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ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ: ਚਰਿਤਰੋਪਾਰਿਆਨ
- ਗੁ ਿਮੀਤ ਰ

ਿੰਘ (ਰ ਿੱਡਨੀ - ਆ ਟ੍ਰੇਲੀਆ)
“ਗੁ ਿ ੂ ਗਰਥ
ਿੰ ਾਰਿਬ” ਦੀ ਿਜ਼ੂਿੀ `ਚ ਰ ਿੱਿ ਜਗਤ ਿਿ ਿੋਜ਼
ਅਿਦਾ

ਮੇੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕਿਦਾ ਆ ਰਿਿਾ ਿੈ: “ਆਰਗਆ ਭਈ

ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਯੋ ਪਿੰਥ। ਭ ਰ ਿੱਿਨ ਕਉ ਿੁਕਮ ਿੈ,
ਗੁ ਿ ੂ ਮਾਰਨਓ ਗਰਿੰਥ”। ਿੁਣ ਤੇ ਾਨੂੰ ਇਿ ਭੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਿੈ ਰਕ
“ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ” ਗੁ ਿ ੂ ਗਰਥ
ਿੰ
ਾਰਿਬ ਰ ਿੱਚ ਅਿੰਰਕਤ ਨਿੀੇਂ ਿੈ।
ਗੁ ਿ ੂ ਗਰਥ
ਿੰ
ਾਰਿਬ ਦੇ ਪਿੰਨੇ ੮ ਤੋੇਂ ੧੨ ਰ ਿੇ ਰ ਿਲੇਿ “ ੋ ਦਿੁ
ਅਤੇ ੋ ਪੁਿਿ” ਿੇਠ ਨੌ ਸ਼ਬਦ ਅਿੰਰਕਤ ਕੀਤੇ ਿੋਏ ਰਮਲਦੇ ਿਨ,
ਪਿ ਇਿ ਮਝ ਨਿੀੇਂ ਆਉੇਂਦੀ ਰਕ ‘ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ’, ਰਨਿੱਤਨੇਮ ਦੇ ਗੁ ਟ੍ਰਕਆਂ ਅਤੇ ਰ ਿੱਿ ਿਿਤ ਮਿਯਾਦਾ ਰ ਿੱਚ
ਰਕਉੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਬਰਚਤਰ ਨਾਟ੍ਕ (ਜਾਂ ਇਿੰਜ ਕਰਿ ਲਓ, ਅਿੌਤੀ ਦ ਮ ਗਰਥ
ਿੰ ) ਰ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਬਿੁਤ ਿੱਡੇ ਆਕਾਿ ਦੀ
`ਚਰਿਤਰੋਪਾਰਿਆਨ’ ਰਲਿੀ ਰਮਲਦੀ ਿੈ, ਰਜ ਦੇ ਚਾਿ ੌ ਚਾਿ ਚਰਿਤਰ ਿਨ। ਅਿੀਿਲੇ ਚਰਿਤਰ ਨਿੰਬਿ ੪੦੪ ਦੇ
੪੦੫ ਪੈਿੇ ਰਜ ਰ ਿੱਚ (੧੩) ਚੌਪਈਆਂ ਿਨ। ਰਜ ੇੇਂ “ ਬੁਰਿ ਬਾਚ, ਚੌਪਈ” ਤੋੇਂ ਸ਼ੁਿ ੂ ਿੁਿੰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇ ਦਾ
ਪਰਿਲਾ ਪੈਿਾ ਇਿੰਜ ਿੈ:
ਰਤ ਰਿੰ ਿ ਇਿੱਕ ਭੂਪ ਭਰਨਜੈ। ਪਰਥਮੇ ਰਤਜੁਗ ਬੀਚ ਕਰਿਜੈ।
ਰਜਿ ਜ ਪੁਿੀ ਚੌਦਿੂਿੰ ਛਾਯੋ। ਨਾਿਦ ਰਿਰਿ ਤਬ ਿਾਇ ਮਿੰਗਾਯੋ।
ਡਾ: ਿਤਨ ਰ ਘ
ਿੰ ਜਿੱਗੀ ਅਤੇ ਡਾ: ਗੁ ਿਸ਼ਿਨ ਕੌਿ ਜਿੱਗੀ (ਰਕਤਾਬ: ਰੀ ਦ ਮ-ਗਰਥ
ਿੰ
ਾਰਿਬ: ਪਾਠ- ਿੰਪਾਦਨ ਅਤੇ

ਰ ਆਰਿਆ, ਗੋਰਬਿੰਦ ਦਨ, ਗਦਾਈਪੁਿ, ਮਰਿਿੌਲੀ, ਨ ੀੇਂ ਰਦਲੀ-੧੧੦੦੩੦) ਅਿਥ ਕਿਦੇ ਿਨ ਰਕ ਬੁਰਿ
ਨੇ ਰਕਿਾ: ਰਤ ਰਿੰ ਿ ਨਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਿਾਜਾ ਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ੀ। (ਉਿ) ਪਰਿਲੇ (ਯੁ ਗ, ਅਿਥਾਤ) ਰਤਯੁ ਗ ਰ ਿੱਚ
ਿੋਇਆ ਰਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ੀ। ਉ ਦਾ ਯਸ਼ ਚੌਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਰ ਿੱਚ ਪ ਰਿਆ ਿੋਇਆ ੀ। ਤਦ ਿਾਜੇ ਨੇ ਨਾਿਦ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ੧। ਇਿੰਜ, ਇਿ ਕਿਾਣੀ/ ਾਿਤਾ ਪੈਿਾ ੧ ਤੋੇਂ ੩੭੬ ਅਤੇ ੪੦੫ ਤਿੱਕ ਚਲਦੀ ਿੈ।
ਿਿੰਨਹਯ ਿਿੰਨਹਯ ਲੋਗਨ ਕੇ ਿਾਜਾ। ਦੁ ਟ੍ਨ ਦਾਿ ਗਿੀਬ ਰਨ ਾਜਾ।
ਅਿਲ ਭ ਨ ਕੇ ਰ ਿਜਨਿਾਿੇ। ਦਾ ਜਾਰਨ ਮੁਰਿ ਲੇਿ ੁ ਉਬਾਿੇ। ੩੭੬।
ਅਿਥ: (ਅਤੇ ਰਕਿਾ: ) ਿੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਾਜੇ! ਤੁ ੀੇਂ ਿਿੰਨ ਿੋ, (ਤੁ ੀੇਂ) ਦੁਸ਼ਟ੍ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਿ ਕੇ ਗ਼ਿੀਬਾਂ ਦੀ ਿਰਿਆ ਕੀਤੀ
ਿੈ। ਿੇ ਾਿੇ ਿੰ ਾਿ ਦੀ ਰ ਿਜਨਾ ਕਿਨ ਾਲੇ! ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਿੀ ਿਰਿਆ ਕਿੋ। ੩੭੬।
ਇ ਤੋੇਂ ਅਿੱਗੇ ‘ਕਬਹਯੋ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ: ਚੌਪਈ’ ਆਿਿੰਭ ਿੁਦ
ਿੰ ੀ ਿੈ:
ਿਮਿੀ ਕਿੋ ਿਾਥ ਦੈ ਿਛਾ। ਪੂਿਨ ਿੋਇ ਰਚਤ ਕੀ ਇਛਾ।
ਤ ਚਿਨਨ ਮਨ ਿਿੈ ਿਮਾਿਾ। ਅਪਨਾ ਜਾਨ ਕਿੋ ਪਰਰਤਪਾਿਾ। ੩੭੭।
ਡਾ: ਜਿੱਗੀ ਜੀ ਅਿਥ ਕਿਦੇ ਿਨ: ਕ ੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ: (ਿੇ ਪਿਮ ਿੱਤਾ) ਆਪਣਾ ਿਿੱਥ ਦੇ ਕੇ ਮੇਿੀ ਿਰਿਆ
ਕਿੋ। (ਤਾਂ ਜੋ) ਮੇਿੇ ਰਚਤ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਪੂਿੀ ਿੋ ਜਾਏ। ਮੇਿਾ ਮਨ ( ਦਾ) ਤੁਿਾਡੇ ਚਿਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁਰਿਆ ਿਿੇ।
ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਿੀ ਪਰਰਤਪਾਲਨਾ ਕਿੋ। ੩੭੭। ਰਿਿ, ਅਿੀਿਲੇ ਕੁ ਿੱਝ ਪੈਿੇ ਪਿਹੋ:
ਿਿਗਕੇਤੁ ਮੈ ਿਰਨ ਰਤਿਾਿੀ। ਆਪੁ ਿਾਥ ਦੈ ਲੇਿ ੁ ਉਬਾਿੀ।
ਿਬ ਠੋਿ ਮੋ ਿੋਿ ੁ ਿਾਈ। ਦੁ ਟ੍ ਦੋਿ ਤੇ ਲੇਿ ੁ ਬਚਾਈ। ੪੦੧।
ਇ ਦੇ ਅਿਥ ਡਾ: ਜਿੱਗੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਿੋਏ ਿਨ: ਿੇ ਿਿਗਕੇਤੁ! ਮੈੇਂ ਤੁਿਾਡੀ ਸ਼ਿਨ ਰ ਿੱਚ ਿਾਂ। ਆਪਣਾ ਿਿੱਥ ਦੇ
ਕੇ (ਮੈਨੂੰ) ਬਚਾ ਲ ੋ। ਭ ਥਾਂ ਾਂ ਤੇ ਮੇਿੇ ਿਾਇਕ ਿੋ ਜਾਓ। ਦੁਸ਼ਟ੍ (ਦੁਸ਼ਮਨ) ਅਤੇ ਦੁਿ ਤੋੇਂ ਬਚਾ ਲ ੋ। ੪੦੧।
ਰਿਪਾ ਕਿੀ ਿਮ ਪਿ ਜਗਮਾਤਾ। ਗਰਥ
ਿੰ ਕਿਾ ਪੂਿਨ ੁਭਿਾਤਾ।
ਰਕਲਰਬਿ ਕਲ ਦੇਿ ਕੋ ਿਿਤਾ। ਦੁ ਟ੍ ਦੇਰਿਯਨ ਕੋ ਛੈ ਕਿਤਾ। ੪੦੨।
ਅਿਥ: ਮੇਿੇ ਉਤੇ ਜਗਮਾਤਾ ਨੇ ਰਿਪਾ ਕੀਤੀ ਿੈ (ਅਤੇ ਮੈੇਂ) ਸ਼ੁਭ ਗੁ ਣਾਂ ਨਾਲ ਭਿਪੂਿ ( ੁਭਿਾਤਾ) ਗਰਿੰਥ ਪੂਿਾ ਕੀਤਾ
ਿੈ। (ਉਿੀ) ਮੇਿੇ ਸ਼ਿੀਿ ਦੇ ਾਿੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ੍ ਕਿਨ ਾਲੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ੍ਾਂ ( ੈਿੀਆਂ) ਅਤੇ ਦੋਿੀਆ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ੍
ਕਿਨ ਾਲੀ ਿੈ। ੪੦੨।

ਰੀ ਅਰ ਿੁਜ ਜਬ ਭਏ ਦਯਾਲਾ। ਪੂਿਨ ਕਿਾ ਗਰਿੰਥ ਤਤਕਾਲਾ।
ਮਨ ਬਾਛਤ ਿਲ ਪਾ ੈ ੋਈ। ਦੂਿ ਨ ਰਤ ੈ ਰਬਆਪਤ ਕੋਈ। ੪੦੩।
ਅਿਥ: ਜਦ ਰੀ ਅਰ ਿੁਜ (ਮਿਾ ਕਾਲ) ਰਦਆਲ ਿੋਏ, ਤਾਂ ਉ ੇ ੇਲੇ (ਮੈੇਂ ਇਿ) ਗਰਿੰਥ ਮੁਕਮ
ਿੰ ਲ ਕਿ ਰਲਆ। (ਜੋ
ਇ ਦਾ ਪਠਨ ਪਾਠਨ ਕਿੇਗਾ) ਉਿ ਮਨ-ਇਿੱਛਤ ਿਲ ਪਰਾਪਤ ਕਿੇਗਾ। ਉ ਨੂੰ ਕੋਈ ੀ ਦੂਿ ਰ ਆਪਤ ਨਿੀੇਂ
ਿੋ ੇਗਾ। ੪੦੩।
ਅਰਿਲ
ੁਨੈ ਗੁ ਿੰਗ ਜੋ ਯਾਰਿ ੁ ਿ ਨਾ ਪਾ ਈ। ੁਨੈ ਮੂਿ ਰਚਤ ਲਾਇ ਚਤੁਿਤਾ ਆ ਈ।
ਦੂਿ ਦਿਦ ਭੌ ਰਨਕਟ੍ ਨ ਰਤਨ ਨਿ ਕੋ ਿਿੈ। ਿੋ ਜੋ ਯਾ ਕੀ ਏਕ ਬਾਿ ਚੌਪਈ ਕੋ ਕਿੈ। ੪੦੪।
ਅਿਥ: ਇ ਗਰਿੰਥ ਨੂੰ ਜੇ ਗੁ ਿੰਗਾ ੁਣੇਗਾ, (ਤਾਂ) ਉਿ ਜੀਭ ਪਰਾਪਤ ਕਿ ਲ ੇਗਾ। ਜੇ ਮੂਿਿ ਰਚਤ ਲਗਾ ਕੇ ੁਣੇਗਾ,
(ਤਾਂ ਉ ਦੇ ਅਿੰਦਿ) ਰ ਆਣਪ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉ ਰ ਅਕਤੀ ਦੇ ਨੇਿੇ ਦੂਿ, ਦਿਦ ਅਤੇ ਭੈ ਨਿੀੇਂ ਿਿੇਗਾ, ਜੋ
ਇਿੱਕ ਾਿ ਇ ਚੌਪਈ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿੇਗਾ। ੪੦੪।
ਚੌਪਈ
ਿੰਬਤ ਤਰਿ ਿ ਭਰਣਜੈ। ਅਿਿ ਿ ਿੁਰਨ ਤੀਰਨ ਕਰਿਜੈ।
ਭਾਦਰ

ੁਦੀ ਅ ਟ੍ਮੀ ਿਰ

ਾਿਾ। ਤੀਿ ਤੁਦਰ ਗਰਥ
ਿੰ
ਿ
ੁ ਾਿਾ। ੪੦੫।

ਇਰਤ ਰੀ ਚਰਿਤਰ ਪਿਹਯਾਨੋ ਰਤਰਯਾ ਚਰਿਤਰੋ ਮਿੰਤਰੀ ਭੂਪ ਬ
ਿੰ ਾਦੇ ਚਾਿ ੌ ਚਾਿ ਚਰਿਤਰ ਮਾਪਤਮ
ਤੁ ੁਭਮ ਤੁ। ੪੦੪। ੭੫੩੯। ਮਾਪਤਮ।
ਅਿਥ: (ਪਰਿਲਾਂ) ਤਾਿਾਂ ੌ ਮ
ਿੰ ਤ ਕਿੋ ਅਤੇ (ਰਿਿ ਉ ਨਾਲ) ਅਿੱਿਾ ੌ (੫੦) ਅਤੇ ਰਤਿੰਨ ਕਿੋ (ਅਿਥਾਤ:
੧੭੫੩ ਰਬ.)। ਭਾਦੋੇਂ ਮਿੀਨੇ ਦੀ ਦ
ੁ ੀ ਅਿੱਠ ੀੇਂ ਐਤ ਾਿ ਨੂੰ ਤਲੁ ਜ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿੰਢੇ (ਬੈਠ ਕੇ ਇਿ) ਗਰਿੰਥ ਿੰਪੂਿਨ
ਕੀਤਾ। ੪੦੫।

ਇਥੇ ਰੀ ਚਰਿਤਰੋਪਾਰਿਆਨ ਦੇ ਤਰੀਆ ਚਰਿਤਰ ਦੇ ਮਿੰਤਰੀ ਭੂਪ ਿੰ ਾਦ ਦੇ ੪੦੪ ਚਰਿਤਰ ਦੀ ਮਾਪਤੀ,
ਭ ਸ਼ੁਭ ਿੈ। ੪੦੪। ੭੫੩੯। ਮਾਪਤ।
ਕਈ ਾਲਾਂ ਤੋੇਂ ਇ ਚੌਪਈ ਦੇ ਅਣਰਗਣਤ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਿਿੇ ਿਨ, ਪਿ ਇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਿੀੇਂ ਰਕ ਕੀ
ਕੋਈ ਗੁ ਿੰਗਾ ਬੋਲਣ ਲਿੱਗ ਰਪਆ ਿੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੂਿਿ ਰ ਆਣਾ ਬਣ ਰਗਆ ਿੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਾਿੇ ਦੁਿੱਿ ਦੂਿ ਿੋ

ਗਏ ਿਨ ਅਤੇ ਮਿਾ ਕਾਲ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਾਿੀਆਂ ਮਿੰਗਾਂ ਪੂਿੀਆਂ ਕਿ ਰਦਿੱਤੀਆਂ ਿਨ? ਬਰਚਤਰ ਨਾਟ੍ਕ ਰ ਚੋੇਂ
ਇ ਚੌਪਈ ਦੇ ਨਿੰਬਿ ੩੭੭ ਤੋੇਂ ੪੦੧, ਰਨਿੱਤਨੇਮ ਦੇ ਗੁ ਟ੍ਰਕਆਂ ਰ ਿੇ ੧ ਤੋੇਂ ੨੫ ਤਿੱਕ ਰਕਉੇਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਅਤੇ
ਆਿੀਿਲੀ ਾਿਤਾ ਨਿੰਬਿ ੪੦੨ ਤੋੇਂ ੪੦੫ ਰਕਉੇਂ ਛਿੱਡ ਰਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਕੀ ਇਿ ਰ ਿੱਿਾਂ ਨਾਲ ਿੋਿੇਬਾਜ਼ੀ-ਚਾਲਾਕੀ
ਨਿੀੇਂ ਅਤੇ ਇ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ੁਮੇ ਾਿ ਿੈ? ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁ ਿਦੁਆਿਾ ਪਰਬਿੰਿਕ ਕਮੇਟ੍ੀ, ਅਿੰਰਮਰਤ ਿ ਦੀ ਇਿੱਕ ਿੋਿ ਦ ਤ
ੈ ਨੀਤੀ ਦੇਿੋ ਰਕ ਇਿੱਕ ਪਾ ੇ ਤਾਂ ਇਿ ਕਰਿ ਿਿੀ ਿੈ ਰਕ “ ਰੀ ਗੁ ਿ ੂ ਗਰਿੰਥ ਾਰਿਬ ਜੀ ਦੇ ਾਕਿ (ਤੁਿੱਲ) ਰਕ ੇ
ਪੁ ਤਕ ਨੂੰ ਅ ਥਾਪਨ ਨਿੀੇਂ ਕਿਨਾ”। ਪਿ, ਨਾਲ ਿੀ ਕਈ ਾਿਤਾਂ ਾਂ ਐ ੀਆਂ ਿਨ ਰਜਨਹਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿਨਾ
ਜ਼ਿੂਿੀ ਿੁਕਮ ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ ਿੈ, ਭਾ ੇੇਂ ਉਿ ਕਈ ਿੋਿ ਪੁ ਤਕਾਂ ਰ ਚੋੇਂ ਲਈਆਂ ਿੋਈਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਦਾ ਪਾਠ
ਗੁ ਿ ੂ ਗਰਿੰਥ ਾਰਿਬ ਦੀ ਿਜ਼ੂਿੀ ਰ ਿੱਚ ਿੁਿੰਦਾ ਆ ਰਿਿਾ ਿੈ! ਕੀ ਐ ਾ ਕਿਨਾ ਘੋਿ-ਅ ਰਗਆ, ਅਤੇ ਗੁ ਿ ੂ ਾਰਿਬ ਦੇ
ਿੁਕਮ ਦੀ ਉਲਿੰਘਣਾ/ਕੁ ਿਿ ਨਿੀੇਂ?
ਗੁ ਿਪੁਿ ਾ ੀ ਰਗਆਨੀ ਭਾਗ ਰ ਿੰਘ (ਅਿੰਬਾਲਾ) ਨੇ ਇਿੱਕ ਪੁ ਤਕ “ਦ ਮ ਗਰਥ
ਿੰ ਦਿਪਣ (ਦ ਮ ਗਰਿੰਥ ਰਨਿਣੈ)
੧੯੭੬ ਰ ਿੱਚ ਛਪਾਈ ੀ ਰਜ ਰ ਿੱਚ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁ ਿਦੁਆਿਾ ਪਰਬਿੰਿਕ ਕਮੇਟ੍ੀ ਦੀ ਿਿਮ ਪਰਚਾਿ ਕਮੇਟ੍ੀ
ਲੋੇਂ ਇਿੱਕ ਰਚਿੱਠੀ ਨਿੰਬਿ ੩੬੬੭੨ ਰਮਤੀ ੩-੮-੭੩ ਦਾ ੇਿ ਾ ਰਦਿੱਤਾ ਿੋਇਆ ਿੈ ਰਕ “ਚਰਿਤਰੋ ਪਾਿਯਾਨ ਜੋ
ਦ ਮ ਗਰਿੰਥ ਰ ਿੱਚ ਅਿੰਰਕਤ ਿਨ, ਇਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਬਾਣੀ ਨਿੀੇਂ, ਇਿ ਪੁਿਾਤਨ ਰਿਿੰਦ ੂ ਰਮਰਥਆ ਕ ਾਿੀਆਂ ਦਾ
ਉਤਾਿਾ ਿੈ।” ਇਿ ੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਰਦਿੱਤੀ ਿੋਈ ਿੈ ਰਕ ਇ ਰਚਿੱਠੀ-ਪਿੱਤਿਾਂ ਦਾ ੇਿ ਾ ਰ. ਮਾਨ ਰ ਿੰਘ ਜੀ, ਭਗਤ
ਰ ਿੰਘ ਮਾਿਕੀਟ੍, ਨ ੀੇਂ ਰਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਫ਼ਤਾ ਾਿੀ ਅਖ਼ਬਾਿ ‘ਮਾਨ ਿੋ ਿ’ ਰਜਲਦ ੧੯ ਨਿੰਬਿ ੨੩-੨੪੨੮, ਜੂਨ ਤੋੇਂ ਜੁਲਾਈ ੧੯੭੪ ਦੇ ਪਿਚੇ ਰ ਿੱਚ ਫ਼ਾ ੫ ਦੇ ਚੌਥੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਅਿੰਤਲੇ ਪੈਿੇ ਤੋੇਂ ਸ਼ੁਿ ੂ ਕਿਕੇ ਿਾ ੬ ਦੇ
ਚੌਥੇ ਕਾਲਮ ਤਕ ਰਦਿੱਤਾ ਿੈ। ਇਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਪੁ ਤਕ: “ਦ ਮ ਗਰਿੰਥ ਬਾਿੇ ਚੋਣ ੇੇਂ ਲੇਿ” ਲੇਿਕ ਰਪਰਿੰ. ਿਰਿਭਜਨ
ਰ ਿੰਘ (ਚਿੰਡੀਗਿਹ, ੧੯੯੬) ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਿੋਿ ਰਕਤਾਬ: “ਅਿੌਤੀ ਗਰਿੰਥਾਂ ਦੀ ਪਿਚੋਲ?” ਲੇਿਕ ਚਿਨਜੀਤ ਰ ਿੰਘ
ਬਿੱਲ (ਕੈਨੇਡਾ, ੨੦੦੪) ਰ ਿੱਚ ਭੀ ਪਿਹੀ ਜਾ ਕਦੀ ਿੈ। ਰਗਆਨੀ ਜੀ ਇਿ ੀ ਰਲਿਦੇ ਿਨ ਰਕ ਸ਼ਰੋ. ਗੁ . ਪਰ.
ਕਮੇਟ੍ੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਿਤਨ ਰ ਿੰਘ ਜਿੱਗੀ ਾਰਿਬ ਨਾਲ ਿੋਏ ਉਪਰੋਕਤ ਰਚਿੱਠੀ-ਪਿੱਤਿਾਂ ਦੇ ਆਿਾਿ `ਤੇ ੀ ਇਿੋ ਪਸ਼ਟ੍
ਿੋਇਆ ਰਕ ‘ਿਮਿੀ ਕਿੋ ਿਾਥ ਦੇ ਿਿੱਛਾ’ ਾਲੀ ਚੌਪਈ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰਿਤ ਨਿੀੇਂ, ਬਲਰਕ ਉ ਦੇ ੀ ਉਪਾਸ਼ਕ ਕ ੀ
ਦੀ ਿਚਨਾ ਿੈ ਰਜ ਨੇ ੪੦੫ ੇੇਂ ਭਾ ਅਿੰਤਲੇ ਚਰਿਤਰ ਮਿਾਂਕਾਲ ਾਲੇ ਰ ਚਰਲਆਂ ੩੭੬ ਬਿੰਦਾਂ ਰ ਿੱਚ ਨਾਟ੍ਕੀ ਢਿੰਗ
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ੍ ਮਿਾਂਕਾਲ ਦਾ ਤੇਜ-ਪਰਤਾਪ ( ਬੁਿੱਿ ਨਾਮੇ ਮਿੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂਿੰਿੋੇਂ) ਦਿ ਾਉਣ ਉਪਰਤ
ਿੰ , ੨੫ ਬਿੰਦਾਂ
ਾਲੀ ਚੌਪਈ ਰ ਿੱਚ ਉ ੇ ਮਿਾਂਕਾਲ ਅਿੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਿਨ ਰਪਛੋੇਂ ੨ ਬਿੰਦਾਂ ਰ ਿੱਚ ਜਗ-ਮਾਤਾ (ਦੁਿਗਾ) ਅਤੇ
ਅਰ ਿੁਿੱਜ (ਮਿਾਂਕਾਲ) ਦਾ ਿਿੰਨ ਾਦ ਕਿਨ ਅਤੇ ਚੌਪਈ ਦਾ ਮਿਾਤਮ ਦਿ ਾ ਕੇ ਅਿੰਤਲੀ ਪੁਸ਼ਰਪਕਾ ਅਿੰਦਿ ਿੰਮਰਤ
ਆਰਦਕ ਦਿੱ ਣ ਰਪਛੋੇਂ ੪੦੫ ੇੇਂ ਅਿੰਕ ਟ੍ੋਟ੍ਲੀ ੭੫੫੫ ਅਿੰਕਾਂ ਉਤੇ ਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿੈ।
ਪਿ, ਇਿ ਬਿੇ ਅਫ਼ ੋ ਨਾਲ ਰਲਿਣਾ ਪੈ ਰਿਿਾ ਿੈ ਰਕ ਰਪਛਲੇ (੪੦) ਾਲਾਂ ਤੋੇਂ ਇ ਗ਼ਲਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ੁਿਾਈ
ਨਿੀੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ! ਦਿ-ਅ ਲ, ਰ ਿੱਿ ਗੁ ਿਦੁਆਿਾ ਐਕਟ੍ ੧੯੨੫ ਦੀ ਿਾਿਾ ੧੩੪ (ਜੀ) ਅਨੁ ਾਿ ਇ ਕਮੇਟ੍ੀ

ਦੇ ਰਖ਼ਲਾਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਿ ਾਈ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ!
Section 134: The committee may suspend or dismiss any office-holder, provided….
that such office-holder or minister…(g) fails persistently to perform his duties in
connection with the management or performance of public worship or the
management or performance of any rituals and ceremonies in accordance with the
teachings of Sri Guru Granth Sahib, or (h) has ceased to be a Sikh.
ਆਓ, ਗੁ ਿ ੂ ਗਰਿੰਥ ਾਰਿਬ ਰ ਿੱਚ ਅਿੰਰਕਤ ਗੁ ਿਬਾਣੀ ਦਾ ਿੀ ੋਚ- ਮਝ ਕੇ ਪਾਠ ਕਿਕੇ, ਰਚਆਿ ਕਿੰਮ ਕਿੀਏ।
ਰਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ,
ਗੁ ਿਮੀਤ ਰ ਘ
ਿੰ (ਰ ਿੱਡਨੀ - ਆ ਟ੍ਰੇਲੀਆ) ੨੭ ਜਨ ਿੀ ੨੦੧੩
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ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਾਰਿਆਨ ਦੀ ਿਚਨਾ "ਚੌਪਈ" ਪਾ.10 ਦੀ ਿਚਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ
ਜਗਮਾਤ੍ਾ / ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਪੂਜਕ, ਕਵੀ ਰਸਆਮ ਦੀ ਰਲਿਤ੍ ਹੈ
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"ਕਰਿਉ ਿਾਚ ਿੇਨਤ੍ੀ ਚੌਪਈ" ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਭਾਵ ਅਿਥ ਿਾਿੇ - ਭਾਗ
ਪਹਿਲਾ
-: ਇੰ ਦਰਜੀਤ ਹ ੰ ਘ, ਕਾਨਪੁਰ
ਅੰ ਹਰਿਤ ਛੱ ਕਣ ਵਾਲੇ ਹ ੱ ਖਾਂ ਨੰ , ਇਿ ਤਾਂ ਦ ਹਦਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕ, ਤੁ ਾਂ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਹਨਤਨੇਰ
ਹਵੱ ਚ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਿਨ। ਇਨਹਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਿੋਤ, ਅਤੇ ਅਰਥ ਕਦੀ ਵੀ ਨਿੀਂ ਦੱ ੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਿ ਹ ੱ ਖ, ਸ਼੍ਰਧਾ ਅਤੇ
ਤਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨਹਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਤਾਂ ਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰ ਦੇ ਿਨ, ਲੇ ਹਕਨ ਉਨਹਾਂ ਹਵਚੋਂ ਬਿੁਹਤਆਂ ਨੰ

ਇਨਹਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਿੋਤ ਅਤੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਿੀ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦੇ, ਹਜ ਹਵਚੋਂ ਖਾ ਕਰਕੇ "ਕਹਬਉ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ
ਚੌਪਈ" ਇਕ ਐ ੀ ਰਚਨਾ ਿੈ, ਜੋ ਗੁਰ ਗਿੰ ਥ ਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ " ਦ
ੋ ਰ" ਦੀ ਪਹਵਤੱ ਰ ਬਾਣੀ ਹਵੱ ਚ ਰਲਾ ਕੇ
"ਰਹਿਰਾ " ਦੇ ਹ ਰਲੇ ਖ ਿੇਠ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਿ "ਕਹਬਉ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ" ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਹਕ ਨੇ
ਗੁਰ ਗਿੰ ਥ ਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ "ਅੰ ਹਰਿਤ ਬਾਣੀ" ਹਵੱ ਚ ਰੱ ਲ ਗਡ ਕਰਕੇ "ਰਹਿਰਾ " ਦਾ ਪਾਠ ਬਣਾ ਹਦਤਾ,
ਇਿ ਇਕ ਖੋਜ ਦਾ ਹਵਸ਼੍ਾ ਿੈ। ਅਜ ਇ ਲੇ ਖ ਹਵੱ ਚ ਅ ੀ "ਕਹਬਉ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ" ਨਾਰਕ ਰਚਨਾਂ
ਦੇ ਰਲ ਿੋਤ ਅਤੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਨਕਾਰੀ ਿਾਹ ਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਚੋਪਈ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਦ ਣ ਦੀ ਬਿੁਤੀ ਜਰਰਤ ਇ ਲਈ ਵੀ ਪਈ ਿੈ, ਹਕਉਹਕ ਬਿੁਤ ਾਰੇ ਬੱ ਚੇ ਇ
ਦੇ ਅਰਥ ਪੁਛਦੇ ਿਨ, ਲੇ ਹਕਨ ਪਿਫ
ੋ ੇ ਰ ਾਹਿਬ ਹ ੰ ਘ ਜੀ, ਜੋ ਟੀਕਾ ਕਾਰਾਂ ਹਵਚ ਸ਼੍ਿੋਰਣੀ ਹਵਦਵਾਨ ਿਨ,
ੳਨਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੌਪਈ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨਿੀਂ ਕੀਤੇ ਿਨ। www.searchgurbani.com ਅਤੇ
www.gurugranthdarpan.com ਵਰਗੀਆਂ ਵੇਬ ਾਈਟਾਂ ਹਵੱ ਚ ਵੀ ਇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨਿੀਂ ਹਰਲਦਾ। ਰੈਂ
ਬਿੁਤ ਾਰੇ ਬਾਬੇ, ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਟਕ ਾਲੀਏ ਪਿਚਾਰਕ ਇਿੋ ਜਿੇ ਵੇਖੇ ਿਨ, ਜੋ ਇਕ ਇਕ ਿਜਾਰ ਵਾਰ
ਬੱ ਹਚਆਂ ਨੰ "ਚੌਪਈ" ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਹਿੰ ਦੇ ਿਨ, ਐ ਾ ਕਰਨ ਤੇ ੳਨਹਾਂ ਨੰ ਈਨਾਰ ਵੀ ਵੰ ਡਦੇ ਿਨ। ਲੇ ਹਕਨ
ਇ ਦੇ ਅਰਥ ਦ ਹਦਆਂ, ਰੈਂ ਅਪਣੀ ਾਰੀ ਉਰਰ ਹਵੱ ਚ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਿੀਂ ਵੇਹਖਆ ।
ਪਾਠਕ ਇ ਗਲ ਨੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਰਝ ਲੈ ਣ ਹਕ ਇਥੇ ਾਡਾ ਰਕ ਦ ਇ ਰਚਨਾਂ 'ਤੇ ਹਕ ੇ ਵੀ ਪਿਕਾਰ
ਦਾ ਹਕੰ ਤ ਕਰਨਾਂ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਿੋਤ ਅਤੇ ਉ ਦੇ ਅਰਥ ਦ ਣਾ ਾਡਾ ਫਰਜ ਿੈ। ਹਨਰਣਾਂ ਕਰਨਾ ਿਰ ਹ ੱ ਖ ਦਾ
ਅਪਣਾ ਫਰਜ ਿੈ, ਹਕ ਜੋ ਕੁਝ ਉਿ ਅਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ ਹਰਿਾ ਿੈ, ਉਿ ਵ ਤੁ ਗੁਰਰਹਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿੈ
ਹਕ ਨਿੀਂ ? ਾਡਾ ਰਕ ਦ ਤਾਂ ਹ ਰਫ ੳਨਹਾਂ ਬਹਚਆਂ ਨੰ ਇਿ ਦ ਣਾ ਿੈ ਹਕ ਹਨਤਨੇਰ ਦੀ ਇ ਪਿਹ ਧ
ਰਚਨਾ ਦਾ ਤ
ਿੋ ਅਤੇ ਅਰਥ ਕੀ ਿਨ। ਇ ਤੋਂ ਅੱ ਗੇ ਹਨਰਣਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰ ਹ ੱ ਖ ਕੋਲ ਉ ਦੇ ਗੁਰ ਦੇ
ਇਿ ਉਪਦੇਸ਼੍ ਰੌਜਦ ਿਨ :
ੁਹਣ ਰੁੰ ਧੇ ਿਰਣਾਖੀਏ ਗੜ੍ਾ ਵੈਣੁ ਅਪਾਰੁ॥
ਪਹਿਲਾ ਵ ਤੁ ਹ ਝਾਹਣ ਕੈ ਤਾਂ ਕੀਚੈ ਵਾਪਾਰੁ॥ ਅੰ ਕ 1410
ਦਰਅ ਲ ਪਰੀ ਚੌਪਈ" ਕੁਲ 29 ਪੰ ਹਨਆਂ ਦੀ ਿੈ, ਹਜ ਦੀਆਂ 405 ਪੌੜ੍ੀਆਂ ਿਨ। ਜੋ ਰਚਨਾਂ "ਕਹਬਉ
ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ " ਅ ੀਂ ਅਪਣੇ ਹਨਤਨੇਰ ਹਵੱ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਿਾਂ, ਉਿ ਇ ੇ "ਪਰੀ ਚੌਪਈ" ਦਾ ਇਕ ਅੰ ਸ਼੍
ਰਾਤਰ ਿੈ। ਇ ਪਰੀ ਚੌਪਈ ਦਾ ਨਾਰ " ਬੁਹਧ ਬਾਚ॥ ਚੌਪਈ॥" ਿੈ।

" ਬੁਹਧ ਬਾਚ॥ ਚੌਪਈ॥" ਦ ਰ ਗਿੰ ਥ ਨਾਰ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਪੰ ਨਾ ਨੰਬਰ 1359 ਤੋਂ ਸ਼੍ੁਰ ਿੰ ਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ
1388 ਪੰ ਨੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਰ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। ਪਰੀ " ਬੁਹਧ ਬਾਚ॥ ਚੌਪਈ॥" ਦੀਆਂ ਕੁਲ 405 ਪੌੜ੍ਹੀਆਂ ਿਨ।
ਇਿ 405 ਪੌੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਲੀ " ਬੁਹਧ ਬਾਚ॥ ਚੌਪਈ॥", "ਚਹਰਤਿ ਪਾਹਖਯਾਨ" ਨਾਰਕ ਅਹਤ ਦੀ ਅਸ਼੍ਲੀਲ
ਰਚਨਾਂ ਹਜ ਦੇ ਕੁਲ 404 ਚਹਰਤਿ ਿਨ, ਦੇ 404 ਵੇਂ ਚਹਰਤਰ ਦਾ ਅੰ ਤਲਾ ਹਿੱ ਾ ਿੈ। " ਬੁਹਧ ਬਾਚ॥
ਚੌਪਈ॥" ਦੀ 377 ਵੀਂ ਪੌੜ੍ੀਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 405ਵੀਂ ਪੌੜ੍ਹੀ ਤਕ "ਕਹਬਉ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ " ਿੈ। ਹਨਤਨੇਰ ਦੇ
ਗੁਟਹਕਆਂ ਹਵੱ ਚ ਇ ਦੀਆਂ ਪੌੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 377-378--379 .......402, 403, 405 ਨੰ ਬਦਲ ਕੇ 1,
2, 3, 4,........26, 27, 28 ਆਹਦਕ ਕਰ ਹਦਤਾ ਗਇਆ ਿੈ। ਇਨਾਂ ਿੀ ਨਿੀਂ ਇ ਰਚਨਾਂ ਦੇ ਰਲ ਿੋਤ ਦੇ
ਉਲਟ ਗੁਟਹਕਆਂ ਹਵੱ ਚ ਇ ਦੀ ਸ਼੍ੁਰਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ "ਪਾਤਾਸ਼੍ਾਿੀ 10" ਵੀ ਹਲਖ ਹਦਤਾ ਗਇਆ ਿੈ, ਜੋ
ਇ ਦ ਰ ਗਿੰ ਥ ਨਾ ਦੀ ਹਕਤਾਬ, ਜੋ ਇ ਦਾ ਰਲ ਤ
ਿੋ ਿੈ, ਹਵੱ ਚ ਨਿੀਂ ਹਲਹਖਆ ਿੈ।
"ਕਹਬਉ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ ਹਵਚ ਇਿ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਹਕਉਂ ਅਤੇ ਹਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਿੈ? ਇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ
ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਿੋਰਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿਬੰਧਕ ਕਰੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ "ਜੱ ਥੇਦਾਰ ਾਹਿਬ" ਿੀ ਦੇ ਕਦੇ
ਿਨ, ਹਜਨਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਿੇਠਾਂ "ਚੌਪਈ" ਦਾ ਇਿ ਹਵਗਹੜ੍ਆ ਿੋਇਆ ਰਪ ਗੁਟਹਕਆਂ ਹਵਚ ਛਾਹਪਆ ਜਾ
ਹਰਿਾ ਿੈ। ਹਕ ੇ ਹਕ ੇ ਗੁਟਕੇ ਹਵਚ ਇ ਚੌਪਈ ਦੀਆਂ (ਹਕਿਪਾ ਕਰੀ ਿਰ ਪਰ ਜਗ ਰਾਤਾ ਵਾਲੀਆਂ )
ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਚਾਰ ਪੌੜ੍ਹੀਆਂ 402, 403, 404 ਅਤੇ 405 ਿੁਣ ਿਟਾ ਹਦਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ। ਪੁਰਾਨੇ
ਗੁਟਹਕਆਂ ਹਵੱ ਚ ਇਿ ਰੌਜਦ ਿਨ।

"ਕਹਬਉ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ" ਦੇ ਰਲ ਤ
ਿੋ ਨੰ ਅਤੇ ਇ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੰ ਰਝਣ ਲਈ 405 ਪੌੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਲੀ
ਪਰੀ " ਬੁਹਧ ਬਾਚ॥ ਚੌਪਈ॥" ਹਵਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪੌੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰ ਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਰਝਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਿ ਬੇਿਦ
ਜਰਰੀ ਿੈ, ਹਕਉਹਕ "ਕਹਬਉ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ " ਇ ਰਚਨਾਂ ਦਾ ਿੀ ਇਕ ਹਿੱ ਾ ਿੈ। ਪਰੀ ਬੁਹਧ
ਬਾਚ॥ਚੌਪਈ ॥ ਹਵਚ ਦੇਵਹਤਆ ਅਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਯੁਧਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਿੈ ਅਤੇ ਇ ਹਵਚ ਸ਼੍ਿੀ ਅਹ ਧੁਜ, ਸ਼੍ਿੀ
ਅਹ ਕੇਤ,ੁ ਖੜ੍ਗਕੇਤ,ੁ ਕਾਲ, ਰਿਾਕਾਲ, ਕਾਲਕਾ, ਹਸ਼੍ਵਾ (ਦੁਰਗਾ), ਆਹਦਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਹਤਆ ਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ
ਹਜਕਰ ਹਰਲਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਦੇਵਹਤਆਂ ਦਾ ਹਜਕਰ ਅਗੇ ਜਾ ਕੇ "ਕਹਬਉ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ" ਹਵਚ ਵੀ
ਹਰਲਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਇਨਹਾਂ ਦੇਵਹਤਆਂ ਨੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਜੋਦੜ੍ੀ ਦੇ ਰਪ ਹਵੱ ਚ ਅੰ ਹਕਤ ਿੈ।
"ਖੜ੍ਗਕੇਤੁ ਰੈਂ ਰਹਨ ਹਤਿਾਰੀ", " ਿੀ ਅਹ ਧੁਜ ਜ ਕਹਰਯਿੁ ਰੱ ਛ", ਸ਼੍ਿੀ ਅਹ ਧੁਜ ਜਬ ਭਏ ਦਯਾਲਾ",
ਸ਼੍ਿੀ ਅਹ ਕੇਤੁ ਜਗਤ ਕੋ ਈ ਾ" ਆਹਦਕ ਪੰ ਗਤੀਆਂ ਹਵਚ ਦੇਵਹਤਆਂ ਨੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ।
ਇਿੋ ਜਿੇ ਦੇਵਹਤਆਂ ਦਾ ਹਜਕਰ ਹ ੱ ਖਾਂ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਸ਼੍ਬਦ ਗੁਰ ਸ਼੍ਿੀ ਗੁਰ ਗਿੰ ਥ ਾਹਿਬ ਜੀ ਹਵਚ ਹਕਤੇ ਵੀ
ਨਿੀਂ ਹਰਲਦਾ। ਇਨਹਾਂ ਦੇਵਹਤਆਂ ਨੰ ਕਈ ਹ ੱ ਖ ਅਹਗਆਨਤਾ ਵ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼੍ਬਦ
ਕਹਿੰ ਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਦੁਹਬਧਾ ਤਾਂ ਿੀ ਦਰ ਿੋ ਕਦੀ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਅ ੀ ਪਰੀ " ਬੁਹਧ ਬਾਚ॥ ਚੌਪਈ॥" ਦੇ
ਅਰਥਾਂ ਨੰ ਰਝੀਏ ।

ਨੋਟ: ਇਥੇ 29 ਪੰ ਹਨਆ ਹਵੱ ਚ ਹਲਖੀਆਂ 405 ਪੌੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾਂ ਇ ਲੇ ਖ ਲੜ੍ੀ ਹਵਚ ਰੁਰਹਕਨ
ਨਿੀਂ ਿੈ, ਹਕਉਂਹਕ ਇਿ ਇਕ ਪਰੀ ਪੋਥੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇ ਲਈ ਕੁਝ ਪੌੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰ ਗਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵ
ਅਰਥ ਿੀ ਇ ਲੇ ਖ ਲੜ੍ੀ ਹਵੱ ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਿ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਰਕ ਦ ਿੈ ਹਕ
ਪਾਠਕ ਇਿ ਹਨਰਣਾਂ ਕਰ ਕਨ ਹਕ ਅਹ ਧੁਜ,ਖੜ੍ਗਕੇਤ,ੁ ਅਹ ਕੇਤ,ੁ ਕਾਲ, ਕਾਲਕਾ ਅਹਦਕ ਦੇਵੀ
ਦੇਵਹਤਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਸ਼੍ਬਦ ਿਨ, ਨਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼੍ਬਦ ਿਨ।
ਹਤ ੰ ਹਧ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਦੀਰਘ ਦਾੜ੍ਹ ਦੈਂਤ ਨਾਲ ਯੁਧ :
ਬੁਹਧ ਬਾਚ ॥ਚੌਪਈ ॥ ਹਤ ੰ ਹਧ ਇਕ ਭਪ ਭਹਨਜੈ ॥ ਪਿਥਰੇ ਹਤਜੁਗ ਬੀਚ ਕਹਿਜੈ ॥ ਹਜਿ ਜ ਪੁਰੀ
ਚੌਦਿੰ ਛਾਯੋ ॥ ਨਾਰਦ ਹਰਹਖ ਤਬ ਰਾਇ ਰੰ ਗਾਯੋ ॥੧॥ ਭ ਦੇਵਨ ਕੋ ਰਾਜਾ ਭਯੋ ॥ ਬਿਿਰਾ ਹਤਲਕ ਆਪੁ
ਹਤਿ ਦਯੋ ॥ ਹਨਿਕੰ ਟਕ ਰ
ੁ ਕਟਕ ਹਕਯਾ ਬ ॥ ਦਾਨਵ ਰਾਰ ਹਨਕਾਰ ਦਏ ਜਬ ॥੨॥ਇਿ ਹਬਹਧ ਰਾਜ
ਬਰਖ ਬਿੁ ਹਕਯਾ ॥ ਦੀਰਘ ਦਾੜ੍ ਦੈਤ ਭਵ ਹਲਯਾ ॥ ਦ

ਿ ਛਿਹਨ ਦਲ ਲੈ ਕੈ ॥ ਚਹੜ੍ ਆਯੋ ਹਤਿ

ਊਪਰ ਤੈ ਕੈ ॥੩॥ ਭ ਦੇਵਨ ਐ ੇ ੁਹਨ ਪਾਯੋ ॥ ਦੀਰਘ ਦਾੜ੍ ਦੈਤ ਚਹੜ੍ ਆਯੋ ॥ ਬੀ

ਿ ਛੋਿਹਨ

ਦਲ ਹਲਯੋ ॥ ਵਾ ੌ ਜਾਇ ਰਾਗਰ ਹਕਯੋ ॥੪॥ ਰਜ ਕਿ ੈਨਾਪਹਤ ਕੀਨਾ ॥ ਦਹਿਨੇ ਓਰ ਚੰ ਦਿ ਕਿ
ਦੀਨਾ ॥ ਬਾਈ ਓਰ ਕਾਰਹਤਕੇ ਧਰਾ ॥ ਹਜਿ ਪੌਰਖ ਹਕਨਿੰ ਨਹਿ ਿਰਾ ॥੫॥ ਪੰ ਨਾ 1369 ਅਖੌਤੀ ਦ ਰ
ਗਿੰ ਥ
ਭਾਵ ਅਰਥ: ਬੁਹਧ ਬਾਚ ॥ ਚੌਪਈ॥ ੱ ਹਤ ੰ ਹਧ ਨਾਰ ਦਾ ਇਕ ਰਾਜਾ ੀ॥ ਹਤਯੁਗ ਦੀ ਸ਼੍ੁਰਆਤ ਹਵਚ
ਉਿ ਿੋਇਆ ੀ ॥ ਉ ਦਾ ਯਸ਼੍ ਚੌਦਿ ਪੁਰੀਆਂ ਹਵੱ ਚ ਪਿਹ ਧ ਿੋਇਆ । ਰਾਜੇ ਨੇ ਹਫਰ ਨਾਰਦ ਹਰਖੀ ਨੰ
ਬੁਲਾਇਆ ॥1॥ ਉਿ ਾਰੇ ਦੇਵਹਤਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਿੋਇਆ ਿੈ॥ ਬਿਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਉ ਨੰ ਹਤਲਕ ਲਗਾਇਆ।
ਇ ਨੇ ਬਿੁਤ ਿੀ ਹਥਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ॥ (ਅਤੇ) ਾਰੇ ਦੈੈੰਤਾਂ ਨੰ ਅਪਣੇ ਰਾਜ ਹਵੱ ਚ ਰਾਰ ਕੇ ਕੱ ਢ ਹਦਤਾ ॥2॥
ਇ ਤਰਹਾਂ ਉ ਨੇ ਬਿੁਤ ਵਹਰਹਆਂ ਤਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ॥ (ਤਦ ਿੀ ) ਦੀਰਘ ਦਾੜ੍ਹ (ਲੰਰੀਆਂ ਦਾੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ )
ਨਾਰ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਜਨਰ ਹਲਆ। ਦ ਿਜਾਰ ਘੁੜ੍ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ॥ ਉ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਹਦੱ ਤੀ॥3॥
ਾਰੇ ਦੇਵਹਤਆਂ ਨੇ (ਜਦ ) ਐ ਾ ੁਹਣਆਂ ॥ (ਹਕ) ਦੀਰਘ ਦਾੜ੍ਹ ਦੈੈੰਤ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਹਦਤੀ ਿੈ ॥ ਵੀਿ
ਿਜਾਰ ੈਹਨਕ ਲੈ ਕੇ॥ ਜਾ ਕੇ ਉ ਨਾਲ ਰੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ॥4॥ ਰਜ ਨੰ ੇਨਾਪਤੀ ਬਣਾ ਹਲਆ ॥ ੱ ਜੇ
ਪਾ ੇ ਚੰ ਦਿਰਾਂ ਨੰ ਲਾ ਹਦਤਾ। ਖੱ ਬੇ ਪਾ ੇ ਕਾਰਹਤਕੈ ਨੰ ਕਰ ਹਲਆ॥ ਹਜ ਦੇ ਪੁਰਖਤੱ ਵ ਨੰ (ਅਜ ਤਕ )
ਹਕ ੇ ਨੇ ਨਿੀਂ ੀ ਹਜਹਤਆ ॥5॥

( ਰਜ ਅਤੇ ਚੰ ਦਿਰਾਂ ਨੰ ਇਥੇ ਦੇਵਤਾ ਦਹ ਆ ਗਇਆ ਿੈ। ਸ਼੍ਾਇਦ ਇ ਰਚਨਾਂ ਦੇ ਹਲਖਾਰੀ ਨੰ ਇਿ ਨਿੀਂ
ਪਤਾ ਹਕ ਰਜ ਅਤੇ ਚੰ ਦਿਰਾਂ ਬਿਿਰਾਂਡ ਦੇ ਹਗਿਿ ਿਨ, ਨਾ ਹਕ ਦੇਵਤਾ। ਇਿ ਲੜ੍ ਵੀ ਕਦੇ ਿਨ, ਇ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਨੰ ਪਤਾ ਨਿੀਂ ੀ। ਰਜ ੇਨਾਪਤੀ ਵੀ ਬਣ ਕਦਾ ਿੈ, ਇਿ ਵੀ ਰੈਨੰ ਪਤਾ ਨਿੀਂ ੀ।)
ਕਾਲਕਾ, ਦੇਵੀ ਦਾ ਪਿਗਟ ਿੋਣਾਂ ਅਤੇ ਜਗਰਾਤਾ ਭਵਾਨੀ ਦੀ ਹਕਰਪਾ ਿੋਣੀ॥
ਚਾਰਿੁ ਹਦ ਾ ਹਫਰੀ ਜਬ ਬਾਲਾ ॥ ਜਾਨੋ ਨਾਗ ਰਪ ਕੀ ਰਾਲਾ ॥ ਐ ਨ ਕਤਿੰ ਪੁਰਖ ਹਨਿਾਰਾ ॥ ਨਾਥ
ਕਰੈ ਹਜਿ ਆਪੁ ੁਧਾਰਾ ॥੩੦॥
ਹਫਰ ਹਜਯ ਰੈ ਇਿ ਭਾਹਤ ਹਬਚਾਰੀ ॥ ਬਰੌ ਜਗਤ ਕੇ ਪਹਤਹਿ ਧ
ੁ ਾਰੀ ॥ ਤਾ ਤੇ ਕਰੌ ਦੀਨ ਿਵੈ ੇਵਾ ॥ ਿੋਇ
ਪਿ ੰ ਨ ਕਾਹਲਕਾ ਦੇਵਾ ॥੩੧॥.............
ਜਬ ਅ ਬਰ ਹਤਿ ਹਦਯੋ ਭਵਾਨੀ ॥ ਪਿਫੁਹਲਤ ਭਈ ਜਗਤ ਕੀ ਰਾਨੀ ॥ ਅਹਤ ਪਹਵਤਿ ਹਨਹ ਿਵੈ ਹਛਤ ਈ
ੋ
॥ ਹਜਿ ਠਾ ਔਰ ਨ ਦ ਰ ਕੋਈ ॥੩੪॥
ਚਿੁਆ ਪਾ ੇ ਜੋ ਉਿ ਇ ਤਰੀ ਘੁੰ ਰੀ॥ (ਇ ਤਰਹਾਂ ਲਗਾ ਹਜਵੇ) ਹਕ ੇ ਨਾਹਗਨ ਦੀ ਰਾਲਾ ਬਣੀ ਿੋਵ॥ੇ
ਐ ਾ ਰਪ ਕਦੀ ਹਕ ੇ ਨੇ ਨਿੀਂ ਵੇਹਖਆ ਿੋਣਾਂ॥ਹਜਵੇ ਨਾਥ (ਹਵਧਾਤਾ )ਨੇ ਉ ਨੰ ਆਪ ਬਨਾਇਆ ਿੋਵੇ
॥30॥ (ਕਵੀ ਕਹਿੰ ਦਾ ਿੈ ਹਕ ) ਹਫਰ ਰੰ ਨ ਹਵਚ ਐ ਾ ਹਵਚਾਰ ਆਇਆ ॥ (ਹਕ) ਇ ਵੱ ਡੇ ੰ ਾਰ ਦੀ
ਇਜੱ ਤ ਤੰ ਰਖ ਲਈ ਿੈ॥ ਇਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵ
ੇ ਾ ਦਾ ਫਲ ਿੈ ॥ ( ਹਕ) ਕਾਲਕਾ ਦੇਵੀ (ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ )
ਪਿ ਨ ਿੋ ਕੇ (ਪਿਗਟ) ਿੋਈ ਿੈ ॥31॥.................. ਜਦੋਂ ਐ ਾ ਵਰ ਉ ਨੰ ਭਵਾਨੀ (ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ) ਨੇ
ਹਦਤਾ॥ ਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਰਾਨੀ ਪਿ ੰ ਨ ਿੋ ਗਈ॥ ਉ ਦਾ ਛਹਵ (ਰਪ) ਅਹਤ ਦੀ ਪਹਵਤਿ ਿੈ॥ (ਇ

ੰ ਰ

ਹਵਚ) ਉ ਜਹਿਆ ਦਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੀਂ ਿੇ॥34॥
(ਵੈ ੇ ਤਾਂ ਇ

ਾਰੇ ਗਿੰ ਥ ਹਵੱ ਚ "ਦੇਵੀ ਜ ਕੀ ਉ ਤਹਤ" ਦੇ ਹ ਰਲੇ ਖ ਿੇਠ ਦੇਵੀ ਪਜਕ ਕਵੀ ਦਾ ਦੁਰਗਾ

ਦੇਵੀ ਦੇ ਪਿਤੀ ਪਿਰ
ੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਰਲਦਾ ਿੈ । ਇ ਗਿੰ ਥ ਹਵੱ ਚ ਬਿੁਤੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ੁਰਵਾਤ ਇਿ
"ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਿਾਇ॥" ਕਹਿ ਕੇ ਿੀ ਸ਼੍ੁਰ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਲੇ ਹਕਨ ਇ "ਚੌਪਈ" ਹਵੱ ਚ ਵੀ ਇਿ ਦੇਵੀ
ਉ ਤਹਤ ਕਰਨਾਂ ਨਿੀਂ ਭੁਲਦਾ। ਇਥੇ ਵੀ ਕਵੀ ਨੇ ਉ ਦੇਵੀ ਨੰ ਾਰੇ "ਜਗਤ ਦੀ ਰਾਨੀ" ਕਹਿ ਕੇ ਉ
ਦੀ ਉਪਰਾਂ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਜਦ ਕੇ ਗੁਰ ਗਿੰ ਥ ਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹ ਧਾਂਤ 'ਤੇ ਇਿ "ਦੇਵੀ ਪਜਾ" ਅਤੇ
ਦੇਵੀ ਨੰ " ਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਰਾਨੀ" ਕਹਿਣਾ ਖਰਾ ਨਿੀਂ ਉਤਰਦਾ)
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"ਕਰਿਉ ਿਾਚ ਿੇਨਤ੍ੀ ਚੌਪਈ" ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਭਾਵ ਅਿਥ - ਭਾਗ ਆਖਰੀ
-: ਇੰ ਦਰਜੀਤ ਹ ੰ ਘ, ਕਾਨਪੁਰ
ਹਪਛਲੇ ਭਾਗ ਹਵੱ ਚ ਅ ੀਂ ਇਿ ਹਜਕਰ ਕਰ ਰਿੇ ੀ ਹਕ ਚੌਪਈ ਹਵਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਹਤਆਂ ਅਤੇ ਰਾਹਜਆ ਦਾ
ਦੈਂਤਾਂ ਨਾਲ ਯੁਧਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਿੈ। ਨਾਲ ਿੀ ਨਾਲ ਕਵੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉ ਤਹਤ ਵੀ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਦਾ ਇਿ
ਪਹਿਲਾਂ ਿੀ ਹਲਖ ਚੁਕਾ ਿੈ ਹਕ 29 ਪੰ ਹਨਆਂ ਅਤੇ 405 ਪੌੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇ ਪਰੀ ਚੌਪਈ ਦੇ ਅਰਥ ਇਥੇ
ਹਲਖਨਾਂ ਰੁਰਹਕਨ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਹਕਉਂਹਕ ਇਿ ਲੇ ਖ ਲੜ੍ੀ ਬਿੁਤ ਿੀ ਲੰਬੀ ਿੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇ ਕਰਕੇ ਆਉ !
ਹਵੱ ਚ ਹਵੱ ਚ ਕੁੱ ਝ ਬੰ ਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਰਜ ਕੇ ਅਗੇ ਵਧਦੇ ਰਿੀਏ।
ਕਾਲਕਾ (ਦੁਰਗਾ) ਦੇਵੀ ਦੇ ਹਧਯਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼੍ਨ ਿੋਏ।
ਹਚਤ ਰੋ ਹਕਯਾ ਕਾਲਕਾ ਧਯਾਨਾ ॥ ਦਰ ਨ ਹਦਯਾ ਆਹਨ ਭਗਵਾਨਾ ॥ ਕਹਰ ਪਿਨਾਰ ਚਰਨਨ ਉਹਠ ਪਰੀ ॥
ਹਬਨਤੀ ਭਾਹਤ ਅਹਨਕ ਤਨ ਕਰੀ ॥੫੨॥
ਹਤ ਕਾਲ ਰੈ ਦਾ ਹਤਿਾਰੀ ॥ ਅਪਨੀ ਜਾਹਨ ਕਰੋ ਪਿਹਤਪਾਰੀ ॥ ਗੁਨ ਅਵਗੁਨ ਰੁਰ ਕਛੁ ਨ ਹਨਿਾਰਿੁ ॥
ਬਾਹਿ ਗਿੇ ਕੀ ਲਾਜ ਹਬਚਾਰਿੁ ॥੫੩॥.......................ਿੜ੍ ਿੜ੍ ੁਨਤ ਕਾਲ ਬਚ ਿ ਾ ॥ ਭਗਤ ਿੇਤ
ਕਹਟ ੌ ਅਹ ਕ ਾ ॥ ਹਚੰ ਤ ਨ ਕਹਰ ਰੈ ਅ ਰ
ੁ ੰ ਘਹਰ ਿੌ ॥ ਕਲ ੋਕ ਭਗਤਨ ਕੋ ਿਹਰ ਿੌ ॥੫੬॥
ਅਹਰਤ ਅ ੁਰ ਉਪਜੇ ਥੇ ਜਿਾ ॥ ਪਿਾਪਹਤ ਭਯੋ ਕਾਲ ਚਹਲ ਤਿਾ ॥ ਚਿੰ ਕਰਨ ਕਹਰ

ਤਿ ਪਿਿਾਰੇ ॥ ਦੈਤ

ਅਨੇਕ ਰਾਰ ਿੀ ਡਾਰੇ ॥੫੭॥
ਅਰਥ ਭਾਵ: ਰਨ ਹਵੱ ਚ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਹਧਆਨ ਕੀਤਾ ॥ ਭਗਵਾਨ (ਕਾਲ) ਨੇ ਆਕੇ ਦਰਸ਼੍ਨ ਹਦੱ ਤੇ ॥
(ਉ ਨੇ) ਉਠ ਕੇ ਚਰਣਾਂ ਤੇ ਪਿਣਾਰ ਕੀਤਾ ॥ ਭਾਂਹਤ ਭਾਂਹਤ ਦੀਆਂ ਉ ਅਗੇ ਬਿੁਤ ਹਬਨਤੀਆਂ
ਕੀਤੀਆਂ॥52॥ ਰੈਨੰ ਅਪਣਾਂ ਜਾਨ ਕੇ ਰੇਰੀ ਪਾਲਨਾਂ ਕਰੋ॥ ਰੇਰਾ ਗੁਨ ਅਤੇ ਅਵਗੁਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹਚੱ ਤ
ਹਵਚ ਹਲਆਉ॥ ਹਨਖੇਧੇ ਿੋਏ ਦੀ ਲਾਜ ਬਚਾਉ॥53॥.............ਕਾਲ ਦੇਵਤਾ (ਇਿ ੁਣ ਕੇ ) ਿੜ੍ਿੜ੍ਾ ਕੇ
ਿੱ ਹ ਆ॥ ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਰੈਂ (ਿਰੇਸ਼੍ਾਂ) ਕਰਰ ਕ ੀ ਰਖਦਾ ਿਾਂ॥ ਤੰ ਹਚੰ ਤਾ ਨਾਂ ਕਰ ਅ ੁਰਾਂ (ਦੈਂਤਾਂ) ਨੰ ਰੈਂ
ਰਾਰਾਂਗਾ ॥ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਾਰੇ ਦੁਖ ਰੈਂ ਦਰ ਕਰਾਂਗਾ ॥ਹਜਥੇ ਅ ਰ
ੁ ਪੈਦਾ ਿੋਏ ਿਨ॥ ਉ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਲ
ਗਇਆ ॥ ਚਿਆਂ ਪਾ ੇ ਸ਼੍ਸ਼੍ਤਿ ਚਲਾ ਕੇ॥ ਅਨੇਕਾਂ ਦੈਂਤਾਂ ਨੰ ਰਾਰ ਛਹਡਆ॥57॥
ਨੋਟ: ਇਥੇ ਪਸ਼੍ਟ ਿੈ ਹਕ ਕਾਲ ਦੇਿਧਾਰੀ, ਥਲ ਸ਼੍ਰੀਰ ਵਾਲਾ ਦੇਵਤਾ ਿੈ ,ਜੋ ਿੱ ਥ ਹਵਚ ਖੜ੍ਗ ਫੜ੍ ਕੇ
ਚਲਾਉਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਭਗਵਾਨ ਉਿ ਹਨਰੰ ਕਾਰ ਕਰਤਾਰ ਨਿੀਂ ਿੈ ਜ ਨੰ ਅ ੀ ੴ ਹਤਗੁਰ ਪਿ ਾਹਦ॥
ਕਹਿੰ ਦੇ ਿਾਂ।
ਬਿਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹਵਸ਼੍ਨੰ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਰਿਾ ਕਾਲ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰਣ ਹਵੱ ਚ ਪੁਜੇ।
ਕੜ੍ਾ ਕੜ੍ੀ ਰਾਚਾ ਘਰ ਾਨਾ ॥ ਹਨਰਖਤ ਦੇਵ ਦੈਤ ਜਾ ਨਾਨਾ ॥ ਰਿਾ ਘੋਰ ਆਿਵ ਤਿ ਪਰਾ ॥ ਕਾਪੀ
ਭਹਰ ਗਗਨ ਥਰਿਰਾ ॥੮੧॥
ਹਨਰਹਖ ਜੁਧ ਕਾਪਾ ਕਰਲੇ ਾ ॥ ਤਾ ਤੇ ਧਰਾ ਨਾਹਰ ਕਾ ਭੇ ਾ ॥ ਪਰਬਤੀ ਲਹਖ ਡਰਾ ਲਰਾਈ ॥ ਬਾ ਾ

ਬਨ ਹਬਖੈ ਅਹਤਥ ਕਿਾਈ ॥੮੨॥
......................ਡਗਰਗ ਲੋ ਕ ਚਤੁਰ ਦ ਭਏ ॥ ਅ ੁਰਨ ਾਥ ਕਲ ਭਹਰ ਗਏ ॥ ਬਿਿਰਾ ਹਬ ਨ ਭੈ
ਡਰ ਪਾਨੇ ॥ ਰਿਾ ਕਾਲ ਕੀ ਰਹਨ ਹ ਧਾਨੇ ॥੮੯॥ ਇਿ ਹਬਹਧ ਭੈ ਪੁਕਾਰਤ ਭਏ॥ ਜਨੁ ਕਰ ਲਹਟ
ਬਹਨਕ ੇ ਲਏ ॥ ਤਿਾਹਿ ਤਿਾਹਿ ਿਰ ਰਨ ਹਤਿਾਰੀ ॥ ਭ ਭੈ ਤੇ ਿਰ ਲੇ ਿੁ ਉਬਾਰੀ ॥੯੦॥

ਅਰਥ ਭਾਵ: ਕੜ੍ ਕੜ੍ (ਦੀ ਅਵਾਜ ਨਾਲ) ਘਰ ਾਨ ਰੱ ਚ ਗਇਆ ॥ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਦੈਂਤ ਇ ਨੰ (ਬਿੁਤ
ਹਧਆਨ ਨਾਲ) ਵੇਖ ਰਿੇ ਨ॥ ਘੋਰ ਯੁਧ ਜਦ ਿੋਣ ਲੱਗਾ॥ ਧਰਤੀ ਕੰ ਬਣ ਲਗੀ ਅਤੇ ਅੰ ਬਰ ਥਰ ਥਰ
ਕਰਨ ਲੱਗਾ॥81॥ ਇਿ ਯੁਧ ਵੇਖ ਕੇ ਬਿਿਰਾਂ ਵੀ ਕੰ ਬਣ ਲਗਾ॥ (ਹਫਰ ਕਾਲ ਦੇਵਤੇ ਨੇ) ਇ ਤਰੀ ਦਾ ਰਪ
(ਦੇਵੀ ਦਾ ਰਪ ) ਧਾਹਰ ਹਲਆ॥ ਲੜ੍ਾਈ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਬਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਡਰ ਗਇਆ॥ (ਉਿ) ਭਜ ਕੇ
ਜੰ ਗਲਾਂ ਹਵੱ ਚ ਛੁੱ ਪ ਗਇਆ॥ 82 ॥.....................ਲੋ ਕੀ ਡਰ ਕੇ ਚਿੁਆਂ ਹਦਸ਼੍ਾਵਾਂ ਵਲ ਭਜਣ ਲਗੇ॥ ਾਰੇ
ਦੈਂਤ ਇਕੱ ਠੇ ਿੋਣ ਲਗੇ॥ ਬਿਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹਵ ਨੰ ਵੀ ਡਰ ਗਏ॥ (ਇਿ) ਰਿਾਕਾਲ ( ਦੇਵਤੇ) ਦੀ ਰਨ ਹਵਚ
ਪੁੱ ਜੇ॥89॥ ਇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਿ ਪੁਕਾਰ ਰਿੇ ਨ॥ ਾਰੇ ਲੁਟ ਪੁਟ ਕੇ ਜੰ ਗਲ ਹਵੱ ਚ ਆ ਵ ੇ ਿਾਂ ॥ ਅ ੀਂ
ਤਿਬਕ ਤਿਬਕ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸ਼੍ਰਨ ਹਵੱ ਚ ਆਏ ਿਾਂ ( ਿੇ ਰਿਾਕਾਲ ) ॥ ਾਹਰਆਂ ਨੰ (ਤੁ ੀਂ) ਇ ਤਿਾ ਤੋਂ
(ਆਪ) ਬਚਾਉ॥90॥
ਅਹ ਧੁਜ / ਰਿਾਕਾਲ ਦੇਵਤਾ ਕਾਫੀ ਕਿਧ
ੋ ਹਵੱ ਚ ਆ ਗਇਆ।

ਅਹ ਧੁਜ ਅਹਧਕ ਕੋਪ ਕਹਰ ਧਾਯੋ ॥ ਬੈਹਰ ਹਬਿੰ ਦ ਦਲ ਪਿਗਟ ਖਪਾਯੋ ॥ ਾਧੁਨ ਕੀ ਰਛਾ ਕਹਰ ਲੀਨੀ ॥
ਤੁ ੈਨ ਹਤਲ ਹਤਲ ਖੈ ਕੀਨੀ ॥੧੦੪॥
ਹਤਲ ਹਤਲ ਏਕ ਏਕ ਕਹਰ ਡਾਰਾ ॥ ਗਜੀ ਰਥੀ ਬਾਹਜਯਨ ਹਬਦਾਰਾ ॥ ਹਤਿ ਤੇ ਅਹਰਤ ਅ ੁਰ ਉਹਠ ਧਏ
॥ ਘੇਰਤ ਰਿਾਕਾਲ ਕਿ ਞਏ ॥੧੦੫॥
ਅਰਥ ਭਾਵ: ਅਹ ਧੁਜ ਦੇਵਤਾ ਬਿੁਤ ਅਹਦਕ ਕਿੋਧ ਹਵਚ ਆ ਗਇਆ॥ (ਉ ਨੇ) ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਨੰ
ਪਕੜ੍ ਪਕੜ੍ ਕੇ ਰਾਹਰਆ॥ (ਇ ਤਰਹਾਂ ਉ ਨੇ) ਾਧਆਂ ( ੰ ਤਾ) ਦੀ ਰਹਖਆ ਕਰ ਲਈ॥ ਤਿ ੈਨ ਨੰ
ਕੋਿ ਕੋਿ ਕਰਕੇ ਰਾਹਰਆ॥104॥ ਇਕ ਇਕ ਨੰ ਕੋਿ ਕੋਿ ਕੇ ਰਾਹਰਆ॥ ਇ ਤਰਹਾਂ ਾਰੇ ਅ ਰ
ੁ ਉਥੋ ਭੱ ਜ
ਖਲੋ ਤੇ॥ ਰਿਾਕਾਲ ਕਹਿੰ ਹਦਆਂ ਾਹਰਆ ਨੰ ਘੇਰ ਹਲਆ॥105॥
ਅਹ ਧੁਜ /ਖੜ੍ਗਕੇਤੁ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਯੁੱ ਧ ਦਾ ਹਵਿਤਾਂਤ
ਲਹ ਟਕਾ ਤਿ ਅਹ ਧੁਜ ਤਬ ਛੋਰਾ ॥ ਭ ਿੀ ਡਾਂਕ ਅਠਿਨ ਤੋਰਾ ॥੨੬੦॥
ਤਿ ਅ ਤਿ ਅ ਅ ੁਰ ਚਲਾਏ ॥ ਖੜ੍ਗ ਕੇਤੁ ਪਰ ਕਛੁ ਨ ਬ ਾਏ ॥ ਅ ਤਿਨ ਾਥ ਅ ਤੁ ਬਿੁ ਛਏ ॥
ਜਾ ਕੌ ਲਗੇ ਲੀਨ ਤੇ ਭਏ ॥੨੬੧॥
ਲੀਨ ਿਵੈ ਗਏ ਅ ਤਿ ਹਨਿਾਰੇ ॥ ਿਾਇ ਿਾਇ ਕਹਰ ਅ ਰ
ੁ ਪੁਕਾਰੇ ॥ ਰਿਾ ਰਢ ਹਫਹਰ ਕੋਪ ਬਢਾਈ ॥ ਪੁਹਨ
ਅਹ ਧੁਜ ਤਨ ਕਰੀ ਲਰਾਈ ॥੨੬੨॥
ਇਿ ਹਬਹਧ ਭਯੋ ਘੋਰ ੰ ਗਿਾਰਾ ॥ ਹਨਰਖਤ ਦੇਵ ਦਾਨਵੀ ਬਾਰਾ ॥ ਧੰ ਨਯ ਧੰ ਨਯ ਅਹ ਧੁਜ ਕੌ ਕਿੈ ॥ ਦਾਨਵ
ਿੇਹਰ ਰੋਨ ਿਵੈ ਰਿੈ ॥੨੬੩॥
ਅਰਥ ਭਾਵ: ਅਹ ਧੁਜ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ "ਲਹ ਟਕਾ" ਨਾਰ ਦਾ ਸ਼੍ਸ਼੍ਤਿ ਚਲਾਇਆ॥ ਾਹਰਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਤੋੜ੍
ਹਦਤਾ ॥260॥ ਅ ੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸ਼੍ਤਿ ਅਤੇ ਸ਼੍ਸ਼੍ਤਿ ਬਿੁਤ ਚਲਾਏ॥(ਲੇ ਹਕਨ) ਖੜ੍ਗਕੇਤੁ ਨੰ ਇਕ ਵੀ ਨਾਂ
ਲੱਗ ਹਕਆ ॥ ਸ਼੍ਸ਼੍ਤਿਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਸ਼੍ਤਿ ਟਕਰਾਨ ਲੱਗੇ ॥ ਹਜ ਨੰ ਲਗੇ ਉਿ (ਰੌਤ ਹਵੱ ਚ) ਲੀਨ ਿੋ ਗਏ ॥
ਸ਼੍ਸ਼੍ਤਿਾਂ ਨੰ ਵੇਖਹਦਆ ਿੀ ਉਿ ਰੌਤ ਹਵੱ ਚ ਲੀਨ ਿੋ ਗਏ॥ ਅ ਰ
ੁ ਿਾਏ ਿਾਏ ਦੀ ਅਵਾਜ ਕਰਨ ਲਗੇ॥ਰਿਾ
ਰੰ ਡ ਨੰ ਹਫਰ ਗੁ ਾ ਆ ਗਇਆ॥ ਅਹ ਧੁਜ ਨਾਲ ਰੁੜ੍ ਲੜ੍ਾਈ ਰ
ੁ ਕਰ ਹਦੱ ਤੀ॥262॥ ਇ ਤਰਹਾਂ ਘੋਰ
ਯੁੱ ਧ ਿੋਇਆ॥ ਇਿ ਭ ਦੇਵਹਤਆਂ ਅਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇ ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਹਖਆ॥ ਾਰੇ ਅਹ ਧੁਜ ਦੇਵਤੇ
ਨੰ ਧੰ ਨ ਧੰ ਨ ਕਹਿ ਰਿੇ ੀ॥ ਦੈਂਤ ਹ ਰਫ (ਇਕ ਟਕ) ਰੌਨ ਿੋ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਰਿੇ॥ 263॥

ਨੋਟ: ਇਥੇ ਇਨਹਾਂ ਪਿਰਾਣਾ ਨਾਲ ਪਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਇਿ ਪ ਟ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਇਥੇ ਸ਼੍ਿੀ ਅਹ ਧੁਜ,
ਖੜ੍ਗਕੇਤੁ ਅਤੇ ਰਿਾਕਾਲ ਦੇਿਧਾਰੀ ਦੇਵਤੇ ਿਨ ,ਨਾਂ ਹਕ ਹਨਰੰ ਕਾਰ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼੍ਬਦ
ਿਨ। ਇਿ ਦੇਿਧਾਰੀ ਦੇਵਤੇ ਖੜ੍ਗ ਵੀ ਚਲਾਉਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਯੁਧ ਵੀ ਲੜ੍ਦੇ ਿਨ।ਇਨਹਾਂ ਦੇਵਹਤਆ ਦਾ ਿੀ
ਵਰਨਣ ਅਗੇ "ਕਹਬਉ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ" ਹਵੱ ਚ ਵੀ ਹਰਲਦਾ ਿੈ।
ਕਵੀ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਅਰਦਾ (ਬੇਨਤੀ) ਇ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਿੈ ?
॥ਕਬਯੋ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ॥ ਿਰਰੀ ਕਰੋ ਿਾਥ ਦੈ ਰੱ ਛਾ ॥ ਪਰਨ ਿੋਇ ਹਚੱ ਤ ਕੀ ਇੱ ਛਾ ॥ਤਵ ਚਰਨਨ ਰਨ
ਰਿੈ ਿਰਾਰਾ ॥ ਅਪਨਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪਿਹਤਪਾਰਾ ॥੩੭੭॥ ਿਰਰੇ ਦੁਸ਼੍ਟ ਭੈ ਤੁਰ ਘਾਵਿੁ ॥ ਆਪੁ ਿਾਥ ਦੈ
ਰੋਹਿ ਬਚਾਵਿੁ ॥ ੁਖੀ ਬ ੈ ਰੋਰੋ ਪਹਰਵਾਰਾ ॥ ੇਵਕ ਹ ੱ ਖਯ ਭੈ ਕਰਤਾਰਾ ॥੩੭੮॥ ਰੋ ਰੱ ਛਾ ਹਨਜੁ ਕਰ
ਦੈ ਕਹਰਯੈ ॥ ਭ ਬੈਹਰਨ ਕੌ ਆਜ ੰ ਘਹਰਯੈ ॥ ਪਰਨ ਿੋਇ ਿਰਾਰੀ ਆ ਾ ॥ ਤੋਹਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਿੈ
ਹਪਯਾ ਾ ॥੩੭੯॥ ਤੁਰਹਿ ਛਾਹਡ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਧਯਾਊਂ ॥ ਜੋ ਬਰ ਚਿੋਂ ੁ ਤੁਰਤੇ ਪਾਊਂ ॥ ੇਵਕ ਹ ੱ ਖਯ
ਿਰਾਰੇ ਤਾਹਰਯਹਿ ॥ ਚੁਨ ਚੁਨ ਸ਼੍ੱ ਤੁ ਿਰਾਰੇ ਰਾਹਰਯਹਿ ॥੩੮੦॥ ਆਪੁ ਿਾਥ ਦੈ ਰੁਝੈ ਉਬਹਰਯੈ ॥ ਰਰਨ
ਕਾਲ ਤਿਾ ਹਨਵਹਰਯੈ ॥ਿਜੋ ਦਾ ਿਰਾਰੇ ਪੱ ਛਾ ॥ ਿੀ ਅਹ ਧੁਜ ਜ ਕਹਰਯਿੁ ਰੱ ਛਾ ॥੩੮੧॥
ਅਰਥ ਭਾਵ: ਕਵੀ ਵਲੋਂ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾ (ਬੇਨਤੀ)॥ ਅਪਣਾਂ ਿੱ ਥ ਦੇ ਕੇ ਰੇਰੀ ਰਹਖਆ ਕਰੋ॥
(ਰੇਰੇ) ਰੰ ਨ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਪਰੀ ਿੋਏ॥ ਤੇਰੇ ਚਰਣਾਂ ਹਵੱ ਚ ਰੇਰਾ ਰਨ ਰਹਰਆ ਰਿੇ॥ ਅਪਣਾਂ ਜਾਨ ਕੇ ਰੇਰੀ
ਪਾਲਨਾਂ ਕਰੋ ॥377॥ ਰੇਰੇ ਾਰੇ ਦੁਸ਼੍ਰਨਾਂ ਨੰ ਤੰ ਆਪ ਰਾਰ ਦੇ ॥ ਅਪਨਾਂ ਿਥ ਦੇ ਕੇ ਰੈਨੰ ਬਚਾ ਲੈ ॥ਰੇਰਾ
ਪਹਰਵਾਰ ਖ
ੁ ੀ ਵੱ ੇ॥ ਾਰੇ ਹ ੱ ਖ ਉ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਵ
ੇ ਕ ਿਨ॥378॥ ਰੇਰੀ ਰਹਖਆ ਅਪਣਾਂ ਿੱ ਥ ਦੇ ਕੇ
ਕਰੋ ॥ ਰੇਰੇ ਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੰ ਆਪ ੰ ਘਾਰੋ: ਭਾਵ ਰਾਰੋ॥ ਰੇਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਪਰੀ ਿੋਵੇ॥ ਤੇਰੇ ਭਜਨ ਦੀ ਹਪਆ
ਭਾਵ ਭੁਖ ਲਗੀ ਰਿੇ॥379॥ ਤੈਨੰ ਛਡ ਕੇ ਰੈਂ ਿੋਰ ਹਕ ੇ ਦੀ ਪਜਾ ਨਾਂ ਕਰਾਂ॥ ਜੋ ਵਰ ਰੰ ਗਾਂ ਉਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ
ਹਿ ਰੰ ਗਾਂ॥ ਰੇਰੇ ਵ
ੇ ਕ ਹ ਖਾਂ ਨੰ ਤੰ ਆਪ ਤਾਰ ॥ਰੇਰੇ ਦੁਸ਼੍ਰਨਾਂ ਨੰ ਚੁਨ ਚੁਨ ਕੇ ਰਾਰੋ॥380॥ ਅਪਣਾਂ ਿੱ ਥ
ਦੇ ਕੇ ਰੈਨੰ ਬਚਾ ਲਵੋ॥ ਰੇਰੇ ਰੰ ਨ ਹਵੱ ਚ (ਵੱ ੇ) ਰੋਤ ਦੇ ਡਰ ਨੰ ਤੁ ੀ ਆਪ ਦਰ ਕਰੋ॥ ਤੁ ੀ ਿਰੇਸ਼੍ਾ ਰੇਰੇ
ਵਲ ਿੋ॥ ਸ਼੍ਿੀ ਅਹ ਧੁਜ ਜੀ ਰੇਰੀ ਰਹਖਆ ਕਰੋ ॥381॥
(ਨੋਟ : ਇਥੇ ਹਧਆਨ ਯੋਗ ਿੈ ਇਿ ਤੱ ਥ ਿੈ ਹਕ ਇ ਰਚਨਾਂ ਦਾ ਕਵੀ ਇਥੇ ਵੀ ਉ ੇ ਸ਼੍ਿੀ ਅਹ ਧੁਜ ਨਾਰਕ
ਦੇਵਤੇ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਹਜ ਦਾ ਹਜਕਰ ਅ ੀਂ ਇ ੇ ਚੌਪਈ ਹਵੱ ਚ ਹਪਛੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਿਾਂ। ਇਿ
ਸ਼੍ਿੀ ਅਹ ਧੁਜ ਉਿ ਦੇਵਤਾ ਿੈ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਿਥ ਹਵੱ ਚ ਖੜ੍ਗ ਰਖਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਤਾਂ ਦ ਰ ਗਿੰ ਥ ਨੰ ਗੁਰ ਦੀ

ਹਕਰਤ ਰੰ ਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਹਕ ਸ਼੍ਿੀ ਅ ਧੁਜ ਉਿ ਸ਼੍ਕਤੀ ਿੈ ਜੋ ਤਲਵਾਰ ਧਾਰਣ
ਕਰਦੀ ਿੈ। ਭਾਵ ਉਿ ਦੇਿ ਧਾਰੀ ਿੈ। ਵੇਖੋ ਦ ਰ ਗਿੰ ਥ ਦੀ ਹਕਤਾਬ ਦੇ ਪੰ ਨਾ ਨੰਬਰ 1388 ਤੇ ਸ਼੍ਿੀ ਅਹ ਧੁਜ
ਦਾ ਅਰਥ ਹਲਹਖਆ ਿੋਇਆ ਿੈ -ਤਲਵਾਰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਾਨ ਪਿਬਲ ਸ਼੍ਕਤੀ।)
ਰਿਾਕਾਲ ਿੀ ਆਹਦ ਅਤੇ ਅੰ ਤ ਹਵਚ ਇਕ ਅਵਤਾਰ ਿੋਇਆ:
ਕਾਲ ਪਾਇ ਬਿਿਰਾ ਬਪੁ ਧਰਾ ॥ ਕਾਲ ਪਾਇ ਹਸ਼੍ਵਜ ਅਵਤਰਾ ॥ ਕਾਲ ਪਾਇ ਕਹਰ ਹਬਸ਼੍ਨ ਪਿਕਾਸ਼੍ਾ ॥
ਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਯਾ ਤਰਾਸ਼੍ਾ ॥੩੮੩॥ ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਹਸ਼੍ਵ ਕੀਯੋ ॥ ਬੇਦ ਰਾਜ ਬਿਿਰਾ ਜ ਥੀਯੋ ॥
ਜਵਨ ਕਾਲ ਭ ਲੋ ਕ ਵਾਰਾ ॥ ਨਰਸ਼੍ਕਾਰ ਿੈ ਤਾਹਿ ਿਰਾਰਾ ॥੩੮੪॥ ਜਵਨ ਕਾਲ ਭ ਜਗਤ ਬਨਾਯੋ
॥ ਦੇਵ ਦੈਤ ਜੱ ਛਨ ਉਪਜਾਯੋ ॥ ਆਹਦ ਅੰ ਹਤ ਏਕੈ ਅਵਤਾਰਾ ॥ ਈ
ੋ ਗੁਰ ਰਹਝਯਿੁ ਿਰਾਰਾ ॥੩੮੫॥
ਨਰਸ਼੍ਕਾਰ ਹਤ ਿੀ ਕੋ ਿਰਾਰੀ ॥ ਕਲ ਪਿਜਾ ਹਜਨ ਆਪ ਵਾਰੀ ॥ ਹ ਵਕਨ ਕੋ ਵਗੁਨ ੁਖ ਦੀਯੋ ॥
ਸ਼੍ੱ ਤੁਨ ਕੋ ਪਲ ਰੋ ਬਧ ਕੀਯੋ ॥੩੮੬॥
ਅਰਥ ਭਾਵ: ਕਾਲ ਨ ਪਿਾਪਤ ਕਰਕੇ ਿੀ ਬਿਿਰਾਂ ਇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ॥ ਕਾਲ ਨੰ ਪਿਾਪਤ ਕਰਕੇ ੰ ਕਰ
ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਹਰਆ॥ ਕਾਲ ਨੰ ਪਿਾਪਤ ਕਰਕੇ ਿੀ ਹਵਸ਼੍ਨੰ ਦਾ ਜਨਰ ਿੋਇਆ ॥ ਾਰਾ ਤਰਾਸ਼੍ਾ ਕਾਲ ਦਾ
ਿੀ (ਬਣਾਇਆ ਿੋਇਆ ਿੇ)॥383॥ ਹਜ ਕਾਲ ਦੀ ਹਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸ਼੍ੰ ਕਰ ਨੇ ਜੋਗ ਕਰਾਇਆ॥ਬ੍ਿਰਾਂ ਨੇ
ਵੀ (ਕਾਲ ਦੀ ਹਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਵੇਦਾ ਦਾ ਹਨਰਰਾਂਨ ਕੀਤਾ॥ (ਉਿ ਕਾਲ ਿੀ ) ਆਹਦ ਤੋਂ ਅੰ ਤ ਤਕ ਹਵਆਪਤ
ਿੈ॥ ਉ (ਕਾਲ) ਨੁੰ ਿੀ ਰੇਰਾ ਗੁਰ ਜਾਨੋਂ ॥ ਉ ਕਾਲ (ਦੇਵਤੇ) ਨੰ ਨਰ ਕਾਰ ਿੈ ॥ ਹਜ ਨੇ ਇਿ ਾਰੀ
ਪਿਜਾ ਬਣਾਈ॥ ਭਗਤਾਂ ਨੰ ਾਰੇ ਗੁਣ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੇ॥ ਦੁਸ਼੍ਰਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪਲ ਹਵੱ ਚ ਕਤਲ ਕਰ
ਹਦਤਾ॥389॥
ਇਿ ਗਿੰ ਥ ਜਗਰਾਤਾ (ਭਗਉਤੀ/ਦੁਰਗਾ)/ ਖੜ੍ਗਕੇਤੁ ਅਤੇ ਸ਼੍ਿੀ ਅਹ ਧੁਜ ਦੇਵਹਤਆਂ ਦੀ ਹਕਰਪਾ ਨਾਲ
ੰ ਪਰਨ ਿੋਇਆ।
..........ਜੇ ਅਹ ਧੁਜ ਤਵ ਸ਼੍ਰਨੀ ਪਰੇ ॥ ਹਤਨ ਕੇ ਦੁਸ਼੍ਟ ਦੁਹਖਤ ਿਵੈ ਰਰੇ ॥ ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਪਗੁ ਪਰੇ ਹਤਿਾਰੇ
॥ ਹਤਨ ਕੇ ਤੁਰ ੰ ਕਟ ਭ ਟਾਰੇ ॥੩੯੭॥ ਜੋ ਕਹਲ ਕੌ ਇਕ ਬਾਰ ਹਧਐਿੈ ॥ ਤਾ ਕੇ ਕਾਲ ਹਨਕਹਟ ਨਹਿ
ਐਿੈ ॥ ਰੱ ਛਾ ਿੋਇ ਤਾਹਿ ਭ ਕਾਲਾ ॥ ਦੁਸ਼੍ਟ ਅਹਰਸ਼੍ਟ ਟਰੇ ਤਤਕਾਲਾ ॥੩੯੮॥............... ਖੜ੍ਗ ਕੇਤ
ਰੈਂ ਸ਼੍ਰਹਨ ਹਤਿਾਰੀ ॥ ਆਪ ਿਾਥ ਦੈ ਲੇ ਿੁ ਉਬਾਰੀ ॥ ਰਬ ਠੌਰ ਰੋ ਿੋਿੁ ਿਾਈ ॥ ਦੁਸ਼੍ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲੇ ਿੁ

ਬਚਾਈ ॥੪੦੧॥ ਹਕਿਪਾ ਕਰੀ ਿਰ ਪਰ ਜਗਰਾਤਾ ॥ ਗਿੰ ਥ ਕਰਾ ਪਰਨ ਭ
ੁ ਰਾਤਾ ॥ ਹਕਲਹਬਖ ਕਲ ਦੇਿ
ਕੋ ਿਰਤਾ ॥ ਦੁਸ਼੍ਟ ਦੋਹਖਯਨ ਕੋ ਛੈ ਕਰਤਾ ॥੪੦੨॥ ੀਿ ਅਹ ਧੁਜ ਜਬ ਭਏ ਦਯਾਲਾ ॥ ਪਰਨ ਕਰਾ ਗਿੰ ਥ
ਤਤਕਾਲਾ ॥ ਰਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਵੈ ੋਈ ॥ ਦਖ ਨ ਹਤ ੈ ਹਬਆਪਤ ਕੋਈ ॥੪੦੩॥ ਅਹੜ੍ੱ ਲ ॥ ੁਨੈ ਗੁੰ ਗ ਜੋ
ਯਾਹਿ ੁ ਰ ਨਾ ਪਾਵਈ ॥ ੁਨੈ ਰੜ੍ਹ ਹਚਤ ਲਾਇ ਚਤੁਰਤਾ ਆਵਈ ॥ਦਖ ਦਰਦ ਭੌ ਹਨਕਟ ਨ ਹਤਨ ਨਰ
ਕੇ ਰਿੈ ॥ ਿੋ ਜੋ ਯਾਕੀ ਏਕ ਬਾਰ ਚੌਪਈ ਕੋ ਕਿੈ ॥੪੦੪॥ਚੌਪਈ ॥ ੰ ਬਤ ੱ ਤਿਿ ਿ ਭਹਣੱ ਜੈ ॥ ਅਰਧ
ਿ ਫੁਹਨ ਤੀਹਨ ਕਹਿੱ ਜੈ ॥ਭਾਦਿਵ ਦ
ੁ ੀ ਅਸ਼੍ਟਰੀ ਰਹਵ ਵਾਰਾ ॥ ਤੀਰ ਤੁੱ ਦਿਵ ਗਿੰ ਥ ੁਧਾਰਾ ॥੪੦੫॥
ਅਰਥ ਭਾਵ: ਿੈ ਅਹ ਧੁਜ ! ਜੋ ਤੇਰੀ ਚਰਣੀ ਲਗ ਗਏ ॥ ੳਨਹਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼੍ਰਨ ਦੁਖੀ ਿੋ ਿੋ ਕੇ ਰਰ ਗਏ॥ ਜੇੜ੍ਹੇ
ਪੁਰਖ ਤੇਰੀ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਏ॥ ੳਨਹਾਂ ਦੇ ਾਰੇ ਦੁਖ ਤੰ ਦਰ ਕਰ ਹਦਤੇ॥397॥ ਜੋੜ੍ਹੇ ਰਿਾਕਾਲ (ਦੇਵਤੇ ) ਨੰ
ਇਕ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ ੈੰਦੇ ਿਨ॥ ੳਨਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜ੍ੇ ਰੌਤ ਨਿੀ ਆਉਦੀ॥ ੳਨਹਾਂ ਦੀ ਿਰ ਥਾਂ ਤੇ (ਰਿਾ ਕਾਲ)
ਆਪ ਰਹਖਆ ਕਰਦਾ ਿੈ॥ (ਉ ਦੇ) ਦੁਸ਼੍ਟ ਦੁਸ਼੍ਰਨਾ (ਉ ਤੋਂ) ਦਰ ਭੱ ਜ ਜਾਂਦੇ ਿਨ॥398॥............. ਿੇ !
ਖੜ੍ਗਕੇਤੁ (ਦੇਵਤੇ) ਰੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼੍ਰਣ ਹਵੱ ਚ ਿਾਂ॥ ਅਪਣਾਂ ਿਥ ਦੇ ਕੇ ਰੈਨੰ ਬਚਾ ਲੈ ॥ ਿਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰੇਰੀ
ਿਾਇਤਾ ਕਰ॥ ਦੁਸ਼੍ਰਨਾਂ ਅਤੇ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਰੇਰੀ ਰਹਖਆ ਤੰ (ਆਪ) ਕਰ॥401॥ ( ਜਦੋ ਰੇਰੇ ਤੇ) ਾਰੇ
ਜਗਤ ਦੀ ਰਾਤਾ (ਦੇਵੀ ਭਵਾਨੀ/ਦੁਰਗਾ) ਨੇ ਹਕਰਪਾ ਕੀਤੀ ॥ ਉ ਸ਼੍ੁਭ ਰਾਤ ਨੰ ਰੈਂ ਇਿ ਗਿੰ ਥ ੰ ਪਰਨ
ਕਰ ਹਲਆ॥ (ਿੇ ਖੜ੍ਗਕੇਤ)ੁ ਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀਰ ਨੰ ਤੰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕਤ ਕਰਦਾ ਿੈ॥ ਦੁਖ ਦੇਨ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼੍ਰਨਾਂ ਦਾ
ਤੰ ਆਪ ਨਾਸ਼੍ ਕਰਦਾ ਿੈ॥ 402॥ ਿੀ ਅਹ ਧੁਜ (ਦੇਵ) ਜਦੋਂ ਰੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆਲ ਿੋ ਗਏ॥ ਰੈਂ ਇਿ ਗਿੰ ਥ
ਫੌਰਨ ਿੀ ਪਰਾ ਕਰ ਹਲਆ॥ ਉਿ (ਹਵਅਕਤੀ) ਰਨ ਚਾਹਿਆ ਫਲ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਿੈ॥ ਉ (ਹਵਅਕਤੀ)
ਨੰ ਕੋਈ ਦੁਖ ਨਿੀ ਘੇਰਦਾ॥403) ਅਹੜ੍ਲ॥ ਗੰ ਗੇ (ਹਵਅਕਤੀ) ਨੰ ਜੁਬਾਨ ਹਰਲ ਜਾਂਦੀ ਿੈ॥ ਰਰਖ ਰਨੁਖ ਨੰ
ਹ ਆਨਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਿੈ॥ ਜੇੜ੍ਹਾ (ਹਵਅਕਤੀ) ਇ ਚੌਪਈ ਨੰ ਇਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ੈੰਦਾ ਿੈ॥404॥ਚੌਪਈ॥ ਭਾਦੋ
ੁਦੀ ਅਠਵੀ, ੰ ਰਤ 1755 ਹਬਕਿਰੀ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹਦਨ ॥ ਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰ ਡੇ ਤੇ ਇਿ ਗਿੰ ਥ ੰ ਪਰਣ
ਿੋਇਆ॥405॥
ਪਾਠਕ ਜਣੋ ! ਇਿ ੀ ਇ ਚੌਪਈ ਦਾ ਾਰ ਅਤੇ ਿੋਤ। ਗੁਰ ਗਿੰ ਥ ਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰ ਹਰਿਤ ਬਾਣੀ ਅਤੇ
ਗੁਰਰਹਤ ਹ ਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਕ ਵੱ ਟੀ ਤੇ ਇ ਨੰ ਤੁ ੀ ਪਰਖ ਕੇ ਆਪ ਹਨਰਣਾਂ ਕਰ ਲੈ ਣਾਂ ਹਕ ਸ਼੍ਿੀ ਅਹ ਧੁਜ,
ਖੜ੍ਗਕੇਤੁ ਅਤੇ ਜਗਰਾਤਾ ਦੀ ਹਕਰਪਾ ਨਾਲ ਕਵੀ ਦਵਾਰਾ ਹਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਿ "ਚੌਪਈ" ਾਡੇ ਅਤੇ
ਸ਼੍ਬਦ ਗੁਰ ਦੇ ਹ ੱ ਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕ ਅੰ ਗ ਹਕਵੇ ਬਣ ਗਈ ਿੈ ? ਿੋਤ ਅਤੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਦੱ ਣ ਦਾ
ਫਰਜ ਾਡਾ ੀ। ਇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਪੜ੍ਚੋਲ ਕਰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੰ ਰ ਿੈ।

ਦਾ ਪਾਠਕਾਂ ਤੋਂ ਹਖਰਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕ ਿੈ, ਹਕਉਂਹਕ ਇਿ ਲੇ ਖ ਬਿੁਤ ਵੱ ਡਾ ਿੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹਵਚੋਂ ਹਵਚੋਂ ਿੀ
ਪਿਰਾਣ ਹਦਤੇ ਜਾ ਕੇ ਿਨ। ਆ ਿੈ, " ੰ ਪਰਨ ਬੁਹਧ ਬਾਚ ਚੌਪਈ" ਦਾ ਾਰ, ਿੋਤ ਅਤੇ ਭਾਵ ਅਰਥ
ਆਪ ਜੀ ਨੰ ਰਝ ਆ ਗਏ ਿੋਣਗੇ। ਹਫਰ ਵੀ ਇ ਲੇ ਖ ਹਵੱ ਚ ਿੋਈਆਂ ਭੁਲਾਂ ਚੁਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ
ਦਾ ਪਾਠਕਾਂ ਤੋਂ ਹਖਰਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕ ਿੈ ਜੀ।
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ਦੇਹ ਧਾਿੀ ਦੇਵਤ੍ੇ ਮਹਾਂਕਾਲ਼ ਅੱ ਗੇ ਕੀਤ੍ੀ ਿੇਨਤ੍ੀ ਹੈ - ਕਬ੍ਯੋ ਿਾਚ ਿੇਨਤ੍ੀ
ਚੌਪਈ
-: ਪਿੋ. ਕਸ਼੍ਰੀਰਾ ਹ ੰ ਘ ਯ.ਐ .ਏ.
ੰ ਨ 1897 ਹਵੱ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛਪੇ ਦ ਰ ਗਿੰ ਥ ਹਵੱ ਚ
ਚਹਰਤਿੋਪਾਹਖਆਨ (ਹਤਿਅ ਚਹਰੱ ਤਿ-ਬਿੁਤੀਆਂ ਕਿਾਣੀਆਂ ਰਰਦਾਂ
ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਕਿਾਣੀਆਂ ਿਨ) ਹਵੱ ਚ ਆਖ਼ਰੀ
ਚਹਰੱ ਤਿ ਨੰਬਰ 404 ਦੇ 405 ਛੰ ਦ ਜਾਂ ਬੰ ਦ ਿਨ। ਪਹਿਲੇ 374
ਬੰ ਦਾਂ ਹਵੱ ਚ ਦੇਵ ਰਾਜਾ ਹਤ ੰ ਹਧ ਅਤੇ ਦੀਰਘਦਾੜ੍ ਦੈਂਤ ਰਾਜੇ
ਦੇ ਯੁੱ ਧ ਦਾ{ਇ ਯੁੱ ਧ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਲਸ਼੍ਕ ਹਵੱ ਚੋਂ
ਇਕ ਦਰ
ੁੰ
ਬਾਲਾ ਦਲਿ ਦੇਈ ਪੈਦਾ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ} ਅਤੇ ਹਫਰ ਦੈਂਤ
ਰਾਜਾ ਵਾ ਬੀਰਜ ਨੰ ਰਿਾਂਕਾਲ ਵਲੋਂ ਦੈਂਤਾਂ ਰੇਤ ਰਾਰੇ ਜਾਣ
ਦੇ ਯੁੱ ਧ ਦਾ ਹਬਆਨ ਿੈ, ਹਜ ਹਵੱ ਚ ਦੈਤਾਂ ਵਲੋਂ ਖਿਾਂ ਦੇ ਖਿ ਅਤੇ ਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਰੋਵਰ ਭਰੇ ਸ਼੍ਰਾਬ ਅਤੇ
ਭੰ ਗ ਦੇ ਪੀ ਜਾਣੇ ਆਹਦਕ ਿੋਰ ਬਿੁਤ ਾਰੀਆਂ ਕਰਾਰਾਤਾਂ ਦਾ ਹਿਕਰ ਿੈ।
ਬੰ ਦ ਨੰਬਰ 375 ਹਵੱ ਚ ਦੇਿ ਧਾਰੀ ਰਿਾਂਕਾਲ਼ ਨੰ ਿੋਈ ਹਜੱ ਤ ਹਪੱ ਛੋਂ ਹਰਲ਼ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਾ ਹਿਕਰ ਿੈ, ਹਕਉਂਹਕ
ਉ ਨੇ ਦੈਂਤ ਰਾਜੇ ਨੰ ਰਾਰ ਕੇ ਦਲਿ ਦੇਈ ੁੰ ਦਰੀ ਦੀ ਰੱ ਦਦ ਕੀਤੀ ਿੈ ਹਜਵੇਂ-

ਪੁਹਨ ਰਾਛ ਕਾ ਕਾਟਾ ੀ ਾ। ਿੀ ਅਹ ਕੇਤੁ ਜਗਤ ਕੇ ਈ ਾ।
ਪੁਿਪਨ ਹਬਿ ਹਟ ਗਗਨ ਤੇ ਭਈ। ਭਹਿਨ ਆਹਨ ਬਧਾਈ ਦਈ।375।॥
ਪਦ ਅਰਥ-- ਰਾਛ - ਵਾ ਬੀਰਜ, ਦੈਂਤ ਰਾਜਾ। ੀ ਾ- ਹ ਰ (ਸ਼੍ੀਸ਼੍)। ਅਹ ਕੇਤ- ਝੰ ਡੇ ਹਵੱ ਚ ਤਲਵਾਰ
ਦਾ ਹਚੰ ਨਹ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲ਼ਾ ਦੇਿ ਧਾਰੀ ਰਿਾਂਕਾਲ਼। ਈ ਾ- ਈਸ਼੍ਵਰ{ ਜਗਤ ਦਾ ਈਸ਼੍ਵਰ ਕੇਵਲ ਰੱ ਬ ਿੈ, ਦੇਿ
ਧਾਰੀ ਬੰ ਦਾ ਨਿੀਂ ਜੈ ਾ ਹਕ ਕਵੀ ਨੇ ਰਿਾਂਕਾਲ਼ ਬਾਰੇ ਹਲਹਖਆ ਿੈ}। ਪੁਿਪਨ- ਫੁੱ ਲ।
ਰਾਖ਼ਸ਼੍ ਦਾ ਹ ਰ ਕੱ ਟਣ ਵਾਲ਼ਾ ਕੌ ਣ ਿੈ? ਦੇਿ ਧਾਰੀ ਰਿਾਂਕਾਲ਼ ਿੈ।
ਵਧਾਈ ਲੈ ਣ ਵਾਲ਼ਾ ਕੌ ਣ ਿੈ? ਅਹ ਕੇਤ ਿੈ, ਜੋ ਰਿਾਂਕਾਲ਼ ਦੇਿ ਧਾਰੀ ਦੇਵਤਾ ਿੈ, ਹਜ ਦੇ ਖੜ੍ਗਕੇਤ ਆਹਦ
ਿੋਰ ਕਈ ਨਾਂ ਵੀ ਿਨ।
ਕੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ (God) ਨੰ ਵਧਾਈ ਹਰਲ਼ੀ ਿੈ? ਨਿੀਂ, ਨਿੀਂ, ਨਿੀਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇਿ ਧਾਰੀ ਨਿੀਂ।
ਨੋਟ:
ਇਿ ਬੰ ਦ ਗੁਰਰਹਤ ਵੀਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਅਹਗਆਨੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ {ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਭ ਕਰੇ ਰਨਰੁਹਖ ਬਝ ਨ
ਪਾਇ॥ ਗੁ.ਗਿ. . ਪੰ ਨਾਂ 28} ਕੀਰਤਨ ਰਾਿੀਂ ਸ਼੍ਿੀ ਗੁਰ ਗਿੰ ਥ ਾਹਿਬ ਦੀ ਿਿਰੀ ਹਵੱ ਚ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ
ਅਹਧਆਤਰ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਨਸ਼੍ਟ ਕਰ ਿੀ ਰਿੇ ਿਨ ਅਤੇ ਹ ੱ ਖ ਧਰਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੰ ਹਿੰ ਦ ਦੇਵੀ ਦੇਵਹਤਆਂ
ਦੀ ਪਜਾ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਦੇ ਰਿੇ ਿਨ ਹਜ ਨਾਲ਼ ਹ ੱ ਖ ਜਗਤ ਹਦਨੋ ਹਦਨ ਹਿੰ ਦ ਰੱ ਤ ਦੀ ਬੁੱ ਕਲ਼
(ਡਰੳਟੲਰਨਹਟੇ) ਹਵੱ ਚ ਆ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਦੇਿ ਧਾਰੀ ਖੜ੍ਗਧੁਜ ਨੰ ਹਰਲ਼ਦੀ ਿੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ
ਨੰ ਨਿੀਂ।
ਹ ੱ ਖੀ ਨੰ ਢਾਿ ਲਾਿੁਣ ਵਾਲ਼ੀ ੋਚ ਵਾਲ਼ੇ ਪਿਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਿ ਬੰ ਦ ‘ ੋਦਰੁ’ ਦੇ ਪਾਠ ਹਵੱ ਚ ਸ਼੍ਾਰਲ ਕਰਕੇ
ਗੁਟਕੇ ਛਪਵਾ ਕੇ, ਪੰ ਜਵੇਂ ਗੁਰ ਜੀ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹਨਿੱਤਨੇਰ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕੀਤੀ ਿੈ ਤੇ ਹ ੱ ਖਾਂ
ਸ਼੍ਰਧਾਲਆਂ ਨੰ ਦੇਿਧਾਰੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪਜਾ ਵਲ ਧੱ ਹਕਆ ਿੈ।
ਅਤੇ ਬੰ ਦ ਨੰਬਰ 376 ਹਵੱ ਚ ਦੇਿ ਧਾਰੀ ਰਿਾਂਕਾਲ਼ ਦੀ ਿੋਈ ਹਜੱ ਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉ ਦੀ ਹ ਫ਼ਹਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ
ਤੇ ਕਵੀ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼੍ ਿੋ ਕੇ ਦੇਿ ਧਾਰੀ ਰਿਾਂਕਾਲ਼ ਨੰ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨਵਾਿ, ਲੋ ਗਨ ਕਾ ਰਾਜਾ, ਅਖਲ ਭਵਨ ਦਾ
ਹ ਰਜਣਿਾਰਾ, ਦੁਸ਼੍ਟਨ ਦਾਿ ਹਕਿਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਹਜਵੇਂ-

ਧੰ ਨਯ ਧੰ ਨਯ ਲੋ ਗਨ ਕੇ ਰਾਜਾ। ਦੁ ਟਨ ਦਾਿ ਗਰੀਬ ਹਨਵਾਜਾ।
ਅਖਲ ਭਵਨ ਕੇ ਹ ਰਜਨਿਾਰੇ। ਦਾ ਜਾਹਨ ਰੁਹਿ ਲੇ ਿੁ ਉਬਾਰੇ।376।
ਨੋਟ: ਇਿ ਬੰ ਦ ਵੀ ਗੁਰਰੱ ਤ ਤੋਂ ਅਹਗਆਨੀ ਰਾਗੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗਾ ਕੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਰਿੀ ਿੈ। ਹਤਿਅ ਚਹਰੱ ਤਿ ਦੇ ਕਵੀ ਦੇ ਇਸ਼੍ਟ ਹਸ਼੍ਵ ਜੀ ਦੇ ਹਜਓਤਿੀਹਲੰਗਰ ਦੇਿ ਧਾਰੀ ਰਿਾਂਕਾਲ਼ {ਰੰ ਦਰ
ਉਜੈਨ ਹਵੱ ਚ ਿੈ} ਨੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਜੋਂ ਗ਼ਲਤ ਅਰਥ ਦੇ ਕੇ ਹ ੱ ਖਾਂ ਵਲੋਂ ਅਹਗਆਨਤਾ ਵਸ਼੍ ਅਪਨਾਇਆ
ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ ਜੋ ਕੇਸ਼੍ਾ ਧਾਰੀ ਹਿੰ ਦ ਬਣ ਰਿੇ ਿਨ। ਇਕ ਦੇਿ ਧਾਰੀ ਰਿਾਂਕਾਲ਼ ਨੰ ਕਵੀ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ,
ਗ਼ਰੀਬ ਹਨਵਾਿ ਤੇ ਹ ਰਜਣਿਾਰ ਹਕਿਾ ਿੈ ਜੋ ਗੁਰਰਹਤ ਨਿੀਂ ਪਿਵਾਨ ਕਰਦੀ। ਪਿਭ ਦੇਿ ਧਾਰੀ ਨਿੀਂ ਿੈ।
ਦੇਿ ਧਾਰੀ ਰਿਾਂਕਾਲ਼ ਨੇ ਿੀ ਦੈਂਤ ਰਾਜੇ ਨੰ ਰਾਹਰਆ ਿੈ ਤੇ ਆਪ ਭੀ ਰਰ ਚੁੱ ਕਾ ਿੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ
ਅਹਬਨਾਸ਼੍ੀ ਿੈ ਜੋ ਕਦੇ ਰਰਦਾ ਨਿੀਂ ਅਤੇ ਹਜ ਦਾ, ਹ ੱ ਖ ਪੁਜਾਰੀ ਿੈ।
ਪਰੇ ਚਹਰੱ ਤਿ ਨੰਬਰ 404 ਹਵੱ ਚ ਰਿਾਂਕਾਲ਼ ਨੰ ਅਹ ਧੁਜ, ਅਹ ਕੇਤ, ਕਾਲ਼, ਖੜ੍ਗਧੁਜ, ਖੜ੍ਗਾਧੁਜ, ਆਹਦ
ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਿ ਦੇਿਧਾਰੀ ਦੇਵਤਾ ਿੈ ਤੇ ਹਸ਼੍ਵ ਜੀ ਦੇ 12 ਜੋਹਤਿਹਲੰਗਰਾਂ ਹਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ
ਿੈ, ਹ ੱ ਖਾਂ ਲਈ ਰੱ ਬ ਨਿੀਂ। ਇਿ ਚਹਰੱ ਤਿ ਹਲਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਵੀ ਦਾ ਰੱ ਬ ਿੋ ਕਦਾ ਿੈ, ਹ ੱ ਖ ਦਾ ਨਿੀਂ।
ਦੇਿ ਧਾਰੀ ਰਿਾਂਕਾਲ਼ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਨਾਂ ਦੇਖ-ੋ
ਅਹ ਧੁਜ ਅਹਧਕ ਕੋਪ ਕਹਰ ਧਾਯੋ। 104।
ਘੇਰਤ ਰਿਾਕਾਲ ਕਿ ਭਏ। 105।
ਯੁੱ ਧ ਭਈ ਕਾਲੀ ਅ ਰ
ੁ ਨ ਜਿ। 132।
ਖੜ੍ਗਕੇਤ ਅ ਕੀਆ ਤਰਾਸ਼੍ਾ। 247।
ਜੋ ਪਜਾ ਅਹ ਕੇਤ ਕੀ ਹਨਤ ਪਿਹਤ ਕਰੇ ਬਨਾਇ। 366।
ਹਨਰਹਖ ਖੜ੍ਗਧੁਜ ਕਾਹਟ ਹਗਰਾਏ। 371।
ਨੋਟ:
ਹ ੱ ਖ ਹਰਸ਼੍ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਹਧਆਣਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਛਪੇ ਗੁਟਹਕਆਂ ਹਵੱ ਚ ‘ਕਹਬਯੋ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ’ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ:10 ਨਿੀਂ ਹਲਹਖਆ ਿੁੰ ਦਾ ੀ, ਨਵੇਂ ਗੁਟਹਕਆਂ ਹਵੱ ਚ ਉਿ ਵੀ ਭੇਡ ਚਾਲੇ ਚੱ ਲ ਕੇ ਪਾ: 10 ਹਲਖਣ
ਲੱਗ ਪਏ ਿਨ {ਹਨਿੱਤਨੇਰ ਤੇ ਿੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਦ ੰ ਬਰ 1997 ਹਵੱ ਚ ਪਾ: 10 ਨਿੀਂ ਿੈ}। ਭਾ. ਚਤਰ

ਹ ੰ ਘ ਜੀਵਨ ਹ ੰ ਘ ਵਲੋਂ ਛਾਪੇ ਅਤੇ ਹਗਆਨੀ ਰੋਿਨ ਹ ੰ ਘ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ੋਧੇ ਗੁਟਕੇ (ਕੋਈ ੰ ਨ ਨਿੀਂ ਹਲਹਖਆ)
ਹਵੱ ਚ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਬਿੁਤ ਿੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹਲਖੇ ਹਵਦਵਾਨ ਪਿੋ. ਉਜਾਗਰ ਹ ੰ ਘ ਐਿੱਰ. ਏ; ਪੀ. ਐਿੱਚ ਡੀ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ
ਰਿਰਾਹ ਦੇ ਟੀਕੇ {ਜਨ 1994 ਪਿਕਾਸ਼੍ਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵ
ੇ ਾ ੁ ਾਇਟੀ ਲੁਹਧਆਣਾ} ਹਵੱ ਚ ਤਾਂ ਚੌਪਈ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ‘ੴ ਵਾਹਿਗੁਰ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿ ਸ਼੍ਿੀ ਰੁੱ ਖ ਵਾਕ ਪਾਹਤਸ਼੍ਾਿੀ ਦ ਵੀਂ’ ਰੰ ਗਲ਼ ਰਪ ਹਵੱ ਚ ਹਲਖ ਕੇ ਝਠ
ਦੇ ਾਰੇ ਿੱ ਦ ਬੰ ਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਹਦੱ ਤੇ ਗਏ ਿਨ। ਸ਼੍ਿੋ. ਗੁ. ਪਿ. ਕਰੇਟੀ ਦੇ ਗੁਟਹਕਆਂ ਹਵੱ ਚ ਵੀ ਚੌਪਈ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ. 10 ਪਤਾ ਨਿੀਂ ਹਕਿੜ੍ੀ ੋਚ ਅਧੀਨ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ, ਪਰ ਗੁਰਰਤ ਦੀ ਬੇੜ੍ੀ ਨੰ ਹਿੰ ਦ
ਰੱ ਤ ਦੇ ਤੇਿ ਝੱ ਖੜ੍ਾਂ ਦੇ ਿਵਾਲੇ ਿਰਰ ਕਰ ਹਦੱ ਤਾ ਿੈ। 1897 ਈ. ਹਵੱ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛਪੇ ਦ ਰ ਗਿੰ ਥ
ਹਵੱ ਚ ਪਾ 10 ਹਲਖੇ ਿੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ੰ ਕੇਤ ਿੀ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਹ ੱ ਖਾਂ ਨੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿੰ ਤਵਾਦੀ ੋਚ ਨੇ ਹਲਖ
ਹਦੱ ਤਾ ਿੈ।
ਰੰ ਗਲਾਚਰਣ ਹਕ ੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਰੁੱ ਢ ਹਵੱ ਚ ਿੀ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ, ਹਵਚਕਾਰ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦਾ। ਕਵੀ ਨੇ ਕੋਈ ਐ ਾ ਰੰ ਗਲ਼
ਚੌਪਈ ਦੇ ਰੁੱ ਢ ਹਵੱ ਚ ਨਿੀਂ ਹਦੱ ਤਾ ੀ, ਪਰ ਹ ੱ ਖਾਂ ਨੰ ਜਾਣ ਬੁੱ ਝ ਕੇ ਬੁੱ ਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਆਪ ਿੀ ਰੰ ਗਲ਼
ਹਲਖ ਕੇ ਆਪ ਿੀ ਬੁੱ ਧ ਬਣ ਗਏ ਿਨ।
ਬੰ ਦ ਨੰਬਰ 377 ਤੋਂ ਸ਼੍ੁਰ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ -- ਕਹ੍ਯੋ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ

ਨਤੀ ਓ ੇ ਦੇਿ ਧਾਰੀ ਰਰ ਚੁੱ ਕੇ ਰਿਾਂਕਾਲ਼ ਅੱ ਗੇ ਿੈ, ਹਜ ਨੇ ਦਲਿ

ਰਨ ਹਵੱ ਚ ਰੱ ਦਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੁ ਦਲਿ ਦੇਈ ਉ ਨਾਲ਼ ਹਵਆਿ ਰਚਾ

ਤ ਦੇ ਆ
ੁ ਰੀ) ਨਾਲ਼ ਹਵਆਿ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੰ ਦੀ ੀ। ਭਵਾਨੀ ਨੇ

ਰੀਨ ਉੱਤੇ ਿੀ ੌਂ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਕ ਆਵਾਿ ਆਵੇਗੀ। ਰਿਾਂਕਾਲ਼ ਨੇ

ਿਾ ੀ ਹਕ ਉਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾ ਬੀਰਜ ਦੈਂਤ ਨੰ ਰਾਰੇ। ਦਲਿ ਦੇਈ ਨੇ

ਤੀ ਜੋ ਰਿਾਂਕਾਲ਼ ਨੇ ਰੰ ਨ ਲਈ ਤੇ ਦੈਂਤ ਰਾਜਾ ਰਾਹਰਆ ਹਗਆ। ਕਵੀ

ਦਖਾਇਆ ਕੇਵਲ ਹਜੱ ਤ ਹਪੱ ਛੋਂ ਵਧਾਈ ਦਾ ਹਿਕਰ ਿੀ ਕੀਤਾ ਿੈ।

ਚੌਪਈ ਦੀ ਅ ਲੀਯਤ - . ਵਹਰੰ ਦਰ ਹ ੰ ਘ ਗੋਲਡੀ 1

ਚੌਪਈ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਅਰਥ ਕੁਝ ਵੀ ਿੋਣ (ਦਜੇ ਭਾਗ ਹਵੱ ਚ ਹਦੱ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ), ਅ ਲੀ ਰਬ
ਰਰੱ ਥ ਖ਼ ਰ ਗੁਰ ਪਰਰੇਸ਼੍ਰ ਸ਼੍ਿੀ ਗੁਰ ਗਿੰ ਥ ਾਹਿਬ ਨੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਹਕ ੇ ਿੋਰ ਓਪਰੇ ਬੰ ਦੇ ਤੋਂ ਅ ਲੀ ਖ
ੁੱ
ਲੈ ਣ ਦੀ ਇਿ ਝਠੀ ਹਤਿਸ਼੍ਨਾਰਈ ਭਟਕਣਾ ਿਰਰ ਿੈ।
ਕੁਝ ਪਿਸ਼੍ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲੱਭੋ:
1. ਹ ੱ ਖਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ ਇਿ ਕੱ ਚੀ ਰਚਨਾ ਹਕੱ

ਨੇ ਪਾਈ?

2. ਕੀ ਹਨਿੱਤਨੇਰ ਹਵੱ ਚ ਸ਼੍ਾਰਲ ਇਿ ਰਚਨਾ ਹ ੱ ਖਾਂ ਨੰ ਕੇਸ਼੍ਾ ਧਾਰੀ ਹਿੰ ਦ ਾਬਤ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ?
3. ਕੀ ਇ ਰਚਨਾ ਨੰ ਹਨਿੱਤਨੇਰ ਹਵੱ ਚ ਸ਼੍ਾਰਲ ਕਰਕੇ ਪੰ ਜਵੇਂ ਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਬਖ਼ਹਸ਼੍ਆ ਹਨਿੱਤਨੇਰ ਭੰ ਗ
ਿੋਇਆ ਿੈ?
4. ਕੀ ਇ ਰਚਨਾ ਨੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹ ੱ ਖ ਸ਼੍ਿੀ ਗੁਰ ਗਿੰ ਥ ਾਹਿਬ ਦੀ ਹਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸ਼੍ਬਦ ਦੀ ਚਉਕੀ ਤੋਂ
ਬਾਿਰ ਿੋ ਗਏ ਿਨ?
5. ਕੀ ਇਿ ਰਚਨਾ ਨੰ ਗੁਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਿਾਪਤ ਿੈ?
6. ਕੀ ਇ ਰਚਨਾ ਰਾਿੀਂ ਬੇਨਤੀ ਦੇਿਧਾਰੀ ਦੇਵਤੇ ਅੱ ਗੇ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱ ਗੇ?
7. ਕੀ ਇ ਰਚਨਾ ਨੰ ਹਨਿੱਤਨੇਰ ਦਾ ਅੰ ਗ ਬਣਾਉਣ ਹਵੱ ਚ ਅੰ ਗਿੇਿੀ ਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਪਿਬੰਧਕ ਕਰੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਿੱ ਥ ਿੈ ਹਜ ਦੇ ਰੈਂਬਰਾਂ ਨੰ ਸ਼੍ਿ.ੋ ਗੁ. ਪਿ. ਹਵੱ ਚ ਿੀ ਸ਼੍ਾਰਲ ਕਰ ਹਦੱ ਤਾ ਹਗਆ ੀ?
8. ਕੀ ਇਿ ਰਚਨਾ ਹ ੱ ਖਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ ਪਾਉਣ ਹਵੱ ਚ ਆਰ ਐਿੱ ਐਿੱ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਿੱ ਥ ਿੈ ਜੋ ੰ ਨ
1925 ਹਵੱ ਚ ਥਾਪਤ ਿੋ ਚੁੱ ਕੀ ੀ ਤੇ ਸ਼੍ਿੋ.ਗੁ.ਪਿ. ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਬ ਕਰੇਟੀ ਵਲੋਂ ਹ .ਰ.ਰਰਯਾਦਾ ਦਾ ਖਰੜ੍ਾ
ੰ ਨ 1931 ਹਵੱ ਚ ਬਹਣਆ ੀ?
9. ਕੀ ਹ ੱ ਖਾਂ ਨੰ ਸ਼੍ਿੀ ਗੁਰ ਗਿੰ ਥ ਾਹਿਬ ਵਾਲ਼ਾ ਹਨਿੱਤਨੇਰ ਿੀ ਅਪਨਾਉਣਾ ਨਿੀਂ ਚਾਿੀਦਾ?

10. ਕੀ ਹਨਿੱਤਨੇਰ ਦੀ ਇਿ ਤਬਦੀਲੀ ਹਕ ੇ ਕਰੇਟੀ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਕ ਗੁਰ ਕੀਆਂ
ੰ ਗਤਾਂ ਨੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰੇਟੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਹਰਲ਼ ਕੇ ਇਿ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਲੈ ਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਹਜਵੇਂ ਹਕ
ਨੀਦਰਲੈਂ ਡ ਅਤੇ ਹਫਨਲੈਂ ਡ ਹਵੱ ਚ ਿੋਇਆ ਿੈ?
11. ਸ਼੍ਿੀ ਗੁਰ ਗਿੰ ਥ ਾਹਿਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹਨਿੱਤਨੇਰ (ਪਹਿਲੇ 13 ਪੰ ਨੇ) ਅਤੇ ਗੁਟਹਕਆਂ ਹਵੱ ਚ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ
ਹਨਿੱਤਨੇਰਾਂ ਹਵੱ ਚੋਂ ਹਕ ਅੱ ਗੇ ਸ਼੍ੀਸ਼੍ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ?
ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰੇਟੀਆਂ ਦੀ ਅਣਖ ਜਾਗੇਗੀ ਹਕ ਉਿ ੰ ਗਤਾਂ ਹਵੱ ਚ ਸ਼੍ਿੀ ਗੁਰ ਗਿੰ ਥ ਾਹਿਬ ਵਾਲ਼ਾ
ਹਨਿੱਤਨੇਰ ਹਨਡਰ ਿੋ ਕੇ ਪਿਚਲਤ ਕਰਵਾਉਣ?

