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ਪਰ੍ਧਾਨਗੀ ਸ਼ਬਦ:
ਸ਼ਬਦ-ਰਹੱਸ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ : ਿਗਆਨ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਿਰਪੇਖ
ਜਗਬੀਰ ਿਸੰਘ

ਪਰਮ ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸੋਹਨ ਿਸੰਘ ਜੀ, ਿਵਦਵਾਨ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਿਪਆਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਓ, ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਆਪ ਸੱਭ ਨੂੰ
ਸਿਤ ਸਰ੍ੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਗੁਰ ਫਿਤਹ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਿਸੰਘ ਗੁਰਮਿਤ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਜੰਿਡਆਲਾ
ਗੁਰੂ, ਅੰਿਮਰ੍ਤਸਰ ਵਲੋਂ, "ਸ਼ਬਦ-ਰਹੱਸ" ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਆਯੋਿਜਤ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਕ-ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਵਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਿਵਚ ਆਪ
ਸੱਭ ਦਾ ਹਾਰਿਦਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸੋਹਨ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ
ਹਾਂ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੈਮੀਨਾਰ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਵਚਾਰ-ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ - "ਸ਼ਬਦ ਨਾਦ" ਅਤੇ "ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਤਕ"
- ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬੁਿਨਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਮਿਤ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਿਪਤ ਹਨ।
ਮੈਨੂੰ ਇਨਹ੍ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਿਵਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਿਵਚ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਹ੍ਾਂ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਿਵਚਾਰਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਅਕਾਦਿਮਕ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਸੋਹਨ ਿਸੰਘ
ਜੀ ਦੀ ਸੁਿਹਰਦ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਤੇ ਪਰ੍ੇਰਣਾਦਾਇਕ ਅਗਵਾਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ।
ਬਾਬਾ ਸੋਹਨ ਿਸੰਘ ਜੀ ਸਾਦਗੀ ਭਰਪੂਰ ਿਨਮਰ ਸੁਭਾ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨਿਵਧੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰ-ਿਗਆਨ ਦੀ ਅਥਾਹ ਿਜਿਗਆਸਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਉਹ
ਸਨਾਤਨੀ ਿਗਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਿਤ ਿਗਆਨ ਦੇ ਮਸਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਵਿਗਆਨ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਰੱਖ ਕੇ
ਵਾਚਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਧਰਮ-ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਮਿਤ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਹਾਮੀ
ਹਨ ਿਜਸਦੀ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਿਵਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਪਰ੍ੇਰਣਾ-ਮਾੱਡਲ "ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ" ਦੇ
ਸੰਸਥਾਪਕ (ਸਵਰਗਵਾਸੀ) ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਿਸੰਘ ਦੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਿਵਚ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਿਕਸਮ ਦੇ
ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਗੁਰ ਿਗਆਨ ਪਰ੍ਕਾਸ਼, ਜਵੱਦੀ ਕਲਾਂ (ਲੁਿਧਆਣਾ) ਿਵਖੇ
ਬੰਿਨਹ੍ਆ ਅਤੇ ਗੁਰਮਿਤ-ਅਿਧਐਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਿਦਸ਼ਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵਚ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਿਸੰਘ ਗੁਰਮਿਤ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ
ਅਤੇ ਸੁਰ ਅਿਭਆਸ ਕੇਂਦਰ ਜਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜੋ ਿਨਸ਼ਚੇ ਹੀ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਿਵਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਲੀਿਕਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਵਸ਼ਾ
ਹੈ – ਸ਼ਬਦ-ਰਹੱਸ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਗਆਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਇਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋਿੜਆ ਿਗਆ ਸਗੋਂ

ਸਾਬਕਾ ਪਰ੍ੋਫੈਸਰ ਤੇ ਮੁਖੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਭਾਗ, ਿਦੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਿਦੱਲੀ।
ਆਜੀਵਨ ਫੈਲੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ।
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ਿਨਰਪੱਖ ਿਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਖੁੱਲਹ੍ਾ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਧਰਮ-ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ
ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਉਪਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦ-ਰਹੱਸ ਦੀਆਂ ਿਵਿਭੰਨ ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲਿਦਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲਵਾਨ ਅੰਤਰ-ਦਰ੍ਸ਼ਟੀਆਂ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਿਗਆਨ-ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਿਵਿਭੰਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਂ ਅਤੇ ਿਵਿਭੰਨ ਧਰਮ-ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਿਵਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਆਪੋ
ਆਪਣੇ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ-ਿਬੰਦੂ ਤੋਂ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਚੰਤਨ ਦਾ ਿਵਕਿਸਤ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੋ
ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਿਵਆਿਖਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨੂੰ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ
ਧਰਮ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ਕ ਪਰ੍ੇਰਣਾ-ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੰਿਤਮ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਹ੍ਾਂ ਦੋਹਾਂ
ਿਗਆਨ-ਪਰ੍ਬਧ
ੰ ਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਤੇ ਪਰ੍ਾਸੰਿਗਕਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਿਵਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਿਰਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਿਵਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਿਵਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਆਏ ਿਵਦਵਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ-ਿਬੰਦੂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ
ਬਹੁ-ਪਾਸਾਰੀ ਿਵਆਿਖਆ ਪਰ੍ਸਤੁਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਿਨਸ਼ਚੇ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਿਸੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ
ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ।
ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸੰਕਲਪੀ ਪਾਸਾਰ ਦਾ ਰਹੱਸ ਖੋਲਹ੍ਣ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ 'ਸ਼ਬਦ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ
ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮੂਲਰੂਪ ਿਵਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬਧ
ੰ ਭਾਸ਼ਾ-ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਿਵਆਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ
ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਿਵਆਕਰਿਣਕ ਇਕਾਈ ਵੀ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੋਸ਼ਗਤ ਅਰਥ ਹਨ - ਧੁਨੀ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼।
Oxford Dictionary ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦ (word) ਦੀ ਿਨਮਨ-ਅੰਿਕਤ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: "A single distinct
meaningful element of speech or writing, used with others (or sometimes alone) to form a
sentence and typically shown with a space on either side when written or printed." ਅਰਥਾਤ
ਸ਼ਬਦ ਿਕਸੇ ਬੋਲ ਜਾਂ ਿਲਖਤ (ਭਾਸ਼ਾ) ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਾਰਥਕ ਇਕਾਈ ਹੈ।1 ਡਾ. ਰਤਨ ਿਸੰਘ ਜੱਗੀ ਅਨੁਸਾਰ "ਸ਼ਬਦ ਦੇ
ਦੋ ਪਰ੍ਕਾਰ ਹਨ – ਵਰਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਧੁਨੀ ਆਤਮਕ। ਵਾਗ– ਸੰਤਰ੍ (ਬੋਲਣ– ਇੰਦਰੀ) ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ
ਵਰਣਾਤਮਕ ਹਨ ਅਤੇ ਢੋਲ, ਤਾੜੀ, ਛੈਣੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨੀ– ਆਤਮਕ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਰਣਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦਾਂ
ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਿਕਸਮਾਂ ਹਨ– ਿਵਅਕਤ (ਸਾਰਥਕ) ਅਤੇ ਅਿਵਅਕਤ (ਿਨਰਰਥਕ) ਿਵਆਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵਰਣ
ਸਮੂਹ , ਜੋ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇ , ਸ਼ਬਦ ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈ।" 2
ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰੂਪ ਤੇ ਆਕਾਰ ਿਦੰਦੇ
ਹਨ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਿਮਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਚੰਤਨ-ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ
ਿਗਆਨ-ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਮਾਿਧਅਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਿਨਰਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ
ਸਮੂਹ ਿਵਸ਼ਵ-ਸਿਭਅਤਾਵਾਂ ਹੋਂਦ ਿਵਚ ਆਈਆਂਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਬਧ
ੰ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ
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ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਿਨਰਮਾਨ ਵੀ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਾਨ-ਪਰ੍ਦਾਨ ਵੀ। ਅਜੋਕੇ ਭਾਸ਼ਾ-ਿਵਿਗਆਨੀ ਸੋਿਸਊਰ
ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਿਚਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਬਧ
ੰ ਮੰਿਨਆਂ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਿਚਹਨ ਨੂੰ " ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਵਾਹਕ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਮਾਿਧਅਮ ਵਜੋਂ
ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹਨ : (i) ਸੁਨੇਹਾ ਅਤੇ (ii) ਸੁਨੇਹਾ-ਵਾਹਕ । . . . ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿਚੰਨਹ੍ ਿਵਚ ਦੋ-ਪੱਖਤਾ
ਹੈ : ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧੁਨੀ ਿਬੰਬ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ। ਇਸ ਦੋ-ਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੋਿਸਊਰ ਨੇ
ਿਚਹਨਕ ਅਤੇ ਿਚਹਨਤ ਦੋ ਪਰ ਆਪਸ ਿਵਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।"3 ਧੁਨੀ ਿਬੰਬ ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਿਵਹਾਰ ਦਾ ਭੌਿਤਕ
ਪੱਖ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰ੍ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰ੍ਿਹਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 'ਸੰਕਲਪ' ਦਾ ਸੰਬਧ
ੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨੋਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨਹ੍ਾਂ ਿਵਚ ਭਾਸ਼ਾ-ਿਵਿਗਆਨ,
ਭਾਸ਼ਾ-ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਵਆਕਰਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੌਿਤਕ ਿਵਿਗਆਨ, ਮਨੋਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਿਵਿਗਆਨ ਵਰਗੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ
ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ।
ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਅਿਧਐਨ ਕੇਵਲ ਇਨਹ੍ਾਂ ਿਗਆਨ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਸਦਾ ਧਰਮਸ਼ਾਸਤਰ (theology) ਨਾਲ ਵੀ ਡੂਘ
ੰ ਾ ਸੰਬਧ
ੰ ਹੈ। ਿਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਭਅਤਾ ਦੀਆਂ ਪਰ੍ਮੱੁ ਖ ਧਰਮ-ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਰ੍ਹਮ (ਸਰਬ-ਉੱਚ ਹਸਤੀ ਜਾਂ ਹੋਂਦ) ਦੀ ਕਰਤਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਸੰਕਲਿਪਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹੀਂ
ਸਮੁੱਚੀ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਰੂਪ ਤੇ ਆਕਾਰ ਗਰ੍ਿਹਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹ੍ਾਂ ਅਬਰਾਹਿਮਕ ਸਿਭਅਤਾ ਦੇ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਧਰਮਾਂ (ਯਹੂਦੀ, ਈਸਾਈ
ਤੇ ਇਸਲਾਮ) ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ (word/logos) ਨੂੰ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮਾਿਧਅਮ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ
ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਿਵਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹਵਾਲੇ ਿਦੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।4 ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਕਲਪਗਤ ਿਵਆਿਖਆ ਲਈ
ਇਸਦੇ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਖੋਲਹ੍ਣਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸ਼ਬਦ-ਰਹੱਸ ਦੇ ਿਵਧੀਵਤ ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤੀ ਿਗਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਧੁਨੀ ਰਾਹੀਂ ਿਵਅਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਰ੍ਮੁੱਖ
ਿਵਆਕਰਨ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ (ਯਾਸਕ, ਪਾਿਣਨੀ ਅਤੇ ਕਾਿਤਆਯਨ) ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਵਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਇਕਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੁਭਾਵਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਚਰਚਾ ਦਾ
ਮੁੱਢਲਾ ਪਰ੍ਮਾਣ ਮੈਤਰੀ ਉਪਿਨਸ਼ਦ ਿਵਚ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਰ੍ਹਮ ਦੀ ਕਰਤਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੈ।5 ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰ੍ਹਮ ਦੋ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦਾ ਹੈ - ਸ਼ਬਦ-ਬਰ੍ਹਮ ਅਤੇ ਅਸ਼ਬਦ-ਬਰ੍ਹਮ। ਸ਼ਬਦ-ਬਰ੍ਹਮ ਨਾਦ-ਸਿਹਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿਕ
ਅਸ਼ਬਦ-ਬਰ੍ਹਮ ਨਾਦ-ਰਿਹਤ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਬਦ-ਬਰ੍ਹਮ ਦਾ ਧੁਨੀ ਜਾਂ ਨਾਦ ਨਾਲ ਅੰਤਰੰਗ ਿਰਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦੇ
ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਅਸ਼ਬਦ-ਬਰ੍ਹਮ ਿਨਰਗੁਣ ਿਨਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਾਦ ਨਾਲ ਜਾਂ
ਿਸਰਜਣਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ।
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ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਿਗਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਪਾਸਾਰ ਬਾਰੇ ਿਵਸਿਤਰ੍ਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ-ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਸਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬਿੰ ਧਤ ਹੈ। ਿਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਿਰਗਵੇਦ ਿਵਚ
ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਿਦਲਚਸਪ ਹਵਾਲਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਂਦ ਦੇ
ਮਹਾ-ਸਾਗਰ ਿਵਚ ਅਨੰਤ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰ੍ਹਮ (ਪਰਮ ਸੱਚ) ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਓਥੋਂ ਤਕ ਫੈਿਲਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜੱਥੋਂ ਤਕ ਵਾਕ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਹੈ।6 ਇਸੇ ਤਰਹ੍ਾਂ ਿਰਗਵੇਦ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰ ਿਵਚ ਵਾਗਦੇਵੀ (ਵਾਕ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦੇਵੀ)
ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਿਸਰਜਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।7 ਇਸ ਿਵਚ ਵਾਕ ਨੂੰ ਬਰ੍ਹਮ ਦਾ ਿਨਵਾਸ-ਸਥਾਨ ਵੀ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ।8
ਇਸੇ ਤਰਹ੍ਾਂ ਪੂਰਬ-ਮੀਮਾਂਸਾ ਿਵਚ ਸ਼ਬਦ-ਬਰ੍ਹਮ ਦੀ ਚਰਚਾ 'ਬਰ੍ਿਹਮੰਡੀ ਨਾਦ' ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮਾਂ ਅਤੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ
ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰ੍ਹਮ ਦਾ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਸਰੂਪ ਪਰ-ਬਰ੍ਹਮ (ਜਾਂ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ) ਹੈ ਜੋ ਿਨਰਗੁਨ ਿਨਰਾਕਾਰ
ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਪਰ-ਬਰ੍ਹਮ ਜਾਂ ਸਗੁਣ-ਬਰ੍ਹਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ/ਨਾਦ ਰਾਹੀਂ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬਰ੍ਹਮ ਵੀ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰ-ਬਰ੍ਹਮ ਦੀ ਿਸੱਧੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖ
ਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਸ਼ਬਦ-ਬਰ੍ਹਮ ਦਾ ਿਗਆਨ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਿਵਚ ਪਰਾ-ਿਵਿਦਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾ-ਿਵਿਦਆ
ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬਰ੍ਹਮ ਦੇ ਇਨਹ੍ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਾ-ਿਵਿਦਆ ਿਨਰਗੁਣ ਿਨਰਾਕਾਰ ਬਰ੍ਹਮ
(ਪਰਮਾਰਥ) ਦੀ ਅਿਧਆਤਮਕ ਿਸੱਧੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਰਾ-ਿਵਿਦਆ ਸ਼ਬਦ-ਬਰ੍ਹਮ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ
ਿਸਰਜੇ ਯਥਾਰਥ ਨਾਲ ਸੰਬਿੰ ਧਤ ਹੈ।
ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਿਵਆਕਰਣ ਆਚਾਰੀਆ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਿਦਆਂ 'ਸ਼ਬਦਬਰ੍ਹਮ' ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ 'ਵਾਿਕਆਪਦੀਯ' ਿਵਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ
ਪਰ੍ਿਕਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬਧ
ੰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਰ੍ਹਮ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਬਰ੍ਹਮ ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਰ੍ਮੱੁ ਖ ਸਾਧਨ ਮੰਿਨਆਂ ਹੈ। ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ (ਜਾਂ ਵਾਣੀ) ਦੇ ਚਾਰ ਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ
ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਚਾਰ ਰੂਪ ਹਨ – ਪਰਾ, ਪਸ਼ਯੰਤੀ, ਮਿਧਅਮਾ ਅਤੇ ਵੈਖਰੀ। ਇਨਹ੍ਾਂ ਿਵਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 'ਪਰਾ' ਰੂਪ ਹੀ ਬਰ੍ਹਮ
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਿਕਅਪਦੀਯ ਦੀ ਪਰ੍ਥਮ ਕਾਿਰਕਾ ਿਵਚ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਨਾਦੀ, ਅਨੰਤ ਅਤੇ 'ਅੱਖਰ-ਬਰ੍ਹਮ' ਆਿਖਆ ਿਗਆ
ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇਸੇ ਹੀ ਪਰਾ ਰੂਪ ਬਰ੍ਹਮ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਿਵਚ ਸ਼ਬਦ-ਤੱਤ ਦੇ
ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਸਰੂਪ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੰਨ-ਸੁਵਨ
ੰ ਾ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਬਦ-ਬਰ੍ਹਮ ਦੀ ਹੀ
ਿਸਰਜਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ-ਬਰ੍ਹਮ ਦੀ ਇਸ ਸੰਕਲਪਨਾ ਦੇ ਬੀਜ ਸ਼ਤਪੱਥ ਬਰ੍ਾਹਮਣ ਅਤੇ ਿਬਰ੍ਹਦਾਰਣਯਕ ਉਪਿਨਸ਼ਦ ਿਵਚ ਵੀ ਿਮਲਦੇ
ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ (ਵਾਣੀ/ਵਾਕ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਰ੍ਹਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਿਵਚ ਸ਼ਬਦ-ਬਰ੍ਹਮ ਜਾਂ ਨਾਦ-ਬਰ੍ਹਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ
ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਗਾਮੀ ਧੁਨੀ (ਅਨਹਦ ਨਾਦ) ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।9
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ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਇਆ 'ਸ਼ਬਦ-ਪਰ੍ਮਾਣ' ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਰਹੱਸਮਈ
ਅਰਥ-ਪਾਸਾਰ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਸਿਤਕ ਸੰਪਰ੍ਦਾਵਾਂ (ਿਨਆਇ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ੇਿਸ਼ਕ
ਆਿਦ) ਿਵਚ ਿਗਆਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਰ੍ਮਾਣਾਂ (ਸਬੂਤਾਂ) ਿਵਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਪਰ੍ਮਾਣ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।10
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿਗਆਨ ਦੇ ਹੋਰ ਪਰ੍ਮਾਣ ਹਨ – ਪਰ੍ਤੱਖ, ਅਨੁਮਾਨ, ਉਪਮਾਨ, ਅਰਥਪੱਤੀ ਆਿਦ। ਇਨਹ੍ਾਂ ਆਸਿਤਕ ਦਰਸ਼ਨਾਂ
ਿਵਚ ਕੇਵਲ 'ਵੇਦ-ਵਾਕ' ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ-ਪਰ੍ਮਾਣ ਦੀ ਪਦਵੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 'ਨਾਸਿਤਕ' ਸੰਪਰ੍ਦਾਵਾਂ (ਚਾਰ
ਵਾਕ, ਬੌਧ ਅਤੇ ਜੈਨ) ਿਵਚ ਵੇਦ-ਵਾਕ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਰ੍ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆਂ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਰਵਾਕ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਰ੍ਤੱਖ ਨੂੰ ਹੀ
ਪਰ੍ਮਾਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਇਨਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸਿਤਕ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। (ਮਨੂ ਸਿਮਰ੍ਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਦ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਸਿਤਕ ਹੈ।) ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ ਭਾਵੇਂ ਵੇਦ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਿਵਚ ਵੇਦ-ਵਾਕ ਨੂੰ ਪਰ੍ਮਾਣ
ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆਂ ਿਗਆ। ਿਸੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 'ਗੁਰ-ਵਾਕ' ਨੂੰ (ਵੇਦ-ਵਾਕ ਵਾਂਗ) ਸ਼ਬਦ-ਪਰ੍ਮਾਣ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਥਨ ਦੀ ਪਰ੍ੋੜਹ੍ਤਾ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚੋਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਪਰ੍ਮਾਣ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਿਨਆਂ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਸ਼ਬਦ-ਪਰ੍ਮਾਣ ਦਾ ਇਹ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜਹ੍ਾ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸ਼ਬਦ
ਕੇਵਲ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਿਧਅਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ ਸਗੋਂ ਪਰ੍ਾਮਾਿਣਕ ਿਗਆਨ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੱਥਲੇ ਪਰਚੇ ਿਵਚ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚਲੇ ਸ਼ਬਦ-ਰਹੱਸ ਦਾ ਿਵਵੇਚਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਗਆਨਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਿਰਪੇਖ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਧਾਰਿਮਕ ਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਿਵਰਸੇ ਦੀ ਨੁਿਮੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਗੌਰਵਮਈ ਪਾਵਨ ਪਰ੍ਵਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਰ੍ਮਾਿਣਕ ਸੰਕਲਨ ਸਰ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਿਸੱਖ-ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ
ਅਿਧਆਤਮਕ ਤੇ ਨੈਿਤਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਦੀਵੀ ਪਰ੍ੇਰਣਾ-ਸਰੋਤ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ
ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹੀਂ ਿਸਰਜੇ ਗਏ ਿਗਆਨ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾ-ਪਰ੍ਵਚਨ ਿਵਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਿਵਸ਼ਵ-ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਨੂੰ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਿਨਰੋਲ ਬੌਿਧਕ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਇਰਦ
ਿਗਰਦ ਰਹੱਸ ਅਤੇ ਰਮਜ਼ ਦਾ ਅਨੇਕਾਰਥੀ ਪਾਸਾਰ ਫੈਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਕਲੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਿਸਰਿਜਤ ਪਰ੍ਵਚਨ ਿਵਚ ਪਰ੍ਸਤੁਤ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਰਹੱਸ ਦਾ ਿਗਆਨ ਮੂਲਕ ਅਿਧਐਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੇ ਪਰ੍ਯੋਗ ਦੀਆਂ ਿਵਿਭੰਨ ਸਿਥਤੀਆਂ ਨੂੰ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਕਾਨਹ੍ ਿਸੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ
ਤਕਰੀਬਨ 10 ਅਰਥ-ਪਰ੍ਯੋਗਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਹਨ : " ਸੰ. श ਸ਼ਬ੍ਦ. ਸੰਗਯ੍ਾ- ਧੁਿਨ. ਆਵਾਜ਼. ਸੁਰ।
੨. ਪਦ. ਲਫਜ। ੩. ਗੁਫ਼ਤਗੂ. "ਸਬਦੌ ਹੀ ਭਗਤ ਜਾਪਦੇ ਿਜਨੁ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਚੀ ਹੋਇ." (ਆਸਾ ਅਃ ਮਃ ੩) ੪. ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼.
"ਭਵਜਲ ਿਬਨ ਸਬਦੇ ਿਕਉ ਤਰੀਐ." (ਭੈਰ ਮਃ ੧) ੫. ਬਰ੍ਹਮ. ਕਰਤਾਰ. "ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਿਤ ਧੁਿਨ ਚੇਲਾ." (ਿਸਧਗੋਸਿਟ) ੬.
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ਧਰਮ. ਮਜਹਬ. "ਜੋਿਗ ਸਬਦੰ ਿਗਆਨ ਸਬਦੰ ਬੇਦ ਸਬਦੰ ਬਰ੍ਾਹਮਣਹ." (ਵਾਰ ਆਸਾ) ੭. ਪੈਗ਼ਾਮ. ਸੁਨੇਹਾ. "ਧਨਵਾਂਢੀ ਿਪਰ
ਦੇਸ ਿਨਵਾਸੀ ਸਚੇ ਗੁਰੁ ਪਿਹ ਸਬਦ ਪਠਾਈਂ." (ਮਲਾ ਅਃ ਮਃ ੧) ੮. ਜੈਸੇ ਤੁਕਾ ਰਾਮ ਨਾਮਦੇਵ ਆਿਦਕ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪਦਰਚਨਾ "ਅਭੰਗ" ਅਤੇ ਸੂਰ ਦਾਸ ਮੀਰਾਬਾਈ ਆਿਦਕ ਦੀ ਿਵਸਨੁਪਦ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਹੈ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ਰ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਛੰਦ ਰੂਪ
ਵਾਕਯ੍ "ਸ਼ਬਦ" ਆਖੀਦੇ ਹਨ. ਸ਼ਬਦ ਛੰਦ ਦੀ ਖਾਸ ਜਾਿਤ ਨਹੀਂ. ਅਨੇਕ ਛੰਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ੯.
ਦੇਖੋ, ਸਬਦੁ। ੧੦. ਸੰ. शद ਸ਼ਾਬ੍ਦ. ਿਵ- ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਚਯ੍ ਅਰਥ. ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਕਸਦ. "ਨ ਸਬਦ ਬੂਝੈ ਨ ਜਾਣੈ ਬਾਣੀ." (ਧਨਾ
ਮਃ ੩)11
ਉਪਰੋਕਤ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਰਥਾ ਪਾਸਾਰ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ। ਇਨਹ੍ਾਂ ਿਵਚ ਧੁਨੀ, ਆਵਾਜ਼
ਸੁਰ, ਸੰਦੇਸ਼, ਪੈਗ਼ਾਮ, ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਰ੍ਹਮ-ਿਵਚਾਰ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ
ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ ਵੀ। ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੇਕਾਰਥੀ ਪਾਸਾਰ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਇਸਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਹੋਂਦ ਵਲ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਰ੍ਵਚਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬਿੰ ਧਤ ਸਾਧਾਰਣ
ਤੱਤਾਂ (ਿਜਵੇਂ: ਅੱਖਰ, ਸ਼ਬਦ, ਨਾਮ, ਵਾਕ, ਬਾਣੀ ਆਿਦ) ਦਾ ਪਰ੍ਯੋਗ ਅਿਜਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੀ
ਮੁੱਢਲੀ ਅਰਥ-ਸਾਰਥਕਤਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਿਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ ਵਰਿਤਆ 'ਅੱਖਰ' ਪਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਕਸੇ
ਿਵਸ਼ੇਸ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਪਰ੍ਗਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ ਸਗੋਂ ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ, ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੋ ਿਨਬੜਦਾ
ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਬਾਣੀਕਾਰ ਅੱਖਰ ਦੇ ਿਵਹਾਰਕ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਉਸ ਿਵਚਲੇ ਿਵਉਤਪੱਤੀ ਮੂਲਕ ਅਰਥਾਂ ਨਲ ਿਰਸ਼ਤਾ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।
ਅੱਖਰ ਦਾ ਿਵਉਤਪੱਤੀਮੂਲਕ ਅਰਥ ਹੈ - ਨ ਖੁਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਅੱਖਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਯਥਾਰਥ
ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਪਰਮਾਰਥ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਿਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਰਿਚਤ ਬਾਣੀ 'ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥'
ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੰਗਤੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਲੋਕੁ ॥ ਆਏ ਪਰ੍ਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਿਕਰਪਾ ਿਨਿਧ ਦਇਆਲ ॥
ਏਕ ਅਖਰੁ ਹਿਰ ਮਿਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਿਨਹਾਲ ॥੧॥ ਪਉੜੀ ॥
ਅਖਰ ਮਿਹ ਿਤਰ੍ਭਵਨ ਪਰ੍ਿਭ ਧਾਰੇ ॥ ਅਖਰ ਕਿਰ ਕਿਰ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰੇ ॥
ਅਖਰ ਸਾਸਤਰ੍ ਿਸੰਿਮਰ੍ਿਤ ਪੁਰਾਨਾ ॥ ਅਖਰ ਨਾਦ ਕਥਨ ਵਖzਾਨਾ ॥
ਅਖਰ ਮੁਕਿਤ ਜੁਗਿਤ ਭੈ ਭਰਮਾ ॥ ਅਖਰ ਕਰਮ ਿਕਰਿਤ ਸੁਚ ਧਰਮਾ ॥
ਿਦਰ੍ਸਿਟਮਾਨ ਅਖਰ ਹੈ ਜੇਤਾ ॥ ਨਾਨਕ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਿਨਰਲੇਪਾ ॥੫੪॥
(ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ, 261)
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ਇੱਥੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੀ ਧੁਨੀ-ਮੂਲਕ ਇਕਾਈ ਤਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਦਾ
ਪਰ੍ਤੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ-ਿਵਸਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹ੍ਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਰਿਚਤ ਬਾਣੀ 'ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ
੧ ਦਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰੁ' ਿਵਚ ਵੀ ਅੱਖਰ ਦਾ ਇਸੇ ਿਕਸਮ ਦਾ ਪਾਰਗਾਮੀ ਪਾਸਾਰ ਉਜਾਗਰ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ :
ਓਅੰਕਾਿਰ ਬਰ੍ਹਮਾ ਉਤਪਿਤ ॥ ਓਅੰਕਾਰੁ ਕੀਆ ਿਜਿਨ ਿਚਿਤ ॥
ਓਅੰਕਾਿਰ ਸੈਲ ਜੁਗ ਭਏ ॥ ਓਅੰਕਾਿਰ ਬੇਦ ਿਨਰਮਏ ॥
ਓਅੰਕਾਿਰ ਸਬਿਦ ਉਧਰੇ ॥ ਓਅੰਕਾਿਰ ਗੁਰਮੁਿਖ ਤਰੇ ॥
ਓਨਮ ਅਖਰ ਸੁਣਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਓਨਮ ਅਖਰੁ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਸਾਰੁ ॥੧॥
(ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ, 929)
ਇੱਥੇ 'ਓਅੰਕਾਰ' ਜਾਂ 'ਓਨਮ ਅੱਖਰ' ਪਰਮ ਸੱਚ (ਬਰ੍ਹਮ) ਦਾ ਪਰ੍ਤੀਕ ਹੋ ਨੋਬੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਧਆਤਮਕ ਅਰਥਾਂ
ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਦਾਂ ਿਵਚ ਨਾਮ ਵੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਦ ਹੈ। ਇਸਦੇ
ਅੰਤਰਗਤ 'ਨਾਮ' ਦਾ ਅਰਥ ਿਨਰੋਲ ਿਵਆਕਰਿਣਕ ਕੋਟੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ ਸਗੋਂ 'ਨਾਮੀ' ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਸਰਬਿਵਆਪਕ ਹਸਤੀ ਤੇ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪਰ੍ਤੀਕ ਹੋ ਿਨਬੜਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਰਤਨ ਿਸੰਘ ਜੱਗੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵਚ : "ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਸਾਧਨਾ
ਿਵਚ ‘ ਨਾਮ’ ਪਰਮ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ । ਇਸ ਰਾਹੀਂ ‘ਨਾਮੀ’ ਤਕ ਪਹੁਿੰ ਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਨਾਮ-ਸਾਧਨਾ ਿਪਛੇ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ
ਅੰਸ਼ੀ ਤਕ ਪਹੁਚ
ੰ ਣ ਦਾ ਿਸੱਧਾਂਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।"12
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਰ੍ਵਚਨ ਿਵਚ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ, ਵਾਕ ਅਤੇ ਬਾਣੀ (ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ) ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਰੂਪ ਿਵਚ
ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਇਹ ਇਨਹ੍ਾਂ ਦੇ ਿਵਆਕਰਿਣਕ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਣ ਅਰਥਾਂ ਿਵਚ ਸ਼ਬਦ ਵਾਕ ਦਾ ਅੰਗ
ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਕ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਪਰ ਪਾਰਗਾਮੀ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਇਨਹ੍ਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਿਮਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਿਵਚ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰ੍ਵਚਨ ਦੀ ਪਰ੍ਿਤਿਨਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਿਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਸ਼ ਅਰਥ ਹੈ ਬੋਲ, ਕਥਨ। ਪਰ ਗੁਰਮਿਤ ਿਵਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਸੰਕਿਲਤ ਬਾਣੀ (ਗੁਰਬਾਣੀ) ਲਈ ਰੂੜਹ੍ ਹੋ ਚੁਿਕਆ ਹੈ।
ਬਾਣੀ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵੇਿਸ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 'ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ' ਅਤੇ 'ਖਸਮ ਕੀ
ਬਾਣੀ' ਵੀ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ।13 ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਿਨਮਨ ਅੰਿਕਤ ਵਾਕ ਇਸੇ ਿਕਸਮ ਦੇ ਅਰਥ ਿਵਸਤਾਰ ਦਾ ਉਘੜਵਾਂ ਪਰ੍ਮਾਣ
ਹੈ :
ਜੈਸੀ ਮੈ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਿਗਆਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥
(ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ. 722)
ਹਉ ਆਪਹੁ ਬੋਿਲ ਨ ਜਾਣਦਾ ਮੈ ਕਿਹਆ ਸਭੁ ਹੁਕਮਾਉ ਜੀਉ ॥
(ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ. 763)
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ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਿਵਿਚ ਬਾਣੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਸਾਰੇ।
ਗੁਰੁਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕੁ ਜਨੁ ਮਾਨੈ ਪਰਤਿਖ ਗੁਰੂ ਿਨਸਤਾਰੇ।
(ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ, 308.)
ਇਸ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਠ ਤੇ ਪਰ੍ਵਚਨ ਨੂੰ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ
ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਕਥਨ ਸਾਡਾ ਿਧਆਨ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਸਰਬੋਤਮ ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਗੁਰੂ
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ 'ਿਸਧ ਗੋਸਿਟ' ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਪਰ੍ਸ਼ਨੋਤਰੀ ਿਵਧੀ ਨਾਲ ਦੋ ਜੀਵਨ-ਵਧੀਆਂ
ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਿਸਰਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਇਕ ਿਧਰ ਿਸਧ (ਨਾਥ ਜੋਗੀ) ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੇ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ-ਿਬੰਦੂ ਤੋਂ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਿਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਆਪ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਿਵਸ਼ਵ-ਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਿਵਧੀ
ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਿਸਧਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਿਸਧਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਇਕ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਹੈ: "ਤੇਰਾ ਕਵਣੁ ਗੁਰੂ ਿਜਸ
ਕਾ ਤੂ ਚੇਲਾ ॥ ਕਵਣ ਕਥਾ ਲੇ ਰਹਹੁ ਿਨਰਾਲੇ ॥" (ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ, 942) ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵਰਤਮਾਨ
ਪਰ੍ਸਗ
ੰ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਹੈ: "ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਸੁਰਿਤ ਧੁਿਨ ਚੇਲਾ ॥ ਅਕਥ ਕਥਾ ਲੇ ਰਹਉ ਿਨਰਾਲਾ ॥"
(ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ, 943)
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਉੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਿਦਸ਼ਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਰ੍ਦਾਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦ ਿਵਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਿਵਲੱਖਣ ਿਸਧਾਂਤਕ ਪਛਾਣ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ 'ਸਰ੍ੀ
ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ' ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਹੀ ਿਸਧਾਂਤ ਦਾ ਪਰ੍ਮਾਣ ਹੈ। ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ
ਗੁਿਰਆਈ ਦਾ ਿਨਵਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੌਿਤਕ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਅਿਧਆਤਮਕ ਜੋਿਤ ਿਵਚ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਗੁਰਿਗਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਿਮਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਹੀ
ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਗਰ੍ਿਹਣ ਕਰ ਲਾਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚਲੀਆਂ ਿਨਮਨ-ਅੰਿਕਤ ਪੰਗਤੀਆਂ ਇਸੇ ਹੀ ਿਸਧਾਂਤ ਦੀ ਪਰ੍ੋੜਹ੍ਤਾ ਕਰਦੀਆਂ
ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ:
ਿਗਆਨ ਿਵਹੂਣੀ ਭਵੈ ਸਬਾਈ ॥ ਸਾਚਾ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥
ਿਨਰਭਉ ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਸਚੁ ਜਾਤਾ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਇਦਾ ॥੮॥14
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਨ ਛੂਟੀਐ ਦੇਖਹੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥
ਜੇ ਲਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਹੀ ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਅੰਿਧਆਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥15
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਨ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੬॥ ਅਨਹਦ ਸਬਦੁ ਵਜੈ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ॥
ਅਿਵਗਤ ਕੀ ਗਿਤ ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਾਤੀ ॥ ਤਉ ਜਾਨੀ ਜਾ ਸਬਿਦ ਪਛਾਨੀ ॥
(ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ, 903)
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ਇਨਹ੍ਾਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਿਵਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਧਾਰਣ ਿਕਸਮ ਦੇ
ਿਵਹਾਰਕ ਿਗਆਨ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਕਤੀ-ਦਾਇਕ ਪਰਮਾਰਥਕ ਿਗਆਨ ਦਾ ਪਰ੍ਤੀਕ ਹੋ ਿਨਬੜਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ
ਿਗਆਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾ ਜਾਂ ਪਾਖੰਡ ਰਾਹੀਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮ ਸੱਚ
(ਬਰ੍ਹਮ) ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾ ਰਸੁ (ਅਥਵਾ ਮਹਾ-ਆਨੰਦ) ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਦਾ ਮਾਿਧਅਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰਿਹ ਉਿਦਆਨਾ ॥ ਜਤੁ ਸਤੁ ਸੰਜਮੁ ਕਥਿਹ ਿਗਆਨਾ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਿਕਉ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਇਆ ॥੧੩॥
ਿਨਉਲੀ ਕਰਮ ਭੁਇਅੰਗਮ ਭਾਠੀ ॥ ਰੇਚਕ ਕੁਭ
ੰ ਕ ਪੂਰਕ ਮਨ ਹਾਠੀ ॥
ਪਾਖੰਡ ਧਰਮੁ ਪਰ੍ੀਿਤ ਨਹੀ ਹਿਰ ਸਉ ਗੁਰ ਸਬਦ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ॥੧੪॥
ਕੁਦਰਿਤ ਦੇਿਖ ਰਹੇ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਭੁ ਬਰ੍ਹਮੁ ਪਛਾਿਨਆ ॥
ਨਾਨਕ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਸਬਾਇਆ ਗੁਰ ਸਿਤਗੁਰ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥੧੫॥੫॥੨੨॥
(ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ, 1043)
ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਿਗਆਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਿਵਧੀ ਦਾ ਅਿਧਆਤਮਕ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਕਰ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਉਮੈ-ਕੇਂਿਦਰ੍ਤ ਸੰਕੀਰਣ ਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਆਪੇ ਅਤੇ ਬਰ੍ਿਹਮੰਡ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ
ਦੀਆਂ ਿਨਮਨ-ਅੰਿਕਤ ਪੰਗਤੀਆਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਸੇ ਰੂਪਾਂਤਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:
ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੈ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਚੁਕਾਵਿਣਆ ॥੬॥
ਰਤਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਘਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥ ਪੂਰੈ ਸਿਤਗੁਿਰ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਿਮਿਟਆ ਅੰਿਧਆਰਾ ਘਿਟ ਚਾਨਣੁ ਆਪੁ ਪਛਾਨਿਣਆ ॥੭॥
(ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ, 129)
ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਿਸਰਿਜਤ ਪਰ੍ਵਚਨ ਿਵਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਿਨਰੋਲ ਭਾਸ਼ਾਿਵਿਗਆਨਕ ਜਾਂ ਿਵਆਕਰਿਣਕ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਸਗੋਂ ਗੁਰਮਿਤ ਿਵਸ਼ਵ-ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨਾਲ
ਸੰਬਿੰ ਧਤ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਬਹੁ-ਪਾਸਾਰੀ ਆਯਾਮ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਪਰ੍ਸਤੁਤ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ-ਦਾਇਕ ਿਗਆਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ
ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪੇ ਅਤੇ ਬਰ੍ਿਹਮੰਡ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਹੋਕੇ ਿਜਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਿਟਪਣੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲੇ:

1

https://en.oxforddictionaries.com/definition/word

2

http://punjabipedia.org/ਸਬਦ
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3

http://punjabipedia.org/ਿਚੰਨਹ੍

4

"The theological meaning of "word" within Scripture spans a wide theological spectrum.

From the divine point of view, it consists of God revealing something about himself through
his spoken word, which is ultimately and perfectly personified in his Son, Jesus Christ."

https://www.biblestudytools.com/dictionary/word/
Some relevant verses from Holy Quran can be quoted as under:

“The Originator of the heavens and the earth. When He decrees a matter, He only says to
it, ‘Be’, and it is.” (Qur'an 2:117)
“For anything which We have willed, we but say the word, ‘Be’ and it is!” (Qur'an 16:40)
“It is He Who gives Life and Death: when He desires a matter, He says to it: ‘Be’ and it is!”

(Qur'an 40:68)
“He created him from dust, then said to him: ‘Be’ And he was!” (Qur'an 3: 59)
5

ਮੈਤਰੀ ਉਪਿਨਸ਼ਦ, ਸ਼ਲੋਕ VI. 22.

6

ਿਰਗਵੇਦ, 10.114.8.

7

ਓਹੀ, 10.71.7.

8

ਓਹੀ, I.164.37.

9

ਸ਼ਤਪਥ ਬਰ੍ਾਹਮਣ ।।।.12.48.

10

"Shabda, (Sanskrit: “sound”) in Indian philosophy, verbal testimony as a means of

obtaining knowledge. In the philosophical systems (darshans), shabda is equated with the
authority of the Vedas (the most-ancient sacred scriptures) as the only infallible testimony,
since the Vedas are deemed to be…" https://www.britannica.com/topic/pramana
11

ਕਾਨਹ੍ ਿਸੰਘ ਨਾਭਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਕਰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼.

12

http://punjabipedia.org/ਨਾਮ

13

http://punjabipedia.org/ਬਾਣੀ
ਓਹੀ, 1035.

14
15

ਓਹੀ, 229.

