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ਪ੍ਰੇਮ, ਨਾਮ ਤਰੇ ਅੰਮਮ੍ਤ 

ਮਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤਰੇ 

ਮਮਲਦਰੇ ਸੀਸ ਦਰੇ ਿੱਟਰੇ ਹਨ|

Prem, Naam Te Amrit  
Vikau Nahi Han Ate  

Milde Sees De Vate Han
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“ਮਿਸ ਮਸੱਖ ਨੇ ਅੰਮਮਤ੍ ਛਮਕਆ ਹੈ, ਅੰਮਮਤ੍ਧਾਰੀ ਹੈ, 
ਰਮਹਣੀ ਮਿੱਚ ਰਮਹੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਰਾਇਣ ਹੈ ਉਸ ਮਸੱਖ 
ਦੀ ਪਦਿੀ ਕੀ ਹੈ” ? ਫੁਰਮਾਇਆ ਮਕ “ਦਰੇਿਤਰੇ, ਸੁਰ, 
ਨਰ, ਮੁਨ, ਿਨ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਪਦਿੀ ਨੰੂ ਲੋਚਦਰੇ ਹਨ 
ਪਰ ਪੱੁਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਰੇ |”

- ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਮਸੰਘ ਿੀ ਮਹਾਰਾਿ

ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੇਮ
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ਸਾਚੁ ਕਹੌ ਸੁਨ ਲਰੇਹੁ ਸਭ ੈ
ਮਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਮਤਨ ਹੀ ਪ੍ਭੁ ਪਾਇਓ

ਸਾਮਹਬ ਫੁਰਮਾਉਂਦਰੇ ਹਨ ਮਤੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਮਿਕਾਊ ਨਹੀਂ 

ਹਨ ‘ਪ੍ਰੇਮ’ ਮਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ‘ਨਾਮ’ ਮਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, 
ਮਿਹੜਾ ਸਾਮਹਬ ‘ਅੰਮਮ੍ਤ’ ਲੈ ਕਰੇ ਆਏ ਹਨ ਮਿਸ ਦੀ ਿਰਖਾ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਕੀ 
ਹੈ? ਸਾਮਹਬ ਆਪ ਹੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦਰੇ ਹਨ :

ਿਉ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖਰੇਲਣ ਦਾ ਚਾਉ|| 

ਮਸਰੁ ਧਮਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮਰੇਰੀ ਆਉ||

(ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਮਹਬ, ਅੰਗ-1412)

ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਮਸੰਘ ਸਾਮਹਬ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ “ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦਰੇ 
ਮਾਰਗ ਉੱਤਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ, ਚਲਣਾ ਹੀ ਆਰੰਭ ਉਦੋਂ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ ਮਿਸ ਿਕਤ, 

ਪ੍ਰੇਮ, ਨਾਮ ਤਰੇ ਅੰਮਮ੍ਤ ਮਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤਰੇ ਮਮਲਦਰੇ ਸੀਸ ਦਰੇ ਿੱਟਰੇ ਹਨ
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ਇਤੁ ਮਾਰਮਗ ਪੈਰੁ ਧਰੀਿੈ || 

ਮਸਰੁ ਦੀਿੈ ਕਾਮਣ ਨ ਕੀਿੈ || 

(ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਮਹਬ, ਅੰਗ-1412)

ਸੀਸ ਦਰੇ ਕਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ” | ਬਾਬਾ 
ਨੰਦ ਮਸੰਘ ਸਾਮਹਬ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਨਾਮ ਹੈ ਕੀ ? ਇਹ 
ਮਕਹੜਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ? 

“ਨਾਮ ਮਸਰ ਮਸਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਮਸਰਰੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ 
ਇਹ ਸੀਸ ਦਰੇ ਿੱਟਰੇ ਮਮਲਦਾ ਹੈ”|

ਅੰਮਮ੍ਤ, ਿਰੇਿਡੁ ਆਮਪ ਤਰੇਿਡੁ ਤਰੇਰੀ ਦਾਮਤ || ਦਸਮਰੇਸ਼ 
ਮਪਤਾ ਨੇ ਬਖਮਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਸੀ ਹਿਾਰ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ 
ਪਰ ਅੰਮਮ੍ਤ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਕੀ ਚੁਕਾਉਣਾ ਮਪਆ ? ਅੰਮਮ੍ਤ ਦਾ 
ਮੁੱ ਲ ਪੰਿ ਮਪਆਮਰਆਂ ਨੇ ਸੀਸ ਦਰੇ ਕਰੇ ਚੁਕਾਇਆ ਹੈ | ਸਾਧ 
ਸੰਗਤ ਿੀ ਸੀਸ ਦਰੇ ਿੱਟਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਮਲਦਾ ਹੈ, ਸੀਸ ਦਰੇ ਿੱਟਰੇ ਨਾਮ 
ਮਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤਰੇ ਸੀਸ ਦਰੇ ਿੱਟਰੇ ਹੀ ਅੰਮਮ੍ਤ ਮਮਲਦਾ ਹੈ | 

ਏਕ ਬੂੰ ਦ ਗੁਮਰ ਅੰਮਮ੍ਤ ਦੀਨੋ 

ਤਾ ਅਟਲੁ ਅਮਰੁ ਨ ਮੁਆ || 

ਭਗਮਤ ਭੰਡਾਰ ਗੁਮਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਸਉਪਰੇ 

ਮਫਮਰ ਲਰੇਖਾ ਮੂਮਲ ਨ ਲਇਆ|| 

ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਿਨ ਦਰੇਿ ਿੀ

ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਮਸੰਘ ਸਾਮਹਬ ਇੱਕ ਮਦਨ ਫੁਰਮਾਉਣ ਲੱਗਰੇ 
ਮਕ “ਸਮਤਗੁਰੂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ” ? ਮਫਰ ਆਪ ਹੀ ਫਰੁਮਾਇਆ 

ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੇਮ
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ਸਮਤਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਦਰੇਣ ਿਾਲੀ ‘ਮੈਂ’ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮਕਹੜੀ ‘ਮੈ’ 
ਮਿਹੜੀ ਸੀਸ ਦਰੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ‘ਮੈਂ’ ਨੰੂ ਲੈਣਾ ਹੈ” | ਸਾਮਹਬ 
ਦਰੇ ਚਰਨਾਂ ਮਿੱਚ ਕੁੱ ਝ ਅਰਪਨ ਕਰਕਰੇ, ਸੀਸ ਅਰਪਣ ਕਰਕਰੇ 
ਅੱਗਰੇ ਕੀ ਕੁੱ ਝ ਦਰੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਾਸਤਰੇ, ਇਹ 
ਮਾਰਗ ਮਕੰਨਾਂ ਕੁ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਮਕੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਮਕਲ 
ਹੈ ਮਕਉਂਮਕ ਹਰ ਇੱਕ ਿਣਰੇ ਪਾਸ ਇਹ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਿਰੇ 
ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਦਰੇ ਕਰੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਸਾਮਹਬ ਨੇ ਕੀ 
ਕੁੱ ਝ ਮਦੱਤਾ, ਇਸ ਅੰਮਮ੍ਤ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਮਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਕਾਇਆ 
ਹੈ, ਸਾਮਹਬ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਕੀ ਦੱਸਦਰੇ ਹਨ ?

ਦਸਮਰੇਸ਼ ਮਪਤਾ ਿੀ ਨੇ ਿਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਇੱਕ 
ਸੀਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

ਸਮਤਗੁਰ ਬਚਨ ਬਚਨ ਹੈ ਸਮਤਗੁਰ||

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ

ਮਿਹੜਾ ਮਸੱਖ ਸਮਤਗੁਰੂ ਦਰੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਤਰੇ ਚੜ੍ਹ ਮਗਆ 
ਉਸ ਨੰੂ ਅੰਮਮ੍ਤ ਦੀ ਪ੍ਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਫਰ ਗੁਰੂ ਸਾਮਹਬਾਨ 
ਇਸ ਅਮਮ੍ਤ ਦਰੇ ਬਾਰਰੇ ਆਪਣੀ ਪਾਿਨ ਬਾਣੀ ਮਿੱਚ ਕੀ 
ਫੁਰਮਾਉਂਦਰੇ ਹਨ|

ਗੁਰੁ ਸਾਗਰੁ ਅੰਮਮ੍ਤ ਸਰੁ ਿੋ ਇਛਰੇ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਏ|| 

ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਅਮਰੁ ਹੈ ਮਹਰਦੈ ਮੰਮਨ ਿਸਾਏ||

ਗੁਰ ਸਰੇਿਾ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੈ ਮਿਸ ਨੋ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਏ||

ਅ੍ਰੰਮਮਤੁ ਪੀਆ ਸਮਤਗੁਮਰ ਦੀਆ|| 

ਅਿਰੁ ਨ ਿਾਣਾ ਦੂਆ ਤੀਆ||

ਪ੍ਰੇਮ, ਨਾਮ ਤਰੇ ਅੰਮਮ੍ਤ ਮਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤਰੇ ਮਮਲਦਰੇ ਸੀਸ ਦਰੇ ਿੱਟਰੇ ਹਨ
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ਏਕੋ ਏਕੁ ਸੁ ਅਪਰ ਪਰੰਪਰੁ ਪਰਮਖ ਖਿਾਨੈ ਪਾਇਦਾ||

ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰੇਿ ਿੀ

ਸਮਤਗੁਰੁ ਅੰਮਮ੍ਤ ਮਬਰਖੁ ਹੈ ਅੰਮਮ੍ਤ ਰਮਸ ਫਮਲਆ ||

ਮਿਸੁ ਪਰਾਪਮਤ ਸੋ ਲਹੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਮਮਲਆ|| 

ਸਮਤਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਿੋ ਚਲੈ ਹਮਰ ਸਰੇਤੀ ਰਮਲਆ||

ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦਰੇਿ ਿੀ

ਅੰਮਮ੍ਤੁ ਿਰਸੈ ਸਹਮਿ ਸੁਭਾਏ|| 

ਗੁਰਮੁਮਖ ਮਿਰਲਾ ਕੋਈ ਿਨੁ ਪਾਏ|| 

ਅੰਮਮ੍ਤ ਪੀ ਸਦਾ ਮਤ੍ਪਤਾਸਰੇ 

ਕਮਰ ਮਕਰਪਾ ਮਤ੍ਸਨਾ ਬੁਝਾਿਮਣਆ|| 

ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ

ਸਮਤਗੁਰੁ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਹੈ 

ਮਤਸੁ ਮਿਮਚ ਿਰੇਹਾ ਕੋ ਬੀਿਰੇ ਤਰੇਹਾ ਫਲੁ ਪਾਇ || 

ਗੁਰਮਸਖੀ ਅੰਮਮ੍ਤੁ ਬੀਮਿਆ 

ਮਤਨ ਅੰਮਮ੍ਤ ਫਲੁ ਹਮਰ ਪਾਏ||

ਸ੍ੀ ਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ

ਏਕ ਬੂੰ ਦ ਗੁਮਰ ਅੰਮਮ੍ਤੁ ਦੀਨੋ 

ਤਾ ਅਟਲੁ ਅਮਰੁ ਨ ਮੁਆ || 

ਭਗਮਤ ਭੰਡਾਰ ਗੁਮਰ ਨਾਨਕ ਕਉ 

ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੇਮ
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ਸਉਪਰੇ ਮਫਮਰ ਲਰੇਖਾ ਮੂਮਲ ਨ ਲਇਆ||

ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਿਨ ਦਰੇਿ ਿੀ 

ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਮਸੰਘ ਸਾਮਹਬ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ “ਮਸੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ 
ਨੰੂ ਦਰੇਣਾ ਹੀ ਦਰੇਣਾ ਹੈ ਿਰੇ ਅਿਰੇ ਲੈਣ ਦਰੇ ਮਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਿੁਦਾਈ 
ਹੈ” |

ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਸਭੁ ਸਉਮਪ ਗੁਰ ਕਉ 

ਹੁਕਮਮ ਮੰਮਨਐ ਪਾਈਐ ||

(ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਮਹਬ, ਅੰਗ-918) 

ਮਸੱਖ ਨੇ ਸਭ ਕੁੱ ਝ, ਿੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਰੇ 
ਚਰਨਾਂ ਮਿੱਚ ਸੌਪਣੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਦਰੇਣਾ ਹੀ ਦਰੇਣਾ ਹੈ | ਿਰੇ 
ਅਿਰੇ ਲੈਣ ਮਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਸੰਨਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਾਪਤੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ | ਸਾਮਹਬ ਅੱਗਰੇ ਫੁਰਮਾਉਣ 
ਲੱਗਰੇ ਗੁਰੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਭੁੱ ਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਗੁਰੂ 
ਸਾਨੰੂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ | ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਭੁੱ ਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ 
ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱ ਖਾ ਹੈ, ਭਾਿਨਾ ਦਾ ਭੁੱ ਖਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ 
ਉਸਨੰੂ ਪ੍ਸੰਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ | ਉਸ ਨੰੂ, (ਗੁਰੂ ਨੰੂ) ਉਸਦਰੇ 
ਚਰਨਾਂ ਮਿੱਚ ਆਪਣਰੇ ਆਪ ਨੰੂ ਮਨਛਾਿਰ ਕਰਕਰੇ ਹੀ ਪ੍ਸੰਨ 
ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਮਹਬ ਇਹ ਪ੍ਕਾਸ਼ ਬਖਸ਼ ਰਹਰੇ ਹਨ 
| ਸੱਚਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਮਬੰਦ ਮਸੰਘ ਸਾਮਹਬ ਮਿਸ ਿਕਤ 
ਇਹ ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ ਰਹਰੇ ਹਨ, ਉਸ ਿਰੇਲਰੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਮਕਹੜਾ 
ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ? ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਰਚਾ | 

ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਮਸੰਘ ਸਾਮਹਬ ਫੁਰਮਾਉਣ ਲੱਗਰੇ “ਸਮਤਗੁਰੂ 

ਪ੍ਰੇਮ, ਨਾਮ ਤਰੇ ਅੰਮਮ੍ਤ ਮਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤਰੇ ਮਮਲਦਰੇ ਸੀਸ ਦਰੇ ਿੱਟਰੇ ਹਨ
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ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਰੇ ਮਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ 
ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ | ਸਮਤਗੁਰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ 
ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਰੇਖਦਾ, ਮਸਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਨੰੂ ਹੀ ਦਰੇਖਦਾ ਹੈ | 

ਮਿਸ ਿਕਤ ਇਹ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦਰੇ ਪਰਚਰੇ 
ਮਿੱਚ ਪੰਿ ਮਨੱਤਰਰੇ,” ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਿੀ!

ਿਰੇਿਡੁ ਆਮਪ ਤਰੇਿਡੁ ਤਰੇਰੀ ਦਾਮਤ ||

(ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਮਹਬ, ਅੰਗ-9) 

ਸਾਮਹਬ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਦਾਤ ਲੈ ਕਰੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤਰੇ ਿੁਗਾਂ 
ਿੁਗਾਂ ਮਿੱਚ ਇਸ ਕਮਲਿੁਗ ਮਿੱਚ ਆ ਕਰੇ ਐਸੀ ਅਨਮੋਲ 
ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਮਿਸਨੰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤਰੇ ਨਾਮ ਦਰੇ ਨਾਲ ਇਕੋ ਿੋਸਾ 
ਅਨਮੋਲ ਦਰਜ਼ਾ ਬਖਮਸ਼ਆ ਹੈ |

ਅੰਮਮ੍ਤਧਾਰੀ ਮਸੱਖ ਦੀ ਰਮਹਣੀ 

ਝੰਘ ਮਮਘਆਣਰੇ ਦਰੇ ਰਰੇਲਿਰੇ ਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤਰੇ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਮਸੰਘ 
ਸਾਮਹਬ ਿੀ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਇੱਕਠੀ 
ਹੋਈ, ਗੱਡੀ ਲਰੇਟ ਸੀ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਮਸੰਘ ਸਾਮਹਬ ਬਾਹਰ 
ਮਬਰਿਾਮਾਨ ਸਨ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆਲਰੇ ਦੁਆਲਰੇ ਬੈਠ ਗਈ | 
(ਇਕ ਸੀਨਅਰ ਸਬ ਿੱਿ ਮਿਸਨੇ ਪਮਹਲੀ ਿਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ 
ਕੀਤਰੇ ਸਨ, ਇਹ ਬਚਨ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਦੱਸਰੇ) | ਬਾਬਾ ਿੀ ਇਸ 
ਅੰਮਮ੍ਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸ ਰਹਰੇ ਹਨ, 

“ਮਿਸ ਮਸੱਖ ਨੇ ਅੰਮਮ੍ਤ ਛਮਕਆ ਹੈ, ਅੰਮਮ੍ਤਧਾਰੀ ਹੈ, 
ਰਮਹਣੀ ਮਿੱਚ ਰਮਹੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਰਾਇਣ ਹੈ ਉਸ ਮਸੱਖ ਦੀ 
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ਪਦਿੀ ਕੀ ਹੈ” ? ਮਫਰ ਫੁਰਮਾਇਆ ਮਕ “ਦਰੇਿਤਰੇ, ਸੁਰ, ਨਰ, 
ਮੁਨ, ਿਨ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਪਦਿੀ ਨੰੂ ਲੋਚਦਰੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁੱ ਿ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦਰੇ” | 

ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਮਸੰਘ ਿੀ ਮਹਾਰਾਿ

ਬਾਬਾ ਿੀ ਫੁਰਮਾਉਂਣ ਲੱਗਰੇ, “ਮਿਸ ਿਕਤ ਮਸੱਖਾਂ ਦਰੇ ਉੱਤਰੇ 
ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਰੇ ਪਹਾੜ ਟੁੱ ਟ ਪਏ, ਮਸੱਖਾਂ ਦਰੇ ਮਸਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱ ਲ 
ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਮਗਆ, ਮਸੱਖਾਂ ਨੰੂ ਿੰਗਲਾਂ ਮਿੱਚ ਲੁਕ ਕਰੇ ਿਕਤ 
ਕੱਢਣਾ ਮਪਆ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ 
ਿਾਸਤਰੇ ਮਪੰਡਾਂ ‘ਚ ਿਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ | ਕਈ ਿਾਰ ਐਸਰੇ ਮੌਕਰੇ ਿੀ 
ਆਏ ਿਦੋਂ ਉੱਥਰੇ ਛਾਪਰੇ ਪਏ | ਮਪੰਡਾਂ ਿਾਲਰੇ ਅੰਮਮ੍ਤਧਾਰੀ ਮਸੱਖ 
ਦਰੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਤਕਾਰ ਤਰੇ ਇੱਿਤ ਕਰਦਰੇ ਸਨ 
| ਮਫਰ ਿਦੋਂ ਛਾਪਰੇ ਪਏ, ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਿੀ ਆਇਆ ਮਕ ਮਸੱਖਾਂ 
ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਿਾ ਮਦੱਤਾ, ਇਹ ਮਕਹਾ ਮਕ 
ਸਾਡਾ ਦਾਮਾਦ ਸੁੱ ਤਾ ਮਪਆ ਹੈ” | ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਮਸੰਘ ਸਾਮਹਬ 
ਫੁਰਮਾਉਣ ਲੱਗਰੇ ਮਕ, 

“ਉਸ ਅੰਮਮ੍ਤਧਾਰੀ ਮਸੱਖ, ਮਿਹੜਾ ਰਮਹਣੀ ਮਿੱਚ ਪੂਰਾ 
ਹੈ ਅਤਰੇ ਗੁਰੂ ਪਰਾਇਣ ਹੈ, ਮਿਸ ਦੀ ਮਬਰਤੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 
ਮਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤਰੇ ਸੁਪਨੇ ਮਿੱਚ ਿੀ ਲਰੇਸ ਮਾਤਰ ਕਾਮ ਦਾ 
ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ”|

ਮਕਸ ਮਸੱਖ ਦੀ ਅਿਸਥਾ ਦਸ ਰਹਰੇ ਹਨ ? 

ਮਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਮਬੰਦ ਮਸੰਘ ਸਾਮਹਬ ਦਾ ਬਖਮਸ਼ਆ 
ਹੋਇਆ ਅੰਮਮ੍ਤ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਛਮਕਆ ਹੈ | 

ਪ੍ਰੇਮ, ਨਾਮ ਤਰੇ ਅੰਮਮ੍ਤ ਮਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤਰੇ ਮਮਲਦਰੇ ਸੀਸ ਦਰੇ ਿੱਟਰੇ ਹਨ
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ਮਗ੍ਹਸਤ ਮਾਰਗ 

ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਮਸੰਘ ਸਾਮਹਬ ਪਾਸ ਦੋ ਮਨਿੀ ਸਰੇਿਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ 
ਿੋੜ ਕਰੇ ਬਰੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਕ ਗਰੀਬ ਮਨਿਾਜ਼ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੀ 
ਸਰੇਿਾ ਮਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿ,ੋ ਅਸੀਂ ਮਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾਉਣਾ, ਸਰੇਿਾ 
ਕਰਾਂਗਰੇ, ਸਾਨੰੂ ਮਬਹੰਗਮ ਬਣਾ ਲਿੋ| ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਮਸੰਘ ਸਾਮਹਬ 
ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਫੁਰਮਾਉਦਰੇ ਹਨ, 

“ਤੁਸੀ ਮਗ੍ਹਸਤ ਮਾਰਗ ਅਪਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਿ 
ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਗ੍ਹਸਤ ਮਾਰਗ ਮਿੱਚ ਰਮਹੰਦਰੇ ਹੋਏ ਸਰੇਿਾ 
ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗਰੇ ਿੋ ਮਕਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਮਕ ਿੋ ਮਤਆਗ 
ਹੈ, ਮਿਹੜੀ ਕਰੁਬਾਨੀ ਹੈ, ਮਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਰਚਾ 
ਮਸਰਫ ਸਾਧੂਆਂ, ਦਰਿਰੇਸ਼ਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਿਾਸਤਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 
ਪਰਚਾ ਮਗ੍ਹਸਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਕਰੇ ਮਗ੍ਹਸਤੀ 
ਦੀ ਮਿੰਦਗੀ ਮਿੱਚ ਿੀ ਆਉਂਦਰੇ ਹਨ” | ਫਰੁਮਾਇਆ ਮਕ “ਮਿਸ 
ਿਰੇਲਰੇ ਮਤਆਗ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪੈ ਿਾਏ ਉਸ 
ਿਰੇਲਰੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਮਸੰਘ ਸਾਮਹਬ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੋਿਾਂ ਨੰੂ ਫੁਰਮਾTੁਂਣ 
ਲੱਗਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਮਹਬਾਨ ਦਰੇ ਪੂਰਮਨਆਂ ਨੰੂ ਚਰੇਤਰੇ ਕਰ ਲੈਣਾ” | 
“ਗਰੂ ਗੋਮਬੰਦ ਮਸੰਘ ਸਾਮਹਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ 
ਹੀ ਿਾਰ ਮਦੱਤਾ, ਮਨਛਾਿਰ ਕਰ ਮਦੱਤਾ | ਉਸ ਿਰੇਲਰੇ ਮਤਆਗ 
ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿੱਚ ਚੂਕਣਾ ਨਹੀਂ”,

ਇਹ ਉਪਦਰੇਸ਼ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਮਸੰਘ ਸਾਮਹਬ ਦਰੇ ਰਹਰੇ ਹਨ 
| ਅਿਸਥਾ ਦੱਸ ਰਹਰੇ ਹਨ ਅੰਮਮ੍ਤਧਾਰੀ ਮਸੱਖ ਦੀ, ਰਮਹਣੀ 
ਿਾਲਰੇ ਮਸੱਖ ਦੀ, ਉਹ ਦਸਮਰੇਸ਼ ਮਪਤਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਉਸ 
ਦਾਤ ਦੀ ਮਿਹੜੀ ਮਤਆਗ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਮਬਨਾਂ 
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ਨਹੀਂ ਮਮਲ ਸਕਦੀ | ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਿੀ ! 

ਮਿਸ ਨੰੂ ਿੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਿਰੇਗਾ ਸਿਾਰਥੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, 
ਮਤਲਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਮਿਸ ਨੰੂ ਉੱਚਾ ਤਰੇ ਸੁੱ ਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਿਰੇਗਾ, 
ਉਹੋ ਸਮਤਗੁਰੂ ਦਰੇ ਉੱਪਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ 
ਦੂਿੀ ਰੂਪ ਰਰੇਖਾ ਦੱਸਦਰੇ ਹਨ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ | ਉਹੀ ਮਪਆਰਰੇ 
ਕਰੁਬਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਮਿਹੜਰੇ ਸਮਤਗੁਰੂ ਪਰਾਇਣ ਸਨ, ਮਿਹੜਰੇ 
ਸਮਤਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ੀਤੀ ਮਿੱਚ ਕਰੁਬਾਨ ਸਨ, ਆਮਸ਼ਕ ਸਨ ਉਹੀ 
ਮਪਆਰਰੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਹਨ |

ਬਾਬਾ ਨਮਰੰਦਰ ਮਸੰਘ ਿੀ 

ਿਉ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖਰੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ || 

ਮਸਰੁ ਧਮਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮਰੇਰੀ ਆਉ ||

ਇਤੁ ਮਾਰਮਗ ਪੈਰੁ ਧਰੀਿੈ || 

ਮਸਰੁ ਦੀਿੈ ਕਾਮਣ ਨ ਕੀਿੈ ||

(ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਮਹਬ, ਅੰਗ-1412)

ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਮਿਓ ਪਮਰਓ ਨੀਸਾਨੈ ਘਾਉ ||

ਖਰੇਤੁ ਿੁ ਮਾਂਮਡਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਿੂਝਨ ਕੋ ਦਾਉ ||

ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਮਹਚਾਨੀਐ ਿੁ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕਰੇ ਹਰੇਤ ||

ਪੁਰਿਾ ਪੁਰਿਾ ਕਮਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨ ਛਾਡੈ ਖਰੇਤੁ ||

(ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਮਹਬ, ਅੰਗ-1105) 

ਪ੍ਰੇਮ, ਨਾਮ ਤਰੇ ਅੰਮਮ੍ਤ ਮਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤਰੇ ਮਮਲਦਰੇ ਸੀਸ ਦਰੇ ਿੱਟਰੇ ਹਨ
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ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰੇ ਚਾਰ ਸਰੂਪ 

ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਮਸੰਘ ਸਾਮਹਬ ਨੇ ਦੀਿਾਨ ਮਿੱਚ 
ਬਚਨ ਕਰਮਦਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰੇ ਚਾਰ ਸਰੂਪ ਦੱਸਰੇ 
| ਪਮਹਲਾ ਸਰੂਪ ਮਨਰਾਕਾਰ, ਦੂਿਾ ਸਾਕਾਰ ਸਰੂਪ, ਤੀਿਾ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤਰੇ ਚੌਥਾ ਸਰੂਪ ਮਨਮਰਤਾ | ਸਾਮਹਬ (ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ) ਆਪ ਹੀ ਮਨਰੰਕਾਰ ਸਨ ਿਦ ਸਾਕਾਰ 
ਰੂਪ ਮਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਮਲਆਏ ਹਨ | 

ਿੋਮਤ ਰੂਮਪ ਹਮਰ ਆਮਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕੁ ਕਹਾਯਉ || 

(ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਮਹਬ, ਅੰਗ-1408)

“ਿਾਹੁ-ਿਾਹੁ ਬਾਣੀ ਮਨਰੰਕਾਰ ਹੈ” || ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਤੀਿਾ 
ਸਰੂਪ ਹੈ| ਚੌਥਾ ਸਰੂਪ ਸਾਮਹਬ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ) 
ਦਾ ‘ਮਨਮਰਤਾ’ ਹੈ| ਸਾਮਹਬ ਫੁਰਮਾਉਂਦਰੇ ਹਨ :

ਨੀਚਾ ਅੰਦਮਰ ਨੀਚ ਿਾਮਤ ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਮਤ ਨੀਚੁ ||

ਨਾਨਕੁ ਮਤਨ ਕੈ ਸੰਮਗ ਸਾਮਥ 

ਿਮਡਆ ਮਸਉ ਮਕਆ ਰੀਸ ||

ਮਿਥੈ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਮਨ 

ਮਤਥੈ ਨਦਮਰ ਤਰੇਰੀ ਬਖਸੀਸ ||

(ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਮਹਬ, ਅੰਗ-15)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਦਰੇ ‘ਮੈਂ’ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਮਕਹਾ 
| ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਮਹਬ ਮਿੱਚ ‘ਮੈ’ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲਫਜ਼ 
ਨਹੀਂ ਮਕਹਾ | ਸਾਮਹਬ ਮਕਸ ਮਨਮਰਤਾ ਮਿੱਚ ਮਿੱਚਰ ਰਹਰੇ 
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ਹਨ| ਰੱਤੀ ਭਰ ਿਮਡਆਈ ਆਪਣਰੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਸਾਰੀ 
ਿਮਡਆਈ ਮਨਰੰਕਾਰ ਨੰੂ, ਪਾਰਬ੍ਹਮ ਨੰੂ ਦਰੇ ਰਹਰੇ ਹਨ | ਗੁਰੂ 
ਸਾਮਹਬਾਨ ਮਨਮਰਤਾ ਦਰੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਰਹਰੇ ਹਨ | ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ 
ਸਾਮਹਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ 
ਗਏ ਹਨ | ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਮਹਬ ਦਰੇ 
ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਮਨਮਰਤਾ ਅਤਰੇ ਗਰੀਬੀ ਦਰੇ 
ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਰਹਰੇ ਹਨ | ਮਕਹੜੀ ਮਨਮਰਤਾ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ 
ਿੀ ਸੱਚਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮਮ੍ਤਸਰ ਸਾਮਹਬ ਮਬਰਾਿਮਾਨ ਹਨ, 
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਸ੍ੀ ਚੰਦ ਿੀ ਮਹਾਰਾਿ ਆਏ ਹਨ, ਬਹੁਤ 
ਹੀ ਸਮਤਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਸਿਾਗਤ ਕੀਤਾ | ਬਾਬਾ ਸ੍ੀ 
ਚੰਦ ਿੀ ਮਹਾਰਾਿ ਨੰੂ ਉੱਚਰੇ ਆਸਨ ਤਰੇ ਮਬਠਾਇਆ ਅਤਰੇ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਰੇ ਪਾਿਨ ਚਰਨਾਂ ਮਿੱਚ ਆਪ ਬੈਠ ਗਏ | ਮਿਸ ਿਕਤ 
ਚਰਨਾਂ ਮਿੱਚ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਰੇ, 

ਆਪਣਰੇ ਪਾਿਨ ਦਾੜ੍ਹਰੇ ਦਰੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸ੍ੀ ਚੰਦ ਿੀ 
ਮਹਾਰਾਿ ਦਰੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਰਹਰੇ ਹਨ, ਸਾਫ ਕਰ ਰਹਰੇ ਹਨ | 

ਬਾਬਾ ਸ੍ੀ ਚੰਦ ਿੀ ਮਹਾਰਾਿ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਤਾ ਿਰੇਖ 
ਕਰੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਨਰੰਕਾਰ ਮਪਤਾ ਦਰੇ ਚਰਨਾਂ 
ਮਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ | ਕੁੱ ਝ ਦਰੇਰ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਰੇ 
ਪਾਿਨ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹਰੇ  ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਸਚਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 
ਨੰੂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦਰੇ ਹਨ | ਫੁਰਮਾਇਆ ਮਕ ਇੱਕ ਦਫਾ 
ਅਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਮਨਰੰਕਾਰ ਮਪਤਾ ਿੀ ਨੰੂ ਪੁੱ ਮਛਆ ਮਕ ਹਰੇ ਸੱਚਰੇ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਭਣਾ ਹੋਿਰੇ ਤਾਂ ਮਕੱਥਰੇ ਲੱਭੀਏ ? ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਸਾਮਹਬ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦਰੇ ਹਨ ? 

(ਬਾਬਾ ਸ੍ੀ ਚੰਦ ਿੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਨੰੂ ਦੱਸ ਰਹਰੇ 
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ਹਨ) ਸ੍ੀ ਚੰਦ “ਿਰੇ ਸਾਨੰੂ ਲੱਭਣਾ ਹੋਿਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲੁਕਾਈ 
ਦਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਮਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਲੈਣਾ” |  ਬਾਬਾ ਸ੍ੀ ਚੰਦ 
ਿੀ ਫੁਰਮਾਉਂਣ ਲੱਗਰੇ “ਇਸ ਿਕਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਰੇ ਮਿੱਚ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਕਾਸ਼ ਮਨਮਰਤਾ ਤਰੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਉਹੀ 
ਝਲਕ ਤੁਹਾਡਰੇ ਚਰੇਹਰਰੇ ਤਰੇ ਦਰੇਖ ਰਹਰੇ ਹਾਂ” | ਮਫਰ ਹੱਥ ਿੋੜ 
ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ੀ ਚੰਦ ਿੀ ਮਹਾਰਾਿ ਨੇ ਮਤੰਨ ਿਾਰ ਮਕਹਾ ਧੰਨ 
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ |

ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਿੀ ! ਇਹ ਕੈਸੀ ਮਨਮਰਤਾ ਹੈ? ਪੰਚਮ 
ਮਪਤਾ ਸਾਡਰੇ ਿਾਸਤਰੇ ਿੋ ਕੁੱ ਝ ਕਰਕਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਾਮਹਬ ਸਾਡਰੇ 
ਿਾਸਤਰੇ ਇੱਕ ਥਾਲ ਪਰੋਸ ਕਰੇ ਰੱਖ ਗਏ ਹਨ | ਸਾਮਹਬ ਮਕਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਪਆਰ ਕਰ ਰਹਰੇ ਹਨ | ਇੱਕ ਥਾਲ ਮਿੱਚ ਇੱਕ 
ਭੋਿਨ ਪਰੋਸ ਕਰੇ ਰੱਖ ਗਏ ਹਨ ਤਰੇ ਆਪ ਫੁਰਮਾ ਰਹਰੇ ਹਨ : 

ਥਾਲ ਮਿਮਚ ਮਤੰਮਨ ਿਸਤੂ ਪਈਓ 

ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਿੀਚਾਰੋ ||

ਅੰਮਮ੍ਤ ਨਾਮੁ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ 

ਮਿਸ ਕਾ ਸਭਸੁ ਅਧਾਰੋ||

(ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਮਹਬ, ਅੰਗ-1429) 

ਸਾਮਹਬ ਨੇਇੱਕਥਾਲ ਪਰੋਮਸਆ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਲ ਮਿੱਚ 
ਭੋਿਨ ਕੀ ਰੱਮਖਆ? ਅੰਮਮ੍ਤ ਨਾਮ ਦਰੇ ਮਿੱਚ ‘ਸਤ’, ‘ਸੰਤੋਖ’ 
ਤਰੇ ‘ਬ੍ਹੰਮ ਮਿੱਚਾਰ’| 

ਮਫਰ ਉਹ ਥਾਲ ਸਾਮਹਬ ਸਾਡਰੇ ਿਾਸਤਰੇ ਪਰੋਸ ਕਰੇ ਰੱਖ 
ਗਏ ਹਨ | ਸੀ੍ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਥ ਸਾਮਹਬ ਦੀ ਮਸਰਿਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕਰੇ 
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ਮਫਰ ਸਾਮਹਬ ਨੇ ਆਪਣਰੇ ਉੱਪਰ ਿਮਡਆਈ ਲਈ ?

ਤਰੇਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੋ ਿੋਗੁ ਕੀਤੋਈ ||

ਮੈ ਮਨਰਗੁਮਣਆਰਰੇ ਕੋ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ 

ਆਪਰੇ ਤਰਸੁ ਪਇਓਈ||

(ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਮਹਬ, ਅੰਗ-1429) 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਰੇ ਉੱਤਰੇ ਕੋਈ ਿਮਡਆਈ 
ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹਰੇ | ਸਾਰੀ ਿਮਡਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੰੂ 
ਦਰੇ ਰਹਰੇ ਹਨ | ਗੁਰੂ ਅਰਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ (ਇਸ ਿਰੇਲਰੇ ਮਿੱਥਰੇ 
ਗੁਰੁਦੁਿਾਰਾ ਮਪੱਪਲੀ ਸਾਮਹਬ ਹੈ) ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਰੇਿਾ 
ਕਰਨ ਿਾਸਤਰੇ ਲੰਗਰ ਆਪਣਰੇ ਸੀਸ ਤਰੇ ਚੁੱ ਕ ਕਰੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ 
ਿੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੰੂ ਪ੍ਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦਰੇ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ 
ਲੱਤਾਂ ਘੁੱ ਟਦਰੇ ਹਨ| ਮਿਸ ਿਕਤ ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਦਰਬਾਰ 
ਸਾਮਹਬ ਪਹੁੰ ਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਰੇ ਿੋੜਰੇ ਸਾਫ ਕਰਦਰੇ ਹਨ, 
ਮਫਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਕਸ ਮਨਮਰਤਾ ਮਿੱਚ 
ਦੋਿੇਂ ਹੱਥ ਿੋੜ ਕਰੇ ਸੰਗਤ ਨੰੂ ਕਮਹ ਰਹਰੇ ਹਨ ਮਕ : 

“ਮੈ ਸਰੇਿਾ ਲੈਣ ਿਾਸਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਲਮਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਰੇਿਾ ਕਰਨ ਿਾਸਤਰੇ ਆਇਆ ਹਾਂ” | 

ਇਹ ਪੰਿਿਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੰੂ ਕਮਹ ਰਹਰੇ 
ਹਨ | ਉਹ ਮਕਹੜੀ ਮਨਮਰਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਿਮਡਆਈ ਲਈ 
ਸਾਮਹਬ ਨੇ ? ਕਸੈਾ ਇਲਾਹੀ ਭਿੋਨ ਦਾ ਥਾਲ ਪਰੋਸ ਕਰੇ ਸਾਡਰੇ 
ਿਾਸਤਰੇ ਰੱਖ ਗਏ ਹਨ | 

ਪ੍ਰੇਮ, ਨਾਮ ਤਰੇ ਅੰਮਮ੍ਤ ਮਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤਰੇ ਮਮਲਦਰੇ ਸੀਸ ਦਰੇ ਿੱਟਰੇ ਹਨ

15



ਭਲਰੇ ਲੋਕੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਿੀ ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ 
ਸਾਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਆਉ ਿਰਾ ਦਸਮਰੇਸ਼ ਮਪਤਾ ਿੀ ਦਰੇ ਚਰਨਾਂ ਮਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ 
ਲਿਾਈਏ, ਸਾਮਹਬ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹਰੇ ਹਨ| 

ਮਿਸ ਿਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਮਬੰਦ ਮਸੰਘ ਸਾਮਹਬ ਨੇ ਦਮਦਮਾ 
ਸਾਮਹਬ ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਮਹਬ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਲਖਿਾਇਆ, 
ਸਾਮਹਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤਰੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਮਹਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ 
ਹੈ | ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਿੀ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ, ਉਸ ਿਰੇਲਰੇ ਸਾਮਹਬ ਐਨੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਚੁੱ ਕਰੇ ਸਨ, 
ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ | ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਿੀ ਆਪਣਾ ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ 
ਸਾਮਹਬ ਮਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ| 

ਉਹ ਮਕਹੜੀ ਮਨਮਰਤਾ ਮਿੱਚ ਮਿੱਚਰ ਮਰਹਾ ਹੈ ਮਰੇਰਾ 
ਦਸਮਰੇਸ਼ ਮਪਤਾ, ਮਰੇਰਾ ਸਰਤਾਿ | ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਿੀ ਖ਼ਾਲਸਾ 
ਸਾਮਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਿਰੇਲਰੇ ਕਮਹ ਕੀ ਰਹਰੇ ਹਨ : 

ਇਨ ਹੀ ਕੀ ਮਕ੍ਪਾ ਕਰੇ ਸਿਰੇ ਹਮ ਹੈਂ||

ਨਹੀ ਮੋ ਸਰੇ ਗਰੀਬ ਕਰੋਰ ਪਰਰੇ ||

ਉਸ ਿਰੇਲਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ | ਅੱਿ ਤੱਕ ਮਕਸਰੇ 
ਮਸਰਿਣਹਾਰ ਨੇ, ਸਾਿਣ ਿਾਲਰੇ ਨੇ ਮਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਸਾਮਿਆ 
ਹੋਿਰੇ ਉਸਨੰੂ ਇੰਨੀ ਿਮਡਆਈ ਮਦੱਤੀ ਹੈ ਮਕ ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ 
ਸਾਮਿਆ ਹੈ | ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਿੀ, 

ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਮਬੰਦ ਮਸੰਘ ਸਾਮਹਬ ਨੰੂ ਿੀ ਸਾਿ ਸਕਦਾ 
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ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰੇ ਘਰ ਦੀ ਮਨਮਰਤਾ ਹੈ ਮਿਸ ਮਿੱਚ 
ਉਹ ਮਿੱਚਰ ਰਹਰੇ ਹਨ | ਮਿਸ ਿਕਤ ਸਾਮਹਬ ਇਹ ਕਮਹ ਰਹਰੇ 
ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਕਰੇ ਦੱਸੋ, ਭਲਰੇ ਲੋਕੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 
ਿੀ ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਸਾਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾਂ 
ਿੀ ਰਚਨਹਾਰ ਨੰੂ ਸਾਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਮਸੰਘ ਿੀ ਮਹਾਰਾਿ

ਦਸਮਰੇਸ਼ ਮਪਤਾ ਮਿਹੜਰੇ ਪ੍ਭੂ ਚਰਨਾਂ ਮਿੱਚੋਂ ਮਨਕਲ ਕਰੇ 
ਆਏ ਹਨ,

ਮਚਤ ਨ ਭਯੋ ਹਮਰੋ ਆਿਨ ਕਹ |

ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸ੍ਮਤ ਪ੍ਭ ਚਰਨਨ ਮਹ | 

ਮਿਹੜਰੇ ਉਸ ਪ੍ਭੂ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਮਨਕਲ ਕਰੇ ਆਏ ਹਨ, 
ਆਪਣਰੇ ਆਪ ਨੰੂ ਕੁੱ ਝ ਨਹੀਂ ਮਕਹਾ | ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਿੀ ! ਮਿਹੜੀ 
ਮਨਮਰਤਾ ਮਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕਰੇ ਦਰੇਖੋ ਿਰੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਮਹਬ 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਗਏ | ਮਪਤਾ ਿੀ ਕਮਹਣ 
ਲੱਗਰੇ, ਇਸ ਸਿਦਰੇ ਦਾ, ਇਹ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਮੱਥਾ 
ਟਰੇਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ? ਕਮਹਣ ਲੱਗਰੇ ਮਿਸ ਿਕਤ ਗੁਰੂ 
ਅੰਗਦ ਸਾਮਹਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਮਹਬ ਦਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤਰੇ ਸਿਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟਰੇਕ ਮਦੱਤਾ ਮਫਰ ਉਹ ਆਪ ਉੱਠੇ ਹਨ ? ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਗਏ| ਮਫਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰੇ 
ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮਿੱਚੋਂ ਪ੍ਗਟ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਨਰੰਕਾਰ | ਿਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ 
ਸੱਚਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਮਹਬ ਿੀ ਦਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 
ਬਣਰੇ ਹਨ, ਉਸ ਧੂੜ ਮਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਮਨਮਰਤਾ ਮਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ 
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ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਚੁੱ ਮਕਆ ਹੈ? ਉਸ ਮੱਥਰੇ, ਸਿਦਰੇ ਮਿੱਚੋਂ ਕੌਣ 
ਪ੍ਗਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਰੇ ਮਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, 
ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਮਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ ਹਨ ਤਰੇ ਉੱਮਠਆ ਕੌਣ ? ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ | ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਮਹਬ ਚੌਥਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 
ਿੀ ਦੀ ਇਹੀ ਮਸਾਲ ਲੈ ਲਿੋ | ਮਿਸ ਿਕਤ ਦਸਮਰੇਸ਼ ਮਪਤਾ 
ਿੀ ਕਮਹ ਰਹਰੇ ਹਨ : 

ਮਚਤ ਨ ਭਯੋ ਹਮਰੋ ਆਿਨ ਕਹ || 

ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸ੍ਮਤ ਪ੍ਭ ਚਰਨਨ ਮਹ || 

ਸੱਚਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਿਮਡਆਈ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਰੇ ਸਾਰੀ 
ਿਮਡਆਈ ਪ੍ਭੂ ਨੰੂ ਦਰੇ ਰਹਰੇ ਹਨ, 

ਮਿਹੜਰੇ ਪ੍ਭੂ ਦਰੇ ਚਰਨਾਂ ਮਿੱਚ ਸੁਰਤ, ਮਬਰਤੀ ਚੁਭੀ 
ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਚਰਨਾਂ ਮਿੱਚੋਂ ਪ੍ਗਟ ਹੋ ਕਰੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਮਿੱਚ 
ਆਇਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਿੀ ! ਉਹ ਪ੍ਭੂ ਹੀ ਆਇਆ 
ਹੈ ਕਈੋ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਮਨਰੰਕਾਰ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ | 

ਸਭ ਮਸੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਮਨਓ 
ਗ੍ੰ ਥ 

ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਿੀ ! ਗੁਰੂ ਗੋਮਬੰਦ ਮਸੰਘ ਸਾਮਹਬ ਦੀ 
ਮਨਮਰਤਾ, ਮਮਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਮਗਆ ਮਫਰ ਖਰੇਡ ਿਰਤਾਉਣ 
ਲੱਗਰੇ ਹਨ, ਉਸ ਿਰੇਲਰੇ ਸੱਭ ਮਸੱਖਾਂ ਨੰੂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੰੂ, ਇਸ 
ਮਾਤਲੋਕ ਨੰੂ, ਮਕਸਦਰੇ ਲੜ ਲਾ ਰਹਰੇ ਹਨ? ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ 
ਸਾਮਹਬ ਿੀ ਦਾ ਪ੍ਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾਰੀਅਲ, ਪੰਿ ਪੈਸਰੇ ਰੱਖਰੇ 
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ਹਨ, ਸਾਮਹਬ ਦਰੇ ਚਰਨਾਂ ਮਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟਰੇਮਕਆ ਹੈ, ਪ੍ਕਰਮਾਂ 
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੌਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਮਹਬ ਦਰੇ ਚਰਨਾਂ ਮਿੱਚ ਹੱਥ 
ਿੋੜ ਕਰੇ ਖੜ੍ਹਰੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਮਬੰਦ ਮਸੰਘ ਸਾਮਹਬ ਹੁਣ ਹੁਕਮ 
ਕੀ ਦਰੇ ਰਹਰੇ ਹਨ?

ਸਭ ਮਸੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਮਨਓ ਗ੍ੰ ਥ ||

ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਿੀ ਮਾਨੀਐ ਪ੍ਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦਰੇਹ ||

ਕੀ ਹੁਕਮ ਮਦੱਤਾ ਹੈ ? ਉਸ ਿਰੇਲਰੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਸਮਰੇਟ 
ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੱੁਝ ਮਨਛਾਿਰ ਕਰਕਰੇ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿੱਚ ਮਿਸ 
ਪ੍ਰੇਮ ਮਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਸਦਾ ਦੂਿਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਰੂਪ ਰਰੇਖਾ ਹੈ, 
ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਉਸ ਦਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਮਦੱਤਾ ਹੈ | 
ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਮਨਛਾਿਰ ਕਰਕਰੇ, ਸੰਕੋਚ ਕਰੇ, ਆਪ ਲਾਂਭਰੇ 
ਖੜ੍ਹਰੇ ਹੋ ਗਏ | ਮਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਮ ਮਪਤਾ ਸੱਚਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ 
ਲਾਂਬ੍ਹਰੇ ਖੜ੍ਹਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਰਸ਼ ਤਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤਰੇ ਸਾਰੀ ਮਨੱੁਖਤਾ ਦਾ 
ਮੁੱ ਖ ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਮਹਬ ਿੱਲ ਕਰਕਰੇ, ਅੱਗ ਮਿੱਚ ਆਸਣ 
ਲਾ ਮਲਆ | ਅੱਿ ਦਸਮਰੇਸ਼ ਮਪਤਾ ਨੇ ਸਾਰਰੇ ਕਰਿਰੇ ਚੁਕਾ 
ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕਰੇ ਮਫਰ ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ 
ਸਾਮਹਬ ਿੱਲ ਸਭ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਕਰਕਰੇ, ਸਭ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਰੇ ਚਰਨਾਂ 
ਮਿੱਚ ਸੌਂਪ ਕਰੇ ਸਾਮਹਬ ਆਪ ਅਲਾਮਹਦਾ ਖੜ੍ਹਰੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਧ 
ਸੰਗਤ ਿੀ ! ਮਰੇਰਰੇ ਸਾਮਹਬ ਗੁਰੂ ਗੋਮਬੰਦ ਮਸੰਘ ਸਾਮਹਬ ਨੇ 
ਕੋਈ ਿਮਡਆਈ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਆਪਣਰੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਮਲਆ |

ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਮਸੰਘ ਸਾਮਹਬ ਨੇਇੱਕਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਮਹਣ 
ਲੱਗਰੇ ! ਿਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰੇ ਮਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ 
ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭ ਨੰੂ ਪਾਰਬ੍ਹਮ ਮਨਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਿੋੜ 
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ਰਹਰੇ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਿਮਡਆਈ ਉਸ ਨੰੂ ਦਰੇ ਰਹਰੇ ਹਨ, ਸਾਰਰੇ ਗੁਰੂ 
ਸਾਮਹਬਾਨ ਮਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ, ਦਸਮਰੇਸ਼ ਮਪਤਾ 
ਮਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਮਨੱੁਖਤਾ ਦਾ ਮੁੱ ਖ 
ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਮਹਬ ਿੱਲ ਿੋੜ ਰਹਰੇ ਹਨ |

ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਇਹ ਿੱਡੀ ਮਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮਕ ਉਸ ਦੀ 
ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੋਿਰੇਗੀ | ਮਿਸ ਿਕਤ ਿੀ ਉਹ 
ਅਸਲ ਮਿੱਚ ਿੋੜਰੇਗਾ ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਮਹਬ ਤਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿੋੜਰੇਗਾ, ਕਦਰੇ ਿੀ ਉਹ ਆਪਣਰੇ ਨਾਲ 
ਨਹੀਂ ਿੋੜਰੇਗਾ | 

ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਮਸੰਘ ਿੀ ਮਹਾਰਾਿ

ਦਾਸ ਿਾਨ ਕਰ ਮਕ੍ਪਾ ਕਰਹੁ ਮੁਮਹ || 

ਹਾਰ ਪਰਾ ਮੈ ਆਨ ਦੁਆਰ ਤੁਮਹ ||

ਮਹਾਕਾਲ ਰਖਿਾਰ ਹਮਾਰੋ || 

ਮਹਾ ਲੋਹ ਮੈ ਮਕੰਕਰ ਥਾਰੋ || 

ਅਪਨਾ ਿਾਨ ਕਰੋ ਰਖਿਾਰ || 

ਬਾਂਮਹ ਗਹਰੇ ਕੀ ਲਾਿ ਮਬਚਾਰ ||

ਦਾਸ ਿਾਨ ਕਰ ਮਕ੍ਪਾ ਕਰਹੁ ਮੁਮਹ || 

ਹਾਰ ਪਰਾ ਮੈ ਆਮਨ ਦੁਆਰ ਤੁਮਹ ||

ਅਪਨਾ ਿਾਨ ਮੁਝੈ ਪ੍ਮਤਪਰੀਐ || 

ਚੁਨ ਚੁਨ ਸਤ੍ ਹਮਾਰਰੇ ਮਰੀਐ ||

ਦਰੇਗ ਤਰੇਗ ਿਗ ਮੈ ਦੋਊ ਚਲੈ || 
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ਰਾਖ ਆਪ ਮੁਮਹ ਅਉਰ ਨ ਦਲੈ || 

ਦਾਸ ਿਾਨ ਕਰ ਮਕ੍ਪਾ ਕਰਹੁ ਮੁਮਹ || 

ਹਾਰ ਪਰਾ ਮੈ ਆਨ ਦੁਆਰ ਤੁਮਹ||

ਤੁਮ ਮਮ ਕਰਹੁ ਸਦਾ ਪ੍ਮਤਪਾਰਾ || 

ਤੁਮ ਸਾਮਹਬੁ ਮੈਂ ਦਾਸ ਮਤਹਾਰਾ ||

ਿਾਨ ਆਪਨਾ ਮੁਝੈ ਮਨਿਾਿ || 

ਆਪ ਕਰੋ ਹਮਰਰੇ ਸਭ ਕਾਿ || 

ਦਾਸ ਿਾਨ ਕਰ ਮਕ੍ਪਾ ਕਰਹੁ ਮੁਮਹ || 

ਹਾਰ ਪਰਾ ਮੈਂ ਆਨ ਦੁਆਰ ਤੁਮਹ||

ਤੁਮਹੋ ਸਭ ਰਾਿਨ ਕਰੇ ਰਾਿਾ || 

ਆਪਰੇ ਆਪ ਗਰੀਬ ਮਨਿਾਿਾ ||

ਦਾਸ ਿਾਨ ਕਰ ਮਕ੍ਪਾ ਕਰਹੁ ਮੁਮਹ || 

ਹਾਰ ਪਰਾ ਮੈਂ ਆਨ ਦੁਆਰ ਤੁਮਹ||

ਦਾਸ ਿਾਨ ਕਰ ਮਕ੍ਪਾ ਕਰਹੁ ਮੁਮਹ || 

ਹਾਰ ਪਰਾ ਮੈਂ ਆਨ ਦੁਆਰ ਤੁਮਹ||

ਇਸ ਮਸੱਖੀ ਦਰੇ ਭਰੇਖ ਦੀ ਲਾਿ ਰੱਖੀਏ 
(ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਮਸੰਘ ਿੀ ਮਹਾਰਾਿ)

ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਮਸੰਘ ਸਾਮਹਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਿਨ ਬਚਨ 
ਸੁਣਾਇਆ | ਬਹੁਰੂਪੀਆ ਹੈ, ਸਿਾਂਗ ਧਾਮਰਆ ਹੈ, ਰਾਿਰੇ ਤੋਂ 
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ਆਪਣੀ ਬਖਮਸਸ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਰਾਿਰੇ ਨੇ ਮਕਹਾ ਮਕ “ਤੂੰ  
ਸਾਡਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਬਹੁਰੂਪੀਆ ਹੈਂ ਅਤਰੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੰੂ ਿਾਣਦਰੇ 
ਹਾਂ, ਿਰੇਕਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਾਂਗ ਿਰਤਾਿੇਂ ਮਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 
ਤੈਨੰੂ ਪਛਾਣ ਨ ਸਕੀਏ, ਮਫਰ ਤੂੰ  ਬਖਮਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਂ” 
| ਸੱਤ ਬਚਨ ਕਮਹ ਕਰੇਇੱਕਪਾਸਰੇ ਹੋ ਮਗਆ |

ਕੁੱ ਝ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਮਗਆ ਿਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆ ਕਰੇ ਰਾਿਰੇ ਪਾਸ 
ਬਰੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਕਇੱਕਸੰਤ ਆਏ ਹਨ | ਬਾਹਰ ਬਾਗ ਮਿੱਚ 
ਠਮਹਰਰੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਸਤਤ ਸੁਣੀ ਹੈ | ਇੱਕ 
ਬੜੀ ਅਚੰਭਰੇ ਿਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਕ ਉਹ ਸੰਤ ਕਦਰੇ ਿੀ ਕਈੋ ਚੀਜ਼ 
ਪ੍ਿਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਰੇ, ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਰੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 
ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਰੇ | ਕਈ ਿਾ ਕਰੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਰੇ ਚਰਨਾਂ ਮਿੱਚ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਆਉਂਦਰੇ ਹਨ ਅਤਰੇ ਕਈ ਿਾ ਕਰੇ ਚੁੱ ਕ ਮਲਆਉਂਦਰੇ 
ਹਨ| ਰਾਿਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਮਕ ਐਸਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡਰੇ ਰਾਿ 
ਮਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਏ ਹਨ, ਸਾਡਰੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹਨ ਚੱਲੋ ਅਸੀ ਿੀ 
ਚੱਲ ਕਰੇ ਲਾਭ ਉਠਾਈਏ | ਿੋ ਰਾਿਰੇ ਿਲੋਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਦੀਆਂ ਭਰੇਟਾਂ ਮਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ | ਹੀਰਰੇ, ਿਿਾਹਰਾਤ, 
ਕੀਮਤੀ ਬਸਤਰ ਥਾਲ ਸਿਾ ਕਰੇ ਰਾਿਾ, ਅਮਹਲਕਾਰ, ਿਜ਼ੀਰ 
ਨਾਲ ਲੈ ਕਰੇ ਮਗਆ| ਿਦੋਂ ਰਾਿਾ ਪੁੱ ਮਿਆ, ਥਾਲ ਅੱਗਰੇ ਰੱਖਰੇ, 
ਬਰੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬ ਮਨਿਾਜ਼ ਪ੍ਿਾਨ ਕਰੋ| ਸੰਤ ਿੀ ਨੇ 
ਰਾਿਰੇ ਿੱਲ ਿਰੇਮਖਆ ਅਤਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤੀ, 
ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤੀ | ਕੁੱ ਝ ਦਰੇਰ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਿਾ 
ਅਮਹਲਕਾਰ ਸਾਰਰੇ ਉੱਠ ਕਰੇ ਿਾਪਸ ਆ ਰਹਰੇ ਹਨ, ਸਭ ਥਾਲ 
ਿੀ ਚੁੱ ਕ ਮਲਆਏ ਹਨ ਮਕਉਂਮਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਰੇ | ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਹੀ ਆਏ ਤਰੇ ਉਹੀ ਬਹੁਰੂਪੀਆ ਸੰਤ ਦਾ 
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ਭਰੇਖ ਉਤਾਰ ਕਰੇ ਰਾਿਰੇ ਦਰੇ ਅੱਗਰੇ ਹੱਥ ਿੋੜ ਕਰੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਮਗਆ | 
ਰਾਿਾ ਬੜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਮਕਹਾ ਤੂੰ  ਉਹੀ ਬਹੁਰੂਪੀਆ 
ਹੈਂ, ਇਹ ਸੰਤ ਦਾ ਸਿਾਂਗ ਤੂੰ  ਹੀ ਧਾਮਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? “ਿੀ 
ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਮਨਿਾਜ਼” | ਤਰੇਰਰੇ ਅੱਗਰੇ ਮੈਂ ਹੀਰਰੇ ਿਿਾਹਰਾਤ ਰੱਖਰੇ, 
ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੂੰ  ਉਸ ਿਰੇਲਰੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਚੁੱ ਕ 
ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੰੂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਹੀ ਬਖਮਸ਼ਸ਼ ਮੰਗ ਮਰਹਾ ਹੈ | 
ਤੰੂ ਉਹ ਮਕTੁ ਂਨਹੀਂ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਮਨੰੂੈ ਇਹ ਦੱਸ ? ਕਮਹਣ ਲੱਗਾ :

“ਹਰੇ ਰਾਿਨ ! ਇੱਕ ਪਾਿਨ, ਬੜਾ ਪਮਿੱਤਰ ਭਰੇਖ ਮੈਂ ਧਾਮਰਆ 
ਸੀ, ‘ਮੈਂ’ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦਾ ਪਾਿਨ ਭਰੇਖ, ਸਿਾਂਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 
| ਿਰੇ ਉਸ ਭਰੇਖ ਮਿੱਚ ਕੋਈ ਿੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱ ਕ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸੰਤ ਦਰੇ 
ਭਰੇਖ ਨੰੂ ਿੱਟਾ ਲੱਗ ਿਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੰੂ ਕਲੰਮਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਹੀ ਬਖਮਸ਼ਸ਼ ਮਦਓਗਰੇ 
ਉਹ ਮਰੇਰਰੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹਨ” |

ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਮਸੰਘ ਸਾਮਹਬ ਨੇ ਦੋ ਦਫਾ ਦੋਹਰਾਇਆ, “ਸੰਤ 
ਕੀ ਤਰੇ ਹੀਰਰੇ ਿਿਾਹਰਾਤ ਕੀ ? ਸੰਤ ਕੀ ਤਰੇ ਹੀਰਰੇ ਿਿਾਹਰਾਤ 
ਕੀ ? ਇਹ ਭਰੇਖ ਸੰਤ ਦਾ, ਮਾਤੜ ਲੋਗ ਸੰਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ 
ਪਰ ਭਰੇਖ ਦੀ ਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਰੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹਨ”? ਕਮਹਣ 
ਲੱਗਰੇ! “ਇਹ ਮਿਹੜਾ ਪਾਿਨ ਭਰੇਖ ਮਸੱਖੀ ਦਾ ਸਾਨੰੂ ਗੁਰੂ 
ਗੋਮਬੰਦ ਮਸੰਘ ਸਾਮਹਬ ਨੇ ਬਖਮਸ਼ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਅਸੀਂ ਅਖਿਾਂਦਰੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰੇ, ਗੁਰੂ 
ਗੋਮਬੰਦ ਮਸੰਘ ਸਾਮਹਬ ਦਰੇ ਮਸੱਖ ਤਰੇ ਸਾਡਰੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹਨ, 
ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀ ਹਨ” | ਮਫਰ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਮਸੰਘ ਸਾਮਹਬ 
ਫੁਰਮਾਉਂਣ ਲੱਗਰੇ, “ਸਾਡਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਰੂਪੀਆ ਚੰਗਾਂ 

ਪ੍ਰੇਮ, ਨਾਮ ਤਰੇ ਅੰਮਮ੍ਤ ਮਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤਰੇ ਮਮਲਦਰੇ ਸੀਸ ਦਰੇ ਿੱਟਰੇ ਹਨ
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ਹੈ ਮਿਸ ਨੰੂ ਭਰੇਖ ਦੀ ਲਾਿ ਹੈ, ਭਰੇਖ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ” | ਅੱਗਰੇ 
ਫੁਰਮਾਉਂਣ ਲੱਗਰੇ “ਇਸ ਮਸੱਖੀ ਦਰੇ ਭਰੇਖ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਿ 
ਰੱਖੀਏ, ਇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਸ਼ਰਮ ਹੋਿਰੇ” | ਅਸੀ ਇਸਨੰੂ ਨਾ 
ਿੱਟਾ ਲਗਣ ਦਈਏ|

ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਾਂ ਦਰੇ ਮਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਮਬੰਦ ਮਸੰਘ ਬੋਲਦਾ

ਮਰੇਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਿਾਲਾ ਬੋਲਦਾ

ਮਰੇਰਾ ਬਾਂਿਾਂ ਿਾਲਾ ਬੋਲਦਾ||

ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਮਬੰਦ ਮਸੰਘ ਸਾਮਹਬ||

ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਮਬੰਦ ਮਸੰਘ ਸਾਮਹਬ||

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ ਲੈ |

ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਲੈ || 

ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੇਮ
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