ਕੀ ਪੰ ਦਰ ਭਗਤ,
ਭਗਤ ਿਜਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਅੰ ਿਕਤ
ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਤ ਪਿਹਲ ਹੋਏ ਸਨ,
ਸਨ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ,
ਸਨ ਜ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਤ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸਨ?
ਸਨ
Whether the fifteen bhagat’s whose Bani is present in Guru Granth Sahib
were born before Guru Nanak Sahib, during that period or after Guru Nanak
Sahib?

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਸੱਖ ਇਿਤਹਾਸ ਸਬੰ ਧਤ ਜੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਉਸ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਸਬੂਤ, ਤੇ ਉਹ ਿਕਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਜਦੀ ਹੈ।
ਸਮ ਪਾ ਕੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਪ.ਚਲਤ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਿਤਹਾਸ (ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਿਮਿਥਆਸ) ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ
ਲ1 ਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਕ2ਿਕ ਲੋ ਕ ਆਪਣੀ ਬੁਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁੱਝ ਬਦਲਾਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ, ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸ4 ਅਸਲੀਅਤ ਤ
ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਦੇ ਹ।
ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ੧੫ ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਪਰੰ ਤੂ ਉਨ ਬਾਰੇ ਇਿਤਹਾਸਕ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਿਰਆਂ ਬਾਰੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਕਥਾਵ ਪ.ਚਲਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਗੁਰਮਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਮਾਤ ਿਬਲਕੁਲ ਪ.ਵਾਨ ਨਹ4, ਪਰਤੂੰ ਆਮ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਬਹੁਤ
ਚੰ ਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ.ਭਾਵਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਕਰਾਮਾਤੀ
ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ2ਣ ਵਾਲੇ ਬਾਿਬਆਂ ਨਾਲ ਪ.ਭਾਵਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਦੀ ਿਗਣਤੀ, ਸੱਚ ਤੇ ਆਧਾਰ
ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਿਕਤੇ ਿਜਆਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ.ਚਲਤ ਇਿਤਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ
੧੫ ਭਗਤ ਦਾ ਕਾਲ ਸਮ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
(http://www.sikhiwiki.org/index.php)
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ (੧੪੪੧ ਤ ੧੫੧੮), ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ (੧੨੭੦ ਤ ੧੩੫੦), ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ
(੧੧੭੩ ਤ ੧੨੬੫), ਭਗਤ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ (੧੩੯੯ ਤ), ਭਗਤ ਿਤ.ਲੋਚਨ ਜੀ (੧੨੬੭ ਤ), ਭਗਤ
ਧੰ ਨ ਜੀ (੧੪੧੫ ਤ), ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ (ਪਤਾ ਨਹ4), ਭਗਤ ਜੈਦਵ
ੇ ਜੀ (੧੧੭੦ ਦੇ ਲਾਗੇ), ਭਗਤ
ਭੀਖਨ ਜੀ (੧੪੮੦ ਤ ੧੫੭੩), ਭਗਤ ਸੈਣੁ ਜੀ (੧੫੦੦ ਦੇ ਲਾਗੇ), ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ (੧੪੨੫ ਤ),
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ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ (੧੩੬੬ ਤ), ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ (੧੪੮੩ ਤ), ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ
(੧੪੮੩ ਤ ੧੫੭੩), ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ (੧੧੮੦ ਤ)
ਇਿਤਹਾਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ Bਤਮ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਿਗਆਨ ਦਾ ਭੰ ਡਾਰ ਵੀ
ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਓ ਉਸ ਿਗਆਨ ਦੇ ਸੋਮ,ੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟੱਲ, ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਕੋਲੋ ਇਸ
ਇਿਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸੇਧ ਲ1 ਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ।
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਿਹਬ ਨD ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਅੰ ਿਕਤ ਕਰਕੇ, ਉਨ ਨੂੰ
ਿਸਰਫ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹ4 ਿਦਤਾ ਹੈ, ਬਲਿਕ ਉਨ ਭਗਤ ਦੇ ਗੁਣ, ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨD, ਆਪਣੀ
ਰਚਨਵ ਿਵੱਚ ਕਈ ਥ ਤੇ ਸਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਿਹਬ ਨD ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸਬਦ ਦੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰ ਕਤੀ ਿਵੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਨ
ਕਰਕੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਤ ਜੋ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਿਮਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਦਾਤ
ਗੁਰੂ ਤ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧੰ ਨ ਧੰ ਨ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ
ਿਪਆਂ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਿਵੱਚ ਿਟਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਿਮਲ ਪ1ਦਾ ਹੈ।
ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰ ਕਤੀ ਿਵੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨD ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਿਖਆ
ਿਦਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਸਬਦ ਿਵੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਿਹਬ ਬਾਰੇ,
ਆਪ ਜੀ ਨD ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਿਜਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵE ਭਗਤ
ਨਾਮਦੇਵ ਜਾਤ ਦਾ ਛ4ਬਾ ਸੀ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੁਲਾਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ ਨD ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤ Bਚੀ
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਦੇ ਨਾਲ ਸਝ ਪਾ2ਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ,
ਉਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਦੀ ਿਸਫ਼ਿਤ-ਸਾਲਾਹ ਨਾਲ ਡੂੰ ਘੀ ਸਝ ਪਾ ਲਈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ ਉਨ ਆਪਣੇ
ਅੰ ਦਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ ਕਰ ਿਲਆ। ਹੁਣ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਨ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ
ਗਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ ਨੂੰ ਿਮਲੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਿਮਟਾ ਨਹ4 ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩॥ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਮੇਰੈ ਪ.ਿਭ ਕੀਨਾ ਆਪੇ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਏ॥ ਮਨਮੁਿਖ ਕਰਮ
ਕਰਿਹ ਨਹੀ ਬੂਝਿਹ ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਏ॥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸੁ ਜਗ ਮਿਹ ਚਾਨਣੁ ਕਰਿਮ ਵਸੈ
ਮਿਨ ਆਏ॥ ੧॥ ਮਨ ਰੇ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਸੁਖੁ ਹੋਇ॥ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਸਾਲਾਹੀਐ ਸਹਿਜ ਿਮਲੈ ਪ.ਭੁ
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ਸੋਇ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ॥ ਭਰਮੁ ਗਇਆ ਭਉ ਭਾਿਗਆ ਹਿਰ ਚਰਣੀ ਿਚਤੁ ਲਾਇ॥ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਬਦੁ
ਕਮਾਈਐ ਹਿਰ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ॥ ਘਿਰ ਮਹਿਲ ਸਿਚ ਸਮਾਈਐ ਜਮਕਾਲੁ ਨ ਸਕੈ ਖਾਇ॥ ੨॥
ਨਾਮਾ ਛੀਬਾ ਕਬੀਰੁ ਜ+ਲਾਹਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਗਿਤ ਪਾਈ॥ ਬ.ਹਮ ਕੇ ਬੇਤੇ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣਿਹ ਹਉਮੈ
ਜਾਿਤ ਗਵਾਈ॥ ਸੁਿਰ ਨਰ ਿਤਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵਿਹ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟੈ ਭਾਈ॥ ੩॥ (੬੭, ੬੮)
ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਨD ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤ Bਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਅੰ ਦਰ ਹਉਮੈ ਦੂਰ
ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਦੇ ਨਾਲ ਸਝ ਪਾ ਲਈ। ਿਜਨ ਭਗਤ ਦਾ ਿਜਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਜ
ਦੂਸਰੇ ਭਗਤ ਨD ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੁੱਝ ਇਸ ਪ.ਕਾਰ ਹੈ।
ਨਾਮਦੇਉ ਸਬਦ ਦੀ ਵਰਤ ਪਾ: ੪, ੫ ਤੇ ਭਗਤ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਨD, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਲਈ ਕੀਤੀ
ਹੈ। {ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ (੪੫੧), ਰਿਵਦਾਸ (੪੮੭), ਮਹਲਾ ੫ (੪੮੭), ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ
ਘਰੁ ੨ (੪੯੮), ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੬ (੭੩੩), ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ (੧੨੦੭) )
ਨਾਮਦੇਉ ਸਬਦ ਦੀ ਵਰਤ ਖੁੱਦ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨD ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। {੪੮੫,
੫੨੫, ੬੯੩, ੭੧੮, ੮੭੪, ੯੭੨, ੯੮੮, ੧੧੬੩, ੧੧੬੪, ੧੧੬੪, ੧੧੬੫, ੧੧੬੫, ੧੧੬੬, ੧੧੬੭,
੧੧੯੬, ੧੨੫੨, ੧੨੯੨, ੧੩੫੧}
ਨਾਮਦੇਵ ਸਬਦ ਦੀ ਵਰਤ ਪਾ: ੫ ਤੇ ਭਗਤ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਨD, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਲਈ ਕੀਤੀ
ਹੈ। {ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ਕੀ (੧੧੦੬), ਬਸੰ ਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਦੁਤੁਕੀਆ
(੧੧੯੨) }
ਨਾਮਦੇਵ ਸਬਦ ਦੀ ਵਰਤ ਖੁੱਦ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨD ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। {੭੧੮,
੧੧੬੬, ੧੨੫੩}
ਨਾਮਦੇਅ ਸਬਦ ਦੀ ਵਰਤ ਪਾ: ੪ ਨD, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। {ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ
੬ (੭੩੩) }
ਨਾਮਦੇਅ ਸਬਦ ਦੀ ਵਰਤ ਖੁੱਦ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨD ਨਹ4 ਕੀਤੀ ਹੈ।
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ਨਾਮੇ, ਨਾਮੈ ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਨਾਮੁ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਭਗਤ
ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਲਈ ਨਹ4 ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਨਾਮੈ ਸਬਦ ਦੀ ਵਰਤ ਪਾ: ੩ ਤੇ ਭੱਟ ਨD, ਭਗਤ
ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। {ਸੋਰਿਠ ਘਰੁ ੩ (੬੫੭, ਨਾਮੈ), ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਤੀਜੇ ਕੇ ੩
(੧੩੯੪, ਨਾਮੈ) }
ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨD ਨਾਮੇ, ਸਬਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਰਿਤਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ
ਨD ਨਾਮੈ ਸਬਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਰਿਤਆ ਹੈ। (੩੪੫, ੪੮੫, ੫੨੫, ੬੫੭, ੬੯੩, ੭੧੮,
੭੨੭, ੮੭੪, ੮੭੫, ੯੮੮, ੧੧੬੩ (ਨਾਮੈ), ੧੧੬੪, ੧੧੬੪, ੧੧੬੫, ੧੧੬੬, ੧੧੬੭, ੧੨੯੨, ੧੩੧੮)
ਨਾਮਾ ਸਬਦ, ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਨਾਮੁ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ।
ਨਾਮਾ ਸਬਦ ਦੀ ਵਰਤ ਪਾ: ੩, ੪, ੫, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਭੱਟ ਨD ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਲਈ
ਕੀਤੀ ਹੈ। {ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ (੬੭), ਰਾਗ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਅਸਟਪਦੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ
(੩੩੦), ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ (੮੩੫), ਿਬਲਾਵਲੁ (ਕਬੀਰ) (੮੫੬), ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨
(੯੯੫), ਕਬੀਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀ ਕੀ (੧੧੦੫), ਬਸੰ ਤੁ ਬਾਣੀ ਭਗਤ
ਕੀ॥ ਕਬੀਰ ਜੀ ਘਰੁ ੧ (੧੧੯੪), ਮਹਲਾ ੫ (੧੩੭੫), ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ ੪ (੧੪੦੫),
ਕਬੀਰ (੧੩੭੭), ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪਿਹਲੇ ਕੇ ੧ (ਭੱਟ, ੧੩੯੦), ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਤੀਜੇ ਕੇ ੩
(੧੩੯੩), ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ ੪ (੧੪੦੫) }
ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨD ਨਾਮਾ, ਸਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਰਿਤਆ ਹੈ। {ਆਸਾ ਬਾਣੀ
ਸ.ੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀ ਕੀ (੪੮੫), (੪੮੬), ਰਾਗੁ ਸੋਰਿਠ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇ ਜੀ ਕੀ ਘਰੁ ੨
(੬੫੭), ਧਨਾਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ (੬੯੪), ਰਾਗੁ ਗਡ ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀ ਕੀ
ਘਰੁ ੧ (੮੭੩, ੮੭੪), ਰਾਗੁ ਗNਡ ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀਉ ਕੀ ਘਰੁ ੨ (੮੭੪, ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀਉ
ਕੀ ਰਾਮਕਲੀ ਘਰੁ ੧ (੯੭੨, ੯੭੩), ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ (੯੮੮),
ਭੈਰਉ ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀਉ ਕੀ ਘਰੁ ੧ (੧੧੬੪), ਭੈਰਉ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀਉ ਘਰੁ ੨ (੧੧੬੫, ੧੧੬੬),
ਬਸੰ ਤੁ ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀ ਕੀ (੧੧੯੬), ਪ.ਭਾਤੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ (੧੩੫੧) }
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Bਪਰ ਵਰਨਣ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬਦ ਇਹੀ ਸੰ ਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਭਗਤ
ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਿਜਕਰ ਿਸਰਫ ਪਾ: ੩, ੪, ੫, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭੱਟ
ਨD ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨD ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਸਬਦ ਦਾ ਕEਦਰੀ ਭਾਵ ਸਮਝਾ2ਣ ਲਈ ਰਹਾਉ ਦੀ
ਪੰ ਗਤੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਿਕ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨD ਵਰਤੀ ਹੈ।
ਕਬੀਰ (ਕਬੀਰੁ, ਕਬੀਰ, ਕਬੀਰਾ) ਸਬਦ ਦੀ ਵਰਤ ਪਾ: ੩, ੪, ੫, ਭਗਤ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭੱਟ
ਨD, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। {ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ (੬੭), ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਸ.ੀ ਰਿਵਦਾਸ
ਜੀਉ ਕੀ (ਰਿਵਦਾਸ, ੪੮੭), ਮਹਲਾ ੫ (੪੮੭), ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ਘਰੁ ੨ (੪੯੮),
ਮਹਲਾ ੫ (੯੬੫), ਸਲੋ ਕ ਮਹਲਾ ੫ (੯੬੫), ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ (੯੯੫), ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ
ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ਕੀ (੧੧੦੬), ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ (੧੧੩੬), ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ (੧੨੦੭), ਮਲਾਰ
ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਕੀ (੧੨੯੩), ਮਹਲਾ ੫ (੧੩੭੫), ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪਿਹਲੇ ਕੇ ੧
(ਭੱਟ, ੧੩੯੦), ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ ੪ (੧੪੦੫) }
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨD ਕਬੀਰ (ਕਬੀਰੈ, ਕਬੀਰਾ, ਕਬੀਰੁ), ਸਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ
ਵਰਿਤਆ ਹੈ। {ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕਾ (੯੨), ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਸ.ੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ
ਚਉਪਦੇ ੧੪ (੩੨੩ ਤ ੩੪੦, ੩੪੨ ਤ ੩੪੫), ਆਸਾ ਸ.ੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ (੪੭੫ ਤ ੪੮੪), ਸ.ੀ
ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕਾ ਚਉਪਦਾ ਘਰੁ ੨ ਦੂਜਾ (੫੨੪), ਸਲੋ ਕ (੫੫੫), ਰਾਗੁ ਸੋਰਿਠ ਬਾਣੀ ਭਗਤ
ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਘਰੁ ੧ (੬੫੪, ੬੫੫, ੬੫੬), ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ
(੬੯੧, ੬੯੨), ਿਤਲੰਗ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ਕਬੀਰ ਜੀ (੭੨੭), ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਬਾਣੀ ਸ.ੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ
ਤਥਾ ਸਭਨਾ ਭਗਤਾ ਕੀ (੭੯੨, ੭੯੩), ਿਬਲਾਵਲੁ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ॥ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ (੮੫੫,
੮੫੬, ੮੫੭), ਰਾਗੁ ਗਡ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ॥ ਕਬੀਰ ਜੀ ਘਰੁ ੧ (੮੭੦ ਤ ੮੭੩), ਸਲੋ ਕੁ
(੯੪੭), ਸਲੋ ਕੁ (੯੪੮), ਰਾਮਕਲੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ॥ ਕਬੀਰ ਜੀਉ (੯੬੮ ਤ ੯੭੨), ਰਾਗੁ
ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ (੧੧੦੨, ੧੧੦੫), ਕਬੀਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀ
ਕੀ (੧੧੦੫), ਮਾਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀਉ (੧੧੦੫), ਕਬੀਰੁ॥ ਮਾਰੂ (੧੧੦੬), ਰਾਗੁ ਕੇਦਾਰਾ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ
ਜੀਉ ਕੀ (੧੧੨੩, ੧੧੨੪), ਭੈਰਉ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ॥ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਘਰੁ ੧ (੧੧੫੭ ਤ ੧੧੬੩),
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ਬਸੰ ਤੁ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕੀ॥ ਕਬੀਰ ਜੀ ਘਰੁ ੧ (੧੧੯੩ ਤ ੧੧੯੬), ਰਾਗੁ ਸਾਰੰ ਗ ਬਾਣੀ ਭਗਤ
ਕੀ॥ ਕਬੀਰ ਜੀ (੧੨੫੧, ੧੨੫੨), ਸਾਰੰ ਗ ਕਬੀਰ ਜੀਉ (੧੨੫੩,), ਿਬਭਾਸ ਪ.ਭਾਤੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ
ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ (੧੩੪੯, ੧੩੫੦), ਸਲੋ ਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ (੧੩੬੪ ਤ ੧੩੭੭) }
ਕਬੀਿਰ ਸਬਦ ਦੀ ਵਰਤ ਪਾ: ੫, ਨD, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। {ਬਸੰ ਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧
ਦੁਤੁਕੀਆ॥ (੧੧੯੨) }
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨD ਕਬੀਿਰ, ਸਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਵੀ ਵਰਿਤਆ ਹੈ। {ਰਾਮਕਲੀ ਬਾਣੀ
ਭਗਤਾ ਕੀ॥ ਕਬੀਰ ਜੀਉ (੯੭੦) }
ਕੰ ਬੀਰੁ ਸਬਦ ਦੀ ਵਰਤ ਪਾ: ੪, ਨD, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। {ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪
(੮੩੫), (ਕੰ ਬੀਰੁ), ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਤੀਜੇ ਕੇ ੩ (੧੩੯੪) (ਕੰ ਬੀਰਿਹ) }
ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਇਸ ਿਸਰਲੇ ਖ ਦੀ ਵਰਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। {ਕਬੀਰ ਕਾ ਸਬਦੁ
ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀ ਕੀ (੧੧੦੫) }
Bਪਰ ਵਰਨਣ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬਦ ਇਹੀ ਸੰ ਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਭਗਤ
ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਿਜਕਰ ਿਸਰਫ ਪਾ: ੩, ੪, ੫, ਭਗਤ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭੱਟ ਨD ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ
ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨD ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਸਬਦ ਦਾ ਕEਦਰੀ ਭਾਵ ਸਮਝਾ2ਣ ਲਈ ਰਹਾਉ ਦੀ
ਪੰ ਗਤੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਿਕ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨD ਵਰਤੀ ਹੈ।
ਫਰੀਦ ਸਬਦ ਦੀ ਵਰਤ ਪਾ: ੩ ਤੇ ੫, ਨD, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। {ਸਲੋ ਕ ਮO ੫
(੯੬੬), ਮਹਲਾ ੫ (੧੩੮੨), ਮO ੩ (੧੩੮੩), ਮO ੫ (੧੩੮੩, ੧੩੮੪) }
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨD ਫਰੀਦ (ਫਰੀਦਾ, ਫਰੀਦੈ, ਫਰੀਦੁ,) ਸਬਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ
ਵਰਿਤਆ ਹੈ। {ਆਸਾ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀਉ ਕੀ ਬਾਣੀ (੪੮੮), ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਬਾਣੀ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ
ਕੀ (੭੯੪), ਸਲੋ ਕ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਕੇ (੧੩੭੭ ਤ ੧੩੮੪) }
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Bਪਰ ਵਰਨਣ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬਦ ਇਹੀ ਸੰ ਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਬਾਬਾ
ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਿਜਕਰ ਿਸਰਫ ਪਾ: ੩ ਤੇ ੫, ਨD ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨD ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਸਬਦ ਦਾ ਕEਦਰੀ ਭਾਵ ਸਮਝਾ2ਣ ਲਈ ਰਹਾਉ ਦੀ
ਪੰ ਗਤੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਿਕ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨD ਵਰਤੀ ਹੈ।
ਰਿਵਦਾਸ (ਰਿਵਦਾਸ, ਰਿਵਦਾਸੁ) ਸਬਦ ਦੀ ਵਰਤ ਪਾ: ੪, ੫, ਤੇ ਭੱਟ ਨD ਭਗਤ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ
ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। {ਮਹਲਾ ੫ (੪੮੭), ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੬ (੭੩੩), ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪
(੮੩੫), ਬਸੰ ਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਦੁਤੁਕੀਆ (੧੧੯੨), ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ (੧੨੦੭), ਸਵਈਏ
ਮਹਲੇ ਪਿਹਲੇ ਕੇ ੧ (ਭੱਟ, ੧੩੯੦) }
ਭਗਤ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਨD ਰਿਵਦਾਸ (ਰਿਵਦਾਸ, ਰਿਵਦਾਸੁ), ਸਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ
ਵਰਿਤਆ ਹੈ। {ਿਸਰੀਰਾਗੁ (੯੩), ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਕੇ ਪਦੇ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ
(੩੪੫), ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ (੩੪੬), ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ (੩੪੬),
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ॥ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀਉ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ (੪੭੫), ਆਸਾ
ਬਾਣੀ ਸ.ੀ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ਕੀ (੪੮੬, ੪੮੭), ਗੂਜਰੀ ਸ.ੀ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਕੇ ਪਦੇ ਘਰੁ ੩ (੫੨੫),
ਰਾਗੁ ਸੋਰਿਠ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਕੀ (੬੫੭ ਤ ੬੫੯), ਧਨਾਸਰੀ ਭਗਤ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ
ਕੀ (੬੯੪), ਜੈਤਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ (੭੧੦), ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਬਾਣੀ ਸ.ੀ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ਕੀ
(੭੯੩, ੭੯੪), ਿਬਲਾਵਲੁ ਬਾਣੀ ਰਿਵਦਾਸ ਭਗਤ ਕੀ (੮੫੮), ਰਾਗੁ ਗਡ ਬਾਣੀ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ
ਕੀ ਘਰੁ ੨ (੮੭੫), ਰਾਮਕਲੀ ਬਾਣੀ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਕੀ (੯੭੩, ੯੭੪), ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ
ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ਕੀ (੧੧੦੬), ਰਾਗੁ ਕੇਦਾਰਾ ਬਾਣੀ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ਕੀ (੧੧੨੪), ਭੈਰਉ ਬਾਣੀ
ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ਕੀ ਘਰੁ ੨ (੧੧੬੭), ਬਸੰ ਤੁ ਬਾਣੀ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਕੀ (੧੧੯੬), ਮਲਾਰ ਬਾਣੀ
ਭਗਤ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਕੀ (੧੨੯੩), ਸਲੋ ਕ (੧੩੭੭) }
Bਪਰ ਵਰਨਣ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬਦ ਇਹੀ ਸੰ ਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਭਗਤ
ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਿਜਕਰ ਿਸਰਫ ਪਾ: ੪, ੫, ਤੇ ਭੱਟ ਨD ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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ਭਗਤ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਨD ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਸਬਦ ਦਾ ਕEਦਰੀ ਭਾਵ ਸਮਝਾ2ਣ ਲਈ ਰਹਾਉ ਦੀ
ਪੰ ਗਤੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਿਕ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨD ਵਰਤੀ ਹੈ।
ਿਤ.ਲੋਚਨ ਸਬਦ ਦੀ ਵਰਤ ਪਾ: ੪, ੫, ਤੇ ਭੱਟ ਨD ਭਗਤ ਿਤ.ਲੋਚਨ ਜੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। {ਗੂਜਰੀ
ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ਘਰੁ ੨ (੪੯੮), ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ (੮੩੫), ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨
(੯੯੫), ਬਸੰ ਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਦੁਤੁਕੀਆ (੧੧੯੨), ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪਿਹਲੇ ਕੇ ੧ (ਭੱਟ,
੧੩੯੦), ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਤੀਜੇ ਕੇ ੩ (੧੩੯੪), ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ ੪ (੧੪੦੫) }
ਭਗਤ ਿਤ.ਲੋਚਨ ਜੀ ਨD ਿਤ.ਲੋਚਨ, ਸਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਰਿਤਆ ਹੈ।
{ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਿਤ.ਲੋਚਨ ਕਾ (੯੨), ਗੂਜਰੀ ਸ.ੀ ਿਤ.ਲੋਚਨ ਜੀਉ ਕੇ ਪਦੇ ਘਰੁ ੧ (੫੨੫, ੫੨੬),
ਧਨਾਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕੀ ਿਤ.ਲੋਚਨ (੬੯੫) }
Bਪਰ ਵਰਨਣ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬਦ ਇਹੀ ਸੰ ਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਭਗਤ
ਿਤ.ਲੋਚਨ ਜੀ ਦਾ ਿਜਕਰ ਿਸਰਫ ਪਾ: ੪, ੫, ਤੇ ਭੱਟ ਨD ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਗਤ ਿਤ.ਲੋਚਨ ਜੀ ਨD ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਸਬਦ ਦਾ ਕEਦਰੀ ਭਾਵ ਸਮਝਾ2ਣ ਲਈ ਰਹਾਉ ਦੀ
ਪੰ ਗਤੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਿਕ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨD ਵਰਤੀ ਹੈ।
ਧੰ ਨਾ (ਧੰ ਨਾ, ਧੰ ਨP) ਸਬਦ ਦੀ ਵਰਤ ਪਾ: ੪, ਤੇ ੫ ਨD ਭਗਤ ਧੰ ਨਾ ਜੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। {ਮਹਲਾ ੫
(੪੮੭/੪੮੮), ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ (੮੩੫), ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ (੯੯੫), ਬਸੰ ਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ
੧ ਦੁਤੁਕੀਆ (੧੧੯੨, (ਧੰ ਨP) }
ਭਗਤ ਧੰ ਨਾ ਜੀ ਨD ਧੰ ਨਾ (ਧੰ ਨਾ, ਧੰ ਨP) ਸਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਹੈ। {ਆਸਾ ਬਾਣੀ
ਭਗਤ ਧੰ ਨD ਜੀ ਕੀ (੪੮੭ (ਧੰ ਨP), ੪੮੮ (ਧੰ ਨਾ)), ਧੰ ਨਾ (੬੯੫) }
Bਪਰ ਵਰਨਣ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬਦ ਇਹੀ ਸੰ ਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਭਗਤ
ਧੰ ਨਾ ਜੀ ਦਾ ਿਜਕਰ ਿਸਰਫ ਪਾ: ੪ ਤੇ ੫ ਨD ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

8

ਭਗਤ ਧੰ ਨਾ ਜੀ ਨD ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਸਬਦ ਦਾ ਕEਦਰੀ ਭਾਵ ਸਮਝਾ2ਣ ਲਈ ਰਹਾਉ ਦੀ
ਪੰ ਗਤੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਿਕ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨD ਵਰਤੀ ਹੈ।
ਬੇਣੀ ਸਬਦ ਦੀ ਵਰਤ ਪਾ: ੫, ਨD ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। {ਬਸੰ ਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧
ਦੁਤੁਕੀਆ (੧੧੯੨)}
ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਨD ਬੇਣੀ ਸਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਹੈ। {ਸ.ੀਰਾਗ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਬੇਣੀ
ਜੀਉ ਕੀ॥ ਪਹਿਰਆ ਕੈ ਘਿਰ ਗਾਵਣਾ (੯੩), ਰਾਮਕਲੀ ਬਾਣੀ ਬੇਣੀ ਜੀਉ ਕੀ (੯੭੪), ਪ.ਭਾਤੀ
ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਕੀ (੧੩੫੧) }
Bਪਰ ਵਰਨਣ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬਦ ਇਹੀ ਸੰ ਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਭਗਤ
ਬੇਣੀ ਜੀ ਦਾ ਿਜਕਰ ਿਸਰਫ ਪਾ: ੫ ਨD ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਨD ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਸਬਦ ਦਾ ਕEਦਰੀ ਭਾਵ ਸਮਝਾ2ਣ ਲਈ ਰਹਾਉ ਦੀ
ਪੰ ਗਤੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਿਕ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨD ਵਰਤੀ ਹੈ।
ਜੈਦਵ
ੇ ਸਬਦ ਦੀ ਵਰਤ ਪਾ: ੪, ੫, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਭੱਟ ਨD ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ
ਹੈ। {ਬਸੰ ਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਦੁਤੁਕੀਆ (੧੧੯੨), ਬਸੰ ਤੁ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕੀ॥ ਕਬੀਰ ਜੀ ਘਰੁ ੧
(੧੧੯੪), ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪਿਹਲੇ ਕੇ ੧ (ਭੱਟ, ੧੩੯੦), ਰਾਗ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਅਸਟਪਦੀ
ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ (੩੩੦, ਜੈਦਉ
ੇ ), ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ (੮੩੫, ਜੈਦਉ
ੇ ), ਿਬਲਾਵਲੁ (ਕਬੀਰ)
(੮੫੬, ਜੈਦੇਉ), ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ (੯੯੫, ਜੈਦਉ
ੇ )}
ਭਗਤ ਜੈਦਵ
ੇ ਜੀ ਨD ਜੈਦਵ
ੇ ਸਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਹੈ। {ਗੂਜਰੀ ਸ.ੀ ਜੈਦਵ
ੇ ਜੀਉ ਕਾ
ਪਦਾ ਘਰੁ ੪ (੫੨੬), ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਜੈਦੇਉ ਜੀਉ ਕੀ (੧੧੦੬) }
Bਪਰ ਵਰਨਣ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬਦ ਇਹੀ ਸੰ ਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਭਗਤ
ਜੈਦਵ
ੇ ਜੀ ਦਾ ਿਜਕਰ ਿਸਰਫ ਪਾ: ੪, ੫, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਭੱਟ ਨD ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ
ਕੀਤਾ ਹੈ।
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ਭਗਤ ਜੈਦਵ
ੇ ਜੀ ਨD ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਸਬਦ ਦਾ ਕEਦਰੀ ਭਾਵ ਸਮਝਾ2ਣ ਲਈ ਰਹਾਉ ਦੀ
ਪੰ ਗਤੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਿਕ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨD ਵਰਤੀ ਹੈ।
ਰਾਗੁ ਸੋਰਿਠ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਕੀ (੬੫੯, ਭੀਖਨੁ)
Bਪਰ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਸਬਦ ਇਹੀ ਸੰ ਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਭਗਤ ਭੀਖਨ
ਜੀ ਦਾ ਿਜਕਰ ਿਸਰਫ ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਨD ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਨD ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਸਬਦ ਦਾ ਕEਦਰੀ ਭਾਵ ਸਮਝਾ2ਣ ਲਈ ਰਹਾਉ ਦੀ
ਪੰ ਗਤੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਿਕ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨD ਵਰਤੀ ਹੈ।
ਸੈਣੁ (ਸੈਣ,ੁ ਸੈਨੁ) ਸਬਦ ਦੀ ਵਰਤ ਪਾ: ੪ ਤੇ ੫ ਨD, ਭਗਤ ਸੈਣੁ ਜੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। {ਮਹਲਾ ੫
(੪੮੭/੪੮੮), ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ (੮੩੫, ਸੈਣ)ੁ }
ਭਗਤ ਸੈਣੁ ਜੀ ਨD ਸੈਣੁ (ਸੈਣ,ੁ ਸੈਨੁ) ਸਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਹੈ। {ਸ.ੀ ਸੈਣੁ (੬੯੫,
ਸੈਨੁ) }
Bਪਰ ਵਰਨਣ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬਦ ਇਹੀ ਸੰ ਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਭਗਤ
ਸੈਣੁ ਜੀ ਦਾ ਿਜਕਰ ਿਸਰਫ ਪਾ: ੪ ਤੇ ੫ ਨD ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਗਤ ਸੈਣੁ ਜੀ ਨD ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਸਬਦ ਦਾ ਕEਦਰੀ ਭਾਵ ਸਮਝਾ2ਣ ਲਈ ਰਹਾਉ ਦੀ
ਪੰ ਗਤੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਿਕ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨD ਵਰਤੀ ਹੈ।
ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨD ਪੀਪਾ ਸਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਹੈ। {ਪੀਪਾ॥ (੬੯੫) }
Bਪਰ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਸਬਦ ਇਹੀ ਸੰ ਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹਨ ਿਕ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਭਗਤ
ਪੀਪਾ ਜੀ ਦਾ ਿਜਕਰ ਿਸਰਫ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨD ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨD ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਸਬਦ ਦਾ ਕEਦਰੀ ਭਾਵ ਸਮਝਾ2ਣ ਲਈ ਰਹਾਉ ਦੀ
ਪੰ ਗਤੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਿਕ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨD ਵਰਤੀ ਹੈ।
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ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨD ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਹੈ। {ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਘਰੁ ੧
(੧੧੯੫) }
Bਪਰ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਸਬਦ ਇਹੀ ਸੰ ਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਭਗਤ
ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਿਜਕਰ ਿਸਰਫ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨD ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨD ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਸਬਦ ਦਾ ਕEਦਰੀ ਭਾਵ ਸਮਝਾ2ਣ ਲਈ ਰਹਾਉ ਦੀ
ਪੰ ਗਤੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਿਕ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨD ਵਰਤੀ ਹੈ।
ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨD ਪਰਮਾਨੰਦ ਸਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਹੈ। {ਸਾਰੰ ਗ॥ ੴ
ਸਿਤਗੁਰ ਪ.ਸਾਿਦ॥ (੧੨੫੩) }
Bਪਰ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਸਬਦ ਇਹੀ ਸੰ ਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਭਗਤ
ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਿਜਕਰ ਿਸਰਫ ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨD ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨD ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਸਬਦ ਦਾ ਕEਦਰੀ ਭਾਵ ਸਮਝਾ2ਣ ਲਈ ਰਹਾਉ ਦੀ
ਪੰ ਗਤੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਿਕ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨD ਵਰਤੀ ਹੈ।
ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਨD ਸੂਰਦਾਸ ਸਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਨਹ4 ਵਰਿਤਆ ਹੈ। {ਛਾਿਡ ਮਨ
ਹਿਰ ਿਬਮੁਖਨ ਕੋ ਸੰ ਗੁ॥ (੧੨੫੩) }
ਸੂਰਦਾਸ ਸਬਦ ਦੀ ਵਰਤ ਪਾ: ੫ ਨD, ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। {ਸਾਰੰ ਗ ਮਹਲਾ ੫
ਸੂਰਦਾਸ (੧੨੫੩) }
Bਪਰ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਸਬਦ ਇਹੀ ਸੰ ਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਭਗਤ
ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਿਜਕਰ ਿਸਰਫ ਪਾ: ੫ ਨD ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ (ਪਾ: ੫) ਨD ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਸਬਦ ਦਾ ਕEਦਰੀ ਭਾਵ ਸਮਝਾ2ਣ ਲਈ ਰਹਾਉ
ਦੀ ਪੰ ਗਤੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਿਕ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨD ਵਰਤੀ ਹੈ।
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ਸਧਨਾ ਸਬਦ ਦੀ ਵਰਤ ਭਗਤ ਰਿਵਦਾਸ ਨD ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। {ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ
ਬਾਣੀ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ਕੀ (੧੧੦੬) }
ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ ਨD ਸਧਨਾ ਸਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਹੈ। {ਬਾਣੀ ਸਧਨD ਕੀ ਰਾਗੁ
ਿਬਲਾਵਲੁ (੮੫੮, ਸਧਨਾ) }
Bਪਰ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਸਬਦ ਇਹੀ ਸੰ ਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਭਗਤ ਸਧਨਾ
ਜੀ ਦਾ ਿਜਕਰ ਿਸਰਫ ਭਗਤ ਰਿਵਦਾਸ ਨD ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ ਨD ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਸਬਦ ਦਾ ਕEਦਰੀ ਭਾਵ ਸਮਝਾ2ਣ ਲਈ ਰਹਾਉ ਦੀ
ਪੰ ਗਤੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਿਕ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨD ਵਰਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇ ਖ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਭਗਤ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ.ਚਿਲਤ
ਇਿਤਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ ਦਾ ਕਾਲ ਸਮ ਨD ਿਕਸ ਿਕਸ ਨD ਉਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ
ਿਜਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਅੰ ਿਕਤ ਬਾਣੀ, ਕੁੱਝ ਕੁ ਇਿਤਹਾਸਕ ਖਾਮੀਆਂ ਬੜੇ ਖੁਲੇ ਤੌਰ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਕਰ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ (੧੪੪੧ ਤ ੧੫੧੮) ਦਾ ਿਜਕਰ ਉਨ ਤ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਹਲ
ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ, (੧੩੬੬ ਤ) ਿਕਸ ਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ
ਭਗਤ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਿਹਲ ਨਹ4। ਗੁਰੂ
ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਦਾ ਿਜਕਰ ਪਾ: ੩, ੪, ੫ ਨD ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਉਨ ਦੀ ਪ.ਸੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਇਹੀ
ਿਕਹਾ ਜਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਨD ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਨD ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਇਨ ੧੫ ਭਗਤ
ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਿਜਕਰ ਨਹ4 ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥ ਤੱਕ ਿਕ ਗੁਰੂ ਅੰ ਗਦ ਸਾਿਹਬ ਨD ਵੀ
ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦਾ ਵੀ ਿਜਕਰ ਨਹ4 ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਈ ਸਿਤਕਾਰ ਸੀ, ਤ ਉਹ, ਉਨ ਦਾ ਆਪਣੀ
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ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਜਰੂਰ ਿਜਕਰ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਅਿਕਰਤਘਣ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ
ਿਫਟਕਾਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਅਿਕਰਤਘਣ ਬਣਨ ਅਸੰ ਭਵ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਨD ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਕਈਆਂ ਦਾ ਿਜਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਬ.ਹਮੈ, ਬਿਲ ਰਾਜਾ, ਹਰੀਚੰ ਦੁ, ਹਰਣਾਖਸੁ, ਪ.ਹਲਾਦ, ਰਾਵਣੁ, ਸਹਸਬਾਹੁ, ਮਧੁ, ਕੈਟਭ, ਮਿਹਖਾਸਾ,
ਜਰਾਸੰ ਿਧ, ਕਾਲਜਮੁਨ, ਰਕਤਬੀਜੁ, ਕਾਲੁਨDਮੁ, ਦੁਰਜੋਧਨੁ, ਜਨਮੇਜ,ੈ ਕੰ ਸੁ, ਚਡੂਰ,ੁ ਆਿਦ
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧॥ ਬ.ਹਮੈ ਗਰਬੁ ਕੀਆ ਨਹੀ ਜਾਿਨਆ॥ ਬੇਦ ਕੀ ਿਬਪਿਤ ਪੜੀ ਪਛੁਤਾਿਨਆ॥
ਜਹ ਪ.ਭ ਿਸਮਰੇ ਤਹੀ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ॥ ੧॥ ਐਸਾ ਗਰਬੁ ਬੁਰਾ ਸੰ ਸਾਰੈ॥ ਿਜਸੁ ਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਿਤਸੁ
ਗਰਬੁ ਿਨਵਾਰੈ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ॥ ਬਿਲ ਰਾਜਾ ਮਾਇਆ ਅਹੰ ਕਾਰੀ॥ ਜਗਨ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਰ ਅਫਾਰੀ॥
ੈ ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਅੰ ਤੁ ਨ ਪਾਇ
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਪੂਛੇ ਜਾਇ ਪਇਆਰੀ॥ ੨॥ ਹਰੀਚੰ ਦੁ ਦਾਨੁ ਕਰੈ ਜਸੁ ਲੇ ਵ॥
ਅਭੇਵੈ॥ ਆਿਪ ਭੁਲਾਇ ਆਪੇ ਮਿਤ ਦੇਵ॥
ੈ ੩॥ ਦੁਰਮਿਤ ਹਰਣਾਖਸੁ ਦੁਰਾਚਾਰੀ॥ ਪ.ਭੁ ਨਾਰਾਇਣੁ
ਗਰਬ ਪ.ਹਾਰੀ॥ ਪ.ਹਲਾਦ ਉਧਾਰੇ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ॥ ੪॥ ਭੂਲੋ ਰਾਵਣੁ ਮੁਗਧੁ ਅਚੇਿਤ॥ ਲੂਟੀ ਲੰਕਾ
ਸੀਸ ਸਮੇਿਤ॥ ਗਰਿਬ ਗਇਆ ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਹੇਿਤ॥ ੫॥ ਸਹਸਬਾਹੁ ਮਧੁ ਕੀਟ ਮਿਹਖਾਸਾ॥
ਹਰਣਾਖਸੁ ਲੇ ਨਖਹੁ ਿਬਧਾਸਾ॥ ਦੈਤ ਸੰ ਘਾਰੇ ਿਬਨੁ ਭਗਿਤ ਅਿਭਆਸਾ॥ ੬॥ ਜਰਾਸੰ ਿਧ
ਕਾਲਜਮੁਨ ਸੰ ਘਾਰੇ॥ ਰਕਤਬੀਜੁ ਕਾਲੁਨDਮੁ ਿਬਦਾਰੇ॥ ਦੈਤ ਸੰ ਘਾਿਰ ਸੰ ਤ ਿਨਸਤਾਰੇ॥ ੭॥ ਆਪੇ
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੇ॥ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਦੈਤ ਸੰ ਘਾਰੇ॥ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਾਿਚ ਭਗਿਤ ਿਨਸਤਾਰੇ॥ ੮॥
ਬੂਡਾ ਦੁਰਜੋਧਨੁ ਪਿਤ ਖੋਈ॥ ਰਾਮੁ ਨ ਜਾਿਨਆ ਕਰਤਾ ਸੋਈ॥ ਜਨ ਕਉ ਦੂਿਖ ਪਚੈ ਦੁਖੁ ਹੋਈ॥
੯॥ ਜਨਮੇਜੈ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਨ ਜਾਿਨਆ॥ ਿਕਉ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਿਨਆ॥ ਇਕੁ ਿਤਲੁ ਭੂਲੈ
ਬਹੁਿਰ ਪਛੁਤਾਿਨਆ॥ ੧੦॥ ਕੰ ਸੁ ਕੇਸੁ ਚਡੂਰੁ ਨ ਕੋਈ॥ ਰਾਮੁ ਨ ਚੀਿਨਆ ਅਪਨੀ ਪਿਤ ਖੋਈ॥
ਿਬਨੁ ਜਗਦੀਸ ਨ ਰਾਖੈ ਕੋਈ॥ ੧੧॥ ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਗਰਬੁ ਨ ਮੇਿਟਆ ਜਾਇ॥ ਗੁਰਮਿਤ ਧਰਮੁ
ਧੀਰਜੁ ਹਿਰ ਨਾਇ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਗੁਣ ਗਾਇ॥ ੧੨॥ ੯॥ (੨੨੪, ੨੨੫)
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਨD ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸਲੋ ਕ ਿਵੱਚ ਉਨ ਪੁਰਾਿਣਕ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਿਦੱਤੇ ਹਨ,
ਜੋ ਿਕ ਿਹੰ ਦੂ ਕੌਮ ਿਵੱਚ ਆਮ ਪ.ਚਲਤ ਹਨ। ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਿਵੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨD ਕਈਆਂ ਦਾ
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ਿਜਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰ ਦ.ü, ਪਰਸ ਰਾਮੁ, ਅਜੈ, ਰਾਵਣ, ਰਾਮੁ, ਸੀਤਾ, ਲਖਮਣੁ,
ਰਾਵਣ, ਪਡਹ, ਿSਰਸ਼ਨ, ਜਨਮੇਜਾ, ਸੇਖ ਮਸਾਇਕ ਪੀਰ (ਭਰਥਰੀ ਗੋਪੀਚੰ ਦ), ਆਿਦ,
ਸਲੋ ਕੁ ਮO ੧॥ ਸਹੰ ਸਰ ਦਾਨ ਦੇ ਇੰ ਦ.ü ਰੋਆਇਆ॥ ਪਰਸ ਰਾਮੁ ਰੋਵੈ ਘਿਰ ਆਇਆ॥ ਅਜੈ ਸੁ
ਰੋਵੈ ਭੀਿਖਆ ਖਾਇ॥ ਐਸੀ ਦਰਗਹ ਿਮਲੈ ਸਜਾਇ॥ ਰੋਵੈ ਰਾਮੁ
ਿਨਕਾਲਾ ਭਇਆ॥ ਸੀਤਾ ਲਖਮਣੁ ਿਵਛੁਿੜ ਗਇਆ॥ ਰੋਵੈ ਦਹਿਸਰੁ ਲੰਕ ਗਵਾਇ॥ ਿਜਿਨ ਸੀਤਾ
ਆਦੀ ਡਉਰੂ ਵਾਇ॥ ਰੋਵਿਹ ਪਡਹ ਭਏ ਮਜੂਰ॥ ਿਜਨ ਕੈ ਸੁਆਮੀ ਰਹਤ ਹਦੂਿਰ॥ ਰੋਵੈ
ਜਨਮੇਜਾ ਖੁਇ ਗਇਆ॥ ਏਕੀ ਕਾਰਿਣ ਪਾਪੀ ਭਇਆ॥ ਰੋਵਿਹ ਸੇਖ ਮਸਾਇਕ ਪੀਰ॥ ਅੰ ਿਤ
ਕਾਿਲ ਮਤੁ ਲਾਗੈ ਭੀੜ॥ ਰੋਵਿਹ ਰਾਜੇ ਕੰ ਨ ਪੜਾਇ॥ ਘਿਰ ਘਿਰ ਮਾਗਿਹ ਭੀਿਖਆ ਜਾਇ॥
ਰੋਵਿਹ ਿਕਰਪਨ ਸੰ ਚਿਹ ਧਨੁ ਜਾਇ॥ ਪੰ ਿਡਤ ਰੋਵਿਹ ਿਗਆਨੁ ਗਵਾਇ॥ ਬਾਲੀ ਰੋਵੈ ਨਾਿਹ
ਭਤਾਰੁ॥ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭੁ ਸੰ ਸਾਰੁ॥ ਮੰ ਨD ਨਾਉ ਸੋਈ ਿਜਿਣ ਜਾਇ॥ ਅਉਰੀ ਕਰਮ ਨ ਲੇ ਖੈ
ਲਾਇ॥ ੧॥ (੯੫੩, ੯੫੪)
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਨD ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸਬਦ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਿਜਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਤਮੁ, ਅਿਹਿਲਆ, ਇੰ ਦ., ਹਰੀ ਚੰ ਿਦ, ਬਿਲ ਰਾਜਾ, ਜਨਮੇਜਾ, ਆਿਦ
ਪ.ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ਦਖਣੀ॥ ਗੋਤਮੁ ਤਪਾ ਅਿਹਿਲਆ ਇਸਤ.ੀ ਿਤਸੁ ਦੇਿਖ ਇੰ ਦ. ਲੁਭਾਇਆ॥ ਸਹਸ
ਸਰੀਰ ਿਚਹਨ ਭਗ ਹੂਏ ਤਾ ਮਿਨ ਪਛੋਤਾਇਆ॥ ੧॥ ਕੋਈ ਜਾਿਣ ਨ ਭੂਲੈ ਭਾਈ॥ ਸੋ ਭੂਲੈ ਿਜਸੁ
ਆਿਪ ਭੁਲਾਏ ਬੂਝੈ ਿਜਸੈ ਬੁਝਾਈ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ॥ ਿਤਿਨ ਹਰੀ ਚੰ ਿਦ ਿਪ.ਥਮੀ ਪਿਤ ਰਾਜੈ ਕਾਗਿਦ
ਕੀਮ ਨ ਪਾਈ॥ ਅਉਗਣੁ ਜਾਣੈ ਤ ਪੁੰ ਨ ਕਰੇ ਿਕਉ ਿਕਉ ਨDਖਾਿਸ ਿਬਕਾਈ॥ ੨॥ ਕਰਉ ਅਢਾਈ
ਧਰਤੀ ਮਗੀ ਬਾਵਨ ਰੂਿਪ ਬਹਾਨP॥ ਿਕਉ ਪਇਆਿਲ ਜਾਇ ਿਕਉ ਛਲੀਐ ਜੇ ਬਿਲ ਰੂਪੁ ਪਛਾਨP॥
੩॥ ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਦੇ ਮਤਂ◌ੀ ਬਰਿਜ ਿਬਆਿਸ ਪੜਾ ਇਆ॥ ਿਤਿVਹ ਕਿਰ ਜਗ ਅਠਾਰਹ ਘਾਏ
ਿਕਰਤੁ ਨ ਚਲੈ ਚਲਾਇਆ॥ ੪॥ (੧੩੪੪)
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ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਨD ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਕਈ ਇਿਤਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵ ਦਾ ਵੀ ਿਜਕਰ ਕੀਤਾ
ਹੈ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤ ਪਿਹਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਰਾਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ
ਿਜਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਲੋ ਕੁ ਮO ੧॥ ਕਿਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾਸਾਈ ਧਰਮੁ ਪੰ ਖ ਕਿਰ ਉਡਿਰਆ॥ ਕੂੜੁ ਅਮਾਵਸ ਸਚੁ
ਚੰ ਦ.ਮਾ ਦੀਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹ ਚਿੜਆ॥ (੧੪੫)
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੩॥ ਅਗੋ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀਐ ਤ ਕਾਇਤੁ ਿਮਲੈ ਸਜਾਇ॥
ਸਾਹ ਸੁਰਿਤ ਗਵਾਈਆ ਰੰ ਿਗ ਤਮਾਸੈ ਚਾਇ॥ ਬਾਬਰਵਾਣੀ ਿਫਿਰ ਗਈ ਕੁਇਰੁ ਨ ਰੋਟੀ ਖਾਇ॥
੫॥ ਇਕਨਾ ਵਖਤ ਖੁਆਈਅਿਹ ਇਕਨਾ ਪੂਜਾ ਜਾਇ॥ ਚਉਕੇ ਿਵਣੁ ਿਹੰ ਦਵਾਣੀਆ ਿਕਉ ਿਟਕੇ
ਕਢਿਹ ਨਾਇ॥ ਰਾਮੁ ਨ ਕਬਹੂ ਚੇਿਤਓ ਹੁਿਣ ਕਹਿਣ ਨ ਿਮਲੈ ਖੁਦਾਇ॥ ੬॥ ਇਿਕ ਘਿਰ ਆਵਿਹ
ਆਪਣੈ ਇਿਕ ਿਮਿਲ ਿਮਿਲ ਪੁਛਿਹ ਸੁਖ॥ ਇਕਨਾ ਏਹੋ ਿਲਿਖਆ ਬਿਹ ਬਿਹ ਰੋਵਿਹ ਦੁਖ॥ ਜੋ
ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਨਾਨਕ ਿਕਆ ਮਾਨੁਖ॥ ੭॥ ੧੧॥ (੪੧੭)
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧॥ ਕੋਟੀ ਹੂ ਪੀਰ ਵਰਿਜ ਰਹਾਏ ਜਾ ਮੀਰੁ
ਸੁਿਣਆ ਧਾਇਆ॥ ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ ਜਲੇ ਿਬਜ ਮੰ ਦਰ ਮੁਿਛ ਮੁਿਛ ਕੁਇਰ ਰੁਲਾਇਆ॥ ਕੋਈ ਮੁਗਲੁ
ਨ ਹੋਆ ਅੰ ਧਾ ਿਕਨP ਨ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ॥ ੪॥ (੪੧੭, ੪੧੮)
ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧॥ ਜੈਸੀ ਮੈ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਿਗਆਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥ ਪਾਪ ਕੀ
ਜੰ ਞ ਲੈ ਕਾਬਲਹੁ ਧਾਇਆ ਜੋਰੀ ਮੰ ਗੈ ਦਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥ ਸਰਮੁ ਧਰਮੁ ਦੁਇ ਛਿਪ ਖਲੋ ਏ ਕੂੜੁ ਿਫਰੈ
ਪਰਧਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥ ਕਾਜੀਆ ਬਾਮਣਾ ਕੀ ਗਲ ਥਕੀ ਅਗਦੁ ਪੜੈ ਸੈਤਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥
ਮੁਸਲਮਾਨੀਆ ਪੜਿਹ ਕਤੇਬਾ ਕਸਟ ਮਿਹ ਕਰਿਹ ਖੁਦਾਇ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥ ਜਾਿਤ ਸਨਾਤੀ ਹੋਿਰ
ਿਹਦਵਾਣੀਆ ਏਿਹ
ਭੀ ਲੇ ਖੈ ਲਾਇ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥ ਖੂਨ ਕੇ ਸੋਿਹਲੇ ਗਾਵੀਅਿਹ ਨਾਨਕ ਰਤੁ ਕਾ ਕੁੰ ਗੂ ਪਾਇ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥ ੧॥
ਸਾਿਹਬ ਕੇ ਗੁਣ ਨਾਨਕੁ ਗਾਵੈ ਮਾਸ ਪੁਰੀ ਿਵਿਚ ਆਖੁ ਮਸੋਲਾ॥ ਿਜਿਨ ਉਪਾਈ ਰੰ ਿਗ ਰਵਾਈ
ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਵਿਖ ਇਕੇਲਾ॥ ਸਚਾ ਸੋ ਸਾਿਹਬੁ ਸਚੁ ਤਪਾਵਸੁ ਸਚੜਾ ਿਨਆਉ ਕਰੇਗੁ ਮਸੋਲਾ॥
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ਕਾਇਆ ਕਪੜੁ ਟੁਕੁ ਟੁਕੁ ਹੋਸੀ ਿਹਦੁਸਤਾਨੁ ਸਮਾਲਸੀ ਬੋਲਾ॥ ਆਵਿਨ ਅਠਤਰੈ ਜਾਿਨ ਸਤਾਨਵੈ
ਹੋਰੁ ਭੀ ਉਠਸੀ ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ॥ ਸਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਸਚੁ ਸੁਣਾਇਸੀ ਸਚ ਕੀ ਬੇਲਾ॥
੨॥ ੩॥ ੫॥ (੭੨੨, ੭੨੩)
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨੂੰ ਿਬਆਨ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ ਨਹ4 ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ
ਉਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਈ ਸਿਤਕਾਰ ਸੀ, ਤ ਉਹ ਉਨ ਭਗਤ ਦਾ ਆਪਣੀ
ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਨਾ ਿਕਤੇ ਜਰੂਰ ਿਜਕਰ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਪ.ਮਾਣ ਨਹ4 ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਿਸਿਖਆ ਲੈ ਕੇ, ਿਜਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ
ਪਲਟਾ ਆ ਿਗਆ, ਉਨ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਨD ਿਜਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਵE ਿਕ ਸਜਣ ਦਾ
ਇੱਕ ਠੱਗ ਤ ਿਸੱਖੀ ਦਾ ਪ.ਚਾਰਕ ਬਣਨਾ।
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੬॥ ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪ.ਸਾਿਦ॥ ਉਜਲੁ ਕੈਹਾ ਿਚਲਕਣਾ ਘੋਿਟਮ ਕਾਲੜੀ
ਮਸੁ॥ ਧੋਿਤਆ ਜੂਿਠ ਨ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸਉ ਧੋਵਾ ਿਤਸੁ॥ ੧॥ ਸਜਣ ਸੇਈ ਨਾਿਲ ਮੈ ਚਲਿਦਆ ਨਾਿਲ
ਚਲੰਿVਹ॥ ਿਜਥੈ ਲੇ ਖਾ ਮੰ ਗੀਐ ਿਤਥੈ ਖੜੇ ਿਦਸੰ ਿਨ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ॥ ਕੋਠD ਮੰ ਡਪ ਮਾੜੀਆ ਪਾਸਹੁ
ਿਚਤਵੀਆਹਾ॥ ਢਠੀਆ ਕੰ ਿਮ ਨ ਆਵਨੀ ਿਵਚਹੁ ਸਖਣੀਆਹਾ॥ ੨॥ (੭੨੯)
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਨD ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਾਰਗ ਸਮਝਾਇਆ। ਫੋਕੀਆਂ ਰਵਾਇਤ
ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨD ਅਸਲੀ ਜੋਗੀ, ਪੰ ਡਤ, ਬ.ਹਾਮਣ,
ਖਤ.ੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪਡੇ, ਆਿਦ ਦੀ ਪ.ੀਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਅੰ ਿਕਤ
ਕਰ ਿਦਤੀ ਹੈ।
ਮੁੰ ਦਾ ਸੰ ਤੋਖੁ ਸਰਮੁ ਪਤੁ ਝੋਲੀ ਿਧਆਨ ਕੀ ਕਰਿਹ ਿਬਭੂਿਤ॥ ਿਖੰ ਥਾ ਕਾਲੁ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ
ਜੁਗਿਤ ਡੰ ਡਾ ਪਰਤੀਿਤ॥ ਆਈ ਪੰ ਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਿਨ ਜੀਤੈ ਜਗੁ ਜੀਤੁ॥ ਆਦੇਸੁ ਿਤਸੈ
ਆਦੇਸ॥
ੁ ਆਿਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਿਦ ਅਨਾਹਿਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ॥ ੨੮॥ (੬)
ਸੋ ਪੰ ਿਡਤੁ ਜੋ ਮਨੁ ਪਰਬੋਧ॥
ੈ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਆਤਮ ਮਿਹ ਸੋਧ॥
ੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰੁ ਰਸੁ ਪੀਵੈ॥ ਉਸੁ
ਪੰ ਿਡਤ ਕੈ ਉਪਦੇਿਸ ਜਗੁ ਜੀਵੈ॥ ਹਿਰ ਕੀ ਕਥਾ ਿਹਰਦੈ ਬਸਾਵੈ॥ ਸੋ ਪੰ ਿਡਤੁ ਿਫਿਰ ਜੋਿਨ ਨ
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ਆਵੈ॥ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਿਸਿਮ.ਿਤ ਬੂਝੈ ਮੂਲ॥ ਸੂਖਮ ਮਿਹ ਜਾਨP ਅਸਥੂਲ॥
ੁ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕਉ ਦੇ
ਉਪਦੇਸ॥
ੁ ਨਾਨਕ ਉਸੁ ਪੰ ਿਡਤ ਕਉ ਸਦਾ ਅਦੇਸੁ॥ ੪॥ (੨੭੪)
ਸਲੋ ਕ ਵਾਰ ਤੇ ਵਧੀਕ॥ ਮਹਲਾ ੧॥ ਸੋ ਬ.ਹਮਣੁ ਜੋ ਿਬੰ ਦੈ ਬ.ਹਮੁ॥ ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰ ਜਮੁ ਕਮਾਵੈ
ਕਰਮੁ॥ ਸੀਲ ਸੰ ਤੋਖ ਕਾ ਰਖੈ ਧਰਮੁ॥ ਬੰ ਧਨ ਤੋੜੈ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤੁ॥ ਸੋਈ ਬ.ਹਮਣੁ ਪੂਜਣ ਜੁਗਤੁ॥
੧੬ ॥ (੧੪੧੧)
ਸਲੋ ਕ ਵਾਰ ਤੇ ਵਧੀਕ॥ ਮਹਲਾ ੧॥ ਖਤ.ੀ ਸੋ ਜੁ ਕਰਮਾ ਕਾ ਸੂਰ॥
ੁ ਪੁੰ ਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੈ ਸਰੀਰੁ॥
ਖੇਤੁ ਪਛਾਣੈ ਬੀਜੈ ਦਾਨੁ॥ ਸੋ ਖਤ.ੀ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਣੁ॥ ਲਬੁ ਲੋ ਭੁ ਜੇ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵੈ॥ ਅਪਣਾ ਕੀਤਾ
ਆਪੇ ਪਾਵੈ॥ ੧੭ ॥ (੧੪੧੧)
ਸਲੋ ਕੁ ਮO ੧॥ ਿਮਹਰ ਮਸੀਿਤ, ਿਸਦਕੁ ਮੁਸਲਾ, ਹਕੁ ਹਲਾਲੁ ਕੁਰਾਣੁ॥ ਸਰਮ ਸੁੰ ਨਿਤ, ਸੀਲੁ ਰੋਜਾ
ਹੋਹੁ ਮੁਸਲਮਾਣੁ॥ ਕਰਣੀ ਕਾਬਾ ਸਚੁ ਪੀਰੁ ਕਲਮਾ ਕਰਮ ਿਨਵਾਜ॥ ਤਸਬੀ ਸਾ ਿਤਸੁ ਭਾਵਸੀ
ਨਾਨਕ ਰਖੈ ਲਾਜ॥ ੧॥ (੧੪੦-੧੪੧)
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧॥ ਕਾਇਆ ਬ.ਹਮਾ ਮਨੁ ਹੈ ਧੋਤੀ॥ ਿਗਆਨੁ ਜਨDਊ ਿਧਆਨੁ ਕੁਸਪਾਤੀ॥ ਹਿਰ
ਨਾਮਾ ਜਸੁ ਜਾਚਉ ਨਾਉ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬ.ਹਿਮ ਸਮਾਉ॥ ੧॥ ਪਡੇ ਐਸਾ ਬ.ਹਮ ਬੀਚਾਰੁ॥
ਨਾਮੇ ਸੁਿਚ ਨਾਮੋ ਪੜਉ ਨਾਮੇ ਚਜੁ ਆਚਾਰੁ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ॥ ਬਾਹਿਰ ਜਨDਊ ਿਜਚਰੁ ਜੋਿਤ ਹੈ
ਨਾਿਲ॥ ਧੋਤੀ ਿਟਕਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ॥ ਐਥੈ ਓਥੈ ਿਨਬਹੀ ਨਾਿਲ॥ ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਹੋਿਰ ਕਰਮ ਨ
ਭਾਿਲ॥ ੨॥ (੩੫੫)
ਿਸਧ ਗੋਸਿਟ (੯੩੮) ਿਵੱਚ ਿਸਧ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ.ਤੀ ਉਨ ਦਾ ਫਰਜ ਸਮਝਾਇਆ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਨD ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿਹਲੂ ਦਾ ਿਜਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ
ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਡ ਿਵਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਉਨ
ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਬਾਣੀ ਰਚੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਿਕ ਅਸਲੀ ਿਰਵਾਇਤ ਿਕਸ
ਤਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਤ ਜੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਜੋਿੜਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਿਜਸ ਤਰ ਿਕ
ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ {ਤੁਖਾਰੀ ਛੰ ਤ ਮਹਲਾ ੧ ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ (੧੧੦੭)}, ਿਥਤੀ {ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧
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ਿਥਤੀ ਘਰੁ ੧੦ ਜਿਤ (੮੩੮)}, ਓਅੰ ਕਾਰੁ (ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ਦਖਣੀ ਓਅੰ ਕਾਰੁ (੯੨੯)},
ਕੁਚਜੀ {ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਕੁਚਜੀ (੭੬੨)}, ਸੁਚਜੀ {ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਸੁਚਜੀ (੭੬੨)},
ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਿਹਰ {ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਪਹਰੇ ਘਰੁ ੧ (੭੪), ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧ (੧੧੧੦)}, ਰਾਗੁ
ਬਸੰ ਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ ਦੁਤੁਕੇ (੧੧੬੮), ਆਰਤੀ {ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ (੧੩),
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਆਰਤੀ (੬੬੩)}, ਪਟੀ {ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਪਟੀ ਿਲਖੀ (੪੩੨)},
ਜਨDਊ (੪੭੧), ਸੂਤਕੁ (੪੭੨), ਤੀਰਿਥ (੬੮੭), ਖਾਣ (੧੬), ਪੈਨਣੁ (੧੬), ਸੁਚਾ ਚੌਕਾ (੯੧),
ਵਰਤ (੧੨੪੫), ਆਿਦ,
ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ
ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪਰਿਖਆ ਜਾਵੇ ਤ ਇਹੀ ਪ.ਤੀਤ ਹੁੰ ਦ ਹੈ, ਿਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ
ਦੇ ਕਾਲ ਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤ ਪ.ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਕੇ ਇਨ ਦੇ
ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਿਲਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕੇ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਿਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਨD ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਤ ਕੀਤੀ,
ਪਰ ਉਨ ਭਗਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਤੇ ਉਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕੁੱਝ ਿਲਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ4 ਸਮਝੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰ ਅਜੇਹਾ ਠੀਕ ਪ.ਤੀਤ ਨਹ4 ਲਗਦਾ ਹੈ, ਿਕ2ਿਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਨD ਆਪਣੀਆਂ
ਉਦਾਸੀਆ ਸਮE ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਿਮਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਿਰਆ ਦਾ ਿਸਧੇ ਜ ਅਿਸਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ
ਿਜਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਿਹਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਿਹਬ ਨD ਵੀ ਕਈ ਘਟਨਾਵ ਦਾ
ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਜਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਸਮ ੧੧੭੩ ਤ ੧੨੬੫ ਤਕ ਦੱਿਸਆ ਜਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਿਲਖੇ
ਸਲੋ ਕ ਜੋ ਿਕ ਮO ੨ ਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ।
ਸਲੋ ਕ ਮO ੨॥ ਜੋ ਿਸਰੁ ਸਈ ਨਾ ਿਨਵੈ ਸੋ ਿਸਰੁ ਦੀਜੈ ਡਾਿਰ॥ ਨਾਨਕ ਿਜਸੁ ਿਪੰ ਜਰ ਮਿਹ
ਿਬਰਹਾ ਨਹੀ ਸੋ ਿਪੰ ਜਰੁ ਲੈ ਜਾਿਰ॥ ੧॥ (੮੯)
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ਉਠੁ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਿਜ ਸੁਬਹ ਿਨਵਾਜ ਗੁਜਾਿਰ॥ ਜੋ ਿਸਰੁ ਸਈ ਨਾ ਿਨਵੈ ਸੋ ਿਸਰੁ ਕਿਪ
ਉਤਾਿਰ॥ ੭੧॥ ਜੋ ਿਸਰੁ ਸਾਈ ਨਾ ਿਨਵੈ ਸੋ ਿਸਰੁ ਕੀਜੈ ਕਇ॥ ਕੁੰ ਨD ਹੇਿਠ ਜਲਾਈਐ ਬਾਲਣ ਸੰ ਦੈ
ਥਾਇ॥ ੭੨॥ (੧੩੮੧)
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨD ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਓਹੋ ਿਜਹੀ ਸਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਮO ੨ ਨD
ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਕਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸਬਦ ਿਵੱਚ ਭਗਤ
ਕਬੀਰ ਜੀ (੧੪੪੧ ਤ ੧੫੧੮), ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ (੧੪੮੦ ਤ ੧੫੭੩) ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਿਹਬ
(੧੫੩੪ ਤ ੧੫੮੧) ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਿਵੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ।
ਤਿਜ ਬਾਵੇ ਦਾਹਨD ਿਬਕਾਰਾ ਹਿਰ ਪਦੁ ਿਦ.ੜੁ ਕਿਰ ਰਹੀਐ॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਗੂੰ ਗੈ ਗੁੜੁ ਖਾਇਆ ਪੂਛੇ
ਤੇ ਿਕਆ ਕਹੀਐ॥ ੪॥ ੭॥ ੫੧॥ (੩੩੪)
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੪ ਪੰ ਚਪਦਾ॥ ਿਜਿਨ ਇਹ ਚਾਖੀ ਸੋਈ ਜਾਣੈ
ਗੂੰ ਗੇ ਕੀ ਿਮਿਠਆਈ॥ ਰਤਨੁ ਲੁਕਾਇਆ ਲੂਕੈ ਨਾਹੀ ਜੇ ਕੋ ਰਖੈ ਲੁਕਾਈ॥ ੪॥ (੬੦੭, ੬੦੮)
ਰਾਗੁ ਸੋਰਿਠ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਕੀ॥ ਹਿਰ ਗੁਨ ਕਹਤੇ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ॥ ਜੈਸੇ ਗੂੰ ਗੇ ਕੀ
ਿਮਿਠਆਈ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ॥ (੬੫੯)
ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਵੇ ਤ ਇਨ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ
ਭਾਰੀ ਅੰ ਤਰ ਨਹ4 ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ੪੦੦ ਸਾਲ (੧੧੭੦ ਤ ੧੫੭੩) ਦੇ ਇਸ ਸਮE ਿਵੱਚ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਕੁੱਝ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ
ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਅੰ ਿਕਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੇਿਖਆ ਜਾਵੇ ਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਿਹਬ ਨD ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਭਗਤ (੧੦ ਭਗਤ) ਦਾ ਿਜਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਿਹਬ ਨD ੭ ਭਗਤ ਦਾ ਿਜਕਰ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਿਹਬ ਨD ਿਸਰਫ ੩ ਭਗਤ ਦਾ ਹੀ ਿਜਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ
ਤਰਤੀਬ ਵੀ ਪ.ਮਾਣ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਨ ਭਗਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਸਮE
ਿਮਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱਚ ਸਮE ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰ ਦ ਿਗਆ, ਿਜਸ ਸਦਕਾ
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ਪਾ: ਚੌਥੀ ਨD ਸੱਤ ਭਗਤ ਬਾਰੇ ਿਜਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਾ: ਪੰ ਜਵੀ ਨD ਦਸ ਭਗਤ ਬਾਰੇ ਿਜਕਰ ਕੀਤਾ
ਹੈ।
ਭਗਤ ਨD ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨD ਭਗਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਇਹੀ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਿਕ
ਉਨਾ ਨD “ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਗਿਤ ਪਾਈ”, ਭਾਵ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤ ਿਸਿਖਆ ਪ.ਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਭਲੀ
ਪ.ਕਾਰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਵ, ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਕਥਵ
ਿਬਆਨ ਕਰਦੇ ਸਮE, ਇਨ ਭਗਤ ਦੇ ਕਈ ਦੁਿਨਆਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਿਜਕਰ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਉਹ ਿਬਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਰ,ੂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਕ ਨਹ4 ਪਹੁੰ ਚੇ ਸਨ, ਿਕ2ਿਕ
ਅਜੇਿਹਆਂ ਗੁਰਆ
ੂ ਂ ਦੀ Bਚੀ ਅਵਸਥਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨD ਕੋਈ ਿਜਕਰ ਨਹ4 ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਥ ਤੱਕ ਿਕ ਭਗਤ ਨD ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਗੁਰ,ੂ ਦਾ ਕੋਈ ਿਜਕਰ
ਨਹ4 ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ ਸਾਫ ਜਾਹਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਨ ਭਗਤ ਨD ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ
ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਨਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਧੰ ਨP ਸੇਿਵਆ ਬਾਲ ਬੁਿਧ॥ ਿਤ.ਲੋਚਨ ਗੁਰ ਿਮਿਲ ਭਈ ਿਸਿਧ॥ ਬੇਣੀ ਕਉ ਗੁਿਰ ਕੀਓ ਪ.ਗਾਸੁ॥
ਰੇ ਮਨ ਤੂ ਭੀ ਹੋਿਹ ਦਾਸੁ॥ ੫॥ ਜੈਦਵ
ੇ ਿਤਆਿਗਓ ਅਹੰ ਮੇਵ॥ ਨਾਈ ਉਧਿਰਓ ਸੈਨੁ ਸੇਵ॥ ਮਨੁ
ਡੀਿਗ ਨ ਡੋਲੈ ਕਹੂੰ ਜਾਇ॥ ਮਨ ਤੂ ਭੀ ਤਰਸਿਹ ਸਰਿਣ ਪਾਇ॥ ੬॥ ਿਜਹ ਅਨੁਗ.ਹੁ ਠਾਕੁਿਰ
ਕੀਓ ਆਿਪ॥ ਸੇ ਤ1 ਲੀਨD ਭਗਤ ਰਾਿਖ॥ ਿਤਨ ਕਾ ਗੁਣੁ ਅਵਗਣੁ ਨ ਬੀਚਾਿਰਓ ਕੋਇ॥ ਇਹ
ਿਬਿਧ ਦੇਿਖ ਮਨੁ ਲਗਾ ਸੇਵ॥ ੭॥ ਕਬੀਿਰ ਿਧਆਇਓ ਏਕ ਰੰ ਗ॥ ਨਾਮਦੇਵ ਹਿਰ ਜੀਉ ਬਸਿਹ
ਸੰ ਿਗ॥ ਰਿਵਦਾਸ ਿਧਆਏ ਪ.ਭ ਅਨੂਪ॥ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਿਵੰ ਦ ਰੂਪ॥ ੮॥ ੧॥ (੧੧੯੨)
ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪ.ਮਾਣ ਹੈ, ਿਕ ਇਨ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਨD ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕEਦਰੀ
ਭਾਵ ਦੱਸਣ ਲਈ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰ ਗਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ
ਸਾਿਹਬ ਨD ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕEਦਰੀ ਭਾਵ ਸਮਝਾ2ਣ ਲਈ ਰਹਾਉ ਦੀ
ਪੰ ਗਤੀ ਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕEਦਰੀ ਭਾਵ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਰਹਾਉ ਨੂੰ
ਵਰਤਣ, ਇਹੀ ਸੰ ਕੇਤ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਇਨ ਭਗਤ ਨD ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਿਸਿਖਆਂ ਤੇ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਿਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਿਹਬ
ਨD ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਰਹਾਉ ਦੀਆ ਪੰ ਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੰ ਭਵ ਹੈ, ਿਕ2ਿਕ, ਗੁਰੂ
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ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਿਜਥੇ ਿਜਥੇ ਵੀ ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਬਾਣੀ
ਅੰ ਿਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਹਲਾ ੩ ਜ ਮਹਲਾ ੫ ਆਿਦ ਿਲਖ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ
ਅਰਜਨ ਸਾਿਹਬ ਨD ਿਸਰਲੇ ਖ, ਸਬਦਾ ਦੀ ਤਰਤੀਬ, ਿਗਣਤੀ, ਤੇ ਕੁੱਲ ਸਬਦ, ਸੱਭ ਥਵ ਤੇ
ਅੰ ਿਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨD ੪੦੦ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਦੂਰਅੰ ਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਿਸਆਣਪ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ
(Software Interlock System) ਅਪਨਾਇਆ, ਤ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਬਦਲਾਵ
ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਅੰ ਿਕਤ ਬਾਣੀ ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਲ ਰਹੇ ਪ.ਮਾਣ ਇਹੀ
ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਗਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਕਾਲ ਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਏ
ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇਨ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਨD ਆਪਣੀ ਰਚਨ ਿਲਖਣ ਲਈ ਸੇਧ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਤੇ
ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਤ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ

ਪ.ਚਿਲਤ ਇਿਤਹਾਸ

ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਤੇ ਹੋਰ

ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ ਦਾ ਕਾਲ

ਭਗਤ ਿਜਨ ਨD ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਜਕਰ ਕੀਤਾ

ਸਮ (ਜਨਮ ਤ ਜੋਤੀ ਜੋਤ)

ਹੈ।

ਭਗਤ ਜੈਦਵ
ੇ ਜੀ

੧੧੭੦ ਦੇ ਲਾਗੇ

ਪਾ: ੪, ੫, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਭੱਟ

ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ

੧੧੭੩ ਤ ੧੨੬੫

ਪਾ: ੩ ਤੇ ੫

ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ

੧੧੮੦ ਤ

ਭਗਤ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ

ਭਗਤ ਿਤ.ਲੋਚਨ ਜੀ

੧੨੬੭ ਤ

ਪਾ: ੪, ੫, ਤੇ ਭੱਟ

ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ

੧੨੭੦ ਤ ੧੩੫੦

ਪਾ: ੩, ੪, ੫, ਭਗਤ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ
ਜੀ ਤੇ ਭੱਟ
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ਭਗਤ ਭਗਤ

੧੩੬੬ ਤ

---

ਭਗਤ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ

੧੩੯੯ ਤ

ਪਾ: ੪, ੫, ਤੇ ਭੱਟ

ਭਗਤ ਧੰ ਨ ਜੀ

੧੪੧੫ ਤ

ਪਾ: ੪ ਤੇ ੫

ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ

੧੪੨੫ ਤ

---

ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ

੧੪੪੧ ਤ ੧੫੧੮
੧੫੧੮

ਪਾ: ੩, ੪, ੫, ਭਗਤ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭੱਟ

ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ

੧੪੮੦ ਤ ੧੫੭੩

---

ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ

੧੪੮੩ ਤ

---

ਭਗਤ ਸੈਣੁ ਜੀ

੧੫੦੦ ਦੇ ਲਾਗੇ

ਪਾ: ੪ ਤੇ ੫

ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ

੧੪੮੩ ਤ ੧੫੭੩

ਪਾ: ੫

ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ

ਪਤਾ ਨਹ4

ਪਾ: ੫

ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ

ਜੀ

“ਵਾਿਹਗੁ
ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ”
ਫ਼ਤਿਹ
(ਡਾ: ਸਰਬਜੀਤ ਿਸੰ ਘ)

(Dr. Sarbjit Singh)
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ਆਰ ਐਚ ੧ / ਈ - ੮, ਸੈਕਟਰ - ੮,

RH1 / E-8, Sector-8,

ਵਾਸ਼ੀ, ਨਵ4 ਮੁੰ ਬਈ - ੪੦੦੭੦੩.

Vashi, Navi Mumbai - 400703.
Web = http://www.geocities.com/sarbjitsingh/
Web = http://www.gurbani.us
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