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ਕੁੁੱ ਝ ਕੁ ਾਲ ਸ ੁੱ ਛੇ ਸਿਹੜੇ ਭਾਈ ਰਬਿੀਤ ਸ ਿੰ ਘ ਧਿੰ ਦਾ "ਿਾ "ੁ ਨਿੰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿੰ ਨਦੇ ੀ,
ਸਿ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਿਾ ੁ ਦਾ ਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

(ਦ ਮ ਗਰਿੰ ਥ ਿੰ ਨਾ 1-10)
ੴ ਸਤਗੁਰ ਰ ਾਸਦ
ਰੀ ਵਾਸਹਗੁਰ ਿੀ ਕੀ ਫਤਹ

ਜਾਪੁ
ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਾ: 10
ਭੂਬਿਕਾ
ਵੇਦ ਸ ਸਮਰਤ ਸ਼ਾ ਤਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਿਨ ਯੋਗ ਹ ਤੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਕਾਲ, ਭਗਉਤੀ ਆਸਦ ਹਨ। ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਰਿੰ ਭ
ਸਕ ੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਉ ਤਸਤ ਤੋਂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ।
ਅ ੀਂ ਸਵਚਾਰ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਸਕ ਵੇਦ ਸ਼ਾ ਤਰ ਤੇ ਦ ਮ ਗਰਿੰ ਥ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਲਖਾਰੀ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਾਸਹਬ ਦੀ
ਦਰ ਾਈ ਇਕੋ ਇੁੱ ਕ ਹ ਤੀ, ਿੋਸਤ ਰ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਨਿੰ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ। ਕਾਲ ਨਿੰ ਹੀ ਅਕਾਲ ਕਸਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਲ ਨਿੰ
ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਸਹਿੰ ਦੇ ਹਨ।
ਿਾ

ਾਸਹਬ ਦਾ ਸਲਖਾਰੀ, ਛਿੰ ਤ 52 ਸਵੁੱ ਚ ਸ਼ ਤਰਾਂ ਅ ਤਰਾਂ ਨਿੰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ ਨਿੰ ਨਮ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਛਿੰ ਤ 54 ਸਵੁੱ ਚ ਚਿੰ ਡੀ ਦੇਵੀ ਨਿੰ ਨਮ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਿਾ

ਾਸਹਬ ਦੇ ਮਿੰ ਗਲਾਚਰਣ ਸਵੁੱ ਚ ਕਵੀ ਨੇ ਸਲਸਖਆ ਹੈ, ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਾ: 10, ਾਠਕ ਨੇ ਮਝ ਸਲਆ ਸਕ ਿਾ

ਾਸਹਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਾ: 10 ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਦ ਮ ਗਰਿੰ ਥ ਦੀਆਂ ਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਇ ੇ ਭੁਲੇਖੇ ਸਵੁੱ ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹਨ।
ਛਿੰ ਤ 1 ਚਕਰ ਸਚਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਿਾਸਤ ਅਰ ਾਸਤ ਨਸਹਨ ਸਿਹ।
(ਸਿ ਦਾ ਚਕਰ, ਸਚਿੰ ਨ, ਵਰਨ, ਿਾਤੀ, ਬਰਾਦਰੀ ਆਸਦ ਕੁੁੱ ਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।)
ਰ ਰਿੰ ਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋਊ ਕਹ ਨ ਕਤ ਕਹ।
(ਸਿ ਦਾ ਰ ਰਿੰ ਗ, ਰੇਖ ਭੇਖ ਨਿੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਸਹ ਕਦਾ।)
ਅਚਲ ਮਰਸਤ ਅਨਭਉ ਕ
ਰ ਾ ਅਸਮਤੋਿ ਕਸਹਿੈ।।

(ਉਹ ਅਚਲ ਹੈ, ੁਤੇ ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਮਤ ਬਲ ਵਾਲਾ ਸਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।)
ਕੋਸਟ ਇਿੰ ਦਰ ਇਿੰ ਦਰਾਨ ਾਸਹ ਾਹਾਸਣ ਗਸਣਿੈ।।
(ਕਰੋੜਾਂ ਇਿੰ ਦਰਾਂ ਦਾ ਇਿੰ ਦਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਭੀ ਸ਼ਾਹ ਸਗਸਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।)
ਸਤਰਭਵਨ ਮਹੀ

ੁਰ ਨਰ ਅ ਰ
ੁ ਨੇਸਤ ਨੇਸਤ ਬਨ ਸਤਰਣ ਕਸਹਤ।।

(ਸਤਿੰ ਨਾ ਲੋ ਕਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਵੁੱ ਣ ਵਾਲੇ - ਦੇਵਤੇ, ਮਨੁੁੱਖ ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਰਾਿਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਨ ਦੇ ਕਖ ਵੀ ਉ ਨਿੰ ਬੇਅਿੰਤ ਬੇਅਿੰਤ ਕਸਹਿੰ ਦੇ
ਹਨ।)
ਤਵ ਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਮ
ੁ ਤ।।
ਦ ਮ ਗਰਿੰ ਥ ਿੰ ਨਾ 39, ਰੀ ਕਾਲ ਿੀ ਕੀ ਉ ਤਸਤ ਸਵੁੱ ਚ ਕਵੀ ਨੇ ਵੇਦ ਮਤ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਕਾਲ ਦੇ, ਗੁਣ ਸਦੁੱ ਤੇ ਹਨ, ਿੋ ਛਿੰ ਤ 1
ਸਵੁੱ ਚ ਹਨ।
* ਨ ਰ ਿੰ ਨ ਰੇਖਿੰ, ਨ ਰਿੰ ਗਿੰ ਨ ਰਾਗਿੰ ।। ਦਾ 5
(ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਰ ਰੇਖ ਰਿੰ ਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।)
* ਨ ਨਾਮਿੰ ਨ ਠਾਮਿੰ , ਮਹਾ ਿੋਸਤ ਿਾਗਿੰ ।
(ਨਾਮ ਤੇ ਸਟਕਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਉ ਦੀ ਵੁੱ ਡੀ ਿੋਸਤ ਿੁੱ ਗ ਰਹੀ ਹੈ।)
* ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵ,ੇ ਨਮੋ ਰਾਿ ਰਾਿਿੰ । ਦਾ 9
(ਨਮ ਕਾਰ ਹੈ ਦੇਵਸਤਆਂ ਦੇ ਦੇਵ ਨਿੰ , ਰਾਸਿਆਂ ਦੇ ਰਾਿੇ ਨਿੰ ।)
* ਸਨਰਾਲਿੰਬ ਸਨਤਯਿੰ

ੁ ਰਾਿਾ ਸਧਰਾਿਿੰ ।।

(ਉਹ ਆ ਰੇ ਤੋਂ ਸਬਨਾ ਹੈ, ਰਾਸਿਆਂ ਦਾ ਰਾਿਾ ਹੈ।)
ਦ ਮ ਗਰਿੰ ਥ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਾਲ ਨਿੰ ਅਕਾਲ, ਸਨਰਭਉ, ਸਨਰਵੈਰ, ਅਿਨੀ, ੈਭਿੰ ਵੀ ਕਸਹਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦ ਮ ਗਰਿੰ ਥ ਿੰ ਨਾ 45, ਛਿੰ ਤ 84
* ਔਰ ੁ ਕਾਲ ਭੈ ਬ ਕਾਲ ਕੇ ਏਕ ਹੀ ਕਾਲ ਅਕਾਲ ਦਾ ਹੈ।

(ਇੁੱ ਕ ਹੀ ਕਾਲ, ਅਕਾਲ ਹੈ।)
ਦ ਮ ਗਰਿੰ ਥ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਾਲ ਦੀ ਉ ਾ ਨਾ ਦਾ ਉ ਦੇਸ਼ ਸਦਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਦ ਮ ਗਰਿੰ ਥ ਿੰ ਨਾ 44, ਦਾ 75-76 ਸਿਤੇ ਹੋਇ ਬੀਤੇ।। ਸਤਤੇ ਕਾਲ ਿੀਤੇ।।
ਸਿਤੇ ਰਨ ਿੈਹਿੰ।। ਸਤਸਤਓ ਰਾਖ ਲੈ ਹੈ।।
ਸਬਨਾ ਸ਼ਰਨ ਤਾਕੀ ਨ ਅਉਰੈ ਉ ਾਯਿੰ ।।
ਛਿੰ ਤ 2 ਨਮ ਿੰ ਤ ਅਕਾਲੇ ।। ਨਮ ਤਿੰ ਸਕਰ ਾਲੇ ।।
ਨਮ ਤਿੰ ਅਰ ੇ।। ਨਮ ਤਿੰ ਅਨ ੇ।।
ਿੰ ਨਾ 45, ਛਿੰ ਤ 83-84 ਸਵੁੱ ਚ ਕਵੀ ਨੇ ਸਕਹਾ ਹੈ - ਏਕ ਹੀ ਕਾਲ ਅਕਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਨਮ ਤਿੰ ਅਕਾਲੇ - ਕਾਲ ਨਿੰ ਹੀ
ਨਮ ਕਾਰ ਹੈ।
ਇ ੇ ੁ ਤਕ ਦੇ ਲੇ ਖ ‘ਗੁਰਬਾਣੀ ਉ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਤੇ ਕਾਲ ੁਰਖ ਦਾ ਭੇਦ’ ਸਵੁੱ ਚ ਅ ੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੁੱ ਖਰ
ਇੁੱ ਕ, ਏਕਿੰ ਕਾਰ, ਅਕਾਲ ਰ
ੁ ਖ, ਤੇ ਵੇਦ ਮਤ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਕਾਲ, ਮਹਾਕਾਲ, ਅਕਾਲ ਦੀ ਸਵਆਸਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ
ਆਧਾਰ ਅਕਾਲ ਰ
ੁ ਖ, ਇਕੋ ਇੁੱ ਕ ਦੀਵ ਹ ਤੀ ਾਰਬਰਹਮ ਹੈ। ਵੇਦ ਮਤ ਦੇ ਅੁੱ ਖਰ ਕਾਲ, ਅਕਾਲ, ਮਹਾਂਕਾਲ, ਵੇਦ ਮਤ
ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਹਨ। ਕਾਲ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮ ਹਨ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਵੇਦ ਮਤ ਦੇ ਮਾਨ (same) ਅੁੱ ਖਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੁੱ ਖ ਵੁੱ ਖ ਹਨ। ਇ ਲਈ ਅਰਥਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਮੁਗਾਲਤੇ ਲੁੱਗਦੇ
ਹਨ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਰ
ੁ ਖ ਇਕੋ ਇੁੱ ਕ ਅਸਬਨਾ ੀ ਹ ਤੀ, ਇੁੱ ਕ ਏਕਿੰ ਕਾਰ, ਤੇ ਸਨਰਗੁਣ ਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ, ਿ ,
ਸ ਮਰਣ ਸਧਆਨ ਦਾ ਉ ਦੇਸ਼ ਸਦਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉ ਨਿੰ ਨਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉ ਦੇਸ਼ ਸਦਿੰ ਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੁੱ ਕ ਦੇ ਰਗੁਣ ਰ ਦੇ ਸਕ ੇ ਰ ਨਿੰ ਵੀ ਨਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਿਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭ ਇੁੱ ਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ
ਉ ਿੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿੇ ਹਨ। ੁਖਮਨੀ ਾਸਹਬ ਸਵੁੱ ਚ ਗੁਰ ਅਰਿਨ ਾਸਹਬ ਨੇ ਅਸ਼ਟ ਦੀ 21 ਦੇ ਲੋ ਕ ਸਵੁੱ ਚ ਸਕਹਾ
ਹੈ “ ਰਗੁਨ ਸਨਰਗੁਨ ਸਨਰਿੰ ਕਾਰ ਨ
ੁਿੰ
ਮਾਧੀ ਆਸ ”। ਇ ਅਸ਼ਟ ਦੀ ਦੇ ਸਹਲੇ 6 ਸਦਆਂ ਸਵੁੱ ਚ ਸਨਰਗੁਣ ਬਰਹਮ ਦੀ
ਛਾਣ ਦੁੱ ੀ ਹੈ। ਉ ਤੋਂ ਬਾਦ ਰਗੁਣ ਰ ਦੀ ਸਵਚਾਰ ਹੈ। ਿੰ ਾਰ ਉ ਦਾ ਕੜ ਰ ਹੈ, ਦੁਯੀ ਕੁਦਰਸਤ ਹੈ, ਮਾਯਾਵੀ
ਰ ਹੈ। ਕਾਲ ਤੇ ਭ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਮਸਥਆ ਮਾਇਆ ਹਨ।
ਾ: 10 ਕਾਲ ੁਰਖ ਨਿੰ ਨਮ ਕਾਰ ਸਕ ੇ ਹਾਲਤ ਸਵੁੱ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਦੇ। ਾ: 10 ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਰ
ੁ ਖ ਸਨਰਗੁਣ ਬਰਹਮ
ਨਿੰ ਨਮ ਕਾਰ ਕਰ ਕਦੇ ਹਨ।

ਛਿੰ ਤ 14 ਨਿ ਤਿੰ ਬਤਿ ਗ
ਿ ੇ
ਨਮ ਕਾਰ ਹੈ ਤੈਨਿੰ ਸਤਰਗਣ
ੁ
ਰ - ਿੰ ਾਰ/ਕੁਦਰਸਤ, ਇੁੱ ਕ ਏਕੇ ਦੀ ਉ ਾਈ ਤਰੈਗਣ
ੁ ੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇੁੱ ਕ ਏਕਿੰ ਕਾਰ ਅਕਾਲ
ੁਰਖ, ਤਰੈਗੁਣ ਅਤੀਤ ਹੈ। ਦ ਮ ਗਰਿੰ ਥ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਦੇਵੀ ਨਿੰ ਸਤਰਗੁਣ ਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਦ ਮ ਗਰਿੰ ਥ ਿੰ ਨਾ
309-ਛਿੰ ਦ 424)।
ਤੁਹੀ ਰਾਿ ੀ ਾਤਕੀ ਤਾਮ ੀ ਹੈ। (ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਰੈ ਗੁਣ ਹਨ।) ਇਹ ਨਮ ਕਾਰ ਦੇਵੀ ਨਿੰ ਹੈ।
ਛਿੰ ਤ 24 ੇੇਨਿੋ ਰ

ਧਿੰ ਧੇ

ਨਮ ਕਾਰ ਹੈ ਭ ਸਵਹਾਰ ਰ ਨਿੰ । ਇੁੱ ਕ ਏਕਿੰ ਕਾਰ ਾਰਬਰਹਮ ਸਨਰਗੁਣ ਰ ਸਵੁੱ ਚ ਕੋਈ ਸਵਹਾਰ ਿਾਂ ਧਿੰ ਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ।
ਮਾਇਆ ਦੇ ਭ ਧਿੰ ਧੇ ਇੁੱ ਕ ਤੋਂ ਸਦਰਸ਼ਮਾਨ ਿੰ ਾਰ ਸਵੁੱ ਚ ਆਏ। ਗੁਰ ਗੋਸਬਿੰ ਦ ਸ ਿੰ ਘ ਿੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਕ ੇ ਰ ਨਿੰ ਨਮ ਕਾਰ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਦੇ।
ਛਿੰ ਤ 52 ਨਿੋ

ਤਿ ਪਾਣੇ।। ਨਿੋ ਅ ਤਿ ਿਾਨੇ।।

ਇਹ ਨਮ ਕਾਰ ਸ਼ ਤਰਾਂ ਨਿੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ ਨਿੰ ਹੈ। ਦ ਮ ਗਰਿੰ ਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ਼ ਤਰ ਨਾਮ ਮਾਲਾ ੁਰਾਣ, ਰੀ
ਭਗਉਤੀ ਿੀ ਹਾਇ ਤੋਂ ਆਰਿੰ ਭ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਉਤੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉ ਤਸਤ ਹੈ। ਿੰ ਨਾ 717 ਦ ਮ ਗਰਿੰ ਥ।
ਛਿੰ ਦ 4 ਤੀਰ ਤੂਿੀ

ੈਫੀ ਤੁਿੀ, ਤੁਿੀ ਤ ਰ ਤਰਵਾਬਰ।। ਨਾਿ ਬਤਿਾਰੋ ਜੋ ਜਪੈ ਭਏ ਬ ਿੰ ਧ ਭਵ ਪਾਰ।।

(ਹੇ ਸ਼ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਤਿੰ ਹੀ ਤੀਰ ਹੈ, ਬਰਛੀ ਹੈ, ਤਿੰ ਹੀ ਛਵੀ ਹੈਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਹੈਂ। ਿੋ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਿੰ ਿ ਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਿੰ ਾਰ
ਮੁਿੰ ਦਰ ਤੋ ਾਰ ਹੋਵੇਗਾ)
ਛਿੰ ਦ 5 ਕਾਲ ਤੁਿੀ ਕਾਲੀ ਤੁਿੀ, ਤੁਿੀ ਤੇਗ ਅਰੁ ਤੀਰ।। ਤੁਿੀ ਬਨਸ਼ਾਨੀ ਜੀਤ ਕੀ ਆਜ ਤੁਿੀ ਜਗ ੀਰ।।
(ਤੁਿੰ ਹੀ ਕਾਲ ਹੈਂ, ਤੁਿੰ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੁਿੰ ਹੀ ਤੇਗ ਤੇ ਤੀਰ ਹੈਂ।। ਤੁਿੰ ਹੀਂ ਸਿਤ ਦੀ ਸਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿ ਤੁਿੰ ਹੀ ਿਗਤ ਸਵੁੱ ਚ
ਰਮਾ ਹੈਂ।)
ਛਿੰ ਦ 7 ਸ਼ ਤਿ ਅ ਤਿ ਤੁਿਿੀ ਬ ਪਰ ਤੁਿਿੀ ਕਵਚ ਬਨਖਿੰ ਗ।।
(ਹੇ ਦੇਵੀ ਭਗਉਤੀ ਤਿੰ ਹੀ ਸ਼ ਤਰ ਅ ਤਰ ਹੈ ਤਿੰ ਹੀ ਢਾਲ ਿੰ ਿੋਅ ਤੇ ਭੁੱ ਥਾ ਹੈਂ। ਤਿੰ ਹੀਂ ਕਵਚਾਂ ਨਿੰ ਤੋੜਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਿੰ ਹੀ ਾਰੇ
ਰ ਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਸਵਆ ਕ ਹੈ।)

ਛਿੰ ਦ 27 ੈਫ ਰੋਿੀ ਸ਼ੱ ਤਿ ਅਬਰ ਾਰਿੰ ਗਾਬਰ ਬਜਿ ਨਾਿ।। ਦਾ ਿਿਾਰੇ ਬਚੱ ਤ

ੋ ਦਾ ਕਰੋ ਿਿ ਕਾਿ।।

( ੈਫ ਰੋਹੀ ਸ਼ਤਰ-ਆਸਦ ਤੇ ਸਰਗਾਸਰ ਸਿ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਚੁੱ ਤ ਸਵੁੱ ਚ ਵ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਿੰ ਮ
ੁਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ)
(ਇਂਸਤ ਸ਼ਰੀ ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਰ
ੁ ਾਣੇ ਸ਼ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਉ ਤਸਤ ਸ ਰਥਮ ਸਧਆਇ ਮਾ ਤ ਮ ਤੁ ਭ
ੁ ਮ ਤੁ)
ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦੇ ਸਨਰਗੁਣ ਰ ਸਵੁੱ ਚ ਕੋਈ ਵੈਰ ਸਵਰੋਧ ਝਗੜਾ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਕੋ ਇੁੱ ਕ ਿੰ ਰਨ ਹ ਤੀ ਹੈ। ਸਫਰ
ਝਗੜਾ ਲੜਾਈ ਸਕ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਨਰਭਉ ਸਨਰਵੈਰ ਹੈ। ਲੜਾਈ, ਝਗੜੇ, ਸ਼ ਤਰਾਂ ਅ ਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ, ਇੁੱ ਕ ਦੇ ਕੜ ਰ
ਰਗੁਣ ਰ ਸਵੁੱ ਚ ੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਕਤੇ ਵੀ ਸ਼ ਤਰਾਂ ਨਿੰ ਨਮ ਕਾਰ ਦਾ ਉ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਦਿੰ ਦੀ।
ਨਿੋ ਪਰਿ ਬਗਆਤਾ ਨਿੋ ਲੋ ਕ ਿਾਤਾ।।
ਦ ਮ ਗਰਿੰ ਥ ਿੰ ਨਾ 118 ਛਿੰ ਤ 259 ਸਵੁੱ ਚ ਕਵੀ ਚਿੰ ਡੀ ਨਿੰ ਲੋ ਕ ਮਾਤਾ ਕਸਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ‘ਲੋ ਕ ਮਾਤਾ ਤਵੇ ਤਰ ਿੀਤੇ’ - ਇਹ ਦੇਵੀ
ਉ ਤਸਤ ਹੈ।
ਛਿੰ ਤ 54 ਨਿੋ ਬਨਿੱਤ ਨਾਰਾਇਣੇ ਕਰੂਰ ਕਰਿੇ।।
ਦ ਮ ਗਰਿੰ ਥ ਿੰ ਨਾ 115 ਸਵੁੱ ਚ ਚਿੰ ਡੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉ ਤਸਤ ਹੈ। ਕਵੀ ਚਿੰ ਡੀ ਦੇਵੀ ਨਿੰ ਨਾਰਾਇਣੀ, ਕਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕਰਰ
ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਕਸਹਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਚਿੰ ਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਛਿੰ ਤ 228 ਨਿੋ ਜੁਧਨੀ ਕੁਧਨੀ ਕਰੂਰ ਕਰਿਾ।
ਛਿੰ ਤ 234 ਨਿੋ ਬਨਿੱਤ ਨਾਰਾਇਣੀ ਦੁ ਟ ਖਾਪੀ।
ਾ: 10 ਦੇਵੀ ਨਿੰ ਨਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਦੇ। ਇਹ ਕਵੀ ਰਚਨਾ ਹੈ।
ਛਿੰ ਤ 54 ਨਿੋ ਪਿੇਤ ਅਪਿੇਤ ਦੇਵੇ ਧ
ੁ ਰਿੇ।।
ਰੇਤ = ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਕ ਤੇ ਕਿੰ ਿ ਆਦਮੀ। ਅ ਰੇਤ = ਨੇਕ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਆਤਮਾ, ੁਰਖ। ਦੇਵ ੁ = ਰਾਿਾ ਇਿੰ ਦਰ। ੁਧਰਮਾ
= ਦੇਵ ਭਾ।
ਨਮ ਕਾਰ ਹੈ ਿੋ ਰੇਤ ਅ ਤ
ਰੇ , ਇਿੰ ਦਰ ਅਤੇ ਦੇਵ ਭਾ ਰ ਹੈ।

(ਇਿ ਨਿ ਕਾਰ ਇਿੰਦਰ ਦੀ ਦੇਵ ਭਾ ਬਵੱ ਚ ਦੇਵੀਆ ਨੂਿੰ ਿੈ) ਗੁਰ ਾਣੀ ਬਵਰੁੱ ਧ ਬਵਚਾਰ ਿੈ - ਪਾ: 10 ਇਿੰਦਿ ਦੀ ਦੇਵ
ਭਾ ਨੂਿੰ ਨਿ ਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕਰ ਕਦੇ।
ਛਿੰ ਤ 57 ਨਿੋ ਿਿੰ ਤਿ ਿਿੰ ਤਿਿੰ ।। ਨਿੋ ਜਿੰ ਤਿ ਜਿੰ ਤਿਿੰ ।। ਨਿੋ ਇ ਟ ਇ ਟੇ।। ਨਿੋ ਤਿੰ ਤਿ ਤਿੰ ਤਿਿੰ ।।
ਮਿੰ ਤਰ = ਸਕ ੇ ਦੇਵਤੇ ਨਿੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਿ ੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ। ਿਿੰ ਤਰ = ਤਵੀਤ, ਟਣਾ, ਕਾਗਜ਼ ਆਸਦ ਉੱਤੇ
ਖਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਅਿੰ ਕ ਿਾਂ ਅੁੱ ਖਰ ਸਲਖ ਕੇ ਤਵੀਤ ਸਤਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇ ਨਿੰ ਾ ਰਖਣਾ। ਇ ਟ = ਿਨ
ਯੋਗ ਹ ਤੀ। ਤਿੰ ਤਰ = ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਨਿੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾ ਰ ਮਾਂ।
(ਨਮ ਕਾਰ ਹੈ ਤੈਨਿੰ ਤਿੰ ਮਿੰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵੁੱ ਡਾ ਮਿੰ ਤਰ ਹੈ, ਿਿੰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵੁੱ ਡਾ ਿਿੰ ਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵੁੱ ਡਾ ਤਿੰ ਤਰ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਭ ਤੋਂ
ਸ ਆਰੇ ਦੇਵਤੇ, ਤੈਨਿੰ ਨਮ ਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਮ ਕਾਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਸਤਆ ਨਿੰ ਹੈ) ਾ: 10 ਦੇਵੀ ਦੇਵਸਤਆਂ ਨਿੰ ਨਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਕਦੇ।
ਇ ਸਵਸ਼ੇ ਤੇ ਿੰ ਸਕਰਤ ਸਵੁੱ ਚ ਅਨੇਕ ਗਰਿੰ ਥ ਹਨ। ਵੇਦਕ ਤਿੰ ਤਰ ਸ਼ਾ ਤਰ ਗਰਿੰ ਥ ਸਵੁੱ ਚ ਿਾਦ ਟਣੇ, ਅਤੇ ਕਸਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ,
ਅਤੇ ਕਸਤ ਦੀ ਉ ਾ ਨਾ ਰਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾ ਤਰ ਸਸ਼ਵ ਿੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੁੱ ੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਸਕ ੇ ਕਸਤ ਦੇ
ਉ ਾਸ਼ਕ, ਕਾਲ, ਮਹਾਕਾਲ ਸਸ਼ਵ ਿੀ ਦੇ ਉ ਾਸ਼ਕ ਦੀ ਹੈ। ਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦ ਵੀਂ ਇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਨਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਦੇ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਉ ਦੇਸ਼ ਹੈ “ਅਉਖਦ ਮਿੰ ਤਰ ਤਿੰ ਤਰ ਭ ਛਾਰ”। ਮਿੰ ਤਰ ਅਤੇ ਟਣੇ ਭ ਆ
ੁ ਹ ਹਨ।
ਛਿੰ ਤ 68 ਨਮੋ ਰੋਖ ਰੋਖੇ
ਨਮ ਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੈਨਿੰ ਕਰੋਧ ਦੇ ਕਰੋਧ ਨਿੰ । ਇਹ ਨਮ ਕਾਰ ਚਿੰ ਡੀ, ਦੁਰਗਾ ਆਸਦ ਨਿੰ ਹੈ। ਇੁੱ ਕ ਏਕਿੰ ਕਾਰ ਸਨਰਗੁਣ ਬਰਹਮ ਸਵੁੱ ਚ
ਕੋਈ ਅਵਗੁਣ ਸਵਕਾਰ, ਕਰੋਧ ਆਸਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦ ਮ ਗਰਿੰ ਥ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਕਵੀ ਦੇਵੀ ਨਿੰ ਕੁਧਨੀ, ਕਰੋਧ ਵਾਲੀ
ਕਸਹਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਿੰ ਨਾ 115 ਛਿੰ ਤ 228 - ਨਮੋ ਿੁਧਨੀ ਕੁਧਨੀ ਕਰਰ ਕਰਮਾ।। ਇਹ ਕਵੀ ਰਚਨਾ ਹੈ।
ਛਿੰ ਤ 185 ਨਮੋ ਅਿੰ ਧਕਾਰੇ
ਅਿੰ ਧਕਾਰ ਰ ਨਿੰ ਨਮ ਕਾਰ। (ਸਨਰਗੁਣ ਬਰਹਮ ਸਵੁੱ ਚ ਕੋਈ ਅਿੰ ਧਕਾਰ ਨਹੀਂ - ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਿੰ ਧਕਾਰ ਨਿੰ ਨਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੀ। ਕਵੀ ਰਚਨਾ ਹੈ।)
ਛਿੰ ਤ 187 ਨਮੋ ਕਲਹ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਾਂਤ ਰ ੇ।।
ਨਮੋ ਇਿੰ ਦਰ ਇਿੰ ਦਰ ਅਨਾਦਿੰ ਸਬਭਤੇ।।

(ਝਗੜਾ, ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੰ ਨਮ ਕਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਤ ਰ ਵਾਲੇ ਨਿੰ ਨਮ ਕਾਰ ਹੈ। ਇਿੰ ਸਦਰਆਂ ਸਵੁੱ ਚ ਇਿੰ ਦਰ ਰ ਅਤੇ ਰਸਹਤ
ਿੰ ਦਾ ਵਾਲੇ ਨਿੰ ਨਮ ਕਾਰ ਹੈ।)
ਸਨਰਗੁਣ ਬਰਹਮ ਸਵੁੱ ਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆ ੇ ਆ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਸਕ ਨਾਲ। ਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦ ਵੀਂ ਇਿੰ ਦਰ ਨਿੰ
ਨਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਦੇ।
ਇ ਰਚਨਾ ਦੀ ਮੁੁੱ ਚੀ ਸਵਚਾਰ ਤੋਂ ਸ ੁੱ ਧ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਕਵੀ, ਕਾਲ ਕਾਲੀ, ਝਗੜੇ ਕਰੋਧ ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ, ਇਿੰ ਦਰ ਆਸਦ ਦਾ
ਉ ਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰ ਾਂ ਨਿੰ ਕਸਹ ਕੇ ਨਮ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਾਰਾ ਵੇਦ ਸ਼ਾ ਤਰ ਸ ਿੰ ਸਮਰਤੀਆਂ ੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਰ
ੁ ਖ, ਇੁੱ ਕ ਏਕਿੰ ਕਾਰ ਾਰਬਰਹਮ, ਸਨਰਗੁਣ ਰ , ਗੁਣੀ ਸਨਧਾਨ ਦੀ ਸ ਫਤ ਾਲਾਹ, ਿ
ਸ ਮਰਣ ਭਗਤੀ ਦਾ ਉ ਦੇਸ਼ ਸਦਿੰ ਦੀ ਹੈ। (ਏਕੋ ਿ ਏਕੋ ਾਲਾਸਹ।।)
ਇ

ਮੇਂ ਦੀ ਸਨਰ ੁੱ ਖ ਸਵਚਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸ ੁੱ ਧ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਿਾ

ਿਦੋਂ ਦਾ ਨੇ ਿਾ

ਾਸਹਬ ਾ: 10 ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ।

ਾਸਹਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮਝ ਆਈ ਸਕ ਕੁੁੱ ਝ ਛਿੰ ਦਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਸਨਰਗੁਣ ਬਰਹਮ, ਅਕਾਲ ਰ
ੁ ਖ ਨਿੰ

ਨਮ ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁੁੱ ਝ ਛਿੰ ਦਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਬਰਹਮ ਦੇ ਅਨੇਕ ਰਗੁਣ ਰ ਾਂ ਨਿੰ ਨਮ ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ
ਿਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਕ ਇਹ ਨਮ ਕਾਰਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਰੁੁੱ ਧ ਹਨ, ਦਾ ਨਿੰ ਇਹ ਸਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਫੁਰੀ ਸਕ ਬਾਣੀ
ਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦ ਵੀਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਹਿੰ ਮਤ ਹੋਈ ਸਕ ਰਿੰ ਰਾਗਤ ਸਵਚਾਰ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਵਚਾਰ ੇਸ਼
ਕਰਾਂ। ਦਾ ਨੇ ਦ ਮ ਗਰਿੰ ਥ ਦੀ ਸਵਚਾਰ ਕਰਸਦਆਂ ਵੀ ਇਹ ਮਝ ਕਾਇਮ ਰੁੱ ਖੀ ਸਕ ਾ: 10 ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਵਚਾਰ ਕਰ
ਸਰਹਾ ਹਾਂ। ਰੇ ਦ ਮ ਗਰਿੰ ਥ ਦੀ ਸਵਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦਾ ਨੇ ਿਾ

ਾਸਹਬ ਦੀ ਸਵਚਾਰ ਦੋਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ

ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਸਕ ਰਚਨਾ ਸਵੁੱ ਚ ਰਗੁਣ ਬਰਹਮ ਨਿੰ ਨਮ ਕਾਰ ਕੋਈ ਕਵੀ ਹੀ ਕਰ ਕਦਾ ਹੈ। ਾ: 10 ਕੇਵਲ ਸਨਰਗੁਣ
ਬਰਹਮ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਨਿੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਕਲ ਨਮ ਕਾਰ ਕਰ ਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਕਰਮਵਾਰ ਛਿੰ ਤ 1 ਤੋਂ 199 ਤਕ ਹੈ। ਗੁਰ
ਗੋਸਬਿੰ ਦ ਸ ਿੰ ਘ ਿੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਕਲ ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਕਰ ਕਦੇ ਹਨ, ਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਵਰੁੁੱ ਧ ਨਮ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਦੇ।
ਸਫਰ ਇਹ ਕਸਹਣ ਸਵੁੱ ਚ ਭੈ ਸਕਉਂ ਸਕ ਗੁਰ ਗੋਸਬਿੰ ਦ ਸ ਿੰ ਘ ਿੀ ਨੇ ਿਾ ੁ ਾਸਹਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਚੀ।
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