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ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ ਨਿਤਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ 

ਜਗਦੀਪ ਿਸੰਘ (ਡਾ.) 

ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਸੈਕਟਰ-11 ਚੰਡੀਗੜ  

ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਰਾਜਸੀ ਅਧੋਗਤੀ ਅਤ ੇਸਮਾਿਜਕ ਉਥਲ-
ਪੁਥਲ ਦੇ ਸਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਉਸ 
ਮੁਿਹੰਮ ਦੇ ਅਰੰਭ ਨੂ ੰਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਨ ਛੇਤੀ 
ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਿਵੱਚ ਸਮੁ ੱ ਚੇ ਲੌਿਕਕ ਅਤ ੇ

ਪਾਰਲੌਿਕਕ ਪਸਾਰੇ ਨੂ ੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਬਾਣੀਕਾਰ  ਨ 
ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੇਸ਼ਠ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹ  ਸਮ ਦੀ 
ਹਕੂਮਤ ਅਤ ੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਨੂ ੰ

ਝੰਜੋੜਨ ਦਾ ਜੋ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਿਨਸਚੇ ਹੀ 
ਉਸ ਸਮ ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਚੌਖਟੇ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਉ ਵੇਖ ੇਗਏ 
ਤੇ ਇਹੋ ਬਦਲਾਉ ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੇ ਸਮਾਿਜਕ ਤਰਬੀਅਤ 
ਦੇ ਅਮੀਰੀ ਗੁਣ  ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਏ। 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਮੁ ੱ ਚਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਮਨੁ ੱ ਖ ਦੀ ਸਿਚਆਰ 

ਬਣਨ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ। ਸਮੁ ੱ ਚੀ ਬਾਣੀ 
ਿਵਚ ਉਭਰਦਾ ਇਹ ਪਵਚਨ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂ ੰਨਿਤਕ 
ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਚੁ ੱ ਕਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੰ◌ੁਦਾ ਵੇਿਖਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਿਜੱਥੇ ਭਾਰਤੀ 
ਦਰਨਣ ਪਰੰਪਰਾ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਹਦ ਗਿਹਣ ਕਰਦ ੇਹਨ 

ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮਾਿਜਕ, ਧਾਰਿਮਕ, 
ਰਾਜਸੀ ਪਿਰਸਿਥਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਿਸਰਜਦੀ ਮਨੁ ੱ ਖ 
ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਕਦਰ  ਕੀਮਤ  ਨੂ ੰ
ਿਵਚਾਰਨਯੋਗ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ 

ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਿਚੰਤਨ ਦਾ ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ 
ਨਜ਼ਰੀਏ ਤ ਅਿਧਐਨ ਕਰਿਦਆਂ ਇੱਕ ਮੁ ੱਖ ਨੁਕਤਾ ਮੇਰੇ 
ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਉਭਰ ਕ ੇ ਆਇਆ ਹ ੈ ਿਕ ਬਾਣੀ 
ਿਚੰਤਨ ਉਨ  ਮਸਿਲਆ ਂ ਉਤ ੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕਦਿਰਤ 

ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਨ  ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਵਜ 

ਸੰਚਾਿਰਤ ਕੀਮਤ , ਮਨੁ ੱ ਖ ਨੂ ੰਨਿਤਕਵਾਦੀ ਬਣਾ ਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਿਸੱਖ ਿਚੰਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਿਵੱਚ ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ 
ਨੂ ੰਸਮਝਣ ਲਈ ਬਾਣੀ ਨੂ ੰਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਆਧਾਰ ਸੋਤ 

ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਰਾਹ  ਅਸ  

ਮਨੁ ੱ ਖ ਦੇ ਿਵਵਹਾਿਰਕ ਜੀਵਨ ਿਵਚਲੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਪੱਖ  

ਨੂ ੰ ਮਨੁ ੱ ਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਸਮੁ ੱ ਚੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ 
ਮਾਿਧਅਮ ਵਜ ਅਿਧਐਨ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹ । 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚਲਾ ਸਦਾਚਾਰਕ ਪਵਚਨ, ਭਾਰਤੀ 
ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਰੰਭ ਤ ਪਚਿਲਤ ਉਸ ਧਾਰਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ 
ਉਪਲਬਧੀ ਵਜ ਸਿਮਿਲਤ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਧਾਰਾ ਦੇ 
ਅੰਤਰਗਤ ਸਦਾਚਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆਪਣੇ ਧਾਰਿਮਕ 

ਸਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹਦ ਗਿਹਣ ਕਰਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ 
ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਿਨਸਿਚਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ਮਨੁ ੱ ਖੀ 
ਪਰਿਵਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਆ ਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ 
ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨੂ ੰਸਦਾਚਾਰਕ ਨਮ ਪਬੰਧ  ਦੇ ਜ਼ਾਵੀਏ ਤ 

ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ 
ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਸਮੁ ੱ ਚੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਉਸਰਦਾ ਸਦਾਚਾਰ 
ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੋ ਿਧਰੀ ਸੰਵਾਦ ਉਸਾਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਦਾ 

ਹੈ। ਇਕ ਤ  ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮ ਦੀਆਂ ਪਿਰਸਿਥਤੀਆਂ 

ਨੂ ੰਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਾਰਥਕ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦਾ 
ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ 
ਦੀਰਘ ਪਰੰਪਰਾ ਿਵੱਚ ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਚਲੰਤ ਸੰਕਲਪ  

ਪਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਨਗਰ ਰਾਏ ਵੀ 

ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂ ੰ
ਿਸਧ ਤਕ ਚੌਖਟ ੇ ਿਵੱਚ ਰੱਖਿਦਆਂ ਇਸ ਨੂ ੰ ਸਮਾਿਜਕ 

ਏਕਤਾ,  ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ  ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਿਵੱਚ 
ਹਵਾਿਲਆ ਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਸਮਾਿਜਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆਪਣੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਰੂਪ 
ਿਵੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਮਾਿਜਕ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਜਿਟਲਤਾ ਦੇ 
ਬਰਿਖ਼ਲਾਫ਼ਫ਼ ਇੱਕ ਰੋਹ ਵਜ ਰੂਪਮਾਨ ਹੁ ੰਦਾ ਹੈ। 

ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਿਜਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਊਚ-ਨੀਚ 
ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਪਬੰਧ  ਕਾਰਨ ਦੂਿਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁ ੱ ਿਕਆ ਸੀ ਅਤ ੇ
ਜਾਤ ਪਣਾਲੀ ਇਸ ਪਬੰਧ ਦੀ ਸਭ ਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ 
ਸੀ। ਿਹੰਦੂ ਮੱਤ ਿਵਚ ਬਾਹਮਣ ਵਰਗ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਨੀ 

ਸਾਧਾਨ  ਉਤੇ ਕਾਬ ੂਸੀ। ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਘਰ ਦੀ 
ਦਾਸੀ ਵਜਂ◌ੋ ਹੀ ਰੂੜ ਹੋ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇਸਲਾਮ ਿਵਚ ਵੀ 
ਉਲਮਾ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਸਸ਼ੇਠਤਾ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾ ਿਰਹਾ 

ਸੀ। ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਵਸਥਾ 

ਿਵਰੁ ੱ ਧ ਇਕ ਮੁਿਹੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀਕਾਰ  ਨ 
ਿਚਰ  ਤ ਪਚਿਲਤ ਵਰਣ ਿਵਵਸਥਾ ਨੂ ੰ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਨੂ ੰਅਸਲ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ: 
ਗਰਭ ਵਾਸ ਮਿਹ ਕੁਲ ੁਨਹੀ ਜਾਤੀ 
ਬਹਮ ਿਬੰਦੁ ਤੇ ਸਭ ਉਤਪਾਤੀ।।1 
ਯਾਨੀ ਬਾਣੀ ਸਮੁ ੱ ਚੀ ਮਨੁ ੱ ਖਤਾ ਨੂ ੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ 

ਪਤੱਖੱਪਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਮੁ ੱ ਚੀ ਮਨੁ”ਖਤਾ 
ਅੰਦਰ ਇਕੋ ਇਕ ਜੋਤ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਦੀ ਜਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ : 
ਅਵਿਲ ਅਲਹੁ ਨੂਰੁ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਿਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦ ੇ
ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭੁ ਜੁਗ ਉਪਿਜਆ ਕਉਨ ਭਲੇ ਕੋ 

ਮੰਦੇ।।2 
ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰ  ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਪਿਤਬੱਧਤਾ 

ਅਨਕ ਥਾਵ  ਉਤ ੇਨਜ਼ਰ ਆ ਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ 
ਪਿਤਬੱਧਤਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਖੌਤੀ ਸਮਾਿਜਕ ਪਬੰਧ ਦੇ 
ਿਵਰੁ ੱ ਧ ਇਕ ਸਮਾਿਜਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਮੁਿਹੰਮ ਸੀ ਬਲਿਕ 

ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ  ਲਈ ਰਾਹੇ ਦਸੇਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਿਜਸ 
ਸਦਕਾ ਸਦੀਆ ਂਤ ਗੁਲਾਮੀ ਭੋਗਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂ ੰਪਿਹਲੀ 
ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਹਦ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਸੱਖ 
ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆਵ  ਨ ਵਰਣ ਿਵਵਸਥਾ ਅਤ ੇਜਾਤੀ 
ਪਥਾ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਫੈਲਾਈਆਂ ਸਭ ਭ ਤੀਆ ਂ ਨੂ ੰ
ਖਤਮ ਅਸਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤ ੇਸਮਾਜ ਦੇ 
ਆਧਾਰ ਵਜ ਸਥਾਿਪਤ ਚਾਰ  ਵਰਣ  ਲਈ ਇਕ ੋਇਕ 
ਨਿਤਕਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲ ਉਤੇ ਉਸਾਿਰਆ ਪੈਮਾਨਾ ਿਨਯਤ 
ਕਰ ਿਦਤਾ। ਿਸੱਖ ਗੁਰੂਆ ਂਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ 
ਸਮਾਿਜਕ ਹੱਕ ਸ ਝੇ ਹਨ ਅਤ ੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ 
ਨਾਲ ਨੀਵ  ਜਾਤ ਿਵਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ 

ਭੇਦ ਭਾਵ ਕਰਨਾ ਵਰਿਜਤ ਹੈ।3  ਉਸ ਸਮ ਦੀ 
ਸਮਾਿਜਕ ਭੇਦਤਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਸਰਫ਼ ਘਰ ਤ 
ਬਾਹਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ  ਿਵੱਚ ਹੀ ਨਹ  ਬਲਿਕ ਘਰ ਿਵੱਚ 

ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ  ਨਾਲ ਪਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਔਰਤ  ਨੂ ੰ
ਮਰਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੀਵ  ਸਮਿਝਆ ਜ ਦਾ ਸੀ ਅਤ ੇ
ਮਰਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸ ਨੂ ੰਸੰਭਾਵਨਾਵ  ਦੇ ਮੌਕਾ ਨ ਹ 

ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਨ। ਿਨਸਚੇ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਇਸ 
ਿਕਸਮ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਉਸ ਸਮਂ◌ ੇਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਸੰਰਚਨਾ 

ਉਤ ੇ ਵੱਡਾ ਪਸ਼ਨ ਿਚੰਨ ਲਗਾ ਦੀ ਪਤੀਤ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਬਾਣੀ ਿਚੰਤਨ ਿਵੱਚ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ 

ਉਤ ੇਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤ ੇਸਪਸਟ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਦਸ਼ਾ-
ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਕ ਔਰਤ ਅਤ ੇਮਰਦ ਸੰਭਾਵਨਾਵ  

ਪੱਖ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤ ੇਸਮਾਿਜਕ ਧਾਰਿਮਕ ਅਤ ੇ
ਹੋਰ ਉਸਾਰੂ ਕਾਰਜ  ਿਵੱਚ ਔਰਤ  ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ 

ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਜੰਨੀ ਮਰਦ ਦੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 
ਿਵੱਚ ਬਾਣੀਕਾਰ  ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵ  ਦਾ ਨੜੇ ਤ 
ਅਿਧਐਨ ਕਰਿਦਆਂ ਇਹ ਿਨਸਿਚਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ 
ਹੁ ੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੋਵ  ਨੂ ੰਆਿਤਮਕ 
ਉਨਤੀ ਅਤ ੇਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ 

ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਹਨ। ਿਨਸਚੇ ਹੀ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਇਕ 
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ਧਾਰਿਮਕ ਪਬੰਧ ਵਜ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ 
ਔਰਤ  ਅਤ ੇਮਰਦ  ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦਾ 

ਹੈ।4 ਅਲਤਬਸਬਾਣੀ ਿਚੰਤਨ ਿਵਚ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ  ਤੇ 
ਮਨੁ ੱ ਖਤਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਅਣਮਨੱਖੀ ਵੰਡ ਨੂ ੰ ਰੱਦ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਮਾਜ ਵੀ ਇਸ ੇਸਦਕਾ ਇਸ 

ਿ ਰਸ਼ਟੀ ਤ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਖੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 
ਜਦ ਅਸ  ਉਪਰੋਕਤ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਪਿਰਸਿਥਤੀਆ ਂਦੀ 
ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵਚ ਬਾਣੀ ਨੂ ੰ ਉਸਦੇ ਿਗਆਨਮੂਲਕ ਪਸੰਗ  

ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹ  ਤ  ਇਹ ਬਾਣੀ ਿਸੱਖ 
ਿਫਲਾਸਫੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜ ਗੰਭੀਰ ਿਚੰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ 

ਿਵਚ ਆਪਣੇ=ਅਲਤਬਸ ਿਨਵੇਕਲੇ ਿਸਧ ਤ  ਨੂ ੰ ਉਦੈ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਮਸਾਲ ਵਜ ਅਸ  ਵੇਖਦ ੇ ਹ  ਿਕ 
ਬਾਣੀਕਾਰ  ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸਮਾਿਜਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ 
ਸੋਮਣੀ ਦਰਜਾ ਸੀ ਅਤ ੇਬਾਣੀਕਾਰ  ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਿਕ 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ  ਿਵੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ 

ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹ । 

ਇਸ ਲਈ ਿਕਸ ੇਨੂ ੰਵੀ ਆਪਣੀ ਉਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਗੁਮਾਨ 
ਨਹ  ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਿਕ ਇਹੋ ਗੁਮਾਨ ਸਾਰੀਆ ਂ

ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਲੋਕ ਚਾਰ ਵਰਣ  ਦੇ ਆਧਾਰ 
 ਤੇ ਿਨਰਿਮਤ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਿਕ 
ਸਾਰੀ ਮਨੁ ੱ ਖਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਇਕੋ ਜੋਤ ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।5 
ਇਸ ਤਰ  ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਪਿਤਪਾਿਦਤ ਸਮਾਿਜਕ ਮਾਡਲ  

ਦੇ ਿਗਆਨਮੂਲਕ ਸੰਦਰਭ  ਦੀ ਸੋਝੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰਿਦਆ ਂ

ਸਾਡੇ ਿਧਆਨ ਿਵਚ=ਅਲਤਬਸ ਿਜਸ ਿਗਆਨ ਦੇ ਪਿਹਲ ੂ
ਮਨੁ ੱ ਖ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦੀ ਪਰਿਕਿਰਆ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ 
ਰੂਪਮਾਨ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਉਨ  ਦਾ ਮੁ ੱ ਖ ਧੁਰਾ ਸਮਾਿਜਕ 
ਏਕਤਾ ਅਤ ੇਸਮਾਿਜਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਬਾਣੀ ਿਚੰਤਨ ਿਵਚਲੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਪਵਚਨ ਨੂ ੰਪਭਾਿਵਤ 

ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮੁ ੱ ਖ ਕਾਰਕ  ਸੇਵਾ  ਦੇ ਸੰਕਲਪ=ਅਲਤਬਸ 

ਵਜ ਰੂਪਮਾਨ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ 

ਭਾਵ ਨਿਤਕਤਾ ਦੇ ਵਾਹਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ 
ਹੁ ੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾਕ ਤੌਰ 
ਉਤ ੇ ਇਹ ਇਕ ਤ ਅਿਧਕ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੁ ੰ ਦਾ ਿਦਸਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ ਇਹੋ ਵੰਨਗੀਆਂ 

ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹਦ ਿਵਧੀ ਨੂ ੰ ਿਨਯਤ ਵੀ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ  ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੂ ੰਅਸ  ਤਨ, ਮਨ, 
ਧਨ ਅਤੇ ਸੁਰਿਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਾਵੀਏ ਤ 

ਿਵਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹ । ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਖਆਲ 

ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ਭਾਵ ਅਸ  ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਕਾਰਜੱਲ ਇਹ 

ਸੰਕਲਪ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਅਧੀਨ ਿਵਚ ਿਵਚਾਰ ਰਹੇ 
ਹੁ ੰਦ ੇ ਹ  ਪਰ ਿਫਰ ਿਵਚ ਇਨ  ਿਪੱਛੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ 

ਭਾਵਨਾ, ਜੋ ਮਨ ਤੇ ਸੁਰਿਤ ਦੀ ਹ,ੈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੁ ੰ ਦੀ 

ਹੈ। ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਅਪਣੱਤ, ਪੇਮ ਅਤ ੇ

ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੇਵਾ ਦੇ 
ਮਹੱਤਵ ਨੂ ੰਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮ  ਨ ਪਮੁਖੱਤਾ ਨਾਲ ਪਵਾਨ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤ ੇਭਾਰਤੀ ਧਰਮ ਚੇਤਨਾ ਿਵਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ 

ਸੰਕਲਪ ਨੂ ੰ ਮੁ ੱਖ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਿਵਚ 
ਸੇਵਾ ਨੂ ੰਸਮਾਿਜਕ ਕਾਰਜ ਵਜ ਅਿਧਕ ਪਵਾਨ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਿਸਖ ਸਮੁਦਾਇ 

ਿਵਚ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਧਾਰਿਮਕ ਮਿਰਆਦਾ ਨਾ ਹ ੋਕ ੇਇਹ 
ਨਿਤਕ ਅਤ ੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਭਿਰਆ ਸਮਾਿਜਕ ਕਾਰਜ ਵੀ 

ਹੋ ਿਨਬੜਦੀ ਹੈ। ਰਤਨ ਿਸੰਘ ਜੱਗੀ ਤ  ਿਸੱਖ ਨੂ ੰਸੇਵਾ 

ਤੇ ਪਤੀਕ ਵਜ ਪਿਰਭਾੱਿ◌ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।6 ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਿਵਚ ਸੇਵਾ ਨੂ ੰ ਮਨ, ਬਚਨ ਅਤੇ ਕਰਮ ਿਤੰਨ  ਦੇ 
ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਵਜ ਪਛਾਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਿਪ ਕਰਉ ਜਨ ਸੇਵਾ 

ਰਸਨਾ ਹਿਰ ਗੁਨ ਗਾਵਉ।।7 

ਸੇਵਾ ਸੰਸਿ ਰਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ  ਸੇਵ ੁ ਦਾ ਿਵਕਿਸਤ ਰੂਪ ਹੈ। 

ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ-ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਚਾਕਰੀ ਕਰਨਾ, 
ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਇਿਤਆਿਦ8 ਗੁਰਬਾਣੀ 
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ਿਵਚ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਪਇਵਾਚੀ ਸਰੂਪ ਦੇ 

ਅੰਤਰਗਤ ਿਵਚ ਆਇਆ ਿਮਲਦਾ ਹੈ : 
ਟਹਲ ਕਰਉ ਤਉ ਏਕ ਕੀ, ਜਾ ਤੇ ਿ਼ਬਥਾ ਨ ਕੋਇ।।9 

…….. 

ਿਖਜਮਤ ਕਰੀ ਜਨ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ।।10 
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਜਵ ਹਾਥੀ ਦੇ 
ਿਸਰ ਉਤੇ ਕੁਡੰਾ ਹੁ ੰਦਾ ਹੈ, ਅਿਹਰਨ ਵਦਾਨ ਹੇਠਾ ਿਸਰ 

ਿਦੰਦੀ ਹ,ੈ ਿਤਵ ਂਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਸਿਤਗੁਰੂ ਨੂ ੰਅਰਪਣ 

ਕਰਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਜੀਵ ਨੂ ੰਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: 
ਹਸਤੀ ਿਸਿਰ ਿਜਉ ਅੰਕਸੁ ਹ,ੈ ਅਰਹਿਣ ਿਜਉ ਿਸਰੁ 
ਦੇਇ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਆਗੈ ਰਾਿਖ ਕੈ ਊਭੀ ਸੇਵ ਕਰੇਇ।।11 

ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਿਨਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਨੂ ੰ ਸੇਵਾ  ਦਾ ਮੁ ੱ ਖ ਤੱਤ ਅਤ ੇ

ਉਚ ਿਬੰਦ ੂਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

ਿਨਰ-ਸੁਆਰਥ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਅਰਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਿਜ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਇਸੇ ਉਚੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਿਵਚਰਦੇ 
ਹੋਏ ਭਾਈ ਘਨਈਆ ਜੀ ਨ ਜੱਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵਚ ਸਭ 
ਨੂ ੰ ਿਬਨ  ਿਵਤਰਕ ੇ ਤੇ ਿਬਨ  ਿਕਸੇ ਸੁਆਰਥ ਤ ਪਾਣੀ 

ਿਪਆਇਆ ਸੀ। ਉਨ  ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਿਮੱਤਰ-ਦੁਸ਼ਮਣ 
ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਸਨ। ਉਨ  ਨੂ ੰ ਸਭ ਖਾਿਲਕ ਦੇ ਰੂਪ 

ਿਵਚ ਿਦਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਿਜਵ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਕ ਥ  

ਿਲਖਦੇ ਹਨ: 
ਖਿਲਕੁ ਖਲਕ ੁਖਲਕ ਮਿਹ ਖਾਿਲਕ,ੁ ਪੂਿਰ ਰਿਹਓ ਸਬ 

ਠਾਈ ।।12 

ਬਾਣੀ ਿਚੰਤਨ ਿਵੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਮਾਿਜਕ 
ਅਤ ੇ ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਰਤੀ ਦੇ ਸਿਮਨਵੈ ਿਵਚ ਹੋ ਕੇ 

ਆ ਦਾ ਹੈ। ਿਕਰਤ ਕਰਨੀ, ਵੰਡ ਛਕਣੀ, ਦਸਵੰਧ ਦੀ 

ਪਥਾ, ਜ਼ਰਵਾਣੇ ਦੀ ਭੱਿਖਆ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ 
ਕਰਨ ਆਿਦ ਸਾਰੇ ਸੰਕਲਪ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦ ੇਿਸਧ ਤ ਦੇ 

ਇਰਦ ਿਗਰਦ ਘੰ◌ੁਮਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਣੀ 

ਅਨੁਸਾਰ ਅਣਖ (ਣਜਪਅਜਵਖ) ਦਾ ਅਰਥ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ 

ਿਵਅਕਤੀ ਉਤੇ ਹੁਕਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਨਹ  ਬਲਿਕ ਦੂਜੇ 

ਦੀ ਹਦ ਨੂ ੰ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਮ ਦੀ ਰਾਜਸੀ 
ਹਾਲਤ ਉਤ ੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਿਰਆਂ ਅਸ  ਵੇਖਦੇ ਹ  ਿਕ 
ਬਹੁਤੀਆ ਂਹਾਕਮ ਕੌਮ  ਸਾਧਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ  ਉਤੇ 
ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਨੂ ੰਹੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਸੰਿਘਆ ਿਦੰਦੀਆਂ 

ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਣੀ ਿਚੰਤਨ ਅਿਜਹੇ ਆਪਹੁਦਰੇ 
ਵਰਤਾਰ ੇ ਿਵਰੁ ੱ ਧ ਸਮੁ ੱ ਚੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂ ੰਅਣਖ ਦਾ ਸਬਕ 

ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਬਾਣੀ ਿਚੰਤਨ ਿਵੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਿਮਲਦੇ 
ਸੰਕੇਤ  ਤ ਸਾਫ਼ਫ਼ਜ਼ਾਿਹਰ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਸੱਖ ਨਾ ਤ  

ਿਕਸੇ ਨੂ ੰਆਪਣੇ ਭੈ (ਡਰ) ਹੇਠ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 
ਿਕਸੇ ਦੇ ਡਰ ਹੇਠ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।13 ਇਹੋ 
ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਖੜਨਾ ਅਤ ੇਜ਼ੁਲਮ 
ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ਫ਼ਹਰੇਕ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ 

ਿਸੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਖਾਸਾ ਬਣ ਿਗਆ। ਬਾਣੀ ਿਚੰਤਨ ਿਵੱਚ 
ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਿਵਚ 
ਦਸਵੰਧ ਪਥਾ ਦੇ ਰਾਹ  ਪੇਜ਼ ਹੰ◌ੁਦਾ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪਥਾ ਸਮੁ ੱ ਚੀ ਮਨੁ ੱ ਖਤਾ ਦੀ 
ਧਾਰਿਮਕ ਉਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਿਥਕ ਸਮਾਨਤਾ 

ਦੀ ਵੀ ਵਾਹਕ ਹੈ। ਖੁ ੱ ਦਾਰੀ ਜੋ ਿਕ ਿਸੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮੁ ੱ ਖ 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨ ਸਮੁ ੱ ਚੇ ਿਸੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂ ੰ
ਇਹੋ ਸਬਕ ਿਸਖਾਇਆ ਿਕ ਮਨੁ ੱ ਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ 

ਯਤਨ ਕਰਨ ਹੀ ਨਿਤਕਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਏਥੇ 
ਹੀ ਅਸ  ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂ ੰ ਪਮੁ ੱ ਖਤਾ 

ਨਾਲ ਉਭਰਦ ੇਹੋਏ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹ । ਬਾਣੀ ਿਚੰਤਨ ਦੇ 
ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹ  ਿਸੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੁਰਤ ਅਕਾਲ 
ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਿਸਮਰਨ ਰਾਹ  ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਿਵਚ ਲੀਨ 

ਰਹੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਦੈਵ ਿਖਆਲ ਰੱਖੇ ਿਕ 

ਉਸਦੀ ਹਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ  ਦੀ ਹਦ ਹੈ। ਮਨੁ ੱ ਖ 
ਦਾ ਇਹ ਿਨਸਚਾ ਿਜੱਥੇ ਉਸਦੀ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਦੀ ਸੋਝੀ 
ਕਰਾ ਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ  ਨਾਨਕ ਨਾਮ 
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ਚੜਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣ ੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ  ਦੀ 

ਸਾਰਥਕਤਾ ਵੀ ਿਸਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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