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ਅਰਦਾਸਿ ਸ ਿੱ ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ‘ ਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾ: 10’ ਦੀ
ਅਿਲੀਅਤ
-: ਪ੍ਰੋ. ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸ ਿੰ ਘ ਯੂ.ਐ .ਏ.
ੱ ਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡਾ ੱ ਚ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਵਾਰ ਦਾ ਸ ਰਲੇ ਖ ਸ ੱ ਖਾਂ ਦੇ ਅੱ ਖੀਂ ਘੱ ਟਾ ਪ੍ਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸਿਆ ਹੈ। ਇੱ
ਸ ਰਲੇ ਖ ਸਵੱ ਚ ‘ਪ੍ਾ:10’ ਸਬਲਕੁਲ ਧੋਖੇ ਨਾਲ਼, ਸ ੱ ਖਾਂ ਨੂਿੰ ਦੁਰਿਾ ਦੇਵੀ ਜਾਂ ਸਸ਼ਵਾ ਪ੍ੂਜਕ ਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ,
ਜੋਸਿਆ ਸਿਆ ਹੈ। ਸਜੱ

ਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਉਿੀ ਅਰਦਾਸ ਸਵੱ ਚ ਪ੍ਿਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੁਰਿਾ ਦੇਵੀ ਦਾ

ਪ੍ਾਠ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ੱ ਚਾਈ ਵਾਰ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਪ੍ਉਿੀ ਨਿੰਬਰ 55 ਸਵੱ ਚ ਹੀ ਦਰਜ ਹੈ ਜੋ ਕਸਹਿੰ ਦੀ ਹੈ- ਦੁਰਿਾ
ਪ੍ਾਠ ਬਣਾਇਆ ਭੇ ਪ੍ਉਿੀਆਂ। ਫੇਰ ਨਾ ਜੂਨੀ ਆਇਆ ਸਜਨ ਇਹ ਿਾਇਆ।
ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸ ਿੰ ਘ ਜੱ ਿੀ ਨੇ ਦਸ਼ਮ ਿਰਿੰ ਥ ਦੀ ਪ੍ੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਦੇ ਥੀ

(E-book) ਸਵੱ ਚ ਇਹ ਿੱ ਲ,

‘ਬਸਚਤਰ ਨਾਟਕ’ ਦੀਆਂ ਹੱ ਥ-ਸਲਖਤਾਂ {ਪ੍ਟਨਾ ਾਸਹਬ ਵਾਲੀ ਹੱ ਥ-ਸਲਖਤ ਸਵੱ ਚ ‘ਵਾਰ ਦੁਰਿਾ ਕੀ’
ਸ ਰਲੇ ਖ ਹੈ, ਿੰ ਿਰੂਰ ਵਾਲ਼ੀ ਹੱ ਥ-ਸਲਖਤ ਸਵੱ ਚ ‘ਵਾਰ ਦੁਰਿਾ ਕੀ’ ਰਚਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਤੀ ਬਾਗ਼
ਿੁਰਦੁਆਰੇ ਸਵੱ ਚਲੀ ਹੱ ਥ-ਸਲਖਤ ਸਵੱ ਚ ‘ਵਾਰ ਦੁਰਿਾ ਕੀ’ ਸ ਰਲੇ ਖ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸ ਿੰ ਘ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲ਼ੀ ਕਹੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੱ ਥ-ਸਲਖਤ ਸਵੱ ਚ ‘ਵਾਰ ਦੁਰਿਾ ਕੀ’ ਸ ਰਲੇ ਖ ਹੈ} ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ, ਪ੍ੱ ਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਖੀ ਹੈ ਸਕ
ਵਾਰ ਦਾ ਅ ਲੀ ਨਾਂ ‘ਵਾਰ ਦੁਰਿਾ ਕੀ’ ਹੈ। ‘ਚਿੰ ਡੀ ਦੀ ਵਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਵਾਰ ਸ਼ਰੀ ਭਿਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪ੍ਾ:10’

ਅ ਲੀ ਨਾਂ ਨੂਿੰ ਬਦਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਿਏ ਸ ਰਲੇ ਖ ਹਨ ਤਾਂ ਜੁ ਸ ੱ ਖਾਂ ਦੇ ਅੱ ਖੀਂ ਘੱ ਟਾ ਪ੍ਾਉਣਾ ੌਖਾ ਹੋ ਕੇ।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ ੱ ਧ ਸ ੱ ਖ ਸਵਦਵਾਨ ਭਾਈ ਕਾਨਹ ਸ ਿੰ ਘ ਨਾਭਾ ‘ਵਾਰ ਦੁਰਿਾ ਕੀ’ ਦੀ ਅ ਲੀਅਤ ਸਕਵੇਂ ਸਬਆਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ:‘ਮਾਰਕਿੰ ਡੇ ਪ੍ੁਰਾਣ’ ਇੱ ਕ ਿਰਿੰ ਥ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਕਿੰ ਡੇ ਸਰਖੀ ਨਾਲ਼ ਿੰ ਬਿੰ ਧਤ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱ
ਸ਼ਲੋ ਕ ਹਨ। ਇੱ

ਸਵੱ ਚ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ

ਸਵੱ ਚ ਸਲਖੇ ਕਈ ਪ੍ਰ ਿੰ ਿਾਂ ਸਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰ ਿੰ ਿ ਦੁਰਿਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਹੈ ਸਜ ਦੇ ੱ ਤ ੌ ਸ਼ਲੋ ਕ

ਹਨ। ‘ਦਸ਼ਮ ਿਰਿੰ ਥ’ ਸਵੱ ਚ ਜੋਿੇ ਿਏ ਦੋ ‘ਚਿੰ ਡੀ ਚਸਰਤਰ’ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ‘ਚਿੰ ਡੀ ਦੀ ਵਾਰ’, ਅ ਲੀ ਨਾਂ
‘ਵਾਰ ਦੁਰਿਾ ਕੀ’, ਮਾਰਕਿੰ ਡੇ ਪ੍ੁਰਾਣ ਸਵੱ ਚ ਸਲਖੇ ‘ਦੁਰਿਾ ਪ੍ਤਸ਼ਤੀ’ ਦਾ ੁਤਿੰਤਰ ਅਨੁਵਾਦ ਹਨ। ਇੱ

ਦਾ

ਸ ੱ ਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਕ ਦੋਵੇਂ ‘ਚਿੰ ਡੀ ਚਸਰਤਰ’ ਅਤੇ ‘ਵਾਰ ਦੁਰਿਾ ਕੀ’/ ‘ਵਾਰ ਸ਼ਰੀ ਭਿਉਤੀ ਜੀ ਕੀ’/
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‘ਚਿੰ ਡੀ ਦੀ ਵਾਰ’ ਦੁਰਿਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪ੍ੂਜਾ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ ਸਕਉਂਸਕ ਇਹ ਦੁਰਿਾ ਦੀਆਂ ਸ ਫ਼ਤਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ,
ਮਾਰਕਿੰ ਡੇ ਪ੍ੁਰਾਣ ਸਵੱ ਚ ਸਲਖੇ, ਪ੍ਰ ਿੰ ਿ ਦਾ ੁਤਿੰਤਰ ਅਨੁਵਾਦ ਜੁ ਹਨ।
ਦੁਰਿਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਵੀ ਇਨਹਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਵੱ ਚ ਸਮਲ਼ਦੇ ਹਨ, ਸਜਵੇਂ:ਭਵਾਨੀ, ਦੁਰਿਸ਼ਾਹ, ਸਿਰਜਾ, ਕਾਸਲਕਾ, ਸਸ਼ਵਾ ਆਸਦਕ। ਸਕ ੇ ਨੂਿੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇ ਅ ਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ
ਸ਼ੱ ਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ‘ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼’ {www.ik13.com, library Bhai Daya Singh}, ਸਕਰਤ ਭਾਈ ਕਾਨਹ
ਸ ਿੰ ਘ ਨਾਭਾ, ਸਵੱ ਚ ‘ਮਾਰਕਿੰ ਡੇ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਪ੍ਿਹੋ ਤੇ ਮੱ ਦ ਨਿੰਬਰ 2 ਹੇਠ ਇਹ ਚਾਈ ਦਰਜ ਹੈ।

ਅਸਿਆਨਤਾ ਤੇ ਗ਼ਫ਼ਲਤ ਦੀ ਿਸਹਰੀ ਨੀਂਦ ਸਵੱ ਚੋਂ ਸਨਕਲਣ ਲਈ ਇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱ ਧ ਬੂਤ ਦੀ ਕੀ ਲੋ ਿ ਹੈ।
‘ਦਸ਼ਮ ਿਰਿੰ ਥ’ ਦੇ ਪ੍ੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂਿੰ ਹ 'ਤੇ ਸਿਆਨ ਦੀ ਇਹ ਵੱ ਟ ਕੇ ਚਪ੍ੇਿ ‘ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼’ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ੋਚੋ
ਮਝੋ ਤੇ ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਿੁਰੂ ਉ ਤਸਤ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਮਿੰ ਨ ਕੇ ਧਿੰ ਨੁ ਸ਼ਰੀ ਿੁਰੂ ਿੋਸਬਿੰ ਦ ਸ ਿੰ ਘ ਾਸਹਬ ਜੀ ਦੀ ੱ ਚੀ
ਤੇ ਚੀ
ੁੱ ਸ਼ਾਨ ਨੂਿੰ ਵੱ ਟਾ ਨਾ ਲਾਓ। ਪ੍ਿੰ ਥ ਦੋਖੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ‘ਵਾਰ ਦੁਰਿਾ ਕੀ’ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਵਾਰ ਸ਼ਰੀ
ਭਿਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪ੍ਾਸਤਸ਼ਾਹੀ 10’ ਸਲਖ ਕੇ ਸ ੱ ਖਾਂ ਦੇ ਅੱ ਖੀਂ ਘੱ ਟਾ ਪ੍ਾ ਸਦੱ ਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੇ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ਼
ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱ ਝ ਕੇ
ਜਾਂ ਅਣਭੋਲ਼ੇ ਹੀ
‘ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ’
ਟੱ ਪ੍ੀ ਿਈ ਹੈ, ਤਾਂ
ਧਿੰ ਨੁ ਸ਼ਰੀ ਿੁਰੂ ਿਰਿੰ ਥ
ਾਸਹਬ ਜੀ ਨੂਿੰ
ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ ਤੇ
ਫ਼ਸਰਆਦ ਕਰੋ ਤੇ
ਆਖੋ ਸਪ੍ਤਾ ਜੀ!
ਹੁਣ ਾਡੀ ਬੱ
ਿਈ ਹੈ; ਅ ੀਂ
ਹੁਣ ਅ ਲੀਅਤ ਮਝ ਿਏ ਹਾਂ; ਾਨੂਿੰ ਕਰੀਬਨ ਿੰ ਨ 1931 ਤੋਂ ਸਲਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਖੇ ਸਵੱ ਚ ਰੱ ਸਖਆ ਜਾ

ਹੋ
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ਸਰਹਾ ੀ; ਾਨੂਿੰ ਹੁਣ ਰਾਵਣ (ਸ ੱ ਖੀ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ) ਦੇ ਪ੍ਿੰ ਜੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਮੁਿ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਹੋਈਆਂ
ਭੁੱ ਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਖ਼ਸ਼ੋ ਜੀ ਤੇ ਅੱ ਿੇ ਤੋਂ ਦ ਵੇਂ ਿੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ‘ਿੁਰ’ੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਆਪ੍ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ
ਹੀ ਪ੍ਿਹਾਂਿੇ, ਿਾਵਾਂਿੇ ਤੇ ੁਣਾਿੇ।

ਰੱ ਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਰੀ ਿੁਰੂ ਿਰਿੰ ਥ ਾਸਹਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਸਕਉਂਸਕ ਇ ਸਵੱ ਚ ਵੀ
ਰੱ ਬ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ; ਸਕ ੇ ਆਪ੍ਣੇ ਹੀ ਮੱ ਥੇ ਨੂਿੰ ਤੋਿ ਕੇ ਕਾਲ਼ੀ ਜਾਂ ਕਾਸਲਕਾ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ
(ਸਜ ਨੇ ਾਬਤ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂਿੰ ਚੱ ਸਬਆ) ਦੁਰਿਾ ਦੇਵੀ ਜਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਹੀ ਮੈਲ਼ ਨਾਲ਼ ਭਰੇ ਕਿੰ ਨ ਸਵੱ ਚੋਂ ਮੈਲ਼ ਕੱ ਢ ਕੇ
ਸ ਰਸ਼ਟੀ ਾਜਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮਹਾਂਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸ ਫ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰੀ ਿੁਰੂ ਿਰਿੰ ਥ ਾਸਹਬ ਜੀ ਸਵੱ ਚ(ਰਾਿਮਾਲ਼ਾ ਤੋਂ ਸਬਨਾਂ)
ਤਾਂ ਿੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸ ਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਅਿੰ ਸਮਰਤ ਜਲ ਦੇ ਝਰਨੇ ਚੱ ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ ੱ ਖ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋਏ ਸਜਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਇਨਹਾਂ
ਅਿੰ ਸਮਰਤ ਜਲ ਦੇ ਝਰਸਨਆਂ ਸਵੱ ਚ ਨਹਾ ਕੇ ਅਨਿੰਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਹੋਰ ਸਕਸਤਓਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਿਾ ਤੇ ਉਹ
ਬਾਹਰੋਂ ਅਨਿੰਦ ਲੱਭਣ ਦੀ ਆ ਵੀ ਛੱ ਡ ਦੇਣ।

ਬਾਣੀ ਉਚਰਸਹ ਾਧ ਜਨ ਅਸਮਉ ਚਲਸਹ ਝਰਣੇ॥ - ਪ੍ਿੰ ਨਾਂ 320/8
ਜੋ ਇੱ ਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਸਣਆਂ ਉਹ ਸਕ ੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕਦਾ। ਜੋ ਇਹ ਮਝਦਾ ਹੈ ਸਕ "ੴ" ਤੋਂ ਸਬਨਾਂ
ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਰਿਾ/ਭਿਉਤੀ ਜਾਂ ਮਹਾਂਕਾਲ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਤ ਰਚਨਾ ਕਰ ਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉ ਨੂਿੰ ਸ਼ਰੀ
ਿੁਰੂ ਿਰਿੰ ਥ ਾਸਹਬ ਜੀ ਦਾ ‘ਸ ੱ ਖ’ ਆਖਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡੀ ਭੁੱ ਲ ਹੈ, ਸਕਉਂਸਕ ਿੁਰੂ ਜੀ ਅਸਜਹੀ ਕੱ ਚੀ ਤੇ ਮਨਮਤੀ
ੋਚ ਨੂਿੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

21th June 2014
ਅਰਦਾਸਿ ਸ ਿੱ ਚ ‘ਭਗਉਤੀ’ ਸ਼੍ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜੋਸੜ੍ਆ ਸਗਆ ? ਮੌਜੂਦਾ
ਅਰਦਾਸਿ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ?
-: ਪ੍ਰੋ. ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸ ਿੰ ਘ, ਯੂ.ਐ .ਏ.
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ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਕ ੇ ਵੀ ਿੁਰੂ ਪ੍ਾਸਤਸ਼ਾਹ
ਜੀ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਿਈ। ਿੰ ਨ 1469 ਤੋਂ ਿੰ ਨ 1930
ਤਕ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ੀ। ਅਿੰ ਿਰਜ਼
ੇ ੀ ਰਾਜ ਮੇਂ 16
ਨਵਿੰ ਬਰ, 1920 ਨੂਿੰ ਸ ੱ ਖਾਂ ਨੇ ਇਕੱ ਠ ਕਰ ਕੇ 175 ਮੈਂਬਰ
ਚੁਣ ਕੇ ਇੱ ਕ ਿੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬਿੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸਜ
ਸਵੱ ਚ 36 ਮੈਂਬਰ, ਅਿੰ ਿਰੇਜ਼ੀ ਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਹੀ
ਆਪ੍ਣੇ ਮਤਲਬ ਵਾ ਤੇ ਬਣਾਈ ਿਈ ਿੁਰਦੁਆਰਾ
ਪ੍ਰਬਿੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਿਏ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ 30
ਅਪ੍ਰਲ
ੈ ਿੰ ਨ 1921 ਨੂਿੰ ਅਿੰ ਿਰਜ਼
ੇ ੀ ਰਾਜ ਮੇ ਇੱ ਕ ਬੋਰਡ
ਵਜੋਂ ਰਸਜ ਟਰਡ ਹੋਈ ਜੋ ਸ਼ਰੋ.ਿੁ.ਪ੍ਰ. ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਇ
ਨੇ ਹੀ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ 1931 ਸਵੱ ਚ 25 ਸਵਅੱ ਕਤੀਆਂ
ਦੀ ਇੱ ਕ ੱ ਬ-ਕਮੇਟੀ, ਸ ੱ ਖ ਰਸਹਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ
ਖਰਿਾ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਣਾਈ ਸਜ ਨੇ 1
ਅਕਤੂਬਰ 1932 ਸਵੱ ਚ ਖਰਿਾ ਸਤਆਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੋ.ਿੁ.ਪ੍ਰ.
ਨੂਿੰ ੌਂਪ੍ ਸਦੱ ਤਾ {ਸ਼ਰੋ.ਿੁ.ਪ੍ਰ. ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ 1945
(ਕਰੀਬ ਤੇਰਾਂ ਾਲ਼) ਤਕ ਇ ਖਰਿੇ ਸਵੱ ਚ ਸਕਿੰ ਨੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਹੋਏ, ਸਕ ੇ ਨੂਿੰ ਕੋਈ ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ}। ਇੱ

ਖਰਿੇ

ਨੇ ਹੀ ਸ ੱ ਖਾਂ ਨੂਿੰ ਦੁਰਿਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪ੍ਾਠ ਵਾਲ਼ੀ ‘ਭਿਉਤੀ’ ਸ ਮਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਪ੍ਉਿੀ ਅਰਦਾਸ ਸਵੱ ਚ ਪ੍ਿਹਨੀ
ਸ ਖਾਈ। ਇ ੇ ਖਰਿੇ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਰੀ ਿੁਰੂ ਿਰਿੰ ਥ ਾਸਹਬ ਸਵੱ ਚ 3 ਿੁਰੂ ਾਸਹਬਾਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸ ੱ ਖਾਂ ਲਈ
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਨੱਤ-ਨੇਮ, ਜੋ ਸ਼ਰੀ ਿੁਰੂ ਿਰਿੰ ਥ ਾਸਹਬ ਜੀ ਦੇ {ਛਾਪ੍ੇ ਵਾਲ਼ੀ ਬੀਿ ਦੇ}
ਪ੍ਸਹਲੇ 13 ਪ੍ਿੰ ਸਨਆਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਬਦਲ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸਨੱਤ-ਨੇਮ {ਸਜ ਸਵੱ ਚ ਅਪ੍ਰਵਾਨਤ
ਵਾਧੂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜੋਿੀਆਂ ਿਈਆਂ} ਪ੍ਿਹਨ ਲਾਇਆ ਸਜ ਦਾ ਅੱ ਜ ਤਕ ਸਕ ੇ ਵੀ ਜਾਿਰੂਕ ਸ ੱ ਖ ਜਥੇਬਿੰਦੀ ਨੇ
ਿਿੰ ਭੀਰ ਨੋਸਟ ਨਹੀਂ ਸਲਆ।
25 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਖਰਿੇ ਸਵੱ ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਸ਼ਰੋ.ਿੁ.ਪ੍ਰ. ਕਮੇਟੀ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਿੰ ਨ 1945
ਸਵੱ ਚ ਮਤਾ ਨਿੰਬਰ 97 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ। ਸਜਉਂ ਸਜਉਂ ਇੱ

ਨੂਿੰ ਸ ੱ ਖ ਸ਼ਰਧਾ ਅਧੀਨ ਹੋ ਪ੍ਿਹਦੇ ਿਏ ਸਤਉਂ

ਸਤਉਂ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਿਰਸਹਣ ਕਰਦੇ ਿਏ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖਰਿਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸ ੱ ਖਾਂ ਲਈ ਲਾਿੂ ਕਈ ਂ ਕੀਤਾ ਸਿਆ
{ਖਰਿੇ ਸਵੱ ਚ ਇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ} ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਜਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਹੈ, ਸਕਉਂਸਕ ਹਰ
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ਡੇਰੇ ਦਾ ਆਪ੍ਣਾ ਆਪ੍ਣਾ ਸਨੱਤ-ਨੇਮ ਹੈ, ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਵਲੋਂ ਛਾਪ੍ੇ ਿਏ ਿੁਟਸਕਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸਖਆ ਜਾ ਕਦਾ ਹੈ ਤੇ
ਸਜ ਨੂਿੰ ਉਹ ਛੱ ਡ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਤੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ ਏਥੋਂ ਤਕ ਸਕ ਾਰੇ ਸ ੱ ਖ ਤਖ਼ਤਾਂ ਉੱਪ੍ਰ ਵੀ ‘ਸ ੱ ਖ
ਰਸਹਤ ਮਰਯਾਦਾ’ ਅਨੁ ਾਰ ਇੱ ਕੋ ਸਜਹੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਖਿੰ ਡ ਪ੍ਾਠ ਮੇ ਕੁਿੰ ਭ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ
ਭਰਮ, ਸ਼ਰੀ ਿੁਰੂ ਿਰਿੰ ਥ ਾਸਹਬ ਕੋਲ਼ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਮ ਕੱ ਦ ਮੂਰਤੀਆਂ ਖਿੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੀਵੇ ਘੁਮਾ
ਇਿੰ ਦਰ ਦੇਵਤੇ ਵਾਲ਼ੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰੀ ਿੁਰੂ ਿਰਿੰ ਥ ਾਸਹਬ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਕ ੇ ਹੋਰ ਿਰਿੰ ਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇ
ਉ ਤੋਂ ਅਖਿੰ ਡ ਪ੍ਾਠ ਕਰਨੇ ਆਸਦਕ ਸ ੱ ਖ ਰਸਹਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਉਲ਼ਟ ਅਸਜਹੇ ਕਈ ਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ
ਮਰਯਾਦਾ ਲਾਿੂ ਕੀਤੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਿੰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਿੂ ਤਨਖ਼ਾਹੀਏ ਕਰਾਰ ਸਦੱ ਤੇ ਹੁਿੰ ਦੇ, ਸਕਉਂਸਕ ਉਹ
ਇ ਖਰਿੇ ਨੂਿੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਅਰਦਾਸ ਸਵੱ ਚ ‘ਭਿਉਤੀ’ ਕੌ ਣ ਹੈ?
ਿੰ ਸਕਰਤ ਦੇ ‘ਭਿਵਤੀ’ (ਅਰਥ ਦੇਵੀ) ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ‘ਭਿਉਤੀ’ ਸ਼ਬਦ ਬਸਣਆਂ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਸਵੱ ਚ
ਭਿਉਤੀ ਨੂਿੰ ‘ਭਿਵਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਦੁਰਿਾ’ ਦੇਵੀ ਕਰ ਕੇ ਸਲਸਖਆ ਹੈ। ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਮੇਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਿਤ ਨੂਿੰ ਵੀ
‘ਭਿਉਤੀ’ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ੀ, ਸਜ ਦਾ ‘ ੁਖਮਨੀ’ ਦੀ ਨੌਂਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪ੍ਦੀ ਸਵੱ ਚ ਸਜ਼ਕਰ ਹੈ।

ਸ ੱ ਖ ਰਸਹਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਖਰਿੇ ਸਵੱ ਚ ਦੁਰਿਾ ਦੇ ਪ੍ਾਠ ਵਾਲ਼ੀਆਂ 55 ਪ੍ਉਿੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਾਲ਼ੀ ‘ਵਾਰ
ਦੁਰਿਾ ਕੀ’ ਦੀ ਪ੍ਸਹਲੀ ਪ੍ਉਿੀ ਨੂਿੰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੁੱ ਢ ਸਵੱ ਚ ਰੱ ਸਖਆ ਸਿਆ ਹੈ। ਿੰ ਨ 1897 ਸਵੱ ਚ ਸ ੱ ਖਾਂ ਨੂਿੰ
ਗ਼ੁਲਾਮ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਿੰ ਿਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਮੇ ਇੱ ਕ ਸ਼ੋਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਤੇ ਚਤਰ ਸ ਿੰ ਘ ਜੀਵਨ ਸ ਿੰ ਘ
ਅਿੰ ਸਮਰਤ ਰ ਵਾਸਲ਼ਆ ਤੋਂ ਛਪ੍ਵਾਏ ਿਏ ‘ਦ ਮ ਿਰਿੰ ਥ’ ਸਵਚ ਇੱ ਕ ਰਚਨਾ ‘ਵਾਰ ਦੁਰਿਾ ਕੀ’ ਹੈ। ਦ ਮ ਿਰਿੰ ਥ
ਬਣਾਉਣ ਮੇਂ 32 ਪ੍ੋਥੀਆਂ ਤੋਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਿਈਆਂ। ਡਾ: ਰਤਨ ਸ ਿੰ ਘ ਜੱ ਿੀ ਦ ਮ ਿਰਿੰ ਥ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ
ਭੂਮਕਾ ਸਵੱ ਚ ਸਲਖਦਾ ਹੈ “ਅਫ਼ ੋ ਸਕ ਇਨਹਾਂ 32 ਪ੍ੋਥੀਆਂ ਸਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਜਾਂ ਇਸਤਹਾ ਕ ਨਹੀਂ
ੀ”। ‘ਵਾਰ ਦੁਰਿਾ ਕੀ’ ਦਾ ਨਾਂ ਭੇਡ ਚਾਲ ਵਜੋਂ ‘ਚਿੰ ਡੀ’ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਚੱ ਲਦਾ ਸਰਹਾ ਤੇ ਿੰ ਨ 1895 ਸਵੱ ਚ
ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਿੰ ਨ 1897 ਸਵੱ ਚ ਛਪ੍ੇ ਦ ਮ ਿਰਿੰ ਥ ਸਵੱ ਚ ਸ਼ੋਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇੱ

ਵਾਰ ਦੇ ਸ ਰਲੇ ਖ ਨੂਿੰ ‘ਵਾਰ ਸ਼ਰੀ

ਭਿਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪ੍ਾਸਤਸ਼ਾਹੀ 10’ ਸਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਸ ੱ ਖਾਂ ਨਾਲ਼ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸਿਆ ਤੇ ਸ ੱ ਖ ਸ ਧਾਂਤਾਂ
ਨੂਿੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸਿਆ। ਪ੍ੱ ਸ਼ਟ ਹੈ ਸਕ ਅਸਜਹਾ ਬਰਾਹਮਣਵਾਦੀ, ਨਾਤਨਵਾਦੀ
ਸਬੱ ਪ੍ਰਵਾਦੀ ਜਾਂ ਮਨੂਿੰਵਾਦੀ ੋਚ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱ ਲੇ ਕੀਤਾ ਸਿਆ। ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂਿੰ ਸਪ੍ੱ ਛੋਂ ਤੇ ਭਿਉਤੀ (ਦੁਰਿਾ)
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ਨੂਿੰ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ ੱ ਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਜਹੀ ੋਚ ਨੂਿੰ ਸ਼ਰੀ ਿੁਰੂ ਿਰਿੰ ਥ ਾਸਹਬ ਕਦੇ
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਬਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ੋਚ ਹੁਣ ਤਕ ਬੁੱ ਧ ਮੱ ਤ, ਜੈਨ ਮੱ ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਾਰ ੀ ਮੱ ਤ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ
ਨੁਕ ਾਨ ਕਰ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸ ੱ ਖੀ ਸਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹਰ ਿੰ ਭਵ ਾਧਨ ਵਰਤ ਕੇ, ਸਹਿੰ ਦੂਕਰਣ ਕਰਨ
ਸਵੱ ਚ ਸਦਨ ਰਾਤ ਇੱ ਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਸਕਰਸ਼ਨਨ ਦੇ ਇਹ ਸਵਚਾਰ ਸ ੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਖੋਲਹਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਜੇ ਸਫਰ ਵੀ ਅੱ ਖਾਂ ਬਿੰ ਦ
ਦੀਆਂ ਬਿੰ ਦ ਰਸਹ ਿਈਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕ ਾਨ ਹੋਵੇਿਾ। ਪ੍ਿਹੋ ਇਹ ਵੀਚਾਰ“It is said, not without truth that Brahmanism killed Budhism by a fraternal embrace”

ਭਾਵ ਅਰਥ- ਬਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਬੁੱ ਧ ਧਰਮ ਨੂਿੰ ਬਾਪ੍ੂ ਵਾਲ਼ੀ ਿਲ਼ਵਕਿੀ ਪ੍ਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ।
ਤਕਰੀਬਨ 90 ਾਲ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਅਿੰ ਿਰਜ਼
ੇ ਸਲਖਾਰੀ ਮੈਕਾਸਲਫ਼ ਨੇ ਜੋ ਸਲਸਖਆ ੀ ਉਹ ਵੀ ਸ ੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਖੋਲਹ
ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਲਖਦਾ ਹੈ“Hinduism has embraced Sikhism in its fold.”

ਭਾਵ ਅਰਥ- ਸਹਿੰ ਦੂ ਮੱ ਤ ਨੇ ਸ ੱ ਖ ਧਰਮ ਨੂਿੰ ਆਪ੍ਣੀ ਿਲ਼ਵਕਿੀ ਸਵੱ ਚ ਲੈ ਸਲਆ ਹੈ।
(ਸ ੱ ਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂਿੰ ਹਲੂਣਾ ਪ੍ੁ ਤਕ ਸਵੱ ਚੋਂ- ਲੇ ਖਕ ਨਰੈਣ ਸ ਿੰ ਘ)
ਿੰ ਨ 1999 ਸਵੱ ਚ, ਸ਼ਰੋ.ਿੁ.ਪ੍ਰ. ਕਮੇਟੀ ਭੀ ਆਪ੍ਣੀ ਮੁਹਰ ਹੇਠ ਸਹਿੰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵੱ ਚ ‘ਸ ੱ ਖੋਂ ਕਾ ਇਸਤਹਾ ’ ਨਾਮਕ,
ਸ ੱ ਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂਿੰ ਠੇ ਪ੍ਹੁਿੰ ਚਾਉਂਦੀ ਸਕਤਾਬ, ਸਲਖ ਕੇ ਬਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ
{ਮਾਨੋ ਵਾਿ ਨੇ ਖੇਤ ਨੂਿੰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਦੱ ਤਾ ਹੈ} ਭਾਵੇਂ ਸਕ ਇਹ ਸਕਤਾਬ ਬਾਅਦ ਸਵੱ ਚ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ
ਿਈ ੀ। ਸਕਤਾਬ ਨੂਿੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਦੱ ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਇਹ ਸ ੱ ਖੀ ਸਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂਿੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀ
ੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਨਾ ਹੁਿੰ ਦੀ।

Jan 21th ,2014

ਭਗੌਤੀ ਯਾਨੀ ਦੁਰਗਾ
-: ਿੁਰਦੀਪ੍ ਸ ਿੰ ਘ ਬਾਿੀ
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ਰਾਗ ਿੁਹੀ ਮਹਲਾ ੫

ਿਭ ਤੇ ਡਾ ਿਸਤਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਸਜਸਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ॥੪॥੧੦॥੫੭॥ ਅੰ ਕ ੭੫੦
ਇਹ ਪ੍ਾਵਨ ਫੁਰਮਾਨ ਿੁਰੂ ਿਰਿੰ ਥ ਾਸਹਬ ਸਵਚ ਪ੍ਿੰ ਚਮ ਪ੍ਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਪ੍ਿੰ ਚਮ
ਪ੍ਾਤਸ਼ਾਹ ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਾਸਹਬ ਨੂਿੰ ਬ ਤੂਿੰ ਵਡਾ ਦ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅ ੀਂ ਰੋਜ ਸਬਪ੍ਰ ਦੀ ਸਲਖੀ ਅਰਦਾ
ਪ੍ਿਹਦੇ ਹਾਂ।
ਸਪਰਥਮ ਭਗੌਤੀ ਸਿਮਸਰ ਕੈ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਲਈ ਂ
ਸਿਆਇ ॥

ਲੋ ਿ ਕਸਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਸਕ ਇਹ ਭਿੌਤੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰ
ਇਹ ਦੁਰਿਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਸਵਚ ਸਲਖੀ ਿਈ
ਪ੍ਿੰ ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੰ ਤ ਸਵਚ ਦਰਜ ਹੈ
ਦੁਰਿਾ ਪ੍ਾਠ ਬਣਾਇਆ ਭੇ ਪ੍ਉਿੀਆਂ ॥ ਫੇਸਰ ਨ
ਜੂਨੀ ਆਇਆ ਸਜਸਨ ਇਹ ਿਾਇਆ ॥੫੫॥

ਹੁਨ ਇਹ ਭਗੌਤੀ ਦੀ ਾਰ ਅਖੀਰ ਸ ਚ ਦੁਰਗਾ ਦਾ
ਪਾਠ ਸਕ ੇਂ ਬਣ ਸਗਆ?
ਜੇਕਰ ਿੌਰ ਨਾਲ ਸਬਸਚਤਰ ਨਾਟਕ ਨੂਿੰ ਖਿੰ ਿਾਲੇ ਆ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਭਿੌਤੀ ਸਬਸਚਤਰ ਨਾਟਕ ਸਕਤਾਬ ਸਵਚ ਤਲਵਾਰ
ਅਤੇ ਿਉਰੀ (ਚਿੰ ਡੀ/ਦੁਰਿਾ) ਦੋਨਾਂ ਨੂਿੰ ਸਕਹਾ ਹੈ।
ਸਬਸਚਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਸਹਮਾਈਤੀ ਭਿੌਤੀ ਨੂਿੰ ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰ ਦੁਰਿਾ ਦੇਵੀ ਮਿੰ ਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
ਭਿੌਤੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਿਲ ਸਬਲਕੁਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ੫੬ ਵੇਂ ਚਸਰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਛਿੰ ਦ ਹੈ
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ਚੋਰ ਮੋਸਹ ਮਾਰਤ ਹੁਤੋ ਸਤਰਯ ਕੇ ਲਾਸਿਯੋ ਘਾਇ ॥ ਕਾਸਢ ਭਿੌਤੀ ਤੁਰਤੁ ਮੈ ਯਾ ਕੋ ਦਯੋ ੁ ਘਾਇ ॥੧੦॥
ਅਰਥ-- "ਚੋਰ ਮੈਨਿੰ ੂ ਮਾਰਨ ਲਸਿਆ ੀ, ਪ੍ਰ ਮੇਰੀ ਇ ਤਰੀ ਨੂਿੰ ਘਾੳ ਲਿ ਸਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਰਤ
ਂ ਤਲਵਾਰ ਕਢ
ਕੇ ਉ ਨੂਿੰ ਮਾਰ ਸਦੱ ਤਾ।੧੦।"
ਚਸਰਤਰਾਂ ਸਵਚ ਤਾਂ ਸਲਖਾਰੀ ਦ ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਭਿੌਤੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੀ ਸ਼ਖਸ ਅਤ ਹੈ ਸਜ ਨੂਿੰ ਲੋ ਿ
ਮਨ ਸਵਚ ਸਧਆਂਦੇਂ ਹਨ, ਪ੍ੁਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਨ ਚਸਰਤਰਾਂ ਸਵੱ ਚੋਂ ਾਹਮਣੇ ਹਨ੧. ਚਸਰਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸਵਚ ਹੀ ਭਿੌਤੀ ਨੂਿੰ ਨਮ ਕਾਰ ਕਰ ਸਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਚਸਰਤਰ ਹੀ ਉ ਦੇਵੀ ਦਾ
ਹੀ ਹੈ।
ਰੀ ਭਿੌਤੀ ਏ ਨਮ ॥
ਰੀ ਭਿੌਤੀ (ਦੁਰਿਾ) ਨੂਿੰ ਨਮ ਕਾਰ ਹੈ।

ਤੁਹੀ ਜੋਿ ਮਾਯਾ ਤੁ ੀ ਬਾਕਬਾਨੀ ॥ ਤੁਹੀ ਆਪ੍ੁ ਰੂਪ੍ਾ ਤੁਹੀ ਰੀ ਭਵਾਨੀ ॥ ਤੁਹੀ ਸਬ ਨ ਤੂ ਬਰਹਮ ਤੂ ਰੁਦਰ
ਰਾਜੈ ॥ ਤੁਹੀ ਸਬ ਵ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜੈ ਸਬਰਾਜੈ ॥੨॥

ਅਰਥ--" ਤੂਿੰ ਹੀ ਜੋਿ ਮਾਇਆ, ਤੂਿੰ ਹੀ ਰ ਵਤੀ, ਤੂਿੰ ਹੀ ਚੁ ਤ(‘ਅਪ੍’) ਰੂਪ੍ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਤੂਿੰ ਹੀ ਰੀ ਭਵਾਨੀ
ਹੈਂ। ਤੂਿੰ ਹੀ ਸਵਸ਼ਣੂ, ਬਰਹਮਾ ਅਤੇ ਰੁਦਰ (ਦੇ ਰੂਪ੍ ਸਵਚ) ੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈਂ। ਤੂਿੰ ਸਵਸ਼ਵ ਮਾਤਾ (ਵਜੋਂ) ਦਾ ਸਵਜੈਈ
(ਰੂਪ੍ ਸਵਚ) ਸਵਰਾਜਮਾਨ ਹੈ।੨।"
ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਸਦੱ ਤਾ ਸਿਆ ੧੨ ਵਾਂ ਛਿੰ ਦ ਭਿੌਤੀ ਨੂਿੰ ਨਮ ਕਾਰ ਕਰਸਦਆਂ ਦ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਭਿੌਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ
ਨਾਮ ਹਨ---- "ਜਯਿੰ ਤੀ, ਮਿੰ ਿਲਾ, ਕਾਲੀ, ਕਪ੍ਾਲਨੀ, ਭਦਰਕਾਲੀ, ਦੁਰਿਾ, ਸਛਮਾ, ਸ ਵਾ, ਧਾਤਰੀ, ਵਾਹਾ।"

ਜਯਿੰ ਤੀ ਤੁਹੀ ਮਿੰ ਿਲਾ ਰੂਪ੍ ਕਾਲੀ ॥ ਕਪ੍ਾਲਸਨ ਤੁਹੀ ਹੈ ਤੁਹੀ ਭਦਰਕਾਲੀ ॥ ਦੁਿਾ ਤੂ ਸਛਮਾ ਤੂ ਸ ਵਾ ਰੂਪ੍ ਤੋਰੋ
॥ ਤੁ ਧਾਤਰੀ ਵਾਹਾ ਨਮ ਕਾਰ ਮੋਰੋ ॥੧੨॥

੨. ਏਹ ੨੧ਵਾਂ ਚਸਰਤਰ ਅਨੁਪ੍ ਕੌ ਰ ਵਾਲਾ ਸਜ ਸਵਚ ਰਾਜਾ ਮਿੰ ਤਰ ਸ ੱ ਖਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਮਾਰਾ ਅਨੁਪ੍ ਕੋਰ
ਦੇ ਡੇਰੇ ਪ੍ੁਜਾ।
ਚਸਲਯੋ ਧਾਸਰ ਆਤੀਤ ਕੋ ਭੇ ਰਾਈ ॥ ਮਨਾਪ੍ਨ ਸਬਖੈ ਰੀ ਭਿੌਤੀ ਮਨਾਈ ॥ ਚਸਲਯੋ ੋਤ ਤਾ ਕੇ ਸਫਸਰਯੋ
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ਨਾਸਹ ਫੇਰੇ ॥ ਧ ਯੋ ਜਾਇ ਕੈ ਵਾ ਸਤਰਯਾ ਕੇ ੁ ਡੇਰੇ ॥੧੦॥
ਅਰਥ -- "ਉਹ ਰਾਜਾ ਾਧ ਦਾ ਭੇ ਧਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਮਨ ਸਵਚ ਭਿਵਤੀ ਦਾ ਸ ਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ
ਚਲ ਸਪ੍ਆ। (ਉਹ) ੌਣ ਵੇਲੇ ਉ ਵਲ ਚਲ ਸਪ੍ਆ ਅਤੇ ਸਫਰ ਵਾਪ੍ ਨ ਮੁਸਿਆ; ਸ ਧਾ ਉ ਇ ਤਰੀ ਦੇ
ਡੇਰੇ ਜਾ ਪ੍ਹੁਿੰ ਸਚਆ।੧੦।"
੩. ਚਸਰਤਰ ੯੭ ਸ ਆਲਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜੇ ਾਲਬਾਹਨ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱ ਠ ਪ੍ਹਰ ਭਵਾਨੀ ਦਾ ਜਾਪ੍ ਕਰਦਾ ੀ। ਇ
ਚਿੰ ਸਡਕਾ ਨੇ ਾਲਬਾਹਨ ਦੀ ਸਮਟੀ ਦੀ ੈਨਾ ਸਵਚ ਪ੍ਰਾਨ ਭਰ ਸਦੱ ਤੇ।
ਅਿੇ ਸਲਖਾਰੀ ਦ ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਰਾਨੀ ਨੇ ਜਿਮਾਤਾ ਭਿੌਤੀ ਦੀ ਪ੍ੁਜਾ ਕੀਤੀ ਜੀ ਦੀ ਵਜਹ ਨਾਲ ਉਹ
ਸਜਸਤਆ।
ਜੋ ਸਬਕਰਮਾ ਸਤਹ ਘਾਇ ਚਲਾਵੈ ॥ ਆਸਪ੍ ਆਸਨ ਰੀ ਚਿੰ ਸਡ ਬਚਾਵੈ ॥ ਸਤਹ ਸਬਰਣ ਏਕ ਲਿਨ ਨਸਹ ਦੇਵੈ ॥
ੇਵਕ ਜਾਸਨ ਰਾਸਖ ਕੈ ਲੇ ਵੈ ॥੧੯॥

ਦੋਹਰਾ

ਦੇਵੀ ਭਿਤ ਪ੍ਛਾਸਨ ਸਤਹ ਲਿਨ ਨ ਦੀਨੇ ਘਾਇ ॥ ਬਜਰ ਬਾਨ ਬਰਛੀਨ ਕੋ ਸਬਕਰਮ ਰਸਹਯੋ ਚਲਾਇ ॥੨੦॥

ਚੌਪ੍ਈ ॥

ਾਲਬਾਹਨ ਕੀ ਇਕ ਪ੍ਟਰਾਨੀ ॥ ੋ ਰਨ ਹੇਸਰ ਅਸਧਕ ਡਰਪ੍ਾਨੀ ॥ ਪ੍ੂਸਜ ਿੌਰਜਾ ਤਾਸਹ ਮਨਾਈ ॥ ਭੂਤ

ਭਸਵਖਯ ਵਹੈ ਠਸਹਰਾਈ ॥੨੧॥

ਤਬ ਸਤਹ ਦਰ ੁ ਿੌਰਜਾ ਦਯੋ ॥ ਉਸਠ ਰਾਣੀ ਸਤਹ ੀ ਝੁਕਯੋ ॥ ਭਾਸਤ ਭਾਸਤ ਜਿਮਾਤ ਮਨਾਯੋ ॥ ਜੀਤ
ਹੋਇ ਹਮਰੀ ਬਰੁ ਪ੍ਾਯੋ ॥੨੨॥

ਅਰਥ-- "ਜੋ ਵੀ ਸਬਕਰਮ ਉ ਉਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ, ਚਿੰ ਸਡਕਾ ਆਪ੍ ਆ ਕੇ ਬਚਾ ਲੈਂ ਦੀ। ਉ ਨੂਿੰ ਇਕ ਵੀ ਘਾਓ
ਲਿਣ ਨ ਸਦਿੰ ਦੀ। (ਆਪ੍ਣ) ੇਵਕ ਮਝ ਕੇ ਉ ਦੀ ਰਸਖਆ ਕਰਦੀ।੧੯।

ਦੋਹਰਾ
ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣਾ ਭਿਤ ਜਾਣ ਕੇ ਉ (ਰਾਜੇ) ਨੂਿੰ ਘਾੳ ਨ ਲਿਣ ਸਦੱ ਤਾ, (ਭਾਵੇਂ) ਸਬਕਰਮ ਬਜਰ ਦੇ ਮਾਨ
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ਬਰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸਰਹਾ।੨੦।
ਚੌਪ੍ਈ
ਾਲਬਾਹਨ ਦੀ ਇੱ ਕ ਪ੍ਟਰਾਣੀ ੀ ਜੋ ਜਿੰ ਿ ਨੂਿੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਿਈ। ਉ ਨੇ ਿੌਰਜਾ ਦੀ ਪ੍ੁਜਾ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਭੂਤ ਤੇ ਭਸਵਖ ਸਵਚ ਉ ੇ ਨੂਿੰ (ਆਪ੍ਣਾ ਰਸਖਅਕ) ਮਿੰ ਸਨਆ।੨੧।
ਤਦ ਉ ਨੂਿੰ ਿੌਰਜਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਦੱ ਤਾ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਉਟ ਕੇ ਉ (ਦੇਵੀ) ਨੂਿੰ ੀ ਝੁਕਾਇਆ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਨਾਲ
ਜਿਮਾਤ ਦੀ ਉ ਤਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ‘ ਾਡੀ ਸਜਤ ਹੋਏ’-- ਇਹ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ।੨੨।"
ਇਹ ਿੌਰੀ ਹੀ ਭਿੌਤੀ ਹੈ ਛਿੰ ਦ ੨੭ ਸਵਚ ਰਾਜਾ ਕਹ ਰਸਹਆ ਹੈ-ਦੋਹਰਾ ॥ ਹਮਰੇ ਸਹਤ ਇਹ ਰਾਸਨਯੈ ਲੀਨੀ ਿੌਸਰ ਮਨਾਇ ॥ ਰੀਸਝ ਭਿੌਤੀ ਬਰੁ ਦਯੋ ਤਬ ਹਮ ਸਜਤੇ ਬਨਾਇ
॥੨੭॥

ਅਰਥ " ਾਡੇ ਸਹਤ ਲਈ ਇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਿੌਰਜਾ ਨੂਿੰ ਮਿੰ ਨਾ ਸਲਆ ਅਤੇ ਭਿਵਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰ ਿੰ ਨ ਹੋ ਕੇਵਰ ਸਦੱ ਤਾ,
ਤਦ ਾਡੀ ਸਜਤ ਹੋਈ।੨੭।"
ਾਰ------ ਇਨਹਾਂ ਚਸਰਤਰਾਂ ਨੂਿੰ ਖਿੰ ਿਾਲਨ ਦੇ ਬਾਦ ਇੱ ਕ ਿਲ ਤੇ ਾਫ ਹੈ ਕੀ ਭਿੌਤੀ ਦੁਰਿਾ/ਚਿੰ ਸਡਕਾ ਨੂਿੰ
ਸਕਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਿੰ ਸਡਕਾ ਦੇਵੀ ਹੀ ਇ ਸਲਖਾਰੀ ਦੀ ਜਿਮਾਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਸਕ ਾਨੂਿੰ ਤਲਵਾਰ ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਾਸਹਬ ਤੂਿੰ ਵੱ ਡੀ ਸਕਵੇਂ ਲਿਣ ਲਿ ਪ੍ਈ? ਹੈ ਕੋਈ
ਜਵਾਬ ?

