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mUrK ko smJwaU ry 
 
 
 

iblwvlu goNf ] 
Awju nwmy bITlu dyiKAw mUrK ko smJwaU ry ] rhwau ] 

pWfy qumrI gwieqRI loDy kw Kyqu KwqI QI ] 
lY kir Tygw tgrI qorI lWgq lWgq jwqI QI ]1] 

pWfy qumrw mhwdyau Dauly bld ciVAw Awvqu dyiKAw Qw ] 
modI ky Gr Kwxw pwkw vw kw lVkw mwirAw Qw ]2] 

pWfy qumrw rwmcMdu so BI Awvqu dyiKAw Qw ] 
rwvn syqI srbr hoeI Gr kI joie gvweI QI ]3] 

ihMdU AMn@w qurkU kwxw ] 
duhW qy igAwnI isAwxw ] 

ihMdU pUjY dyhurw muslmwxu msIiq ] 
nwmy soeI syivAw jh dyhurw n msIiq ]4]3]7]  

(rwg gONf, pMnw 875) 
 

Bilaaval Gond: 
Today, Naam Dayv saw the Lord, and so I will instruct the ignorant. ||Pause|| 

O Pandit, O religious scholar, your Gayatri was grazing in the fields. 
Taking a stick, the farmer broke its leg, and now it walks with a limp. ||1|| 

O Pandit, I saw your great god Shiva, riding along on a white bull. 
In the merchant's house, a banquet was prepared for him - he killed the merchant's son. ||2|| 

O Pandit, I saw your Raam Chand coming too 
; he lost his wife, fighting a war against Raawan. ||3|| 
The Hindu is sightless; the Muslim has only one eye. 

The spiritual teacher is wiser than both of them. 
The Hindu worships at the temple, the Muslim at the mosque. 

Naam Dayv serves that Lord, who is not limited to either the temple or the mosque. ||4||3||7|| 
 
AY gurU ky isK, Awpxy siqgurU kI bwxI nUM smJx dI koiSS kr[ siqgurW dI bwxI AgwD boD hY, ies 
nUM siqgurU Awp hI smJwvy qW smJ ivc Aw skdI hY [  pr jy ieh “prm purK kI GwtI” qo AweI 
AkwlI bwxI qyrI smJ ivc nhI pYdI, ies dy auqy ikMqU nw kr pr siqgurU jI Agy Ardws kr [ 
 
mn qUM mq mwxu krih ij hau ikCu jwxdw gurmuiK inmwxw hohu ] 
AMqir AigAwnu hau buiD hY sic sbid mlu Kohu ] 
hohu inmwxw siqgurU AgY mq ikCu Awpu lKwvhy ] 
AwpxY AhMkwir jgqu jilAw mq qUM Awpxw Awpu gvwvhy ] 
siqgur kY BwxY krih kwr siqgur kY BwxY lwig rhu ] 
ieau khY nwnku Awpu Cif suK pwvih mn inmwxw hoie rhu ]7] 
(rwg Awsw, pMnw 440) 
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pr APsos, ik isKw qUM Aj Awpxy Awp nUM gurU pMQ qoN isAwxw smJ ky PokIAW dlIlW dyvy ik sRI 
dsm grMQ jI dI ielwhI bwxI guru kI ikRq nhI[  AY gurU ky isK, “hohu swvDwn Apuny gur isau ]” 
Awpxy siqgurW dI ielwhI bwxI qy ikMqU krn qo pihlw soc ik Aj bwbw nwmdyv jI dw ieh muKvwk 
qyry auqy qW nhI Fukdw? 
 
ies gurvwk dy drpx (sRI gurU grMQ swihb drpx - tIkwkwr: pRoPYsr swihb isMG): 
 

ਪਦਅਰਥ: ਆਜ—ੁਅੱਜ, ਹੁਣ, ਇਸੇ ਜਨਮ ਿਵਚ। ਬੀਠਲੁ—{Skt. िव ल One situated at a distance. ਿਵ—ਪਰੇ, ਦੂਰ। 
ਸਥਲ—ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ} ਉਹ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵ ਤ ਪਰੇ ਹੈ। ਰੇ—ਹੇ ਪਾਂਡੇ! ਸਮਝਾਊ—ਮ ਸਮਝਾਵਾਂ।ਰਹਾਉ। 
ਤੁਮਰੀ ਗਾਇਤਰ੍ੀ—ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀ ਗਾਇਤਰ੍ੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ—ਹੀਣ ਕਹਾਣੀ ਭੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਗਾਇਤਰ੍ੀ—
{Skt. गायतर्ी—ਇਕ ਬੜਾ ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਤਰ, ਿਜਸ ਦਾ ਪਾਠ ਹਰੇਕ ਬਰ੍ਾਹਮਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਤਰ ਇਉਂ 

ਹੈ: तत्सिवतुवर्रेण्य भग  दवेस्य धीमाही धयो यो नः पर्चोदयात्। ਲੋਧਾ—ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਇਕ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ। ਠੇਗਾ—ਸੋਟਾ। 
ਲਾਂਗਤ—ਲੰਙਾ ਲੰਙਾ ਕੇ।੧। 
ਮਹਾਦੇਵ—ਿਸ਼ਵ। ਮਉਲੇ—ਿਚੱਟੇ। ਮੋਦੀ—ਭੰਡਾਰੀ। ਵਾ ਕਾ—ਉਸ ਦਾ।੨। 
ਸਰਬਰ—ਲੜਾਈ। ਜੋਇ—ਇਸਤਰ੍ੀ। 
ਤੁਰਕੂ—ਮੁਸਲਮਾਨ। ਜਹ—ਿਜਸ ਦਾ। ਦੇਹੁਰਾ—ਮੰਦਰ।੪। 
 
ਅਰਥ: ਹੇ ਪਾਂਡੇ! ਮ ਤਾਂ ਇਸੇ ਜਨਮ ਿਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ (ਪਰ ਤੰੂ ਮੂਰਖ ਹੀ ਰਿਹ , ਤੈਨੰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹ  

ਹੋਇਆ; ਆ) ਮ (ਤੈਨੰੂ) ਮੂਰਖ ਨੰੂ ਸਮਝਾਵਾਂ (ਿਕ ਤੈਨੰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਿਕਉਂ ਨਹ  ਹੁੰ ਦਾ)।੧।ਰਹਾਉ। 
 

ਹੇ ਪਾਂਡੇ! (ਪਿਹਲਾਂ ਤਾਂ ਿਜਸ ਗਾਇਤਰ੍ੀ ਦਾ ਤੰੂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹ  ਬਣ ਸਕਦੀ, ਿਕਉਂਿਕ) ਤੇਰੀ ਗਾਇਤਰ੍ੀ (ਉਹ 

ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੰੂ ਆਪ ਹੀ ਆਖਦਾ ਹ ਿਕ ਇਕ ਵਾਰੀ ਸਰ੍ਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਊ ਦੀ ਜੂਨ ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਇਹ) ਇਕ ਲੋਧੇ ਜੱਟ ਦੀ ਪੈਲੀ ਖਾਣ 

ਜਾ ਪਈ, ਉਸ ਨੇ ਸੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਲੱਤ ਤੋੜ ਿਦੱਤੀ ਤਾਂ (ਿਵਚਾਰੀ) ਲੰਙਾ ਲੰਙਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ।੧। 
 

ਹੇ ਪਾਂਡੇ! (ਿਫਰ ਤੰੂ ਿਜਸ ਿਸ਼ਵ ਜੀ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਉਸ ਨੰੂ ਬੜਾ ਕਰ੍ੋਧੀ ਸਮਝਦਾ ਹ ਤੇ ਆਖਦਾ ਹ ਿਕ ਗੁੱਸੇ ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਉਹ 

ਸਰ੍ਾਪ ਦੇ ਦਦਾ ਹੈ, ਭਸਮ ਕਰ ਦਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਿਸ਼ਵ ਨਾਲ ਤੰੂ ਿਪਆਰ ਿਕਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ?) ਤੇਰਾ ਿਸ਼ਵ (ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੰੂ 

ਆਖਦਾ ਹ) ਿਕਸੇ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਹੋਇਆ, ਿਸ਼ਵ ਨੰੂ ਿਚੱਟੇ ਬਲਦ ਉੱਤੇ ਚਿੜਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇਿਖਆ, (ਭਾਵ, 

ਤੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹ ਿਕ ਿਸ਼ਵ ਜੀ ਿਚੱਟੇ ਬਲਦ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ) (ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭੋਜਨ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਇਆ, ਿਸ਼ਵ ਜੀ ਨੇ ਸਰ੍ਾਪ ਦੇ 

ਕੇ) ਉਸ ਦਾ ਮੁੰ ਡਾ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ।੨। 
 

ਹੇ ਪਾਂਡੇ! ਤੇਰੇ ਸਰ੍ੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਭੀ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਿਜਸ ਸਰ੍ੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਤੰੂ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਬਾਬਤ ਭੀ ਤੈਥ ਇਹੀ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ) ਰਾਵਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਵਹੁਟੀ (ਸੀਤਾ ਜੀ) ਗਵਾ 
ਬੈਠੇ ਸਨ।੩। 
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ਨੋਟ: 'ਰਾਮਾਇਣ' ਅਤੇ 'ਉੱਤਰ ਰਾਮ ਚਿਰਤਰ੍' ਆਿਦਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਿਵਚ ਕਈ ਦੂਸ਼ਣ ਭੀ ਸਰ੍ੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਭਗਤੀ-ਭਾਵ ਿਵਚ ਗਲੇਫ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ-ਬਾਲੀ ਨੰੂ ਿਛਪ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਇਕ ਰਾਖ਼ਸ਼ਣੀ ਨੰੂ ਮਾਰਨਾ, ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੰੂ ਘਰ ਕੱਢ 

ਦੇਣਾ, ਇਿਤਆਿਦਕ। ਇਹ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਸੋ ਿਹੰਦੂ ਦੋਵ ਅੱਖਾਂ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ; ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਿਸਆਣਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ 
ਿਜਸ ਨੰੂ (ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਸਹੀ) ਿਗਆਨ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। (ਿਹੰਦੂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤਾਂ ਤਦ ਗਵਾਈ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਬਾਰੇ 
ਸ਼ਰਧਾ-ਹੀਣ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜਨ ਲੱਗ ਿਪਆ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗਵਾਈ, ਜਦ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੰੂ ਿਨਰਾ ਮੰਦਰ ਿਵਚ ਬੈਠਾ ਸਮਝ ਕ)ੇ ਮੰਦਰ ਨੰੂ 

ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਿਪਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ (ਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੀ 
ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਰੱਬ ਨੰੂ ਿਨਰਾ ਮਸਿਜਦ ਿਵਚ ਜਾਣ ਕੇ) ਮਸਿਜਦ ਨੰੂ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਸਮਝ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮ ਨਾਮਦੇਵ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਿਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਹ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਮੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਸਿਜਦ।੪।੩।੭। 
 
ਨੋਟ: ਕਈ ਿਵਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਿਖ਼ਆਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ 'ਹਾਸ-ਰਸ' ਵਰਿਤਆ ਹੈ। ਪਰ, 

ਸੱਚਾਈ ਿਬਆਨ ਕਰ ਕੇ ਿਕਸ ੇਕੁਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੰੂ ਰਾਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਿਕਸੇ ਦੇ ਧਾਰਿਮਕ ਜਜ਼ਿਬਆਂ ਨੰੂ ਮਖ਼ੌਲ ਕਰ ਕੇ ਠੋਕਰ 

ਲਾਣੀ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹ  ਜਾ ਸਕਦੀ ਿਕ ਭਗਤ ਜੀ ਇਉਂ ਿਕਸੇ ਦਾ ਿਦਲ ਦੁਖਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ, ਅਿਜਹੇ 

ਦੁਖਾਵ ਵਾਕ ਨੰੂ ਸਿਤਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ 'ਬਾਣੀ-ਬੋਿਹਥ' ਿਵਚ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਜੋ ਿਸੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਣਾ ਿਕ 'ਹਾਸ-

ਰਸ' ਦੀ ਰਾਹ  ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁੱਛ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਬਦਾ 
ਨਹ  ਹੈ। ਿਕਸੇ ਮੁੰ ਡੇ ਨੰੂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹ  ਹੈ; ਆਪਣੀ ਇਸਤਰ੍ੀ ਗਵਾ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹ , ਤੇ ਟੰਗ ਤੁੜਾ ਲੈਣੀ 
ਕੋਈ ਫ਼ਖ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹ  ਹੈ। ਿਫਰ, ਇਹਨਾਂ, 'ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ' ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਿਕਸੇ ਭੀ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਿਜ਼ਕਰ 

ਨਹ । ਸਰ੍ਰ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗਰ੍ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਜੰਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਿਸੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ 

ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਦਆਂ ਕੀਹ ਸਹਾਰਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਿਕਹੜਾ ਚਾਨਣ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਦੇ ਧਾਰਿਮਕ ਜਜ਼ਬੇ ਨੰੂ ਮਖ਼ੌਲ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਨੰੂ 

ਠੋਕਰ ਮਾਰਨੀ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹ  ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਿਵਚ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਿਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਿਵਚ ਉਸ ਉੱਚ-

ਉਡਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਭੀ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸਾਂ ਿਕਸੇ ਉੱਤੇ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਨਹ  ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਿਕ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 

ਿਵੱਚ ਸਾਨੰੂ ਜੀਵਨ-ਰਾਹ ਲੱਭ ਿਪਆ ਹੈ। 
 

ਜੋ ਿਕਸੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਇਕ ਿਖਿੜਆ ਹਇੋਆ ਸੁੰ ਦਰ ਫੁੱਲ ਿਮਥ ਲਈਏ, ਤਾਂ 'ਰਹਾਉ' ਦੀ ਤੁਕ ਉਸ ਫੁੱਲ ਦਾ ਮਕਰੰਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
'ਰਹਾਉ' ਿਵਚ ਉਹ ਕਦਰੀ ਰਮਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਿਨਯਮ ਨੰੂ ਜੇ ਇਸ 

ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ ਭੀ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਜੋ ਇਸ ਰਹਾਉ-ਮਕਰੰਦ ਿਵਚ ਲੁਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਿਖੜੇ ਫੁੱਲ ਿਵਚ ਮਿਹਕ 

ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ, ਸਾਰੀ ਰਮਜ਼ ਖੁਲ ਜਾਇਗੀ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਿਤੰਨ ਬੰਦਾਂ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਪਾਂਡੇ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ, 'ਰਹਾਉ' ਿਵਚ 

ਵਰਿਤਆ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਰ'ੇ ਭੀ ਉਸ ਪਾਂਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੁਕ ਿਵਚ ਪਾਂਡੇ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮ ਤਾਂ 'ਬੀਠੁਲ' ਦਾ ਦੀਦਾਰ 

ਕਰ ਿਲਆ ਹ,ੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਚੇਤਾ ਭੀ ਕਰਾਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੰੂ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਹੀ ਰਿਹ , ਤੈਨੰੂ ਦੀਦਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 
ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ ਪਾਂਡੇ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਕਾਈਆਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬੀਠਲ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹ  ਿਦੱਤਾ। 
 

ਇੱਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਆਦਲੀ ਗੱਲ ਭੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 'ਬੀਠਲ' ਿਕਸੇ ਮੰਦਰ ਿਵਚ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ 

ਮੰਦਰ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ 'ਪਾਂਡੇ' ਨੰੂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਜਦ ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਾਂਡਾ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ 

ਸ਼ੂਦਰ ਨਾਮਦੇਵ ਨੰੂ 'ਬੀਠੁਲ' ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਿਕਵ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਨੰੂ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਗ ਧੱਕੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ 
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ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ 'ਬੀਠਲ' ਿਕਸੇ ਮੰਦਰ ਿਵਚ ਿਬਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੀਠਲ ਨਹ  ਸੀ, ਉਹ 'ਬੀਠਲ' ਉਹ ਸੀ "ਜਹ ਦੇਹੁਰਾ ਨ 

ਮਸੀਿਤ"। ਕੀ ਅਜੇ ਭੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਰਿਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਿਕਸੇ ਮੰਦਰ-ਿਵਚ-ਥਾਪੇ ਹੋਏ 'ਬੀਠਲ' ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹ  

ਸਨ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਗ ਮੰਦਰ ਿਵਚ ਿਟਕਾਏ ਹੋਏ ਬੀਠਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਂਡੇ ਨੰੂ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਤੰੂ ਮੂਰਖ ਹੀ ਰਿਹ , ਤੈਨੰੂ 

ਅਜੇ ਤਕ ਬੀਠਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹ  ਹੋ ਸਕੇ। 
 

ਪਾਂਡੇ ਨੰੂ 'ਬੀਠਲ' ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਿਕਉਂ ਨਹ  ਹੋ ਸਕੇ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਰੇ 'ਬੰਦਾਂ' ਿਵਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਿਕ ਪਾਂਡਾ 
ਅੰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਿਗਆਨ-ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ-ਇਹ ਹੈ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਜਾਖੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ 

ਅੱਖ; ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਹੀ ਸਰੂਪ-ਇਹ ਹੈ ਦੂਜੀ ਅੱਖ। ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਿਗਆਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਇਤਰ੍ੀ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, 
ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਓਟ ਲਈ, ਸਰ੍ੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢੱਠਾ; ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਦੇ ਭੀ ਲੜ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਿਕਸੇ ਉੱਤੇ ਭੀ ਸ਼ਰਧਾ 
ਨਾ ਬਣਾਈ, ਸਗ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜ ਲਈਆਂ ਿਕ ਪਰੂਨ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਲਫ਼ਜ਼ ਗਾਇਤਰ੍ੀ ਮਹਾਦੇਵ 

ਅਤੇ ਰਾਮ ਚੰਦ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਤੁਮਰੀ' ਅਤੇ 'ਤੁਮਰਾ' ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣ-ਯੋਗ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਹੇ ਪਾਂਡੇ! ਿਜਸ ਗਾਇਤਰ੍ੀ 
ਆਿਦਕ ਨੰੂ 'ਤੰੂ' ਆਪਣਾ ਿਗਆਨ-ਦਾਤਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹ, ਉਸ ਿਵਚ 'ਤੰੂ ਆਪ ਹੀ' ਨੁਕਸ ਦੱਸੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ। ਿਫਰ ਤੇਰਾ ਿਸਦਕ ਿਕਵ 

ਬੱਝੇ? ਇਹ ਿਗਆਨ ਦੀ ਅੱਖ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਦਾ ਭੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। 'ਬੀਠਲ' ਸੀ, ਮਾਇਆ ਤ ਪਰੇ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਿਵਆਪਕ ਪਰ, 

ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮੰਦਰ ਿਵਚ ਕੈਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ; ਿਸਰਫ਼ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਨੰੂ ਬੀਠਲ ਸਮਿਝਆ ਜੋ ਮੰਦਰ ਿਵਚ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਵੱਸਦਾ 
ਬੀਠਲ ਉਸ ਨੰੂ ਨਾ ਿਦੱਿਸਆ। 
 

ਤੁਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਕੁਝ ਬਿਚਆ ਿਰਹਾ। ਇਸ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਪੂਰਾ ਿਸਦਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਉਕਾਈ ਇਹ 

ਭੀ ਖਾ ਿਗਆ, ਇਸ ਨੇ ਮਸਿਜਦ ਨੰੂ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਸਮਝ ਿਲਆ ਹ,ੈ ਇਸ ਨੇ ਿਨਰੇ ਕਾਹਬੇ ਿਵਚ ਹੀ ਰੱਬ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ 
ਹੈ। ਸੋ, ਇਕ ਅੱਖ ਕਾਣਾ ਰਿਹ ਿਗਆ। 
 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿਹਬ ਨੰੂ ਭਲਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿਕਉਂ ਿਪਆਰਾ ਲੱਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਵਤਨ ਤ ਇਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਿਕਉਂ ਿਲਆਦਂਾ? ਹੁਣ 

ਉੱਪਰਲੀ ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ-(੧) ਗੁਰੂ (ਗਰ੍ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ) ਦੀ ਬਾਣੀ ਿਸੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 

ਿਵਚ ਿਕਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹ  ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਫ਼ਲਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਨਹ  ਜੱਚਦਾ; (੨) ਜੇ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਮਹਾਦੇਵ ਵਾਂਗ ਿਸੱਖ ਨੇ ਭੀ 
ਆਪਣੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਗੁਰੂ ਨੰੂ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਿਲਆ; ਤਾਂ ਿਜਵ ਪਾਂਡਾ ਮਹਾਦੇਵ ਨੰੂ ਪੂਜਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਪਾਸ ਕੰਬਦਾ ਿਫਰ ਭੀ 
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਤੇ ਸਰ੍ਾਪ ਨਾ ਿਮਲ ਜਾਏ, ਿਸੱਖ ਦਾ ਭੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤ ਰੀਝ ਨਾਲ ਸਦਕੇ ਨਹ  ਹੋ ਸਕੇਗਾ, 
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਇਹੀ ਡਰ ਰਹੇਗਾ ਿਕ ਗੁਰੂ ਗੁੱਸੇ ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਸਰ੍ਾਪ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ; (੩) ਿਸੱਖ ਦਾ ਪੂਜਯ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ, 
ਤੇ ਿਸੱਖ ਦਾ ਤੀਰਥ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਿਹਰਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਿਨਤ ਜੁੜ ਕੇ ਿਸੱਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
gurU ky isKw, “hohu swvDwn Apuny gur isau ]” ieh nw hovy ik qUM vI Awpxy ‘Swih ShnSwh’ dIAw 
AKIAW ivc AMnw kwxw ho jwvy [  ijs siqgurU dI bwxI nUM qMU Awpxw igAwn-dwqw kihMdw hYN, aus 
ivc qMU Awp hI nuks d~sI jw irhw hYN [ iPr qyrw isdk ikvy b~Jy?  kI qyrI vI igAwn dI A~K 
geI? 
 

jb ieh ghY ibprn kI rIq ] 
mYN n kroN ien kI pRqIq ] 
(srbloh gRMQ, pwiqSwhI 10) 
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ieh hY “ibprn kI rIq” – bcn ky blI, klgIAW vwly, bwjW vwly, ‘bwdSwh drvyS’, scy 
pwqSwh dI bwxI auqy ikMqU krnw[ Eey isKw, qyry leI myry ‘byksW rw Xwr’ swihb ny swrw srbMs 
vwr idqw [  ‘hk rw gMjUr’ siqgurU kI bwxI pVidAW suxidAW qyrw dwVw ‘kys Bey duDvwnI’, pr 
qYnUM Awpxy ‘br do Awlm Swh’ bwpU dI BwSw dI Ajy vI smJ nw AweI [  qUM siqgurU kI bwxI dy 
Aiq krwry KVg dw igAwn qW kI sI pwauxw, ibnw pVy suxy hI kwly APgwny dy rsqy qy tur ipAYN [ 
 

gurU dsvy pwqSwh jI dI bwxI, sRI dsm gRMQ jI kI bwxI siqgur kI bwxI hY, Dur kI bwxI hY, siq 
srUp hY, Akwl rUp hY, pUjx jog hY [ 
 

siqgur kI bwxI siq srUpu hY gurbwxI bxIAY ]  
(rwg gauVI pMnw 304) 
 

siqgur kI bwxI siq siq kir jwxhu gurisKhu hir krqw Awip muhhu kFwey ] 
(rwg gauVI pMnw 308) 
 

sRI dsm gRMQ jI bwry gurU Kwlsw pMQ dy PYsly Atl hn[  gurU Kwlsw pMQ dw PYslw pUry sUry ‘bwdSwh 
drvyS’ dw PYslw hY, hukm hY[  ies leI sRI dsm gRMQ jI dy ivruD Awpxy cuMcigAwn Aqy mnmq dy 
nwl crcw krnI inrI mnmuKqw Aqy mUrKqw hY[  jo lok sRI dsm gRMQ jI dy ivruD kubol bol rhy hn, 
Eh gurU ky inMdk hn[ 
 

koeI inMdw kry pUry siqgurU kI iqs no iPtu iPtu khY sBu sMswru ] 
(rwg gauVI pMnw 302) 
 

jo inMdw kry siqgur pUry kI iqsu krqw mwr idvwvY ] 
(rwg gauVI pMnw 303) 
 

jo inMdw kry siqgur pUry kI so swcY mwir pcwieAw ] 
(rwg gauVI pMnw 306) 
 

slok mÚ 4 ] 
jo inMdw kry siqgur pUry kI su AauKw jg mih hoieAw ] 
nrk Goru duK KUhu hY EQY pkiV Ehu FoieAw ] 
kUk pukwr ko n suxy Ehu AauKw hoie hoie roieAw ] 
Ein hlqu plqu sBu gvwieAw lwhw mUlu sBu KoieAw ] 
Ehu qylI sMdw bldu kir inq Blky auiT pRiB joieAw ] 
hir vyKY suxY inq sBu ikCu iqdU ikCu guJw n hoieAw ] 
jYsw bIjy so luxY jyhw purib iknY boieAw ] 
(rwg gauVI pMnw 309) 
 

gur kI inMdw sunY n kwn ] …… 
(qnKwhnwmw BweI nMd lwl jI) 
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gurU pMQ jI kI rihq mrXwdw:  
 

is`K dI qwrI& - jo iesqrI jW purS iek Akwl purK, ds gurU swihbwn (sRI gurU nwnk dyv jI qoN lY ky sRI gurU 
goibMd isMG swihb qk), sRI gurU gRMQ swihb Aqy ds gurU swihbwn dI bwxI qy is`iKAw Aqy dsmyS jI dy AMimRq au`qy 
inScw r`Kdw hY Aqy iksy hor Drm nUM nhIN mMNndw, auh is`K hY[ 
 
rihqnwmw BweI dysw isMG jI: 
ਦੁਹੂ ਗਰ੍ੰ ਥ ਮ ਬਾਣੀ ਜੋਈ॥ ਚੰੁਨ ਚੰੁਨ ਕੰਠ ਕਰੇ ਿਨਤ ਸੋਈ॥ ਦਸਮ  ਆਿਦ ਗੁਰੁ ਿਦਨ ਜਤੇੇ॥ ਪੁਰਬ ਸਮਾਨ ਕਹੇ ਹੈ ਤੇਤੇ॥ ਨਹੁ 
ਿਸੰਘ ਇਕ ਬਚਨ ਹਮਾਰਾ। ਪਰ੍ਥਮੇ ਹਮ ਨੇ ਜਾਪ ੁਉਚਾਰਾ। ਪੁਨ ਅਕਾਲ ਉਸਤਿਤ ਜ ੋਕਹੀ। ਬੇਦ ਸਮਾਨ ਪਾਠ ਜੋ ਅਹੀ। ਪੁਨ 
ਬਿਚਤਰ੍ ਨਾਟਕ ਬਨਵਾਯੋ। ਸੋਿਢ ਬੰਧ ਜਹ ਕਤਾ ਸੁਹਾਯੋ। ਪੁਨ ਕੋ ਚੰਡੀ ਚਿਰਤਰ੍ ਬਣਾਏ। ਅਮਤਰ ਕੇ ਸਭ ਕਿਬ ਮਨ ਭਏ। 
ਗਯਾਨ ਪਰ੍ਬਧੋ ਹਮ ਕਹਾ। ਜਸ ਪਾਠ ਕਰ ਹਿਰ ਪਦ ਲਹਾ। ਪੁਨ ਚੌਬੀਸ ਅਵਤਾਰ ਕਹਾਨੀ। ਬਰਨਨ ਕਰਾ ਸਮਝੀ ਸਭ 
ਗਯਾਨੰ। ਦੱਤਾਤਰ੍ੇਯਾ ਕੇ ਗੁਰੁ ਸੁਨਾਏ। ਪੁਨ ਬਿਚਤਰ ਬਖਯਾਨ ਬਨਾਏ। ਿਤਰ੍ਨ ਕੋ ਭੀ ਇਕ ਗਰ੍ੰ ਥ ਬਖਾਨਾ। ਪੜੇ ਮੂੜ ਸੇ ਹੋਇ 
ਸਯਾਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਕ ੇਸੁਖਦਾਈ। ਸਬੈ ਿਨਰ੍ ਪਨ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਨਾਈ। ਜੋ ਮ ਿਹਤ ਕਿਰ ਬਰਨ ਸਵਾਰੀ। ਪੁਨ ਕਹ ਗਤ ਨ ਕਹੂੰ  
ਉਚਾਰੀ। ਚਾਰ ਸ ੈਚਾਰ ਚਿਰਤਰ੍ ਬਨਾਏ ਜਹਾਂ ਜੁਣਿਤਨ ਕ ੇਛਲ ਿਦਖਰਾਏ।  
 

rihxI rhY soeI isK myrw ] 
Euh Twkuru mY aus kw cyrw ] 
rihq ibnW nih isK khwvY ] 
rihq ibnW dr cotW KwvY ] 
rihq ibnW suK kbhuM n lhy ] 
qW qy rihq su idRV kr rhY ] 
(rihqnwmw BweI dysw isMG jI) 

^wlsw ^ws khwvY soeI jW ky ihrdy Brm n hoeI] 
Brm ByK qy rhY inAwrw so ^wls siqgurU hmwrw] 
(sYnwpiq ikRq gur soBw) 

 
BweI dysw isMG jI dy purwqn rihqnwmy qoN spSt hY ik “duhU gRMQ” kI bwxI (sRI gurU gRMQ swihb jI 
Aqy sIR dsm gRMQ jI kI bwxI) siqgurU kI bwxI hY[  ies dy auqy koeI qkrwr nhI[  jo isK KwlsweI 
rihqnwimAw dI aulMGxw krdw hY, so qnKwhIAw[  
 

sRI dsm gRMQ jI dI bwxI Awp iek BrosyXog sbUq hY ik sRI dsm gRMQ jI dI bwxI KVgDwrI ‘nwisro 
mnsUr’ siqgurU jI dI rcnw hY: 
 

ਦਸਮ ਕਥਾ ਭਾਗੌਤ ਕੀ ਭਾਖਾ ਕਰੀ ਬਨਾਇ, ਅਵਰ ਬਾਸਨਾ ਨਾਿਹ ਪਰ੍ਭ ਧਰਮ ਜੁੱਧ ਕੇ ਚਾਇ। 
(sRI dsm gRMQ swihb, ikRSnwvqwr 2491) 
 

ਸੱਤਰ੍ਹ ਸੈ ਪੈਤਾਲ ਮਿਹ ਸਾਵਨ ਸੁਿਦਿਥਿਤ ਦੀਪ ॥ ਨਗਰ ਪਾਂਵਟਾ ਸੁਭ ਕਰਨ ਜਮਨਾ ਬਹੈ ਸਮੀਪ ॥ 
(sRI dsm gRMQ swihb, ikRSnwv 2490) 

 (This work has been completed) in the year 1745 of the Vikrami era in the Sudi aspect of the moon 
in the month of Sawan, (July 1688 A.D.) in the town of Paonta at the auspicious hour, on banks of 
the flowing Yamuna.  
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ਸੰਬਤ ਸਤਰ੍ਹ ਸਹਸ ਭਿਣਜ ੈ॥ ਅਰਧ ਸਹਸ ਫੁਿਨ ਤੀਿਨ ਕਿਹਜੈ ॥ ਭਾਦਰ੍ਵ ਸੁਦੀ ਅਸਟਮੀ ਰਿਵ ਵਾਰਾ ॥ ਤੀਰ ਸਤੁਦਰ੍ਵ 

ਗਰ੍ੰ ਥ ਸੁਧਾਰਾ ॥ 
(sRI dsm gRMQ swihb, cirqR 450) 

The Granth was completed on Sunday, the 18th day of month of Bhadon, in 1753 Bikrami Sammat 
(August 24, 1696 A.D.) on the banks of river Satluj.  

  

ਸੰਮਤ ਸੱਤਰ੍ਹ ਸਹਸ ਪਚਾਵਨ॥ ਹਾੜ ਵਦੀ ਿਪਰ੍ਥਮੈ ਸੁਖ ਦਾਵਨ ॥ਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਕਿਰ ਗਰ੍ੰ ਥ ਸੁਧਾਰਾ॥ ਭੂਲ ਪਰੀ ਲਹੁ ਲੇਹ ੁ

ਸੁਧਾਰਾ ॥ 
(sRI dsm gRMQ swihb, rwm 860) 

This Granth (book) has been completed (and improved) in Vadi first in the month of Asaarh in the 
year 1755 Bikrami; if there has remained any error in it, then kindly correct it.  

 
sRI dsm gRMQ jI bwry Akwl qKq swihb jI dy mqy, pMj isMG swihbwn dy inrxy, hr iek isK leI 
siqgurU kw hukm hn[ ‘^wlsw myro siqgur pUrw’    
 
^wlsw myro rUp hY ^ws ] 
^wlsy mih hO krO invws ] 
^wlsw myro muK hY AMgw ] 
^wlsy ky hON sd sd sMgw 
^wlsw myro ieSt suihrd ] 
^wlsw myro khIAq ibrd ] 
^wlsw myro pC Ar pwqw ] 
^wlsw myro suK Aihlwdw ] 
^wlsw myro im~qr sKweI ] 
^wlsw mwq ipqw suKdweI ] 
^wlsw myrI soBw sIlw ] 
^wlsw bMD sKw sd fIlw ] 
^wlsw myrI jwq Ar pq ] 
^wlsw so mw ko auqpq ] 
^wlsw myro Bvn BMfwrw ] 
^wlsy kr myro siqkwrw ] 
^wlsw myro sÍjn pRvwrw ] 
^wlsw myro krq auDwrw ] 
^wlsw myro ipMf prwn ] 
^wlsw myrI jwn kI jwn ] 
mwn mhq myrI ^wlsw shI ] 
^wlsw myro sÍwrQ shI ] 
^wlsw myro kry inrbwh ] 
^wlsw myro dyh Ar swh ] 
^wlsw myro Drm Ar krm ] 

^wlsw myro Byd inj mrm ] 
^wlsw myro siqgur pUrw ] 
^wlsw myro s~jn sUrw ] 
^wlsw myro buD Ar igAwn ] 
^wlsy kw ho Dro iDAwn ] 
aupmw ^wlsy jwq n khI ] 
ijhvw eyk pwr nih lhI ] 
sys rsn swrd sI buiD ] 
qdp n aupmw brnq suD ] 
Xw mY rMc n imiQAw BwKI ] 
pwrbRhm gur nwnk swKI ] 
rom rom jy rsnw pWaU ] 
qdp ^wlsw js qih gwaUN ] 
hO ^wlsy ko ^wlsw myro ] 
Eq poiq swgr bUMdyro ] 
^wlsw Akwl purK kI &Oj ] 
pRgitE ^wlsw pRmwqm kI mOj ] 
jb lg ^wlsw rhy inAwrw ] 
qb lg qyj kIau mYN swrw ] 
jb ieh ghY ibprn kI rIq ] 
mYN n kroN ien kI pRqIq ] 
(srbloh gRMQ, pwiqSwhI 10)
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sRI dms gRMQ swihb bwbq sRI Akwl swihb dw mqw (nvMbr 27, 2006): 

(Akal Takhat Mata -- Sri Akal Takht Sahib has declared those individuals speaking against Sri 
Dasam Granth Sahib as "MISCHIEVOUS ELEMENTS") 
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sRI dsm gRMQ swihb jI bwry pMQ dy Amolk ivdvwnW Aqy pMQ dIAw sB sMprdwvW dy vIcwr iek hn[ 
ies ivc dmdmI tkswl, AKMf kIrqnI jQw, inhMg isMG jQybMdIAW (qrnw dl, buFw dl) Swml 
hn[ guru pMQ dy Amolk ivdvwn Anykw sbUqW qy ADwr qy sRI dsm gRMQ jI dI rcnw nUM ‘^sm rw 
jW-kwh’ swihb dsmyS jI dI rcnw swibq kr cuky hn[  ies dw sMiKpq vyrvw ies qrW hY: 
 

• rIport - soDk kmytI, sRI Akwl qKq swihb, 1897 
• dsm gRQ iks ny bnwXw, BweI ibSn isMG jI sMgrUr, 1902 
• dsmyS drpx, BweI Syr isMG jI kSmIr, 1935 
• sRI dsm-gRMQ pur Koj pUrn ivcwr, fw jsvMq isMG jI islislyvwr, 1937 
• dsm-gRMQ dy sMkln dw ieqhws, fw iqrlocn isMG jI Ph.D., 1955 
• dsmy pwqSwh ky gRMQ kw ieiqhws, BweI rxDIr isMG jI AimRqsr, 1955 
• Anyk Ph.D. Aqy D.Litt. Thesis, 1955-hux qk 
• Anyk vrqmwn ivdvwnW dy lyK: vyKo http://www.santsipahi.org/  Aqy 

http://www.santsipahi.org/patshahi10/index.html 
 
 
aupr ilKy ivdvwnW ivcoN fwktr iqrlocn isMG jI iek auc cotI dy ivdvwn sn Aqy BweI swihb 
rxDIr isMG jI dy inktvrqI sn, ijnw ny jyl icTIAW  ikqwb dw ieMgilS ivc qrjmw kIqw[ BweI 
swihb rxDIr isMG jI sRI dsm gRMQ jI nMU siqgurU jI kI bwxI jwx ky siqkwrdy sn[ jyl dIAW kwl 
koTVIAW ivc BweI swihb Aqy auhnw dy swQIAW ny Awpxy inqnym ivc qvpRswd svXy, suDw svXy, 
cOpeI swihb, Akwl ausqq, cMfI dI vwr, Aqy hor Anyk dsmyS jI dI bwxIAW dy kMTwgr pwT dIAW 
Anhq gUMjW pweIAW[ 
 

siqkwr Xog bwbw jrnYl isMG jI iBMfrWvwly Aqy hor purwqn dmdmI tkswl dy isMG isGMxIAW sRI 
dsm gRMQ jI dI bwxI Akwl rUp smJ ky siqkwrdy rhy hn[ bwbw jrnYl isMG jI iBMfrWvwly AwKdy 
sn ik: 

ਸਰ੍ੀ ਦਸਮ ਗਰ੍ੰ ਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣੇ ਤਾਂ ਦਰਿਕਨਾਰ, ਬੁਜ਼ਿਦਲ ਆਦਮੀ ਇਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਨਹ  

ਸਕਦਾ. ਇਹ ਕਾਇਰਾਂ ਦਾ' ਗਰ੍ੰ ਥ ਨਹ  ਹ.ੈ ਇਸ ਗਰ੍ੰ ਥ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਅੰਗ ਿਵਚ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਚੰਗਾਰਾਂ, ਿਕਰਪਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 
ਟੁਣਕਾਰਾਂ, ਤੇ ਘੋਿੜਆਂ ਦੀਆਂ ਰਕਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ। 
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vrqmwn inhMg isMG jQybMdIAW ny sRI dsm gRMQ jI dy ivruD ho rhy prcwr dw sKq noits ilAw hY 
(vyKo hyT ilKy pRYs not): 

"ਬਾਬਾ ਿਨਹਾਲ ਿਸੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਿਮਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤਰਨਾਂ ਦਲ ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਨਰਸੰਦੇਹ ਿਨਹੰਗ ਿਸੰਘ 
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਿਹਬ ਸਰ੍ੀ ਗੁਰੁ ਗਰ੍ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨੰੂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ੍ੰਤੂ ਕੁਝ ਪੰਥ ਿਵਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾ ਵਲ ਇਕੱ ਸਾਿਜਸ਼ ਤਿਹਤ 
ਦਸਮ ਿਪਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਸਮ ਗਰ੍ੰਥ ਸਬੰਧੀ ਿਸੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਿਵੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਿਸਹ ਹੈ। ਉਨਹ੍ ਾਂ ਿਕਹਾ ਿਕ 
ਦਸਮ ਗਰ੍ੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤ ਿਬਨਹ੍ ਾਂ ਗੁਰਿਸੱਖ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਿਨਤਨੇਮ, ਨਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟ ੇਦਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਸੰਪੂਰਨ ਹੰੁਦੀ 
ਹੈ।ਉਨਹ੍ ਾਂ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾ ਂਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਗੁਰਿਸੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋ ਿਨਤਨੇਮ, ਅਿੰਮਰ੍ਤ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕੱਢ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 
ਿਸੰਘ ਜਾ ਿਸੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀ ਰਿਹ ਜਾਂਦਾ। ਉਨਹ੍ ਾਂ ਸਮੂਹ ਿਨਹੰਗ ਿਸੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀਆ 
ਿਕਹਾ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬ ੇਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਹੌਲ ਨੰੂ ਿਵਗਾੜ ਕੇ ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਦਸਮ ਿਪਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੰੂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ 
ਵਾਿਲਆ ਇਨਹ੍ ਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੰੂ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ..." 

 
huiSAwrpur 22 jnvrI-: Akwl q^q swihb dy swbkw jQydwr Aqy au~Gy kIrqnIey pRo. drSn isMG rwgI 
duAwrw ipCly kwPI lMby Arsy qoN BweI gurdws jI dUjy dIAW vwrW Aqy sRI dSm gRMQ swihb jI dIAW bwxIAW 
ivruD kIqy jw rhy kUV pRcwr dw s^q noits lYNidAw A`j inhMg isMGW dI sRomxI jQybMdI pMQ AkwlI qrnw dl 
hrIAW vylW dy mu`KI bwbw inhwl isMG jI hrIAW vylW vwilAw ny drSn isMG rwgI nUM s^q qwVnw kridAw 
cyqwvnI id`qI hY ik auh dSm pwqSwh dI bwxI Aqy Kwlsw pMQ dIAW hor AmIr pRMprwvW ivruD kUV pRcwr 
qurMq bMd kr dyvy rwgI drSn isMG duAwrw hux q`k kIqy gey duS pRcwr Aqy kwrvweIAW leI Kwlsw pMQ qoN 
sp`st Aqy Ku`ly SbdW ivc mwPI mMgx [ bwbw inhwl isMG jI hrIAW vylW vwilAw ny ikhw ik jy rwgI drSn 
isMG pMQ pwsoN mwPI nhIN mMgdw qW auh smUh inhMg isMG jQybMdIAW, sMq smwj, tkswlW Aqy hor smUh pMQ 
ihqysI ivdvwnW Aqy AwgUAW dy sihXog nwl drSn isMG rwgI ivruD Kwlsw pRMprwvW Anuswr auprwly ArMB 
krngy[ auhnW ikhw ik dSm pwqSwh dI bwxI ivruD duS pRcwr krn vwly lokW nUM sRI Akwl q^q swihb ny 
pihlW hI hukmnwmw jwrI kr SrwrqI Ansr krwr id`qw hoieAw hY[ ies hukmnwmy dy bwvjUd vI rwgI 
drSn isMG dw dSm gRMQ swihb ivruD bolxw Aqy kUV pRcwr krnw Kwlsw pMQ qoN is`DI bgwvq hY[ rwgI 
drSn isMG hux jW qW Bwg isMG AMbwlw vWgU mwPI mMg ky pMQ dw ih`sw bixAw rhy jW kwly APgwny vWgU pMQ 
ivco CyikAw jwvy[ ieh PYslw rwgI drSn isMG ny Awp krnw hY[ 

 
 
 
AY gurU ky isK, “hohu swvDwn Apuny gur isau ]”   Aj sRI dsmyS jI kI vrosweI swbo kI qlvMfI, 
‘gurU kI kNwSI’ qYnMU bulwvy dy rhI hY[  kI Aj qUM “JUTI mwieAw dyK kY” Awpxy ‘jwgq joq’ 
siqgurU nMU Bulw qw nhI gieEN, AMnw Aqy bolw qw nhI ho gieEN[  Aj qYnUM Es mrd AgmVy dw gurU 
Kwlsw pMQ qYnUM vMgwr irhY: 
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AY gurU ky isK, “AjhU smiJ kCu ibgirE nwihin”[  igdVW (ibprn) dI kubolI Bulw[ Aqy ‘dwvir 
Aw&wk’ KVgDwrI ipqw dy KVg krwry ^wlsweI (SyrW dy) bol isK[ 
 
^wlsw Akwl purK kI &Oj ] 
pRgitE ^wlsw pRmwqm kI mOj ] 
jb lg ^wlsw rhy inAwrw ] 
qb lg qyj kIau mYN swrw ] 
jb ieh ghY ibprn kI rIq ] 
mYN n kroN ien kI pRqIq ] 
(srbloh gRMQ, pwiqSwhI 10) 
 
auh guru goibMd huie pRgitAw dsvyN Avqwrw [ 
ijn AlK Akwl inrMjnw jipE krqwrw [ 
inj pMQ clwieE Kwlsw Dir qyj krwrw [ 
isr kys Dwir gih KVg ko sB dust pCwrw [ 
sIl jq kI kC phir pkiVE hiQAwrw [ 
sc Pqy bulweI gurU kI jIiqE rx Bwrw [ 
sB dYq Airin ko Gyr kir kIE pRhwrw [ 
jb sihjy pRgitE jgq mY guru jwp Apwrw [ 
XoN aupjy isMG BujMgIey nIlMbr Dwrw [ 
qurk dust siB CY kIey hir nwm aucwrw [ 
iqn AwgY koeI n TihirE Bwgy isrdwrw [ 
jh rwjy Swh AmIrVy hoey sB Cwrw [ 
iPr sun kir AYsI Dmk kau kWpY igir Bwrw [ 
qb sB DrqI hlcl BeI Cwfy Gr bwrw [ 
ieauN AYsy duMd klyS mYN KipE sMswrw [ 
qih ibnu siqgur koeI hY nhIN BY kwtnhwrw [ 
gih AYsy KVg idKwieAn ko skY n Jylw [ 
vwh vwh goibMd isMG Awpy gur cylw ] 15 ] 
(BweI gurdws isMG jI, vwr 41) 
 
sRI Akwl qKq swihb jI vloN AMkq kIqy hoey sB ‘SrwrqI AnsrW’ nUM ieh sKq cyqwvnI hY ik auh 
AwpxIAW gurmiq ivroDI hrkqW bMd krn[ smUh isK sMgqW nMU ApIl hY ik jo AKOqI ivdvwn 
dubdwvW pYdw krdy hn ahnW qoN sMgqW sucyq rhn Aqy mUh nW lwaUx [  Aqy Awpxy KVgDwrI ‘br 
do Awlm Swh’ siqgurU dw idqW Aiq KVg krwrw igAwn lY ky ieh cl rhI ‘ibprn kI rIq’ dw 
sKq twkrw krn [ 
 
ByKIAW BrmIAW dI sBw auTwiekY, 
dbVU GusVU nMU BwjVW pwiekY, 
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Koty Kcry dI sPw smytky, 
gur isMGW ricAw jYkwrw, 
jo gjky bulwvy so gurU kw ipAwrw - 
siq sRI Akwl……… 
gur br Akwl……… 
(^wlsy dw jYkwrw, mhwn koS – BweI kwhn isMG nwBw) 
 
 
 
dwsry, AKMf kIrqnI jQw (California) 
PrbrI 1, 2008 


