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ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਨਿਬ ਨਸੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ, ਇੱਕ ਲਾਸਾਨੀ ਦਾਰਸ਼ਨਨਕ, 
ਸੁਨਿਰਦ ਉਪਦੇਸ਼ਕ, ਅਦੁੱ ਤੀ ਰੱਿਸਵਾਦੀ, ਅਣਥੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ 
ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਨਿਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਨਖਆਂ ਨਵਚ ਭਟਕ ਰਿੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ 
ਸਿੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਾਿ ਤੋਨਰਆ। ਗੁਰੂ ਿੀ 
ਦੀ 'ਰੂਿਾਨੀ ਚੁੰ ਬਕ' ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਸਮਾਿ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਆਲਮ-ਫਾਜ਼ਲ ਲੋਕਾਂ, 
ਿਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਚੌਧਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਿਨਤਾ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਕੇ ਨਸੱਖ ਸਮਾਿ 
ਨਵਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਖਦੀ ਸੀ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਨਿਬ ਦਾ ਿਨਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿੋਇਆ ਿਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ 
ਰਾਿਨੀਤਕ, ਸਮਾਿਕ ਅਤੇ ਸਨਭਆਚਾਰਕ ਦਸ਼ਾ ਅਧੋਗਤੀ ਵਲ ਿਾ ਰਿੀ ਸੀ। 
ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਿਮਲੇ ਿੋ ਰਿੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਿੀ ਦੇ ਿਨਮ ਤੱਕ 
ਗੁਲਾਮ, ਨਖਲਿੀ, ਤੁਗਲਕ, ਸਯਦ ਤੇ ਲੋਧੀ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ 23 ਸੁਲਾਤਨ ਰਾਿ 
ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ। ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੰੂ ਮਧੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਨਦਤਾ ਸੀ। 
ਨਕਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਿੇ-ਮਿਾਰਾਿੇ ਨਵਚ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿੁਅਰਤ ਨਿੀਂ ਸੀ 
ਸਗੋਂ ਉਿ ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਿਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਆਪਣਾ ਪਨਿਰਾਵਾ 
ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵੀ ਭੁੱ ਲ ਰਿੇ ਸਨ। ਨਵਖਾਵੇ ਅਤੇ ਨਫਰਕਾ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ 
ਸੀ। ਮਨੱੁਖ ਿਾਤੀ ਨਵਚੋਂ ਮਨੱੁਖਤਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਅਲੋਪ ਿੋ ਨਰਿਾ ਸੀ। ਸਮਾਿ ਨੰੂ 
ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨਿਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਿਾਕਮ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪੁਿਾਰੀ ਵਰਗ 
ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਭੁੱ ਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਨਵਚ ਖਚਤ ਿੋ ਕੇ 
ਪਰਿਾ ਨੰੂ ਨਗਆਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਨਗਆਨਤਾ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ 
ਦੇ ਿਨੇਰੇ ਨਵਚ ਧਕੇਲ ਰਿੇ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਿ ਚਾਰ ਵਰਣਾਂ ਨਵਚ ਵੰਨਡਆ 
ਨਗਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਿਮਣਵਾਦ, ਿਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਵਨਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਨਵਚ 
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਫਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਲੁੱ ਟ-ਖਸੁੱ ਟ ਕਰ ਨਰਿਾ ਸੀ। ਸ਼ੂਦਰ ਵਰਗ ਦੀ 
ਿਾਲਤ ਬਿੁਤ ਿੀ ਤਰਸ-ਯੋਗ ਸੀ। ਿਾਕਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਲੋਕ ਨਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨਖਆਲ ਰਖਣ 



Guru Nanak Bani avam Vichardhara : Visheshank ISSN 2321-0567, Impact Factor : 1.113
Upstream Research International Journal (URIJ)  Approved by UGC New Delhi, April 2018 

Guru Nanak Bani avam Vichardhara : Visheshank ISSN 2321-0567 
Upstream Research International Journal (URIJ)  Approved by UGC New Delhi, April 2018 
Website: www.eupstream.com Impact Factor: 1.113 

ਦੀ ਬਿਾਏ ਜ਼ਲੁਮ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਿੀ ਸੀ। ਅਨਿਿੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਿ ਦਾ 
ਵਰਣਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਨਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨਵਚ ਕੀਤਾ ਿੈ:

ਕਾਦੀ ਕੂੜੁ ਬੋਨਲ ਮਲੁ ਖਾਇ॥

ਬ੍ਰਾਿਮਣੁ ਨਾਵੈ ਿੀਆ ਘਾਇ॥ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਨਿਬ- ਅੰਗ-662)

ਕਨਲ ਕਾਤੀ ਰਾਿੇ ਕਾਸਾਈ ਧਰਮੁ ਪੰਖ ਕਨਰ ਉਡਨਰਆ॥

ਕੂੜੁ ਅਮਾਵਸ ਸਚੁ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੀਸੈ ਨਾਿੀ ਕਿ ਚਨੜਆ॥ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ 
ਸਾਨਿਬ- ਅੰਗ-145)

ਅਨਿਿੀ ਨਾਜ਼ਕੁ ਸਨਥਤੀ ਨਵਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਨਿਬ ਵਰਗੀ ਮਿਾਨ 
ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਿੋਣਾ ਨਪ੍ਰਥਵੀ ਉਤੇ ਸੂਰਿ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਿੋਣ ਸਮਾਨ ਿੈ। ਸੋ 
ਸੰਨ 1469 ਨਵਚ ਤਲਵੰਡੀ (ਨਿਸ ਨੰੂ ਅੱਿ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਨਿਬ ਕਨਿੰਦੇ 
ਿਾਂ) ਦੀ ਸੁਭਾਗ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਨਪਤਾ ਕਨਲਆਣ ਦਾਸ ਅਥਵਾ ਮਨਿਤਾ ਕਾਲੂ ਿੀ 
ਦੇ ਗ੍ਰਨਿ ਨਵਖੇ ਮਾਤਾ ਨਤ੍ਰਪਤਾ ਿੀ ਦੀ ਕੁੱ ਖੋਂ ਅਗੰਮੀ ਨੂਰ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ, ਗੁਰੂ 
ਿੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਿੋਇਆ। ਨਿੰਨੀ ਨਵਸ਼ਾਲਤਾ, ਡੂੰ ਘਾਈ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਸਾਨਿਬ ਨੇ ਮਨੱੁਖਤਾ ਨੰੂ ਸੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਨਗਆਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ 
ਨਨਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਮਲਦਾ ਿੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਰਾਿੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ:

ਆਨਪ ਨਰਾਇਣੁ ਕਲਾ ਧਾਨਰ ਿਗ ਮਨਿ ਪਰਵਨਰਯਉ॥ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ 
ਸਾਨਿਬ- ਅੰਗ-1395)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਨਿਬ ਨਵਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ 
ਵੈਰਾਗਮਈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਯੂਨਾਨੀ ਨਫਲਾਸਫਰਾ ਵਾਲੀ ਸੰਘਣੀ ਸੋਚ, ਪ੍ਰਾਚੀਨਤਮ 
ਸਾਨਿਤਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਅਨੁਭਵ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਨਕ ਯੁੱ ਗ ਵਾਲੀ ਨਨਰੀਖਣ 
ਸ਼ਕਤੀ ਿੋਣ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਿੀ ਨੇ ਬਿੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਿੈ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ 
ਬਾਣੀਆਂ ਿਪੁਿੀ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਨਸਨਧ ਗੋਸ਼ਨਟ, ਬਾਰਿ ਮਾਿਾ ਤੁਖਾਰੀ, 
ਸੋਦਰੁ, ਸੋਨਿਲਾ, ਦਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰ, ਬਾਬਰਵਾਣੀ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ 
ਆਨਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਆਨਦ ਗ੍ਰੰ ਥ ਨਵਚ ਦਰਿ ਿਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਿੀ ਨਾਲ 
ਪੰਿਾਬੀ ਸਾਨਿਤ ਨਵਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱ ਗ ਆਰੰਭ ਿੰਦੁਾ ਿੈ। ਪਨਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਨਿਤ 
ਨੰੂ ਸਮਾਿਕ ਕਨਲਆਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਨਿਆ ਨਗਆ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ 
ਇਸ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਿੱਤਤਾ ਨਦਤੀ ਗਈ।
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ਗੁਰੂ ਿੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੂਲ ਮਨੋਰਥ ਭਾਵੇਂ ਅਨਧਆਤਮਕ ਕਦਰਾਂ-
ਕੀਮਤਾਂ ਨੰੂ ਗ੍ਰਨਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਿੈ ਨਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਨਸਾਨ ਨੰੂ ਆਤਮਕ ਮੁਕਤੀ 
ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਿੋ ਿਾਂਦੀ ਿੈ ਪਰ ਸਮਾਿਕ, ਸਨਭਆਚਾਰਕ, ਬੌਨਧਕ, ਨੈਨਤਕ ਅਤੇ 
ਰਾਿਨੀਤਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਿੀ ਨੇ ਅੱਖੋਂ ਓਿਲੇ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ 
ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਥਾਂਥਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਿਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਸਧਾਂਤਾਂ ਨੰੂ 
ਨਦ੍ਰੜ ਕਰਵਾਇਆ ਿੈ। ਗੁਰੂ ਿੀ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਨੀਚ-ਿਾਤ ਅਤੇ ਨਕਰਤੀ ਵਰਗ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਿ ਦਰਸਾਈ ਿੈ। ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਪੂਨੜਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 
ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੰੂ ਉੱਤਮ ਸਮਨਿਆ। ਨੀਚ ਸਮਿੀ ਿਾਂਦੀ 
ਿਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਸਾਥੀ 'ਭਾਈ' ਬਣਾ 
ਨਲਆ। ਗਰੀਬਾਂ-ਗੁਰਨਬਆਂ ਨੰੂ ਸਮਾਿ ਨਵਚ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਲਈ 
ਫੁਰਮਾਇਆ:

ਨੀਚਾ ਅੰਦਨਰ ਨੀਚ ਿਾਨਤ ਨੀਚੀ ਿੂ ਅਨਤ ਨੀਚੁ॥ 

ਨਾਨਕੁ ਨਤਨ ਕੈ ਸੰਨਗ ਸਾਨਥ ਵਨਡਆ ਨਸਉ ਨਕਆ ਰੀਸ॥ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ 
ਸਾਨਿਬ- ਅੰਗ-15)

ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਿ-ਸਨਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਉੱਚਾ ਚੁੱ ਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਨਲਤ ਫੋਕਟ 
ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ, ਵਨਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ, ਪਾਖੰਡਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸਮਾਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨਵਰੁੱ ਧ 
ਗੁਰੂ ਿੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਿੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਿਨਾਂ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਨਿਲਾਂ ਨਿੰਦੂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੋਿਾਂ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਨੰੂ ਖੋਨਿਆ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਸਗਲ ਿਮਾਤੀ ਦੀ ਨਿਲਾਸਿੀ ਅਪਣਾਈ 
ਤੇ ਸਾਨਰਆਂ ਨੰੂ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਇਕ ਬ੍ਰਿਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਿਾਈ। 
ਪੰਡਤਾਂ, ਿੋਗੀਆਂ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ, ਮੁਲਾਨਣਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਨਗਆਨਤਾ ਅਤੇ 
ਅੰਧ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਨਵਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱ ਨਕਆ। ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਾਿੀਂ ਆਪਣੀ 
ਨਵਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਦਤਾ। ਇਿ ਨਵਚਾਰਧਾਰਾ ਸਮੇਂ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਨਵਸ਼ਾ-
ਵਸਤੂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਿੁਤ ਨਵਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਨਵਸ਼ਵ-ਨਵਆਪੀ ਸੀ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਨਿਬ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਧਾਰਮਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ 
ਿਦੋਂ ਨਕ ਇਕ ਸ਼ਨਿਨਸ਼ਾਿ ਦੇ ਨਖਲਾਫ ਕੋਈ ਸਾਿ ਵੀ ਨਿੀਂ ਸੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, 
ਗੁਰੂ ਿੀ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਲੁਮ ਦੇ ਨਵਰੁੱ ਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਤਾੜਨਾ 
ਕੀਤੀ ਨਕ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਤੰਗ ਵਲਗਣਾ ਨਵਚੋਂ ਨਨਕਲਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਗੁਰੂ ਿੀ 
ਨੇ ਿਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ, ਅਸਨਭਅ ਅਤੇ ਨੈਨਤਕਤਾਿੀਣ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ 
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ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਵੈਨਦਕ ਯੁੱ ਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਨਿਲੀ ਵਾਰ ਿੇ ਨਕਸੇ ਯੁੱ ਗ ਪਲਟਾਊ 
ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਨਾਰੀ ਦੇ ਵਿੂਦ ਨੰੂ ਕਥਨੀ ਿੀ ਨਿੀਂ, ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਵਚ ਪੂਰਾ 
ਆਦਰ-ਮਾਣ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਿਾ ਨਦਤਾ ਤਾਂ ਉਿ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਨਿਬ 
ਨਿਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਨਵਚ ਇਸਤਰੀ ਿਾਤੀ ਨੰੂ ਵਨਡਆਇਆ 
ਤੇ ਨਲਨਖਆ:

ਸੋ ਨਕਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਨਿਤੁ ਿੰਮਨਿ ਰਾਿਾਨ॥ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਨਿਬ- 
ਅੰਗ-473)

ਇਿ ਿੋਕਾ ਇੰਨੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਦਤਾ ਨਗਆ ਨਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ 
ਦੱਬੇ ਗੁਣ, ਨਾਰੀ ਿਾਤੀ ਨਵਚ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਿੋਣ ਲਗੇ ਨਿਸਦੇ ਫਲ-ਸਰੂਪ ਨਾ ਨਸਰਫ 
ਧਾਰਮਕ ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਸਗੋਂ ਰਾਿਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਿਾਤੀ ਨੇ 
ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ।

ਗੁਰੂ ਿੀ ਨੇ ਨਸੱਖ ਧਰਮ ਨੰੂ ਅਨਧਆਤਮਕਤਾ ਤੱਕ ਿੀ ਸੀਮਤ ਨਿੀਂ ਰਨਖਆ 
ਸਗੋਂ ਮਨੱੁਖੀ ਿੀਵਨ ਦੀ ਿਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ। 
ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਾਿੀਂ ਨਸਨਖਆ ਨਦਤੀ ਨਕ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਵਚ 
ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਰਖੇ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਨਮਰਤਾ, ਪਨਵੱਤਰਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, 
ਨਨਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ, ਨਸਮਰਨ ਆਨਦ ਗੁਣ ਅਪਣਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਚਰਨ ਨੰੂ ਉੱਚਾ ਤੇ 
ਸੁੱ ਚਾ ਰਖੇ। ਬਾਣੀ ਰਾਿੀਂ ਆਚਰਨ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਲਈ ਸਮਿਾਇਆ:

ਸਚਿੁ ਓਰੈ ਸਭੁ ਕੋ ਉਪਨਰ ਸਚੁ ਆਚਾਰੁ॥ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਨਿਬ- ਅੰਗ-
62)

ਗੁਰੂ ਸਾਨਿਬ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੰੂ ਅਣਖ ਨਾਲ ਿੀਉਣ ਦਾ ਪੈਗ਼ਾਮ ਨਦੱਤਾ। 
ਬੇਗ਼ੈਰਤ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 'ਿਰਾਮ' ਆਨਖਆ:

ਿੇ ਿੀਵੈ ਪਨਤ ਲਥੀ ਿਾਇ॥

ਸਭੁ ਿਰਾਮੁ ਿੇਤਾ ਨਕਛੁ ਖਾਇ॥ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਨਿਬ, ਅੰਗ- 142)

ਗੁਰੂ ਸਾਨਿਬ ਨੇ 'ਸਨਚਆਰ' ਦੀ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਨਿਊਣ ਲਈ ਨਕਰਤ ਕਰਨ, 
ਵੰਡ ਛਕਣ ਅਤੇ ਨਾਮ ਿਪਣ ਦਾ ਸਬਕ ਨਦੱਤਾ। ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਨਸਨਖਆ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੰੂ ਿੱਕ-ਿਲਾਲ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ 
ਿੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਵਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
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ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨਕਿਾ ਨਕ ਰੱਬ ਦੇ 'ਭਉ' ਨਵੱਚੋਂ ਿੀ 'ਭਾਉ' ਪੈਦਾ 
ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਇਿੀ ਰੱਬ ਦੀ ਅਸਲ ਭਗਤੀ ਿੈ।

ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਇਨਤਿਾਸ ਨਵਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਨਿਬ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤਿਰਬਾ 
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਧਾਰਮਕ, ਸਨਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਕ ਿੱਦਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਿੋਗੀ, ਨਸੱਧ, 
ਵੇਦਾਂਤੀ, ਬੋਧੀ, ਿੈਨੀ, ਸੂਫੀ, ਮੁਲਾਂ, ਪੰਡਤ ਆਨਦ ਸਭ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ। 
ਸਮਾਿ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਨਭਅਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਲੰਮੀਆਂ-
ਲੰਮੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰੱਬੀ ਪੈਗਾਮ ਪਿੁੰ ਚਾਇਆ। ਅਨਿਿੀ 
ਨਮਸਾਲ ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਧਰਮ ਨਵਚ ਨਿੀਂ ਨਮਲਦੀ। ਿੰਗਲੀ ਤੇ ਪਿਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 
ਨਿਥੇ ਮਨੱੁਖ ਲਈ ਪਿੁੰ ਚਣਾ ਕਦਾਨਚਤ ਸੰਭਵ ਨਿੀਂ ਸੀ, ਉਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਿੀ 
ਪਿੁੰ ਚੇ। ਓਪਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਓਪਰੇ ਰਸਮ-ਨਰਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ 
ਰਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਵਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸਾਂਿੇ ਨਦ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਧਰਮੀ 
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਕਨਲਆਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਮੁੱ ਚੇ ਸਮਾਿ ਦੇ ਕਨਲਆਣ ਲਈ 
ਕਾਰਿਸ਼ੀਲ ਿੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਦਤੀ। ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਇਸ ਨਵਧੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ 
ਸਾਨਿਬ ਨੇ ਨਵਰੋਧੀ ਤੋਂ ਨਵਰੋਧੀ ਨਵਚਾਰ ਵਾਲੀ ਨਧਰ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਤੇ 
ਸਮੁੱ ਚੀ ਮਨੱੁਖ ਿਾਤੀ ਨੰੂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਨਵਚ ਪਰੋ ਕੇ ਇਕ ਸਾਂਿੇ ਸਨਭਆਚਾਰ 
ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਨਵਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱ ਖ ਨਵਸ਼ਾ ਅਨਧਆਤਮਕ ਿੈ ਪਰ ਅਸਲ 
ਅਰਥਾਂ ਨਵਚ ਇਸ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਮਾਿੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਗੁਣ ਲੁੱ ਕੇ ਿੋਏ ਿਨ। 
ਇਿ ਬਾਣੀ ਸਮਾਿ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਊਲ-ਿਲੂਲ ਰੀਤੀਆਂ 
ਨੰੂ ਨਤਆਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਦੰਦੀ ਿੈ। ਗੁਰੂ ਿੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲੀ ਉਪਾਓ ਰਾਿੀਂ 
ਸਮਾਿ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਿਨੇਊ ਦੀ ਰਸਮ ਨੰੂ ਨਾ ਨਸਰਫ ਨਤਆਗਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ 
ਨਦਖਾਈ ਸਗੋਂ ਿਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 
ਨਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ:

ਦਇਆ ਕਪਾਿ ਸੰਤੋਖੁ ਸੂਤੁ ਿਤੁ ਗੰਢੀ ਸਤੁ ਵਟੁ॥

ਏਿੁ ਿਨੇਊ ਿੀਅ ਕਾ ਿਈ ਤ ਪਾਡੇ ਘਤੁ॥

ਨਾ ਏਿੁ ਤੁਟੈ ਨਾ ਮਲੁ ਲਗੈ ਨਾ ਏਿੁ ਿਲੈ ਨ ਿਾਇ॥

ਧੰਨੁ ਸੁ ਮਾਣਸ ਨਾਨਕਾ ਿੋ ਗਨਲ ਚਲੇ ਪਾਇ॥ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਨਿਬ, 
ਅੰਗ- 471)
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ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਸਮਾਿਕ ਮਾਿੌਲ ਨੰੂ ਨਗਆਨ ਨਵਿੂਣੇ ਪੰਡਤਾਂ, ਅਨੈਨਤਕ 
ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਨਿਆਂ ਨੇ ਘਾਇਲ ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ ਸੀ। ਸੂਤਕ, ਸ਼ਰਾਧ, 
ਵਰਤ, ਸ਼ਗਨ-ਅਪਸ਼ਗਨ, ਿਾਦੂ-ਟੂਣੇ, ਮਸਾਣ-ਮੜੀ, ਿੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਆਨਦ ਦੇ 
ਵਨਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਨੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਮਾਨਨਸਕ ਸਨਥਤੀ ਨੰੂ ਅਨਵਕਸਤ ਕਰ ਨਦਤਾ ਸੀ। 
ਅਨਿਿੇ ਨਵਅਕਤੀ-ਨਵਕਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਮਾਿਕ ਿਾਲਤ ਉੱਥਲ-ਪੁੱ ਥਲ 
ਿੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਨਨਆਸੀ, ਿੋਗੀ, ਬ੍ਰਿਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੰੂ ਨਬਭੂਤੀਆਂ 
ਮਲ ਕੇ, ਘੱਰਾਂ ਨੰੂ ਨਤਆਗ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਿੁੜਨ ਲਈ ਿੰਗਲਾਂ ਨਵਚ ਵਾਸ 
ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਿੀ ਨੇ ਇਸ ਨਸਧਾਂਤ ਨੰੂ ਨਕਾਨਰਆ ਤੇ ਅਨਿਿੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਮਾਿ ਉਪਰ ਬੋਿ ਦਨਸਆ। ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਾਿੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਦਤਾ ਨਕ 
ਨਿਿੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗ੍ਰਨਿਸਥ ਨਤਆਗ ਕੇ ਪਿਾੜਾਂ ਅਤੇ ਿੰਗਲਾਂ ਨਵਚ ਰਨਿਣ ਲਈ 
ਭੱਿਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਨਿੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਕਾਇਰ ਿੈ। ਗੁਰੂ ਿੀ ਨੇ 
ਨਿੱਥੇ ਿੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨੰੂ ਨਨੰਨਦਆ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਨਿਸਥ 
ਨਵਚ ਰਨਿ ਕੇ, ਸੇਵਾ ਨਸਮਰਨ ਰਾਿੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ। 
ਗੁਰੂ ਿੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਫੁਰਮਾਨ ਿੈ:

ਸਨਤਗੁਰ ਕੀ ਐਸੀ ਵਨਡਆਈ॥

ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਨਵਚੇ ਗਨਤ ਪਾਈ॥ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਨਿਬ, ਅੰਗ- 661)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਿੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱ ਖਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ 
ਨਕਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਧਾਰ ਲਈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਤੁਰ ਪਰੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨਵਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ 
ਕੇਵਲ ਨਗਆਨ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਿਾਂ ਅਨਧਆਤਮਕ ਵਾਦਨਵਵਾਦ ਿੀ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ 
ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਰਬ-ਸਾਂਿੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਦਤਾ। ਇਸ 
ਬਾਣੀ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਵਅਕਤੀ, ਧਰਮ, ਿਾਤ-ਪਾਤ, ਰੰਗਰੂਪ ਆਨਦ 
ਦੀ ਿਲਕ ਨਿੀਂ ਿਾਪਦੀ ਕੇਵਲ ਕਪਟ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੰੂ ਵੰਗਾਰਨ ਦੀ ਿਲਕ 
ਮਨਿਸੂਸ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨਵਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਕੱਨਤਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਾਤਾਂ ਤੇ 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਿਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਿੈ ਨਿਵੇਂ 
ਰਨਵਦਾਸ ਚਮਾਰ, ਨਾਮਦੇਵ ਛੀਪਾ, ਕਬੀਰ ਿੁਲਾਿਾ, ਫਰੀਦ ਸੂਫੀ ਸ਼ੇਖ, 
ਮਰਦਾਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬਾਲਾ ਨਿੰਦੂ, ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੇਵਕ ਆਨਦ। 
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ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸਾਨਰਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਆਨਦ ਗ੍ਰੰ ਥ ਨਵਚ ਦਰਿ ਿੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅੱਿ 
ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਿ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਿੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਨਿਬ ਨੇ ਰੂਿਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਇਕ ਦੂਿੇ ਦਾ ਪੂਰਕ 
ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨਕਿਾ ਨਕ ਸਮਾਿ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਧਰਮ ਅਧੂਰਾ ਿੈ ਅਤੇ 
ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਭਲੇ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਰੂਿਾਨੀਅਤ ਫੋਕੀ ਿੈ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਧਰਮ ਨੰੂ ਭਾਈਚਾਰਕ 
ਰੂਿਾਨੀਅਤ ਬਣਾਇਆ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਨਿਬ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਨੰੂ 'ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਪਾਿੁਲ ਵਾਲੀ 
ਰੂਿਾਨੀਅਤ' ਦਾ ਸਬਕ ਨਦਤਾ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰੂਿਾਨੀਅਤ ਨੰੂ ਅਖੌਤੀ 
ਸੰਨਨਆਸ ਲੈ ਕੇ ਿੰਗਲਾਂ, ਉਿਾੜਾਂ ਤੇ ਪਿਾੜਾਂ ਨਵਚ ਲੁਕ ਕੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਿ 
ਕੇ, ਨਿਸਮ ਨੰੂ ਦੁਖ ਦੇ ਕੇ, ਅਖੌਤੀ ਤਪੱਨਸਆ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨਕਿਾ ਨਕ ਇਨਸਾਨ ਇਕ ਆਮ ਗ੍ਰਨਿਸਤੀ ਵਿੋਂ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਨਿਊਂਨਦਆਂ ਿੀ 
ਇਕ ਰੂਿਾਨੀ ਿਸਤੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨਕਿਾ ਨਕ ਗ੍ਰਨਿਸਤ ਰੂਿਾਨੀਅਤ ਦੇ 
ਰਾਿ ਨਵਚ ਰੋੜਾ ਨਿੀਂ ਬਲਨਕ ਇਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਵਚ ਮਦਦਗਾਰ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ।

ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਨਵਚੋਂ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਿ ਦਾ ਨਬੰਬ ਪ੍ਰਗਟ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਇਸ 
ਬਾਣੀ ਨਵਚ ਦੂਨਸ਼ਤ ਸਮਾਿ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਸਮਾਿ ਨੰੂ ਨਸਰਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ਿੈ ਨਿਸ ਨਵਚ ਬਰਾਬਰੀ ਿੋਵੇ, ਸ਼ੁੱ ਭ ਅਮਲ ਿੋਣ, ਸੰਿਮ, ਨਨਰਮਾਣਤਾ ਅਤੇ 
ਨਪਆਰ ਵਾਲੀ ਨਦੱਬ-ਨਦ੍ਰਸ਼ਟੀ ਿੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਿੀ ਦੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਬਾਣੀ ਲੋਕ ਲਨਿਰ ਦੇ 
ਨਿਤ ਨਵਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਰਾਿੀਂ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਿ ਦੇ 
ਪੁਰਾਤਨ ਰੋਗ ਨਿਿੜੇ ਸਮਾਿ ਨੰੂ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਿੇ ਸਨ ਨੰੂ ਿੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱ ਟਣ ਦੇ 
ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ। ਗੁਰੂ ਿੀ ਦੀ ਨਸਨਖਆ ਨਸਰਫ ਨਵਅਕਤੀਵਾਦੀ ਿੀ 
ਨਿੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਿਵਾਦੀ ਵੀ ਿੈ। ਇਸ ਨਵਚ ਨਚੰਤਾ ਨਸਰਫ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ 
ਿੀ ਨਿੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਨੰੂ ਵੀ ਸੁਿੇਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਿੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਿੀ ਦੇ ਨਨਰਣੇ ਅਟੱਲ 
ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਿੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅੱਿ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਵਚ ਰਨਿਣ ਦਾ 
ਲਾਸਾਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਨਕ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ 
ਅਨਧਐਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਇੱਸ ਨਸੱਟੇ 'ਤੇ ਪੁੱ ਿਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਿੀ ਵਰਗਾ ਅਨਧਆਤਮਕ ਿਲਸਿਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰ ਥ ਨਵਚ ਨਿੀਂ 
ਨਮਲਦਾ। ਇਿ ਿਲਸਿਾ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ, ਸੁੱ ਚਾ ਅਤੇ ਨਵਸ਼ਾਲ ਿੈ ਨਕ ਅਿੋਕੇ ਯੁੱ ਗ 
ਨਵਚ ਵੀ ਮਨੱੁਖਤਾ ਨੰੂ ਸਦੀਵੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਨਵਚ ਵਰਦਾਨ ਨਸੱਧ ਿੋ ਨਰਿਾ ਿੈ।
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