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ਬੇਣੀ ਕਹੈ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਭਗਤਹੁ
ਜਸਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਜ਼ਫ਼ਰ
ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਬੀਰ ਸਾਿਹਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੋਇਆ ਮੰਿਨਆਂ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ, ਤਕਨੀਕ, ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਤਾਸੀਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਿਕ ਆਪ ਕਬੀਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ।ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਉਦਾਸੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ
ਰੱਿਖਆ।ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦੇ ਿਤੰਨ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹਨ।
ਕਵੀ ਸਾਧੂ ਦਇਆ ਿਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਰਚਨਾ 'ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਬਲਾਸ' ਿਵਚ ਮਨੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ
ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵਰਹ੍ੇਵਾਰ ਕਾਿਵ-ਿਬਰਤਾਂਤ ਿਲਿਖਆ ਹੈ।ਇਸ ਿਵਚ ਆਮ, ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਦੁਿਨਆਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ
ਜੀਵਨ ਪੰਧ ਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ੧੦੦ ਸਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਹਰ ਵਰਹ੍ੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਿਵ-ਬੰਦ
ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ।ਆਮ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਅਤੇ ਜੋ ਅਸਧਾਰਨ ਕੰਮ
ਰਚਨਾਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ।ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ
ਦਾ ਕਾਿਵ ਿਚਤਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ।ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪੰਨਾ ੭੬ ਅਤੇ ੭੭ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ
ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਿਸਰੀਰਾਗ ਿਵਚ ਦੋ ਰਲਦੇ ਿਮਲਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਿਜਹਨਾਂ ਿਵਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰਾਤ
ਦੇ ਚਾਰ ਪਿਹਰਾਂ ਵਾਂਗ ਚਾਰ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਿਚਤਰਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵਚ ਪਿਹਲਾ
ਪਿਹਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਮੰਿਨਆਂ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਤੀਸਰਾ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦੇ ਝਮੇਿਲਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਅਵੱਸਥਾ ਨੂੰ।ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਪੰਨਾ ੭੪ ਅਤੇ ੭੫ ਤੇ
ਿਸਰੀ ਰਾਗ ਿਵਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ ਿਸਰਲੇਖ ਹੈ 'ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਪਹਰੇ ਘਰੁ ੧'।
ਪਿਹਲੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ ਗਰਭ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਪਿਹਰ, ਲਾਡ ਭਰੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਪਿਹਰ, ਬੇਿਫਕਰੀ ਵਾਲੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ
ਤੀਜਾ ਪਿਹਰ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਪਿਹਰ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਪਿਹਰ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ
ਦੂਜਾ ਪਿਹਰ, ਕੰਮਾਂ ਧੰਿਦਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਪਿਹਰ ਅਤੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਚੌਥਾ
ਪਿਹਰ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਿਵਚ ਹੀ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਚਾਰਾਂ ਹੀ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿਵਚਾਰ, ਤਕਨੀਕ, ਸੰਬੋਧਨ, ਉਦੇਸ਼, ਬੋਲੀ, ਛੰਦ ਚਾਲ, ਰਾਗ, ਤਾਲ ਅਿਦ ਸਭ ਇਕੋ ਿਜਹਾ ਹੀ ਹੈ।ਚਾਰਾਂ
ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਸਤਰ ਪੜਹ੍ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:
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ਪਿਹਲੈ ਪਹਰੈ ਰੈਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰ੍ਾ ਹੁਕਿਮ ਪਇਆ ਗਰਭਾਿਸ ॥ (੭੪, ਮ; ੧)
ਪਿਹਲੈ ਪਹਰੈ ਰੈਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰ੍ਾ ਬਾਲਕ ਬੁਿਧ ਅਚੇਤੁ ॥ (੭੫, ਮ; ੧)
ਪਿਹਲੈ ਪਹਰੈ ਰੈਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰ੍ਾ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਉਦਰ ਮੰਝਾਿਰ ॥ (੭੬, ਮ; ੪)
ਪਿਹਲੈ ਪਹਰੈ ਰੈਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰ੍ਾ ਧਿਰ ਪਾਇਤਾ ਉਦਰੈ ਮਾਿਹ ॥ (੭੭, ਮ; ੫)
ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਿਸਰੀ ਰਾਗ ਿਵਚ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦੇ ਪੰਨਾ
੯੩ ਉਤਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਸਰਲੇਖ ਹੈ 'ਸਰ੍ੀਰਾਗ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀਉ ਕੀ'।ਿਸਰਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਾਇਨ
ਸਬੰਧੀ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਿਕ "ਪਹਿਰਆ ਕੈ ਘਰ ਗਾਵਣਾ"। ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦੀ
ਪਹਿਰਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ।ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ ਬੜੀ ਸੰਖੇਪਤਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗਰਭਕਾਲ ਤੋਂ
ਅੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਬਣਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ
ਸ਼ਰ੍ੋਮਣੀ ਿਵਦਵਾਨ ਪਰ੍ੋ. ਸਾਿਹਬ ਿਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਿਸੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਪਹਿਰਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ
ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਿਖਆਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ
ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਿਵਸਥਾਰ ਕੇ ਿਬਆਿਨਆਂ ਹੈ।ਪਰ੍ੋ. ਸਾਿਹਬ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਸਚਾਈ
ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰੀਆਂ ਪਿਹਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਿਧਅਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਜਹਨਾਂ ਿਵਚ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗਰਭਕਾਲ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੈ:
ਰੇ ਨਰ ਗਰਭ ਕੁੰਡਲ ਜਬ ਆਛਤ ਉਰਧ ਿਧਆਨ ਿਲਵ ਲਾਗਾ ॥
ਿਮਰਤਕ ਿਪੰਿਡ ਪਦ ਮਦ ਨਾ ਅਿਹਿਨਿਸ ਏਕੁ ਅਿਗਆਨ ਸੁ ਨਾਗਾ ॥ (੯੩, ਬੇਣੀ ਜੀ)
ਪਿਹਲੈ ਪਹਰੈ ਰੈਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰ੍ਾ ਹੁਕਿਮ ਪਇਆ ਗਰਭਾਿਸ ॥
ਉਰਧ ਤਪੁ ਅੰਤਿਰ ਕਰੇ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰ੍ਾ ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਿਸ ॥
ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਿਸ ਵਖਾਣੈ ਉਰਧ ਿਧਆਿਨ ਿਲਵ ਲਾਗਾ ॥
ਨਾ ਮਰਜਾਦੁ ਆਇਆ ਕਿਲ ਭੀਤਿਰ ਬਾਹੁਿੜ ਜਾਸੀ ਨਾਗਾ ॥ (੭੪, ਮ; ੧)
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ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਿਵਚ ਭਾਵ, ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ।ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਿਕ
ਬੇਣੀ ਜੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਲਈ 'ਰੇ ਨਰ' ਵਰਿਤਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨੇ 'ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰ੍ਾ' ਕਿਹ ਕੇ ਪੁਕਾਿਰਆ
ਹੈ।ਬੇਣੀ ਜੀ ਵਲੋਂ ਕਹੇ ਗਏ 'ਗਰਭ ਕੁੰਡਲ' ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ 'ਗਰਭਾਿਸ' ਿਕਹਾ ਹੈ, 'ਉਰਧ ਿਧਆਨ' ਨੂੰ 'ਉਰਧ ਤਪੁ'
ਿਕਹਾ ਹੈ।"ਉਰਧ ਿਧਆਨ ਿਲਵ ਲਾਗਾ" ਵਾਲੀ ਅੱਧੀ ਤੁਕ ਤਾਂ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ
ਸਤਰਾਂ ਿਵਚ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਮੱਤ ਅਤੇ ਭਰਮ ਿਤਆਗ ਕੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਹਿਰਆ ਦੀ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਹੈ:
ਿਫਿਰ ਪਛੁਤਾਵਿਹਗਾ ਮੂਿੜਆ ਤੂੰ ਕਵਨ ਕੁਮਿਤ ਭਰ੍ਿਮ ਲਾਗਾ ॥
ਚੇਿਤ ਰਾਮੁ ਨਾਹੀ ਜਮ ਪੁਿਰ ਜਾਿਹਗਾ ਜਨੁ ਿਬਚਰੈ ਅਨਰਾਧਾ ॥ (੯੩, ਬੇਣੀ ਜੀ)
ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਬਲਾਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਸੁਖਨ ਦੀ ਪਰ੍ੰਪਰਾ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੋਈ।ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਗਤੀ ਦੇ ਿਗਆਨੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਸਨ ਸਗੋਂ ਿਧਆਨ ਸਾਧਨਾ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦੇ
ਜਾਣਕਾਰ, ਅਿਭਆਸੀ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਸਨ।ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਰਨਣ ਭੱਟ ਕਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਰ ਿਵਚ
ਉਚਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਹੈ:
ਭਗਤੁ ਬੇਿਣ ਗੁਣ ਰਵੈ ਸਹਿਜ ਆਤਮ ਰੰਗੁ ਮਾਣੈ ॥
ਜੋਗ ਿਧਆਿਨ ਗੁਰ ਿਗਆਿਨ ਿਬਨਾ ਪਰ੍ਭ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ॥ (੧੩੯੦, ਕਲ)
ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋਗ ਿਧਆਨ ਜਾਂ ਸਮਾਧੀ ਸਬੰਧੀ ਜੁਗਤ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਵਰਨਣ ਆਪਣੀ ਰਾਮਕਲੀ ਬਾਣੀ
ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਹੈ:
ਇੜਾ ਿਪੰਗੁਲਾ ਅਉਰ ਸੁਖਮਨਾ ਤੀਿਨ ਬਸਿਹ ਇਕ ਠਾਈ ॥
ਬੇਣੀ ਸੰਗਮੁ ਤਹ ਿਪਰਾਗੁ ਮਨੁ ਮਜਨੁ ਕਰੇ ਿਤਥਾਈ ॥ (੯੭੪, ਬੇਣੀ ਜੀ)
ਪਰ੍ੋ. ਸਾਿਹਬ ਿਸੰਘ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਕਿਠਨ ਬੋਲੀ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ
ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਪੰਨਾ ੯੦੩-੯੦੪ ਉਤੇ ਦਰਜ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਰਾਗ ਿਵਚ ਉਚਾਰੀ ਇਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਸਾਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ
ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍.ੋ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦੀ
ਰਾਮਕਲੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਨਾਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਪੜਹ੍ਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਅਿਜਹਾ
ਕਰਿਦਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੜੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ:
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ਭਗਤ ਬੇਣੀ: ਉਪਜੈ ਿਗਆਨੁ ਦੁਰਮਿਤ ਛੀਜੈ॥
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ: ਗੁਰਮਿਤ ਜਾਗੇ ਦੁਰਮਿਤ ਪਰਹਾਰੀ॥
ਭਗਤ ਬੇਣੀ: ਮਨੁ ਮਾਣਕੁ ਰਤਨਾ ਮਿਹ ਗੁਹੈ॥
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ: ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਿਨਰਮੋਲਕੁ ਹੀਰਾ॥
ਭਗਤ ਬੇਣੀ: ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਰਾਖੈ ਚੀਿਤ॥
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ: ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸਿਚ ਨਾਿਮ ਪਤੀਣਾ॥
ਭਗਤ ਬੇਣੀ: ਤਹ ਬਾਜੇ ਸਬਦ ਅਨਾਹਦ ਬਾਣੀ॥
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ: ਵਾਜੈ ਅਨਹਦੁ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲੀਣਾ॥
ਅਨਹਦ ਸਬਦੁ ਵਜੈ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ॥
ਭਗਤ ਬੇਣੀ: ਪੰਚ ਸਬਦ ਿਨਰਮਾਇਲ ਬਾਜੇ॥..ਪਾਚਉ ਇੰਦਰ੍ੀ ਬਿਸ ਕਿਰ ਰਾਖੈ॥
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ: ਤਸਕਰ ਪੰਚ ਸਬਿਦ ਸੰਘਾਰੇ॥
ਭਗਤ ਬੇਣੀ: ਮਨੂਆ ਉਲਿਟ ਸੁੰਨ ਮਿਹ ਗਹੈ॥
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ: ਸੁੰਨ ਸਮਾਿਧ ਸਹਿਜ ਮਨੁ ਰਾਤਾ॥
ਭਗਤ ਬੇਣੀ: ਜਾਗਤੁ ਰਹੈ ਨ ਅਲੀਆ ਭਾਖੈ॥
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ: ਅਨਿਦਨੁ ਜਾਿਗ ਰਹੇ ਿਲਵ ਲਾਈ॥... ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਾਿਗ ਰਹੇ ਅਉਧੂਤਾ॥
ਬੇਣੀ ਜੀ ਬਰ੍ਾਹਮਣ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਸੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰ੍ਾਹਮਣਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਿਵਛਾਏ ਹੋਏ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ।ਉਹ ਕੇਵਲ ਜਾਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਰ੍ਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਬੜੇ
ਿਵਚਾਰਵਾਨ, ਿਵਦਵਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮਿਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਰ੍ਾਹਮਣ ਸਨ।ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਿਮਕ
ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਭੇਖ ਨੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਅਤੇ ਪਾਖੰਡ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਪਾਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਯਾਦਾ
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ਕਿਹ ਕੇ ਵਿਡਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਿਤ-ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡੀ ਜਾਲ
ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦਾ ਥੋਥਾਪਨ ਉਘਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਿਖੱਚ ਪਾਈ।
ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪੰਨਾ ੧੩੫੧ ਤੇ ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਰਾਗ ਿਵਚ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹੈ ਿਜਸ
ਿਵਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾਖੰਡ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਧਾਰਿਮਕ ਭੇਖ ਧਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਨੂੰ ਪਾਿਲਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਚੰਦਨ ਅਤੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਪਰ ਿਦਲ ਿਵਚ ਕਪਟ ਦੀ ਕੈਂਚੀ।ਨਜ਼ਰ ਠੱਗਾਂ ਵਾਲੀ ਪਰ ਸਮਾਧੀ
ਬਗਲੇ ਵਾਲੀ।ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਰ ਮਨ ਿਵਚ ਦੂਸਿਰਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਛੁਰੀ।ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਿਮਰਗ
ਦੀ ਖੱਲ ਦਾ ਆਸਣ, ਮੱਥੇ ਿਤਲਕ, ਤੁਲਸੀ ਤੇ ਰੁਦਰਾਖ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਰ ਿਦਲ ਿਵਚ ਠੱਗੀ ਦਾ ਭਾਵ।ਬੇਣੀ ਜੀ ਅਿਜਹੀ
ਧਾਰਮਕਤਾ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ ਸਨ:
ਤਿਨ ਚੰਦਨੁ ਮਸਤਿਕ ਪਾਤੀ॥ਿਰਦ ਅੰਤਿਰ ਕਰ ਤਲ ਕਾਤੀ ॥
ਠਗ ਿਦਸਿਟ ਬਗਾ ਿਲਵ ਲਾਗਾ॥ ਦੇਿਖ ਬੈਸਨੋ ਪਰ੍ਾਨ ਮੁਖ ਭਾਗਾ ॥
ਕਿਲ ਭਗਵਤ ਬੰਦ ਿਚਰਾਂਮੰ॥ Mਰ ਿਦਸਿਟ ਰਤਾ ਿਨਿਸ ਬਾਦੰ ॥ਰਹਾਉ ॥
ਿਨਤਪਰ੍ਿਤ ਇਸਨਾਨੁ ਸਰੀਰੰ॥ ਦੁਇ ਧੋਤੀ ਕਰਮ ਮੁਿਖ ਖੀਰੰ ॥
ਿਰਦੈ ਛੁਰੀ ਸੰਿਧਆਨੀ॥ ਪਰ ਦਰਬੁ ਿਹਰਨ ਕੀ ਬਾਨੀ ॥
ਿਸਲ ਪੂਜਿਸ ਚN ਗਣੇਸੰ॥ ਿਨਿਸ ਜਾਗਿਸ ਭਗਿਤ ਪਰ੍ਵੇਸੰ ॥
ਪਗ ਨਾਚਿਸ ਿਚਤੁ ਅਕਰਮੰ॥ ਏ ਲੰਪਟ ਨਾਚ ਅਧਰਮੰ ॥
ਿਮਰ੍ਗ ਆਸਣੁ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ॥ ਕਰ ਊਜਲ ਿਤਲਕੁ ਕਪਾਲਾ ॥
ਿਰਦੈ ਕੂੜੁ ਕੰਿਠ ਰੁਦਰ੍ਾਖੰ॥ ਰੇ ਲੰਪਟ ਿNਸਨੁ ਅਭਾਖੰ ॥
ਿਜਿਨ ਆਤਮ ਤਤੁ ਨ ਚੀਿਨਆ॥ ਸਭ ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਅਬੀਿਨਆ ॥
ਕਹੁ ਬੇਣੀ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਧਆਵੈ॥ ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਬਾਟ ਨ ਪਾਵੈ ॥ (੧੩੫੧, ਬੇਣੀ ਜੀ)
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ਆਖਰੀ ਸਤਰਾਂ ਿਵਚ ਬੇਣੀ ਜੀ ਨੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਕੇ ਸੱਚੀ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਧਾਰਨ
ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਪੰਨਾ ੧੩੩੧ ਤੇ ਦਰਜ ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਰਾਗ
ਦੇ ੧੪ਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ ਅਿਜਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਪਰ੍ੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ
ਦੀ ੧੪ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਲੋਕ ਿਵਚ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਲੋਕ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਿਬਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਆਖਰੀ ਿਤੰਨ
ਸਤਰਾਂ ਤਾਂ ਿਬਲਕੁਲ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹਨ:
ਪਿੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਿਧਆ ਬਾਦੰ॥ ਿਸਲ ਪੂਜਿਸ ਬਗੁਲ ਸਮਾਧੰ॥
ਮੁਿਖ ਝੂਠੁ ਿਬਭੂਖਣ ਸਾਰੰ॥ ਤਰ੍ੈਪਾਲ ਿਤਹਾਲ ਿਬਚਾਰੰ॥
ਗਿਲ ਮਾਲਾ ਿਤਲਕ ਿਲਲਾਟੰ॥ ਦੁਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ੍ ਕਪਾਟੰ॥
ਜੇ ਜਾਣਿਸ ਬਰ੍ਹਮੰ ਕਰਮੰ॥ ਸਿਭ ਫੋਕਟ ਿਨਸਚਉ ਕਰਮੰ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਨਹਚਉ ਿਧਆਵੈ॥ ਿਵਣੁ ਸਿਤਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੈ॥ (੪੭੦, ਮ; ੧)
ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵਚ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵਿਡਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਾਂ
ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਵਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਨੇ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ
ਸ਼ੈਲੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਿਹਬ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਰ੍ੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ ਖੇੜੇ
ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਗਰ੍ਿਹਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਿਵਚ
ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ:
ਬੇਣੀ ਕਉ ਗੁਿਰ ਕੀਓ ਪਰ੍ਗਾਸੁ ॥
ਰੇ ਮਨ ਤੂ ਭੀ ਹੋਿਹ ਦਾਸੁ ॥ (੧੧੯੨, ਮ; ੫

