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ਜਨਮ ਲਾਈ. (੪੧੦ $ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿੰਧ ਚ 

ਕੀਹ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਲ 
ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਰਿਆ ਕਰਦੇ ਇਹੁ ਗਲ ਕਦੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਜਿਦ ਬਹਾਦਰ ੮ਮੂ ਪਰਿੰਮ ਦੱਖਠ ਵਲ ਨੂ ਤੁਰਿਆ ਵਾਂ 
ਗੁਰੂ ਗੋਵਿੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੀ ਨਾਲਹੀ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜਿੰਘ - 
ਜੀ ਨੇ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਥੀਂ ਪੈਹਲੇ ਰੀ ਆਪਣੀ 
ਸੁੰਦਰੀ ਯੋਰ; ਇੱਕ ਪਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ 
ਨਾਉਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਖ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹਾਦੁਰਸ਼ਾਂਹ ਦੇ 
ਛਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਥਰ ਭਰਤ ਪੂਰ ਤੇ ਜੈਘੁਰ 
#ਭਦਿਕਾਂ ਨਗਰਾਂ ਥਾਂਣੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਜੈਨ ਨਗਰੀ ਵਿਖੇ 
ਖੌਂਹਰੇ ਓਥੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰ ਨੂੰ ਬਹਾਦੁਰਸ਼ਾਹੁ ਨੇ “ 
ਇੰਕ ਬੱੜੀ ਭਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਅਫਸਰ ਬਣਾਕੇ ਮਰਹਰਿਆਂ ' 
ਦੇਵਿਰੁੱਧ ਭੇਜਣਾਂ ਚਾਹਿਆ ਜਿਸਦਾ ਤਾਤਪ੍ਰਯ ਇਹੁ ਸੀ ਕਿ 
ਗਜ਼ ਚੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਰਹਣਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਕੋ 
ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਕਰ ਲਵੇ ਤੇਦੋਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤਾਕਤਾਂ 
ਨੂੰ ਆਪਸ਼ ਵਿਖੇ ਲੜਾਕੇ ਜੁਧ ਕਰਾਕੇ ਬਲਹੀਣ ਕਰਦੇਵੇ 
ਜੇਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾਹੋਵੇ ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਰੂ “ 
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਆਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਥੀ' ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ 
ਲੱਕੀ ਜਲਸੇ ਹਰ ਜੇਧੀਕ£ ਚਲਾੰ ਨੂੰ ਚੋਗੀਤਰਾਂ 

...-.-. -< ੬੯ ਲਨ 3“ 
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ਜਮਕਖੀ (੪੧੧) ਰੰ ਗੁਰੂ ਗੋਵਿੰਢ ਸਿੰਘ ੜੀ 

ਬੈਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸੇਤੇ 
'ਝਿਆਰ ਕਰਨਾ 

ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਰਹਦਿੱਆਂ _ ਨਾਲ ਜੁੱਧ 
` ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹਾਦੁਰ 

` ਸ਼ਾਹੁ ਵਲੋ ਪਰੇ ਹਣਗਏ ਭਲਾ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਸਿੰਘ 
ਜੀ । ਣੋਕਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਐਉੱ ਕਰਸਕਦੇ ਬੀ ਕਦੇ ਭੀ ਨਹੀਂ 

ਬਹਾਦੁਰਸ਼ਾਰ ਨੇ ਜੇਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਗਤੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਹੋ 
ਏਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਮਾਂਯਾ ਦੀ 

- ਦੇਣੀ ਚਾਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਓਹੁ ਭੀ 
` ਨਾਂ ਸ੍ਰੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ̀  ਵਖਰੇ ਹੋਗਏ ਗੁਰੂ 

ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਓਥੋਂ ਚਲਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਰ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਦੇੜ ਪੋਂਹਚੇ ਓਥੇ ਇਕ ਫ਼ਕੀਰ ਮਾਧੋ 
ਦਾਸ਼ ਮਸਿਧ ਨਾਰਾਇਨ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਰੈਹਦਾ ਸੀ 
ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੇ ਉਸ਼ ਵਿਖੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ, 

੭ ਖੌਤ੍ਰਤਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਮਾਦਾਇਸਗਲ ਦੇਯੋਗ 
ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਓਹੁ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬ੍ਲੀਦਾਂਨ ਕਰਨ ਦੀ 
ਭੁਕਕੀ-ਨ ਤ਼ਥ ਦਾਹੈ ਗੁਰੂਜੀਨੇ ਸਰਪ ਜਿੱਖ ਬਨਾਯਾ 
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` ਬਲਮ ਸਵੀ _$ ੪₹੨ ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਦੂ ਗੋਬਿੰਦ 3੫ ਜੀ 

ਸਿੰਘ ਜੀਦੀ ਇੱਛਾ ਆਪਣੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਟੀ ਪਰ ̀ਝੈਠਾਵਣਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹੁ 
ਰਵਾਜ ਬਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉ” ਜੋ ਇਹੁ ਭੀ ਇੱਕ 
ਬੇੜੀ ਠਾਰੀ ਫੁਟੇਂ ਦਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾਈਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ਤੇ ? 
ਸਿੱਖ ਭੀ ਫਿਰਕੇ ਬੌਦੀ ਵਿੱਖੇ ਆਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ `ਭੀ 
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸੇ ਮਗਰੋ' ਖਬਰੇ ਕਿਸ ਤਿਸ ਖਿਆਲ 
ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਕੇਹੋ ਜੇਹੀ ਮਜਾਜ ਸੁਭਾਵ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਿਸ 
ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਗ ਪੁਰਖ ਉਤਪਤ ਹੋਣਗੇ ਜੇਹੜੇ ਗੁਰੂ ਬਣ 
ਬੈਠਣਗੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਧਰਮ ਦੇ ਬੌਹਤ 
ਸ਼ਾਰੇ ਭਾਗ ਬਣਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਭੇਦ ਪੈਜਾਵੇਗਾ ਇਸ , ਹੁ 
ਕਰਕੇ ਪੱਕ ਇਹੀ ਠੈਹਰਾਈ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਂ 
ਬਣਾਯਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਫਰਕ ਨਾਂ ਆਵੇ 
ਇਸ ਬਾਤਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਬਕ ਵਰਨੰਨ ਅੱਗੇ 
ਚਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨ ਨੂੰ ਪਾਹੁਲ 
ਨਹੀ' ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਓਹੀ ਗੁਰਯਾਈ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਨਾ ਬਣਜਾਂਵੇ ਜੇਕਰ ਪਾਹੁਲ ਨਹੀਂ' ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ “ 
ਤਾਂ ਖ਼ਾਲਜੇ ਪਰ ਉਸਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ 

ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਡੀ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ 'ਓੜਕ ਨੂੰ 
4; ਵਾਅ _ਸਿਰਹੈਵ ਦੀ- ਵਲ 
ਬਦਲੇ ਲੋਟ ਲਈ) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਓਹੁ ਤਿਆਰ `ਭੀ' 
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_ਜਲਮ ਸਾਖੀ (੩੧੩) ਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਹੋਚਿਆ ਤੇ ਏਧਰੋਂ' ਗੁਰੂਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਆਖੱਟੇ 
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਾਮੇ ੧ ਲਿਖਵਾਕੇ ਭੇਜੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬਹਾਂਦੁਰ 
ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਲੈਣੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛਕ 
ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇਕੇ ਕੇ ਬਾਂਬੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਲ 
ਤੋਰਿਆਂ ॥ 
ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤ੍ੀਕਾਬੜਾਰੈਰਾ ਧਾਚਿਆ 
ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਇੱਕ ਜਗਾ ਬੈਠਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂਨੂੰ ਜੁਧ ਵਿਖੇ 
ਭੇਜੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ 
ਦੀ ਤਦਬੀਰ ਵਰਤਣ ਵਿੱਰ ਨਹੀਂ ਸੀਆਈ॥ 
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਵੇਲੋਂ ਪੰਜ 

੫ 

ਸਿਖਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੱਕ ਇਹੁ ਕਿ ਜਤੀ ਰਹਣਾ ਦੂਜੇ 
ਭੂਠ ਕਦੇ ਭੀ ਨਾਂ ਬੋਲਣਾਂ ਤੀਸਰਾ ਆਪਣਾਂ ਪੰਥ ਨਾਂ 
ਚਲਾਂਵੀ ਚੌਥੇ _ਗੁਰਕਾਈ ਦੀ ਗੱਦੀ ਲਗਾਕੇ ਨਾਂ ਬੈਠੀ 
ਪੰਜਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੁਲ ਤੇ ਭਰਾ ਸਮਝੀ ਸਿੱਖਾਂ 
ਨੂੰ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਉਸਦਾ ਹੱਥ੍੍ 
ਵਟਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਠੇ ਬੈਦੇ 
ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 
ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਿੰਦ ਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਉਣੇਰੀ ਆਪਣਾ 
ਕੌਮ ਆਹ੍ੰਭਿਆ ਜੇਹਾਕੂ ਸ਼ਿਰਹੰਦ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ 

ਲੁੱਟੇ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੀ' ਸਾਰ 
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“ਜਲ ਲਾਈ $ ੪੧੪ ਸ੍ਰੀ ਕੁਰੂ ਲੋਇੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਗੁਰ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂਹਚ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 
ਹਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਕੀ ਕੋਈ ੍ਰਸੈਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ 
ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿਉ! ਜੋ ਖੈਹਲੇ ਤਾਂ ਇਹੁ ਕੰਮ ਉਸਦੇ 
ਉਏੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਟੇ ਕੱਖ ਭੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਰਲ ̀ਇਰੁ 
ਸੀ ਕਿ ਜੇਹੜਾ ਪੁਰਖ ਸੰਸਾਰਕ ਮਾਯਾਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਲੈਠਵਾਸਤੇ ` 
ਨਾਂ.ਭੇਜਿਆ ਗਿਆਹੋਂਵੇ ਸਗੋਂ ਦੁਸਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲਿਆਈ 
ਡੇ-ਬੁਖਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖ ਕਸ਼ਟ _ਸਹਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਯਾ 

ਚੋਢੇ ਉਸਨੂੰ ਅਜੇਹੀ ਤੁੱਛ ਫਤੇ ਪਰ ਸੁਖ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ 
ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋ ਸੱਕਦੀ ਸੀ॥ 
ਸੁੱਚ ਤਾਂ ਇਹੁ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹੁ “ 
ਦਿਖ਼ਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਸਰ ਪਰ ਆਯਾਸੀ ਜੋ ਬਲੀਵਾਂਨ 
ਕੀਤਿਆਂ ਤੇ ਤੇ ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਖਮੀਰੇ ਕਰਕੇ ਸੁਖਾਂ ਤੇ ਆਨੰਦਾਂ 
ਢਾਸ਼ਰੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬੈਦੇ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ- 
ਬ਼ਖਸ਼ਟੇ ਵਾਲਾ ਕੰ ਕੰਮ ਚੈਗੀ ਤਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾ 
ਨਰੀ' ਮਿਲਯਾਸੀਜਦ ਈਸ਼ਵਰਦੀ ਵਲੋਂ ਸਦੱੜਾ ਆਗਿਯਾ 

ਤੇ'ਓਹੁ ਸਦੜਾ ਆਯਾ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਹੀ 
ਤਿਆਰ ਰੈਹਣਾਂ ਯੋਗ ਹੈ ॥ 
ਗੁਰ ਕੋਜਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਦੜ ਦੇ ਨੇਕੇ ਗੁਦਵਰੀ_ ਠਵੀ 
ਦੇਕੰਢੇ ਪਰ ਬੜਾ ਸੂੰਦਰ_ਰਮਣੀਕ ਸਥਲ ਦੇਖਕ ਤੰਬੂ 

ਗੁੱਡ ਕੇ ਰੈਰਣ ਲੱਗੇ ਫੇਰ ਓਬ੍੍ਇੱਕ ਰੋਫਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲ- 
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ਵਾ ੨ 

ਦਯ 

ਜੋਨ ਸਾਂਖੀ ਰ੍ (੪੧੫) ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਬੱਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਖ਼ਰੀਦੱਕੇ ਇੰਕਮਕਾਂਨੇਬਣਾਯਾ ਤੇ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਨਗਰ ਨ ਨਗਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਉਸ ਥਾਉ ਦਾ ਨਾਮਥੰਰਿਆ ਜਿਸ ਬਾਂਪਰ 
ਅੰਜੜੀਕ ਓਥੇ ਮੰਦਰ ਇਸੇ ਨਾਮ ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਏਥੇਓੰਹੁ 

_ ̀  ਬੋਹਤ ਚਿਰ ਤੀਕ ਰਹੇਏਥੇ ਭੀਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਕੇ ਬੰਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂਦੇ ਪਾਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਗਏ ਇਸ ਥਾਂ ਪੇਰ ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੋਂ ਤਾਂ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਵਿਖੇ 
ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੁਪੈਹਰ ਸਮੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛੱਕਦੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ 
ਗ਼ੁਰਬਿਆਂ । ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਯਾ ਕਰਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪੈਹਰ ਸ੍ਰੀ 
ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇਤੇ ੨ ਕੰਦੇ ਕਣੇ 
ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਓਹੁ ਖੌਤ੍ਰਤਾ ਸੁਯਾਦ 
ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਲਸੇ ਵਾਸਤੇ ̀ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸੇਟਾਂਤ 
ਸਨਮੁਖ ਰਖਦੇ ਸੇ ਜੋ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 
ਉਮਰ ] ਈਸ਼ਰ ਭਗਤੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਨਾਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਘੱਤ 
ਤਾ ਅਤੇ ਬੀਰਤਾ ਦੇਕੌਮਾਂ ਵਿਖੇਥਿਤੀਤ ਕਰਨੀ ਲੋੜੀਏ ਏਥੇ 
ਭੀ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ੧੩ ਜੇਠ 
ਸੈਮਤ ੧੭੬੪ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਵਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰਹੈਦ ਨੂੰ 
ਰਣਭੁਮੀ ਵਿਖੇ ਮਾਰਕੇ ਬੜੀ ਚੈਗੀ ਤਰਾਂ ਬਦਲਾ ਲੀਤਾਂ 
ਹੈ ਇਹੁ ਸਾਰਪਾਂਕੇ ਖ਼ਾਲਸੇ ̀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ 
ਮਾਨਾਈਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਗੈਬਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ 
ਨੂੰ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾਂ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦ੍ਰਾਂਰਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਖਭਾਂ 
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ਸਲੋਕ ਸਾਬੀ. ( ੩੧੬ ? ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋੜਿੰਦਸਿੰਘੀ 

(ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਗਰਾ ਸੀ ਸੋਈ ਦੋਈ 
ਨੈ ਇਉਂ ਆਖਕੇ ਕਿਸੇ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਭੀਖ਼ੁਸ਼ੀਨਰੀਂ ਮਨਾਛੀ 
ਜੈਰਕਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹੁ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾਂ ਦੁਖਤੇ 
ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰਸ ਤ੍ਰਿਤੀ ਦ੍ਰਾਰਾ ਸਹਾਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ̀ 
॥ਪਬਰਾਉਂ ਦਾ ਭਲਾ ਓਹੁ _ ਅਜੇਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ` 
#ਜਿੱਤਾਂ ਖਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ ਪਰਸੈਠ 3 ਹੋ ਸਕਦਾਸੀ ਓੜਕ 
"ਗਲ ਇਹੁ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੁ ਕੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਤਮ ਸਭਾਵ 
ਵਾਲਾਪੂਰਖ ਦੀ ਓਹੁ ਕਿਸੇ ਦਾਮਰਨਾਂ ਸੁਣਕੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 

` ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਆਪਣਾਂ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾਂ 
ਰਚ ਚੀਫ਼ਹ ਇਸਵਾਸਤੇ ̀  ਉਸਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਉਸਨੂੰ ਬਦੋਬਦੀ “ ੧ 

ਯਜਰੇ ਹੀ ਕਠਨ ਭਕਾਨਕ ਤ੍ਰੀਕੇ ਲੱਭਦਾ ॥ ਵਿਰੇ ॥ 

ਗੁਰੂ ਗੋਬਬੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰ ਮਾਰਦੇਣਵਾਲਾ 

ਬਹਾਦੁਰਸ਼ਾਹੁ ਦੱਖਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਝੀਂ ਵੇਹਲ ਪਾਕਰਕੇ - 
ਅਤੇ -ਅਹਮਦਨਗਰ ਨੂੰ ਫਤੇ ਕਰਕੇ ਨਾਦੇੜ ਦੇ ਪਾਸ ਫੀ 
ਲੰਘਿਆ ਅਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀਨੂੰ ਆੜੇ ਮਿਲਿਆ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਲੈਜਾਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ 
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਂਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੂੜਾ ਬਚਨ 

51 5ਧ੧9010 169]5100/। 1 €10ਗਪੂ ੦7੧61੦11€161੦॥&000011.੮੦॥॥ 



| 

ਬੋਨੇਮੇ ਸਾਖੀ $ ੪੧੭ ) ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੱਘੀ ਜੀ 

ਹਾਰੂ ਆਖਕੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕੌਨੀ ਕਤਰਾਈ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਹ 
ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਪੈਹਲੇ ਹੀ ਕੰਡੇ 
ਵਾਂ ਚੁੰਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਓਹੁ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ 

ਹੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਹੁ 
ਦਿਲੋਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ 
ਅੰਤ ਹੀ ਕਰਦੇਵਾਂ ਪਰਸਮਾਂ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ ਓਹੁ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਭੈ ਵਿਖੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਯਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ 
ਤੇ ਉਤਨਾਂ ਚਿਰ ਸੁਖਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੌਦਾ ਜਿਤਨਾਂ 
ਚਿਰ ਗਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਵੈਰੀ ਉਸਵੇ ਸਿਰ 

_ ਪਰ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਸਦੇ ਡਰਨੂੰ ਸਿਰਹੈਦ ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ 
ਹੋਰਭੀ ਪੱਕ! ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਓਹੁ ਇਸ ਬਾਤਦੇ 
ਮਗਰ ਪੈਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾਹੀ 
ਮੁਕਾਦੇਵੇ ਸੋ ਉਸਦੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇ ਭੇਵ ਕੀਤਾਗਿਆ 
ਆਪਤਾਂ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਹ ਓਥੋਂ ਹੱਟਕੇ ਅਗੇਰੇ ਨੂੰ ਚਲਰਿਆ 
ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਰਕ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ 

` ਨੌਕਰ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਉ ਤੇ 
ਦਾਵੇਨ੍ਹੰ ਗੁਰੂਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘਜੀਨੇਮਾਰਿਆਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 
ਦਾ ਇਹੁ ਵਡ ਭਾਰਾ ਪੈਹਲ' ਫਰਜ਼ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੇ ਪਿਉਦਾ 
ਦੇ ਦਾਬਦਲਾ ਲਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਂਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਭੀਨਹੀ' ਆਉਂਦੀ 
ਜੋ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਪਿਉ ਦਦੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਪਾਸ ਨੌਕਰੀ ਕਰ_ 
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ਯੱਲਮ ਸਾਖੀ ( ੪੧੮ ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰੈਥਿੰਦੁ ਸਿੰਘ ਬੀ 

ਰਹੇ ਹੋ ਗਲਕਾਹਦੀ ਸੀ ਇਸਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਚੈਬਲਵਾਂਕੇ ਗੁਰੂ 
ਗੌਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਈ ਮਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬੇਦੋਬਸਤ. ਕੀਂਤ 
ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਇਨਾਮ ਤੇ ਨਜਰਾਨੇਭੀ ਦੇਣੀ ਪ੍ਰਤੱਗਕਾ ਕੀਤੀ 
ਇਸ ਖੁਰਖਦਾ ਨਾਉ ਗੁਲਖਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਓਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ -“ 
ਸਤ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ਅਤਾਉਲਾ' ਸੀ ਗੁਰਾਂਪਾਸ ਨੌਕਰ 

ਦੋਵੇਂ ਪੈਂਦੇਖਾਂਨ ਦੀ ਸੈ ਸੈਤਾਂਨ ਵਿਚੋਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹੁਉਸ. 
ਬੈ ਹਾ ਦੀ ਸੋਤਾਂਨ ਸੀ ਜੇਹੜਾ ਲੜਾਈ ਵਿਖੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ 
ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆਸ਼ੀ ਗਲਕਾਹਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹੁ ਭੇ ਭੇਦ 
ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਕਰੀ ਹੋਰਿਆ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਚਲਨ ਥੀ' ਮਗਰੋ 
ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਅਛਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ 
ਸੀ ਢਿਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ੇ 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਿਸ਼੍ਹਾਸ ਸਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨਾ 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਉਤੇ ਬਿਸ਼੍ਰਾਸ ਰਖਦਾ ਸੀ ਹੋਰਭੀ ਕਈ 
ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਨੇ ਆਪਨੀ ਨੇਕ ਨੀਅਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ 
ਪਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾਸੀ ਇਹ ਬਿਸਵਾਸ ਪੱਕ 
ਦਿਲ ਵਿਖੇ ਠੈਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹੀ ਬਿਸਵਾਸ ਗੁਰੂ 
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਅ ਜੀਦੇ ਮਾਰਣ ਵਾਲੀ ਕਣਾਰੀ ਗੁਪਰੋਗਿਆਤੋ 
ਓੜਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਘਾਤ ਹੋਈ॥ ਵੀ 
ਗੁਰੂ ਰਬਿੰਦ ਸਿੰਘ/ ਜੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ੂਰਜਵਾਂਗੂੰ ਚ) ਦਾਸੀ ਰ੍ 
ਕਿ] ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂ ਸ਼ੂਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਕੇ ਤੂਰਕਾਂ ਵਾ 
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ਜਨਮ ਸਾਂਖੀ ( ੪੧੯? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 

ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਇਸਗਲ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂਗੋਬਿੰਦਸਿੰਘਜੀਨੇਪੂਰਨ 
ਲੰਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਲੀਤਾ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨੌਕਰ ਰਖਿਆ ਤੇ ਇਉਚੈਂਗਾ ਵਰਤਾਰਾ 

“ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 
ਸੌਣਬੈਠਣਦੇ ਥਾਉ ਪਰ ਭੀ ਜਾਣਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੋ 
ਗੁਲਖਾਂ ਨੇ 8 ਭਾਦੋ' ਸੰਮਤ ੧੭੬੪ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਵਿਖੇ 'ਗੁਰੂ 
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਅਸਥਾਂਨ ਵਿਖੇ ਸੁੱਤਾ 
ਦੇਖਕੇ ਉਸਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਕਟਾਰ ਝੌਂਕ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ 
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਾਉ ਖਾਕੇ ਉਠੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥਨਾਲ 

` ਤਲਵਾਰ ਸੈਭਾਲੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਘਾਉ ੫ਰ ਧਰਕੇ 
ਆਪਣੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤ' ਤੇ ਓਸਨੂੰ 
ਓਥੇ ਹੀ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ [ਘਾਉ ਕਾਰੀ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੋਂਹਚਾ ਪਰ ਨਰਮ ਅਸਥਾਨ ਸੀ ਏ ਏਨੇ ਨੂੰ ਸਿੰਘ 
ਰੌਲਾ ਸੁਣਕੇ ਔਕਠੇ ਆਣ ਹੋਏ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਿਆਣਾਂ 
ਵੈਦ ਬੁਲਾਕੇ ਮਲ੍ਰੱਮ ਪੱਟੀ ਕਰਾਈ ਘਾਉ ਪਰ ਫਾਂਕੇ 
ਲਗਏ ਗਏ ਤੇ-ਓਨੁ ਘਾਉ ਥੋਂੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਰ ਆਯਾ 
ਤੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਆਉਣ ਲਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਕ ਦਿਨ 
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਖੇ ਫੇਰ 
ਜ਼ਰਲਾਯਾ ਤਾਂ ਓਹੁ ਘਾਉ ਫੇਰ ਨਵੀਨ ਹੋ ਗਿਆਂ ਤੇ ਸੋਜ 
ਧੈਗਈ ਭਾਂਵੇ ਫੇਰ ਰਾਜੀਕਰਨ ਲਈ ਬੜਾਂਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ 
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ਜਨਮ ਸਾਖੀ _____ (੪੨੦ ੪੨੦ ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਪਰ ਪਰ ਓਹੁ ਘਾਉਅਫੇ ਨਾਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਗੋ ਸਗੋਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿ; ਦਿਨ ਗੈਲੇ ਰੀ 
ਹੁੰਦੇ ਗਏ॥ _ 
ਇਕ ਇਹੁ ਭੀਕਹਾਵਤ ਹੈਕਿ ਇੱਕਪਠਾਨ _ਸੌਦਾਂਗਰ ਪਾਸੋਂ 
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਘੋੜੇ ਖ੍ਰੀਦੇਸੇ ਸੋਵਾਗਰ ਨੇ 
ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਤੇ ਵਧਘਟ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਖੇ ਆਕੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ 
ਇਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੋ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿੱਲ ਸੀ ਜੋ ਓਹੁ 
ਸੌਦਾਗਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪਠਾਣ ਦੇ ਪੁੜ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਵੈਰੀ ਪਾਸੇਂ ਬਦਲ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪੌਕੀ ਤਰਾਂ 
ਪੌਕ ਪੱਕਾਲੀਤਾ ੪ ਸੀ ਪਰ ਆਥਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਈ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇ ਵੈਰ ਭਾਵ ਵਲੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ 
ਕਈ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀਮਾਰੀ ਸੀ 
ਕਿ ਓਹੁ ਆਪਣੇ ਪਿਉ; ਦਾਦੇ ਦਾ ਵੈਰ ਤਾਂ ਲੋਟੋ ਰਹੇ ਸਗੋਂ 
ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਪਾਸ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ 
ਓਹੁ ਪਠਾਣ ਕਮੀਨੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਛ ਹੀ ਸੀ ਪਠਾਣ 
ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਸੱਤੇ ਹੋਏ ਦੇਖਕੇ 
ਕਲੇਜੇਵਿੰਖੇ ਕਟਾਰੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀਜਾਗ ਬੈ ਬੈਠੇ ਆਖਦੇ 
ਹਨ ਕਿ ਪਠਾਣ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ 
ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਖਯਾ ਕਿ ਵੈਰੀ ਪਾਸੋਂ ਬਦਲਾ ਸਦੀਵ ਸਪੁਤ੍ 
ਲਿਆਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ ਸੋ ਆਗਯ' ਅਨੁਸਾਰ 
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ਜਲ ਕਾਖੀ ਰ੍ ( ੪੨੧) ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ-ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘਾਜੀਂ 

ਛੱਡ ਦਿੱਤ! ਗਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾਵਤੈ ਕਰਿ ਗੁਭੂ 
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂਜੁਵਾਨਾਂ ਖਠਾਣਾਂਨੂੰ ਆਪਣੇ: ਖਿੰਡਾ 
ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਲੋਣ ਲਈ ਚੇ ਚੇਂਤੇਕਰਾਯਾ ਆਰਥਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 

“ ਨੂੰ ਆਖਯ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੰਣਾਂ ਸੂਰ ਬੀਰਾਂਢਾ 
` ਕਰਮਹੈ ਇਹੁ ਗਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘਜੀ ਨੇ ਇਸਵਾਸਤੇ 
ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਓਹੁ ਜੀਵਟੇ ਥੀਂ ਹੱਥਧੋ ਬੈਠੇਸੇ-ਤੇ 
ਆਪਣੇ ਪੁਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਗ ਕਰਕੇ ਸੂਦਾਈ ਪੁਣੇਵੀ ਹਾਲਤ 
ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ੫ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੇ 
ਸੈਰਉਲਮੁਤਾਖਰੀ' ਵਾਲੇ ਦੀ ਭੀ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ 

“ ਇਹੁ ਸਾਰੀਆਂ ਅਤਸੇ ਕਰਕੇ _ਬਲਹੀਣ ਤੇ ਬਿਰਥਾ 
` ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 
ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਅੰਤ ਪਰ ਭੀ ਵਿਚਾਰ ਭੇਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਈ 
ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਦੇੜ ਵਿਖੇ ਸਮਾਏ ਹਨ_ਤੇ ਕਈ 
ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟਨੇ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ 
ਪ੍ੰਤੂ ਇਹੁ ਪਿਛਲੀ ਬਾਤ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਨਹੀ ਹਰਭਾਂੜ 

- ਕਰਕੇ ਨਾਦੇੜ ਗੁਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੇਢੇ ਵਾਲੀ ਹੀ ਗਲ ਸੱਤਹੇ 
ਤੇ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਹੁਦੀ ਬਦਨੀਅਤੀ 
ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਚਿਆਸੀਤੇਗੋਂਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇਕੈਢੇ € (ਸਦੇ 
ਸ਼ਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਥਾਉ ਹੈ ਕੋਈ ਭਾਂਤ ਭੀ ਹੋਵੇ ਇਸ 
`ਬਾਤ ਵਿਖੇ ਤਾਂ ਸਭ ਇੱਕ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 
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ਜਨਮ ਸਾਖੀ _. ( ੪੩੨) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਠਾਣ ਨੇ ਕਟਾਰ ਮਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ 
ਬਏ ਸੇਤਾਂ ਵਿਸਾਹ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 
ਜੀਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਟਾਰੀ ਖਾਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ 
ਸਂਦੇਸੇਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਰਥ ਤ“ਇਭੀ” ਉ 
ਵਾਲੀ ਗਲ ਨੂੰ ਓਸਨੇ ਔਖਰ ਅੱਖਰ ਆਪਣੇਹੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ̀ 
ਭਰਕੇ ਲਿਖਯਾ ਜਿਸ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨੂੰ ਯਾ ਕੌਮੀ ਲੇਖ ਨੂੰ ਉ ੧ ਉਸਨੇ 
ਆਪਣੇ ਸਭ ਸੁਖ ਤੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਆਹੀ 
ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਲਰੂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕ ਦੇਸੀ ਪਿਆਰ 
ਰੂਪੀ ਕਾਗਦ ਪਰ ਦੇਸ਼ ̀  ਭਗਤੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪਿਆਰ ਰੂਪੀ 
ਕਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਖੇ ਕਿ ” 
ਉਸਨੇ ਖੈਹਲੇ ਭੀ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਖ ਲਿਖੀਸੀ ̀  
ਕਿ “ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਹੇ ਸੱਜਣ ਤੁਹਾਂਨੂੰ ਯਾਵਹੋਵੇ 
ਕਿ ਨਾਂ? ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਲਿਖਯਾਸੀ ਕਿ “ਕਹਤਾ 
ਜ਼ਬਾਬ ਹਸਤੀ ਕਾ ਦਰਯਾ ਰਵਾਂ ਰਹੇ ॥ ਅਫ਼ਸੋਸ ਮੈਂ ਨਾਂ 

ਰਹੂ ਔਰ ਜਹਾਂਨ ਰਹੇ” ਉਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਉਸਨੇ. ਆਪਣੇ ਦੋ 
ਵਡਿਆਂ ਪਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਖਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸੈਖੂਰਨ " 
ਕੀਤ ਤੇ ਫਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਦੋ ਬਟਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀਵਾਂਨੀ 
ਕਰਵਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਗੁਵਾਹੀ ਪੁਵਾਈ ਵੇਰ ਆਪਟੇ 
ਲਹੂ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਅੰਤਦਾ ਭੋਗ ਪਾਯਾ ਇਸੇ ਵਸੀਅਤ ਦਾ 
ਆੰਦੋਂ ਤੇਂ ਅੰਤ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿਖਯਾ ਗਿਆਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ 

51 5ਧ੧9010 169]੮510/। 1 €10ਗਪੂ ੦॥੧61੦11€161੦॥&000011.੮੦॥॥ 



ਜਨਮ ਸਾਖੀ ( ੪੧੩ ) _ ਸਰ ਰੇ ਗਖਿਦ ਸਿੰਘਜੀ. 

ਬਹਾਦੁਰ ਜੀਦੇ ਲਹੂ ਥੀਂ ਇਸ ਵਸੀਅਤਦਾ ਤਦਾ ਆਰੰਭ ਜੌਯਾਸੀ ਜੋਯਾਂਸੀ 
ਗੁਰੂ ਚੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰੰਭਰੂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ਼ ਓਹ. 

ਵਾਰਤਾ ਸਾਰੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਦੋ ਡੋਟਿਆਂ ਪੁਤਰਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ 
“ਹੋਣੇ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਪਵਾਈਗਈ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰਭੋਗਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆਇੱਕ ਭਲੇ ਪੁਰੋਖ 
ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ “ ਮੈਂਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੈਦ ਕੀਹ ਹਨ ॥ ਏਜ਼ੀ 
ਜਾਣਵਾਹਾਂਕਿਉਸਦਾਸਿਰਾਹੀਲਹੂਸੀ' 'ਇਹੁਇੱਕਬਾਵਸ਼ਾਰ 
ਵਾ ਗਭਰੂ ਪੁੰਤ੍ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਵੇਖਕੇ ਕੇ ਉਚਾਰਿਆਸੀਪ੍ਰੰਤੂਖਾਲਜੇ 
ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਰਸੀਆਨਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿਰ ਥੀ ਹੀ ਲਰੂ- 
ਨਾਲ ਲਿਖਯਾਸੀ ਸਗੋਂ ਸਭ ਸਤਰਾਂ ਲੱਗਾਂ ਮਾਤ੍ਰਾਂ ਤੱਕ ਡੀ 
ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਫੇਰ ਅਜੇਹੇ ਲਰੂ ਨਾਲ 
ਲਿਖਿਆਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋੱਤੀਕ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਰਹਿਨਗੇ` 
ਤਦੋਂ ਤੀਕ ਰਹੇਗਾ ਸੁੱਕੇਖਾ ਨਹੀ' ਦੋਹਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦ ਘਾਉ_ 
ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਬੌਹਤ ਕਰਕੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਜ਼ੀਹੋਜਾਂਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਓਹੁਘਾਉ ਦਿਨੋ' ਦਿਨ ਵਿਗੜ 

. ਦੇ ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਗਏਤੇਅੰਤਸਮਾਂ ੍ ਨੇੜੇਆਉਂਦਾ ਗਿਆ 
ਜੇਹੜੇ ਸ਼ਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਤ ਖਰਸੇ_ 
ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਖਮਸਸਾਂ ਜਾਣਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਆਪ ਸਾਨੂੰ 
ਖ਼ਲਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ. ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਬਿਨਾਂ ਵਸੀਲੇ ਇੱਕਲੇਰੀ 
ਛੱਡ ਚਲੋਂ ਹੋ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਸੰਤਾਨ ਭੀ ਨਹੀਂ ਜੇਹੰਕੀਆਂਪ` 
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ਜਲੋਮਸਾਂਖੀ``. __( ੪੨੪ ) ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੀ 

ਥੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਲਸਾ ਨ ਨੂੰ ਰਾਹੁ ਪਾਵਣ ਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ 
ਦੱਸੋ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕੀਹ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਗੱਦੀ ਕਿਸਨੂੰ ਸੌਂਪੀ 
ਜਾਵੇ ਦੂਸਰੀ ਐਉ' ਭੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਯਾਈ ਦੀ ਗੱਦੀ 
ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ? 
ਜੋ ਇੱਕ ਨਰੇਲ ਤੇ ਪੰਜ ਪੈਸੇ ਰਵਾਜ ਰਸਮ ਮੂਜਬ ਗੁਰੂ 
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰੇ ਤੇ ਮਥਾ ਟੇਕਕੇ ਆਖਯਾ ਕਿ 
ਬੇਲਸਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੂ ਵੰਬ ਸਾਹਿ< ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ 
ਮੰਨੰਣਾ ਹੋ ਹੋਵੇਗਾ ''ਇਹੁ ਸਦੀਵ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜੇਹਾ ਗੁਰੂ 
ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁੱਲੈ ਤਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰਖਯਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ 

ਮੰਨੇ 

_ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦ ਰਹੇਗਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿੱਸੇ 
ਸੱਸੇ ਵਿੱਖੇ ਭੀ 'ਕਿਸੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮੰਨਣਾਂ 
ਇੱਕ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਈਸ਼ਰ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨਿਵਾਉਣਾਂ ਤੇ ਠਾਹੀ' ਕਿਸੇ 
ਹੋਰਸ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂਬਿਨਾਂ ਸੇਵਕ ਅਥਵਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਣਨਾਂ 
ਪ੍ਰਜ਼ਨਤਾਂ ਇਹੁ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦ। ਕਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਸਹਿਬ ਥੀ' 
ਇੱਛਸੀ ਕਿਉਕਿ. ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬਭੀ ਦੋਹਨ ਪਰ ਗੁਰੂ 
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਵਾਲੇ ਗੁਰੁ 
ਗ੍ਰੰਥਾਂਸਾਂਹਿਬ/ਨੂੰ ਆਦਿ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋ ਉੱਚੀ 
ਪਦਵੀ 'ਨਰੀਂ- 'ਦਿੱਤੀ' ਤੇ ਤੇ ਹੇ 'ਓਹੁ ਸਦੀਵ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀਂਦਾਂ ਅਦਬੋ ਸਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇਸੀ ਇਸ (ਕਰਕੇ 
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ਜਨਮਸਾਖੀ (੪੧੫) ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਬਿੰਦ ਸੰਘ ਸੀ: 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਦਿ ਹੀ 
ਅਦਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਖਯਾ ਭੀ ਆਦਿ ਹੀ ਅ੩ 
ਸੈ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਭੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜੇਰੀ 
ਬਾਤ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਚਲੇ ਆਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਦਸਵੀਂ 

ਰ੍ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਾ ਗੁਰੂਰ੍ੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭੀ ਇਸਵਿਖੇ ਮਿਲਿ- 
ਆ ਰੋਯਾ ਜਾਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਗਲ ਸੈਦੇਹ 
ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਠਹੀਂ ਉਤਪਤ ਹੋਂਵੇਗੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਕਾ ਹੈ ਉਚਾਰਿਆ ਰੋਯਾ 
ਹੈ ਹੈ ਜੇਹਾਕਿ'“ਆਗਕਾਤਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਝੀ ਚਲਾਯੋ ਪੰਥਮ 

` ਸਭਿ ਸਿਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨੀਓ ਗ੍ਰੇਥ ॥ ਸੋ ਜੇਕਰ 
` ਸ਼ੁੱਚ ਮੁੱਚ ਇਹੁ ਵਾਕ ਗੁਰੂ _ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦਾ ਰੈ ਤਾ ਇਸ 
ਥੀਂ ਪ੍ਰਤਕੂਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖ ਦੋਹਾਂ 
ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਇਕੋ ਜੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰਨੀ ਭੀ ਏਸੇ ਤਰਾਂ 
ਹੀ ਚਾਹੀਏ ਭਾਵੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਵਿ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਵਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ॥ 

- ਅੰਤ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਖਾਲਸੇਨੂੰਤਾਕੀਦਕੀਤੀਕਿ 
ਸ਼ਦੀਵ ਆਪਣੇ ਧਰਮਵਿਖੇਪ੍ਰੀਪਕ ਰੈਹਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਸਿੰਘ 
ਇਕੱਤ੍ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਖੇ ਆਪਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘਜੀ ਹੋਵੇਗਾ 
ਖ਼ਾਲਸਾ ਪ੍ਰਮਵਿਖੇਪੁਰਖਨੂੰ ਮਿਲਾਉਨਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ 

ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ॥` 
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ਇਸ ਗੁਰਕਾਈ ਦੇ ਸਿਲੋਂਸਿਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਥੀਂ ਉਸੋਠੇ 
ਵੌਡਾਂਭਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇਹੁ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ . 
ਕਿੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀਂਦੇ ਭੀ ਇਸ ਕੈਮ ਦੇ ਕਰਨੇ ਬੀ 
ਪੁੰਤੀਤ ਹੰਦਾਂੈ।ਕਿੰਮੁਹੰਮਦਣੇਂ ਵਾਂਰੂੰ ਅੰਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪੈਜੈਬਰ 
ਬੰਨਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਓਹੁ ਲੋਕ ਭੁੱਲ) ੫ਏ ਹੋਏ ਹਨ 

ਇਹੁ ਗਲੇ ਤਾਂ ਤੇਂਦ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ _ਕਦੇ ਭੀ 
ਧੈਂਜੈਬਰੀ-ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਂ ਅਥਵਾ ਈਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਰੀ 
ਮਿੰਤ੍ਰਰਾਰੀ ਅਥਵਾ ਸਰੀਕੀ-ਜਤਾਈ ਹੋ ਹੋਵੇ ਓਹੁ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ' 
ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ̀ ਕੇਵੰਲਇਕ ਛੋਟਾ ਜੇਹਾ ਸੇਵਕ ਅਕਾਲ 
ਪੁਰੰਖਵਾ ਸਸੰਝਦਾ ਸ਼ੀ ਤੇ ਇਹੀ ਆਖਦਾ ਹੋਯਾ ਕੌਮ ਕਰਦਾ 
ਰਿਹਾਸੀਤੇਂ ਅੰਤੇਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖਦਾ ਹੋਯਾ ਸ਼ਰੀਰ ਛੱਡਚਿਆਂ 
ਬਿ ਸੈਂਨੂੰ ਮਨੁਥ ਵਰਗਾਂਹੀ' ਜਾਣੋ ਮੈਂ : ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਂ 
ਜੇਹੜਾ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਈਸ਼ਰ ਮੰਨੱਕੇ ਕਰੇਗਾ ਓਹੁ ਪਾਪੀ 
ਰੰਵੇਗਫੇਰੁਗੁੂ ਗੋਬਿੰਦੇਂ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀ ਪਰ ਜ਼ਾਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ 
ਅਚੌਪਣਾ ਕਰਨ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਝੂਠ ਹੀ' ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਸੰਗੋਂ 
ਆਭਧੀਤ' 'ਅਓਕੈ 'ਝੱਖ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਅਵੇਸੋਸ ਹੈਂ ਕਿ ਅੱਸੀ 
ਯਜੇਹੇ ਪੁਰਖਾਮੰਰਤਸ਼ੀਯਰ' ਅਪਸਾਂਚਥਤਾਂਦੋਸ਼ ਵੱਚੰਨੈਨੇ 
ਕਰੀਏ _ਭਲਾ ਜੀ ਜੇਹੜਾ ਸਭਨਾਂ' 'ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆੰ ਜ਼ਾਂਤਾਂ 

( 
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ਜਨਮ:ਸਾਥੀ- . . ` . - (੪੨੭ ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ.#ਿਘ.ਲੀ 

ਪਾਝਾਂ ਨੂੰ ਮੇਣਨ ੜੈ ਨਾਸ ਕਰਨਲਈਆਯਹਤੀਜੇਚਕੇ ਲੋਕੀ 
ਉਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਅਜੇਹੀਆਂ ਗਲਾਂ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨਾਯਾਂ 
ਡਾਓਹੂ ` ਖੁਰਖ ਅੰਨੇ ਹਨ' ਜੋ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਥ 

` ਸੂਦਾਈ ਹਨ ਕਿ ਜਾਣਕੇ ਸਮੱੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਯਾ ਬੁਧਹੀਣ 
ਖੁਰਖਹਨ ਕਿ ਪਰਤਾ =ਹੀਂ ' ਸਕਵੇ ਅਥਵਾ ਦੋਖੀਪੁਰਖ ਚੈੱਲੇ 
ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡਿਆਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੁਖਾਂਦੇ ਅਥਵਾ 
ਵੈਰੀਹਨਕਿਉਸ਼ਦੀਬੁਰਯਾਈਪੁਗਟਕਰਨ ਨੁੰਤਕੜੇਰਲਮੰ 
ਇਨਾਂ ਗਲਾਂ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਰੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਅੰਤਿ 
ਮਾਨ ਦਾ ਰੌਚਕ ਭੀ _ਲਗਉ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ.ਫ਼ਖ਼ਲ 

` ਰੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹੁ ਉਚਾਰਦੇ ਕਿ 
ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਤਾਂ ਇਉਂ 
ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ-ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾਸੀਸੋ 
ਹੀ ਕੀਤਾ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬਜੀਹੀਉਨਨਢਾਂ 
ਗੁੜੂ ਹੋਵੇਗਾਸਭ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ: ਮਹਾਂਫ਼ਮਾਂ ਵਿੰਜ਼ੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 
ਨਿਰਾਭਮਾਨੁ ਹੋ ਹੋਯਾਹੈ ਤਾਂ ਓਹੁ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਜੀ 
ਰੀ-ਹੋਏ ਹੈਨ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਗੁਰਯਾਈਨੂੰ ਬੌੜਕਰਨਟੀਸ਼ਾਂਡ 
ਵਿਖੇ ਭੀ`ਇਰੁ ਜ਼ੀ -ਪਾਯਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਖ਼ਾਲਸੁਧਰਸੀ ਤੇ 
ਉਸਦੇ ।ਉਢੇਸ਼ੁ ਨੂ: ਸੰਦੀਂਵਜੀਉਂ ਦੇ 'ਰਖਨਾ ਹੇ ਐਰਬਾਂਡ 
$:ੜੋਂ ਹੋਣ ਵਲਿਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਭਾਤਾਂ-ਤਾਭਾਂਦੀ ਸੁੱਭੀਵੜੇ 
ਕਈ. ਤਚਾਂਦੀਆਂ-ਬਦਲੀਆਂ ਸ਼ਦਲੀਆਂ ਜੋਨੰ-ਦਾ: ਭੇਜ਼ੱਸੀ 
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ਕਿੱਠਮ ਸਾਖੀ` ( ੩੨੮ ) ਦਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਯਾ ਹੋਜਾਂਣਾ ਸੀ ਸੋ ਉਸਦਾ ਭੀ ਝਗੜਾ ਲੰਮੀ ਦ੍੍ਿਸ਼ਟੀ ਦ੍ਰਾਰਾ 
ਨਿਬੇੜਦਿੱਤਾ ਜੋ ਖ਼ਾਲਸਾ ਧਰਮ ਸਦੀਵ ਹੀ ਲਈ ਖ਼ਾਲਸ 
ਬੋਟਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿੱਸੇ ਭਾਂਤਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਕੇ ਵਿਗੜ 
ਨਾਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੀਹ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਗੁਦੂ ਜੀ ਥੀਂ ਮਗਰੋਂ 
ਪੀੜੀਆਂ ਹੀ ਗੁਰਯਾਈ ਦੀਆਂ ਚਲ ਮੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਕ ਗੁਰੂ 
ਨਾਂ ਰੈਹਣ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਧਰਮ ਵਿਖੇ ਕੀਹ ਕੀਹ ਸ਼ਗੂਵੇ 
ਖਿੜਦੇ ਬਬ੍ਰੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਾਖ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਖਾਂ ਹੇਕੇ 
ਖ਼ਾਲਸਾ ਧਰਮ ਭੀ । ਓਹੁ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਜੋ ਫੇਰ ਉਸ 
ਦਾ ਪਛਾਨਠਾ ਭੀ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਭਾਤਾਂ ਦੀਆਂ 
ਸੂਰਤਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਗੁਰਯਾਈ ਦਾ ਸਿਲ , 
ਸਿਲਾ' ਬੰਦ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਯੋਗ 
ਗੁਰਯਈ ਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਝਗੜੇ ਭਯਾਨਕ 
ਉੱਠਖੜੋਂਦੇ ਇਹਨ' ਗਲਾਂ ਦੇਦ੍ਰਿਸਣਾਂਤ ਦੇਣਦੀ ਕੋਈ 
ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਹੜੀ ਅੱਗ ਕੌਮੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੁਰੂ 

ਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੁਖਾ ਚਲੇ ਹਨ ਤਿਸ ਨੂੰ ਜੰਉਂਦਾਂ 
ਲੀ ਆਸ ਅਗੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਗੁਰੂੰਆਂ ਪਾਸੋਂ 
ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਂਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਬੜਾਹੀ ਯੋਗ ਕੰਮ 
ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਯਆਈ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਏਥੇ ਹੀ ਬੱਸ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼ਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੈਧੀ ਆਉੱਦੀ 
ਹੈ-ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਬਗੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਦੇ ਕੇਹੜਾ ਪੁਰਖ 
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ਜਨਮ ਸਾਖੀ. _ (੪੨) _ ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘੰਜੀ 

ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਖੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਭਾਂਡੇ 
ਕਈ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਓਹੁ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪੇਹਲੇਂ ਨਾਲੋਂ 
ਆਪਣੀ ਕੁਛ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਖ਼ਿਆਲ ਦੇ ਬਾਇਸ ਥੀ'_ਅਤੇ ਕੁੱਛ 

. ਜ਼ਮਾਨੇ ਵੇ ' ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲ ਬੈਦਾ ਹੋਨ ਥੀ ਗੁਰੂ ਫੁਛ ਨ ਕੁਛੇ 
ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ) ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇਂ ਤੀਸਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਵਿਚਾਰ ਭੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਕ; ਸ਼ਰੀਰਕ, ਅੰਤੇ 
ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਓਹੁ ਸ੍ਰੇਸ਼ਵ ਪੁਰਖ ਕੁਛ ਨਾਂ ਕੁਛ ਵਧਾਉਂਵੇਂ 
ਅਤੇ ਘਣਾਉਂਦੇ ਹੀਤੈ'ਹਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇ' “ਅਜੇਹੀ ਬਦਲਾ ਸਦੌਲੀ 

ਰ੍ ਉਨਤੀ ਦੀ ਜਾਂਨ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ'ਜੋ ਜਿਥੇ ਬੈਧਨ ਹੀਨ 
- ਪੁਰਖਹਨ ਓਥੇ ਉਨਤੀ ਨੂੰ ਨੂੰ ਵਿਸੇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੋਂ 
ਦੀਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਭਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ-ਉਸੇ 
ਸੀਮੰ ਤੀਕ ਓਹੁ ਫੈਲੇ ਤਾਂ ਫਲ ਚੰਗਾ _ਉਭਪਤ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ ਤੋਂ 
ਹੱਵੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ 
ਵਿਖੇ ਜਿਤਨਾਂਕੁ ਖ਼ਾਲਸਾ ਧਰਮ ਬੰਧਨ ਹੀਨ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਤੇ ਰੈਂ 

; ਅਜੈਹਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਭੀ ਸੰਸਾਰਪਰ ਨਹੀਂਹੇ ਅਤੇ ਤੇ ਗੁਰਰਾਈ 
_ਦੇ ਸਿਲ ਸਿਲੋਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਕਰਣੇ ਕਿਸੇ ਪਰਕਾਰ ਦੀਂ 
ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੈਧਨ ਨਹੀਂ ਬੱਧੀ ਗਈ 1 ਸਗੋਂ -ਖਾਂਲਸਾਂ 
ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਗੋਂ ̀ ਨਿਕੰਮਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਖੇ ਪੈਕੇਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਂਣੋਂ 
ਬੱਚਾਲੀਤਾ ਹੈ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਰੱਥ ਵਿਖੇ : ਆਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ 
ਵਿੱਖੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਪੈਗਏ ਹਨ ਜੇਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ' 
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ਸਨੋਮ ਸ!ਜੀ ( ੬੩੨ $ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਇਨ ਤੀਕ ਪ੍ਰਤੀਡ ਰੋ ਰਰੇ ਹਨ- ਤੇ ਗੁਰੂ ਯੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 
ਵੇ ਵੇਲੇ ਭੀ ਪਗਟ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਿੰਦੂਆਂਦੀ 
ਥ੍ਰਮ ਉਨਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾਸ ਦੇ ਕਾਰਟਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ 
ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਜੇਕਰ ਓਹੁ ਗੁਰਯਾਈ ਦੇ ਸਿਲ ਸਿਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ . 
ਲਾਂ ਕਰ ਵੱਢੇ ਤ!ਂ ਉਸਦੇ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿਖੇ ਇਕ ਇਹੁ 
ਘਾਣਾ ਰੈਹ ਜਾਣਾ ਬੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਉਂਕਿ ਓਹੁ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਤੇ 
ਬ੍ਧੀਵਾਨ ਪੁਰਖ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮੇਦੀਨਾੜੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ 
ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤਤੈਤ ਬੁਧਮਤਾ ਤੇ ਲੀਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ 
ਇਹੁ ਖੈਧਨ ਲਹਾਕੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਧਰਮਨੂੰ ਅਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ 
ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ < ਥੀਂ ਬਚਾ ਲਤਾ ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾ 
ਬਰ ਤਿੰਨ ਸੌ ਵਰ੍ਹੇ ਥੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਧਰਮ ਬੋਹਤ ਸਾਰਾ ਚਲ 
ਆਉਦਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਤੀਕ ਉਸਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ ਓਥੋਤਾਂਈ'_ 
ਨੀਕਰੈਪੰਤੂਖ਼ਾਲਸਾ ਕੇਵਲ ਓਹੋਜੇਹਾ ਨਹੀ ਜੇਹਾ ਕਿਗੁਰੂਜੀ 
ਦੇਸਮੇਸੀ ਨਹੀ ਪਪਰਖ਼ਾਲਸੇ ਹਿੰਦੂਆਂਦੀ ਤਰਾਂਵੇਰ ਵੈਹਮਾਂ 
ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਖੇ ਰਹੇ ਹੋਏ ਰਸਮ ਰਵਾਜਾਂ ਵਿਖੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਹਨ. 
ਸੈਂ ਇਕ ਫ੍ਰਿਸਵਾਂਤ ਛੋ ਛੋਫਾ ਜੇਰਾਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਕ: ' 
ਖ਼ੜ੍ ਅਬਰੋ ਵਾਲੇ ਮਿਤ੍ਵਰਨੰਨ ਕਜ਼ਦੇ ਹੁੰਦੇਸਨ ਕਿ ਉਸਦੇ 
ਕ੍ਟੇਬਦੇ ਲੋਕੀ ਵਿਸੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਧਰਨ ਕਰਦੇ 
ਹ੍ਨ੍ੜੇ ਤੇ-ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਖੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਚੋਖ ਗਿਣਦੇ ਹਨ ਇਸ: 
ਕਰਕ ਓਹੁ ਜਨੇਊ ਪੈਹਰਦੇ ਤਾਂ ਨ੍ਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖ਼ਰੀਦਕੇ ਇਕ 
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ਜੱਠਸੇਸੇਂਖੀ'`_-_ “ ( ੪੩੮ ) __ ਮੀ ਗੁਰੂ ਗੇਬਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਕਿੱਲੀ ਪਰ ਲਟਕਾ ਰਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਦ ਕੋਈ ਸਮਾਂਸ਼ਰਾਂਬੇ 
ਅਕਾਦਸ਼ੀ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਆਜਾਂਦਾ_ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 'ੇਂ 
ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਨੂੰ ਗਲ ਵਿਖੇ ਪਾਲੈਂਦੇ ਹਨ ਸੋ ਵਿਹੁ ਦਾਲਦ 

__ ਦਾਣੇ ਫੋਹਨ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ਹੋਰਭੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਖ਼ਸਲੀਂ 
ਜੀ ਬੋਹਤੇ ਸਾਰੇ ਖੋਧਨਾਂ ਵਿਖੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ॥ - 2 
ਗੁਰੂ ਚੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਲੁਕੇ 
ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਰਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੇਚਡੀ 9 ਸਿੱਖ ਵਰ੍ਹੇ ਟੇ ਵਹ 

ਜੀਂਦੇ ਹਲ ਅੱਜ` ਕਲ ਜੇਹੜੀਆਂ ਰੋਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਭਾਈਆਂ 
ਸਿੱਖਾਂਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਦਿਖਾਂਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸੋ ਭੀ ਸਭ 
ਗੁੰਚੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਯਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈਨ॥ ̀  
ਪੁਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇ ਕੈਵਲ ਪਾਹੁਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਂਣੀ 
ਇਹੁਇਕ' ਧਰਮੀ ਜੱਥੇ ਦੇਹੀ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਬਾਟਸ਼ਾਹਤ ਦੇ 
ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ` ਗੁਰੂਝੈਂਮ 
ਦੀ ਸਿਵਕਾਈ ਪਾਸੋਂ-ਜਿਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਖੇ ਪਾਏ 

“_ ਜਾਂਦ ਸੈ ਤੇ ਜਿਸਦੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ 'ਧਰਮ ਦੀ 
ਵਿਦਕਾਂ ਵਿਖੇ ਪੁੰਗਟ ਸਨ'ਤਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕਵਨਾ ਸੀ ਇਹੁ 
ਅਜੇਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਸੇ 
ਤ੍ੀਕੇ ਨਾਲ ਭੀਂਤਿਆਂਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੱਕਦੇ ਤੇ ਇਹੁਤਵਰੀ 
ਹੌਜੇਕਦਾਂਸੀ ਕਿ ਗੁੰਰੂੰਚਂਝਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀਂਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 
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ਜੰਨੂਮ ਸਾਖੀ ੍ ( ੪੩੨ ) ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗੌਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੀ 

ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਡੈਬਦੀ ਜੜ ਪੁਟੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀਹ 
ਦੁਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁੰਧਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀਹ ਸਾਂਡੇ ਸਾਹਮਟੇਂ ਪ੍ਰਗਟ 
ਕਰ ਰਹੀਹੈ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿਸੇ ਚੀਫ਼ ਦੀ ਹੱਦ੍ਹੈ ਹੈ ਓਤਨਾਂ 
ਹੀ ਵਧਾਓ ਤੇ ਜਿਤਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਖੇ ਬਲ ਹੈ ਉਤਨਾਂਹੀ ਉਸ - 
ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਵੇ_ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬੀ' ਲਾਭ ` 
ਉਤਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਜੇ ਉਸਪਦਵੀ ਤਕ ਖੁਲ੍ਹਾ ਨਾਂ 
ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਪਤ ਹੋਸਕਦੇ ਸੋ ਇਹੀ ਬਾਤ 
ਸਭਨੀ ਭਾਂਤੀ' ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀਹ ਧਰਮੀ ਸੈਸਾਰ ਵਿਖੇ 
ਕੀਹਮਿਲਨਸ ਰ ਸੈਸਾਰ ਵਿਖ਼ੇਕੀਹ ਰਾਜਨੀਤਿਸੈਸਾਰਵਿਖੇ 
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ 
ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਓਹੁ ਚੈਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦੇ ਭੀ 
ਸਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨਿਜਸ੍ਹਾਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਸਿਵਕਾਈ ਵਿਖੇ ਫਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ 
ਪਾਣ ਖਤ ਗਵਾ 'ਬੈਠੇ ਹਨ ਏਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 
ਜੀ ਦੇ ਇਹੁ ਉਦੇਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਦਿਮਾਗ਼ੀ _ਸਿਵਕਾਈ ਥੀ 

ਭਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਲਾਸੀ ਦੇਕੇ ਧਰਮੀ ਸਿਵਕਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਭੀ ਕੱਢ 
ਦੇਵੇ ਤਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਸਾਰਕ ਉੱਨਤੀ ਅਗੇਵਧ ਸਕੇਗੀ 
ਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਆਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ 
ਦੇ ਭੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਪਹੁਲ ਦਿੱਤ ਕਰਨ ਇਸ 
ਥੀਂ ਇਹੁ ਸਿੱਧ ਹੂੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਕੈਮ ਕਿਸੇ 
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` ੨ ਦਵਾ । 

' 

[ 

“ ਇਸ ਵਿੱਸੇਵਿਖ ਵਿੱਚਾਰ । ਕੀਤੀ ਸੋਂ ਠੀਕੇਤੇ' ਭਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇਂ 

ਉਨ । __ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੈਬਿੰ (੬ਜਿਪਜੀ 

ਖ਼ਾਸ ਪੁਰਖ ਬਢੇਅਬਕਫ ਵਿੱਖੇਨਾਂ ਰੈਹਣ ਚਿੱਤ ਇਹੁ ਹੁੱਜਤ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ. ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰ ਭੀ ਤਾਂ 
ਨਿਸ਼ਰਾਂਕਰਾਵਣਾਂਇੰਕ ਭਾਂਤ ਦੀਸਿਵਕਾਈ ਵਿਖੇ ਪਾਉਣੇ 

੮੨ ੩੨੩ 
ਹੀਂਹੈੰ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੇਤੇ ਰਖੱਟਾਂ ਲੋੜੀਏ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ 
ਉਨਤੀ ਵੀ ਹੱਦ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੋ ਆਪਣੀ ਹੱਦ 
ਤੱਕ ਹੀੱਬੁੱਧਹੀਨ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖ਼ਾਲਸ' ਧੰਰਮ੍ਤੇਂ 
ਆਇ _ਗੂਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਬੰ ਜੀ ਦੀ ਸਿਖ੍ਰਾ ਓੜਕ ਦੇਹੁਦ' 
ਤਕ ਬੁੱਪਹੀਨ ਹੋਣਦੀ ਆਗਿਆਂ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਅਰਥਾਂਤ ਚੰਗੀ 
ਹਦ ਤੇਂਕੋ ਬੈਧੋਹੀਨ-ਹੈ ਖ਼ਾਲਸਾਂਧੋਰਮ ਵਿਖੇ ਬੰਧਨ ਬੋਰੇਤਾ 
ਘੋਟੌਹਨ ਸਗੋਂ: ਸਭਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲੋ ਘਟ ਹੌਨੇ ਉਸਨੂੰ 
ਉੱਨਤੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗੁੰਜਾਇਜ਼ ਹੈ `ਤੇ ਇਸ ਬਤਨ੍ਹ 
ਕਢ ਨੀਂ -ਕੁਲਣਾਂ ਰਰੀਦਾ ਬਿ ਜੌ ਜਗ 

ਸਾਂਹਿਂਝ ਕੇ ਜੀਂ ਆਦਿ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਕਰਨੇ ਪੰਰ' ਨਹੀਂ ਹੋਂ 
ਸੰਕੰਦ ਇੱਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦੇ ਸਿੰਘੰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਫੁੱਛ' 

੮੮੮ ੪੨੧੪ ੍ ਵਧੈਕ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਣ ਵਹ 'ਦੇਂ ਬੀ ਬੋਧ ਲੇ ਮਹ ਹਨ ਜ ਵਿ 
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ਫਰਜ ਗੋਬਿੰਦਰਸੰਘਜੀਤ ਤਦ ਅੰਤ ਸਾ 

ਅਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ, ਜੰਥ.ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ -ਨਿਯਤ ਕਰਨ 
ਦੇ ਦੇ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ 'ਪੌਜਵੀ ਕਤਕ_ਸੈਮਤ 3੭੬੫ । ਵਿੱਖੇ " 

2੨= “੩: 
“<< 

ਕਪ ਬਸਤੁ, ਹਹਰਕੇ, ਸਤ ਸਜ ਤੇ ਤੇ ਰੋ ਤੁਛ ਸ਼ੁਬਦ ਪੜਕੇ 
ਰ੍ ਜਹੀ ਪੂਰ-ਲੇਂਟ ਗਏ -ਜਿਖਾ ਪਾਸੋ ਜਪਜੀ, ਵਿਕ ਗੁਰੂ. 
ਗਰ; ਰਹਿਬਰ ਜੀ ਦ੍ ਬਾਣੀਆਂ ਸੁਟ ਦਿਆਂ ਹੋ ਹੋਯਾਂ ਸਦੀਵ: 
ਦੇ ਵਾਸਤੇ1 -ਇਸ. ਸੰਸਾਰ ੭ਸ਼ਾਰਥੀਂ -ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ. ਤੈ: 

ਲਸਾ ਹਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੀ ਕੀਫ਼ਤੇ. ” ਸ੍ਰੀ.ਵਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ! 
ਬੁਲਉਂਦੇ ਦੇ_ਹੋਏ-ਆਪਣੀ-ਜਾਨ ਨੂੰ.ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਦੇ ਪਾਸ _ 

ਚ ਸੌਂਪਣਾ ਕਰ _ਦਿੱਤੀ ਤੇ. ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ-ਉਸ ਅਗਨੀ 
ਕੰਡ ਵਿੱਖੇ ਪਾਕੇ-ਜੇਹਕਾ_ਹਿੰਦੂ ਦੂ ਧਰ੍ਮਦੇ ਭਲੋ ਵਾਸਤੇ ਬਨਾਯਾ 
ਸ੍ੀਫੇ ਫੇਰ੍,ਸੁਲਘਾਯਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਣ ਵਾ ਉਹ; ਸੂਰਜ 

-ਚ% 

ਤੁ ਵਿਥ੍ਹੇ-ਛਿਪ ਗ੍ਰਿਆ ਓਹੁ ਆਸਾਂ ਕਰਕੇ ਭੁਰ੍ਪੂਰ 
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-6੪੩੩ ) ਗੁਰੂ ੋਖਿੰਢਸਘਰੀ, 

]੍ਰ ਤੇ ਤੇ ਫਲੱਲਗਨੇ ਆਰੰਭ ਭੂ ਹੋਗਏ ਸੇ. ਸਰ 

ਸੋਹਣੀ. ਘਰਾ ̀  'ੂਪੀ ਤੇ ਧਾਰੇਮਕ ਪਿਆਰ: ਰਖੀ 'ਬਿਜਲੀ 

੫ 



ਦੇ `ਚ 

(ਉਡ ਸਤ ਨ ਓਡੰਕ ਨੂੰ -ਵਲ=ਲੁੱਗੀ 

-'ਜਨੰਮੈ ਸਾਂਖੀ- ੍ ਇਵ ੪੩੫.) ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਨ ਦੀ ਚਮਕਤਾ' ਵਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਬੁੰਦਾਂਨਲ 
-ਭਰਪੁਰ' 'ਝਦਲਸੀ 'ਜਿਸ ਕਰਕੇ : -ਰਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਏਸੇ” ਪਰੋਏ 
ਚਿੱਤ ਤੇ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂਤੇ ਸੱਕੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਤੇ-ਘਰ” ਦੇਸਾਮਾਂਨਾਦੀ 

` ਅੱਗ ਬ੍ਰੰਝੇਨਲਗੀ”ਸੀ ਉਸ-ਝਦਲ ਨੂੰ ਮੌਤ ਰੂਪਾਂ ਪੋਣੀਨੇ 
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਥੀ ਉਡਾਂਦਿੱਤੇ ਓਹੁ ਦਰਯ ਕਾਦੀਆਂ ਠਾਠ'ਜਿਸੇ- 
ਦੀਆਂ ਹੌੜਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਉਜੜਿਂਆ;ਹੋਯਾਖੇਤਾਤੇ 
ਧੈਲੀਮ ਯਾ ਹਰੀਆੰਭੌਰੀਆਂ ਹੋਣਦੀਆਆਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੋ 

``ਸੋਂ ਸੁਲਾਭਾ ਹੋਂਕੇ- ਹੀ ਵਗ-ਗਿਆਂ ̀ਓਨੁ` ਮਰਾਤਮਾੰ"ਜੇਹੜਾ 
ਇੱ - ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਰਜੀਤ ਕਰੇਨ ਨੂੰ ਆਯਾਂ 'ੀਅੱਜ ਧਰਤੀ _ ' 
ਥੀਂ ਚਲਾ 'ਰਿਆ 'ਓਹੁ ਧਿੰਆਰਾਸੂਰਮ' ਜੇ ਜੇਹੜ“ਹਿੰਦੂਅ$ਦ 
ਹਰ ̀ਵਾਸ਼ਤੇ ਜਿੰਗੇਰ' ਦਾਂ ਲੋਹੂ 'ਧੀਕੇ' 'ਉਸੰਦੀ ਭਗਿਆਈ ਲਈ ਰ 
“ਤੜਫਦਾ'ਸੀ ਠੰਢਾਂ ਹੋਵਿਅ ਹਾਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾੱਚਾਂ | ਪਿਆਰਿ 
“ਹਿੰਦੂ ਧਰਮਾ ਵਾਂ ਸੋਚ” “ਗੱਲਿਆਈ: ਾਹੇਣੇ :ਵਾਂਲਾਂ “ਦੇਸ਼ਾਦਾ 

੪੨; 

ਜਕਰ ਚਏਜਕੰਰ ਰੋ ਉਨ੍ਹਾਦਾ ਉਦੇਂਸੰਉਨ੍ਹਾਂਦੇਆਂਪਣਾਸੰ। 
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(ਮੇ ਲਨਮੰਥੀ. :> . .(-੪੩੬`) ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ-ਜੀ ਇ 

:-ਫਲ ਨਾਂ ਲਿਆਯਾ ਜੇਹਾਕਿ ਓਹੁ-ਚਾਹੁੰਦਾ:ਸੀ.ਪ੍ਰੰਤੂਉਸਦੇ 
- ਲਾਏ.ਹੋਏ ਵੇ ਨੂੰ- -ਫਲ ਫ਼ਭੌਗਹੀ-ਲੱਗਾ- -ਉਸਦੀ:ਖ਼ੇ : ਖੇਚਲ 
-ਨਂਵੇ-ਬਿਕਰਥ ਨਾਂ ਗਈ ਜਿਸਪ੍ਰੇਮ, ਡਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਸਨੇ 
ਕੰਮ ਕੀਤਾ-ਸੀ ਯਿਸ:ਸੱਚੇ-ਦਿਲ-ਨਾਲ਼ ਉਸਨੇ ਕਾਰਜ . 

ਅਰੰਭਿਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਪਵਿਤ੍ਰ ਉਦੇਸ਼-ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਡੁੱਡਪਰਹੋ ” 
ਕਰੋਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ-ਲਹੂ ਨਾਲ 

ਭੋਗ-ਪਾਯਾ.ਸੀ ਸੋ ਸਾਠੀਆਂ-ਹੀ ਖੋਦਗਈਆਂ ਸੁਫਲਆਂ ਹੋ ਹੋ 
ਗਈਆਂ ਭਾਵੇ' ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਉੱਦੇ ਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂਸੁਫਲ 
ਕਮਾਈ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾਂ ਭਾਗਾਂ-ਵਿਖੇ ਨਹੀਂ .ਸੀ.ਪ੍ਰੰਤੂ 

` ਉਨ੍ਹਾਂਦੇ ਕੈਮਕਾਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਸਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾਹੀ ਕਰ .. 
. ਰਹੇ ਹਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ-ਕਰਕੇ-ਉਸਦੀ %, 
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਨਾਕਾਮੀਦਉਸ ` 
--ਨਾਲਕੋਈਲਗਉ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਓਹੁਨੁਰਾਦ ਨਾ ਮੋਯਕਾਮ- 
-ਯਾਂਬਹੋਕੇ ਮੋਯਸੇ ਕਰਚੁਕਾ ਜੇਹੜੀ ਗਲ-ਦਾ ਬੀੜਾ ਉਠਾਯਾਂ 
--ਸੀਹੇਖ਼ਾਲਸਾਜੀ ਕਿਉ “ਤੁਸੀ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੀਉ' ਦੀ 
ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦੇ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪ੍ਰਤਖਨਹੀਂ ਹੋ ਹੋ 

`-ਲਿਰਸੈਦੇਹ ਹੋ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘਜੀ ਨੂੰ ਨੂੰ ਮਰਣੋਂ ਪੈਹਲੇ 
-ਖਕ` (ਵਿਸ਼ਵਾਸਸੀ ਕਿ ਓਹੁ ਆਪਣਾਂ ਕੇਮ ਕਰ ਚਲਿਆਹੈ-ਤੇ 
-.ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਣ -ਕਰ ਚੱਲਿਆ -ਹੈ ਜਿਸ-ਕੌਮ 
ਤਲਲੀਤਮਕਾਲ,ਪੁਜ਼ਖ ਵੀ. ਪੂਜਾ ਪਾਕੇ ਕੇ ਓਹ ਆਯਾ ਲ਼ੀ.ਸੋ ਸੋ 

= 

ਡੇ ਹਿਤ 
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ਜਨਮ ਸਖੀ, ........ (੪੩੭) ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਰੱਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ' 

ਉਸਨੇ-ਪੂਰਣ, ਕਰ -ਦਿੱਤ: ਹੈ ਅਧੂਰਾ ਨਹ ਹਟ ਛੱਡਿਆ-ਏਸੇ 
ਕਰਕੇ ਓਹੁ ਅੰਤ ਸਮੇ ਵਿਖੇ ਭੀਪ੍ਰਸੈਨ ਮੁਖਸੀ ਕਿਜੇ. _ਪ੍ਰਕਰ 
ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਤਿਸਦੇ ਚੇਹਰੇ ਪਰਨਚੀਂ ਸੀ ਸੇਵਾ ਜੀ-ਮਰਹਟਾ 

, - ਨੈਕੇ ਟਕੇ ਹੀ ਉਨੀ ਦਿਨੀਂ ਜੁੱਧ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ: ਉਸਨੂੰ ਜੋ 
`` ਕਾਮਯਾਬੀ. ਹੋਈ. ਉਸਦੇ ੨ ਕੰਮਨਾਲ- ਗੁਰੂ ਜੀਦੇ ਦੇ ਕੰਮਾ 

ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਖਦੇ. ਹਨ .ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਸਿਦ 
ਸਿੰਘ । ਜੀਨਨੂੰ ਕਾਅਯਾਬੀ-ਨਰੀਂ ਹੋਝੀ ਪਰ ਇਹੁ ਨਤੀਜਾ; 
ਹੈ ਅਜੇਹਾ ਨਤੀਜਾਕਵਨ ਸਮੇ ਸਤ ਸੁਮਾਚਾਰਾਂ ਵਿਰਾਜਾ 
`ਯੋਗ,ਰੈ-ਜ ਵਜੀਜੇਹੜਾ ਕੰਮਕਰਦਾਸੀ ਉਸ ਵਿਖੇ. ਧਾਰਮਕ 

. ਭਲਿਆਈ ਭੀ ਕੁਛ'ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸ੍ਰੈਬਲ-ਨੰ 
੪ ਵਧਉਨਦਾ ਸੀ੍: (ਪਰ ਗੁਰੂਗੋਬਿੰਦ :ਸਿੰਘਜੀਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਸ਼- 
_ਕਾਮਸੀਭ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਕਤੀ: ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਗ, ਬਾਤ 
-ਹੈ_ਤੇ: ਇਸ. ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜੈਗ.ਜ਼ੌਧ. ਕਰਨ; ਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 
ਥੀਂ ਰਿੰਦੂਦ ਦੇਸ਼-ਤੇ-ਮੁਲਕ ਥੀਂ: ਹਗਾਜ਼ੀਆਂਨੂੰ ਬਾਹਰ;ਕੰਢ ਦੇਣ 
ਹੋਗ ਬ ਹਾਤਸੀ.ਜ ਸੇਵਾ ਜੀਆਪਣੇ-ਲਈ ਕੌਮ ਕਰਦ! ਸੀਖਗਰੂ 
ਸੱ <ਰੋਬਿੰਦਸਿੰਘੀਜੀ.ਦੁ ਦਸਰ਼ਿਆ ਵ; ਦਸਤੇ -ਕਰਦ!ਸ਼ੀ/ਸੇਵਾੜੀਦਾ 
ਰ੍ ਤਮ੍ਯੋਜ਼ਨ,ਆਪਣੀ-ਰਾਜਬਲ ਦੀ-ਤਾਕਤ -ਵਧਾਉਣ;ਦ;ਜੀ 

ਭਾਵੇਂ ਤਿਸ ਵਿਖਕੋਖ਼ੀਕਲਿਅਲਤੀਕੀ.ਚਮਕਦੀ ਸੀ.ਬਰੋਤ੍ਹ 
“ਗੁਰੂ ਜੋਬਿੰਦਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਪ੍ਰਯੋਜਨਧਾਰਮਿਕਤੇਕਾਜਬ੍ਲ 

- ੨੩੭੩੬ 

ਸੱਦ ਵੇ ਹਬੁਲਯ ਉਤਪੁੜ,ਕ਼ਰਨੇ: ਸੁਗਲੀਪਸਜਨੀ ਟਲ 
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- ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਘ ਜੀ ॥ ਪ<=੬===-੯==ਾ 

:: ਲੀ ਮੈਵਾਨਾਬੇਵਸੀ ਓ 'ਪੁੰਣੀਅ' ਬਾਹਾਂਦੇ 
- ਝਬੇਲੇਂ ਪੂਰਣ ਬਤ੍ਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ"ਹਥ/ ਜੁਧ ਤੀਗ' ਕਰਕੇ ਫ਼ਤੇ 
'ਵਾਹੋਵਾਂਜੀ ਜੇਵਾਤ ਦੀ ਫ਼ਤੇ” “ਉਸਦੇ ਪਾਰ ਘੁਰਖ ' 'ਅੰਕੇੱਠੇ 
-#ਕਰਨੇ-ਕਰਕੇ ਸੰ) ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਯੋਬਿੰਦ ਸੰਘ ਦੀ ਫ਼ੱਤੇ ਵਾਸੰਤੇ 
#ਆਂਦੰਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ-ਸ। ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੇਰਦੇ ਸੀ ਸੇਵਾ ਜੀ ਦੇ 
ਨੇਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਦੂ ਐ ਐਂਡੇ-ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੇਂ ਜਿੱਡੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ 
“ਿੰਘਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੇ ਇੱਸ 'ਕਰੋਕੇ ਜੇਕਰੇ'ਗੁਰੁ-ਗੋਬਿੰਦ` 
<ਸ਼ਿੰਘਜੀਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਵਿਖੇਨੇਹੀ' ਢਲਦਾਇਕ 
ਨਰੋਯਾਂ ਪਰ ਸੇਵਾਜੀ ਦਾਵਲ -ਲਿਆਯਾ ਸੋ ਸੋ ਇਸਦਾ 
-ਤਇਰੁ ਸੀਤਕਿ ਸੇਵਾਂ 'ਜੀਮਦੀ ਕਸ਼ਸ਼ਾਂ ੨ ਦਾ ਫਲ ̀  ਤੁੱਛ 

£ਬੋੜੀ 'ਚਿਰੰਤਕ' ਨ 6'ਰਿਹਾਂ ਧ੍ਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਗਬਿੰਦਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ 
ਫਲ ਪਕਾ ਸੀ ਮਰਹੱਵਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਨਾਂਲ ਹੀਂ ਸਭ. 
ਜ੍ਛ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ'ਵਚੂ ਚੌਬਿੰਦ'ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ 
ਦੂਉਵੇਸ਼ ਪਲੈ ਤਕ ਭੀ ਫਲ ਦਦੀਇਕ ਚਹੇਗਾਂ॥ ” 
ਨਕ 'ਆਖਦੇਹਨੰਕਿ੍ਜੇਕਰ ਗੁਰੂਰੋਬਿੰਦਸਿੰਘਜੀ ਦਰੀਰਰ 
<ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ” ਨਾਲੋ  'ਮੇ ਤ੍ਤਾਜ ਰਖਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ੀਘੋਰ ਹੰ 
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੨ ਤਲੇ 

ਹੋਣੇ, ਵੀਂ ਆਸਟਸੀ ਇਸ:ਪੰਥ-ਦੀ ਜ਼ਹ੍ਗੀ 'ਵਿਚਾਰਟਹੈ ਹਕ 
ਭਾਵੇ` ਗੁਰੂ-ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ. -ਆਰੰਭ ਵਿਖੇ ਛੱਤੀ: 

ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ- ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ_ਕਰਕੇ ਕੈਮ ਕੰ) ।ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ; 

ਦਜੈਕਰ ਓਹੁ ਵਧਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਕੈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 
ਖਬਰੇ ਚੈਗੀ ਹੀ ਗਲਂ 'ਹੈਂਦੀਂ॥ - . ਵਾ 
ਪਰ ਅਸੀਐਡੀਦੂਰ ਲਾਂਭਉੜੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਖਣੀਮ 
ਵਿਚਾਰ: ਨ ਦੌੜਾ.ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ -ਉਸਨੇਠੀਕ . ਸਮੇ ਪਰ:ਕੋਸ਼ੀ 
ਆਰੋਭੇ ੩੩: ਸੀ ਕਿ- ਨਹੀਂ£ਖਬਰੇ ਪਗੜੀ ਰਾਜਿਆਂ:ਨੇਂ 
ਉਸਨੂੰ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਵਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਿ.ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 
ਜੀ ਨੇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ: -ਵੈਰੀ ਬਣਾਗ!॥- - ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਤਨੇ 
'ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸੇਹਮਟੇਹਨ ਸਭ ਇਹੀ. ਪ੍ਰਗਫ ਕਰਦੇਹਨ. 
ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂਨੇ ਉਸਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜੰਗ ਵਿਖੇ ਆਉਣ: 
ਵਾਸਤੇ, ਸ੍ਰੋਰਿਆ ਸੀ ਘਰੀ. ਵਿਰੋਧਤਾਈ- ਤੇ ਦੈਖਤ:ਦੇ: 
_ਕ਼ਾਰਣ ਜੇਕਰ਼-ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 1ਆਪੰਣ); ਜ਼ਿੰਦਰਇਿ 

_ ਵਿੱਖੋ; ਨਾਂਕਮਯਾਬ , -ਰਹੇ-ਸੋਤਕਫ ਅਸਜ਼ੇਰਜ;ਦੀ।: 'ਬਾਤਹੀ£ 
ਰੋ ਪਤ ਗਰ ।ਗੋਬਿੱਦ ਸਿੰਘ ਜੀਤ ਤਦ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ: “- 4੫ == < ਦੇ 

'ਜਨੇਮਸਾਖੀ::.< ਨੁਣੂ ( ੪੩੮ )-. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰ4ਜੀ., 

੬੧ ੧; 2 
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: ਰ੍ ੮ ੮ ਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦੰ ਸਿੱਘ ਜੀ” ਵੰ ੰਘਜੀ` 

_. ਲੱਗੇ ਤੇ-ਓਹੁ ਖੇਂਤ' ਹਠ [ਘੜੀ ਤੀਕਹੇਰਾ ਭਰਦਿਖਈਂ 
ਦੈਰਿਰਾ ਹੈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ/ -ਉਪਕਾਰ/ਦੇ-ਬਦਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਟਦੀਅ 
ਗੁਰੋਦਨਾਂ 'ਉਸਦੇਸਾਹਮਣੇ ਨੀਵੀਆਂਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਰੇਹੀਆਂ ਹਨ” 

“ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਂਵ ::.. 

ਜੇਕਰ'ਅਸੀੱ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ- ਨਾਵ ਪਰ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰ'ਕੇ ਠਾਂ 
ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂਐਨਾਂ ਕੁਛ ਲਖਭੀ ਚੌਂਕੇ ਹਾਂ (ਪਰ 
ਢੱਰ 'ਅਧੂਰਾਹੀ ਰੈ ਫੇਂਹਦਾ ਸੀਪਿਫਲਿਮਂ (ਪੰਨਿਆਂ ੫ ਪਰਜੇਹੜੇ 
ਸਮਾਚਾਰ ਵਰਟੀਨ ਹੋਚੁਕੇ ਹਨ-ਤਿਨਾਂ ਦ੍ਰਾਰਾਂ ਜੇਹੜਾ 'ਸੁਭਾਵ' 
ਗੁੰਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ- ਹੋਸੌਕਿਆ ਹੈ ਕੇਵਲ” 
ਚੋਰੀ ਹਲਿਖਣ ਲਈ!'ਉੱਦੱਮ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ -ਪੈਹਲ ਇਸ 
ਕੌਮੰਦੇਉੱਦਮ.ਨਹੀਂ-ਡੀ-ਕੀਤਾਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ̀ 
ਲੋਕ-ਗੁਰੂਜੀ ਦੇ ਸੁਭਾਵਥੀਂ ਅਨ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਪੈਹਲੀ 
ਕੋਸ਼ਸ਼ ਇਹੀ ਹੋਵੇ ਗੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸੁਭਾਂਵ ਪਰਕੁਛ ਵਿਸਤਾਰ ` 
ਪੂਰਬਕ ਲਿਖਾਂ ਸੋ ਹੇਪਾਠਕੰਗਣੋ”ਜੇਕਰ 'ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਭੁਲ _ 
ਜਾਵਾਂ ਤਾਂਆਸ਼' ਕਰਦਾਹਾਂ. ਕਿਆਪਸੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰੋਂਗੇ ਭਾਵੇਂ "' 
ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਪਰ ਇਕ ਇਕ -ਗਲਦਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ̀ਜ਼ਿੰਕਰ 
ਆਯਾਹੈ' ਪ੍ਰੰਤੂ: ਮੇਰੇ ਵੱਸਦੀ` ਗੋਲ ਨਹੀੰ ਕਿਉ” ਜੋ 
ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇਨੇ। ਐਸਾਨਹੀ' ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂ 
ਇਹਕਰਨ ਲੱਗਾਹਾਂਸ੍ਰੀਗੁਰੂਗੋਬਿੰਦਸਿੰਘਜੀਸਂ ਚੇਤਿਆਗੀ ` 
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ਲਲਮ-ਸਾਬੀ;!ਓ = ੨ ੪ ( ੪੪) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰੈਖਿੰਘ ਮੀ 

ਸਨਤੇਨਿਸ਼ਕਾਮਦੇਸ਼ਭਗਤਸੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਜੀਨੇ ਨੇਤੇਭੀਖ਼ਮਲੇਸਚਾਂ 
ਭਾਰਤ-ਵਿਖੇਂ ਉਖਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋ” ਵਿਸ਼ੇਤ 
ਤਿਆਗੀ ਓਹੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਹੜਾ ਦਰਸਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਿਆਈ 

` ਵਾਸਤੇ ਜੁੱਧ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਨ ਤਿਆਗੇ ਸੌ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 
ਨੇ ਕੇਵਲ ਦੁਜਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ. ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਹੀ 
ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ. ਸਗੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਉਸ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਸੀਓਹੂ 
ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ-ਵਿਖੇ ਲਾਲਾ ਜੋ ਰੁਪੱਯਾ- ਪੈਂਸਾ ਸਿੱਖਾਂ 

ਪਾਸੇ ਆਯਾ! ਸੋ ਸਭ ਕੋਮ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ -ਆਪਣੀ 
ਪਿਆਰੀ ਸੌਤਾਨ ਸਾਰੀ ਹੀ ਧਰਮ ਪਰ ਬਲਿਹਾਰ ਕੀਤੀ 

- ਅਪਣੇ 'ਪੰਜ ਖਿਆਰੇ ਮੁਕਤੇ ਧਰਮ ਪਰ'ਕੁਰਬਾਂਨ ਕੀਤੇ 
ਆਪਣੇ ਮਿਤ੍ਰ ਪਿਆਰੇ ਕੌ ਕੌਮ ਲਈ ਅਰਪਨ ਕੀਤੇ ਅਪਨੀ 
ਭੁਜਾਂ ਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੌਮ ਵਿਖੇ ਖ਼ਰਚ ਕਾਂਤਾ 
ਆਪਣੀ: ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕੋਮਦੇ' ਕੋਮ ਵਿਖੇ: ਲਾੰਯੀ 
ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਕੌ ਮ ਦੇ ਸਿਰ ਥੀ' ਵਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ 

ਗਿ ਲਹੁ ਨੂੰਕੋਮਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਨਿਛਾਵਰ ਕੀਤ੧ ਕੇਹੜੀਚੀਜ਼-ਸੀ 
ਵਜੋਂ ਜੌ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇਕੋਖ਼ਦੀ 'ਖ਼ਾਤਰਭੇਟਾ-ਨਹੀਂ ਸੀ: ਕੰਤਿ:ਕੇਚੜੀ 

ਚੀਫ਼੍ਸੀ-ਜੇਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕੌਮੰ-ਪਾਸੋਂ ਲੁਕਾ ਰਖੀ ਸੁਟਿਇਸੇ 
ਲਈਗਰੂ-ਗੋਬਿੰਦਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲੋਂ -ਹੋਰ ਕੇਹੜਾ 'ਵੰਡਾ 

ਰ੍ _ .ਕਅੱਗੀਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿਖੇ : ਸੀ ਤਿਆਗੀਉਸਨੂੰਆਂਖਦੇ 
_ਹੱਨਜੋਹੰੜ ਜੋ ਕ੍ਰੰਛ-ਪਾਸ ਹੋਵੇ ੋ -ਤਿਆਗ-ਦੇਵੇ-ਪਾਸੇਂਕੁਫ 

ਡੇ 
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ਜਨੰਮੰਸੇਖੀ ̀  >` . ( ੪੪੩ .:.... ਸੀ ਰੂਗੋਬਦ ਸਿੰਘ 

ਨਾਂ-ਰਖੇ-ਬੂਧਦਾਤਿ ਆਗਸ਼ੀ ਭੀਖ਼ਮ ਦਾਂਮੰਤਆਗ.ਸੀ ਬਦ 
ਤਿਆਗ ਤਾਂ ਸੈਸਾਤ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇਹੇਡੀਖ਼ਮ ਦਾ 
ਤਿਆਗ ਪਰ ਸ੍ਰਾਂਰਥਹਿਤਸੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾਂ ਨੂੰਆਨੰਦ 
'ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ” ਗੁਰੂ ਗਬੰਦ ”%ਂ 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਤਿਆਗਮਹਾਂ ਤਿਆਗ/ਧਰਮ' ਦੀ ਖ਼ਾਤਰਸੀ _ 
ਡੇਂਇੰਹੁ ਪੈਹਲਾ ਤਿਆਗ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਤਿਆਗ ਆਖ ਸਕਦੇ 
ਹਾਂ “ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀ ਆਖਦੇਕਿ ਜਦ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਨਾਂ 
ਸੁਸਤੀ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਕੰਮ ਨਾਂ ਕਰੱਸਕਨ ਤੇ ਤਿਆਗੀ ਬਣ 
ਬੈਠਣ ਤਿਆਰੀ ਅਸਲ ਵਿਖੇ ਓੰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਵੇ ਪਾਸ ਕੁਛ _ 
ਹੋਵੇਤੇਓਹੁਸਭਕੁਛ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ ਲੰਗੋਣੇ ਵਿੱਖੇਹੋਲੀਖੇਲਨ ” 
ਵਲੇਂ-ਦਾ । ਤਿਆਗ ਤਿਆਂਗਨਹ)' ਸਦਾਉੱਦਾ ਗੁਰੁਗੋਬਿੰਦ 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਐਡਾ ਵਡੇਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂ ਤਿਆਗ ਸੀ 
ਜੋਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਭ'ਤੇ ਲਾਲਰ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿਜ ਪ੍ਰਯੋਜਨ 
ਅਰਥ ਨਹੀਂ. ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਭੀ ਕੌਮ | 
ਉਨ੍ਹਾਂਦਾਇਸ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ.ਸੋਰਦਾ ਪਰ ਕੌਮਦੀ 
ਭਲਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇਤਿਆਗ। ਕੀਤਾ ਸਭ ਕਰ -”ਨੀ- “ ਰ 
ਆਂ.ਹਿੰਦੂ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਭੁਲਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਧਾਰ 
ਕੀਤਾ ਜੇਂ ਜੇ ਗੁਰੂਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂਗੁਰਤਾਦੀਗੌਂਦੀ | 
ਵਿਖੇਹੀ ਸਗ. ਪ੍ਰਕਾਰ'ਦੇ ਸੁਖ ਭੋਗਦੇ ਅਤੇ ਆਯਾ-ਦੋਲਤ _' 
ਕਰਕੇ ਮਾਲਾਮਾਲਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੇਹੇਦੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਸੇ [ 

॥ 
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( ੪੪੩ ) ਰੀ ਚੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਘ ਸੀ 

. ਭੀ ਰੀਜ਼ਦੀ ਪਰਵਾਹੁ ਨਾਂ. ਕੀਤੀ ਨੱਧਨ ਨਾਂਦੌਲਤ ਨਾਂ 

੪ 

੬ 

੪ 

` ਸੁਖ ਨਾਂ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਹੀ. ਪ੍ਰਵਾਹੁ-ਰੱਖੀ ਗਲ ਕਾਹਦੀਟਕਿ 
ਜੇਹੜੀ ਵਿਚਾਰਉਨ੍ਹਾਂਦੇਹਿਰਦੇਵਿਖੇ ਹਿੰਦੂਧਰਮਦੀਰਖਯਾਦੀ 
ਵਰੀਸੀ ਉਸਜਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਰਕੋਈਭੀ ਚੀਜ਼ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੈਹਰ 
ਸ਼ਕਦੀਨਾਹੀ/ਕਦੇ ਉਪਮਾਂ ਵਡਿਆਈਦੀ ਇੱਛਾਕੀਤੀ ਨਾਹੀਂ 
ਕਿਸੇਪਾਸੋਂ, ਉਪਕਾਰਾਂਵਾਵੱਟਾ ਮੰਗਿਆਉਹਨਿਸ਼ਕਾਮੀਦੇਸ਼ 
ਭਗਤ ਸੀ ਨਾਂਹੀ/ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋ' ਸ਼ਾਬਾਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀਤੇ ਤੇ 
ਨਾਂਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕਦਰਦਾਨ] ਦਾ ਨੋਟਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੈਦੇਸੀ 
ਉਨ੍ਹਾਂਦਾਤਿਆਗ ਸੱਚੇ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਉਪਮਾਵਿਖੇਸਿਟਰਦਾਹੈ ॥ 
ਇੱਕ ਹੀ.ਪੁਰਖ ਵਿਖੇ ਸਭ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਠਿਨ-ਹੈਨ 
ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭਨੀ ' ਪਾਸੀਂ ਭਰਪੂਰ-ਸੀ 
ਕਵੀ ਓਹ ਸੀ ਪੰਥਣਾ ਆਗੂ ਉਹ ਸੀ, ਸੈਨਾ ਦਾਂ ਪਤੀ-ਓਹ 
ਸੀ ਧਰਮਸੁਧਾਰਕ ਓਹੁ ਸੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਓਹੁ ਸੀ ਕਵੀ ਤਾਂ 
ਅਜੇਹੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਖੇ-ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ 
ਵਾਲੀ. ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਤਿਯੀਤ.ਕਰਕੇ ਬੜੀ .ਉੱਤਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 

੧ ਅਵਲ -ਦਰਜ਼ੇ ਦਾ ਧਰਮਸਧਾਰਕ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾਂ ਕਰਤਾ -ਸੀ 
_ ਜ਼ਣਭੂਮ ਵਿੱਖੇਨਿਡਰ ਫ਼ੌਜੀ ਸੁਰਦਾਰਲੰਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲ਼ਾ 

ਸ਼ੁੱਚਾ ਵਿਚਾਰਵਾਂਨ ਧਰਮ:ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰਾ ਸੱਚਾਂ ਦੇਸ ਦੀ. 
ਘ੍ਰਿਆਰ£ਤੇ ਅਨਥੋਕ ਅਦੁੱਤੀ ਦੇਸ਼, ਪਰ: ਕੁਰਬਾਨ:ਹੋਣ - 
ਣਾ ਕ੍ਰਿਨ; ਰਾਮਚੰਦਰ; ਅਤੇ=ਸ਼ਕਰ-ਭਾਂਵਂਸਭਆਖੋ 

“੧ 
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ਰੱ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ 

ਲਮਕ" ਦੁ $- __“("੪੪੪) ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੂ 

ਆਪਣੀ ਜੰਗਾਂ ਪਰਵੰਡੇ ਪੁੰਰਖ ਮਹਾਤਮਾ ਰੋਏ ਹਨਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਜੇ ਵੰਡੇਫ਼ਡੇ ਕ% ਭੀ ਬਕੇ ਭਲੇ ਕੀਂਤੇਰਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਰੂ 'ਗੋਬਿੰਦ 
ਸਿੰਘ-ਜੀ ਦਾਖੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭੀ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਹੈ: 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਵਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕਾਇਰਤਾ ਨੂੰ -ਰਫੂਮੀ ਹੀ 

ਨੂੰ -ਉਠਾਉਂਦ' ਹੈ ਜੇਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਖੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸੇ 
ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਦੇ `ਏ ਸ੍ਰੋਪਨੇ ਵਿਖੇ ਭੀ ਇਹੁ ਬ'ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ 'ਆਈ ਕਿ 
ਜੈ ਵਿਖੇ ਚੋਲਕੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਵੀਏ ਜੋ 
ਅਰਜਨ ਦੇ ਸਤ ਕੰਮ ਕੁਲ ਜਾਂਟ ਰਾਮਚੈਦ ਰਾਜਾ ਸੀ ਰਾਜਾਂ 
ਰਾਜੇ ਨਾਲ _ਲੜਿਆਂ 'ਪਰ ਗੁਰੂ -ਗੋਬਿੰਦ `ਸਿੰਘ ਜੀ “ 
ਬਿਨਾਂ ਸਰੋਸਮਾਨ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ” ਵੇ ਵਿਰੁਧ ` 
ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ 
ਓਹੁ ਬੜੇ ਦਿੜ ਸੁਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸੀ ਅਪਣੇ ਪਿਡਾਂ ਦੇ ਦੇ ਮਰਨ 
ਘਰ ਜੋ੦ੜ। ਉਦੇਸ਼ ਪੱਕਾ ਠੈਹਰਾਯਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਮੇਰਣ 
ਸ਼ਰਧੀਤ ਨਾਂ ਛੱਡਿਆ. ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਭੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦ। 
ਅਜੇਹਾਨਹੀ' ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਹੋਯਾ ਤੇ ਨਾਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ, < 
ਸਤਾ ਭੀ ਅਜੇਹਾ ਉਸਦੀ ਉਮਰਦਾ ਲੱਭਦਾਂਹੀ ਹੈ ਕਿ 
. ਜਿਸ ਵਿਖੇ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੇ-ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋ ਹੋਵੇ 
ਬਰਾਬਰਟਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ-ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੇਹੜੀ ਧੁਨ 
ਪਿਓ ਬਵਿਖੇਟਸਦੀਵ ਤੇ-ਅੱਥੋਕ ਤਰਾਂ: ਨ!ਲ ਲੰਗਾ _ 
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ਜਨਮ ਸਾਖੀ ` -: ?” ( ੩੪੫ ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਰਿਹਾਂ ਕਵੇਡੀ ਜਤ ਹੋਰਸਹਾਲਤ ਵਿਖੇ ਭੀਉੱਸ ਧੁਨ: ਨੂੰ 
ਆਂਪਣੀਆਂ-ਅੱਖਾਂਥੀ' ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਸੀ- ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਖੇ ਬੇਦ - 
ਕੋਈ ਕਠਿਨਤਾਈ£ ਉਸਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵਿਚਲਾਉਣਾਵਾਲੀ` 
ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸਥੀ' ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਹੋਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਫ਼ਕੀਰ 
ਗੋਸ਼ਾਨਸ਼ੀਨ ਵੇਰ' ਉਸ ਪਾਸ ਕਿਸੇ. ਭਾਂਤ ਦਾ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਸਤ੍ਰ 
ਜੋਗ ਜੁੱਧ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾਕੋਈ 
ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਕਮੀਨੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਸ 
ਪਰ ਕਦੇ ਭੀ ਆਪਣਾਂ ਬਲ ਨਹੀਂ ਪਾਯਾ ਪਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ; 
ਹੋਣ ਵਰਗੀ ਕਠੌਰਤਾਈ ਬਿਪਤਾ ਨੇ.ਭੀ ਉਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ 
ਕੁਛ ਘਾਣਾ ਨਾਂ ਪਹੁੰਚਾਯਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ : ਵਿਛੁੜ 

। ` ਨੇ ਦੇਦੁਖ ਨੇ ਭੀ ਉਜਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਘਾਣਾਂ ਨਹੀਂ ਧੈਣ ਦਿੱਤਾ 
ਗਲ ਕੀਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰੀ ਉਮਰ ' ਅੰਤ ਸਮੇ ਤੀਕ ਓਸੇ ਧੁਨ 
ਵਿਖੇ'ਹੀ ਲਗੀ ਰਹੀ:॥- 

ਅਤਯੰਤ ਪਦ ਦਾ ਓਹੁ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ੜੀ ਭਾਵੇ ਂ ਓਜ॥ ਸਭ: 
ਰ੍ਫ ਚ।ਵਾਬੈਠਾਸੀ ਦੇਸੋਂ' 'ਬਿਦੇਸ ਹੋਗਿਆ ਪਾਸਕੋਈ ਸਾਮਾਨ 
ਨਾਂਰਿਹਾਪ੍ਰੰਤੂਜਦੋਂ ਰ ਰੈਚਕਮਾਤ੍ਰ ਸਖ ਲੈਣਦਾਸਮਾਂਮਿਲਿਆਂ 
ਫੇਰ ਉਸਨੇ ਮ ਆਪਣੇ-ਕੰਮਨੂੰ ਆਰੋਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ: -ਨਿਰਾਸਤਾ 
ਦੇ ਹੋਣ-ਵੇਲੇਸਗੇਂ 'ਉਸਦ ਚਿਹਰੇ ਪੰਰ “ਰੋਗ ਚੜੜਾਂਦਾਸੀ 

ਚਮ ਕੌਗ੍ਦੇਜ੍ਰਧਥੀ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਵਲ ਇਸ ਵਸੰਤੇਰਿਆ 

ਸੀਟਕਿਓਬੇਂਦੇ :ਦੇਜ਼ਾਜਪਿਤਾਂ ਨੂੰ .ਆਧਣੇ-ਨਾਲਕਮਿਲੁਫੇ! ਬੁੰਤੂ 
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੧ ੧ 

2 ਜਨਮ ਸਾਖੀ. :: 6 8੪੬) 'ਸ੍ਰੀਗੁ ਗੁਰੂ ਗੌਥਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

`ਰੁਜਪੂਤ: ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਂ ਬਣੇ ਫ਼ੱਰ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇਨਰਰਰੱਰਿਆਂ 
੮ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦਖਣੰ ਵਲ ਮੁਖਕਾਮੋਕਿਆਪੰਤੂ 4, 
ਓਥੋਂ ਮੋ ਮੌਤਨੇ ਸਾਮਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਨੇ ਅੰਤ 
ਦੇ ਸ੍ਰਾਸਾਂ ਤਕ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰਖਿਆਤੇ ਟੇਚਕ 
ਮ਼ਾਤ੍ਭੀ ਓਸਪਾਸੋ'ਂ ਇਧਰ ਓਧਰ ਨਾ. ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਆਦਮੀ 
ਕੋਈ ਕੰਮਕਰੇ ੩ ਓਟੁੰ ਪੂਰਣ - ਹੋ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਉਸ ਪਰ 
ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਟਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਾਤ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕ ਨਿਰਾਸ 
ਤਾ ਪਰ ਭੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀ 
ਜ਼ੀਣਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਬਾਤ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 
ਜੀਮਹਾਂ ਬਲੀ ਸੀ ਇਸਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਨਿਸਰਲਤਾ ਥੀ' ' 
ਕਦੇ ਇਕ ਪੈਰ ਭੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ_ਹਣਾਯਾ ਬੜਾ ਦਲੇਰ 
ਸੂਰਮਾਂ ਬੀਰ ਸੀ ਬੇਕਾਇਦਾ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਜਿਸ ਪਾਸ ਨਾਂ ਸਰੋ 
ਸਾਮਾਂਠ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਂਹੀ ਖਾਂਣ ਪੀਣ. ਵਾਸਤੇ ਚੈਗਾ ਨਿਰਬਾਂ 
ਹੁਸੀ ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਣਾਬਲਾ ਕਰਦਾਂ ਰਿਹਾ 

ਫੋਰ ਵਧੀ ਕੀ ਇਹੁਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 
ਸ਼ੋਸਾਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਧ੍ਰਤੀਤ 
ਫਰਵਾ' ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਓਹੁ ਹਨੇਰਦਾ ਦਲੇਰ ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਸੀ ਓਹ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਇਹੁ ਸੀ ̀ ਕਿ ਚਾਲੀ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ 
ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਜੁਧ ਵਿਖੇ 

ਕੀਤਾ ਓਹੁ ਰਣਦਾ ਬੀਰ ਭੇਦ ਸੀ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਖੇ ਜਿਵੇਂ ਇਕ 
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ਜੋਠਮ ਸਾਥੋਂ . ਪਰ ( ੪੪੭ $ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸੈਘਾਜੀ 

ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਬੁਧਵਾਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ ਕੰਮਲੈ _ 
ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬੈਦੋਬਸਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਣਸੀ ਕਿ 
ਲੁ ਥੋੜ) ਜੇਹੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਵੇਰੀ ਵੌਜਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨੂੰ 

ਦੇ. ਹਾਰ ਦੇਚੁਕਾਸੀ ਓਹੁ ਅਨਡਰ ਕਿਸੇਭੈ ਕਰਕੇਤਰਾਇਮਾਨ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪ ਤਲਵਾਰ ਲਈ ਹੋਈ ਸਭਨੀ ਪਾਸੀਂ 
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਾਂਗੂੰ ਜਾ ਪੈੱਦਾਸੀ ਬੜਾ ਚੁਸਤ ਤੇ ਚਾਲਾਕ 'ਜੀ 

ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਓਸਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਓਥੇਹੀ ਚੱਟ ਹਾਂਜ਼ਰ 
ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਖੇਦ ਸਹਾਰਨ ਵਾਲਾ; ਦੁਖ ਕਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹੁ 

, ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਅਰ ਆਪਣੇਂ 
ਆਪਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਭਾਵੇ' ਕਈ ਵੇਰੀ ਦਿਲ 
ਫੁੱਫ ਗਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਰੇ ਪੁਤ੍ਰ ਦੇਸ਼ . 
ਅਗਨ ਕ੍ੰਡ ਵਿਖੇ ਆਹੂਤੀ ਪਾਚੁਕਾ ਸੀ ਘਰ ਬਾਰੋਂ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ 
ਤੇ ਪਿਆਰਿਆਂ : ਪਾਸੋਂ ਵਖਰਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਦੇਭੀਮ ਆਪਣੇ 
ਕਿਸੇ ਕੌਮਪਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ̀ਨਿਰਾਸ ਤੇ ਭਰੋਜਾ ਹੀਨ” -ਨੌਹੀਂ 
ਕੀਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਣ ਨੂੰਚੇ ਗੀ ਤਰਾਂ ਨਭਹਿਆਂ ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬਨੇ 
ਦੇ ਵਾਰੀ ਸਦ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਓਹੁ ਨਹੀਂ ਗਿਆਂ ਦੇਖੋਂ ਭਾਵੇਂ 
ਓਹੁ -ਬਾਂਜ਼ ਬਿਨੇਪਰਾਂ ਥੋਂ ਭੀ ਸੀਪਰ ਨਹੀੰ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ 
ਸੂਰ” 'ਬੋਕਾਂ ਟੁਟਾਰੋਂਯਾਸੀ` ਪਰ ਸਮੇਂਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ” ਦੀ ਪਰ 

_ਵੀਂਹੁ “ਨਹੀਂ ਕੀਂਤੀ:ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ _ ਪ੍ਰਗਟ:ਕਰਨ 
`ਵਿੰਥੇ ਬੁੱੜਾਂ "ਵਲਰੱਸੀ। ਸੰਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ” ਵੀ ਬਾਤ 

ਉਸ 

੪ 
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ਜਨਮਸਾਖੀ, : 3 23੭ ੨ 

`__ਬਿਨਾਂ-ਕਿਸੇ ਟ 
_ਔਰੋਗਜ਼ੇਬਨੂੰ ਉਸਵੇਉਤ ਵਿੱਥ ਨਿਡਰਸ਼ਬਦਾਨੂੰਡੋਚਾਰਿਆ 
ਤੂ ਤੂੰ ਬੜਾ: ਘਾਪੀ ਦੋਰਰੀਹੈ' ਲੇਖੇ-ਵਾਲੋ-ਦਿਨ. ਅਰਥਾਤ ਅੰਤ 
ਮੇ ਵਿਖੇਤੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ -ਪਾਪਾਂਦਾ,ਉ ,ਉਤ੍ਦੇਣਾ' ਪੰਵੇਗ! ਤੇ: ਤੇਖ੍ਰਤੀਤੰ,/ - 
ਚੋਵੇਗ -ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਓਥੇ- ਆਪਣੀ, ਸਫ਼ਾਈ 'ਕਿੰਸ'ਤਰਾਂ 
ਲਾਲ-ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੇ .ਜ਼ੋਰ : “ਵਾਲੇ ਪਦਾਂ ਵਿੱਖੇ 
ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਔਰੇਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ 'ਬਦਲਾ 
;ਲਏ-ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਵੇਗਾ ਸਗੋਂ-ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬਦਲਾ 
ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖਾਲਸ-ਅਰਾਮ ਕਰੇਗ(ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੇਕਰ 

1 

ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੋਂਟ ਤਾਂ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨਾਮਾ-ਜੋ ਫ਼ਾਰਸੀ ਜ਼ੁਬਨ ਵਿਖੇ ਲੇ 
ਹੈ ਫੀਕਾਭੀ ਕੀਤ' ਰੋਯ੍ਰਾਹੇ ਮੰਗਾਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪੇਪ੍ਰਤੀਤ 

ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ) ਓਹੁ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਵਿਖੇ ਕਦੇ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ 
ਕਰਦਾ ਯੇ ਸਭਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ -ਭਲੀ ਪਰਕ!ਰ ਸੋਚ - 

ਵਿਚਾਰ ਲੈਦਾ ਸੀ ਇਹੁ ਉਸਦੀ ਬਡੀ ਡੂੇਘੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ 
ਫ਼ਲਹੀਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਧਰਮ: (ਦੀ _ਨੀਉ' ਰੱਖੀ ਰਾ 

ਜੇਹੜ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ -ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ -ਸ਼ਨਮੁਖ ਸਭ ' 
ਲੀ ਖਾਸੀ -ਕਠੋਰ-ਜ਼ਾਲਮ! ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਦਲਮੰਵਿੱਖੇ ਵਥਦਾ ਹੀ 

ਗਿਅਤੇ ਜੇਹੜਾ: ਸਿੱਖ ਉਸਦਾ ਬਣਿਆ ਉਸ ਵਿਖੇ ਅਜੇਹੀ 

ਖ਼ਰੁਦਾਨਗੀ ਭਰ ਵਿਤੀਤਤੇ ਅਜੇਹ/ਸੁਭਾਵ _ਉਤਮੁਤ,ਕਰ 

ਦਿੰਤਾਕਿ- -ਓਹੂ, ਸਿਖ ਮੋੜ ਨੂ ਨੂੰ- ਇਕ ਥ੍ਰੇੜ ਸ਼ਮਝਦਸੀ ਜਾਂਨ 
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ਜਨਮ ਸਾਖੀ: ਨ ( ੪੪੯ ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿਦ ਸਿੰਘ ਜੀ. 

ਨੂੰ ਹਥੇਲੀ ਪੰਰਰਖਕੇ ਕੇ ਮਰਨਮਾਰਨਨੂੰਤਿਆਰ ਹੋ ਹੋਜਾਂਦਾਜਿਥੇ 
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੁੜਕਾਂ ਡਿਚਦਾ ਸੀ ਓਥੇ ਬੇ ਓਹੁ 
ਲਹੁ ਡੋਲਣਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸੇ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ 

>੍ ਅਜੇਹੀਫੂਕਮਾਰੀ ਜੋ ਇਕੜਿ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀਹਾਂਦੇ ਸਾਹਮ ਨੇ 
ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਕਰਦੇਂਦ। ਸੀ ਅਜੇਹੇ ਦੇਸ਼ਦੀ ਖਾਤ ਕੁਰਬਾਨ 
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਉਤਪਤ ਕੀਤੇ ਜੋ ਨਾਂਹੀ ਤਾਂ ਓਹੁ -ਜਾਂਨ ਦੀ 
ਪਰਵਾਹ ਕਰਦ ਨਾਂਹੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਨੂੰ 
ਰੋਕ ਸਕਦਾਸੀ ਨਾਂਹੀ ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇ ਚਿਤ 
ਵਿਖੇ ਵਿਘਨ ਪਾਸਕਦਾਸੀ ਅਜੇਹੇ ਫੌਲਾਦੀ ਸੁਭਾਵ ਵਾਲੇ 

” ਆਦਮੀ -ਬਣਾਏ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੁਖ ਖੇਦ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕੁਛ ਭੀ 
` ਨਹੀਂ ਜਾਨਦੇ ਸੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਤੇਂ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਦਾ ਅਜੇਹਾ ਪੱਕ ਪਕਾਯਾਸੀ ਜੋ ਜੋ 'ਕੋਸੀ 
ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਬਨ ਗਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡਿਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਬੜੀ. 
ਉੱਚੀ- ਪਦਵੀ ਪਰ ਚੜ੍ਹਾਯਾ ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਪਾਸੋਂ-ਹੀ-ਕੁਛ 

`ਬ੍ਰਣਸੋਕਿਆ ਤੇ ਤੇ ਨਾਹ) ਕਿਸੇ ਪੁੰਡਿਤ ਮਹੌਤ ਨੂੰ ਚੂੰਚਾਂ ਕਰਨ 
” ਦਾ ਸਮਾ, ਲੱਭਾ ਇਹੁ: ਸੱਭ ਗੱਲਾਂ ਛੇੜੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ 

_ ਉਹ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ: ਲੰਮੀ ਸੋਚ. -ਨਾਲਿ- 
` ਕੁਰੂਦਾ ਸੀਆਉਣ`ਵਾਲੀ ਗਲ ਨੂੰ .ਓਹੁ ਪ੍ਰੈਹਲੇ-ਹੀ ਤੋ ਤੋਲ . 
ਇੱ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ-ਕਿ੍ ਖਾਲੱਸਾਧਰੰਮ- 
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ਆਪਣੀ ਈ ਜਾਨਮਰਵੀ ਨੰ ਨੂੰ `ਵਾਗ਼ ਨਾਂ ਲਾਵਣ “ਰੀ ਕਾਂਰੇਂਨ 
ਸੀ ਕਿ ਔਜ ਤਕ ਖ਼ਾਲਸੇ ਵਿਖੇ ਜਾਨ ਥਾਕੀ ਚੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ` 
ਹੈ ਇਹੁਭੀ ਉਸਨੇ ਦੂਰ ਔਂਦੇਸ਼ੱਥੀਂ ਕੋਮ ਲੀਤਾ ਆ 
ਉਦੇਸ਼ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ 3 ਲਿਆਵੇਗਾਂ ਇੱਸ ਕਰਕੇ ਓਹੁ ਨਿਰਾਂਸ 
ਨਾਂ ਮੋਯਾ ਅਕਾਲ “ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿੱਸ ਬਕੇਕੌਸ ਖਾਤਰ ਉਸਨੂੰ 4 
ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਸਖਾਤ੍੍ ਉਸੋਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਂਠੇ ਬੇਅੰਤ ਬੁਧ 

` ਤੇਅਕਲ ਤੇ ਦਾਨਾਂਈਵਿੱਖੇਭੀ ਪੁਰਣਭੰਡਾਂਰ ਬੇਖ਼ਸ਼ਿਆਂਸੀ , 
ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਖੇ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ “ਰਾਮਰਾਇੰਦੀ 
ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਵਿੰਦ ਨੂੰ 
ਮਿਲਾਵਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ 'ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਹੁ 
ਮਸੋਦਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬੜੇਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲੀਂ -ਰੁਪੰਯਾ ਸੰਗਦ ਹੁੰਦਾਂਸੀ 
'ਮਸੈਦ ਓਹੁ ਫਿਰਕਾ ਸੀ ਜੇਹੜਾ  ਗੁਰਦਾਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ 
ਸਾਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਵੇਥਾਂ ਕੌਮ ਕਰਦਾ ' 
ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਮੁਕਰਰ ਰਕਮ ਗੁਰੂ ̀ 
ਨੂੰ ਵੇ ਦੇਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੈਮ ਵਿਖੇ ਖਰਚ 
ਕਰਿਆ -ਕਰਦੇ ਸੇ ਇਹੁ ਫ਼ਿਰਕਾ ਮਸੰਦਾਂ`ਦਾ ਥੜਾ-ਹੀ 

-._ __ ਦੂੱਥੀ ਕਰਦਾ ਸੀ-ਇਹੁੱਫ਼ਿਰਕਾ “ਭਾਂਈਆੰਦੇ ਨਾਮ ਕੌਂਰਕੇ 
___ਪ੍ਰਗੰਵ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੇਕਰਗੇ ਇਹੁ 'ਪਾਊ ਤੇ ਭੈੜੇ ਚਾਲ ਚ ਚੱਲੋਨ 
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ਜੁਨਮ,ਸਾਖੀ- : 6 ੩੫੧ ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਹਿੰਘ ਜੀ `= = -"“ੜ--਼--------- 
ਵਾਲੇ ਹੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਗਲ ਰਾਮਰਾਇ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੀ 
ਬ੍ਤੌਰ ਸ਼ਿਕੇਇਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ -ਜੀ ਨੇ ਨਹ 
ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੇ ਮਸੈਵ ਸਦਵਾਂਦ ਤੇ_ਤੱਤਾ-ਤੇਲ 
ਕਕਾਹਿਆਂ ਵਿਖੇ ਸਾਂੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ 
'ਮਸੈਦਾਂ ਪਰ ਭੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਰਾਜ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥੀਂ ਅਜੇਹੀਆਂ 
ਹੀ ਖੇਦਤਾਈਆਂਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਗਲਾਂਪਾਯਾ ਕਰਦਾਸੀ ਏਜੇਹੀ 
ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਧਰਮ ਵਿਖੇ ਮਿਲਣੋਂ_ ਬੈਦ ਕਰ 
ਦਿੱਤਾਗਿਆ ਸੀ ਓਹੁ ਬਲਵਾਨ ਸੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਸੂਰਮਤਾ 
ਦੇ -ਕੈਮਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ _ਚਾਹੈਦਾ ਸੀ ਆਪ ਭੀ ਬੜੀ ਕਠਿਨ_ੜਾਲ਼ 
ਝਲਣ ਯੋਗ. ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਨਬੈਧੀਆਂ ਤੇ. ਸਿੱਖਾ ਸੇਵੇਕਾਂ 
ਵਿੱਖੇ ਭੀ ਖੇਦਾਂ ਨੂੰ . -ਸਹਾਰਨ -ਜੋਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਸੀ 
ਜੇਹ੍ਹੋ ਜੇਹਾ ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਕੜਾ ਸੀ ਓਹੋ .ਜੇ੍ ਹਾ ਚਿੱਤੁ ਦਾ 

` ਬ੍ਕਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸੀ.ਜੇਹੜਾ ਸਿੱਖ ਘ ਘੋੜਾ ਅਥਵਾ 
ਸ਼ਸਤ੍ ਭੇਟਾ ਲਿਆਕੇ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਉਸ: ਪਰ.ਅਤਕੌਤ ਹੀ.ਬੁਸ੍ਹੀ 
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। 

ਜਨਮਸਾਂਦੀ`_. $ ੪੫੨-) ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਦਾ ਭੈਚੀ ਤ ਤਰਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਦ਼ ਆਮਦਨੀ 

ਦਾ ਅਜੇਹਾ ਚੈਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜੇਹੇ ਹੇ ਸਿੱਖਾੰਦੀ 
ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜੇਂ ਜੇਹੇ 

ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਡੀ ਜਮਾਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੰ ਆਪਣੇ “; 
ਵਸ ̀ਵਿਖੇ ਰਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਭਨੀ ਪਾਸੀ ਚੋਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ " 
ਕਰਦਾ ਹੁੰਦ ਸਜ) _ ਮਿ 
ਉਸਦੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿਖੇ ਭੀ ਤਾਸੀਰ ਸੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨ ਨੰ 
ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਓਹੁ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਪਰ ਉਸਨੂੰ -ਸ੍ਰੀਕਾਰ 
ਕਰਦੇ ਸੇ ਸਗੋਂ ਜਾਨਾਂ ਤਕ ਭੀ ਬਲਿਹਾਰੈ ਕਰਨੋਂ 
ਰੋਚਕ ਮਾਤ ਭੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਸੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਛੀ` ਅਜੇਹੇ # 
ਸਿਦਕ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਸੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਪਰ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ " 
ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਭੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ਬੜਾ ਹੀ 
ਧ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੇ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵਡੀ ਬਾਤ ਇਹੁ ਸੀ ਕਿ 
ਸਭਨਾਂ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਸੇ ਨਾਂ ਕੋਈ 
ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਵਡਾ ਹੀ` ਉਸਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਖੇ ਸੀ ਸਭ 
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਇਕਰਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਹੀ ਬਾਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿ 
ਵਿਖੇ ਘਰ ਕਰ ਗਈ) ਸੀ ਬੜੇ ਬੁਸ਼ ਖ਼ਲਕ, ਮਿਠੀ ਰਸਨਾ 
ਡੇ 'ਪ੍ਰਸੈਨ ਝ ਬਦਨ ਸੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਜਾਣਦੇ ਸੇ ਕਿ ਉਸ਼ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁਧ 
ਹੈ ਪਰ ਵੇਰ ਆਪ ਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ 
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ਜਲਮ ਸਾਖੀ .- (9੪੫੨) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਭੇਦਾਇਕ ਸਥਾਨਾਂ ਥੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ: ਗੁਰੂ 
ਸਭਨਾਂ ਪਰ ਹੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਤੇ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਖਦਾ 
ਸੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਬੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਭੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਹੀ 

2”. ਬੂਸ਼ ਅਸਲਾ ਪੁਰਖ ਸੀ ਅਜੇਹਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ 
` ਵੈਰੀ ਭੀ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਓਹੁ ਬੜਾ ਹੀ ਦਾਨੀ 

ਪੁਰਖ ਸੀ ਵਾਲੀ; ਤਾਂ ਓਂਸਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ _ਜੇਹੜਾ ਕਿਸੇ- :ਦਾਂ 
ਕੋਮ ਨਿਭਾਹ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ੧ ਇੱਛਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਰੋਬਿੰਦ 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ; ਲੋੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇਂ 
ਪਯਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨਾਲ਼ ਪੂਰਨ - ਕੀਤ' ਇਸ ; ਨਾਂਲੋਂ 

ਮ ਵਧੀਕ ਦਸੋ ਕੇਹੜ' ਦਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ” ਵਿਸੇਸ਼-ਕਰਕੇ 
“ਉਸਦਾ ਲੰਗਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਨਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਦੀਵ-ਹੀ 

ਵਰਤਦਾ ਹੁੰਦ ਸੀ ਦੀਨਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇਲੰਗਰ ਥੀਂ 
ਰੋਫੀ ਅਤੇ ਕਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾਸੀ॥.- . .;'--- ?: 
ਸੁਭਾਂਵ ਦਾ ਪ੍ਰਸੇਨ ਮੁਖ ਤੇ ਛਬੀਲਾ ਭੀ ਸੀ ਇਕ ਵੇਰੀ ਇੱਕੋ 
'ਸਿੱਖ ਨੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਕੇ ਉਸ-ਦੀ ਖਲ- ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ-ਹੀ 

_ ਸਮੇਤ ਚਿਹਰੇ ਦੇ _ਲਿਆਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ: ਦੀ ਭੇਣ ਕੀਤੀ-ਗੁਰੂ 
ਨੇ ਉਸ ਖਲੜੀ ਨੂੰ ਖੋਤੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਪਰ -ਚੜਵਾਕੇ-ਸ਼ੈਹਰ 

'ਬਸਤੀ_ ਵਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕੀ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਕੇ: -ਘੰਬਰਾਏ. 
_ਕੋੋਈ ਕੋਠੇ ਪਰ  ਚੁੜ੍ਹਗਿਆ ਕੋਈ ਲੁਕਹੀ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ. 
'ਘਰ' ਦੇਝੂਰੇ ਹੀਂਬੋਦੇ ਕਰ ਲੀਤੇਟਗਲ-ਕਾਹਦੀ ੜੀ ਕਿ 
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` ਤੁਨਮ ਸਬ... -. (੪੫੪), ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ,ਨਿੰਘਜੀ 

ਨਗੁਰ-ਵਿਖੇ ਭੁ ਭੁੱਚਲ.ਜੇਹਾ ਆਗਿਆਲੋਕਾਂਦੇ-ਪੈਸ਼ਖ ਸ਼ੋਦ, 
ਜ਼ੋਣ ਲਗੇਪਰੀਤੂ ਜਦ ਸ਼ੇਰਰੂਖੀ.ਗਥੇਨੇ ਨੇ ਹਿੰਬਣ!ਆਰੈੜਿ੍ਆ ੍ 
ਤਾਂ ਧੜਕ ਦੇ ' ਚੋਏ, ਦਿਲ ਫੇਰ-ਟਿਕਾਣੇ-ਪਰ /ਆਾਗਏਤੇ 

_ ਜ਼ਰਵਾਸਰੋਯ:-ਤੇ ਜ਼ਿਸੰਦੇ- ਚਿਜੰਰੇ-ਪਰ-ਹਵਾਈਆਂ ਉਡ: ੍ 
ਦੀਆਂ-ਜਨ ਓਹੁ ਹੌਸ਼ਨਲਗੇ ਇਹ ਦਿਲ. ਲਗੀ: ਨਵੀਨਹੀ 

੧੮੮੨. 

। 

ਵਗਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਖੇ ਭੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸਿੰਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ / ,##ੰ 
ਓਹੁ ਬੁਧੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤਕਾਰ ਭੀ: ਕ੍ਰਦ!ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਭੀ 
ਵਿਦਸਾ ਬੋ੍ਹਤ ਪੜਣ ਤੇ ਪੜਾਉਣ ਦਾ: ਸ਼ੌਕੀਨ ਬੀ ਭਾਰਤ 
ਦਰ ਬਹਦੁਰਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਨੂੰ ਤੇ ਇਤਹਾਸਾਂਨੂੰ ਪੜਨ,ਸੁਣਨ ਦਾ 
ਸੜਾਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੁਖਦਾ.ਸੀ-ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਤ:ਕਦਰ -ਕਰਨਵਾਲਾ , 
਼ੀਕਈ ਕਵੀਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ- ਨੌਕਰ-ਟਖੇ ਹੋਏ ਸੇ ਛੁੱਦਾ . 
`ਬੈਵੀ.ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਬੋਹਤ ਸਲਾਹਿਆ ।ਕਰਦਾਸੀ ਅਰਬੀਬ਼ੋਲੀ 
ਭੀ ਜਾਣਦਾਸੀ 'ਸੋਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਖੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁਰ 
ਕ਼ਛ ਜਾਣਦਾ ਸੀ. ਪੁਰ!ਣ- ਧਾਰਮਿਕ - ਨਪੁਸਤਕਾਂ. ਛਮਾਂ 
ਸਾਸ਼ਤ੍ਰੀਂ ਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਾਂ- ਪੁਗਣਾਂ ਆਦਿਕਾਂਦੀ ਵਿਦ੍ਯਾ ਥੀ 
ਛ-ਚੰਗਾ: ਜਾਣੂ ਪਛਾਣੂ ਸੀ ਤੇਪ੍ਰੇਮਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ 
ਈਸ਼ਰ ਭਜਨ ਵਿਖੇ ਰੈਹਣਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾਸੀਤੇਸਿੰਖਾਂ ` 
ਨੂੰ ਭੀ ਸੁਦੀਵ ਉਸੇਦੀ-ਉਪਦੇ਼ ਦੀ ਪਕਿਆਈ -ਕਰਦ! ਸੀ 
_ਡਵੀਵਗੁ ਗੁਰੂ-ਰ੍ਰੰਥਸਾਹਿਬਤੀ ਦੀ. ਕ੍ਬਹੋਯਾ, ਕ੍ੜ੍ਦੀ-ਸੀ 
ਸੀਆਲੀਨੁਦਿ-ਲਰਦੇ :ਸੜ੍ਰੋਸੂਸੇਂ ਆਪਜੀ 
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_ (੪੫੫) __ ਸੁ ਭਵ ਸਿਧ 

ਤੇ ਰਹੁਰਾਸ ਦਾਂ ਰਕਤ ਕਰਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇਂ ਕੇਰੇਮਾਂ ਤੋਂ 
ਨੇਮਾਂ ਵਿਖੇ ਪੱਕੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿ ਵਿਸਵਾਂਸੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਆਦਿਕ 

;. ਥੀਂ ਵਿਰੁੱਧਸੰਨ ॥ 
'. ਓਹੁ ਸਦਾ ਸੋਚ ਬੋਲਣ ਵਾਰਕਾਸ਼ੀ ਸਭਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਧੇ `ਸਤਵਾਂ 

ਵੀ । ਰਹਿੰਦਾਜੀ ਠਾਂਹੀਜੈ ਮੈਂਦਾਨ ਵਿਖੇਕਦੇ ਕੋਈਸਤਵਾਂਦ ਤੌਦੇ 
ਵਿਰੁਧ ਕੈਮ 'ਕੀਡਾ ਰ ਨਾਂਹੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਂਰੇਂ ਵਿਖੇ ਕਦੇ ਦੇ ਝੂਠਬੋਲੇ ਰ੍ 
ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 

5੦੮ 6 << 
'ਜ਼ੋਰ 

ਲਾਯ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਪਰੰਮਸ੍ਰਦੇ ਬੈਦੇਨੇ ਇਹੀ ਆਖਯਾਕਿ ਕੋਂਈ 
_ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ' ਹੈ ਕਰਾਮਾਤ ਕੇਵੇਲ ਈਸ਼੍ਰਰ ਦੇ ਵੱਸੇ ਹੈ 

. ਇਕਸਮੇ । ਵਿਖੇ ਆਗਰੇ | ਵਿਖੇ ਕਿਸੇਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾਨਿਰਣਾਂ 
ਪੁਛੋਣ ਲਈ: ਪ੍ਰਸ਼ਨ. ਕੀਤਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ. _ਉਤ੍ਰ ਦਿੱਤਾ 1 ਕਿਂ 
ਕਰਾਮਾਤ 'ਤਾਂ ' ਕਦੇ ਭੀ ਕੋਈ ਨੰਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਿਸ 
ਰਗ ਰੂਪ ਦੀੈ ਪੰਰਰਾਂ ਸੈਂ ਤਿਨਾਂਚੀ ਨੂੰ 1 

ਨੌਂਲ ਸਿ ਮਿੱਲ ਸਕਦਾਂ ਹੈ । ਰਥ, ਧੇਰਮ । 
ਚਾਰੇ ਹੀ 'ਥੁਦਾਰੇਬੇ ਇੰਸੰਦੇ' ਵਸੀਲੇ 
ਨਿਹ ਨਾਂਮਿਲਿ ਸਕੇ `ਸੋ ੱਸਕਰਕੇ 
ਯ੍ੰਪਿਤ ਤਹ ਸਦਰ ਪੋਹ ਬਸੰਦੀ . 
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(6 

ਨ ਨਲ ਨਾਈ .<੬< । ਰਿ ੪੫੬ [ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬੰਦ ਸਕ: ਲੀ" 

ਹਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਤਪ੍ਰ ਲੋਰੇ ਹੇ ਥੀਂ ਸ਼ਸਤਾਥੀਂ ਹੈ ਹੈ. ` ਅਰਥਾਤ 
ਜੇਹੜਾ ਪੁਰਖ ਅਥਵਾ ਜੇਹੜੀ ਕੌਮ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਂਸ 
ਕਰਦੀ. ਹੈ ਸਭਚੀਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤ! ਉਸਦੀ ਸੇ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ' 

_ਜੋਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕੀਹ ਧਨ 
ਕੀਹਸੈਜਾਰੇ,ਤੇਕ।ਹਪਰਦ ਰੇ ਓਂ ਜਦੀਸਾਰੇਸੇਵਾਕਰਦੇਹਨ 

ਦ 

---” 

` ਫ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇਉਸਦੇਸੇਵਕ ਤੇਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੀਆਂਉਸਦੀਆਂ ਬਾਂਦੀਆਂ _ 
ਬਣਦੀਆਂਹਨ ਅਰਥਾਤ ਜਿਸਦੀ ਤੇਗਉਜੇ ਦੀ ਤੇਗ ਮੁਕਤੀ 
ਇਸ ਕਰਕੇਕਿਜੇਹੜਾ.ਪੁਰਖ ਰਣ ਖੇਤ 'ਵਿਖੇ ਮਰਦਾਹੈ ਓਹੁ 
ਸਿਧ' 'ਹੀਪਰਮਾਨੰਦਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤਹੋ ਜਾਂਦਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਖੇਭੀਉਸ 
ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾਹੇ ਰੈ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਤੇਬਹਾਦੁਰ । ਉਸਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਹਨ 
ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟੀਵ ਹੀ , 
ਦੇਸ਼ ਨਿਵਾਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ. 
ਇਹੁ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 
ਇਸ਼ਾਰਾਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਹੜਾ ਕੈਮ ਇਸਸਮੇ ਵਿਖੇ ਲੋਹੇ ਨੇ ਕੀਤ' 
ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਅਸੀਹਾੰ ਓਹੁਭੀ ਕਰਾਮਾਤ ਥੀ.ਕ੍ਛ ਘੋਟ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸਲੋਹੇ ਨੂੰ ਫਰ ਲਾਕੇ ਦਰਯਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿਖੇ 
ਤਰਾਯਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲੋਹੇ ਦੇ ਇੰਜਨ ਬੰਬੇ ਬਣਾਕੇ ਹਵਾ 
ਵਿਖੇ ਉਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਏਸੇ ਲੋਹੇ ਦੀ. ,ਬਰਕਤ _ ਕਰਕੇ 

ਰਜ਼ਾਰਾਂਹੀ ਕਲਾ ਚਲਵੀਆਂਹੰਨਸ ਸੰਸਾਰਨੂੰ ਸਸਤਾਤੇ ਬਕ: 
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9 
ਲਾ 

- ਜਨਮ-ਜਾਖੀ੨ ਹਸ ( ੪੪2 ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਢਨਿੰਘ ਕੀ 

ਸਾਖ਼ਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕਤ੍ ਕੀਤ:-ਹੈ ਇਹੀ ਲੋਹਾ ਸ਼ੋਨੈਦੇ 
ਮੁਲ.ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲ ਦਾ ਬਣਤਰਿਹਾ ਹੈ ਹੈਅਤੇ ਬਬਾਹੀਲ ਲੋਂੜ= 
ਵੰਦਾ ਹੈ ਇਹੁ ਸਦੀ ਲੋਰੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤਦੀ ਸੀ॥. ਲਾ 
ਦੂਸਰਾ ਬਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘਜੀ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਖ੍ਰਗਣ 
ਕੀਤਾ ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸਾਰਵਿਖੇਪ੍ਰਣੀ ਬਲਦੇ ਹੋਣ ਕੌਰਕੇ 
ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਵਾਲੇਦਾ ਬਲ ਹੀਨ ਤੇ ਕਮ; ਜ਼ੋਰ! 
ਸੇਵਕ-ਹੈ ਸਭ ਖਾਣੀਆਂ ਜਿ ਵਿ੩ ਇਹੁ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇਮ ਹੈ:: ੪ੱਕਿੰ . 
ਬਲਹੀਣ ਬਲਵਾਨ ਦੱ 9 ਆਗਿਆ ਵਿਖੇ ਰਹੇ ਭਾਂਵੇ£ਤਾਂ. 
ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿ ਵਿਖੇ ਬਹੁਬਲ ਹੌਂਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਥਲ ਭਾਵੇਂ: 
ਬੁਧਚਾ ਬਲ ਹੋਵੇ ਬਲਨੂੰ ਨੰ ਸਦੀਵਹੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਰਾ ਜੇ ਸ਼ਾਜ: 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਂਦ ਆਯਾ ਹੈ ਇਹੀ ਨੇਮ ਬਣਚਰਾਂ ਵਿਖੇ: ਸ਼ੇਰ 
ਆਦਿਕਾਂ ਵਿਖੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ ਇਹੀ ਪੰਖੀਆਂ ਵਿਖੇਰੇ ਇਹੀ. 
ਅੰਡਜ: (ਵਿੱਖੇਤੇਪੁਰਖਾ' ਵਿਖੇ ਹੈ ਬਲਤੇ ਸੁਮਰਥਤ'ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ : 

ਸਭੋ:ਹੀ. ਸਿਰ-ਨੀ' ਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੌਮਾਂ ਬਲ ਦੇ ਆਸਰੇ ਟ 
ਉਨਵੀਆਂ' ਹਨ ਬਲਦੇ ਹੀ ਸਹਾਰੇ ਵਧਦੀਆਂ-ਹਨ ਤੇ:ਬਲਟ 
ਦੇਹੀ ਆਸਰੇ ਵਾਧੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਰੇ 'ਹਦੀਅਂ- 
ਹਨ ਨ ਬਲਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੁਰਖ ਪਸ਼ੂਆਂ- ਖਸੋ?-ਕੌਮ- 

ਹੇ- ਬਲਦੇ, ਸਹਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੰ ਨੂੰ ਡੈਡ: ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਲਹੈਂਟ 

ਸਾਰੇ: -ਖੇਡ=ਸੈਸੂਕਰਦੇ ਬਲ ਦੇ. ਸਿਰ; -ਹਨ;ਬਲਜੀਟ ਸਦੀਵ= 

ਹੀ ਮੰਦੇ ਭੈੜੇ ਹਾਲ ਰੈਹਾਂ ਦੇ ਹਨਬਲਵਾਨ ਆੜਮਮਦੇਲਈਨ 
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ਜਲਮ'ਸਾਖ-..'- __( ੪੫੮) ___ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ' 

ਸ਼ਰੀਰ ਥਲ _ਬਲਵਾਨ'ਦੀ ਲੋ ਲੋੜ ਹੈ' ਡੇ 'ਬਲਵਾਨ ਸ਼ਰੀਰ ਆਂਤੰਮਾਂ 
ਬਲੰਵਾਨ ਦਾ ਆਸਰਾਂ ਤਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਲ ਕੌਰੀਮਾਂਤ ਨਾਲੋਂ 
ਕੁਛ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਤੀਸਰੀ ; ਕਰਾਮਾਤ ਗੁਰੂ 
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਨੇ ਧੈਨ ਨੂੰ ਅਖ੍ਿਆ ਹੈ “ਇਸ ਦੇ. ਖੱਡ - 
ਤਮਾਸ਼ੇ ਐਨੇ ਪ੍ਰਗਟਹੈਨ ਕਿ ਵਰਨੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਸਗਦੇ ਸੈਸਾਰ 

ਵਿਖੇ ਜੇਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਂਰੋਂ ਇਹੁ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਦੋਸ਼ਾਂ 
ਨੂ ਇਿ ਵਾਲ਼ਾ 'ਧੈ ਹੈ ਸਭ ਰੋਗਾਂਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਵਾਲੀ ਰ੍ 

ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਸਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹੁ ਪੂਰਨ ਨਾਂ 
ਕਰਸਕੇ ਇਹੁ ਪਾਸ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 

ਸਿਤ੍ਰਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਕ ਨਹੀ' ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਸੁਖ ਦੁਖ ਨਹੀਂ 

ਪੁੱਛਦਾ ਇਸ ਥੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁਤ੍ਰ ਪੁਤ੍ਰ ਨਹੀ' ਬਣਵਾ ਮਾਂ ਪਿਉ 
ਪਿਆਰਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੇ ਮਿਤ੍ਕੇਲਦੀਭੀਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਇਸਤ੍ਰੀ 

ਨੱਕਾਮੂੰਹ ਚੜਾਉ' 'ਦੀਹੈ' 'ਸ'ਕਮੂੰਹ ਚੜਾਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ' 

ਭਰਾ ਬੁਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਭਾ ਸਮਾਜ ਉਸਨੂੰ ਭੈੜਾ ਸਮਝਦੇ 

ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹੁ ਪਾਸ ਹੋਂਵੇ ਤਾਂ ਪਰ'ਏ ਏ ਭੀ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 

ਸਾਰੇ-ਹੀ ਉਸ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 

ਹੀਉਸਦੇ ਮੁੰਹ ਵਲ ਤੱਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਯ ਦੀਆਂ 

ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਡੀ: ਮੀ ਟੋ ਦਿ ਨਾਲੋਂ ਕਛੁ ਘੋਣ 

ਨਹੀਓਹਨ ॥.. ਰਿ 
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ਗੁਰੁ ਤੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘਜੀ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ: ਸਦਾ 
ਸੀ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਹੌਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਮੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਸਭਨ 
ਨਾਲ ਪਿਅ'ਰ ਕਰਦੇਸੀ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋ' ਵਧੀਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਖੇ 
ਇਹੁ ਸੀ-ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਖੇ ਕੋਈਭੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾਂ:ਦੋਸ਼ 
ਨਹੀ'ਸੀ ਨਾਂ ਉਪ ਮਾਂਦੀਵਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾਕਿਸੇਦੀਫ੍ਰੈਬਤਾ 
ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਦਿਲਵਾਲਾ ਪੁਰਖ 
ਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਦ: ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਕਸ਼ਣ/ਤੇ 
ਖੇਦ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਧੈਗਈ -ਤਵੇ-ਹੀ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂ ਵਿਸਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ 

੫ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵੇਂਦੇਰਹੇ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਦ ਗਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਂਦੇ ਗੇ 
ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹੁ ਨੇ ਜਾਗੀਰ ਦੇਟੀ ਚਾਹੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਨਾਹੀ 
ਲਈ; ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾਸੱਚਾ ਸੁਭ ਇੱਛਕਸੀਜਦ ਬਹਾਦੁਰ.ਸ਼ਾਗੂੰ 
ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਜਰ£ਲ ਬਨਾਕੇ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਭੇਜਣਾਂ 
ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ॥. >੨- “ਚ 

_ ਭਾਂਡੰਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਰੋਹਤਾਂ ਬੈਹਤਾਂ ਪਰ ਗੁਰੂ 
! . ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਦੀ ਰਾਇ ਦਾ ਨਿਰਣਰੀ- 
ਰ੍ ਓਹੁਔਂ ਔਤਾਰਾਂਦੇ ਸ਼ੰਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦ' ਸੀ:ਤੇ ਨਾਹੀਂ ਇਸ: 

ਬਾ ਨੂੰਹ [ਹਅੰਗੀਕਾਰ “ਕਰਦ ਸੀ: ਕਿ ਈਸ੍ਹਰਟਦਾ ਕੋਈ 

ਔਤਾ੍ਰਜੀਸਾਂ਼ ਵਿਖ੍੍ਹੋਸਕਦਾ ਹੈਕੋਈ. ਕੋਈਪੁਰਖ” “ਦਸਵੀਂ 

511 5ਧ੧9010 169]੮5109/। 1 €10ਗਪੂ ॥0੦॥੧6੦11€1610&001011.੦॥॥ 



੨ ਸਿਨਮਾ £ ( ੪੬੦ ) ਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘਾਂਜੀ “ 

ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਂਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਰ ਬਚੇਨਾਂ `ਨੂੰ ਜੇਹੜੇ 
ਛੰਦਾ-ਬੈਦੀ ਵਿਖੇ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਿਸ਼ਨ; ਰਾਮ ਚੰਦੁਾਆਦਿੰਕਾਂ 
ਚੋਵੀਹਾਂਔਤਾਰਾਂਬ੍ਰਹਮਾਂ ਅਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਐਤਾਰ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਦੇਂ 
ਹਨ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਪੱਕਾਕਰਦੇਹਨ ਕਿ ਓਹੁਉਣ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਔਤਾਰ 
ਈਸ਼੍ਰਰ ਖ਼ੰਨਦੇ ਸੀ ਜੇਕਰ ਈਸ਼੍ਰਰ ਨੂੰ ਅਫਤਾਰ ਨਾਂ ਮੌਠਦੇ ` 
ਡਾ: ਉਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾਂ ਕਿਉ' ਕਰਦੇ ਕਿਜੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਉਪਮਾ 
ਕਰਨੀ ਹੀ ਔਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣ' ਸਕਦੀ 'ਤੇ 
ਨਾਹੀਂ'ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਬਿੱਤਾਂ ਸ੍ਰ ਸ੍ਰੇਯਾਂ ਥੀ ਇਹੁ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੂੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਕਿੱਧਰੇ ਭੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵੰਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਹਾਂ 
ਇਹੁ. ਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐ ਔਤਾਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿ - 

੬ 

ਹਾਸਾਂ ਨੂੰ ਛੋਦਾ ਬੈਦੀਵਿਖੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਖਾ ਵਿੱਖੇ ਜਿਵੇ' ਸ਼ਾਇਰ 
ਇਤਹਾਸ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਤਿਵੇਂ ਲਿਖਯਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਦੀ ਬੀਰਤਾਂ 
ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਦੇ ਕੇਮਾਂ ਨੂੰ ਚੈਗੀ ਬਾਣੀ ਦ੍ਰਾਰਾ ਛੌਦਾ ਬੈਦੀ ਵਿਖੇ 

ਰਚਕੇ ਅਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ 'ਉਭਾਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਯਾ ਹੈ 
ਤੇ-ਇਸਥੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਭੀ ਇਹੂ ਫਲ-ਨਹੀ'.ਕੱਢ 

-ਸੋਂਕਦੇ ਕਿ ਓਹੁ ਔ ਔਤਾਰ ਹੋਣਾਂ ਈਸ਼੍ਰਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਅਥਵਾ 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਦਿਦਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਔਤਾਰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਪਰ `ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 
-ਜ਼ਲਾਂ ਪਰ: ਬੈਹਸ ਕਰਨ.ਦੀ ਕੀਹ .ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਜਦੋਂ 
ਉਸ਼ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਮਰਤਖ ਪ੍ਰਗਟ ਪਏ ਭਾਸ਼ਦੇਹਨ ਕਿ ਕੋਈ 
ਈਸ੍ਹਰ ਦਾ ਔਤਾਰ ਨਹੀਂਤੋਸਕਦਾਦੋਪ੍ਰਕਾਰਦ `ਦੇਬਚਨ ਹਨ 

51 5ਧ੧9010 169]੮5109/। 1 €10ਗਪੂ ੦॥੧61੦11€161੦॥&000011.੮੦॥॥ 

੨ 

੮. 



ਜਲਮੰਸਾਬੀ£ 2੭ ਤੇ _` ( ੪੬੬੭੨ ) ਹਦ ਦਰਦ ਸਕ 

ਇੱਕ ਓਹੁ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਰਾ ਦਿਰਿਸ਼ਟਾਤਾਂ ਵਿੱਥੇ ਲਿੱਘਾ ਕਰਕੇ 
ਖੰਡੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਓਹ ਨਹ ਵਿਖੇ ਪਰ ੧ ਤਸਔਤਾਰੌਦ 
ਖੰਡਨੇ ਹੈ: ॥੨- 

> ੫ 

ਲੈਕੇ ਸੈਂ ਦੱਸਵਾਹਾਂ0-.. . ਰ 

(.੧). ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ ਵਿੱਖੇ ਲਿਖਤਾਹੈ ਪਰਤੇ ਸਿ 
(ਟੀਕਾ ) ਨਮਸਕਰ ਹੋਵੇ ਵੇ ਉਮ ਈਸ਼ਰ ਨੂ ਜਿਸਦਾ ਕੇਈ ਸ਼ਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ॥ 

ਨਮਸਤਅਸਾਏ ਨਮਸਕਾਰ: ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ -ਜੋ ਜਸ ਜਨਮ 
ਦੱਤ $, ਨਹੀ”ਧਾਰ 'ਧਾਰਦ। ਨਮਸਤੰ_ਅਜਨਮੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਸੇ 

ਗਿ : ਨੂੰ .ਜੋਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ॥ ॥: ੨੩ 

( ੨੩ ੧) ਇਕ ਹੋਰ ਅਸਥਾਂਨ ਵਿਖੇ ਗੀ ਕਿਹ!ਹੈ ਰਿ ਅਜਨਮਰੈ 
- ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਂਹੀ' ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ ॥:--- ; ਅਬਰਲ-ਹ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾੜਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾ 

ਦੂਸਰੀ ਭਾਂਤ ਦੇ ਬਚਨ, ਝੂ ` 
6੩). ਕਿਤੇ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੇ ਕੀਟ ਕੋ _ਕੋਦੈਂ “ਉਪਾਏ॥ ਡ` (੩੬੪ 
ਅੱ . ਉਸਾਰੇ ਮੁੜੇ ਫੋਰ ਸੇਵੇ 'ਬਠਾਏ'॥ ॥ੱ 

(ਵੀਕ ਹੱ ਨਜਰ ਵੱ4ਗੇ “ਕਈ ਕਰੋੜਾਂਹੀ' ਕੀੜੇਂ ਉਤ੫ਡ£੩ੀ; 
ਫਰ ਨਾਂਬ ਕਰਕੇ ਫੋਰ ਬਣਾਏ ॥ :: 

% 

'ਡ ਸਾਰੇ ਘੜਕੇ 

5 ਪਰ ਤਸਰੀਵਸਭਸੈਗ ਮਰ ਛੱ ਪਰ ੫ 

੪) ਕਾਹੂਨੇ ਨੌਕ ਬਧੇਉਰਠਾਂਕੁਰ ਕਾਹੂਡਰੋਸ਼ਕੋ 'ਏੇਸ਼ 
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ਪੈਹਲੀ ਭਾਂਤ ਵਰ ਇਹੁ ਹਨ ਢੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ 



#ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਥਰ-ਦ ਠਾਕੁਰ 'ਗਨਲ. ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ , 
1. ₹ ਨ 

ਦੇ > =ਪ੍੍ਸੇਸੂਰ-ਮੰਨ ਲੀਤ। ॥%' ? “ 2 ੯ 

ਕਾਹੂ ਕਹਕੋ ਹਰਿ ਮੰਦਰ ਮੈੰ ਹਰੀ ਕਾਹੂ, ਮੰਸੀਤ ਕ &ੇ 
ਨਿੰਮ ਲਝੰਬੀਚ ਪ੍ਰਮਨਯੋ-॥. ਰ੍ 
(ਵੀਕ ਕਾ) ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਖੇ ਹੈ-ਕੋਈ?ਉਸਟੰ ਸਿ 
ਦੋ =ਵਿਬੇ ਹੀ: ਮੁੰਨਦ ਹੈ।। "੧੫ 

-ਕਾਹੂ ਨੇ ਰਾਮ ਕਹਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਹੂ ਕਾਹੂ ਮਨੋ 
“ਅਵਤਾਰ ਨ ਮਾਨਯੋ1:- 

9 ਨ ਵ੍ਰਿਸੇ ਨੇ ਚਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਖ ਮੰਨਯ-ਹੈ-ਪਰਮੈ-ਕ੍ਸੇ ਟਰ ਈਸੂਦ 
'ਮਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ॥ ਦਰ 

`ਫੌਕਣ ਧਰਮ ਬਿਸਾਰ ਸਕੈ “ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਕੋਪ 
“ਕਰਤਾ 'ਜੀਕਾ ਜਾਨੰੜੇ॥ “::- ': 

(ਦੀਕਾ)` ਜੰਗ ਝੂਠ ਲਬਾਂੜ ਘਰੇਮ ਹੈਨ. ਅਸੀ ਤਾਂ ਇੰਕ ਛਰੜਾਂਰੰ ਨੂੰ ਰੀ ਕਰਤਾ ' 
ਨ ਇੀਬਵਰ ਜਾਣਦੇ ਗਾ.।(-- 2... ੧੨੬੧੭ ੫: ੭੬੬ 

(੫) ਜੌ ਕਹੋ ਰਾਮ ਅਜੋਨੀ ਅਜੇ ਅਤਿ ਕਾਹੇ ਕੋ ਕੌਸ਼ਲ 
ਕੱਖ ਜਯੋਜੁ॥ 

(ਟੀਛ।) ਜੇਕਰ ਰਾਮ 'ਅਜੋਨੀ -ਤੇਅਜਾਤ ਐਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੇਰ ਚ ਓਹੁ ਕੋਂਸ਼ਲਯ ਦੀ 
ਗੁਖ੍ ਥੀ: ਲਿਉ ਉਤਪਝ ਹੋ ਹੋਯਾ।-. ਤ 

;-_ਕਾਲ, ਹੂ ਕਾਨ ਕਹੇ ਹੇ ਜਿਹਕੋ ਕਿਹ ਕਾਰਨ ਕਾਲੁ ਤੇ “' 

191 

ਪਕਾ ਡਰ ਦੇ ਸਿ 

ਵਿ ) _ਜਿ੍ਸ ਨੂੰ 
£ 

ਪੱ 
. 33 ` ਤਹ 
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-ਜਠਰੰਤਰ ਆਯੋ ॥` 

: “ਤਾਭ:ਨਾਂ-ਮਾਤ ਕਹੇ ਹੇਜਿਰ ਕੇ ਕੋ ਭਿਰੁ ਕਿਉਂ ਬਸ ਦੇਵਹ 
.._ ਬਾਪ ਕਹਾਯੋ॥ ੨ 

(ਟੀਕਾ 2" ਤੁਸੀ ਜੋ ਕ੍ਰਿਰਿਨ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕ੍ਰ' ਸਿਧ ੮ ਕਰਕੇ. : ਉਚਾਰੇ ਰੋ ਰੋ ਭਲਾ ਜੈਕ 
ਓਹੁ ਕ੍ਰਿਪ' ਨਿਧ ਸੀ ਤਾਂ ਬਧਕ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਉ' ਮੌਂਯਾਂ ॥ .. -... 
ਸੋਹੋਰਨਾਂ ਕੁਲਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ .ਤਾਂ ਯਾਦਵਾਂ ਦੇ ਸਰਬੈਸ. ਣੁੰ ਗਿਉ'ਨਾਕ' 
ਕਰਾਯ'॥ 
ਜੇਹੜਾ ਆਦਿ ਬਥੀ' ਪਰੇ ਹੈ. ਅਜਨ੍ਮਾ ਹੈ ਓਹੁ ਭਲਾ ਫੇਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਵ ਕੀ 

. . ਦੇ ਜਠਰ ਵਿਖੇ ਅ ਸਕਦ। ਹੈ ॥ 
ਜਿਸਦੀ ਮਾਂਤਾਂ ਪਹਿ ਕੋਈ ਨਹੀ'ਛੇਰ ਉਸਦਾ ਪਿੱਚਾ ਬਾਸਦੇ ਵਕੀਕੂ ਥਣਦਾਂਰੈ॥) 

੧. ਹੈ )' 'ਜਾਲ਼ ਬਧੇ ਸ੍ਭ ਹੀ ਮ੍ਿਤ- ਕੇ ਕੇ ਕੋਊ ਰਾਮ .ਰਸੂਲ-ਨ$ 
- ;;-ਬਾਚਨ,ਪਾਏ॥ ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਫਨਿੰਦ ਧਰ! ਮਰ ਭੂਭ ਰ੍ 

ਪਾਏ ਠ ਧਏ ॥ 

(ਵੀਲਾ)£ , ਸ਼ਥ ਮੌਤ ਕੇ ਜਾਲ ਵਿਖੋ ੪ 
-ਖੱਚੰ ਮੌਕਦ, ॥੧>'` /& 3 

ਜਨਾਂ ਨੇਮੋਤਰ-ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ, ਕੀਤਾ ਹੈਉਹ ਓੜਕ: ਨੂੰ, 
` ਹੇ ਮਨੰਤੂੰ ਅਕਲਾਂ ਹੈ ਅੱਤਾਲੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚੌਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨ ਪਲ ਰਣ ਉਤ 
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ਸੀ ਤਜਨਰਲੇਬਪ੍ਰਕਮਘਰੰਚੇਂ ॥ 
` ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 'ਬਿਸ਼ਨ ਕਬਹੂੰ ਨਾਂ ਧਿਆਊ” ॥ 

ਇਵਬਾਂਨ-ਸੁਨੇ ਖੋਹਿਰਾਨ ਨਾਂ ਤਿਨੇਸ਼ਿਉਮਲਿਵਲਾ 
ਗੀ ਮੋਰੀ ਪਮਾਇਨ ਸਿਉ#ਮਹਾਂਕਾਲਜ਼ੱਖ _-੧ 

`ਲਝਉ ੨ਵਾਰ' ਹੰਮਾਰੋਂ 4#ਮਹਾਲੋਹਸੈਂ”ਕਿੰਕਰਬਾਰੋ ॥ _ 

(ਟੀਕਾ) ਮੈਂ ਗਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਬਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਵੇ ਭੀ ਐੰ ਵੱਖੋ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦਾ ॥ 
>  " ਕੱਠੀ ਸੁਣੇ ਹਨ' ਪਰ ੜਿਨਾਂ ਵੀ ਪਛਾਣ ਮੈ ਸੈਟ੍ਹੰ ਨਹੀਂ॥- `. .`' 

ਲੀ ਥਕੇ ਕਠੋਰ ਦੇਖ ਵਿਖੋ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ'ਦ ਹੈ॥ ; _, 
ਦਿ ਦਹ ਤਿਸ ਵਿੱਖੇ ਅਪਣਾਸਵਕ ਜਾਣਕੇ' ਥੇਚਾਉਦਾ ਹੈ 1 [ 

_ (੯7 ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਯਾ ਤੇ ਰੰਰਕਫ ਨਵ ਕੰਮ 
_ਕੀਤੇਠ “ਨਾਲ ਰੀ ਆਪਣੇਂ ਆਪ ਨੂ ਬ੍ਰਹਮ ਉ ਉਚਜਰਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ 

ਬੁਰਕੀ ਬਣਿਆ ਛ ਭਲਾ ਜੇਹੜੇ “ਤਿਸ ਪਰ ਤਿਸ ਕਰਨਗੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂਦੂ 'ਕਿੱਸ ਪ੍ਰਕਾਰਬਚਾਂ ਸਕਦਾਹੇ ਜੋ ਜੋ ਆਪ: ਤੁੱਬਦਾ ਹੋਵੇ 
ਓਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਣ ਕਿਸਤਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਤਾਰ ਸੰਕੰਦਾਂ ਹੈ ਕੇਵਲ 
ਈਸ਼ੂੰਰਹੀ 'ਸ਼ੱਕਤੀ ਮਾਨ ਹੈ?ਓਹ ਰੀ 'ਉਤਪੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਓਹੀ ਮਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹੈਂ॥ ੍ ਦਾ 

(੨ ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਪਮਾਂਦੇ ਕੰਰਕੈ ̀ਹੀਂ ਬਸ਼ ੈਂਦ,ਹੈ ਨਾ 
-. ਬੁਰੀਰਜਨ੍ ਕਰਕੇ ਗੇ ਹੂੰਦਾ ਹੈ ,ਵੇ੍ਹ ਉਰ ਕਿਨ ਦ ਦਾ 
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_ ਜੋਲਮੰਜਾਖੀ” “ੜੇ -੪.ਤ ੮: ( ੪੬ਅ ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਔੋਬੰਦੇ-ਜਿੰਘ(ਸੀ: 

ਔਤਾਰਕਿਵੇਂ ਹੋਸਕਦਾਹੇ ਜਿਸਦ' ਕੋਈ-ਮਾਂਤ 'ਪਿਗੁਨੇਹੀਂ' 
ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਓਹੁ ਫੇਰ ਦੇਵਕੀਦੇ ਪੇਣ.ਵਿਖੈਂ, 
ਕਿਸਪ੍ਕਾਰ ਆਸਕਦਾ' ਹੈ ਇਹੁ ਸਭ ਵਸਵੀ' ਪਤਸ਼ੀਹੀ 

> ਦੈ ਸ਼ਬਦ' ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਿਖੇ ਖੇ ਲਿਖਯਾਹੈ :ਹੈ॥ ਹੇ 

ਧ ਜਿਵੇਂ ਓਹੁ ਔਤਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੁਧਸੀ ਏਂਸੇਪ੍ਰਕਾਰ ਓਹੁ ਫੋਵੀ 
[ ਦੇਵਤਿਆਂ ਪਰ ਭੀ ਨਿਸਚਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਾਰਦਾ ਨਾਹੀਂ ਕਿਜ੍ਹ 

ਨੂੰ-ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ' ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਰਵਾ _ਾਂਹੀਂ ਆਂਪ 
_ ਕਰੇਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ॥` 5 

“ (੨) ਰਾਮ'ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉਨ ਕਰਕੇ ਕਲਕਨ 
ਕੈ ਨਹੀਂ-ਹੂੰਦੀ -ਬੂਹਮਾਂ ਵਿੱਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ 'ਸੂਰਜ ਰਦਮਾਂ 

'ਦਿਕ ਸਭ ਕਾਲ ਦੇਹ ਵੱਸ ਹੈਨ _ ( ਯ੍ਥਾ)' 
ਪਕ੍ਰਿਸ਼ਨਐਂ ਬਿਸ਼ਨ ਜਖੇ ਤੁਹਿ ਕੋਦਿਕ ਰਮਾ ਰਹੀਮ 
“ਕਲੀ ਬਿਧ ਧਾਯੋ, ] ਸਿ ਜਪੰਤੇ ਅਰ ਸੰਤੁ ਬੇੜੇ 

(੬੩ ਅਰ ਵੀਬੂਜਾ ਸਬ 
` ਨੋੜਰੀ ਦੀ-ਪੂਜਪਕੀਤੀ,ਖਵਲੀ ਬਹੁਮਾਦੀ- -ਉਪਪਜੰਨ ਭ-ਕੀਤ 
ਨਰ ਥਚਾਸੰਕੈਗਾਤੂਸੀਂਭਾਂਵ '੍ੋੇਂਹੀ ਦਿਨ ਉਸ ਹੋਮ 'ਉਪਾਸ਼ਨਾਂ ਨ 
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ਜੀ ਵੇ ਪਰਤ ਤੂ ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਂਡੀ ਭੱਜੀ ਵਰਗਾ ਭੀ ਕੰ ਕੰਮ ਨਹੀ:ਦੇਣਾਂ ਸੈਸਾਰੀ.ਲੋਂਭ ਲਲਚ 
ਵਿਖੇ ਮੱਤ ਤੇ ਤੋੜ ਜੰਤ੍ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋ ਮੌਤ ਦੇ ̀'ਪਾਉਥੀ ਨੂਹ ਕਿਸੇ ਡੀ ਨਹੀਂ 
ਬੱਚ" ਸੱਕਣਾਂ। ॥%-੯”- £ 

ਜਦੋਂ 'ਗੁਰੂਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ. “ਪੁਰਖ 
ਵਰਗਾ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨਤਾਂ ਵੇਰ ਭਲਾ ਕਿਸਤ੍ਾਂ ਹੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ .4 
ਕਿ ਓਹੁ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਵਡਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਲੌਕਾਂਨੇ ਜਿਸਨੂੰ “ 
ਚ੍ਹਿਆ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਸਥਾਪਨ ਕਰ ਲੀਤਾ ਤੇ ਪੂਜ' ਆਰੰਭ ਕਰ 
ਦਿੱਤੀ ਅਜੇਹੇ ਘੋਰ ਸਮੇ ਵਿੱਖੇ ਗੂਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਘ ਜੀ ਦਾ 
ਔਤਾਰਬਣ ਜਾਣਾਂ -ਕੋਈ ਅਸੰਭਵ ਗਲ -ਨਹੀਂ ਬੀ ਪ੍ਰੰਤੂ 
ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਕੇ ਆਪਣੀ _ 
ਪਦਵੀ ਪੁਰਖ ਨਾਲੋ' ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀ ਵਰਨੰਨ ਕੀਤੀ ॥ 2 

ਮੁਹੰਮਦ ੧ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਿਆਰ' ਬਣ ਬੈਠਾ ਮੁਸਾ ਖੁਦ:-ਦਾ ਮਿਤਰ " 
ਬਇਿਆ ਈਸਾ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦਾਪੁਤ੍ਰ ਹੀਬਣ ਬੈਠਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 
ਜੀਤਾ ਆਪਹੀ ਪਰਮੇਸਰ । ਸੀ ਬੁਧ ਜੀ ਭੀ ਈਸ਼੍ਰ ਬਣੇ ਪ੍ਰੰਤੂ 
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਚਾਈ -ਨਾਲ-ਤੇ, ਭਲਿਮਾਈ 
ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੇ ਵਕ ਤੇ ਪੁਰਖ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ 
ਜੇਹਗੁ- ਬਚਿੱਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਵਿਖੇ ਵਰਨੈਨ ਹੈ॥ _ 

ਜ੍ਰਹਮਕੋ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਰਹਿ॥ਤੇ ਸਭ ਨਰਕਕੁੰਡਮੋਂ “ਪਰਹਿ॥. 
ਮੁੰਬਕੋ ਦਾਸ ਤਵਨ ਕ' ਜਾਨੋ ॥ ਯਾਮੈਂ ̀ ਭੇਦ ਨਾਂ ਰੌਚਪਛਾਨੋਮ 
ਸ਼ੈਰੂੰਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ । ਦੇਖਨਆਯੋ ਜਗਤ ਤਮਾਸ'॥ 
ਹਜ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸੁਰ ,ਉਚਾਰੇਗ ਸੋ ਸਦਾ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਖੇ 
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6 ਭ੭ ) __ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਦ ਸਿਪੱਜੀ ਜੀ 

ਰੇਹੇਗਾਂ ਗੈਨੂੰ ਸਾਰਾਰੀ 8 ਸੈਸਾਂਰ ਉਸ ੫ ਪ੍ਰਸੇਸ਼੍ਰ ਦਾਂ 'ਦਾਂਸ ਜਾਣੋਂ 
ਤੇ ਇਸ ਬਾਤ ਵਿਖੇ ਰੰ ਰੋਚਮਾਤ੍ ਭੀ ਸੌਦੇਹ ਨਾਂ ਕਰੋਂ ਸੈਂ “ ਠੀਕ 
ਠੀਕ ਉਸ ਈਸ਼ਰ ਦਾ 'ਦਾਂਸ ਰਾਤੇ ਸੈਸਾਰ ਵਿਖੇ ਤਮਾਸ਼ਾ 

`” ਵੇਖਣ : ਲਈ ਆਯਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹੁ ਸੱਚਾ 
` ਗੁਰੂ ਹੋਰਨਾਂ ।ਸੈਸਾਰੀ ਸਾਰੇਂ ਮਹਾਤਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ 

ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰਾਂ ਥੀਂ ਇਹੁ ਭੀ ਫਲ ਨਿਰਬੈਦੇਹ 
ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਓਹੁ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਉਸ ਵਾਕ ਨੂੰ ਭ ਨਹੀਂ 
ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜੇਹੜਾ 'ਈਸ਼੍ਰਰ ਤੇ ਤੇ ਜੀਵ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈਂ 
ਈਸ਼੍ਹਰ ਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਓਹੁ ਵਖੋ ਵਖਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਇਸਦਾ 

“ ਨਿਰਣਾ ਕਈ ਹੋਰਨੀ ਥਾਈ' ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ॥ ॥ 

ਰ ਮੂਰਤੀ 
। _ ਜਦੋਂ “ਓਗੁ ਅਜੇਹੇ ਦੇਵਤੇ ਤੋਔਤਾਰਾਂਦੇਸ਼ਰੀਰ ਹੋਣੇ ਟੇ ਹੀਨਹੀਂ 
__ ਮੰਨਵੇਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਓਹੁ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ, ਕਦੋ 
. ਭਲੀ ਆਖਸਕਦੇ ਸੀ ਓਹੁ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਣ ਹੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇਂ 
।_ ਵਿਗੁਸ ਸੀ ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਮੜ੍ਹੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾਂ ਦੇ 
/ ” ਭੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਸਗੋਂ ਪਾਪ ਜਾਣਦੇਸੀ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ' ਸਰੋਂ 

_ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਪਰ ਹਨ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਤੋ ਤੋਰਤੇ ਏਥੇ ਇਿ 

ਦਿ ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਭਰੋ ਵਲ ਹੀਨ ਜੋ ਪੂ ਧੂਜ 
` ਕੋਟ ਗਵਾਏ ॥ ਸਿੱਧ ਕਹਾਂ ਸ਼ਿਧੋਕੇ ਕੇਂਪਰਸੇਂ 'ਫੱਛ ਕੰ ਬ੍ਿ 
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(੩੭. ̀ ਪਾਖੰਡ ਧਰਮ ਯਾਂ ਨ ਸਿਲਾ ਨੂੰ _ਕ੍ਰੇੜਾਂ, ਜੁਗਾਂ ਪ੍ਰਯੈਤ ਨ 
ਪੂਜਦੇ ਰਹੋ ਐਵੇ ਆਪਣਾਂ ਸਮਾ ਗਵ'ਉਣੇਂ ਹੈ 4 __' 
ਪਥਰ ਪੂਜਣ ਕਰਕੇ' ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਹੋਂਦਾ ਸਗੋਂ “ਥਲਤੇ -ਉਨਤੀ..ਨਸ਼ਟ ਹੋਜਾਂਢੀ 
ਹੈ- ਅਤੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਪੁਰਖ ਪਰਾ ਨਹੀ' ਹੋਸਕਦਾ । --. 
ਹੇ ਮੂਰਖ ਤੂ 'ਸਾਰਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਗਵਾ-ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੂਰਤ 'ਪੂਜਾਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹੇ” ਇਸੋਵਿੱਬੇਂ ਗ 
ਭੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਬਿਅਰਥ ਬੀਤ ਗਈ ਕੂ -ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭਗਵਾਨ ਦ-ਸੇਵ-ਨ੧- ਕੀਤੀ 
'ਐਵੇ' ਹੀ ਮੈਸਾਰ ਵਿਖੇ ਆਕੇ ਮਰ ਗਿਓ' ॥ਰੇ £ੂਰਖਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਨ ਵਿਖੇ ਵੈਠੂ ਸ਼ਰਮ 
ਨਹੀੰ “ਸਉ 'ਦੀ ਐਵੇ ਥਿਅਰਥ ਉਮਰਾਂ ਨਾਂ ਗਵਾਤੇ ਸ੍ਰੀ ਭ੪ਵੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜੋਨਮ 
`ਸਵਾਂਰ ਲੈ॥ ੬ ਰ੍ 2 

(੨) ਕਾਹੇ ਕੌ ਪੂਜਤ ਪਾਹਨ ਕੋ ਕੁਛ ਪਾਹੁਨਸੈ ਪ੍ਰਮੇਸਵਰ ੍ 
<%--ਨਨਾਂਹੀ॥- _ 

ਇਤਆਦੀਬੌਹਤਵਾਕਗਰੂਰਬਸਾਹਿਬਵਿਖੇ ਭਰੇਪੱਏਰਨ ॥ 
ਹੇ ਮਿਤ੍ਰੋ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੂਜ੍ਦੇ ਹੋ ਉਨਾਂਦੇ 'ਦੇ ਪੂਜਣੇ ਕਰਕੇ 
ਪ੍ਰਮੇਸੰਵਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮੇਸਵਰ - ਲੂੰ ਪੂਜੋ 
_ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੁਖ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋ:ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ ਧੋਖੇ ਤੇ ਕਪਣ ਦੇ ਧਤਮਾਂ ਥੀਂ-ਕਛ ਲਾਭ ਨਹਂ!॥ :-... 
(੩ ) ਜੋ ਜਗ ਤੇ ਕਰਹੀ ਤੇਪਸਾ ਕੁਛ ਤੋਹਿ ਸੈਨ, ਲਾ 
ਭਲ ਪਾਹਨ, ਹੈ. : ਨ ਦ ਸਿ 
ਗੋ ਉਠਾਏ, ਫੋਲੋ ਬਿਧ ਸੈ. ਜੜ ਤੋਹਿ ਕਛੂ -ਬਰਦਾਨੇ' ਨਾਂ 
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ਨ € 

ਜਲਮਸਾਖੀਨੋ> >> __( 8੬ ? ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਤ 

ਤੈਅ ਇਤਆਦਿਕ ॥ 
ਹੋ; ਹੇ:ਪਿਆਰਿਓ- -ਜੇਤੁਸ਼ੀਂ ਜੁਗਾਂ ਸਕ 'ਭੀ੪ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਪੀ 
ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ.ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ.ੀ ਪ੍ਰਸ਼ੈਨਤਾ 
ਪ੍ਗਟਨਹੀਂ-ਕਰਨੀ ਹੇ ਮੂਰਖ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੇਕਤੀ 
ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਪੇਬਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਕਤ-ਨਹੀਦੇਂਣੀ 
ਤੈਨੂੰ -ਇਹ ਕੀਹ ਭਰਮਧੈਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦ੍ਖਾਂ ਕਸ਼ਣਾਂਸ਼ੀਂ 
ਮੂਰਤੀ. ਮੈਂਨੂੰ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ ਗੀ ਸੋ ਹੇ ਮੂਰਖ ਬੇਸਮੜਾਂ -ਪੁਰਖਾ 
ਇਹੁ:ਬਾਤ ਚੇਤੇ-ਰਖ ਜੋ ਇਸ ਰਿ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ 
ਤੂੰ ਆਪਣੀ: ਪਤ ਗਵਾ ਬੇ ਠੇਗਾ॥ -: _ _ ਬਚਿਤ੍ਰਨਾਫਕ:' 
(੪) -ਪਖਾਨ ਖੂਜਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਨਾਂ ਭੇਖ ਭੀਜ ਹੋ ਹੋਂ ਕਹੀਂ 
“2 ੪ ਅਨੰਤ ਨਾਮ (94 ਹੋਂ ॥ ਪਰਮ “ਪੁਰਖਪਾ ਨ 

| ਦੀ :ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਆਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲਿਟਕਾਰਨੀ ਦਾਭੇਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਂਜਂਕਦੇ 
ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹ&, - ਹਲੇ. ਪੁਰਖ .ਈਸ਼ਵਰ,ਦਾ, 
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ਕਨਮਾਂਲਾਖੀ“ 2 ਤੂ ਨ 2 ਏਂ [6 '੪੭੬ ) ਸੀ ਸੱ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਘਾਜੀ ਹੂ 

ਧੈਹਰਨਾਂ ਬੋਦਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ । ਪਰ” ਜੰਵਜਰਾਰੰਪ੍ਰਿਖਕ 
ਬੈਹਲੇ ਠਿਰਣਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਚੁਕਾ ਹੈ ਏਥੇ ਤਾਂ ਕੇਵੇਲੰ ਐਨਾਂਰੀ 
ਦਸਟਾ.ਹੈ. ਕਿ ਗੁਰੂ-ਗੋਬਿੰਦ-ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ.ਆਪੰਣੀ “ਕੀਹ 
ਮੈਰਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੌ ਹੁਣ ਇਹੁ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਹਨਾਕਿ ਗੁਰੂ ' ਰ੍ 
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਯਗਜੋ ਪਵੀਤ ਸੈਸਕਾਰਾਂ ਵਿਖੇ ਪਰਤਖ 
ਕਰੀਏ ਸੋ ਅਜਕਲ-ਇਕ ਨਵੇਂ 'ਸਿੱਖ ਦੀ ਹਿੰਮਤ'ਤੇ ਕੋਸ਼ਸ 
ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈ_ ਜੇਹੜਾ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੰ ਗੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪ੍ਗਰੇ 

ਇਹੁ- 'ਪ੍ਰਗਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੀ 
ਜੇਠੇਉ ਪਹਿਰਾਯਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ̀ਵਾਸਤੇ' ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ' 
ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੀਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਬਤ ਵਿਖੇ ਓਹ ” 
ਭੁੱਲ'ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂ ਜੇਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨੋਊ ੦ ਧਾਰਕ ਹਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੇ 
ਬਚਾਉ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ̀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪੰਤੂ 

_ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜਨੇਉ ਪਹਿਨਣੋਂ ̀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ 
ਪਾਠਕ ਜਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੋਚਰ ਰੈਹਤ ਨਾਮਾ_ਕਰਦਾ ਹਾਂ ੍ 
ਜਿਸ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਤਖ ਇਉ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਰ੍ 
ਪੱਸਿੰਘਟੋ ਹੋਇ ਗਲਤਾਗਾ ਮੇਲੈਮਰੋਪੜਬਾਜ਼ੀ ਗਨਕਾ ਖੇਲੈ,, 

_ ਜੇਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਨੇਊ ਪਾਵੇ ਅਥਵਾ ਚੌਪੜ` 
ਅਥਵਾ ਬੇਸਵਾ ਗਮਨ-ਕਰੇਗਾ:ਸੋ ਸੋ ਕੁਸ਼ ਹੋ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਿਸਕ ` ਰਹ ਵੇਗ]॥> “ਨਮ ਨਲ ਨੰ( ਵਿ 
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ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਖੇ ਜਦ ਪ੍ਤਖ-ਇਕ:ਬਚਨ-ਸਪਸ਼ਰ-ਉਲੂਠ 
ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਦੀ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੁੱਪਕਰ- -ਜਾਣਾਂਲੋੜੀਏ4; 
ਟੀਕ! - ਰੈਹਤ ਨਾਮਾ ਤਵਾਰੀਖ ਅਗ੍ੇਕੀ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਥਣਾਈ ਹੋਵੀ ਕਨੀ੫ਮ, ਬਿ, 

ਦੀ ਦਾ ਸਫ਼ਾ੩੭੪ ਪਰ | ਲਿਖਯਾ ਦੇਖੋ।! 

? ਜੇਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੁ ਆਖਦੇ ਹਨ 'ਕਿ ਗੁੜੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀਂ 
ਜਨੇਉ ਪਹਿਰਨਦੇ ਅਨਕੂਣਲ ਸੀ ਓਹੁ ਧੋ ਧੋਖਾ ਦੇ 'ਦੇਹਨ, ਮਗ 
ਉਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਪਰ ਪਾਣੀ ਫੇ ਫੇਰਦੇ ਹਨ ॥ 

ਇੱਕਅ ਅਜੇਹਾ: .ਫਿਰਕਾ ਰੈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਹੜਾ ਪੱਕ - ਕ ਇਸਗਲਦਾਂ 
ਨਿਸ਼ਚ£ -ਕਰਵਾਉ” ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦੇ 'ਸਿੰਘਜੀ 
ਵਰਨਾਸ਼੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਖੇ ਜੇਹੜੇਂ ਵੰਰੋਠਾ 
ਆਸ਼੍ਮ ਹਨ ਓਹੁ ਉਨਾਂ ਦੀ ਵਲ ਪਖ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੈ ਬਿਨ 
ਦਲੀਲੋਂ= ਜਿਸਦਾਂ ਜੀ ਚਾਹੇ ਸੋ ਦਾਵਾਕਰੇ ̀ਤੇ- ਬਿਨਾਂ ਮਤੇ 
ਦੇਂ ਜਿਜੇਦਾਜੀ.ਚਾਹੇ ਪਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ॥ ₹% 
ਨਿਰ ਸੈਂਦੇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ. ਦੇਵ ਤੇ“ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਮੰਜੀ 

ਰ੍ ਵੇਦਾਂ ਢੇ ਸਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੇ ਤੇ-ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ-ਮੰਨਦੇ ਭੀ ਸੰਨੰਤੇ' 
ਵੇਦਾਂਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ- ਬਾਣੀ: ਬੋਹਤ ਸਾਰੀ ਅਨਕੂਲ=ਭੀ?ੈਂ 
ਸਗੋ£ਕਿਧਰੇ-ਕਿਧਰੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾਰ -ਵਾਕਾਂਵੱਲ” ਹਿੰਦੂਆਂ 
ਨੂੰ ਡੀਪ੍ੋਰਿਆਰੇ- ਤੇ ਇਸ' ਵਿਥੇਂਤੀ ਕੁਛ ਸੌਦੇਹਾਂਨੇਹੀ-ਕਿੰ 
ਗੁਰੂਗੋਬਿੰਦ-ਸਿੰਘਤਜੀ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾਂਤੇ-ਬਾਲਸੋਧਰੰਸੀ 

ਦੇ ਸਾ 

੩. 

ਚੋ 

੫ 
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ਨ ਦੇ ਅਨਕੂਲ' 'ਸੀ.ਇਹੁ-ਸਚ ਮੁੱਚ ਟੜ ਹੈਕਿਉ' 
ਉਸਦ'ਪੁਰਤੱਖ ਬਚਨਾਂ-ਦ੍ਹਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਜੋ ਰਿਹਾ:ਹੈ ਤੇਉਹ੍ਹਾਂਵਾ ਰਿ 
ਸ਼ੇਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੇ ਉਮਰ£ਡੱਰ ਦੇ ਕੋਮ ਇੱਸ ਗਲ ਦੇਸਾਂਖੀ ' 
ਹਨ ਕਿ ਓਹੁ ਵਰਨ ਅਸ਼੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿਖੇ'ਉਦੱਮ ਕਰਦੇ 
ਰਹੇਸ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਦੇ ਭੀਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਨਹੀ'ਸੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇਕਰ / ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਤਕੂਲ ਉਸਨੂ ਵਰਨ 
ਆਸ਼੍ਮਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਨ ਆਸ਼੍ਰਮਾਂ ਦਾ: ਸਹਾਇਕ 
ਸੰਨਿਆਂ-ਜਾਵ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹੀ ਬਾਂਤਦੇ ਕਰਨੇ-ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂਦੀ “ 
ਸਰੀ: ਉਮਰਾਂ_ਦੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ- ਉਨ੍ਹਾਂਦੀਆਂ: -ਅਦੁਤੀ 'ਏ 
ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ-ਤੇ ਭੇ ਉਸਦੀਆਂ- ਕਸ਼ਟਤਾਈਆਂ ਬੇਦਾਂਦੀਆਂ 
ਸ਼ਰਨ :ਸੀ੍ਠ 'ਲਤਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇਹੜੇ-ਉਬਾਂਰਨ ਦੇ 
ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਪਕੇ :ਕੰਮਟਕੀਤੇ. 'ਹਨ ਚ ਗੋਯਾ ਉਨ੍ਹਾਂਪਰਇਕ ਬੇ ਬੇ 
ਇਨਸਵੀ ਦੀ ਛੁਰੀ ਫੇਰਦੇਣੀ ਹੈਜੇਹੜੇ ਥੋੜੇ:ਜੇਹੇ ਸਿੱਖ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ=ਅਭਿਮਾਨ=ਵਿਖੇ ਖਤ੍ਰੀਤਸਿੱਖਾ, “ਤੇ <. 

ਕੁ ਤੰਸਿੱਖ-ਸਮਝਦੇ ਵਨ ਤੇਟਆਪਣੇ ਆਪੈ ਟੂੰਵੱਰਨ 
ਅਲ਼ਮਾਂ -ਦੇ-ਬੈਧਨ-ਵਿਖੇ=ਮੰਨਦੇ ਹਨ 2ਓਹੁ -ਕੇਂਵੇਲ! ਕੇਸਾਂ 
ਕ੍ਰਕੇਹੀਸਿੱਖਹਨਓਹੁਗੇਰਗੋਬਿੰਦਸਿੰਘਜੀਦਸਿਖਨ੍ੰਹੀਂਹਨੂੰ 
਼ਿਲ੍ਹਨੂੰਬਖਲਸ£ਤੇਕਸਿੰਘੀ ਦੀ(ਖ਼ਦਵੀਕੰਦੱਤੀਂਜ਼ੀਈ;ਸ਼ੀ 
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ਜਨਮੇ ਸਾਖੀ” ਟ ( ੪੭੨ ) ਸੀ ਗੁਡੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ-ਜੀ 

ਉਰ ਥੇ ਝੇਹਤ ਵਿਖੇ ਪਕੇ ̀ਸੂਰਬੀਰ ਖੜ੍ਰੀ -ਬਰਸੰਲੂੰ 
ਧਾਰਨ ਵਾਲੇਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ੧੪'ਉਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਯਤਨੰ ਕਰੇਲੇ 
ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਹੜੇ ਕੇਵਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ 

? ਸਿੰਘੀਦਾਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਓਹੁਕੂੜੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ 
__ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘਜੀਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੁੰਭੀ ਖਿਤਾ 

ਮਿਲਤ ਕਰਦੇਠਾ ਇਹ ਸਚਾਈ ਥੀਂ ਦੂਰ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹੁ 
ਗਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜਿੰਘਜੀ ਵਰਨ ਆਸ਼੍ਰਮਓ 
ਦੀ ਚੀਫ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਰੀਸਗੋ 
ਤਿਨ ਥੀਂ - ਭੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦੇਣਲਈ ਆਏ ਸੀ ̀ਸੋ 
” ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 'ਵਿਸੇਸ਼ਪਦਵੀੰ 
` ਦਿਤੀ ਚੇ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਤਦ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈਸੋ ਹੇਭਾਈਂ 
ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਜੇਤੱਤ ਖਾਲਸੇ ਹੋ ਖਬਰਦਾਰ- ਰਹੋ-ਬ੍ਰਾਹਮਨਾਂ 
ਸਿੱਖ; ਖਤ੍ਰੀਂ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਆਰੀਯ' ਸਿਖ ਅਜੇਜਾਤੀ ਅਭਿਮਾਂਨਾ 
ਵਿਖੇ 'ਫਿਰ ਤੁਹਾਂਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗਣ-₹ ਦੇ ਧਿਆਂਨ ਵਿਖੇ” ਹਨਾ 

[- ਇੰਨ੍ਹਾਂ ? 'ਪਾਂਸੇਂ-ਬੋੜਜੇਹੇ ਬਚੇਕੇ ਹੀ ਰੈਹਟਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਲੇਸੇ ਨ 
ਦਲ ̀ਇੰਹੁਬਾਤੀਕਦੇ 'ਭੀਚੈ ਗੀ ਨਹੀਂ 'ਪ੍ਰਤ)ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਂਵੇਗੀ: ਕਿ - 
ਜਿੱਸ ਝ ਬੂਟੇਨੂੰਗ੍ੰਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘਾਜੀਨੇਆਪਣੇ ੁ ੱਤ੍ਰਾਦੇਏ ` 

: _ ਲਹੂ ਨਾਲ' ਮਸੰਵਕੇ ਉਚੇਰਾਂ ਕੀਤਾਂ ਹੋਵੇ ਓਹੁ- ਸ੍ਰਾਰਥੀ। ਧੁਰਸਨ 
| __ਦੀਂਥੇਤਰੇਸੀਨਾਲੇ ਖੁੱਟਿਆਜਾਵੇ/“ ਫੂਲ, ੩ੜਲੜ 
ਸਦ ਤਜਿ ਸਿੰਘਜੀਦਾ ਚਨਾਰੈਕਿਚੇਟੈ 
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ਲਨਸੱਸੀਖੀ££ : - ” ( ੪੭੪) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘਜ) 

ਨੰਦਲਾਲ ਨੰਦਲਾਲ- ਗੁਰੂਜੀਦਸੇਵਕਸਿਖਹੈਜਿਸਨੂੰ ਗੁਰੁ 
ਚੋਬਿੰਦਸਿੰਘਜੀਨੇ ਉਸਦੀਪਤ੍ਕਾਂਦਉਤ੍ਰਵਿਖੇਲਿਖਕਾਹੈਸੀ 
ਕਿ-ਖ਼ਾਲਸੇਦੇ ਕੀਹ ਕੀਹ ਕੰ ਮ ਯੋਗ ਕਰਨਦੇ-ਹਨ ਤੇ ਉਸਦੇ 
ਉੱਤ੍ ਨੂੰਤਨਖਾਹ-ਨਾਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ-ਹਨ ) ਜੋ' 'ਕੁੰਛ ' 
ਉਪਰ: ਆਗ।ਕਾ ਦਿਤੀ ਰਈ ਹੈ ਇਸ ਪਰ ਚਲਣਾਂ ਖ਼ਾਲਸੇ 
ਦ£ਪਰਮ ਥਰਮ:ਹੈ ਮੈ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਵਾਂਗਾ 
ਚਾਰੇ ਹੀ ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ 
ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਈਸ਼੍ਰਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵਾਂਗਾ ਸਿੰਘ 
ਘੋੜਿਆਂ ਪਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹਥਾਂ ਪਰ ਬਾਜਜੁਰਰੇ 
ਬੈਠਾਵਣਗੇ ਤੁਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਦੇ ਫਿਰਨਗੇ ਉ 
ਇਤ- “ਆਦਿਕ ॥ 
ਰੈਹਤ ਨਾਮੇ ਵਿਖੇ -ਲਿਖਯਾ ਹੈ ਹੇ ਕਿਸੈ ਸੈ ਚੌਹਾਂ ਵਰਨਾਂ ਨੁੰ ਇੱਕ 
ਅੰਗ ਬਠਾਵਾਂਗਾ ਤੇ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿ 
ਗੁਰੁ ਦਾ-ਹੀ ਸ਼ਬਦ 'ਸਜਾਵਾਂਗਾ` ॥ 

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਪਰ ਧੈਹਲੇ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਬਕ -ਬਾਦ ਹੋ ਚੁਕਾ 
ਹੈ:ਗੁਰੂ ਗੋਬੈਦਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਰਨ ਆਸ਼੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਵਿਅ: ਹੈ 
ਭਲਾ-ਕੀਹ ਮਜਾਲ.ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ₹ਤ 
ਪਾਤਬ੍ਹਮਨ ਯਾ ਖਤ੍ਰੀ ਦੀਭਿੰਨ ਭੇਵਤਾਈ ਰਖੀ ਹੋਵੇ 
ਵਹਿਵਤਹੰਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦਥੀਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੁਸੰਤ 

& 

ਕਾਂ ਕਿਖੈਆਖ ਸ੍ਰੀਗੁਰੂਨਾਨਕ ਦੇਵਜੀ ਦੀਭੀਤਾੜ-ਪ੍ਰਕਤਾ, ' 
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ਸਲਸ ਸਖੀ” ` 2 ( ੪੭੫ ) ਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿਦਸਿੰਘ ਜੀ 

ਈਸ਼੍ਰਦੀ ਹੀ ਸੀਜੇਹੜਾਪੁਰਖਦਾਸੱ ਸੱਚਾ ਤੇ ਬੇਸਰੀਕ ਅਦਤੀ 
ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭੀ ਇਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾ ਨੂੰਉਸੇ 
ਤਰਾਂ ਹੀ. ਈਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮਹੀ ਸਿਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇਹਾ 
ਆਦਿਅੰਤਏਕੋਅਵਤਾਰਾ ॥ ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝੀਓ ਹਮਾਰਾ 
ਬਰਾਧ ਸ਼ੁਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ' ਬੀ ਤੇ. ਸੋਂ -ਉਠਾਂ ਵੇ 
ਪ੍ਰਤਿ ਕੂਲ ਵਾਕ । ਉਚਾਰਦੇ ਸੀ॥ 923੦ ਜੰ -:; 
(੧) ਜੀਵਤ ਪਿਤ੍ਰ ਨਾਂ ਮਾਨੇ ਕੋਊ ਮੂਏ ਸਰਾਧ ਕਰਾਰੀ; 
ਪੁਨਾਹ ਮਾਣੀ ਕੇਕਰ ਦੇਵਾ ਦੇਵੀਤਿਸ ਆਗੇ ਜੀਉਦੇਹੀਅ੭ 

ਐਸੇ ਪਿਤ੍ਰ ਤੁਮਾਰੇ ਕਹੀਅਹਿਆਪਨਕਿਹਾ' ਨਾਂਲੇਹੀ ॥ 
(੨) ਪਿਤ ਭੀ ਬਪਰੇ ਕਿਉ ਕਰ ਵਿ ਦਿਨ “ਕਊਏ 

ਕੂਕਰ ਖਾਂਹੀ ॥ 2 >ੜ ,ਤ%ੇ 
( ਦੀਕਾ ). ਜੱਦ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਂ ਹੋਯਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਕਾਂ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ੱਤ 

ਨ.:- (ਵ 

੭੩.੍ 

੩੪ 

ਹੀ ਠਹੀਂ ਮਰਨੇ ਪਰ ਸਰਾਧ ਕਰ ਉਣੇ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹਨ ਫੇਰ ਮਿੱਟੀਂ ਦੇ ਦੇਵੀ” ਦੇ 
ਥਣਾੜੇਂ ਉਨਾਂਦੇ' ਅੱਗੇ ਜੀਵ ਘਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਹੈਨ ਕੀਹ-ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਤ੍ਰ੍ਅਜੇਹੇ -ਬਲ੍ਹੀਨ 

ਨ ਘਰ ੦੦ ਹ1 35੯ 

ਭੀ ਕੀ ਇਸੈਤਰਾਂ ਹੀਆੰਪਿਟੇ 'ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ' ਆਪੰਟੇਂ 'ਫਿੰਰੇਕੇਂ ਦੀ 
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ਦਸਦੇ ਵੇ ਅਤ ਰੀ ਨੈਹਰਾਉਨ ਕਰਕੇ ਰੇ ਖਲ ਰ ਹੂ 
ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈਂ ਜੇਕੇਰ ਹਿੰਦੂ 

------=- ਦਾ -੮੨੨੨੨੦੫੪-ਵ੩ਮਲ/ਦਦਮਲਲ=ਰਲਾਲਤਲ਼ਟਮਤਕਮਤਰਕਸਕ] 



ਸਨਮ-ਸਾਖੀਟ-- ੩. ( ੪੭੬ 2 ਗੁਰੂ ਗੋ ਗੋਖਿੰਦ ਸੰਦ 

'-ਮੈਧਕਸਤ,ਨਿਯਤਕਰਨ ਤਾਂ.ਕੁਛ' ਤਾਤ ਤ੍੍ਯ (ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਵਾਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਵੇਂ ਹੀਤੀਰਥਾਂ ਦੇ 'ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂ ਨ 
-ਕ਼ਰਨ;ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਸਿੰਘ ਜੀਅ ਆਤਮਕ ਫਲਦਾਤਾਨਹੀ' 

ਮੰਨ ਦੇ ਹਨੇ ਜੇਹਾਕ॥:-:-2 ੨੮ 
ਡੇ. ਜਲਕੇਮੱਜਨਜੇਗਤਿ ਹੋ ਹੋਂਵੇ ਨਿਤ-  ਨਿਤਸੇਂ ਡੱਕ ਨ੍ਰਾਵੈ॥ ' 

ਜੈਂਸੇ ਮੇਂਡਕ ਤੈਂਜੇ ਓਇ ਨਰ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਆਵੈ ਮੇ 

(ਨੂ ਪਾਨੀ ਵਿਖੇ ਇਜ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ 

4੯ ਤਾਂ ਡੱਡੂ ਹਰ ਵੇਲੇਹੀਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾਹੇ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂਦੀਕਿਉ' 
“ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਲੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ 

>>ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ “ 
ਕਿ ਫੇਰ ਡੱਡੂ ਵਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰੈੱਹਦਾ ਹੈ॥ 

ਸਭ ਧਰਮਾਂ_ਦੀ_ਸਿਖਯ' ਤੇ ਪਰਾਣਾਂ ਆਦਿਕ 
ਮਤ ਤਕਾਂਨੁੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਜਾਣਰੇ ਤੇ ਤੇ ਉਸ ਧੋ ਥੋਖੇ ਥੀਂ ਬਚਨ ਲਈ ਬਾਂਰੈਬਾਂਰ ਸਿਖਾਂ 
ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਦਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਨੇਕਾਹੀ ਪੈਹਲੇ 
ਪੰਨਿਆਂ, ਪਰ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਥਵਾ ਅਗੇਭੀ ਲਿਖੇ ਦਾਣਗੇ 
ਬੁਰਾਬ ਤੇ ਮਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੀ' ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ 
`ਮੁਨਾ ਕੀਤਾ. _ ਤਮਾਗੂਆਵਿਕਦਾਛੋਹਣਾਭੀਬੁਰ-ਜਾਨਦੈ 

ਹੈ 
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ਸਲਮ- ਾਖੀ੨੦ 

ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇ 'ਖੇਡਨ ਦੀ ਪਦੇ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੈ ਰੈ ਜੇਹਾਕੁ 'ਉਨ੍ਹਂਦੀ 
ਰਸਨਾਦ੍ਰਾਰਾਵਾਕ- ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ੬੨ 7 > 
ਰਾਜ ਸਾਜ ਹਮ ਪਰ-ਜਬ ਆਯੋ ॥ ਯਥਾਸ਼ਕਤਿ ਤਬ: -ਧਰਮ 
ਚਲਯੋ।ਭਾਂਤਭ'ਤਤਬਖੇਲ ਸ਼ਿਕਾਰਾ।ਮਾਰੇਰੋ'ਰੀਛਬੜੰਖਾਰਾਂ 
ਪੁਨਹ ਔਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਹ ਕੁਛ ਧਰਮ ਜੁੱਧ ਕੋ ਚਾਇੰ॥ਤ` 

ਜਦ ਸੈਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈ ਆਪਨੀ ਸ਼ਕਤਿ ਅਨੂ= 
ਰੇ ਸ਼ਾਰ ਧਰਮ ਚਲਾਯਾ ਤੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਖੇ 
-_ਰਿੱਛ ਤੇ ਟੋਝ ਆਦਿਕ ਮਾਰੇ ॥ % ਆਂ 

- ਬਿਨਾ ਧਰਮ ਜੁਧਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਇਛਾ ਨਹੀਂ ਰੈ ਹੈ॥ ॥ 
ਤਨਖਾਹ ਨਾਮੇ ਵਿਖੇ ਲਿਖਯ' ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਤੁਰਕਾਂ 
ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਯਾ ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ( ਮਾਸ) ਨਾਂਖਾਵੇਂ 
ਇਸ ਬੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਮਾਂਸਖਾਂਣਾ ਦੀ 
ਆਗਿਆਂ ਸਿਖਾਂ ਨੰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਾਸ ਦੇ- ਭੋਜਨ' ਨੂੰ ਮਰਾ 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਕੇ: 'ਉਚਾਰਦੇ' ਹਨ ਰੈਢੇਦਾਨਾਉ ਰੁਪਾਂਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 
ਰਖਿਆ -ਹੋ ਹੋਯਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹਿੰਦੁ 'ਗੈਢਾ' ਖਾਣੇ ਭੀ 

੭ ਹੇਕ ਕਰਦ ਹਨ ਇਸ ਵਾਸੰਤੇ ਇਸਦਾ:ਨਾਮ ਹੀ ਰੋ ਰੁੱਪਾਕਰ 
ਦਿੱਤਾ ਹੈ ( ਵੇਦ ) ਬੇਦਾਂ ਨੂੰ ਓਹੁ ਚੰਗਾ ਤੇਪਵਿੱਤਂਜਾਣਦਾ 
ਸੀ-ਤੇ-ਇਸੇ 'ਦੀ ਹੀ` ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਬਚਾਉ ਵਾਸਤੇ"ਉਸੱਨੇਂ” . 
ਖ਼ਾਲਸਾ! ਧਰਮ:ਬਨਾਯਾ: ਸੰ ਸੀ ਇਸਬਾਤ' 'ਦਾਂ ਨਿਰਣਾਂ ਬਚਿੱਤ੍ਰ 
ਨਾਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਖੇ: ਵਿਸਤਾਰ:/ਪੂਰਬਕ-ਹੇ ਹਾਂਇਸੱਗਲਾ ਦੀ 

“ਚ 

੩੬ 
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ਬੀਬ੍ਤਸੈਂਦੇਰ ਹੈਕਿਂ ਖਬਰੇ -ਓਹੁ:ਵੇ “ਵੇਵਾਂ ਨੂੰਆਕਾਂਸ਼=ਬਾਣੀ 
ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਯਾ ਨਹੀਂ' ਸੀ ਮੈਨ ਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਤਨੀ ਵਧੀਕਓਹੁ 
ਵੇਦਾਦੀ ਇਜ਼ਤ ਕਰਦੇਸੀ ਉਸ 'ਥੀ' ਪ੍ਰਤੀਤ 'ਹੋਸਕਦਾ ਹੈ 
ਕਿਓਹੁਬੇਦਾਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਰ”ਰਚਤ ਬਾਣੀ 'ਮੰਨਠ ਵਾਲਾਂ ਸੀ ' 
ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਿੰ ਦੂਆ ਨੂੰ ਵੇਵਾਂਦੀ 'ਸਿਖ੍ਯਾ 
ਦੇ:ਬਾਰਨੇ ਵਾਸੰਤੇ ਕਈਜਗਾਂ ਕਿਹਾ ਬਤੌਰ ਨਸੂਨੇਂਦੇਗੈਂ ਕੁਛ 
ਵਾਕ ਲਿਖਦਾਂ ਹਾਂ - . ”>ਫਤ ਲਾਟ, 
(੧) ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰੈਹਤ ਨਿਰਾਲਮ ' ॥ / ਜਾਨਤ ਬੇਦ 
ਜਓ ਭੇਦ ਅਰੁ ਆਲਮ॥ __-'-੧ -> >> 
ਦਹੇ.ਈਸ਼੍ਰਰ ਤੂੰ ਤੂੰਸਭਨਾਂ ਥੀਂ ਨਿਰਲਾਹੈਂਅ ਅਰਥਾਤ ਤ ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ 
$ ਉ੦, ਜੀਵਾਂ ਥੀਂ ਵਖਰਾ ਹੈ ਬੇਦ ਜਾਨਦੇ ਹਨ' ਡੇ ਵਿਦਯਾਵਾਨ ਰ੍ 
 ਭੇ-ਜਾਣਦੇ ਹਨ॥ >! ̀- . :.>' ਨ“ 

ਲੀ ) ਜਿਸਥਾਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀਨੇ ਨੇ _ ਇਹੁ ਕਹਾਂ 
ਹੈ ਕਿ ਲੌਕ ਵੇਦਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰਤੀਆਂ 
-ਸਿੰਮ੍ਰਤੀਆਂ ਵਿੱਖੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇਪ੍ਰਤਿਕੂਲਵਾਕ-ਹਨ 
_ਓਥੇਇਹੁ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕਿ ਓਹੁ ਵੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਤਿਥੂਲ 
ਸੀੜੂ ਏਡ $ ੩੬ 2< ਆਵ 

ਬਸਰ ਗੁਰੂ -ਰੋਬਿੰਦ ਹਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ' ਸ੍ਰ ਨੂੰਮਮਨਦੇ ਸੀ 
ਜਿਸਦਾ ਵੇ ਵੇਦਾਂ ਵਿਖੇ ਨਿਰਣ:ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਜੇਹੇ ਈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਣਹ 
ਜ੍ਰਹਕਾ ਸਚਦਾਨੰਦ; ਅਕਾਲ; ਅਜਨਮ? ਅਜੂਨੀ ਅਮਰ, 
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( -੪੭੯ -) _੪ ਲੇਪ 

ਦੈ -< 

ਆਂ 

੩ 

੩ ਰਾ 



੭ 

੪ 

ਜਨਮ;ਸਾਖੀ-%> --- >. 6 ੪2₹ ) ਮੀ ਗੁਰੂ ਰੋਕਿੰਦ ਸਿੰਘ. ਸਿੰਘ-ਜੀ 

ਅਭੈ;  ਸਰਬਵਿਆਪਕ; ੩ ਬੇਅੰਤ; ਅਦੁੱਤੀਮਅਰੂਘ;' ਅਸਥਾਨ 
ਥੀਂ ਰੇਹਤ; ਹੱਦਾਂ ਬੀਂ ਰੈਹਤ; ਅਨੰਤਸਰਬੋਆਧਾਰ : ਪਨਿਰਟ 
ਲੇ੫; ਨਿਆਇਕਾਰੀ ਹੈ ਹੈ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਖ ਦੇ 
ਰਚੇ ਹੋਏ ਕਰਤੱਬ ਨੂੰ ਈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ _ਸੀਤੇ -ਨਾਹੀਂ 
ਉਸਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਏਕਿਸੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਔਤਾਰਹੀ ਜਾਣਦੇ ਤੇਨਾਰੀਂ 
ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਵੇ ਸੀ॥- -- ` ੜੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹਾਲ. ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਰੀਂ ਕਿਉਂ 
ਜੋ ਇਹੁ ਬੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਬਚਨ ਹੈਨਤੇ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ:ਸਾਰਾ 
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਝਿਬ ਜੀ ਭਰਿਆ ਹੋਯਾਹੇ ਸੈਤਾਂ ਕੇਵਲ ਬਚਿਤ੍ਰ 
ਨਾਿਕ; ਰਹੁਰਾਸ੭ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਕਾਲ : ਉਸਤਿਤਿ 
ਆਦਿਕ ਰੀ -ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਵ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੋ ਗੋਚਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ॥:, 
ਆਵਗਉਨ--ਉਹ ਆਵਾਗਵਣ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ-ਤੇ ਅਪਟ) 
ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ-ਆਵਾਗਉਣ ਨਾਂਲ ਹੀ ਪ੍ਰਬੈਧ 
ਬਚਿੱਤ੍ਰਟਨਾਟਿਕ ਵਿਖੇ:ਕੀਤ! ਹੈ ਤੇਐੈਰਦੀ ਮੀਰਟਵਿਥੇ 
ਵਜ਼ਨੰਨ-ਹੈ- “ਕਿ 'ਜੇਹੜਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰਸੇਸ਼ੂਰ' ਅਕਾਲ ਧੁਰਖੁ ਨੰ 

` ਨਹੀਂ:ਮੰਨਦ! ਸੋ. ਬਾਰੈਬਾਗ ਜੰਮਦਾ ਸਰਦਾ' ਰੈਹਿੰਦਾਂ ਹੈ? 
ਕੁੜੀਮਾਰ:-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ: 'ਕਈਜ਼ਾਤਾਂ. ਵਿਖੇ-ਜੇਹਕੇਟਆਂਪਣੇ 
ਆਪ: ਪਨੂੰ 'ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਂਤਮੰਨਦੇਹੈਨ: :ਕੁੜੀ-ਆਂਰਨੇ ਦੀਰਸਮ` 

ਪ੍ਰਚਲਤ ਸੀ ਜਿਸਦਾਤਕਾਰੌਨ -ਕੁਛ ਤੂਰਹਿਮੁਸਲਮਾਨ£ਚੋ ਿ 

ਉਪਦ੍ਵ-ੇ੍ਰੰਤੂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਜਾਤ-ਵਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ; 
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-ਜੋਨਮੱਜਥੀ ” ੮ _ (੪੮੦) ਵਰ ਬੰਦ ਸਕਦੀ 

ਭੀਧਇਸਦਾ ਕਾਰਨ” ਸੀ 'ਗੁਰੂ' 'ਗੋਬਿੰਦ' 'ਸਿੰਘਾਜੀ ਇਸ 
ਬਾਤਦੇ ਅਤਯੈਤ ਹੀ ਵਿਰੁੰਥ 'ਸੀਜੋ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਆਪਣੇ 'ਖ਼ਾਲਸੇ' 
ਨੂੰ ਅਗਿਆ' ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਹੜੇ ਪੁਰਖ -ਕੁੜੀਮਾਰ _ਹੈਨੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਨਾਲ-ਖ਼ਾਲਸਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਾਂ-ਰਖੇ 'ਤੇ-ਨਾਂਹੀ ਉਸੰਦੇ ' 
ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਲ” ਛੱਕੇ ਤੇ ਨਾਂਹੀ ਕਿੱਸੇ ਪ੍ਰਕਾਂਰ ਦੀ 
ਸਕੀਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇ ਜੇਹ! ਕਿ ਰੈਹਤ “ਨਾਮੇ ਵਿਖੇ' 
ਲਿੱਖਯਾਹੈ ਕਿ ਜੇਹੜਾ ਸਿੰਘ ਕੁੜੀਮਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਭੋਜਨ 
ਜਲ ਖਾਵੇਪੀਵੇਗਾ ਓਹੁ ਪਾਪੀ ਮਰਕੇ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਵੇਗ' 
ਸੂਤਕ” ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ -ਵਰਗੇ . ਹੀ 
ਐੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਸੂਤਕਦੇ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲਸੇ । ਓੜਕ ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਅੰਤ 
ਸਮੇ ਵਿਖੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਖੇ ਸੂਤਕ ਨਾਂ ਰਖਣ 
ਵੀ-ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਸੂਤਕ ਤਦੇ ਹੀਹਫ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਜਦ 

ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਪਵਿਤ੍ਰ “'ਰਖੋਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੂਤਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ 

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਛੂਤ ਛਾਤ ਵਲੋਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇ ਹਲ'ਲ 

ਕੀਤੇ ਹੋ ਹੋਏ 'ਮਾਸ.ਖਾਂਟ'ਵਲੋਂ' ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾਹੇ ਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੈ ਸੀ 

ਕਿਉਕਿ ਓਹੁ -ਜਾਣਦੇ ਸੀ' ਜੋ ਇਸਤਰਾਂ ਦੂਰ ̀ ਰੈਰਣ 
ਕਰਕੇ'ਭੀ'ਹਿੰਦ'“ਮੁਸਲ ਮਾਨ: ਹੋਣੋਂ ਬਰੇ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵੇ' 

ਘਾਟੇ ਭੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਛ' ̀ਘੋਟ ਨਹੀਂ” ਚੈਏ- ਕਿਉਕਿ 

'ਜੇਰਕਾ:ਪੁਰਖ` -ਹਿੰਦੂ ਸਰਮ:ਥੀਂ ' ਰੌਚਕ! “ਮਾਤਰ 'ਡਿਗਾਫੇਰ 

-ਓਹਸੁੰੜ` ਨਾਂ ਉਠਿਆ 'ਇੰਸ ਨੇਵਾਸਤੇ ਗਰੰਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 
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ਜਨਮ-ਸਾਖੀ:- -:੮. ੧” ( ੪੮੧) ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੀ 

ਸਨਮੁਖ ਸੂਤਕ (ਬਰ -( ਅਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਦੇ -ਦੀ 'ਗ਼ਲਲੇ ਨੂੰ 
ਥੋੜੀ ਜੇਹ| ਪਕਿਆਈ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਘਾਵੇ ਨੂੰ ਇਸਤਰ਼ਾਂ 
ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਹੜਾ ਪੁਰਖ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ:ਥੀਂ 

. ਡਿੱਗਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ “ਓਹੁ ਕੋਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੈਹਣ ਕਰਲਵੇ ਪਰ 
ਓਹੁਫਿਰ ਪਾਹੁਲ ਲੈਕੇ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮਵਿਖੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾਹੈ 
ਦੂਸਰ ਬੋਲੀ ਫ਼ਾਰਸੀਤੇ ਅਰਬੀ ਪੜਨ ਵਲੋਂ' ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇਧ 
ਕੀਤ' ਜਿਸਦਾ ਤਤਪ੍ਰਯ ਇਸ ਗਲ ਥੀ' ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਖ਼ਾਲਸੇਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਥੀ' ਸਭਨਾਂਰੀਜ਼ਾਂ 

_ ਨਾਲੋਂ ਘਿਨਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਇਸ ਵਿਖੇਪਰ 
ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਸਿੱਖਾਂ 
ਨੂੰ ੧ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ-ਕਿਸੇ ਵੱਸਤੂਦੀ 
ਉਪਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੇਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਓਹੁ-ਤਨਖ਼' ਹੀਆ 
ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 1ਇ; 
ਇਕ ਵਾਰੀ `ਇਕ ਮੜੀ ਅਥਵਾ ਮਸੀਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ: ਨੂੰ 
ਸੁੰਦਰ ਬਣੀਆਂਦੇ “ਦੇਖਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘਜੀ, ਆਪ ਉਸਦੀ 

`_ਉਥਸਾਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ: ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਤੋਂ-ਪਕੜ' ਲੀਤਾਤੇ 
ਓੜਕ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿਖੇ (੧ਪਰੁਖਯੇ ਜੇ ਤਨਖ਼ਾਹ) 
ਅਰਥਾਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੱਦ ਸਿੰਘ ਜੀਉਤੇ, ਸਿੰਘਾ/ਨੇ 
'ੀਯਾਂਤੇਉਸ 'ਤਨਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈਕਰਕੇ: ਕੜਾਹਪ੍ਰਸਾਂਦ ਸਜ਼ਾਕੇ 
ਮਵਰਤਾਯਾਂ ਸਿਖ 'ਹੋਂਟ 'ਤਾਂ' ਅਜੇਹੇ ਹੋਣਾਤੇ ਗੁਰੂ ਹੋਟਨਤਾਂ 
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ਜੇਨੇਮੰਸਖੀ-`.-`. _(੪੮੨)- ਸਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਅਜ਼ਹੇਹੀ ਹੋਣ ਕਿਉਂ'ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਓੜਕ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ: ਦੀ 
ਸਿਖਯਾ ਸੀ ਨਿਆਉ'ਏਸੇ ਦਾ ਨਾਂਉੱਹੈਤੇ ਬਿਨਾ ਅਭਿਮਨੋ 
ਧਿਆਰ ਕਰਨਵਾਲੀਕੌਮ ਇਸੇਨੂੰਆਖਦੇ ਹਨਪ੍ਰੰ= ਫ਼ਾਟਸੀ 
ਤੇ.ਅਰਬੀ ਨਾ -ਪੜਨ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਬੈਧਨ ਸੀ-ਕਿ ਉਸਦੀ '. 
ਤਾਸੀਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਂਹੀ ਇਹੁ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਸੀ॥ -' 
ਰੈਗ`` ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇ ਵਿਖੇ ਨੀਲੇ । ਰੋਗ ਨਾਲ ਬੜਾ 
ਪਿਆਰ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨੀਲ ਰੰਗ: ਸੁਸਲਸਾਨਾਂ 
ਵਿਖੇ ਧਾਰਸਕ ਜਾਣਕੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਗਿਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੀ ਇਸ 

ਢੈ <<. 

ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂਨੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਘਿਟ ਕਰਕੇ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵਰਤਣਾਂ 
ਬ੍ਰਾ ਜਾਤਾ ਤੇ ਐਥੋਂਤਾਈ ਇਸ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲਗ ੍ 
ਜ਼ਏ ਕਿ ਰਾਜ ਪੁਤ ਨੀਲ ਥੀਜਦੇਭੀ ਨਹੀਂ ਸੇ ਕੇਸਰੀ ਰੈਗ 
ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਖੇ ਬੇ ਬੇਹਤ ਚਿਰਾਂ ਥੀ ਪਵਿਤ੍ਰ ਧਾਰਮਕ ਗਿਟਿਆਂ 
ਚਿਆਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੇਰੀ ਰੇਗੇ ਕਪੜੇ ਵਾਲੇ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਨੇ -ਓਹੁ 
ਸਰੰਧਮਚਾਈ ਕਿਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਭੀ ਬਵਨਾਮ ਕਰਦਿੱਤਾ 
ਤੈ-ਬੁਧਵਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੋ ਘਿਣ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 
ਹਿੰਦੂ! ਸਾਧੂ ਚਵੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਬਸਤ੍ਰ ਓਢਕੇ ਟੌਂਟੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਂਰ ਰ੍ 
ਬੈਡਣ-ਲੱਗ ਗਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਖਾਂ ਨੰ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਰੈਗੋਂ ਭੀ 
ਗ੍ਰੂਜੀਨੇ ਬੰਦ ਕਰਦਿਤਾਸੀ ਤੇ ਇਹੁ ਗਲ ਬੜੀ: -ਹੀ ਲੋੜ 
ਵਾਲ਼ੀ ਸੀ ਕਿਉਂਜੋ ਇਸ ਰੋ ਰਗਦੇ ਧਾਰਨ-ਕਰਕੇ ਨਿਕੰਮੇ 

_ `ਤਿਆਗੇ ਵਲ ਚਿਤ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹੁ ਤਿਆਗ ਗੁਰੂ 
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੭ 

ਜਲਮ ਸਾਖੀ ( ੪੮੩ ) ਮ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘਜੀ - ੩. ਤੇੜੇ 

ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਕਾਰ ਕਰਨਾਨਹੀ'ਸੀਅਤੇ ਗੇਰੀਦਾਰ 

ਕਪੜਿਆਂ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਭੀ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਇਭਾ.ਸੀਪ੍ਰੰਤੂ 

ਨੀਲੇ ਰੈਗਦਾ ਕਪੜ' ਪ੍ਰਚਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵੇਂ -ਪ੍ਰਤਖ੍ 
ਤਾਂ ਇਹੁ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ੜੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੂਂ 

`ਦਾ ਅਸਰ ਬੜਾਹੀ ਹੁੰਦਾ 3 ॥ 

ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਦੀਵ ਇਹੀ 
ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੌ ਕੁਛ ਓਹੁ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ਼ਟੀ 
ਇੱਛਾ ਤੇ ਆਗਕਾਨੁਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹੁ ਕਦੇਭੀ 
ਉਸਨੇ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ 

__ ਅਥਵਾ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅੰਥੇਵਾਂ 
ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਮੇਸ਼੍ਰ ਨੇਭੇਜੀਹੇ॥ _! ` ” ਜਤੀ 

ਓਹੁ ਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਂਸੀ ਭੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤੇ ਨ 
ਕਦੇ` ਪੱਕੀ. ਤਰਾਂ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤ' ਜੀ ਭਲਾ ਓਹੁ”ਜੱਂਦੋ 
ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਓਨੁ ਕਿ 
ਪ੍ਰਕਾਰਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਓਹੁ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਕਚੌਕੇ 
'ਸੱਚਾ ਸੱਤਵਾਦੀ ਪੁਰਖਸੀਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰਕਰਕੇਧੋਖਨਾਂਲ 
`ਕੰਮ ਕੇਢਣਾਂ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਪਾਪ ਜਾਣਦਾਸੀ ਉਸ ਦਾ ਆਤਸੀਂ _ 

'ਮਹਾਂਬਲੀ ਸੀ =ਤੇ ਤੇ ਉਸਦਾ ਆਤਮਾਂ ਬਲਦਾਂ ਅਸਰਾਂਖ਼ਾਲਾਸ਼ਾਂ 
ਵਿਖੇ“ਕੋਮੀਂਐਤ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਖਦਾ ਸੀਂਗਤੇ 
:ਉਸਊ ਕਿਸੇ ਛਰੇਬੀ ਦੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ  ੋ 'ਨਾਮ ਉਧਰ 
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` ਜਲਮ ਸਾਵੀ ( ੪੮੪ ) ਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਝਗੜਾ ਕਰਾਵਣ ਦੀ ਇੱਛ' ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਹਕੇ ਲੋਕੀਂ 
ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮਹਾਂ ਉਤਮਾਂ ਕੰਮਾਂਤੇ ਵਡਿਆਈਆਂ 
ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਕੇਵਲ ਕਰਾਮਾਤੀ ਕੰਮ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਂਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਲ 
ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਦੇ ਭੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਥੀਂ ਘੋਟ ਨਹੀ' ਸਨ 
ਖ਼ਾਲਸਾ ਧਰਮ ਉਸਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਖੇ ਉਸਨੇ 
ਓਹੁ ਲੀਲਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰਾਹੀ ਸੈਸਾਰ ਹੱਕ' ਬੌਕਾ ਹੈ 
ਨਾਂਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਬਨਾਯਾ' ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਸਜਾਯਾ 
ਧਰਮ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿਖਾਯਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ £ਜਣੋਂ 
ਬਾਲਸਾ ਗੁਹ ਜੀ ਟੀ ਜੀਉ'ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ 
ਦਿੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰਸ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤੇ 
ਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥ 

ਬਿਆਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ 
ਵਿਖੇਵਿਆਹੁ ਕਰਨਾਭੀ ਮਨਾਂਹਹੈ ਇਸਦਾ ਤਾਂਤਪ੍ਰਯ ਜਇਹੁਕਦੇ 
ਭੀ ਨਹੀ' ਹੋਸਕਦਾਕਿ ਓਹੁ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵਖਰਾ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੈਦਾ ਸੀ ਸਗੋ : ਇਸਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੈਨ ॥ ਇਕਤਾਂ 
ਇਹੁਕਿ ਆਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲੈਂਣ ਵਿਖੇ ਜੇਹੜੇ 

ਪ੍ਰਾਗ੍ਮ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਸਿੰਘਜੀ ਉਤਪਤ ਕਵਨਾਂ 
ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਓਹ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਸੈਤਾਂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਜਾਣੇ ਸੇ 
ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂਦੇ ਸਭ ਹਿੰਦੂ ਕਾਇਰ ਬਣਰਹੇ ਸੇ ॥ 
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ਜਲਮ ਸਾਖੀ ( ੪੮੫) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਦੁਸਰੀ ਗਲ ਇਹੁ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਧਰਮ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੀ ਬੋਹਤ ਸਾਰੇ ਸਨ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੀ ਪੁਤ੍ਰੀ 
ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੈਂਦੇ ਸੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੀਰਘ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾਰ 
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭੀ ਇਹੁ ਬਾਂਨ੍ਹਣੂ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿ 

` ਖਾਲਸਾ -ਭੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਾਂਹੀ 
ਲਵੇ ਅਤੇ ਆਪੋ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹੁ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਤੇਂ 
ਇਹੁ ਤਾਤਪ੍ਰਯ ਇਸ ਥੀਂ ਕਢੱਨਾਂ ਚੋਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਓਹੁ 
ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਖ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ 
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਥੀਂ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵਖਰਾ 
ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਅਤੇ 
ਰ'ਜਨੀਤਿ ਭੀ ਵਖਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੇ ਵੇਰਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾਨਿਯਮ 
ਭੀ ਓਹੀ ਰੈਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਚਿਰਾਂ ਥੀਂ ਪ੍ਚਲਤ ਹੈ ਸੀ॥ 
ਭਜਨ ਵਾ ਵੈਰ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ̀ ਢੀ ਸਿਖ੍ਕਾ ਬਾਣੀ 
ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭੀ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦਾਂ 
ਢੰਗ ਖ਼ਾਲਸੇ ਲਈ ਸਾਦਾ ਹੀ ਰਖਿਆ ਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਭਗਤੀ 
ਕਰਨ ਦਾਵੇਗ ਐਥੋਂ' ਤਾਂਈ ਸਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਸਾਦਾ ਹੋਰ 
ਹੋਣਾਹੀ ਅਸ਼ੈਭਵ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਅਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 
ਤੇ ਸਾਂਬਸਮੇ ਰਾਹਿਰਾਸ ਪੜਨੀ ਇਹੁ ਵੈਦਕ ਸੰਧਿਆ ਦੀ 
ਜਗਾ ਸਥਾਪਤ ਹੈ ਸਭਨ' ਸੈਸਾਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਿਆਂ 
ਢੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹੀ ਵੰਗ ਸੈਹਲ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਭੀ ਹੈ ਇਸ ਥੀਂ 
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ਜਨਮ ਸਾਖੀਂ ( ੪੮੮ ) ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਵੈਦਕ ਵਿਦਕਾ ਨਾਲ ਬੋਹੜ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ 
ਬਿਲਕੁਲ ਓਹੀ ਹਨ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਖੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਧਰਮ 

ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਤੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣਕ ਧਰਮ ਥੀਂ ਉਸੇ ਤਰਾਂਹੀ ਦੂਟਹੈ 

ਜਿਸਤਰਾਂ ਵੈਦਕ ਧਰਮ ਦੂਰ ਹੈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਂਈ ਸੋਚਿਆ ਤੇ : 
ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆਹੈ ਸਭਨਾਂ ਭਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੈਦਕ ਧਰਮ 

ਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਧਰਮ ਆਪਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਨ ਖ਼ਾਲਸਾ 
ਧਰਮ ਵਿਖੇ ਕੇਸ਼ ਰਖਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰ ਕੌਕੇ ਹੀ ਧਾਰਣੇ 
ਵਧੀਕ ਹਨ ਸੋ ਇਹੁ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਿਪਾਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਰਖਣ ਦੇ 
ਹੈਨ ਪਰ ਹੋਰ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭਾਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਦੇ ਬੜੇ , 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੈਨ ਇਹੁ ਤਾਂ ਅਜੇਹਾ ਭੇਦ ਹੈ ਕਿ ਆਰਯਾ ਪੁਰਖਾਂ 
ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਧਰਮ ਥੀ' ਵਖਰਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾਕਿੰਉਕਿ 
ਸਭ ਆਰੋਭੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਖੇ ਵੈਦਕ ਧਰਮ ਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ 
ਧਰਮ ਇੰਕ ਸੂਰੂਪ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਆਰਯਾ ਪੁਰਖ 
ਚਿਰਾਂ ਥੀਂ ਈਸ਼ੂਰ ਰਚਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ੪ ਲਸੇ ਧਰਮ 
ਵਿੱਖੇ ਭੀ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀ' ਹੈ ਸਗੋਂ 
ਬਿਚਿਤ੍ਰ ਨਾਫਿਕ ਵਿੱਖੇ ਮਹਾਂ ਬਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀਨੇ 
ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਬਲੀ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀ ਵੈਦਕ 
ਧਰਮ ਦੀ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਯਾ _ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ 
ਇਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦ੍ਰਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਹੁ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਨੀ 
ਹੀ ਲੋੜਵੇਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂਣਦੇ ਸਨ ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ 
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ਜਲਮ ਸਾਖੀ ( ੪੮ਵ ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੀ 

ਆਰੀਯ' ਤੇ ਸਭ ਕਾਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹਿੰਦੁ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ 
ਵਿਖੇ ਭੀ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀ' ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਬਲੀ 
ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਰ ਕ੍ਰਿਤ ਮੰਨਦਾਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅਸ਼ਚਰਜ 
ਦੀ ਕੀਹ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੌ 
ਵਰ੍ਹੇ ਧੈਹਲੇ ਉਸ ਸਿਖਯਾ ਵਿਦਯਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੇਹੜੀ 

ਦੇ 

ਵੈਦਕ ਅਰਥਾਤ ਵੈਦ ਸੈਘਤ ਦੀ ਸਿਖਯਾ ਦ' ਮੂਲ ਸੀ ਤੇ 
ਹੂਬਹੂ ਉਸੇਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਦੇ ਵਿਦਯਾ 
ਵਾਨ ਗਯਾਨੀ ਪੂਰਖਸ੍ਹਾਮੀ ਵਯਾਨੰਦਨੇ ਨੇਪ੍ਰਗਤਕਰਦਿਖਾਯਾ 
ਇਸ ਬੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘਜੀ ਨੇ 
ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੈਦਾਂ ਦੀ ਸਿਖਯਾ ਵਿਦਯਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ 

- ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਆਦਿਕਾਂ ਥੀ' ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਕੀਤੀਸੀ 
ਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਦਯਾ ਵੇਦਕ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਦਯਾਂ 
ਨਾਲ ਐਨੀਕੁ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਦੇਹ ਕਰਨ ਦੀ 
ਕੁਛ ਲੋੜਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਖ਼ਾਲਸ' ਧਰਮ ਦਾ ਮੁਲ ਭੀ 
ਵੇਦਸੈਘਤਾ ਹੈ ॥ 

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ 
_ਬਚਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪਰ ਵਿਚਾਰ 

ਸਮੈ ਸਮੇ ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਰੈਹਤ 
ਮ੍ਰਯਾਦਾ ਸਿਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਿਸਦਾ ਵਰਨੰਨ ਕੂਛਕ 

51 5ਧ੧9010 1੦9]੮510/। 1 €10ਗਪੂ ੦7੧61੦11€161੦॥&001011.੮੦॥॥ 



ਦਾਦ ਹਾ ਸਰਲ 

ਜੌਨ ਸਾਖੀ ( ੪੯੦ ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਏਥੇਲਿਖਣਾ ਅਦਭੁਤਹੋਵੇਗਾਤੇਉਨ੍ਹਾਂਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇਕੁਛਕ 
ਗੁਰੂ ਰੋਬਿੰਦਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਂ ਪਰ ਚਾਨਣਾਂ ਪਵੇਗਾ॥ 
(੧) ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਟੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਝੀਜ਼ਾਂ ਪਰ 

ਇਤਬਾਰ ਨਾਂ ਕਰਨ ਕਾਜ਼ੀ, ਕਲ'ਲ; ਕਾਨੂੰਗੋ, ! 
ਕਬਬੀ: (ਰੈਡੀਆਂ) ੧ਨਿਆਰਿਆਂ: ਸੌਕਨਾਂ; ਸਰਪਾਂ ' 
ਸਿਆਹ ਬ੍ਰਹਮਣ;ਬਾਣੀਆਂ;ਬਖ਼ਸ਼ੀ;ਬ'ਲ (ਮੁਸਲ- 
ਮਾਨ) ਮਨਮਤੀ (ਮਨਮਤਰਖਨੇ ਵਾਲਾ) ਮਨਮੂਖੀ 
ਪਰ ਇਤਬਾਰ ਨਾਂ ਕਰਨ ॥ 

(੨) ਇਕ ਜਰਾਂਪਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਠੱਗ੭ ਚੋਰ: ਬਾਹਮਣ, 
ਭੇਖੀ ( ਕਈਆਂ ਭੇਖਾਂਦੇ ਫਕੀਰ ) ਰੌਡੀਆਂ ਤੇ” 
ਵਿਸਾਹੁ ਘਾਤੀ ਦਾ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਂ ॥ 

ਰ੍ ( ੜੇ ) ਦਸਮੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਥੀ' ਬਿਠਾਂ ਹੋਰ ਭੀ ਦੋ 
ਸੈਖੋਪਕ ਕਵਿਤਾ ਰਚਿਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 
ਹੋਰਭੀ ਦੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈਨ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਉਂ ਰੈ ਰੈਹਤ ਨਾਮਾ 
ਹੈ; ਦੂਸਰੇ ਦ ਨਾਉਂ ਤਨਖਾਹਨਾਮ ਹੈ ਪੈਹਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂਦੇ 
.ਉਪਤੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰ੍ਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ. 
ਦ ਉਤ੍ਰੰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਦੇੜ ਜੀ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਵਿਖੇ 
ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੋਢੇ ਪਰ ਲਿਖਕੇ ਤੇਜਿਆਂ ਸੀ ਭਾਵੇਂ 
_ਉਸ ਵਿਖੇ ਬੌਹਤ ਅਮੋਲਕ ਉਪਦੇਜ਼ੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ 
ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਏਥੇਕੇਵਲ ਥੋੜੇ ਜੇਹੇ ਸੈਂਖੋਪ 
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ਢ 

ਜਨਮ ਸਾਖੀ ( ੪੯੧) ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਿੰਘ.ਜੀ 

ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਦੇ ਹਨ॥ 
ਸਿਖ ਹੋਇ ਸਿਰ ਟੋਪੀ ਧਰੇਮਸਾਤ ਜਨਮਕੁਸ਼ਟੀ ਹੋਇਮਰੇ॥ 
ਜੇਹੜਾ ਸਿਖ ਹੋਕੇ ਟੋਪੀ ਸਿਰ ਪਰ ਧਾਰੇਗਾ' ਓਹੁ ਸੱਤ 
ਜਨਮ ਕੋਹੜ ਹੋਇਕੇ ਮਰੇਗਾ ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਜੇਹੜਾ ਮੇਰਾ 

` ਸਿਖ ਜਨੇਊ ਧਾਰੇਗਾ ਓਹੁ ਨਿਸ਼ਣ ਹੋ ਜਾਂਵੇਗਾ ॥ 
ਕੁੜੀ ਮਾਰਾਂ; ਤੇ ਮਸੈਦਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ; ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨਾਲ 
ਸ਼ਤਰੈਜ ਖੇਡਣੀ, ਪਗ ਉਤਾਰ ਕੇਪਾਨੀ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ 
ਛੋਤਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇਹੜਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਦੀ ਸਿਖਯਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਰ ਨਹੀ ਚਲੇਗਾ ਓਹੁ ਮਲੇਛ 
ਹੋਵੇਗਾ ਧੈਹਲੇ ਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਫੇਰ ਖ਼ਾਲਸੇ 

- ਜੀ ਤਾਈ ਮੰਨਨਾਂ ਚਾਹੀਏ ਜੇਹੜਾ ਨਹੀ ਪੂਜੇਗਾ ਸੋਨਰਕਾਂ 
ਵਿਖੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਰੋਗ ਨਹੀ' ਧਪੈਹਰਨਾਂ 
ਲੋੜੀਦਾ ਕੋਈ ਤਵੀਤ ਰੀਡਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਲੋੜੀਏ_ 
ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਨ ਥੀ ਪੈਹਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ-ਤੇ 
ਸੈਧਯਾ ਨੂੰ ਰੋਟੀਖਾਨ ਥੀਂ ਪੈਂਹਲੇ ਰਹੁਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ 
ਅਵਸਮੇਵ ਕਰਨਾਂ ਲੋੜੀਏ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਮਿਆਂ 
ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਸਵੇਰੇਤੇ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਨਹੀਂ 
ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੀਏ ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਈਸੂਰ ਦੇ ਦੇ ਕਿਸੇ. 
ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੰ ਪ੍ਣਾਮ 
ਅਥਵਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨਿਵਾਉਣਾ ਲੋੜੀਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ .ਗ੍ਰੰਥ' 
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ਜਨਮ ਸਾਘੀ ( ੪੮੯੧ ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਸਾਹਿਬ ਜੀਨੁੰਨਾਂ ਕੁਲੱਣਾ ਸਿਖਾਂ ਨਾਲ ਧੋ<' ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਂ ॥ 
ਜੋ ਮੰਦਰ, ਮਸੀਤਾ; ਕਬਰਾਂ, ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜ' ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਓਹ ਸਿਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਹੜਾ ਸਿਖ ਟੋਪੀ ਪੈਹਨਣੇ 
ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਮ ਅਥਵਾ ਸਲਾਮ 4 ਸਤਕਾਰ ਕਰਦ ਹੈ 
ਓਹੁ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗ' ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਸੇਸ਼ ਕਰਕ 
ਇਹੁ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇ ਦੇ ਮੁਗਲ ਤੇ ਅਮੀਰ 
ਆਦਿਕ ਸਭ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਂਉਦੇ ਸਨ ਅਥਵਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 
ਨ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪਗੜੀ ਬੈਨਣੋਂ ਬੋਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾਸੀ 

ਤਾਂ ਉਹੁ ਫੋਪੀ ਧੈਹਨਣ ਲਗੇਸਨ ਟੋਪੀ ਪੈਹਨਨਵਾਲਿਆਂ 
ਥੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਤਾਤਪਰਜ ਸੀ ਖ'ਲਸ' ਜੀ ਨੰ ਆਪਣਾਂ 
ਗੁਰੂ ਜਾਣੌਂਤੇ ਗੁਰਾਂਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸੇ ਵਿਖੇਹੀ ਜਾਣੋ  ਸੀਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ' 

ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਗੇ ਸਿਰ ਨਾਂ / ਨਿਵਾਉ ॥ 

ਜੇਹੜੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਹੁਲ ਛਕਾਉਨਗੇ ਈਸ਼ਰ 
ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗਤ' ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਕੁਛਕ ਬਚਨ ਜੋ ਤਨਖਾਹ 
ਨਾਮੇ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 
ਕਰਨੇ ਪਰ ਉਤ੍ਰੰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ॥ 
ਜੇਹੜਾ ਸਿਖ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਸਿਖਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ ਓਹੁ ਸਿਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੜ'ਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਕੋ ਜਿਹਾ 
ਵੈਭਣਾਂ ਚਾਹੀਏ ॥ 
ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦ' ਬਤਾਬਰ ਬਨਾਉਣਾ 
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ਜਨਮ ਸਾਖੀ ( ੪੮੩ ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ” 

ਚਾਹੀਏ ਅਰਥਾਤ ਘਿਉ, ਮੇਦਾ; ਸ਼ਕਰ ਇੱਕੋ ਜੇਹੀ ਤੋਲ 
ਵਿਖੇ ਹੋਵੇ ॥ 

ਜੇਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਡੇਬੀਤ ਰੰਡੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ 
ਡੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਸਗੇ ਵਿੱਖੇ 

` ਦੈਡੇ ਮਿਲੇਗਾ ॥ 

& 

੫ 

(ਚ 

ਕੋਈ ਸਿਖ ਨਸਵਾਰ ਨਾਂ ਲਵੇ 
ਜੇਹੜ' ਸਿਖ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰਕੇ ਲੋਹਾਪਾਸ ਨਹੀ' 
ਰਖਦਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਓਹ ੯ਡ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ॥ 
ਸਿਖ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਵੇਲੀ' ਕੰਘ ਕਰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਖੇ ਅਵਸ਼ 
ਚਾਹੀਏ। - 

ਸਿਖਾਂਨੂੰ ਜਨਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾਂ ਝੂਠ ਨਾਂ ਬੋਲਣਾ,ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ 
ਪਰ ਅਵਸ਼ ਬੱਝੇ ਰੈਹਣਾਂ ਚਾਹੀਏ ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਲ ਪੂਰਖ 
ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਉ ਉਚਾਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਭੀ ਆਰੰਭ 
ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਂ ॥ 
ਜੇਹੜਾ ਸਿਖ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਾਂਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੂਆ 

ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਜੇਹੜ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੁਰਿਆਈ ਨਿੰਦਾ 
ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਈਸ੍ਰਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਪਾਸੋਂ' ਪਰੇਰੇ ਰੈਂਹਦਾ ਹੈ' 
ਫੁਕ ਮਾਰਕੇ ਦੀਵਾ ਨਾਂ ਬੁਝਾਵੇ, ਨਾਂਹੀ ਜੂਠੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 

ਅਗਨੀ ਨੰ ਨੂੰ ਔਸਤ ਕਰੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਓਹੀ ਹੈ ਜੇਹੜਾ ਕਿਸੇਦੀ 
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. ̀ --" =ਕਕਕਕਕਲਕਕਲਲਲਲਕਲਕਲਕਲਕਲਕਕਕਕਕਲਕਕਕਗ 

ਜਨਮ ਸਾਖੀ ( ੪੯੪?) ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨਾਂਕਰੇ ਤੇ ਜੇਹੜਾ ਜੁਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਹੜੇ 
ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਹੜਾ ਸਿਖ ਹੋਕੇ ਕਿਸੇ 
ਖਾਨ , ਅਮੀਰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ) ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ 
ਚਿਤ ਨੰ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਥੀ' ਬ੍ਦ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਰਸਮਾਂ . 
ਥੀਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਨਿੰਦਾ ਭਰਮਾਂ ਥੀਂ ਦੂਰ ਰੈ ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਹੜਾ ' 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗੀ ਤਰਾਂ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਜੇਹੜ' ਕਦੇ ਭੀ 
ਕਿਸੇ ਪਾਸੋ ਭ. ਵੇਂਹਰਭੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਡਰੇ ਨਹੀ' ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ 

ਜੇਹੜਾ ਨਹੀ ਦੁਖੀ ਕਰਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਹੜਾ ਸਭ ਸੈਸਾਰ 
ਨੂੰ ਈਸ਼ਰਦੀ ਖ਼ਲਕਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੇਹੜੇ ਸਿਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ 
ਥੀਂ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਚਲਦੇ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਿਨਾਂ ਪਰ ਕ੍ਰਪ . 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ॥ ਰ” 

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘਜੀ ਦੀ ਸਿਖਯਾ ਦਾ ਅਸਰ 
ਕੋਈ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਇਹਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੁ ਤਾਂ ਠੀਕ 
ਮੰਨਿਆਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਖੇਦ ਤੇ ਕਸ਼ਟ 
ਸਹਾਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਤ ਓਹੁ ਕੇਹੜੀ ਵਸਤੂ _ 
ਸੀ ਜੇਹੜੀ ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨ ਦਿਤੀ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ` 
ਵਿਖੇ ਤਾਂ ਪੈਹਲੇਂ ਹੀ ਬਹਾਟੁਹੀ ਤੇ ਸ਼ੂਰਮਤਾ ਦਾ ਮਾਦਾ ਸੀ 
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਿਸ ਨੂੰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜੇਹ' ਜੇਕ ਦਿਤਾ 
ਤਾਂ ਓਹੁ ਭੜਕ ਉਠਿਆ ਸੋ ਪੈਹਲੋ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਬਾਤ 
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-ਜਲਖ ਸਾਖੀ ( ੪੯੫) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿਦ ਸਿੰਘ ਲੀ 

ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਓਹੁ ਭੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਿਉ' ਜੋ ਇਹੁ ਭੀਤਾਂ ਬੜਾ 

ਭਾਰਾ ਕੌਮ ਹੈਸੀ ਜੇਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰ੍ਹੇ 
ਬੀਤੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਨਾਂ ਬਣ ਸੱਕਿਆ ਜਿਤ ਨੇ.ਹਿੰਦੂ 
ਧਾਰਮਕ ਗੁਰੂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਯਤ ਪ੍ਰ 
ਸੈਦੇਹ ਕਰਨਾਂ ਨਹੀਂ' ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰਓਹੁਐਡੇ ਦੀਰਘ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 
ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੇ ਤੇ ਓਹ ਨਾਂਹੀ' ਇਹੁ ਬਾਤ ਸਮਝ ਸਕੇ-ਕਿ 
'ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਯਾ ਦਾ ਓੜਕ ਨੂੰ ਇਹੁ ਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਂਮ 
`ਛਟੇ ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਪਰਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਜਾਵੇਗੀ 
ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਣ ਬੁਝਕੇ ਹੀ ਅਥਵਾ ਬੇਖ਼ਬਰੀ ਵਿਖੇ ਅਜੇਹੇ 
ਨਿਯਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮ 
ਦੀ ਲੜੀ ਟੁਣ ਣੁਟਕੇਅੱਡੋ ਮੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ 
ਜੜ ਵਿਖੇ ਨਿਜ ਪੁਯੋਜਨਤਾਸੀ ਏਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰਾਰਥਤਾਈ 
ਨਿਯਤ ਹੁੰਦੀਗਈ ਨਿਰਸੰਦੇਹਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋਆਪਣੇ 
ਸਮੇਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਓਹੁ ਵਿਚਾਰਾਂ 
ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਦ ਕਾਰਨ ਉਸਸਮੇ ਵਿਖੇ ਲਾਭ ਹੀ 

ਪੋਹਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਖ ੩ਦਬੀਰਾਂ ਦੇ 
ਕਾਰਨ ਬੁਰਿਅ 'ਈਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਭੀ ਹੋਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ 

ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਖੇ ਅਜੇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ 

ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਭਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੀ ਤੇ ਦਿਨੋਇਨ 

ਜੇਹੜਾ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧ ਵਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਰਿਹ ਸੀ ਓਹੁ 
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ਜਨਮ ਸਾਖੀ ( ੪੯੬ ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੀ 

ਮਿਲਕੇ ਬੈਦ ਹੋਜਾਵੇ ਅਥਵਾ ਕਛਭੀ ਘੋਟ ਹੋਜਵੇ ਇਸ 
ਵਾਸਤੇ ਇਹੁ ਜੋ ਬੜਾ ਪਵਿਤ੍ਰ ਕਰਮ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਭੀ ਨਾਂ 
ਪੂਰਣ ਹੋਯਾ ਤਦੋਂ ਇਹੁ ਕੌਮ ਉਤਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 
ਜੀਦੇਭਾਗ! ਵਿਖੇਆਯਾਤੇਉਨ੍ਹਾਂਨੇਅਜੇਹੀਸਿੱਖਯਾਅਤੇਉਪਦੇਸ਼ 
ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਭੇਦਤਾਈ ਨੂੰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾਜਾਵੇਤੇ 
ਜੇਹੜਾ ਅੰਸ ਆਪਣੀ ਬਚਉਦਾ ਅਥਵਾ ਨਿਰ' ਨੰਗ 
ਨਾਮੂਸਦਾਅਥਵਾਆਪਣਟੇ ਦੇਸ਼ਦੀ ਰਖਯ'ਦਘੋਟਗਿਆ'ਸੀ 
ਅਥਵਾ ਲੋਪ ਹੋਗਿਆਸੀ ਓਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਿਰਜੀਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇ ਸੇ ਇਸ ਜਗਾ ਵਿਖੇ ਜੌਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋ ਵਡਾ ਪਵਿਤ੍ਰ ਤੇ 
ਉਤਮ ਕੈਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋ ਵਰਨ 
ਆਸ਼੍ਰਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਤੋੜਨਦਾ ਸੀ ਓਹੁ ਪੁਰਖ ਜੇਹੜੇ 
ਜਨਮ ਥੀਂ ਲੈਂਕੇ ਹੀ ਸੇਵਕ'ਈ) ਵਿਖੇ ਫੱਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਪਰ ਪੌਹਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਣ ਕੱਢੀ 
_ਬੁੱਧਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ̀ਸੂਦਰਾਂ ਥੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਤੇ ਵਾਧਾ ਪਾਯਾ ਸੀ 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਫਿਰਕੇ ਥੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ 

ਉਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਲੱਭਾ ਸੇ ਇਹੁ ਸਾਰ' ਕੋਮ ਹਿੰਦੂਆਂ 

ਦੀਆਪਣੀ ਤੱ ਭੋਲ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲਦਾ 
ਉਪਾਉ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਝਦਾ ਓਹੁ ਲਕੀਰ ਦੇਫਕੀਰ 
ਸੇ ਤੇ ਕੁਛ ਭੀ ਉਠਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸਤਰਾਂ ਨਾਲ 

'ਉਨ੍ਹਾਂਦੇ ਪੈਰ (ਸੂਦਰ) ਫੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 
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ਸਨਮ ਸਾਖੀ ( ੪੮੭ 2 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਥਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ $੧ 

( ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਹਾਕਮ ) ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੇ ਭਲਾ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਆਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਸਨ ਤਾਂ (ਓਰ 
ਪੈਰ ਹ: ਜਦ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਸੇ ਤਾਂ ਓਹੁ ਪੁਰਖ ਤੁਰਨ ਵਿਰਨ 
ਜੋਗੇ ਠਾ ਰੈ `ਹਦੇ ਸੇ ॥ 

ਪਿਛਲੇਂ ਪੰਜ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਖੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 
ਅਜੇਹਾ ਸੂਰਬੀਰ ਨਾਂ ਜੈਮਿਆਂ ਜੋ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵਡੇ ਕਰਕੇ 
ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਤ ਰਖ ਲਵੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਦੇ ਯੋਗ 
ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਭਾਵੇਂ ਚੇਤਨ ਸ਼੍ਰਾਮੀ ਦਾ ਮਤ, ਬੈਗਾਲ ਵਿਖੇ ਤੇ 
ਹੋਰਕਈਆਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮੱਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਂਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਭਗਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਭੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 
ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਸੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਜੇਹਾ 
ਬਟਾਂਉਦੇ ਸੇ ਸੇ ਸਗੋਂ ਚੇਤਨ ਨੋ ਇੱਕ ਜਨਮ ਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ 
ਨੂੰ ਭੀ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣ' ਲੀਤਾਸੀ ਪਰ ਤਾਂ ਭੀ ਉਨ੍ਹਾ 
ਵਿਖੇ ਓਹੁ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਸਕਿੱਆ' ਜੇਹੜਾ ਗੁਰੂ 
ਗੋਬਿੰਦਸਿੰਘਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇਖ਼ਾਲਸਾਧਰਮਵਿਖੇ ਰਖਿਆ ਸੀ 
ਤੇ ਓਹੁ ਬਲ ਭੀ ਨਹੀ' ਸੀ ਜੇਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 
ਨੇ ਖ਼ਾਲਸੇ ਧਰਮ ਵਿਖੇ ਪਰੀਪਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚਮਕ ਪਥਰ 
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਂਗੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿਚਕੇ ਅਜੇਹਾ ਬਣਾਯਾ ਕਿ 
ਉਸਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਲੋਹ ਸੈਸਾਰ ਮੰਨਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹੁ ਐਡਾ 
ਵੱਡ' ਕੰਮਸੀ ਕਿ ਜਿਸਦੇ ਵਾਸਟੇ ਗੁਹੂ ਰੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 

51 5ਧ੧9010 19]੮5100/। 1 €10ਗਪੂ ੦7੧61੦11€161੦॥&000011.੮੦॥॥ 



ਜਨਮ ਸਾਖੀ ( ੪੯੮ ) ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੈਨ ਵਾਦ ਭੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਪਾਸੋਂ' ਹੋਣਾਂ ਅਸੰਭਵ 
ਹੈ ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਇਹੁ ਵਸਤੂ ਸੀ ਜੇਹੜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ 
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਾਂਨ ਕੀਤੀਸੀ ਮੰਨੀ ਕਿ ਠੀਂਕ 
ਪੈਹਲੇ ਭੀ ਬੇਵਾਂ ਦੀ ਸਿਖ੍ਯ' ਅਜੇਹੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸੀ ਪਰ 
ਹਿੰਦੁ ਸਭ ਕੁਛ ਭੁਲ ਗਏ ਸਨ ਸੋ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਵਣਾਂ 
ਭੀ ਕੁਛ ਛੋਟ ਜੇਹਾ ਤੇ ਐਂਵੇ ਕਿਵੇ' ਦਾ ਕੈਮ ਨਹੀਂ' ਸੀ ਦੇਖੋ 
ਤਾਂ ਪੈਂਹਲੇ ਸੈਂ ਕੜੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤਰ/ਏ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇਪਾਸੋ' ਇਹੁ 
ਕੋਮ ਨਾਂ ਬਣ ਸੱਕਿਆ ਹੋਰ ਇਸ ਥੀ ਵਡ ਕੌਮ ਤੇ ਅਸ 
ਚਰਜ ਕਰ'ਮਾਤ ਕੀਹ ਹੋਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ! ਸਿੰਘ 
ਜੀ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਬਨਾਂ ਦਿੱਤ ( ਹਿੰਦੂ ਸੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਤੇ 
ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ; ਸਿਰ ਗਿਣਦੇ ਹਨ ̀  ॥ 

ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹੁ 

ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੰ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਸੇਵਕ' ਈ ਥੀਂ _ਬਹਰ 
ਕੱਢਿਆ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਪੈਟਲੇ ਸੋਬਾਦ ਕਰ 
ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਏਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ 
ਕੇਵਲ ਐਨੀ ਹੀ ਸੈਨਤ ਕਰਦੇਣੀ ਬਹੁਤੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 

ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਮਰਬਤਾ ਕਦੇਭੀ ਕੋਈ ਬਲਦੀ ਉੱਨਤੀ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕੁਦਰਤੀ 
ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਵੇ ਇਹੁ ਗਲ ਅਸੈਭਵ ਹੈ 
ਇਹੁ ਨਿਯਮ ਪਸੂਆਂ, ਬੂਟਿਆਂ ਤੇ ਪੁਰਖਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਜੇਹ' 

511 5ਧ੧9010 169]੮5100/। 1 €10ਗਪੂ ॥0੦॥੧6੦11€1610&001011.੮੦॥॥ 



ਜਨਮ ਸਾਖੀ ( ੩੮੯ ) ਸੀ੍ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ'ਜੀ 

ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂਸ਼ਰੀਰਕਬੈਧਨਾਂਨਾਲੋ' ਆਤਮਿਕ 
ਬੰਧਨ ਬੜੇ ਖ਼ਰਾਬ ਤੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਧਰਮ ਨੇ 
ਹਿੰਦੁਆਂਨੂੰ ਮਜੇਹੀ ਅਤਮਕ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿਖੇ ਖੈਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾਕਿ 
ਕਿਸੇਪਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇਭੀਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਤੇ 
ਜੇਹੜੀ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮਗਰ ਕਿੰਉ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ, 
ਕੀਹ ਇਹੁਕਿ ਜੇ ਵਿੱਚ ਭੀ ਬੋਲਨ ਦੀਸਮਰਥੁਤਾ ਨਹੀਂਰਹੀ 

ਸੀ ਜੇਕਰਕੋਈੀਹਿੰਦੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂਨੂੰਗ੍ਰੋਹਨ ਕਰਦਾ ਅਥਵਾ 
ਬੋਲਦਾਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੂਦਰ;ਮਲੋਂਛ, ਫ੍ਰਿਸਟ;ਦੁਸ਼ਟਤੇਹੋਰਕਈ 
ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 
ਨੇ ਸਭਥੀਂ ਵਡਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਤਮਕ 
ਸੇਵਕ'ਈ ਥੀਂ ਛੁਟੱਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹਿੰਦਆਂ ਨੂੰ ਦਸਿੱਆ ਤੇ ਤੇ ਇਸੇ 
ਸੁਤੇਤ੍ਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ̀ ਸਿਖ ਸਿੰਘ ਬਣਗਏ॥ ਰ੍ 
ਤੀਸਰੀ ਵਸਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ .ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹੁ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ 
ਡੈਭ ਦਾ ਜੁਲ' ' ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਥੀਂ ਲਾਹਕੇ ਦੁਰ ਸੁੱਟ 
ਦਿੱਤਾ ਪੈਹਲੇ ਦਸਤੂਰ ਇਹੁ ਸੀ ਕਿ ਆਤਮਤਕ _ਵਿਦਯਾ. 

- ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਰੁ ਬਣਯ' ਜਾਦਾਂ ਸੀਤੇ` 
ਇਹੁ ਗਲ ਸਾਰੇ ਹੀਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ 
ਗੁਰੂ ਬਣ'ਯ' ਹੈ ਕੇਵਲ ਉਸ ਉਤੇਹੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ 
ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਜਾਨਦੇਸਨ ਇਸਗੁਰੂ 
ਡੰਭ ਦੀ ਸਿਵਕਾਈ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਕੇ ਭਯਾਨਕ` ਫਲ” 
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ਜਨਮ ਸਾਖੀ (੫੦੦ ) ਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਦਿਖਾਏਸੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹੁ ਜੂਲਾ ਜ਼ਿਦ ਦੀ ਫਰਦਨ 
ਥੀਂ ਲਾਹੁੰਦੇ ਹੋਯਾਂਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ੮ ਧਰ ਰਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਬੜਾਹੀ ਉਪਕਾਰ 
ਕੀਤ' ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਵਰਨੰਨ ਕਛਕਪੈਹਲੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ 
ਕੀਤਾ ਭੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ॥ 

ਚੌਥੀ ਨਵੀਨ ਵਸਤੂ ਇਹੁ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਖੇ ਕਦੇ 
ਭੀ ਕੋਈ ਮਿਲਵਾਂਪ੍ਯੋਜਨਅਜੇਹ' ਨਹੀਂ ਹੋਯਾ ਸ ਤੇ ਨਾਹੀ 
ਉਣਾ ਦੀ ਕੋਈ ਉਨਟ) ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਜਾਠਦੇ ਨ ਗੁਰੂ 
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘਜੀ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਿੱਥੇ ਪਏ ਹਨ ਓਥੇਹੀ 
ਪਏਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਕੋਈ ਭੀ ਅਜੇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀ' ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਓਹ ਆਪਣੇ 
ਧਾਰਮਕ ਝਗੜਿਆਂ ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕੋਈ ਕੌਮ 
ਕਰਨ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਖੇ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਕ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀਲੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਖੇ ਕੌਮੀਅਤ 
ਉਤਪਤ ਕਰਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਕਇਕ ਪਰਖ ਅਜੇਹਾ ਤਕੜਾਕਰ 
ਦਿਤ: ਜੋ ਧਰਮ ਦੀ ਪਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਨੇ ਆਪ ਟੂ 
ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਬੇਠਦਾ ਸੀ ਤੇ ਧਰਮ 
ਖਾਤਰ ਸੀਸ ਲਗਨਾ ਬੜਾ ਚੈਗਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਏਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ 
ਹਿੰਦੂਆਂ ਨ >ੂ ਚਿਰਾਂ ਥੀਂ ਇੱਛਾ ਸੀ ਸੋ ਇਸਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਲਈ ਇਹੁਇਕਪਉੜੀ ਦਾ ਡੇਡਾ ਬਣਾਂ ਦਿੱਤਾ ॥ 

ਪੰਜਵੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕਾਯਾਂ ਪਲਟ ਦਿਤੀ ਕਾਇਰਾਂ ਥੀਂ 

51 5ਧ੧9010 19]੮5109/। 1 €10ਗਪੂ ੦॥੧61੦11€1610॥&000011.੮੦॥॥ 



ਜਨਮ ਸਾਖੀ (੫੦੧) ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਰੇ ਵੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਸੂਰਮੇ, ਬਲਹੀਨਾਂ ਥੀਂ ਬਲਵਾਨ ਦਲੇਰ ਸੁਸਤ ਥੀਂ ਚੁਸਤ 
ਨਿਜਸ੍ਹਾਰਥੀ ਥੀ' ਧਰਮ ਪਰ ਜਾਂਨ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇਂ ਨਿਕੰਸੇ ਥੀ 
ਹੁਸ਼ੀਆਰ ਬੇ ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਖੀ ਆਸ਼ਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਰਮਾ 
,ਉੱਦਮੀ, ਸੰਤੋਖੀ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਪਿਆਰ' ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੇਵਕ ਨੂੰ 
ਬੈਧਨ ਹੀਨ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਦਾਦ ; ਦਿਲਿਦੀ ਨੂੰ 
ਕੌਮ ਵਿੱਖੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੈਦਨ ਥੀਂ ਸ਼ਰਾਰ ਨੌਕਰ 
ਥੀ ਸਰਦਾਰ; ਰੈਯਤ ਥੀ' ਰਾਜਾ, ਬਲਹੀਟ ਥੀ' ਬਲਵਾਂਨ 
ਡਰਪੋਕ ਥੀ' ਲੜਕਾ; ਬਣਾ ਦਿੰਤਾ ਹੁਣਵੋਸ਼ ਅਰੋਪਨ ਵਾਲੇ 
ਇਹੁ ਦਸੱਣ ਕਿ ਕੇਹੜੀ ਵਸਤੂ ਸੀ ਜੇਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ 
ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ॥ 
ਛੇਵੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਖ ਮੈਤ੍ਤਾ ਉਤਪਤ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਬੈਦੀ ਨੂੰ 
ਖੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤ' ਵਿਛੁੜੇ ਹੋਯਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਯਾ ਦੂਰ ਗਏ ; ਗਵਾਚਿਆਂ 
ਨੌੰ ਨਾਲ ਮਿਲਟਦਾ ਸਮਾ ਵਿੱਤਾ ਜੇਹੜੇ ਖ਼ਰਾਰ ਪਏਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਨੂ ਪਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਪਿਯਾਰਦਾ ਸਨਬੈਧ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਖੇ ( ਪੱਕਾ ਤੇ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ ਲੌਕੀ' ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ 
ਤਵਾਰੀਖ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਇਹੁ ਫਲ ਤਾਂ ਕਢ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ 

ਰਾਜ ਦੀ ਦੋ ਲਖ ਫ਼ੋਜਨੇ ੧੩ ਹਜ਼ਾਰ ਅਥਵਾ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ 
ਫ਼ੋਨ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਪਾਸੋ ਹਾਰ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ 

ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰੌਜੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਹੋਯਾਭੀ ਇਸੇ. 

ਤਰਾਂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲੀ `ਦੀ ਜਿੱਤਦੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰਾ 
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'ਜ਼ਲਮ ਸਾਖੀ` / ੫੦੩ ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਧਿੰਢ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜੋ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾਸੀ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੋਂ 
ਸਭ ਰਾਜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਗਿਆ ਇਹ 

ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਨਿਕਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ੧੩ ਹਜਾਰ ਮੁਸਲ- 

ਮਾਨਾਂ ਨੇ ੨ ਲਖ ਹਿੰਦੂ ਫ਼ੋਜ ਪਰ ਫ਼ਤੇ ਪਾਈ ਗ਼ਲਤ ਹੈ . 

ਕਿੰਤੂ ਸੱਚਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ੩੦ ਕਰੋੜ ਪੁਰਖ' 
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਰੈਂਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ੩੦ ਕ੍ਰੋੜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ 
ਸਨਮੁਖ ੧੩ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਜਿਤ ਪਾਈ ਸੀ 
ਭਾਵੇ' ਇਹੁ ੩੦ ਕ੍ਰੋੜ ਹੀ ਸਨਪਰ ਸੇਤ੍ਰਤਾ, ਇਕੱਤ੍ਤਾ ਆਪਸ 
ਵਿਖੇ ਨਹੀ' ਸੀ ਇੱਕ ਪਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ 
ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ੩੦ ਕ੍ਰੋਕ” 
ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ੧੩ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਸਲ ਮ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲੀਤਾ ਮਾਰਿਆ” 
ਤੇ ਪਤਗਵਾਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੈਤ੍ਰਤਾ 
ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਦੋਂ ਸਾਰੇ 
ਹਿੰਦੁਸਤਾਂਨ ਕਾ£ਲ, ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਵਿਖੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ 
ਰਾਂਜਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਟੂ ਚੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਚਿੜੀਆਂ ਪਾਸੋ ਬਾਜ ਮਰਾਵਾਂ, ਤਬੀ ਗੋਬਿੰਦ.. 
ਸਿੰਘ ਨਾਂਮ ਕਹਾਵਾਂ, ਵਾਲੀਗਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਖਾਯਾ 
ਸੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਵਰਨੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ॥ 
ਸੱਤਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀਨੇ ਕੌਮ ਵਿਖੇਕੁਰਬਾਨੀ 
ਕਰਨ ਦੇ ਬਲ ਦੀ ਪਾਈ ਸ਼੍ਰਾਰਥਤਾਈ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦਾ. 
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ਜਨਮ ਸਾਖੀ ( ੫੦੩) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਕਾਰਣ ਸੀ ਕਿ ੩੦ ਕਰੋੜ ਨੰ ਟੂੰ ੮੩ ਹਜ਼ਾਰ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲੀਤਾ 
ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਖੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਭਲਿਆਈ ਕਰਨੀ ਅਥਵਾ 
ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰੈਹਗਈ ਸੀ ਤਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ 
/ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਨਵੇ' ਸਿਰਿਓ' ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ 
ਜਿਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਉਸਦੀ ਅਪਣੀ ਸੈਤਾਂਨ ਦੇ ਇਤਹਾਸਾਂ 
ਥੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਕ ਹੋਰਭੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ 
ਅਦੁਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਏਥੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਪਰ ਲਿਖ ਦੇ ਹਾਂ ਜੋ 
ਕਿਸ ਭਾਂਤ ਦੇ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਤਪਤ 
ਕੀਤੇ ਸਨ ॥ 

ਗੁਰੂ ਬੇਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਗਿਆ ਵਿਖੇ ਜੁਵਾਂਨ ਗਭਰੂ ਸਿੱਖ 
ਜਿਸਦੀਆਂ#ਆਜੇ ਮੁਸਾਂਭੀ ਨਹੀ' ਭਿਜੀਆਂ ਸਨ ਕਈ ਆਖਦੇ 
ਹਨ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ੧੨ ਵਰ੍ਹੇ ੧੫ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰਾਸੀ ਬੈਦੇ 
ਦੇ ਨਲ ਹੀ ਫੜਿਆ ਚਿਆ 'ਸੀ ਤੇ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ 
ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਮੁਸਲਮਾਂਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 
ਪਾਸ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਅਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਲੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ 
ਸੀ ਗਿਆ ਲੌਦਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਗਗਿਆਸੀ ਤਾਂ ਪਕੜਿਆ 
ਗਿਆਂ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉੱਜੋ ਓ ਹੁਅਪ੍ਧਹੀਣ 
ਹੈ ਇਹੁ ਬਾਤ ਸੂਬੇ ਨੇ ਬੁਢੀ ਦੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 
ਸਚਮੰਨ ਲੀਨੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਟ ਲਈ ਆਰਿਆਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਵ 
ਉਸ ਗਭਰੂ ਨੇ ਸੂਥੇਵਲ ਤੱਕ ਕੇ ਕਿਹ' ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਉ 
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ਨਮ ਸਾਖੀ ( ੫੦੪) ਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੀ 
੩ 2੧ 3 

ਕੜ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਓਹੁਗੁਰੂ ਜੀਦਾਖ਼ਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ 
ਜੁਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬ।ਬੇਬੈਦੇ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਮਿਲਗਿਆ 
ਸੀ ਕੈਹਣਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ 
ਕੂੜ ਬੋਲਣ ਥੀ' ਲਾਭ ਨਹੀ' ਉਠਾ ਸਕਦਾਹਾਂਕਿਓ'ਜੋ ਮੈਤਾਂ' 
`ਸੋਰਾ ਸਿਖ ਹਾਂ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦਾਧਰਮਕੋੌਮ ਦੀ ਖਾੜ੍ ਮਰਜਾਣਾ ਹੈ 
ਜਾਂਨ ਬਚਾਉਣਾ ਧਰਮਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈਮੇਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਨ ਨੂੰ ਬਚਾਕੇ 
ਖ਼ਾਲਸਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖ੍ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ 
ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੀਘਰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਰਗ 
ਵਿਖੇ ਪੌਹਚਣਾਂਚਾਹੀਦਾਹੈਸੋ ਉਸਨੂੰ ਭੀ ਓੜਕ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ 
ਗਿਆ ਸੋ ਹੇ ਭਾਈ ਇਸ ਭਾਂਤ ਦੇ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 
ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਉਤਪਤ ਕੀਤੇ ਸੇ ॥ 
ਅਠਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇਹੁ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਦੌਂਤੀ ਦਾ ਉਪ- 
ਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਂ ਕੇ ਮਨੁਖ ਕ੍ਰਿਤ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆਦਿਕਾਂ ਕੀ ਪੂਜਾ 

ਥੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਣਾਯਾ॥ 

ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ , 
ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਗ 

ਇੱਕੇ ਹੋ ਹੋਰ ਜੱਥਾਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਹੁ ਮੂਲ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ _ਵੋਹਿਦ' 
ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਹੀਂ ਦਾਣਾਖਿਚੇ ਸਾਰ॥ ਤਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀ 
ਜਾੰਨ ਹੈ.ਰਖੇ ਪਿਆਰ ਸੰਸਾਰ ॥ ਇਹੁ ਜੱਥ! ਦੋਸ਼ ਅਰੋਪਨ 
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ਜਲਮ ਸਾਖੀ ( ੩੬੫ $ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਨਿਉਂ 
ਇਦਾ ਹਿਕਮਤ _ ਅਮਲੀ; ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰੂ 
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੋ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਯਾਰੋਂ ਤੇ ਮੁਹਬਤ ਦੀ ਪਉ 

- ਕੀਓ ਹਣਾਕੇ ਖੂਨਖ੍ਹਾਰੀ ਸਿਖਾਈ ਭਗਤੀ ਥੀਂ ਵਰਜ ਕੇ 
` ਪੱਥਰ ਦਿਲੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ- ਮਹਾਂਨ 
ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਤੇ ਉਤਮ ਸੁਭਾਵ ਨੂੰ ਦੁਖ ਸੈਹਨ ਥੀਂ ਹਣਾਕੇ ਦੁਖ 
ਦੇਣ ਦਾ ਸੂਭਾਵ ਬਖਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਰਮ ਸੁਭਾਵ 
ਦਯਾਵਾਲੀ ਖੋ ਨੂੰ ਵਰਜਕੇ ਬੀਰਤ ਤੇ ਯੁਧਨਾਲ ਵਾ ਕੇ 
ਤੂਫ਼ਾਨ ਉਪੱਦੂਵ ਉਠਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੀਨਤਾ ਨੂੰ ਸ੍ਹਾਹ ਵਿਖੇ 

“ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਣਖ ਵਿਚ ਪਾਦਿੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂਦੀ 
- ਸੈਹਨ ਸੀਲਤਾ ਦੇ ਬਲਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਗੋਂ ਦੋਹੀ ਤੇ ਲਹੂ 
ਪੀਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਖੇ ਤ 
ਗੁੱਸੇ ਵਿਖੇ ਵਣਾ ਦਿੱਤ' ਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਟਦਾ ਵਲ ਸਿਖਾਯਾ 
ਅਤੇ ਜੇਹੜੇ ਈਸ਼ਰ ਦੀ ਰਾਜ ਧਾਨੀ ਵਿਖੇ ਹਿੰਦੂ ਭਗਤੀਵਿਖੇ 
ਮਗਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਖੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਭ ਲਾਲਚਾਂ 

- ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾਯ' ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਜੂਨੀ ਬੀਂ ਰਾਖ ਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾਂ 

ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਤ੍ਰਤਾ ਰਖਨ ਵਾਲੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਲੜਾਕਾ ਬਨਾ 
ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਇਹੁ ਰੱਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਨੇ ਬੜਾ ਖੋਟਾ ਕੌਮ ਕੀਤਾ ਇਹੁ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਰ ਲੀਤਾਂਸੀ॥ 
ਹਾਂ ਮਿਤ੍ਰ ਜੀ ਤੂਸੀ ਭੀ ਠੀਕ ਆਖਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜ਼ਰਾਕੂ- ਔੱਖਾਂ 
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ਸਲਮ ਸਾਖੀ ( ੫੦੬) ਸਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਤੇ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਉ' ਤ' ਆਖੋ ਕਿ 

ਸ਼ਾਨੂੰ ਸੁਤਿਆਂ ਨ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤ' ਡਿਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ; ਉਬਾਰ ਲਿਆ' 
ਮਰਨ ਬੀ' ਬਚਾ ਲੀਤਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣੋਂ ਬਚਾ ਲਤਾ ਸੜਦਿਆਂ 

ਨੂੰ ਜਿਵਾ ਦਿੱਤ' ਕਿਸੇਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹ' ਹੈ ਕਿ “£ਅਗਰ ਨਾਂ ਹੋਤੇ 

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਥਾ ਦੂਰ ਹੂਆ,, ਦੋਸ਼ 
ਅਰੋਪਣ ਲੱਗੇ ਧੈਹਲੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਏਧਰ ਓਧਰ ਤਾਂ 
ਚੈਗੀ ਤਰਾਂ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਓਹੁ ਕੇਹੜਾ ਧਰਮ ਸੈਸਾਰ ਪਰ ਹੈ 
ਜਿਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਤਲਵਾਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪਰ 
ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਤ' ਹੋਵੇ ॥ 
ਮੂਸੇ ਦੀਆਂ ਬ਼ੁਨ ਬ੍ਰਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਗਲਾਂ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ 
ਦੱਸਨ ਵਾਸਤੇ ਬੌਹਤਸਾਰਾ ਸਮਾ ਤੇ ਕਾਗਦ ਭੀ ਬੋਹਤ ਸਾਰ' 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਇੱਕਹੀ ਦਿਸ਼ਟਾਂਤ ਉਸਦੀ ਗਰਮ ਜੋਸ਼ੀ 
ਦਸਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਿਖਾਂ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੱਗਰ ਜਿਤ ਲੀਤਾ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ 
ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤ੍ਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜੇਹੜੇ ਦੋ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸੇ ਦੋ ਦੋ 
ਫੋਂਟੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਹਰਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਪਰ ਢੇਰ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਤਿਨਾਂ 
ਦੇ ਮਾਪਆਪਣੇ ਪੁਤ੍ਰਾਂ ਵਾ ਇਹੁ ਹਾਲਦੇਖਕੇ ਪ੍ਮੇਸ਼ਰਦੀ ਜੀਉ' 
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਈਸਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹੁ ਰਾਲਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ੍ਹ ਪਰ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਔਗ 
ਕਰੋ ਪਰ ਕੌਣ ਕੈ'ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ ਨੇ ਦੀਨ ਬਿਨਾਂ ਤਲ- 
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ਜਨਮ ਸਾਂਖੀ ( ੫੦੭ ? ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੀ 

ਵਾਰੋ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਯੂਰਪ ਤੇ ਦੂਸਰੇਦੇਸ਼ਾਂ 
ਦੀਆਂ ਤਵਾਰੀਖ਼ਾਂ ਸਾਖੀਹਨ ਜੋ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਤਨਾਕੁ 
ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਕੈਮ ਲੀਤਾ ਸੀ ਯਹੂਦੀਆਂ 
“ਦ ਸਨਮੁਖ ਕੀਹਕੀਹ ਉਪਦਵਤੇਧੋਕੇ ਨਹੀ'ਕੀਤੇਸੇ ਕੇਹੜੀ 
ਬਾਉ' ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲੇ ਜਾਂਦੇ ਓਹੁ 
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰਾ ਭੀ 
ਹੇ ਪੌਹਚਦ ਹੈਤਾਂ ਤੜਕ ਮਗਰੋਂ ਤਲਵਾਰ ਆਉਂਦੀ 

ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਉ ਵਾਸਤੇ ਮਿਆਨੋ' ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 
ਯਰੋਸਲਮ ੀਲੈਨਦਖ਼ਾਤਸਰੇ ਯੂਰਪ ਈਸਾਈ ਮਿਲਕੇ 
ਉਦੱਮ ਤੇ ਧਰਮ ਜੁਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਸਭ ਤਵਾਰੀਖਾਂ 
ਵਿੱਖੇ ਲਿਖਤਾਂ ਹੈ ॥ 
ਕੀਹ ਬੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਤਲਵਾਰੋ' ਵਧਿਆਸੀ ਨਹੀ' ਕਦੇਭੀ ਨਹੀਂ 
ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਤਦੇਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਯਾ ਸੀ ਜਦ ਓਹੁ ਰਾਜਧਰਮਵਿਖੇ 
ਹੋਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਓਹੁ ਬੁਰੰਧ ਧਰਮ ਕਿੰਉ ਨਹੀਂ ਪਸਰਦਾ 
ਹੈ ਤਿਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਲਵਾਰ ਉਸਦੇ 
ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥ 
ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕੀਹ ਕੀਤਾ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਂ ਤਾਂ 
ਇਸਲਾਮ ਦੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ੂਕਾਰ ਕਰੋਂ ਨਹੀ” ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ 
ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਬਦੋ ਬਦੀ ਧੌਕੇ ਨਾਲ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਨਾਏ 
ਜਾਵੋਗੇ ਦਸੋ ਖਾਂ ਓਹੁ ਕੇਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕੇਹੜਾ ਨਗਰ; ਪਿੰਡੁ 
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ਜਨਮ ਸਾਂਖੀ ( ੫੦੮ ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਧ ਜੀ 

ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਇਸਲਾਮੀ ਧਰਮ 
ਬਨਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਆਨੋ' ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰੀ 
ਯੂਰੁਪ ਦੀ ਈਸਾਈ ਵਾਸਤੀ ਨੇ ਈਸਾਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ 
ਯੂਰੋਸ਼ਲੇਮ ਖੋਹਨ ਲਈ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ , - 
ਧਰਮ ਜੁਧ ਕੀਤਾ ਬੁੱਧ ਜੇਹੜਾ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੀ ਖੇਦ ਦੇਣਾ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਦੇ ਯੱਗਾਂ ਵਿਖੇ ਬਲੀ ਦਾਨੋਂ 
ਘਬਰਾ ਕੇ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਜੇਹੀ ਰਖਯਾ ਕਰਨ ਦਾ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਜੀਵਾਂਦੀ ਜਾਨ ਇਕੋ ਜੇਹੀ 
ਜਾਣਕੇ ਬਚਾਉਣਲਈ ਤੈਕਾ ਬਜ'ਉੱਦਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ 
ਦੀ ਉਨਤੀ ਬਿਨਾਂ ਤਲਵਾਰੋ' ਕਿਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ) ਨਹੀਂ” - 
ਜਦੋਂ ਬੁਧ ਧਰਮ ਰਾਜ ਹੋਗਿਆ' ਅਸ਼ੋਕਾ ਜੇਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਣਾਂ ਦੇ 
ਨਿਯਮਾਨੁਸਾਰ ਸੂਦਰ ਸੀ ਰਾਜਾਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ 
ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਿਆ ਤੇ 
ਦੂਸਰੇ ਮਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਰੰਗਕੇ ਬੁਧ 
ਧਰਮ ਦਾ ਵਾਧ' ਕੀਤਾ ਕੀਹ ਸੈਕਰਾਚਾਰਜ ਦੀ ਸੁੱਕੀ 
ਫ਼ਲਾਸਫ਼ੀ ਨੇ ਹੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਥੀ' ਬਾਹਰ , 
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਓਹੁ ਉਸਦੀ ਦਲੀਲਬਾਜੀ ਨਾਲ ਬੋਰੀਆਂ 
ਬੰਧਨਾ ਬੈਨਹਕੇ ਹਿਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾ ਥੀ' ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ 
ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋ' ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਤਲਵਾਰ 
ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਓਹਨਾਂ ਨੇਬੂਧ ਮਤਨੂੰ 
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ਜਲਮ ਸਾਖੀ ( ੫੦ਵ ) ਲੀ ਗੁਰੂਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੀ 

ਕਤ ਕਰ ਲੀਤਾ ਖੌਤ੍ਰੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸੈਕਰਮਤ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ 
ਤੇ ਬੋਧਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤ੍ਰੇਹ 

ਰਿ ਇਸਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਖ਼ਤ 
ਘਣਾਉਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਨ ਵਾਸਤੇ 
ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂਸੀ ਉਠਾਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇਬਚਾਉ ਹਿੰਦੂਆਂ 
ਦੀ ਜਾਨ ਰਖਨਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਰਖਯਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਲਵਾਰ 
ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰਖਿਆ ਸੀ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੁ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਹੋਂਦੇ 
ਦੇਖ ਕੇ ਬਚਾਉਨ ਵਾਸਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ  ਪਕੜਿਆ ਸੀ॥ 

ਤਲਵਾਰਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਰਖਿਆ 
ਉਨ੍ਹਾਂਨਉਨ੍ਹਾ ਇਸਲਾਮੀ ਮਤਾਂਦੇਸਾਹਮਨੇਆਪਣੀਤਲਵਾਰ 
ਨੂੰ ਲੈਹਰਾਯ' ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਾਦੀ ਵਲੋਂ ਇਹੁ ਸੰਦੇਸਾ 
ਆਯਾਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਖ ਮੁਸਲਮਾਂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈ ਓਹ ਕਾਫ਼ਰ ਹੈ 
ਕਾਵ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰੋ ਇਹੁ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈਨ 
ਕਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁਤੁ ਮਾਲ ਮਤਾਹ ਘਰ 
ਬਾਰ ਸਭ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਮੋਮਨਾ ਲਈ ਹਲਾਲ ਹਨ ਅਤੇ 
ਨ ਵਿਖੇ ਇਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਪਰ ਅਮਲ ਜੋ ਕੁਛ 
ਹਲੇ ਇਸਲਾਮੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੋ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ 

ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨ ਨੇ ਕੀਹ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ 
ਲੀਤ। ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ 
ਮੁਸਲਮਾਂਨ ਬਣਾਯਾਂ ਲੋੜੀਏ ਤੇ ਓਹੁ ਮੁਸਲਮਾਂਨ ਬਣਕੇ 
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ਜਨਮ ਸਾਖੀ (੫੧੦) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੀ . 

੭੦-੭੦ - ਰਤਨ 

ਉੱਪਦ੍ਰਵਾਂ ਬੇਦਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸਟਾਂਤਾਂ 
ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਸ ਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਏਬੇ ਜਗਾ ਨਹੀ ਕਿ 

ਲਿਖੀਏ ਤਵਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦੇ ਸਭਨਾਂਪੰਨਿਆਂ ਪਰ ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ 
ਉਪ ਲਿਖਤ ਹੈਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਹਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਹਰ; ਨਗਰਾਂ ਦੇ 
ਨਗਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬਦੋ ਬਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ 
ਰਹੇਸਨ ਤੇਹਿੰਦੂਆਂਦੇ ਸ਼ਰੀਰਦਾ ਅੰਤਪ੍ਰਯੰਤ ਦਿਖਾਈਦੇਣ 
ਲਗਾ ਹੋਯਾ ਸੀ ਤਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਣਛੂਮੀ ਵਿੱਖੇ 
ਆਏ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰ ਜਨਮ 
ਨਾਂ ਧਾਰਦੇ ਤੇ ਲੜਾਕ' ਮਤ ਬਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਾਕੇ 
ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਲ ਪੱਕੀ ਖੂਨਖ੍ਹਾਰੀ ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲੋਹੇ 
ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਨਾਂ ' ਭਨਦੇ ਤਾਂ ਇਹੁ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਸੁਭਾਵ ਵਾਲੇ; ਸੈਹਨ ਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਸਹਾਰਨ ਦੇ ਆਦੀ 
ਹਿੰਦੁ ਕੀੜੀ ਠੁ ਕੋ ਦੁਖ ਨਾ ਦੇਨ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ 
ਹੱਤਿਆ ਥੀ ਕੰਬਨ ਵਾਲੇ ਆਹਿੰਸਾ ਪਰਮੇ ਧਰਮੋ ਦੇ 
ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਾਂ ਬਣੋ ਰੈਹਦੇ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 
ਨਾਲ ਉਸੇ ਭਾਂਤਦੇ ਮੁਸਲਮਾਂਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਧਰਮ ਇਹੁ ਹੁਕਮ ਦੇਦਾ ਹੈਸੀ ਕਿ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ 
ਹੱਥ ਰੈਗਨਾਂ ਪੁਨੀਤ ਹੈ ਹੈ ਕਾਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁੱਤ੍ਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂ 
ਖੋਹ ਕੇ ਮਜ਼ੇ ਕਰਨਾਂ ਈਸ਼੍ਹਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਰ ਚਲਣਾ 
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ਜਨਮ ਸਾਖੀ ( ੫੧੧) ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ 
ਮੁਸਲਮਾਂਨ ਬਨਾਯਾ ਤੇ ਫੇਰ ਬਦੋ ਬਦੀ ਮੁਸਲਮਾਂਨ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਕਦੇ ਭੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀਤੀ 

- ਜਦ ਓਹੁ ਜ਼ੋਰੇ  ਧਿੰਲੀ ਮੁਸਲਮਾਂਨ ਬਨਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ 
ਕੀਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸਦਾਦੇ ਲਈ 
ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਲੋਂ” ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੁ ਹੈ ਕਿ 
ਤੁਸਾਂ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ ਫ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉ'ਣ ਦਾ 
ਜ਼ੌਸਲਾ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨੇ ਲੋਹੇ 
ਨਾਲ ਲੋਹ' ਭਿੜਾਉਨ ਵ'ਲੇ ਅਜੇਹੇ ਹੀ ਪੁਰਖ ਚ 

` ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਜੇਹੜਾ 
` ਉਪਦੇਸ਼ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਰਣਭੂਮੀ ਵਿਖੇ 
ਦਿੱਤਾਸੀਭੀਖ਼ਮਨੇ ਜੇਹੜ' ਉਪਦੇਸ਼ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ 
ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀਦੇ ਨਾਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨ ਪਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 
ਤਿਸੇ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਸਿੰਘਜੀ ਨੇ ਅਖ਼ਰ ਅਖਰ 
ਆਪਣੇਸਮੇ ਵਿਖੇ ਪੁਰਨਕੀਤਾ ਹੇ ਮ੍ਰੋ ੍ਰੈਸੀਓ ਦਸੋਖਾਂ ਗੁਰੂ 
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ 
ਕਿ ਦੋਸ਼ ਅਰੋਪਨ ਦਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਡਿਆਈ 
ਦੇ ਦੋਗਸੀਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਜੋਗਬੇ ਆਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ 
ਫੈਲਾਉਨਵਾਲੇਂ ਲੋਕ ਨੁਕਤ! ਚੀਨੀ ਨਿਸ਼ੈਗ ਕਰਨ ਕਿੰਉ 
ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾਸੇਹਲ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਿਖੇ ਤਾਂ 
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ਸਨਜ ਸਾਖੀ ( ੫੧੨) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਕੋਛ ਭੀ ਖੇਦਨਹੀਂ ਸਹਾਰਨਾਂ ਪੈਂਦਾ ਨਾਂਹੀ ਕੁਛ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾਹੈ 
ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਦਰਦਾ ਪਤਾ 
ਤਾਂ ਲਗੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ 'ਕੇ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਹੋਰ 
ਬਟਬੈਠੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਂ ਵਲ [ ਧੱਕੇ ਦੇਕੇ ਕਢ ਦੇਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂਦੇ , 
ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਤਾਂ ਨੂੰ ਵਖਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ ਕਰੇ 
ਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਨ ਪ੍ਰਾਂਤ 
ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਵਕ ਬਨਾਉਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਨ ਮਾਲ ਨਾਲ 
ਗੁਲਛੱਰ੍ਹੇ ਉਡਾਵਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਥੈਨਹਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨਹ ਆਪਣੇ ਮਤ ਵਿਖੇ ਲਿਆਉਣ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਇਹੁ 
ਬਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ 
ਤਦ ਅਸੀ' ਜਾਣੀਏ ਕਿਹਾਂ (ਓਹੁ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਚੇ ਤਿਆਗੀ; ਪੱਕੇ 
ਚਿਆਨੀ, ਪੂਰੇ ਰੈਹਮ ਦਿਲ ਹੈਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਕਾ ਤਾਂ 
ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਬੇਆਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾ ਵਸ ਨਹੀਂ 
ਹੌਸਕਦੇ ॥ 

ਇਕ ਹੋਰ ਮੱਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸਤਰਾਂ ਆਖਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾਹੇ 
ਕਿ ਸਾਂਡ' ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਇਹੁ ਸਿਖਾਲਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ੂਰ ਦੀ 
ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਨੇ ਮਿਤ੍ਰ ਜਾਣੋਂ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਵਰਗਾਹੀ ਜਾਣੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਖੇਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ 
ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ 

ਨਹੀਂ ਹੈਤੇ ਨਾਂਹੀ ਸ਼ਹੀਵੀ ਲੈਣਦੀ ਕੋਮਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸੋ ਠੀਕ 
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ਜਨਮ ਸਾਖੀ (੫੧੪੩) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੀ 

ਅਪਨੇ ਸੱਚ ਤੇ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹੁ ਤਾਂ ਤਣ ਹੋਵੇ ਕਿ 
ਕੋਈ ਆਪਨੂੰ ਮਿਤ੍ਰ ਬਨਨ ਭੀ ਦੇਵ : ਜੇਹੜਾ ਆਪਨੂੰ ਕਾਫ਼ਰ 
ਸਮਝੇ ਤੇ ਕੁਫ਼ਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਖੇ ਆਪਦੀ ਗਰਦਨ ; ਮਾਰਨੀ 
_ ਚਾਹੇ ਤੇ ਏਸੇ ਤਰਾਂਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਬਦੋਬਦੀ ਆਪਪਾਸੋਂ' ਖੋਹਣਾ 

ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਹੀ ਬਨਨਾਂ ਚਾਹੀਏ ਕਿ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ੨ ਵਰਗ' ਛਨਉ> ਚਾਹੀਏ ਸਾਹਿਬੋ ਹੋਰ 
ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇਹੇ ਸਮੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਚ'ਉਦੀ ਲਈ 
ਤਾਂ ਕੁਛ ਬਲ ਦਿਖਾਉਣਾਂ ਲੋੜੀਏ ਤੇ ਕੁਛ ਔਖਾਂ ਹੀ ਲਾਲ 
ਪੀਲੀਆਂਕਰਨੀਅ ਚਾਹੀਏ ਕੁਛਘਰਨਾਂਹੀ ਪੁਰਖਦੇ ਵਾਸਤੇ 
_ ਚੈਗਾਹੈ ਅਣਖਵਾਲੇ ਪੁਰਖਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈਬਲਦਿਖਾਉਣਾਂ ਉਸ 
ਸਮੇਂਵਿਖੇ ਅਵਸ਼ਹੈ ਇਸ ਬਾਤਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣਾਂ ਬਚਾਉਕਰਨਾਂ 
ਚੋਗਾਹੈਗੁਰੂਗੋ ਬਿੰਦ ਸਿੰਘਜੀਨੇ ੧ ਵਿਚਾਰਕੇ ਧਰਮਪਰਬਲ) 
ਹੋਠ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਤੇ ਧਰਮ ਉਤਪਤ ਕਰਨਦੀ ਲੋੜ ਦੇਖੀ 
ਤਦੋਂ ਇਸ ਕੈਮ ਦੇ ਪੂਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਉਠ'ਈ 

ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ੫੩ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਦ ਤੇ ਪੱਖ ਕਰਨ ਦਾ 

ਦੋਸ਼ਨਾਂ ਅਰੋਪਯਾਜਾਵੇ ਤਾਂਮੈਂ ਨਿਸ਼ੋਗ ਤੇ ਨਿਡਰ ਹੋਕੇ ਆਖਣ 
ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਖੇ ਅਣਖੀ ਪੁਰਖ 

ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋਯਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਰੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੀ 

ਹੋਏ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ । ਦੀ ਅੱਠ ਸੌ ਸੌ ਵਰ੍ੇਦੀ ਰਾਜ 

ਗੱਵੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਖੇ ਜੇਕਰ ਚਲੀ ਤਾਂ ਇਨਾਂਹੀ ਦੀ ਪੋਹਚੇਹੀ 
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੨, ਜਨਮ ਸਾਖੀ (੫੧੪) ਸ੍ਰੀ ਰੁਰੂ ਗੋ ਸਿੰਘ 

ਚਲੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਧਾਰਮਕ ਹੋਯਾ ਤੇ ਅਣਖ ਆਈ ਤੇ ਉਸ 
ਦੂਰ ਕੀ੩/ ਤਾਂ ਓਹੁ ਕੇਵਲ ਗੁਟੂ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿੰਘ ਜੀ ਟੀ 
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਦੋਸ਼ 
ਅਰੋਪਣ' ਵਾਲਿਆਂ ਥੀਂ ਵੜੇ ਹੀ ਉਚੀ ਪਦਵੀ ਪਤ ਟੈਨ॥ ' 
ਇਕ ਹੋਰ ਕੌਮ ਹੈ ਜੇਹੜੀ ਇਹੁ ਹੁੰਜਤ ਡਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 
ਹਿੰਦਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿਖੇ । ਇਹੁ ਬਲ ਹੈ ਕਿ ਓਹੁ ਇਸਲਾਮ 
ਵੀ: ਤਲਵਾਰਦਾ' ਅੱਠ ਸੌ ਵਰ੍ਹੇ ਤੀਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 
ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਓਸੇ ਤਰਾਂਹੀ ਬਚਾਕੇ ਪਖਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਰ 
ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਹੁਣ ਤੀਕ ਜੀਉ'ਦੀ ਜ'ਗਟੀਹੈ ਤ ਇਹੁ ਗਲ 
ਵਧੀਕੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਥੀ' 
ਬਿਨ' ਸਭ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮ੨ਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ 
ਤਲਵਾਰ ਹੇਠ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤ' ਜੇਹਾਕੁ ਈਰਾਨ;ਤੌਰਾਨ, 
ਬ਼ੁਰਾਸਾਨ, ਤੁਰਕ ਸੋਤਨ ਗਜ਼ਨਿਸਤਨ,ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਸਤਾਨ, 
ਬਲੋਚਸਤਾਨ, ਆਦਿਕ ਦੇ ਨਿਵ'ਸੀ ਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਇਕ ਭੀ ਤਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ 
ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਰਖ ਸੱਕਿਆ ਤੇ ਏਧਰ ਭਾਂਵੇਂ ਔਠ ਸੋ ਵਰ੍ਹੇ 
ਤੀਕ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਘੱਤੀ ਰਖਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਭੀ ਕੀਤਾ 
ਪਰ ੧ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਟੀਵ ਹੀ ਜੀਉ'ਦਾ ਜਾਗਦਾ 
-ਲੁਖਦੇ ਚਲੇ ਆ ਏ ਹਨ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਭੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ 
ਬਣੀ ਰਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਪਣੇ ਬਲ ਦੇ 

ਗੋਬਿੰਦ 

ਸੀ 
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ਜਨਮ ਸਾਖੀ ( ੫੧੫ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਆਸਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰਖਨ ਦਾ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ 
ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰਕਈਬ'ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇ ਭਾਗਾਂਨੂੰ ਅਜੇਹੀਆਂ ਹੋਗਈ 
ਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ 'ਉਪਵੇਸ਼ਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 

- ਬਰੇਰਹੇ ਮਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਂ ਬਣਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
` ਕਾਰ ਤਾਂ ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਹੇਨਾਂ ਵਰਨਨ ਕਰਦੇਹਾਂ॥ .. ` 

(੧) ਸੁਰਾਰ' ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਸ. ਵਿਖੇ 
ਇਕ ਵਾਰੀ ਕਦੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਆਯਾ ਜੇਕਰ ਇਕ ਭਾਗ ਵਸੀ 
ਭੂਤ ਹੋਗਿਆ 2 3ਾਂ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਹਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਸ 

ਕਤਕੇ ਇਸਲਾਮੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੂ ਇਹੁ ਹੈਂਕੜ ਨਹੀਂ ਕਰਸਕਦੇ 
- ਸੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤੱਦੀ ਨੂੰ ਐਨਾਂ ਵਧ' ਦੇਵਣ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 
- ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੰਦੁ ਮੁਸਲਮਾਂਨ ਬਣਜਾਂਣ ਨਾਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 

ਵੱਡਾ ਭਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕਵਾਰੀਹੀ ਵੱਸ ਨਹੀ 
ਸੀ ਹੋ ਸੌਕਦ ॥ 

_(੨) ਮੁਸਲਮਾਂਨਸਵੀਵਹੀਘਰੇਗੀ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ 
ਵੱਸੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੂਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਵਿਖ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ 

_ ਵਿਖੇ ਜੁਧਜੈਗ ਹੁੰਦਾ ਰੈਂਹਦਾ ਸੀ ਲੋ ਉਨ੍ਹਾਂਦੇ ਹਣਾਉੱਨਥੀਂ ਹੀ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਹਲ ਨਟੀਂ ਲੀ ਮਿਲਦ' ਫੇਰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦੇ 
ਝਗੜਿਆਂ ਬਖੇੜਿਮਾਂ ਵਿਚੋਂਭੀ ਘਟ ਵੇਹਲ ਮਿਲਦਾ: 'ਸੀ॥ 

(੩) ਮੁਸਲਮਨ' ਨੇ ਭਾਵੇ' ਟਿਸਲਾਮ ਟਧ/ਉਂਨ 
ਲਈ ਬੜ' ਜ਼ੋਰ ਲਾਯਾਪ੍ਰੰਤੂਦੇਸ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਧੈਧਿਆਂ 
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ਗੋਨਮ ਸਾਖੀ ( ੫੧੬) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਇੰਦ ਸੰਘ ਜੀ 

ਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਬੱਖੜਿਆਂ ਬੌਹੁਤਹੋਣਦੇ ਕਰਨਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 
'ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਥੋਹਤ ਨਾਂ 
ਫੈਲਣ ਦਿਤ'॥ 

(੪) ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਖੋਆਪਣੇ ਆਪਭੀ । ਇਸਲਾਮ ਲਾ 
ਦਾ ਓਹੁ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਨਹੀ' ਸੀ ਰਿਹਾ ਜੇ ਜੇਹੜਾ ਪੈਹਲੇ ਜਿੱਤ - 
ਵੇਲੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿਖੇ ਸੀ ਅਥਵ' ਪੈਹਲੇ ਮਹਮੂਦ ਗ਼ਜ਼ਨਵੀ 
ਵਿਖੇ ਪਾਯਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ॥ 

(੫) ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹੁ ਹਿੰਦੂਆਂ ਪਰ 
ਕਈ ਭਾਤਾਂ ਦੇ ਉਪੱਦਵ ਕਰ ਚੁਕੇ ਪਰ `ਇਸ ਬ੩ ਵਿਖੇ 
ਭੀ ਭਲੀ ਗਲ ਜਾਣਦੇ ਸੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਨੂੰ ਬਾਕੀ ਭੀ ਰਖੀਏ 
ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਗੋਟੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰਖਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 
ਅਮੀਰਾਂ ਸਰਦਾ ਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨੇ ਸਮੇ' ਇਹੁ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ 
ਬੜੀ ਸਹਾਇਤ. ਦੇਦੇ ਸਨ॥ 

(੬) ਅਕਬਰ ਦੀ ਬੁਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ 
ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਪ ਚੁਪ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਮੁਸਲ- 
ਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਛਾ ਸੀ ਸੋ ਓਹੁ ਭੀ ਵਿਚਾਰ ਚਿਰਾਂ ਤਕ 
ਨਾਂ ਰਹੀ॥ 

(੭) ਮੁਸਲਮਾਨ ਬ'ਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਠੁਪਯਾ ਭੀ ਦੀਨ 
ਇਸਲਾਮ ਨਾਲੋਂ ਕੁਛ ਘੱਟ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇਜ਼ੀਆ 
ਲੈਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਪਾਸੇਂ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਹੀ ਬਣੇ ਰੈਹਣ ਦੀ 
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ਜਨਮ ਸਾਖੀ ( ੫੧੭ ) ਜੀ ਗੁਰੂ ਰੀਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਆਗਰਾ ਦੇਦੇਂ ਦ ਸਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਗ ਸਨਹੀਕਿ ਓਹੁ 
ਜੇਜ਼ੀਅਦੇ ਦਿਆਕਰਨਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰ ਬਟੇਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਦੇਸ਼ 
ਆਵਿਕਾਂ ਵਿਖੇ ਜੇਜ਼ੀਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤ ਨਹੀ' ਸੀ ਰਹੀ ̀ਤੇ 
ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥੌਹਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੀਨ ਇਸਲਾਮ 
ਵਿਖੇ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 
ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪੱਕ ਧਯਾਨ ਭੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋਯਾ॥ __ 

(੮) ਆਪ ਹਿੰਦੂਅਜੇਹੇਵਿੱਲੋ ਹੋਗਏ ਸੇ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ 
ਆਪਣੀਆਂ ੫=ੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਗ ਗਏ ਸੇ ਤੇ 
ਮੁਸਲਮਾਂਨ ਸਾਕ ਬਣਜਾਟਦੇ ਕਾਰਣ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖ ਨਹੀਂ 
ਸੇ ਵੇਂਦੇ; ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਗਿ ਇਹੁ ਬੇਮੁਰੱਵਤੀ ਹਵੇਗੀ ॥ 

- ਅਜੇਹੇ ਜੇਂਹੇ ਕਾਰਣ ਭਲੇ ਭਾਗਾਂਦੇ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦ ਰਹੇ ਤੇ 

ਕੁਛ ਨ' ਕੁਛ ਟ ੜੇ ਬੋਹਤੇ ਕਚ ਰਹਪ੍ਰੰਤੂ ਏਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕਅਜੇਹਾ 
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇਸਿੰ ਘਾਸਨ ਪਰ ਬ੍ਰੋਠਾ 'ਜੇਹੜਾਪੈਹਲੇ 
ਬਾਵਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਕਾਰਜ ਵੇਲੋਂ ਵਰਗਾਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ 
ਭੀ ਇਸਲ ਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਧਰਮੀ ਸੀ 
ਅਰਥਾਤਔਰੇਗਜ਼ੇਬਸੀ ਉਸਨੇਓਹੀਤ੍ਰੀਕਾਪਕੜਿਆਜੇਹੜਾ 
ਆਰੋਭ ਵਿਖੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦਆਂਲੂੰ ਲਿਆਉਣਦਾ ਸੀ 
ਜੇਹਾਕਿ ਧੈਹਲੇ ਬਦੋਬਦੀ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੁਸਲ- 
ਮਾਂਨ ਬਨ'ਉੱਦ ਸੇ ਉਸੇ ਤ੍ਰੀਕੇ ੫੩ ਇਹ ਭੀ ਤੁਰਿਆ ਇਸ. 
$ ਇੰਕ ਬੁਧਵਾਨ ਢਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਹਿੰਦੂਹਮੁਸਲਮਾਂਨ 
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ਜਨਮ ਸਾ=) ਹੈ (੫੧੮) ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਧੈਹਲੇ ਸਮੇ ਵਿਖੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਣ'ਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋ' ਵਧ ਔਰੈ ਰੌਰ ਜ਼ੇਬ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇ ਵਿੱਖੇ 
ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜੇਕਰ ਔਰੈਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਤੱਤ ਧਰਮ 
ਵਿਖੇ ਪੈਹਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭੀਹੇਂਦੇ ਅਥਵਾ ਉਸਥੀ' ਮਗਰੋਂ ਭੀ <€ 

ਲੜੀ ਚਲਦੀ ਰੈ'ਹਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬਤ ਵਿਖੇ ਰੋਚਕ ਮਾਤ੍ਰਭੀ ' 
ਸੁਂਦੇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਦੇਸਾਂ ਵਾਂਰ੍ੀ ਰਿੰਦੁਸਤਾਂਨ 
ਭੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਂਨ ਬਨ ਗਿਆ ਹੁੰਦ ਭਲੇ 
ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਥੀਂ ਧੈਹਲੇ ਅਜੇਹਾ ਪੱਕਾ 
ਇਸਲ'ਮ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਯਾ ਸੀ 
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲੋ' ਉਪਦ੍ਵੀ ਕਝੇ ਵੜੇ ਸੇ ਪੁੰਤੂ ਤਿਸਦੀ ਜੜ - 
ਭੀ ਉਸਦੇ ਮਰਜ ਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਵਧਣੀ ਤਾਂ ਕੀਹ ਸੀ ਸਗੋਂ 
ਗੁਕ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਜੇਹੀ ਪੋਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 
ਓਹੁ ਅਜੇਹਾ ਬਲ ਫੇਰ ਨਾਂ ਧਾਰ ਸਕੇਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦੋਬਦੀ 
ਮੁਸਲਮਾਂਨ ਕਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਔਰੇਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਤੱਤੇ ਤੇ 

ਕੱਟੇ ਧਰਮ ਦੇਪਕੇ ਬਟਸ਼ਾਹ ਾਵ' ਦੋ ਚਾਰ ਹੀ ਹਰ ਹੁੰਦੇ 
ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਨਮਾਂਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੇ ਕਿਉ' 

ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਖੇ ੧ ਆਪਣ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਲ ਤੇਸ਼ਕਤੀ 
ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀਠੇ 
ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੋੜ੍ਹ ਤੇ ਉਪਦ੍ਦ ਈਂ ੩ਰਯਾ ਹੈ ਜਿਸ 
ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਭੋ ਕੁਛ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 
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ਜਨਮ ਸਾਖੀ ( ੫੧੯) ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਸਿਲਾਬ ਕੇ ਇਸੇ ਤੋੜ ਵਿਚ ਡੁੰ  ਜਾਣਵਾਲਾ ਜੀ ਸੋ ਸਾਹਿਬੋ 
ਜਿਤਨ। ਇਜ਼ਤ ਗੁਣੂ ਬਿ ਬੰਦ ਲਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਤਹਾਸਾਂ 
ਨੂੰ ਪੜ੍ਕੇ ਤੇ ਸੁਣਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਰਨੰਨ 

ਰਨ ੧ ਦੀ ਕਛ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀ'॥ 

ਕੀਹ ਗੁਰੂ ਗੋ 'ਬਿੰਦ ਜਿੰਘ ਜੀ ਵੇਦਾਂਤੀਸੀ 
ਕੋਈ ਕੋਈ ਪੁਤਖ ਦਿਹੁ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ /ਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਦਾਂਤੀਸੀ ਤੇ ਇਸ਼ਦ ਵਾਸਤੇ ਇਹੁ ਦਲੀਲ 
ਵਿਚਾਰਟੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਟੀ ਕਵਿਤ' ਵਿਖ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 

_ ਪਰ ਜੀਵਤੇਈਸ਼ੂਰ ਦੀ ਏਕਤ' ਦੀ ਬੋਆਉਂਦੀਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹੁ 
ਝੂਠ ਤੇ ਕੂੜ ਸਮੜਿਆਂ ਰਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਪਰ ਦਿਖਾ ਚੁੰਕੇ 

ਹਾਂ ਕਿਓਹੁ ਅ ਵਾਗਉਣ ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਈ 
ਜਗਾਂ ਪਰ ਆਵਾਗਉਣ ਣ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਚੈਗੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ 
ਕਰਵਾ ਦਿੱਤ' ਹੈ ਇਕ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਫਕ 

ਫਿੰ ਰਲਿਖਯਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਦਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬਜੀ 
ਦੇ ਜਨਮ ਧਾਰਨਦਾ ਕਾਰਨ ਵਸਿੰਆਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਨਾਨਕ ਜੀ. 

` ਕਿਉਂ ਸੋਸਾਰ ਵਿਖੇਆਏ ਤੇ ਓਹੁ ਆਪ ਸੇਸਾਰ ਪਰ 
ਕਿੰਉ' ਆਏ ਸੀ ਸਾਰਾ ਨਿਰਣਾਂ ਤਿਸ ਵਿਖੇ ਹੈ ॥ 
ਇਕ ਦੁਸਰੀ ਜਗਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਹੜਾ 

ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਯਾ ਭੈਗ ਕਰੇਗਾ 
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ਜਨਮ ਸਾਖੀ ( ੫੨੦ ? ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਉਸਦਾ ਅੰਤ ਸਮੇ ਵਿਖੇ ਓਹੁ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰੇਗਾ ਇਕ 
ਸਥਾਂਨ ਵਿਖੇ ਲਿਖਯਾ ਹੈ ਕਿਸਤ ਜਨਮ ਜਾਲਧਤਦੇ 
ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਮਰਦਾਰਹੇਗਾ ਸੋ ਜੇਹੜ' ਪੁਰਖ ਜੀਵ ਨੂ 

ਇਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੰਨ ਦ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸਟੇ ਉਪਰ ਇਹੁ ਵਿਚਾਰ ` 
ਕਿਸਤਰਾਂ ਹੋਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਹੁ ਜੀਵ ਈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ 
ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਵੇਦਾਂਤ ਤਾਂ ਜੀਵ ਦੇ ਆਵਾਗਉਣ ਦੀ 
ਜੜ੍ਹ ਹੀ ਪੁੰਟ ਸੁੱਟਦ' ਹੈ ਏਸੇਤ=' ਹੀ ਇਸਬਾਤ ਦੇ ਵਿਰੁਧ 
ਦੋਵੇ'ਗਲਾਂ ਹਨ ਕਿੰਉਕਿ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਵ ਦੇ 
ਆਵਾਗਉਣ ਹੋਣ ਨੂੰ ਚੌਗੀਤਰਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ 
ਭੁੱਲ ਕਰਕੇ ਭੀ ਇਹੁ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀ ਕਰਨੀ ਲੌੜੀਏ ਕਿ 
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਦਾਂਤੀ ਸਨ॥ 
ਦੂਸਰੀ ਗਲ ਇਹੁ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ ਵਿਖੇ 
ਈਸ਼੍ਰਰ ਦੇ ਅਜੇਹੇਗੁਨ ਵਰਨੰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੇਹੜੇ ਵੇਦਾਂਤ 

ਮਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਹੈ ਹੈਨ ਜੇਹਾਕਿ”” ਈਸ਼ਰ ਜਨਮ 
ਨਹੀ' ਧਾਰਦ' ਸਰਬ ਬਿਆਪਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ 
ਹੋਸਕਦੇ ਓਹੁ ਗਰਭ ਵਿਖੇ ਨਹੀ' ਅਉੱਦਾ ਓਹੁ ਵਢਿੱਆ 
ਨਹੀ' ਜਾਂਦਾ ਓਹੁ ਕਈ ਅੰਗਾਂ ਵਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਯਾ 
ਇਤਆਦਿਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੁ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ 
ਕਿ ਓਹੁ ਵੇਦਾਂਤ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਦਾ ਵਿੱਥ ਕਿੱਥੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਈਸ਼ਰ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਉਸਤਤ ਕਰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹੀ 
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ਜਨਮ ਸਾਖੀ (੫੨੧) ਰੰ ਗੁਰੂ ਬੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਆਖਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਖੇ ਈਸ਼੍ਰਰ ਦੀ ਸਰਬ 
ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਥਵਾ ਈਸ਼ੂਰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ 
ਹੈ ਧੈਹਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਹੁ ਚੀਜ਼ 
ਆਪ ਅਥਵਾ ਕੋਈ ਈਸ਼ਰ ਦ` ਅੰਗ ਹੈ ਅਥਵਾ ਜੀਵ 
ਈਸ਼ਰ ਦ' ਕੋਈ ਅੰਗ ਵਿਛੁੜਿਅ' ਹੋਯਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ 
ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਖੇ ਈਸ਼੍ਰਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨਨੀ ਤੇ ਸਭ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਈਸ੍ਰਰ ਨੂੰ ਨਿਯਤ ਕਰਨਾ ਇਹੁ ਅਰਬ 
ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਕਿ ਓਹੁ ਚੀਫ਼ ਈਸ਼ੂਰ ਅਥਵਾ ਕੋਈ 
ਉਸਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ( ਸਭ ਕੁਛ ਓਹੁ ਹੀ ਹੈ ਯ ਸਬ ਕੁਛ ਉਸ 

` ਨਾਲ ਹੈ)ਇਸ ਬਾਤਦਾ ਵਿਚਾਰਕਰਕੇ ਨਿਰਣਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾਂ 
ਚਾਹੀਏ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦ੍ਰਾਰਾਂ 
ਇਹੁ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਤੇ ਈਸ਼੍ਰ ਦੀ ਏਕਤਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਜਕਰ ਕਿਧਰੇ ਅਜੇਹੇ ਵਧੀਕੀ 
ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਭੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ 
ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਤੇਓਹੀਸ਼ਬਦ ਮਗਰੋਂ ਦਸਮੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 
ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਿਖ ਗਏ ਹਨ ਸੋ ਇਸ ਬਾਤਦੀ 
ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀ' ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਵਾਂਤੀ 
'ਸੀ ਅਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ̀ ਚੌਗੀ ਤਰਾਂ ਵਿਚਾਰਕੇ ਡਿੱਠਾ ਹੈ 
ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਡਿਠੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਗੁਰੂ ਰੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 
ਜੀ ਨੇ ਜੀਵ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਦੀ ਏ ਏਕਤਾ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤੀ ਹੋਂਵੇ ਹੁਣ 
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ਜਨਮ ਸਾਖੀ (੫੨੨ ) ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜ) 

'ਪ੍ਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧਰਮ ਡੀਹ 
ਸੀ ਸੋ ਇਸ ਬਾਤ ਦ। ਉਤੁ ਦੇਣਾਂ ਕੁਛ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ 
ਉਸਦਾ ਧਰਮ ਓਹੀ ਸੀ ਜੇਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾਸੀ 
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਧਰਮ ਓਹ ਸੀ ਜੇਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ 
ਮਹਾਤਮਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਵਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਖੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ 
ਵੈਦਕ ਧਰਮ ਸੀ ॥ 
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ 
` ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਤੇ ਚਾਮ ਚੰਦ ਦੀ ਵਡਿਆਈ 

ਦੇ ਤੁੱਲ ਕਿਉ” ਨਹੀਂ 
ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਉਤ ਦੇਣਾ ਕਛ ਕਠਿਨ ਹੈ ਕਿਉ' ਕਿ ਇਸ 
ਵਿਖੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਪਰ ਅੜ੍ਰਿਤਘਨਤਾਂਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਦਾ 
ਹੈ ਜੇਹੜੀ ਵਡਿਆਈ । ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਮਚੈਦ੍ ਦੀ ਕੀਤੀਜਾਂਦੀ 
ਹੈ ਉਸਦ' ਕਾਰਣ ਲੱਭਣਾਂ ਕੁਛ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 
ਤੇ ਰਾਮ ਚੈਦ੍ ਬ੍ਰ੍ਹਮੇਣੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਟੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ 
ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਧਰਮੇਦੇ ਵਸੀਲੇ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਮਚੌਦ੍ ਦੇ 
ਨਾਉ' ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂਪੁਰਖਾਂਦ)ਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨ 
ਅਤੇ ) ਵਡਿਆਈਸ਼ੋਭਾ ਭੀ ਬਣੀ ਹੋਈਸੀ ਇਸਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 
ਪ੍ਯੋਜਨ ਅਰਥ ਉਨ੍ਹਾਂਪੁਤਖਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ 

` ਆਪਣਾ ਕੌਮ ਸਿੱਧਕੀਤਾਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇਰਾਮਚੈਦ੍ਰ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ 
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ਜਨਮ ਸਾਖੀ (੫੨੩੩) ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਉ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਮਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਧਾਯਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਲਿਖੜਾਂ ਰੈ 
ਓਹੁ ਤਵਾਰੀਖ਼ ਨਵੀਸ਼ੀ ਦੀ ਕਲਮ` ਨਾਲ ਐਨੀ 
ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਉਪਮਾਂ ਦੇ ਯੋਗਕਦੇਭੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਸਕਦੇ' 

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹਾਦੁਰੀਆਂ, ਦੀਰਘ 
` ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬੀਆੰ ਸੈਤ੍ਰਤਾ ਦੀਆਂ 
ਉਮੰਗਾਂ ਵਧਕੇਸਨਪਰ(ਕਿੰਉ'ਕਿ ਓਹਝ੍ਰਾਹਮਣੀਧਰਮਦੇ ਭੀ. 
ਬੌਹਤ ਪਤਿਦਲਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਓਹੁ 
ਵਡਿਆਈ ਤੇ :ਮਵਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਂਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਖੇ 
ਨਹੀ ਹੋਈ ਜੇਹੀਕੁ ਨਾਮਵਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ; ਰਾਮਚੇਦ੍ ਤੇਸ਼ੌਕਰਾਂ 
ਚਾਰਜ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਿਰਸੌਦੇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਹੁ 
ਨਹੀਂ' ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੀ ਔਤਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੰਨਨ ਕਿੰਉ 
ਜੋ ਇਸ ਬਾਤ ਦੇ ਤਾਂ ਗਰੂ ਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਹੀਵਿਰੁਧ 
ਸਨ ਪਰ ਤਾਂ ਭੀ ਅਜੇਂਹੇ ਮਹ'ਤਮਾਂ,ਬੀਰ, ਦੇਸ਼ ਰਖਕ੭ਹਿੰਦੂ 
ਧਰਮ ਦੇ ਹਮਦਰਦ, ਕੌਮ ਦੇ ਸਚ; ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ 
ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵ 
ਰਖਨਾ ਚਾਹੀਏ ਪ੍ਰੰਦੂ ਬੜੇ ਹੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ.ਥਾਂ ਹੈਂ ਕਿ 
ਵਿਸੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੌਕਭੀ ਨਹੀ' ਜਾਣਦੇ 
ਇਸ ਨਾਲੋ ਵਧਕੇ ਕੋਮ ਦੀ ਅਕ੍ਰਿਤਘਨਤਾ ਹੋਰ ਕੀਹ 
ਹੋਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਹੜੀ ਕੌਮ ਆਪਣ ਮਹਾਤਮਾਂ ਵਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ 
ਸੇਹਨਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ-ਰਖਦੀ ਓਹੁ 
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ਜਨਮ ਲਾਖੀ (੫੨੪) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋ ਬਿਦ ਸਿੰਘ ਦੀ 

ਕ੍ਦੇਭੀ ਉਨੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਗੋਂ ਔਜਕਲ ਦੇ 
ਖਾਲਸ! ਭੀ ਉਸ ਦੀ ਉਤਨੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀ ਕਰਦੇ 
ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਥੀਂ ਪਰਮ ਧਰਮ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ. 
ਕਰਨੀ ਸੀ ਸੋ ਤਾਂ ਸਿਖਾਂ ਪਾਸੋ ਭੀ ਫੋਹੀ ਉਸਦੀ ਯਾਦਗਾਰ 
ਤਾਂ ਕਿਸੋ ਪਾਸੇ ਰਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ $ ਉਨ੍ਹਾਂਦ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ 
ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੱਕ ਭੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ̀ ਕਿੰਉ ਜੋ ਜੋ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹੁ 
ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪਤ ਲੱਗਾ ! ਕਿ ਖ਼ਾਲਸ' ਸਿਖ 
ਜੇਹੜੇ ਗੁਰੂ ਬਟੇ ਹੋਏ ਅਜਕਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਓਹੁ ਗੁ> 
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਸਮ ਚਾਰਾਂ ਥੰ/ ਅਜੇਹੇ ਅਨ 
ਜਾਣ ਹੈਨ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕ' ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ॥ 

ਖ਼ਾਲਸਾ ਧਰਮ ਤੇ ਹਿੰਦੂ 
ਕੀਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘਜੀ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ 
ਥੀਂ ਵਖਰ ਬਨ'ਯਾ ਅਥਵਾ ਉਸਦੰ। ਕੋਈ ਟਾਹਣੀ ਬਨਾਈ 
ਅਥਵਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੀ ਅਰਥਾਤ ਖ਼ਾਲਸ' . 
ਧਰਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਐਉਂ ਬਨਾਯਾ ਜਿਕੁਰ ਮੁਸਲਮਾਂਨ 
ਅਥੁਵ' ਈਸਾਈ ਅਥਕ' ਬੁਧ ਵਾਂ ਗੰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ 
ਵਖਰੇ ਹਨ ਅਥਵਾ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਬਨਾਯਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੈਵੀ ਤ 

ਵੈਸ਼ਨੋ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹਨ ਅਬਵਾ ਜਿਵੇਂ ਸੂੰਨੀ` ਤੇ ਸ਼ਿਆਹ 
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ਜਨਮ ਸਾਖੀ ( ੫੧੫.) ਮ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਗਿੰਘ ਲੀ 

ਆਪਸ ਵਿਚ ਨੇ> ਹਨ ਅਥਵਾ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਥ 
1ਧਾਰਹ) ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਿਖੇ ਕਿ ਨੂੰ ਭੀ ਨਾਂਹ । ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ 

ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਖੇਚਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖ਼ਾਂਲਸ: 

;ਧਰਮਦੇ ਬਣਾਉਨਲਈ ਕੀ ਤੀਹੈਉਨ੍ਹਾਂਦਾ ਅਸਲੀ ਤਾਤਪ੍ਰਯ 
ਇਹੁ ਸੀਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੈਦਕ ਵਿਦ੍ਯ/ ਦੀ ਤੇਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ 

ਦੀ ਰਖਯ' ਕਰੇ ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰੋਬਾਰ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ 
ਉਪਦੇਮ ਦਿੱਤ ਕਿ ਹਿੰ ਦੂਆਂ ਦ ̀  ਬੋਵੀ; ਟਿੱਕਾ; ਜਨੇਉ ਅੰਤੇ 
ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰਖਯਾਂ ਕਰਨ] ਖ਼ਲਸੇ ਦਾ ਸਭਥੀਂ ਪੈਹਲਉਦੇਸ਼ 
ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਓਹੁ (ਹੰਦੂਆਂ ਥੀ' ਨਿਰਾਲਾ ਦੇ ਬਿਲਕਲ 

- ਵਖਰਾ ਪੰਥ ਨਿਯਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇਹਕੁ ਮੁਸਲਮਾਂਨ 
- ਆਦਿਕਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂਥੀਂ' ਵਖਰੇਹਨ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂਟੂੰ ਮੁਸਲਮਾਂਨ 
ਪਸੋਂ ਕੀਹ ਲਾਭ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਿਖਾਂ ਪਾਸਾ ਕੀਹ ਫ਼ਲ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਸਤੇ ਫੇਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਲਈ 
ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਕੀਹ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨਿਰਸੈਦੇਹ ਓਹ ਹਿੰਦੂਆਂ 
ਨਾਲੋ' ਮਲ ਜੋਲ ਵਖਰਾ ਰਖਣ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਦਸੀ 

: ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੁ ਸੀ ਕਿ ਓਹੁ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ 
ਕਇਰਤ', ਸਹਾਰ ਬਾਂਟੇ ਸੁਭਾਵਦੇ ਅਨੁਸਾਰਹੀ ਨਾਂ ਬਣਜਾਂਣ 
ਹਿੰਦੂ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਘਮੰਡ ਕਰਕੇ ਘਿਣ 
ਕਰਦੇ ॥ ਤੇ ਕਾਲਸਾ ਛਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤ ਅਬਰੋ ਦੀ ਰਾਖੀ 
ਕਰਦਾਸੀ ਇਸ ਕਰਟੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਧਤਮ ਸੁਧਰ ਕੀਤ/ ਹੋਯਾ 
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ਕਲਮ ਸਾਖੀ / ੫੧੬ ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਥਿਢ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ ਜੇਹੜਾ ਧੈਹਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਖੇ ਵੈਦਕ ਧਰਮ ਕਰ 
ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਤੇ ਹਿੰਦੁ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਅਰਥ 
ਅਸੀਂ ਧੈਹਲੇ ਚੋਗੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਰਣੈ ਕਰ ਆਏਰਾਂ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਏਥੇ ਲਿਖਨ ਦੀ ਕੁਛ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਵਡੀ ਉੱਤਮ ` 
ਵਲੀਲ ਵਿਦਤ ਤੇ ਪ੍ਰਗਣ ਪ੍ਰਤੀਤ ਇਹੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 
ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਥੀਂ ਵਖਰਾ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਯੋਜਨ ਸੀ 
ਡਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮ ਵਿਰਾਸਤ, ਵਿਵਾਹ ਵਿਧੀ ਅਬਵਾਂ 
ਹੋਰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦ ਨਿਯਮ ਭੀ ਵਖਰੋ ਵਖਰੇ ਪ੍ਰੀਪਕ ਕਰਦ 

ਆਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਾਹੁਲ ਲੈਣਥੀ' ਮਗਰੋਂ 
ਤੀਸਰਾ ਵਿਆਹੁ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਛ 

ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਸੀ ਗਲ ਕਾਹਦੀ 
ਜੇਹੜੇ ਸਿਖ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵਖਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੈਦੇ 

ਹਨ ਓਹੁ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਥੀਂ ਆਤਮਾ 

ਨੂੰ ਕੱਢਕੇ ਜਾਂਨ ਹੀਣ ਸ਼੍ਰੀਰ ਬਣਾਂਉਂਦੇ ਹਨ ਓਹੁ ਗੁਰੂ 

ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਦੇ ਹਨ 

ਉਨ੍ਹਾਂਦੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪਰ ਦੋਸ਼ ਅਰੋਪਨ ਕਰਦੇ ` 

ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 

ਵਿਖੇ ਮਿਲਾਉਂ ਦੇ ਹਨ ॥ 

ਆ ਯਿਿ== 
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ਕਲਮ ਸਾਖੀ $( ੫੨੭ ) ਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪਰ ਕਿ 
ਸਰਸਰੀ ਵਿਚਾਰ 

:- ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਡੱਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵਿਤਾਂ 
ਦਸਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 
ਕਈ ਭਾਗ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ' ਦਾਰਾਂ ਉਚਰੇ ਹੋਏ 
ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਅੰਗ ਦੁਸਰੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੇਹੜੀ 
ਉਨ੍ਹਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਨਾਂ ਪਰ ਪਛਾਣ 
ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਲਿਖਿਆਹੇ ਇਹੁ ਇਕਵੱਡੀ ਪੁਸਤਕਹੈ 
'ਜੋ ੧੦੬੬ ਸਫ਼ੇ ਪਰ ਮੁਕਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਰਣਾ 

” ਕਰਨ' ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿਤੋ' ਬਹਰ ਹੈ ਪਰ ਸੌਖੇਪਕ 
ਤਰਾਂਪਰ ਕੋਵਲ ਇਸ ਬ'ਤਦਾ ਨਿਰਟਾਹੀ ਕਰਦੇਨਾਂ ਭਲਾ 
ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਖੇ ਕੇਹੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ॥ 
ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬਜੀਦੇਕਈਕਈਆਅੰਗ ਤਾਂ ਅਤਯੈਤ ਹੀ 
ਪੁਰਜੋਸ਼ ਤੇ ਡਾਢੇ ਜ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਭਟ ਪੂਤ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਅੰਗ 

“ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਚਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ 
ਸਗੇਂ' ਉਨ੍ਹਾਂਦੇ ਨੌਕਰ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆ ਕਵਿਤ' ਹੈਨ ਜੇਹਾਕ੍ 
ਦੇਵੀ ਤੇ ਐਤਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਛੈਦ ਹੈਨ ਅਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਚਰਿਤ੍ਰ 
ਆਦਿਕ ਹੈ ਹੈਨ ਇਹੁ ਸਭ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਰਚਤ  ਕਵਿਤਾਂ 
ਹੈ' ਜੇਹੜੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦ ਆਪਣੇ 
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ਜਨਮ ਸਾਖੀ (੫੨੮ ) ਸੀ ਗੁਰੂ ਰੌ ਬਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਰਚਿਤ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਪਛਾਫਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਸ ਹਿਬਜੀਟੇ ਪੈ ਪੈਹਲੰਅੰਗ ਵਿਖੇ ਜੋਸ਼ ਵਿਖੇ ਆਕੇ ਹ 
ਕੇਵਲ ਇਕ ਥਾਂਉ' ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁੰਨਤ | 

| 

ਦੇ ਕਰਨੇ ਪਰ ਇਕ ਅਜੇਹਾ ̀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੇਹੜ' ਗੁਰੂ! ` 
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ 
ਸੀ ਭਾਵੇਂ  ਉਨ੍ਹਾਂਦੇ ਜੋਸ਼ ਦਾਰ ਆਤਮਾਂਦੀ ਬਾਬਤ ਦੋਸ਼ ਆਰੋ 
ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਸਕੀਦਾ ਹੇ ਪਰ ਤਾਂ ਭੀ ਅਜੇਹੇ ਵੱਡੇ ਪਵਿਤ੍ਰ 

ਪੁਰਖ ਪਾਸੋ ਅਜੇਹੇ ਬਚਨ ਬੋਲੋ ਜਾਟੇ ਭਲੇ ਨਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ 
ਹੂਦੇ ਇਹੁ ਗ੍ਰੰਥਸਹਿਬਜੀ ਸਾਰਾ ਗੁਠਨੂਖੀ ਅਖਰਾਂ ਵਿਖੇ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀਬੋਲੀਵਿਖੇਹੈਂਤੇਟਿਸਬੋਲ। ਵਿਖ । ਉਸਦਾ ਹੋ ਹੋਣਾਂ ਅਵਸ ' 
ਮੇਵਚਾਹੀਦਾਸੀਅੰਤਦ' ਹਿਸਾਗ੍ਰੌਥਸਾਹਿਬ )ਟਾਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ̀ 
'ਬੋਲੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਖੇਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਰ ਰਮੁਖੀ ਅਖਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ 
ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਬੋਲ। ਸਫ਼ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਜਾਂਣੀ ਟਿਸ 

'੍ਰੰਥਸਾਹਿਬਜੀਵਿਖੇਈਸ਼੍ਰ ਭਰਤੀ ਤੇ ਈਸ੍ਰ ਦੇ ਨਾਉਂਦ। 
ਬੌਹਤ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਹਲੋ ਪੈਹਲ ਬੜੀਆਂ _ ਚੈਗੀਆਂ 
ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਪਰ ' 

ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇਂ ਮਤਦਾ ਨਿਰਣ' ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋ 
ਵਸ ਵਿਖੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ॥ 
.(₹) ਜਾਂਪਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ 
ਰਚੜ ਬਾਂਣੀਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 
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ਜਸਮ ਸਾਖੀ (੫੨੮ ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਦੇ ਤੁਲ ਦੇ ਤੁਲ ਹੀ ਜਾਟਨਾਂ ਚਾਹੀਏ ॥ 

(੨) ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ ( ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ) 
ਵੇ ਆਪਣੀ ਰਚਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਬੜੇ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਸ਼ਬਦ 
ਨੂ॥ 

(੩) ਬਚਿਤ੍ਰਨਾਣਕ ( ਅਦਭੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ) ਇਹੁ 
ਗੁਰੂਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਚਿਤ ਹੈ ਇਸ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਆਪਣੇ 
ਪੈਹਲੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੈਸਾਰ ਵਿਖੇ ਆਵਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ 
ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰਤਾਂਤ ਵਰਨੰਨ ਕੀਤਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਛਾਪਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮੇਤ ਟੀਕਾ ਦੇ ਦੀ ਇੱਛਾ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ॥ 

[ ਇਵ ਵੇ ਰਾਖਸਾਂ 
ਨ । ਦੀਆਂਲ (੪) ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਰਬ ਬੂ 

(੫) ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਵੂਸਰਾ ਤੰਗ ੫0 
( ੬) ਚੈਡੀ ਦੀਵਾਰ | ਵੋਰਤ ਸਾਰ. ਫਰਜ਼ੀ 

(ਬਨਾਵਟੀ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਤੇ 
-ਸੈਦਰ ਕਵਿਤਾ ਛੰਦਾ ਬੈਦੀ 
ਵਿਖੇ ਲਿਖ੍ਯਾ ਹੈ॥ 

ਇਹੁਬਾਣੀ ਸਿਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ 
ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੌਹਤ ਸਾਰਾ ਸੈਬਾਦ ਪੈਹਲੇ ਵਰਨੈਨ ਹੋ 
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ਜਨਮ ਸਾਖੀ ( ੫੩੦ ) ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਦੱ 2੩ 

ਚੁੱਕਾ ਹੈ 
(੭) ਗਿਆਂਨ ਪ੍ਰਬੋਧ; ( ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਜਾਨਨਾਂ) ਈਸ਼੍ਰਰ 

ਦੀ ਉਪਮਾਂਤੇ ਵਡਿਆਈ ਵਿਖੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ॥ 
(੮) ਚਵੀਹਾਂ ਔਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥ/, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ 

ਚਵੀਹ ਔਤਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਛੈਦਾਂ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚਿੱਤ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੇ 
ਜੇਹੇਕੁ ਚੈਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਆਦਿਕਾਂ ਵਿਖੇ ਹਨ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ ॥ 

(੯) ਸੈਂਹਦੀ ਮੀਰ ਇਸਦੇ ਵਿਖੇ ਸੰਦੇਹੁ ਹੈ ਜੋ ਇਹੁ 
ਕਿਸ ਅਰਥ ਲਈ ਲਿਖਯ' ਗਿਆਸੀ ਇਸ ਵਿਖੇ ਅਗੇ 
ਆਉਨ ਵਾਲੇ ਅਮਾਮ ਸੈਹਦੀ ਦਾ ਵਰਨੰਨ ਹੈ॥ . 

(੧੦) ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਔਤਾਰ9 ਇਸ ਵਿਖੇ ੭ ਸਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾਂ 
ਔਤਾਰਾਂ ਦ' ਨਿਰਣ' ਹੈ ॥ 
( ੧੧) ਰੁਦਂ ਅਥਵਾ ਸ਼ਿਵ ਔਤਾਰ ਇਸ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਵ 

ਦੇ ਔਤਾਰਾਂ ਦਾ ਸੈਂਖੇਪ ਹੈ ॥ ਰ੍ 
( ੧੨) ਸ਼ਸ਼ਤ੍ ਨਾਮ ਮਾਲਾ; ਇਸ ਵਿਖੇ ਕਈ ਗਲਾਂ 

ਪ੍ਤਿਕੂਲ ਤੇ ਅਨਕੂਲ ਭੀ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭੇਦ ਹੈ ਤੇ ਆਖ ਨਹੀਂ' 
ਸਕਦੇ ਕਿਇਹੁ ਬਾਣੀ ਨਿਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਚਤਹੈ ਅਥਵਾ 
ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਰਚਤ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿਖੇ ਸ਼ਸ਼ਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਉ' ਤੇ 
ਗੁਣ ਤੇ ਉਪਮਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ॥ 

( ੧੩) ਸ੍ਰੀਮੁਖ ਵਾਕ ਸ੍ਰੈਯੇ ਤੀਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਖੇ ਕੁਰਾਂਨ 
ਤੇ ਪੁਰਾਂਨਦੀ ਸਿਖਯਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਲਿਖਤਾ ਹੈ ਕੁਛਕ ਵੇਦਾਂ 
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ਜਨਮ ਸਾਖੀ (੫੩) ਈ ਗੁਰੂਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੀ 

ਦੀ ਵਿਦਯਾ ਪਰ ਭੀ ਠੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਤੇ 
ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇ ਓਹੁ ਨਮੂਨੇ ਦਿਖਾਏ ਹਨ ਜੋ ਆਰੀ 
ਯਾ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਚਲਣਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਨ ॥ 

(੧੪ )ਹਜ਼ਾਰੇਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਚਤ ਹੈਨ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਖੇ ਈਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾਵਰਨੰਠ ਹੈ॥ 

(੨੫) ਇਸਤ੍ਰੀ ਚਰਿੱਤ੍ ( ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਫਰੇਬ) ਇਸ 
ਵਿਖੇ ਸੋਂਕਨਾਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਤੇ ਮਤੇ੍ਈ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁਖ ਵਰਨੰਨ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਮਕਰਵਰੇਬਾਂਦਾ ਵਰਹੰਨ ਹੈ 21 ਗੁਰੂ 
ਰ੍ੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਦਾ ਵਡਾਸਾਰਾਭਾਗਇਸੇ ਵਿੱਖੇ ਭਰਿਆ ਹੋਯਾ 
ਹੈ ਇਜੇਹੇ ਚਤਿਤ੍ਰਾਂ ਵੀਗੁਰੂ ਗ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਿਖਣ ਦੀ 
ਕੁਛਲੋੜ ਨਰ ਸੀ ਤੇਨਾਹੀਂ ਇਹੁ ਗੁਰੂ ਜੀਦਾਰਚਿਆਹੋ ਯਾਹੈ 

( ੧੯) ਹਿਕਾਯਤਾਂ, ਫ਼ਾਰਸੀ ਬੋਲੀ ਵਿਖੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ 
ਅਖਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੇ ਉਪਦਵਾਂ 
ਵਲੋ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇ ਫਲ ਵਲੋ' ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਵਿੱਖੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਦਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ॥ 

ਵਿਸੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਦੇ ਮਗਰੋ' ਇਕਠਾ 
ਕੀਤਾ ਗਿਆਹੈ ਇਹੁ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇ ਦੀ ਤੇ 

ਦੋਰਨਾਂ ਦੀ ਰਚਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਚਤ ਹੈ ਸਿੱਖ 

ਇਸ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਸਤੁਕਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਬਾਣੀ 
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ਜਨਮ ਸਾਘੀ ( ੫੩੨) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਯਾ ਜਿਤਨਾਕੁ ਆਦਿ ਰਥ 
ਸਾਹਿਬੋ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘਜੀ ਨੇ 

ਭੀ ਕਿਧਰੇ ਸੈਨਤ ਤਕਭੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਸਦਾਗੁਰੂਗ੍ਰਥ 
ਸਾਹਿਬਜੀਭੀ ਸੁਨਾ ਯਾ ਜਾਂਵੇਅਬਵਾ ਉਸਦੀਬਾਣੀਨੂੰ ਪੈਹਲੇ 
ਗੁਰਾਂਦੀਬਾਣੀਨਾਲੌ' ਵਧੀਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗਰੂਸਾਹਿਬ ਰ੍ 
ਜੀਦੇ ਸੂਰਗ ਵਾਸ ਹੋਜਾਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ 
ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਉਂ ਦਸਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 
ਦਾ ਗ੍ਰੌਥ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
ਵਿੱਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀ' ਚੜ ਸਕਦੀ ਸੀਭਾਵੇ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਉਦਮ ਦ੍ਰਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦੁਰ 
ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬਆਦਿ ਪਰ ਰ ਚੜ੍ਗਈ ਪ੍ਰ ਪੁੱਤੂ ` 
ਉਸ ਜ੍ਰਾਨ ਮਰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਤ ਨੂੰ 'ਚੋਸ ਵਿੱਖੇ 
ਮਿਲਉਣਦੀ ਕਦੇ ਭੀ ਨਾਂ ਸਲਾਹੁ ਕੀਤੀ ਭਾਵੇ' ਗੁਰੂ 
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂਖੁਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਵਿਖੇ 
ਕਵਿੱਤਾ ਦੀ ਭੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਖੂਬੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 
ਤਕੇ ਜੀਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਪ੍ਰਤਖ ਭਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ 
ਕਿਸੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਜੁੱਧਾਂ ਤੇ ਜੈਗਾ ਦੇ ਅਲੰਕਾਰ ਕੇਹੋ 
ਜੇਹੀ ਪੁਰ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਦਿਲ ਸ਼ੋਜ ਬਾਣ ਦਰਾਰ' ਛੋਦਾ ਬੈਦੀ 
ਵਿੱਖੇ ਰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸ 1 ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੋਏ ਦਿਲ 
ਵਾਂਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਦੇਕੇ ̀ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਹੈ ਹੋਰਨਾਂ ਖੂਬੀਆਂ 
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ਜਨਮ ਸਾਖੀ ( ੫੩੩ ) ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਵਿਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਖੇ ਇਹੁ ਭੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ 
ਅਦਭੁਤ ਵਿਦਯਾਂ ਸੀ ਕਿ ਓਹੁ ਕਵਿਤਾ ਨੰ ਨੂੰ ਅਜੇਹੇ ਦਿਲ 
ਸੋਜ਼, ਜੋਸ਼ ਦਾਰਾ ਰਚਦੇ ਸੀ ਕਿ€ € ਸਨੂੰ ਪੜਨੇ ਕਰਕੇ ਹੀ 
“ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਹੁੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾੜਾਂ ਵਿਖੇ 
ਲਹੂ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੈ ਇਨਾਂਹੀ 8 ਸੁੰਦਰ ਅਦਭੁਤ ਉਭਾਰਨੇ 
ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਹੀ ਅਸਰ ਸੀ ਕਿ ਸਿਖ ਮਰਨ 
ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਅਜੇਹਾ ਤੁਛ ਜਾਣ ਦੈਸੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਰ ਜਾਂਨ ਦੇਨੀ 
ਭਲੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ 
ਛੋਦਾ ਬੈਦੀਆਂ ਸਿਖਾਂਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਖੇ ਜਾਦੁ ਵਰਗਾ ਅਸਰ 

` ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਡੀ ਕਰਾਮਾਤਗੁਰੂਜੀ ਦੇ ਦੇ 
`ਪਾਸ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਸਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਦਕੁਤ ਵਾਕ 
'ਚਮਕ ਦਮਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਖੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇਸਦੇ 
ਦੀ ਪੜਨੇ ਸੂਨਨੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁਰਬਾਏ ਹੋਏ ਦਿਲਾਂ 

ਵਿਖੇ ਬਹਾਦਰੀਤੇ ਦਲੇਰੀਦਾ ' ਲਹੂ ਦੌੜਨ ਲੱਗਾ ਜਾਂਦਾਸੀ॥ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਥੀ' ਬਿਨਾਂ ਦੋ ਬਾਣੀਆਂ ਹੋਰ ਭੀ 
ਹਨ ਇਕ ਦ। ਨਾਉ' ਰੈਹਤ ਠਾਮਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀ 
ਦਾ ਨਾਉ' ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਮਾ ਹੈ ਤਿਠਾਂ ਵਿਖੇ 
ਭੀ ਅਤਯੋਤ ਅਮੋਲਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਨ 
ਤੇ ਤਿਨਾਂ ਵਾ ਵਰਨੰਨ ਕੁਛਕ 

ਧੇਹਲੇ ਹੋਚੁਕਾ ਹੈ ॥ 
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ਜਨਮ ਸਾਂਖੀ ( ੫੩੪ ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

.ਇਤੀ ਸ੍ਰੀ ਜਨਮ ਸਾਬੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ 
ਜੋਧਸਿੰਘ ਰਚਤ 
ਸੈਮਪੂਰਣੰ ॥ 

ਸੈਮਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ _੪੩੬ 

ਸੈਮਤ ਕ੍ਰਿਮਜੀ ੧੯੬੧ 

ਅਕਤੂਬਰ ਸੈਨ ਈਸਵੀ ੧੯੦੪ 
-- 
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