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ਗਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ੫

ਜਲੁ ਢੋਵਉ ਇਹ ਸੀਸ ਕਸਰ ਕਰ ਪਗ ਪਖਲਾਵਉ ॥
ਬਾਸਰ ਜਾਉ ਲਖ ਬੇਰੀਆ ਦਰਸੁ ਪੇਸਖ ਜੀਵਾਵਉ ॥
ਕਰਉ ਮਨੋਰਥ ਮਨੈ ਮਾਸਹ ਅਪਨੇ ਪਰਭ ਿੇ ਪਾਵਉ ॥
ਦੇਉ ਸੂਹਨੀ ਸਾਧ ਕੈ ਬੀਜਨੁ ਢੋਲਾਵਉ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅੰ ਸਮਰਿ ਗੁਣ ਸੰ ਿ ਬੋਲਿੇ ਸੁਸਣ ਮਨਸਹ ਪੀਲਾਵਉ ॥
ਉਆ ਰਸ ਮਸਹ ਸਾਂਸਿ ਸਿਰਪਸਿ ਹੋਇ
ਸਬਖੈ ਜਲਸਨ ਬੁਝਾਵਉ ॥
ਜਬ ਭਗਸਿ ਕਰਸਹ ਸੰ ਿ ਮੰ ਡਲੀ
ਸਿਨ੍ ਸਮਸਲ ਹਸਰ ਗਾਵਉ ॥
ਕਰਉ ਨਮਸਕਾਰ ਭਗਿ ਜਨ ਧੂਸਰ ਮੁਸਖ ਲਾਵਉ ॥
ਊਠਿ ਬੈਠਿ ਜਪਉ ਨਾਮੁ ਇਹੁ ਕਰਮੁ ਕਮਾਵਉ ॥
ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰਭ ਬੇਨਿੀ ਹਸਰ ਸਰਸਨ ਸਮਾਵਉ ॥

ਅੰ ਗ-813

ਤਤਕਿਾ
ਕਰਮ

ਸਵਸ਼ਾ

ਪੰ ਨਾ

1 ਸਸਿਗੁਰ ਬਚਨ ਿੁਮਾਰੇ ॥ ਸਨਰਗੁਣ ਸਨਸਿਾਰੇ ॥

1

2 ਪਰਾਣੀ ਿੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਣ ॥

33

3 ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਸਰ

61

4 ਐਸੇ ਭਰਸਮ ਭੂਲੇ ਸੰ ਸਾਰਾ

86

5 ਹਉਮੈ ਬੂਝੈ ਿਾ ਦਰੁ ਸੁਝੈ

118

6 ਮੁਰਦਾ ਹੋਇ ਮੁਰੀਦ

148

ਮੁੱ ਖ ਬੰ ਦ
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੁਰਮੁੱ ਖ ਸਪਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸਜਨਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਸਠਨ
ਘਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਿੀ ਿੇ ਲੱਖਾਂ ਟੁੱ ਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀ
ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਨਾਮ-ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋਸੜਆ, ਉਨਹਾਂ ਦੇ
ਬਚਨ ਪਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਿ ਬਣ ਕੇ ਜਸਗਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਸਿ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਸਦਾ
ਵਾਸਿੇ ਹੀ ਸੰ ਗਿਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਸਹੰ ਦੇ ਹਨ । ਐਸੀ ਕਰਨੀ
ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸਵਚੋਂ ਸਰੀਮਾਨ ਸੰ ਿ ਈਸ਼ਰ ਸਸੰ ਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਾੜਾ
ਸਾਸਹਬ ਵਾਸਲਆਂ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪਰਾਪਿ ਕਰਕੇ ਸਰੀਮਾਨ ਸੰ ਿ ਵਸਰਆਮ ਸਸੰ ਘ
ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਸਿ ਪਰਚਾਰ ਦੀ ਲਸਹਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰ ਸਾਰ ਸਵੱ ਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਿਾ ।
ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਿੋਂ ਖੰ ਡੇਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰ ਸਮਰਿ ਛੱ ਕ ਕੇ, ਗੁਰਮਸਿ
ਰਸਹਿ ਸਵੱ ਚ ਪਰਪੱ ਕ ਰਸਹ ਕੇ, ਸਕਰਿ-ਕਰਨਾ, ਨਾਮ-ਜੱ ਪਣਾ, ਵੰ ਡ-ਛੱ ਕਣਾ ਦੇ
ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰ ਦਰ ਹੰ ਢਾ ਕੇ ਸਾਕਾਰ ਕੀਿਾ । ਸਜੱ ਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ
ਫੌਜ ਸਵੱ ਚ ਿੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਸਵੱ ਚ ਸਰਸਵਸ ਕਰਕੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਿੇ ਸਨਸ਼ਟਾ ਦਾ
ਅਨੂਠਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਿਾ ਉਥੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਫਾਰਸਮੰ ਗ ਕਰਕੇ ਇਕ
ਸਮਹਨਿੀ ਿੇ ਸਫਲ ਸਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਪਰਾਪਿ ਕੀਿਾ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਜੰ ਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰ ਦਗੀ ਅਿੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ
ਕੀਰਿਨ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋਸੜਆ । ਆਪ
ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਵੱ ਚ ਵਰਿਣ ਬੈਰਾਗ, ਮੁੱ ਖ ਭਗਿੀ ਿੇ ਸਨਸਚੇ ਸਗਆਨ ਦਾ ਪਰਿੱ ਖ
ਝਲਕਾਰਾ ਵੱ ਜਦਾ ਸੀ ਸਜਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਸਵੱ ਚ
ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਸਫਿ ਸਲਾਹ ਸਵੱ ਚ ਜੁੜ ਸਗਆ । ਆਪ ਜੀ
ਸੰ ਸਾਰ ਸਵੱ ਚ ਇਉਂ ਸਵਚਰੇ ਸਜਵੇਂ ਸਸਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ -

“ਬਰਹਮਸਗਆਨੀ ਸਦਾ ਸਨਰਲੇ ਪ ॥ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਸਹ ਕਮਲ ਅਲੇ ਪ ॥ ” ਆਪ ਜੀ
ਸਜੱ ਥੇ ਕਥਾ–ਕੀਰਿਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਗਸਹਰੀ ਚੁੱ ਭੀ ਮਾਰਦੇ ਿਾਂ ਵੱ ਡੇ
ਵੱ ਡੇ ਸਵਦਵਾਨ ਵੀ ਅਸ਼-ਅਸ਼ ਕਰ ਉਠਦੇ ਉਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੂੜਹ ਸਸਧਾਂਿ ਆਪ

ਜੀ ਦੇ ਸਰਲ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਸਿਸੰ ਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਹਜੇ ਹੀ ਸਮਝ ਸਵੱ ਚ ਆ
ਜਾਂਦੇ ਸਨ ।
ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ 32 ਸਾਲ ਸੰ ਗਿ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ
ਪਰਾਪਿ ਹੋਇਆ ਅਿੇ ਦਾਸ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਬਾਣੀ
ਸਵੱ ਚ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੱਛਣ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਉਨਹਾਂ ਸਵੱ ਚ
ਪਰਿੱ ਖ ਨਿਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ । ਹੜਹਾਂ ਅਿੇ ਭੁਚਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਦਰਿ ਵੱ ਲੋਂ ਪਈ
ਮਾਰ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸੀਬਿ ਸਵੱ ਚ ਫਸੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱ ਖ ਵੰ ਡਾਉਣਾ ਕੀਿਾ
ਸਜਸ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਮਿਹਬਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਸਹਬ ਦੇ ਘਰ
ਦਾ ਸਸਿਕਾਰ ਵਸਧਆ ।
“ ਬਰਹਮਸਗਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀ ਮਰਿਾ ॥ ” ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੰ ਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ
ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਸਹਣਗੇ । ਪਰੋ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਸੰ ਘ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ
ਸੰ ਗਿ ਕਰਕੇ ਸਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਿੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸਮੇਂ ਜਸਗਅਸੂਆਂ ਸਵੱ ਚ ਕੀਿੇ
ਬਚਨ ਬੜੀ ਲਗਨ ਿੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਿੇ ਹਨ । ਉਸ ਸੰ ਗਰਸਹ ਸਵਚੋਂ ਕੁੱ ਝ
ਚੋਣਵੇਂ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਸੰ ਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਪੁਸਿਕ ‘ਆਤਮ ਗਿਆਨ ’ ਭਾਗ-1,
ਬੜੀ ਸਮਹਨਿ ਿੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਸਿਆਰ ਕੀਿੀ ਹੈ । ਇਹ ਪੁਸਿਕ ਰੂਹਾਨੀ
ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਹੇਬੰਦ ਿੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ । ਦਾਸ ਪਰੋ.
ਗੁਰਦੇਵ ਸਸੰ ਘ ਵਾਸਿੇ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਅੱ ਗੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਸਿਗੁਰ
ਸਚੇਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣ ਿੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੁਸਿਕ ਦੇ
ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵੀ ਸੰ ਗਿਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ।

ਲਖਬੀਰ ਸਸੰ ਘ
ਰਿਵਾੜਾ ਸਾਸਹਬ
20-10-2013

ਚੇਅਰਮੈਨ
ਸਵਸ਼ਵ ਗੁਰਮਸਿ ਰੂਹਾਨੀ ਸਮਸ਼ਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱ ਸਟ

ਦੋ ਸ਼ਬਦ
ਸਰੀਮਾਨ ਸੰ ਿ ਬਾਬਾ ਵਸਰਆਮ ਸਸੰ ਘ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ, ਆਿਮ
ਰਸੀਏ ਿੇ ਸਵਦਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਗੁਿਰੇ ਹਨ । “ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਸਵਚ
ਉਦਾਸੀ ” ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਗਰਸਹਸਿ ਸਵੱ ਚ ਰਸਹੰ ਸਦਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਗੁਰਮਸਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਿੀਿ ਕਰਕੇ ਸਜਥੇ ਆਪ ਰੂਹਾਨੀ ਪਰਮ ਪੱ ਦ ਦੀ
ਪਰਾਪਿੀ ਕੀਿੀ ਉਥੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਅਿੇ ਕਥਾ-ਕੀਰਿਨ
ਦੁਆਰਾ ਪਰੇਸਰਿ ਕਰਕੇ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ । ਗੁਰਮਸਿ
ਪਰਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਸਵਦੇਸ਼ ਿੇ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰ ਚਾਣ ਲਈ ਇਲੈ ਕਟਰੋਸਨਕ ਿਕਨੀਕ ਿੇ
ਗੁਰਮਸਿ ਸਾਸਹਿ ਛਪਵਾ ਕੇ ਭਰਪੂਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਿਾ ਸਜਸ ਦੀ ਸਮਸਾਲ
‘ਆਿਮ ਮਾਰਗ’ ਮਾਸਸਕ ਪਸਿਰਕਾ ਹੈ ।
ਉਨਹਾਂ ਿੋਂ ਵਰੋਸਾਏ ਬਾਬਾ ਲਖਬੀਰ ਸਸੰ ਘ ਜੀ ਵੀ ਉਸੇ ਪਰਪਾਟੀ ਿੇ
ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਖੰ ਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰ ਸਮਰਿ ਛਕਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ
ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਜਥੇ ਅਜੋਕੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਮਸਿ ਦਾ
ਸੰ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਸਵਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰ ਗਿਾਂ ਿੱ ਕ ਪੁਚਾ ਹਰੇ ਹਨ ਉਥੇ ਗੁਰਮਸਿ
ਸਲਟਰੇਚਰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸਵੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ
ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵੱ ਚ ਸਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ
ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਪਰੇਮੀਆਂ ਅਿੇ ਆਿਸਮਕ ਪਾਂਧੀਆਂ ਵਾਸਿੇ ਬੜਾ ਹੀ ਨੇਕ ਿੇ
ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਿਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਪੁਸਿਕ “ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ” ( ਭਾਗ-1 ) ਸੰ ਿ ਵਸਰਆਮ
ਸਸੰ ਘ ਜੀ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਸੰ ਗਰਸਹ ਹੈ ਸਜਸ ਦਾ ਸੰ ਪਾਦਨ ਪਰੋ. ਗੁਰਦੇਵ
ਸਸੰ ਘ ਨੇ ਬੜੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਕੀਿਾ ਹੈ ਸਜਨਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ
ਸੰ ਗਿ ਕੀਿੀ ਹੈ । ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮੈਂ ਉਿਸ਼ਾਹ ਸਦੰ ਦਾ ਹਾਂ ਿਾ ਸਕ

ਉਹ ਅੱ ਗੇ ਲਈ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਗਿਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ
ਸਲਆਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਰਸਹਣ ।
ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਕ ਗੁਰੂ ਸਪਅਰੀਆਂ ਸੰ ਗਿਾਂ ਇਸ ਪੁਸਿਕ ਨੂੰ
ਪਰਾਪਿ ਕਰਕੇ, ਗਹੁ ਨਾਲ ਪੜਹ ਕੇ ਿੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਅਪਣੇ ਸਨਜ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ
ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਰੱ ਕੀ ਸਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਹਰੀ ਸਸੰ ਘ
(ਸੰ ਿ ਰੰ ਧਾਵੇ ਵਾਲੇ )
ਫਿਸਹਗੜਹ ਸਾਸਹਬ
20-10-2013

ਦੋ ਸ਼ਬਦ
ਸੰ ਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਸਹਬ ਵਾਸਲਆਂ ਿੋਂ ਬਾਦ ਸਰੀਮਾਨ ਸੰ ਿ
ਵਸਰਆਮ ਸਸੰ ਘ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼- ਸਵਦੇਸ਼ ਸਵੱ ਚ ਗੁਰਮਸਿ ਪਰਚਾਰ ਦੀ ਲਸਹਰ ਨੂੰ
ਸਨਰੰ ਿਰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਸਲਟਰੇਚਰ ਿੇ ਇਲੈ ਕਟਰੋਸਨਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਰਸਾਰ
ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਸਿ ਦੇ ਗੂੜਹ ਸਸਧਾਂਿਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਣ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ
ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਿਾ ਹੈ । ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਸਵੱ ਚ ਇਸ ਦਾ ਪਰਿੱਖ ਪਰਮਾਣ ‘ਆਿਮ
ਮਾਰਗ’ ਮੈਗਿੀਨ ਹੈ । ਜਸਗਆਸੂਆਂ ਦੇ ਕਸਲਆਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮਾਰਥੀ
ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਿ ਵੱ ਡਾ ਭੰ ਡਾਰਾ ਹੈ । ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਸਮੇਂ ਸਵੱ ਚ ਬਾਬਾ ਲਖਬੀਰ ਸਸੰ ਘ
ਜੀ ਗੁਰਮਸਿ ਪਰਚਾਰ ਿੇ ਪਸਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲਸਹਰ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲ ਕੇ ਅੱ ਗੇ ਿੋਰਦੇ ਹੋਏ
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਿਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਨਭਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਸੰ ਗਿਾਂ ਦੀ
ਸਹੂਲਿ ਵਾਸਿੇ ਸਜਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ DVD’s ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਿੇ ਵੀ
ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਹਰ ਐਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਸਸੱ ਧਾ ਪਰਸਾਰਣ
ਇਟਰਨੈਟ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਵੱ ਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਨਜ ਦੇ ਕਮਾਏ
ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਜਸ ਨਾਲ ਸਸਹਜੇ ਹੀ ਜਸਗਅਸੂਆਂ ਦਾ
ਆਿਸਮਕ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਇਹ
ਪੁਸਿਕ

“ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ” (ਭਾਗ-1) ਸਲਟਰਚ
ੇ ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵੱ ਚ ਸਿਆਰ

ਕੀਿੀ ਗਈ ਹੈ ਸਜਸ ਦੀ ਸੰ ਪਾਦਨਾ ਪਰੋ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਸੰ ਘ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਿੇ
ਸਪਆਰ ਨਾਲ ਕੀਿੀ ਹੈ ।
ਨਾਮ ਜੱ ਪਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮ
ੇ ੀਆਂ ਵਾਸਿੇ ਇਹ ਪੁਸਿਕ ਨਰੋਈ ਿੇ ਸਨਿੱਗਰ
ਰੂਹਾਨੀ ਸੇਧ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ । ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਹ
ਕੇ ਹੰ ਢਾਉਣ ਸਵੱ ਚ ਹੈ । ਸਜਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਦੰ ਦਾ ਹੈ ।

ਸਾਰੀ ਸੰ ਗਿ ਨੂੰ ਬੇਨਿੀ ਹੈ ਸਕ ਪੁਸਿਕ ਪਰਾਪਿ ਕਰਕੇ ਪੜਹੋ ਿੇ
ਆਿਸਮਕ ਿਰੱ ਕੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾ ਲੋ ਕ ਿੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ
ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਰਾਪਿ ਕਰੋ ।

ਸੰ ਗਰੂਰ
20-10-2013

ਸਾਧੂ ਸਸੰ ਘ
(ਸੰ ਿ ਸੰ ਗਰੂਰ ਵਾਲੇ )

ਭੂਗਮਕਾ
ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਸਵੱ ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਸਿਆਗ ਚੁੱ ਕੇ
ਹੋਣ ਪਰੰ ਿੂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਸਦੀਵੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਕ ਵਸਹੰ ਦੇ
ਚਸ਼ਮੇ ਵਾਂਗੂੰ ਅੰ ਿਸ਼ਕਰਣ ਦੀ ਮੈਲ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਸਨਰਮਲ ਕਰ ਸਦੰ ਦੇ ਹਨ
ਸਜਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਜਸਗਆਸੂਆਂ ਦਾ ਸੰ ਸਾਰ ਭਵਸਾਗਰ ਿੋਂ ਸਨਰੰ ਿਰ
ਪਾਰ ਉਿਾਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹੈ । ਸਸਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਸਵੱ ਚ ਅੰ ਸਮਰਿ
ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਰੱ ਸ ਭਰਪੂਰ ਖਿਾਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਸਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਪੀ ਕੇ, ਸੁਰਸਿ
ਉਚੀਆਂ ਆਿਸਮਕ ਉਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੰ ਗ ਮਾਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਸੰ ਿ
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱ ਲ ਕਰਸਦਆਂ ਹੀ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱ ਠੀ ਿੇ ਸਪਆਰੀ ਯਾਦ
ਸਹਰਦੇ ਸਵੱ ਚ ਪਰੇਮ ਭਰੀ ਝਰਨਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨੇਿਰ ਸੇਜਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ । ਸਜਸ ਿਰਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਿਸਹ ਸਜੰ ਦਗੀ ਗੁਰਮਸਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੋਲਕ
ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼-ਸਵਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰ ਗਿਾਂ ਨੂੰ ਸਨਹਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਸੇ
ਿਰਹਾਂ ਇਹ ਆਿਸਮਕ ਜੁਗਿੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਪਰਬਚਨ ਵਰਿਮਾਨ ਿੇ
ਭੂਿਕਾਲ ਸਵੱ ਚ ਵੀ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਸਹਣਗੇ ।
ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸਗਣਵੇਂ ਪਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਦੇਰ ਿੱ ਕ
ਪਰਮਾਰਥਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਰਸਹੰ ਦੇ ਸਨ । ਸਸਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਜੀ, ਦਾਸ ਵੱ ਲ
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਕਹਾ ਕਰਦੇ ਸਕ ਬੇਟਾ ! ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ
ਕਸਰਆ ਕਰ ਿੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਸਹਣਾ ਸਕ ‘ ਹਾਂ, ਇਹ
ਮਗਰੋਂ ਸਕਿਾਬਾਂ ਸਲਸਖਆ ਕਰੇਗਾ’ । ਇਨਹਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ
ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪ ਦਾ ਸਜਥੇ ਵੀ ਸੰ ਗਿ ਸਵੱ ਚ ਜਾਂਦੇ, ਦਾਸ ਡਾਇਰੀ ਸਵੱ ਚ
ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਰਸਹੰ ਦਾ ਸੀ । “ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ” (ਭਾਗ-1) ਆਪ ਜੀ
ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਿਕ ਸਿਆਰ ਕੀਿੀ ਗਈ ਹੈ

ਸਜਸ ਦੇ

ਸੰ ਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਰਨਾ ਿੇ ਸਕਰਪਾ ਸਦਕਾ
ਹੀ ਕੀਿੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਨੂੰ ਸਲਖਣ ਦਾ ਉਿਸ਼ਾਹ ਿੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਾਬਾ ਲਖਬੀਰ
ਸਸੰ ਘ ਜੀ ਨੇ ਸਦੱ ਿਾ ਹੈ ਿਾ ਸਕ ਸੰ ਗਿਾਂ ਵੱ ਧ ਿੋਂ ਵੱ ਧ ਸਗਣਿੀ ਸਵੱ ਚ ਸੰ ਿ
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਹ-ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਵੱ ਚ ਅਪਨਾ ਕੇ
ਆਿਸਮਕ ਅਨੰਦ ਦੀ ਪਰਾਪਿੀ ਕਰ ਸਕਣ । ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਕ ਗੁਰੂ
ਸਪਆਰੀਆਂ ਸੰ ਗਿਾਂ ਦਾਸ ਦੇ ਇਸ ਿੁੱ ਛ ਸਜਹੇ ਯਿਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੇ
ਸਕਰਿਾਰਥ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਿੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਲੜ
ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋ ਕ-ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਬਨਾਉਣਗੀਆਂ ।

ਗੁਰਦੇਵ ਸਸੰ ਘ
ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ
ਸਵਸ਼ਵ ਗੁਰਮਸਿ ਰੂਹਾਨੀ ਸਮਸ਼ਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱ ਸਟ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ
20-10-2013

1. ਸ੍ਗਤਿੁਿ ਿਚਨ ਤੁਮਾਿੇ ॥ ਗਨਿਿੁਣ ਗਨਸ੍ਤਾਿੇ ॥
ਸਸਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰ ਸਾਰ ਦਾ ਪਾਰ ਉਿਾਰਾ ਕਰਨ
ਵਾਸਿੇ ਬਹੁੱ ਿ ਸੁਖਾਲਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਸਦੱ ਿਾ ਸਜਸ ਦੁਆਰਾ ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਸਭਆਨਕ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜਸਗਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਸਸਿਸੰ ਗ ਦੀ ਬਖਸਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਦੱ ਿੀ । ਸਜਥੇ ਹਰੀ
ਦਾ ਕੀਰਿਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰ ਗਿ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਿੋਂ ਵੱ ਡਾ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੋਰ
ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋੲਆ ਕਰਦਾ ਪਰੰ ਿੂ ਸਜਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਸਵੱ ਚ ਸਲਸਖਆ ਹੋਵੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਲਦਾ ਹੈ । ਕਲਜੁੱ ਗ ਸਵੱ ਚ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਿੋਂ ਉਿਮ ਫਲ ਹੈ । ਗੁਰੂ
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱ ਲ ਕਸਹ ਸਦੱ ਿੀ ਸਕ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਜੱ ਗਾਂ
ਦਾ ਫਲ ਪਾਪਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਸਜਹੜੇ ਇਕ ਮਨ ਇਕ ਸਚੱ ਿ ਹੋ ਕੇ ਹਰੀ ਜੱ ਸ ਨੂੰ
ਸੁਣਦੇ ਿੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਸਜਹੜੇ ਸਸਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਕੇ
ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ ਿੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਢਾਲ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਗਾਸਵਆਸੁਸਣਆ ਥਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿੇ ਸਮਾਂ ਲੇ ਖੇ ਸਵੱ ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਹਸਰ ਕੀਰਸਿ ਸਾਧਸੰ ਗਸਿ ਹੈ
ਸਸਸਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਿਸੁ ਭਇਓ ਪਰਾਪਸਿ
ਸਜਸੁ ਪੁਰਬ ਸਲਖੇ ਕਾ ਲਹਨਾ ॥

ਅੰ ਗ-642

ਕਈ ਕੋਸਟਕ ਜਗ ਫਲਾ ਸੁਸਣ ਗਾਵਣਹਾਰੇ ਰਾਮ ॥
ਹਸਰ ਹਸਰ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਕੁਲ ਸਗਲੇ ਿਾਰੇ ਰਾਮ ॥

ਅੰ ਗ-546

ਸੇਵਕ ਸਸਖ ਪੂਜਣ ਸਸਭ ਆਵਸਹ
ਸਸਭ ਗਾਵਸਹ ਹਸਰ ਹਸਰ ਊਿਮ ਬਾਨੀ ॥
ਗਾਸਵਆ ਸੁਸਣਆ ਸਿਨ ਕਾ ਹਸਰ ਥਾਇ ਪਾਵੈ
ਸਜਨ ਸਸਿਗੁਰ ਕੀ ਆਸਗਆ ਸਸਿ ਸਸਿ ਕਸਰ ਮਾਨੀ ॥ ਅੰ ਗ-669
ਸਸਿਸੰ ਗ ਦੀ ਮਸਹਮਾ ਬਾਰੇ ਧਾਰਸਮਕ ਇਿਹਾਸ ਸਵੱ ਚ ਇਕ ਕਥਾ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਇਕ ਵਾਰ ਸਰੀ ਰਾਮ ਚੰ ਦਰ ਜੀ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸਵਸਦਆ ਗੁਰੂ ਸਰਸ਼ੀ
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ਵਸਸ਼ਸ਼ਟ ਜੀ ਅਿੇ ਸ਼ਸ਼ਿਰ ਸਵਸਦਆ ਗੁਰੂ ਸਰਸ਼ੀ ਸਵਸ਼ਵਾਸਮਿਰ ਜੀ ਸਵੱ ਚਕਾਰ
ਸੰ ਵਾਦ ਹੋ ਸਗਆ । ‘ਸਵਵਾਦ’ ਦਾ ਮਿਲਬ ਹੈ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਬਸਹਸ ਪਰ ‘ਸੰ ਵਾਦ’

ਸਵੱ ਚ ਸ਼ੁਭ ਸਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸਰਸ਼ੀ ਵਸਸ਼ਸ਼ਟ
ਜੀ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਿੁਸੀਂ ਿੱ ਪ ਬਹੁੱ ਿ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸਸਿਸੰ ਗ ਸਵੱ ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਿੇ
ਸਨੰਮਰਿਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰੀ ਜੱ ਸ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਿੱ ਪ ਨਾਲੋਂ ਅਸਧਕ ਫਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਸਵਸ਼ਵਾਸਮਿਰ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਸਦੱ ਿਾ ਸਕ ਿੱ ਪ ਕਰਨ ਵਾਸਿੇ ਠੰਡ-ਕੋਰਾ ਸਸਹਣਾ,
ਗਰਮੀ-ਧੁੱ ਪ ਸਸਹਣਾ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਸਵੱ ਚ ਖੜਹਨਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧੂਣੀਆਂ
ਿਾਪਣੀਆਂ, ਜਲਧਾਰੇ ਕਰਨੇ ਿੇ ਪੁੱ ਠੇ ਲਟਕਣਾ, ਇਿਨਾ ਕੁੱ ਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਸਿਸੰ ਗ ਸਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ
ਿਾਂ ਬਰਹਮਾ ਜੀ ਪਾਸ ਗਏ, ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਸਸ਼ਵ ਜੀ ਪਾਸ ਭੇਜ ਸਦੱ ਿਾ ਿੇ ਸਸ਼ਵ ਜੀ ਨੇ
ਸਕਹਾ ਸਕ ਸਵਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਪਾਸ ਜਾਓ । ਸਵਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਪਰਿੱਖ ਸਦਖਾਉਣ ਵਾਸਿੇ
ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਦੱ ਿੇ । ਸਜਸ ਸ਼ਕਿੀ ਨੇ ਸਗਰਹਾਂ ਦਾ ਸੰ ਿੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱ ਸਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਖੱ ਚ (gravity) ‘ਨਾਮ’ ਸ਼ਕਿੀ ਹੈ ।

ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰ ਡ ਬਰਹਮੰ ਡ ॥

ਅੰ ਗ-284

ਉਹ ਕਸਹਣ ਲੱਸਗਆ ਸਕ ਮੇਰੀ ਸਡਊਟੀ ਹੈ ਸਕ ਮੈਂ ਦੋ ਹਿਾਰ ਵਾਰੀ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਦਾ
ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿੇ ‘ਨਾਮ’ ਦੀ ਸ਼ਕਿੀ ਨਾਲ ਖੰ ਡ-ਬਰਸਹਮੰ ਡ
ਖੜਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੰ ੂ ਿਪੱ ਸਸਆ ਦਾ ਫਲ ਦੇਵੋ ਸਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟਕੇ
ਰਸਹਣ ਿੇ ਮੈ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਾਂ । ਸਵਸ਼ਵਾਸਮਿਰ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣਾ
ਸਾਰਾ 58 ਹਿਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਿੱ ਪ ਦੇ ਸਦੱ ਿਾ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗਰਸਹ ਡੋਲਣ ਲੱਗ
ਪਏ । ਉਸ ਨੇ ਸਕਹਾ ਵਸਸ਼ਸ਼ਟ ਜੀ ਿੁਸੀਂ ਦੇਵੋ, ਉਹ ਕਸਹੰ ਦੇ ਮੈਂ 4 ਘੜੀ (100
ਸਮੰ ਟ) ਦੇ ਸਸਿਸੰ ਗ ਦਾ ਫਲ ਸਦੰ ਦਾ ਹਾਂ ਸਜਸ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਕ ਸਾਰੇ
ਬਰਸਹਮੰ ਡ ਸਟੱ ਕ ਗਏ । ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਪਰਿੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ,
ਸਸਿਸੰ ਗ ਦਾ ਫਲ ਿੱ ਪ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਦਾ ਹੈ ।
ਇਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਕ ਸਬਰਛ ਹੇਠਾਂ ਸਮਾਧੀ
ਸਸਥਿ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸਜਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਕ ਕਬਰਸਿਾਨ ਸੀ । ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ
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ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇਸਖਆ ਸਕ ਹਰ ਇਕ ਕਬਰ ਦੇ ਸਸਹਰਾਣੇ ਵੱ ਲ ਪੱ ਥਰ ਦੀ ਸਲੇ ਟ
ਉੱਿੇ ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਬੰ ਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਿੇ ਉਮਰ ਸਲਖੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਉਹ ਪੜਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ
ਹੋ ਸਗਆ ਸਕ ਸਕਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਪੰ ਜ ਸਾਲ, ਸਕਸੇ ਦੀ ਸੱ ਿ ਸਾਲ ਿੇ ਸਕਸੇ ਦੀ ਦਸ
ਸਾਲ ਆਸਦ ਿੇ ਵੱ ਧ ਿੋਂ ਵੱ ਧ 15-20 ਸਾਲ । ਸੋਸਚਆ ਸਕ ਇਥੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ
ਸਵੱ ਚ ਹੀ ਸਭ ਚੜਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ
ਦੱ ਸਸਆ ਕਸਹੰ ਦਾ ਸੱ ਚੇ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ! ਇਹ ਨਗਰ ਸਕਵੇਂ ਵੱ ਧਦਾ ਫੁੱ ਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਸਜਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਐਨੀਆਂ ਘੱ ਟ ਹਨ ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ
ਮਰਦਾਨਾ ! ਨਗਰ ਸਵੱ ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਕਸੇ ਸਸਆਣੇ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱ ਛ ਪੜਿਾਲ ਕਰੋ ਅਿੇ
ਨਾਲੇ ਿੁਸੀਂ ਪਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱ ਕ ਆਓ । ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰ ਚ ਕੇ ਦੇਸਖਆ
ਸਕ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੌਂਿਰੇ ਉੱਿੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਬਿੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹਨ ਿੇ
ਇਕ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬਿੁਰਗ ਦੂਸਜਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱ ਝ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ । ਮਰਦਾਨਾ
ਜੀ ਨੇ ਸਸਿਕਰਿਾਰ ਦਾ ਆਵਾਿਾ ਸਦੱ ਿਾ ਿੇ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਪਰਦੇਸੀ ਜਾਣ ਕੇ ਆਦਰ
ਨਾਲ ਕੋਲ ਸਬਠਾ ਸਲਆ । ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱ ਛਣ ਿੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਪਰੀਚੈ ਸਦੱ ਿਾ ਸਕ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਢਾਡੀ ਹਾਂ । ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ
ਕਬਰਸਿਾਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਿਾ ਸਕ ਿੁਸੀਂ ਿਾਂ ਰੱ ਬ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਵੱ ਡੀਆਂ
ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਮਰਾਂ ਐਨੀਆਂ ਘੱ ਟ ਸਕਉਂ ਸਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਹਨ ? ਵੱ ਡੇ ਬਿੁਰਗ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਸੁਣੋ ! ਸਾਡਾ ਨਗਰ
ਜਸਗਆਸੂਆਂ ਦਾ ਹੈ । ਸੰ ਸਾਰ ਸਵੱ ਚ ਚਾਰ ਸਕਸਮ ਦੇ ਬੰ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ । ਪਸਹਲੇ
‘ਪਾਮਰ’ ਸਬਲਕੁਲ ਨਾਸਸਿਕ, ਜੋ ਨਾ ਰੱ ਬ ਨੂੰ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਕਸੇ ਧਰਮ
ਗਰੰ ਥ ਨੂੰ ਅਿੇ ਨਾ ਹੀ ਸਸਿਸੰ ਗ ਨੂੰ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ । ਮਨ ਦੇ ਸਪੱ ਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ
ਵਾਂਗੂੰ ਜੀਵਨ ਗੁਿਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਦੂਜੇ ‘ਭੋਗੀ’ ਜੋ ਖਾਣ, ਪੀਣ, ਪਸਹਨਣ
ਿੋਂ ਅੱ ਗੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਭੋਗਾਂ ਸਵੱ ਚ ਪਰਸਵਰਿ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਬਿਾ ਸਦੰ ਦੇ ਹਨ ।
ਿੀਜੇ ਸਕਸਮ ਦੇ ‘ਜਸਗਆਸੂ’ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ । ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸਵੱ ਚ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕ

ਂ ੇਂ
ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਿੀ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਜਨਮ ਐਵ
ਸਬਰਥਾ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਸਕਸੇ ਲੇ ਖੇ ਸਵੱ ਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ । ਚੌਥੇ ‘ਮੁਕਿ’ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰ ਦੇ
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ਹਨ ਸਜਹੜੇ ਰੱ ਬ ਵੱ ਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਨਾਮ ਜੱ ਪਦੇ ਹਨ ਿੇ
ਸੰ ਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਹਹੂ ਮਸਹ ਨਾਹੀ
ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ॥
ਜੀਅ ਦਾਨੁ ਦੇ ਭਗਿੀ ਲਾਇਸਨ
ਹਸਰ ਸਸਉ ਲੈ ਸਨ ਸਮਲਾਏ ॥

ਅੰ ਗ-749

ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਸਵੱ ਚ ਪਾਮਰ ਿੇ ਭੋਗੀ ਬੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਜਸਗਆਸੂ ਹਨ ।
ਸਾਡੀ ਰੀਿ ਹੈ ਸਕ ਜਦੋਂ ਬੱ ਚਾ ਪੰ ਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਮਾਪੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱ ਲ ਲਾ ਸਦੰ ਦੇ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਇਕ ਡਾਇਰੀ ਸਦੰ ਦੇ ਹਾਂ ਸਜਸ ਸਵੱ ਚ ਮਾਂਬਾਪ, ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਿ ਪੁੱ ਛ ਕੇ ਸਲਖਦੇ ਰਸਹੰ ਦੇ ਹਨ ਸਜੰ ਨਾਂ ਸਮਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਾਠ
ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ, ਨਾਮ ਜੱ ਪਣ ਸਵੱ ਚ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਪੰ ਚਾਇਿ ਜੁੜ ਕੇ ਡਾਇਰੀ ਵਾਚਦੀ ਹੈ ਿੇ ਦੱ ਸਦੀ ਹੈ ਸਕ ਹੁਣ ਿੂੰ

ਸਸਆਣਾ ਹੋ ਸਗਆ ਿੇ ਭਜਨ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਆਪ ਸਲਸਖਆ ਕਰ । ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ
ਦਾ ਅੰ ਿਮ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਪੰ ਚਾਇਿ ਨਾਮ ਜੱ ਪਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਕਬਰ
ਦੇ ਸਸਹਰਾਣੇ ਪੱ ਥਰ ਿੇ ਸਲਖ ਸਦੰ ਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਮਿਲਬ ਹੈ ਸਕ ਇਸ ਬੰ ਦੇ ਦੀ
ਕੇਵਲ ਐਨੀ ਉਮਰ ਲੇ ਖੇ ਸਵੱ ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਿੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੰ ਸਾਸਰਕ ਧੰ ਸਦਆਂ ਸਵੱ ਚ
ਗੁਿਰੀ ਹੈ ।

ਉਮਰ ਓਹਾ ਸਵੱ ਚ ਲੇ ਖੇ,
ਜੋ ਯਾਦ ਸਾਂਈ ਸਵੱ ਚ ਗੁਿਰੇ, ਪੈਂਦੀ ਮੁਜਰੇ ।
ਨਹੀਂ ਿਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੈ,
ਸੰ ਝ ਿੇ ਫਿਰੇ, ਨੀਲੇ ਹੁਜਰੇ ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਜਹੜੀ ਆਯੂ ਅਜਾਂਈ ਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਿਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਸਜਹੜੀ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਵੱ ਚ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਉਹ ਲੇ ਖੇ
ਸਵੱ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵਚਾਰ ਕਰੀਏ ਸਕ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਵੱ ਚ
ਸਾਡੀ ਸਕੰ ਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ? ਮੰ ਨ ਲਵੋ, 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਿੇ ਇਸ
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ਸਵੱ ਚ 66 ਕਰੋੜ, 44 ਲੱਖ ਸਵਾਸ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ । 5 ਸਾਲ ਬਚਪਨ ਲੰਘ ਸਗਆ
ਸਕਉਂਸਕ ਕੁੱ ਝ ਪਿਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, 15 ਸਾਲ ਪੜਹਾਈ ਆਸਦ ਸਵੱ ਚ ਸਨਕਲ ਗਏ ਿੇ
ਬਾਕੀ ਰਸਹ ਗਏ 55 ਸਾਲ । ਜਵਾਨੀ ਸਵੱ ਚ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ
ਕਰ ਸਲਆ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਪੰ ਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਨਿੱਿਨੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪੰ ਜ
ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਨਿੱਿਨੇਮ ਨੂੰ ਅੱ ਧਾ ਘੰ ਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰੇ ਿਾਂ 40
ਜਾਂ 50 ਸਮੰ ਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ । ਉਸ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਇਹ ਪਿਾ ਨਹੀਂ ਸਕ ਮਨ ਸਕੰ ਨੀ ਦੇਰ
ਸਟਸਕਆ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਮਨ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਟਕ ਜਾਵੇ ਿਾਂ ਸਮਾਂ ਲੇ ਖੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
। ਇਕ ਉਹ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਸਕ ਸਜਨਹਾਂ ਨੇ ਢਾਈ ਘੰ ਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜੱ ਪਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿੇ
ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰ ਧ ਿਰੂਰ ਕੱ ਢਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਢਾਈ ਘੰ ਟੇ ਰੋਿ ਨਾਮ ਜੱ ਪੇ ਿਾਂ
75 ਸਾਲ ਸਵੱ ਚ ਕੇਵਲ 5 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਉਮਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੇ ਖੇ ਸਵੱ ਚ ਪੈਂਦੀ
ਹੈ ਿੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਕਥੇ ਗਈ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫੁਰਮਾਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਬੈਰ ਸਬਰੋਧ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਮੋਹ ॥
ਝੂਠ ਸਬਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋ ਭ ਧਰੋਹ ॥

ਅੰ ਗ-267

ਝੂਠ-ਕਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਰ-ਸਬਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਮ, ਕਰੋਧ, ਲੋ ਭ, ਮੋਹ,
ਹੰ ਕਾਰ, ਸਨੰਸਦਆ-ਚੁਗਲੀ, ਈਰਖਾ-ਬਖੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੰਘ ਗਈ ਜੋ ਲੇ ਖੇ ਸਵੱ ਚ
ਨਹੀਂ ਪਈ । ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਸਵੱ ਚ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੇ ਬਚਨ ਕਸਰਆ ਸੀ
ਹੇ ਪਰਭੂ ! ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਅੱ ਗ ਸਵਚੋਂ ਕੱ ਢ ਲੈ , ਮੈਂ 24 ਘੰ ਟੇ ਿੇਰਾ ਨਾਮ ਜੱ ਸਪਆ
ਕਰਾਂਗਾ । ਆਵਾਿ ਆਈ ਸਕ ਜੇ ਿੂੰ 24 ਘੰ ਟੇ ਜੱ ਪੇਂਗਾ ਿਾਂ ਮੈਂ ਿੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰ ਮ
ਕਸਰਆ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਿੈਥੋਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ । ਿੂੰ 24 ਘੰ ਟੇ ਦੇ ਦਸਵੰ ਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਢਾਈ
ਘੰ ਟੇ, ਮੇਰੇ ਲੇ ਖੇ ਲਾ ਸਦਆ ਕਰੀਂ । ਆਪਣੀ ਸਕਰਿ ਕਮਾਈ ਸਵਚੋਂ ਵੀ ਦਸਵੰ ਧ
ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇ ਖੇ ਲਾਇਆ ਕਰੀਂ, ਿੇਰੀ ਕਮਾਈ ਸਵੱ ਚ ਬਰਕਿ ਪਵੇਗੀ ਿੇ ਸਵਘਨਾਂ ਦਾ
ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ । ਹਰ ਬੰ ਦਾ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉਸ ਦਾ ਸਕੰ ਨਾ ਕੁ
ਸਮਾਂ ਲੇ ਖੇ ਸਵੱ ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿੇ ਸਕੰ ਨਾ ਬੇਅਰਥ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਿੋਰ
ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੇਰ ਮਨ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸਦੰ ਦਾ, ਮਨ
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ਦੀ ਹਾਿਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਲੇ ਖੇ ਸਵੱ ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਸ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰ ਗਿ ਆਈ ਿੇ ਸਵਾਲ ਕੀਿਾ
ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ! ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ-ਧਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੰ ਨਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਿੀਰਥਾਂ ਿੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਿਰਨ ਦਾ
ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਸਾਧਨ ਦੱ ਸੋ । ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਧਨ ਕਲਜੁੱ ਗ
ਸਵੱ ਚ ਫਲ ਨਹੀਂ ਸਦੰ ਦੇ, ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਿਾਂ ਜਮ ਰਸਿੇ ਸਵੱ ਚ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ ।
ਜੇਕਰ ਜੀਵ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਵੇ ਿਾਂ
ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰ ਡ ਜੋ ਦੀਸਸਹ
ਸਿਨ ਜਮੁ ਜਾਗਾਿੀ ਲੂਟੈ ॥

ਸਨਰਬਾਣ ਕੀਰਿਨੁ ਗਾਵਹੁ ਕਰਿੇ ਕਾ
ਸਨਮਖ ਸਸਮਰਿ ਸਜਿੁ ਛੂਟੈ ॥
ਸੰ ਿਹੁ ਸਾਗਰੁ ਪਾਸਰ ਉਿਰੀਐ ॥
ਜੇ ਕੋ ਬਚਨੁ ਕਮਾਵੈ ਸੰ ਿਨ ਕਾ
ਸੋ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਰੀਐ ॥

ਅੰ ਗ-747

ਦੂਜਾ ਪੱ ਖ ਹੈ ਸਕ ਅੰ ਿ ਸਮੇਂ ਜੇ ਸੰ ਿਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਭਾਵਨੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ
ਿਾਂ ਜਮਦੂਿ ਛੱ ਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਜਵੇਂ ਅਜਾਮਲ ਨੇ ਅਵਾਿ ਿਾਂ ਪੁੱ ਿਰ ਨੂੰ
ਮਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਸਧਆਨ ਅਸਲੀ ‘ਨਰਾਇਣ’ ਵੱ ਲ ਚਲਾ ਸਗਆ ਿੇ ਉਸ ਦਾ
ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਗਆ । ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਸਵੱ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਫੇਰ ਅੰ ਸਮਰਿ ਵੇਲੇ
ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਿੇ ਨਾਮ ਜੱ ਪਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋ ੜ ਹੈ । ਕਸਹੰ ਦੇ ਅੰ ਿ ਵੇਲੇ
ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਕਸਹ ਸਦਆਂਗੇ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੁੰ ਮਸਕਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਸਕਸੇ ਸੇਠ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱ ਿਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ
ਰਾਮ, ਸਕਰਸ਼ਨ, ਨਰਾਇਣ ਿੇ ਗੋਸਬੰ ਦ ਰੱ ਖ ਸਲਆ । ਜਦੋਂ ਅੰ ਿ ਸਮਾਂ ਆਇਆ,
ਕੁੱ ਝ ਸਗਣਿੀ ਦੇ ਸਵਾਸ ਬਾਕੀ ਸਨ ਿਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਹਾਮਣੇ ਖੜਹਾ ਕਰ
ਸਦੱ ਿਾ ਸਕ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱ ਬ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਸਕਸੇ ਸਸਆਣੇ ਬੰ ਦੇ ਨੇ ਸਕਹਾ ਸਕ
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ਸੇਠ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਹਾਮਣੇ, ਪਛਾਣੋ ਕੌ ਣ ਖੜਹੇ ਹਨ ? ਸੇਠ ਨੇ ਸਾਸਰਆਂ ਵੱ ਲ ਦੇਸਖਆ
ਿੇ ਕਸਹਣ ਲੱਗਾ ਓਏ ਮੂਰਖੋ ! ਿੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੁਕਾਨ ਸੁੰ ਨੀ ਛੱ ਡ ਕੇ ਐਥੇ ਆ
ਗਏ ਿੇ ਇਿਨਾ ਕਸਹੰ ਦੀ ਸਾਰ ਹੀ ਪਰਾਣ ਸਨਕਲ ਗਏ । ਉਸ ਨੇ ਸੋਸਚਆ ਸੀ ਸਕ
ਅੰ ਿ ਸਮੇਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਸਕਆ । ਅਜਾਮਲ
ਉੱਿੇ ਿਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕਰਪਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਅੰ ਿ ਸਮੇਂ ਨਰਾਇਣ

ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਲਆ ਸੀ । ਸਜਸ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਸਲਆ ਹੋਵੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਿੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਿਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਣਾ ਬਹੱ ਿ ਔਖਾ ਹੈ ।

ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਸਵਸਰੈ ਮਸਰ ਜਾਉ ॥
ਆਖਸਣ ਅਉਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥

ਅੰ ਗ-9

ਕਲਜੁੱ ਗ ਸਵੱ ਚ ਿੀਰਥ ਸਨਰਮਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਕਉਂਸਕ ਇਹ ਪਾਪੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮੈਲ
ਨਾਲ ਗੰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਿੀਰਥ ਵੀ ਮਹਾਿਮਾ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਲੋ ਚਦੇ ਹਨ ਸਕ
ਕੋਈ ਿੱ ਿਬੇਿਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਵੇ ਿੇ ਸਾਨੂੰ ਪਸਵਿਰ ਕਰੇ । ਪਖੰ ਡ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਵਰਲਾ ਹੀ ਸਾਧੂ ਰਸਹ ਸਗਆ ਹੈ । ਸਾਸਰਆਂ ਿੋਂ ਵੱ ਡਾ ਿੀਰਥ
ਨਾਮ ਹੈ ਿੇ ਦੂਜਾ ਸਸਿਸੰ ਗ ਰੂਪੀ ਿੀਰਥ ਹੈ ਸਜਸ ਸਵੱ ਚ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ

ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿੇ ਸਹਰਦਾ ਸਨਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ ਸਕ ਕੇਵਲ ਪੜਹਨ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਰ
ਸਜਹੜਾ ਬੁੱ ਝ ਲਵੇ ਉਹ ਪਰਾਪਿ ਕਰ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ । ਸਜਹੜਾ ‘ਵਾਸਹਗੁਰੂ’ ਅੱ ਖਰ ਦੇ
ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੱ ਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪਸਹਲੇ
ਸਸਮਆਂ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਰਾਮ ਅੱ ਖਰ ਕੇਵਲ ਉੱਚੀ ਜਾਿ ਵਾਸਲਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਦੱ ਿਾ ਜਾਂਦਾ
ਸੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਵਾਸਿੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਦੱ ਿਾ ਿਾ ਸਕ
ਕਲਜੱ ਗ ਸਵੱ ਚ ਸਾਸਰਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ।

ਕੋਸਟ ਿੀਰਥ ਮਜਨ ਇਸਨਾਨਾ ਇਸੁ ਕਸਲ ਮਸਹ ਮੈਲੁ ਭਰੀਜੈ ॥
ਸਾਧਸੰ ਸਗ ਜੋ ਹਸਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੋ ਸਨਰਮਲੁ ਕਸਰ ਲੀਜੈ ॥
ਬੇਦ ਕਿੇਬ ਸਸਸਮਰਸਿ ਸਸਬ ਸਾਸਿ ਇਨ ਪਸੜਆ ਮੁਕਸਿ ਨ ਹੋਈ ॥
ਏਕੁ ਅਖਰੁ ਜੋ ਗੁਰਮੁਸਖ ਜਾਪੈ ਸਿਸ ਕੀ ਸਨਰਮਲ ਸੋਈ ॥
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ਖਿਰੀ ਬਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸੁ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕਉ ਸਾਝਾ ॥
ਗੁਰਮੁਸਖ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਉਧਰੈ ਸੋ ਕਸਲ ਮਸਹ ਘਸਟ ਘਸਟ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ ॥
ਅੰ ਗ-747
ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਸਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਪਰ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਵੱ ਚ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਿੀ ਹੈ, ਸਜਹੜਾ ਬਚਨ ਕਮਾ ਲਵੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰ
ਉਿਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਸਧਕਾਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਭਾਵੇਂ ਸਕੰ ਨੀ ਵੀ ਔਗਣਾਂ ਭਰੀ
ਹੋਵੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਿਰਸ ਕਰਕੇ ਜੁਗਿੀ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸਦੰ ਦੇ ਸਨ
। ਇਕ ਵੇਰਾਂ ਸੰ ਸਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੰ ਗਾਲ
ਦੀ ਧਰਿੀ ਉਿੇ ਢਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰ ਚੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਇਥੇ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ
ਸੀ ਸਜਹੜੀ ਬੰ ਦੇ ਨੂੰ ਸਹਪਨੋਟਾਈਿ ਕਰਕੇ ਉਸ ਿੋਂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂ ਦੀ ਸੀ ।
ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਜਾਲ ਸਵੱ ਚ ਫੱ ਸ ਗਏ ਸਨ ਿਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਨੇ ਕੱ ਸਢਆ ਿੇ ਨਾਲੇ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਮੱਿ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਾਹ ਿੇ ਲਾਇਆ ।
ਉਥੋਂ ਪਿਾ ਲੱਗਾ ਸਕ ਨਗਰ ਲਾਲ ਗੜਹ ਸਵੱ ਚ ਭੂਮੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਇਕ ਸਰਦਾਰ

ਰਸਹੰ ਦਾ ਹੈ ਸਜਸ ਦਾ ਜੱ ਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਲਾਕੇ ਸਵੱ ਚ ਫੈਸਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ।
ਗੁਪਿ ਦੁਨੀਆਂ ਸਵਚ ਇਸ ਦਾ ਕੰ ਮ ਸੀ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨਾ ਿੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਪਰ
ਸਾਧੂ ਸੰ ਿਾਂ ਵਾਸਿੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਸਪੰ ਡ ਵਾਸਲਆਂ ਨੂੰ
ਿਾੜਨਾ ਕੀਿੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਧੂ- ਸੰ ਿ ਆਵੇ ਿਾਂ ਮੇਰੇ ਲੰਗਰ ਸਵੱ ਚ

ਭੇਸਜਆ ਜਾਵੇ । ਜੇ ਸਕਸੇ ਸਪੰ ਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਿਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਘਰਘਾਟ ਉਜਾੜ ਸਦਆਂਗਾ । ਨਗਰ ਪਹੁੰ ਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਚਲੇ
ਗਏ ਿੇ ਅੱ ਗੋਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਆਉ ਭਗਿ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਲੰਘ ਿੇ ਸਬਰਾਜਮਾਨ ਕਰ
ਸਦੱ ਿਾ । ਭੂਮੀਏ ਨੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਕੀਿੀ ਜਦੋਂ ਨੇਿਰਾਂ ਵੱ ਲ ਦੇਸਖਆ,

ਅੰ ਦਰੋਂ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸਜਵੇਂ ਪਾਪ ਕੰ ਬਦੇ ਹਨ । ਮਨ ਸਵੱ ਚ ਸੋਚਦਾ
ਹੈ ਸਕ ਪਸਹਲਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਜਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ
ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੰ ੂ ਡਰ ਸਕਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ?
ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਗਆ ਕਸਹੰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਛੱ ਕਣ ਦੀ
8

ਸਕਰਪਾਲਿਾ ਕਰੋ । ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਭੂਮੀਆ ! ਪਰਸ਼ਾਦਾ ਿਾਂ ਅਸੀਂ
ਬਾਅਦ ਸਵੱ ਚ ਛਕਾਂਗੇ ਪਸਹਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸ ਸਕ ਿੇਰੀ ਸਕਰਿ ਸਕਹੜੀ ਹੈ ?
ਕਸਹੰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਮਸਝਆ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਿੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਸਕ ਦੋ ਿਰਹਾਂ ਦੀ ਸਕਰਿ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ । ਇਕ ਦੱ ਸਾਂ ਨਹੁੰ ਆਂ
ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸਕਰਿ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਸਜਸ ਸਵੱ ਚ ਹੋਰ ਸਕਸੇ ਸਕਸਮ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅੰ ਸ ਦੀ
ਸਮਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ । ਦੂਜੀ ਮਾੜੀ ਸਕਰਿ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਸਜਹੜੀ ਲੋ ਕਾਂ ਿੋਂ ਖੋਹ ਕੇ,
ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਿੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਿੈਨੰ ੂ ਇਹ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹਾਂ ਸਕ
ਿੂੰ ਕੀ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਸਜਸ ਸਵੱ ਚੋਂ ਲੰਗਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਿੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱ ਪ ਕਰ ਸਗਆ, ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੋਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ
ਸਨਕਲਦਾ ਸਕਉਂਸਕ ‘ਸੱ ਚ’ ਦੇ ਸਹਾਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁੱ ਿ ਔਖਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਸਾਧ
ਸੰ ਗਿ ਜੀ ! ਹਰ ਇਕ ਬੰ ਦੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਿੋਂ ਪਸੰ ਿੀ ਿੱ ਕ ਫੁਰਨਾ
ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਿੀਕਰ ਸਭ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸੱ ਚ ਹੈ ਪਰ ਮੱ ਧਮਾ ਿੋਂ ਬੈਖੜੀ ਿੀਕਰ
ਪਹੁੰ ਚਸਦਆਂ ਝੂਠ ਦੀ ਸਮਲਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਸਾਇੰ ਸ ਨੇ ਵੀ ਸਸੱ ਧ ਕਰ
ਸਦੱ ਿਾ ਹੈ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸੱ ਚ ਹੈ ਿੇ ਝੂਠ ਸਨਰਣਾਇਕ (lie detector)
ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ । ਸੋ ਭਾਈ ਭੂਮੀਆ ਕਸਹਣ ਲੱਗਾ ਸੱ ਚੇ ਪਾਿਸ਼ਾਹ !
ਮੈਂ ਸੱ ਚਮਚ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਆਪ ਅੱ ਗੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਿੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁੱ ਝ
ਛੁਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਡਾਕੇ ਮਾਰਕੇ, ਇਕੱ ਠੇ ਕੀਿੇ ਹੋਏ ਧਨ ਨਾਲ
ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਏ ਗਏ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਹਣ
ਲੱਗੇ ਸਕ ਇਹ ਦੱ ਸ ਜੇਕਰ ਸਕੱ ਕਰ ਬੀਜ ਦੇਈਏ ਿਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰ ਗੂਰਾਂ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗ
ਜਾਣਗੇ ? ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਸਕ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਸਸਿਗੁਰੂ
ਜੀ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਭੂਮੀਆ ! ਿਸਹਰ ਬੀਜ ਕੇ ਅੰ ਸਮਰਿ ਦੀ ਆਸ ਰੱ ਖਣੀ, ਇਹ
ਸਕੱ ਧਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ? ਇਹ ਅਟੱ ਲ ਅਸੂਲ ਹੈ ਸਕ ਸਜਹੋ ਸਜਹਾ ਕੋਈ ਬੀਜੇਗਾ
ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੋ ਸਜਹਾ ਫਲ ਪਰਾਪਿ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਬੀਜੇ ਸਬਖੁ ਮੰ ਗੈ ਅੰ ਸਮਰਿੁ ਵੇਖਹੁ ਏਹੁ ਸਨਆਉ ॥
ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰ ਦੜਾ ਖੇਿੁ ॥
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ਅੰ ਗ-474
ਅੰ ਗ-134

ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਸਕ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅੰ ਨ ਖੁਆ ਕੇ ਿੇ ਕਪੜੇ
ਵਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਿੂੰ ਸੰ ਿਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਸਕਉਂਸਕ ਇਸ ਨਾਲ ਬੁੱ ਧੀ ਸਭਰਸ਼ਟ

ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਨਿੀਜਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਭਜਨ ਸਵੱ ਚ ਸਬਰਿੀ ਨਹੀਂ
ਲੱਸਗਆ ਕਰਦੀ ਸਕਉਂਸਕ ਸਜਸ ਿਰਹਾਂ ਦਾ ਅੰ ਨ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਿਰਹਾ ਦਾ ਮਨ ਬਣ
ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਜਾ ਕੀ ਰਸਹਿ ਨ ਜਾਣੀਐ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੀਿ ।
ਸਿਸ ਦੇ ਹੱ ਥੋਂ ਖਾਸਧਆਂ ਸਵਸਰੇ ਹਸਰ ਕੀ ਪਰੀਿ ।

(ਰਸਹਿਨਾਮਾ)

ਇਕ ਮਹਾਿਮਾ ਸ਼ਸਹਰ ਿੋਂ ਬਾਹਰ ਦਰਖਿਾਂ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਥਾ
ਕਸਰਆ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਉਥੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਬੇਨਿੀ
ਕਰਕੇ ਮਹਾਿਮਾ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਸਹਲਾਂ ਸਵੱ ਚ ਸਨਵਾਸ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਲੈ ਸਗਆ ।
ਮਹਾਿਮਾ ਮਸਹਲਾਂ ਸਵੱ ਚ ਰਸਹਣ ਲੱਗ ਸਪਆ ਿੇ ਹਰ ਰੋਿ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਥਾ
ਸੁਨਣ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ । ਰਾਜ-ਅੰ ਨ ਖਾਂਦੇ-ਖਾਂਦੇ ਉਸ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਸਭਰਸ਼ਟ ਹੋ
ਗਈ । ਮਸਹਲ ਸਵੱ ਚ ਸਾਂਝਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਸੀ, ਇਕ ਸਦਨ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ
ਵਾਸਿੇ ਸਗਆ ਿਾਂ ਉਥੇ ਇਸ ਨੇ ਰਾਣੀ ਦਾ ਨੌਲੱਖਾ ਹਾਰ ਦੇਖ ਸਲਆ ਸਕਉਂਸਕ
ਰਾਣੀ ਪਸਹਨਣਾ ਭੁੱ ਲ ਗਈ ਸੀ । ਮਨ ਸਵੱ ਚ ਲਾਲਚ ਆ ਸਗਆ, ਇਸ ਨੇ ਚੋਰੀ

ਕਰਕੇ ਝੋਲੇ ਸਵੱ ਚ ਪਾ ਸਲਆ ਿੇ ਬਗੈਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਿੇ ਮਸਹਲਾਂ ਸਵੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਸਨਕਲ ਸਗਆ । ਸਾਰਾ ਸਦਨ ਲੁੱਕ ਸਛੱ ਪ ਕੇ ਜੰ ਗਲਾਂ ਦੇ ਸਵੱ ਚੋਂ ਦੀ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ
ਰਾਿ ਪੈਣ ਿੱ ਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਸਵੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚ ਸਗਆ । ਉੱਧਰ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਉਣ
ਦਾ ਸਖਆਲ ਆਇਆ ਿਾਂ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਕੀਿਾ ਸਕ ਬਾਥਰੂਮ ਸਵੱ ਚ ਰਸਹ
ਸਗਆ ਸੀ ਪਰ ਉਥੋਂ ਵੀ ਨਾ ਸਮਸਲਆ । ਪਿਾ ਸੀ ਸਕ ਮਹਾਿਮਾ ਵੀ ਇਥੇ ਹੀ
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਸੰ ਭਾਲ ਕੇ ਰੱ ਖ ਸਦੱ ਿਾ ਹੋਵੇ । ਰਾਜੇ ਨੇ
ਸੰ ਿਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛ ਪੜਿਾਲ ਕੀਿੀ, ਪਿਾ ਲੱਗਾ ਸਕ ਉਹ ਿਾਂ ਿੜਕ ਸਾਰ ਹੀ
ਮਸਹਲਾਂ ਿੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨਕਲ ਗਏ ਸਨ ਿੇ ਰਾਿ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ । ਲੱਭਣ
ਵਾਸਿੇ ਸਸਪਾਹੀ ਭੇਜ ਸਦੱ ਿੇ ਪਰ ਉਹ ਿਾਂ ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਸਵੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚ
ਗਏ ਸੀ । ਸਾਧੂ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕਸੇ ਮੰ ਦਰ ਸਵੱ ਚ ਰਸਹਣ ਲੱਗ ਸਪਆ, ਐਸਾ
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ਬੀਮਾਰ ਹੋਇਆ ਸਕ ਅਿੀਸਾਰ ਲੱਗ ਗਏ । ਸਿੰ ਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਇਆ
ਪਰ ਸੁੱ ਕ ਕੇ ਿੀਲੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਗਆ । ਜਦੋਂ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਸਫਟਕਾਰ ਮਾਰੀ ਸਕ ਮਨਾ ! ਿੂੰ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਸਾਧ ਵੀ ਬਸਣਆ ਪਰ ਇਕ
ਹਾਰ ਿੇ ਡੋਲ ਸਗਆ ਜੋ ਿੇਰੇ ਸਕਸੇ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਿੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਫਕਰ ਵਾਧੂ
ਲੱਸਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਸਿੇ ਦਰਬਾਰ ਸਵੱ ਚ
ਪਹੁੰ ਚ ਸਗਆ ਿੇ ਪੋਟਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕਸਹਣ ਲੱਗਾ ਰਾਜਨ ! ਆਹ ਲਓ ਿੁਹਾਡਾ ਹਾਰ
ਜੋ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੀਿਾ ਸੀ ਿੇ ਜੋ ਸਿਾ ਸਦਓਗੇ ਭੁਗਿਣ ਨੂੰ ਸਿਆਰ ਹਾਂ । ਰਾਜਾ
ਪੁੱ ਛਣ ਲੱਗਾ ਸੰ ਿ ਜੀ ! ਜੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਫਰ ਲੈ ਕੇ ਸਕਉਂ ਗਏ ਸੀ ?
ਕਸਹੰ ਦਾ ਰਾਜਨ ! ਇਹੋ ਗੱ ਲ ਪੁੱ ਛਣ ਵਾਸਿੇ ਿਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਸਕ ਮੈਂ ਸਕਉਂ ਲੈ
ਕੇ ਸਗਆ । ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਦੱ ਸੋ ਸਕ ਸਜਹੜੇ ਲੰਗਰ ਸਵੱ ਚ ਪਰਸ਼ਾਦਾ, ਦਾਲ, ਸਬਿੀਆਂ
ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਰਾਸ਼ਨ ਸਕਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱ ਛ ਪੜਿਾਲ ਕੀਿੀ ਿੇ
ਪਿਾ ਲੱਗਾ ਸਕ ਇਕ ਭੈੜੇ ਸਕਰਦਾਰ ਦਾ ਬੰ ਦਾ ਜੋ ਸੂਦਖੋਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ
ਕੁਰਕੀ ਕੀਿੀ ਗਈ ਸੀ । ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਉਸ ਦੀ ਖੋਟੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸੀ ।
ਮਹਾਿਮਾ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਨ ! ਇਸ ਮਾੜੇ ਅੰ ਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱ ਧੀ ਸਭਰਸ਼ਟ ਕੀਿੀ
ਹੈ । ਮਹਾਂਭਾਰਿ ਦੇ ਯੁੱ ਧ ਅੰ ਦਰ ਜਦੋਂ ਭੀਸ਼ਮ ਸਪਿਾਮਾ ਿੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਿੇ ਸਪਆ
ਸੀ ਿਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਂਡਵ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ । ਇਕ ਸਦਨ
ਕਸਹਣ ਲੱਗਾ ਸਕ ਸਜਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸਨਆਂਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਸਹਮਿ ਨਹੀਂ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਦਰੋਪਿੀ ਹੱ ਸ ਕੇ ਕਸਹਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ! ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਸਿਰ
ਉਿਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਿੁਸੀਂ ਸਕਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ? ਕਸਹਣ ਲੱਗਾ ਬੇਟੀ !
ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਅੰ ਨ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੁੱ ਧੀ ਸਭਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਖੂਨ
ਸਨਕਲ ਸਗਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱ ਧੀ ਸਵੱ ਚ ਚਾਨਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਭੂਮੀਆ ! ਿੇਰੀ ਸਕਰਿ ਬਹੁੱ ਿ
ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਵੱ ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਉਕੇ, ਿਰਲੇ ਿੇ ਦੁਰ-ਅਸੀਸਾਂ ਹਨ, ਿੈਨੰ ੂ
ਦਰਗਾਹ ਸਵੱ ਚ ਲੇ ਖੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ । ਕਸਹਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ! ਮੈਂ ਿਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ
ਸਕ ਸੰ ਿਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਬੜਾ ਪੁੰ ਨ ਖੱ ਟਦਾ ਹਾਂ ਸਕਉਂਸਕ ਮੇਰੇ ਬਿੁਰਗ ਵੀ ਇਹੋ
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ਧੰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪੁੰ ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ
ਸਕਉਂਸਕ ਖੋਹ-ਸਖੰ ਜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪੁੰ ਨ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਸਗਆ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਦਾ
ਲੇ ਖਾ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।
ਸਾਧ ਸੰ ਗਿ ਜੀ ! ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਸੰ ਘ ਜੀ ਹੋਿੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਸਲਆਂ ਦੇ
ਜੀਵਨ ਸਵੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਇਕ ਬਾਰ ਆਪ ਕੁਰਸੀ ਿੇ ਬੈਠੇ ਸੰ ਗਿ ਨੂੰ ਸਮਲ
ਰਹੇ ਸਨ ਸਕ ਇਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆ ਕੇ 1000 ਰੁਸਪਆ ਮੱ ਥਾ ਟੇਸਕਆ । ਬਾਬਾ
ਜੀ ਨੇ ਸਸਹਜ ਸੁਭਾਅ ਉਸ ਦੇ ਰੁਸਪਆਂ ਦੀ ਥੱ ਦੀ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਕਰ ਸਦੱ ਿਾ
ਿੇ ਉਹ ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਕਰ ਸਦੰ ਦਾ ਸੀ ਸਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੇਖ ਲੈ ਣ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ
ਫੇਰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਸਦੰ ਦੇ ਸਨ । ਇਿਨੇ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਈ ਆਈ ਉਸ ਨੇ ਲੀਰ ਦੀ
ਪੋਟਲੀ ਚੋਂ ਪੰ ਜ ਪੈਸੇ ਕੱ ਢੇ ਿੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱ ਥਾ ਟੇਸਕਆ । ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱ ਥ
ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਇਆ ਿੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ, ਕਦੇ ਖੱ ਬੇ ਹੱ ਥ ਸਵੱ ਚ ਫੜਦੇ ਹਨ ਿੇ ਕਦੀ
ਸੱ ਜੇ ਹੱ ਥ ਸਵੱ ਚ ਫੜ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ । ਅਫਸਰ ਦੇ ਮਨ ਸਵੱ ਚ ਆਇਆ ਸਕ ਬਾਬਾ ਜੀ
ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਾ ਨਹੀਂ ਲੱਸਗਆ ਸਕ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪੈ ਮੱ ਥਾ ਟੇਸਕਆ ਹੈ, ਗਰੀਬਣੀ
ਮਾਈ ਦੇ ਪੰ ਜ ਪੈਸੇ ਹੱ ਥ ਸਵੱ ਚ ਰੱ ਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨੋਟਾਂ
ਦੀ ਥੱ ਦੀ ਿੇ ਠੇਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਕਹਾ ਸਕ ਭਾਈ ਚੁੱ ਕ ਲੈ ਅਪਣੇ, ਨਾਲੇ ਸੱ ਚ ਦੱ ਸ
ਸਕਥੋਂ ਆਏ ਹਨ ? ਉਹ ਡਰ ਸਗਆ ਸਕਉਂਸਕ ਸਰਸ਼ਵਿ ਦੇ ਸਨ ਿੇ ਹੱ ਥ ਜੋੜ ਕੇ
ਕਸਹਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ! ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ । ਬਾਬੇ ਜੀ ਕਸਹੰ ਦੇ ਿੂੰ ਬਹੁੱ ਿ
ਮਾੜਾ ਕੀਿਾ ਹੈ, ਸਰਸ਼ਵਿ ਲੈ ਕੇ ਸੱ ਚੇ ਬੰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਿੇ ਝੂਠੇ ਬੰ ਦੇ ਦੇ ਹੱ ਕ
ਸਵੱ ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਿਾ ਹੈ । ਿੇਰੇ ਪਾਪ ਸਵੱ ਚ ਅਸੀਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਇਸ
ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰੱ ਖ, ਿੇਰਾ ਇਹ ਧਨ ਮਾਈ ਦੇ ਪੰ ਜ
ਪੈਸੇ ਦੀ ਿੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਸਕ ਮਾਿਾ ! ਿੂੰ
ਆਪਣੀ ਵਾਰਿਾ ਸੁਣਾ ਸਕਵੇਂ ਿੇ ਸਕਥੋਂ ਆਈ ਹੈਂ ? ਕਸਹੰ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ! ਮੈਂ 30
ਕੋਹ ਿੋਂ ਸਿੰ ਨ ਸਦਨਾਂ ਸਵੱ ਚ ਚੱ ਲ ਕੇ ਿੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹਾਂ ਸਕਉਂਸਕ ਿਾਂਗੇ

ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਿੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਮੇਰੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਅ
ਨਹੀਂ, ਸਮਹਨਿ ਮਿੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰ ਜ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਸਨ ਸਕ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ
12

ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ । ਸਕਰਿ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਜਹੜੇ
ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਨਾਲ ਸਫਲ ਕਰਨ, ਇਹ ਸੱ ਚੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ । ਸਮਹਨਿ ਦੀ
ਸਕਰਿ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵੀ ਸਾਫ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਕੀਿਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਵੀ ਫਲਦਾ ਹੈ ਿੇ
ਦੂਜਾ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਨਰਕਾਂ ਸਵੱ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਭੂਮੀਆ ! ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਆਪ ਬੀਜ
ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਸਜਹੜਾ ਜੈਸਾ ਕਰਮ ਕਰੇ ਵੈਸਾ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।
ਦਰਗਾਹ ਸਵੱ ਚ ਲੇ ਖੇ ਪੱ ਿੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਸਜਹੜਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ
ਨੂੰ ਉਥੇ ਸ਼ਰਸਮੰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਸੰ ਸਾਰ ਸਵੱ ਚ ਲੁੱਟ ਕਸੁੱ ਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੱ ਡਾ
ਦੁਸਨਆਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਮਨ ਮਰਿੀ ਦੇ ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਪੈਰ ਰੱ ਖਣ ਦੀ
ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਲਦੀ ਿੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਫੇਰ ਰੋਂਦਾ-ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ
ਸਮਲਦਾ ਪਰ ਬੰ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਸਪਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਭੰ ਗ ਦੇ ਭਾੜੇ
ਗਵਾ ਕੇ ਸੰ ਸਾਰ ਿੋਂ ਚਸਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਆਪੇ ਬੀਸਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੁ ॥

ਅੰ ਗ-4

ਆਪੀਨੈ ਭੋਗ ਭੋਸਗ ਕੈ
ਹੋਇ ਭਸਮਸੜ ਭਉਰੁ ਸਸਧਾਇਆ ॥
ਵਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰੁ
ਗਸਲ ਸੰ ਗਲੁ ਘਸਿ ਚਲਾਇਆ ॥
ਅਗੈ ਕਰਣੀ ਕੀਰਸਿ ਵਾਚੀਐ
ਬਸਹ ਲੇ ਖਾ ਕਸਰ ਸਮਝਾਇਆ ॥
ਥਾਉ ਨ ਹੋਵੀ ਪਉਦੀਈ
ਹੁਸਣ ਸੁਣੀਐ ਸਕਆ ਰੂਆਇਆ ॥
ਮਸਨ ਅੰ ਧੈ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥

ਅੰ ਗ-464

ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਭੂਮੀਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਿਾਂ ਡੂੰ ਘੀ ਸੋਚ ਸਵੱ ਚ
ਚਲਾ ਸਗਆ, ਅੰ ਦਰੋਂ ਜਾਗ ਸਪਆ ਿੇ ਨੇਿਰਾਂ ਚੋਂ ਜਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਸਪਆ । ਕਸਹੰ ਦਾ
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ਮਹਾਰਾਜ ! ਮੈਂ ਿਾਂ ਬਹੁਿ ਠੱਗੀਆਂ ਕੀਿੀਆਂ ਹਨ, ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱ ਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ
ਵੀ ਖੋਹ-ਸਖੰ ਝ ਕੀਿੀ ਹੈ, ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਸਦਆਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਮੈਥੋਂ
ਬਹੁੱ ਿ ਮਾੜੇ ਕੰ ਮ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਹੰ ਦੇ ਭੂਮੀਆ !
ਇਸ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੇ ਚੰ ਗੇ ਕੰ ਮ ਕਰੀਏ ਿਾਂ ਉਹ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਬੰ ਦਾ
ਭਾਵੇਂ ਅਸਿ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸੁਹਣਾ, ਉਚੀ ਕੁਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਸਆਣਾ ਗੱ ਲਾਂ ਬਹੁੱ ਿ
ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਿੇ ਬਹੁਿ ਧਨਾਢ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਦਾ
ਸਪਆਰ ਨਹੀਂ ਿਾਂ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਜਗਿ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ । ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਿਾ ਸਨਰਸੁਆਰਥ ਸਪਆਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੀਿਾ
ਸਪਆਰ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਿਾ ਸਪਆਰ, ਇਹ ਰੂਹ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱ ਕਦਾ ਹੈ ।

ਅਸਿ ਸੁੰ ਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਿੁਰ
ਮੁਖ ਸਿਆਨੀ ਧਨਵੰ ਿ ॥
ਸਮਰਿਕ ਕਹੀਅਸਹ ਨਾਨਕਾ
ਸਜਹ ਪਰੀਸਿ ਨਹੀ ਭਗਵੰ ਿ ॥

ਅੰ ਗ-253

ਇਹੁ ਜਗੁ ਸਚੈ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ
ਸਚੇ ਕਾ ਸਵਸਚ ਵਾਸੁ ॥

ਅੰ ਗ-463

ਸਾਧ ਸੰ ਗਿ ਜੀ ! ਅਪਣੇ ਸਵੱ ਚ ਸਕਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਹੁੰ ਦੇ
ਹੋਏ ਵੀ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਕਸੇ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਵੀ ਵੱ ਡੀ
ਗੱ ਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਜਿਬਾ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸਜਸ ਿਰਹਾਂ ਸ਼ੇਰੇ
ਪੰ ਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਿ ਸਸੰ ਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਵੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਅੰ ਗ
ਰੱ ਸਖਅਕਾਂ ਨਾਲ ਸਕਸੇ ਸਪੰ ਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਸਿੇ ਿੇ ਜਾ ਸਰਹਾ ਸੀ । ਸੜਕ ਿੋਂ ਥੋੜੀ
ਸਵੱ ਥ ਿੇ ਕੁੱ ਝ ਬੱ ਚੇ ਬੇਰ ਝਾੜਨ ਵਾਸਿੇ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਵੱ ਟੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਅਚਾਨਕ
ਇਕ ਵੱ ਟਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਸਪੱ ਠ ਿੇ ਆ ਕੇ ਵੱ ਜਾ । ਸਜਸ ਬੱ ਚੇ ਨੇ ਵੱ ਟਾ ਮਾਸਰਆ
ਸੀ, ਸਸਪਾਹੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਏ । ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਸਕਹਾ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਸਦਓ ਿੇ
ਸਪਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱ ਸਛਆ ਬੇਟਾ ! ਮੈ ਿਾਂ ਿੇਰਾ ਕੁੱ ਝ ਸਵਗਾਸੜਆ ਨਹੀਂ, ਿੂੰ ਮੇਰੇ ਇੱ ਟ
ਸਕਉਂ ਮਾਰੀ ? ਕਸਹੰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ! ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਬੇਰ ਝਾੜਨ
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ਵਾਸਿੇ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਇੱ ਟ ਮਾਰੀ ਸੀ । ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਬੇਰੀ ਸਕੰ ਨੇ ਕੁ ਬੇਰ ਸਦੰ ਦੀ ਹੈ ?
ਬੱ ਚਾ ਕਸਹੰ ਦਾ ਸਕ ਜੇ ਸਟਕਾਣੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਿਾਂ ਦੋ-ਸਿੰ ਨ ਬੇਰ ਦੇ ਸਦੰ ਦੀ ਹੈ । ਸਾਰੇ
ਸੋਚੀਂ ਪੈ ਗਏ ਸਕ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਖਿ ਸਿਾ ਨਾ ਸਮਲ ਜਾਵੇ ? ਪਰੰ ਿੂ
ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਹੁੱ ਿ ਸਦਆਲੂ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਸਵੱ ਚ ਸਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ
ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਿਾ ਨਹੀਂ ਸਦੱ ਿੀ । ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਿਾ ਸਕ ਇਸ ਬੱ ਚੇ ਦੇ
ਨਾਮ ਦੋ ਸਪੰ ਡ ਸਲਖ ਸਦਓ । ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਸਕ ਜੇ ਬੇਰੀ ਇੱ ਟ ਲੱਗਣ ਿੇ ਬੇਰ ਸਦੰ ਦੀ
ਹੈ ਿਾਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਫਰਿ ਵੀ ਕੁੱ ਝ ਦੇਣ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਭੂਮੀਆ ! ਸਹਰਦੇ ਸਵੱ ਚ ਦਇਆ
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਦਇਆ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਸਖਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਦਇਆ
ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਅੰ ਗ ਹੈ ।

ਧੌਲੁ ਧਰਮੁ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਿੁ ॥

ਅੰ ਗ-3

ਦਯਾ ਧਰਮ ਕਾ ਮੂਲ ਹੈ ਪਾਪ ਮੂਲ ਅਸਭਮਾਨ ।

ਿੁਲਸੀ ਦਯਾ ਨ ਛੋਡੀਐ ਜਬ ਲਗ ਘਸਟ ਮੇਂ ਪਰਾਨ ।
(ਰਾਮਾਇਣ)
ਸਜਹੜੇ ਬੰ ਦੇ ਜੀਭ ਦੇ ਸਵਾਦ ਲਈ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ
ਸਵੱ ਚ ਧਰਮ ਸਕਵੇਂ ਪੱ ਲਰੇਗਾ ? ਉਹ ਿਾਂ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ ਸਕ ਸਾਡਾ ਿਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ
ਵੱ ਲ ਨੂੰ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਕ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਬਾਣੀ ਪੜਹੀਏ । ਮਨ ਸਕਵੇਂ ਲੱਗ
ਜਾਏਗਾ ? ਜਦ ਸਾਂਿਕੀ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਕਉਂਸਕ ਿਾਮਸੀ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਮਨ
ਿਾਮਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਹੰ ਦੇ ਕਪੜੇ ਉੱਿੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸਛੱ ਟੇ ਪੈ ਜਾਣ ਿਾਂ
ਪਲੀਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਸਕਵੇਂ ਸਾਫ ਰਹੇਗਾ ?
ਜੀਵਾਂ ਿੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱ ਡਾ ਪੁੰ ਨ ਫਲ ਪਰਾਪਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਦਇਆ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਿੇ ਕਬੂਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ।

ਜੇ ਰਿੁ ਲਗੈ ਕਪੜੈ ਜਾਮਾ ਹੋਇ ਪਲੀਿੁ ॥
ਜੋ ਰਿੁ ਪੀਵਸਹ ਮਾਣਸਾ
ਸਿਨ ਸਕਉ ਸਨਰਮਲੁ ਚੀਿੁ ॥
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ਅੰ ਗ-140

ਅਠਸਸਠ ਿੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰ ਨ
ਜੀਅ ਦਇਆ ਪਰਵਾਨੁ ॥

ਅੰ ਗ-136

ਦਇਆ ਬਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਧਾਰਸਮਕ ਇਸਿਹਾਸ ਸਵੱ ਚ ਬੀਬੀ ਰਾਵੀਆ ਦੀ ਕਥਾ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਕ ਕਾਫਲਾ ਮੱ ਕੇ ਦੇ ਹੱ ਜ ਨੂੰ ਜਾ ਸਰਹਾ ਸੀ ਿੇ ਰਾਵੀਆ ਵੀ ਇਸ
ਕਾਫਲੇ ਸਵੱ ਚ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਮੱ ਕਾ 60 ਕੋਹ ਰਸਹ ਸਗਆ, ਇਸ ਨੇ ਦੇਸਖਆ ਸਕ ਇਕ
ਕੁੱ ਿੀ ਅਪਣੇ ਕਿੂਸਰਆਂ ਸਮੇਿ ਖੂਹ ਦੀ ਮੌਣ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱ ਕਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ
। ਕਦੀ ਮੌਣ ਿੇ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਲੱਿਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖੂਹ ਸਵੱ ਚ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਿੇ ਕਿੂਰੇ ਵੀ
ਇਸੇ ਿਰਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ । ਰਾਵੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਇਆ ਆਈ ਸਕ ਸਪਆਸੇ ਹਨ
ਸਕ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ । ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਪੜੇ ਫਾੜ ਕੇ ਰੱ ਸੀ
ਬਣਾਈ ਪਰ ਛੋਟੀ ਰਸਹ ਗਈ, ਫੇਰ ਸਸਰ ਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱ ਟ ਕੇ ਰੱ ਸੀ ਬਣਾਈ । ਦੋਵਾਂ
ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਲਆ, ਰੱ ਸੀ ਪਾਣੀ ਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਗਈ । ਹੇਠਲਾ ਕਪੜਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ
ਸਭੱ ਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਪੜਾ ਬਾਹਰ ਸਖੱ ਚ ਕੇ, ਨਚੋੜ ਕੇ, ਕਿੂਸਰਆਂ ਿੇ
ਕੁੱ ਿੀ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਸਵੱ ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ । ਇਸ ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾ ਕੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ
ਸਪਆਸ ਬੁਝਾਈ । ਜਦੋਂ ਸਿਰਪਿ ਹੋ ਗਏ ਿਾਂ ਇੰ ਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਜਵੇਂ ਸਾਰੇ ਰੱ ਬ
ਅੱ ਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ । ਰਾਵੀਆ ਨੇ ਰੇਿੇ ਸਵੱ ਚ ਟੋਆ ਪੁੱ ਟ ਕੇ ਸਰੀਰ
ਗਰਦਨ ਿੱ ਕ ਰੇਿੇ ਨਾਲ ਢੱ ਕ ਸਲਆ ਸਕਉਂਸਕ ਵਸਿਰਾਂ ਦੀ ਰੱ ਸੀ ਵੱ ਟ ਲਈ ਸੀ ।
ਜਦੋਂ ਹਾਜੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਮੱ ਕੇ ਪਹੁੰ ਸਚਆ ਿਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਬਹੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ ।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਸਹਬ ਨੇ ਕਾਬਹਾ ਫੇਸਰਆ ਸੀ ਇਹ ਕਸਹੰ ਦੇ ਸਨ ਸਕਵੇਂ ਸਫਰ
ਸਗਆ ? ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗਰੰ ਥਾਂ ਸਵੱ ਚ ਹੀ ਸਲਸਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਕ ਉੱਥੇ ਹਾਜੀਆਂ
ਨੂੰ ਕਾਬਹਾ ਨਹੀਂ ਸਦਸਸਆ । ਕਸਹੰ ਦੇ ਵੱ ਡੇ ਹਾਜੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਿੀ
ਹੇ ਅੱ ਲਾ ਿਾਲਾ ! ਸਾਥੋਂ ਕੀ ਭੁੱ ਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਬਹਾ ਸਕੱ ਧਰ ਚਲਾ ਸਗਆ ? ਆਵਾਿ
ਆਈ ਹਾਜੀਓ ! ਬੀਬੀ ਰਾਵੀਆ ਨੇ ਬਹੁੱ ਿ ਨੇਕ ਕੰ ਮ ਕੀਿਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਥੇ ਆ
ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਖੁਦਾ ਪਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਇਥੋਂ 60 ਕੋਹ ਿੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱ ਜ ਕਰਨ ਵਾਸਿੇ
ਸਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜੇ ਹੱ ਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ । ਸਾਰੇ ਹਾਜੀ ਉੱਥੇ
ਪਹੁੰ ਚ ਗਏ, ਦੇਸਖਆ ਰੇਿੇ ਸਵੱ ਚ ਸਰੀਰ ਢੱ ਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ । ਸਾਰੀ ਵਾਰਿਾ ਸੁਣੀ,
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ਕਪੜੇ ਸਦੱ ਿੇ ਿੇ ਕਸਹੰ ਦੇ ਬੀਬੀ ਿੂੰ ਧੰ ਨ ਹੈਂ ਸਜਸ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਿੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਰੱ ਬ
ਨੂੰ ਪਰਸੰਨ ਕਰ ਸਲਆ ।

ਸਸਰ ਕੀ ਸੋਭ ਉਿਾਰ ਕੇ ਚੀਨਯੋ ਆਿਮ ਰਾਮ ।
ਸਾਠ ਕੋਸ ਮੱ ਕਾ ਸਮਸਲਆ ਦੇਖ ਦਇਆ ਕੇ ਕਾਮ ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਹੰ ਦੇ ਭਾਈ ਭੂਮੀਆ ! ਧਰਮ ਦੇ ਇਹ ਅੱ ਠ ਅੰ ਗ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ: ਸਸਿ, ਸੰ ਿੋਖ , ਦਇਆ, ਸਖਮਾ, ਧੀਰਜ, ਅਸਹੰ ਸਾ, ਸ਼ੀਲ, ਸੌਚ । ਕੇਵਲ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਸਿ ਹੈ । ਸੱ ਚ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਬੱ ਿਾ ਕੇ ਸਿਯਪਰਿੱਗੀ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ
ਸਨਰਬਾਹ ਕਰਨਾ । ਸਮਹਨਿ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਮਲ ਜਾਵੇ ਉਸ ਿੇ ਸੰ ਿੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ।
ਸਿਰਸ਼ਨਾ ਿੇ ਲੋ ਭ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਧਨ ਇਕੱ ਿਰ ਕਰਨ ਿੋਂ ਗੁਰੇਿ ਕਰਨਾ ।
ਦਇਆ, ਸਖਮਾ ਿੇ ਅਸਹੰ ਸਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਕਸੇ ਸਕਸਮ ਦਾ
ਮਾਨਸਸਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱ ਖ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਜੀਵ ਹੱ ਸਿਆ ਨਾ ਕਰਨੀ । ਸਰੀਰ ਦੀ
ਪਸਵਿਰਿਾ ਰੱ ਖਣੀ ਿੇ ਮਨ ਦੇ ਸਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱ ਧ ਰੱ ਖਣਾ ਿੇ ਸਵਕਾਰਾਂ ਿੋਂ ਬਚਾਉਣਾ
। ਕਾਮ, ਕਰੋਧ, ਲੋ ਭ , ਮੋਹ, ਹੰ ਕਾਰ , ਸਨੰਸਦਆ, ਚੁੱ ਗਲੀ, ਈਰਖਾ, ਛਲ-ਫਰੇਬ ਦਾ
ਸਿਆਗ ਕਰਨਾ । ਸਜਹੜਾ ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਚੱ ਲ ਕੇ ਸੰ ਜਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ ਉਸ ਦੀ
ਰੂਹ ਉੱਚੀ ਉਠਦੀ ਹੈ । ਸਜਹੜਾ ਇਨਹਾਂ ਸਵੱ ਚ ਖਚਿ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜੀਵਨ
ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਿੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇਂਗਾ ਸਕ ਮੈਂ
ਲੁੱਟ ਦੇ ਧਨ ਸਵੱ ਚੋਂ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਪੁੰ ਨ ਖੱ ਟ ਸਲਆ ਪਰ ਇਹ ਿਾਂ ਿੇਰੇ ਸਸਰ
ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਚੜਹ ਗਏ । ਇਹ ਸਰੀਰ ਿੈਨੰ ੂ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਨੇ ਸਕਸੇ ਖਾਸ ਕੰ ਮ ਲਈ
ਸਦੱ ਿਾ ਸੀ ਪਰ ਿੇਰੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਖਿਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਸਜਹੜਾ
ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱ ਠਾ ਕੀਿਾ ਹੈ ਉਹ ਿੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਿੇ ਨਾਲ
ਨਾਮ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚੰ ਗੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਾੜੇ ਕੰ ਮ ਕੀਿੇ ਹਨ ਿਾਂ
ਮਾਸੜਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਸਪਆਸਰਆ ! ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਚੁਰਾਸੀ ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ
ਘੁੰ ਮਣ ਿੋਂ ਬਾਦ ਸਮਸਲਆ ਹੈ । ਸਜਨਹਾਂ ਫਿੂਲ ਕੰ ਮਾਂ ਸਵੱ ਚ ਿੂੰ ਲੱਸਗਆ ਹੈਂ, ਇਨਹਾਂ
ਕੰ ਮਾਂ ਵਾਸਿੇ ਨਹੀਂ ਸਮਸਲਆ, ਨਾਮ ਜੱ ਪਣ ਵਾਸਿੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਲਣ ਵਾਸਿੇ
ਸਮਸਲਆ ਹੈ । ਸਵਰਗਾਂ ਸਵੱ ਚ ਬੈਠੇ ਦੇਵਿੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੋ ਚਦੇ ਹਨ ਸਕ ਕਦੋਂ
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ਸਾਡਾ ਸਵਰਗ ਖਿਮ ਹੋਵੇ ਿੇ ਮਾਿ ਲੋ ਕ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਸਮਲੇ ।
ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਜੱ ਪ ਕੇ, ਕਰਮ-ਉਪਾਸ਼ਨਾ-ਸਗਆਨ ਰਾਹੀਂ
ਪਰਮ ਪੱ ਦ ਦੀ ਪਰਾਪਿੀ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਵਾਸਿੇ ਪਰਭੂ ਸਵੱ ਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਈਏ ।

ਭਈ ਪਰਾਪਸਿ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ ॥
ਗੋਸਬੰ ਦ ਸਮਲਣ ਕੀ ਇਹ ਿੇਰੀ ਬਰੀਆ ॥
ਅਵਸਰ ਕਾਜ ਿੇਰੈ ਸਕਿੈ ਨ ਕਾਮ ॥

ਅੰ ਗ-12

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿੇ ਭਗਸਿ ਕਮਾਈ ॥

ਿਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ ॥
ਇਸ ਦੇਹੀ ਕਉ ਸਸਮਰਸਹ ਦੇਵ ॥
ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜੁ ਹਸਰ ਕੀ ਸੇਵ ॥

ਅੰ ਗ-1159

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੈ ਪਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦਾ , ਸਜਹੜਾ ਅੰ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸਕਵੇਂ ਸਮਲ ਜਾਵੇਗਾ ? ਸਜਸ ਨੂੰ
ਸਮਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਪਸਹਲਾਂ ਪਿਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਕੱ ਥੇ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭਟਕਣ ਨਾਲ ਿਾਂ ਸਮਲਣਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਸਮਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ
ਗੱ ਲ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਕਾਇਆ ਨਗਰੁ ਨਗਰ ਗੜ ਅੰ ਦਸਰ ॥
ਸਾਚਾ ਵਾਸਾ ਪੁਸਰ ਗਗਨੰਦਸਰ ॥
ਅਸਸਥਰੁ ਥਾਨੁ ਸਦਾ ਸਨਰਮਾਇਲੁ

ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇਦਾ ॥

ਅੰ ਗ-1033

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਚੀਿ ਨਹੀਂ, ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ
ਬਸਚਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਵੱ ਚ 2 ਖਰਬ 15 ਅਰਬ ਸੈਲ, 72 ਕਰੋੜ 72
ਲੱਖ 72 ਹਿਾਰ 2 ਸੌ ਖੂਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਜਹੜੀਆਂ ਵਾਲ ਿੋਂ ਵੀ ਬਰੀਕ
ਬਹੁੱ ਿ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਨ ਜੇ ਿਰਾ ਨਹੁੰ ਮਾਰੋ ਿਾਂ ਖੂਨ ਸਨਕਲਦਾ ਹੈ । ਪੰ ਜ ਪਰਾਣ:
ਪਸਹਲਾ ਪਰਾਣ ਸਵਾਸ ਸਕਰਆ ਿੇ ਸਦਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਦੂਜਾ ਅਪਾਨ,
ਇਹ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਕਰਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ ਿੇ ਮੈਲ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਦਾ ਹੈ । ਿੀਜਾ
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ਸਮਾਨ, ਇਹ ਸਮਹਦੇ ਸਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਚਨ ਸਕਰਆ ਠੀਕ ਰੱ ਖ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ
ਖੁਰਾਕ ਭੇਜਦਾ ਹੈ । ਚੌਥਾ ਉਦਾਨ, ਇਹ ਕੰ ਠ ਸਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਕਰਆ
ਸਵੱ ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਪੰ ਜਵਾਂ ਸਬਆਨ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰ ਗਾਂ ਨੂੰ
ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਿਾਪਮਾਨ ਿੇ ਰਕਿਚਾਪ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ । ਇਸ
ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਮਨ ਹੈ ਜੋ ਫੁਰਨੇ ਕਰਦਾ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਬੁੱ ਧੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ
ਚੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿੇ ਸਚੱ ਿ ਹੈ ਜੋ ਦੁੱ ਖ-ਸੁੱ ਖ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਸਵੱ ਚ
ਅਹੰ ਭਾਵ ਹੈ ਸਜਸ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ‘ਮੈਂ’ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ । ਸਭ ਿੋਂ ਉੱਿੇ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਹੈ ਸਜਸ
ਦੀ ਸੱ ਿਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੱ ਿਾ ਸਨਕਲ ਜਾਵੇ ਿਾਂ ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਹੈ
। ਸਜਹੜਾ ਅੰ ਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਹਰ ਹੈ ਪਰ ਅੱ ਖਾਂ ਿੇ ਮੋਿੀਆ ਸਬੰ ਦ ਹੋਣ
ਕਰਕੇ ਸਦੱ ਸਦਾ ਨਹੀਂ । ਸਜਨਹਾਂ ਦੇ ਨੇਿਰਾਂ ਸਵੱ ਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਗਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾ
ਸਦੱ ਿਾ ਹੋਵੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦੱ ਸਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ
ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜੱ ਪਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਸਗਆਨ ਦੀ ਬਖਸਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਦੰ ਦਾ
ਹੈ ।

ਸਗਆਨ ਅੰ ਜਨੁ ਗੁਸਰ ਦੀਆ
ਅਸਗਆਨ ਅੰ ਧੇਰ ਸਬਨਾਸੁ ॥
ਹਸਰ ਸਕਰਪਾ ਿੇ ਸੰ ਿ ਭੇਸਟਆ
ਨਾਨਕ ਮਸਨ ਪਰਗਾਸੁ ॥
ਸੋ ਅੰ ਿਸਰ ਸੋ ਬਾਹਸਰ ਅਨੰਿ ॥
ਘਸਟ ਘਸਟ ਸਬਆਪ ਰਸਹਆ ਭਗਵੰ ਿ ॥

ਅੰ ਗ-293

ਸਾਧ ਸੰ ਗਿ ਜੀ ! ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਦੀ ਸਦਬ ਅੱ ਖ ਖੁਲਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸੇ
ਕਰਕੇ ਸਬਨਾਂ ਸਵਿਕਰੇ ਿੋਂ ਯੁੱ ਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰ ਦਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾ
ਸਰਹਾ ਸੀ । ਸ਼ਕਾਇਿ ਹੋਣ ਿੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਸਹਬ ਨੇ ਪੁੱ ਸਛਆ ਿਾਂ ਕਸਹੰ ਦਾ ਸੱ ਚੇ
ਪਾਿਸ਼ਾਹ ! ਮੈਂ ਿਾਂ ਿੇਰੇ ਸਬਨਾ ਹੋਰ ਸਕਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਪਲਾਇਆ । ਮਹਾਰਾਜ
ਜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੁੱ ਕਲ ਸਵੱ ਚ ਲੈ ਸਲਆ ਿੇ ਬਚਨ ਕੀਿਾ ਕਸਹੰ ਦੇ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ

! ਸਨਹਾਲ-ਸਨਹਾਲ-ਸਨਹਾਲ , ਿੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਸੱ ਖੀ ਕਮਾ ਲਈ । ਹੁਣ
19

ਮੈਨੰ ੂ ਇਕੱ ਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਸਪਲਾਈ ਂ ਮੇਰੇ ਿਖਮਾਂ ਿੇ ਮਲਹਮ ਪੱ ਟੀ ਵੀ ਕਸਰਆ ਕਰੀਂ ।
ਸੋ ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਦਬ ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਖੁਲਹ ਜਾਵੇ ਿਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਥਾਂ
ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿੇ ਬਾਹਰ ਸਦੱ ਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਿਸ਼ਿਾਹ ਜੀ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਭਾਈ ਭੂਮੀਆ ! ਸਜੱ ਥੇ
ਉਹ ਵੱ ਸਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਿੋਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ
ਕੂੰ ਜੀ ਸਮਲਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਖੁਸਲਹਆ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅੰ ਦਰ ਬੈਠਾ ਪਰਭੂ ਸਾਸਰਆਂ ਦਾ
ਇੰ ਿਿਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਖੋਜ ਕਰੋ । ਗੁਰੂ ਸਾਸਹਬ ਵੀ
ਸਸੱ ਖ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਕ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇਵਾਂ ਸਜਸ ਨਾਲ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਲਣ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੁਲਹ ਜਾਵੇ । ਸਜਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਪਰਾਪਿ
ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ‘ਗੁਰਮੰ ਿਰ’ ਨਹੀਂ ਸਲਆ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਧਰਕਾਰਯੋਗ ਹੈ
ਿੇ ਸਭਰਸ਼ਸਟਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕੁੱ ਿਾ, ਸੂਰ, ਕਾਂ, ਗੱ ਧਾ ਿੇ ਸੱ ਪ, ਐਸੀਆਂ ਨਸਖੱ ਧ
ਜੂਨੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਿੁਲਨਾ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਉਹ ਸੰ ਸਾਰ ਿੇ ਸਜਹਾ
ਆਇਆ, ਸਜਹਾ ਨਾ ਆਇਆ । ਸਜਵੇਂ ਪਸ਼ੂ, ਪੰ ਛੀ ਆਸਦ ਜੀਵਨ ਗੁਿਾਰ ਕੇ ਮਰ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਬਰਥਾ ਗੁਆ ਕੇ ਚਲਾ ਸਗਆ ।

ਗੁਰ ਮੰ ਿਰ ਹੀਣਸਹ ਜੋ ਪਰਾਣੀ
ਸਧਰਗੰਿ ਜਨਮ ਭਰਸਟਣਹ ॥
ਕੂਕਰਹ ਸੂਕਰਹ ਗਰਧਭਹ ਕਾਕਹ
ਸਰਪਨਹ ਿੁਸਲ ਖਲਹ ॥

ਅੰ ਗ-1356

ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੌਂ ਦਰਵਾਜੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖੁਲਦ
ਹ ੇ ਹਨ ਪਰ ਦਸਵਾਂ ਦਰਵਾਜਾ ਬੰ ਦ
ਸਪਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਲਹ ਜਾਵੇ ਿਾਂ ਸਦਬ ਰਸਨਾ, ਸਦਬ ਨੇਿਰ, ਸਦਬ ਕੰ ਨ, ਸਦਬ
ਨਾਸਕਾ ਿੇ ਸਦਬ ਸਪਰਸ਼ ਪਰਾਪਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਿੋਂ ਸ਼ਬਦ (ਮੰ ਿਰ)
ਸਲਆ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੁਲਹ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉੱਥੇ ਮਨ
ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲਾ ਸੁਰੀਲਾ ਸੰ ਗੀਿ ਵੱ ਜਦਾ ਹੈ ਿੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੈ । ਸ਼ਬਦ
ਦੀ ਸਨਰੰ ਿਰ ਧੁਨ ਸੁਣਦੀ ਰਸਹੰ ਦੀ ਹੈ । ਭਗਿੀ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸਸਮਰਨ ਕਰਨ
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ਨਾਲ ਿੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਮਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਫੇਰ ਹਰ ਥਾਂ ਿੇ ਹਰ
ਇਕ ਸਵੱ ਚ ਉਸ ਰਚਨਹਾਰ ਪਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਜਲਵਾ ਨਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਨਉ ਦਰਵਾਜੇ ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ ਹੈ ਦਸਵਾ ਗੁਪਿੁ ਰਖੀਜੈ ॥
ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਨ ਖੁਲਨੀ ਗੁਰ ਸਬਸਦ ਖੁਲੀਜੈ ॥
ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਧੁਸਨ ਵਜਦੇ ਗੁਰ ਸਬਸਦ ਸੁਣੀਜੈ ॥
ਸਿਿੁ ਘਟ ਅੰ ਿਸਰ ਚਾਨਣਾ ਕਸਰ ਭਗਸਿ ਸਮਲੀਜੈ ॥
ਸਭ ਮਸਹ ਏਕੁ ਵਰਿਦਾ ਸਜਸਨ ਆਪੇ ਰਚਨ ਰਚਾਈ ॥

ਅੰ ਗ-954

ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਹੰ ਦੇ ਭਾਈ ਭੂਮੀਆ ! ਿੂੰ ਇਹ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਸਿੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ
ਸਕਹਸੜਆਂ ਕੰ ਮਾਂ ਸਵੱ ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈਂ ? ਉਸ ਵੇਲੇ
ਸਸਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਭੂਮੀਆ ਸਬਹਬਲ ਹੋ ਸਗਆ ਸਕਉਂਸਕ
ਅੰ ਦਰੋਂ ਜਾਗ ਸਪਆ । ਅੱ ਖਾਂ ਸਵਚੋਂ ਛਮ ਛਮ ਕਰਕੇ ਪਛਿਾਵੇ ਦੇ ਅੱ ਥਰੂ ਵਗ ਰਹੇ
ਹਨ ਿੇ ਇਕ ਦੰ ਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਿੇ ਢਸਹ ਸਪਆ । ਕਸਹਣ ਲੱਗਾ ਸੱ ਚੇ
ਪਾਿਸ਼ਾਹ ! ਮੇਰਾ ਵਰਗਾ ਿਾਂ ਪਾਪੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਮੈ ਸਕਵੇਂ
ਬਖਸਸ਼ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ? ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨੂਰੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਿੋਂ ਮੈਨੰ ੂ
ਲੱਸਗਆ ਸਕ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਆਪ ਜੀ ਵਰਗਾ ਦਇਆਲੂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਮੈਨੰ ੂ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਸਕ ਆਪ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਡੁੱ ਬਦਾ ਪੱ ਥਰ ਵੀ
ਿਰ ਜਾਵੇਗਾ । ਿੁਸੀਂ ਮੈਨੰ ੂ ਸੱ ਚ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਰਾ ਸਦੱ ਿੀ, ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਮੈਨੰ ੂ ਨਾ
ਸਮਲਦੇ ਿਾਂ ਮੈਂ ਨਰਕਾਂ ਸਵੱ ਚ ਗੋਿੇ ਖਾਣੇ ਸੀ । ਮੈਂ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਭਸਰਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ,
ਆਪ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਿਾਨੇ ਹੋ । ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਪਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਅੱ ਗੇ
ਲਈ ਸਸੱ ਧੇ ਰਸਿੇ ਪਾਵੋ । ਆਪ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਆਰ ਹਾਂ । ਹੱ ਥ ਜੋੜ
ਕੇ ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਅਸੀ ਖਿੇ ਬਹੁਿੁ ਕਮਾਵਦੇ
ਅੰ ਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥

ਹਸਰ ਸਕਰਪਾ ਕਸਰ ਕੈ ਬਖਸਸ ਲੈ ਹੁ
ਹਉ ਪਾਪੀ ਵਡ ਗੁਨਹਗਾਰੁ ॥
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ਅੰ ਗ-1416

ਜੇਿਾ ਸਮੁੰ ਦੁ ਸਾਗਰੁ ਨੀਸਰ ਭਸਰਆ
ਿੇਿੇ ਅਉਗਣ ਹਮਾਰੇ ॥
ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਸਕਛੁ ਸਮਹਰ ਉਪਾਵਹੁ
ਡੁਬਦੇ ਪਥਰ ਿਾਰੇ ॥

ਅੰ ਗ-156

ਸਸਿਗੁਰ ਬਚਨ ਿੁਮਾਰੇ ॥
ਸਨਰਗੁਣ ਸਨਸਿਾਰੇ ॥
ਮਹਾ ਸਬਖਾਦੀ ਦੁਸਟ ਅਪਵਾਦੀ
ਿੇ ਪੁਨੀਿ ਸੰ ਗਾਰੇ ॥
ਜਨਮ ਭਵੰ ਿੇ ਨਰਸਕ ਪੜੰ ਿੇ
ਸਿਨ ਕੇ ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ ॥

ਅੰ ਗ-406

ਮੈ ਜੇਹਾ ਨ ਅਸਕਰਿਘਣ ਹੈ ਸਭ ਨ ਹੋਆ ਹੋਵਸਣਹਾਰਾ ।
ਮੈ ਜੇਹਾ ਨ ਹਰਾਮਖੋਰੁ ਹੋਰ ਨ ਕੋਈ ਅਣਗੁਸਣਆਰਾ ।
(ਵਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ 37/29)
ਸਸਿਗੁਰ ਗੁਣੀ ਸਨਧਾਨ ਹੈ ਗੁਣ ਕਸਰ ਬਖਸੈ ਅਣਗੁਸਣਆਰੇ ।
ਸਸਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਵੈਦ ਹੈ ਪੰ ਜ ਰੋਗ ਅਸਾਧ ਸਨਵਾਰੇ ।
(ਵਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ- 26/19)
ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਿੀ ਸੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਸਵੱ ਚ ਆਏ ਿੇ ਕਸਹਣ
ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਭੂਮੀਆ ! ਹੁਣ ਿੂੰ ਸੱ ਚ ਦੀ ਰਸਹਿ ਸੁਣ ਲੈ ਸਕ ਸੱ ਚੇ ਬੰ ਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ
ਸਕਸ ਿਰਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਸਹਲੀ ਸ਼ਰਿ ਹੈ ਸਕ ਝੂਠ ਿੇ ਕੂੜ-ਕਬਾੜ
ਅੰ ਦਰੋਂ ਕੱ ਢ ਕੇ ਸਹਰਦਾ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਪਆਰ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਪਆਰ ਨਹੀਂ ਿਾਂ ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਲਾਂਗੇ ਸਕਵੇਂ ? ਜੇ ਸਕਸੇ ਨੇ
ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਸਕਹਾ, ਅੱ ਲਾ ਸਕਹਾ, ਰਾਮ ਸਕਹਾ ਜਾਂ God ਸਕਹਾ ਿਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਮੇਰੇ ਸਪਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਲਆ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਮ
ਸਪਆਰੇ ਦੇ ਹਨ । ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਇਸ ਸਵਚੋਂ ਝੂਠ, ਸਨੰਸਦਆ, ਚੁਗਲੀ,
ਈਰਖਾ ਆਸਦ ਵਰਗੇ ਔਗਣ ਕੱ ਢ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲੈ ਸਜਵੇਂ ਸਕਸਾਨ
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ਬੀਜਣ ਿੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਿਮੀਨ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਫੇਰ ਇਸ ਅੰ ਦਰ ਵਾਸਹਗੁਰੂ
ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਈਦਾ ਹੈ । ਜੀਵਾਂ ਿੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਸਵੱ ਚੋਂ
ਦਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇ ਖੇ ਕੱ ਢਣਾ ਹੈ ਸਜਸ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੋਵੇ । ਨਾਮ ਜੱ ਪ
ਕੇ ਆਿਮ ਸਸਥਿੀ ਨੂੰ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਕ ਮੈਂ ਸਥੂਲ, ਸੂਖਸ਼ਮ, ਕਾਰਨ, ਇਨਹਾਂ
ਸਿਨਾਂ ਸਵਚੋਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਸਿੰ ਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਰਜੋ, ਸਿੋ, ਿਮੋ, ਸਵਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ
ਨਹੀਂ, ਪੰ ਜਾਂ ਪਰਾਣਾਂ ਸਵਚੋਂ ਕੋਈ ਪਰਾਣ ਨਹੀਂ, ਮਨ, ਬੁੱ ਧ ਿੇ ਸਚੱ ਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ‘ਆਿਮਾ’ ਹਾਂ । ਇਸ ਨੂੰ ਆਿਮ ਿੀਰਥ ਦਾ ਸਨਵਾਸ
ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਿੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਸਸਿਗੁਰੂ
ਿੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਿ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਇਸ ਿੀਰਥ ਉਿੇ ਪਹੁੰ ਚ ਕੇ ‘ਨਾਮਰਸ’ ਸਵੱ ਚ
ਸਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਸੱ ਚ ਪਲੈ ਪੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਇਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ
ਭਗਿੀ ਮਾਰਗ ਿੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸਚੁ ਿਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਰਦੈ ਸਚਾ ਹੋਇ ॥
ਕੂੜ ਕੀ ਮਲੁ ਉਿਰੈ ਿਨੁ ਕਰੇ ਹਛਾ ਧੋਇ ॥
ਸਚੁ ਿਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਸਚ ਧਰੇ ਸਪਆਰੁ ॥

ਨਾਉ ਸੁਸਣ ਮਨੁ ਰਹਸੀਐ ਿਾ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥
ਸਚੁ ਿਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਜੁਗਸਿ ਜਾਣੈ ਜੀਉ ॥
ਧਰਸਿ ਕਾਇਆ ਸਾਸਧ ਕੈ ਸਵਸਚ ਦੇਇ ਕਰਿਾ ਬੀਉ ॥
ਸਚੁ ਿਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਸਖ ਸਚੀ ਲੇ ਇ ॥
ਦਇਆ ਜਾਣੈ ਜੀਅ ਕੀ ਸਕਛੁ ਪੁੰ ਨੁ ਦਾਨੁ ਕਰੇਇ ॥
ਸਚੁ ਿਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਆਿਮ ਿੀਰਸਥ ਕਰੇ ਸਨਵਾਸੁ ॥
ਸਸਿਗੁਰੂ ਨੋ ਪੁਸਛ ਕੈ ਬਸਹ ਰਹੈ ਕਰੇ ਸਨਵਾਸੁ ॥
ਸਚੁ ਸਭਨਾ ਹੋਇ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕਢੈ ਧੋਇ ॥
ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਿੀ ਸਜਨ ਸਚੁ ਪਲੈ ਹੋਇ ॥

ਅੰ ਗ-468

ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੱ ਸਸਆ ਸਕ ਨਾਮ ਪਸਹਲਾਂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਸਪਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਸਜਸ ਨੂੰ ਬੈਖੜੀ ਬਾਣੀ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ । ਉਸ ਿੋਂ ਬਾਦ ਮਧਮਾ ਬਾਣੀ ਕੰ ਠ ਸਵੱ ਚ,
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ਪਸੰ ਿੀ ਬਾਣੀ ਸਹਰਦੇ ਸਵੱ ਚ ਿੇ ਫੇਰ ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਦਸਮੇਂ ਦੁਆਰ ਸਵੱ ਚ
ਜਸਪਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਜੱ ਪ ਕੇ ਵੀ ਿੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸਵੱ ਚ ਵੀ ਨਾਮ
ਜੱ ਸਪਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਨਾਮ ਜੱ ਪਦੇ ਜੱ ਪਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੁੱ ਗਿ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਜਦੋਂ ਲਗਾਿਾਰ ਯਾਦ ਮਨ ਸਵੱ ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਸਮਝ ਲਵੋ ਸਕ ਨਾਮ ਸਵੱ ਚ ਵਾਸਾ
ਹੋ ਸਗਆ । ਇਹ ਸਸਥਿੀ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਿੀਆਂ ਸਪਛੇ ਲੱਗ
ਿੁਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਫੇਰ ਮੰ ਗਿਾ ਨਹੀਂ ਰਸਹੰ ਦਾ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਸਸਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਨਵ ਸਨਧੀ ਅਠਾਰਹ ਸਸਧੀ
ਸਪਛੈ ਲਗੀਆ ਸਫਰਸਹ
ਜੋ ਹਸਰ ਸਹਰਦੈ ਸਦਾ ਵਸਾਇ ॥

ਅੰ ਗ-649

ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸਸਰਸਸਟ ਕਾ
ਹਸਰ ਨਾਸਮ ਮਨੁ ਸਭੰ ਨਾ ॥

ਅੰ ਗ-707

ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਸਹੰ ਦੇ ਸਪਆਸਰਆ ! ਲਗਾਿਾਰ ਨਾਮ ਜੱ ਪ ਜੱ ਪ ਕੇ ਹਉਮੈ ਦਾ
ਖਾਿਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਜਦ ਿੱ ਕ ‘ਮੈ’ ਭਾਵ ਹੈ ਿੱ ਦ ਿੱ ਕ ਸੱ ਚ ਸਵੱ ਚ ਵਾਸਾ
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ । ਹਉਮੈ ਦਾ ਪੜਦਾ ਟੁੱ ਟਣ ਨਾਲ ਅੰ ਦਰ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਨਿਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿੇ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪਰਾਪਿੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਹਉ ਹਉ ਕਰਿ ਨਹੀ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ॥
ਹਉਮੈ ਜਾਇ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਈਐ ॥

ਅੰ ਗ-226

ਬਹੁੱ ਿ ਉੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਕਹਾ ਭਾਈ ਭੂਮੀਆ ! ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ
ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣ, ਿੈਨੰ ੂ ਰਸਹਿਾਂ ਦੱ ਸਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਰੜ ਹੋ ਕੇ ਸਨਭਾਉਣਾ ਹੈ ।
ਕਸਹਣ ਲੱਗਾ ਸੱ ਚੇ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ! ਆਪ ਦੀ ਸਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸਨਭਾਵਗਾਂ । ਕਸਹਣ
ਲੱਗੇ ਿੂੰ ਕਸਹੰ ਦਾ ਸੀ ਸਕ ਚੋਰੀ ਿੋਂ ਹਸਟਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਕਉਂਸਕ ਇਹ ਿੇਰਾ ਜੱ ਦੀ-

ਪੁਸ਼ਿੀ ਸਕੱ ਿਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਿੈਨੰ ੂ ਚੋਰੀ ਿੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਪਰ ਇਹ ਪਸਹਲਾ
ਬਚਨ ਯਾਦ ਰੱ ਖੀਂ ਸਕ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਾ ਕਰੀਂ । ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸਕ ਝੂਠ ਨਾ

ਬੋਲੀਂ । ਿੀਜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸਕ ਸਕਸੇ ਦਾ ਸਨਮਕ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਾ ਕਰੀਂ । ਭਾਈ
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ਭੂਮੀਏ ਨੇ ਸਸਰ ਸਨਵਾ ਕੇ ਸਕਹਾ ਸਕ ਸੱ ਚੇ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਮੈਨੰ ੂ ਮਨਿੂਰ ਹੈ ।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਮਹਣੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲੱਗਵਾ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ
ਕਰਕੇ ਸਬਠਾ ਸਲਆ । ਉਸ ਦੇ ਨੇਿਰਾਂ ਸਵੱ ਚ ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਕਸਹੰ ਦੇ ਭਾਈ
ਭੂਮੀਆ ! ਕਸਹ ‘ਵਾਸਹਗੁਰੂ-ਵਾਸਹਗੁਰੂ-ਵਾਸਹਗੁਰੂ’ । ਇਕ ਵਾਰ ਕਸਹਕੇ ਸਾਰੇ
ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਗਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਰੋਮ-ਰੋਮ ਸਵੱ ਚ ਵੱ ਸ ਸਗਆ, ਿੀਸਰੀ
ਵਾਰੀ ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਖੋਲਹ ਸਦੱ ਿੀ । ਸਬਰਿੀ ਸਸਖਰ ਿੇ ਚਾੜਹ ਸਦੱ ਿੀ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਸਮਾਧੀ
ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸਰਹਾ । ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਲੂਣ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਿਾ ਿੇ ਿਰਬੱਕ ਕੇ
ਬੋਸਲਆ ਕਸਹੰ ਦਾ ਸੱ ਚੇ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ! ਮੈਂ ਿਾਂ ਅਪਣੇ ਅਨੰਦ ਸਵੱ ਚ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ਾਦਾ
ਛਕਾਉਣਾ ਵੀ ਭੁੱ ਲ ਸਗਆ । ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਹੁਣੇ ਕਸਹ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਘਰੋ-ਘਰੀ
ਪੁਚਾ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਹੰ ਦੇ ਿੇਰੀ ਸਕਰਿ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਛੱ ਕਣਾ ਹੈ
ਸਕਉਂਸਕ ਉਸ ਨੇ ਫਲਣਾ ਹੈ । ਕਸਹੰ ਦਾ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ! ਮੇਰੀ ਅਪਣੀ ਿਮੀਨ ਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਵੱ ਖਰਾ ਰੱ ਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਵਚੋਂ ਸਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਰ
ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱ ਕਾ ਸਦੱ ਿਾ । ਕਈ ਸਦਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਸਟਕੇ ਰਹੇ ਿੇ ਹਰ ਰੋਿ ਸਿਸੰ ਗ ਹੁੰ ਦਾ ਸਰਹਾ । ਭਾਈ ਭੂਮੀਏ ਨੂੰ
ਬਾਣੀ ਸਲਖਾ ਸਦੱ ਿੀ ਿੇ ਸਕਹਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ ਿੇ ਰੋਿ ਸਿਸੰ ਗ ਕਰਕੇ ਸੰ ਗਿਾਂ ਨੂੰ
ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋਸੜਆ ਕਰੀਂ । ਉਥੋਂ ਸਵੱ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰ ਗਿਾਂ
ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਯਾਿਰਾ ਿੇ ਚੱ ਲ ਪਏ । ਹੁਣ ਭਾਈ ਭੂਮੀਏ ਦਾ
ਘਰ ਅੰ ਦਰ ਸਿਸੰ ਗ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਗਆ । ਸੰ ਗਿ ਦਾ ਇਕੱ ਠ ਿੇ ਸਾਧੂ ਸੰ ਿ
ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ । ਜਦੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਿਾਂ ਲੰਗਰ ਮਸਿਾਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗ
ਸਪਆ । ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਸਕ ਭੂਮੀਆ ਜੀ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰੋ । ਕਸਹਣ
ਲੱਸਗਆ ਸਕ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਸਦੱ ਿਾ ਸਕ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ । ਕਸਹੰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ
ਨੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਿੇ ਮਨਹਾ ਕੀਿਾ ਹੈ ਿੇ ਫੇਰ ਸਕਸੇ ਵੱ ਡੇ ਅਮੀਰ ਦੇ
ਕਰ ਲਵੋ । ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸਕ ਸਭ ਿੋਂ ਸਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਰਾਜਾ ਹੈ,
ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸ਼ਾਹੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਸਹਨ ਕੇ, ਘੋੜੇ ਿੇ
ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱ ਧੀ ਰਾਿ ਦੇ ਟਾਈਮ ਰਾਜ ਮਹਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਿੇ ਪਹੁੰ ਚ ਸਗਆ ।
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ਪਸਹਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱ ਸਛਆ ਕਸਹੰ ਦੇ ਕੌ ਣ ਹੈਂ ਿੇ ਸਕਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ? ਭਾਈ ਭੂਮੀਆ
ਕਸਹੰ ਦਾ ਸਕ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਮਸਹਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਠਠੰਬਰ
ਗਏ ਸਕ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਚੋਰ ਕਸਹ ਸਰਹਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਚੋਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਸਹੰ ਦਾ ਸਕ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ ।
ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਿੂਰ ! ਗਲਿੀ ਮਾਫ ਕਰਨੀ, ਿੁਸੀਂ ਅੰ ਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਕਸਹੰ ਦਾ
ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਬੰ ਨਹ ਸਦਓ ਿੇ ਆਪ ਅੰ ਦਰ ਜਾ ਵਸੜਆ । ਉਸ ਨੇ ਸੱ ਚ ਦਾ ਪਰਿਾਪ
ਦੇਖ ਸਲਆ ਸਕ ਪਸਹਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਸਕਆ । ਉਹ ਅੰ ਦਰ ਦਾ ਭੇਿੀ ਸੀ
ਸਕਉਂਸਕ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਿੇ ਪਸਹਲਾਂ ਵੀ ਸਮਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ । ਅੰ ਦਰ ਜਾ
ਕੇ ਸਾਰੇ ਗਸਹਣੇ, ਸੋਨਾ, ਰੁਪਏ ਆਸਦ ਇਕੱ ਠੇ ਕਰਕੇ ਪੰ ਡ ਬੰ ਨਹ ਲਈ । ਜਦੋਂ ਚੁੱ ਕ
ਕੇ ਿੁਰਨ ਲੱਸਗਆ ਿਾਂ ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਕੁੱ ਝ ਲੱਗਾ । ਜਦੋਂ ਿੁਬਾਨ ਿੇ ਲਾਇਆ ਿਾਂ
ਲੂਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ । ਬਚਨ ਚੇਿੇ ਆ ਸਗਆ, ਕਸਹੰ ਦਾ ਇਹ ਿਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ
ਦਾ ਿੀਸਰਾ ਬਚਨ ਵੀ ਸੱ ਚ ਹੋ ਸਗਆ ।

ਚੋਰੁ ਗਇਆ ਘਸਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਅੰ ਦਰ ਵਸੜਆ ।
ਕੁਛਾ ਕੂਣੈ ਭਾਲਦਾ ਚਉਬਾਰੇ ਚਸੜਹਆ ।

ਸੁਇਨਾ ਰੁੱ ਪਾ ਪੰ ਡ ਬੰ ਨਹ ਅਗਲਾਈ ਅਸੜਆ ।
ਲੋ ਭ ਲਸਹਰ ਹਲਕਾਇਆ ਲੂਣ ਹਾਂਡਾ ਫਸੜਆ ।
ਚੁੱ ਖਕੁ ਲੈ ਕੇ ਚੱ ਸਖਆ ਸਿਸੁ ਕੱ ਖ ਨ ਖਸੜਆ ।
ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਗੁਨਹਗਾਰ ਧੜ ਧੰ ਮੜ ਧਸੜਆ ।
(ਵਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ-35/10)
ਪੰ ਡ ਉਸੇ ਿਰਹਾਂ ਹੀ ਛੱ ਡ ਕੇ ਚਲਾ ਸਗਆ । ਦੂਜੇ ਸਦਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੇਸਖਆ ਸਕ
ਗਸਹਸਣਆਂ ਦੀ ਪੰ ਡ ਬੰ ਨਹੀ ਪਈ ਹੈ । ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਗਆ ਸਕ ਕੋਈ ਚੋਰ ਆਇਆ
ਸੀ ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਸਕਉਂ ਨਹੀਂ ਸਗਆ ? ਪਸਹਰੇਦਾਰਾਂ ਿੋਂ ਪੁਸਛਆ ਕਸਹੰ ਦੇ ਚੋਰ ਿਾਂ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ਸਹਿਾਦਾ ਿੁਹਾਨੂੰ ਸਮਲਣ ਆਇਆ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਦੱ ਿਾ ਸਕ ਚੋਰ ਨੂੰ ਛੇਿੀ ਫੜੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ । ਸਜਨਹਾਂ ਉੱਿੇ
ਸ਼ੱ ਕ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰ ਦਾ, ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱ ਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਦੱ ਿੇ । ਭਾਈ ਭੂਮੀਏ ਨੂੰ
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ਪਿਾ ਲੱਗਾ ਸਕ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ
ਸੀ ਸਕ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੀਂ । ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਸਚਹਰੀ ਸਵੱ ਚ ਜਾ ਕੇ
ਕਸਹਣ ਲੱਗਾ ਰਾਜਨ ! ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਸਦਓ, ਮੈਂ ਿੁਹਾਡਾ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਾ
ਭੁਗਿਣ ਨੂੰ ਸਿਆਰ ਹਾਂ । ਰਾਜਾ ਕਸਹਣ ਲੱਸਗਆ ਭੂਮੀਆ ! ਿੂੰ ਵੱ ਡਾ ਸਿਮੀਦਾਰ
ਹੈਂ ਿੇ ਧਰਮੀ ਬੰ ਦਾ ਹੈਂ । ਚੋਰੀ ਵੀ ਕੀਿੀ ਫੇਰ ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਛੱ ਡ ਕੇ ਸਕਉਂ ਚਲਾ
ਸਗਆ ? ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱ ਲ ਖਹੋਲ ਕੇ ਦੱ ਸੀ ਸਕ ਮੈਨੰ ੂ ਪੂਰਾ ਸਸਿਗੁਰੂ ਸਮਲ ਸਗਆ
ਿੇ ਮੈਨੰ ੂ ਬਚਨ ਕੀਿਾ ਸੀ ਸਕ ਸੱ ਚ ਬੋਲੀਂ । ਜਦੋਂ ਮੈਨੰ ੂ ਪਸਹਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱ ਸਛਆ ਿਾਂ
ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱ ਚ ਦੱ ਸਸਆ ਸਕ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ । ਦੂਜਾ ਸੀ ਸਕ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਾ ਹੋਣ
ਦੇਵੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਮਸਹਲ ਸਵੱ ਚ ਆ ਸਗਆ । ਿੀਜਾ ਸੀ ਸਕ ਸਕਸੇ ਦਾ
ਸਨਮਕ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਾ ਕਰੀਂ । ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰ ਡ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਿੁਰਨ ਲੱਗਾ ਿਾਂ ਮੇਰਾ
ਹੱ ਥ ਸਨਮਕ ਦੀ ਡੱ ਬੀ ‘ਚ ਵੱ ਜਾ ਿੇ ਜੀਭ ਨਾਲ ਚੱ ਖ ਸਲਆ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈ ਸਭ
ਕੁੱ ਝ ਛੱ ਡ ਕੇ ਚਲਾ ਸਗਆ । ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਿੇ ਮੈਂ ਿੁਹਾਡੇ ਸਹਾਮਣੇ
ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆਂ ਹਾਂ । ਰਾਜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਗਆ ਸਕ ਇਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬੜਾ
ਕਾਮਲ ਿੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹੈ । ਕਸਹੰ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਾ ਕੀ ਦੇਵਾਂ, ਇਸ ਉੱਿੇ ਿਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ
ਸਕਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਸਜਸ ਨੇ ਜੁਗਿੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਬਦੀ ਛੁਡਾ ਸਦੱ ਿੀ । ਸਵਚਾਰ
ਕੀਿੀ ਸਕ ਇਹ ਿਾਂ ਬੰ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਨੇਕ ਹੈ ਸਜਹੜਾ ਨਮਕ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ
ਛੱ ਡ ਸਗਆ । ਜੇਕਰ ਅਪਣਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਿਾਂ ਬਹੁਿ ਵਧੀਆ ਗੱ ਲ ਹੈ । ਰਾਜਾ
ਕਸਹਣ ਲੱਗਾ ਭੂਮੀਆ ! ਿੂੰ ਬੜਾ ਕਾਬਲ ਬੰ ਦਾ ਹੈਂ । ਮੈਂ ਅੱ ਜ ਿੋਂ ਿੈਨੰ ੂ ਆਪਣਾ
ਵਿੀਰ ਥਾਪਦਾ ਹਾਂ । ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਸੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਮੈਨੰ ੂ ਵੀ ਲਗਵਾ ਿਾ ਸਕ
ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇ । ਸਸਿਗੁਰ ਦੇ ਸੱ ਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਕਰਪਾ ਸਦਕਾ
ਭਾਈ ਭੂਮੀਆ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਖਸਹੜਾ ਛੱ ਡ ਕੇ ਵਿੀਰ ਬਣ ਸਗਆ । ਰਾਜਾ ਕਸਹਣ
ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਭੂਮੀਆ ਸਜਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਿੇਰੇ ਿੇ ਐਨੀ ਸਕਰਪਾ ਕੀਿੀ ਹੈ ਮੈਨੰ ੂ ਵੀ ਉਸ
ਦਾ ਸਸੱ ਖ ਬਣਾ ਲੈ । ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਸਹਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਸਗਆ,
ਧਰਮਸਾਲਾ ਬਣਵਾ ਸਦੱ ਿੀ, ਲੰਗਰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਦੱ ਿਾ ਿੇ ਹਰ ਰੋਿ ਸਿਸੰ ਗ ਹੋਣ
ਲੱਗ ਸਪਆ । ਭਾਈ ਭੂਮੀਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਹਦਾ ਹੈ ਿੇ ਨਾਮ ਜੱ ਪਣ ਦਾ
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ਉਪਦੇਸ਼ ਸਦੰ ਦਾ ਹੈ । ਰਾਜਾ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਕੇ ਨੇਮ ਨਾਲ ਸਿਸੰ ਗ ਸਵੱ ਚ
ਆਉਣ ਲੱਗ ਸਪਆ । ਇਕ ਸਦਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੇਨਿੀ ਕੀਿੀ ਸਕ ਸਾਧਸੰ ਗਿ ਜੀ !
ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸਕ ਸਸਿਗੁਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱ ਿਰ ਦੀ ਦਾਿ ਬਖਸ਼ਣ । ਭਾਈ
ਭੂਮੀਏ ਨੇ, ਸੰ ਗਿ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਦੱ ਿੀ ਸਕ ਮਹਾਰਾਜ ! ਇਹ ਨੇਕ ਰਾਜਾ
ਿੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਭੇਜੋ । ਗੁਰਸਸੱ ਖ ਵੱ ਲੋਂ
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਸਹਬ ਦਾ ਸਪਆਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਿੇ
ਸਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਸਬਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ।

ਸਬਰਥੀ ਕਦੇ ਨ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸਸ ॥
ਨਾਨਕ ਜੋਰੁ ਗੋਸਵੰ ਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਿਾਸਸ ॥

ਅੰ ਗ-819

ਅਰਦਾਸ ਸਵੱ ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਿੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਸਜਸ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਸਾਲਾਂ ਸਮਲਦੀਆਂ
ਹਨ । ਐਸੀ ਇਕ ਕਥਾ ਦਾ ਸਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰ ਦ ਦੀ ਰਾਣੀ
ਅੱ ਧੀ ਰਾਿ ਨੂੰ ਸਿਸੰ ਗ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਾਗਣ ਿੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਇਆ
ਕਰਦੀ ਸੀ । ਇਕ ਰਾਿ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁਲਹੀ ਿਾਂ ਦੇਸਖਆ ਸਕ ਰਾਣੀ
ਪਲੰਘ ਿੇ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਸਕ ਮੈਨੰ ੂ ਦੱ ਸੇ ਬਗੈਰ ਸਕੱ ਥੇ ਗਈ ?
ਅਗਲੀ ਰਾਿ ਨੂੰ ਭੇਿ ਕੱ ਢਣ ਵਾਸਿੇ ਸਪਛੇ ਿੁਰ ਸਪਆ ਿਾਂ ਦੇਸਖਆ ਸਕ ਇਕ
ਜਗਹਾ ਸਿਸੰ ਗ ਹੋ ਸਰਹਾ ਸੀ, ਰਾਣੀ ਸਿਸੰ ਗ ਸਵੱ ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ । ਇਸ ਨੇ

ਸੰ ਗਿਾਂ ਦੇ ਜੋਸੜਆਂ ਸਵੱ ਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਖੜਾਮ ਚੁੱ ਕ ਲਈ । ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ
ਸਵੱ ਚ ਸੀ ਸਕ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਖੜਾਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਾਂਗਾ, ਸਕਥੇ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਸਪਆ,
ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਕਹਾ ਸਕ ਸਾਧ ਸੰ ਗਿ ਜੀ ! ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖੜਾਮਾਂ ਸਵਚੋਂ ਇਕ ਗੁੰ ਮ ਹੈ,
ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਸੰ ਗਿ ਨੇ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ
ਕੀਿੀ ਹੇ ਪਰਭੂ ! ਰਾਣੀ ਦੀ ਖੜਾਮ ਸਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਿੋਂ ਬਾਅਦ
ਦੇਸਖਆ ਸਕ ਪਸਹਲੀ ਖੜਾਮ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਪਈ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰ ਚੀ
ਿਾਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਪੁੱ ਸਛਆ ਸਕ ਦੂਜੀ ਖੜਾਮ ਸਕੱ ਥੇ ਹੈ ? ਕਸਹੰ ਦੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ! ਦੋਵੇਂ
ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਸਵੱ ਚ ਹਨ । ਸਜਹੜੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱ ਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੱ ਢ
ਸਲਆਇਆ । ਰਾਜਾ ਇਹ ਕੌ ਿਕ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਗਆ ਸਕ ਸਿੰ ਨੋ ਖੜਾਵਾਂ
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ਇਕੋ ਸਜਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਕਸਹੰ ਦਾ ਇਹ ਸਕਥੋਂ ਆ
ਗਈ ? ਰਾਣੀ ਕਸਹੰ ਦੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ! ਇਹ ਪਰਭੂ ਨੇ ਸਾਧਸੰ ਗਿ ਦੀ ਅਰਦਾਸ
ਸੁਣ ਕੇ ਧੁਰੋਂ ਭੇਜੀ ਹੈ । ਇਹ ਕੌ ਿਕ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸਿਸੰ ਗੀ ਬਣ ਸਗਆ ।

ਸੁਖ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰ ਦ ਘਰ ਨਾਰ ਸੁ ਿਾਰਾ ਲੋ ਚਨ ਰਾਣੀ ।
ਸਾਧਸਗਸਿ ਸਮਲ ਗਾਂਵਦੇ ਰਾਿੀਂ ਜਾਇ ਸੁਣੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ।
ਸਪਛੋਂ ਰਾਜਾ ਜਾਸਗਆ ਅੱ ਧੀ ਰਾਿ ਸਨਖੰ ਡ ਸਵਹਾਣੀ ।
ਰਾਣੀ ਸਦੱ ਸ ਨ ਆਵਈ ਮਨ ਸਵਚ ਵਰਿ ਗਈ ਹੈਰਾਣੀ ।
ਹੋਰਿੁ ਰਾਿੀ ਉੱਠ ਕੈ ਚੱ ਸਲਆ ਸਪੱ ਛੈ ਿਰਲ ਜੁਆਣੀ ।
ਰਾਣੀ ਪਹੁਿੀ ਸੰ ਗਿੀਂ ਰਾਜੇ ਖੜੀ ਖੜਾਉਂ ਨੀਸਾਣੀ ।
ਸਾਧ ਸੰ ਗਸਿ ਆਰਾਸਧਆ ਜੋੜੀ ਜੁੜੀ ਖੜਾਉਂ ਪੁਰਾਣੀ ।
ਰਾਜੇ ਸਡੱ ਠਾ ਚਸਲਿ ਇਹੁ ਏਹ ਖੜਾਵ ਹੈ ਚੋਜ ਸਵਡਾਣੀ ।
ਸਾਧ ਸੰ ਗਸਿ ਸਵਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੀ ।
(ਵਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ-10/6)
ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪਰ ਰਾਜਾ
ਕਸਹੰ ਦਾ ਇਹ ਲੜਕਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਅਰਦਾਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਹੁਕਮ ਕਰ
ਸਦੱ ਿਾ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨਾ ਕਹੇ ਿੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓ । ਲੜਕਾ
ਕਰਕੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਿੀ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਸ਼ਸ਼ਿਰ ਸਵਸਦਆ ਸਸਖਾ ਸਦੱ ਿੀ ਸਾਰੇ ਕੰ ਮ
ਲੜਸਕਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਜੁਆਨ ਹੋਈ ਰਾਜਾ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸਹੰ ਦਾ
ਸਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵਾਸਿੇ ਸੁੰ ਦਰ ਕੰ ਸਨਆ ਲੱਭੋ । ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਸਕ ਲੜਕੀ ਦਾ
ਸਵਆਹ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਕਵੇਂ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ ਪਰ ਰਾਜੇ ਿੋਂ ਡਰਦੇ ਗੱ ਲ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ।
ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਿਾ ਹੋ ਸਗਆ ਿੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਦਨ ਨੀਯਿ ਹੋ
ਸਗਆ । ਬਰਾਿ ਚੜਹ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਅੱ ਧ ਸਵੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚੇ ਿਾਂ ਅੱ ਗੇ ਜੰ ਗਲ ਦਾ ਰਸਿਾ
ਸੀ । ਲਾੜੇ (ਲੜਕੀ) ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦੀ ਇਕ ਸਹਰਨ ਸਨਕਸਲਆ ਿੇ ਉਸ ਨੇ ਸਰਪਟ
ਘੋੜਾ ਸਪੱ ਛੇ ਲਾ ਸਲਆ । ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਸਨਕਲ ਗਈ ਸਹਰਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਸਗਆ ਪਰ
ਉਸ ਨੇ ਦੇਸਖਆ ਸਕ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਛੋਟੀ ਸਜਹੀ ਕੁਟੀਆ ਹੈ । ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਬਹੰ ਨ ਕੇ
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ਅੰ ਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਿਾਂ ਦੇਸਖਆ ਸਕ ਬੜੇ ਸੁੰ ਦਰ ਨੂਰੀ ਸਚਹਰੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼
ਉੱਚੇ ਆਸਨ ਬੈਠੇ ਸੰ ਗਿਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਆਲ ਆਇਆ
ਕਸਹੰ ਦੀ ਇਹ ਿਾਂ ਉਹੀ ਸਸਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਹਨ ਸਜਨਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਿਾ
ਜੀ ਦੱ ਸਸਆ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਿੇ ਮੱ ਥਾ ਟੇਸਕਆ ਿੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ
ਭਾਈਆਂ ਵੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਕਹਾ “ ਆਓ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ! ਐਧਰ ਬੈਠੋ ” ।
ਬਚਨ ਕਸਹਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਸਕ ਸਾਰੇ ਅੰ ਗ ਬਦਲ ਗਏ ਿੇ ਸੁੰ ਦਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ
ਸਰੀਰ ਬਣ ਸਗਆ । ਇਿਨੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਪਹੁੰ ਚ ਸਗਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੱ ਥਾ
ਟੇਸਕਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਸਰ ਚੁੱ ਸਕਆ ਿਾਂ ਸਾਰਾ ਸਦਰਸ਼ ਗਾਇਬ ਹੋ ਸਗਆ । ਉੱਥੇ ਨਾ
ਸਸਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ ਿੇ ਨਾ ਉਹ ਕੁਟੀਆ ਹੈ । ਦੋਵੇਂ ਸਪਓ-ਪੁੱ ਿਰ ਖੜਹੇ ਹਨ,
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਿੇ ਪਰਿੱਖ ਕੌ ਿਕ ਦੇਖ ਕੇ ਸਸਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਸਟ ਕੋਸਟ ਧੰ ਨਵਾਦ
ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸਜਸਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪੂਰਨ ਪਰਿੀਿ ਿੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜ
ਕਰਨ ਵਾਸਿੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਬਰਦ ਹੈ ਸਕ ਉਹ
ਸਸੱ ਖ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ ।

ਅਪੁਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ
ਆਪੇ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ॥
ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਸਕਰਸਿ ਸੇਵਕ ਕੀ
ਿਹਾ ਿਹਾ ਉਸਠ ਧਾਵੈ ॥
ਸੇਵਕ ਕਉ ਸਨਕਟੀ ਹੋਇ ਸਦਖਾਵੈ ॥
ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਠਾਕੁਰ ਪੈ ਸੇਵਕੁ
ਿਿਕਾਲ ਹੋਇ ਆਵੈ ॥

ਅੰ ਗ-403

ਬਰਾਿ ਪਹੁੰ ਚ ਗਈ ਿੇ ਉਧਰ ਸਕਸੇ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਦੱ ਸ ਸਦੱ ਿਾ ਸਕ ਲੜਕਾ
ਨਹੀਂ, ਲੜਕੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਕੀਿੀ, ਿਸੱ ਲੀ ਹੋ ਗਈ । ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ

ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਿੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਕ ਗੁਰੂ ਸਕਡਾ ਸਮਰੱ ਥ ਹੈ ।
ਸਸੱ ਖ-ਸੰ ਗਿ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਅਣਹੋਣੀ ਸਵੱ ਚ ਬਦਲ ਸਦੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਿੋਂ ਸਦ ਬਸਲਹਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
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ਨਾਰੀ ਿੇ ਜੋ ਪੁਰਖੁ ਕਰਾਵੈ
ਪੁਰਖਨ ਿੇ ਜੋ ਨਾਰੀ ॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੋ ਪਰੀਿਮੁ
ਸਿਸੁ ਮੂਰਸਿ ਬਸਲਹਾਰੀ ॥

ਅੰ ਗ-1252

ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਨਾਲ ਸਜਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਉਿੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਸ਼ਰਧਾ
ਨਾਲ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਿਰਦਾ ਹੈ ਿੇ ਿਾਰਨਹਾਰਾ
ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਭਾਈ ਭੂਮੀਆ ਆਪ ਵੀ ਿਰ ਸਗਆ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਿਾਸਰਆ ਿੇ
ਹਿਾਰਾਂ ਦੀ ਸਗਣਿੀ ਸਵੱ ਚ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰ ਗਿ ਨੂੰ ਿਾਸਰਆ ।

ਸੰ ਿਹੁ ਸਾਗਰੁ ਪਾਸਰ ਉਿਰੀਐ ॥
ਜੇ ਕੋ ਬਚਨੁ ਕਮਾਵੈ ਸੰ ਿਨ ਕਾ
ਸੋ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਰੀਐ ॥

ਅੰ ਗ-747

ਸਸਿਗੁਰ ਬਚਨ ਬਚਨ ਹੈ ਸਸਿਗੁਰ
ਪਾਧਰੁ ਮੁਕਸਿ ਜਨਾਵੈਗੋ ॥

ਅੰ ਗ-1309

ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ

ਸਵਸਚ ਬਾਣੀ ਅੰ ਸਮਰਿੁ ਸਾਰੇ ॥
ਗੁਰੁ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕੁ ਜਨੁ ਮਾਨੈ
ਪਰਿਸਖ ਗੁਰੂ ਸਨਸਿਾਰੇ ॥

ਅੰ ਗ-982

ਸਸਿਗੁਰ ਬਚਨੀ ਗਸਿ ਸਮਸਿ ਪਾਈ ॥
ਸਸਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਮਾਵਣੇ ਸਚਾ ਏਹੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ਅੰ ਗ-1030
ਅੰ ਗ-52

ਸਾਧ ਸੰ ਗਿ ਜੀ ! ਇਹ ਸਸਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ
ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਸਕਹਾ ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਮੈਂ ਪਾਰਬਰਹਮ ਪਰਮਸ਼
ੇ ਰ, ਿੂੰ ਗੁਰੂ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ । ਇਹੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੈ । ਸਾਡੇ
ਉੱਿੇ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਰਸਹਮਿ ਕੀਿੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ
ਲੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ । ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ‘ਗੁਰਮੁਖ’ ਅਵਸਥਾ ਬਰਹਮਸਗਆਨੀ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਕਦੀ ਭੁੱ ਲ ਕੇ ਵੀ
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ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਗੋਂ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਸਮਝਦੇ ਹਨ । ਉਹ
ਇਹੋ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ ਸਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰ ਨੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਸਹਬ ਸਕਧਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ,
ਹਾਿਰ ਨਾਿਰ ਹਨ । ਦਸਮੇਂ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਲੱਸਗਆਂ ਬਚਨ ਕੀਿਾ ਸੀ
ਸਕ ਮੈਂ ਿੁਹਾਡੇ ਸਹਰਸਦਆਂ ਸਵੱ ਚ ਵਸਾਂਗਾ ਪਰ ਿੁਸੀਂ ਪੰ ਜਾਂ ਸਪਆਸਰਆਂ ਿੋਂ ਅੰ ਸਮਰਿ
ਦੀ ਦਾਿ ਲੈ ਕੇ ਰਸਹਿ-ਬਸਹਿ ਸਵੱ ਚ ਪੱ ਕੇ ਸਰਹੋ । ਨਾਮ ਜਸਪਓ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ
ਕਮਾਈ ਕਸਰਓ ।

ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ ॥

ਖਾਲਸੇ ਮੇਂ ਹਉ ਕਰਉ ਸਨਵਾਸ ॥

(ਦਸਮ ਗਰੰ ਥ-ਪਾ. 10)

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਭੂਮੀਆ ਿਰ ਸਗਆ ਿਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਿਰ

ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਿਾਂ ਸਧਾਰਨ ਸਗਰਹਸਿੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਡਾਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ,
ਠੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਇਸ ਲਈ ਬਾਣੀ ਪੜਹੋ, ਸਨਿਨੇਮ ਕਰੋ, ਕੀਰਿਨ ਸੁਣੋ,
ਕੀਰਿਨ ਕਰੋ । ਸਸਿਸੰ ਗ ਸਭ ਿੋਂ ਉਿਮ ਚੀਿ ਹੈ, ਸਸਿਸੰ ਗ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਿੇ
ਸਭ ਵੱ ਡੀ ਲੋ ੜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰ ਨ ਕੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ।
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2. ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਣ ॥
ਜਨਮਾਂ-ਜਨਮਾਂ ਿੋਂ ਪਰਮਸ਼
ੇ ਰ ਨਾਲੋਂ ਸਵੱ ਛੜੀ ਹੋਈ ਜੀਵ ਆਿਮਾ ਨੂੰ ਮੁੜ
ਪਰਭੂ ਸਵੱ ਚ ਅਭੇਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਕੇਵਲ ਪੂਰੇ ਸਸਿਗੁਰੂ ਪਾਸ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱ ਚੇ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਵੇਰਾਂ
ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਹੈ ਸਜਨਹਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁਲੇ-ਭਟਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ, ਦਾਨ ਿੇ ਇਸ਼ਨਾਨ
ਸਦਰੜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਸਿ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਸਵੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਦੱ ਿਾ
ਸਜਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱ ਕਰ ਖਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅੰ ਡਜ, ਜੇਰਜ,
ਸੇਿਜ, ਉੱਿਭੁਜ ਇਨਹਾਂ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਸਵੱ ਚ ਪਇਆ
ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਅਣਸਗਣਿ ਸਾਲਾਂ ਿੋਂ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਚੱ ਕਰ ਕੱ ਟ ਸਰਹਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ
‘ਸਸਧ ਗੋਸਟ’ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਸਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਬਾਿ ਕਰਸਦਆਂ ਸਸੱ ਧਾਂ
ਨੇ ਬਹੁੱ ਿ ਸਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨ ਕੀਿੇ ਿੇ ਉੱਥੇ “ਗੁਰਮੁਖ” ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਹੈ,
ਸਜਸ ਦਾ ਸਿਕਰ ਪਸਹਲੇ ਗਰੰ ਥਾਂ ਸਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਕਹਾ ਸਕ
ਸਜਹੜਾ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਭਟਕਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ
ਰਸਿੇ ਿੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਿੇ ਸਸਿ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਗਆਿ ਕਰਵਾਏਗਾ । ਗੁਰਮੁਖ
‘ਨਾਮ-ਦਾਨ-ਇਸ਼ਨਾਨ’ ਇਨਹਾਂ ਸਿੰ ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਹੈ । ਜੇ
ਬਾਹਰਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਿਾਂ ਅੰ ਦਰਲਾ ਗਲਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅੰ ਦਰਲਾ ਹੀ ਠੀਕ
ਨਹੀਂ ਿਾਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰਲਾ ਭੇਖ ਕੋਈ ਮਹੱ ਿਵ ਨਹੀਂ ਰੱ ਖਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਿੇ ਿੋਰ ਸਦੱ ਿਾ ਹੈ ਿਾਸਕ ਦੋਨੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ।

ਕਸਰ ਇਸਨਾਨੁ ਸਸਮਸਰ ਪਰਭੁ ਅਪਨਾ ॥
ਮਨ ਿਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ ॥
ਕੋਸਟ ਸਬਘਨ ਲਾਥੇ ਪਰਭ ਸਰਣਾ
ਪਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰ ਜੋਗਾ ॥

ਅੰ ਗ-611

33

ਅੰ ਸਮਰਿ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਿੋਂ ਬਾਦ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਵੱ ਚ
ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਸਸੱ ਟਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਮਨ ਿੇ ਿਨ ਦੋਵੇਂ ਰੋਗ ਿੋਂ ਰਸਹਿ ਹੋ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਰੋਗ ਰਸਹਿ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗ ਰਸਹਿ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਹੀ ਉਹ
ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਰੋਗੀ ਮਨ ਿੇ ਰੋਗੀ ਸਰੀਰ ਭਜਨਬੰ ਦਗੀ ਿੋਂ ਬਹੁਿ ਦੂਰ ਰਸਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ਼ਨਾਨ ਿੇ ਸਸਮਰਨ, ਇਨਹਾਂ ਦੋਵਾਂ
ਚੀਿਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ, ਿਨ ਿੰ ਦਰੁਸਿ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਿੇ ਅੰ ਿਰ ਆਿਮੇ
ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਸਵੱ ਚ ਪਹੰ ਚ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਬਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
। ਸਜਹੜੇ ਸੰ ਜੋਗ ਪਰਭੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਿੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ, ਉਹ
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਵੱ ਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਪਰਾਪਿ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ
ਬਖਸਸ਼ਸ਼ ਸਸਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਸੱ ਖਾਂ ਿੇ ਕੀਿੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਜਸ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ

ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ । ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਦੇ ਸਕਸ ਿਰਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਿੇ ਸਕਹੜਾ ਿਰੀਕਾ
ਅਪਣਾਈਏ ਸਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪਆਰ ਕਰੇ ? ਗੂਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ
ਜਪੁਜੀ ਸਾਸਹਬ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪਉੜੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੀ ਇਹ ਗੱ ਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਦੱ ਿੀ
ਹੈ ਸਕ ਸਪਆਸਰਓ ! ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਪਆਰ ਦੀ ਗੰ ਢ ਪਾਉਣ ਵਾਸਿੇ ਅੰ ਸਮਰਿ
ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਸਵੱ ਚ ਜੁੜੋ ਸਕਉਸਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸੰ ਜੋਗ ਨਾਲ
ਸਮਸਲਆ ਹੈ ਿੇ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸਸ਼ਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹ ਭਲਾ ਸੰ ਜੋਗ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ
ਸਜਸ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ।

ਫੇਸਰ ਸਕ ਅਗੈ ਰਖੀਐ ਸਜਿੁ ਸਦਸੈ ਦਰਬਾਰੁ ॥
ਮੁਹੌ ਸਕ ਬੋਲਣੁ ਬੋਲੀਐ ਸਜਿੁ ਸੁਸਣ ਧਰੇ ਸਪਆਰੁ ॥
ਅੰ ਸਮਰਿ ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ਵਸਡਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ॥
ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥

ਅੰ ਗ-2

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਿੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਿੱ ਕ ਅਿੇ
ਉਸ ਿੋਂ ਬਾਦ ਸਜੰ ਨੇ ਵੀ ਸਸੱ ਖ ਜਗਿ ਸਵੱ ਚ ਗੁਰਸਸਖ ਮਹਾਿਮਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ
ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਰੀਿੀ ਮੁਿਾਸਬਕ ਅੰ ਸਮਰਿ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਸਹਿ ਸਨਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ
। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਅੰ ਸਮਰਿ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਸਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਸਮਰਨ
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ਕਰਨ ਿੋਂ ਬਾਦ ਸਵੈ-ਸਰੂਪ ਸਵੱ ਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਸਕਉਂਸਕ ਸਾਡੇ ਿੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ
ਸਸਮਰਨ ਸਵੱ ਚ ਫਰਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੰ ਡਲ ਸਵੱ ਚ
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਸਕ ਸਵੈ-ਸਰੂਪ ਦਾ ਸਸਮਰਨ ਸਕਵੇਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਿੇ ਆਿਮ ਮੰ ਡਲ ਸਵੱ ਚ ਸਕਵੇਂ ਚੁੱ ਭੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਸਵੱ ਚ ਸਕਵੇਂ
ਲੀਨਿਾ ਪਰਾਪਿ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱ ਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਕਉਂਸਕ
ਉਸ ਦੀ ਪਦਵੀ ਬਹੁੱ ਿ ਉਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਜਹੜਾ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਸਵੱ ਚ ਲੀਨ ਹੋ
ਜਾਵੇ । ਸਜਸ ਨੂੰ ਅਨਹਿ ਸੁੰ ਨ ਦਾ ਮੰ ਡਲ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ
ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਕਉਂਸਕ ਅਸੀਂ ਊੜੇ (ੳ)ਆੜੇ (ਅ) ਿੋਂ ਅੱ ਗੇ ਟੱ ਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ । ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਨੋਖੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ
ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਸਕ ‘ਅਨਹਿ ਸੁੰ ਨ’ ਦਾ ਮੰ ਡਲ, ਇਹ ਕੀ ਕਸਹ ਸਦੱ ਿਾ ? ਗੁਰੂ
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ ਸਕ ਅੰ ਸਮਰਿ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਵੈ-ਸਰੂਪ
ਸਵੱ ਚ ਲੀਨਿਾ ਪਰਾਪਿ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਸਹਜ ਸਮਾਧ 24 ਘੰ ਟੇ ਲੱਗੀ
ਰਸਹੰ ਦੀ ਹੈ ।

ਸਸਹਜ ਸਮਾਸਧ ਲਗੀ ਸਲਵ ਅੰ ਿਸਰ
ਸੋ ਰਸੁ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਜੀਉ ॥

ਅੰ ਗ-106

ਅਨਹਿ ਸੁੰ ਸਨ ਰਿੇ ਸੇ ਕੈਸੇ ॥
ਸਜਸ ਿੇ ਉਪਜੇ ਸਿਸ ਹੀ ਜੈਸੇ ॥

ਅੰ ਗ-943

ਉਨਹਾਂ ਸਵੱ ਚ ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵੱ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸਕਉਂਸਕ ਸਜਹੜਾ
ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਥੇ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, ਇਕੋ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਅਸਾਡੀ ਮੰ ਸਿਲ ਹੈ
ਸਜਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਹਨਿ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਕਰਪਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚਣਾ ਹੈ ।
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰ ਸਮਰਿ ਵੇਲੇ ਪਸਹਰ ਰਾਿ ਰਸਹੰ ਦੀ
ਉਠ ਕੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਸਰੂਪ ਸਵੱ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ।
ਸਵੈ-ਸਰੂਪ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਸਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਿਲਬ ਹੈ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਪਣਾ ਰੂਪ, ਉਹ ਰੂਪ ਅਸਲ ਸਵੱ ਚ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਣ
ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਬਣ ਸਗਆ । ਮਹਾਰਾਜ ਸਵੈ-ਸਰੂਪ ਸਵੱ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁੱ ਿ ਸਮਾਂ
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ਬੈਠਦੇ ਫੇਰ ਕੀਰਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਸਵੱ ਚ ਸ਼ਸ਼ੋਸਭਿ ਹੋ ਜਾਂਦੇ
ਅਿੇ ਸੰ ਗਿਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਨਹਾਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ । ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਵੱ ਚ
ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸਾਰ ਕਰੰ ਟ ਦੀ ਿਰਹਾਂ ਇਕ ਐਸੀ ਝੁੰ ਨਝੁਨਾਹਟ ( ਰੂਹਾਨੀ
ਕੰ ਬਣੀ) ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਸਜਸ ਨੇ ਕਦੀ ਸੁਰਸਿ ਦੀ ਚੜਹਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਿੀ
ਹੁੰ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਸੀ ਸਕਉਂਸਕ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ
ਦੀ ਜੋ ਹਸਿੀ ਸੀ ਉਸ ਸਵੱ ਚ ਨਾਮ ਦੇ ਓਰੇ ਦੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਕਿੀ ਸੀ । ਦਰਸ਼ਨ
ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵਾਿਾਵਰਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਜਸ ਨਾਲ ਸੰ ਗਿਾਂ ਸਵੈਸਰੂਪ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੀਆਂ ਸਨ । ਇਹ ਸ਼ਕਿੀ ਸਾਰੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂਆਂ, ਭਗਿਾਂ
ਿੇ ਸੰ ਿਾਂ ਸਵੱ ਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

ਆਵੈ ਸਾਸਹਬੁ ਸਚਸਿ ਿੇਸਰਆ ਭਗਿਾ ਸਡਸਠਆ ॥
ਮਨ ਕੀ ਕਟੀਐ ਮੈਲੁ ਸਾਧਸੰ ਸਗ ਵੁਸਠਆ ॥

ਅੰ ਗ-520

ਭੋਗ ਪੈਣ ਿੋਂ ਬਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਰਸਹੰ ਦੇ ਿੇ ਜੋ ਕੁੱ ਝ ਵੀ ਪਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ
ਜਾਂ ਸੰ ਸੇ ਹੁੰ ਦੇ, ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਦਆ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਸਜਨਹਾਂ ਸੰ ਸੇ ਦੇ ਭਜਨ ਬਾਰੇ
ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ, ਪਸਹਲਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਦੰ ਦੇ, ਅੰ ਦਰੋਂ ਹੀ ਬੁੱ ਝ ਕੇ, ਸਬਨਾਂ ਮੰ ਸਗਆਂ
ਬਖਸਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਸਹੰ ਦੇ ਸਨ ਸਕਉਂਸਕ ਪੂਰਨ ਸਸਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛਣ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸਕ ਿੈਨੰ ੂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਸਸਖਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਿੇ ਦੁਨੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਬਖਸਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਨਹਾਲ ਕਸਰਆ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਗੁਰਸਸੱ ਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ
ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਿੋਂ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਪਆਰ ਿੇ ਉਿਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਨੂੰ ਟੁਰਦੇ ਿੇ ਇਕ
ਇਕ ਕਦਮ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਵੱ ਚ ਪੁੱ ਸਟਆ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਸਖਾਂ ਦੀ
ਸੰ ਗਿ ਸਵੱ ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਰਹੁਰੀਿੀ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਸਜਸ ਬਾਰੇ ਭਾਈ
ਸਾਸਹਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਲਖਦੇ ਹਨ ।

ਸਸਿਗੁਰ ਸਰਨੀ ਜਾਇ ਸੀਸ ਸਨਵਾਇਆ ।
ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਚਿ ਲਾਇ ਮੱ ਥਾ ਲਾਇਆ ।
ਗੁਰਮਸਿ ਸਰਦੈ ਵਸਾਇ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ।
ਗੁਰਮੁਖ ਸਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਭਾਣਾ ਭਾਇਆ ।
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ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਸਿ ਸਲਵ ਲਾਇ ਹੁਕਮ ਕਮਾਇਆ ।
ਸਾਧਸੰ ਗਿ ਭੈ ਭਾਇ ਸਨਜ ਘਰ ਪਾਇਆ ।
ਚਰਨਕਵਲ ਪਿੀਆਇ ਭਵਰ ਲੁਭਾਇਆ ।
ਸੁਖ ਸੰ ਪੁਟ ਪਰਚਾਇ ਅਸਮਉ ਪੀਆਇਆ ।
ਧੰ ਨ ਜਣੇਂਦੀ ਮਾਇ ਸਸਹਲਾ ਆਇਆ ।
(ਵਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ-3/20)
ਗੁਰਸਸੱ ਖ ਸਸਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਸਵੱ ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਕੜਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰਸਵੀਂ ਿੌਰ ਿੇ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਧੁਰ ਸਹਰਦੇ ਿੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱ ਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੀਸ ਸਨਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ।
ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਚੱ ਿ ਲਾ ਕੇ ਡੰ ਡਵਿ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱ ਥਾ ਲਾਉਂਦੇ
ਹਨ । ਆਪਣੀ ਮੱ ਿ ਨੂੰ ਗੁਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਸਸਖਆ ਨੂੰ ਸਹਰਦੇ ਸਵੱ ਚ ਵਸਾਉਂਦੇ
ਹਨ । ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸਸਹਜ ਨਾਲ ਸਮੱ ਠਾ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਸਿ ਦੀ ਸਲਵ ਲਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਿੋਂ ਜੋ ਬਚਨ
ਸਨਕਲਦੇ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸੰ ਗਿ ਸਵੱ ਚ ਬੈਠ ਕੇ
ਅਦਬ ਿੇ ਸਪਆਰ, ਇਨਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਿਾਂ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਰਸਿ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ
ਸਨਜ ਘਰ (ਸਵੈ-ਸਰੂਪ) ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ । ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਰਦੇ ਸਵੱ ਚ
ਵਸਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ ਸਜਵੇਂ ਭਉਰਾ ਫੁੱ ਲ ਉੱਿੇ ਮਸਿ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿੇ ਉਸ ਕੋਈ
ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਸਹੰ ਦਾ । ਸੁੱ ਖਾਂ ਦੇ ਖਿਾਨੇ ਸਵੱ ਚ ਪਰਚ ਕੇ ਅੰ ਿਰ ਆਿਮੇ ਸ਼ਬਦ
ਦਾ ਮਹਾਂ ਰਸ ਪੀਂਦੇ ਹਨ । ਐਸੇ ਗੁਰਸਸੱ ਖਾਂ ਦੀ ਮਾਿਾ ਧੰ ਨ ਹੈ ਸਜਸ ਦਾ ਆਉਣਾ
ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਸੱ ਖ ਸੰ ਗਿ ਸਵੱ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮੇਂ
ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਸਰਆ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਸੰ ਗਿ ਸਵੱ ਚ ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਸਜਨਹਾਂ ਨੇ
ਹਾਲੇ ਸਬਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿੇ ਕਈ ਅਸਜਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਸਹਲਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਸਾਸਹਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਸ਼ੰ ਕੇ ਨਸਵਰਿ ਹੁੰ ਦੇ ਸਜਸ
ਨਾਲ ਰੂਹਾਨੀ ਮਾਰਗ ਿੇ ਿਰੱ ਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ।
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਸਹਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱ ਜ ਸੰ ਗਿ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ
ਨਵਾਂ ਪਰੇਮੀ ਆਇਆ ਜੋ ਪਸਹਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੂਰਾਨੀ
37

ਮੁਖੜੇ ਵੱ ਲ ਸਟਕ-ਸਟਕੀ ਲੱਗਾ ਕੇ ਬੜੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਿੇ ਸਜਉਂ ਸਜਉਂ
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਉਂ ਸਿਉਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਪਆਰ ਸਹਰਦੇ ਸਵੱ ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ
ਲੱਗ ਸਪਆ । ਸਪਆਰ ਿੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਐਨਾ ਭਰ ਸਗਆ ਸਕ ਦੋਵੇਂ ਹੱ ਥ ਜੋੜ ਕੇ
ਖੜਹਾ ਹੋ ਸਗਆ ਸਜਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਖਿਮ ਹੋ ਸਗਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਨੇ ਅੰ ਦਰੋਂ ਦੇਖ ਸਲਆ ਸਕ ਇਸ ਦੇ ਸਹਰਦੇ ਸਵੱ ਚ ਸਪਆਰ ਜਾਗ ਸਪਆ ਿੇ ਸ਼ਰਧਾ
ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸਕਉਂਸਕ ਜਦ ਿੀਕਰ ਇਹ ਦੋ ਚੀਿਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ
ਿੀਕਰ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਜਾਂ ਮਹਾਿਮਾ ਪਾਸੋਂ ਜਸਗਆਸੂ ਕੁੱ ਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ । ਇਹ
ਦੋਵੇਂ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦਾਿਾਂ ਹਨ ਸਕਉਂਸਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਦਮਾਗ ਸਵੱ ਚ ਿਾਂ ਿਰਕ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਪਣੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱ ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ, ਸਜਵੇਂ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ।

ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਸਪਰਮੁ ਨ ਲਗਈ
ਜੇ ਲੋ ਚੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
ਏਹੁ ਸਪਰਮੁ ਸਪਆਲਾ ਖਸਮ ਕਾ
ਜੈ ਭਾਵੈ ਿੈ ਦੇਇ ॥

ਅੰ ਗ-1378

ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਸਲਆ ਸਕ ਇਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਦੋਵੇਂ ਚੀਿਾਂ ਿਾਂ ਆ ਗਈਆਂ
ਪਰ ਅਸਲੀ ਰਾਹ ਿੋਂ ਭੁੱ ਸਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਸ ਵੱ ਲ ਸਪਆਰ ਦੀ ਸਨਗਾਹ
ਨਾਲ ਿੱ ਕ ਕੇ ਪੁੱ ਸਛਆ, ਪਰੇਮੀਆ ! ਅਸੀਂ ਪਸਹਲਾਂ ਿੂੰ ਕਦੀ ਸੰ ਗਿ ਸਵੱ ਚ ਨਹੀਂ
ਦੇਸਖਆ, ਿੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਿੇ ਸਕਹੜੀ ਸਕਰਿ ਕਰਕੇ ਸਨਰਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ?
ਕਸਹਣ ਲੱਸਗਆ ਮਹਾਰਾਜ ! ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੋਹੜੂ ਹੈ ਿੇ ਸੁਸਨਆਰੇ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ
ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਕਰਿ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਹਨ ਉਸ
ਮੁਿਾਸਬਕ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਸਵੱ ਚ ਖੋਟ ਹੀ ਖੋਟ ਹੈ । ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਸਹਣੇ ਬਣਾਉਂਦਾ
ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਸਕ ਉਨਾਂ ਸਵੱ ਚ ਚਾਰ ਸਹਸੇ ਖੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ
ਗਾਹਕ ਦੀ ਿਸੱ ਲੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਵੱ ਚ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਕੇ
ਸਬੰ ਧੀ ਵੀ ਸਕਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ । ਭਾਈ ਬੋਹੜੂ ਕਸਹਣ
ਲੱਸਗਆ ਸੱ ਚੇ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ! ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਵੱ ਡਾ ਅਪਰਾਧੀ,
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ਬੇਮੁਖ, ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲਾ, ਸਵਸ਼ਵਾਸਘਾਿੀ, ਅਸਕਰਿਘਣ ਹਾਂ ਿੇ ਮੇਰੇ ਸਵੱ ਚ
ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਹਨ । ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਹਉ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਹਗਾਰੁ ਹਉ ਬੇਮੁਖ ਮੰ ਦਾ ।
ਚੋਰ ਯਾਰ ਜੂਆਸਰ ਹਉਂ ਪਰ ਘਸਰ ਜੋਹੰਦਾ ।
ਸਨੰਦਕੁ ਦੁਸ਼ਟੁ ਹਰਾਮ ਖੋਰੁ ਠਗੁ ਦੇਸ ਠਗੰ ਦਾ ।
ਕਾਮੁ ਕਰੋਧ ਮਦੁ ਲੋ ਭੁ ਮੋਹੁ ਹੰ ਕਾਰ ਕਰੰ ਦਾ ।
ਸਵਸ਼ਵਾਸਘਾਿੀ ਅਸਕਰਿਘਣ ਮੈਂ ਕੋ ਨ ਰਖੰ ਦਾ ।
ਸਸਮਸਰ ਮੁਰੀਦਾ ਢਾਡੀਆ ਸਸਿਗੁਰੁ ਬਖਸੰ ਦਾ ।
(ਵਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ-36/21)
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਿੋਂ ਸੱ ਚ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਪਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ
ਬੋਹੜੂ ! ਿੇਰੇ ਬਸਲਹਾਰ, ਿੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਪ-ਿੋਲ ਸਲਆ ਿੇ ਸਾਡੇ ਅੱ ਗੇ
ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਪਰਗਟ ਕਰ ਸਦੱ ਿਾ । ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਐਸੇ ਵੀ ਬੰ ਦੇ ਹਨ ਸਜਹੜੇ
ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁੱ ਿ ਚੰ ਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰ ਦਰ ਮੈਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ । ਉਨਹਾਂ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਪਾਪ ਲੱਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿੇ ਕਮਾਈ ਵੀ ਸੁੱ ਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ । ਐਸੇ ਬੰ ਸਦਆਂ ਦੀ
ਸਕਰਿ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱ ਕ ਲਵੇ ਿਾਂ ਸੁਰਸਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਸਿ ਸਹੱ ਲ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ, ਬੰ ਦਗੀ ਸਵੱ ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਸਗਆ ਕਰਦਾ ਸਕਉਂਸਕ ਕਮਾਈ ਸਵੱ ਚ ਪਾਪ ਦਾ
ਅੰ ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਕਸੇ ਿਰਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਕਰਿ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ
ਪਰ ਸਕਰਿ ਸੁੱ ਚੀ ਰੱ ਖਣੀ ਬਹੁੱ ਿ ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਹੈ । ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਸਵੱ ਚ ਕੋਈ ਸਵਰਲਾ
ਬੰ ਦਾ ਹੈ ਸਜਹੜਾ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਿੋਂ ਬੱ ਚ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਠਗਮੂਰੀ ਬਣ
ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਲਪੇਟ ਸਵੱ ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱ ਸਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਨੀ ਜਗਸਿ ਰਹੀ ਲਪਟਾਇ ॥

ਇਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ ਸਿਸ ਹੀ ਕਉ ਸਫਸਰ ਖਾਇ ॥
ਗੁਰਮੁਸਖ ਕੋਈ ਗਾਰੜੂ ਸਿਸਨ ਮਸਲ ਦਸਲ ਲਾਈ ਪਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਉਬਰੇ ਸਜ ਸਸਚ ਰਹੇ ਸਲਵ ਲਾਇ ॥
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ਅੰ ਗ-510

ਸਜਹੜਾ ਅੰ ਦਰੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ, ਅਨੰਦ ਸਵੱ ਚ ਿੇ ਚੜਹਦੀ
ਕਲਾ ਸਵੱ ਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਰਲਾ ‘ਗੁਰਮੁਖ’ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ
ਅਪਣੇ ਗੁਰਸਸੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਲਜੁੱ ਗ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਸਨਭ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਗਰਹਸਿ ਮਾਰਗ
ਸਦੱ ਿਾ ਸੀ ਸਜਸ ਸਵੱ ਚ ਸੁੱ ਚ ਹੋਵੇ । ਜੇਕਰ ਗੁਰਸਸੱ ਖ ਦੇ ਦੇਖਣ ਸਵੱ ਚ ਸੁੱ ਚ ਹੋਵੇ,
ਸੁਣਨ ਸਵੱ ਚ ਸੁੱ ਚ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਸਵੱ ਚ ਸੁੱ ਚ ਹੋਵੇ ਅਿੇ ਬੁੱ ਧੀ ਸਵੱ ਚ ਸੁੱ ਚ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਇਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਸੱ ਚੇ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਾਪਿੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਧਆਈਐ ॥
ਸੁਸਚ ਹੋਵੈ ਿਾ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ॥

ਅੰ ਗ-472

ਸੱ ਚ ਦੀ ਪਰਾਪਿੀ ਲਈ ਸਕਰਿ ਸੁੱ ਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁੱ ਚੀ ਸਕਰਿ ਵਾਲੇ ਦਾ
ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੀ
ਸੁੱ ਚੀ ਸਕਰਿ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭ ਿੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਉਸ ਦੇ
ਗਰਸਹ ਸਵੱ ਚ ਹੀ ਠਸਹਰੇ ਸੀ । ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਭੂਮੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਭੀ ਇਹੀ
ਬਚਨ ਕੀਿੇ ਸਨ ਸਕ ਿੂੰ ਸਜਹੜਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸੁੱ ਚੀ
ਸਕਰਿ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕਉਂਸਕ ਅੰ ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਿੇ ਿੂੰ ਲੋ ਹਾ ਖੁਆ ਸਰਹਾ ਹੈਂ । ਇਹ ਲੋ ਹਾ
ਸਕਸੇ ਦੇ ਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਿੂੰ ਪੁੰ ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਿੇ ਪਾਪ ਖੱ ਟ ਸਰਹਾ ਹੈਂ ਸਕਉਂਸਕ
ਸਕੱ ਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅੰ ਗੂਰ ਨਹੀਂ ਲੱਸਗਆ ਕਰਦੇ ।

ਫਰੀਦਾ ਲੋ ੜੈ ਦਾਖ ਸਬਜਉਰੀਆਂ
ਸਕਕਸਰ ਬੀਜੈ ਜਟੁ ॥
ਹੰ ਢੈ ਉਂਨ ਕਿਾਇਦਾ ਪੈਧਾ ਲੋ ੜੈ ਪਟੁ ॥

ਅੰ ਗ-1379

ਸਜਹੜਾ ਬੰ ਦਾ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ, ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਪੁੰ ਨ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ
ਦਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਸਗਆ ਕਰਦਾ । ਸਜਹੜਾ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰ ਆਂ ਦੀ ਸਮਹਨਿ
ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੰ ਨ
ਫਲ ਪਰਾਪਿ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਸਮਹਨਿ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਵੱ ਚ ਬਰਕਿਾਂ
ਭਰੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਮਾਈ ਸਵੱ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹੱ ਸਾ ਕੱ ਢਣਾ ਿਰੂਰੀ ਹੋਇਆ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਕਸਾਨ ਹੈ,
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ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਬੱ ਚਿ ਸਵਚੋਂ ( ਖਰਚੇ ਵਗੈਰਾ ਕੱ ਢ ਕੇ )1 ਿੋਂ 2%
ਅਪਣੇ ਸਹਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਘਾਸਲ ਖਾਇ ਸਕਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਇ ॥
ਨਾਨਕ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣਸਹ ਸੇਇ ॥

ਅੰ ਗ-1245

ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬੋਹੜੂ ! ਿੇਰੀ ਸਕਰਿ ਬੜੀ ਮੰ ਦੀ ਹੈ, ਿੂੰ ਕਦੇ
ਸੋਸਚਆ ਹੈ ਸਕ ਿੈਨੰ ੂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਿੇ ਸਮਸਲਆ ਹੈ ? ਕਸਹਣ ਲੱਗਾ
ਸਚੇ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ! ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੰ ਗਿ ਸਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੰ ੂ ਸੋਚਣ ਦਾ
ਸਵਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਉਂਸਕ ਅਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਿੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਬੱ ਸ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ
ਧਨ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਿੇ ਲੱਸਗਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ । ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਸਕ ਿੂੰ
ਸੰ ਸਾਰ ਸਵੱ ਚ ਧਨ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਅਿੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੈ ਣ ਵਾਸਿੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ
ਸਕਉਂਸਕ ਇਨਹਾਂ ਨੇ ਅੰ ਿ ਸਮੇਂ ਿੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ । ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਦੇ ਭਜਨ ਨੇ
ਿੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਿੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਣ ਵਾਸਿੇ ਆਇਆ ਹੈਂ ।

ਪਰਾਣੀ ਿੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਣ ॥
ਲਗਾ ਸਕਿੁ ਕੁਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚਲੀ ਰੈਸਣ ॥

ਅੰ ਗ-43

ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਿੰ ਗਾ ॥
ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ ॥
ਕਈ ਜਨਮ ਪੰ ਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ ॥
ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਸਬਰਖ ਜੋਇਓ ॥
ਸਮਲੁ ਜਗਦੀਸ ਸਮਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ ॥
ਸਚਰੰ ਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰ ਜਰੀਆ ॥

ਅੰ ਗ-176

ਅਨੇਕਾਂ ਨਸਖੱ ਦ ਜੂਨਾਂ ਸਵੱ ਚੋਂ ਦੀ ਭਟਕ ਕੇ ਘੁਮਟ
ੇ ਣੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਿੂੰ ਮਨੁੱਖਾ
ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪਰਾਪਿ ਹੋਇਆ ਹੈਂ । ਇਹ ਦੇਹੀ ਬਹੁਿ ਜੁੱ ਗਾਂ ਬਾਦ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਸਕਲ
ਨਾਲ ਸਮਲੀ ਹੈ । ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਿੇ ਨਹੀਂ ਸਮਲੀ ਬਲਸਕ
ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਿੇ ਪਰਾਪਿ ਹੋਈ ਹੈ । ਿੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣਕੇ
ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰ ਜਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਠੱਗ ਸਲਆ ਸਜਸ ਕਰਕੇ ਿੇਰੀ ਮੱ ਿ ਉਲਟੀ ਹੋ
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ਗਈ ਅਿੇ ਿੂੰ ਅਸਲੀ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਭੁੱ ਲ ਸਗਆ । ਇਥੇ ਵੱ ਡੇ ਵੱ ਡੇ ਅਸਭਮਾਨੀ ਰਾਜੇ
ਅਿੇ ਧਨਾਢ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਕਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਾ ਨਹੀਂ ਸਕੱ ਥੇ
ਚਲੇ ਗਏ ? ਸੰ ਸਾਰ ਿੇ ਆ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਗਠੜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ
ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕੀਿਾ । ਬੜੇ ਅਣਜਾਣ ਸਨਕਲੇ , ਇਥੇ ਆ ਕੇ
ਿਾਂ ਪਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਖੇਪ ਭਰਨੀ ਸੀ । ਅਸੀਂ ਿੈਨੰ ੂ ਵੀ ਦੱ ਸਦੇ
ਹਾਂ ਸਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰ ਮ ਛੱ ਡਦੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਭ ਿਸਹਰਲੇ ਜੰ ਜਾਲ ਹਨ ਜੋ ਿੈਨੰ ੂ

ਫਸਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਜਾ ਸਮਲੇ ਗੀ ਫੇਰ ਿੈਨੰ ੂ ਪਛਿਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਇਸ
ਵਣਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਹ ਸਸਿਗੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਸਜਸ ਿੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ

ਦੀ ਪਰਾਪਿੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਸਵੱ ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ । ਸਸਿਸੰ ਗਿ ਕਰਕੇ,
ਬੰ ਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਨਾਲ ਸਮਲ ਕੇ ਚੱ ਲ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਜੱ ਪ ਕੇ ਇਸ ਧਨ
ਦੀ ਖੇਪ ਭਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਿਾਂ ਪੰ ਜ ਚੋਰ ਲੁੱਟ ਲੈ ਣਗੇ ।

ਸਜਸੁ ਵਖਰ ਕਉ ਲੈ ਸਨ ਿੂ ਆਇਆ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸੰ ਿਨੁ ਘਸਰ ਪਾਇਆ ॥
ਿਸਜ ਅਸਭਮਾਨੁ ਲੇ ਹੁ ਮਨ ਮੋਸਲ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਹਰਦੈ ਮਸਹ ਿੋਸਲ ॥

ਲਾਸਦ ਖੇਪ ਸੰ ਿਹ ਸੰ ਸਗ ਚਾਲੁ ॥
ਅਵਰ ਸਿਆਸਗ ਸਬਸਖਆ ਜੰ ਜਾਲ ॥

ਅੰ ਗ-283

ਜਦ ਿੱ ਕ ਸਸਰ ਿੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱ ਥ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਦਮੀ ਦੀ ਿਾਕਿ ਨਹੀਂ ਇਨਹਾਂ ਚੋਰਾਂ
ਿੋਂ ਬੱ ਚ ਜਾਵੇ ਸਕਉਂਸਕ ਬੇਅੰਿ ਸਕਸਮ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਦੇ
ਹੰ ਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮ, ਕਰੋਧ,
ਮੋਹ ਿੰ ਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਿੇ ਕਦੀ ਦੁਸਨਆਵੀ ਸ਼ੰ ਸਕਆਂ ਸਵੱ ਚ ਫੱ ਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕੋਈ
ਸਵਰਲਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱ ਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਣਜ ਵੱ ਲ ਸਧਆਨ ਸਦੰ ਦਾ ਹੈ । ਸਜਹੜਾ
ਲਗਨ ਨਾਲ ਸਧਆਨ ਦੇ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਸੱ ਖਰ ਿੇ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੇਰ
ਸੰ ਸਾਰ ਸਵੱ ਚ ਧੰ ਨ-ਧੰ ਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿੇ ਦਰਗਾਹ ਸਵੱ ਚ ਵੀ ਮੁੱ ਖ ਉਜਲਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਹੰ ਦੇ ਸਪਆਸਰਆ ! ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਗੁਰਸਸੱ ਖ ਿੋਂ ਬਸਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ।
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ਧੰ ਸਨ ਧੰ ਸਨ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
ਮੁਖ ਊਜਲ ਹਸਰ ਦਰਗਹ ਸੋਇ ॥
ਇਹੁ ਵਾਪਾਰੁ ਸਵਰਲਾ ਵਾਪਾਰੈ ॥
ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੈ ਸਦ ਬਸਲਹਾਰੈ ॥

ਅੰ ਗ-283

ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ, ਮਸਹਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਸਵੱ ਚ ਰਸਹੰ ਦੇ
ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝੌਂਪੜੀ ਸਵੱ ਚ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਚੱ ਿ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ
ਲੱਸਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਹੰ ਦੇ ਉਹ ਰਾਸਜਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੈ । ਉਸ
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਵੀ ਪਸਵਿਰ ਹੈ ਸਜਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗਿੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿੇ
ਿੀਰਥਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿੇ ਉਸ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਲੋ ਚਦੇ ਹਨ ।

ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸਸਰਸਸਟ ਕਾ ਹਸਰ ਨਾਸਮ ਮਨੁ ਸਭੰ ਨਾ ॥
ਸਿਸ ਕੀ ਧੂਸੜ ਮਨੁ ਉਧਰੈ ਪਰਭੁ ਹੋਇ ਸੁਪਰਸੰਨਾ ॥

ਅੰ ਗ-707

ਗੰ ਗਾ ਜਮੁਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਰਸੁਿੀ
ਿੇ ਕਰਸਹ ਉਦਮੁ ਧੂਸਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਿਾਈ ॥
ਸਕਲਸਵਖ ਮੈਲੁ ਭਰੇ ਪਰੇ ਹਮਰੈ ਸਵਸਚ
ਹਮਰੀ ਮੈਲੁ ਸਾਧੂ ਕੀ ਧੂਸਰ ਗਵਾਈ ॥

ਅੰ ਗ-1263

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋ ਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ? ਸਵੇਰੇ ਉਠੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਕੰ ਮਾਂ ਿੇ
ਚਲੇ ਗਏ, ਬੱ ਸ ਇਹੋ ਕੰ ਮ ਹੈ ਸਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ
ਕੇ ਸਜਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ? ਅੰ ਿ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ
ਭੂਮੀ ਸਵੱ ਚ ਸਲਜਾ ਜੇ ਰੱ ਖ ਸਦੱ ਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੰ ਚਨ ਵਰਗੀ ਦੇਹ
ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਦੀ ਮੁੱ ਠ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਭਲਕੇ ਉਸਠ ਪਪੋਲੀਐ ਸਵਣੁ ਬੁਝੇ ਮੁਗਧ ਅਜਾਸਣ ॥
ਸੋ ਪਰਭੁ ਸਚਸਿ ਨਾ ਆਇਓ ਛੁਟੈਗੀ ਬੇਬਾਸਣ ॥

ਸਸਿਗੁਰ ਸੇਿੀ ਸਚਿੁ ਲਾਇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰ ਗੁ ਮਾਸਣ ॥
ਪਰਾਣੀ ਿੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਣ ॥
ਲਗਾ ਸਕਿੁ ਕੁਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚਲੀ ਰੈਸਣ ॥
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ਅੰ ਗ-43

ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਕ ਸਪਆਸਰਆ ! ਸਸਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪੈ ਕੇ
ਉਸ ਨੁੰ ਸਪਆਰ ਕਰ, ਿੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਪਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਉਂਸਕ
ਸਮਾਂ ਿੇਿੀ ਨਾਲ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ । ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਆਉਣ ਦਾ ਿੇਰਾ
ਮਿਲਬ ਸਕਸੇ ਖਾਸ ਕੰ ਮ ਵਾਸਿੇ ਹੈ ਪਰ ਿੂੰ ਗਲਿ ਕੰ ਮਾਂ ਸਵੱ ਚ ਪੈ ਕੇ ਸਮਾਂ
ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈਂ । ਉਮਰ ਨੇ ਇਕ ਸਦਨ ਮੁੱ ਕ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਪਸ਼ੂ, ਪੰ ਛੀ ਿਾਂ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਫਰਦੇ ਹਨ ਸਕਉਂਸਕ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਪਿਾ ਨਹੀਂ
ਪਰ ਿੈਨੰ ੂ ਿਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੁੱ ਧੀ ਸਦੱ ਿੀ ਹੈ । ਿੈਨੰ ੂ ਮੌਿ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਸਕ ਿੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਸਵੱ ਚ ਫਸ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਭੁੱ ਲਾ ਸਦੱ ਿਾ ਹੈ । ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕਿੀ ਸਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਕੁਦਮ ਕਰੇ ਪਸੁ ਪੰ ਖੀਆ ਸਦਸੈ ਨਾਹੀ ਕਾਲੁ ॥
ਓਿੈ ਸਾਸਥ ਮਨੁਖੁ ਹੈ ਫਾਥਾ ਮਾਇਆ ਜਾਸਲ ॥
ਮੁਕਿੇ ਸੇਈ ਭਾਲੀਅਸਹ ਸਜ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਸਲ ॥
ਜੋ ਘਰੁ ਛਸਡ ਗਵਾਵਣਾ ਸੇ ਲਗਾ ਮਨ ਮਾਸਹ ॥
ਸਜਥੈ ਜਾਇ ਿੁਧੁ ਵਰਿਣਾ ਸਿਸ ਕੀ ਸਚੰ ਿਾ ਨਾਸਹ ॥

ਅੰ ਗ-43

ਸਜਸ ਘਰ ਨਾਲ ਿੂੰ ਸਚੱ ਿ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਾਂ ਇਕ ਸਦਨ ਛੱ ਡ ਕੇ
ਿੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਿੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਿੇ ਸਬੰ ਧ
ਟੁੱ ਟ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਇਹ ਿੇਰੇ ਵਾਸਿੇ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਸਜਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰ ਦਾ ਸੁਪਨੇ
ਸਵੱ ਚ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਖਿਮ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਸਾਖੀ ਸਵੱ ਚ ਸਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਇਕ ਗਰੀਬ ਭੜਭੂੰ ਜਾ
ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਛੋਟੀ ਸਜਹੀ ਫੜਹੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ । ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ
ਐਸਾ ਸਖਆਲ ਆਉਂਦਾ ਸਕ ਪਿਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ ਲੋ ਕ ਸਕਸ ਿਰਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ, ਪੀਂਦੇ,

ਰਸਹੰ ਦੇ ਿੇ ਬੱ ਸਚਆਂ ਨਾਲ ਸਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ । ਇਕ ਵਾਰੀ ਦੇਵਨੇਿ ਨਾਲ
ਇਕ ਰਾਜਾ ਸੈਲ ਕਰਦਾ ਉਧਰ ਆ ਸਗਆ ਿੇ ਉਸ ਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕ
ਬਾਗ ਸਵੱ ਚ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਰ ਸਲਆ । ਇਸ ਨੇ ਪਸਹਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਾਂ ਿੋਂ
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ਬਚ ਕੇ, ਦੂਰ ਇਕ ਉਚੇ ਦਰਖਿ ਿੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਕਰਆ ਦੇਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਸਦੱ ਿੀ । ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਦੇਖਦਾ ਸਰਹਾ ਸਕ ਪਰਸ਼ਾਦਾ ਸਕਵੇਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱ ਸਚਆਂ ਨਾਲ
ਸਕਵੇਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਿੇ ਸਕਵੇਂ ਉਠਦਾ-ਬੈਠਦਾ ਹੈ । ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮਨ
ਸਵੱ ਚ ਵਸਾ ਸਲਆ । ਇਕ ਸਦਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਸਪਹਰ ਵੇਲੇ ਫੜਹੀ ਲਾਕੇ ਿੱ ਪੜ
ਉਿੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਿੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ
ਆ ਸਗਆ । ਸੁਪਨੇ ਸਵੱ ਚ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਗਆ,

ਸਵਆਹ ਹੋ ਸਗਆ, ਰਾਣੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬੱ ਚੇ ਹੋ ਗਏ । ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਸਵੱ ਚ
ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਰਹਾ ਸੀ ਸਕ ਐਨੇ ਸਵੱ ਚ ਕੋਈ ਗਾਹਕ
ਆ ਸਗਆ । ਉਸ ਨੇ ਅਵਾਿ ਦੇ ਕੇ ਸਕਹਾ ਐ ਭੜਭੂੰ ਜੇ ! ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਧੇਲੇ ਦੇ ਛੋਲੇ
ਦੇਵੀਂ । ਉਹ ਨਾ ਉਸਠਆ ਸਕਉਂਸਕ ਹੁਣ ਿਾਂ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਸਣਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ । ਅੰ ਦਰੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਸੁਸਣਆ ਿੇ ਉਸ ਨੇ ਹਲੂਣ ਕੇ ਉਠਾਇਆ,
ਕਸਹੰ ਦੀ ਗਾਹਕ ਖੜਹਾ ਹੈ । ਉਹ ਕਸਹਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਿਾਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ ਿੇ ਨਾਲੇ ਰੋਣ
ਲੱਗ ਸਪਆ ਸਕ ਹਾਏ ਓ ਰੱ ਬਾ ! ਮੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਮੇਰੇ
ਮਸਹਲ, ਮੇਰਾ ਪਸਰਵਾਰ ਸਕੱ ਥੇ ਚਲਾ ਸਗਆ ? ਸੋ ਸਾਧ ਸੰ ਗਿ ਜੀ ! ਇਸ ਿਰਹਾਂ
ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗੂੰ ਬੰ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਛੱ ਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਸਹੰ ਦੇ
ਿੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਲੰਮੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਘਰ ਨਾਲ ਸਚੱ ਿ

ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਜਸ ਨੇ ਗੁਆਚ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਸਜਸ ਨਾਲ ਿੇਰਾ ਵਾਹ ਪੈਣਾ
ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਿੈਨੰ ੂ ਸਬਲਕੁਲ ਹੀ ਸਚੰ ਿਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਸਫਕਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈਂ । ਉਥੇ ਦਾ
ਪਿਾ ਨਹੀਂ ਸਕ ਿੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮੱ ਟੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਕੇ, ਸਭ ਕੁੱ ਝ
ਅਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਫਸਸਆ ਬੈਠਾ ਹੈਂ ।

ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਮੰ ਡਪ ਮਾੜੀਆ ਏਿੁ ਨ ਲਾਏ ਸਚਿੁ ॥
ਸਮਟੀ ਪਈ ਅਿੋਲਵੀ ਕੋਈ ਨ ਹੋਸੀ ਸਮਿੁ ॥

ਅੰ ਗ-1380

ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਚੱ ਿ ਲੱਗ ਸਗਆ ਿਾਂ ਇਥੇ ਹੀ ਭੂਿ ਬਣ ਕੇ ਘੁਮੰਦਾ ਰਹੇਂਗਾ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਨਜ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈ ਸਜਸ ਨੇ ਿੇਰੇ ਕੰ ਮ ਆਉਣਾ ਹੈ । ਜੇ
ਦੁਨੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਿੇ, ਐਵੇਂ ਖੋਹ-ਸਖੰ ਝ ਿੇ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਸਵੱ ਚ ਸਜੰ ਦਗੀ ਗੁਿਾਰ
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ਸਦੱ ਿੀ ਿੇ ਅੱ ਗੇ ਵਾਸਿੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਿੋਸਾ ਨਾ ਬੰ ਸਨਹਆ ਿਾਂ ਐਸਾ ਜੀਵਨ
ਸਬਅਰਥ ਹੈ । ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬੋਹੜੂ ! ਦਰਗਾਹ ਸਵੱ ਚ ਜਾ ਕੇ
ਿਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇ ਖੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਕਉਂਸਕ ਉਥੇ ਸੱ ਚ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ।
ਉਥੇ ਦਾ ਜੋ ਵਰਿਾਰਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਿੈਨੰ ੂ ਦੱ ਸਦੇ ਹਾਂ ।

ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਰੇ ਮਨਾ ਸੁਣੀਐ ਸਸਖ ਸਹੀ ॥
ਲੇ ਖਾ ਰਬੁ ਮੰ ਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕਸਢ ਵਹੀ ॥
ਿਲਬਾ ਪਉਸਸਨ ਆਕੀਆ ਬਾਕੀ ਸਜਨਾ ਰਹੀ ॥
ਅਜਰਾਈਲੁ ਫਰੇਸਿਾ ਹੋਸੀ ਆਇ ਿਈ ॥

ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਨ ਸੁਝਈ ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਫਹੀ ॥
ਕੂੜ ਸਨਖੁਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਸਕ ਸਸਚ ਰਹੀ ॥

ਅੰ ਗ-953

ਲੰਮੇ ਚੱ ਕਰ ਕੱ ਟਣ ਿੋਂ ਬਾਦ ਿੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਿੇ ਸੰ ਸਾਰ ਸਵੱ ਚ ਆਇਆ ਹੈਂ ,
ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਸਵੱ ਚ ਫੱ ਸ ਕੇ ਿੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ । ਪੰ ਜ
ਲੁਟੇਰੇ ਿੈਨੰ ੂ ਸਦਨ ਰਾਿ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਿੂਨੰ ੂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ । ਕੋਈ
ਸਵਰਲਾ ਹੈ ਸਜਹੜਾ ਇਸ ਜਾਲ ਸਵੱ ਚੋਂ ਸਨਕਲ ਜਾਵੇ, ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
ਮਾਂ, ਬਾਪ, ਭੈਣ, ਭਰਾ ਿੇ ਸਮੱ ਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱ ਡਾ ਸਕਦੇ ਨਾਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਲ ਿੇ
ਚਿੁਰਾਈ ਨਾਲ ਛੁੱ ਟ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰ ਗਿ ਸਮਲ ਜਾਵੇ ਿਾਂ ਉਹ ਜਾਲ
ਕੱ ਸਟਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਫਾਥੇ ਸੇਈ ਸਨਕਲੇ ਸਜ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਸਹ ॥

ਅੰ ਗ-43

ਮੁਸਨਹਾਰੇ ਪੰ ਚ ਬਟਵਾਰੇ ॥
ਸੂਨੇ ਨਗਸਰ ਪਰੇ ਠਗਹਾਰੇ ॥
ਉਨ ਿੇ ਰਾਖੈ ਬਾਪੁ ਨ ਮਾਈ ॥
ਉਨ ਿੇ ਰਾਖੈ ਮੀਿੁ ਨ ਭਾਈ ॥
ਦਰਸਬ ਸਸਆਣਪ ਨ ਓਇ ਰਹਿੇ ॥
ਸਾਧਸੰ ਸਗ ਓਇ ਦੁਸਟ ਵਸਸ ਹੋਿੇ ॥
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ਅੰ ਗ-182

ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਹੰ ਦੇ ਸਕ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਵਾਸਿੇ ਿੂੰ ਘੜੀ ਦਾ ਪਰਾਹੁਣਾ ਬਣ ਕੇ
ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਡੰ ਬਰ ਰਚ ਸਲਆ । ਜਦੋਂ ਜਮਦੂਿ
ਫੜ ਕੇ ਘਸੀਟਣਗੇ ਫੇਰ ਪਛਿਾਵਾ ਪੱ ਲੇ ਰਸਹ ਜਾਵੇਗਾ । ਐ ਅੰ ਧੇ ਮਨੁੱਖ ! ਿੇਰਾ
ਘਰ ਕੱ ਚੇ ਰੇਿੇ ਦੀ ਕੰ ਧ ਿੇ ਹੈ, ਸਜਵੇਂ ਨਦੀ ਕੱ ਚੀ ਸਮੱ ਟੀ ਦੀ ਸਢਗ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਵੱ ਚ
ਰੋੜਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਿਰਹਾਂ ਮੌਿ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਾ ਨਹੀਂ ਸਕ
ਸਕਹੜੇ ਵੇਲੇ ਿੈਨੰ ੂ ਰੋੜਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ । ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ
ਪਰ ਭਾਗ ਮੰ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਸਵੱ ਚ ਫੱ ਸ ਸਗਆ । ਅਫਸੋਸ ਸਕ ਮੱ ਥੇ ਸਵੱ ਚ
ਪੂਰਬਲਾ ਲੇ ਖ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜਾਰਾ ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੰ ਸਾਰ ਿੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱ ਥ ਚਸਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਉਸਠ ਚਸਲਆ ਪਛੁਿਾਇਆ
ਪਸਰਆ ਵਸਸ ਜੰ ਦਾਰ ॥
ਅੰ ਧੇ ਿੂੰ ਬੈਠਾ ਕੰ ਧੀ ਪਾਸਹ ॥
ਜੇ ਹੋਵੀ ਪੂਰਸਬ ਸਲਸਖਆ

ਿਾ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਕਮਾਸਹ ॥

ਅੰ ਗ-43

ਸਜਉਂ ਸਜਉਂ ਭਾਈ ਬੋਹੜੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਸਿਉਂ ਸਿਉਂ
ਪਛਿਾਵੇ ਦੇ ਅਥਰੂ ਨੈਣਾਂ ਸਵੱ ਚੋਂ ਵਸਹ ਰਹੇ ਹਨ । ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਸਦਲ ਦੀ
ਹਾਲਿ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਸਕ ਇਹ ਸੱ ਚਮੁਚ ਪਛਿਾਵਾ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ
ਸਜਹੜਾ ਸੱ ਚੇ ਸਦਲੋਂ ਪਛਚਾਿਾਪ ਕਰੇ ਉਸ ਦੇ ਉਧਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਜਸ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਕੋਈ ਅਉਗਣ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਪਰ ਸਜਹੜਾ ਧੁਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮਾਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱ ਟਣ
ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਜਹੜਾ ਸੰ ਭਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਿਕੜਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਜਬਹੁ ਬਹੋੜੇ ਸਾਚੀ ਕਹੀ ।
ਸ਼ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਸਸਭ ਉਰ ਲਹੀ ।

(ਸੂਰਜ ਪਰਕਾਸ਼ ਗਰੰ ਥ)

ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬੋਹੜੂ ! ਸਜੰ ਨੇ ਵੀ ਿੂੰ ਗਲਿ ਕੰ ਮ ਕੀਿੇ ਹਨ,
ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਧਨ ਨਾਲ ਪਸਰਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਿੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਲੇ ਖਾ ਿਾਂ
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ਿੈਨੰ ੂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਿੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ
ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਦਰਗਾਹ ਸਵੱ ਚ ਉਹ ਸਹਾਇਿਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਜਨਹਾਂ ਵਾਸਿੇ
ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅੱ ਗੇ ਦਾ ਰਸਿਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਗਲਿ ਕੰ ਮ ਕਰਕੇ ਫੇਰ
ਸਿਾਵਾਂ ਸਮਲਦੀਆਂ ਹਨ ਿੇ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਬਹੁ ਪਰਪੰ ਚ ਕਸਰ ਪਰ ਧਨੁ ਸਲਆਵੈ ॥
ਸੁਿ ਦਾਰਾ ਪਸਹ ਆਸਨ ਲੁਟਾਵੈ ॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟੁ ਨ ਕੀਜੈ ॥
ਅੰ ਸਿ ਸਨਬੇਰਾ ਿੇਰੇ ਜੀਅ ਪਸਹ ਲੀਜੈ ॥

ਅੰ ਗ-656

ਅਨ ਕਾਏ ਰਾਿਸੜਆ ਵਾਟ ਦੁਹੇਲੀ ਰਾਮ ॥
ਪਾਪ ਕਮਾਵਸਦਆ ਿੇਰਾ ਕੋਇ ਨ ਬੇਲੀ ਰਾਮ ॥

ਅੰ ਗ-546

ਪਰੇਮੀਆ ! ਜੇ ਹੁਣ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪੇਂਗਾ ਿਾਂ ਫੇਰ ਕਦੋਂ ਜਪੇਂਗਾ, ਿੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਿੋਂ
ਕੁੱ ਿੇ, ਸਬਲੇ ਬਣਦਾ ਆ ਸਰਹਾ ਹੈਂ । ਹੁਣ ਨਰਕਾਂ ਸਵੱ ਚ ਪੈ ਕੇ ਫੇਰ 84 ਲੱਖ
ਜੂਨੀਆਂ ਘੰ ਮਦਾ ਸਫਰੇਂਗਾ, ਕਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਨਾਮ ਜੱ ਪੇਂਗਾ ? ਦਰਖਿ ਨਾਲੋਂ

ਸਜਹੜੇ ਪੱ ਿੇ ਟੁੱ ਟ ਜਾਣ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੁਸੜਆ ਕਰਦੇ । ਸਜਨਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਵਾਸਿੇ ਨਿਾਇਜ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਇਕੱ ਿਰ ਕੀਿੀ ਉਨਹਾਂ ਸਵੱ ਚੋਂ ਸਕਸੇ ਨੇ ਵੀ
ਿੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਫੇਰ ਪਛਿਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ । ਇਥੋਂ ਕੂਚ
ਕਰਕੇ ਿੈਨੰ ੂ ਇਕਸਲਆਂ ਹੀ ਜਮਾਂ ਦੇ ਰਸਿੇ ਉਿੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਸਚੇ ਪਾਿਸ਼ਾਹ
ਜੀ ਸਪਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਕ ਸਜਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰ ਸਾਰ ਿੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮ
ਨਹੀਂ ਜੱ ਪਦੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਜਾ ਕੇ ਔਖੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਕੋਏ ਨ ਬੇਲੀ ਹੋਇ ਿੇਰਾ
ਸਦਾ ਪਛੋਿਾਵਹੇ ॥
ਗੁਨ ਗੁਪਾਲ ਨ ਜਪਸਹ ਰਸਨਾ
ਸਫਸਰ ਕਦਹੁ ਸੇ ਸਦਹ ਆਵਹੇ ॥
ਿਰਵਰੁ ਸਵਛੁੰ ਨੇ ਨਹ ਪਾਿ ਜੁੜਿੇ
ਜਮ ਮਸਗ ਗਉਨੁ ਇਕੇਲੀ ॥
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ਸਬਨਵੰ ਿ ਨਾਨਕ ਸਬਨੁ ਨਾਮ ਹਸਰ ਕੇ
ਸਦਾ ਸਫਰਿ ਦੁਹੇਲੀ ॥

ਅੰ ਗ-546

ਆਪਰ ਿਯਾਗ ਕਸਰ ਜਾਨਸਹਂ, ਭੋਰੇ !
ਕਰੇ ਕਰਮ ਹੋਵਸਹਂ ਸੰ ਸਗ ਿੋਰੇ ।
ਸੋ ਫਲ ਦਏ ਸਬਨਾਂ ਨ ਸਬਨਾਸਸਹਂ ।
ਕਰੇ ਕੁਕਰਮ ਿੋਸਹ ਕੋ ਗਰਾਸਸਹਂ ।

(ਸੂਰਜ ਪਰਕਾਸ਼ ਗਰੰ ਥ)

ਭੋਸਲਆ ! ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਸਿਆਗ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਕਰਮ ਵੀ
ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕੀਿਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮ
ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਸਵੱ ਚ ਸਕਸੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਕੀਿੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਸਮਸਲਆ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੱਖ ਚਿੁਰਾਈ
ਕਰੇ ਪਰ ਸਜਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਭੋਗਣਾ ਿਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਿਹਾਸ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਬੇਅੰਿ ਐਸੀਆਂ ਸਮਸਾਲਾਂ ਹਨ । ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਬਆਸ ਜੀ
ਨਾਲ ਮਹਾਂਭਾਰਿ ਦੇ ਯੁੱ ਧ ਬਾਰੇ ਿਰਕ ਕੀਿੀ ਿਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ
ਸਕ ਇਹ ਇਸੇ ਿਰਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੰ ਸਨਆਂ ਿਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਭਸਵਖ ਬਾਣੀ
ਕਰਕੇ ਦੱ ਸ ਸਦੱ ਿਾ ਸਕ ਿੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾ, ਿੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਿਰੀਕੇ ਦਾ ਭਾਣਾ
ਵਰਿੇਗਾ । ਉਸ ਨੇ ਬਥੇਰੀ ਸਸਆਣਪ ਕੀਿੀ, ਹੋਣਹਾਰ ਵਰਿ ਗਈ ਿੇ ਕਰਨੀ
ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਸਪਆ ਸਜਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕੋਹੜ ਦੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਅੰ ਿ
ਹੋਇਆ ।

ਦਦੈ ਦੋਸੁ ਨ ਦੇਊ ਸਕਸੈ
ਦੋਸੁ ਕਰੰ ਮਾ ਆਪਸਣਆ ॥
ਜੋ ਮੈ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈ ਪਾਇਆ
ਦੋਸੁ ਨ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ ॥

ਅੰ ਗ-433

ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਦੇ ਮਿੀਂ
ਬਰਸਜ ਸਬਆਸਸ ਪੜਾਇਆ ॥
ਸਿਸਨ ਕਸਰ ਜਗ ਅਠਾਰਹ ਘਾਏ
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ਸਕਰਿੁ ਨ ਚਲੈ ਚਲਾਇਆ ॥

ਅੰ ਗ-1344

ਸਿੰ ਨ ਸਕਸਮ ਦੇ ਕਰਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਸੰ ਸਚਿ, ਪਰਾਲੱਬਧ ਿੇ ਸਕਰਆਮਾਨ; ਸਕਰਆਮਾਨ
ਉਹ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਸਜਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਸਜਹੜਾ ਸੋਚਵਾਨ ਬੰ ਦਾ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਨਿੱਿ ਦੇ ਕਰਮ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਐਸੀ ਕਲਾ ਨ ਖੇਡੀਐ
ਸਜਿੁ ਦਰਗਹ ਗਇਆ ਹਾਰੀਐ ॥

ਅੰ ਗ-469

ਫਰੀਦਾ ਸਜਨੀ ਕੰ ਮੀ ਨਾਸਹ ਗੁਣ
ਿੇ ਕੰ ਮੜੇ ਸਵਸਾਸਰ ॥
ਮਿੁ ਸਰਸਮੰ ਦਾ ਥੀਵਹੀ ਸਾਂਈ ਦੇ ਦਰਬਾਸਰ ॥

ਅੰ ਗ-1381

ਓਥੈ ਸਚੇ ਹੀ ਸਸਚ ਸਨਬੜੈ
ਚੁਸਣ ਵਸਖ ਕਢੇ ਜਜਮਾਸਲਆ ॥

ਅੰ ਗ-463

ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪਆਸਰਓ ! ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਰਸਹ ਕੇ ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰ ਮ
ਨਾ ਕਸਰਓ ਸਜਸ ਕਰਕੇ ਦਰਗਾਹ ਸਵੱ ਚ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਿੇ ਸ਼ਰਸਮੰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ।
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਿਾਂ ਕਸਟਹਰੇ ਸਵੱ ਚ ਖੜਹਾ ਹੋਣੇ ਪਵੇਗਾ, ਇਥੇ ਿਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਭੇਖ ਥੱ ਲੇ
ਦਬਾ ਲਵੇਂਗਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਦਬਾ ਲਵੇਂਗਾ ਪਰ ਅੱ ਗੇ ਜਾ ਕੇ ਿਾਂ ਸੱ ਚ ਿੇ
ਸਨਬੇੜਾ ਹੋਵੇਗਾ । ੳਥੇ ਿਾਂ ਖਰੇ-ਖੋਟੇ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ ਿੇ ਖੋਸਟਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ
ਵੱ ਸ ਪੈ ਕੇ ਰੋਣਾ ਿੇ ਪਛਿਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ।

ਰਹੈਂ ਇਕਾਂਕੀ ਸੰ ਕਟ ਪਾਵੈਂ ।
ਪਛੁਿਾਵਸਹਂ ਸਸਰ ਧੁਨ ਸਬਲਪਾਵਸਹਂ ।

(ਸੂਰਜ ਪਰਕਾਸ਼ ਗਰੰ ਥ)

ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਸਹੰ ਦੇ ਭਾਈ ਬੋਹੜੂ ! ਿੈਨੰ ੂ ਇਕੱ ਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰ ਕਟ ਸਮਲਣਗੇ,
ਸਸਰ ਫੜ ਕੇ ਪਛਿਾਵੇਂਗਾ ਿੇ ਸਵਰਲਾਪ ਕਰੇਂਗਾ ਪਰ ਬਣਨਾ ਕੁੱ ਝ ਨਹੀਂ ਸਕਉਂਸਕ
ਸਕਸੇ ਨੇ ਸਹਾਇਿਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ । ਮਾਿਾ, ਸਪਿਾ, ਪੁੱ ਿ, ਸਬੰ ਧੀ, ਸਭ ਨੇ ਛੱ ਡ ਕੇ
ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੀ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰੇਗਾ । ਿੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ
ਖੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਦੱ ਿਾ, ਸਜਸ ਕੰ ਮ ਵਾਸਿੇ ਆਇਆ ਸੀ
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ਉਹ ਕੀਿਾ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁੱ ਝ ਨਹੀਂ ਸਵਗਸੜਆ, ਿੇਰੇ ਪਾਸ ਸਮਾਂ ਹੈ , ਸਮੇਂ
ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲ ਲੈ , ਿੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਹੁਣ ਿੋਂ ਨਾਮ ਜੱ ਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ,

ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਜੰ ਜਾਲ ਨੂੰ ਸਿਆਗ ਦੇ ਸਜਹਦੇ ਸਵੱ ਚ ਿੂੰ ਫਸਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ । ਸਹੰ ਮਿ
ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾ ਸਜਵੇਂ ਮਗਰਮੱ ਛ ਮੱ ਛੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਲ ਨੂੰ
ਿੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਨਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਜਹ ਮਾਿ ਸਪਿਾ ਸੁਿ ਮੀਿ ਨ ਭਾਈ ॥
ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮੁ ਿੇਰੈ ਸੰ ਸਗ ਸਹਾਈ ॥

ਅੰ ਗ-264

ਯਾਂ ਿੇ ਸੱ ਿਯਨਾਮ ਕਰਿਾਰ ।
ਸਸਮਰਹੁ ਸਨਸ ਸਦਨ ਹੋਯ ਉਧਾਰ ।
ਿਯਾਗਹੁ ਜਗ ਜੰ ਜਾਰ ਸੁ ਗਰਸਯੋ ।
ਸਜਮੁ ਝਖ ਿੋਰਸਹ ਜਾਰ ਜੁ ਫਸਯੋ ।

(ਸੂਰਜ ਪਰਕਾਸ਼ ਗਰੰ ਥ)

ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਬਰਿੀ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਕਰਿ ਕਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ
ਸਨਰਬਾਹ ਕਸਰਆ ਕਰ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੰ ਨ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ । ਸੁੱ ਚੀ
ਸਕਰਿ ਸਵੱ ਚ ਸੰ ਿੋਖ ਿੇ ਸਿੋਗੁਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਸਜਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਸਵੱ ਚ ਸਬਰਿੀ ਜੁੜ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਭਾਈ ਬੋਹੜੂ ਨੂੰ ਸਸਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਅਮੋਘ ਬਾਣ ਦੀ ਿਰਹਾਂ ਲੱਗੇ
ਿੇ ਨੇਿਰਾਂ ਸਵੱ ਚੋਂ ਜਲ ਵਸਹ ਸਰਹਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਸਸਖਆ ਸੰ ਸਾਰ ਨੂੰ
ਿਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ ।

ਸਜਸ ਕੈ ਅੰ ਿਸਰ ਬਸੈ ਸਨਰੰ ਕਾਰੁ ॥
ਸਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਿਰੈ ਸੰ ਸਾਰੁ ॥

ਅੰ ਗ-269

ਸੁਸਨ ਸਸਿਗੁਰ ਕੇ ਬਾਕ ਰਸੀਲੇ ।
ਸਬਰੰ ਦ ਸਬਕਾਰਨ ਪਰਮ ਕਟੀਲੇ ।
ਭਾਗ ਬਡੇ ਮਸਿਕ ਸਜਸ ਜਾਗੇ ।
ਿੀਖਨ ਿੀਰ ਸਮਾਨ ਸੁ ਲਾਗੇ ।

(ਸੂਰਜ ਪਰਕਾਸ਼ ਗਰੰ ਥ)

ਪੂਰੇ ਸਸਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਲੇ ਜੇ ਸਵੱ ਚ ਛੇਕ ਪੈ ਸਗਆ, ਸਬਕਾਰ ਕੱ ਟੇ ਗਏ
ਿੇ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਸਕ ਮੈ ਬੜੇ ਗਲਿ ਕੰ ਮਾਂ ਸਵੱ ਚ ਪੈ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ
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ਸਦੱ ਿਾ । ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਸਹਲਾਂ ਪਿਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸਕ ਦਰਗਾਹ ਸਵੱ ਚ ਲੇ ਖੇ ਪੱ ਿੇ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ ਿੇ ਜਮਦੂਿ ਫੜ ਕੇ ਘਾਣੀਆਂ ਸਵੱ ਚ ਪੀੜਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਦਾ,
ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਿੇ ਹੁਣ ਫਲ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ ।

ਦਸਰ ਲਏ ਲੇ ਖਾ ਪੀਸੜ ਛੁਟੈ ਨਾਨਕਾ ਸਜਉ ਿੇਲੁ ॥

ਅੰ ਗ-473

ਹੰ ਝੂ ਭਰਰੇ ਨੇਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕਸਹਣ ਲੱਗਾ ਸੱ ਚੇ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ! ਸਿਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪ
ਜੀ ਨੇ ਦੱ ਸ ਸਦੱ ਿਾ ਸਕ ਦਰਗਾਹ ਸਵੱ ਚ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਪਾਪ
ਬਹੁਿ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਹੁਣ ਰੋਣ ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਵੱ ਸ ਸਵੱ ਚ ਕੀ ਹੈ ? ਮੇਰੇ ਿੇ
ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਸਵੱ ਚ ਰੱ ਖ ਲਵੋ, ਮੈਨੰ ੂ ਆਪ ਜੀ ਿੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਵੱ ਚ ਰਸਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ
ਬਿੀਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੰ ਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸਹ ਸਦੱ ਿਾ ਸਕ
ਿੁਸੀਂ ਜਾਵੋ, ਮੈਂ ਇਥੇਿੱ ਹੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਸਵੱ ਚ ਰਹਾਂਗਾ । ਪਛਿਾਵਾ ਐਨਾ ਗਸਹਰਾ
ਚਲਾ ਸਗਆ ਸਕ ਸਸਿਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਪੂਰਨ ਪਰਿੀਿ ਿੇ ਸ਼ਰਧਾ ਆ ਗਈ ।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰ ਦਰੋਂ ਦੇਖ ਸਲਆ ਿੇ ਸਕਰਪਾ ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਦੱ ਿੀ ਿੇ ਬਚਨ
ਕਰ ਸਦੱ ਿਾ ਕਸਹੰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਬੋਹੜੂ ! ਇਥੇ ਰਸਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਸਰਆ ਕਰ ।

ਸਕਰਪਾ ਸਦਰਸ਼ਟ ਕਰ ਬਖਸਯੋ ਨਾਮ ।
ਸਜਸ ਿੇ ਭਏ ਸੰ ਪੂਰਣ ਕਾਮ ॥

(ਸੂਰਜ ਪਰਕਾਸ਼ ਗਰੰ ਥ)

ਸਸਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਦੱ ਿੀ ਸਜਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰ ਕਟ ਦਾ
ਖਾਿਮਾ ਹੋ ਸਗਆ । ਕਸਹੰ ਦੇ ਭਾਈ ਬੋਹੜੂ ! ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਿੇ
ਕਸਹ ਮੁੱ ਖ ਿੋਂ ‘ਵਾਸਹਗੁਰੂ’। ਸਸਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਸਵਿਰ ਮੁੱ ਖ ਿੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਿਾ
ਹੋਇਆ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਜਦੋਂ ਕੰ ਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਣਆਂ ਿਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸਵਚੋਂ ਨਾਮ ਦੀ

ਝਰਨਾਹਟ ਸਛੜ ਗਈ । ਅੰ ਦਰ ਵਾਸਹਗੁਰੂ-ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁੰ ਨੀ ਸਛੜ ਗਈ ਿੇ
ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਭਰ ਸਗਆ । ਐਸੇ ਅੰ ਸਮਰਿ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਸਦੱ ਿਾ ਸਜਸ ਨਾਲ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਿੇ
ਮਨ ਸਨਰਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਸਗਆ । ਦੁਨੀਆਂ ਸਵੱ ਚ ਸਕਸੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਿੇ ਦੀ ਿਾਕਿ ਨਹੀਂ
ਸਕ ਕਰਮਾਂ ਿੋਂ ਖਸਹੜਾ ਛੁਡਾ ਦੇਵੇ ਸਕਉਂਸਕ ਸੰ ਸਚਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱ ਡਾ
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ਭੰ ਡਾਰ ਹੈ ਸਕ ਸਜਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਗਣਿੀ ਸਮਣਿੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਿੇ ਅੰ ਿਸ਼ਕਰਣ
ਮੈਲਾ ਹੋਇਆ ਸਪਆ ਹੈ । ਪਿਾ ਨਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਸਾਲ ਸਵੱ ਚ ਮੁੱ ਕਣ ਜਾਂ ਖਰਬਾਂ

ਸਾਲ ਸਵੱ ਚ ਮੁੱ ਕਣ, ਸਜਉਂ ਸਜਉਂ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਸਿਉਂ ਸਿਉਂ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ।
ਇਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਿਾਪ ਹੈ ਸਜਸ ਨਾਲ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖਾਿਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਨਹੀਂ ਿਾਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱ ਕਰ ਸਵੱ ਚ ਸਪਆ
ਰਸਹੰ ਦਾ ਹੈ । ਪੰ ਜ ਚੋਰ, ਪੰ ਜ ਸਵਸ਼ੇ, ਪੰ ਜ ਠੱਗ, ਚਾਰ ਅੱ ਗ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਦੋ
ਡੈਣਾਂ ਅਿੇ ਈਰਖਾ, ਸਨੰਸਦਆ, ਚੁਗਲੀ ਆਸਦ ਸਾਸਰਆਂ ਿੋਂ ਛੁੱ ਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸਸਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਦੱ ਿਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਜੱ ਸਪਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਗੁਸਰ ਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਸਖ ਲਈ ॥
ਅੰ ਸਮਰਿ ਨਾਮੁ ਸਰਦੇ ਮਸਹ ਦੀਨੋ
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲੁ ਗਈ ॥
ਸਨਵਰੇ ਦੂਿ ਦੁਸਟ ਬੈਰਾਈ
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਾ ਜਸਪਆ ਜਾਪੁ ॥
ਕਹਾ ਕਰੈ ਕੋਈ ਬੇਚਾਰਾ
ਪਰਭ ਮੇਰੇ ਕਾ ਬਡ ਪਰਿਾਪੁ ॥

ਅੰ ਗ-823

ਇਹ ਸਨਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਸਕ ਜਦ ਨਾਮ ਅੰ ਦਰ ਚੱ ਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਸਜਹੜੇ ਪਾਪ
ਕੀਿੇ ਹਨ ਉਹ ਸਮੱ ਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਕਉਂਸਕ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸ਼ਕਿੀ ਹੈ
ਸਜਸ ਨੇ ਸੰ ਸਾਰ ਰਸਚਆ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਿੇ ਦੋ
ਚੀਿਾਂ ਸਸਮਰਨ ਿੇ ਸੇਵਾ ਪਰਚੱਲਿ ਕੀਿੀਆਂ ਹਨ । ਹੁਣ ਭਾਈ ਬੋਹੜੂ ਬੰ ਦਗੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਿਾਂ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿੇ ਮਾਨ ਵਸਡਆਈ ਸਮਲਦੀ ਹੈ ।

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪਾਏ ਮਾਨੁ ॥

ਅੰ ਗ-864

ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਿੀ ਸਫਲ ਹੈ
ਸਜਿੁ ਸਸਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨੁ ਮੰ ਨੇ ॥
ਜਾ ਸਸਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨੁ ਮੰ ਸਨਆ
53

ਿਾ ਪਾਪ ਕਸੰ ਮਲ ਭੰ ਨੇ ॥

ਅੰ ਗ-314

ਸਸਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬੋਹੜੂ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਿ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰ ਦਰੋਂ ਭਾਂਪ ਸਲਆ ਸਕ
ਨਾਮ ਜੱ ਪਦੇ ਜੱ ਪਦੇ ਇਸ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਿਰੱ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਸਵਚੋਂ
ਲੰਘ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਬਰਿੀ ਹੁਣ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਅਿੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਰ
ਕਰ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਿੇ ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਵੀ ਦੱ ਸਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ
ਅੰ ਿਸ਼ਕਰਣ ਦੇ ਪੰ ਜ ਪਰਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ । ਪਸਹਲਾ ਅੰ ਨਮਈ ਕੋਸ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਸਿੰ ਨ ਹੱ ਥ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ।
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਹ ਕੱ ਢ ਦੇਵੇ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਸਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਕਉਂਸਕ
ਸਾਡਾ ਪੱ ਕਾ ਅਸਧਆਸ ਬਣ ਸਗਆ ਸਕ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਹਾਂ । ਦੂਸਰਾ ਪਰਦਾ
ਪਰਾਣਮਈ ਕੋਸ਼ ਹੈ ਸਜਸ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੀ ਗਿੀ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ । ਰਸਨਾ ਿੇ ਸਵਾਸ
ਨਾਲ ਨਾਮ ਜੱ ਪਣ ਨਾਲ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ
ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ । ਸਜਸ ਵੇਲੇ ਸਬਰਿੀ ਇਨਹਾਂ ਿੋਂ ਉਪਰ
ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਅੱ ਗੇ ਮਨੋਮਈ ਕੋਸ਼ ਿੇ ਸਵਸਗਆਨਮਈ ਕੋਸ਼ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਸਜਨਹਾਂ
ਦਾ ਸਬੰ ਧ ਮਨ ਿੇ ਬੁੱ ਧੀ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸਿੰ ਨੇ
ਪਰਦੇ (ਪਰਾਣਮਈ, ਮਨੋਮਈ, ਸਵਸਗਆਨ-ਮਈ) ਸੁਰਸਿ (ਸਦਮਾਗ) ਸਵੱ ਚ ਨਾਮ
ਜੱ ਪਣ ਨਾਲ ਟੁੱ ਟਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਨਾ ਬੁਲਹ ਸਹੱ ਲਣ, ਨਾ ਰਸਨਾ ਸਹੱ ਲੇ ਲੇ ਸਕਨ ਨਾਮ
ਦੀ ਧੁੰ ਨ ਅੰ ਦਰ ਚਲਦੀ ਰਹੇ ਫੇਰ ਸਰਦਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁੰ ਨੀ
ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਿੀ ਨਾਲ ਚੱ ਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਖੱ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਸਬਰਿੀ ਸਥੂਲ
ਸਰੀਰ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ, ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪੰ ਜਵਾਂ ਅਨੰਦਮਈ
ਕੋਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਰਸਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕੀਦਾ, ਕੇਵਲ
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਕਰਪਾ ਿੇ ਮੱ ਦਦ ਨਾਲ ਲੰਸਘਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸਜਸ ਨੋ ਦਇਆਲੁ ਹੋਵੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ
ਸਿਸੁ ਗੁਰਸਸਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਣਾਵੈ ॥

ਅੰ ਗ-306

ਸਸਿਗੁਰੂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਿਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਿਮ ਮੰ ਡਲ (ਅਨੰਦਮਈ ਕੋਸ਼)
ਸਵੱ ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਸਦੰ ਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਇਥੇ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਚਲਦੇ-ਸਫਰਦੇ,
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ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ, ਗੱ ਲ-ਬਾਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੀ ਸਬਰਿੀ ਨਾਮ ਸਵੱ ਚ ਲੱਗੀ ਰਸਹੰ ਦੀ
ਹੈ । ਹਨੇਰਹੇ ਸਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਰਸਹੰ ਦਾ, ਅੰ ਦਰ ਸਗਆਨ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹੈ ਸਜਸ
ਨਾਲ ਸਬਰਿੀ ਇਕ ਰਸ ਸਟਕੀ ਰਸਹੰ ਦੀ ਹੈ । ਅਸਧਆਿਸਮਕ ਅੱ ਖਰਾਂ ਸਵੱ ਚ ਇਸ
ਨੂੰ ‘ਸਸਹਜ ਸਮਾਧ’ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ । ਸਜਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪਰਾਪਿ ਹੋ ਜਾਵੇ,
ਇਸ ਦਾ ਅਸਕਹ ਰਸ ਿੇ ਅਨੰਦ ਕੇਵਲ ਓਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਸਜਸ ਨੂੰ ਪਰਾਪਿ ਨਾ
ਹੋਵੇ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, ਉਹ ਅਨਜਾਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ।

ਸਹਜ ਸਮਾਸਧ ਲਗੀ ਸਲਵ ਅੰ ਿਸਰ
ਸੋ ਰਸੁ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਜੀਉ ॥

ਅੰ ਗ-106

ਇਸ ਨਾਲ ਸਦਬ ਸਰਵਣ ਖੁਲਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਦਬ ਰਸਨਾ ਖੁਲਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ਸਦਬ
ਨੇਿਰ ਖੁਲਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਜਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ।
ਉਸ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਕਿਾਬ ਦੀ ਿਰਹਾਂ ਖੁਲਹ ਜਾਇਆ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਜਸ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ ਿੇ ਹਰ ਥਾਂ ਿੋਂ ਸੁਣ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ ।
ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਦਬ ਕਲਾ ਸਾਡੇ ਅੰ ਦਰ ਰੱ ਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਭ
ਕੁੱ ਝ ਪਰਸਕਰਿੀ ਦੇ ਨੇਿਰਾਂ ਿੇ ਕੰ ਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਿੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੰ ਦ
ਕੀਿੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰਪਾ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬੋਹੜੂ ਜੀ ਨੂੰ
ਸਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਪਰਾਪਿ ਹੋ ਗਈ ਸਜਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਪਦਵੀ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ ।
ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿੱ ਿ ਸਗਆਨ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਸਗਆ ਿੇ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਸਜਸ ਨੂੰ
ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਖੁਲਹ ਸਗਆ ।

ਗੁਰਮਸਖ ਅੰ ਿਸਰ ਸਹਜ ਹੈ
ਮਨੁ ਚਸੜਆ ਦਸਵੈ ਆਕਾਸਸ ॥

ਅੰ ਗ-1414

ਧਾਵਿੁ ਥੰ ਸਮਆ ਸਸਿਗੁਸਰ ਸਮਸਲਐ
ਦਸਵਾ ਦੁਆਰੁ ਪਾਇਆ ॥

ਨਉ ਦਰਵਾਜੇ ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ ਹੈ ਦਸਵੈ ਗੁਪਿੁ ਰਖੀਜੈ ॥
ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਨ ਖੁਲਨੀ ਗੁਰ ਸਬਸਦ ਖੁਲੀਜੈ ॥
ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਧੁਸਨ ਵਜਦੇ ਗੁਰ ਸਬਸਦ ਸੁਣੀਜੈ ॥
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ਅੰ ਗ-441

ਸਿਿੁ ਘਟ ਅੰ ਿਸਰ ਚਾਨਣਾ ਕਸਰ ਭਗਸਿ ਸਮਲੀਜੈ ॥

ਸਭ ਮਸਹ ਏਕੁ ਵਰਿਦਾ ਸਜਸਨ ਆਪੇ ਰਚਨ ਰਚਾਈ ॥

ਅੰ ਗ-954

ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਸਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ ਸਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੌਂ
ਦਰਵਾਜੇ ਹਨ ਪਰ ਦਸਵਾਂ ਗੁੱ ਪਿ ਹੈ ਸਜਸ ਨੂੰ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ ।
ਉਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖੁਲਹਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਚਾਬੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਕਰਪਾ
ਦੁਆਰਾ ਸਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖੁਲਹਦਾ ਹੈ । ਸਜਸ ਪਰਭੂ ਨੇ ਖੰ ਡ-ਬਰਸਹਮੰ ਡ
ਰਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਥਾਂ ਪਰੀਪੂਰਣ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੈ । ਸਜਸ ਸਬਦ
ਦੀ ਧੁਨ ਸਾਰੀ ਸਸਰਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਪਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਉਹ
ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਸੁਣਾਈ ਸਦੰ ਦਾ ਹੈ । ਦਸਵੇਂ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦੇ
ਸੰ ਕੇਿ ਬਾਰੇ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਿਾ ਹੈ ।

ਸਪਰਥਮੈ ਓਅੰ ਕਾਰ ਸਿਨ ਕਹਾ ॥
ਸੋ ਧੁਨ ਪੂਰ ਜਗਿ ਮੋ ਰਹਾ ॥

(ਦਸਮ ਗਰੰ ਥ-423)

ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ ਸਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਿੋਂ ਜੋ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਹੋਇਆ
ਉਹ ‘ਓਅੰ ਕਾਰ’ ਦੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੰ ਨ ਵੀ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਅਵਾਿ
ਲਗਾਿਾਰ ਸਭ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਚੱ ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ ।

ਇਹ, ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਜਵੇਂ ਸਕਸੇ ਚੀਿ ਦੇ ਖੜਕਣ ਨਾਲ ਅਵਾਿ
ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਸਾਲ ਦੇ ਿੌਰ ਿੇ ਸਜਸ ਿਰਹਾਂ ਢੋਲ ਿੇ ਡੱ ਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਵਾਿ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਆਹਿ ਸ਼ਬਦ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ । ਸਜਹੜਾ ਦਰਗਾਹੀ ‘ਸ਼ਬਦ’
ਹੈ, ਉਹ ਪਰਸਕਰਿੀ ਸਵੱ ਚ ਿੇ ਹਰ ਬੰ ਦੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਚੱ ਲ ਸਰਹਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਪੰ ਚ
ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੇਵਲ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਘਰ ਮਸਹ ਘਰੁ ਦੇਖਾਇ ਦੇਇ
ਸੋ ਸਸਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥
ਪੰ ਚ ਸਬਦ ਧੁਸਨਕਾਰ ਧੁਸਨ
ਿਹ ਬਾਜੈ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥

ਅੰ ਗ-1291
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ਜਦੋਂ ਉਸ ਧੁੰ ਨ ਸਵੱ ਚ ਸਬਰਿੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਨਾਮ ਸਵੱ ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ,
ਨਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ । ਨਾਮ ਸਵੱ ਚ ਬੇਅੰਿ ਊਰਜਾ (energy) ਵਾਲੀ
ਸ਼ਕਿੀ ਹੈ ਸਜਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁੰ ਨ-ਮੁੰ ਨ ਚੀਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ
ਪਰਭੂ ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਹੈ । ਸਨਰੰ ਕਾਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਕਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋਏ ਿਾਂ ‘ਏਕੰ ਕਾਰ’
ਪਾਰਾਵਾਰ ਿੋਂ ਰਸਹਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ।

ਆਪੀਨੈ ਆਪੁ ਸਾਸਜਓ ਆਪੀਨੈ ਰਸਚਓ ਨਾਉ ॥

ਅੰ ਗ-463

ਕੀਿਾ ਪਸਾਉ ਏਕੋ ਕਵਾਉ ॥
ਸਿਸ ਿੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰੀਆਉ ॥

ਅੰ ਗ-3

ਸਨਰੰ ਕਾਰ ਆਕਾਰ ਹੋਇ ਏਕੰ ਕਾਰ ਅਪਾਰ ਸਦਾਯਾ ।
ਏਕੰ ਕਾਰਹੁੰ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਓਅੰ ਕਾਰ ਅਕਾਰ ਬਨਾਯਾ ।
(ਵਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ-26/2)
ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੋਂ ਸਜਹੜਾ ਸਾਸਜਆ ਹੈ ਉਹ ‘ਏਕੰ ਕਾਰ’ ਹੈ ਅਿੇ ਇਸ ਿੋਂ ਅੱ ਗੇ
ਨਾਮ ਸ਼ਕਿੀ ਹੈ । ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਸਹੰ ਦੇ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱ ਡ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈ ਣਾ, ਕੇਵਲ
ਇਕੋ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਹੈ । ਉਹ ‘ਕਵਾਉ’, ਬਾਣੀ ਇਹੋ ਹੈ ਸਜਸ ਨਾਲ ਸੰ ਸਾਰ ਦੀ
ਉੱਿਪਿੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਸੰ ਸਾਰ ਦੀ ਉੱਿਪਿੀ ਿੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਉਹ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਦੇ
ਸਵੱ ਚ ਹੀ ਸੀ ਿੇ ਸਾਰਾ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ( This is all
manifestation of Shabad Onkar. Before the creation of universe
there was ‘logas’ and that was within God ) । ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ
ਸਸਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ “ੴ” ਇਕੱ ਠਾ ਬਣਾ ਸਦੱ ਿਾ ਸਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱ ਡ-ਅੱ ਡ ਨਾ ਸਮਝ
ਲੈ ਣਾ । ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਨਾਮ ਧੁੰ ਨ ਹੈ, ਸਦਬ
ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੱ ਸਸਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਸਹੰ ਦੇ ਸਕ ਇਹ
‘ਸ਼ਬਦ’ ਉਹੀ ਹੈ ਸਜਸ ਨੇ ਸਸਰਸ਼ਟੀ ਦੇ ਖੰ ਡਾਂ, ਬਰਸਹਮੰ ਡਾਂ, ਪੁਰੀਆਂ, ਭਵਨਾਂ,
ਸਵਸਦਆ, ਸਗਆਨ, ਿੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਿਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰ ਿ ॥
ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰ ਡ ਬਰਹਮੰ ਡ ॥
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ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਸਸਮਰਸਿ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ॥
ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਨਨ ਸਗਆਨ ਸਧਆਨ ॥
ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਾਿਾਲ ॥
ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ ॥

ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆ ਸਭ ਭਵਨ ॥

ਅੰ ਗ-284

ਭਾਈ ਬੁਹੜੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੱ ਜ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਅਜੱ ਪਾ-ਜਾਪ ਚੱ ਲ ਸਰਹਾ
ਹੈ, ਸਜਸ ਨਾਲ ਇਕ-ਸਮਕ ਹੋ ਕੇ ਪਰਭੂ ਸਵੱ ਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ । ਸਜਹੜੇ ਪੰ ਜ
ਚੋਰ ਿੰ ਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਮੱ ਿਰ ਬਣ ਗਏ । ਸਜਹੜਾ ਮਨ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭੱ ਜਦਾ
ਸੀ, ਸਸਥਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰ ਸਮਰਿ ਰਸ ਸਵੱ ਚ ਖੀਵਾ ਹੋ ਸਗਆ ।

ਉਲਸਟ ਕਮਲੁ ਅੰ ਸਮਰਸਿ ਭਸਰਆ
ਇਹੁ ਮਨੁ ਕਿਹੁ ਨ ਜਾਇ ॥
ਅਜਪਾ ਜਾਪੁ ਨ ਵੀਸਰੈ
ਆਸਦ ਜੁਗਾਸਦ ਸਮਾਇ ॥
ਸਭ ਸਖੀਆ ਪੰ ਚੇ ਸਮਲੇ ਗੁਰਮੁਸਖ ਸਨਜ ਘਸਰ ਵਾਸੁ ॥
ਸਬਦੁ ਖੋਸਜ ਇਹੁ ਘਰੁ ਲਹੈ ਨਾਨਕੁ ਿਾ ਕਾ ਦਾਸੁ ॥

ਅੰ ਗ-1291

ਦੋ ਿੋਂ ਇਕ ਹੋ ਸਗਆ ਿੇ ਸਨਜ ਘਰ ਸਵੱ ਚ ਵਾਸਾ ਸਮਲ ਸਗਆ । ਸਾਧ ਸੰ ਗਿ ਜੀ !
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਕੱ ਡਾ ਵੱ ਡਾ ਬਚਨ ਕਰ ਸਦੱ ਿਾ ਸਕ ਸਜਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜ
ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪਰਾਪਿ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਹਾਂ । ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ
ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਮੰ ਸਿਲ ਿੇ ਪਹੁੰ ਚਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਸਕਉਂਸਕ ਇਹੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ
ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਇਕੋ ਰਸਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਹੋ ਜਾਣ ਫੇਰ
ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸਕਉਂਸਕ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਸਵੱ ਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸੰ ਿ ਅਨੰਿਸਹ ਅੰ ਿਰੁ ਨਾਹੀ ॥

ਅੰ ਗ-486

ਭੇਦੁ ਨ ਜਾਣਹੁ ਮੂਸਲ ਸਾਂਈ ਜੇਸਹਆ ॥

ਅੰ ਗ-397

ਸਜਨਾ ਨ ਸਵਸਰੈ ਨਾਮੁ ਸੇ ਸਕਨੇਸਹਆ ॥
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ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬੋਹੜੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪਰਾਪਿ ਹੋ ਗਈ ਿਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ
ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਸਦਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਸਲਆ । ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬੋਹੜੂ !
ਿੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁੱ ਖ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪਰਾਪਿ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਿੇ ਹੁਣ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹੋ । ਕਸਹਣ ਲੱਗਾ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ! ਹੁਣ ਮੈ ਸਕਹੜੀ ਸਕਰਿ ਕਰਾਂ ?
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਸਹੰ ਦੇ ਭਾਈ ਬੋਹੜੂ ! ਹੁਣ ਿੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਕਰਿ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ
ਨਸਮਿ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਭੁੱ ਸਖਆਂ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਅਿੇ ਲੋ ੜਵੰ ਦਾਂ ਦੀਆਂ
ਲੋ ੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ । ਸਨਰੰ ਕਾਰ ਦੀ ਸਕਰਿ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ
ਜਪਾਉਣਾ, ਿੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਨਾਮ ਜੱ ਪਣਾ ਿੇ ਸੰ ਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਨਾਲ ਿੇਰੀ ਪਦਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਉਚੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਧੂਸੜ ਮੰ ਗੈ ਸਿਸੁ ਗੁਰਸਸਖ ਕੀ
ਜੋ ਆਸਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ॥

ਅੰ ਗ-306

ਜਦ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਸਵੱ ਚ ਆਇਆ ਿਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ
ਵਾਲਾ ਿੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਬੋਹੜੂ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਸਵਅਕਿੀ ਿੋਂ ਗੁਰਮੁਖ
ਸਪਆਰਾ ਬਣ ਸਗਆ । ਨਾਮ ਦੀ ਐਸੀ ਸਲਵ ਲੱਗੀ ਸਕ ਨਾਮ ਜੱ ਪ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ
ਧੋ ਸਦੱ ਿੇ । ਸੰ ਸਾਰ ਦਾ ਐਸਾ ਦਸਿੂਰ ਹੈ ਸਕ ਜੇਕਰ ਸਕਸੇ ਿੋਂ ਬਚਪਨ ਸਵੱ ਚ ਵੀ
ਕੋਈ ਗਲਿੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਿਾਂ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਕ ਫਲਾਣਾ ਬੰ ਦਾ ਬਚਪਨ ਸਵੱ ਚ
ਇੰ ਜ ਕਰਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਿਾਂ ਸਪਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਸਵੱ ਚ ਵੀ ਪਿਾ ਸਕੰ ਨਾ
ਕੁੱ ਝ ਕੀਿਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਪਾਪ ਸਨ, ਦੇਖੋ ! ਸਕੱ ਥੇ ਪਹੁੰ ਚ
ਸਗਆ ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਸਗਆ । ਸੋ ਸਾਧਸੰ ਗਿ ਜੀ ! ਥੋੜੇ ਸਚਰ ਵਾਸਿੇ
ਜੀਵਨ ਸਮਸਲਆ ਹੈ, ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਿੇ ਸਸਮਰਨ ਸਵੱ ਚ ਬਿੀਿ ਕਰੋ
। ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਿੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਿੇ ਭੈਅ ਸਵੱ ਚ ਰਹੋ, ਉਥੇ ਸਕਸੇ ਦੀ ਸਲਹਾਿ ਨਹੀਂ
ਹੋਣੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਅਿੇ ਗਲਿ ਕੰ ਮਾਂ ਦੇ ਲੇ ਖੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ।

ਉਸੁ ਸਾਚੇ ਦੀਵਾਨ ਮਸਹ ਪਲਾ ਨ ਪਕਰੈ ਕੋਇ ॥
ਬੰ ਦੇ ਬੰ ਦਗੀ ਇਕਿੀਆਰ ॥

ਸਾਸਹਬੁ ਰੋਸੁ ਧਰਉ ਸਕ ਸਪਆਰੁ ॥
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ਅੰ ਗ-1375
ਅੰ ਗ-338

ਕਸਰ ਬੰ ਦੇ ਿੂ ਬੰ ਦਗੀ ਸਜਚਰੁ ਘਟ ਮਸਹ ਸਾਹੁ ॥

ਅੰ ਗ-724

ਬੰ ਦਾ ਿਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਸੰ ਸਾਰ ਉੱਿੇ ਬੰ ਦਗੀ ਵਾਸਿੇ ਹੈ, ਸਜਨਹਾਂ ਸਚਰ ਸਰੀਰ ਸਵੱ ਚ

ਸਾਹ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸ ਿੱ ਕ ਨਾਮ ਜੱ ਪਦੇ ਰਹੋ । ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਚੁਣ
ਲਵੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਜੱ ਪ ਕੇ ਅੱ ਗਾ ਸਵਾਰ ਲਵੋ । ਸਜਸਨੇ ਬੰ ਦਗੀ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਦਾ
ਅੱ ਗੇ ਸਸਿਕਾਰ ਹੈ ਸਜਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਿੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਟਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਚੋਂ ਚੋਣ
ਿੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਧਰਮ ਦੀ ਸਕਰਿ-ਸਵਰਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱ ਧ ਿੋਂ ਵੱ ਧ ਸਮਾਂ
ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾਵੋ ਿਾ ਸਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਦਰਗਾਹ ਸਵੱ ਚ
ਜਾ ਕੇ ਸਝੜਕਾਂ ਨਾ ਪੈਣ ਸਗੋਂ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਹੋਵੇ । ਸਜਹੜੇ ਕਰਮ ਪਰਾਲਬਧ
ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭੋਗਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਾਲਬਧ ਮੁਿਾਸਬਕ ਸਰਿਕ
ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਸਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਚੰ ਿਾ ਨਾ ਕਰੋ ।

ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਹ ਕਹੈ ਨ ਕੋਊ ॥
ਆਉ ਬੈਠੁ ਆਦਰੁ ਸੁਭ ਦੇਊ ॥

ਅੰ ਗ-252

ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਸਚਿਵਸਹ ਉਦਮੁ
ਜਾ ਆਹਸਰ ਹਸਰ ਜੀਉ ਪਸਰਆ ॥
ਸੈਲ ਪਥਰ ਮਸਹ ਜੰ ਿ ਉਪਾਏ

ਿਾ ਕਾ ਸਰਜਕੁ ਆਗੈ ਕਸਰ ਧਸਰਆ ॥

ਅੰ ਗ-495

ਸ਼ੁਰੂ ਸਵੱ ਚ ਹੀ ਬੇਨਿੀ ਕੀਿੀ ਸੀ ਸਕ ਸਸਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਸੱ ਖਾਂ ਿੇ ਬਖਸਸ਼ਸ਼
ਕਰਕੇ ਨਾਮ-ਦਾਨ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਸੌਖਾ ਗੁਰਮਸਿ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਬਣਾ ਸਦੱ ਿਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਮਾਰਗ ਿੇ ਸਸਹਜੇ ਸਸਹਜੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱ ਟ ਕੇ
ਆਪਣੀ ਮੰ ਸਿਲ ਿੇ ਪਹੁੰ ਚ ਕੇ ਅਸਬਨਾਸ਼ੀ ਸੁੱ ਖ ਪਰਾਪਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।
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3. ਫਿੀਦਾ ਿੁਿੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਗਿ
ਕਲਜੁੱ ਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱ ਲ ਭੁਲੱਈਆਂ ਸਵੱ ਚ ਸਪਆ
ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਗੁਿਾਰਦਾ ਚਸਲਆ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ । ਪੰ ਜੇ ਚੋਰਾਂ, ਵੈਰ-ਸਵਰੋਧ,
ਈਰਖਾ, ਸਨੰਸਦਆ, ਆਸਾ, ਸਿਰਸ਼ਨਾ, ਸਵਸ਼ੇ-ਸਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਅਮੋਲਕ
ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਬਰਥਾ ਗਵਾ ਕੇ ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਜਵੇਂ ਕਾਂ ਸੁੰ ੇ ਘਰ ਸਵੱ ਚ
ਬੈਠ ਕੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਾਹੁਣਾ ਸੁੰ ੇ ਘਰ ਸਵੱ ਚ ਆ ਕੇ ਖਾਲੀ
ਹੱ ਥ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਆਇ ਗਇਆ ਪਛੁਿਾਵਣਾ ਸਜਉ ਸੁੰ ੇ ਘਸਰ ਕਾਉ ॥

ਅੰ ਗ-58

ਸੁੰ ੇ ਘਰ ਕਾ ਪਾਹੁਣਾ ਸਜਉ ਆਇਆ ਸਿਉ ਜਾਇ ॥

ਅੰ ਗ-34

ਸਵਰਲੇ ਜਸਗਆਸੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਸਜਨਹਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਕਣੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਰਲਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱ ਲ ਿੁਰਨ ਦਾ ਜਿਨ ਕਰਦੇ
ਹਨ । ਜਸਗਆਸੂ ਜੀਵ ਪਰਭੂ ਅੱ ਗੇ ਬੇਨਿੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਹੇ ਪਭੂ ! ਿੂੰ ਦਇਆਲੂ
ਹੈਂ, ਿੇਰੇ ਸਜਹਾ ਿਾਂ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਮਹਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ
ਿੂੰ ਹੀ ਸਕਰਪਾ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈਂ । ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱ ਲ ਝਾਿੀ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ ਿਾਂ ਮੈਨੰ ੂ
ਇੰ ਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਨਹਗਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ । ਮੈਨੰ ੂ
ਪਿਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕ ਮੈਂ ਇਸ ਜਨਮ ਸਵੱ ਚ ਿੇ ਸਪਛਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਸਵੱ ਚ ਸਕਿਨੇ
ਕੁ ਗੁਨਾਹ ਕੀਿੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਭਟਕਦਾ ਸਫਰਦਾ ਹਾਂ ।

ਸਗਰਹੁ ਿਜ ਬਨ ਖੰ ਡ ਜਾਈਐ ਚੁਸਨ ਖਾਈਐ ਕੰ ਦਾ ॥
ਅਜਹੁ ਸਬਕਾਰ ਨ ਛੋਡਈ ਪਾਪੀ ਮਨੁ ਮੰ ਦਾ ॥
ਸਕਉ ਛੂਟਉ ਕੈਸੇ ਿਰਉ ਭਵਜਲ ਸਨਸਧ ਭਾਰੀ ॥
ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਮੇਰੇ ਬੀਠੁਲਾ ਜਨੁ ਸਰਸਨ ਿੁਮਾਰੀ ॥

ਅੰ ਗ-855

ਕਸਹੰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਛੱ ਡ ਸਦੱ ਿਾ, ਜੰ ਗਲਾਂ ਸਵਚ ਚਲਾ ਸਗਆ ਿੇ ਉੱਥੇ ਕੰ ਦ ਮੂਲ ਖਾਕੇ
ਗੁਿਾਰਾ ਕੀਿਾ । ਮਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਬਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਸਹੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱ ਡਦਾ, ਇਸ ਸਵੱ ਚ
ਮੰ ਦ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਮੈਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਮਨ ਪਾਪੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਫੁਰਸਨਆਂ ਿੋਂ
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ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਮਲੇ ਿਾਂ ਹੀ ਸੰ ਸਾਰ ਸਾਗਰ ਿਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਪਰਭੂ !
ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਸਵੱ ਚ ਰੱ ਖ ਲੈ ਸਕਉਂਸਕ ਮਨ ਭੱ ਜਾ ਸਫਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਨ
ਨਹੀਂ ਸਮਲਦੀ । ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ
ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਵੱ ਲ ਸਲਪਟਣ ਦੀ ਿਾਕ ਸਵੱ ਚ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਿਾਂ ਜਵਾਨੀ ਐਵੇਂ ਲੰਘ
ਗਈ ਿੇ ਹੁਣ ਬੁੱ ਢਾਪਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਿੱ ਕ ਕੋਈ ਚੰ ਗਾ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕੀਿਾ
। ਇਸ ਹੀਰੇ ਵਰਗੇ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਨੂੰ ਕੌ ਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੰਘਾ ਸਦੱ ਿਾ ਹੈ । ਹੇ
ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਜਾਨਣਹਾਰ ਸਰਬ ਸਵਆਪਕ ਪਰਭੂ ! ਇਸ ਪਾਪੀ ਿੇ ਦਇਆ ਕਰ,
ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧਾਵਣ ਿੋਂ ਵਰਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈ ਸਜਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ
ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱ ਸਟਆ ਜਾਵੇ ।

ਸਬਖੈ ਸਬਖੈ ਕੀ ਬਾਸਨਾ ਿਜੀਅ ਨਹ ਜਾਈ ॥
ਅਸਨਕ ਜਿਨ ਕਸਰ ਰਾਖੀਐ ਸਫਸਰ ਸਫਸਰ ਲਪਟਾਈ ॥
ਜਰਾ ਜੀਵਨ ਜੋਬਨੁ ਗਇਆ ਸਕਛੁ ਕੀਆ ਨ ਨੀਕਾ ॥
ਇਹੁ ਜੀਅਰਾ ਸਨਰਮੋਲਕੋ ਕਉਡੀ ਲਸਗ ਮੀਕਾ ॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਮੇਰੇ ਮਾਧਵਾ ਿੂ ਸਰਬ ਸਬਆਪੀ ॥

ਿੁਮ ਸਮਸਸਰ ਨਾਹੀ ਦਇਆਲੁ ਮੋਸਹ ਸਮਸਸਰ ਪਾਪੀ ॥
ਅੰ ਗ-856
ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਬੇਨਿੀ ਕੀਿੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ
ਸਕ ਪਰੇਮੀਆ ! ਿੈਨੰ ੂ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਜੰ ਗਲਾਂ ਸਵੱ ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ,
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੱ ਸਚਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੱ ਚ ਦੇ ਮਾਰਗ
ਉੱਿੇ ਚੱ ਲ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਂ । ਜੰ ਗਲਾਂ ਸਵੱ ਚ ਜਾ ਕੇ ਿਾਂ ਬਹੁੱ ਿ
ਿਕਲੀਫਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੇ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਨ ਨਾ ਮੰ ਸਨਆ ਿਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ
ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ । ਘਰ ਸਵੱ ਚ ਰਸਹ ਕੇ ਿੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਰਿ ਸਨਭਾ ਕੇ ਸਜਥੇ ਿੂੰ ਆਪ
ਸੱ ਚ ਦੇ ਰਸਿੇ ਟੁਰੇਂਗਾ ਉਥੇ ਦੂਸਜਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਸਕੇਂਗਾ । ਪਸਹਲਾਂ
ਿੇਰਾ ਮਨ ਮੰ ਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਮੈਂ ਬੰ ਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜੱ ਪਣਾ ਹੈ ਿੇ
ਭਵਜਲ ਨੂੰ ਿਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਿੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਸਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾ ਕੇ
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ਜੁਗਿੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਸਕਉਂਸਕ ਜੁਗਿੀ ਿੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਿੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਕਰਦੀ । ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱ ਿ ਦਾ ਸਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱ ਿ ਧਾਰਨ
ਕਰਕੇ, ਉਸ ਿੇ ਚੱ ਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ।

ਨਾਨਕ ਸਸਿਗੁਸਰ ਭੇਸਟਐ
ਪੂਰੀ ਹੋਵੈ ਜੁਗਸਿ ॥
ਹਸੰ ਸਦਆ ਖੇਲੰਸਦਆ ਪੈਨੰਸਦਆ
ਖਾਵੰ ਸਦਆ ਸਵਚੇ ਹੋਵੈ ਮੁਕਸਿ ॥

ਅੰ ਗ-522

ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਸਰ ਸੰ ਸਨਆਸਾ ॥
ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੇ ਕਸਰ ਸਮਝਹੁ
ਮਨ ਹੀ ਮਾਸਹ ਉਦਾਸਾ ॥

(ਦਸਮ ਗਰੰ ਥ-ਪਾ.10)

ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਜੰ ਦਗੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਸਵੱ ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ
ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਬੇਅੰਿ ਹਨ । ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਪੈਸੇ

ਸਬਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਪਰ ਸਗਰਹਸਿੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਿੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱ ਛ ਪਰਾਲੱਬਧ ਵੱ ਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਪਛੇ ਬੀਸਜਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹੀ
ਸਮਲਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਹੁਣ ਦਸਲਦਰ ਗਲ ਪੈ ਸਗਆ ਿਾਂ ਥੋੜਾ-ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ
ਨਸਮਿ ਕੱ ਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਬੀਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ । ਕੁੱ ਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਥੇ
ਵੀ ਸਮਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਿੇ ਅੱ ਗਲੇ ਜਨਮ ਸਵੱ ਚ ਵੀ ਸਮਲ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਪਸਹਲੀ ‘ਧਨ ਵਾਸ਼ਨਾ’ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ
ਰਸਹੰ ਦੀ ਹੈ । ਅੱ ਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਸਵੱ ਚ ਪੈ ਕੇ ਹਰ ਿਰਹਾਂ ਦੇ
ਨਿਾਇਿ ਢੰ ਗ ਵਰਿ ਨੇ ਧਨ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ ਰੁਸਝਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਚੋਰੀ,
ਠੱਗੀ, ਧੋਖਾ, ਸਰਸ਼ਵਿ ਿੇ ਗਮਨ ਆਸਦ ਿਰੀਕੇ ਵਰਿ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿਜੌਰੀਆਂ
ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਸਜਿਨਾ ਮਰਿੀ ਧਨ ਜੋੜ ਲਵੇ ਪਰ
ਅੰ ਿ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਥੇ ਹੀ ਰਸਹ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਕਾਰੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਧਨ
ਜੋੜਨ ਦੀ ਐਨੀ ਪਰਬਲ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸੀ ਸਕ ਉਸ ਨੇ ਚਾਲੀ ਗੰ ਜ ਜੋੜ ਰੱ ਖੇ ਸਨ ।
ਉਸ ਨੇ ਪਰਜਾ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰਸਹਣ ਸਦੱ ਿਾ, ਇਥੋਂ ਿੱ ਕ ਸਕ ਉਸ ਨੇ ਕਬਰਾਂ
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ਖੁਦਵਾ ਕੇ ਮੁਰਸਦਆਂ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਸਵਚੋਂ ਵੀ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਲਏ ਸਨ । ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਦੀ
ਵਾਸ਼ਨਾ ਜੇਕਰ ਨਾਮ ਧਨ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਉਿਮ ਗਿੀ ਨੂੰ ਪਰਾਪਿ
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਧਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਸਵੱ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਬੰ ਦੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਸਵੱ ਚ ਸੱ ਪ ਦੀ ਜੂਨ ਸਮਲਦੀ ਹੈ ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਹੰ ਦੇ ਸਜਵੇਂ ਭਜਨ ਿੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਰੇ ਕੰ ਮ ਸਬਅਰਥ ਹਨ ਇਸੇ ਿਰਹਾਂ
ਕੰ ਜੂਸ ਦਾ ਧਨ ਵੀ ਸਕਸੇ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਕਉਂਸਕ ਨਾਹੀ ਆਪ ਖਰਚਦਾ ਹੈ,
ਨਾਹੀ ਸਕਸੇ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਨੂੰ ਸਦੰ ਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਿੇ ਵੀ ਖਰਚ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਸਜਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਧਨ ਜੋੜਨ ਸਵੱ ਚ ਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਅੰ ਿ ਸਮੇਂ
ਉਸ ਦੀ ਸਬਰਿੀ ਧਨ ਸਵੱ ਚ ਰਸਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਪਰਥਾਇ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ।

ਅੰ ਸਿ ਕਾਸਲ ਜੋ ਲਛਮੀ ਸਸਮਰੈ
ਐਸੀ ਸਚੰ ਿਾ ਮਸਹ ਜੇ ਮਰੈ ॥
ਸਰਪ ਜੋਸਨ ਵਸਲ ਵਸਲ ਅਉਿਰੈ ॥

ਅੰ ਗ-526

ਗੋਸਬਦ ਭਜਨ ਸਬਨੁ ਸਬਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ ॥
ਸਜਉ ਸਕਰਪਨ ਕੇ ਸਨਰਾਰਥ ਦਾਮ ॥

ਅੰ ਗ-269

ਧਨ-ਦੌਲਿ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਉਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਸਜਹੜਾ, ਆਪ ਖਾਵੇ-ਖਰਚੇ, ਜਮਹਾਂ
ਨਾ ਕਰੇ, ਭਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਸਵੱ ਚ ਲਾਵੇ ਅਿੇ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੂਰੀ ਕਰੇ । ਸਸਆਣੇ
ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ ਸਕ ਐਸਾ ਬੰ ਦਾ ਬਸਹਸ਼ਿ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ।

ਦਮੜਾ ਸਿਸਹੀ ਕਾ ਜੋ ਖਰਚੇ ਔਰ ਖਾਇ ।
ਦੇਵੇ ਦਲਾਵੈ ਰਜਾਇ ਖੁਦਾਇ ।

ਹੋਿਾ ਨ ਰਾਖੈ ਅਕੇਲਾ ਨ ਖਾਇ ।

ਿਹਕੀਕ ਸਦਲ ਦਾਨੀ ਵਹੀ ਸਭਸਿ ਜਾਇ ।

(ਨਸੀਹਿ ਨਾਮਾ)

ਦੂਜੀ ‘ਪੁੱ ਿਰ ਵਾਸ਼ਨਾ’ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ । ਸਜਸ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱ ਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ

ਪੁੱ ਿਰ ਦੀ ਪਰਾਪਿੀ ਵਾਸਿੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਉੱਿੇ ਭਟਕਦਾ ਸਫਰਦਾ ਹੈ । ਐਸੀ ਵਾਸ਼ਨਾ
ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਦੇ ਸਵੱ ਰੁਧ ਭੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਿੋਂ ਸੰ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੜਹੀ-ਮਸਾਣੀ
ਜਾਕੇ ਮੱ ਥੇ ਰਗੜਦਾ ਹੈ, ਟੂਣ-ੇ ਟਾਮਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
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ਜਾ ਕੋ ਸਹੰ ਦੂ ਕਬਹੁਂ ਨਸਹ ਮਾਨੇ ।
ਪੁਿਰ ਹੇਿ ਿਸਹ ਇਸ਼ਟ ਪਛਾਨੇ ।
ਸਯਦ ਖਵਾਜਾ ਪੀਰ ਫਕੀਰਾ ।
ਮਾਨਿ ਜੋਰਿ ਹਾਥ ਅਧੀਰਾ ।

(ਸਵਚਾਰ ਸਾਗਰ)

ਜਦੋਂ ਪੁੱ ਿਰ ਦੀ ਪਰਾਪਿੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਸਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੇਚੈਨ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ, ਭਸਵਖ ਦਾ ਸਫਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿੇ ਜੇਕਰ ਨਲਾਇਕ ਸਨਕਲ ਆਵੇ ਿਾਂ ਸਚੰ ਿਾ
ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਿੀਜੀ ‘ਲੋ ਕ ਵਾਸ਼ਨਾ’ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ । ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਆਪਣੀ ਪਰਸੰਸਾ
ਦੀ ਿਾਂਘ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਸਕ ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੇ, ਪਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ ਸਕਉਂਸਕ ਸੰ ਸਾਰ ਸਵੱ ਚ ਸਨੰਸਦਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ । ਇਸ
ਪਰਥਾਇ ਇਕ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਚੰ ਦਰ ਜੀ ਲੰਕਾ ਦਾ ਯੁੱ ਧ ਸਜੱ ਿ ਕੇ
ਆਏ ਿਾਂ ਇਕ ਗੱ ਲ ਚਲ ਪਈ ਸਕ ਸੀਿਾ ਜੀ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਰਾਵਨ ਦੇ ਕਬਜੇ ਸਵੱ ਚ
ਰਸਹਣ ਕਰਕੇ ਪਸਵਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਲੋ ਕ ਰਾਇ ਜਾਣ ਕੇ ਰਾਮ ਚੰ ਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸੀਿਾ
ਜੀ ਦਾ ਸਿਆਗ ਕਰ ਸਦੱ ਿਾ ਿੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦਸਰਆ ਦੇ ਕੰ ਢੇ ਆ ਕੇ ਬਾਲਮੀਕ
ਸਰਸ਼ੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਸਵੱ ਚ ਰਸਹਣਾ ਸਪਆ । ਰਾਮ ਚੰ ਦਰ ਜੀ ਲਛਮਣ ਨਾਲ ਪੂਰਬ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੀਰ ਯਾਿਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸਕ ਸਪਆਸ ਲੱਗੀ, ਦੇਸਖਆ ਸਕ ਇਕ
ਸਕਸਾਨ ਹੱ ਲ ਵਾਹ ਸਰਹਾ ਹੈ । ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਿਾ ਿੇ ਵਰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ
ਪਰਗਟ ਕੀਿੀ ਸਕਉਂਸਕ ਉਸ ਨੇ ਲੋ ਹੇ ਦਾ ਟੋਪ, ਗਲ ਸਵਚ ਲੋ ਹੇ ਦੀ ਜਾਲੀ ਦਾ
ਵਸਿਰ ਿੇ ਪੈਰਾਂ ਸਵੱ ਚ ਗੋਸਡਆਂ ਿੱ ਕ ਚਮੜੇ ਦੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ । ਬੈਲਾਂ
ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੋ ਹੇ ਦੇ ਜਾਲੀਦਾਰ ਝੁੱ ਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ । ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱ ਛਣ ਿੇ
ਉਸ ਨੇ ਸਰੀ ਰਾਮ ਚੰ ਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱ ਸਸਆ ਸਕ ਇਥੇ ਇਕ ਐਸਾ ਪੰ ਛੀ ਹੈ, ਜੇ ਚੁੰ ਜ
ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਮਾਸ ਕੱ ਢ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਿੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋ ਹੇ ਦਾ ਟੋਪ, ਲੋ ਹੇ ਦੀ
ਜਾਲੀ ਦਾ ਵਸਿਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿੇ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਲੋ ਹੇ ਦੀ ਜਾਲੀ ਦੇ ਝੁੱ ਲ
ਪਾਏ ਹਨ । ਸਬੱ ਛੂ ਦੇ ਡੰ ਗ ਿੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੈਂ ਚਮੜੇ ਦੇ ਬੂਟ ਿੇ ਬੈਲਾਂ ਦੇ ਵੀ
ਫੁਟਲਸ ਪਾਏ ਹਨ । ਰਾਮ ਚੰ ਦਰ ਜੀ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਸਕ ਪੁਰਖਾ ! ਿੂੰ ਇਹ ਿਮੀਨ
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ਛੱ ਡ ਕੇ ਸਕਧਰੇ ਹੋਰ ਿਮੀਨ ਸਕਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂ ਦਾ, ਿੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਸਕਸਾਨ ਝੱ ਟ ਨਰਾਿ ਹੋ ਸਗਆ, ਕਸਹੰ ਦਾ; ਿੁਸੀਂ ਮੈਨੰ ੂ ਰਾਮ ਚੰ ਦਰ
ਸਮਝ ਸਲਆ । ਕੋਈ ਬੰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਿੇ ਇਸਿਰੀ ਦਾ ਸਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਸਰਆ
ਕਰਦਾ । ਰਾਮ ਚੰ ਦਰ ਜੀ ਲਛਮਣ ਵੱ ਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਸਹੰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਸਕਸੇ
ਗੱ ਲ ਿੇ ਰਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ।
ਚੌਥੀ ‘ਦੇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ’ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ । ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਸਵੱ ਚ
ਲੱਗੇ ਰਸਹਣਾ ਸਕ ਮੈਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰ ਦਰ ਲੱਗਾਂ, ਦੇਹ ਦੇ ਰਸਾਂ-ਕਸਾਂ ਸਵੱ ਚ ਪਰਸਵਰਿ
ਰਸਹਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਹ ਮੰ ਨਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ ।
ਇਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਨੁੱਖ, ਅਮੋਲਕ ਦੇਹ ਿੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਲੈ ਣ ਦੀ
ਥਾਂ ਭੋਗਾਂ ਿੇ ਰਸਾਂ-ਕਸਾਂ ਸਵੱ ਚ ਪੈ ਕੇ ਜਨਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਸੰ ਸਾਰ ਿੋਂ ਖਾਲੀ
ਹੱ ਥ ਚਸਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਪੰ ਜਵੀਂ ‘ਸ਼ਾਸ਼ਿਰ ਵਾਸ਼ਨਾ’ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ । ਸ਼ਾਸ਼ਿਰਾਂ ਦਾ ਅਸਧਐਨ ਕਰਕੇ,
ਪੁਸਿਕਾਂ ਪੜਹ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾਂ ਿੇ ਫੇਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱ ਟਣੀ ਪਰ
ਆਪ ਅਮਲ ਿੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਸਹਣਾ । ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆਮ ਪਰਚਾਰਕਾਂ ਸਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਛੇਵੀਂ ‘ਅਨਸ਼ਠਾਨ ਵਾਸ਼ਨਾ’ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ । ਜੰ ਿਰਾਂ-ਮੰ ਿਰਾਂ ਦੇ ਚਲੀਹੇ
ਕੱ ਢਣੇ, ਭੁਿ-ਪਰੇਿ ਵੱ ਸ ਕਰਨੇ ਿੇ ਇਹ ਸਸੱ ਧੀ ਪਰਾਪਿ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰਭਿਾ
ਵਾਸਿੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ । ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਸਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਿਾ ।

ਸਰਸਧ ਸਸਸਧ ਸਭੁ ਮੋਹੁ ਹੈ
ਨਾਮੁ ਨ ਵਸੈ ਮਸਨ ਆਇ ॥

ਅੰ ਗ-593

ਸੋ ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਸ਼ੇ-ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸਵੱ ਚ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਲੰਘਦਾ ਿੁਸਰਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਜੁਆਨੀ ਨੇ ਖਾ ਸਲਆ, ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਖਾ ਸਲਆ
ਿੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਮੌਿ ਵੱ ਲ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਸਰਹਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ
ਕਲਜੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਥਿੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਸਿਸੰ ਗ, ਸਾਧੂ ਦੀ
ਸੰ ਗਿ, ਸੰ ਿਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਨਾਮ ਦਾ ਅਸਭਆਸ, ਬਹੁਿ ਹੀ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਸਿਆਰ
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ਕਰ ਸਦੱ ਿਾ । ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਸਕੰ ਨੇ ਵੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਸਵੱ ਚ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਿੇ ਚੱ ਲ ਕੇ
ਸਸਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਸਹੰ ਦੋਸਿਾਨ ਭਰ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਿ ਇਲਾਸਕਆਂ ਿੋਂ ਸਜੱ ਥੇ-ਸਜੱ ਥੇ ਗੁਰੂ
ਨਾਨਕ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਸੱ ਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਉਥੋਂ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰ
ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਅਿੇ ਦਸਵੰ ਧ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਿੇ ਸੰ ਗਿਾਂ
ਪੁੱ ਜਦੀਆਂ ਸਨ । ਅੱ ਜ ਇਕ ਸੰ ਗ ਚੱ ਲਦਾ-ਚੱ ਲਦਾ ਸਰੀ ਅੰ ਮਰਸਿਸਰ ਪੁੱ ਜਾ ਿੇ ਗੁਰੂ
ਛੇਵੇਂ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਕਾਲ ਿਖਿ ਿੇ ਸ਼ਸ਼ੋਸਭਿ ਹੋ ਕੇ ਸੰ ਗਿਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ
ਹਨ । ਸੰ ਗਿਾਂ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,
ਕੀਰਿਨ ਿੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਬਾਅਦ ਸਵੱ ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਨੀਯਿ ਸਮੇਂ ਸੰ ਗਿਾਂ ਨੂੰ ਸਮਲਦੇ ਿੇ ਸਭ ਦੀ ਗੱ ਲ ਬਾਿ ਸੁਣਦੇ ਸਕਉਂਸਕ ਜੋ
ਮੰ ਗਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਮੰ ਗਣਾ ਹੈ । ਜਸਗਆਸੂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਦੰ ਦੇ ਿੇ ਲੋ ੜਾਂ
ਵਾਸਲਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰ ਗਿ ਸਵੱ ਚ ਇਕ
ਬੈਰਾਗੀ ਪਰੇਮੀ ਜੋ ਪਸਹਲਾਂ ਵੀ ਸਿਸੰ ਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਿੇ ਮੱ ਥਾ ਟੇਸਕਆ । ਦੋਵੇਂ ਹੱ ਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗਲ ਸਵੱ ਚ ਪੱ ਲਾ ਪਾਕੇ ਸਨਮੁਖ
ਖੜਹਾ ਹੋ ਸਗਆ । ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਹੰ ਦੇ ਪਰੇਮੀਆ ! ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਦੱ ਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ
? ਕਸਹੰ ਦਾ ਸੱ ਚੇ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ! ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਾਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਰਸਹਣ
ਵਾਲਾ ਹਾਂ । ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਵੱ ਚ ਲੋ ਚਾ ਜਾਗੀ ਹੈ ਸਕ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ ਿੇ
ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਕਵੇਂ ਸਫਲ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇ ? ਮੈਂ ਸਿਸੰ ਗ ਸਵੱ ਚੋਂ ਇਹ ਭੀ ਸੁਸਣਆ
ਹੈ ਸਕ ਮੌਿ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਾ ਨਹੀਂ ਸਕ ਸਕਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਾਲ ਦਾ ਗੁਲੇਲਾ ਵੱ ਜ ਜਾਣਾ
ਹੈ । ਸਜਵੇਂ ਸਬੱ ਲਾ ਸਸ਼ਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱ ਛੇ ਲੱਸਗਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਿਰਹਾਂ ਕਾਲ ਬੰ ਦੇ ਦੇ
ਸਪੱ ਛੇ ਸਫਰਦਾ ਹੈ । ਮੈਨੰ ੂ ਜੰ ਮਣ - ਮਰਨ ਿੋਂ ਵੀ ਬਹੁੱ ਿ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿੇ ਇਹ

ਸਚੰ ਿਾ ਮੈਨੰ ੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੱਗੀ ਰਸਹੰ ਦੀ ਹੈ । ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ
ਦੁੱ ਖ ਨਸਵਰਿ ਕਰੋ ਜੀ ।

ਸਦਨ ਿੇ ਪਹਰ ਪਹਰ ਿੇ ਘਰੀਆਂ
ਆਵ ਘਟੈ ਿਨੁ ਛੀਜੈ ॥
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ਕਾਲੁ ਅਹੇਰੀ ਸਫਰੈ ਬਸਧਕ ਸਜਉ
ਕਹਹੁ ਕਵਨ ਸਬਸਧ ਕੀਜੈ ॥

ਅੰ ਗ-692

ਕਾਲੁ ਸਬਆਲੁ ਸਜਉ ਪਸਰਓ ਡੋਲੈ
ਮੁਖੁ ਪਸਾਰੇ ਮੀਿ ॥
ਆਜੁ ਕਾਸਲ ਫੁਸਨ ਿੋਸਹ ਗਰਸਸ ਹੈ
ਸਮਸਝ ਰਾਖਉ ਚੀਸਿ ॥

ਅੰ ਗ-631

ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਹੰ ਦੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ! ਸੰ ਸਾਰ ਿੇ ਪਸਹਲਾ ਸਵਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱ ਖ ਹੈ, ਜਦੋਂ
ਕੋਈ ਸਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵੱ ਛੜ ਜਾਵੇ, ਸਦੱ ਲ ਦੀਆਂ ਸਦੱ ਲ ਸਵੱ ਚ ਹੀ ਰਸਹ
ਜਾਂਸਦਆਂ ਹਨ । ਦੂਜਾ ਭੁੱ ਖ ਦਾ ਦੁੱ ਖ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ।

ਦੁਖੁ ਵੇਛੋੜਾ ਇਕੁ ਦੁਖੁ ਭੂਖ ॥

ਇਕੁ ਦੁਖੁ ਸਕਿਵਾਰ ਜਮਦੂਿ ॥

ਅੰ ਗ-1256

ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਿਾਂ ਅੰ ਨ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸਦਹਾੜੀ ਸਵੱ ਚ ਕੇਵਲ ਸਿੰ ਨ
ਸੇਰ ਅੰ ਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿੇ ਫਾਲਿੂ ਧਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਮਰਨ ਿੋਂ ਬਾਦ ਇੱ ਥੇ ਹੀ
ਰਸਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਸਿਰਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਅੱ ਗੇ ਿੋਂ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧਦੀ ਿੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੇ
ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ, ਕਹੇਗਾ ਕਰੜ
ੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਸਹੰ ਦਾ ਅਰਬ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਿਆਦਾ ਧਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਸਚੰ ਿਾ ਲੱਗੀ ਰਸਹੰ ਦੀ ਹੈ ਅਿੇ
ਸੀਰਰ ਨੂੰ ਸਬਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਿੀਸਨ ਸੇਰ ਕਾ ਸਦਹਾੜੀ ਸਮਹਮਾਨੁ ॥
ਅਵਰ ਵਸਿੁ ਿੁਝ ਪਾਸਹ ਅਮਾਨ ॥

ਅੰ ਗ-374

ਸਿਰਸਨਾ ਸਬਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁਝੀ ਹੇ ॥
ਕੋਸਟ ਜੋਰੇ ਲਾਖ ਕਰੋਰੇ ਮਨੁ ਨ ਹੋਰੇ ॥
ਪਰੈ ਪਰੈ ਹੀ ਕਉ ਲੁਝੀ ਹੇ ॥

ਅੰ ਗ-213

ਿੀਜਾ ਦੁੱ ਖ ਜਮਦੂਿਾਂ ਦੇ ਹੰ ਟਰ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਸੰ ਸਾਰ ਿੋਂ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਿੀਆਂ ਸਜਨਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਸਣਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, ਉਹ ਅਪਣਾ ਮੂੰ ਹ ਸਵਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ।
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ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਿਬ ਹੀ ਨਰੁ ਜਾਗੈ ॥
ਜਮ ਕਾ ਡੰ ਡੁ ਮੂੰ ਡ ਮਸਹ ਲਾਗੈ ॥

ਅੰ ਗ-870

ਸਜਿੁ ਸਦਹਾੜੈ ਧਨ ਵਰੀ ਸਾਹੇ ਲਏ ਸਲਖਾਇ ॥
ਮਲਕੁ ਸਜ ਕੰ ਨੀ ਸੁਣੀਦਾ ਮੁਹੁ ਦੇਖਾਲੇ ਆਇ ॥

ਅੰ ਗ-1377

ਜਦ ਸੰ ਸਾਰ ਿੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਇਹ ਹਾਲਿ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰ ਸਾਰ ਉਿੇ ਆਉਣ ਿੋਂ
ਪਸਹਲਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਿਾ ਦੇ ਪੇਟ ਸਵੱ ਚ ਪੁੱ ਠਾ ਲਟਕਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ
ਸੁਰਿ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਸਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ । ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਸਕਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਿ ਵੱ ਡਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹਸਿੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ । ਸਜਸ
ਪਰਭੂ ਨੇ ਮਾਿਾ ਦੇ ਪੇਟ ਸਵੱ ਚ ਅਸਥਾਪਨ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਿੀ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ
ਭੁੱ ਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਥੇ ਐਨਾ ਹਨਹੇਰਾ ਸੀ, ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਾਸਿੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿੇਿ
ਅਗਨੀ ਦਾ ਸੇਕ ਸੀ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਥਾਂ ਉੱਿੇ ਇਸ ਦਾ ਵਾਸਾ ਸੀ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਵਾਸ-ਸਵਾਸ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਸ਼ਕਿੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱ ਖ
ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਸਦੱ ਿਾ, ਸਜਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੁੰ ਦਾ ਸਰਹਾ ।

ਰਚੰ ਸਿ ਜੀਅ ਰਚਨਾ ਮਾਿ ਗਰਭ ਅਸਥਾਪਨੰ ॥
ਸਾਸਸ ਸਸਮਰੰ ਸਿ ਨਾਨਕ ਮਹਾ ਅਗਸਨ ਨ ਸਬਨਾਸਨੰ ॥
ਮੁਖੁ ਿਲੈ ਪੈਰ ਉਪਰੇ ਵਸੰ ਦੋ ਕੁਹਥੜੈ ਥਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਸੋ ਧਣੀ ਸਕਉ ਸਵਸਾਸਰਓ
ਉਧਰਸਹ ਸਜਸ ਦੈ ਨਾਇ ॥

ਅੰ ਗ-706

ਮਹਾਰਾਜ ਕਹੀੰਦੇ ਪਰੇਮੀਆ ! ਹੋਰ ਕੁੱ ਛ ਨਹੀਂ ਿਾਂ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਐਨਾ ਿਾਂ ਯਾਦ ਰੱ ਖ
ਲੈ ਸਕ ਅਸਜਹੇ ਸਬਖਮ ਥਾਂ ਿੇ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੱ ਸਖਆ ਕੀਿੀ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ
ਇਕ ਸਨਮਖ ਵਾਸਿੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁਲਾ, ਇਹ ਿੇਰਾ ਫਰਿ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਵਾਸਹਗੁਰੂ
ਸਾਰੇ ਸੁੱ ਖਾਂ ਦਾ ਖਿਾਨਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਭੁੱ ਲ ਜਾਵੇ ਿਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱ ਖ ਆ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ । ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜੇ ਿੂੰ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਹਾਰਕੇ ਚਲਾ ਸਗਆ ਫੇਰ ਦੁੱ ਖਾਂ ਦੇ
ਸਸਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱ ਝ ਪਰਾਪਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਜੰ ਮਦਾ ਰਹੇਂਗਾ ਿੇ ਮਰਦਾ
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ਰਹੇਂਗਾ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰ ਸਾਰ ਉੱਿੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਜਿਣਾ ਿੇ
ਲੇ ਖੇ ਸਵੱ ਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ।

ਰਕਿੁ ਸਬੰ ਦੁ ਕਸਰ ਸਨੰਸਮਆ ਅਗਸਨ ਉਦਰ ਮਝਾਸਰ ॥
ਉਰਧ ਮੁਖੁ ਕੁਚੀਲ ਸਬਕਲੁ ਨਰਸਕ ਘੋਸਰ ਗੁਬਾਸਰ ॥
ਹਸਰ ਸਸਮਰਿੁ ਿੂ ਨਾ ਜਲਸਹ ਮਸਨ ਿਸਨ ਉਰ ਧਾਸਰ ॥
ਸਬਖਮ ਥਾਨਹੁ ਸਜਸਨ ਰਸਖਆ ਸਿਸੁ ਸਿਲੁ ਨ ਸਵਸਾਸਰ ॥
ਪਰਭ ਸਬਸਰਿ ਸੁਖੁ ਕਦੇ ਨਾਸਹ ਜਾਸਸਹ ਜਨਮੁ ਹਾਸਰ ॥
ਅੰ ਗ-706
ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਕਸਹਣ ਲੱਸਗਆ ਸੱ ਚੇ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ! ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱ ਟ ਸਦਓ,
ਮੈਨੰ ੂ ਅਪਣਾ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਆਪ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਲੇ ਖੇ
ਸਵੱ ਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ । ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਸਲਆ ਸਕ ਇਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਲਗਨ ਹੈ ਿੇ ਉੱਿਮ ਜਸਗਆਸੂ ਹੈ । ਕਸਹੰ ਦੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ! ਸਜਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ
ਮੰ ਿਰ ਨਾ ਲਵੇ ਉਹ ਸਨਗੁਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਭਰਸ਼ਸਟਆ ਹੋਇਆ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਕਰਪਾ ਿੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਫਲੀਭੂਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਿੇ ਨਾ ਦੁੱ ਖਾਂ
ਦਾ ਖਾਿਮਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਗੁਰ ਮੰ ਿਰ ਹੀਣਸ ਜੋ ਪਰਾਣੀ
ਸਧਰਗੰਿ ਜਨਮ ਭਰਸਟਣਹ ॥
ਕੂਕਰਹ ਸੂਕਰਹ ਗਰਧਭਹ ਕਾਕਹ
ਸਰਪਨਹ ਿੁਸਲ ਖਲਹ ॥

ਅੰ ਗ-1356

ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਕਰਪਾ ਕਰ ਸਦੱ ਿੀ, ਚੌਂਕੜਾ ਲੁਆ ਕੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਮਹਣੇ
ਸਬਠਾ ਸਲਆ । ਕਸਹੰ ਦੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ! ਕਹੁ “ਵਾਸਹਗੁਰੂ” । ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਕਸਹੰ ਸਦਆਂ
ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਸਵੱ ਚ ਰੂਹਾਨੀ ਝਰਨਾਹਟ ਸਛੜ ਗਈ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਸਵੱ ਚੋਂ ਨਾਮ ਦੀ
ਧੁੰ ਨੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ । ਨੇਿਰ ਬੰ ਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਕਸੇ ਅਸਕਹ ਰਸ ਸਵੱ ਚ
ਮਗਨ ਹੋ ਸਗਆ, ਕੁੱ ਝ ਦੇਰ ਮਗਰੋਂ ਸਸਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਿਾ ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਵਾਸਿੇ ਨਾਮ ਦਾ
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ਅਸਭਆਸ ਕਰਦਾ ਰਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਿੇਰੇ ਦੁੱ ਖਾਂ ਦਾ ਖਾਿਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ । ਜੇਕਰ
ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ ਸੁੱ ਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿੇ ਜਮਾਂ ਦਾ
ਭੈਅ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸਸਮਰਉ ਸਸਮਸਰ ਸਸਮਸਰ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ ॥
ਕਸਲ ਕਲੇ ਸ ਿਨ ਮਾਸਹ ਸਮਟਾਵਉ ॥

ਅੰ ਗ-262

ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕਦੇ ਿੁਧੁ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਸਚਿਾਰੇ ॥
ਜਮਕੰ ਕਰੁ ਨੇਸੜ ਨ ਆਵਈ ਗੁਰਸਸਖ ਸਪਆਰੇ ॥

ਅੰ ਗ-818

ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ! ਸਧਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰ, ਦੁਨੀਆਂ
ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸੁੱ ਖ ਮਾਨਣ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਭੇਿ ਹੈ । ਆਪਣੀ ਸਬਰਿੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ
ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਚੱ ਿ ਦੇ ਕਲੇ ਸ਼ ਸਮੱ ਟ
ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਸਮਰਨ; ਯਾਦ ਨੂੰ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਜਹੜੀ
ਚੀਿ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰੱ ਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਬਾਣੀ ਦੀ
ਿੁੱ ਕ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਕੰ ਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹੋ ਿਾਂ ਯਾਦ ਸਵੱ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ।
ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਦਮਾਗ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਯਾਦਾਸ਼ਿ ਦਾ ਇਕ ਖਾਨਾ ਰੱ ਸਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਜਹੜੀ ਚੀਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਫੇਰ ਯਾਦ ਆ
ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਕਈ ਚੀਿਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਵਕਿ ਯਾਦ ਰਸਹੰ ਦੀਆਂ
ਹਨ, ਕਈ ਚੀਿਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਸਜਨਹਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਿੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ।
“ਵਾਸਹਗੁਰੂ” ਉਨਹਾਂ ਸਵੱ ਚੋਂ ਹੈ ਸਜਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਿ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਇਸੇ ਿਰਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਸੱ ਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਿੁਹਾਨੂੰ ਚੈਸਲੰਜ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਕ ਮੈਂ ਿੈਨੰ ੂ
ਨਹੀਂ ਛੱ ਡਣਾ ਿਾਂ ਉਹ ਸੁੱ ਿੇ-ਜਾਗਦੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱ ਲਦਾ । ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਧਰਉਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋਗੇ ਸਕ ਸਕਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਕਉਂਸਕ
ਉਹ ਯਾਦਾਸ਼ਿ ਸਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਗਆ । ਇਸੇ ਿਰਹਾਂ ਨਾਲ ਿੁਸੀਂ ‘ਵਾਸਹਗੁਰੂ’ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਸ਼ਿ ਸਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਓ । ਗੁਰਮੰ ਿਰ ਦੇ ਚਾਰ ਅੱ ਖਰ ਹਨ
‘ਵਾਸਹਗੁਰੂ’ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਸਵੱ ਚ ਧਾਰ ਲਓ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜੱ ਪਦੇ ਰਹੋ ।
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ਬਾਰੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਰਭੁ ਜਪੀਐ ॥
ਪੀ ਅੰ ਸਮਰਿੁ ਇਹੁ ਮਨੁ ਿਨੁ ਧਰਪੀਐ ॥

ਅੰ ਗ-286

ਸਜਵੇਂ ਸਕੂਲ ਸਵੱ ਚ ਮਾਸਟਰ ਬੱ ਸਚਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਿ ‘ਮੁਹਾਰਨੀ’ ਅਿੇ ‘ਪਹਾੜੇ’
ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੱ ਸਚਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਜਸ ਨੇ ਚੰ ਗੀ ਿਰਹਾਂ
ਯਾਦ ਕੀਿਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦ ਮਰਿੀ ਪੁੱ ਛ ਲਵੋ, ਝੱ ਟ ਦੱ ਸ ਦੇਵੇਗਾ । ਇਸੇ
ਿਰਹਾਂ “ਵਾਸਹਗੁਰੂ-ਵਾਸਹਗੁਰੂ-ਵਾਸਹਗੁਰੂ... ਕਰਸਦਆਂ “ਵਾਸਹਗੁਰ”ੂ ਯਾਦਸ਼ਾਿ
ਸਵੱ ਚ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗਾ । ਜਦ ਜੀਭਾ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੀਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦੀ
ਰਹੇਗੀ, ਇਰਾਦਾ ਸਦਰੜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਗੱ ਲ ਬਾਿ ਕਰਨ ਿੋਂ
ਸੰ ਜਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਿਰਹਾਂ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਸਵੱ ਚ ਪੱ ਕ ਜਾਵੇਗਾ । ਮਨ ਦਾ
ਮਾਨ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਹਉਮੈ ਸਿਆਗ ਕੇ ਸਨੰਮਰਿਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਨਾਮ ਦਾ
ਸਨਵਾਸ ਸਹਰਦੇ ਸਵੱ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਿਸਜ ਅਸਭਮਾਨੁ ਲੇ ਹੁ ਮਨ ਮੋਸਲ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਹਰਦੇ ਮਸਹ ਿੋਸਲ ॥

ਅੰ ਗ-283

ਜਦ ਸਵਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ‘ਵਾਸਹ’ ਿੇ ਜਦ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ‘ਗੁਰ’ੂ
ਕਹੋ । ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਹਨਿ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਸਪਆ

ਜਾਵੇਗਾ ਿਾਂ ਨਾਮ ਸਵਾਸ ਿੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਸਵਾਸ ਉਿੇ ਨਾਮ ਆਉਣ ਨਾਲ
ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਚੰ ਿਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ।

ਸਾਸਸ ਸਾਸਸ ਸਸਮਰਹੁ ਗੋਸਬੰ ਦ ॥
ਮਨ ਅੰ ਿਰ ਕੀ ਉਿਰੈ ਸਚੰ ਦ ॥

ਅੰ ਗ-295

ਕਈ ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਸਪਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਸਹਲਾ ਬੈਖਰੀ ਹੈ ਸਜਵੇਂ ਉਪਰ
ਦੱ ਸਸਆ ਹੈ ਸਕ ਜੀਭਾ ਨਾਲ ਜਪੀਦਾ ਹੈ । ਦੂਜਾ ਕੰ ਠ ਸਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ 10 ਵਾਰੀ
ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਜੀਭਾ ਨਾਲ ਕਹੋ ਿਾਂ ਕੰ ਠ ਸਵੱ ਚ ਇਕ ਬਾਰ ਕਸਹਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ । ਿੀਜਾ ਸਹਰਦੇ ਸਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇੱ ਥੇ ਇਕ ਬਾਰ ਸਕਹਾ ਹੋਇਆ ਜੀਭਾ ਨਾਲ
1000 ਵਾਰ ਕਸਹਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਚੌਥਾ ਨਾਭੀ ਸਵੱ ਚ ਜੱ ਪਣ ਨਾਲ ਇਸ

ਦਾ ਫਲ 10000 ਗੁਣਾਂ ਵੱ ਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਿਰਕੁਟੀ ਸਵੱ ਚ ਸਜੱ ਥੇ ਦੋਵੇਂ ਅੱ ਖਾਂ ਿੇ ਨੱਕ
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ਦੀ ਜੜਹ ਹੈ, ਇੱ ਥੇ ਲੱਖ ਗੁਣਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਸਵੱ ਚ ਅਨਹਦ ਦੀ
ਮੱ ਦਦ ਨਾਲ ਜੱ ਪਣ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾਂ ਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਜਵੇਂ ਸਜਵੇਂ ਨਾਮ
ਜੱ ਪਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਿਰਹਾਂ ਿਰੱ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਗੁਰਮੁਖ ਸਪਆਰੇ
ਸੰ ਿਾਂ ਿੇ ਨਾਮ ਜੱ ਪਣ ਵਾਸਲਆਂ ਦੀ ਸੰ ਗਿ ਕਰਕੇ ਅੱ ਗੇ ਿੁਰਦਾ ਰਹੇ ਿਾਂ ਹੌਲੀਹੌਲੀ ਮੰ ਸਿਲ ਿੇ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਲਾਸਦ ਖੇਪ ਸੰ ਿਹ ਸੰ ਸਗ ਚਾਲੁ ॥

ਅਵਰ ਸਿਆਸਗ ਸਬਸਖਆ ਜੰ ਜਾਲ ॥

ਅੰ ਗ-283

ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਕਰਸਦਆਂ ਨਾਮ ਦੀ ਖੇਪ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਗਲਿ ਕੰ ਮਾਂ ਵਾਲੇ
ਪਾਸੇ ਿੁਰ ਸਪਆ ਫੇਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਕਸੇ ਦੀ ਸਨੰਸਦਆ, ਚੁਗਲੀ,
ਈਰਖਾ, ਬਖੀਲੀ, ਵੈਰ, ਸਵਰੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾਮ ਅੰ ਦਰ ਨਹੀਂ ਵੱ ਸਦਾ, ਨਾਮ
ਛੱ ਡ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਾਰ ਟੁੱ ਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ-ਮੇਰੀ, ਹਉਮੈ ਿੇ ਹੰ ਕਾਰ ਦਾ
ਸਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਇਹ ਚੀਿਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸਵੱ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਦੇਖ ਸਪਆਸਰਆ ! ਧਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਕੰ ਨਾ ਨਾਮ ਜਸਪਆ, ਅਟੱ ਲ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਰਾਪਿ
ਹੋ ਸਗਆ । ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਘੜੀ ਨਾਮ ਜੱ ਪ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਕੁੰ ਡ ਖਾਲੀ
ਕਰ ਸਦੱ ਿੇ ।

ਅਟਲ ਭਇਓ ਧੂਅ ਜਾ ਕੈ ਸਸਮਰਸਨ
ਅਰੁ ਸਨਰਭੈ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥

ਅੰ ਗ-632

ਗੁਰਮੁਸਖ ਜਨਸਕ ਹਸਰ ਨਾਸਮ ਸਲਵ ਲਾਈ ॥

ਅੰ ਗ-591

ਭਗਿ ਵਡਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਯਾ ਸਵਚ ਉਦਾਸੀ ।
ਦੇਵਲੋ ਕ ਨੋਂ ਚੱ ਸਲਆ ਗਣ ਗੰ ਧਰਬ ਸਭਾ ਸੁਖਵਾਸੀ ।
ਜਮਪੁਸਰ ਗਯਾ ਪੁਕਾਰ ਸੁਸਣ ਸਵਲਲਾਵਨ ਜੀ ਨਰਕ ਸਨਵਾਸੀ ।
ਧਰਮਰਾਇ ਨੋਂ ਆਖੀਓਨੁ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਕਸਰ ਬੰ ਦ ਖਲਾਸੀ ।
ਕਰੇ ਬੇਨਿੀ ਧਰਮਰਾਇ ਹਉ ਸੇਵਕ ਠਾਕੁਰ ਅਸਬਨਾਸੀ ।
ਗਸਹਣੇ ਧਸਰਅਨੁ ਇੱ ਕ ਨਾਉਂ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਕਰੈ ਸਨਰਜਾਸੀ ।
ਪਾਸੰ ਗ ਪਾਪ ਨ ਪੁਜਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਉਂ ਅਿੁਲ ਨ ਿੁਲਾਸੀ ।
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ਨਰਕਹੁੰ ਛੁੱ ਟੇ ਜੀਅਜੰ ਿ ਕੱ ਟੀ ਗਲਹੁਂ ਸਸਲਕ ਜਮ ਫਾਸੀ ।
ਮੁਕਸਿ ਜੁਗਸਿ ਨਾਵੈਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ।
(ਵਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ-10/5)
ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਰਗਾਹ ਸਵੱ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਧੰ ਨ-ਧੰ ਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਨਹਾਂ ਿੋਂ
ਬਸਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਰਲੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ।

ਧੰ ਸਨ ਧੰ ਸਨ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
ਮੁਖ ਊਜਲ ਹਸਰ ਦਰਗਹ ਸੋਇ ॥
ਇਹੁ ਵਾਪਾਰੁ ਸਵਰਲਾ ਵਾਪਾਰੈ ॥
ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੈ ਸਦ ਬਸਲਹਾਰੈ ॥

ਅੰ ਗ-283

ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਕਸਹਣ ਲੱਸਗਆ ਸਕ ਸਚੇ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ! ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋ ਕ ਿਰਕਾਂ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਕ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਾਮ ਲੈ ਣ ਨਾਲ, ਬੁਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਰਾਿ
ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਹੰ ਦੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ! ਜੇਕਰ ਸਕਸੇ ਮਾਲਕ ਦਾ
ਨੌਕਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਰ ਘੇਰ ਲੈ ਣ ਿਾਂ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ
ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ । ਮਾਲਕ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਕ ਦੰ ਮ ਸਹਾਇਿਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਿਰਹਾਂ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਸਪੱ ਛੇ ਪੰ ਜ ਚੋਰ; ਕਾਮ, ਕਰਧ
ੋ , ਲੋ ਭ, ਮੋਹ,
ਹੰ ਕਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਸਦਨ-ਰਾਿ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਜਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ
ਰਾਖੇ ਲਾਏ ਹਨ, ਕੰ ਨ, ਅੱ ਖਾਂ, ਰਸਨਾ ਿੇ ਮਨ, ਉਹ ਅਪਣੇ ਰਸਾਂ ਸਵੱ ਚ ਘੂਕ ਸੁੱ ਿੇ
ਪਏ ਹਨ । ਸਾਰਾ ਸੰ ਸਾਰ ਅੱ ਖਾਂ ਬੰ ਦ ਕਰਕੇ ਅੰ ਨਹਾ ਹੋਇਆ ਸਪਆ ਹੈ ਸਕਸੇ ਨੂੰ
ਘਰ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸਕ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰ ਸਮਰਿ ਲੁੱਸਟਆ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ । ਸਜਹੜਾ
ਜਾਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਬੱ ਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੂੰ ਜੀ ਸਾਬਿ ਰੱ ਖ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਨਹੀਂ ਿਾਂ ਚੋਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਪੱ ਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ।

ਇਸੁ ਦੇਹੀ ਅੰ ਦਸਰ ਪੰ ਚ ਚੋਰ ਵਸਸਹ
ਕਾਮੁ ਕਰੋਧੁ ਲੋ ਭੁ ਮੋਹੁ ਅਹੰ ਕਾਰਾ ॥
ਅੰ ਸਮਰਿੁ ਲੂਟਸਹ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀ ਬੂਝਸਹ
ਕੋਇ ਨ ਸੁਣੈ ਪੂਕਾਰਾ ॥
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ਅੰ ਧਾ ਜਗਿੁ ਅੰ ਧੁ ਵਰਿਾਰਾ
ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰਾ ॥

ਅੰ ਗ-600

ਨੈਨਹੁ ਨੀਦ ਪਰ ਸਦਰਸਸਟ ਸਵਕਾਰ ॥
ਸਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਸਣ ਸਨੰਦ ਵੀਚਾਰ ॥
ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋ ਸਭ ਮੀਠੈ ਸਾਸਦ ॥

ਮਨੁ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਸਵਸਮਾਸਦ ॥
ਇਸੁ ਗਰਸਹ ਮਸਹ ਕੋਈ ਜਾਗਿੁ ਰਹੈ ॥
ਸਾਬਿੁ ਵਸਿੁ ਓਹੁ ਅਪਨੀ ਲਹੈ ॥

ਅੰ ਗ-182

ਇਨਹਾਂ ਿੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੱ ਸਖਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਧਸੰ ਗਿ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ
ਵੱ ਸ ਸਵੱ ਚ ਰਸਹੰ ਦੇ ਹਨ । ਸਜਹੜੇ ਪਾਮਰ ਿੇ ਸਵਸ਼ਈ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਦੀ
ਸੰ ਗਿ ਿੋਂ ਦੂਰ ਰਸਹਣਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਇਹ ਲੋ ਕ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਸਵੱ ਚ ਪਰਚ ਕੇ ਸਵਸਸ਼ਆਂ
ਦਾ ਰੂਪ ਬਣੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਸੰ ਗਿ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਜਾਓਗੇ ਿਾਂ
ਐਸੀਆਂ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਸਕ ਜਸਗਆਸੂ ਡੋਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ
ਹੈ । ਨਾਸਸਿਕ ਬੰ ਸਦਆਂ ਕੋਲ ਿਰਕ-ਸਵੱ ਿਰਕ ਬਹੁਿ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ
ਭੁਲਾ ਸਦਆ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮਨਮੁੱ ਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਜਵੇਂ
ਕਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਛੁਹ ਜਾਈਏ ਿਾਂ ਕਾਲਾ ਧੱ ਬਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਕਉਂਸਕ ਉਸ ਦਾ ਮਨ
ਨਾਸਸਿਕਿਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਸਖਆਲਾਂ ਨਾਲ ਭਸਰਆ ਸਪਆ ਹੈ । ਬੇਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੇਲੇ ਦਾ
ਦਰਖਿ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱ ਲਦੀ ਹੈ, ਝੂਮਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਿਾਂ ਮਸਿੀ ਸਵੱ ਚ ਹੁਲਾਰੇ
ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੇਰੀ ਉਸ ਦੇ ਪੱ ਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕੰ ਸਡਆਂ ਸਵੱ ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਲੀਰੋਲੀਰ ਕਰ ਸਦੰ ਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਕਿ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚੰ ਗਾ

ਹੈ ਜੇ ਸਮਲੋ ਗੇ ਿਾਂ ਿੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਸਕਉਂਸਕ ਉਹ ਆਪ ਰੱ ਬ
ਨਾਲੋਂ ਟੁੱ ਸਟਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਕਬੀਰ ਸਾਕਿ ਸੰ ਗੁ ਨ ਕੀਜੀਐ
ਦੂਰਸਹ ਜਾਈਐ ਭਾਸਗ ॥
ਬਾਸਨੁ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ
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ਿਉ ਕਛੁ ਲਾਗੈ ਦਾਗੁ ॥

ਅੰ ਗ-1371

ਕਬੀਰ ਮਾਰੀ ਮਰਉ ਕੁਸੰਗ ਕੀ
ਕੇਲੇ ਸਨਕਸਟ ਜੁ ਬੇਸਰ ॥
ਉਹ ਝੂਲੈ ਉਹ ਚੀਰੀਐ
ਸਾਕਿ ਸੰ ਗੁ ਨ ਹੇਸਰ ॥

ਅੰ ਗ-1369

ਜਸਗਆਸੂ ਨੂੰ ਸਭ ਿੋਂ ਵੱ ਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁਸੰਗਿ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਦਰਖਿਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ
ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜੇ ਅਨਹੇਰੀ ਆ ਜਾਵੇ ਿਾਂ ਫਲ ਝੜ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੇ ਹੇਠਾਂ
ਸਡਗਾ ਫਲ ਕੱ ਚਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੌ ੜਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕਸੇ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਇਸੇ
ਿਰਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਸਸਿਕ ਿੇ ਮਨਮੁੱ ਖਾਂ ਦੇ ਸਖਆਲਾਂ ਦੀ ਅਨਹੇਰੀ ਨਾਲ ਜਸਗਆਸੂ ਦੇ
ਆਿਸਮਕ ਮੰ ਡਲ ਸਵੱ ਚ ਨਾਮ ਜੱ ਪ ਕੇ ਸਜਹੜਾ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ
ਅਨਹੇਰੀ ਨਾਲ ਝੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਜਹੜਾ ਝੜ ਜਾਏ ਉਹ ਕੱ ਚਾ ਰਸਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪਆਸਰਆ ! ਜਸਗਆਸੂ ਨੂੰ ਭੁੱ ਲ ਕੇ ਵੀ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਸੰ ਗਿ ਨਹੀਂ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਨਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਿੋੜਨ ਸਵੱ ਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ ।

ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖਾ ਨਾਲਹੁ ਿੁਟੀਆ ਭਲੀ
ਸਜਨਾ ਮਾਇਆ ਮੋਸਹ ਸਪਆਰੁ ॥

ਅੰ ਗ-549

ਸਜਹੜੇ ਅਜ-ਕਲਹ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ-ਰਸਾਲੇ ਛਪ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਖਣ ਵਾਲੇ
ਵੀ ਇਹੋ ਲੋ ਕ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਪੜਹੋ ਸਕਉਂਸਕ ਇਨਹਾਂ ਸਵੱ ਚ ਵੀ
ਨਾਸਸਿਕਪਣਾ ਛਾ ਸਗਆ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਿੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਐਸੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ
ਸਲੱਖ ਸਦੰ ਦੇ ਹਨ ਸਕ ਇਕ ਦਫਾ ਪੜਹ ਲਵੋ ਿਾਂ ਅੰ ਦਰ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਮਾਨਸਸਕ ਿੌਰ ਿੇ ਬੰ ਦਾ ਐਨਾ ਿਕੜਾ ਨਹੀਂ ਸਕ ਗੱ ਲ ਅੰ ਦਰੋਂ ਕੱ ਢ ਦੇਵੇ, ਜੇਕਰ
ਗੁਰੂ ਉੱਿੇ ਜਾਂ ਮਹਾਿਮਾ ਉੱਿੇ ਿਰਕ ਆ ਜਾਵੇ ਿਾਂ ਛੇ ਕਲਾ ਵੈਰਾਗ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਟ
ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਸਹੰ ਦੇ ਸਕ ਸਵਸ਼ਈ ਿੇ
ਪਾਮਰ ਲੋ ਕ ‘ਗੁਰ-ੂ ਭਰੋਸ’ੇ ਨੂੰ ਬਹੁੱ ਿ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਨਹਾਂ ਕੱ ਸਚਆਂ
ਨਾਲੋਂ ਪਰੀਿ ਿੋੜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਸਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪਰੀਿ ਜੋੜਨੀ ਚੰ ਗੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਦੀ
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ਪਰੀਿ ਦਰਗਾਹ ਸਵੱ ਚ ਸਾਥ ਸਨਭਦੀ ਹੈ । ਸਪਅਸਰਓ ! ਕੱ ਚੇ ਲੋ ਕ ਿਾਂ ਇੱ ਥੇ ਜੀਉਂਦੇ
ਜੀਵ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਛੱ ਡ ਸਦੰ ਦੇ ਹਨ ।

ਨਾਨਕ ਕਚਸੜਆ ਸਸਉ ਿੋਸੜ
ਢੂਸਢ ਸਜਣ ਸੰ ਿ ਪਸਕਆ ॥
ਓਇ ਜੀਵੰ ਦੇ ਸਵਛੁੜਸਹ

ਓਇ ਮੁਇਆ ਨ ਜਾਹੀ ਛੋਸੜ ॥

ਅੰ ਗ-1102

ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਸਹੰ ਦੇ ਦੇਖ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ! ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰ ਸਾਰ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਦਾ
ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇੱ ਥੇ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪੇ-ਆਪ ਹੈ । ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਿੋਂ
ਅਸਥੂਲ ਹੋ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੰ ਗਾਂ ਸਵੱ ਚ ਪਸਸਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੋ
ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰ ਗਾ ਹੈ, ਪਰਵਾਨ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਰੇ ਰੰ ਗਾਂ ਸਵੱ ਚ
ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖੇਡ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ । ਸਗਆਨ ਦੀ ਪਰਾਪਿੀ ਉਹ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਸਜਸ
ਨਾਲ ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਖੁਲਹ ਜਾਵੇ ਸਕਉਂਸਕ ਸਮਝਣ ਿੇ ਬੁੱ ਝਣ ਸਵੱ ਚ ਫਰਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਸਮਝਣ ਸਵੱ ਚ ਆ ਸਗਆ ਸਕ ਇਹ ਲੰਗੜਾ ਅੰ ਬ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਸਸਹਰੀ ਅੰ ਬ ਹੈ,
ਇਸ ਸਵੱ ਚ ਐਨੀ ਕੈਲਰੀਿ ਹਨ ਿੇ ਸਮੱ ਠਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਬੁੱ ਝਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਅੰ ਬ
ਮੂੰ ਹ ਸਵੱ ਚ ਪਾ ਸਲਆ, ਚੂਸ ਸਲਆ, ਸੁਆਦ ਆ ਸਗਆ । ਇਸ ਮੰ ਿਵ ਦੀ ਪੂਰਿੀ
ਲਈ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੱ ਪਣਾ ਹੈ, ਬੰ ਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ।

ਪਾਰਬਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਉ ॥
ਸਜਿੁ ਸਜਿੁ ਘਸਰ ਰਾਖੈ ਿੈਸਾ ਸਿਨ ਨਾਉ ॥
ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਜੋਗੁ ॥
ਪਰਭ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਸਨ ਹੋਗੁ ॥
ਪਸਸਰਓ ਆਸਪ ਹੋਇ ਅਨਿ ਿਰੰ ਗ ॥
ਲਖੇ ਨ ਜਾਸਹ ਪਾਰਬਰਹਮ ਕੇ ਰੰ ਗ ॥

ਅੰ ਗ-275

ਆਪੇ ਹਸਰ ਇਕ ਰੰ ਗੁ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰ ਗੀ ॥
ਜੋ ਸਿਸੁ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗਲ ਚੰ ਗੀ ॥
ਸੋਧਿ ਸੋਧਿ ਸੋਧਿ ਸੀਸਝਆ ॥
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ਅੰ ਗ-726

ਗੁਰ ਪਰਸਾਸਦ ਿਿੁ ਸਭੁ ਬੂਸਝਆ ॥

ਜਬ ਦੇਖਉ ਿਬ ਸਭੁ ਸਕਛੁ ਮੂਲੁ ॥

ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮੁ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲੁ ॥

ਅੰ ਗ-281

ਇਕ ਗੱ ਲ ਹੋਰ ਸਧਆਨ ਸਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣੀ ਹੈ ਸਕ ਸਕਸੇ ਨਾਲ ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ,
ਸਰਬੱ ਿ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰ ਗਣਾ ਹੈ । ਹਰ ਸਮੇਂ ਧੀਰਜ, ਦਇਆ, ਸਖਮਾ, ਸਬਰ-ਸੰ ਿੋਖ
ਿੇ ਸਸਦਕ ਸਵੱ ਚ ਰਸਹਣਾ ਹੈ । ਸਹਰਦੇ ਸਵੱ ਚ ਸਨੰਮਰਿਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਫੱ ਕਾ
ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸਮੱ ਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣੇ ਹਨ । ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਿੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ
ਸਧਆਨ ਸਵੱ ਚ ਰਹੇਂਗਾ ਫੇਰ ਿੇਰਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫਰ ਛੇਿੀ ਿਸਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਿੇ
ਸੰ ਸਾਰ ਸਾਗਰ ਿੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ । ਨਾਮ ਜੱ ਪਸਦਆਂ ਜੱ ਪਸਦਆਂ ਜਦ ਿੇਰੀ
ਸਬਰਿੀ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਸਬਵੇਕ ਮੰ ਡਲ ਸਵੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਵੇਗੀ ਿਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਿੈਨੰ ੂ
ਝਲਕਾਰੇ ਵਜਣਗੇ । ਅਖੀਰ ਸਵੱ ਚ ਨਾਮ ਜੱ ਪਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਵੱ ਚ ਿੇ ਪਰਮਸ਼
ੇ ਰ ਸਵੱ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਰਹਾ ਕਰਦਾ,
ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸਜਨਾ ਨ ਸਵਸਰੈ ਨਾਮੁ ਸੇ ਸਕਨੇਸਹਆ ॥
ਭੇਦੁ ਨ ਜਾਣਹੁ ਮੂਸਲ ਸਾਂਈ ਜੇਸਹਆ ॥

ਅੰ ਗ-397

ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਪਸਵਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ
ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦੱ ਿੀ ਿੇ ਉਹ ਚਰਨਾਂ

ਿੇ ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਵੱ ਦਾ ਲੈ ਕੇ

ਅਯੁਸਧਆ ਚਲਾ ਸਗਆ । ਸਜਸ ਿਰਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ,
ਉਸੇ ਿਰਹਾਂ ਅੰ ਸਮਰਿ ਵੇਲੇ ਉਠ ਕੇ ਗੰ ਗਾ ਸਵੱ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਬਰੇਿੀ ਿੇ ਚੌਂਕੜਾ
ਮਾਰ ਕੇ, ਸਬਰਿੀ ਜੋੜ ਕੇ, ਸਦਨ ਚੜਹੇ ਿੱ ਕ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹੈ । ਹੌਲੀ
ਹੌਲੀ ਜੀਭਾ ਨਾਲ ਜੱ ਪਦੇ ਜੱ ਪਦੇ ਨਾਮ ਸਵਾਸ ਿੇ ਆ ਸਗਆ । ਫੇਰ ਨਾ ਬੁਲਹ
ਸਹਲਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਜੀਭ ਸਹਲਦੀ ਹੈ ਲੇ ਸਕਨ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁੰ ਨ ਅੰ ਦਰ ਚੱ ਲ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਸਵਚੋਂ ਲੰਘ ਸਗਆ ਿਾਂ ਸਫਰ ਸਵਕਸ਼ੇਪਿਾ ਨਾਲ
ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ
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ਮਿਲਬ ਹੈ ਸਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਧਆਨ ਸਵੱ ਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਿੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਦੁ ਨੀਆਂ
ਦੇ ਸਧਆਨ ਨੂੰ ਭੁੱ ਲਾ ਦੇਣਾ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਸਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ।

ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਸਿ ਮਨ ਮਸਹ ਸਧਆਨੁ ॥
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਸਦ ਮੰ ਿੁ ਮਨੁ ਮਾਨ ॥
ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਸਰਦੈ ਲੈ ਧਾਰਉ ॥
ਗੁਰੁ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰਉ ॥

ਅੰ ਗ-864

ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸਧਆਨ ਧਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ
ਜੱ ਪਦੇ ਜੱ ਪਦੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ ਸਕ ਅਪਣਾ ਆਪ ਭੁੱ ਲਣ ਲੱਗ ਸਪਆ
ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਹੀ ਯਾਦ ਰਸਹ ਸਗਆ । ਜਦੋਂ ‘ਸਧਆਿਾ-ਸਧਆਨ-ਧੇਅ’ ਦੀ ਸਿਰਕੁਟੀ
ਟੁੱ ਟਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਆਪਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਰਸਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ
ਕੋਈ ਸਨਰਰਾਥਕ ਸਕਰਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਸੱ ਖ ਅੰ ਿਰ ਆਿਮੇ ਸਪਆਰ ਪਾਉਂਦਾ
ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਪਆਰ ਸਵੱ ਚ ਸਖੱ ਚ ਖਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਵੇਰਾਂ ਦਾ ਸਿਕਰ ਹੈ
ਸਕ ਗੁਰੂ ਸੱ ਿਵੇਂ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਸਵੱ ਚ ਬੈਸਠਆਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਚਾਰ ਵੱ ਜ ਗਏ
। ਸਾਰੀ ਸੰ ਗਿ ਿੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਸਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱ ਜ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਿੇ ਨਾ ਲੰਗਰ ਸਵੱ ਚ ਗਏ ਹਨ । ਿੱ ਦੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਦ ਨੇਿਰ ਖੋਲੇ ਹ ਿੇ ਕਸਹਣ
ਲੱਗੇ ‘ਧੰ ਨ ਸਸੱ ਖੀ-ਧੰ ਨ ਸਸੱ ਖੀ’। ਸਸੱ ਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਿੀ ਕਰਨ ਿੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਨੇ ਦੱ ਸਸਆ ਸਕ ਅੱ ਜ ਸਪਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਆਰ
ਦੇ ਨਾਲ ਜੱ ਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਹਰਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਅਸੀਂ ਿਰਾ ਸਜੰ ਨਾ
ਵੀ ਸਹਲਦੇ ਸੀ ਿਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਦ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪਆਰੇ ਦੇ ਸਪਆਰ ਸਵੱ ਚ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਿੱ ਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ । ਸਧਆਨ ਇਕ ਸਬਲਕੁਲ ਜੀਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਸਕਰਆ ਹੈ ।
ਕੱ ਛੂ ਬਰੇਿੀ ਸਵੱ ਚ ਟੋਆ ਪੁੱ ਟ ਕੇ ਆਂਡੇ ਦੱ ਬ ਸਦੰ ਦੀ ਹੈ ਿੇ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਸਵੱ ਚ ਬੈਠੀ
ਸਧਆਨ ਨਾਲ ਪਾਲ ਕੇ ਬੱ ਚੇ ਕੱ ਢ ਸਦੰ ਦੀ ਹੈ । ਬੱ ਚੇ ਸਸਧੇ ਪਾਣੀ ਸਵੱ ਚ ਉਸ ਕੋਲ
ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕੂੰ ਜ ਹਿਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਿੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਸਚਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ
ਪੋਸਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
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ਇਕ ਸਦਨ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨਾਮ ਜੱ ਪ ਰਹੇ ਸਨ ਸਕ ਉੱਥੇ ਇਕ
ਨਾਸਸਿਕ ਬੰ ਦਾ ਆ ਸਗਆ ਿੇ ਉਹ ਬੜੇ ਿੋਰ ਨਾਲ ਖਰਹਵੀ ਬੋਲੀ ਸਵੱ ਚ ਆਵਾਿ
ਦੇ ਕੇ ਕਸਹਣ ਲੱਸਗਆ ! ਮੈਂ ਿੈਨੰ ੂ ਹਰ ਰੋਿ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਿੂੰ ਕੌ ਣ ਹੈ ਿੇ ਐਥੇ ਬੈਠਾ
ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ? ਆਪ ਨੇ ਪਸਹਲੀ ਆਵਾਿ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਿਰ ਨਾ ਸਦੱ ਿਾ । ਉਸ ਨੇ
ਦੂਜੀ ਆਵਾਿ ਮਾਰੀ ਿਾਂ ਆਪ ਦਾ ਸਧਆਨ ਟੁੱ ਸਟਆ, ਨੇਿਰ ਖੋਲੇ ਹ ਿਾਂ ਆਪ ਦੇ

ਮੁੱ ਖ ਿੋਂ ‘ਵਾਸਹਗੁਰੂ-ਵਾਸਹਗੁਰੂ’ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਸਰਹਾ ਸੀ । ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ
ਗੁੱ ਸੇ ਸਵੱ ਚ ਆ ਕੇ ਬੋਸਲਆ ਕਸਹੰ ਦਾ ! ਿੂੰ ਕੌ ਣ ਹੈਂ ਿੇ ਰੋਿ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਸਦਨ ਚੜਹੇ
ਿੱ ਕ ਕੀ ਪਖੰ ਡ ਕਰਦਾ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹੈਂ ? ਿੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ‘ਵਾਸਹਗੁਰੂ-ਵਾਸਹਗੁਰੂ’
ਕਸਹ ਕੇ ਦੂਸਜਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿੰ ਗ ਕਰਦਾ ਹੈਂ । ਭਾਨਾ ਜੀ ਕਸਹੰ ਦੇ ਪਰਮ
ੇ ੀਆ ! ਮੇਰੇ
ਅੰ ਦਰ ਚੋਰ ਿੇ ਠੱਗ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਭਜਾਉਂਦਾ ਹਾਂ
। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਰਸਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿੇ ਸਾਸਰਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਸਹੰ ਦੇ ਹਨ । ਜੀਵ
ਇਕੱ ਲਾ ਹੈ ਿੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰੇਬ ਦੇ ਜਾਲ ਸਵੱ ਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁੱ ਿੇ ਹਨ । ਇਸ
ਕਰਕੇ ਇਨਹਾਂ ਿੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਿੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੱ ਪਦਾ ਹਾਂ ।

ਇਸੁ ਦੇਹੀ ਅੰ ਦਸਰ ਪੰ ਚ ਚੋਰ ਵਸਸਹ
ਕਾਮੁ ਕਰੋਧੁ ਲੋ ਭੁ ਮੋਹੁ ਅਹੰ ਕਾਰਾ॥

ਅੰ ਗ-600

ਰਾਜੁ ਮਾਲੁ ਰੂਪੁ ਜਾਸਿ ਜੋਬਨੁ ਪੰ ਜੇ ਠਗ ॥
ਏਨੀ ਠਗੀਂ ਜਗੁ ਠਸਗਆ ਸਕਨੈ ਨ ਰਖੀ ਲਜ ॥

ਅੰ ਗ-1288

ਸਰਵਰ ਪੰ ਖੀ ਹੇਕੜੋ ਫਾਹੀਵਾਲ ਪਚਾਸ ॥
ਇਹੁ ਿਨੁ ਲਹਰੀ ਗਡੁ ਸਥਆ ਸਚੇ ਿੇਰੀ ਆਸ ॥

ਅੰ ਗ-1384

ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਦੱ ਸਸਆ ਿਾਂ ਉਹ ਨਾਸਸਿਕ ਸਖਝ ਕੇ
ਕਸਹਣ ਲੱਸਗਆ ਸਕ ਿੂੰ ਅਜੀਬ ਗੱ ਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਿੇ ਬੜਾ ਮਹਾਂਮੂਰਖ ਬੰ ਦਾ
ਲੱਗਦਾ ਹੈਂ । ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਸਹਕੇ ਬੜੇ ਿੋਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਿੇ
ਥੱ ਪੜ ਮਾਸਰਆ ਿੇ ਧੱ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਰੇਿੀ ਿੇ ਸੁੱ ਟ ਸਦੱ ਿਾ । ਕਸਹੰ ਦਾ ਐਥੋਂ ਚਲਾ
ਜਾਹ ਿੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਐਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਸਠਆ ਿਾਂ ਮੈਂ ਿੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁੱ ਿ ਬੁਰੀ
ਕਰਾਂਗਾ । ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਦੁਰਸਵਵਹਾਰ ਿੇ ਕੌ ੜੇ
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ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸਸਹ ਸਲਆ ਿੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਿਾ । ਸਮਰੱ ਥ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਜੇਕਰ
ਬਚਨ ਕਰ ਸਦੰ ਦਾ ਿਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਿਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਐਨਾ ਧੀਰਜ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਰੁੱ ਖਾਂ ਵਰਗਾ ਸਜਗਰਾ ਰੱ ਸਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਫਰੀਦਾ ਸਾਸਹਬ ਦੀ ਕਸਰ ਚਾਕਰੀ
ਸਦਲ ਦੀ ਲਾਸਹ ਭਰਾਂਸਦ ॥

ਦਰਵੇਸਾਂ ਨੋ ਲੋ ੜੀਐ ਰੁਖਾਂ ਦੀ ਜੀਰਾਂਸਦ ॥

ਅੰ ਗ-1381

ਦਰਖਿ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰ ਦਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਚੰ ਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਛਾਂ ਸਦੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਫਲ ਵਾਲੇ ਦਰਖਿ ਦੇ ਲੋ ਕੀਂ ਵੱ ਟੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਟਾਹਣੇ ਕੱ ਟ ਕੇ ਲੱਕੜ ਲੈ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ, ਸਕਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱ ਝ ਨਹੀਂ ਕਸਹੰ ਦਾ ਸਕਉਂਸਕ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ । ਸਜਹੜਾ
ਲੋ ਹੇ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਕੱ ਟਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲੋ ਹੇ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਬਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸਵਚ ਡੁੱ ਬਣ ਨਹੀਂ
ਸਦੰ ਦਾ, ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਸਦੰ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ
ਮਨਮੁੱ ਖ ਦੇ ਬੋਲ-ਕੁਬੋਲ ਸਸਹ ਲਏ ਿੇ ਬੜੀ ਸਨੰਮਰਿਾ ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਕਹਾ
ਸਕ ਮੈਂ ਿਾਂ ਮੂਰਖ ਸਜਹਾ ਬੰ ਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੰ ੂ ਪਿਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਜੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਨਹੀਂ
ਲੱਗਦਾ ਿਾਂ ਮੈਂ ਅੱ ਗੇ ਿੋਂ ਇੱ ਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਕਧਰੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ
ਬੈਠ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ । ਹੁਣ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾਕੇ ਬੈਠ ਲੱਗ ਪਏ
ਸਜੱ ਥੇ ਿੱ ਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿੇ ਉੱਥੇ ਸਦਨ ਚੜਹੇ ਿੱ ਕ ਬੰ ਦਗੀ ਕਰਦੇ
ਰਸਹੰ ਦੇ ਸਨ । ਸੰ ਿਾਂ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ, ਪਰਭੂ ਸਪਆਸਰਆਂ ਨਾਲ ਸਜਹੜਾ ਅਕਾਰਨ ਵੈਰ
ਕਰੇ, ਿੰ ਗ ਕਰੇ ਿੇ ਮਖੌਲ ਕਰੇ ਫੇਰ ਰੱ ਬ ਦੀ ਕੁਦਰਿ ਹਰਕਿ ਸਵੱ ਚ ਆ
ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁੱ ਖ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਸਜਹੜੇ
ਸਨਰਵੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੁਦਰਿ ਐਸੀ ਹੋਈ ਸਕ ਉਹ
ਸਜਹੜਾ ਨਾਸਸਿਕ ਬੰ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਹੜ ਹੋ ਸਗਆ ।

ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਇਸਨ ਮੁਗਧ ਨਰ ਸੰ ਿ ਨਾਸਲ ਖਹੰ ਦੇ ॥

ਅੰ ਗ-316

ਬਥੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਵੈਦ-ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਦੱ ਿਾ ਿੇ ਘਰ
ਵਾਸਲਆਂ ਨੇ ਿੰ ਗ ਆ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢ ਸਦੱ ਿਾ । ਇਕੱ ਲਾ ਛੱ ਡ ਸਦੱ ਿਾ, ਕੋਈ
ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਿੋਂ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਿੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਸੁੱ ਟ
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ਸਦੰ ਦੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਅਪਣੀ ਕਰਨੀ ਿੇ ਪਛਿਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉਸ ਰੱ ਬ ਦੇ ਸਪਆਰੇ ਨੇ
ਿਾਂ ਮੈਨੰ ੂ ਕੁੱ ਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਹਾ, ਮੈਂ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਸਕਉਂ ਸਧਰਕਾਸਰਆ, ਉਸ ਦੇ ਥੱ ਪੜ
ਮਾਰ ਕੇ ਸਨਰਾਦਰ ਸਕਉਂ ਕੀਿਾ ? ਉਸ ਨੇ ਧੱ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੰ ੂ ਕੁੱ ਝ ਨਹੀਂ ਸਕਹਾ
ਸਗੋਂ ਅਸੀਸ ਸਦੱ ਿੀ ਸਕ ਸਪਆਸਰਆ ! ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਿੈਨੰ ੂ ਸੁਮੱਿ ਦੇਵੇ । ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ
ਸਕਥੋਂ ਲੱਭਾਂ ? ਉਸ ਨੇ ਿਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਦੱ ਿੀ । ਜਦੋਂ ਢੂੰ ਡ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ
ਲੰਘ ਸਗਆ ਿਾਂ ਇਕ ਸਦਨ ਘੁੰ ਮਦੇ ਸਫਰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਦੂਰ ਗੰ ਗਾ ਦੀ
ਬਰੇਿੀ ਿੇ ਬੈਠੇ ਨਿਰ ਆ ਗਏ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਿੇ ਢਸਹ ਸਪਆ
ਕਸਹੰ ਦਾ ਮੈਥੋਂ ਭੂੱ ਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੰ ੂ ਬਖਸ਼ ਸਦਓ । ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਨੇਿਰ ਖੋਲੇ ਹ
ਿੇ ਪਛਾਣ ਸਲਆ ਸਕ ਇਹ ਿਾਂ ਉਹੀ ਪਰੇਮੀ ਹੈ । ਕਸਹੰ ਦੇ ਪਰੇਮੀਆ ! ਿੇਰੇ ਸਰੀਰ
ਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਿ ਸਕਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਸਗਆ ਕੇ ਬੇਨਿੀ ਕੀਿੀ ਕਸਹੰ ਦਾ
ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ! ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੰ ੂ ਮਾਫ ਕਰ
ਸਦਓ । ਮੇਰਾ ਸੰ ਸਾਰ ਸਵੱ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰਹਾ, ਸਕੇ-ਸੰ ਬੰ ਧੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੰ ੂ
ਸਿਰਸਕਾਰ ਕੇ ਘਰ ਿੋਂ ਕੱ ਢ ਸਦੱ ਿਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਸਹੰ ਦੀ ਸਾਰ ਭੁੱ ਬਾਂ ਮਾਰਕੇ ਰੋਣ
ਲੱਗ ਸਪਆ ਿੇ ਪਛਿਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਸਾਧਸੰ ਗਿ ਜੀ ! ਸਾਧੂ ਸਕਸੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਸਚਿਾਰਦੇ,
ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਸਗੋਂ ਬੁਸਰਆਂ ਨਾਲ ਨੇਕੀ
ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਸਗਆਨ ਨੇਿਰ ਖੁਲੇ ਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਾਸਰਆਂ ਸਵੱ ਚ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਿ ਦੇਸਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਇਕ ਸਪੰ ਡ ਸਵੱ ਚ ਗਏ
ਿਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਸਣਆਂ ਨੇ ਸਿਸੰ ਗ ਨਾ ਕਰਨ ਸਦੱ ਿਾ ਿੇ ਧੱ ਕੇ ਮਾਰੇ । ਕਸਹੰ ਦੇ
ਇਹ ਅੱ ਧਾ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਸਨਮਾਿ ਵੀ ਪੜਹਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਗੱ ਲਾਂ ਕਰਦਾ
ਹੈ । ਉਥੋਂ ਚੱ ਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਪੰ ਡ ਿੋਂ ਦੂਰ ਪਹੁੰ ਚੇ ਿਾਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱ ਥ ਜੋੜ ਕੇ
ਸਸਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠ ਗਏ ਿੇ ਨਾਲੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਰੀਦ
ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜੀ ! ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਸਜਹੜੇ ਬੰ ਦੇ ਧੱ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ
ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਲਆਈਏ ? ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਸਪਆਸਰਓ ! ਮੈਂ ਿਾਂ ਪਰਭੂ
ਅੱ ਗੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਉਨਹਾਂ ਵਾਸਿੇ ਦੁਆ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹਾਂ ਸਕ ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ
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ਿੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਸਕਉਂਸਕ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਅਜਾਈ ਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਚੇਲੇ ਕਸਹੰ ਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ! ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਉਨਹਾਂ ਿੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਿਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ
ਸਜਹੜੀ ਿੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ । ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਸਕ ਫਕੀਰ ਦਾ ਕੰ ਮ
ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰ ਗਣਾ ਿੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ।

ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਸਰ ਗੁਸਾ ਮਸਨ ਨ ਹਢਾਇ ॥
ਦੇਹੀ ਰੋਗੁ ਨ ਲਗਈ ਪਲੈ ਸਭੁ ਸਕਛੁ ਪਾਇ ॥

ਅੰ ਗ-1381

ਥੋੜੇ ਸਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਪੰ ਡ ਵਾਲੇ ਇਕੱ ਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਪਾਸ ਮਾਫੀ ਮੰ ਗਣ
ਪਹੁੰ ਚ ਗਏ । ਹੱ ਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਐ ਦਰਵੇਸ਼ ! ਅਸੀਂ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਿ
ਬੁਰਾ ਕੀਿਾ ਸਜਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਿ ਸ਼ਰਸਮੰ ਦੇ ਹਾਂ । ਿੁਸੀਂ ਿਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱ ਝ ਨਹੀਂ
ਸਕਹਾ, ਅਸੀਂ ਘੁਮੰਡ ਸਵੱ ਚ ਆ ਕੇ ਿੁਹਾਡੇ ਧੱ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਨਜਾਇਿ ਕੀਿੀ, ਅਸੀਂ
ਗੁਨਹਗਾਰ ਹਾਂ । ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ੋ ਿੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ
ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਅੱ ਲਾ-ਿਾਲਾ ਦੇ ਸੱ ਚੇ ਰਸਿੇ ਪਾਓ । ਬਹੁੱ ਿੇ ਲੋ ਕ ਿਾਂ ਬੁਸਰਆਂ
ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਮਾਫ ਕਰ ਵੀ ਸਦੰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗੁਰੂ
ਨਾਨਕ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਸੱ ਖ ਬੁਸਰਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇਕੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਬੁਰਾ ਕਰੇਂਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਕਈ ਸਯਾਣੇ ।
ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਸਕੰ

ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ ।
(ਡਾ. ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਸੰ ਘ ਜੀ)

ਬੁਸਰਆਈ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਸੱ ਚ ਮੁੱ ਚ ਸਦਲੋਂ ਭਲਾ ਮੰ ਗੀਏ ਿਾਂ ਉਹ ਵੀ

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸਖਆ ਸਕ
ਇਸ ਨੂੰ ਿਾਂ ਕੋਹੜ ਹੋ ਸਗਆ, ਸਵਚਾਰਾ ਬਹੁੱ ਿ ਦੁਖੀ ਹੈ । ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਅੰ ਿਰ ਆਿਮੇ
ਅਰਦਾਸ ਕੀਿੀ ਸੱ ਚੇ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ! ਇਹ ਪਰੇਮੀ ਭੁਸਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁੱ ਖੀ
ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਦੁੱ ਖ ਦੇਸਖਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਸਕਰਪਾ ਕਰੋ । ਮਨ ਸਵੱ ਚ ਦਇਆ
ਆਈ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਪਰੇਮੀਆ ! ਿੈਨੰ ੂ ਅਸੀਂ ਿੈਨੰ ੂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਦੰ ਦੇ ਹਾਂ,
ਇਹ ਮੂਲ ਮੰ ਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਦਨ ਰਾਿ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਰਹੀਂ, ਇਸ ਸਭਆਨਕ
ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਹੋ ਇਲਾਜ ਹੈ । ਕਹੁ ਪਰੇਮ ਿੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ “ ੴ ਸਸਿਨਾਮ
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ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਸਨਰਭਉ ਸਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਸਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਸਦ ॥

ਜਪੁ ॥ ਆਸਦ ਸਚੁ ਜੁਗਾਸਦ ਸਚੁ ॥ ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ”॥
ਬਚਨ ਦੇ ਸਦੱ ਿਾ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਿੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱ ਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਕੇਵਲ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਦਾ
ਨਾਮ ਹੈ । ਰੱ ਬ ਿੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱ ਖ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਸਮਰਨ ਕਸਰਆ ਕਰ,
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਲੀ ਕਰਨਗੇ ।

ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਅਉਖਦੁ ਨਾਮੁ ॥
ਕਸਲਆਣ ਰੂਪ ਮੰ ਗਲ ਗੁਣ ਗਾਮ ॥

ਅੰ ਗ-274

ਸੰ ਸਾਰੁ ਰੋਗੀ ਨਾਮੁ ਦਾਰੂ
ਮੈਲੁ ਲਾਗੈ ਸਚ ਸਬਨਾ ॥
ਗੁਰ ਵਾਕੁ ਸਨਰਮਲੁ ਸਦਾ ਚਾਨਣੁ
ਸਨਿ ਸਾਚੁ ਿੀਰਥੁ ਮਜਨਾ ॥

ਅੰ ਗ-687

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਿਾਂ ਸਦਾ ਸਨਰਮਲ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱ ਟ ਕੇ ਅੰ ਦਰ ਚਾਨਣਾ
ਕਰ ਸਦੰ ਦਾ ਹੈ ਿੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ
ਨਾਲ ਜਾਪ ਕੀਿਾ, ਰੋਗ ਜਾਂਦਾ ਸਰਹਾ ਿੇ ਥੋੜੇ ਸਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਕੰ ਚਨ
ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਗਆ । ਸ਼ਸਹਰ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਗੱ ਲ ਫੈਲ ਗਈ ਸਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਸੱ ਖ ਨੇ ਇਕ
ਕੋਹੜੀ ਰਾਿੀ ਕਰ ਸਦੱ ਿਾ । ਸਾਰੇ ਲੋ ਕੀਂ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਵੱ ਲ ਸਖੱ ਚੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ
। ਆਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਸਹਮਾ ਦੱ ਸ ਕੇ ਸਾਸਰਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜੱ ਪਣ ਦੀ
ਸੁਮੱਿ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਦੱ ਿਾ । ਸਿਸੰ ਗ ਹੋਣ ਲੱਗ
ਸਪਆ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸੰ ਗਿ ਹੋ ਗਈ ਿਾਂ ਆਪ ਨੇ ਸਕਹਾ ਸਪਆਸਰਓ ! ਚਲੋ ਿੁਹਾਨੂੰ
ਸਾਸਰਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ ਸਜਨਹਾਂ ਦੀ ਸਮਹਰ ਸਦਕਾ
ਇਸ ਦਾ ਕੋਹੜ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰ ਗਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਮੰ ਸਿਲ ਦਰ ਮੰ ਸਿਲ ਸਫਰ ਿਸਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਸਹਬ, ਅੰ ਮਰਸਿਸਰ
ਪੁਹਚ
ੁੰ ਗਏ । ਸਾਰੀ ਸੰ ਗਿ ਸਸਿਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਕਰਕੇ
ਬੈਠ ਗਈ । ਸਜਸ ਪਰੇਮੀ ਦਾ ਕੋਹੜ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਅੱ ਗੇ ਹੋ ਕੇ
ਸਸਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸਵੱ ਚ ਢਸਹ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਿਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੱ ਸੀ ।
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ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਪਰੇਮੀਆ ! ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਭੇਦ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸਸੱ ਖ ਹੈ ।
ਅਸੀਂ ਬਸਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਇਸ ਨੇ ਸਸੱ ਖੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਿੇ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਨਾਲ ਭਲਾ ਕੀਿਾ ਹੈ । ਕਸਹੰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀਆਂ ਭੁਲਾਂ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਮੈਨੰ ੂ ਵੀ
ਸਸੱ ਖੀ ਦੀ ਦਾਿ ਬਖਸ਼ੋ । ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿੇ ਸਾਰੀ ਸੰ ਗਿ ਨੂੰ ਸਸੱ ਖੀ
ਦੀ ਦਾਿ ਬਖਸ਼ੀ ਿੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਨਹਾਲ ਕੀਿਾ । ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ
ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਿ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਹਾਲ ਕੀਿਾ ਿੇ ਸਾਰੀ ਸੰ ਗਿ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਿਾ ਸਕ
ਹੁਣ ਿੁਸੀਂ ਇਨਹਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਸਵੱ ਚ ਸਸੱ ਖੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰੋ ।
ਸੰ ਸਾਰ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਅਸਗਆਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ ਿਾ ਸਕ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਿੇ ਸਭ ਦਾ ਲੋ ਕ ਿੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ।
ਸੋ ਐਸੇ ਗੁਰਸਸਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਦਾ ਕੰ ਮ
ਸਦੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਸੱ ਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰ ਦਰ ਐਸੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ
ਕਰੀਏ । ਸਕਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਵੈਰ-ਸਵਰੋਧ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਨੰਸਦਆ-ਚੁਗਲੀ
ਨਾ ਕਰੀਏ, ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਿੇ ਹਰ ਵਕਿ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ । ਜਦੋਂ
ਸੰ ਸਾਰ ਿੋਂ ਜਾਈਏ ਿਾਂ ਦਰਗਾਹ ਸਵੱ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਖੱ ਸਟਆ ਹੋਇਆ ਧਨ
ਹੋਵੇ । ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਕਿੇ ਐਵੇਂ ਕੁੱ ਿੇ, ਸਬਲੇ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ
? ਸਪਆਸਰਓ ਦੇਖੋ ! ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਸਜਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰ ਨ
ਕੇ ਕਮਾ ਸਲਆ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਸਕਉਂ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੰ ਦਗੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ
ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰੀਏ ।

85

4. ਐਸ੍ੇ ਭਿਗਮ ਭੂਲੇ ਸ੍ੰ ਸ੍ਾਿਾ ॥
ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱ ਕਰ ਕੱ ਟਸਦਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲ
ਸਨਕਲ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਮਲਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੁੱ ਿੇ ਪਏ ਲੰਘਾ ਸਦੰ ਦੇ ਹਾਂ
। ਹਰ ਵਾਰੀ ਭਰਮਾਂ ਸਵੱ ਚ ਪੈ ਕੇ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਭੰ ਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ । ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਸਕ ਸਾਨੂੰ ਇਿਨੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ
ਸਕ ਸਾਡਾ ਸਨਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅਿੇ ਅਸੀਂ ਸੰ ਸਾਰ ਸਵੱ ਚ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਿੇ ਆਏ ਹਾਂ ?

ਐਸੇ ਭਰਸਮ ਭੁਲੇ ਸੰ ਸਾਰਾ ॥
ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਖੋਇ ਗਵਾਰਾ ॥

ਅੰ ਗ-676

ਗੱ ਲ ਸਮਝ ਸਵੱ ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਕਉਂਸਕ ਸਾਨੂੰ ਇਥੇ ਸੰ ਸਾ
ਸਵਆਸਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸੰ ਸਾ ਗਲਿ ਫਸਹਮੀ ਨੂੰ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੰ ਕੇ ਨੂੰ ਕਸਹੰ ਦੇ

ਹਨ, ਭਰਮ ਨੂੰ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ ਸਜਸ ਸਵੱ ਚ ਅਸਲੀਅਿ ਦਾ ਪਿਾ ਨਾ ਲੱਗੇ । ਸਜਵੇਂ
ਹਨਹੇਰੇ ਸਵੱ ਚ ਮੰ ਜੇ ਕੋਲ ਰੱ ਸੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਿੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱ ਪ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਿ
ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰ ਬਦੇ ਰਹੀਏ ਸਕ ਹਾਇ ! ਇਹ ਿਾਂ ਮੰ ਜੇ ਦੇ ਪਾਸ ਸਪਆ ਹੈ ਸਕਧਰੇ
ਡੰ ਗ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ । ਪਰ ਸਜਸ ਵਕਿ ਜਾਗਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਿ ਲੰਘ ਗਈ, ਸਵੇਰੇ
ਚਾਨਣਾ ਹੋਇਆ ਿਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਸਕ ਇਹ ਿਾਂ ਰੱ ਸੀ ਸਨਕਲੀ । ਸੱ ਪ
ਸਕੱ ਥੇ ਚਲਾ ਸਗਆ ਸਕਉਂਸਕ ਸੱ ਪ ਿਾਂ ਸਿੰ ਨ ਕਾਲ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਸ ਬਾਿ ਨੂੰ
ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਿਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਸਾਡੇ ਅਿੇ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ
ਸਵੱ ਚ ਬਹੁਿ ਵੱ ਡੀ ਸਵੱ ਥ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਿਾਂ
ਹਰ ਵਕਿ ਬੰ ਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰੰ ਿੂ ਸੰ ਸਾਰ ਦਾ ਸੰ ਸਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਮ-ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱ ਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ।

ਸੰ ਸਾ ਇਹੁ ਸੰ ਸਾਰੁ ਹੈ ਸੁਸਿਆ ਰੈਸਣ ਸਵਹਾਇ ॥

ਅੰ ਗ-36

ਸਹਸਾ ਇਹੁ ਸੰ ਸਾਰੁ ਹੈ ਮਸਰ ਜੰ ਮੈ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ॥

ਅੰ ਗ-138

ਸੰ ਸਾ ਇਹੁ ਸੰ ਸਾਰ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਣ ਸਵਚ ਦੁੱ ਖ ਸਬਾਯਾ ।
ਜਮ ਦੰ ਡ ਸਸਰੋਂ ਨਾ ਉਿਰੈ ਸਾਕਿ ਦੁਰਜਨ ਜਨਮੁ ਗਵਾਯਾ
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(ਵਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ-1/1)
ਭੁਲੇਖਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਰਿ ਗਲਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਵੀ
ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਨਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਸਜਸ ਿਰਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰ ਦਾ
ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਿਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁੱ ਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦੱ ਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿੇ
ਦੂਸਜਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਿ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਸਦਮਾਗ ਸਵੱ ਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਉਸ ਦੇ ਿਾਂ ਸੱ ਚਮੁਚ ਸਦਮਾਗ ਸਵੱ ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਸਗਆ ਿਾਂ ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲਾਂ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰ ਗੇ ਭਸਲਆਂ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਸੁਰਿ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭੁਲੇਖਾ
ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਿੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

ਭੋਸਲਆ ਹਉਮੈ ਸੁਰਸਿ ਸਵਸਾਸਰ ॥

ਅੰ ਗ-1168

ਹਉਮੈ ਦੀ ਸੁਰਿ ਨੇ ਸਾਡੇ ਿੇ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਸਵਚਕਾਰ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਸਜਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਦੱ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਿੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰ ਦੇ ਰਸਹੰ ਦੇ
ਹਾਂ । ਇਸ ਸੁਰਿ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਪੈ ਸਗਆ ਸਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱ ਿਰ
ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਿਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ
ਸਪਿਾ ਹੈ ਿੇ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਬਹੁਿ ਉਚਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਚੀ ਜਾਿ ਹੈ ਿੇ ਮੈਂ ਵੱ ਡੀ

ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ । ਜੇਕਰ ਅਸਜਹੇ ਬੰ ਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱ ਸਛਆ ਜਾਵੇ ਸਕ ਸਜਸ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿੂੰ ਸਬੰ ਧ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈਂ ਿਾਂ ਿੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸ ਸਕ ਸਪਛਲੇ ਜਨਮ ਸਵੱ ਚ
ਸਕਥੇ ਸੀ ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਿੇਰਾ ਸਬੰ ਧ ਸਕਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਸੀ ? ਹਉਮੈ ਦੇ
ਮੰ ਡਲ ਸਵੱ ਚ ਰਸਹਣ ਕਰਕੇ ਵੰ ਡੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਭੁੱ ਲ ਸਗਆ ਅਿੇ ਹਉਮੈ ਦੀ

ਸੁਰਿ ਸਵੱ ਚ ਆ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗੁਰੂ, ਪੀਰ
ਿੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਫਰੀਦਾ ਕੂਕੇਸਦਆਂ ਚਾਂਗੇਸਦਆ ਮਿੀ ਦੇਸਦਆ ਸਨਿ ॥
ਜੋ ਸੈਿਾਸਨ ਵੰ ਾਇਆ ਸੇ ਸਕਿ ਫੇਰਸਹ ਸਚਿ ॥

ਅੰ ਗ-1378

ਸਜਸ ਮਨੁੱਖ ਿੇ ਅਸਗਆਨਿਾ ਿੇ ਹਉਮੈ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਚੱ ਿ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦਾ
ਭਾਵ ਮੰ ਨਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਜਿਨਾ ਮਰਿੀ ਸਮਝਾ ਲਵੋ । ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਸਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਸਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱ ਿਰ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਹੰ ਦੇ ਸਕ ਦੁਨੀਆਂ
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ਵਾਸਿੇ ਿਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਪਰ ਇਹ ਕਸਹਕੇ ਿੂੰ ਫਸ ਨਾ ਜਾਂਵੀਂ ਸਕਉਂਸਕ ਿੂੰ ਆਿਮਾ
ਹੈਂ, ਉੱਚਾ ਹੈਂ । ਿੂੰ ਸਾਰੀ ਸਸਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਿਮਾ ਹੀ ਮੰ ਨ
ਲੈ ਜੇ ਸਰੀਰ ਮੰ ਨੇਗਾ ਿਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਬੰ ਧੀਆਂ ਸਵੱ ਚ ਫੱ ਸ ਜਾਵੇਂਗਾ । ਪਰੇਮੀਆ !
ਇਥੇ ਿਾਂ ਸਗਣਿੀ ਸਮਣਿੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕ ਸਕਿਨੀ ਦਫਾ ਿੂੰ ਜੰ ਸਮਆਂ, ਸਕਿਨੀ ਦਫਾ
ਮਸਰਆ, ਸਕਿਨੀ ਦਫਾ ਬਾਪ ਬਸਣਆ, ਸਕਿਨੀ ਦਫਾ ਬੇਟਾ ਬਸਣਆ, ਟੇਢੀਆਂ
ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰ ਿ ਨਹੀਂ ਸਜਹੜੀਆਂ ਭੋਗ ਲਈਆਂ, ਇਹ ਿੇਰਾ ਜੀਵ ਆਿਮਾ
ਬੇਅੰਿ ਲੰਮਾ ਸਫਰ ਕੱ ਟ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ।

ਘਰ ਦਰ ਸਫਸਰ ਥਾਕੀ ਬਹੁਿੇਰੇ ॥
ਜਾਸਿ ਅਸੰ ਖ ਅੰ ਿ ਨਹੀ ਮੇਰੇ ॥
ਕੇਿੇ ਮਾਿ ਸਪਿਾ ਸੁਿ ਧੀਆ ॥
ਕੇਿੇ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਫੁਸਨ ਹੂਆ ॥

ਅੰ ਗ-932

ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਿੰ ਗਾ ॥
ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ ॥
ਕਈ ਜਨਮ ਪੰ ਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ ॥
ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਸਬਰਖ ਜੋਇਓ ॥
ਸਮਲੁ ਜਗਦੀਸ ਸਮਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ ॥
ਸਚਰੰ ਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰ ਜਰੀਆ ॥

ਅੰ ਗ-176

ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਰੱ ਬ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਿੇਰੇ ਅੰ ਦਰ ਵੱ ਸਦਾ ਹੈ, ਿੇਰੇ ਨਾਲ
ਰਸਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਿੈਨੰ ੂ ਉਸ ਿੋਂ ਸਵੱ ਥ ਪਾ ਕੇ ਭੁਲੇਖੇ ਸਵੱ ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਿੇ ਨਾ
ਹੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ । ਸਜਵੇਂ ਹਨਹੇਰੇ ਸਵੱ ਚ ਪਈ ਰੱ ਸੀ ਨੂੰ ਸੱ ਪ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰੀ
ਰਾਿ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਹਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਾਨਣਾ ਹੋਇਆ ਿਾਂ ਪਿਾ ਲੱਗ ਸਗਆ ਸਕ

ਂ ੇਂ ਸਾਰੀ ਰਾਿ ਡਰਦੇ ਰਹੇ । ਸੋਨੇ ਦੇ ਿਰਹਾਂ ਿਰਹਾਂ ਦੇ ਗਸਹਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ
ਐਵ
ਸਗਆ ਸਕ ਇਹ ਮੁੰ ਦਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਟੇ ਹਨ ਿੇ ਇਹ ਹਾਰ ਆਸਦ ਹਨ । ਪਾਰਖੂ
ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਸਸਆਣੇ ਬੰ ਦੇ ਨੇ ਦੱ ਸ ਸਦੱ ਿਾ ਸਕ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ
22 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਹੈ । ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰ ਸਾ ਸਵਆਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
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ਜਦ ਸਕ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਇਕ ਿੋਂ ਅਨੇਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਹ ਨੇੜੇ
ਿੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਇਥੋਂ ਿੱ ਕ ਸਕ ਹੱ ਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਿੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ ।

ਰਾਜ ਭੁਇਅੰ ਗ ਪਰਸੰਗ ਜੈਸੇ ਹਸਹ
ਅਬ ਕਛੁ ਮਰਮੁ ਜਨਾਇਆ ॥
ਅਸਨਕ ਕਟਕ ਜੈਸੇ ਭੂਸਲ ਪਰੇ
ਅਬ ਕਹਿੇ ਕਹਨੁ ਨ ਆਇਆ ॥
ਸਰਬੇ ਏਕੁ ਅਨੇਕੈ ਸੁਆਮੀ
ਸਭ ਘਟ ਭੋਗਵੈ ਸੋਈ ॥
ਕਸਹ ਰਸਵਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇਰੈ
ਸਸਹਜੇ ਹੋਇ ਸੁ ਹੋਈ ॥

ਅੰ ਗ-658

ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਸਕ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਿਾਂ ਸਾਡੇ ਐਨਾ ਨੇੜੇ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸਕ
ਹੱ ਥ ਪੈਰ ਵੀ ਦੂਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਿੇ ਨਾ ਹੀ
ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਿੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।

ਮਨ ਮਸਹ ਆਸਪ ਮਨ ਆਪੁਨੇ ਮਾਸਹ ॥
ਨਾਨਕ ਕੀਮਸਿ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥

ਅੰ ਗ-279

ਇਹ ਸਜਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਸਹਲੇ ਸਸਰੇ ਿੇ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਮਰ ਕੇ
ਅਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਿਨਾ ਨੇੜੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ
ਅਸੀਂ ਮੰ ਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰ ਨਣ ਨੂੰ ਸਿਆਰ
ਨਹੀਂ ਿੇ ਮੱ ਥਾ ਟੇਕਣ ਿੱ ਕ ਹੀ ਸੀਮਿ ਰਸਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ । ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਡੰ ਡਵਿ
ਪਰਨਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੱ ਥਾ ਿੇ ਨੱਕ ਵੀ ਰਗੜਦੇ ਹਾਂ ਿੇ ਅੰ ਦਰੋਂ ਇਹੀ ਕਸਹੰ ਦੇ
ਹਾਂ ਸਕ ਮਹਾਰਾਜ ! ਬਾਕੀ ਗੱ ਲਾਂ ਿਾਂ ਠੀਕ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਿੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਚਨ
ਮੰ ਨਣ ਨੂੰ ਸਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਕ ਿੁਸੀਂ ਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੋ ਿੇ
ਨਾਲ ਵੀ ਰਸਹੰ ਦੇ ਹੋ । ਇਹ ਵੀ ਸਨਸਚਾ ਨਹੀਂ ਸਲਆਉਂਦੇ ਸਕ ਸੁੱ ਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ
ਪਰਭੂ ਿਾਂ ਘਟ ਘਟ ਦਾ ਜਾਨਣਹਾਰ ਿੇ ਸਰਬ ਸਵਆਪਕ ਹੈ । ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹੈ ।
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ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਕਰਪਾਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ
ਸਰਬ ਘਟਾ ਭਰਪੂਰੀ ਰੇ ॥
ਪੇਖਿ ਸੁਨਿ ਸਦਾ ਹੈ ਸੰ ਗੇ
ਮੈ ਮੂਰਖ ਜਾਸਨਆ ਦੂਰੀ ਰੇ ॥

ਅੰ ਗ-612

ਸਾਧ ਸੰ ਗਿ ਜੀ ! ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ? ਸਾਡੇ ਸਵੱ ਚ ਮੈਂ ਭਾਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬੇਸਮਝੀ
ਆ ਗਈ ਿੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਸੁਰਿ ਬਣ ਗਈ ਿੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਦੂਰ ਲੱਗਦਾ
ਹੈ । ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਿਾਂ ਮੰ ਨਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਬਚਨ ਮੰ ਨਣ
ਨੂੰ ਸਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਿੇ ਦੂਸਜਆਂ ਨਾਲ ਵਾਦ ਸਵਵਾਦ ਸਵੱ ਚ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ । ਜੇ ਸਕਸੇ ਨੂੰ
ਪੁੱ ਛੋ ਸਕ ਭਾਈ ! ਿੂੰ ਗੁਰੂ ਿਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਲਆ ਿੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਦਾ
ਬਚਨ ਵੀ ਮੰ ਨਦਾ ਹੈਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਬਚਨ
ਮੰ ਸਨਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਿਾਂ ਇਹ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਮੱ ਿ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ । ਜਦ ਿੱ ਕ ਪੂਰੀ
ਿਰਹਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਮੰ ਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਿਨੀ ਦੇਰ ਿੱ ਕ ਸੰ ਸਾ ਨਹੀਂ
ਉਿਰ ਸਕਦਾ । ਸਜਿਨੀ ਦੇਰ ਸੰ ਸਾ ਨਹੀਂ ਉਿਰਦਾ ਉਿਨਾ ਸਚਰ ਜਨਮ ਮਰਨ
ਦਾ ਚੱ ਕਰ ਖਿਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਸਕਉਂਸਕ ਹਉਮੈ ਦੇ ਮੰ ਡਲ ਸਵੱ ਚ ਵਾਸਾ ਹੈ । ਇਸ
ਵਾਸਿੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੱ ਿ ਸਦੱ ਿੀ ਹੈ ਸਕ ਸਪਆਸਰਆ ! ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ
ਸੁਰਿ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇ, ਸਿਆਗ ਦੇ ਫੇਰ ਿੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਿੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ । ਅੱ ਗਲੀ
ਗੱ ਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਿ ਹੀ ਵੱ ਡੀ ਕਹੀ ਹੈ ਸਕ ਐ ਬੰ ਦੇ ! ਸਜਹੜਾ ਿੇਰਾ
ਮਨ ਹੈ ਉਸ ਸਵੱ ਚ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਿ ਹੈ, ਅਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਦੀ

ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰ । ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱ ਿ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਿ ਲੈ ਕੇ, ਬੰ ਦਗੀ ਦਾ
ਅਨੰਦ ਮਾਣ, ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਿੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ।

ਮਨ ਿੂੰ ਜੋਸਿ ਸਰੂਪੁ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੁ ॥
ਮਨ ਹਸਰ ਜੀ ਿੇਰੈ ਨਾਸਲ ਹੈ ਗੁਰਮਿੀ ਰੰ ਗੁ ਮਾਣੁ ॥

ਅੰ ਗ-441

ਦੁਨੀਆਂ ਸਵੱ ਚ ਕੋਈ ਅਸਜਹਾ ਬੰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਜਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦੀ ਸੁਰਿ ਸਵਸਾਰ ਦੇਵੇ
ਅਿੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਦ ਉਹ ਅਪਣਾ ਲੜਕਾ ਸਾਮਹਣੇ ਆਉਣ ਿੇ ਕਸਹ ਦੇਵੇ ਸਕ ਮੈਂ
ਿਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੌ ਣ ਹੈ ? ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਕਸਹ ਸਦੱ ਿਾ ਿਾਂ ਉਹ
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ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਸੁਰਿ ਭੁੱ ਲ ਸਗਆ ਫੇਰ ਲੋ ਕੀਂ ਕਸਹਣਗੇ ਸਕ ਇਹ ਿਾਂ ਕਮਲਾ ਹੋ
ਸਗਆ ਸਕਉਂਸਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਸੁਰਿ ਹੈ । ਬੰ ਦਗੀ ਵਾਸਲਆਂ ਨੂੰ
ਸੰ ਸਾਰ ਕਮਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਸਹਰਦੇ ਸਵੱ ਚ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਿੇ
ਅੰ ਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱ ਪਾ ਹੈ । ਸੋਝੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ
ਸਕਉਂਸਕ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਿ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਿੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੌਰਾ
ਭੌਰਾ ਹੋਇਆ ਸਫਰਦਾ ਹੈ ।

ਸਬਨੁ ਨਾਵੈ ਜਗੁ ਕਮਲਾ ਸਫਰੈ
ਗੁਰਮੁਸਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥

ਅੰ ਗ-643

ਸਬਨੁ ਸਬਦੈ ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨਾ
ਸਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥

ਅੰ ਗ-644

ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਅਸਿ ਅੰ ਨਾ ਬੋਲਾ ॥
ਸਬਦੁ ਨ ਸੁਣਈ ਬਹੁ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ ॥

ਅੰ ਗ-313

ਜੇ ਬਚਨ ਮੰ ਨ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਵੇ ਫੇਰ ਗੱ ਲ ਇਥੇ ਹੀ ਖਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਅੱ ਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਗੱ ਲ ਸਮਝ ਸਵੱ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਸਕਉਂਸਕ ਰੂਹਾਨੀ ਮਾਰਗ ਿੇ ਚਲਣਾ ਹੱ ਦ ਿੋਂ ਸਿਆਦਾ ਕਸਠਨ ਹੈ । ਪੜਹਨ ਨਾਲ
ਗੱ ਲ ਸਮਝ ਸਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸਜੱ ਿਨਾ ਮਰਿੀ ਕੋਈ ਪੜਹ ਲਵੇ । ਸਾਰਾ
ਸੰ ਸਾਰ ਹਉਮੈ ਸਵੱ ਚ ਪੈ ਕੇ ਪੜਹਨ ਗੁਣਨ ਦੀ ਕਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿੇ ਵੱ ਡੇ ਵੱ ਡੇ
ਪੜਹੇ ਸਲਖੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ., ਖੋਜੀ ਿੇ ਸਵਸਗਆਨੀ ਸੰ ਸੇ ਸਵੱ ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ । ਪਰ
ਪੜਹਨ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਜਿਨਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪੜਹ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ
ਬਚਪਨ ਿੋਂ ਸਜਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਿੋਂ ਹੀ ਹੱ ਥ ਸਵੱ ਚ ਸਕਿਾਬ
ਫੜਾ ਸਦੱ ਿੀ ਜਾਵੇ । ਬਸਹੰ ਦਾ, ਉਠਦਾ, ਖਾਂਦਾ, ਪੀਂਦਾ ਕੰ ਮ ਧੰ ਦੇ ਕਰਦਾ ਪੜਹੀ
ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਸਨਰੰ ਿਰ ਪੜਹਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ । ਧਰਮ ਗਰੰ ਥ ਸਵਆਕਰਣ ਨਾਲ ਪੜਹੀ
ਜਾਵੇ ਅਿੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਕਿਾਬਾਂ ਪੜਹ ਲਵੇ, ਵਸਖਆਨ ਕਰਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ ਸਕ ਸਨਰਾ ਪੜਹਨ ਨਾਲ ਗੱ ਲ
ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਗੱ ਲ ਬੁੱ ਝਣ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਹੈ ।
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ਪਸੜ ਪਸੜ ਗਡੀ ਲਦੀਅਸਹ ਪਸੜ ਪਸੜ ਭਰੀਅਸਹ ਸਾਥ ॥
ਪਸੜ ਪਸੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਐ ਪਸੜ ਪਸੜ ਗਸਡਅਸਹ ਖਾਿ ॥
ਪੜੀਅਸਹ ਜੇਿੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਅਸਹ ਜੇਿੇ ਮਾਸ ॥
ਪੜੀਐ ਜੇਿੀ ਆਰਜਾ ਪੜੀਅਸਹ ਜੇਿੇ ਸਾਸ ॥
ਨਾਨਕ ਲੇ ਖੈ ਇਕ ਗਲ ਹੋਰੁ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਖ ॥

ਅੰ ਗ-467

ਪੜਣਾ ਗੁੜਣਾ ਸੰ ਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ ਹੈ
ਅੰ ਦਰ ਸਿਰਸਨਾ ਸਵਕਾਰੁ ॥

ਹਉਮੈ ਸਵਸਚ ਸਸਭ ਪਸੜ ਥਕੇ
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਰੁ ॥

ਅੰ ਗ-650

ਕੇਿੇ ਕਹਸਹ ਵਖਾਣ ਕਸਹ ਕਸਹ ਜਾਵਣਾ ॥
ਵੇਦ ਕਹਸਹ ਵਸਖਆਣ ਅੰ ਿੁ ਨ ਪਾਵਣਾ ॥
ਪਸੜਆ ਨਾਹੀ ਭੇਦੁ ਬੁਸਝਐ ਪਾਵਣਾ ॥

ਅੰ ਗ-148

ਕਸਹੰ ਦੇ ਫੇਰ ਸੱ ਚੇ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਹ ਬੰ ਦ ਕਰ ਸਦੱ ਿੇ ਸਕਉਂਸਕ ਗੁਰੂ
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਿਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਕ ਸਜਹੜਾ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਹੈ ਉਸ
ਨੂੰ ਅਪਨਾਓ । ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਿੇ ਹੋਰ ਔਖੇ ਰਸਿੇ
ਅਖਸਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਵ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਜੰ ਗਲਾਂ ਸਵੱ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਧੂਣੀਆਂ
ਿਾਪਦੇ ਹੋ, ਭੁੱ ਖੇ ਰਸਹੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੁੱ ਠੇ ਲਟਕ ਕੇ ਿੱ ਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਸਫਰ

ਸਪਆਸਰਓ ! ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਰੱ ਬ ਨਹੀਂ ਸਮਲਣਾ, ਹਨਹੇਰਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ । ਦੁਨੀਆਂ
ਦੀ ਕੋਈ ਿਾਕਿ ਨਹੀਂ ਸਜਹੜੀ ਅਸਗਆਨ ਦਾ ਹਨਹੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ । ਸਮਰੱ ਥ
ਗੁਰੂ ਿੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਸਕਸੇ ਕੋਲ ਰੱ ਬ ਨੂੰ ਸਮਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱ ਕ (authority) ਨਹੀਂ
ਸਕਉਂਸਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚਾਬੀ ਸਮਰੱ ਥ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਦੱ ਿੀ ।

ਜੇ ਸਉ ਚੰ ਦਾ ਉਗਵਸਹ ਸੂਰਜ ਚੜਸਹ ਹਜਾਰ ॥
ਏਿੇ ਚਾਨਣ ਹੋਸਦਆਂ ਗੁਰ ਸਬਨੁ ਘੋਰ ਅੰ ਧਾਰ ॥
ਸਜਸ ਕਾ ਸਗਰਹੁ ਸਿਸਨ ਦੀਆ ਿਾਲਾ
ਕੁੰ ਜੀ ਗੁਰ ਸਉਪਾਈ ॥
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ਅੰ ਗ-463

ਅਨਸਕ ਉਪਾਵ ਕਰੇ ਨਹੀ ਪਾਵੈ
ਸਬਨੁ ਸਸਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥

ਅੰ ਗ-205

ਸਸੱ ਖ ਸਜਿਨਾ ਸਚਰ ਿੱ ਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਸਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਿਨਾ ਸਚਰ ਿੱ ਕ ਗੱ ਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ । ਅੰ ਸਮਰਿ ਛੱ ਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ
ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਿਾਂ ਕਰ ਸਲਆ ਪਰ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕੀਿਾ,
ਬਚਨ ਕੋਈ ਮੰ ਸਨਆਂ ਨਹੀਂ ਿੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕਸੇ ਬਰਹਮ ਨੇਸ਼ਟੀ, ਬਰਹਮ ਸਰੋਿਰੀ ਿੇ
ਬਰਹਮ ਬਕਿੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਪਆਰੇ ਦੀ ਸੰ ਗਿ ਕੀਿੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ
ਸਪਆਰੇ ਸਜਨਹਾਂ ਨੇ ਪਾ ਸਲਆ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਹ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ ।

ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰੁ ਹੈ ਸਬਨੁ ਸਬਦੈ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥

ਅੰ ਗ-55

ਸ਼ਬਦ ਸਕਥੋਂ ਲਵੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਾ ਸਕ ਚੇਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸਕੱ ਥੇ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ ਸਜਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱ ਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ । ਸ਼ਬਦ ਿੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰ ਸਾਰ ਦੀ ਉੱਿਪਿੀ ਹੋਈ
ਹੈ ਿੇ ਸਾਰੇ ਪਰੀਪੂਰਨ ਹੈ । ਸੰ ਸਾਰ ਦੀ ਕਸਲਆਣ ਵਾਸਿੇ ਉਸ ਸਦਨ ਿੋਂ ਹੀ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਜੋਿ ਨੂੰ ਸੰ ਸਾਰ ਸਵੱ ਚ ਪਰਗਟ ਕੀਿਾ ਹੋਈਆ ਹੈ । ਇਹ
ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਕਰਸ਼ਮਾ ਸੀ ਸਜਵੇਂ ਸੰ ਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਸਕਰਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਦਨ ਿੋਂ
ਹੀ ਦੇਵਸਿਆਂ ਨੂੰ , ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ
ਪਸਹਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰ ਿਰ ਦੱ ਸਸਆ ਹੈ ।“ੴ ਸਸਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ

ਸਨਰਭਉ ਸਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਸਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਹੜਾ
ਅੱ ਗਲਾ ਅਖਰ ਦੱ ਸਸਆ ਹੈ ਉਹ ‘ਗੁਰ’ ਦੱ ਸਸਆ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਮਿਲਬ ਹੈ ਸਕ
ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ‘ਗੁਰ’ੂ ਹੈ ਿੇ ਸਫਰ ਉਹ‘ਪਰਸਾਸਦ’ ਹੈ । ਇਸ ਗੱ ਲ ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ
ਸਮਝੋ ਿਾ ਸਕ ਅੱ ਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਸਜਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱ ਲਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਿਾਂ
ਅਸੀਂ ਰੁਲ ਜਾਵਾਂਗੇ । ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਜ ਜੀ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ ਸਕ ‘ਵਾਸਹਗੁਰੂ’ ਆਪ ਹੀ
ਗੁਰੂ ਹੈ ।

ਅਪਰੰ ਪਰ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ
ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਸਮਸਲਆ ਸੋਈ ਜੀਉ ॥
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ਅੰ ਗ-599

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ ਸਕ ਮੈਨੰ ੂ ਸਜਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਮਸਲਆ
ਉਹ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਹੈ । ਵੇਦ ਵੀ ਸਰਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਸਵਚੋਂ ਆਏ । ਜਦੋਂ ਪੁੱ ਸਛਆ ਸਗਆ
ਸਕ ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿੁਸੀਂ ਕੀਿੀ ਹੈ ਕਸਹੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਿਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ
ਹੋਈ ਹੈ । ਓਅੰ ਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਸਜਸ ਿਰਹਾਂ ਦੀ ਆਈ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਿਰਹਾਂ ਸਲੱਖ
ਸਦੱ ਿੀ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਿੋਂ ਇਹ ਈਸ਼ਵਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ । ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਵੀ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਜਸ ਵੇਲੇ ਹਿਰਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਸਹਬ ਗੁਫਾ ਸਵੱ ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ
ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਸਰਸ਼ਿਾ ਆ ਕੇ ਕਸਹੰ ਦਾ ਸੀ ਸਕ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ
ਦੇਵੀਂ । ਕਸਹੰ ਦਾ ਕਲਮ ਨਾਲ ਫੱ ਟੀ ਿੇ ਸਲੱਖ ਲੈ , ਮੈਂ ਿੇਨੰ ੂ ਪੜਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ।
ਕਸਹੰ ਦਾ ਿੈਨੰ ੂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਿੇ ਮੈਨੰ ੂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨਿਰ ਨਹੀਂ
ਆਉਦਾ ਸਸਰਫ ਆਵਾਿ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ।

ਇਹ ਸਸੱ ਧਾ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ

ਫਸਰਸ਼ਿੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਫਸਰਸ਼ਿਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ
ਸਕਉਂਸਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ।

ਓਹੁ ਵੇਖੈ ਓਨਾ ਨਦਸਰ ਨ ਆਵੈ ਬਹੁਿਾ ਏਹੁ ਸਵਡਾਣੁ ॥

ਅੰ ਗ-7

ਵੱ ਡੀ ਅਚਰਜ ਵਾਲੀ ਗੱ ਲ ਿਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸਕ ਉਹ ਿਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਗੱ ਲ ਵੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਓਹਲੇ , ਲੇ ਸਕਨ ਦੇਵਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦਾ । ਇਸੇ ਿਰਹਾਂ ਈਸਾ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਫਸਰਸ਼ਿੇ ਆਏ ਿੇ ਬਾਈਬਲ ਸਵੱ ਚ
ਉਹ ਇਲਹਾਮ ਸਲਸਖਆ ਸਗਆ । ਮੂਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਹਾਮ ਇਸੇ ਿਰਹਾਂ ਹੋਇਆ
ਜੋ ਅੰ ਜੀਲ ਸਵੱ ਚ ਸਲਸਖਆ ਸਗਆ ਿੇ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਸਹਬ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕੁਰਾਨ
ਸਵੱ ਚ ਸਲਸਖਆ ਸਗਆ । ਇਨਹਾਂ ਸਾਸਰਆਂ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਚਲਦੇ ਰਹੇ
ਪਰ ਸਲਖਿੀ ਰੂਪ ਸਵੱ ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਿੇ ਸਲਖਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨੇ
ਸਮਲਾਵਟਾਂ ਕਰ ਸਦੱ ਿੀਆਂ । ਇਸੇ ਿਰਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧੁਰ ਕੀ
ਬਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸਵੱ ਚ ਸਮਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਸਦੱ ਿੀ ਿੇ
ਅਪਣੀ ਹਾਿਰੀ ਸਵੱ ਚ ਸਲਖਵਾਈ ਿੇ ਅਪਣੇ ਕਰਕੰ ਵਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਾਦਨ ਕਰਕੇ
ਸੰ ਪੂਰਨ ਕੀਿੀ । ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਕ ਸ਼ਬਦ ਆ
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ਸਰਹਾ ਹੈ ਿੇ ਸਜਸ ਿਰਹਾਂ ਨਾਲ ਆ ਸਰਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਿਰਹਾਂ ਨਾਲ ਬੋਸਲਆ ਿੇ
ਸਲਸਖਆ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ ।

ਹਉ ਆਪਹੁ ਬੋਸਲ ਨ ਜਾਣਦਾ
ਮੈ ਕਸਹਆ ਸਭੁ ਹੁਕਮਾਉ ਜੀਉ ॥

ਅੰ ਗ-763

ਜੈਸੀ ਮੈ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ
ਿੈਸੜਾ ਕਰੀ ਸਗਆਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥
ਪਾਪ ਕੀ ਜੰ

ਲੈ ਕਾਬਲਹੁ ਧਾਇਆ

ਜੋਰੀ ਮੰ ਗੈ ਦਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥

ਅੰ ਗ-722

13 ਸਾਲ ਪਸਹਲਾਂ 1565 ਈਸਵੀ ਸਵੱ ਚ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਏਮਨਾਬਾਦ
ਸਵਖੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਸਰਆ ਿੇ ਉਹ 1578 ਈਸਵੀ ਸਵੱ ਚ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਗਆ । ਸੋ
ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਜਹੜਾ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਕਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੈ ? ਗੁਰੂ
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ ਸਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਸਵੱ ਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੋਿੀ
ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ । ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਿਆਗ ਕੀਿਾ ਿਾਂ
ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੋਿੀ ਗੁਰੂ ਅੰ ਗਦ ਦੇਵ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਿੇ
ਇਕ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਸਹਬਾਨ ਸਵੱ ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਹੁੰ ਦੀ ਗਈ । ਸੰ ਸਾਰ
ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਿੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੋਿੀ ਰਾਹੀਂ ਸਗਆਨ ਦੇਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਿਾ ਸਕਉਂਸਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਿੇ ਪਰਸਾਸਦ ਹੈ । ਪਰਸਾਸਦ ਸਕਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ
ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਰੋਪਿਾ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕਸੇ ਿੋਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂ ਦਾ,
ਬਦਲਾ ਿਾਂ ਲਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਹੋਵੇ, ਬਦਲਾ ਲੈ ਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੇ ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਸਦਾ ਸਦਆਲੂ ਹੈ ।

ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ॥
ਸਸਮਸਰ ਸਸਮਸਰ ਨਾਨਕ ਭਏ ਸਨਹਾਲ ॥

ਅੰ ਗ-275

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰ ਨ ਰੂਪ ਹਨ ਇਕ ਿਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਜਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸਸਆ ਹੈ ਅਿੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰੋੜਿਾ ਕੀਿੀ ਹੈ ।

ਅਪਰੰ ਪਰ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ
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ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਸਮਸਲਆ ਸੋਈ ਜੀਉ ॥

ਅੰ ਗ-599

ਆਸਦ ਅੰ ਸਿ ਏਕੈ ਅਵਿਾਰਾ ॥
ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਸਝਯਹੁ ਹਮਾਰਾ ॥

(ਦਸਮ ਗਰੰ ਥ-ਪਾ.10)

ਕੌ ਣ ਹੋਇਆ ਸਫਰ ‘ਆਸਦ ਿੇ ਅੰ ਿ’ ਇਕ ਅਵਿਾਰ ਵਾਲਾ ? ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਹੋਇਆ,
ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਿੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਿੇ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਜਸ ਨੇ ਸਵਉਂਿ
ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਸਰਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਸਜਆ ਹੈ । ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਸੰ ਸਾਰ ਸਵੱ ਚ ਪਰੀਪੂਰਨ ਹੈ ਿੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ । ਨਾਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸਜਸ ਥਾਂ ਿੇ ਹੈ ਉਸ ਦੀ
ਸਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ।

ਨਉ ਸਨਸਧ ਅੰ ਸਮਰਿੁ ਪਰਭ ਕਾ ਨਾਮੁ ॥
ਦੇਹੀ ਮਸਹ ਇਸ ਕਾ ਸਬਸਰਾਮੁ ॥
ਸੁੰ ਨ ਸਮਾਸਧ ਅਨਹਿ ਿਹ ਨਾਦ ॥
ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਸਬਸਮਾਦ ॥

ਅੰ ਗ-293

ਇਸ ਸਵੱ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿਕਰ ਕਰ ਸਦੱ ਿਾ ਸਕ ਸਜਹੜੇ ਬਗੈਰ ਬਜਾਏ ਨਾਦ
ਵੱ ਜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਿੇਰੇ ਅੰ ਦਰ ਹੀ ਹਨ ਿੇ ਜਦੋਂ ਪਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਿੇਰੇ ਸਰੀਰ ਿੋਂ

ਝੱ ਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ । ਭਾਈ ਸਾਸਹਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਸੰ ਘ ਜੀ ‘ਰੰ ਗਲੇ ਸੱ ਜਣ’
ਪੁਸਿਕ ਸਵੱ ਚ ਬਾਪੂ ਜੀ ( ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਸੰ ਘ ਜੀ ਦਾਉਦਪੁਰੀਏ ) ਬਾਰੇ ਸਲਖਦੇ
ਹਨ ਸਕ ਉਹ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਦੀ ਿਾਸਬਆ ਬੈਠੇ ਸੀ ਿੇ ਅੰ ਦਰਲੇ ਨਾਦ
ਪਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਿੇ ਇਿਨਾ ਝਟਕਾ ਲੱਸਗਆ ਸਕ ਬੈਠੇ ਹੀ ਛੱ ਿ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ,
ਸੰ ਭਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਧਰਿੀ ਨਾਲੋਂ ਗੁਿਵ (gravity) ਦਾ ਸੰ ਪਰਕ ਟੁੱ ਟ ਸਗਆ ।
ਫੇਰ ਆ ਗਏ, ਚੌਰ ਰੱ ਖ ਸਦੱ ਿਾ ਿੇ ਮੁੜਕੇ ਫੇਰ ਝਟਕਾ ਲੱਸਗਆ ਿੇ ਛੱ ਿ ਨਾਲ
ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਕੰ ਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘੁੰ ਮ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ
ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਡੰ ਡਵਿ ਹੋ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਬੇਨਿੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ । ਹੇ
ਸੱ ਚੇਪਾਿਸ਼ਾਹ ! ਸਕਰਪਾ ਕਰੋ, ਸੰ ਭਸਲਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ,ਅਜੱ ਰ ਨੂੰ ਜਸਰਆ ਨਹੀਂ
ਜਾਂਦਾ, ਜਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਿੀ ਬਖਸ਼ੋ । ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਰੰ ਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ, ਬੜੀ
ਿਬਰਦਸਿ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਉਹ ਚੇਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ । ਇਸ ਸਵੱ ਚ ਝਰਨਾਹਟ
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( vibration ) ਿੇ ਆਿਮ ਰਸ, ਦੋ ਚੀਿਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ । ਭਾਈ ਸਾਸਹਬ ਜੀ
ਅੱ ਗੇ ਸਲਖਦੇ ਹਨ ਸਕ ਉਹ ਛੇ ਘੰ ਟੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱ ਥ ਜੋੜ ਕੇ
ਲੰਮੇ ਪਏ ਰਹੇ ਿੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸਵੱ ਚੋਂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਰੋਲੇ ਫਲੈ ਸ਼ ਵਾਂਗੂੰ ਸਨਕਲ
ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਰ ਸਗਆ । ਉਹ ਲਾਈਟ ਸਜਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ
ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਕੰ ਬਣੀ ਸਛੜ ਗਈ ਸਜਵੇਂ ਕਰੰ ਟ ਲੱਸਗਆ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਸਭ
ਦੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਸਕਸੇ ਨੂੰ ਪਿਾ ਨਾ ਲੱਸਗਆ ਸਕ ਕਦੋਂ ਛੇ ਘੰ ਟੇ
ਬੀਿ ਗਏ । ਸਜਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰ ਦਰੋਂ ਜਸਰਆ ਸਕਉਂਸਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਿੇ
ਕੇਂਦਸਰਿ ਹੋ ਸਗਆ ਿੇ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਠੇ ਿਾਂ ਧਰਿੀ ਿੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ
। ਭਾਈ ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱ ਲ ਵੀ ਸਲਖੀ ਹੈ ਸਕ ਜਦੋਂ ਬਾਰ ਦੇ 376
ਚੱ ਕ ਮੁਰੱਬੇ ਦੇ ਖੇਿਾਂ ਸਵਚੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਿੇ ਚਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਾਂ
ਸਾਰਾ ਸਪੰ ਡ ਦੇਖਣ ਵਾਸਿੇ ਖੜਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਕਉਂਸਕ ਭੱ ਰਾ ਸਸਰ ਿੋਂ ਇਕ ਸਗੱ ਠ
ਉਚਾ ਰਸਹੰ ਦਾ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਸਕਲਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਿਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਵਗਾਰ ਿੇ ਲਾ ਸਦੱ ਿਾ । ਟੋਕਰੀ ਦੇ
ਸਦੱ ਿੀ ਿੇ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਹਾ ਸਕ ਬਜਰੀ-ਇੱ ਟਾਂ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਸਲਆਓ । ਹੁਕਮ ਦੇ ਬੰ ਨਹੇ
ਹੋਏ ਸਲਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਕ ਟੋਕਰੀ ਿਾਂ ਸਸਰ
ਨੂੰ ਛੋਂਹਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਿੇ ਹੀ ਰਸਹੰ ਦੀ ਹੈ । ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮੰ ਨਣੀ ਪਈ ਿੇ ਉਨਹਾਂ

ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਿੇ ਢਸਹ ਸਪਆ ਕਸਹੰ ਦਾ ਫਕੀਰ ਸਾਂਈ ਂ ! ਮੇਰੀ ਖਿਾ ਮਾਫ ਕਸਰਓ,
ਿੁਸੀਂ ਿਾਂ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋ । ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਰਗਟ ਸੀ
ਸਕਉਂਸਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋਿ ਹੈ ਿੇ ਸ਼ਬਦ ਸਵੱ ਚ ਕਰੰ ਟ ਹੈ । ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇ ਿਾਂ
ਬੁਸਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰੁ ਹੈ ਸਬਨੁ ਸਬਦੈ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥

ਅੰ ਗ-55

ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱ ਲ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਿੱ ਕ
ਅਸੀਂ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫੇਰ ਕੀ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਸਹੰ ਦੇ ਸਜਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਵੱ ਚ ਹਰ ਵਕਿ ਰੰ ਗੇ ਹੋਏ ਰਸਹੰ ਦੇ
ਹਨ, ਸਜਨਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸਵੱ ਚ ਸ਼ਬਦ ਪਰਗਟ ਹੋ ਸਗਆ, ਉਂਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ
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ਜਾਣੋ ਿਾਸਕ ਿੁਹਾਡਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋਵੇ । ਉਨਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ
ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ ।

ਗੁਰਮੁਸਖ ਰੋਸਮ ਰੋਸਮ ਹਸਰ ਸਧਆਵੈ ॥

ਅੰ ਗ-941

ਸਜਨਾ ਨ ਸਵਸਰੈ ਨਾਮੁ ਸੇ ਸਕਨੇਸਹਆ ॥
ਭੇਦੁ ਨ ਜਾਣਹੁ ਮੂਸਲ ਸਾਂਈ ਜੇਸਹਆ ॥

ਅੰ ਗ-397

ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰ ਨ ਸਰੂਪ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਸਹਲਾ ਸਰੂਪ ਵਾਸਹਗੁਰੂ, ਦੂਸਰਾ ਸਰੂਪ
ਸ਼ਬਦ, ਿੀਸਰਾ ਉਹ ਸਜਸ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਜੋਿੀ ਦਾ ਸਨਵਾਸ ਹੋ ਸਗਆ । ਇਸੇ ਿਰਹਾਂ
ਗੁਰੂ ਜੋਿੀ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਿੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਿੱ ਕ
ਪਹੁੰ ਚਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਨਗਾਹ ਮਾਰੀ ਸਕ ਸੰ ਸਾਰ ਸਵੱ ਚ
ਿਾਂ ਕਲਜੁੱ ਗ ਆ ਸਗਆ, ਇਥੇ ਿਾਂ ਬਹੁਿ ਵੱ ਡਾ ਪਖੰ ਡ ਚੱ ਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਕਲ
ਚੱ ਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਵਲ-ਛਲ ਬਹੁਿ ਵੱ ਧ ਜਾਣੇ ਹਨ ਿੇ ਜੀਵ ਦਾ ਉਧਾਰ ਸਕਵੇਂ
ਹੋਵੇਗਾ ? ਪਸਹਲੇ ਜੁੱ ਗਾਂ ਸਵੱ ਚ ਿਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਸੀ ਸਜਵੇਂ ਵਸਸ਼ਸ਼ਟ ਜੀ ਿੇ
ਜਨਕ ਜੀ ਦਾ ਸਿਕਰ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰ ਿੂ
ਕਲਜੁੱ ਗ ਦਾ ਵਰਿਾਰਾ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਘਰ ਘਰ ਹੋਇ ਬਹੈਂਗੇ ਰਾਮਾ ।
ਕੋਇ ਨਾ ਸਰੈ ਸਕਸੀ ਕਾ ਕਾਮਾ ।
ਦਸਵੇਂ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਕਹਾ ਸਪਆਸਰਓ ! ਭਰਮ ਸਵੱ ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਇਓ, ਹੁਣ
ਗੁਰੂ ਜੋਿੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਸਹਬ ਸਵੱ ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਿੇ ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ
ਧਾਰ ਕੇ ਪੱ ਕੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਓਗੇ ਿਾਂ ਇਥੋਂ ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਸਮਲ ਜਾਵੇਗਾ ਿੇ ਜੁਗਿੀ
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਪਆਸਰਆਂ, ਸੰ ਿਾਂ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਹੈ । ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱ ਿ ਸਦਰੜ
ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਿੇ ਭੇਿ ਖੋਲਹ ਖੋਲਹ ਕੇ ਦੱ ਸਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ
ਸਵਰਲਾ ਹੀ ਸਮਲੇ ਗਾ ।

ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕਉ ਦੁਇ ਭਲੇ ਏਕੁ ਸੰ ਿੁ ਇਕੁ ਰਾਮੁ ॥
ਰਾਮੁ ਜੁ ਦਾਿਾ ਮੁਕਸਿ ਕੋ ਸੰ ਿੁ ਜਪਾਵੈ ਨਾਮੁ ॥
ਸਜਨਾ ਸਾਸਸ ਸਗਰਾਸਸ ਨ ਸਵਸਰੈ
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ਅੰ ਗ-1373

ਸੇ ਹਸਰ ਜਨ ਪੂਰੇ ਸਹੀ ਜਾਸਣ ॥

ਅੰ ਗ-651

ਗੁਰਮਿੀ ਪਰਗਾਸੁ ਹੋਇ ਸਸਚ ਰਹੈ ਸਲਵ ਲਾਇ ॥
ਸਿਥੈ ਕਾਲੁ ਨ ਸੰ ਚਰੈ ਜੋਿੀ ਜੋਸਿ ਸਮਾਇ ॥

ਅੰ ਗ-55

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱ ਿ ਦੇ ਨਾਲ ਉਥੇ ਅੰ ਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਜਹੜਾ
ਪਰਸਕਰਿੀ ਦੇ ਸਰਕਲ ਸਜਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਚੱ ਕਰ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਪਾਸੇ
ਹੈ । ਉਸ ਥਾਂ ਿੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਇਹ ਜੋਿੀ ਜੋਿ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੋ
ਅਸਜਹੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਲਆਂ ਿੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱ ਝ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸਫਲੌ ਸਫੀ ਨੂੰ ਹਰ
ਇਕ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੀ, ਔਖੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਸਜਵੇਂ ਪਸਹਲੀ, ਪੰ ਜਵੀਂ, ਅੱ ਠਵੀਂ
ਜਮਾਿ ਦੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਬੀ.ਏ., ਐਮ.ਏ ਿੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਦੀ ਪੜਹਾਈ
ਸਮਝਣੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਿਰਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡੂੰ ਘੀ ਸਵਚਾਰ ਹੈ ਸਜਸ ਦਾ
ਦੂਸਰਾ ਪੱ ਖ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਸਜਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਔਖੀ ਗੱ ਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ
ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਬੇਨਿੀ ਹੈ ।
ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰ ਗਦ ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਗੁਰਸਸੱ ਖ ਸਿਸੰ ਗ
ਕਸਰਆ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਿ ਬਚਨ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਸੁਣੇ ਿੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ
ਨੂੰ ਸੌ ਫੀ ਸਦੀ ਮੰ ਨਦਾ ਸੀ । ਸਾਡੇ ਿੇ ਉਸ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਸਕ ਅਸੀਂ
ਪੜਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਿੇ ਪੜਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਲੇ ਸਕਨ ਅਸੀਂ ਆਪ
ਨਹੀਂ ਮੰ ਨਦੇ ਸਕਉਂਸਕ ਅਸੀਂ ਸੰ ਸਾਰ ਿੇ ਰਸਹਣਾ ਸਸਥਰ ਮੰ ਸਨਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਜੇਕਰ ਸੰ ਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱ ਸੀ ਜਾਈਏ ਸਕ ਇਥੇ ਸਕਸੇ ਨੇ ਰਸਹਣਾ ਨਹੀਂ ਿੇ ਆਪ ਸੰ ਸਾਰ
ਸਵੱ ਚ ਰਸਹਣ ਦੀ ਸਿਆਰੀ ਸਵੱ ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਕਸਹਣ ਨਾਲ ਕਾਲ ਦੇ
ਫੰ ਧੇ ਿੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸਕਉਂਸਕ ਉਸ ਨੇ ਿਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ । ਕਾਲ
ਬਚਪਨ, ਜੁਆਨੀ ਿੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਲਹਾਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿੇ ਕਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜਾਲ
ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸਕਸੇ ਨੂੰ ਪਿਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ । ਸਜਸ ਿਰਹਾਂ ਮਛਲੀ ਸਵਸਾਹ
ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਫੱ ਸ ਕੇ ਪਕੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਿਰਹਾਂ ਮਨੁੱਖ
ਿੇ ਅਸਚੰ ਿਾ ਜਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਾਲ ਸਕਸੇ ਦੇ ਸਸਰ ਿੋਂ ਟਸਲਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
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ਸਕਉਂਸਕ ਕਾਲ ਿਾਂ ਸਬਲੇ ਵਾਂਗੂੰ ਮੂੰ ਹ ਅੱ ਡੀ ਸਫਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪਿਾ ਨਹੀਂ ਸਕਹੜੇ
ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਗੁਲੇਲਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ।

ਨਹ ਬਾਸਰਕ ਨਹ ਜੋਬਨੈ ਨਹ ਸਬਰਧੀ ਕਛੁ ਬੰ ਧੁ ॥

ਓਹ ਬੇਰਾ ਨਹ ਬੂਝੀਐ ਜਉ ਆਇ ਪਰੈ ਜਮ ਫੰ ਧੁ ॥

ਅੰ ਗ-254

ਮਛੁਲੀ ਜਾਲੁ ਨ ਜਾਸਣਆ ਸਰੁ ਖਾਰਾ ਅਸਗਾਹੁ ॥
ਅਸਿ ਸਸਆਣੀ ਸੋਹਣੀ ਸਕਉ ਕੀਿੋ ਵੇਸਾਹੁ ॥

ਕੀਿੇ ਕਾਰਸਣ ਪਾਕੜੀ ਕਾਲੁ ਨ ਟਲੈ ਸਸਰਾਹੁ ॥
ਭਾਈ ਰੇ ਇਉ ਸਸਸਰ ਜਾਣਹੁ ਕਾਲੁ ॥
ਸਜਉ ਮਛੀ ਸਿਉ ਮਾਣਸਾ ਪਵੈ ਅਸਚੰ ਿਾ ਜਾਲੁ ॥

ਅੰ ਗ-55

ਕਾਲੁ ਸਬਆਲੁ ਸਜਉ ਪਸਰਓ ਡੋਲੈ
ਮੁਖੁ ਪਸਾਰੇ ਮੀਿ ॥
ਆਜੁ ਕਾਸਲ ਫੁਸਨ ਿੋਸਹ ਗਰਸਸ ਹੈ
ਸਮਸਝ ਰਾਖਉ ਚੀਸਿ ॥

ਅੰ ਗ-631

ਸਜਹੜੇ ਸੰ ਸਾਰ ਅੰ ਦਰ ਆ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੋਗਾਂ ਭੋਗਾਂ ਸਵੱ ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਉਹ
ਪੰ ਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਸਵੱ ਚ ਫੱ ਸ ਗਏ । ਸਪਆਰਆ ! ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ
ਿੂੰ ਲੱਸਗਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਜਸਪਆ ਨਹੀਂ ਿੇ ਅੰ ਦਰ ਨਾਮ ਨੇ ਪਰਗਟ ਵੀ ਸਕਵੇਂ
ਹੋਣਾ ਸੀ ? ਕਸਹੰ ਦੇ ਹੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਸੁੱ ਟ ਸਦੱ ਿਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿੇ ਿੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ
ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ । ਉਨਹਾਂ ਸਵਚੋਂ ਸਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਜਹਨਾਂ ਵਾਸਿੇ ਿੂੰ ਸਭ
ਕੁੱ ਛ ਕਰਦਾ ਹੈਂ । ਇਥੋਂ ਿੱ ਕ ਸਕ ਸਜਹੜੀਆਂ ਚੀਿਾਂ ਿੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ
ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਸਹਣੀਆਂ ।

ਸੀਚਾਨੇ ਸਜਉ ਪੰ ਖੀਆ ਜਾਲੀ ਬਸਧਕ ਹਾਸਥ ॥
ਗੁਸਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਹੋਸਰ ਫਾਥੇ ਚੋਗੈ ਸਾਸਥ ॥

ਸਬਨੁ ਨਾਵੈ ਚੁਸਣ ਸੁਟੀਅਸਹ ਕੋਇ ਨ ਸੰ ਗੀ ਸਾਸਥ ॥

ਅੰ ਗ-55

ਚਬਣ ਚਲਣ ਰਿੰ ਨ ਸੇ ਸੁਣੀਅਰ ਬਸਹ ਗਏ ॥
ਹੇੜੇ ਮੁਿੀ ਧਾਹ ਸੇ ਜਾਨੀ ਚਸਲ ਗਏ ॥
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ਅੰ ਗ-1381

ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਿ ਸੁੰ ਦਰ ਅੱ ਖਾਂ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਨੇ ਸਦੱ ਿੀਆਂ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਿੇ ਕੰ ਨ
ਸਦੱ ਿੇ, ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ ਦੰ ਦ ਦੇ ਸਦੱ ਿੇ, ਫੇਰ ਹੱ ਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਸਵੱ ਚ ਸ਼ਕਿੀ ਆ
ਗਈ ਲੇ ਸਕਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱ ਡ ਗਏ । ਬੁਢਾਪੇ ਸਵੱ ਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਸਗਆ ਸਕ
ਅੱ ਖਾਂ ਿੋਂ ਸਦਸਣੋ ਹੱ ਟ ਸਗਆ, ਕੰ ਨਾਂ ਿੋਂ ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੰ ਦ ਖਾਣ ਿੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ
ਗਏ ਿੇ ਹੱ ਥ ਪੈਰ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਇਸੇ ਿਰਹਾਂ ਸਜਨਹਾਂ ਸਵੱ ਚ ਿੂੰ ਰਸਚਆ
ਹੋਇਆ ਹੈਂ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਿੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਿੇ ਖਚਿ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ
ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਉਂਸਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਪਰਾਪਿ ਹੋਈ ਹੈ ।
ਸਿਸੰ ਗ ਸਵੱ ਚੋਂ ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਪਰੇਮੀ ਨੇ ਸੱ ਟ ਖਾਧੀ, ਬਹੁਿ
ਵੈਰਾਗ ਆ ਸਗਆ ਿੇ ਭੁੱ ਖ ਲੱਗਣ ਿੋਂ ਹੱ ਟ ਗਈ । ਗੁਰਮੁੱ ਖ ਸਪਆਰੇ ਸਿਸੰ ਗੀਆਂ
ਪਾਸੋਂ ਪੁੱ ਛ ਪੜਿਾਲ ਕੀਿੀ ਿੇ ਪਿਾ ਲੱਸਗਆ ਸਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਰੱ ਥ ਸਸਿਗੁਰੂ
ਸਰੀ ਅੰ ਗਦ ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਸਹਬ ਸਵਖੇ ਸੰ ਸਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਘਰ ਿੋਂ ਸਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਸਵੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚ ਸਗਆ
। ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੇਨਿੀ ਕੀਿੀ ਸਕ ਸਚੇ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ! ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ
ਸਪਆਸਰਆਂ ਦੀ ਸੰ ਗਿ ਕਰਕੇ ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਕ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਲਣ ਵਾਸਿੇ ਆਇਆ ਹੈ ਿੇ ਹੋਰ ਕੰ ਮ ਫਿੂਲ ਹਨ, ਉਹ ਲੇ ਖੇ
ਸਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ । ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਾਲਭਿ ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ ਸਲਖ ਸਦੱ ਿੀ
ਹੋਈ ਹੈ ਿੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ ਸਦਨ ਰਾਿ ਉਸ
ਸਵੱ ਚ ਉਲਝ ਕੇ ਖੱ ਪਦਾ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹੈ । ਸੱ ਚੇ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ! ਮੇਰੀ ਬੇਨਿੀ ਹੈ ਸਕ
ਮੈਨੰ ੂ ਅਜੇ ਿੱ ਕ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਸਭਆ, ਆਪਣੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਸਵੱ ਚ ਥਾਂ ਦੇਕੇ
ਮੇਰੀ ਬੁੱ ਧੀ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕਰਪਾਲਿਾ ਕਰੋ ।

ਸਕਰਪਾ ਸਨਸਧ ਬਸਹੁ ਸਰਦੈ ਹਸਰ ਨੀਿ ॥
ਿੈਸੀ ਬੁਸਧ ਕਰਹੁ ਪਰਗਾਸਾ
ਲਾਗੈ ਪਰਭ ਸੰ ਸਗ ਪਰੀਸਿ ॥

ਅੰ ਗ-712

ਬਹੁਿ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱ ਗੇ ਬੇਨਿੀ ਕੀਿੀ ਸਕ ਉਸ ਦੇ
ਬੋਲਣ ਸਵੱ ਚ ਦਰਦ ਸੀ ਿੇ ਨੇਿਰਾਂ ਸਵੱ ਚ ਜਲ ਸੀ । ਸਸਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਂਪ ਸਲਆ
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ਸਕ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਿ ਸੱ ਟ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਿੇ ਸੱ ਚ ਮੁੱ ਚ ਪੂਰਾ ਜਸਗਆਸੂ ਹੈ ।
ਰੂਹਾਨੀ ਮਾਰਗ ਿੇ ਚਲਣ ਦਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ ਸਕ ਸਜਿਨੀ ਦੇਰ ਿੱ ਕ ਜਸਗਆਸੂ
ਪੂਰਾ ਨਾ ਸਮਲੇ ਉਿਨੀ ਦੇਰ ਿੱ ਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੱ ਲ ਨਹੀਂ ਕਸਰਆ ਕਰਦੇ ਸਕਉਂਸਕ
ਨਾਮ ਦਾ ਗਾਹਕ ਕੋਈ ਸਵਰਲਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸਜਹੜੀ ਸਭ ਿੋਂ
ਕੀਮਿੀ ਚੀਿ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ ਸਕ ਦੇਖੀਂ
ਸਕਿੇ ਸਕਸੇ ਅਣਜਾਣ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦੀ ਗਠੜੀ ਨਾ ਖੋਲਹ ਦੇਵੀਂ ਸਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ
ਵੈਰਾਗ ਹੈ, ਨਾ ਸਵਵੇਕ ਹੈ, ਨਾ ਖਟਸੰ ਮਿੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਦਰੜ ਸਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਨਣ
ਦੀ ਸ਼ਕਿੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੰ ਨਣ ਦੀ ਸ਼ਕਿੀ ਹੈ ਿੇ ਨਾ ਹੀ ਸਨਸਧਆਸਣ ਵਾਸਿੇ ਕੋਈ
ਉਿਸ਼ਾਹ ਹੈ । ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਸਹੰ ਦੇ ਜੇ ਉਥੇ ਖੋਲੇਂਗਾ ਿਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ
ਹੀਰਾ ਸਕਸੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਕਉਂਸਕ ਸੰ ਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ, ਸੰ ਸਾਰ
ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ ।

ਸਵਣੁ ਗਾਹਕੁ ਗੁਣੁ ਵੇਚੀਐ
ਿਉ ਗੁਣੁ ਸਹਘੋ ਜਾਇ ॥
ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕੁ ਜੇ ਸਮਲੈ
ਿਉ ਗੁਣੁ ਲਾਖ ਸਵਕਾਇ ॥

ਅੰ ਗ-1086

ਕਬੀਰਾ ਏਕੁ ਅਚੰ ਭਉ ਦੇਸਖਓ
ਹੀਰਾ ਹਾਟ ਸਬਕਾਇ ॥
ਬਨਜਨਹਾਰੇ ਬਾਹਰਾ ਕਉਡੀ ਬਦਲੈ ਜਾਇ ॥

ਅੰ ਗ-1372

ਸੰ ਸਾਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਮੰ ਗਦਾ ਹੈ ਿੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰ ਮ
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਸਕ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੂੰ ਹ ਮੰ ਗੀ ਮੁਰਦ ਦੇ ਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਿੀ ਕਰਨਾ ।
ਸੰ ਿਾਂ ਦਾ ਕੰ ਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਮਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱ ਖਾਂ ਦਾ
ਖਾਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਰ ਸੰ ਸਾਰ ਸਸਿੀ ਚੀਿ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ । ਗਾਹਕ ਦੇ ਗੁਣ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਸਹੰ ਗਾ ਮੁਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ
ਲਈ ਸਾਧੂ ਅਸਲੀ ਗੰ ਠ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ ।

ਕੋਈ ਆਇ ਸਮਲੈ ਗੋ ਗਾਹਕੀ ਲੇ ਗੋ ਮਹਗੇ ਮੋਸਲ ॥
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ਅੰ ਗ-1376

ਉਸ ਗਾਹਕ ਸਵੱ ਚ ਵੱ ਡੇ ਗੁਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਕ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ
ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਲਸਕ ਜੀਵਿ ਭਾਵ ਨੂੰ ਖਿਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਜੀਵਿ ਭਾਵ
ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਹਨ, ਸਜੰ ਨੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਜੰ ਨੀ ਸਾਡੀ
ਮਨਾਉਿ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਿਮ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੇਂ
ਸਕਸਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸਮਲਦਾ ਹੈ ਸਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ
ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਸਕ ਮੁਰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਰਸਹਿਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਮੁਰਦਾ ਹੋਇ ਮੁਰੀਦ ਨ ਗੱ ਲੀਂ ਹੋਵਣਾ ।

ਸਾਬਰ ਸਸਦਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਮ ਭਉ ਖੋਵਣਾ ।
ਗੋਲਾ ਮੁੱ ਲ ਖਰੀਦ ਕਾਰੇ ਜੋਵਣਾ ।

ਨਾ ਸਿਸ ਭੁਖ ਨ ਨੀਂਦ ਖਾਣਾ ਸੋਵਣਾ ।
ਪੀਹਣ ਹੋਇ ਜਦੀਦ ਪਾਣੀ ਢੋਵਣਾ ।
ਪੱ ਖੇ ਦੀ ਿਾਗੀਦ ਪਗ ਮਲ ਧੋਵਣਾ ।
ਸੇਵਕ ਹੋਇ ਸੰ ਜੀਦ ਨ ਹੱ ਸਣ ਰੋਵਣਾ ।
ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਰਸੀਦ ਸਪਰਮ ਰਸ ਭੋਵਣਾ ।
ਚੰ ਦ ਮੁਮਾਰਖ ਈਦ ਪੁੱ ਗ ਖਲੋ ਵਣਾ ।
(ਵਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ-3/18)
ਸਪਆਸਰਓ ! ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਲਣ ਦੀ ਲੋ ਚਾ ਹੈ ਿਾਂ ਇਹ ਰਸਹਿਾਂ ਧਾਰਨ
ਕਰ ਲਵੋ ਫੇਰ ਸਮਲ ਜਾਏਗਾ । ਗੁਰੂ ਅੰ ਗਦ ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖ
ਸਲਆ ਸਕ ਅੱ ਜ ਸਜਹੜਾ ਗੁਰਸਸਖ ਜਸਗਆਸੂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸੱ ਚ

ਮੁੱ ਚ ਲਗਨ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜਸਗਆਸੂ ਿੇ ਅਸਧਕਾਰੀ ਹੈ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ
ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਸਕ ਸਪਆਸਰਆ ! ਸਸੱ ਖ ਬਣਨਾ ਬਹੁਿ ਔਖਾ ਹੈ, ਸਜਹੜਾ ਿੂੰ ਬੁੱ ਧ
ਪਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਿੇ ਸਾਡੇ ਿੇ ਸਵਾਲ ਕੀਿਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਿੇ ਕੁੱ ਝ ਰਸਹਿਾਂ ਹਨ,
ਸਜੰ ਨੀ ਦੇਰ ਿੱ ਕ ਉਹ ਰਸਹਿਾਂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਿਨੀ ਦੇਰ ਿੱ ਕ ਅੰ ਦਰ
ਸੱ ਚ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਸਹਲਾਂ ਗੁਰਮਸਿ ਧਾਰਨ ਕਰ
ਸਕਉਂਸਕ ਗੁਰਮਸਿ ਸੋਝੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਮਨਮੱ ਿ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ । ਮਨਮੱ ਿ ਨੂੰ
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ਛੱ ਡ ਕੇ ਮੁਰਦਾ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਕਸਹਣ ਨਾਲ ਸਸੱ ਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ,
ਸਜੰ ਨਾ ਸਚਰ ਅੰ ਦਰੋਂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਿਨੀ ਦੇਰ ਗੱ ਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ । ਮਨਮੱ ਿ ਿੋਂ
ਖਸਹੜਾ ਿਾਂ ਛੁਟੇਗਾ ਜਦ ਿੂੰ ਅਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ । ਕਲਹ
ਨੂੰ ਸਕਸੇ ਨੇ ਕੁੱ ਝ ਕਸਹਣੈ, ਸਕਸੇ ਨੇ ਕੁੱ ਝ, ਸਨਰਾਦਰ ਹੋਣੈ, ਜੇਕਰ ਿੂੰ ਗੁੱ ਸੇ ਸਗੱ ਲੇ
ਕਰਨੇ ਹਨ ਫੇਰ ਸਪਆਸਰਆ ! ਇਹ ਸਜਉਂਸਦਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਿਾਂ ਮਰੇ
ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ । ਜੇ ਰੱ ਬ ਨੂੰ ਸਮਲਣਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪਰਾਪਿੀ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਿਾਂ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ । ਉਿਨਾ ਸਚਰ ਗੱ ਲ ਨਹੀਂ ਚਲਣੀ ਸਜਿਨਾ ਸਚਰ ਮੁਰਦਾ
ਹੋਕੇ ਮੁਰੀਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਕਉਂਸਕ ਸਨਰਾ ਗੱ ਲਾਂ ਬਾਿਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱ ਝ ਨਹੀਂ
ਸੰ ਵਰਨਾ । ਸਬਰ ਸੰ ਿੋਖ ਰੱ ਖ ਕੇ, ਅਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਿਰਹਾਂ ਸੇਵਾ
ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ । ਸਜਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਵਾਂਗ ਸਵਸਕਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ
ਕੋਲ ਅਪਣਾ ਕੁੱ ਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ । ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਨਾਲ ਸਜਹੜਾ ਅਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ
ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਵੇ ਉਸ ਸਸੱ ਖ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਸੱ ਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਸਾਰਾ ਕੁੱ ਝ ਮਨ
ਦੇ ਸਟੋਰ ਸਵੱ ਚ ਹੈ ।

ਮਨੁ ਬੇਚੈ ਸਸਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸਸ ॥
ਸਿਸੁ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸਸ ॥

ਅੰ ਗ-286

ਮਨ ਕੀ ਹੈ ? ਮਨ ਸਵੱ ਚ ਸਾਰਾ ਸੰ ਸਾਰ ਹੈ, ਸੰ ਸਸਆਂ ਦਾ ਭਸਰਆ ਸਪਆ ਹੈ, ਇਹ
ਸਾਰਾ ਕੁੱ ਝ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਜਸ ਸਵੱ ਚ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ, ਮਾਨ, ਅਪਮਾਨ, ਵੈਰੀ,
ਸਮੱ ਿਰ, ਆਪਣੇ, ਸਬਗਾਨੇ, ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸਵੱ ਚ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪ
ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾ ।
ਇਕ ਵੇਰਾਂ ਮਹਾਿਮਾ ਬੁੱ ਧ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਿੇ ਇਕ ਸਮਰਾਟ
ਆਇਆ ਿੇ ਕਸਹਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ! ਮੈਨੰ ੂ ਿੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਬਹੁਿ ਚੰ ਗੇ ਲੱਗੇ
ਹਨ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੰ ੂ ਸਨਰਬਾਨ ਪਦ ਸਵੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜੁਗਿੀ ਦੱ ਸੋ ।
ਮਹਾਿਮਾ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਸਕ ਜੋ ਕੁੱ ਝ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਦਓ । ਉਸ
ਦੀ ਜੇਬ ਸਵੱ ਚ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੱ ਢ ਕੇ ਮਹਾਿਮਾ ਬੁੱ ਧ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਿੇ
ਰੱ ਖ ਸਦੱ ਿਾ ਿੇ ਇਹ ਸਖਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਕ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ
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ਟਕਾ ਲੈ ਸਲਆ । ਫੇਰ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਸਕ ਆਪਣੇ ਬਸਿਰ ਉਿਾਰ ਦੇ ਿੇ ਉਸ ਨੇ
ਇਕ ਬਸਿਰ ਰੱ ਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੌਂਪ ਸਦੱ ਿੇ । ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਲੱਸਗਆ, ਮਹਾਿਮਾ
ਕਸਹੰ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਰਸਹ ਸਕਉਂਸਕ ਹਾਲੇ ਿੂੰ ਸੌਂਸਪਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਸਕਹਾ
ਹੈ । ਉਹ ਕਸਹਣ ਲੱਗਾ ਸਕ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਿਾਂ ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਸੌਂਪ ਸਦੱ ਿਾ ਿੇ ਹੁਣ ਿਾਂ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁੱ ਝ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਾਲੇ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਿੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਮਰਾਟ
ਕਸਹਣ ਲੱਸਗਆ ਜੀ ! ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਦੱ ਿਾ ਿੇ ਹੁਣ ਜੁਗਿੀ ਦੱ ਸੋ ।
ਮਹਾਿਮਾ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਹਾਲੇ ਿੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਿ ਕੁਛ ਸਪਆ ਹੈ ਸਕ ਮੈਂ ਸਮਰਾਟ
ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਹਸਿੀ ਹੈ, ਇਕੱ ਲੇ ਸਰੀਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ
ਸਪਆ ਜਦਸਕ ਮਨ, ਬੁੱ ਧ ਿੇ ਸਚੱ ਿ ਿੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ । ਕਸਹੰ ਦੇ ਮਨ, ਸਚੱ ਿ , ਬੁੱ ਧ ਿੇ
ਅਹੰ ਭਾਵ ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਿਾਂ ਸੌਂਪ ਦੇ ਜੇ ਰਸਿਾ ਪੁੱ ਛਣਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਗੱ ਲ ਸਮਝ
ਸਵੱ ਚ ਆ ਗਈ ਿੇ ਚਾਰੇ ਸੌਂਪ ਸਦੱ ਿੀਆਂ ਫੇਰ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣ ਿੋਂ ਹੱ ਟ
ਸਗਆ ਸਕਉਂਸਕ ਕੁੱ ਝ ਬਾਕੀ ਸਰਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਬਸਰਾਮ ਪੱ ਲੇ ਰਸਹ ਸਗਆ, ਫੁਰਨਾ
ਖਿਮ ਹੋ ਸਗਆ ਿੇ ਬਾਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਸਹ ਸਗਆ । ਜਦੋਂ ਉਸਠਆ ਿਾਂ ਬਦਸਲਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਕਉਂਸਕ ਪਰਾਪਿੀ ਵਾਸਿੇ ਬਚਨ ਮੰ ਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਚ ਸਦਿਾ ।
ਅਸੀਂ ਸਸੱ ਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਜਆਂ ਨਾਲ ਵਾਦ-ਸਵਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕ
ਿੇਰੀ ਰਸਹਿ ਪੱ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਪੱ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜਹਦਾ ਹਾਂ ਿੂੰ
ਪੜਹਦਾ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਹੀ ਨੁਕਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਸਪਆਰਓ ! ਇਸ ਿਰਹਾਂ
ਕਰਨ ਨਾਲ ਿੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਿਸਮਕ ਿਰੱ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਿੀ, ਦੋਨੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਹੇ ਹੋ
ਸਕਉਂਸਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਵੇਸਚਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੇ “ਮੈਂ” ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ
ਿੁਰੇ ਸਫਰਦੇ ਹੋ ।
ਗੁਰੂ ਅੰ ਗਦ ਸਾਸਹਬ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਧੰ ਗ ! ਆਪਣੀ ‘ਮੈਂ ‘ ਗੁਰੂ ਦੇ
ਚਰਨਾਂ ਸਵੱ ਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱ ਿ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ । ਮਨਮੱ ਿ
ਦਾ ਸਿਆਗ ਕਰਕੇ , ਿਰਕਾਂ-ਸਵਿਰਕਾਂ ਛੱ ਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱ ਿ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰ ਜਾਂ ਕਲੇ ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ । ਆਪਣੀ ਸਨਗਹਾ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ
ਰੱ ਖ ਸਜਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਸਸ਼ਕਾਰੀ ਿੇ ਨਿਰ ਰੱ ਖ ਕੇ ਸਸੱ ਧੀ ਝਪਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ
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ਸੰ ਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰ ਸਾਰ ਸਵੱ ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਨਗਹਾ ਰੱ ਖ ਸਜੱ ਥੇ ਜਾ ਕੇ
ਧੰ ਨ ਧੰ ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ । ਸਜਨਹਾਂ ਕੰ ਮਾਂ ਸਵੱ ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰ ਮ ਛੱ ਡ ਦੇ
ਸਕਉਂਸਕ ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਗਾਹ ਸਵੱ ਚ ਸ਼ਰਸਮੰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਮਨਮੱ ਿ ਹਰ ਵੇਲੇ
ਰਾਗ ਦੁਵੈਸ਼ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ, ਸਵਰੋਧ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਸਵੱ ਿਕਰੇ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ
ਕਲੇ ਸ਼ ਬਣੇ ਰਸਹੰ ਦੇ ਹਨ ਸਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੰ ੂ ਫਲਾਣੇ ਟਾਈਮ
ਆਹ ਗੱ ਲ ਕਹੀ ਸੀ ਿੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ । ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਸਹੰ ਦੇ
ਗਲਿ ਗੱ ਲਾਂ ਸਵੱ ਚ ਸਕਉਂ ਸਪਆ ਹੈਂ, ਬਾਣੀ ਪੜਹਦਾ ਹੈਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਸਹਬ ਵੀ
ਪੜਹੀ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈਂ ਪਰ ਸੁਚੇਿ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜਹਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਸਿ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦੀ । ਗੁਰਮਸਿ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਸਸੱ ਖ ਨੂੰ ਸੰ ਸਾਰ ਿੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਕੇ ਲੰਮੀ
ਨਦਰ ਰੱ ਖਣਾ ਸਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਫਰੀਦਾ ਸਜਨੀ ਕੰ ਮੀ ਨਾਸਹ ਗੁਣ ਿੇ ਕੰ ਮੜੇ ਸਵਸਾਸਰ ॥
ਮਿੁ ਸਰਸਮੰ ਦਾ ਥੀਵਹੀ ਸਾਂਈ ਦੈ ਦਰਬਾਸਰ ॥

ਅੰ ਗ-1381

ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋਊ ਬੈਰੀ ਮੀਿੁ ॥
ਿਬ ਲਗੁ ਸਨਹਚਲੁ ਨਾਹੀ ਚੀਿੁ ॥

ਅੰ ਗ-278

ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਸਕ ਭਾਈ ਸਧੰ ਗ ! ਇਸ ਸੰ ਸਾਰ ਿੇ ਸਨਗਾਹ ਨਹੀਂ
ਰੱ ਖਣੀ ਸਕਉਂਸਕ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਿਾਂ ਮਨਮੁੱ ਖ ਬੰ ਦੇ ਐਸੀ ਸੋਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ ਸਕ
“ ਖਾਓ, ਪੀਓ ਿੇ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਿੇ ਬਾਬਰ ਆਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨੇਸਿ ” (eat drink
and be marry for we shall have to die) । ਸੱ ਚ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿੀਿ
ਕਰਨਾ ਹੈ ਿੇ ਸਨਗਾ ਅੱ ਗੇ ਰੱ ਖਣੀ ਹੈ ਸਕ ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਮ ਕੀਿਾ ਿਾਂ ਅੱ ਗੇ ਜਾ
ਕੇ ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਫਲ ਜਾਂ ਸਜਾ ਸਮਲੇ ਗੀ । ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਰੱ ਖਣੀ
ਪਵੇਗੀ ਿੇ ਇਹ ਸੱ ਚ ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮਸਿ ਸਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ।

ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਰੇ ਮਨਾ ਸੁਣੀਐ ਸਸਖ ਸਹੀ ॥
ਲੇ ਖਾ ਰਬੁ ਮੰ ਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕਸਢ ਵਹੀ ॥
ਿਲਬਾ ਪਉਸਸਨ ਆਕੀਆ ਬਾਕੀ ਸਜਨਾ ਰਹੀ ॥
ਅਜਰਾਈਲੁ ਫਰੇਸਿਾ ਹੋਇ ਆਇ ਿਹੀ ॥
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ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਨ ਸੁਝਈ ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਫਹੀ ॥
ਕੂੜ ਸਨਖੁਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਸਕ ਸਸਚ ਰਹੀ ॥

ਅੰ ਗ-953

ਸਜਸ ਕੈ ਅੰ ਿਸਰ ਰਾਜ ਅਸਭਮਾਨੁ ॥
ਸੋ ਨਰਕਪਾਿੀ ਹੋਵਿ ਸੁਆਨੁ ॥
ਜੋ ਜਾਨੈ ਮੈ ਜੋਬਨਵੰ ਿੁ ॥
ਸੋ ਹੋਵਿ ਸਬਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰ ਿੁ ॥

ਅੰ ਗ-278

ਸਜਹੜਾ ਕਸਹੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਮੈਂ ਬਹੁਿ ਜੋਬਨਵੰ ਿ ਹਾਂ, ਸੋਹਣਾ ਹਾਂ, ਜੁਆਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ
ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੇ ਸਕਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਿਾਕਿ ਦਾ ਘੁਮੰਡ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ
ਗਲਿ ਸੋਚ ਨੇ ਸਕੱ ਥੇ ਧੱ ਕ ਸਦੱ ਿਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਹੰ ਦੇ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱ ਿੇ ਬਣਨਾ
ਪਵੇਗਾ । ਜਨਮ ਿੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਦੀ ਸਜਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਮੈਂ
ਸਕਥੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਫਰ ਸਕਸ ਿਰਹਾਂ ਨਾਲ ਿਸਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ?
ਹੁਣ ਇਹ ਜੀਵਨ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਪਛੋਂ ਮੌਿ ਿੇ ਮੌਿ ਸਪਛੋਂ ਅਗਲਾ ਸੰ ਸਾਰ
ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਉਪਰ ਸਨਗਾ ਰੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਗੁਰਮਸਿ; ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਅਸਹੰ ਸਾ, ਸਖਮਾ, ਧੀਰਜ, ਸੰ ਿੋਖ ਿੇ ਸਮੱ ਠੇ ਬੋਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਗੁਰਮਸਿ;
ਮਸਰਯਾਦਾ, ਸ਼ਰਧਾ, ਦਾਸਾ ਭਾਵ, ਸਚੱ ਿ ਸਬਰਿੀਆਂ ਦਾ ਸੰ ਜਮ ਿੇ ਮਨ ਦੀ
ਇਕਾਗਰਿਾ ਸਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਗੁਰਮਸਿ; ਅਸਵਸਦਆ, ਅਸਸਮਿਾ, ਅਸਭਸਨਵੇਸ਼,
ਰਾਗ, ਦਵੈਸ਼ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸਦਰਸ਼ਟਮਾਨ ਸਵੱ ਚ ਪਰਚੇ ਰਸਹਣਾ, ਹਰ
ਵਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਿਾਂ ਸਵੱ ਚ ਮਸਿ ਰਸਹਣਾ, ਇਸ ਿੋਂ ਉਪਰ ਨਾ ਜਾਣਾ,
ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁਲੇ ਰਸਹਣਾ, ਮੌਿ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ-ਮੇਰੀ
ਧਾਰ ਕੇ ਦੁਸਨਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਸਹਣਾ ਅਿੇ ਦੂਸਜਆਂ ਨੂੰ ਸਬਗਾਨੇ
ਸਮਝ ਕੇ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਰਸਹਣਾ ਆਸਦ । ਗੁਰਮਸਿ ਨਾਲ ਆਸਾ, ਅੰ ਦੇਸਾ,
ਸਿਰਸ਼ਨਾ, ਵੈਰ-ਸਵਰੋਧ, ਪੰ ਜ ਚੋਰਾਂ, ਪੰ ਜ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਿੋਂ ਅਲੇ ਪਿਾ ਰਸਹੰ ਦੀ ਹੈ ਿੇ
ਪੰ ਜ ਠੱਗਾਂ ਿੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰਸਹੰ ਦੀ ਹੈ । ਗੁਰਮਸਿ ਚਾਰੇ ਅਗਨੀਆਂ ਹੰ ਸ, ਹੇਿ,
ਲੋ ਭ, ਕੋਪ ਿੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ਮਲ, ਸਵਸ਼ੇਕ, ਅਵਰਨ ਸਿੰ ਨੇ ਚੀਿਾਂ ਦੂਰ
ਕਰਦੀ ਹੈ । ਸਜਸ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਮਲਣ ਵਾਸਿੇ ਵੱ ਡੇ ਵੱ ਡੇ ਯਿਨ ਕੀਿੇ ਜਾਂਦੇ
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ਹਨ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਲਦਾ ਪਰ ਜੇ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਗੁਰਮਸਿ ਧਾਰਨ
ਕਰ ਲਵੇ ਿਾਂ ਗੁਰਮਸਿ ਉਸ ਸਪਆਰੇ ਨਾਲ ਸਮਲਾ ਸਦੰ ਦੀ ਹੈ । ਸੋ ਭਾਈ ਸਧੰ ਗ !
ਿੈਨੰ ੂ ਇਕ ਗੱ ਲ ਦੱ ਸਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਿੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵਚੋਂ ਇਕ ਸੈਣ ਨਾਮ ਦਾ ਸਸੱ ਖ
ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਇਿਨੀ ਬੰ ਦਗੀ ਕੀਿੀ ਸਕ ਪਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ
ਜਗਹਾ ਸਡਊਟੀ ਸਦੱ ਿੀ ਸੀ । ਉਹ ਹਰ ਰੋਿ ਬਦਨਗੜਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਸਰਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਜਸ ਦੇ ਿਨ ਿੇ ਫੋੜਾ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ
ਦੀ ਿੇਲ ਲਾ ਕੇ ਮਾਲਸ਼ ਕੀਿੀ ਿਾਂ ਹੱ ਥ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਸਕ ਸਰੀਰ ਸਬਲਕੁਲ
ਅਰੋਗ ਹੋ ਸਗਆ ।

ਹੁਿੇ ਸਕਿਨ ਗੁਣ ਨੀਚ ਸੇਵਕਾਈ ।
ਕੇ ਪਰਮੇਸਰ ਸੈਨ ਰੂਪ ਧਰਕੇ ਅਿਰਾਈ ।
ਆਇਆ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਸਮੀਪੈ ।
ਲਗੇ ਲਗਾਵਨ ਿੇਲ ਮਹੀਪੈ ।
ਪਰਸੁਿ ਕਸਰ ਿਨੁ ਕੇ ਸਭ ਰੋਗੂ ।
ਿਰਨਿ ਸਮਸਲਓ ਸੁਖ ਭੋਗੂ ।

(ਸੂਰਜ ਪਰਕਾਸ਼ ਗਰੰ ਥ)

ਜਦੋਂ ਸੈਣ ਜੀ ਭਗਿ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਦਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰ ਚੇ ਿਾਂ ਰਾਜਾ
ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਿਖਿ ਿੋਂ ਉੱਠ ਖਲੋ ਿਾ ਿੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਿੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸੈਣ ਜੀ ਨੂੰ
ਪਸਹਨਾ ਸਦੱ ਿੀ । ਉਚੀ ਆਵਾਿ ਸਵੱ ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਕਹਾ ਸਕ ਭਗਿ ਜੀ ਨੇ
ਅੱ ਜ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੰ ੂ ਵੱ ਸ ਕਰ ਸਲਆ ਹੈ ਸਜਸ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ
ਜੀ ਨੇ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਸੁਸਣ ਪਰਿਾਪ ਕਬੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਸੱ ਖ ਹੋਯਾ ਸੈਣ ਨਾਈ ।
ਪਰੇਮ ਭਗਸਿ ਰਾਿੀ ਕਰੈ ਭਲਕੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰੈ ਜਾਈ ।
ਆਏ ਸੰ ਿ ਪਰਾਹੁਣੇ ਕੀਰਿਨ ਹੋਆ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ।
ਛੱ ਡ ਨ ਸਕੈ ਸੰ ਿ ਜਨ ਰਾਜ ਦੁਆਰ ਨ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ।
ਸੈਣ ਰੂਪ ਹਸਰ ਹੋਇ ਕੈ ਆਯਾ ਰਾਣੇ ਨੋਂ ਰੀਝਾਈ ।
ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਨੋ ਸਵਦਾ ਕਸਰ ਰਾਜਦੁਆਰ ਗਇਆ ਸ਼ਰਮਾਈ ।
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ਰਾਣੇ ਦੂਰਹੁੰ ਸੱ ਦ ਕੈ ਗਲਹੁੰ ਕਵਾਇ ਖੋਲਹ ਪੈਨਹਾਈ ।
ਵੱ ਸ ਕੀਿਾ ਹਉ ਿੁਧ ਅੱ ਜ ਬੋਲੈ ਰਾਜਾ ਸੁਣੈ ਲੁਕਾਈ ।
ਪਰਗਟ ਕਰੈ ਭਗਿ ਵਸਡਆਈ ।
(ਵਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ-10/16)
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਧੰ ਗ ! ਸੈਣ ਜੀ ਨੇ ਭਗਿੀ ਿੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ
ਵੱ ਡੀ ਪਰਾਪਿੀ ਕਰ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿੂੰ ਵੀ ਸੰ ਿਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਸਰਆ ਕਰ
ਸਕਉਂਸਕ ਸੇਵਾ ਿੋਂ ਮੇਵਾ ਸਮਲਦਾ ਹੈ । ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰੀਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿੇ
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾ ਸਦੰ ਦਾ ਹੈ । ਇਕੱ ਲੀ
ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਗੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹਲਟ ਚਲਾਉਣੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਨਾਮ ਵੀ ਜੱ ਪਣਾ
ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਬਰਸਹਮੰ ਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ । ਨਾਮ
ਜੱ ਪਣ ਨਾਲ ਦੁੱ ਖਾਂ ਦਾ ਖਾਿਮਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਰਗਾਹ ਸਵੱ ਚ
ਮਾਣ ਸਮਲਦਾ ਹੈ । ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਿੇ ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ
ਸਕ ਮੈਂ ਖਾਸ ਬੰ ਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਫੇਰ ਿਾਂ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਮਾਣ
ਆਉਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਸੇਵਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਿੇ ਸੇਵਾ ਉਹ
ਸਫਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਸਜਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਸਕ ਸੇਵਕ
ਅਪਣੀ ‘ਮੈਂ’ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢ ਕੇ ਸਨਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਚਾਉ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ
ਿੇ ਇਕ ਸੁਆਸ ਵੀ ਨਾਮ ਸਬਨਾ ਸਬਰਥਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਵੇ ।

ਸਵਸਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ ॥
ਿਾ ਦਰਗਹ ਬੈਸਣੁ ਪਾਈਐ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬਾਹ ਲੁਡਾਈਐ ॥

ਅੰ ਗ-26

ਸਵਸਚ ਹਉਮੈ ਸੇਵਾ ਥਾਇ ਨ ਪਾਏ ॥
ਜਨਸਮ ਮਰੈ ਸਫਸਰ ਆਵੈ ਜਾਏ ॥
ਸੋ ਿਪੁ ਪੂਰਾ ਸਾਈ ਸੇਵਾ
ਜੋ ਹਸਰ ਮੇਰੇ ਮਸਨ ਭਾਣੀ ਹੇ ॥
ਪਾਨੀ ਪਖਾ ਪੀਸਉ ਸੰ ਿ ਆਗੈ
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ਅੰ ਗ-1071

ਗੁਣ ਗੋਸਵੰ ਦ ਜਸੁ ਗਾਈ ॥
ਸਾਸਸ ਸਾਸਸ ਮਨੁ ਨਾਮੁ ਸਮਾਰੈ
ਇਹੁ ਸਬਸਰਾਮ ਸਨਸਧ ਪਾਈ ॥

ਅੰ ਗ-673

ਸਜਹੜੀ ਮਨਮਸਿ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਹੈ ਸਕ ਲੋ ਕ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨ, ਬੜਾ ਦਾਨੀ ਹੈ,
ਮਾਣ ਸਦੰ ਦੇ ਹਨ ਿੇ ਸਾਰੇ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ ਸਕ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਿਾਂ ਅਬੇ
ਿਬੇ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਸਜਵੇਂ ਕੋਈ ਪੱ ਥਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਿੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਿਾਂ ਡੁੱ ਬ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਗਾਹ ਸਵੱ ਚ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸਮਲਦਾ । ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਸਸਰ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਿਾਂ ਸੇਵਾ ਥਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ।

ਅਬੇ ਿਬੇ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਸਕਉ ਦਰਗਹ ਪਾਵੈ ॥
ਪਥਰ ਕੀ ਬੇੜੀ ਜੇ ਚੜੈ ਭਰ ਨਾਲ ਬੁਡਾਵੈ ॥

ਅੰ ਗ-420

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸਜਸੁ ਆਸਪ ਕਰਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਸਸਰੁ ਦੇ ਛੂਟੀਐ ਦਰਗਹ ਪਸਿ ਪਾਏ ॥

ਅੰ ਗ-421

ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਧੰ ਗ ! ਸੰ ਗਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਿੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ
ਪਰਸੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੇ ਿਾਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਸਮਲਦਾ । ਗੁਰਸਸੱ ਖ ਵਾਸਿੇ
ਇਹੀ ਸਸਸਖਆ ਹੈ ਿੇ ਨਾਲੇ ਭਗਿੀ ਦੀ ਪਰਾਪਿੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਿੋਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ । ਜੇ
ਕੋਈ ਕਹੇ ਸਕ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਿੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ,
ਗੁਰੂ ਦੀ ਿੇ ਸੰ ਗਿਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ।

ਜੰ ਗਮ ਜੋਧ ਜਿੀ ਸੰ ਸਨਆਸੀ
ਗੁਸਰ ਪੂਰੈ ਵੀਚਾਰੀ ॥
ਸਬਨੁ ਸੇਵਾ ਫਲੁ ਕਬਹੁ ਨ ਪਾਵਸਸ
ਸੇਵਾ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ॥

ਅੰ ਗ-992

ਗੁਰਸਸੱ ਖੀ ਦਾ ਸਸਖਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸੰ ਗਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ।
(ਵਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ-28/4)
ਸਜਹੜਾ ਅਪਣੇ ਸਨਜ ਲਈ ਕਾਰ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਸਵੱ ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ
ਸਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਿੇ ਸਬੰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ
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ਸਲਆ । ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਕ ਸੇਵਾ ਿੇ ਨਾਮ ਸਸਮਰਨ ਿੋਂ ਸਬਨਾ
ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰ ਸਾਰ ਸਵੱ ਚ ਆ ਕੇ ਡੁੱ ਬ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਜਵੇਂ ਬਾਜੀਗਰ ਨੇ ਜਾਦੂ ਸਦਖਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਪਾ ਕੇ
ਭੁਲਾ ਸਦੱ ਿਾ ਸੀ ਇਸੇ ਿਰਹਾਂ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਪਾ ਕੇ ਸੰ ਸਾਰ ਨੂੰ
ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਸਜਹੜੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਨਵਲੀ-ਭੁਅੰਗਮ
ਆਸਦ ਹਨ, ਇਹ ਬਹੁਿ ਔਖੇ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਨਹਾਂ ਨਾਲ
ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ । ਸੇਵਾ ਿੇ ਸਸਮਰਨ ਦਾ ਗੁਰਮਸਿ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਬਹੁਿ ਸੌਖਾ ਹੈ,
ਇਕ ਨਾਲ ਸਲਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿੇ ਭਰਮ ਦੀ ਨਸਵਰਿੀ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਸਨਰਮਲ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸਨਵਲੀ ਕਰਮ ਭੁਅੰਗਮ ਭਾਠੀ ਰੇਚਕ ਪੂਰਕ ਕੁੰ ਭ ਕਰੈ ॥
ਸਬਨੁ ਸਸਿਗੁਰ ਸਕਛੁ ਸੋਝੀ ਨਾਹੀ ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਬੂਸਡ ਮਰੈ ॥
ਸਸਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥
ਅਨਸਦਨੁ ਜਾਗੈ ਸਸਚ ਸਲਵ ਲਾਏ ॥
ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
ਸੁਖਦਾਿਾ ਸੇਵੇ ਸਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥

ਅੰ ਗ-1343

ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਧੰ ਗ ! ਦੁਸਬਧਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਜਸ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ
ਜੱ ਪਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਿੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਸਕ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਕ ਿੋਂ ਅਨੇਕ ਹੈ ਿੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਉਸ ਦੇ ਹਨ
ਪਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰ ਸਾਰ ਭੁੱ ਸਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ

ਰਸਮਆ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਕੇ ‘ਵਾਸਹਗੁਰੂ’ ਕਸਹੰ ਦਾ ਜਾਈ,ਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਿੈਨੰ ੂ ਉਸ
ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਮਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਜਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਿੈਨੰ ੂ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਮਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ।

ਦੁਸਬਧਾ ਚੂਕੈ ਿਾਂ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੁ ॥
ਘਸਰ ਬਾਹਸਰ ਏਕੋ ਕਸਰ ਜਾਣੁ ॥
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ਅੰ ਗ-1343

ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਧੰ ਗ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਦੱ ਿਾ ਿੇ ਹੁਣ ਸਦਨ ਰਾਿ
ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਸਪਆ ਿੇ ਨਾਲ ਬੰ ਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸਜਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਸਦਰੜਿਾ ਹੋਵੇ, ਬੰ ਦਗੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਸਗਆ ਕਰਦੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ
ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਿੇ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਦੱ ਿਾ ਸਜਥੇ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ । ਸਜਸ
ਥਾਂ ਿੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਦੀ ਗੁੰ ਜਾਰ ਪਾ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਨਾਮ
ਦੀ ਧੁੰ ਨੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ਆਈ । ਉਥੇ ਪੰ ਜ ਸ਼ਬਦ ਦੀ
ਧੁੰ ਨਕਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਅਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਸਟੱ ਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿੇ ਸਨਜ ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ
ਸਵੱ ਚ ਸਨਜ ਘਰ ਸਦੱ ਖਾ ਸਦੱ ਿਾ ਸਜਥੇ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਜਪਾ ਜਾਪ
ਅਪਣੇ ਆਪ ਚਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਗਆ ਿੇ ਭਾਈ ਸਧੰ ਗ ਦੀ ਹਰ ਵਕਿ ਸਸਹਜ
ਸਮਾਧ ਲੱਗੀ ਰਸਹੰ ਦੀ ਹੈ ।

ਘਰ ਮਸਹ ਘਰੁ ਦੇਖਾਇ ਦੇਇ ਸੋ ਸਸਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥
ਪੰ ਚ ਸਬਦ ਧੁਸਨਕਾਰ ਧੁਸਨ ਿਹ ਬਾਜੈ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥
ਿਾਰ ਘੋਰ ਬਾਸਜੰ ਿਰ ਿਹ ਸਾਸਚ ਿਖਸਿ ਸੁਲਿਾਨੁ ॥
ਸੁਖਮਨ ਕੈ ਘਸਰ ਰਾਗੁ ਸੁਸਨ ਸੁੰ ਸਨ ਮੰ ਡਸਲ ਸਲਵ ਲਾਇ ॥
ਅਕਥ ਕਥਾ ਬੀਚਾਰੀਐ ਮਨਸਾ ਮਨਸਹ ਸਮਾਇ ॥
ਉਲਸਟ ਕਮਲੁ ਅੰ ਸਮਰਸਿ ਭਸਰਆ ਇਹੁ ਮਨੁ ਕਿਹੁ ਨ ਜਾਇ ॥
ਅਜਪਾ ਜਾਪੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਆਸਦ ਜੁਗਾਸਦ ਸਮਾਇ ॥
ਸਸਭ ਸਖੀਆ ਪੰ ਚੇ ਸਮਲੇ ਗੁਰਮੁਸਖ ਸਨਜ ਘਸਰ ਵਾਸੁ ॥
ਸਬਦ ਖੋਸਜ ਇਹੁ ਘਰੁ ਲਹੈ ਨਾਨਕੁ ਿਾ ਕਾ ਦਾਸੁ ॥

ਅੰ ਗ-1291

ਸਹਜ ਸਮਾਸਧ ਲਗੀ ਸਲਵ ਅੰ ਿਸਰ
ਸੋ ਰਸੁ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਜੀਉ ॥

ਅੰ ਗ-106

ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਪਰਾਪਿ ਹੋ ਸਗਆ ਜੋ ਵੱ ਡੇ ਵੱ ਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਹੁਣ ਸਚੱ ਿ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੇ ਸਕਸੇ ਨੂੰ ਜਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕ ਮੈ ਸੇਵਾ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਸਨਮਰਿਾ ਿੇ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁੱ ਝ ਕਹੀ
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ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਵਰੋਧ ਵੀ ਕਰੇ ਿਾਂ ਹੱ ਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਅੰ ਗਦ ਸਾਸਹਬ ਜੀ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਵੱ ਚ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਬਸਿਰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਿਨ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੁੱ ਠੀ ਚਾਪੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਸਦਨ ਸੇਵਾ ਸਵੱ ਚ ਐਨਾ ਮਸਿ ਹੋਇਆ ਸਕ ਕੰ ਮ ਿੇ ਜਾਣਾ ਭੁੱ ਲ
ਸਗਆ । ਕੰ ਮ ਇਹ ਸੀ ਸਕ ਇਸ ਦੇ ਜਜਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਿੇ ਉਥੇ ਸਾਰਾ
ਕੰ ਮ ਇਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਿੇ ਬੇਅੰਿ ਸਿਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਸਸਰ ਸੀ । ਕਾਸਮਆਂ ਨੂੰ
ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਲਆਉਣਾ ਿੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀ । ਪਸਹਲੇ ਸਦਨ ਹੀ ਇਨਹਾਂ
ਕੰ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱ ਸ ਸਦੱ ਿਾ ਸਗਆ ਸੀ ਸਕ ਭਾਈ ਸਧੰ ਗ ! ਿੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰ ਮ
ਕਰਨੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਵੱ ਚ ਇਿਨਾ ਮਗਨ ਹੋਇਆ ਸਕ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੰ ਮ ਉਿੇ
ਜਾਣਾ ਭੁੱ ਲ ਸਗਆ ਿੇ ਉਥੋਂ ਗੈਰਹਾਿਰ ਹੋ ਸਗਆ । ਸਪਆਸਰਓ ! ਸਜਹੜਾ ਸਾਰੇ
ਖੰ ਡਾਂ ਬਰਸਹਮੰ ਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੁੰ ਨ-ਮੁੰ ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਿਾਂ
ਸਨਰਾ ਸਪਆਰ ਹੈ, ਸਨਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਭੂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਨਯਮ
ਮੁਿਾਬਕ ਆਪਣੇ ਸਪਆਰੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱ ਖੀ ਿੇ ਭਾਈ ਸਧੰ ਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਕੇ ਸ਼ਾਦੀ
ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਸਿੇ ਪਹੁੰ ਚ ਸਗਆ ।

ਹਸਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਭਗਿ ਉਪਾਇਆ
ਪੈਜ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

ਅੰ ਗ-451

ਅਪੁਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ ਆਪੇ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ॥
ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਸਕਰਸਿ ਸੇਵਕ ਕੀ
ਿਹਾ ਿਹਾ ਉਸਠ ਧਾਵੈ ॥
ਸੇਵਕ ਕਉ ਸਨਕਟੀ ਹੋਇ ਸਦਖਾਵੈ ॥
ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਠਾਕੁਰ ਪਸਹ ਸੇਵਕੁ
ਿਿਕਾਲ ਹੋਇ ਆਵੈ ॥

ਅੰ ਗ-403

ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਸਹ ਰਹੇ ਸਨ ਸਕ ਭਾਈ ਸਧੰ ਗ ! ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਆਹ ਕੰ ਮ ਕਰ, ਕੋਈ
ਕਸਹੰ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਕੰ ਮ ਕਰ, ਸਕਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸਦੰ ਦਾ ਸਕ ਮੈਂ ਪਸਹਲਾਂ ਇਹ
ਕੰ ਮ ਕਰ ਲਵਾਂ ਿੇ ਫੁਰਿੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰ ਮ ਕਰੀ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ । ਬੰ ਦਾ ਇਕ ਹੈ
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ਪਰ ਇਕੱ ਲਾ ਹੀ ਪੰ ਦਰਾਂ ਵੀਹ ਬੰ ਸਦਆਂ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰੀ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਹੀ
ਹੈਰਨ ਸਨ ਸਕ ਇਧਰ ਵੀ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਨਿਰ ਆ ਸਰਹਾ ਹੈ ਿੇ ਨਾਲੇ ਕਸਹੰ ਦਾ ਸਕ
ਮੈਂ ਸੱ ਦੇ ਵੀ ਦੇ ਸਦੱ ਿੇ ਿੇ ਚੀਿਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਆ ਸਦੱ ਿੀਆਂ । ਦਾਲ ਸਬਿੀਆਂ
ਬਣਾ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਿਆਰ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ । ਘਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱ ਛੀ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ ਸਕ ਫਲਾਣਾ ਕੰ ਮ ਹੋ ਸਗਆ ਿੇ ਕਸਹ ਸਦੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਹੋ ਸਗਆ । ਘਰ ਵਾਲੇ
ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਸਕ ਸਜਹੜਾ ਵੀ ਕੰ ਮ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਾਂ ਸਿਆਰ ਸਪਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਸਜਧਰ
ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਸਧੰ ਗ ਨਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਿੇ ਸਵਆਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰ ਮ ਵੀ ਸਹੀ
ਹਨ ਕੋਈ ਕੰ ਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਸਦੱ ਿਾ । ਸਕਸੇ ਦੇ ਸਮਝ ਸਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ
ਸਕ ਇਕ ਬੰ ਦਾ ਹੈ ਿੇ ਕੰ ਮ ਸਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸਕਉਂਸਕ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਾ ਨਹੀਂ ਸਕ
ਸਜਹੜਾ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਬਣ ਆਈ ਹੈ ਿੇ ਸਧੰ ਗ ਰੂਪ ਬਣ
ਕੇ ਪੈਜ ਰੱ ਖ ਸਰਹਾ ਹੈ । ਉਧਰ ਭਾਈ ਸਧੰ ਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁੱ ਝ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਵਸਰ ਸਗਆ ਸਕ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੰ ਮ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ
ਿੋਂ ਵੇਹਲਾ ਹੋਇਆ ਿਾਂ ਸਖਆਲ ਆਇਆ ਸਕ ਐ ਮਨਾ ! ਅੱ ਜ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਸ
ਨੇ ਿਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰ ਮ ਮੇਰੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਿਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿੇ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸਦਆਂਗਾ ?
ਸਵਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਪੁਹਚ
ੁੰ ਸਗਆ, ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਾਰੇ ਕੰ ਮ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਿੇ
ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਸਹ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ ਸਕ ਭਾਈ ਸਧੰ ਗ ! ਿੇਰੇ
ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਅੱ ਜ ਿਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਸਦੱ ਿੀ, ਿੂੰ ਕਈ ਸ਼ਕਲਾਂ ਧਾਰ ਕੇ ਕੰ ਮ
ਕਰ ਸਰਹਾ ਸੀ । ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸਖਆ ਹੈ ਸਕ ਿੂੰ ਇਧਰ-ਉਧਰ
ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਿੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਰਹਾ ਸੀ । ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਸਧੰ ਗ ਝੱ ਟ ਸਮਝ
ਸਗਆ ਸਕ ਇਹ ਿਾਂ ਉਸੇ ਿਰਹਾਂ ਅਚਰਜ ਕੌ ਿਕ ਹੋ ਸਗਆ ਸਜਵੇਂ ਭਗਿ ਸੈਣ ਜੀ
ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਪਰਭੂ ਦੇ ਇਸ ਕਸਰਸ਼ਮੇ ਨੂੰ ਅੰ ਦਰ ਿਬਿ ਕਰ ਕੇ ਜਰ ਸਲਆ
ਿੇ ਸਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਿੀ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਿਾਸਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਿਾ ਸਕ ਇਸ
ਿਰਹਾਂ ਪਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱ ਖੀ । ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਿਰਹਾਂ
ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸਰਹਾ । ਸਵਆਹ ਿੋਂ ਬਾਦ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਸਠਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਿੇ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਸਚੇ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ! ਭਾਈ ਸਧੰ ਗ ਨੇ ਬਹੁਿ ਸੇਵਾ ਕੀਿੀ ਹੈ
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ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਸਕਆ ਸਕ ਭਾਈ ਸਧੰ ਗ ਇਕ ਸੀ ਜਾਂ ਕਈ ਸਧੰ ਗ
ਸਨ । ਇਸ ਨੂੰ ਸਜਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਈ ਸਧੰ ਗ ਬਣ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰ
ਸਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿੇ ਸਜਹੜਾ ਕੰ ਮ ਕਸਹੰ ਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਆਰ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ । ਗੁਰੂ
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰ ਿਰ ਸਧਆਨ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸਖਆ ਿੇ ਸਸੱ ਖ ਿੇ ਬਹੁਿ ਪਰਸੰਨ ਹੋਏ ਸਕ
ਸਕੰ ਨਾ ਿਬਿ ਰੱ ਖ ਕੇ ਅਜੱ ਰ ਨੂੰ ਜਸਰਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਸਵੱ ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ
ਸਧਆਨ, ਿੱ ਿ ਸਗਆਨ ਸਦਰੜ ਹੋ ਸਗਆ, ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਸਗਆ, ਕਾਲ
ਮੰ ਡਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਗਆ ਿੇ ਨਾਮ ਰਸ ਿਾਰੀ ਹੋ ਸਗਆ ਹੈ । ਅੰ ਦਰ ਜੋਿ
ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਿੇ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਿੇ ਪਹੁੰ ਚ ਸਗਆ ਹੈ ।

ਮਨ ਮਸਹ ਸਸਿਗੁਰ ਸਧਆਨੁ ਧਰਾ ॥
ਸਦਰਸੜਓ ਸਗਆਨੁ ਮੰ ਿੁ ਹਸਰ ਨਾਮਾ ਪਰਭ ਜੀਉ ਮਇਆ ਕਰਾ ॥
ਕਾਲ ਜਾਲ ਅਰੁ ਮਹਾ ਜੰ ਜਾਲਾ ਛੁਟਕੇ ਜਮਸਹ ਡਰਾ ॥
ਆਇਓ ਦੁਖ ਹਰਣ ਸਰਣ ਕਰੁਣਾਪਸਿ ਗਸਹਓ ਚਰਣ ਆਸਰਾ ॥
ਨਾਵ ਰੂਪ ਭਇਓ ਸਾਧਸੰ ਗੁ ਭਵ ਸਨਸਧ ਪਾਸਰ ਪਰਾ ॥
ਅਸਪਉ ਪੀਓ ਗਿੁ ਥੀਓ ਭਰਮਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਜਰੁ ਜਰਾ ॥
ਅੰ ਗ-701
ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਿੇ ਭਾਈ ਸਧੰ ਗ ਨੂੰ ਬੁਕਲ ਸਵੱ ਚ ਲੈ
ਸਲਆ ਿੇ ਬਚਨ ਕੀਿਾ ਸਸੱ ਖਾ ! ਸਨਹਾਲ, ਿੂੰ ਧੰ ਨ ਹੈਂ, ਿੂੰ ਆਪ ਵੀ ਿਸਰਆ ਿੇ
ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿਾਰ ਸਦੱ ਿਾ, ਿੇਰਾ ਸੰ ਸਾਰ ਿੇ ਆਉਣਾ ਧੰ ਨ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਜਰਨ
ਸ਼ਕਿੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਰਹਮ ਸਗਆਨ, ਸਰਧੀਆਂ ਸਸਧੀਆਂ ਦੇ
ਭੰ ਡਾਰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰ ਸਾ ਨਸਵਰਿ ਕਰ ਸਦੱ ਿਾ । ਗੁਰਸਸੱ ਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਚ ਕੇ
ਸੇਵਾ ਕੀਿੀ, ਬੰ ਦਗੀ ਕੀਿੀ, ਸਜਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦਾ ਸੰ ਸਾ ਸਮਟ ਸਗਆ,
ਅਸਗਆਨ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਸਗਆ । ਅਟੱ ਲ ਪਦਵੀ ਪਰਾਪਿ ਕਰ ਲਈ ਸਜਸ ਕਰਕੇ
ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸੰ ਸਾਰ ਸਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪ ਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿੇ ਸਜਹੜੇ ਉਸ
ਦਾ ਸਧਆਨ ਧਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਸਾਸਹਬ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ
ਭਾਈ ਸਧੰ ਗ ! ਹੁਣ ਿੇਰਾ ਿੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਰਹਾ, ਿੂੰ , ਮੈਂ ਬਣ ਸਗਆ ਿੇ
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ਮੈਂ, ਿੂੰ ਬਣ ਸਗਆ ਸਕਉਂਸਕ ਿੇਰੇ ਅੰ ਦਰੋਂ ‘ਮੈਂ’ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਸਗਆ । ਜਦੋਂ ‘ਮੈਂ’
ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਿਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਸਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ‘ਮੈਂ’ ਕਰਕੇ ਹੀ
ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਿੋਂ ਦੂਰ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਸਜਥੇ ‘ਮੈਂ’ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਵੱ ਸਦਾ ਜਦ
‘ਮੈਂ’ ਖਿਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਫਰ ਸਰੀਰ ਸਵੱ ਚ ‘ਿੂੰ ’ ਵੱ ਸਦਾ ਹੈ ।

ਜਬ ਹਮ ਹੋਿੇ ਿਬ ਿੂ ਨਾਹੀ ਅਬ ਿੂਹੀ ਮੈ ਨਾਹੀ ॥
ਅਨਲ ਅਗਮ ਜੈਸੇ ਲਹਸਰ ਮਇ ਓਦਸਧ
ਜਲ ਕੇਵਲ ਜਲ ਮਾਂਹੀ ॥

ਅੰ ਗ-657

ਹੈਗਾ ਿਾਂ ਪਸਹਲਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ ਪਰ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਸਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ
ਲਸਹਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਦਾ ਸਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਜਵੇਂ ਸਮੁੰ ਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਸਹਰਾਂ ਿੇ
ਝੱ ਗ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਣ ਕੇ ਵੱ ਖ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਦਸਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਬਰਹਮ ਸਗਆਨ
ਅੰ ਸਮਰਿ ਪਰਾਪਿ ਹੋ ਸਗਆ ਿੇ ਸੰ ਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰ ਸੇ ਖਿਮ ਹੋ ਗਏ ਅਿੇ
ਅੰ ਦਰ-ਬਾਹਰ, ਘਟ-ਘਟ ਸਵੱ ਚ ਪਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸਕਉਂਸਕ ਆਪਾ
ਵੇਚ ਕੇ ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ ਸਮਰਪਣ (surrender) ਕਰ ਸਦੱ ਿਾ ।

ਇਹੁ ਸੰ ਸਾਰੁ ਸਬਕਾਰੁ ਸੰ ਸੇ ਮਸਹ
ਿਸਰਓ ਬਰਹਮ ਸਗਆਨੀ ॥

ਅੰ ਗ-13

ਠਾਕੁਰ ਿੁਮ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ ॥
ਉਿਸਰ ਗਇਓ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਸੰ ਸਾ
ਜਬ ਿੇ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ॥

ਅੰ ਗ-1218

ਸ਼ੁਰੂ ਸਵੱ ਚ ਬੇਨਿੀ ਕੀਿੀ ਗਈ ਸੀ ਸਕ ਸੰ ਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ
ਚੱ ਕਰ ਸਵੱ ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ । ਹਨਹੇਰੇ ਅੰ ਦਰ ਸਜਹੜੀ ਰੱ ਸੀ ਨੂੰ ਸੱ ਪ ਸਮਝ ਕੇ
ਡਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚਾਨਣਾ ਹੋਇਆ ਿਾਂ ਅਸਲੀਅਿ ਦਾ ਪਿਾ ਲੱਸਗਆ ਸਕ ਐਵੇਂ ਹੀ
ਡਰਦੇ ਰਹੇ । ਇਸੇ ਿਰਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰ ਦਰ ‘ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ’ ਦੇ ਅਸਭਆਸ ਦੁਆਰਾ
ਸਗਆਨ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਸਗਆ ਿਾਂ ਫੇਰ ਦੇਸਖਆ ਸਕ ਇਥੇ ਿਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ
ਨਹੀਂ, ਘਟ-ਘਟ ਸਵੱ ਚ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਹੀ ਵਰਿ ਸਰਹਾ ਹੈ ।

ਸਭ ਮਸਹ ਏਕੁ ਵਰਿਦਾ
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ਸਜਸਨ ਆਪੇ ਰਚਨ ਰਚਾਈ ॥

ਅੰ ਗ-954

ਗੁਰਮਿੀ ਘਸਟ ਚਾਨਣੁ ਹੋਆ
ਪਰਭੁ ਰਸਵ ਰਸਹਆ ਸਭ ਥਾਈ ਰਾਮ ॥

ਅੰ ਗ-770

ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਮਸਿ ਦਾ ਸਸਧਾਂਿ ਹੈ ਿੇ ਇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਿੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਵਾਸਿੇ
ਰਸਹਿਾਂ ਹਨ ਸਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰ ਸਾ ਖਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿੇ ਅਸਗਆਨ ਦਾ
ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਜਸ ਨੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਧਾਰ ਲਵੋ, ਸਜਹੜੇ ਖੜਹੇ ਸੋਚਦੇ
ਹਨ, ਚਲ ਪਵੋ , ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ ਸਕਉਂਸਕ ਲੰਸਘਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ
ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਦਾ । ਸਜਸ ਸਦਨ ਸੰ ਸਾਰ ਿੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ
ਇਕ ਸਦਨ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਉਸ ਵਕਿ ਕੇਵਲ ਪਛਿਾਵਾ ਪਲੇ ਰਸਹ ਜਾਵੇਗਾ
ਸਕ ਜੇ ਸੇਵਾ ਸਸਮਰਨ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਿਾਂ ਚੰ ਗਾ ਸੀ ।

ਜੋ ਸਕਛੁ ਕਰਸਹ ਸੋਈ ਅਬ ਸਾਰੁ ॥
ਸਫਸਰ ਪਛਿਾਹੁ ਨ ਪਾਵਹੁ ਪਾਰੁ ॥

ਅੰ ਗ-1159

ਮੰ ਸਿਲ ਬਹੁਿ ਦੂਰ ਹੈ ਲੇ ਸਕਨ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੈ, ਅੰ ਦਰੋਂ ਅੰ ਦਰ ਘੋਲ ਹੈ, ਯੁੱ ਧ ਹੈ,
ਅਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਰਮਸਿ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੋ । ਸਜਹੜਾ ਸਵਧੀ
ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਸਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਸਵਧੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇਗਾ ਉਸ
ਨੂੰ ਇਹ ਪਦਵੀ ਪਰਾਪਿ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅੰ ਦਰ ਸ਼ੌਕ ਿੇ ਸਮਲਣੇ ਦੀ ਸਖੱ ਚ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
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5. ਹਉਮੈ ਿੂਝੈ ਤਾ ਦਿੁ ਸ੍ੁਝੈ ॥
ਸਿਸੰ ਗ ਦੀ ਮਸਹਮਾ ਬਹੁਿ ਵੱ ਡੀ ਹੈ, ਪੁੰ ਨ ਕਰਮਾਂ ਿੋਂ ਸਬਨਾਂ ਸਿਸੰ ਗ
ਪਰਾਪਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਿੇ ਸਿਸੰ ਗ ਹੀ ਇਕ ਐਸੀ ਜਗਹਾ ਹੈ ਸਜਥੇ ਆ ਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ
ਸੁਮੱਿ ਸਮਲਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਸੋਝੀ ਸਮਲਦੀ ਹੈ ਸਕ ਮੇਰਾ
ਸੰ ਸਾਰ ਿੇ ਅਉਣਾ ਸਕਉਂ ਹੋਇਆ ? ਸਿਸੰ ਗ ਸਵੱ ਚ ਆ ਕੇ ਸਸਿਪੁਰਸ਼ਾਂ

ਦੇ

ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪਰਾਪਿ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਭ ਿੋਂ ਊਚਾ ਕਰਮ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਸਿਸੰ ਗ ਸਵੱ ਚ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਸਲਆ ਕਰਦਾ, ਸਜਸ ਦੇ
ਭਾਗਾਂ ਸਵੱ ਚ ਸਲਸਖਆ ਹੋਵੇ ਕੇਵਲ ਓਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਹਸਰ ਕੀਰਸਿ ਸਾਧਸੰ ਗਸਿ ਹੈ
ਸਸਸਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਿਸੁ ਭਇਓ ਪਰਾਪਸਿ
ਸਜਸੁ ਪੁਰਬ ਸਲਖੇ ਕਾ ਲਹਨਾ ॥

ਅੰ ਗ-642

ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਿਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਕਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰਭੂ ਨਾਲੋਂ
ਸਵਛੜ ਕੇ ਦੁੱ ਖੀ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹਾਂ ਿੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਮਲਾਪ ਸਕਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ? ਇਥੇ
ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਸਕਸੇ ਨੂੰ ਫਲ ਘੱ ਟ ਸਮਲਦਾ ਹੈ
ਿੇ ਸਕਸੇ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਸਮਲਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਸਜਹੜੇ ਖਾਲੀ ਰਸਹ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ । ਸਜਨਹਾਂ ਸਸੱ ਖ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸਸਿਸੰ ਗ ਸਵੱ ਚ ਆ ਕੇ ਸਸਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ
ਸਸਹਿ ਹਾਿਰਾ ਹਿੂਰ ਸਮਝਕੇ ਉਿਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਿਾ, ਸੁਣ ਕੇ
ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ ਆਸਗਆ ਿੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱ ਿ ਕਰਕੇ ਸਹਰਦੇ ਸਵੱ ਚ ਧਾਰ ਸਲਆ, ਉਨਹਾਂ
ਦਾ ਲੇ ਖੇ ਸਵੱ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਨਹਾਂ ਬਰਹਮ
ਵਾਕਾਂ ਿੇ ਸਨਸਚਾ ਕਰ ਲਈਏ ਿਾਂ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਸਕੰ ਨਾ
ਵੱ ਡਾ ਫਲ ਸਮਲਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੰ ਦਾਿਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ।

ਸੇਵਕ ਸਸਖ ਪੂਜਣ ਸਸਭ ਆਵਸਹ
ਸਸਭ ਗਾਵਸਹ ਹਸਰ ਹਸਰ ਊਿਮ ਬਾਨੀ ॥
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ਗਾਸਵਆ ਸੁਸਣਆ ਸਿਨ ਕਾ ਹਸਰ ਥਾਇ ਪਾਵੈ
ਸਜਨ ਸਸਿਗੁਰ ਕੀ ਆਸਗਆ
ਸਸਿ ਸਸਿ ਕਰ ਮਾਨੀ ॥

ਅੰ ਗ-669

ਕਈ ਕੋਸਟਕ ਜਗ ਫਲਾ ਸੁਸਣ ਗਾਵਣਹਾਰੇ ਰਾਮ ॥

ਅੰ ਗ-546

ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ ਸਕ ਕੋਸਟਕ, ਸਜਸ ਦਾ ਮਿਲਬ ਹੈ ਕਰੋੜ, ਕਈ
ਕਰੋੜ ਜੱ ਗਾਂ ਦਾ ਫਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਸੰ ਗ ਸਵੱ ਚ ਆ ਕੇ ਹਰੀ ਜਸ
ਸੁਣਦੇ ਿੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਨੂੰ ਗਸਹਰਾਈ ਨਾਲ ਸਵਚਾਰੀਏ ਿਾਂ ਪਿਾ ਲੱਗ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਜਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਸਾਰ ਹੀ ਜੱ ਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ
ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਨਸਮਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜੱ ਗ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਜਦ ਿੱ ਕ ਉਹ ਸੁਰਿ
ਨਹੀਂ ਸੰ ਭਾਲਦਾ । ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਨਾਲ ਸੌ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿੱ ਕ ਉਸ ਦੇ 36 ਹਿਾਰ
5 ਸੌ ਜੱ ਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਹਿਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਦੇ 3 ਲੱਖ 60 ਹਿਾਰ,
ਦਸ ਹਿਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਹਿਾਰ ਜੱ ਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ । ਐਨੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਿਾਂ ਸਕਸੇ ਨੂੰ ਸਮਲਦੀ ਨਹੀਂ ਿੇ ਨਾਹੀ ਇਿਨੀ ਉਮਰ
ਵਾਲਾ ਬੰ ਦਾ ਅੱ ਜ ਿੱ ਕ ਦੁਨੀਆਂ ਿੇ ਆਇਆ ਹੈ ਸਜਸ ਨੇ ਐਨੇ ਪੁੰ ਨ ਕੀਿੇ ਹੋਣਗੇ ।
ਐਡੇ ਵੱ ਡੇ ਪੁੰ ਨ ਦਾ ਅੰ ਦਾਿਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸਕਉਂਸਕ ਸਿਸੰ ਗ ਸਵੱ ਚ ਆ ਕੇ
ਸਮਰੱ ਥ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕ ਸਭ ਿੋਂ ਵੱ ਡੇ ਪੁੰ ਨ ਦਾ ਫਲ ਹੋਇਆ
ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਸਹੰ ਦੇ ਸਪਆਸਰਓ ! ਸਸਿਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਦਾਿਾ ਸੰ ਸਾਰ
ਸਵੱ ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸਕਉਂਸਕ ਸਮਰੱ ਥ ਗੁਰੂ, ਪੂਰਨ ਸਸਿਗੁਰੂ
ਹਉਮੈ ਦੇ ਬੰ ਧਨ ਕੱ ਟ ਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਮਲਾ ਸਦੰ ਦਾ ਹੈ ।

ਸਸਿਗੁਰ ਜੇਵਡੁ ਦਾਿਾ ਕੋ ਨਹੀ
ਸਸਭ ਸੁਸਣਅਹੁ ਲੋ ਕ ਸਬਾਇਆ ॥
ਸਸਿਗੁਸਰ ਸਮਸਲਐ ਸਚੁ ਪਾਇਆ
ਸਜਨੀ ਸਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ॥
ਸਜਸਨ ਸਚੋ ਸਚੁ ਬੁਝਾਇਆ ॥
ਸਸਿਗੁਰ ਪੁਰਖੁ ਅਗੰ ਮੁ ਹੈ ਸਨਰਵੈਰੁ ਸਨਰਾਲਾ ।
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ਅੰ ਗ-465

ਜਾਣਹੁ ਧਰਿੀ ਧਰਮ ਕੀ ਸੱ ਚੀ ਧਰਮਸਾਲਾ ।
ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਫਲ ਕਰਮ ਸਮਾਲਾ ।

ਸਜਉਂ ਕਰ ਸਨਰਮਲ ਆਰਸੀ ਜਗ ਵੇਖਸਣ ਵਾਲਾ ।
ਜੇਹਾ ਮੁਹੁ ਕਸਰ ਭਾਲੀਐ ਿੇਹੋ ਵੇਖਾਲਾ ।
ਸੇਵਕ ਦਰਗਹ ਸੁਰਖਰੂ ਵੇਮੁਖੁ ਮੁਹ ਕਾਲਾ ।
(ਵਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ-34/1)
ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਸਵੱ ਛੜ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲਾਂ ਿੋਂ ਦੁੱ ਖੀ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ ਿੇ
ਇਿਨਾ ਭੁੱ ਲ ਚੁੱ ਸਕਆ ਹੈ ਸਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਾ ਸਕ ਮੈਂ ਕੌ ਣ ਹਾਂ ਿੇ
ਸਕਥੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁੱ ਛੇ ਅਸੀਂ ਕਸਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਕ ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਸਸੰ ਘ
ਹਾਂ ਿੇ ਫਲਾਨੇ ਸਪੰ ਡ ਜਾਂ ਸ਼ਸਹਰ ਿੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ । ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸਰ ਕਰਕੇ
ਅਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸਗਆਨ ਭੁੱ ਲ ਸਗਆ ਸਕ ਮੈਂ ਕੌ ਣ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ
ਗੇੜੇ ਖਾਂਦੇ ਸਫਰਦੇ ਹਾਂ ।

ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਿੂ ਕਉਨੁ ਕਹਾ ਿੇ ਆਇਓ ॥
ਏਿੀ ਨ ਜਾਨਉ ਕੇਿੀਕ ਮੁਦਸਿ
ਚਲਿੇ ਖਬਸਰ ਨ ਪਾਇਓ ॥

ਅੰ ਗ-999

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਿ ਅਕਲਮੰ ਦ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਿੇ ਕਸਹੰ ਦੇ ਸਫਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕ
ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਅਕਲਮੰ ਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੱ ਡੇ ਵੱ ਡੇ ਸਮਾਰੋਹ (function)
ਕਰਕੇ ਸਡਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰ ਸਾਰ ਭਰ ਸਵੱ ਚ ਫੋਟਆ
ੋ ਂ
ਟੈਸਲਵੀਿਨ ਉਿੇ ਸਦਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ ਸਕ
ਮੈਨੰ ੂ ਸਾਰਾ ਸੰ ਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰੇਮੀਆ ! ਿੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਾਂ ਜਾਣਦਾ
ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਵਰਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਨਕਲੇ ਸਜਹੜਾ ਦੱ ਸ ਸਕੇ ਸਕ ਮੈਂ ਕੌ ਣ ਹਾਂ ।
ਜੇ ਪੁੱ ਛੋ ਸਕ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈਂ ? ਕਸਹ ਦੇਣਗੇ ਸਕ ਸਾਰੇ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਹੈ
ਪਰ ਹਉਮੈ ਿੇ ਅਸਭਮਾਨ ਸਵੱ ਚ ਆ ਕੇ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ ਸਕ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਇਕ ਹੈ,
ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਇਕ ਹੈ । ਇਹ ਰੱ ਟ ਿਾਂ ਸਾਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
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ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ ਜੇ ਸੱ ਚਮੁਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਰਖ ਕਰੀਏ ਫੇਰ ਿਾਂ
ਦੁਸਬਧਾ ਖਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਏਕੋ ਏਕੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਈ
ਹਉਮੈ ਗਰਬੁ ਸਵਆਪੈ ॥
ਅੰ ਿਸਰ ਬਾਹਸਰ ਏਕੁ ਪਛਾਣੈ
ਇਉ ਘਰੁ ਮਹਲੁ ਸਸ ਾਪੈ ॥

ਅੰ ਗ-930

ਸਪਆਸਰਆ ! ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱ ਲ ਸਮਝ ਸਵੱ ਚ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਪਛਾਣ ਆ ਗਈ
ਸਕ ਅੰ ਦਰ ਬਾਹਰ ਇਕੋ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਹੈ ਫੇਰ ਹੌਕੇ ਹਾਵੇ ਿੇ ਸਚੰ ਿਾ ਸਕਹੜੀ ਗੱ ਲ
ਦੀ, ਘਬਰਾਹਟ ਸਕਹੜੀ ਗੱ ਲ ਦੀ ? ਸਚੰ ਿਾ ਿੇ ਘਬਰਾਹਟ ਿਾਂ ਉਿਨੀ ਦੇਰ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਿੱ ਕ ਜਾਸਣਆ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਸਲਆ, ਪਛਾਣ ਸਲਆ ਫੇਰ ਸਕਹੜੀ
ਘਬਰਾਹਟ, ਕੌ ਣ ਉਚਾ, ਕੌ ਣ ਨੀਵਾਂ, ਸਕਹੜਾ ਸਵਛਸੜਆ ਿੇ ਸਕਹੜਾ ਸਮਸਲਆ
ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੰ ਸਾਰੀ ਗੱ ਲਾਂ ਿਾਂ ਖਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਛਾਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ
ਗੱ ਲਾਂ ਬਾਿਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹਨ । ਪਰੇਮੀਆ ! ਪਛਾਣ ਿਾਂ ਸਹੀ, ਿੂੰ ਕਸਹੰ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ
ਫਲਾਣਾ ਸਸੰ ਘ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਸਵੱ ਚ ਸਕਹੜੀ ਸਕਹੜੀ ਚੀਿ ਹੈ, ਇਕੱ ਲੀ
ਇਕੱ ਲੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਫੇਰ ਪਿਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਿੀਰਥ ਜੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸੰ ਿ ਸਨ, ਉਨਹਾਂ ਇਕ ਵੇਰਾਂ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਵੱ ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕਚਰ ਸਦੱ ਿਾ । ਇਕ ਅਮਰੀਕਨ ਪਰੇਮੀ
ਲੈ ਕਚਰ ਿੋਂ ਬੜਾ ਪਰਭਾਸਵਿ ਹੋਇਆ ਿੇ ਉਸ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦਰਸ਼ਨ
ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਿੀ ਕੀਿੀ । ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਸਹੀ ਸਲਖ ਕੇ ਦੇ
ਸਦਓ, ਉਸ ਨੇ ਚੰ ਗੀ ਿਰਹਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਸਲੱਖ ਸਦੱ ਿਾ ਪਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਗਏ ਨਹੀਂ ।
ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸਦਨ ਆ ਕੇ ਸਕਹਾ ਸਕ ਮੈਂ ਇੰ ਿਿਾਰ ਕਰਦਾ ਸਰਹਾ ਿੁਸੀਂ ਆਏ
ਨਹੀਂ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਸਹੰ ਦੇ ਿੇਰਾ ਐਡਰੈਸ ਗਲਿ ਸੀ । ਦੂਜੇ ਸਦਨ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ
ਕੇ ਦੇ ਸਗਆ ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਨਾ ਗਏ, ਿੀਜੇ ਸਦਨ ਫੇਰ ਆਇਆ ਉਨਹਾਂ ਫੇਰ ਇਹੋ
ਸਕਹਾ ਸਕ ਿੇਰਾ ਐਡਰੈਸ ਗਲਿ ਹੈ । ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਿੂੰ ਕੌ ਣ ਹੈਂ ? ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਨਾਮ ਿੇ ਅਹੁਦਾ ਦੱ ਸ ਸਦੱ ਿਾ । ਕਸਹੰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਵਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਸਕ ਪੈਰ ਦੇ
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ਅੰ ਗੂਠੇ ਿੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਸਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਿੱ ਕ ਿੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹੈਂ ਿੇ ਥੋੜੀ
ਦੇਰ ਵਾਸਿੇ ਮੰ ਨ ਲੈਂ ਦੇ ਹਾਂ । ਕਸਹੰ ਦੇ ਜੇਕਰ ਿੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਿਾਂ ਿੇ
ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਵਾਂ ਲਾਹ ਕੇ, ਸਸਰ ਲਾਹ ਕੇ ਇਧਰ ਰੱ ਖ ਦੇਈਏ, ਫੇਰ ਿੂੰ ਕੀ ਕਹੇਂਗਾ ।
ਕਸਹੰ ਦਾ ਔਹ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਿਾਂ ਹਨ, ਔਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਹਨ, ਔਹ ਮੇਰਾ ਸਸਰ
ਹੈ ਿੇ ਆਹ ਮੇਰਾ ਧੜ ਹੈ । ਕਸਹੰ ਦੇ ਸਫਰ ਿੂੰ ਕੌ ਣ ਹੋਇਆ ? ਿੂੰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਿੂੰ
ਇਸ ਸਰੀਰ ਸਵੱ ਚ ਰਸਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ । ਉਸ ਦੇ ਗੱ ਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਚਰਨਾਂ ਿੇ
ਢਸਹ ਸਪਆ, ਕਸਹੰ ਦਾ ਸਕ ਿੁਸੀਂ ਮੈਨੰ ੂ ਹਨੇਰਹੇ ਸਵੱ ਚੋਂ ਕੱ ਢ ਸਲਆ ਿੇ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਮੈਨੰ ੂ ਦੱ ਸੋ ਸਕ ਮੈਂ ਕੌ ਣ ਹਾਂ । ਇਹ ਗੱ ਲ ਐਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਦੇ
ਲਈ ਸਾਧਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਿੇ ਸਮਰੱ ਥ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ
ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਿੱ ਕ ਅਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਉਦੋਂ ਿੱ ਕ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ
ਬਣਦਾ ਸਕਉਂਸਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਐਸਾ ਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ।

ਮਨੁ ਬੇਚੈ ਸਸਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸਸ ॥

ਸਿਸੁ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸਸ ॥

ਅੰ ਗ-286

ਸਜਸ ਸਦਨ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੋਂਪ ਦੇਵਗ
ੇ ਾ ਫੇਰ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸਕਉਂਸਕ ਇਸ
ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸਜਹੜੀ ਮੈਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿੇ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਹੀ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿੋਂ ਸਵਛੁਸੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜਗਿ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਸਵੱ ਚ
ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਜੱ ਥੇ ਇਕ ਪਰੇਮੀ ਸਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਝੰ ਡਾ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਇੰ ਿਿਾਰ ਕਰ
ਸਰਹਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਸਖਆ ਿੇ ਨਾ ਸੁਸਣਆ ਹੈ ਪਰ
ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਹੇ ਪਰਭੂ ! ਕੋਈ ਭੇਖ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾ ਿੇ ਮੇਰਾ ਕਸਲਆਣ
ਕਰ । ਜਾਣੀਜਾਣ ਸਸਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪ

ਬੁਲਾਇਆ ਿੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਪਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਹਾਿਰ ਹੋਇਆ । ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱ ਥ
ਦਾ ਪਰਸ਼ਾਦ ਛੱ ਕ ਕੇ ਕਪਾਟ ਖੁਲਹ ਗਏ, ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ
ਸਨਹਾਲ ਕਰ ਸਦੱ ਿਾ । ਜਦੋਂ ਸੁਰਿ ਸੰ ਭਲੀ ਿਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਿੇ ਢਸਹ
ਸਪਆ ਿੇ ਕਸਹਣ ਲੱਗਾ ਸਚੇ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ! ਸਜਹੜੀ ਮੇਰੇ ਿੇ ਸਕਰਪਾ ਕੀਿੀ ਹੈ ਉਹ
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ਸਕਰਪਾ ਮੇਰੇ ਸਮੱ ਿਰ ਇੰ ਦਰਸੈਨ ਿੇ ਵੀ ਕਰ ਸਦਓ । ਉਹ ਇਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਸੁਧਰਸੈਨ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱ ਠੇ ਭਗਿੀ ਿੇ ਸਿਸੰ ਗ ਸਵਚਾਰਾਂ
ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਹੰ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਲਆ ਿੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਦ
ਬੁਲਾ ਸਲਆਂਦਾ, ਇੰ ਦਰਸੈਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਕੀਿੀ । ਕਸਹਣ ਲੱਗਾ ਸਚੇ
ਪਾਿਸ਼ਾਹ ! ਸਾਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਸਦਆਂ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਗਆ ਪਰ ਕੋਈ ਥਹੁ ਨਹੀਂ
ਲੱਭਦਾ, ਹੁਣ ਸਕਰਪਾ ਕਰੋ । ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਹੰ ਦੇ ਜੇ ਸਕਰਪਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਿਾਂ

ਸਜਹੜਾ ਕੁੱ ਝ ਿੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਭੇਟਾ ਰੱ ਖਦੇ । ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਚੀਿਾਂ ਸਨ,
ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਰੱ ਖ ਸਦਿੀਆਂ । ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਹੰ ਦੇ ਸਕ ਹਾਲੇ ਿੇਰੇ
ਕੋਲ ਬਹੁਿ ਕੁੱ ਝ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁੱ ਝ ਭੇਟ ਕਰਦੇ । ਉਹ ਕਸਹਣ ਲੱਗਾ
ਸਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਾਂ ਹੁਣ ਿਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਸਿਰ ਹਨ, ਕਸਹੰ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ
ਪਰ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ, ਫੁਰਨੇ ਨਾਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ । ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਾਲੇ
ਿੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁੱ ਿ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਸਪਆ ਹੈ, ਕਸਹੰ ਦਾ ਸਕ ਸਰੀਰ ਹੈ । ਮਹਾਰਾਜ
ਕਸਹੰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਿੇ ਇਸ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਬੜਾ ਕੁੱ ਝ ਹੈ, ਬੇਅੰਿ ਿਰਹਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ,
ਸਵਸਦਆ, ਫੁਰਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਿੀ, ਸਨਰਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੁੱ ਧ ਸ਼ਕਿੀ,
ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੇਿਨ ਸ਼ਕਿੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁੱ ਝ ਭੇਟ ਕਰਦੇ । ਬੜਾ
ਸਵੱ ਦਵਾਨ ਸੀ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱ ਝ ਭੇਟ ਕਰ ਸਦੱ ਿਾ ਿੇ ਸਾਮਹਣੇ ਚੌਕੜਾ
ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਸਗਆ । ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਾਲੇ ਿੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ
ਸਜਹੜਾ ਕੁੱ ਝ ਿੂੰ ਬਸਣਆ ਹੋਇਆਂ ਹੈਂ, ਉਹ ਿੇਰੀ “ਮੈਂ” ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇ
ਸਜਸ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ । ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰ ਸਦੱ ਿੀ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕੀ
ਰਸਹ ਸਗਆ ? ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਗਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੁੱ ਝ ਸੋਚ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੇ ਨਾ ਸਹਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪੇ ਸਵੱ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਗਆ,
ਪਰਮ ਅਨੰਦ ਸਵੱ ਚ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ “ਮੈਂ” ਹੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮੂਲ
ਹੈ ਸਜਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਿੋਂ ਸਵਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਿੇ ‘ਮੈਂ’ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਦੱ ਿੀ । ਜਦੋਂ
ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਲੰਘ ਸਗਆ ਿਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਿਾ ਿੇ
ਕਸਹੰ ਦੇ ਸੁਣ ਸਜਹੜੇ 5 ਿੱ ਿ ਹਨ , 25 ਪਰਸਕਰਿੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਗਆਨ ਇੰ ਦਰੇ
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ਬਣੇ ਹਨ । 5 ਪਰਾਣ; ਪਰਾਣ, ਅਪਾਨ, ਸਮਾਨ, ਉਦਾਨ, ਸਬਆਨ, ਫੁਰਨੇ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਮਨ, ਸਨਰਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੁੱ ਧੀ, ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਚੱ ਿ ਿੇ ਇਹ
“ਮੈਂ” ਭਾਵ ਸਾਸਰਆਂ ਦਾ ਮੂਲ (ਜੜਹ) ਹੈ । ਸਿੰ ਨ ਗੁਣ; ਰਜੋ, ਿਮੋ ਿੇ ਸਿੋ, ਸਿੰ ਨ
ਅਵਸਥਾ; ਜਾਗਰਿ, ਸੁਪਨ ਿੇ ਸਖੋਪਿ, 5 ਸਵਸ਼ੇ; ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼, ਰੂਪ ਰਸ,
ਗੰ ਧ ਿੋਂ ਪਰੇ ਆਿਮ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਜਸ ਨੂੰ ਬੁੱ ਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੀ । ਬੁੱ ਧੀ ਆਿਮ
ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਿਾਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱ ਖਦੀ ਸਕਉਂਸਕ ਇਹ ਜੜਹ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ
ਸਪਆਸਰਆ ! ਇਹ ਜਾਣ ਲੈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਕੇਵਲ ਅਨੁਭਵ ਮਾਿਰ ਬਸਚਆ ਸੀ ਇਹ
ਿੇਰਾ ਆਿਮ ਸਰੂਪ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਅਨੰਦ ਹੈ ਪਰ ਸਜਿਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ “ਮੈਂ”
ਬਚਾ ਕੇ ਰੱ ਖਦੇ ਹਾਂ ਉਿਨੀ ਦੇਰ ਗੱ ਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸਕਉਂਸਕ ਸਵੱ ਚ ਪਰਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰ ਸਾਰ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਸਵਛੁਸੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਹਉ ਹਉ ਭੀਸਿ ਭਇਓ ਹੈ ਬੀਚੋ
ਸੁਨਿ ਦੇਸਸ ਸਨਕਟਾਇਓ ॥
ਭਾਂਭੀਰੀ ਕੇ ਪਾਿ ਪਰਦੋ
ਸਬਨ ਪੇਖੇ ਦੂਰਾਇਓ ॥

ਅੰ ਗ-624

ਹਉਮੈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਨੁਭਵ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਸਗਆ ਸਜਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਦੀ ਥਾਂ ਨਕਲ
ਸਦਸਣ ਲੱਗ ਸਪਆ । ਸਮਝਣ ਵਾਸਿੇ ਸਮਸਾਲ ਹੈ ਸਕ ਸਜਵੇਂ ਇਕ ਦਸਰਆ ਵੱ ਗ
ਸਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਛਸਲਆ ਿਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਟੋਭੇ, ਛੱ ਪੜ ਿੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ
ਟੋਇਆਂ ਸਵੱ ਚ ਚਲਾ ਸਗਆ । ਦਸਰਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱ ਲ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਗਆ,
ਇਨਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰ ਧ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱ ਟਣ ਕਰਕੇ, ਵੱ ਖਰੀ ਹਸਿੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ
ਸਜਵੇਂ ਕੋਈ ਝੀਲ, ਕੋਈ ਟੋਭਾ, ਕੋਈ ਿਲਾਬ ਿੇ ਕੋਈ ਛੱ ਪੜੀ ਆਸਦ । ਅਸਲ
ਸਵੱ ਚ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾ (connection) ਟੁੱ ਟ ਸਗਆ । ਸਗਣਿੀ
ਸਮਣਿੀ ਦਾ ਖੜਹਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਿੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ
ਸਗਆ । ਧੁੱ ਪ, ਸਮੱ ਟੀ-ਘੱ ਟਾ, ਪੱ ਿੇ ਸਡੱ ਗ ਪਏ ਸਜਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੋ
ਸਗਆ, ਮੱ ਛਰ ਿੇ ਸਕਰਮ ਆਸਦ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ । ਉਸ ਦਸਰਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਿਾਂ
ਸਨਰਮਲ ਸੀ ਪਰ ਦੇਖੋ ! ਟੁੱ ਟਣ ਕਰਕੇ ਸਕੰ ਨਾ ਗੰ ਦਾ ਹੋ ਸਗਆ ਿੇ ਛੱ ਪੜ ਦੀ
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ਿਰਹਾਂ ਬਣ ਸਗਆ ਪਰ ਦਸਰਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਚੱ ਲ ਸਰਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ
ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱ ਟਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਸਜਸ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਸੰ ਘ ਜੀ ਕੋਲੇ ਦੀ
ਸਮਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਸਾਬਣ ਲਾ ਲਾ ਧੋਿਾ ਕੋਲਾ ਦੁੱ ਧ ਦਹੀਂ ਸਵੱ ਚ ਪਾਇਆ ।
ਰੰ ਗ ਚਾੜਹ ਖੁੰ ਬਣ ਵੀ ਸਦੱ ਿੀ ਰੰ ਗ ਨਾ ਓਸ ਵਟਾਇਆ ।
ਸਵੱ ਛੜ ਕੇ ਕਾਲਖ ਸੀ ਆਈ ਸਬਨ ਸਮਸਲਆਂ ਨਹੀਂ ਲਸਹੰ ਦੀ ।
ਅੰ ਗ ਅੱ ਗ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਚੜਹਦਾ ਰੂਪ ਸਵਾਇਆ ।
ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਰੁਬਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਵੱ ਚ ਬਹੁਿ ਵੱ ਡਾ ਅਸਧਆਿਸਮਕ
ਸਬਕ ਹੈ । ਕਸਹੰ ਦੇ ਬਥੇਰੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕੀਿੀ ਸਕ ਕੋਲਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਸਵੱ ਚ ਆ ਜਾਵੇ
ਪਰ ਅਸਲੇ ਿੋਂ ਸਵੱ ਛੜ ਕੇ ਕਾਲਾ ਹੋ ਸਗਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਿੱ ਕ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ
ਲਸਹੰ ਦੀ ਜਦ ਿੱ ਕ ਸਮਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ । ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਸਵੱ ਚ ਸੁੱ ਟ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਕਵੇਂ
ਦੱ ਗ-ਦੱ ਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਸਮਲਕੇ ਲਾਲ ਹੋ ਸਗਆ । ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਨਾਲੋਂ ਸਵੱ ਛੜ ਕੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਸਪਆ ਹੈ, ਸਜਹੜੇ ਮੈਂ-ਮੇਰੀ ਿੇ ਸਵਸ਼ੇ
ਸਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਕਰਮ ਪੈ ਗਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਮਲਣ ਨਹੀਂ ਸਦੰ ਦੇ ।
ਪਰਮ ਸੁੱ ਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਜਹੜੀ ਆਿਮਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਕੇ ਜੀਵ
ਰੂਪ ਬਣਾ ਸਦੱ ਿਾ । ਇਹ ਜੀਵ ਬਣ ਕੇ ਥੱ ਲੇ ਨੂੰ ਚੱ ਲ ਸਪਆ । ਪਸਹਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ
ਅਸਗਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਨੰਦ ਆਇਆ ਸਜਵੇਂ ਘੂਕ ਨੀਂਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਿੋਂ
ਬਾਅਦ ਸਹੱ ਲ-ਜੁੱ ਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਵੱ ਖਰੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਸ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਵੱ ਚ
ਫੁਰਨੇ ਹੋਏ, ਫੇਰ ਪਰਾਣ ਸ਼ਕਿੀ ਆ ਗਈ, ਸਹੱ ਲ-ਜੁੱ ਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਿੇ ਸਰੀਰ ਬਣ
ਸਗਆ । ਪੰ ਜ ਪਰਦੇ ਪੈ ਗਏ ਿੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਕ ਆਇਆ । ਪਸਹਲਾ ਪਰਦਾ
ਅਨੰਦ ਦਾ ਪੈ ਸਗਆ, ਦੂਜਾ ਅਕਲ ਦਾ ਪੈ ਸਗਆ, ਿੀਜਾ ਮਨ ਦਾ ਪੈ ਸਗਆ,
ਚੌਥਾ ਪਰਾਣ ਸ਼ਕਿੀ ਦਾ ਪੈ ਸਗਆ ਿੇ ਪੰ ਜਵਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੈ ਸਗਆ । ਇਸ ਿਰਹਾਂ
ਅੰ ਦਾਿਾ ਲਗਾ ਲਵੋ ਸਕ ਇਕ ਬਹੁਿ ਵੱ ਡਾ ਹਿਾਰ ਵਾਟ ਦਾ ਬਲਬ ਚਾਨਣਾ ਦੇ
ਸਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਿੇ ਸਕਸੇ ਨੇ ਪੀਲੇ ਰੰ ਗ ਦਾ ਕਾਗਿ ਲਪੇਟ ਸਦੱ ਿਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੀਲੀ
ਪੈ ਗਈ । ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਇਆ ਉਸ ਨੇ ਗਾੜਹਾ ਨੀਲਾ ਕਾਗਿ ਚਾੜਹ ਸਦੱ ਿਾ,
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ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਰ ਮੱ ਧਮ ਪੈ ਗਈ । ਿੀਸਰਾ ਆਇਆ ਉਸ ਨੇ ਕਾਲੇ ਰੰ ਗ ਦਾ ਕਾਗਿ
ਮੜਹ ਸਦੱ ਿਾ, ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਹਨਹੇਰੇ ਸਵੱ ਚ ਪਿਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਕ ਕੁੱ ਝ ਮਮੂਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ
ਹੈ । ਚੌਥੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਲੁੱਕ ਦਾ ਗਾੜਹਾ ਪੇਂਟ ਕਰ ਸਦੱ ਿਾ ਿੇ ਪੰ ਜਵਾਂ ਆਇਆ
ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਕੜਾਹਾ ਮੂਧਾ ਮਾਰ ਸਦੱ ਿਾ । ਹੁਣ ਅੰ ਦਰ ਿਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ
ਲੇ ਸਕਨ ਬਾਹਰ ਪਰਦੇ ਪੈ ਗਏ ਿੇ ਚਾਨਣ ਅਲੋ ਪ ਹੋ ਸਗਆ । ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਹਾਲ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰ ਦਰ ਿਾਂ ਸਾਡੇ ਆਿਮਾ ਹੈ ਲੇ ਸਕਨ ਉਪਰ ਪਰਦੇ ਿੇ ਪਰਦਾ ਪੈਂਦਾ
ਚਲਾ ਸਗਆ, ਬੁੱ ਧੀ ਬਦਲ ਗਈ ਿੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਸਿੰ ਨ ਹੱ ਥ ਦੀ ਦੇਹ
ਸਮਝ ਕੇ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀਊਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਦੱ ਿਾ । ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ
ਸੁਰਸਿ ਆ ਗਈ ਿੇ ਸਜਹੜੀ ਅਸਲੀ ਸੁਰਸਿ ਸੀ ਉਹ ਗੁਆਚ ਗਈ । ਇਸ
ਸੁਰਸਿ ਨੇ ਕੀ ਕੀਿਾ ਸਕ ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਸਸੰ ਘ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਨੀ ਿਮੀਨ, ਐਨੇ
ਟਰੈਕਟਰ, ਕੰ ਬਾਈਨਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱ ਸਡਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਚੰ ਗੇ ਅਫਸਰ,
ਮੇਰੇ ਪੁੱ ਿਰ -ਧੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਸਰਸ਼ਿੇਦਾਰ, ਮੇਰੀ ਉਚੀ ਜਾਿ, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਸਦ,
ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਂ-ਮੇਰੀ ਫੈਲ ਗਈ । ਇਸ ਵਾਸਿੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਕ ਭੋਸਲਆ ਸਕਥੇ ਿੁਸਰਆ ਸਫਰਦਾ ਹੈਂ, ਇਹ ਜੇਹੜੀ ਿੇਰੀ
ਸੁਰਸਿ ਹੈ ਇਹ ਿਾਂ ਗਾੜਹੀ ਨੀਂਦ ਹੈ । ਿੂੰ ਸੁੱ ਿਾ ਹੋਇਆ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਸਰਹਾ ਹੈਂ, ਿੈਨੰ ੂ
ਜਾਗ ਸਕਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੰ ਜ ਚੋਰ ਿੇਰਾ ਘਰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਸਜਉ ਸੁਪਨੈ ਸਨਸਸ ਭੁਲੀਐ
ਜਬ ਲਗ ਸਨਦਰਾ ਹੋਇ ॥
ਇਉ ਸਰਪਸਨ ਕੈ ਵਸਸ ਜੀਅੜਾ
ਅੰ ਿਸਰ ਹਉਮੈ ਦੋਇ ॥

ਅੰ ਗ-63

ਇਸੁ ਦੇਹੀ ਅੰ ਦਸਰ ਪੰ ਚ ਚੋਰ ਵਸਸਹ
ਕਾਮੁ ਕਰੋਧੁ ਲੋ ਭੁ ਮੋਹੁ ਅਹੰ ਕਾਰਾ ॥

ਅੰ ਸਮਰਿੁ ਲੂਟਸਹ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝਸਹ
ਕੋਇ ਨ ਸੁਣੈ ਪੂਕਾਰਾ ॥

ਅੰ ਗ-600
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ਕਾਮ ਸਕੱ ਡਾ ਬਲੀ ਹੈ ਸਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਮਹਾਿਮਾ ਜੋਗੀ ਮਛੰ ਦਰ ਨਾਥ ਨੂੰ ਵੀ
ਅਪਣਾ ਸਸ਼ਕਾਰ ਬਣਾ ਸਲਆ । ਇਹ ਗੋਰਖ ਨਾਥ ਸਸੱ ਧ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ ਿੇ ਲੰਕਾ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਅਮਰੂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ ਿੇ ਉਸ ਕੋਲ ਹੀ ਠਸਹਰੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਜਦੋ
ਰਾਜਾ ਚੜਹਾਈ ਕਰ ਸਗਆ ਿਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰਲਾਪ ਕਰਸਦਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਨੇ
ਸਕਹਾ ਸਕ ਮੈ ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸਵੱ ਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਸਜਉਂਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਇਸ ਨੇ
ਅਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜੋਗ ਬਲ ਨਾਲ ਕੰ ਦਰਾ ਸਵੱ ਚ ਸਛਪਾ ਸਦੱ ਿਾ ਿੇ ਇਸ ਿਰਹਾਂ 15
ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਪਰ ਸਕਸੇ ਨੂੰ ਪਿਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਸਕ ਮਛੰ ਦਰ ਸਕੱ ਥੇ ਚਲਾ
ਸਗਆ । ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਸਵੱ ਚ ਮਸਿ ਹੋ ਸਗਆ ਿੇ ਇਿਨਾ ਗਰਸ ਸਲਆ ਸਕ
ਸਨਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਧਰ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਿਮਾ ਬਾਲ ਗੁੰ ਦਾਈ ਹੋਏ ਹਨ,
ਗੋਰਖ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਬਾਿ ਕਰਸਦਆਂ ਪੁੱ ਸਛਆ ਸਕ ਿੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਛੰ ਦਰ ਨਾਥ ਸਕਥੇ
ਹਨ ਅਜ ਕਲ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ? ਉਹ ਕਸਹੰ ਦਾ ਸਕ ਸਕਧਰੇ ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ
ਕੰ ਦਰਾਂ ਸਵੱ ਚ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ । ਉਹ ਕਸਹੰ ਦਾ ਟੋਲ ਕੇ ਦੇਖ, ਜਦੋਂ
ਅੰ ਿਰ ਆਿਮੇ ਸਧਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜ, ਸਮੁੰ ਦਰ ਆਸਦ ਦੇਖੇ
ਪਰ ਸਕਿੇ ਨਾ ਲੱਸਭਆ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲ ਗੁੰ ਦਾਈ ਨੇ ਮੇਹਣਾ ਮਾਸਰਆ ਕਸਹੰ ਦਾ
ਗੋਰਖ ਨਾਥ ! ਸਜਸ ਨੂੰ ਿੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਈ ਸਫਰਦਾ ਹੈਂ ਉਹ ਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਮਰੂ
ਦੇ ਸਰੀਰ ਸਵੱ ਚੀਂ ਹੋ ਕੇ ਪਦਮਣੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਭੋਗ ਸਰਹਾ ਹੈ । ਗੋਰਖ ਨੇ ਲੰਕਾ
ਪਹੁੰ ਚ ਕੇ ਅਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕੱ ਸਢਆ । ਇਹ ਿਾਂ ਇਕ ਕਾਮ ਬਲੀ ਦੀ ਗੱ ਲ ਸੀ,
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਧ, ਲੋ ਭ , ਮੋਹ ਿੇ ਹੰ ਕਾਰ ਵੀ ਅੰ ਦਰ ਪਏ ਹਨ । ਇਹ ਜੀਵ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱ ਲ ਕੇ ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਸਪੱ ਛੇ ਲੱਗ ਸਗਆ ਿੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਫੜ ਸਲਆ ਸਕਉਂਸਕ
ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱ ਿਰ ਬਣਾ ਸਲਆ ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਬਣਾ ਸਲਆ ਸਕ ਉਹ ਿਾਂ
ਮੇਰਾ ਕੁੱ ਝ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਸਜਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੱ ਿਰ ਬਣਾ ਸਲਆ
ਿੇ ਜੋ ਦਾਿਾ ਹੈ, ਸਜਸ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਭੂ
ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਵਸਾਰ ਕੇ ਪਰਾਇਆ ਬਣਾ ਸਦੱ ਿਾ ।

ਸੰ ਸਗ ਸਹਾਈ ਸੁ ਆਵੈ ਨ ਚੀਸਿ ॥
ਜੋ ਬੈਰਾਈ ਿਾ ਸਸਉ ਪਰੀਸਿ ॥

ਅੰ ਗ-267
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ਸਭੁ ਸਕਛੁ ਅਪਨਾ ਇਕੁ ਰਾਮੁ ਪਰਾਇਆ ॥

ਅੰ ਗ-1342

ਰਾਮੁ ਸੰ ਗੀ ਸਿਸੁ ਗਸਿ ਨਹੀ ਜਾਨਸਹ ॥
ਪੰ ਚ ਬਟਵਾਰੇ ਸੇ ਮੀਿ ਕਸਰ ਮਾਨਸਹ ॥
ਕਾਸਮ ਨ ਆਵੈ ਸੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥
ਆਸਪ ਬੀਸਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਵੈ ॥

ਅੰ ਗ-898

ਇਸ ਭੁੱ ਲ ਸਵੱ ਚ ਪੈ ਕੇ, ਹੁਣ ‘ਮੈਂ’ ਬਣ ਕੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲੱਗ ਸਗਆ ਸਕਉਂਸਕ ਜੀਵ
ਕਸਹੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਬੰ ਸਨਹਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿੇ ਇਸ
ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।
ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸਪਿਾ ਜੀ ਪਾਸ ਸੰ ਗਿ ਨੇ ਬੇਨਿੀ ਕੀਿੀ ਸਕ ਸੱ ਚੇ
ਪਾਿਸ਼ਾਹ ! ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਪਣੇ
ਮੁਖਾਰਸਬੰ ਦ ਿੋਂ ਇਹ ਸੰ ਸਾ ਨਸਵਰਿ ਕਰੋ । ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਿੁਹਾਡਾ

ਸੰ ਸਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਸੰ ਘ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ । ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ
ਅਸੀਂ ਦੋ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਅਭੇਦ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਪਆਰੇ ਹਨ । ਹਰ ਵੇਲੇ
ਮੇਰੇ ਸਵੱ ਚ ਹੀ ਰਸਹੰ ਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਹਾਡਾ ਸੰ ਸਾ ਨਸਵਰਿ ਕਰਨਗੇ, ਿੁਸੀਂ
ਇਨਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ।

ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ ॥
ਖਾਲਸੇ ਮਸਹ ਹੌ ਕਰੌ ਸਨਵਾਸ ॥

(ਸਰਬ ਲੋ ਹ ਗਰੰ ਥ)

ਸਜਨਾ ਨ ਸਵਸਰੈ ਨਾਮੁ ਸੇ ਸਕਨੇਸਹਆ ॥
ਭੇਦੁ ਨ ਜਾਣਹੁ ਮੂਸਲ ਸਾਂਈ ਜੇਸਹਆ ॥

ਅੰ ਗ-397

ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਸੰ ਘ ਜੀ ਨੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਨਮਰਿਾ ਸਵੱ ਚ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਸਨਵਾਇਆ
ਿੇ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਸੱ ਚੇ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ! ਇਹ ਸਰੀਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਿੇ ਆਪ ਜੀ
ਸਜਵੇਂ ਬੁਲਾਵਗੋ ਦਾਸ ਉਸੇ ਿਰਹਾਂ ਹੀ ਸਵਆਸਖਆ ਕਰੇਗਾ ।

ਸਜਉ ਬੋਲਾਵਸਹ ਸਿਉ ਬੋਲਹ ਸੁਆਮੀ
ਕੁਦਰਸਿ ਕਵਨ ਹਮਾਰੀ ॥

ਅੰ ਗ-508
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ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਿੇ ਸਕ ਸਪਆਸਰਓ ! ਇਹ ਕਰਮ ਸਿੰ ਨ
ਿਰਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਸਕਰਆਮਾਨ ਕਰਮ, ਸੰ ਸਚਿ ਕਰਮ, ਪਰਾਲਭਿ ਕਰਮ ਅਿੇ
ਇਨਹਾਂ ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨਿੱਿ ਕਰਮ, ਕਾਇਕ ਕਰਮ, ਪਰਾਸਸਚਿ ਕਰਮ ਆਸਦ ਵੀ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੀਵ ਦਾ ਸਬੰ ਧ ਪਸਹਲੇ ਸਿੰ ਨ ਸਕਸਮ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ । ਜਦ ਿੱ ਕ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਉਦੋਂ ਿੱ ਕ ਜੀਵ ਸਜੰ ਨੇ ਵੀ ਕਰਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਜੰ ਨਾ ਮਰਿੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਸਕ ਗੁਰੂ ਸਾਸਹਬ ਨੇ ਮੈਥੋਂ
ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀ ਢੰ ਗ ਹੈ । ਸਜੰ ਨ ਸਚਰ ਉਸ ਸਵੱ ਚ
‘ਮੈਂ’ ਭਾਵ ਕਾਇਮ ਹੈ ਉਿਨਾ ਸਚਰ ਕਰਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੀ ਫੜਨਾ ਹੈ
ਸਜਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਿਾ ਹੈ ।

ਹੋਂਦਾ ਫੜੀਅਗੁ ਨਾਨਕ ਜਾਣੁ ॥
ਨ ਹਉ ਨ ਮੈ ਜੂਨੀ ਪਾਣੁ ॥

ਅੰ ਗ-1289

ਆਪਨ ਕਰਮ ਆਪੇ ਹੀ ਬੰ ਧ ॥
ਆਵਨੁ ਜਾਵਨੁ ਮਾਇਆ ਧੰ ਧ ॥

ਅੰ ਗ-888

ਬੰ ਧਨ ਬੰ ਸਧ ਭਵਾਏ ਸੋਇ ।
ਪਇਐ ਸਕਰਸਿ ਨਚੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

ਅੰ ਗ-465

ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਿੱ ਕ “ਮੈਂ” ਸਵੱ ਚ ਫਸ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਿਦ ਿੱ ਕ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰ ਧਨ
ਸਵੱ ਚ ਫਸਸਆ ਹੀ ਫਸਸਆ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਸਜਹੜਾ ਮੈਂ ਧਾਰ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਸਮਲਣਾ ਹੀ ਸਮਲਣਾ ਹੈ । ਸਜਹੜੇ ਚੰ ਗੇ ਕਰਮ ਹਨ ਉਹ ਸੋਨੇ
ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਹਨ ਿੇ ਸਜਹੜੇ ਮੰ ਦੇ ਕਰਮ ਹਨ ਉਹ ਲੋ ਹੇ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਹਨ ।
ਚੰ ਗੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਚੰ ਗਾ ਫਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਫਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ।
ਸਜੰ ਨਾ ਸਚਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮੈਂ ਭਾਵ ਕਾਇਮ ਹੈ ਉੰ ਨਾ ਸਚਰ ਜੀਵ ਕਰਮਾਂ ਦੇ
ਬੰ ਧਨ ਿੋਂ ਮੁਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਸਸੱ ਖ ਅਰਦਾਸ ਿਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ
ਸੱ ਚੇ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ! ਅੰ ਸਮਰਿ ਵੇਲੇ ਿੋਂ ਸਜੰ ਨੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕੀਿੇ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ
ਪੜਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਅਪਣੇ ਖਿਾਨੇ ਸਵੱ ਚ ਪਾ ਲੈ ਣਾ । ਇਸ ਦਾ ਮਿਲਬ ਹੈ
ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਨ ਕਰਨਾ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਰਮ ਿਾਂ ਮੈਂ ਧਾਰ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
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ਇਹ ਿਾਂ ਕਸਹਣ ਵਾਸਿੇ ਇਕ ਵਾਕ ਬਣ ਸਗਆ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕ ਮੈਂ ਕੀ
ਕਸਹ ਸਰਹਾ ਹਾਂ ਸਕਉਂਸਕ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਹੈ । ਸੋ ਜਦੋਂ ਿੱ ਕ ਇਸ ਦੀ ਮੈ ਿੇ ਮੇਰੀ
ਕਾਇਮ ਹੈ ਉਦੋਂ ਿੱ ਕ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕੰ ਜੇ ਸਵੱ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨਕਲ ਸਕਦਾ । ਭਾਈ
ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱ ਸਸਆ ਸਕ ਜੀਵ ਸਨਿਾਪਰਿੀ ਸਜਹੜੇ ਵੀ ਚੰ ਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਕਰਆਮਾਨ ਕਰਮ’ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਕਰਮ ਨਾਲ ਦੀ
ਨਾਲ ਜਮਾਂ ਹੁੰ ਦੇ ਰਸਹੰ ਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਕਰਮ ਐਸੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਸਜਹੜੇ ਿੁਰੰਿ ਫਲ

ਸਦੰ ਦੇ ਹਨ ਿੇ ਕਈ ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਸਜਹਨਹਾਂ ਦਾ ਫਲ 5, 7 ਜਾਂ 10 ਸਾਲ
ਬਾਦ ਸਮਲਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਹੁੰ ਦੇ ਸਜਨਹਾਂ ਦਾ ਫਲ 50 ਸਾਲ ਬਾਦ
ਸਮਲਦਾ ਹੈ ਿੇ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਸਜਨਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹਿਾਰ ਸਾਲ ਬਾਦ
ਸਮਲਦਾ ਹੈ । ਸੋ ਸਜਹੜਾ ਚੰ ਗਾ ਕਰਮ ਹੈ ਸੁੱ ਖ ਸਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਦੁੱ ਖ
ਸਦੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਲ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।
ਇਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱ ਸਛਆ ਸਕ ਸੱ ਚੇ ਪਾਿਸ਼ਾਹ !
ਜੀਵ ਸ਼ਕਾਇਿ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਬੁਰਾ ਕੀਿਾ, ਨਿਾਇਜ
ਕੀਿਾ, ਵਧੀਕੀ ਕੀਿੀ ਿੇ ਦੂਸਸਰਆਂ ਿੇ ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਸਪਆਸਰਓ ! ਸੰ ਸਾਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੰ ਸਨਹਆ ਹੋਇਆ ਚੱ ਲ
ਸਰਹਾ ਹੈ । ਇਕ ਿਾਂ ਉਹ ਹਨ ਸਜਹੜੇ ਗੱ ਲ ਸਮਝ ਕੇ ਸਕਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਦੰ ਦੇ
ਿੇ ਇਕ ਉਹ ਹਨ ਸਜਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਸਬਗਾਸਨਆਂ ਨੂੰ ਸਦੰ ਦੇ ਹਨ ।

ਦਦੈ ਦੋਸੁ ਨ ਦੇਊ ਸਕਸੈ
ਦੋਸੁ ਕਰੰ ਮਾ ਆਪਸਣਆ ॥
ਜੋ ਮੈ ਸਕਆ ਸੋ ਮੈ ਪਾਇਆ

ਦੋਸੁ ਨ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ ॥

ਅੰ ਗ-433

ਸਜਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰ ਦਾ ਸਵਭਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੇ ਏਡਸ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹ
ਸਪਛਲੇ ਕਰਮ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਿਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਗਲਿੀ ਕਰਕੇ
ਬੀਮਾਰੀ ਸਹੇੜੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਸ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਛੇਿੀ ਭੁਗਿਾਨ ਹੋ
ਸਗਆ ਿੇ ਕਈ ਕਰਮ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਲ ਸਦੰ ਦੇ ਹਨ । ਮਹਾਂਭਾਰਿ ਦੇ ਜੁੱ ਧ ਿੋਂ
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ਬਾਅਦ ਸਕਰਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਧਰਿਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਪਰਚਾਉਣੀ
ਕਰਨ ਗਏ । ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਨ ! ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਸਕ ਿੇਰਾ 100
ਪੁੱ ਿਰ ਮਾਸਰਆ ਸਗਆ, ਰਾਣੀਆਂ ਸਵਧਵਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰਾਜ ਿੇਰੇ ਹੱ ਥੋਂ ਜਾਂਦਾ
ਸਰਹਾ ਿੇ ਬੱ ਚੇ ਆਮ ਬੱ ਸਚਆਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਏ ਸਕਉਂਸਕ ਰਾਜ ਸ਼ਕਿੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ । ਰਾਜਾ ਯੁਸਧਸ਼ਟਰ ਕਸਹਣ ਲੱਸਗਆ ਸਕ ਿੁਸੀਂ ਸਫਕਰ ਨਾ
ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਜਸ ਿਰਹਾਂ ਿੁਸੀਂ ਪਸਹਲਾਂ ਰਸਹੰ ਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਿਰਹਾਂ ਰਹੋ
ਪਰ ਸਜਹੜਾ ਪੁੱ ਿਰਾਂ ਦਾ ਸਵਛੋੜਾ ਹੋ ਸਗਆ ਉਹ ਘਾਟਾ ਿਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਸਕਦਾ । ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸੇ ਿਰਹਾਂ ਰਾਜ ਗੱ ਦੀ ਿੇ ਕਾਇਮ ਸਮਝੋ,
ਿੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ, ਹੁਕਮ ਮੰ ਨ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਸਧਰਿਰਾਸ਼ਟਰ ਕਸਹਣ ਲੱਗਾ
ਸਕ ਮੈਨੰ ੂ ਪੁੱ ਿਰਾਂ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ, ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਜੁੱ ਧ ਸਵੱ ਚ ਸਪੱ ਠ ਨਹੀਂ ਸਦਖਾਈ,
ਵੀਰਗਿੀ ਨੂੰ ਪਰਾਪਿ ਹੋ ਕੇ ਸਵਰਗਾਂ ਸਵੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚੇ ਹਨ । ਜਮਾਦਰੂ ਨੇਿਰਹੀਣ ਹੋਣ
ਕਰਕੇ ਮੈਨੰ ੂ 100 ਜਨਮ ਦਾ ਸਗਆਨ ਹੈ ਿੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਿਾ
ਸਜਸ ਦਾ ਫਲ ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਸਮਲਦਾ । ਸਕਰਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਸਕ 107 ਵਾਂ
ਜਨਮ ਦੇਖ, ਕਸਹੰ ਦਾ ਸਦਖਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਿੇ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਸਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸਦਖਾ ਸਦੱ ਿਾ
। ਉਸ ਜਨਮ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਿੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕੀਨ ਸੀ । ਇਕ ਸਦਨ
ਬਾਵਰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਿੋਂ ਵੀ ਮਾਸ ਨਾ ਸਮਸਲਆ ਿੇ ਅਟਾਰੀ ਿੇ ਹੰ ਸਾਂ ਨੇ 100 ਬੱ ਚੇ
ਸਦੱ ਿੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਇਕ ਬੱ ਚਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮਾਸ ਖੁਆ ਸਦੱ ਿਾ
ਕਸਹੰ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁਆਦ ਹੈ, ਇਸੇ ਿਰਹਾਂ ਦਾ ਰੋਿ ਖੁਆਇਆ ਕਰੋ ਿੇ ਸਿੰ ਨ ਮਹੀਨੇ
ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੰ ਸਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱ ਚੇ ਖਾ ਲਏ । ਜਦੋਂ ਹੰ ਸ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਿੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ
ਿਾਂ ਪਿਾ ਲੱਗ ਸਗਆ ਸਕ ਬੱ ਚੇ ਖਿਮ ਕਰ ਸਦੱ ਿੇ ਗਏ ਹਨ ਿੇ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਮਸਹਲਾਂ
ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉਡ ਉਡ ਕੇ ਧਰਿੀ ਿੇ ਸਡਗ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਸਦੱ ਿੀਆਂ । ਸਕਰਸ਼ਨ ਜੀ
ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਨ ! ਿੈਨੰ ੂ ਇਸ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਸਮਲਆ ਹੈ । ਫੇਰ ਕਸਹਣ ਲੱਗਾ
ਸਕ ਮੈਂ ਜਨਮ ਿੋਂ ਅੰ ਨਹਾਂ ਸਕਉਂ ਹਾਂ ਿਾਂ ਸਕਰਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਸਕਹਾ ਸਕ ਹੁਣ ਆਪਣਾ 104
ਵਾਂ ਜਨਮ ਦੇਖ । ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਸਕ ਬੱ ਚੇ ਅੱ ਕਾਂ ਿੋਂ ਸਟੱ ਡੇ ਫੜ ਰਹੇ ਹਨ ਿੇ ਪੈਰਾਂ
ਨਾਲ ਕੱ ਚਾ ਧਾਗਾ ਬੰ ਨਹ ਕੇ ਗੁੱ ਡੀ ਬਣਾ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਧਾਗਾ ਟੁੱ ਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
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ਿਾਂ ਆਿਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਸਟੱ ਡਾ ਫੜ ਸਲਆ, ਸਿਖੀ ਸੂਲ
ਿੋੜ ਕੇ ਸਟੱ ਡੇ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਸਵੱ ਚੋਂ ਆਰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਦੱ ਿੀ ਿੇ ਉਸ ਨੇ ਿੜਫ ਿੜਫ
ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਸਦੱ ਿੀ । ਸਕਰਸ਼ਨ ਜੀ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਿੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਸਜਸ
ਕਰਕੇ ਿੂੰ ਜਮਾਦਰੂ ਅੰ ਨਹਾਂ ਹੈਂ । ਕਸਹਣ ਲੱਗਾ ਸਕ ਐਨੀ ਦੇਰ ਸਕਉਂ ਲੱਗੀ, ਸਕਸੇ
ਹੋਰ ਜਨਮ 106ਵੇਂ, 103ਵੇਂ ਜਨਮ ਸਵੱ ਚ ਭੁਗਿਾ ਸਦੰ ਦੇ ? ਮਹਰਾਜ ਕਸਹੰ ਦੇ
ਰਾਜਨ ! ਿੇਰੇ ਪੁੰ ਨ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੰ ਡਾਰ ਬਹੁਿ ਵੱ ਡਾ ਸੀ ਸਜਵੇਂ ਚਲਦੀ ਚੱ ਕੀ ਸਵੱ ਚ
ਮੱ ਕੀ ਸਪਸ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਿੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸਕ ਮੇਰੀ ਕਣਕ ਪੀਸ ਸਦਓ ਿਾਂ
ਮਾਲਕ ਕਹੇਗਾ ਸਕ ਐਸ ਵੇਲੇ ਮੱ ਕੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ਫੇਰ
ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁੰ ਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਖਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਫੇਰ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਿੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਕਰਕੇ
ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਨਾਲ ਭੁਗਿਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਭਾਈ ਸਾਸਹਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਸੰ ਘ ਜੀ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਸਕ ਸਕਸੇ ਕਰਮ ਦਾ
ਭੁਗਿਾਨ ਿਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿੇ ਸਕਸੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਬਹੁਿ ਦੇਰ ਬਾਅਦ
ਸਮਸਲਆ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਸਜੰ ਦਗੀ ਭਰ ਸਵੱ ਚ ਕੀਿੇ ਕਰਮਾਂ ਉਪਰੰ ਿ ਜੀਵ
ਚੜਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਸਜੰ ਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਉਸ ਨੇ ਕੀਿੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੰ ਸਚਿ
ਕਰਮ’ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਕਰਮ ਜਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਿੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜਨਮ
ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਸਕ ਸਕਹੜਾ ਜੀਵ ਆ ਸਰਹਾ ਹੈ ਸਜਸ ਦਾ
ਇਸ ਨੇ ਦੇਣਾ ਿੇ ਸਕਸ ਿੋਂ ਲੈ ਣਾ ਹੈ, ਪੁੱ ਿਰ ਸਕਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ, ਧੀ ਸਕਸ ਨੂੰ
ਬਣਾਈਏ, ਪਿਨੀ ਸਕਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ ਆਸਦ । ਇਸ ਲੈ ਣੇ ਦੇਣੇ ਦੇ ਸਹਸਾਬ ਨਾਲ
ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਸਫਟ ਕੀਿੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਇਹ ਪਰਾਲਬਧ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਸਕ ਸਜਵੇਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਸਵੱ ਚ ਿੀਰ ਪਾ ਸਦੱ ਿੇ ਜਾਣ,
ਉਹ ਪਰਾਲਬਧ ਰੂਪੀ ਭੱ ਥੇ ਦੇ ਿੀਰ ਹਨ ਿੇ ਇਹ ਿੀਰ ਸਮੇਂ ਰੂਪੀ ਕਮਾਨ ਉਿੇ
ਚਲਦੇ ਰਸਹੰ ਦੇ ਹਨ ਸਜਸ ਨਾਲ ਜੀਵ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਰਾਲਬਧ ਕਰਮ ਭੋਗਦਾ
ਰਸਹੰ ਦਾ ਹੈ ।
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ਲੇ ਖੁ ਨ ਸਮਟਈ ਹੇ ਸਖੀ ਜੋ ਸਲਸਖਆ ਕਰਿਾਸਰ ॥

ਅੰ ਗ-937

“ਭੋਗੇ ਸਬਨ ਭਾਗੈ ਨਹੀ ਕਰਮ ਗਿੀ ਬਲਵਾਨ” ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ ਕਰਮ ਭੋਗਦਾ
ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਚੱ ਕਰ ਸਵੱ ਚ ਪੈ ਕੇ ਜੰ ਮਦਾ ਿੇ ਮਰਦਾ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਿੱ ਕ ਇਸ
ਨੂੰ ਆਪੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਕੇ “ਮੈ” ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਅਸਲ ਸਗਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਉਦੋਂ
ਿੱ ਕ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ । ਸਜਵੇਂ ਅਨਹੇਰੇ ਸਵੱ ਚ ਪਈ ਰੱ ਸੀ ਨੂੰ ਸੱ ਪ ਸਮਝ
ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਿ ਡਰਦਾ ਸਰਹਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਾਨਣਾ ਹੋਇਆ ਅਨਹੇਰੇ ਰੂਪੀ ਅਸਗਆਨ
ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਗਆ ਸਕਉਂਸਕ ਉਹ ਿਾਂ ਪਸਹਲਾਂ ਵੀ ਰੱ ਸੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਰੱ ਸੀ ਹੈ ਿੇ
ਫੇਰ ਵੀ ਰੱ ਸੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਗਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਫੇਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਿਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿੋਂ ਸਵਛੜ ਕੇ ਆਪਣੀ
ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ । ਜੀਵ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਉਮੈ ਸਵੱ ਚ, ਨਾਮ
ਜੱ ਪਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਹਉਮੈ ਸਵੱ ਚ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਹਉਮੈ ਸਵੱ ਚ ਿੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਿਾਂ ਹਉਮੈ ਸਵੱ ਚ ਸਕਉਂਸਕ ਹਰੇਕ ਚੀਿ ਦਾ ਫਲ ਮੰ ਗਦਾ ਹੈ । ਕਦੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ
ਿਖਿ ਿੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਿੇ ਕਦੇ ਕੰ ਗਾਲ ਬਣ ਕੇ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਹਉਮੈ ਏਹਾ ਜਾਸਿ ਹੈ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਸਹ ॥
ਹਉਮੈ ਏਈ ਬੰ ਧਨਾ ਸਫਸਰ ਸਫਸਰ ਜੋਨੀ ਪਾਸਹ ॥

ਅੰ ਗ-466

ਸਜਵੇਂ ਵਗਦੇ ਦਸਰਆ ਿੋਂ ਅੱ ਡ ਹੋ ਕੇ ਛੱ ਪੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਿੇ ਖੜਹੇ ਪਾਣੀ ਸਵੱ ਚ
ਸਕਰਮ ਪੈ ਗਏ ਇਸੇ ਿਰਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਭੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱ ਟ ਗਏ ਿੇ ਸਾਡੇ ਸਵੱ ਚ ਵੀ ਕਾਮ,
ਕਰੋਧ, ਲੋ ਭ, ਮੋਹ, ਹੰ ਕਾਰ, ਈਰਖਾ, ਸਨੰਸਦਆ, ਚੁਗਲੀ, ਬਖੀਲੀ, ਹੰ ਗਿਾ, ਮਮਿਾ
ਆਸਦ ਦੇ ਬੇਅੰਿ ਸਕਰਮ ਪੈ ਗਏ । ਜਦੋਂ ਿੱ ਕ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੋਮੇ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ ਉਦੋਂ ਿੱ ਕ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਹੁਣ ਛੱ ਪੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਾਂ
ਰਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰ ਸਲਆ ਕੇ ਗੰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਈਪ
ਨਾਲ ਕੱ ਢ ਕੇ ਦਸਰਆ ਸਵੱ ਚ ਪਾ ਦੇਵੇ ਿਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਿਰਹਾ ਦਾ ਸਨਰਮਲ ਬਣ
ਜਾਏਗਾ । ਇਸੇ ਿਰਹਾਂ ਅੱ ਡ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱ ਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਕ ਸਪਆਸਰਆ ! ਹੁਣ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਿੈਨੰ ੂ
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ਮੌਕਾ ਸਮਸਲਆ ਹੈ, ਦੇਖੀਂ ਸਕਿੇ ਖੁੰ ਝ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਸਕਉਂਸਕ ਸਜਹੜੀਆਂ ਚੀਿਾਂ ਸਵੱ ਚ
ਿੂੰ ਫਸ ਸਗਆ ਉਹ ਿੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ।

ਕਬੀਰ ਇਹੁ ਿਨੁ ਜਾਇਗਾ ਸਕਹੁ ਿ ਲੇ ਹੁ ਬਹੋਸਰ ॥
ਨਾਂਗੇ ਪਾਵਹੁ ਿੇ ਗਏ ਸਜਨ ਕੇ ਲਾਖ ਕਰੋਸਰ ॥

ਅੰ ਗ-1365

ਰਾਜੁ ਮਾਲੁ ਰੂਪੁ ਜਾਸਿ ਜੋਬਨੁ ਪੰ ਜੇ ਠਗ ॥
ਏਨੀ ਠਗੀਂ ਜਗੁ ਠਸਗਆ ਸਕਨੈ ਨ ਰਖੀ ਲਜ ॥

ਅੰ ਗ-1288

ਜੇ ਸਕਸੇ ਕੋਲ ਰਾਜਸੀ ਿਾਕਿ ਆ ਜਾਵੇ ਿਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਿ ਵੱ ਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ
ਸਕਉਂਸਕ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨ ਗੰ ਧਲਾ (polute) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਜਹੜਾ ਪਸਹਲਾਂ ਆਮ
ਬੰ ਸਦਆਂ ਵਾਂਗ ਸਮਲਦਾ ਸੀ ਿੇ ਫੇਰ ਪਸਹਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਰੁਝਵ
ੇ ੇਂ ਵੱ ਧ ਗਏ,
ਸੁਭਾਅ ਸਵੱ ਚ ਿਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ, ਉਹੀ ਬੰ ਦਾ ਓਪਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਮੀਰੀ
ਆ ਜਾਵੇ, ਉਚੀ ਜਾਿ ਦਾ ਅਸਭਮਾਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੁੰ ਦਰਿਾ ਦਾ, ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਿੀ
ਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਿੀ ਪੜਹਾਈ ਦਾ ਘੁਮੰਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰ ਦੇ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦਾ ਕੰ ਮ
ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਨਹਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰ ਸਾਰ ਨੂੰ ਬੰ ਸਨਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿੇ ਜੀਵ
ਬੇਵੱਸ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਪਛਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕ ਮੈਂ ਕੌ ਣ ਹਾਂ ਿੇ
ਸਕਥੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ।

ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਿੂ ਕਉਨੁ ਕਹਾ ਿੇ ਆਇਓ ॥
ਏਿੀ ਨ ਜਾਨਉ ਕੇਿੀਕ ਮੁਦਸਿ
ਚਲਿੇ ਖਬਸਰ ਨ ਪਾਇਓ ॥

ਅੰ ਗ-999

ਜੇ ਪੁੱ ਛੋ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਕੀਿੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ

ਸੁਸਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਕ ਮੈਂ ਆਿਮਾ ਹਾਂ । ਪਰੇਮੀਆ ! ਆਿਮਾ ਿਾਂ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ
ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਗੱ ਲ ਬਾਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਿਾਂ ਸਚੰ ਨ ਮਾਿਰ ਅਨੁਭਵ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਪੜਹਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਾਨਣ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਨਹੀਂ ਬਸਣਆ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ
ਿਾਂ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਬੁਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਮਰੱ ਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ।

ਪਸੜਐ ਨਾਹੀ ਭੇਦੁ ਬੁਸਝਐ ਪਾਵਣਾ ॥
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ਅੰ ਗ-148

ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਪਸਹਲਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰ ਨ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਮੈਨੰ ੂ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਿੋਂ
ਸਵਛੜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਿ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਿੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ, ਠੱਗਾਂ ਿੇ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਣ

ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱ ਲ ਸਗਆ । ਚੰ ਗੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਸਿਸੰ ਗ ਸਮਲ ਜਾਵੇ ਸਜਸ
ਸਵੱ ਚ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਹ ਦੱ ਸਸਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਉਸ ਰਾਹ ਿੇ ਚੱ ਲ ਕੇ ਸਕਸੇ
ਮੰ ਸਿਲ ਿੇ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਦਾ । ਸਜਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮੂਰਛਿ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉੱਠਦਾ
ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਾੜਹੀ ਨੀਂਦ ਸਵੱ ਚੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਦੋ ਚਾਰ ਦੀ ਗੱ ਲ ਨਹੀਂ,
ਸਾਰਾ ਸੰ ਸਾਰ ਸੁੱ ਿਾ ਸਪਆ ਹੈ । ਪੜਹੇ ਹੋਏ, ਅਨਪੜਹ, ਅਮੀਰ, ਗਰੀਬ ਸਾਰੇ ਹੀ
ਸੁੱ ਿੇ ਪਏ ਹਨ ਕੋਈ ਸਵਰਲਾ ਹੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ । ਮਹਾਿਮਾ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ
ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬੇਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਸਕ ਐਨੀਆਂ
ਅਵਾਿਾਂ ਮਾਰਨ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ।

ਸਿਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰ ਸਾਰੁ ਭਰਸਮ ਸੁਿਾ
ਸੁਸਿਆ ਰੈਸਣ ਸਵਹਾਣੀ ॥

ਅੰ ਗ-920

ਫਰੀਦਾ ਕੂਕੇਸਦਆ ਚਾਂਗੇਸਦਆ
ਮਿੀ ਦੇਸਦਆ ਸਨਿ ॥
ਜੋ ਸੈਿਾਸਨ ਵੰ ਾਇਆ
ਸੇ ਸਕਿ ਫੇਰਸਹ ਸਚਿ ॥

ਅੰ ਗ-1378

ਚਾਰ ਵੇਦ, ਛੇ ਸ਼ਾਸਿਰ, 27 ਸਸੰ ਮਰਿੀਆਂ, ਉਪਸਨਸ਼ਦ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ, ਿੌਰੇਿ,
ਅੰ ਿੀਲ, ਿੰ ਬੂਰ, ਬਾਈਬਲ ਆਸਦ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਧਾਰਸਮਕ ਗਰੰ ਥ, ਸਾਧੂ ਸੰ ਿ ਅਿੇ
ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਯਿਨ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ । ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਇਸਿਹਾਸ ਸਵੱ ਚ ਸਿਕਰ ਹੈ ਸਕ ਸਜਹੜਾ ਕੁੰ ਭਕਰਨ ਸੀ
ਉਸ ਨੂੰ ਐਨੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਕ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੇਰ
ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਸਜਵੇਂ ਸਰੱ ਛ ਿੇ ਡੱ ਡੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ
ਿਰਹਾਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਿੇ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਸੁੱ ਿੇ ਰਸਹੰ ਦੇ ਹਨ । ਕੁੰ ਭਕਰਨ ਿਾਂ
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ਫੇਰ ਵੀ 6 ਮਸਹਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸੰ ਸਾਰ ਨੂੰ ਐਸੀ ਗਾੜਹੀ ਨੀਂਦ ਆ
ਗਈ ਸਕ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦਸਕ ਇਹ ਸਦਨ ਰਾਿ ਲੁਸਟਆ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ ।

ਮੁਸਨਹਾਰੇ ਪੰ ਚ ਬਟਵਾਰੇ ॥
ਸੂਨੇ ਨਗਸਰ ਪਰੇ ਠਗਹਾਰੇ ॥

ਅੰ ਗ-182

ਇਸੁ ਦੇਹੀ ਅੰ ਦਸਰ ਪੰ ਚ ਚੋਰ ਵਸਸਹ
ਕਾਮੁ ਕਰੋਧੁ ਲੋ ਭੁ ਮੋਹੁ ਅਹੰ ਕਾਰਾ ॥
ਅੰ ਸਮਰਿੁ ਲੂਟਸਹ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀ ਬੂਝਸਹ
ਕੋਇ ਨ ਸੁਣੈ ਪੂਕਾਰਾ ॥

ਅੰ ਗ-600

ਸਫਰਿ ਸਫਰਿ ਬਹੁਿੇ ਜੁਗ ਹਾਸਰਓ
ਮਾਣਸ ਦੇਹ ਲਹੀ ॥
ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸਮਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ
ਸਸਮਰਿ ਕਹਾ ਨਹੀ ॥

ਅੰ ਗ-631

ਜਨਮਾਂ ਸਵੱ ਚ ਭਟਕਸਦਆਂ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜੁੱ ਗਾਂ ਦੇ ਜੁੱ ਗ ਬੀਿ ਗਏ ਿੇ ਹੁਣ ਮਾਣਸ
ਦੇਹੀ ਪਰਾਪਿ ਹੋ ਗਈ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਿੇ ਗਾਫਲ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱ ਿਾ
ਸਪਆ ਹੈ । ਮਹਾਿਮਾ ਬੇਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਕ ਇਹ ਸੰ ਸਾਰ ਸਸਿ ਦੀ ਬਾਿ
ਸਕਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ? ਆਖਰ ਮਹਾਿਮਾ ਬੁੱ ਧ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਿ ਕਹੀ ਹੈ ਸਕ
ਪੈਸੇ ਟੱ ਕੇ ਦੀ ਗੱ ਲ ਕਹੋ ਿਾਂ ਝੱ ਟ ਮੰ ਨ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ ਿੇ ਜੇਕਰ ਸਸਿ ਦੀ ਬਾਿ ਕਹੀਏ
ਫੇਰ ਮੰ ਨਣ ਨੂੰ ਸਿਆਰ ਨਹੀਂ । ਕਸਹੰ ਦੇ ਸਜਹੜਾ ਮਾਰ ਦੇਵਿਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰ ਨਣ
ਨਹੀਂ ਸਦੰ ਦਾ । ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਅੰ ਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗਲਿ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ
(negative) ਸ਼ਕਿੀ ਹੈ ਜੋ ਬੁੱ ਧੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਦੰ ਦੀ ਹੈ ਸਜਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ
ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰ ਨਣ ਿੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ । ਸ਼ੇਰ ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਿੇ ਕੂਕਰ ਸਦਰਸ਼ਟੀ
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਿੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਰਪੰਚ ਸਵੱ ਚ
ਉਲਸਝਆ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਸਰੀ ਸਕਰਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜਨ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਸਦਆਂ ਇਹ ਗੱ ਲ ਕਹੀ ਸੀ
ਸਕ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰ ਸਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਿਰਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿੇ
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ਜੀਵ ਉੱਿੇ ਜਦ ਮਾਇਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਪਰਭੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਅਰਜਨ
ਕਸਹਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸਕਸ ਿਰਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਸਕਵੇਂ ਭੁੱ ਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ
ਿੁਹਾਨੂੰ ਸਕਵੇਂ ਭੁੱ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ? ਸਕਰਸ਼ਨ ਜੀ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਸਸੱ ਧ- ਸਾਧਕ,
ਦੇਵੀ-ਦੱ ਵਿੇ ਸਭ ਭੁਲੇ ਪਏ ਹਨ, ਹੱ ਠ ਨਾ ਕਰ, ਜੇ ਮਾਇਆ ਪਾ ਸਦੱ ਿੀ ਿਾਂ ਿੂੰ ਵੀ
ਭੁੱ ਲ ਜਾਵੇਂਗਾ । ਕਸਹਣ ਲੱਗਾ ਸਕ ਮੈਂਨੰ ੂ ਮਾਇਆ ਸਦਖਾਓ, ਮੇਰੇ ਉੱਿੇ ਭੁੱ ਲ ਨਹੀਂ ਪੈ

ਸਕਦੀ । ਉਥੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਸਰੋਵਰ ਸੀ, ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਬਰਿਨ ਸਵੱ ਚ ਸਰੋਵਰ ਿੋਂ
ਪਾਣੀ ਸਲਆ ਅਸੀਂ ਦਾਿਨ ਕਰ ਲਈਏ । ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਣ ਵਾਸਿੇ ਝੁਸਕਆ ਿਾਂ
ਮਾਇਆ ਪਾ ਸਦੱ ਿੀ, ਨਾ ਉਥੇ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਨਾਹੀ ਸਕਰਸ਼ਨ ਜੀ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਸਦਰਸ਼
ਗੁੰ ਮ ਕਰ ਸਦੱ ਿਾ । ਇਕ ਸਭਆਨਕ ਜੰ ਗਲ ਸਵੱ ਚ ਖੜਹਾ ਹੈ, ਸਾਮਹਣੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਰਹੇ
ਹਨ, ਡਰ ਕੇ ਦਰਖਿ ਸਗਆ ਿੇ ਚੜਹ ਸਗਆ । ਇਕ ਸੱ ਪ ਵਲੇ ਟ ਪਾਕੇ ਦਰਖਿ
ਿੇ ਆ ਸਰਹਾ ਸੀ, ਡਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਰਖਿ ਿੇ ਚੜਹ ਸਗਆ ਿੇ ਸਕਰਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਕਾਂ
ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਿੰ ਨ ਸਦਨ, ਸਿੰ ਨ ਰਾਿਾਂ ਉਥੇ ਜੰ ਗਲ ਸਵੱ ਚ ਦਰਖਿਾਂ ਿੇ ਸੌੌੰ ਕੇ
ਬਿੀਿ ਕੀਿੀਆਂ ਿੇ ਅਜੇਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਸਕ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਾਲ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ
ਸਪਛੇ ਕਰ ਲੈ ਣਾ, ਭੂਿਕਾਲ ਵਾਪਸ ਸਲਆਉਣਾ ਿੇ ਭਸਵਖਿ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸਖੱ ਚ ਲੈ ਣਾ
ਿੇ ਵਰਿਮਾਨ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਸਸਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱ ਥ ਸਵੱ ਚ ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ।

ਗੁਰੂ ਪੰ ਜਵੇਂ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਸ ਮੰ ਡੀ ਸਕੇਿ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ
ਵਾਸਿੇ ਆਇਆ, ਮਾਇਆ ਆਸਦ ਭੇਟਾ ਰੱ ਖ ਕੇ ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਕੀਿੀ ਿੇ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਸਿਸੰ ਗ ਸਵਚ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਬਚਨ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ ।

ਲੇ ਖੁ ਨ ਸਮਟਈ ਹੇ ਸਖੀ ਜੋ ਸਲਸਖਆ ਕਰਿਾਸਰ ॥

ਅੰ ਗ-937

ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱ ਧੀ ਨਾਲ ਸਵਚਾਰ ਕੀਿੀ ਸਕ ਜੇ ਲੇ ਖ ਨਹੀਂ ਸਮਟ ਸਕਦਾ ਫੇਰ
ਇਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ? ਇਸ ਨੇ ਮਨ ਸਵੱ ਚ
ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਪਰ ਜਾਣੀਜਾਣ ਸਸਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ
ਸਦੱ ਿਾ ਸਕ ਰਾਜਨ ! ਰਾਿ ਇਥੇ ਹੀ ਰੁਕੋ, ਸਾਡੀ ਆਸਗਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ । ਰਾਿ
ਨੂੰ ਸੌਂ ਸਗਆ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸੁਪਨੇ ਸਵੱ ਚ ਸਰੀਰ ਛੱ ਡ ਸਦੱ ਿਾ ਿੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ
ਜਮਾਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਹੋ ਸਗਆ । ਇਹ ਵੀ ਜੁਆਨ ਹੋ ਸਗਆ, ਸਕਸੇ
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ਦੇ ਘਰ ਸਵੱ ਚ ਕਾਮਾ ਲੱਗ ਸਗਆ ਸਾਰੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸਵਆਹ ਹੋ ਸਗਆ,
ਕਈ ਬੱ ਚੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭੋਗਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਵੀ ਚੜਹਾਈ ਕਰ
ਸਗਆ । ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਸਕ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਸਲਆਂ ਨੇ ਦਫਨਾ ਸਦੱ ਿਾ ਿੇ
ਸਾਰੇ ਰੋ ਸਪੱ ਟ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਿੇ ਅੱ ਖਾਂ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ ਉਸੇ
ਿਰਹਾਂ ਝਾਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਸਵੱ ਚ ਸੀ ਿੇ ਬੱ ਸਚਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਕੰ ਬਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸਕ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸਕ ਨੀਚ
ਪਰਵਾਰ ਸਵੱ ਚ ਜਨਮ ਸਲਆ ਿੇ ਉਦਾਸ ਬੈਠਾ ਹੈ । ਇਿਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਸਗਆ ਸਕ ਘੋਸੜਆਂ ਿੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੰ ਗਲ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ
ਹੈ । ਜਦੋਂ ਜੰ ਗਲ ਸਵੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚੇ ਿਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱ ਗੋਂ ਇਕ ਸਹਰਨ ਸਨਕਸਲਆ ਿੇ ਉਸ
ਨੇ ਘੋੜਾ ਸਪਛੇ ਲਾ ਸਲਆ ਿੇ ਬਹੁਿ ਦੂਰ ਸਨਕਲ ਸਗਆ, ਜੰ ਗਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ
ਇਕ ਸਪੰ ਡ ਆ ਸਗਆ । ਜੋ ਰਾਿ ਸੁਪਨੇ ਸਵੱ ਚ ਦੇਸਖਆ ਸੀ ਉਸੇ ਿਰਹਾਂ ਦੇ
ਦਰਖਿ, ਖੂਹ, ਟੋਭੇ ਆਸਦ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿੇ ਅੱ ਗੇ ਸਪੰ ਡ ਵੱ ਲ ਨੂੰ
ਵਸਧਆ ਿਾਂ ਬੱ ਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ । ਇਕ ਦਰਖਿ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਬੰ ਨਹ ਕੇ ਇਹ
ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਗ ਸਪਆ, ਉਧਰੋਂ ਇਕ ਬੱ ਚਾ ਆ ਸਗਆ ਿੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ
ਕਸਹਣ ਲੱਗਾ ! ਬਾਪੂ ਿੂੰ ਸਕਥੇ ਚਸਲਆ ਸਗਆ ਸੀ, ਘੋੜਾ ਸਕਥੋਂ ਸਲਆ, ਘਰ ਚੱ ਲ
ਕੇ ਦੇਖ ਸਾਰੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਬੱ ਚਾ ਿਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ
ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਸਦੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ । ਬੱ ਚੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ
ਘਰ ਦੱ ਸ ਸਦੱ ਿਾ, ਸਾਰਾ ਟੱ ਬਰ ਪਹੁੰ ਚ ਸਗਆ ਿੇ ਸਪੰ ਡ ਵਾਸਲਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰ
ਸਲਆ । ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਸਹੰ ਦੀ ਸਕ ਸਾਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਸਕਥੇ ਚਲਾ ਸਗਆ ਸੀ, ਆਹ
ਘੋੜਾ ਿੇ ਕੀਮਿੀ ਵਸਿਰ, ਹੀਸਰਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਸਕਥੋਂ ਚੁਰਾ ਸਲਆਇਆ ?
ਕਸਹੰ ਦੀ ਘਰ ਚੱ ਲ, ਝਗੜਾ ਪੈ ਸਗਆ, ਲੋ ਕ ਖਸਹੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱ ਡਦੇ । ਬਥੇਰਾ
ਕਸਹੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰ ਨਦਾ । ਇਿਨੇ ਸਵੱ ਚ ਸਸਿਗੁਰੂ
ਜੀ ਪਹੁੰ ਚ ਗਏ ਿੇ ਭੀੜ ਇਕੱ ਠੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱ ਲ ਹੈ, ਿੁਸੀਂ
ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਕਉਂ ਘੇਸਰਆ ਹੈ ? ਕਸਹੰ ਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਪੰ ਡ ਦਾ ਜਮਾਂਦਾਰ ਹੈ,
ਆਹ ਵੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਪਸਰਵਾਰ ਪਰਸ਼
ੇ ਾਨ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ । ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਹੰ ਦੇ ਸਕਉਂ
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ਰਾਜਨ, ਇਹ ਗੱ ਲ ਠੀਕ ਹੈ ? ਕਸਹੰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ! ਮੇਰੇ ਿੇ ਸਕਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੰ ੂ
ਸੱ ਚ ਪਰਿੀਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਮੈਂ ਇਧਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪ ਇਨਹਾਂ
ਿੋਂ ਮੇਰਾ ਖਸਹੜਾ ਛਡਾਵੋ । ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਪਰੇਮੀਓ ! ਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮਲ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਿੁਹਾਡਾ ਬੰ ਦਾ ਿਾਂ ਚੜਹਾਈ ਕਰ ਸਗਆ ਸੀ, ਸਜਥੇ ਦੱ ਸਬਆ
ਸੀ, ਕਬਰ ਪੁੱ ਟ ਕੇ ਦੇਖੋ । ਜਦ ਕਬਰ ਪੁੱ ਟੀ ਿਾਂ ਸਵੱ ਚੇ ਸਪਆ ਸੀ ਕਸਹੰ ਦੇ
ਗਲਿੀ ਲੱਗ ਗਈ ਿੇ ਸਾਰੇ ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ । ਇਧਰ ਰਾਜਾ ਵੀ
ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱ ਛਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ! ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਸਿਆ ਸੀ ? ਮਹਾਰਾਜ
ਕਸਹੰ ਦੇ ਿੂੰ ਲੇ ਖ ਦੀ ਗੱ ਲ ਸਚਿਵੀ ਸੀ ਸਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਵੱ ਚ ਭੇਟਾ ਿੇ ਨਮਸ਼ਕਾਰ
ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ । ਕਸਹੰ ਦਾ ਸਚੇ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਮੈਥੋਂ ਭੁੱ ਲ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਮਨ
ਸਵੱ ਚ ਸ਼ੰ ਕਾ ਸਵਆਪ ਸਗਆ ਸੀ । ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਹੰ ਦੇ ਿੂੰ ਇਕ ਜਨਮ 40 ਸਾਲ
ਚੰ ਡਾਲ ਦੇ ਘਰ ਭੋਗਣਾ ਸੀ ਸਜਹੜਾ ਿੇਰੀ ਮੌਿ ਿੋਂ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਸੀ,
ਿੈਨੰ ੂ ਸੁਪਨੇ ਮਾਿਰ ਸਵੱ ਚ ਭੁਗਿਾ ਸਦੱ ਿਾ । ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕੀਿੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਮੇਟਦਾ ਪਰ ਸਮਰੱ ਥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜੀਵ ਦੇ ਲੇ ਖ ਮੇਟਣ ਦੀ ਸ਼ਕਿੀ (veto
power) ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ।

ਜੋ ਸਕਛੁ ਕਰੇ ਸੋਈ ਪਰਭ ਮਾਨਸਹ
ਓਇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰ ਸਗ ਰਾਿੇ ॥
ਸਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ
ਸਜਨ ਪਰਭ ਕੇ ਚਰਣ ਪਰਾਿੇ ॥

ਅੰ ਗ-748

ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਸਕਰਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਭਸਵਖਿ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਦਖਾ ਸਦੱ ਿਾ ਿੇ
ਜਦੋਂ ਜੰ ਗਲ ਸਵਚੋਂ ਸਨਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਿਾਂ ਸਕਸੇ ਨੇ ਪੁਸਛਆ ਭਾਈ ਿੂੰ
ਕੌ ਣ ਹੈਂ ਿੇ ਰੋਂਦਾ ਸਕਉਂ ਹੈਂ ? ਕਸਹੰ ਦਾ ਮੈਂ ਅਰਜਨ ਹਾਂ ਿੇ ਸਕਰਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭ
ਸਰਹਾ ਹਾਂ ਪਿਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਕਥੇ ਚਲੇ ਗਏ । ਉਹ ਕਸਹੰ ਦਾ ਸਕ ਸਿੰ ਨ ਸੌ ਸਾਲ
ਹੋ ਗਏ ਪਾਂਡਵ ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਿਰੇ ਪਰੀਸ਼ਿ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਸਹਮਾਲੀਆ ਪਰਬਿ
ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਿੇ ਸਕਰਸ਼ਨ ਜੀ ਿਾਂ ਬੱ ਧਕ ਦਾ ਬਾਣ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱ ਡ ਗਏ
ਸੀ । ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਰੋਿ ਕਥਾ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਿਬਾਰ ਿਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ ,
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ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਜਨ ਨਾ ਕਸਹ ਦੇਵੀਂ ਨਹੀਂ ਿਾਂ ਇਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੈਦ
ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ । ਿੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ‘ਪਰਦੇਸੀ’ ਰੱ ਖ ਲੈ , ਿੈਨੰ ੂ ਪਰਦੇਸੀ ਕਸਹ ਕੇ ਬੁਲਾ
ਸਲਆ ਕਰਾਂਗੇ । ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੌਜ ਸਵੱ ਚ ਭਰਿੀ ਹੋ ਸਗਆ ਿੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸ਼ਸ਼ਿਰ
ਕਰਿਬ ਦੇਖ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਬਣਾ ਸਦੱ ਿਾ । ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ
ਸ਼ਾਦੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਦੱ ਿੀ, ਭੋਗਾਂ ਸਵੱ ਚ ਪਰਸਵਰਿ ਹੋ ਸਗਆ ਿੇ ਸਭ ਕੁੱ ਝ
ਭੁੱ ਲ ਸਗਆ । ਆਖਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚੜਹਾਈ ਕਰ ਗਈ ਿੇ ਜਦੋਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ
ਲੱਗੇ ਕਸਹੰ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲੇ ਸਚਿਾ ਸਵੱ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਲ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਸਕਰਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ
ਊਧੋ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਿੇ ਭੇਸਜਆ ਿੇ ਕਸਹੰ ਦਾ ਸਕਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਿਾਂ ਹੋਇਆਂ 300
ਸਾਲ ਗੁਿਰ ਗਏ । ਉਸ ਨੇ ਸਕਹਾ ਸਕ ਿੂੰ ਅਰਜਨ ਹੈਂ, ਕਸਹੰ ਦਾ ਮੈਂ ਿਾਂ ਪਰਦੇਸੀ
ਹਾਂ, ਮੰ ਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਕਰਸ਼ਨ ਜੀ ਆਪ ਆ ਗਏ ਿੇ ਕਸਹਣ
ਲੱਗੇ ਅਰਜਨ ! ਮੋਹ ਵੱ ਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ, ਿੇਰੇ ਉੱਿੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਿੈਨੰ ੂ
ਐਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਦੱ ਿਾ ਸੀ, ਸਭ ਭੁੱ ਲਾ ਸਦੱ ਿਾ । ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੰ ਸਨਆ ਿਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ
ਹਲਕਾ ਸਜਹਾ ਥਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਇਆ ਲਾਹ ਸਦੱ ਿੀ ਿੇ ਫੇਰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਿੇ
ਦੇਸਖਆ ਸਕ ਉਸੇ ਸਰੋਵਰ ਿੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਣ ਵਾਸਿੇ ਖੜਹਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਿਰਹਾਂ ਮਾਇਆ
ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਭੁਸਲਆ ਸਫਰਦਾ ਹੈ । ਐਨੀ ਭੁੱ ਲ ਪੈ ਗਈ ਸਕ ਨਾਲ ਰਸਹੰ ਦੇ
ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਿੋਂ ਅੱ ਡ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵ ਬਣ ਸਗਆ । ਮਾਇਆ ਦਰਅਸਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ
ਕੇਵਲ ਇਕ ਝੂਠਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ ਿੇ ਜੀਵ ਨੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮੰ ਨ ਸਲਆ ।
ਸਜਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸਾਖੀ ਸਰੀਰ ਸਵੱ ਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਮਾ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੀਵ
ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱ ਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮੰ ਨ ਕੇ ਬਸਹ ਸਗਆ ।

ਇਸਨ ਮਾਇਆ ਜਗਦੀਸ ਗੁਸਾਈ
ਿੁਮਰੇ ਚਰਨ ਸਬਸਾਰੇ ॥
ਸਕੰ ਚਿ ਪਰੀਸਿ ਨ ਉਪਜੈ ਜਨ ਕਉ
ਜਨ ਕਹਾ ਕਰਸਹ ਬੇਚਾਰੇ ॥

ਅੰ ਗ-857

ਨਾਨਕ ਿਰਵਰੁ ਏਕੁ ਫਲੁ ਦੁਇ ਪੰ ਖੇਰੂ ਆਸਹ ॥
ਆਵਿ ਜਾਿ ਨ ਦੀਸਹੀ ਨ ਪਰ ਪੰ ਖੀ ਿਾਸਹ ॥
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ਅੰ ਗ-550

ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱ ਲ ਸਗਆ ਿੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਸਕ ਸਜਹੜਾ ਿੂੰ ਸਰੀਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾਂ ਹੈਂ ਇਹ ਿਾਂ ਰਸਹਣਾ ਨਹੀਂ । ਸੋਚ ਸਵਚਾਰ
ਕੇ ਦੇਖ ਸਕ ਮਾਪੇ ਅਿੇ ਬਿੁਰਗ ਸਕਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੇ ਜੱ ਗ ਸਸਿ ਹੁੰ ਦਾ ਿਾਂ ਮੁੜ ਕੇ
ਆ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਨਾਲੇ ਸਵੱ ਚ ਪੈ
ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਮਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਜਾਗ ਲੇ ਹੁ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲੇ ਹੁ ਕਹਾ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ ॥
ਜੋ ਿਨੁ ਉਪਸਜਆ ਸੰ ਗ ਹੀ ਸੋ ਭੀ ਸੰ ਸਗ ਨ ਹੋਇਆ ॥

ਅੰ ਗ-726

ਫਰੀਦਾ ਸਕਥੈ ਿੈਡੇ ਮਾਸਪਆ ਸਜਨੀ ਿੂੰ ਜਸਣਓਇ ॥
ਿੈ ਪਾਸਹੁ ਓਇ ਲਸਦ ਗਏ ਿੂੰ ਅਜੈ ਨ ਪਿੀਣੋਸਹ ॥

ਅੰ ਗ-1381

ਨਦੀਆ ਵਾਹ ਸਵਛੁੰ ਸਨਆ ਮੇਲਾ ਸੰ ਜੋਗੀ ਰਾਮ ॥

ਅੰ ਗ-439

ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਕ ਸਮਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਕ ਨਹੀਂ ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਹੰ ਦੇ
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਮਲਾਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵੱ ਚ ਆ ਜਾਵੋ, ਫੇਰ ਮੇਲ ਹੈ ਪਰ
ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ । ਰੂਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਲਦੀਆਂ, ਸਜਹੜਾ ਸਵੱ ਛੜ
ਸਗਆ, ਸਵੱ ਛੜ ਸਗਆ । ਸਮੁੰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਲਸਹਰਾਂ ਉਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਸਪਛਲੀਆਂ
ਲਸਹਰਾਂ ਕਸਹਣ ਸਕ ਅਸੀਂ ਮੁਹਰਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਲ ਲਈਏ, ਇਹ ਿਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ
ਸਕਦਾ ਸਕਉਂਸਕ ਉਹ ਿਾਂ ਕੰ ਢੇ ਿੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਪਰ ਸਜਹੜੇ ਅਸਗਆਨਮਈ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਜੀਵ ਆਿਮਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੰ ਗ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਕ ਮੈਂ ਸਕਹੋ ਸਜਹਾ ਹਾਂ । ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱ ਗੇ
ਖੜਹੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਸਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਚੀਿਾਂ ਰਸਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ । ਸਾਡੇ ਿੇ ਭੁੱ ਲ ਪਈ
ਹੋਈ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱ ਖੀ ਹੋ
ਰਹੇ ਹਾਂ । ਸਾਡੀ ਕੈਮੀਕਲ ਸੁਰਸਿ ਹੈ, ਇਲੈ ਕਟਰੋਸਨਕ ਿੇ ਮੈਗਨੈਸਟਕ ਲਸਹਰਾਂ
ਨਾਲ ਸਦਮਾਗ ਸਜਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਰੁਕ ਜਾਣ ਿਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਜਹੜੀ ਅਸਲੀ
ਸੁਰਸਿ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਿਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਮਰੱ ਥ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਲ ਕੇ ਅਸਲੀ
ਸੁਰਸਿ ਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦਾ ਯਿਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
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ਸਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਸਿ ਮਸਿ ਮਸਨ ਬੁਸਧ ॥
ਸਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾ ਸਸਧਾ ਕੀ ਸੁਸਧ ॥

ਅੰ ਗ-8

ਕਸਹ ਕਬੀਰ ਬੁਸਧ ਹਸਰ ਲਈ ਮੇਰੀ
ਬੁਸਧ ਬਦਲੀ ਸਸਸਧ ਪਾਈ ॥

ਅੰ ਗ-339

ਜਦੋਂ ਸੁਰਸਿ ਘੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਸਸਧੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਿੀਸਰੀ ਅੱ ਖ ਖੁਲਹ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ, ਸਨਗਾਹ ਹੋਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸਦਖਾਈ ਸਦੰ ਦਾ ਹੈ । ਪਿਾ
ਲੱਗ ਸਗਆ ਸਕ ਇੱ ਥੇ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਿੋਂ ਸਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱ ਖਾਂ ਿਾਂ ਉਹੀ
ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਅੱ ਖ ਖੁਲਹਣ ਕਰਕੇ ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਸਵੱ ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
। ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ ਸਕ ਪਰੇਮੀਓ ! ਜਨਮ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ,
ਮੈਂ ਿੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਸੁਰਸਿ ਦਾ ਸਿਆਗ ਕਰੋ ।

ਗੁਰਸਹ ਸਦਖਾਇਓ ਲੋ ਇਨਾ ॥
ਈਿਸਹ ਊਿਸਹ ਘਸਟ ਘਸਟ ਘਸਟ ਘਸਟ
ਿੂੰ ਹੀ ਿੂੰ ਹੀ ਮੋਸਹਨਾ ॥

ਅੰ ਗ-407

ਭੋਸਲਆ ਹਉਮੈ ਸੁਰਸਿ ਸਵਸਾਸਰ ॥

ਅੰ ਗ-1168

ਬੇਨਿੀ ਕਰੀਏ ਸੱ ਚੇ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ! ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਿ ਨੂੰ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹੇ ਸਕ
ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਭੁੱ ਲ ਜਾ ਇਹ ਿਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱ ਸ ਿੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ । ਇਸੇ ਿਰਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ
ਵੱ ਸ ਸਵੱ ਚ ਹੋਵੇ, ਐਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਗਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਸਾਥੋਂ ਹਉਮੈ
ਵਾਲੀ ਸੁਰਸਿ ਨਹੀਂ ਸਵਸਾਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਢੰ ਗ ਦੱ ਸੋ । ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਹੰ ਦੇ
ਸਕ ਨਾਮ ਦਾ ਸਗਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਸਹਲਾਂ ਸਾਰੀ
ਪਰਸਕਰਿੀ ਸਵੱ ਚ, ਸਾਰੀ ਸਸਰਸ਼ਟੀ ਸਵੱ ਚ ਐਸੀ ਚੀਿ ਲੱਭੋ ਸਜਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਸਬਮਾਰੀ
ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ।

ਅੰ ਸਮਰਿੁ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਿਾ ਅੰ ਿੇ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥
ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਜਗਿੁ ਬਉਰਾਨਾ ਨਾਵੈ ਸਾਰ ਨ ਪਾਈ ॥
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ਅੰ ਗ-1287

ਸਿੰ ਨ ਚੀਿਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਕ ਨਾਮ, ਇਕ ਗੁਰੂ ਿੇ ਇਕ ਬੇਸੁਰਿੀ (ਹਉਮੈ) ਆ
ਗਈ । ਸਜਹੜਾ ਅਸਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਿਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਸਕਉਂਸਕ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਿਾ ਗੁਰੂ ਸਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ।

ਸਬਨੁ ਸਸਿਗੁਰ ਨਾਉ ਨ ਪਾਈਐ
ਬੁਝਹੁ ਕਸਰ ਵੀਚਾਰੁ ॥
ਨਾਨਕ ਪੂਰੈ ਭਾਸਗ ਸਸਿਗੁਰੁ ਸਮਲੈ
ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਜੁਗ ਚਾਸਰ ॥

ਅੰ ਗ-649

ਅਸੀਂ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਪੰ ਜਾਂ ਸਪਆਸਰਆਂ ਿੋਂ ਅੰ ਸਮਰਿ ਛੱ ਕ ਸਲਆ, ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ
ਸਦੱ ਿਾ । ਸਾਧ ਸੰ ਗਿ ਜੀ ! ਪੰ ਜ ਸਪਆਰੇ ਗੁਰਮੰ ਿਰ ਸਦੰ ਦੇ ਹਨ , ਉਹ ਮੰ ਿਰ
ਜਦੋਂ ਸਸੱ ਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਨਾਮ ਅੰ ਦਰ ਪਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਨਾਮ ਸਾਡੇ
ਅੰ ਦਰ ਹੈ । ਉਥੇ ਹਰ ਵਕਿ ਆਿਸਮਕ ਸੰ ਗੀਿ ਵੱ ਜਦਾ ਹੈ ਿੇ ਨਾਮ ਐਨਾ ਅਨੰਦ
ਹੈ ਸਕ ਦੱ ਸਸਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਸਜੱ ਥੇ ਕਰੋਧ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ ਉਥੇ ਕੰ ਬਣੀ ਹੈ,

ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ, ਪਿਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਰਲ ਬਰਲ ਬੋਲੇਗਾ । ਇਸੇ ਿਰਹਾਂ
ਨਾਮ ਬੇਕੀਮਿੀ ਹੈ ਸਜਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ ਉਥੇ ਅਨੰਦ ਿੇ ਸ਼ਾਂਿੀ ਹੈ ।

ਸਾਈ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲੁ ਕੀਮ ਨ ਕੋਈ ਜਾਣਦੋ ॥
ਸਜਨਾ ਭਾਗ ਮਥਾਸਹ ਸੇ ਨਾਨਕ ਹਸਰ ਰੰ ਗੁ ਮਾਣਦੋ ॥

ਅੰ ਗ-81

ਨਉ ਸਨਸਧ ਅੰ ਸਮਰਿ ਪਰਭ ਕਾ ਨਾਮੁ ॥
ਦੇਹੀ ਮਸਹ ਇਸ ਕਾ ਸਬਸਰਾਮੁ ॥
ਸੁੰ ਨ ਸਮਾਸਧ ਅਨਹਿ ਿਹ ਨਾਦ ॥
ਕਹਨ ਨ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਸਬਸਮਾਦ ॥

ਅੰ ਗ-293

ਨਾਮ ਦਾ ਿੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਆਪਸ ਸਵੱ ਚ ਸਵਰੋਧ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਚੀਿ ਟੋਲ ਲੈ
ਸਕ ਹਉਮੈ ਖਿਮ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਕਰਆਮਾਨ, ਸੰ ਚਿ ਿੇ ਪਰਾਲਬਧ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ
ਸਰੀਰ ਿੋਂ ਸਨਆਰਾ ਹੋ ਕੇ ਭੋਗੀ ਜਾਵੇ ਅਿੇ ‘ਮੈਂ’ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰੇ । ਪਰ ਉਹ
ਚੀਿ ਸਮਲਦੀ ਸਕਥੋਂ ਹੈ, ਕਸਹੰ ਦੇ ਸਪਆਸਰਆ ! ਉਹ ਸੌਦਾ ਸਸਿਗੁਰ ਦੀ ਹੱ ਟ ਿੋਂ
ਸਮਲਦਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਸਸਿਗੁਰ ਹੀ ਸੱ ਚਾ ਸ਼ਾਹ ਿੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਿਾ ਹੈ ।
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ਗੁਰੁ ਸਸਿਗੁਰੁ ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਹੈ ਸਸਖ ਦੇਇ ਹਸਰ ਰਾਸੇ ॥
ਧਨੁ ਧੰ ਨੁ ਵਣਜਾਰਾ ਵਣਜੁ ਹੈ ਗੁਰੁ ਸਾਹੁ ਸਾਬਾਸੇ ॥

ਅੰ ਗ-449

ਸਜਸੁ ਵਖਰ ਕਉ ਲੈ ਸਨ ਿੂ ਆਇਆ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸੰ ਿਨ ਘਸਰ ਪਾਇਆ ॥
ਿਸਜ ਅਸਭਮਾਨੁ ਲੇ ਹੁ ਮਨ ਮੋਸਲ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਹਰਦੇ ਮਸਹ ਿੋਸਲ ॥
ਲਾਸਦ ਖੇਪ ਸੰ ਿਹ ਸੰ ਸਗ ਚਾਲੁ ॥
ਅਵਰ ਸਿਆਸਗ ਸਬਸਖਆ ਜੰ ਜਾਲ ॥
ਧੰ ਸਨ ਧੰ ਸਨ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

ਮੁਖ ਊਜਲ ਹਸਰ ਦਰਗਹ ਸੋਇ ॥

ਅੰ ਗ-283

ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਮੁਲ ਹੈ ਸਕ ‘ਮੈਂ’ ਛੱ ਡਣੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ‘ਮੈ’ ਨਹੀਂ ਛੱ ਡਣੀ ਿਾਂ
ਦੁਕਾਨ ਿੋਂ ਸੌਦਾ ਸਕਵੇਂ ਸਮਲ ਜਾਵੇਗਾ ? ‘ਮੈਂ’ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ
ਪਵੇਗਾ । ਸਜਹੜੀ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਸਵੱ ਚ ਭੇਟਾ
ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾਮ ਧਨ ਦਾ ਵਣਜਾਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗਾ । ਫੇਰ ਸਦਨ ਰਾਿ ਨਾਮ ਜੱ ਪ
ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗੱ ਡੇ ਭਰ ਲੈ , ਬੈਖਰੀ ਸਵੱ ਚ , ਪਸੰ ਿੀ ਸਵੱ ਚ, ਮਧਮਾ ਸਵੱ ਚ, ਸਵਾਸ
ਸਵਾਸ, ਅਨਹਦ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਪਰਾ ਸਵੱ ਚ, ਨਾਮ ਜੱ ਪਦੇ ਜੱ ਪਦੇ ਿੇਰਾ
ਭੰ ਡਾਰਾ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ । ਫੇਰ ਇਕੱ ਲਾ ਨਾ ਰਹੀਂ, ਸੰ ਿਾਂ ਦੀ ਸੰ ਗਿ ਸਵੱ ਚ ਰਹੀਂ
ਨਹੀਂ ਿਾਂ ਪੰ ਜ ਚੋਰ ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਹਨ, ਲੁੱਟ ਲੈ ਣਗੇ । ਜਦ ਿੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੋ
ਸਗਆ, ਨਾਮ ਧਨ ਪਲੇ ਹੋ ਸਗਆ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਦੇਵਿੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਫੁਲ ਬਰਸਾਉਂਦੇ

ਹਨ, ਸਾਰੇ ਧੰ ਨ ਧੰ ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਸੰ ਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱ ਸਸਆ
ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਕ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਸੰ ਘ ਜੀ ਹੋਿੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ ਸੰ ਸਾਰ ਦੀ
ਯਾਿਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਚਖੰ ਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਿਾਂ ਅਸਮਾਨ ਸਵੱ ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਚਾਨਣਾ ਹੀ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਸਗਆ ਸੀ । ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਿਾਵਰਣ ਭਰ ਸਗਆ ਿੇ
ਅਨੇਕਾਂ ਿਰਹਾਂ ਦੇ ਸਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁੰ ਨੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਸਜਨਹਾਂ ਬਾਰੇ
ਦੱ ਸਸਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿੇ ਿੇ ਮੁਕਿ ਆਿਮਾਵਾਂ ਸਭ ਜੈ
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ਜੈ ਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਸਕ ਗੁਰਮੁੱ ਖ ਸਪਆਰਾ ਜਨਮ ਸਜੱ ਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ।
ਜਦੋਂ ਜੇਿੂ ਘਰ ਆਵੇ ਉਸ ਦਾ ਸਸਿਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿੇ ਸਜਹੜਾ ਹਾਰ ਕੇ ਆਵੇ ਉਸ
ਿੇ ਲਾਨਹਿਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਸੋ ਸਪਆਸਰਓ ! ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਿੀ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਸਜੱ ਿ ਕੇ ਪੱ ਿ ਸੇਿੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ । ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਵੱ ਚ ਪੰ ਜ ਸਪਆਰੇ ਗੁਰੂ
ਮੰ ਿਰ ਸਦੰ ਦੇ ਹਨ ਿੇ ਗੁਰਮੁੱ ਖ ਸਪਆਰੇ ਜੁਗਿੀ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਮੰ ਿਰ ਨੂੰ
ਜੱ ਪਣ ਦੇ ਫਲ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰ ਿਰ ਹੈ ਜਸਪ ਹਉਮੈਂ ਖੋਈ ।
ਆਪੁ ਗਵਾਏ ਆਸਪ ਹੈ ਗੁਣ ਗੁਣੀ ਪਰੋਈ ।
(ਵਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ-13/2)
ਇਹ ਜੀਵ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰ ਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱ ਟ ਕੇ, ਮਨ
ਦੇ ਸਪਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਦੁੱ ਖੀ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ । ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ
ਬਹੁੱ ਿ ਵੱ ਡਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸਵੱ ਚੇ ਸਪਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਸਕ
ਗੁਰਮੰ ਿਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ ਸਜਸ ਨੂੰ ਜੱ ਪ-ਜੱ ਪ ਕੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਖਾਿਮਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ।
ਆਪਾ ਗਵਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਸਵੈਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਸਨਰੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ
ਨਾਲ ਿਾਂ ਸਗਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਚੱ ਕਰ ਸਵਚੋਂ ਸਨਕਲਣ ਵਾਸਿੇ ਕਰੜੀ
ਸਮਹਨਿ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ।

ਮਨਮੁਖੁ ਦੁਖ ਕਾ ਖੇਿੁ ਹੈ ਦੁਖੁ ਬੀਜੇ ਦੁਖੁ ਖਾਇ ॥
ਦੁਖ ਸਵਸਚ ਜੰ ਮੈ ਦੁਸਖ ਮਰੈ ਹਉਮੈ ਕਰਿ ਸਵਹਾਇ ॥

ਅੰ ਗ-947

ਸਗਆਨੁ ਨ ਗਲੀਈ ਢੂਢੀਐ
ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੁ ॥
ਕਰਸਮ ਸਮਲੈ ਿ ਪਾਈਐ
ਹੋਰ ਸਹਕਮਸਿ ਹੁਕਮੁ ਖੁਆਰੁ ॥

ਅੰ ਗ-465

ਸਜਿਨੀ ਦੇਰ ਿੱ ਕ ਇਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈ ਉਿਨੀ ਦੇਰ ਿੱ ਕ ਇਹ ਜੀਵ
ਫਸਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਰਮ ਇਸ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਸਜਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਪਰਿੱਖ ਸਗਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਅਸਗਆਨ ਦਾ ਹਨਹੇਰਾ ਦੂਰ
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ਹੋਵੇਗਾ ਸਜਵੇਂ ਹਨਹੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰਿੱਖ ਰੱ ਸੀ ਦੇਖ ਲਈ ਸਜਸ ਨੂੰ ਪਸਹਲਾਂ
ਸੱ ਪ ਸਮਝਦਾ ਸੀ । ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਸਕ ਪੰ ਜ ਸਪਆਸਰਆਂ
ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਮੰ ਿਰ ਦੀ ਦਾਿ ਲੈ ਕੇ ਐਨਾ ਜੱ ਪੋ ਸਕ ਹਉਮੈ ਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕੇ ਹਉਮੈ ਦਾ
ਸਭਆਨਕ ਰੋਗ ਕੱ ਸਟਆ ਜਾਵੇ ।

ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗੁ ਹੈ ਦਾਰੂ ਭੀ ਇਸੁ ਮਾਸਹ ॥
ਸਕਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ
ਿਾ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਮਾਸਹ ॥
ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸੁਣਹੁ ਜਨਹੁ
ਇਿੁ ਸੰ ਜਸਮ ਦੁਖ ਜਾਸਹ ॥

ਅੰ ਗ-466

ਹਉਮੈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਿੋੜ ਸਦੱ ਿਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਜਿਨਾ ਸਚਰ ਅਪਣੇ
ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਲਦੇ ਉਿਨਾ ਸਚਰ ਜੰ ਮਦੇ ਿੇ ਮਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ । ਸਜਹੜੀਆਂ
ਬੇਨਿੀਆਂ ਕੀਿੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਰਦੇ ਅੰ ਦਰ ਵਸਾਓ ਿਾਸਕ
ਸਿਸੰ ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪਰਾਪਿ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਸਮੱ ਸਸਆ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਦਾ
ਇਰਾਦਾ ਬਨਾਓ ਜੇ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਸਲਆ ਜਾਵੇ ਿਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿੇ ਮੁੜ
ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਸਵੱ ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਆਗਾਹਾ ਕੂ ਿਰਾਸਘ ਸਪਛਾ ਫੇਸਰ ਨ ਮੁਹਡੜਾ ॥

ਅੰ ਗ-1096

ਇਸ ਸਫਰ ਿੇ ਚੱ ਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਵੀਂ ਫੇਰ ਸਪਛੇ ਮੁੜ ਕੇ
ਨਾ ਵੇਖੀਂ ਿਾਂ ਸਫਰ ਿਸਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਜੇ 100 ਜਨਮ ਸਵੱ ਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਿਾਂ ਵੀ ਵੱ ਡੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਇਸ ਸਵੱ ਚ ਕੋਈ ਸਹਸਾਬ ਸਕਿਾਬ ਨਹੀਂ, ਪਿਾ ਨਹੀਂ ਕੱ ਦ
ਉਸ ਦੀ ਸਮਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਦੀ ਰਸਹਮਿ ਮੰ ਗਦਾ ਸਰਹਾ ਕਰ,
ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕ ਮੈਂ ਿੈਥੋਂ ਸਵੱ ਛੜ ਕੇ ਦੁੱ ਖੀ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹਾਂ । ਮੇਰੇ ਸਵੱ ਚੋਂ ਅਉਗਣ
ਕੱ ਢ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਵੱ ਚੋਂ ਮੈਂ-ਮੇਰੀ ਕੱ ਢ ਦੇ, ਿੂੰ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਿੂੰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ । ਜਦੋਂ ਮੈ
ਨਾ ਰਹੇਗੀ ਫੇਰ ਇਕੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸਲੀ ਚੀਿ ਪਰਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਜਉਂ
ਦੀ ਸਿਉਂ ਪਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਅਪਣੇ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪਿਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ
ਸਜਸ ਨੂੰ ਭੁੱ ਸਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਕ ਮੈਂ ਕੌ ਣ ਹਾਂ ਿੇ ਸਕਥੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ?
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ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਿੂ ਕਉਨੁ ਕਹਾ ਿੇ ਅਇਓ ॥

ਏਿੀ ਨ ਜਾਨਉ ਕੇਿੀਕ ਮੁਦਸਿ ਚਲਿੇ ਖਬਸਰ ਨ ਪਾਇਓ ॥
ਸਹਨ ਸੀਲ ਪਵਨ ਅਰੁ ਪਾਣੀ ਬਸੁਧਾ ਸਖਮਾ ਸਨਭਰਾਿੇ ॥
ਪੰ ਚ ਿਿ ਸਮਸਲ ਭਇਓ ਸੰ ਜੋਗਾ ਇਨ ਮਸਹ ਕਵਨ ਦੁਰਾਿੇ ॥
ਸਜਸਨ ਰਸਚ ਰਸਚਆ ਪੁਰਸਖ ਸਬਧਾਿੈ ਨਾਲੇ ਹਉਮੈ ਪਾਈ ॥
ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਉਸ ਹੀ ਕਉ ਹੈ ਰੇ ਓਹਾ ਆਵੈ ਜਾਈ ॥

ਅੰ ਗ-999

ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਸਕ ਹਉਮੈ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱ ਕਰ ਹੈ,
ਇਹੀ ਧੀਆਂ, ਪੁੱ ਿਰ, ਿਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਦੇ
ਬੰ ਧਨ ਟੁੱ ਟ ਗਏ ਫੇਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਿੇ ਚੁਰਾਸੀ ਦਾ ਗੇੜ ਖਿਮ ਹੋ ਸਗਆ ਫੇਰ
ਸਦਾ ਵਾਸਿੇ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਸਵੱ ਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸਮਸਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਸਬਸਰਾਮ ॥
ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ॥
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ਅੰ ਗ-278

6. ਮੁਿਦਾ ਹੋਇ ਮੁਿੀਦ
ਸੰ ਸਾਰ ਿੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਸਕ ਸਮਰੱ ਥ ਗੁਰੂ
ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੰ ਦਗੀ ਕੀਿੀ ਜਾਵੇ ਿੇ ਅਪਣੇ ਪਰਮ ਸੋਮੇ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਸਵੱ ਚ
ਅਭੇਦਿਾ ਪਰਾਪਿ ਕੀਿੀ ਜਾਵੇ । ਬਾਕੀ ਸਜਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਮਨੋਰਥ ਹਨ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਗਸਣਆ ਨਹੀਂ ਸਕਉਂਸਕ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਿ ਨਹੀਂ
ਪੈਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਫਿੂਲ ਖਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ।
ਇਥੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱ ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਸਜਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ
ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਲਆ ।

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਿ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ ॥

ਅੰ ਗ-1

ਸਭ ਮਸਹ ਸਚਾ ਏਕੋ ਸੋਈ
ਸਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਕਛੁ ਹੋਈ ॥
ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਨੈ ਸੁ ਏਕੋ ਜਾਨੈ ਬੰ ਦਾ ਕਹੀਐ ਸੋਈ ॥

ਅੰ ਗ-1350

ਹੁਕਮ ਦੇ ਬੰ ਨਹੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਚੱ ਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਜਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕੀਿੇ ਹਨ ਉਹ
ਸ਼ਕਿੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਸਕਉਂਸਕ ਅਸੀਂ ਭੋਗਣੇ ਹਨ । ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਭੋਗਣ ਵਾਸਿੇ ਸਾਨੂੰ
ਉਸੇ ਿਰਹਾਂ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਿੇ ਮੁਹਾਲ ਸਮਲਦਾ ਰਹੇਗਾ । ਉਸ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਸਾਡੀ
ਪਰਾਲਬਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ, ਪਸਹਨਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿੇ ਸਜੱ ਥੇ ਰਸਹਣਾ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕੁੱ ਝ ਵੱ ਡੇ ਲੇ ਖ ਹਨ ਸਜਵੇਂ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ
ਹਨ । ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਫਰ ਵਾਸਿੇ ਿੁਰਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੱ ਥੇ ਉਿੇ
ਸਲਸਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਫਲਾਣੀ ਿਾਰੀਖ ਨੂੰ ਐਨੇ ਵਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਸਵੱ ਚ ਜਨਮ
ਲਵੇਗਾ । ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪਰਭੂ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਦਾ
ਐਸਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਲਸਖਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਮਾਿਾ ਦੇ ਪੇਟ ਸਵੱ ਚ ਹੀ ਜਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂ ਦੀ
ਸਾਰ ਹੀ ਖਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ । ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱ ਝ ਐਸੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਿੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਸਕ
ਵਾਰੀ ਿਾਂ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਕੱ ਟ ਗਈ, ਧੱ ਕਾ ਪੈਣ ਿੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
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ਸਜਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੰ ਸਾਰੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੱ ਥੇ ਉੱਿੇ ਵੀ ਦੁੱ ਖ ਸੁੱ ਖ ਦੇ ਲੇ ਖ ਿੇ ਸਰੀਰ
ਛੱ ਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਸਮਾਂ ਿੇ ਥਾਂ ਸਲਸਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਜੈਸੀ ਕਲਮ ਵੁੜੀ ਹੈ ਮਸਿਸਕ ਿੈਸੀ ਜੀਅੜੇ ਪਾਸਸ ॥

ਅੰ ਗ-74

ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਸ਼ਿੇਦਾਰ ਸਕਹੜੇ ਸਮਲਣੇ ਹਨ, ਦੁੱ ਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ , ਸੁੱ ਖ
ਦੇਣ ਵਾਲੇ , ਮੱ ਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਛਲ-ਕਪਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿੇ ਸਮੱ ਿਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ
ਕੁੱ ਝ ਅੰ ਸਕਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਕ
ਸਪਆਸਰਓ ! ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਕਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ ਨਾ ਸਦਓ ।

ਦਦੈ ਦੋਸੁ ਨ ਦੇਊ ਸਕਸੈ ਦੋਸੁ ਕਰੰ ਮਾ ਆਪਸਣਆ ॥
ਜੋ ਮੈ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈ ਪਾਇਆ ਦੋਸੁ ਨ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ ॥

ਅੰ ਗ-433

ਿੀਸਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਮਰੱ ਥ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਲ ਜਾਣਾ ਜੇਕਰ ਪੁੰ ਨ ਕਰਮ ਹੋਣ ਿਾਂ

ਗੁਰੂ ਸਮਸਲਆ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅਪਣੇ ਆਪ ਕੁੱ ਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਮਾਂ ਦੇ
ਪਰਬੰਧ ਸਵੱ ਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਸ ਸਵੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਜੀਵ ਨੂੰ
ਸੁਿੰਿਰਿਾ ਹੈ ਸਕ ਨਹੀਂ ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਦੰ ਦੇ ਹਨ ਸਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਰਮ
ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਿੰਿਰਿਾ ਹੈ ।

ਐਸਾ ਕੰ ਮੁ ਮੂਲੇ ਨ ਕੀਚੈ ਸਜਿੁ ਅੰ ਸਿ ਪਛੋਿਾਈਐ ॥

ਅੰ ਗ-918

ਐਸੀ ਕਲਾ ਨ ਖੇਡੀਐ ਸਜਿੁ ਦਰਗਹ ਗਇਆ ਹਾਰੀਐ ॥ ਅੰ ਗ-469
ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਿੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਨੇ ਬੁੱ ਧੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀ ਹੈ, ਅਪਣੀ ਮਰਿੀ
ਹੈ, ਜੇ ਚੰ ਗੇ ਕੰ ਮ ਕਰਾਂਗੇ ਿਾਂ ਸੁੱ ਖ ਸਮਲੇ ਗਾ ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਿਾਂ ਦੁੱ ਖ ਭੋਗਣਾ

ਪਵੇਗਾ । ਮਾੜੇ ਚੰ ਗੇ ਦੋਵੇਂ, ਸੰ ਸਚਿ ਹੋ ਕੇ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਿੇ
ਪਰਲਬਧ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਪਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਿੱ ਪ, ਸਾਧੂ ਦਾ
ਸਮਲਾਪ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੰ ਗਿਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱ ਗਲੇ ਜਨਮ
ਸਵੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਵਚਾਲੇ ਰਸਹ ਜਾਵੇ ਿਾਂ ਯੋਗਸਭਰਸ਼ਟ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ ।
ਯੋਗਸਭਰਸ਼ਟ ਜਸਗਆਸੂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬਚਪਨ ਸਵੱ ਚ ਕੋਈ ਮਹਾਿਮਾ ਸਮਲ ਜਾਵੇ ਿਾਂ
ਉਸ ਦੇ 5-10 ਜਨਮ ਜੱ ਦੋ ਜਸਹਦ ਕਰਸਦਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਸ ਦੇ ਮੱ ਥੇ ਿੇ
ਫੇਰ ਲੇ ਖ ਸਲਸਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸਮਲੇ ਗਾ ।
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ਸਜਨ ਮਸਿਸਕ ਧੁਸਰ ਹਸਰ ਸਲਸਖਆ
ਸਿਨਾ ਸਸਿਗੁਰੁ ਸਮਸਲਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

ਅੰ ਗ-450

ਭਈ ਪਰਾਪਸਿ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ ॥
ਗੋਸਬੰ ਦ ਸਮਲਣ ਕੀ ਇਹ ਿੇਰੀ ਬਰੀਆ ॥
ਅਵਸਰ ਕਾਜ ਿੇਰੈ ਸਕਿੈ ਨ ਕਾਮ ॥

ਅੰ ਗ-12

ਸਜਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕੰ ਮ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਲਣ ਦਾ ਹੈ ਿੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੰ ਮ
ਫਿੂਲ ਹਨ ਸਕਉਂਸਕ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਪਾ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰੀ ਹੱ ਥ
ਆਈ ਹੈ । ਕੋਈ ਸਵਰਲਾ ਸਵਰਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਸਜਹੜਾ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਮਨ ਸਵੱ ਚ
ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਬਹੁਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਕਉਂਸਕ ਉਨਹਾਂ ਦੇ
ਹਾਲੇ ਪੁੰ ਨ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ।
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਿੋਂ ਹੀ ਮਾਂ ਨੇ ਭਗਿੀ ਵੱ ਲ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ
ਜੁਆਨ ਹੋਇਆ ਜੰ ਗਲ ਸਵੱ ਚ ਿਪੱ ਸਸਆ ਕਰਨ ਵਾਸਿੇ ਭੇਸਜਆ । ਉਸ ਨੇ 24
ਸਾਲ ਘੋਰ ਿੱ ਪ ਕੀਿਾ ਪਰ ਪਰਾਪਿੀ ਨਾ ਹੋਈ ਸਕਉਂਸਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਾ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਸਕ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਕਵੇਂ ਸਮਲੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਹੁਿ ਸਦਰੜ ਸੀ ।
ਜਦੋਂ ਜੰ ਗਲ ਸਵੱ ਚ ਰਸਹੰ ਸਦਆਂ ਜੋਹਦ ਕਰਕੇ, ਪੁੱ ਠੇ ਲਟਕ ਕੇ, ਭੁੱ ਖੇ ਰਸਹ ਕੇ
ਸਰੀਰ ਸੁੱ ਕ ਸਗਆ ਿਾਂ ਇਹ ਆਵਾਿ ਆਈ ਸਕ ਰੱ ਬ ਿਾਂ ਿੇਰੇ ਅੰ ਦਰ ਹੈ । ਿੂੰ

ਮੁਰਸ਼ਦੇ ਕਾਮਲ ਭਾਵ ਸਮਰੱ ਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਸਵੱ ਚ ਜਾਹ, ਉਹ ਿੇਰਾ ਸਮਲਾਪ
ਰੱ ਬ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ।

ਫਰੀਦਾ ਜੰ ਗਲੁ ਜੰ ਗਲੁ ਸਕਆ ਭਵਸਹ
ਵਸਣ ਕੰ ਡਾ ਮੋੜੇਸਹ ॥
ਵਸੀ ਰਬੁ ਸਹਆਲੀਐ
ਜੰ ਗਲੁ ਸਕਆ ਢੂਢੇਸਹ ॥

ਅੰ ਗ-1378

ਧਨ ਸਪਰ ਕਾ ਇਕ ਹੀ ਸੰ ਸਗ ਵਾਸਾ
ਸਵਸਚ ਹਉਮੈ ਭੀਸਿ ਕਰਾਰੀ ॥
ਗੁਸਰ ਪੂਰੈ ਹਉਮੈ ਭੀਸਿ ਿੋਰੀ
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ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਮਲੇ ਬਨਵਾਰੀ ॥

ਅੰ ਗ-1263

ਹਉ ਹਉ ਭੀਸਿ ਭਇਓ ਹੈ ਬੀਚੋ
ਸੁਨਿ ਦੇਸਸ ਸਨਕਟਾਇਓ ॥
ਭਾਂਭੀਰੀ ਕੇ ਪਾਿ ਪਰਦੋ
ਸਬਨੁ ਪੇਖੇ ਦੂਰਾਇਓ ॥

ਅੰ ਗ-624

ਆਪਣੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮਸ਼
ੇ ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕੇਵਲ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ
ਰਸਿੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਭ ਵਾਸਿੇ ਸਾਂਝਾ ਹੈ । ਪੰ ਡਿ ਗੁਰੂ, ਅੰ ਨਹਾਂ
ਗੁਰੂ ਿੇ ਕੱ ਚਾ ਗੁਰੂ ਇਨਹਾਂ ਸਿਨਾਂ ਸਵਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ
ਸਜਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱ ਥ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਰਸਿੇ ਉਿੇ ਿੋਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿੇ
ਜੀਵ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱ ਠੇ ਰਸਹੰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਜਹੜੀ ਹਉਮੈ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਦਸਣ
ਨਹੀਂ ਸਦੰ ਦੀ । ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਿਾਂ ਬਹੁਿ ਬਰੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜੀਵ ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਸਵਚਕਾਰ ਕੰ ਧ ਬਣ ਕੇ ਖੜਹਾ ਹੋ ਸਗਆ । ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਹੈ
ਸਜਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਸ ਸਵੱ ਚ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪੂਰਾ ਸਸਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹਉਮੈ ਦੀ

ਕੰ ਧ ਨੂੰ ਿੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਅਧੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਪਰ ਜੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸਮਲ ਜਾਵੇ ਿਾਂ ਗੱ ਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਪੀਰ ਬੁਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਢੌਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੜੇ ਕਠਨ ਿੱ ਪ ( ਜੋਹਦ ) ਕੀਿੇ
ਹੋਏ ਸਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੱ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਬਹਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਹੱ ਜ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱ ਸਕਆ ਸੀ ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਬਹੁਿ ਸਨ ਪਰ ਪਰਾਪਿੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਿ ਨਹੀਂ
ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਸਵੱ ਚ ਸਵਚਾਰ ਆਇਆ ਸਕ ਪੀਰ ਿਾਂ ਮੈਂ ਬਸਣਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ
ਪਰ ਹਾਲੇ ਅਧੂਰਾ ਹਾਂ ਸਕਉਂਸਕ ਅੰ ਦਰੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ । ਇਹ ਪੀਰ ਹੁੰ ਸਦਆਂ
ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਜਗੀਰਦਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਸਹੰ ਦੂ ਿੇ ਇਸਲਾਮ ਮੱ ਿ ਵਾਸਲਆਂ ਨੂੰ ਸਮ
ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਨਾਮ ਦੇਖਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਲੰਗਰ ਸਹੰ ਦੂ ਮੱ ਿ ਵਾਸਲਆਂ ਵਾਸਿੇ
ਵੱ ਖਰਾ ਿੇ ਇਸਲਾਮ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਅਸਲਹਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਗੁਰੂ
ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸਪਿਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਹਿਾਇਸ਼ੀ
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ਸੀ । ਭੰ ਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱ ਧ ਸਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪੁੱ ਿਰ, ਇਕ ਭਰਾ ਿੇ 500 ਿੋਂ ਵੱ ਧ
ਮੁਰੀਦ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ ਸਨ । ਇਸ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਿੋਂ ਸੁਸਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਕ
ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਿੋਂ ਸਬਨਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫਰ ਿਸਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਿੇ ਨਾ ਹੀ ਸਗਆਨ
ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮਨ ਸਵੱ ਚ ਸਵਚਾਰ ਆਈ ਸਕ ਗੁਰੂ ਗੋਸਬੰ ਦ ਸਸੰ ਘ
ਜੀ ਮੁਰਸ਼ਦੇ ਕਾਮਲ ਹਨ ਸਕਉਂ ਨਾ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਲ ਕੇ ਅਪਣਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕੀਿਾ
ਜਾਵੇ । ਸਜਸ ਵੇਲੇ ਦਸਮੇਂ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਉਂਟੇ ਦੀ ਧਰਿੀ ਿੇ ਸਨਵਾਸ ਰੱ ਖ ਰਹੇ
ਸਨ ਿਾਂ ਪੀਰ ਬੁੱ ਧੂ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਲਈ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ
ਕੇ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰ ਚ ਸਗਆ । ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰ ਸਚਆ ਿਾਂ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਸਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਿਖਿ ਿੇ
ਸਸ਼ੋਭਿ ਸਨ । ਦੂਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਹਰਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪਰੇਮ ਦੀ ਐਨੀ ਸਖੱ ਚ ਪਈ,
ਅੰ ਦਰੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਸਕ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਿੱ ਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਛੱ ਡਣੇ ਜਦ
ਿੱ ਕ ਮੈਨੰ ੂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਲਾ ਸਦੰ ਦੇ । ਜਦੋਂ ਨਿਦੀਕ ਸਗਆ ਿਾਂ ਮਹਾਰਾਜ
ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰ ਸਾ ਪੈ ਸਗਆ ਸਕ ਇਹ ਿਾਂ 20 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ,
ਹਾਲੇ ਦਾੜਹਾ ਆਉਣ ਹੀ ਲੱਸਗਆ ਹੈ ਿੇ ਮੈਂ ਬਿੁਰਗ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਬਹੁਿ ਸਚਲੇ ਕੱ ਟੇ
ਹਨ, ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਕੀਿੇ ਹਨ, ਕਾਬਹੇ ਦਾ ਹੱ ਜ ਕੀਿਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੇਕ ਕਰਮ ਿੇ
ਦਾਨ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਪੈ ਸਗਆ ਿਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਰੀਦ
ਕਸਹਣਗੇ ਸਕ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਸਸੱ ਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅੱ ਗੇ ਝੁੱ ਕ ਸਗਆ, ਇਹ ਿਾਂ ਗਲਿ ਹੈ ।
ਬਾਹਰਲੇ ਵੈਰੀ ਿਾਂ ਕੁੱ ਝ ਨਹੀਂ ਕਸਹੰ ਦੇ ਪਰ ਸਜਹੜਾ ਸੰ ਸਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਹੈ, ਇਸ
ਵਰਗਾ ਵੈਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਵੱ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਉਂਸਕ ਇਹ ਭਰਮ ਸਵੱ ਚ ਪਾ ਕੇ
ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਿੋੜ ਕੇ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਵਕਿ ਐਸੇ ਸਖਆਲ ਅੰ ਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ

ਗਏ ਿਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀ ਿਾਰ ਟੁੱ ਟ ਗਈ । ਸਸਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ
ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦਸਿ ਪੰ ਜਾ ਲੈ ਣ ਵਾਸਿੇ ਹੱ ਥ ਵਧਾਇਆ ਿੇ
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਅੱ ਗੇ ਕਰਕੇ ਕਸਹੰ ਦੇ ਆਓ ਪੀਰ ਜੀ ! ਸਕਸ ਿਰਹਾਂ
ਦਰਸ਼ਨ ਸਦੱ ਿੇ ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਸਹਣ ਲੱਸਗਆ ਮਹਾਰਾਜ ! ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਸਵਿਰ
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਨੂੰ ਪੜਹ ਕੇ ਸਵਚਾਰਦਾ ਹਾਂ ਿਾਂ ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਦੇ ਗੁੱ ਝ ਭਾਵ
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ।

ਨਾਨਕ ਿਰਵਰੁ ਏਕੁ ਫਲੁ ਦੁਇ ਪੰ ਖੇਰੂ ਆਸਹ ॥
ਆਵਿ ਜਾਿ ਨ ਦੀਸਹੀ ਨਾ ਪਰ ਪੰ ਖੀ ਿਾਸਹ ॥

ਅੰ ਗ-550

ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਇਸ ਸ਼ੰ ਕੇ ਨੂੰ ਨਸਵਰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱ ਸਜਆ ਹਾਂ ਿੇ ਮੇਰਾ
ਸੁਆਲ ਹੈ ਸਕ ਜੀਵ ਔਰ ਖੁਦਾ ਕਾ ਮੇਲ ਕੈਸੇ ? ਸਕਉਂਸਕ ਇਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇਕ
ਿਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਜਹੜਾ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਭੋਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਕਸੇ ਸਵੱ ਚ
ਲਪਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਿੇ ਅਨੰਦ ਸਵੱ ਚ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹੈ । ਦੂਜਾ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਸੁੱ ਖੀ, ਦੁਖੀ, ਕਰਿਾ, ਭੋਗਿਾ ਿੇ ਪਰਲੋਕ ਸਵੱ ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ।
ਇਨਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਵਚੋਂ ਭੇਦ ਦਾ ਮੈਨੰ ੂ ਪਿਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਭਰਮ
ਦੂਰ ਕਰੋ ਿੇ ਦੱ ਸੋ ਸਕ ਜੀਵ ਔਰ ਖੁਦਾ ਕਾ ਮੇਲ ਕੈਸੇ ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਸਹਜ
ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰ ਸਦੱ ਿਾ, ਕਸਹੰ ਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ! ਸਦਨ ਔਰ ਰਾਿ ਕਾ ਜੈਸੇ ।
ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਸਪਆ ਸਕ ਸਦਨ ਿੇ ਰਾਿ ਿਾਂ ਕਦੀ ਇਕੱ ਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ, ਮੇਲ ਿਦ
ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਇਕੱ ਠੇ ਹੋਣਗੇ । ਕਸਹੰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਮਿਲਬ
ਸਮਸਝਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁਸਛਆ ਸੀ ਸਕ ਰੂਹ ਔਰ ਖੁਦਾ ਕਾ ਮੇਲ ਕੈਸੇ ? ਮਹਾਰਾਜ
ਕਸਹੰ ਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ! ਸੱ ਚ ਔਰ ਝੂਠ ਕਾ ਜੈਸੇ । ਹੁਣ ਹੋਰ ਚੱ ਕਰ ਸਵੱ ਚ ਪੈ ਸਗਆ
ਸਕ ਸੱ ਚ ਿੇ ਝੂਠ ਿਾਂ ਆਪਸ ਸਵੱ ਚ ਕਦੀ ਇਕੱ ਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ । ਕਸਹਣ ਲੱਸਗਆ
ਸੱ ਚੇ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ! ਮੈਂ ਅਜੇ ਿੱ ਕ ਸਮਸਝਆ ਨਹੀਂ ਸਕਉਂਸਕ ਰਾਿ-ਸਦਨ ਦਾ ਿੇ
ਸੱ ਚ-ਝੂਠ ਦਾ ਿਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ । ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਹੰ ਦੇ ਜੇ ਸਦਨ ਚੜਹ
ਜਾਵੇ ਿਾਂ ਰਾਿ ਅਲੋ ਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਝੂਠੀ ਮੈਂ
ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੀਵ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਸਜਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਬਸਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ
ਕੂੜ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਅਸਲ ਸਵੱ ਚ ਇਹ ਜੀਵ ਆਿਮਾ ਹੈ । ਆਿਮਾ ਿੇ ਪਰਮਾਿਮਾ
ਦਾ ਕਦੇ ਸਵਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਇਹ ਿਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਮਲੇ ਰਸਹੰ ਦੇ ਹਨ । ਆਿਮਾ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਜੋ ਜੀਵ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਬਲਕੁਲ ਕੂੜੀ ਹੈ ਸਜਵੇਂ ਹਨਹੇਰੇ ਸਵੱ ਚ ਪਈ
ਹੋਈ ਰੱ ਸੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸੱ ਪ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਸਕਉਂਸਕ ਹਨਹੇਰੇ ਨੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਕੇ
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ਉਸ ਨੂੰ ਸੱ ਪ ਬਣਾ ਸਦੱ ਿਾ । ਇਸੇ ਿਰਹਾਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਬਣ
ਸਗਆ, ਰੂਹ ਬਣ ਗਈ ਪਰ ਸਾਖੀ ਸਸਿ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਦੇ ਸਵਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ,
ਹਰ ਵਕਿ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਨਾਮ ਮੇਲ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹੈ ।

ਬਰਹਮੁ ਦੀਸੈ ਬਰਹਮੁ ਸੁਣੀਐ
ਏਕੁ ਏਕੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥
ਆਿਮ ਪਸਾਰਾ ਕਰਣਹਾਰਾ
ਪਰਭ ਸਬਨਾ ਨਹੀ ਜਾਣੀਐ ॥

ਅੰ ਗ-846

ਕਸਹਣ ਲੱਸਗਆ ਮਹਾਰਾਜ ! ਇਹ ਝੂਠੀ “ਮੈਂ” ਜੀਵ ਦਾ ਖਸਹੜਾ ਸਕਉਂ ਨਹੀਂ
ਛੱ ਡਦੀ ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਸਹੰ ਦੇ ਸਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਿੋਂ ਪੰ ਜ ਭਰਮ ਪਏ ਹੋਏ
ਹਨ ਸਜਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਧਆਸ ਪੱ ਕ ਸਗਆ, ਇਕ ਸਮਸਾਲ ਨਾਲ ਇਸ
ਗੱ ਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਇਕ ਦਫਾ ਦਾ ਸਿਕਰ ਹੈ ਸਕ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਸਸੰ ਘਾਸਨ ਉੱਿੇ ਬੈਠਾ ਹੈ,
ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਣ ਕੇ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਠੰਡਾ
ਕੀਿਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਿੇ ਸੁਪਨੇ ਸਵੱ ਚ ਸਕਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ
ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਦੱ ਿਾ ਿੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇ ਸਦੱ ਿੀ । ਬੜਾ ਬੇਇਿਿ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਮਸਹਲਾਂ ਸਵੱ ਚੋਂ ਕੱ ਢ ਸਦੱ ਿਾ, ਲੋ ਕੀਂ ਇਟਾਂ ਬੱ ਟੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ
ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਸਿੰ ਨ ਸਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਸਵੱ ਚ ਚਸਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਪੜੇ
ਫਾਟ ਗਏ, ਿਖਮਾਂ ਚੋਂ ਖੂਨ ਸਸੰ ਮ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਸਵੱ ਚ ਜੁੱ ਿੀ ਨਹੀਂ ਿੇ ਥੱ ਕ ਕੇ
ਇਕ ਬੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱ ਢ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਗਆ । ਉਥੇ ਇਕ ਬੰ ਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱ ਸਛਆ ਸਕ ਮੈਨੰ ੂ ਭੁੱ ਖ
ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੁੱ ਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸਮਲੇ ਗਾ ? ਕਸਹੰ ਦਾ ਔਹ ਸਾਮਹਣਾ ਛੇਿਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ
ਹੈ, ਉਥੇ ਸਖਚੜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵਰਿ ਸਰਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਨ ਸਵੱ ਚ ਲੱਗ
ਸਗਆ ਿਾਂ ਲਾਂਗਰੀ ਨੇ ਸਕਹਾ ਸਕ ਬਰਿਨ ਸਲਆ । ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਇਕ ਕੌ ਡੀ ਮੰ ਗ
ਕੇ 19 ਕੌ ਡੀਆਂ ਦਾ ਕਸੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਪਹੁੰ ਸਚਆ ਿਾਂ ਸਭ ਵਰਿ ਚੁੱ ਸਕਆ
ਸੀ । ਲਾਂਗਰੀ ਨੇ ਕਸੋਰੇ ਸਵੱ ਚ ਖੁਰਚਣ ਪਾ ਸਦੱ ਿੀ ਿੇ ਸਕਹਾ ਉਧਰੋਂ ਸਘਓ ਪਵਾ
ਲੈ ਨਹੀਂ ਿਾਂ ਖਾਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਜਦੋਂ ਬੈਠਣ ਲੱਸਗਆ ਿਾਂ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਾ
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ਲੱਗਣ ਦੇਵੇ ਸਕਉਂਸਕ ਕੇਸ ਸਖੰ ਡੇ ਹੋਏ, ਕਪੜੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਿ ਖਸਿਾ ਸੀ । ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਸਗਆ
ਿਾਂ ਦੋ ਸਾਨਹ ਸਭੜਦੇ ਹੋਏ ਆ ਗਏ, ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਫੇਟ ਸਵੱ ਚ ਆ ਸਗਆ ਿੇ ਜਾਗ ਆ
ਗਈ । ਜਾਗ ਕੇ ਦੇਸਖਆ ਸਕ ਮੈਂ ਿਾਂ ਿਖਿ ਉਿੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਸਵੱ ਚ
ਸਜਹੜੀ ਐਨੀ ਮਾੜੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸਚੰ ਿਾ ਸਵਆਪ ਗਈ ਸਕ ਇਹ
ਸਕਉਂ ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਿ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਰਾਮ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਸਵੱ ਚ
ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਸਗਆ, ਸਕਸੇ ਵਿੀਰ ਜਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਬਾਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

ਸਕਸੇ ਗਸਹਰੀ ਸੋਚ ਸਵੱ ਚ ਪੈ ਸਗਆ । ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਿੇ
ਘੋੜੇ ਿੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੰ ਗਲ ਦੇ ਰਸਿੇ ਵੱ ਲ ਚੱ ਲ ਸਪਆ । ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਨੇ
ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਵਾਿਾਵਰਣ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਗਆ ਸਕ ਉਸੇ ਿਰਹਾਂ ਇੱ ਟਾਂ ਬੱ ਟੇ
ਸਖਲਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਬੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱ ਢ ਹੈ ਿੇ ਛੇਿਰ ਵੀ ਚੱ ਲ ਸਰਹਾ ਹੈ । ਪੱ ਕਾ ਭਰਮ
ਪੈ ਸਗਆ ਿੇ ਪਿਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਕ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ । ਸਾਧੂ,
ਮਹਾਿਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨਹਾਂ ਪਾਸ ਇਕੋ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਇਹ ਸੱ ਚਾ
ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸੱ ਚਾ ਹੈ । ਸਕਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੁੰ ਦਾ ਿੇ ਨਾਹੀ ਸਕਸੇ ਨੂੰ ਘਰ
ਜਾਣ ਸਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਕਸਹੰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਦਓ ਿਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ
ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਦੰ ਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ 8 ਸਾਲ ਬੀਿ
ਗਏ ਿਾਂ ਇਕ ਬੱ ਚਾ ਸਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਾ ਲੱਗਾ ਸਜਸ
ਦਾ ਸਪਿਾ ਵੀ ਇਨਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੈਦ ਸਵੱ ਚ ਸੀ । ਇਹ ਬਾਲ ਬਰਹਮਚਾਰੀ
ਬਰਹਮਸਗਆਨੀ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਿੇ ਪਹੁੰ ਚ ਸਗਆ ।
ਸਜਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਭਾ ਸਵੱ ਚ ਪਹੁੰ ਸਚਆ ਿਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱ ਸ ਪਏ
ਸਕਉਂਸਕ ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸਵੱ ਚ ਅੱ ਠ ਵਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ । ਇਹ ਵੀ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਚੜਾਉਣ
ਲਈ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱ ਸ ਸਪਆ ਸਜਸ ਿੋਂ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਇਿਰਾਜ ਕੀਿਾ । ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ
ਸਕਹਾ ਬਾਲ ਬਰਹਮਚਾਰੀ ! ਇਹ ਧੁਰੰਿਰ ਸਾਧੂ ਹਨ, ਸਵਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਹੈ,
ਿੁਹਾਨੂੰ ਹੱ ਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਕਉਂਸਕ ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਨਰਾਦਰ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਕਸਹਣ ਲੱਗਾ ਰਾਜਨ ! ਮੈਂ ਿਾਂ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱ ਸਸਆਂ ਹਾਂ
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ਸਕਉਂਸਕ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱ ਸੇ ਹਨ ਿੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਚੰ ਮ ਦੇ
ਵਪਾਰੀ ਹਨ । ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇਿਨਾ ਵੀ ਸਗਆਨ ਨਹੀਂ ਸਕ ਮੇਰੀ ਆਿਮਾ ਸਵੱ ਚ ਿਾਂ
ਕੋਈ ਵਲ ਨਹੀ ਜੇ ਗੰ ਨਾ ਸਵੰ ਗਾ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਰੱ ਸ ਸਵੱ ਚ ਿਾਂ ਕੋਈ ਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਕਰਦਾ । ਇਹ ਲੋ ਕ ਆਿਮਦਰਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਿੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਿੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਸਦਆਂਗਾ । ਰਾਜਾ ਜਨਕ
ਕਸਹਣ ਲੱਸਗਆ ਸਕ ਇਹ ਸੱ ਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸੱ ਚਾ ਹੈ ? ਕਸਹੰ ਦਾ ਰਾਜਨ ! ਦੋਵੇਂ
ਝੂਠੇ ਹਨ । ਰਾਜਾ ਕਸਹੰ ਦਾ ਸਮਝ ਸਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ । ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਕਸਹਣ
ਲੱਸਗਆ ਸਕ ਜੇ ਖੋਲਹ ਕੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਿਾਂ ਖੋਲਹ ਕੇ ਗੱ ਲ ਦੱ ਸੋ । ਇਹ ਸੁਣਕੇ
ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਚੁੱ ਪ ਕਰ ਸਗਆ ਸਕਉਂਸਕ ਅਜੇਹੀ ਹਾਲਿ ਦੱ ਸਸਦਆਂ ਲੱਜਾ ਆਉਂਦੀ
ਸੀ । ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਨ ! ਿੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨੇ ਸਵੱ ਚ ਰਾਜ ਖੁਸ ਸਗਆ, ਸਭਖਾਰੀ
ਬਣ ਗਏ ਿੇ ਿੁਹਾਡੀ ਬਹੁਿ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਸਜਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮਨ ਿੇ ਗਸਹਰਾ
ਚਸਲਆ ਸਗਆ । ਹੁਣ ਪਿਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਰਹਾ ਸਕ ਸਕਹੜਾ ਸੱ ਚ ਹੈ ਿੇ ਸਕਹੜਾ
ਝੂਠ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਝੂਠ ਹਨ ਸਕਉਂਸਕ ਸਜਸ ਿਰਹਾਂ ਉਹ ਰਾਿ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ
ਉਸੇ ਿਰਹਾਂ ਇਹ ਜਗਿ ਵੀ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ।

ਜੈਸਾ ਸੁਪਨਾ ਰੈਸਨ ਕਾ ਿੈਸਾ ਸੰ ਸਾਰ ॥

ਅੰ ਗ-808

ਜਸਗ ਜੀਵਨੁ ਐਸਾ ਸੁਪਨੇ ਜੈਸਾ ਜੀਵਨੁ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨੰ ॥

ਅੰ ਗ-482

ਜੇ ਜਗਿ ਸੱ ਚਾ ਹੁੰ ਦਾ ਿਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਇਥੇ ਹੀ ਰਸਹੰ ਦੇ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਿਾਂ ਅਸੀਂ
ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ । ਰਾਿ ਵਾਲਾ ਿਾਂ ਸੁਪਨਾ ਹੀ
ਸੀ, ਸਜਸ ਿਰਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਧਆਸ ਪੱ ਕ ਸਗਆ ਇਸੇ ਿਰਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ

ਸੱ ਚ ਮੰ ਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ । ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ੀ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜੇ
ਜਨਕ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕੀਿਾ ।

ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਪੀਰ ਜੀ ! ਲੰਮਾ ਅਸਧਆਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
ਜੀਵ ਨੂੰ ਭਰਮ ਪੈ ਸਗਆ ਸਜਸ ਕਰਕੇ ਕੂੜੀ “ਮੈਂ” ਨੇ ਸਸਿ ਨੂੰ ਢੱ ਕ ਸਲਆ ਸਜਵੇਂ
ਟੋਭੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੂਰ ਢੱ ਕ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਅਮਰ ਵੇਲ ਸਬਨਾਂ ਜੜ ਿੋਂ ਹੀ ਸਬਰਛ
ਨੂੰ ਢੱ ਕ ਲੈਂ ਦੀ ਹੈ । ਕਸਹਣ ਲੱਸਗਆ ਫੇਰ ਸੱ ਚ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਕਵੇਂ ਹੋਵੇ ?
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ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਹੰ ਦੇ ਸਕ ਹਉਮੈ ਦਾ ਸਿਆਗ ਕਰਕੇ । ਕਸਹੰ ਦਾ ਸਕ ਹਉਮੈ ਛੱ ਡਣ
ਵਾਸਿੇ ਿਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਿ ਸਾਧਨ ਕੀਿੇ, ਵਰਿ ਰੱ ਖੇ, ਚਲੀਹੇ ਕੱ ਟੇ, ਕਾਬੇ ਦੇ ਹੱ ਜ
ਕੀਿੇ ਿੇ ਦਾਨ ਕੀਿੇ । ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਹੰ ਦੇ ਸਕ ਇਹ ਿਾਂ ਿੁਸੀਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਹੋਰ
ਸੰ ਗਲ ਲਪੇਟ ਲਏ । ਕਸਹੰ ਦਾ ਸਚੇ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ
ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਦੱ ਸੋ । ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਹੰ ਦੇ ਸਿਸੰ ਗ ਿੋਂ ਸਬਨਾ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ
ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ । ਕਸਹੰ ਦਾ ਸਕ ਸਿਸੰ ਗ ਸਵੱ ਚ ਿਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ । ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਪੀਰ ਜੀ ! ਆਏ ਿਾਂ ਹੋ ਪਰ ਝੂਠ ਦੀ ਸੰ ਜੋਅ ਪਸਹਨ ਕੇ, ਝੂਠ ਦਾ
ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਕ ਮੈਂ ਪੀਰ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਿਾਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਚਰਨੀ
ਲੱਗ ਸਗਆ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਕੀ ਕਸਹਣਗੇ ? ਕਸਹੰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਪਰਦਾ ਸਕਵੇਂ
ਦੂਰ ਹੋਵੇ ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਹੰ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਚੋਲਾ ਉਿਾਰ ਸੁੱ ਟ ਸਜਸ ਨੇ ਪਰਦਾ
ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸੁਣਦੀ ਸਾਰ ਗੱ ਲ ਸਮਝ ਸਵੱ ਚ ਆ ਗਈ, ਵਜਦ ਸਵੱ ਚ

ਆ ਕੇ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਦੱ ਿਾ ਿੇ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਿਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ
ਬਾਂਹ ਅਗੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱ ਥ ਫੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਜਹਾ ਘੁੱ ਟ ਸਦੱ ਿਾ । ਬੱ ਸ ਹੱ ਥ
ਫੜਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਸਜਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਕਰਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਜੀਵ ਿੇ
ਬਰਹਮ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਵਾ ਸਦੱ ਿਾ । ਸਕਰਪਾ ਕਰ ਸਦੱ ਿੀ ਜੋ ਕੇਵਲ ਸਮਰੱ ਥ ਗੁਰੂ
ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਖੋਲਹ ਸਦੱ ਿੇ ।
ਜਦੋਂ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰ ਧ ਟੁੱ ਟ ਗਈ ਫੇਰ ਦੂਜਾ ਨਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਿਦੀ ਸਵਖਾਈ ਸਦੰ ਦੀ ਹੈ ।

ਸਕਵ ਸਸਚਆਰਾ ਹੋਈਐ ਸਕਵ ਕੂੜੈ ਿੁਟੈ ਪਾਸਲ ॥
ਹੁਕਸਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਸਲਸਖਆ ਨਾਸਲ ॥

ਅੰ ਗ-1

ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਕ ਜੀਵ ਸਕਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣੇ ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਾਂ ਇਹ ਪਸਹਲਾਂ ਿੋਂ ਹੀ ਹੈ,
ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਣਦੀ ਿਾਂ ਉਹ ਹੁੰ ਦੀ ਸਜਹੜੀ ਚੀਿ ਪਸਹਲਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਜੀਵ
ਭਾਵ ਝੂਠਾ ਹੈ ਿੇ ਝੂਠ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਭਰਮ ਪੈਣ
ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਭਾਵ ਿੇ ਮੈਂ ਭਾਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਉਮੈ ਦਾ ਮਿਬੂਿ ਸਕਲਾ ਹੋਣ
ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿੋਂ ਸਵੱ ਥ ਰਸਹੰ ਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਸਿਗੁਰੂ ਸਮਲਾ ਦੇਵੇ ਫੇਰ
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ਹੁਕਮ ਅਿੇ ਰਿਾ ਦਾ ਪਿਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਕਸਹ ਸਦੰ ਦੇ ਹਨ ਸਕ ਅਸੀਂ
ਮਾਸ-ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸਵੱ ਚ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਕਮ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਿਾਂ ਮਨਮੱ ਿ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਿੇ ਸੁਿੰਿਰ
ਿੇ ਭੋਗਣ ਨੂੰ ਪਰਿੰਿਰ ਹੈ । ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱ ਝਣਾ ਬਹੁੱ ਿ ਔਖਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਸਜਹੜਾ
ਹੁਕਮ ਬੁੱ ਝ ਲਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਾਪਿੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਹਉਮੈ ਿੇ ਹੰ ਕਾਰ ਸਵੱ ਚ ਫਰਕ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਹੰ ਕਾਰੀ ਬੰ ਦਾ ਸਕਸੇ ਨੂੰ ਸਗਸਣਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਸਕ
ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁੱ ਝ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ । ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ
ਹੈ ਸਕ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਿਮੀਨ, ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ
ਿੇ ਮੇਰਾ ਪਸਰਵਾਰ ਆਸਦ । ਹਉਮੈ ਿਾਂ ਨਾਮ ਜੱ ਪਣ ਵਾਸਲਆਂ, ਭਗਿੀ ਕਰਨ
ਵਾਸਲਆਂ ਸਵੱ ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਧ-ਸਸਧ ਆ ਜਾਵੇ ਸਕਉਂਸਕ ਸਸਿਕਾਰ
ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਸਿੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹਸਥਆਰ ਵਰਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਹਉਮੈ ਸਵਸਚ ਜੀਉ ਬੰ ਧੁ ਹੈ
ਨਾਮੁ ਨ ਵਸੈ ਮਸਨ ਆਇ ॥
ਨਾਨਕ ਸਿਗੁਸਰ ਸਮਸਲਐ ਹਉਮੈ ਗਈ
ਿਾ ਸਚੁ ਵਸਸਆ ਮਸਨ ਆਇ ॥

ਅੰ ਗ-560

ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵਾਿ ਆਈ ਸਕ ਮਨਹੱ ਠ ਛੱ ਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ
ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਸਵੱ ਚ ਜਾਹ ਸਕਉਂਸਕ ਹੱ ਠ ਕਰਕੇ ਥੱ ਕ ਸਗਆ ਸੀ । ਗੁਰੂ ਦੀ ਿਲਾਸ਼
ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਿਾ ਲੱਗਾ ਸਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਖੁਆਜਾ
ਮਯੁਦੀਨ ਸਚਸਿੀ ਕਾਮਲ ਪੀਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਸ਼ਕਿੀਆਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਸ
ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਵੀ ਹਉਮੈ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਸਮਲਣ ਸਗਆ ਿਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀਰ ਜੀ ਬੱ ਸਚਆਂ
ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਸਕਉਂਸਕ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਕੁਸ਼ਿੀਆਂ ਆਸਦ
ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ । ਸਜਸ ਵਕਿ ਖੁਆਜਾ ਜੀ ਨੇ ਗੇਂਦ ਉਪਰ ਨੂੰ ਸੁੱ ਟੀ,
ਫਰੀਦ ਨੇ ਇਹ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਸਕ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਸ਼ਕਿੀ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਉਪਰ
ਰੋਕ ਸਦੱ ਿੀ ਸਕਉਂਸਕ ਝੂਠ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਸਹਨ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ । ਪੀਰ ਨੇ ਦੇਖ
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ਸਲਆ ਸਕ ਆਹ ਬੰ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਉਿਾਂਹ ਦੇਸਖਆ ਗੇਂਦ ਹੇਠਾਂ ਆ
ਗਈ । ਖੇਲ ਬੰ ਦ ਕਰਵਾ ਸਦੱ ਿਾ ਿੇ ਇਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਰ ਅੱ ਗੇ ਸਸਜਦਾ ਕੀਿਾ ।
ਕਸਹਣ ਲੱਸਗਆ ਪੀਰ ਜੀ ! ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਫਰੀਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣਨ
ਵਾਸਿੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ 24 ਸਾਲ ਬਹੁੱ ਿ ਿੱ ਪ ਿੇ ਬੜੇ ਜੋਹਦ ਕੀਿੇ ਹਨ ।
ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਕਹਾ ਐ ਫਰੀਦ ! ਿੂੰ ਮੁਰੀਦ ਬਣਨ ਵਾਸਿੇ ਆਇਆ ਹੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ
ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਣਨ ਵਾਸਿੇ ਆਇਆ ਹੈਂ ? ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਪਸਹਲਾਂ ਢੰ ਗ ਸਸੱ ਖ ਕੇ ਆ
ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਵੀਂ । ਸਕਸੇ ਸਸਆਣੇ ਨੇ ਦੱ ਸਸਆ ਸਕ ਗੁਰੂ, ਪੀਰਾਂ ਪਾਸ
ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਛੱ ਡ ਕੇ, ਸਨਮਾਣੇ-ਸਨਿਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸਿ ਦੀ ਸਨੰਮਰਿਾ ਧਾਰ ਕੇ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ।

ਪਸਹਲਾ ਮਰਣੁ ਕਬੂਸਲ ਜੀਵਣ ਕੀ ਛਸਡ ਆਸ ॥
ਹੋਹੁ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਿਉ ਆਉ ਹਮਾਰੈ ਪਾਸਸ ॥

ਅੰ ਗ-1102

“ਮੈਂ” ਧਾਰ ਕੇ ਸਜੰ ਨਾਂ ਸਚਰ ਮਰਿੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਵੱ ਚ ਿੁਰੇ ਸਫਰੋ ਪਰ ਸ਼ਰਿ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ ਨਾਲ ਮਰਨਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ ਿਾਂ ਗੁਰ-ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ
ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਗਆ ਿਾਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਸਹਨਾ ਸੀ ਿੇ
ਪੀਰ ਜੀ ਸੁੱ ਕੇ ਹੋਏ ਦਰਖਿ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਸਵੱ ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ । ਫਰੀਦ ਜੀ
ਦੇ ਮਨ ਸਵੱ ਚ ਆਇਆ ਸਕ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਸਕਉਂਸਕ ਪੀਰ ਜੀ ਧੁੱ ਪੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਿੇ
ਉਪਰ ਸਨਗਾਹ ਕਰਕੇ ਦਰਖਿ ਨੂੰ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਕਰ ਸਦੱ ਿਾ । ਜਦੋਂ ਛਾਂ ਦੇਖੀ ਿਾਂ
ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਿੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦਰਖਿ ਫੇਰ ਸੁਕਾ ਸਦੱ ਿਾ ਨਾਲੇ ਫਰੀਦ ਵੱ ਲ ਦੇਸਖਆ ।
ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਸਸਜਦਾ ਕਰ ਕੇ ਬੇਨਿੀ ਕੀਿੀ ਪੀਰ ਜੀ ! ਮੈਨੰ ੂ ਪਿਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ
ਭੁਸਲਆ ਹੋਇਆ ਿੇ ਿਸਪਆ ਹੋਇਆ ਬੰ ਦਾ ਹਾਂ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾ ਮੁਰੀਦ
ਬਣਾ ਲਵੋ । ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣਨਾ ਹੈ ਿਾਂ ਮੁਰਦਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇ
ਸ਼ਕਿੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਂਗਾ ਿਾਂ ਕੁੱ ਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਿੇ ਮੁਰੀਦ ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਦੀ
ਰਸਹਿ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਮੁਰਦਾ ਹੋਇ ਮੁਰੀਦ ਨ ਗੱ ਲੀਂ ਹੋਵਣਾ ।
ਸਬਰ ਸਸਦਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਮ ਭਉ ਖੋਵਣਾ ।
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ਗੋਲਾ ਮੁੱ ਲ ਖਰੀਦ ਕਾਰੇ ਜੋਵਣਾ ।
ਨਾ ਸਿਸ ਭੁਖ ਨ ਨੀਂਦ ਨ ਖਾਣਾ ਸੋਵਣਾ ।
ਪੀਹਣ ਹੋਇ ਜਦੀਦ ਪਾਣੀ ਢੋਵਣਾ ।
ਪੱ ਖੇ ਦੀ ਿਾਗੀਦ ਪਗ ਮਲ ਧੋਵਣਾ ।
ਸੇਵਕ ਹੋਇ ਸੰ ਜੀਦ ਨ ਹੱ ਸਣ ਰੋਵਣਾ ।
ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਰਸੀਦ ਸਪਰਮ ਰਸ ਭੋਵਣਾ ।
ਚੰ ਦ ਮੁਮਾਰਖ ਈਦ ਪੁੱ ਗ ਖਲੋ ਵਣਾ ।
(ਵਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ-3/18)
ਜੇ ਐਨੀਆਂ ਰਸਹਿਾਂ ਰੱ ਖੇ ਿਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਸਕੰ ਨੀਆਂ ਹੀ ਿਕਲੀਫਾਂ
ਆ ਜਾਣ ਸਬਰ ਿੇ ਸ਼ੁਕਰ ਸਵੱ ਚ ਰਹੇ, ਸ਼ਕਿੀ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਨਾ ਕਰੇ ਿੇ ਨਾਹੀ
ਸ਼ਕਿੀਆਂ ਸਵਖਾਵੇ ।
ਪੀਰ ਸਰਮੱ ਦ ਇਕ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਫਕੀਰ ਸੀ ਸਜਸ ਨੂੰ ਔਰੰ ਗਿੇਬ ਨੇ
ਜੇਲਹ ਸਵੱ ਚ ਬੰ ਦ ਕੀਿਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਫੀਰ
ਸਦੱ ਲੀ ਭੇਸਜਆ ਸਕ ਸਕਸੇ ਮਹਾਿਮਾ ਪਾਸੋਂ ‘ਸਬਰ ਿੇ ਸ਼ੁਕਰ’ ਦਾ ਮਿਲਬ ਪੁੱ ਛ ਕੇ
ਆਵੇ । ਜਦ ਸਕਸੇ ਪਾਸੋਂ ਿਸੱ ਲੀ ਨਾ ਹੋਈ ਿਾਂ ਸਕਸੇ ਨੇ ਸਮਰੱ ਦ ਦੀ ਦੱ ਸ ਪਾਈ
ਸਕ ਉਹ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਲਣ ਦੀ ਇਜਾਿਿ ਲੈ ਕੇ ਅੰ ਦਰ ਚਲਾ
ਸਗਆ ਿੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕ (interprator) ਨੂੰ ਸਕਹਾ ਸਕ ‘ਸਬਰ-ਸ਼ੁਕਰ’
ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛ ਕੇ ਦੱ ਸੇ । ਪੀਰ ਕਸਹਣ ਲੱਸਗਆ ਸਕ ਕਲਹ ਨੂੰ ਆਵੀਂ, ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਣੀ
ਦੀ ਮੱ ਛਕ ਿੇ ਦੋ ਗਿ ਕਪੜਾ ਸਲਆਵੀਂ ਸਕਉਂਸਕ ਇਥੇ ਜੇਲਹ ਸਵੱ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ
ਕੀਸਿਆਂ ਬਹੁਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਗਆ । ਸਜਸ ਵਕਿ ਦੂਜੇ ਸਦਨ ਆਇਆ ਿਾਂ ਦੇਸਖਆ
ਸਕ ਅਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਿਾਲੇ ਖੁਲਹ ਗਏ, ਅੰ ਦਰ ਪਹੁੰ ਚਣ ਿੇ ਬੂਹੇ ਬੰ ਦ ਹੋ ਗਏ ਿੇ
ਿਾਲੇ ਫੇਰ ਲੱਗ ਗਏ । ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕਪੜਾ ਿੇੜ ਪਾਇਆ ਿਾਂ ਇਿਨੇ ਨੂੰ
ਸੱ ਿ ਿਾਲੇ ਖੋਲਹ ਕੇ ਹੱ ਥ ਸਵੱ ਚ ਹੰ ਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਾਦ ਆ ਸਗਆ ਿੇ ਸਫੀਰ ਵੀ
ਖੜਹਾ ਦੇਖ ਸਰਹਾ ਹੈ । ਸਮਰੱ ਦ ਬੈਠ ਸਗਆ ਿੇ ਜਲਾਦ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਸਪਆ
ਸਕਉਂਸਕ 100 ਕੋਰੜਾ ਰੋਿ ਪੈਂਦਾ ਸੀ । ਜਲਾਦ ਦੰ ਮ ਲੈ ਣ ਚਲਾ ਸਗਆ ਿੇ ਪੀਰ
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ਜੀ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਸਕ ਮਿਲਬ ਸਮਝ ਆ ਸਗਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ

ਉਂਗਲੀ ਸਕਉਂ ਸਹਲਾ ਸਰਹਾ ਸੀ ? ਕਸਹੰ ਦਾ ਫਕੀਰ ਸਾਂਈ ਂ ! ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ
ਆਇਆ । ਜਦੋਂ ਜਲਾਦ ਫੇਰ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਿਾਂ ਪੀਰ ਨੇ ਸਫੀਰ ਦੀ
ਸਦੱ ਬ ਸਦਰਸ਼ਟ ਖੋਲਹ ਸਦੱ ਿੀ । ਉਸ ਨੇ ਦੇਸਖਆ, ਅਸਮਾਨੀ ਸ਼ਕਿੀਆਂ ਿੇ ਫਸਰਸ਼ਿੇ
ਹੱ ਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਿੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਕ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸਦਓ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ ਗਰਕ
ਕਰ ਦੇਈਏ ਪਰ ਉਹ ਕੋਰੜੇ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਮਨਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ । ਜਦੋਂ 50 ਕੋਰੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਲਾਦ ਚਲਾ ਸਗਆ ਿਾਂ ਪੁੱ ਸਛਆ ਸਕ ਹੁਣ ਸਮਝ
ਲੱਗੀ ? ਉਹ ਕਸਹੰ ਦਾ ਪੀਰ ਜੀ ! ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ । ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ
ਸਕ ਐਨੀਆਂ ਸ਼ਕਿੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਜੇ ਫੁਰਨਾ ਕਰਾਂ ਿਾਂ ਰਾਜ ਹੁਣੇ ਖਿਮ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਬੈਠਾਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਬਰ’ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ । ਇਸ
ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਿ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਪਆਲਾ ਨਮਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮਲਦਾ ਸੀ । ਪਾਣੀ ਆ
ਸਗਆ ਿੇ ਪੀ ਕੇ ਸਕਹਾ ਸਕ ਅਲਾ-ਿਾਲਾ ਿੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਿੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ
ਿਾਂ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈਂ । ਸਦਬ ਸਦਰਸ਼ਟ ਖੁਲਹੀ ਹੋਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਫੀਰ ਨੇ ਨਿਰ ਮਾਰੀ ਿਾਂ
ਫਸਰਸਿੇ ਅਨੇਕਾਂ ਿਰਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਿੇ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੀਰ ਜੀ ਨਾਂਹ
ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਬਰ’ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ । ਿੀਸਰਾ ਸ਼ਹੀਦ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਸਜਸ ਿੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਕ ਸੱ ਚ ਿੇ ਕਾਇਮ ਰਸਹਣਾ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ।
ਚੌਥਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਸਹਣਾ, ਅਪਣਾ ਕੋਈ ਹੱ ਕ ਨਾ ਰੱ ਖਣਾ ਿੇ ਆਪਣੀ ਹਸਿੀ
ਸਮਟਾ ਕੇ ਆਪਣਾ-ਆਪ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ।
ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਫਰੀਦ ! ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ
ਿੇ ਸਰਧੀਆਂ-ਸਸਧੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਮਨਿੂਰ ਹੈ ਿਾਂ ਸੇਵਾ ਸਵੱ ਚ
ਲੱਗ ਜਾ । ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਵੱ ਚ ਲੱਗ ਸਗਆ, ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਿਰਹਾਂ ਮੁਰੀਦ ਬਣ
ਸਗਆ । ਸਦਨ-ਰਾਿ ਸੇਵਾ ਕਰਦੈ, ਝਾੜੂ ਸਦੰ ਦੈ, ਬਰਿਨ ਮਾਂਜਦੈ, ਲੰਗਰ ਸਿਆਰ
ਕਰਦੈ, ਰਾਿ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਮੁਠੀ-ਚਾਪੀ ਕਰਦੈ, ਅੰ ਸਮਰਿ ਵੇਲੇ ਉਠ ਕੇ ਗਰਮ
ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਿ ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੈ ਿੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸਮਲਦੈ
ਇਬਾਦਿ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 14 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਿੇ
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ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਦੇਸਖਆ ਸਕ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੀਏ ਜੇ ਕਸਵੱ ਟੀ ਿੇ ਖਰਾ
ਉਿਸਰਆ ਿਾਂ ਸਜਸ ਚੀਿ ਲਈ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵਸਿ ਹਵਾਲੇ ਕਰ
ਦੇਈਏ । ਰੂਹਾਨੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸਮਰੱ ਥ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਜਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ
ਿਾਂ ਪਸਹਲਾਂ ਇਮਸਿਹਾਨ ਸਲਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਿੇ ਕਸਵੱ ਟੀ ਲਾ ਸਦੱ ਿੀ ।
ਭਾਈ ਮੰ ਝ ਜੀ ਦੇ ਉੱਿੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸ
ਭੇਜ ਕੇ ਕਸਵੱ ਟੀ ਲਾਈ ਸੀ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੌਧਰ ਖੁਸ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਸਖਲਾਫ ਹੋ ਗਏ,
ਿਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈ, ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਗਏ, ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਕੇ ਸਪੰ ਡ ਸਵਚੋਂ ਕੱ ਢ ਸਦੱ ਿਾ ।
ਪਿਨੀ ਿੇ ਲੜਕੀ ਸਮੇਿ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਸਪੰ ਡ ਝੌਂਪੜੀ ਸਵੱ ਚ ਰਸਹ ਕੇ
ਘਾਹ ਖੋਿ ਕੇ ਗੁਿਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਸਪਆ । ਜੋ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅੱ ਧੇ ਗੁਰੂ ਜੀ
ਲਈ ਰੱ ਖ ਕੇ ਿੇ 2 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਰੁੱ ਖੀ ਸਮਸੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਿਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਗੁਰੂ ਜੀ
ਨੇ ਮੇਵੜੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਸਦੱ ਿਾ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਿੀ ਿੇ ਰਾਿ ਨੂੰ ਬਚਨ
ਸਬਲਾਸ ਹੁੰ ਦੇ ਰਹੇ । ਸਵੇਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸ ਸਦੱ ਿਾ ਸਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ 20
ਰੁਪਏ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੱ ਡੀ ਰਕਮ ਸੀ ਜੋ ਅਜਕਲਹ ਦੇ 20000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਾਰ ਬਰਾਬਰ ਸੀ । ਸਪਿਾ ਨੂੰ ਪਰਸ਼
ੇ ਾਨ ਦੇਖ ਕੇ
ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਕਹਾ ਸਕ ਮੈਂ ਸਕਸੇ ਪਰਵਾਰ ਸਵੱ ਚ ਮਿਦੂਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ ਿੇ ਿੁਸੀਂ 20
ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਵੋ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਸਸੱ ਖ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ
ਸਕਿਨਾ ਕਠਨ ਸਵਾਲ ਸੀ ਪਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਕਸੇ ਨੇਕ ਪਸਰਵਾਰ ਸਵੱ ਚ ਬੰ ਧੂਆ
ਮਿਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਸਲਆ ਕੇ ਸਦੱ ਿੇ । ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ
ਦੂਜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਫੇਰ ਇਸੇ ਿਰਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਵੜੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਦੱ ਿਾ ਜਦੋਂ
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਿਾਂ ਦੱ ਸ ਸਦੱ ਿਾ ਸਕ 20 ਰੁਪਏ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਹੈ । ਫੇਰ
ਪਿਨੀ ਨੇ ਸਾਥ ਸਦੱ ਿਾ ਿੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰ ਧੂਆ ਮਿਦੂਰ ਬਣ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਸਲਆ ਕੇ
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਲਆ । ਸਾਧ ਸੰ ਗਿ ਜੀ ! ਸਕਿਨੀ ਔਖੀ ਗੱ ਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ
ਚਾਕਰ ਿਾਂ ਕੋਈ ਸਵਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੱ ਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਥੇਰੀ ਦੁਨੀਆਂ
ਹੈ ਸਕ ਅਸੀਂ ਸਸੱ ਖ ਹਾਂ ? ਅਸਲੀ ਸਸੱ ਖ ਉਹ ਹੈ ਸਜਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ।

ਚਾਕਰੁ ਲਗੈ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰਬੁ ਵਾਦੁ ॥
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ਗਲਾ ਕਰੇ ਘਣੇਰੀਆ ਖਸਮ ਨ ਪਾਏ ਸਾਦੁ ॥
ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਿਾ ਸਕਛੁ ਪਾਏ ਮਾਨੁ ॥
ਨਾਨਕ ਸਜਸ ਨੋ ਲਗਾ ਸਿਸੁ ਸਮਲੈ ਲਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਨੁ ॥

ਅੰ ਗ-474

ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਸੜਹਆ ਿਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਲਸਖਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਕ ਸਚੱ ਠੀ ਦੇਖਦੀ ਸਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰ ਚ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਿੁਰ ਸਪਆ ।
ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਸਦੱ ਨ ਰਾਿ ਸੇਵਾ ਸਵੱ ਚ ਜੁਟ ਸਗਆ ਅਿੇ ਇਸੇ ਿਰਹਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ
ਗੁਿਰ ਗਏ ਿੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਬਾਿ ਨਾ ਕੀਿੀ ।
ਇਕ ਸਦਨ ਲਾਂਗਰੀ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱ ਸਛਆ ਸਕ ਇਥੇ ਭਾਈ ਮੰ ਝ ਨਾਮ ਦਾ ਸਸੱ ਖ ਕੀ
ਕਰਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ? ਕਸਹੰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ! ਉਹ ਿਾਂ ਕਦੀ ਵੇਹਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਸਖਆ,
ਲੰਗਰ ਲਈ ਲਕੜਾਂ ਸਲਆਉਣੀਆਂ, ਝਾੜੂ ਦੇਣਾ, ਬਰਿਨ ਮਾਂਜਣੇ, ਲੰਗਰ
ਸਿਆਰ ਕਰਨਾ ਿੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਿਰਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਦਨ ਰਾਿ ਕਰਦਾ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਸਸਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਸਹੰ ਦੇ ਸਕ ਪਰਸ਼ਾਦਾ ਸਕਥੋਂ ਛਕਦਾ ਹੈ ? ਕਸਹੰ ਦਾ ਜੀ ਉਹ ਿਾਂ ਗੁਰੂ
ਕੇ ਲੰਗਰ ਸਵੱ ਚੋਂ ਛੱ ਕਦਾ ਹੈ । ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਦੱ ਿਾ ਸਕ ਉਸ ਨੂੰ
ਲੰਗਰ ਸਵਚੋਂ ਪਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਸਦਆ ਕਰੋ । ਜਦ ਲੰਗਰ ਸਵੱ ਚ ਪਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਿਣ
ਲੱਸਗਆ ਿਾਂ ਲਾਂਗਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਲ ਨਾ ਸਦੱ ਿਾ, ਨਾਹੀ ਪਰਸ਼ਾਦਾ ਸਦੱ ਿਾ ਿੇ ਗੁਰੂ
ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਸਦੱ ਿਾ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਕਰ ਸਦੱ ਿੀ ਕਸਹੰ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱ ਲ
ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਸਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਿਾਂ ਹਾਂ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਸਵੱ ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ
ਫੁਰਨਾ ਿੱ ਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਕ ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਘਾਟ
ਉਜੜ ਸਗਆ, ਮੇਰੀ ਧੀ, ਮੇਰੀ ਪਿਨੀ ਬੰ ਧੂਆ ਮਿਦੂਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਿੇ ਮੈਂ
ਲੰਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱ ਕ ਸਕਦਾ ? ਚੁੱ ਪ ਕਰਕੇ ਪੰ ਗਿ ਸਵੱ ਚੋਂ ਉਠ ਸਗਆ ਿੇ ਉਸ
ਸਦਨ ਿੋਂ ਲੰਗਰ ਸਵੱ ਚੋਂ ਪਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱ ਕਣਾ ਛੱ ਡ ਸਦੱ ਿਾ । ਜੰ ਗਲ ਸਵਚੋਂ ਇਕ ਭਾਰ
ਲੰਗਰ ਵਾਸਿੇ ਿੇ ਇਕ ਭਾਰ ਵਾਧੂ ਸਲਆ ਕੇ ਬਿਾਰ ਵੇਚ ਕੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਗੁਿਾਰਾ
ਕਰਦਾ ਸੀ । ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਸਵੱ ਟੀ ਹੋਰ ਿੇਿ ਕਰ ਸਦੱ ਿੀ । ਜਦੋਂ
ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਲਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰ ਗਲ ਿੋਂ ਿੁਸਰਆ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹਨਹੇਰੀ ਚੱ ਲ ਪਈ,
ਰਸਿਾ ਭੁੱ ਲ ਕੇ ਅੰ ਨਹੇ ਖੂਹ ਸਵੱ ਚ ਸਡੱ ਗ ਸਪਆ ਿੇ ਮੁੱ ਖ ਿੋਂ ਸਸਿਨਾਮ-ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਦੀ
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ਅਵਾਿ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਸਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਕ ਦੰ ਮ ਿਖਿ ਿੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨੰਗੇ
ਪੈਰੀਂ ਭੱ ਜ ਪਏ ਿੇ ਨਾਲੇ ਕਸਹ ਰਹੇ ਸਨ ਸਕ ਲੱਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ । ਇਕ ਸੇਵਾਦਾਰ
ਸਪਛੇ ਜੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੌਸੜਆ ਆ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱ ਛੇ ਆ ਸਰਹਾ ਹੈ,
ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ ਸਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋੜਾ ਪਾ ਲਵੋ, ਘੋੜੇ ਿੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਵੋ ਪਰ
ਸਸਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੱ ਜਦੇ-ਭੱ ਜਦੇ ਇਕ ਖੂਹ ਦੇ ਕੰ ਢੇ ਿੋਂ ਥੋੜਾ ਸਜਹਾ ਸਪਛੇ ਹਟ ਕੇ ਖੜਹੇ
ਹੋ ਗਏ । ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਲੱਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰ ਚ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਹੰ ਦੇ ਭਾਈ ਪੁੱ ਛੋ

ਕੌ ਣ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੌ ਣ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਪੁਸਛਆ, ਅਵਾਿ ਆਈ ਸਕ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ
ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਧਨਾ ਸਜਹਾ ਸਸੱ ਖ ਹਾਂ । ਗੁਰਸਸੱ ਖ ਕਸਹੰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੱਜ ਸਸੱ ਟਦੇ
ਹਾਂ ਿੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੋ । ਕਸਹਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਸਵੱ ਚ ਸਸਰ ਉੱਿੇ
ਲਕੜਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਖੜਹਾ ਹਾਂ, ਪਸਹਲਾਂ ਇਹ ਕੱ ਢੋ ਿਾ ਸਕ ਲੰਗਰ ਸਵੱ ਚ
ਸੁੱ ਕੀਆਂ ਲਕੜਾਂ ਪੁੱ ਜ ਜਾਣ । ਪਸਹਲਾਂ ਲਕੜਾਂ ਬਾਹਰ ਸਖੱ ਚ ਕੇ ਫੇਰ ਭਾਈ ਮੰ ਝ
ਜੀ ਨੂੰ ਖੂਹ ਸਵੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ ਸਢਆ । ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੰ ਝ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸਖਆ ਸਕ ਸਚੇ
ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਖੜਹੇ ਹਨ ਿਾਂ ਨੇਿਰਾਂ ਚੋਂ ਐਨਾ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਜਲ ਚੱ ਸਲਆ ਸਕ
ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, ਗਲਾ ਰੁਕ ਸਗਆ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਸਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱ ਗੇ ਹੋ ਕੇ
ਬੜੇ ਸਪਆਰ ਨਾਲ ਬੁੱ ਕਲ ਸਵੱ ਚ ਲੈ ਸਲਆ ਿੇ ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਿਾ ।

ਮੰ ਝ ਸਪਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਮੰ ਝ ਸਪਆਰਾ ।
ਮੰ ਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਸਹਥਾ ਜਗ ਲੰਘਣਹਾਰਾ ।
ਪਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਕਹਾ ਭਾਈ ਮੰ ਝ ! ਮੰ ਗ ਜੋ ਮੰ ਗਣਾ ਹੈ ਿੈਨੰ ੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਿਸ਼ਾਹ
ਜੀ ਿੋਂ ਸਦਵਾ ਸਦੰ ਦੇ ਹਾਂ । ਕਸਹਣ ਲੱਗਾ ਸੱ ਚੇ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ! ਮੈਂ “ਨਾਮ” ਿੋਂ ਨਾ
ਸਵਛੜਾਂ, ਇਹ ਸਦਾ ਚਲਦਾ ਰਹੇ । ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰ ਗ, ਜਦੋਂ ਬਾਰ
ਸਕਹਾ ਿਾਂ ਭਾਈ ਮੰ ਝ ਨੇ ਅਰਿ ਕੀਿੀ ਸਕ ਮਹਾਰਾਜ ! ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ,
ਸਸੱ ਖਾਂ ਿੇ ਐਨੀ ਕਸਵੱ ਟੀ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਇਨਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਸਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਸਰਆਇਿੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਦਆ ਕਸਰਓ । ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਹੰ ਦੇ ਸਕ ਬਾਰਾਂ
ਵੰ ਨੀ ਦਾ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਿੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਸਵੱ ਟੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਖੋਟ

ਨਾ ਰਸਹ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਸਹਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ । ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਸਜਨਹਾਂ
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ਿੇ ਸਕਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਰਜੀਵੜੇ ਸਸੱ ਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਸਵੱ ਟੀ ਸਸਹ ਕੇ ਟੈਸਟ ਸਵਚੋਂ
ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਕਬੀਰ ਕਸਉਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਝੂਠਾ ਸਟਕੈ ਨ ਕੋਇ ॥
ਰਾਮ ਕਸਉਟੀ ਸੋ ਸਹੈ ਜੋ ਮਸਰਜੀਵਾ ਹੋਇ ॥

ਅੰ ਗ-1366

ਪੀਰ ਸਨਿਾਮੂਦੀਨ ਔਲੀਆ ਸਦੱ ਲੀ ਸਵੱ ਚ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਫਰੀਦ ਜੀ ਿੋਂ
ਿੀਜੀ ਥਾਂ ਿੇ ਸਨ । ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਿ ਸਾਰੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਸਵਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮੀਰ
ਖੁਸਰੋ ਸੀ ਜੋ ਸਦਲੀ ਦੇ ਰਾਸਜਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਵੀ ਸੀ ਿੇ ਬਦਾਯੂੰ ਦੇ ਰਸਹਣ ਵਾਲਾ
ਸੀ । ਜਦੋਂ ਸਰਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਿ ਸਾਰੇ ਿੋਹਫੇ, ਇਨਾਮ,ਦੌਲਿ ਿੇ ਵਸਿਾਂ
ਆਸਦ ਸਮਲੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁੱ ਝ ਊਠਾਂ ਿੇ ਲੱਦ ਕੇ ਿੁਰ ਸਪਆ । ਦੇਵਨੇਿ ਨਾਲ ਇਕ
ਗਰੀਬ ਬੰ ਦਾ ਸਜਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਔਲੀਆ ਜੀ ਪਾਸ ਮੱ ਦਦ
ਲਈ ਪਹੁੰ ਚ ਸਗਆ । ਉਹ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ! ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ
ਰੱ ਖਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਲਹ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੱ ਥਾ ਟੇਕਣਗੇ ਿੂੰ ਲੈ
ਜਾਂਵੀਂ । ਦੂਜੇ ਸਦਨ ਕੋਈ ਚੜਹਾਵਾ ਨਾ ਆਇਆ ਿਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋੜਾ ਦੇ ਕੇ
ਸਕਹਾ ਸਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਿੇਰਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਰਸਿੇ ਇਕ ਕੌ ਿਕ
ਵਰਸਿਆ ਸਕ ਸਜੱ ਥੇ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਸਜਸ ਸਰਾਂ ਸਵੱ ਚ ਠਸਹਸਰਆ ਸੀ ਇਹ ਗਰੀਬ
ਬੰ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਠਸਹਰ ਸਗਆ । ਆਪਸੀ ਗੱ ਲ ਬਾਿ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ

ਔਲੀਆ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਸਆ ਸਕ ਮੈਂ ਪੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੱ ਦਦ ਲੈ ਣ ਸਗਆ ਸੀ
ਪਰ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣਾ ਆਹ ਜੋੜਾ ਸਦੱ ਿਾ ਹੈ । ਕਸਹੰ ਦਾ ਸਲਆ ਸਦਖਾ, ਜੁੱ ਿੀ
ਫੜ ਕੇ ਮਸਿਕ ਨਾਲ ਲਾਈ ਫੇਰ ਸੀਸ ਿੇ ਰੱ ਖ ਲਈ । ਖੁਸਰੋ ਕਸਹੰ ਦਾ ਇਹ ਿਾਂ
ਬੇਮੁਲੀ ਚੀਿ ਹੈ, ਸਕੰ ਨੇ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ? ਉਸ ਨੇ ਸਕਹਾ ਸਕ ਦੋ ਚਾਰ ਆਨੇ ਹੋਵੇਗੀ,
ਇਕ, ਦੋ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੋਰ ਇਸ ਿੋਂ ਵੱ ਧ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਖੁਸਰੋ ਕਸਹਣ
ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱ ਲ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇ ਿੈਨੰ ੂ ਮੰ ਿੂਰ ਹੈ ਿਾਂ
ਮੇਰੀ ਸਜੰ ਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਨ ਜੋ ਊਠਾਂ ਿੇ ਲੱਸਦਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ
ਲੈ ਲੈ ਿੇ ਮੈਨੰ ੂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਜੋੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕਰਪਾ ਕਰ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਜਹੜੇ
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ਅਸਲੀ ਸੇਵਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਗਣਿੀਆਂ ਸਮਣਿੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਗੁਰੂ
ਿੋਂ ਵਾਰ ਸਦਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਏਹ ਸਕਨੇਹੀ ਆਸਕੀ ਦੂਜੈ ਲਗੈ ਜਾਇ ॥

ਨਾਨਕ ਆਸਕੁ ਕਾਂਢੀਐ ਸਦ ਹੀ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥
ਚੰ ਗੈ ਚੰ ਗਾ ਕਸਰ ਮੰ ਨੇ ਮੰ ਦੈ ਮੰ ਦਾ ਹੋਇ ॥
ਆਸਕੁ ਏਹੁ ਨ ਆਖੀਐ ਸਜ ਲੇ ਖੈ ਵਰਿੈ ਸੋਇ ॥

ਅੰ ਗ-474

ਜੋੜੇ ਬਦਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱ ਝ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਪੀਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰ ਚ ਕੇ ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਕੀਿੀ ਿੇ
ਪੀਰ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਖੁਸਰੋ ! ਿੂੰ ਿਾਂ ਛੁੱ ਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਸਰਹਾ ਸੀ ਿੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ
ਸਕਵੇਂ ਆ ਸਗਆ ? ਕਸਹੰ ਦਾ ਪੀਰ ਜੀ ! ਮੇਰੀ ਭੁੱ ਲ ਮਾਫ ਕਰਨੀ, ਆਪ ਨੇ
ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੋੜਾ ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਨੂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਸਲਆ । ਿਬਰਦਸਿ ਸਿਆਗ
ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੀਰ ਜੀ ਅੰ ਦਰੋਂ ਬਹੁਿ ਪਰਸੰਨ ਹੋਏ ਸਕ ਇਸ ਨੇ ਜੁੱ ਿੀ ਬਦਲੇ ਸਾਰੀ
ਸਜੰ ਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਦੱ ਿੀ ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਿਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਸਦੱ ਿਾ ਿੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ
ਵੀ ਸੇਵਾ ਸਵੱ ਚ ਲਾ ਸਲਆ । ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸੋਸਚਆ ਸਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ,
ਗੱ ਦੀ ਦੇਣ ਵਾਸਿੇ ਚੇਸਲਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਲਈਏ । ਚੇਸਲਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ
ਿੁਰ ਪਏ ਕਸਹੰ ਦੇ ਸਦੱ ਲੀ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਿੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦੇ
ਬਿਾਰ ਪਹੁੰ ਚ ਗਏ । ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਿ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਸਖਸਕ ਗਏ ਸਕ ਪੀਰ ਜੀ
ਿਾਂ ਗਲਿ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਪੀਰ ਜੀ ਅੱ ਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ
ਚੜਹ ਗਏ ਿੇ ਉਸ ਵੱ ਲ ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਸੁਰਿ ਬਦਲ ਸਦੱ ਿੀ ਸਜਵੇਂ 22 ਸਾਲ ਦੇ
ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਸੰ ਘ ਜੀ ਕੁਰੀ ਵਾਸਲਆਂ ਨੇ ਬਦਲ ਸਦੱ ਿੀ ਸੀ । ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟੀ !
ਮੈਂ ਿੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਔਖਾ ਕੰ ਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਿੂੰ ਮੇਰੀ ਮੱ ਦਦ ਕਰੇਂਗੀ ?
ਕਸਹਣ ਲੱਗੀ ਫਕੀਰ ਸਾਂਈ ਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ । ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ
ਮੇਰੇ 32 ਚੇਲੇ ਹੇਠਾਂ ਖੜਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਅਸਜਹਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਰਚ ਸਕ ਸਾਰੇ ਹੀ
ਭੱ ਜ ਜਾਣ । ਕਸਹਣ ਲੱਗੀ ਹਿੂਰ ! ਗੁਸਿਖੀ ਮਾਫ ਕਸਰਓ, ਇਹ ਿਾਂ ਮੇਰੇ
ਵਾਸਿੇ ਮਮੂਲੀ ਕੰ ਮ ਹੈ, ਿੁਸੀਂ ਅੰ ਦਰ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਸਵੇਰ ਿੱ ਕ ਇਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਰਹੇਗਾ । ਉਸ ਨੇ ਚੇਸਲਆਂ ਨੂੰ ਉਚੀ ਆਵਾਿ ਸਵੱ ਚ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ
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ਸਕਹਾ ਸਕ ਪੀਰ ਜੀ ਜਦ ਿੱ ਕ ਅੰ ਦਰ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਬੰ ਦਾ ਅੰ ਦਰ ਨਾ ਆਵੇ,
ਨਾਲੇ ਉਨਹਾਂ ਵਾਸਿੇ ਸ਼ਰਾਬ-ਕਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓ । ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱ ਧੇ ਚੇਲੇ ਸਖਸਕ
ਗਏ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਿਾਂ ਕੱ ਚਾ ਹੈ ਸਜਹੜਾ ਪੀਰ ਹੋ ਕੇ ਰਸਾਂ-ਕਸਾਂ ਸਵੱ ਚ ਪੈ
ਸਗਆ । ਜਦ ਰਾਿ ਦੇ 10 ਵੱ ਜ ਗਏ ਿਾਂ ਵੇਸਵਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਕਹਾ ਸਕ
ਪੀਰ ਜੀ ਿਾਂ ਰਾਿ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹੀ ਰਸਹਣਗੇ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਜਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਨ ਉਹ
ਵੀ ਸਖਸਕ ਗਏ । ਉਸ ਨੇ ਦੱ ਸਸਆ ਸਕ ਪੀਰ ਜੀ ! ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੇਲੇ ਗਏ ਕੇਵਲ
ਇਕ ਬਾਕੀ ਰਸਹ ਸਗਆ ਹੈ । ਕਸਹੰ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ, ਕੁੱ ਟ-ਮਾਰ
ਕਰਕੇ ਭਜਾਓ । ਇਸੇ ਿਰਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਿਾ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਗਆ ਿੇ ਉੱਿੇ ਜਾ ਕੇ
ਦੱ ਸਸਆ । ਕਸਹੰ ਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ! ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੱ ਟ ਮਾਰ ਕੇ,
ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ, ਕੁੱ ਿੇ ਵਾਂਗ ਘਸੀਟ ਕੇ ਦੂਰ ਛੱ ਡ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਵਾਪਸ
ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪੀਰ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਓਇ ਖੁਸਰੋ ! ਜਦ ਬਾਕੀ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਿੂੰ ਸਕਉਂ ਨਹੀਂ ਸਗਆ ? ਉਠ ਕੇ ਹੱ ਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਹਾ ਹੋ ਸਗਆ
ਿੇ ਕਸਹਣ ਲੱਗਾ ਹਿੂਰ ! ਸਜਨਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਸੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਮੇਰਾ ਿਾਂ
ਥਾਂ ਹੀ ਿੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਸਵੱ ਚ ਹੈ ਸਫਰ ਦੱ ਸੋ ਮੈਂ ਸਕਥੇ ਜਾਵਾਂ ?

ਸਕਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਇ ਮੰ ੁ ਸਨਮਾਣੀ ਇਕੁ ਿੂ ॥
ਸਕਉ ਨ ਮਰੀਜੈ ਰੋਇ ਜਾ ਲਗੁ ਸਚਸਿ ਨ ਆਵਈ ॥

ਅੰ ਗ-791

ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀਰ ਜੀ ਹੇਠਾਂ ਉਿਰ ਆਏ ਅਿੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਸਪਆਰ ਨਾਲ ਬੁੱ ਕਲ ਸਵੱ ਚ
ਲੈ ਸਲਆ ਿੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨੇਿਰਾਂ ਸਵੱ ਚੋਂ ਸਪਆਰ ਦਾ ਜਲ ਵਸਹ ਿੁਸਰਆ । ਪੀਰ ਨੇ
ਬਰਹਮ ਸਗਆਨ ਦੇ ਭੰ ਡਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਸਦੱ ਿੇ ਿੇ ਸਕਹਾ ਖੁਸਰੋ ! ਹੁਣ ਿੇਰੇ ਿੇ ਮੇਰੇ
ਸਵੱ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਰਹਾ ਸਕਉਂਸਕ ਿੂੰ ਕਸਵਟੀ ਸਵਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਗਆ ।
ਹੁਣ ਫਰੀਦ ਜੀ ਉਿੇ ਵੀ ਪੀਰ ਦੀ ਕਸਵੱ ਟੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ
ਸਵੱ ਚ ਰਾਿ ਨੂੰ ਛਾਛੜੇ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਸਪਆ ਿੇ ਚੁੱ ਲਹੇ ਸਵੱ ਚ ਸਜਹੜੀ ਅੱ ਗ
ਰੱ ਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਬੁਝ ਗਈ । ਪੀਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਗਰਮ
ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਿਾਂ ਦੇਸਖਆ ਅੱ ਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਾਂ ਸਵੱ ਚ ਪੈ ਸਗਆ । ਕਸਹੰ ਦਾ ਜੇ
ਨਾਗਾ ਪੈ ਸਗਆ, ਪੀਰ ਨਰਾਿ ਹੋ ਸਗਆ, ਸਾਰੀ ਸਮਹਨਿ ਬੇਕਾਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ
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ਸਕਉਂਸਕ ਸੇਵਾ ਔਖੀ ਬਹੁਿ ਹੈ ਪਰ ਸੁੱ ਖਦਾਇਕ ਹੈ । ਕਸਹੰ ਦੇ ਜੋ ਮਰਿੀ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਪਆਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਰੀਿ ਨਹੀਂ ਟੁੱ ਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਕਉਂਸਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਖੁਸ਼
ਰੱ ਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਬਚਦਾ ਹੈ ।

ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਮਹਾਂ ਕਰੜੀ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥

ਅੰ ਗ-1422

ਸਭਜਉ ਸਸਜਉ ਕੰ ਬਲੀ ਅਲਹ ਵਰਸਉ ਮੇਹੁ ॥
ਜਾਇ ਸਮਲਾ ਸਿਨਾ ਸਜਣਾ ਿੁਟਉ ਨਾਹੀ ਨੇਹੁ ॥

ਅੰ ਗ-1379

ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਸਵੱ ਚ ਅੱ ਗ ਲੈ ਣ ਵਾਸਿੇ ਸ਼ਸਹਰ ਵੱ ਲ ਨੂੰ ਿੁਰ ਸਪਆ, ਇਕ ਗਲੀ ਸਵੱ ਚ
ਦੇਸਖਆ ਸਕਸੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੀਆਂ ਝੀਥਾਂ ਸਵੱ ਚੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਿੇ ਕੁੰ ਡਾ
ਖੜਕਾ ਸਦੱ ਿਾ । ਅੰ ਦਰੋਂ ਇਕ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਵਾਿ ਆਈ ਸਕ ਐਸ ਵੇਲੇ ਅੱ ਧੀ ਰਾਿ
ਨੂੰ ਕੌ ਣ ਹੈ ? ਕਸਹਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟੀ ! ਮੈਂ ਪੀਰ ਜੀ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਫਰੀਦ ਹਾਂ, ਮੈਨੰ ੂ ਿੇਰੇ
ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਹੈ । ਕਸਹਣ ਲੱਗੀ ਿੈਨੰ ੂ ਪਿਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱ ਥੇ
ਿਾਂ ਸਸੱ ਧੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਸਟਕਟ ਸਮਲਦੇ ਹਨ । ਕਸਹਣ ਲੱਗਾ ਬੀਬਾ ਗੁੱ ਸੇ ਨਾ ਹੋ,
ਬੂਹਾ ਖੋਲਹ, ਮੈਨੰ ੂ ਪੀਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਿੇ ਅੱ ਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਡੇਰੇ ਸਵੱ ਚ
ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਅੱ ਗ ਬੁੱ ਝ ਗਈ ਹੈ । ਬੂਹਾ ਖੋਲਹ ਸਦੱ ਿਾ ਿੇ ਕਸਹਣ ਲੱਗੀ ਿੂੰ ਸੌਣ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਦੰ ਦਾ ਜੇ ਪੀਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ

ਜਾਵੇਗਾ । ਕਸਹੰ ਦਾ ਬੀਬਾ ! ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਟੁੱ ਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੈਨੰ ੂ ਅੱ ਗ ਦਾ ਕੋਲਾ ਦੇਣ
ਦੀ ਸਕਰਪਾ ਕਰ । ਸਖਿ ਹੋ ਗਈ, ਕਸਹੰ ਦੀ ਫਰੀਦ ! ਮੁਫਿ ਨਹੀ ਸਮਲਣੀ
ਬਦਲੇ ਸਵੱ ਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰ ਗ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਕਸਹੰ ਦਾ ਬੀਬੀ ਸਰੀਰ ਦਾ
ਸਜਹੜਾ ਮਰਜੀ ਅੰ ਗ ਲੈ ਸਕਉਂਸਕ “ ਿਨ ਗੰ ਦਗੀ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹਸਰ ਹੀਸਰਆਂ ਦੀ

ਖਾਣ । ਿਨ ਸਦਸਿਆਂ ਜੇ ਹਸਰ ਸਮਲੇ ਿਾਂ ਭੀ ਸਸਿਾ ਜਾਣ ।” ਕਸਹੰ ਦੀ ਅੱ ਖ ਦਾ
ਡੇਲਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਚਾਕੂ ਿੇ ਪਲੇ ਟ ਸਲਆ ਕੇ ਅੱ ਗੇ ਰੱ ਖ ਸਦੱ ਿੀ ਿੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ
ਅੱ ਗੇ ਅੱ ਖ ਕਰਕੇ ਕਸਹੰ ਦੇ ਬੀਬਾ ! ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕੱ ਢ ਲਵੋ । ਕਸਹੰ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਕੱ ਢਣੀ, ਅਪਣੇ ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਕੱ ਢ ਕੇ ਦੇਵੋ । ਸਾਧ ਸੰ ਗਿ ਜੀ ! ਇਹ ਕੋਈ ਮਮੂਲੀ
ਬਾਿ ਨਹੀਂ, ਕਸਹ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰੇਮ ਸਨਭਾਉਣਾ ਬਹੁਿ ਔਖਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ।

ਜਉ ਿਉ ਪਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ ॥
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ਸਸਰੁ ਧਸਰ ਿਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ ॥
ਇਿੁ ਮਾਰਸਗ ਪੈਰੁ ਧਰੀਜੈ ॥
ਸਸਰੁ ਦੀਜੈ ਕਾਸਣ ਨ ਕੀਜੈ ॥

ਅੰ ਗ-1412

ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਚਾਕੂ ਫੜ ਕੇ ਅੱ ਖ ਸਵਚੋਂ ਡੇਲਾ ਕੱ ਢ ਕੇ ਪਲੇ ਟ ਸਵੱ ਚ ਰੱ ਖ ਸਦੱ ਿਾ
ਿੇ ਪੱ ਗ ਫਾੜ ਕੇ ਅੱ ਖ ਦੇ ਿਖਮ ਉੱਿੇ ਪੱ ਟੀ ਬੰ ਨਹ ਲਈ । ਅੱ ਗ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰ ਚ

ਸਗਆ, ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਸਦੱ ਿਾ । ਕੋਈ ਗੱ ਲ
ਨਹੀਂ ਕੀਿੀ,ਕੋਈ ਹਾਇ-ਿੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਿੀ ਸਕ ਮੈਂ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਅੱ ਗ ਸਲਆਇਆ
ਹਾਂ ਸਕਉਂਸਕ ਪਿਾ ਸੀ ਸਕ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਨਲ ਹੀ ਰਸਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿੇ
ਹਾਿਰ-ਨਾਿਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਚਸੜਹਆ ਿਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਚੇਸਲਆਂ ਨੂੰ

ਸਕਹਾ ਸਕ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ । ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਸਸਜਦਾ ਕੀਿਾ, ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ
ਪੁੱ ਸਛਆ ਸਕ ਫਰੀਦ ਅੱ ਖ ਸਕਉਂ ਬੰ ਨਹੀ ਹੈ ਕਸਹੰ ਦਾ ਹਿੂਰ ! ਅੱ ਖ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ
(ਜੇ ਅੱ ਖ ਦੁੱ ਖਦੀ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਵੱ ਚ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹਨ ਸਕ ਅੱ ਖ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ) ।
ਕਸਹੰ ਦੇ ਪੱ ਟੀ ਖੋਲਹ ਦੇ, ਆਈ ਹੋਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰ ਨਹਦੇ, ਗਈ ਹੋਈ ਨੂੰ ਬੰ ਸਨਹਆ ਕਰਦੇ
ਹਨ । ਜਦੋਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਪੱ ਟੀ ਖੋਲਹ ਸਦੱ ਿੀ ਿਾਂ ਦੇਸਖਆ ਿੇ ਮਸਹਸੂਸ ਕੀਿਾ ਸਕ
ਅੱ ਖ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਿਰਹਾਂ ਨੌ-ਬੇਰ-ਨੌ ਹੈ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਰੀਦ
ਜੀ ਨੂੰ ਸਪਆਰ ਨਾਲ ਗਲਵਕੜੀ ਸਵੱ ਚ ਲੈ ਸਲਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਧੀਆਂ ਸਸਧੀਆਂ
ਿੇ ਬਰਹਮ ਸਗਆਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਦੱ ਿਾ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਸਦਬ
ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਖੋਲਹ ਸਦੱ ਿੀ, ਹਨਹੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਸਦੱ ਿਾ, ਸਗਆਨ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਸਗਆ ।
ਸਜਹੜਾ ਰੱ ਬ ਸਕਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਿਰੇ-ਿਰੇ ਸਵੱ ਚ ਸਦੱ ਖਾ ਸਦੱ ਿਾ ਿੇ
ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਹੀ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਨਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਸਗਆਨ ਅੰ ਜਨੁ ਗੁਸਰ ਦੀਆ ਅਸਗਆਨ ਅੰ ਧੇਰ ਸਬਨਾਸੁ ॥
ਹਸਰ ਸਕਰਪਾ ਿੇ ਸੰ ਿ ਭੇਸਟਆ ਨਾਨਕ ਮਸਨ ਪਰਗਾਸੁ ॥

ਅੰ ਗ-293

ਗੁਰਸਹ ਸਦਖਾਇਓ ਲੋ ਇਨਾ ॥
ਈਿਸਹ ਊਿਸਹ ਘਸਟ ਘਸਟ ਘਸਟ ਘਸਟ
ਿੂੰ ਹੀ ਿੂੰ ਹੀ ਮੋਸਹਨਾ ॥

ਅੰ ਗ-407
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ਸਜਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਸਲੀ ਘਰ ਸਦਖਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਸਿਗੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੀ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਪਰਗਟ ਹੋ
ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਸਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਅਪਣੇ-ਪਰਾਏ ਦਾ ਭੇਦ ਸਮੱ ਟ
ਜਾਵੇ, ਅਪਣੇ-ਆਪੇ (ਹਉਮੈ) ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵੇ ਫੇਰ ਬਾਕੀ ਕੁੱ ਝ ਨਹੀਂ ਰਸਹ ਜਾਂਦਾ,
ਮਰ ਕੇ ਰੱ ਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਥੇ ਖੇੜਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਮੈਂ
ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਮੈਂ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ‘ਮੈਂ’ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਖਿਮ ਹੋ ਗਈ,
ਵਾਸਹਗੁਰ-ੂ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਜੱ ਪ ਕੇ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਸਵੱ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਘਰ ਮਸਹ ਘਸਰ ਦੇਖਾਇ ਦੇਇ ਸੋ ਸਸਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥
ਪੰ ਚ ਸਬਦ ਧੁਸਨਕਾਰ ਧੁਸਨ ਿਹ ਬਾਜੈ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥
ਦੀਪ ਲੋ ਅ ਪਾਿਾਲ ਿਹ ਖੰ ਡ ਮੰ ਡਲ ਹੈਰਾਨੁ ॥
ਿਾਰ ਘੋਰ ਬਾਸਜਿਰੰ ਿਹ ਸਾਸਚ ਿਖਸਿ ਸੁਲਿਾਨੁ ॥

ਕਬੀਰ ਿੂੰ ਿੂੰ ਕਰਿਾ ਿੂ ਹੂਆ ਮੁਝ ਮਸਹ ਰਹਾ ਨ ਹੂੰ ॥

ਅੰ ਗ-1291

ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਸਮਸਟ ਗਇਆ ਜਿ ਦੇਖਉ ਿਿ ਿੂ ॥
ਅੰ ਗ-1375
ਸਾਧ ਸੰ ਗਿ ਜੀ ! ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿੱਖ ਵਰਿਦਾ
ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਨਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਕਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ
ਕੱ ਟ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰ ਆ ਜਾਵੇ । ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਾਪਿੀ ਕਰ ਲਈਏ
ਸਜਸ ਵਾਸਿੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਸਮਸਲਆ ਹੈ । ਸੋ ਪੰ ਜ ਸਪਆਸਰਆਂ ਿੋਂ ਜੋ
ਗੁਰਮੰ ਿਰ ਸਮਲ ਸਗਆ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅੰ ਦਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ
ਿੁਹਡੇ ਅੰ ਦਰ ਚੱ ਲ ਸਰਹਾ ਹੈ ਫੇਰ ਇਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ।
ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਦਬ ਕੰ ਨ
ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਫੇਰ ਉਹ ਧੁਨ ਸੁਣਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਲਗਨ ਹੈ, ਨਾਮ
ਜੱ ਪਣਾ ਨਾ ਛੱ ਡੋ, ਉਠਦੇ, ਬਸਹੰ ਦੇ, ਚਲਦੇ, ਸਫਰਦੇ, ਕੰ ਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਜੱ ਪਦੇ ਰਹੋ
। ਮੋਟਰ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਟਰ-ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਚਲਦਾ
ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜੱ ਪੀ ਜਾਵੋ । ਸਾਇਕਲ ਿੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੈਦਲ
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ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖੱ ਬੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ‘ਵਾਸਹਗੁਰੂ’ ਸੱ ਜੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ‘ਸਸਿਨਾਮ’ ਕਹੀ ਜਾਓ ।
ਬੈਠ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਜਦ ਅੰ ਦਰ ਨੂੰ ਸਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ‘ਵਾਸਹ’ ਅਿੇ ਜਦ
ਬਾਹਰ ਸਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ‘ਗੁਰੂ’ ਕਹੋ । ਜੱ ਪਸਦਆਂ ਜੱ ਪਸਦਆਂ ਸੁਰਿ ਚੜਹਦੀ ਹੈ,

ਸਜਉਂ-ਸਜਉਂ ਸੁਰਿ ਚੜਹਦੀ ਹੈ ਸਿਉਂ-ਸਿਉਂ ਅਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ
ਜਗਹਾ ਿੇ ਸਬਰਿੀ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਜਥੇ ‘ਗੁਰਮੁਖ’ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਉਹ
ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਦੱ ਸ ਸਦੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੱ ਸਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ ਸਜਹੜਾ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ ।
ਬੰ ਦਗੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੰ ਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ
ਜੀ ਦੇ ਹੱ ਥ ਹੈ ਪਿਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਪਆਰ ਵੱ ਸ ਹੋ ਕੇ ਿਰੁੱ ਠ ਜਾਵੇ । ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ
ਨਾਮ ਜੱ ਪਦੇ ਜੱ ਪਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜਨਮ ਸਵੱ ਚ ਪਰਾਪਿੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਾਂ
ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਸਮਲੇ ਗਾ ।

ਬੰ ਦੇ ਬੰ ਦਗੀ ਇਕਿੀਆਰ ॥
ਸਾਸਹਬੁ ਰੋਸੁ ਧਰਉ ਸਕ ਸਪਆਰੁ ॥

ਅੰ ਗ-338

‘ਮੁੱ ਖ’ ਭਗਿੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ‘ਭਗਿੀ’ ਭਉ ਿੋਂ ਸਬਨਾਂ ਪਾਪਿੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਕਰਦੀ । ਸੰ ਸਾਰ ਸਵੱ ਚ ਰਸਹੰ ਸਦਆਂ ‘ਬਰਿਨ’ ਬੈਰਾਗ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਪਕੜ ਸਵੱ ਚ
ਰਸਹ ਸਗਆ ਿਾਂ ਸਫਰ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੂਿ-ਪਰੇਿ ਬਣ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ । ‘ਸਨਸਚੇ’ ਸਵੱ ਚ ਸਗਆਨ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅੰ ਦਰੋਂ ਜਾਗਦੇ ਰਸਹਣਾ
ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਕਸਰਆ ਸਵੱ ਚ ਰਸਹਣਾ ਸਜਵੇਂ ਵਾੜ ਿੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੱ ਪ ਦੀ
ਕੁੰ ਜ ਦੀ ਿਰਹਾਂ ਸਹਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਪਰਾਲੱਬਧ ਦੇ ਵੱ ਸ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ
ਇਧਰ ਕਦੇ ਉਧਰ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਕੁੱ ਝ ਨਾ ਕੁੱ ਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ । ਅੰ ਦਰਲੇ ਪਾਸੇ
ਸਗਆਨ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਰਸਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਅੰ ਧੇਰਾ ਜਾਇ ॥

ਅੰ ਗ-791

ਸੰ ਸਾਰ ਸਵੱ ਚ ਰਸਹਣ ਵਾਸਿੇ ਸਿੰ ਨ ਚੀਿਾਂ ‘ਕੁੱ ਲੀ-ਜੁੱ ਲੀ-ਗੁੱ ਲੀ’ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ । ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਇੰ ਿਿਾਮ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਜਨਮ
ਸਵੱ ਚ ਵੀ ਸਸਿਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਲਾਪ ਕਰਵਾ ਸਦੰ ਦਾ ਹੈ ਸਜਸ ਨਾਲ ਰਸਿਾ ਸਮਲ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਰਸਿਾ ਇਕ ਜਨਮ ਸਵੱ ਚ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਿੇ 1000 ਜਨਮ ਵੀ ਲੱਗ
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ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਕਉਂਸਕ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਬਾਿ ਹੈ । ‘ਮਨੋ ਨਾਸ਼ - ਵਾਸ਼ਨਾ ਖੈਅ ਿੱ ਿ ਸਗਆਨ’ ਜਦ ਮਨ ਖਿਮ ਹੋ ਸਗਆ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਫੇਰ ਿੱ ਿ
ਸਗਆਨ ਪਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮਨ ਨੇ ਝੂਠੀ “ਮੈਂ” ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਿੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋ
ਕੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣਨਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱ ਿ ਿੇ ਚੱ ਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਿਰ ਨਾਿਰ ਸਮਝ
ਕੇ, ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਮਨੁਖਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ

ਸਨਜ-ਘਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮ ਮਨੋਰਥ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਸਥਰ-ਘਰ, ਸਨਜ-ਘਰ, ਸੋ-ਘਰ, ਸੋ-ਦਰ ਦੀ ਪਰਾਪਿੀ ਹੋ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸਜਹੜੇ ਇੰ ਦਰੇ ਭਜਾਈ ਂ ਸਫਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਮੱ ਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
ਮਨ ਫੇਰ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕਉਂਸਕ ਅੰ ਦਰ ਅਜੱ ਪਾ-ਜਾਪ ਚਲ ਸਪਆ ਸਜਸ ਨਾਲ
ਅਸਕਹ ਰੱ ਸ ਿਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਕਡੀ ਵੱ ਡੀ ਗੱ ਲ ਕਸਹ ਸਦੱ ਿੀ
ਸਕ ਸਜਹੜਾ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮੈ ਉਸ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ । ਸਾਨੂੰ
ਸਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਉਲਸਟ ਕਮਲੁ ਅੰ ਸਮਰਸਿ ਭਸਰਆ ਇਹੁ ਮਨੁ ਕਿਹੁ ਨ ਜਾਇ ॥
ਅਜਪਾ ਜਾਪੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਆਸਦ ਜੁਗਾਸਦ ਸਮਾਇ ॥
ਸਸਭ ਸਖੀਆ ਪੰ ਚੇ ਸਮਲੇ ਗੁਰਮੁਸਖ ਸਨਜ ਘਸਰ ਵਾਸੁ ॥
ਸਬਦੁ ਖੋਸਜ ਇਹੁ ਘਰੁ ਲਹੈ ਨਾਨਕੁ ਿਾ ਕਾ ਦਾਸੁ ॥
ਅੰ ਗ-1291
ਸੋ ਸਾਧ ਸੰ ਗਿ ਜੀ ! ਸੇਵਾ ਸਸਮਰਨ ਕਰਸਦਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ
ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਸਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਸੱ ਖ ਨੇ ਇਸ ਮੰ ਸਿਲ ਿੇ ਪਹੁੰ ਚਣਾ ਹੈ ਜੋ
ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰ ਸਿਮ ਲਕਸ਼ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਮਹਨਿ ਕਰਕੇ ਕਲਜੁਗ
ਨਾਲ ਯੁੱ ਧ ਕਰਕੇ ਸਸਿਗੁਰ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋਏ ਅੱ ਗੇ ਹੀ ਵੱ ਧਦੇ ਜਾਵੋ ।
ਫੇਰ ਲੋ ਕ ਿੇ ਪਰਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਿੇ ਸੰ ਸਾਰ ਿੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ ।
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