
12 ਗੁਰਜੋਿਤ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਿਕਸ ਗਲ ਿਵਚ :

           ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਆਸਾ ਿਵਚ ਉਚਾਰਣ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿਸਰਜੀ ਹੋਈ
ਉਸ ਗੁਰਜੋਿਤ (ਆਪੀਨੈ ਆਪੁ ਸਾਿਜਓ) ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ
ਜੁਗਾ ਂਤ� ਅਤੇ ਉਸ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਵੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ (ਦੁਯੀ ਕੁਦਰਿਤ ਸਾਜੀਐ)
ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਵਜ� (ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਿਪ ਤੰੂ) ਇਸੇ ਗੁਰਜੋਿਤ ਦਾ
ਿਜ਼ਕਰ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਕਈ ਵੇਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ
ਿਵਚ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਕਰਤੇ ਦੇ ਗੁਰਜੋਿਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪ�ਗਟ ਹੋ ਕੇ
ਆਉਣ ਤੇ ਕੀਤੇ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਡੇ ਤ� ਵਡੇ ਕੰਮ ਰਾਹ� ਉਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਦਾ
ਪਾਰ ਨਹ� ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 
1395 ਪੰਨੇ ਤੇ ਅੰਿਕਤ ਹੈ ਿਕ ਨਾਰਾਇਣ ਇਸੇ ਗੁਰ ਜੋਿਤ ਰਾਹ� ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ
ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪ�ਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - 'ਆਿਪ ਨਰਾਇਣੁ ਕਲਾ ਧਾਿਰ ਜਗ ਮਿਹ
ਪਰਵਿਰਯਉ ।। ਿਨਰੰਕਾਿਰ ਆਕਾਰੁ ਜੋਿਤ ਜਗ ਮੰਡਿਲ ਕਰਿਯਉ।।' 
ਅਤੇ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ, 84 ਲਖ ਜੂਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਸਮ� ਦੇ
ਗੁਰਜੋਿਤ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਿਹਬ ਜੀ � ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ �ਰਮਾਣ
ਹੈ - 'ਬ�ਹਮਾ ਿਬਸਨੁ ਿਸਰੇ ਤੈ ਅਗਨਤ ਿਤਨ ਕਉ ਮੋਹ ਭਯਾ ਮਨ ਮਦ ਕਾ।।
ਚਵਰਾਸੀਹ ਲਖ ਜੋਿਨ ਉਪਾਈ ਿਰਜਕ ਦੀਆ ਸਭ ਹੂ ਕਉ ਤਦ ਕਾ।।'
ਇਸੇ ਗੁਰਜੋਿਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ਨਾਰਾਇਣ, ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਪ�ਗਟ
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਦਾ ਤ� ਹੀ ਅਿਬਚਲ ਤੇ ਅਟਲ ਹੋਣ ਦਾ
�ਰਮਾਣ ਆਿਦ ਪੁਰਖ ਨੇ �ਰਮਾਇਆ - 'ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਿਬਚਲੁ ਅਟਲੁ



�ਰਮਾਣ ਆਿਦ ਪੁਰਖ ਨੇ �ਰਮਾਇਆ - 'ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਿਬਚਲੁ ਅਟਲੁ
ਆਿਦ ਪੁਰਿਖ ਫੁਰਮਾਇਓ।।' ਇਸੇ ਗੁਰਜੋਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਨਾਰਾਇਣ ਕਦੇ
ਰਘੁਬੰਸੀ ਰਾਮ ਕਹਾਇਆ, ਕਦੇ ਜਦੁਬੰਸੀ ਿ�ਸ਼ਨ ਕਹਾਇਆ (ਧੰਿਨ ਧੰਿਨ
ਬਨ ਖੰਡ ਿਬੰਦਰਾਬਨਾ ਜਹ ਖੇਲੈ ਸ�ੀ ਨਾਰਾਇਨਾ।।), ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ
ਅੰਗਦ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਾਇਆ - ਸਤਜੁਿਗ ਤੈ ਮਾਿਣਓ ਛਿਲਓ ਬਿਲ
ਬਾਵਨ ਭਾਇਓ।। ਤ�ੇਤੈ ਤੈ ਮਾਿਣਓ ਰਾਮੁ ਰਘੁਵੰਸੁ ਕਹਾਇਓ।। ਦੁਆਪਿਰ ਿ�ਸਨ
ਮੁਰਾਿਰ ਕੰਸੁ ਿਕਰਤਾਰਥੁ ਕੀਓ।। ਉਗ�ਸੈਣ ਕਉ ਰਾਜੁ ਅਭੈ ਭਗਤਹ ਜਨ ਦੀਓ।।
ਕਿਲਜੁਿਗ ਪ�ਮਾਣੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰੁ ਅੰਗਦੁ ਅਮਰੁ ਕਹਾਇਓ।।
                ਿਫ਼ਰ ਇਸੇ ਗੁਰਜੋਿਤ ਨੇ ਹੀ ਤਾ ਂਪਉਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਿਫ਼ਰ ਧਰਤੀ
ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਲ ਅਗਨੀ ਆਿਦ ਪੰਜ ਤੱਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਿਵਰੋਧੀ ਤੱਤਾ ਂਦਾ
ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਸਾਜ ਿਦਤੀ। ਅਿਜਹੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਰਾਵਣ ਮਾਰਨਾ
ਿਕਹੜੀ ਵਡੀ ਗਲ ਸੀ ; ਉਸ ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਨੇ ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾ ਂਕਰਕੇ
ਹੀ ਗੁਰਜੋਿਤ ਹਥ� ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਕਟਵਾ ਿਲਆ। ਭਾਵ� ਦੁਨੀਆ ਂਲਈ ਇਹ ਕੰਮ
ਵਡਾ ਸੀ ਪਰ ਕਰਤਾ-ਗੁਰਜੋਿਤ ਲਈ ਇਹ ਮਮੂਲੀ ਕੰਮ ਸੀ।੧।

ਹੇ ਵਾਿਹਗੁਰੂ! ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਤਾ ਂਿਬਆਨ ਹੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਤੰੂ ਤਾ ਂਗੁਰਜੋਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਲਵ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਵ ਪੂਰੇ ਸਚੇਤਨ ਰੂਪ ਿਵਚ
ਹਰ ਥਾ ਂਭਰਪੂਰ ਹ�।੧।ਰਹਾਉ।



ਹੇ ਵਾਹਗੁਰੂ ! ਤੰੂ ਇਸ ਗੁਰਜੋਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਾਰੀ ਜੁਗਿਤ ਆਪਣੇ ਹਥ ਰਖ ਕੇ
ਹੀ ਜੀਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਕਰਤਾ ਦਾ ਸ�ੀ ਿ�ਸ਼ਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲੀ ਨਾਗ
� ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਿਕਹੜੀ ਵਡੀ ਗਲ ਸੀ ! ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਅਸਲ ਵਿਡਆਈ
ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੈ। 
ਕੌਣ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੰੂ ਿਕਸੇ ਦਾ ਪਤੀ ਹ�, ਜਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਹ�, ਭਾਵ ਤੰੂ
ਅਸਲ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਿਵਚ ਬੰਿਨ�ਆ ਂਨਹ� ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। (ਆਪਨ
ਬਾਪੈ ਨਾਹੀ ਿਕਸੀ ਕੋ... ) ਤੰੂ ਤਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਿਵਚ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਸਦਾ ਹ�, ਭਾਵ
ਸਭ ਤੰੂ ਹੀ ਤੰੂ ਹ� (... ਭਾਵਨ ਕੋ ਹਿਰ ਰਾਜਾ) ।
(ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ, ਿਬਨਾ
ਿਕਸੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੇ ਬੰਧਨ ਿਵਚ ਿਪਆ,ਂ ਪਿਰਵਾਰ ਛਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ; ਗੁਰੂ
ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁਤਰ ਬਾਬਾ ਅਟੱਲ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਰਬੀ
ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ ਂਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਬਦਲੇ
ਸਰੀਰ ਿਤਆਗ ਦੇਣ ਤੇ ਦੁਖ ਨਾ ਂਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ; ਸ�ੀ ਿ�ਸ਼ਨ ਜੀ
ਇਤਨੀ ਿਪਆਰੀ ਮਾਤਾ ਜਸੋਦਾ ਅਤੇ ਗੋਪੀਆ ਂ� ਛਡ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਿਪਛੇ ਮੁੜ
ਕੇ ਨਹ� ਵੇਿਖਆ; ਆਿਦ।) ।੨।



ਆਪਣੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਿਵਚ ਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬ�ਹਮਾ, ਆਪਣੇ ਿਤ�ਮੂਰਤੀ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਸਮੇਤ, ਵਾਪਸ ਕਮਲ ਦੀ ਨਾਲ ਿਵਚ, ਿਜਥ� ਿਨਕਿਲਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸੋਮਾ,
ਕਰਤਾ, ਲਭਣ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਅਗੇ ਤ� ਅਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦਾ
ਅੰਤ ਨਹ� ਪਾ ਸਿਕਆ, ਿਜਸ � ਗੁਰਜੋਿਤ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ
ਿਵਚ ਇਸੇ ਗੁਰਜੋਿਤ � ਹੀ ਅਨੰਤ ਬ�ਹਿਮਆ ਂਦਾ ਰਚਇਤਾ ਮੰਿਨਆ ਂਿਗਆ
ਹੈ (ਬ�ਹਮਾ ਿਬਸਨੁ ਿਸਰੇ ਤੈ ਅਗਨਤ ਿਤਨ ਕਉ ਮੋਹ ਭਯਾ ਮਨ ਮਦ ਕਾ।।
ਚਵਰਾਸੀਹ ਲਖ ਜੋਿਨ ਉਪਾਈ ਿਰਜਕ ਦੀਆ ਸਭ ਹੂ ਕਉ ਤਦ ਕਾ।।) ਉਸੇ
ਗੁਰਜੋਿਤ ਦੇ ਸ�ੀ ਿ�ਸ਼ਨ ਰੂਪ � ਕਾਲੀ ਨਾਗ � ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ
ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਿਡਆਈ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਤਾ ਂਬਹੁਤ ਵਡਾ ਹੈ। ਿਜਵ�
ਸੁਲਤਾਨ � ਮੀਆ ਂਕਿਹ ਕੇ ਵਿਡਆਉਣ ਿਵਚ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਡਆਈ
ਨਹ� - 'ਤੂ ਸੁਲਤਾਨੁ ਕਹਾ ਹਉ ਮੀਆ ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ।।' ।੩।



ਸਮੁੰਦਰ ਿਰੜਕਣ ਨਾਲ ਜਦ� ਰਤਨ ਪਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾ ਂਉਨ�ਾ ਂ� ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ
ਦੇਵਿਤਆ ਂਤੇ ਦਾਨਵਾ ਂਿਵਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਿਕ ਇਹ ਅਸ� ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ
ਹਨ ਤੇ ਅਸ� ਕੀਤੇ ਹਨ; ਬਹੁਤ ਕੁਬੋਲ ਬੋਲੇ ਗਏ। ਤਾ ਂਗੁਰਜੋਿਤ ਰੂਪੀ ਕਰਤਾ
ਨੇ ਮੋਹਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਦੋਹਾ ਂ� ਮੋਹ ਕੇ ਰਤਨ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਿਦਤੇ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ �ਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਇਸ ਤਰ�ਾ ਂਉਹ ਕਰਤਾ ਿਕਤੇ
ਛੁਿਪਆ ਹੋਇਆ ਨਹ� ਸਗ� ਉਹ ਤਾ ਂਗੁਰਜੋਿਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂ�
ਇਸੇ ਤਰ�ਾ ਂਦਾਤਾ ਂਵੰਡ ਿਰਹਾ ਹੈ, (ਿਜਵ� 10 ਪਾਿਤਸ਼ਾਹਾ ਂਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂ�
ਵੰਡੀਆ।ਂ) ਇਹੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੈ।੪।੭।

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਜੀ 
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