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sRI dsm gRMQ swihb

gurU-gRMQ

dsmyS-ikRq

gurU-pMQ

‘ਦੁ ਹੂੰ ਗਰ੍ੰਥ ਮੈ ਬਾਣੀ ਜੋਈ।
ਚੁਨ ਚੁਨ ਕੰਠ ਕਰਿਹ ਿਨਤ ਸੋਈ’।
(ਰਿਹਤਨਾਮਾ, ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਿਸੰਘ)
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BUimkw:
gurU dsvy pwqSwh jI dI bwxI, sRI dsm gRMQ jI kI bwxI siqgur kI bwxI hY, Dur kI bwxI
hY, siq srUp hY, Akwl rUp hY, pUjx jog hY [
siqgur kI bwxI siq srUpu hY gurbwxI bxIAY ] (rwg gauVI - AMg 304)
siqgur kI bwxI siq siq kir jwxhu gurisKhu hir krqw Awip muhhu kFwey ]
(rwg gauVI - AMg 308)

sRI dsm gRMQ jI bwry gurU Kwlsw pMQ dy PYsly Atl hn[ gurU Kwlsw pMQ dw PYslw pUry sUry
‘bwdSwh drvyS’ dw PYslw hY, hukm hY[ ies leI sRI dsm gRMQ jI dy ivruD Awpxy
cuMcigAwn Aqy mnmq dy nwl crcw krnI inrI mnmuKqw Aqy mUrKqw hY[ jo lok sRI dsm
gRMQ jI dy ivruD kubol bol rhy hn, Eh gurU ky inMdk hn[
koeI inMdw kry pUry siqgurU kI iqs no iPtu iPtu khY sBu sMswru ] (rwg gauVI - AMg 302)
jo inMdw kry siqgur pUry kI iqsu krqw mwr idvwvY ] (rwg gauVI - AMg 303)
jo inMdw kry siqgur pUry kI so swcY mwir pcwieAw ] (rwg gauVI - AMg 306)
gur kI inMdw sunY n kwn ] …… (qnKwhnwmw BweI nMd lwl jI)

ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਜੀ ਕੀ ਰਿਹਤ ਮਰਯਾਦਾ:

ਿਸੱਖ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ - ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ (ਸਰ੍ੀ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤ ਲੈ ਕੇ ਸਰ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਸਾਿਹਬ ਤਕ), ਸਰ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ ਅਤੇ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਿਸੱਿਖਆ
ਅਤੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਉ ਤੇ ਿਨਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂ ੰ ਨਹ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਿਸੱਖ ਹੈ।

ਰਿਹਤਨਾਮਾ ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਿਸੰਘ ਜੀ:

ਦੁ ਹੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਮ ਬਾਣੀ ਜੋਈ॥ ਚੁੰਨ ਚੁੰਨ ਕੰਠ ਕਰੇ ਿਨਤ ਸੋਈ॥ ਦਸਮ ਆਿਦ ਗੁਰੁ ਿਦਨ ਜੇਤੇ॥

ਪੁਰਬ ਸਮਾਨ ਕਹੇ ਹੈ ਤੇਤੇ॥ ਨਹੁ ਿਸੰਘ ਇਕ ਬਚਨ ਹਮਾਰਾ। ਪਰ੍ਥਮੇ ਹਮ ਨੇ ਜਾਪੁ ਉਚਾਰਾ। ਪੁਨ ਅਕਾਲ ਉਸਤਿਤ ਜੋ ਕਹੀ। ਬੇਦ ਸਮਾਨ
ਪਾਠ ਜੋ ਅਹੀ। ਪੁਨ ਬਿਚਤਰ੍ ਨਾਟਕ ਬਨਵਾਯੋ। ਸੋਿਢ ਬੰਧ ਜਹ ਕਤਾ ਸੁਹਾਯੋ। ਪੁਨ ਕੋ ਚੰਡੀ ਚਿਰਤਰ੍ ਬਣਾਏ। ਅਮਤਰ ਕੇ ਸਭ ਕਿਬ ਮਨ ਭਏ।
ਗਯਾਨ ਪਰ੍ਬਧ
ੋ ਹਮ ਕਹਾ। ਜਸ ਪਾਠ ਕਰ ਹਿਰ ਪਦ ਲਹਾ। ਪੁਨ ਚੌਬੀਸ ਅਵਤਾਰ ਕਹਾਨੀ। ਬਰਨਨ ਕਰਾ ਸਮਝੀ ਸਭ ਗਯਾਨੰ। ਦੱਤਾਤਰ੍ ੇਯਾ ਕੇ
ਗੁਰੁ ਸੁਨਾਏ। ਪੁਨ ਬਿਚਤਰ ਬਖਯਾਨ ਬਨਾਏ। ਿਤਰ੍ ਨ ਕੋ ਭੀ ਇਕ ਗਰ੍ੰਥ ਬਖਾਨਾ। ਪੜਹ੍ ੇ ਮੂੜਹ੍ ਸੇ ਹੋਇ ਸਯਾਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਕੇ ਸੁਖਦਾਈ। ਸਬੈ
ਿਨਰ੍ ਪਨ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਨਾਈ। ਜੋ ਮ ਿਹਤ ਕਿਰ ਬਰਨ ਸਵਾਰੀ। ਪੁਨ ਕਹ ਗਤ ਨ ਕਹੂੰ ਉਚਾਰੀ। ਚਾਰ ਸੈ ਚਾਰ ਚਿਰਤਰ੍ ਬਨਾਏ ਜਹਾਂ ਜੁਣਿਤਨ ਕੇ
ਛਲ ਿਦਖਰਾਏ।

ਦਸਮ ਗਰ੍ੰਥ ਦੀ ਪਰਮਾਿਣਕਤਾ
- ਪਰ੍ੋ: ਿਪਆਰਾ ਿਸੰਘ ਪਦਮ
ਸਰ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਿਜਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੱਦੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਵਾਿਰਸ ਗੁਰੁ ਸਨ ਉਥੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਤੇ ਜੋਧੇ ਜਰਨੈ ਲ ਵੀ ਸਨ, ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਨੇ
ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਾਂਤੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਤਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕਲਮ ਤੇ ਤੇਗ ਚਲਾਈ। ਉਹ ਸਚਮੁੱਚ ਗੁਰਤਾ, ਕਿਵਤਾ ਤੇ ਬੀਰਤਾ ਦੇ
ਮੁਜੱਸਮ ਸਨ। ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੀ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਬਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਨੂ ੰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਿਮੱਟੀ ਿਵਚ ਜਵਾਲਾ ਭੜਕਾ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਿਲਆ
ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਐਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸਚਮੁੱਚ ਵਰਤੀ ਿਜਸ ਦਾ ਚਰਚਾ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੌਕੁਲ ਚੰਦ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਬਖੂਬੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਕਿਰਸ਼ਮਾ ਪੰਥ ਹੈ ਤੇ ਕਾਿਵ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ‘ਦਸਮਗਰ੍ੰਥ’ ਹੈ। ਦਸਮ ਗਰ੍ੰਥ ਕੋਈ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਨਹ ਬਲਿਕ
ਇਹ ਦਸਮ ਗੁਰੂ-ਰਿਚਤ ਿਨਕੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਿਹੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਫਾਰਸੀ ਆਿਦ ਸਮੂਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗਰ੍ਿਹ ਹੈ ਜੋ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਪਰ੍ੇਰਨਾ
ਸਦਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਸ਼ੀਹਾਂ ਿਸੰਘ ਜੈਸੇ ਹਜੂਰੀ ਿਵਦਵਾਨ ਿਸੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਸਮਾਉਣ ਤ ਬਾਦ, ਸੰਭਾਲ
ਦੇ ਿਖਆਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਿਵਚ ਇਹ ਮੁੱਖ ਦਸ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੰਕਿਲਤ ਹਨ:
ਜਾਪੁ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਿਤ, ਿਗਆਨ ਪਰ੍ਬੋਧ, ਸ਼ਸਤਰ੍ ਨਾਮ-ਮਾਲਾ, ਚੰਡੀ ਚਿਰਤਰ੍ ੋਕਤੀ ਿਬਲਾਸ, ਵਾਰ ਦੁ ਰਗਾ ਕੀ, ਿਬਿਚਤਰ੍ ਨਾਟਕ, ਚਿਰਤਰ੍ ੋਪਖਯਾਨ, ਹਕਾਯਾਤ ਤੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ। ਇਨਹ੍ ਾਂ ਦਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗਾਂ ਕੇ, 32 ਸੈਯੇ, ਖਾਲਸਾ ਮਿਹਮਾ, ਿਖਆਲ, ਸੱਦ ਤੇ ਕੁ ਝ
ਹੋਰ ਅਸਫੋਟਕ ਛੰਦ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਅੰਤ ਿਵਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਕਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੋ ਅਕਾਰ ਪੱਖ ਵੱਡੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ-ਿਬਿਚਤਰ੍ ਨਾਟਕ ਤੇ ਚਿਰਤਰ੍ ੋ ਪਾਖਯਾਨ। ‘ਿਬਿਚਤਰ੍ ਨਾਟਕ’ ਿਵਚ
ਭਾਰਤੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਿਬਰਤਾਂਤ ਨੂ ੰ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਭਰ ਕੇ ਬੀਰ ਰਸੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋ ਕ
ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ, ਬੀਰ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਤ ਲੋ ੜ ਦੀ ਪਰ੍ੇਰਨਾ ਲੈ ਸਕਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਿਹੰਦੂ ਜਨਤਾ ਇਨਹ੍ ਾਂ ਕਥਾਵਾਂ ਤ ਪਰ੍ਭਾਵ ਲੈ
ਕੇ ਗੁਰੁ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਜਾਗਰ੍ਤੀ ਲਿਹਰ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕੇ। ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹ , ਪਰ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂ ੰ ਵਰਤ
ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਕਲਾਕਾਰੀ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਸਿਤਗੁਰਾਂ ਐਸਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥਾਂ ਥਾਂ ਿਲਖ ਿਦੱਤਾ ਿਕ
ਮ ਿਕਸੇ ਦੇਵੀੰ, ਦੇਵਤੇ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹ । ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਰ੍ੀ ਰਾਮ, ਸਰ੍ੀ ਿ ਸ਼ਨ ਤੇ ਦੁ ਰਗਾ
ਆਿਦ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਿਲਖੀਆਂ ਹਨ:
ਦਸਮ ਕਥਾ ਭਾਗੌਤ ਕੀ, ਭਾਖਾ ਕਰੀ ਬਨਾਇ, ਅਵਿਰ ਬਾਸਨਾ ਨਾਂਿਹ ਪਰ੍ਭ, ਧਰਮਜੁਧ
ੱ ਕੇ ਚਾਇ॥2491॥
ਿ ਸ਼ਨਾਵਤਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਿਵਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਫ ਨੋ ਟ ਿਦਤਾ ਹੈ:
ਮ ਨਾ ਗਨੇ ਸ਼ਿਹ ਿਪਰ੍ਥਮ ਮਨਾਉਂ। ਿਕਸਨ ਿਬਸਨੁ ਕਬਹੂੰ ਨਿਹ ਿਧਆਊਂ।
ਿਲਵ ਲਾਗੀ ਮੋਰੀ ਪਗ ਇਨ ਸੋ॥434॥ (ਿ ਸ਼ਨਅਵਤਾਰ)

ਕਾਿਨ ਸੁਨੇ ਪਿਹਚਾਨ ਨ ਿਤਨ ਸੋ।

(ਿ ਸ਼ਨਅਵਤਾਰ)

ਇਵ ਿਜਵ: ਰਾਮਾਵਤਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ:
ਪਾਂਇ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁ ਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋਊ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹ ਆਨਯੋ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁ ਰਾਨ ਅਨੇ ਕ ਕਹ ਮਤ ਏਕ ਨ ਮਾਨਯੋ॥863॥
(ਰਾਮਵਤਾਰ)
ਇਸੇ ਤਰਹ੍ਾਂ ‘ਚਿਰਤਰ੍ ੋ ਪਾਖਯਾਨ’ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਗਰ੍ੰਥ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ 405 ਅਿਧਆਇ ਹਨ, ਇਨਹ੍ ਾਂ ਿਵਚ ਦੁ ਰਾਚਾਰੀ ਚਤੁ ਰ ਨਰ ਨਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਪਰ੍ਚਲਤ ਿਕੱਸੇ ਇਸ ਲਈ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਿਕ ਨਵ ਬਣੇ ‘ਸੰਤ ਿਸਪਾਹੀ’ ਿਕਤੇ ਇਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਛਲ ਫਰੇਬ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਸ
ਜ਼ਮਾਨੇ ਵੇਸਵਾ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਆਮ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਨੂ ੰਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਨੇ ਮ ਇਨਹ੍ ਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨੇ
ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜ ਿਸੱਖਾਂ ਨੂ ੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਲਖੀਆਂ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਫੰਧੇ ਤ ਬਚੇ ਰਿਹਣ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤਾੜਨਾ ਹੈ:
ਰੀਿਤ ਨ ਜਾਨਤ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕੀ, ਪੈਸਨ ਕੀ ਪਰ੍ਤੀਿਤ। ਿਬਛੂ ਿਬਸੀਅਰ ਬੇਸਵਾ, ਕਹਹੁ ਕਵਨ ਕੇ ਮੀਤ। (ਚਿਰਤਰ੍ 16)
ਇਵ ਿਜਵ ਇਹ ਿਸਿਖਆ ਦੁ ਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ:
ਸੁਧ ਜਬ ਤੇ ਹਮ ਧਰੀ, ਬਚਨ ਗੁਰ ਦਏ ਹਮਾਰੇ ਪੂਤ! ਯਹੈ ਪਰ੍ਣ ਤੋਿਹ, ਪਰ੍ਾਣ ਜਬ ਲਗ ਘਿਟ ਥਾਰੇ,
ਿਨਜ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸੰਗ ਨੇ ਹੁ ਤੁ ਮ ਨੀਤ ਬਢਈਅਹੁ ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੀ ਸੇਜ ਭੂ ਿਲ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਨ ਜਈਅਹੂ॥51॥
-ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੇ ਭਜੇ ਸਹਸ ਬਾਸਵ ਭਗ ਪਾਏ
ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੇ ਭਜੇ ਚੰਦਰ੍ ਕਾਲੰਕ ਲਗਾਏ
ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੇ ਹੇਤੁ, ਸੀਸ ‘ਦਸ ਸੀਸ ਗਵਾਯੋ
ਹੋ ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੈਹਤੁ , ਕਟਕ ਕਵਰਨ ਕੋ ਘਾਯੋ॥42॥ (ਚਿਰਤਰ੍ 21)
-ਜਨਿਨ ਜਠਰ ਮਿਹਂ ਆਇ ਪੁਰਖ ਬਹੁਤੇ ਦੁ ਖ ਪਾਵਿਹ
ਮੂਤਰ੍ ਧਾਮ ਕੋ ਪਾਇ, ਕਹਿਹ ਹਮ ਭੋਮ ਕਮਾਵਿਹ
ਥੂਕ ਿਤਰ੍ ਯਾ ਕੋ ਚਾਿਟ, ਕਿਹਤ ਅਧਰਾਿਮਰ੍ਤ ਪਾਯੋ
ਿਬਰ੍ਥਾ ਜਗਤ ਮ ਜਨਮ, ਿਬਨਾ ਜਸਦੀਸ਼ ਗਵਾਯੋ। (ਚਿਰਤਰ੍ 81)
ਇਹ ਪਰਮਾਣ ਤਮਾਮ ਗੁਣੀ ਿਗਆਨੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਿਸੱਖ ਸਰੋਤੇ ਇਸ ਨੂ ੰ ਪਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਹ੍ ਾਂ ਕੁ ਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ ਿਕਤੇ ਿਕਤੇ ਕੋਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪਦ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਦੁ ਰਾਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਦੱਸਣ
ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬਸ; ਿਸਿਖਆ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹੋ ਿਦਰ੍ ੜਹ੍ਾਈ ਹੈ ਿਕ ਇਨਹ੍ ਾਂ ਤ ਿਜਵ ਿਕਵੇ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਿਸੱਖ ਇਸ ਦਾ ਅਖੰਡ
ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਥਾਵਾਂ ਿਨਤਨੇ ਮ ਦਾ ਭਾਗ ਹਨ। ਇਸ ਗਰ੍ੰਥ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ‘ਕਿਬਓ ਵਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ’ ‘ਇਕ ਸੌ ਤੁ ਕੀ
ਰਚਨਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂ ੰ ਿਸੱਖ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀਆਂ ਿਵਚ ਵੀ ਪੜਹ੍ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਨਤਨੇ ਮ ਿਵਚ ਵੀ। ਇਸ ਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਿਕਸੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹ
ਕੀਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਕੋਈ ਕਥਾ ਪਰ੍ਸੰਗ ਨਹ । ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਿਵਚ ਿਨਰੂਪਣ ਕੀਤੇ ਿਸਧਾਂਤ ਗੁਰਮਿਤ ਿਸਧਾਂਤ ਹਨ, ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਦੀ

ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ । ਸੋ ਜੋ ਅਿਗਆਨੀ ਲੋ ਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂ ੰ ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ, ਉਹ ਿਫਰ ਅਜੇਹੀਆਂ
ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ ਿਕ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਵਰਗੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਨੂ ੰ ਇਨਹ੍ ਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਿਵਭਚਾਰਨ ਨਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਲਖਣ
ਦੀ ਕੀ ਲੋ ੜ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗਰ੍ੰਥ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦਤੇ ਤੇ ਕੁ ਝ ਿਵਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਹ
ਵੀ ਧੁਮਾ ਿਦਤਾ ਿਕ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਿਬਲਕੁ ਲ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਲੋ ਕ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਨੂ ੰ ਨਾ
ਸਮਝ ਕੇ ਭੁ ਲੇਿਖਆ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਕਚੱਘਰੜ ਿਗਆਨੀ ਊਲ ਜਲੂ ਲ ਬਕਦੇ ਗਏ। ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ‘ਦਸਮ ਗਰ੍ੰਥ’ ‘ਨਹ ਵੀ ਪਿੜਹ੍ ਆ, ਉਹ
ਵੀ ਿਨਰਾਧਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਘੜਦੇ ਰਹੇ। ਦਸਮਗਰ੍ੰਥ ਦੀ ਪਰਮਾਿਣਕਤਾ ਲਈ ਹਰ ਪਾਠਕ ਨੂ ੰ ਮੋਟੇ ਨੁ ਕਤੇ ਿਧਆਨ ਗੋਚਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
(1) ਇਹ ‘ਦਸਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾ ਗਰ੍ੰਥ’ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਰਲੋ ਕ ਿਸਧਾਰ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਸੱਖਾਂ ਨੇ ਸੰਕਿਲਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਇਕ ਚੀਜ਼
ਤ ਵਾਿਕਫ ਸਨ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਿਚਠੀ ਤ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ।
(2) ਿਜਤਨੇ ਵੀ ਅਠਾਰਵ ਸਦੀ ਦੇ (ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ) ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਹੱਥ-ਿਲਖਤ ਦਸਮ ਗਰ੍ੰਥ ਪਰਾਪਤ ਹਨ, ਸਭਨਾਂ ਿਵਚ ਇਹੋ ਰਚਨਾਵਾਂ
ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹ ।
(3) ਗਰ੍ੰਥ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਇਹੋ ਿਸੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦੇ ਕਰਤਾ ਸਰ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਿਵਚ ਵੀ ਆਪ
ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ:
“ਅਬ ਮ ਆਪਨੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੋ । ਤਪ ਸਾਧਤ ਿਜਹ ਿਬਿਧ ਮੁਿਹ ਆਨੋ ’।
ਜਾਂ

(ਿਬਿਚਤਰ੍ ਨਾਟਕ)

‘ਸੇਵਕ ਿਸੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀਅਿਹ। ਚੁਿਨ ਚੁਿਨ ਸ਼ਤਰ੍ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਅਿਹ’। (ਚੌਪਈ ਸਾਿਹਬ)

(4) ਇਸ ਿਵਸ਼ਾਲ ਗਰ੍ੰਥ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਵੀ ਇਹੋ ਪਰਮਾਿਣਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਇਕੋ ਮਹਾਂ ਕਵੀ ਹੈ। ਿਮਸਾਲ ਲਈ ਗੁਰੂ
ਸਾਿਹਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ, ਭਗਉਤੀ, ਖੜਗ, ਖਗ, ਤੇਗ, ਅਿਸ, ਅਿਸਧੁਜ, ਖੜਗਕੇਤੁ, ਿ ਪਾਨ, ਕਾਲ, ਮਹਾਂਕਾਲ, ਸਰਬ ਕਾਲ, ਸਰਬ
ਲੋ ਹ, ਮਹਾਂਲੋਹ ਅਿਦਕ ਸੰਕੇਤ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀ ਨੇ ਨਹ ਵਰਤੇ। ਇਹ ਸੰਕੇਤਾਵਲੀ ਵੱਧ ਘਟ ਰੂਪ ਿਵਚ ਆਪ
ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਿਵਚ ਪਰਾਪਤ ਹੈ।
(5) ਹਰ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਮੁਢ ਿਵਚ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਰਾਇ ਜੀ ਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇ ਿਕਨ ਦਸਮ ਗਰ੍ੰਥ ਦੀ ਹਰ
ਰਚਨਾ ਿਵਚ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੀ ਮੰਗਲ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿਕਤੇ ਨਹ ।
(6) ਕਈ ਸਾਂਝੇ ਛੰਦ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ ਿਬਿਚਤਰ੍ ਨਾਟਕ ਤੇ ਚਿਰਤਰ੍ ੋ ਪਖਯਾਨ ਦੋਹਾਂ ਗਰ੍ੰਥਾਂ ਿਵਚ ਆਏ ਹਨ ਿਜਵ, ਮੇਰੁ ਕੀਯੋ ਿਤਣ ਤੇ, ਯਾ ਕਾਗਦ
ਦੀਪ ਸਬੈ ਕਰਕੈ ਆਿਦਕ।
(7) ਪੁਰਾਣੇ ਿਸੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਇਹੋ ਪੱਕਾ ਿਨਸਚਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਹਦਾਇਤ ਸੀ:

‘ਦੁ ਹੂੰ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਮੈ ਬਾਣੀ ਜੋਈ।

ਚੁਨ ਚੁਨ ਕੰਠ ਕਰਿਹ ਿਨਤ ਸੋਈ’।

(ਰਿਹਤਨਾਮਾ, ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਿਸੰਘ)

ਇਸੇ ਿਵਚਾਰ ਅਨੁ ਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਿਸੱਖ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤ ਛੰਦ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਪੜਹ੍ ਦੇ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ
ਕੇਵਲ ਸਰ੍ੀ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨੂ ੰ ਹੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੈ।
ਿਜਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ ਸਰਗੁਣਵਾਦੀ ਨਾਂ, ਮਾਧਉ, ਕਮਲਾਪਿਤ, (ਿਵਸ਼ਣੂ ) ਗੋਪਾਲ, ਕੇਸ਼ਵ, ਿਸਆਮ (ਿ ਸ਼ਨ) ਰਾਮ, ਰਘੂਨਾਥ(ਰਾਮਚੰਦਰ੍)
ਆਿਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਪਰ੍ਯੋਗ ਿਵਚ ਿਲਆਂਦੇ, ਿਤਵ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਪੌਰਾਿਣਕ ਨਾਂ ਪਰ੍ਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਿਹੰਦ ਨੂ ੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਜ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਿਬਨਾਂ ਪੜਹ੍ ੇ ਸੁਣੇ ਯਾ ਸਮਝੇ, ਿਨਖੇਧੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਿਵਦਵਤਾ ਨਹ । ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁ ਰ ਕੇ ਅਨੇ ਕ ਅਿਗਆਨੀਆਂ ਠੋ ਕਰਾਂ
ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਿਫਰ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਹੈ।
ਕਈ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ ਿਕ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਤੇ ਿਵਭਚਾਰਣ ਨਾਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਕਉਂ ਿਲਖੀ। ਿਸੱਧਾ ਸਾਦਾ ਜਵਾਬ
ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਅਵਤਾਰ ਕਥਾ ਉਹਨਾਂ ਿਹੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਿਲਖੀ ਿਕ ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਰਾਮ, ਿ ਸ਼ਨ ਜਾਂ ਭੀਮ
ਅਰਜਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਤਾਂ ਨੂ ੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁ ਸ ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਵੇ ਦੂ ਜੇ, ਇਸਤਰੀ ਚਿਰਤਰ ਿਲਖਣ ਦਾ
ਮਨੋ ਰਥ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਨਵ ਸਜੇ ਿਸੰਘ ਇਸ ਿਵਭਚਾਰੀ ਫੰਧੇ ਿਵਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਇਨਹ੍ ਾਂ ਗਰ੍ੰਥਾਂ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਾਂ ਿਨਤਨੇ ਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਨਹ ਆਿਖਆ ਿਗਆ, ਜੋ ਇਨਹ੍ ਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਿਵਚ ਗੁਰਮਿਤ ਅਨੁ ਸਾਰੀ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਛੰਦ ਸਨ, ਉਹ ਿਤੰਨ ਸਦੀਆਂ ਤ ਪੁਰਾਤਨ ਿਸੰਘ ਚੁਣ
ਚੁਣ ਕੇ ਪੜਹ੍ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤ ਪੰਜਾਹ ਸੱਠ ਵਰਹ੍ੇ ਪਿਹਲਾਂ ਨਵ ਧਾਰਮਕ ਿਵਦਵਾਨਾਂ ਇਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਿਨਤਨੇ ਮ
ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ‘ਿਸੱਖ ਰਿਹਤ ਮਰਯਾਦਾ’ ਿਵਚ ਅੰਿਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੁ ਝ ਿਵਚਾਰਕਾਂ ਵੱਲ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਇਤਨੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਿਕਵ ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਿਕੰਨਾ ਕੁ
ਸਮਾਂ ਸੀ। 1675 ਈ. ਤ ਲੈ ਕੇ 1700 ਈ. ਥਕ 25 ਵਰਹ੍ੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਦ ਿਕ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਚੀਆਂ, ਇਸ ਤ ਬਾਦ
ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਧਾਂ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਸੋ 25 ਸਾਲ ਥੋੜਹ੍ੇ ਨਹ । ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਤੇ ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ ਸਭੋ ਕੁ ਝ
ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਿਸੰਘ, ਿਗਆਨੀ ਿਗਆਨ ਿਸੰਘ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰਘ ਨੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨੇ ਿਲਖੇ ਹਨ।
ਸਰ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗਰ੍ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਨੇ ਕ ਪੌਰਾਣਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਿਦਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦਸਮ ਗਰ੍ੰਥ ਿਵਚ ਆਈ ਅਵਤਾਰ
ਕਥਾ ਤ ਪਾਠਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਿਹਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪਾਤਰ ਿਕਸ ਪਰ੍ਸੰਗ ਿਵਚ ਆਏ ਤੇ ਇਨਹ੍ ਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਤਨ ਟਕਸਾਲੀ ਿਗਆਨੀ ਇਸ ਤ ਅਜੇਹਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ
ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਕਫੀ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਵੀਕਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਇਕ ਹੈ
- ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਰਣਧੀਰ ਿਸੰਘ ਜੀ

ਜਦ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਦੁ ਸ਼ਟ ਉਤਪਾਦ (ਉਪੱਦਰ) ਅਿਤਆਚਾਰ ਕਰਨ ਲਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਮਨ ਨਿਮਤ “ਘਿਰ ਹਰਣਾਖਸ਼ ਦੈਤ ਦੇ ਕਲਿਰ ਕਵਲੁ
ਭਗਤੁ ਪਰ੍ਿਹਲਾਦ” ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ। ਪਰਮ ਅਹੰਕਾਰੀ ਦੁ ਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਿਤਆਚਾਰੀ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਹੀ ਸਭ ਹਰਤਾ ਕਰਤਾ
ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾ

ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ੍ੰਤੂ ‘ਹਿਰ ਜੀਉ ਅਹੰਕਾਰੁ ਨ ਭਾਵਈ ਵੇਦ ਕੂ ਿਕ ਸੁਣਾਵਿਹ’ ਦੇ ਗੁਰਵਾਕ

ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਰਬੱਗ ਹਰੀ ਪਰ੍ਮਾਤਮਾ ਨੂ ੰ ਅਿਜਹਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹ ਭਾਵੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਹੰਕਾਰੀ ਦੇ ਦਮਨ ਨਿਮਤ, ਪਰ੍ਮਾਤਮ-ਭਗਤ-ਵਿਡਆਈ ਦੀ
ਪੈਜ ਸੰਵਾਰਨ ਨਿਮਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਿਨਰੰਕਾਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਾਧ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਨਰ-ਿਸੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਰਚਾਇਆ ਤੇ
ਉਸ ਨਰ-ਿਸੰਘ ਰੂਪ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਿਤ-ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਦੁ ਸ਼ਟ ਦਾ ਖੈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਗਤ ਪਰ੍ਿਹਲਾਦ ਦੀ ਰਿਖਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ
ਿਬਿਧ ਭਾਉ-ਭਗਤ ਵਿਡਆਈ ਦੀ ਪੈਜ ਸੰਵਾਰੀ। ਇਸ ਿਬਿਧ ਸੋਧ ਸੁਧਾਈ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਨਰ-ਿਸੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਿਨਵਾਰਨ ਕਿਰ
ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਿਖੱਚ ਲਈ ਅਤੇ ਨਰ-ਿਸੰਘ ਰੂਪ (ਅਲੋ ਪ) ਹੋ ਿਗਆ।
ਭਰਮ-ਭੂ ਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਰ-ਿਸੰਘ ਰੂਪ ਨੂ ੰ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰ ਮੰਨ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਇਸ ਨੂ ੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ
ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ। ਨਰ-ਿਸੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਆਕਾਰੀ ਅਵਤਾਰ ਿਨਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਇਕ ਕਲਾ-ਿ ਸ਼ਮੀ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ, ਨਾ ਿਕ
ਉਹ ਖੁਦ ਿਨਰੰਕਾਰ ਸੀ। ਿਨਰੰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਦੁ ਸ਼ਟ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਨੂ ੰ ਮਾਿਰਆ, ਜੈਸਾ ਿਕ “ਹਰਣਾਖਸ਼ ਦੁ ਸਟੁ ਹਿਰ ਮਾਿਰਆ
ਪਰ੍ਹਲਾਦ ਤਰਾਇਆ” ਵਾਲੇ ਗੁਰਵਾਕ ਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੁ ਕ ਤ ਸਾਫ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਹਰੀ ਪਰ੍ਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾ ਕੇ
ਪੈਜ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੀ ਪਰ੍ਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਦੁ ਸ਼ਟ ਨੂ ੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰ੍ਿਹਲਾਦ ਨੂ ੰ ਤਰਾਵਨਹਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਕਈ ਸਜਣ
ਮੁਗਾਲਤਾ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਨਰ-ਿਸੰਘ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮਿਤ ਅੰਦਰ ਭੀ ਅਵਤਾਰ-ਮਨੌ ਤੀ ਦਾ ਿਵਧਾਨ
ਹੈ।
ਇਹ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੀ ਭੁ ਲ ਹੈ। ਬਲ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਹਾਰਾ ਅਕਲ-ਕਲਾ-ਭਰਪੂਰ ਿਨਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਇਨਹ੍ ਾਂ ਸਰੀਰ-ਆਕਾਰੀ-ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂ ੰ
ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਲ ਬਕਸ਼ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚਲਤ-ਕਲਾ-ਚਮਤਕਾਰੀ-ਚੋਜ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ। ਿਜਤਨੇ ਭੀ ਚੋਜ-ਅਵਤਾਰ-ਅਡੰਬਰੀ-ਆਕਾਰ ਹੋਏ,
ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤ ਸ਼ਕਿਤ-ਕਲਾ-ਬਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਨੂ ੰ ਿਕਆ ਿਬਿਧ ਅਤੇ ਇਸ ਖੂਬੀ ਨਾਲ ਿਸਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਿਪਤਾ ਜੀ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਿਸਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਦੁ ਆਰਾ ਿਨਰੂਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈ:-

ਖੰਡਾ ਿਪਰ੍ਥਮੈ ਸਾਿਜ ਕੈ ਿਜਨ ਸਭ ਸੈਸਾਰੁ ਉਪਾਇਆ॥
ਬਰ੍ਹਮਾ ਿਬਸਨੁ ਮਹੇਸ ਸਾਿਜ ਕੁ ਦਰਿਤ ਦਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇ ਬਣਾਇਆ॥
ਿਸੰਧ ਪਰਬਤ ਮੇਦਨੀ ਿਬਨੁ ਥੰਮਾਹ੍ ਗਗਿਨ ਰਹਾਇਆ॥
ਿਸਰਜੇ ਦਾਨੋ ਦੇਵਤੇ ਿਤਨ ਅੰਦਿਰ ਬਾਦ ਰਚਾਇਆ॥
ਤੈ ਹੀ ਦੁ ਰਗਾ ਸਾਿਜ ਕੈ ਦਤਾ ਦਾ ਨਾਸੁ ਕਰਾਇਆ॥
ਤੈਥ ਹੀ ਬਲੁ ਰਾਮ ਲੈ ਨਾਲ ਬਾਣਾ ਦਹਿਸਰੁ ਘਾਇਆ॥
ਤੈਥ ਹੀ ਬਲੁ ਿ ਸ਼ਨ ਲੈ ਕੰਸੁ ਕੇਸੀ ਪਕਿੜ ਿਗਰਾਇਆ॥
ਬਡੇ ਬਡੇ ਮੁਿਨ ਦੇਵਤੇ ਕਈ ਜੁਗ ਿਤਨੀ ਤਨੁ ਤਾਇਆ॥
ਿਕਨੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ॥2॥

ਦਸਮ ਗਰ੍ੰਥ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ

ਉਪਰਲੇ ਿਸਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਮੁਖਵਾਕ ਤ ਸਾਫ ਿਸਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੁ ਰਗਾ, ਰਾਮ, ਿ ਸ਼ਨ ਆਿਦਕ ਨੇ ਜੋ ਦਤਾਂ ਦੁ ਸ਼ਟਾਂ ਨੂ ੰ ਦਮਨ ਿਬਨਾਸ ਕਰਨ ਦੇ
ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਸੋ ਸਭ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤ ਬਲ-ਸ਼ਕਿਤ-ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਹੀ ਇਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਬਲ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੁ ਸ਼ਟ
ਦੂ ਤ ਖੈ ਹੋਏ। ਆਪ ਓਹਨਾਂ ਿਵਚ ਕੋਈ ਬਲ-ਸ਼ਕਿਤ ਕਲਾ ਨਹ ਸੀ। ਤਾਂਤੇ ਦੁ ਸ਼ਟਾਂ ਨੂ ੰ ਮਾਰਨ ਿਬਦਾਰਨ ਦੀ ਵਾਸਤਵ ਿਵਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ
ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਓਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਖੈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਪਰਤਾਪ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਅਕਾਲ-ਪੁਰਖ ਿਨਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।
ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ (ਰਚਨਹਾਰ ਦੇ ਰਚੇ) ਜੰਤਾਂ ਿਵਚਾਿਰਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਿਬਨਾਂ ਕੀ ਪਰ੍ੋਖ ਸੀ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ
ਸਭ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ।
ਤਾਂਤੇ ਿਜਥੇ ਬਿਚਤਰ੍ ਨਾਟਕ ਅੰਦਰ (ਮੁਢਲੇ ) ਅੰਕ 93 ਤ ਲੈ ਕੇ ਅੰਕ 95 ਤਾ

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਕਲ-ਕਲਾ ਦੇ ਜ਼ਹੂਰ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੈ,

ਓਥੇ ਿਸਰੀ ਅਕਾਲ ਉਸਤਿਤ ਅੰਦਰ 211 ਤ ਲੈ ਕੇ 230 ਵਾਲੇ ਦੀਰਘ ਿਤਰ੍ ਭੰਗੀ ਛੰਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਭੀ ਓਹੀ ਅਿਭਪਰਾ ਹੈ। ਪਰ
ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਚਤਰ੍ ਨਾਟਕ ਵਾਲੇ ਅੰਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਭਾਵ ਨੂ ੰ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮਿਤ ਅਨੁ ਕੂਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏਹਨਾਂ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਕਾਂ
ਨੂ ੰ ਿਸਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ੍ੰਤੂ ਅਕਾਲ ਉਸਤਿਤ ਵਾਲੇ ਦੀਰਘ ਿਤਰ੍ ਭੰਗੀ ਛੰਦ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂ ੰ ਗੁਰਮਿਤ ਪਰ੍ਿਤਕੂ ਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 211
ਤ ਲੈ ਕੇ 230 ਤਾ

ਸਾਰੇ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂ ੰ ਿਸਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਨਹ ਸਮਝਦੇ। ਓਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਓਹ ਮੁਗਾਲਤਾ ਲਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸ ਉਪਰ

ਿਵਸਥਾਰ ਸਿਹਤ ਕਥਨ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ।

( ਪੁਸਤਕ ਗੁਰਮਿਤ ਲੇ ਖ ਿਵਚ )
This article is an extract from Bhai Sahib Bhai Randhir Singh Ji's book named ' ਗੁਰਮਿਤ ਲੇ ਖ '
(Gurmat Lekh). Bhai Sahib was a strong proponent of Sri Dasam Granth, and much of matter
in ਗੁਰਮਿਤ ਲੇ ਖ was written in response to the Teja Singh Bhasauree group who at that time,
much like the pro-Kala Afghana lobby of today, was attacking the validity of Sri Dasam
Granth and Bhagat Banee.

ਿਪਰ੍ਥਮ ਭਗੌਤੀ ਿਸਮਰ ਕੈ…
ਭਾਈ ਕਹ੍ ਾਨ ਿਸੰਘ ਨਾਭਾ
Extract of a dialog between a Sikh and a Hindoo from the Bhai Kahn Singh's "Hum Hindoo Nahee" :

ਿਹੰਦੂ: ਿਸੱਖਾਂ ਦਾ ਿਨਤ ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਪੜਨਾ ਿਕ:
ਿਪਰ੍ਥਮ ਭਗੌਤੀ ਿਸਮਰ ਕੈ....।
ਸਾਫ ਿਸਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਿਵਚ ਦੇਵੀ ੳਪਾਸਨਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਭਗੌਤੀ ਪਦ ਸੰਸਿ ਤ ‘ਭਗਵਤੀ’ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਵੀ
ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਫਾਰਸੀ ਅੱਖਰਾਂ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਕਿਵਤਾ ਿਲਿਖਆ ਕਰਦੇ ਸੇ, ਸੋ ਭਗਵਤੀ ਔਰ ਭਗੌਤੀ ਇਕੋ ਪਿੜਹ੍ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਲਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲ ਸ਼ੁਧ ਪਾਠ ਸਮਝੇ ਿਬਨਾ ਭਗਵਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਭਗੌਤੀ ਿਲਖ ਿਦਤਾ ਹੈ।

ਿਸੱਖ: ਭਗੌਤੀ ਪਦ ਪਰ ਗੁਰਮਿਤ ਸੁਧਾਰਕ ਿਵਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਪ ਉਸ ਨੂ ੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਸਾ ਿਮਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸ ਆਪ ਨੂ ੰ ਦੋ
ਚਾਰ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਤ ਆਪ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
(ੳ) ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਿਵਚ ਪਾਠ ਹੈ:

ਲਈ ਭਗੌਤੀ ਦੁ ਰਗ ਸ਼ਾਹ ਵਰਜਾਗਨ ਭਾਰੀ॥ ਲਾਈ ਰਾਜੇ ਸੁਭ
ੰ ਨੂ ੰ ਰਤ ਪੀਏ ਿਪਆਰੀ॥
ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਦੁ ਰਗਾ ਨੇ ਭਗਵਤੀ (ਦੇਵੀ) ਫੜ ਕੇ ਰਾਜੇ ਸੁੰਭ ਦੇ ਿਸਰ ਿਵਚ ਮਾਰੀ, ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਚੱਿਖਆ?
(ਅ) ਕੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਿਹਬ ਭੀ ਫਾਰਸੀ ਅੱਖਰਾਂ ਿਵਚ ਸ਼ਬਦ ਿਲਿਖਆ ਕਰਦੇ ਸੇ, ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਧੋਖਾ
ਖਾ ਗਏ? ਦੇਖੋ! ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਪਾਠ:

ਭਗਉਤੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਿਤ ਕਾ ਰੰਗ॥ ਸਗਲ ਿਤਆਗੈ ਦੁ ਸਟ ਕਾ ਸੰਗ॥ੁ
ਸਾਧਸੰਿਗ ਪਾਪਾ ਮਲੁ ਖੋਵ॥ੈ ਿਤਸ ਭਗਉਤੀ ਕੀ ਮਿਤ ਊਤਮ ਹੋਵ॥ੈ ....
ਹਿਰ ਕੇ ਚਰਨ ਿਹਰਦੈ ਬਸਾਵੈ॥ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਭਗਉਤੀ ਭਗਵੰਤ ਕਉ ਪਾਵੈ॥
ਿਕਉਂ ਸਾਿਹਬ! ਇਹ ਭਗੌਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਗਵਤੀ? ਔਰ ਇਸਤਰ੍ ੀ ਿਲੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਿਲੰਗ?
(ੲ) ਭਗੌਤੀ ਸਤੋਤਰ੍ ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ:

ਨਮੋ ਸਰ੍ੀ ਭਗੌਤੀ ਭਢੈਲੀ ਸਰੋਹੀ॥ (ਭਗਉਤੀ ਸਤੋਤਰ੍ ਸਤਰ 1)
....ਨਾਉ ਭਗੌਤੀ ਲੋ ਹ ਘੜਾਯਾ।...॥26॥ (ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਵਾਰ 25)
ਕੀ ਭਗਵਤੀ (ਦੇਵੀ) ਨੂ ੰ ਸਾਣ ਪਰ ਬਾਢ ਚੜਹ੍ ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਕੀ ਉਹ ਲੋ ਹੇ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੇਮੀ ਿਹੰਦੂ ਜੀ! ‘ਦਿਬਸਤਾਿਨ
ਮਿਜ਼ਹਬ’ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਇਕ ਅੱਖ ਦੇਿਖਆ ਪਰ੍ਸੰਗ ਦੇਵੀ ਦਾ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਤ ਗੁਰਿਸੱਖਾਂ ਿਵਚ ਦੇਵੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ
ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਧਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੀਏ:
‘ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੋ ਰਾਜਾ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਿਵਚ ਸੀ, ਉਥ ਦੇ ਲੋ ਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਸਨ। ਪਹਾੜ ਦੇ ਿਸਰ
ਪਰ ਇਕ ਨੈ ਣਾਂ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੂ ੰ ਪੂਜਣ ਲਈ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋ ਕ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਭੈਰ ਨਾਮੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਿਸਖ ਨੇ
ਮੰਦਰ ਿਵਚ ਪਹੁਚ
ੰ ਕੇ ਨੈ ਣਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਨੱਕ ਤੋੜ ਸੁਿਟਆ। ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਰੇ ਫੈਲ ਗਈ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਿਜਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਪਾਸ
ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਿਸੱਖ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਭੈਰ ਿਸੱਖ ਨੂ ੰ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁਿਛਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਦੇਵੀ
ਤ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਨੱਕ ਿਕਸ ਨੇ ਤੋਿੜਆ ਹੈ? ਇਸ ਪਰ ਰਾਿਜਆਂ ਨੇ ਭੈਰ ਨੂ ੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਹੇ ਮੂਰਖ! ਕਦੇ ਦੇਵੀ ਭੀ ਗੱਲਾਂ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭੈਰ ਨੇ ਹਸ ਕੇ ਜਵਾਬ ਿਦਤਾ ਿਕ ਜੋ ਦੇਵੀ ਬੋਲ ਨਹ ਸਕਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂ ੰ ਨਹ ਬਚਾ ਸਕਦੀ, ਤੁ ਸ ਉਸ ਤ ਨੇ ਕੀ
ਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਗਲ ਨੂ ੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ।“

(ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਿਸੰਘ ਨਾਭਾ - "ਹਮ ਿਹੰਦੂ ਨਹ " ਿਵਚ )

ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਿਲਕਾ ਅਰਾਧੀ
- ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਿਸੰਘ ਨਾਭਾ

ਿਹੰਦੂ: ਆਪ ਦੇਵੀ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਪੂਜਨ ਦਾ ਗੁਰਮਤ ਿਵਚ ਿਨਿਸ਼ਧ ਆਖਦੇ ਹੋ ਪਰ ਦਸਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੲਖੁਦ ਦੇਵੀ ਪੂਜੀ ਜੈ, ਜੇਹਾ ਿਕ ਬਿਚਤਰ੍
ਨਾਟਕ ਦੇ ਇਸ ਬਚਨ ਤ
ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਿਲਕਾ ਅਰਾਧੀ॥ (ਬਿਚਤਰ੍ ਨਾਟਕ ਅਿਧਆ 6)
ਪਰ੍ਤੀਤ ਹੁਂਦਾ ਹੈ ਅਰ ੳਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁ ਰਗਾ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਿਵਚ ਚੰਡੀ ਚਿਰਤਰ੍ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦਿਸਆ ਹੈ, ਯਥਾ:
ਜਾਿਹ ਨਿਮੱਤ ਪੜੈ ਸੁਨਹੈ ਨਰ, ਸੋ ਿਨਸਚੈ ਕਿਰ ਤਾਿਹ ਦਈ ਹੈ॥ (ਚੰਡੀ ਚਿਰਤਰ੍ ਉਕਿਤ ਪਾ.10)
ਫੇਰ ਨ ਜੂਨੀ ਆਇਆ ਿਜਨ ਇਹ ਗਾਇਆ॥ (ਵਾਰ ਚੰਡੀ ਪਾ.10)
ਿਸੱਖ: ਿਪਆਰੇ ਿਹੰਦੂ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂ ੰ ਿਤਰ੍ ਿਲੰਗ ਰੂਪ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਥਾ
ਨਮੋ ਪਰਮ ਿਗਆਤਾ॥ ਨਮੋ ਲੋ ਕ ਮਾਤਾ॥52॥
ਇਸ ਥਾਂ ਕਾਿਲਕਾ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਅਕਾਲ ਤ ਿਭਨ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਨਹ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ੳਪਾਸਨਾ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਤਦ ਅਗੇ “ਦਵ੍ ੈ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹਵ੍ੈ ਗਯੋ
॥“ ਦੀ ਥਾਂ “ਤਰ੍ ੈ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹਵ੍ੈ ਗਯੋ॥“ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਅਰ “ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਚ ਇਸ ਕੀਟ ਪਰ੍ਿਤ” ਦੀ ਥਾਂ “ਅਕਾਲ ਅਰ ਕਾਿਲਕਾ ਬਾਚ”
ਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਨੂ ੰ ਿਨਰਸੰਦੇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ ਪਰ੍ਬਲ ਪੰਜ ਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪੂਜਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਿਦਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
(ੳ) ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਿਸੱਖਾਂ ਨੂ ੰ ਹੁਕਮ ਿਦਤਾ ਹੈ:
ਿਬਨ ਕਰਤਾਰ ਨ ਿਕਰਤਮ ਮਾਨੋ ॥ (ਸ਼ਬਸ ਹਜ਼ਾਰੇ ਪਾ.10)
ਅਰਥਾਤ ਕਰੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਨੂ ੰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਕਰਤਾਰ (ਕਰਨ ਵਾਲੇ ) ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ।
ਔਰ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਿਵਚ ਿਜ਼ਕਰ ਹੈ:
ਤ ਹੀ ਦੁ ਰਗਾ ਸਾਜ ਕੇ ਦਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸੁ ਕਰਾਇਆ॥...॥2॥ (ਵਾਰ ਚੰਡੀ ਪਾ.10)
ਇਸ ਤ ਿਸਧ ਹੈ ਕੀ ਦੁ ਰਗਾ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾਰ ਹੋਰ ਹੈ ਔਰ ਦੁ ਰਗਾ ਉਸ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰੂ ਹੀ ਿਸੱਖਾਂ
ਨੂ ੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੁ ਛ ਦੇਣ ਤੇ ਆਪ ਅਮਲ ਕੁ ਛ ਹੋਰ ਕਰਨ? ਅਰਥਾਤ ਿਸੱਖਾਂ ਨੂ ੰ ਕਰਤਾਰ ਪੂਜਣਾ ਦੱਸਣ ਤੇ ਆਪ ਕਰੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉਪਾਸਕ
ਬਣਨ?
(ਅ) ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਪਰ੍ਤੱਿਗਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ:
ਤੁ ਮਿਹ ਛਾਿਡ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਿਧਆਊਂ ॥
ਜੋ ਬਰ ਚਾਹ ਸੋ ਤੁ ਮ ਤੇ ਪਾਊਂ ॥ (ਚੌਪਈ ਪਾ. 10)
ਇਕ ਿਬਨ ਦੂ ਸਰ ਸੋ ਨ ਿਚਨਾਰ ॥ (ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਪਾ.10)
ਭਜੋ ਸੋ ਏਕ ਨਾਮਯੰ ॥ ਜੁ ਕਾਮ ਸਰਬ ਿਠਮਯੰ ॥
ਨ ਧਯਾਨ ਆਨ ਕੋ ਧਰ ॥ ਨ ਨਾਮ ਆਨ ਉਚਰ ॥.... ॥38॥ (ਬਿਚਤਰ੍ ਨਾਟਕ ਅਿਧਆ 6)
ਕੀ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਆਪਣੀ ਪਰ੍ਤੱਿਗਆ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਦੇਵੀ ਪੂਜਨ ਕਰਨ?

(ੲ) ਗਰ੍ੰਥ ਕਰਤਾ ਿਜਸ ਦੇਵਤਾ ਨੂ ੰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਦ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਪੂਜ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਨਾਉਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਬਲਿਕ ਿਵਦਵਾਨ ਲੋ ਕ ਗਰ੍ੰਥ ਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰਣ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਸ਼ਟ ਸਮਝ ਲਦੇ ਹਨ। ਸਰ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਸਾਿਹਬ ਨੇ :
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ॥ ੴ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿਕ ਫਤਹ॥
ਏਹੀ ਮੰਗਲਾਚਰਣ ਸਰ੍ੀ ਮੁਖਵਾਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਿਦ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਫੇਰ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਿਖਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਵੀ
ਭਗਤ ਸਨ?
(ਸ) ਿਸੱਖਾਂ ਿਵਚ ਦਸ ਸਿਤਗੁਰੂ ਇਕ ਰੂਪ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਆਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਿਕ
ਗੁਰੂ ਗਰ੍ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਇਹ ਬਚਨ ਹਨ.
ਭਰਮੇ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ॥ (ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮ.5, ਪੰਨਾ 258)
ਦੇਵੀਆ ਨਹੀ ਜਾਨੈ ਮਰਮ ॥ (ਰਾਮਕਲੀ ਮ.5, ਪੰਨਾ 894)
ਮਹਾ ਮਾਈ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੈ ॥
ਨਰ ਸੇ ਨਾਰੀ ਹੋਇ ਅਉਤਰੇ ॥3॥
ਤੂ ਕਹੀਅਤ ਹੀ ਆਿਦ ਭਵਾਨੀ ॥
ਮੁਕਿਤ ਕੀ ਬਰੀਆ ਕਹਾ ਛਪਾਨੀ ॥ (ਗਡ ਨਾਮਦੇਵ, ਪੰਨਾ 874)
ਔਰ ਿਫਰ ਆਪ ਕਲਗੀਧਰ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਿਵਚ ਿਲਖਦੇ ਹਨ.
ਚਰਨ ਸਰਨ ਿਜਹ ਬਸਤ ਭਵਾਨੀ॥....॥5॥
ਅਰਥਾਤ ਦੇਵੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਚਰਨਾ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਪਰ ਸਿਤਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਿਕ.
ਠਾਕੁ ਰੁ ਛੋਿਡ ਦਾਸੀ ਕਉ ਿਸਮਰਿਹ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਅਿਗਆਨਾ॥ (ਭੈਰਉ ਮ.5, ਪੰਨਾ 1138)
ਔਰ ਿਜਸ ਦੇਵੀ ਨੂ ੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਮੰਿਨਆ, ਤਦ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਸੀ ਗੁਰਗਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਤ ਿਵਰੁੱਧ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੇ ਖ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰਦੇ?
(ਹ) ਭਾਈ ਮਨੀ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਸਵ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਤ ਅੰਿਮ◌੍ਤ ਛਿਕਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗਰ੍ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਹ੍ ੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ
‘ਿਗਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ’ ਦੇ ਆਿਦ ਿਵਚ ਇਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ.
“ਨਾਮ ਸਭ ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਦੇਵ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਨੂ ੰ ਮਨਾਂਵਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਿਸ਼ਵਾ ਨੂ ,ੰ ਕੋਈ ਗਣੇ ਸ਼ ਨੂ ,ੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂ ,ੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਿਸੱਖ
ਸਿਤਨਾਮ ਨੂ ੰ ਅਰਾਧਦੇ ਹੈਨ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਿਵਘਨ ਨਾਸ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੇ ਸਿਤਨਾਮ ਦਾ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਆਿਦ ਰਿਖਆ ਹੈ।“
ਜੇ ਦਸਵ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਿਸੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਯ ਦੇਵੀ ਬਾਬਤ ਐਸਾ ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਸਨ?
ਔਰ ਿਪਆਰੇ ਿਹੰਦੂ ਜੀ! ਆਪ ਨੇ ਜੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਬਾਬਤ ਆਿਖਆ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਦਸਵ ਸਿਤਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹ , ਉਹ ਮਾਰਕੰਡੇ
ਪੁਰਾਣ ਿਵਚ ‘ਦੁ ਰਗਾ ਸਪਤਸ਼ਤੀ’ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ, ਜੇਹਾ ਿਕ ਚੰਡੀ ਿਚਰਤਰ੍ ਿਵਚ ਹੀ ਿਸੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਸਤ ਸੈ ਕੀ ਕਥਾ ਯਿਹ ਪੂਰੀ ਭਈ ਹੈ॥...॥232॥
ਬਲਿਕ ਅਸਲੀ ਸੰਸਿ ਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਹ ਹੈ:

“ਦੇਵੀ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂ ੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਿਨਤ ਪੜਹ੍ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਦੁ ਖ, ਪਾਪ, ਦਿਰਦਰ੍ ਆਿਦਕ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
ਦੁ ਸ਼ਮਣ ਚੋਰ, ਰਾਜਾ, ਸ਼ਸਤਰ੍ ਔਰ ਅਗਨੀ, ਇਨਹ੍ ਾਂ ਸਭਨਾ ਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਿਵਚ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
ਮੁਕਤੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਕੁ ਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਸ਼ੇਰ, ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀ ਇਨਹ੍ ਾਂ ਤ ਿਘਿਰਆ ਹੋਇਆ ਛੁ ਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ
ਤ ਜੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਥਵਾ ਕੈਦ ਹੋਵੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਿਵਚ ਤੂ ਫਾਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਨਹ੍ ਾਂ ਸਭ ਦੁ ੱਖਾਂ ਤ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।“ (ਇਿਤਆਿਦਕ)
(ਦੁ ਰਗਾ ਸਪਤਸ਼ਤੀ ਅ. 12 ਸਲੋ ਕ 1-29)
ਇਸੇ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹੈ:
ਜਾਿਹ ਨਿਮਤ ਪੜਹ੍ ੈ ਸੁਨਹੈ ਨਰ....॥4॥ (ਚੰਡੀ ਚਿਰਤਰ੍ ਉਕਿਤ 232 ਪਾ.10)
ਔਰ:
ਫੇਰ ਨ ਜੂਨੀ ਆਇਆ....॥55॥ (ਵਾਰ ਚੰਡੀ ਪਾ.10)

ਮਹਾਕਾਲ - (ਸੰਗਯਾ) (1) ਕਾਲ ਦਾ ਭੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ. ਯਮ ਿਸ਼ਵ ਆਿਦ ਜਗਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ. ਵਾਹਗੁਰੂ। ਪਾਰਭਰ੍ ਹਮ। ''ਮਹਾਕਾਲ ਰਖਵਾਰ ਹਮਾਰੋ'' (ਿ ਸ਼ਨਾਵਤਾਰ). (2) ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਿਜਸ ਦਾ ਅੰਤ ਅਸ ਨਹ ਜਾਣ ਸਕਦੇ।
(3) ਸਮ ਨੂ ੰ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹਰਤਾ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁ ਸਾਰ ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਕਾਲ।...''ਗਯਾਨ ਹੂੰ ਕੇ ਗਯਾਤਾ ਮਹਾ ਬੁੱਿਧਤਾ ਕੇ ਦਾਤਾ
ਦੇਵ, ਕਾਲ ਹੂੰ ਕੇ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਹੂੰ ਕਾ ਕਾਲ ਹ'' (ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ)
('ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼' ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਿਸੰਘ ਨਾਭਾ)

ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਪੂਜਾ
- ਪਰ੍: ਸਾਿਹਬ ਿਸੰਘ ਜੀ

ਗੁਰੂ ਿਸੱਖ-ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫ਼ੁ ਰਮਾਇਆ ਹੈ-

ਜੇਤਾ ਸਬਦੁ ਸੁਰਿਤ ਧੁਿਨ ਤੇਤੀ, ਜੇਤਾ ਰੂਪੁ ਕਾਇਆ ਤੇਰੀ॥ ਤੂ ੰ ਆਪੇ ਰਸਨਾ ਆਪੇ ਬਸਨਾ, ਅਵਰੁ ਨ ਦੂ ਜਾ ਕਹਉ ਮਾਈ॥ 1 ॥
ਸਾਿਹਬੁ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ॥ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ॥1॥ ਰਹਾਉ॥ ਆਪੇ ਮਾਰੇ ਆਪੇ ਛੋਡ,ੈ ਆਪੇ ਲੇ ਵੈ ਦੇਇ॥
ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਿਵਗਸੈ, ਆਪੇ ਨਦਿਰ ਕਰੇਇ॥ 2 ॥ ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰਣਾ ਸੋ ਕਿਰ ਰਿਹਆ, ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ॥
ਜੈਸਾ ਵਰਤੈ ਤੈਸੋ ਕਹੀਐ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ॥3॥ ਕਿਲ ਕਲਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਮਦੁ ਮੀਠਾ, ਮਨੁ ਮਤਵਾਲਾ ਪੀਵਤੁ ਰਹੈ॥
ਆਪੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ , ਨਾਨਕੁ ਬਪੁੜਾ ਏਵ ਕਹੈ॥4॥5॥ (ਆਸਾ ਮਹਲਾ 1, ਪੰਨਾ 350)
'ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ' ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਹੀ ਪਉੜੀ ਿਵੱਚ ਆਪ ਫੁ ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ-

ਆਪੀਨੈ ਆਪੁ ਸਾਿਜਓ, ਆਪੀਨਰ੍ੈ ਰਿਚਓ ਨਾਉ॥ ਦੁ ਯੀ ਕੁ ਦਰਿਤ ਸਾਜੀਐ, ਕਿਰ ਆਸਣੁ ਿਡਠੋ ਚਾਉ॥ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਿਪ ਤੂ ੰ, ਤੁ ਿਸ ਦੇਵਿਹ
ਕਰਿਹ ਪਸਾਉ॥ ਤੂ ੰ ਜਾਣੋ ਈ ਸਭਸੈ, ਦੇ ਲੈ ਸਿਹ ਿਜੰਦੁ ਕਵਾਉ॥ ਕਿਰ ਆਸਣੁ ਿਡਠੋ ਚਾਉ॥1 ॥ (ਪੰਨਾ 463)

ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਇਕੋ ਜੋਿਤਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਵਾਰ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਕਰ ਹੈ।

ਜੋਿਤ ਓਹਾ, ਜੁਗਿਤ ਸਾਇ, ਸਿਹ ਕਾਇਆ ਫੇਿਰ ਪਲਟੀਐ॥ (ਪੰਨਾ 966)
ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਿਵੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਨਾਨਕ' ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ- ਗੂਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ 3 ਿਵੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫ਼ੁ ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ-

ਸਾਿਹਬੁ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਹੈ, ਿਦਸੈ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇ॥ ਓਹੁ ਅਉਹਾਣੀ ਕਦੇ ਨਾਿਹ, ਨਾ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੋ ਸੇਵੀਐ, ਜੋ ਸਭ ਮਿਹ ਰਹੈ ਸਮਾਇ॥ ਅਵਰੁ ਦੂ ਜਾ ਿਕਉ ਸੇਵੀਐ, ਜੰਮੈ ਤੈ ਮਿਰ ਜਾਇ॥
ਿਨਹਫਲੁ ਿਤਨ ਕਾ ਜੀਿਵਆ, ਿਜ ਖਸਮੁ ਨ ਜਾਣਿਹ ਆਪਣਾ, ਅਵਰੀ ਕਉ ਿਚਤੁ ਲਾਇ॥
ਨਾਨਕ ਏਵ ਨ ਜਾਪਈ, ਕਰਤਾ ਕੇਤੀ ਦੇਇ ਸਜਾਇ॥1॥2॥ (ਸਲੋ ਕੁ ਮਹਲਾ 3, ਪੰਨਾ 509)
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਿਹਬਰਾਗ ਿਤਲੰਗ ਿਵੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਿਹਬ ਫ਼ੁ ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ-

ਤੁ ਧੁ ਿਬਨੁ ਦੂ ਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ॥ ਤੂ ਕਰਤਾਰੁ ਕਰਿਹ ਸੋ ਹੋਇ॥ ਤੇਰਾ ਜੋਰੁ ਤੇਰੀ ਮਿਨ ਟੇਕ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਿਪ ਨਾਨਕ ਏਕ॥1॥
ਸਭ ਊਪਿਰ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਦਾਤਾਰੁ॥ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰੁ॥1॥ਰਹਾਉ॥ ਹੈ ਤੂ ਹੈ ਤੂ ਹੋਵਨਹਾਰ॥ ਅਗਮ ਅਗਾਿਧ ਊਚ ਆਪਾਰ॥
ਜੋ ਤੁ ਧੁ ਸੇਵਿਹ ਿਤਨ ਭਉ ਦੁ ਖੁ ਨਾਿਹ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਿਹ॥ 2 ॥ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ॥ੁ ਗੁਣ ਿਨਧਾਨ ਗੋਿਵੰਦ ਅਨੂ ਪ॥
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਜਨ ਸੋਇ॥ ਨਾਨਕ ਕਰਿਮ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਇ॥3॥ ਿਜਿਨ ਜਿਪਆ ਿਤਸ ਕਉ ਬਿਲਹਾਰ॥ ਿਤਸ ਕੈ ਸੰਿਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਲੋ ਚਾ ਪੂਿਰ॥ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਾਛਉ ਧੂਿਰ॥4॥2॥ (ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ 5, ਪੰਨਾ 723-24)
ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਫ਼ੁ ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਸਰਫ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ।
ਵੇਖੋ ਰਾਗੁ ਕਿਲਆਣ ਪਾ. 10

ਿਬਨੁ ਕਰਤਾਰ, ਨ ਿਕਰਤਮੁ ਮਾਨਹੁ ॥ ਆਿਦ ਅਜੋਿਨ ਅਜੈ ਅਿਬਨਾਸੀ, ਿਤਹ ਪਰਮੇਸਰ
ੁ ਜਾਨਹੁ॥1॥ਰਹਾਉ॥
ਕਹਾ ਭਯੋ ਜਉ ਆਿਨ ਜਗਤ ਮੈ, ਦਸਕ ਅਸੁਰ ਹਿਰ ਘਾਏ॥ ਅਿਧਕ ਪਰ੍ਪੰਚੁ ਿਦਖਾਇ ਸਭਨ ਕਹ, ਆਪਿਹ ਬਰ੍ਹਮੁ ਕਹਾਏ॥2॥
ਭੰਜਨ ਗੜਹ੍ ਨ ਸਮਰਥੁ ਸਦਾ ਪਰ੍ਭੁ, ਸੋ ਿਕਮ ਜਾਿਤ ਿਗਨਾਯੋ॥ ਤਾਂ ਤੇ ਸਰਬ-ਕਾਲ ਕੇ ਅਿਸ ਕੋ, ਘਾਇ ਬਚਾਇ ਨ ਆਯੋ॥
ਕੈਸੇ ਤੁ ਿਹ ਤਾਿਰ ਹੈ? ਸੁਿਨ ਜੜਹ੍ ! ਆਿਪ ਡੁ ਿਬਯੋ ਭਵ ਸਾਗਿਰ॥ ਛੁ ਿਟਹੋ ਕਾਲ ਫਾਸ ਤੇ ਤਬ ਹੀ, ਗਹਹੁ ਸਰਿਨ ਜਗਤਾਗਰ॥3॥5॥

ਸਿਤਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਿਲਖਾਰੀਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਸਮਾਏ ਸਨ 7 ਅਕਤੂ ਬਰ, ਸੰਨ 1708 ਨੂ ੰ। ਦੇਸੀ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ 5, ਸੰਮਤ1765
(ਕੱਤਕ ਦੀ ਛੇ ਤਰੀਕ) ਸੀ।
ਸਿਤਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਿਲਖਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਸਮਾਣ ਤ 100 ਸਾਲ ਿਪਛ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਉਂ ਹਨ(ੳ) ਭਾਈ ਸੁਖਾ ਿਸੰਘ-'ਗੁਰ ਿਬਲਾਸ'।
(ਅ) ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਿਸੰਘ-'ਗੁਰ-ਪਰ੍ਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪਰ੍ਕਾਸ਼'।
(ੲ) ਬਾਵਾ ਸੁਮੇਰ ਿਸੰਘ-'ਗੁਰ-ਿਬਲਾਸ'।
(ਸ) ਿਗਆਨੀ ਿਗਆਨ ਿਸੰਘ-'ਪੰਥ ਪਰ੍ਕਾਸ਼'।
ਇਹਨਾਂ ਿਲਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨੇ 'ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ' ਸਾਜਣ ਵੇਲੇ ਪਿਹਲਾਂ ਦੇਵੀ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਪਰ,
ਸਿਤਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਿਲਖਾਰੀ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਿਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹ ਕੀਤਾ।
(3) ਦੇਵੀ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਕਵ ਚੱਲ ਪਈ?
ਸਰ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗਰ੍ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝ ਕੇ ਕਈਿਵਦਵਾਨ ਿਲਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਲਖ
ਿਦੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਿਸਖ ਸੰਗਤਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਚਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਵ ਿਕ(ੳ) ਇਕ ਕੋਹੜੀ ਨੂ ੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕਆਪਣਾ ਰੋਗ ਦੂ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੂ ੰ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ 'ਰਾਮ' ਆਖ। ਜਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂ ੰ
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ।ਿਜਸ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਗ ਆਸਾ ਿਵੱਚ ਹੈ-

ਕਰਵਤੁ ਭਲਾ, ਨ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ॥
(ਅ) ਸ਼ੇਖ਼ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਬਾਰੇ ਿਸੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਖਆਲ ਆਮ ਪਰ੍ਚੱਲਤ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕਾਠ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬੰਨਹ੍ੀ ਿਫਰਦੇ ਸਨਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦ
ਜੀ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਕੇ ਤਪ ਕਿਰਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਉਹ ਸਲੋ ਕ ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਰ੍ਚਲਤਹਨ, ਸਰ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗਰ੍ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਉਂ ਹਨ-

(1) ਫਰੀਦਾ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ.....
(2) ਫਰੀਦਾ ਤਨੁ ਸੁਕਾ ਿਪੰਜਰੁ ਿਥਆ ਤਲੀਆ ਖੂਡ
ੰ ਿਹ ਕਾਗ ॥
ਇਹਨਾਂ ਸਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂ ੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਗਲਤਕਹਾਣੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸੇ ਤਰਹ੍ਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੇਠ-ਿਲਖੇ ਵਰਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤ ਦੇਵੀ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਪਈ(1) ਭਗਉਤੀ-ਪਰ੍ਥਮ ਭਗਉਤੀ ਿਸਮਿਰ ਕੈ-ਅਰਦਾਸ ਿਵੱਚ।
(2) ਕਾਲਕਾ-ਤਹ ਹਮ ਅਿਧਕ ਤਪਿਸਆ ਸਾਧੀ॥ ਮਹਾ ਕਾਲ ਕਾਲਕਾ ਅਰਾਧੀ॥ (ਬਿਚਤਰ੍ ਨਾਟਕ)
ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜਹ੍ ਕੇ ਦੋ ਭੁ ਲੇਖੇ ਿਸਖ-ਿਹਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ(ੳ) ਸਿਤਗੁਰੂ ਜੀ 'ਸ਼ਸਤਰ੍ -ਪੂਜਾ' ਿਸਖਾ ਗਏ ਹਨ।
(ਅ) ਸਿਤਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 'ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ' ਸਾਜਣ ਵੇਲੇ ਪਿਹਲਾਂ 'ਦੇਵੀ' ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਹ ਭੁ ਲੇਖੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰੀਕਾਇਹਨਾਂ ਭੁ ਲੇਿਖਆਂ ਨੂ ੰ ਦੂ ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂ ੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਕੁ ਝ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ
ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ(1) ਸਰ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗਰ੍ੰਥਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ 'ਛੰਦ' ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਰਾਗ, 'ਿਬਰਹੋ' ਤੇ 'ਿਪਆਰ'ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼
ਗ਼ੁਲਾਮੀਹੇਠ ਨੱਿਪਆ ਿਪਆ ਸੀ।ਇਸ ਪਰ-ਅਧੀਨਤਾ ਨੂ ੰ ਦੂ ਰਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਤਆਰੀ ਦੀਬਹੁਤ ਲੋ ੜ ਸੀ। ਦੇਸਵਾਸੀਆਂ ਿਵੱਚ ਬੀਰ-ਰਸ
ਭਰਨਾ ਸੀ। ਫ਼ੌਜੀ ਕਵਾਇਦ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ੍ ਾਂ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਸਿਤਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀਿਵੱਚ 'ਛੰਦ' ਜ਼ੋਸ਼ੀਲਾ ਵਰਿਤਆ।
'ਛੰਦ' ਉਹ ਵਰਤੇ ਜੋ ਉਭਾਰਨਵਾਲੇ ਸਨ, ਿਜਵ ਫ਼ੌਜੀ ਚੜਹ੍ ਤ ਵੇਲੇ ਦੀ 'ਬਡ' ਦੀ ਸੁਰ। ਿਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ(ੳ) ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਛੰਦ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਅਕਾਲ ਉਸਤਿਤ' ਿਵੱਚ-

ਕਹੂੰ ਕੰਜ ਕੇ ਮੰਜ ਕੇ ਭਰਮ ਭੂ ਲੇ ॥ ਕਹੂੰ ਰੰਕ ਕੇ ਰਾਜ ਕੇ ਧਰਮ ਅਲੂ ਲੇ ॥
ਕਹੂੰ ਦੇਸ ਕੇ ਭੇਸ ਕੋ ਧਰਮ ਧਾਮੇ॥ ਕਹੂੰ ਰਾਜ ਕੇ ਸਾਜ ਕੇ ਬਾਜ ਤਾਮੇ॥16॥106॥
(ਅ) 'ਪੰਚ-ਚਮਾਰ' ਛੰਦ
ਇਹੀ ਛੰਦ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਅਕਾਲ ਉਸਤਿਤ' ਿਵੱਚ-

ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਨਾਥ ਹੈ, ਅਭੰਜ ਭੰਜ ਹੈ ਸਦਾ॥ ਅਗੰਜ ਗੰਜ ਗੰਜ ਹੈ, ਸਦੀਵ ਿਸੱਿਧ ਿਬਰ੍ਧਦਾ॥
ਅਨੂ ਪ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਿਛੱਜ ਤੇਜ ਮਾਨੀਐ॥ ਸਦੀਵ ਿਸਿਧ ਸ਼ੁਿਧ-ਦਾ, ਪਰ੍ਤਾਪ-ਪੱਤਰ੍ ਜਾਨੀਐ॥2॥162॥
(2) ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀਉਹ ਵਰਤੇ ਹਨ ਜੋ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਮੌਤ ਤ ਿਨਡਰ ਬਣਨਿਵੱਚ ਬਹੁਤ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ(ੳ) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂ ੰ 'ਸਰ੍ੀ ਕਾਲ' (-ਮੌਤ) ਆਿਖਆ ਹੈ।(ਵੇਖੋ ਬਿਚਤਰ੍ ਨਾਟਕ ਿਵੱਚ ਬਾਣੀ ਸਰ੍ੀ ਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਉਸਤਿਤ )

ਕਾਲ ਹੀ ਪਾਇ ਭਯੋ ਭਗਵਾਨ, ਸੁ ਜਾਗਤ ਯਾ ਜਗੁ ਜਾ ਕੀ ਕਲਾ ਹੈ॥ ਕਾਲ ਹੀ ਪਾਇ ਭਯੋ ਬਰ੍ਹਮਾ ਿਸ਼ਵ, ਕਾਲ ਹੀ ਪਾਇ ਭਯੋ ਜੁਗੀਆ ਹੈ॥
ਕਾਲ ਹੀ ਪਾਇ ਸੁਰਾਸੁਰ ਗੰਧਰ੍ਬ, ਜੱਛ ਭੁ ਜੰਗ ਿਦਸ਼ਾ ਿਬਿਦਸ਼ਾ ਹੈ॥ ਔਰ ਸਕਾਲ, ਸਭੈ ਬਿਸ ਕਾਲ ਕੈ, ਏਕ ਹੀ 'ਕਾਲ' ਅਕਾਲ ਸਦਾ ਹੈ॥
(ਅ) 'ਸਰ੍ੀ ਕਾਲ' ਜੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ (ਜਮਾਲ) ਤੇ ਿਭਆਨਕ ਰੂਪ (ਜਲਾਲ) ਦੋਵ ਿਬਆਨ ਕੀਤੇ ਹਨਜਮਾਲ-

ਕਹੂੰ ਫੂ ਲ ਹਵ੍ੈ ਕੈ ਭਲੇ ਰਾਜ ਫੂ ਲੇ॥ ਕਹੂੰ ਭਵਰ ਹਵ੍ੈ ਕੈ ਭਲੀ ਭਾਂਿਤ ਭੂ ਲੇ॥
ਕਹੂੰ ਪਵਨ ਹਵ੍ੈ ਕੈ ਬਹੇ ਬੇਿਗ ਐਸੇ। ਕਹੈ ਮੋ ਨ ਆਵੈ, ਕਥ ਤਾਂਿਹ ਕੈਸ॥ੇ 12॥
ਜਲਾਲ -

ਡਮਾ ਡਮ ਡਉਰੂ ਿਸਤਾ ਸੇਤ ਛੱਤਰ੍॥ੰ ਹਾਹਾ ਹੂਹੂ ਹਾਸੰ ਝਮਾ ਝੰਮ ਅੱਤਰ੍॥ੰ
ਮਹਾ ਘੋਰ ਸਬਦੰ, ਬਜੇ ਸੰਖ ਐਸੰ॥ ਪਰ੍ਲੈਕਾਲ ਕੇ ਕਾਲ ਕੀ ਜਵ੍ਾਲ ਜੈਸ॥ੰ 19॥
(ੲ) 'ਸਰ੍ੀ ਕਾਲ' ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ੍ -ਧਾਰੀ ਿਲਿਖਆ ਹੈ-

ਕਰੰ ਬਾਮ ਚਾਪਯ੍ੰ, ਿ ਪਾਣੰ ਕਰਾ॥ ਮਹਾ ਤੇਗ ਤੇਜੰ ਿਬਰਾਜੈ ਿਬਸਾ॥ ਮਹਾ ਦਾੜਹ੍ ਦਾੜਹ੍ ੰ ਸੁ ਸੋਹੰ ਅਪਾਰੰ॥ ਿਜਨੈ ਚਰਬੀਅੰ ਜੀਵ ਜਗਯ੍ੰ ਹਜਾਰੰ॥
(ਸ) ਸ਼ਸਤਰ੍ ‘ਮੌਤ ਰੂਪ’ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਸਤਰ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਵੀ ‘ਸਰ੍ੀ ਕਾਲ’ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ(1) ਖਗ ਖੰਡ ਿਬਹੰਡ,ੰ ਖਲ ਦਲ ਖੰਡ,ੰ ਅਿਤ ਰਣ ਮੰਡ,ੰ ਬਰਭੰਡ॥
ੰ ਭੁ ਜਦੰ²ਡ ਅਖੰਡ,ੰ ਤੇਜ ਪਰ੍ਚਡ
ੰ ,ੰ ਜੋਿਤ ਅਮੰਡ,ੰ ਭਾਨ ਪਰ੍ਭ॥ੰ

ਸੁਖ ਸੰਤਾ ਕਰਣੰ, ਦੁ ਰਮਿਤ ਦਰਣੰ, ਿਕਲਿਬਖ ਹਰਣੰ, ਅਿਸ ਸਰਣੰ॥ ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਕਾਰਣ, ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਉਬਾਰਣ, ਮਮ ਪਰ੍ਿਤਪਾਰਣ, ਜੈ ਤੇਗ॥ੰ 2॥
ਨੋ ਟ-ਪਰ੍ਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਿਦਆਂ ਉਸ ਨੂ ੰ ‘ਅਿਸ’ ਤੇ ‘ਤੇਗ’ਵੀ ਆਿਖਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਤਲਵਾਰ’।

ੰ ਰ੍ ਨ ਕੀ ਮਸੁ ਕੈ ਹਉ॥ ਕਾਿਟ ਬਨਾਸਪਤੀ ਸਗਰੀ, ਿਲਖਬੇ ਹੂੰ ਕੇ ਲੇ ਖਿਨ ਕਾਜ ਬਨੈ ਹਉ॥
(2) ਕਾਗਦ ਦੀਪ ਸਭੈ ਕਿਰ ਕੈ, ਅਰੁ ਸਾਤ ਸਮੁਦ
ਸਾਰਸੁਤੀ ਬਕਤਾ ਕਿਰ ਕੈ, ਜੁਗ ਕੋਿਟ ਗਣੇ ਸ਼ ਕੈ ਹਾਿਥ ਿਲਖੈ ਹਉ॥ ‘ਕਾਲ’! ‘ਿ ਪਾਨ’ ਿਬਨਾ ਿਬਨਤੀ, ਨ ਤਊ ਤੁ ਮ ਕੋ, ‘ਪਰ੍ਭ’ ਨੈ ਕ ਿਰਝੈ ਹ॥
ਨੋ ਟ-ਏਥੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੂ ੰ ‘ਕਾਲ’ ਅਤੇ ‘ਿ ਪਾਣ’ ਵੀ ਆਿਖਆ ਹੈ(3) ਨਮੋ ਚੱ -ਪਾਣੰ॥ ਅਭੂ ਤੰ ਭਯਾਣੰ॥ ਨਮੋ ਉਗਰ੍-ਦਾੜਹ੍ ॥
ੰ ਮਹਾ ਿਗਰ੍ਸ਼ਟ ਗਾੜੰ॥89॥ ਨਮੋ ਤੀਰ ਤੋਪ॥ੰ ਿਜਨੈ ਸੱਤਰ੍ ਘੋਪ॥ੰ

ਨਮੋ ਧੋਪ ਪੱਟ॥ੰ ਿਜਨੈ ਦੁ ਸ਼ਟ ਦੱਟ॥ੰ 90॥ ਿਜਤੇ ਸ਼ਸਤ ਨਾਮੰ॥ ਨਮਸਕਾਰ ਤਾਮੰ॥ ਿਜਤੇ ਅਸਤਰ੍ ਭੇਯ॥ੰ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇਯ॥ੰ 91॥

ਨੋ ਟ-ਿਜਸ ਨੂ ੰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਉਂ ਿਬਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ-

ਨਮੋ ਖੱਗ ਖੰਡੰ ਿ ਪਾਣੰ ਕਟਾਰੰ॥ ਸਦਾ ਏਕ-ਰੂਪੰ ਸਦਾ ਿਨਰ-ਿਬਕਾਰੰ॥
ਨਮੋ ਬਾਣ-ਪਾਣੰ ਨਮੋ ਦੰਡ-ਧਾਰਯੰ॥ ਿਜਨੈ ਚੌਦਹੂੰ ਲੋ ਕ ਜੋਤੰ ਿਬਥਾਰਯੰ॥
ਨੋ ਟ-ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੰਦ ‘ਸਰ੍ੀ ਕਾਲ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਿਤ’ ਵਾਲੇ ਪਿਹਲੇ ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ ਹਨ।
ਹੁਣ ਲਵੋ ਲਫ਼ਜ਼ ‘ਭਗਉਤੀ’ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ ‘ਵਾਰ ਸਰ੍ੀ ਭਗੌਤੀ ਜੀ ਕੀ’ ਿਵੱਚ। ਲਫ਼ਜ਼ ‘ਭਗੌਤੀ’ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਤਲਵਾਰ’ ਵੀ ਹੈ।
ਆਪ ਿਲਖਦੇ ਹਨ-

ਦੁ ੰਹ ਕੰਧਾਰਾਂ ਮੁਹ ਜੁੜੇ ਨਾਲ ਧਉਂਸਾ ਭਾਰੀ॥ ਲਈ ਭਗੌਤੀ ਦੁ ਰਗਸ਼ਾਹ ਵਰਜਾਗਨ ਭਾਰੀ॥
ਲਾਈ ਰਾਜੇ ਸੁਭ
ੰ ਨੋ ਰਤ ਪੀਏ ਿਪਆਰੀ ॥ ਸੁਭ
ੰ ਪਲਾਣੋ ਿਡਿਗਆ, ਉਪਮਾ ਬੀਚਾਰੀ॥....
ਜਾਣੁ ਰਜ਼ਾਦੀ ਉਤਰੀ ਪਹਿਨ ਸੂਹੀ ਸਾਰੀ॥ (ਸਾੜਹ੍ ੀ) ॥53॥

ਪਰ ਤੁ ਕ ‘ਪਰ੍ਥਮ ਭਗੌਤੀ ਿਸਮਿਰ ਕੈ’ ਿਵੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ‘ਭਗੌਤੀ’ ਦਾ ਅਰਥ‘ਤਲਵਾਰ’ ਨਹ ਹੈ। ਇਥੇ ਸ਼ਸਤਰ੍ -ਪੂਜਾ ਨਹ ਹੈ। ਿਜਸ ਨੂ ੰ
‘ਭਗੌਤੀ’ਆਿਖਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂ ੰ ਦੂ ਜੀ ਪਉੜੀ ਿਵੱਚ ਇਉਂ ਆਖਦੇ ਹਨ-

ਖੰਡਾ ਪਰ੍ਥਮੈ ਸਾਿਜ ਕੈ, ਿਜਿਨ ਸਭੁ ਸੈਸਾਰੁ ਉਪਾਇਆ॥ ਬਰ੍ਹਮਾ ਿਬਸਨ ਮਹੇਸ ਸਾਿਜ, ਕੁ ਦਰਤੀ ਦਾ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇ ਬਣਾਇਆ॥
ਿਸੰਧ ਪਰਬਤ ਮੇਦਨੀ, ਿਬਨੁ ਥੰਮਾਹ੍ ਗਗਨੁ ਰਹਾਇਆ॥ ਿਸਰਜੇ ਦਾਨੋ ਦੇਵਤੇ, ਿਤਨ ਅੰਦਿਰ ਬਾਦੁ ਰਚਾਇਆ॥
ਤੈ ਹੀ ਦੁ ਰਗਾ ਸਾਿਜ ਕੈ, ਦੈਤਾ ਦਾ ਨਾਸੁ ਕਰਾਇਆ॥ ਤੈਥ ਹੀ ਬਲੁ ਰਾਮ ਲੈ , ਨਾਿਲ ਬਾਣਾ ਦਹਿਸਰੁ ਘਾਇਆ॥
ਤੈਥ ਹੀ ਬਲੁ ਿ ਸ਼ਨ ਲੈ , ਕੰਸੁ ਕੇਸੀ ਪਕਿੜ ਿਗਰਾਇਆ॥ ਬਡੇ ਬਡੇ ਮੁਿਨ ਦੇਵਤੇ, ਕਈ ਜੁਗ ਿਤਨੀ ਤਨੁ ਤਾਇਆ॥
ਿਕਨੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ॥2॥
ਲਫ਼ਜ਼ ‘ਕਾਲਕਾ’
ਵੇਖੋ ‘ਬਿਚਤਰ੍ ਨਾਟਕ’ , ਛੇਵਾਂ ਅਿਧਆਇ -

ਅਬ ਮੈ ਅਪਨੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੋ ॥ ਤਪ ਸਾਧਨ ਿਜਹ ਿਬਿਧ ਮੁਿਹ ਆਨੋ ॥ ਹੇਮਕੁ ਟ
ੰ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ॥ ਸਪਤ ਿਸਰ੍ਗ
ੰ ਸੋਭਤ ਹੈ ਤਹਾਂ॥1॥
ਸਪਤ ਿਸਰ੍ਗ
ੰ ਿਤਹ ਨਾਮ ਕਹਾਵਾ॥ ਪੰਡ ਰਾਜ ਿਜਹ ਜੋਗ ਕਮਾਵਾ॥ ਤਹ ਹਮ ਅਿਧਕ ਤਪੱਿਸਆ ਸਾਧੀ॥ ਮਹਾ ਕਾਲ ‘ਕਾਲਕਾ’ ਅਰਾਧੀ॥2॥
ਇਹ ਿਬਿਧ ਕਰਤ ਤਪੱਿਸਆ ਭਯੋ॥ ‘ਦਵ੍ ’ੈ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹਵ੍ੈ ਗਯੋ॥ ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ‘ਅਲੱਖ’ ਅਰਾਧਾ॥ ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ॥3॥

ਿਤਨ ਜੋ ਕਰੀ ‘ਅਲੱਖ’ ਕੀ ਸੇਵਾ॥ ਤਾਂ ਤੇ ਭਏ ਪਰ੍ਸਨ
ੰ ਗੁਰਦੇਵਾ॥ ਿਤਿਨ ‘ਪਰ੍ਿਭ’ ਜਬ ਆਇਸ ਮੋਿਹ ਦੀਆ॥ ਤਬ ਹਮ ਜਨਕ ਕਲੂ ਮਿਹ
ਲੀਆ॥
ਇਥੇ ਹੀ ‘ਕਾਲਕਾ’ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ‘ਦਵ੍ ੈ’, ‘ਅਲੱਖ’ ਅਤੇ ‘ਪਰ੍ਿਭ’ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਲਫ਼ਜ਼ ‘ਕਾਲਕਾ’, ‘ਮਹਾਕਾਲ’ ਵਾਸਤੇ ਹੈ,
‘ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ’ ਵਾਸਤੇ ਹੈ।
(ਅ) ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ‘ਦੂ ਜੇ’ ਿਲਖਦੇ ਹਨ-

ਗੁਿਰ ਿਸਮਿਰ ਮਨਾਈ ‘ਕਾਲਕਾ’ ਖੰਡੇ ਕੀ ਵੇਲਾ॥
ਇਥੇ ‘ਕਾਲਕਾ’ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ੍ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਧਾਰ (-ਵੇਲਾ) ਖੰਡੇ ਦੀਹੈ। ਿਜਵ ‘ਭਗੌਤੀ’, ‘ਤਲਵਾਰ’ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਕੇ ‘ਸਰ੍ੀ ਕਾਲ’ ਜੀ ਦਾਨਾਮ ਹੈ,
ਿਤਵ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ‘ਕਾਲਕਾ’।
(ੲ) ‘ਭਗੌਤੀ ਸਤੋਤਰ੍’ ਿਵੱਚ ‘ਭਗੌਤੀ’ ਨੂ ੰ ‘ਲਹੋ-ਪੁਤਰ੍ੀ’ ਆਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂ ੰ ‘ਮਹਾਕਾਲ’ ਕੀ ‘ਕਾਲਕਾ’ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ-

ਨਮੋ ਸਰ੍ੀ ਭਗੌਤੀ ਬਦੈਲੀ ਸਰੋਹੀ॥ ਕਰੇ ਏਕ ਤੇ ਦਵ੍ ੈ ਸੁਭਟ ਹਾਥ ਸੋਹੀ॥ ਨਮੋ ਲਹੋ-ਪੁਤਰ੍ੀ ਅਛੋਹੰ ਰਹੰਤੀ॥ ਨਮੋ ਜੀਭ ਜੁਆਲਾ ਮੁਖੀ ਜੋਯ੍ਂ ਬ¦ਤੀ॥
ਨਮੋ ਤੇਜ ਮੰਡਾ ਦੁ ਖਡ
ੰ ਾ ਦੁ ਧਾਰੀ॥ ਮਹਾ ਸਤਰ੍ -ਬਨ ਕੋ ਮਹਾ ਭੀਮ ਆਰੀ॥ ‘ਮਹਾਕਾਲ’ ਕੀ ‘ਕਾਲਕਾ’ ਕਾਲ- ਧੰ॥ ਮਹਾ ਿਵਸਹੀ ਿਬਰ੍ਿੱ ਧਦਾ
ਅਰਧ ਉਰਧੰ॥
(ਸ) ‘ਭਗੌਤੀ ਚਿਰਤਰ੍ ’ ਿਵੱਚ ‘ਭਗੌਤੀ’ ਨੂ ੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ ‘ਕਾਲਕਾ’ ਨਾਮ ਦਦੇ ਹਨ-

ਤੁ ਹੀ ਖੜਕ-ਧਾਰਾ ਤੁ ਹੀ ਬਾਢਵਾਰੀ॥ ਤੁ ਹੀ ਤੀਰ ਤਰਵਾਰ ਕਾਤੀ ਕਟਾਰੀ॥ ਹਲੱਬੀ ਜੁਨਬ
ੱ ੀ ਮਗ਼ਰਬੀ ਤੁ ਹੀ ਹ॥ ਿਨਹਾਰ ਜਹਾਂ ਆਪ ਠਾਢੀ
ਵਹ ਹ॥ ਤੁ ਹੀ ਰਾਮ ਹਵ੍ੈ ਕੈ ਹਠੀ ਦੈਤ ਘਾਯੋ॥ ਤੁ ਹੀ ਿ ਸਨ ਹਵ੍ੈ ਕੰਸ ਕੇਸੀ ਖਪਾਯੋ॥ ਤੁ ਹੀ ਜਾਲਪਾ ‘ਕਾਲਕਾ’ ਕੈ ਬਖਾਨੀ॥ ਤੁ ਹੀ ਚੌਦਹੂ ਲੋ ਕ
ਕੀ ਰਾਜਧਾਨੀ॥
ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਭਗੌਤੀ ਨੂ ੰ ਇਸਤਰ੍ ੀ-ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੰਬਧ
ੋ ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ‘ਕਾਲਕਾ’ ਵੀ ਆਿਖਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਦੇਵੀ ਨਹ ?
(ਉਤਰ) ‘ਭਗੌਤੀ ਚਿਰਤਰ੍ ’ ਿਵੱਚ ਹੇਠ-ਿਲਿਖਆ ਸਵੱਈਆ ਿਮਲਦਾਹੈ-

ਮੇਰੁ ਕਰਹੁ ਿਤਰ੍ ਣ ਤੇ ਮੁਿਹ ਜਾਿਹ, ਗਰੀਬ ਿਨਵਾਜ ਨ ਦੂ ਸਰੁ ਤੋ ਸੌ॥ ਭੂ ਲ ਿਛਮੋ ਹਮਰੀ, ਪਰ੍ਭ! ਆਪਨ, ਭੂ ਲਨਹਾਰ ਕਹੂੰ ਕੋਊ ਮੋ ਸੌ॥
ਸੇਵ ਕਰੀ ਤੁ ਮਰੀ, ਿਤਨ ਕੇ ਸਭ ਹੀ ਿਗਰ੍ਹ ਦੇਖੀਅਤ ਦਰ੍ ਬ ਭਰੋਸ॥ੌ ਯਾ ਕਿਲ ਮਿਹ ਸਭ, ਕਾਲ ਿ ਪਾਨ ਕੋ, ਭਾਰੀ ਭੁ ਜਾਨ ਕੋ ਭਾਰੀ ਭਰੋਸ॥ੌ

ਇਹ ਸਵੱਈਆ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ‘ਸਰ੍ੀ ਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਉਸਤਿਤ’ ਬਿਚਤਰ੍ ਨਾਟਕ ਿਵੱਚ।ਸੋ, ਇਹ ‘ਭਗੌਤੀ’ ਤੇ ‘ਕਾਲਕਾ ‘ਸਰ੍ੀ ਕਾਲ ਜੀ’ ਹੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਿਵਚਾਰਾਂ(1) (ੳ) ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਲੇ ਪਰ੍ਸੰਗ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦਿਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਿਕਤੇ ਨਹ ਕੀਤਾ। ‘ਭੰਗਾਣੀ’ ਆਿਦਕ ਜੁੱਧਾਂ ਦਾ ਹਾਲਤਾਂ
ਿਲਖ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਿਸਰਫ਼ ਦੋ ਿਦਨ ਹੀ ਹੋਏ।(ਅ) ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਬਰ੍ਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ‘ਦੇਵੀ’ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੂ ੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਗ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਵਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤ ਅਗਲੇ ਿਦਨ‘ਜੱਗ’ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਰ੍ਾਹਮਣਾਂ ਦਾ
ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁ ੱਲ ਿਗਆ। ਜੇ ‘ਹਵਨ’ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਿਕਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਵੇਖੋ, ਫ਼ੁ ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ-

ਜੋ ਿਕਛੁ ਲੇ ਖ ਿਲਿਖਓ ਿਬਧਨਾ, ਸੋਈ ਪਾਯਤ, ਿਮਸਰ੍ ਜੂ! ਸ਼ੌਕ ਿਨਵਾਰੋ॥ ਮੇਰੋ ਕਛੂ ਅਪਰਾਧ ਨਹ , ਗਯੋ ਯਾਦ ਤੇ ਭੂ ਲ, ਨ ਕੋਪ ਿਚਤਾਰੋ॥
ਬਾਗੋ ਿਨਹਾਲੀ ਪਠੈ ਦੈ ਹਉ ਆਜੁ ਭਲੇ ਤੁ ਮ ਕੇ ਿਨਸਚੈ ਜੀਅ ਧਾਰੋ॥ ਛਤਰ੍ ੀ ਸਭੈ ਿ ਤ ਿਬਪਰ੍ਨ ਕੇ, ਇਨਹੂ ਪਿਹ ਕਟਾਛ ਿ ਪਾ ਕੇ ਿਨਹਾਰੋ॥
(ੲ) ਮਾਛੂ ਵਾੜੇ ਦੇ ਤੇ ਮਲੇ ਰੀਏ ਨੂ ੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਬਰ੍ਾਹਮਣਾਂ ਨੂ ੰ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ।(ਸ) ਦੇਵੀ ਦੇਵ-ਮੰਤਰ੍ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰ੍ਗਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।
‘ਵੇਦ’ ਪੜਹ੍ ਨ ਦਾਹੁਕਮ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਗ ਰੋਕ ਗਏ।
(2) (ੳ) ਬਾਵਾ ਸੁਮੇਰ ਿਸੰਘ ਜੀ ਿਲਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਹਵਨ ਤ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਖੇ ਿਬਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਆਉਂਿਦਆਂ ਹੀ
ਪਿਹਲਾਂ ‘ਸ਼ੂਦਰਾਂ’ ਨੂ ੰ ‘ਅੰਿਮਰ੍ਤ’ ਛਕਾ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਿਕਉਂ ?
(ਅ) ‘ਦੇਵੀ’ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ‘ਕਰਦ’ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਸਿਤਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਿਕਉਂ ਛਕਾਇਆ?
(ੲ) ਸਿਤਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਤੀਰ ਤੋਪ ਆਿਦਕ ਵਰਤੇ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਦੇਵੀ ਦੀ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਕਰਦ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ
ਿਕਤੇ ਨਹ ਕੀਤਾ।
(3) (ੳ) ਦੇਵੀ-ਉਪਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੈ ‘ਕੜਾਹੀ’। ਪਰ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਿਵੱਚ ‘ਕੜਾਹ ਪਰ੍ਸ਼ਾਦ’ ਹੀ ਜਾਰੀ ਤੁ ਿਰਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
(ਅ) ਜੇ ਦੇਵੀ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਿਜਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਸ ਿ ਪਾਨ ਕੜਾ ਆਿਦਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਥਾਂ ਦੇਵੀ ਦਾ ਅੱਟਾ ਪਿਹਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਸਿਤਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ।
(4) ਸਿਤਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂ ੰ ਿਜਹੜਾ ‘ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ’ ਿਲਖ ਕੇ ਭੇਿਜਆ ਸੀ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਲਖਦੇ ਹਨ -

ਮਨਮ ਕੁ ਸ਼ਤਨਮ ਕਹੀਆਂ ਬੁਤ-ਪਰ੍ਸਤ॥
ਿਕ ਊ ਬੁਤ-ਪਰ੍ਸਤੰਦ, ਮਨ ਬੁਤ-ਿਸ਼ਕੱਸਤ॥92॥
ਭਾਵ, ਮ ਬੁੱਤ-ਪਰ੍ਸਤ ਪਹਾੜੀ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂ ੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ,
ਿਕਉਂ ਜੁ ਉਹ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਨ ਤੇ ਮ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂ ੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ।ਜੇ ਉਹਨਾਂ ‘ਦੇਵੀ’ ਪੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਉਂ ਨਾ ਿਲਖਦੇ।

(‘ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ’ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ)

ਸਰ੍ੀ ਦਸਮ ਗਰ੍ੰ ਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣੇ ਤ ਦਰਿਕਨਾਰ, ਬੁਜ਼ਿਦਲ ਆਦਮੀ ਇਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਨਹ
ਸਕਦਾ. ਇਹ ਕਾਇਰ ਦਾ' ਗਰ੍ੰ ਥ ਨਹ ਹੈ. ਇਸ ਗਰ੍ੰ ਥ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਅੰ ਗ ਿਵਚ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਚੰ ਗਾਰ , ਿਕਰਪਾਨ ਦੀਆਂ
ਟੁਣਕਾਰ , ਤੇ ਘੋਿੜਆਂ ਦੀਆਂ ਰਕਾਬ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਸੰਤ ਜਰਨੈ ਲ ਿਸੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਿਭੰਡਰਾਂਵਾਲੇ
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