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ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਰਿਚਤ ਬਾਣੀ ਜਪੁ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠਗਤ ਅਿਧਐਨ
(ਪਰ੍ੋ.) ਜਗਬੀਰ ਿਸੰਘ
‘ਜਪੁ ਜੀ’ ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਿਵ ਦੇ ਮੋਢੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ
ਸਰ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਆਰੰਭ ਿਵਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਜਪੁ’ ਦੇ ਿਸਰਲੇਖ ਹੇਠਾਂ ਅੰਿਕਤ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ‘ਜੀ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਿਹਬ’ ਸ਼ਬਦ ਸਿਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ
ਿਕ ਇਹ ਗੁਰਮਿਤ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦੇ ਮੂਲ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗਰ੍ੰਥ
ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਿਧਆਤਮਕ ਸਾਰ ਵੀ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ।
ਜਪੁ ਜੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਕਾਿਵਕਤਾ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕਤਾ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਸੁਮੇਲ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ
ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਿਵਸ਼ਾ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਿਚੰਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਪਰ੍ਸੰਗ ਿਵਚ
ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਪਰ੍ਗਟਾਉ ਿਵਧੀ ਕਾਿਵਕ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਿਵਚ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਿਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਕਾਿਵਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰ੍ਗਟਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਸਾਿਹਤਕ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਜਪੁ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਕਾਿਵ ਦੀ
ਸ਼ਰ੍ੇਣੀ ਿਵਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ
ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕਥਨ ਹੈ – ਲੋਗੁ ਜਾਨੈ ਇਹੁ ਗੀਤੁ ਹੈ ਇਹੁ ਤਉ ਬਰ੍ਹਮ ਬੀਚਾਰ ॥1 ਇੱਥੇ ‘ਬਰ੍ਹਮ ਬੀਚਾਰ’ ਦਾ ਭਾਵ
ਹੈ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਿਚੰਤਨ ਜੋ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਣ ਕਿਵਤਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹ੍ਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਗਾਵਹੁ ਗੀਤੁ ਨ ਿਬਰਹੜਾ ਨਾਨਕ ਬਰ੍ਹਮ ਬੀਚਾਰੋ ॥੮॥੩॥2 ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜੋ ਮੈਂ ਗਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗੀਤ ਜਾਂ
ਿਬਰਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਰ੍ਹਮ ਿਵਚਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰ੍ਹਮ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ
ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਿਚੰਤਨ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਵਤਾ
ਦੀ ਬੋਲੀ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪੁ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠਗਤ ਅਿਧਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਸਾਡਾ ਿਧਆਨ ‘ਮੂਲ ਮੰਤਰ’ ਵਲ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰਣ ਵੀ
ਆਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪੁ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਿਵਚਾਰ ਤੇ ਸੰਕਲਪ
ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ। ਇਨਹ੍ਾਂ ਦਾ ਜਪੁ ਜੀ ਦੇ ਿਵਸ਼ੈਗਤ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਡੂਘ
ੰ ਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਇਸ ‘ਮੂਲ ਮੰਤਰ’ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਉਿਚਤ ਹੈ:
ੴ ਸਿਤ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰਭਉ ਿਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ।



ਸਾਬਕਾ ਪਰ੍ੋਫੈਸਰ ਤੇ ਮੁਖੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਭਾਗ, ਿਦੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਿਦੱਲੀ।
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ਇਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਿਵਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਹਸਤੀ ਤੇ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਰਬ-ਿਵਆਪਕ ਹੈ। ‘ ੴ’ ਉਸੇ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਹਸਤੀ ਦਾ ਪਰ੍ਤੀਕ । ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਬਰ੍ਹਮ ਵੀ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਭੈ ਅਤੇ ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਿਹਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ
ਸਰੂਪ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਜੂਨ ਿਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ
ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਿਵਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਮਿਤ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ‘ਜਪੁ’ ਿਸਰਲੇਖ ਨਾਲ ਜਪੁ ਜੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਉੜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਅਤੇ 38 ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਸ਼ਲੋਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਰੰਭ ਿਵਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਦੇ
ਅੰਤ ਉੱਤੇ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਨਹ੍ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ 38 ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ। ਿਵਸ਼ੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਨਹ੍ਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ
ਅਤੇ ਪਉੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦੇ ਦਸ ਭਾਵ-ਜੁਟਾਂ ਜਾਂ ਅਰਥ-ਇਕਾਈਆਂ ਿਵਚ ਵੰਡ ਕੇ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਰਤਨ
ਿਸੰਘ ਜੱਗੀ ਅਨੁਸਾਰ “ਪਿਹਲਾ ਜੁਟ ਇਕ ਸ਼ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਿਹਲੀਆਂ ਿਤੰਨ ਪਉੜੀਆਂ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਿਵਚ ਸਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ
ਹਰ ਇਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅਜਰ ਅਤੇ ਅਮਰ ਦਸ ਕੇ ਸਾਧਕ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਉਸ ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਲਈ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
। ਅਿਜਹੇ ਉਤਸੁਕ ਸਾਧਕ ਲਈ ‘ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਿਲ’ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਜੀਵਨ-ਉਦੇਸ਼ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ ਯਥਾਰਥ
ਬੋਧ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ਉੱਤਰ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ
ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਤੀਜੀ ਪਉੜੀ ਿਵਚ ਗੁਣ-ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਥਾਿਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਪਿਹਲੇ
ਸ਼ਲੋਕ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਿਤੰਨ ਪਉੜੀਆਂ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ੇ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”3
ਜਪੁ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਪਣਾ ਜਾਂ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਜਾਪ ਿਕਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ :
ਆਿਦ ਸਚੁ ਜੁਗਾਿਦ ਸਚੁ ॥ ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ॥੧॥
ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਪਰਮ ਸੱਚ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ ਿਜਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਨੰਤ ਕਾਲ (ਆਿਦ ਜੁਗਾਿਦ) ਤੋਂ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ
ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਜਪੁ ਜੀ ਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਵੀ ਆਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਗੁਰੂ ਕਵੀ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ (ਪਰਮ ਸੱਚ) ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਿਸਰਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਇਸੇ ਪਰਮ ਸੱਚ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਰਦੇਸ਼
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਦਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸਰਬ-ਿਵਆਪੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹੀ ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ
ਮੂਲਮੰਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਗੁਰਮਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਵਚਾਰਾਂ ਤੇ ਿਸੱਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
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ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਰਚਨਾ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪਉੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਵਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਿਧਆਤਮਕ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਨੂੰ
ਇਕ ਸਮੱਿਸਆਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਉਸ ਪਰਮ
ਸੱਚ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸਿਚਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਵਰਣਨ ਪੂਰਬਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਮ ਸੱਚ
ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉੱਸਰੀ ਹੋਈ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ
ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨੂੰ ਪਰ੍ਸ਼ਨ-ਉੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਪਰ੍ਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ :
ਿਕਵ ਸਿਚਆਰਾ ਹੋਈਐ ਿਕਵ ਕੂੜੈ ਤੁਟੈ ਪਾਿਲ ॥
ਹੁਕਿਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਿਲਿਖਆ ਨਾਿਲ ॥੧॥
ਇਹ ਪੰਗਤੀਆਂ ਜਪੁ ਜੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਿਵਸ਼ੈ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਿਧਆਤਮਕ ਪਰ੍ਾਪਤੀ
ਬਾਰੇ ਮੂਲ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਸਿਚਆਰ ਿਕਵੇਂ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉੱਸਰੀ ਹੋਈ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਿਲ ਜਾਂ ਕੰਧ ਿਕਵੇਂ ਟੁਟੇ? ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਅਤੇ ਕੂੜ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ
ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵਚ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਨਹ੍ਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਿਵਚ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ
ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੂੜ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ
ਸਿਚਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸੱਚ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਣਾ ਿਜਸ ਲਈ ਕੂੜ ਤੋਂ ਿਨਰਲੇਪ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰਰ੍ਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਪੰਗਤੀ ਿਵਚ ਗੁਰੂ ਜੀ
ਇਸ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਹੁਕਮ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉਸ ਦੈਵੀ ਿਵਧਾਨ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬਰ੍ਿਹਮੰਡ ਿਵਚ ਿਵਆਪਕ
ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਦੈਵੀ ਿਵਧਾਨ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸਿਚਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਕਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਲਈ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਿਵਚ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਚਆਰ
ਹੋਣ ਲਈ ਇਹੀ ਮਾਰਗ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਿਧਆਤਮਕ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਰ੍ਚੱਲਤ ਮਾਰਗਾਂ ਵਲ ਵੀ ਸੰਕੇਤ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮ ਸੱਚ ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ੀ। ਜਪੁ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਿਵਚ ਇਨਹ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਕਰ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ :
ਸੋਚੈ ਸੋਿਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖ ਵਾਰ ॥ ਚੁਪੈ ਚੁਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਿਲਵ ਤਾਰ ॥
ਭੁਿਖਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ॥ ਸਹਸ ਿਸਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਿਹ ਤ ਇਕ ਨ ਚਲੈ ਨਾਿਲ ॥
ਇੱਥੇ ਅਿਧਆਤਮ ਸਾਧਨਾ ਵਜੋਂ ਤਨ ਦੀ ਸੁਚ (ਸ਼ੌਚ), ਮਨ ਦੀ ਚੁਪ (ਮੌਨ) ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ (ਭੁੱਖ) ਵਲ
ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵਚ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ , ਜੰਗਲਾਂ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ, ਸਰੀਰਕ
ਭੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੌਿਧਕ ਿਸਆਣਪਾਂ ਦੇ ਿਜੰਨੇ ਵੀ ਮਾਰਗ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਨਰਾਰਥਕ ਹਨ। ਇਨਹ੍ਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮ ਸੱਚ ਦੀ
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ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਚਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਰਗ
ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਪੁ ਜੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪਉੜੀ ਇਸੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਿਧਤ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ :
ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਿਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਿਹਆ ਜਾਈ ॥
ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਿਨ ਜੀਅ ਹੁਕਿਮ ਿਮਲੈ ਵਿਡਆਈ ॥
ਹੁਕਮੀ ਉਤਮੁ ਨੀਚੁ ਹੁਕਿਮ ਿਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਅਿਹ ॥
ਇਕਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸੀਸ ਇਿਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਅਿਹ ॥
ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਿਰ ਸਭੁ ਕੋ ਬਾਹਿਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ ॥੨॥
ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਕ ਅਿਜਹੇ ਸਰਬ-ਿਵਆਪਕ ਤੱਤ ਵਜੋਂ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਿਲਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੈਵੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰ ਹੋਂਦ ਿਵਚ ਅਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦਾ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਨਮ ਧਾਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੁਕਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਿਵਚ ਪਏ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੈਵੀ ਿਵਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ
ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਤੰਗ ਵਲਗਣ ਿਵਚੋਂ ਿਨਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਿਜਉਣਾ ਸਮੁੱਚੇ
ਬਰ੍ਿਹਮੰਡ ਨਾਲ ਇਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਿਜਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਗੁਰਮਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਿਖਆ
ਿਗਆ ਹੈ।
ਜਪੁ ਜੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪਉੜੀ ਿਵਚ ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹੋਰ ਿਵਸਤਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਹੁਕਮੀ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਿਦਸਦਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ
ਹੈ ਪਰ ਵਾਸਤਵ ਿਵਚ ਉਹ ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਾਰਗ ਓਸੇ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਸੱਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ
ਿਨਰਲੇਪ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਸਿਚਆਰ ਹੋਣਾ, ਹੁਕਮ-ਰਜ਼ਾ ਿਵਚ ਰਿਹਣਾ ਜਾਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਗੁਰਮਿਤ
ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੇ ਮੂਲ ਿਸਧਾਂਤ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਮੁੱਢਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅਤੇ ਇਨਹ੍ਾਂ ਿਤੰਨ ਪਉੜੀਆਂ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਜਪੁ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਿਵਚ ਇਨਹ੍ਾਂ ਹੀ ਮੂਲ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਰ
ਗੁਰੂ ਕਵੀ ਨੇ ਇਨਹ੍ਾਂ ਿਵਚਾਰਾਂ ਤੇ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਤਾਰਿਕਕ ਿਵਧੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਲਹ੍ੇ-ਡੁਲਹ੍ੇ ਕਾਿਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰ੍ਗਟਾਇਆ
ਹੈ। ਇਨਹ੍ਾਂ ਪਉੜੀਆਂ ਿਵਚ ਪਰਮ ਸੱਚ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਿਵਚ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ
ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਲੀਿਕਆ ਿਗਆ ਹੈ।
ਰਚਨਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਜੁੱਟ ਿਵਚ ਸਿਚਆਰਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਲਈ ਗੁਰਮਿਤ ਿਸੱਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਿਨਰੂਪਣ ਿਕਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਮਸਲਾ
ਓਹੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸਾਿਹਬ (ਪਰਮ ਸੱਚ) ਨਾਲ ਿਮਲਾਪ ਿਕਵੇਂ ਹੋਵੇ ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੈ
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ਤੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੂਤਰ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ – “ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ
ਵਿਡਆਈ ਵੀਚਾਰੁ । ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖੁ ਦੁਆਰੁ।” ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੱਚੇ ਨਾਉਂ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਬਾਰੇ
ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਿਧਆਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਮਿਤ ਮਾਰਗ ਦਾ ਅਿਨੱਖੜ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਮੋਖੁ
ਦੁਆਰ’ ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਲਈ ਵਲ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਚੇ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਿਮਹਰ
ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਰਚਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਦੋ ਜੁੱਟ ਅਿਧਆਤਮ ਸਾਧਨਾ ਲਈ ‘ਸ਼ਰ੍ਵਣ’ ਤੇ ‘ਮਨਨ’ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਨਹ੍ਾਂ ਿਵਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਦਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿਸਮਰਨ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮਨਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ
ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਰ੍ਵਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ‘ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਿਗਆਨੁ’ ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸਿਹਜ ਿਵਚ ਿਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
ਸੁਿਣਐ ਪਿੜ ਪਿੜ ਪਾਵਿਹ ਮਾਨੁ ॥ ਸੁਿਣਐ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਿਧਆਨੁ ॥
ਇਸੇ ਤਰਹ੍ਾਂ ਮਨਨ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਬਰ੍ਿਹਮੰਡੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ :
ਮੰਨੈ ਸੁਰਿਤ ਹੋਵੈ ਮਿਨ ਬੁਿਧ ॥ ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਣ ਕੀ ਸੁਿਧ ॥
ਸ਼ਰ੍ਵਣ ਤੇ ਮਨਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਅਿਧਆਤਮ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪੜਾਉ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਨਿਧਆਸਨ ਆਿਖਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨ ਿਵਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਪੁ ਜੀ ਿਵਚ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ‘ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ’ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ :
ਸੁਿਣਆ ਮੰਿਨਆ ਮਿਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ॥ ਅੰਤਰਗਿਤ ਤੀਰਿਥ ਮਿਲ ਨਾਉ ॥
ਅਿਧਆਤਮ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਇਸ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਵਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੈਵੀ ਸੱਤਾ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ‘ਪੰਚ ਪਰ੍ਧਾਨ’ ਦੀ
ਆਦਰਸ਼ਕ ਪਦਵੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਭਾਵ-ਜੁੱਟਾਂ ਿਵਚ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਿਵਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੈਿਤਕ
ਆਧਾਰ (ਧਰਮ) ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਮਹਾਨਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਇਹ
ਸਮਾਜਕ ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਨੈਿਤਕ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਵੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਿਵਰਸੇ ਦੀ ਇਕ ਲੋਕਧਾਰਾਈ ਿਮਥਕ ਧਾਰਣਾ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ
ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਮਥਕ ਧਾਰਣਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਧਰਤੀ ਇਕ ਪੌਰਾਿਣਕ ਬਲਦ ਦੇ ਿਸੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਿਟਕੀ
ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਵੀ ਨੇ ਇਸ ਿਮਥਕ ਨੂੰ ਪਰ੍ਤੀਕਾਤਮਕ ਅਰਥਾਂ ਿਵਚ ਗਰ੍ਿਹਣ ਕਰਿਦਆਂ ਇਸਦੀ ਨਵੀਂ ਿਵਆਿਕਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ
ਹੈ :
ਧੌਲੁ ਧਰਮੁ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤੁ ॥ ਸੰਤੋਖੁ ਥਾਿਪ ਰਿਖਆ ਿਜਿਨ ਸੂਿਤ ॥
ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੈ ਸਿਚਆਰੁ ॥ ਧਵਲੈ ਉਪਿਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰੁ ॥
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ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਰ੍ਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪੌਰਾਿਣਕ ਬਲਦ (ਧੌਲ) ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਿਜਸ
ਤਰਹ੍ਾਂ ਧੌਲ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਸੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਿਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਓਸੇ ਤਰਹ੍ਾਂ ਧਰਮ ਨੇ ਵੀ ਦਇਆ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਵਰਗੀਆਂ
ਨੈਿਤਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਿਵਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਇਸ ਨੈਿਤਕ
ਿਵਧਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜੀਵਨ ਿਜਉਣ ਦੀ ਪਰ੍ੇਰਣਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ – “ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥ ਤੂ ਸਦਾ
ਸਲਾਮਿਤ ਿਨਰੰਕਾਰ।” ਇਸੇ ਤਰਹ੍ਾਂ ਗੁਰੂ ਕਵੀ ਨੇ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਰਹੱਸ ਆਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵਚ :
ਕਵਣੁ ਸੁ ਵੇਲਾ ਵਖਤੁ ਕਵਣੁ ਕਵਣ ਿਥਿਤ ਕਵਣੁ ਵਾਰੁ ॥
ਕਵਿਣ ਿਸ ਰੁਤੀ ਮਾਹੁ ਕਵਣੁ ਿਜਤੁ ਹੋਆ ਆਕਾਰੁ ॥
ਵੇਲ ਨ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਿਜ ਹੋਵੈ ਲੇਖੁ ਪੁਰਾਣੁ ॥
ਵਖਤੁ ਨ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆ ਿਜ ਿਲਖਿਨ ਲੇਖੁ ਕੁਰਾਣੁ ॥
ਿਥਿਤ ਵਾਰੁ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁਿਤ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ ॥
ਜਾ ਕਰਤਾ ਿਸਰਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ॥ . . .
ਗੁਰੂ ਕਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਇਸ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨੂੰ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਿਕ ਉਸ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਹਸਤੀ ਦਾ ਦਰ-ਗਰ ਿਕਹੜਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ
ਇਸਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਪੁ ਜੀ ਿਵਚ ਇਨਹ੍ਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੂੰ ਕਾਿਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਰਚਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਭਾਗ ਿਵਚ ਪੰਜ ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਿਵਸ਼ੈ ਉਸਾਰੀ ਿਵਚ ਬਹੁਤ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜ ਖੰਡ ਹਨ – ਧਰਮ ਖੰਡ, ਿਗਆਨ ਖੰਡ, ਸਰਮ ਖੰਡ, ਕਰਮ ਖੰਡ ਅਤੇ ਸੱਚ
ਖੰਡ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਿਧਆਤਮਕ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਨੈਿਤਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਰਤਨ ਿਸੰਘ ਜੱਗੀ
ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵਚ “ਪੰਜ ਖੰਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮੌਿਲਕ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਅਨੁਭੂਤੀ ਦੇ ਵਾਚਕ ਹਨ । ਇਹ ਖੰਡ ਉਤਰੋਤਰ
ਸੂਖਮ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਗਏ ਹਨ।” 4 ਇਨਹ੍ਾਂ ਿਵਚੋਂ ਪਿਹਲਾ ਖੰਡ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬਿੰ ਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਿਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈਿਤਕ
ਿਵਧਾਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ‘ਧਰਮ ਸਾਲ’ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਸੱਚੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਿਵਚ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ
ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ :
ਰਾਤੀ ਰੁਤੀ ਿਥਤੀ ਵਾਰ ॥ ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ॥
ਿਤਸੁ ਿਵਿਚ ਧਰਤੀ ਥਾਿਪ ਰਖੀ ਧਰਮ ਸਾਲ ॥
ਿਤਸੁ ਿਵਿਚ ਜੀਅ ਜੁਗਿਤ ਕੇ ਰੰਗ ॥ ਿਤਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ॥
ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਇ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਸਚਾ ਆਿਪ ਸਚਾ ਦਰਬਾਰੁ ॥
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ਇਹ ਖੰਡ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨੈਿਤਕ ਉੱਚਤਾ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਪੁਨ
ੰ -ਪਾਪ, ਤੇ ਸ਼ੁਭ-ਅਸ਼ੁੱਭ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ। ਇਹ
ਖੰਡ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਅਿਧਆਤਮਕ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਅਗਲਾ ਖੰਡ ਿਗਆਨ ਦੀ ਪਰ੍ਧਾਨਤਾ ਨਾਲ
ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਅਿਧਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪਰ੍ਚੰਡਤਾ ਦਾ ਧਰਾਤਲ
ਹੈ : “ ਿਗਆਨ ਖੰਡ ਮਿਹ ਿਗਆਨੁ ਪਰਚੰਡੁ। ਿਤਥੈ ਨਾਦ ਿਬਨੋਦ ਕੋਡ ਅਨੰਦੁ।”
ਤੀਸਰਾ ਖੰਡ ਿਮਹਨਤ, ਮੁਸ਼ਕਤ, ਉਦਮ, ਤਪੱਿਸਆ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ‘ਸੁਰਿਤ ਮਿਤ ਮਿਨ ਬੁਿਧ’
ਦੀ ਘਾੜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਿਜੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਅਤੇ ਬੌਿਧਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ :
ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪੁ ॥ ਿਤਥੈ ਘਾੜਿਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤੁ ਅਨੂਪੁ ॥
ਤਾ ਕੀਆ ਗਲਾ ਕਥੀਆ ਨਾ ਜਾਿਹ ॥ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਿਪਛੈ ਪਛੁਤਾਇ ॥
ਿਤਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਿਤ ਮਿਤ ਮਿਨ ਬੁਿਧ ॥ ਿਤਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾ ਿਸਧਾ ਕੀ ਸੁਿਧ ॥੩੬॥
ਚੌਥੀ ਅਿਧਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਕਰਮ ਦਾ ਭਵ ਹੈ ਿਕਰਪਾ ਜਾਂ ਿਮਹਰ।
ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸੱਚੇ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਿਧਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਅਤੇ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧੇ
ਿਨਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਰਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ:
ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰੁ ॥ ਿਤਥੈ ਹੋਰੁ ਨ ਕੋਈ ਹੋਰੁ ॥
ਿਤਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ॥ ਿਤਨ ਮਿਹ ਰਾਮੁ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਰ ॥
ਿਤਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਿਹਮਾ ਮਾਿਹ ॥ ਤਾ ਕੇ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਿਹ ॥
ਨਾ ਓਿਹ ਮਰਿਹ ਨ ਠਾਗੇ ਜਾਿਹ ॥ ਿਜਨ ਕੈ ਰਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਿਹ ॥
ਿਤਥੈ ਭਗਤ ਵਸਿਹ ਕੇ ਲੋਅ ॥ ਕਰਿਹ ਅਨੰਦੁ ਸਚਾ ਮਿਨ ਸੋਇ ॥
ਪੰਜਵਾਂ ਖੰਡ ਉਸ ਪਰਮ ਸੱਚ (ਬਰ੍ਹਮ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ ਜੋ ਿਨਰਗੁਣ ਿਨਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਨਰੰਕਾਰ
ਆਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਿਨਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਖੰਡਾਂ, ਮੰਡਲਾਂ ਤੇ ਬਰ੍ਿਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਅਨੰਤ
ਿਵਸਤਾਰ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਹੈ :
ਸਚ ਖੰਿਡ ਵਸੈ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ॥ ਕਿਰ ਕਿਰ ਵੇਖੈ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਲ ॥
ਿਤਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਭੰਡ ॥ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ ॥
ਿਤਥੈ ਲੋਅ ਲੋਅ ਆਕਾਰ ॥ ਿਜਵ ਿਜਵ ਹੁਕਮੁ ਿਤਵੈ ਿਤਵ ਕਾਰ ॥
ਵੇਖੈ ਿਵਗਸੈ ਕਿਰ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੁ ॥੩੭॥
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ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਦਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੁਿਨਆਰੇ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਰੂਪਕ ਰਾਹੀਂ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦੀ ਸੱਚੀ
ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਿਚਤਰ੍ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਪਕ ਰੂਹਾਨੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਿਤ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ :
ਜਤੁ ਪਾਹਾਰਾ ਧੀਰਜੁ ਸੁਿਨਆਰੁ ॥ ਅਹਰਿਣ ਮਿਤ ਵੇਦੁ ਹਥੀਆਰੁ ॥
ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਿਨ ਤਪ ਤਾਉ ॥ ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਿਤਤੁ ਢਾਿਲ ॥
ਘੜੀਐ ਸਬਦੁ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ ॥ ਿਜਨ ਕਉ ਨਦਿਰ ਕਰਮੁ ਿਤਨ ਕਾਰ ॥
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਲ ॥੩੮॥
ਜਪੁ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਿਕਤ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਜੀਵਨ, ਜਗਤ ਅਤੇ ਪਰ੍ਿਕਰਤੀ ਦਾ ਿਵਰਾਟ ਿਬੰਬ ਿਸਰਿਜਆ
ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਪੌਣ, ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵਰਗੇ ਪਰ੍ਿਕਰਤਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ (ਕਰਮਾਂ) ਅਤੇ ਨੇਕੀਆਂ-ਬਦੀਆਂ ਲਈ ਦੈਵੀ
ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।
ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਿਪਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਿਤ ਮਹਤੁ ॥
ਿਦਵਸੁ ਰਾਿਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤੁ ॥
ਚੰਿਗਆਈਆ ਬੁਿਰਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮੁ ਹਦੂਿਰ ॥
ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਸ ਕਰਮ-ਭੂਮੀ ਿਵਚ ‘ਮੁਸਕਿਤ’ ਘਾਲਣ ਵਾਿਲਆਂ (ਿਕਰਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ) ਅਤੇ ਨਾਮ ਿਧਆਉਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਅਰਥਾਤ ਪਰਮ ਸੱਚ ਨਾਲ ਿਧਆਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ
ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਅਵਸਥਾ (ਮੁਕਤੀ) ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ :
ਿਜਨੀ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਿਤ ਘਾਿਲ ॥
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਿਲ ॥੧॥
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