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“ਤਜਸਨੰੂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅੰਤਮ੍ਰਤ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ 
ਤਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਜਸਨੰੂ ਜਾਂਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ 
ਦਾ ਵੀ ਅੰਤਮ੍ਰਤ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਤਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ  
ਅੰਤਮ੍ਰਤ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਿਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ 
ਕਤਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕ ਸਾਤਹਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਤਵਚ ਜਾਂਮੇ 
ਸ਼ਹਾਦਤ’ ਦਾ ਅੰਤਮ੍ਰਤ ਰਸ ‘ਪ੍ਰਾਪਤੀ’ ਦੇ ਅੰਤਮ੍ਰਤ ਰਸ 
ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ |”

- ਬਾਬਾ ਨਤਰੰਦਰ ਤਸੰਘ ਜੀ
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ਤਸੱਖ ਅਤੇ ਿੁਰੁ ਦਾ ਪਾਕ ਤਰਸ਼ਤਾ

ਸਾਧ ਸੰਿਤ ਜੀ ਇਹ ਤਨਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ 
ਡੋਰ, ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਜਹੜਾ ਸਮੇਂ 

ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਤਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਵੱਚ ਰਤਹੰਦੀ 
ਦੁਨੀਆਂ ਤਕ ਰਤਹਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਰੰਿ ਸਾਤਹਬ ਭਰ ਿਏ ਹਨ, 
ਮਹਾਂਤਰਸ਼ੀ ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਤਵੱਚ ਇੱਕ 
ਅੰਤਮ੍ਰਤ ਬਚਨ ਤਲਖਦੇ ਹਨ | ਤਜਸ ਵਕਤ ਭਿਵਾਨ ਜੀ 
ਰਾਮ ਜੀ ਨੰੂ ਬਨਵਾਸ ਹੋ ਤਿਆ ਹੈ, ਲਛਮਣ ਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ 
ਨੰੂ ਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਮਝਾਣ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਕ 
ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਹ ਜੋ ਫੈਂਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਿਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਸੇ 
ਮਜਬੂਰੀ ਤਵੱਚ ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮਨਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ | 

ਭਿਵਾਨ ਰਾਮ ਸਭ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਹੀ 
ਤਦੱਤਾ ਹੈ ਰਾਮ ਆਤਿਆ ਪਾਲਕ ਹੈ, ਆਤਿਆ ਤਵੱਚਾਰਕ 
ਨਹੀਂ | ਜੋ ਆਤਿਆ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਪੂਜੀਆ ਤਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਦੱਤੀ 
ਸੀ ਉਸਦੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਤਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ | 
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ਸਾਧ ਸੰਿਤ ਉਸ ਪਾਲਨਾ ਦੇ ਤਵੱਚ ਜੋ ਭਿਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ 
ਨੇ 14 ਸਾਲ ਬਤਚੱਤਰ ਲੀਲ੍ਹਾ ਰਚੀ ਹੈ ਤਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 
ਰਾਮਾਇਣ ਬਣੀ | ਸਾਧ ਸੰਿਤ ਜੀ ਰਤਹੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤਕ 
ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਉਸ ਤਨਮਰਤਾ ਤੇ ਿਰੀਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੰੂ ਭਰ 
ਿਏ ਹਨ |

ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਤਸੰਘ ਸਾਤਹਬ ਤਸੱਖ ਅਤੇ ਸਤਤਿਰੂੁ ਦੇ ਤਰਸ਼ਤੇ 
ਪ੍ਰਤੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੁਰਮਾਉਣ ਲੱਿੇ, ਅਰਜਨ ਅਤੇ 
ਦੁਰਯਧੋਨ ਦੋਨੋਂ  ਹੀ ਭਿਵਾਨ ਤਕ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ‘ਚ ਪਹੰੁਚਦੇ 
ਹਨ | ਭਿਵਾਨ ਤਕ੍ਰਸ਼ਨ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਰਜਨ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾ ਵੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੈ 
| ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੰੂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਵੀ ਪਹੁੰ ਚ ਤਿਆ ਅਤੇ ਉਹ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਸਰ੍ਹਾਨੇ ਵੱਲ ਬੈਠ ਤਿਆ | ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਨ ਤਕ ਕਦੋਂ ਭਿਵਾਨ ਉਠਣਿੇ | ਤਜਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ 
ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ  ਤਾਂ ਪਤਹਲੀ ਨਜ਼ਰ ਅਰਜਨ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਜਦੋਂ 
ਸਰ੍ਹਾਨੇ ਵੱਲ ਦੇਤਖਆ ਤਾਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਬੈਠਾ ਸੀ | ਪੁੱ ਤਛਆ 
ਤਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ | ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਕ 
ਿਰੀਬ ਤਨਵਾਜ! ਆਪ ਸਾਡ ੇਦਨੋਾਂ ਤਵੱਚ ਤਕਸ ਪਾਸੇ ਹ,ੋ ਜਦੋਂ 
ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤਫਰ ਭਿਵਾਨ ਤਕ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ 
ਵਾਹਦਾ ਕੀਤਾ ਤਕ ਅਸੀ ਜੰਿ ਦੇ ਤਵੱਚ ਤਹਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਿੇ, 
ਦੇਖਾਂਿੇ ਜਰੂਰ ਪਰ ਤਨਹੱਥੇ ਦੇਖਾਂਿੇ | ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਂ, 
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਫੋਜ ਹੈ, 
ਹਤਥਆਰ ਹਨ | ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਤਹਣ ਲੱਿਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਿਾਂ | 
ਭਿਵਾਨ ਤਕ੍ਰਸ਼ਨ ਫੁਰਮਾਉਣ ਲੱਿੇ ਤਕ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸਾਡੀ 
ਨਜ਼ਰ ਪਤਹਲੋਂ ਅਰਜਨ ਵੱਲ ਪਈ ਹੈ ਪਤਹਲੇ ਉਹ ਮੰਿੇਿਾ 
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ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ | ਅਰਜਨ ਹੱਥ ਜੋੜ 
ਕੇ ਮੰਿ ਕੀ ਤਰਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਨਹੱਥੇ ਭਿਵਾਨ ਨੰੂ | ਤਸੱਖ ਤੇ 
ਿੁਰੂ ਦੇ ਤਰਸ਼ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਤਸੰਘ ਸਾਤਹਬ ਬਚਨ ਕਰ 
ਰਹੇ ਸਨ, ਮੰਿ ਤਰਹਾ ਹੈ ਭਿਵਾਨ ਨੰੂ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਤਨਹੱਥੇ 
ਭਿਵਾਨ ਨੰੂ | ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਧਆਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾਤ ਵੱਲ ਤਿਆ 
ਹੋਵ ੇ| ਦੁਰਯਧੋਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ | ਸਚੋ ਤਰਹਾ ਸੀ ਮੰਿਣਾ 
ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ 
ਨੰੂ ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਿਤ ਜੀ ਤਜਸ ਵਕਤ ਜੰਿੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ 
ਮਦੈਾਨ ਤਵੱਚ ਖਲੋ ਕ ੇਜਦੋਂ ਭਿਵਾਨ ਤਕ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ  ਪਾਸ ੇਦੇਖਦੇ 
ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਜਨ ਕੁੱ ਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤਦੰਦਾ 
ਹੈ | ਤਪਤਾ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਰੁਮਾਉਣ ਲੱਿ ੇਤਕ ਅਰਜਨ 
ਦੇ ਤਵੱਚ ਕੋਈ ਕਮਜੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਰਜਨ ਬੜਾ ਸੁਲਤਝਆ 
ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਜਸਨੇ ਤਸਰਫ ਿੁਰੂ ਨੰੂ ਹੀ ਮੰਤਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ 
ਸਤਤਿੁਰੂ ਨੰੂ ਹੀ ਮੰਤਿਆ ਹੈ | ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਜਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 
ਪੁੱ ਛ ਤਰਹਾ ਹੈ, ਤਜਹੜੀ ਜੁਿਤੀ ਵਰਤ ਤਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਕਸ 
ਕਰਕੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਜਹੜੇ ਇੱਕ ਫਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਤਜਹੜੇ 
ਬੰਧਨਾ’ ‘ਚ ਉਹ ਫਤਸਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਜਹੜੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਉਸ 
ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛੇ | ਉਹ ਭਿਵਾਨ 
ਤਕ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਖੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ | ਉਹ 
ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਰਜਨ ਨਾਲ, ਅਰਜਨ ਜੁੱ ਿਤੀ ਵਰਤ 
ਤਰਹਾ ਹੈ | ਉਹ ਤਕਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਖੱਚ ਤਰਹਾ ਹੈ, ਰਤਹੰਦੀ 
ਦੁਨੀਆਂ ਤਕ ਤਜੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਕਸੇ ਫਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ 
ਦੇ ਤਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ 
ਤਖੱਚ ਤਰਹਾ ਹੈ | ਤਪਤਾ ਜੀ ਕਤਹਣ ਲੱਿੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੰੂ ਤਖੱਚ 
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ਕੇ ਮਾਤਾ ਿੀਤਾ ਦੇ ਤਵੱਚ ਭਿਵਾਨ ਤਕ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਰਜਨ ਨੇ ਵੰਡ ਤਦੱਤਾ | ਉਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ‘ਚ ਤਜਸ ਵਕਤ 
ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਭਿਵਾਨ ਫੁਰਮਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹਨ ? 
ਬਾਅਦ ਤਵੱਚ ਭਿਵਾਨ ਉਸਨੰੂ ਕਤਹਣ ਲੱਿੇ “ਅਰਜਨ ਸਾਨੰੂ 
ਆਪਣਾ ਸਤਤਿੁਰੂ ਸਮਝ ਲੈ, ਸਤਤਿੁਰੂ ਮਨ ਲੈ, ਆਪਣੀ 
ਬੁੱ ਧੀ, ਆਪਣਾ ਮਨ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਾਨੰੂ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇ 
| ਸਾਡੀ ਆਤਿਆ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤਵੱਚ ਆ ਜਾ, ਜੋ ਅਸੀ 
ਆਤਿਆ ਦੇਵਾਂਿ ੇਉਸ ੇਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਰਹੋ|” ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਤਸੰਘ 
ਸਾਤਹਬ ਫੁਰਮਾਉਣ ਲੱਿੇ ਤਕ ਸਤਤਿੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? 
ਫੁਰਮਾਇਆ ਇਹ ਤਜਹੜੀ ‘ਮੈਂ’ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤਜਹੜੀ ਸੋਚ 
ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ | ਤਜਹੜਾ ‘ਮੈਂ ਮੈਂ’ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 
ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਿਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਮੁੱ ਖ 
ਹੈ | ਤਜਹੜਾ ਿੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਤਵੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਿੁਰਮਤ ਦੇ ਤਵੱਚ 
ਹੈ, ਉਹ ਿੁਰੂ ਦੀ ਆਤਿਆ ਤਵੱਚ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਿੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ 
ਤਵੱਚ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ | ਉਸ 
ਵੇਲੇ ਸਤਤਿੁਰੂ ਲੈਂਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਸੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਤਹਲੋਂ ਇਹ ਤਜਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹਨ ਤਜਹੜੇ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ ਮੰਿਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਥੋੜ ਪਈ ਰਤਹਣੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਖਤਮ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਤਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੰੂ ਅਭੈ 
ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਤਦੰਦਾ ਹੈ | ਉਸਨੰੂ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਤਵੱਚ 
ਤਿਕਾ ਤਦੰਦਾ ਹੈ ਤਫਰ ਸਤਤਿੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਤਵੱਚ ਤਜਸ ਵੇਲੇ 
ਤਸੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੰੂ ਭਾਣੇ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਤਵੱਚ 
ਘੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੜ੍ਹ ਤਦੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਤਤਿੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਬਾਬਾ 
ਨੰਦ ਤਸੰਘ ਸਾਤਹਬ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਤਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਈ 
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ਸੋਝੀਆਂ ਪਾਈਆਂ |

ਸਾਧ ਸੰਿਤ ਜੀ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤਕ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ 
ਸੰਿਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਰੂੁ ਿਤੋਬੰਦ ਤਸੰਘ ਸਾਤਹਬ ਆਤਿਆ ਦੇ 
ਰਹੇ ਹਨ ਤਕਇੱਕਸੀਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਿਤੌੀ ਹੱਥ ਦੇ ਤਵੱਚ ਹੈ, 
ਉਹ ਤਕਹੜਾ ਮਹਾਨ ਆਤਿਆ ਪਾਲਕ ਉਤਠਆ ਸੀ ਤਜਹੜਾ 
ਜਰਾ ਵੀ ਤਵੱਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਉਤਠਆ ਹੈ ਤਸੱਧਾ ਆਪਣੇ 
ਪਰਮ ਲਕਛ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਤਨਰੰਕਾਰ ਵੱਲ, ਆਪਣਾ ਸੀਸ 
ਭੇਿ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ | ਆਪਣੇ ਸਤਤਿੁਰੂ ਵੱਲ ਤੁਤਰਆ ਜਾ 
ਤਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਿਆ ਪਾਲਕ ਭਾਈ ਦਇਆ ਤਸੰਘ ਤਜਸਨੰੂ 
ਿੁਰੂ ਿੋਤਬੰਦ ਤਸੰਘ ਸਾਤਹਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇ ਤਦੱਤਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਤਜਸਨੇ ਿਰੂੁ ਿਤੋਬੰਦ ਤਸੰਘ ਸਾਤਹਬ ਦਾ ਆਤਿਆ ਪਾਲਕ 
ਬਣਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਵੱਚ ਿੁਰੂ ਿੋਤਬੰਦ ਤਸੰਘ ਸਾਤਹਬ ਨੰੂ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ | 

ਚਾਰੋਂ ਸਾਤਹਬਜ਼ਾਤਦਆਂ ਨੇ  
ਤਸੱਖੀ ਨੰੂ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਿਾ ਤਦੱਤੇ

ਤਸੱਖ ਅਤੇ ਿੁਰੂ ਦੇ ਪਾਕ ਤਰਸ਼ਤੇ ਨੰੂ ਤਸੱਖੀ ਕਤਹੰਦੇ ਹਨ 
| ਸਾਧ ਸੰਿਤ ਜੀ ਇਹ ਤਸੱਖੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤਜਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਦੇ ਤਵੱਚ ਤਸੱਖ ਿੁਰੂ ਪਰਾਇਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਤਸੱਖ ਿੁਰੂ ਦੇ 
ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਨਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਨਾਹ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਨਛਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਸਾਤਹਬ ਸ੍ਰੀ ਿੁਰੂ ਅੰਿਦ 
ਸਾਤਹਬ ਤਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਰੂੁ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 
ਤਵੱਚ ਇਸ ਤਸੱਖੀ ਰਸ ਨੰੂ ਪੀਂਦੇ ਹਨ | ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਤਵੱਚ 
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ਤਜਸ ਤਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਿਰੀਬੀ ਤਵੱਚ ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 
ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੰਿਤ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 
ਿੁੱ ਝੀਆਂ ਰਮਜਾਂ, ਿੁੱ ਝੀਆਂ ਜੁਿਤੀਆਂ, ਿੁਝੇ ਰਹਸ, ਜੋ ਤਸੱਖ 
ਅਤੇ ਿਰੂੁ ਦੇ ਪਾਕ ਤਰਸ਼ਤੇ ਦੇ ਤਵੱਚ, ਤਜਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਛੱੁਪੇ ਹੋਏ 
ਹਨ ਉਹ ਸਾਤਰਆਂ ਨੰੂ ਤਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਤਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ | 
ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਤਮ੍ਰਤ ਬਾਣੀ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਿਵਾਹ ਹੈ, 
ਸਾਖੀ ਹੈ ਤਕ ਤਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਸੱਖੀ ਰਸ ਨੰੂ ਿੁਰੂ ਅੰਿਦ 
ਸਾਤਹਬ ਨੇ ਮਾਤਣਆ, ਿੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਣਆ, 
ਿੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਣਆ, ਿੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 
ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਣਆ ਅਤੇ ਤਜਸ ਤਰ੍ਹਾ ਿੁਰੂ ਸਾਤਹਬ ਨੇ ਤਸੱਖੀ ਰਸ 
ਪੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਤਸੱਖੀ ਨੰੂ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰੋਂ 
ਸਾਤਹਬਜ਼ਾਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤਜਹੀਆਂ ਕੁੱ ਝ ਰਹਸ ਕੁੱ ਝ ਜੁਿਤੀਆਂ 
ਦੇ ਝਲਕ ਮਾਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ|

ਜੇ ਿੁਰੂ ਅੰਿਦ ਸਾਤਹਬ ਆਪਣੇ ਸਤਤਿੁਰੂ ਦੇ ਤਪਆਰ 
ਤਵੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਰ ਤਧਆਨ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਰ ਮੰਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਰੂੁ ਨਾਨਕ ਤਨਰੰਕਾਰ 
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈੋ ਹੋਰ ਤਨਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਰੂੁ ਦੀ ਿੱਦੀ ਵੱਲ 
ਤਧਆਨ ਤਿਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਇੱਛਾ ਹੈ? ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਤਨਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ 
ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤਜਹੜੇ ਚਾਰ ਚੰਦ ਉਹ ਲਿਾ ਰਹੇ 
ਹਨ, ਤਸੱਖੀ ਦਾ ਪਤਹਲਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਤਕ ਤਸੱਖ ਕਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ | ਿੁਰੂ ਅੰਿਦ ਸਾਤਹਬ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ 
ਕਰਾਮਾਤ ਤਦਖਾਈ ? ਤਜਸ ਤਨਮਰਤਾ ਤੇ ਿਰੀਬੀ ਤਵੱਚ 
ਤਸੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਿਿ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਮਾਲ 
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ਹੈ ਤਕ ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਤਸੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਵੱਚ 
ਕਰਾਮਾਤ ਤਦਖਾਣਾ ਮਨ੍ਹ ਾਂ ਹੈ| ਸਾਧ ਸੰਿਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨੰਦ 
ਤਸੰਘ ਸਾਤਹਬ ਫੁਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਕ, 

ਕਰਾਮਾਤ ਤਦਖਾਣਾ ਤਸੱਧਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਸੱਖ ਦੀ ਕਰਨੀ 
ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ | 

ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਕ ਇਹ ਤਜਹੜੇ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਿਾ 
ਰਹੇ ਹਨ, 

ਪਤਹਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਤਕ ਤਸੱਖੀ ਦੇ ਤਵੱਚ ਤਸੱਖ ਕਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ 
ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ | ਸਾਤਹਬਜ਼ਾਤਦਆਂ ਨੇ ਤਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ 
ਰਮਜ਼ ਨੰੂ ਪ੍ਰਕਾਤਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ| 

ਦੂਜਾ ਹੈ ਤਸੱਖ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਤਦਖਾਉਂਦਾ | 
ਸਾਧ ਸੰਿਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਤਸੰਘ ਸਾਤਹਬ ਦੇ ਉਸ ਫੁਰਮਾਣ 
ਦੇ ਤਵੱਚ ਤੁਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਆਪ ਹੀ ਪਰਖ ਲਓ ਤਕ ਚਾਰੇ 
ਸਾਤਹਬਜ਼ਾਤਦਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਤਦਖਾਈ ? 
ਉਹ ਤਸੱਖੀ ਨੰੂ ਤਕਹੜੇ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਿਾ ਰਹੇ ਹਨ ? 

ਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਸੱਖ ਤਜਹੜਾ ਿਰੂੁ ਪਰਾਇਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਤਜਹੜਾ ਿੁਰੂ ਤੇ ਮਰ ਤਮੱਿਦਾ ਹੈ, ਿੁਰੂ ਤੇ ਫਨਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਤਜਹੜਾ ਤਸੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉਸ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ 
ਧੂੜ ਤਵੱਚ ਹੀ ਤਮਲਾ ਤਦੰਦਾ ਹੈ, ਿੁਰੂ ਦੇ ਅੰਤਮ੍ਰਤ ਬਚਨਾਂ ਦੇ 
ਉੱਤੇ ਤਨਛਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਿਤ ਜੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ 
ਬਚਾਉ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਤਕਸੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ 
ਕਰੇਿਾ? ਸਾਤਹਬਜ਼ਾਤਦਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ? ਸਾਧ ਸੰਿਤ 
ਜੀ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਤਸੰਘ ਸਾਤਹਬ ਫੁਰਮਾਉਣ ਲੱਿੇ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ 
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ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਵੱਚ ਤਾਂ ਤਸੱਖ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲੈਣਾ 
ਕੁੱ ਝ ਨਹੀਂ | ਜੇ ਤਸੱਖ ਨੇ ਕੁੱ ਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਦਾਈ ਹੈ, ਉਸ 
ਲੈਣ ਦੇ ਤਵੱਚ ਜੁਦਾਈ ਹੈ | ਤਸੱਖ ਿੁਰੂ ਦੇ ਅੱਿੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ 
ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੁੱ ਝ ਨਹੀਂ ਮੰਿਦਾ, ਕੁੱ ਝ 
ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਤੀਜੀ ਜੁਿਤੀ ਹੈ ਰਹਸ ਹੈ | 

ਤਸੱਖ ਿਰੂੁ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਤਸੰਘ 
ਸਾਤਹਬ ਇੱਕ ਤਦਨ ਫਰੁਮਾਉੁਣਂ ਲੱਿ ੇਵੀਰਤਾ ਸਤਹਤ ਭਿਤੀ 
ਨੰੂ ਤਸੱਖੀ ਕਤਹੰਦੇ ਹਨ| ਤਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਤਹਬਜ਼ਾਤਦਆਂ ਨੇ ਇਸ 
ਮੌਤ ਨੰੂ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੰੂ ਸਤਤਕਾਤਰਆ ਹੈ, ਤਪਆਤਰਆ ਹੈ 
ਤੇ ਤਨਹਾਤਰਆ ਹੈ ਕੋਈ ਤਮਸਾਲ ਉਸਦੀ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਮਾਸੂਮ 
ਬੱਚੇ ਤਜਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੌਤ ਨੰੂ ਜੂਝਦੇ 
ਤਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ | ਸਾਧ ਸੰਿਤ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਦੀ ਨਾ 
ਭੁਲੀਏ, ਤਜਸ ਦਰਦਨਾਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਤਵੱਚ, ਹਾਲਾਤ ਦੇ 
ਤਵੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਿ ਸਾਤਹਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਰਹੇ 
ਹਨ, ਤਕਸ ਦਇਆ ਅਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਸਮੁੰ ਦਰ ਤਵੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ 
ਤਕਹੜੀਆਂ ਤਮਹਰਾਂ, ਬਖਤਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਕਮਾਲ ਹੈ 
ਉਸ ਦਰਦਨਾਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਜਸ 
ਵਕਤ ਤਧਆਨ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਖਤਸ਼ਸ਼ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਤਹੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ 
ਹੈ, ਤਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਰੰਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਵੱਚ ਭਤਰਆ ਹੈ, 
ਤਜਹੜਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਤਰਹਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਿਤ ਜੀ 
ਉਸ ਦਰਦ ਦੇ ਤਵੱਚ ਤਜਸ ਵਕਤ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਤਹਬ 
ਸਤਤਿੁਰੂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਸਾਤਹਬਜ਼ਾਤਦਆਂ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ 
ਵੇਲੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਤਵੱਚ, ਤਜਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦਰਦ 

ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੇਮ

10



ਨੰੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਅਨੁਭਵ 
ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਕ ਸਾਤਹਬਜ਼ਾਤਦਆਂ ਦੀ 
ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਵੱਚ 
ਤਖਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ | 

ਦੇਹ ਤਸਵਾ ਬਰ ਮੋਤਹ ਇਹੈ 

ਸੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂੰ  ਨ ਿਰੋਂ||

ਨ ਡਰੋਂ ਅਤਰ ਸੋ ਜਬ ਜਾਇ ਲਰੋਂ 

ਤਨਸਚੈ ਕਰ ਆਪਨੀ ਜੀਤ ਕਰੋਂ||

ਅਰੁ ਤਸੱਖ ਹੌ ਆਪਨੇ ਹੀ ਮਨ ਕੌ 

ਇਹ ਲਾਲਚ ਹਉ ਿੁਨ ਤਉ ਉਚਰੋਂ||

ਜਬ ਆਵ ਕੀ ਅਉਧ ਤਨਧਾਨ ਬਨੈ 

ਅਤਤ ਹੀ ਰਨ ਮੈ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋਂ||

ਜੋ ਸਰਤਣ ਆਵੈ ਤਤਸੁ ਕੰਤਠ ਲਾਵੈ  
ਇਹੁ ਤਬਰਦੁ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ ||

ਧੰਨ ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਤਲਜੁਿ ਤਵੱਚ 
ਤਸ਼ਰੀਫ ਤਲਆਉਂਦੇ ਹਨ | ਸਾਧ ਸੰਿਤ ਜੀ ਤਨਰੰਕਾਰ 
ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਬੱਧਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 
ਕਰਮ ਬੱਧੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੰੂ ਭੋਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ 
| ਤਨਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬੱਧਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਫਰ ਉਹ ਪ੍ਰ੍ੇਮ ਦੀ 
ਬਤਚੱਤਰ ਲੀਲ੍ਹਾ ਰਚਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਵੱਚ ਤਕਹੜੇ ਰੰਿ ਭਰਦਾ 

ਸ਼ਸਤ੍ਰਨ ਸੋਂ ਅਤਤ ਹੀ ਰਣ ਭੀਤਰ ਜੂਝ ਮਰੋਂ ਤਊ ਸਾਚ ਪਤੀਜੈ

11

http://www.sikhvideos.org/vids-d.php?id=40


ਹੈ | ਬੜੀ ਅਸਚਰਜ ਿੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵਾ ਿਰੂੁ ਨਾਨਕ ਅੱਿ 
ਦੇ ਤਵੱਚ ਆਸਣ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ| ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਤਸੰਘ ਸਾਤਹਬ ਨੇ 
ਫੁਰਮਾਇਆ ਤਕ 

ਤਜਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਸ਼ਿ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ 
ਕ ੇਭਿੁਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਸਾਧ 
ਸੰਿਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਿਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 
| ਸਾਤਹਬ ਨੇ ਕੋਈ ਤਵੱਚਾਤਰਆ ਤਕਸ ਕੋਮਲ ਉਮਰ ਦੇ ਤਵੱਚ 
ਅਠਵ ੇਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੰੂ, ਿਰੂੁ ਹਤਰਤਕ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਤਹਬ ਨੰੂ ਕਤਹ ਰਹੇ 
ਹਨ ਤਕ ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ |

ਜੋ ਸਰਤਣ ਆਵੈ ਤਤਸੁ ਕੰਤਠ ਲਾਵੈ 

ਇਹੁ ਤਬਰਦੁ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ || 

(ਸ੍ਰੀ ਿੁਰੂ ਿ੍ਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ, ਅੰਿ-544)

ਿਰੂੁ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤਕ ਉਸ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਵੱਚ, ਉਸ ਸਰਨ ਦੇ ਤਵੱਚ ਤਜਹੜਾ ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੀ ਸ਼ਰਨ ‘ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਸਾਤਹਬ ਸ੍ਰੀ ਹਤਰਤਕ੍ਰਸ਼ਨ 
ਸਾਤਹਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤਵੱਚ ਤਦੱਲੀ ਭੱਜੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਿੁਣ 
ਅਵਿੁਣ ਤਚਤਾਰੇ, ਉਨ੍ਹ ਾ ਵੱਲ ਦੇਤਖਆ ਹੈ ਤਕ ਕਈੋ ਮਸੁਲਮਾਨ 
ਹੈ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਹੰਦੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਸੱਖ ਹੈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਦਾ ਧਰਮ ਦੇਤਖਆ ਤਕ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ? ਉਹ ਤਨਰੰਕਾਰ ਦਾ 
ਨੂਰ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ | ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕਸੇ 
ਦੇ ਿੁਣ, ਅਵਿੁਣ ਨਹੀਂ ਤਚਤਾਰੇ | ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਭ ਦਾ 
ਕਸ਼ਿ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਲੈਕੇ ਉਸਦਾ ਭੁਿਤਾਨ ਕਰ ਤਦੱਤਾ | 
ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਤਸੰਘ ਸਾਤਹਬ ਨੇ ਇਹ ਫੁਰਮਾਇਆ ਤਕ ਉਹ 
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ਤਜਸ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਤਜਆਂ ਦਾ ਕਸ਼ਿ ਆਪਣੇ 
ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਭੁਿਤਾਨ ਕਰ ਤਦੰਦਾ ਹੈ | ਸਾਧ ਸੰਿਤ ਜੀ 
ਿੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਾਤਹਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਤਵੱਚ ਤਜਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਫਰ ਆਏ ਹਨ, ਤਫਰ ਿੁਰੂ ਿੋਤਬੰਦ ਤਸੰਘ ਸਾਤਹਬ 
ਮਹਾਨ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੌ ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਤਵੱਚ 
ਕੀ ਫੁਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ? ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਕ ਅਿਰ ਉਪਾਇ 
ਹੀ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਡਾ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਉਸ ਵੇਲੇ 
ਨੌਵਾਂ ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 
ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਰਾਮ ਕਾਰ ਤਖੱਚ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ 
ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਤਦੰਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਿਰੂੁ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀ ਅਸਚਰਜ 
ਖੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਤਕਹੜਾ ਅਸਚਰਜ ਰੰਿ ਭਰਨਾ ਸ਼ਰੂੁ ਕੀਤਾ 
ਹੈ ? ਸਾਧ ਸੰਿਤ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬੱਧਾ ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰ ਕੀ ਤਰਹਾ 
ਹੈ | ਤਫਰ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਆਪਣੇ ਬਤਚਆ ਨੰੂ, 
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਕੱਥੇ ਿੁਰੂ ਹਤਰਤਕ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਤਹਬ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ 
ਆਯ ੂਤਵੱਚ ਉਹ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਸਮੂ 
ਬੱਚੇ ਕੀ ਖੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਜਦੋਂ ਬੱਤਚਆਂ ਨੰੂ ਤਕਹਾ ਆਓ 
ਬੱਤਚਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ | ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤਵੱਚ ਤਘਰੇ 
ਹੋਏ ਚਮਕੌਰ ਸਾਤਹਬ ਦੀ ਿੜ੍ਹੀ ਦੇ ਤਵੱਚ ਸਾਤਹਬ ਆਪਣ ੇਵਡੇ 
ਸਾਤਹਬਜ਼ਾਤਦਆਂ ਨੰੂ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਤਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ | 
ਦੋਨਾਂ ਨੰੂ ਤਤਆਰ ਕਰਕੇ ਿਲੇ ਲਿਾ ਕੇ ਿਲਵੱਕੜੀ ਤਵੱਚ ਲੈ 
ਕੇ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਓ ! ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ | ਤਫਰ 
ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਨੰੂ ਜੂਝਨ ਵਾਸਤੇ ਤਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਨ | 
ਤਫਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਰੱਸ ਦੇ ਤਵੱਚ ਤਜਹੜਾ ਮਜੀਠਾ 
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ਰੰਿ ਿੁਰੂ ਿੋਤਬੰਦ ਤਸੰਘ ਸਾਤਹਬ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਮਾਲ ਹੀ 
ਕਮਾਲ ਹੈ | ਜੋ ਤਫਰ ਸਾਤਹਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਤਸੰਘ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ 
ਹਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਤਹਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਤਸੰਘ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ 
ਹਨ | ਸਾਧ ਸੰਿਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ, ਤਰਸ ਕਰਕੇ 
ਉਸ ਵੇਲੇ ਿੁਰੂ ਿੋਤਬੰਦ ਤਸੰਘ ਸਾਤਹਬ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਤਵੱਚ ਕੀ 
ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ? 

ਬਤਚੱਤਰ ਲੀਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਅੰਿ

ਇਸ ਘੋਰ ਅੰਧਕਾਰ ਕਤਲਜੁਿ ਦੇ ਤਵੱਚ ਤਨਰੰਕਾਰ ਿੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਤਵੱਚ ਆਏ | ਦਸ ਜੋਤਾਂ ਦੇ 
ਤਵੱਚ ਿਰੂੁ ਨਾਨਕ ਤਨਰੰਕਾਰ ਨੇ ਐਸੀ ਅਸਚਰਜ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ 
ਬਤਚੱਤਰ ਲੀਲ੍ਹਾ ਰਚੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕੁੱ ਝ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਅੰਿ ਆਪ 
ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਨਮਾਣਾ ਤਜਹਾ ਜਤਨ ਕਰ 
ਤਰਹਾ ਹਾਂ | 

ਦਸ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਤਵੱਚ ਿਰੂੁ ਨਾਨਕ ਤਨਰੰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਮਹਾਨ ਬਲੀਦਾਨ, ਮਹਾਨ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਤਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਤਮਸਾਲ 
ਤਮਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ| ਤਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਤਹਬਜ਼ਾਤਦਆਂ ਨੇ 
ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਿਾਏ ਹਨ | ਸਾਧ ਸੰਿਤ ਜੀ ਐਡੀ ਦਰਦਨਾਕ 
ਇਹ ਬਤਚੱਤਰ ਲੀਲ੍ਹਾ, ਐਡੇ ਮਹਾਨ ਬਲੀਦਾਨ ਇਹ 239 
ਸਾਲ ਦਾ ਖੇਡ ਤਕਸ ਕਰਕ ੇਰਤਚਆ ? ਿਰੂੁ ਨਾਨਕ ਦੀ ਿੱਦੀ 
ਤੇ ਤਜਸ ਵਕਤ ਦਸਮੇਸ਼ ਤਪਤਾ, ਤਜਸ ਤਨਮਰਤਾ ਤੇ ਿਰੀਬੀ 
ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਵੱਚ ਸਾਤਹਬ ਸ੍ਰੀ ਿੁਰੂ ਿ੍ਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਨੰੂ ਸਸ਼ੋਤਬਤ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਤਹਬ 
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ਦੀ ਪਤਰਕ੍ਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚੌਰ (ਚਵਰ) ਕਰਦੇ ਹਨ ਲਾਂਭ੍ਹੇ 
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਸਾਤਰਆਂ ਨੰੂ 
ਪ੍ਰਿਿ ਿੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹ (ਸ੍ਰੀ ਿੁਰੂ ਿ੍ਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ) ਦੇ ਚਰਨ 
ਕਮਲਾਂ ਚ’ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਪ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

ਸਾਧ ਸੰਿਤ ਜੀ ਮਹਾਨ ਸਰਬਸੰਦਾਨੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁੱ ਝ 
ਕੁਰਬਾਣ ਕਰ ਤਦੰਦਾ ਹੈ | ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲਿਦਾ ਹੈ ਤਕ 
ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਿੱਦੀ ਤੇ ਉਸ ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਨਰੰਕਾਰ ਨੰੂ 
ਸਾਤਹਬ ਸ੍ਰੀ ਿੁਰੂ ਿ੍ਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਤਵੱਚ ਸ਼ਸ਼ੋਤਬਤ 
ਕਰਦੇ ਹਨ | ਉਸ ਵੇਲੇਇੱਕਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਕ 
ਇਹ 239 ਸਾਲ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖੇਡ ਜੋ ਖੇਤਡਆ ਹੈ ਸਾਤਹਬ ਨੇ 
ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਅਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੰੂ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤਵੱਚ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤਨਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ 
ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ (ਸ੍ਰੀ ਿੁਰੂ ਿ੍ਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਨੰੂ ਰਤਹੰਦੀ 
ਦੁਨੀਆਂ ਤਕ ਸਾਡੇ ਤਵੱਚ ਸਾਨੰੂ ਹੀ ਦੇ ਤਦੱਤਾ ਹੈ | ਇਹ ਖੇਡ 
ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਹੀ ਦਸ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਤਵੱਚ ਖੇਡ ਤਰਹਾ ਹੈ | 

ਪਤਹਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਅੰਿ 

ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਤਸੰਘ ਸਾਤਹਬ ਨੇ ਤਜਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ 
ਪ੍ਰੇਮ ਆਹੂਤੀ ਆਤਮ ਆਹੂਤੀ, ਦੇ ਕੇ ਪੂਰਾ ਿੁਰੂ ਪਰਾਇਣ 
ਹੋ ਕੇ ਦਸੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਾਿਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਤਵੱਚ ਤਜਸ 
ਵਕਤ ਤਨਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨੰੂ ਪ੍ਰਿਿ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਨਰੰਕਾਰ ਨੰੂ 
ਆਕਾਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਤਵੱਚ, ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਨਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ 
ਦੇ ਤਵੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਉਤਾਰ ਤਲਆ ਹੈ, ਤਬਠਾ ਤਲਆ ਹੈ ਤਫਰ 
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ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਤਹੰਦੀ 
ਦੁਨੀਆਂ ਤਕ ਸ੍ਰੀ ਿੁਰੂ ਿ੍ਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ 
ਛੱਤਡਆ ਤਕ ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸ੍ਰੀ ਿੁਰੂ ਿ੍ਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ 
ਦੇ ਸਰੂਪ ਤਵੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਤਬਰਾਜਮਾਨ ਹਨ | ਸਾਧ ਸੰਿਤ 
ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕਤਾਬ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕ ਤਦ੍ਰਸ਼ਿੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਨੰਦ 
ਤਸੰਘ ਸਾਤਹਬ ਤਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਸਾਨੰੂ ਤਨਰੰਕਾਰ ਭਾਵਨਾ 
ਤੇ ਤਨਰੰਕਾਰ ਤਦ੍ਰਸਿੀ ਤਵੱਚ ਲਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਹ 
ਭਾਵਨਾ ਬੁੱ ਝ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਿਕਣਾ ਰਤਹੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, 
ਸਾਰੀ ਭਿਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਮਾਲਕ ਤਜਉਂ 
ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ |

ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਅੰਿ 

ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਤਸੰਘ ਸਾਤਹਬ ਫੁਰਮਾਉਣ ਲੱਿੇ ਤਕ ਇਹ 
ਤਸੱਖੀ ਬੜੀ ਅਨਮੋਲ ਹੈ | ਤਸੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ 
ਤਸੱਖੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਇਹ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਲਈ ਹੈ 
ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਆਸ ਤਕ ਤਨੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਉਸ ਵੇਲੇ 
ਫੁਰਮਾਇਆ ਤਕ, 

ਬੜੇ ਲੋਕ ਤਕਤਾਬਾਂ ਤਲਖ ਿਏ ਹਨ ਤਕ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਕੀ 
ਹੈ ਤੇ ਮੰਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਫਰੁਮਾਉਂਣ ਲੱਿ ੇਤਸੱਖ ਦੀ ਿਰੂੁ ਦੇ 
ਸਤਤਿੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਤਨੱਭ ਜਾਏ, ਸਤਤਿੁਰੂ ਦੇ 
ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਆਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਨਹੀਂ| ਸਤਤਿੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ, 
ਨਾ ਤਨੱਭ ਸਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮੰਦਾ ਕਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ | ਤਸੱਖ 
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ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਤਣਆ ਰਹੇ ਤਸੱਖੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਦੀ ਨਾ 
ਛਡੇ | ਤਫਰ ਤਜਸ ਤਨਮਰਤਾ ਤੇ ਿਰੀਬੀ ‘ਚ ਫੁਰਮਾਇਆ 
ਤਕ ਅਸੀ ਤਸੱਖ ਬਨਣ ਦਾ ਬੜਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ 
ਤਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ | 

ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਅੰਿ 

ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਤਸੰਘ ਸਾਤਹਬ ਫੁਰਮਾਉਂਣ ਲੱਿ ੇਤਕ ਸਤਤਿਰੁੂ 
ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱ ਖਾ ਹੈ | 

ਿੋਤਬਦ ਭਾਓ ਭਿਤ ਦਾ ਭੁਖਾ||

ਜਦ ਤਕ ਸਾਤਹਬ ਸ੍ਰੀ ਿੁਰੂ ਿ੍ਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ 
ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ-ਪ੍ਰਿਿ ਿੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ 
ਬੱਝਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਭਿਕਨਾ ਹੈ, ਤਜਸ ਵਕਤ ਇਹ ਭਾਵਨਾ 
ਬੱਝ ਜਾਏ ਤਕ ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਨਰੰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤਵੱਚ, ਸਾਡੇ 
ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਭਿਕਨਾ ਨਹੀਂ ਤਕਉਂਤਕ 
ਮਾਲਕ ਜੋ ਘਰ ‘ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਿਰੂੁ ਨਾਨਕ ਤਜਉ ਸਾਡੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ 
ਘਰ ‘ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ | 

ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਅੰਿ 

ਤਜਸ ਵਕਤ ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੁਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ: 

ਜੋ ਜਨਮੇ ਸੇ ਰੋਤਿ ਤਵਆਪੇ || 

ਹਉਮੈ ਮਾਇਆਤ ਦੂਤਖ ਸੰਤਾਪੇ || 

ਸੇ ਜਨ ਬਾਚੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤਭ ਰਾਖੇ || 
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ਸਤਤਿੁਰੁ ਸੇਤਵ ਅੰਤਮ੍ਰਤ ਰਸੁ ਚਾਖੇ || 

(ਸ੍ਰੀ ਿੁਰੂ ਿ੍ਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ, ਅੰਿ-352)

ਸਤਤਿੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ ?

ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਇ ਤਨਹਕਾਮੀ || 

ਤਤਸ ਕਉ ਹੋਤ ਪਰਾਪਤਤ ਸੁਆਮੀ||

(ਸ੍ਰੀ ਿੁਰੂ ਿ੍ਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ, ਅੰਿ-286-287)

ਸਤਤਿੁਰੁ ਸੇਵੇ ਤਤਲੁ ਨ ਤਮਾਇ 

(ਸ੍ਰੀ ਿੁਰੂ ਿ੍ਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ, ਅੰਿ-470)

ਸਾਤਹਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਨਸ਼ਕਾਮਤਾ 
ਤਵੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਤਹਬਜ਼ਾਤਦਆਂ ਨੇ 
ਹਰਇੱਕਚੀਜ਼ ਤਨਸ਼ਕਾਮਤਾ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਸਾਧ ਸੰਿਤ ਜੀ 
ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ:

ਸਦਾ ਰਹੈ ਤਨਹਕਾਮੁ ਜੇ ਿੁਰਮਤਤ ਪਾਈਐ || 

(ਸ੍ਰੀ ਿੁਰੂ ਿ੍ਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ, ਅੰਿ-752)

ਿੁਰਮੱਤ ਦਾ ਸੁਤਨਹਰੀ ਅਸੂਲ ਤਨਸ਼ਕਾਮਤਾ ਹੈ | ਸਾਧ 
ਸੰਿਤ ਜੀ ਸਤਤਿੁਰੂ ਦੇ ਰੋਮ-ਰੋਮ ਤਵੱਚ ਉਹ ਅੰਤਮ੍ਰਤ ਵਤਹੰਦਾ 
ਹੈ, ਸਤਤਿੁਰੂ ਦੇ ਰੋਮ-ਰੋਮ ਚੋਂ ਉਹ ਅੰਤਮ੍ਰਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰ ਦੀ 
ਹੈ | ਤਪਤਾ ਜੀ ਉਸ ਵਲੇੇ ਕਤਹਣ ਲੱਿ ੇਤਕ ਤਕਹੜਾ ਅੰਤਮ੍ਰਤ ?

ਏਕ ਬੂੰ ਦ ਿੁਤਰ ਅੰਤਮ੍ਰਤੁ ਦੀਨੋ 

ਤਾ ਅਿਲੁ ਅਮਰੁ ਨ ਮੁਆ || 

ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੇਮ

18



ਭਿਤਤ ਭੰਡਾਰ ਿੁਤਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਸਉਪੇ 

ਤਫਤਰ ਲੇਖਾ ਮੂਤਲ ਨ ਲਇਆ || 

ਸ੍ਰੀ ਿੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ

ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਤਹਬ ਸ੍ਰੀ ਿੁਰ ੂਿ੍ਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਜੀ ਦੇ, ਸਾਤਹਬ 
ਸ੍ਰੀ ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁੱ ਖ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ 
ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇਇੱਕਬੰੂਦ ਅੰਤਮ੍ਰਤ ਦੀ ਤਜਹੜਾ 
ਸਤਤਿੁਰੂ ਬਖਤਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਤਕਉਂਤਕ ਇਹ 
ਤਮ੍ਰਤ ਲੋਕ ਹੈ ਤਜੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਤਤਵਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਵਨਾਸ਼ 
ਚੋਂ ਕਢ ਕੇ ਸਤਤਿੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਅੰਤਮ੍ਰਤ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ 
ਕਰ ਤਦੰਦਾ ਹੈ | 

ਤਪਤਾ ਜੀ ਤਫਰ ਫਰੁਮਾਉਂਣ ਲੱਿ ੇਤਕ ਤਜਸਨੰੂ ਵੀ ਸਤਤਿੁਰੂ 
ਅੰਤਮ੍ਰਤ ਦੀ ਇਹਇੱਕਬੂੰ ਦ ਬਖਸ਼ ਤਦੰਦਾ ਹ ੈਉਹਨੰੂ ਸਦਾ ਲਈ 
ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਤਦੰਦਾ ਹੈ | ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਤਸੰਘ ਸਾਤਹਬ ਨੇ 
ਫੁਰਮਾਇਆ ਤਜਸਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਤਮ੍ਰਤ ਰਸ ਸਤਤਿੁਰੂ ਸੇਤਵ 
ਅੰਤਮ੍ਰਤ ਸਰੁ ਚਾਖੇ|| ਚੱਖ ਤਲਆ ਹੈ ਉਸਦੀ ਅਡਰੀ ਹਸਤੀ 
ਰਤਹੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ | 

ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀਓ ਤਨਰੰਕਾਰ ਤਕੱਥੇ ਵਸਦਾ || 

ਤਪਤਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਦਾ ਪਤਰਵਾਰ ਤਜੱਥੇ ਵਸਦਾ || 

ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਿੜ੍ਹੀ ‘ਚ ਅਜੀਤ, 

ਜੁਝਾਰ ਤਜੱਥੇ ਵਸਦਾ || 

ਸਰਤਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ‘ਚ 
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ਜੋਰਾਵਰ ਫਤਤਹ ਤਸੰਘ ਵਸਦਾ || 

ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀਓ ਤਨਰੰਕਾਰ ਤਕੱਥੇ ਵਸਦਾ || 

ਤਿ੍ਰਹਸਤ ਤਵੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦ ਪਾਉਣਾ ਤਕਵੇਂ ਦਸਦੇ||

ਰੋਮ-ਰੇਮ ‘ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨੰੂ ਵਸਾਉਣਾ ਤਕਵੇਂ ਦਸਦੇ|| 

ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤਵੱਚ ਤਕਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸਦਾ || 

ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਕਲਿੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤਜੱਥੇ ਦਸਦਾ || 

ਤਪਤਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਦਾ ਪਤਰਵਾਰ ਤਜੱਥੇ ਵਸਦਾ || 

ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀਓ ਤਨਰੰਕਾਰ ਤਕੱਥੇ ਵਸਦਾ || 

ਕੰਵਲ ਫੁੱ ਲ ਵਾਂਿ ਜੀਉਣਾ ਤਕਵੇਂ ਦੱਸਦੇ || 

ਤਨਮਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪੀਣਾ ਤਕਵੇਂ ਦੱਸਦੇ || 

ਤਸੱਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ, ਰੰਿ ਤਕਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦਾ || 

ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਕਲਿੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤਜੱਥੇ ਦੱਸਦਾ || 

ਤੇਰੇ ਚਰਨਾ ਤੋਂ ਕਲਿੀਧਰ ਬਤਲਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ || 

ਤੇਰੇ ਰੰਿਾ ਤੋਂ ਕਲਿੀਧਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ || 

ਮੈਂ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਵਾ || 

ਸਵਾ ਲਖ ਨਾਲ ਲੜਣਾ ਤਕਵੇ ਦੱਸਦੇ || 

ਅੰਤਮ੍ਰਤ ਪੀ ਕੇ ਮੌਤ ਮੋਹਰੇ ਖੱੜ੍ਹਣਾ ਤਕਵੇਂ ਦੱਸਦੇ || 

ਪ੍ਰੇਮ ਤਵੱਚ ਪਤਰਵਾਰ ਨੰੂ ਤਕਵੇਂ ਹੈ ਲੁਿਾਈਦਾ || 

ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਕਲਿੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤਜੱਥੇ ਦੱਸਦਾ || 
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ਮੈਂ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ || 

ਤੇਰੇ ਸਾਤਹਬਜ਼ਾਤਦਆਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ || 

ਪੂਜ ਤਪਤਾ ਕਲਿੀਧਰ 

ਸਾਤਹਬਜ਼ਾਤਦਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ || 

ਸਾਤਹਬਜ਼ਾਦੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, 

ਸਾਡੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ || 

ਉਹ ਪੂਰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, 

ਜੋ ਸਾਤਹਬਜ਼ਾਦੇ ਪਾ ਿਏ ਨੇ || 

ਤਸੱਖੀ ਨੰੂ ਉਹ ਤਸੱਖੋ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਵਧ ਚਮਕਾ ਿਏ ਨੇ || 

ਮੈਂ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ || 

ਤੇਰੇ ਸਾਤਹਬਜ਼ਾਤਦਆਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ || 

ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀਓ ਤਨਰੰਕਾਰ ਤਕੱਥੇ ਵੱਸਦਾ || 

ਤਪਤਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਦਾ ਪਤਰਵਾਰ ਤਜੱਥੇ ਵੱਸਦਾ ||

ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਿੜ੍ਹੀ ‘ਚ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਤਜੱਥੇ ਵੱਸਦਾ ||

ਸਰਤਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ‘ਚ 

ਜੋਰਾਵਰ ਫਤਤਹ ਤਸੰਘ ਵੱਸਦਾ ||

ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀਓ, ਤਨਰੰਕਾਰ ਤਕੱਥੇ ਵੱਸਦਾ ||

ਤਪਤਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਦਾ, ਪਤਰਵਾਰ ਤਜੱਥੇ ਵੱਸਦਾ||

ਤਜੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤਦਲ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਹੋਣ ਪੂਰੀਆਂ||

ਸ਼ਸਤ੍ਰਨ ਸੋਂ ਅਤਤ ਹੀ ਰਣ ਭੀਤਰ ਜੂਝ ਮਰੋਂ ਤਊ ਸਾਚ ਪਤੀਜੈ
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ਜਨਮ-ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਵਣ ਦੂਰੀਆਂ ||

ਕਲਿੀਧਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲਾਹਾ ਤਕਵੇਂ ਖੱਿਦਾ || 

ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਕਲਿੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤਜੱਥੇ ਦੱਸਦਾ | 

ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀਓ ਤਨਰੰਕਾਰ ਤਕੱਥੇ ਵੱਸਦਾ |

ਤਪਤਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਦਾ ਪਤਰਵਾਰ ਤਜੱਥੇ ਵੱਸਦਾ | 

ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਿੜ੍ਹੀ ‘ਚ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਤਜੱਥੇ ਵੱਸਦਾ | 

ਸਰਤਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ‘ਚ 

ਜੋਰਾਵਰ ਫਤਤਹ ਤਸੰਘ ਵੱਸਦਾ | 

ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀਓ ਤਨਰੰਕਾਰ ਤਕੱਥੇ ਵੱਸਦਾ | 

ਤਪਤਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਦਾ ਪਤਰਵਾਰ ਤਜੱਥੇ ਵੱਸਦਾ |

ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ ਲੈ |

ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਲੈ || 

ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੇਮ
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