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ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ : ਵੈਿਦਕ ਤੇ ਿਸੱਧ-ਨਾਥ ਪਰੰਪਰਾ
ਜਗਬੀਰ ਿਸੰਘ

ਭਾਰਤੀ ਿਗਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਤੇ ਿਵਸਿਤਰ੍ਤ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਰ੍ਫੁੱਲਤ ਕਰਨ
ਿਵਚ ਵੈਿਦਕ ਤੇ ਅਵੈਿਦਕ, ਦੋਹਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਿਦਕ ਿਵਰਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬਿੰ ਧਤ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ
ਆਸਿਤਕ ਜਾਂ ਬਰ੍ਹਮਿਣਕ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਬੌਧ ਤੇ ਜੈਨ ਿਵਰਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬਿੰ ਧਤ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਮਿਣਕ ਜਾਂ ਨਾਸਿਤਕਪਰੰਪਰਾ ਵੀ
ਆਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਹ੍ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੌਿਤਕਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਪਰ੍ਿਤਿਨਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਾਰਵਾਕ ਤੇ ਲੋਕਾਇਤ ਪਰੰਪਰਾ
ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਹ੍ਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਰ੍ਿਹਮੰਡ ਦੀ ਰੂਪਰਚਨਾ, ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਵਾਸਤਿਵਕਤਾ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਰਹੱਸ ਬਾਰੇ ਿਵਵੇਕਪੂਰਣ ਸਮਝ ਤੇ ਸੂਝ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ
ਹੈ। ਇਨਹ੍ਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਿਗਆਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਗਠਨ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਏ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਿਵਚ ਧਰਮ, ਦਰਸ਼ਨ, ਕਲਾ ਅਤੇ
ਿਵਿਗਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬਿੰ ਧਤ ਅਨੇਕਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਿਸੱਧੇ ਜਾਂ ਅਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ
ਇਨਹ੍ਾਂ ਿਗਆਨ-ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਥਲੇ ਪਰਚੇ ਿਵਚ, ਸਾਡਾ ਸਰੋਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ
ਿਗਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਵੈਿਦਕ ਤੇ ਿਸੱਧ-ਨਾਥ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਰਪੇਖ ਿਵਚ ਰੱਖ ਕੇ ਿਵਚਾਰਨਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਤੇ ਆਿਦ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰ੍ਮੱੁ ਖ ਧਰਮਪਰ੍ਵਰਤਕਾਂ ਿਵਚੋਂ ਹਨ। ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਿਸੱਖ ਿਵਰਸੇ ਦੇ ਪਾਵਨ ਗਰ੍ਥ
ੰ , ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ, ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਗਰ੍ੰਥ
ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ-ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਿਵਿਭੰਨ ਭੂਗੋਿਲਕ ਿਖੱਿਤਆਂ, ਖੇਤਰੀ ਸਿਭਆਚਾਰਾਂ, ਧਰਮ-ਸੰਪਰ੍ਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ
ਪਰ੍ਮੱੁ ਖ ਸੰਤਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਫ਼ੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੇ
ਪਾਵਨ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਵਜੋਂ , ਅਦੁੱਤੀ ਮਹੱਤਵ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਾਵਨ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਤੇ ਸੰਕਲਪਨਾ ਦੇ ਿਪਛੋਕੜ ਿਵਚ ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਉਦਾਰ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਿਵਸ਼ਵ-ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ
ਕਾਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਿਮਕ ਸਿਹਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਿਭੰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ
ਕਰਨਾ ਿਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਿਵਸ਼ੈਗਤ ਸਰੋਕਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੈਿਤਕ ਤੇ ਅਿਧਆਤਮਕ ਅਗਵਾਈ
ਨਾਲ ਸੰਬਿੰ ਧਤ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦੁੱਤੀ ਿਗਆਨ-ਪਾਠ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਿਵਚਲਾ ਿਗਆਨ ਕੋਈ

ਸਾਬਕਾ ਪਰ੍ੋਫੈਸਰ ਤੇ ਮੁਖੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਭਾਗ, ਿਦੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਿਦੱਲੀ।
ਆਜੀਵਨ ਫੈਲੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ।

2
ਸਾਧਾਰਣ ਿਗਆਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਪਰਮ ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਕਤੀਦਾਇਕ ਿਗਆਨ
ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਿਨਕਟ-ਅਿਧਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਪਰ੍ੇਰਣਾ-ਸਰੋਤ, ਮੁੱਖ
ਤੌਰ ਤੇ, ਵੈਿਦਕ ਪਰੰਪਰਾ ਿਵਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਹ੍ਾਂ ਹੀ, ਸਾਿਹਤਕ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਤੋਂ, ਇਸਦੇ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਸਰੋਕਾਰ
ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ‘ਬਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ’ ਨਾਲ ਸੰਬਿੰ ਧਤ ਹਨ ਿਜਸਨੂੰ ‘ਿਸੱਧ-ਨਾਥ-ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ’ ਦਾ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ।
ਿਸੱਧ ਨਾਥ ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਪਿਹਲੀ ਵਾਰੀ, ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਪੁਸਤਕ 'ਿਸੱਧ
ਸਾਿਹਤਯ' ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਸਤੁਤ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਿਸੱਧਾਂ, ਨਾਥਾਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਿਨਰੰਤਰ ਧਾਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਿਵਚਾਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਇਨਹ੍ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪਰ੍ਮਾਣ, ਇਸਦੇ ਪਰ੍ਵਚਨ-ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ
ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੰਕਲਪੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਿਵਸ਼ੇਗਤ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਜੇ ਹੀ ਿਮਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਨਹ੍ਾਂ ਦੋਹਾਂ
ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਿਸੱਧਾਂਤ-ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਕਾਿਵ-ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਡੂਘ
ੰ ੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ
ਿਵਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵੈਿਦਕ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਿਸੱਧ-ਨਾਥ-ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ
ਿਵਚਾਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਨਹ੍ਾਂ ਪਰ੍ਰ
ੇ ਣਾ-ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ
ਇਸਦੇ ਮੌਿਲਕ ਚਿਰਤਰ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਨਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ
ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਵੈਿਦਕ ਪਰੰਪਰਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਵੈਿਦਕ ਿਵਰਸੇ ਦੇ
ਿਗਆਨ-ਗਰ੍ਥ
ੰ ਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸੰਬਧ
ੰ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਦੀ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਧਰਮ-ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਆਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਭਾਰਤੀ ਸਿਭਅਤਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਏ ਚਾਰ ਪਰ੍ਮੱੁ ਖ ਧਰਮਾਂ
(ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਿਸੱਖ ਧਰਮ) ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। ਦੇਿਖਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ
ਭਾਰਤੀ ਸਿਭਅਤਾ ਦਾ ਪਰ੍ਾਚੀਨਤਮ ਧਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਨਵੀਨਤਮ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਿਦਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ
ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਪਰ੍ਵਰਤਕ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਨਾਿਦ ਕਾਲ ਤੋਂ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪਰ੍ਵਾਿਹਤ, ਅਿਜਹੀ
ਬਹੁਵਾਦੀ (pluralistic) ਧਰਮ-ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਥ, ਮਤ ਅਤੇ ਸੰਪਰ੍ਦਾਵਾਂ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਨੂੰ ਪਰ੍ਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ
ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਮਤ-ਮਤਾਂਤਰ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼-ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਪੂਜਾ-ਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਹਜ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ
ਅੰਦਰ ਸਮੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਬੌਧ, ਜੈਨ ਤੇ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਹਨ ਜੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਵਰਤਕਾਂ ਤੇ ਿਗਆਨ-ਗਰ੍ੰਥਾਂ ਦੀ
ਿਸਿਖਆ ਤੋਂ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇਨਹ੍ਾਂ ਚਾਰਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਸੁਤਤ
ੰ ਰ ਿਵਸ਼ਵ-ਧਰਮਾਂ (World Religions) ਦੇ ਰੂਪ
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ਿਵਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਨਵੇਕਲੀ ਪਿਹਚਾਣ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ, ਇਨਹ੍ਾਂ ਿਵਚ, ਪੰਥ, ਮਤ ਤੇ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦੀਆਂ
ਮੌਲਕ ਿਭੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਿਵਸ਼ਵ-ਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਤਰ ਵੀ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ ਜੋ ‘ਅਨੇਕਤਾ
ਿਵਚ ਏਕਤਾ’ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਿਮਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵੈਿਦਕ ਪਰੰਪਰਾ ਸਰਵੋਤਮ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਵੇਦਾਂਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ
ਨੂੰ, ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਤੰਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਂ (ਆਯੁਰਵੇਦ, ਯੋਗ ਤੇ ਵੇਦਾਂਤ) ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ,
ਪਰ੍ਿਕਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਿਰਤ, ਸਰੀਰਕ ਿਸਹਤ, ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਤੇ ਰੋਗ-ਿਨਵਾਰਨ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਹੈ। ਯੋਗ, ਸਰੀਰ, ਮਨ ਤੇ ਪਰ੍ਾਣ
ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀਂ, ਿਚੱਤ ਦੀ ਿਬਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸੰਜਮ ਲਾਉਣਾ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਧਆਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪੇ ਨੂੰ ਿਨੱਜਸਰੂਪ ਿਵਚ ਿਵਚ ਿਟਕਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹ੍ਾਂ ਵੇਦਾਂਤ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਰਮ ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਰਾ ਕੇ, ਬਰ੍ਿਹਮੰਡ
ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਿਜਊਣ ਦੀ ਜਾਚ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੋਮੇ ਉਪਿਨਸ਼ਦ, ਬਰ੍ਹਮਸੂਤਰ ਤੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਮੰਨੇ
ਗਏ ਹਨ। ਇਨਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਰ੍ਸਥਾਨ ਤਰ੍ਈ' ਆਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੇਦਾਂਤ ਦੀਆਂ ਿਤੰਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਹਨ - ਅਦਵੈਤ ਵੇਦਾਂਤ, ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟ ਅਦਵੈਤ ਅਤੇ ਦਵੈਤਾਦਵੈਤ। ਆਿਦ
ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਅਦਵੈਤ ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ, ਰਾਮਾਨੁਜ ਨੂੰ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟਾਦਵੈਤ ਦਾ ਅਤੇ ਮੱਧਿਵਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵੈਤ ਦਾ ਪਰ੍ਵਰਤਕ
ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਹ੍ਾਂ ਿਵਚਲਾ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਜੀਵ ਤੇ ਬਰ੍ਹਮ ਦੇ ਆਪਸੀ ਿਰਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਮੋਖ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਰਤੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁਮ
ੰ ਦਾ ਹੈ।
ਵੈਿਦਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਿਗਆਨ-ਗਰ੍ਥ
ੰ ਾਂ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ, ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਸ਼ਰੁਤੀ (िु त) ਤੇ ਸਿਮਰ੍ਤੀ
(मृित) । ‘ਸ਼ਰੁਤੀ’ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਮੁੱਚਾ ਵੈਿਦਕ ਸਾਿਹਤ (ਵਾਂਗਮਯ) ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਚਾਰ ਵੇਦ (ਿਰਗਵੇਦ,
ਸਾਮਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਅਥਰਵਵੇਦ) ਤੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਭਾਗ (ਸੰਿਹਤਾ, ਬਰ੍ਾਹਮਣ ਗਰ੍ਥ
ੰ , ਆਰਣਯਕ ਤੇ ਉਪਿਨਸ਼ਦ) ਆਉਂਦੇ
ਹਨ। ਇਨਹ੍ਾਂ ਿਵਚੋਂ ਿਰਗਵੇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਹੈ, ਿਜਸਦੀ ਰਚਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਹੋਈ ਮੰਨੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ੍ਚੱਲਤ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਦੀ ਅਤੇ ਅਪੌਰੂਸ਼ੇਯ ਮੰਿਨਆਂ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਜਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਨਹ੍ਾਂ
ਦਾ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਰਥਾਤ ਇਨਹ੍ਾਂ ਿਵਚਲਾ ਪਰ੍ਵਚਨ ਪਰ੍ਸਗ
ੰ -ਮੁਕਤ (non-contingent)
ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਆਮਦ ‘ਮੰਤਰ-ਦਰ੍ਸ਼ਟਾ’ ਿਰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵੇਸ਼ ਦੇ ਿਛਣਾਂ ਿਵਚ ਹੋਈ ਹੈ। ‘ਸਿਮਰ੍ਤੀ’ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਿਗਆਨਗਰ੍ਥ
ੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਰਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਿਸਮਰਤੀ (ਯਾਦ) ਉੱਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹਨ। ਇਨਹ੍ਾਂ ਿਵੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਸ਼ਾਸਤਰ,
ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰ, ਇਿਤਹਾਸ (ਰਾਮਾਇਣ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ) ਅਤੇ ਪੁਰਾਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਹ੍ਾਂ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਧਰਮ (ਨੈਿਤਕਤਾ)
ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਿਵਦਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ‘ਸੰਿਹਤਾ’ ਜਾਂ ਮੰਤਰ ਭਾਗ ਨੂੰ ਉਪਾਸਨਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਰੱਿਖਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹ੍ਾਂ ਇਨਹ੍ਾਂ ਦੇ ‘ਬਰ੍ਾਹਮਣ’ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਅਤੇ ‘ਆਰਣਯਕ’ ਭਾਗ ਨੂੰ ਿਗਆਨ ਕਾਂਡ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਰੱਿਖਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਿਨਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਅੰਿਤਮ ਭਾਗ ਮੰਿਨਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੇਦਾਂਤ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਹ੍ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਿਵਸ਼ਾ ‘ਬਰ੍ਹਮ
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ਿਵਿਦਆ’ ਜਾਂ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਿਚੰਤਨ ਹੈ। ਿਦਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੈਿਦਕ ਿਵਰਸੇ ਦੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਾਂਡ ਤੇ ਕਰਮ
ਕਾਂਡ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਿਗਆਨ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਿਨਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਵੇਦਾਂਤਕ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਰੋਕਾਰ ਜੋਿੜਆ
ਹੈ।
ਿਰਗਵੇਦ ਿਵਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਰ੍ਮੱੁ ਖ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਸੰਕਲਪ ਹਨ ‘ਸਿਤ’ (स यं) ਤੇ ‘ਿਰਤ’ (ऋतं)। ਸਿਤ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ
ਥੀਮ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਹ੍ਾਂ ਦਾ ਿਵਰੋਧ-ਜੁੱਟ ਅਸੱਤ ਤੇ ਅਿਨਰ੍ਤ ਨੂੰ ਮੰਿਨਆ
ਿਗਆ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਸੰਕਲਪੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਤ (सत् / स य) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋ ਅਰਥਾਂ ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਚ ਅਤੇ ਹੋਂਦ। ਇਹ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਰਮ ਸਚ ਜਾਂ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਬੋਧਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹ੍ਾਂ ਿਰਤ ਨੂੰ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਿਵੱਚ ਿਵਆਪਕ ਪਰ੍ਿ]ਿਤਕ
ਿਵਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੰਕਲਿਪਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਸਮਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਰ੍ਿ]ਿਤਕ ਿਵਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ
ਨੈਿਤਕ ਿਵਧਾਨ (ਧਰਮ) ਦਾ ਬੋਧਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਰ੍ਵਚਨ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚਲੇ ਸਚ/ਕੂੜ ਤੇ ਸਿਚਆਰ/ ਕੂਿੜਆਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪੀ ਿਵਰੋਧ-ਜੁੱਟ ਨੂੰ ਸਿਹਜੇ
ਹੀ ਵੈਿਦਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਸਿਤ/ਅਸਿਤ ਤੇ ਿਰਤ/ਅਿਨਰ੍ਤ ਦੇ ਿਵਰੋਧ-ਜੁੱਟ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਿਖਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਬਾਣੀ ਇਨਹ੍ਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਕੇ ਇਨਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਦਰਭ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜਪੁਜੀ
ਸਾਿਹਬ ਦੀਆਂ ਿਨਮਨ-ਅੰਿਕਤ ਪੰਗਤੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ :
ਆਿਦ ਸਚੁ ਜੁਗਾਿਦ ਸਚੁ ॥
ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ॥੧॥ (ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ, 1)
ਜਪੁਜੀ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸਚ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰਿਦਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮ ਯਥਾਰਥ
(Ultimate Reality) ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਿਧਆਤਮਕ ਸਮੱਿਸਆ ਇਸ
ਪਰਮ ਸਚ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸਿਚਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਪੁਜੀ ਸਾਿਹਬ ਸਚ ਤੇ ਕੂੜ ਦਾ ਿਵਰੋਧ-ਜੁੱਟ ਇਸੇ ਸਿਥਤੀ ਵਲ
ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ :
ਿਕਵ ਸਿਚਆਰਾ ਹੋਈਐ ਿਕਵ ਕੂੜੈ ਤੁਟੈ ਪਾਿਲ ॥
ਹੁਕਿਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਿਲਿਖਆ ਨਾਿਲ ॥੧॥ (ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ, 1)
ਸਿਚਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਿਲ (ਕੰਧ) ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਵੀ
ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਚਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਕੇਂਿਦਰ੍ਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪੇ ਦੀ ਤੰਗ
ਵਲਗਣ ਿਵਚ ਕੈਦ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚੋਂ ਿਨਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ - ‘ਹੁਕਿਮ’ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਇਹ
ਸੰਕਲਪ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਿਵਚਲੇ ਸਰਬ-ਿਵਆਪੀ ਪਰ੍ਿਕਰਤਕ ਤੇ ਨੈਿਤਕ ਿਵਧਾਨ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ‘ਵੈਿਦਕ ਿਰਤ’ ਦੇ ਸਨਮੁਖ
ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
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ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਿਰ ਸਭੁ ਕੋ ਬਾਹਿਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ ॥੨॥(ਗੁਰੁ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ, 1)
ਿਦਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰੂ ਕਵੀ ਨੇ ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ‘ਧਰਮ’ ਦੀ ਵੈਿਦਕ ਸੰਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ
ਿਵਚਲੇ ਨੈਿਤਕ ਿਵਧਾਨ ਦੇ ਇਨਹ੍ਾਂ ਅਰਥਾਂ ਿਵਚ ਹੀ ਵਰਿਤਆ ਹੈ। ‘ਧਰਮ’ ਦਾ ਕੋਸ਼-ਅਰਥ ਹੈ - ਧਾਰਣ ਕਰਨਾ, ਲੈ ਜਾਣਾ,
ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਰਥਾਂ ਿਵਚ ‘ਧਰਮ’ ਪਰ੍ਿਕਰਤੀ ਅਤੇ ਬਰ੍ਿਹਮੰਡ ਿਵਚ ਿਵਆਪਕ
ਨੇਮ-ਿਵਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਮਾਿਜਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੈਿਤਕ ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :
ਧੌਲੁ ਧਰਮੁ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤੁ ॥ ਸੰਤੋਖੁ ਥਾਿਪ ਰਿਖਆ ਿਜਿਨ ਸੂਿਤ ॥
ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੈ ਸਿਚਆਰੁ ॥ ਧਵਲੈ ਉਪਿਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰੁ ॥
ਧਰਤੀ ਹੋਰੁ ਪਰੈ ਹੋਰੁ ਹੋਰੁ ॥ ਿਤਸ ਤੇ ਭਾਰੁ ਤਲੈ ਕਵਣੁ ਜੋਰੁ ॥ (ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ, 3)
ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਸ ਪੌਰਾਿਣਕ ਬਲਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਸੰਗਾਂ ਤੇ ਚੁੱਿਕਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਲਦ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਸੰਖੋਖ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥਾਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਇਆ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਾਮਾਿਜਕ
ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਨੈਿਤਕ ਕਦਰਾਂ ਹਨ। ਦਇਆ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ
ਸੰਜਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਵੈਿਦਕ ਿਵਰਸੇ ਦੇ ਿਗਆਨ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਿਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਸੰਕਲਪਾਂ
ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰ੍ਸਗ
ੰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਗਵੇਦ ਦੇ ‘ਨਾਸਦੀਯ ਸੂਕਤ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰਵਲੀ ਸੁਨ
ੰ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਦੁਨੀਆਂ
ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ‘ਮਾਰੂ ਸੋਹਲੇ’ ਰਚਨਾ ਵੀ ਨਾਸਦੀਯ ਸੂਕਤ ਿਵਚਲੀ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ
ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਿਧਤ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ, ਸਿਹਵਨ ਹੀ, ਨਾਸਦੀਯ ਸੂਕਤ ਨਾਲ ਰਚਾਏ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਇਨਹ੍ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਪਿਰਪੇਖ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਚਣਾ ਬਹੁਤ ਿਦਲਚਸਪ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ।
ਨਾਸਦੀਯ ਸੂਕਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਿਵ-ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਗਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਹਨ :
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 ਓਸਨੂੰ? 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 ਵੀ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹਨ, 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)
ਵੈਿਦਕ ਿਵਰਸੇ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਂਕਥਾ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਸੂਤਰ ਿਧਆਨ ਯੋਗ ਹਨ : 1. ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਨਰਾਕਾਰ
ਸੁਨ
ੰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵਦਮਾਨ ਸੀ। 2. ਪਰ ਇਸ ਪਰਮ ਸੁਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਉਸ ਰਹੱਸਮਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਏਕਮ ਦੀ ਹੋਂਦ
ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜੋ ਿਬਨਾਂ ਸਵਾਸ ਦੇ ਸਵੈ ਆਧਾਰੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਵੱਦਮਾਨ ਸੀ। 3. ਇੱਥੇ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਉਸ
ਰਹੱਸਮਈ ਏਕਮ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਉਭਰੀ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਲਿਹਰ ਨੂੰ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਇਨਹ੍ਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪੂਰਬਲੀ
ਸੁਨ
ੰ - ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਿਵਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਿਬਰਤਾਂਤ ‘ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ’ ਰਚਨਾ ਿਵਚ
ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਿਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਗਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਹਨ :
ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁਧ
ੰ ੂਕਾਰਾ ॥ ਧਰਿਣ ਨ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮੁ ਅਪਾਰਾ ॥
ਨਾ ਿਦਨੁ ਰੈਿਨ ਨ ਚੰਦੁ ਨ ਸੂਰਜੁ ਸੁਨ
ੰ ਸਮਾਿਧ ਲਗਾਇਦਾ ॥1॥
ਖਾਣੀ ਨ ਬਾਣੀ ਪਉਣ ਨ ਪਾਣੀ ॥ ਓਪਿਤ ਖਪਿਤ ਨ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ॥
ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਸਪਤ ਨਹੀ ਸਾਗਰ ਨਦੀ ਨ ਨੀਰੁ ਵਹਾਇਦਾ "
ਇੱਥੇ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪੂਰਬਲੀ ਸੁਨ
ੰ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਿਨਰਗੁਣ ਿਨਰਾਕਾਰ ਬਰ੍ਹਮ ਦੀ ਸੁਨ
ੰ -ਸਮਾਧੀ ਵਜੋਂ ਿਚਤਿਵਆ
ਿਗਆ ਹੈ। ਸੁਨ
ੰ (ਸ਼ੂਨਯ) ਜਾਂ ਧੁਧ
ੰ ੂਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਿਨਹ-ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਕਲਪਨਾ
ਜਾਂ ਰਹੱਸ-ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ। ਿਰਗਵੇਦ ਿਵਚ ਵੀ ਇਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਬਰ੍ਿਹਮੰਡਕ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ
ਭਾਰਤੀ ਪਰਾਭੌਿਤਕਤਾ ਦੀ ਿਵਲੱਖਣ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੁਨ
ੰ -ਅਵਸਥਾ ਿਵਚੋਂ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਿਕਵੇਂ ਹੋਈ? ਗੁਰੂ
ਕਵੀ ਨੇ ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਰਚਨਾ ਿਵਚ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬਰ੍ਹਮ ਦੀ ਸਗੁਣ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਹੈ :
ਜਾ ਿਤਸੁ ਭਾਣਾ ਤਾ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥

7
ਬਾਝੁ ਕਲਾ ਆਡਾਣੁ ਰਹਾਇਆ ॥
ਬਰ੍ਹਮਾ ਿਬਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਉਪਾਏਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਵਧਾਇਦਾ ॥14॥
ਿਵਰਲੇ ਕਉ ਗੁਿਰ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥
ਕਿਰ ਕਿਰ ਦੇਖੈ ਹੁਕਮੁ ਸਬਾਇਆ ॥
ਖੰਡ ਬਰ੍ਹਮੰਡ ਪਾਤਾਲ ਅਰੰਭੇ ਗੁਪਤਹੁ ਪਰਗਟੀ ਆਇਦਾ ॥15॥
ਤਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ॥ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥
ਨਾਨਕ ਸਾਿਚ ਰਤੇ ਿਬਸਮਾਦੀ ਿਬਸਮ ਭਏ ਗੁਣ ਗਾਇਦਾ ॥
ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਵੈਿਦਕ ਮਹਾ-ਕਥਾ (meta-narrative) ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਮਹਾ-ਕਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸੰਦਰਭ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਇਸੇ ਮਹਾ-ਕਥਾ ਨੂੰ, ਿਨਮਨ-ਅੰਿਕਤ ਪੰਗਤੀਆਂ ਿਵਚ, ਲੋਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁਨਰਿਸਰਿਜਤ ਕੀਤਾ ਹੈ :
ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ ਪਵਨੈ ਤੇ ਜਲੁ ਹੋਇ ॥
ਜਲ ਤੇ ਿਤਰ੍ਭਵਣੁ ਸਾਿਜਆ ਘਿਟ ਘਿਟ ਜੋਿਤ ਸਮੋਇ ॥ (ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ, 19)
ਜਪੁਜੀ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਆਰੰਭ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਪਰ੍ਸਗ
ੰ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਿਚਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ :
ੴ ਸਿਤਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰਭਉ ਿਨਰਵੈਰੁ
ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ (ਗੁਰੂ ਗਰ੍ੰਥ ਸਾਿਹਬ,
ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਅਸਲ ਿਵਚ, ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਿਸੱਧਾਂਤ-ਕਥਨ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਮਿਤ ਦੇ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸੂਤਰ ਰੂਪ ਿਵਚ
ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਿਦਕ ਪਰੰਪਰਾ ਿਵਚ ਓਅੰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਬਰ੍ਹਮ’ ਦਾ ਪਰ੍ਤੀਕ ਮੰਿਨਆਂ ਿਗਆ ਹੈ। ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਰ੍ਹਮ ਨੂੰ
ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਪਰਮ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਵਜੋਂ ਸੰਕਲਿਪਆ ਹੈ ਜੋ ਿਦਸਦੇ ਜਗਤ ਦੀ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ
ਪਾਲਣਹਾਰ ਤੇ ਸੰਘਾਰਨਹਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ।
ਵੈਿਦਕ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ‘ਿਸੱਧ-ਨਾਥ-ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ’ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਬਾਣੀ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਗਤ ਤੇ ਕਾਿਵਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਂਝ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰੀ ਪਰ੍ਸਾਦ ਿਦਵ੍ਵੇਦੀ, ਰਾਹੁਲ
ਸੰ]ਤਾਇਨ, ਹਿਰਪਰ੍ਸਾਦ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਿਸੱਧਾਂ ਦਾ ਸੰਬਧ
ੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਅਪਭਰ੍ੰਸ਼
ਕਾਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਿਵਿਗਆਨਕ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਆਧੁਿਨਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਿਲਖਤੀ
ਸੋਿਮਆਂ ਅਤੇ ਮੌਿਖਕ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਿਸੱਧਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ 84 ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਹ੍ਾਂ ਿਸੱਧਾਂ ਿਵਚੋਂ ਇਕ ਜਾਲੰਧਰ ਨਾਥ ਵੀ
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ਹੋਏ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਦਾ ਸੰਬਧ
ੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਜਾਲੰਧਰ ਨਾਲ ਮੰਿਨਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਨਹ੍ਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ
ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਿਸੱਧ ਆਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾਈ ਿਪਛੋਕੜ ਸ਼ੈਵਮਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ
ਿਜਸ ਲਈ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਿਸੱਧਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਿਹਆਂ ਅਤੇ ਚਰਯਾਪਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਚਰਯਾਪਦ ਤੰਤਰ-ਸਾਧਨਾ ਸਮੇ
ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਗੀਤ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਿਵਚ ਪਰ੍ਤੀਕਾਤਮਕ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਉਸਾਿਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਿਕ ਦੋਿਹਆਂ
ਿਵਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਸੱਧਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦੇ ਨੈਿਤਕ ਅਤੇ ਿਸੱਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ। ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਭਾਰਤੀ
ਅਨੁਸਾਰ ਿਸੱਧਾਂ ਦਾ ਸੰਬਧ
ੰ ਬੁੱਧਮਤ ਦੀ ਸਿਹਜਯਾਨੀ / ਵੱਜਰ੍ਯਾਨੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸਾਧਨਾ-ਪੱਧਤੀ ਿਵਚ
ਵਾਮ-ਮਾਰਗੀ ਤਾਂਤਿਰਕ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਾਰਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸਦੀ ਿਨਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਿਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂਤਿਰਕ
ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਕਾਇਆ-ਤੀਰਥ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ
ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਿਧਆਤਮਕ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਦਾ ਿਟਕਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਪਾਵਨਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਤੀਰਥ ਮੰਨਣ ਦਾ ਇਹ
ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਿਵਚਾਰ ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਨਵੀਨ ਅਰਥ-ਸਾਰਥਕਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਿਸੱਧਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਵਨ
ਤੀਰਥ-ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਕਾਇਅ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰਹੱਸਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰਲੀ ਰਹੱਸਾਤਮਕ
ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬਲ ਿਦੱਤਾ।
ਿਸੱਧਾਂ ਦੀ ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦਾ ਿਸੱਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਬੁੱਧਮਤ ਦੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਵਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ
ਿਵਆਿਖਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਿਦਆਂ ਦੁੱਖ ਦਾ
ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਮੰਿਨਆਂ ਸੀ। ਅਰਥਾਤ ਸੰਸਾਰ (ਭਵ) ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ
ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੁੱਖਮਈ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਣ ਿਤਰ੍ਸ਼ਨਾ ਜਾਂ ਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਭਵ / ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ
ਇਕੋ-ਇਕ ਢੰਗ ਹੈ - ਮੱਧਮਾਰਗ। ਬੁੱਧ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁਕਤੀ-ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਿਨਰਵਾਣ ਆਿਖਆ ਹੈ। ਿਸੱਧਾਂ ਨੇ ਬੌਧ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੂਲ
ਸੰਕਲਪਾਂ - ਿਤਰ੍ਸ਼ਨਾ, ਭਵ, ਅਤੇ ਿਨਰਵਾਣ - ਦੀ ਨਵੀਂ ਿਵਆਿਖਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੇ ਿਤਰ੍ਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਭਵ ਦਾ ਕਾਰਣ ਤਾਂ ਮੰਿਨਆਂ
ਪਰ ਿਨਰਵਾਣ ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਲਈ ਿਤਰ੍ਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਅਿਤਰ੍ਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦੇ ਸੰਜਮਸ਼ੀਲ ਭੋਗ ਉੱਤੇ ਬਲ ਿਦੱਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ
ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਗ ਦਾ ਮਾਰਗ ਆਿਖਆ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਤਰਕਿਗਆਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਭਵ-ਿਗਆਨ ਉੱਤੇ ਬਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਭਵ-ਿਗਆਨ ਦਾ ਇਹ ਮਾਰਗ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਹਜ
ਵੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਿਕਸੇ ਿਸੱਧ-ਪੁਰਖ (ਗੁਰੂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ-ਮੁੱਖਤਾ (ਗੁਰਮੁਖਤਾ) ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ
ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਿਵਚ ਿਸੱਧਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਇਕ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸੰਜਮਸ਼ੀਲ ਭੋਗਵਾਦ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੀਆਂ ਵਾਮਮਾਰਗੀ ਤਾਂਤਿਰਕ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਇਸੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਧੁਰੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁਮ
ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਨਹ੍ਾਂ ਸਾਧਨਾਵਾਂ
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ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪੰਚ-ਮਕਾਰਾਂ ( ਮਾਸ, ਮਿਦਰਾ, ਮੁਦਰਾ, ਮਤਸਯ, ਅਤੇ ਮੈਥੁਨ ) ਦੇ ਸਾਧਨਾਮਈ ਸੇਵਨ ਉੱਤੇ ਬਲ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਡਾ. ਧਰਮ ਵੀਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਧਨਾ-ਪੱਧਤੀ ਦੀ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨਕ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਿਦਆਂ ਦਰਸਾਇਆ
ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਸੰਜਮਸ਼ੀਲ ਿਤਰ੍ਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੰਿਨਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿਦਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਸੱਧ-ਨਾਥ-ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਿਸੱਧਾਂਤਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਵੰਦਮਈ ਗਤੀ ਿਵਚੋਂ
ਲੰਘਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਵੰਦਮਈ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬੁਿਨਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਦ-ਪਰ੍ਿਤਵਾਦ-ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੇਸ਼
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਾਦੀ ਸਿਥਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਿਸੱਧਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ-ਿਵਧੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਿਸੱਧਾਂਤ
(ਵਾਦ) ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਥਬਾਣੀ ਇਸ ਜੀਵਨ-ਿਵਧੀ ਦਾ ਪਰ੍ਿਤਵਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਗ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਵੈਰਾਗ ਨੂੰ
ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰ੍ਿਹਸਤੀ ਜੀਵਨ/ ਪਰ੍ਿਵਰਤੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਦਾਸੀ ਜੀਵਨ/ ਿਨਿਵਰਤੀ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਬਲ
ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਗ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਯੋਗ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਿਸੱਧਬਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਸੰਕਲਪ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਨੂੰ
ਨਾਥ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਿਚੰਤਨ-ਿਵਧੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਹ੍ਾਂ ਿਵਚ ਕਾਇਆ-ਤੀਰਥ ਅਨੁਭਵ-ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵਚ ਨਾਥਬਾਣੀ ਨੇ ਿਸੱਧ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰ੍ਵਾਨ
ਕਰ ਿਲਆ ਪਰ ਉਸਦੀ ਜੀਵਨ-ਜੁਗਤ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ-ਪੱਧਤੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਭਵ ਦਾ
ਕਾਰਣ ਿਤਰ੍ਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਿਨਆਂ ਪਰ ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੋਗ ਉੱਤੇ ਬਲ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਤਰ੍ਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ
ਿਚੱਤ-ਿਬਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਮਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸੁਝਾਇਆ। ਪਾਤੰਜਲੀ ਦੇ ਯੋਗਸੂਤਰ ਦੀ ਿਨਮਨ-ਅੰਿਕਤ
ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਜੀਵਨ-ਿਵਧੀ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ :
ਯੋਗਾਸ਼ਿਚੱਤਿਵਰ੍ਤੀ ਿਨਰੋਧ: ਤਦਾ ਦਰ੍ਸ਼ਟੂ ਸਵਰੂਪੇ ਅਵਸਥਾਨਮ (ਯੋਗ ਸੂਤਰ)
ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵਚ ਆਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨਾਥਬਾਣੀ ਦਾ ਉਦਭਵ ਿਸੱਧਬਾਣੀ ਦੇ ਪਰ੍ਿਤਉੱਤਰ
ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ। ਨਾਥਬਾਣੀ ਦਾ ਪਰ੍ਵਰਤਕ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਮੰਿਨਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ
ਜੀਵਨਕਾਲ 940 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 1040 ਈਸਵੀ ਤਕ ਮੰਿਨਆਂ ਿਗਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬਿੰ ਧਤ ਦੂਸਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ
ਨਾਥ-ਕਵੀ ਹਨ - ਚਰਪਟਨਾਥ, ਰਤਨਨਾਥ, ਚੌਰਗ
ੰ ੀਨਾਥ ਜਾਂ ਪੂਰਨਭਗਤ।
ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਿਸੱਧਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਿਚੱਤ-ਿਬਰਤੀਆਂ ਦੇ ਿਨਰੋਧ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਿਲਆਂਦਾ। ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ, ਮਨ
ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਣ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪਰ੍ਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਦੇ ਿਪਛੋਕੜ ਿਵਚ ‘ਕਾਇਆ-ਤੀਰਥ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਨਾਥਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨਵ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੂਪ-ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਛੇ ਨਾੜੀ-ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਸੰਕਲਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ
ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਹ੍ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੀੜਹ੍ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਸਰੇ ਉੱਤੇ ਮੂਲਾਧਾਰ ਚੱਕਰ ਸਿਥਤ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਕੁਡ
ੰ ਲਨੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਿਨਵਾਸ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਇਹ ਕੁਡ
ੰ ਲਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੁੱਤੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਜੋਗੀ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀਂ
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ਜਗਾ ਕੇ ਬਰ੍ਹਮਰੰਧਰ ਤਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵਚ ਸਿਥਤ ਹੈ। ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ-ਮਨ-ਪਰ੍ਾਣ
ਸਾਧਨਾ ਮਾਰਗ ਉਦਾਸੀ ਜੀਵਨ-ਿਵਧੀ ਅਤੇ ਵੈਰਾਗ ਨੂੰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਾਥਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ, ਪਿਦਆਂ ਜਾਂ ਦੋਿਹਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਿਵਰੂਪ
ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਹਨ। ਨਾਥਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਿਸੱਧਾਂ ਦੀ ਿਵਕਾਰ-ਗਰ੍ਸਤ ਭੋਗ-ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਿਦਆਂ ਨਾਰੀਿਨੰਿਦਆ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਦਰਭ ਖੋਲਹ੍ ਿਦੱਤਾ। ਗੋਰਖਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਿਨਮਨ-ਅੰਿਕਤ ਪੰਗਤੀਆਂ ਇਸੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕਰ ਦੀਆਂ
ਹਨ :
ਦਾਮ ਕਾਢ ਬਾਘਣ ਲੈ ਆਇਆ।
ਮਾਊ ਕਹੈ ਮੇਰਾ ਪੂਤ ਿਵਆਿਹਆ। (ਗੋਰਖ ਬਾਣੀ)
ਅਸਲ ਿਵਚ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਖ-ਪਰ੍ਧਾਨ ਿਵਸ਼ਵ-ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ ਕਾਰਣ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਨਾਰੀ-ਿਵਰੋਧੀ
ਸੁਰ ਆਮ ਸੁਣਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਿਸੱਧਬਾਣੀ ਦੇ ਪਰ੍ਿਤਕਰਮ ਵਜੋਂ ਉਪਿਜਆ ਇਹ ਸੁਰ ਨਾਥਬਾਣੀ ਦੇ ਕਾਿਵਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਿਹਲੂ ਹੈ। ਜੇ ਿਸੱਧ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਿਧਆਤਮ-ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾਥਜੋਗੀ
ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਅਿਧਆਤਮ-ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਿਵਘਨਕਾਰੀ ਤੱਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਿਸੱਧ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਕਲਪੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਿਤਆ ਹੈ।
ਿਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸੁਨ
ੰ , ਿਨਰਵਾਣ, ਸਿਹਜ, ਨਾਦ, ਿਬੰਦ, ਅਨਹਦ, ਸੁਰਿਤ, ਸਬਦ ਭਵਸਾਗਰ, ਿਨਰੰਜਨ ਆਿਦ। ਇਹ ਸੰਕਲਪੀ
ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਥਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਧਰਮ-ਚੇਤਨਾ / ਕਾਿਵ-ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਿਬੰਬਾਵਲੀ ਅਤੇ ਪਰ੍ਤੀਕ-ਿਵਧਾਨ
ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਤਕ ਚਰਚਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵਚ ਆਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨਾਥਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰਬਲੀ ਸਾਿਹਤਕ
ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਪਰ੍ਿਤ-ਉੱਤਰ ਵਜੋਂ ਿਵਕਿਸਤ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਸੱਧਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਈ
ਿਸੱਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਕਾਿਵਕ ਰੂੜਹ੍ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਜੇ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦਾ
ਪਰ੍ਿਤਵਾਦ ਵੀ ਪਰ੍ਸਤੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਨਾਥਬਾਣੀ ਿਚੰਤਨ ਅਤੇ ਿਸਰਜਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਵਚੋਂ
ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਿਵਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਨਾਥਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਗਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਹਨ :
ਿਹੰਦੂ ਿਧਆਵੈ ਦੇਹੁਰਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸੀਤਾ ।
ਜੋਗੀ ਿਧਆਵੈ ਪਰਮਪਿਦ ਜਹਾਂ ਦੇਹਰ
ੁ ਾ ਨਾ ਮਸੀਤਾ।
...

...

ਜੋ ਘਰ ਿਤਆਗ ਕਹਾਵੈ ਜੋਗੀ
ਘਰ ਵਾਸੀ ਕੋ ਕਹੈ ਜੋ ਭੋਗੀ
ਅੰਤਰ ਭਾਵ ਨਾ ਪਰਖੈ ਜੋਈ
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ਗੋਰਖ ਆਖੈ ਮੂਰਖ ਸੋਈ।
... ...
ਖਾਇਆ ਵੀ ਮਰੈ, ਅਣਖਾਇਆ ਵੀ ਮਰੈ,
ਗੋਰਖ ਆਖੈ ਪੂਤਾ, ਸੰਜਮੀ ਤਰੈ। (ਗੋਰਖ ਬਾਣੀ)
ਉੱਤਰ - ਪਰ੍ਿਤਉੱਤਰ ਦਾ ਇਹ ਿਸਲਿਸਲਾ ਨਾਥਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਤਬਾਣੀ ਿਵਚ ਵੀ ਜਾਰੀ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਿਸੱਧ-ਨਾਥ-ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਿਵਚ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤਬਾਣੀ ਮੱਧਕਾਲੀਨ
ਭਗਤੀ ਲਿਹਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਉਨਹ੍ਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਿਜਹੜੇ ਦੈਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਿਨਰਗੁਣ ਿਨਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਿਵਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰ੍ਮੱੁ ਖ ਸੰਤਕਵੀਆਂ ਿਵਚ ਨਾਮਦੇਵ, ਕਬੀਰ, ਰਿਵਦਾਸ, ਧੰਨਾ, ਿਤਰਲੋਚਨ, ਸੈਣ ਅਤੇ ਪੀਪਾ ਅਿਦ
ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿਸੱਧਾਂਤਕ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਿਖਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਤਬਾਣੀ ਿਸੱਧਾਂ ਅਤੇ ਨਾਥਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਿਵਧੀ ਿਵਚ ਸੰਵਾਦ ਜਾਂ ਸੁਮੇਲ
ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਸੱਧ ਅਤੇ ਨਾਥ ਦੋਵਂੇ ਹੀ ਜੀਵਨ-ਿਵਧੀ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਿਵਰੋਧੀ ਿਸਿਰਆਂ ਉੱਪਰ
ਖਲੋਤੇ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਇਨਹ੍ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਿਵਧੀ ਿਵਚ ਧਰੂਵੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਨਾਥਬਾਣੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਗ ਦੇ
ਿਵਰੋਧ ਿਵਚ ਵੈਰਾਗ ਅਤੇ ਗਰ੍ਿਹਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਤੇ ਉਦਾਸੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਤਬਾਣੀ ਨੇ ਪਰ੍ਿਵਰਤੀ
ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਿਨਿਵਰਤੀ ਮਾਰਗ ਿਵਚਕਾਰ ਸੁਮੇਲ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਿਦਆ ਪਰ੍ਿਵਰਤ-ਿਨਿਵਰਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਜਸਦਾ
ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਦੂਰੀ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਗਰ੍ਿਹਸਤ ਿਵਚ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਿਵਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਿਸਰਿਜਤ
ਪਰ੍ਵਚਨ ਿਵਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਉੱਘੜਵੇਂ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਰਿਚਤ ਿਸੱਧ ਗੋਸਿਟ ਰਚਨਾ ਿਵਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਵੀ ਨੇ ਨਾਥਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ
ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਿਦਆਂ ਇਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਨਰਲੇਪ ਜੀਵਨ-ਜੁਗਤ ਦਾ ਿਬੰਬ ਿਨਮਨ-ਅੰਿਕਤ ਪੰਗਤੀਆਂ
ਿਵਚ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ :
ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਿਹ ਕਮਲੁ ਿਨਰਾਲਮੁ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈ ਸਾਣੇ ॥
ਸੁਰਿਤ ਸਬਿਦ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੇ ॥
ਰਹਿਹ ਇਕਾਂਿਤ ਏਕੋ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਆਸਾ ਮਾਿਹ ਿਨਰਾਸੋ ॥
ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਦੇਿਖ ਿਦਖਾਏ ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੋ ॥5॥ (ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ,
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ਿਜਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਕੰਵਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਰਗ਼ਾਬੀ
ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਉੱਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਿਵਚੋਂ ਿਨਕਲਦੀ ਹੋਈ ਿਸੱਦੀ ਹਵਾ ਿਵਚ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹ੍ਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਿਨਰਿਲਪਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਿਜਉਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਿਸੱਧ-ਨਾਥਸੰਤ ਬਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪਰ੍ਸਗ
ੰ ਿਵਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਜੀਵਨ-ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਿਸੱਧਾਂਤਕ
ਸੋਿਮਆਂ ਦਾ ਿਗਆਨ ਵੀ ਸਿਹਜੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਿਵਧਾਰਾ ਦੇ ਿਸੱਧ-ਨਾਥ-ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬਿੰ ਧਤ ਹੋਣ
ਦਾ ਪਰ੍ਮਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਿਮਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸੰਕਲਪੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗ਼ੁਰੇਜ਼
ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਿਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਗੁਰਮੁਖ, ਸੁਨ
ੰ , ਸਿਹਜ, ਿਨਰੰਜਨ, ਿਨਰਵਾਣ, ਨਾਦ, ਿਬੰਦ, ਸਬਦ, ਸੁਰਿਤ ਆਿਦ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ
ਬਰ੍ਿਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਿਪੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਿਦਆਂ ਕਾਇਆ-ਤੀਰਥ ਦੀ ਸੰਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂਘ
ੰ ਰ
ੇ ਾ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ
ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਸਨੇ ਇਨਹ੍ਾਂ ਸੰਕਲਪੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਿਵਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ
ਿਵਚ ਨਵੇਂ ਿਸਿਰਉਂ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੁਨ
ੰ -ਿਨਰੰਜਨ ਵਰਗੇ ਅਨੀਸ਼ਵਰਵਾਦੀ
ਸੰਕਲਪ ਿਨਰਗੁਣ-ਿਨਰਾਕਾਰ ਬਰ੍ਹਮ ਜਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਹੋ ਿਨਬੜਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵਚ ਅਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਵਚਨ ਿਵਚ ਭਾਰਤ
ਦੀਆਂ ਪਰ੍ਮੱੁ ਖ ਿਗਆਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਿਧਤ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ। ਇਨਹ੍ਾਂ ਿਵਚ ਵੈਿਦਕ ਤੇ ਨਾਥ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਤੇ
ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਇਨਹ੍ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਸੰਕਲਪਾਂ
ਤੇ ਸਾਿਹਤਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਿਦਸ਼ਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

