ਭਾਗ-2
ਦਾਸ ਨੇਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ (ਸਸੱਖ ਹੀ ਸਸੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਨ) ਦੇ ਪਸਹਲੇ ਭਾਗ ਸਿੱਚ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਿਜੋਂ ਇਹ
ਸਲਸਖਆ ਸੀ ਸਕਾ ਸਾਡੀ ਕਾੌਮ ਨੂੰ ਕਾੋਈ ਿੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਾਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇਂ ਹੀ ਿੀਰ ਆਪਣੀਂ ਕਾੌਮ ਦੇ ਪਰਤੀ ਿਫਾਦਾਰ
ਹੋ ਜਾਣ ਤਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਿੱਡਾ ਇਹ ਦੁਖਂਤ ਹੈ, ਸਕਾ ਸਜਹੜ੍ਹੇ ਪਸਹਰੇਦਾਰ ਨੇਂ ਉਹ ਹੀ ਚੋਰਂ ਦੇ ਯਾਰ ਬਣ ਬੈਠੇ ਹਨ,
ਭਾਈ ਗੁ ਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਕਾੰਨੀਆਂ ਠਾਹ-ਠਾਹ ਚਪੇੜ੍ਹਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇਂ
ਜੇ ਮਾਉ ਪੁਤੈ ਸਿਸੁ ਦੇ ਸਤਸਤੇ ਸਕਾਸੁ ਸਪਆਰਾ॥
ਜੇ ਘਰੁ ਭੰਨੈ ਪਾਹਰੂ ਕਾਉਣੁ ਰਖਣਹਾਰਾ॥
ਬੇੜ੍ੀ ਡੋਬੈ ਪਾਤਣੀ ਸਕਾਉ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ॥
ਆਗੂ ਲੈ ਉਜੜ੍ਹ ਪਿੈ ਸਕਾਸੁ ਕਾਰੈ ਪੁਕਾਾਰਾ॥
ਜੇ ਕਾਸਰ ਖੇਤੀ ਖਾਇ ਿਾਸੜ੍ ਕਾੋ ਲਹੈ ਨਂ ਸਾਰਾ॥
ਜੇ ਗੁ ਰ ਭਰਮਾਏ ਸਂਗੁ ਕਾਸਰ ਸਕਾਆ ਸਸਖੁ ਸਿਚਾਰਾ॥
ਅਰਥ-ਜੇਕਾਰ ਮਂ ਹੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਸਹਰ ਦੇਕਾੇ ਮਾਰਨਂ ਚਾਹੇ ਤਂ ਉਸਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਕਾੋਈ ਸਕਾਿੇਂ ਬਚਾ ਸਕਾਦਾ ਹੈ, ਸਕਾਉਂਸਕਾ ਮਂ ਤੋਂ
ਿੱਧ ਔਲਾਦ ਸਕਾਸਨੂੰ ਸਪਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਾਰ ਰਾਖਾ ਹੀ ਘਰ ਭੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਿੇ ਤਂ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਕਾੋਈ ਸਕਾਿੇ ਬਚਾ ਸਕਾਦਾ ਹੈ, ਭਾਿ ਕਾੋਈ ਿੀ ਨਹੀ ਬਚਾ
ਸਕਾਦਾ।
ਜੇਕਾਰ ਮਲਾਹ ਹੀ ਬੇੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਤੇ ਆ ਜਾਿੇ ਤਂ ਸਕਾਿੇਂ ਪਾਰ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਾਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਾਰ ਆਗੂ ਭਾਿ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਿਾਲਾ ਹੀ ਕਾਾਫਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦੇਿੇ ਭਾਿ ਸਕਾ ਮਾੜ੍ਹੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦੇਿੇ, ਤਂ ਸਫਰ
ਸਕਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਲ ਪਾਹਸਰਆ ਮਚਾਈ ਜਾਿੇ। ਭਾਿ ਸਕਾਸਨੂੰ ਆਪਣਂ ਰੋਣਂ ਰੋਈਏ।

ਜੇਕਾਰ ਿਾੜ੍ਹ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਿੇ ਤਂ ਉਸਦੀ ਕਾੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕਾੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਾਦਾ ਭਾਿ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾ
ਸਕਾਦਾ।
ਜੇਕਾਰ ਗੁ ਰ ੂ ਹੀ ਸਸੱਖ ਨੂੰ ਸਂਗ ਬਦਲਕਾੇ ਭਰਮਾਉਣਂ ਚਾਹੇ ਤਂ ਸਫਰ ਸਸੱਖ ਸਿਚਾਰਾ ਕਾੀ ਕਾਰ ਸਕਾਦਾ ਹੈ।
ਭਾਿ ਗੁ ਰ ੂ ਹੀ ਪੁਠੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿੇ ਤਂ ਸਸੱਖ ਦਾ (ਉਸਨੂੰ ਮੰਨਣ ਿਾਲੇ ਦਾ) ਕਾੀ ਬਚਾ ਹੋ ਸਕਾਦਾ ਹੈ।
ਕਾੁ ਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਸੱਖ ਸਿਰੋਧੀ ਤਾਕਾਤਂ ਆਪਣੇਂ ਮੂੰ ਅੱਡੀ
ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਦਨ ਰਾਤ ਸਸੱਖਂ ਨੂੰ ਗੁ ਰ ੂ ਨਾਨਕਾ ਸਾਸਹਬ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਲਜਾ ਕਾੇ ਸਾਡਾ ਘਾਣ
ਕਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸਹਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀ ਹੋ ਸਰਹਾ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਨਸ਼ਈ ਿਰਗੀ ਹੋ
ਗਈ ਹੈ, ਸਜਹੜ੍ਹਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਮੂਹ
ੰ ਲਾਕਾੇ ਡਕਾਾਰ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਹੈ ਸਕਾ ਸਜਹੜ੍ਹੀ
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮੈ ਮੂਹ
ੰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਲੇਬਲ ਿੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸਕਾ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਹਤ
ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਾਰਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਿੀ ਹੈ ਪਰ ਸਫਰ ਿੀ ਸਨਝੱਕਾ ਹੋਕਾੇ ਪੀ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਤੰਬਾਕਾੂ
ਖਂਦਾ ਹੈ ਤਂ ਿੀ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਕਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਲਸਖਆ ਹੈ ਸਕਾ ਤੰਬਾਕਾੂ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾੈਂਸਰ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਾੁ ੱਝ ਜਂਣਦਾ ਹੋਇਆ ਿੀ ਉਹ ਤੰਬਾਕਾੂ ਖਾ ਸਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਸਗਰਟ ਰਾਹੀਂ ਪੀ
ਸਰਹਾ ਹੈ।
ਬਸ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਿੀ ਕਾੁ ੱਝ ਐਸੀ ਹੀ ਹੈ, ਸਜਹੜ੍ਹੇ ਕਾੰਮ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰਹੇ ਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਕਾ ਇਹ
ਗੁ ਰ ੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਿੀ ਮਾੜ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਫਰ ਿੀ ਅਸੀ ਕਾਰੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ
ਆਂ। ਸਬਪਰਨ ਦੀਆਂ ਰੀਤਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਸਹਨ ਦੀ ਪਰੇਰਨਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁ ਰਬ
ੂ ਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਲ ਰਹੀ
ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਫਰ ਿੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁ ਰ ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਕਾੇ ਿੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁ ਰ ੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਂ ਤੇ
ਸਿਸ਼ਿਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਰਹਾ, ਮੈਂ ਤਂ ਇਹ ਕਾਹਂਗਾ ਸਕਾ ਸਾਡੀ ਬਦਸਕਾਸਮਤੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕਾ
ਬਾਬੇ ਨਾਨਕਾ ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਦਲੋਂ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਸਕਾੇ।
ਸਦਨਂ ਿਾਰਂ ਦੇ ਭਰਮਂ ਭੁ ਲੇਸਖਆਂ ਸਿੱਚ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਪੰਸਡਤਂ ਦੇ ਚੱਕਾਰਂ ਸਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਾੌਮ ਗਰਕਾ
ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਰਮਕਾਂਡਂ ਦਾ ਸਿਰੋਧ ਗੁ ਰਬਾਣੀਂ ਪਈ ਕਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਮਕਾਂਡ ਅੱਜ
ਗੁ ਰਦੁਆਸਰਆਂ ਦਾ ਇੱਕਾ ਅਸਨਖੜ੍ਹਿਂ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਸਦੱਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ
ਸਕਾ ਜੇਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾੰਮ ਨਂ ਕਾਰੋਗੇ ਤਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾ ਪਰਲੋਕਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਸਕਾਦਾ। ਦਾਸ ਜਲੰਧਰ ਦਾ
ਰਸਹਣ ਿਾਲਾ ਹੈ, ਸਜਥੋਂ ਕਾੁ ੱਝ ਕਾੁ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕਾ ਸਪੰਡ ਹੈ ਸਜਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੱਲਣਹ। ਇਸ ਸਪੰਡ ਦੇ
ਬਾਹਰਿਾਰ ਇੱਕਾ ਬੜ੍ਹਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁ ਰਦੁਆਰਾ ਸਸਥਤ ਹੈ ਸਜਸ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਇਸ ਇਲਾਕਾੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
ਬੜ੍ਹੀ ਪਰਬਲ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਗੁ ਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁ ਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਂ ਹੈ ਜੋ (ਸੰਤ) ਬਾਬਾ ਸਨਹਾਲ ਸਸੰਘ
ਜੀ ਤੇ (ਸੰਤ) ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ।

ਗੁ ਰਦੁਆਰਾ ਸਾਸਹਬ ਦੀ ਪਰਬਧ
ੰ ਕਾ ਕਾਮੇਟੀ ਿੱਲੋਂ ਗੁ ਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਇਸਤਹਾਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਚ ਇੱਕਾ
ਪੁਸਤਕਾ ਿੀ ਪਰਕਾਾਸ਼ਤ ਕਾੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਜਸ ਪੁਸਤਕਾ ਸਿੱਚੋਂ ਕਾੁ ੱਝ ਤੱਥ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਂਝੇ
ਕਾਰਂਗਾ। ਪੁਸਤਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂਰ। ਪੁਸਤਕਾ ਦਾ ਕਾਰਤਾ ਹੈ ਸਗਆਨੀ ਟਸਹਲ ਸਸੰਘ ਗੁ ਰਮੁਖ।
ਪੁਸਤਕਾ ਦਾ ਕਾਰਤਾ ਇਸ ਅਸਥਂਨ ਦੇ ਕਾਰਤਾ ਬਾਬਾ ਸਨਹਾਲ ਸਸੰਘ ਬਾਰੇ ਸਲਖਸਦਆਂ ਉਹਨਂ ਨੂੰ
ਪਸਿੱਤਰ ਹਸਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗਤ ਗੁ ਰ ੂ ਿੀ ਕਾਸਹੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਕਾ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਸਲਖਾਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ
ਿੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਗੁ ਰ ੂ ਇੱਕਾ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੁ ਰ ੂ ਗਰੰਥ ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਸਹੰਦੇ ਹਂ, ਤੇ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪੂੰ ਬਣੇਂ ਸਾਧਂ ਸੰਤਂ ਨੂੰ ਿੀ ਜਗਤ ਗੁ ਰ ੂ ਕਾਸਹ ਰਹੇ ਹਂ ਕਾੀ ਸਕਾਤੇ ਇਹ ਕਾੋਈ ਬਹੁਤ
ਿੱਡੀ ਸ਼ਾਸਜਸ਼ ਤਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਜਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾੁ ੱਝ ਿੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਰਹਾ।
ਸਸੱਖਂ ਦੇ ਗੁ ਰ ੂ ਕਾੇਿਲ ਤੇ ਕਾੇਿਲ ਗੁ ਰ ੂ ਗਰੰਥ ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਹੀ ਹਨ ਹੋਰ ਕਾੋਈ ਸਾਧ ਸੰਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਾੱਲ
ਪਾਠਕਾ ਆਮ ਦੇਖ ਸਕਾਦੇ ਹਨ ਸਕਾ ਸਾਧਂ ਬਾਸਬਆਂ ਨੇਂ ਆਪਣੇਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਿੀ
ਲਗਾਉਂਣਂ ਸ਼ੁਰ ੂ ਕਾਰ ਸਦੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਕਾ ਸਰਾਸਰ ਗੁ ਰਮਸਤ ਦੇ ਸਿਰੁਧ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਅਖੋਤੀ ਲੇਖਕਾ ਬਾਬਾ
ਸਨਹਾਲ ਸਸੰਘ ਨੂੰ ਜਗਤ ਗੁ ਰ ੂ ਕਾਸਹ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਸਫਰ ਅਗਂਹ ਸਲਖਦਾ ਹੈ ਸਕਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਰੁਚੀ
ਸਗਰਹਸਤੀ ਜੀਿਨ ਸਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਸਗਰਹਸਤੀ ਜੀਿਨ ਨੂੰ ਮਸਹਜ ਇੱਕਾ ਜੰਜਾਲ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।
ਪੁਸਤਕਾ ਦੇ ਪੰਨਂ 21 ਤੇ ਇਹ ਸਲਸਖਆ ਹੈ ਸਕਾ ਗਰਸਹਸਤੀ ਜੀਿਨ ਸਿੱਚ ਆਪ ਜੋਗੇ ਜਂ ਬੱਸਚਆਂ ਜੋਗੇ
ਹੀ ਰਸਹ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਂ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਸਨ। ਉਹਨਂ ਨੇਂ ਮਨੁਖਤਾ ਦਾ ਕਾੋਸਲਆਨ
ਕਾਰਨਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗਰਸਹਸਤ ਦਾ ਜਾਲ ਆਪਣੇਂ ਗਲ ਸਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ
ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣਂ ਪੈ ਸਗਆ। , ,
ਜਦ ਸਕਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਨਹਾਲ ਸਸੰਘ ਜੀ ਆਪਣਂ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਂ ਦਾ ਸਿਆਹ ਹੋ
ਚੁੱਕਾਾ ਸੀ (ਪਰ ਸਜਿੇਂ ਸਕਾ ਪੁਰਾਨੇਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਰਿਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਾਲਾਿਾ ਸਲਆਦਾ
ਜਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਨਹਾਲ ਸਸੰਘ ਨੇਂ ਸਿਆਹ ਤਂ ਕਾਰਿਾ ਸਲਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮੁਕਾਲਾਿਾ ਲੈਣ ਜਾਣ
ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਂ ਹੋਏ ਸਜਸ ਕਾਾਰਨ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹ ਮੁਕਾਲਾਿਾ ਉਹਨਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਲਆਉਣਂ ਸਪਆ)।
ਪਰ ਕਾੀ ਗੁ ਰਮਸਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਿਾਨ ਕਾਰਦੀ ਹੈ ਸਕਾ ਗਰਸਹਸਤੀ ਹੋਕਾੇ ਪਰਮਾਤਮਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਾਦੀ?
ਕਾੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਿਾਸਤੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡਣਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਾੀ ਗੁ ਰਬਾਣੀਂ ਅੰਦਰ ਗਰਸਹਸਤੀ ਜੀਿਨ ਨੂੰ
ਜੰਜਾਲ ਮੰਸਨਆਂ ਸਗਆ ਹੈ? ਲੇਖਕਾ ਕਾਸਹੰਦਾ ਹੈ ਸਕਾ ਬਾਬਾ ਸਨਹਾਲ ਸਸੰਘ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਸਨ
ਇਸ ਕਾਰਕਾੇ ਉਹ ਗਰਸਹਸਤ ਜੰਜਾਲ ਸਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਂ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਇੱਕਾ ਸੁਆਲ ਕਾਰਦਾ ਹਂ ਲੇਖਕਾ
ਨੂੰ ਕਾੀ ਗੁ ਰ ੂ ਨਾਨਕਾ ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹਨਂ ਨੇਂ ਤਂ ਸਿਆਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ
ਕਾਰਿਾਇਆ ਸੀ। ਕਾੀ ਉਹ ਸਿਆਹ ਕਾਰਿਾਕਾੇ ਜੰਜਾਲ ਸਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਸਨ?

ਆਓ ਪਸਹਲਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿਚਾਰ ਕਾਰੀਏ ਸਕਾ ਗੁ ਰਬਾਣੀਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਸਹਸਤੀ ਜੀਿਨ ਦੇ ਪਰਥਾਏ
ਕਾੀ ਸਕਾਹਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਸਹਲਂ ਸੁਖਮਨੀਂ ਸਾਸਹਬ ਦੀ ਪਾਿਨ ਬਾਣੀਂ ਸਿੱਚੋਂ ਆਓ ਕਾੁ ੱਝ ਬਚਨ
ਿੀਚਾਰੀਏ ਸਜਨਹਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਕਾ ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰਸਹਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰੇਰਨਂ ਸਦੰਦੀ
ਹੈ ਸਕਾ ਜਂ ਸਗਰਹਸਤ ਸਿੱਚ ਰਸਹਕਾੇ ਸਗਰਹਸਤ ਤੋਂ ਸਨਰਲੇਪ ਰਸਹਨ ਦੀ ਪਰੇਰਨਂ ਸਦੰਦੀ ਹੈ।
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਸਦ ਆਪਨ ਆਪੁ ਸੁਝੈ॥ ਸਤਸ ਕਾੀ ਜਾਨਹੁ ਸਤਰਸਨਾ ਬੁਝੈ॥ ਸਾਧ ਸੰਸਗ ਹਸਰ ਹਸਰ ਜਸੁ ਕਾਹਤ॥
ਸਰਬ ਰੋਗ ਤੇ ਓਹੁ ਹਸਰਜਨੁ ਰਹਤ॥ ਅਨਸਦਨੁ ਕਾੀਰਤਨੁ ਕਾੇਿਲ ਬਖਯਾਨੁ॥ ਸਗਰਹਸਤ ਮਸਹ ਸੋਈ
ਸਨਰਬਾਨੁ॥ ਏਕਾ ਊਪਸਰ ਸਜਸੁ ਜਨ ਕਾੀ ਆਸਾ॥ ਸਤਸ ਕਾੀ ਕਾਟੀਐ ਜਮ ਕਾੀ ਫਾਸਾ॥ ਪਾਰਬਰਹਮ ਕਾੀ
ਸਜਸੁ ਮਸਨ ਭੂਖ॥ ਨਾਨਕਾ ਸਤਸਸਹ ਨ ਲਾਗਸਹ ਦੂਖ॥ 4॥ {ਪੰਨਾ 281}
ਅਰਥ : —ਸਜਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁ ਰ ੂ ਦੀ ਸਕਾਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੁੱਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣ ਲਿੋ ਸਕਾ
ਉਸ ਦੀ ਸਤਰਸ਼ਨਾ ਸਮਟ ਜਂਦੀ ਹੈ।
ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਸਪਆਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸਿੱਚ ਅਕਾਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਸਫ਼ਸਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋਗਂ
ਤੋਂ ਬਚ ਜਂਦਾ ਹੈ।
ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਭੂ ਦਾ ਕਾੀਰਤਨ ਹੀ ਉੱਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਗਰਹਸਤ ਸਿੱਚ (ਰਸਹੰਦਾ
ਹੋਇਆ) ਸਨਰਲੇਪ ਹੈ।
ਸਜਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਇੱਕਾ ਅਕਾਾਲ ਪੁਰਖ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਮਂ ਿਾਲੀ ਫਾਹੀ ਕਾੱਟੀ ਜਂਦੀ ਹੈ।
ਸਜਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਸਿੱਚ ਪਰਭੂ (ਦੇ ਸਮਲਣ) ਦੀ ਤਂਘ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕਾ ! ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਾੋਈ ਦੁੱਖ
ਨਹੀਂ ਪੋਂਹਦਾ। 4.
ਇਸ ਪਾਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਚ ਤਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰਸਹਸਤ ਸਿੱਚ ਰਸਹਕਾੇ ਪਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਂ ਕਾਰਨ ਦੀ
ਪਰੇਰਨਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇਂ। ਆਓ ਗੁ ਰ ੂ ਗਰੰਥ ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਿਨ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿੱਚ ਬਸਹਕਾੇ
ਕਾੁ ੱਝ ਹੋਰ ਬਚਨ ਿੀਚਾਰੀਏ ਤਂ ਸਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਿੇ।
ਰਾਜ ਮਸਹ ਰਾਜੁ ਜੋਗ ਮਸਹ ਜੋਗੀ॥ ਤਪ ਮਸਹ ਤਪੀਸਰੁ ਸਗਰਹਸਤ ਮਸਹ ਭੋਗੀ॥
ਅਰਥ-ਰਾਸਜਆਂ ਸਿੱਚ ਪਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਜੋਗੀਆਂ ਸਿੱਚ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਤਪੀਆਂ ਸਿੱਚ ਆਪ ਹੀ
ਿੱਡਾ ਤਪੀ ਹੈ ਤੇ ਸਗਰਹਸਤੀਆਂ ਸਿੱਚ ਭੀ ਆਪ ਹੀ ਸਗਰਹਸਤੀ ਹੈ।

ਸ਼ੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਿੀ ਸਗਰਹਸਤੀ ਸਬਆਨ ਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਾੀ ਸਜਹੜ੍ਹਾ ਿਾਸਹਗੁ ਰ ੂ ਸਰਗੁ ਣ
ਸਰੂਪ ਸਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡਾ ਸਗਰਹਸਤੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕਾ ਜੀ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡਣਂ ਉਸ
ਿਾਸਹਗੁ ਰ ੂ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜੇਕਾਰ ਿਾਸਹਗੁ ਰ ੂ ਜੀ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਕਾਰਨੀਂ ਹੈ ਤਂ ਸਫਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ
ਿਾਸਹਗੁ ਰ ੂ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫੇਿਰ ਸਿੱਚ ਚੱਲਣਂ ਪਿੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਇਸਤਹਾਸ ਇਹ
ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਕਾ ਸਾਡੇ ਗੁ ਰ ੂ ਸਾਸਹਬਾਨ ਿੀ ਗਰਸਹਸਤੀ ਹੀ ਸਨ। ਕਾੇਿਲ ਗੁ ਰ ੂ ਹਰਸਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਕਾੇ
ਸਕਾਓਂਸਕਾ ਉਹ ਬਾਲ ਅਿਸਥਾ ਸਿੱਚ ਹੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਸਨ। ਸਸੱਖ ਗੁ ਰ ੂ ਸਾਸਹਬਾਨ ਨੇਂ ਸਗਰਹਸਤ
ਦਾ ਸਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਾੀਤਾ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਗਰਸਹਸਤੀ ਬਣਕਾੇ ਇਹ ਦੱਸਸਆ ਹੈ ਸਕਾ ਸਕਾਿੇਂ ਗਰਸਹਸਤ ਸਿੱਚ ਰਸਹਕਾੇ
ਪਰਮਾਤਮਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਕਾੀਤੀ ਜਾ ਸਕਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾੋਈ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰਸਹਸਤੀ ਦਾ
ਸਤਆਗ ਕਾਰੋਗੇ ਤੇ ਤਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਲਨਂ ਹੈ, ਐਸੇ ਿਾਧੂ ਦੇ ਪਾਖੰਡਂ ਦਾ ਸਖਤ ਸਿਰੋਧ ਕਾਰਦੀ ਹੈ
ਗੁ ਰਬਾਣੀਂ। ਅਸਲ ਸਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨੁਖ ਆਪਣੇਂ ਕਾੀਤੇ ਅਪਰਾਧਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਂ ਦੱਸਬਆ ਸਗਆ ਤਂ ਇਸ
ਨੇ ਕਾਸਹ ਸਦੱਤਾ ਸਕਾ ਇਹ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਾਰ ਦੇ ਕਾਾਰਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਤਆਰ
ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਕਾ ਇਹ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਿਾਸ਼ਨਂ ਭਰੇ ਮਨ ਨੇਂ ਕਾਰਾਏ ਹਨ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਾਪੀ ਨਂ
ਹੁੰਦਾ ਤਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਕਾਰਤ ਨਾਲ ਿੀ ਪਰਿਾਰ ਪਾਸਲਆ ਜਾ ਸਕਾਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇਂ ਆਪਣੀਂ
ਮਾਨਸਸਕਾ ਕਾਮਜੋਰੀ ਿੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਿਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜ੍ਹਂ ਨੂੰ ਿੇਸਖਆ ਤੇ ਕਾਸਹ ਸਦੱਤਾ ਸਕਾ ਮੈਨੂੰ
ਪਰਿਾਰ ਨੇਂ ਹੀ ਪਾਪਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਾਇਆਂ ਹੈ। ਜੇਕਾਰ ਮੈਂ ਕਾੋਈ ਨੇਕਾੀ ਦਾ ਕਾੰਮ ਕਾਰਨਂ ਹੈ ਤਂ ਸਭ ਤੋਂ
ਪਸਹਲਾ ਕਾੰਮ ਇਹ ਹੈ ਸਕਾ ਮੈਂ ਪਸਰਿਾਰ ਦਾ ਸਤਆਗ ਕਾਰਂ। ਪਸਹਲਂ ਤਂ ਜੀਿਨ ਸਿੱਚ ਗਰਸਹਣ ਕਾਰਨ ਦੀ
ਦੌੜ੍ਹ ਭੱਜ ਰਹੀ ਤੇ ਸਫਰ ਸਤਆਗ ਦਾ ਦੌਰ ਐਸਾ ਚੱਸਲਆ ਸਕਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੁੱਖਂ ਥੱਲੇ ਜੰਗਲਂ ਪਹਾੜ੍ਹਂ
ਉਜਾੜ੍ਹਂ ਸਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਤਆਗੀ ਸਾਧੂ ਨਜਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਸਕਾ ਕਾੇਿਲ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਸਤਆਗੀ ਸਨ। ਤੇ
ਸਜਨਹਂ ਨੁਕਾਸਾਨ ਇਹਨਂ ਸਤਆਗੀਆਂ ਨੇਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਾੀਤਾ ਹੈ ਉਨਹਂ ਸ਼ਾਇਦ ਠੱਗਂ ਚੋਰਂ ਨੇਂ ਿੀ
ਨਂ ਕਾੀਤਾ ਹੋਿੇਗਾ। ਸਕਾਨਹੇਂ ਕਾਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਕਾ ਜੋ ਲੋਕਾ ਪਰਿਾਰ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦਾ ਘਰ ਕਾਸਹਕਾੇ ਛੱਡ ਕਾੇ
ਚਲੇ ਗਏ ਲੋਕਾ ਉਹਨਂ ਕਾੋਲੋਂ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸੁਖ ਮੰਗਣ ਜਂਦੇ ਹਨ। ਸਜਹੜ੍ਹੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਮਸਥਆ ਕਾਸਹਕਾੇ ਚਲੇ
ਗਏ ਲੋਕਾ ਉਹਨਂ ਕਾੋਲੋਂ ਧਨ ਮੰਗਣ ਜਂਦੇ ਹਨ। ਗਲ ਕਾੀ ਸਕਾ ਐਸੇ ਪਾਖੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ
ਬਾਈਕਾਾਟ ਕਾਰਦੀ ਹੈ ਗੁ ਰਬਾਣੀ। ਰਾਗ ਪਰਭਾਤੀ ਸਿੱਚ ਗੁ ਰ ਅਰਜਨ ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਿਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋ
ਦਾਸ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਗਆਨ ਲਈ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕਾੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਿੇਗਾ ਸਕਾ ਗੁ ਰ ੂ ਗਰੰਥ
ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਦੀ ਨਜਰ ਸਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸਬਪਤਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਾਖੰਡੀ ਸਤਆਗੀਆਂ ਦਾ ਸਕਾਨਹਂ ਕਾੁ
ਸਸਤਕਾਾਰ ਹੈ। ਜਰਹਾ ਇਸ ਗੁ ਰਿ
ੂ ਾਕਾ ਤੇ ਗੌਰ ਫੁਰਮਾਓ…
ਪਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ 5॥ ਮਨ ਮਸਹ ਿੋਧੁ ਮਹਾ ਅਹੰਕਾਾਰਾ॥ ਪੂਜਾ ਕਾਰਸਹ ਬਹੁਤੁ ਸਬਸਥਾਰਾ॥ ਕਾਸਰ ਇਸਨਾਨੁ
ਤਸਨ ਚਿ ਬਣਾਏ॥ ਅੰਤਰ ਕਾੀ ਮਲੁ ਕਾਬ ਹੀ ਨ ਜਾਏ॥ 1॥ ਇਤੁ ਸੰਜਸਮ ਪਰਭੁ ਸਕਾਨ ਹੀ ਨ ਪਾਇਆ॥

ਭਗਉਤੀ ਮੁਦਰਾ ਮਨੁ ਮੋਸਹਆ ਮਾਇਆ॥ 1॥ ਰਹਾਉ॥ ਪਾਪ ਕਾਰਸਹ ਪੰਚਂ ਕਾੇ ਬਸਸ ਰੇ॥ ਤੀਰਸਥ ਨਾਇ
ਕਾਹਸਹ ਸਸਭ ਉਤਰੇ॥ ਬਹੁਸਰ ਕਾਮਾਿਸਹ ਹੋਇ ਸਨਸੰਕਾ॥ ਜਮ ਪੁਸਰ ਬਂਸਧ ਖਰੇ ਕਾਾਲੰਕਾ॥ 2॥ ਘੂ ਘਰ
ਬਾਸਧ ਬਜਾਿਸਹ ਤਾਲਾ॥ ਅੰਤਸਰ ਕਾਪਟੁ ਸਫਰਸਹ ਬੇਤਾਲਾ॥ ਿਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪੁ ਨ ਮੂਆ॥ ਪਰਭੁ ਸਭ
ਸਕਾਛੁ ਜਾਨੈ ਸਜਸਨ ਤੂ ਕਾੀਆ॥ 3॥ ਪੂਅ
ੰ ਰ ਤਾਪ ਗੇਰੀ ਕਾੇ ਬਸਤਰਾ॥ ਅਪਦਾ ਕਾਾ ਮਾਸਰਆ ਸਗਰਹ ਤੇ
ਨਸਤਾ॥ ਦੇਸੁ ਛੋਸਡ ਪਰਦੇਸਸਹ ਧਾਇਆ॥ ਪੰਚ ਚੰਡਾਲ ਨਾਲੇ ਲੈ ਆਇਆ॥ 4 ਕਾਾਨ ਫਰਾਇ ਸਹਰਾਏ
ਟੂਕਾਾ॥ ਘਸਰ ਘਸਰ ਮਂਗੈ ਸਤਰਪਤਾਿਨ ਤੇ ਚੂਕਾਾ॥ ਬਸਨਤਾ ਛੋਸਡ ਬਦ ਨਦਸਰ ਪਰ ਨਾਰੀ॥ ਿੇਸਸ ਨ
ਪਾਈਐ ਮਹਾ ਦੁਸਖਆਰੀ॥ 5॥ ਬੋਲੈ ਨਾਹੀ ਹੋਇ ਬੈਠਾ ਮੋਨੀ॥ ਅੰਤਸਰ ਕਾਲਪ ਭਿਾਈਐ ਜੋਨੀ॥ ਅੰਨ
ਤੇ ਰਹਤਾ ਦੁਖੁ ਦੇਹੀ ਸਹਤਾ॥ ਹੁਕਾਮੁ ਨ ਬੂਝੈ ਸਿਆਸਪਆ ਮਮਤਾ॥ 6॥ ਸਬਨੁ ਸਸਤਗੁ ਰ ਸਕਾਨੈ ਨ ਪਾਈ
ਪਰਮ ਗਤੇ॥ ਪੂਛਹੁ ਸਗਲ ਬੇਦ ਸਸੰਸਮਰਤੇ॥ ਮਨਮੁਖ ਕਾਰਮ ਕਾਰੈ ਅਜਾਈ॥ ਸਜਉ ਬਾਲੂ ਘਰ ਠਉਰ ਨ
ਠਾਈ॥ 7॥ ਸਜਸ ਨੋ ਭਏ ਗਸਬੰਦ ਦਇਆਲਾ॥ ਗੁ ਰ ਕਾਾ ਬਚਨੁ ਸਤਸਨ ਬਾਸਧਓ ਪਾਲਾ॥ ਕਾੋਸਟ ਮਧੇ
ਕਾੋਈ ਸੰਤੁ ਸਦਖਾਇਆ॥ ਨਾਨਕਾੁ ਸਤਨ ਕਾੈ ਸੰਸਗ ਤਰਾਇਆ॥ 8॥ ਜੇ ਹੋਿੈ ਭਾਗੁ ਤਾ ਦਰਸਨੁ ਪਾਈਐ॥
ਆਸਪ ਤਰੈ ਸਭੁ ਕਾੁ ਟਬ
ੰ ੁ ਤਰਾਈਐ॥ 1॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ॥ 2॥ (ਪੰਨਾ 1348)
ਅਰਥ: — ਹੇ ਭਾਈ! (ਜੇ) ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਸਿੱਚ ਫਸਸਆ ਰਹੇ, (ਪਰ ਮਨੁੱਖ) ਸਿਸ਼ਨੂ-ਭਗਤੀ
ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਚਹਨ (ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਬਣਂਦਾ ਰਹੇ, ਤਂ) ਇਸ ਤਰੀਕਾੇ ਨਾਲ ਸਕਾਸੇ ਨੇ ਭੀ ਪਰਭੂਸਮਲਾਪ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਾੀਤਾ। 1. ਰਹਾਉ।
ਹੇ ਭਾਈ! ਜੇ ਮਨ ਸਿੱਚ ਕਾੋਰ
੍ ਧ ਸਟਸਕਾਆ ਰਹੇ, ਬਲੀ ਅਹੰਕਾਾਰ ਿੱਸਸਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਾਈ ਧਾਰਸਮਕਾ
ਰਸਮਂ ਦੇ ਸਖਲਾਰੇ ਸਖਲਾਰ ਕਾੇ (ਮਨੁੱਖ ਦੇਿ) ਪੂਜਾ ਕਾਰਦੇ ਰਸਹਣ ਜੇ (ਤੀਰਥ-ਆਸਦ ਉਤੇ) ਇਸ਼ਨਾਨ
ਕਾਰ ਕਾੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ (ਧਾਰਸਮਕਾ ਸਚਹਨਂ ਦੇ) ਸਨਸ਼ਾਨ ਲਾਏ ਜਾਣ, (ਇਸ ਤਰਹਂ) ਮਨ ਦੀ (ਸਿਕਾਾਰਂ
ਦੀ) ਮੈਲ ਕਾਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 1.
ਹੇ ਭਾਈ! (ਸਜਹੜ੍ੇ ਮਨੁੱਖ ਕਾਾਮਾਸਦਕਾ) ਪੰਜਂ ਦੇ ਿੱਸ ਸਿੱਚ (ਰਸਹ ਕਾੇ) ਪਾਪ ਕਾਰਦੇ ਰਸਹੰਦੇ ਹਨ,
(ਸਫਰ ਸਕਾਸੇ) ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਾਰ ਕਾੇ ਆਖਦੇ ਹਨ (ਸਕਾ ਸਾਡੇ) ਸਾਰੇ (ਪਾਪ) ਲਸਹ ਗਏ ਹਨ,
(ਤੇ) ਝਾਕਾਾ ਲਾਹ ਕਾੇ ਮੁੜ੍ ਮੁੜ੍ (ਉਹੀ ਪਾਪ) ਕਾਰੀ ਜਂਦੇ ਹਨ (ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਜਮਰਾਜ
ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਾਦਾ, ਉਹ ਤਂ ਕਾੀਤੇ) ਪਾਪਂ ਦੇ ਕਾਾਰਨ ਬੰਨਹ ਕਾੇ ਜਮਰਾਜ ਦੇ ਦੇਸ ਸਿੱਚ ਅਪੜ੍ਾਏ
ਜਂਦੇ ਹਨ। 2.
ਹੇ ਭਾਈ! (ਸਜਹੜ੍ੇ ਮਨੁੱਖ) ਘੁ ੰਘਰੂ ਬੰਨਹ ਕਾੇ (ਸਕਾਸੇ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਜਂ ਰਾਸਸ ਆਸਦਕਾ ਸਿਚ) ਤਾਲ
ਿਜਂਦੇ ਹਨ (ਤਾਲ-ਸਸਰ ਨੱਚਦੇ ਹਨ), ਪਰ ਉਹਨਂ ਦੇ ਮਨ ਸਿੱਚ ਠੱਗੀ-ਫ਼ਰੇਬ ਹੈ, (ਉਹ ਮਨੁੱਖ

ਅਸਲ ਸਿੱਚ ਸਹੀ ਜੀਿਨ-) ਤਾਲ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਸਫਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸੱਪ ਦੀ ਖੁੱਡ ਬੰਦ ਕਾਰ ਸਦੱਤੀ ਜਾਏ,
(ਤਂ ਇਸ ਤਰਹਂ ਉਸ ਖੁੱਡ ਸਿੱਚ ਰਸਹਣ ਿਾਲਾ) ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਹੇ ਭਾਈ! ਸਜਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ
ਪੈਦਾ ਕਾੀਤਾ ਹੈ ਉਹ (ਤੇਰੇ ਸਦਲ ਦੀ) ਹਰੇਕਾ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 3.
ਹੇ ਭਾਈ! ਸਜਹੜ੍ਾ ਮਨੁੱਖ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਂਦਾ ਰਸਹੰਦਾ ਹੈ, ਗੇਰੀ-ਰੰਗੇ ਕਾੱਪੜ੍ੇ ਪਾਈ ਸਫਰਦਾ ਹੈ (ਉਂਝ
ਸਕਾਸੇ) ਸਬਪਤਾ ਦਾ ਮਾਸਰਆ (ਆਪਣੇ) ਘਰੋਂ ਭੱਜਾ ਸਫਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਿਤਨ ਛੱਡ ਕਾੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਦੇਸਂ
ਸਿੱਚ ਭਟਕਾਦਾ ਸਫਰਦਾ ਹੈ, (ਅਸਜਹਾ ਮਨੁੱਖ ਕਾਾਮਾਸਦਕਾ) ਪੰਜ ਚੰਡਾਲਂ ਨੂੰ ਤਂ (ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ) ਨਾਲ
ਹੀ ਲਈ ਸਫਰਦਾ ਹੈ। 4. ਹੇ ਭਾਈ! (ਸਜਹੜ੍ਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਿਲੋਂ ਸ਼ਂਤੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਕਾੰਨ ਪੜ੍ਿਾ ਕਾੇ
(ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁ ੱਖ ਸਮਟਾਣ ਲਈ ਹੋਰਨਂ ਦੇ) ਟੁੱਕਾਰ ਤੱਕਾਦਾ ਸਫਰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕਾ
ਘਰ (ਦੇ ਬੂਹੇ) ਤੇ (ਰੋਟੀ) ਮੰਗਦਾ ਸਫਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਸਗੋਂ) ਸਤਰਪਤੀ ਤੋਂ ਿਂਸਜਆ ਰਸਹੰਦਾ ਹੈ। (ਉਹ
ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ) ਇਸਤਰੀ ਛੱਡ ਕਾੇ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਿੱਲ ਭੈੜ੍ੀ ਸਨਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ! (ਸਨਰੇ)
ਧਾਰਸਮਕਾ ਪਸਹਰਾਿੇ ਨਾਲ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨਹੀਂ ਸਮਲਦਾ। (ਇਸ ਤਰਹਂ ਸਗੋਂ ਸਜੰਦ) ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ। 5.
ਹੇ ਭਾਈ! (ਸਜਹੜ੍ਾ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਕਾ ਸ਼ਂਤੀ ਿਾਸਤੇ ਜੀਭ ਨਾਲ) ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੋਨਧਾਰੀ ਬਣ ਕਾੇ ਬੈਠ
ਜਂਦਾ ਹੈ (ਉਸਦੇ) ਅੰਦਰ (ਤਂ) ਕਾਾਮਨਾ ਸਟਕਾੀ ਰਸਹੰਦੀ ਹੈ (ਸਜਸ ਦੇ ਕਾਾਰਨ) ਕਾਈ ਜੂਨਂ ਸਿੱਚ ਉਹ
ਭਟਕਾਾਇਆ ਜਂਦਾ ਹੈ। (ਉਹ) ਅੰਨ (ਖਾਣ) ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਾਰਦਾ ਹੈ, (ਇਸ ਤਰਹਂ) ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ
(ਹੀ) ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ। (ਜਦ ਤਕਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, (ਮਾਇਆ ਦੀ)
ਮਮਤਾ ਸਿੱਚ ਫਸਸਆ (ਹੀ) ਰਸਹੰਦਾ ਹੈ। 6.
ਹੇ ਭਾਈ! ਬੇ-ਸ਼ੱਕਾ ਿੇਦ ਸਸਸਮਰਤੀਆਂ (ਆਸਦਕਾ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ) ਨੂੰ ਭੀ ਸਿਚਾਰਦੇ ਰਹੋ, ਗੁ ਰ ੂ ਦੇ
ਸਰਨ ਤੋਂ ਸਬਨਾ ਕਾਦੇ ਸਕਾਸੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕਾ ਅਿਸਥਾ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਾੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸਪੱਛੇ
ਤੁਰਨ ਿਾਲਾ ਮਨੁੱਖ (ਸਜਹੜ੍ੇ ਭੀ ਆਪਣੇ ਿਲੋਂ ਧਾਰਸਮਕਾ) ਕਾਰਮ ਕਾਰਦਾ ਹੈ ਸਿਅਰਥ (ਹੀ ਜਂਦੇ
ਹਨ), ਸਜਿੇਂ ਰੇਤ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਨਸ਼ਾਨ ਹੀ ਸਮਟ ਜਂਦਾ ਹੈ। 7.
ਹੇ ਭਾਈ! ਸਜਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆਿਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਗੁ ਰ ੂ ਦਾ ਬਚਨ (ਆਪਣੇ)
ਪੱਲੇ ਬੰਨਹ ਸਲਆ। (ਪਰ ਇਹੋ ਸਜਹਾ) ਸੰਤ ਕਾੋ੍ਰੜ੍ਂ ਸਿਚੋਂ ਕਾੋਈ ਕਾੋਈ ਸਿਰਲਾ ਹੀ ਿੇਖਣ ਸਿੱਚ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ। ਨਾਨਕਾ (ਤਂ) ਇਹੋ ਸਜਹੇ (ਸੰਤ ਜਨਂ) ਦੀ ਸੰਗਸਤ ਸਿੱਚ (ਹੀ ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੰਘਂਦਾ
ਹੈ। 8.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜੇ (ਮੱਥੇ ਦਾ) ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ ਤਂ (ਅਸਜਹੇ ਸੰਤ ਦਾ) ਦਰਸਨ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਦਰਸਨ
ਕਾਰਨ ਿਾਲਾ) ਆਪ ਪਾਰ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਾਰ ਨੂੰ ਭੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ
ਦੂਜਾ। 2.
ਇਸ ਪਾਿਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੇਕਾਰ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀਂ ਹੋਛੀ ਮੱਤ ਦਾ ਸਤਆਗ ਕਾਰਕਾੇ ਸਿਚਾਰ ਕਾੀਤੀ
ਜਾਿੇ ਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਿੇਗਾ ਸਕਾ ਿਾਸਕਾਆ ਹੀ ਸਸੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਸਹਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜੇ ਜੋਗੀਆਂ
ਸਤਆਗੀਆਂ ਸੰਸਨਆਸੀਆਂ ਜਂ ਸਨਰਮਸਲਆਂ ਦੀ ਕਾੋਈ ਿੀ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁ ਰ ੂ ਨਾਨਕਾ ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਨੇਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਚਾਰਕਾ ਫੇਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਸੱਧਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਚਾਰ ਕਾਰਸਦਆਂ ਉਹਨਂ ਨੂੰ
ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਸਕਾ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕਾ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਜਮੇਿਾਰੀਆਂ ਤੋ ਦੂਰ ਭੱਜਕਾੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਂ
ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੇ ਸਮਲਾਪ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਚਰਪਟ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਨੇ ਜਦੋਂ
ਸਸਤਗੁ ਰ ੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਆਲ ਕਾੀਤਾ … …. .
ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰੁ ਦੁਤਰੁ ਕਾਹੀਐ, ਸਕਾਉਕਾਸਰ ਪਾਈਐ ਪਾਰੋ॥ ਚਰਪਟੁ ਬੋਲੈ ਅਉਧੂ ਨਾਨਕਾ, ਦੇਹ ੁ ਸਚਾ
ਬੀਚਾਰੋ॥ ਆਪੇ ਆਖੈ ਆਪੇ ਸਮਝੈ, ਸਤਸੁ ਸਕਾਆ ਉਤਰੁ ਦੀਜੈ॥ ਸਾਚੁ ਕਾਹਹੁ, ਤੁਮ ਪਾਰਗਰਾਮੀ, ਤੁਝੁ
ਸਕਾਆ ਬੈਸਣੁ ਦੀਜੈ॥ 4॥ {ਪੰਨਾ 938}
ਅਰਥ : —ਚਰਪਟ ਆਖਦਾ ਹੈ (ਭਾਿ, ਚਰਪਟ ਨੇ ਆਸਖਆ) —ਜਗਤ (ਇਕਾ ਐਸਾ) ਸਮੁੰਦਰ
ਸਕਾਹਾ ਜਂਦਾ ਹੈ ਸਜਸ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਹੇ ਸਿਰਕਾਤ ਨਾਨਕਾ ! ਠੀਕਾ ਸਿਚਾਰ ਦੱਸ ਸਕਾ (ਇਸ
ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ) ਪਾਰਲਾ ਕਾੰਢਾ ਸਕਾਿੇਂ ਲੱਭੇ
ਉੱਤਰ : — (ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕਾੁ ਝ) ਆਪ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ (ਉਸ ਨੂੰ) ਸਮਝਦਾ (ਭੀ) ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ
(ਉਸ ਦੇ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ) ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; (ਇਸ ਿਾਸਤੇ, ਹੇ ਚਰਪਟ !) ਤੇਰੇ (ਪਰਸ਼ਨ)
ਸਿੱਚ ਕਾੋਈ ਉਕਾਾਈ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ, (ਉਂਝ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਸਕਾ) ਸਦਾ ਕਾਾਇਮ ਰਸਹਣ ਿਾਲੇ
ਪਰਭੂ ਨੂੰ ਜਪੋ ਤਂ ਤੁਸੀਂ (ਇਸ ‘ਦੁਤਰੁ ਸਾਗਰੁ’ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਉਗੇ। 4.
ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਕਾ ਚਰਪਟ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਸਭ ਕਾੁ ੱਝ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਿੀ ਅਨਜਾਣ ਬਣਕਾੇ ਸਾਥੋਂ
ਪੁੱਛ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਤਂ ਸਫਰ ਮਾਲਕਾ ਜੀ ਨੇਂ ਬਚਨ ਕਾੀਤਾ …. .
ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਸਹ ਕਾਮਲੁ ਸਨਰਾਲਮੁ, ਮੁਰਗਾਈ ਨੈ ਸਾਣੇ॥ ਸੁਰਸਤ ਸਬਸਦ ਭਿ ਸਾਗਰੁ ਤਰੀਐ, ਨਾਨਕਾ
ਨਾਮੁ ਿਖਾਣੇ॥ ਰਹਸਹ ਇਕਾਂਸਤ, ਏਕਾੋ ਮਸਨ ਿਸਸਆ, ਆਸਾ ਮਾਸਹ ਸਨਰਾਸੋ॥ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਦੇਸਖ
ਸਦਖਾਏ, ਨਾਨਕਾੁ ਤਾ ਕਾਾ ਦਾਸੋ॥ 5॥ {ਪੰਨਾ 938}

ਅਰਥ : —ਸਜਿੇਂ ਪਾਣੀ ਸਿੱਚ (ਉੱਸਗਆ ਹੋਇਆ) ਕਾੌਲ ਫੁੱਲ (ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ) ਸਨਰਾਲਾ ਰਸਹੰਦਾ ਹੈ,
ਸਜਿੇਂ ਨਦੀ ਸਿੱਚ (ਤਰਦੀ) ਮੁਰਗਾਈ (ਭਾਿ, ਉਸ ਦੇ ਖੰਭ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਭੱਜਦੇ, ਇਸੇ ਤਰਹਂ) ਹੇ
ਨਾਨਕਾ ! ਗੁ ਰ ੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਚ ਸੁਰਸਤ (ਜੋੜ੍ ਕਾੇ) ਨਾਮ ਜਸਪਆਂ ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤਰ ਸਕਾੀਦਾ ਹੈ।
(ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ) ਆਸਂ ਿਲੋਂ ਸਨਰਾਸ ਰਸਹੰਦੇ ਹਨ, ਸਜਨਹਂ ਦੇ ਮਨ ਸਿੱਚ ਇੱਕਾ ਪਰਭੂ ਹੀ
ਿੱਸਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਿੱਚ ਰਸਹੰਦੇ ਹੋਏ ਭੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲਂਭੇ) ਇਕਾਂਤ ਸਿੱਚ ਿੱਸਦੇ ਹਨ। (ਅਜੇਹੇ
ਜੀਿਨ ਿਾਲਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖ) ਅਗੰਮ ਤੇ ਅਗੋਚਰ ਪਰਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰ ਕਾੇ ਹੋਰਨਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਂਦਾ ਹੈ,
ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ। 5.
ਸੋ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਸਕਾ ਗੁ ਰਮਸਤ ਗਰਸਹਸਤ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਸਹਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਇਸਨੂੰ ਧਾਰਨ
ਕਾਰਨ ਦੀ ਤਾਕਾੀਦ ਕਾਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਸਤਕਾ ਦਾ ਕਾਰਤਾ ਅਗਂਹ ਜਾਕਾੇ ਸਲਖਦਾ ਹੈ ਸਕਾ ਬਾਬਾ ਸਨਹਾਲ ਸਸੰਘ
ਜੀ ਨੇਂ ਆਪਣਂ ਘਰ-ਘਾਟ ਛੱਡ ਸਦੱਤਾ ਤੇ ਮਸਤ ਮਲੰਗਂ ਿਾਗੂ ੰ ਹੋ ਸਿਚਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਂ
ਘੁ ਮ
ੰ ਦੇ ਸਫਰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਸਮਰਤਸਰ ਸਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਂ ਉਥੇ ਜਾਕਾੇ ਉਹਨਂ ਨੇਂ ਇੱਕਾ ਨਂਗੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ
ਆਪਣਂ ਗੁ ਰ ੂ ਧਾਰਨ ਕਾਰ ਸਲਆ। ਤੇ ਉਸ ਨਂਗੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣਂ ਗੁ ਰ ੂ ਮੰਨਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦੀ
ਆਰਾਧਨਂ ਕਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸਕਾ ਬਾਬਾ ਸਨਹਾਲ ਸਸੰਘ ਨੂੰ ਕਾੀ ਇਹ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਾ ਗੁ ਰਬਾਣੀਂ ਸਜਨਹਂ ਨਂਸਗਆਂ ਦਾ ਸਖਤ ਸਿਰੋਧ ਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਾਰ ਮੈ ਉਹਨਂ ਨੂੰ
ਆਪਣਂ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਕਾੇ ਚੱਲਂਗਾ ਤਂ ਮੈਂ ਕਾਦੇ ਿੀ ਗੁ ਰ ੂ ਨਾਨਕਾ ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਾਰ
ਸਕਾਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਿੀ ਨਂ ਪਤਾ ਹੋਏ ਸਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸਸੱਖਂ ਨੂੰ ਗੁ ਰ ੂ ਕਾਲਗੀਧਰ ਜੀ ਪੱਕਾੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁ ਰ,ੂ ਗੁ ਰ ੂ ਗਰੰਥ ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਹ ਕਾੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਸਸੱਖਂ ਦਾ ਗੁ ਰ ੂ ਕਾੇਿਲ
ਗੁ ਰਬ
ੂ ਾਣੀਂ ਹੈ ਕਾੋਈ ਹੋਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪਾਖੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਿੀ ਲੇਖਕਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਬਾਬਾ ਸਨਹਾਲ ਸਸੰਘ ਜੀ ਨੇਂ ਗੁ ਰ ੂ ਗਰੰਥ ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਂ ਗੁ ਰ ੂ ਨਹੀਂ ਸਿੀਕਾਾਰ ਕਾੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇੱਕਾ
ਪਾਖੰਡੀ ਨਂਗੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣਂ ਇਸ਼ਟ ਸਿੀਕਾਾਰ ਕਾੀਤਾ। ਜਦਸਕਾ ਆਸਾ ਦੀ ਿਾਰ ਸਿੱਚ ਮਾਲਕਾ ਜੀ ਨੇਂ
ਇਹ ਬਚਨ, ਬਸਤਰ ਨ ਪਸਹਰੇ ਅਹਸਨਸਸ ਕਾਸਹਰੇ॥ ਸਲਖਕਾੇ ਨੰਗੇ ਰਸਹਣ ਿਾਲੇ ਢੌਂਗੀਆਂ ਦਾ ਚੰਗੀ
ਤਰਹਂ ਪਾਜ ਉਘੇਸੜ੍ਹਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਿੱਚ ਕਾੋਈ ਿੀ ਅਤਕਾਥਨੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕਾ ਬਾਬਾ ਸਨਹਾਲ ਸਸੰਘ
ਸਨਗੁ ਰੇ ਸਨ। ਜੋ ਖੁਦ ਹੀ ਗੁ ਰ ੂ ਗਰੰਥ ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਾਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਾ ਜਂ ਉਹਨਂ ਦੇ
ਮਰਨ ਅਸਥਾਨ ਸਾਡਾ ਕਾੀ ਸਿਾਰ ਸਕਾਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਂ ਦੀ ਜੀਿਨੀ ਪੜ੍ਹਨ ਿੇਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕਾ ਗੱਲ ਨੋਟ
ਕਾੀਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਨਹਾਲ ਸਸੰਘ ਜੀ ਅੰਸਮਰਤਧਾਰੀ ਸਨ ਐਸਾ ਸਕਾਤੇ ਿੀ ਸਜਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪੁਸਤਕਾ ਦਾ ਕਾਰਤਾ ਸਲਖਦਾ ਹੈ ਸਕਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਨਹਾਲ ਸਸੰਘ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਾਰ ਗਏ ਤਂ ਉਹਨਂ ਦਾ
ਸਸਕਾਾਰ ਉਹਨਂ ਦੀ ਇਛਾ ਮੂਜਬ ਸਪੰਡ ਤੱਲਣਹ ਸਿੱਚ ਕਾੀਤਾ ਸਗਆ ਸਜਥੇ ਸਕਾ ਅੱਜ ਇੱਕਾ ਬੜ੍ਹਾ

ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁ ਰਦੁਆਰਾ ਸਾਸਹਬ ਹੈ। ਇੱਕਾ ਗੱਲ ਦੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਕਾ ਗੁ ਰਦੁਆਰੇ ਦਾ
ਨਾਮ ਿੀ ਗੁ ਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਂ ਰੱਸਖਆ ਸਗਆ ਹੈ ਤੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਨਹਾਲ ਸਸੰਘ ਨੂੰ ਿੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਸਖਆ
ਸਗਆ ਹੈ ਜਦ ਸਕਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਾਈ ਿੀਰ ਸਸੰਘ ਜੀ ਨੇਂ ਸ਼ਰੀ ਗੁ ਰ ੂ ਗਰੰਥ ਸਾਸਹਬ
ਕਾੋਸ਼ ਸਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਅਰਥ ਇਓਂ ਕਾੀਤੇ ਹਨ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਸਰਆ ਸਗਆ ਜਂ ਸਜਸਨੇਂ ਰੱਬ ਦੀ ਖਾਤਰ
ਜਾਨ ਸਦੱਤੀ ਹੋਏ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਿਾਲਾ।
ਜਦਸਕਾ ਬਾਬਾ ਸਨਹਾਲ ਸਸੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕਾ ਖੂਹ ਸਿੱਚ ਕਾੰਮ ਕਾਰਸਦਆਂ ਸਘਰਲਾ ਟੁੱਟ ਕਾੇ ਿੱਜਣ ਨਾਲ
ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਸਕਾਓਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸਡਗਰੀ ਦੇ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਦਾਸ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਿੈਸੇ ਿੀ ਅੱਜ ਕਾੱਲ ਕਾਮਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਿੱਡਾ ਸਾਧਨ ਸ਼ਹੀਦਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਜਸ
ਗੁ ਰਦੁਆਰੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸਨਸ਼ਾਨ ਨਂ ਹੋਿੇ ਚੁਪ ਕਾਰਕਾੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕਾੇ ਬਾਬੇ ਸ਼ਹੀਦਂ ਜਂ
ਸਸੰਘ ਸ਼ਹੀਦਂ ਰੱਖ ਸਦਓ ਸਫਰ ਦੇਸਖਓ ਸਕਾਿੇਂ ਉਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠਂ ਦੀਆਂ ਲੜ੍ਹੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ
ਸਨਹਾਲ ਸਸੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਸੰਘ ਦਾ ਿੀ ਕਾਾਫੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਜੰਨਹਂ ਨੇਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ
ਸੇਿਾ ਕਾੀਤੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਸਜਆਦਾ ਹੋਰ ਡੁ ੰਘਾਈ ਸਿੱਚ ਨਂ ਜਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਚਾਰ ਪਾਠਕਾਂ
ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਂਗਾ ਸਕਾ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਕਾਸ ਤਰਹਂ ਗੁ ਰਮਸਤ ਸਿਰੁਧ ਕਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਇਹ ਗੁ ਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਇਥੇ ਸਾਹਮਣੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਮਸਰਆਂ ਸਿੱਚ ਗੁ ਰ ੂ ਗਰੰਥ ਸਾਸਹਬ
ਜੀ ਦੇ ਸਤੰਨ ਪਰਕਾਾਸ਼ ਕਾੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਅਗਲੀ ਤਸਿੀਰ ਸਜਹਦੇ ਸਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋਗੇ
ਸਕਾ ਸਕਾਿੇਂ ਉਥੇ ਜਗਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਣ ਿਾਸਲਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ………

ਦੇਖੋ ਸਕਾਸ ਤਰਹਂ ਲਾਈਨਂ ਲਾਕਾੇ ਜੋਤ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਾੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੋਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਕਾਹਾ
ਜਂਦਾ ਹੈ ਸਕਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਨਹਾਲ ਸਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇਂ ਜਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰ ੂ ਕਾੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਿ ਸਕਾ ਇਹ
ਬਾਬਾ ਸਨਹਾਲ ਸਸੰਘ ਦੀ ਮੜ੍ਹੀ ਸੀ ਸਜਸਤੇ ਉਹਨਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰ ਐਤਿਾਰ ਦੀਿਾ ਜਗਾਉਣ ਆਇਆ
ਕਾਰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਸਕਾ ਆਮ ਹੀ ਪੁਰਾਨੇਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾ ਮੁਰਸਦਆਂ ਦੀਆਂ ਮਸਾਣਂ ਤੇ ਦੀਿਾ ਜਗਾਇਆ ਕਾਰਦੇ
ਸਨ। ਸਫਰ ਇਹ ਦੀਿਾ ਜੋਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋਤ ਸਕਾਿੇਂ ਬਣ ਸਗਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦੀ। ਕਾਸਹੰਦੇ ਨੇਂ ਇਹ ਜੋਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਾਈ ਮੀਲਂ ਤੱਕਾ ਹੋਇਆ ਕਾਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਕਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਸਘਉ ਜੁ ਸਮਲਾਿਟ ਿਾਲਾ ਹੋ ਸਗਆ ਹੈ। ਸਸੱਖ ਅੱਜ ਐਸੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਦੇ
ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇਂ ਸਕਾ ਮੂਰਖਤਾ ਨੂੰ ਿੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਿੇਂ ਸਕਾ ਇਹ ਗੁ ਰਦੁਆਰਾ
ਸਸੱਖਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾੰਮ ਸਾਰੇ ਸਬਪਰਿਾਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁ ਰ ੂ ਗਰੰਥ ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤਂ ਬਸ ਸਸੱਖਂ ਨੇ
ਆਪਣੀਂ ਕਾਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਂ ਮੱਥਾ ਜਰੂਰ ਟੇਕਾਣਂ ਹੈ ਪਰ ਕਾੰਮ ਨਹੀਂ ਗੁ ਰ ੂ
ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਨੇਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਿਾਸਤੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾੀ ਕਾਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਤਂ ਹੁਣ ਕਾੋਈ ਿੀ
ਆਿਾਜ ਸੁਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਦੰਦੀ। ਅਗਲੀ ਤਸਿੀਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋ……

ਇਹ ਗੁ ਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਸਜਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਫਤਰ ਸਿੱਚ ਬੈਠੇ ਖਜਾਨਚੀ ਨੂੰ
ਪੁਸਛਆ ਸਕਾ ਇਹ ਤਂ ਗੁ ਰਮਸਤ ਦੇ ਸ਼ਖਤ ਸਿਰੁਧ ਕਾਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਂ ਉਸਦਾ ਜੁਿਾਬ ਸੀ ਸਕਾ ਸਾਡਾ
ਕਾੀ ਕਾਸੂਰ ਹੈ ਲੋਕਾ ਆਪਣੇਂ ਆਪ ਹੀ ਏਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾੁ ੱਝ ਕਾਰ ਜਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੁਸਛਆ ਸਕਾ ਇਹ
ਮੌਲੀਆਂ ਧਾਗੇ ਚੂੜ੍ਹੀਆਂ ਚੂੜ੍ਹੇ ਇਹ ਸਕਾਓ ਬੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਂ ਦੱਸਸਆ ਸਕਾ ਸਜਹੜ੍ਹੇ ਇਥੇ ਸਿਆਹ ਹੋਣ
ਦੀ ਸੁਖਣਂ ਸੁਖਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਂ ਸੁਖਣਂ ਲਾਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
ਤਂ ਇਸ ਤਰਂ ਇਹ ਚੂੜ੍ਹੇ ਆਸਦਕਾ ਬੋਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਬੰਨਹ ਜਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਕਾਹਾ ਿਾਹ ਿੀਰ ਜੀ ਧੰਨ ਸਸੱਖ ਤੇ
ਧੰਨ ਸਸੱਖੀ। ਕਾੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾੁ ੱਝ ਦੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਕਾ ਿਾਸਕਾਆ ਹੀ ਸਸੱਖ ਹੀ ਸਸੱਖੀ ਦੇ
ਦੁਸ਼ਮਨ ਹਨ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅਖੋਤੀ ਸਸੱਖਂ ਕਾੋਲੋਂ ਹੀ ਸਸੱਖੀ ਬਚਾਉਣੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਕਾਤੇ ਐਸਾ ਨਂ ਹੋਿੇ
ਸਕਾ ਸਾਡੇ ਆਪਸਣਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਸਿੱਚ ਇਹ ਬਸਹਰੂਪੀਏ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਾੁ ੱਝ ਬਰਬਾਦ ਕਾਰ ਜਾਣ। ਅਗਲੀ
ਸਿਚਾਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲੇ ਸ਼ਸਹਰ ਅੰਦਰ ਇਸਤਹਾਸਕਾ ਅਸਥਾਨ ਗੁ ਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਸਹਬ ਜੀ
ਦੀ ਕਾਰਂਗਾ। ਸਕਾਹਾ ਜਂਦਾ ਹੈ ਸਕਾ ਇਥੇ ਗੁ ਰ ੂ ਹਰਗੋਸਬੰਦ ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਦੋ ਿਾਰ ਆਏ ਸਨ। ਗੁ ਰਦੁਆਰੇ

ਅੰਦਰ ਇੱਕਾ ਬਉਲੀ ਹੈ ਸਜਹੜ੍ਹੀ ਗੁ ਰ ੂ ਗਰਗੋਸਬੰਦ ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਨੇਂ ਇਲਾਕਾੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀਂ ਦੀ
ਸਮੱਸਸਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕਾੇ ਖੁਦਿਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਥੇ ਇੱਕਾ ਿਾਰ ਕਾਥਾ ਕਾਰਨ ਲਈ ਸਗਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ
ਦਾਸ ਨੇਂ ਉਸ ਬਉਲੀ ਦੀ ਤਸਿੀਰ ਲਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਕਾ ਇਹ ਹੈ…

ਇਹ ਬਉਲੀ ਤੇ ਬਣੇਂ ਗੁ ੰਬਦ ਦੀ ਤਸਿੀਰ ਹੈ, ਇਸਤੇ ਇਸ ਬਉਲੀ ਸਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਾਰਨ ਦੀ
ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜੋ ਸਜਕਾਰ ਕਾੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਜਰਹਾ ਆਪ ਜੀ ਉਸਤੇ ਿੀ ਗੌਰ ਫੁਰਮਾਓ ਤੇ ਸੋਚੋ ਸਕਾ ਇਹ ਹੋ

ਕਾੀ ਸਰਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਾਰਂ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਿਾ ਸ਼ਰੋਮਣੀਂ ਕਾਮੇਟੀ ਹੀ ਸਨਭਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਜੋ ਸਕਾ ਿੈਸੇ ਿੀ ਸਸੱਖਂ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਕਾੰਮ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਬ ਦਾ ਹੀ ਸਿਾਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਬਉਲੀ ਦੇ ਉਪਰ ਬਣੇਂ ਗੁ ੰਬਦ ਤੇ ਸਲਸਖਆ ਹੈ। ਭਾਿੇਂ ਸਕਾ ਇਹ ਕਾੁ ਫਰ ਗੁ ਰ ੂ ਹਰਗੋਸਬੰਦ ਸਾਸਹਬ
ਜੀ ਦੇ ਪਾਿਨ ਮੁਖਾਰਸਬੰਦ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਢਿਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਿਾਸਤੇ ਇਹ ਰੱਬੀ ਬਚਨ
ਹਨ। ਗੁ ਰ ੂ ਹਰਗੋਸਬੰਦ ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਦੇ ਮੂਹੋਂ ਇਹ ਅਖਿਾਕਾੇ ਸਕਾ ਸਜਹੜ੍ਹਾ ਇਸ ਬਉਲੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ
ਕਾਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸਦਾ ਜਲ ਛਕਾੇਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਾਮਨਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇਂ
ਹੀ ਗੁ ਰ ੂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਿੱਡਾ ਧਰੋਹ ਕਾਮਾ ਰਹੇ ਹਂ। ਕਾੀ ਗੁ ਰ ੂ ਹਰਗੋਸਬੰਦ ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਗੁ ਰ ੂ ਨਾਨਕਾ ਸਾਸਹਬ
ਜੀ ਤੋਂ ਿੱਖ ਸਨ? ਕਾੀ ਉਹ ਗੁ ਰ ੂ ਨਾਨਕਾ ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਗੁ ਰ ੂ ਨਾਨਕਾ ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਤਂ
ਸਸੱਧਂ ਨਾਲ ਸਿਚਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਾਸਹੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਸਕਾ ਅਸਂ ਗੁ ਰ-ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਛਾਿਂ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਸਾੜ੍ਹ ਸਦੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਂ ਨੇਂ ਸਸਤਗੁ ਰ ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ
ਸੁਆਲ ਕਾੀਤਾ……
ਸਕਾਤੁ ਸਬਸਧ ਪੁਰਖਾ, ਜਨਮੁ ਿਟਾਇਆ॥ ਕਾਾਹੇ ਕਾਉ, ਤੁਝੁ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਇਆ॥ ਸਕਾਤੁ ਸਬਸਧ, ਆਸਾ
ਮਨਸਾ ਖਾਈ॥ ਸਕਾਤੁ ਸਬਸਧ, ਜੋਸਤ ਸਨਰੰਤਸਰ ਪਾਈ॥ ਸਬਨੁ ਦੰਤਾ, ਸਕਾਉ ਖਾਈਐ ਸਾਰੁ॥ ਨਾਨਕਾ, ਸਾਚਾ
ਕਾਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ॥ 19॥ {ਪੰਨਾ 939-940}
ਅਰਥ : — (ਪਰਸ਼ਨ : ) ਹੇ ਪੁਰਖਾ ! ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ੰਦਗੀ ਸਕਾਸ ਤਰੀਕਾੇ ਨਾਲ ਪਲਟ ਲਈ ਹੈ ? ਤੂੰ
ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਨ ਸਕਾਸ ਸਿੱਚ ਜੋਸੜ੍ਆ ਹੈ ? ਮਨ ਦੀਆਂ ਆਸਂ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਤੂੰ ਸਕਾਿੇਂ ਮੁਕਾਾ ਲਏ
ਹਨ ? ਰੱਬੀ ਪਰਕਾਾਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕਾ-ਰਸ ਸਕਾਿੇਂ ਸਮਲ ਸਪਆ ਹੈ ? (ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਸ ਪਰਭਾਿ ਤੋਂ ਬਚਣਾ
ਇਉਂ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ ਸਜਿੇਂ ਸਬਨਾ ਦੰਦਂ ਦੇ ਲੋਹਾ ਚੱਬਣਾ) ਦੰਦਂ ਤੋਂ ਸਬਨਾ ਲੋਹਾ ਸਕਾਿੇਂ ਚੱਸਬਆ ਜਾਏ ? ਹੇ
ਨਾਨਕਾ ! ਕਾੋਈ ਸਹੀ ਿੀਚਾਰ ਦੱਸੋ (ਭਾਿ, ਕਾੋਈ ਐਸਾ ਿੀਚਾਰ ਦੱਸੋ ਜੋ ਅਸਾਡੇ ਮਨ ਲੱਗੇ ਜਾਏ)। 19.
ਤਂ ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਨੇ ਅਗੋਂ ਜੁਿਾਬ ਸਦੱਤਾ ਸੀ…
ਸਸਤਗੁ ਰ ਕਾੈ ਜਨਮੇ, ਗਿਨੁ ਸਮਟਾਇਆ॥ ਅਨਹਸਤ ਰਾਤੇ, ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਇਆ॥ ਮਨਸਾ ਆਸਾ ਸਬਸਦ
ਜਲਾਈ॥ ਗੁ ਰਮੁਸਖ ਜੋਸਤ ਸਨਰੰਤਸਰ ਪਾਈ॥ ਤਰੈ ਗੁ ਣ ਮੇਟ,ੇ ਖਾਈਐ ਸਾਰੁ॥ ਨਾਨਕਾ, ਤਾਰੇ ਤਾਰਣਹਾਰੁ॥
20॥ {ਪੰਨਾ 940}
ਅਰਥ : — (ਉੱਤਰ : ) ਸਜਉਂ ਸਜਉਂ ਸਸਤਗੁ ਰ ੂ ਦੀ ਸਸੱਸਖਆ ਤੇ ਤੁਰੇ, ਸਤਉਂ ਸਤਉਂ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਾਣਾ
ਮੁੱਕਾਦੀ ਗਈ। ਸਜਉਂ ਸਜਉਂ ਇੱਕਾ-ਰਸ ਸਿਆਪਕਾ ਪਰਭੂ ਸਿੱਚ ਜੁੜ੍ਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਸਤਉਂ
ਸਤਉਂ ਇਹ ਮਨ ਪਰਚਦਾ ਸਗਆ। ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਿਾਲੀਆਂ ਆਸਂ ਅਸਂ ਗੁ ਰ ੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ
ਰਾਹੀਂ ਸਾੜ੍ੀਆਂ ਹਨ, ਗੁ ਰ ੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਇੱਕਾ-ਰਸ ਰੱਬੀ ਪਰਕਾਾਸ਼ ਲੱਭਾ ਹੈ। (ਇਸ ਰੱਬੀ

ਪਰਕਾਾਸ਼ ਦੀ ਬਰਕਾਤ ਨਾਲ) ਅਸਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਝਲਕਾੇ ਦੇ ਸਤੰਨਂ ਹੀ ਸਕਾਸਮਂ ਦੇ ਅਸਰ (ਤਮੋ, ਰਜੋ,
ਸਤੋ) ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਸਦੱਤੇ, ਤੇ (ਇਸ ਤਰਹਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਚੋਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇਹ ਅੱਸਤ
ਔਖਾ ਕਾੰਮ-ਰੂਪ) ਲੋਹਾ ਚੱਸਬਆ ਸਗਆ ਹੈ। (ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕਾ ! (ਇਸ ‘ਦੁਤਰ ਸਾਗਰ’ ਤੋਂ) ਤਾਰਣ ਦੇ
ਸਮਰੱਥ ਪਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਰਦਾ ਹੈ॥
ਸਕਾੰਨਹੇ ਕਾਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਕਾ ਆਪੇ ਤਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇਛਾਿਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਰ ਰਹੇ
ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਂ ਦੇ ਹੀ ਮੂਹੋਂ ਇਹ ਕਾੁ ਫਰ ਿੀ ਕਾਢਿਾ ਰਹੇ ਹਂ। ਤਕਾਰੀਬਨ ਸਜਥੇ ਸਕਾਤੇ
ਿੀ ਇਸਤਹਾਸਕਾ ਗੁ ਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਐਸਾ ਜਰੂਰ ਸਲਸਖਆ ਸਮਲ ਜਂਦਾ ਹੈ ਸਕਾ ਇਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇਂ
ਇਹ ਿਰ ਸਦੱਤਾ ਸੀ, ਇਥੇ ਆਹ ਿਰ ਸਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਥੇ ਨਹਾਓ ਤਂ ਆਹ ਫਲ ਸਮਲੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਪਾਣੀਂ
ਪੀਓ ਤਂ ਫਲਾਣਂ ਫਲ ਸਮਲੇਗਾ। ਬਸ ਇਹਨਂ ਚੱਕਾਰਂ ਸਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਾੌਮ ਭੱਜੀ ਸਫਰਦੀ ਨਜਰ ਆ
ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਗੁ ਰਦੁਆਰੇ ਭਂਿੇ ਅਸੀਂ ਕਾਦੇ ਨਂ ਗਏ ਹੋਈਏ ਪਰ ਸਜਥੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਿੇ ਸਕਾ
ਉਥੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਾਰੀ ਸਮਲ ਜਾਿੇਗੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨੋਂ ਕਾਾਮਨਾਿਂ
ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਾਦੇ ਿੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਕਾੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਸੱਖ ਹਂ ਸਜਹੜ੍ਹੇ ਕਾਦੇ
ਗੁ ਰ ੂ ਨਾਨਕਾ ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਨੇਂ ਸਾਜੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਿਾਸਕਾਆ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਦ ਅਫਸੋਸ ਹੈ
ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ। ਬਾਕਾੀ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਸਿੱਚ ਸਿਚਾਰਂਗੇ ਸਕਾ ਅਸੀਂ ਸਕਾਿੇਂ ਸਸੱਖੀ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਸਮਟਾ ਰਹੇ
ਹਂ।
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