ਸ਼ਰੀਕ - ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ !!!
-: ਪ੍ਰੋ. ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸ ਿੰ ਘ USA
ਧਿੰ ਨੁ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰਿੰ ਥ ਾਸਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਸਗਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸ ਿੱ ਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ‘ਸ਼ਰੀਕ’ ਦੀ ਿੋਂਦ ਾਰੇ ਸ ਚਾਰ
ਕਰਨੀ , ਲੇ ਖ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਸ ਸ਼ਾ ਿੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁ ਾਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਇਨਹਾਂ ਅਭੁਿੱ ਲ ਿ ਤੀਆਂ ਦੀ
ਬਰਾਬਰੀ ਨਿੀਂ ਿੋ ਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਗਆਨ ਦੇ ਧੁਰਿੰਤਰ ਸ ਦ ਾਨਾਂ ਦੇ ਿੁਿੰ ਸਦਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇ ਉਪ੍ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲ਼ਟ,
ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰਿੰ ਥ ਾਸਿਬ ਜੀ ਦਾ ‘ਸ਼ਰੀਕ’ ਪ੍ੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕਾ ਿੈ। ਕਸਿਣ ਤੋਂ ਭਾ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰਿੰ ਥ ਾਸਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ ਿੱ ਖੀ,
ਗੁਰਮਸਤ, ਅਤੇ ਿੱ ਚੀ ਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂਿੰ ਖੋਰਾ ਲਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋ ਚੁਿੱ ਕਾ ਿੈ।
ਿੰ ਨ 1897 ਸ ਿੱ ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਰੂਪ੍ੀ ਗਰਿੰ ਥ ਬਣਾਕੇ ਪ੍ਸਿਲਾਂ ਇਿੱ

ਦਾ ਨਾਂ ‘ਦ ਮ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰਿੰ ਥ ਾਸਿਬ’ ਰਿੱ ਸਖਆ ਸਗਆ ਤੇ

ਜਾਗਰੂਕ ਸ ਿੱ ਖਾਂ ਲੋਂ ਸ ਰੋਧ ਿੋਣ ਤੇ ‘ਗੁਰ’ੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂਿੰ ਸ ਰਲੇ ਖ ਸ ਿੱ ਚੋਂ ਿਟਾ ਸਦਿੱ ਤਾ ਸਗਆ। ਇਿ ‘ਸ਼ਰੀਕ’ ਗੁਰਬਾਣੀ
ਸ ਧਾਂਤਾਂ/ਸ ਿੱ ਖੀ ਸ ਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸ ਰੋਧੀ ਸਬਿੱ ਪ੍ਰ ਾਦ/ ਨਾਤਨ ਾਦ/ਬਰਾਿਮਣ ਾਦ/ਮਨੂ ਾਦ ਦੁਆਰਾ ਸ ਿੱ ਖਾਂ ਨੂਿੰ ਆਪ੍ਣੀ
ਬੁਿੱ ਕਲ਼ ਸ ਿੱ ਚ ਮੇਟ ਲੈ ਣ ਦੀ ਡੂਿੰ ਘੀ ਚਾਲ ਜੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੈ। ਸ ਿੱ ਖਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਾਲ਼ੀ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ ਰਕਾਰ ੀ
ਇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੂਿੰ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਸ ਿੱ ਚ ਭਾਈ ਾਲ਼ ੀ, ਸਕਉਂਸਕ ਉਿ ੀ ਸ ਿੱ ਖਾਂ ਸ ਿੱ ਚ ਫੁਿੱ ਟ ਪ੍ਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦਾ ੁਿੱ ਖ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਾ
ਚਾਿੁਿੰ ਦੀ ੀ। ਮੁਗ਼ਲ ਰਾਜ ਦੀ ਗਿੱ ਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਬਿੱ ਪ੍ਰ ਾਦ ਲੋਂ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਾਸਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਰੀ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੂਿੰ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ
ਜੀ ਦਾ ‘ਸ਼ਰੀਕ’ ਅਤੇ ਚਉਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਾਸਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਰੀ ਸਪ੍ਰਥੀ ਚਿੰ ਦ ਨੂਿੰ ਪ੍ਿੰ ਜ ੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ‘ਸ਼ਰੀਕ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਸਬਿੱ ਪ੍ਰ ਾਦ ਲੋਂ ਅ ਫ਼ਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨ। ਧਿੰ ਨੁ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਿਾਦੁਰ ਪ੍ਾਸਤਸ਼ਾਿ ਜੀ ਦੇ 22 ‘ਸ਼ਰੀਕ’ ਬਕਾਲ਼ੇ
ਗਿੱ ਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨ ਜਦੋਂ ਅਿੱ ਠ ੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਸਤ ਮਾਉਣ ਮੇਂ ਸਕਿਾ ੀ ‘ਬਾਬਾ ਬਕਾਲ਼ੇ ’। ਿੱ ਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ
ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਿੋਣ ਤੇ ਨਕਲੀ 22 ‘ਸ਼ਰੀਕ’ ਸ ਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ੈਰ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਨ। ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਰੀਰ-ਗੁਰੂ ਖੜਹਾ
ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਬਿੱ ਪ੍ਰ ਾਦੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂਿੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਾਸਤਸ਼ਾਿਾਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਿੀਂ ਿੋਣ ਸਦਿੱ ਤਾ ੀ।
ਦ

ੇਂ ਪ੍ਾਸਤਸ਼ਾਿ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਸਤ ਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਸਿਲਾਂ ਿੰ ਨ 1708 ਸ ਿੱ ਚ ਸ਼ਰੀਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰ ਪ੍ਰਾ ਨੂਿੰ ਦਾ ਲਈ ਸ ਿੱ ਖੀ

ਸ ਿੱ ਚ, ਬਿੰ ਦ ਕਰ ਕੇ, ‘ਗਰਿੰ ਥ ਗੁਰੂ’ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰ ਪ੍ਰਾ ਨੂਿੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਦਿੱ ਤਾ ੀ। ਇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ਼ ਸ ਿੱ ਖੀ- ਮਾਰੂ ਜਥੇਬਿੰਦੀਆਂ ਨੇ
ਆਪ੍ਣੇ ਕਿੰ ਨ ਖੜਹੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ‘ਗਰਿੰ ਥ ਗੁਰੂ’ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਰੀਕ ‘ਗਰਿੰ ਥ’ ਨੂਿੰ ਖੜਹਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸ ਿੱ ਚ ਪ੍ੂਰੇ ਜ਼ੋਰ
ਨਾਲ਼ ਜੁਿੱ ਟ ਗਈਆਂ ਨ ਤੇ ਿੰ ਨ 1897 ਸ ਿੱ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਿੋ ਗਈਆਂ।
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ਇਿੱ

ਸ਼ਰੀਕ ਨੂਿੰ ਅਿੁਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਿੱ ਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰੋ. ਕਮੇਟੀ ੀ ਸਪ੍ਿੱ ਛੇ ਨਿੀਂ ਰਿੀ ਸਜਿੱ

ਨੇ ਇ ਸ਼ਰੀਕ ਦੀਆਂ ਕੁਿੱ ਝ ਰਚਨਾ ਾਂ

ਿੰ ਨ 1931 ਤੋਂ 1945 ਤਕ ਬਣਾਈ ‘ਸ ਿੱ ਖ ਰਿਤ ਮਰਯਾਦਾ’ ਸ ਿੱ ਚ , ਪ੍ਿੰ ਜ ੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸਨਿੱਤ-ਨੇਮ ਭਿੰ ਗ ਕਰ ਕੇ,
ਸ ਿੱ ਖਾਂ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸਨਿੱਤ-ਨੇਮ ਅਤੇ ਅਿੰ ਸਮਰਤ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸ ਿੱ ਚ ਰਲ਼ਾ ਕੇ ਿੱ ਚੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸਮਲ਼ਗੋਭਾ ਕਰ
ਸਦਿੱ ਤੀਆਂ। ਇ ਨਾਲ਼ ਿੀ ਬਰਾਿਮਣ ਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜਹਾਂ ਸ ਿੱ ਖੀ ਸ ਿੱ ਚ ਪ੍ਰ ੇਸ਼ ਿੋ ਕੇ ਪ੍ਿੱ ਕੀਆਂ ਿੋ ਗਈਆਂ। ਅਿੱ ਜ ਦੀ ਸ਼ਰੋ. ਕਮੇਟੀ
ਨੇ ਇ ਸ਼ਰੀਕ ਦੀ ‘ਗਰਿੰ ਥ ਗੁਰੂ’ ਨਾਲ਼ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਿੋਂਦ ਦੀ ਸਮਆਦ ਨੂਿੰ ਅਗਾਂਿ ਿੋਰ ਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪ੍ ਿੀ ‘ਸ ਿੱ ਖ
ਰਿਤ ਮਰਯਾਦਾ’ ਸ ਿੱ ਚ ਿੰ ਸ਼ੋਧਨ ਕਰ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਾਲ਼ੀ ਮਿੱ ਦ ਸ ਿੱ ਚ ਸਲਖ ਸਦਿੱ ਤਾ ਸਕ ਾਧ ਿੰ ਗਸਤ ਸ ਿੱ ਚ ‘ਸ਼ਰੀਕ ਦ ਮ
ਗਰਿੰ ਥ’ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾ ਾਂ ੀ ਪ੍ੜਹੀਆਂ ਜਾ ਕਦੀਆਂ ਿਨ। ਇ
ਛਿੱ ਸਡਆ। ਸ ਿੱ ਖ ਸ ਰੋਧ ਕਰਨ ੀ ਤਾਂ ਸਕਿੱ

ਿੰ ਸ਼ੋਧਨ ਨੇ ਸ ਿੱ ਖਾਂ ਲਈ ਸ ਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਿ ਨਿੀਂ

ਅਿੱ ਗੇ? ਸ ਿੱ ਖ ਕੌ ਮ ਦੀ ਾਗਡੋਰ ਸਬਿੱ ਪ੍ਰ ਾਦ ਦੇ ਿਿੱ ਥਾਂ ਸ ਿੱ ਚ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਿੈ। ਸ਼ਰੋ.

ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਕਿੱ ਤਰ ਆਰ.ਐਿੱ .ਐਿੱ ਨਾਲ਼ ਿੰ ਬਿੰ ਧਤ ਿੈ।
ਇਿੱ ਕੋ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਿੰ ਥ (ਰ ਤਾ) ਬਸਚਆ ਿੈ ਸਕ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰਿੰ ਥ ਾਸਿਬ ਜੀ ਨੂਿੰ ਇਿੱ ਕੋ ਇਿੱ ਕ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਿੱ ਚੀ ਸ ਚਾਰਧਾਰਾ
ਨੂਿੰ ਪ੍ਿੱ ਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿੰ ਨਣ ਾਲ਼ੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬਿੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਥਾਨਕ ਿੰ ਗਤਾਂ, ਸ ਿੱ ਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਿੋਰ ਜਾਗਰੂਕ
ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ ਿੱ ਖ ਇਿੱ ਕ-ਮੁਿੱ ਠ ਿੋਣ ਤੇ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰਿੰ ਥ ਾਸਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਬ-ਉੱਚਤਾ ਨੂਿੰ ਬਿਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ਣੇ
ਉਪ੍ਲਿੱਬਧ ਢਿੰ ਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਡਟ ਕੇ ਪ੍ਸਿਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਿਰ ਯੋਗ ਾਧਨ ਰਾਿੀਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਿੰ ਗਤਾਂ ਸ ਿੱ ਚ ਿੱ ਚ ਦਾ ਿੋਕਾ
ਸਦਿੰ ਸਦਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ।
‘ਸ਼ਰੀਕ’ ਲਫ਼ਜ਼ ਅ਼ਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਿੈ ਤੇ ਇ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ- ਸਸ਼ਰਕ ਜਾਂ ਸਿਿੱ ਾ ਰਿੱ ਖਣ ਾਲ਼ਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਾਲ਼ਾ।
ਿੰ ਸਕਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸ ਿੱ ਚ ‘ਸ਼ਰੀਕ’ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ - ਸ਼ੋਭਨੀਕ, ਪ੍ਰ ਸ ਚਾਰ ਸ ਿੱ ਚ ਅ਼ਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਿੀ ਸਲਆ
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ਸਗਆ ਿੈ।
ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰਿੰ ਥ ਾਸਿਬ ਜੀ ਨੂਿੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਪ੍ਰ ਾਨ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ ਿੱ ਚੋਂ ਕੁਿੱ ਝ ਪ੍ਰਮਾਣ ਿੇਠਾਂ ਸਦਿੱ ਤੇ ਜਾ
ਰਿੇ ਿਨ:ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ ਿੱ ਚ ‘ਸ਼ਰੀਕੁ’ ਸ਼ਬਦ 10 ਾਰੀ (ਪ੍ਿੰ ਨੇ-301/9, 547/7, 549/13, 592/2, 597/3, 723/8, 853/10,
1026/16, 1082/4 ਅਤੇ 1242/6) ਉੱਤੇ ਰਸਤਆ ਸਗਆ ਿੈ।
ਸ਼ਰੀਕੁ: ਇਿ ਸ਼ਬਦ ਇਿੱ ਕ- ਚਨ (ਉਕਾਰਾਂਤ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਲਿੱਛਣ), ਪ੍ੁਸਲਿੰਗ ਨਾਂ ਿੈ।
1. ਤੇਰਾ ਰੀਕੁ ਕੋ ਨਾਿੀ ਸਜ ਨੋ ਲ ੈ ਲਾਇ ਣ
ੁ ਾਇਆ ॥ (ਗਗ 301/9)
ਅਰਥ- ਿੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਿੰ ਾਰ ਸ ਿੱ ਚ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ੀ ਸ਼ਰੀਕ ਨਿੀਂ ਿੈ ਸਜ ਨੂਿੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗਿੱ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇਰੇ ਰਗਾ ਆਖੀਏ। ਲ ੈ
ਲਾਇ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਕੇ।
2. ਸਜ ਨੋ ਤੂ ਦੇਸਿ ਸਤ ੁ ਭੁ ਸਕਛੁ ਸਮਲੈ ਕੋਈ ਿੋਰੁ ਰੀਕੁ ਨਾਿੀ ਤੁਧੁ ਪ੍ਾਸ ॥ (ਗਗ 549/7)
3. ਤੁਧੁ ਜੇ ਡੁ ਿੋਰੁ ਰੀਕੁ ਿੋ ੈ ਤਾ ਆਖੀਐ ਤੁਧੁ ਜੇ ਡੁ ਤੂਿੈ ਿੋਈ ॥ (ਗਗ 549/13)
4. ਸਤ ਕਾ ਰੀਕੁ ਕੋ ਨਿੀ ਨਾ ਕੋ ਕਿੰ ਟਕੁ ੈਰਾਈ ॥ (ਗਗ 592/2)
ਕਿੰ ਟਕੁ ੈਰਾਈ- ਕਿੰ ਡੇ ਦੀ ਚੋਭ ਾਂਗ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਾਲ਼ਾ।
5. ਅ ਰੁ ਨ ਦੀ ੈ ਸਕ ੁ ਾਲਾਿੀ ਸਤ ਸਿ ਰੀਕੁ ਨ ਕੋਈ ॥ (ਗਗ 597/3)
ਅਰਥ- ਉ ਪ੍ਰਭੂ ਰਗਾ ਕੋਈ ਿੋਰ ਨਿੀਂ ਜਾਪ੍ਦਾ ਸਜ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ ਫ਼ਸਤ ਕਰਾਂ, ਸਕਉਂਸਕ ਉ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਿੀਂ ਿੈ।
6. ਸਜ ੁ ਨਾਿੀ ਕੋਇ ਰੀਕੁ ਸਕ ੁ ਲੇ ਖੈ ਿਉ ਗਨੀ ॥ (ਗਗ 723/8)
ਅਰਥ- ਸਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਿੋਰ ਕੋਈ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਮੈਂ ਸਕ ਸਗਣਤੀ ਸ ਚ ਿਾਂ ਸਕ ਉ ਦੇ ਗੁਣ ਸਬਆਨ ਕਰ ਕਾਂ?
7. ਇ ੁ ਿਸਰ ਧਨ ਕਾ ਕੋਈ ਰੀਕੁ ਨਾਿੀ ਸਕ ੈ ਕਾ ਖਤੁ ਨਾਿੀ ਸਕ ੈ ਕੈ ੀ ਬਿੰ ਨੈ ਰੋਲੁ ਨਾਿੀ ਜੇ ਕੋ ਿਸਰ ਧਨ ਕੀ
ਬਖੀਲੀ ਕਰੇ ਸਤ ਕਾ ਮੁਿੁ ਿਸਰ ਚਿੁ ਕੁਿੰ ਡਾ ਸ ਸਚ ਕਾਲਾ ਕਰਾਇਆ ॥ (ਗਗ 853/10)
ਅਰਥ- ਗੁਰਮੁਖ ਸਪ੍ਆਸਰਿੁ! ਇਿ ਿਸਰ ਨਾਮ-ਧਨ (ਐ ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਿੈ ਸਕ) ਇ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਿੀਂ ਬਣ ਕਦਾ
(ਇ ਉਤੇ) ਕੋਈ ਜਿੱ ਦੀ ਿਿੱ ਕ ਨਿੀਂ ਬਣਾ ਕਦਾ, ਸਕ ੇ ਕੋਲ ਇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਟਾ ਭੀ ਨਿੀਂ ਿੋ ਕਦਾ । (ਸਜ ੇਂ
ਸਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ) ਿੱ ਟ-ਬਿੰ ਨੇ ਦਾ ਰੌਲਾ (ਪ੍ੈ ਕਦਾ ਿੈ), ਇ ਿਸਰ-ਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਜਿਾ ਰੌਲਾ ਭੀ ਨਿੀਂ ਿੋ
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ਕਦਾ । (ਸਕ ੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂਿੰ ਖ
ੇ ਕੇ) ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁਿੱਖ ਇ ਨਾਮ-ਧਨ ਦੀ (ਖ਼ਾਤਰ) ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਉ ਨੂਿੰ ਗੋਂ ਿਰ
ਪ੍ਾ ੇ ਸਫਟਕਾਰ ਿੀ ਪ੍ੈਂਦੀ ਿੈ ।
ਖਤੁ- ਨਾਂ ਇਿੱ ਕ- ਚਨ ਪ੍ੁਸਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਿੈ, ਅਰਥ-ਪ੍ਟਾ, ਮਲਕੀਅਤ। ੀ ਬਿੰ ਨੈ- ਿੱ ਟ-ਬਿੰ ਨੇ ਦਾ। ਰੋਲ-ੁ ਰੌਲ਼ਾ। ਪ੍ੁਸਲਿੰਗ
ਇਿੱ ਕ- ਚਨ ਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਿੈ।
8. ਸਤ ਸਿ ਰੀਕੁ ਨ ਦੀ ੈ ਕੋਈ ਆਪ੍ੇ ਅਪ੍ਰ ਅਪ੍ਾਰਾ ਿੇ ॥2॥ (ਗਗ 1026/16)
ਅਰਥ- ਉ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਿੀਂ ਿੈ ਸਕਉਂਸਕ ਉਿ ਸਬਅਿੰ ਤ ਿੈ।
9. ਸਤ ਸਿ ਰੀਕੁ ਨਾਿੀ ਰੇ ਕੋਈ ॥ ਸਕ ਿੀ ਬੁਤੈ ਜਬਾਬੁ ਨ ਿੋਈ ॥ ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪ੍ੇ ਆਪ੍ੇ ਕਸਰ ਕਸਰ ੇਖੈ ਚੋਜ
ਖੜਾ॥16॥1॥10॥ (ਗਗ 1082/4)
ਪ੍ਦ ਅਰਥ- ਰੇ-ਿੇ ਭਾਈ! ਸਤ ਸਿ ਰੀਕੁ-ਉ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ (ਬਰਾਬਰ ਦਾ) । ਬੁਤਾ-ਬੁਿੱ ਤਾ, ਕਿੰ ਮ । ਬੁਤ-ੈ ਬੁਿੱ ਤੈ, ਕਿੰ ਮ
ਸ ਚ (ਅਸਧਕਰਣ ਕਾਰਕ ਇਿੱ ਕ- ਚਨ)। ਸਕ ਿੀ ਬੁਤੈ-(ਉ ਦੇ) ਸਕ ੇ ਭੀ ਕਿੰ ਮ ਸ ਚ । ਜਬਾਬੁ-ਉਜ਼ਰ, ਇਨਕਾਰ ।
ਕਸਰ-ਕਰ ਕੇ । ਚੋਜ-ਤਮਾਸ਼ੇ {ਪ੍ੁਸਲਿੰਗ ਬਿੁ- ਚਨ}
ਅਰਥ-ਿੇ ਭਾਈ! ਕੋਈ ਭੀ ਜੀ ਸ਼ਰੀਕ ਿੋ ਕੇ ਉ (ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਿੀਂ ਿੈ । ਉ ਦੇ ਸਕ ੇ ਭੀ ਕਿੰ ਮ ਸ ਚ

ਸਕ ੇ ਪ੍ਾ ੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਿੀਂ ਿੋ ਕਦਾ । ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ (ਿਰ ਥਾਂ) ਆਪ੍ ਿੀ ਆਪ੍ ਿੈ । ਉਿ ਆਪ੍ ਿੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰ ਕਰਕੇ
ਖੜਾ ਆਪ੍ ਿੀ ੇਖ ਸਰਿਾ ਿੈ ।16।1।10।
10. ਿੋਰੁ ਰੀਕੁ ਿੋ ੈ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਸਤ ੁ ਅਗੈ ਤੁਧੁ ਆਖਾਂ ॥ (ਗਗ 1242/6)
ਅਰਥ- ਿੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਜੇ ਕੋਈ ਿੋਰ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਿੋ ੇ ਤਾਂ ਿੀ ਉ ਦੇ ਾਿਮਣੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਜ਼ਕਰ ਕਰਾਂ (ਪ੍ਰ ਤੇਰੇ ਰਗਾ
ਿੋਰ ਕੋਈ ਨਿੀਂ ਿੈ, )ੋ ਤੇਰੀ ਸ ਫ਼ਸਤ- ਾਲਾਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਿੱ ਗੇ ਿੀ ਕਰ ਕਦਾ ਿਾਂ (ਤੇਰੇ ਰਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨਿੰ ੂ ਿੀ ਆਖ ਕਦਾ
ਿਾਂ)।
ਸ਼ਰੀਕ ਤੋਂ ਬਸਣਆਂ ‘ਸ਼ਰੀਕੀ’: ਅਰਥ ਬਰਾਬਰੀਸ਼ਰੀਕੀ: ਸਜ ੁ ਨਾਸਲ ਿੰ ਗਸਤ ਕਸਰ ਰੀਕੀ ਜਾਇ ਸਕਆ ਰੂਆ ਣਾ ॥
ਅਰਥ- ਸਜ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆ ਰੇ ਦਾ ਜੀਊਣਾ ਿੈ, ਉ ੇ ਨਾਲ ਿੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਕੇ (ਜੇ ਦੁਿੱ ਖ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋਇਆ ਤਾਂ ਸਫਰ
ਉ ੇ ਪ੍ਾ ) ਜਾ ਕੇ ਪ੍ੁਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਿੀਂ ਿੋ ਕਦਾ ।
ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਿੱ ਸ਼ਟ ਿੈ ਸਕ ਰਿੱ ਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਿੀਂ ਜਿੰ ਮ ਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸ ਿੱ ਚ ਕੀ ਅਿੰ ਤਰ ਿੈ?
ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ ਿੱ ਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਮਲ਼ਦੇ ਿਨ ਸਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਜੇ ਰਿੱ ਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨਿੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ
ੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਿੀਂ ਿੋ ਕਦਾ। ਜੇ ਰਿੱ ਬ ਭੁਿੱ ਲਣਿਾਰ ਨਿੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ੀ ਭੁਿੱ ਲਣਿਾਰ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਬਾਕੀ ਿੱ ਭ ਭੁਿੱ ਲਣਿਾਰ ਿਨ।
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ਸ ਿੱ ਖ ਕੌ ਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਿੱ ਜ ‘ਰਾਗਮਾਲ਼ਾ’ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਸਬਨਾਂ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰਿੰ ਥ ਾਸਿਬ ਜੀ ਿਨ। ਪ੍ਿੱ ਸ਼ਟ ਿੈ ਸਕ ਰਿੱ ਬ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ
ਗਰਿੰ ਥ ਾਸਿਬ ਭੁਿੱ ਲਣ ਸ ਿੱ ਚ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਗੋਂ ਭੁਿੱ ਸਲਆਂ ਨੂਿੰ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਪ੍ਾਉਣ ਾਲ਼ੇ ਿਨ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ ਿੱ ਚੋਂ ਕੁਿੱ ਝ ਪ੍ਰਮਾਣ ਾਬਤ ਕਰਦੇ ਿਨ ਸਕ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੋ ੇਂ ਿੀ ਭੁਸਲਆਂ ਨੂਿੰ ਮਾਰਗ ਪ੍ਾਉਂਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਦੋ ੇਂ
ਭੁਿੱ ਲਣਿਾਰ ਨਿੀਂ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਉਂ ਿਨ:ੳ. ਸਜ ਸਿ ਸਦਖਾਲਾ ਾਟੜੀ ਸਤ ਸਿ ਭੁਲਾ ੈ ਕਉਣੁ ॥ ਸਜ ਸਿ ਭੁਲਾਈ ਪ੍ਿੰ ਧ ਸ ਸਰ ਸਤ ਸਿ ਸਦਖਾ ੈ ਕਉਣੁ॥ (ਗਗ
952/12)
ਅ. ਭੂਲੇ ਕਉ ਗੁਸਰ ਮਾਰਸਗ ਪ੍ਾਇਆ॥ (ਗਗ 864/4)
ੲ. ਭੁਸਲਆਂ ਆਸਪ੍ ਮਝਾਇ ੀ ਜਾ ਕਉ ਨਦਸਰ ਕਰੇ ॥ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਾਿਰੀ ਕਰਣ ਪ੍ਲਾਿ ਕਰੇ॥67॥ (ਗਗ 1421/6)
. ਭੂਲੇ ਮਾਰਗੁ ਸਜਨਸਿ ਬਤਾਇਆ ॥ ਐ ਾ ਗੁਰੁ ਡਭਾਗੀ ਪ੍ਾਇਆ ॥1॥ (ਗਗ 803/18)

ਿ. ਭੂਲਾ ਮਾਰਸਗ ਪ੍ਾਇਓਨੁ ਗੁਣ ਅ ਗੁਣ ਨ ਬੀਚਾਸਰ ॥ ਨਾਨਕ ਸਤ ੁ ਰਣਾਗਤੀ ਸਜ ਗਲ ਘਟਾ ਆਧਾਰੁ॥4॥ (ਗਗ
49/5)
ਕ. ਭੁਲਣ ਅਿੰ ਦਸਰ ਭੁ ਕੋ ਅਭੁਲੁ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰੁ॥ 61/7
ਖ. ਭੁਲਣ ਸ ਸਚ ਕੀਆ ਭੁ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਆਸਪ੍ ਨ ਭੁਲੈ ॥ (ਗਗ 1344/9)
ਸ਼ਰੀਰਕ ਤਲ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸ ਿੱ ਚ ਭਾ ੇਂ ਅਿੰ ਤਰ ਿੈ ਪ੍ਰ ਅਸਧਅਤਮਕ ਤਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਿੰ ਤਰ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ ਿੱ ਚ ਉਿੀ ਸਲਸਖਆ ਅਤੇ ਸਕਿਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਟਿੱ ਲ ਸਨਯਮ-ਰੂਪ੍ ਿੁਕਮ ਅਨੁ ਾਰ ੀ (ਿਉ ਆਪ੍ਿੁ ਬੋਸਲ
ਨ ਜਾਣਦਾ ਮੈ ਕਸਿਆ ਭੁ ਿੁਕਮਾਉ ਜੀਉ॥ (ਗਗ 763/6)
ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਖੋ :ਗ. ਗੁਰੁ ਪ੍ਾਰਬਰਿਮੁ ਦਾ ਨਮ ਕਾਰਉ॥ (ਗਗ 864/9)
ਘ. ਗੁਰੁ ਮਰਮੇ ਰੁ ਏਕੁ ਿੈ ਭ ਮਸਿ ਰਸਿਆ ਮਾਇ॥ (ਗਗ 53/5)
ਙ. ਗੁਰੁ ਮੇਰੀ ਪ੍ੂਜਾ ਗੁਰੁ ਗੋਸਬਿੰ ਦੁ॥ ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਪ੍ਾਰਬਰਿਮੁ ਗੁਰੁ ਭਗ ਿੰ ਤੁ॥ (ਗਗ 864/14)
ਚ. ਗੁਰੁ ਪ੍ਰਮੇ ਰੁ ਗੁਰੁ ਗੋਸਬਿੰ ਦੁ॥ਗੁਰੁ ਕਰਤਾ ਗੁਰੁ ਦ ਬਖ ਿੰ ਦੁ॥ (ਗਗ 1080/16)
ਛ. ਗੁਰੁ ਪ੍ਰਮੇ ਰੁ ਗੁਰੁ ਗੋਸ ਿੰ ਦੁ॥ਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਦਇਆਲ ਬਖਸ ਿੰ ਦੁ॥ (ਗਗ 897/18)
ਜ. ਨਾਨਕ ੋਧੇ ਸ ਿੰ ਸਮਰਸਤ ਬੇਦ॥ਪ੍ਾਰਬਰਿਮ ਗੁਰ ਨਾਿੀ ਭੇਦ॥ (ਗਗ 1142/8)
ਝ. ਆਸਪ੍ ਨਾਰਾਇਣੁ ਕਲਾ ਧਾਸਰ ਜਗ ਮਸਿ ਪ੍ਰ ਸਰਯਉ॥ (ਗਗ 1395/6)
ਞ. ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਭਗਤੁ ਦਸਰ ਤੁਸਲ ਬਰਿਮ ਮ ਸਰ ਏਕ ਜੀਿ ਸਕਆ ਬਖਾਨੈ॥ (ਗਗ 1385/7)

ਟ. ਿਸਰ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਸਜਨ ਪ੍ਰਸ ਅਉ ਸ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਿ ਥੇ ਰਸਿਓ॥5॥ (ਗਗ 1386/8)
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