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ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਸੰਵਾਦਤ ਬਾਣੀਆਂ - ਇਕ 
ਸਰਵੇਖਣ

ਸੁਰਰੰਦਰ ਕੌਰ ਨਰੂਲਾ
ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਵਭਾਗ

ਪੀ.ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ.ਡੀ. ਕਾਲਜ 
ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ, ਜਲੰਧਰ। 

ਮਨੱੁਖ ਇਕ ਸਮਾਰਜਕ ਪ੍ਾਣੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਰਤਕ, ਸਮਾਰਜਕ, 
ਧਾਰਰਮਕ ਤੇ ਆਰਰਿਕ ਪ੍ਸਰਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਭਾਰਵਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 
ਇਕ ਕਵੀ ਜੋ ਆਮ ਮਨੱੁਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਈਲੀਅਟ ਅਨੁਸਾਰ, 
''ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਰਲਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।''

ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੱਬੀ ਕੁਚਲੀ ਤੇ ਸੜ-ਭੁੱ ਜ ਰਹੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਰਵਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕ ਕੇ ਸੁੱ ਤੀ ਹੋਈ ਜਨਤਾ 
ਨੰੂ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 
ਲੋਕਾਂ ਰਵਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੂੜ ਹੀ ਪ੍ਧਾਨ ਸੀ ਰਕਉਂਰਕ 
ਸੱਚ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਤੜਫ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ 
ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੰੂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਰਜਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਪਰਹਲੀ ਵਾਰ 
ਦੀ 23 ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਰਵਚ ਰਲਖਦੇ ਹਨ:

ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਭੂ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਰਹ ਪਠਾਇਆ।

 ਇਹੋ ਰਜਹੀ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਤੇ ਅਰਨਸਚਤਤਾ ਭਰੇ ਦੌਰ ਰਵਚ ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋ ਇਕ ਯੁਗ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਰਰਹਨੁਮਾ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਏ, 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨੱੁਖੀ ਰਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਰਹਲੂ ਤੇ ਹਰ ਸਮੱਰਸਆ 
ਨੰੂ ਰਵਚਾਰ ਕੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 

ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਮਨੋਰਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 
ਜਾ ਕੇ ਉਨਾ੍ਹਂ ਰਵਚ ਪਨਪ ਰਹੇ ਵਰਹਮ ਭਰਮ, ਵਰਣ ਵੰਡ ਤੇ ਔਰਤ ਪ੍ਤੀ 
ਨਿਰੀਆ ਨੰੂ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਸਰਭਆਚਾਰ ਦੀ 
ਰਸਰਜਣਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਚੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਰਮਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ 
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ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਰਸ਼ਰਨਕ 
ਅਤੇ ਨੈਰਤਕ ਮਸਰਲਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਫੀਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਰਗਆਨ ਗੋਸ਼ਟਾਂ 
ਕਰਦੇ। ਗੁਰਮਰਤ ਨੰੂ ਰਦ੍ੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ 
(ਸੰਵਾਦ) ਦਾ ਮਾਰਗ ਚੁਰਣਆ। 

'ਗੋਸ਼ਰਟ' ਸ਼ਬਦ 'ਗੋਸ਼ਠੀ' ਤੋਂ ਬਰਣਆ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ 
ਦੇ ਅਰਿ ਹਨ, ''ਸਭਾ, ਮਜਰਲਸ, ਸਮਾਗਮ, ਇਕੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਭਾ ਰਵਚ 
ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਬਾਤ-ਚੀਤ ਚਰਚਾ, ਮੁਬਾਰਹਸਾ ਜਾਂ ਰਵਚਾਰ''। 

ਡਾ. ਜੀਤ ਰਸੰਘ ਸੀਤਲ ਗੋਸ਼ਰਟ ਬਾਰੇ ਰਲਖਦੇ ਹਨ, ''ਗੋਸਰਟ ਦੇ ਅਰਿ 
ਹਨ, ਗਊਆਂ ਦੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਿਾਂ ਅਰਿਾਤ ਗੋਸ਼ਾਲਾ। ਇਹ ਖੁਲੀ੍ਹ ਿਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 
ਅਕਸਰ ਯੋਗੀ-ਰਸਧ ਉਿੇ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਅਤੇ ਅਰਧਆਤਮਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰ ਦੀ। 
ਇਸ ਤਰਾ੍ਹਂ ਗੋਸ਼ਰਟ ਸਭਾ, ਮਜਰਲਸ ਅਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਅਰਿਾਂ ਰਵਚ ਲਈ 
ਜਾਣ ਲੱਗੀ।'' 1

ਰਵਸ਼ਵ ਸਾਰਹਤ ਦੇ ਪ੍ਾਚੀਨ ਰੂਪਾਂ ਰਵਚ ਗੋਸ਼ਰਟ ਉਤਰਕ੍ਸ਼ਟ ਸਿਾਨ ਰੱਖਣ 
ਵਾਲੀ ਸਾਰਹਤ ਰਵਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਰਧਅਮ ਹੈ ਰਜਸ 
ਰਾਹੀਂ ਰਕਸੇ ਦਾਰਸ਼ਰਨਕ ਸਰੋਕਾਰ ਜਾਂ ਨੈਰਤਕ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਤੇ 
ਰਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਰਕਸੇ ਰਨਰਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰ ਰਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਰਵਚ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਰਮਲਦਾ ਹੈ ਰਕ ਰਕਸੇ ਜਰਟਲ 
ਸਮੱਰਸਆ ਉਤੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੰੂ ਨਰਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਧੀਮਾਨ ਆਚਾਰੀਆ ਆਪਣੇ 
ਰਵਚਾਰ ਰਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਕਸੇ ਰਸਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਬੌਰਧਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੂਖ਼ਮ 
ਨੁਕਰਤਆਂ ਦਾ ਰਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 
ਸੀ। 

ਰਵਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰਹਤ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਰਕ ਮਹਾਤਮਾ 
ਬੁੱ ਧ, ਹਿਰਤ ਈਸਾ, ਸੁਕਰਾਤ ਤੇ ਪਲੈਟੋ ਆਰਦ ਰਫਲਾਸਫਰਾਂ ਦੇ ਰਸਧਾਂਤ ਵੀ 
ਵਾਰਤਾਲਾਪੀ ਸ਼ੈਲੀ ਰਵਚ ਅੰਰਕਤ ਰਮਲਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਚੇਲੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ 
ਤੇ ਸੁਕਰਾਤ ਰਵਵੇਕਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਸ੍ੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਰਵਚ ਰਕ੍ਸ਼ਨ-ਅਰਜਨ ਸੰਵਾਦ ਭਾਰਤੀ ਸਾਰਹੱਤ ਦੀ 
ਇਕ ਮਹਾਨ ਗੋਸ਼ਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਰਬਨਾਂ ਰਸੱਧ ਸਾਰਹੱਤ ਰਵਚ ਮਹਾਦੇਵ-ਗੋਰਖ 
ਗੋਸ਼ਰਟ, ਗੋਰਖ-ਗਣੇਸ਼ ਗੋਸ਼ਰਟ, ਗੋਰਖ-ਦੱਤ ਗੋਸ਼ਰਟ ਆਰਦ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 
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ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਰਵਚ ਉਪਜੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੰੂ ਨਰਵਰਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਰਮਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰਵਚਾਰ ਕਰਨ ਨੰੂ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਰਦੱਤਾ ਹੈ:-

ਹੋਇ ਇਕਤ੍ ਰਮਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ।

ਦੁਰਬਧਾ ਦੂਰ ਕਰਹੁ ਰਲਵ ਲਾਇ।

ਸ਼ੀ੍ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਰਵਦਵਾਨ ਰੁਰਪੰਦਰਜੀਤ ਰਸੰਘ ਰਲਖਦੇ ਹਨ, 
''ਸਮਾਜ ਸਰਭਆਚਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੰੂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰਰਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ 
ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਾਨਾਂ ਉਪਰ ਰਸੱਧਾ ਜੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਹੰਦੂ ਰਵਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-
ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਜੋ ਸੀ੍ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਿ ਸਾਰਹਬ ਰਵਚ ਦਰਜ ਹਨ ਰਜੰਨਾਹਂ੍ ਰਵਚ ਆਸਾ 
ਦੀ ਵਾਰ, ਮਾਝ ਦੀ ਵਾਰ, ਮਲਾਰ ਦੀ ਵਾਰ, ਰਸਰੀ ਰਾਗ, ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ, ਦੱਖਣੀ 
ਓਅੰਕਾਰ, ਰਸਧ ਗੋਸ਼ਰਟ ਆਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਜੀਆਂ, ਹਾਜੀਆਂ, ਰਸੱਧਾਂ ਜੋਗੀਆਂ 
ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਉਹ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਰਵਚ ਰਮਲਦਾ ਹੈ। ਮਸੁਲਮ 
ਫਕੀਰਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾ, ਸਹੂੀ ਤੇ ਰਤਲੰਗ ਰਾਗ ਵਰਤੇ ਹਨ।'' 2

ਰਵਸ਼ਵ ਸਾਰਹੱਤ ਰਵਚ ਗੋਸ਼ਟਾਂ, ਵਾਰਤਕ ਅਤੇ ਕਾਰਵ ਦੋਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਰਵਚ 
ਰਮਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚੀ ਰਸੱਧ ਗੋਸ਼ਰਟ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰਹੱਤ ਦੀ 
ਸਭ ਤੋਂ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗੋਸ਼ਰਟ ਹੈ। 'ਰਸੱਧ' ਅਤੇ 'ਗੋਸ਼ਰਟ' ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ 
ਸੰਸਰਕ੍ਤ ਦੇ ਮੂਲ ਰਵਚੋਂ ਉਪਜੇ ਹਨ। ਰਸੱਧ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਈ ਅਰਿ ਦਰਸਾਏ ਗਏ 
ਹਨ। ਆਰਦ ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਿ ਸਾਰਹਬ ਰਵਚ ਰਸੱਧ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਅਰਿਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੋਰਖਪੰਿੀ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਰਵਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਸਧ ਗੋਸ਼ਰਟ ਰਵਚ 
'ਰਸੱਧ' ਪਦ ਇਸੇ ਅਰਿ ਰਵਚ ਵਰਰਤਆ ਰਗਆ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਸੱਧਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਅਚਲ ਵਟਾਲੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਰਖ ਹਟੱੜੀ ਰਵਚ ਹੋਏ 
ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਰਿਕਰ ਰਸੱਧ ਗੋਸ਼ਰਟ ਰਵਚ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ 
ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਲੀ ਸੁੱ ਖ ਰਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਰਗਆਨ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਾਪਤੀ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਿ ਸਾਰਹਬ ਰਵਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਲਖਦੇ ਹਨ:

ਸਬਦੈ ਕਾ ਰਨਬੇੜਾ ਸੁਰਣ ਤੂ ਅਉਧੂ ਰਬਨ ਨਾਵੈ ਜੋਗ ਨ ਹੋਈ

ਨਾਮੈ ਰਾਤੇ ਅਨਰਦਨ ਮਾਤੇ ਨਾਮੈ ਤੇ ਸੁਖੁ ਹੋਈ॥ 3

ਗੁਰੂ ਸਾਰਹਬ ਪ੍ਭੂ ਰਮਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਕਰਪਾ ਉਤੇ 
ਿੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਰਕ ਯੋਗੀ ਰਤਆਗ ਦੇ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਯੋਗ-ਰਕ੍ਆਵਾਂ ਦੇ 
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ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਰਸਧਾਂਤ ਉਪਰ ਰਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਰਵਚ ਰਰਹ ਕੇ 
ਕਰਮਯੋਗੀ ਜੀਵਨ ਰਜਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਨਰਲੇਪ ਰਰਹਣ ਦੀ ਪ੍ੇਰਨਾ ਰਦੰਦੇ 
ਹਨ ਤੇ ਰਸੱਧ ਸੰਸਾਰ-ਰਤਆਗ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਰੂਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਰਸੱਧਾਂ ਦੀ ਧਾਰਣਾ 
ਹੈ ਰਕ ਗ੍ਰਹਸਿ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਰਦਆਂ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਰਸਧਾਂ ਨੇ ਿੋਰ ਰਦੱਤਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਰਸੱਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਰਵਅਕਤੀ 
ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਦਰਸ਼ ਮਨੱੁਖ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਤੇ 
ਰਸੱਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਨ ਮਨੱੁਖ ਹੀ ਰਸੱਧ ਹੈ। 

ਰਸੱਧ ਗੋਸ਼ਰਟ ਰਵਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਰਸੱਰਖਆ ਰਦੱਤੀ ਹੈ 
ਰਕ ਹਠਯੋਗ ਨੰੂ ਰਤਆਗ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤੀ 
ਦੀ ਪ੍ਾਪਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਰਸੱਧ ਗੋਸ਼ਰਟ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਵਚਾਰ ਰਦੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਤਾਰਨ ਰਸੰਘ 
ਰਲਖਦੇ ਹਨ, ''ਇਹ ਬਾਣੀ ਇਕ ਪ੍ਕਾਰ ਦੀ ਆਤਮ ਕਿਾ ਹੈ ਰਜਸ ਰਵਚ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਰਸੱਧਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 
ਸਾਰਹਤ ਰਵਚ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰਵਸ਼ੇ ਅਤੇ ਰਗਆਨ ਭਰਪੂਰ ਰਵਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ 
ਗੋਸ਼ਰਟ ਤੋਂ ਚੰਗੇਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਟਕੀ ਸੰਵਾਦ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੰੂ 
ਇਕ ਨਵੀਨ ਸੌਂਦਰਯ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਰਵਚ 
ਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਨੰੂ ਸਮਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ - ਨਾਟਕੀ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਗੁੰ ਝਲ 
ਦਾ ਪੀਰਚਆ ਜਾਣਾ, ਖੁਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਚਲਣਾ ਆਰਦ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਨਾਟਕੀ ਰਚਨਾ 
ਰਵਚ ਵੇਰਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' 4

ਰਸੱਧ ਗੋਸ਼ਰਟ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਰਬਧਾ ਦੂਰ ਹੋ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਟਕਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਸੱਧ 
ਗੋਸ਼ਰਟ ਵਰਗੀ ਦਾਰਸ਼ਰਨਕ ਰਵਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਰਵਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ਕ 
ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਿਾਂ ਤੇ ਸੁੰ ਦਰ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਬੰਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਜਵੇਂ:-

ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਰਹ ਕਮਲ ਰਨਰਾਲਮੁ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈਸਾਣੇ।

ਸੁਰਰਤ ਸਬਰਦ ਭਵਸਾਗਰ ਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੇ॥

ਰਸੱਧ ਗੋਸ਼ਰਟ ਰਵਚ ਦਰਸਾਇਆ ਮਾਰਗ ਰਕਸੇ ਇਕ ਰਵਅਕਤੀ, ਸਮਾਜ 
ਜਾਂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਰਕ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਸਵਰਕ੍ਤੀ ਸਮੁੱ ਚੇ 
ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਹਰ ਕਾਲ ਰਵਚ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 
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ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗੋਸ਼ਰਟ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੂਜੀ 
ਉਦਾਸੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਦੱਖਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। 
ਗੁਰੂ ਸਾਰਹਬ ਪਰਹਲਾਂ ਮੱਕੇ ਤੇ ਰਫਰ ਮਦੀਨੇ ਪਹੁੰ ਚੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ 
ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤੀਰਿ ਅਸਿਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁਲੇ ਭਟਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਸੱਧੇ 
ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਣ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਅਬੇ ਵੱਲ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਕਾਿੀ ਨੰੂ ਗੁੱ ਸਾ ਆਇਆ 
ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੈਰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਰਦੱਤੇ। ਮੱਕੇ ਦਾ ਰੁੱ ਖ ਵੀ ਉਸ ਰਦਸ਼ਾ 
ਵੱਲ ਘੁੰ ਮ ਰਗਆ। ਇਸ ਕੌਤਕ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੱ ਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਰਵਚ ਢਰਹ 
ਰਪਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਰਦੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਈ 
ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਪਰਹਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਉੜੀ ਨੰ: 32-45 ਤੇ ਦਰਿ ਹੈ। ''ਟੰਗੋ ਪਕਰੜ 
ਘਸੀਰਟਆ ਰਫਰਰਆ ਮਕਾ ਕਲਾ ਰਦਖਾਈ ਹੋਇ ਹੈਰਾਨ ਕਰੇਰਨ ਜੁਹਾਰੀ।''

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਦੀਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਿੇ ਪਹੁੰ ਚ ਕੇ ਉਨਾ੍ਹਂ ਦੀ 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੁਲਤਾਨ ਕਾਰੂ ਹਮੀਦ ਨੰੂ ਰਮਲੇ ਤੇ 'ਨਸੀਅਤ ਨਾਮਾ' ਉਚਾਰਰਆ। 
ਸਾਰੀ ਗੋਸ਼ਰਟ ਰਵਚ ਗੁਰੂ ਸਾਰਹਬ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਿੋਰ ਰਦੰਦੇ ਹਨ ਰਕ ਸਾਰੇ 
ਧਰਮਾਂ ਰਵਚ ਇਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਰਚੰਨ੍ਹ  ਤੇ ਧਾਰਰਮਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਦੇ 
ਬੰਧਨਾਂ ਰਵਚ ਖੁਦਾ ਨੰੂ ਬੰਰਨਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਰਨਬੇੜਾ 
ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰਜਵੇਂ:

ਅੱਗੇ ਨਾਉਂ ਨ ਜਾਤ ਹੈ ਅਮਲਾਂ ਉਪਰ ਰਨਬੇੜੇ,

ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਮੋਮਨੋ ਪਉਸਨ ਦੋਜਕ ਝੋਰੇ। '' 5

ਇਸ ਗੋਸ਼ਰਟ ਰਵਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਾਿੀਆਂ, ਹਾਜੀਆਂ ਤੇ ਪੀਰ-
ਫਕੀਰਾਂ ਨੰੂ ਅਸਲ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਦੱਤਾ ਹੈ ਰਕ ਖੁਦਾ 
ਇਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਉਸੇ ਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਰਕ ਸਮਾਜ ਰਵਚਲੀਆਂ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਰਸਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। 
ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਹਣ ਨਾਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਿੋਰ ਰਦੰਦੀ ਹੈ। 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਵਚ ਆਇਆ ਹੈ : 

ਜਬ ਲਗੁ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਐ ਨਾਨਕ ਰਕਛ ਸੁਣੀਐ ਰਕਛੁ ਕਹੀਐ। 6
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ਗੁਰੂ ਸਾਰਹਬਾਨ ਨੇ ਕਰਮਕਾਡਾਂ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਣ ਨੰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਰਲਆਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਰਕਸੇ ਬੁਰੇ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਰਜਵੇਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ, 
ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਆਰਦ ਲਈ ਸੰਵਾਦ ਜਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਵਰਰਤਆ 
ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾ੍ਹਂ ਗੁਰੂ ਸਾਰਹਬਾਨ ਨੇ ਰਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਪਰਤ ਪਾਈ। 
ਕਾਿੀ, ਪੰਰਡਤ, ਮੁੱ ਲਾਂ ਤੇ ਰਵਦਵਾਨਾਂ ਆਰਦ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ 
ਦਾ ਰਗਆਨ ਰਦੱਤਾ। 

ਰਵਸ਼ਵ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਇਰਤਹਾਸ ਰਵਚ ਰਸੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ 
ਹੀ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣ ਹੈ ਰਕ ਹਰ ਵਾਦ ਰਵਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਲਰਭਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਣੀਸਨ ਕਾਲੇਜ ਵਾਟਰਲੂ, ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ੋਫੈਸਰ ਡੈਰੇਲ ਬ੍ਾਇਨਟ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਇਕ ਲੇਖ ਰਵਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਕ ਧਰਮਾਂ ਦੇ 
ਆਪਸੀ ਮੇਲ-ਰਮਲਾਪ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਖੇਤਰ ਰਵਚ ਰਸੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁੱ ਲ੍ਹ-ਰਦਲੇ ਹਨ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਿ ਸਾਰਹਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 
ਰਵਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਤਰਾ੍ਹਂ ਦੇ ਅਮਾਨਵੀ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਲਜਾ ਕੇ ਸੱਚ 
ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਰਸਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਸੰਵਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ 
ਰਸਮਾਂ ਰਰਵਾਜਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਦਲਦਲ ਰਵਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। 
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