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ਨੇੜੇ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ, ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ-142037 (ਪੰਜਾਬ) 
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਮੋਗਾ ਫੋਨ: 01636-250486 

ਮੋਬਾਇਲ: 94173-57552 

& ਲੇਖਕ 
ਕਾਪੀਆਂ 1100 
ਦੂਜੀ ਵਾਰ 

2008 

1584੪ 978-81-906906-6-9 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ _: ਸੈਗਮ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼, 

50249, ਸੇਖੋਂ ਕਲੋਨੀ, ਪਿੱਛੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, 

ਸਮਾਣਾ-147103, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਪਟਿਆਲਾ 

ਫੋਨ : 01764-223047, 222347 
ਛਾਪਕ __. ਸਰਤਾਜ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ, ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ। 
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ਸਮਰਪਣ ! 

ਬ੍ਰਹਮ ਦਰਸ਼ੀ,ਬ੍ਰਹਮ ਉਪਦੇਸ਼ਕ,ਕਰਨੀ ਕਥਨੀ ਦੇ ਸੂਰੇ 
ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਰਮੱਗ, 
ਸੱਚ ਦੇ ਸੂਰਜ ਬਾਬਾ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। 
ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਦੀ -ਵਿਸਮਾਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਉਪਾਸਕ 
ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਸੰਤ ਮਰਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ । 
ਪਰਮ ਸੱਤ ਦੇ ਖੋਜੀ, ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ 
ਸੁਹਿਰਦ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ। 
ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ 
ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਿਆ। 

ਦਾਸਨ ਦਾਸ, 
ਸਵਾਮੀ ਬ੍ਰਹਮਦੇਵ “ਉਦਾਸੀ” 
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ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਨਾ ਨੰ: 

"ਦਸਮ ਦਰਬਾਰ ਦਰਸ਼ਨ-ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ /9 

“ਮੈਂ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਬੱਲੇ -ਬੱਲੇ -ਸਵਾਮੀ ਬ੍ਰਹਮਦੇਵ/25 

“ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ /37 

“ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ/66 

“ਤਿਹ ਨਿੰਦਹਿ ਜਿਹ ਗੰਗਾ ਆਨੀ/78 

(ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ) /130 

“ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤ੍ਰੋਪਖਿਆਨ /152 

“ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ /199 

"ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਹਿ... /223 

“ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੈ ਗੁਤੁ ਖਾਇਆ(ਖਾਲਸਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਨਹੀ !) /237 
“ਕੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ? 

(ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੀਆਂ ਕੁਤਰਕਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ) /249 
“ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਅਤੇ ਰਾਗਮਾਲਾ /257 

“ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ /269 

"ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨ-ਸਵਾਮੀ ਬ੍ਹਮਦੇਵ “ਉਦਾਸੀ”-ਡਾ: ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ/299 

੦00੦੧ €161ਘਹੂ ।0੦॥੧੦1॥1€161੦॥0&3।0੦11.੮੦॥0 



0੦0੦੧ €16॥ਘਹੂ 0੦॥੧੦1॥1€161੦॥0&3।0੦11.੮੦॥0 



ਦਸਮ ਦਰਬਾਰ ਦਰਸ਼ਨ 
ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ 

ਦਰਬਾਰ _ਟਰਸ਼ਨ_ਹੋ/ਐੱਥੇ_ਨੁਲਾਧਾਗ, ਸਵੈ _ਆਐੈਸ਼ਠਾਨ, ਅਨ _ਘਰਕ, 
ਅਨਾਹਤ, #ਲੁੱਸ ਅਤੇ ਆਕਯਾ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਛਾਅਦ /£ੜਾ 
/ੰਗਲਾ ਦੇ ਸੰਗਮ ਅਸਥਾਨ ਪੂਹਨ ਰੰਹਰ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਟਲ ਕਮਲ ਰੂਪ ਦਸਮ 
ਘਰ /ਦੈੱਦ ਪਹੀਓਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ #ੱਠੇ ਕੁੱਡਲਨੀਂ ਸਕਤੀ ਦਾ ਲੈਅ ਹੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੁਕਾਰ ਦੀ ੍ਰੈਸ਼ਣੀ ਵੀ ਪੁਆਤਨ ਰੂਪ ਇੱਦਾ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਨੈ/ ਸਾ 

ਦੇ ਪਰਮ ਪਟ ਨਾਲ਼ ਜਾਣਦੇ ਹਨ/ ਅਤੇ ਦੂਜ਼ਾ ਟਲ ਫਰਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ 
ਪਾਲਸ਼ਾ ਪੰ ਦੇ ਜਨਆ ਟਾਤਾ; #ਹਾਨ /ਤੋਆਗੀ, ਤਪੱਸ਼ਟੀ ਯੋ ਰਾਜ ਤੇ 
ਸਰਲੰਨ ਦਾਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਲਂਦ ,ਨੰਘ ਨੈ ਦੀ ਅੰਘਤ ਬਾਣ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਨਾ 
ਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ/ /ਏਹ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਵੇ' ਦਵੇ ਗੰ ਮਹਾਨ ਹਨ/ ਪਰ ਸਵਾਆੰ 
ਭੁਹਮਦੇਵ ਨੰ “ਉੰਦਾਗ਼ੀ' ਸਾਨੂੰ ਸ਼ ਹੱਥਲੀ ਪੁਸਤਕ “ਸੀ ਦਸਮ' ਗੁੰਲ ਸਗਲ 
ਅਤੇ _ਚਾਠੋਤੁੰਘਮਿਆਨ ” ਰਾਠੀ'_ਫਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ _ਦਰਲਾਰ _ਸ਼ਾਹੈਲ ਦੇ _ਟਾਰਸ਼ਨ 
ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ/ ,£ਸ /ਵਲ਼ੇ ਉਪਰ ਭਾਵੇ ਘਹੈਲਾਂ ਦੀ ਲਹੁਤ ਨਾਠੇ /ਦਵਾਨ 
ਮਜਣਾਂ ਨੇ ਖੰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ/ ਨੰਨਾਂ /ਵੱਚੋ' ਕੁਝ ਟੱਕ ਨੂੰ ਅਗੰ' ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ 
ਨਹਾਂਰਲਾੀ /ਫਦਵਾਨ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ/ ਸਵੇ' ਪੁੱਫੋਸਰ //ਆਰਾ ਸੰਘ 
ਪਦ% _ਭਾਲੀਂ ਰਣਯੀਰ #ਘ; ਡਾ: ਮਗੰਪ ਸੰਘ; ਭਾਈ ਸ਼ਾਹੈਲ ਭਾਈ 
,ਨਆਨਾੰ ਹਰਲੰਸ ਨੰਘ; ਅਮਰਗ਼ੰਤ ਸਨੈੱਘ ਲੀ ਖੋਸ਼; ਡਾ: ਜੋਧ 8&), ਡਾ: 
ਰਤਨ ਸੈਘ ਸੱਨੰ, ਐਆਨੀ ਛੀਸ਼ਿਰ ਨੈੱਘ ਰੌਪਤ ਅਤੇ ਡਾ: ਹਰਪਾਲ #ਘ 
ਪੰ ਆ ਗੱੜਣਾਂ ਦੇ ਨਮ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ/ ਪਰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ #ੱਚ 
#ਵੇ' ਮਹਾਂਰਲੀ ਦੀ /#ਆ/ਆ ਜੀਤੀ ਗਣ ਹੈ ਨੈ ਐਸ਼ਦੇ ਨਾਲ਼ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ 
ਧਨੁਲ਼ ਧਾਠੀ` ਯੋਧੇ ਜੱਲਣ; ਅਤੇ #ਹੜਾ ਏਨੇ ਹੀ ਸਨਸ਼ਧਾਨੀਆਂ ਨਲ ਇਕੱਲਾ 
ਨਕਾਲਲਾ ਕਰ ਸਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅਹਾਂਰਥ' ਜਾਂ ਅਹਾਂਰਲੀ ਆਈਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ/ ਘਰ 
ਐਹਤਾ ਯੋਧਾ ਸੱਤ ਸੱਤ /ਕੱਠੇ ਮਹਾਂਰਲੀਆਂ ਨਲ਼ ਇਕੱਲਾ ਹੰ ਜੂਝ ਜਾਵੇ/ 
ਉਸਨੂੰ ਅਤੀ ਰਲੀ ਆਈਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ/ ਸਵਾ ਲੀ ਨੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਰਾਗੀ' 
ਇੱਕ ਅਤੀਰਕਾੀ ਯੋਧੇ ਵੇ £ਕੱਲੇ ਗੰ ਰੋਗੀਆਂ ਏ /ਤੱਖੇ ਝਾਣਾਂ ਦੇ ਡਅੰਕਰਾ 

੭ 
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ਪੁਹਾਰਾਂ ਦਾ #ਕਾੜਲਾ ਤਾ ਹੈ/ ਘਹੈਲੇ ਲੇਖ ਦੀ ਅੰਗ ਅਈਂ ਟਕੌਰ ਗੰ 
ਕਾਲੈਲੇ ਤਾਗੀਫ ਹੈ/ ਭਲੇ ਓਹ ਭਰਥਗੀ ਹਗੈਂ ਦੇ ਕਥਨ- ਸੇ ਸੰਗੀਤ ਕਲਾ 
ਦੇ ਆਆਨ ਤੋਂ ਗੰਣ ਝਾਕੀ ਇਆਵਾਂ ਦੇ ਤਆਮ #ਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੂ ਆਖਦੇ 

ਹਨ/ ਵੰਨਗੀ ਲਲਾੰ ਵੇਖੋਂ “ ਪੰਨਾਂ ੩੭/ 
ਏਸੇ ਲੇਖ /ਵੱਦ ਦਸ਼ਮ ਬਾਣਾ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ £ੱਕਸ਼ਾਰਤਾ ਦਾ ਐਕਾਰ 

ਕਾਗਏਆਂ ਆਮ ਨੇ ਜੰ ਪੁਮਆਣ ਪੁਸਤਤੀ ਪੋਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ/ ਓਸ ਤੋਂ ਆਪ ਲੀ ਦੇ 
ਦਸ਼ਮ ਭਾਣੀ ਦੇ ਗਹਿਰ ਕੰਗਨਾ ਆਨਐਨ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਟਾ ਟੈ/ 
"ਰੰਗ ਏਕੈ ਰੰਗੈ ਸੋ ਰੰਗੀ । (ਰੁੱਦਰਾਵਤਾਰ, ਪੇਜ਼ ੨੪੪,ਛੰਦ ੩੩੭) 
ਰੰਗਹੁ ਏਕਹਿ ਰੰਗਿ ਤਬ ਛੁਟਿ ਹੋ ਕਲਿ ਕਾਲ ਤੇ। 

(ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਪੇਜ਼ ੨੬, ਛੰਦ ੧੧੮) 
ਤੁਮੀ ਸੁੰਭ ਨੈਸੁੰਭ ਦਾਨੋ ਖਪਾਯੋ। (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਤਾਰ ਪੇਜ਼ ੧੪੮, ਛੰਦ ੪੩੨) 
ਤੁਮੀ ਸੁੰਭ ਨੈਸੁੰਭ ਦਾਨੌ ਸੰਘਾਰੋ। (ਚਰਿੱਤਰ ੧, ਪੇਜ਼ ੧, ਛੰਦ ੪) 
ਤੁਮੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਵੈ ਕੰਸ ਕੇਸੀ ਖਪਾਯੋ। (ਚਰਿੱਤਰ ੧,ਪੇਜ਼ ੧,ਛੰਦ ੬) 
ਤੁਮੀ ਰਾਮ ਹਵੈ ਕੈ ਹਠੀ ਦੈਤ ਘਾਯੋ। (ਚਰਿੱਤਰ ੧.ਪੇਜ਼ ੧.ਛੰਦ ੬) 
ਤੁਮੀ ਰਾਮ ਹਵੈ ਕੈ ਦਸਾ ਗ੍ਰੀਵ ਖੰਡਯੋ। (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਤਾਰ ਪੇਜ ੧੪੮ ,ਛੰਦ ੪੩੨) 
ਥਲਸ ਤੁਹੀਂ।(ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ ਪੇਜ਼ ਨੰਬਰ ੪੪,ਛੰਦ ੬੩) 
ਥਲਸ ਤੁਯੰ।(ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਪੇਜ਼ ਨੰਬਰ ੩੫੪,ਛੰਦ ੬੮) 
ਥਲੇ ਹਰੀ।(ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ ਪੇਜ਼ ੪੨ ਛੰਦ ੫੧) 
ਥਲੇ ਹੈਂ(ਜਾਪੁ ਪੰਨਾ ੧੦ ਛੰਦ ੬੨ ) 
ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਜਾਈ ਕਛੂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ(ਚਰਿੱਤਰ ੨੬੬,ਪੰਨਾ ੨੪੪,ਛੰਦ ੮੭) 
ਨਹੀ' ਜਾਨ ਜਾਈ ਕਛੂ ਰੂਪ ਰੇਖੰ (ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ, ਪੰਨਾ ੫੬,ਫੰਦ ੯੩) 
ਨ ਤਾਤੈ ਨ ਮਾਤੈ(ਜਾਪੁ ਪੰਨਾ ੨੨,ਛੰਦ ੧੪੮) 
ਨ ਤਾਤੰ ਨ ਮਾਤੰ ਨ ਜਾਤੰ ਨ ਕਾਯੰ (ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ ੫੮ ,ਛੰਦ ੧੦੧) 
ਨ ਤਾਂ ਕੋ ਕੋਊ ਤਾਤ ਮਾਤਾ ਨ ਭਾਈ ॥ (ਚਰਿੱਤਰ ੨੬੬,ਪੰਨਾ ੨੪੪, ਛੰਦ ੮੮) 
ਨ ਤਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਤਾਤ ਮਾਤੰ ਨ ਭਾਯੰ ॥ (ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਪੰਨਾ ੧੦੬,ਛੰਦ ੧੫) 
ਨ ਪੁਤ੍ਰਾ ਨ ਪੋਤ੍ਰਾ ਨ ਦਾਯਾ ਨ ਦਾਈ ॥ (ਚਰਿੱਤਰ ੨੬੬, ਪੰਨਾ ੨੪੪,ਛੰਦ ੮੮) 
ਨ ਪੁਤ੍ਰੰ ਨ ਮਿਤੁੰ ਨ ਸਤ੍ਰੰ ਨ ਭਾਮੰ।(ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ ਪੰਨਾ ੫੬,ਛੰਦ ੯੨) 
ਬਿਨ ਹਰਿਨਾਮ ਕਾਮ ਨਹਿ ਆਵੈ । (ਚਰਿੱਤਰ ੨੯੪ ਪੰਨਾ ੩੨੬ ਛੰਦ ੨੫) 
ਬਿਨ ਹਰਿਨਾਮ ਨ ਬਾਚਨ ਪੈਹੈ।(ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਪਾ:੧੦ ਪੰਨਾ ੩੮੬ ਛੰਦ ੧੦) 

ਇਹ ਅਸੀ' ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਥੇ ਇਤਨੀਆਂ 
ਹੀ ਪੰਗਤੀਆਂ ਹੋਰ ਹਨ। 

ਏਸੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਇੱਕ ਕਬਿੱਤ ਅਤੇ ਸਵੈੱਯੇ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 
ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ 
ਹੈ: 
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ਕੁੰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਬਿੱਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਿਸੁੰਭ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੁੰਦਰੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਨ, _ਬਲ,ਕਲਾ 
ਚਾਤੁਰੀ,ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਖੌਹ ਲਿਆ 
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`ਹਰਿ ਸੋ ਮੁਖ ਹੈ ਹਰਿਤੀ ਦੁਖ ਹੈ ਅਲਿਕੈ ਹਰ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭਾ ਹਰਿਨੀ ਹੈ। 

0 ਇਵ ਹੇ 
ਇਹ ਸਵੈੱਯਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਵਿ ਕਲਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਦਭੁਤ ਰਚਨਾ ਹੈ ਓਥੇ' 

ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 
ਪੰਦਰਾਂ ਵਾਰ 'ਹਰਿ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਸਦਾ 
ਅਰਥ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।“ਹਰਿ ਸੋ ਮੁਖ ਹੈ” ਭਾਵ “ਹਰਿ” ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ 
ਉਸ ਦੇਵੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਮੁੱਖ ਹੈ।“ਹਰਿਤੀ ਦੁਖ ਹੈ” ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ 
ਬਾਹਰਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। “ਅਲਿਕੈ ਹਰ ਹਾਰ” ਉਸਦੀਆਂ 
ਜ਼ੁਲਫ਼ਾਂ “ਹਰ” ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੇ ਹਾਰ ਸੱਪਾਂ ਦੀ “ਪ੍ਰਭਾ ਹਰਿਨੀ ਹੈ” ਪ੍ਰਭਾ- 
ਦਾ ਹਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।'“ ਲੋਚਨ ਹੈ ਹਰਿ ਸੇ ਸਰਸੇ” ਉਸਦੇ ਲੋਚਨ 
ਨੇਤ੍ਰ ਹਰਿ ਕਮਲ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਰਸ ਭਰੇ ਹਨ। “ਹਰਿ ਸੇ ਭਰੁਟੇ” ਉਸਦੇ ਭਰਵੱਟੇ 
“ਹਰਿ” ਕਮਾਨ ਵਰਗੇ ਟੇਡੇ ਹਨ। “ਹਰਿਸੀ ਬਰੁਨੀ ਹੈ” “ਹਰਿ” ਸਿਉਨੇ ਵਰਗੇ 
ਬਰਨੀ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਹੈ। _“ਕੇਹਰਿ ਸੋ_ਕਰਿਹਾ”ਕੇਹਰ- ਸ਼ੇਰ, ਸੋ -ਵਰਗਾ, 
ਰਿ “ਚਲਬੋ ਹਰਿ ਪੈ” ਚਲਬੋ -ਚੱਲਣਾ,ਹਰਿ ਹੈ ਹਾਥੀ ਵਰਗੀ ਮਸਤ 

“ਹਰਿ ਕੀ ਹਰਿਨੀ ਤਰਨੀ ਹੈ” “ਹਰਿ” ਇਤ ਸਤੀ 
ਲਨ ਹਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਜਵਾਨ 'ਸਤਰੀ ਹਰ ਕਫ ” ਉਸਦੀ 
੦੨48 
ਸ਼ੇਰ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ੇਰ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੈ। “ਹਰਿ ਰੂਪ ਕੀਏ” “ਹਰਿ” ਸੂਰਜ ਦਾ 
ਰੂਪ ਉਸਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।“ਹਰਿ ਕੀ ਧਰਨੀ ਹੈ” “ਹਰਿ' ਸ਼ਿਵਜੀ 
ਦੇ ਧਰਨੀ-ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਵਤੀ ਵਰਗੀ ਮਹਾਨ ਪਤੀਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ 
ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਸਮ ਦਿਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵੈਂਯਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਿਚਾਰਨ 

ਤਤ 

12 

੦੧੦॥੦੧ €16॥ਘਹੂ 0੦॥੧੦1॥1€161੦॥0&3।0੦11.੮੦॥॥ 



ਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਕਵੀ ਦਾ ਵਿਵੇਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪੰਗਤੀਆਂ ਵੀ 
ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਨਾ ੫੯ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਫਿਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੂਜੇ ਲੇਖ 
ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅਲੰਕਾਰ 
ਮਈ,ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ। 

ਇਸਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੈਲੀ,ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਨਿਰੂਪਣ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਪੱਧਤੀ, 
ਅਲੰਕਾਰਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਛੰਦ ਭੇਦ, ਵੀਰ ਸਿੰਗਾਰ ਰੁੱਦਰ ਤੇ ਅਦਭੁਤ ਰਸਾਂ ਦਾ 

ਜਗਤ ਮਾਹੀ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਤਾਜਾਂ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 
ਦੀ ਬਹੁਮੁੱਖੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ 
ਧਰਮ ਸੁਧਾਰਕ,ਚਿੰਤਕ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੀਰ ਨਾਇਕ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇਗ ਤੇਗ 
ਦੇ ਧਨੀ ਨੇ ਇਸ ਕਲਮ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ,ਸਾਹਿਤਕ, 
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਣਮੁੱਲਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ॥ ” 

ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੀ।ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 
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ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀ ਉਕਤੀ ਵਰਤਾਂ।ਪਰ ਹਿਰਦਾ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ 
ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਯੋਗ ਹੈ।ਠੀਕ ਓਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈ 

ਰੈ 3 ੜਹ ਤੋ ਕਹ 
ਡੀ ੬01 

੍ & ਹ 
॥ ੪ 

ਕੇ % %ੇ 

599 ਕੂੰ੯ ਰੂ 
ਜੈ 

ਕਤ 1 8 3 ਹੂ (ਸੀ ਕਤ ਇਆ ਵਾਲੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੋਥੀ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੀਬੀ 
ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪਦ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ :- 

ਧੇਫਿ ਧਣ੍ਧਜਕ ਸੂਠਹਸ। (ਸਰਗ ੧੦,ਸ਼ਲੋਕ ੭) 
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ਵੱਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਲਉ _ਕਿ ਅਸਲੀ ਜੋ ਦੇਵ ਤੁਸੀਂ ਹੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛਪਰੀ ` ਚ 
ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ?ਜਦ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕੁਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ 

ਉਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਗ ਹੀ ਅੜਾ ਤੇ ਜੋਰ ਸੱਲਾ ਸੀ।ਭਗਤ ਜੀ ਕ੍ਧ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖ 

ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਪਦਮਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ 

ਭਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਫੇਰ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ 

ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪਦਮਾ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ 
ਹੋਏ। ਸੈਂ ਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।ਸੋ ਇਹ 
ਕਥਾ_ਹੈ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰ ਅੰਕਿਤ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਲੀਲ 

ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਮੂਰਖ ਉਸਨੂੰ ਪੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦਸਤ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਲਟੀਆਂ 
ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੇਟ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਬੱਦਲਾਂ 

ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇਫੌਜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ 
ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ?ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਮ. ਐੱਲ. ਏ ਜਾਂ ਐਮ. ਪੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ` ਚੁੱਕਦਾ?ਹਰ ਵਰਗ, 
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ਕਰਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਢੀਠ ਇਤਨੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ 
ਵਾਰ ਪੰਥ ̀ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ 

ਗਿਰ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਜੱਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ 
ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕਿਆਂ ਨੂੰ 

ਰੀ 

ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਗਤੀ ਇੱਕ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਕੇ ਵੇਖੋ: 
੧) ਜਉ ਰੇ ਖਦਾਇ ਮੋਹਿ ਤੁਰਕੁ ਕਰੇਗਾ,ਆਪਨ ਹੀ ਕਟਿ ਜਾਈ। (ਪੰਨਾ ੪੭੭) 

ਇੱਥੇ ਕਟਿ ਜਾਈ ਦਾ ਭਾਵ ਲਿੰਗ ਦਾ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ 
ਲੋਕ ਸੁੰਨਤ ਕਰਨਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। 
੨) ਸੁੰਨਤਿ ਕੀਏ ਤੁਰਕ ਜੇ ਹੋਇਗਾ, ਅਉਰਤ ਕਾ ਕਿਆ ਕਰੀਐ॥ ਪੰਨਾ ੪੭੭) 
੩) ਜੋ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਜਾਇਆ।ਤਉ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ॥ 

(ਪੰਨਾ ੩੨੫) 
੪) ਸੀਆਲੇ ਸੋਹੰਦੀਆਂ ਪਿਰ ਗਲਿ ਬਾਹੜੀਆਂ॥ (ਪੰਨਾ ੪੮੮) 
੫) ਜੋ ਸਹ ਕੰਠਿ ਨ ਲਗੀਆ,ਜਲਨੁ ਸਿ ਬਾਹੜੀਆਹਾ॥ (ਪੰਨਾ ੫੫੮) 
੬) ਆਸਾਂ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਪੂਰੀ, ਪ੍ਰਿਯ ਅੰਕਿ ਅੰਕੁ ਮਿਲਾਈ ॥ (ਪੰਨਾ ੭੦੪) 
੭) ਕੰਤਾਂ ਤੂ ਸਉ ਸੇਜੜੀ, ਮੈਡਾ ਹਭੋ ਦੁਖੁ ਉਲਾਹਿ॥ (ਪੰਨਾ ੧੦੯੪) 
੮) ਅਜੁ ਨ ਸੁਤੀ ਕੰਤ ਸਿਉ,ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜਿ ਜਾਇ। 

ਜਾਇ ਪੂਛਹੁ ਡੋਹਾਗਣੀ ਤੁਮ ਕਿਉ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਇ॥ ਪੰਨਾ(੧੩੭੯) 
੮) ਬਾਹ ਪਕਰਿ ਖ੍ਰਿਯ ਸੇਜੇ ਆਨੀ॥ (ਪੰਨਾ ੩੭੨) 
੧੦) ਕੰਤੁ ਮਿਲਿਓ ਮੇਰੇ ਸਭ ਦੁਖੁ ਜੋਹਿਓ॥ (ਪੰਨਾ ੩੭੨) 
੧੧) ਗਿਆਨ ਰਾਉ ਜਬ ਸੇਜੇ ਆਵੈ, ਤਉ ਨਾਨਕ ਭੋਗ ਕਰੇਈ ॥ (ਪੰਨਾ ੩੫੯) 
੧੨) ਗੌਤਮ ਤਪਾ ਅਹਿਲਿਆ ਇਸਤ੍ਰੀ, ਤਿਸੁ ਦੇਖਿ ਇੰਦਰੁ ਲੁਭਾਇਆ॥ 

(ਪੰਨਾ ੩੫੯) 
੧੩) ਸਹਸ ਸਰੀਰ ਚਿਹਨ ਭਗ ਹੁਏ, ਤਾ ਮਨਿ ਪਛੋਤਾਇਆ॥ (ਪੰਨਾ ੧੩੪੩) 
੧੪) ਨਿਮਖ ਕਾਮ ਸੁਆਦ ਕਾਰਣਿ ਕੋਟਿ ਦਿਨਸ ਦੁਖੁ ਪਾਵਹਿ। 

ਘਰੀ ਮੁਹਤ ਰੰਗ ਮਾਣਹਿ, ਫਿਰਿ ਬਹੁਰਿ ਪਛੁਤਾਵਹਿ ॥ (ਪੰਨਾ ੪੦੩) 
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੧੫) ਜੇ ਲਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਭੋਗ ਕਰਹਿ ਨਵ ਖੰਡ ਰਾਜੁ ਕਮਾਹਿ। 

ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਵਈ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੋਨੀ ਪਾਹਿ॥ਪੰਨਾ ੨੬)” 
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸਨ ਸਿੰਘ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਆਲੋਚਨਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ 

ਚੰਚਲ ਘੋੜੇ, ਰਥ, ਬੱਘੀਆਂ, ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਅਤੇ ਚਤੁਰੰਗਨੀ ਸੈਨਾ ਉਸਦੇ 
ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਤਨੀ 

ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਵ ਕੰਨਿਆ, ਨਾਗ ਸੁੰਦਰੀ,ਜੱਖਣੀ, ਜਿੰਨਣੀ, ਹੂਰ 
ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਉਸਦੇ ਰੂਪ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 
ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਤਿਅੰਤ ਸੁੰਦਰ ਅਪੱਸਰਾ ਨੇ ਵੇਖ 
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ਧਰਮ ਤੱ ਡੋਲੀ ਹਨੂਵੰਤ ਟੀ ਅਤਗੇਈ ਆਂ ਦਾ ਪੂੰਮ ਨੈਵੇਦਨ ਕਰਨ ਦਾ 

ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੱਛੀ ਸਮਾਨ ਤੇਰੀਆਂ 
ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਸਤ ਬਲ ਰਹੀ ਹਾਂ।ਆ ਮੇਰੇ ਗਲ ਲੱਗ ਜਾ, ਬਚਾ ਲੈ 
ਮੈਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਮ ਦਿਆਂ ਲਾਂਬੂਆਂ ਤੋਂ ।ਤਿਆਗ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ 
ਰਸ ਖਿੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਲੀਆਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਾ ਰੱਖ ਉਸ ਬੁੱਢੇ 
ਰਾਜੇ ਦਾ”। 

ਹਰ /ਡੱਕ ਲਾਨੈਂਤੂ ਦੀ ਅ਼ਪਤਾ ਉਪਰੰਤ /ਹੜਾ ਓਹ £ੈਦੇਚਨ ਕਰਦੇ 

ਹੋਵੀ' ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵੇਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੇ 
ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਤੈਨੂੰ ਆ ਚਿੰਬਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੂਰਖ ਮਹਾਂਨੰਦ 
ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਕੇ ਫੁੱਲ ਕੇ ਕੁੱਪਾ ਬਣ ਗਿਆ।ਪਰ ਉਸ ਚੰਚਲਾ 
ਦੀ ਕਪਟ ਭਰੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਿਆ” । 

ਪੰਜਵੇਂ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦਿਆਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ' ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ 
ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਵਾਲੇ ਹਨ : 

“ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਦੀ 
ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਮੋਹਨ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਹ 
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ਕਾਲਨੇਮੀ, ਉਇ 
ਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਕਸ਼ਸ ਰਾਜ ਰਾਵਣ ਵਾਂਗੂੰ 
ਇਹ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਠੱਗ, ਚੋਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 
ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
੧,੫੫4 

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਿਥਿਆ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਸ਼ਮ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ 
ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਕਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਹੈ ਆਦਿ ਬਕਬਾਦ 
ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਦੇਗ ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ, ਕਲਮ ਦੇ 
ਸ਼ਾਹ ਅਸਵਾਰ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਰਾ ਪਰੱਗਿਆ 
ਭਾਵ ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ”। 

ਅਟਦੇ' ਯਰੈਂਤੂ ਦੇ /ਵਵੇਚਨ #ੱਚਾ ਕਹਾ ਦੇ ਅਨੰਕਾਂ ਪੱਖਾਂ ੂੰ 

“ਦੂਜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ 
ਵਿ 

ਤੇ ਧਨ ਕੁਬੇਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੁੱਧ, 
ਨ 
ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਢੰਗ ਦੁਨੀਆਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।ਜਿਸਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਰਲਭ ਹਨ। ਉਸ 
ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੰਨੀ ਪ੍ਮੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੇ ਉੱਲੂ ਵਰਗਾ 
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ਕਿ ਅਨੁਰਾਗਮਤੀਮਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਕਰਮਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋਈ ਭਾਰਤ 
ਭੂਮੀ ਹੈ। ਸੱਯਦ, ਸ਼ੇਖ, ਮੁਗਲ ਤੇ ਪਠਾਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ 
ਨਾਂ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਧਾੜਵੀ ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਗਿਰੋਹ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਤ, ਭਗਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ _ਹਨ।ਕੋਤਵਾਲੀ ਸੱਚਖੰਡ 
ਹੈ।ਕੋਤਵਾਲ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਖ਼ੁਦ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ੀ ਖਗ ਖੰਡ ਬਿਹੰਡਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਖਾਲਸਾ 
ਫੌਜ। ਭਾਵ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੋਖੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਸੀ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਭੂਮੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬੇਵੱਸ,ਬੇਪੱਤ 
ਬੇਆਬਰੂ ਅਬਲਾ ਅਨੁਰਾਗਮਤੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ 
ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵਤਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ 
ਕੈਨਵਸ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸੀਏ ਪਿਆਰੇ 
ਖਾਲਸਾ ਜੀ !ਇਹ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਜੀਵੜੇ 
ਹੰਸ ਹੀ ਚੁਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡੱਡਾਂ ਖਾਣੇ ਬਗਲਿਆਂ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਾਗਾਂ ਦਾ 
ਭੋਜਨ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀ' ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਪਾਰਸ ਦੀ ਖੋਜ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤਮ ਖਨਵਾਰੇ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੇ ਉੱਤਮ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਤਮ 
ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੀ ਖੋਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੱਭਣੇ ਤੇ 
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉੱਠੇ !ਤਕਤੇ 
ਹੋਵੇ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ 
ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋਂ॥ ” 

ਵਰਤਮਾਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਚੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਨੇ 
ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤਕ 
ਵਿਵੇਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ_ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ 
ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਇਜ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:- 

“ਆਸਾਂ ਘਰੁ ੩ ਮਹਲਾ ੫ _੧ਉ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 
“ਰਾਜ ਮਿਲਕ ਜੋਬਨ ਗ੍ਰਿਹ ਸੋਭਾ ਰੂਪਵੰਤੁ ਜੋਆਨੀ॥ 
ਬਹੁਤੁ ਦਰਬੂ ਹਸਤੀ ਅਰੁ ਘੋੜੇ ਲਾਲ ਲਾਖ ਬੈ ਆਨੀ॥ 
ਆਗੈ ਦਰਗਹਿ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵੈ ਛੋਡਿ ਚਲੈ ਅਭਿਮਾਨੀ ॥੧॥ ” 

(ਪੰਨਾ ੩੭੯) 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ, ਜਵਾਨੀ, 
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ਦਿੱਬ ਭੋਗ ਸਮੱਗਰੀ, ਉੱਚ ਕੁਲ, ਧਨ ਦੇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਆਦਿ ਵਸਤੂਆਂ ਨਰਕ 
ਗਾਮੀ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਣ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਹਰੀਨਾਮ ਤੋਂ 
4 

ਹਨ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਦੱਸਦੇ 
ਹਨ। 

“ਰਾਜ ਕਪਟ ਰੂਪ ਕਪਟੰ ਧਨ ਕਪਟੰ ਕੁਲ ਗਰਬਤਹ॥ 
ਸੰਚੰਤਿ ਬਿਖਿਆ ਛਲੰ ਛਿਦ੍ੰ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਨ ਚਾਲਤੇ ॥ ੧॥” 

ਪਿਆ 0 ਸਰ 
ਕਿ ਰਾਜਾ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੇ ਕਰੇ।ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ 
ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੇਠਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ।ਜੋ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 
ਉਸਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਸ਼ਨ ਬਣੀ। ਸ਼ੁੱਕਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦਾ ੪੫ਵਾਂ 
ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾਨ, ਸਨਮਾਨ, ਸੱਚਾਈ, 
ਵੀਰਤਾ ਅਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਉਸਦੇ ਲਈ 
ਮਹਾਂਵੈਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਏਹੋ ਗੱਲ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਵ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ੫੭ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ 
੨੦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ੪੫ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਯੂਧਿਸ਼ਟਰ 

2] 
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ਜਨ ਸਕ 
ਪਤੀਵਰਤਾ ਦੀ ਜੰ ਤਸ਼ਫੀਰ /#ੱਦੀ ਹੋ ਓਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲੀਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਹਤਾ 
ਵੱਡਾ ਆਰਨ ਦਰਸਨ ਹੈ/ਸਵਾਨੰ ਨੰ ਦੇ /ਲੈਲੇ /ਵਚਾਰ ਪੜੂਕੇ ਵੇਖੇ“ 

“ਔਰਤ ਦੀ ਸਨਾਤਨ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 
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ਸਾਹਿਬਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਦਰਜ ਹਨ। ਅਧਿਆਤਮ ਵਾਦ ਦੇ ਪਰਮ 
ਲਕਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਯੋਗ, ਭਗਤੀ, 

ਮਾਰਗ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ 
ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕਾਂਤ-ਕਾਂਤਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਜਾਂ 
ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਬ੍ਹਮ ਨੂੰ 
ਪਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਹੈ।ਰਾਗ ਮਾਝ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ 
ਸ਼ਬਦ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹ 
ਪ੍ਰੇਮ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਪਿਆਰ, ਭਗਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਪਤੀ ਪਿਆਰ ਵਰਗੇ ਉੱਚੇ 
ਸੰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੀਆਂ। ਪਤੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ 
ਭਾਵ ਰੱਬੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹੋ 
ਹੀ ਕਬੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 
ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪੁੰਜ ਹਨ। ਉਹ 
ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬੱਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਹੀ ਖਸਮ ਦੇ ਪਾਸ ਸੋਂਹਦੀਆਂ 

ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਪਤੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ। 
॥ਪਉੜੀ॥ ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਪਿਆਰੁ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾਰੀਆ॥ ਕਰਨਿ ਭਗਤਿ 

ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ਨ ਰਹਨੀ ਵਾਰੀਆ॥ ਮਹਲਾ ਮੰਝਿ ਨਿਵਾਸੁ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰੀਆ॥ 
ਸਚੁ _ਕਹਨਿ ਅਰਦਾਸਿ _ਸੇ _ਵੇਚਾਰੀਆ॥ ਸੋਹਨਿ _ਖਸਮੈ ਪਾਸਿ _ਹੁਕਮਿ 
ਸਿਧਾਰੀਆ॥ ਸਖੀ ਕਹਨਿ ਅਰਦਾਸਿ ਮਨਹੁ ਪਿਆਰੀਆ॥ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਧ੍ਰਿਗੁ 
ਵਾਸੁ ਫਿਟੁ ਸੁ ਜੀਵਿਆ॥ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰੀਆਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵਿਆ॥੨੨॥ 

(ਪੰਨਾ ੧੪੮) 
ਨੌਂ ਏਸ ਪੁਕਾਰ ਦੇ ਆਲੌਰਨਾ ਸ਼ਾਹੇਤ ਦੇ ਸੈਧਾਂਤਾ ਉੱਪਰ ਨਗ 
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ਇੱਤਰਦਾੀ ਸ਼ ਰਚਨਾ ਰਾ ਨੱਠੇਂ ਸਨੂੰ ਸਵਾ ਜੀਂਦੇ ਸ਼ਲਤਰਾਂ ਟੇ ਤੇ 
ਗੁਰਲਾਣਾੀ ਦੇ ਅਗਾਹ ਲੌਧ ਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਜਲਦਾ ਹੈ/ #ਲੇ ਓਹਨਾਂ ਦਾ 

ਨੇ/ ਪੰਥ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਾਹੂ ਤੇ /ਵਵਾਦਾਂ ਦਾ ਟਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ 
ਘੁਲਤਨਾ “ਚੋਂ ਰਾ ਘਰ ਥਾਂ ਦੇ੪ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ/ਏਸ ਅਲੋਨੈਕਾ ਰਚਨਾ 

ਆ 
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ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 

ਰੈ ੫ 18 1 ਰਤ ਕਤ 

ਕੜੇ $ ਭ੍ਰਐ ਤੂੰ ਤੂ 

ਕਾ ਕੈ 
ਭੈ ਜਿ ਹੋ 

ਉਹ 
ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਸਤਰਾਂ ਅਤੇ 
ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ 

ਹੋਵੇ। ਮੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ 
ਔਰਤ ਦੇ ਵਸਤਰਹੀਣ ਹੋਣ ਵਰਗਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੇਖਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 
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ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂ ਹਿੰਮਤ ਸੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈ 

ਬਾਬਿਓ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਬੱ: ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁਆਫ਼ 
ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਹੁਤੇ 
ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।ਬੱਸ 

ਤਤ 
ਤੈ ਤੋ ਤੇ 

ਦਾ 
ਸਿ 044੬ 

ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਲ ਢਿੱਲੀ, ਠੰਡੀ ਤੇ 
। ਤਹ ਹੈ ੨ 

ਗਾ ਦਾ ਜਤ ਲਾਡ ਐਦ ਜ।ਜਸ ਘਟਦਾ ਸੀ. ਹਿੰਮਤ 
ਮੁੱਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਮਨਮੋਹਕ ਮਹਿਬੂਬ ਕਲਗੀਧਰ ਵਾਲੇ 

ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਦੀਨਾਬੰਧੂ ਹੈ। ਉਹ ਤਿਨਕੇ ਨੂੰ ਪਹਾੜ 
ਹਨ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਬਦ 

ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੋ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਅਣਤਾਰੂ ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ 
ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?ਜਿਸਨੂੰ ਤਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ 

ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਉਕਾ ਬੇਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ & ੨ 
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ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਜੂਰ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁੰਗਾ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵਕਤਾ ਹੇ 
ਸਕਦਾ ਟੈ, ਪਿੰਗਲਾ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਨੇਤਰ ਹੀਣ ਨੂੰ ਦਿੱਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਨੂੰ ਰਾਗ,ਨਾਦ ਅਤੇ ਗੀਤ ਕਬਿੱਤ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ ਜੇ ਉਸ ਪਰਮ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਦੀ ਦਯਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਗਰੀਸ਼ ਨਿਵਾਜ਼ ਦੇ 
ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਕੇ ਵੇਖੋ :- 

“ਅਨਤਰਯਾ ਜਯੋਂ_ਸਿੰਧੁ ਕੋ ਚਹਤ ਤਰਨ ਕਰਿ ਜਾਉ । 
ਬਿਨੁ ਨੌਕਾ ਕੈਸੇ ਤਰੇ ਲਏ ਤਿਹਾਰੋ ਨਾਉ॥ ੪੨॥ 
ਮੂਕ ਉਚਹੈ ਸਾਸਤਰ ਖਟ ਪਿੰਗ ਗਿਰਨ ਚੜਿ ਜਾਇ। 
ਅੰਧ ਲਖੈ ਬਧਰੋ ਸੁਨੈ ਜੋ ਤੁਮ ਕਰੋਂ ਸਹਾਇ॥ ੪੩॥ (ਚ: ਅ: ੧) 
ਸੋ ਜਦੋਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਮੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 

ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੰਸ ਵਾਹਿਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ 
ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸੀਸ 
ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਬੱਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਇਹ 
ਰਿ ਤਉ 
ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੁਸਤਕ ਕਦੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਨਹੀਂ' ਹੋਈ 
ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਏਨਾ ਕੁ ਤਿਲ 
ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਫੇਰ 
ਸਹੀ। 

ਕਤ 

ਰਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਸਮ ਬਾਣੀ 
ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੁਤਕਾ ਚੁੱਕਣ 
ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ' ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਕਿੱਥੇ ਗੰਗੂ ਤੇਲੀ । 

ਇੱਕ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕੋਲ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ 
ਨ ਘਨ 
ਦਾਸ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਜੰਮਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦਾਸੀ ਭੇਖ ਤੋਂ ਦੀਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ 
ਥਾਨੇਦਾਰ ਦੀ ਥਾਨੇਦਾਰਨੀ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜਚਦੀ 
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ਇਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ 
ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਹੱਕ ਵੀ। 

ਜਾਂ ਸਵਾਰਥਹੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਹਨਾਂ 
ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਲਗਨ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ 
ਹੈ।ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮੰਡਲ ਉੱਪਰ 
ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। 

ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਨੀਰ ਖੀਰ ਵਿਵੇਕੀ ਭਾਵ ਦੁੱਧੋਂ ਪਾਣੀ ਛਾਨਣ ਵਾਲੇ 
ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ 
ਤਰੁੱਟੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ 
ਅਗਲੀ ਵੇਰ ਉਸ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।ਬਾਕੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਕਾਂ ਦਾ 
ਮੈਨੂੰ ਪਰਮ ਆਸਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾਂਗਾ। 

॥ _ਸਵਯੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਬਾਕ੍ਰ ਮਹਲਾ ੫ ੧ਉ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ 
“ਦੇਹ ਨ ਗੇਹ ਨ ਨੇਹ ਨ ਨੀਤਾ ਮਾਇਆ ਮਤ ਕਹਾ ਲਉ ਗਾਰਹੁ॥ 

ਛਤ੍ ਨ ਪੜ੍ਹ ਨ ਚਉਰ ਨ ਚਾਵਰ ਬਹਤੀ ਜਾਤ ਰਿਦੈ ਨ 'ਬਚਾਰਹੁ॥ ਰਥ ਨ ਅਸੂ 
ਨ ਗਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਛਿਨ ਮਹਿ ਤਿਆਗਤ ਨਾਂਗ ਸਿਧਾਰਹੁ॥ ਸੂਰ ਨ ਬੀਰ ਨ 
ਮੀਰ ਨ ਖਾਨਮ ਸੰਗਿ ਨ ਕੋਊ ਦ੍੍ਿਸਟਿ ਨਿਹਾਰਹੁ॥ ਕੋਟ ਨ ਓਟ ਨ ਕੋਸ ਨ 
ਛੋਟਾ ਕਰਤ ਬਿਕਾਰ ਦੋਊ ਕਰ ਝਾਰਹੁ॥ ਮਿਤ੍ਰ ਨ ਪੁਤ੍  ਕਲਤ੍ਰ ਸਾਜਨ ਸਖ 
ਉਲਟਤ ਜਾਤ ਬਿਰਖਕੀ ਛਾਂਰਹੁ॥ _ਦੀਨ ਦਯਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਛਿਨ ਛਿਨ 
ਸਿਮਰਹੁ ਅਗਮ ਅਪਾਰਹੁ ॥ ਸਰੀ ਪਤਿ ਨਾਥ ਸਰਣਿ ਨਾਨਕ ਜਨ ਹੇ ਭਗਵੰਤ 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਤਾਰਹੁ॥੫॥(ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੰਨਾ ੧੩੮੮) ਅਤੇ 
“ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦੁ ਸਾਗਰੂ ਨੀਰਿ ਭਰਿਆ ਤੇਤੇ ਅਉਗਣ ਹਮਾਰੇ॥ ਦਇਆ ਕਰਹੁ 
ਕਿਛੁ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵਹੁ ਡੂਬਦੇ ਪਥਰ ਤਾਰੇ॥੫॥ (ਗੁ:ਗ: ਸਾਹਿਬ ਪੰਨਾ ੧੫੬) 

ਸਦਾ ਭੁੱਲਣਹਾਰ, 
ਸਵਾਮੀ ਬ੍ਰਹਮਦੇਵ “ਉਦਾਸੀ” 
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ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ 

ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਆਲੂ, ਛਲ 
ਰਹਿਤ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ, ਆਦਰ ਨਿਰਾਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ, ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ 
ਧਾਰਨੀ, ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਛਾ ਰਹਿਤ, ਪਰ 
ਉਪਕਾਰੀ, ਆਤਮ ਤੱਤ ਦੇ ਗਿਆਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ, ਬੇ-ਬਾਹ ਗਿਆਨ 

' ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜੀਵ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ 
ਡੁੱਬਦੇ ਬੇੜਿਆਂ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਪੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ੁੱਤ, ਨਿਧਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਰ 
ਤੇ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰੇ ਦੇ ਕੇ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਤੇ ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਨੂੰ 
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ਆਦਿ ਏਸੇ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹੇ ਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ 
ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਹੁ ਵੇਖੋ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਜੀ. ਟੀ 
ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ 
ਗਾਰਦ ਨਹੀਂ', ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਛੇੜ ਛਾੜ ਜਾਂ ਕਲ੍ਹਾ ਕਲੇਸ਼ ਅਥਵਾ ਚੋਰੀ ਡਾਕੇ 

ਸਮਾਗਮ' ਆਏ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਇੱਕ ਵਾਰ 
ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ 
ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।_ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਦੂਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਖੜ੍ਹ 
ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾ ਹੀ ਗਰ ਹੀ ਉਹ 
ਵਰਗਾ ਹੀਂ ਲਿਬਾਸ ਚਿੱਟਾ ਚਾਦਰਾ, ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ, ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵਰਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ 
ਸਰੀਰ ਹੈ। ਪਰ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਮਨੀ 
ਰਾਮ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਹ 1 ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਜਦੋਂ ਭੋਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਭੋਲੀ 
ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਹਨ, ਸਵਾਮੀ ਸੱਚਿਦਾ ਨੰਦ ਜੀ। 
ਨਾਲੇ ਵੈਦ, ਨਾਲੇ ਧਰਮਾਤਮਾ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 
ਕੋਲੇ ਪੰਡਤ ਕਰਤਾ ਰਾਮ, ਸਵਾਮੀ ਨਿਗਮਾਨੰਦ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ, ਬਾਬਾ 
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ਤਰ ਕੱ & ੨ ਕਹ ਤੈ ਤਰਸ ਿ 

ਰੰ ਰੂ ਤੈ 
੍ ਸ 

ਉਸ ਰਿ ਬਰ । ੧ ਹ ਤੇ ਹਰ ਰ 
ਦੀ ਜ਼ੁੱਅਰਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹੋ 
ਜਿਹੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਉਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ 
ਗਹੀ ਬਣੀ ਦਾ ਜੀਨ ਸਿਚ ਰਲ ,ਨਡੰਚ ਕਲ ਤਨ 

ਹਾ ਰੈ ਰੂ ਸੀ 
ਹੇ ਯਹ 1] ਇਹਨਾਂ 

ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਨੁਭਵ 
ਕਠਿਨ 

ਤਤ 
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ਰੈ ਰੰ ਤਰ ਕੰ ਹੂ ਰਿ ਰੂ ੨ 1 
੍ ਤ ਰੈ ਪੈ 

ਧਰਤ ਰਥ ਕੈ ਹਰ ਲਹ <% ਨ ਨਹ ਰੋ ਗੋ ਕ੍ਰੋ<੩, 
ਤੈਂ 2 

ਡੰਡੇ ਤ 

ਪ੍ਰ ਰਹ ਹ ਹ ਹਰ ੍ ਕਹ ਬਰ 
ਦਾ ਏਨਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਾਸਤਿਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ 
ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨਛੱਤਰ 
ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾ ਵਰਗੇ 
ਗਿਆਨ ਵੇ ਸਦਰ ਸਿਤਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾ ਕੋਟਲਾ ਵਾਲ 
ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕਰ_ਰਹੇ_ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 
ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। 

ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ, 
ਸਵਾਮੀ ਬ੍ਰਹਮਦੇਵ “ਉਦਾਸੀ” 

੧੦0੦੧ €16॥ਘਹੂ 0੦॥੧੦1॥1€161੦॥0&3।0੦11.੮੦॥॥ 



(੧) 
ਬਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆ !ਤੇਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਬਾਘ ਹੁਣ ਗੱਜਣਗੇ । 
ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਮਣੀ ਮੁਕਟ ਸਿਰ ਸੱਜਣਗੇ ॥ 
ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਗਰ ਮਗਰ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਗਿੱਦੜ ਭੱਜਣਗੇ । 
ਰਣ ਮੰਡਣਗੇ ਤੇਰੇ ਯੋਧੇ ਦੁਸ਼ਟ ਰਣਾਂਗਣ ਤੱਜਣਗੇ ॥੧॥ 

੦ 

(੨) 
ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਉਹ 
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ਰਤ ਵਿ 
ਐ । 

ਇੱਕ ਰਾਗ -ਦਵੇਸ਼ ਹੀਣ, ਤਪੱਸਵੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ 
ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਨਿੱਕਲੇ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵੱਟ 

3 

ਹੀ 
੨3 

111 ੩9148 ਪ੍ਪੰਚ” ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪਤੰਜਲੀ ਮਹਾਂਭਾਸ਼ਯ ਅਨੇਕ 
ਵਿਦਯਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਟੀਕਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 
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ਰੰ ਰ ਰੰ " ਇੰ 
ਨਿੱਤ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਧੂੰ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਕਿ ਮਤਰੇਈ 
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“ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੈ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ”॥ 
ਪਰ ਪਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਰ ਪਸ਼ੂ ਦੀ 

ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ,ਜਾਤੀ,ਵਰਗ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ 
ਮੋਢੀ ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਸ਼ਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 
ਦੀ ਵੰਸਾਵਲੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗ ਪਿਆ।ਉਹ 

ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ 
ਸਾਂਭਣ ਯੋਗ ਸੰਪੱਤੀ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ । 

ਦੋਹਿਰਾ:- 
ਨਮਸਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਖੜਗ ਕੋ ਕਰੋਂ ਸੁ ਹਿਤੁ ਚਿਤੁ ਲਾਇ। 
ਪੂਰਨ ਕਰੋ ਗਿਰੰਥ ਇਹੁ ਤੁਮ ਮੁਹਿ ਕਰਹੁ ਸਹਾਇ॥ 
ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਛੰਦ:- 
ਖਗ ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੰ ਖਲਦਲ ਖੰਡ ਅਤਿ ਰਣ ਮੰਡੰ ਬਰਬੰਡੰ। 
ਭੂਜ ਦੰਡ ਅਖੰਡੰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰ ਜੋਤਿ ਅਮੰਡੰ ਭਾਨ ਪ੍ਰਭੰ ॥ 
ਸੁਖ ਸੰਤਾ ਕਰਣ ਦੁਰਮਤਿ ਦਰਣੰ ਕਿਲਬ਼ਿਖ ਹਰਣੰ ਅਸਿ ਸਰਣੰ। 
ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਕਾਰਣ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਬਾਰਣ ਮਮ ਪਰਤਿਪਾਰਣ ਜੈ ਤੇਗੀ॥ 

ਕੋਈ ਕਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਵੀ ਦੀ 
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ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਅਕਲਮੰਦਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ 
ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ। 

ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪੂਤੀ ਪਿਆਰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ 
ਉਸਤਤੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ : 

ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਚਿੱਤਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ :- 
`ਛੀਰ ਕੈਸੀ ਛੀਰਾਵਧਿ ਛਾਛ ਕੈਸੀ ਛਤ੍ਰਾਨੇਰ 
ਛਪਾਕਰ ਕੈਸੀ ਛਬਿ ਕਾਲਇੰਦੁ ਕੇ ਕੂਲ ਕੈ। 
ਹੰਸਨੀ ਸੀ ਸੀਹਾ ਰੂਪ ਹੀਰਾ ਸੀ ਹੁਸੈਨਾਬਾਦ 
ਗੰਗਾ ਕੈਸੀ ਧਾਰ ਚਲੀ ਸਾਤ ਸਿੰਧ ਰੂਲ ਕੈ॥ 
ਪਾਰਾ ਸੀ ਪਲਾਊਗਢ ਰੂਪਾ ਕੈਸੀ ਰਾਮਪੁਰ 
ਸੋਰਾ ਸੀ ਸੁਰੰਗਾਬਾਦ ਨੀਕੇ ਰਹੀ ਝੂਲ ਕੈ॥ 
ਚੰਪਾ ਸੀ ਚੰਦੇਰੀ ਕੋਟ ਚਾਂਦਨੀ ਸੀ ਚਾਂਦਾਗੜਿ 
ਕੀਰਤਿ ਤਿਹਾਰੀ ਰਹੀ ਮਾਲਤੀ ਸੀ ਫੂਲ ਕੈ॥ ” 
ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਖੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀ, ਫ਼ੱਤਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ 

ਛਾਸ ਲੱਸੀ ਵਰਗੀ,ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚੰਦ ਚਾਂਦਨੀ ਸਮਾਨ, ਸੀਹਾ ਰੂਪ 
ਵਰਗੀ, ਸੱਤਾਂ 
ਦੀ ਧਾਰ 

ਵਰਗੀ,ਪਲਾਓਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਰੇ ਵਰਗੀ,ਰਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਣ 
ਤੂ ਚੰਦੇਰੀ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ 

ਕੀਰਤਿ ਤਿਹਾਰੀ ਕੀ ਉਜਿਆਰੀ ਸੋਹੀਅਤੁ ਹੈ॥ 
ਕੈਲਾਸ਼,ਕਮਾਊਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਫੱਟਿਕ ਮਣੀਆਂ ਵਰਗੀ ਤੇ 

ਸੁਰੰਗਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ 
ਅੰਦਰ ਬਰਫ਼ ਵਰਗੀ, _ਹਲੱਬਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਸੱਪਾਂ 

ਤੁਹਾਡੀ 
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ਚੰਪਾਵਤੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਤੁੱਲ ਅਤੇ ਚੰਦ੍ਰਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੀ ਅਤੇ ਚਾਂਦਗੜ੍ਹ 
ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨੀ ਸਮਾਨ ਚਿੱਟੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਗੰਗਾ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚ 
ਗੰਗਾ ਤੁੱਲ ਅਤੇ ਬਿਲੰਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਚਿੱਟੇ ਬਗਲਿਆਂ ਵਾਂਗ 
ਉਜਿਆਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਂਜਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਵਿਸ਼ਵ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਜੜ੍ਹ ਚੇਤਨ ਦਾ ਵਰਨਣ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੀ ਤੈਨੂੰ 

ਪਉਨ ਕੇ ਅਹਾਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਅਤੁ ਹੈ॥ 
ਪੂਰਬ ਪਲਾਊ ਕਾਮਰੂਪ ਅਉ ਕਮਾਊ 
ਸਰਬ ਠਉਰ ਮੈ ਬਿਰਾਜੈ ਜਹਾ ਜਹਾ ਜਾਈਅਤੁ ਹੈ। 
ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਜੰਤ੍ਰ ਮੰਤ੍ਰ ਤੇ ਅਤਾਪੀ ਨਾਥ 
ਕੀਰਤਿ ਤਿਹਾਰੀ ਕੋ ਨਾ ਪਾਰ ਪਾਈਅਤੁ ਹੈ॥ ” 
ਪਾਰਸੀ,ਫਿਰੰਗੀ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਦੋ ਰੰਗੇ ਲੋਕ,ਮਕਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ 

ਮ੍ਰਿਦੰਗੀ ਆਦਿ ਤੇਰੇ ਹੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਖਰ ਭੱਖਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ, ਕਾਬਲੀ, 
ਕੰਧਾਰੀ ਗੋਰੀ ਗਖੜੀ ਅਤੇ ਗਰਦੇਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੌਣਾਹਾਰੀ ਲੋਕ 
ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਪੂਰਬ ਦੇ ਪਲਾਊ, ਕਾਮ ਰੂਪ ਦੇ 
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ਸਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਛੰਦ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ 

ਦਾਰਿਮ ਦਰਕ ਗਇਓ ਪੇਖਿ ਦਸਨਨਿ ਪਾਤਿ 
ਰੂਪ ਹੀ ਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤਿ ਜਗਿ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸਿਤਹੀ। 
ਐਸੀ ਗੁਨ ਸਾਗਰ ਉਜਾਗਰ ਸੁ ਨਾਗਰਿ 
ਲੀਨੋ ਮਨ ਮੇਰੋ ਹਰਿ ਨੈਨ ਕੋਰਿ ਚਿਤਹੀ॥ ” 
ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਉਪਮੇਯ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ _ਲਿਆ। ਕੇਵਲ 

ਉਪਮਾਨਾਂ ਦਾ ਘਟੀਆ ਪਣ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ 
ਪ੍ਰਤੀਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿੱਲਖਣ 
ਵਰਨਣ ਢੰਗ ਹੈ।ਭਾਵ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ 
ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੰਬਾਂ ਦੇ ਘਟੀਆ ਪਣ ਨੂੰ 
ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 
ਜਦੋਂ ਸੁੰਭ ਨੂੰ ਨਿਸੁੰਭ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਾਰੇ । ਤੂ ਆ 
ਇਤਨੀਆਂ ਖਿੱਚ ਪਾਊ ਤੇ ਚੰਚਲ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਮੱਛੀਆਂ 
ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਮਮੋਲੇ ਪੰਛੀ ਲੱਜਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ 
ਨੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਦਿੱਬ ਕਮਲ ਹਨ ਕਿ ਭੰਵਰੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਣ ਮਾਣ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਘੁੰਮ ਰਹੇ 
ਹਨ।ਨੱਕ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਤੇ ਤਿੱਖੇਪਣ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਤੋਤੇ, ਕੰਠ ਦੀ ਕਮਨੀਯਤਾ ਨੂੰ 
ਵੇਖ ਕੇ ਕਬੂਤਰ,ਹੋਠਾਂ ਦੀ ਮਧੁਰਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿੰਬ ਫਲ, ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਤੇ 
ਕੋਮਲਤਾ, ਗੰ: ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਇਲਾਂ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਘਣੇ ਲੰਮੇ ਲੱਛਿਆਂ ਦੀ 
ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਕੇ ਮੋਰ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਧਰ ਉੱਧਰ 
ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਘੋਰ ਬਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ 
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ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤ ਰਸੀਆ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਅਗਲੇ ਸਵੈੱਯੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਹਰਿ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ 

ਸੰਪੂਰਣ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਲੋਕ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
“ਚ ਬੈਠਕੇ ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਸਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀੱ 
ਸਕਦੇ। 

“ਹਰਿ ਸੋ ਮੁਖ ਹੈ ਹਰਿਤੀ ਦੁਖ ਹੈ ਅਲਿਕੈ ਹਰ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭਾ ਹਰਿਨੀ ਹੈ। 
ਲੋਚਨ ਹੈ ਹਰਿ ਸੇ ਸਰਸੇ ਹਰਿ ਸੇ ਭਰੁਟੇ ਹਰਿਸੀ ਬਰੁਨੀ ਹੈ॥ 

ਰੱ 

% ਕਹੈ ੧੩ 

ਹੈ” 
ਭਰਨੀ ਰੰਨ ਵਲੀ ਹੈ।“ਕਹਰਿ ਸੌਂ ਰਿਹ"ਬੇਰ-ਸੇ, ਸੋ -ਵਰਗਾ, 

ਤਤ ਹੂ ਵੀ ਭੂ ਤਤ 
੩ 

ਤੂ 
ਵਪੂ ਕਰਉ ਕੈ. ਤਤ ਹੂ ੫ ਤੈਂ 

੨ ੫ 3 ਰੇ ਧਰਨੀ-ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਵਤੀ ਵਰਗੀ ਮਹਾਨ ਪਤੀਵਰਤਾ _ਇਸਤ 

ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਦੇਵਤਾ, ਸ਼ਿਵਜੀ 
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ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ̀ ਕਾਲਿਕਾ`, ਦੁਰਗਾ ਜਾਂ ਭਗੌਤੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ 

ਸਰਦ ਘਣ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ,ਤੇ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘਣ ਬੱਦਲ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੈ 
ਹੈ ਤੇ ਘਣ ਸ਼ਿਆਮ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਵ ਹਨ। 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਉਲਾਂਭੇ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕੋ 
ਤੁਕਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਤਾਰ ਦੇ ੯੧੧ ਛੰਦ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ੯੨੫ ਤੱਕ ਹੈ।ਜਿਸ 
ਸਿ ਤੀ ਤੀ 
ਹੈ। 

ਫੂਲਿ ਰਹੇ ਸਿਗਰੇ ਬ੍ਰਿਜ ਕੇ ਤਰੁ ਫੂਲ ਲਤਾ ਤਿਨ ਸੋ ਲਪਟਾਈ। 
ਫੂਲਿ ਰਹੇ ਸਰਿ ਸਾਰਸ ਸੁੰਦਰ ਸੋਭ ਸਮੂਹ ਬਢੀ ਅਧਿਕਾਈ॥ 
ਚੇਤ ਚੜਿਯੋ ਸੁਕ ਸੁੰਦਰ ਕੋਕਿਲਕਾ ਜੁਤ ਕੰਤ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸੁਹਾਈ। 
ਦਾਸੀ ਕੇ ਸੰਗਿ ਰਹਿਯੋ ਗਹਿ ਹੋ ਟਸਕਯੋ ਨਾ ਹੀਯੋ ਕਸਕਯੋ ਨ ਕਸਾਈ॥ ” 
“ਬਾਸ ਸੁਬਾਸ ਅਕਾਸ ਮਿਲੀ ਅਰੁ ਬਾਸਤ ਭੂਮਿ ਮਹਾ ਛਬਿ ਪਾਈ। 
ਸੀਤਲ ਮੰਦ ਸੁਗੰਧਿ ਸਮੀਰ ਬਹੈ ਮਕਰੰਦ ਨਿਸੰਕ ਮਿਲਾਈ॥ 
ਪੈਰ ਪਰਾਗ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਸਾਖ ਸਭੈ ਬ੍ਰਿਜ ਲੋਗਨ ਕੀ ਦੁਖਦਾਈ। 
ਮਾਲਿਨ ਲੈਬ ਕਰੋ ਰਸ ਜੋ ਟਸਕਯੋ ਨਾ ਹੀਯੋ ਕਸਕਯੋ ਨ ਕਸਾਈ॥ ”” 

ਨੋਟ:-ਵੱਧ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਭੈਅ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। 
ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਛੰਦ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 

ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਆਸ਼ੂਰ 
ਹਾਸਿਲ ਸੀ:- 

'“ਕਮਾਲੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਯਮ ਕਰੀਮ। 
ਰਜ਼ਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਰਾਜ਼ਿਕ ਰਿਹਾਕੋ ਰਹੀਮ॥ ” 
ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅਖੀਰਲੇ ਦੋ 

ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਹੀ ਮਿਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਰੀਮ ਤੇ ਰਹੀਮ ਮਿਲਾਏ 
ਹਨ ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਰਾਰੇ 
ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ 
ਦੇ ਠਾਠ ਬਾਠ ਛੁੱਟ ਗਏ।ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨੂਰ, ਜ਼ਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 
ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪੰਥ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗਲੀ 
ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਖੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 
ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।ਪਰ ਹਜੂਰ ਹਨ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ 
ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਤੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ 
ਫ਼ਿਟਕਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਜ਼ਰਾ ਹੇਠਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। 
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“ਤੁਰਾ ਗਰ ਨਜ਼ਰ ਹਸਤ ਲਸ਼ਕਰ ਵ ਜ਼ਰ। 
ਕਿ ਮਾਰਾ ਨਿਗਹ ਅਸਤ ਯਜ਼ਦਾਂ ਸ਼ੁਕਰ॥ ”” 
ਭਾਵ ਜੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਫੌਜ਼ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵੱਲ ਹੈ। 
“ਕਿ ਊ ਰਾ ਗਰੂਰ ਅਸਤ ਬਰ ਮੁਲਕੁ ਮਾਲ। 
ਵ ਮਾਰਾ ਪਨਾਹ ਅਸਤ ਯਜ਼ਦਾਂ ਅਕਾਲ॥ ”” 
ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਲਕ ਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਓਟ 

ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। 
“ਚਿਹਾ ਸ਼ੁਦ ਕਿ ਦੂੰ ਬੱਚਗਾਂ ਕੁਸ਼ਤਹ ਚਾਰ। 
ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਮਾਂਦਸਤੁ ਪੇਚੀਦਹ ਮਾਰ॥ ” 
ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 

ਭਿਅੰਕਰ ਕੁੰਡਲੀਆ ਨਾਗ ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
'ਚਿ ਮਰਦੀ ਕਿ ਅਖ਼ਗਰ ਖਮੋਸ਼ਾਂ ਕੁਨੀ। 
ਕਿ ਆਤਿਸ਼ ਦਮਾਂ ਰਾਂ ਫ਼ਰੋਸ਼ਾਂ ਕੂਨੀ॥ ” 
ਤੀ ਹੀ ਨੀ ਕੂਪ ਸਿਜਦੇ 

ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੜਕਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਾਰਸੀ 
ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰਦੌਸੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਸੈਤਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਜੜਤ ਵੱਲ ਵੇਖੋ :- 

ਸੰਗੀਤ ਮਈ ਯੁੱਧ ਚਿਤਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਉਦਾਹਰਣ ਵੇਖੋ :- 

“ਬਾਗੜਦੰ ਬੀਰੰ ਜਾਗੜਦੰ ਜੂਟੇ। ਤਾਗੜਦੰ ਤੀਰੰ। ਛਾਗੜਦੰ ਛੂਟੇ । 
ਸਾਗੜਦੰ ਸੁਆਰੰ ਜਾਗੜਦੰ ਜੂਝੇ। ਕਾਗੜਦੰ ਕੋਪੇ ਰਾਗੜਦੰ ਰੁਝੈ” 

''ਮਾਗੜਦੰ ਮਾਚਿਓ ਜਾਗੜਦੰ ਜੁਧੰ।ਜਾਗੜਦੰ ਜੋਧਾ ਕਾਗੜਦੰ ਕੁੱਧੰ। 
ਸਾਗੜਦੰ ਸਾਗੰ ਡਾਗੜਦੰ ਡਾਰੇ।ਬਾਗੜਦੰ ਬੀਰੰ ਆਗੜਦੰ ਉਤਾਰੇ "” 
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ਸੁੰਦਰਤਾ ਆਦਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀ ਫਿਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਕਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਮੈਂ ਨ ਗਣੇਸਹਿ ਪ੍ਰਿਥਮ 
ਮਨਾਊਂ। ਕਿਸਨ ਬ਼ਿਸਨ ਕਬਹੂੰ ਨ ਧਿਆਊਂ ॥ ” 
ਜਾਂ “ਮਹਾਂਦੇਵ ਕੋ ਕਹਤ ਸਦਾ ਸਿਵ । ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤ ਨਹਿ ਭਿਵ॥ ” 

ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਖੜਗਕੇਤ, ਅਸਿਧੁਜ ਆਦਿ ਕੌਣ ਕਵੀ ਕਲਪ 

ਉਹ ਹਰ ਕਲਾ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨ੍ਰਿਤ ਸੰਗੀਤ ਕਲਾ ਹੁਨਰ ਦਾ 
ਆਦਿ ਉਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 
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““ਗਨੀਮੁਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ।ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ਼ ਹੈ॥ ” 
ਉਹ “ਸਰਬ ਸੋਖੰ”, “ਸਰਬ ਪੋਖੰ”, “ਸਰਬ ਕਰਤਾ”, “ਸਰਬ 

ਹਰਤਾ” ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੋਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਓਸੇ 

ਆਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ :- 
“ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਜਪੈ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ,ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੈ। 
ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਟ ਭੂਲ ਨਾ ਮਾਨੈ॥ 
ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਦਇਆ ਤਪ ਸੰਜਮ ਏਕ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਏਕ ਪਛਾਨੈ। 
ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘਟ ਮੈ ਤਬ ਖਾਲਸ ਤਾਹਿ ਨਿਖਾਲਸ ਜਾਨੈ॥ ” 
ਉਸ ਇੰਨਕਲਾਬੀ ਯੋਧੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ 

ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
“ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕਉ ਛ਼ਾਡਿਕੈ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੇ ਦੁਆਰ। 
ਬਾਹਿ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਪਾਰ॥ ” 
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਰਗਾ,ਖੜਗ,ਤੇਗ,ਤਲਵਾਰ,ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵਾ ਤੋਂ 

ਇਹ ਵਰ ਕੌਣ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ :- 
ਦੇਹਿ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹਿ ਇਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂੰ ਨ ਟਰੋਂ । 
ਨ ਡਰੋਂ ਅਰਿ ਸੋਂ ਜਬ਼ ਜਾਇ ਲਰੋਂ ਨਿਸਚੈ ਕਰ ਅਪਨੀ ਜੀਤ ਕਰੇਂ ॥ 
ਅਰੁ ਸਿਖ ਹੋ ਅਪਨੇ ਹੀ ਮਨ ਕੋ ਇਹ ਲਾਲਚ ਹਉ ਗੁਨ ਤਉ ਉਚਰੋਂ । 
ਜਬ ਆਵ ਕੀ ਅਉਧ ਨਿਧਾਨ ਬਨੈ ਅਤਿ ਹੀ ਰਨ ਮਹਿ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋਂ॥ ” 

ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਦੀ ਤਪ ਗਾਥਾ 
ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। 

"ਅਬ ਮੈ ਅਪਨੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੋ।ਤਪ ਸਾਧਤ ਜਿ ਬਿਧਿ ਮੁਹਿ ਆਨੋ। 
ਹੇਮ ਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾ।ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਸੋਭਿਤ ਹੈ ਤਹਾ॥ 
ਸਪਤਸ੍ਰੰਗ ਤਿਹ ਨਾਮ ਕਹਾਵਾ। ਪੰਡੁ ਰਾਜ ਜਹ ਜੋਗੁ ਕਮਾਵਾ। 
ਤਹ ਹਮ ਅਧਿਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ। ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲਕਾ ਅਰਾਧੀ॥ 

ਕਿਸ ਕਵੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ :- 
“ਇਹ ਬਿਧਿ ਕਰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਭਯੋ। ਦਵੈ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹਵੈ ਗਯੋ। 

ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੂਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ। ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ॥ 
ਤਿਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਖ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਤਾ ਤੇ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰਦੇਵਾ। 
ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਬ ਆਇਸੁ ਮੁਹਿ ਦੀਆ।ਤਬ ਹਮ ਜਨਮ ਕਲੂ ਮਹਿ ਲੀਆ॥ ” 
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ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੂੰ ਏਨਾ ਮਾਨ ਕੌਣ ਬਖ਼ਸ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ :- 
“ਇਨਹੀਂ ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੋਂ । 
ਨਹੀ' ਮੋ ਸੇ ਗਰੀਬ ਕਰੋਰ ਪਰੇ ॥ ” 

ਵੰਗਾਰ ਭਰਿਆ ਉਪਦੇਸ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 

ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ :- 
“ਹਮਾ ਹੀਲਤੇ ਦਰ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤ, 
ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ॥" 
ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਕਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ 

ਅਰ ਸਕ ਨ ਪਰ ਇਤ ਮੀ 
ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਕਿ: 

''ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖਯ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ॥ ” 

ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ 
ਪਿਆਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸਰਬਲੋਹ ਜਾਂ ਖੜਗਕੇਤ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। 

ਖ਼ਯਾਲ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧੦ 
“ਮਿਤ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲੁ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਣਾ। 
ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ ਰੋਗੁ ਰਜਾਇਯਾਂ ਦਾ ਓਢਣ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦਾ ਰਹਣਾ॥ 
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ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਯਾਲਾ ਬਿੰਗੁ ਕਸਾਇਯਾਂ ਦਾ ਸਹਣਾ। 
ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਭਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਣਾ।੧।੧।੬॥ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਅਨਮੋਲ ਵੈਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹੀ 

ਹਨ। ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚ ਕੋਟੀ 
ਦਾ ਗਿਆਨ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਸੱਜਣ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਖੰਡਨ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ 
ਬ੍ਹਮ ਦਾ ਮੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜਿਹੜਾ ਏਥੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 
ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਪਾਤਸਾਹੀ ੧੦ 
“ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰਿ ਸੰਨਿਆਸਾ। 
ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਬੈ ਕਰ ਸਮਝਹੁ ਮਨਹੀ ਮਾਹਿ ਉਦਾਸਾ ।੧।ਰਹਾਉ। 
ਜਤ ਕੀ ਜਟਾ ਜੋਗ ਕੋ ਮਜਨੁ ਨੇਮ ਕੇ ਨਖੁਨ ਬਢਾਉ। 
ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸਹੁ ਨਾਮ ਬਿਭੂਤ ਲਗਾਉ।੧। 
ਅਲਪ ਅਹਾਰ ਸੁਲਪ ਸੀ ਨਿੰਦ੍ਰਾ ਦਯਾ ਛਿਮਾ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤਿ। 
ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਸਦਾ ਨਿਰਬਾਹਿਬੋ ਹਵੈਬੋ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਅਤੀਤ।੨। 
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਲੋਭ ਹਠ ਮੋਹ ਨ ਮਨ ਮੋ ਲਯਾਵੈ। 
ਤਬ ਹੀ ਆਤਮ ਤਤ ਕੋ ਦਰਸੈ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕਹ ਪਾਵੈ।੩।੧। 

ਸਿੰਝੀ ਸਾਚੁ ਅਕਪਟ ਕੰਠਲਾ ਧਿਆਨ ਬਿਭੂਤ ਚੜਾਓ।੧।ਰਹਾਓ। 
ਤਾਤੀ ਗਹੁ ਆਤਮ ਬਸਿ ਕਰ ਕੀ ਭਿਛਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੰ। 
ਬਾਜੈ ਪਰਮ ਤਾਰ ਤਤੁ ਹਰਿ ਕੋ ਉਪਜੈ ਰਾਗ ਰਸਾਰੰ੧। 
ਉਘਟੈ ਤਾਨ ਤਰੰਗ ਰੰਗਿ ਅਤਿ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਬੰਧਾਨੰ। 
ਚਕਿ ਚਕਿ ਰਹੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨਿ ਛਕਿ ਛਕਿ ਬੁਯੋਮ ਬਿਵਾਨੰ।੨। 
ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ ਭੇਸੁ ਸੰਜਮ ਕੋ ਜਾਪੁ ਸੁ ਅਜਪਾ ਜਾਪੈ। 
ਸਦਾ ਰਹੈ ਕੰਚਨ ਸੀ ਕਾਯਾ ਕਾਲ ਨ ਕਬਹੂੰ ਬਯਾਪੈ।੩।੨। 

ਰਾਗ ਸੋਰਠਿ ਪਾਤਸਾਹੀ ੧੦ 
ਪ੍ਭੁ ਜੂ ਤੋਂ ਕਹ ਲਾਜ ਹਮਾਰੀ। 
ਨੀਲ ਕੰਨ ਨਰ ਹਰਿ ਨਾਰਾਇਣ ਨੀਲ ਬਸਨ ਬਨਵਾਰੀ।੧।ਰਹਾਉ। 
ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸੁਰ ਸੁਆਮੀ ਪਾਵਨ ਪਉਨ ਅਹਾਰੀ। 
ਮਾਧਵ ਮਹਾ ਜੋਤਿ ਮਧੁ ਮਰਦਨ ਮਾਨ ਮੁਕੰਦ ਮੁਰਾਰੀ।੧। 
ਨਿਰਸ਼ਿਕਾਰ ਨਿਰਜੁਰ ਨਿਦ੍ਰਾ ਬਿਨ ਨਿਰਬਿਖ ਨਰਕ ਨਿਵਾਰੀ। 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਿੰਧੁ ਕਾਲ ਤ੍ਰੈ ਦਰਸੀ ਕੁਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਨਾਸਨ ਕਾਰੀ ।੨। 
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ਧਨਰ ਪਾਨ ਧਿਿਤਮਾਨ ਧਰਾਧਰ ਅਨਿਬਿਕਾਰ ਅਸਿ ਧਾਰੀ । 

ਹਉ ਮਤਿ ਮੰਦ ਚਰਨ ਸਰਨਾਗਤਿ ਕਰ ਗਹਿ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੀ।੩। ੧।੪। 

ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲੁ ਪਾਤਸਾਹੀ ੧੦ 
`'ਸੋ ਕਿਮ ਮਾਨਸ ਰੂਪ ਕਹਾਏ । 

ਸਿਧ ਸਮਾਧਿ ਸਾਧ ਕਰ ਹਾਰੇ ਕਯੋਂ ਹੂੰ ਨ ਦੇਖਨ ਪਾਏ ।੧।ਰਹਾਉ। 
ਨਾਰਦ ਬਿਆਸ ਪਰਾਸਰ ਧੂਅ ਸੇ ਧਿਆਵਤ ਧਿਆਨ ਲਗਾਏ । 
ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਹਾਰਿ ਹਨ ਛਾਡਿਓ ਤਦਪਿ ਧਿਆਨ ਨ ਆਏ ।੧। 

ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਪਿਸਾਚ ਪ੍ਰੇਤ ਤੇ ਨੇਤਹ ਨੇਤ ਕਹਾਏ। 
ਸੂਛਮ ਤੇ ਸੂਛਮ ਕਰ ਚੀਨੇ ਬ੍ਰਿਧਨ ਬ੍ਰਿਧ ਬਤਾਏ।੨। 
ਭੂਮਿ ਅਕਾਸ ਪਤਾਲ ਸਭੈ ਸਜਿ ਏਕ ਅਨੇਕ ਸਦਾਏ। 
ਸੋ ਨਰ ਕਾਲ ਫਾਸ ਤੇ ਬਾਚੇ ਜੋ ਹਰਿ ਸਰਣਿ ਸਿਧਾਏ ।੩।੧।੮ 
ਵੱਡੇ- ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ, ਭੋਗੀਆਂ,ਅੱਯਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਲਈ ਹੇਠ 

ਲਿਖਿਆ ਸਵੈੱਯਾ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। 
ਤਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਸਵੈੱਯੇ। 

“ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗਿ ਅਨੂਪ ਉਤੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸਵਾਰੇ । 
ਕੋਟਿ ਤੁਰੰਗ ਕੁਰੰਗ ਸੇ ਕੂਦਤ ਪਉਨ ਕੇ ਗਉਨ ਕੋ ਜਾਤ ਨਿਵਾਰੇ। 
ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਨ ਕੋ ਭੂਪ ਭਲੀ ਬਿਧਿ ਨਿਆਵਤ ਸੀਸ ਨ ਜਾਤ ਬਿਚਾਰੇ। 
ਏਤੇ ਭਏ ਤੋਂ ਕਹਾ ਭਏ ਭੂਪਤਿ ਅੰਤ ਕੋ ਨਾਗੇ ਹੀ ਪਾਇ ਪਧਾਰੇ।੨।੨੨। 
ਫੋਕਟ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਆਡੰਬਰੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਵੈੱਯੇ 

ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਨਿਮਨ ਚ ਉਵ ਸੀ ਜਿਲਦ 

“ਕਾਹੂੰ ਲੈ ਠੋਕਿ ਬਧੇ ਉਰਿ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੂੰ ਮਹੇਸ ਕੋ ਏਸ ਬਖਾਨਯੋ। 
ਕਾਹੂ ਕਹਿਯੋ ਹਰਿ ਮੰਦਰ ਮੈ ਹਰਿ ਕਾਹੂ ਮਸੀਤ ਕੈ ਬੀਚ ਪ੍ਰਮਾਨਯੋ। 
ਕਾਹੂੰ ਨੇ ਰਾਮ ਕਹਯੋ ਕ੍ਰਿਸਨਾ ਕਹੁ ਕਾਹੂ ਮਨੈ ਅਵਤਾਰਨ ਮਾਨਯੋ। 
ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਬਿਸਾਰ ਸਬੈ ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਕਉ ਕਰਤਾ ਜੀਅ ਜਾਨਯੋ।੧੨। 
“ਜਾਲ ਬਧੇ ਸਬ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਕੋਊ ਰਾਮ ਰਸੂਲ ਨ ਬਾਚਨ ਪਾਏ। 
ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਫਨਿੰਦ ਧਰਾਧਰ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਉਪਾਇ ਮਿਟਾਏ। 
ਅੰਤ ਮਰੇ ਪਛੁਤਾਇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਪਰਿ ਜੇ ਜਗ ਮੈ ਅਵਤਾਰ ਕਹਾਏ। 
ਰੇ ਮਨ ਲੈਲ ਇਕੇਲ ਹੀ ਕਾਲ ਕੇ ਲਾਗਤ ਕਾਹਿ ਨ ਪਾਇਨ ਧਾਏ।੨੩। 
ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਸੋਗ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋ ਨਿੱਤ 
ਪ੍ਰਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਆਖਾਂਗੇ। 
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“ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰੁ ਸੋਗਨ ਤੇ ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ਬਚਾਵੈ। 
ਸਤ੍ ਅਨੇਕ ਚਲਾਵਤ ਘਾਵ ਤਊ ਤਨਿ ਏਕ ਨ ਲਾਗਨ ਪਾਵੈ। 
ਰਾਖਤ ਹੈ ਅਪਨੋ ਕਰੁ ਦੈ ਕਰਿ ਪਾਪ ਸਬੂਹ ਨ ਭੇਟਨ ਪਾਵੈ। 
ਔਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹਾ ਕਹ ਤੋਂ ਸੌ ਸੁ ਪੇਟ ਹੀ ਕੇ ਪਟ ਬੀਚ ਬਚਾਵੈ॥ ੬।੨੪੮। 
ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਚਨਾ ਉਸ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ: 
“ਪੰਥ ਚਲੈ ਤਬ ਜਗਤ ਮਹਿ ਜਬ ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਸਹਾਇ॥ ” 
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਾਂ ਸਮਾਧਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਪੇਸ਼ 

ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੜਗ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਨਮਸਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਉਲਟ ਹੀ 
ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕਿਸੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕਵੀ ਦੀ 

੩ 
ਨ ਟੋਕ 

੩ ਹੇ 
੧੩ ਤੋ । ਰਤ % ਸਿ 

ਕੰ 
੫੩ ਕੰ ਰਿ ਤਿੰਨ 

ਮੰਗਲਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਆਤਮਿਕ,ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ 
ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਤਮਿਕ। ਲੱਗਭੱਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਕਵੀ ਨੇ 
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।ਪਰ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ 
ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ 
ਧਿਆਉਣਾ _ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ _ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 
ਆਇਆ। ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਜੜ੍ਹ ਪਦਾਰਥ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਤਮਿਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 
ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਯੁੱਧ 
ਹਨ,ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿੱਤਣਗੇ।ਪਰ ਤੇਗ, ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣਾ ਮ 
ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਖਿਰ ਕਲਪਣਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ 
ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਾਰ 
ਕਵੀਆਂ ਵਾਲੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਗੱਪ ਦੀ ਸੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। 

ਮਿ 
ਸਿ ਹੈ ਘਰ 

ਨਹ ਨ 
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ਸੂਤਰਪਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਤੰਡਾਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਕੀ ਘੜੀ? ਇਸਦੇ ਉੱਤਰ 
ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਵੱਲੋਂ _ਅਸਿਧੁਜ, _ਅਸਿਕੇਤ, _ਅਸਿਪਾਨ, _ਖੜਗਕੇਤ, 
ਖੜਗਧੁਜ, ਜੈ ਤੇਗੰ, ਭਗਉਤੀ, ਕਾਲ, ਮਹਾਂਕਾਲ,ਕਾਲਿਕਾ, ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਆਦਿ 
ਲਾ ਨੇ ਲਨ ਉਦਰ ਨ ਇਹ ਸੇ ਨਉ 

ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ 

ਦੀਦ 

ਗਹਿਨਤਾਈ ਲਈ ਭਾਰਵੀ' ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਰ “ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ -ਵਧ” 
ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਦੇ ਕਰਤਾ, ਮਹਾਂਕਵੀ ਮਾਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਹੀ ਪਾਏ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। 

“ਉਪਮਾ ਕਾਲੀਦਾਸੱਸਯ ਭਾਰਵੇ ਰਰਥ ਗੌਰਵਮ। 
ਦੰਡੇਰ ਪਦ ਲਾਲਿਤੱਯਮ ਮਾਘੇ ਸੰਤੀ ਤਰਯੋ ਗੁਣਾ: ॥ ” 

ਬੀਰ ਰਸ, ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ,ਬਿਹਾਰੀ ਤੇ ਘਨਾਨੰਦ 
ਸ੍ਰਿੰਗਾਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਧਨੀ ਹਨ।ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਫਲ ਚਤੇਰੇ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਰੂਹ ਵੀਰ ਰਸੀ ਹੈ।ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਨ ਪਦ ਵੇਖੇ 
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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੧.ਜਿਤੇ ਸ਼ਸਤਰਨਾਮੰ। ਨਮਸਕਾਰ ਤਾਮੰ। 
ਜਿਤੇ ਅਸਤਰ ਭੇਯੰ। ਨਮਸਕਾਰ ਤੇਯੰ॥ ੯੧॥ (ਬਚਿੱਤ੍ਰ ਨਾਟਕ) 

੨. ਤੀਰ ਤੁਹੀ ਸੈਹਥੀ ਤੁਹੀ,ਤੁਹੀ ਤਬਰ ਤਰਵਾਰ। 
ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਜੋ ਜਪਹਿ, ਭਏ ਸਿੰਧੁ ਭਵ ਪਾਰ॥ (ਸ਼ਸਤਰਨਾਮ 
ਮਾਲਾ) 

੩. ਨਮੋ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਣੇ।ਨਮੋ ਅਸਤਰ ਮਾਣੇ। 
ਨਮੋ ਪਰਮ ਗਿਆਤਾ। ਨਮੋ ਲੋਕ ਮਾਤਾ॥੫੨॥ (ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ) 
ਮਹਾਂਕਾਲ ਰਖਵਾਰ ਹਮਾਰੋਂ। 

ਮਹਾਂਲੋਹ ਮੈਂ ਕਿੰਕਰ ਥਾਰੋਂ॥ (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਤਾਰ) 
੫. ਜਵਨ “ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ। 

ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਹਿ ਹਮਾਰਾ॥ (ਚਰਿੱਤ੍ਰੋਪਖਿਆਨ) 

੬. ਖੜਗਕੇਤ ਮੈ ਸਰਣ ਤਿਹਾਰੀ। 
ਆਪਿ ਹਾਥ ਦੈ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੀ॥ 

੭. ਸ੍ਰੀ ਅਸਿਧੁਜ ਜਭ ਭਏ ਦਯਾਲਾ। 
ਪੂਰਨ ਕਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਤਕਾਲਾ॥੪੦੩॥ 

੮. ਬਾਂਹਿ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ “ਅਸਿ'ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ॥ 
(ਰਾਮਾਵਤਾਰ) 

੯. ਕ੍ਰਿਪਾਨ-ਕਾਲ 'ਕ੍ਰਿਪਾਨ” ਬਿਨਾ ਬਿਨਤੀ- 

੍ ਰਿ 

ਧ ਕੋ ਰੈ ਤ੍ 2 3 ਕ&੦ ਭ੍ & ਤੂ ਨ 
ਪ੍ਰ ਕੰ ਕਰ ਕੂ ਹੈ ਹੀ ਹੇ 

ਕੁ ਹੱ 

ਲ 
5 

ਤੋ 
੬ ਸੈ ੍ 

ਕਤ 
& ੨ ਉਹ 4 < 

ਹਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ 
ਹੈ।ਦਾਸ ਦਾ ਜਨਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂਆਂ 
ਦੀਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਸ਼ੀ ਰਹਿ ਕੇ ਅਧਿਆਤਮ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ।ਪਰ 

ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ।ਇਹੋ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹਰ 

ਤੋ ਘ 
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ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੰਤਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂ 
ਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਤੰਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਾਲੀ ਤੰਤਰ, ਸ਼ਿਵ ਤੰਤਰ, ਰੁੱਦਰ 
ਜਾਮਿਲ, ਨਾਰਦ ਪੰਚਰਾਤਰ, ਸ਼ਾਰਦਾ ਤਿਲਕ, ਤੰਤਰ ਆਰਨਵ, ਤੰਤਰ ਮਹੋਧਦੀ, 

ਰਨ ਜਿ ਰਸ ਸਜ ਤਰ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ 
ਸਨ।ਜਿਹੋਂ ਜਿਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਏ।ਛੋਟਾ ਸਿਰ,ਵੱਡਾ ਢਿੱਡ, ਪਤਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 
ਲੰਮਿਆ ਮੁਛੈਹਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਹਲਵਾਈ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 
ਜੰਗੀ ਜ਼ੌਹਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਗਤ ਮਾਹੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ 
ਉਕਤ ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਸੀ?ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦਾਸ ਵਰਗਾ ਤਿਆਗੀ 
ਵੈਰਾਗੀ ਜਟਾਜੂਟ ਬਿਹੰਗਮ ਉਦਾਸੀ ਕੁੱਤਕੇ ਨਾਲ ਹਠੀ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਦਾ ਸੀਸ 
ਗੋਪੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਦਹੀ' ਵਰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਚਰਬੀ ਦੇ ਫੰਬੇ 
ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਵੀਰ ਰਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਵਿਤਾ 
ਕਲਪਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਰੀ, ਸਹਿਮੀ ਤੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 

ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਹਟਵਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਜਬ 
ਕਵੀ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੋਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ, ਯਤੀ ਨੂੰ ਯਤੀ,ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਸੂਰਮਾ 

55 

0੦0੦੧ €16॥ਘਹੂ ।੧੦॥੧੦॥1€161੦॥)&3।0੦11.੮੦॥0 



ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਇਹ ਅਨੋਖੇ 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਜ਼ਬ ਦਾ 
ਦੋਹਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ:- 

“ਸਾਧੂ ਸਰਾਹੇਂ ਸਾਧੂਤਾ ਜਤਹਿ' ਯੋਸ਼ਿਤਾ ਜਾਣ। 
ਰੱਜਬ ਸਾਚੇ ਸੂਰ ਕੀ ਸੂਰ ਕਰਹਿਂ ਪਹਿਚਾਣ॥ ” 

ਸ਼ਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ 
ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੰ ਜੜੋਂ ਉਖਾੜਨ ਲਈ ਪੁਰਾਤਨ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 

ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤ੍ਰ ਦੇ 
ਸਵੈਯੇ “ਸੰਖਨ ਕੀ ਧੁਨ ਘੰਟਨ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂ ਲੋਪ ਚੰਡਿਕਾ ਹੋਇ ਗਈ ਸੁਰ ਪਤਿ 
ਕਉ ਦੇ ਰਾਜ” ਆਦਿ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ 'ਹੇ ਰਵਿ ਹੇ ਸਸਿ ਹੇ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧਿ 
ਮੇਰੀ ਅਬੈ ਬੇਨਤੀ ਸੂਨ ਲੀਜੈ” ਜਾਂ 'ਦੇਹਿ ਸਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹਿ ਇਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ 
ਕਬਹੂੰ ਨ ਟਰੋਂ” ਦੇ ਸਵੈਯੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 
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ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ 

ਛੰਦ ੧੯੨੧ਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ 
“ਜਉ ਕਿਛੁ ਇਛ ਕਰੋ ਧਨ ਕੀ ਚਲਿਓ ਧਨ ਦੇਸਨ ਦੇਸ ਤੇ ਆਵੈ” 

“ਬਾਲ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਦੇਸ ਦੇਸਨ ਤ੍ਰੀਯਾ ਆਵਹਿਂ। 
ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਬਰ ਮਾਗ ਜਾਨਿ ਗੁਰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵਹਿਂ॥ ” 

ਰਤ ਰਹ 4 ਡੀ 85 ਹੂ ਤੂ ਧਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ 
ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।ਫਿਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀਆਂ 
ਹੈ 

ਰਤ 
ਪਰ 

1 
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਗਤੀ ਨਹੀਂ।ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਰੇ 
ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ”ਜੋ ਮੋਕਉ ਪ੍ਰਮੇਸਰਿ ਉਚਰੈ।ਤੇ ਸਭ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਮੇ ਪਰਹਿਂ”।“ਮੈਂ 
ਹੂੰ ਪਰਮ ਕੋ ਦਾਸਾ।ਦੇਖਨ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸਾ॥ ” ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ 
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ੨੦-੨੫ ਵਾਰ ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ।ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਗਤ ਖੇਡ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਮਹਾਂਕਾਲ 
ਨੂੰ,ਤੇ ਵੇਖਣ ਹਾਰ ਭਾਵ ਤਮਾਸ਼ਬੀਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪ ਹਨ।ਸੋ ਜੇ 
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ਸਿਆਣਪ ਭਰਪੂਰ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਦਰਜੇ ਦਾ 
ਸਦਾਚਾਰੀ ਹੈ।ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਜ ਕੇ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 

"ਜਉ ਕਿਛੁ ਇਛ ਕਰੋ ਧਨ ਕੀ ਚਲਿਓ ਧਨ ਦੇਸਨ ਦੇਸ ਤੇ ਆਵੈ” 
ਚਰਿੱਤਰ ੨੦ ਦੇ ਫ਼ੰਦ ਨੰਬਰ ੫੧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ੫੪ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਆਪ 

ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ :- 
ਸੁਧਿ ਜਬ ਤੇ ਹਮ ਧਰੀ ਬਚਨ ਗੁਰ ਦਏ ਹਮਾਰੇ। 
ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੇ ਭਜੇ ਸਹਸ ਬਾਸਵ ਭਗ ਪਾਏ ॥ 

ਇਨਹੀ ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈਂ। 
ਨਹੀ ਮੋ ਸੋ ਗਰੀਬ ਕਰੋਰ ਪਰੇ॥ 
ਸੋ ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕੋਈ 

ਬਚਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਬਿਯੋ ਬਾਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸੱਜਣਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਰਜਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। 
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ਵਾਰ ਝਾੜਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਲਾ 
ਸਾਰਾ ਔਜ ਤੇਜ਼ ਕ੍ਰੋਧ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮਹਾਨ ਬਲ 
ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖਿਆ। ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਲਰਾਮ ਜੀ 

ਰੋਂ ਕੁੱਦ ਕੇ ਖੜੋਂ ਗਏ । ਉਸਦੀ 
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ਰੀਤ ਅਲੀ ਤੀ ਜਿ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਦੋ 
ਕਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 
ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਸਨੇ ਪਾਂਡਵ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਸਰਾਮ 
ਸੰਵਾਦ ਨਾਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੋ ਖੰਡ ਕਾਵਿ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ।ਪਰ ਉਹ 
ਕਵੀ ਨਹੀ ਸੀ।ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਲਿਖ ਸਕਦਾ।ਫਿਰ ਜੇ 
ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 
ਨੂੰ ਸੁਰੂ ਕਰਦਾ।ਤੇ ਉਸਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਆਮ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਸੀ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਰੋਪੜ ਨਿਵਾਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਵੀ ਜਿਸਨੇ ਇੱਟ 
ਵੈਦਿਕ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 
ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 'ਕਾਵਿ ਤਰੰਗ”। ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਕਤ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ 
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ' ਲੈਂਦਾ।ਫਿਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ' ਤ੍ਰਿਖੇ 
ਵੰਸ਼ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਜਦੋਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਤਾਰ ਦਾ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ : 
“ਛਤ੍ਰੀ ਕੋ ਪੂਤ ਹੋਂ ਬਾਹਮਣ ਕੋ ਨਹਿ' ਕੈ ਤਪੁ ਆਵਤ ਹੈ ਜੋ ਕਰੋਂ'॥ ਟਰ 

ਤਿਆਗ ਕਹਾਂ ਚਿਤ ਤਾਂ ਮੈ ਧਰੋ। ਰਿ ਕਂਘ ਕੂ ਹ ਜੀ ਨ 

ਡਰ ੮ 
ਰੋ ਘ ਕਾ ਵੀਵਿ 

ਤੀ ਨ 
ਕੋ £ ਉਵ 

3੧ ਵੇ ੩34 
ਭੂ 
੩. 

ਨਾਲ 
ਪਰਮਵੀਰ ਯੁੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਵੇ ਜਾਂ ਹਰੇ, ਮਾਰੇ ਜਾਂ 
ਅਤੀਰਥੀ_ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਅਰਜੁਨ 
ਅਭਿਮੰਨਿਯੂ ਨੇ ਚੱਕਰਵਿਯੂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਅਤੀ ਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ 

੬੯ 

੫੦ ਕੱ 
ਜੋਧ ।ਕਿ ਇਹ ਅਗਨੀ ਤੀ ਤੰਦ ਜੀਤਾ ਰਮ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਨ ਕਾਂਸ਼ੀ 
ਰਾਮ। ਇਹ ਜੋਸ਼ ਭਰੀ ਮੰਗ ਓਸੇ ਮਹਾਂਕਵੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੇ ਰਵਿ ਹੇ ਸਸਿ ਤੋਂ ਅਤੇ 
ਦੇਹਿ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵਿਜੈ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।ਬਾਕੀ ਸ਼ਿਆਮ ਨਾਮ ਦਾ ਕਵੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ 
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ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਆਮ ਕਰਕੇ ਸੱਦਦੇ ਸਨ। ਸੋ 
ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਪ 
ਜੀ ਨੇ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ 
ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਜਾਪੁ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ, ਚੰਡੀ 
ਚਰਿੱਤ੍ਰ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਚਰਿਤ੍ਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਰਤ ਕੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਰਤ ਕੇ 
ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨਾਂਵਾਂ ਦਾ 

ਰੰਗ ਏਕੈ ਰੰਗੈ ਸੋ ਰੰਗੀ।(ਰੁੱਦ੍ਰਾਵਤਾਰ, ਪੇਜ਼ ੨੪੪,ਛੰਦ ੩੩੭) 
ਰੰਗਹੁ ਏਕਹਿ ਰੰਗਿ ਤਬ ਛੁਟਿ ਹੋ ਕਲਿ ਕਾਲ ਤੇ। 

(ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਪੇਜ਼ ੨੬,ਛੰਦ ੧੧੮) 
ਤੁਮੀ ਸੁੰਭ ਨੈਸੁੰਭ ਦਾਨੋ ਖਪਾਯੋ। (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਤਾਰ ਪੇਜ਼ ੧੪੮, ਛੰਦ ੪੩੨) 
ਤੁਮੀ ਸੁੰਭ ਨੈਸੁੰਭ ਦਾਨੌ ਸੰਘਾਰੋ। (ਚਰਿੱਤਰ ੧, ਪੇਜ਼ ੧, ਛੰਦ ੪) 
ਤੁਮੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਵੈ ਕੰਸ ਕੇਸੀ ਖਪਾਯੋ।(ਚਰਿੱਤਰ ੧,ਪੇਜ਼ ੧,ਛੰਦ ੬) 
ਤੁਮੀ ਰਾਮ ਹਵੈ ਕੈ ਹਠੀ ਦੈਤ ਘਾਯੋ। (ਚਰਿੱਤਰ ੧,ਪੇਜ਼ ੧,ਛੰਦ ੬) 
ਤੁਮੀ ਰਾਮ ਹਵੈ ਕੈ ਦਸਾ ਗ੍ਰੀਵ ਖੰਡਯੋ। (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਤਾਰ ਪੇਜ਼ ੧੪੮,ਛੰਦ ੪੩੨) 
ਥਲਸ ਤੁਹੀਂ।(ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ ਪੇਜ਼ ਨੰਬਰ ੪੪,ਛੰਦ ੬੩) 
ਥਲਸ ਤੁਯੰ।(ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਪੇਜ਼ ਨੰਬਰ ੩੫੪,ਛੰਦ ੬੮) 
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ਥਲੇ ਹਰੀ।(ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ ਪੇਜ਼ ੪੨ ਛੰਦ ੫੧) 
ਥਲੇ ਹੈਂ(ਜਾਪੁ ਪੰਨਾ ੧੦ ਛੰਦ ੬੨ ) 
ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਜਾਈ ਕਛੂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ(ਚਰਿੱਤਰ ੨੬੬,ਪੰਨਾ ੨੪੪,ਛੰਦ ੮੭) 
ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਜਾਈ ਕਛੂ ਰੂਪ ਰੇਖ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ, ਪੰਨਾ ੫੬,ਛੰਦ ੯੩) 
ਨ ਤਾਤੈ ਨ ਮਾਤੈ(ਜਾਪੁ ਪੰਨਾ ੨੨,ਛੰਦ ੧੪੮) 
ਨ ਤਾਤੰ ਨ ਮਾਤੰ ਨ ਜਾਤੰ ਨ ਕਾਯੰ(ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ ੫੮,ਛੰਦ ੧੦੧) 
ਨ ਤਾਂ ਕੋ ਕੋਊ ਤਾਤ ਮਾਤਾ ਨ ਭਾਈ(ਚਰਿੱਤਰ ੨੬੬,ਪੰਨਾ ੨੪੪, ਛੰਦ ੮੮) 
ਨ ਤਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਤਾਤ ਮਾਤੰ ਨ ਭਾਯੰ(ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਪੰਨਾ ੧੦੬,ਛੰਦ ੧੫) 
ਨ ਪੁਤ੍ਰਾ ਨ ਪੌੜ੍ਰਾ ਨ ਦਾਯਾ ਨ ਦਾਈ(ਚਰਿੱਤਰ ੨੬੬, ਪੰਨਾ ੨੪੪,ਛੰਦ ੮੮) 
ਨ ਪੁਤ੍ਰੰ ਨ ਮਿਤ੍ਰੰ ਨ ਸਤ੍ਰੰ ਨ ਭਾਮੰ।(ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ ਪੰਨਾ ੫੬,ਛੰਦ ੯੨) 
ਬਿਨ ਹਰਿਨਾਮ ਕਾਮ ਨਹਿ ਆਵੈ। (ਚਰਿੱਤਰ ੨੯੪ ਪੰਨਾ ੩੨੬ ਛੰਦ ੨੫) 
ਬਿਨ ਹਰਿਨਾਮ ਨ ਬਾਚਨ ਪੈਹੈ।(ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਪਾ:੧੦ ਪੰਨਾ ੩੮੬ ਛੰਦ ੧੦) 
ਮਹਾਂਕਾਲ ਕਾਲਕਾ ਅਰਾਧੀ। 

(ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਅਧਿਆਏ ੬ ਪੰਨਾ ੧੪੪ ਛੰਦ ੨) 
ਮਹਾਂਕਾਲ ਕੀ ਜੇ ਸਰਨਿ ਪਰੇ ਸੁ ਲਏ ਬਚਾਏ। 

(ਚਰਿੱਤਰ ੪੦੫, ਪੰਨਾ ੬੬੮ ਛੰਦ ੩੬੬) 
ਮਹਾਂਕਾਲ ਰਖਵਾਰ ਹਮਾਰੋਂ । (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਤਾਰ ਪੰਨਾ ਛੰਦ ੪੩੫ 
ਮਹਾਂਕਾਲ ਛਿਨ ਬੀਚ ਖਪਾਏ । (ਚਰਿੱਤਰ ੪੦੫,ਪੰਨਾ ੬੪੪ ਛੰਦ ੨੨੭) 
ਕਹਾਂ ਕੈ ਬਖਾਨੋ ਕਹੇ ਮੋ ਨ ਆਵੈ। (ਅਕਾਲ ਪੰਨਾ ਛੰਦ ੯੩ 
ਕਹਾਂ ਕੈ ਬਖਾਨੋ ਕਹੇ ਮੋ ਨ ਆਵੈ। (ਚਰਿੱਤਰ ੨੬੬,ਪੰਨਾ ੨੪੪ ਛੰਦ ੮੭ ) 
ਕਹਾਂ ਨਾਮ ਤਾ ਕੋ ਕਹਾਂ ਕੈ ਕਹਾਵੈ । (ਬਚਿੱਤਰ ਅਧਿਆਏ ੧,ਪੰਨਾ ਛੰਦ ੧੪ 
ਕਹਾਂ ਨਾਮ ਤਾ ਕੋ ਕਹਾਂ ਕੈ ਕਹਾਵੈ । (ਚਰਿੱਤਰ ੨੬੬ ਪੰਨਾ ੨੪੪ ਛੰਦ ੮੭) 
ਰੰਕ ਭਯੋ ਰਾਵ ਕਹੀਂ ਭੂਪਾ । (ਚਰਿੱਤਰ ੪੦ ਪੰਨਾ ਛੰਦ ੩੯੪) 
ਰੰਕ ਭਯੋ ਰਾਵ ਕਹੀਂ' ਭੂਪਾ । (ਚੌਬੀਸ ਅਵਤਾਰ ਪੰਨਾ ੪੧੮ ਛੰਦ ੩੭) 
ਰੰਕ ਭਯੋ ਰਾਵ ਕਹੂੰ ਭੂਪੰ।(ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਪੰਨਾ ੩੪੨ ਛੰਦ ੨੭) 
ਕਹਾਂ ਬਾਸ ਤਾਂ ਕੋ ਫਿਰੈ ਕੌਨ ਭੇਖਾ। (ਚਰਿੱਤਰ ੨੬੬,ਪੰਨਾ ੨੪੪, ਛੰਦ ੮੭) 
ਕਹਾਂ ਬਾਸ ਤਾਂ ਕੋ ਫਿਰੈ ਕਉਨ ਭੇਖੰ। 

(ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਅਧਿਆਏ ੧ ਪੰਨਾ ੧੦੬ ਛੰਦ ੧੪ 
ਕਹਾਂ ਬਾਸ ਤਾਂ ਕੋ ਫਿਰੈ ਕਉਨ ਭੇਖੰ।(ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ ਪੰਨਾ ੫੬ ਛੰਦ ੯੩) 
ਕਹਾਂ ਬਾਸੁ ਤਾਂ ਕੋ ਫਿਰੈ ਕਉਨ ਭੇਖੰ।(ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਪੰਨਾ ੩੩੬ ਛੰਦ ੬) 
ਦੇਵ ਭੇਵ ਨ ਜਾਨਹੀ ਜਿਹ ਬੇਦ ਔਰ ਕਤੇਬ । (ਜਾਪੁ ਪੰਨਾ ੧੨ ਛੰਦ ੮੨) 
ਦੇਵ ਭੇਵ ਨ ਜਾਨਹੀ ਜਿਹ ਮਰਮ ਬੇਦ ਕਤੇਬ। 

(ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ ਪੰਨਾ ੭੬ ਛੰਦ ੧੮੩) 
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ਨਿਰ ਬਿਕਾਰ ਨਿਰਜੁਰ ਅਬਿਨਾਸੀ । (ਚਰਿੱਤਰ ੪੦ ਪੰਨਾ ਛੰਦ ੯੨ 
ਨਿਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਿਰਜੁਰ ਸਰੂਪ ਨਿਰਦਵੈਖ ਨਿਰੰਜਨ। 

(ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਪੰਨਾ ੩੪੬ ਛੰਦ ੩੮) 
ਲਿਖਤ ਊਖ ਲਿਖਨੀ ਹਵੈ ਜਾਵੈ। (ਚਰਿੱਤਰ ੨੯੯ ਪੰਨਾ ੩੫੬ ਛੰਦ ੩) 
ਲੇਖਨ ਊਖ ਹਵੈ ਜਾਤ ਲਿਖੈ ਛਬਿ ਆਨਨ ਤੇ ਕਿਮ ਭਾਖ ਸੁਨਾਊਂ । 

(ਬ੍ਰਹਮਾਵਤਾਰ ਪੰਨਾ ਛੰਦ ੮੧ 
ਚੇਤ ਰੇ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮਹਾਂਪਸੁ ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਅਕੇਲੋਈ ਜੇਹੈ । 

(੩੩ ਸਵੈਯੇ ੩੨-੪,੩੩-੪ 
ਚੇਤ ਰੇ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮਹਾਂਪਸੁ ਸੰਗ ਥੀਯੋ ਸੋਭੀ ਸੰਗ ਨ ਜੈਹੈ। 

(ਰੁੱਦਰਾਵਤਾਰ ਪੰਨਾ ਛੰਦ ੧੬੧ 
ਚੇਤ ਰੇ ਚੇਤ ਅਜੋਂ ਚਿਤ ਮੈ ਜੜ੍ਹ ਕਾਹੂੰ ਕੇ ਸੰਗ ਚਲੀ ਨ ਹਲੀ ਹਉਂ। 

(ਅਸਫੋ ਪੰਨਾ ਛੰਦ ੪੮ 
ਚੇਤ ਰੇ ਚੇਤ ਅਜੋਂ ਜੀਅ ਮੈ ਜੜ੍ਹ ਕਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਬਿਨ ਕਾਮ ਨ ਐਹੈ। 

(ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਅਧਿਆਏ ੧ ਪੰਨਾ ੧੨੨ ਛੰਦ ੯੮) 
ਚੇਤ ਰੇ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮਹਾਂ ਜੜ੍ਹ ਭੇਖ ਕੋ ਕੀਨੋ ਅਲੇਖ ਨ ਪੈਹੈ।(੩੩ ਸਵੈਯੇ ਪੰਨਾ 
ਛੰਦ ੧੯) 

ਸੰਮਤ ੧੭੫੫ ਹਾੜ ਵਦੀ ਏਕਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨੈਣਾਂ ਦੇਵੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨੀਚੇ ਭਾਵ 
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ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ 

ਰਿ 

ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਲਿਯੁਗ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦਿਆ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ 

ਚੰਦਰਮਾ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।ਪੜਕੇ ਵੇਖੋ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ:- 
ਕਲਿ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾਸਾਈ ਧਰਮੁ ਪੰਖ ਕਰਿ ਉਡਰਿਆ॥ ਸਲੋਕੁ ਮ੧ ੧॥ 

ਕੂੜੁ ਅਮਾਵਸ ਸਚੁ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੀਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹ ਚੜਿਆ॥ (ਪੰਨਾ ੧੪੫) 
ਅਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਦਸਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ 

ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਫੈਲ ਗਈ। ਸੱਚ ਰੂਪ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਕਲਾ ਲੁਕ ਛਿਪ 
ਗਈ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲ ਪਈ। ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਛੱਡ ਕੇ 
ਭੱਜ ਗਿਆ।ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਡ ਅੱਡ ਮੱਤ ਚੱਲ ਪਏ ।ਧਰਮ ਨੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ 
ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਉੱਡ ਗਿਆ। 

"ਘਰਿ ਘਰਿ ਝੂਠ ਅਮੱਸਿਆ ਭਈ।ਸਾਚ ਕਲਾ ਸਸਿ ਕੀ ਦੂਰ 
ਗਈ॥ 

ਜਹ ਤਹ ਹੋਨ ਲਗੇ ਉਤਪਾਤਾ। ਭੋਂਗਤ ਪੂਤ ਸੇਜਿ ਚੜਿ ਮਾਤਾ॥ ” 
(ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਛੰਦ ੫) 

“ਚਲੀ ਪਾਪ ਕੀ ਜਗਤਿ ਕਹਾਨੀ। ਭਾਜਾ ਧਰਮ ਛਾਡ ਰਜਧਾਨੀ॥ 
ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਘਰਿ ਘਰਿ ਮਤ ਚਲਾ।ਤਾ ਤੇ ਧਰਮ ਭਰਮਿ ਉਡ ਟਲਾ॥ ” 

ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ “ ਤਾਹੀ ਕੋ ਧਿਆਨ 
ਪ੍ਰਕਾਸਿ ਹੀਏ ਜੋ ਊ ਥੇ ਅਬਿ ਹੈ ਅਰੁ ਆਗੈ ਊ ਹਵੈ ਹੈ॥ ” 

ਸੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਦੇ 
ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿੱਖ ਵਾਂਗੂੰ ਇਸ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ 
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ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦੁੱਧ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵਨੀਤ ਮੱਖਣ ਸਮਾਨ ਸੁਹਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਤੱਤ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹੁੰਦਾ ਅਥਵਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਦੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ “ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ” 
ਭਾਵ ਜਲ ਨੂੰ ਜਲ ਨਾਲ ਰਿੜਕਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਥਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਨ੍ਹੇ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਪਦ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਵੇਖੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ:- 

“ਜਲੁ ਬਿਲੋਂਵੈ ਜਲੁ ਮਥੈ ਤਤੁ ਲੋੜੈ ਅੰਧੁ ਅਗਿਆਨਾ॥ 
ਗੁਰਮਤੀ ਦਧਿ ਮਥੀਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪਾਈਐ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨਾ॥ 
ਮਨਮੁਖ ਤਤੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ਪਸੂ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨਾ॥ ੩॥ ” (ਪੰਨਾ ੧੦੦੯) 

ਭਾਵ ਉਹ ਲੋਕ ਅੰਧੇ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹਨ ਜੋ ਤੱਤ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 
ਜਲ ਨੂੰ ਰਿੜਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਮਨਮੁੱਖ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਮੱਤ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਰਥਰੀ ਹਰੀ ਦੇ ਕਥਨਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਨਾਂ ਸਿੰਗ ਪੂਛ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ 
ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਅਨੁਸੀਲਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੂੜ 
ਕਬਾੜ ਤੇ ਕੁਸੱਤ ਵਸਤੂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਗੇ। 
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ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ 

ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹਿੰਦੀ ਕਾਵਯ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸ੍ਰੀ 
ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ _ਹੈ।ਇਸਦਾ ਸਾਹਿਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ, 

ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ। 
੨) ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ 

ਚਿਤਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਉਪਾਸਕ 
ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ। 
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੩) ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚਰਿੱਤਰ ਉਪਾਖਿਆਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ 

ਧਾਰਮਿਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਕਾਮੁਕ ਮਨੋ ਵਿਰਤੀਆਂ 

ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨੰਗੇਜ਼ਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਦੋਂ ̀ ਵੱਧ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਨਹੀਂ । ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ 

ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ 

ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਿੱਤਰਨ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ 

ਵੀਰ ਰਸ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਪੂਜਕ ਨਾ ਸਮਝ 
ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸਦਾ ਉਹ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਸਾਮਧਾਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ 
ਜਿਵੇਂ' ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ 

ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਰੂਪ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਗੁਣੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

“ਪਾਇ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋਊ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ। 
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਣ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹੈਂ ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ॥ 
ਸਿਮਰਤਿ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬੇਦ ਸਭੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹੈ ਹਮ ਏਕ ਨਾ ਜਾਨਿਓ। 
ਸ੍ਰੀ ਅਸਿਪਾਨ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ ਮੈ' ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹਿ ਬਖਾਨਿਓ॥ ” 

“ਸਗੋਂ 
ਉ ਸੀ 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਨਾ ਨਾਇਕ ਅਜੈਬ ਖਾਂ ਤੇ ਗੈਰਤ ਖਾਂ ਮਹਾਂਬਲੀ ਅਮਿੱਟ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 
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ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 
ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ 

ਥੋਥਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਦਿਲ ਹੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਰਸੀ 
ਟੇਕ 

` ਕਥਾ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਉਪਾਸਕ 
ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। 

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੁਰਗਾ ਉਸਤਤੀ ਦੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਚੰਡੀ ਦੀ 
ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਥਾ ਵਰਣਨ ਦੀ। ਉਸਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 
ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਮਨੋਬਲ ਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ 
ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੀ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਵਿੱਚ 

ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ “ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫੜਕੜੀ 

ਨ ੧ 1 (ਇ 3 
ਹੂ ਸੀ 

ਤਹ ਤਪ ਰਤ 148 ਰਗ ਸਿ ਤੂ ਤੂ ਰੈ ਰਾ । 
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ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 
ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਰਸੀ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੰਡੀ 

ਪਈਆਂ। ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਧਾ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਉ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ 
ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਉਪੱਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਸਗੋਂ ਉਹ ਉਸ ਪਰਮ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਅਧਿਆਤਮ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 
ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਵ ਅਸਥਾਨ ਚਾਹੀਦਾ 

ਲਈ ਇੱਕ ਤੀਰਥ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਰੱਖਣ ਲਈ 

ਰਹ ਕੰ ਤੂ ਘ 3 0੬ 1 ਹੈ ਹਿਤ ਇੰ 
੩ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧਨ ਸਮੱਗਰੀ 

੪ ॥ ਰ੍ 4 
ਜਿਗਿਆਸੂ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 

ਅਚੱਲ ਅਟੱਲ ਸਦਾ ਇਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੇਤਨ 
ਅਤੇ ਉਹ ਅਨੰਦ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹੈ।ਜੀਵ ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ 

ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਏਨੀ ਹੈ 
ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨੇਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ 522 " 
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ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹਿੱਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 

ਗਿਆ ਯੂੰ-ਯੂੰ ਦਵਾ ਕੀ” ।ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੀੜਾ 
ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਬੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੋਂ 
ਬਚਿਆ ਜਾਂ ਬਚਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ।ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 
ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ 
ਹੀ ਵੇਗਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਠ ਦੱਬਾਂਗੇ ਉਸਤੋਂ ਸੌ ਗੁਣਾ 

੫ 
ਕਰਨਾ ਪਵੇ। 

__ ਕਾਮ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸੂਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ 
ਕਾਮੀਧ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਥਾਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਿੱਤਰ 
ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਪੰਜਾਸ਼ੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿੱਚ ਛਲ, ਕਪਟ, ਪਾਖੰਡ ਜਾਂ 
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ਪਿਆ 

ਰਾ 
ਜਾਂ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਤੋਂ । ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਗੀਤਕਾਰ 

ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀ ਫੌਜੀ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ।ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਾਸ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕੀਤੀ 

7] 
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ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਈ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤਾਂ,ਤੱਥਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਜਾਂ ਕਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ 
ਆਚਰਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਬਹੁਤ ਗੁੱਝੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਖ਼ੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਪੀ ਵਿੱਚ 
ਪਏ ਮੋਤੀ,ਗਰਭ ਅੰਦਰਲੇ ਬੱਚੇ,ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮਨੋਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ 
ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਕਠਿਨ ਹੈ(੩੪੪)। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ 
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 
ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਗੂੰਗਾ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜੀਭ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ 
ਚਤੁਰਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (੪੦੦) ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਗਿਆਨ 
ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਖੇਤਰਾਂ, 
ਧਰਮਾਂ, ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਮਨੁੱਖ 
ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮੋਹਕ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੇ 
ਵਿਹਾਰਿਕ ਗਿਆਨ ਇਤਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੂਹਰਲੇ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਚਜਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੀੜਾ 
ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂ ਨਿਸੰਗ ਵਰਣਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ 
ਉਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਕਾਮੁਕ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ'। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਮ 
ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਾਮ ਸੂਤਰਕਾਰ ਮਹਾਂਮੁਨੀ ਵਾਤਸਾਯਨ 
ਆਪਣੇ ਕਾਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 

ਤਦੇਤਦ ਬ੍ਹਮਚਰਯੇਣ ਪਰੇਣ ਚ ਸਮਾਧਿਨਾ। 
ਵਿਹਿਤੰ ਲੋਕ ਯਾਤਰਾਰਥੰ ਨ ਰਾਗੇਂ-ਅਰਥੋ ਅੱਸਯ ਸੰਵਿਧਿ:॥ 

(ਕਾਮਸੂਤਰ, ਪ੍ਰਕਰਣ੭,ਅਧਿਅਇ ੨,ਸ਼ਲੋਕ ੬) 
ਅਰਥਾਤ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਮਸੂਤਰ ਅਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮਾਚਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, 

ਪਰਾਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ 
ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮੁਕ ਸ਼ਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀ' ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ 
ਯਾਤਰਾ ਅਰਥਾਤ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੋ ਕਿ 
ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਮੁਨੀ ਹੈ।ਉਹ ਅਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੈ, 
ਉਸਨੂੰ ਪਰਾਸਮਾਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 
ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ 
ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਵ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਢੱਕਿਆ 
ਨਹੀਂ । ਸ਼ੰਕਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਭਰਬਰੀ ਹਰੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਕ ਦੀ 
ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ । ਨੰਗੇਜ਼ਵਾਦ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ 
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ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੱਵਿਤਰ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਾ ਹੋਵੋ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 
ਬਾ-ਕੌਲ ਬਾਬਾ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ “ਇੰਦ੍ਰੀ ਕਾ ਬਲਿ ਥਾਕਾ”।“ਰਸਿ ਰਸਿ ਭੋਗ ਕਰੇ 

੦00੦੧ €16॥ਘਹੂ ।0੦॥੧੦1॥1€1610॥0&3।0੦11.੮੦॥0 



ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਖੜਗਕੇਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੜਾ ਭਿਅੰਕਰ ਸੰਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ 
ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੜਗਕੇਤ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਤਮਾਸ਼ਾ 
ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ "ਹੂਅੰ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਿਸਤੋਂ 

ਪਰ । ਭੂਤ ਸੇ ਕ% ੭ ਤਰ ਰੀ ਰਹ 04 ਹੂ ਤੋ 

ਨ ਭੂਤ 6 ਤਤ ਹੂ ਤ ਗੋ ੧ ਤੂੰ ਤੂ ਤੂਤ 01 ਰੱ & ਰੇ ਤਰ ਕੂ ਕਰਤ 

ਹੋ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਇਆ "1੧੯੩੭ ਸਿ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸਾਲੇ 

ਹਥ ਡੀ ਘਾ ਗੱ ਭਯ ਤੂ 
ਬੀ 
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ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਉੱਪਰ ਪੀ. ਐਚ. ਡੀ. 
ਲਈ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। 

ਡਾ:ਧਰਮਪਾਲ _ਅਸ਼ਟਾ,ਡਾ:ਹਰਭਜਨ _ਸਿੰਘ,ਡਾ:ਪ੍ਰਸਿੰਨੀ ਸਹਿਗਲ, 
ਡਾ: ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ (ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ), ਡਾ:ਮਹੀਪ ਸਿੰਘ(ਆਗਰਾ 

ਯੂਨੀ.) ਡਾ: ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ(ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ.), ਡਾ:ਸਮੀਰ ਸਿੰਘ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀ.) ਡਾ: ਮੋਹਨ ਜੀਤ (ਉਸਮਾਨੀਆ ਯੂਨੀ. ), ਡਾ:ਭੂਸ਼ਨ ਸਚਦੇਵ (ਪੰਜਾਬ 
ਯੂਨੀ.), ਡਾ: ਨਿਰਮਲ ਗੁਪਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. )। 

ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿੱਖ 

ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਮੁਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਈ ਇੱਕ ਇਕੱਠ 
ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਪਰ ੮ ਮਈ ੧੯੩੨ 
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ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ । ਇਸਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਈ ਹੋਰ ਨ 
ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ੨੬ ਸਿਤੰਬਰ ੧੯੩੨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ 
ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਰੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਾਸ 
ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਰੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਘ 
ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਇਹ ਹੈ: 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਦਫਤਰ ਗੁਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ,ਨਾਂਦੇੜਸ:ਹਜ਼ਾਰਾ 
ਠੇਕੇਦਾਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ (ਪਟਿਆਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ), ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ 
ਦਰਦ ਲਾਹੌਰ,ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਚੀਜ਼ ਪਿੰਡ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਸੂਨ 

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਲਛਮਣਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਹੈ ਗਆਨੀ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ 
ਜੀ ਅਸਲੀ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ(ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ),ਭਾਈ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 
ਅਸਲੀ ਕੌਮੀ ਦਰਦ(ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦਾ),ਸ:ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਮਾਦਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 
ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨਕਲ ਫਾਰਸੀ ਦਫਤਰ ਡੀ. ਸੀ ਜਲੰਧਰ,ਵੈਦ ਨੌਰੰਗ ਸਿੰਘ, 

0 ਗਂ ਮੱ ਸੀ) 

ਭੈ ਰੰ ਰਹ 
ਹਕ 
ਸੰ 

ਹਤਰਤ£ 
2 ਹੂ ਰੰ ਹੂ ਵੇ ੨ ਥੇ 3 

ਭੁ ਹੂ: 

1 
ਰੰ ਸੀ ਤੂ ਹੂ ੍ ਵਿ 
3 ਨ 2 ਉਤ 
ਕੀ ( | ਰਿ ਕੂ | 
ਕਰੇ ਬਿਨ ਕਿਉ ਬਚੈ, ਬਚੈ ਬਚਾਵੈ ਰਾਮ॥ ”(ਚਰਿੱਤ੍ਰ ੧੮੩) 

76 

੧੦0੦੧ €16॥ਘਹੂ 0੦॥੧੦1॥1€161੦॥0&3।0੦11.੮੦॥॥ 



ਫਿਰ ਪੰਨਾ ੪੫ ਉੱਪਰ ਉਹ “ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਜਪੈ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ` ਵਾਲੇ 

ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ 
ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਕੌਣ ਹੈ?ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰੀ 
ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਚਮਗਿੱਦੜ ਚੋਰੀ ਉੱਠਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 
ਤਾਂ ਚਾਰ ਪਾਏ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਸ ਦੇ ਰਤਨ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੱਲੜਾ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ 
ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਿਆ ਤਾਂ ਉੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਬੈਠੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੇਤ ਲੈਣ 
ਗਏ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 
ਅਜਿਹੀ ਬਣੀ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਕੱਠੇ ਭੋਜਨ 
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ਤਿਹ ਨਿੰਦਹਿ ਜਿਹ ਗੰਗਾ ਆਨੀ 

ਅਕਾਲ ਦਿਆਲ, ਰਾਜ਼ਕ ਰਹੀਮ, ਕਰਮ ਕਰੀਮ,ਰਮੀਕ ਰਫ਼ੀਕ, 
ਅਰੂਪ ਅਨੂਪ, ਅਰੰਗ ਅਭੰਗ, ਅਨਾਦਿ ਜੁਗਾਦਿ, ਅਤੋਲ ਅਡੋਲ,ਅਵਿਅਕਤ 
ਬਿਰਕਤ, ਆਲੋਕ ਅਸ਼ੋਕ,,ਆਦੇਸ ਨਿਰਭੇਸ,ਓਤ -ਪ੍ਰੋਤ, ਜੋਤ ਮਹਾਂਜੋਤ, ਇੰਦਰ 

ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਕਾਲ ਦੇ 
ਲਾਡਲੇ ਸਪੂਤ ਦੇਗ਼ ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ, ਕਲਮ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸਵਾਰ, ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਤਿ ਅਨਜਾਣ ਬੱਚੇ ਦੀ 
ਕੋਟਾਨਿ ਕੋਟਿ ਨਮਸਕਾਰ। 

ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਅਣਖੀਲੇ ਯੋਧੇ,ਇੰਨਕਲਾਬੀ ਨੇਤਾ, ਲੋਕ ਦਰਦੀ, ਲੋਕ 
ਸੇਵਕ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ 
ਸੱਚੀ ਲਗਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਧਾਰਨੀ, ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, 
ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ, ਸੰਤ ਕਵੀ, ਮਹਾਂਯੋਗੀ, ਤ੍ਰਿਕਾਲ ਦਰਸ਼ੀ, ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ 
ਸਵਾਮੀ,ਅਮਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਧਰਮ ਸੁਧਾਰਕ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਨ। 

ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਾਵਿ ਕਲਾ ਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਤੋਂ,ਕਲਮ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, 
ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ,ਸ਼ਬਦ ਨਾਦ,ਸ਼ਬਦ ਚਿਤਰਣ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਘੜ੍ਹਤ-ਜੜਤ,ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ 
ਬਹੁਪੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਜਨ ਤੋਂ, ਅਤੀ ਅਦਭੁੱਤ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਛੰਦਾਂ ਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਆਲੋਚਕ ਵੀ ਵਾਰਨੇ 
ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਇੱਕ ਸਰਵ ਗੁਣ ਸੰਪੰਨ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ 
ਮਾਲਿਕ, ਨਿਪੁੰਨ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਸੰਗਤ ਵਿਗਿਆਨੀ,ਜੀਵ ਅਤੇ ਧਰਤੀ 
ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ 
ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ। 

ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਧਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ 
ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸੂਖਮ ਤੇ 
ਕਠਿਨ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਰਨਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਨ। ਬਿਹਾਰੀ, ਦੇਵ,ਮਤੀ ਰਾਮ, ਗੰਗ, 
ਭਿਖਾਰੀ ਦਾਸ,ਆਦਿ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ, ਰੀਤੀ ਤੇ ਨਾਇਕ -ਨਾਇਕਾਵਾਦ ਦੇ 
ਸਿਰਮੌਰ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ।ਘਨਾਨੰਦ,ਸੂਰਦਾਸ, ਤੁਲਸੀ,ਰਸਖਾਨ ਤੇ ਮੀਰਾ ਆਦਿ 
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ਦਾਗ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ।ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦੌਸੀ,ਜਾਂ 
ਚੀਤ ਜਲੇ ਸੀ ਉਸ ਵੱਖ ਕਮਾਲ ਹੀ. ਕਮਾਲ ਚਰ ਦੇ 
0 ੬ 
ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨ111011-111-1 

4 
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ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 
ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਖਿਆਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਤਰੀ 
ਦੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ 
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੰਨਾ ੮੯ ਉੱਪਰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, 
“ਵੇਸ ਕਰੇ ਕਰੂਪਿ ਕੁਲੱਖਣੀ ਮਨਿ ਖੋਟੇ ਕੂੜਿਆਰ।ਪਿਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਨਾ ਚਲੈ 

ਹੈ।ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਗੁਰੂ 
ਆਸ਼ਯ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਨਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਨਾਰ ਹੀ_ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ 

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੈ :- 
“ਬਿਖਿਆ ਮਹਿ ਕਿਨ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨ ਪਾਈ। 
ਜਿਉ ਪਾਵੁਕ ਈਧਨਿ ਨਹੀ ਧ੍ਰਾਪੈ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਕਹਾ ਅਘਾਈ॥ 

(ਪੰਨਾ ੬੭੨) 

ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਉਹ ਅੱਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੜਕੇਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ 
ਭੋਗਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀ' ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਗੋ ਹੋਰ ਭਟਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਸੋ ਕਰੂਪ, 

ਗੀ 
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ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ _ਕਥਨ ਹੈ ਜਿਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤ 
ਦੇ ਨਿਰਲੱਜਤਾ ਭਰਪੂਰ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੈ, ਭੰਗ,ਅਫ਼ੀਮ ਤੇ ਸਰਾਬ ਆਦਿ 
ਨਿੰਦਨੀਯ ਨਸਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸੰਗ ਚਿੱਤਰਣ _ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਲੇਖਕ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਏਥੇ ਹੀ 
ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਠੀਕ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 
ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ_ਸੀ_ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ,ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ,ਬਚਿੱਤਰ 
ਨਾਟਕ,ਚੰਡੀ ਕਥਾ, ਅਵਤਾਰ ਕਥਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮਾ ਮਾਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਾਣ ਤੇ 
ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ਆਦਿ ਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਾਵਿ ਕਲਾ ਪਰਖਣ ਦੀ ਵਿਧੀ 
ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਲੋਚਕ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸੂਖਮ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 
ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਮ ਇੱਕ ਹੈ ਕਲਾਮ ਇੱਕ ਹੈ, 
ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾ, ਨਿਰੂਪਣ ਸ਼ੈਲੀ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਅਦਭੁਤ ਤੇ 
ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਪਾਦਨ ਦੀ ਪੱਧਤੀ, ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ, 
ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਛੰਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਅਨੰਤ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ 

ਹਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ।ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਨ ਭੱਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੇਖਕ, ਆਲੋਚਕ,ਅਖੌਤੀ ਵਿਦਵਾਨ 
ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿਛੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਜਾਂ 
ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਥਵਾ ਕੁਝ ਕੁ ਗਿਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 

ਪੱਖਪਾਤੀ ਇਸ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। 
ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਜਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਪਰਮਪਿਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਨੰਤ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ,ਧਰਮ ਸੁਧਾਰਕ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 
ਪਹਿਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ” ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ 
ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਹਟਕੇ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨੰਤ 
ਕਲਾ ਵਿਸ਼ਾਰਦ,ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ 
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਹਰ ਵਿਧਾ ਉੱਪਰ ਕਲਮ 
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ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਹੜਿਆਂ ਦੇ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ 
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ 

ਤੋੜ ਬ ਬੂਬ ਰਿ 
ਬਣੂ ਤਰ ਤੂ ੩ ਮਿ 11 ਨ ਰਿ 1 

ਨ, ਸਿ 
ਤੇ ਓਂ ਰਿ ਭ ਨ ਬਰ 

ਕੋ ਨ ਤਹ ਰ੍ ੂ  3 ਤਹ ਨ & 

ਦੂ ਤਣ ਪੂ ਭੂ ੬ ਤਦ ਤੱ ਤਰ ਹੱ ਆਵ ਤੈਂ ੬ ਬੂ 
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ਕਿ ਹੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਪੁਰਖ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਂ”। ਸ੍ਰੀ 
ਮਦ ਭਾਗਵਤ ਮਹਾਂਪੁਰਾਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੁਰਾਣ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ 

ਧੋਖੇ ਵਜੋਂ ਸੰਭੋਗ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਸਤ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਨਣ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ 

ਤਰੀਕਾ ਹਿੰਦੂ 
ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ 
(ਵੇਖੋ ਦੇਵੀ ਭਾਗਵਤ ੯-੧੭-ਸ਼ਲੋਕ ੨੮ ਤੋਂ ੩੦), (ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਯੁੱਧ ਖੰਡ 
ਖਰੀ ਨ 

ਮਦ ਰੂ: ਕੂ 

[ਤਰ ਤੂ ਕੈ । ਕੋ ਕਹ ਗ਼੍ ਕਹ ਕੇ ਹਰ 

ਪਤ ਰਤ ਰਤ ਰਿ ਹਿਰ 

ਹੀ ਹੋ 
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ਬਿਆਸ ਬਿਚਾਰਿ ਕਹਿਓ ਪਰਮਾਰਥੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰਿ ਨਾਹੀ॥ ” 
(ਪੰਨਾ ੩੫੮) 

“ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਗਿਆਨੁ ਨ ਹੋਈ। 
ਪੂਛਹੁ ਬ੍ਰਹਮੈ ਨਾਰਦੈ ਬੇਦ ਬਿਆਸੈ ਕੋਈ॥ ” 

(ਮਿਰੀ ਰਾਗ ਮ:੧ ਪੰਨਾ ੫੯) 
ਅਗਲੀ ਗੱਲ _ਕਾਮਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਮਹਾਂਮੁਨੀ ਵਾਤਸਾਯਨ ਦੀ 

ਹੈ। ਮੁਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ -ਵੇਦਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ 
ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੀ ਗਹਿਨਤਾ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਖੋਜ ਨਾਲ 
ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਤੇ ਮਾਣਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੁਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ 
ਪੂਰਨ ਵੇਦ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਂਮੁਨੀ ਦੀ 
ਉਪਾਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਮ ਦਰਸ਼ਨ 

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੰਗੇਜ਼ ਭਰਪੂਰ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ।ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ 

੪੨੪੦੨ 

ਕਾਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 
ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਕਾਮ ਦੇ ਕੋਝੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਨਾ ਪੈ 
ਜਾਵੇ। 

“ਕਣਕਯੁਧ ਕਗਸਕਯੁਗ: ਸਗਗ ਨੁਕ ਕਿਯਧਗ: ਧਾਜੇ। 
ਧਘ ਗ੍ਹਭਕਯੇ ਜਸ 'ਮੋਗ।। 
ਭਾਵ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਗਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਮ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋਏ 
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ਅਰਥਾਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਾਸਮਾਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਹਾਂਮੁਨੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 
ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਠਰਕ ਭੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ 
ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨੀ ਵਾਤਸਾਯਨ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਤੇ 
ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਰਬੀ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਂਗਲ 

ਮਹਾਨ 

ਲੋਭ 
ਗ੍ਰੰਥ 

ਨੇਕ 

ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ 
ਗ੍ਰੰਥ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਦਾ ਹੈ।ਜਿਸਦੇ ਲੇਖਕ ਭਗਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜੈ ਦੇਵ ਜੀ 

ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਦ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਪੰਨਾ ੧੧੦੬ 

ਛੰਦ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਕਾਂਤ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਆਰੰਭ 
ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਆਖਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ 
ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਛੰਦ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ _ਉਸਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਕਾਫ਼ੀਏ ਜਾਂ 

ਮਿਲਾਏ ਨਹੀਂ' ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਜੈ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਲੱਖਣ ਕਵੀ 
ਹੋਏ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਉੜੀ,ਗੂਜਰੀ,ਆਸਾ, ਜੈਤਸਰੀ ਆਦਿ ਰਾਗ ਰਾਗਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 

0੦0੦੧ €16॥ਘਹੂ ।0੦॥੧੦1॥1€161੦॥)&3।0੦11.੮੦॥0 



ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਲੋਕ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 
ਦੇ ਭਾਰ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੱ 

ਰਤ ਲ੍ਰ੍ਘ ਤਹ ਨ ਮੈ 8 ਗ਼ਮ ਬਰ 

। ਰਹ ਸੂ 4 ਕੁ ਪੂ ਕੰ ੩ 
% ਕਰ 
ਗੋ, ਕੁ ਕਾ ਕੋ ਕੌ ਤੋ ਫਹ 

ਰੈ ੭ ਤੈ ਹੋ 
ਸ਼ 

ਕੈ ਪਰੋ 

ਫ਼ ਤੂ ਤ 
ਥੈ ੩ 

੪ ॥ 

ਹੈ ਤਕ ਤੂ ਤੇ ਕੂ ਕੈਪ ਤੂ = ਹੈ 
ਕੈ ਤੂ ਰਹ ਕੂ 

ਰਿ ਦੀ ਪੁ ਨ ਕਦੋਂ ਲੈਣ 
ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ 

ਉਥੇ ਰੂ ਿ ੧ ੍ [੨ ਰ ਨ 1 ਪ.ਪ ਕੈਂ 
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ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਸਖੀ ਰੁੱਸੀ ਹੋਈ ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੀ 
ਹੈ ਕਿ ਜਮੁਨਾ ਦਾ ਉਹ ਕਿਨਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੀਤਲ,ਸੁਗੰਧਿਤ ਅਤੇ ਧੀਮੀ 
ਧੀਮੀ ਵਾਯੂ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਨੋਹਰ ਕਦੰਬ ਦੇ ਬ੍ਰਿਖਾਂ ਦਾ 

ਕੇ ਪ੍ਰੇਮਾਤੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਦਿ। ਇਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਮਿਲਦੀਆਂ 
ਜੁਲਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਨਾ ੧੪੧੦ ਉੱਪਰ 
ਅੰਕਿਤ ਹਨ:- 

““ਉਤੰਗੀ ਪੈਓਹਰੀ ਗਹਿਰੀ ਗੰਭੀਰੀ॥ ਸਸੁੜਿ ਸੁਹੀਆ ਕਿਵ ਕਰੀ 

ਰੂ ਭੁ ਹ ਭੈ ੍ ਹੂ ਹ ਹੂ 3 ੍ ੩ 
ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਰੂਪੀ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਹੀ ਸਹੀ 
ਪ੍ਰੀਖਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਉਪਾਰ ਕਰ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲਕ 
ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ?ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਏਥੇ 
ਸੱਸ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹਨ ਤੇ ਵਹੁਟੀ ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ 
ਜਿਗਿਆਸੂ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ' ਏਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰ੍ਤਮਈ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਪਰਖਣੀ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਗੀਤ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨ ਨਾਥ ਦੇ 
। & ਰੰ 3 ਰਹ ਨ ੫ 
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ਪ੍ 

` 3) ਭੂ ੧; ਘਰ ੨੪ ਸ੍ਰ ਤਹ 
8 ਸਾ ਹਕ ਸਿ ਇਤ ਨ 

ਪੁ ਬਰ 
ੂ ਨਹ ਤੋਂ ਨ ਹੂ 

ਕੁ ਪਦ ਯੂ. ਗਾ ੩ 
ਉੱਪਰ ਆਪ ਖ਼ੁਦ ਸੌ' ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਕਿਸੇ ਵੀ_ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ 

੩ ਕੱ ਹੈ ਹਰ ਕਿ ਵੀ 

2 ਕੂ ੩ ਪਰ ਛਾ ਨੈ. ਹਕ 1 ੨ 
ਬੇਫਿ ਧਠ੍ਧਜਕ ਸੂਗਕਸ। ਸਰਗ ੧੦,ਸ਼ਲੋਕ ੭) 

ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲਿਆਉ ਭੋਜਨ ਵੀ ਕਰ 

ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਚਟ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਛਪਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ 
ਪਦਮਾਵਤੀ ਬਚਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ 

ਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਭਗਤਣੀ ਲੱਜਾ, ਸ਼ਰਮ, ਡਰ, ਭੈ, ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ 

1੫੧ ਵਿ | ਹਰ ਗਰ 8 
ਵੱਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਲਉ ਕਿ ਅਸਲੀ ਜੈ ਦੇਵ ਤੁਸੀਂ ਹੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛਪਰੀ “ਚ 
ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ?ਜਦ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕੁਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ 
ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਅੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈਰ ਸੱਲਾ ਸੀ।ਭਗਤ ਜੀ ਕ੍ਰੇਧ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 
ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਪਦਮਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ 
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ਪੋਥੀ ਲਿਆ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਉਹੀ ਪਦ ਲਿਖੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ 
ਜੀ ਖ਼ੁਦ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿਸੇ ਅਕੱਥ ਰਸ ਵਿੱਚ 

''ਸਤੀਆ ਏਹਿ ਨ ਆਖੀਅਨਿ ਜੋ ਮੜਿਆ ਲਗਿ ਜਲੰਨਿ॥ 
ਨਾਨਕ ਸਤੀਆ ਜਾਣੀਅਨਿ ਜਿ ਬਿਰਹੇ ਚੋਟ ਮਰੰਨਿ॥ 

ਸੂਚਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਤੇਂ 
ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸ਼ਾਮ 
ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਭਗਤ 
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ਨਾ ਬੁਝੀ।ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪੇਰਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਕੇ 
ਜੈਦੇਵ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ।ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ 
ਹਠ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਜੇ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ' ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ 
ਆਕੇ ਭਗਤ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਲੜ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਗਤ ਜੀ 

ਪਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਨੇ 
ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਖ਼ੁਦ ਆਖ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਕੱ 

ਤਰ ਧਰ 

ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਣ, ਕਲੇਸ਼ਣ ਤੇ ਕੁਕਰਮਣ ਰਾਣੀ 
ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਡਰਕੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੂੜੀ ਵਿੱਚ ਮੱਚਣ ਦੀ 

ਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ 
ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਣ ਕਹ 

ਧੂ ਹਾ ਆ 
ਤੋ 39 ਵੇ ਰੈਣ ! (੪੨੧੭ ਰਹ 13889 

- ਇਵ ਇੰ 
ਵਿ 

3 ੫ ਕੇ 1 ਇਸ ੩ ਇਿ। ਤਹ ੨ 4 ਰੂ ਹਥ ਤੋ 
 ਘ ਗਾ ਕੰ 3) 
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ਰਾਜਨ ਫਟਿਆ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਗ੍ਰਸਤ ਪੀਤ ਮੰਗਲਕਾਰੀ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਲਈ 

ਪਾਉਣ ਵਨਤੇ ਇੱਕ ਪਗ ਲੇ ਚਲਤ ਨੂੰ ਕੀ. ਨੀ ਗਿਆਂ) ਇਸ 
ਗੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਪਦ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆ 

ਪਿ ਇਟ ਅਪ ਦਰ 
ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਰਮਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਉਦਰ ਤੇ ਕੇਂਦੂਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀਰਭੂਮ ਬੰਗਾਲ 
ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸਦਾ ਰਚਿਆ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਮਨੋਹਰ ਕਾਵਯ ਹੈ। ਜੈਦੇਵ 
ਰਾਗ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ 
ਕੇ ਮਨੋਹਰ ਸੁਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਚੇ ਪਦ ਗਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। 

ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ:-ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਸੈਂਚੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ 

ਦਹ ਹਕ ਹਿਹ ਨਰ 
ਦੇ ਪੰਨਾ ੫੨੬ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਗਤ ਜੋ ਗੀਤ ਗੋਸ਼ਿੰਦ ਨਾਮੀ 

ਕੇਂਦੁਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਪਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋ:ਸਾਹਿਬ 
ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੰਨ ੧੫੦੮- 
੧੫੧੫ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮੂਹ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਪਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ 
ਪਿੰਡ ਕੇਂਦਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 

9) 
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ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਰੂਪ ਪੱਧਤੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਮੇਲ ਾਂ 

ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਛੰਦ ਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋ 
ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਕੈ ਰੰ ਹੈ ਤੂ ਹੈ ਕੂ | ਕੂ ਪੁ ਕੈ ਕੱ ੩ 

੪ =- ਸਕ ਨੂ ਰੈ ਹਰ ਤਹ ਭ ਇਨ 
ਪ੍ਰ ਹਟ ਸ਼ ॥ ਹੈ 

ਹੈ 4੨ 1 ੨% ਕੈ 
ਰਤ 

ਕੈ ਕੀ ਤੋਂ 

ਇਸ ਕਹ ₹ ਨ 

੧੨੧ /ਹਂ ਸੁ ਹਕ 

1 [5 ਰੰ 5 ਹੂ 
ਜਿ ਮਤਿ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਚਿਤਿ ਭਗਤ ਕੰਬੀਰਹਿ ਜਾਣੀ॥ 
ਰੁਕਮਾਂਗਦ ਕਰਤੂਤਿ ਰਾਮੁ ਜੰਪਹੁ ਨਿਤ ਭਾਈ। 
ਅੰਮਰੀਕਿ ਪ੍ਰਹਲਾਦਿ ਸਰਣਿ ਗੋਬਿੰਦ ਗਤਿ ਪਾਈ॥ (ਪੰਨਾ ੧੩੯੪) 

ਮਹਾਂਕਵੀ ਦੀ 
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ਪ੍ਤੀਵਾਤੀ ਉਸ ਪਾਠਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ।ਕਾਸ਼ੀ ਵਰਗੀ ਵਿਦਿਆ 
ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਉਪੱਰ ਗਿਣਨ ਯੋਗ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਗੁਥ 
ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੁੱਅਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ 
ਨੈਈਛਧ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਨਲ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ 

ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਉਕਤ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਠਾਰਵੇਂ ਸਰਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ ੩੮ ਵਿੱਚ 
ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵੇਲੇ ਦਮਿਯੰਤੀ ਦੀ ਲੱਜਾ -ਸੰਗ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ 
ਵੇਖਦਿਆਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ,ਰਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ 

ਕੇਤੇ ਕੱ 

ਰਣ ਲੱ ਹੂੰ ਰਤ 114 

3 
ਕਤ 
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“ਗੁਗਰ੍ਸਕਕ੍ਜਿਕੇ ਫਿਗਯਗੰ ਗੰ ਕਗ਼ਕ੍ਕਜਗ ਕਯੇਜਧੇ। 
ਜੇਜਕਿਬੁਕਸਿਜਗਯਗੀ ਭਟਿਜਗਯਜੇ ਜ ਧਕਿਬ੍ਰਕਧ ਜਿਭਿਸਧੇ। 

(ਸਰਗ ੧੮ ਸ਼ਲੋਕ ੪੧) 
“'ਭਰਸਜਿ ਕਿਖਿਗ਼ਧਿ ਗਕਕੰ ਗ਼ਮਿਸੂਨਗੂਗਸ-ਜਗੰਗਕਸੁ। 
ਗੁ ਕਧਬਟ੍ਸਿਕਕਰਗਕੈਕਿਠ੍ਨੁ ਕਕਬੁਧਜੈਕਧਟਿਜਿ ਗੀ ਧੂਹਫ ਸ:। 

(ਸਰਗ ੧੮,ਸ਼ਲੋਕ੯੯) 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪਕ ਅਨੇਕ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਪਰ 

ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ' ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਂਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇ, ਧਾਵੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਿਸਨੂੰ ਬਣਾਇਆ 
ਜਾਵੇ, ਗੁੜ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭੱਠੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਨਲਕੀ 
ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਨਲਕੀ ਕਿਸਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਇ 
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹੈ : 

“ਗੁੜੂ ਕਰਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਕਰਿ ਧਾਵੈ ਕਰਿ ਕਰਣੀ ਕਸੁ 
ਪਾਈਐ। 

ਭਾਠੀ ਭਵਨੁ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਪੋਚਾ ਇਤੁ ਰਸਿ ̀ ਮਮਿਉ ਚੁਆਈਐ॥ 
ਪੰਨਾ ੩੬੦॥ 

““ਭਾਠੀ ਗਗਨ ਸਿੰਡਿਆ ਅਰੁ ਚੁੰਡਿ, 
ਕਨਕ ਕਲਸ ਇਕੁ ਪਾਇਆ। (ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ) 
ਫਿਰ ਸੁਹਾਗ ਸੇਜ ਦਾ ਵਰਣਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਣਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ 

ਸੁਰਮਾ ਪਾਵੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀਸ ਗੁੰਦੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੰਦਾਸਾ ਮਲੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਇਹ 
ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ: 

੧ਉ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਆਸਾ ਘਰੁ ੬ ਮਹਲਾ ੧॥ ਮਨ ਮੋਤੀ ਜੇ 
ਗਹਣਾ ਹੋਵੈ ਪਉਣ ਹੋਵੈ ਸੂਤ ਧਾਰੀ। ਖਿਮਾ ਸੀਗਾਰੁ ਕਾਮਣਿ ਤਨਿ ਪਹਿਰੈ ਰਾਵੈ 
ਲਾਲ ਪਿਆਰੀ॥੧॥ ਲਾਲ ਬਹੁ _ਗੁਣਿ ਕਾਮਣਿ ਮੋਹੀ॥ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਹਹਿ ਨ 
ਅਵਰੀ॥ ॥ ਰਹਾਉ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਾਰੁ ਕੰਠਿ ਲੇ ਪਹਿਰੈ ਦਾਮੋਦਰ ਦੰਤੁ ਲੇਈ। ਕਰ 
ਕਰਿ ਕਰਤਾ ਕੰਗਨ ਪਹਿਰੈ ਇਨ ਬਿਧਿ ਚਿਤੁ ਧਰੇਈ॥ ੨॥ ਮਧੁਸੂਦਨ ਕਰ 
ਮੁੰਦਰੀ ਪਹਿਰੈ ਪਰਮੇਸਰੁ ਪਟੁ ਲੇਈ॥ ਧੀਰਜੁ ਧੜੀ ਬੰਧਾਵੈ ਕਾਮਣਿ ਸ੍ਰੀ ਰੰਗੁ 
੬ ਆ 

ਆਵੈ ਤ ਨਾਨਕ ਭੋਗ ਕਰੇਈ॥੪॥੧॥ (ਪੰਨਾ ੩੫੯) 
ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜੂਲੀ ਦੇ ਰੂਪਕ ਹਨ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਭਸਮ 

-ਡੰਡਾ ਆਦਿ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਰਤ 
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3 2 1੧331 ਵਿ ਬੱ 
ਤੂ ਉਦ ੩੨ ਡਰ 4 ਰੈ 

1 ਹਨ 21 ਕੋ 
ਰਹ ੧ ਹੋ ਉਹ 

ਕਤ ਹੱ ਰਿ ਹੋਤ ਪੈ ਹੂ 
ਕੋ 

133 
ਹਰ ੜੇ 

ਕੂ ਰੱ 

ਹੈ 
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ਦਾ ਮੋਰਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਜਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ 

ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਾਕਸ਼ਸ ਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਦ 
ਤੱਕ ਗਿਰ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਣ 

ਰਾਣੀ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।ਜਾ ਕੇ 
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ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਮਿੱਠਿਆਂ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਰਿਝਾਇਆ ਤੇ 
ਫੁਸਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਛਕ ਛਕਾ ਲਿਆ ਤਾਂ _ ਰਾਣੀ ਨੇ 

ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਫ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵਿਲੱਖਣ 

ਦਾ ਮਨ ਮਚਲ ਉਠਿਆ।ਕਾਮਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ 

ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗੀ ਬਾਂਦਰ ਰਾਣੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ 
ਉਸਨੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੜਾਹਾ ਬੀੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਜਦੋਂ ਜੋਗੀ ਨੇ 

ਹੋਣ ਮੰ ਦੀ ਇਖਿਆਂ ਲਈ ਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੱਲ 
। ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਆਪਾਂ ਸੱਤ ਫੇਰੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਏ। ॥ ਇਹ 

ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਤੁਰਿਆ। ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਜੇ 
ਗੇੜਾ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਣੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ 
8 ।ਬੱਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ ਜਿਵੇ' ਲੋਕ ਆਲੂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ 

ਹੋ ਗਈ।ਸਾਹਿਬੂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : 
9 "੦੫08 

ਉਬਾਰਿ ਕੈ ਚਰਿਤ ਚੰਚਲਾ ਕੀਨ॥ ੧੧॥੧॥ 

ਰਬ ਦਾ 
ਤਤ ਤਪ ਦੇ ਹੈ ਕੂ 1 ਵੀ । 

ਪ੍ਰ 

ਦਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁੱਭ 
ਵਿਰੋਧੀ ਮਿੱਤਰ ਵਾਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ।ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ 

ਕੂ ਵੇ 
ਦੀ 
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ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇਕ ਬਹਾਦੁਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਹੀ 
ਪੈਦਾ ਹੁੰ 

ਭੈ ਭਾਵ ਬੰਮ ਵਾਂਗ ਅਡਿੱਗ ਤੇ ਅਡੋਲ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ, ਲੜਕਿਆਂ 
ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਰਦੂਲ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ 

ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਹੈ ਹੀ, ਚੌਥੇ ਹਰ ਕੇਤ 
ਵੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਵਜਾ ਵਾਲਾ ਹੈ।ਸੋਚੋ ਇਹ ਨਾਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ 

੧੧੩3੧ ਕਰਤ. ਕਰ ਰਿ ਦੂ # ॥ 0 ਹਉ ਧਰ 

ਕਤ 

ਇਆ ਕੈ ਤਤ 
ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਾ ਸਮਝ ਤਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵੱਈਆ ਪੜ੍ਹਿਆ :- 

“ਤਾਹਿ ਪਛਾਨਤ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾ ਜੜ ਜਾ ਕੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤਿਹੂੰ ਪੁਰ ਮਾਹੀ। 
ਪੂਜਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਕੈ ਤਿਸ ਕੌ ਜਿਨ ਕੋ ਪਰਸੇ ਪਰਲੋਕ ਪਰਾਹੀ॥ 

ਪਾਪ ਕਰੋ ਪਰਮਾਰਥ ਕੈ ਜਿਹ ਪਾਪਨ ਤੇ ਅਤਿ ਪਾਪ ਡਰਾਹੀ। 
ਪਾਇ ਪਰੋ ਪਰਮੇਸਵਰ ਕੇ ਪਸੁ ਪਾਹਨ ਮੈ ਪਰਮੇਸਵਰ ਨਾਹੀ॥ "੧੨॥ 

ਹੈ।ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਆਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਓਥੇ ਹੀ ਸਰਵ 
ਵਿਆਪਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਉਹ ਰੱਬ ਤਾਂ ਹਵਾ, ਅੱਗ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ, 
ਪਾਤਾਲ ਆਦਿ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਝਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿ ਉਹ 
ਕਿਸ ਥਾਂ ਪੁਰ ਨਹੀਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਟਨਾਗਰ ਤਾਂ ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪੀ ਹੈ ਪਰ 
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ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਪੱਥਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮਿੱਥਿਆ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਂ:- 
ਬਿਜੈ ਛੰਦ:-"ਜੀਵਨ ਮੈ ਜਲ ਮੈ ਥਲ ਮੈ ਸਭ ਰੂਪਨ ਮੈ ਸਭ ਭੂਪਨ 

ਮਾਹੀ। 

ਪਾਵਕ ਮੈ ਅਰੁ ਪੌਨ ਹੂੰ ਮੈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤਲ ਮੈ ਸੁ ਕਹਾ ਨਹੀ ਜਾਹੀ। 
ਬਯਾਪਕ ਹੈ ਸਭ ਹੀ ਕੇ ਬਿਥੈ ਕਛੂ ਪਾਹਨ ਮੈ ਪਰਮੇਸਵਰ ਨਾਹੀ॥ ੧੩॥ ” 

ਤੀ ਹ ੍ ਰੰ ਭੂ ਕਹ ਸ .ਿ 

ਅਜਿਹਾ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈਂ। 
“ਕਾਗਜ ਦੀਪ ਸਭੈ ਕਰਿ ਕੈ ਅਰੁ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦ੍ਨ ਕੀ ਮਸੁ ਕੈਯੈ। 
ਕਾਟਿ ਬਨਾਸਪਤੀ ਸਿਗਰੀ ਲਿਖਬੇ ਹੂੰ ਕੌ ਲੇਖਨਿ ਕਾਜ ਬਨੈਯੈ॥ 
ਸਾਰਸਵਤੀ ਬਕਤਾ ਕਰਿ ਕੈ ਸਭ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜੁਗ ਸਾਠਿ ਲਿਖੈਯੈ। 
ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਯੁਤ ਹੈ ਨਹਿ ਕੈਸੇ ਹੂੰ ਸੋ ਜੜ ਪਾਹਨ ਮੋ ਠਹਰੈਯੈ॥੧੪॥ ” 
ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਵੈੱਯਾਂ ਨਾਲ ਹੀ 

“ਤਾਹਿ ਪਛਾਨਤ ਹੈ ਨ ਮਹਾ ਪਸੁ ਜਾ ਕੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤਿਹੂੰ ਪੁਰ ਮਾਹੀ। 
ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸਰ ਕੈ ਜਿਹ ਕੈ ਪਰਸੈ ਪਰਲੋਕ ਪਰਾਹੀ॥ 
ਪਾਪ ਕਰੋ ਪਰਮਾਰਥ ਕੈ ਜਿਹ ਪਾਪਨ ਤੇ ਅਤਿ ਪਾਪ ਲਜਾਈ। 
ਪਾਇ ਪਰੋ ਪਰਮੇਸਰ ਕੇ ਜੜ ਪਾਹਨ ਮੈ ਪਰਮੇਸਰ ਨਾਹੀ॥੯੯॥ 

“ਕਾਗਦ ਦੀਪ ਸਭੈ ਕਰਿ ਕੈ ਅਰ ਸਤ ਸਮੁੰਦ੍ਨ ਕੀ ਮਸੁ ਕੈਹੋ। 
ਖਾਟਿ ਬਨਾਸਪਤੀ ਸਿਗਰੀ ਲਿਖਬੇ ਹੂੰ ਕੇ ਲੇਖਨ ਕਾਜਿ ਬਨੈਹੋ। 
ਸਾਰਸੁਤੀ ਬਕਤਾ ਕਰਿ ਕੈ ਜੁਗ ਕੋਟਿ ਗਨੇਸ ਕੈ ਹਾਥਿ ਲਿਖੈਹੋ। 
ਕਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਬਿਨਾ ਬਿਨਤੀ ਨ ਤਊ ਤੁਮ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਨੈਕੁ ਰਿਝੈਹੋ॥੧੦੧॥ 

ਪਹਿਲੀ ਪੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਪਸੁ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੜ੍ਹ ਹੈ।ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਭੂ 

ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਕਾਂਤ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਿੱਤ੍ਰ ਵਾਲੇ ਸਵੈਯੇ “ਚ ਕੈਯੈ ਹੈ ਤੇ 
ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕੈਹੋ।ਤੀਜੀ ਪੰਗਤੀ ਦਾ ਫਰਕ ਚਰਿੱਤ੍ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਸੱਠ 
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ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਂ (ਨੰ:੧੫)। ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ 
ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਹੋਂ ਪਰ ਤੁਹਾਥੋਂਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 
(ਨੰ:੧੬)।ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਧਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਥੋਂ ਦਾ 
ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ।ਪਾਬੰਡ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਬ ਤਦ ਰਸਜ 

ਚਿੱਤਰਣ ਹੈ। ਇੱਕੋ “ਜਾਨ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਭਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਡ ਅੱਡ 
ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ:- 

ਜਾਨੁ ਰੇ ਜਾਨੁ ਅਜਾਨ ਮਹਾ ਫਿਰਿ ਜਾਨ ਗਈ ਕਛੁ ਜਾਨਿ ਨ ਜੈ ਹੈ॥੨੧॥ 
ਵਿ ਸਚ ਕਰ 

ਕਰ 
__ ਕਾਮਹਿ ਕਾਮ ਫਸਾ ਘਰ ਕੇ ਜਤ ਕਾਲਹਿ ਕਾਲ ਕੈ ਕਲ ਗਸੋ ਰ॥ ੨੨॥ 
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ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ' ਇਸ ਲਈ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਭਾਂਵੇ' 
ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਇਸ ਮਕਰ ਫਰੇਬ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ 
ਨਹੀਂ ਜਤ ਤਰਾ ਪਦ ਨ ਰਗ 

ਦਸ ਕੇ ਚੂੰ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਹੋਂ ਤੂੰ ਉਤਨਾ ਹੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਫਿਰ 
ਕਰ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਪ ਕਰ ਕਿਉਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਵਿੱਚ ਤੈਥੋਂ ਕੋਈ ਅੱਖਰ 
ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ 
ਇਹ ਨਹੀਂ' ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜੇ ਜੰਤਰਾਂ,ਮੰਤਰਾਂ ਤੇ ਤੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਂ 
ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਧਨਪਤੀ ਕੁਬੇਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ 
ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਭੰਗ ਪੀਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਊਲ ਜਲੂਲ 
ਬਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ' ਤਾਂ ਰਾਜਕੰਨਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ 
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ ਜੇ ਭੰਗ ਇਤਨੀ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਤੂਸੀਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਭੋਗ ਕਿਉਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ' ਤਾਂ 

ਰੀ ਜੀ 
ਅੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਗ੍ਰਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਕੜੀ ਤੂੰ-ਤੂੰ.ਮੈਂ-ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਉਹ ਲੜਕੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਲਗਵਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ 
ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਾ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ। ਆਖਿਰ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ 
ਵਿਚਾਰਾ ਮਿਸ਼ਰ ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਹਾਂਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮੰਨ 

ਆ, 
308 
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ਦੇ 
ਪਿਤਾ,ਭਗਵਾਨ, ਗੁਰੂ, ਬਾਬੇ ਤੇ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ 
ਬਹੁਤ ਪੂਜਾ ਪੱਧਤੀ ਦਾ ਹੈ।ਜੇ ਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ 

ਨ ਉ ਰ ਬੇਗ 
ਉਸਦਾ ਯਾਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਯੂਸਫ਼ ਬੇਗ ਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਦ 
ਬੇਗ ਤਾਂ ਕੁਝ ਘਬਰਾਇਆ ਪਰ ਉਸ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ 
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ਕੰਬਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਯੂਸਫ਼ ਬੇਗ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਹਕੀਮ ਜੀ ਇਹੋ ਕੁਛ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਵੈਦ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜੜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 
ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਉ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸ ਡੱਡ ਦੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢੋ, ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਤੀ 

ਮੁੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੀ ਗੁਦਾ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ।ਫਿਰ ਇੱਕ 
ਗੋਦੜੀ ਉਸਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਣ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਦੀ 
ਜ਼ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਰੰਗਰਲੀਆਂ ਮਾਣ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਲੱਗਿਆ।ਜਦੋਂ ਖਾਨ 
ਸਾਹਿਸ਼ ਭਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਹਰਤਾ ਵੈਦ 
ਗੁਰੂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਤਵੰਤੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ 

“ਵੀ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਹੋਂ।ਕੀ ਰਸਾਇਣੀ ਤੇ ਮੰਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧ ਪੁ 

ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਕਿ ਰਿ 
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ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਦੀ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ 
ਨੂੰ ਹਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਗੋਂ ਉਸਦਾ ਚਿੱਤ 
ਚੁਰਾਕੇ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਦ 
ਦੱਸੋਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਸਿਵਾਏ 
ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪੰਵਿਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ 
ਹੈ :- 
“ਨਉਮੀ ਨਵੇ ਛਿਦ੍ ਅਪਵੀਤ। 
ਹਰਿਨਾਮੁ ਨ ਜਪਹਿ ਕਰਤ ਬਿਪਰੀਤ॥ ”” 
ਪਰ ਤ੍ਰਿਯ ਰਮਹਿ ਬਕਹਿ ਸਾਧ ਨਿੰਦ। ਕਰਨ ਨ ਸੁਨਹੀ ਹਰਿ ਜਸੁ ਬਿੰਦ॥ 
ਹਿਰਹਿ ਪਰ ਦਾਰਬੁ ਉਦਰ ਕੈ ਭਾਈ। ਅਗਨਿ ਨ ਨਿਵਰੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾ ਬੁਝਾਈ॥ 
ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਬਿਨੁ ਇਹ ਫਲ ਲਾਗੇ।ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰਤ ਮਰਿ ਜਮਹਿ ਅਭਾਗੇ॥ 

(ਪੰਨਾ ੨੯੮,ਮ:੫) 
ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਭੰਡੀ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਏਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋਕਿ ਉਸਨੇ 
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ੧੧ ਨਵੰਬਰ ੨੦੦੬ ਦੇ ਪੰਨਾ ੯ ਉੱਪਰ ਛਾਪਿਆ 
ਹੈ।ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 
ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਿੱਖਾਂ 
ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ' ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਖੋਜੀ 
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ,ਕਵੀ, ਆਲੋਚਕ,ਤੱਤਵੇਤਾ,ਸਾਧੂ,ਸਿੱਖ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਗੁਰੂ 
ਘਰਾਣਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ 
ਪੁੰਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ।ਜਿਸਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 
ਉਦਾਸੀ,ਨਿਰਮਲੇ,ਨਿਹੰਗ,ਨਾਮਧਾਰੀ,ਸੇਵਾਪੰਥੀ,ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ 
ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ ੩੦੦ ਸਾਲ ਤੱਕ 
ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਤਿ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੀ ਤੁੱਛ ਸ਼ੁੱਧੀ 
ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝਿਆ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਸਾਂਭਿਆ।ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 
ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੜ੍ਹੀ ਘੋਲੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਸ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ?ਅਸੀ' ਵੱਡੇ 
ਵੱਡੇ ਖੋਜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੋ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਰੂਪ 
ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਇਕ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਚੇ ਪਰਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਉਹੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ 

ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ, ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੇ, ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਪੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਉੱਪਰ 
ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਜੇ ਕੋਈ ਮਨ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਮੂਰਖ ਉਸਨੂੰ ਪੀ ਲਵੇ ਤਾਂ 
ਉਸਨੂੰ ਦਸਤ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੇਟ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
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ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕਿਉਂਕਿ 
ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ 

ਹੂ. ਬਾਊ ਤੂੰ ਰਹਤ 

& ਗੱ 

ਰਿਸ ੧੨੩੬੩੩॥ ੨੩4 (ਇਤ ਸਾ ਦਿ ਤਕ ਗਰ ਦਰ 
ਹਦ ਮੈ ਆ ਵੜ ਨ ਤੂ 11 ਕੂਕ ਦੇ ਤਤ 4ਡੇਕ 9੧੫੩੬ 

3,% 

ਰਹ 
8 

?ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਉਟੰਕਣਾ 
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ਲੇਖਕ, ਅਧਿਆਪਕ, ਸੇਠ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਉਚ ਨੀਚ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਤਨੀ, 
ਮਾਂ, ਭੈਣ, ਪੁੱਤਰੀ, ਉਸਨੂੰ _ਭਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲੋਭ, ਲਾਲਚ, ਡਰ, ਭੈਅ 

ਨਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ 
ਬਣ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕਲ ਜਾਹ।ਸੋ ਰਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣ 
ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਯੋਧਾ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸ ਧਨ 
ਹੈ, ਬਲ ਹੈ,ਫੌਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਉਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇ' ਕਰਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ 
ਇਸ ਗੱਲ ਉਪੱਰ ਜਿੱਦ ਹੀ ਫੜ੍ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ' ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?ਰਾਣੀ ਨੇ 
ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਰੋਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਥੋਂ ਲੇਪ ਲੈ। ਜਦੋਂ 
ਉਸਨੇ ਉਹ ਲੇਪ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋ 
ਗਏ।ਫਿਰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਸੋਲਾਂ ਸਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਦੀ 
ਰੰਗਸ਼ਾਲਾ(ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਸਭਾ)ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਰੂਪ ਉੱਪਰ 
ਉਹ ਨੀਚ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਨੱਠ ਕੇ ਆਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਨੂੰ 
ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੁੰਦਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ 
ਕਰਵਾ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਕੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ 
ਉਸ ਮਰਦ ਤੋਂ ਤੀਂਵੀਂ ਬਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੇਜ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ 
ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਉਲਟ ਵਾਪਰ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸਨੂੰ ਭੋਗਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ 
ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਉਲਟਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਭੋਗ ਲਿਆ ਤੇ 
ਵਜਾਇਆ ਭਜਾਇਆ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੀ ਦੀ ਗੁਦਾ ਵਿੱਚੋ ਲਹੂ ਦੀਆਂ 
ਧਾਰਾ ਵਹਿ ਤੁਰੀਆਂ। ਉੱਪਰੋਂ ਰਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ 
ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਧੰਨ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਗੰਗਾ ਕਿਵੇ ਵਹਿ 
ਤੁਰੀ।ਇਸ ਉੱਪਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਂਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ 
ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਕੰਮ 
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ਭਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ 
ਘਰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਇ ਗੁਬਾਣੀ 
ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਵਾਚ ਕੇ ਦੇਖੋ:- 

“ਬਿਖਿਆ ਸਕਤ ਰਹਿਓ ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਕੀਨੋ ਅਪਨੋ ਭਾਇਓ। ਰਹਾਉ॥ 
ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿ ਸੁਨਿਓ ਨਹਿ ਕਾਨਨਿ ਪਰ ਦਾਰਾ ਲਪਟਾਇਓ॥ 

(ਪੰਨਾ ੧੨੨੩,ਮ :੯) 
ਨੌਵੇਂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ 

ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ਹੁ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੂਹ ਤਾਂ 
ਅਰਥ ਸਾਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਟਿਆ ਹੋਵੈ ।ਵੇਲਾ 
ਵਿਹਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅੱਗੇ ਏਹੋ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੇਦ 
ਵਿਆਸ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਧੋਹ ਨ ਚਲੀ ਖਸਮ ਨਾਲਿ ਲਬਿ ਮੋਹਿ ਵਿਗੁਤੇ। 
ਕਰਤਬ ਕਰਨਿ ਭਲੇਰਿਆ ਮਦਿ ਮਾਇਆ ਸੁਤੇ॥ 
ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੂਨਿ ਭਵਾਈਅਨਿ ਜਮ ਮਾਰਗਿ ਮੁਤੇ। 
ਕੀਤਾ ਪਾਇਨਿ ਆਪਣਾ ਦੁਖ ਸੇਤੀ ਜੁਤੇ ॥ (ਪੰਨਾ ੩੨੧,ਮ:੫) 
ਅਗਲੀ _ ਸ਼ੰਕਾ _ਉਹ _ਕਰਦੇ ਹਨ ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੬ਵੇਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 

ਪੰਗਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿ 
“ਤੁਮ ਮਦਿਰਾ ਪੀਵਹੁ ਘਨੋ,ਹਮਹੇ ਪਿਆਵਹੁ ਭੰਗ। 
ਚਾਰਿ ਪਹਰਿ ਕੋ ਮਾਨਿਯੋਂ ਭੋਗ ਤਿਹਾਰੇ ਸੰਗਿ॥ 
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ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ।ਉਹ ਇਉਂ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ 
ਲੋਕ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਸੀ । ਦੂਜਾ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਤੇ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਯਾਤਰੂਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਪਹਾੜੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ 
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।ਬਾਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਕਾ 
ਮੇਵਾ, ਕੇਸਰ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਲੱਕੜ ਆਦਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਏਸੇ ਪਾਸਿਓ' ਹੀ 

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਇਸ ਮਾਇਆਜਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੂਰ 
ਅੰਦੇਸ਼ ਯੁੱਗਪੁਰਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ 

ਹੈ ੨੬ ਕੂ ਭਿ ਿ ੩ ਗੈ ਗੰ ਪੈ 

(੧੩1੧੮ ਤਹ 1 
੨ 4 ਨ ੍ਹ ਕਛੁ 5੫ ਨਉ ਤੂ 2 3 ਤਤ ਬਰ ਤੋਂ % ਤੈ 

ਭਰ ਤਹ ੍ ਭੈ ਹੂ 9 
ਵਿੱਦਿਆ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ 
ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਡੇਰੇ 

ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰੀ 
ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਦ ਤੋਂ ਤੀਂਵੀ' ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹਾਂ।ਸੋ ਏਨੀ 
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ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਾਂਗ ਉਤਾਰ ਕੇ 
ਇੱਕ _ਸਜੀ ਧਜੀ ਰੂਪਵੰਤੀ ਸੁੰਦਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਖਣ 

ਮੰਤਰ _ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਮੇਰੀ ਕਾਮ ਅਗਨੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ। ਉਸਦੀ 

ਫ਼ ਰੰ ਹੂ ਤੁ ੍ ਭਾਵੇਂ 
ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ 
ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਕੇ 
ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 
ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ' ਤਾਂ ਐਂਵੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ 

ਕਾ ਹਸ ਕੰ 
(ਕਿ 2" ਯੂ 1 
ਹਰ ੨ ਕੀ 
ਰਕਤ 

28 ਤਹ ੧ ਹੂ ੭ ਲ੍ਰੰ ਤਰ ਘੜ 
ਤਾੰ ਕੂ 4 ੜੇ ਕਹ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸੀ।ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੱਢ 

ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਅਤਿਅੰਤ ਰਸਭਰੀ ਅਰਸ਼ੀ ਪਰੀ ਹੈਂ।ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ 

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਾਂਗੇ।ਕਿਉਂ ਕਿ ਪਰਾਈ 
ਸੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫੇਰ 
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ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਿਆ! ਵੇਸਵਾ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਹੇਠ 
ਲਿਖਿਆ ਕਥਨ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹੈ: 

“ਜਿਉਂ ਬਹੁਮਤੀ ਵੇਸਵਾ ਸਭ ਕੁਲੱਖਣ ਪਾਪ ਕਮਾਵੈ । 
ਲੋਕਹੁੰ ਦੇਸਹੁੰ ਬਾਹਰੀ ਤਿਹੂੰ ਪਖੀਂ ਕਲੰਕ ਲਗਾਵੇ ॥ 
ਡੂਬੀ ਡੂਬੈ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹੁਰਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਇ ਪਚਾਵੈ। 
ਘੰਡਾ ਹੇੜੀ ਮ੍ਰਿਗ ਜਿਉਂ ਦੀਪਕ ਹੋਇ ਪਤੰਗ ਜਲਾਵੈ॥ 
ਦੂਹੀਂ ਸਰਾਈ ਜਰ ਦਰੂ ਪੱਥਰ ਬੇੜੀ ਪੂਰ ਗਵਾਵੈ। 
ਮਨਮੁੱਖ ਮਨਹਰਿ ਖੰਡ ਹੋਣਿ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਸੰਗਤਿ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੈ। 
ਵੇਸਵਾ ਪੁੱਤ ਨਿਨਾਉ ਸਦਾਵੈ॥ 
ਅਰਥਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਲੱਖਣੀ ਪਾਪ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ।ਲੋਕ ਤੇ ਦੇਸ਼ 

, ਪੇਕੇ, ਨਾਨਕੇ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੀ । ਉਹ 
ਰਵੀ ਡੋਬਦੀ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ ਘੰਡਾ ਹੇੜੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

੧ ਦੀਵਾ ਪਤੰਗੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਆ 
ਜਲ ਬ 

ਇਆ ਉਆ ਇਕ 
ਅੱਠ ਟੋਟੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਰਾਮੀ ਆਖਦੇ ਹਨ।ਏਹੋ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ :- 

ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ ਸੁਨਿਉ ਨਹੀ ਕਾਨਨਿ ਪਰ ਦਾਰਾ ਲਪਟਾਇਓ। 
(ਪੰਨਾ ੧੨੩੨) 

ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰੈ ਇੰਦ੍ਰੀ ਵਸਿ ਨ ਹੋਈ।ਕਾਮਿ ਕ੍ਰੋਧਿ ਜਲੈ ਸਭੁ ਕੋਈ। 

_ਲਾਲਨਿ ਰਾਵਿਆ ਕਵਨ ਗਤੀ ਰੀ।ਸਖੀ ਬਤਾਵਹੁ ਮੁਝਹਿ ਮਤੀ ਰੀ। 
ਸੂਹਬ ਸੂਹਬ ਸੂਹਬੀ । ਅਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੈ ਰੰਗਿ ਰਤੀ ਰੀ।(ਪੰਨਾ ੭੩੯) 

੧) ਜਉ ਰੇ ਖਦਾਇ ਮੋਹਿ ਤੁਰਕੁ ਕਰੇਗਾ,ਆਪਨ ਹੀ ਕਟਿ ਜਾਈ(ਪੰਨਾ ੪੭੭) 
ਇੱਥੇ ਕਟਿ ਜਾਈ ਦਾ ਭਾਵ ਲਿੰਗ ਦਾ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਸੁੰਨਤ ਕਰਨਾ 
ਆਖਦੇ ਹਨ। 

੨) ਸੂੰਨਤਿ ਕੀਏ ਤੁਰਕ ਜੇ ਹੋਇਗਾ, ਅਉਰਤ ਕਾ ਕਿਆ ਕਰੀਐ॥ ਪੰਨਾ ੪੭੭) 
੩) ਜੌ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਜਾਇਆ। ਤਉ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ 

-ਆਇਆ॥ (ਪੰਨਾ ੩੨੫) 
੪) ਸੀਆਲੇ ਸੋਹੰਦੀਆਂ ਪਿਰ ਗਲਿ ਬਾਹੜੀਆਂ॥ (ਪੰਨਾ ੪੮੮) 
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੫) ਜੋ ਸਹ ਕੰਠਿ ਨ ਲਗੀਆ,ਜਲਨੁ ਸਿ ਬਾਹੜੀਆਹਾ॥ (ਪੰਨਾ ੫੫੮) 
੬) ਆਸਾਂ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਪੂਰੀ, ਪ੍ਰਿਯ ਅੰਕਿ ਅੰਕੁ ਮਿਲਾਈ॥ (ਪੰਨਾ ੭੦੪) 
੭) ਕੰਤਾ ਤੂ ਸਉ ਸੇਜੜੀ, ਮੈਡਾ ਹਭੋਂ ਦੁਖੁ ਉਲਾਹਿ॥ (ਪੰਨਾ ੧੦੯੪) 
੮) ਅਜੁ ਨ ਸੁਤੀ ਕੰਤ ਸਿਉ,ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜਿ ਜਾਇ। 

ਝਾਇ ਪੂਛਹੁ ਡੋਹਾਗਣੀ ਤੁਮ ਕਿਉ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਇ॥ ਪੰਨਾ(੧੩੭੯) 
੯) ਬਾਹ ਪਕਰਿ ਪਿ੍ਯਿ ਸੇਜੇ ਆਨੀ॥ (ਪੰਨਾ ੩੭੨) 
੧੦) ਕੰਤੁ ਮਿਲਿਓ ਮੇਰੇ ਸਭ ਦੁਖੁ ਜੋਹਿਓ॥ (ਪੰਨਾ ੩੭੨) 
੧੧) ਗਿਆਨ ਰਾਉ ਜਬ ਸੇਜੇ ਆਵੈ, ਤਉ ਨਾਨਕ ਭੋਗ ਕਰੇਈ ॥ (ਪੰਨਾ ੩੫੯) 
੧੨) ਗੌਤਮ ਤਪਾ ਅਹਿਲਿਆ ਇਸਤ੍ਰੀ, ਤਿਸੁ ਦੇਖਿ ਇੰਦਰੁ ਲੁਭਾਇਆ॥ 

(ਪੰਨਾ ੩੫੯) 
੧੩) ਸਹਸ ਸਰੀਰ ਚਿਹਨ ਭਗ ਹੁਏ, ਤਾ ਮਨਿ ਪਛੋਤਾਇਆ॥ (ਪੰਨਾ ੧੩੪੩) 
੧੪) ਨਿਮਖ ਕਾਮ ਸੁਆਦ ਕਾਰਣਿ ਕੋਟਿ ਦਿਨਸ ਦੁਖੁ ਪਾਵਹਿ। 

ਘਰੀ ਮੁਹਤ ਰੰਗ ਮਾਣਹਿ, ਫਿਰਿ ਬਹੁਰਿ ਪਛੂਤਾਵਹਿ॥ (ਪੰਨਾ ੪੦੩) 
੧੫) ਜੇ ਲਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਭੋਗ ਕਰਹਿ ਨਵ ਖੰਡ ਰਾਜੁ ਕਮਾਹਿ। 

ਬਿਨੁ ਸਤਗੁਰ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਵਈ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੋਨੀ ਪਾਹਿ॥ ਪੰਨਾ ੨੬) 
ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ' ਗੱਲ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ 

ਉੱਪਰ ਅੰਕਿਤ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂੰਗਾ ਸੋ ਉਕਤ ਚਚਿੱਤ੍ਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ 
ਨਿੱਕਲਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭੰਗ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ 
ਖ਼ੁਦ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ।ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ 

ਕਤ 

(8੩15 ਰੂ ਹੂ ਕਪ 9 1 
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ਬੇਠਿਆਂ ਇੱਕ ਸਾਊ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜਨਾਬ ਏਨੀ ਵਾਰਤਾ 

ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ 

ਨੀਲੇ ਥੋਥੇ ਵਾਲੀ ਮੱਲ੍ਹਮ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਖ਼ਮੀਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੋਤੀਆਂ 
ਦੀ ਪਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਸੰਖੀਆ ਭਸਮ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਹਨ। ਭੋਰਾ ਤੇ ਭੂੰਡ, ਕਾਂ ਤੇ 
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ਹੈ.,ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ,ਇਸਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 
ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭਸੌੜੀਆ ਵੀ 

ਰਤ ਉ 

0 ਹੈ ੩ ਤੂ 
ਕਤ 

ਕੂ 
ਭੈ 

ਗਤ ਅਤ 
ਪਦਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਇਹ ਸੱਜਣ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੁਲ ਦੇ ਹੀ ਰਤਨ ਸਨ। ਤੀਜੇ 
ਖੇਮਕਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਖੇਡਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਤਿਅੰਤ ਤਿਆਗੀ 
ਵਿ 
ਮੰਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ _ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ 
ਸੀ। ਪੰਜਵੇ' ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੌ ਮਣ ਬਾਜਰਾ ਦਾਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
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ਪੁ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਇਹ 
ਸੱਤ ਅਲੋਵਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਮ `ਤੇ ੯ ਕੱਤਕ ੧੭੬੮ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡ 

ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਣ 

ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ,ਦੀਵਾਨ ਧਰਮ ਚੰਦ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ। 
ਦਯਾ ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ,ਜਾਤੀ ਮਲਿਕ ਜੀ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ। ਜਿਸ 
ਵਾਸਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :_ 

“ਕੋਪਯੋ ਦੇਵਤੇਸੰ ਦਯਾਰਾਮ ਯੁੱਧੰ। 
ਕੀਯੋ ਦੋਣ ਜਯੋਂ ਮਹਾਂ ਜੁੱਧ ਸੁੱਧੰ॥ ” 
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ਏਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਅਤੇ 
ਸਤੀ ਦਾਸ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੁਲ ਦੇ ਹੀ ਰਤਨ ਸਨ।ਜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪਈਏ ਤਾਂ 
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ 
ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ 
ਛੋਟਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ।ਪਰ ਗੰਗੂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਂ ਅੰਗਿਆਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹਰ ਜਾਤੀ, 
ਕੁਲ ਬੰਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ' ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਭਗਤ ਵਿਭੀਸ਼ਣ 

ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਇੱਕ ਚੰਦੂ ਨਾਮੇ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਸੀ।ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ 
ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿਥੀਆ, ਧੀਰ ਮੱਲ ਅਤੇ ਦਾੜੂ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਅੰਸ ਬੰਸ 
ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ।ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਘੋਪਣ ਵਾਲਾ ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਿੱਧੂ 

ਬਿੱਖੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਲਾਂ ਅਦੁੱਤੀ ਅਤੇ ਧੰਨਤਾ ਯੋਗ ਹਨ।ਇਹ 
ਉਹ ਦਿਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਦੀ 
ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 

ਨਾਨਕ-ਨਾਬੰਦ ਬੇ ਅਮੱਲ ਬਿ ਕੁਸੰਤ੍ਰ)ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ 
ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਬਦ ਸਮਨ ਖਾਨ,ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਅਤੇ 
ਪੋਤਰੇ ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ (ਸੰਨ ੧੭੧੫-੪੭ ਈ:)ਅਤੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ(ਸੰਨ ੧੭੪੮- 
੫੨ ਈ::ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ 
ਹੋਈ ਗਸ਼ਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਛਾਣ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 
ਅਨ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਿੱਲੀ 
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ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਬਾਹਰ ਬਜ਼ਾਰ ਨਖਾਸ (ਘੋੜ ਮੰਡੀ) ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ 
ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਭੀ ਆ ਗਿਉ ਜਦ 
ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਝੱਟ 
ਟਪਾਉਣ_ਲਈ ਝੱਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਰੇਤ ਥਲਿਆਂ ਵੱਲ ਨਿੱਕਲ ਜਾਣ ਲਈ 

ਹੁਣ ਜਦ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਂ ਦੀ 

ਕਾਇਮ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਕਈ ਮਾਰੂ ਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਇਮ 
ਰਹੀ।ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਕਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਭੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 
ਇਹਨ ਵਟ ਲਿਉ 

ਲਿਖਤ'ਸਾਖੀ ਦਉਰੇ ਕੀ' ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ “ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ” 
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ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਉਦਾਸੀ 

ਤਾਂ ਉ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ 
ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ 
ਤੋਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਤਿ ਉਤੱਮ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ 
ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬੀਰਮ ਦਾਸ ਜੀ ਬਿਧੌਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਹੀ 
ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਾ 
ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਉਲਟ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਮਨਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਨੇ ਦੱਸਿਆ 
ਹੈ ?ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੀ।ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 
ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਕਾਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ 
ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਉਸਨੂੰ ਇਹ _ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ 
ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੰਡ ਦਾ ਪਾਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 
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ਗਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 

ਹਨ।ਸੋ ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਸ਼ਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 
ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਉਕਤੀ -ਜੁਗਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 
ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਉ ਕਿ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਖ 
ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ 
ਉਹਨੂੰ ਸਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ 
ਹੈ? 

ਬਾਕੀ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਇਹ ਚਰਿੱਤਰ ੧੯੦ ਦੀ ਉਸ ਪੰਗਤੀ ਦਾ 
ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਛਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 

“ਤੇਜ ਉਸਤਰਾ ਏਕ ਮੰਗਾਯੋ।ਨਿਜ ਕਰ ਗਹਿ ਕੇ ਰਾਵ ਚਲਾਯੋ। 
ਤਾਂ ਕੀ ਮੂੰਡਿ ਝਾਂਟਿ ਸਭ ਡਾਰੀ,ਦੈ ਕੇ ਹਸਿ ਚੰਚਲਾ ਤਾਰੀ॥ ” 
ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ ਭਾਵ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ 

ਇਹ ਕਿ ਦਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਲਾਹੀ ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਤਦੀ ਸੀ।ਪਰ 
ਬਾਹਰੀ ਸੁਭਾਉ ਭਿੰਨ- ਭਿੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸਨ।ਜਿਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਸੀਂ 
ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਅੰਗ 
ਵਿਨੋਦ ਜਾਂ_ਹਾਸੇ _ਨੱਠੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੀ 
ਸੀ।ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਬਛੇਰੇ 
ਬਛੇਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਜੋਗੀ ਅੱਗੋਂ 

ਦੇ ਸੂਰਜ ਤਰਪਣ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਉਧੇੜਦੇ ਹਨ।ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਮ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਪ 
ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਵਿਖੇ ਗਧੇ ਉਪਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ 
ਕਿ ਬਨਾਉਟੀ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ 
ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਨਵਾਬਾਂ ਦੀ ਨਕਲ 
ਕਰਕੇ ਸਾਥੀ ਬਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਰਸੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰਦੇ ਸਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਗਾ 
ਦਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ,ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ,ਕਾਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਇੱਕ 
ਟੰਗ ਸੁੱਟਣਾ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਨੋਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ 
ਹਨ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗ ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ,ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ,ਬਾਜਾਂ ਬਾਲੇ, ਆਖਣ 
ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 

੨॥ 
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ਕਰਤੱਵ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥਾ ਜਾਂ ਇਨਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂਇੱਕਨੀਆਂ 
ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਵੀ _ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਛਮੀ,ਪਾਰਵਤੀ ਤੇ ਸਾਵਿੱਤਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ 

ਰਹ ਨ ਭੂ ਕੂ ੩ ਟ ਹਸ ਹੂ ਨ 

ਕਰ [1 ੨ ਸਰ ਹੋ ਹਰ ਗ਼੍ ਹਰ ਤੈ : 
। ਨ, ਹੂ $ ੩ 
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ਤੂਰ ਰਜ ਨੂ ਰ ਨ ਹੈ । ਕੁ ੩ 
ਨੇ ਕਾਲੀਦਾਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਮੁੰਨ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ 

੫3 
ਤਰ 
2 ਨੂ ਕੂ 

ਕੀ ੩32 ਰਾ! ੫੩੧ ਡੇ ਕਤ ਤਤ ਕੂ ਸਾ ੧ ਸੀ ਤੂ ਇੰ 
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ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਫ਼ਤਹਿ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਕਾਲੀਦਾਸ ਜੀ 
ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜੇ ਭੋਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 
ਕਵੀ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਉਂਪਰ ਮੁੰਡਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਂ ਅੱਗੋਂ ਸਰਸਵਤੀ 

ਲਵੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈਠੱਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 
ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਈ ਵੇਰ ਤੀਰਥਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ 
ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਬਨਾਉਟੀ ਸਾਲੀਆਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਜੈਂਟਲਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਲੂ 
ਕਰ 1 3 ਲੱ ਇਉ 0 ਹਰ ਹੈ 3 ਗੀ, ਕਰ 

ਹੈ ਰੋ ਕਹ ਆ ਤੋ 

੧141 

9011 ਭੈ ਗਰ “੨੦ 1੪1੩੩ 01 
੩ ਗੋ 
ਉਦੇ ਰੂ 2 

ਸੀ 
4 ਹੇ 

ੂ ਮੰ ਤਤ ਹਨ 
ਤੂ 3 ਤੂੰ ਕਰ 14 ਰਤ ਰੇ ਤੋ ਤੱ ਤੂ ਭੱਟ 

ਤੈ.“ ਕੂ 
ਹੜ ੩ 

ਵਿ ਨ ਕੂ ਪ੍ਰੇਤ ਤੇ ਹਕ 
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ਤਤ ਨਹ 
ਸਨ ਨਜਰ ਹਾਨੀ ਹੀ ਗਜ ਵਿ ਕੇ ਰਹਾਂਗੀ 
ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ (੧ 

& %% ਰਤ 

ਰਤ ਰਿ 

ਵਿ 
ਕਹ ਸਿ 1੧੧ ਸਰ 

ਕੁ ਨ ਤੂ ਕੈ 

ਿ ਰੀ 
1 ੍ ਰੀ 

“ਪ੍ਰਾਣ ਉਬਾਰਯੋ ਸੁਖ ਦੀਆ ਜਮ ਤੇ ਲੀਆ ਬਚਾਇ। 
ਆ ਨ 

ਭਾਵ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਡੁੱਬਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਖ 
ਪੂਰਵਕ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ।ਯਮ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ 
ਧਰਮ ਪਤਨੀਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ। ਉਸ ਚੰਚਲਾ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ 

ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:-“ਭਾਰੇ ਭੁਈ ਮੰਦੀ ਹੁੰ 
ਮੰਦੇ॥੮॥੩੫॥ 

-ਮੋਤੀ,ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਵੀ 
ਹੈ। ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ।ਪਰ ਉਕਤ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ 
ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੁਵਾ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਣੀ ਉਸਦੇ 
ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦਾ ਜਾਂ 

ਕਰ 
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ਮਹਾਂਪਾਪ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਰਾਜਾ ਉਸ ਬੇਕਸੂਰ ਤੇ 

ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਇਸਤੋਂ ਅਗਲੇ ਚਚਿੱਤ੍ ਵਿੱਚ ਚੌਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ : - 
“ਚਿਤੁ ਸਿੰਘ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸੋ ਕਹੀ।ਹਮ ਤੇ ਸਕਲ ਕੁਕ੍ਰਿਯਾ ਰਹੀ॥ 
ਤੁਮ ਜੋ ਹਮ ਸੋ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ।ਜਾਨੁਕ ਸੁਧਾ ਸਰਵਨ ਭਰਿ ਡਾਰੇ॥ ” 

ਰਹੇ 
ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੇਰ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ।ਪੜ੍ਹਕੇ ਵੇਖੋ:- 

“ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲਪਟਿਓ ਅਸਨੇਹਾ॥ 
ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਸੇਜ ਸੁੰਦਰਿ ਨਾਰਿ॥ ਪੰਨਾ ੧੭੮॥ 
ਕਪੜਿ ਭੋਗ ਲਪਟਾਇਆ ਸੁਣਿਨਾ ਰੂਪਾ ਖਾਕ ॥ ਪੰਨਾ ੪੨॥ 
ਰਾਜ ਕਮਾਵੈ ਦਹ ਦਿਸ ਸਾਰੀ ॥ ਮਾਣੈ ਰੰਗ ਭੋਗ ਬਹੁ ਨਾਰੀ ॥ ਪੰਨਾ੧੭੬ 
ਵਡਾ ਹੋਇ ਧਨੁ ਖਾਟਿ ਦੇਇ ਕਰਿ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾ ॥ ਪੰਨਾ੬੫॥ 
ਲਲਾ ਲਪਟਿ ਬਿਖੈ ਰਸ ਰਾਤੇ। ਅਹੰਬੂਧਿ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤੇ ॥ 

੦੦0੦੧ €16॥ਘਹੂ 0੦॥੧੦1॥1€161੦॥0&3।0੦11.੮੦॥॥ 



“ਕਵਨ ਸੁ ਬਿਧਿ ਜਿਤੁ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ । 
ਕਵਨ ਸੁ ਮਤਿ ਜਿਤ ਤਰੇ ਇਹ ਮਾਇ॥ ਰਹਾਉ॥ 
ਜੋ ਭਲਾਈ ਸੋ ਬੁਰਾਜਾਨੈ। ਸਾਚੁ ਕਹੈ ਸੋ ਬਿਖੈ ਸਮਾਨੈ ॥ 
ਜਾਣੈ ਨਹੀ ਜੀਤ ਅਰੁ ਹਾਰ। ਇਹ ਵਲੇਵਾ ਸਾਕਤ ਸੰਸਾਰ॥ 
ਜੋ ਹਲਾਹਲ ਸੋ ਪੀਵੈ ਬਉਰਾ । ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਾਨੋ ਕਰਿ ਕਉਰਾ ॥ 
ਸਾਧ ਸੰਗ ਕੈ ਨਾਹੀ ਨੇਰਿ। ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਭ੍ਰਮਤਾ ਫੇਰਿ॥ 
ਏਕੇ ਜਾਲ ਫਹਾਏ ਪੰਖੀ।ਰਸਿ ਰਸਿ ਭੋਗ ਕਰਹਿ ਬਹੁ ਰੰਗੀ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ। ਗੁਰਿ ਪੂਰੇ ਤਾ ਕੇ ਕਾਟੇ ਜਾਲ॥ 
ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉੱਪਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਯੋਗ, ਵੈਰਾਗ 

ਹਕ ਪ'ਕ 

ਕੈ 

ਤਤ 

੨੩੩ ਰੋ ਇ ਯਹ ਤਤ 
ਭੁ 
ਰੂ 15 ਵੇ ਤੋਂ ਨਕ 1 
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ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹਕੀਮ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੀਲੇ ਥੋਥੇ ਤੇ ਕਬੀਲੇ ਤੋਂ 
ਬਣੀ ਮਲਹਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਨਜਾਣ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ 

11198 188 
1੩5 ਰੋ ਮਤ 
2 ਆ ਕੈ ੯ ਭੂ ਤੂੰ 2 11211 

੬ ੍ ਕਹ ਨ ਪੂ ਰੁ ਕਰ ਰੰ ਗਾ ਜੀ 
1 ਲ੍ਰ੍ ਕੈ ਹੂ ਡੇ 1 ਕਰ ੍  

ਪੀ ੍ ਿ 9 ਹੂ ਕਤ ਹਰ 
ਪੈ ਕੈ ਕੰ ਕੈ ਕਾ 

ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਵਾਸਤੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਾਮਦਰਸ਼ਨ ਲੋ ਲੰਬਰਾਜ ਅਤੇ ਕੋਕਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਹੁ 
ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਰਸ ਦਾਇਕ ਮਨੋਹਰ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਟ ਸਤ 2 
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ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਲਿੱਬੜਦਾ ਹੈ ਤੇ 
ਕੰਡਿਆਲੀ ਵਾੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪੜਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ 
ਕਰੀਏ। ਸਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਖਰੜ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣੋ 
ਪੰਡਿਤ ਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ 
ਹੈ :- 

ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ _੧ਉ'` ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 
ਹਰਿ ਜਸੁ ਸੁਨਹਿ ਨ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਵਹਿ॥ 
ਬਾਤਨ ਹੀ ਅਸਮਾਨੁ ਗਿਰਾਵਹਿ॥ ੧॥ 
ਐਸੇ ਲੋਗਨ ਸਿਉ ਕਿਆ ਕਹੀਐ॥ 
ਜੋ ਪ੍ਭ ਕੀਏ ਭਗਤਿ ਤੇ ਬਾਹਜ ਤਿਨ ਤੇ ਸਦਾ ਡਰਾਨੇ ਰਹੀਐ॥ ੧॥ 

॥ਰਹਾਉ॥ 
ਆਪਿ ਨ ਦੇਹਿ ਚੁਰੂ ਭਰਿ ਪਾਨੀ॥ 
ਤਿਹ ਨਿੰਦਹਿ ਜਿਹ ਗੰਗਾ ਆਨੀ॥ ੨॥ 
ਬੈਠਤ ਉਠਤ ਕੁਟਿਲਤਾ ਚਾਲਹਿ॥ 
ਆਪੁ ਗਏ ਅਉਰਨ ਹੂ ਘਾਲਹਿ॥ ੩॥ 
ਛਾਡਿ ਕੁਚਰਚਾ ਆਨ ਨ ਜਾਨਹਿ॥ 
ਬ੍ਹਮਾ ਹੂ ਕੋ ਕਹਿਓ ਨ ਮਾਨਹਿ॥ ੪॥ 
ਆਪੁ ਗਏ ਅਉਰਨ ਹੂ ਖੋਵਹਿ॥ 
ਆਗਿ ਲਗਾਇ ਮੰਦਰ ਮੈ ਸੋਵਹਿ॥ ੫॥ 
ਅਵਰਨ ਹਸਤ ਆਪ ਹਹਿ ਕਾਂਨੇ॥ 
ਤਿਨ ਕਉ ਦੇਖਿ ਕਬੀਰ ਲਜਾਨੇ॥ ੬॥੧॥੪੪॥ 
ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ _ਉਹਨਾਂ ਕੁਤਰਕੀ ਤੇ 

ਭਗੀਰਥ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 
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ਗੁ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਪਰ ਸੱਟ ਮਾਰਕੇ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਡੁੱਬਦੇ ਹਨ। ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਹੋਰ 
ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਕੁਚਰਚਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ 
ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਆਪਣਾ ਜਨਮ 
ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂਹ ਖਾਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਕੇਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ 
ਲੋਕ ਏਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਕੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ 
ਕੇ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਦੂਜੇ ਮੱਤ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 
ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਢੱਸਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ 
ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਹੀ_ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੰਗਲ ਇੱਕ ਥਾਂਵੇਂ'_ਹੋਂਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ 
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ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਮਤ 
ਬਖਸ਼ੇ। 
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ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਕਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ 
ਜਾਣਕਾਰ ਉਸਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕਰੇ। ਉਸਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰੇ, ਮੁੱਲ ਘਟਾਏ। ਉਸਦੀ 
ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਲਾਂਛਿਤ ਕਰੇ। ਸੰਤ ਕਵੀ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 
ਕਵੀ, ਸੰ ਜਾਂ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਦਾ ਮਹਾਨ ਅਨੰਦ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਲੋਕ ਵੱਲ ਨੱਠੀ -ਨੱਠੀ 
ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ 
ਪ੍ਯੋਗ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਤਿਪੁਰਖ, ਸੂਰਬੀਰ, ਦਾਨੀ, ਤਪੱਸਵੀ, 
ਵਿਦਵਾਨ, ਗੁਣਵਾਨ, ਜਪੀ, ਤਪੀ, ਜਤੀ, ਸਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ 
ਕਿਸੇ ਦੁਸਟ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਨਾ ਆਦਿ 
ਨੂੰ ਉਕਾਸਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ, ਸਤਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ 
ਸੁੱਚ, ਸੰਜਮ, ਵਰਤ ਨੇਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ 
ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਊਤ ਕਮੂਤ, ਕਪੂਤ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਈ 
ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ, ਲਿਸ਼ਕਾਉਣ, ਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਗੰਦੇ 
ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਹੀ ਦਾਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਪਰ ਓਹੀ ਸਰਸਵਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 
ਲੋਹੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੀਤਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਆਪਣੀ 
ਰਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੀਤਾ,ਤੇ ਸਤਿ 
ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਖਮ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਣੂੰ 
ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਿੰਦਿਆ,ਨਫਰਤ, ਘਿ੍ਣਾ ਜਾਂ ਕਲ੍ਹਾ ਕਲੇਸ਼ 
ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਜੋ ਦਸ਼ਾ ਵਾਕ ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ 
ਅਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।ਪਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅਸੀ' ਇੱਕ 
ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗਧੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲਾਲ ਨੂੰ 
ਜਦੋ ਕਿਸੇ ਜ਼ੌਹਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਕੇ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 
ਆਕੇ ਉਹ ਲਾਲ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਬਲ ਕੇ, ਖਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ 
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ਹਜਾਰਾਂ ਗੁਣਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਏਨਾ ਕੁ ਹੀ ਮੁੱਲ ਸੀ।ਪਰ 

ਤੂੰ ਤ'ਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਂ ਦਾ ਪਾਰਖੂ ਹੈਂ । ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ 
ਉਸ ਗਰੀਬ ਘੁਮਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, 
ਤੰਗ ਦਸਤੀ ਤੇ ਨਿਰਧਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਤੂੰ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਕੇ ਵੀ 
ਮੇਰਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ।ਸੋ ਇਹੋਂ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ 
(ਜਨਮ ੧੯੪੦) ਦੀ । ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਮਝ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 
'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ_ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ 

।ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌ ਸਾਲ 
8੩ 
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“ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਜਪੈ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ.ਏਕ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੈ। 
ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਟ ਭੂਲ ਨਾ ਮਾਨੈ॥ 
ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਦਇਆ 'ਤਪ ਸੰਜਮ ਏਕ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਏਕ ਪਛਾਨੈ। 
ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘਟ ਮੈ ਤਬ ਖਾਲਸ ਤਾਹਿ ਨਿਖਾਲਸ ਜਾਨੈ॥ ” 
`ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖੁਦ ਵਿਚਾਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ 

ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ 
ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਏਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੰਨਾ ੬੩ ਉੱਪਰ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ “ਸਾਚ ਕਹਉ 
ਸੁਨ ਲੇਹੁ ਸਬੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਇਓ” ਇਹ ਤਵਪ੍ਰਸਾਦਿ 
ਸਵੈਯੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੂਜੀ ਗਵਾਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। 

ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਫਿਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਜੋਂ ਕਿ ਪੰਨਾ 
੧੧੯ ਉੱਪਰ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। 

“ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ”। (ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚਰਿੱਤਰ 
੪੦੪) 

ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟੂਕ “ਕੋਊ ਹਰਿ ਸਮਾਨਿ ਨਹੀ ਰਾਜਾ” (ਗੁਰੂ 
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੰਨਾ ੮੫੬) ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 
ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦਾ ਏਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਿਲ ਹੈ।ਏਨਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ 
ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। 

ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨ ਹਾਰੈ।(ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ) 
ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ 
ਉ।ਏਸੇ ਲੇਖ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ” ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ 
ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।“ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ,ਸੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸਿਰਰ 
ਚੀਆ।(ਉਸਾਰੋ ਦੀਪਾ) 

ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ੧੨੪ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਦੋ ਟੂਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 

ਸਿ 
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ਮਾਲਿਕ ! ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ “ਨਾ ਡਰੇਂ` ਦੀ ਗੱਲ, 'ਜਾਏ ਲੜੋ” ਦੀ ਗੱਲ "ਜੂਝ 

ਮਰੋ” ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ “ ਸੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂੰ ਨ 
ਟਰੋਂ” ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਆਏਗੀ।ਇਸ ਲਈ ਆਰੰਭਕ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 

“ਦੇਹ ਸਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹਿ ਇਹੈ ਸੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂੰ ਨਾ ਟਰੋਂ” ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ 

1 ਰਾ & ਕੰ ਹੂ ਗੰ 8 ਸਿ ਕੈ ਡ ਕੋ 
ਹੈ । ਗੌ ਘਾ ੧੩ ਕੈ, 

ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਓਥੇ ਜੋ ਮਰਿਯਾਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਦਰਸਨ ਕਰਕੇ ਆਓ 
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“ਘਰ ਕੇ ਦੇਵ ਪਿਤਰ ਕੀ ਛੋਡੀ ਗੁਰ ਕੋ ਸਬਦੁ ਲਇਓ॥ 
ਕਹਤ ਕਬੀਰੁ ਸਗਲ ਪਾਪ ਖੰਡਨੁ ਸੰਤਹ ਲੈ ਉਧਰਿਓ॥ (ਪੰਨਾ੮੫੬) 
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ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹਸਤੀਆਂ ਲੰਘੀਆਂ 
ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਦੂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਇੱਜਤਾਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਧਨ ਮਾਲ ਤੇ 
ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਭਰੀ ਮੌਤ। ਇਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੱਲੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀ।ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ 

ਭਰ,ਮਨਮਤੀਏ ਵਿਤੰਡਾਵਾਦੀ ਲੋਕ ਹਨ।ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 
ਧਨਪਤੀ ਕੁਬੇਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ੍ਹੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਟੇ ਗੱਫੇ ਤੇ ਦੂਜੇ 

ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ 

ਚਾਰ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਕਿਸੇ ਭਲੇਮਾਣਸ ਤੋਂ ਕੱਟਾ-ਕੱਟਾ ਆਖ ਕੇ 
ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟੋਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 
ਅਸੀਂ ਅਮ੍ਰੰਤਮਈ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੇ ਪ੍ਰ ਹੂ 3 0 ੩ ੮੨ ਕਾ ਤੂ 

3 ੫ ਰੰ ਪੁ 2 & ਹਾ 
ਪੱ ਰੋ ਉਹ 

ਹਕ 
ਨ $% 

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ 
ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਤੰਡਾਵਾਦੀ ਹੋਇਆ ਹੈ -ਮਹਾਂਕਵੀ_ਹਰਸ਼।ਜਿਸਦਾ ਜਗਤ 

ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ।ਬੱਸ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵੇਦਾਂਤ 
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ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕਿ 

ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਸਾਧੂ ਉਸ ਜਾਪ ਕਰਤਾ ਭਗਤ ਦੇ 

ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ “ਸੋਹੰ” ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆਂ 
ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 
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ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ੍ਹੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦ ਦਿਉ। 

ਉਹ ਲਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲਾ।ਹੁਣ ਪਾਠ ਬਣ ਗਿਆ 

“ਵਾਸੋਹੰ` ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਭਗਤ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦਾਸ ਹਾਂ।ਉਸ 
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਲੱਗਭੱਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ 
ਵਾਲੇ ਅਦਵੈਤ ਵਾਦੀ ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਸਾਧੂ ਫਿਰ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆਂ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਠ ਤੈਨੂ ਕਿਸਨੇ 
ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ `ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੀ ਬੀਤੀ ਵਾਰਤਾ ਸਾਰੀ ਅਰਜ਼ _ਕਰ 
ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਉਹ ਸੰਤ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ' ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਰ ਮੰਜ਼ਿਲ 
ਰਸਤਾ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਭਲਾਮਾਣਸ ਤੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਮੰਤਰ ਦੱਸ 
4 
ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਠ ਬਣ ਗਿਆ " ” ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ 
ਪਖ ਸਜਾ ਵੱ ਸੀ ਜਾ ਪਰਬੂਰਮ ਦਾ: ਹੀ ਤੂਪ ਹਾਂ।ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੋ 
ਉਹ ਸੰਤ ਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ।ਤੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹੁਰਾਂ 
ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਤਤ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ _ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਪਰ ਕਿਸੇ_ਰੂਹਾਨੀ 
ਪੜਾਅ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਸੰਤ ਜੀ ਫਿਰ ਆ 
ਧਮਕੇ।ਜਦੋਂ_ਉਹਨਾਂ` ਨੇ ਉਸਤੋਂ ਮੰਤਰ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 
ਪਿਆਰਿਆ! ਮੰਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅੱਗੇ 
ਇੱਕ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਚਾਰਣ ਕਰ। ਤਾਂ ਪਾਠ ਬਣ ਗਿਆ 
“ਦਾਸਦਾਸੋਹੰ`ਭਾਵ ਮੈਂ' ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ 
ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਭਗਤ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ 

ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਮਿੱਠੇ ਪਕਵਾਨ ਤੇ ਸੋਂ 
ਦਾ ਸਾਗ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਹੁਰੀ' ਚਿੱਪੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ 
ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਭਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ ।ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੋ 
ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ।ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 
ਮਹਾਤਮਾ ਜਨੋ! ਪੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿੱਛੋ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਹ ਸਾਹਮਣੇ 
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ਪਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੱਸਿਆਂ 
ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੋ ।ਜਿਸਨੇ ਹੌਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹਟ ਕੇ ਮਾਰੀ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ 
ਅਸੀਂ ਸੇਕਾਂਗੇ।ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ 
ਝੜਦਾ ਬੱਸ ਮੈਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਣ 
ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਅਫਗਾਨਿਆਂ ਤੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨਾਂ, ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਤੇ 

ਤੇ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਆਸਤੀ ਰਾਜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਦਿੱਲੀ 
ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਮਨਵਾਈ ਸੀ 
ਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈ ਜ਼ 

ਵਖ਼ਤ 
ਵਿਚਾਰਕ ਤੇ ਸੁਧਾਰਕ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮਾਸਟਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਸ਼ੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਤਰਕੀ 

ਦੰਡੀ।ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਜੀਵੀ ਲੰਗੋਟੇ ਕਸ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰੋ 

ਿ ਸੀ ਰਾ ਤਹ ੍ ੨੮੫, ੩੧, 
94 ਛੂ ਤੈ 

੫ ੨੬ ਨ 
੬6 

ਹੀ ੧ 

ਤੇ 
ਹੜ੍ਹ ਭੈ ੭< 

ਕੂ ਤੂ 
ਰਤ ੩834) ਤਕ ਭਨ ਤਤ ਝਤ ਰੈ ਤਹ ਤੈ 
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ਛਪਵਾਇਆ ਹੈ।ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ 
ਰੋਪੜ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ । ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ 
ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੱਤਕੇ ਦੇ 
ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਰੂਰ ਭੁਲੱਥੇ ਦੇ ਦੋ 
ਹੱਥ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ 
ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੀਰ ਰਸ ਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਛੇੜਾ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ 
ਸੀ?ਦੂਜੀ ਸਲਿੱਪ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ 
ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 
ਸਾਡੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੜ੍ਹੀ ਘੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 
ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤਾਂ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ 
ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਦਿ 
ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਖਰੜ ਗਿਆਨ 
ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨਿਰਮਲ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਜਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ 

ਵਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 

ਕਰਨੀ । ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣਾ ਵਿਹਲੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ _ਕਰਨਾ। ਤਾਸ਼ 
ਖੇਡਣੀ,ਗੱਪ ਮਾਰਨੇ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁੱਭ ਗੁਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ 

ਕੀਤਾ, ਨਿੱਤਨੇਮ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰਕੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ 
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ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਘਤੰਮ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ 
ਪੁਛਾਉਂਦਾ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕੇ ਬਾਬੇ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਲੱਗ ਪਿਆ 
ਬਣਾਉਟੀ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਹੰਝੂ ਕੇਰਨ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਲਿਆ। 
ਵਿੰਦਾਵਣ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਤੇ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ 
ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜੱਟ ਨੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਭਾਲਣੇ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਰੱਜ ਕੇ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦੇ 

ਕਬਾ,ਰਾਜੇ ਪ੍ਰੀਕਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸਰਾਪ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਥਾ,ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ 
ਕਥਾ,ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਲਕਸ਼ਣ, _ਤੀਜੇ ਦੀ ਜਯ ਵਿਜਯ ਕਥਾ, ਕਪਿਲ ਅਵਤਾਰ, 
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ਸੀਸ ਉਪਰ ਮੁਕਟ ਹੈ !ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੇ ਪੰਖ ਜੜੇ ਹਨ !ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ! 
ਨੀਲੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ! ਮੇਘ ਸ਼ਾਮ ਰੰਗ ! ਹਸੂੰ ਹਸੂੰ ਕਰਦਾ ਚਿਹਰਾ! ਕੀ ਅੰਤ 
ਹੈ!ਬਾਬਿਓ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ 
ਤਾਂ ਗੋਪੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਨਾਰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਬੀਣਾ ਵਜਾਉਂਦਾ 
ਹੈ।ਸ਼ਿਵਜੀ ਡਮਰੂ, ਇੰਦਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਤਾਲ, ਤਿੰਨ ਤਾਲ,ਵੱਜ ਰਹੇ 
ਹਨ, ਦੇਵਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਏਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ 

ਰਹ, ਕਵਨ ਲੀਹ ਹੀ ਨ ਨਨ ਰਨ 
ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵ੍ਰੰਦਾਵਣ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਦੱਸ ਜ਼ਰੂਰ 
ਪਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਟੀਆ ਦੁਸਟ ਸੁਧਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ 
ਦਰਵਾਜ਼ਾ,ਗੁਰਸਿੱਖ ਗਲੀ,ਮੁਹੱਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ । ਬਿੰਦਰਾਬਣ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 
ਪਰਚੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ'`ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ 
ਬੇਨਤੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਅੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ 
ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਿਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 
ਹਾਂ : 

ਜ ਕੂਕਿਮੇਕੁੰ ਕਜਧੇਠ੍ਕਗਗੇਂ ਕਕਸਸੰਗਿਜਸ। 
ਯੋਬਧੇਜਸਕ ਕਹਗ਼ਗਿ ਕਿਨਗੂਧੂਕਜ: ਸਸਬਕਤ੍।। 

(ਸ਼ੀ ਮਦਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ,ਅਧਿਆਏ ੩,ਸ਼ਲੋਕ ੨੬) 
ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ 

ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧੀ ਜਾਲ ਦੇ ਬਾਣ ਨਾ ਮਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 
ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।“ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਪਰਮ ਤੱਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਵੀ 
ਸਤਿ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ 
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ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰੀ ਮਾਂ ਭੜੋਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ 
ਬੀਜ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਦਾ ਮਰਨਾ ਵਿਹਲੇ ਵੇਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ 
ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ! ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ! ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ !ਦਾਸਾਂ ਦੀ 
ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਰਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਨਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਤਰਸ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ 
ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ । ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਂ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਤਾਂ 
ਗੁਣੀਆਂ ਨੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਕੀਲੇ ਹਨ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਹਨ।ਕੋਈ 

ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਂ ਤਾਂ 
ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਕੀਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ 

ਨੰ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ _ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭਰਾ 
ਕੈਪਟਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬੋਲੇ 
ਸੀ ਤਾਂ ਓਥੇ ਆਪਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵੈਯੇ ਦਾ 
ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਹੇ ਰਵਿ ਹੇ ਸਸਿ ਹੇ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧਿ, ਮੇਰੀ ਅਬੈ ਬਿਨਤੀ ਸੁਨ ਲੀਜੈ” 
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ਦਯਾ ਅਤੇ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਆਦਿ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਲੰਕਾਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ 

ਸੰਗਤ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾ 
ਰਹੀ ਸੀ।ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਨਕਸਰ ਵਿਖੇ 
ਸਤਿਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਿਊ ਉੱਤਮ 

ਭੰਡਾਰ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸਦੀ 

ਕੈਸਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ:- 
“ਆਸਾ॥ _ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਇਰੰਡ ਬਾਪੁਰੇ ਸੰਗਿ ਤੁਮਾਰੇ ਬਾਸਾ॥ 
ਨੀਚ ਰੂਖ ਤੇ ਊਚ ਭਏਹੈਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਨਿਵਾਸਾ॥੧॥ 
ਮਾਧਉ ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਰਨਿ ਤੁਮ੍ਾਰੀ॥ 
ਹਮ ਅਉਗਨ ਤੁਮ ਉਪਕਾਰੀ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਚਮਕ ਜੀ 
ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਰਹੀਐ ਮਾਧਉ ਜੈਸੇ ਮਧੁਪ ਮਖੀਰਾ॥੨॥ 
ਜਾਤੀ ਓਛਾ ਪਾਤੀ ਓਛਾ ਓਛਾ ਜਨਮੁ ਹਮਾਰਾ॥ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਸੇਵ 

ਨ ਕੀਨੀ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾ॥ (ਪੰਨਾ ੪੮੬) 

ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿੱਡੇ ਦੁੱਖ 
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ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 
ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡੰਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਕੋਈ 
ਨਹੀਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਮਨੋਰਥ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ 
ਡੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 

13੩੩੨ ॥੩੩ ਤਤ ਹੈ ਤਤ ੨ ਰੰ ਰਤਨ ਹੋ ਰੂ ਉਤ ਜਹ ਲੀ ੩ ਰੋਡ ਹੈ 3 ਚ 
$ ੍ ਹੂ ਇਨ ਤਹ ਹੈ 

ਫ਼ [ਇਂ 
ਰੂ 

ਆ 
॥॥ 

੩ 3 ਆ (॥ [1 35ਉ ਕੂ ਡੇ ਕੈ ਦੈ ਰੰ 

ਨ ਕੇ ਰਤ ੂੰ ਕੂ. 23 5 ੩੯੩ ੩ ਪਰ ਪੰ ਹੈ ੰ 0 ਤੈਂ ਤੂ 4 ਘਕੇਰ ਭੂ ਕੈ ਹ੍ਰਪ੍ਰਘ ਕੈ ੫ 1 
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ਹਰ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੰਕਾ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।ਮੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ 
ਨਹੀਂ ਅਨੋਕਾਂ ਵਾਰ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 
ਜਦੋਂ ਪਖਿਆਨ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ੪੦੪ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਬਾਣੀ 
“ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ” ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਰਾਮਾਵਤਾਰ ਦੇ “ਪਾਇ 
ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ' ਤੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਉੜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ 
ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸ਼ੰਕਾ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 
ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੱਚੇ -ਪਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਕੋਈ 

ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਭ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਤੇ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਦੇ ਡੱਡੂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ 
ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨੀਤੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਘੜੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 

ਨਦੀ ਹੰਗਰੀ ਤਰੀ ਹਸ ਰਗੜ ਕਬੂਤਰ,ਗਊਆਂ 
ਤੇ 

ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋ' ਦੁਰਾਡੇ ਫੁੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 
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ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸਣ ਰਹਿਣ ਦੇ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗੰਦਾ ਗੁੜ, ਸੜੇ ਬਲੇ ਛੱ: ਰਸਨ ਇਤ 
ਰੌਹ, ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤੇ ਸਸਤੇ 
ਕਰ 6 

ਜੈ ਯੋ 'ਡ 
£ & ਸੰ ਕੈ ਯੋ: ਕੇ 

੨ ਹੂ ਭੂਤ ਤੂ ਤੂ ਤੀ ਦੂ ਕੂ 
9 ੨ ਹੈ ੫) ਡ੍ਰੰ 'ਤ ਘਾ 

5 ਗੁ. ਤੂੰ ਹੇ ਨ ਉਕਤ 

ਵਰ ਕੱ ਕਤ 

ਘੱਤ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਬੀਬੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਲੰਘਾਈਦੀ 
ਹੈ।ਦੂਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹਨ ਫਾਰਮੀ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਵਰਗੇ। ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਵੇ' 
ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਈਮਾਨ,ਧਰਮ 
ਧੜਾ,ਸਿਧਾਂਤ ਪੱਖ,ਸੋਚ ਆਚਰਣ,ਸੁੱਚ ਸੰਜਮ ਜਾਂ ਨਿੱਤਨੇਮ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਜਾਤ ਪੱਤ, ਕੁਲ ਗੋਤ,ਗੁਰ ਗਿਆਨ _ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਸਾ, ਪਦਵੀ ਜਾਂ ਚੌਧਰ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ, ਠਾਠ ਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਲਈ ਉਹ 
ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਫਾਰਮੀ 
ਮੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ।ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਮਤਿ ਖੋਜੀ, ਸੱਚ ਦੇ 
ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਤੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਦੀ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 
ਲੁਕਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ` ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਬਰ, ਸ਼ੁਕਰ, 
ਸਿਮਰਨ, ਸੰਤੋਖ, ਸਦਾਚਾਰ,ਸੱਚ,ਸੁੱਚ,ਸੰਜਮ ਆਦਿ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਨਹੀਂ 

ਛੱਡਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਹਿਰਦਾ ਆਕਾਸ਼ 
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ਰਹਹਿ ਅਤੀਤ ਸਚੇ ਸਰਣਾਈ॥ (ਪੰਨਾ ੨੨੭) 
ਅਤੇ 

“ਰਹਹਿ ਇਕਾਂਤਿ ਏਕੋ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਆਸਾ ਮਾਹਿ ਨਿਰਾਸੋ॥ 
ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਦੇਖਿ ਦਿਖਾਏ ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੋਂ ॥ 

(ਪੰਨਾ ੯੩੮)” 
ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਦੀਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ 

“ਚਿੱਪੀ, ਕੰਬਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਡਾਢੀ, ਨਹੀਂ' ਹੋਂਵਦੀ ਹੋਰ ਜਾਗੀਰ ਕੋਲੇ। 
ਝਿੜਕ ਦੇਂਵਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਕੋ ਪਿਆਰ ਬਿਠਾਂਵਦੇ ਕੀਰ ਕੋਲੇ॥ ” 

“ਈਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਜ਼ਰਵਾਣਿਆਂ ਦੀ। 
ਲੇਕਿਨ ਫੜ੍ਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਨੀਚ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੀ॥ 
ਬ੍ਹਮਦੇਵ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। 
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਜਗਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ॥ ” 

ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ 
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਣ ਯੋਗ 
ਗਹਿਰੇ ਬਣ, ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਛਟੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ,ਛੱਪਰਾਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਗੁੰਮਟਾਂ 
ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ,ਸੰਘਣੀਆਂ ਝਿੜੀਆਂ, ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮਠ 
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ' ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਵੀ ਕਿਨਾਰੇ 
ਕਰ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਹੀ ਪਾਲੀ ਪਾਸੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 
ਹਰੀ ਸਾ ਕਦ ਗਲ ਹਾ ਲੀ ਦੀ ਨੀ 

ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਕਿਸੇ ਕੌਇਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਣੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ 
ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰਾਗ ਤਰਾਨੇ ਛੇੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤਮਯ ਕਰਦੀ ਰਹੀ 
ਤੇ ਹੁਣ ਵਰਖਾ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ :- 

“ਪਾਵਸ ਰੁੱਤ ਕੇ ਆਉਂਣ ਤੇ ਕੋਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਮੌਣ। 
ਦਾਦੁਰ ਵਕਤਾ ਬਣ ਗਏ ਹਮਰੀ ਸੁਨਤਾ ਕੌਣ॥ ” 
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ਭਰ ਤਕ 71 ਪਾਊ ਹੇ ਘ ਨ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਮੱਖੀ ਹੁੰਦੀ 
ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗ ਤੁਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੁਣ 
ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਰਾਣੀ 
ਮੈ' ਹਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ”? 

ਬਾਕੀ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਦਾ ਤੇ ਮਧੂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 

ਜੂ 
੫ ਗ੍ਰਾਧੈ ੩ ੩ 

। ਛੇ 
ਅਨੇਕ ਥਾਂਵੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ 
ਸੰਗਤ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। 

“ ਕਬੀਰ ਭਲੀ ਮਧੂਕਰੀ ਨਾਨਾ ਬਿਧਿ ਕੋ ਨਾਜੁ॥ 
ਦਾਵਾ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਹੀ ਬਡਾ ਦੇਸੁ ਬਡ ਰਾਜੁ॥ ” (ਪੰਨਾ ੧੩੭੩) 
ਭਾਵ ਮਧੂਕਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਰਵਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ, 

ਲੇਖਕਾਂ,ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੇ ਸਾਧਕਾਂ ਲਈ।ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਧੂਮੱਖੀ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੀ 
ਬਜਾਇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਸਤੇ, ਸੋਹਣੇ ਕੁਸੋਹਣੇ, ਔਖੇ ਥਾਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸੌਖੇ 
ਥਾਂ ਉਗਮੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਰਸ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੱਕ 

ਦਰਵੇਸ਼ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ। ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਅਤੇ ਜੱਟ ਕੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ 

ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਣੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡੀਏ 
ਜਾਂ ਆਨ ਬਾਟ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ 
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ਕਰ ਤੂ ਡ 2 

- ਤਹ ਆ ਤੂ 326 ਪਰੇ 

ਗੋਤ 
ਹ , ਜੱ ਕਰ ਕ੍ਰ < ਤਹ 

ਕੈ ਤਹ ਹ ਿ ਹੀ ਤਤ ਮੈਭ 0. ਮੈ ਕੰ 2, ਨਾ 
ਹੀ ਨ ਮੇ ਤੂ ਨ ਹਰ ॥ 

ਤੈ ਵਰਗੇ _ਕੁਸ਼ਾਗਰ _ਮਤੀ 

ਤੂ ਕਹ 

ਵਰ ਛਕ ਤ ਤੂਤ ਕਤ ਅਤ ਤੂਤ 

ਪਊ ਤਤ 
ਤੂ ਤਕ ਰਤ 

ਘ& ਕੂ ਕੋ ਥੈੱ ਲੱ ਹੀ ਘਕੁਂ ੩ ਤੂਤ ਰੈ ਹੈ ੨੬ ੨ ੩ ਕੋ ੫ 

ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

ਤਰਹ ਗੋ ? ਕੈਪ ਫੀ ਹੈ ਤੋ ਤੂ ਤੂ ਤੂ 
ਤੂ ਨੌ: ਕੋ? 5 ਕੈ ਤਤ 
ਕਰੋ ੩ 2 ਇੰ ਤਰ ਪੁ. ਨ ਪੂ 4 ੬ “ਧਰ 

ਭੂ ਹੋ ਘੁ ਕੰ ੩0 ਡੇ 
ਡ ੨ ਰੰ ੨ 

ਰ ਇ ਰੰ 2੪ ਤੂ ਹੈ 
3 $ 3 
ਵਿ . ਰਿ ਮਰ ਹੈ ਹੈ 

ਸਿ ਤੋ ਰੇਤ ਬਕ ਰਤ 
ਕੈ ਕੁੰ#ਘ ਬੂ ਪਤ ਤੂ 5 ੫& ਪੂ ੩. 
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ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 

ਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਂ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ ਦੇ ਛੰਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 
ਪੰਗਤੀਆਂ ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੰਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰਾਂ 
ਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਅਰਥ 
ਸਮਝੀਏ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ ਦੇ ਛੰਦ ੯੩ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਤੇ ਚਰਿੱਤਰ 
੨੬੬ ਦੇ ਛੰਦ ੮੭ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਮਿਲਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ: 
ਨਹੀਂ' ਜਾਨ ਜਾਈ ਕਛੂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ(ਚਰਿੱਤਰ ੨੬੬,ਪੰਨਾ ੨੪੪,ਛੰਦ ੮੭) 
ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਜਾਈ ਕਛੂ ਰੂਪ ਰੇਖੰਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ, ਪੰਨਾ ੫੬,ਛੰਦ ੯੩) 

ਅੱਗੇ 
ਨ ਤਾਤੰ ਨ ਮਾਤੰ ਨ ਜਾਤੰ ਨ ਕਾਯੰ(ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ ੫੮,ਛੰਦ ੧੦੧) 
ਨ ਤਾਂ ਕੋ ਕੋਊ ਤਾਤ ਮਾਤਾ ਨ ਭਾਈ(ਚਰਿੱਤਰ ੨੬੬,ਪੰਨਾ ੨੪੪, ਛੰਦ ੮੮) 

ਅਤੇ 
ਨ ਤਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਤਾਤ ਮਾਤੰ ਨ ਭਾਯੰ(ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਪੰਨਾ ੧੦੬,ਛੰਦ ੧੫) 

ਹੋਰ ਵੇਖੋ: 
ਨ ਪੁਤ੍ਰਾ ਨ ਪੋਤਰਾ ਨ ਦਾਯਾ ਨ ਦਾਈ(ਚਰਿੱਤਰ ੬੬, ਪੰਨਾ ੨੪੪,ਛੰਦ ੮੮) 
ਨ ਪੁਤ੍ਰ ਨ ਮਿਤ੍ਰੰ ਨ ਸਤ੍ਰੰ ਨ ਭਾਮੰ।(ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ ਪੰਨਾ ੫੬,ਛੰਦ ੯੨) 

ਜਾਂ : 
ਕਹਾਂ ਕੈ ਬਖਾਨੋ ਕਹੇ ਮੋ ਨ ਆਵੈ।(ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ ਪੰਨਾ ਛੰਦ ੯੩) 
ਕਹਾਂ ਕੈ ਬਖਾਨੋ ਕਹੇ ਮੋ ਨ ਆਵੈ। (ਚਰਿੱਤਰ ੨੬੬,ਪੰਨਾ ੨੪੪ ਛੰਦ ੮੭ ) 
ਕਹਾਂ ਨਾਮ ਤਾ ਕੋ ਕਹਾਂ ਕੈ ਕਹਾਵੈ। (ਬਚਿੱਤਰ ਅਧਿਆਏ ੧.ਪੰਨਾ ਫ਼ੰਦ ੧੪) 
ਕਹਾਂ ਨਾਮ ਤਾ ਕੋ ਕਹਾਂ ਕੈ ਕਹਾਵੈ । (ਚਰਿੱਤਰ ੨੬੬ ਪੰਨਾ ੨੪੪ ਛੰਦ ੮੭) 

ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ 
ਹਾਂ :- 

ਕਹਾਂ ਬਾਸ ਤਾਂ ਕੋ ਫਿਰੈ ਕੌਨ ਭੇਖਾ। (ਚਰਿੱਤਰ ੨੬੬,ਪੰਨਾ ੨੪੪, ਛੰਦ ੮੭) 
ਕਹਾਂ ਬਾਸ ਤਾਂ ਕੋ ਫਿਰੈ ਕਉਨ ਭੇਖੰ। 

(ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਅਧਿਆਏ ੧ ਪੰਨਾ ੧੦੬ ਛੰਦ ੧੪) 
ਕਹਾਂ ਬਾਸ ਤਾਂ ਕੋ ਫਿਰੈ ਕਉਨ ਭੇਖੰ।(ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ ਪੰਨਾ ੫੬ ਛੰਦ ੯੩) 
ਕਹਾਂ ਬਾਸੁ ਤਾਂ ਕੋ ਫਿਰੈ ਕਉਨ ਭੇਖੰ। 

(ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਪੰਨਾ ੩੩੬ ਛੰਦ ੬) ਆਦਿ 

ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 
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ਮਨੋਂ ਉੱਦਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ।ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 
ਸਾਂਝੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਉੱਪਰ 
ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਿਲਕੇ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਸਭ ਦੇ 
ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਖਰ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਪੰਥ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਲਮ 'ਚੋਂ`ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
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ਸਦ ਸਦਨ ਇਕ ਅਨ ਰਤ ਨੀਅਤ ਰਿਹ ਸੀਤ ਜਤੀ 
ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਛੋਟੀ ਕਥਾ ਭਾਵ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਵਾਰਤਿਕ ਵਿੱਚ 

ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਭਾਸ਼ਾ 
ਮਿੰਨੀ ਜਾਂ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 

ਤੂ ਗੰ 
101 , ਅਭਿਆਸ, 

ਇਹ ਸ਼ਬਦ 
ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।ਚਰ“ਇਤਰ। ਵਿਹਾਰ, ਆਦਤ,ਚਾਲ- 

ਕਿੱਤਾ, 
ਕਥਾ, ਬਿਰਤਾਂਤ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਸੁਭਾਅ, ਕਰਤੱਵ। 

ਬੂ ਛੁ [51 
ਸਉ ਦਰ 

ਰੂ ਕੀ ਅਮਾਨਤ ਦਿਲਬਾਗ ਤੇ ਗੁਲਬਾਗ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ 
ਹ ਕੋਸ਼ਲ, ਬਾਹੂ ਬਲ, ਵਾਕ ਚਾਤੁਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ 

ਰੱ ਟਰ ਰੰ ਤੁ 
152 
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ਅਭਿਨੈ ਕਲਾ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੀ ਉੱਚੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਰਵਾ 

ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਛੱਠਮ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਚਰਨੀ ਆ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 

ਸਾਹਸ ਕਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਹਸ ਕਥਾ ਹੈ 

ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸੋ ਯੋਜਨ ਅਰਥਾਤ ਚਾਰ ਸੌ ਕੋਹ ਸਮੁੰਦਰ ਲੰਘ ਕੇ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚੋਂ 
ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ।ਭਾਰਤੀ ਵੀਰਾਂਗਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ 

ਸ਼ਾਨ ਬੀਬੀ ਭਾਗੋ ਦਾ ਵਿਦਾਵੇ ਵਾਲੇ ਚਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ 
ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਹਸ ਕਥਾ ਹੈ। ਇਹੋ 
ਖੇਡ ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਵੀ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦਾ 
ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਕੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੋਰੀਆਂ 
ਵਿੱਚ ਠੀਕਰੀਆਂ ਪਾਕੇ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਝਟਕਾਉਣਾ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਹਸ ਕਥਾ 
ਦਾ ਉੱਤਮ ਨਮੂਨਾ ਹਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣਨਾ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 
ਕੁਮਾਰਗ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਕੋਠੇ ਦਾ ਦਰਬ਼ਾਨ ਬਣਨਾ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ 
ਕਹਾਣੀਆਂ _ਚਰਿੱਤਰ _ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ _ਹਨ। ਇਸੇ _ਚਰਿੱਤਰ _ਸ਼ਬਦ _ਦੀ 
ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਈ ਕਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾ ' ਗੁਰੂ 
ਗਿਰਾ ਅਰਥ ਰਤਨਾਕਰ”, “ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਇਨ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ” ਅਤੇ 
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ̀ ਹਨ-ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ 
ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਛਲ ਕਪਟ ਭਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਸਦੀ 
ਚਰਿੱਤ੍ਰ ਸੰਗਯਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਮ ਚਰਿੱਤਰ ਹੀ ਹੈ। 

ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ੪੦੪ ਹੈ ਪਰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ 
੪੦੫।੩੨੫ ਵਾਂ ਚਰਿੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਤੀ ਸ਼੍ਰੀ 
ਲਿਖ ਕੇ ੩੨੫ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਚਿਤ੍ਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਕੇ ਇੱਕ ਅਪਸਰਾ ਮੋਹਿਤ ਹੋ 
ਗਈ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਕੇ ਹਨੂਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਮਨੋਹਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ। ਚਿਤ੍ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਰਾਣੀ ਚਿਤ੍ਰਮਤੀ ਜੋ ਯੁਵਾ ਹਨੂਵੰਤ ਸਿੰਘ 
ਦਾ ਅਦਕੁੱਤ ਰੂਪ ਵੇਖਕੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ 
ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ।ਪਰ ਧਰਮੀ ਹਨੂਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਤੇਈ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾ ਜਵਾਬ 
ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪੁਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਾਸ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ 
ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ।ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ 
ਨੂੰ ਚਲਾਕ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਪਟ ਭਰੇ ਅਨੇਕ ਚਰਿੱਤਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ 
ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਸਤਕਾਂ 

ਰਾਜਪੁਤਾਨੇ ਦੇ ਕਥਾ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ 
ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਚਰਿੱਤਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਰ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲਾਕ ਪਰ 
ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੇਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ 

.#੭੧ 
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ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਨਹੀ ਕਰ ਲੇਨਾ ਚਾਹੀਏ । ਇਸਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ' 
ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਤੇ ਯੋਗ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 
ਕਰਨਾ ਅਯੋਗ ਹੈ।ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਪਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੇਚ 
ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਖੋ ਦੇਣਾ ਕੁਕਰਮ ਹੈ। 

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦਾ ਨਾਮ 
ਚਰਿਤ੍ਰੋ ਪਖਿਆਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਅਥ ਪਖਿਆਨ ਚਰਿਤ੍ਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ 
ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਥ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਚੀ ਜਾਂ 
ਮੰਗਲਵਾਚੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 
ਨਹੀ ਹੈ।ਸੋ ਅਥ ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਖਿਆਨ ਨਾਮ ਜਿਸਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ 

ਹੇ ਹੈ ਬਰ ਹ ਸਰ [7 ਤੈ ਊਂ 

. ਹੈ 1 ਤੂਤ ਉਵ ਰੀ ਤਤ 1 ਵਾਲੇ ਬੀਰ ਛੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜੀਭ ਦਾ 

ਹਨ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਲੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰਕੇ 
ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿ ਗੁਹਜ ਤ੍ਰਿਯਾ ਚਰਿਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 
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ਅਰਘ,ਗਰਭ, ਨ੍ਰਿਪ, ਤ੍ਰੀਯਨ ਕੇ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਯੋ ਜਾਇ। 

ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਛੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ 

ਰਸ ਤੋ 

ਸੀ ਵਦੀ ਨ ਲਨ 
ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਿਤਰ 

ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਦਇਆਲਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ੈ।ਜਿਵੇਂ ਚਰੰਤਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰ 
ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। “ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੀ ਹਮ ਪਰ ਜਗ ਮਾਤਾ”। 

ਜਗਤ ਵਿਲੱਖਣ ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ 
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ਇਆ 

ਫਿਰ ਚਰਿੱਤ੍ ੪੦੪ ਦਾ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੈਂਤ ਗਣਾਂ ਦਾ 
ਯੁੱਧ ਮਹਾਂਕਾਲ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸੇ ਹੀ ਮਹਾਂਕਾਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ 
ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਕਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ 

ਦੇ ਦੇ ਢੋਲ ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਨਗਾਰੇ। ਕਾਢਿ ਦਾਂਤਿ ਅਰਿ ਡਰਾਰੇ। 
ਚਾਹਤ ਮਹਾਕਾਲ ਕਹ ਮਾਰੋ ।ਮਹਾ ਮੂਰਖ ਨਹਿ ਕਰਤ ਬਿਚਾਰੋ। 
ਜਿਨ ਸਭ ਜਗ ਕਾਂ ਕਰਾ ਪਸਾਰਾ।ਤਾਹਿ ਚਾਹਤ ਤੇ ਮੂਤ ਸੰਘਾਰਾ। 
ਠੋਕਿ ਠੋਕਿ ਭੁਜ ਦੰਡਨ ਜੋਧਾ।ਧਾਵਤ ਮਹਾਕਾਲਿ ਪਰ ਕ੍ਰੇਧਾ। 
ਬੀਸ ਪਦਮ ਦਾਨਵ ਤਵ ਭਯੋ ।ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਕਾਲੀ ਕੋ ਧਯੋ। 

(ਛੰਦ ਨੰ:੭੫-੭੭) 
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ਅਵਤਾਰ ਪੰਨਾ _੩੧੦ਮਬਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ _ਬਨਾਯੋ॥ ਦੇਵ ਦੇਤ ਜਛਨ 
ਉਪਜਾਯੋ। ਆਦਿ ਅੰਤ ਏਕੈ ਅਵਤਾਰਾ॥ ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓਹ ਹਮਾਰਾ॥ ਕਬਿਓ 

ਸਾਜਿ ਕੈ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਇਆ”ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ) 
“ਕਾਲ ਤੂ ਹੀ ਕਾਲੀ ਤੂ ਹੀ ਤੂ ਹੀ ਤੇਗ ਅਰੁ ਤੀਰ। 
ਤੂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀਤ ਕੀ ਆਜ ਤੂ ਹੀ ਜਗਬੀਰ॥ 

ਜਾਤੀ ਉੱਪਰ ਉਹ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵਰਨਣ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਅਖੋਤੀ ਆਲੋਚਕ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦਲਦਲ 
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ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਮਹਾਨ ਦਇਆਲਤਾ ਭਰਿਆ 
ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪੂਜਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਹਾਂਕਾਲ ਜਾਂ ਮਹਾਂਜੌਤ ਦੇ ਹੀ ਹਨ 
ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਮਹਾਨ ਸੱਤਾ ਦੀ ਉਸਤਤਿ 
ਨਿਤ ਸਤਿ ਹਲ 

ਰਿ 
ਭੂਲ ਛਿਮੋ ਹਮਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪੁ ਨ ਭੂਲਨਹਾਰ ਕਹੂੰ ਕੋਊ ਮੋ ਸੌ॥ 
ਸੇਵ ਕਰੈ ਤੁਮਰੀ ਤਿਨਕੇ ਛਿਨ ਮੈ ਧਨ ਲਾਗਤ ਧਾਮ ਭਰੋ ਸੋ। 
ਯਾ ਕਲਿ ਮੈ ਸਭ ਕਾਲਿ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਕੀ ਭਾਰੀ ਭੂਜਾਨ ਕੋ ਭਾਰੀ ਭਰੋਸੌ॥ 
ਖੰਡਿ ਅਖੰਡਨ ਖੰਡ ਕੈ ਚੰਡਿ ਸੁ ਮੁੰਡ ਰਹੇ ਛਿਤਮੰਡਲ ਮਾਂਹੀ। 
ਦੰਡਿ ਅਦੰਡਨ ਕੌ ਭੁਜ ਦੰਡਨ ਭਾਰੀ ਘਮੰਡ ਕਿਯੋਂ ਬਲ ਬਾਹੀ॥ 

(ਪਿ 
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ਸਾਰੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ।ਸੋ ਇਸ ਪੁਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਿਸੇ 

ਜੋ ਕਿ ਮੰਗਲ ਆਤਮਕ ਹੈ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਵਿੱਲਾਪਣ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਉਸਨੂੰ ਬ੍੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ 
ਸੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਦੀ ਲੱਗੀ।ਰਾਜਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਖੂਬ ਤੜਪਿਆ ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੇ 
ਆਪਣੇ ਚਤੁਰ ਵੀਰ ਬਹਾਦੁਰ ਵਿਦਵਾਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰੀ ਤੋਂ ਵੀ 
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ਕਰਤੈ "ਤੂ ਬੀ ਕੂ 0 ਉਵ ਹਥ ਤੋ 
ਕੋ 

ਹੋਰ 
ਜਰ % ੭ ਪੈ ੫ ੫, ਐਂ ਨੈ | ਗੰ ਹ ਹੂ ਹੈ ਦਿ 

ਅੱਗੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਯੁੱਧ ਰਚਨਾ ਉੜੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰ 
ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਦਲ ਆਹਮੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ।ਮਾਰੂ ਵੱਜਿਆ, ਨਗਾਰੇ ਖੜਕੇ, 
ਰਣਸਿੰਘੇ, ਗੋ ਮੁੱਖ, ਧੋਂਸੇ, ਰਣਭੇਰੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਅਸਮਾਨ ਗੂੰਜਿਆ, ਚੰਡੀਆਂ 

ਹਿੰਮਤਿ ਬਾਂਧਿ ਹਿਰੌਲਹਿ ਲੌ ਕਰ ਲੈ ਹਥਿਆਰ ਹਹਾ ਕਹਿ ਢੂਕੇ॥ 
ਉਠਿਯੋ ਗਿਰ ਹੇਮ ਹਲਾਚਲ ਹੇਰਤ ਲੋਗ ਹਰੀ ਹਰ ਜੂ ਕੇ ॥ ਰਹੇ ਸੰ 
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ਗਿਆ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਚਿਤਰਸੈਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ 
ਰਾਜ ਕੰਨਿਆ ਨੇ ਚਿਤਰਸੇਨ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜੀ ਨਾ ਲਾਇਆ ਉਗਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 

ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ 
ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਿਤਰਸੇਨ ਨੇ ਰਾਣੀ 

ਜਾਦੂਗਰਾ,ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੱਛੀ ਸਮਾਨ 
ਤੇਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਸੜ ਬਲ ਰਹੀ ਹਾਂ।ਆ ਮੇਰੇ ਗਲ ਲੱਗ ਜਾ, 
ਬਚਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਮ ਦਿਆਂ ਲਾਂਬੂਆਂ ਤੋਂ। ਤਿਆਗ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਨੂੰ 
ਲੈ ਲੈ ਰਸ ਖਿੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਲੀਆਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਾ ਰੱਖ 
ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਰਾਜੇ ਦਾ।ਪਰ ਧਰਮੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਇਹ 
ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੱਤਰਮਤੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਮ, 
ਦਾਮ, ਛਲ, ਕਪਟ, ਉਕਤੀਆਂ-ਜੁਗਤੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ। ਪਰ ਸਭ 
ਗਈਆਂ। ਰਾਜਪੁੱਤਰ ਟੱਸ ਤੋਂ _ਮੱਸ ਨਾ _ਹੋਇਆ।ਅਤੇ ਅੰਤ ਸਿੱਟਾ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਰਾਣੀ 
ਰੈ 

ਪੂ ਤਹ ਤੋ ਰੇ ਨ" ਭੂਤ ਤੋ ਤੂ ਕਪ 4 ਕਰੋ, %%. 4 ਜਰ 

ਤਰ 5 ਹੂ ਪੂਤ ਡੇ ਰਹ ਗੰ ਕੋ 
ਹਥ ਰਾ ਭੁ ਕਾ ਤਤ ਹੋ ਤ ੍ਘ ੨ 
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ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਆ ਜਰ ਡਰ ਦੂਤ ਭਰੀ ਅਲਹ 

ਤਾਂ ਉ 
ਰੀ 
ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਦੋਦਰੀ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਰਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੀ 
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ਸੰਤ ਕਹਹੀਂ ਅਸ ਨੀਤੀ ਦਸ਼ਾਨਨ। ਚੌਥੇ ਪਨ ਜਾਈਐ ਨਿਰਪ ਕਾਨਨ॥ ”” 
ਭਾਵ ਹੇ ਲੰਕਾਪਤੀ ਰਾਵਣ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਨੀਤੀ ਦਾ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਅਰੰਭ ਹੋਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ 
ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਇਉਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ : 

“ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਸੂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਪਹੁਚਿਓ ਆਨਿ। 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ ਕਿਉ ਨ ਭਜੇ ਭਗਵਾਨ॥ ” 

ਅਤੇ 
“ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪਗ ਡਗ ਮਗੈ ਨੈਨ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ। 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਧਿ ਭਈ ਤਉ ਨ ਹਰ ਰਸ ਲੀਨ॥ ”” 
ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਭੋਲੇ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਿਰਧ 

ਅਵਸਥਾ ਆਉਣ ਤੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।ਜਪ ਤਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 

ਚ ਨਦੀ ਕੱਚ ਉਪ. 

ਭਾਵ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਹੁ ਸਮਝ ਕੇ ਤਿਆਗ ਦੇ 

ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਬੀਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ “ਬਿਖਿਆ ਕਦੇ ਹੀ 
ਰਜੈ ਨਾਹੀ ਮੂਰਖ ਭੁਖ ਨ ਜਾਈ॥ ” 

ਇਹੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗਣ 
ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।ਹੇ ਮੂਰਖ ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਜੇ ਕਦੇ ਮਿਟੀ 
ਨ ਇਦਾ ਤਦ ਜਗ 
ਹੁਕਮ ਹੈ :- 
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“ਬਿਖਿਆ ਮਹਿ ਕਿਨਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨ ਪਾਈ॥ 
ਜਿਉ ਪਾਵਕ ਈਧਨ ਨਹੀਂ' ਧ੍ਰਾਪੈ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਕਹਾਂ ਅਘਾਈ॥ ” 

(ਅੰਗ ੬੭੨) 
ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 

ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗਣ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ 
ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਬਲ ਰਹੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਹੋਰ ਲੱਕੜਾਂ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗ 
ਵਧੇਗੀ।'ਹਰਿ'ਸ਼ਬਦ ਦੇ _ਏਥੇ ਦੋ ਅਰਥ _ਹਨ। ਇੱਕ _ਪਾਣੀ_ਤੇ ਦੂਜਾ 
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਅੱਗ “ਹਰਿ” ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਬੁਝਦੀ ਹੈ ਇਸੇ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 
ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਨਾਲ ਬੁਝਦੀ ਹੈ।ਮਹਾਰਾਜ, ਵਿਸ਼ਈ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਧਨ 
ਹਾਰ ਕੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੁਆਰੀਏ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਉਸਦੇ ਦਿਨ ਤੇ 
ਰਾਤ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਭਾਵ ਅਹੰਕਾਰ ਗ੍ਰਸਤ 
ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਜਨਮ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

'ਬਿਖਈ ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਇਵ ਹੀ ਗੁਦਾਰੈ॥ 
ਗੋਬਿੰਦੂ ਨ ਭਜੈ ਅਹੰਬੂਧਿ ਮਾਤਾ ਜਨਮੁ ਜੂਐ ਜਿਉ ਹਾਰੈ॥ ` 
ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ 
੫ --੫੬੫<੦0੧੫੦੬੬ ੬੫ 
ਰੂਪੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

“ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਕਿਛੁ ਗੁਨੁ ਬੀਚਾਰ। 
ਚਲੇ ਜੁਆਰੀ ਦੁਇ ਹਥੁ ਝਾਰਿ॥ (੧੧੫੨ ਅੰਗ) 
ਸੋ ਮੰਗਲਾਚਰਣ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ 

ਇਲਾਹੀ ਕਿਰ ਦਰਜ ਪਹਰ ਹਿਹ 
ਗਿ ਕੇ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਹੇੜਨ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੇ 
ਸਿਵ ਇਕਿ 

ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 
ਉਪਦੇਸ਼ 
ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਚਿਤ੍ਰਸੇਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨੂਵੰਤ ਨੂੰ ਜੇਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 
ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਦੇਣ 
ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਤੇ ਚਤੁਰ ਨੀਤੀ ਨਿਪੁੰਨ ਅਤੇ 

ਸੁ ਹੋਇਆ ਵਿਦਵਾਨ ਵਕਤਾ ਵਜ਼ੀਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਪੀ 
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਗਚਕਸ਼ਮਤੀ ਨਾਮਕ ਅਤਿਅੰਤ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਰਹਿੰਦੀ 
ਜਵਾਨ,ਸੁਡੌਲ ਸ਼ਰੀਰ, ਤਿੱਖੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼,ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਮਾਨ 
ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਅਪੱਛਰਾਂ ਉਸਦੇ ਹੁਸਨ ਅੱਗੇ 

੍ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚੰਦ _ਉਸਦੀ ਸ਼ੋਂਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 

॥ 
ਰਿ 
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ਆਪਣੀ ਚਾਂਦਨੀ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਮੰਦ ਪੈਂਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸੁੰਦਰੀ 
ਦੇ ਦੋ ਮਿੱਤਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੋਟਾ, ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਢਿੱਲਾ, ਉਮਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬੁੱਢਾ, ਲੱਤਾਂ 
ਪਤਲੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਢਿੱਡ ਵਾਲਾ ਬੇਢੰਗਾ,ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਦੂਜਾ 

ਰੜਕ ਮੜਕ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁੰਦਰ ਗੱਭਰੂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮ੍ਰਿਗਨੈਣੀ ਦੋ 
ਨੰਬਰ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚਾਹੁੰਦੀ-ਹੰਢਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜੋ _ਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ 
ਹੈ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਭੱਬੂਨਾਥ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ 
ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਘ੍ਰਿਣਾ,ਨਫਰਤ,ਗਿਲਾਨੀ,ਅਤੇ ਪਛਤਾਵੇ 
ਨਾਲ ਭਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਕਿ ਜਦੋ'_ਉਹ 

“ਫੁਲਿ ਗਯੋ ਪਸੁ ਬਾਤ ਸੁਨਿ ਨਿਜੁ ਸੁਭ ਮਾਨੈ ਅੰਗ। 
ਮੋਹਿ ਨਿਰਖਿ ਛਬਿ ਬਾਲ ਕੋ ਛਿਤ ਪਰ ਗਿਰਯੋ ਅਨੰਗ॥ 

(ਚਰਿੱਤਰ ੩ ਛੰਦ ੧੩) 
ਵਿਵੇਚਨ:-ਇਥੇ ਤੀਜਾ ਚਰਿੱਤਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਇਹ 

ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਧਨ ਪਦਵੀ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੁਣ ਨੂੰ 
ਵੇਖ ਕੇ ਔਰਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾਉਟੀ ਸਾਥ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਅੰਦਰਲਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ 
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੨ ਲਿਹ 
ਕਿਸੈ ਰੋਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰੱਸਿਆ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅੰਗ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਜਿਸਮ 
ਵਿ ਸਿਰ ਗਲ 

ਲੋਚਨ ਸ੍ਰਮਹਿ ਬੁੱਧਿ ਬਲ ਨਾਠੀ ਤਾਂ ਕਾਮੁ ਪਵਸਿ ਮਧਾਣੀ। 
ਤਾ ਤੇ ਬਿਖੇ ਭਈ ਮਤਿ ਪਾਵਸਿ ਕਾਇਆ ਕਮਲੁ ਕੁਮਲਾਣਾ। 
ਅਵਗਤਿ ਬਾਣਿ ਛੋਡਿ ਮਿਰਿਤ ਮੰਡਲਿ ਤਉ ਪਾਫ਼ੈ ਪਛੂਤਾਣਾ॥ ” 

ਨਿੱਕਲਦੇ।ਪਰ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖ ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚਿੰਤਨ 
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ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ 
ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਮਨ ਮੈਂਗਲ ਨੂੰ ਮੌੜ ਕੇ ਮਾਧੋਂ ਮੁਕੰਦ, ਮਧੂ ਸੂਦਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ 
ਪਾਸੇ ਲਾਵੇਂ ।ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਵੀ 
ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹੈ ਭਾਵ ਅੰਗ ਗਲ ਗਏ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਏ,ਮੂੰਹ 
ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਖਾਲੀ ਪੋਂਪਲਾ ਜਾਂ ਆਲਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ,ਬੁਢਾਪਾ ਆ 
ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲਾਠੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਸ਼ਾ ਡਾਇਨ ਜਿਸਮ ਦਾ ਪਿੱਛਾ 
ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ । 

ਤਦਪੀ ਨ ਮੰਚੀ-ਆਸ਼ਾਪਿੰਡਮ॥ (ਚਰਪਟ ਪੰਜਰਿਕਾ ਸ਼ਲੋਕ ਤੀਜਾ) “ 
ਸੋ ਰਾਜੇ ਚਿਤ੍ਰਸੇਨ ਦੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 

ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਢਾਪਾ ਹੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 
ਚਿਤ੍ਰਮਤੀ ਦਾ ਹਾਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹਨੂਵੰਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ 
ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 
ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ 
ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਚਾਲਾਕ ਚੰਚਲਾ ਨੇ ਮਹਾਂਨੰਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਸੁਨਣ ਦਿੱਤਾ 
ਵੇਖਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ ਉਲਟਾ ਉਸਨੂੰ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵਡਿਆ 
ਲੱਗੀ ਹਾਏ ਵੇ ਫੈਲ ਛਬੀਲਿਆ ਗੱਭਰੂਆ! ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੈਰੀਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦੇ 
ਤਜ ਲੀਰ ਲੀ ਰਣ ਨਲ ਸਗ ਸੰ ਇਹ ਗੀ 

ਆਪਣੇ 
ਰੂ ਜੀ 

ਰੈ 

ਕਸ ਹਨ ਜਾ ਸਦਾ ਦਰ ਰਸ 
ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੇ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਤੈਨੂੰ ਆ ਚਿੰਬੜੀ । ਗੁਰੂ 
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ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੂਰਖ ਮਹਾਂਨੰਦ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਕੇ ਫੁੱਲ ਕੇ 
ਕੁੱਪਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਚੰਚਲਾ ਦੀ ਕਪਟ ਭਰੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ 
ਸਕਿਆ। 

_ ਵਿਵੇਚਨ:-ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 

ਉਰ ਜੀ ਲਨ ਦੀ ਦੀ ਰਖ ਈ ਤਰ ਹੈ ੰ ਵੇ 
ਕਿ ਹੇ ਹੁ 

ਵੀ ੬424. ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ 
ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਭਾਂਵੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮਨਸਾ 
ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਲੈ ਬੈਠਾ ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ #ਕ 
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``ਅਮੀ ਹਲਾਹਲ ਮਦ ਭਰੇ ਸ਼ਵੇਤ ਨੈਨ ਰਤਨਾਰ। 
ਜੀਅਤ ਮਰਤ ਝੁਕ ਝੁਕ ਪਰਤ ਜਿਹਿਂ ਚਿਤਵਤ ਇੱਕ ਵਾਰ॥ ” 

ਭਾਵ ਔਰਤ ਦੇ ਨੈਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਖਾ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਤੀਵਰਤਾ, ਸਤੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ 
ਵੇਖਦੀ ਹੈਤਾਂ _ਸਾਵਿੱਤਰੀ ਵਾਂਗੂੰ ਸੱਤਿਆਵਾਨ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 
ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੰਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।ਭਾਵ ਯਮ ਰਾਜ ਤੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ।ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵੱਸ ਵਿੰਦਾ, ਸੀਤਾ ਤੇ ਦੌਪਦੀ ਵਾਂਗੂੰ ਝਾਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸਨੂੰ 
ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ, ਰਾਵਣ ਜੈਸੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਤੇ ਕੌਰਵਾਂ ਤੇ 
ਕ੍ੀਚਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਅਤੇ ਓਹੀ ਨਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ 
ਚਿਤਵਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਰਾਂਝਿਆਂ, ਮਹੀਵਾਲਾਂ, 
ਮਜਨੂਆਂ ਤੇ ਫਰਹਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਭੋਰ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਨੇ, ਮਸਤਾਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨੇ 
ਆਸ਼ਿਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਸਿ ਤੂਰ ਰਤ ਇੰ 
ਰਤ 

ਹਨੂਵੰਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇ' ਦਿਨ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 
ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ' ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ 
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ਜਿ 

ਕਰ ਹੂ ਰੋ 0 

੫ ਤਰਕ ਕੰਤ, 

ਸ੍ਰ 
8 [ ਨ ਤਰ ਰੋ ਰਤ ਰਤ 

ਭੂ 8 
ਨ ਬਹ ਹਰ ੍ ਤਹ ੧ 

ਪੀਣ ਦਾ ਮਾਲ ਖੂਬ ਛਕਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ,ਬਲਵਾਨ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸਾਥ 
ਪਾਕੇ ਸਹਿਜ ਕਲਾ ਲੁੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ 

“ਅੜਿੱਲ:-ਭਲੋ ਹੇਰਿ ਕਰਿ ਬੁਰੋ ਨ ਕਬਹੁ ਨਿਹਾਰਿਯੈ। 
ਚਤੁਰ ਪੁਰਖੁ ਕੋ ਪਾਇ ਨ ਮੂਰਖ ਚਿਤਾਰਿਯੈ॥ 
ਧਨੀ ਚਤੁਰ ਅਰੁ ਤਰੁਨ ਤਰੁਕਿ ਜੋ ਪਾਣਿ ਹੈ। 
ਹੋ ਬਿਰਧ ਕਰੂਪ ਨਿਰਧਨ ਜੜ ਪੈ ਕਯੋ ਜਾਣਿ ਹੈ॥ 
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ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਿਰਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਵਗਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ 
ਹਨ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੁਭਾਵਣੀਆਂ 
ਸੰਸਾਰੀ ਸੁੱਖ ਲਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀ' ਇਹ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਝੂਠੀਆਂ, 
ਸਿੱਥਿਆ ਤੇ ਮਨ ਭਰਮਾਊ ਤਰੰਗਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਰੂਥਲ ਦੀਆਂ 
ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਦਾਮਿਰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਜਲ 
ਭਾਲਣ ਦਾ ਭਰਮ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 
ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਣ ਯੋਗ ਹਨ। 

“ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਗੰਧਰਬ ਨਗਰੰ ਦੂਮ ਛਾਯਾ ਰਚਿ ਦੁਰਮਤਿਹ॥ 
ਤਤਹ ਕੁਟੰਬ ਮੋਹ ਮਿਥ੍ਹਾ ਸਿਮਰੰਤਿ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮਹ॥ 

“ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫॥ 
ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਜਨਮੁ ਅਕਾਰਥ ਜਾਤ॥ 
ਤਜਿ ਗੋਪਾਲ ਆਨ ਰੰਗਿ ਰਾਚਤ ਮਿਥਿਆ ਪਹਿਰਤ ਖਾਤ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਧਨੁ ਜੋਬਨੁ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਭ੍ਰੋਗਵੈ ਸੰਗਿ ਨ ਨਿਬਹਤ ਮਾਤ॥ 
ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਦੇਖਿ ਰਚਿਓ ਬਾਵਰ ਦੂਮ ਛਾਇਆ ਰੰਗਿ ਰਾਤ॥ ੧॥ 
ਮਾਨ ਮੋਹ ਮਹਾ ਮਦ ਮੋਹਤ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕੈ ਖਾਤ॥ 
ਕਰੂ ਗਹਿ ਲੇਹੁ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਹੋਇ ਸਹਾਤ॥ ੨॥ ੫॥੭॥” 
ਏਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਦਾ 

ਪੁੱਤਰ,ਕਿਸਦਾ ਪਿਤਾ,ਕੌਣ ਮਰਿਆ,ਕਿਸਨੂੰ ਰੋਇਆ,ਕੌਣ ਰੋਇਆ ਸਭ ਮਾਇਆ 
ਹੈ। ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਦਾ ਭਰਮ ਪੂਰਨ ਭਰਮਾਉ ਹੈ।ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਕਰਕੇ ਉਸ 
ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ।ਜੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 
ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਤੀ,ਕੌਣ ਪਤੀ,ਕੁਝ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ।ਸਭ ਸੰਜੋਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਹਨ।ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ।ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ 
ਜਾਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੋਹ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਪਰਦਾ 
ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਦੀ ਠੱਗੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। 

“ਕਉਨ ਕੋ ਪੂਤੁ ਪਿਤਾ ਕੋ ਕਾ ਕੋ॥ 

ਗਈ ਠਗਉਰੀ ਠਗੁ ਪਹਿਚਾਨਿਆ॥ ”(ਪੰਨਾ ੩੩੧) 
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ਏਹੋ ਗੱਲ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 
ਕਿ ਇਸ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।ਪਰ ਜੋ 

ਇਮ ਪਗ ਵਿਦ ਨ ਦਿ 
ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

ਮਦਰ ਨ ਗਿਤ 
ਮਾਮੇਵ ਪ੍ਰਪਦਯੰਤੇ ਮਾਯਾ ਮੇਤਾਂ ਤਰੰਤੀ ਤੇ॥ 

(ਸਰੀ ਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਅ:੭,ਸ਼ਲੋਕ,੧੪) 

ਪੂ 

ਅਜੇ ਵੀ (ਲਾ ਵੜ ਨੂੰ ਤਿਅਾ ਨਹ ਚੰਦ ਮਤਾਂ ਇਕੋ ਇਨ 
ਰਸਤਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤ _ਉਮਾਪਤਿ ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਂਦੇਵ ਲਿਵਜੰ 
ਵਾਂਗੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਸਮ ਹੀ 
ਕਰ ਦੇ । 

ਜੈਤਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ੧ਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ 
ਨਾਥ ਕਛੂਅ ਨ ਜਾਨਉ॥ 
ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਕੈ ਹਾਥਿ ਬਿਕਾਨਉ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ 
ਤੁਮ ਕਹੀਅਤ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰ ਸੁਆਮੀ॥ 
ਹਮ ਕਹੀਅਤ ਕਲਿਜੁਗ ਕੇ ਕਾਮੀ॥੧॥ 
ਇਨ ਪੰਚਨ ਮੇਰੋ ਮਨੁ ਜੁ ਬਿਗਾਰਿਓ॥ 
ਪਲੁ ਪਲੁ ਹਰਿ ਜੀ ਤੇ ਅੰਤਰੁ ਪਾਰਿਓ॥੨॥ 
ਜਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਦੁਖ ਕੀ ਰਾਸੀ ॥ 
ਅਜੋਂ ਨ ਪੜ੍ਹਾਇ ਨਿਗਮ ਭਏ ਸਾਖੀ॥੩॥ 
ਗੋਤਮ ਨਾਰਿ ਉਮਾਪਤਿ ਸ੍ਰਾਮੀ॥ 
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ਸੀਸੂ ਧਰਨਿ ਸਹਸ ਭਗ ਗਾਂਮੀ॥੪॥ 
ਇਨ ਦੂਤਨ ਖਲੁ ਬਧੁ ਕਰਿ ਮਾਰਿਓ॥ 
ਬਡੋ ਨਿਲਾਜੁ ਅਜਹੂ ਨਹੀ ਹਾਰਿਓ॥੫॥ 
ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਾ ਕੈਸੇ ਕੀਜੇ॥ 
ਬਿਨੁ ਰਘੁਨਾਥ ਸਰਨਿ ਕਾ ਕੀ ਲੀਜੈ॥ _੬॥ _੧॥ (ਪੰਨਾ ੭੧੦) 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਦੀ 

ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਮੋਹਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਹਿਜ 
ਕਲਾ ਵਾਂਗੂੰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ । ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰੂਪੀ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ 
ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਲਸੀ 
ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਛਲ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮਹਾਂਮੁਨੀ ਦੈਂਤ ਕਾਲਨੇਮੀ, ਕਪਟ 
ਨਾਲ ਦੇਵ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੁਰ ਰਾਹੂ ਅਤੇ ਪਾਖੰਡ ਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਧੂ 
ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਕਸ਼ਸ ਰਾਜ ਰਾਵਣ ਵਾਂਗੂੰ ਇਹ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਮੋਹ 
ਆਦਿਕ ਠੱਗ, ਚੋਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

“ਉਂਘਰੇਹਿਂ ਅੰਤ ਨਾ_ ਹੋਂਹੀਂ _ਨਿਬਾਹੂ। ਕਾਲ ਨੇਮੀ ਜਿਮਿ ਰਾਵਣ 
ਰਾਹੂ।(ਰਾਮ ਚਰਿਤ ਮਾਨਸ)” 

ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਦੇ 
ਸਿਨੇਮਾਘਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਮਹਾਂਜੋਤ 
ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਤੰਡਾਵਾਦੀ ਲੋਕ ਇਸ ਝੂਠੇ 
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਿਥਿਆ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਸ਼ਮ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ 
ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਕਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਹੈ ਆਦਿ ਬਕਬਾਦ 
ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਦੇਗ ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ, ਕਲਮ ਦੇ 
ਸ਼ਾਹ ਅਸਵਾਰ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਰਾ ਪਰੱਗਿਆ 
ਭਾਵ ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ। 

ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ 

ਉਸ ਮਾਨਮੱਤੀ ਦੇ ਨੇਣ ਲੜ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ 
ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮਾਨਮੱਤੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਘਰ 
ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਰੰਗ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਹੱਸੇ ਖੇਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ 

ਉਹ ਗੰਵਾਰ ਜੱਟ ਆਣ ਪਹੁੰਚਿਆ।ਰਾਜਾ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ 

173 

00੦੧ €161ਘਹੂ ।0੦॥੧੦1॥1€161੦॥0&3।0੦11.੮੦॥0 



ਕੂ 1 ਜਾ ਹੂ ਤੂ ਨੂ ਕੱ ੧ 

ਹਰ ਤਤ ਪ੍ਰ ਤੱ ਨ ਰ੍ ਗਰ ਕੁ 50 ਤੈਂ ਇੱ ੜ ੩ 
ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ 

ਤੁ ਸੀ. ॥1॥ ਕੈ % ਕੈ & 

ਰੰ (; ਹੂ ਰਿ ਹੀ ਤੂ ਹੂ ਤਹ 
ਪਰ ਕਰ ਿ 

ਕ&&੧ 

_ ਵਿਵੇਚਨ:-ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰਕਹੀਣ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਵਾਦ 
ਰਿਵਾਜ ਉੱਪਰ ਚੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈ£ 
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅਥਵਾ ਕਿਨੇ 
ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੰਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ 
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਡਾਕ 
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ਮਾਰੋਗੇ, ਉਸਨੂੰ ਅਜੋੜ ਜੋੜ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਹਾਣੀ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸਿੱਟੇ 
ਨਿੱਕਲਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸਦੇ ਯੋਗ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ 
ਘਿਨਾਉਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵੱਸ 
ਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਫੋਕੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਧ 
ਸਿਆਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 
ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਕਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਰਤਾਉਂਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਨਵਜੋਬਨਾ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੇ ਨੈਣ ਤਿਰਛੇ,ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਰਸ ਭਰੇ ਅਨਾਰ ਦਾਣੇ,ਤਿੱਖਾ 
ਨੱਕ,ਲੰਬੇ ਵਾਲ,ਕੰਚਨ ਦੀ ਕਾਇਆ ਭਾਵ ਸਿਉਨੇ ਦੀ ਘੜੀ ਮੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੰਕੇ ਲੋਇਣ ਦੰਤ ਰਸਾਲਾ,ਸੁਹਾਣੀ ਚਾਲ,ਕੋਕਿਲ ਦੇ 
ਸਮਾਨ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ, ਭਰੀ ਹੋਈ ਜਵਾਨੀ, ਮਦ ਮੱਤੇ ਹਾਥੀ ਵਰਗੀ ਮਸਤ 
ਚਾਲ,ਭਾਵ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਹੈ 
ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਏਹੋ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰ ਕੰਨਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਕੰਨਿਆ 
ਵਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

“ਤੇਰੇ ਬੰਕੇ ਲੋਇਣ ਦੰਤ ਰੀਸਾਲਾ॥ 
ਸੋਹਣੇ ਨਕ ਜਿਨ ਲੈਮੜੇ ਵਾਲਾ॥ 
ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਸੁਇਨੇ ਕੀ ਢਾਲਾ॥ 
ਸੋਵੰਨ ਢਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸਨ ਮਾਲਾ ਜਪਹੁ ਤੁਸੀ ਸਹੇਲੀਹੋ॥ 
ਦੁਆਰਿ ਨ ਹੋਹੁ ਖੜੀਆ ਸਿਖ ਸੁਣਹੁ ਮਹੇਲੀਹੋ॥ 
ਹੰਸ ਹੰਸਾ ਬਗ ਬਗਾ ਲਹੈ ਮਨ ਕੀ ਜਾਲਾ॥ 
ਬੰਕੇ ਲੋਇਣ ਦੰਤ ਰੀਸਾਲਾ॥੭॥ 
ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਸੁਹਾਵੀ ਮਧੁਰਾੜੀ ਬਾਣੀ॥ 
ਕੁਹਕਨਿ ਕੋਕਿਲਾ ਤਰਲ ਜੁਆਣੀ॥ 
ਤਰਲਾ ਜੁਆਣੀ ਆਪਿ ਭਾਣੀ ਇਛ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੀਏ॥ 
ਸਾਰੰਗ ਜਿਉ ਪਗੁ ਧਰੈ ਠਿਮਿ ਨਿਮਿ ਆਪਿ ਆਪੁ ਸੰਧੂਰਏ ॥ 
ਸ੍ਰੀਰੰਗ ਰਾਤੀ ਫਿਰੈ ਮਾਤੀ ਉਦਕੁ ਗੰਗਾ ਵਾਣੀ॥ 
ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਹਰਿ ਕਾ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਸੁਹਾਵੀ ਮਧੁਰਾੜੀ ਬਾਣੀ॥ 

੮॥੨॥ (ਪੰਨਾ ੫੬੭) 
ਕੀ ਕੀ ਲ਼ਿਖੀਏ?ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਤੇ ਉਸਦੀ 

ਸਰਜਰੀ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। 
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ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। 
ਅੱਠਵਾਂ ਚਰਿੱਤਰ ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਬੜੇ 

ਗਹਿਰੇ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਤਮਿਕ ਹਨ।ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਰਦੀ 
ਹੈ ਕਿ ਅਕਬਰਾ ਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਰਾਗਮਤੀ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਬਾਰ 

ਭਾਵ 
ਗਨਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ।ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਗ ਰੀਤ,ਜੰਤਰ,ਮੰਤਰ,ਕਾਮ ਦੇ ਅਨੰਗ ਰੰਗ ਅਤੇ 
ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਤਾਣ ਤਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿੱਥਿਆ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਦਾ ਵੀ ਗੂੜ੍ਹ 
ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ।ਉਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੀੜਾ ਦੇ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 

ਦੀ ਆਮਦ ਸਵੇਰ ਤੋਂ' ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਸੱਯਦ, ਦੂਜੇ ਸ਼ੇਖ,ਤੀਜੇ 
ਮੁਗਲ,ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪਠਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ।ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹਾ ਗੁੜ 
ਗੋਬਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਠਾਨ ਹੋਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।ਅਨੁਰਾਗ ਮਤੀ ਨੇ ਉਸ 
ਨਾਲ ਅਜੇ ਅਨੁਰਾਗ ਲੀਲ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਸੱਯਦ ਹੁਰੀਂ ਆ 
ਧਮਕੇ । ਉਸਨੇ ਪਠਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੰਜੇ 
ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪੈਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਸੱਯਦ ਦੀ ਆਉ ਭਗਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗ 
ਗਈ।ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ੀਗਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ 
ਹੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੇਖ ਜੀ ਆ ਪਧਾਰੇ। ਅਨੁਰਾਗ ਮਤੀ ਨੇ ਸੱਯਦ 
ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਗਰਮ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਖ ਜੀ ਦਾ ਮਾਣ 
ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਇਸਤਿਕਬਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਜੇ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ 
ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ 
ਖਿਡਾਰਣ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਰੇ ਤੇ ਕੰਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ 
ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੁਗਲ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸੀ ਪਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ।ਲੇਕਿਨ ਰੰਗ 
ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਖੁੰਝਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 
ਭੈਰਵੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਸਿਰ ਉੱਪਰ 
ਕੁੱਲੇਦਾਰ ਪਗੜੀ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵਟ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਕੜਕਦਾਰ ਤੇ ਮੜਕਦਾਰ 
ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਤਵਾਲ ਨੇ ਅਨੁਰਾਗਮਤੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਆ ਘੇਰਾ ਘੱਤਿਆ ਤੇ 
ਉਸਨੇ ਵਕਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਮੁਗਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਣਿਆਂ 
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ਵਾਲੀ ਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਛੁਪਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪ 

ਇੱਕ ਨੇਕ ਬਖ਼ਤ ਬੀਬੀ ਵਾਂਗੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਫ਼ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ 
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪ ਹੀ_ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਿੜ੍ਹੀ ਸਿਆਪਾ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਵੇ ਲੋਕੋ !ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੜ 
ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕੋਤਵਾਲ ਦਾ ਜਿਸਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ 
ਮੇਰਾ ਗਰੀਬਣੀ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਦੇ 
ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਚਾਰੇ ਆਸ਼ਿਕ ਵੀ ਸ਼ਮ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸੜ ਭੁੱਜ ਕੇ 
ਅਗਲੇ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਲਈ ਏਥੋਂ ਦੇ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ 
ਤੁਰਦੇ ਬਣੇ।ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਜੇਲ ਬਦਲਣ 
ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੇਲ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਇਹ ਚਚਿੱਤ੍ਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਵਿਵੇਚਨ:-ਧੰਨ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਧੰਨ ਹੈ 
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। _ ਨਰ %'੧ ਨੂ ਕੀ ਜ੍ਰੀ ਘ 
ਤਤ : ਕੈ: ਪਰ ਹੂ 

” ਸੋ ੩ ਪਤ 

4 
ਕੂ 01 ਤਕ ੨ ਮੈਂ ਉਤ 4 ਹ/ ੨॥ 

ਕੈ, ਹੋ 

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲਿੱਬੜੀਆਂ ਵਿਹੁ ਦੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਆਖਿਆ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਆਦਮੀ ਆਤਮ ਖੋਜੀ ਨਹੀਂ, 
ਸਵੈ ਪੜਚੋਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸੰਪੰਨ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸਦੀ ਲਿਖਤ 
ਸਿਵਾਇ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। 

“ਤੇਰੀ ਪਨਹ ਖੁਦਾਇ ਤੂ ਬਖਸੰਦਗੀ॥ 
ਸੇਖ ਫਰੀਦੈ ਖੈਰੁ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ॥ ੪॥੧॥ ” 
“ਫ਼ਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮੈਡੇ ਕਪੜੇ ਕਾਲਾ ਮੈਡਾ ਵੇਸੁ॥ 
ਗੁਨਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈ ਫਿਰਾ ਲੋਕੁ ਕਹੈ ਦਰਵੇਸੁ॥੬੧॥ ” 
“ਫਰੀਦਾ ਏ ਵਿਸੁ ਗੰਦਲਾ ਧਰੀਆਂ ਖੰਡੂ ਲਿਵਾੜਿ ॥ 
ਇਕਿ ਰਾਹੇ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਕਿ ਰਾਧੀ ਗਏ ਉਜਾੜਿ॥ ੩੭॥ ” 
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ਹੈ।ਪਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਢਕਿਆ 
ਦੀ ਥਿੱਚ ਤੇ ਭੁੱਖ ਉਤਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਦੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸਹੀ 

ਇੰ ਰਿ ਿ ॥ ਕੰ 

ਹੀ 
ਵਿ ਆਉ ਭੁੱਖੇ ਸੀਂਹ ਤੇ 
ਰਿ 
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ਗੁਲਾਮ ਚਾਰੇ ਆਦਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਚ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ 

180 

0੦0੦੧ €16॥ਘਹੂ 0੦॥੧੦1॥1€161੦॥0&3।0੦11.੮੦॥॥ 



ਅਨੁਰਾਗਮਤੀ ਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੋ 

“ ਕਾਮੁ ਕੋਧੁ ਕਾਇਆ ਕਉ ਗਾਲੈ॥ 
ਜਿਉ ਕੰਚਨ ਸੋਹਾਗਾ ਢਾਲੈ॥ ” 
ਇਸ ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਤ 

ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਰਾਗਮਤੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਤੰਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰ 
ਸੀ।ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਚਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ 
ਮੁਕੱਰਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੀ ਮੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੀ 
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ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਮੰਦ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋਣਾ ਉਸਦੀ ਤੰਤਰ 
ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਝੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਹਨ ਗੁਰੂ 

ਨਾਲ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਸੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 
ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ੱ ਕੂ ਤੂ ਤਹ 

ਦੂਜਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ 
ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਨਯੋ ਉਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅੰਗ ਚਿਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੂਪਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ 
ਕਿ ਅਨੁਰਾਗਮਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਕਰਮਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਭੂਮੀ 
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ਹੈ। ਸੱਯਦ,ਸੇਖ,ਮੁਗਲ ਤੇ ਪਠਾਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 
ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਧਾੜਵੀ ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ।ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ 
ਦੇ ਸੰਤ, ਭਗਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਹਨ । ਕੋਤਵਾਲੀ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਕੋਤਵਾਲ ਦੇ 
ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਖ਼ੁਦ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ 

ਇਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ । ਉੱਠੋ! ਕੀ ਪੈ ਜੰ ਕੈ 4 ] 0 ਹੁ ॥ ਇੰ ਹੈ 
ਵਿ ਗੋ 

(414 ਹ & ਤੈ 6 ਕੂ 
ਸਿ 

ਕੀ 

ਤੁਕ ਰੰ ਇਸ 9 ਇੰ 
੨॥ 

ਵਰ ਕੜੇ ਰਤ ਨ ਨ ਹੈ ਹੁ ਕੇ ੩ ਰੰ ਕੂ ਹੂ ਨ 1 

%'ਕ. ੧% 

82 ਤਤ ਭੋਰ ਤਣ ਸਿ ਹੇ 38 8੩% 
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ਮੂਤ ਭੀਗੀ ਜੰਘਨ ਕੀ ਸੰਘਨੀ ਬਡਾਈ ਭਣੇ ਨਿੰਦਤ ਗਜੇਂਦੁ ਕਰ ਕੇਲਾ 
ਕੋ ਨਿਵਾਰੇ ਹੈਂ। 
ਅਹੋ ਨਿੰਦ ਯੋਗ ਰੂਪ ਅੰਗਨਾ ਕੋ ਤਾਂ ਊਪ ਧੁਨੇ ਮਤਿਵਾਰੇ ਸੀਸ ਧੂਨੇ ਮਤਵਾਰੇ 
ਹੈਂ॥੨॥” 

ਇਸ ਲਈ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 

ਨੇ “ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ” ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ।ਧਨਮ ਪੂਰਵਕ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ 
ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਏਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦ੍ਰਿਤ 
ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧੀ ਹੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਕਾਮ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਨਾਸ਼ 
ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਹੀ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ 

ਵਿੱਚ ਦਾਤੇ,ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੂਰਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਇੱਕ ਦੋਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸਵੈਂਯਾ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਨਾਟਕ ਦੇ 

ਜਤੀ ਰਥ ਖਲੀ ਨੀ ਹਟ ਕਰੇ ਜੀ ਕਲਕੱਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰੇ ਹੀ ਵਰ 
ਲਈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਚੰਦਰਮਾ 

ਮੈਲ ਨੂੰ ਗਿਲਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੱਕਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸਦੇ 

ਪਰੇ ਸੂ ਵਾਯਸ ਚੀਲ ਬਹੁ ਕੋ ਕਰ ਸਕੇ ਨਿਵਾਰ॥ ” 
ਸਵੈਂਯਾ:- “ਹੈ ਮਲ ਮੂਤ ਕਸੂਤ ਸਭੋ ਪੁਨ ਔਰ ਸਲੇਖਮ ਭਾਂਜਨ ਭਾਰੀ। 
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ਨਾਕ ਕੀ ਮੈਲ ਜਬੇ ਨਿਕਸੈ ਅਰ ਨਾਂਹਿ ਸੰਭਾਰ ਸਪੋਚ ਉਤਾਰੀ ॥ 
ਤਉ ਮੁਖ ਚੰਦ ਕਹੇ ਜਹਿ ਕੇ ਵਹਿ ਨਾਹਿ ਨਿਹਾਰ ਸਕੇ ਤਬ ਨਾਰੀ । 

ਪਿਖ ਰੰਚਕ ਮੈਲ ਗ਼ਲਾਨੀ ਕਰੇ ਸੱਠ ਜਾਨਤ ਨਾਹਿ ਏਹਾ ਕਛੁ ਸਾਰੀ ॥ ” 
ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਗਿਆਸੂ, ਧਰਮੀ,ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ 
ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਪਰਮ ਮਨੁੱਖ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 
ਇਹਨਾਂ ਚਰਿੱਤਰੋਪਖਿਆਨ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ 
ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੁਹਮਗਿਆਨੀ ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ 
ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਅਨੰਦ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ 
ਮਾਣੋ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪਰਮ ਅਨੰਦ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੁਤਰਕੀ ਆਲੋਚਕ 
ਮਨਮੁੱਖ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਸੁੱਖ 
ਰਾਗਾਂ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਰੂਪ 
ਪਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੇਹਰ ਅਤੇ ਦਇਆ 
ਦਾ ਸਦਕਾ ਉੱਤਮ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ 
ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮ: 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਨੰਦੁ ੧ਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ 
ਅਨੰਦੁ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈ ਪਾਇਆ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤ ਪਾਇਆ ਸਹਜ ਸੇਤੀ ਮਨਿ ਵਜੀਆ ਵਾਧਾਈਆ॥ 
ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆ ਸਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆ॥ 
ਸਬਦੋ ਤ ਗਾਵਹੁ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨਿ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ॥ 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਅਨੰਦੁ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈ ਪਾਇਆ॥ _੧॥ 
ਨੌਵਾਂ ਚਿੱਤ੍:-ਅੱਗੇ ਚਰਿੱਤ੍ ਨੌ ਅਤੇ ਦਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਸਤੂ 

ਦੋਹਾਂ ਚਰਿੱਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਲਾਹੌਰ 
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੇਠਾਨੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਕਮਲ ਨੈਣੀ, 
ਲੋਹਤਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੀ ਮੂਰਤ ̀ ਹੁਸਨਪਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਜਗਜੋਤਿਮਤੀ 
ਹੈ।ਜਿਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਛਬਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਾਨ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਸਾਉਣ 
ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਨਦੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਿਸਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 
ਪ੍ਹੇਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋੜਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਉੱਪਰ ਅਚਾਨਕ 

ਤੇ ਉਸਨੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਛਲ ਬਲ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਜਗਜੋਤਿਮਤੀ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਾਪਤ _ਕਰ_ਲਿਆ।ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਨਾ ਮੱਤੀ ਮਿਜਾਜਣ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, 

ਕਰਦੇ ਪੇਟ ਵਾਲਾ, ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਬਾਣੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ 
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ਸਰਵਗੁਣ ਸੰਪੰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੀਤਾ ਰਚਣ ਰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ 
1ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਾਗ ਰੰਗ ਦੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ 

ੱਕ ਦਾਸੀ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਨੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 
ਜੰਦੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ 

ਯੋਗ ਦਿੱਤਾ।ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਨਿਭਾ ਸਕੀ।ਤੇ ਇੱਕ 
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ ਰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰ 

ਰਤ 12111 ਰੈ ਰਤ ਕੱ੪੨੪ ਹੂ ਤੂ ਰਤ ਨ ਸਿ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੇਠਾਨੀ ਦੇ 

ਤੱ ਗੰ ਪਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਫਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੁ 
ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੱਠ ਕੇ 
ਸੁ ਭਾਵੇ 

ਭੂ ਹਰ $ ਪ੍ਰ ਉ 

ਤਤ ਤਕ ਉਰ ਤਤ ਤਤ (1 ਸਿ 8 ਪੈ ੬ 1 3 
3 | ਰੇਤ 
3੧%੩ ੫ ਤੋ 

2 ਗੂੰ ਕਰ 9#2੩, 3 ਨ ਕੈ ਹੂਕ 4੩ ਪ੍ਰ 
੬ 

ਰਿ 
।< 
ਕੈ ਕੈ 

ਘਰ 

੩ ਹੂ ਮੁ & 

7 ਰਿ ਦ॥ ੩ 

ਰੈ ਤਰ ਤ ਹੂ ਨ ਤ੍ੋਘਡ ਵਿ ਹੋ] ਸਰ ਵਰ ਤਾ ਰੋ ਸਿ ਨ 
ਕਤ ਰਿ ਤੂ ਤਤ ਤੂ 

੧੦0੦੧ €16॥ਘਹੂ 0੦॥੧੦1॥1€161੦॥0&3।0੦11.੮੦॥॥ 



ਹੀ ਜਗਜੋਤਿ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਾਹ ਰਾਜਿਆ ਵਾਹ !ਖਾ ਰਾਜਿਆ ਖਾ। ਇਹ ਗੱਲ 
ਸੁਣਕੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਟੀ ਗਰਦਨ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਰਾਜਾ 
ਕਿਸਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ' ਤੇ ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ 
ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮਾਣ ਇੱਜਤ, ਧਨ, ਬਸਤਰ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ 
ਅਲੰਕਾਰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ?ਬੱਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਹਟਵਾਣੀਆਂ ਉਸਦੇ ਵਾਕ ਜਾਲ 

ਫਸਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਟਾ ਚੋਗਾ ਪਾਉ।ਸੋ ਸੱਯਦ ਦੇ ਧਨ 
ਨਾਲ ਸੇਠਾਣੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਫਸ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਚਾਲ ਗੋਲੀ ਨੇ 
ਇਹ ਚੱਲੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮੁਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਣ 
ਪਿਆਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੇਘਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਠੰਡ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤੇ ਓਧਰ 
ਸੇਠਾਣੀ ਦੀ ਸਜੀ ਸੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ, ਵਿਹੁ ਭਿੱਜਿਆ 

ਖੰਭਾਂ ਦੇ 
ਤੇਰੀ ਆਮਦ ਸਮਝ ਕੇ ਉੱਠ ਉੱਠ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।ਜਲਦੀ ਕਰ ! ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਮਸਤਾਨੇ 
ਪਿਆਸੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੇਡ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ 
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ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਦਵਾਰ ਕਾਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਦਾ 
ਹੈ।ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੇ ਜਤ ਸਤ ਅਤੇ ਕੁਲ ਧਰਮ ਦੀ_ਉਸਨੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਸੀ 
ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ' ਪੱਤ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ 
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ਦਸ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਗਪਾਲ ਹਨ।ਵਰ ਵਧੂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, 

ਆ ਕਾਲ ਕੂਟ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ 
ਪਰ 

ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਮਹਾਨ ਦੇਵਤਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੰਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਸਤੀ ਦਾ ਸਤ ਸਿੱਧਾ ਭੰਗ 
ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੈਂਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਰਾਵਣ 
ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸੀਤਾ ਦੀ ਛਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਂ 
ਬਲਵਾਨ, ਵੇਦ ਪਾਠੀ ਰਾਵਣ ਸਪਰਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ 

ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਂਭਣ ਯੋਗ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। 
ਤੀਜਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਗੋਲੀ। ਇਸਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 

ਨਾਲ _ਵੇਖਿਆਂ ਕ੍ਰਿਤਘਣਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਜਾਂ ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ।ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਉਹ ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗੁਨਾਹਗਾਰ 
੫0444 (04-40 ਚ 
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਚਰਣ ਹੀਣ ਹੈ ਉਥੋਂ ਦੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਉੱਚਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪੱਚੀ ਅੰਕ ਭਾਵ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸਦੀ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਸੇਠਾਣੀ ਦਾ ਦਾਹੈਕਿ 

ਗਾ , ਤੱ 
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ਵਾਲਾ ਵਿਉਪਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ 
ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਹੀਰੇ ਜੜਾਉ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਂਦੀ 
ਦਾ ਕੜਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਕੋਲ ਐਰੋਪਲੇਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੌਕਰ 
ਕੋਲ ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ'।ਜੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਨੀ ਦੇ 
ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਚਿਤਰਕਲਾ ਨੇ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਹਾੜ 
ਡਿੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਚੋਰ ਚੋਰ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 

ਦੇ 
ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ।ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਕਲ ਹੀ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂਦੇਵ 
ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧੂ ਬਾਂਧਵ, ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ, ਮਿੱਤਰ 
ਦੋਸਤ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਨਗੇ 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋਂ ।ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਬਿੰਬ ਦੀ 
ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਜਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਭਾਵ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਾਂ 
ਦਰਪਣ ਦਾ। ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਉਹੋ ਹੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ 
ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿੰਬ ਦੀ ਹੈ।ਜੇ ਬਿੰਬ ਕਾਲਾ ਕਲੂਟਾ ਕਾਣਾ ਮੀਣਾ ਕੋਝਾ ਕਰੂਪ ਹੈ ਤਾਂ 

ਯੂਸਫ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਨਹੀਂ' ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਜਾਂਗੇ 
ਉਹੋ ਹੀ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।ਬਾਕੌਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ :- 

“ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਿਜਉਰੀਆਂ ਕਿਕਰਿ ਬੀਜੈ ਜਟੁ ॥ 
ਹੱਢੇ ਉਂਨ ਕਤਾਇਦਾ ਪੈਧਾ ਲੋੜੈ ਪਟੂ॥ ੨੩॥ "(ਪੰਨਾ ੧੩੭੯) 
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ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭੋਗ ਨੂੰ, ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਝੂਲਦਿਆਂ ਛਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੀਰੇ 
ਮੋਤੀ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਜੜਤ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਨੂੰ, ਰੇਸਮੀ ਵਸਤਰ, ਸੁੰਦਰ 
ਸੇਜ, ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਛੌਤੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ, 
ਕੀਮਤੀ ਲਿਬਾਸ, ਰਥ, ਘੋੜੇ, ਇਤਰ ਫਲੇਲ, ਅਤਿਅੰਤਸੁੰਦਰ ਰਮਨੀਆਂ ਭਾਵ 
ਜੋਬਨ ਮੱਤੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹਾਸ ਬਿਲਾਸ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅੰਤ ਮੌਤ 
ਅਤੇ ਨਰਕ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ 
ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਚਮਕਾਰਾ, ਪਸਾਰਾ, ਫਸਾਵਨਹਾਰਾ ਤੇ ਬਿਨਸਨਹਾਰਾ ਹੈ। 

ਰਾਜ ਭੋਗ ਅਰੁ ਛਤ੍ਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਬਹੁ ਸੁੰਦਰਿ ਰਮਨਾ॥ 
ਪਾਨ ਕਪੂਰ ਸੁਬਾਸਕ ਚੰਦਨ ਅੰਤਿ ਤਊ ਮਰਨਾ॥ ੩॥ (ਪੰਨਾ ੪੭੭) 
ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਮੱਤ ਦਿੰਦੇ 

ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਭਾਵ ਖੂਸ਼ਸੂਰਤ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਾਣੋ ਹੁਸਨ ਪਰੀਆਂ 
ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ 
ਜਵਾਨੀਆਂ, ਮਦਿਰਾ ਵਿੱਚ ਮਦ ਮਸਤ ਝੂਲਦੇ ਹਾਥੀ, ਦਿੱਬ ਹੀਰੇ ਮਾਣਕਾਂ ਨਾਲ 
ਭਰੇ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਬੇਸ਼ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਭੰਡਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ 
ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਸੁਖ ਅਨੰਦ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ 
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਚਮਕ ਦਮਕ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਬਲਕਿ 
ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਅਭਿਮਾਨੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਆਸਾ ਘਰੁ ੩ ਮਹਲਾ ੫ ੧ਉ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ 
“ਰਾਜ ਮਿਲਕ ਜੋਬਨ ਗ੍ਰਿਹ ਸੋਭਾ ਰੂਪਵੰਤੁ ਜੋਆਨੀ ॥ 
ਬਹੁਤੁ ਦਰਬੁ ਹਸਤੀ ਅਰੁ ਘੋੜੇ ਲਾਲ ਲਾਖ ਬੈ ਆਨੀ ॥ 
ਆਗੈ ਦਰਗਹਿ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵੈ ਛੋਡਿ ਚਲੈ ਅਭਿਮਾਨੀ॥ ੧॥ ” 

(ਪੰਨਾ ੩੭੯) 
ਏਹੋ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਰ ਜੈਤਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ 

ਭਾਵ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂਦੇਵ ਭਿਅੰਕਰ ਵਿਹੁ ਦੇ ਤੁੱਲ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਛਲ, ਪਾਪ, 
ਪਾਖੰਡ, ਦੰਭ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਕੁਪੰਥ ਉੱਤਪੰਨ ਕਰਦੇ 
ਹਨ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਦੱਸਦੇ 
ਹਨ। 
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“ਰਾਜ ਕਪਟ ਰੂਪ ਕਪਟੰ ਧਨ ਕਪਟੰ ਕੁਲ ਗਰਬਤਹ॥ 
ਸੰਚੰਤਿ ਬਿਖਿਆ ਛਲੰ ਛਿਦ੍ਰੰ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਨ ਚਾਲਤੇ॥੧” 

ਬਣਾਏ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਧਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਕਰੇ 
ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਧਨ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਵੇ। ਮਨ ਵੱਸ 
ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਸ਼ੁੱਭ ਸਾਧਨ ਇੱਕੱਠੇ ਕਰੇ ਸਦਾਜ਼ਾਰੀ ਰਹੇ।ਜੋ ਰਾਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜੋਂ ਰਾਜਾ ਧਨ, ਦੇਹ ਦੇ ਆਦਿ 
ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ, ਸੱਚਾਈ ਪਸੰਦ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਲਾਇਕ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ 
ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਿਆਇ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਕਰਨਾ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ, 
ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ _ਦਮਨ ਕਰਨਾ, ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ _ਕਪਟ _ਰਹਿਤ ਵਰਤਾਰਾ 
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ਕਰਨਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਭਾਵ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਰੱਖਣਾ, ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ 

ਹੈ।ਜੋ ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਦੀ ਭੁਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਭਾਵੇ' ਸਿਲਾ ਚੁਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ 
ਪਰ ਧਤਮ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸਦਾ ਯਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫੈਲ 
ਜਾਂਦਾ ਹੇ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਤੱਕ 
ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ।ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ 
ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਛੋਟੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੇ ਕਰੇ।ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੇ 
ਸੇਠਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ।ਜੋ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ 
ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਸ਼ੁੱਕਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦਾ ੪੫ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ 
ਯੋਗ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇ' ਦਾਨ, ਸਨਮਾਨ, ਸੱਚਾਈ, ਵੀਰਤਾ ਅਤੇ 
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ਨਾਮ ਰੂਪ ਗਿ ਰਨ 
ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਪਤੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ। 

॥ ਪਉੜੀ॥ ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਪਿਆਰੁ ਪ੍ਰੇਮਿ ਸੀਗਾਰੀਆ॥ 
ਕਰਨਿ ਭੁਗਤਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ਨ ਰਹਨੀ ਵਾਰੀਆ॥ 
ਮਹਲਾ ਮੰਝਿ ਨਿਵਾਸੁ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰੀਆ॥ 
ਸਚੁ ਕਹਨਿ ਅਰਦਾਸਿ ਸੇ ਵੇਚਾਰੀਆ॥ 
ਸੋਹਨਿ ਖਸਮੈ ਪਾਸਿ ਹੁਕਮਿ ਸਿਧਾਰੀਆ॥ 
ਸਖੀ ਕਹਨਿ ਅਰਦਾਸਿ ਮਨਹੁ ਪਿਆਰੀਆ॥ 
ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਧ੍ਰਿਗੁ ਵਾਸੁ ਫਿਟੁ ਸੁ ਜੀਵਿਆ॥ 
ਗਰਬ ਸਵੀ ਅਸ ਸਿਤ ੨੨॥ (ਪੰਨਾ ੧੪੮) 
4 ਤੀ ਕੱਚੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 

ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਦੱ ਸਪਾ ਭਰ ਕਿਉਂ ਲਉਦੀ ਹੈ? ਕਹ ਕਰਕੇ ਵਖ 
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੍ (ਪ੍ਰ ਕੈ ਰਹ ਿ ਰੰ ਰਤ ੫ ਉਪ ਆ ਸ਼ਬਦ: 
ਇਆਨੜੀਏ ਮਾਨੜਾ ਕਾਇ ਕਰੇਹਿ॥ 
ਆਪਨੜੈ ਘਰਿ ਹਰਿ ਰੰਗੋ ਕੀ ਨ ਮਾਣੇਹਿ॥ 
ਸਹੁ ਨੇੜੈ ਧਨ ਕੰਮਲੀਏ ਬਾਹਰੁ ਕਿਆ ਢੂਢੇਹਿ॥ 
ਭੈ ਕੀਆ ਦੇਹਿ ਸਲਾਈਆ ਨੈਣੀ ਭਾਵ ਕਾ ਕਰਿ ਸੀਗਾਰੋਂ॥ 
ਤਾ ਸੋਹਾਗਣਿ ਜਾਣੀਐ ਲਾਗੀ ਜਾ ਸਹੁ ਧਰੇ ਪਿਆਰੋ॥ ੧॥ 
.ਇਆਣੀ ਬਾਲੀ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਾ ਧਨ ਕੰਤ ਨ ਭਾਵੈ॥ 
ਕਰਣ ਪਲਾਹ ਕਰੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਸਾ ਧਨ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵੈ॥ 

ਏਸੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਇਉੱ' ਵਿਅਕਤ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਵਹੁਟੀ ਕਿਸੇ ਸੁਘੜ, ਸੁਜਾਨ, ਸੁਹਾਗਣ ਨੂੰ 
ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇ “ਕਲੀਂ” ਕਾਮ ਬੀਜ ਹੈ ਤੇ “ਰ” ਅਗਨੀ ਬੀਜ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 

12111341 ਉਤ ਤਤ ਹੈ ਰਹ 
`. ਕੋ ਸਾ ਸਿ ਹੈ ਕੂ 

ਕਰ 

ਇਤ ਰਿ ਹਨ।ਭਾਵ ਭੁੱਲੀਆਂ ਭਟਕੀਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 
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ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਂਤ ਕਾਂਤਾ ਭਾਵ ਦੇ ਰੂਪਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 
ਮਾਰਗ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਹਨ:- 

“ਕਵਣੁ ਸੁ ਅਖਰੁ ਕਵਣੁ ਗੁਣੁ ਕਵਣੁ ਸੁ ਮਣੀਆ ਮੰਤੁ ॥ 
ਕਵਣੁ ਸੁ ਵੇਸੋ ਹਉ ਕਰੀ ਜਿਤੁ ਵਸਿ ਆਵੈ ਕੰਤੁ॥ _੧੨੬॥ 
ਆ 
ਏ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰਿ ਤਾਂ ਵਸਿ ਆਵੀ ਕੰਤੁ॥੧੨੭॥ ” 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੋਕਟ ਵਿਧੀਆਂ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ 
ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਖੰਡ ਜਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ 
ਹੀ ਰੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਵੇਖੋ: 

ਮ ੩॥ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮੁਹ ਫਿਰੇ ਤਿਨਾ ਠਉਰ ਨ ਠਾਉ॥ 
ਜਿਉ ਛੁਟੜਿ ਘਰਿ ਘਰਿ ਫਿਰੈ ਦੁਹਚਾਰਣਿ ਬਦਨਾਉ॥ 
ਨਨ ਵਰਤ ਲੀਆ ਲੇ ਹੀਤਿਗਰ ਹਕ ਦਬ 

॥ ॥ 

ਮਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਕਰਤਾ ਮਨੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕ ਮਨੂੰ 
ਸਮਿਰਤੀ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ੧੬੩ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ੬੬ ਤੱਕ ਇਉਂ 
ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁਲਹੀਣਤਾ, ਧਨ ਹੀਣਤਾ ਜਾਂ 
ਬਦਸੂਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਤਮ ਕੁਲ ਦੇ ਧਨੀ ਜਾਂ ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ 
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ਦੇ ਰੋਗ ਦੁ ਹੁ 
ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਦੜੀ ਦੀ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ (੧੬੪)। ਜੋ 

ਇਸਤਰੀ ਮਨ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਨੂਕੂਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 
ਨਾਲ ਜਸ 

੧੦0੦੧ €16॥ਘਹੂ 0੦॥੧੦1॥1€161੦॥0&3।0੦11.੮੦॥॥ 



ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ 
ਕਿਉਂ ? 

ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ 
ਟਕਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਜੱਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 
ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 
ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਅਨੁਬੰਧ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ 
ਸਨ-ਅਧਿਕਾਰੀ .ਵਿਸ਼ਯ,ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ । 

ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ 
ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਚਰਿੱਤਰਗਤ ਅਵਸਥਾ ਕੀ 
ਹੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ 
ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇਗਾ। ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਅਰਥ ਨਿੱਕਲਦਾ ਸੀ 
ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕੀ 
ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤਮ ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੱਖ ਸੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ 
ਪੜ੍ਹਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ।ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 
ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 

ਅਧਿਕਾਰੀ:- ਪਿ. 
ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਦ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ-ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 

ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਲਸ ਖਾਲਸਾ ਹੈ_,ਭਾਵ ਪੂਰਨ ਪਦ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਰਜੀਵੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਨ 
ਰਾਤ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 
ਜਿਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਟ ਲਈ ਕਿੰਚਤ ਮਾਤਰ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ । 
ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ 
ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਤ ਨੇਮ, ਕਬਰ ਜਾਂ ਮੜ੍ਹੀ ਮਨ 
ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਭੂੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ' ਮੰਨਦਾ ਭਾਵ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦਾ। ਜਿਸਦਾ 

ਨੰ 
ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਤੀਰਥ, ਤਪ, ਦਯਾ, ਦਾਨ ਜਾਂ ਸੁੱਚ ਸੰਜਮ ਆਦਿ ਸਾਰਿਆਂ 
ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ 
ਅਕਾਲ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵ ਜੜ੍ਹ ਚੇਤਨ, ਬਣ 
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ਤ੍ਰਿਣ, ਆਦਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਹੀ 
ਤੱਕਦਾ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ, ਸਨੱਧ ਬੱਧ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਿਖਾਲਸ 
ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਓਹੀ ਇਸਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪਰਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ 
ਉਸਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਿਦਆਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 
ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੋ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵਰਨਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਗ 
ਰਾਮਕਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਘਰ 
ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੀ ਸਮਝੇਗਾ। ਉਸਦੀ ਉਦਾਸੀ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਿਰਦੇ 
ਵਿੱਚੋਂ ਜਗਤ ਜਾਲ ਜਾਂ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਪਰਤੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਝਲਕੇਗੀ। ਉਹ ਜਤ ਦੀਆਂ 

ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਸਦੀ ਵਿਭੂਤ ਜਾਂ ਤਨ ਉੱਪਰ ਭਸਮ ਰਮਾਉਣਾ 
ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਹ ਘੱਟ ਖਾਣਾ .ੋੜ੍ਹਾ ਸੌਣਾ ਦਯਾ ਤੇ ਖਿਮਾ ਆਦਿ ਨੂੰ 

ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਬੈ ਕਰ ਸਮਝਹੁ ਮਨਹੀ ਮਾਹਿ ਉਦਾਸਾ ।੧।ਰਹਾਉ। 
ਜਤ ਕੀ ਜਟਾ ਜੋਗ ਕੋ ਮਜਨੁ ਨੇਮ ਕੇ ਨਖੁਨ ਬਢਾਉ। 
ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸਹੁ ਨਾਮ ਬਿਭੂਤ ਲਗਾਉ।੧। 
ਅਲਪ ਅਹਾਰ ਸੁਲਪ ਸੀ ਨਿੰਦ੍ਰਾ ਦਯਾ ਛਿਮਾ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤਿ। 
ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਸਦਾ ਨਿਰਬਾਹਿਬੋ ਹਵੈਥੋਂ ਤ੍ਰਿਗਿਣ ਅਤੀਤ।੨। 
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਲੋਭ ਹਠ ਮੋਹ ਨ ਮਨ ਮੋ ਲਯਾਵੈ। 
ਤਬ ਹੀ ਆਤਮ ਤਤ ਕੋ ਦਰਸੈ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕਹ ਪਾਵੈ ।੩।੧। 
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ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਭ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੁਰਸ਼ ਫੜ੍ਹਕੇ ਕੋਈ ਮੁਸੱਵਰ ਨਹੀਂ_ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤਰਖਾਣ 

 ਤੇਸਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਰੰਦਣ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਾਲ ਸਾਲ ਲਗਵਾ 
ਤੇ ਲੁਹਾਰ ਛੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਹਥੋੜੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ 

ਰਿ . 8 ਰੇ ਹੈ ॥ ਨ ਹ ਹੈ ਤੈ ਕੂ 

ਰਤ ਂ 1 ੩ ਰੂ ਤੂ 
ਤੋ 

ਹੂ ! 
ਸੀ।' ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ 
ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਦਾਸਾਂ 

ਰਤ ਹਰ ਕੈ 4. 
ਉਤ ਤਰ ਪੀ ਹੇ 6 ਤਰ 

[4 
ਰੈ 1 ਤਉ ਪੈ % ਨ ਪੈ 5 ਨ ਕਤ ਕੈ. ਹੈ 

ਘੂ ੍ ਤਰ ਰੂ ਨੂ ਤੂ ਭੁ । 

' ਤਿੰਨ -ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਜੋ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ। ਇਸਦੇ 
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ਤਾ ਹਰ 1 ੬ ਫ ਆ ਸਜ 
ਸਿ ਰੱ 

3 ਵਿ ਦਹ ਕਰ [0 ਰੰ ਕੈ 

ਦੇ ਰਾਜਸੁੂਖ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣਨਾ, ਲਾਲੋ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਜੀਵਨ 
ਸੱਜਣ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੰਤ ਬਣਨ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 
ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਕਾਣੇ 
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ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਨੋ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹ "ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ 
ਸਰਸੇ” ਦਾ ਅਰਥ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਰਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਉਹ 
ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਗਜਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੀਤ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਸਨ।ਜਪ ਤਪ 
ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 

ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 
ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 

ਇੱਕ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਏਸੇ 
ਪਿੰਡ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ੧੯੭੪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ_ਚਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ 
ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। 

੧) ਜੱਥੇਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਸਨ। 
ਉਮਰ -੬੦ ਸਾਲ। 

੨) ਗਿਆਨੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੱਥਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 

੨੩ ਤਤ ਹੂ ੫ ਕੂ # ੧ 9 । ਆ ਰੇ ਬਰ ਤੇ 

ਤਪੱਸਵੀ ਦਾ ਜੀਵਨ। ੨੪ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਉਹ ਵੀ 
ਸਿਰਫ਼ ਖਿਚੜੀ। 

ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਯਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇੰਦਰ 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁਟੀਆ 
ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰਕਤੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 
ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਜਬਾਹੇ ਉਪਰ ਮੈਨੂੰ ਘੁੰਮਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ 
ਲਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਕਰਨੈਲ 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਿਆਂ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 

ਹੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸੂਏ ਉਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨੈਲ 
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ਪ੍ਰ ਗਰ ੋ 14 ਰੂ 
4 ਤੂ ਹੈ ੨ ਨੂਹ ਹੁ ਤਤ &ਕ ਗ ਕੈ, 

ਪੀ 
ਪਤ ਦੱ (੩੧੩4 ਹਰ ਦੀ 

ਨ ਹ ਐ ਸੱਚਾ ਵੈਰਾਗੀ ਹੈ। 
ਮੂਮੁਕਸ਼ਾ:- ਦਿਸਦੇ ਅਣਦਿਸਦੇ,ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ,ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ 
ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਜਿਸਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕੇਵਲ ਅਚੱਲ ਅਟੱਲ ਮੋਖ ਪਦਵੀ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ 
ਉਸਨੂੰ ਮੁਮੁਕਸੂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਖਟਸੰਪੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਸ਼ਮ, ਦਮ, ਸ਼ਰਧਾ, ਸਮਾਧਾਨ, 

ਤੇ ਤਿਤਿਕਸ਼ਾ 

ਫਲੇਲ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸੈਂਟ ਜਾਂ ਪਏਰਡੁਮ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣਾ। ਜੀਭ ਨਾਲ 
ਤਿੱਖੇ, ਮਿੱਠੇ ,ਨਸ਼ੀਲੇ ,ਰਸੀਲੇ ਰਸਗੁੱਲੇ ਤੇ ਤਰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਆਦ ਤਿਆਗਣੇ। 
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ਦਰਵੇਸਾਂ ਨੋ ਲੋੜੀਐ ਰੁਖਾਂ ਦੀ ਜੀਰਾਂਦਿ॥ "(ਪੰਨਾ ੧੩੮੧) 
ਜਾਂ ਜਿਵੇ' ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 
ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ :- 

੦੧੦॥੦੧ €16॥ਘਹੂ ।0੦॥੧੦1॥1€161੦॥0&3।0੦11.੮੦॥॥ 



1 ਚ ਤਤ ਤਤ ਭੈ ਰੀ ਆ ਹਰ 1੧38% ਨ ਰੰ ਰੈ ਹੂ | ਕੱ ਤੈ ਕਰੋ ਪ ਫ਼ ਡੌ ਸ਼ਾ 
ਤੋਂ % ਲਾ ਹੂ 

ਰਤ 
ਕਣ ੨ 

ਡਤੁਡਡ ਪੈ ਟੂ ਭੂ ਰੂ ਜ਼ ਤਹ ਗੋ | 

4 ਰੋਡ 
ਪਾ ਹਰ ਤੋ ਭਵ 

ਹੀ, ਉਡ ਰ੍ 3 3 
ਰਾ ਕੂ ਕਹ ਤਰ ਰ੍ ਕੰ ਬੂ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸਨ। ਉਹ 

ਵਿਗਿਆਨੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਮਹਾਨ ਜੱਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਜਗਤ ਵਿਲੱਖਣ ਸੈਨਾਪਤੀ 
ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪਾਠਕ ਜਦੋਂ “ਬੀਰ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਤਾਂ 
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ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬੀਰ ਰਸਮਈ ਸਾਕਾਰ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਚਾਰ ,ਅਮੁੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ,ਅਡੋਲ ਸਾਹਸ, ਉਦਾਰਤਾ , 
ਅਜਿੱਤ ਮਨੋਬਲ ,ਦੀਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ,ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ,ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ 
ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿਤ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 

ਤਤ 
ਤੱ ਹਰ ਤੁ ਥ ਨਹ 

4 ਵੋ ਰਹ ਨ 5 
ਅਤੇ ਵੀਰ ਰਸ ਆਦਿ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਦੀ ਹੋਈ ਅਨੋਖੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 
ਆਪ ਨੇ ਦੁਰਗਾ ਕਥਾ ਅਤੇ ਚੌਵੀ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ 
ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਮਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ 
ਵਾਰ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਇੱਕ 
ਅਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਚਿੱਤਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਰਗੀ_ਵਿਸਮਯਕਾਰੀ 
ਜੀਵਨੀ _ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਿਆ। ਜਿਸਨੂੰ 
ਜਿਤਨੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਤਨੀ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ 
ਨਾਟਕ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ 
ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਲੀਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਨਾਟਕ ਵਰਗਾ 
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ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ "ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ” ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ 
ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਿਤ “ਚਰਿੱਤਰੋਪਖਿਆਨ” ਹੈ 

ਰੰ 38 ਹਰ 3 । ; ਤੈ 
ਢ 

ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਿਰਾਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਹੀਂ ਭੱਲਿਆਂ ਦੇ ਚਾਸੜੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ 
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੇ ਰਾਜਨ! ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਬੇਸਣ ਦੇ ਬਣੇ ਪੀਲੇ 
ਰੰਗ ਦੇ ਚਾਰ ਕੋਨੇ ਬੜੇ ਭੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਦਹੀਂ ਦੇ ਸਫੇਦ ਬਸਤਰ 
ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜਕੇ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਸਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ 
ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਸੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ 
ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਮਾਜ ਸੁਚੇਤ ਹੋਕੇ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ 
ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ 
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ਕੋਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਵਾਏ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ 
ਨੂੰ ਭਗਵੇਂ ਬਸਤਰ ਪਵਾਕੇ ਬਨਾਰਸ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਪੰਥ ਹਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੋਝੀਵਾਨ ਬਣੇ। ਏਸੇ ਮਨੌਰਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਹੀ 

ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਚੰਦਰਹਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। 
ਜਿਸਦਾ ਕਈ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੈਮਿਨੀ 
ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ 
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਪੁਰਾਣ, ਉਪਪੁਰਾਣ ਤੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣੇ ਸੀ। 
ਜਿਸਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਇਤਨੀ ਸਾਦਾ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਭਾਸ਼ਾ 
ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ_ਦਿੱਤਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ 
ਅਸਤਰਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਪ੍ਰਕਾਰ ,ਨਾਮ ਤੇ ਟਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 
ਸ਼ਸਤਰਨਾਮ ਮਾਲਾ ਪੁਰਾਣ ਵਰਗੇ ਅਦਭੁਤ ਕਾਵਿ ਰਚੇ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ,੩੩ 
ਸਵੈਯੇ ,ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਦਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀਆਂ 
ਹਨ। ਇਸ ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਡੇ 

ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਏਡੇ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ , 
ਪੰਜਾਬੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਅਥਾਹ ਸ਼ਬਦ 
ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਦਿ ਗੁਰੂ 

ਹੈ।ਆਦਿ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ 
ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਸ਼ਮ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ , ੧ ਰਤ 
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ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ 
ਸਾਗਰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ 
ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਤਨ 
ਮੱਤ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ,ਅਚਾਰ ਵਿਚਾਰ, ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ਼ ਅਤੇ 
ਸੰਗੀਤ ਕਾਵਿ ਅਤੇ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰੀ ਸੁਰ ਵੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਕੇਵਲ ਸਤੇਗੁਣ ਦੀ ਬੀਣਾ 
ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ। ਏਥੇ ਰਜੋਗੁਣ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰੂ ਰਣ ਥੋਂਸੇ ਵੀ ਗੱਜੇ ਹਨ। ਤੇ 

ਕਤ ਉਇ ਤਰ ਟਰ ਕਰੇ 4 ੫ ਬਿ ਕੇ 
(੩1 ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਜੇ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਸੁਰ ਇੱਕ ਪਤੀਵਰਤਾ ,ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੀ ,ਕੰਤ ਵਿਯੋਗਣ, 
ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦੇ ਗੀਤ ਹਨ ਤਾਂ ਦਸ਼ਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 
ਹ 0 ਹੈ ੍ ਪੂ (0 ਰ;1130 

ਤੇ ਤਰਜ਼ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ 
ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਤੇ 
ਸਵਾਮੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੁਰਦਾ ਦਿਲ ਕੰ ਰੇ ੩੦੪ ੧੫ % ਰੰ ਹੂ ( ਕੂ ਤਰ ਹੈ ਰ੍ ਰ 
ਮਈ ਦਿਆਲਤਾ ਭਰਿਆ ਜਗਤ ਵਿਲੱਖਣ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ 

ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਖੌਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਤਖ਼ਤ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰਤਾ ਮਈ ਵੰਗਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ 
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਹੈ, ਠੋਕਰਿਆ ਹੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਤਾ 
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ਪੁਰਖੀ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 
ਪਦਵੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਚਰਣ ਉੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ।(॥ ੫ 
੫੬ 0੪੬ #/01 ੩ 9੦#੪€। 0੧੦) 0੬ 3੬ ੩੬੨੦ 5੦7੬ 94005 
0੩੧ %€ ੧੦ 6੬ 901੬ 6% 9੦0.) ਕਿੱਧਰਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ 
0 

ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੋਧੇ, 

ਪਾਈ। ਸੱਚਾਈ ,ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਅੱਸਬ, 
ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਤੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਵੀ ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਹੈ। 
ਕਰਮ ਅਤੇ ਧਰਮ, ਰਕਮ ਰੁ ਸਬਜੀ ਤਾ ਭਰ 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ _ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਖਿਆ ਵੀ ਕਸ਼ੱਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੀ 
ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਧਨੁਸ਼ਧਾਰੀ, ਬਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਮਰਦਨ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਛੇਂਵੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ 
ਦੇ ਤੰਗ ਤੱਕ ਖੂਨ ਦੇ ਨੱਦ ਵਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦੁੱਤੀ ਵੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 
ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਕੂਣ , ਸੌਣ- ਜਾਗਣ, ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ, 
ਸੋਚਣ- ਸਮਝਣ, ਅਤੇ ਲਿਖਣ- ਵਿਚਾਰਨ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੀ 
ਜੰਗ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਬਰ ਤੇ ਅਨਿਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ 
ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਣਾ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ 
ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਆਦਿ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਾਂਗੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਅਣਖਮਈ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰਿਆ 
ਸਹਿਮਿਆ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ 
ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਯੁੱਧ, ਸੰਘਰਸ਼, ਜ਼ਿਹਾਦ ਜਾਂ ਇੰਨਕਲਾਬ 
ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਿੰਡੀ ਪੁੰਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ 
ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹੋਂ ਹੀ ਧੁਨ ਜਾਂ 
ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸਰਬ ਲੋਹ ਜਾਂ ਮਹਾਂਕਾਲ 
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ਦੀ ਸ਼ਿਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਤੇ ਰਣ ਵਿੱਚ ਫਤਹਿ। _ਸੁੱਭ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ 
ਅਡੋਲਤਾ, ਰਣ _ਭਮੀ ਵਿੱਚ ਲੜਦਿਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੀ 
ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਰੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ 
ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ,ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੇ 
ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਉ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ 
ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਹੈ, 
ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਖੰਡਨ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਆਤਮ ਕਥਾ- 
ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਯਾ 
ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਵੀ ਰਣ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀ ਧੂਹ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਚੰਡੀ 
ਦੀ ਵਾਰ ,ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਕਥਾ, ਚਰਿੱਤਰੋ ਪਖਿਆਨ ਤੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ 
ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਧਰਮ ਦਾ ਉੱਧਾਰ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। 
ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੀ। ਉਹ 
ਖ਼ੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਲਪਿਆ ਰਾਜ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ ਹੀ ਓਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 
ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਤੇ ਸਾਧੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਣਗੇ। 
ਦੁਸ਼ਟ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟਣਗੇ , ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪੁੰਜ 

ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਅਵਿਵੇਕ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ 
ਕਾਰਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ _ਮਾਤਾ(ਬੁੱਧੀ) ਇੱਕ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ 
ਪਿਤਾ(ਆਤਮਾ) ਓਹੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਭੂਮੀਆਂ(ਮਨ) ਇੱਕੋ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 
ਲੜਦੇ ਕਿਉਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 
ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣਾ 
ਦੱਸ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 
ਪਹਿਲਾਂ ਦਲ ਅਵਿਵੇਕ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਹੈ। ਮਛੰਦਰ ਦੋਹਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ 
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ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਯੋਧੇ ਬਾਰੇ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਾਰਸਨਾਥ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ 
ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ। ਲਤਾਈ ਵਿਚਾਰਾਂ 
ਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਹੈ। _ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਆਦਿਕ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ 
ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਿਆਨਕ ਰਣ ਤੱਤੇ ਦਾ।ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨ ਦਾ 
ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਅਵਿਵੇਕ ਦਾ ਦਲ ਪੜ੍ਹਕੇ ਵੇਖੋ। 

ਕਾਲਾ ਰੰਗ, ਰਥ ,ਘੋੜੇ, ਕੱਪੜੇ ,ਸਾਰਥੀ ,ਗਹਿਣੈ ,ਸ਼ਸਤਰ , 
ਅਸਤਰ ,ਸਮੇਤ ਧੁਜਾ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਨ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ ਰਾਜੇ 
ਅਵਿਵੇਕ ਦਾ। 
ਕਾਮ :- ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਾਣ, ਝੰਡੇ ਉੱਪਰ ਮੱਛੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ,ਝਾਂਜਰ ,ਬੀਣਾ ਆਦਿ 
ਅੱਗੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ 
ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਂ ਛਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੱਦਲ ਮਿੱਠੀ 
ਮਿੱਠੀ ਗਰਜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ , , ਮੈਰ ਮਧੁਰ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ 

ਅਨੰਦ:- ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਦ, ਮਜ਼ਾ ਜਾਂ ਟੇਸਟ ਆਦਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।ਇਹ 
ਅਵਿਵੈਂਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਜੜਿਆ ਮੜ੍ਹਿਆ ਤੇ 
ਸਜਿਆ ਧਜਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਯੋਧਾ ਹੈ। ਅਵਿਵੇਕ ਦਾ ਹੀ ਤੀਜਾ ਲੜਕਾ ਧੂੰਏ 
ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਰਮ। ਇਸਦੇ ਵਸਤਰ ਗਹਿਣੇ 
ਨੇਭਰ ਆਦਿ ਸਭ ਕਝ ਹੀ ਧੂਮਰ ਅਰਥਾਤ ਘਸਮੈਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸਦਾ 
ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵੀ _ਕਣਕ ਵੰਨਾ ਅਰਥਾਤ ਅੱਧਾ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਸੂਰਬੀਰ 
ਹੈ। ਅਵਿਵੇਕ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 
ਕਲ੍ਹਾ। ਇਸਨੇ ਚੌਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਸਾਰੇ 
ਦੇਸ਼, ਨਰੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਧੂ ਭੇਸ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਹਨ। 
ਵੈਰ :- ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਂਭੱਟ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਰਣ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪਿੱਠ 
ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦੇ ਨੇਤਰ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹਨ। ਲੀਤਾ ਕੱਪੜਾ ,ਗਹਿਣੇ 
ਆਭੂਸ਼ਨ, ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਅਤੇ ਧੂਜਾ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਹਨ। 
ਸੂਰਜ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੂਰਮਾ ਜਦੋਂ ਗਰਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਅੱਗੇ 
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਆਲਸ ਨਾਮ ਦਾ ਬਹਾਦਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ 
ਸਾਰਾ ਸਾਜ ਬਾਜ ਵੀ ਧੂੰਏ ਰੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੋਰੇ 
ਨਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਹਰੀ ਧੁਜਾ, ਹਰੇ ਘੋੜੇ, ਬਸਤਰ ਵੀ ਹਰੇ ਤੇ 
ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਹਰੇ। ਪਵਨ ਵਰਗੇ ਵੇਗ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮਦ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ 
ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵਾਲਾ, ਕੂਵਿਰਤੀ_ ਨਾਮਧਾਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੋਧਾ 
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ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੰਮ ਦੇ ਕਵਚ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ, ਅਜਿੱਤ 
ਸੂਰਮਾ ਜਿਸਤੋਂ ਸੁਰ, ਅਸੁਰ ,ਜੱਖ ,ਗੰਧਰਵ, ਨਰ ਨਾਰੀ ਤੇ ਸਭ ਸੰਸਾਰੀ ਭੈਅ 
ਭੀਤ ਹੋਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ 
ਵਾਂਗੂੰ ਗਰਜਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਚਾਉਣ, ਚਮਕਾਉਣ ਤੇ 
ਕੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅਤਿ ਕ੍ਰੋਧੀ _ਅਪਮਾਨ_ ਨਾਮੀ ਸੂਰਬੀਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ 
ਮੰਡਲਾਕਾਰ ਧਨੁਸ਼ਧਾਰੀ ਬਹਾਦਰ _ ਅਨਰਥ_ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਪੀਲੇ 
ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੀਲੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਸੰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਹੁ ਵੈਰ ਭਾਵ 
ਨਾਮਧਰੀਕ ਯੋਧਾ ਹੈ। ਮੈਲੇ ਵਸਤਰ, ਮੈਲਾ ਮੁਕਟ, ਰਥਵਾਨ, ਰੰਗ, ਆਭੂਸ਼ਨ, 
ਸਭ ਕੁਝ ਇਸਦੇ ਮੈਲੇ ਹਨ, ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਅਤੀ ਖਤਰਨਾਕ 
ਖਾੜਕੂ ਹੈ। ਭਿਆਨਕ ਵਸਤਰ, ਪਗੜੀ ਮੁਕਟ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਿਆਨਕ 
ਰੂਪ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਣੂੰ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਨਰਕ 
ਨਾਮ ਦਾ ਯੋਧਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਤਰ, ਸ਼ਸਤਰ 

ਖੂਧਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ_ ਦੋ ਨਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਧਾਰੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ 
ਹਨ। ਅੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨਮੀਤ ਕਪਟ ਨਾਮੀ ਰਾਜਪੂਤ 
ਬਹ ਨਗ ਤੀ ਵਰਗੇ ਨੋਕਰੀ ਵਾਲ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਵਿੱਚ 
ਬੀਣਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤਬਲਾ, ਮ੍ਰਿਦੰਗ ,ਝਾਲ ਡੱਫ ਆਦਿ ਪਖਾਵਜਾਂ ਦਾ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਇਹ ਲੋਭ ਨਾਮ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਚਾਉਣ ਤੇ 
ਭਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤਿਅੰਤ ਬਲਵਾਨ ਮੋਹ _ਨਾਮ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਸਤੋਂ 
ਅੱਗੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਕ੍ਰੋਧ 
ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਹ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮਦੋਸ਼ ,ਝੂਠ, ਮਿੱਥਿਆ, 
ਚਿੰਤਾ, ਦਰਿੱਦਰ ,ਸੰਕਾਂ, ਅਸੰਤੋਸ਼, ਵਿਨਾਸ਼, ਹਿੰਸਾ, ਕੁਮੰਤਰ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਜਾਂ 
ਰੀ ਵਗ ਵਿਹਾਰ 
ਵਿਜੋਗ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਆਦਿ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। 

ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਜੀ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਰਾਜਾ 
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ _ਗੌਰ ਨਾਲ 
ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਵੇਖੋ। 

ਚਿੱਟੇ ਘੋੜੇ,ਚਿੱਟਾ ਰਥ,ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਆਦਿ ਸਫੇਦ ਮਣੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ 
ਲਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਛਬਿ ਨੂੰ ਫਿੱਕੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ,ਸੂਰਜ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਇਹ 

ਮਹਰਜਾ ਵੈ ਹੈ। 
ਧੀਰਜ :- ਧਰਤੀ ,ਪਾਤਾਲ ਤੇ ਸੁਰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਸਦੇ ਰਥ 

ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਵਾਯੂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਸਮਾਨ ਤੇਜ਼ ਵਾਲਾ, ਜਿਸਦੀ 
ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਗਰਜਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਧਨੁਸ਼ਧਾਰੀ ਯੋਧਾ 
ਧੀਰਜ ਹੈ।ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨੇਮ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ, ਧੀਰਜਵਾਨ, 
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ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਯਸ਼ ਦਾ ਤਿਲਕ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਯੋਧਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅਖੰਡ, ਅਭੰਗ, ਅਛਿੱਜ, ਅਣਭਿੱਜ ਤੇਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਮੀ 

ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਲ ਵਾਲੋਂ ,ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਲੱਜਾ_ ਨਾਮ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ 
ਅਹੁ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਨਮ ਦੇ ਜੂ ਹਨ ਵੀ ਅਪਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਮਾ ਸਜ ਰਹਾ 

ਆਦਿ ਹੋਰ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਗਰਜਦੇ ਹੋਏ ਰਣਭੂਮੀ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਨੱਧ ਬੱਧ ਯੋਧੇ ਤਲੀ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ 

ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਜਯ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ 
ਹਨ। 

ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਧੇ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ, ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ 

ਯੋਧੇ ਯੁੱਝੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਖੜਕੇ, ਤੋਮਰ ਛਣਕੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਸਮਾਨ ਗੁੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ 
ਸੂਰਮੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਣਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਯੋਧੇ 
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ਪਾਣੀ ਬਿਨ ਮੱਛੀਆਂ ਸਮਾਨ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੈਰੋਂ ਭਬਕਦੇ ਐ, ਕਾਲੀ ਦੀਆਂ 
ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਗੁੰਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋਗਣਾਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਦੇ ਖੱਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੂਨ 
ਪੀਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਅਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਪੱਥਰ ਵਰ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਕਮਾਨਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੰਸ, ਕਾਗ, ਮੇਘ, ਸੂਕਰ ਆਦਿ ਅਸਤਰ 
ਚੌਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਕਸ਼ ਅਸਤਰ, ਕਿੰਨਰ ਅਸਤਰ, ਗੰਧਰਵ, ਨਰ ਆਦਿ 
ਅਸਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੰਚਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਰਣਭੂਮੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ`ਰਹੀ ਹੈ। ਹੂਰਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਧਰਤੀ ਕਤਲਗਾਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਹਿਣਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੀ 
ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਧਰਮ ਦੇ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਅਸਤਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੜਕ ਰਹੇ 

ਹੈ 
ਕੋਧ ਕਰਕੇ ਨਿਰਲੋਭ ਉੱਪਰ ਧਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ੧੦ ਤੀਰ 
ਮਾਰੇ। ੬੦ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਜਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿ 
ਨੂੰ ਵਿੰਨੂ ਗਏ ਤੇ ੩੦ ਤੀਰਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਸਰਮ ਤਕਝਾ ਹੈ ਗਿਆ।ਸਿੱਥਿਆ ਦਿਸੀ ਨੇ ਜਮ ਦੀਆਂ ਖਰੀਆਂ 
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ਡਾਇਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੇ ਮਧੁਰ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸਿਆਪੇ ਦੇ 
ਗੀਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਮ ਨਾਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਕੁਲਘਾਤੀ ਵੈਰ ਤੇ ਆਲਸ ਨਾਮ ਦੇ 
ਯੋਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਰਕ ਨਾਮ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾ_ਦਿੱਤੀਆਂ। 
ਆਚਰਨਹੀਣ ਤੇ ਕੁਸੱਤਤਾ ਦੇ ਰਬਵਾਨ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਭਿਮਾਨ ਦੇ 

ਦਿੱਤਾ। ਦਰਿੱਦਰਤਾ ਤੇ ਅਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਨੇ ਨਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਵਿਵੇਕ ਰਾਜਾ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨ ਜਾਂ ਅਵਿਵੇਕ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ 
ਮਾਰ ਢਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਪ ਜਾਂ ਅਧਰਮ ਹਾਰ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 
ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਅੰਦਰਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ,ਦੌਖੀਆਂ, ਮਲੇਛਾਂ, 

ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਡੇ 
ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਇਸਤਰੀ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਕਥਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਓਦੋਂ 

ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨਵੇਂ ਯੋਧੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ 
ਦੀਆਂ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਸੱਜਣ ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਣੇ 
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ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 
ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਤਰ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਰ ਚਲਾਉਣੇ ਜਰਾ ਔਖੇ ਹਨ। 
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰੂਦ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ,ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮ੍ਤੀਆਂ,ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਥਿਹਾਸ 
ਆਦਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ 
ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅਜਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੌਰਵ ਦਲ ਦੇ ਲੜਾਕੂ 
ਗਿਆਨੀ ਭਾਗ ਸਿੰਘ,ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ ,ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਆਦਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 
ਰਣ ਭੂਮੀ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ਹਾਦੁਰ ਹਨ ਨਾ ਧਰਮੀ ਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ 
ਪਾਸ ਅਕਲ ਦੇ ਬਾਣ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ`ਦਲੇਰੀ। ਐਂਵੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਪਾਖੰਡੀ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਹਨ। ਹਾਂ ,ਸਾਡੇ ਦਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਾਟੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ 
ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ' ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੈਨਾਪਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ 
ਓਧਰ ਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕ੍੍ਪਾ ਕਰਨਗੇ। 
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ਅਸਰਗੇ”॥ 
ਉਹ ਹਰ ਕਲਾ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨ੍ਰਿਤ ਸੰਗੀਤ ਕਲਾ ਹੁਨਰ ਦਾ 
ਪੀ 
“ਗਨੀਮੁਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ। ਗਰੀਬ਼ੁਲ ਨਿਵਾਜ਼ ਹੈ॥ ” ਉਹ “ਸਰਬ ਸੋਖੰ”, “ਸਰਬ 
ਪੋਖੰ”, “ਸਰਬ ਕਰਤਾ”, “ਸਰਬ ਹਰਤਾ” ਹੈ। 

ਸੋ ਇਹੋਂ ਜਿਹੇ ਪਰਮ ਤੱਤ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਪਾਠਕ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ 
ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਬ ਲੋਹ ਸਰੂਪ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ 
ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਨਾਉਣਾ ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ 
ਤਿਜ ਦਲ 
ਸਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਚਿਤੁਸ਼ਟਯ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ” ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਇਹੋ ਹੀ' ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 
ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪਾਠਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ 
ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਦੈ 
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 

ਬਰ ਕੂ ਕੋ ਇਉ ਸਿ ਕੈ ਤਰ 1 ਿਂ ਹੱ ਤਕ 
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॥ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧॥ 
ਸਾਚੀ ਸੁਰਤਿ ਨਾਮਿ ਨਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਹਉਮੈ ਕਰਤ ਗਵਾਇਆ ॥ 
ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਨਾਰੀ ਰਤੁ ਨਿੰਦਾ ਬਿਖੁ ਖਾਈ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 
ਸਬਦੁ ਚੀਨਿ ਭੈ ਕਪਟ ਨ ਛੂਟੇ ਮਨਿ ਮੁਖਿ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ॥ 
ਅਜਗਰਿ ਭਾਰਿ ਲਦੇ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ਮਰਿ ਜਨਮੇ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ॥ _੧॥ 
ਮਨਿ ਭਾਵੈ ਸਬਦੁ ਸੁਹਾਇਆ ॥ 
ਭੂਮਿ ਕਰਮਿ ਜੋਨਿ ਭੇਖ ਬਹੁ ਕੀਨ੍ਹੇ ਗੁਰਿ ਰਾਖੇ ਸਚੁ ਪਾਇਆ॥ _੧॥ _ਰਹਾਉ॥ 
ਤੀਰਥਿ ਤੇਜੁ ਨਿਵਾਰਿ ਨ ਨ੍ਰਾਤੇ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨ ਭਾਇਆ॥ 
ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੁ ਪਰਹਰਿ ਤਿਆਗਿਆ ਜਤ ਕੋ ਤਤ ਹੀ ਆਇਆ॥ 
ਬਿਸਟਾ ਕੀਟ ਭਏ ਉਤ ਹੀ ਤੇ ਉਤ ਹੀ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ॥ 
ਅਧਿਕ ਸੁਆਦ ਰੋਗ ਅਧਿਕਾਈ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸਹਜੁ ਨ _ਪਾਇਆ॥ _੨॥ 
ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਰਹਸਿ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨੁ ਬੀਚਾਰਾ॥ 
ਖੋਜੀ ਉਪਜੈ ਬਾਦੀ ਬਿਨਸੈ ਹਉ ਬਲਿ ਬਲਿ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰਾ॥ 
ਰਮ ਨੀਚ ਹੁੰਤੇ ਹੀਣਮਤਿ ਝੂਠੇ ਤੂ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ॥ 
ਆਤਮ ਚੀਨਿ ਤਹਾ ਤੂ ਤਾਰਣ ਸਚੁ ਤਾਰੇ ਤਾਰਣਹਾਰਾ॥ _੩॥ 
ਬੈਸਿ ਸੁਥਾਨਿ ਕਹਾਂ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਥਉ ਅਪਾਰਾ॥ 
ਲਖੂ ਨ ਲਖੀਐ ਅਗਮੁ ਅਜੋਨੀ ਤੂੰ ਨਾਥਾਂ ਨਾਥਣਹਾਰਾ॥ 
ਕਿਸੁ ਪਹਿ ਦੇਖਿ ਕਹਉ ਤੂ ਕੈਸਾ ਸਭਿ ਜਾਚਕ ਤੂ ਦਾਤਾਰਾ॥ 
ਭਗਤਿਹੀਣੂ ਨਾਨਕੁ ਦਰਿ ਦੇਖਹੁ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਉਰਿ ਧਾਰਾ॥ ੪॥੩॥ 

(ਪੰਨਾ ੧੨੫੫) 
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(ਭਾਗ-ਅ) 
ਆਦਿ ਗੁਰਏ ਨਮਹ 

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ 
ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 

ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। 
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ਜੀਵਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਤ 
ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈ' ਵੇਖ 
ਸੁਣ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਥਵਾ ਓਵੇਂ' ਹੈ ਜਿਵੇ' ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ। ਸੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ 

ਚਿੰਤਨ, 

ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਵਨ ਪੰਥ ਦੇ ਪੰਥੀ ਬਣਾਇਆ।ਕੀ ਉਹ ਮੈਥੋਂ 
ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ, ਅਤਿਅੰਤ ਜਪ, ਤਪ, ਬਲ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 
ਸਾਗਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗਲਤ ਸਨ ?ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ 
ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਹੋਰ ਮੱਤ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸੀ 
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਥਨੀ- ਕਰਨੀ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ 

ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਲੇਖਨੀ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਦਭਾਗਾ, 
ਮਨਮੁੱਖ, ਮੁਗਧ, ਅਨਜਾਣ,ਅਗਿਆਨੀ ਨਾ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆਖੀਏ? 

ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਾਈ ਲੱਗ ਲੋਕ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੋਭ, 
ਲਾਲਚ, ਸਵਾਰਥ ਵੱਸ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਵੱਗ ਹੋਣ 
ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਤੰਡਾਵਾਦ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰ-ਆਤਮਕ 
ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਕਰ ਕੇ 
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ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਲੁਕਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 
ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਕੇ ਇਸਦੇ ਅਲੰਕਾਰਾਂ, ਛੰਦਾਂ.ਰੀਤਾਂ, 
ਰਾਗ-ਰਾਗਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 

ਭਗਤ ਬ਼ਾਣੀ:- ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਪੁਨਰਪਿ ਜਨਮਿ ਨਾ ਆਵੈ। 
ਗੁਰਬਾਣੀ:- _ਨਾਨਕ ਤਤੁ ਤਤ ਸਿਉ ਮਿਲਿਆ ਪੁਨਰਪਿ ਜਨਮਿ ਨ ਆਹੀ। 

ਭਗਤ ਬਾਣੀ:-ਸੋ ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਜਿ ਬਹੁਰ ਨਾ ਧਰਨਾ।ਐਸੇ ਮਰਹੁ ਜਿ ਬਹੁਰਿ 
ਨਾ ਮਰਨਾ। 
ਗੁਰਬਾਣੀ:-ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ ਬਹੁਰਿ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਇ। 

ਭਗਤ ਬਾਣੀ :- ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। 
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ਗੁਰਬਾਣੀ:-ਬਾਹਰਿ ਢੂਢਨ ਤੇ ਛੂਟਿ ਪਰੇ ਗੁਰਿ ਘਰ ਹੀ ਮਾਹਿ ਦਿਖਾਇਆ ਥਾ 

ਭਗਤ ਬਾਣੀ :-ਖਤ੍ਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਿਠਿ ਦੇ ਛੋਡੈ ਹਰਿ ਨਾਮਦੇਉ ਲੀਆ ਮੁਖਿ 
ਲਾਇ। 
ਗੁਰਬਾਣੀ :- ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਿੰਦਕਾ ਪਿਠਿ ਦੇਇ ਨਾਮਦੇਉ ਮੁਖਿ ਲਾਇਆ। 

ਭਗਤ ਬਾਣੀ:-ਬਿਨ ਸਤ ਸਤੀ ਹੋਇ ਕੈਸੇ ਨਾਰਿ। ਪੰਡਤ ਦੇਖਹੁ ਰਿਦੈ ਬੀਚਾਰਿ। 
ਗੁਰਬਾਣੀ:- ਨਾਨਕ ਸਤੀਆ ਜਾਣੀਅਨਿ ਜਿ ਬ਼ਿਰਹੇ ਚੋਟ ਮਰੰਨਿ। 

ਭਗਤ ਬਾਣੀ:- ਛੋਡਹਿ ਅੰਨੁ ਕਰਹਿ ਪਾਖੰਡ।ਨਾ ਸੋਹਾਗਨਿ ਨਾ ਓਹਿ ਰੰਡ। 
ਗੁਰਬਾਣੀ:-ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਦੁ ਗਵਾਇਆ। ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ 
ਭਾਇਆ। 
ਭਗਤ ਬਾਣੀ:-ਫਰੀਦਾ ਮੈ ਜਾਨਿਆ ਦੁਖੁ ਮੁਝਕੂ ਦੁਖੁ ਸਸ਼ਾਇਐ ਜਗਿ। 
ਗੁਰਬਾਣੀ :- ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਜਿਸ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ। 

ਭਗਤ ਬਾਣੀ:- ਰੁਖੀ ਸੁਖੀ ਖਾਇ ਕੈ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਪੀਉ। 
ਗੁਰਬਾਣੀ:- ਬਿਨ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋਊ ਰਾਜੈ। ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬ੍ਰਿਥੈ ਸਭ ਕਾਜੈ। 

ਭਗਤ ਬਾਣੀ:-ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ ਰਾਖੈ ਆਛਾ ਗਾਉ। 
ਗੁਰਬਾਣੀ :-ਸਾਕਤ ਸੰਗੁ ਨ ਕੀਜਈ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਕਾ ਪਾਰਿ ਵਸਾਇ। 

ਭਗਤ ਬਾਣੀ:-ਗਜ ਸਾਢੇ ਤੈ ਤੈ ਧੋਤੀਆ। ਜਾਂ-ਗਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾ ਜਪ ਮਾਲੀਆ। 
ਗੁਰਬਾਣੀ:-ਮਥੇ ਟਿਕਾ ਤੇੜਿ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ। ਜਾਂ -ਧੋਤੀ ਟਿਕਾ ਤੇ ਜਪਮਾਲੀ। 
ਭਗਤ ਬਾਣੀ:-ਅੰਤਰੁ ਮਲਿ ਨਿਰਮਲੁ ਨਹੀਂ ਕੀਨਾ ਬਾਹਰਿ ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ । 
ਗੁਰਬਾਣੀ:-ਜੋਗ ਨਾ ਭਗਵੀ ਕਪੜੀ ਜੋਗ ਨਾ ਮੈਲੇ ਵੇਸਿ। 

ਪਿਛਾਂਹ ਬਿੱਚੂ ਪਾਖੰਡੀ ਲੋਕੋ !ਸਾਧੋ ਸੰਤੋ।ਮਹੰਤੋ ਪੁਜਾਰੀਓ! ਕੱਥੀਓ ਗਿ ਆਨੀਓ। 
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`ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹ ਕਿ ਜਿਵੇ ਸੋ ਵਿਚੋਂ ੯੯ਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂ 
ਮਾਰਕੇ ਖਾ ਲਏ ਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਨਾ ਖਾਧੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਆਕੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਝਾੜ ਪਾਈ 

ਵੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ 

ਤੇ ਕੁ 
ਤਤ 
5 

“ਤੁਲਸੀ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਕੋ ਨਿਰਭੈ ਭਜੋ ਨਿਸੰਕ। 
ਘਟਤ ਬਢਤ ਨਹੀਂ ਹੋਤ ਹੈ ਜੈਸੇ ਨੌਂ ਕੋ ਅੰਕ॥ 
ਠਹਿਰਿਓ ! ਪਾਠਕ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ 

ਸੱਜਣ ਚੋਗਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸੁਣ ਲਵਾਂ। 
ਹਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? 

ਦੇ 
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ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ।ਕੁਝ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਰਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਈ 
ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕੁਤਰਕੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ 
ਹੀ ਗਿਆ। “ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਭੂਤਨੀ ਸਿਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਅੱਧ। ਕਿਵੇਂ ਨੂੰ ਨੋਂ ਕਰ ਦੇ 
ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਡਜਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ' ਹੱਥ ਲਾ 
ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਹੋਂ ਇਹ 
ਟੁੱਟਿਆ ਫੁੱਟਿਆ ਸਾਰਾ ਲੇਖ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਪਣ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ 

ਤੀ 

ਗਰ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਵੇਦ ਈਸ਼ਵਰੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰਾ 
ਲੋਕਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੂਗੋਲ, ਇਤਿਹਾਸ, 

ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮ 
ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਜੋ ਰੱਬੀ ਤੱਤ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਇਸ 
ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ :- 
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“ਹਉ ਆਪਹੁ ਬੋਲਿ ਨ ਜਾਣਦਾ ਮੈ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਉ ਜੀਉ॥ 
ਜੈਸੀ ਮੈ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ॥ 
ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਇ॥ 
ਬਾਣੀ ਬਿਰਲਉ ਬੀਚਾਰਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ॥ 
ਅਖੀਰਲੇ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਥਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ 

ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਹਜ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ 
ਜਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਕਰਣ, ਛੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਾਂ ਨਿਰਘੰਟੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ 
ਸਗੋਂ_ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮਵੇਤਾ,ਕਰਨੀ ਕਥਨੀ ਦੇ ਸੂਰੇ,ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ 
ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ 
ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਸੇ 
ਉ ਨਾ ਪਵੇ।ਕੀ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੇ ਸੁਰ ਤੇ ਤਬਲੇ ਦੇ ਤਾਲ, ਗਤਾਂ 
ਦੇ ਬੋਲ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ?ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਤਮਾਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅੱਖਰੀ 
ਸਮਝਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?ਜੇ ਨਹੀਂ` ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਸਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਤ 
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ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਣਿਤ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮੂਲੇ, 
ਸਮੀਕਰਨਾਂ,ਰੈਪਟਰ ਜਾਂ ਬਿਊਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ 
ਉਹ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ?ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਗਿਆਨੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਂ ਗੁਣੀ ਜਨ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ 
ਗਏ ਮਸਕਤਿ ਘਾਲਿ” ਦੇ ਵਿੱਚ “ਮਸਕਤਿ” ਦਾ ਪਾਠ “ਮਸੱਕਤ` ਹੈ 'ਮਸ- 
ਕਤਿ” ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਸਕਤਿ ਨੂੰ “ਮਸ-ਕਤਿ” ਪੜ੍ਹਾਂਵੇਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ 
ਅਰਥ ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ 'ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਥਾਂ” ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਰਬੀ 
ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ “ਮਸਕਤ-ਅਲਰਾਸ”, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਜਾਏ-ਪੈਦਾਇਸ਼” 
ਭਾਵ ਜਨਮ ਭੂਮੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਪਾਠ ਵਾਰ ਸੂਹੀ ਦੇ ਪੰਨਾ ੭੭੮ ਉੱਪਰ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ “ਮਸਕਤਿ ਲਹਹੁ ਮਜੂਰੀਆ ਮੰਗਿ ਮੰਗਿ ਖਸਮ ਦਰਾਹੁ”ਜਿਸਤੋਂ 
ਉਕਤ ਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ 
ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਇਬਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 

ਸੂਰਜ)ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 
ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ 
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਹੁਣ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ 

ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ 
[ਤੂ ਕਤ 
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ਹੂ ਕੈਪ 
ਨਰ ਤਤ ੰ= ਕੂ ੩ 

3 
ਤੀ 

ਰਹ ੍ 
2. ,ਕੀ ਐਂ ਘੂ. ਇਸ 1 ਇੰ 

ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਜੇ 
ਧੀਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦਸਤ ਲੱਗਣਗੇ, ਉੱਲਟੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਬਣੇਗੀ । ਪਰ 
ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਬੱਦਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਫਿਰ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਦੇ 
ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁਹਜ ਬਾਤਾਂ ਜਰੂਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਣਾ- 

ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 
ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ :- 

“ਗੁਜੀਕ ਯਯੁਟ ਸਠ੍ਗ਼ਗਿ ਭਧੁਟੀਜ ਗੁਗਜਿ ਬ। 
ਘਫ ਕੇਕਸਿ ਯੂਕਜੇਕੇਜਿ ਸੰਜਧੇ ਕੇਜਿ ਗ  ਗ। ”” 
ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ੮੮੦੮ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 

ਹਨ ਮੈਂ' ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੁਨੀ ਸ਼ੁਕਦੇਵ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਜਯ ਜਾਣਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਹ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪਾਠ ਵਾ-ਨਾ-ਵਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਵਾਨਵਾ 
ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਮੈਂ 
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ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਦੇਵ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ,ਤੇ ਨਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਸੰਜਯ ਜਾਣਦਾ 
ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਨਵਾ ਦੇ ਇਕੇਠੇ ਪਾਠ ਦਾ ਅਰਥ ਨਰ ਸ੍ਸ਼ਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ 
ਉਕਤ ਸਲੋਕ ਵੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੂਟ ਹੈ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਗ ਮੋਰਠ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂਵੇਂ ਤਾਂ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਭਾਵ “ਸ਼ੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਤ” ਆਪ 
ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਂਈਂ' ਅਜਿਹੇ ਪਾਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ :- 

``ਈਧਨ ਤੇ ਬਸੰਤਰੁ ਭਾਗੇ॥ ਮਾਟੀ ਕਉਜਲੁ ਦਹਦਿਸ ਤਿਆਗੇ ॥ 
ਉਪਰਿ ਚਰਨ ਤਲੈ ਆਕਾਸੁ।ਘਟ ਮਹਿ ਸਿੰਧੁ ਕੀਓ ਪਰਗਾਸੁ ॥ 

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ:੪ ਪੰਨਾ ੯੦੦) 
ਭਾਵ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਹੈ ਪਰ ਸਾੜਦੀ ਨਹੀ'।ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਪਾਸੇ ਜਲ ਹੈ ਪਰ ਡੋਬਦਾ ਨਹੀਂ'। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ ਪਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 
ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੀ।ਪਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ 
ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। 

“ਸਸੂ ਤੇ ਪਿਰਿ ਕੀਨੀ ਵਾਖਿ॥ ਦੇਰਿ ਜਿਠਾਣੀ ਮੂਈ ਦੂਖਿ ਸੰਤਾਪਿ॥ 
(ਆਸਾ ਮ:੫ ਪੰਨਾ ੩੭੦) 

ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪ ਦਿਉਰ ਜਿਠਾਣੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ। 
“ਫੀਲੂ ਰਬਾਬੀ ਬਲਦੁ ਪਖਾਵਜ ਕਊਆ ਤਾਲ ਬਜਾਵੈ । 

(ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪੰਨਾ ੪੭੭) 
ਪਹਿਲਾ ਪੂਤੁ ਪਿਛੈ ਰੀ ਮਾਈ॥ ਗੁਰੂ ਲਾਗੋ ਚੇਲੇ ਕੀ ਪਾਈ ॥ 

(ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪੰਨਾ ੪੮੧) 

01011" 
ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਐਸਾ ਨਹੀਂ' ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ 
ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਬਾਣੀ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹ ਅਰਥ 
ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਹਜ ਮੰਤਰ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਦਾਹਰਨ 
ਵਜੋਂ ਇਹ ਮੰਤਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ :- 

"'ਕਕ ਤੀ ਬਕ ਤਿਕਜੈ ੨ਪਸਧ ਕਕ ਕਗੇ ਕੂਗੇ ਧੇ ਸਤੀਜ: 
ਕਠ ਧੀਐ ਯਕਿਗੇ ਗ਼ਜ਼ਮਸਧ ਧੇਜ ਧਧ ਗੁਸਜਯੋਧਗ੍ਧ:। 

(ਰਿਗਵੇਦ,੧-੩੪-੯) 
ਭਾਵ ਇੱਕ ਰਥ ਹੈ ਉਸਦੇ ਤਿੰਨ ਚੱਕਰ ਅਰਥਾਤ ਪਹੀਏ ਹਨ। ਪਰ 
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ਮਹਾਂਕਵੀ ਹਰਸ਼ ਦੇ ਲਿਖੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ “ “ਮਹਾਂਕਾਵਿ 
ਨੈਸ਼ਧ” ਤੇ ਦੂਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਤੇ ਸਰਵ 
ਸ੍ੇਸ਼ਠ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ “ਖੰਡਨ ਖੰਡ ਖਾਦਯ” ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ 
ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ 
ਗਿਣਨ ਯੋਗ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਦੇ 

ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ੀਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਇਸ ਗਿਆਨ ਤੇ ਤਰਕ ਦੇ 
ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਟੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰਕੇ ਇਸਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ 
ਇੱਕ ਬੰਦ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਕਾਵਿ “ਝਨਾਂ ਦੇ ਨੂਰ” ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ 
ਲਿਖਿਆ ਹੈ :- 
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“ਰਸ ਕੱਢਿਆ ਮਾਲਤੀ ਮਾਧਵੀ ̀ ਚੋਂ,ਕੋਮਲ ਕਲੀਆਂ ਯਾਰ ਨਿਚੋੜੀਆਂ ਮੈ'। 
ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਅਨਾਰ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਇਹ,ਨਹੀਂ ਅੱਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਮੈਂ ॥ 
ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ,ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਕੇ ਕਈ ਮਰੋੜੀਆਂ ਮੈਂ। 
ਫ਼ਿਕਰੇ ਫਿਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਮਰੀ, ਐਂਵੇ' ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀ' ਜੋੜੀਆਂ ਮੈਂ 

ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਵੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸਿਹਾਰੀ ਕਿੱਥੇ 
ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਿੰਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅੱਧਕ, 
ਟਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਪਾਰਬਤੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕਿ 
ਮਾਤਾ? 

ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਮੰਗਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਮੰਗਲ ਜਾਂ 
ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੱਗੋ 'ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਕਾਰ 
ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰੂਪ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਲਿਖੇ ਗਏ 
ਹਨ।ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ 
ਆਖੀ।ਰਹੀ ਦੁਹਰਾਉ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਧਿਆਤਮ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 
ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਜਪ ਯੱਗ 
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਹੈ ਜੋ ਦੁਹਰਾਉ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ 
ਹੈ।ਗਾਇੜ੍ਰੀ ਦਾ ਢਾਈ ਲੱਖ ਜਾਪ, ਮਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤੁੰਜਯ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਜਾਪ, 
ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਜਾਪ, ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ 
ਨਨ ਦੀ ਨੀ ਤਨਿ 

“ਇਕ ਦੂ ਜੀਭੌ ਲਖ ਹੋਹਿ ਲਖ ਹੋਵਹਿ ਲਖ ਵੀਸ।ਲਖੁ ਲਖੁ ਗੇੜਾ 
ਆਖੀਅਹਿ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ॥ ” 

ਪੁੱਤ ਪੁੱਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਪਿਤਾ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ 
ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਬੂਬ 
ਦਾ ਮਾਸ਼ੂਕ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੀਰੇ -ਹੀਰੇ ਆਖਣਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਭਗਤ 
ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ : 

“ਜਬ ਲਗਿ ਧਾਗਾ ਬਾਹੁ ਬੇਹੀ, 
ਤਬ ਲਗਿ ਬਿਸਰੈ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ” 
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ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਸਰਦਾ ਹੀ ਓਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਲਕੀ ਵਿੱਚ 
ਧਾਗਾ ਵਗਾ ਕੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ 
ਹੋਰ ਆਖਦੇ ਹਨ : 

"ਕਬੀਰ ਸੁਪਨੈ ਹੂ ਬਰੜਾਇਕੈ ਜਿਹ ਮੁਖ ਨਿਕਸੈ ਰਾਮੁ। 
ਤਾ ਕੇ ਪਗ ਕੀ ਪਨਹੀ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ ਚਾਮੁ॥ (ਪੰਨਾ ੧੩੬੭) 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਹਰਾਉ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਕਾਵਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ 

ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਦੋਸ਼ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਇਹ ਗੱਲ 
ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਰਾਹ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਨਹੀਂ'। 

ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਗਤਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਜਾਂ ਅਨੁਕਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਰੁਸਤ 
ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਸਰਵ ਕਾਲਿਕ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਧਾਰਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ 
ਜਿਹੜੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇ 

ਪਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਗੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਂਛਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।ਸਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਣਾ 

ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੰਢਤਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜਾਤ 
ਪਾਤ 

ਪਰ ਹਿਤ ਘ੍ਰਿਤ ਜਿਨਕੇ ਮਨ ਮਾਖੀ। 
ਨੀੜੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ :- 
ਪਵਨ ਗਵਨ ਨਭ ਭਵਨ ਕਹਿ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ੀਤਲ ਤਪ ਭਾਨੁ । 
ਮੀਨ ਮੱਜਨ ਸਾਧੂ ਭਜਨ ਨਹਿ ਪੂਛੈ ਵਿਦਵਾਨ॥ ” 
ਭਾਵ ਹਵਾ ਦਾ ਚੱਲਣਾ, ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ, ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ 

ਠਰਨਾ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਤਪਨਾ, ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਨਹਾਉਣਾ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦਾ 
ਸਮਾਂ ਜਾਨਣਾ, ਇਹ ਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 

ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ 
ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੇ।ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 

234 

੦00੦੧ €॥6॥ਘਹੂ 0੦॥੧੦1॥1€161੦॥0&3।0੦11.੮੦॥॥ 



ਡੇ ਰੈ ਕੈ ਪਤ ਹੀ ਹੇ 8 ਿ ਨ ਕੂ ਕੈ ਤੂ 5 ਤੇ ੨ ਰੰ ਰੂ ਤੋ ਕੂ ਰਸ 2 ਕੈ ੍ ਤਤ ਫ਼ 
੍ 0 ਰ 3 ਹੀ ਨ 

ਆ 
0 ਇੰ ੍ ੍ 

ਕਤ 
ਤੂਤ 
ਰਤ ਰਤ ਵਰ ਕੂ 

ਤੂ $ ਕਤ ਤੁ ਕੂ ਹੈ 1 
ਤੈ 

ਗੋ! ਪੁ ਗੰ ਹੈ ੧ ੩ ਰਹ ੬੩ ਕੋ 0 

ਤਤ ਤੂ 11418 ਕਤ ਤੱ ਸਿ ਰਿ ਕਤ 

3 ਕੂ :% ਤੂ ਪਤ ਪੀ ਨ ੜੇ 
ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ :- 

ਰਾ 

ਸੂਫ੍ਹਵੀ ਹਸਿਕਗ ਮੂਕਿ ਮਕੂਕਗ:।।(ਘ0:-1-1-3) 
ਭਾਵ ਇਹ ਵੇਦ ਰੂਪੀ ਕਲਪ ਬਿਰਖ ਦਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲ 

ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪਰਮਹੰਸ ਸ਼ੁਕਦੇਵ ਵਰਗੇ ਵੀਤਰਾਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਚੱਖਿਆ ਹੈ।ਇਸ 
ਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿਆਗਣ ਯੋਗ ਛਿਲਕਾ ਨਹੀਂ । ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੁਠਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ 
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ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਵੁਕ ਭਗਤ ਤੇ ਆਤਮ 
ਰਸ ਦੇ ਰਸੀਏ ਰਸਿਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 
ਫਲ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ, 
ਪੰਗਤੀ, ਅੱਖਰ, ਲਗ, ਮਾਤਰ, ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ 
ਅਮਰ ਫਲ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵਿੰਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਰਲਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸੰਤ ਰੂਪੀ ਸੱਜਣਾਂ 
ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਮਾਣੋ ! ਵਿਚਾਰੋ! ਉਸਦੇ ਸੁਆਦ ਵਿੱਚ, ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਵਿੱਚ, 
ਭੰਵਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਮਸਤ ਮਖ਼ਮੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦੱਗ-ਦੱਗ-ਦਗਦੀ ਲਾਟ 

ਹਮ ਸੋਚਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਚਮਨ ਮੇਂ ਨਸ਼ੇਮਨ ਕਹਾਂ ਬਨੇ ਕਹਾਂ ਨਾ 
ਬਨੇ ।(ਹਾਲੀ) 
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ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੈ ਗੁੜ ਖਾਇਆ 

ਸੱਤਵਾਂ ਤੇ ਅੱਠਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਹਨ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ 
ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ' ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ 
ਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵ ਪੱਖ 
ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇ' ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਤਿਕਾਰ 
ਨੂੰ 
ਹਨ 

੬੫੬4੦ ੬੬40 ੦੬14੧-੫੧੪4੫ 0 
ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

“ਸ਼ੈਲੀ ਦਾਰੂਮਈ ਲੌਹੀ ਲੇਪਯਾ ਲੇਖਯਾ ਚ ਸੈਕਤੀ। 
ਮਣੀਮਈ ਮਨੋਮਈ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਅਸ਼ਟ ਵਿਧਾ ਸਮ੍ਰਿਤਾ॥ ” 
ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ, _ਅਰਚਨਾ, ਜਪ, ਭਜਨ, ਸਿਮਰਨ ਆਦਿ 

ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਅੱਠ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

. ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤ। 

੭ % 

ਜਿਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ `ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। _ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਵ 
ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ, ਸਰਵ ਉੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ, ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੋ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਨਾਤਨੀ ਚਾਜਕੂਲ ਵਿੱਚ 
ਜਨਮਿਆ ਭਗਤ ਧਰੂੰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੇਦ ਵਿਧੀ ਵਿਹੀਨ, ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਸਤਿਕ 

ਰਿ [ ੧ ਤੱ ਤਤ 
ਕਰ 
ਕੰ 

237 

0੦0੦੧ €16॥ਘਹੂ ।0੦॥੧੦1॥1€161੦॥)&3।0੦11.੮੦॥0 



0੦0੦੧ €16॥ਘਹੂ 0੦॥੧੦॥1€1610॥0&3।0੦11.੮੦॥॥ 



ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਅੰਤਰੀਵ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਆਦਿ ਕਾਲ 
ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 
ਪੰਨਾ ੬੩੨ ਉੱਪਰ ਇਉਂ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ : 

“ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੯॥ 
ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨਿ ਬਿਚਾਰੋ॥ 
ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਗਨਕਾ ਸੀ ਉਧਰੀ ਤਾ ਕੋ ਜਸੁ ਉਰ ਧਾਰੋ॥ _੧॥ 

॥ ਰਹਾਉ॥ 
ਅਟਲ ਭਇਓ ਧ੍ਹਅ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਅਰੁ ਨਿਰਭੈ ਪਦੁ ਪਾਇਆ॥ 
ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਇਹ ਬਿਧਿ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਤੈ ਕਾਹੇ ਬਿਸਰਾਇਆ॥ ੧॥ 
ਜਬ ਹੀ ਸਰਨਿ ਗਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿ ਗਜ ਗਰਾਹ ਤੇ ਛੂਟਾ ॥ 
ਮਹਮਾ ਨਾਮ ਕਹਾ ਲਉ ਬਰਨਉ ਰਾਮ ਕਹਤ ਬੰਧਨ ਤਿਹ ਤੂਟਾ॥੨॥ 
ਅਜਾਮਲੁ ਪਾਪੀ ਜਗੁ 'ਨੇ ਨਿਮਖ ਮਾਹਿ ਨਿਸਤਾਰਾ॥ 
ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾਮਨਿ ਤੈ ਭੀ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰਾ॥੩॥੪॥” 

(ਪੰਨਾ ੬੩੨) 
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਿਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਥਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਹੈ :- 
“ਧੂ ਹਸਦਾ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰ ਪਿਆਰ ਪਿਉ ਕੁਛੜ ਲੀਤਾ॥ ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ 
ਉਠਾਲਿਆ ਮਨ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮਤਰੇਈ ਕੀਤਾ॥ ਡੁਡਹੁਲਿਕਾ ਮਾਂ ਪੁਛੇ ਤੂੰ ਸਾਵਾਣੀ ਹੈ 
ਕਿ ਸਰੀਤਾ॥ ਸਾਵਾਣੀ ਹਾਂ ਜਨਮ ਦੀ ਨਾਮ ਨ ਭਗਤੀ ਰਮ ਦ੍ਰਿੜੀਤਾ॥ ਕਿਸ 
ਉਦੱਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੈ ਸਤ੍ਰ_ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵਨ ਮੀਤਾ॥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀਐ ਜਿੰਦੂ 
ਹੋਈਐ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤਾ।ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਕਰਨ ਤਪ ਮਨ ਸ਼ੈਰਾਗੀ ਹੋਇ 
ਅਤੀਤਾ॥ ਨਾਰਦਮੁਨਿ ਉਪਦੇਸ਼ਿਆ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਅਮਿਉਰਸ ਪੀਤਾ॥ ਪਿਛਹੁ 
ਰਾਜੇ ਸਦਿਆ ਅਬਚਲ ਰਾਜ ਕਰਹੁ ਨਿਤ ਨੀਤਾ॥ ਹਾਰ ਚਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ 
ਜੀਤਾ॥ ੧॥੧੦॥” 

ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ “ਅੰਤਰਿ ਗਤਿ ਤੀਰਥ ਮਲਿ ਨਾਉ” ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਭਗਤ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਦੈਂਤ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ, 
ਜਟਾਯੂ ਗਿਰਝ ਨਾਮਕ ਪੰਛੀ ਜੋਨੀ ਤੇ ਭਗਤਣੀ ਭੀਲਣੀ ਜੰਗਲੀ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ 
ਜਨਮੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਕਤ ਰੀਤੀ ਦੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੀ ਵਿਧੀ 
ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਭਗਤ ਸੁਦਾਮਾ, ਦਰੌਪਦੀ, 
ਬਿਦੂਰ ਆਦਿਕ ਵੀ ਏਸੇ ਕੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਭੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ। ਬਿਦੁਰ ਅਤੇ ਦਰੌਪਦੀ ਬਾਰੇ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੰਕਿਤ ਹੋਏ ਹਨ : 

“ਕਉ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਸਾਦਿ॥ 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੯॥ 
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ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ॥ 
ਜਾ ਕਉ ਸਿਮਰਿ ਅਜਾਮਲੁ ਉਧਰਿਓ ਗਨਿਕਾ ਹੂ ਗਤਿ ਪਾਈ॥ ੧॥ 

॥ਰਹਾਉ॥ 
ਪੰਚਾਲੀ ਕਉ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਧਿ ਆਈ॥ 
ਤਾ ਕੋ ਦੂਖੁ ਹਰਿਓ ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਅਪਨੀ ਪੈਜ ਬਢਾਈ॥ ੧॥ 
ਜਿਹ ਨਰ ਜਸੁ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿ ਗਾਇਓ ਤਾ ਕਉ ਭਇਓ ਸਹਾਈ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਇਹੀ ਭਰੋਸੈ ਗਹੀ ਆਨਿ ਸਰਨਾਈ॥ ੨॥ ੧॥” 

(ਪੰਨਾ ੧੦੦੮) 
“ਰਾਜਨ ਕਉਨੁ ਤੁਮਾਰੈ ਆਵੈ॥ 
ਐਸੋ ਭਾਉ ਬਿਦਰ ਕੋ ਦੇਖਿਓ ਓਹੁ ਗਰੀਬੁ ਮੋਹਿ ਭਾਵੈ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ॥ 
ਹਸਤੀ ਦੇਖਿ ਭਰਮ ਤੇ ਭੂਲਾ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨੁ ਨ ਜਾਨਿਆ॥ 
ਤੁਮਰੋਂ ਦੂਧੁ ਬਿਦਰ ਕੋ ਪਾਨੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਕਰੁ ਮੈ ਮਾਨਿਆ॥੧॥ 
ਖੀਰ ਸਮਾਨਿ ਸਾਗੁ ਮੈ ਪਾਇਆ ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਰੈਨਿ ਬਿਹਾਨੀ॥ 
ਕਬੀਰ ਕੋ ਠਾਕੁਰੁ ਅਨਦ ਬਿਨੌਦੀ ਜਾਤਿ ਨ ਕਾਹੂ ਕੀ ਮਾਨੀ॥ ੨॥੯॥” 

(ਪੰਨਾ ੧੧੦੫) 
ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੇਖੋ :- 
“ਅੰਦਰ ਸਭਾ ਦੁਸਾਸਨੈ ਮਥੈ ਵਾਲ ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਆਂਦੀ॥ ਦੂਤਾਂ ਨੋ ਫੁਰਮਾਇਆ 

ਨੰਗੀ ਕਰਹੁ ਪੰਚਾਲੀ ਬਾਂਦੀ॥ ਪੰਜੇ ਪਾਂਡੋ ਵੇਖਦੇ ਅਉਘਟ ਰੂਧੀ ਨਾਰਿ ਜਨਾਂ 
ਦੀ॥ ਅਖੀ ਮੀਟ ਧਿਆਨ ਧਰ ਹਾਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਰੇ ਵਿਲਲਾਂਦੀ॥ ਕਪੜ ਕੋਟ 
ਉਸਾਰਿਓਨ ਥਕੇ ਦੂਤ ਨ ਪਾਰ ਵਸਾਂਦੀ॥ ਹਥ ਮਰੋੜਨ ਸਿਰ ਧੁਣਨਿ ਪਛੋਤਾਨ 
ਕਰਨ ਜਾਹ ਜਾਂਦੀ॥ ਘਰ ਆਈ ਠਾਕੁਰ ਮਿਲੇ ਪੈਜ ਰਹੀ ਬੋਲੇ ਸ਼ਰਮਾਂਦੀ॥ ਨਾਥ 
ਅਨਾਥਾਂ ਬਾਣ ਧੁਰਾਂਦੀ॥ ੮॥੧੦॥ ” 

ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਯੁੱਗ ਕਲਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਪੂਜਾ ਪੱਧਤੀ ਦਾ ਇੱਕ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਰਵਿਦਾਸ, ਧੰਨਾ, ਸੈਣ, 

ਨਾ ਤਾਂ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਜਨ, ਅਰਚਨ, ਸ਼ਨਾਨ, ਨਿਵੇਦਨ ਆਦਿ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦਾ 
ਗਿਆਨ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਸਾਧਨ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ 
ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮੀ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 

ਵਿੱਚ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਸੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਪਾਵਨ ਪੰਥ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 
ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠਾਕੁਰ ਪੂਜਾ ਦੇ ਧਾਰਨ ਤੋਂ 
ਹੀ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਭੈਣ 
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ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, ਨਵਾਬ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ, ਬਾਲਾ, ਮਰਦਾਨਾ, ਧੈੜਾ ਮੋਖਾ ਅਤੇ ਲਾਲੋਂ 

ਪ੍ਰੇਮਣ ਨੇ ਵੀ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। _ ਬੱਸ ਮਨ ਦੇ 
ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ ਦੀ ਮੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤਨ ਦੇ 
ਚਰਖੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਧਾਗਿਆਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਖੱਦਰ ਦਾ ਚੋਗਾ ਵੀ ਤਿਆਰ 
ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਨਗਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। 
ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਬੇ 
ਜਲ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਏਨੇ ਬਿਖੜੇ ਪੰਧ ਝਾਖਦੇ 
ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੇਟਾ, ਚੋਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।ਮਾਂ ਦਾ 
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ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਭਰਿਆ ਹਿਰਦਾ ਬਿਹਬਲ ਹੋ ਉੱਠਿਆ। ਕੁੱਬਿਆਂ ਕੁੱਬਿਆਂ ਕਾਹਲੇ 
ਕਾਹਲੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਚੋਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ 
ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਲਿਬਾਸ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ। ਜਦੋ ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਬੇਰ ਤੇ ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤ ਵੱਛਲਤਾ, ਬਿਦੁਰ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ 

ਲਿਆ।ਧੰਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ,ਦੀਨ 
ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸੱਤਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਗੋਂਦਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ 
ਕਾਬੁਲ ਗਿਆ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 

ਰਹੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੰਗਰ ਵੱਲ ਦੌੜ ਗਏ। ਕਈ ਇੱਕ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਪਾਈ ਤੇ ਕਈਆਂ 
ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜਨ ਨੇ ਜਕੜ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ 
ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਕਰੀਬਨ ੪ ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠੇ 
ਉੱਠਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਣ। ਰਿ 

ਹੈ 

&<੦ 

ਰਤ ੬ ਘਿਰ 
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ਏ ਗੋਂਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਸਿਮਰ ਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ 
ਫੜ੍ਹ ਲਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਸ ਹੋਏ ਚਰਨ ਛੁੜਾ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ 

ਟੂ ਹਲ ਡ ੨੭ 

ਤੁ 

ਰੱ 

ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਲਦਿਆਂ ਬਕਾਲੇ ਪੁੱਜਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਢੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ 
ਮੰਜੀਆਂ ਲਗਾਕੇ ਗੁਰੂ ਡੰਮ੍ਹ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਇੱਕ 
ਸਿਉਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਨੌਵੇਂ ਨਾਨਕ ਦੇ 
ਚਰਨੀਂ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਰਤਾਰੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ 
ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਖਮ ਵੇਖਕੇ ਦੱਸ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ੨ ਮੋਹਰਾਂ 
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ਹਨ? ਸੁੱਖਣਾਂ ਤੂੰ ੫੦੦ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੱਥਾ ੨ ਦਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈਂ। ਬੱਸ 
ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਛੱਤ ਉਂਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਪੱਲਾ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ 
ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ “ਲਾਧੋ ਰੇ ਮੈ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ” ਭਾਵ 
ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਿਆ! ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਦੁਖੀਆਂ, ਯਤੀਮਾਂ, ਡਰਿਆਂ, 
ਸਹਿਮਿਆਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਅਨਾਥਾਂ, ਕੰਮੀਆਂ, ਨੀਵਿਂਆਂ, ਲਤਾੜਿਆਂ ਦਾ ਯਾਰ ਲੱਭ 
ਲਿਆ। ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਪਰਬ੍ਹਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨੌਂਵਾਂ ਨਾਨਕ। ਨਜ਼ਰੀ' ਪੈ 
ਗਈ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੰਗਾ। ਆ ਜਾਉ ਵੇ ਲੋਕੋ! ਕਰ ਲਵੋ ਇਸ਼ਨਾਨ 
ਇਸ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ।ਪਾਠਕ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਇਥੇ ਕਿਹੜੇ 
ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ? ਕਿਹੜੇ ਪੂਜਾ ਤੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ? ਕੋਈ 
ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ “ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੁ 
ਪਾਇਓ”।ਏਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨੁਕਤਾ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੱਖਣ 
ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀਓਂ ਅੱਠਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਲਕ 
ਦੇਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਦੀਵਾਨ ਛਿੱਬਰ ਗੋਤ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 
ਦਰਗਹ ਮੱਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ 
ਅਸਲੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕਦੋਂ' ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ_ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਿਅੰਜ਼ਾਮ 
ਦੇਵਾਂ। ਸੋ ਨੌਵੇਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ 
ਦੀਵਾਨ ਦਰਗਹ ਮੱਲ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ 

ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਅਗੰਮੀ ਹੈ, ਅਲੋਕਿਕ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਓਤ ਪ੍ਰੋਤ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਭਗਤ ਰਵੀਦਾਸ ਜੀ 
ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਕੇ ਵੇਖੋ : 
“ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨੁ ਮੁਰਾਰੇ ॥ 
ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਾਸਾਰੇ॥ ੧॥ਰਹਾਉ॥ 
ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਉਰਸਾ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਕੇਸਰੋ ਲੇ ਛਿਟਕਾਰੇ॥ 

ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਅੰਭੁਲਾ ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ ਘਸਿ ਜਪੇ ਨਾਮੁ ਲੇ _ਤੁਝਹਿ ਕਉ 
ਚਾਰੇ॥੧॥ 
ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ ਨਾਮੁ ਤੇਰੋਂ ਤੇਲੁ ਲੇ ਮਾਹਿ ਪਸਾਰੇ॥ 
ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤਿ ਲਗਾਈ ਭਇਓ ਉਜਿਆਰੋ ਭਵਨ ਸਗਲਾਰੇ॥ ੨॥ 
ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਤਾਗਾ ਨਾਮੁ ਫੂਲ ਮਾਲਾ ਭਾਰ ਅਠਾਰਹ ਸਗਲ ਜੂਠਾਰੇ ॥ 
ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝਹਿ ਕਿਆ ਅਰਪਉ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਤੁਹੀ ਚਵਰ ਢੋਲਾਰੇ॥੩॥ 
ਦਸ ਅਨ ਸੇ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ ਇਹੋ. =ਤਣਿ ਹੈ ਸਗ ਸੰਸਰੋ॥ 
ਕਹੈ ਰਵਿਦਾਸੁ ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਹੈ ਹਰਿ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੇ॥ ੪॥੩” 

(ਪੰਨਾ ੬੯੪) 
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ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਅੱਖਰ, ਖਿਮਾ ਦੇ 
ਗੁਣ, ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤਰ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਿਧੀ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ 

। ਕਲੋਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਸੀ। ਜੋ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 
ਕੇ ਆਏ ਸੀ।ਏਸੇ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਉਦਾਸੀ, ਨਿਰਮਲੇ, ਨਿਹੰਗ, 
ਪੰਥੀ, ਸਭ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਬਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ” ਕਿਸ 

ਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਤ ਦੀ ਸੇਜ਼ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣਾ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ 
ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਜਲ ਮਛਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆਖਿਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਦੇ 
ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 

“ਅਸਮਾਨ ਮ੍ਰਾਨੇ ਲਹੰਗ ਦਰੀਆ ਗੁਸਲ ਕਰਦਨ ਬੂਦ॥ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 
ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ ੭੨੭) 

ਇਹ ਗੁਸਲ, ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਸ਼ਾਝੋਂ 
ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ ਸ਼੍ਵਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ।ਤਲੀ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਰੱਖੇ 

੨ 

ਰੇ ਤੱ 
੨ 

ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਏਸੇ ਨੂੰ ਹੀ 
ਆਖਦੇ ਹਨ। ਬੱਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 

ਫਿਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਤਾ ਗਿਆਨੀ ਇਸ 
ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਨਹੀ' ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ' ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ 
ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਰਸੀ ਬਮਨੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਭੋਲੇ 
ਭਾਲੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਨਾਨਾ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ ਤੇ 
ਵਿਧੀ ਇਹ ਦੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੋਲੇ ਜਲ ਦਾ 
ਗੜਵਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਦੋਵੇ' ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਈ ਦੁੱਧ 
ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕ੍੍ਤਾਰਥ ਕਰ ਦਿਉ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਓਥੇ ਕੋਈ 
ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਨਾ ਮੂਰਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਉਲਝਣ 
ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਭੇਦ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਠਾਕੁਰ 
ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, 
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ਦੀਨ _ਦਿਆਲਤਾ। ਸੋ ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਇਆ, ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਜਲਵਾਗਾਰ ਹੋਈ, ਉਹ 

ਦੂਧੁ_ਕਟੌਰੈ ਗਡਵੈ ਪਾਨੀ ॥ ਕਲ ਜਾਇ ਨਮ ਦੂਰਿ ਅਨੀ॥੧॥ 
ਦਧੁ ਪੀਉ ਗੰਦੇ ਰਾਇ।ੂਧੁ ਪੀਉ ਮੋਰ ਮਨੁ ਪਤੀਆਇ॥ _ਨਾਹੀ ਤ ਘਰ 
ਕੋ ਬਾਪੁ ਰਿਸਾਇ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ ਸੋਇਨ ਕਟੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੀ॥ਲੈ ਨਾਮੈ ਹਰਿ 
ਆਗੈ ਧਰੀ॥੨॥ ਏਕੁ ਭਗਤੁ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੈ॥ ਨਾਮੇ ਦੇਖਿ ਨਰਾਇਨੁ 
ਹਸੈ॥੩॥ ਦੂਧੁ ਪੀਆਇ ਭਗਤੁ ਘਰਿ ਗਇਆ॥ਨਾਮੇ ਹਰਿ ਕਾ ਦਰਸਨੁ 
ਭਇਆ॥ (ਪੰਨਾ ੧੧੬੩) 

ਫੇਰ ਏਸੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਸਮਝ ਕੇ ਓਥੋਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ 
ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇਹੁਰੇ (ਮੰਦਰ) ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ 
ਜਾਕੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਸ ਤਰਫ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਜਾਣੀ ਦੇਹੁਰਾ ਭਗਤ ਦੇ 
ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਦੱਸੋ ਇਥੇ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ_ਇਹੋ ਕਿ 
ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੈ :- 

“ਹਸਤ ਖੇਲਤ ਤੇਰੇ ਦੇਹੂਰੇ ਆਇਆ॥ ਭਗਤਿ ਕਰਤ ਨਾਮਾ ਪਕਰਿ 
ਉਠਾਇਆ॥੧॥ ਹੀਨੜੀ ਜਾੜਿ ਮੇਰੀ ਜਾਦਿਮ ਰਾਇਆ॥ ਛੀਪੇ ਕੇ ਜਨਮਿ 
ਕਾਹੇ ਕਉ ਆਇਆ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ ਲੈ ਕਮਲੀ ਚਲਿਓ ਪਲਟਾਇ॥ ਦੇਹੁਰੈ ਪਾਛੈ 
ਬੈਠਾ ਜਾਇ॥੨॥ ਜਿਉ ਜਿਉ ਨਾਮਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਉਚਰੈ॥ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕਉ 
ਦੇਹੁਰਾ ਫਿਰੈ॥ (ਪੰਨਾ ੧੧੬੪) 

ਅੱਗੇ ਚੱਲਕੇ ਨਾਮ ਦੇਵ ਨਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸਮਾਜ ਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਲੋਕ ਈਰਖਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਗਊ 
ਜਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 
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ਕਾਮਾ॥ ੧॥ਨਾਮਾ _ਸੁਲਤਾਨੇ _ਬਾਧਿਲਾ॥ _ਦੇਖਉ ਤੇਰਾ ਹਰਿ _ਬੀਠੁਲਾ ॥੧॥ 
ਰਹਾਉ॥ ਬਿਸਮਿਲਿ ਗਊ ਦੇਹੁ ਜੀਵਾਇ॥ ਨਾਤਰੁ ਗਰਦਨਿ ਮਾਰਉ ਨਾਂਇ॥ ੨॥ 
ਬਾਦਿਸਾਹ ਐਸੀ ਕਿਉ ਹੋਇ॥ ਬਿਸਮਿਲਿ ਕੀਆ ਨ ਜੀਵੇ ਕੋਇ॥ ੩॥ ਮੇਰਾ 

ਰਿ 
ਲੇਹੁ॥੧੦॥ ਮਾਲੁ ਲੇਉ ਤਉ ਦੋਜਕਿ ਪਰਉ _॥ ਦੀਨੁ ਛੋਡਿ ਦੁਨੀਆ ਕਉ 
ਭਰਉ॥੧੧॥ ਪਾਵਹੁ ਬੇੜੀ ਹਾਥਹੁ ਤਾਲ॥ ਨਾਮਾ ਗਾਵੈ ਗੁਨ ਗੋਪਾਲ॥ ੧੨॥ ਗੰਗ 
ਜਮੁਨ ਜਉ ਉਲਟੀ ਬਹੈ॥ ਤਉ ਨਾਮਾ ਹਰਿ ਕਰਤਾ ਰਹੈ॥੧੩॥ ਸਾਤ ਘੜੀ ਜਬ 
ਬੀਤੀ ਸੁਣੀ॥ ਅਜਹੁ ਨ ਆਇਓ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਧਣੀ॥੧੪॥ ਪਾਖੰਤਣ ਬਾਜ 
ਬਜਾਇਲਾ॥ _ਗਰੂੜ ਚੜ੍ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਇਲਾ॥ ੧੫॥ ਅਪਨੇ ਭੁਗਤ ਪਰਿ ਕੀ 
ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ॥ ਗਰੂੜ ਚੜ੍ਹੇ ਆਏ _ ਗੋਪਾਲ॥੧੬॥ _ਕਹਹਿ ਤ ਧਰਣਿ ਇਕੋਡੀ 
ਕਰਉ॥ ਕਹਹਿ ਤ ਲੇ ਕਰਿ ਊਪਰਿ ਧਰਉ॥੧੭॥ ਕਹ ਹਿਤ ਮੁਈ ਗਊ ਦੇਉ 
ਜੀਆਇ॥ ਸਭੁ ਕੋਈ ਦੇਖੈ ਪਤੀਆਇ॥ ੧੮॥ ਨਾਮਾ ਪ੍ਰਣਵੈ ਸੇਲ ਮਸੇਲ॥ ਗਊ 
ਦੁਹਾਈ ਬਛਰਾ ਮੇਲਿ॥ ੧੯॥ ਦੂਧਹਿ ਦੁਹਿ ਜਬ ਮਟੂਕੀ ਭਰੀ॥ ਲੇ ਬਾਦਿਸਾਹ 
ਕੇ ਆਗੇ ਧਰੀ॥ ੨੦॥ (ਪੰਨਾ ੧੧੬੫) 

ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਉਦਾਹਰਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ 
ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਅਕਾਰ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਸ 
ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਮੂਰਤਿ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੋਂਡ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

“ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫॥ ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤਿ ਮਨ ਮਹਿ ਧਿਆਨੁ॥ _ਗੁਰ ਕੈ 
ਸਬਦਿ ਮੰਤ੍ਰ ਮਨੁ ਮਾਨ॥ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਿਦੈ ਲੈ _ਧਾਰਉ॥ ਗੁਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ 
ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰਉ॥ ੧॥ਮਤ ਕੋ ਭਰਮਿ ਭੁਲੈ ਸੰਸਾਰਿ॥ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਕੋਇ ਨ 
ਉਤਰਸਿ _ਪਾਰਿ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ॥ ਭੂਲੇ ਕਉ ਗੁਰਿ ਮਾਰਗਿ ਪਾਇਆ॥ ਅਵਰ 
ਤਿਆਗਿ ਹਰਿ ਭਗਤੀ ਲਾਇਆ॥ ਝਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ 
ਕੀ ਬੇਅੰਤ ਵਡਾਈ॥੨॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਊਰਧ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸ॥ ਅੰਧਕਾਰ ਮਹਿ 
ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸ॥ ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਸੋ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਨਿਆ॥ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੁਗਧ 
ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ॥੩॥ ਗੁਰੁ _ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਕਰਣੈ ਜੋਗੁ॥ ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਹੈ ਭੀ 
ਹੋਗੁ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭਿ ਇਹੈ ਜਨਾਈ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਈਐ 
ਭਾਈ॥੪॥੫॥੭॥ (ਪੰਨਾ ੮੬੪)” 

247 

0੦0੦ €॥6॥ਘਹੂ ।0੦॥੧੦1॥1€161੦॥)&3।0੦11.੮੦॥0 



ਇਸਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਾਨਸੀ ਪੂਜਾ।ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 
ਇਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ “ਮਨੋਮਈ ਪ੍ਰਤਿਮਾ”। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਬਾਬਾ 
ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸੇ 
ਮਾਨਸਿਕ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਇਹੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਬੀਰਮ ਦਾਸ 

ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵਤ ਸ਼ੇਸ਼ ਨ ਸ਼ਾਰਦ ਨੇਤ ਹੀ ਨੇਤ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਬਤਾਇ॥ 
ਜੋ ਸਰੋਵਤਮ ਜੋ ਸਰਵਾਸ਼੍ਰਿਯ ਤਾਹੀ ਕੇ ਨਾਮ ਇਸੀ ਮੈਂ ਗਾਇ। 
ਨਾਮ ਸੁ ਨਾਮੀ ਕੋ ਭੇਦ ਨਹੀ ਇਹ ਮੂਰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸੁਹਾਇ॥ ” 

(ਗੁ:ਪ੍ਰ:ਸੂ:ਰਾਸ ੩ ਅੰਸੂ ੫੦ ਛੰਦ ੮ ) 
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ਕੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀ' ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ? 

ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋਰ ਕਲਿਯੁਗ ਆਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਰ 
ਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਆਚਰਨ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਲਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬੀਤੇ 
ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਇੱਕ ਲੇਖ 
ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਖਬਾਰ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਟੀ. ਵੀ,ਸੀ. ਡੀ ਆਦਿ 
ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਿੱਧੇ ਪੁੱਠੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 
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ਨਾ ਤੂ ਆਵਹਿ ਵਸਿ ਬਹੁਤੁ ਘਿਣਾਵਣੇ॥ 
ਨਾ ਤੂ ਆਵਹਿ ਵਸਿ ਬੇਦ ਪੜਾਵਣੇ॥ 
ਨਾ ਤੂ ਆਵਹਿ ਵਸਿ ਤੀਰਥਿ ਨਾਈਐ॥ 
ਨਾ ਤੂ ਆਵਹਿ ਵਸਿ ਧਰਤੀ ਧਾਈਐ॥ 
ਨਾ ਤੂ ਆਵਹਿ ਵਸਿ ਕਿਤੈ ਸਿਆਣਪੈ॥ 
ਨਾਂ ਤੂ ਆਵਹਿ ਵਸਿ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨੁ ਦੇ॥ 
ਸਭੁ ਕੋ ਤੇਰੇ ਵਸਿ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ॥ 
ਤੂ ਭਗਤਾ ਕੈ ਵਸਿ ਭਗਤਾ ਤਾਣੁ ਤੇਰਾ॥੧੦॥ ” 

(ਵਾਰ ਰਾਮਕਲੀ ਅੰਗ ੯੬੨) 
ਅਤੇ 

“ਪੜਿ ਪੜਿ ਗਡੀ ਲਦੀਅਹਿ ਪੜਿ ਪੜਿ ਭਰੀਅਹਿ ਸਾਥ॥ 
ਪੜਿ ਪੜਿ ਬੇੜੀ ਪਾਈਐ ਪੜਿ ਪੜਿ _ਗਡੀਅਹਿ ਖਾਤ॥ 
ਪੜੀਅਹਿ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪਤੀਅਹਿ ਜੇਤੇ ਮਾਸ॥ 
ਪੜੀਐ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ ਪੜੀਅਹਿ ਜੇਤੇ _ਸਾਸ॥ 
ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇਕ ਗਲ ਹੋਰੁ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਖ॥੧॥” 

(ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੰਨਾ ੪੬੭) 
ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਖੋਜ ਬੁੱਧ ਕਾਲ ਦੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 

ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗੋਤਮ ਬੁੱਧ ਨੇ ੩੬ ਸਾਲ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ, ਲੱਗਭੱਗ ਸੱਤ 
ਹਜ਼ਾਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ 

ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪਰਮਾਰਥ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਿਰ ਤੋੜ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਖੋਜ 

ਹੀ ਹਰ ਹੈ ਹੋ ਕੈ ਨ 
(੨ ਤੂ ਤੁ 

ਹੁ ਰ੍ $ ਕੂ ਤਹ 

ਤੂ ੧੬੬ 
ਨ ਹੈ ਰੰ ਗ ੍ 

ਰਗ 
੩ 

ਹੂੰ 
? 

ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਖਾ ਲਵੇਂ ਪਰ ਅਜੇ 
ਨੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। 

ਕਾਗਾ ਕਰੰਗ ਢੰਡੋਲਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ। 
ਏਹ ਦੁਇ ਨੈਨਾ ਮਤਿ ਛੁਹਉ ਪਿਰ ਦੇਖਨ ਕੀ ਆਸ॥ ” 

(ਪੰਨਾ ੧੩੮੨) 
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ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਸੱਜਣ ਕਿਤਾਸ਼ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ 
ਹੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋ ਉਸਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ 
ਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਉੜੀ ਜਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

“ਰੇਤ ਅਕੁ ਅਹਾਰ ਕਰ, 
ਰੋੜਾ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰਿ ਵਿਛਾਈ। 
ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ, 
ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰਿ ਸਿਉ ਬਣਿ ਆਈ॥ ” 
ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਏਨੀ ਹੀ ਸੌਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 

ਨੂੰ ਏਨਾ ਕਠੋਰ ਤਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਮਤਿਹਾਨ 
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਜੋਤਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 
ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਕੇ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ?ਅਤੇ 
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ,ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ 
ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ,ਲੇਖਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਹ ਅਸਵਾਰ, ਕਵੀ ਸਮਰਾਟ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ : 

“ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ, 
ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਸੋਭਤ ਹੈ ਤਹਾਂ। 
ਸਪਤ ਸ੍ਰੰਗ ਤਿਹ ਨਾਮ ਕਹਾਵਾ 
ਪੰਡ ਰਾਜ ਜਿਹ ਜੋਗ ਕਮਾਵਾ॥ 
ਤਹ ਹਮ ਅਧਿਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ, 
ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲਕਾ ਅਰਾਧੀ॥ ”” 
ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਸ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ 

ਰੂਹਾਨੀ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨੀ ਕਰੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ। ਯਜੁਰਵੇਦ 
ਦੇ ੪੦ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ੧੫ਵੇਂ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ “ਪਰਮ ਤੱਤ 
ਅਥਵਾ ਮਹਾਨ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਿਆਨ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਸਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਦਾ ਖ਼ੁਦ ਚੁੱਕੇ” ਅਤੇ 
ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਕੰਚਨ ਕੋਟ ਅਪਾਰ॥ ” 
ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਰਥ ਤੱਤ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੂਪਿਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਸ ਸਰੀਰ 
ਰੂਪੀ ਮੀਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸੋ ਉਕਤ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਇਹ 
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ਤਰ ਤੈ ੩ ਗ ੨ ਜ਼ ਤੂ ਗਰ & ਉਵ ੫ 2 ੩ ਗੁ ੨ ੫ ਘਨ ਗਰ ਹੋ ੨ 

ਕਰਨਾ ਅਖਬਾਰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੀ ਪੂੰਜੀ 
ਨਹੀਂ' ਬਣ ਸਕਦੇ। 

ਭਗਤ ਗੂੰ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ, ਬਿਦੁਰ, 
ਕਬੀਰ, ਧੰਨਾ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ, ਰਵੀਦਾਸ, ਨਾਮਦੇਵ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਮੀ 
ਲੋਕ ਕੀ_ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ?,ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਵਿਸ਼ ਦਾ ਪਿਆਲਾ 
ਕਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਪੀ ਗਈ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ,ਸ਼ਹੀਦ 
ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ,ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ 
ਸੰਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ 
ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ,ਨਿਰਬਾਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੀਰਮ 
ਦਾਸ ਜੀ_ਬਿਧੌਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਅਖਬਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ 
ਹਨ?ਇਹਨਾਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈ 
ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਉਤਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨਾ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਨ। 

ਰਾਮ ਸੁਗ੍ਰੀਵ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸੁਗ੍ਰੀਵ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਦੀ 
ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸੱਪ ਦੀ ਧੇੜ ਤਾਂ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹ ਵਿਸੇ ਨੂੰ 
ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ੧ 
ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪਉੜੀ ਕੋ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਏ॥ ̀  

ਦੂਜੀ ਕੱਲ ਹੈ ਬੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੋਵ ਜੀ ਦਾ ਕੱ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਨ 
ਮੱਕੇ ਦੇ ਹੱਜ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਗੱਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ 
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ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ 

ਨੂ ਗੋ॥ 3 ਬੂ ਜਤ ਤੀ 

ਰਤ 
ਤਤ 4 ੫ ਗਰ ਜੂ " ੨, ਪੈ. ਭੂ ਕੂ ਹੈ ਹੱ. ਕੇ 

ਨ 3 
4. ਰਾ ਘੁ. %. 

ਲੋੜ ਸੀ ਫੇਰ ਉਸੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 
ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ 
ਮੁਸਲਮਾਨ ? 

ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੋਈ॥ ” 

ਘਰ ਤਾਂ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।ਬੰਦਗੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੀ 
ਹੈ।ਸੇਵਾ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। 
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ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ 

ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ' ਉਹ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ, ਨਕਲੀ 
ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਝੂਠਾ ਸੌਦਾ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼, ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲਾ,ਆਦਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰਕਾ 
ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ 
ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ,ਧਾਰਨਾਵਾਂ,ਮਿੱਥਿਆ 

ਭਾਵਨਾਵਾਂ,ਬੂਠੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵਹਿਮਾਂ ਤੇ ਭਰਮਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਾਲ 
ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 
ਅਸੀਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਭਵਨਾਂ ਤੇ ਭੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਦੇ 
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ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਪ ਤਪ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਹੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ 
ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ 
ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲਉ ਕਿ ਸਰਸਾ ਡੋਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ 

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ, ਤਰਕਾਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਰਾਬ 
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੁ 
ਨਿਰਾ ਨਿਮਾਣਾ ਮਜਨ ਕਾ ਗਨੀ ਦੇ ਗੱਥ ਨਿੱਚੇ 

ਪਵੇਗਾ। ਨਿਰਭੈਅਤਾ,ਧੀਰਜ,ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ, ̀ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ,ਭਾਈਚਾਰਕ ਬਰਾਬਰੀ 
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ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ, ਸੰਜਮ, ਸੰਤੋਖ ਆਦਿ ਸ਼ੁੱਭ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਨਾਉ 
ਧੇਣਗੇ।ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਉੱਠੇਗਾ।ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ 
ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ,ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ 
ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਕਵਿ ਚੂੜਾਮਣਿ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, 
ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਪਜਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ 
ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਗ 
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾ,ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ 
ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੋ 
ਵਰਤਮਾਨ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੇਪੱਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ_ਕਾਰਨ 
ਹਾਂ।ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦਾਸ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ _ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ 
ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ' ਖੜ੍ਹਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ, 
ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਆਨ, ਬਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ 
ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖੰਡਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਉਕਤ ਸੱਜਣ ਦੇ ਲਿਖਣ ਢੰਗ ਦੀ 
ਹੈ।ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇਤਰਹੀਣ ਆਖਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ 
ਹੈ।ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਅਤੇ 
ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਗੋਰ ਜੱਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ 
ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਓ।ਫਿਰ ਮੈ' ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ 
ਦੇਵਾਂਗਾ।ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਗੀਤਾ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ 
ਫਾਦਰ ਹੁਰੀ' ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਉਸਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਹਾਜਨ 
ਹੋਏ ਪਰ ਜਦੋਂ`ਸਜੇ ਧਜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਗਿਆਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਲ ਛਿੜਕਦਿਆਂ,ਘੜਿਆਲ ਖੜਕਾਂਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਚੋਰ 
ਬੁਲਾਂਦਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਿੰਘੋ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ? 
ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਗ੍ਰੰਥ, ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ 
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ 
ਆਖਿਆ। ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ 
ਹਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ,ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੋਂ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ 
ਸਤਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਰਿਪਾਟੀਆਂ 
ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੌਗੇ ਕਿ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ 
ਕਿਵੇਂ ਝੂਲਦੇ ਹਨ। 
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ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਅਤੇ ਰਾਗਮਾਲਾ 

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਿ :ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ “ਮੁੰਦਾਵਣੀ” ਵੱਲ 
ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰਕਾਂ ਤੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ 
ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗਮਾਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ।ਪਰ ਦਾਸ ਇਸ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੀ 
ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਸਾਥੋਂ 
ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਸੰਖੇਪ 

ਪੂ ਪ੍ਕਾਸ਼ਕ 
੧. ਰਾਗਮਾਲਾ ਨਿਰਣੇ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਵੈਦ, [ ਲੁਧਿਆਣਾ,੧੯੪੯ ਈਸਵੀ 

ਗਿਆਨੀ 
੨. ਰਾਗਮਾਲਾ ਪ੍ਰਬੋਧ ੧ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ [ ਵਜ਼ੀਰ-ਹਿੰਦ 

ਗਿਆਨੀ ਅਮਿਤ, ੧੯੧੯ 

੩. `ਰਾਗਮਾਲਾ ਪ੍ਰਬੋਧ ੨ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕਰ ਲਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 
ਗਿਆਨੀ ਸੰਮਤ ੪੬੦,ਨਾ:ਸ਼ਾ:(ਸੰਨ 

੧੯੨੯ ਈਸਵੀ) 
੪. ਰਾਗਮਾਲਾ ਦਰਪਣ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ _[ ਪੰਚ `ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਰਾਜ 

ਪਟਿਆਲਾ ੧੯੧੯ 
ਧ. ਰਾਗਮਾਲਾ ਪੰ:ਕਰਤਾਰ 

ਸੂਚਨਾ ੧-੨ ੧੯੪੬ 
੬. `ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੀ [ਗਿਆਨੀ ` ਗੁਗੰਦੱਤ [ ਰਾਗਮਾਲਾ ਨਿਰਣੇ _ਕਮੇਟੀ, | 

ਅਸਲੀਅਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ੧੯੪੫ 
੭. ਗੁਰ ਗਿਰਾ ਰਾਗਮਾਲਾ [ ਸੱਤ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ੧੯੦੮ 

ਮੰਡਨ ਪ੍ਰਥੋਧ ਗ੍ਰੰਥ 

ਚਰਿਤਮ,ਕ੍ਰਿਤ ਜੋਧ ਕਵੀ ਸਨਜ਼,ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਜ਼ਾਰ, ਦਿੱਲੀ 
੧੯੫੫ 

੧੦. ਸੱਚ ਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਬੀ. ਏ; [ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ੧੯੨੮ 
ਐਲ. ਐਲ. ਬੀ 

ਕ੧._ਹਸ਼ਰ ਰਾਗਮਾਲਾ(ਉਰਦੂ) [ ਮਾ:ਮੌਤਾ ਸਿੰਘ ਖ਼ੂਦ 
੧੨. ਕਾਲ੍ਹ ` ਸਿੰਘ ਨ [ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੰਡਨ ੧੯੩੩ 

ਗੁਰਮਤਿ _ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ 
ਪੜਤਾਲ 
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ਇਹਨਾਂ ਉਪੱਰ ਅੰਕਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, 
ਡਾ:ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ,ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ: ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ 

ਜੋ ਇਸ 

ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੈ ਜੰਡ 
ਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਛ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਮੁੰਦਾਵਣੀ 

ਨੂ ਤੂ ਮਿ ਤੈ ਤਣ (੩ ਨ, &. ਲੂ ਰਤ ਭੂਤ 143 2੩੧5੧੧੧ 
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ਹੈ। ਕਵੀਸਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਦਲ,ਮਾਘੀ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਗੋਸ਼ਲ,ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਮਾਨਸਾ 
ਆਦਿ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ 
ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ' ਸਗੋਂ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ 
ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਗ ਸੋਰਠਿ ਦੇ ਪੰਨਾ 
੬੪੫ ਉੱਪਰ ਹੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਰਠਿ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 
ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।ਓਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੁਹਜਮਈ 

_ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕਵੀ ਆਲਮ ਦੀ ਰਚਨਾ 
“ਮਾਧਵ ਨਲ ਕਾਮ ਕੰਦਲਾ” ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਤੋਂ ।ਜਿਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਅੰਸ਼ ਇਹ 
ਹੈ ਕਿ ਪੁਹਪਵਤੀ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗੋਵਿੰਦ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ 
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ਵਿ 

ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ।ਤਾਲ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋ 
ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਹਿਫਲ ਹੀ ਮੂਰਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ 
ਹੈ?ਉਸਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਉਂ ਆਖਣ ਤੇ ਦਰਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਖਿਝ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ 
ਕਿ ਬਾਬਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ।ਜੋ ਤੂੰ ਏਨੇ ਚਿਰ ਦਾ 
ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾਂ ਹੈ।ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 

ਮਰਮੱਗ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਾਲ,ਝਪ ਤਾਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤਾਲ 
ਆਦਿ ਤਮਾਮ ਪਖਾਵਜ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਕੇ 
ਮਾਧਵਾਨਲ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹੋਣਗੇ ਯਾਰ! ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ 
ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਉ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਖਾਵਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 
ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਾਲ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ 
ਕੇ ਤਾਲ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੈ 

ਨੰ 

ਮਿ 

41 ਭੂ 
ਹਮ ੫੩ 

ਪਿ 

ਤਤ 

ਹਮ ਤਤ ਰੀ 
1 ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਕਠਿਨ ਅੰਗ ਵਜਾਏ ਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੌਹਰ ਵਿਖਾਏ 

ਮਹਿਫਲ ਅਸ਼-ਅਸ਼ ਕਰ ਉੱਠੀ।ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਲਈ 
ਜੜੀ ਪਗੜੀ, ਕੁੰਡਲ,ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ,ਕੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਤੇ ਧਨ 
ਕੀਤਾ।ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਵੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ 
ਰੰਗਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਰੰਗ ਬੱਝਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਖੇਡ ਵਰਤ 

ਕਰ ਤਤ ਕੈ 
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ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਨ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਾਮ ਕੰਦਲਾ ਦੇ ਸਤੱਨ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਰਸ ਲੋਭੀ 
ਭੰਵਰਾ ਆ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਉਹ ਮਾਧਵ ਦੇ ਤਾਨ ਤਰਾਨਿਆ ਦੀ ਲੈਯ ਵਿੱਚ ਏਨੀ 

ਕਰ 
ਮਾਰੇ 

ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : 
ਰਾਗ ਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕ੍ਰਿਤ ਨਹਿ ਹੈ। 
ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਲਗਿ ਗੁਰ ਬੈਨ॥ (ਸ੍ਰੀ:ਗੁ:ਪ੍ਰ:ਸੂ: ਅੰ: ੪੮ ਛੰਦ: ੪੦) 

ਹੁਣ ਆਲਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਪਰ ਆਈਏ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦੇ 

0੦0੦੧ €॥6॥ਘਹੂ ।0੦॥੧੦1॥1€161੦॥)&3।0੦11.੮੦॥0 



ਭਾਵ ਮੈਂ ਹਿਜਰੀ ਸੰਨ ੯੯੧ ਨੂੰ ਇਹ ਰਚਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਿਹਾ 
ਹਾਂ।ਤੇ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨਾਲ ਹਿਜਰੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ੬੪੯ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ 
ਹਿਜਰੀ ੯੯੧ ਦਾ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ੧੬੪੦ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 
ਬੀੜ ੧੬੬੧ ਬਿਕ੍ਮੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ 
ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਮ ਕਵੀ ਦਾ ਉਕਤ ਕਿੱਸਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੀ ਸਾਲ ਦਾ 
ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਤੂ -ਪ੍ੰਤੂ, ਅਗਰ-ਮਗਰ 
ਅਤੇ ਨਨੂ -ਨੱਚ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। 

ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੁਰੀਂ ਆਲਮ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਚੰਗੀ 

ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਲੰਮੇ ਜਾਗੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 
ਅਪਣੀ ਰਚਾ ਵਰ ਮਨ ਪਰਸ ਇਸਨਾ ਵਿੰਕਰ ਤਰਿਆ ਹੈ 
ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। "ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਆਲਮ ਕ੍ਰਿਤ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹੋ ਉਸਮੇ' ਭੀ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਾ ਹੈ। ਸੰਨ ਨੋ ਸੌ ਇਕਾਨਬੇ ਆਹੀ;ਕਰਉ ਕਥਾ 
ਅਬ ਬੋਲਉ ਤਾਹੀ।ਲਉ ਮੁਨਸਫ ਦ੍ਰਿਸਟੀ ਸੱਜਣੋ ਆਹੀ॥ ” ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ 
ਅਰਥ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਜੋ ਇਹ ਅੱਖਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ।ਕਿ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤਾਨਸੇਨ ਨੇ ਰਾਗਮਾਲਾ 
ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਨ ੯੯੧ ਥਾ।ਆਹੀ ਤੇ ਤਾਹੀ ਪਦ 
ਪੂਰਵ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਅਤੇ ਅਬ ਪਦ 
ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ' ਨੂੰ ਜਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਭਾਵ ਅਰਥ ਯਹ ਜੋ ਤਾਨਸੇਨ ਦੇ ਸੁਣਾਏ 

ਹੋਏ ਚਰਿੱਤਰ ਮਾਧਵਨਲਕਾਮ ਕੰਦਲਾ ਨੂੰ ਤਾਹੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਥਾ 
ਨੂੰ ਸੈਂ (ਆਲਮ।ਨਾਮ ਦਾ ਕਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
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ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਲਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਧਵ ਨਲ 
ਕਾਮ ਕੰਦਲਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੜਚੋਲ ਏਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਸੰਨ 
੯੯੧ ਜੋਧ ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਹੈ।ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਵੀ 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। 

“ਦਿਵ ਨਵ ਚੰਦ੍ਰ ਮਿਤੇ ਆਬਦੇ ਭਾਖਯਤੇ ਯਾਵਨੀ ਮਤੇ”। 
ਭਾਵ ਦੋ ਨਾਏ'`ਤੇ ਇੱਕ ਏਕਾ।ਏਕੇ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਸ਼ਬਦ 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਚੰਦ ਜਾਂ ਸੂਰਜ 
ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ 
“ਯਾਵਨੀ'ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਯਵਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਭਾਵ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਵਿ ਕ੍ਰਿਤ 
ਹਿਜਰੀ ਸੰਨ ੯੯੧ ਨੂੰ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਲਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ 
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ੧੭੧੨ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਹ “ਸਿਵ ਸਿੰਘ ਸਰੋਜ 
ਨਾਮਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 
ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਖੋਜ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰੀ_ਪ੍ਰਚਾਰਨੀ ਸਭਾ 
ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਗਰ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਸ਼ ਛਪਿਆ 
ਹੈ।ਜਿਸਦੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ ੪੮ ਸੈਂਚੀਆਂ ਹਨ। । ਇਸ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਪੰਨਾ ੧੭੨ ਉੱਪਰ 
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ਆਲਮ ਦਾ ਕਵਿਤਾ ਕਾਲ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਸੰਮਤ ੧੭੪੦ ਤੋਂ ੧੭੬੦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 
ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਆਲਮ ਕਵੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ 
ਇੱਕ ਦੋਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਅਖੀਰ 

ਹੈ। 
“ਵੇਦ ਦੀਪ ਮੁਨੀ ਇੰਦੁ ਧਰਿ ਸਵਿਤਾ ਜੁਵਤੀ ਗਤਾਨ। 

ਹੰਸਵਾਰ ਤਿਥਿ ਅਸਟਮੀ ਸੰਮਤ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਜਾਨ॥ ” 
“ਅੰਕਾ ਨਾਮ ਵਾਮਤੋ” ਗਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੇ ਇਸ ਦੋਹੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ 

ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ ਇੰਦ-ਇੱਕ,ਮੁਨੀ-ਸੱਤ,ਦੀਪ-ਸੱਤ,ਤੇ ਵੇਦ 
ਚਾਰ।ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ੧੭੭੪ ਬਣ 
ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਪਦ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਐਤਵਾਰ ਦਿਨ, 
ਅਸਟਮੀ ਤਿਬਿ, ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਤੇ ਸਾਕਾ ਬਿਕਰਮੀ ਸੀ। 

ਇਹ ਗਣਿਤ ਸਾਨੂੰ ਏਥੇ ਲੈ ਗਈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 
ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੇ ਆਲਮ ਦੇ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਅੰਤਰ ੧੧੩ 

ਸੀ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ।ਇਸ 
ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਈ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਤੇ 
ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮ ਨੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੀ 

ਆਲਮ :-ਕੀਓ ਅੰਗੂਠਾ ਮੈਨ ਕਾ ਹੁਤੀ ਅੰਗੁਰੀਆ ਚਾਰ।(੨੫) 
ਰਤੀ -ਮੈਣ ਕੈ ਦੰਤ ਕਿਉ ਖਾਈਐ ਸਾਰੁ।(ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ) 
ਆਲਮ:-ਬਿਰਹਾ ਡਸਤ ਨਰ ਜੀਓ ਨ ਕੋਈ। 

ਜਰਿ ਮਰਿ ਜੀਐ ਸੋ ਬਉਰਾ ਹੋਈ॥ (ਚੋ:੮੫) 
ਗੁਰਸ਼ਾਣੀ:-ਕਬੀਰ ਬਿਰਹੁ ਭੁਯੰਗਮ ਮਨਿ ਡਸੈ ਮੰਤ ਨ ਮਾਨੈ ਕੋਇ। 

ਰਾਮ ਬਿਓਗੀ ਨ ਜੀਐ ਜੀਐ ਤ ਬਉਰਾ ਹੋਇ ॥ 
ਆਲਮ:-ਜੋ ਦਿਨ ਹੋਇ ਤ ਨਿਸ ਰਹੈ ਜੌ ਨਿਸ ਹੋਇ ਤ ਪ੍ਰਾਤ। 

ਨ ਦਿਨ ਸਾਤਿ ਨ ਰੈਨਸੁਖ ਬਿਰਹੁ ਸੰਤਾਵੈ ਗਾਤ॥ 
(ਦੋਹਿਰਾ ੮੦) 
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ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਕੰਨਾ, ਬਿੰਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਲਮ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦਾ 
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ 
ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। 
ਗੁਰਬਾਣੀ :ਕਬੀਰ ਚਕਈ ਜਉ ਨਿਸਿ ਬੀਛੁਰੇ ਆਇ ਮਿਲੇ ਪਰਭਾਤਿ। 

ਜੋ ਨਰ ਬਿਛੁਰੇ ਰਾਮ ਸਿਉ ਨ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਨ ਰਾਤਿ॥ 
ਆਲਮ :-ਪਹਿਲਾ ਲੇ ਮਾਧਵ ਮੁਖ ਮੇਲਾ।ਜਿਨ ਇਹ ਖੇਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ 

ਖੇਲਾ। 
(ਚੋ :੧੩੮) 

ਗੁਰਬਾਣੀ :ਜਉ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ। 
ਸਿਰ ਧਰਿ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ॥ (ਅੰਗ ੧੪੧੨) 
ਆਲਮ:-ਗਨਿਕਾ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਸਦਾ ਚਲਾਈ। 
ਧਨ ਸੋ ਹਿਤ ਨਿਰਧਨ ਤਜਿ ਜਾਈ। 

(ਚੌ :੧੦੭) 

ਦੋਹਿਰਾ:- __ ਅਨਤ ਨੈਨ ਬੈਨਾ ਅਨਤ ਅਨਤੈ ਚਿਤੁ ਨਿਵਾਸ। 
ਜਨ ਪਤੀਆਵਿਹੁ ਪ੍ਰੀਤ ਕੈ ਬਿਛੂ ਵੇਸਵਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ॥ 

ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ:- ਰੀਤਿ ਨ ਜਾਨਤ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਪੈਸਨ ਕੀ ਪਰਤੀਤ। 
ਬਿਛੂ ਬਿਸੀਅਰੁ ਬੇਸਵਾ ਕਹੋ ਕਵਨ ਕੇ ਮੀਤ ॥ 

(੧੬ਵਾਂ ਛੰਦ ੪੩ਵਾਂ ਚਰਿੱਤ੍) 
ਆਲਮ:- ਜੈਸੇ ਜਲ ਬਿਨ ਮੀਨ ਏਕ ਘੜੀ ਕੇ ਬੀਛਰੇ। 

(ਸੋਰਠਾ ਨੰ:੭੭) 
ਗੁਰਬਾਣੀ:- ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜੁ ਮਨਾ ਜਿਹ ਬਿਧਿ ਜਲ ਕਉ ਮੀਨੁ। 

(ਅੰਗ ੧੪੨੬) 
ਆਲਮ:- ਗਏ ਨ ਪ੍ਰਾਨ ਮਿਤਰ ਕੈ ਸੰਗਾ। ਐਸੇ ਨਿਲਾਜ ਰਹੈ ਗਹਿ ਅੰਗਾ। 

(ਚੋ:੭੮) 
ਗੁਰਬਾਣੀ:- ਜਿਸੁ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਨੇਹੁ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਮਰਿ ਚਲੀਐ। 

ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਣੁ ਸੰਸਾਰਿ ਤਾ ਕੈ ਪਾਛੇ ਜੀਵਣਾ॥ (ਅੰਗ ੮੩) 
ਆਲਮ: ਅੰਧ ਕੂਪ ਗ੍ਰਿਹ ਦੇਹੁ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹਿ ਕੋ ਲਖੈ। 

ਜੈਸੇ ਦੀਪਕੁ ਨੇਹੁ ਤਦ ਜੋ ਨਿਰਖੈ ਰੂਪ ਗੁਨ॥ ੧੧੦॥ 
ਗੁਰਬਾਣੀ:- ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਾ ਘੋਰ ਤੇ ਬਾਹ ਪਕਰਿ ਗੁਰਿ ਕਾਢਿ ਲੀਏ॥ 

ਅੰਗ ੩੮੩) 
ਆਲਮ: ਨਹਿ ਜਲ ਬੂਡੈ ਅਗਨਿ ਨ ਦਹੈ। 
ਗੁਰਬਾਣੀ:- ਅਗਨਿ ਨ ਦਹੈ ਪਵਨੁ ਨਹੀ ਮਗਨੈ ਤਸਕਰੁ ਨੇਰਿ ਨ ਆਵੈ॥ 
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ਆਲਮ: ਮਨ ਬਾਂਛਿਤ ਫਲ ਪਾਹੈ। (ਚੌ: ੩) 

ਨੇ ਪਵਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ 
ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ 

ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 
ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ ਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਰਾਗਮਾਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ 
ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਕਰਨੀ 
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ਦਾ !ਤੁਸੀਂ' ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ 
ਨੀ ਜਿਸਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਤਾਂ ਨੀ ਜੋੜੀ ਦੀਆਂ ਗਤਾਂ ਨਹੀਂ,ਸਾਰੰਗੀ ਦੀਆਂ 
ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਗਲ ਦੇ ਛੰਦ ਨਹੀਂ,ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਸੂਤਰ ਨਹੀਂ' ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ 
ਅਲੰਕਾਰ ਨਹੀਂ _ ਕਿ ਜਿਸਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਰਖਦੇ 
ਫਿਰੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਤਮ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਤਰਕ 
ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਨਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਗੰਮ ਦੀ ਖੇਡ ਤੇ ਬੇ-ਗਮ 
ਪੁਰੇ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਲੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਗਤ 
ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਅਤਿ ਰਹੱਸ ਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਵ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ :- 

ਜਹ ਝਿਲਮਿਲ ਕਾਰ ਦਿਸੰਤਾ। 
ਤਹਾਂ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜੰਤਾ॥ 
ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨੀ। 
ਮੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਨੀ॥ 
ਰਤਨ ਕਮਲ ਕੋਠਰੀ। 
ਚਮਕਾਰ ਬਿਜੁਲ ਤਹੀ। 
ਜਹਾਂ ਅਨਹਤ ਸੂਰ ਉਜ੍ਹਾਰਾ। 
ਤਹਾ ਦੀਪਕ ਜਲੈ ਛੰਛਾਰਾ॥ (ਅੰਗ ੬੫੭) 
ਇਹ ਗੱਲ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਆਖਦੇ 

ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਉਸ ਅਲੌਕਿਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ 
ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਥ ਨੇਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਦਾ ਹੀ ਕਥਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ :- 
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ਲੀਆ 
ਜਿਉ ਪਿ ਖਿਨ ਬਲ ਨਨ ਇਸ ਵਮਤ ਉਸ ਅਵਿਨਸੀ ਮਿ 
ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਤੁੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ 
ਬਿਨਸਨ ਹਾਰ ਤੇ ਭਰਮਆਤਮਕ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹਸਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ 
ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ 
ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ 
ਮਾਇਆ ਸਹਿਤ ਦਿਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਕਾਲਪਨਿਕ ਜਾਂ ਤਟੱਸਥ ਲੱਛਣ 
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਦਾਂਤੀ ਵਿਵਰਤਵਾਦ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। 

ਬਾਰੇ 
ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ 
ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਸਤਰ 

ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਤਟੱਸਥ ਲਕਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀ _,ਗੋਦੀ ਵਿਚਲਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਲਾਲ ਫਰਾਕ ਵਾਲਾ 

| 

ਸੰਤ ਰਾਮ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਕਸ਼ਣ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਦੀਵੀ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਹਤ 
ਅਜਹਤ ਆਦਿ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 
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ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ : 
“ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩॥ _ਨਿਰੰਕਾਰਿ ਆਕਾਰੁ ਉਪਾਇਆ॥ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ 

ਹੁਕਮਿ ਬਣਾਇਆ॥ ਆਪੇ _ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭਿ _ਕਰਤਾ ਸੁਣਿ ਸਾਚਾ ਮੰਨਿ 
ਵਸਾਇਦਾ॥੧॥ਮਾਇਆ ਮਾਈ ਤੈ ਗੁਣ ਰਸੂਤਿ ਜਮਾਇਆ॥ ਚਾਰੇ ਬੇਦ ਬ੍ਰਹਮੇ 
ਨੋ ਫੁਰਮਾਇਆ॥ (ਪੰਨਾ ੧੦੬੫) 

ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਮੋਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲਾ 
ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਇਆ ਵੀ ਓਸੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ 
ਓਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਪਉੜੀ॥ ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੰਜਨਾ ਜਿਨਿ ਆਪੁ ਉਪਾਇਆ॥ ਆਪੇ ਖੇਲੁ 
ਰਚਾਇਓਨੁ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਸਬਾਇਆ॥ _ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਆਪਿ _ਸਿਰਜਿਅਨੁ ਮਾਇਆ 
ਮੋਹੁ ਵਧਾਇਆ॥ _ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਉਬਰੇ ਜਿਨ ਭਾਣਾ ਭਾਇਆ॥ _ਨਾਨਕ ਸਚੁ 
ਵਰਤਦਾ ਸਭ ਸਚਿ ਸਮਾਇਆ॥ _੧॥ (ਪੰਨਾ ੧੨੩੭) 

ਅੱਗੇ ਏਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਉੱਪਰ 
ਸ਼ਿਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ 
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੰਨ ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ 

ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪਸਾਰਾ ਸਾਰੇ 
ਪਾਸੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਮੋਹਿਆ ਹੈ। 

“ਦਾਨ ਦਾਤਾਰਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ _ਸੋਹਨਿਆ॥ 
ਇਕ ਦਾਸੀ ਧਾਰੀ ਸਬਲ ਪਸਾਰੀ ਜੀਅ ਜੰਤ ਲੈ ਮੋਹਨਿਆ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਰਾਖੈ ਸੋ 
ਸਚੁ ਭਾਖੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਾ॥ _ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਭਾਣਾ ਤਿਸ 
ਹੀ ਕਉ ਪ੍ਰਭੁ ਪਿਆਰਾ॥ ੨॥ (ਪੰਨਾ ੯੨੪) 
ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸੀ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਦਾਸੀ ਹੈ 
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਂਹ ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ ਮੰਨਦੀ 
ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ : 

“ਆਵਨ _ਜਾਨੁ ਇਕੁ _ਖੇਲੂ _ਬਨਾਇਆ॥ ਆਗਿਆਕਾਰੀ _ਕੀਨੀ 

ਮਾਇਆ॥ ਸਭ ਕੈ ਮਧਿ ਅਲਿਪਤੇ ਰਹੈ॥ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਹਣਾ ਸੁ ਆਪੇ ਕਹੈ॥ 
ਆਗਿਆ ਆਵੈ ਆਗਿਆ ਜਾਇ॥ ਨਾਨਕ ਜਾ ਭਾਵੈ ਤਾ ਲਏ ਸਮਾਇ॥੬॥ 
(ਪੰਨਾ ੨੯੪) 
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ਵੀ ਮੋਹਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕੇਵਲ ਗੁਰੁਮੁਖ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸਤੋਂ ਬਚੇ 
ਹਨ। 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫॥ _ਮਾਥੈ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵ੍ਰਿਸਟਿ ਕਰੂਰਿ॥ ਸ਼ੋਲੈ ਕਉੜਾ ਜਿਹਬਾ 

ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੰਨਾ ੬੨ ਦੇ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ 
ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਅਨੇਕ ਰੂਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ 
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ਰੈ ਤੂ 
ਰਤ ਤੀ ਹੈਨ ਤੋ ੩ ਕਰ ਤੂ 

ਹੂ ਤ 

ਕੂ ਭੈ ਤੂ ਕਹ ਰੁ 4 ਆ 
ਤਹ 
ਰੂ 

ਹ 
ਤੂ ਕੂ 

ਹਕ 

“ਮਭ ੧॥ ਕੁਦਰਤਿ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤਿ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤਿ ਭਉ ਸੁਖ 
ਸਾਰੁ॥ ਕੁਦਰਤਿ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤਿ ਸਰਬ ਆਕਾਰੁ॥ _ਕੁਦਰਤਿ 
ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬਾ ਕੁਦਰਤਿ ਸਰਬ ਵੀਚਾਰੂ॥ _ਕੁਦਰਤਿ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪੈਨ੍ਣੁ 
ਕੁਦਰਤਿ ਸਰਬ ਪਿਆਰੁ॥ ” (ਪੰਨਾ ੪੬੪) 
ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਏਨੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ 

ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ।ਕਿਧਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਤੇ ਗ਼ਮ ,ਇੱਕ ਤਰਫ਼ 
ਸੁਰਗ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਨਰਕ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਦਿੱਬ ਸ਼ਕਤੀ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਮ 
ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭਿਅੰਕਰ ਲੋਭ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਮੋ: 

ਅਵਤਾਰ॥ ਬਿਆਪਤ ਧਨ ਨਿਰਧਨ ਪੇਖਿ ਸੋਭਾ॥ ਮੂਲੁ ਬਿਆਧੀ ਬਿਆਪਸਿ 
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ਲੋਭਾ॥੧॥ ਮਾਇਆ _ਬਿਆਪਤ _ਬਹੁ _ਪਰਕਾਰੀ ॥ ਸੰਤ _ਜੀਵਹਿ ਪ੍ਰਭ ਓਟ 
ਤੁਮਾਰੀ॥੧॥ _ਰਹਾਉ॥ (ਪੰਨਾ ੧੮੨) 
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ਸੱਤਾ ਸਕਤੀ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਜੋ ਉਸ ਯੰਤਰ ਦਾ 

ਢੁਕਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ ।ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਕੰਡੇ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਦੁਰਗਾ 
ਸਪਤਸ਼ਤੀ_ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ 
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਸਥਿਤੀ ,ਪਾਲਣ ਤੇ 
ਸੰਘਾਰ ਦੀ ਕਾਰਨ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ,ਯੋਗ ਨਿਦਰਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਪੂਰਨ ਜੜ੍ਹ ਚੇਤਨ 
ਜਗਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। 

ਉਸੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਕਥਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 
ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: 
ਸਵੈਯਾ: 

ਤਾਰਨ ਲੋਕ ਉਧਾਰਨ ਭੂਮਹਿ ਦੈਤ ਸੰਘਾਰਨ ਚੰਡਿ ਤੁਹੀ ਹੈ। 
ਕਾਰਨ ਈਸ ਕਲਾ ਕਮਲਾ ਹਰਿ ਅਦ੍ਰਸਤਾ ਜਹ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਹੈ॥ 
ਤਾਮਸਤਾ ਮਮਤਾ ਨਮਤਾ ਕਵਿਤਾ ਕਵਿ ਕੇ ਮਨ ਮਧਿ ਗੂਹੀ ਹੈ। 
ਕੀਨੋ ਹੈ ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਜਗਤ੍ਰ ਮੈ ਪਾਰਸ ਮੂਰਤਿ ਜਾਹਿ ਛੁਹੀ ਹੈ॥ 

(ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਛੰਦ ੪) 
ਅਰਥਾਤ ਤੂੰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੈੱਤਾਂ ਦੀ ਸੰਘਾਰ ਕਰਤਾ 
ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ :ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ ਤੂ 

ਸੁਰ ਅਸੁਰ ਭਾਵ ਦੇਵਤੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ, 
ਲੜਾਕੇ ਭਿੜਾਕੇ ,ਜਿਤਾ ਕੇ ਹਰਾ ਕੇ ,ਸਾਰੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਸਵੈਯਾ: 

ਆਦਿ ਅਪਾਰ ਅਲੇਖ ਅਨੰਤ ਅਕਾਲ ਅਭੇਖ ਅਲਖ ਅਨਾਸਾ। 
ਕੈ ਸਿਵ ਸਕਤ ਦਏ ਸ੍ਰਤਿ ਚਾਰ ਰਜੋ ਤਮ ਸਤ ਤਿਹੂੰ ਪੁਰ ਬਾਸਾ॥ 
ਦਿਉਸ ਨਿਸਾ ਸਸਿ ਸੂਰ ਕੋ ਦੀਪਕ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਰਚੀ ਪੰਚ ਤਤ ਪ੍ਰਕਾਸਾ। 
ਬੇਰ ਬਢਾਇ ਲਰਾਇ ਸੁਰਾਸੁਰ ਆਪਹਿ ਦੇਖਤ ਬੈਠ ਤਮਾਸਾ ॥ 

(ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤ੍ਰ ਛੰਦ ੧) 
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ਸੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵਰਨਣ ਹੈ ਵਿੱਦਿਆ, ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ 
ਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਸੁਣੋ।ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੋਸਾਂਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: 

“ਏਕ ਦੁਸ਼ਟ ਅਤਿਸਯ ਦੁਖ ਰੂਪਾ। ਜਾ ਵਸ ਜੀਵ ਪਰਾ ਭਵ ਕੂਪਾ॥ ” 

ਆਦਿ ਰਿਸ਼ੀ, ਸ਼ਿਵ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 
ਗੋਸਾਂਈ ਜੀ ਦਾ ਕਥਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੂੰ ਮੋਹ 
ਨੇ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ,ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਮ ਨੇ 
ਨਾ ਨਚਾਇਆ ਹੋਵੇ ,ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਪਾਗਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ,ਜਿਸਦੇ ਹਿਰਦੇ 
ਨੇ ਸਾੜਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ੫੬ 044 

ਲਾਈ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੋਬਨ ਦੇ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਹੁਸਨ ਦੇ 
ਬਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੋਂਵੇ। ਮਿੱਥਿਆ ਮਾਨ ਦਾ ਮਹਾਂਦੈਂਤ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ 
ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਂ ਵਡੱਪਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਧਨ ਦੀ 
ਵਿਰਧੀ ਦਾ ਮੋਹ ,ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦੀ ਅਥਾਹ ਨਦੀ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਮਗਰਮੱਛ ਸਭ 
ਨੂੰ ਚੱਬਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ 
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ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਠਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ .ਚਾਲਕ ਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਧਰਮ ਗਰੂ ਤੇ 
ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਆਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਜਾਂ ਪੀਠ ਅਧੀਸ਼ਵਰ ਵੀ ਇਸਤੋਂ ਨਹੀਂ 
ਬਚੇ। ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਨ 
ਮਹਾਂਪੁਰਖ ,ਬਾਬ ਜੀ ,ਸਵਾਮੀ, ਅਚਾਰਯ, ਬਾਲਯੋਗੀ ,ਯੋਗੀਰਾਜ, ਭਗਵਾਨ , 
ਮਹਾਨ ,ਪਰਮ ਪੂਜਯ, ਅਨੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਭੂਸ਼ਿਤ, ੧੦੦੮, ਬਾਪੂ, ਮਾਲਕ, ਪਿਤਾ : 
ਦਾਦਾ .ਗੁਰੂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ,ਸਾਂਈ ਆਦਿ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ 

ਦੇ ਜਦੋਂ ਭੋਰੇ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੇਖੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ, 
ਰਜੋਗੁਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਾਂ ਸਮਰਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ 
ਸ਼ਰੀਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਂਵਾਂ, ਘਣੇ 

ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਦੇ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ 
ਸਿਮੁਤੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਪੋਧਨ ਮਹਾਂਰਿਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸ਼ਬਰ 
ਪਰਕਾਰ ਇਹ ਬੇ ਇਹਨ ਆਪਹੀਆਂ ਮਲੀਨ ਮੀਨ ਬੰਨਾ ਨਲ ਤੇ 
ਤੀਹ ਤੀਹ ਲੱਖ ਜਾਂ ੪੦ -੪੦ ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ 
ਕਿਵੇਂ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 
ਇਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਪੰਨ ਯੋਗੀਰਾਜ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ 
ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਕੇ 
ਢਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ 
ਜਾਲ ਦੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਗੁਲਾਮ ਪੰਛੀ ਜਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਪਿੱਛੇ 
ਘਰ ਘਰ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਵਿੱਤਰ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ : 
(ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ) 

“ਮਰਕਟ ਮੁਸਟੀ ਅਨਾਜ ਕੀ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਲੀਨੀ ਹਾਥੁ ਪਸਾਰਿ॥ 
ਛੂਟਨ ਕੋ ਸਹਸਾ ਪਰਿਆ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਨਾਚਿਓ ਘਰ ਘਰ ਬਾਰਿ॥ _੨॥ 
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ਜਿਉ ਨਲਨੀ ਸੂਅਟਾ _ਗਹਿਓ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਮਾਯਾ ਇਹੁ ਬਿਉਹਾਰੁ॥ ਜੈਸਾ 
ਰੰਗੁ ਕਸੁੰਭ ਕਾ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਤਿਉ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰੁ ॥ (ਪੰਨਾ ੩੩੬) 
ਤੇ ਸਾਰਕੁਤਾਵਲੀਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ : 

ਗ੍ਰੰਥ ਅਪਾਰ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਗਵਾਰ ਮਹਾ ਮਦ ਕੇ ਸੁਖ ਝੂਲਾ। 
ਪੰਡਤ ਹਵੈ ਵਿਚਰੇ ਭਵ ਮੈ ਨਿਜ ਪ੍ਰੋਜਨ ਡਾਰ ਦਯੋ ਅਨੁਕੂਲਾ ॥ 
ਔਰਨ ਕੋ ਉਪਦੇਸ ਬਤਾਵਤ ਆਪ ਬੰਧਯੋ ਜੈਸੇ ਗੱਡ ਕੋ ਜੂਲਾ। 
ਸੁੰਦਰ ਊਪਰ ਤੇ ਬਹੁ ਦੀਸਤ ਭੀਤਰ ੋਂ ਜੈਸੇ ਕਿੰਸੁਕ ਫੂਲਾ॥ 

ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੋਹਨੀ ,ਜਗਤ ਸੋਹਣੀ ਗੋਸਾਂਈ ਤੁਲਸੀਦਾਸ 
ਦੀ ਆਖੀ ਉਸ ਅਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ 
ਨਾਗਿਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਰਪਣ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਰੋਗੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਾਥਾਂ 
ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ੧੯੬੬-੬੭ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਅਜੇ ਬਚਪਨ 

ਜੰਗ॥ (ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ) 
ਭਾਵ ਐ ਸਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਦੇ, 

ਜਿਸਦੀ ਮੈਨੂੰ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ 
ਕੰਮ ਆਵੇ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ 
ਆਖਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਗੱਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? 
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਰਮਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਮਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਮੇ ਇਸਨੂੰ ਛਕ ਕੇ ਜੰਗ 
ਲੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਪੀਕੇ ਧਿਆਨ 
ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਕੇ ਵੇਖੀਂ ਉਸਦੇ ੨੪੪ ਵੇਂ ਚਰਿੱਤਰ 
ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਓਥੇ ਤਾਂ ਭੰਗ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ 
ਹੈ। ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹ ਨਾਥ ਬਾਬੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ 
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ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨੰਦਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰਿਦਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਕੁਟੀਆ 
ਕਮਲਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੁਟੀਆ ਚੇਤਨ ਦੇਵ ਵਿੱਚ 
ਪਧਾਰੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੁਟੀਆ ਤਕਰੀਬਨ ੫-੫ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 
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ਹੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ 
ਵੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸੋਲ੍ਹਵੇ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ੨੧ਵੇ' ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ 
ਤੇ ਲੋਭ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਨਰਕ ਦਾ ਦੁਆਰ ਹਨ। ਇਹੋ ਆਤਮਾ ਦਾ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਲਿਆਣ ਕਾਮੀ 
ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ :ਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੌਧ ਲੋਭ ਦਾ ਤਿਆਗ 
ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ? 

ਉੱਤਰ: ਮੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 
ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਇਸਦੀ ਆਗਿਆ ਹੀ 
ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤਿਆਗੋ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ 

ਪਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ ਤਾ ਚਲਤੁ ਹੋਆ ਚਲਤੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ॥ _ ਕਹੇ ਨਾਨਕੁ 
ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਕਾ ਮੂਲੁ ਰਚਿਆ ਜੋਤਿ ਰਾਖੀ ਤਾ ਤੂ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ॥ _੩੩॥ 

ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੌਂਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਨਜਾਣ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 
ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਥੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ! ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਭ ਕਰਮ 
ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤਿਆਗਣੇ ਲੋੜੀਦੇ ਹਨ ।ਸਾਰਾ ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹਕੇ 
ਵੇਖੋ : 
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ਨਉਤੀ ਮਹਲਾ #੯ # ਨਰ ਅਲੌਤ ਘਾ੫' ਤੇ ਡਰ ਹੇ # ਲੀਨ 
ਟਾਟਆਲ਼ ਸਗਲ ਡੇ ਭੰਜਨ ਸਗਨੈ ਤਹ ਤਮ ਪਰ ਨੇ # $ # ਰਹਾਉ #ਲੋਦ 
ਘਰਾ ਜਾਲ ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਤਾ ਕੋ ਨ ਹੀਲੇ ਧਨ ਰੇ # ਪਾਫਨ ਨ ਜਗਤ 
2 ਹਾਰੇ ਕੇ ਨਆੰਰੇ ਨੰਗ#ੰਰੇ ਕਜ਼ਮਭ ਸਭਾ ਹਰ ਰੇ # 5 # ਆਲਸ ਦੋਹਾ 
ਲਹਾੰਰੇ ਨਹ ਘਾਵੈ ਕੂ ਓਮ ਨਕਾਤੇ ਕਾ ਕਰ ਠੇ # ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਗਾ 
ਕਰਨਾ ਨ ਭਵਸਾਗਾਰ ਕੈ ੫ਨੰਰੇ ਓਤ੍ਰ ਠੇ #੭#੯੪੨੫੧੭(ਪਨਾ ੨੭੦੭ 
ਫਿਰ ਮਹਾਂਮੁਨੀ ਵਾਸਿਸ਼ਠ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਸਿਸ਼ਠ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 
ਆਚਰਨ ਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 
ਵੇਦ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ,ਕਲਪ, ਜੋਤਿਸ਼ ,ਨਿਰੁੱਕਤ ,ਵਿਆਕਰਣ ਤੇ ਛੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰ 
ਛੀਆਂ ਅੰਗਾਂ ਸਹਿਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ।ਅੰਤ ਕਾਲ ਉਸ ਆਚਰਨਹੀਣ 
ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪੰਖ 
ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਤਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
ਵਰ ਆਚਾਰ ਹੀਣਮ ਨ: ਪੁਨੰਤੀ ਵੇਦਾ: ਯੱਦਯਪੀ -ਅਧੀਤਾ ਸਹ ਖਟਭੀ 

੨ 
ਪ੍ਰਾਣਾੰਤ ਕਾਲੇ ਏਨ'_ਤਯਜੰਤੀ ਛੰਦਾ: ਨੀਡਮ ਸ਼ੁਕੰਤਾ ਮਿਵ ਜਾਤ 

ਪਕਸ਼ਾ: ॥ (ਵਾਸਿਸ਼ਠ ਸਿਮ੍ਤੀਂ ਅਧਿਆਏ ੬ ਸ਼ਲੋਕ ੩) 
ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਆਜੀਵਨ ਕਾਰਾਵਾਸ (ਜ਼ੇਲ੍ਹ) ਜਾਂ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦਾ ਦੰਡ ਮਿਲ 
ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਬਧ 

ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹੋਂ ਗੱਲ ਭਗਵਾਨ ੧ ਜਿ ਉਤ ਉਨ : 
ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸਦਾ ਕੰਟਰੋਲ 
ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 
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ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਇੱਛਾ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜੇ ਮਨੁੱਖ 
ਰੀ ਗੀ ਤੀ ਨੀ ਵਰ 
ਲਈ ਅਗਿਆਨੀ ਪਾਪ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਦੇ ਵੱਸ 
ਹੋਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਣਹਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਇੱਛਾ 
ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ 

ਧਰਮ 
ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ 
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ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਨਖਿੱਧ ਆਚਰਨ ਕਰਨ 
ਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ' ਦਿੰਦਾ। ਸਗੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਖੰਡੀ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਗਿਆਨ 
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਉੱਪਰ ਗਰਭਵਤੀ ਇਸਤਰੀ 
ਦਾ ਗਰਭ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
“ਲੈਆਨ ਗਵਾਇਆ ਦੂਜਾ ਭਟਆ ਗਗਝੇ ਗਲੋਂ ਲ੍ਯ ਖ7ਏਆ # "(ਪੰਨਾਂ ੯੩੦੭ 

ਤਤ 
ਟਰ 

ਆਂ ਤੂ ਤੇ ਘ ਰਿ ੩ ਹੈਂ ਢਕ ਤਤ ਰੈ ਵੀ 

ਪੂਰਨ ਤਿਆਗ _ਨਹੀਂ' ਕਰੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮੰਨਣ 
ਵਾਲਾ, ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਚਾਰੀ ਜਾਂ ਮਨਮੁੱਖ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਸ 
ਮਹਾਨ ਤੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨਾਚਾਰੀ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ 
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ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲੋਕ ਰੱਜ ਕੇ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ “ਵਾਹ 

ਰਤ 4 

ਵਿੱਚ 
ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਬੀਬੀ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ 
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ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜ਼ਖਮੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਧਰਮ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਬੀਬੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 
ਵੀਰਾਂਗਣਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਕਸ ਕੇ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹ ਉਪਰ 
ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਕ ਹੱਥ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਦਰੀ ਦਾ 
ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਇਹ ਚਮੜੀ ਦਾ ਤੇ ਵਾਯੂ ਦਾ ਧਰਮ 
ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ।ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 
ਗਿਆਨ ਵਾਨ ਬ੍ਹਮਵੇਤਾ ਜਾਂ ਇੰਢ੍ਰਿਯ ਅਤੀਤ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹੋਂ ਇਹ ਅਸਲ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਸੇ ਨੂੰ ਹੀ_ਬੀਜ ਰੂਪਾ ,ਕੁਦਰਤ ,ਪ੍ਰਕ੍ਰਤੀ ,ਨੇਚਰ,ਅਧਿਆਸ, 

ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਪਹਿਚਾਨਣ ਤੇ ਪਿਆਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਓ। 
ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਟੀ ਬੇਟੀਆਂ ਜਾਂ 
ਬੇਬੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦਾਸ ਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚਮਤਕਾਰ ਮਈ ਅਸਰ 
ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਥੋਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾਸ 
ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਜੇ ਠੀਕ ਸਮਝੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਲਿਖਾ 
ਕੇ ਜਾਇਓ ਤੇ ਇਉਂ ਕਹਿਕੇ ਉਹ ਉਠ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਦਾ 
ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਓਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉਸਾਰਨੇ 
ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ 
ਕਿ ਇਹ ਦੰਭ ,ਪਾਖੰਡ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ, ਇਹ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ 

ਝਲਕਾਰੇ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਸਨੇ ਇੰਦਰ, ਨਰੇਂਦਰ ,ਮੁਨੀਂਦਰ ,ਯੋਗੇਂਦਰ ,ਨਾਰਦ 
ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰਿੰਗੀ ਰਿਖੀ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ 
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ਮਾਇਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ 
ਸਰਵ ਅੰਗ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਤਨੀ ਹੀ ਬਦਸੂਰਤ ,ਉਤੋਂ ਸਹਿਦ ਵਰਗੀ ਮਿੱਠੀ 
ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਚਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੌੜੀ, ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ 
ਵੱਧ ਗਿਰੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਅਧਰਮ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਲੀਲ੍ਹਾ 
ਰਚੀ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਹੀ 
ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ,ਨਿਰਮਾਤਾ ,ਨਰਤਕੀ ਤੇ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਹੈ । ਜਿਸਨੂੰ 
ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ । ਅਹੁ ਵੇਖੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ 
ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਸਰਲ ,ਰੌਚਕ ਅਤੇ ਓਜੱਸਵਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 
ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਰਗੇ ਮਠ ਦਾ ਮਹੰਤ ਰੇਸ਼ਮੀ 
ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹ! ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ 
ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।ਅਹੁ ਵੇਖੋਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮੀ ਧੁਨ 
ਛੇੜੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ, “ਰਾਤ ਰਹਿਨੇ ਆਯਾ ਥਾ ਠਿਕਾਨਾ ਹੀ 
ਬਨਾ ਲੀਆ” ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਕਵੀ ਸੈਥੋਂ ਬੇ-ਵਾਹਰਾ ਹੋਕੇ ਵਿਚਾਰੇ 
ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਗਾਵਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 'ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ 
ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੀ_ਬਣਾ ਲੀਆ”। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਤੜੇ ,ਪਛੜੇ ਤੇ 

ਇੱਕ ਸਾਊ ਜਿਹੀ ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੀ 
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ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦਾ 
ਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਆਖ 
ਸਾਰਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ 
ਬੰਧਨ ਦਾ ਜਾਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੋਂ ਨਟਨੀ ਹੈ 

ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੋਗ ਹੈ 
ਇਲਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਭੋਜਨ, ਪਿਆਸ ਦਾ ਇਲਾਜ 

ਪਾਣੀ, ਧੁੱਪ ਦਾ ਛਾਂ, ਠੰਡ ਦਾ ਗਰਮੀ ਆਦਿ ਉਪਾਓ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ 
ਮਿੱਥਿਆ ਪ੍ਰਪੰਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ 

ਪਰ 

ਹ ਇੱ ] ਭੂ ਦੇ ਰੇ ਵਾ ਬਰੀ ਇਹ ਚਰੀ ਅਨ ਕਈ ਸਹ ਵਨ ਸੀ ਸੇਕ 
ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਉੜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। 

“ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ॥ ਜੈਸੇ _ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਅਲੇਪ॥ 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ॥ ਜੈਸੇ ਸੂਰੁ ਸਰਬ ਕਉ ਸੋਖ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ 
ਕੈ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸਮਾਨਿ॥ ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਕ ਕਉ ਲਾਗੈ ਤੁਲਿ ਪਵਾਨ॥ (ਪੰਨਾ ੨੭੨) 

ਪਰ ਜਿਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜੁਗਤੀ 
ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ' ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲਈ 
ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਂਵੇ। ਇਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾਂ 
ਹਾਂ। 

੧) ਜਿਹੜੇ ਵਿਧੀ ਨਿਸ਼ੇਧ ਆਤਮਿਕ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਾਕ ਹਨ 
ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸਾ ਕਰੋ 
ਜਾਂ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। 
“ਫਰੀਦਾ ਏ ਵਿਸੁ ਗੰਦਲਾ ਧਰੀਆਂ ਖੰਡੁ ਲਿਵਾੜਿ॥ _ਇਕਿ ਰਾਹੇਦੇ 
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ਰਹਿ ਗਏ ਇਕਿ ਰਾਧੀ ਗਏ ਉਜਾੜਿ॥ (ਪੰਨਾ ੧੩੭੯) 
ਅਤੇ 

“ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯॥ ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨੁ ਤਿਆਗਉ॥ ਕਾਮੁ 
ਕੋਧੁ ਸੰਗਤਿ ਦੂਰਜਨ ਕੀ ਤਾ ਤੇ ਅਹਿਨਿਸਿ ਭਾਗਉਂ॥ (ਪੰਨਾ ੨੧੯) 

ਜੇ ਉਹ 
ਇਹ ਬਚਨ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 
ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ 
ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਪਾਚਾਰੀ ,ਨਰ ਨਾਰੀ ਤੇ ਵਿਗੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ 
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

੨) 

੩) 

੪) ਸ਼ 

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ 
ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣਾ ਪਾਪ ਦਾ ਹੀ ਫਲ 
ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇ ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਫਿਰ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ 

ਰਹ 
ਪੈ ਹ੍ਰਘ ਦਿ ਗਾ ਹੂ 

ਨਉਆਆ ਨ 

ਕੋ # 
0॥ ਹਰ ਤੈ 1 

ਨ ਪ੍ਰ <£ 

ਰੂ ਰਿ ਗਰ 
0 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , 
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ਸਨਾਨ ਤੇ ਅੰਨ ਦਾਨ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਮੈਂ ਅਨੇਕ ਧਰਮ ਸਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ 
ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ` ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਗਾਰ ਦੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ 
ਫਲ ਮਨੁੱਖ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ ਹੈ_ ਤੇ 
ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ _,ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। 
ਬਲਕਿ ਸੰਨਿਆਸੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ 
ਭਰੱਸ਼ਟ ਲੋਕ ਉੱਤਮ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਬੰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੇਦ ਪਾਠੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ 
ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 
ਉਥੋਂ_ਹੀ ਅਗਲਾ ਅਭਿਆਸ ਫਿਰ ਸੂਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ 
ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸਾਧੂਆਂ ਬਾਰੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ 
ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ 
ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਭੁੱਚੋ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 
ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ੧੦੦ 
ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਬਿਧੌਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬੀਰਮ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ 
ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਆਦਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣੀ ਹੈ । 

੫) ਜੇ ਜਗਤ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਈਸਵਰ ਹੀ ਜੀਵ_ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ 
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਗਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਕਿ 
“ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਆਪੇ ॥ ਮਾਨੁਖ ਕੈ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਹਾਥ॥ ” (ਗਉੜੀ ਆਪ 

ਦੰਡ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾੜੇ 
ਹੀ ਭੋਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ 

ਉੱਪਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੱਤ 
ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਦ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਸਕੰਧ ਦੇ ੨੬ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੇ 
ਵਨ  ਰਨਵਖ ਲਰੀਦ-ਹ। ਉਥੇ ਲਿਖਿਆ 

289 

0੦0੦੧ €161ਘਹੂ ।੧੦॥੧੦1॥1€161੦॥0&3।0੦11.੮੦॥0 



'ਕਵ: ਸਪਤ ਹਾਯਨੋ ਬਾਲ: ਕਵ:ਮਹਾਦਰੀ ਵਿਧਾਰਨਮ। 
ਤਤੋ ਨੋ ਜਾਯਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਵਰਜ ਨਾਥ ਤਵਾਤਮਜੇ॥ ” 

ਅਰਥਾਤ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੰਨ੍ਹਾ ਮੁੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲਕ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਏਡੇ 
ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਸੱਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ। ਬ੍ਰਿਜ 
ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਨੰਦ ਜੀ !ਤੇਰਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਧਾਰਣ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ। 
ਫਿਰ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪਣ ਪੂਤਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚੂਸਣਾ, ਗੱਡਾ ਤੋੜਨਾ 

ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ,ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਹੀ ਯਾਦਾਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ 
ਲੀਲ੍ਹਾ ਰਚਨਾ ,ਧੇਨੁਕਾਸੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਕਰਨਾ, ਕਾਲੀ ਨਾਗ ਵਰਗੇ 
ਇਛਾਧਾਰੀ ਨਾਗ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਨੱਚਣਾ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ 
ਨਰਤਕ ਜਾਂ ਨਰਤਕੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਲਾਘਵਤਾ ਅਤੇ ਚੰਚਲਤਾ 
ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਪ ਦੇ ਫਨਾਂ ਉਪਰ ਤਾਂਡਵ ਨ੍ਰਿਤ ਕਰੇ। ਨੱਚਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ 

ਰੈ ਹੋਣ ੫ ਕੀ" 
ਵਰ 

ਰੈ ਤਤ 1 ਰਿ 
ਵੀ ਯੇ 

੨੩੩ 
੬ ਇਸ ੫-੬- 
ਉਹ ਗੋਵਰਧਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ` ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਣ ਦੀਆਂ 
ਲੀਲ੍ਹਾ, ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਚੀਰ ਹਰਨ ਵੀ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ। 
ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕੌਸ਼ਲ ਨਰੇਸ਼ ਨਗਨਜਿਤ ਦੀ ਕੰਨਿਆ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ 
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ਬਿਹਾਰੀ, ਬਨਵਾਰੀ, ਪੀਤਾਂਬਰ ਧਾਰੀ , ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 
ਵੀ ਗੋਪੀਆਂ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਸ ਰਚਾਈਏ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਨੇਡ ਕੂ | ਹੇ ਹੇ ਕੋ ਨ ਰਹ $ੈ£ ਜ਼ਰਾ ਤਕੜੇ ਹੋਇਓ ਉਂਪਰੋਂ ਗੋਵਰਧਨ ਪਹਾੜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਉਂ 
ਜੱਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੁੜ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਨੋਕ ਦਿਤਾ ਤੇ 
ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਸਣੇ ਮੁਕਟ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਫਿੱਸ ਗਿਆ। ਬੰਸਰੀ 
ਪਈ ਤੇ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਦੇ ਪੀਲੇ ਪੀਤਾਂਬਰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋ 
ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ 

ਕਿ 
ਬੂ 

ਉਹਨਾਂ 
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 

ਸਿੰਘ [53 ਤੂੰ 
ਕਤ ਇ ਪਖ 

ਬਚ ਬੈਘ ਕੂ 

ਹੂ ਕਰ ਕਹ 
ਡਰ ੍

 ਰੰ ਹੈ ਰੋ ਕੋ 

ਰੁ ਟ ਚ ਮੱਤ ੍  ਵੈ ੨੭ ਰੈ ਨ ਹਰ ॥ 
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ਸਕੇ ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ,ਦੇਗ ਤੇ ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ, ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਸੈਨਾਪਤੀ, ਖੜਗਧਾਰੀ, ਕਲਮ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸ਼ਵਾਰ ਤੇ ਚਾਰ ਜੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਕ 
ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਥਨ ਸੱਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਪਰ ਦੁਖੀ 
ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਮਹਿਬੂਬ 

ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ ॥ ਲੇ 

ਪਹਿਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨ ਦਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ 
ਪਹਿਲਾਂ ਅਹੰਕਾਰ ਹੀਣ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ 
ਕਰੇ। ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਓਦੋਂ ਤੱਕ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਧਰਣ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਰਿੱਧੀਆਂ 
ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਦਾਸਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਰਗ ਅਤਿਅੰਤ 
ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਤਿੱਚਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 

ਨਹੀਂ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਉਸਨੂੰ ਅਖੰਡ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਮੱਸਿਆ 
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੰਢ ਨੂੰ 
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ਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਹੋਰ ਉਲਝਦੀ 
ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਸਤੋਗੁਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪੀ ਗਊ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ 

ਜਪ ,ਤਪ, ਵਰਤ ,ਨਿਯਮ ,ਧਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆਚਰਨ ਆਦਿ 
ਦੇ ਹਰੇ ਘਾਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਵੇ। ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵੱਛਾ ਛੱਡਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਸਮਾਵੇ । 

ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਘਿਉ ਨੂੰ ਨਿਸਚੈ ਆਤਮਿਕ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਠੰਢਾ 
ਕਰੇ। ਜਾਗ੍ਰਿਤ, ਸੁਪਨ ਤੇ ਸੁਖੋਪਤ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ,ਸਤ, ਰਜ ਅਤੇ ਤਮ ਤਿੰਨ 

ਨ ਓਂ ਤੂ ਰੂ ਰਿ ਕਰ 

ਹੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬ਼ੈਠ ਕੇ ,ਜੜ੍ਹ 
ਦੀ ਗੰਢ ਨੂੰ ਖੌਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਗੰਢ ਦੇ ਖੁਲ੍ੱਣ ਨਾਲ ਜੀਵ ਕਿਰਤ 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਪੂਰਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। 

ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਲ ਬਲ ਦੇ ਪੱਲੂਆਂ ਦੀ 
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ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੌੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨੀਂਵੇਂ' ਥਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧੂਆਂ ਵੱਲ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਯਤਨ ਤੋਂ 

ਕਤ ਪਤ 
835" 2 ਰਤ 

ਭੂ ੨੩4 ਜਪ ਤੂ 134 ਰਤ 0 
ਨ [2 ਨਹ ਤੈ 

| ਰੰ 

ਨੰ ਇਹ 3 ਹੈ ੬ | ਰ੍ ਹ 1 

ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ 
ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਸੰਗਤ 
ਵਿੱਚੋਂ । ਸਤਿਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਤ ਅਸੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ 
ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ :ਮਾਇਆ ਸਰਵ ਵਿਆਪਨੀ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ 
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ਨੂੰ ਮੇਂਹਟੀ ਹੈ ,ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤ੍ .ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ,ਰੂਪ ਜੋਬਨ, ਕਾਮ ,ਕ੍ਰੋਧ ,ਲੋਭ, ਮੋਹ 
ਆਦਿਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਾਨ੍ਹਾ ਪ੍ਕਾਰ ਦੇ ਅਚਾਰਾਂ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੇ 
ਸਵਾਂ ਕੇ ਹੈ ਨੇੜੇ 

ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ : 
“ਸੰਤਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਹਰਿ ਰਾਇ॥ਤਾ ਕਉ ਕਹਾ ਬਿਆਪੈ ਮਾਇ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਪੂਰਿ ਸੰਤ ਪਾਈ॥ ਤਾ ਕੈ ਨਿਕਟਿ ਨ ਆਵੈ ਮਾਈ॥ 
(ਪੰਨਾ ੧੮੨) 
ਤੇ ਸਾਗ ਰਜ ਚੀ ਪਰ ਪਾਤਰ ਦਾ ਪਰ ਇਨ 

ਤੀਕ ਪਤਾ ਦਰੀ ਅਤ ਹੀ ਲਤ ਹੈ ਦੋਵ ਚਿਤ 
ਨਾਰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤੀ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਕਈ ਭੇਦ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ 
ਰਣ ਜਗ ,ਆਸਕਤੀ ਆਦਿ। ਦੇਖੋ ਨਾਰਦ ਭਗਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸੂਤਰ ੮੨॥ 
ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਦ ਮਦ ਭਾਗਵਤ ਮਹਾਂਪੁਰਾਣ ਦੇ ਸਕੰਧ ਸੱਤ ਦੇ ਅਧਿਆਏ ਪੰਜ ,ਸ਼ਲੋਕ 
੨੩ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਂ ਪੁਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।_ਸ਼੍ਵਣ, 
ਕੀਰਤਨ, _ਸਿਮਰਨ,ਚਰਨ ਸੇਵਾ,ਅਰਚਨ _,ਨਮਸਕਾਰ ,ਦਾਸ ਭਾਵ,ਤੇ ਸਖਾ 

ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਕਰਤਾ ਫਿਰੈ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੂਝੈ ਸਚੁ ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕਾ 
ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਸੋ ਭਗਤੁ ਹੋਇ ਵਿਣੁ ਮੰਨੇ ਕਚੁ ਨਿਕਚੁ॥ (ਪੰਨਾ ੯੫੦) 

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ 
ਮਿਟਾਗੇ ,ਅਤਿਅੰਤ ਨੀਂਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ,ਇਕਾਗਰ ਭਾਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ 
ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। 
ਸਲੋਕ ਮ੬ ੫॥ _ਪਹਿਲਾ ਮਰਣੁ _ਕਬੂਲਿ ਜੀਵਣ ਕੀ ਛਡਿ ਆਸ॥ 

ਹੋਹੁ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੂਕਾ ਤਉ ਆਉ ਹਮਾਰੈ ਪਾਸਿ॥ 
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ਹਰਿ ਭਉਜਲੁ ਪਾਰਿ_ਉਤਾਰੀ॥ ਮਨਿ ਬਚਨਿ ਰਿਦੈ ਧਿਆਇ ਹਰਿ ਹੋਇ 

ਪਿਆਸ॥ _੬॥ _ ਜਿਉ ਤਰੂਨਿ ਭਰਤ ਪਰਾਨ॥ _ ਜਿਉ ਲੋਭੀਐ ਧਨੁ ਦਾਨੁ॥ 
ਜਿਉ ਦੂਧ ਜਲਹਿ ਸੰਜੋਗੁ॥ ਜਿਉ ਮਹਾ ਖੁਧਿਆਰਥ ਭੋਗੁ॥ ਜਿਉ ਮਾਤ ਪੂਤਹਿ 

ਹੇਤੁ॥ _ਹਰਿ ਸਿਮਰਿ ਨਾਨਕ ਨੇਤ॥੭॥ ਜਿਉ ਦੀਪ ਪਤਨ ਪਤੰਗ ॥ ਜਿਉ 

ਨੰਹੁ॥ _ਚਾਤ੍ਰਿਕੁ ਚਾਹਤ ਮੇਹੁ॥ ਜਨ ਜੀਵਨਾ ਸਤਸੰਗਿ॥ ਗੋਸ਼ਿਦੁ ਭਜਨਾ ਰੰਗਿ॥ 
ਰਸਨਾ ਬਖਾਨੈ ਨਾਮੁ॥ _ਨਾਨਕ ਦਰਸਨ ਦਾਨੁ॥ ੯॥ _ਗੁਨ ਗਾਇ ਸੁਨਿ ਲਿਖਿ 
ਦੇਇ॥ ਸੋ ਸਰਬ ਫਲ ਹਰਿ_ਲੇਇ॥ ਕੁਲ ਸਮੂਹ ਕਰਤ ਉਧਾਰੁ॥ ਸੰਸਾਰੁ 
ਉਤਰਸਿ ਪਾਰਿ॥ ਹਰਿ ਚਰਨ ਬੋਹਿਥ ਤਾਹਿ॥ _ਮਿਲਿ ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਸੁ ਗਾਹਿ॥ 
ਹਰਿ ਪੈਜ ਰਥੈ_ਮੁਰਾਰਿ॥ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਸਰਨਿ _ਦੁਆਰਿ॥੧੦॥੨॥ (ਪੰਨਾ 
੮੩੮) ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ 
ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਤੜਪ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਾਂ ਦੇ 
ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ 
ਫਲ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧਕ ਪੁੰਨ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 
ਨਾਲ ਅਖੰਡ ਅਨੰਦ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਯੋਗ ਦਾ ਬੜਾ ਮਰਮ ਸਪਰਸ਼ੀ 
ਚਿੱਤਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੜਪ ਦੇਖੋ। 

ਨਾਮੁ ਭਗਤਿ ਦੇ ਨਿਜ ਘਰਿ ਬੈਠੇ ਅਜਹੁ ਤਿਨਾੜੀ ਆਸਾ॥ _ਨਾਨਕ 
ਮਿਲਹੁ ਕਪਟ ਦਰ ਖੋਲਹੁ ਏਕ ਘੜੀ ਖਟੁ ਮਾਸਾ॥ (ਪੰਨਾ ੧੧੦੯) 

ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਨੂੰ ਛੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ 
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ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਮੀਰਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ 
ਆਖਿਆ ਹੈ ̀ ਭਈ ਛਮਾਸੀ ਰੈਣ” ਤੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 
ਪੰਨਾ ੧੨੭੯ ਉੱਪਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ 

ਸਲੋਕ ਮ8 ੧॥ _ਵੈਦੁ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ ਪਕਤਿ ਢੰਢੌਲੇ ਬਾਂਹ॥ ਕੋਲਾ 
ਵੇਦੁ ਨ ਜਾਣਈ ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ ਮਾਹਿ॥ (ਪੰਨਾ ੧੨੭੯) 

ਏਸੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ 
ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੱਖਾਂ ਜੀਭਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਕੰਨ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਨ ਤੇ ਕੀਰਤੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹੋਣ, ਜਿਸਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ_ਮਨ 
ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਮਾਂ ਦੀ ਫਾਸੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ 
ਯਾਚਨਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਟਹਿਲ 
ਹੋ ਸਕੇ। ਅਨੰਤ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ : 

ਜਪੁ ਜਪੀਐ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਲਾਗੈ ਸਹਜਿ ਧਿਆਨਾ॥ _ਕਲਮਲ ਦੂਖ ਜਾਰੇ 
ਚਿਤਾਰੇ ਮਨ ਕੀ ਦੁਰਮਤਿ ਨਾਸੀ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਹਰਿ ਗੁਣ 
ਸੁਣੀਅਹਿ ਅਵਿਨਾਸੀ॥੨॥ ਕਰੋੜਿ ਹਸਤ ਤੇਰੀ ਟਹਲ ਕਮਾਵਹਿ ਚਰਣ ਚਲਹਿ 

ਮਾਰਗਿ॥੩॥ ਏਹੋ ਵਰੁ ਏਹਾ ਵਡਿਆਈ ਇਹੁ ਧਨੁ ਹੋਇ ਵਡਭਾਗਾ ਰਾਮ॥ ਏਹੋ 
ਰੰਗੁ ਏਹੋ ਰਸ ਭੋਗਾ ਹਰਿ ਚਰਣੀ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ਰਾਮ॥ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ਚਰਣੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ 
ਸਰਣੇ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਗੋਪਾਲਾ॥ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤੇਰਾ ਤੂ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਦੀਨ 

ਤੁ ਮਾਧੋ 
ਰਾਇਆ॥ ਤੁਮ ਜਲ ਨਿਧਿ ਹਮ ਸੀਨੇ ਤੁਮਰੇ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ 
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ਜਪਾਇਆ॥ ਮੈ ਮੂਰਖ ਅੰਧੁਲੇ ਨਾਮੁ ਟੇਕ ਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਇਆ॥ 
੪॥੧॥ (ਪੰਨਾ ੧੩੧੯) 

ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਓਹੀ ਪਿਤਾ ਹਨ। 
ਓਹੀ ਸਾਡੇ ਰਾਖੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਿੱਤ ਨਿਰੰਤਰ 
ਸਾਡੀ_ਖੋਜ ਖਬਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ 
ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਤੀ ਮਾਸਾ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ , 
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ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨ-ਸਵਾਮੀ ਬ੍ਰਹਮਦੇਵ “ਉਦਾਸੀ” 
ਡਾ: ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ 

ਰੂਹਾਨੀ _ਗਗਨ _ਦੇ _ਚਮਕਦੇ _ਸੂਰਜ,ਨਵੀਆਂ _ਅਤੇ _ਪੁਰਾਣੀਆਂ 
ਵਿੱਦਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਰਥੀ ਗਿਆਤਾ,ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰਾਂ 
ਦੇ ਹੰਸ,ਵਿਰਾਟ ਚਿੰਤਕ, ਕਰਨੀ ਕਥਨੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ,ਸਸ਼ਰ ਸ਼ੁਕਰ, ਤਿਆਗ 
ਵੈਰਾਗ,ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੂਰਤ- ਸਵਾਮੀ ਬ੍ਰਹਮਦੇਵ ਜੀ ਉਦਾਸੀ ਦਾ 
ਜਨਮ ੧੦ ਜਨਵਰੀ ੧੯੫੦ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਹਰੀਕੇ ਕਲਾਂ, ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ 
ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਡਿਤ ਟੇਕ ਚੰਦ ਤੇ 

ਦਿ ਹੋਣ 
ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਉਂਕਰੀ ਗਈ 

ਸਗੋਂ ਦਿਨ- ਬ ਬ -ਦਿਨ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੀ ਗਈ।ਏਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 

ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਉੱਕਾ ਹੀ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਗਿਆਰਾਂ 
ਜਾਂ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਭ ਆਰੰਭ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਸ ਰੋਕ ਕੇ, ਸਿੱਧਾ ਆਸਣ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਘੱਟ 
ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਉੱਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਏਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ 
ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋਕੇ ਨੀਲੇ 
ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਅਤੇ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤਿ ਨਾਲ ਛੋਂਹਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ 
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ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਆਸਮਾਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ 
ਚਾਹੀਦੇ। ਕਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰ 

ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ_ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਲਈ 

੬੬ 
ਸਵਾਮੀ ਸਰਵੱਗ ਮੁਨੀ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੀਖਿਆ ਲੈ ਲਈ। ਉਸਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 

ਦੀਆਂ ਸੰਤ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਪੁਰਾਤਨ ਸਨਾਤਨ ਵੇਦ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰੰਗਤ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ 
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ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਘੀਸਾ ਪੰਥੀ 
ਸਾਧੂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਸ਼ੁੱਧਾਨੰਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ 
ਬੁੱਧੀ, ਸਰਲ ਹਿਰਦਾ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ 
ਵਿੰਅਗ ਮਈ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ “ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੇਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ 
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਏਨਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਬੀਰ ਦਾ ਵੱਡਾ 
ਗੁਰਭਾਈ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਤੇਰੇ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ, ਮਾਨ, 

ਹਨ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਓ ਨਹੀਂ ॥ ” ਉਹ ਸਾਧੂ ਆਕਸਫੋਰਡ 
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਬੀ. ਐੱਸ. ਸੀ ਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 

ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 
“ਨੂਰ ਦੇ ਨੇੜੇ” ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਿਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕਥਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਹਾਨ 
ਅਦੀਬ,ਹਾਸ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ 
ਸ਼ਾਪ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ:ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾਤਾ ਹੁਰਾਂ ਦਾ।ਜੋ ਕਿ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: 

“ਸਵਾਮੀ ਬ੍ਰਹਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸੰਤ, ਮਹਾਨ 
ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਸਫ਼ਲ ਕਵੀ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ 
ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਨ। ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ' ਸੰਤਾਂ, 
ਭਗਤਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਸੂਫ਼ੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਨਮ 
ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਓਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਉੱਚ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ 
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ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੂਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਇਹ ਦੋਹਾ:- 
ਸਿਆਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸੂਰਮੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਣ ਜਿਸ ਦੇਸ਼। 
ਸ੍ਿਸਟੀ ਸੀਸ ਝੁਕਾਂਵਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਰੇਸ਼॥ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਏਨਾ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ 
ਕਿ ਅਨੁਕਰਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਨਾ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਇੱਛਾ,ਨਾ ਕੋਈ 
ਬਾਹਰੀ ਵਿਖਾਵਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕੋ ਰੂਪ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਦ _ਭਾਵ, 
ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ_ਨਹੀਂ। ਹਸੂੰ ਹਸੂੰ 
ਕਰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਮਿਲਾਪੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ _ਉਸ 
ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਹੀ ਟੋਕ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਮਜ੍ਹਬੀ ਤੁਅੱਸਬ ਦੇ 
ਸਖ਼ਤ ਬਰਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ 
“ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨਿ” ਦੇ ਪੱਕੇ ਧਾਰਨੀ। ਆਤਮ 
ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਾਖਿਆਤ ਮੂਰਤ।ਜਦੋਂ ਹਸਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ 
ਤਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡੀ' ਪੀੜਾਂ ਪਵਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ।ਗਹਿਰੇ ਤੋਂ ਗਹਿਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ 
ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਸ ਵਿਅੰਗ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਛੱਡਣਗੇ ਜਿਸਨੂੰ 
ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਸ ਰਸ ਦੇ ਦਾਦੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈਰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਏਵੇਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਜ਼ਾਕ 
ਰਸ ਦੇ ਆਲਮ _ਵਿੱਚ _ਵੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ 
ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ _ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥ ” 

ਅਗਲਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸ: ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ ਪੀ. ਆਰ. ਓ ਅਤੇ 
ਸੰਪਾਦਕ “ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ” ਮੈਗਜੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁਰਾਂ ਦਾ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ 
ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। 

“ਅਜੋਕਾ ਸੰਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਪੱਖੋਂ 
ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ, ਸੁਆਰਥੀ, ਸੰਕੀਰਣ, ਨਾਸਤਕ ਅਤੇ ਖੰਡਤ ਹੋ 
ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦੇ ਸਦੀਵੀ ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਸਦਗੁਣ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾ 
ਰਹੇ ਹਨ।ਫਲ ਸਰੂਪ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਪੀੜਾਂ ਵਿਧੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 
ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ 
ਸੋਮੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਵੇਖੋ 
ਕੁਰਲਾਹਟ ਹੀ ਕੁਰਲਾਹਟ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਰ ਲਾਕੇ ਉੱਡ 
ਗਈਆਂ ਹਨ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੈਰੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਾਂਝਾ ਹੀ 
ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਤੋਂ 
ਨਿਰਲੇਪ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ 
ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਆਰਥ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ 
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ਕੋਈ ਸੱਚ ਤੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਮੇਨੂੰ ਸਵਾਮੀ 
ਬ੍ਹਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ "ਨੂਰ ਦੇ ਨੇੜੇ 'ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਕੇ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੋ 
ਗਿਆ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ_ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫਿਰ ਉਗਮ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ 
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ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਨਿੱਕਲੇਗੀ।ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ 
ਰਿ ਤਤਪਰ ਹੀ ਇਤ ਮਿਰ 

ਘਰ, ̀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਰਾਗੀ _ਢਾਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ 
ਪੁਸਤਕਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਅਵੱਸ਼ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਖੋਜੀ 
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਂਭਣ ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ 
ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ 
ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਸਰਲ,ਸੌਖਾ ਤੇ ਸੁਘੜ ਸਾਧਨ ਹੈ।ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 
ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ' ਸਿੱਖਾਂਗੇ? 
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ਸਵਾਮੀ ਬੂਹਮ ਦੇਵ ਉਦਾਸੀ 

ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹਿੰਦੀ ਕਾਵਯ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸ 
ਹੈ।ਇਸਦਾ ਸਾਹਿਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹਾਤਮ ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਹੈ। _! 

ਇਸਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ੈਲੀ,ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ _ਨਿਰੂਪਣ ਦੀ ਅਨੋਖੀ _ਪੱਧਤੀ,ਅਲੰਕ 
ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਛੰਦ ਭੇਦ,ਵੀਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰੁੱਦਰ ਤੇ ਅਦਕੁਤ ਰਸਾਂ ਦਾ ਪੁਤੀਪਾਦਨ ਦੇਖਿਆ 

ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸਦੀ ਗੂੜ੍ਹ, ਗੁਹਜ ਅਤੇ ਰਹੱਸ ਆਤਮਿਕ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਗ਼ੈਰ ਇਸਨੂੰ 
ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
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