਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਸਚੁ ਸੁਣਾਇਸੀ ਸਚ ਕੀ ਬੇਲਾ" ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ
ਿਵਚਾਰਣਯੋਗ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦੀ ਿਭਆਨਕਤਾ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਆਤੰਕ ਕਾਰਣ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਗਿਹਰੇ ਮਾਨਵੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ
ਿਵਚ ਸਚ ਦਾ ਬੋਲ ਉਚਾਰਨਾ ਿਨਸ਼ਚੇ ਹੀ ਨੈਿਤਕ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲਾ ਜੁੱਰਤ-ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਵੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਬੋਲਣ
ਦਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਪੰਗਤੀ ਿਵਚ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਬੋਲ
ਪਰ੍ਿਤਰੋਧ ਦਾ ਪਰ੍ਾਮਾਿਣਕ ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਪਰ੍ਿਤਰੋਧ ਦੀ ਇਹ ਮਨੋਸਿਥਤੀ ਕੇਵਲ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀ ਇਹ
ਸਮਕਾਲੀ ਇਿਤਹਾਸਕ ਯਥਾਰਥ ਨਾਲ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਰੋਕਾਰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਮੂਦ ਗ਼ਜ਼ਨਵੀ ਤੇ ਮੁਹਮ
ੰ ਦ ਗ਼ੌਰੀ ਦੇ ਉਪਰੋਥਲੀ
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ਹਮਿਲਆਂ ਤੋਂ ਬਾਦ 1206 ਈ. ਿਦੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਓਪਰੇ, ਿਵਦੇਸ਼ੀ, ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਿਲਮ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਿਗਆ। ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਤਕਰਾ, ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਦਮਨ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਇਸ
ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖਾਸਾ ਸੀ।1526 ਈ. ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਮੁਗ਼ਲੀਆ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਪਰ ਮੁਸਿਲਮ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਿਨਰੰਤਰਤਾ
ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਤਕਰੇ ਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਦਮਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਿਰਆ। ਗੁਰੂ
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਦੌਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਮਨ ਿਵਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ‘ਕਿਲਯੁਗ’ ਦੀ ਿਮਥਕ
ਸੰਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ :
ਕਿਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾਸਾਈ ਧਰਮੁ ਪੰਖ ਕਿਰ ਉਡਿਰਆ ॥
ਕੂੜੁ ਅਮਾਵਸ ਸਚੁ ਚੰਦਰ੍ਮਾ ਦੀਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹ ਚਿੜਆ ॥
ਹਉ ਭਾਿਲ ਿਵਕੁਨ
ੰ ੀ ਹੋਈ ॥ ਆਧੇਰੈ ਰਾਹੁ ਨ ਕੋਈ ॥
ਿਵਿਚ ਹਉਮੈ ਕਿਰ ਦੁਖੁ ਰੋਈ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਕਿਨ ਿਬਿਧ ਗਿਤ ਹੋਈ ॥੧॥ (ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ, 145)
ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਿਵਚ ਕਿਲਯੁਗ ਨੈਿਤਕ ਿਵਧਾਨ ਦੇ ਿਵਗਠਨ ਦਾ ਲਖਾੲਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪਰਜਾ,
ਹਾਕਮ ਤੇ ਮਿਹਕੂਮ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨੈਿਤਕ ਿਵਗਠਨ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਰਾਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰ੍ਬਧਕੀ ਢਾਂਚਾ
ਭਰ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਿਵਚ ਗਰ੍ੱਿਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ :
ਰਾਜੇ ਸੀਹ ਮੁਕਦਮ ਕੁਤੇ ॥ ਜਾਇ ਜਗਾਇਿਨੑ ਬੈਠੇ ਸੁਤੇ॥
ਚਾਕਰ ਨਹਦਾ ਪਾਇਿਨੑ ਘਾਉ ॥ ਰਤੁ ਿਪਤੁ ਕੁਿਤਹੋ ਚਿਟ ਜਾਹੁ ॥ (ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ, 1288)
ਇਸੇ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪਰਜਾ (ਰਯਿਤ) ਦਾ ਹੈ :
ਲਬੁ ਪਾਪੁ ਦੁਇ ਰਾਜਾ ਮਹਤਾ ਕੂੜੁ ਹੋਆ ਿਸਕਦਾਰੁ ॥
ਕਾਮੁ ਨੇਬੁ ਸਿਦ ਪੁਛੀਐ ਬਿਹ ਬਿਹ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥
ਅੰਧੀ ਰਯਿਤ ਿਗਆਨ ਿਵਹੂਣੀ ਭਾਿਹ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰੁ ॥ (ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ, 469-70)
ਇਸ ਭਰ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਿਬਰਤੀ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਿਹੰਦੂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ :
ਮਾਣਸ ਖਾਣੇ ਕਰਿਹ ਿਨਵਾਜ ॥ ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਿਨ ਿਤਨ ਗਿਲ ਤਾਗ ॥
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ਿਤਨ ਘਿਰ ਬਰ੍ਹਮਣ ਪੂਰਿਹ ਨਾਦ ॥ ਉਨੑਾ ਿਭ ਆਵਿਹ ਓਈ ਸਾਦ ॥
ਕੂੜੀ ਰਾਿਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰੁ ॥ ਕੂੜੁ ਬੋਿਲ ਕਰਿਹ ਆਹਾਰੁ ॥
ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਿਰ ॥ ਨਾਨਕ ਕੂੜੁ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਿਰ ॥ (ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ, 471)
ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਿਵਚਲੀ ਪਰ੍ਿਤਰੋਧ ਦੀ ਸੁਰ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਇਿਤਹਾਸਕ ਸਿਥਤੀਆਂ, ਸਮਕਾਲੀ
ਰਾਜ-ਪਰ੍ਬਧ
ੰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਸਿਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬਿੰ ਧਤ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਤਰਹ੍ਾਂ ਨਾਲ ਪਰ੍ਿਤਰੋਧ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ
ਹੈ। ਇਹ ਨੈਿਤਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਿਵਵਸਥਾ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲਖਾਇਕ ਹੋ ਿਨਬੜਦੀ ਹੈ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਥੀਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਿਹਲੂ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬਧ
ੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਬੁਿਨਆਦੀ
ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਕਵੀ (ਸ਼ਾਇਰ) ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਾਿਵਕ ਪਰ੍ਵਚਨ (poetic discourse) ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਮਾਨ
ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਕਾਿਵ-ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਅਤੇ ਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ
ਲਈ ‘ਸ਼ਾਇਰ” ਜਾਂ ‘ਢਾਢੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ :
ਨਾਨਕੁ ਸਾਇਰੁ ਏਵ ਕਹਤੁ ਹੈ ਸਚੇ ਪਰਵਦਗਾਰਾ ॥2॥ (ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ, 660)
ਹਉ ਢਾਢੀ ਵੇਕਾਰੁ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ ॥
ਰਾਿਤ ਿਦਹੈ ਕੈ ਵਾਰ ਧੁਰਹੁ ਫੁਰਮਾਇਆ ॥ (ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ, 150)
ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਰਤੀ ਿਨਰੋਲ ਲੌਿਕਕ ਕਾਿਵ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ, ਦਰਸ਼ਨ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ
ਨਾਲ ਸੰਬਿੰ ਧਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਿਸਰਿਜਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰੰਗ ਿਹੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੱਤਮੀਮਾਂਸਾ (ਪਰਾਭੌਿਤਕਤਾ) ਦਾ ਵਾਯੂਮਡ
ੰ ਲ ਫੈਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਕਾਿਵ ਦੀ ਿਵਲੱਖਣ ਿਵਧਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ
ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਿਵ-ਕਥਨ ਿਧਆਨਯੋਗ
ਹੈ :
ਗਾਵਹੁ ਗੀਤੁ ਨ ਿਬਰਹੜਾ ਨਾਨਕ ਬਰ੍ਹਮ ਬੀਚਾਰੋ ॥(ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ, 581)
ਇੱਥੇ ‘ਗੀਤ’ ਅਤੇ ‘ਿਬਰਹੜਾ’ ਕਾਿਵ-ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਹਨ ਜਦੋਂ ਿਕ ‘ਬਰ੍ਹਮ ਿਵਚਾਰ’ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਿਚੰਤਨ ਵਲ
ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਿਜਹੇ ਕਵੀ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰ ‘ਬਰ੍ਹਮ
ਿਵਚਾਰ’ ਜਾਂ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਿਚੰਤਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਿਬਲਕੁਲ ਇਸੇ ਿਕਸਮ ਦਾ ਕਥਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਵੀ ਿਮਲਦਾ ਹੈ
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- “ਲੋਗੁ ਜਾਨੈ ਇਹੁ ਗੀਤੁ ਹੈ ਇਹੁ ਤਉ ਬਰ੍ਹਮ ਬੀਚਾਰ ॥” ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਕਾਿਵ ਦੀ ਕੋਟੀ ਿਵਚ
ਰੱਖ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਦੇ ਿਸਰਿਜਤ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਿਵਮਈ ਅਤੇ ਕਾਿਵਕਤਾ ਦਰਸ਼ਨਮਈ ਹੋ ਕੇ ਉਜਾਗਰ
ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ। ਪਰ ਧਾਰਿਮਕ ਅਨੁਭਵ ਜਾਂ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਿਵ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਿਵਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਇਕ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਹ੍ਾਂ
ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਤਰ-ਸੰਮਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਕਾਿਵ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਵਚਨ ਦਾ
ਿਨਰਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੁਭਾ ਦਰਸ਼ਨ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਾਂਗ ਿਸੱਧਾਂਤ-ਿਨਰੂਪਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ
ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਇਸ ਬੁਿਨਆਦੀ ਸਮੱਿਸਆਕਾਰ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਉਜਾਗਰ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ
ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੇ ਿਨਮਨ-ਅੰਿਕਤ ਕਾਿਵ-ਕਥਨ ਿਵਚ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ :
ਜਬ ਲਗੁ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਐ ਨਾਨਕ ਿਕਛੁ ਸੁਣੀਐ ਿਕਛੁ ਕਹੀਐ ॥
ਭਾਿਲ ਰਹੇ ਹਮ ਰਹਣੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜੀਵਿਤਆ ਮਿਰ ਰਹੀਐ ॥5॥2॥(ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ, 661)
ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਿਬਹਤਰੀਨ ਿਮਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਿਵਚਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਾਣੀ ‘ਿਸਧ
ਗੋਸਿਟ’ ਿਵਚ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਕਾਿਵ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਿਵਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ
ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਿਸੱਧਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਉਪਜ ਮੰਿਨਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ’ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ
ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਕਵੀ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਉਦਾਸੀ ਵੇਲੇ ਗੋਰਖ-ਹੱਟੜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦਾ
ਰਚਨਾ-ਸਥਾਨ ਅਚਲ ਵਟਾਲਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਿਸ਼ਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਿਸੱਧਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ। ਇਹ ਰਚਨਾ
ਉਸੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਕਾਿਵਕ ਪਰ੍ਬਧ
ੰ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੁਨਰ-ਿਸਰਿਜਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਵੀ ਪਰ੍ਿਵਰਤੀ ਮਾਰਗ (ਗਰ੍ਿਹਸਤੀ ਜੀਵਨ) ਅਤੇ ਿਨਿਵਰਤੀ ਮਾਰਗ (ਸੰਿਨਆਸ) ਿਵਚਕਾਰ ਸੁਮੇਲ
ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਜੀਵਨ-ਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਧਰੂਵੀ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਿਮਟਾ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਸਮਨਵਯ ਸਥਾਿਪਤ
ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਹ੍ਾਂ ਹੀ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਿਵਿਭੰਨ ਧਰਮ-ਸੰਪਰ੍ਦਾਵਾਂ
ਅਤੇ ਿਗਆਨ-ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਵਲ ਰੁਿਚਤ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਉਹ ਦੈਵੀ ਸੱਤਾ
ਦੀ ਪਾਰਗਾਮਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਿਵਆਪਕਤਾ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਿਵਰੋਧੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੀ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ
ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮ-ਸੱਚ ਜਾਂ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਦੈਵੀ ਸੱਤਾ ਸਰਬ-ਿਵਆਪਕ ਵੀ ਅਤੇ ਸਰਬਾਤੀਤ ਵੀ। ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਦਰਸ਼ਨ ਿਵਚਲੀ ਇਹ ਉਦਾਰਤਾ ਿਨਰੋਲ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦੀ ਸਗੋਂ ਪਰਸਪਰ ਿਵਰੋਧੀ ਜੀਵਨ-ਿਵਧੀਆਂ
ਅਤੇ ਿਚੰਤਨ-ਪਰ੍ਣਾਲੀਆਂ ਿਵਚ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਧਰਾਤਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਲ ਵੀ ਰੁਿਚਤ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ।
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ਿਸਧ ਗੋਸਿਟ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਵੀ ਅਤੇ ਿਸੱਧਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕੇ ਜੀਵਨ-ਿਵਧੀ
ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ 'ਦੁੱਤਰ ਸਾਗਰ' ਨੂੰ ਤਰਨ ਦਾ – ‘ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰੁ ਦੁਤਰੁ ਕਹੀਐ
ਿਕਉ ਕਿਰ ਪਾਈਐ ਪਾਰੋ’ ਤੇ ਉੱਤਰ ਹੈ 'ਿਨਰਲੇਪਤਾ' – ‘ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਿਹ ਕਮਲੁ ਿਨਰਾਲਮੁ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈ ਸਾਣੇ’॥ ਸੁਰਿਤ ਸਬਿਦ
ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੇ’। ਇੰਨੇ ਿਤੱਖੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦਾ ਓਨੀ ਹੀ ਿਤੱਖੀ ਸੂਤਰ ਸ਼ੈਲੀ ਿਵਚ ਉੱਤਰ। ਇਹੀ
ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਿਵਕ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੈਗਤ ਸਾਰਥਕਤਾ ਦਾ ਮੀਰੀ ਗੁਣ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਉਪਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਪਦਾ
ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਿਚੰਤਨ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਭਅਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਈ
ਅਬਰਾਹਮਕ ਸਿਭਅਤਾ ਤਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਵੇਕ ਪੂਰਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਿਸੱਧਾਂਤਕ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਸੁਮੇਲ
ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਵਲ ਰੁਿਚਤ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਨਵਯ ਜਾਂ ਸੁਮੇਲ ਿਵਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਿਚੰਤਨ ਨੂੰ
ਿਵਲੱਖਣ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਇਸੇ ਸੰਵਾਦੀ ਿਵਧੀ ਨੂੰ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਮਾਿਧਅਮ ਬਣਾਉਣ ਵਲ ਰੁਿਚਤ
ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੀ ਤੱਤ-ਮੀਮਾਂਸਾ ਦਾ
ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪੀ ਪਰ੍ਬਧ
ੰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮ-ਸੱਚ ਅਤੇ ਪਰਮ-ਯਥਾਰਥ ਦੇ
ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਸਮਨਵਯ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੁਰ-ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰ੍ਮਾਣ
ਉੱਘੜਵੇਂ ਰੂਪ ਿਵਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਿਵਚੋਂ ਿਮਲਦਾ ਹੈ :
ੴ ਸਿਤ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰਭਉ ਿਨਰਵੈਰੁ
ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥(ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ, 1)
ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਿਵਿਭੰਨ ਸੰਪਰ੍ਦਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਕਲਪੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਪਰ੍ਯੋਗ ਸਮਨਿਵਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ। ਮੂਲ-ਮੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਪਾਠ ਿਵਚ ਵੇਦਾਂਤ ਅਤੇ ਸਾਂਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਿਵਰੋਧੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ
ਸੁਮੇਲ ਿਵਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰ੍ਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ੴ ਅਦਵੈਤ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਿਨਰਗੁਨ ਿਨਰਾਕਾਰ ਬਰ੍ਹਮ ਦਾ ਪਰ੍ਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਪੁਰਖ’
ਸਾਂਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦਵੈਤਵਾਦੀ ਧਾਰਣਾ (ਪੁਰਖ ਤੇ ਪਰ੍ਿਕਰਤੀ ਦੀ ਸਮਾਨੰਤਰ ਸਦੀਵੀ ਹੋਂਦ) ਵਲ ਸੰਕਤ
ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ
ਦਾ ਪਾਠ-ਪਰ੍ਬਧ
ੰ ਇਨਹ੍ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਰਸਪਰ ਿਵਰੋਧੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਸੁਮੇਲ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ‘ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ’ ਸਾਂਖ
ਦਰਸ਼ਨ ਿਵਚਲੇ ‘ਪੁਰਖ’ (ਚੇਤਨ-ਤਤ) ਦੀ ਿਨਸ਼ਿ;ਯ ਹੋਂਦ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿ;ਯ ਹੋਂਦ ਦਾ ਲਖਾਇਕ
ਹੋ ਿਨਬੜਦਾ ਹੈ।
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ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ’ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ’ ਿਵਚ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ
ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਸੁਨ
ੰ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਲੋਂ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ
ਕਾਿਵਕ ਿਬਰਤਾਂਤ ਿਸਰਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਗਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਹਨ :
ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁਧ
ੰ ੂਕਾਰਾ ॥ ਧਰਿਣ ਨ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮੁ ਅਪਾਰਾ ॥
ਨਾ ਿਦਨੁ ਰੈਿਨ ਨ ਚੰਦੁ ਨ ਸੂਰਜੁ ਸੁਨ
ੰ ਸਮਾਿਧ ਲਗਾਇਦਾ ॥੧॥
ਖਾਣੀ ਨ ਬਾਣੀ ਪਉਣ ਨ ਪਾਣੀ ॥ ਓਪਿਤ ਖਪਿਤ ਨ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ॥
ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਸਪਤ ਨਹੀ ਸਾਗਰ ਨਦੀ ਨ ਨੀਰੁ ਵਹਾਇਦਾ ॥੨॥ (ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ, 1035)
ਜਾ ਿਤਸੁ ਭਾਣਾ ਤਾ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥ ਬਾਝੁ ਕਲਾ ਆਡਾਣੁ ਰਹਾਇਆ ॥
ਬਰ੍ਹਮਾ ਿਬਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਉਪਾਏ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਵਧਾਇਦਾ ॥੧੪॥
ਿਵਰਲੇ ਕਉ ਗੁਿਰ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥ ਕਿਰ ਕਿਰ ਦੇਖੈ ਹੁਕਮੁ ਸਬਾਇਆ ॥
ਖੰਡ ਬਰ੍ਹਮੰਡ ਪਾਤਾਲ ਅਰੰਭੇ ਗੁਪਤਹੁ ਪਰਗਟੀ ਆਇਦਾ ॥੧੫॥ (ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ, 1036)
ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪੂਰਬਲੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਇਸੇ ਿਕਸਮ ਦਾ ਿਬਰਤਾਂਤ ਭਾਰਤੀ ਸਿਭਅਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਿਗਆਨਗਰ੍ਥ
ੰ ‘ਿਰਗਵੇਦ‘ ਦੀ ਰਚਨਾ “ਨਾਸਦੀਯ ਸੂਕਤ” ਿਵਚ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੈ। ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ
ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਕਰਨਾ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇਗਾ :
ਅਸਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਦੋਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਿਤ ਸੀ, ਅੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਰ ਫੈਿਲਆ ਮਹਾ-ਆਕਾਸ਼।
ਕੱਿਜਆ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਿਕੱਥੇ? ਿਕਸ ਨੇ ਥੰਿਮਆਂ ਸੀ ਏਸਨੂੰ? ਤਦੋਂ ਤਾਂ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਜਲ ਵੀ ਿਕੱਥੇ ਸੀ?
ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਦੋਂ, ਨਾ ਹੀ ਅਮਰ ਜੀਵਨ, ਿਦਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਤ
ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ।
ਪਰ, ਸੁਆਸ ਿਵਹੂਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਿਨਰਭਰ, ਕੇਵਲ ਇਕ ਸੀ ਤਦੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਿਸਵਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਤਦੋਂ, ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਿਜਆ, ਧੁਧ
ੰ ੂਕਾਰ ਸੀ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰੇ।
ਹੈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਸ ਿਨਰਾਕਾਰ ਸੁਨ
ੰ , ਤਪਸ਼ ਦੀ ਮਹਾ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਉਪਿਜਆ ਪੁਜ
ੰ ।
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ਫੇਰ ਪਿਹਲੋਂ ਪਿਹਲ, ਕਾਮਨਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਭਾਰ, ਮਨ ਦਾ ਆਿਦ-ਜੁਗਾਦੀ ਬੀਜ।
ਅੰਤਰ ਦੀ ਸੂਝ ਵਾਲੇ ਮੁਨੀਜਨਾਂ, ਜਾਣ ਿਲਆ ਸੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ, ਿਰਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਣਹੋਂਦ ਨਾਲ।
ਫੈਲਾ ਿਦੱਤਾ ਉਨਹ੍ਾਂ ਸੂਤਰ ਨੂੰ, ਮਹਾ ਸੁਨ
ੰ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ, ਉੱਪਰ-ਵਾਰ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀ।
ਧਾਰਣੀ ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਤਪਰ ਸਨ ਓਥੇ, ਹੇਠਾਂ ਸੀ ਸੱਿਤਆ, ਉੱਪਰ ਅਸੀਮ ਊਰਜਾ।
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਅਸਲ ਿਵਚ, ਤੇ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੌਣ? ਿਕੱਥੋਂ ਿਨੰਿਮਆ, ਿਕਵੇਂ ਉਪਿਜਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ?
ਦੇਵਤੇ ਤਾਂ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਏ ਿਵੱਦਮਾਨ, ਤਾਂ ਿਫਰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਰਚੀ ਗਈ ਕਦੋਂ ਇਹ ਰਚਨਾ?
ਕੌਣ ਹੈ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ? ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਅਕਰਤਾ? ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਅੰਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਧਰਤ ਦਾ?
ਓਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਸੁਆਮੀ ਏਸਦਾ; ਜਾਂ ਫੇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
ਿਰਗਵੇਦ 129.10 (ਅਨੁਵਾਦ: ਜਗਬੀਰ ਿਸੰਘ)
ਦੋਹਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਿਵਚ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਨ
ੰ -ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਸਾਂਝ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਚਨਾ
ਦੇ ਰਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸਮੱਿਸਆਗਰ੍ਸਤ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ। ਵੈਿਦਕ ਿਰਸ਼ੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਥਾਪਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਦੇਵ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ‘ਭਾਣੇ’ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਿਨੱਕੇ ਿਜਹੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਿਪਛੋਕੜ ਿਵਚ ਗੁਰੂ
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਿਵਸ਼ਵ-ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਿਵਰਸੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ਾਂ ਰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਗੁਰੂ

ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਭਾਰਤੀ ਿਗਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਿਵਲੱਖਣਤਾ ਦਾ ਪਰ੍ਮਾਣ ਪੇਸ਼
ਕਰਦੀ ਹੈ।

