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ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਬਾਣੀ : ਮਾਨਵੀ ਅਸਿਤਤਵ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਡਾ. ਮਸਨੰਦਰ ਕੌਰ

ਅਸਿਿਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਿਰ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ
ਜੀ ਜੀ.ਡੀ.ਐੱਿ.ਡੀ. ਕਾਲਜ, ਖੇੜੀ ਗੁਰਨਾ, ਬਨੂੜ

ਿਾਰੰਸ਼

ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸਿਤ 
ਸਵਚ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਿੈ। ਇਿ ਬਾਣੀ 
ਦੇ ਮੂਲ ਿਰਰੋਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਾਰਸ਼ਸਨਕ ਅਧਾਰਾਂ 
ਦੀ ਬਾਿਰਮੁੱ ਖਤਾ ਕਾਰਨ ਿਰਬਕਾਲੀ ਤੇ ਿਰਬ-
ਸਵਆਪਕ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਿਨ। ਇਿ ਕਾਰਨ 
ਿਰੇਕ ਕਾਲ ਦੇ ਮਨੱੁਖ ਿਾਿਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਾਂ 
ਆ ਰਿੀਆਂ ਿਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਚਨੌਤੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ 
ਨਾਨਕ-ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਿਾਂਰਦੇ ਅਧੀਨ 
ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਿੁੰ ਦੀ ਆਈ ਿੈ। ਇਿ ਖਰੋਜ-ਪੱਤਰ ਸਵਚ 
ਨਾਨਕ-ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਿ ਪਸਿਲੂ ਨੰੂ ਿੀ ਅਸਧਐਨ 
ਵਿਤੂ ਵਜੋਂ ਗ੍ਸਿਣ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ 
ਅਸਿਿਤਵ ਦੇ ਪਾਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਫਰਰੋਲਣ ਦੀ ਕਰੋਸਸ਼ਸ਼ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਇਿ ਲਈ ਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਸਮਕ 
ਅਤੇ ਸਵਆਸਖਆਤਮਕ ਸਵਧੀ ਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ 
ਸਗਆ ਿੈ।

ਮਨੱੁਖੀ-ਅਿਸਤਤਵ ਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 
ਸਵਚ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸਵਸਗਆਸਨਕ ਸਚੰਤਨ ਆਧੁਸਨਕ 
ਿਮੇਂ ਦੀ ਦੇਣ ਿੈ, ਪਰ ਪ੍ਤੱਖ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਖ ਰੂਪ ਸਵਚ 
ਮੁੱ ਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਿੀ ਮਨੱੁਖੀ-ਿੋਂਦ ਦੇ ਿੰਕਟਮਈ 
ਿਰੋਣ ਦਾ ਅਸਿਿਾਿ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾਤਸਮਕ 
ਅਸਿਸਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਵਸਿੰਨ ਿਾਧਨਾਂ (ਿਾਸਿਤ 
ਜਾਂ ਕਲਾ) ਦਾ ਅਸਿੰਨ ਅੰਗ ਸਰਿਾ ਿੈ। ਪੰਜਾਬੀ 
ਿਾਸਿਤ ਦੇ ਆਧੁਸਨਕ ਕਾਲ ਸਵਚ ਇਿ ਮਿਲਾ 

ਸਜਥੇ ਸਵਸਗਆਸਨਕ ਜਾਂ ਉਦਯਰੋਸਗਕ ਸਵਕਾਿ 
ਦੇ ਿਮਾਨੰਤਰ ਿਰੋਏ ਸਵਨਾਸ਼, ਅਿੰਤੁਸ਼ਟਤਾ, 
ਅਿੰਤੁਸਲਨ ਤੇ ਸਨਰਾਸ਼ਾ ਆਸਦ ਿਸਥਤੀਆਂ ਸਵਚੋਂ 
ਅਸਿਸਵਅਕਤੀ ਪਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਉਥੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ 
ਿਾਸਿਤ ਸਵਚ ਮਨੱੁਖੀ-ਅਿਸਤਤਵ ਦਾ ਇਿ ਮਿਲਾ 
ਅਰਾਜਕਤਾ ਿਰੇ ਰਾਜਿੀ ਸਵਵਿਥਾ ਤੇ ਅਿੰਤੁਸਲਤ 
ਿਮਾਸਜਕ ਅਵਿਥਾ ਅਧੀਨ ਧਾਰਸਮਕ ਮੁਿਾਵਰੇ 
ਦੇ ਰੂਪ ਸਵਚ ਪ੍ਗਟ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਮੁਿਾਵਰਾ 
ਮਨੱੁਖੀ-ਅਿਸਤਤਵ ਦੇ ਤਨਾਓ ਤੇ ਦਬਾਉ ਦੀ 
ਿਸਥਤੀ ਸਵਚੋਂ ਉਪਜਣ ਵਾਲੀ ਵੇਦਨਾ ਨੰੂ ਜ਼ਬੁਾਨ 
ਸਦੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਝਾਕਦਾ 
ਮਨੱੁਖੀ ਸਰਸ਼ਸਤਆਂ, ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ 
ਨਵੀਨ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਸਿਰਜਨ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ 
ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿੈ। ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸਿਤ ਸਵਚ 
ਇਿ ਪ੍ਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਗੌਰਵਮਈ ਸਿਰਜਨਾ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵਚ ਸਦ੍ਸ਼ਟੀਗਰੋਚਰ ਿੁੰ ਦੀ 
ਿੈ, ਸਜਿੜੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਿਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ 
ਸਵਸਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਨੰੂ ਿੰਮਸਲਤ ਕਰਦੀ ਿਰੋਈ ਮਨੱੁਖੀ-
ਅਿਸਤਤਵ ਦੇ ਿੰਕਟ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸਚੰਤਾ ਦੇ 
ਸਚੰਤਨ ਨੰੂ ਅਸਧਆਮਸਤਕ ਪਸਿਲੂ ਤੋਂ ਪਸਿਚਾਣਦੀ 
ਮਿਾਨਤਮ/ਿ੍ੇਸ਼ਟ ਿਾਸਿਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੀ 
ਿੈ। ਇਿ ਮਿਾਨ ਸਿਰਜਨਾ ਸਨਰਿੰਦੇਿ ਿਮੇਂ ਤੇ 
ਿਥਾਨ ਦੀਆਂ ਿੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਿਰਬਕਾਲੀ 
ਮਿੱਤਤਾ ਤੇ ਪ੍ਾਿੰਸਗਕਤਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਿੈ ਅਤੇ 
ਮਨੱੁਖੀ-ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਿਮਰੱਥਾ 
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ਰੱਖਦੀ ਿਰ ਯੁੱ ਗ ਦੇ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਯੁੱ ਗ-ਬਰੋਧ ਦੀਆਂ 
ਿੰਿਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਿੀਮਾਵਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਿਮੇਂ ਦੇ ਿੱਚ 
ਤੇ ਿਰੋਚ ਨੰੂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦਾ ਨਜਰੀਆਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ 
ਿੈ।

ਬਾਣੀਕਾਰ ਬੜੇ ਿੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ 
ਪਰਮ ਮਨੱੁਖ ਿਨ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਿਰਰੋਕਾਰ 
ਮਾਨਵੀ ਦੁੱ ਖ-ਦਰਦਾਂ ਨੰੂ ਸਮਟਾ ਕੇ ਮਨੱੁਖ 
ਅੰਦਰ ਬ੍ਿਮ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਿਾਕਾਰ ਕਰਨਾ 
ਿੀ। ਇਿੇ ਲਈ ਇਿ ਮੰਸਨਆ ਸਗਆ ਿੈ ਸਕ 
ਬਾਣੀ-ਿੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਵਚ ਬ੍ਿਮ ਿੈ 
ਪਰ ਇਿ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਮਨੱੁਖੀ ਸਜ਼ੰਦਗੀ 
ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਅਿਲ ਸਵਚ ਬਾਣੀ-
ਿੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਮਨੱੁਖ ਬ੍ਸਿਮੰਡ ਦੀ 
ਅਸਜਿੀ ਿੁਿਜਮਈ ਰਚਨਾ ਿੈ ਜਰੋ ਆਪਣੀ 
ਬੁਸਧ-ਸਵਵੇਕ ਰਾਿੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਇਆ-
ਕਲਪ ਕਰ ਿਕਦੀ ਿੈ।1

ਦਰਅਿਲ ਵੈਸਦਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਿਮਕਾਲ ਤੱਕ 
ਿੰਿਾਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਇਿ ਨੰੂ ਿਦੀਵੀ 
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਚੰਤਾ ਮਨੱੁਖੀ-ਸਚੰਤਨ ਦਾ ਅਸਿੰਨ 
ਅੰਗ ਰਿੀ ਿੈ, ਸਜਿ ਅਧੀਨ ਮਨੱੁਖ ਿੰਿਾਰ 
ਸਵਚ ਪ੍ਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਾਰ ਿੀ ਪਦਾਰਥਕ-ਜਗਤ 
ਦੇ ਮਰੋਿ ਦਾ ਸਸ਼ਕਾਰ ਿਰੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਦਾ 
ਅਿਥਾਈਪਨ ਮਨੱੁਖੀ-ਜੀਵਨ ਦਾ ਿਿ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 
ਿੰਤਾਪ ਜਾਂ ਦੁਖਾਂਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਕਾਰਨ 
ਿੀ ਸਵਸ਼ਵ ਦੇ ਮਿਾਨ ਸਚੰਤਕਾਂ ਨੇ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਿੁਚੇਤ 
ਕਰਦੇ ਿਰੋਏ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਕਰਤੱਵਾ 
ਪ੍ਤੀ ਜਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਨਰਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਇਿ 
ਸਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਿੰਦਰਿ ਸਵਚ ਪ੍ਮੁੱ ਖ ਰੂਪ ਸਵਚ ਦਰੋ 
ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪ੍ਸਚੱਲਤ ਿਰੋਈਆਂ ਿਨ, ਸਜਨ੍ਹ ਾਂ ਸਵਚੋਂ 
ਇਕ ਿੰਿਾਰ ਨੰੂ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਮੰਨਦੀ ਿਰੋਈ ਿੌਸਤਕ 
ਿੰਿਾਰ ਦੇ ਸਤਆਗ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਿਦੀ ਿੈ ਅਤੇ 

ਦੂਜੀ ਿੰਿਾਰ ਨੰੂ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਿਵੀਕਾਰਦੀ ਿਰੋਈ ਇਿ 
ਿੰਿਾਰ ਸਵਚ ਸਨਰਲੇਪ (ਸਤਆਗ ਨਿੀਂ) ਿਰੋ ਕੇ 
ਸਵਚਰਨ ਲਈ ਿੰਦੇਸ਼ ਿੰਚਾਸਲਤ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਇਿ 
ਪ੍ਿੰਗ ਸਵਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਿੰਬੰਧ ਦੂਜੀ 
ਪ੍ਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਿੈ, ਸਜਿ ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਮਨੱੁਖੀ-ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਉੱਤਮ ਮੰਨਦੀ 
ਿਰੋਈ ਇਿ ਦੇ ਵਿਤੂਗਤ-ਜਗਤ ਨਾਲ ਿੰਬੰਧਾਂ 
ਨੰੂ ਅਿਸਥਰ, ਅਿਸਤ ਤੇ ਕੂੜ ਿਵੀਕਾਰਦੀ ਿੈ 
ਅਤੇ ਇਿ ਮਰੋਿ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਨਰਰੋਲ ਅਸਗਆਨ ਨੰੂ 
ਪ੍ਵਾਨ ਕਰਦੀ ਿੈ।

ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ ਕੂੜ ਿਿ ਿੰਿਾਰ।।

ਕੂੜ ਮੰਡਲ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਿਣਿਾਰੁ।।

(ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਿਾਸਿਬ, ਪੰਨਾ-468)

ਇਿ ਕੂੜ ਿੰਿਾਰ ਦਾ ਅਸਗਆਨ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਅਨੁਿਾਰ ਮਨੱੁਖੀ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਮੂਲ 
ਕਾਰਨ ਿੈ। ਇਿ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਿਰੋਣ ਲਈ ਅੰਸਤਮ ਿੱਚ 
ਤੇ ਿਥਾਈ ਿੱਤਾ ਪ੍ਮਾਤਮਾ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ 
ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਸਜਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 
ਦੀ ਲਰੋੜ ਿੈ। ਇਿ ਅਗਵਾਈ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਪਰਮ-
ਆਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਸਿੜਨ ਦਾ ਸਗਆਨ ਸਦੰਦੀ ਿਰੋਈ 
ਮਨੱੁਖੀ ਸਵਅਕਸਤਤਵ ਦਾ ਮੂਲਧਾਰ ਪਰਮ-
ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਿਵੀਕਾਰਦੀ ਿੈ ਸਜਿ ਨਾਲ ਪੂਨਰ 
ਅਿੇਦਤਾ ਿੀ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਪ੍ਯਰੋਜਨ ਿੈ।

ਿਿ ਮਸਿ ਜਰੋਸਤ ਜਰੋਸਤ ਿੈ ਿਰੋਇ।।

ਸਤਿ ਦੈ ਚਾਨਸਣ ਿਿ ਮਸਿ ਚਾਨਣੁ ਿਰੋਇ।।

ਗੁਰ ਿਾਖੀ ਜਰੋਸਤ ਪਰਗਟੁ ਿਰੋਇ।। 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਿਾਸਿਬ, ਪੰਨਾ-13)

ਪਰ ਸਦਲਚਿਪ ਗੱਲ ਇਿ ਿੈ ਸਕ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਅਧੀਨ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਦਾ 
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ਿੰਕਲਪ ਸਨਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਜਾਂ ਿੈਅਦਾਇਕ ਿਰੂਪ 
ਸਵਚ ਪੇਸ਼ ਿਰੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮਨੱੁਖੀ-ਵੇਦਨਾ ਦਾ ਰੂਪ 
ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ-ਿੋਂਦ ਦੀ ਬੁਸਨਆਦੀ 
ਤੇ ਅੰਸਤਮ ਿਕੀਕਤ ਵਜੋਂ ਸਦ੍ਸ਼ਟੀਗਰੋਚਰ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। 
ਸਜਿੜਾ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਸਨਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ 
ਜੀਵਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜੀਉਣ ਦੀ ਪ੍ੇਰਣਾ ਸਦੰਦਾ ਿੈ। 
ਇਿ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 
ਮਨੱੁਖੀ-ਦੇਿ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਿੰਕਲਪ ਿਦਾ 'ਜੀਵਨ 
ਤੇ ਮੌਤ' ਦੇ ਸਵਰਰੋਧੀ ਜੁੱ ਟਾਂ ਸਵਚ ਿੀ ਿਾਕਾਰ ਿੁੰ ਦਾ 
ਿੈ, ਸਜਿੜਾ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਰੁਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ 
ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਸਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਆਗ, ਸਗਆਨ ਤੇ 
ਨੈਸਤਕਤਾ ਵਰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਰਾਿੀਂ ਿੁੰ ਦਰ ਤੇ ਿਾਰਥਕ 
ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਵੀਨ ਮਾਰਗ ਦੱਿਦਾ ਿੈ।

ਜੀਵਣ ਮਰਣਾ ਜਾਇ ਕੈ ਏਥੈ ਖਾਜੈ ਕਾਸਲ।।

ਸਜਥੈ ਬਸਿ ਿਮਝਾਈਐ ਸਤਥੈ ਕਰੋਇ ਨ 
ਚਸਲਓ ਨਾਸਲ।। 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਿਾਸਿਬ, ਪੰਨਾ-15)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਿ ਨਵੀਨ ਮਾਰਗ 
ਅਸਜਿੇ ਮਾਨਵ ਦਾ ਿੰਕਲਪ ਪ੍ਿਤੁਤ ਕਰਦਾ ਿੈ, 
ਸਜਿੜਾ ਅਸਧਆਤਸਮਕ, ਿਮਾਸਜਕ, ਰਾਜਨੀਸਤਕ 
ਅਤੇ ਆਰਸਥਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਤੋਂ 
ਸਬਲਕੁਲ ਸਨਖੜਵਾਂ ਿੈ। ਜੀਵਨ ਪ੍ਤੀ ਇਿ ਮਾਨਵ 
ਦਾ ਸਦ੍ਸ਼ਟੀਕਰੋਣ ਸਵਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਿੈ ਸਜਿੜਾ ਨਾ 
ਕੇਵਲ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਵਰਤਮਾਸਨਕ ਿਗੋਂ ਿਸਵੱਖਮੁੱ ਖੀ 
ਲੌਸਕਕ ਿਰਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਿੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਿਰੋਇਆ 
ਿਮੁੱ ਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਪੇ੍ਰਨਾ ਿਰਰੋਤ ਬਣਦਾ 
ਿੈ। ਇਿ ਇਿ ਲੌਸਕਕ ਪ੍ੇਰਣਾ ਿਰਰੋਤ ਦਾ ਿੀ ਪ੍ਮਾਣ 
ਿੈ ਸਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਾਿੰਸਗਕਤਾ ਅਤੇ 
ਿਾਰਥਕਤਾ ਆਸਦ ਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਤੱਕ ਸਕਿੇ 
ਨ ਸਕਿੇ ਰੂਪ ਸਵਚ ਬਣੀ ਿਰੋਈ ਿੈ।

ਇਿ ਪ੍ਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਸਵਚ 
ਪ੍ਿਤੁਤ ਿਰੋਇਆ ਮਾਨਵ ਦਾ ਿੰਕਲਪ ਲੌਸਕਕ ਮੁੱ ਲਾਂ 
ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਿਰੋਣ ਕਰਕੇ ਿਰਬਕਾਲੀ ਮਿੱਤਤਾ 
ਰੱਖਦਾ ਿੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੇਵਲ 
ਅਸਧਆਤਸਮਕ ਪ੍ਿੰਗ ਨੰੂ ਿੀ ਸਧਆਨ ਸਵਚ ਰੱਸਖਆ 
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਿ ਿਪੱਸ਼ਟ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਸਕ ਗੁਰਮਸਤ 
ਸਵਚਲਾ ਬ੍ਿਮ ਦਾ ਿਰੂਪ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰਵਕਾਲੀ 
ਸਚੰਤਨਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਿੈ। ਿਾਵ ਸਕ 
ਇਿ ਸਨਰਗੁਣ ਿਰੂਪ ਵਾਲਾ ਿੈ ਸਜਿੜਾ ਪ੍ਮਾਤਮਾ 
ਪ੍ਾਪਤੀ ਲਈ ਿਵਰਗ ਨਰਕ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੀ 
ਬਜਾਇ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਕਰਮਿੂਮੀ ਦੱਿਦਾ 
ਿੈ। ਇਿ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 
'ਮੁਕਤੀ' ਦਾ ਅਰਥ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਿੱਜਣ ਦੇ ਰੂਪ 
ਸਵਚ ਿਾਕਾਰ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦਾ ਿਗੋਂ ਇਿ ਦੁਨੀਆਂ ਸਵਚ 
ਰਸਿੰਦੀਆਂ ਿਰੋਇਆ ਸਨਰਲੇਪ ਰਸਿਣ ਦੇ ਅਰਥਾਂ 
ਸਵਚ ਸਦ੍ਸ਼ਟੀਗਰੋਚਰ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਇਿੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਮਾਇਆ ਿਰਪੂਰ ਿੰਿਾਰ 
ਸਵਚਲੀ ਿਸਥਤੀ ਨੰੂ ਤ੍ਾਿਸਦਕ ਮੰਨਦੀ ਿਰੋਈ ਇਿ 
ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਿਰੋਣ ਲਈ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸਤਆਗ ਦੀ ਬਜਾਇ 
ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਿਵੈ-ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਿੰਦੇਸ਼ ਸਦੰਦੀ ਿੈ। ਇਿ 
ਿਵੈ-ਚੇਤਨਾ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਿੰਿਾਰ ਸਵਚ ਸਵਚਰਸਦਆਂ 
ਿਰੋਇਆ ਸਨਰਲੇਪ ਰਸਿਣ (ਅੰਜਨੁ ਮਾਸਿ ਸਨਰੰਜਨੁ 
ਰਿੀਐ।, ਿਿ ਦੁਨੀਆ ਆਵਣ ਜਾਣੀਅਿਾ।। ਸਵਸਚ 
ਦੁਨੀਆ ਿੇਵ ਕਮਾਈਐ।।) ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਿਦੀ ਿੈ 
ਅਤੇ ਜਰੋਗੀ ਤੇ ਿਰੋਗੀ ਿਰੋਣ ਦਾ ਦਰੋਿਰਾ ਚਸਰੱਤਰ 
ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਬਾਰੇ ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ 
ਸਗੱਲ ਸਲਖਦਾ ਿੈ:

ਗੁਰਮਸਤ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਕਰਣ ਸਵਚੋਂ ਮਾਨਵ 
ਦਾ ਅਸਜਿਾ ਸਬੰਬ ਉਿਰਦਾ ਿੈ ਸਜਿ ਸਵਚ 
ਮਾਨਵ ਆਦਰਸਸ਼ਆਂ ਿਰੋਇਆ ਿਮੂਰਤ 
ਸਵਅਕਤੀ ਿੈ। ਇਕ ਵੇਲੇ ਆਦਰਸਸ਼ਆ 
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ਤੇ ਿਮੂਰਤ ਿਰੋਣ ਕਾਰਣ ਇਿ ਸਵਅਕਤੀ 
ਜਰੋ ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਿੀਂ ਪ੍ਸਤਸਬੰਬਤ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ, 
ਉਤਪਾਦਕ ਵੀ ਿੈ ਤੇ ਉਪਯਰੋਗੀ ਵੀ ਿੈ।2

ਅਿਲ ਸਵਚ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ 
ਅਧੀਨ ਮਨਮੁਖ (ਜਰੋ ਮਨ ਦੇ ਸਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਮੁਕਤ ਨਿੀਂ) ਦੇ ਸਵਕਲਪ ਵਜੋਂ ਸਿਰਸਜਆ ਉਿ 
ਆਦਰਸ਼ਕ ਮਨੱੁਖ ਿੈ ਸਜਿੜਾ ਮਨ ਦੇ ਸਵਕਾਰਾਂ 
ਨੰੂ ਸਨਯੰਤਰਤ ਕਰਦਾ ਿਰੋਇਆ ਸਗਆਨ ਦੀ ਉੱਚ 
ਅਵਿਥਾ ਅਧੀਨ ਸਵਚਰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਸਗਆਨ 
ਅਧੀਨ ਉੱਚ ਤੇ ਉੱਤਮ ਮਨੱੁਖ ਕੰਵਲ ਦੇ ਫੁੱ ਲ 
ਵਾਂਗ ਿੰਿਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸਵਚ ਰਸਿੰਦਾ ਿਰੋਇਆ 
ਵੀ ਉਿ ਤੋਂ ਸਨਰਲੇਪ ਰਸਿੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਕਰਮ-
ਸਿਧਾਂਤ ਸਵਚ ਸਵਸ਼ਵਾਿ ਰੱਖਦਾ ਿਰੋਇਆ ਮੁਕਤੀ 
ਦੀ ਅਵਿਥਾ ਤੱਕ ਪਿੁੰ ਚਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਪ੍ਕਾਰ 
ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵਚ ਿੀ ਮੁਕਤੀ ਤੇ 
ਪ੍ਿੂ ਦੀ ਅਿੇਦਤਾ ਦੀ ਿਮਾਨਾਰਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ 
ਿੈ, ਦਰਅਿਲ ''ਗੁਰਮੁਖ ਨੰੂ ਬਾਣੀ ਿੰਿਾਰ ਸਵਚ 
ਕਈ ਥਾਂਈ ਪ੍ਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਮੰਸਨਆ ਸਗਆ 
ਿੈ। ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਸਨਰਵੈਰ' ਅਤੇ 'ਸਨਰਿਉ' 
ਦੇ ਰੱਬੀ ਸਚੰਨ੍ਹ  ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ 
ਸਿੱਿਾ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਕ ਮਾਨਵ ਿੈ, ਸਜਿ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਸਕ੍ਤਕ ਬੰਧਨਾਂ ਉਪਰ ਿੁਿਾਵਕ ਿ੍ੈ-
ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਿਰੋਇਆ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ।''3 ਇਿ ਕਾਰਨ 
ਿੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਮਸਿਮਾ ਗੁਰਮਸਤ ਕਾਸਵ-ਧਾਰਾ 
ਸਵਚ ਇਿ ਪ੍ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ :

ਗੁਰਮੁਸਖ ਅਿਟ ਸਿਧੀ ਿਸਿ ਬੁਧੀ।।

ਗੁਰਮੁਸਖ ਿਵਜਲੁ ਤਰੀਐ ਿਚ ਿੁਧੀ।।

ਗੁਰਮੁਸਖ ਿਰ ਅਪਿਰ ਸਬਸਧ ਜਾਣੈ।।

ਗੁਰਮਸਖ ਪਰਸਵਰਸਤ ਨਰਸਵਰਸਤ ਪਿਾਣੈ।।

ਗੁਰਮੁਸਖ ਤਾਰੇ ਪਾਸਰ ਉਤਾਰੇ।।

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਸਖ ਿਬਦ ਸਨਿਤਾਰੇ।।

ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਿਾਸਿਬ, ਪੰਨਾ-941

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਸਵਚ ਪੇਸ਼ ਗੁਰਮੁਖ-
ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਿਰੂਪ ਇਕਮਾਤਰ ਅਸਧਆਤਸਮਕ 
ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਿੀ ਿੰਬੰਧ ਨਿੀਂ ਰੱਖਦਾ ਿਗੋਂ ਿਮਾਸਜਕ 
ਖੇਤਰ ਸਵਚ ਵੀ ਪੂਰਨ-ਰੂਪ ਸਵਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ 
ਰਸਿੰਦਾ ਿੈ। ਿਮਾਸਜਕ ਖੇਤਰ ਸਵਚ ਇਿ ਮਨੱੁਖ 
ਜਾਤ-ਜਮਾਤ ਤੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਸਵਚ ਸਵਸ਼ਵਾਿ 
ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਿਗਲ ਮਨੱੁਖੀ ਿਿਤੀਆਂ ਨੰੂ 
ਇਕ ਿੀ ਬ੍ਿਮ ਦੀ ਜਰੋਤ ਿਮਝਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਪ੍ੇਮ 
ਤੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਿੰਦੇਸ਼ ਸਦੰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਮਾਨਵ 
ਸਕਿੇ ਪ੍ਕਾਰ ਦੀ ਿੰਪ੍ਦਾਇਕਤਾ ਤੋਂ ਰਸਿਤ ਆਤਮ 
ਤੋਂ ਪਰ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਿਰੋਇਆ ਿਮੁੱ ਚੇ 
ਿਮਾਜ ਦੇ ਕਸਲਆਣ ਬਾਰੇ ਿਰੋਚਦਾ ਿੈ। ਮਨੱੁਖ ਲਈ 
ਪਰ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿੱਕ ਨੰੂ ਮਾਰਕੇ ਖਾਣਾ ਧਾਰਸਮਕ ਤੇ 
ਿਦਾਚਾਰਕ ਸਨਯਮਾਂ ਦੇ ਸਵਪਰੀਤ ਿੈ।

ਿਕੁ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਿੁ ਿੂਅਰ ਉਿੁ 
ਗਾਇ।।

ਗੁਰੁ ਪੀਰੁ ਿਾਮਾ ਤਾ ਿਰੇ ਜਾ ਮੁਰਦਾਰੁ ਨ 
ਖਾਇ।।

ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਿਾਸਿਬ, ਪੰਨਾ-141

ਿਮਾਸਜਕ ਧਰਾਤਲ ਿੀ ਇਿ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਕਰਮਿੂਮੀ ਿੈ ਸਜਿ ਲਈ ਿਸਨਆਿ ਦਾ ਅਰਥ 
ਗ੍ਸਿਿਥ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਤਆਗ ਤੱਕ ਿੀਸਮਤ ਨਾ ਿਰੋਣ 
ਦੀ ਬਜਾਇ ਿੰਿਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੱਕ ਸਵਆਪਕ 
ਿੈ। ਇਿ ਲਈ ''ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਦ੍ਸ਼ਟੀ ਸਵਚ ਪਰਵਾਨ 
ਚੜੇ ਿਰਬਪੱਖੀ, ਿੰਪੂਰਨ ਸ਼ਖ਼ਿੀਅਤ, ਦੈਵੀ ਗੁਣ, 
ਉਿਾਰੂ ਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ 
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(ਿੀ) ਗੁਰਮੁਖ ਿੈ,''4 ਸਜਿੜਾ ਮਨੱੁਖੀ ਸਵਕਾਿ 
ਸਵਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਿਰ ਪ੍ਕਾਰ ਦੀਆਂ 
ਕਰਮ-ਕਾਂਡੀ ਤੇ ਮਨੱੁਖ-ਦਵੈਸ਼ੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 
ਦਾ ਸਵਰਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ੇਮ, ਿਸਤ, ਿੰਤਰੋਖ, ਦਇਆ, 
ਸਖਮਾ, ਸਗਆਨ, ਸਨਮਰਤਾ ਤੇ ਿੇਵਾ ਆਸਦ ਵਰਗੇ 
ਨੈਸਤਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਿ ''ਨੈਸਤਕਤਾ 'ਿਉਮੈ' ਨੰੂ ਬੁਰਾਈਆਂ 
ਮੂਲ ਮੰਨਦੀ ਿੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਵਚ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, 
ਲਰੋਿ, ਮਰੋਿ, ਿੰਕਾਰ ਨੰੂ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਪੰਜ ਸਵਕਾਰ, 
ਪੰਜ ਚਰੋਰ ਆਸਦਕ ਸਕਿਾ ਸਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਵੱਿ ਸਵਚ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਅਸਤਅੰਤ ਬਲ ਸਦੱਤਾ 
ਸਗਆ ਿੈ। ਇਿ ਪੰਜੇ ਸਵਕਾਰ ਿਉਮੈ-ਿਾਵ ਦੀ 
ਉਪਜ ਿਨ। ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਿਉਮੈ ਦੇ ਦੀਰਘ ਰਰੋਗ ਦੀ 
ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਇਿ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਿਣ 
ਦੀ ਪ੍ੇਰਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜਰੋ 
ਇਲਾਜ ਿੁਝਾਇਆ ਿੈ, ਉਿ 'ਿੁਕਮ' ਦੀ ਪਿਾਣ 
ਿੈ; ''ਨਾਨਕ ਿੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾ ਿਉਮੈ ਕਦੈ ਨ 
ਕਰੋਇ।'' ਪਾਖੰਡ ਇਕ ਿਰੋਰ ਬੁਰਾਈ ਿੈ, ਸਜਿ ਿੰਬੰਧੀ 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਰੋ-ਿਰਫ਼ੀ ਤਾੜਨਾ ਿੈ: ''ਿਰੋਡੀਲੇ 
ਪਾਖੰਡਾ।'' ਇਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨੰਦਾ, ਕਠੋਰਤਾ, ਪਰਾਇਆ 
ਿੱਕ ਤੇ ਵਸਿਮਾਂ-ਿਰਮਾਂ ਨੰੂ ਸਤਆਗਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 
ਪ੍ਾਪਤ ਿਨ।''5

ਇਿ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦਾ 
ਇਿ ਨਵੀਨ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਿੰਕਲਪ ਸਕਿੇ ਪ੍ਕਾਰ 
ਦੇ ਜਾਤ, ਜਮਾਤ, ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਿੰਪ੍ਦਾਇਕ ਵੰਡ 
ਨੰੂ ਮੂਲ ਤੋਂ ਖਾਸਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਿਰੋਇਆ ਮਨੂਵਾਦੀ 
ਸਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਤੀਉੱਤਰ ਸਵਚ ਕ੍ਾਂਤੀ ਦਾ ਇਕ 
ਨਵੀਨ ਪ੍ਵਚਨ ਸਿਰਜਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਪ੍ਵਚਨ 
ਆਪਣੇ ਧਾਰਸਮਕ ਮੁਿਾਂਰਦੇ ਅਧੀਨ ਿਮੁੱ ਚੀ 
ਮਨੱੁਖਤਾ ਨੰੂ ਇਕ ਿੀ ਜਰੋਤ ਦੀ ਉਪਜ ਮੰਨਦਾ 

ਿੈ ਅਤੇ ਤਾਰਸਕਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਸਲਤ ਤੇ ਦਸਮਤ 
ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਉੱਚਾ ਚੁੱ ਕਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਿੈ 
ਸਜਿੜਾ ਇਸਤਿਾਿਕ ਸਵਕਾਿ ਪ੍ਸਕਸਰਆ ਅਧੀਨ 
ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਿਰੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਿਮਾਸਜਕ 
ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਿਦਾ ਿਾਸ਼ੀਆਗਤ ਿੀ ਸਰਿਾ ਿੈ। ਇਿ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਿਮਕਾਲੀ ਿਥਾਸਪਤ 
ਿਮਾਸਜਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਸਤਕ ਸਵਵਿਥਾ ਦਾ ਸਤੱਖਾ 
ਸਵਰਰੋਧ ਕਰਦੀ ਿਰੋਈ ਮਨੱੁਖ-ਦਵੈਸ਼ੀ ਿਥਾਸਪਤ 
ਪ੍ਬੰਧ ਦੇ ਿਮਾਨੰਤਰ ਮਨੱੁਖ-ਸਿਤੈਸ਼ੀ ਪ੍ਬੰਧ ਦਾ 
ਿੰਕਲਪ ਉਿਾਰਦੀ ਿੈ, ਸਜਿੜਾ ਉੱਚੀਆਂ ਨੈਸਤਕ 
ਜਾਂ ਿਦਾਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉਪਰ ਉਿਰਦਾ 
ਿੈ। ਪ੍ਮਾਣ ਵਜੋਂ :

ਨੀਚਾ ਅੰਦਸਰ ਨੀਚ ਜਾਸਤ ਨੀਚੀ ਿੂ ਅਸਤ 
ਨੀਚੁ।।

ਨਾਨਕੁ ਸਤਨ ਕੈ ਿੰਸਗ ਿਾਸਥ ਵਸਡਆ ਸਿਉ 
ਸਕਆ ਰੀਿ।।

ਸਜਥੈ ਨੀਚ ਿਮਾਲੀਅਸਨ ਸਤਥੈ ਨਦਸਰ ਤੇਰੀ 
ਬਖਿੀਿ।।

ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਿਾਸਿਬ, ਪੰਨਾ-15

ਇਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦੇ 
ਅੰਤਰਗਤ ਿਮਕਾਲੀ ਸਵਵਿਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਿਾਸ਼ੀਆਗਤ ਿਰੋ ਚੁੱ ਕੀ ਔਰਤ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਦਾ 
ਵੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਵਵੇਚਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੈ। 
ਇਿ ਸਵਵੇਚਨ ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ 
ਸਵਚਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ (ਿਰੋ ਸਕਓ ਮੰਦਾ ਆਸਖਅੇ 
ਸਜਤ ਜੰਮੇ ਰਜਾਨ) ਿਮਾਸਜਕ ਿੰਕਟ ਸਵਚ ਗ੍ਿਤ 
ਔਰਤ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿੈ ਿਗੋਂ ਔਰਤ 
ਪ੍ਤੀ ਿਥਾਸਪਤ ਵਿਤੂਗਤ-ਸਬੰਬ ਨੰੂ ਤਰੋੜਕੇ 
ਿਮਾਜ ਸਵਚ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ 
ਨਵੀਨ ਿੰਕਲਪ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਇਿ ਿੰਕਲਪ 
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ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਅਸਜਿੀ 
ਕਲਾਤਸਮਕ ਜੁਗਤ ਦਾ ਪ੍ਯਰੋਗ ਕੀਤਾ ਿੈ ਸਜਿੜੀ 
ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਤਮ ਪ੍ਮਾਤਮਾ ਨੰੂ ਮਰਦ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂ ਤੇ 
ਸਨਗੂਣੀ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵਚ ਸਚਤਰਨ 
ਦੀ ਿੈ। ਿਤੱਿੀ ਸਦ੍ਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੇਖਸਦਆਂ ਇਿ ਮੈਟਾਫ਼ਰ 
ਿਮਾਜ ਦੀ ਸਲੰਗ ਅਿਮਾਨਤਾ ਨੰੂ ਿੀ ਪ੍ਤੀਸਬੰਬਤ 
ਕਰਦੇ ਪ੍ਤੀਤ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ ਪਰ ਗਸਿਨ ਨਜ਼ਰੀਏ 
ਤੋਂ ਇਿ ਰੂਪਕ ਇਕ ਡੂੰ ਘੀ ਮਨੋਸਵਸਗਆਸਨਕ-
ਿਰੰਚਨਾ ਦੀ ਿਮਝ ਵੱਲ ਿੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਇਿ 
ਿਮਝ ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਦ (ਮਰਦ ਿਮੇਂ ਦੇ ਇਕ 
ਸਬੰਦੂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਿਾਸਜਤ ਰਸਿੰਦਾ ਿੈ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 
ਇਕ ਸਬੰਦੂ ਉੱਤੇ ਿੰਪੂਰਨ ਿਰੋਣ ਦੀ ਿਮਰੱਥਾ ਅਤੇ 
ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਪ੍ਸਤਿਾ ਨੰੂ ਪੂਰਨ ਸਸ਼ੱਦਤ ਨਾਲ 
ਪ੍ੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨੰੂ 
ਪ੍ਗਟਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਿੰਦਰਿ 
ਸਵਚ ਡਾ. ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਸਲਖਦੀ ਿੈ :

ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਿਾਸਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 
ਮਸਿਲਾ/ਇਿਤਰੀ/ਜੀਵਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ 
ਸਵਚ ਪ੍ਿਤੁਤ ਕਰਦੇ ਿਨ ਤਾਂ ਇਿ ਰਾਿ 
ਸਨਮਰਤਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਕ ਿਰੋਰ ਸਿਗਨੀਫਾਈਡ 
ਤੱਕ ਪੱੁਜ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਸਜਥੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੀ 
ਸਿਰਜਨਾਤਸਮਕਤਾ ਸਵਚ ਅਸਤ ਸਸ਼ੱਦਤ 
ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਮਲ ਿਰੋਣ ਦੀ, ਲੀਨ ਿਰੋਣ ਦੀ 
ਚਾਿ ਪਈ ਿੈ। ਸਿਰਜਨਾਤਸਮਕਤਾ ਦੀ 
ਪ੍ਸਕਰਤੀ ਨੰੂ ਇਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਰੋਰ ਕੌਣ 
ਿਮਝ ਿਕਦਾ ਿੈ। ਿਰੋ ਗੁਰੂ ਿਾਸਿਬ ਨੇ ਉਿਰੋ 
ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਲੱਿ ਸਲਆ ਿੈ, ਉਿ ਧੁਰਾ ਲੱਿ 
ਸਲਆ ਿੈ ਸਜਥੇ ਪ੍ਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਿਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾ ਿਕਦੀ ਿੈ। ਸਜਿ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ 
ਵੀ ਉਿਦੀ ਸਵਸ਼ਾਲਤਾ ਸਵਚ ਸ਼ਾਸਮਲ ਿਰੋਇਆ 
ਜਾ ਿਕਦਾ ਿੈ। ਉਿ 'ਪਰ' ਸਵਚ 'ਆਤਮ' ਨੰੂ 
ਲੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਿੈ। ਇਿੇ ਲਈ ਿਾਰੀ 

ਬਾਣੀ ਦਾ ਿੁਿਾਅ Feminine ਿੈ।6

ਪ੍ੰ ਤੂ ਇਿ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਿੰਦੇਸ਼ 
ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦਾ ਿੁਮੇਲ ਸਬਠਾਉਂਸਦਆ ਮੌਤ 
ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਪਾਰਗਾਮੀ ਿਰੋਕੇ ਸਨਜਾਮ ਦੀ ਨਾਬਰੀ 
ਅੱਗੇ ਸਦ੍ੜਤਾ ਨਾਲ ਖਲਰੋਣ ਦਾ ਿੈ :

ਜਉ ਤਉ ਪ੍ੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ।

ਸਿਰੁ ਧਸਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਿਾਸਿਬ, ਪੰਨਾ-1412

ਇਿ ਪ੍ਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਨੇ ਨਾਰੀ 
ਦੇ ਇਸਤਿਾਿ ਸਵਚਲੇ ਨਕਾਰਾਤਸਮਕ ਿਮਾਸਜਕ-
ਸਬੰਬ ਨੰੂ ਤਰੋੜਕੇ ਇਿ ਨੰੂ ਨਵੀਨ ਮਾਨਸਿਕ-ਸਬੰਬ 
ਸਵਚ ਸਵਿਥਾਸਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਿੈ। 
ਇਿ ਨਾਲ ਸਜਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਅਸਧਆਤਮਵਾਦੀ ਿਰੂਪ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਸਨਕ 
ਿੁਿਾਅ ਅਧੀਨ ਮਨੱੁਖੀ ਨਰ-ਮਾਦਾ ਦੇ ਧਾਰਸਮਕ 
ਤੇ ਿਮਾਸਜਕ ਮਿਸਲਆਂ ਨੰੂ ਸਵਚਾਸਰਆ ਿੈ ਉਥੇ 
ਇਿ ਧਾਰਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਿੰਬੰਸਧਤ ਰਾਜਨੀਸਤਕ 
ਮਿਸਲਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਅਸਧਐਨ-ਵਿਤੂ ਬਣਾਇਆ ਿੈ। 
ਇਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪ੍ਿੂ ਨਾਲ 
ਿੰਬੰਧ, ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿੰਿਾਰ ਨਾਲ ਿੰਬੰਧ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ 
ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਿੰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਸਿੰਨ 
ਪਰਤਾਂ ਨੰੂ ਸਵਚਾਰਦੀ ਿੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਿਰਰੋਕਾਰਾਂ 
ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਿ ਦਾ ਅੰਸਤਮ ਪ੍ਯਰੋਜਨ ਮਨੱੁਖੀ 
ਸਵਕਾਿ ਰਾਿੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਾਪਤੀ ਦਾ ਰਾਿ ਦੱਿਣਾ 
ਿੀ ਿੈ। ਿਾਵੇਂ ਿਾਰਤੀ ਸਚੰਤਨਧਾਰਾ ਸਵਚ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਅਸਧਆਤਸਮਕ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਵਸਿੰਨ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ 
ਿਰੋਝੀ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ ਪਰ ਸਫਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਦਾਰਸ਼ਸਨਕ ਪਸਿਲੂ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹ ਾਂ 
ਮਾਰਗਾਂ ਨੰੂ ਪੰਜ-ਖੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਿੈ। 
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ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਪੰਜ-ਖੰਡਾਂ ਸਵਚੋਂ ਪਸਿਲੇ 'ਧਰਮ-ਖੰਡ' 
ਅਧੀਨ ਿਾਧਕ ਿੌਸਤਕ ਿੰਿਾਰ ਸਵਚ ਸਵਚਰਦਾ 
ਿਰੋਇਆ ਧਾਰਸਮਕਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਧਰਤੀ 
ਨੰੂ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਦੇ ਿਮਾਨੰਤਰ ਮੰਨਦਾ ਿੈ ਅਤੇ 
ਨੈਸਤਕ ਗੁਣ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਦਾ ਿੈ। ਦੂਜੇ ਖੰਡ 
'ਸਗਆਨ ਖੰਡ' ਅਧੀਨ ਿਾਧਕ ਬ੍ਸਿਮੰਡ ਿੰਬੰਧੀ 
ਸਗਆਨ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਿਰੋਇਆ ਬ੍ਸਿਮੰਡ ਦੀ 
ਅਨੇਕਤਾ ਸਵਚੋਂ ਪ੍ਿੂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ 
ਿੈ ਅਤੇ ਪ੍ਿੂ ਦੀ ਲੀਲ੍ਹਾ ਦੇਖਕੇ ਸਵਿਮਾਦ ਸਵਚ 
ਆਉਂਦਾ ਿੈ। ਤੀਜੇ ਖੰਡ 'ਿਰਮ ਖੰਡ' ਸਵਚ ਿਾਧਕ 
ਦੀ ਆਤਮਾ ਿਰਮ (ਿੰਘਰਸ਼) ਰਾਿੀਂ ਿੁੰ ਦਰਤਾ 
ਤੇ ਪ੍ਿੰਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਾਪਤੀ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਚੌਥੇ ਖੰਡ 
'ਕਰਮ ਖੰਡ' ਅਧੀਨ ਿਾਧਕ ਪ੍ਿੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸਸ਼ਸ਼ਾਂ 
ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਿਰੋਇਆ ਮਾਇਆ 
ਤੇ ਆਵਾਗਵਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ 
ਿੈ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਖੰਡ 'ਿੱਚ ਖੰਡ' ਅਧੀਨ ਿਾਧਕ 
ਦੈਵੀ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਿਰੋਇਆ ਕੁਦਰਤ 
ਦੀ ਕਾਦਰ ਨੰੂ ਮਾਣਦਾ ਪਰਮ-ਆਤਮਾ ਸਵਚ 
ਅਿੇਦ ਿਰੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਪ੍ਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਬਾਣੀ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਪੰਜ-ਖੰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਅਸਧਆਤਮਕ-
ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੰੂ ਕ੍ਮਵਾਰ ਉਲੀਕਦੀ ਿਰੋਈ 
ਉਿਦੇ ਸਨਰੰਤਰ ਸਵਕਾਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ 
ਨਾਲ 'ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਦੇਵਤੇ' ਤੱਕ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਉੱਤੇ ਲੈ 
ਜਾਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਖੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾ. 
ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਿੂ ਸਲਖਦਾ ਿੈ:

ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਖੰਡਾਂ ਸਵਚ ਪ੍ਿੂ ਸਮਲਾਪ ਵੱਲ 
ਆਤਸਮਕ ਸਵਕਾਿ ਦਾ ਪੰਧ ਉਲੀਸਕਆ 
ਸਗਆ ਿੈ। ਆਤਸਮਕ ਪਾਂਧੀ ਦੀ ਆਤਮਾ 
ਧਰਮ ਖੰਡ ਸਵਚ ਕਰੱਤਵ ਪਾਲਣ ਰਾਿੀਂ 
ਉੱਚ ਿਦਾਚਾਰ ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਿੈ। ਸਗਆਨ 
ਖੰਡ ਸਵਚ ਅਿੀਮ ਆਤਮਾ ਅਿੀਮਤਾ 

ਦੀਆਂ ਿੱਦਾਂ ਨੰੂ ਿੂੰ ਿਦੀ ਿੈ। ਿਰਮ ਖੰਡ ਸਵਚ 
ਪਾਲਣਾ ਰਾਿੀਂ ਿੁਿਜਾਤਸਮਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ 
ਕਰਦੀ ਿੈ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਸਵਚ ਪ੍ਿੂ ਬਖ਼ਸਸ਼ਸ਼ 
ਰਾਿੀਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਦੀ ਿੈ ਤੇ ਿੱਚ ਖੰਡ 
ਸਵਚ ਪ੍ਿੂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਅਿੇਦਤਾ ਪ੍੍ਾਪਤ 
ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਿੈ। ਇਲਾਿੀ ਜਰੋਸਤ ਸਵਚ ਲੀਨ ਿਰੋ 
ਕੇ ਪੂਰਨ ਿਰੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। 7 

ਇਿ ਪ੍ਕਾਰ ਿਮੁੱ ਚੇ ਰੂਪ ਸਵਚ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਿਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਸਿੰਨ ਰੂਪਾਂ 
ਨੰੂ ਸਤਆਗਦੀ ਤੇ ਿਵੀਕਾਰਦੀ ਿਰੋਈ ਮਨੱੁਖੀ-
ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਵਸਿੰਨ ਪਸਿਲੂਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਲੇਵਰ 
ਸਵਚ ਲੈਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਕ ਅਸਜਿੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਿੰਕਲਪ ਪ੍ਿਤੁਤ ਕਰਦੀ ਿੈ ਸਜਿੜਾ ਿਮਾਸਜਕ, 
ਰਾਜਨੀਸਤਕ, ਧਾਰਸਮਕ, ਨੈਸਤਕ ਆਸਦ ਪੱਖ ਤੋਂ 
ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਉੱਚ ਿੁੰ ਦਾ ਿਰੋਇਆ ਮਨੱੁਖ-ਸਿਤੈਸ਼ੀ 
ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਮਨੱੁਖ ਪ੍ਮਾਤਮਾ ਦੇ ਿਾਣੇ 
ਨੰੂ ਮੰਨਦਾ ਿਰੋਇਆ ਇਕੋਂ ਿਮੇਂ ਿਗਤ, ਗ੍ਸਿਿਥੀ, 
ਸਕਰਤੀ, ਸਗਆਨੀ ਤੇ ਕ੍ਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੀ ਿੂਸਮਕਾ 
ਸਨਿਾਉਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਕ ਜਰੋਤ ਦੇ ਅਨੁਿਵ ਨੰੂ 
ਿਵੀਕਾਰਦਾ ਿਵੈ-ਪਿਾਣ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਿੈ। ਇਿ 
ਮਨੱੁਖ ਪੂਰਵਲੇ ਿਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉਿ ਮਨੱੁਖ 
ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉੱਦਮੀ, ਿਵੈ-ਸਨਰਿਰ ਅਤੇ ਿੰਤਰੋਖੀ 
ਿੈ ਜਰੋ ਸਕ ਿੰਿਾਸਰਕ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਸਤਆਗ ਕੇ ਿੀ 
ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਾਪਤੀ ਦੇ ਰਾਿ 'ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਿੈ। ਇਿ 
ਲਈ ਡਾ. ਵੀ. ਐੱਨ. ਸਤਵਾੜੀ (V. N. Tewari) 
ਗੁਰਮਸਤ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿੰਕਲਪ ਦਾ 
ਿਾਰੰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਲਖਦਾ ਿੈ:

(ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ) ਮਨੱੁਖ, ਿਮਾਜ ਤੇ 
ਪ੍ਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਤੰਨ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸਵਆਸਖਆ 
ਕਰਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿਮਾਸਜਕ 
ਸਵਿਾਰ ਲਈ ਸਦਸ਼ਾ ਸਨਰਦੇਿ ਵੀ ਸਦੰਦੀ ਿੈ 
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ਅਤੇ ਉਿ ਨੰੂ ਪ੍ਿੂ ਨਾਲ ਿਰੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਸਤਮ 
ਮੇਲ ਲਈ ਵੀ ਸਤਆਰ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਪ੍ਿੂ ਦੀ 
ਉਪਾਿਨਾ ਦਾ ਇਕੋਂ ਢੰਗ ਉਿ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਿ 
ਿੈ ਪਰ ਇਿ ਪਿੰਿਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜੀਵਨ ਦਾ 
ਸਨਸ਼ਸਕ੍ਆ ਰਿੱਿਵਾਦ ਨਿੀਂ ਿਗੋਂ ਿੰਿਾਸਰਕ 
ਿੰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਿੈ। ਇਿ 
ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਿੈ। 
ਇਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿੰਬੰਧਾਂ, 
ਉਿ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਾਲ ਿੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ 
ਉਿ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਸਰਵਾਰ ਨਾਲ ਿੰਬੰਧਾਂ ਦੇ 
ਸਤੰਨ ਪੱਖਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖਦੀ ਿੈ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਿਤਰਾਂ 
ਅਨੁਿਾਰ ਇਕ ਿੱਚਾ ਮਨੱੁਖ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ 
ਉਿ ਿੈ ਸਜਿੜਾ ਸਨਮਨ ਮਾਨਵੀ ਇੱਿਾਵਾਂ 
ਦੇ ਸਖਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਿੇੜੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਸਵਚ 
ਰੱਬੀ ਡਰ ਨੰੂ ਥਾਂ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬੇਖਰੋਫ਼ ਿਰੋਕੇ 
ਿਮਾਸਜਕ, ਿਸਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਸਥਕ ਅਤੇ 
ਰਾਜਨੀਸਤਕ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਸਵਰੁੱ ਧ ਲੜੇ।8

ਇਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਸਵਚਲੇ 
ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਨਵੀਨ ਸਬੰਬ ਸਵਸਿੰਨ ਪਿਾਰਾਂ ਤੇ 
ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਿਰੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਬਕਾਲੀ 
ਿਾਰਥਕਤਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਸਬੰਬ ਤਨਾਉ-
ਗ੍ਿਤ ਮਨੱੁਖੀ-ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਤੀ ਸਨਰਾਸ਼ਾ 
ਦੇ ਿਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਾਰਥਕਤਾ ਦਾ 
ਿੰਦੇਸ਼ ਿੰਚਾਸਰਤ ਕਰਦਾ ਿੈ ਸਜਿ ਨੰੂ ਸਵਕਾਰਾਂ 
ਦੇ ਸਤਆਗ, ਿੰਜਮ, ਸਗਆਨ ਤੇ ਨੈਸਤਕ ਗੁਣਾਂ 
ਆਸਦ ਦੇ ਿਿਾਰੇ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਿੈ। 
ਇਿ ਿੰਦਰਿ ਸਵਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਿਾਸਿਬਾਨਾਂ ਦਾ 
ਜੀਵਨ ਿੰਘਰਸ਼ ਵੀ (ਜਰੋ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦਾ 
ਿੁਮੇਲ ਿੈ) ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸਵਵਿਥਾ ਨਾਲ 

ਿੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਿਥਾ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਦਾ 
ਿੀ ਿੰਕੇਤ ਸਦੰਦਾ ਿੈ ਸਜਿੜਾ ਧਰਮ ਿੰਕਟ ਦੇ 
ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਨੱੁਖੀ-ਿੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਨਰਣੇ ਲੈਣ 
ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਰਥ ਿੰਚਾਸਲਤ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਿ 
ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਰਚਨਾਿਾਰੇ ਦੇ 
ਜੀਵਨ ਵਾਂਗ ਿੀ ਆਪਣੇ ਿਰੂਪ ਤੇ ਿੁਿਾਅ ਪੱਖੋਂ 
ਆਤਮ ਕਸਲਆਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਰ ਕਸਲਆਣ ਨੰੂ 
ਮਿੱਤਵ ਸਦੰਦੀ ਿਰੋਈ ਆਰੰਿ ਤੋਂ ਮਨੱੁਖ-ਸਿਤੈਸ਼ੀ 
ਿਰਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਰਿੀ ਿੈ।
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