ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ

ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਮ :
1. ਵਲਾਇਤ ਵਾਲੀ ਜਨਮਸਾਖੀ
2. ਹਾਫ਼ਜ਼ਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਜਨਮਸਾਖੀ
3. ਮੈਕਾਲਲਫ਼ ਵਾਲੀ ਜਨਮਸਾਖੀ
4. ਕਾਲਬਰਕ ਵਾਲੀ ਜਨਮਸਾਖੀ

ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਲਸਿੰ ਘ ਨੇ 1926 ਈ. ਲਵਚ ਸਿੰ ਪਾਲਦਤ ਕਰਕੇ
ਪਰਕਾਲਿਤ ਕਰਵਾਈ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ
ਰੱ ਲਖਆ, ਲਕਉਂਲਕ ਉਸਦਾ ਕਲਹਣਾ ਸੀ ਲਕ ਇਹ ਜਨਮਸਾਖੀ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਮਸਾਖੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਵਚ 57 ਸਾਖੀਆਂ ਹਨ।

ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ ਲਵਚ ਸਾਖੀਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ,
ਬਚਪਨ, ਲਵੱ ਲਦਆ, ਲਵਆਹ, ਔਲਾਦ, ਨੌਕਰੀ, ਉਦਾਸੀਆਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ
ਵਸਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਿੰ ਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂਿੰ ਗੁਰਗੱ ਦੀ ਸੌਂਪਣ ਤੱ ਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂਿੰ
ਸਾਖੀ ਅਤੇ ਗੋਿਲਟ ਰੂਪ ਲਵਚ ਪੇਿ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਵਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
ਦਾ ਜਨਮ ਵੈਸਾਖ ਸੁਦੀ ਤੀਜ 1526 ਲਬਕਰਮੀ ਸਿੰ ਮਤ ਨੂਿੰ ਰਾਇ ਭੋਇ ਕੀ ਤਲਵਿੰ ਡੀ (ਅੱ ਜ
ਕੱ ਲਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਲਹਬ) ਲਵਖੇ ਲਪਤਾ ਕਾਲੂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਲਤਰਪਤਾ ਦੀ ਕੁੱ ਖੋਂ ਹੋਇਆ।
(ਸਾਖੀ ਪਲਹਲੀ)

ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਲਵੱ ਲਦਆ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦੇ ਹੋਏ ਸਾਖੀਕਾਰ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਲਪਤਾ ਵੱ ਲੋਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ
ਸੱ ਤ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲਵਚ ਪਾਂਧੇ ਪਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਸਾਖੀ ਪੇਿ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਖੀ ਲਵਚਲੀ ਯਥਾਰਥਕਤਾ ਨੂਿੰ ਉਘਾੜ੍ਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ
ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲਲਆ ਹੈ।
ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲਵਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
ਦੀ ਿਾਦੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਦੱ ਤੀ ਗਈ। ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਪੁੱ ਤਰਾਂ
ਬਾਬਾ ਸਰੀ ਚਿੰ ਦ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀਦਾਸ ਨੇ ਜਨਮ ਲਲਆ।
(ਸਾਖੀ ਤੀਜੀ)

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱ ਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਮੱ ਝਾਂ ਚਾਰਨ, ਸੱ ਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਘਟਨਾ,
ਸੱ ਪ ਦੀ ਛਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲਵਚ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀਖ਼ਾਨੇ
ਲਵਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਆਲਦ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂਿੰ ਪੇਿ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹੈ।

ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ ਦੇ ਸਾਖੀਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਿੰ ਜ
ਯਾਤਰਾਵਾਂ (ਉਦਾਸੀਆਂ) ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਲਵਚ ਬਾਬਾ
ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਵੱ ਖ–ਵੱ ਖ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂਿੰ ਉਪਦੇਿ ਲਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਭੁੱ ਲੇ
ਭਟਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂਿੰ ਲਸੱ ਧੇ ਰਾਹ ਤੋਲਰਆ। ਇਨਹਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਲਵਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ।

ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ : ਸਾਹਿਹਤਕ ਮਿੱ ਤਤਾ
ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ ਸਲਭਆਚਾਰਕ ਇਲਤਹਾਲਸਕ ਅਤੇ ਸਾਲਹਲਤਕ ਦੋਹਾਂ
ਪੱ ਖਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਲਜਸ ਲਵਚੋਂ ਮੱ ਧਕਾਲੀ ਸਮਾਜ-ਸਲਭਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ
ਦੀ ਝਲਕ ਉਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਲਮਕ,
ਰਾਜਨੀਲਤਕ, ਸਾਲਹਲਤਕ, ਆਰਲਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਲਜਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ
ਲਮਲਦਾ ਹੈ।

ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ ਦੀ ਸਾਲਹਲਤਕ ਪੱ ਖੋਂ ਮਹੱ ਤਤਾ ਨੂਿੰ ਅੱ ਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਵਚਲੇ ਕਲਾਤਲਮਕ ਗੁਣ ਇਸਦੀ ਭਾਿਾ, ਵਾਕ ਰਚਨਾ, ਪੈਰਹਾ
ਰਚਨਾ, ਿਬਦਾਵਲੀ, ਛਿੰ ਦ, ਅਲਿੰਕਾਰ, ਲਦਰਿਟਾਂਤ ਆਲਦ ਦੇ ਪੱ ਖਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂਿੰ
ਲਮਲਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਵਚ ਠੇਠ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਿਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂਿੰ
ਲਮਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਵਚਲੀ ਭਾਿਾ ਉੱਪਰ ਲਲਹਿੰ ਦੀ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਪਰਭਾਵ ਹੈ,
ਲਜਸ ਨੂਿੰ ਸਾਧੂਕੜ੍ੀ ਭਾਿਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਦੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਜਨਮਸਾਖੀ ਦੀ ਵਾਕ ਰਚਨਾ ਵੀ ਸਰਲ ਸਾਦੀ ਹੈ। ਸਰਲ ਅਤੇ ਲਸੱ ਧੇ ਲਸੱ ਧੇ
ਵਾਕ ਹਨ, ਲਜਨਹਾਂ ਲਵਚ ਮੁਹਾਵਲਰਆਂ ਅਤੇ ਅਖਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱ ਕ ਪੈਰਹੇ ਲਵਚ ਗੱ ਲ ਿੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੁਕਿੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ
ਲਵਚਾਰ ਲਵਚਲੇ ਲਵਸਥਾਰ ਕਾਰਨ ਇੱ ਕ ਲਵਚਾਰ ਕਈ ਕਈ ਪੈਲਰਹਆਂ ਤੱ ਕ
ਪਸਲਰਆ ਹੈ।

ਜਨਮਸਾਖੀ ਲਵਚਲੀ ਲਵਆਕਰਨ ਵਰਣ, ਿਬਦ ਅਤੇ ਵਾਕ-ਬੋਧ ਲਤਿੰ ਨਹਾਂ ਪੱ ਧਰਾਂ ਉੱਪਰ
ਪੇਿ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਵਚੋਂ ਅੱ ਠ ਕਾਰਕ ਉਭਰਦੇ ਹਨ- ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ,
ਕਰਣ ਕਾਰਕ, ਸਿੰ ਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ, ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰਕ, ਸਿੰ ਬਿੰ ਧ ਕਾਰਕ, ਅਲਧਕਰਣ
ਕਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿੰ ਬੋਧਨ ਕਾਰਕ। ਲਜਵੇਂ:
ਸੰ ਬੋਧਨ ਕਾਰਕ
ਪਾਂਧੇ ਕਲਹਆ ‘ਨਾਨਕ ਤੂਿੰ ਪੜ੍ਹ।’
(ਸਾਖੀ ੨)
ਸੰ ਬੰ ਧ ਕਾਰਕ
ਧਨ ਲਪਰਲਹ ਮੇਲਾ ਹੋਇ ਸੁਆਮੀ
ਆਲਪ ਪਰਭੁ ਲਕਰਪਾ ਕਰੇ।
(ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ . ਛਿੰ ਤ)

ਛਿੰ ਦ ਿਾਸਤਰ ਦੇ ਪੱ ਖੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ ਮਹੱ ਤਵ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿੰ ਜਾਬੀ, ਬਰਜ ਭਾਿਾ, ਸਿੰ ਸਲਕਰਤ, ਉਰਦੂ, ਫ਼ਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ ਆਲਦ
ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਲਗਆਤਾ ਸਨ। ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਾਰਿਲਨਕ ਅਤੇ ਬੌਲਧਕ
ਲਗਆਨ ਵੀ ਹਾਲਸਲ ਸੀ। ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਵਚ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿੰ ਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ
ਮਾਲਤਰਕ, ਵਰਲਣਕ ਅਤੇ ਗਲਣਕ ਲਤਿੰ ਨਹਾਂ ਤਰਹਾ ਦੇ ਛਿੰ ਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਮਲਦੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਅਨੁਪਰਾਸ, ਲਦਰਿਟਾਂਤ, ਉਪਮਾ, ਰੂਪਕ
ਆਲਦ ਅਲਿੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਜਨਹਾਂ ਨਾਲ ਰਚਨਾ ਦੀ ਭਾਿਾ ਨੂਿੰ
ਲਿਿੰ ਗਾਲਰਆ ਲਗਆ ਹੈ।

ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ ਲਵਚ ਸਾਖੀਕਾਰ ਨੇ ਸਾਖੀ ਪੇਿ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਲਧਅਮ
ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਲਸੱ ਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਤਰਹਾ ਨਾਲ
ਲਵਆਲਖਆ ਪੇਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਲਿਿ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱ ਿਟ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਲਕ ਇਹ
ਉਦੇਿਮੂਲਕ ਰਚਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੇ ਖਕ ਨੇ ਿਬਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ
ਲਚੱ ਤਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ ਲਵਚਲੀਆਂ
ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਬਿੰ ਬ ਅੱ ਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲਜਵੇਂ : ਖੇਤ ਹਲਰਆ, ਲਬਰਛ ਦੀ ਛਾਂ ਨਾ ਲਿਰੀ ਆਲਦ ਸਾਖੀਆਂ।

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ ਲਵਚਲਾ ਲਵਿਾ, ਇਲਤਹਾਸ ਅਤੇ ਸਾਲਹਲਤਕਤਾ
ਖ਼ਾਸੇ ਮਹੱ ਤਵ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਇੱ ਕ
ਅਣਮੁੱ ਲਾ ਖ਼ਜਾਨਾ ਹੈ। ਲਜਸ ਲਵਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਇਕਤਵ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਲਸੱ ਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲਵਿਵ ਲਦਰਿਟੀ ਵੀ ਉਭਰਦੀ ਹੈ।
ਜਮਾ ਕਰਤਾ :
ਮਨਪਰੀਤ ਕੌਰ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਹਿਭਾਗ

