
ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ
ਮਹਾ ਪੁਰਖਾ ਕਾ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੈ ਕਕਤੈ ਪਰਥਾਇ||

ਓਇ ਅੰਕਮ੍ਰਤ ਭਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹਕਹ 

ਓਨਾ ਕਤਲੁ ਨ ਤਮਾਇ||

ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਕ ਕਿਨ ਅੰਕਮ੍ਰਤ ਵੇਲੇ ਪੂਜਯ ਕਪਤਾ 
ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ| ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਪਤਾ ਜੀ ਨੇ 
ਿਾਸ ਨਾਲ ਜੋ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਪਕਹਲੋਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਝੇਂ 
ਕਰਿਾ ਹਾਂ|

ਫੁਰਮਾਇਆ ਿੇਖੋ ਪੁੱ ਤ ਤੂੰ  ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਨੰਿ ਕਸੰਘ 
ਸਾਕਹਬ ਿੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਕਵੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੀ ਪਾਵਨ 
ਗੋਿ ਿਾ ਮਹਾਂ ਆਨੰਿ ਮਾਕਨਆ ਹੈ , ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ 
ਕਮਲਾਂ ਿੀ ਛੂਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੇ ਪਾਵਨ 
ਮੁਖਾਰਕਬੰਿ ਤੋਂ ਅੰਕਮ੍ਰਤ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਹਨ| ਪੱੁਤ ਤੰੂ ਰੱਜ 
ਰੱਜ ਕੇ ਬਾਕਬਆਂ ਿੇ ਪਾਵਨ ਕਿਿਾਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੇ 
ਅਸਚਰਜ ਕਤੋਕ ਿਖੇੇ ਹਨ| ਬਾਬਾ ਨੰਿ ਕਸੰਘ ਸਾਕਹਬ ਕਜਸ 
ਕਵਲੱਖਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਵੱਚ ਕਵਚਰਿੇ ਸਨ ਉਸਿਾ ਰਜ ਰਜ 
ਕੇ ਅਨੰਿ ਮਾਕਣਆ ਹੈ ਕਪਤਾ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਣ ਲੱਗੇ ਕਕ ਪੁੱ ਤ 
ਤੇਰਾ ਬਾਕਬਆਂ ਿੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱ ਚਾ ਕਪਆਰ ਅਤੇ 
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ਲਗਾਵ ਤੇਰੀਆਂ ਕਤੰਨੋਂ  ਭੈਣਾ ਿੇ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ| 
ਕਫਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਕਹਬ ਜੀ ਿੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਿ ਿੇ 
ਬਾਰੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਕਕ:

ਮਹਾ ਪੁਰਖਾ ਕਾ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੈ ਕਕਤੈ ਪਰਥਾਇ||

ਓਇ ਅੰਕਮ੍ਰਤ ਭਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹਕਹ ਓਨਾ ਕਤਲ ੁਨ ਤਮਾਇ||

ਬਾਬਾ ਨੰਿ ਕਸੰਘ ਸਾਕਹਬ ਿ ੇਉਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਜਹੜਾ 
ਅੰਕਮ੍ਰਤ ਰਸ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਤਕਰਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਅੰਕਮ੍ਰਤ ਕਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਚੋਂ ਵਰਕਸਆ ਹੈ ਉੱਸੇ ਅੰਕਮ੍ਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਿੇ 
ਤੁਸੀ ਅਸਚਰਜ ਕੋਤਕ ਿੇਖੇ ਹਨ ਉਸ ਅੰਕਮ੍ਰਤ ਬਾਰੇ ਕਕਸੇ 
ਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਕ ਬਾਕਬਆਂ ਨੇ ਕਕਸ ਪਰਥਾਏ ਉਹ ਅੰਕਮ੍ਰਤ 
ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਕਉਂਕਕ ਉਹ ਅੰਕਮ੍ਰਤ ਕਜਹੜਾ ਕਨਰੰਕਾਰ 
ਿਾ ਅੰਕਮ੍ਰਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਨਰੰਕਾਰ ਿਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ 
ਕਨਰੰਕਾਰ ਿੇ ਸਾਰੇ ਬਕਚਆਂ ਿਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ| ਬਾਬਾ ਨੰਿ ਕਸੰਘ 
ਸਾਕਹਬ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਮੁਹਤਾਜ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਅਤੇ ਇਕ 
ਕਤੱਲ ਿੀ ਤਮਾ ਨਾ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਕਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਨਰੰਕਾਰ 
ਪਰਾਇਣ ਸਨ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਵੀ ਮਾਣ ਆਪਣੇ ਉਪਰ 
ਨਹੀਂ ਕਲਆ, ਕਜਸ ਅੰਕਮ੍ਰਤ ਿੀ ਬਾਬਾ ਨੰਿ ਕਸੰਘ ਸਾਕਹਬ ਉਸ 
ਵੇਲੇ ਵਰਖਾ ਕਰਿੇ ਸਨ ਉਹ ਵਰਖਾ ਕਕਸ ਪਰਥਾਏੇ ਹੋਈ ਹੈ 
ਕਕ ਪੁੱ ਤ ਇਸ ਅੰਕਮ੍ਰਤ ਨੰੂ ਕਨਰੰਕਾਰ ਿੇ ਸਾਰੇ ਬੱਕਚਆਂ ਤੱਕ 
(ਸਮੁੱ ਚੇ ਸੰਸਾਰ ਤਕ) ਪਹੁੰ ਚਾਣਾ ਸਾਡੀ ਪਰਮ ਸੇਵਾ ਬਨਿੀ 
ਹੈ, ਕਕਉਂਕਕ ਇਹ ਅੰਕਮ੍ਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਨਰੰਕਾਰ ਿ ੇਸਾਰੇ ਬੱਕਚਆਂ 
ਿੀ ਸਾਂਝੀ ਕਵਰਾਸਤ ਹੈ|

ਕਜਸ ਵਰੈਾਗ ਕਵੱਚ ਕਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਉਸ ਵਰੈਾਗ 

ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੇਮ

2



ਕਵੱਚ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੇ ਕਪਆਰ ਭਰੇ ਹੰਝੂਆਂ ਿੀ ਅੰਕਮ੍ਰਤਧਾਰਾ ਬਾਬਾ 
ਨੰਿ ਕਸੰਘ ਸਾਕਹਬ ਿੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਵਕਹ ਰਹੀ ਸੀ| 
ਉਹ ਕਪਆਰ ਭਰੇ ਹੰਝੂਆਂ ਿਾ ਸਿਕਾ ਹੀ ਇਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ 
ਆਰੰਭਤਾ ਸੀ ਇਕ ਵਰੈਾਗਮਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿਾਤਾ ਬਖਸ਼ ਲੈ 
ਕਮਸ਼ਨ ਿੀ ਤੇ ਸਾਕਹਬ ਿੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਕਵੱਚ ਪੂਜਯ ਕਪਤਾ 
ਜੀ ਿੀ ਕਵਨੰਮਰ ਤੇ ਸਿੀਵੀ ਡੰਡੌਤ ਬੰਿਨਾ ਿੀ |

ਿਾਸਨ ਿਾਸ

ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਸੰਘ 
203, ਸੈਕਟਰ 33 ਏ
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ਜੋ ਹਮ ਕੋ ਪਰਮੇਸੁਰ ਉਚਕਰ ਹੈਂ

Jo Hum Ko Parmesar Uchar Hai
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ਕਪਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਿਨ ਕਕਹਣ ਲੱਗੇ ਕਕ ਪ੍ਰੇਮ ਿਾ 
ਕਨਖਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਿਾ ਸਾਰ ਰਸ ਕੀ ਹੈ ? ਪ੍ਰੇਮ ਿੇ 
ਅਰਥ ਕੀ ਹਨ ? ਪ੍ਰੇਮ ਿੀ ਅਸਲ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੈ 
? ਕਫਰ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਿੇ ਕੇ ਕਕਹਣ ਲੱਗੇ ਕਕ ਪ੍ਰੇਮ 
ਿਾ ਸਾਰ ਰਸ ਵੀ ਬਲੀਿਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਿਾ ਕਨਖਾਰ ਵੀ 
ਬਲੀਿਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੇ ਿੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੀ ਬਲੀਿਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੇ 
ਿੇ ਅਰਥ ਵੀ ਬਲੀਿਾਨ ਹਨ | 
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ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਿਰਵੇਸ ਨੰੂ ਅੱਲਾ ਿੇ ਨੂਰ ਿਾ 
ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼

ਜੋ ਹਮ ਕੋ ਪਰਮੇਸੁਰ ਉਚਕਰ ਹੈਂ || 

ਤੇ ਸਭ ਨਰਕਕ ਕੁੰ ਡ ਮਕਹ ਪਕਰ ਹੈਂ ||

ਗੁਰੂ ਗੋਕਬੰਿ ਕਸੰਘ ਸਾਕਹਬ

ਆਕਪ ਨਰਾਇਣ ੁਕਲਾ ਧਾਕਰ ਜਗ ਮਕਹ ਪਰਵਕਰਯਉ ||

ਕਨਰੰਕਾਕਰ ਆਕਾਰੁ ਜੋਕਤ ਜਗ ਮੰਡਕਲ ਕਕਰਯਉ ||

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਕਹਬ, ਅੰਗ-1395)

ਕਜਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹ ਕਈੋ ਕਲਾ ਖੇਡਿਾ ਹੈ 
ਉਸ ਵਲੇੇ ਕਨਰੰਕਾਰ, ਆਕਾਰ 

ਸਰੂਪ, ਸਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਕਵੱਚ, ਇਸ ਜਗਤ ਕਵੱਚ ਜਿੋਂ ਕੋਈ 
ਖੇਡ ਰਚਿਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਿਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋਈ 
ਅਨੁਭਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਪਕੜ ਸਕਿਾ ਹੈ | 
ਿਸ਼ਮਸ਼ੇ ਕਪਤਾ ਕਜਸ ਵਕਤ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਿ ੇਕਵੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ 
ਕਲਆਉਂਿੇ ਹਨ | ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸੱਜਿਾ 

ਜੋ ਹਮ ਕੋ ਪਰਮੇਸਰ ਉਚਰਰ ਹੈਂ
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ਕੀਤਾ ਹੈ | ਮਰੁੀਿ ਪੱੁਛਿ ੇਹਨ ਕਕ ਪੀਰ ਸਾਕਹਬ ਅੱਜ ਉਲਟੇ 
ਪਾਸੇ ਸਜਿਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ | ਪੀਰ ਸਾਕਹਬ ਫੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ 
ਕਕ ਅæਲਾ ਿਾ ਨੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਕਜਸ ਪਾਸੇ ਉਹ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ | ਿੋ 
ਕਟੋਰੇ ਿੁæਧ ਿੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਅæਗੇ ਰੱਖ ਕਿæਤੇ ਹਨ | ਉਸ 
ਰੱਬੀ ਬਾਲ ਨੇ ਅਪਣੇ ਿੋਵੇਂ ਮਾਸੂਮ ਕਨਰਮਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਮਈ 
ਪਾਵਨ ਹੱਥ ਿੋਵੇਂ ਕਟੋਕਰਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕਿੱਤੇ ਹਨ |

ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸ਼-ਅਸ਼ ਕਰ ਉੱਠੇ ਹਨ ਪੀਰ ਭੀਖਣ 
ਸ਼ਾਹ, ਅੱਲਾ ਿਾ ਨੂਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਿਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ | 
ਇਸ ਿੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਭ ਿੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨੂਰ, ਕਜਸ ਨੂਰ 
ਤੋ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿੇ 
ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਮਨੱੁਖਤਾ 
ਿਾ ਸਾਂਝਾ ਪੀਰ ਉਸ ਕਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਗੁਰੂ ਗੋਕਬੰਿ 
ਕਸੰਘ ਸਾਕਹਬ ਿੀ ਵਕਡਆਈ ਨੰੂ ਕਬਆਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ 
| ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਤੰਨ ਸੌ ਸਾਲਾ ਕਿਵਸ ਸ੍ਰੀ ਗਰੁ ੂਗ੍ਰੰ ਥ 
ਸਾਕਹਬ ਿਾ ਗਰੁਗੱਿੀ ਕਿਵਸ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਤਾਬਿੀ ਸਾਡੇ 
ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਹੈ | ਸਾਕਹਬ ਿੇ ਚਰਨਾਂ ਕਵੱਚ ਇੱਕ 
ਕਵਨੰਮਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਿਾ ਇੱਕ ਕਨਮਾਣਾ ਕਜਹਾ ਯਤਨ ਹੈ | 

ਇਹ ਕਬਕਧ ਕਰਤ ਤਪੱਕਸਆ ਭਯੋ | 

ਿ੍ੈੈ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹ੍ੈ ਗਯੋ |

ਿਸਮੇਸ਼ ਕਪਤਾ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਕਥਾ ਕਵੱਚ ਫੁਰਮਾਉਂਿੇ 
ਹਨ | “ਿ੍ੈੈ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹ੍ੈ ਗਯੋ”:

ਕਨਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਸੱਚ ੇਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ 
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ਜਗ੍ਹਾ ਿੇ ਬਾਰੇ ਿੱਸਿੇ ਹਨ | ‘ਹੇਮਕੁੰ ਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ’ | 
ਕਜੱਥੇ ਘਟਨਾਂ ਵਰਤਿੀ ਹੈ ਕਜਸ ਜੁਗ ਿੇ ਕਵੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿੀ 
ਹੈ ਇਹ ਘਟਨਾਂ ਜਿੋਂ ਕਨਰੰਕਾਰ ਿੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੇਮ 
ਤਪੱਸਵੀ ਿਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਥਾਨ 
ਸੰਸਾਰ ਿਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ 
ਪੂਜਾ ਸਥੱਲ ਬਣ ਜਾਂਿਾ ਹੈ | ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਿੀ ਧਰਤੀ ਿੀ 
ਧੂੜ ਨੰੂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ 
ਤਰਸਿਾ ਹੈ | ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਅਸਚਰਜ ਲੀਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਜਹੜੀ 
ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਰਤਿੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ 
ਵਲੇੇ ਵਰਤਿੀ ਹੈ ਜਿੋਂ ਿ ੋਤੋਂ ਇੱਕ ਹੰੁਿ ੇਹਨ ਪਰ ਕਜਸ ਵਕਤ 
ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੋ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ | 

ਕਜਉ ਕਤਉ ਪ੍ਰਭ ਹਮ ਕੋ ਸਮਝਾਯੋ||

ਇਮ ਕਕਹ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਕ ਪਠਾਯੋ|| 

ਮੈ ਅਪਨਾ ਸੁਤ ਤੋਕਹ ਕਨਵਾਜਾ || 

ਪੰਥੁ ਪ੍ਰਚੁਰ ਕਰਬੇ ਕਹੁ ਸਾਜਾ || 

ਜਾਕਹ ਤਹਾ ਤੇ ਧਰਮੁ ਚਲਾਇ || 

ਕਬੁਕਧ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਾਇ || 

ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੋ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | 

ਕਚਤ ਨ ਭਯੋ ਹਮਰੋ ਆਵਨ ਕਕਹ || 

ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸ੍ਰਕਤ ਪ੍ਰਭੁ ਚਰਨਨ ਮਕਹ || 

ਕਨਰੰਕਾਰ ਕਵੱਚੋਂ ਕਨਕਲ ਕ ੇਬਾਹਰ ਮਾਤ ਲੋਕ, ਕਕਲਜੁਗ 

ਜੋ ਹਮ ਕੋ ਪਰਮੇਸਰ ਉਚਰਰ ਹੈਂ

9



ਕਵੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਤੇ ਕਚੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾ| ਜਿੋਂ ਇੱਕ 
ਤੋਂ ਿੋ ਹੰੁਿੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ ? ਕਜਸ ਜੁਗ ਿੇ 
ਕਵੱਚ ਵੀ ਕਨਰੰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੋ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਿਾ ਹੈ | ਜਿੋਂ 
ਕਨਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਨਰੰਕਾਰ ਕਨਕਲ ਕੇ ਿਨੁੀਆਂ ਕਵੱਚ, ਇਸ ਜੁਗ 
ਕਵੱਚ ਆਉਂਿਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਭੜਕਿੀ 
ਹੈ ਕਜਹੜੀ ਸੱਤੇ ਸਮੁੰ ਿਰਾ ਨੰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 
ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਕ ਸਾਰੇ ਜੁਗ ਨੰੂ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਕਿੰਿੀ ਹੈ 
ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਵਰਤਿੀ ਹੈ | ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸਾ 
ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਅਤੇ ਤੁਫਾਨ ਆਉਂਿਾ ਹੈ ਕਜਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੋ 
ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਿਾ ਹੈ |

ਅਬ ਮੈਂ ਅਪਨੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੋ || 

ਤਪ ਸਾਧਤ ਕਜਹ ਕਬਕਧ ਮੁਕਹ ਆਨੋ ||

ਹੇਮ ਕੁੰ ਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ || 

ਸਪਤਕਸ੍ਰੰ ਗ ਸੋਕਭਤ ਹੈ ਤਹਾਂ || 

ਸਪਤ ਕਸ੍ਰੰ ਗ ਕਤਹ ਨਾਮੁ ਕਹਾਵਾ || 

ਪੰਡੁ ਰਾਜ ਜਹ ਜੋਗੁ ਕਮਾਵਾ ||

ਤਹ ਹਮ ਅਕਧਕ ਤਪੱਕਸਆ ਸਾਧੀ || 

ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲਕਾ ਅਰਾਧੀ ||

ਇਹ ਕਬਕਧ ਕਰਤ ਤਪੱਕਸਆ ਭਯੋ || 

ਿ੍ੈੈ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹ੍ੈ ਗਯੋ || 

ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ || 
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ਬਹੁ ਕਬਕਧ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ || 

ਕਤਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਖ ਕੀ ਸੇਵਾ || 

ਤਾ ਤੇ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਕਨ ਗੁਰਿੇਵਾ ||

ਕਤਨ ਪ੍ਰਭ ਜਬ ਆਇਸੁ ਮੁਕਹ ਿੀਆ|| 

ਤਬ ਹਮ ਜਨਮ ਕਲੂ ਮਕਹ ਲੀਆ|| 

ਕਚਤ ਨ ਭਯੋ ਹਮਰੋ ਆਵਨ ਕਕਹ||

ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸ੍ਰਕਤ ਪ੍ਰਭੁ ਚਰਨਨ ਮਕਹ|| 

ਕਜਉ ਕਤਉ ਪ੍ਰਭ ਹਮ ਕੋ ਸਮਝਾਯੋ || 

ਇਮ ਕਕਹ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪਠਾਯੋ|| 

ਮੈਂ ਅਪਨਾ ਸੁਤ ਤੋਕਹ ਕਨਵਾਜਾ || 

ਪੰਥੁ ਪ੍ਰਚੁਰ ਕਰਬੇ ਕਹੁ ਸਾਜਾ || 

ਜਾਕਹ ਤਹਾ ਤੈ ਧਰਮੁ ਚਲਾਇ || 

ਕਬੁਕਧ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਾਇ || 

ਠਾਢ ਭਯੋ ਮੈਂ ਜੋਕਰ ਕਰ ਬਚਨ ਕਹਾ ਕਸਰ ਨਯਾਇ||

ਪੰਥ ਚਲੈ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ ਜਬ ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਸਹਾਇ ||

ਇਹ ਕਾਰਕਨ ਪ੍ਰਭ ਮੋਕਹ ਪਠਾਯੋ || 

ਤਬ ਮੈ ਜਗਕਤ ਜਨਮੂ ਧਕਰ ਆਯੋ || 

ਕਜਮ ਕਤਨ ਕਹੀ ਕਤਨੈ ਕਤਮ ਕਕਹ ਹੋਂ|| 

ਅਉਰ ਕਕਸੂ ਤੇ ਬੈਰ ਨ ਗਕਹ ਹੋਂ || 
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ਜੋ ਹਮ ਕੋ ਪਰਮੇਸਰ ਉਚਕਰ ਹੈਂ || 

ਤੇ ਸਭ ਨਰਕਕ ਕੁੰ ਡ ਮਕਹ ਪਕਰ ਹੈਂ || 

ਮੋ ਕੋ ਿਾਸੁ ਤਵਨ ਕਾ ਜਾਨੋ || 

ਯਾ ਮੈਂ ਭੇਿੁ ਨ ਰੰਚ ਪਛਾਨੋ || 

ਮੈਂ ਹੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਿਾਸਾ || 

ਿੇਖਕਨ ਆਯੋ ਜਗਤ ਤਮਾਸਾ || 

ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜਗਕਤ ਕਹਾ ਸੋ ਕਕਹ ਹੌ || 

ਕਮ੍ਰਤ ਲੋਕ ਤੇ ਮੋਕਨ ਨ ਰਕਹ ਹੌ || 

ਪਟਨਾ ਸਹਰ ਕਬਖੈ ਭਵ ਲਯੋ 

ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੋਂ ਕਨਰੰਕਾਰ ਿੇ ਕਵੱਚੋਂ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਿੇ ਕਵੱਚੋਂ, ਜਿੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੋ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ | ਕਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਸ਼ਮੇਸ਼ 
ਕਪਤਾ ਨੇ ਪਕਹਲੇ ਹੀ ਫਰੁਮਾਇਆ ਹੈ ‘ਿ੍ੈ ੈਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੈ੍ ਗਯੋ 
|| ਕਫਰ ਕਜਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਿੇ ਹੁਕਮ 
ਨਾਲ ਕਫਰ ਇਸ ਕਕਲਜੁਗ ਿੇ ਕਵੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਕਲਆ ਹੈ | 
ਕਚੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾ ਸੀ ਉਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਕਨਰੰਕਾਰ 
ਨੇ ਇਸ ਧਰਮ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕਿੱਤਾ | ਸਾਧ 
ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਜਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਿੇ ਕਵੱਚੋਂ ਨਾਮ ਤੇ 
ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ, ਨਾਮ ਤੇ ਰੂਪ ਿੇ 
ਨਾਲ ਹੀ ਕਫਰ ਐਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲੀਲ੍ਹਾ ਰਚ ਕਿੰਿਾ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਮ 
ਿੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਬਣਾ ਕਿੰਿਾ ਹੈ | ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਲੀਲ੍ਹਾ ਨੰੂ 
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ਰਚਣ ਿਾ ਕਜਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 
ਕਕ ਉਸ ਪ੍ਰ੍ੇਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਅਗਵਾਹੀ ਲੈ 
ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਿਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਕਨਰੰਕਾਰ ਵੱਲ 
ਤੁਰ ਪੈਂਿਾ ਹੈ | ਿਸ਼ਮਸ਼ੇ ਕਪਤਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਕਵੱਚ ਆਪ ਹੀ 
ਫਰੁਮਾਉਂਿ ੇਹਨ ਕਕ ਕਕਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ|

ਤਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ ਹਮਾਰਾ ਭਯੋ || 

ਪਟਨਾ ਸਹਰ ਕਬਖੈ ਭਵ ਲਯੋ ||

ਪਟਨਾ ਸਾਕਹਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਕਲਆਏ ਹਨ | ਗੁਰੂ ਗੋਕਬੰਿ 
ਕਸੰਘ ਸਾਕਹਬ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੇ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ | ਸਾਧ 
ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਿੀ ਜੋਤ ਉੱਥੇ ਜਗਾ ਕਿੱਤੀ ਹੈ | 
ਬੜੇ-ਬੜੇ ਕੌਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੜੇ-ਬੜੇ ਖੇਡ, ਖੇਡ ਰਹੇ 
ਹਨ ਪਰ ਸਾਕਹਬ ਿੇ ਉਸ ਕਮਸ਼ਨ ਿਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਫਰ 
ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ| 

ਮੁਰ ਕਪਤ ਪੂਰਕਬ ਕਕਯਕਸ ਪਯਾਨਾ || 

ਭਾਂਕਤ ਭਾਂਕਤ ਕੇ ਤੀਰਕਥ ਨਾਨਾ|| 

ਜਬ ਹੀ ਜਾਤ ਕਤ੍ਰਬੇਣੀ ਭਏ || 

ਪੁੰ ਨ ਿਾਨ ਕਿਨ ਕਰਤ ਕਬਤਾਏ || 

ਤਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ ਹਮਾਰਾ ਭਯੋ || 

ਪਟਨਾ ਸਹਰ ਕਬਖੈ ਭਵ ਲਯੋ || 

ਮੱਿ੍ਰ ਿੇਸ ਹਮ ਕੋ ਲੇ ਆਏ || 

ਭਾਂਕਤ ਭਾਂਕਤ ਿਾਈਅਕਨ ਿੁਲਰਾਏ || 
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ਕੀਨੀ ਅਕਨਕ ਭਾਂਕਤ ਤਨ ਰੱਛਾ || 

ਿੀਨੀ ਭਾਂਕਤ ਭਾਂਕਤ ਕੀ ਕਸੱਛਾ|| 

ਜਬ ਹਮ ਧਰਮ ਕਰਮ ਮੋ ਆਏ || 

ਿੇਵ ਲੋਕ ਤਬ ਕਪਤਾ ਕਸਧਾਏ ||

ਪ੍ਰੇਮ ਿਾ ਕਨਖਾਰ ਕੀ ਹੈ ? 

ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ |  9 ਸਾਲ ਿੀ 
ਆਯ ੂਕਵੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿੀ ਗੱਿੀ ਤੇ ਕਬਰਾਜਮਾਨ 
ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ ਅਤੇ 33 ਸਾਲ ਿੀ ਆਯੂ ਿੇ ਕਵੱਚ ਇਹ ਪਰਚਾ 
ਪਾਇਆ ਹੈ | 24 ਸਾਲ ਉਸ ਸੰਗਤ ਨੇ ਿਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਪਤਾ ਿੇ 
ਬੜੇ ਅਨੋਖੇ ਖੇਡ ਿਖੇੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮੇ ਲੀਲ੍ਹਾ ਿਖੇੀ 
ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਿੇ ਪਰਚੇ ਕਵੱਚ ਕਫਰ ਪਾਸ ਕੌਣ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ ? 

ਕਪਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਿਨ ਕਕਹਣ ਲੱਗੇ ਕਕ ਪ੍ਰੇਮ ਿਾ ਕਨਖਾਰ 
ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਿਾ ਸਾਰ ਰਸ ਕੀ ਹੈ ? ਪ੍ਰੇਮ ਿੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹਨ 
? ਪ੍ਰਮੇ ਿੀ ਅਸਲ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੈ ? ਕਫਰ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ 
ਿੇ ਕੇ ਕਕਹਣ ਲੱਗੇ ਕਕ ਪ੍ਰੇਮ ਿਾ ਸਾਰ ਰਸ ਵੀ ਬਲੀਿਾਨ ਹੈ, 
ਪ੍ਰੇਮ ਿਾ ਕਨਖਾਰ ਵੀ ਬਲੀਿਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਿੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੀ 
ਬਲੀਿਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਿੇ ਅਰਥ ਵੀ ਬਲੀਿਾਨ ਹਨ | 

ਬਾਬਾ ਨੰਿ ਕਸੰਘ ਸਾਕਹਬ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਕਕ ਕਜਹੜਾ 
ਵੀ, ਸਾਕਹਬ ਸਕਤਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਿਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਿੇਣਾ 
ਹੀ ਿੇਣਾ ਹੈ ਲੈਣਾ ਕੁੱ ਝ ਨਹੀਂ| ਕਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਕਕ 
ਬਾਬਾ ਨੰਿ ਕਸੰਘ ਸਾਕਹਬ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ 
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ਕਕ ਪ੍ਰੇਮ ਿੇ ਕਵੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਿੋਨਂੋ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਿੇ 
ਹਨ, ਰਕਹੰਿਾ ਕਸਰਫ ਕਪਆਰ ਹੈ | ‘ਮੈ’ ਤਾਂ ਰਕਹੰਿੀ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਰਕਹੰਿਾ ਕੋਣ ਹੈ | ਕਸਰਫ ‘ਤੂੰ ’| ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਜਸ ਪ੍ਰੇਮ 
ਿਾ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਕੌਣ ਹਨ ? ਭਾਈ 
ਿਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਕਜਹੜੇ ਉਸ ਸੰਗਤ ਿੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ ਕਰਿੇ 
ਸਨ | ਕਸੱਧੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਲਕਸ਼ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ | 
ਗੁਰੂ ਗੋਕਬੰਿ ਕਸੰਘ ਸਾਕਹਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਿੇ ਹਨ | ਆਪਣੇ 
ਸਾਕਹਬ ਸਕਤਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਨਰਮਲ ਤੇ ਕਨਰੋਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਿੇ 
ਹਨ | ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਕਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਅੰਿਰ ਛੁਪਾਈ ਬੈਠਾ 
ਹੈ, ਲੁਕਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਨਰਮਲ ਤੇ ਕਨਰੋਲ ਕਪਆਰ ਿੇ 
ਕਵੱਚ ਅਡੋਲ ਤੁਕਰਆ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ | ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾ 
ਕੇ ਕਕਹੰਿਾ ਹੈ ਕਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਸੀਸ 
ਹਾਕਜ਼ਰ ਹੈ | ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮੇ ਿ ੇਕਵੱਚ ਪੰਜ ਕਨਤਰੇ 
ਹਨ| ਇਹ ਪਕਹਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਜੁਗ ਿੇ ਕਵੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਕ 
ਭਗੌਤੀ ਿੀ ਇੱਕ ਚੋਟ ਿੇ ਨਾਲ ਕਨਰੰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਭਗਤਾਂ ਨੰੂ 
ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ | ਕੀ ਖੇਡ ਖੇਕਡਆ ਸਾਕਹਬ ਨੇ ? ਫੁਰਮਾ 
ਕਿੱਤਾ ਹੈ, 

ਸਾਚੁ ਕਹੌਂ ਸੁਨ ਲੇਹੁ ਸਭੈ 

ਕਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਕਤਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ||

‘ਸਾਚੁ ਕਹੋਂ’ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੱਚਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਕਜਹੜਾ ਮਹਾਨ ਸੱਚ 
ਹੈ ਉਹ ਿੱਸ ਕਰਹਾ ਹਾਂ ਕਕ 

“ਕਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਕਤਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ”

ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰੂਪ ਕਨਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ 
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ਹੈ| ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਤਤ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ-ਮੂਲ ਿੇ ਕਵੱਚ ਕਸਰਫ ਪ੍ਰੇਮੀ 
ਹੀ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ | “ਕਤਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ” ਕਸਰਫ ਪ੍ਰੇਮ 
ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਅਭੇਿਤਾ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ | ਉਸ 
ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਿੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆਏ ਹਨ ਕਕ ਕਜਹੜਾ ਆਪਣਾ 
ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਆਪਣੇ ਸਾਕਹਬ ਸਕਤਗੁਰੂ ਿੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ 
ਿੇਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ |

ਪਰ ਧਰਮ ਚਲਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਕਹਬ ਨੇ ਰਸਤਾ 
ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਕਜਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਨਰੰਕਾਰ ਿੀ ਕਨਮਰਤਾ 
ਕਵੱਚ ਿਸਮੇਸ਼ ਕਪਤਾ ਜੀ ਵਰਤੇ ਹਨ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਕਿੱਤੀ 
ਹੈ | ਕਜਸ ਵਕਤ ਸਾਕਹਬ ਖੇਡ ਖੇਡਿੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ 
ਲੁਟਾ ਕੇ, ਸਭ ਨੰੂ ਕਨਛਾਵਰ ਕਰਕੇ ਕਫਰ ਿਮਿਮਾ ਸਾਕਹਬ 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਕਹਬ ਨੰੂ ਿਬੁਾਰਾ ਕਲਖਵਾਇਆ ਹੈ | ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਤੇਗ਼ ਬਹਾਿਰ ਸਾਕਹਬ ਿੀ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚੇ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਲਆ | ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਿੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 
ਉਚਾਰ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ, ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਿ ਵੀ ਸ੍ਰੀ 
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਕਹਬ ਕਵੱਚ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਿੀ 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਫਰ ਸ੍ਰੀ 
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਕਹਬ ਨੰੂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ, ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਕਨਛਾਵਰ 
ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਹਾਨ ਕਮਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ 
ਹਨ | ਇਹ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ? ਕਨਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, 
ਉਸਿਾ ਧਰਮ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ | ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਜਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਕਹਬ ਜੀ ਿਾ ਸਰੂਪ ਧਾਕਰਆ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਕਹਬ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਕਹਬ ਿੇ 
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ਕਵੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਿਾ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ ਿਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਿਾ ਕਨਚੋੜ 
ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਸੋਮੇਂ ਕਵੱਚ ਭਰ ਕਿੱਤਾ ਹੈ| 

ਇਸ ਸੋਮੇਂ ਿੇ ਕਵੱਚ ਉਸ ਸੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, 
ਚਾਰੇ ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਿੇ ਿਰਵਾਜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕਿੱਤੇ 
ਹਨ | ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚਾਰੋ 
ਪਾਸੇ, ਫੈਲ ਕਰਹਾ ਹੈ | ਕਜਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹ ਿੁਨੀਆਂ ਿੇ 
ਉੱਤੇ ਚਮਕਿਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਜਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਿਯ ਹੁੰ ਿਾ 
ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ | ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਾ 
ਕਨਮਰਤਾ ਿਾ ਸੂਰਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇ ਅਸਥਾਨ ਹਕਰੰਮਿਰ 
ਸਾਕਹਬ ਤੋਂ ਉਿਯ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ| 

ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਕਹਬ ਨੰੂ ਮੁਕੰਮਲ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਕਹਬ ਕਜਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਗੱਿੀ ਤੇ ਕਬਰਾਜਮਾਨ 
ਕਰਿੇ ਹਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਕਹਬ ਕਫਰ ਲਾਂਭ੍ਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, 
ਕਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਂਭ੍ਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹੱਸਾ 
ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਜਸ ਤਰ੍ਹਾ ਕਫਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਿੇ ਅਖੰਡ ਸਜਿੇ 
ਕਵੱਚ ਆਪਣਾ ਕਹੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਜਸ ਤਰ੍ਹਾ ਆਪ ਉਹਿੇ 
ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕਕਸ ਅਵਸਥਾ ਿੇ ਕਵੱਚ, ਕਕਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਹਬ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ਰੂ ਸਾਕਹਬ ਪਹੰੁਚਿ ੇਹਨ ਤੇ ਕਫਰ 
ਕਜਹੜਾ ਖੇਡ ਉੱਥੇ ਖੇਕਡਆ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ 
ਸਾਕਹਬ ਿੀ ਸੇਜ ਸਜਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੌਰ ਕੀਤੀ 
ਹੈ, ਪਕਰਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਫਰ ਚਰਨਾਂ ਿੇ ਕਵੱਚ ਲਾਂਭ੍ਹੇ ਖੜ੍ਹੇ 
ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਲਾਂਭ੍ਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਸੌਂਪ ਚੁੱ ਕੇ 
ਹਨ, ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਕਨਛਾਵਰ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ, ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਸਮੇਟ 
ਕਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਫਰ ਜਿੋਂ ਸਜਿਾ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ 
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ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਿਾ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਜੋ ਕਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਿੱਕਸਆ ਹੈ 
ਮੈਂ ਆਪ ਿੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਾ ਹਾਂ | 

ਕਕਹਣ ਲੱਗੇ ਕਕ ਬਾਬੇ ਿਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਕ 
ਕਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਪਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਹੂਤੀਆਂ ਕਵੱਚ ਆਪਣਾ 
ਸੱਭ ਕੁੱ ਝ ਕਨਛਾਵਰ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਕਹਬ ਿੇ ਚਰਨਾਂ 
ਕਵੱਚ ਕਜਸ ਵੇਲੇ ਸਜਿਾ ਕਰਿੇ ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ 
ਸਾਕਹਬ ਕਵੱਚੋਂ ਇਹ ਧੁਨੀਆਂ ਗੂੰ ਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ|

ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸਰ ਕਾ ਥਾਨੁ || 

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਕਹਬ, ਅੰਗ-1226)

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਬਾਣੀ ਕਨਰੰਕਾਰ ਹੈ 

ਕਤਸ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ || 

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਕਹਬ, ਅੰਗ-515)

ਪਰਮੇਸਰ ਅਤੇ ਕਨਰੰਕਾਰ ਿੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ 
ਸਾਕਹਬ ਕਵੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਗੂੰ ਜ ਰਹੀਆਂ 
ਹਨ | ਿਸਮੇਸ਼ ਕਪਤਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਨਾਂ ਕਵੱਚ 
ਖੜ੍ਹ ੇਹਨ | ਕਫਰ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਟੇਕਿ ੇਹਨ, ਕਕਹਣ ਲੱਗੇ 
ਿੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਧੁਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਿਸਮੇਸ਼ ਕਪਤਾ ਕਵੱਚੋਂ, ਕੀ 
ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਜੋ ਹਮ ਕੋ ਪਰਮੇਸਰ ਉਚਕਰ ਹੈ || 

ਤੇ ਸਭ ਨਰਕ ਕੁੰ ਡ ਮਕਹ ਪਕਰ ਹੈਂ ||

ਉਸ ਤਰਫੋਂ ਧੁਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਥੀ ਪਰਮਸੇਰ ਕਾ ਥਾਨੁ, 
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ਕਫਰ ਉਸ ਕਨਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਕਹਬ ਿ ੇਚਰਨਾਂ 
ਕਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਕੀ ਕਕਹ ਰਹੇ ਹਨ, 

“ਜੋ ਹਮ ਕੋ ਪਰਮੇਸਰ ਉਚਕਰ ਹੈਂ || 

ਤੇ ਸਭ ਨਰਕ ਕੁੰ ਡ ਮਕਹ ਪਕਰ ਹੈਂ ||”

ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨੰਿ ਕਸੰਘ ਸਾਕਹਬ ਨੇ ਫਰੁਮਾਇਆ 
ਕਕ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਕਬੰਿ ਸਾਕਹਬ ਨੰੂ ਕਨਰੰਕਾਰ ਕਕਹਣ ਿੇ ਨਾਲ 
ਨਰਕ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਿੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਰਕ ਭੋਗਣ ਨੰੂ 
ਕਤਆਰ ਹਾਂ| ਕਫਰ ਥੋੜ੍ਹ ੇਹੀ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਸਾਕਹਬ ਅਲੋਪ 
ਹੋ ਗਏ ਹਨ | 

ਕਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਕਹਬ ਿੇ ਕਵੱਚ ਕਜਹੜੇ ਇਹ ਕਕਲਜੁਗ ਕੇ ਬੋਕਹਥ, 
ਨਾਮ ਕੇ ਜਹਾਜ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਕੇ ਰੱਕਖਅਕ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 
ਕੇ ਸਹਾਇਕ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਿਾ ਰੱਕਖਅਕ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਿਾ 
ਹੈ, ‘ਕਨਰੰਕਾਰ’ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਕ ੇਸਹਾਇਕ, ‘ਕਨਰੰਕਾਰ’ ਿਸਾਂ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਿੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਗਿੀ ਜੋਤ, ਹਨ| ਿਸਵੇਂ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਬਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਉਸ ਜਾਗਿੀ ਜੋਤ 
ਿੇ ਕਵੱਚ, ਉਸਿਾ ਹੀ ਕਹੱਸਾ ਹਨ, ਕਨਰੰਕਾਰ ਿਾ ਹੀ ਕਹੱਸਾ 
ਹਨ, ਕਜਸ ਕਨਰੰਕਾਰ ਕਵੱਚੋਂ ਸਾਕਹਬ ਉਤਪਨ ਹੋਏ ਹਨ, 
ਕਜਸਿੇ ਕਵੱਚੋਂ ਿੋ ਸਰੂਪ ਹੋਏ ਸੀ ਅੱਜ ਉਸੇ ਕਨਰੰਕਾਰ ਿੇ 
ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਕਹਬ ਕਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ | 

ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ 300 ਸਾਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਕਹਬ 
ਜੀ ਿਾ ਗੁਰਗੱਿੀ ਕਿਵਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਨਭਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, 
ਿਸੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁੱ ਝ ਖੇਡ, ਖੇਡੇ ਹਨ ਸਭ ਕੁੱ ਝ 
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ਆਪਣਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਸੱਕਖਆ 
ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਕਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਿੀ ਪੂਰੀ ਕਸਕਖਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਕਹਬ ਕਵੱਚ ਹੈ| ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਨੰੂ 
ਿੇ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਇਹ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਕਵੱਚ ਪਾ ਗਈਆਂ ਹਨ 
ਅਤੇ ਿਸੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬਰਾਜਮਾਨ ਹਨ|

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿਾਤਾ ਬਖਸ਼ ਲੈ | 

ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਲੈ || 

ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੇਮ
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