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ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਕਹੈ ਜਨੁ ਭੀਖਨੁ
ਜਸਵੰਤ ਿਸੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰ
ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਰਾਗ ਸੋਰਿਠ ਿਵਚ 2 ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਪੰਨਾ 659 ਤੇ ਦਰਜ
ਹਨ।ਪਿਹਲੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ ਰਹਾਉ
ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਵਲ 4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭੀਖਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਉਤਰ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਲਖਨਊ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ 1470 ਈ. ਨੂੰ
ਹੋਇਆ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਿਲਮ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਿਖਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਚਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੈੱਚ ਵੀ ਇਸਲਾਮੀ ਿਦੱਖ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਹਨ।ਪਰ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪੜਹ੍ਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਿਲਮ ਪਿਰਵਾਰ ਜਾਂ ਿਪਛੋਕੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ।ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭੀਖਨ ਨਾਮ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁਸਿਲਮ ਸੂਫ਼ੀ ਸੰਤ ਉਤਰ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅਤੇ 1470 ਈ.
ਦਾ ਜਨਮ ਵਰਹ੍ਾ ਵੀ ਉਸੇ ਮੁਸਿਲਮ ਸੂਫੀ ਭੀਖਨ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਿਜਸ ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ
ਿਵਚ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਿਲਮ ਸੂਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵਚ ਇਸਲਾਮੀ ਰੰਗਤ
ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਿਕਸੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮਿਰਯਾਦਾ ਦਾ ਿਜਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਿਤ
ਦੇ ਗੂੜਹ੍ੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਸੰਤ, ਰਾਮ ਰਾਇ, ਹਿਰ, ਨਾਮੁ, ਅੰਿਮਰ੍ਤ, ਗੁਰ
ਪਰਸਾਿਦ ਆਿਦ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ, ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ
ਅੰਦਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਇਸਲਾਮੀ ਸੂਫ਼ੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ
ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਿਸਰਲੇਖ ਿਵਚ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਸੇਖ ਫਰੀਦ' ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਪਰ ਭੀਖਨ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ
ਿਸਰਲੇਖ ਹੈ- 'ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਕੀ'।
ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਿਜਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 10-11 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ (1470 ਈ.)
ਮੰਿਨਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਣਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 10-11 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ (1573 ਈ.)
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ਹੋਇਆ ਮੰਿਨਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ,
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੈ।ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਦੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਖਡੂਰ ਸਾਿਹਬ,
ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਿਹਬ ਜਾਂ ਅੰਿਮਰ੍ਤਸਰ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਲੇਖ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਿਸੱਖ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਕਸੇ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਿਤਹਾਸਕ ਵੇਰਵਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਕਸੇ
ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਾਂ ਵਾਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਥਾ ਜਾਂ ਸਾਖੀ ਵੀ ਪਰ੍ਚਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕਿਹਣ ਤੋਂ ਭਾਵ
ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਿਸੱਖ ਅਸਥਾਨਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਿਸੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਵਚਰਨ ਵਾਲੀ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਸਨ।ਭੱਟਾਂ
ਦੇ ਸਵੱਈਆਂ ਿਵਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੋਂ
ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ
'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਹਰਿਦਆਂ ਿਵਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਸੀ।ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਸਾਿਹਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ।ਪੂਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਇਸ ਸਾਂਝ ਦੇ ਕੁਝ ਝਲਕਾਰੇ ਉਦਾਹਰਨ ਮਾਤਰ ਪੇਸ਼
ਹਨ:
ਭੀਖਨ ਜੀ: ਹਿਰ ਗੁਨ ਕਹਤੇ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ॥ ਜੈਸੇ ਗੂੰਗੇ ਕੀ ਿਮਿਠਆਈ ॥ (੬੫੯)
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ: ਿਜਨ ਚਾਿਖਆ ਸੇਈ ਸਾਦੁ ਜਾਣਿਨ ਿਜਉ ਗੁਗ
ੰ ੇ ਿਮਿਠਆਈ ॥ (੬੩੫)
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ: ਇਹੁ ਹਿਰ ਰਸੁ ਸੇਈ ਜਾਣਦੇ ਿਜਉ ਗੂੰਗੈ ਿਮਿਠਆਈ ਖਾਈ ॥ (੩੧੧)
ਭੀਖਨ ਜੀ: ਮਾਥੇ ਪੀਰ ਸਰੀਿਰ ਜਲਿਨ ਹੈ ਕਰਕ ਕਰੇਜੇ ਮਾਹੀ ॥ (੬੫੯)
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ: ਭੋਲਾ ਵੈਦੁ ਨ ਜਾਣਈ ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ ਮਾਿਹ ॥ (੧੨੭੯)
ਭੀਖਨ ਜੀ: ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਜਲੁ ਿਨਰਮਲੁ ਇਹੁ ਅਉਖਧੁ ਜਿਗ ਸਾਰਾ॥ (੬੫੯)
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ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ: ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਭਾਇਆ॥ ਨਾਮੁ ਮੀਠਾ ਮਨਿਹ ਲਾਗਾ ਦੂਿਖ ਡੇਰਾ ਢਾਿਹਆ॥
(੫੬੬)
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ: ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹੈ ਦਾਰੂ ਏਹੁ ਲਾਏਹੁ ॥ (੫੫੪)
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ: ਅਉਖਧੁ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਿਜਤੁ ਰੋਗੁ ਨ ਿਵਆਪੈ ॥ (੮੧੪)
ਹਿਰ ਹਿਰ ਅਉਖਧੁ ਜੋ ਜਨੁ ਖਾਇ॥ ਤਾ ਕਾ ਰੋਗੁ ਸਗਲ ਿਮਿਟ ਜਾਇ ॥ (੮੯੩)
ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਦਰਜ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਨੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ,
ਬੇਵਸੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਿਦਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਦਾ ਵੈਰਾਗਮਈ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪਰ੍ਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਜਲ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਹੈ:
ਨੈਨਹੁ ਨੀਰੁ ਬਹੈ ਤਨੁ ਖੀਨਾ ਭਏ ਕੇਸ ਦੁਧ ਵਾਨੀ ॥
ਰੂਧਾ ਕੰਠੁ ਸਬਦੁ ਨਹੀ ਉਚਰੈ ਅਬ ਿਕਆ ਕਰਿਹ ਪਰਾਨੀ ॥
ਰਾਮ ਰਾਇ ਹੋਿਹ ਬੈਦ ਬਨਵਾਰੀ ॥ ਅਪਨੇ ਸੰਤਹ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੀ ॥ਰਹਾਉ॥
ਮਾਥੇ ਪੀਰ ਸਰੀਿਰ ਜਲਿਨ ਹੈ ਕਰਕ ਕਰੇਜੇ ਮਾਹੀ ॥
ਐਸੀ ਬੇਦਨ ਉਪਿਜ ਖਰੀ ਭਈ ਵਾ ਕਾ ਅਉਖਧੁ ਨਾਹੀ ॥
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਜਲੁ ਿਨਰਮਲੁ ਇਹੁ ਅਉਖਧੁ ਜਿਗ ਸਾਰਾ ॥
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਕਹੈ ਜਨੁ ਭੀਖਨੁ ਪਾਵਉ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ ॥ (੬੫੯, ਭੀਖਨ ਜੀ)
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ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦੇ ਪਿਹਿਰਆ ਦੇ ਘਰ ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਭਾਗ ਨਾਲ ਿਮਲਾ
ਕੇ ਪੜਹ੍ਨ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵਚ ਕਾਫੀ ਸਾਂਝ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਣੀ ਜੀ ਨੇ ਬੁਢਾਪੇ ਿਵਚ ਅਿਜਹੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ
ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਹਲੀਆਂ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਤਾਂ ਿਬਲਕੁਲ ਸਮਾਨ ਅਰਥੀ ਹਨ:
ਪੁੰਡਰ ਕੇਸ ਕੁਸਮ ਤੇ ਧਉਲੇ ਸਪਤ ਪਾਤਾਲ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥
ਲੋਚਨ ਸਰ੍ਮਿਹ ਬੁਿਧ ਬਲ ਨਾਠੀ ਤਾ ਕਾਮੁ ਪਵਿਸ ਮਾਧਾਣੀ ॥
ਤਾ ਤੇ ਿਬਖੈ ਭਈ ਮਿਤ ਪਾਵਿਸ ਕਾਇਆ ਕਮਲੁ ਕੁਮਲਾਣਾ ॥
ਅਵਗਿਤ ਬਾਿਣ ਛੋਿਡ ਿਮਰ੍ਤ ਮੰਡਿਲ ਤਉ ਪਾਛੈ ਪਛੁਤਾਣਾ ॥
ਿਨਕੁਟੀ ਦੇਹ ਦੇਿਖ ਧੁਿਨ ਉਪਜੈ ਮਾਨ ਕਰਤ ਨਹੀ ਬੂਝੈ ॥
ਲਾਲਚੁ ਕਰੈ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨ ਲੋਚਨ ਕਛੂ ਨ ਸੂਝੈ ॥
ਥਾਕਾ ਤੇਜੁ ਉਿਡਆ ਮਨੁ ਪੰਖੀ ਘਿਰ ਆਂਗਿਨ ਨ ਸੁਖਾਈ ॥
ਬੇਣੀ ਕਹੈ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਭਗਤਹੁ ਮਰਨ ਮੁਕਿਤ ਿਕਿਨ ਪਾਈ ॥ (੯੩, ਬੇਣੀ ਜੀ)
ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਮੁਸਿਲਮ ਸੂਫੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਵਾਂਗ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਤੇ
ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਵਾਲੀ ਕਾਿਵ ਪਰ੍ੰਪਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੁਰਮਿਤ ਿਚੰਤਨ ਦੇ ਿਜਹਨਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਿਵਚੋਂ ਕਈ ਅਸਥਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗੁਰਮਿਤ ਸ਼ਬਦਿਵਚਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਊਰਜਤ ਸਨ। ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਮਕਾਲ ਿਵਚ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ
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ਅਿਜਹੇ ਸੁਖ਼ਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ।ਿਜਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਿਵਚ 1267 ਅਤੇ 1270 ਈ. ਿਵਚ ਜਨਮੇ ਭਗਤ ਿਤਰ੍ਲੋਚਨ ਜੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ
ਨੇ ਗੁਰਮਿਤ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਬਾਨਹ੍ਣੂੰ ਬੰਿਨਹ੍ਆਂ ਉਸੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਿਵਚ 1483 ਈ. ਿਵਚ ਜਨਮੇ (ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ) ਭਗਤ
ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਗੁਰਮਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਇਸੇ ਤਰਹ੍ਾਂ 1395 ਈ. ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਉਤਰ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ ਿਵਚ
ਜਨਮੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕਦਮ ਿਚੰਨਾਂ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸੇ ਉਤਰ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੌਣੀ ਕੁ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਜਨਮੇ
ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਿਵ ਦੇ ਉੱਘੇ ਹਸਤਾਖਰ ਬਣੇ।ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ
ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਿਰਆਈ ਦੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਗੁਰਮਿਤ ਿਚੰਤਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗੁਰਮਿਤ ਦੀ
ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਕੇਵਲ ਇਕ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੋ ਜਗਹ੍ਾ ਸੰਗਠਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਦੂਰ–ਦਰਾਜ਼ ਿਵਚਰਦੇ ਅਤੇ
ਗੁਰਮਿਤ ਦੇ ਪੁਰਤਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਖ਼ਨਵਰ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਿਵਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਈਂ
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਿਵਚ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਿਵ ਮੁਹਾਵਰੇ, ਕਾਿਵ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਾਿਵ
ਜੁਗਤਾਂ ਅਤੇ ਿਬਆਨ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਿਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਰਿਵਦਾਸ
ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੁਿਰਆਈ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੀਜੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ
ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਿਵਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪਰ੍ਪ
ੰ ਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਤਰ
ਪਰ੍ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਬੈਠੇ ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਤਰ ਕੋਲ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ:
ਭੀਖਨ ਜੀ: ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਕਹੈ ਜਨੁ ਭੀਖਨੁ ਪਾਵਉ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ ॥ (੬੫੯)
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ: ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਕਹੈ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਿਰ ਸਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥ (੫੫੦)
ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਅੱਧ ਿਬਲਕੁਲ ਸਮਾਨ ਹੈ।ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਤਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ
ਅੱਧ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੀਆ ਦੋ ਹੋਰ ਤੁਕਾਂ ਿਮਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ: ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ ॥ (੧੨੩੪)
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ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ: ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਤਾ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ ॥ (੪੪੩)
ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਦਰਜ ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਪਾਸ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ,
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਿਕਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਪਰ ਇਹ ਿਨਸਚਤ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਿਦ ਸਰ੍ੀ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਸੰਪਦਨਾ
ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੋਰਿਠ ਰਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ ਹੇਠ
ਿਲਖੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ:
ਿਜਿਨ ਇਹ ਚਾਖੀ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਗੂੰਗੇ ਕੀ ਿਮਿਠਆਈ ॥
ਰਤਨੁ ਲੁਕਾਇਆ ਲੂਕੈ ਨਾਹੀ ਜੇ ਕੋ ਰਖੈ ਲੁਕਾਈ ॥ (੬੦੮, ਮ.੪)
ਇਹ ਪੰਗਤੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਦਾ ਸੋਰਿਠ ਰਾਗ ਿਵਚ ਹੀ
ਦਰਜ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਾ-ਲੁਕਣ ਵਾਲਾ ਰਤਨ ਿਕਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ੍ਮਾਤਮਾ ਦੇ
ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਗੂਗ
ੰ ੇ ਦੀ ਿਮਿਠਆਈ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਰਗਾ ਨਾ-ਵਰਨਣਯੋਗ ਮੰਿਨਆਂ ਹੈ।ਭੀਖਨ ਜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ
ਦੀਆਂ ਪਿਹਲੀਆਂ ਚਾਰ ਸਤਰਾਂ ਹਨ:
ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਿਨਰਮੋਲਕੁ ਪੁਿੰ ਨ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇਆ ॥
ਅਿਨਕ ਜਤਨ ਕਿਰ ਿਹਰਦੈ ਰਾਿਖਆ ਰਤਨੁ ਨ ਛਪੈ ਛਪਾਇਆ ॥
ਹਿਰ ਗੁਨ ਕਹਤੇ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ॥ ਜੈਸੇ ਗੂੰਗੇ ਕੀ ਿਮਿਠਆਈ ॥ (੬੫੯, ਭੀਖਨ ਜੀ)
ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਿਵਚ ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਪਰ੍ਮਾਤਮਾ ਦੇ
ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ◌ੰ ਜਪਣ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਣਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ
ਸਰਬ ਿਵਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ, ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਆਨੰਦ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ:
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ਰਸਨਾ ਰਮਤ ਸੁਨਤ ਸੁਖੁ ਸਰ੍ਵਨਾ ਿਚਤ ਚੇਤੇ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥
ਕਹੁ ਭੀਖਨ ਦੁਇ ਨੈਨ ਸੰਤੋਖੇ ਜਹ ਦੇਖਾਂ ਤਹ ਸੋਈ ॥ (੬੫੯, ਭੀਖਨ ਜੀ)
ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਇਹੀ ਿਵਚਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਏ ਹਨ:
ਨੇਤਰ੍ ਸੰਤੋਖੇ ਏਕ ਿਲਵ ਤਾਰਾ॥ ਿਜਹਵਾ ਸੂਚੀ ਹਿਰ ਰਸ ਸਾਰਾ ॥
ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਅਭ ਅੰਤਿਰ ਸੇਵਾ॥ ਮਨੁ ਿਤਰ੍ਪਤਾਿਸਆ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥ (੨੨੪, ਮ.੧)
ਨੇਤਰ੍ ਸੰਤੋਖੇ ਦਰਸੁ ਪੇਿਖ॥ ਰਸਨਾ ਗਾਏ ਗੁਣ ਅਨੇਕ ॥
ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਬੂਝੀ ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ॥ ਮਨੁ ਆਘਾਨਾ ਹਿਰ ਰਸਿਹ ਸੁਆਿਦ ॥ (੧੧੮੧, ਮ.੫)
ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਿਵਚ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖਣਾ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ।ਇਥੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ
ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਤੋਖਣਾ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਅੱਖ
ਵਾਂਗ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।ਿਜਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਅੱਖ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਿਸਆਂ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਇਕ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ
ਿਮਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਿਸਆਂ ਦੀ ਿਜਲਦ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਛੋਟੇ
ਰੁਮਾਲੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀੜ ਦੇ ਪਾਿਸਆਂ ਤੇ ਲਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਿਨੱਕੇ ਰੁਮਾਿਲਆਂ
ਨੂੰ ਪਲਕਾਂ ਿਕਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।

