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ਇਹ ਵਡਮੁਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੋ' ਤੌ ਮਾਰਕੀਟ 

ਵਿਚ ਉਪਲੱਭਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। 
ਬੜੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਲੱਭ 

ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਬਾਈਂ ਕਰਕੇ ਛਾਪਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ 

ਰਹੋਂ ਹਾਂ। ਆਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਤੋਂ' ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ / 

- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ 

ਤਾ 
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1? 

ਨ ॥ 
(ਰਿ 

ਸੌ ਸਾਂਧੀ ਦੀ ਉਬਨਬਾ 4 

ਇਕ ਵੇਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ੀਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤ! ਸ੍ਰੀ ਪਰਮ ਪਵਿਤ੍ਰ ਗੂਜਰੀ ਜੀ ਇਕ ਦਿਨ , 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੋਂ ਆਪਣੈ ਨਾਮ ਅਰਾਧਨ ਮਗਰੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨ 
ਲਗੀ । ਜਪੂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਸ੍ਰ ਸੂਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 
ਕਾ ਕਿ ਦੀ 
ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਗਈ ਕਿ ਐਸਾ ਸੈਂਤ ਜਿਸ ਵਿਚਾਂਡੈਸਾਸੁਵਰਨੂ ਤੈਸੀ 
ਉਸੁ ਮਾਟੀ ।ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤੈਸੀ ਬਿਖੁਖਾਣੀ'ਢਲਾ ਗੁਣਹੋਵੇ, 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਰਖ ਦਾ ਦੈਂਖਿਆਂ ਚਾਹੀਏ । ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਜ਼ ਤਾਂ 
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੁਤੇ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਜੀਵ ਪ੍ੰਣੀ 
ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਪਦ ਪਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੋਈ ਸੌਤ ਦੇਖਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ॥ 
ਇਤਨੇ ਵਿਚ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ' ਜਦ ਸ੍ਰੀ. ਗੁਰੂ 
ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਅਪਨੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਲ ਆਏ ਅਤੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਢੋਂ 
ਦਰਵਾਜੇ ਅਗੋਂ ਲੀਘੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਥਾਂ ਟੋਕਿਆਂ। ਮਾਤਾ 
ਜੀ ਨੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠ 
ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਵੀ 
ਸੰਤੌਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਵਰਨਨ ਕਰਦੇ ਹਨ$- ਰ੍ 
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ਤੂ ਕੁ39੩“ ਤੂ ਤੈ ਡੈਮ 
(ਉ ) 1113 

ਰੁ ਤਰ ਤੂ 

ਦੀ 8. ਤਾੰ ਜੇ ਉਡ 

ਬ੍ਰਤ 

ਊਜਲ ਅਰ _ਵਡ ਭਾਗਾ ਰੀ 
ਕਹਯੋ ਦਿਖਾਵਹੂ ਤਿਹ ਸਖਯਾਤਾ ॥ (ਸੂ: ਪ੍ਰ) 

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇਂ ਸਨ, ਕਿ ਮੇਰੈ ਸਿਖਾਂ ਦੇ 
ਸਿਧੈਸਾਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਹਰ ਭਾਂਤਿ ਦੇ ਸੰਤ-ਪਦ ਦੇ ਰਤਨ ਹਨ 
ਰਾਹ ਦੋ ਪੰਧਾਊ ਵਾਕ ਕੋਈ ਅਜ ਦਰਿਆ ਹੈ,ਕੋਈ ਦਸ ਬਰਸ 
ਤੋਂ, ਕੋਈ ਵੀਹ, ਪੰਬੀ,ਤੀਹ ਤੋਂਵਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਬਈ ਪਿਛਯੌਜਨਮ 
ਤੋਂ ਪਾਲਾਂ ਘਾਲਦੇ ਆ ਰਹੇ_ਹਨ, ਕਈ ਪਰਮ ਪਦ ਦੈ ਨੌੜੋਂ 
ਹਨ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ. ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਹਾਂ ਪੂਰਖਾਂ ਵਿਚੋਂ' ਕਿਸੇਂ 
ਇਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ । ਸੋ ਆਪ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ 
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(੩) 
ਰਾਮ ਕੌਰ (ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ) ਤੇ ਗਈ । ਇਹ 
ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬੁਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਮਦਾਸ ਦੇ ਪੜਪੌਤੇ ਸਨ 
ਅਤੇਂ ਉਚੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ_। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 
ਅਨੁਸਾਰ ਅਜ ਕਲ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਏਥੋਂ 
ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗੁਰ ਸਿਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ।ਸਤਿ 
ਗੁਰੂਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲ ਨੈਣ ਮੂੰਦ ਲਏ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਟੈਲੀ- 
ਫੋਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇਂ ਦਿਲ ਦੀ ਖਿਚ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ 
ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿਤਾ। 

ਮਾਤਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਲਗੇ,ਕਲ ਐਸ ਸੈਤ ਆ ਜਾਵੇਗਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੇਂ, ਪਰ ਸੈਤ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ੍ਹ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ` 
ਕਰਨੇ ਠੀਕ ਹਨ । ਤੂਸੀਂ' ਬੜੇਂ ਉਚੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜੋ ਮੇਰੇ 
ਪੂਜਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋ, ਸਿਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 
ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸਿਖ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਰਤੋਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਘਰ ਤੋਂ 
ਕੋਈ ਵਧ । ਨਾਮ ਜਪਨ ਵਾਲੈਂ ਸਭ ਸੈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਕੋਈ ਰਾਹ 
ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਹ ਉਤੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇਂ ਉਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖ ਦਾ 
ਮੰਤ ਰੂਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਹਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਇੰਵ ਕਰੋ ਕਿ ਕਲ 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਓ,ਉਸ ਸਿਖੀਵੇਸ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਸੰਤ 
ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂ ਤੇ ਜਤਿਕਾਰ ਲਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਛਕਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਤ 
ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੂਖ ਤੂਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਤ 
ਹੋਰ ਸੈਤ ਬਣੇ ॥ ਰ੍ 

ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਆਪਆਪਣੇ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ਵਾਲੋ ਕਮਰੇਂ ਚਲੋ 
ਗਏ, ਓਧਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਵਰ (ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ) ਅਰਥਾਤ 
ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਧੂਹ ਪਈ । ਭਾਸ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਯਾਦ 
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'ਅੰਦਰ ਮਨੋਂ ਮਨ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਰ ਖਟਕ 
ਗਈ । ਆਪ ਨੇ ਰਾਤ ਤਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੋਂ ਆਪਣੀ 
ਸੈਗਤ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੂਭ ਭਲੇ ਸ੍ਰੀ 
ਅਨੰਦਪੂਰ ਨੂੰ ਟੂਰ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮੋਰੋ ਨਾਲ ਚਾਹੇਂ 
ਮਗਰੋਂ ਮਗਰ ਫੂਰ ਪੈਣਾ । 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਰਧਨ 
ਕਰਕੋ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦ। ਭੋਗ ਪਾਕੈ ਚੜ੍ਹ _ਬੈਠੇ ਘੋੜੀ ਤੇ । 
ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵਾਗਾਂ ਮੋੜ ਲਈਆਂ ਅਨੰਦਪੂਰ ਦੋ ਰਸਤੇ ਵਲ। 
ਘੋੜੀ ਆਪ ਦੀ ਅਤਿ ਤਿਖੀ ਸੀ, ਸੁੱਟਦੇ ਭੀ ਆਪ ਹਵਾ ਦੀ 
ਤੇਜੀ ਤੋ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਵੇਰ ਦੋਏ ਲਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ, 
ਤਕ 
ਘੋੜੀ ਸਰਪਣ ਦੌੜਾਈ ਗਏ, ਪਰੌਤੂ ਫਿਰ ਭੀ ਪੈਂਡਾ 
'ਦੂਪਹਿਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਨੰਦਪੂਰ ਨ ਪੂਜਿਆ 
ਦਿਸ ਵੇਲੋ ਅਪ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਮ ਹੈ ਛੋਤੀ ਪੂਜਣ ਦਾ ਤੋਂ 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਓਥੇ ਪਹੂੰਚ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ। ̀ 

ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇਂ 
ਰੂਹਾਨੀ ਬਲ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਅਵਗਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ 
ਸਕਦੀ । ਇਹ ਮਨ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੰ ਆਪਣੇਂ 
ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮ ਬਲ ਨਾਲ਼ _ਬਹੂਤ ਛੈਂਤੀ ਅਨੈਂਦ ਪੂਰ 
ਪੂਚਾ ਲਿਆ । 

ਓਧਰ ਸ੍ਰਰੀਵਡਭਾਗੀ ਮਾਤਾਜੀ;ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਸਾਹਿਬਾਂ 
ਨੇਂ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਹੈ “ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰਿ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾਂ । 
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(੫) 
ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧ” ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਮਾਤ। ਜੀ ਭੀ 
ਯੋਗੀ ਤੋਂ ਬਲਵਾਨ ਸੋ, ਰਾਹ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੇ; ਜਦੋਂ ਦੂਪਹਿਰਾਂ 
ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮਾਤ ਜੀ ਨੋ ਦਾਸ ਦੇ ਹਥ ਸੁਨੌਹਾ ਦੇ 
ਘਲਿਆ, ਹੈ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਾਲ ਜੀ ! ਦੂਪਹਿਰਾਂ ਹੋ 
ਗਈਆ ਹਨ,ਸੈਤ ਜੀ ਜੋ ਆਪ ਨੇ ਕਹੇਸਨ,ਕਦੋਂ' ਆਉਣਰੀ? 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਤੂਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰੋਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ- 
ਵਾਓ, ਚਾਹੇ ਬੀਤ ਰਾਗ! ਸਤ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਹੁਣ ਪੂਜੇ ਕਿ ਪੂਜੇ ਜਾਣੌ। ਰ੍ 
ਰ੍ ਸ੍ਰੀ ਪਾਵਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ 
ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਆਪ ਦੌਖੋ, ਆਪ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ 'ਬਰ- 
ਤਨ ਠੀਕ ਕਰਵਾਏ, ਆਸਨ ਤੋਂ ਚੱਕੀ ਲਗਵਾਈ । ਇਤਨੋ 
ਵਿਚ ਗੂਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿਜ ਦਾਸ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ! 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ (ਜੀਵਨ ਮੂਕਤ ਜੀ) ਆ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿ- 
ਗੂਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣੇਂ ਲਈ ਘਲੋ ਹਨ । ਮਾਤਾ ਜੀ ਥਾਲ 
ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੂਕੇਂ ਸਨ । ਸੌਤ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਸੁਣਕੇ ਹਰਖ 
ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ, ਆਦਰ ਨਾਲ ਉਠ ਕੇ ਕਦਮ ਚਾਇਆ ਹੀ 
ਸੀ ਕਿ ਬਾਬ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੌ ਚਰਨਾ ਤੇ ਆ ਸੀਸ ਧਰਿਆ । 
ਮਾਤਾਂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੋਂ ਭਾਵ ਨਾਲ਼ ਸੀਸ ਚਾਇਆ, ਆਦਰ ਦਿਤਾ 
ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਸਣ ਤੋਂ ਬਿਠਾਕੇ ਥਾਲ ਅਗੇਂ ਰਖਿਆ, 
ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਛਕਿਆ, ਮਾਤਾਂ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਪੂਰਬਕ 
ਪੱਖਾ ਬਲਦੇ ਰਹੇ । ਦੇਖੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ 
ਪੁਤਰ ਦੇ ਵਰੋਸਾਏ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪਦ ਤੋ ਪੁਚਾਏ ਸਿਖ 
ਦਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੈਸੇ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੌਹ। ਹਨ। 
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(੬) 
ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਉ 

ਬੀਤ ਰਾਗ ਅਵਸਥਾ ਦਾ,ਸਵਰਨ ਮਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਤੂਲ ਜਾਣਨ 
ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ । ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ 
ਵਿਚ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਪੂਰਨ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੈ ਹਨ । ਜਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ 
ਛਕ ਚੁੱਦੋ ਤਾਂ ਆਦਰ ਨਾਲ ਪੁਛਣ ਲਗੀਂ ਕਿ ਅਜ ਸੂਖ ਨਾਲ 
ਕਿਥੋਂ ਟੂਰ ਕੇ ਅਪੜੇ ਹੋ ? ਜ਼ਾਹਰਾ ਮਸਤਾਨੇ ਦਿਸਣ ਵਲੋਂ, 
ਦਾਲ ਗੁਰ ਸਿਖ ਹੁਣ ਉਹ ਉਤਰ ਦੈਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ 
ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨ ਹੋ ਜਾਇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਤਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਰਮ-ਬਲ 
ਨਾਲ ਆ ਪੂਜਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਕਿਸੈ ਸੈਸੋ ਵਿਚ ਧੈ 
ਜਾਣ ਕਿ ਗੂਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਆਦਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੋਂ ਸੈਂ 
ਕੋਈ ਵਡਾ.ਹਾਂ ਤੋਂ ਫੋਰ ਜੋ ਆਖਾਂ ਨਿਰੋਲ'ਸਚ ਭੀ ਹੋਵੇ । ਆਪ 
ਹਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਹੈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਾਭਾ;- 

“ਭਹਾਂ ਰਹੋ ਰਾਂਖੋ ਗੁਰ ਜਹ ॥ 

ਆ ਬਰਤੀ ਨਿਤ ਰਹੈ ॥ 
ਜਥਾ ਕਰਾਇ ਤਥਾ ਸੋ ਕਰਿਹੀ ॥ 
ਤਿਊ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਹਮ ਅਨੁਸਰਹੀ ॥ 
ਹਮ ਸੁਛੰਦ ਕੁਛ ਕਰਸਕ ਨਾਂਹੀ” ॥ 
ਸਦਾ ਚਲਹਹ ਗੁਰ ਆਗਜਾ ਮਾਂਹੀ' ॥ 

ਇਹ ਕਹਿ ਕੌ. ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਥਾਂ ਫੇਂਕ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 
ਫੋਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਆ ਬੈਠੇ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 
ਸੂਖ ਸਾਂਦ ਪੂਛੀ,ਮਾਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਸਮਝੋ; ਫੋਰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ 
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ਜੰ ਜੀ ਸੀ ਮਧ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਤਨੇ ਪਰਮ ਬੇਬਸ 
ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਮੂੜ ਆਪਣੇਂ ਗਿਰਾਂ (ਰਮਦਾਸ) ਨਹੀ ਗਏ) 
ਪਰੰਤੂ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹੇਂ । 

ਹੁਣ ਸੋ ਸਾਖੀ ਦਾ ਅਰੈਂਭ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 
ਵਿਚ ਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗੌਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 
ਢੌਲੋ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰ ਮੰਗਤ ਨੂੰ ਅਨੌਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ।ਬਾਬਾ ਰਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ 
(ਅਰਥਾਤ ਨਮਿਤ ਕਾਰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ) ਦੀਵਾਨ ਦੀ 
ਸਮਾਪਤੀ ਦੋਂ ਪਿਛੋਂ ਬਾਬਾਜੀ ਆਪਣੇ ਡੇਂਰੇਂ ਆਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਜੋਕੂਝ 
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(ਦ) 
ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ 
ਜੀਦੋ ਕੋਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਲਿਖਾਲੈਂਦੇਗੋਯਾ ਭਾਈਸਮੰਹਬਸਿੰਘ 
ਜੋ ਚੌਰੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ,ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ 
ਪਾਸ ੧੦੦ (ਸੋ ਸਾਖੀ) ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ॥ 

ਆਮ ਸਿਖਸੈਗਤ ਵਿਚ ਇਸ ਬਚਨ ਦ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ 
੫੦੦ ਸਾਖੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਕੀ ੪੦੦ ਕਿਥੇ ਹਨ 
ਪਰ ਏਸ ਸੋਸਾਖੀ ਦਾ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੌਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸਿਚ ਕੋਈ 
ਲਗਾਉ ਨਹੀਂ; ਸੌ ਸਾਖੀ ਵਖਰੀ ਪੁਸਤੁਕ ਸੀ ਅਤੋਂ ਪੰਜ ਸੌ 
ਸਾਖੀਆਂ ਵਖਰੀਆਂ॥ . 

ਜੇ ਸੈ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤਕ _ਵਿਚ- 
'ਜ਼ਿਆ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਓਥੋਂ ਨਿਰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋ ਸਾਖੀ 
ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼; ਸਿਆਸਤ, ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਵਰਨਨ 
ਅਤੇ ਭਵਿਖਤ ਦਰਜ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਡੇਂ ਘਲੂ 
ਘਾਰੋ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਲਂ,ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿ ਸ੍ਰ 
ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਸਿੰਘ ਲਿਖਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਾਈ । 

ਪੰਜ ਸੋ ਸਾਖੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਢਖਣ ਜੀ ਕੇ ਸ੍ਰੀ 
ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ (ਨੂਦੇੜ) ਲਿਖਵਾਈ । ਇਸਦੀਆਂ ਪੰਜ ਜਿਲਦਾਂ 
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । 

ਦੂਜੇ ਹਿਸੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 
ਸਿਖ ਸੈਂਗਤ ਅਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਸਾਰੋਂ ਹਾਲ ਨੂੰ 
ਸਾਖੀ ਨੰਬਰ ੯੩ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨਰੈ । 

=ਉ=== 
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ਨ 

ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਸਹਾਇ ॥ 

ਤਨ ਮੰਗਲ 
ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ, ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ॥ 
ਰਾਮ ਦਾਸ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੂਨ ਰਾਮਿ ॥ ੧ ॥. 
ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ, ਹਰਿਕ੍੍ਸ਼ਨੇ ਸੇਵੀਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧੀਰ ॥ 
ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰ ਮ੍ਰਿਗ, ਤੁਰਕਨ ਕਉ ਗੁਰ ਬੀਰ ॥ ੨ ॥ 

( ਗੂਨ ਰਾਸਿ=ਗੁਨੋ ਕਾ ਖਜਾਨਾ । 
ਆ ਹਦ ਕਾ ਵੈਰੀ(ਸ਼ੋਰ,ਸਿੰਘ) ] 
7 ਕਹਨੇ ਵਾਲਾ; ) 
( ਕਰ 

(ਬੀਰ =ਬਹਾਦਰ; ਬਲਵਾਨ) . ਸ੍ਰ 
( ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ 
( (ਤੁਰਕੋਂ ਕੋ ਦਰੂਸਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ) 

ਮੂਲ -ਸਾਹਿਬਸਿੰਘ ਪਦ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਿ,ਲਿਖੋ ਲਿਖਾਰੀ ਗ੍ਰੈਥ॥ 
ਅਰਥ-ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਕੇ ਚਰਨ ਕਵਲੋਂ' ਕੀ 

ਸ਼ਰਨ ਹੈ, ਵੁਹ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕਰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ 
ਲਿਖਤਾ ਹੈ। 

ਮੂਲ -ਗੁਰ ਅਨਰੂਚ ਬੁੱਢੇ ਭਲਨ, 
ਰਾਮ ਕੰਵਰ ਸੂਖ ਪੰਥ ॥ ੩ ॥ 

ਅਰਥ-ਗੁਰੂ ਕੋ ਸਾਥ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਬੁਢਾ ਜੀ 
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(੧੦) 
ਕੀ ਕੂਲ ਸੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੈਵਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪੰਥ 
ਕੋ ਸੂਖ ਦੈਨੋ ਵਾਲਾਂ ਹੈ। 

ਮੂਲ --ਰਹੈਂ ਹਜੂਰ ਦਸਵੈ' ਗੁਰੂ; ਕਰੈ ਉਕਤ ਕੋ ਵਾਕ ॥ 
ਰਬ -ਜੋ ਦਸਵ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਹਜੂਰੀ ਮੈਂ' ਰਹੇ ਹੈ 

ਅਰ ਜੌ ਮਹਾਂਵਾਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਏ ਹੈੱ 

ਮੁਲ-ਗੂਰ ਰਤਨਮਾਲਪੋਥੀ ਲਿਖੋਂ ਪੰਜਉ ਗੁਰ ਕੀਨੋ ਵਾਕ!੪1 
ਅਰਥ-ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੈ ਅਪਨੈ ਪਵਿਤ੍ਰ ਮੁਖਾਰ 

ਬਿੰਦ ਸੈ ਸ਼ਬਦ ਅਰ ਬਚਨ ਉਚਾਰੋਂ ਹੈ, ਫੂਹ ਇਸ 
ਰਤਨ ਮਾਲਾ ਪੋਥੀ ਮੇ” ਲਿਖਤਾ ਹੂੰ, ਜਿਸ ਕੋ ਰਤਨ 
ਮਾਲਾ ਪੋਥੀ ਭੀ ਕਹਾਂ ਜਾ ਸਕਤਾਂ ਹੈ । 

ਮੂਲ -ਸਾਲ ਗੁਰੂ,ਸਿਖ ਸਾਲ ਹੋਇ,ਸਾਲ ਨਿਰਮਲੀਬਲਤਿ॥ 
ਅਰਥ-੍ਰੈ਼ ਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਖਾਲਸਾ ਅਰ ਸੁੰਦਰ ਪਾਕੀਜ਼ਾ 

ਚਾਲ ਕੋ ਚਲਨੋ ਵਾਲੋਂ । 

ਮੂਲ -ਸਾਲ ਪੰਥ) ਗਤਿ ਸਾਲ ਅਤਿ; 

ਸਾਲ ਦੀਓ, ਮਤਿ ਜੁਗਤਿ ॥ ੫॥ 
ਅਰਥ-ਮੂੰਦਰ ਪੰਥ ਜਿਸਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹਦ ਦਰਜੋ ਕੀ ਮੂੰਦਰ 

ਹੈ ਅਤੋਂ ਜਿਸ ਕੌ ਸੂੰਦਰ ਜੂਗਤ ਵਾਲੀ ਅਕਲ 
ਰਿ 

ਮੂਲ 04 
ਅਰੁਥ-ਜਿਸਤਰਹਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੌ ਗੁਰਬਖਸ਼ 

ਸਿੰਘ ਕੋ ਕਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਸੱ ਵਰਤ- 
ਮਾਨ ਹੈ। 

ਮੂਲ -ਸਭ ਸੈਗਤ ਪੂਛਿਓ ੨8, 
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(ਚ 
ਲਿਖਿਆਂ ਲਿਖਾਰੀ ਆਹਿ ॥ ੬ ॥ 

ਅਰਥ-ਅਰ ਜਦ ਸਰਬਸੈਂਗਤ ਨੇਂ ਪੂਛਾ ਤੋਂ ਲਿਖਾਰੀ ਨੰ ਬਾਬਾ 
ਬੂਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪੜ ਪੌਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ਸਿੰਘ 
(ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੰਵਰ ਜੀ) ਸੇ ਯਿਹ ਲਿਖਾ । 

ਮੂਲ -ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਓ ਵਾਕ ਸੁਧਾ, ਬੁਢੇ ਮੂਖ ਰਹੀ ਛਾਇ ॥ 
ਅਰਥ-ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਕ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੈਂ ਬੂਢੇ 

ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਮੂਖ ਪਰ ਉਨਕੀ ਛਾਯਾ ਪੜੀ । 
ਮੂਲ -ਨਪੀਨੀ ਅਤਿ ਪ੍ਰਾਰਥੀ, ਮੁਖ ਸੱ ਧਰੀ ਬਨਾਇ ॥੭॥ 
ਅਰਥ-ਜਦ ਸੰਗਤ ਨੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ, ਤੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ 

ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਨਕੌ ਰਸਨਾ ਸੌ ਉਚਾਰਾ । 
ਮੂਲ -ਨਿਕਸੀ ਸਿਖ ਸੋਬੂਹ ਹਿਤ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਮਾਲ। 
ਅਰਥ਼-ਸਰਬ ਪੰਥ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕੇਂ ਵਾਸੰਤੇਂ ਉਨ ਕੈਂ ਮੂਖ ਸੈ 

ਯਿਹ ਬਾਣੀ (ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੇ ਕਾਰਨਾਮੋ)ਉਚਾਰਨ 
ਹੂਏ,ਅਰ ਸਾਹਿਬਸਿੰਘ ਲਿਖਾਰੀਨੇਂ ਉਨਕੀ ਸੈਂਭਾਲਕੀ 
ਅਰਥਾਤ ਕਲਮਬੋਦ ਕੀਏ । 

ਮੂਲ-ਗੂਰਰਤਨਮਾਲਾ ਮੈਂ ਧਰੀ ਹਿਤ,ਸਿਖਨ ਕਰੈਨਿਹਾਲ।ਦ 
ਅਰਥ--ਪ੍ਰੈਮ ਪ੍ਰੀਤ ਸੰਹਤ ਇਹ ਸਰਬ ਬਚਨ ਰਤਨ ਮਾਲਾ 

ਮੈਂ ਦਰਜ ਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਗੂਰ ਸਿਖ ਉਨਕੋ ਪੜ੍ਹਨੇ 
ਸੈਂ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੋਂ । 

ਮੂਲ -ਗੂਰ ਹਜੂਰ ਮਥਰਾ ਬਿਪ੍ਰ , ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਹਿਓ ਏਹ ॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਣਾ ਸਮਝ ਕਰਿ; ਪੂਡੀ ਕਰਨੀ ਕੈਹ ॥੯॥ 

ਅਰਥ-ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਹਜੂਰ ਮਥਰਾ ਬ੍ਰਹਮਣ ਨੰ ਹਾਥ ਜੋੜ 
ਕਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀ; ਹਜ਼ੂਰ ! ਦਾਸ ਨੌ ਆਪ ਕਾ ਹੁਕਮ 
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(੧੨) 
` ਸਮਝਾ ਹੈ, ਅਬ ਕੈਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਅਚਜ਼ਾਤ ਕੈਸੇ 
ਅਮਲ ਮੈਂ ਲਾਵੈ ਅਰ ਹੁਕਮ ਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਸੇ 
ਕਾਮ ਕਰੈ ?। 

ਮੂਲ ਪੂਲ -ਜਿਉ ਉਥੋਂ ਜਰ ਫ਼ਿਸਨ ਜੀ ਪੂਫ, ਬਿਸ਼ਨ ਦੀਓ ਪੰ੪॥ 
ਸਾਖੀ ਔੰਮ੍ਰਿਤ, ਸਿਖ ਹਿਤ, ਰਾਮ ਢਾਸ ਦੀਓ 
ਮੈਚ॥ ੧੦॥' 

ਅਰਬ-ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਊਧੋ_ ਜੀ ਨੌ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 
ਕੋ ਪੂਛਾ ਬਾ ਅਰ ਉਨਹੋਂ' ਨੋ ਰਾਸਤਾ ਬੜਲਾਯ' ਥਾ; 
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਖੀਆਂ ਸਿਖੋਂਕੇ ਪਿਆਰ 
ਕੋ ਵਾਸਤੇ ਰਮਦਾਸ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕਰ ਇਕੱਠੀ ਕੀ 
ਹੈ ਅਰ ਜਿਨ ਕਾ ਨਾਮ ਰਤੁਨ ਮਾਲਾ ਰਖਾਂ ਹੈ । 

ਮੂਲ -ਜਿਉੱਕਹੀ ਤਿਉਂਲਿਖੀ ਸਿੰਘ ਢ ਲੋਕਨ ਸਾਖੀਅਰੰਭ॥ 
ਅਰਬ-ਜਿਸ ਤਹ ਲਿਖਾਰੀ ਕੋ ਕਹੀ, ਊਸੀ ਤਜ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ, 

ਗੂਰ ਸਿਖੋ ਅਤੇ ਸਰਬ ਜਨਤਾ ਕੈ ਲੀਏ। __ 
__ ਅਬ ਸਾਖੀਓ' ਕਾ ਆਰੰਭ ਹੋਤਾ ਹੈ 
ਨੌਟ-ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਭੂਮਕ/ ਭਾਈ ਸਹਿਬ 

ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੰਵਜ਼ 
(ਉਰਫ ਬਾਬਾ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ) ਨੇ ਲਿਖਾਈ ਹੈ । ਬਾਬਾ 
ਰਾਮ ਕਵਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਨ ਦੇ ਊਪਰੈਤ ਭਾਈ 
ਯਾਂ ਬਾਬਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੂਰੂ 
ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਕਾਰਉਸਨ- 

(੧) ਬਾਬਾ ਬੂਢੇ ਜੀ ਕਿਯੋਂ। (੨ ੨) ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੰਵਰ ਯਾ 
ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ । (੩) ਬਾਬਾ ਗੂਰ ਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ । 
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(੧੩) 
ਸਤਿਗੂਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 

੧ ਸਾਖੀ ਪਹਿਲੀ 
-”॥ -੭> ੧. 0 

ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਾਈ ਹੈਂ, ਉਨ ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੀ ਸੌ ਭਾਈ 
ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੈ ਲਿਖੀ ਹੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
ਕੇ ਹਜੂਰ॥ 

ਮੂਲੇ -ਸੈਮਤ ਬਿਕ੍ਮ ਭੂਪਤੀ,ਸਤਾਰਾ ਸ਼ਤ ਨੌ ਏਕ ॥ 
ਮਾਹਿ ਵੈਸਾਖੀ ਵਾਰ ਗੁਰ;ਮਲਕੀ ̀  ਦੂਤੀਆ ਭੇਖ ॥੧॥ 

ਅਰਥ-ਬਿਫ਼ਮ ਸ਼ਾਹੀ ਸੌਮਤ ੧੭੧੦ ਵੈਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, 
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(੧੪) 
ਵੀਰਵਾਰ ਕਾ ਦਿਨ ਅਤੇਂ ਦੂਸਰਾ ਨਗਤ੍ਰ_ਥਾ ॥ 

ਮੂਲ -ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਸੈਂਗਤ ਮਾਹਿਹੰਸਖਨ ਕਰਿਓ ਬਿਬੇਕ ॥ 
` ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ ਗੂਰੂ ਹਿਤ,ਸਾਖੀ ਲਿਖੋਂ ਅਨੋਕ॥ ੨ ॥ 
ਅਰਥ-ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖੋਂ' ਕੋ ਬੋਧ ਕਰਵਾਯਾ 

ਅਥਵਾ ਨਾਮ ਕੀ ਤਰਫ ਲਗਯਾ ॥ ਏਸ ਲਿਖਾਰੀ ਨੌ 
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਬੇ _ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਖੀਆਂ ਪ੍ਰੈਮ ਪੂਰ- 
ਬਕ ਲਿਖੀ ॥ 

ਮੂਲ -ਭੂਲ ਚੂਕ ਕਹਿਨੇ ਸਮੇਂ; ਲਿਖਤ ਮਾਂਬ ਜੋ ਹੋਤ ॥ 
ਲੁ ਹੋ, ਵਜੋ ਜੋ ਨਿਕਟ ਗੁਰ, ਬਿਨ ਦੇਖੋ ਦੁਖ ਗੌਤ॥੩॥ 
ਅਰਥ-ਗਲਤੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਵਕਤ ਅਥਵ! ਲਿਖਨੇ ਕੇ 

ਵਕਤ ਜੋ ਹੋਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਪ੍ਰੈਮੀ ਉਨ ਕੋ ਠੀਕ 
ਲੋਵੇਂ । ਤਕਲੀਫ ਕੇ ਬਿਨ ਹੀ ਅਸਲੀਯਤ ਕੋ 

__ ਦੁੱਖ ਲੈਵੇਂ ॥ 
ਮੂਲ -ਗੂਰ ਹਾਸੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘਖੂਬ ਕਰੀ ਤੂਮ ਆਜ ॥ 
ਅਰਥ-ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੈਵਰ ਜੀ ਕਾ 

ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਛਕਣੇਂ ਕੇ ਬਹਦ) ਸਤਿਗੂਰੂ ਜੀ 
ਨੈ ਆਜ ਆਪ ਕੇ ਸਾਥ ਖੂਬ ਪ੍ਰੋਮ ਪਿਆਰ ਕੀਆ ॥ 

ਮੂਲ -ਚਾਰ ਚਾਰ ਫੁਨਿ ਚਰ ਚਾਰ; 
ਪਾਂਚ ਪਾਂਚ ਤੂਮ ਕਾਜ॥੪॥ 

(ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਅਗਲੀ ਪੰਗਤੀ ਵਿਚ ਹੈ) 
ਮੂਲ -ਚਾਰ ਬੇਦ ਅਰ ਅਰਥ ਚਾਰ;ਚਾਰ ਜੂਗਨ ਕੀ ਰੀਤ ॥ 
ਮਅਰਥ=-ਪਹਿਲੇਂ ਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਚਾਰ ਵੇਦ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਚਾਰ 

ਪਦਾਰਥ (ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ ਅਤੇਂ ਮੌਖ) ਤੀਜੇਂ ਦਾ 
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(੧੫) 
ਚਾਰ ਜੁਗ ਅਤੇ ਚੌਥੇਂ ਦਾ ਚਾਰ ਵਰਨ ਹੈ (ਅਰਥਾਤ 
ਬ੍ਰਹਮਨ, ਛਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਅਤੋਂ ਸੂਦਰ) ਜਿਹੜਾ ਕਿ 
ਅਗਲੀ ਪੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿਚ ਸੈਤਾਨੀ ਵਰਨਨ ਹੈ । 

ਮੂਲ -ਚਾਰ ਸੌਤਾਨੀ, ਪਾਂਚ ਪਦ,. 
ਪਾਂਚ ਵਰਨ ਪਦ ਮੀਤ ॥੫॥ 

ਮਰਬ-ਚਾਰ ਸੰਤਾਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਚਾਰ ਵਰਨ ਉਤੋਂ ਹੋ ਜ਼ੂਕਾ 
ਹੈ, ਦਰਜੇ ਪੰਜ ਹਨ ॥ ਪਹਿਲ ਦਰਜ ਸਹੰਸ ਦਲ 
ਕੋਵਲ, ਦੂਜ ਦਰਸਾ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ, ਤੀਜਾ ਦਰਜਾ 
ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ, ਚੌਥਾ ਭਵਰ ਗੁਫਾ ਅਤੇ ਪੰਜਵ! ਸਚ 
ਖੰਭ ਹੈ ॥ ਇਹਨਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਪੂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 
ਭੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਖੰਡ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਸਰਮ 
ਖੰਡ ਕਰਮ ਖੰਡ ਅਤੇਂ ਸਚ ਖੰਡ ਭੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ॥ 
ਪਿਆਰੋਂ ਮਿਤ੍ਰ ਜੀ [ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ॥ 

ਮੂਲ -ਜਾਣ ਜੂਟ ਜਟ ਤਲੋਂ ਕੋ, ਉਪਰ ਘਮੰੜੂ ਖੂਬ ॥ 
ਅਰਥ-ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਯੋਂ' ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਰਬ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ 

-ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੂਰਖ ਉਤਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵਿਚ ਹੈ 
ਅਤੇਂ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ (ਜੜੇ) ਨੀਚੇ ਹੈ ॥ 

ਮੂਲ -ਦੀਉ ਭਵਾਨੀ ਓਢਣਾ, ਸਭ ਸਿਖਨ ਕੈ ਬੂਬ ॥੬॥ 
ਅਰਥ-ਸ਼ਕਤੀ [ਮਾਯਾ] ਨੋ ਪਰਦਾ ਪਾਕੇ ਅਸਲੀਅਤ 

ਛੂਪਾ ਰਖਿਆ ਹੈ,ਪਰੈਚੂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲੋਂ' ਕੋ (ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਕੇ ਸਿਖੋ ਕੋ) ਇਸ ਬਾਤ ਕੀ ਬੂਬ ਆਈ ਹੈ ॥ 

ਮੂਲ -ਕਿਉਂ ਕਾਬੋ ਗੂਰ ਜੀ ਕਹਿਆ; 
ਨਾਮ; ਇਸ਼ਨਾਨ, ਪ੍ਰਭਾਤ ॥ 

02 0੧੨ 
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(੧੬) 
ਅਰਥ-ਨਾਮ, ਅਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੇ ਵੈਲੋ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 

ਨੇ ਕਿਉਂ ਅੱ ਕਿਸ ਲੀਏ ਐਸਾ ਕਹਾ ਹੈ । 
ਮੂਲ -ਪ੍ਰਾਤ ਖਾਇਕੈ; ਨ੍ਰਾਇ ਕੈ; 
ਵਾ ਕਰੀ ਬਾਜ ਕੀ ਦਾਤ ॥ ੭ ॥ 
ਅਰਥ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੈਲੋਂ ਅਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭੋਜਨ 

ਖਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਕੀ ਉਡਾਰੀ ਕੀ ਦਾਤ 
ਬਖਸ਼ੀ ਅਰਥਾਤ ਅਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਕਾ ਜਾਪ 
ਇਸਲੀਏ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕੀ ਜੜੋ' ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ 
ਲਗ ਜਾਣ, ਆਪ ਹਰੇ ਭਰੋਂ ਰਹੇਂ' ਅਤੇ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰੀ 
ਸੇ ਸਚ ਖੰਡ ਮੈ ਆ ਜਾਂ ਸਕੇ” ॥ 

ਮੂਲ -ਏਕ ਬੇਰ ਸਭ ਖਾਲਸੇ, ਕੀਨੀ ਬਾਤ ਹਜੂਰ ॥ 
ਮੁਗਲ ਪਨਾਣਾ ਤੇਜ ਬਡ,ਹੁਕਮ ਕਰੋਂ ਹਮ ਸੂਰ ॥੮॥ 

ਅਰਬ-ਏਕ ਵੈਰ ਸਰਬ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਚੇ ਪਾਤ- 
ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੈ ਚਰਨੋਂ` ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀ, ਕਿ ਮੁਗਲ, 
ਪਠਾਨੋ ਕਾਂ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬੜਾ ਹੈ ॥ ਸਤਿਗੂਰੂ ਸੂਰਮੇ 
ਜੀ | ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਹਸੇਂ ਖੋਲ ਕਰ ਸਮਬਾਵੇਂ ॥ 
“ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੂਆ, ਏਕ ਬੇਰ ਜਮ ਨੌ ਨੈਮ ਬਾਂਧਿਆ, 

ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਸਾ ਨ ਕਰੋਂਗਾ ॥ ਪ੍ਰਜਾ ਬਧ ਗਈ ॥ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਾ 
ਭੈ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ॥ ਖਲਕ ਜਹਾਨ ਵਿਚ ਭੀੜ ਬੜੀ ਹੂਈ ॥ 
ਵੈਕਰਮ, ਜਗ, ਦਾਨ, ਨਾਮ ਭੂਲ ਗਿਆਂ ॥ ਸਭ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ 
ਗਏ ॥ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੀ ਚੀਸ ਕਰਨ ਲਰੀ, ਤਾਂ ਸੁਰ (ਦੇਵਤੇ) 
ਬ੍ਰਹਮਾ ਪਾਸ ਜਾਏ ਪੂਕਾਰੋਂ ॥ ਜੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਰੀ ਕੇ ਕਰਤਾ[ਹਮ 
ਸਭ ਦਿਗ ਪਾਲ [ਦਿਸ਼ੋ' ਕੋ ਪਾਲਕ] ਤੋਰੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨ 
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(੧੭) 
ਕਰਿ ਅਪਨੇ ਕਾਜ ਕੋ ਲਗੇ ਆਹੇ ॥ ਤੇਂਰੀ ਰਹਮਤਿ ਹੂਈ ॥ 
ਸੇਵਾ ਕੀ ਬਖਸ਼ਤ' ਲੋਗ ਅਸਾਨੂੰ ਮਾਨਕੇ ਬਲਿ [ਕੁਰਬਾਨੀ, 
ਸਦਕਾ] ਲਗੇ ਦੇਣੇ, ਮੰਨਣੇਂ ਲਾਗੇ ॥ ਸੋ ਭੀ ਦੂਰ ਹੂਆ ॥ ਜਮ 
ਨੇ ਤਪ ਅਰੈਭਿਆ ॥ ਲੋਗ ਮਰਣੇਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏਂ ॥ ਦੇਵਾਂ ਕਾਂ 
ਭੈ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਆ ॥ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬੋਲਿਆ, ਨੌਤ ਐਸੀ ਹੈ 
(ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਾ ਹੁਕਮ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ॥) ਕਰਤੀ ਅਕਰਤੀ 
ਹੈ (ਜੋ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਚਾਹੀਜੇ, ਉਹ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ॥)ਕਰੋਂਗਾ 
ਓਸੇ ਹੀ (ਵੂਹੀ ਈਸ਼ਰ ਹੀ ਇਸ ਕੋ ਠੀਕ ਕਰੋਂਗੇ; ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾ 
ਪਹਿਲੇ ਜੈਸਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 1 ਤੁਮ ਜਾਵੋ; ਅਪਣਿਆਂ 
ਨ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੂਈ ॥ ਲੋਗ ਡੇ ਬਚੇ; ਸੋ ਕਰਦ 
ਜਾਦੇਂ ਦੂਰ [ਜਲਾਲ ਗੌਧਰਬ] ਕ/ ਸ਼ਹਰ _ਕੌਧਾਰ ਮਾਂਝ 

ਮੋ ਸਾਕ ਕਰਨੈ ਲਗੋ, ਏਕ ਮੋਕ ਹੋ ਗਏ।ਉਸ ਥਾਇ ਕਾ ਰਾਜਾ 
ਮੋਮਨ ਸ਼ਰਫ ਥ ॥ ਏਕ ਦਿਨ ਬਾਗ ਮਾਹਿ ਗਇਆ ॥ 
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੧੮ ) 
ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਗਾਈਆਂ[ਔਰਤਂ] ਭਰਮਾਈਆਂ 
ਅਤੋਂ ਅਪਨੋਂ ਘਰ ਮੈਂ ਲੈ ਗਇਆ ॥ 

ਜਿਨਾ ਤਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਹਮ ਮਰਾਂਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਲੋਭ ਦਿਤਾਂ ਤੋਂ ਸੈਭਾਨ ਉਪਾਈ ॥ 

ਬਿਦਿਆ ਧਰ ਪਾਠਕ ਕੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਪੋਟਲ ਖਾਨ 
ਮੂਦਗਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਤੇਂ ਮੁਗਲ ਮੁੰਗਾਲ ਬੇਗ ਸ਼ੋਂਖਰਾ ਕੈ ਸਿਖਾਂ- 
ਵਤ ਕੀ ਬੋਟੀ ਸੋ ਸ਼ੋਖ ਸੈਮਨ, ਸਜਾਤੀ ਪਾਸ ਤੋਂ ਬੈਠ ਜਨ- 
ਮਿਆਂ ॥ ਪੂਛਿਆ ਤੇਰਾਂ ਗੌਤ ॥ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਬੇਵੀ ਸਜਾਦ ਰਾਇ 
ਕੀ ਹੋਂ ॥ ਸੂਣ ਕਰਿ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਇਆ ॥ ਕਿਉ' ਜੋ ਉਸ 
`ਗੱਜੀ ਕੇ ਸਜਾਦਾ ਸਵਾਣੀ ਕਾ ਬੋਟ ਥਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨੋ 
`ਦੇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ॥ ਅਪਣੀ ਪੂੜ੍ਰ ਕੀ ਬੇਟੀ (ਪੋਤੀ 
ਸੁਣਕੇ ਪਛਤਾਇਆ ॥ ਹਿੰਦਵਾਤ ਸ਼ਰੱਫ [ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰੱਫ 
ਸਾਈਂ ਲੋਗ ਕੀ ਬੈਦਗੀ ਜਾਇ ਕਰਨੋਂ ਲੱਗਾ [ਕਿਸੀ ਫਕੀਰ_ 
ਕੀ ਸ਼ਰਨ .ਮੈੱ ਰੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬੀਤੋਂ, ਬੋਲਿਆ 
[ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਨੇ ਕਹਾ], ਔਸਾਂ ਪਹਿਰਾ ਆਵੈਗਾ, ਸੱਜਦ ਏਸ 
ਕਪਟ ਤਰੀ ਸੰਤਾਨ ਕੈ ਰਖਣਰੀ ਵਹ ਸੱਜਦ ਹੂਬੈ॥ ਤੂੰ ਭੀ 
ਨੈਤ ਮਾਂਨ [ਖੂਦਾ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਰਹੋ] ॥ ਚਾਲੀਸਾ ਕਰ ॥ 
ਅਪੂਛਿਆ [ਦੀਰਪ] ਪਾਪ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ॥ ਭਾਈ ਸਿਖੋ, ਨਸ 
ਕੋ ਜਮ ਤੋਂ ਗਏ, ਅਰਜਨ, ਭੀਮ) ਪਾਂਡਵ ਨੇਂ ਮਾਰੋਂ ॥ ਉਸ ਅੰਕ 
ਕੋ ਕਾਲ ਕਪਿਆਂ। ਫੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇਂ ਹੂਕਮ ਕੀਤ:- 
ਮੂਲ -੬ਐਕਲ ਪੂਰਖ ਤੋਂ ਹੋਤ ਹੈ' ਕੋਟਕ ਬਿਸ਼ਨ ਮਹੇਂਸ ॥ 

ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈਂਤੇ ਰਵ ਸਸ ਕੋਣ ਜਲੋਸ ॥ 
ਤੈਸੇ ਸੇਵਕ ਸਾਥ ਹਮ ਮਾਰੋਂ' ਚਾਰੋਂ ਸ਼ੇਖ 1? 
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(੧੯) 
ਅਰਬ-ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੇ ਕਰੋੜੋਂ' ਹੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ 

ਹੋਤ ਹੈਂ ਕਰੌੜੋਂ'_ ਹੀ ਇੰਦਰ; ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜ) 
ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ, ਵਰਨ ਦੈਵਤੇਂ ਉਤਪਤ ਗਹੌਂਤੇ ਹੈ' ॥ ਪਰੰਤੂ 
ਅਸੀਂ ਅਪਨੀ ਫੌਜ ਕੇਂ ਸਾਥ ਇਨ ਮੁਗਲ, ਪਠਾਨੱ 
ਕਾ ਨਾਸ ਕਰੋਂਗੇ ॥ 

ਤਾਂ ਪੂਛਿਆਂ ਸਿਖਾਂ, ਜੀ _ਸਚੇਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ; ਕੋਈ 
ਰਹੇਂਗਂ ਭੀ ਕਿਨ! ? ਤਾਂ ਬਚਨ -ਚੋਇਆ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਅੰਗ 
(ਧੜਾ,, ਜੋਰ, ਬਲ) ਦੇਖ ਕਰਿ ਬੂ ਧਰਮ ਛਕ ਮਿਲਰਹੇ_ 
ਹੈਂ (ਉਨ ਕੇ-ਜਬਦਿਕ ਮਿਕ ਹੋ ਰਹੋ ਹੈਂ)॥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰ 
ਨਹੀ ਅਰਥ/ਤ ਇਹ_ ਸਭੁ ਬਾਗੀ-ਹੂਏ' ਬੈਠੇ ਬੈਠ ਹੈਂ, ਕਿਸ 
ਨਹੀਂ ਮਾਨਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਸੀ ਕਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਵਿ 
ਉਹ ਅਵੱਲ ਦਰਜੈਂ ਕੇ ਗੁਮਰਾਹ ਹੈਂ ॥ ਐਸੇ ਜੋ ਮੁਨਕਰ'ਪੁਰਸ਼ 
ਹੈਂ ਵੁਹ ਸਭ ਤਬਾਹ ਹੋਂਗੇ ਅਰ ਮੌਤ ਕੇ ਘਾ ਉਤਰੇਂਗ੍ਰੋ॥ 
ਉਸ ਅੰਗ ਕੇ ਸਭ ਮਰਹਿੰਚੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ) ਉਨ ਸਭ ਕੋ ਹਮ 
ਮਾਰੇਂਗੇਂ ॥ ਰੇ 

ਹੋਰ ਬਚਨ ਦਾ ਅਰੰਭ 
ਪਰਸੋਂ (ਤੀਸਰੇ ਢਿਨ) ਚੜ ਕਰ (ਘੋੜੋ ਪਰ ਸੰਢਾਰ ਹੋਂ =- 

ਕਰ) ਕਮਾਨ ਲੈ ਕਰ ਗੂਰੂ ਜੀ ਚੱਲੇ ॥ ਬਾਹਰ ਕਮਾਨ ਬਿੰਚੀ, 
ਸ਼ਬਦ ਗਗਨ ਤੇਂ ਹੂਆ, ਗੂਰੂ ਜੀ ਰਖ ਲੈਣਾ ॥ ਬਨਾਂ ਤੇ ਪਰ- 
ਬਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਵਾਜ ਸੂਣੀ ॥ ਚੜ ਕਰ ਨੀਲੋਂ ਘੋੜੇ ਉਪਰ 
ਦੂਰ ਗਏ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੇ ਪਰਚਣੇਂ ॥ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਬਾਲੀਆਂ ਚੌਦ, 
ਆਲਮ ਚੰਦ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਿਪਾਹ ਆਇ ਪਹੁੰਚਾ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ 
ਦਿਖਾਵਨੇ ਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ॥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੀਲਾ ਵਗਇਆ (ਦੌੜਾ” 
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ਉਮ) ਪੂਰਬ ਨ ਸੱ ਕਦੀ ਪਹੀਏ ਆਇ 
ਪਹੂੰਚੇ ॥ ਸਿੱਖ ਲਗੇਂ ਜੁਧ ਕਰਨੇ, ਲੜਾਈ ਬਹੂਤ ਕਰੀ ॥ ਪੀਛੋ 
ਦੇਖਿਆਂ (ਜਦ ਸਿੰਘੋ ਨੇ ਮੂੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ) ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੈਂਡ ਕਰ 
ਭਾਣਾ ਕਰ ਗਏ (ਚਲੋਂ ਗਏ) ॥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੈ ਪੀਛੇ ਸਿਖ ਭਾਰੀ॥ 
ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿਖ ਮਾਰੇ॥ਤਾਂ ਸਿਖ ਦੌੜਕੋ ਜਾ ਪੁਕਾਰੋਂ 
ਸਚੇਪਾਤਿਸ਼ਾਹ, ਚਖ ਲੋਵੋ,ਤੋਰਾ ਬਿਰਦ ਹੈ (ਆਪ ਕਾ ਧਰਮਹੈ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ) ॥ ਬਨ ਬਿਨਾ ਸ਼ੇਰ ਭਲਾ ਨਹੀਂ” ਸੋਭਤਾ ॥ 
ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ॥ 
ਮੂਲ -ਸਿਦਕ ਪੂਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪਾਠ ॥ 

ਆਪੋ ਬਨ ਆਪੋ ਸਿੰਘ,  ਬਿਰਦ ਬਿਹਾਰੀ ਰਨ॥ 
ਅਰਥ-ਆਪ ਸਿਖ,ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕ/ ਪੀਠ ਕਰਕੇ ਅਹੌਕਾਰ 

ਸੈ ਯਿਹ ਕਹਤੋਂ ਥੇ, ਕਿ ਹਮ ਸਿਦਕੀ ਸਿਖ ਹੈਂ ਅਚ 
-_ਰਾਠ ਬਣ ਕਰ ਼ੀਗੇ' ਮਾਰਤੇ ਥੇ ਕਿ ਹਮ ਹੀ ਬਨ 

(ਜੰਗਲ) ਹੈ ਅਰ ਹਮ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਹੈਂ ॥ ਹੂਣ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਕੋ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਖਦ ਕਾ ਖਿਆਲ ਕਚੋ ॥ 
ਮੋਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਯਿਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਿਦਕ ਕੌ ਜਰੂਰ 
ਪਾਲੋ ਪਰੌਤੂ ਅਹੰਕਾਰ ਨ ਕਰੋਂ ॥ 
ਤਾਂ ਪਿਛੋਂ ਤੀਰ ਪੰਜ ਚਲਾਏ, ਚਉਫੋਂਰੋ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਹੀ 

ਦੀਸੈ ॥ ਲੱਗਾ ਜੁਧ ਹੋਣੇ ॥ ਤਾਂ ਗੂਰੂ ਜੀ ਕਰੋਂਦੋ ਕੇ ਬੂਟੇ ਪਾਸ 
ਖੜੈਂ ਦੇਖੋ ਤਮਾਸ਼ਾ ॥ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਨੈ ਗੂਰੂ ਜੀ ਕਾ ਬਲ ਪਾਇਕੈ 
ਮਾਰ ਭਜਾਇ ਦਿਤੋਂ ॥ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੌਬਿਆ (ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੰਵਰ ਜੀ 
ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ 
ਕਿ ਮੈੱ ਕਪਿਲੇਂ ਲਗਾ) ॥ ਹਸ ਕਰ ਬੋਲੋ, ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਊਧਉ 
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(੨੧) 
ਨੂੰ ਰਖਕੈ ਆਪ ਚਲੋ ਗਏ ਥੇ ॥ ਗੁਰੂ ਕੇ; ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ 
ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੀ ਰਖਕੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਿਧਾਰਨਰੀ, ਨਾਂ ਡਰੋ, ਨਾ ਡਰੋਂ ॥ 
ਤਾਂ ਸੈਂ ਰੋਇ ਦਿੱਤਾ ॥ 

ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਚਲਾਇਕੇ (ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੋ' ਕੀ ਫੌਜ 
ਕੋ ਸ਼ਕਸਤ ਦੇ ਕਰ) ਖਾਲਸਾ ਭੀ ਆਵਦਾ ਹੈ ॥ ਇਰਨੀ ਬੇਰ 
(ਦੇਰ ਪਿਛੋਂ) ਖਾਲਸ ਜੀ ਆਇਆ ॥ ਅਕਾਸ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਸਭ 
ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ॥ ਗੂਰੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਰਿ(ਲੜਾਈ ਸੈ ਫਾਰੰਗ 
ਹੋ ਕਰ) ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤੀ ॥ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਪਹਾੜੀਏ 
ਹਿੰਦੂ ॥ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਹਾੜੀਏ ਬਨਚਰ(ਜੌਗਲੀ 
ਜਾਨਵਰ) ਸਾਡਾ ਖਾਜਾਂ ॥ ਗੂਰੂ ਜੀ, ਹਸ ਬੋਲੋ ਤੀਨ ਬੇਰ; 
ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈਨ ॥ ਨੌਤ ( (ਭਾਣਾ) 
ਨਹੀਂ' ਮੰਨਦੇ ॥ 
ਮੂਲ -ਭਲੀ ਨਿਬਾਂਹੀ ਪੂਰਖ ਨੌ,ਕੀਨੋਂ ਤੀਨੋ ਲੋਗ ॥ 

ਜਿਨ ਸਿਰਜੀ ਚੋਈ ਤਿਸ ਮਿਟੈ ਤੂਮਾਰਾ ਰੋਗ ॥ 
ਅਰਥ-ਜਿਸ ਨੇ ਯਿਹ ਤ੍ਰਿਲੌਕੀ ਪੈਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇਂ ਜੋ ਤੀਨ 

ਲੋਕੋ' ਕੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹ ਸਭ ਬਖਸ਼ਸ਼_ ਅਕਾਲ 
ਪੁਰਖ ਜੀ ਸੇ ਹੋਈ ਹੈ ॥ ਬਨਾਨਾ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾਂ 
ਉਸ ਕਾ ਹੀ ਖੋਲ ਹੈ ॥ ਆਪ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਰਹੇਂ ॥ ਆਪ ਕਾ ਅਹੈਕਾਰ ਅਤੇਂ ਜਨਮ 
ਮਰਨ ਕਾਂ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਗਾ ॥ 
ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਖੂਸ਼ੀ ਹੋਆ ॥ ਇਹ ਸਾਖੀ ਗੂਰੂ ਕੀ ਪੂਰੀ 

ਹੋਈ ॥ ਮਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੁੱਧ ਕੀ ਬਾਤ ਸਭ ਸੁਣਾਇ ਦਿੱਤੀ ॥ 
॥ ਪਹਿਲੀ ਸਾਖੀ ॥ ਬੋਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ॥ ੧ ॥ 
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(੨੨). 

ਰ ਸਾਖੀ ਦੂਜੀ 
ਬ.............<੦<.....£ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਹਜੂਰ ਪਰਮ ਨੰਦ (ਵਜ਼ੀਰ) ਮਿਲਾ, ਤਾਂ 
ਪਰਮ ਸਨੇਹ ਕਰ) ਗੂਰੂ ਜੀ ਕੇ ਹਜੂਰ ਦੀਵਾਨ ਵਿਚ, ਸਭ 
ਦੀਵਨ ਦੀਆੰ ਪੂਰਨ ਬਾਤਾਂ ਅਥਵਾ ਆਪਨੇ ਆਪਨੇ ਪੰਥ ਕੀ 
ਕਥਾਂ ਚਲੀ ॥ 

ਮਦਨ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਜੀ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ, 
ਕੜਾਹੇ ਕਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਮੋਹਨ ਭੋਗ ਹਨੂੰਮਾਨ, ਦੇਂਵੀ ਕਾ 
ਪ੍ਰਸ਼ਦਿ ਨਾਨਕ-ਬਾਥੇ ਕਿਊ” ਲੀਤਾ ।ਬੂੰਢੇ ਆਹੋਂ ਯ ਪਿਆਰਾ 
ਲਗਾਂ ਆਹਾ ॥ 

ਬਚਨ ਹੂਆ, ਏਕ ਬੇਰ _ਸਾਈਂ_ਦਸ _ਬੈਰਾਗੀ 
ਭੀ ਪੂਛਿ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੂਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸੋ ॥ ਤਾਂ ਗੂਰੂ ਬਾਬੇ 
ਸਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਆ, ਕਿ ਏਕ ਬੇਰ ਹਮ ਉਤਰਾਂ ਖੰਡ ਗਏ 
ਆਹੇਂ ॥ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਥੀ ॥ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿਮਨੂਰ 
ਪਰਬਤ ਪਰ ਗਏ ॥ ਤਹਾਂ ਸਿੱਧ ਨਾਥ ਆਇ'ਬੈਠੈ ॥ ਆਦੇਸ 
ਸਾਥੋ ਆਦੇਸ ॥ ਤਾਂ ਗੂਰੂ ਜੀ ਬੋਲੋ,ਕਰਤਾਰ ਸਤਿ, ਸਤਿ ਕਰ- 
ਤਾਰ ਸਿੱਧੋ ॥ ਤਾਂ ਸਭ ਪੁਕਾਰੇਂ,. ਨਾਨਕ ਤੁਪਾ ਭੰਡਾਰਾ ਦੇਵੋ 
ਸਿਧੋਂ ਕੋ॥ ਭੰਡਾਰੇ ਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਖਵਾਵੋ ॥ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ; ਮਰ- 
ਦਾਨੋ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਬਾਲੋ ਨੂੰ ਬੈਠਾਇ; ਚਲੋਂ ਬਨ ਕੋ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾਂ 
ਨੂੰ ਨਿਵਤਾ ਭੰਡਾਰੇ ਕਾ ਕਹ ਕਰ ॥ ਬੈਠੋਂ ਕਰਤਾਰ ਦੇਵੈਗਾ ॥ 
ਦੂਰ ਨਦੀ ਰੀਗਾ ਕੋ ਤਣ ਚਲੇ ਜਾਤੇਂ ਥੈ ॥ ਆਰੀਂ ਏਕ ਸਿੱਧ 
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(੨੩) 
ਆਇਆਂ ॥ ਰੇਂਤਾ (ਖੰਡ) ਦੇ ਰਿਆਂ ॥ ਏਕ ਸਿਧ ਕਾਂ ਰੂਪ 
ਦ੍ਹਣ (ਘੀ) ਜਲ ਦੇ ਗਿਆ ॥ ਏਕ ਮਹਾ ਦੇਵ ਸਿਧ ਬਿਕੂਤ 
(ਸੰਦਾ) ਦੇ ਗਿਆ ॥ 

ਬਹੁਤੇਂ ਫਲ, ਦਾਖ, ਮਿਰਚ, ਚਿਰੌੱਜੀ ਲੋ ਮਿਲੋ । ਫੋਰ 
ਅੰਤਰਿ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਏ (ਚਲੋਂ ਗਏ) ਆਹੇ ॥ ਤਾਂ ਬਾਂਬਾ ਮੁੜ 
ਕਰ ਆਏ ॥ਬਾਲੋ ਨੂੰ ਕਹਕੇ ਪੜਦਾ ਸਿਲ(ਪੱਥਰ) ਕਾ ਬਨਾਇ ` 
ਕਰ ਵਹਾਂ ਬਿਠਾਇ ਦਿੱਤਾ ॥ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ ਥੈ,ਤ' ਸਿਧਾਂ 
ਬਿਚਰਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਕੌਦ ਮੂਲ ਲੈਣੇ ਤਪਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀ 
ਭੀ ਬਿਧ ਹੋ ਬੈਠੀਐ।ਸਭ ਸਿਧ ਬਿਧ ਜੋ ਵਡੇ ਜਿਨਾਂ ਦਾਂਤ 
ਭੀ ਨਹੀਂ, ਐਸੇਂ ਹੋਇ ਬੈਠੇ ॥ ਤਾਂ ਬੌਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਿਧੋ ਲੇਵੋ ॥ 
ਲਗੈਂ ਦੇਵਨ, ਤਾਂ ਸਿਧ ਸਮੂਹ ਹੋ ਬੈਠੂ॥ ਤਾਂ ਗੂਰੂ ਜੀ ਰਿਧ 
ਵਧਾਈ ਅਤੇਂ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ॥ ਤਾਂ ਪਿਛੋਂ ਸਿਧ 
ਬੋਲੇ, ਤਪਾ ਜੀ ਪੈਨ ਧੰਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੂਮ ਭੀ ਅਚਢੋ 
(ਖਾਉ) ॥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੀ ਖਾਇਆ ਚਾਹੀਏ ॥ ਤਾੰ ਗੁਰੂ ਜੀ, 
ਖਾਇਕੈ ਬੋਲੈ ॥ ਸਿਧ ̀ਜੀ, ਹਮਾਰਾ ਪਾਵਨ ਕਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ 
(ਕਿਨਕਾ ਮਾੜ੍ਰ) ॥ 
ਤਪ, ਜਪ, ਬ੍ਰਤ ਸਭ ਬਿਰਧ ਹੋਇ; ਹੋਵੈ ਮਨ . ਅੰਹਲਾਦ । 
ਅਰਥ-ਆਪ ਸਭੁ ਨੇ ਬੂੜੋਂ ਕਾ ਰੂਪ ਧਾਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ 

ਆਪ ਸਭ ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਨਤਾ ਹੂਈ॥ 
ਤਾਂ ਸਿਧ ਬੋਲੋਂ, ਵਾਹਿ ਵਾਹਿ ਤਪਾ ਜੀ, ਖੰਡ ਦਈ ਥੀ 

ਬਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਮੈਦਾ ਦੀਆ ਮਹਾ ਦੇਵ, ਜਲ, ਘੀ ਬ੍ਰਹਮਾ 
ਦੀਆ ਥਾ॥ ਫਲ ਦੀਨਾ ਰਿਖ ਸੇਂਵ (ਨਾਮ ਜਪਨੈ ਵਾਲੇ 
ਰਿਖੀਯੋਂ' ਨੰ) ॥ ਕਪੜਾ ਪੜਦਾ, ਪਤ੍ਰਕਾ (ਬਰਤਨ) ਦੀਆ 
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(੨੪) 
ਭਵਨੀ ਹਾਥ ॥ ਜਿਨ ਕੇ ਰਖਕ ਆਪ ਈਸ, ਹਮਰੀ ਝੂਠਿਆ 
ਗਰ (ਲੜਾਈ) ॥ ੧ ॥ ਕਰੋ ਖਿਮਾ 

ਸਬਦ ਦੇਵ ਭੂਕ, ਤੂਮਰਾ ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 
ਅਰਥ-ਈਸ਼ਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜੋ ਭੂਖ ਕੇ ਉਤਾਰਨੇ ਢਾਲਾ ਹੈ ਯਹੀ 

ਆਪਕਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ॥ 
ਕਲ ਮੈਂ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰੀਤ ਖਾਇ, ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਨਹਿ ਖਾਇ ॥ ੨॥ 

ਅਰਥ-ਜੋ ਕਲਜੁਗ ਮੇਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਕਰਕੇ ਵਰਤਾਵੇਗਾ 
ਅਰ ਆਪ ਭੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੈ _ਖਾਵੇਂਗਾ; ਉਹ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਸੇ 
ਮੂਬਰਾ (ਇਕ ਪਾਸੇ) ਰਹੇਗਾ ॥ 
ਪੀਛੈ ਬਚਨ ਕੀਤਾ; ਸਿਧੋ;ਫਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੜਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 

ਖ਼ਾਨਣ ਨੌ (ਆਪ ਕੇ ਆਨੰਦ ਕੇ ਲੀਏ) ॥ 
ਖੌਪੇ ਵਾਲਾ ਦੇਵੀ ਕਾ ॥ ਮਿਰਚਾਂ, 'ਸੇਵਾ, ਚਿਰੌਂਜੀ 
ਉਪ  ਤ੍ਰਿਭਾਵਲੀ ਸੋ ਘਰ, ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਨੂੰ ਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ॥ ਤਾਂ ਸਿਧ ਅੰਤ੍ਰੋ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਏ (ਛਪ 
ਗਏ, ਅਲੌਪ ਹੋ ਗਏ) ॥ 

ਸਾਖ ਦੂਜੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ॥ ੨ ॥ 

41404-44015 
ਏਕ ਵੇਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਥੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਬਹੂਤ 

ਅਕੱਠੀ ਆਨ ਭਈ ਥੀ ।ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾ ਕੀ ਮਹਿੰਮਾ 
ਕਰਤੇ ਬੈ॥ ਤਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ॥ ਗੂਰੂ ਜੀ ਸਾਲ ਸਾਥ 
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(੨੫ 
(ਦਰਖਤ ਸਾਲ ਕੇ ਲਨ ੨੦. ਨ ਨ 
ਕੁਵੇਰ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ॥ ਤਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਬਚਨ ਹੂਆ; ਸਿਖ 
ਸਿਖਣੀਆਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀ ਦੇਣਾ ॥ ਬਚਨ ਤੇ ਸਭ ਸੈਗਤ 
ਰੋਕ ਰਖੀ ॥ ਤਾਂ ਸਭ ਸਿਖਾਂ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਉਦਾਸ ਹੂਈ (ਬ 
ਸਰਿ ਚਿਰ ਤਾਂ ਸੈਗਤ 
ਕਾਹਲੀ ਹੂਈ ॥ ਏਕ ਸਿਖ ਥੇ ਮਾਲਵੇ ਕੇ, ਗੂਰੂ ਕੇ ਹਜੂਰ 
ਬੀਰਤਨ ਹੈਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਨ ਸਕੈ॥ ਉਸ ਸਮ ਸਿਖ ਜੂ 
ਕੌਮ ਘਰ ਕਾ ਬਹੂਤ ਥਾ ॥ ਸੋ ਏਕ ਬਿਊੱਤ ਕੀਤੀ ॥ ਗੂਰੂ ਜੀ 
ਕੇ ਰੋਕਨੇ ਤੇ ਛੁੱਟਣ ਕਾ ਪਰਪੰਚ (ਫਰੇਂਬ) ਰਚਿਆ ॥ ਏਕ 
ਮੂਰਦੇ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖ ਪਾਇਆ ਸਿੜੀ ਮਾਂਬ ।(ਬੇਬਾਨ ਵਿਚ) 
ਕੀਰਤਨ ਕਰਤੇ ਜਾਵੇਂ।“ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਬਹੀ ਪ੍ਰੀਤਿ”, 
ਇਹ ਤੂਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਵੇਂ ॥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਹਾਂ ਬੈਠੋ ਥੇ, ਉਹਾਂ ਤੇ 
ਪਾਸ ਹੋਂਇ ਕਰ ਨਿਕਸੈਂ ॥ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੌ ਪੁਛਣ ਕੀਤਾ, 
ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਰੋਣੋਂ ਕਾਂ ਕਿਉਂ ਹੂੰਦਾ ਹੈ॥ ਤਾਂ ਸਿਖਾ 
ਜਾਇਕੇਂ ਪੁਛਿਆ ॥ ਫੌਰ ਮੂੜ ਕਰ ਆਇ ਕਹਿਆ; ਜੀ ਸਚੋ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹ) ਸਿਖ ਹੁਕਮ ਸਤਿ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਮਰ 
ਗਿਆਂ ਹੈ । ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੂਆ ਕਿ ਈਹਾਂ ਲੈ ਆਵੋ ॥ ਤਾਂ ਬਚਨ 
ਮਾਨਕੇ ਸਿਖ ਬੁਲਾਇ ਲਿਆਏ ॥ ਉਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਜਰ 
ਸਾਮਣਾ ਉਤਾਰ ਕੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਤੂਕ ਗਾਵਣ ਲਰੀ ॥ 
ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਥ ਹੰਬੂ ਚਲੋ ਜਾਵੇਂ ॥ ਰੋਣਾ ਸਭ ਸਿਖਣੀਆਂ ਕਾ ਬੰਦ 
'ਹੂਆ॥ ਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਚਾਰ ਬੀਤੀਆਂ ਆਹੀਆਂ; ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਅਰਦਾਸੀਏ ਸਿਖ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਸਿਖੀ ਦੂਰ ਹੈ ਭੇਖ 
ਬਹੁਤਾ ਹੈ॥ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਕੋ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸੈ ਸਿਖ ਨੂੰ ਹੋਂਢੇਗੀ ॥ 
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(੨੬) 
ਕਿਆ ਕਰੋਂ ਕੀਰਤਨ, ਕਿਆ' ਕਰੇਂਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਰੋਵਣਾ ॥ 

-ਸਵੈਯਾ- 

ਰੋਵਤ _ਰੀਬ _ਮਰੋਂ _ਗੁਰਦੈਵ, 
ਤੋ 

ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਜੋ _ਰੀਬ 
ਤਾ 

ਨਾਵੈੱ'ਦਾਦਰ, ਮੌਨ ਸੂ ਬ੍ਰਿਛ ਹੈਂ; 
ਬਾਨਰ _ਜੌਗਲ ਬਾਸ ਬਨਾਰੀ ॥ 

ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਤੀਤ _ਕੀ _ਲੈਂਸ ਬਿਨਾ; 
ਸਿਖ ਪੰਡਤ ਗਾਇਕ ਜਾਵਤ ਹਾਰੀ ॥ 

ਅਰਥ-ਅਗਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੇਵਲ ਰੋਠੋਂ ਸੈ ਹੀ ਪ੍ਰਮੈਨ ਹੋ ਜਾਵੇਂ; 
ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਕੀ ਨਾਰੀਆਂ ਮਰਨੇ ਕੇ ਪਿਛੋਂ ਸਭ ਰੋਤੀ” ਹੀ 
ਹੈ'। ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨੇ ਸੇ ਜੋ ਖੂਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਤਦ 
ਤੋਤੇ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ । ਅਸ਼- 
ਨਾਨ ਤੋਂ ਡੱਡੂ ਭੀ ਕਰਤੇਂ ਹੈਨ ਅਤੇ ਜਲ ਮੈਂ ਹੀ ਨਵਾਸ 
ਕਰਤੋਂ ਹੈ'। ਜੇ ਚੂਪ ਕਰਨੇ ਸੈਂ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਵੇਂ' ਤਦ 
ਸਭ ਦਰਖਤ ਮੋਨ ਕੋ ਹੀ ਯਾਰੋਂ ਹੂਏ ਹੈ' ॥ ਜੇਂ ਜੈਗਲੋੱ' 
ਅਤੇ ਬਨੋਂ' ਮੈ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨੇ ਸੈਂਪ੍ਰਮੈਨ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਤਦ 
ਬੈਦਰ ਸਦੀਵ ਬਨੌਂ ਮੈਂ ਹੀ ਰਹਤੇ ਹੈ” । ਪਰੰੜੂ ਥੋੜੀ 
ਸੀ ਭੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਭਰੋਸੇ, ਯਕੀਨ, ਸਿਦਕ ਕੇ ਬਿਨਾ 
ਸਿਖ, ਪੰਭਤ ਅਤੇਂ ਗਾਨੋਂ ਵਾਲੇ ਹਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇਂ ਹੈ' ਅਤੇਂ 
ਪੂਰਨਤਾ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ' ਹੋਤੇ ॥ 
ਤਾਂ ਅਰਦਾਸੀਏ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਜੀ ਜੰਢੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ) 
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(੨੭) 
ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ॥ ਗੁਰਦੇਵ 
ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਕੀਰਤਨ, ਇਹ ਸਿਖ ਕਰਤੇ ਹੈ ॥ ਸਿਖ ਸੈਂਗਤ 
ਸਭ ਉਧਰੈੱਗੇਂ ॥ ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, (“ਮਨਮੁਖ ਹਾਰੇ ਗੁਰ- 
ਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ? ॥ 

ਪਾਨੀ ਸੋ ਦੇਵ ਨ੍ਹੀਂ ਜਗ ਭੀਤਰ; 
_ਭੈਟਤ ਤੀਰਥ _ਪ੍ਰੈਡ _ਬੁਲਾਵੈਂ' ॥ 

ਬਿੰਦਰ ਕ, ਤਾਰਾ ਕੌ, ਪਵਨ ਸੁਰੋਸ਼, 
ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹਿ ਛੂਟਨ ਪਾਵੈ ॥ 

ਲੌਕ ਲਕੀਰ ਕੀ ਲਾਜ _ ਭਰੋ, 
ਜਨ ਹੋਇਪ੍ਰਤੀਤ,ਤਉ ਨਾਉਤਰਾਵੈਂ॥ 

ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਆ, ਜੋ ਤੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁਪਾਲਾ 
(ਰੂਪ ਚਾਪ) ਹੀ ਆਗ ਕਾ ਲੋਠਾਈ (ਲਕੜੀ) ਬਲਦੀ ਬਲਦੀ 
ਬਹੂਤੀ ਏਸ ਸ੍ਰਿਤੁਕ ਕੀ ਅਰਥੀ ਹੇਠ ਦੇਂਹ ॥ਤਾਂ ਬਚਨ ਮਾਨਕੇਂ 
ਅਰਦਾਸੀਆ ਗਿਆ ਅਰ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਕਰੀ/ਮਗਨ ਕੀ ਮੁਆਤੀ 
ਹੈਠ ਦਿਤੀ ॥ ਕਖ ਬਲਨੇ ਲਹੈਂ ਤਾਂ ਸੇਂਕ ਸਾਥ ਜਲਨੋ ਲਾਗਾ॥ 
ਅਰਥੀ ਵਾਲਾ ਸਿਖ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਖੱਫਣ ਬਾੜਕੇ ਨਠਾ ॥ ਸੰਗਤ 
ਅਤੇਂ ਲੌਗ ਬਿਸਮੈਂ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਇਹ ਭਾਣਾ ਕਿਆ 
ਵਰਤਿਆ ॥ ਤਬ ਉਹ ਕੀਰਤਨੀਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰ- 
ਮਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ॥ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿਚ ਲਾਜ ਆਈ ॥ 

ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੋਇਆਂ ॥ ਭਾਈ ਇਹ ਸਿਖ; ਸ਼ਬਦ ਅਤੋਂ 
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ਜਾਨੋ ਗੂਰੂ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਸੂਣੌ ਸਿਖੋ, ਗੂਰੂ ਜੀ ਕੇ ਹਜੂਰ ਜੋ 
ਤੁਸਾਂ ਕਾ ਕਪਦ ਚਲਂ ਜਾੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਤੂਸੀਂ ਘਰ 
ਜਾਇਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਓ; ਕਿ ਜੈਸੇ ਸਭ ਲੌਂਗ) ਤੌਸਾਂ ਗੁਰੂ 
ਜੀ॥ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਦਕ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖੀ ਕਾ ॥ ਸਿਖਾਂ 
ਕੀ ਵਲ ਦੈਂਖ ਕਰ ਬਚਨ ਹੋਯਾ; 

“ਵਿਫੜੋਂ ਕੌ ਮੇਲ ਗੂਰੂ ਸਭ ਕੋ _ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ॥ 
ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ? ॥ 

ਤਾਂ ਮੈਗਤ ਨੂੰ ਖੂਸ਼ੀ ਕਰੀ, ਜਾਣੋਂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ॥ 
ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ॥੩॥ 

-੦=- 

ਇੱ 
5 -<੭। -”॥ <। 

ਏਕ ਬੋਰ ਗੁਹੂ ̀ਜੀ ਬੈਠੋ ਬੈ॥ ਮਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤੋਂ 
ਕਰਤੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਹੌਢੈ ॥ ਤਾਂ ਏਕ ਸਿਖ ਸਿਖਣੀ ਨੇਂ ਆਗੇ 
ਆਇਕੈ ਮਥਾ ਫੌਕਿਆ ਅਤੋਂ _ਬੇਨਡੀ,ਕਰੀ ॥ ਜੀ, ਸਚੈਂ ਪਾਤ- 
ਸ਼ਾਹ, ਤੂਹਾਡਾਂ ਦਿਤਾ ਏਕ ਬੇਟਾ ਸੀ ਸੋ ਡਿਆਂਗ ਬੈਠਾ ਹੈ ॥ 
ਭਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪਿਛੋ ਲਗੀ ਸੀ; ਸੋ ਨਿਰਮੋਹੀ ਹੋਇਕੈ 
ਖੋਲਦਾ ਹੈ ॥ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਖ ਹੈ ॥_ ਐਸੀ ਸਮਝਾਵਨੈ ਹਾਂ, ਤਾਂ 
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ਰ (੨੬) _ 
ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਜਇਕੈ ਫਕੀਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। 
ਤਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ; ਬੁਲਾਵੋਂ ॥ਤਾਂ ਜਾਂਇਕੇ ਸਿਖ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇ 
ਲਿਆਇਆ ॥ ਤਾਂ ਸਿਖ ਦਾ _ ਬੇਟਾ ਹਥ ਜੋੜਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ 

ਖਲੋਇਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੋਂ ਲਾਗਾ ॥ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੋ, 
ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਮਾਇ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸੋ ਜਗਤ 
ਤੋ ਨਿਆਰ' ਹੈ ਹੋਇਆਂ ॥ ਅਸੀਂ ਪੂਛਦੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਬੈਰਾਗ 
ਕਿਉਂ ਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੋਂ ਤੂੰ ਸਿਖ ਕਿਸਦਾ ਹੈ' ਅਤੇ ਤੇਰਾ 
ਨਾਉ ਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੋਰਾ ਪਰਚਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਸਚ ਕਹੂ ॥ 
ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਅਠਾਰਾਂ ਢਰਖਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ॥ ਜਿਨਾ ਭੋਰ 
ਜੋਗੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਬੂਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬੈਰਾਗ ਤ! ਹੂੰਦਾ 
ਨਾਹੀ ॥ ਤੈਂਰੇ ਬੜੋਂ ਭਾਗ ਹੈਨ,` ਤੇਰੋਂ' ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹਕੇ 
ਮੰਗਵੀਇਆ ਹੈ ॥ ਤਾਂ ਸੂਣ ਕੋ ਬੋਲਿਆਂ ਸਿਖ ਕਾ ਲੌਂਡਾ ਹਥ 
ਜੋੜਕੇ || ਗੁਰੂ ਜੀ,ਸਚੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉ ਹਸਦੇ ਹੋ। ਭਉਜਲ 
ਕੈ ਜੀਊ ਹਾਂ, ਹਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾਰ ਉਤਰੈ ਗੋ ॥ 
ਅਜਾਣਾ ਜਾਣ ਬੂਬ ਕੈ ਪੂਛਦੇ ਹੋ ॥ਨਾਊ” ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ. ਮੇਰਾ, 
ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਕਾਂ ਹੈਂ ॥ ਬੈਰਾਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ' ਪ੍ਰਰ- 
ਫਿਆ ਹੈ ॥ 

“ਕਿਆ ਬੂਢਾ, ਕਿਆ ਬਾਲਾ ॥ਗੂਰ ਸਰਣੀ ਜੋ ਜਾਇਗਾ, 
ਮੁਕਤ ਹੋਇ ਤਤਕਾਲਾ? ਨਾਉ (ਬੇੜੀ) ਚੜਨ ਕੀ ਭਾਂਤ ਹੈ ॥ 
ਸਚੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ; ਮਾਇ ਬਾਪ ਨੇਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਬਾਣੀ ਗੂਰੂ ਕੀ ॥ 
ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਾਣੀ ਕੌਠ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਲਗਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਾਂ ॥ 
ਤਾਂ ਸੈਂ ਅਨੰਦ ਜੀ ਕੀ ਤੂਕ ਬਿਚਾਰ ਕੇ ਮਨ ਵਿਚ ਧਰ ਰੱਖੀ ॥ 
“ਇਹੁ ਕੁਵੰਬੂ ਤੂ ਜਿ _ਦੇਖਦਾ, ਚਲੈ ਨਾਹੀ, ਤੇਰੈ ਨਾਲੋ ॥ 
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(੩੦) 
ਸਾਬਿ ਤੇਰੈ ਚਲੈ ਨਾਹੀ ਤਿਸੁ ਨਾਲਿ ਕਿਉ ਚਿਕੂ ਲਾਈਐ ॥? 

ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨੋ ਰਾਤਿ ਮੈਂ ਚਿਤ ਰਖਣੋਂ ਲੱਗਾ ॥ ਤਾਂ 
ਐਸਾ ਹੋਇਆ; ਕਿ ਮੋਗਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ॥ ਜਗਤ ਤੁਛ 
ਦੇਖਣੈ ਲੱਗਾ) ਜੈਸੇ ਧੂਏ ਕਾ ਬਾਦਲ ਹੋਇ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥ ਤਾਂ 
ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਕੂਛ ਕਸਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ॥ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ, 
ਹਸਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਬਾਤ ॥ ਸ਼ਰਣ ਤੁਮਾਰੀ 
ਹਾਂ ॥ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਗੁਣ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥ 

ਤਬ ਸੂਣ ਕੇ ਸਿਖ ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੋ; ਭਾਈ ਸਿਖੋ; 
ਤੂਸੀ ਭਰਮ ਨ ਕਰੋਂ ॥ ਤੁਸਾਡੇ ਬੋਟੋ ਨੂੰ ਕੁਛ ਭੂਤ, ਪ੍ਰ ਪ੍ਰੇਤ, ਰੋਗ 
ਕੌਈ ਨਹੀ ॥ ਏਸ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਰੀਂ ਹੈਨ ॥ ਤੂਸੀ ਬੇਸਦੇਂ ਖੈਹੜੇ 
ਮਤ ਪਰੋ ॥ ਤੂਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਟਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ॥ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪੈਂ ਹੀ 
ਗੁਰੂ ਕੈ ਸਮਬਾਇ ਲੈਵੇਂਗੇ ॥ ਐਸੇਂ ਹੀ ਏਹਨੂੰ ਤੂਸੀ ਛਡ ਕੈਂ 
ਘਰ ਜਾਵੋਂ ॥ ਏਸ ਦੀ ਸਿੱਖਣੀ ਭੀ ਗਾਜੀ ਰਹੇਗੀ ॥ ਆਪੈਂ ਹੀ 
ਕੂਟੰਬੀ ਹੋ ਰਹੈਗਾਂ॥ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਖਣੀ ਖੂਸ਼ੀ ਹੋ ਕਰ ਮਥਾਂ 
ਟੈਕ ਕਰ ਘਰ ਨੂੰ ਗਏ ॥ ਉਹ ਸਿਖ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਿਤ ਗੂਰੂ ਜੀ ਕੌ 
ਹਜੂਰ ਬੈਠਾ ਰਹੈ ਹਥ ਜੋੜ ਕੈ ॥ ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਚੌਥੀ ॥ 
ਬੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ॥੪॥ 

ਨ 
੧੧੬੬ 
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ਉਤ 
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ਤਾਂ ਏਕ ਬੇਰ ਉਸ ਸਿਖ ਕੈ ਬਰ ਨੂੰ (ਨੰਦ ਸੰਘ ਨ 
ਬੂਲਾਇਕੇ ਬੋਲੈ ॥ ਭਾਈ ਨੀਂਗਰਾ; ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੀ ਸਾਖੀ ਭੇਂਟ 
ਤੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੈਨ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਸੁਣ॥ ਅੰ ਤੋਰੀ ਇਿਛਿਆਂ 
ਹੋਇ ਸੋ ਕਰੀਂ ॥ 

ਪਹਿਹਲੀ ਸਾਖੀ ਨਿਬਿਰਤੀ ਕੀ,ਤਿਆਗੀ ਕੀ ॥ 
ਏਕ ਤੁਪੱਸੀ ਬਨ ਮੈਂ ਰਹਿਤਾ ਥਾ; ਤਪ ਕਰਤਾ ਥਾ; 

ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਪ੍ਰਣ ਥਾ ॥ ਕੂਣੀਆ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਰਹੇਂ ॥ ਪਾਸ ਹੀ 
ਨਗਰ ਬਾ ॥ ਨਗਰ ਕੇ ਲੌਕ ਕੋਈ ਨਰ, ਨਾਰੀ ਜੋ ਦੇ ਆਵੈ; 
ਥੋੜਾ ਅਥਵਾ ਬਹੁਤਾ; ਸੂਵਾਦ ਵ ਕੂਸੂਆਦ; ਦਾਣਾ, ਆਫਾ; 
ਦੂਧ, ਦਹੀ', ਸਾਗ; ਜੋ ਦੇਵੈ, ਸੋਈ ਦਈ (ਵਹਿਗੁਰੂ) ਕ 
ਚੀਆਂ ਜਾਨ ਕੈ ਭੂਗਤੈ ਅਰਥਾਤ ਖਾ ਲੈਵੇਂ ॥ ਜੋਗ, ਪ੍ਰਾਣ, 
ਅਪਾਣ ਕਾ ਸਾਧੈ, ਸਵਾਸੋਂ' ਕੇ ਚੜਹਾਣੇ ਕੀ ਕ੍ਰਿਆ ॥ ਤਾਂ ਮਧ 
ਤਦ ਉਸ ਸੇ ਅਨਾਹਦ ੍ਰਾਦਸ ਭੇਦ ਕਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਕ ਚਿਤ 
ਹੋਂ ਗਿਆ ॥ ਤੁਪੱਸੀ ਕ ਨਾਉ' ਸਭ ਨਗਰੀ ਜੁਵਲ/ ਕਹੈ ॥ 
ਏਕ ਬਾਰ ਸਾਤ ਦਿਨ ਬੀਤੋਂ ਸੈ ਤਪੱਸੀ ਨੂੰ ਅਹਾਰ ਨੂੰ ਅਹਾਰ 
ਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ॥ ਸੂਣ ਨੀਂਗਰਾ, ਤਾਂ ਤਪੱਸੀ ਨੇ ਬਿਚਾਰਿਆ,ਜੋ 
ਮੋਰੇ ਉਪਰ ਕਰਤਾਰ ਕੋਪਿਆ ਹੋਗਾ। ਜੋ ਹਥ ਪੈਰ ਦੀਏ ਹੈਨ 

ਅਤੇਂ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ॥ ਆਪਣੀ ਉਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣ (ਖਾਣੇ 
ਵਾਸਤੇ) ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥ ਤਾਂਤੋਂ ਅਬ ਇਹ ਕੁਛ 
ਕਰੀਏਂ ॥ 
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(ਤਕ 
ਦੇਵਤੇ ਭੀ ਬੈਨੰ ਨੂੰ ਦੇ'ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ॥ ਐਸੇ 

ਬਿਚਾਰ ਕੇਂ ਚਲਣੈਂ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ॥ ਛਟੀ, ਖਿੰਥਾ, ਡੂੰਬਾ 
ਕੂਸ਼ਾਸਨ ਅਰਥਾਤ ਕੂਸ਼ਾ ਆਸਨ, ਮਾਲਾ ਲੀਆ; ਕਿਊਂ ਜੋ 
ਰ੍ਰਹਸਤੀ ਕੇ ਘਰ ਬਾਣੈ ਬਿਨਾ ਜਾਣ' ਨਹੀਂ, ਪਛਾਣ ਪੜਤੀ 
ਨਹੀਂ ॥ ਗ੍ਰਹਸਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਾਂ ਦੋਖ ਨਹੀਂ ਅਤੇਂ ਸਾਧ ਨੂੰ 
ਬੜਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ॥ ਦੋਇ ਵੇਲੋਂ ਭਿਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ॥ 
ਬਾਣ' ਨਹੀ ਬਦਲਣਾ ॥ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਦੂਧ ਭਿਛਿਆ ਲੈਣੀ 
ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਭਿਛਿਆ ਮਿਲੋ, ਵੁਹ ਦੂਧ ਕੈ ਸਮਾਨ ਹੈ ॥ ਜੈਸੀ 
ਕੈਸੀ ਦੇਵੇ ਸੋ ਲੈਣੀ ॥ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਨਾ, ਅਤੋਂ ਪੱਕੀ 
ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਜਾਇ ਕੈ, ਬਾਲਕ,ਤੀਵੀ” ਕ/ ਹਾਥ ਲਗ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ॥ ਜੋਹੜੀ ਪੱਕੀ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਇ ਲੈਦੋਂ ਹਨ, ਸੋ ਸਿਖ 
ਸਾਧ ਨਹੀਂ ॥ ਕਿ 

-ਦੌਹਰਾਂ- 

ਜਾਂ ਕੀ ਰਹਤ ਨ ਜਾਣੀਏ,ਗੁਰ ਮੰੜ੍ਰ ਨਹਿ ਰੀਤ ॥ 
ਤਾਂ ਕਾਂ ਭੋਜਨ ਖਾਇਕੇ, ਬਿਛੜੋਂ ਹਰਿ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ॥ 

ਭਾਈ ਨੀ'ਗਰਾ-ਐਸੀ ਬਾਤ ਬਿਚਾਰ ਕੈ, 
ਤੁੱਪਸੀ ਗਇਆ ਬਜਾਰ ॥ 

ਨਗਰ ਬੀਚ ਇਕ ਸ਼ਾਹੇ ਘਰ; 
ਬਡੋ ਜੱਗ ਕਾਂ ਸਾਰ॥ _. 

ਲੌਰੋ ਕੀ ਭੀੜ ਹੋ ਰਹੀ,ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੈ ਬੌਠਾਇ 
ਕਰਿ ਜਵਾਵੈ ਖੁਲਾਵੇਂ' _॥ ਤਪੱਸੀ ਭੀ ਜਾਇਕੈ ਖੜਾ ਹੋ 
ਰਹਿਆ ॥ ਏਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਪੁਛਿਆ ਅਤੇ ਨਾਹਿ ਬੈਠ= 
ਇਆ; ਨਾਂ ਭੋਜਨ ਦੀਆ ॥ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਿ ਕਿਨਾਰੇ ਖਲਾ 
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(੩੩) 
ਹੋ ਰਹਿਆ ॥ ਜਾਂ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ; ਤਾਂ ਲੋਗ ਸਭ ਚਲੋ ਗਏ ॥ 
ਤਪੱਸੀ ਆਪਨੀ ਕੂਣੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਇ ਬੈਠਾ ॥ 

ਜਦ ਅਧੀ ਰਾਤ ਹੂਈ, ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਕੇ ਦੂਤ ਦੋਇ 
ਮਸਾਲਾਂ ਹਾਥ ਮੈ ਜਲਦੀਆਂ, ਤਪੱਸੀ ਨੂੰ ਆਇਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। 
ਹੇ ਤਪੱਸੀ ਉਠ, ਹਮ ਦੇਵਤਾ ਕੋ ਭੇਜੋ ਆਏ ਹੈ' ॥ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ 
ਕੀ ਆਗਿਆ ਏਹ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨਗਰੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਾ ਘਰ 
ਜਲਾਇ ਆਵੋ,ਜੋ ਮੋਰਾ ਤਪੱਸੀ ਭੂਖਾ ਰੀਤਾ ਹੀ, (ਖਾਲੀ) ਮੁੜ 
ਆਇਆ ਹੈ ॥ ਬਾਣੇ ਕਾ ਭੀ ਆਦਰ ਨਾ ਕੀਆਂ ॥ ਉਹ ਬਡਾ 
ਪਾਪੀ ਹੈ॥ ਤਾਂਤੇਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ _ਕਗੀਹੰਰੈ ॥ ਆਗੇ ਹੋਇ 
ਚਲ ॥ ਘਰ ਚਲ ਦਿਖਾਇ ॥ ਤਾਂ ਤਪੱਸੀ ਉਠ ਕਰਿ ਨਾਲ ਹੋ 
ਲੀਆ ਅਰ ਕਹਾ; ਮੈਰੇ ਕੌ ਭੀ_ ਏਕ ਮਸਾਲ ਦੇਵੋ ॥ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਏਕ ਮਸਾਲ ਦਈ ॥ ਲੈ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਵਣੇ ਲਾਗਾ ॥ ਤਾਂ 
ਉਹ ਭਾਗੇ ॥ ਤਪੱਸੀ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕਾ 
ਮੈਰੋ ਸਾਥ ਵੈਰ ਬਾ ॥ ਐਸੀ ਅਨੀਤ ॥ ਜਾਂ ਅੰਤ੍ਰਜਾਮੀ ਵਿਸ਼ਨ 
ਪ੍ਰੌਰਦਾ, ਉਸ ਕੇ ਕਿਆ ਵਸ ਹੈ ॥ 

ਸਭ ਜਗਤ ਕਾ ਕਰਤਾ ਹੋਇ ਕੈ ਕਰਦਾ, ਕਰਾਵੇਦਾ 
ਆਪ ਜਗਨ ਨਾਥ ਹੈ ॥ ਹਮ ਸਭ ਵਿਸ਼ਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਕੇ 
ਅਧੀਨ ਹਾਂ । ਹਮਾਰੀ ਬੈਦਨਾ ਹੈ ॥ ਐਸੀ ਫੋਰ ਨਹੀ ਕਰਨੀ॥ 

ਤਾਂ ਗੂਰੂ ਜੀ ਕਹਿਆ, ਨੀਗਰਾ, ਇਹ ਤੂਕ ਕਹੀ ਹੈ, 
ਸਮਝ ਗੁਰਮੁਖਾ, “ਕਿਆ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜੰਤ ਜਾਂ ਆਪ ਭੁਲਾ 
ਇਆ” ॥ ਸੂਣ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਤਪੱਸੀ ਤਿਆਗੀ ਹੋਣਾ ਹੈ; ਤਾਂ 
ਐਸਾ ਹੋਈਂ॥ ਜੋ ਰਿਸੇਂ ਕਾ ਅਵਗੂਣ ਨ ਚਿਤਵੀਂ ॥ ਸੁਣ ਕਰ 
ਉਹ ਦੇਵ ਦੂਤ ਮਥਾ ਟੈਂਕ ਕੈ ਵਿੰਦਆ ਹੋਇ ਕਰ ਮਹਾਰਾਜ 
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ਕਰ ਆਪਨੇ ਲੋਕ ਕਉ ਮੰਗਵਾਇ ਲੀਤਾ ॥ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ॥ 
ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਿ ॥ ੫॥ 

(ਦਲ 

੨ ਪਰਦੇ € ੦6੮ 0 _ਕ੨= ਚੇ ਅਨ ਕਰ” ਦੀ -ਨ੭੦ 4, ਪੰ, ਖਲ 6 ਕਾ” ਦਾ ਪਰਲ 

ਮੂਲ -ਨਕ ਨਥ, ਖਸ਼ਮ ਹਥ, ਕਿਰਤਿ ਧਕੇ ਦੇਇ ॥ 
ਜਹਾ ਦਾਣਾ, ਤਹਾਂ ਖਾਣਾ ,ਨਾਨਕਾ ਸਚ ਹੋਇ ॥ 

ਅਰਥ--ਨਾਕ ਸੈਂ ਕੀਏ ਹੂਏ ਕਰਮੋਂ ਕੀ ਨਕੈਲ ਪੜੀ ਹੂਈ.ਹੈ; 
ਜਿਸ ਕੀ ਡੋਰੀ ਅਕਾਲ ਪੂਰਖ ਕੇਂ ਹਾਥ ਸੈਂ ਹੈ ਅਤੋਂ 
ਫੇਂਕੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਪੀਛੁਂ ਮੈ ਧੈੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾੜੋ ਹੈਂ ॥ 
ਜਹਾਂਕਾ ਆਬੋਦਾਨਾ ਅਰ ਕਰਮੋੱ ਕਾ ਸਿਲਸਲਾਹੌਗਾ, 
ਵਾਂ ਰੀ ਅਵਸ਼ ਜਾਨਾ ਪੜੋਗਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

_ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾਂ ਐਸਾ ਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ॥ ਇਹ ਬਚਨ 
` ਸਚ ਸਮਬਨੈ ਚਾਹੀਏ ॥ 

ਮੂਲ -ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਇ ॥ 
ਰਿ ਮਾਥੇ ਪਰ ਧਰੋਂ, ਰਜ਼ਾ ਵਾਲੋ 

ਅਰਥਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਐਸੀ ਹੀ ਨੌਤ ਹੈ ॥ ਮਰਜ਼ੀ, 
ਭਾਣਾ, ਹੁਕਮ ਤੀਨੋਂ ਏਕ ਹੀ ਹੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਬਰ ਰਜ਼ਾ ਹੋ; 
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ਆਪ ਸਭ ਵਿਚ ਪਰੀ ਪੂਰਨ ਹੈਸੁਣ ਭਾਈ ਸਿਖਾ,ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਫੇਰ ਬਚਨ ਕਹਿਆ ॥। ਜੋ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਹੋਈਐ ਤਾਂ 
ਐਸਾ ਹੋਣਾ:- 
ਏਕ ਬਨ ਮੈਂ ਇਕ ਬ੍ਰਿ ਗਾਹੜੀ ਛਾਉੱ' ਵਲਾ ਖੜਾ 

ਸੀ ਉਸ ਉਪਰਿ ਕਪੌਂਤ, ਕਪੌਤਨੀ ਅਰਥਾਤ ਕਬੂਤਰ ਅਤੇ 
ਕਬੂਤਰੀ ਬਾਲ ਬਚੇ ਵਾਲੋਂ ਆਲਣਾ ਬੰਧ ਕਰਿ ਰਹਿਤੋਂ ਥੇ ॥ 
ਏਕ ਬੇਰ ਬੜੀ ਲਗੀ ॥ ਸੋ ਏਕ ਪੁਰਖ, ਜਾਲੀ ਹਾਥ; ਜਾਨ- 
ਵਰ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ॥ ਬਨ ਜੌਗਲ ਭਉ'ਦਾ ਭਉ'ਦਾ 
ਖਾਲੀ ਹੀ; ਮਾਰਿਆ ਮੀਂਹ; ਆਂਧੀ ਕਾ; ਸੀਤ ਕਰਕੈ ਕੈਬਦਾ 
ਉਸ ਬ੍ਰਿਛ ਤਲੇਂ ਆਇ ਬੈਠਾ ॥ ਰਾਤ ਪੈਂ ਗਈ; ਰਾਹ ਭੂਲ 
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(੩੬) 
ਗਇਆ; ਬੋਲ ਨਿਕਸੇ ਨਾਹੀ ॥ 

ਭੂਖ, ਉਦਾਸ, ਭੈ ਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੰਨ ਹੋਇ ਬੈਠਾ ॥ਤਾਂ 

ਗ੍ਰਿਹਸਥੀ ਜਾਨਵਰ, ਇਹ ਮਾਨੂਖ _ਅੰਭਿਆਗੜਿ, ਹਮਾਰੇ 
ਘਰਿ ਆਇ ਬੈਠਾ ਹੈ ॥ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਆਇਆ, 
ਖਾਣੋ; ਪੀਣੋਂ ਕੀ, ਬਿਸ੍ਰਾਮ ਕੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈਣੀ ਸੌ ਹਮ ਪੰਛੀ 
ਹਾਂ, ਹਮਾਰੇ ਹਾਥਿ ਤੋ ਹਹਿ ਨਹੀ ॥ ਬਿਧਾਤਾ ਨੋ ਚੁੰਚ ਦਈ 
ਹੈ॥ ਤਾਂ ਸੂਲ ਸੁਖਦਾਇਣੀ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਖਾਣੈਂ ਕੀ ਕਰਿਆ 
ਚਾਹੀਏ ।! ਪਹਿਲੋਂ ਸੀਤ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ ॥ 

ਉਦਮ ਤੋਂ ਲਛਮੀ ਮਿਲੈ) ਜਿਉ ਪੀਥੋ ਮਹ ਪਉਣ ॥ 
ਜਿਉ ਫੌਰੇਂ ਉਦਮ ਕੀਏ, 'ਬੈਠੇਂ ਦਾਤਾ ਕਉਣ ॥ 

ਇਤਨੀ ਕੀਹ ਕਰਿ ਉਂਡਿਆ ॥ ਸੋ ਇਕ ਗਾਉਂ ਬਾ, 
ਤਹਾਂ ਅਜਾਲੀ ਬਕਰੀ ਭੇਡ ਕੀ ਠਊਰ ਆਗ ਬੂਖੋ ਬੀ ॥ ਤਹਾਂ 
ਜਾਇਕੈ ਏਕ ਬਕਰੀ ਕੀ ਮੈਂਕਨ ਆਗ ਢਾਲੀ ਲੇ ਕਰਿ 
ਉਭਿਆ ॥ਆਪਣੈਂ ਆਲਣੋ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਧੀ ਕੀ ਅਗਾੜੀ 
ਸੂਟ ਦਿਤੀ ਆਹੀ ॥ ਅਤੇ ਸੂਕੇ _ਕਖ ਆਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰਿ ਤੋਂ 
ਭੀ ਦਿਤੇ ਸੂਫਕੋ ॥ ਦੇਖ ਕਰਿ ਉਹ ਮਾਣੂ, ਮਾਨੂਖ, ਖੁਸ਼ੀ 
ਹੋਇਆ ॥ ਬਾਲੀ ਆਗ, ਸੀਤ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ॥ ਲਕੜੀ ਊਹਾਂ 
ਬਹੁਤ ਥੀ, ਚੁਣ ਘੱਤੀ॥ ਗੰਬੜ ਮਚਾਇਆ॥ ਪਰ ਭੂਖਾ ਭੀ 
ਾਂ ਤਾਂ ਕਪੌਤ, ਕਬੂਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਏ ਘਰਿ ਕੀ ਸਰਦਾਰ 
ਬਾਲ ਬਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਖੀਂ,ਸੈੱ ਇਸ ਮਾਣੂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਅਹਾਰ ਨੂੰ 
ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ ॥ ਤਾਂ ਨਾਰੀ ਬੋਲੀ, ਇਹ ਧਰਮ 
ਮਰਣੇ ਕਾ ਮੌਰਾਂ ਹੈ ॥ ਤੂੰ ਮਰਦ ਹੈਂ ਮੋਰਾ ਤੇਰੋ ਪੀਛੇ ਤੇ ਕੁਛ 
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(੩੭) 
ਨਹੀ ਹੋਣੈਂ ਕਾਂ ॥ 
ਨਾਰੀ ਨਰਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਪੁਰਖ ਕਿਹ ਕਾਂਮ॥` _ 
ਸਤਿ ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਅਵਰ ਨਾ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ॥ 

ਤਾਂ ਪੂਰਖ ਕਹਿਆ£- _ 

ਵਿਚ ਕਪੌਤਨੀ, ਕਬੂਤਰੀ, ਗਿਰੀ ॥ ਗਿਰਦੀ ਹੀ ਭੂਜ ਗਈ ॥ 
ਉਹ ਮਾਂਸ ਆਹਾਰੀ ਥਾ, ਬਣਾਇ ਕੈਂ ਖਾਇ ਗਿਆ ॥ ਤਾਂ ਕਬੂ- 
ਤੁਰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਿ ਇਹ ਮਨੁਖ ਤੀਨ ਸੇਰ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ 
ਭੂਖਾ ਹੀ ਰਹਿਆ ॥ 
ਆਧਾ ਖਾਣਾ ਦੋਇ ਨਰ, ਭੁਖਾ ਰਹੇਂ ਜੁ ਅਹਾਰ ॥ 
ਦਾਤਾ ਐਸਾ ਨਰਕ ਜਾਇ, ਕਹੇਂ' ਵੇਂਦ ਮੰਬਾਰ ॥ 

ਰ ਤਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਮੋਹ ਕੋ ਤਿਆਗ ਕਰਿ ਕਬੂਤਰ ਅਗਨ 
ਮਾਂਝ ਗਿਰ ਪੜਾ ॥ ਉਸ ਪਾਰਧੀ ਨੰ ਹੋਸ਼ ਅਇ ਗਈ ॥ 
ਦਇਆ ਆਈ, ਕਰਣਾ ਆਈ ॥ ਧੰਨ ਏਹ ਪੰਛੀ, ਭਗਤ 
ਵਾਲੋ ਸਰੀਰ, ਮੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਵਾਸਤੋਂ ਮਰੋ॥ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਨੰ 
ਬਡਾ ਪਾਪ ਹੂਆ ॥ ਹੂਣ ਸਰੀਰ ਭਾਂਵੇ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਭੀ ਮਨੂਖ 
ਦੇਹ ਹਾਂ, ਤਪ ਕਰੋਂਗਾ ॥ ਐਸਾ ਕਹਿ ਕਰ ਪਰੇਮ ਉਮਗਿਆ 
ਅਤੇਂ ਰੂਦਨ ਕਰਨੇ ਲਾਗ ॥ ਇਤਨੇ ਮੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ 
ਆਗ ਪਾਇਕੈ ਬਿਵਾਨ ਲੈ ਕਰ ਬੈਕੁੰਠ ਕੇ ਗਣ ਆਏ॥ਮਹੀ 
ਰਾਜ ਕਹਿਆ।,ਮੋਰੋ ਲੋਕਨੂੰ ਸਭ ਕੁਟੰਬ ਪੰਡੀਆਂਦਾ ਅਤੇਪਾਰਧਾ) 
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੩੮ ) 
ਨੂੰ ਭੀ ਲੈਆਵੋ।ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰਿ ਲੈ ਗਏ ॥ਸੂਖ ਭੋਗਣੇਂ 
ਲਾਰੇ।ਭਾਈ ਲੜਕੇ,ਇਹ ਦੋਇ ਰਸਤੋਂ ਹੈਨ।ੜੂਬਨੂੰ ਪੁਛਦੇਹੈ'ਗੇ 
ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਸੈਦ ਆਇਆ ॥ਨਹਾਂ' ਤਾਂ ਖੁਆਰ ਹੌਣੋਂ ਕੇ ਭੇਖ 
ਬਹੂਤੇਰੇਂ ਸਾਧ ਵੀ, ਗਿਰਿਹਸਤੀ ਭੀ ॥ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਵਾਨ 
ਵਿਚ ਸਚ ਕਹੂ; ਕਿਆ ਤੂ ਮੰਨੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਦੋਨੋ ਸੈਂ ਸੋ ਤੂਸੇ” 
ਕੌਣਸਾ ਕਬੂਲ ਹੈ । ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਾ ਬਚਨ ਹੈਦਾ, ਜੂਗਾਂ ਚੌਹਾਂ 
ਕਾ ਸਰਦਾਰ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਭੀ ਸਿਧ 
ਕਰ _ਦਿਖਾਯਾ“ਜੈਸੀ ਲਾਗੀ ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਜਉ ਤੈਸੀ ਨਿਬਹੈ ਓੜ॥ 

ਹੀਰਾ ਕਿਸ ਕਾਂ ਬਾਪੂਰਾ ਪੂਜੈ ਨ ਰਤਨ ਕਰੋੜ! ॥ 
ਸੂਣ ਕਰ ਸਿਖ ਬੋਲਿਆ, ` ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਮਾਨਿਆਂ 

ਪੱਕਾ; ਸੈਂ ਸਿਖ ਹਾਂ ਤੁਹਾਂਡਾ, ਗ੍ਰਹਸਤ 'ਹੀ ਮੇਰੇਂ ਪਾਸੋਂ ਬਣ 
ਆਵੈਗਾ ॥ ਪਰ ਮੋਰਾ ਮਨ ਵਿਰਕਤ ਹੈਗਾ, ਸਿਥਲ ਹੈ” ਅੰਗ 
ਵਿਸ ਸਰੀਰ ਕੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਬਣ ਆਵੇਗੀ, ਸੌ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ 
ਯਰਾਂਗਾਂ ॥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਸ ਕਰ ਬੋਲੋ,ਗੁਰੂ ਕੋ ਹਜੂਰ ਕੀ ਟਹਿਲ 
ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇਂਰਾ ਭਾਰ ਗੂਰੂ ਕੇ ਵੰਡ ਲੈਣਰੀਂ ॥ 

ਭਾਈ [ਪਿਛਲੋ ਜਨਮ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘੋੜੋਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਪਰ 
ਥਾ; ਅਸਾਂ ਏਕ ਬਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿਆ ਸੀ; ਘੋੜੇ ਬੀ ਖਬਰ 
ਲੋਵਨੀ; ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁੰਡੂ ਥਾਂ ॥ ਤਾਂ ਤੂੰ ਝੂਠ ਹੀ ਕਹਿਆਂ, ਹਾਂ 
ਜੀ ਦਾਣਾ ਘਾਹੂ ਬਹੂਤ ਹੀ ਪਾਇ ਦਿੱਤਾ ॥ਤਾਂ ਗੂਰੂ ਕਾ ਬਚਨ 
ਨਿਕਸ ਗਿਆ) ਜਾਹਿ ਦ੍ਰਿਦ੍ਰੀਆ, ਤੈਥੋਂ ਘਰ ਕੀਕਰ ਨਿਭੈਗਾ॥ 
ਜੋ ਐਸੀ ਸੂਣ ਕਰੇ ਤੂੰ ਬੋਲ ਕਰ ਰੋਇਕੈ ਪੂਕਾਰਿਆਂ,ਗੁਰੂਕਿਆਂ 
ਗਰੀਬ ਮਾਰਿਆਂ ॥ ਹਮਰੇਂ ਮਨ ਵਿਚ ਦਇਆ ਆਈ, ਤਾਂ 
ਕਹਿਆ) ਹਮ ਤੇਂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਅਸੀ 
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(੩੯) 
ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਨੌਤ ਕਰ ॥ ਕਲਜੁਗ ਪਿਛਲੇ ਵਿਚ ਦੇਹ ਕਰ 
ਧਰਮ ਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਰੇ ਥੇ; ਤਾਂ ਗੂਰੂ ਪਦਵੀ ਤਪ ਕਰ 
ਪਾਈ ਬੀ ॥ ਰਹੁ, ਤੇਰੇ ਕੂਟੰਬ ਕੀ ਗੂਰੂ ਭਲੀ ਨਿੰਬਾਹੰਗੇ ॥ ਤਾਂ 
ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਹੋਇ ਕੈ ਸਿਖ ਫਹਲ ਕਰਨ ਲਾਗਾ ॥ ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ 
ਹੋਈ ॥ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ॥੬॥ 

ਸਾਖੀ ਸਤਵੀਂ____/£ ਨਮੀ -<”॥ -<੭॥ <”। 
ਏਕ ਬੋਰ ਗੁਰੂਜੀ ਬਰਖਾ ਰੂਤ ਵਿਖੋ ਭਾਦ੍ਰੋਂ ਕਾਮਹੀਨਾ 

ਥਾ, ਆਨੰਦ ਪੂਰ ਕੇ ਬੀਚ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਮੰਦਰ ਥਾ ॥ ਏਕ 
ਰਾਤ ਗੂਰੂ ਜੀ ਮੰਦਰ ਊਪਰ ਸੈਨ ਵਾਸਤੋਂ ਚੜੇ ਥੇ ॥ ਏਕ ਸਿਖ 
ਬਾ, ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ, ਗੂਰੂ ਜੀ ਕਾ ਬੁਲਾਵਾ ॥ ਏਕ ਮਹਾਜਨ 
ਸਿਖ ਭੀ ਥਾ, ਕਰਜ ਲੈਣੇ ਵਾਲ;,ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਕਾ ਨਾਮ 
ਥਾ ॥ ਇਹ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਘਰ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆਂ ਥਾਂ ॥ 
ਸੂਭਾਵ ਕਾ ਲਜਾਵਾਨ ਥਾ ॥ ਉਸ ਕੋ ਰੂਪੈਯੋ ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ 
ਦੇਣੇ ਥੇ ॥ਨਿਤ ਮੰਗ ਜਾਵੈ ਪਰ ਓਹ ਖੜ ਮੈਂ ਨ ਰਥੈ ਅਰਥਾਤ 
ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਨ ਕਰੇਂ, ਓਧਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨ ਦੇਵੇਂ ਅਤੇਂ ਆਲਾ 
ਟੌਲਾ ਕਰ ਛੌਡੇਂ ॥ ਇਕ ਰਾਤ ਤੰਗ ਹੋਇਕੇਂ ਸਿਖਣੀ ਦੇ ਕਿਹਾਂ 
ਲਾਹੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ॥ ਜਾਇ ਕਰ ਬਹੁਤ ਗਲਾਂ ਦਾਂ 
ਬਗੜਾਂ ਕੀਤਾ ॥ ਤਾਂ ਕਰਜੀ (ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ) ਬੋਲਿਆ ਹਸਕੈਂ 
ਊਸਦੇ ਦੂਖਾਵਣ ਨੂੰ:- 
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'_ (੪੦) 
ਸਿਖ ਸਿਖ ਦਾ ਖਾਇਕੈ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਹੈ ਦੂਰਿ ॥੧॥ 
ਫੇਰ ਬੋਲਿਆ£-ਖਾਣਾ; ਪੀਣਾ, _ਹਸਣਾ,; 

ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕੂਗਤਾਇ ॥ ੨ ॥ 
ਫੋਰ ਬੋਲਿਆ ਤੀਸਰੀ ਵੇਰ ਤੀਸਰੀ ਤੂਕ!-- 

ਜੈਸਾ ਜਿਸ ਕਾ ਲੇਖ ਹੈ ਤੈਸੀ ਬਿਧ ਬਣਿ ਆਈ ॥ 
ਸੂਣ ਕਰ ਲਹਣੀ (ਭਾਈ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ) ਕਹਿਆ, 

ਸ਼ੋਰ ਨ ਕਰ ॥ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਹੁਕਮ ਯਾਦ ਹੈ।ਧਿਆਨ 
ਦੇ ਕੋ ਸੂਣ:- 
“ਦਰਗਹ ਹੌਨ_ ਸਜਾਈਆਂ, ਝੂਠੇ ਅਮਲ ਜਿਨਾਹਿ ॥ 
ਜਮੂਆ ਆਰੀਂ ਮਾਰੀਐ, ਰੋਇ ਰੋਇ ਪਛਤਾਹਿ” ॥ 

ਤਾਂ ਕਰਜੀ (ਲਾਹੌਰ ਸਿੰਘ)ਬੋਲਿਅ:- 
&ਲੋਖਾ ਕੋਇ ਨ ਪੂਛਈ ਜਾਂ ਗੂਰੁ ਬਖਸ਼ਦਾ ??॥ ੩ ॥ 

ਇਹ ਤੁਕ ਸੁਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਲ ਉਪਰ, ਨੌੜੇਂ ਘਰ 
ਸਿ ਜੀ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਸਿਖ ਸਾਡਾਂ ਹੈ ਅਤ 

ਅਤੇ ਭਾਰ ਇਸਨੇ ਗੁਰੂਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਆ; 
ਪੂ ਦਿਤੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਬਣ ਨੰ ਕੋ ਹੋਵੇ 
ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੌ ਅਪਣੇ ਸੁਭਾਇ, ਅਪਣੋਂ ਸਾਥ ਹੀ ਬੋਲ 
ਸੁਣਾਇਆ ॥ 

: “ਖਾਵੈ, ਖੇਇ ਨ_ ਦ੍ਰੋਹ ਕੁਛ, ਰਹੀਏ ਬੰਧ ਹਜੂਰ ॥ 

0043 

ਦੂਜਾ ਉਤ 
ਜੈਸਾ ਕਰਮ ਕਰਤਾ ਕਰੈਂ_ ਤੈਸਾ ਗੂਰ ਭੂਗਤਾਇ ॥ 
[ ਕਰਤਾ=ਕਰਮੋਂ_ਕੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾਂ _ਪੂਰਸ਼ ॥ ) 
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(੪੧) 
ਤੀਜਾ ਉਤ੍ਰ:- 

“ਹਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ; ਉਸ ਸੂਅਰ ਉਸ ਗਾਇ ॥ 
ਗੂਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾਂ ਤਾਂ ਭਰੈ, ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨ ਖਾਇ” ॥ 

ਸੂਣ ਕਰਿ ਸਿਖ ਦਬ ਗਿਆ ॥ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੌ, ਸਿਖ 
ਨੰ ਰੁਪਯੋ ਕਰਜਦੇ ਦੇ ਕਰ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਹਜੂਰ ਗਇਅ॥ 
06 

ਤੇ ਵਿਛੜਿਆ ਸਿਖ) ਲੋਂਭੀ ਕਿਸ ਕਾਮ ਕੋਹੁ ॥ 
ਕਬ ਯੁਰ 'ਘੰਮੰਦ, ਸੈਲ ਲੈ ਛਾਡ ਰੋਹੁ ॥ 

ਅਰਥਾਤ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਸੈ ਬੈਮੂਖ ਹੈ; 
ੁਹ ਕਿਸ ਕਮ ਕਾ ਹੈ ਬਖਸਦ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਂਲ ਅਠ 

੪੨040 ਰ੯ਵਉ ਿ 
ਕਿਉਂ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੋ ਕਾ ਭੀ ਯਹੀ ਵੀਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਦ 
ਬਾਣੀ ਮੇਂ ਭੀ ਐਸਾ ̀ ਹੀ_ਦਰਜ ਹੈ ॥ ਯਹੀ ਤਰੀਕਾ 
ਠੀਕ ਵੇਦ ਕੇ ਅਨਕੂਲ ਹੈ _॥ 

“ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸਤਵੀਂ ॥ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ॥੭॥ 

ਜਿ 
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(੪੨) 

ਸਾਖੀ ਅੱਠਵੀ' 
(£ ਪਲਨ ਨ ਪਰਲ 6. ਪ੍ਰੰਨ ਦੇ ਦੇਤ 6 ਅਨ # <%> ਪਰਨ ਦ <ਰੰ”ਲ ੦6 -੧੦੬' 

-ਦੋਹਰਾ-- 

ਮੂਲ -ਸੂਣ ਗੁਰ ਸਿਖਾ,ਮੂਕਤ ਨਾਮ; ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਉਪਦੇਸ ॥ 
ਜੋ ਕਰ ਹੈ ਗੁਰ ਉਕਤ ਨਰ, ਬੇ ਮੂਖ, ਬੂਠਾ ਭੋਸ ॥੧॥ 

ਅਰੁਥ-ਪਿਆਰੋਂ ਗੂਰ ਸਿਖ,ਮੂਕਤ ਨਾਮੇ ਕੋ ਸੂਨੌ ਜੋ ਕਿ ਸਰਬ - 
ਸੈਗਤ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ॥ ਜੋ ਪੂਰਸ਼ ਸਤਿਗੂਰੂ 
ਉਤ ਹੁੱਜਤ, ਮਖੌਲ, ਦਲੀਲ ਬਾਜ਼ੀ 
ਕਰੈਂਗਾਂ, ਉਹ ਮਨਮੂਖ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਂ ਜੀਵਨ 
ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੈ ॥ 

ਮੂਲ -ਕਰਜ਼ ਨ ਲੈਂਵੈ ਕਿਸੀ ਕਾ; ਲੈਂਤ ਜੋ, ਦੈਂਵੈ ਭਾਵ ॥ 
_ਖੂਸ਼ੀ ਕਰੋਂ ਘਰਿ ਸਿੱਖਣੀ, ਭਲਾਂ ਦਿਖਾਵੈ' ਰਾਵ ॥੨॥ 

ਅਰਥ--ਕਿਸੀ ਸੈ ਕਰਜ ਨ ਲੋਂਢੈ ॥ ਮਗਰ ਲੈਵੈਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਮ ਅਤੇ 
ਧੈਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਵਾਪਸ ਕਰੋਂ ॥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਖ 
ਕੌ ਸ਼ੂਭ ਰਸਤਾ ਸਿਖਾਤੇ_ ਹੈਂ, ਕਿ ਅਪਨੀ ,ਬਰਮ 

ਮੂਲ -ਬੂਠ ਨ ਬੋਲੋ, ਸੁਣੇ ਨਾਹਿ, ਬੂਠ ਨ ਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ॥ 
ਸਚ ਕਮਾਵੈ, ਸਚ ਸੈਂਗਤੀ, ਸਾਚੀ ਪਾਲੈ ਰੀਤ ॥੩॥ 

ਅਰਬ-ਬੂਠ ਨ ਬੋਲੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੂਠੋਂ ਕੀ ਮੰਗਤ ਕਰੇ ॥ਸਚ 
ਕਾ ਖਰੀਦਾਰ ਬਣੋਂ ॥ ਸਚੋਂ (ਨਾਮ ਵਾਲੇ) ਸਾਧ ਸੈਗੜ 
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(੪੩) 
ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਚੀ ਕਰਨੀ ਮੇਂ ਰਹੇਂ ॥ 

ਮੂਲ -ਸਚ ਵਾਪਾਰੀ,-ਸਚ ਸੂਰਮਾ, ਸਚਾ ਪੰਡਤ ਸਿਧ 
ਸੱਚੀ ਖੈਤੀ, ਸਚ ਕਸਬ; ਸਚੋਂ ਰੰਗ ਪ੍ਰਬੂਧ ॥੪॥ 

ਅਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਹਣ ਕਰੋਂ ॥ 
ਮੂਲ -ਸਿਖ ਹੋਇ ਜੂਠਾ ਨਾ ਖਾਵੈ॥ _ 

ਸਿਖ ਹੋਇ ਧਨ ਤੋਂ ਛਿਟਕਾਵੈ ॥ 
ਸਿਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਵੈਜ ਕਰ ਖਾਇ ॥ ਰ੍ 

__ਨਾਗੇਂ ਕੋਸ ਭੋਜਨ ਸੂਕਤਾਇ ॥ ੫ ॥ 
ਅਰਬ-ਸਿਖ ਹੋ ਕੈ ਕਿਸੀ ਕੀ ਭੀ ਜੂਠ ਨਾ ਖਾਵੈ॥ ਸਿਖ ਵੂਹੀ 

ਹੈ ਜੋ ਬੇਗਾਨੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸੇ ਅਪਨਾ ਪੱਲਾ ਛੌੜਾਵੈ ॥ 
- ਸਿਖ ਵੂਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੂਸਰੋਂ ਕੋ ਛਕਾ ਕਰ ਛਕੇਂ ॥ ਸਿਖ 
ਵਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣੇ ਸੋ ਮੈਕੋਚ ਕਰੋ 

)॥ 
1. 5 ਜਪਿ, ਜਪ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ॥ 

ਨਗਨ ਨ ਦੇਖੋ ਨਾਇਕਾ, ਨਾਰੀ ਰੂਪ ਨ ਯਾਦਿ॥੬॥ 

ਅਰਬ-ਪਹਿਲੇ ਭਜਨ ਕਰੋ ਅਰ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਕਾ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਰਕੈਂ ਜਪੂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾ) _ਪਾਠ ਕਰੇਂ ਅਰ ਫਿਰ 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਛਕੋ, ਔਰਤ ਕੋ ਨੰਗਾ ਨ ਦੈੱਖੋ ਅਰ ਨਾਰੀ 
(ਇਸਤ੍ਰੀ) ਕੇ ਰੂਪ ਕੋ ਯਾਦ ਤਕ ਨ ਕਰੇਂ ॥ 
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(8੪) 
ਮੂਲ -ਧਨ ਪਰ, ਖਰ ਕੌ ਛੂਵੈ ਨਹਿ, ਨੀਚ ਜਾਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ॥ 

___ਕੂਸਿਆ ਮਾਸ ਨ ਖਾਈਏ, ਪਲਿਆਂ ਖਾਇ ਨ ਸੂਰ।੭। 
ਅਰਥ-ਪ੍ਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਿਸ ਕੀ. ਸੈਗਤ ਸੌ ਪੂਰਸ਼ ਖੌਤਾ ਹੋ 

ਜਾਤਾ ਹੈ; ਉਸ ਕੋ ਛੂਏ ਤਕ ਨਾ, ਅਰ ਨੀਚ ਜ਼ਾਤਿ 
(ਬੂਰੋਂ ਕਰਮੋਂ) ਵਾਲੋਂ_ਸੋ ਦੂਰ ਰਹੋ ॥ ਮਾਸ ਹਲਾਲ - 
ਕੀਆ ਹੂਆ ਨਾ ਖਾਵੈ ਅਤੇ ਪਾਂਲੜੂ ਜੂਰ ਨਾਂ ਖਾਵੈ ॥ 

ਮੂਲ -ਮਦ ਕੋ ਛੋਭੇਂ, ਉਚ ਰਹਤ, ਚੀਦੇ ਪੀਛੋ ਅੰਭ ॥ 
ਮਲ ਤਿਆਗੇਂ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾ, ਰਰ ਪਦ ਪਾਲੀ ਹੰਡ ॥੮॥ 

ਅਰਥ-ਸ਼ਰਾਬ ਕੋ ਨਾਂ ਪੀਏਂ, ਊੱਚੀ ਰਹਿਣੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੈ ॥ 
ਪੇਸ਼ਾਬ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਜਲ ਵਰਤੇ ॥ਜੋਗਲ (ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਥ) 
ਜਾਣੇ ਕੋ ਬਾਹਦ ਮਿੱਠੀ ਅਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅਪਣੋਂ ਹਾਥ 
ਪਾਊ ਸਾਫ ਕਰੋਂ ॥ 

ਮੂਲ -ਬੀਤ ਨ੍ਹਾਇ; ਯਾਮਿ ਗੰਹ ਰਾਤ; ਖਾਇ ਕਰ ਹੈ ਵੰਡ ॥ 
ਕਹੈ ਗੂਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ) ਜਮੂਆ ਕਰੇਂ ਨ ਦੰਡ ॥੯॥ 

ਅਰਥ-ਪਹਰਿ ਰਾਤ .ਰਹਿੰਦੇ ਡਾਜ਼ੇਂ ਪਾਣੀ ਸਾਥ ਅਸ਼ਨਾਨ 
ਕਰੋਂ ॥ ਅਤੇਂ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਂਟ ਕਰ 
ਖਾਵੈ ॥ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੰਵਰ ਜੀ ਫੁਰਮਾਤੋ ਹੈ” ਕਿ ਯਿਹ 
ਸਭ ਅਹਿਕਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋ ਹੈ' 
ਅਰ ਜੋ ਭੀ ਇਨ ਪਰ ਅਮਲ ਕਰੇਂਗਾ, ਵੁਹ ਜਮੋਂ 
(ਯਮ ਰਾਜਾ; ਜਾਨ ਨਿਕਾਲਨੇ ਵਾਲੋਂ) ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਸੇ 
ਛੁਫਕਾਰਾ ਪਾਵੇਗਾ ॥ 

ਮੂਲ -ਪਰਜਾ ਤੇ ਨਿਆਰੋਂ ਰਹੈ, ਰਹਤ ̀ਬਿਹਾਰੋ ਮਾਂਬ ॥ 
ਜਗਤ ਜੂਠ ਕੋ ਛਾਡੀਏਂ, ਪਹਿਰੇਂ ਰੰਗ ਨ ਸਾਂਬ॥੧੦॥ 
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(੪੫) 
ਅਰਬ-ਵਿਹਾਰ ਅਰ ਰਹਿਤ ਦੋਨੋ ਮੇਂ ਦੂਨੀਆਂ ਸੇ ਅਲੱਗ 

ਬਲਗ ਰਹੇ ॥ ਹੂਕਾ ਪੀਣੌ ਵਾਲੋਂ' ਸੇ ਨਾ ਪ੍ਰੈਮ ਕਰੇ 

ਅਰ ਨਾ ਹੀ ਉਨ ਸੇ ਬਰਤਾਉ ਕਰੇਂ ॥ 
ਨੋਟ-ਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਦਿਹਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ ਜੋ ਦੋਨੋ ਪਾਸੇ 
ਨਹੀਂ ਕਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥ 

ਮੂਲ -ਸੂਰਮਾ ਅੰਜਨ ਦਿਨ ਤਜੈ, ਨਗਨ ਨ ਸੋਵੈ ਅੰਗ ॥ 
ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਕਰਿ ਆਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਿਟਾਵੈ ਕੌਰ॥੧੧॥ 

ਅਰਬ-ਦਿਨ ਕੌ ਆੱਖੋਂ ਮੈਂ ਸੂਰਮਾ ਨਾ ਡਾਲੋਂ ਅਰ ਨੰਗੇ ਬਦਨ 
ਕਦਾਚਿਦ ਭੀ ਨ ਸੋਏ ॥ ਨਾਮ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਅਰ 
ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕਰ ਰਾਤ ਕੋ ਬਰਾਜੇ ॥ ਸਤਿ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਮ ਕਾ _ਬਗੜਾ _(ਜਨਮ, _ਮਰਨ) 
'ਚੂਕਾਵੇ'ਗੋ । ਰ੍ 

ਮੂਲ -ਗੂਰ ਕੀ ਪਾਹੂਲ, ਸਿਖ ਲੌ, ਰਹਤ ਕਮਾਵੈ ਗ੍ਰੰਥ ॥ 
ਸੋ ਬੈੜਾ, ਸੋ ਸੈਂਢਿਆ; ਔਰ ਨ ਭਰਮੈਂ' ਪੰਥ॥ ੧੨॥ 

ਅਰਥ-ਸਿਖ ਸੰਮ੍ਰਿਤ ਛੜੇ ਅਰ ਜੋ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਹਿਬ ਸੋਂ 
ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਮੈਂ ਆਲਮ ਬਾਂ ਅਮਲ ਹੋਂ ॥ ਮਹਾਰਾਜ 
ਜੀ ਕੇ ਹੂਕਮੈਂ ਕੋ ਵਰੜੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਵੈ ਅਤੇਂ ਅਪਨੇ 
ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸ ਆ 
ਸਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬੀੜ ਸੋਂ ਦਰਜ ਹੈ; 
ਮਾਨੋ ਅਤ ਦੂਸਰ ਪੱਚੋਂ ਸਾ ਸਰਗਚਦਾਨ ਨ ਹੈ। ਸਭ 
ਪੰਥ ਪੰਥੋਂ ਕੋ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਜਰ ਸੇ ਦੇਬੋ ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚ ਅਨ ਮਿਲ ਨਿਰੀ 
ਅਪਨੀ ਨਿਗਾਹ ਗੂਰੂ ਜੀ ਕੋ ਹੁਕਮੋ' ਕੀ ਤਰਫ ਰਖੋਂ। 
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ਤਬਤੋ ਕੋਊ ਆਂਖ ਤਰੋਂ ਨਹੀ ਆਨਗੋ॥ 

ਰਾਮ; ਰਹੀਮ; ਪੂਰਾਨ; ਕੁਰਾਨ) 
ਅਨੈਕ ਕਹੈ' ਮਤ, ਏਕ ਨ ਮਾਨਜੋ॥ 

ਸਿੰਗ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ _ਬੈਦ ਸਬੈ; 
ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹੈ' ਹਮ ਏਕ ਨ ਜਾਨਯੋ॥ 

ਸ੍ਰੀ ਅਸਿਪਾਨ, ਕਿਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ, 
ਮੈਂ ਨ ਕਹਿਓਂ,ਸਭ ਤੋਹਿ ਬਖਾਨਜੋ॥ 

ਮੂਲ -ਗੁਰੂ ਸਿਖ ਕਾ ਖਾਈਐ, ਕੈਨਿਆ ਘਰਿ ਸਿਖ ਸੋਧ ॥ 
ਅਨਰਿਣ, ਹਿਤ ਕਗ ਬੈਦ ਬਿਧ, 

ਹੋਵੈ ਚਿਤ ਪ੍ਰਬੋਧ ॥੧੩॥ 
ਅਰਥ-ਜਿਸ ਕਾ ਆਪ ਧਾਨ_ਖਾਵੈਂ; ਜਿਸ ਕੈ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 

ਛਕੋ, ਪਹਿਲੇ ਨਿਸਚੇ _ਕਰੈ' ਕਿ ਕਿਆ ਯਿਹ ਸਤਿ- 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਸਿਖ ਹੈ ਯਾਂ ਕਿ ਨਿਗੂਰਾ ਹੈ ॥ ਕਿਮਾ 
ਸਿਖ ਕੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਲੜਕੀਜੋਂ ਕੋ ਤੋ ਨਹੀਂਮਾਰਾ 
ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂ ਡਾਨ ਬੀਨ ਕਰ ਲੈਵੈਂ॥ ਕਿਆ ਇਸਨੇ 
ਕਿਸੀ ਕਾ ਕਰਜਾ ਤੋ ਨਹੀ ਦੋਣਾ ਅਰਥਾਤ ਕਰਜਾ ਲੋ 
ਕਰ ਮੁੱਕਰ ਤੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ॥ ਬੇਗਾਨੀ ਅੰਸ ਕੇ 
ਗ੍ਰਹਣ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਰ ਕਿਆ ਗੁਰੂ 
ਮਰਯਾਦਾ, ਜੀ ਕੀ ਕਰਣੀ ਪਰ ਚਲਣ 
ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸੈ ਪਿਆਰ ਕਰਨੋਂ ਵਾਲਾ ਹੈ॥ ਇਸ 
ਸੋ ਕਿਆ ਹੋਗਾ, ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਕਾ ਭੌਜਨ ਖਾਣੇ ਸੇ 
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ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੈ,ਘਰ ਕੀ ਨਿਤ ਉਠ ਕਾਰ॥੧੪ 
ਅਰਥ-ਜਿਸ ਕੇ ਘਰ ਸੇਂ ਆਪ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਸਕਾ 

ਲੜਕਾ ਕੂਸਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ-ਬੂਰੀ ਮੰਗਤ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 
ਅਰ ਕਿਆ ਉਸ ਕੀ ਔਰਤ ਕੁਮੈਗਨ ਤੋ ਨਹੀਂ ॥ ਉਸ 
ਕੋ ਘਰ ਜੋ ਅੰਨ ਜਲ ਆਤਾ ਹੈ _ ਕਿਆ ਵੁਹ ਬੁਰੀ 
ਕਮਾਈ ਕਾ ਤੋ ਨਹੀ ਔਰ ਕਿਆ ਉਸ ਨੇ ਗੂਰੂ ਮੰਤੁ 
ਲੀਆਂ ਹੂਆ ਹੈ ਅਰ ਉਸ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਤਾ ਹੈ 
ਅਰ ਕਿਆ ਵੂਹ ਅਪਣੈਂ ਘਰ ਕੇ ਹਰ ਏਕ ਫਰਾਇਜ਼ 
ਕੌ ਪੂਰ ਕਰਤਾ 'ਹੈ॥ - 

ਮੂਲ -ਸਿਖ ਨ ਪੂਜਾ ਖਾਇ ਰੰਚ, ਨਿਤ ਕੜਾਹਾ ਲੋਇ ॥ 
ਗੁਰੂ ਭੂਗਤ ਹੀ ਖਾਈਐ, ਜੋ ਅਰਦਾਸੀ ਦੋਇ ॥੧੫॥ 

ਅਰਬ-ਸਿਖ ਹੰਚਕ ਮਾਤਰ ਭੀ (ਜਰਾ ਭਰ ਭੀ)ਪੂਜਾ ਕਾ ਧਾਨ 
ਨ ਖਾਵੈ ॥ਨਿਤ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਲੋ ਲਵੈ (ਕਿਨਕਾ 
ਮਾਤ੍ਰ) ਜੋ ਅਰਦਾਸੀਆ ਦੇਵੈ ॥ 

ਮੂਲ -ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਅਰਦਾਸੀ ਬਾਂਟ ਦੇਇ,ਸਭ ਕੋ ਸਮਤਾ ਬਾਂਟ॥ 
ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਸੈਂ ਹੀ ਰਖਾ, ਕਰਤਾ ਤੋੜੇ ਸਾਂਟ ॥੧੬॥ 

ਅਰਥ-ਅਰਦਾਸੀਏ ਕੋ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਸਭ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ, 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੇਵੇਂ ॥ ਜੇ ਉਸ ਕੀ 
ਨੀਯਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਤਾ ਰਤਾ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵੈ ਅਰ ਬਾਕੀ 
ਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਪਨੇ ਵਾਸਤੇਂ ਰਖ ਲੇਵੈ, ਯਾਦ ਰਹੇ 
ਕਿ ਉਸ ਕੋ ਬਦਲਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਂਗਾ ॥ 
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(੪੮) 
ਪ੍ਰਮਾਣ:- 

ਜੋ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕੋ ਬਾਂਟ ਹੈ;ਮਨ ਮੈਂ” ਧਾਰੇ ਲੋਭ ॥ 
ਕਿਸ ਬੋੜਾ ਕਿਸ ਆਗਲਾ,ਸਦਾ ਰਹੇਂ ਤਿਸ ਸੋਗ ॥ 

ਮੂਲ -ਲੌਭ ਕਰੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਮੈਂ, ਜਮ ਕੀ ਖਾਵੈ ਮਾਰ ॥ 
ਸੋ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਗਾਲੈ ਤਿਸੀ,ਰੋਗ ਦੋਖ ਧਨ ਖੂਆਰ॥੧੭। 

ਅਰਥ-ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਤਕਸੀਮ ਕਰਤੇ ਵਕਤ ਲੋਭ ਕਰੋ, ਉਸਨੂੰ 
ਜਮ ਕੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ ॥ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਖੁਦ ਖਾਯਾ 
ਹੂਆ ਉਸ ਕੀ ਹੱਡੀਯੋਂ_ ਮੈਂ ਪਾਰਾ ਹੋ ਕਰ ਲਗੇਂਗਾ, 
'ਜਿਸ ਸੈ ਵੁਹ ਤਬਾਹ ਹੋਗਾ ॥ ਵੁਹ ਰੋਗ ਸੋਗ ਕੋ 
ਪਾਵੇਗਾ ਅਰ ਉਸ ਦਾ ਅਕੱਠ' ਕੀਆ ਹੋਯਾ ਰੂਪਯਾ 
ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਵਾਰ ਕਰੇਗਾ ॥ 

ਮੂਲ -ਖਾਇ ਭੂਗਤ ਜਾਸ ਮੈਂ, ਸਿਖ ਉਠੇ ਨ ਛੋਡੇ ਥਾਇ ॥ 
ਜੋ ਛੋਡਹਿ, ਫਿਰ ਖਾਇ ਨਹਿ; 

ਸੂਖੀ ਧਨੀ, ਗੁਰ ਪਾਹਿ ॥੧੮॥ 
ਅਰਥ-ਅਗਰ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਮੈਂ ਵੁਹ ਖੂਦ ਬਹੁਤ ਖਾਵੇਗਾ 

ਤਬ ਵੁਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਸਿਖ ਕੇ ਉਠਨੇ ਕੀ ਜਗਹ ਨਹੀਂ 
ਫੋੜਤਾ; ਸਿਖ ਕੋ ਨਾਕਾਰਾ ਕਰ ਦੇਂਤਾ ਹੈ ॥ ਅਗਰ 
ਐਸਾ ਕਰਨੇ ਸੋ ਹਟ ਜਾਵੈ, ਤਬ ਵੁਹ ਧਨ ਸੇ ਭੀ 
ਸੂਖੀ ਹੋਗਾ ਅਰ ਗੁਰ ਪੁਰੀ ਮੈ ਉਸ ਕਾਂ ਵਾਸਾ 
ਹੋਗਾ ॥ 

ਮੁਲ -ਤੂਰਕ ਤੂਰਕਣੀ ਤੇ ਬਚੇ, ਤੂਰਕ ਨ ਕਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ॥ 
ਚਾਰ ਬਰਣ, ਗੂਰ ਭਾਇ ਜੌ, 

ਖਾਇ ਖਵਾਵੈ ਕ੍ਰਿੱਖ ॥ ੧੯॥ 
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(੪੯) 
ਅਰਥ-ਤੁਰਕ ਅਰ ਤੁਰਕਨੀ ਸੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇਂ ਅਰ ਤੂਰਕ 

ਸਿਖ ਨ ਕਰੇ ॥ ਚਾਰ ਵਰਨੋਂ' ਕੈ ਸਾਥ ਸਿਰਫ਼ ਗੁ 
ਜੀ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕੋ ਦਰਸਾਵੈ ॥ ਜੈਂਸੋ ਆਪ ਗੂਰੂ ਜੀ 
ਲੰਗਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਉਨ ਕੋ ਖੂਲਾ 
ਦੇਵੈ ॥ ਰੈ 

ਮੂਲ -ਭੇਖਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਜੈ, ਤਜੈ ਸੀਤਲਾ ਭੋਗ ॥ 
ਕਲਮਾਂ ਕਾਂ ਅੰਨਿ ਦੂਰ ਧਰਿ; 

ਤੁਰਕਣ ਜਾਣੈ ਰੋਗ ॥ ੨੦ ॥ 
ਅਰਥ-ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬੋਂ' ਕੀ ਬਾਣੀਯੋਂ' ਕੌ ਛੋੜ ਦੇਵੈ ਅਰ ਦੇਵੀ 

ਕਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ .ਨ ਲੇਵੈ ॥ ਉਸ ਅਨਾਜ, ਰੋਟੀ, ਜੂਰਮੇਂ 
ਕੋ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇਂ; ਜਿਸ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਕਲਾਮ, 
ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਹੂਆ ਹੋ_॥ ਔਰ ਤੂਰਕੋਂ'` ਕੋ ਏਕ 
ਰਿ ੫ 

ਮੂਲ - 9 ਸਿਖ ਭੈਖ, ਹੋਇ॥ ਲੀ. 1 ਗਰਬ, 
ਬਿਨ ਬਿਸ਼੍ਹਾਸ, ਸਿਖ ਨ ਕੋਇ ॥ ੨੧॥ 

ਅਰਥ-ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮਨ ਯੂ ਤੋਂ ਠਗਣੇਂ ਵਾਲਾ ਹੋ, ਪਰੰਤੂ ਸਿਖੀ 
ਭੇਸ ਮੈਂ ਹੋ ਅਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮਣ ਔਰਤ ਕੇ ਬਰੀਰ ਹੋ 
ਅਰ ਯੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੋ ਕਿਂ ਨਾਰੀ ਕੋ ਤਿਆਗ ਦੋ 
ਅਰੋ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਕਾ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਗੂਮ- 
ਰਾਹ ਕਰੋ (ਲੂਟੋ), ਭੂਲਾਵੋ, ਅਹੰਕਾਰ ਕਰੇ,ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ 
ਕੇ ਬਗੈਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਾਂ ਆਣੋਂ ਦੇ; ਵੁਹ 
ਕਦਾਚਿਤ ਭੀ ਸਿਖ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਚਹੇਜ਼ ਕਰੋ ॥ 

ਨ 2 
2 
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(੫੦) 
ਮੂਲ -ਕਰੈ ਕੜਾਹ ਤ੍ਰਿਭਾਵਲੀ,ਸੁਚ, ਪਵਿਤ੍ਰ, ਤਨ, ਥਾਇ॥ 

ਗੂਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, 
ਨਾਗਾ ਭੌਗ ਨ ਆਹਿ॥ ੨੨॥ 

ਅਰਥ-ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤ੍ਰਿਭਾਵਲੀ ਕਰੋਂ (ਆਫਾ, ਘੀ, ਬੰਭ, 
ਤੀਨੋ ਹੀ ਬਰਾਬਰ, ਬਰਾਬਰ ਤੌਲ ਕੈ ਡਾਲ) ਅਰ 
ਸੁਮੱਛ ਹੋਕੇ, ਸਾਫ ਅਤੋਂ ਪਵਿਤ੍ਰ ਅਸਥਾਨ ਪਰ 
ਬਨਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜੂਰੀ ਮਂ' ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਕੀ ਅਰ- 
ਦਾਸ ਕਰੇਂ ਅਰ ਸਰਬ ਸੈਗਤ ਕੌ ਬਾਂਟ ਦੇਵੈਂ॥ ਜੋ 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਘਰ ਲਾਵੈ, ਉਹ ਨੰਗਾ ਨ ਲਾਵੈ, ਢਾਂਪ ਕਰ 
ਲਾਵੈ । ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤ ਕਤ ਗੂਰੂ 
ਕਾ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਗੂਰੂ ਜੀ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮੈਂ' ਨੰਗਾ ਨ ਹੋਵੈ ॥ 

ਮੂਲ -ਜਿਤ ਕਾਰਜ, ਗੂਰ ਭਾਵ ਆ 
ਈਹਾ ਸਿਦਕ; ਸਾਬਤ 

ਆਰੀ ਸੂਖ ਭਰਪੂਰ ॥ ੨੩ ॥ 
ਅਰਥ-ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕੀ ਹਜੂਰੀ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਸੇ ਜਿਸਕਾਰਜ 

ਕੀ ਸੰਪੂਰਣਤਾ ਕੇ ਨਮਿਤ ਵੁਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਵੇਗਾ 
ਯਾ ਕਰੈਗਾ, ਉਸ ਕੀ ਭਾਵਨੀ ਪੂਰੀ ਹੋਗੀ ॥ ਜਦ ਉਹ 
ਸਿਦਕ ਰਖੋਗਾ ਅਰ ਸਿਦਕੀ ਹੌਗਾ, ਉਸ ਸਿਦਕ 
ਮਰ ਮਨ ਮੈ ਹਰ ਭੀ ਸੂਖ ਸੈ ਰਰਪੂ ਹਕ 
ਅਰ ਉਸ ਕੀ .ਨਜਾਂਤ ਹੋਗੀ, ਸੌਖ ਮੁਕਤ ਕੋ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਗਾ ॥ 

ਮੂਲ- ਆਧਾ ਨਾਮ ਜੋ ਲੋਇ ਸਿਖ, ਸੋ ਤਨਖਾਹੀ.ਮੂੜ ॥ 
,_ਜਮਪੂਰ ਢਾਸਾ ਪਾਇਬੋ; ਕਰੋਂ ਮਲੋਂਡੀ ਹੂੜ ॥੨੪॥ 
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(੫੨). 
ਅਰਥ-ਜੋ ਸਿਖ ਕਾ ਆਧਾ ਨਾਮ ਲੈਂਗਾ, ਝੂਹ ਤਨਖਾਹੀਆਂ 

ਹੈ (ਭੰਡ ਕੇ ਯੋਗ ਹੈ) ਅਰ ਮੂਰਖ ਹੈ ॥ ਉਹ_ਯਮਪੁਰੀ 
ਮੇਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਰ ਮੂਰਖੋਂ' ਕੀ ਬਾੜੇਂ ਕਰਤ ਹੈ॥ 

ਮੂਲ- ਬਿਨਾਂ ਅਨੰਦ ਵਿਵਾਹ ਤੋਂ, ਭੂਗਤੇ ਪਰ ਕੀ ਜੋਇ ॥ 
ਸੂਣਿ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰਕਹਿ ਥਕੇ,ਸੋਰਾ ਸਿਖ ਨ ਸੋਇ॥੨੫॥ 

ਅਰਥ-ਜੋ ਕੌਈ ਭੀ _ਕਿਸੀ ਕੀ ਲੜਕੀ, ਭੈਣ, ਧੀ ਕੰ ਸਾਥ 
ਬਰੀਰ ਅਨੰਦ ਕੀਏ ਹੂਏ ਕੇ ਖਰਾਬੀ ਕਰੇਂਗਾ, ਮੈ 
ਖੁਲ੍ਹ ਤੌਰ ਪਰ ਸਿਖੋਂ ਕੌ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕਰ ਅਰ ਪੁਕਾਰ੨ 
ਕਰ ਕਹਿਤ' ਹੂੰ, ਕਿ ਵੁਹ ਕਭੀ ਭੀ ਮੇਂਰਾ ਸਿਖ 
ਨਹੀਂ, ਅਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਦਰਗਾਹ ਮੇਂ ਯਾ ਕਿਸੀ 
ਜਗ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਅਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈੱ 
ਕਿਸੀ ਕਿਸਮ ਕੀ ਉਸ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲ੍ਹੋਗਾ ॥ 
ਬੇਗਾਨੀ ਔਰਤ ਕੈ ਸਾਥ ਬਿਭਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀ 
ਸੇ ਖਾਰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ ॥ 

ਮੂਲ -ਸਾਂਬ, ਸਵੇਰੇ ਸੋਇ ਨਹਿ, ਜੂਠ ਅਸੂਚ ਗੀਹ ਦੂਰ ॥ 
ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਸੋ ਸਿਖ ਹੈ, ; ਦੋਵੇ ਨਰ ਹੈ ਹਜੂਰ ॥੨੬॥ 

ਅਰਥ-ਸਵੈਰੋਂ ਅਰ ਸ਼ਾਮ ਕੌ ਨ ਸੋਏਂ ਅਰ ਅਪਦਿੱਤ੍ਰਤਾ 
ਸੇ ਦੂਰ ਰਹੇਂ (ਸਦਾ ਹੀ_ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਰਹੋ) ॥ ਗੂਰੂ ਜੀ 
ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੂਹ ਸਿਖ ਹੈ ਅਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮੈਂ ਰਹਤਾ 
ਜੂਆ ਦੇਂਵਤਾ ਹੈ। 

ਮੂਲ -ਗੁਰ ਸਿਖ, ਖੁਲੋ ਕੌਸ ਨਹਿ ਖਾਵੈ, ਜੂੜਾ ਕੇਸ ॥ 
ਦਸਵੈਧਿ ਗੂਰੂ ਕਾ ਦੋਇਕੈ,ਖਾਇ,ਕਮਾਈ ਸ਼ੋਸ(੨੭॥ 

ਅਰਥ-ਸਤਿਗੂਰੂ ਕਾ ਸਿਖ ਕੇਸੋਂ ਕਾ ਜੂੜਾ ਕਰੇਂ ਅਰ ਫਿਰ 
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(੫੧) 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਆਦਿਕ ਖਾਵੈ ॥ ਖੁਲੋਂ ਕੈਸ ਕੁਛ ਨਾ ਖਾਵੈ ॥ 
ਦਸਵੰਧ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਦੇਕਰ ਖਾਵੈ, ਐਸੀ ਕਮਾਈ 
ਪਵਿੱਤ੍ਰ_ ਅਰ ਵਿਸੌਸ਼ ਹੈ। 

ਮੂਲ -ਦਾਤਨ ਕਰਹੀ ਪ੍ਰਾਤ ਊਠ,ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਗੂਰਵਾਕ॥ 
___ ਪੜ ਬਾਣੀ, ਮੱਥਾ ਟਿਕੈ, ਗੂਰ ਸਿਖਨ ਸੋ ਸਾਕ।੨੮॥ 

ਅਰਥੋ-ਪਹਰ ਰਾਤ ਰਹੈ (ਪ੍ਰਭਾਝ ਵੇਲੋ) ਉਠ ਕਰ ਦਾਤਨ 

ਮੂ ਮੂਲ-ਦੋਇ ਗੌਤਰ ਰਿ ਦਾਦਕ ਮਾਨ ॥ 

ਮੈਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੋ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਢੀਯਾ ਹੈ, 
ਕਿਉਂਕਿ ਵਰ ਸਿਖ ਸਤਰ ਕਹੀ ਭੂਪ ਹੈਂ 

ਮੂਲ -ਮੂਏ ਹੀ, ਸਿਖ ਰੇ ਬਾਧਵ ਕੋ, 
ਨਿਤ ਰੌਵਤ ਨਾਹਿਪੂਕੜਾਹ ਕਰਾਵੈ॥ 

ਆਨੰਦ ਪੜੋਂ ਸਭ ਸ਼ੋਕ ਭਜੈ ਸਿਖ, 
ਪੀਟੋਂ ਨਾਰਿ ਨ, ਸ਼ਬਦ ਪਕਾਵੈ॥ 
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ਪਾਪ 
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਿਸੈਗ ਕਹੈ ਇਹ; 

ਵੇਮੂਖ ਤਿਆਗ,ਕਿਊ', ਪਾਪ ਨਿਸ਼ਾਨੋ ॥੩੧॥ 
ਅਰਬ-ਅੰਗ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਕੋਸਾ ਧਾਰੀ ਹੌਣਾ, ਯਿਹ ਗੂਰੂ ਜੀ 

ਕੀ ਮੁਹਰ ਹੈ ॥ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਿਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋ ਮਰਨੇ ਕੋ 
ਬਾਹਦ ਯੋ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਵੁਹ ਬੈਮੁਖ ਹੈ ॥ ਬੇਟਾ; 
ਰਿਸ਼ਤਾਦਾਰ ਜੋ ਭ। ਐਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, 
ਮੂਹਰ ਕੇਸੋਂ` ਕੋ ਮੁੰਭਾਤਾ ਹੈ, ਵੁਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਯਮ 

ਦੌਹਰ= 
ਮੂਲ -ਤੂਰਕ ਫਾਰਸੀ ਜੋ ਪੜੇ, ਜੀਵਨ ਲੀਏ ਸਿਖ ॥ 

ਤੂਰਕ ਮੀਤ ਬਿਸਾਂਹ ਕਰਿ,ਗੂਰ ਤੋਂ ਸਦਾ ਵੈਂਮੁਖ॥੩ ੨॥ 
.ਅਰਥ-ਤੂਰਕ ਸੇ ਜੋ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸਿਖ ਹੋਕਰ ਅਰ ਤੁਰਕ 

ਕੋ ਯਾਰ ਬਣਾ ਕਰ ਉਸ ਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰੇਂ, ਵੁਹ 
. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੇ ਸਦੀਵ ਹੀ ਬੇਮੂਖ ਹੋਣਾ ਹੈ ॥ 
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ਮੂਲ -ਸਿਲਾ ਨ ਪੂਜੋ ਪਾਹੂਲੀ, ਸਿਲਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਉ ॥ 
ਹਰ ਮੀਤ ਨੀ 
ਅਰਥ-ੰਮਰਿਤਧਾਰੀ ਪੱਥਰ ਕੋ ਨਾ ਪੂਜੋ ਅਰ ਪੱਥਰ ਮੂਰਤੀ 

ਕਾ ਪਾਣੀ ਨਾਂ ਪੀਵੈਚਾਰਵਰਨੋਂ ਅਰ ਚਾਰ ਆਸ਼ਰਮੋਂ' 
ਕੀ ਰੀਤ ਸੇਂ ਬਚੇਂ, ਐਸਾ ਕਰਨੇ ਸੇ ਵੁਹ ਸਿਖ 
ਮੂਕਤੀ ਕੀ ਪਦਵੀ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਂਗਾ ॥ 

ਮੂਲ -ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਮੌਸਾਰ ਕਾਂ; ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਾ ਦੋਵ ॥ 
ਗੁਰ ਖਿਆਨ; ਨ ਸਾਨੀਏ। ਸੋ ਸਿਖ ਸੋਰੋ ਸੈਵ ॥੩੫॥ 

ਆ ਕਿ 
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ਟੋਂ ਕੋ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨ ਦੇਵੈਂ ॥ 
ਮੂਲ -ਰੋਵੈ ਬੇਦੀ, ਭੇਦ ਬਿਨ, ਰੋਵੈ ਪਾਪੀ ਲੋਗ ॥ 

ਵੈਮੁਖ ਗੁਰ ਵਿਟਕਾਰਿਆ। ਰੋਵੈ ਦੀਰਘ ਰੋਰ॥੩੭॥ 
ਅਰਥ-ਬੇਦ ਪਾਠੀ ਰੋਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਉਸਕੋ ਬੇਦ ਨਹੀਂ 

ਮੂਲ -ਮੋਰੇ .ਘਰਿ ਜੋ ਆਇਆ) ਗੁਰ ਸ਼ਬਦਨ_ ਸੋ ਹੋਤ ॥ 
ਗੁਰ ਸਿਖਜਾ ਸੂਣਿ ਧਾਰੀਏ,ਰਹਿਣੀ ਰਹੈ ਸੂਚੈਂਤ।੩੮॥ 

ਅਰਬੋ-ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਮੈਂ ਆਯਾ ਹੈ; ਵੂਹ ਗੂਰੂ ਸ਼ਬਦ 
ਕਾ ਆਸ਼ਕ (ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ) ਹੋਗਾ ॥ ਗੂਰ ਸਿਖਸ਼ਾ ਸੂਣ 
ਕਰ ਉੱਸ ਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਅਰ ਢੂਹ 
ਹੀ ਸੂਚੈਤ ਹੈ ਜੋ ਮੋਰੀ ਰਹਿਣੀ ਮੈਂ ਰਹੇਗਾ ॥ 

ਮੂਲ =ਮੈਂ' ਬਖਸ਼ੋਂਗਾ ਪਾਰ ਕਰਿ, ਉਸ ਪਦ ਦਾਤਾ ਆਪ ॥ 
ਬਾ ਦਤ, ਨਾ ਮਨੂਜ ਗੋਰਖ, ਮਹੌਮਦ ਖਾਪ॥੩੯॥ 
ਅਰਬ-ਮੈਂ ਉਸ ਕੋ ਬਖਸ਼ ਕਰ ਪਾਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ॥ ਉਸ 

ਦਰਜਾਤ ਕਾਂ ਦਾਤਾ ਆਪ ਹੂੰ ॥ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਦਤ, 
ਗੌਰਖ, ਮੁਹੌਮਦ ਸਭ ਖਪ ਜਾਵੇੱਗੇ ॥ 

ਮੁਲ -ਬਰਸ਼ਾਂ ਬਰਸੈ ਧਰਨ ਪਰ, ਖੋਂਤੀ ਖੂਬ ਬਨਾਇ ॥ 
ਗਰ ਨਮੂਖ ਸਭ ਧਰਮ ਚਲਦੀ ਗੁਰਦੁਰਮਾਇ।੪੦1 
ਅਰਥ-ਜਦ ਬਾਰਸ਼ ਧਰਤੀ ਪਰ ਬਰਸਤੀ ਹੈ, ਤਦ ਖੋਤ 

ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਹਰੀਂ ਭਰੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਥਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 
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ਮੂਲ -ਮੁਕਤਿ ਨਾਮਾ ਪੜੈ ਜਨ, ਤੀਰਥ ਮੁਕਤ ਸਰਨਾਇ ॥ 

ਅਰਥ-ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਮੁਕਤ ਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹੋਗਾ, ਉਸ ਕੋ ਮੁਕਤਸਰ 

ਮੂਲ -ਬੈਨ ਬਤਾਲੀ ਫਲ ਸਣੋਂ, ਸੂਣਿ ਸਿਖ ਦੀਨੇ ਤੋਇ ॥ 
ਦੁਗਣੀ ਛੋਡਤ ਜੂਨ ਕੋ,ਜਿਉ ਸ਼ਮੀਰ ਬਖਸ਼ੋਇ।੪੨॥ 

ਅਰਥ-ਪਿਆਰੋ ਸਿੱਖ; ੪੨ (ਬਿਤਾਲੀ) ਬਚਨ ਫਲ ਕੇ ਸਮੇਤ 
ਆਪ ਕੋ ਦੀਯੋ ਹੈਂ ॥ ਇਨ ਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਸੋ 

ਤੇਂਰੇਂ ਪਰ ਭੀ ਗੰਹਮਤ ਕਾ ਬਾਦਲ ਬਰਸੇਂਗਾ ॥ 
ਤਾਂ ਗੂਰੂ ਜੀ ਕਹਿਆ, ਨਿਹਾਲ ਭਾਈ 

ਨੀਂਗਰਾ ॥ ਰਹਤ, ਸਿਖੀ ਕੀ ਰਹਣੀ ॥ ਸੰਸਾਰੀਆਂ 
ਸੁਣਨੀ ਮੰਨਣੀ ਨਾਹੀਂ ॥ 

ਸਾਖੀ ਅਠਵੀਂ' ਪੂਰੀ ਹੋਈ ॥ ੮ ॥ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ॥ 
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( ੫੮) 

ਅਮਰ ੧ (੧ ੭” 0 ੭” ( 

ਏਕ ਬੇਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਕੋ ਉਠ ਕੈ ਬੈਠੇਂ ਥੈ ॥ ਹੂ ਤੂ ਭੈ, ਤੂ ਰੱ ਹਦ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋਲੋ, ਪੀਰੀ ਮੁਰੀਦ ਸਿਖੋ ਹੋਗੀ ॥ 
ਸ਼ੀਰਣੀ ਖਾਂਦੀ ਹੋਗੂ ॥ 

ਤਾਂ ਸਿਖ ਨੈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ੀਏ ॥ ਮੋਰੀ 
ਭਾਣਜੀ ਹੈਗੀ ਅਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅਰ ਸੈਂ ਆਦਿ 
ਸਿਦਕੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਦਾਦਕ ਸਿਖ ਹਾਂ ॥ ਬਚਨ ਹੋਇਆ 
ਮੁਕਤਿ ਸਰਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਵੋ, ਕੂਰਹਿਤ ਦੂਰ ਹੋਵੈਗੀ ॥ 
ਮੁਕਤ ਨਾਮਾ ਸੁਣਾਵੋ ॥ ਚਾਲੀ ਪਾਲਾਂ ਜਪੁ ਜੀ ਸੁਣਾਵੋ । 
“ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਹਾਇ” ਇਹ ਅੱਠ ਅਖੱਰ ਨੌਚੰਦੇ ਐਤਵਾਰ 
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(੫੬) 
ਨੂੰ ਲਿਖਕੇ ਗਲ ਮੈਂ ਅਥਵਾ ਸਿਰ ਬੋਠੋ ॥ ਐਸਾ ਕਰਨੇ ਸੋ 
ਸੂਰਤ ਟਿਕਾਣੇ ਆਵੈਗੀ ॥ ਭੂਤ ਕਾ, ਜਨਾਇਤ ਕਾ ਸਾਇਆ 
ਸਭ ਜਾਵੈਗਾ ॥ 

ਸਿਖੀ ਸਾਬਤ ਰਖਣੀ ॥ ਭਾਈ ਰਹਣੀ ਹੀ ਭਲੀ ਹੈ, 
ਭੈਖ ਕੁਛ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ॥ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਦਕ, ਜਿੱਥੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ॥ 
ਗੁਰੂ ਕੈ,ਕੁਛ ਭੈਟ ਕੇ ,ਧਨ ਕੇ,ਲੌਭੀ ਨਹੀਂ॥ਜੋ ਧਨਦੇ ਲੌਭ ਤੋਂ; . 
ਕੁਰਹਤੀਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ,ਸੋ ਸਿਖ ਗੁਰਾਂਕਾ ਚੌਰਹੈ।ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖੀ 
ਗੁਰੂ ਕੇਂ ਹਜੂਰ ਨਾ ਭਾਵੈਗੀ ॥ ਤਾਂ ਸਿਖ ਮਥਾ ਟੈਂਕ ਕੇਂ ਘਰ ਨੂੰ 
ਗਿਆ ॥ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਜਿਉ ਕੀਤਾ, ਤਿਵੈਂ ਬਣ ਗਈ॥ 

ਏਕ ਬੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਗਏ ਥੋ ਜੰਮਣ ਖੋੜੇ ॥ 
ਤਾਂ ਸਿਖਣੀ, ਮੱਥੀ ਆਣਿ ਫੇਂਕਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ॥ 
ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਸ ਕਰ ਛੱਡੀ ਸਾਂ ॥ ਹੂਣ ਪਛ- 
ਤਵਨੀ ਹਾਂ ॥ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਖਣੀਏ, ਅੰਗ,ਸੈਗ ਬਰੀਰ 
ਪਾਪ ਨਹੀਂ -ਲਗਤਾ ॥ 

ਚਾਰ ਮਮਿਆਂ ਚਾ ਵਿਸਾਹ ਨ ਕਰੀਏਂ;-- 
(੧) ਮੁਸਲਮਾਨ (੨) ਮਤਰੈਂਈ (੩) ਮੱਖੀ ਮਾਯਾ(੪) ਮਨ 

ਦਾ ॥ਪੂਛਣ ਲਗੇਂ, ਸਿਖਣੀਏ, ਸਿਦਕ ਅਪਣਾ ਸੁਣਾਇ ॥ ਤਂ 
ਬੋਲੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਟਹਿਲ ਅਤੇਂ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ॥ 
ਆਪਣੇਂ ਹੱਥੀਂ ਟਹਿਲ ਕਰਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਣੀ ॥ ਮੋਰੀ 
ਓਫ, ਆਸਰਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ॥ 

ਸਣੇ ਸਿਖ, ਸਿਖਣੀ ਟਹਿਲ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇਂ ਭੇਂਟ 
ਦੇਇਕੇਂ ਮਥਾ ਟੇਂਕਿਆ।ਗੂਰੂ ਜੀ ਖੂਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਚਨਕੀਤਾ 
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(੬੦) 
ਸਿਖਣੀਏਂ, ਤੋਰੇ ਬੇਟਾ ਹੋਂਵੇਗਾ ॥ 

ਪਰ ਤੂੰ ਸਤਵੇਂ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਸਿਖ ਸੈਗਤ ਸਿੰਘ 
ਕੀ ਮਹਲ ਬਸਕੇ ਅਰਥਾਤ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਣ ਕੋ ਉਧਰੋੱਗੀ ॥ 

ਸਾਖੀ ਨਾਵੀਂ' ਪੂਰੀ ਹੋਈ ॥ ੯ ॥ ਬੋਲੋਂ ਵਾਹਿਗੂਰੂਜੀ। 
ਉਰ 

ਰਿ ਕੀ ੧੭6“ <੨> ੮ <੬% > ੭ “>> > -੧੨” <<” % ੫ਕਰਤਟ, <ਉ “ਵੱ?” ੫੩23੦ % <੦%- 

ਗਏ 
ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰਖਣੇ ਵਾਲਾ) ਸਿਖ ਬਾ ॥ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਕੀ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਥਾ ਕਰਦਾ ॥ ਸੋ ਊਠ ਭਲਕੇ 

ਪੜ੍ਹਿਆ ॥ ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਂਈ ਲੋਕਾ, ਸਿੱਖਾਂ 
ਵਿਚ ਅਤੇ ਗੂਰੂ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ॥ ਸਿਖ, ਸੇਵਕ, ਭਗਤਿ, 
ਸੰਭਿ ਨਾਮ ਬੈਰਾਰ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਮਾਲਦੋਂ ਹਨ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ॥ 
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(੬੧) 
ਅਤੇ ਸਿੱਖਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੂਰਿ ਹੈ ॥ ਧੰਨ ਗੋਪੀ ਚੰਦ, ਜਿਨ੧੪੦੦ 
ਚੌਦਾਂ ਸੌ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੌਹ ਤਿਣਕੇ ਕੀ ਨਿਆਈਂ ਤੋੜ 
ਸਟਿਆ ॥ ਤਪ ਕਰਿ ਸਿਧ ਹੂਆ, ਗੋਰਖ ਨਾਥ ਕੇ ਚਰਨੀ 
ਲਗੁ ਉਧਰਿਆ ॥ 

ਤੁਸੀ ਸਭ ਸਿਖ ਹਜੂਰ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਅਰ ਮਨ ਘਰਿ ਦੀਆਂ 

ਕ੍ਰਣੀਆਂ। ਕਸੋਹਣੀਮਂ, ਬੁਰਹਤਣੀਆਂ ਜਿਖਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ 
ਹੈਗਾ ॥ ਕੂਛ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰੋ ਹੱਥ ਲਰੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕਰ ਘਰ 
ਜਾਈਏ ॥ ਤੂਸੀ ਕਿਕਰ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ॥ 
ਗੁਰੂ ਸਭ ਕਾ ਸਾਂਬਾ ਹੈ ਵੈਰਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ॥ ਜਿਸ ਬਾਣੀ 
ਨਾਲ ਬੈਰਾਗ ਅੰਤੇ ਸ਼ਾਂਤਿ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੈ, ਸੋ ਬਾਣੀ 
ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ॥ 
( ੧ ) ਬੇਦ ਕਾਂ ਭੀ ਬਿਅਰਥ _ਤਿਆਗਣਾ ॥ ਅਰਥਾਤ 

` ਭਾਂਵੇਂ ਵੇਦ ਕਾ ਭੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਹੋ,ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ 
ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਅਰ ਲਾਭ ਦਾਇਕ ਕੋਈ 
ਬਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ' ਹੋਤੀ ਤਦ ਉਸ ਕੋ ਭੀ ਤਿਆਗ 
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ ॥ 

( ੨) ਦੇਵਤਾ ਕੀ ਬਾਣੀਆਂ ਰਖ ਛੌਡੀਐ ॥ ਅਰਥਾਤ ਇਲ੍ਹੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਦੇਵਤੋਂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਭੀ ਹੈ ਤੋ ਉਸ ਕੋ ਭੀ ਏਕ 
ਪਾਸੋ ਰਖ ਦੋ ॥ ਰ੍ 

( ੩ ) ਸਾਰ ਵਾਲਾ ਵਾਕ ਬਾਲਕ ਕਾ ਭੀ ਮੰਨਣਾ ॥ ਅਰਥਾਤ 
ਸ੍ਰੇਸਟ ਬਚਨ ਬਾਂਲਕ ਕਾ ਭੀ ਹੋ, ਤੋਂ ਉਸ ਕੋ ਮਾਨਨਾ 
ਚਾਹੀਏ ॥ 

ਸਾਖੀ ਦਸਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ॥ ੧੦ ॥ ਬੋਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ॥ 
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(੬੧) 

ਸਾਖੀ ਯਾਰਵੀ' 
੯ 

ਲੋਟ-ਏਸ ਸਾਖੀਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਔਥੋਂ ਪਦ ਪਦਾ- 
ਰਥ ਅਤੇਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ॥ ਪਾਠਕਾਂ 
ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਭਾਵ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੂਲ ਜਾਵੇਗਾ ॥ ਸਦੀਵ ਭਾਂਵੇ ਥੋੜਾ ਪਾਠ ਕਰੋਂ ਪਰ 
ਸਮਥਨ ਦੀ ਕਰੋਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੀਹ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਫੇਰ 
ਸਮਝ ਕੇ ਮਨ ਤੇ ਵਸਾਓ, ਬੈੜਾ ਪਾਰ ਹੈ॥ ਸਤਿਗੂਰੂ ਜੀ ਦਾ 
ਹੁਕਮ ਭੀ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਉਂ ਹੈ;-. 

(ਪੜ੍ਹ, ਬੁਝ; ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆਂ” 

ਦਿ 
ਨਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋ ਹੀ ਅਪਨਾ 

ਲਕਸ਼ ਸਮੰਥੇਤਾ ਹੈ ॥ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਆਸ਼ਕ ] 
(ਪ੍ਰੇਮੀ) ॥ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਹੀ ਅਪਨਾ ਜੀਵੰਨ ) 
ਆਧਾਰ ਸਮਬਤਾ ਹੈ ॥ ) 

ਗੁਰੂ ਕੀ ਭਾਵਨੀ ਕਰਕੈ=ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੈ ਸਾਥ ਪ੍ਰੈਮ । 

ਹੈ 
[ 

ਅਰਥਾਤ ) 
। ਰਲ ਕ ਰਨ ਨ ਦ  <, 
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ਰਿ 

ਏਕ ਬੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਅਗਾੜੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿਚ ਇਕ 
ਸਿਖ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਬੋਲਿਆ ॥ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਚੋ 
ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ; ਮੈਰੀ ਫਰਿਆਦ ਹੈ ਰਾਗੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪਰ ॥ 

ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ॥ ਮੌਰੋਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ॥ 
ਮੈਨੂੰ ਭੌਗ ਨ ਪਾਵਣ ਦਿੱਤਾ ॥ ਤਾੰ ਸੈ ਕਹਿਆ; ਹਜੂਰ ਪਾਸ 
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(੬੪) 
'ਰਿਆਢ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਂਗਾਂ॥ਸਚੇਪਾਤਿਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ 
ਨਆਇ ਕਰਣਾ ॥ ਤਾਂ ਗੂਰੂ ਜੀ ਹਸ ਕਰ ਬੋਲੋ, ਭਾਈ ਸਿਖਾ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ॥ 

“ਹਰ ਜਸ ਸੂਣਤੇ ਬਾਤ ਚਲਾਵੈ । ਵੁਹ ਤਨਖਾਹੀਆ 
'ਡਾ ਕਹਾਵੈ”? ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਤਨਖਾਹੀਆ ਜਰੂਰ ਹੈ, 
ਰੂ ਗੁ ਕਾ ਸਬਦ ਰੇ ਢਾਲ ਤਨਖਾਹੀਆ ਲਹੀ ਹੈ ॥ 
ਸਰੀ ਬਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਸਿਖਾ; ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਗਤ ਨੂੰ ਚਬੀਣੀ 
ਦਾਣੇ ਭੂੰਨੋ ਹੋਏ) ਛਕਾਵੈਦਾ ਥਾ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਲਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ 
'ਕਾਵਣ 1 ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਖੂਸ਼ੀ ਜੂਈ 1 

“ਕਲ ਜੂਗ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ? 
ਭਈ ਜੋ ਕਈ, ਗੁਰੂ ਕੀ “ਭਾਵਨੀ”! ਕਰਕੇ; ਸ਼ਬਦ 

` ਰਤਨ ਪੜੈਗਾ;ਸੋ ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੂਰੂ ਨਾਲ 
ਬਣ ਆਵੈਗੀ ॥ 

“'ਬੈਧਨ ਤੂਠੇਂਰੀ ਗੁਰ 'ਪ੍ਰਸਾਢਿ? 

ਸਤ ਸਭ ਰੀ ਤਰ ਗਰ ਕੀ ਸਰਣੀ ਅਇ॥ 
- ਈਹਾਭੂਗਤ”ਆਰੀ “ਮੁਕਤ”,ਮਾਰਗ ਭੈਦ ਬਤਾਇ ॥੧੧॥ 

ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ॥ ਬੈਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ॥ 

ਨਾ 
੧ 
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(੬੫) 

ਸੀ 

_ ਬੋਲੋ, ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਖੋਜ ਕੈ (ਸਮਝ ਕਰ) ਨਹੀਂ' ਪੜ੍ਹੀ ॥ ਤਾੰ 
` ਬਚਨ ਹੋਇਆ; ਤੂਕ ਇਉਂ ਪੜੋ, “ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤਿ ਕਰਤਾ 
ਜਾਣੈ ਕੈ ਜਾਣੈ ਗੂਰ ਸੂਰਾ” ॥ ਭਾਈ, ਇਸ ਕਾ ਅਰਥ, ਕਰਤੇ 
ਕੀ ਮਿਤ ਵਡਿਆਈ ਕਰਤਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਗੂਰੂ 
ਸੂਰਾ ਸੂਚੇਂਤ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਨ ਹੋਰ ਜੀਆ ਮੰਸਾਰੀ ਸੁਣ 

_ ਸੂਣ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈਨ॥ ਨਹੀਂ' ਤਾਂ ਅੰਧੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ 
ਗੁਰੂ ਕੇ ਨ ਜਾਣਦੇ ॥ ਇਨ ਸਿੱਖ ਕੱਕੋ ਅਖਰ ਨੂੰ ਇਿਕ ਲਗ! 
ਪੜ੍ਹੀ; ਉਸ ਕਾ ਅਰਥ ਕਰਤੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਤਾ ਹੀ ਜਾਣੀ , 
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(੬੬) 
ਗੂਰੂ ਸੂਰਾ ਕਿਆ ਜਾਣੈਂ ਇਹ ਅਰਥ ਹੋਂਇਆ ॥ ਤਬ ਗੁਰੂ ਕੀ 
ਦਿਆ ਹੈ॥ ਭਾਈ ਸਿਖੋ, ਸੂਧ ਬਾਣੀ ਪੜੈਗਾ, 
ਜੋ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵੈਗਾ ॥ ਜੈਂ ਕਸੂਧ ਹੋਂਵੈ, ਤਾਂ ਫੈਰ ਸੂਧ ਕਰ 
ਪਰੀ ਵਿਗੜੀ ਵਸਤ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸਵਾਹ ਲੈਂਢਾ ਹੈ ਅਤ 
ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੂਧ ਕਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ॥ 

ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਬਿਹੀਨ ਏਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ॥ ਆਪ ਨੌਂ 
ਤੂਕ ਪੜ੍ਹੀ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ ਕੀ, “ਭਾਵਨਾ ਬਿਹੀਨ ਜਕ 
ਜਾਰੋਈ ਮਰਤ ਹੈ” ਬਿਹੀਨ=ਬਗੈਰ, ਜਕ=ਹਠ ਤੋਂ, ਜਾਰੇਈ 
ਮਰਤ=ਸੜ ਮਰਨ ॥ 

ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਸਿਖੀ ਪੰਜਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ!- 

__ (੨) ਧੈਂਧੋ ਦੀ ਸਿੱਖੀ (੨) ਦੇਖਾ ਦੋਖੀ ਦੀ ਸਿਖੀ(੩) 
ਉਪ (੫) ਭਾਵ ਦੀ ਸਿਖੀ ॥ 

ਧੈ ਦੀ ਸਿੱਖੀ-ਲੋਕ ਕਹੈ' ਨਾਹੀ ਕਿ ਨਿਗੂਰਾਂ ਹੈ ॥ 

6 ਹਾ ਨ ਨ ਹੈ ਕੋ ਰੱਤ %, 

ਬੂ ਤੂ ਰੋ 
ਲਾ ਕੂ ਦੱਤ 

ਐਂ ਨ 

ਨ 
ਆਦਕ, ਦੇਖ ਕੇ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ; 
ਕਰ ਪਦਾਰਥ ਦੋ ਸਿਖ ਹੋਇ ਗਿਆਂ ॥ 

ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੀ, ਗੂਰੂ ਦੀ 
ਪਰਚਾ ਨੇ ਲੱਗਾ ॥ ਹਿਰਸੀ ਬਹੂਤੋਂ, ਜੋ 
ਕਰਣਾ ॥ ਅਪਣੀ ਸੋਬੀ ਲਿਆ 
ਤੀ ਆਯਾ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭੋਦ 

ਕੇ! 
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(੬2) 
ਨਾਂ ਜਾਨਿਆ; ਹਿਰਸ ਵਿਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿਆ ॥ 

(੪ ਅਤੇਂ ੫):- ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੀ ਸਿਖੀ:- 
ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਣ ਜਿਨ ਸਾਲਾਹਿਆ, ਤਿਨ ਕੀ ਪੂਰੀ ਆਸ ॥ 

ਨਾਨਕ ਜਪੀਐ ਨਾਮ ਨਿਤ, ਸਿਮਰੋਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ॥ 
ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ॥ ੧੨ ॥ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ॥ 

<< ਉ==== 

ਤਿਉ 4 
ਤਾਂ ਪੀਛੈਂ ਪੁਛਿਆ ਸੈਗਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ॥ ਜੀ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ, 

ਪਾਹੁਲ ਕਾ ਕੈਂਟ ਗੁਣ ਕਹੀਏ ॥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲਕੇ ਖਿਆਤ 
(ਹਾਲ, ਬਿਆਨ) ਸੁਣਾਇਆ ॥ ਭਾਈ ਇਕ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਦੂਜਾ 
ਜੈਤਰ ਹੈ ਅਰ ਤੀਜਾ ਤੰਤਰ ਹੈ ॥ 

ਮੰਤਰ-ਸਤਿ ਨਾਮ ।ਜੈਤ੍ਰ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਖਰਾ ਕਾਂ ਜੋੜ ॥ 
ਤੰਤ੍ਰਜਲ, ਮਿਸ਼ਟਾਨ, ਲੋਹ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ॥ ਜਲ ਵਰਣ ਦੇਵਤਾ 
ਦੀਆਂ, ਰੀ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਇੰਦ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਦੀਆ, ਲੋਹਾ ਜਮ 
ਗਜ ਨੈ ਦੀਆ ॥ 

`ਨੋਫ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਯਾਰ ਕਰਨੇ ਵਕਤ ਜਲ ਵਿਚ ਮਿਠਾ 
ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੋਂ ਖੰਡਾ ਮਿਠੇ ਜਲ ਵਿਚ ਫੌਰੀ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਨ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਤਾਤਪਰਜ ਅਗੀ ਦਸਦੇ ਹਨ:- 

੦02੫1 €161ਘਪੂ ।4੦॥੧੦॥1€161੦॥0&3।0੦11.੮੦॥॥ 



(੬੮) 
ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀ ਅਵਧਿ (ਉਮਰ) ਹੋਵੈ ਸਿਖ ਨੂੰ, ਭੋਗਣ 

ਚਾਹੇ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਤੇ, ਮੀਨ ਸੇ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਸ ਦੀ ਹੈ ॥ 
ਸ਼ਸਤਰ (ਖੰਡਾ) ਕੀਤਾ, ਕਿ ਜੁਧ ਮਾਂਬ ਤੇਜ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੈਗਾ ॥ 

ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਾ ਕਿ ਚਰਨਾ ਕੀ ਪਾਗੂਲ ਤੇ 
ਸੋਵਾ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹਮਾਰੀ ਇੱਛਾਂ ਜੁਧ ਕੀ ਹੈ 
ਇਸ ਲੀਏ ਖੰਤੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਸਖਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ॥ ਤਬ 
`_ਖੰਡਾ ਧਾਰ ਪਾਹੁਲ ਛਾਪ (ਇਸ ਲੀਏ ਹੀ ਖੰਡੋਂ ਕੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 
ਕੀ ਮੁਹਰ)ਲਗਾ ਦਿਤੀ ॥-_ 

ਦੇਵੀ (ਸ਼ਕਤੀ) ਕਾਂ ਧਿਆਨ, ਸ਼ਕਤ ਕਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰੋਂ ॥ 

ਦਸ ਸ੍ਰੈਯੋਂ ਕਾ ਅਰਥ ਫਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੈਂ ਤੀਰ ਮਾਰਨੈ 
ਅਰ ਦੂਖੋਂ ਸੈ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ॥ ਹੂ 

ਅਨੰਦ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ ਜੌਂ ਸ਼ਾਤਿ ਹੋਇਗੀ ॥ 
ਜਪ ਪਉੜੀ ਮੋਖ ਹੋਂਤ ॥ 
ਜਪ। ਜਾਪ ਜੋ ਮੋਖ] ਮੁਕਤ ਕਾ ਦਰਜਾ ॥ 
ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਅਰਥਾਤ' ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਸੌ ਚਾਰ 

ਪਦਾਰਥੋਂ' ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਇਗੀ:- _ 
(੧) ਧਰਮ (੨) ਅਰਥ (੩) ਕਾਮ ਅਰ (8) ਮੋਖ ॥ 
ਪਾਹੁਲ ਦੋਨੋ ਇਨਾ ਤਿਰੀਆ ਕੰਸ ॥ 

ਅਰਥ-ਪਾਹੂਲ ਬਿਨਾ 'ਦੋਨੋ ਤਿਰੀਆ ਕੋਸ ਅਰਥਾਤ ਖੰਡੇ ਕੇ 
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( ੬੯) ੬ 

ਕੇ ਬਗੈਰ ਦੋਨੋ ਹੀ ਬੇ _ਨਸ਼ਾਨ _ਹੈਂ_॥ ਗੁਰ 
ਫੁਰਮਾਨ ,-- 

ਧਰੇ ਕੋਸ ਪਾਹੁਲ ਬਿਨਾ,ਭੇਖੀ ਮੂੜਾ ਸਿਖ ॥ 

ਮੋਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਿ ਤਿਸ,ਪਾਪੀ ਤਿਆਗੀ ਭਿਖ ॥ 
(ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ) 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਬਗੈਰ ਸਿਰ ਪਰ ਕੈਸ ਰਖਣੇਂ ਏਕ ਕਿਸਮ 
ਦੀ ਥੋਖਾ ਬਾਜੀ ਹੀ ਹੈ॥ ___ 

ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਸਿਖੋ, ਮਾਤਾ ਹਮਾਰੀ ਗੂਜਰੀ ਸੀ ॥ ਤਾਂ 
ਸਿੱਖਾਂ ਪੁਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੇਵੀ ਕੀ ਸ਼ਕਤ ਅਥਵਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ 
ਸ਼ਕਤ ॥ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, (ਪ੍ਰਸਾਦਿ) ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਬਣਾਂਦੀ ਹੈ ॥ 
ਅਰਥ-ਪ੍ਰਮੈਨਤਾ ਹੀ ਸੋ ਕਿਪਾ ਦ੍ਿਸਟੀ ਹੋਤੀ ਹੈ॥ ਜਦ ਕੋਈ 

ਖੂਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ ਦੇੱਦਾ ਹੈ । 
_ਬਖਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:- 
ਗੁਹਜ ਕਹਣਾ ਬਣਦ! ਨਾਹੀ ॥ ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੌ 

-ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ (ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ) ਸਿਖ_ ਪੁਛੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਕਹਣਾ 
ਬਣਦਾ ਹੈ ।। ਸੁਣੋਂ ਭਾਈ ਮੰਗਤੋ, ਗੁਰੂ ਕੋ ਘਰਿ ਵਿਚ ਏਕਤਾ 
ਹੈ ॥ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੈਗਤ ਯਿਹ ਮਤ ਖਿਆਲ _ਕਰੇਂ ਕਿ ਆਗੇ 

- ਜੋ ਬਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕ ਹੈ, ਵੁਹ ਏਕ _ਕੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸੈ 
ਗਿਰਾਨਾ ਹੈ॥ ਐਸਾ ਕਦਜਿਤ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ॥ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੈਂ 
ਸਦਾ ਏਕ ਨਾਮ ਕਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ॥ਪੂਜਾ,ਅਰਾਧਨ,ਸਿਮਰਣ 
ਕੇਵਲ ਏਕ ਅਕਾਲ ਪੂਰਖ ਕਾ ਹੀ ਹੈ ॥ 

ਭੂਲ ਕਰ ਭੇਦ, ਭਰਮ, ਨਹੀ ਕਰਣਾ ॥ 
ਗਲਤੀ ਮਤ ਖਾਣਾ ਅਰ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਫ਼ਰਕ ̀ ਨਹੀ` 
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(56) 
ਸਮਬਨਾ। ਕਿ ਜਦਏਕੋ ਜਪ, ਏਕੋ ਸਾਲਾਹਾਕਾ ਹੂਕਮ ਹੈ ਤੋਂ 
ਯਿਹ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਕੜੀ ਕੋ ਕਿਊ” ਸਾਮਣੈਂ ਰਖਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ 
ਉਤ ਉਇ 
ਜਨੋ,ਏਹਸਤਿਜੁਗ ਕੀ ਕਥਾਹੈ ਅਰ ਪੂਰਾਣੈ ਸਸਕਾਰ ਕਾ 
ਨਣ ਹੈ॥ ਬੰਦਗੀ ਕੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੰ ਰੋ ਸੰਤਜੁਗ ਕੌ ਸਸਕਾਰ 
ਕੋ ਯਹਾਂ ਖੜਾ ਕੀਆ ਹੈ ਅਰ ਉਹ ਸਭੁ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕੀ 
ਬੂਨਯਾਵ ਸੈਂ ਅਬ ਮੇਰੋ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਰਹੋ ਹੈ| ਸੋਰੀਪਿਛਲੀ 

ਪੰਥ ਕਾ ਅਰੂਜ (ਪ੍ਰਗਟਤਾਈ) 'ਇਸ ਸ਼ਾਨ ਸੌਂ ਹੋਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ 

ਹੌਝੀ, ਕਿ ਜਦ ਰਕਸ਼ੋਂ ਨੇ ਦੇਵਤੋਂ ਕੋ ਸਵਰਗ ਲੋਕ (ਦੇਵ 
ਲੌਕ) ਸੈ ਨਿਕਾਲ ਦੀਯਾ ਅਰ ਸਵਰਗ ਲੌਕ ਸੋ ਅਪਨੀ ਖੁਸ਼ੀ 
ਅਰ ਹਕੂਮਤ ਕੇ ਬਜੈ ਬਜਦੈ,ਤਥ ਿਦਰ ਦੇਵਤਾ ਭਾਗ ਕਰ 

ਮੇਂ ਦਰਜ ਹੈ) ਅਰ ਉਸਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਮਦੱਦ ਚਾਹੀ ਦੇਵੀ, 
ਚੰਡਕਾ, ਭਗੌਤੀ ਨੰ 'ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੂਣੀ ਅਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ੌਸਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਹਹਿਅ ਕਿਤੂਸੀ ਅਪਨੇ ਅਪਨੇ ਅਸਥਾਨਾ 
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ਨਿਹ ਬਰ ਿ 
ਰਾਕਸ਼) ਅਜੀਤ ਥੇ, ਕਿਸੇ ਸੈ ਭੀ ਜੀਤੇਂ ਨ ਗਏ, ਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰੰ 
ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਕਾ ਰ੍ਰਾਜ ਲੈ ਲੀਆ ਥਾ ॥ ਬਹੁਤ ਬਰਸ ਭਵਾਨੀ 
ਤਰੀ 
ਕੌ ਮਾਰਣੈਂ ਕਾ ਜਤਨ ਕੀਆ; ਪਰ ਅਸੁਰ (ਰਾਕਸ਼) ਰਕਤ 
ਬਧਦੇ ਹੀ ਜਾਵੈ । ਨਾਵੈ ੱ ਕ ਉਪਰਿ ਜੰ ਬਿੰਦੀ ਤੀ ਗਿਣਤੀ 
ਅਰਥਾਤ ਨੌ ਕੇ ਆਗੇ ਸੌ ਸਿਫਰ ਕੋ ਬੜਹਾਂਉ ॥ ਅਬ ਇਸ 
ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋਂ ॥ ਯਿਹ ਗਿਣਤੀ ਮਹਾਂ ਸੈਖ ਸੌ ਭੀ ਜੋ ਕਿ 
ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹਦ ਹੈ, ਕਈ ਗੂਣਾ ਆਰੀਂ ਬੜ੍ਹ _ਜਾਂਦੀ ਹੈ ॥ 
ਤਾਤਪਰਜ ਇਹ ਹੋਯਾ, ਕਿ ਰਾਕਸ਼ ਅਨ ਗਿਣਤ ਵਧ ਗਏ 
ਅਰ ਕਿਸੀ ਸੈਂ ਭੀ ਥਾਮੇਂ ਨਾ ਜਾਵੈਂ ਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਮੈਂ 
ਇਤਨੀ ਸ਼ੋਰਸ਼ ਬਰ ਪਾ ਕੀ, ਕਿ ਏਕ ਪਰਲੋ ਲਾ ਦੀ ॥ ਹੂਣ 
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ਰ੍ (੭੨) 
ਮਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦੋ ਗਣ (ਨੌਕਰ-ਫੌਜ) ਭਾਗ ਗਏ ਅਰ 
ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਹੂਆ ॥ ਕਈ ਲੜ ਕੇ ਮਰੋ ਅਰ ਕਈ ਅਨ 
ਲੜੋਂ ਭਾਰੀ ॥ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ (ਦੇਵੀ) ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਇਕੈ 
ਬਿੰਧੀਆਚਲ ਪਹਾੜ ਪਰ _ਮੂਰਤ ਬਣ ਗਈ (ਪੱਥਰ ਕੀ 
ਮੂਰਤੀ ਬੇ ਜਾਨ) ॥ 

- ਅਸੂਰ ਲਗੈ ਤੁਪਣ (ਲ਼ੋਧਵੇਤ ਹੂਏ) ॥ ਤਬ ਊਹਾਂ 
ਤਪੱਸੀ ਪਾਸ ਜਾਇਕੇ ਸੂਬੈਲ ਦੈੱਤ, ਬੈਲ ਦੈੱਤ (ਬਹੁਤ ਬਲ 
ਵਾਲ ਰਾਕਸ਼) ਲਗੋ ਕਹਣ ਹਾਇ ! ਹਾਇ ! ਨਾਰ ਕੌਣ ਲੈ 
ਗਏ ॥ ਤਾਂ ਤਪਸ੍ਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਅਰੇਂ ਬਕਬਾਦ ਨ ਕਰੋ ॥ ਸ਼ਕਤ 
ਸਦਾ ਹੀ ਪੂਰਨ ਹੈ ।ਵਿਹ ਸ਼ੂਣ ਕਰ ਮੜਵਾਲੇ ਉਬੜ ਮਨਮੁਖ 
(ਅਹੰਕਾਰੀ, ਨਾਸ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਮਨਮੁਖ) ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰਿ 
ਰਤ (ਤਿਪਸ੍ਹੀ ਕੋ ਕਤਲ 'ਬਰਣੈ ਨੂੰ 
ਦੌੜੋ)॥ ਤਾਂ ਤਪਸ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੋ ਚੇਲੇ ਦਾ 
ਧਰਮ ਜੂਧ ਦਾ ਨਹੀਂ । ਹਮ ਬ੍ਰਹਮਣ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਾਯਣ ਹਾਂ ॥ 
ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਗ ਸ਼ੋਰ ਕੀ ਛਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ̀ਸੇ ਏਕ ਅਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ 
ਤੌਜ ਪੁਜ ਪੁਰਖ ਨਿਕਾਸ ਕੋ ਜੁਧ ਕੀਤਾ ॥ ਦਸ ਲਾਂਖ ਪੌਜ 
ਹਜਾਰ ਬਰਸ (੧੦, ੦੫੦੦੦) ਸਾਲ ॥ ਤਾਂ ਦੇਖ ਉਠੀ 
ਮੂਗੰਤ ਕੋ ਕਰ (ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਹੀ ਸੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੂਈ ਅਤੇ ਅਸੂਰ 
ਖਪਾਏ) ॥ ਉਸ ਪੂਰਖ ਨੂੰ ਕਹਿਆ; ਕਿ 'ਹੇ ਤਪਸ੍ਹੀ ਕੇ ਤਪ) 
ਤੂਧ ਮੈਰੀ ਸਹਾਇਤ' ਕਰੀ ਹੈ ॥ ਮੈਂ' ਭੀ ਏਕ ਬੇਰ ਤੂਮਾਰੀ 
ਬੁਲਾਈ ਆਵਾਂਗੀ ॥ ਮਾਂਗ ਵਰ, ਪਰਸਨ ਹੂਈ ਹਾਂ ॥ ਤੇਰਾ ਬਪ 
ਏਹੀ ਰਹੂ, ਦੂਸ਼ਟ ਦਮਨ ਨਾਮ ਤੋਰਾ ਹੂਆ॥ ਇਹ ਸਭ ਸੰਗਤ 
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(੭੩ ) 
ਤੇਰੀ ਹੂਈ; ਤੂੰ ਸੋਰਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਰੱਖੀਂ ॥ ਤਾਂ ਪੁਰਖ ਬੋਲਿਆ; 
ਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਕੇਸ ਖੁਲੇ ॥- ਕਿਟਤਾਂਗੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ਸਤ੍ਰਕਾ ਤੇਜ 
(੧) ਬਰੈਰ ਟੂਟੜ ਕੈ ਸ਼ਸਤ੍ਰ `ਕਾ ਤੋਜ (੨) ਯਹੀ ਫੌਜ ਕਲ- 
ਜੁਗ ਮੈਂ ਪੰਥ ਬਨਾਨੋ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੋ ॥ 
ਅਰ ਬਚਨ ਪਦਵੀ, ਭੋਗ,`ਮੋਖ ਮਿਲੈ, ਅਸੁਰ ਜੁਧ ਜਬ ਹੋ ।। 
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋ ਕਹਣੈਂ ਪਰ ਉਤਲੋ ਵਰ ਮੰਰੀ ॥ 

ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਬੋਲੀ, ਚਉਥੇ ਜੂਗ ਕਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰਾ 
ਹੋਵੇਗਾ ॥ ਤਬ ਰੁਦ ਸ਼ੋਕ ਨਾਮ (ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕੋ ਉਪਾਸ਼ਕ ਮੁਸਲ 
ਮਾਨ) ਹੋਇ ਉਤਰੇਗੇ ॥ ਬਿਸ਼ਨ ਭਾਣਜਾ ਹੋਇ ਉਤਰੈੱਰੀ 
ਅਰਥਾਤ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਕਾ. ਰਾਜ ਹੋਗਾ ॥ ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਮੈ ਭੀ 
ਤੁਮਾਰੀ ਬੁਲਾਈ ਤੁਮਾਰੇ ਬੀਚ (ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਿ) 
ਆਵਾਂਗੀ ॥ 

` ਇਕ ਮੋਰਾ (ਵਸਤ੍ਰ ਪਵਿੱਤ੍ਰ) (ਆਂਖ ਅੰਜਨ) (ਕੁਟੰਬ 
ਮੋਹਨੀ) ਕਰਣਾ ॥ ਅਪਨੈ ਮੋਹਨੀ ਰੂਪ ਪੰਥ ਸੈਂ ਏਕ ਮੋਰੀ 
ਠਸ਼ਾਨੀ ਕਾਲੋ ਪਵਿਤ੍ਰ ਬਸਤਰ ਕੀ ਰਖਨੀ ॥ ਇਸ ਕਾ ਯਹੀ 
ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ _ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾ ਫੁਰਮਾਨ ਮਕੋ 
ਸ਼ਰੀਫ ਮੇਂ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨ ਦੀਨ ਜੀ ਕੋ ਕਹਾ ਗਿਆ ਬਾ ਅਰ 
ਜਿਸ ਕੋ ਬਾਰੋ ਮੈਂ - ਉਨਕਾ ਬਚਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾ:- 
(੧) ਕਲਜੁਗ _ਹੋਸੀ ਕਾਲਾ- ਬਾਨਾ ॥ 

ਨਾਮ ਖਾਲਸਾ ਸਰਬ ਸਮਾਨਾ ॥ 
( ੨) ਫੌਜ ਫਿਰੇ ਅਕਾਲ ਦੀ, ਮਕੜੀ ਚੀਉੱਟੀ ਜੋਏ ॥ 

ਨੀਲਾ ਬਸਤ੍ਰ_ਪਹਨ ਕੇ, ਔਰ ਨ ਦੀਸੈ ਕੋਏ ॥ 
ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਕਾਲਾ ਬਾਣਾ ਭੀ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ 
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(98) 
ਫੌਜ ਕਾ ਹੀ ਸਮਬਣਾ ॥ ਐੱਸੀ ਕਹਿਕੇ ਪ੍ਰੈਮ ਸਾਥ “ਕਰਾ” 
(ਹਥ ) ਲਗੀ ਚਾਰਣੋ; ਅਤੇ ਖੂਸ਼ੀ ਹੋਈ ॥ 

ਏਕ ਕਰਦ-ਏਕ ਕ੍ਰਿਪਾਨ 
ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਡਟ ਦਈ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਸਿੰਘ ਕੀ 

ਖਾਲ ਤੋਂ _ਖਾਲਸਾ; ਤੇਜ ਸਿੰਘ (ਸ਼ੇਰ) ਕਾਅਗਾੜੀ ॥ ਪੀਛੋਂ 
ਪਛਤਾਵਾ ਉਨਮਾਦ ਵਸਤ ਕਾਂ (ਖਰ ਮਸਤੀ ਕਾਂ ਪਛਤਾਵਾ, 
ਦੈੱਤੌਂ ਕੋ ਰਹੈਗਾ) ॥ 

ਇਹ ਤੋਰੇ ਪੰਥ ਕੌ ਦੇਵਾਂਗੀ ॥ ਕਸ਼ਟ ਦੇਹ ਕਾ ਕਹਿ 

ਉਹ ਪੁਰਖ, ਤਖੱਲ੍ਹੀ (ਪਿਤ) ਪਾਸ ਅਇਆ ॥ ਤਾਂ. 
ਤੁਪੱਸ੍ਹੀ ਕਹਿਆ, ਪੁੱਤਰ; ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ ।ਬਾਲਕ 
ਹੁੰਦੇ ਕਾ ਤੇਰਾ ਜੂਧ ਨ ਦੌਖਾਂਗਾ ॥ ਦੇਵੀ (ਸ਼ਕਤ ਮਾਤਾ) ਦਾ ̀ 
ਵਰ ਜੋ ਤੈੱ' ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮੋਰੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ॥ ਜਾਵੇਂ, 
ਤਪ ਕਰੋ ਰੈਦਾਵਰੀ ਕੈ ਤਣ ਪਰ॥ 

ਗੌਭੀ ਕੀ ਨਿਆਂਈ ਮੌਰੈ ਤੋਂ ਉਪਜਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਗੋਵਿੰਦ ਰਖਿਆ ਹੈ । ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇਵੀ 
ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੌ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੈ ॥ 

ਤਾਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਡੈਡੌਤ ਕਰਕੋਂ ਪੂਰਖ ਗਇਆ, ਨਦੀ , 
ਗੋਦਾਵਰੀ ਕੈ ਤਵ ਪਰ ਤਪ ਅਰੰਭਿਆ, ਸਮਾਧ ਲਗਾਈ ॥( ' 
ਐਸੀ ਮਾਇਆ ਭਈ, ਸਮਾਧ ਹੀ ਰਹੀ ॥ ਭੀਤਰ ਤੋਂ ਕਲਸ । 
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ਭਾਗਣ ਮਾਤਾ ! (ਮਾਤਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ,ਤੇਰਾ ਬਹਾ- 
ਦਰ ਘੂਰਮ ਸਮਾਧੀ ਉਹ ਤਪੜ੍ਹੀ ਹੂਆ ।)ਮਾਤਾ; ਪਿਤਾ ਹੂਏ॥ 
ਬਾਲਕ ਹੀ ਥਾ, ਤਾਂ ਤਿਆਗ ਦੇਹ ਸੂਰ ਪੂਰ ਗਏ ॥ ਉਹ 
ਪੁਰਖ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ। ਸੈਂ” ਰੌਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੂਆ ਹੂੰ ॥ ਗਣ ਸਭ 
ਤੁਪਸ੍ਹੀ ਕੇ ਹੂਏ ਥੇ,ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਸੈਗਤ ਹੂਈ ॥ ਦੈਂਵੀ ਕੀ ਸ਼ਕਤ 
ਵਰ ਕੀ ਥੀ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਕਤ ਤੁਪ ਕੀ ਬੀ (ਵਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸੇ 
ਹੂਆ ਅਰ ਤਪ ਸ਼ਕਤੀ ਸੈ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੂਈ) ॥ ਸੋ 
'ਬਿਧ ਪਿਛਲੀ ਐਸੀ ਹੀ ਥੀ॥ _ ਰ੍ 

ਭਾਈ ਬੂਚੈ ਕੈ ਬੋਲੋ (ਅਰਥਾਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੰਵਰਜੀ) 
ਭਾਈ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਲਿਖ ਇਹ ਵਾਕ. ਗੂਰੂ ਕਾ, ਸੂਣ ਕੇ 
ਕਹਿਆ ਹੈ, ਅਰੀਮ ਗੂਰੂ `ਜੀ_ਕੀ ਅਕੱਥ “ਕਹਾਣੀ ॥ ਏਹੋ 
ਕਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਠ ਚੱਲੋ ॥ ਮਹਲ ਊਪਰ ਚਰ । ਤਾਂ ਸੈਂ 
ਪਿਛਾੜੀ ਗਇਆ ॥ ਤਾਂ ਗੂਰੂ ਜੀ ਖੂਸ਼ੀ_ਹੋਬੋਲੇ,ਬੁਢਿਆ,ਬੁਢਾ 
-ਹੋਵੀਂ॥ ਤੇਰਾ ਘਰ ਪਾਰ; (ਸਫਾ ਘਰ ਉਰਾਰ ॥ ਸਾਡਾ ਘਰ 
ਪਾਰ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਉਰਾਰ ॥ 

ਅਰਥਾਤ-ਜਦ ਆਪ ਪ੍ਰਲੋਕ ਮੈਂ ਥੇ, ਅਸੀ ਇਸ ਲੋਕ 
ਮੇਂ ਥੇ । ਅਬ ਆਪ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ ਬਹੁੰਤ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿਛੋਂ 
ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀ ਪ੍ਰਲੌਕ ਜਾਵਾਂਗੇਂ॥ __ 

`_ ਤੀਨ ਬੇਰ ਕਹਿਆ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ॥ ਢਾਲ, ਕਟਾਰੀ ਤੋਂ 
ਕਰਦ ਬਖਸ਼ੀ ॥ ਰ੍ 

ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ॥੧੩॥ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ॥ 
(ਉਆ 
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(੭੬) 

੧ ਸਾਖੀ ਚੌਧਵੀਂ 
੨੭ ॥-੭॥ -> ॥- 1- ਹ 

ਵਕ ਬੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਢਰੀਆਊ ਕੋ ਕਿਨਾਰੋ ਬੈਠ ਥੇ! 
_ਅਤੋ ਸਾਧ ਜਿਖ ਭੀ ਥੇ ॥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੈ ਨਾਹੀਂ ॥ ਏਕ । 
ਬਨੀ ਹਰ ਵਾਲਾ) ਹੋਸ਼ੁਨਾਕ ਸਿੰਘ | 

ਸਭ ਕੌ ਇਸ ਕੈ ਸਾਥ ਲਗਾਯ ਜਾਵੇਗਾ ॥ ਸਤਿਗੂਰੂ ਨਾਨਕ। 
੬ ਸੋ ਹਾਜੀ ਰੁਕਨ ਦੀਨ ਸਾਹਿਬ। 
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95) 
ਕੋ ਕਹਾਂ ਹੈ ਕਿ “ਰਵਨ ਰਿ ਤਪਤ ਬੰਮ ਗਲ 

ਲਾਹੈ' ॥ਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਨ-£ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਧਨ ਪਰਹਹੇ । ਤਾਂਕੇ 
ਨਿਕਟ ਵਸੇ ਨਰ ਹਰੇ” ॥ 

ਤਾਂ ਮੈਗਤਿ ਤੋਂ ਭਾਗ ਗਈ ਥੀ, ਪਰ ਚੌਰੀਦਾਰ ਹੋਸ਼- 

ਨਾਕ ਸਿੰਘ ਨਾ ਭਰਿਮਾ ॥ ਤੀਨ ਪਹਰ ਇਸੀ ਰੀ 
ਸ਼ੈੱਧਆ ਸਸਮੇਂ' ਹੋਸ਼ ਕਰਿ ਸੈਭਲ ਬੋਲੋ ॥ ਤਾਂ 
ਵਿ 
ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥)ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਕਿ ਸਚੋਂ 
ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਹਾਂ ਭਾਣਾ ਹੈ ਅ ਦਿਸ ਤੁਕ 
ਦਾ ਕੀਹ ਅਰਬ ਹੈ 

“ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਅਹਪੋਂ` ਤਿਸੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਵੈ 
ਔਹ? ॥ ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਇਆ, ਪਰ ਜੀ ਹਮ ਵਣਜਾਰੇ ਹੈ', 
ਕੂਛ ਤੁਕ ਕਾ ਅਰਥ ਜਾਹਰ ਹੋਵੈ ॥ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ, 
ਸੈਗਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ॥ ਵੋਮੂਖ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖਾਂ 
ਦੇ ਘਰਿ ਫੋਰ ਜਨਮੈਂਗੀ॥ ਦੁਖ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਤਾਂ ਜਾਣਨਰੀ, ਜੋ 
ਗੁਰੂ ਸਤਿ ਕਹਿਆ ਥਾ ॥ ਭਾਈ, ਦੇਵੀ ਕਾ ਜੂਧ ਹੂਆ ਥਾ, 
ਭਾਗ ਕੇ ਅਸੂਰਾਂ ਜਾਇ ਕਹਿਆ ਅਪਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ । ਭਾਰਗ 
ਮੋਢੀ ਗੁਰੂ ਥਾ ਅਸੂਰਾਂ ਕਾ ॥ ਉਨ ਕਹਿਆ, ਡਰੋ ਨਹੀਂ, 
ਤੁਪ ਕਰਿ ਰਾਜ ਰਖ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ॥ ਤਾਂ ਤਪ ਕੈ ਤਿਆਗ 
ਕਗੰਦਆਂ ਦੁਆਪੂਰ ਜੂਗ' ਬੀਤਿਆ; ਤਾੰ ਅਸੂਰ ਤੂਰਕ ਸੌਗ 
ਆ ਹੂਏ, ਲਗੇਂ ਧਰਮ ਕਰਣ, ਤਪ, ਜਗ ਆਦਿਕ ॥ 

ਤਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਭੀ ਖੁਸ ਗਇਆਂ ਤ੫, ਜਗ 
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(੭੮) 
ਆਦਿਕ ॥ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪਾਸ ਜਾਇਕੇ ਪੁਕਾਰੇ ਅਰ 
ਵਿਸ਼ਨ ਸੈਂ ਭੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀ,ੰਕ ਰਖ ਲੋਵੋ,ਅਸੁਰਾਂ ਕਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ 
ਛੂਡਾਵੋ॥ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਵਤੇ ਵਿਦਾ ਕੀਤੋ; ਤਸੱਲੀ ਦੀ। 
ਕਿ ਖਾਤਰ ਜਮਾ ਰਖੋਂ ॥ 

ਤਾਂ ਪੀਛੇ ਬੋਧ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਖ਼ੂਰੜ। 
ਵੇਦ ਤੇ ਢਾਹਰਾ ਭੇਖ ॥ ਬੇਦ, ਜਗ ਕਰਮ ਸੀ ਨਿੰਦਾ ਰ੍ 
ਕਰਤੋਂ ਉਨ ਅਸੂਰੋਂ ਕੋ ਜਾਇਕੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆ, ਬਚਨ ਰਮ 
ਣੀਕ ਮੋਹਨੀ ਕਰ ਵਸ ਕਰ ਲੀਆ ॥ ਐਸੇ ਮੀਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲ 
ਕਿ ਸਭ ਕਾ ਹਿਰਦਾ ਭਾਉ, ਭਗਤੀ ਅਰ ਸ੍ਰੈਸ਼ਣ ਕਰਮੋ” 
ਫੋਰ ਦੀਆ ਅਰ ਅਪਨੀ ਤਰਫ ਲਗਾ ਲੀਆ .ਅਤੇਂ 
ਧਰਮ ਕਰਮ ਕੋ ਉਨ ਸੈਂ ਡੀਨ ਲੀਆ ॥ ਸਰਬ ਧਰਮ ਛੂ 
ਦਿਖਾਇਆ ॥ .ਧਰਮ ਕਾ ਜੋਰ ਅਤੇਂ ਦੌਰ ਦੂਰ ਹੋਯਾ ॥ ਤ| 
ਦੇਵਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗੇਂ ਮਾਰਣ(ਭਾਗ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਣਗੁਰੂ 
ਦੇਂਸ ਜਾਇ ਛਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਖ ਦੁਰਲਭ ਥਾ ॥ ਤੱ 

ਵਿ 

੯੨ _ ੦੨੬ _੪= 

ਬਲਾ ਰਾਜ ਭੌਗਂਗੇ ॥ ੧੦੦ (ਜੋ) ਸਾਲ ਤਕ ਹਮਾਰੋਂ ਦੇਸ਼; 
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(੭੯) 
ਮੈਂ' ਇਨਕਾ ਰਾਜ ਹੋਗਾ ॥ ਇਸ ਲੀਏਂ ਅੰਗਰੋਜੋਂ' ਕਾ ਰਾਜ 
੧੦੦ ਸਾਲ ਤਕ ਯਹਾਂ ਰਹਾ ਅਰ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ੋਂ' ਕੇ ਕਥਨ 
ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਨਾ ਚਾਹੀਏ ਬਾ ।ਫਿਰ ਕਰ ਅਏਂ ਥੇ,ਤਾਂ ਫਰੰਗੀ 
ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਹਾਂਵੇਂਗੇ ॥ 

ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ॥ ੧੪ ॥ 

ਲਾਲ (ਹੀ ਲੇ 

ਰਨ ਨ 8੦ ਚ ਵਰਨ ਦੇ <੨ 6 <% € ੦੦ “ਪਨ 6 ੫੩੦੫ ਨ 6 ੬ 

ਮੂਲ -ਕਲਜੁਗ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ॥ 
ਰ੍ ਤਾਂ ਲਗ ਸੈਖਿਆ ਕਹੀ ਸਵਾਰ ॥ 
'ਅਰਥ-ਕਲਜੂਗ ਕੋ ੫੦੦੦ ਸਾਲ ਕੈਂ ਗੂਜਰਨੇ ਕੇ ਲਗ ਭਗ 

ਕੂ ਰਿ 
ਮੂਲ -ਬੇਦ ਕਹਾਂ; ਸਮਝਾਊਂ ॥ 

ਮੋਰਾ ਪੰਥ ਖਿਰਨ ਨਹਿ ਜਾਊ ॥ 
ਅਰਥ-ਮੈਂ' ਸੋਚ ਅਤੇ ਬੀਚਾਰ ਕੀ ਬਾਤੇਂ ਕਹ ਕਰ ਸਿਖੋਂ' ਕੋ 

`ਸਮੁਥਾਤਾ ਹੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਰੂੜ ਨ ਜਾਵੈ (ਨਾਸ਼ 
ਕੌ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨ ਹੋ ਜਾਵੈ) ॥ 

ਮੂਲ -ਅਰਦਾਸੀ, ਸੁਨ ਬਾਤ ਬਿਸਾਲ ॥ 
ਪਟਲ ਨਗਰ ਜੀਤੋ ਭੂਨਸਾਰ ॥ 
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(.€੦ 

ਅਰਥ-ਐ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੌ ਵਾਲੋਂ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼(ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੌਰ 
ਜੀ) ਸੂੰਦਰ ਬਚਨ ਕੋ ਸੁਣੋ ॥ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਰ ਸੁਬਹ 
(ਸਵੇਰ) ਹੋਤੇ ਹੀ ਫਤਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ॥ 
ਨੌਟ-ਪਟਿਆਂਲੋ ਹੀ ਸੈ ਸਭ ਬਾਤ ਉਠੰਗੀ, ਪਦਿ- 

ਆਲੇ ਸੈ ਹੀ ਸ਼ਕਸਤ ਹੋਗੀ ਅਰ ਯਹਾਂ ਹੀ ਸੇ ਫਿਰ ਬਰਤਰੀ 
ਪਉ ਕਲ ਗ 
ਮੂਲ -ਮੋਨ ਫਰੰਗੀਆਂ ਕੇ ਗੁਰੌਡ ॥ 

ਮਿਲੋਂ ਪਰਸਪਰ ਉੈ ਨਰਿੰਦ ॥ 
ਅਰਥ--ਅੰਗਰੋਜ, ਫਰੰਗੀਯੋਂ' ਕੇ ਗਰੋਹ ਕੇ ਗਰੋਹ (ਜੱਥੋ) 

ਪਟਿਆਲੇ ਕੋ ਫਤਹਿ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਦੌਨੋ ਗਾਜੋ ਨਾਭਾ 
ਅਤੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋ ਉਨ ਕੋ ਮਿਲੋਂਗੇ ॥ 

ਮੂਲ -ਮੋਰੋਂ ਸਬਲ ਨ੍ਰਿਬਲ ਭਏ ਤੋਈਂ ॥' 
ਮੇਰੋ ਨ੍ਰਿਬਲ ਸਬਲ ਤੇ ਹੋਈ ॥ 

ਅਰਥ-ਮੋਰੋਂ ਬਲਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨਿਰਬਲ (ਕਮਜ਼ੋਰ)ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਗੇ, 
ਅਤੇ ਵੂਹ ਰਾਜੋ ਨਿਰਬਲ ਹੋਤੇ ਹੂਏ ਅੰਗਰੋਜੋਂ ਕੀ 
ਸ਼ਰਨ ਜਾਣੋਂ ਸੈ ਬਲ ਕੋ ਸਾਥ (ਸ਼ਰੋਮਨੀ) ਹੋ 
ਜਾਵੇਂਗੇਂ ॥ ਰ੍ 

ਮੂਲ -ਕਿਛ ਸ਼ਾਸਤ੍ ਜੋ ਤਹ ਕਹਿ ਦੀਨੋ॥ 
ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ ਮਮ ਇਹ ਚੀਨੌ ॥ 

ਦੀਕਾ -ਯਹਾਂ ਕੂਛ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਵਾਕ ਹੋੱਗੇਂ, ਜੋ ਸੈਂ ਐਪ ਕੋ 
ਬਿਆਨ ਕਰੂਗਾ ॥ ਔਰ ਕੂਡ ਵੁਹ ਬਚਨ ਹੋਗੇ, ਜੋ 
ਮੁਝੇ ਖੁਦ ਉਹ (ਬਖਸ਼ਸ਼ ਸੇ ਮੂਬ 
ਪਰ ਆਸ਼ਕਾਰਾ ਹੂਏ ਹੈੱ) 
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(੮੧) 
ਮੁਲ -ਜਾਂ ਲਗ ਰਹਤ ਖਾਂਲਸਾ ਨਿਆਰਾ ॥ 

ਊ ਤਾਂ ਲਗ ਤੇਜ ਦੀਓ ਮੁਹਿ ਸਾਰਾ॥ __`` 
ਅਰਥ-ਜਬ ਤਕ ਖਾਲਸਾ ਮਾਯਾ ਕੋ ਜਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗ, 

ਰਹੇਗਾ ॥ (ਪਰੰਤੂ ਖਾਲਸਾ ਐਸੋ ਇਸ਼ਰਤ ਮੇਂ & 
ਜਾਵੇਗਾ; ਜਿਸ ਕਾ ਵਰਨਨੰ ਆਹੀਂ ਹੈ ।) 

ਮੂਲ -ਮੋਹ ਪਾਸ; ਨਾਰੀ) ਸੁਤ, ਬੰਧੀਏ। __ ( 
ਗਾਇਨ ਹਾੰਕਤ _ ਗੋਕਲ ਧੀਏ॥ _.,' 

ਅਰਥ-ਖਾਂਲਸਾ ਏਕ ਤੋਂ ਇਸਤ੍ਰੀ,ਲੜਕੇ ਕੀ ਸਰਤਮੀਮੀਰੀ 
ਕੀ ਫਾਹੀ ਮੈਂ ਫੌਸ ਜਾਵੇਗਾ ॥(ਪਾਂਸ ਕਾ ਅਰਥ 
ਹੈ) ॥ ਦੂਜੇ ਇਸ ਦਿਹ ਰੂਪੀ ਗੋਕਲ ਰੀ 
(ਇੰਦ੍ਰਿਐਂ) ਕੋ ਹਾਂਕੇਗਾ 'ਅਰਥਾਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰੋਂ' ਕ! 
ਗੁਲਾਮ ਹੋਗਾ ॥ ̀ ) 

ਮਲ -ਧੀ ਭੈਣ _ਕਾ ਪੈਸਾ ਖਾਵੈਂ ॥ ) 

ਅਰਥ-ਪੁਰਾਣੀ ਰਸਮੋਂ` ਕੋ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਂਗੀ ਅਰ ਗੂਰੂ ਕੀ , 
ਰਿ ਰਿ 

ਕੈ ਕੰਧੋਂ ਪਰ ਬ੍ਰਹਿਮਨੋ ਕਾ ਧਰਮ ਹੋਗਾਂ॥ __ , 
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(੮੨) 
ਮੂਲ -ਨਾਰ ਮਲੈਡੀ ਘਰ ਮਹਿ ਆਨੈ॥ __ 

__ ਵੈੱਸਿਆ ਰਮਣ ਨ ਕਬੂ ਖਿਸਾਨੈ ॥ 
ਅਰਥ--ਮਲੌਛੋਂ ਕੀ ਇਸਤ੍ਰੀਯੋਂ ਸੇ ਬਿਬਚਾਰ ਕਰੈੱਰੀਂ ਅਰ 

ਕੰਜਰੀਯੋਂ' ਸੈ ਬਦ ਫਿਹਲੀ ਕਰੈੱਰੀ॥ 
ਮੂਲ -ਦੂਵੈਂ ਪੀਰ,ਗੁਰੂ ਰਹੇ ਦੂਰ ॥ 

ਨਾਰੀ _ਨਿਆਇ ਕਰੋਂ ਭਰਪੂਰ 
ਅਰਥ-ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਪੀਰੋਂ` ਕੈ ਪਾਸ ਜਾਵੈੱਰੀਂ ਅਰ ਗੁਰੂ ਕਾ 

ਤਿਆਗ ਕਰੈਰੈ ॥ ਯਿਹ ਬਾਤ ਪਰਤਖਸ਼ ਹੌਗੀ ਕਿ 
ਇਸਤ੍ਰੀਯੋਂ' ਕਾ ਜੋਰ ਮਨੁਸ਼ੋਂ' ਕੈ ਊਪਰ ਬਹੂਤ ਹੋਗਾ ॥ 

ਮੂਲ -ਸੁਨ ਗੁਰ ਸਿਖ ਪੰਜ ਸੋ ਦੂਣ ॥ 
ਸਿਖ _ਸ਼ਹੀਦਣ'. ਮੈਰੋਂ ਤੂਣ ॥ 

ਅਰਬ-ਪੰਜ ਸੌ ਸਿਖ,ਤੂਰਯਾ ਪਦ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜ 
ਮੈਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਉਂਡੀਕ ਮੈਂ ਰਹੇਂਗ ਅਰ ਯਹੀ 
ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਖ ਮੇਰੋ ਬਲ ਵਾਲੋਂ ਹੋਣਗੀਂ ॥ (ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ 
ਹਾਲ ੨੪ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ) ॥ 

__ ਨੌਟ-ਇਸ ਸਾਖੀ ਦੋ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਦੁਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ੫੦੦ 
ਸਿੱਖਾਂਦਾ ਕੁਛ ਹਾਲ ਲਿਖੋਗਾ ਜੋਂਕਿ ਦਾਸਨੈ ਸੈਡ ਜੁਆਲਾਸਿੰਘ 
ਗਿ 
ਸੋਲਨ (ਸ਼ਿਮਲਾ) ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਨੌਕਰ ਸੀ ॥ 

ਸੁਣਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜ ਕਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰ 
ਪੂਰ ਹਨ ॥ 
ਮੂਲ-ਸਭੀ ਸਿਖਣੀ ਭ੍ਰਿਤਨ ਚਾਹੇ ॥ 
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(੮੩) 
ਕੂਪਤਿ ਨਾਰੀ ਮੁਨਕਰ ਰਾਹੇ ॥ 

ਅਰਥ-ਸਰਬ ਸਿਖੱਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਗ ਚੁਗੇੱਗੀ, ਅਰ 
ਰਾਜੈਂ'_ਕੀ ਰਾਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੈ ਰਾਸਤੋਂ ਸੈ ਬੈਮੁ 
ਹੋਵੇਂਗੀ॥ . 

ਮੂਲ -ਰੰਗਾ ਰਹੇਂਗੀ ਬਰਸ ਉਨਾਠ ॥ 
ਤਬ ਹਉਂ ਕੂਪ ਦਿਖਲਾਊ ਆਠ ॥ 

ਅਰਥ-ਰੀਗਾ ਤੀਨ ਹੈ:- 
` (੧) ਮੰਦਾਕਨੀ,ਸਵਰਗ ਮੇਂ ॥ 
(੨) ਜਾਨਵੀ, ਪਾਤਾਲ ਬਿਸ 

ਰਾਮ ਚੰਦ ਜੀ ਕੇ 
ਭਰ, ਚੋ ਰਲ 
ਰੌਗਾ ਦ੍ਰਿਸਟ ਕੂਟ ਹੈ ॥ ਰੀਗਾ ਦਾਂ ਪਦ ਜਿਥੇ ਭੀ 

ਜੌ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਆਵੋਗਾਂ,ਉਸਦੀ ਗਿਨਤੀ ੩ ਲਈ ਜਾਵੇਂਗੀ ॥ 
ਕੂਲ ਗਿਨਤੀ ਹੋਈ=ਤ 7੫੯੧੮=੭੦ ਦਸਮ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ 
ਦਾ ਸਣਦੇਹ ਜਾੌਂਦਾਂ ਸੈਮਤ=੧੭੬੫ ਬਿਕਰਮੀ ਏਸ ਵਿਚ 
96 ਹੋਰ ਜਮਾ ਕੀਤੇ ਕੂਲ ਹੋਏ=੧੭੬੫7੭੦=੧੮੩੫ 
ਬਿਕਰਮੀ,ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਦ 
ਮਬਦਾਲੀ ਦੇ ਪੌਤੇ ਜ਼ਮਾਨ` ਸ਼ਾਹ ਨੌਂ ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਉਤੋਂ 
ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇਂ ਹੇਠਲੀ ਉਤੋਂ ਕੀਤੀ ॥ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇਂ ਇਹ 
ਕੂਪ (ਕੋਪੀ) ਹੋਈ॥ ` 

£ਸ਼ਾਮਤੇਂ ਅਹਮਾਲੇ ਮਾਂ ਸੂਰਤੇ ਨਾਦਰ ਗਰਿਫਤ”” 
ਸਾਡੇ ਬੂਰੇਂ ਕੌਮ ਹੀ ਨਾਦਰ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਅਤੇਂ 
ਜ਼ਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇਂ ਸਾਮਣੇਂ ਆ ਗਏ ਅਤੇ 
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( ੮੪) 
ਪੰਜਾਬ ਕੁਚਲਿਆ ਰਿਆ ॥ 
ਮੂਲ -ਸਿਖ ਸ਼ਹੀਦ ਭੂਮ _'ਧਰ ਜਨਮਾਂ । 

ਕਿਲਕ ਪੂਰੀ ਲਗ ਰਾਜ ਨ ਭਰਮਾ ।। 
ਅਰਥ-ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਖ ਧਰਤੀ ਪਰ ਜਨਮ ਲੈ ਅਤੇ ਕਲਕਤੇ 

ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੋ ਹਿਸੈਂ ਵਿਚ ਛਪ ਕੈ ਗੂਰੂ ਸੈਂਗਤ ਅਤੇ 
ਪਬਲਕ ਦੀ ਭੇਂਟ ਹੋਵੈਗੀ ॥ ਗੂਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰ ਜੀ ਦਾ 
ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ!-- 
“ਰਾਜ ਨੁਹਰਾਉਂ' ਊਨੀ ਪੂਰ।ਕਿਲਕਪੂਰੀ ਬਜਾਊਂ ਤੂਰਾ॥” 
ਮੂਲ -ਐਸੀ ਬਾਤ ਤਬੈ ਬਣ ਆਈ ॥ 

ਜਗ ਕੈ ਭੀਤਰ ਤੇਜ ਜਲਾਈ ॥ 
ਅਰਥ-ਐਸੀ ਬਾਤ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਗਣ ਹੌਗੀ ਅਰ ਉਹ ਸਮਾ 

ਉਸ ਵਕਤ ਆਵੇਗਾ, ਜਦ ਦੁਨੀਆਂ ਮੇਂ ਨਾਮ ਕਾ 
ਜਾਪ ਸੂਫਨੈ ਮਾੜ੍ਰ ਹੋਗਾ; ਅਤੇ ਮਾਯਾ ਕਾਂ ਅਤੀ ਜੋਰ 
ਹੋਗਾ॥ 

ਮੂਲ -ਸਿੰਘ ਬੋਂਖ ਹੋਏ ਸੈਨਾ ਸਾਥੀ ॥ 
ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ _ਗ੍ਰਜ ਪੈਲੈ ਹਾਥੀ ॥ 

ਅਰਥ-ਸਿੰਘੋਂ ਮੇਂ ਏਕ ਫੌਜ ਕਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੌਗਾ ॥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਕਾ, ਜੈਸੇ ਬ੍ਰਿਛ ਕੀ ਜੜ ਹੋਤੀ ਹੈ॥ ਦਰਖਤ ਜੜ ਕੇ 
ਸਹਾਜ਼ ਫਲਤਾ ਦੂਲਤਾ ਅਰ ਕਾਇਮ ਰਹਤਾ ਹੈ ॥ 
ਖਾਲਸਾ _ਉਨ ਕੇ ਆਸਰੇਂ _ ਫਲੋਂ ਫੂਲੋਗਾ ॥ 
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(੮੫) 
ਸਵਾਲ -ਉਹ ਕੌਣ ਹੋਗਾ ਊ 
ਉਤ੍ਰ-ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਕੀ ਗਰਜ ਸ਼ੋਰ ਕੋ ਸਮਾਨ 
ਰ੍ ਹੋਗੀ ਅਰ . ਵੁਹ ਹਾਬੀ ਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋਗਾ ॥ 
ਨੋਟ-ਮਤ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਯਿਹ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਰ 

ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾਂ ਰੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾ ਪੁਤ੍ਰ_ਹੋ ਚੂਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ 
ਕੋ ਅੰਗ੍ਰੰਜ ੧੮੪੯ ਈਸਵੀ ਦੇ ਬਹਦ ਵਲਾਇਤ ਲੈ ਗਏ ਥੋ॥ 
ਇਹ ਉਹ ਦਲੀਪ ਜੀ ਹੋਣਗੇਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦਿਲੀ 
ਵਸਾਈ ਸੀ ॥ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ ਅਰ ਉਨ ਕੈ ਆਗ- 
ਮਨ ਵਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ॥ 

_ਅਰੀ ਸਤਿਗੂਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ,ਫਰੰਗੀਆਂ 
ਦੇ ਬਾਰੋ ਵਿਚ ਹੋਰ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ:- 
ਮੂਲ -ਪ੍ਰਿਬਮ ਫਹੰਗੀ ਲੂਦ ਪੁਰ ਮਧ । 

ਭੋਗੇ ਰਾਜ, ਤੇਜ ਭਏ ਦੁਧ ॥ 
ਅਰਥ=-ਮਹਾਰਾਜਾ ਰੌਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਸਿਰ- 

ਹਿੰਦ ਥੀ ਸਿਖ ਰਯਾਸਤੋ'_ ਪਰ ਭੀ ਤਸੇੱਲਤ ਜਮਾਣਾ 
ਚਾਹਾ ਅਰ ਦਰਯਾਇ ਸਤਲੂਜ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਲੂਧਿ- 
ਆਨੋਂ ਪਰ ਭੀ ਕਬਜ਼ਾਂ`ਕਰ ਲੀਤਾ ॥ ਪਰੰਤੂ ਲਾਰਡ 
ਮਿੰਟੂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ ਕਦਮੀ ਨੂੰ 
ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਮੁਫਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਬਦਾਂ ਸੀ ॥ ਇਸ 

ਰ੍ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 
ਹਨ॥ (ਹਵਾਲਾ ਗੋਲਡਨ ਤਾਰੀਖ ਹਿੰਦ) ॥ ਇਸ 
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ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੌਗਾ। _ 

ਭੂ 

ਤਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਧ] 
ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੋਂ ਤਬਾਹੀ 
ਸਾਮਣੈਂ ਨਜਰ ਔਣ ਲਗੀ, _ਤਦ ਸਾਰੈ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਜੀ ਕਾ ਨਾਮ ਲੈਂਕਰ ਪੁਕਾਰਨੇ ਲਗੇ ॥ 

ਮੂਲ -ਖੂਬ ਨਾਰ ਧਨ ਉਡ ਉਭ ਲੋਇ । 
ਤਬੇ ਖਾਲਸਾ ਬਹੁ ਦੂਖ ਹੇਇ ॥ 

ਅਰਥ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਅਰ ਧਨ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਸਿੰਘ ਪੈਣਗੀਂ ਅਤੇਗੂਰਮਤਿ; 
ਤੋਂ ਸਖਣੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ,ਇਸ ਦਾ ਢਲ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੂਖ, 
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(੮੭) 
ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਗੀ ॥ ਪਰੰਤੂ ਕੂਛ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਰੰਤ 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਲਗ ਜਾਣ (ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੌ 
ਸਾਖੀ ਦੀ ੫੧ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਹੈ)ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦੌਰ ਦੌਰਾ 
ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ॥ ਅਗਲੀ ਪੰਗਤੀ ਵਿਚ ਦੇਖੀਏ- 

ਮੂਲ -ਮਦ ਖਾਲਸੇ ਚਮਕੇ ਦੀਪ ॥ 
ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜਨ ਸਿਰ ਰੀਪ ॥ 

ਅਰਥ-ਖਾਲਸੇ ਕਾ ਅਰੂਜ (ਸ਼ਾਨ) ਦੀਪੋਂ' ਮੈੱ'_ਚਮਕੇਗਾ, ਅਰ 
ਦਲੀਪ `ਦਾ ਸਭ 'ਰਾਜੋਂ` ਕੇ ਸਿਰ ਪਰ ਅੰਕਸ 
ਹੋਗਾ ॥ 
ਨੌਫ-ਅਰੈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੋਂ ਕਾ ਹਵਾਲਾ 

ਦੇ ਰਹੇਂ ਹੈਂ'੧- 
ਮੂਲ -ਪ੍ਰਿਥਮੇਂ ਭਾਖੂ ਭਵਿਖਤ ਪਰਬ ! 

ਜੈਸੇ ਕਹਿਓਂ ਬਿਆਸ ਰਿਖ ਸਰਬ ॥ 
ਅਰਥ-ਪਹਿਲੈ ਮੈ ਆਇੰਚਾ ਔਣ _ਵਾਲੋਂ ਜਮਾਨੋਂ ਦਾ ਉਹ 

ਹਿਸਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੈਸੋਂ ਸ੍ਰ ਬਿਆਸ ਜੀ ਨੇ 
ਸਰਬ ਰਿਖੀਜੋਂ' ਕੋ ਸੂਫਾਯਾ ਹੈ॥ 

ਮੂਲ -ਅਕਬਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਾਰੀ ਬਪ ਧਾਰਾ ॥ 

ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਬਾਹਿਆ ਅਤੇਂ ਸੋਹਣੀ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ॥ 
ਮੂਲ -ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੂਤ ਸ਼ਾਹਿ ਜਹਾਨਾ॥ __. 

ਤਾਂ ਘਰ ਮੋਨ ਆਇ ਰਹੋਂ ਗੁਲਾਮਾ ॥ 
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(੮੮) 
ਅਰਥ-ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਹੂਆ 

ਉਸ ਕੇ ਘਰ ਫਰੌਗੀ (ਮੋਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ) ਆਕੇ 
ਨੌਕਰ ਹੋਏ ॥ ਉਸ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜੋਂ' ਨੇ 
ਸੌਦਾਗਰੀ ਕੀ ਅਰ ਪਰਜਾ ਵਾਂਗਰ ਅਬਾਦ ਹੂਏ ॥ 

ਨੋਠ:- ੧੬੧੫ ਈਸਵੀ_ ਵਿਚ ਸਰ ਫਾਮਸ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ! 

ਮੂਲ-ਵਾ ਕਾ ਤੇਜ ਪਸਰ ਰਿਹੋ ਦਿਨ ਦਿਨ ॥ 
ਸਭ ਹੀ ਜਾਨੇ ਜਗਤ ਜਨ ਮਨ ਮਨ ॥ 
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(੮੬) 
ਅਰਥ-ਅੰਗੌਜ਼ੋਂ ਕਾ ਤੇਜ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗਿਆ॥ 

ਸਾਰੇਂ ਜਹਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਬਾਂਤ ਉਪੀ ਹੈ ॥ 
ਮੁਲ -ਤਬੇ ਨੌਰੰਗਾ ਬੋਚਕ ਤਿਆਗੀ ॥ 

ਮੀਰਾਂ ਸ਼ਾਹਿ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਜਾਗੀ ॥ 
ਅਰਥ-ਤਬ ਔਰੰਗਜੇਬ ਤਿਆਗੀ ਪਰੰਤੂ ਠਗ, ਏਕ ਫ਼ਕੀਰ 

ਮੀਰਾਂ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਤਤਪਰ ਹੂਆ ਅਰ ਉਨਕੀ 
ਸੇਵਾ ਸੇ ਉਸੰਕੋ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਹੂਆ -ਅਰ` ਸੂਖਸ਼ਮ 
ਮੰਡਲੋਂ ਮੇਂ ਉਸ ਕੀ ਰਸਾਈ ਹੋਣੈ ਲਗੀ ॥ਰਿਧ ਸਿਧ 
ਰਿ 
ਨ ਸਕਿਆ, ਪਚਾ ਨ ਸਕਿਆ ॥ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਕੂਮਤ 
ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਅਰ ਦੂਜੋਪਾਸੇਂ ਫਕੀਰ ਦੀ ਗੀਹਮਤ॥ ਇਨਾਂ 
ਸਾਰੀਆਂਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਰਨ ਸਕਿਆ ਅਰ ਆਪੋ ਸੈ 
ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ॥ 

ਮੂਲ --ਜਾਂ ਧਨ, ਵਸਤ, ਹੀਏ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ॥ 
ਤਊ ਨ ਛੂਣੀ ਬਾਤ ਪੁਰਾਨੀ ॥ 

ਅਰਥ-ਜਦ ਧਨ (ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ) ਅਰ ਵਸਤ (ਕਰਾਮਾਤ)ਅਪਨੈ 
ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਦੇਖੀ; ਤਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਆਦਤ 
ਨੈ ਉਭਾਰ ਮਾਰਿਆ ਅਰ ਜੁਲਮ ਅਤੇ ਜਬਰ ਤੋਂ ਤੁਲ 
ਗਿਆ ॥ ਏਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਪਨੇ ਮੁਰਾਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ 
ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਰਵਾਯਾ ॥ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ 
ਦਾਰਾ ਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਵਾਂਗਰ ਜ਼ਬਹ ਕਰਵਾਯਾ ॥ ਅਪਨੋ 
ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹਿ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਅਰ ਸਭ ਦੇ 
ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ॥ 
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(੯੦) 
ਮੂਲ -ਮਦ ਭੁਰ ਰਾਜ ਕਰਤ ਇਹ ਸ਼ਾਹੂ ॥ 

ਹਮ ਸੋ ਵੈਰ ਵਧਿਓ ਸ਼ਾਹ ਜਾਊ ॥ 
ਅਰਥ-ਬਾਦਸ਼ਾਹਨੇ ਅਹੈਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਆਰੰਂਭਿਅ 

ਅਰ ਸਾਡੈ ਨਾਲ ਭੀ ਔਰੰਗਜੇਬ`ਦਾ ਵੈਰ ਵਧਦਾ ਹੀ 
ਗਿਆ ॥ 

ਮੂਲ -ਕਰੇਂਗਾ ਜੋਰ ਖਾਲਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ॥ 
ਹਿੰਦਨ ਮਾਰ; ਮੂਸਲੀ ਚਹੈ ਧਰਮ ॥ 

ਅਰਥ-ਯਿਹ ਈਸ੍ਹਰ ਰੂਪ ਖਾਲਸੇ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋਰ ਕਰੇਂਗਾ ॥ 
ਹਿੰਦੂਉ' ਕੋ ਮਾਰੇਗਾ ਯਾ ਉਨ ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ 
ਬਨਾਇਗਾ ॥ 
ਨੋਟ-ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਗੈਰ 

ਕੋ ਔਰੰਗਜੇਬ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕੋ ਆਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਤੇ ਹੈਂ:- 
ਰਿ ਰ੍ 

ਤਾ 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਸਵਇ ਸਭ ਪਰ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੋਗਾ 

ਮੂਲ -ਉਠਤ ਸਵੇਰ ਖਾਂਬ ਭਈ ਸਾਚੀ ॥ | 
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( ੯੧) 
ਹਿੰਦੂ ਕਰੋਂ ਮਲੌਂਛੀ ਭਾਚੀ ॥ 

_ਅਰਥ-ਸਵੇਂਰ ਸਾਰ ਉਠ ਕੋਰ ਕਹਣੇ ਲਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 
ਬੁਸ਼ਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ । _(ਇਲਹਾਮ; ਅੰਤ੍ਰਯਾਮਤਾ) ॥ 
ਸਚੋਂ(ਸਚੋਂ ਖੁਦਾ)ਨੇ ਮੂਥੋ ਹੁਕਮ ਦੀਆ;ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਉੱ 
ਕੋ ਅਪਨੇ ਬਲ ਕੇ ਸਾਥ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਨਾਓ ॥ ਹੁਣ 
ਸੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾ ਲੂੰਗਾ ॥ 

ਮੂਲ -ਏਕ ਕਹੂੰ ਦੂਜਾਨਹੀ ਰਹੈ।ਐਸਾਂ ਹੁਕਮ ਸੈਨਾਪਤਿ ਕਰੈ ̀ 
ਗਤ 

ਕਿ ਆਪ ਕੋ ਖੁਦਾਈ ਹੁਕਮ ਹੂਆ ਹੈ ਕਿ ਏਕ ਕਰੋਂ, 
ਦੂਜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨ ਰਹਣੇਂ ਦੋ ॥ 

ਮੂਲ -ਭੂਮ ਮਾਹਿ ਜਹਿ ਫੋਰ ਢੰਢੋਰਾ ॥ 
ਕਰਾਮਾਤ ਕੋ ਲੀਨ ਨਿਹੋਰ ॥ 

ਅਰਥ-ਤਮਾਮ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ, ਜਗਹ _ਬ ਜਗਹ ਮੁਨਾਦੀ 
ਕਰਵਾਈ, _ ਕਿ _ ਕਰਾਮਾਤ ਮੁਝੇ ਹੋ 
ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਹੈ ॥ 

ਮੂਲ -ਕਰੋਗਾ ਜੁਧ ਹਮ ਸੋ ਨਿਤ ਭਾਰੀ ॥ 
ਗਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਨਾਹਿ ਬਿਚਾਰੀ ॥ 

ਅਰਥ-ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਨਨ ਕਰਦੇਂ ਹਨ, ਕਿ ਸਾਡੇਂ ਨਾਲ ਭੀ 
_ਹਸੈਸ਼ ਹੀ ਫਸਾਦ ਜਮਾਈ ਰਖੋਗਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ 
ਮਖਲੂਕਾਤ ਅਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ 
ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ ॥ 

ਮੂਲ -ਸਭ ਰਾਜਨ ਸੌ ਹੇਤ ਬਨਾਈ ॥ 
ਹਮ ਪਰ ਜੋਰ ਕਰੇਂ ਨਰ ਸਾਂਈ ॥ 
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(੯੨) 
ਅਰਥ=-ਸਾਰੋ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੋਂ_ ਕੋ ਅਪਨੀ ਮਦਦ ਪਰ ਲੋਂਗਾ 

ਅਰ ਸਾਈਂ (ਰਬ ਦਾ ਬੰਦਾ) ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋਰ 

ਅਰਥ-ਮਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੇ ਹੁਕਮ ਸੇ ਜੋ ਇਹ ਪੰਧ ਰਚਾਗਿਆ 
ਹੈ, ਤਮਾਮ ਕਾ ਖਾਤਮਾ ਲੜਾਈ ਮੇਂ` ਕਰੇੱਗੇ,॥ 

ਮੂਲ-ਤੂਰਕ ਜੀਵ ਤੇਜ ਬਿਨ ਜੀਵੈ ॥ 
ਕਿਰਤ ਕਮਾਹਿ ਰਾਜ ਨ ਬੀਵੈ' ॥ 

ਅਰਥ--ਤੂਰਕੋਂ' ਕੀ ਹਸਤੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰੋੜੂ ਹਕੂਮਤ.ਦੇ ਬਗੈਰ॥ 
ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰੇ'ਗੇ ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਂਗੀ, 
ਰਾਜ ਸਾਜ਼ ਸੈ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੀਂ ॥ 
ਨੌਫ-ਇਸ ਸਾਖੀ ਮੇਂ _ਕਲਜੂਗ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਸੇ ਲੋ 

ਕਰ ਕਲਜੂਗ ਕੇ ਅੰਤ ਤਕ ਬਹੂਤ ਕੁਛ ਕਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ॥ਕਈ 
ਪਹਿਲ੍ਓ' ਕਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਏਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ,ਪਹੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 
ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੂੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੋਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ॥ ਇਸ 
ਤੋਂ ਅਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਲੂਮ ਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ 
ਗੂਰੂ ਸੈਗਤ_ ਨੈ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ` ਵਿਚ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਅੜੋਂ 
ਆਪ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਬਚਨ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ॥ ਕਈ ਪ੍ਰੈਮੀਆਂ 
`ਨੇ ਜੈ ਦ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਭੌਰੇ ਸਨ, ਇਹ ਭੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ 
ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਕਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਰ ਆਪ ਦੀ ਜੋਤ ਕਿਥੋ 
ਕਿਥੋ ਰਹੈਗੀ ॥ 
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(੯੩) 
ਦਾਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਖਸ਼ ਨਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅਤੋਂ ਨਾ ਹੀ 

ਅਪਨੇ ਵਲੋਂ ਕੁਛ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਦਾਸ ਤੇ ਜੋ ਭੈਂਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਖੁਲੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੋ 
ਵਰਨਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ॥ ਸਿਰਫ ਗੁਰ 
ਸੌਗਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੋਚਰ ਇਤਨੀ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ 
ਹਾਂ; ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ _ਅਠਵੇਂ` ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਿਲੀ ਜਾਂਦੇ 
ਵਕਤ ਰਸਤੇਂ ਵਿਚ ਇਕ ਬੀਵਰ (ਮਹਿਰੇ ) ਰ੍ਰੀਰੀ ਤੇ ਬੋਲੋ ਦ 
ਨ ਤਰੀ ਨੀ ਅਤ ਜੀ ਰਥ ਗਿ 
ਅਹੰਕਾਰੀ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਪਰਕਾਰ_ ਦੀ ਬਖਸ਼ਸ਼ 
ਇਸ ਸੌ ਸਾਖੀ ਦੇ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਇਸ ਕੀਟ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ॥ 
ਦਾਸ ਨੂੰ ਗੂਰ ਸੈਗਤ ਅਪਨੇ ਦਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਅਤੇਂ ਅਧਮ 
ਸੇਵਕ ਹੀ ਰੱਥੋਂ ॥ ਹੁਣ ਆਪਨੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸਾਖੀ 
ਵਲ ਜੋੜੋ ॥ 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦ ਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 
ਬੈਠੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੰਵਰ ਨੂੰ ਨਮਿਤ ਕਾਰਨ ਰਖ 
ਕੇ ਸਰਬ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖਤ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ॥ ਇਸ ਸਾਖੀ 
ਪੰਦਰਵੀਂ' ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰੰਭ 
ਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ:- 
ਮੂਲ - ਛੋਡ ਕਲੋਵਰ ਵਰਖ ਤ੍ਰੈ ਤਾਲੀ ॥ 

ਬਾੜ ਝਾੜ ਕੈ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਾਲੀ ॥ 
ਮਾਰਤ ਕੁਟਤ ਮਰੈ ਮਰਾਵੈ' ॥ 
ਸੀਸ ਅੰਤ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਵੈਂ। 
ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਮਾਰੋਗਾ ਨਗਰ ॥ 
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(੯੪) 
ਲੂਟੇ ਗਾਉ ,ਪੂਰ,ਸਗਰੈਂਬਗਰ ॥ 
ਜੌ ਪੂਰਨ ਜਬ ਹੋਇ ਅਠਾਰਾਂ ॥ 
ਹਮ ਬਪ ਆਠ ਚਾਲੀਸਾ ਧਾਰਾਂ ॥ 

ਨੋਟ-ਕਈ ਸੋ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਸ ਨੋ ਆਠ ਦੀ ਥਾਂ 
ਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ॥ 

ਕਲੇਵਰ=ਜਿਸਮ, ਬਦਨ, ਦੇਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੇਖੀਏ 
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ:- 

`ਗਣਕਾ ਪਾਪਨ ਦਾ ਪਾਪ ਕਲੈਂਵਰ ਧੋਤਾ ॥ 
ਅਰਥ-ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਏ ੪੩ ਬਰਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇਂ ॥ 

ਸਿਖ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੋਸ਼ 
ਜੀ ੧੭੬ਪਬਿਕਰਮੀ ਵਿਚ ਸਣਦੇਹ ਗਏ, ਇਸ 
ਵਿਚ ੪੩ ਜਮਾ ਕਰੋਂ (੧੭੬੫--੪੩=੧੮੦੮ 
ਬਿਕਰਮੀ ॥ ਇਸ ਵਕਤ ਤਕ ਕੀਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 
ਸਿੰਘ ਬਾੜਾਂ, ਬੂਟੀਆਂ ਵਿਚ ਲੂਕ ਗਿਪ ਕੇ ਅਪਨਾ 
ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਣਰੀ ॥ ਸਿੰਘਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ 
ਤਰਹ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਆਲੀ, ਸਿੰਘੋ ਕਾ ਘਰ ਬਾੜਾਂ 
ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ॥ ਕਾਨੂੰਵਾਨ ਦੋ ਛੱਭ ਵਿਚ 
ਅਤੈਂ ਬੀਕਾਨੈਰ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੂੱਕ ਛਿਪ 
ਕੈ ਗੁਜਾਰਾ ਕੀਤਾ ॥ 

ਫੋਰ ਸਿੰਘ ਛਾਪੋ ਮਾਰਣਗੇ, ਕੁਟੱਣਗੇਂ, ਬਹੁਤ 
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਣਰੀਂ ਅਤੇ ਆਪ ਭੀ ਮਰਨਗੇਂ ॥ 
ਜੈਸਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਲਾਇ ਗਏ, ਕਤਲ ਕੀਤੇਂ ਗਏ, 
ਚਰਖੀਮਾਂ ਤੇਂ ਚੜੇ ॥ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਰੀਜ 
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ਢ੫) 
ਲਾਹੌਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ( ਗਵਾਹੀ ) ਹੈ ॥ ਇਤਨੇ 
ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਅਣ 
ਗਿਣਤ ਹੋਣਰੈਂ ॥ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਿਖ 
ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਸਿਰ ਦਾ ਮੂਲ ੪੦ ਰੂਪਯੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ॥ 
ਹੁਣ ਬੀਰ ਬੈਦਾ ਬਹਾਦਰ ਵਲ ਭੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਕਿ 
ਸਾਡੇ ਵਕਤ ਵਿਚ ਭੀ ਭੀਮ ਵਰਗਾ ਸਿੰਘ, ਨਗਰ; 
ਪਿੰਡ, ਪੂਰੀਆਂ ਅਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟੇਂਗਾ ॥ ਸੰਮਤ 
੧੮੦੮ ਬਿਕਰਮੀ ਤਕ ਇਹ ਕਾਰ ਰਹੇਗੀ ॥ ਸਾਡਾ 
ਆਗਮਨ ਫੌਂਰ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ-'“ਹਮ ਬਪ ਆਨ 
ਚਾਲੀਸਾਂ ਧਾਰਾ? ਅਰਥਾਤ ੧੮੦੮--੮--੪੦== 
੧੮੫੬ ਬਿਕਰਮੀ ਵਿਚ ॥ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਂਨ ਸਿੰਘ 
ਜੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬੇ ਬਾਲਕ 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ੧੮੫੬ ਬਿਕਰਮੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ 
ਹਜਰੋ ਸਾਹਿਬ (ਜਿਲਾ ਕੈਂਬਲਪੂਰ) ਵਿਚ ਰੌਯਾ ॥ 
ਨੋਟ-ਦਾਸ ਨੇ ਅਜ ਤਕ ੧੬੧ ਸੌ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ 

ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ੧੧ ਲਿਖਤ ਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਛਾਪੋ 
ਦੀਆੰ ॥ ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿਚ ਇਉਂ ਭੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਸੌ 
ਪੂਰਨ ਜਬ ਹੋਇ ਅਠਾਰਾਂ । ਹਮ ਬਪਆਨ ਚਾਲੀਸਾ ਧਾਰਾਂ? 
ਅਰਥਾਤ (੧੮੦੦-- -8੦=੧੮੪੦ ਬਿਕਰਮੀ; ਅਸੀਂ ੧੮ 

(ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਲਾ _ਲੁਧਿਆਨਾ) ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ੧੮੪੧ ਬਿਕ- 
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(੯੬) 
ਚਮੀ ਵਿਚ ਹੋਯਾ ਹੈ ਅਤੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਹਜ਼ਰੋਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆਂ 
ਹੋਯਾ ਭੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ॥ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣ 
ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੈਮਤ ਠੀਕ ਹੈ,੧੮੫੬ ਯਾ ੧੮੪ ੧ਜਿਕਰਮੀ ॥ 

ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਹ ਜਣਾਯਾ ਗਿਆਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਗਮਨ 
ਜਰੂਰ ਹੋਯਾਅਤੇ ਹੁਕਮਹੋਯਾ ਕਿ ਸੋਸਾਖੀ ਦੀ ਸਾਖੀ੬ਪਦੇਖਲੈ 
ਜਿਸ ਦਾਂ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦਾਸ ਦੂਜੇ ਹਿਸੇ ਵਿਚ ਲਿਖੋਗਾ ॥ 

ਸੌ ਸਾਖੀ ਏਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਮਣੇਹੈ ਅਤੇ ਦਾਸ ੬੫ ਵੀ 
ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ॥ ਓਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਥਨ ਹੈ;-- 
“ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿਆ); _ਦਰਸ਼ਨ ਭੀ ਹੋਵੈਗਾ ॥ 

ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਹਮ ਭੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਮ ਸਰ ਕੀ ਭਾਵਨੀ 
ਰਖਦੇ ਸਾਂ । ਤਾਂ ਉਤਰੋੱਗੇਂ, ਗਿਆਰਵੀ' ਵੇਰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ 
ਖਾਲਸੈ ਨੂੰ ਸਮਾਲਣਾ ॥ ਕੋਈ ਨ ਜਾਣ ਸਕੇਗਾ, (ਗੁਪਤ 

.. ਦਾਸ ਖੋਜ ਦੇ ਬਾਦ, ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਉਪਰੌਤ, 
ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਪੰਥ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ॥ ਇਸ ਤੋਂ ਟੀਕਾ 
ਫਿਪਣੀ ਦੀ ਲੌੜ ਨਹੀਂ' ਅਤੇ ਜੋ ਕਰੇਗਾ; ਦਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ! 
ਉਤਰ ਨਹੀਂ' ਦੇਂਵੇਗਾ ॥ ਤੂਸੀ ਅਪਨੇ ਯਕੀਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ । 
ਜਿਥੈ ਹੈ ਰਖੋ, ਪਰ ਸਚ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੈ | 
ਜ਼ਰਨ ਕੰਵਲਾਂ ਵਿਚ ਸਦੀਵ ਹੀ ਬੈਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ! 
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੯੭ ) 
ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ. ਕਰੇਂ ॥ ਆਉ ਅਗੋਂ ਤੁਰੀਏ ॥ 
ਮੂਲ -ਜਵਨ ਕੰਧਾਰੀ ਆਵੈ ਜਾਹਿ॥ 

`_ਜਾਂ ਬਿਧ ਦੇਸ ਉਜਰ ਸਭ ਜਾਇ. 
ਅਰਥ-ਕੌਧਾਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੁਟੇਰੇ ਹਮਲੇ ਪਰ ਹਮਲਾ 

ਕਰੋਂਗੇ ॥ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ ਤਮਾਮ 
ਉਜੜ ਜਾਵੇਗਾ ॥. 

ਮੂਲ -ਤਬ .ਉਨੀਸਾ ਬਰਸ ਉਨੀਸ ॥ 
ਨਗਰ ਬੀਚ, ਕੂਪਤ ਰੌਗ ਤੀਸ ॥ 

ਅਰਥ-ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ੧੮੪੯ 
_ਦੀਸਵੀ ਮੁਤਾਬਕ ੧੯੦੬ ਬਿਕਰਮੀ ਵਿਚਹੋਈ ਅਰ 
ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਗਿਅ॥ 
ਸੈਮਤ ੧੯੧੯ ਬਿਕ਼ਮੀ ਮੋ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਫਰੰਗੀ 
ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜ਼ੋਰੋਂ ਪਰ ਹੋਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਵੇਰਵਾ 
ਮੁੜ ਦੋਬਾਰਾ ਅਗੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ॥ 

ਮੂਲ -ਮਾਰ ਕੂਟ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਆਵੈ ॥ 
ਸੈਨ ਪਿਆਦੀ, ਈਸੋ ਆਵੈ॥ ਰ੍ 

ਅਰਬ-ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਫੌਜ ਆਵੇਗੀ ॥ ਈਸੈ ਦੀ ਉਮਤ(ਅੰਗਰੋਜ਼) 
____ ਕੀ ਪੈਂਦਲ ਫੌਜ ਆਵੇਗੀ ॥ ਇ 
ਮੂਲ - ਮਿਲੋ ਖਾਲਸਾ ਆਪਨ ਫੂਟ ॥ 

ਨਰ ਨਾਰੀ ਘਰ ਸਗਰੇਂ ਣੂਟ ॥ 

ਅਰਥ-ਖਾਲਸੋ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਫੁਟ ਪੜ ਜਾਵੇਗੀ ਅਰ ਵੁਹ 
ਫਿਰੰਗੀਯੋਂ' ਕੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੇ ॥ਨਰ ਨਾਰੀਯੋਂ 
ਸੈਂ ਨ ਇਤਫਾਕੀ _ਬੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ ॥ 

[੭ 

ਆ 
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(੯੮) 
ਮੂਲ -ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਛੋਂਡਿ ਬਿਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਸ ॥ 

ਯਾਂ ਬਿਧ ਬਨੇ ਗਏ ਤੋਂ ਡੀਸ ॥. 
ਅਰਥ=ਖਾਲਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਹਥਯਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾਵੇੱਰੀ, ਅਰ ਬ੍ਰਹਮਨੌ 

ਜੈਸੀ ਰੀਤੀ_ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ॥ ਕਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਿ ਅਰ 
ਕਹਾਂ ਮੰਗਤੋਂ ॥ 

ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਰਚਤ ਹੈ ॥ ਉਸ ਵਿਚ ਲਿਖਾ 
ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜੋਗ ਪਿਛੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ 
ਸਿਖਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਇਕ ਦਰਬਾਰ ਹੋਯਾ ॥ 
ਫਰੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਢੰਡੋਰਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਰਬਾਰ 
ਵਿਚ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਅਪਨੀ ਤਲਵਾਰ ਰਖ ਦੇਂਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ 
ਬਖਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਰੀ,ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋ ਜਿਸ ਸਿਖ ਕੋਲ ਤਲ- 
ਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਂਗਾ ॥ ਉਥੇ 
ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੋ ̀ਢੇਰਾਂ ਦੈ ਚੇਰ ਲੱਗੇ ਗਏ ਅਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲੋਂ 
ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਖੋਹੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਪੂਣੋ ਤੋਂ ਕਾਇਰਾਂ ਢਿਚ ਨਾਮ 
ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ॥ 
ਮੂਲ -ਸ਼ਤ ਬਰਸ ਕਾਹਿਲ ਮਮ ਪੰਥ ॥ 

ਮਰੈ ਲੂਗਾਈ ਧਰਮ ਵਿਪੰਥ ॥ 
ਅਰਥ-ਮੇਰਾ ਪੰਥ ੧੦੦ ਸਾਲ ਤੁਕ ਕਾਹਿਲੀ (ਸੂਸਤੀ)ਨਾਲ 
ਆਪਣਾ ਸਮਾ ਬਤੀਤ ਕਰੋਂਗਾਂ ॥ ਅਰ ਮੇਰੋ ਧਰਮ ਕੀ 
ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਅਪਨੇ ਧਰਮ ਸੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕਰ ਮਰੇੱਗੀ॥ 

ਮੂਲ -ਤਬ ਇਹ ਬਿਧ ਐਸੀ ਬਣਿ ਆਵੈ ॥ 
ਰ੍ ਸਿੰਘ ਭੂਪਤਿ_ ਕੋ ਰਹਣ ਨਾਂ ਪਾਵੈ ॥ 
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੯੬) 
ਅਰਬ-ਤਬ ਗਿਰਤੋਂ ਗਿਰਤੇਂ ਏਥੋਂ ਤਕ ਨੌਬਤ ਪਹੁੰਚੇਂਗੀ, ਕਿ 

ਕੋਈ ਭੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਸਿਖ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ॥ 
(ਅਜ ਕਲ ਇਹ ਪ੍ਰਤਖਸ਼ ਬਾਤ ਹੈ)॥ - 

ਮੂਲ -ਵਣਜਾਰਾ ਇਕ; ਮੇਰਾ ਸਿਖ॥ _ 
ਧਰਮ ਹੋਂਤ ਫਿਰਤਾ ਵਿਸ ਮਿਖ ॥ 

ਅਰਥ-ਏਕ ਨਾਮ ਕਾ ਖਰੀਦਾਰ ਜੋ ਕਿ ਮੋਰਾ ਸਿਖ ਹੋਗਾ, 
ਵੁਹ ਧਰਮ ਕੇ ਵਾਸਤੇਂ ਪੇਂਚੋ ਤਾਬ ਖਾਤਾ ਫਿਰੇਂਗਾ ਅਰ 
ਵਿਸਮਾਦ ਬ੍ਰਿਤੀ (ਮਸਤਾਨੀ ਹਾਲਤ) ਮੈਂ ਹੋਗਾ ॥ 

ਮੂਲ -ਕਲਿ ਕਾ ਨਗਰ ਫੂਟ ਹੋਇ ਆਈ ॥ 
ਗ੍ਰਹਿ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਕਲਾ ਜਗਾਈ ॥ 

ਅਰਥ-ਨਗਰੋਂ' ਮੋ ਲੜਾਈ -ਫਸਾਦ_ ਹੋਗਾ ਅਰ ਪ੍ਰਜਾ ਵਿਚ 
ਸਖਤ _ਫੁਣ ਪੜ ਜਾਵੇਗੀ ॥ ਘਰ ਘਰ ਵਿਚ ਕਲ੍ਹਾ 
ਮਾਈ ਲੜਾਈ ਅਰ ਫਸਾਦ ਕਰਵਾਏਗੀ ॥ 

ਮੂਲ -ਦ੍ਰਾਦਸ ਬਰਸ, ਕੁਛ ਜਾਨਾ ਨਾਹੀ ॥ 
ਦਿਲੀਪ ਸਿੰਘ ਭਇਆ ਸਾਈਂ ॥ 

ਅਰਥ-ਯਿਹ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀ” ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜਦ ਕਿ ੨੦੧੨ 
ਬਿਕਰਮੀਕੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੋਬਾਰਾ 
ਜਨਮ ਲੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਕੋਂ' ਕਾ ਮਾਲਿਕ ਹੋਗਾ ॥ 

ਮੂਲ -ਗੁਪਤ ਪਖ ਮੈਂ ਭੀ ਤਬ ਕਰੋ _ 
ਏਕ ਵੀਸ ਵਰਖਨ ਲਗ ਲਰੋਂ ॥ 

ਮਰੁਥ-ਸੈੱ' ਭੀ ਉਸ ਵਕਤ _ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਇਮਦਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਅਰ 
੨੦੨੧ ਬਿਕਰਮੀ ਤਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲੜਤਾ 

ਜਾਊਗਾ (ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਤਾ ਰਹੂੰਗਾ) ॥ 
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( ੧੦੦) 

ਮੂਲ -ਫਿਰੈ ਫਿਰੰਗੀ, ਸਿੰਘਨ ਪੰਥ ॥ 
ਧਸੈ ਆਇ ਪਰਜਾਂ ਸਿਉ ਸੰਧ ॥ 

ਅਰਥ-ਫਰੰਗੀ ਕਾ ਰਾਜ ਨਾਸ਼ ਹੋਗਾ ਅਰ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਦਾ 
ਰਸਤਾ ਇਖਤੀਆਰ ਕਰੇੱਰੀ ॥ 

ਮੂਲ -ਸਭੇ ਨੀਤ ਕਰਤੇ ਸਤ ਸਾਤ ॥ 
ਰ੍ ਬਤਸ ਬੀਤ ਜਾਵੈ ਦਸ ਸਾਤ ॥ 

ਅਰਬ-ਸਭ ਸੈਮਤ ੭-੭=੧੪ ਅਰਥਾਤ ੨੦੧੪ ਕਾ 
ਖਿਆਲ ਕਰੋਰੀ ਪਰੰਤੂ ੧੦--੭=੧੭ ਸੌਮਤ ਤੁਕ 
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾਂ ਪਜੜੇਗਾ,ਜਦ ਕਿ ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ 
ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਗਾ ॥ 

ਮੂਲ -ਏਕ, ਮਲੋਡੀ ਬੈਧਨ, ਨਾਮਾ ॥ 
ਪ੍ਰਜਾ ਬਰਨ ਮੋਫੋ, ਸੁਖ ਧਾਮਾ ॥ 

ਅਰਥ--ਏਕ ਨਾਮ ਕੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ, ਮਲੈਂਛੀ ਬੋਧਨੌ' ਸੇ 
ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਵੇਗਾ ॥ ਸ਼ੈਕਰ ਵਰਨ ਪ੍ਰਜਾ ਕਾਂ ਖਾਤਮਾ 
ਹੋਗਾ ਅਰ ਸੂਖ ਕੇ ਧਾਮ ਮੋ ਬ਼ਿਸਰਾਮ ਕਰਵਾਏਗਾ, 
ਪ੍ਜਾ ਕੋ ਸੂਖ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਗੀ ॥ 

ਮੂਲ -ਗਊ; ਸਿੰਘ ਕਾ ਬਨੇ ਜਿਉ ਸੈਗਾ ॥ 

ਘਾਟ ਸੋ ਪਾਣੀ ਪੀਏੱਗੇ ਅਰ ਏਕ ਕੋ ਦੂਸਰੇ ਕਾ 
ਰੌਚਕ ਮਾਤਰ ਭੀ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਅਰ ਸ਼੍ਕੌ 
-ਸ਼ੁਬਹ ਕੇ ਹਜਾਰੋਂ ਸਾਲ ਗੂਜਰ ਜਾਵੈੱਰੋ ॥ 

- ਮੂਲ -ਰਿਲ ਪੂਰ ਬੀਚ ਬਾਢੀ ਸੂਤ ਹੋਈ ॥ 
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ਤੀ 
ਸਾਹਿਬ (ਜਿਲਾ ਲੁਧਿਆਨੇ) ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਹੀ ਹੈ, 
ਰਿਲ ਗੌਤ ਹੈ ॥ ਰਿਲ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਅਰਥਾਤ ਅਰਾਈਂ 
ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਤ੍ਰਖਾਨ ਦਾ ਪੁਤ੍ਰ ਹੋਵੇਗਾ ॥ 

ਦੂਜਾ ਅਰਬ-ਰੋਹੇਲਿਆਂ (ਪਠਾਨਾਂ) ਕੀ ਪੁਰੀ, ਜਹਾਂ ਪਠਾਨੌ 
ਨੈ ਰਾਜ ਕੀਆ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਤ੍ਰਖਾਨ ਦਾ 
ਸਪੂਤ੍ਰਈਸੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋ ਸਾਥ ਹਕੂਮਤ ਕਾ ਮਾਲਕ 
ਹੋਗਾ (ਬਲੂਹਆ=ਬਲ ਕੇ ਸਾਥ, ਈਸ੍ਹਰੀ ਤਾਕਤ ਕੇ 
ਸਾਥ ॥ 

ਮੂਲ -ਦੇਂਸ ਪੰਜਾਬ, ਸੂਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ॥ 
ਹੂ ਤਿਨ ਏਹ ਪੰਥ ਮਰਨ ਕਾਂ ਜੋਇਆ ॥ 

ਅਰਥ-ਪੰਜਾਬ ਦੈਸ਼ ਮੈਂ ਸ਼ੂਦਰ ਕੌਮ ਸੋ ਸ਼ਮਾਰ ਹੋਗਾ, ਵੁਹ 
ਮੇਰੈ ਮੁਰਦਾ ਪੰਥ ਮੈਂ ਜਾਨ _ਡਾਲੋਗਾ ॥ ਅਰਥਾਤ 
ਨਯਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਗਾ ॥ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ 
ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋ 
ਹੁਕਮ ਤੇ ਫੂਲ ਚਾੜੋ ॥ 

ਮੂਲ -ਹਿੰਦਵੀ, ਉਤਰ, ਦਛਨ, ਪੂਰਬ ॥ 
ਦਿਲੀ ਸ਼ਾਹ ਪੂਰ, ਸਕਲਾ ਮੂਰਬ ॥ 

ਅਰਬ-ਹਿੰਦ; ਉਤ੍ਰ , ਦਖਸ਼ਨ, ਪੂਰਬ, ਦਿਲੀ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਚੋਂ 
ਕੀ ਰਾਜਧਾਨੀ_ਹੈ ਅਰ ਸਾਰੋਂ ਇਲਾਕੋਂ ਮੇਂ ਉਸਕਾ 

ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬੜ੍ਹੇਗਾ ॥ 
ਮੂਲ -ਕੁਛੱਕ ਕਹੀ, ਬਹੁਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ॥ 
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(੧੦੨) 
ਕਥਾ ਕਰਤਾਰ ਬਿਸਤਰੀ ਰਹੀ ॥ 

ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥ-ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਕਥਾ ਮੈਂਨੋ ਥੋੜੀ 
ਕਹੀ ਹੈ ॥ ਬਾਕੀ ਕਥਾ ਮੈੱ`ਕਰਤਾਰ ਕੇ ਬਿਸਤਰੇ(ਸਚ 
ਖੰਡ) ਮੈਂ ਛੌੜੀ ਹੈ ॥ ਜਬ ਆਵੇਗਾ, ਅਪਨੇ ਸਾਥ 

____ ਲੌਤਾ ਆਵੇਂਗਾ ॥ 
ਦੂਜਾ ਅਰਥ-ਵਿਸਥਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਸੈ” ਨੈ ਕਥਾ ਕਹਿਨੀ ਥੀ, 

ਵੁਹ ਮੂਬ ਸੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ॥ ਯਹਾਂ ਮੈਂ ਨੋ ਥੋੜੀ ਕਥਾ 
ਕਹੀ ਹੈ ॥ 

“_ਨੋਟ-ਹੁਣ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਯਾ ਨਿਹ ਕਲੰਕ ਅਵ 
ਤਾਰ ਦਾ ਵਰਨਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਲਜੁਗ ਕੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ॥ 
ਮੂਲ -ਮਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੂਖ ਦੇਇ ਜਬੈ । 

_ਬਿਪ੍ਰ, ਬਿਸ਼ਨ ਜਸ, ਸੁਤ ਹੋਏ ਤਬੈ ॥ 
ਅੜਬਧ-ਹਜਾਰੋਂ' ਸਾਲੌ' ਕੇ ਉਪਰੰਤ, ਜਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੇ ਫਿਰ 
ਦੂਖ ਕੇ ਬਾਦਲ ਨਮੂਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਦ ਬ੍ਰਹਮਨ ਕਾਂ 
ਲੜਕਾ ਵਿਸ਼ਨੂ ਸਮਾਨ ਅਵਤਾਰ ਲੇਗਾ ॥ 

ਮੂਲ -ਕਲਕੀ, ਰੂਪ ਹਰੀ, ਅਵਤਾਰਾ ॥ 
ਮੌਭਲ ਮੰਦਰ ਬੀਚ ਉਜਾਰਾ ॥ 

ਅਰਥ-ਉਸ ਕਾਂ ਨਾਮ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ 
ਹਰੀ ਕਾ ਰੂਪ ਹੌਗਾ ॥-ਉਸ ਕੀ ਪ੍ਰਗਣਤਾਈ ਮੈਭਲ 
ਮੰਦਰ (ਜਿਲਾ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ) ਹੋਗੀ ॥ 
-ਕਲਿ ਬੀਤਾ ਹਾਇਨ ਸਦ ਦਾਹ ॥ 

-ਕਲਕੀ ਉਪਜ; ਸਵਾਰੇਂ ਰਾਹ ॥ 
ਦਰ 
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ਅਰਥ-ਕਲਜੁਗ ਮੈਂ ਜੋ ਸੰਦੀਵ ਹੀ ਕਲੋਸ਼ ਅਰ ਸੜਨ 

__ਰਹਿੰਦੀਹੈ;ਵੂਹ ਦੂਹ ਹੋਗਾ,ਅਰ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਜਦ_ 
ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ, ਆਪ ਧਰਮ ਕਾ ਰਾਸਤਾ ਸੈਂਵਾਰੋੱਰੀ । 
ਨੋਟ-ਬਾਢੀ ਸੁਤ ਦੇਂ ਬਾਰੋਂ ਵਿਚ ਕੁਛ ਕਥਾ ਰਹਿ ਗਈ 

ਸੀ, ਸੈਗਤ ਦੇ ਪੁਛਨ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਫੋਰ ਕੁਛ ਵਰਨਨ ਹੈ 'ਅਰ- 
ਬਾਤ ਵਲ ਪੰਗਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜਿ ਸਾਈ ਅਰੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾ ॥ 
ਏਥੋਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਵਰਨਨ ਹੈ, “ਸਭੈ ਸੀਰਨੀ ਖਾਵੈ ਬਾਹਦ”॥ 

ਬਾਹਦ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿਛੋਂ ਹੈ ॥ 
ਸ਼ੈਗਤ ਨੇ ਹਥ ਜੋੜ ਕੈ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਜਦ ਬਾਢੀ ਸੁਤ 

ਬਦੌਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੈਮਾੜ੍ ਕਹਾ ਹੈ, ਤੋ 
ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੋ ਕੈਸਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤੋਗਾ ॥ ਪੰਥ ਦਾ ਕੈਮ 
ਕੌਣ ਸੈਭਾਲੇਂਗਾ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੈਸੋ ਹੋਵੇਗੀ ॥ ਇਸ 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਤਰ ਇਉ ਹੈ ॥ 
ਮੂਲ -ਜਾ ਬਧ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਬਾ ਸਿਖ ॥ 

ਬਿਪ੍ਰਸਾਰ ਸੁਤ ਹੋਵੈ ਰਿਖ ॥ 
ਮਾਠੈ ਗੁਰ ਕਉ ਕੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ॥ 

ਸਭੈ ਸੀਰਨੀ ਖਾਵੈ ਬਾਹਦ ॥ 
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(੧੦੪) 
ਅਰਥ-ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਰੀ 
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੧੯੧੮ ਬਿ:ਵਿਚ ਗੂਰੂ ਕਾਂ ਲੰਗਰ ਖੋਲਿਆ ਸੀ,ਜਹੜਾ ਕਿ 
ਹੁਣ ਤਕ ਚਲ. ਚਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ੯੬ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 
ਹਨ॥ ਉਹ ਲੌਹ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਦੇ ਹਨ, ਮੈ ਆਪ ਜਾ 
ਕੋ ਦੇਖੀ ਹੈ ॥ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਹੁਣੈ ਗੱਡੀ ਹੈ, 
ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਥਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ 
ਸਦੀ ਹੋਣੇ ਨੂੰ ਹੈ॥ ਤੇ 
ਮੂਲ -ਦੌਇ ਦਸ, ਬਾਲ ਬਰਖ, ਵਪੁ ਧਾਰਾ ॥ 

ਨਾਰੀ ਤ੍ਰਿਕੁਣਾ ਬਿਆਹੀ ਬਾਰਾ ॥ 
( ਤ੍ਰਿਕੁਫਾ=ਜਿਸ ਕਾ ਸੈਜੋਗ ਹੋਗ ॥ 
( ਬਾਰਾ=ਉਸ ਬਾਰੀ। __. 
[ ਵਪ ਧਾਂਰਾ=ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨਾ । 
[ ਦੋਇ ਦਸ=੨੧੧੦=੧੨। . 

ਅਰਥ-ਪਹਿਲੇਂ ਪਹਿਲ ਜਬ _ਬਾਹਰਵਾਂ _ਜਾਮਾ ਅਵਤਾਰ 
ਧਾਰੇਂਰੇਂ ਅਰ ਬਾਲ ਉਮਰ ਸੇ ਗੁਜਰੇ'ਰੀ । ਤਬ 
ਜੁਵਾਨ ਹੋ ਕਰ ਕਰਮੋਂ' ਕੇ ਸਿਲਸਲੇ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੁਹ 
ਬਿਆਹੇ ਹੂਏ ਹੋਂਗੇ ॥ 

ਮੂਲ -ਮਾਰ ਮਲੇਛ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਬੋਧਾ ॥ 
ਪੰਚ ਪਚਾਸ ਦੇਹ ਰਹਿ ਸੈਧਾ ॥ 

ਅਰਥ-ਮਲੈਂਛੋਂ ਕੋ ਨਾਸ ਕਰੇੱਗੇਂ ਅਰ ਧਰਮ ਕੀ ਇਸਥਿਤੀ 
ਕਰੇੱਗੇ ਅਰ ੫-੫੫=੨੫੦ ਸਾਲ ਤਕ ਉਨ ਕੀ 
ਦੇਹ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਅਰਥਾਤ ੨੫੦ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 
ਵਾਲੋ ਹੋਣਗੇ ॥ 

ਮੂਲ 

ਦਲ ਕਲ ਕਾ ਕਦ 
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(੧੦੬) 
ਨੋਟ-ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਫੋਰ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਦਾ 

ਥੋੜਾ ਹਾਲ ਦੋਬਾਰਾ ਆਯਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰ ਸੈਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ 
ਉਤਰ ਹੈ ॥ 
ਮੂਲ -ਨਾਰੀ ਲੈਵਨ ਬਿਪ੍ਰਕੀ ਧਾਵੈ ॥ 

ਤਬੇ ਬਾਲ ਬਹੁ ਤੇਜ ਦਿਖਾਵੈ ॥ 
'ਅਰਥ-ਛੂਹ ਮਲੰਛ,ਬ੍ਰਹਮਨ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲੋਨੇ ਕੋ ਲੀਏ ਧਾਵਾ 

ਕਰੈੱਰੀ (ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ) ॥ ਉਸ ਵਕੜ ਕਲਕੀ ਅਵ- 
ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਦਿਖਾਏ'ਰੀ ॥ 

ਮੂਲ -ਪਰਸ ਰਾਮ ਸਮ ਹੋਇ ਅਵਤਾਰਾਂ ॥ 
ਰ ਬਿਪ੍ਰਤੈਜ ਧਰ ਕਾਰਜ ਸਾਰਾ ॥ 

ਅਰਥ--ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਪਰਸ ਰਾਮ ਸਮਾਨ ਹੋੱਗੇਂ ॥ ਬਲ 
ਅਤੇਂ ਸ਼ਕਤੀ ਧਾਰ ਕਰ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਣ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕੋ 
ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੇ'ਰੀ ॥ 

ਮੂਲ -ਬਿਸ਼ਨ ਸਰਮਾ ਤਪ_ ਕੀਨ ਆਰੰਭ ॥ 
ਜਾਂਤੇ ਬਾਹਦ ਭਯੋ ਪਰਚੰਡ ॥ 

ਅਰਥ-ਈਸ਼੍ਰ ਕਾ ਕਠਨ ਤਪ ਅਰੰਭ ਕਰੇਂਗਾ; ਇਸ ਦੇ ਊਪ- 
ਰੌਤ ਤੇਜਸਵੀ ਹੋਗਾ ॥ 

ਮੂਲ -ਇਹ ਬਿਧ ਸਿਖ ਸਭ ਭਾਖ ਸੁਣਾਈ ॥ 
ਹਮ ਅਵਤਰੈਂ ਬਿਪ੍ ਗ੍ਰਿਹ ਜਾਈ ॥ 

ਅਰਬ-ਇਸ ਬਿਧ ਸਭ -ਸਿਖੋਂ` ਕੋ ਮੈਨੇਂ ਯਿਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ 
ਹੈ॥ ਅਸੀ ਜੋ ਅਲੋਪ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮਣ ਦੇ ਘਰ 
ਜਾ ਰਹੇਗੇ ॥ 

ਮੂਲ -ਤਾਂ ਲਗ ਸ਼ਹੀਦ ਬੈਂਤਾਲੀ ਪੰਗਤ ॥ 
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(੧੦੭) 
ਸੇਵਾ ਕਰੈ ਮੁਹਿ ਭਾਰੀ ਸੈਗਤ ॥ 

ਅਰਥ-੪੨੨-੧੨=੪੩ ਬਰਸ _ਤਕ ਸ਼ਹੀਦੋ ਕੀ ਸੈਂਗਤ 
ਹਮਾਰੀ ਭਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ ॥ 

ਮੂਲ -ਰਾਵਨ ਭ੍ਰਾਤ ਕੀ ਪੂਜਾ ਲੋਵੈਂ ॥ 
ਬਿਪ੍ਰ ਸਿਖ ਕੀ, ਖ਼ਬਰ ਨ, ਸੇਵੈ ॥ 

ਅਰਥ-ਅਸੀ ਰਾਵਨ ਦੇ ਭਰਾ ਭਬੀਛਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲੱਰੀ ਪਚੰਤੂ 
` ਬ੍ਹਮਨ ਸਿਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਖਬਰ ਕਿਸੀ ਕੋ ਨਹੀਂ 
ਹੌਗੀ॥ ̀ 

ਮੂਲ -ਗੁਪਤ ਭਵਿੱਖ ਕਥਾ ਕਰਾਈ ॥ 
ਰਿ ਪੜਤ ਸੁਨਤ ਮਨ (ਮਮ) ਪਾਰ ਪਰਾਈ ॥ 
ਅਰਥ-ਆਵਇੰਦਾ (ਅਗੋਂ ਔਣ ਵਾਲੇ) ਹਾਲਾਤ; ਜੋ ਛਪੇ ਹੂਏ 

ਥੇ,ਉਨ ਕੋ ਬਤੌਰ ਕਬਾ ਕੇ ਆਪ ਕੋ ਕਹਾ ਹੈ॥ਜੋ ਮਨ 

ਪਾਰ ਹੋਗਾ ॥ 
ਨੋਟ-ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿਚ ਮਨ 'ਦੀ ਥਾਂ ਮਮ ਹੈ ॥ 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਕਥਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ॥ `__` 
ਸਾਖੀ ਪੰਦ੍ਰਵੀਂ ॥੧੫॥ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ.ਜੀ ॥ 

“ਪੰਜ ਸੌ ਦੂਨ” ਦੇ ਅਰਥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ _ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੌਤਕਂ ਨੂੰ 

ਵਰਨਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ॥ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਕਹਿਣਾ 
ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ॥ ਅਪਨੀ ਮਸਾਲ ਆਪ ਹੀ ਹਨ ॥ ਇਕ 
ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇਂ ਬੈਠੇ ਨਿਤ ਨੌਮੀ ਅਤੇਂ ਨਾਮ ਅਭਿ- 
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ਕੀਤੀ ॥ ਜਾਂਦੀ ਵੇਰਾਂ ਹੂਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਨਹੀ ਔਣਾ; 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਆਪ ਨੂੰ ਓਥੋ ਜੈਗਲ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਯਾ ਕਰੇਗਾ। 
ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਏਹੋਂ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ॥ ਇਕੇ ਦਿਨ ਸੜਿ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰੋ ਕਰਣ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਮੁਖੀ 
ਖੋ ਪੁਛੀ ॥ ਸਭ ਨੈ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਚੋ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ 
ਜੀ, ਨਾ ਤੋ ਹੁਣ ਉੱਘ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਹੀ ਭੂਖ ॥ ਆਪ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰ 
ਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਯਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਥ 
ਕਥਾ ਹੈ ॥ 

“ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ; ਹਰਿ ਨਾਮ ਅਮੋਲਾ ॥ 
ਰੀ ਕਹੁ ਕਿਹ ਮੁਖ ਬੋਲਾ?! ॥ 

ਮਹਾਰਾਜ_ਜੀ ਨੋ ਆਖਿਆ; ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ 
ਆਪ ਤੋਂ ਅਪਾਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਸਭ ਆਤਮ 
ਦਰਸੀ ਹੋਏ ਹੋ ॥ ਅਤੋਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਇਸ ਲੌਕ ਦੀਆਂ . 
ਬ਼ਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ॥ ਇਕ ਨਾਮ. 
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੧੦੯ ) 

ਦੀ ਭੂਖ ਆਪ ਨੂੰ ਤੀਬਰ ਹੋਈ ਹੈ ॥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰ- 
ਮਾਨ ਭੀ ਹੈ! 

“ਤਿਥੈ ਊੱਘ ਨ ਭੁਖ ਹੈ ਜਿਥੈ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ” 
ਆਪ ਤੁਰੀਆਂ ਪਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੋ ਹੋ ।(ਅਪ 

ਗੁਰ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ 
ਆਪ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ॥ ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੰ ਸਿਧਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਗਲ ਦਰਸਾਈ ਸੀ ।'ਮਨੋ ਸਨ 
ਕਹੈ ਸਭ ॥ਕੋਈ ਅਨਹਤ ਸ਼ੂੰਨ ਕਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ॥ ਅਨਹਤ ਸੁੰਨ 
ਰਤੋਂ ਸੈਂ ਕੈਸੇ ॥ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਹੀ ਜੈਸੇ ॥” 

ਆਪ ਹੁਣ ਇਸ ̀ਤਗ ਕਰੋ ਕਿ ਸੂਖਸ਼ਮ ਮੰਡਲ 
` ਵਿਚ ਗੰਦੇ ਹੋਏ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਬੀਲ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ 
ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੋਰੇ ਲਾ ਲਵੋ, ਜਿਥੋਂ ਕਿ ਦਰਯਾਇ ਸਤਲੁਜ 
ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ॥ ਤੁਸੀ ਹੰਸ ਹੋ, ਨਾਮ ਦੀ ਚੋਗ ਚੂਗੋ ॥ ਤੁਸੀ 
ਸਭ ਪਹੜ਼ ਦੈ ਦਾਮਨ ਵਿਚ ਰਹੋ !। ਤੁਸੀ ਅਤੀ ਬਲ ਵਾਲ 
ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ॥ ਤੂਹਾਭੀ ਲੌੜ ਪਵੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ 
ਆਗਮਨ ਫੈਰ ਹੋਂਵੈਗਾ ॥ ਉਹਨਾ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਏਥੇ ਸੋ 
ਸਾਖੀ ਦੀ ਪੰਦਰਵੀ' ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਕਥਨ ਹੈ ॥ ਓਹ ੫੦੦ 
ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰਾਹ ਤਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਕਦ ਹੁਕਮ ਮਿਲੋ ॥ ਦਾਸ ਉਤੋਂ ਸੌਤ ̀ 
ਸੂਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ. ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਅਤੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ॥ ਜਦੋਂ 
ਭੀ ਕੋਈ ਸੌ. ਸਾਖੀ ਦਾ ਜਾਣੂੰ _ਕੌਡੇ ਘਾਟ (ਸ਼ਿਮਲੋ) ਆਯਾ, 
ਆਪ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ __ਸੋਲਨ ਤੋਂ 
ਸਦ ਲਿਆ ॥ ਬਬੇਕੀ ਸੌਤ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਦੇ ਭੀ 
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` (੧੧੦) 
ਦਰਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤ ਸੁਚਾਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮਾਹਰਫਤ ਮੈਨੂੰਕੰਡਾ 
ਘਾਣ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਸੋ ਸਾਖੀ ਅਤੇ ਭਵਿਖਤ ਬਚਨਾ ਦੇ 
ਨੀਤ ਨ ਇਹਨ ਕਲੀ 
ਹੂਰਾਂ ਨੌ ਹੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗਿਆਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ 
ਜੀ ਦਾ ਮੁਖ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ “ਗੜ ਅਨੰਦ ਫੋਰ ਵਸਾਵਹਿੰਗੇ ।” 

ਲਮੂਨੇ ਮਾਤਰ ਦੋ ਸਵੈਯੇ ਸੈਗਤ ਦੀ ਭੇਣਾ ਹਨ:- 
ਸਭ _ਸਾਧ_ਉਭਾਰਨ ਕੋ ਹਿਤ ਕੋ, 

`_ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਜਗਾਵਹਿੰਗੇ ॥ 
ਤੁਰਕੀ ਅਸ ਅਛਿ ਸੁਪੱਛਿ ਬਡੋ, 

ਸੁਣ ਭੂਤ ਪ੍ਰੈਤ ਪਿਸਾਚ ਪਰੀ 
ਇਹ ਜਾਪ ਜਪੈ ਗਤਿ ਪਾਵਹਿੰਗੇ ॥1 

ਗਿਰਹੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮਹਿ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਸੇਂ, 
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ਹਨ॥ ਅਤੀ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਹਨ॥ 

<<6== 

< / 

ਪਾ ਜਿ 

ਬੇਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾੜ ਪਹਿਰ ਕੈਦ ਹਕ 
ਬੈਠ ਥ॥ ਸਿਖ ਕੰਧ ਲਿੰਬਦਾ ਸੀ ॥ ਮੈਲਾ ਛੀਂਟਾ`ਗੁਰੂ 
ਕਕਾਰ (ਜਾ ਪਰ ਪੜਾ ॥ ਬਚਨ ਹੂਆ, ਸੈਗਤ ਨੂੰ, 
ਲੈਂਪਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਏਕ ̀ਤੁਮਾਚਾ ਮਾਰੋ ॥ਤਾਂ ਸੁਣ ਕਰ ਸਭ 
ਮਿ ਤਮਾਚੇਂ ਧਾਇ ਮਾਰੋ ॥ਸਿਖ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੂਆ॥ 

ਜੀ ਦੇਖਿਆ) ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਥੋੜਾ ਅਤੇ ਮਾਰ ਬਾਹਲੀ ॥ 

ਰ ਜੀ ਕਾ ਇਹ ਭੀ ਤੋਂ ਸਿਖ ਥਾ ॥ 
ਤੂਸਾਂ ਸਿਖ ਦੇ ਕੇਸ਼ਾਂ ਪਰ _ਧਪਾ ਮਾਰਿਆ; ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ॥ 
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ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਮੰਨੀਐ, ਤਾਂ ਸਿਖ ਹੋਈਦਾ ਹੈ ॥ ਭਾਈ ਸਿਖੀ ! 
ਦੂਰ ਹੈ॥ ਤੁਸੀ ਸਿਖ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਬਾਣਾ ਗੁਰੂ ਕੇ | 
ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਹੈ ॥ ਤਾਂ ਸਿਖ ਕੰਧਾਰੀ ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਨੈ ਬੋਰੀ | 
ਲਿਆਂਇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ॥ _..__ ॥ 

ਤਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਨਿਹਾਲ ਸਿਖਾ; ਸਿਖੀ ਗੁਰੂ ਕੇ 
ਹਜੂਰ ਕਰਿ ਢਿਤੀ ਆਹੀਂ ।ਤੁਹਾਡੀ ਰਖੀ ਸਿਖੀ ਗੁਰੂਕਿਆਂ ॥ 
ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਪਨੀ ਸਿਖ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਿਖ ਦੀ ਪੁੜ੍ਹੀ 
ਭੈਣ ਹੈਗੀ ॥_ ਉਹ ਕੰਨਿਆਂ ਬੋਲੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ, ਬਾਪਤ 
ਨੈ ਦਿਤੀ, ਸੈਂ _ਤਾਂ ਹਜੂਰ ਹੀ ਰਹਾਂਗੀ ॥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੋ, 

ਬਿਨਾ ॥ ਧਨ ਥੋੜਾ ਹੋ ਗਇਆ ॥ ਨੰਦ ਰਾਜ; ਮਹਾਰਾਜ) 
ਕਹਾਇਕੇ (ਹੁਕਮ ਦੇ ਕਰ) ਧਨ ਖਿੰਚ ਕਰਿ ਦਬਾਇ ਦਿਤਸ੍ਰ 
ਸੀ ॥ ਪ੍ਰਜਾ ਸਭ ਘਟ ਗਈ ॥ ਬਲਭ ਸੈਨਾ ਨੂੰ (ਬਲਭ ਰਾਜਾ 
ਕੀ ਫੌਜ ਕੋ) ਪਰਜਾ ਨੇ ਕਹਿਆ; ਕੈਨਿਆ ਹੀ ਲੈ ਕਰਿ ਰਖ 
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ਭਾਈ ਬੂਢਾ 'ਜੀ ਕਿਆਂ (ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੰਵਰ) ਜੀ ਨੇ 
ਕਹਿਆ; ਕਿ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀ ਨੇ ਸੁਣਾਈ 
ਬੀ॥ ਅਜੇ ਭੀ ਉਸਦਾ ਬੇਂਟਾ ਬੈਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ॥ 
ਸਿ ਬਾ ਪਰ 

ਹਾਲੀ. ਵਕ ਰਿ 
ਕਨਨ ਪਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ!-- 

ਤਾਕਤਾਂ ] 
ਰਿ ਚੜ੍ਹਾਣੇਂ ਵਾਲਾ। _ ] 
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ਰੀ 
ਗਿਰ 
ਪਥਮਾਨ=ਤਰੀਕਾ ਸੌਦਨੋ ਵਾਲੇ ॥ਕੋਈ ਮਿ ਉਤ | 
ਰ ਜਿਸ ਸੈ ਦੂਨੀਆਂ ਸੋਂ ਅਸ਼ਾਨਤੀ ਨਾਸ਼ ਹੈ 
ਸੀ ਰੀ | 

( 

ਕੁਲਕੋ ਨ ਜੋ ਨ ਡੀ ਉ॥ | 
ਏਕ ਬੋਜ਼ ਮਾੜਾ ਜੀ ਕਹਿਆ) ਮੇਰਾ ਮਨ ਥੋੜਾ ਹੈ 

ਤੇਰੋ ਮੋਹ ਕਰਕੋਂ ॥ ਬੋਫਾ; ਮੂਹ ਸੂਖ ਨਹੀਂ ਦੈਖਿਆਂ ॥ਪਹਿਲੋਂ 
ਪ੍ਰਲੌਕ ਸਿਧਾਰੇ ਆਪ (ਤੁਮਾਰੇ ਪਿਤਾ) ॥ ਅਜ ਹਉ ਇਕਤਿ 
ਆਇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ॥ -ਬੋਠ਼ਾ ਜੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੋ ਗੂਰੂ, ਤੂਸੀ ਸੌਰੈ 
ਜਨਮ ਸਮਰਬਤਾਂ ਵਾਲ ਅਤੇ ਦੇਖ, ਮੌਰੀ ਕਿਆ ਗੜਿ.(ਸੇਗੇ 
ਕਿਆ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ) । `ਮੋਹਿ; ਪਿਆਰ ਛੂਫਦਾ ਨਹੀ 
ਦੇ ਲਹ ਬਰੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਨ, ਕਲਜੂਗ! ਵਿਚ 

) ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ, _ ਏਸੇ ਵਾਸਤੋਂ ਰੰਨ ਸਮਾਧ ਹੋ 
ਇਹ ਲਨ 
ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਧਕ ਖਿਸਕ ਗਇਆ ॥ਤ ਹੁਣਾ ਤੂਸੀ ਮੁਝੋ ਕ੍ਰਿਪਾ 
ਕਰਿ ਕਹਿ ਦੇਢੋ ॥ “ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ; ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ”, 
ਇਹ ਬਾਰ ਮਾਨਕੋ ॥ ਤਾਂ ਸੁਨਕੇ ਚੁਪ ਤੋ ਉਠੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ 
ਕਿਨਾਰੇ ਸਿਲ ਪਰ.ਲੈ ਕੇ ਜਾਇ ਬੈਨੋਂ ॥ 

ਦੇਵਤ/ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹਣ) ਨਹੀ ਭਲੀ, 
ਪਰ ਕਹਣਾ ਬੇਣਾ; ਤੂਮਾਰੋ ਹਠ ਡੋਂ ॥. 
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(੧੧੫) 
--ਦੋਹਰਾ-- 

ਮੁਲ -ਜਬ ਉਠੇ ਹਮ ਪਾਉਨੋਂੱ, ਖੋਜੇ ਸਭ ਅਸਥਾਨ । 
____ ਜਗੌਯੋ ਚਿਤ, ਪੂਜੈ ਕਿਸੈ, ਤੁਰਤ ਹੋਇ ਪਥਮਾਨ ॥ 
ਅਰਬ-ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੋੱਟੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਰਵਾਨਾ ਹੂਏ,ਤਦ ਸਰਬ 

ਦੇਵ ਅਸਥਾਨ ਢੂੰਡ ਮਾਰੋਂ ॥ ਦਿਲ ਵਿਚ ਆਈ ਕਿ 
ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੋਈ ਵਿਉੱਤ ਬਣੇ , ਜਿਸ ਸੇ 
ਸੈਸਾਰ ਸੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਬਰ, 
ਜੁਲਮ ਰੋਕਾ ਜਾਵੈ ॥ 

ਮੁਲ -ਤਬੈ ਬੁਲਾਵਾ ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ ॥ 
ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਾਸੀ ਸਾਰ ਸੂਤ ਭਾਸ ॥ 

ਅਰਥ-ਤਦ ਪੰਡਤ ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਂਦਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ 
“ਜੀ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਅਤੋਂ_ਸਾਰ ਸੂਤ ਪੰਡਤ ਕਹਾ ਜਾਤ! 
ਥਾ/ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਗੋਤ ਵਿਚੋਂ” ਸਾਰ ਸੂਤ ਬ੍ਰਹਮਣ ਉਚੀ 
ਕੁਲ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)॥ 

ਮੂਲ -ਪਾੰਧਾ ਕਸਪ ਦੇਂਵ ਕਾ ਤੌਤ੍ਰ॥ 
ਜਪਦਾ ਰਹਤ ਦੈਵ ਕਾ ਮੰਤਰ ॥ 

ਅਰਬ-ਪੰਤਤ ਜੀ ਕੋ ਤੌਤੁ_ ਮੰਤ੍ਰ ਆਤੇ ਥੇ ਅਰ ਜੋ ਦੋਵਤੋਂ ਕਾ 
ਮੰਤ੍ਰ ਜਪਦਾ ਗਹਹਿੰਦਾ ਸੀ ॥ 

ਮੂਲ -ਬੂੜੈ ਆਂਇ ਕਪਾਲੀ ਮੋਚੇਨ ॥ 
ਗਏਂ ਵਸੋਂ ਤਹ ਰੈਨ ਦਿਨ ਸੋਚਨ ॥ 

ਅਰਥ-ਕਪਾਲੀ ਮੌਚਨ ਤੀਰਥ ਉਤੋਂ ਆ ਕੇ ਅਸ਼ਨਾਨ ਕੀਆ 
ਅਰ ਉਥੇ ਠਹਿਹਰਕੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਵੀਚਾਰ ਨੂੰ 
ਵੀਚਾਰਿਆ ॥ 
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`ਪੂਰਖ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ॥ 
ਮੂਲ -ਨਾਰਾਇਨ ਪੂਰ ਢਿਰ। ਪਹੂੰਚੇ ਜੈਗਲ ॥ 

ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਸਭ ਛੋਂਡੀ ਸੰਭਲ ॥ 
ਅਰਥ-ਨਾਰਾਇਨ ਪੁਰ ਕੋ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜੋਗਲ ਮੈਂ` ਪਯੂਚੇ ॥ 

ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਲਗ ਗਈ,ਅਸੀ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲਿਵੇਲੀਨ 
ਹੋਏ 'ਅਰ ਸਭ ਸੋਜ ਛੂਟ ਗਈ ਅਰਥਾਤ ਮਸਤਾਨ 
ਬ੍ਰਿਤੀ ਹੋ ਗਈ ॥ 

ਮੂਲ -ਮਨੂੰ ਮਾਜਰਾ ਅੰਬ ਬਗੀਆਂ ॥ 
ਊਪਰ ਨਹਰ ਅਮਹਨਿਸ ਬਸ ਰਹੀਆਂ ॥ 

ਅਰਥ-ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਗ੍ਂ ਵਿਚ ਜਿਥੈ ਕਿ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਬਾਗ 
ਸੀ; ਵਹਾਂ ਨਹਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੋ ਦਿਨ ਰਸੰਤ ਰਹਿਣੇ 
ਲਰੀ ॥ 

ਮੂਲ -ਮਥਰਾ ਮਿਸ਼ਰ ਮਿਲੈ ਜਿਉ ਸਿਖ ॥ 
ਦੇਖੋ ਹਮ ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਹੀ ਲਿਖ ॥ 

ਅਰਥੇ-ਸਿਖੋਂ ਵਾਂਗਰ ਮਥਰਾ _ਮਿਸ਼ਰ ਮਿਲਾ; ਉਸਨੋ ਸਾਨੂੰ 
ਗੁਰੂ ਤਸਵਰ ਕੀਤਾ । (ਅਥਵਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ 
ਲਾਯਾ ਅਤੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੂਛ ਲਿਖਤ ਅਰੰਭੀ ॥) 

ਮੂਲ -ਲਿਖੋ ਮਲੂਕੀ ਕਵਿਤ ਕਹਾਨੀ ॥ 
੍ ਤਾਂ ਦਿਨ ਹਮ ਪਦ ਭੈਟੇ ਜਾਨੀ ॥ 
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ਜਾਂਣਦਾ ਸੀ, ਅਰ _ਉਸ ਦਿਨ ਸੇ ਉਸਨੇ_ ਸਾਡੈ 
ਚਰਨਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ _ਸਾਡੇ ਕੌਲ 

ਰਵਿਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ॥ 
ਮੂਲ -ਸਤਿਗੂਰ ਸਿਰ ਪਰ ਫੌਰਾ ਪਾਨ ॥ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੇ ਤੂਮ ਹੀ ਕਾਹਨ ॥ 
ਅਰਥ-ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੋ ਮਿਰ ਤੋ ਹਥ ਰਖਿਆ 

(ਅਸ਼ੀਰਬਾਦ ਦੀ) ਅਰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋ ਕਾਹਨ ਹੋ (ਪਿਆਰੇ ਹੋ) । 

ਮੂਲ -ਮਨੂ ਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਚਲ ਆਏ ॥ 
ਧਨਖੀ ਖੋਤ ਲੰਘਤੇ ਭਾਏ ॥ 

ਅਰਥ-ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੂਏ ਅਰ ਧਨਖੀ ਖੋਤ 
(ਇਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ) ਸੇ ਗੁਜਰੇਂ ॥ 

ਮੂਲ -ਨਿਕਟ ਗਾਉ” ਬਿਪਨ ਕਾ ਥੋਰਾ ॥ 
ਰ੍ ਕੰਨਿਆਂ ਬੀ, ਤਿਨ ਗੁਰੂ ਨਿਹਾਰਾ ॥ 

ਅਰਬ-ਪਾਸ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਣ ਕੇ ਥੋੜੇ ਘਰ ਥੋ, ਇਕ ਓਥੇ 
ਕੰਨਿਆਂ (ਲੜਕੀ) ਥੀ,ਉਸ ਨੌ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸ਼ਾਨ 
ਕੋ ਦੇਖਾ ॥ ਰ੍ 

ਮੂਲ -ਤਿਹ ਘਰ ਵਸੇ ਕੂਪ ਪਰਤੀਤ ॥ 
ਘੋੜਾ ਕੁਮੈਂਦ ਰਹੈ ਗੁਰ ਰੀਤ ॥ 

ਅਰਥ-ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਉਤਾਰਾ ਲਿਆ) ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਮੋ ਹਦ` 
ਦਰਜੇ ਕਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾ ॥ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਕਸੈਦੀ 
ਘੌੜੇਂ ਕੀ ਭੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀ ॥ 
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ਵਦੀ 
ਮੁਲ -ਘੌੜਾ ਸੈਵਤ ਕੰਨਿਆ ਤਾਰੀ ॥ 
ਮਿ ਸਿੰਘ ਸਾਥ ਥੇ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਆਰੀ ॥ 

ਅਰਥ--ਪੌੜੋਂ ਕੀ ਸੈਵਾ ਕਰਤੀ ਲੜਕੀ ਪਰ ਦਿਆਲ ਹੂਏ, 
ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਆਦਕ ਸਿੰਘ ਭੀ ਨਾਲ ਸਨ ॥ 

ਮਲ -ਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜਣੁ ॥ 
ਰਾ ਬੁਧ ਸਿੰਘ ਨਾਈ, ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਭਟ ॥ 

ਮਥਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ,ਸੈਤਾ ਬੀਵਰ ॥ 
ਮਲਵਾ ਰਸੋਈਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੰਵਰ ॥ 

ਅਰਥ-ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਥ ਥੇ ॥ 
ਮਲ -ਸਾਤਵੈਂ ਦਿਨ ਤਹਾਂ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ॥ 

ਧੰਨਾ, ਬ੍ਰਹਮਣ ਕੇਸਵ, ਭਰ ਆਇਆ ॥ 
ਸਿ 

ਕੀਹ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਏ ॥ ਪਰ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ , 
(ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ) ਸੇ ਕੈਸੋ ਦਾਸ ਬ੍ਰਹਮਣ ਉਥੇ ਆ 

ਪੂਜਾਂ ॥ 
ਮੂਲ -ਤੁਰਕ ਤੁਰਤ ਮਾਰੋਂ ਬਿਧ ਐਸੀ ॥ 

ਨੈਨੂੰ ਪੁਤ੍ਰੀ ਸੇਵਹਿ ਬੈਸੀ ॥ 
ਨ ਤੁਰਕੋਂ' ਕੋ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ! 

ਮਾਰੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੈ ॥ 
ਮੁਲ -ਢੇਰਾ ਫਿਰਕੇ, ਸਿਰ ਪਰ ਚੜੋਂ ॥ 

ਰ੍ ਗੁਫਾ ਉਤੇ ਛੋਟੀ ਸੀ ਵੜੋ । 
.' ਅਰਥ-ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਹੋ ਕਰ ਸਭ ਪਹਾੜ ਉਤੋਂ 
੧. ਗਏ, ਮਰ ਛੌਟੀ ਸੀ ਗੁਫਾ ਵਿਚ ਭੌਰਾ ਕੀਤਾ ॥ 14 ਆਰ ਲਦ=੧=੪4੧=੬੦੦= --- 

ਮਾ ਜਗ 

੦02੦1 €161ਘਪੂ ।4੦॥੧੦॥1€161੦॥0&3।0੦11.੮੦॥॥ 



੦02੦1 €161ਘਪੂ ।4੦॥੧੦॥1€161੦॥0&3।0੦11.੮੦॥॥ 



( ੧੨੦ 
ਕਿ 

ਫਰਕ ਭੂਲ ਗਿਆ ॥ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ 
ਕਿਧਰ ਗਿਆ ਅਰ ਰਾਤ ਕਿਧਰ ॥ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇ ਸਿਮ- 
ਰਨ ਕਾ ਕਾਮ ਹੀ ਸਰਬ ਅੰਗੋਂ' ਮੇ ਬੂਲ ਰਹਾ ਥਾਂ ॥ 

ਮੂਲ -ਉਣ ਉਣ, ਮੁਣ ਮੁਣ ॥ 
ਗੁਣ ਗੁਣ, ਰੁਣ ਰੁਣ ॥ 

ਸੋਲਾਂ ਅੰਕ ਜਾਪ ਕੀਓ ਧੁਣ ਬੁਣ ॥ 
ਅਰਥ-ਆਹਿਸਤਾ, ਆਹਿਸਤਾ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਸੈਂ, _ਗੁਣੋ ਕੋ 

ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਗਾਯਾ ॥ ਜੌਲਾਂ ਪਹਰ ਧੁਨੀ ਲਗਾ ਕਰ 
ਜਾਪ ਕੀਆਂ ॥ 

ਮੁਲ -ਕੋਸਵ ਕਹਿਯੋ ਗੁਰੂ ਦੀਓ ਭੇਟ ॥ 
ਮੋਰਾ ਹੋਇਗਾ ਤੁਮਰਾ ਓਟ ॥ 

ਅਰਥ-ਕੋਸ਼ੋਂ ਪੰਡਤਜੀ ਨੰ ਗੁਰੂ ਜੀਕੋ ਕੁਛਸ਼ਕਤੀ ਕੋ ਭੇਂਟ ਦੇਣੇ 
ਕੋ ਕਹਾ ਅਰ ਯਿਹ ਭੀ ਕਹਾ; ਕਿ ਜੋ ਆਪ ਦਾਨ 
ਦੇੱਗੇ, ਮੋਰਾ ਅਰ ਆਪ ਕਾ ਵੁਹ ਸਹਾਇਕ ਹੋਗਾ ॥ 

ਮੂਲ -ਹਮ ਛੜ੍ਰੀ ਤੁਮ. ਸਾਰ ਸੁਤਈਆ ॥ 
ਹਮ ਸੁਤ ਤੁਮਰੋ,ਤੁਮਹ ਜਨਈਆ ॥ 

ਅਰਬ-ਅਸੀਂ ਛਤ੍ਹੀ ਹਾਂ ਅਰ ਆਪ ਸਾਰਸੁਤ ਬ੍ਰਹਮਣ ॥ 
ਅਸੀ ਆਪ ਕੈ ਪੁਤ੍ਰ ਸਮਾਨ ਹੈਂ, ਅਰ ਆਪ ਸਾਫ਼ 
ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ॥ 

ਮੂਲ -ਕਹਿਓ ਬਿਪ੍ਰ, ਤੁਮ ਹਮਰੋ ਅੰਗ ॥ 
ਜਾਨਤ ਹੋ ਤੂਮ, ਧਰ ਕੇ ਰੌਗ ॥ 
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( ੧੨੧) 
ਅਰਥ--ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੋ ਕਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਹੈ ॥ ਅਰ 

ਮੈਂ ਪਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪ ਕੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਅਨਭਵ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ॥ 

ਮੂਲ -ਦੇਵ ਅਰਾਧਨ, ਉਦਮ ਧਾਰਾਂ ॥ 
ਧੈਨ ਬੈਨ ਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਵੈਸ ਨਿਸਤਾਰਾ ॥ 

ਅਰਬ-ਆਪ ਨੌ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇ ਆਰਾਧਨੋ ਕਾ ਉਦਮ ਕੀਆ ਹੈ ॥ 
ਆਪ ਧੈਨਤਾ ਯੌਗ ਹੈ; ਆਪ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਸ ਕੋ ਤਾਰਾ 
ਹੈ॥ 

ਮੂਲ -ਮੋਰਾ ਕਹਿਣਾ ਤੂਮਰਾ ਹੋਤ ॥ 
ਰੈਨ ਦਿਨਾ ਨਿਤ ਪੜੋ ਸੁਚੇਤ ॥ 

ਅਰਬ-ਮੋਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋ ਲੀਏ ਹੈ ॥ ਦਿਨ ਰਾਤ 
ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੋ ਜਾਪ ਕੀਏ ਜਾਵੇਂ ॥ 

ਮੂਲ -ਸੁਧ ਕਾਇ; ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਰਹਣਾ ॥ 
ਮੋਨ ਹੋਇ, ਅਨਸੁਣੇਂ ਨ ਕਹਣਾ ॥ 

ਅਬ-ਬਯਂ ਕੋ ਪਵਿਤ ਰਖੋ,ਮ ਚਰਜ ਰਖਣਾ । ਖਸੋਸ 
ਰਹਿਣਾ, ਨਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਸੁਣੀਏ ਅਰ ਨਾਂ ਹੀ ਕੁਛ 
ਕਹੀਏ ॥ 

ਮੂਲ -ਜਾਂ ਬਿਧ ਮਾਤਾ; ਜੁਚ ਉਪਜਾਈ ॥ 
ਗੁਰ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਤ ਹੂਈ ਸਵਾਈ ॥ 

ਅਰਥ-ਇਸੀ ਭਾਂਤ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇ ਸਾਬ ਪਿਆਰ ਅਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਸਵਾਈ 'ਸੋ'ਸਵਾਈ ਕ੍ਰਿਪਾ 
ਹੋਣੇ ਲਗੀ ॥ 

ਮੂਲ -ਮਰਪੀ ਦੇਹ, ਗੈਹ ਕੀ ਬਾਤਾ ॥ 
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(੧੨੨) 
ਅਲਪ ਅਹਾਰ; ਘ੍ਰਿਤ ਤਿਲ ਸਾਤਾ ॥ 

ਅਰਥ-ਅਪਨਾ ਆਪ _ਅਰਪਨ ਕੀਆ, ਉਇ 
ਕੋ ਪਕੜੇਂ ॥ ਨਰਮ ਅਤੋਂ ਥੋੜਾ ਭੋਜਨ, ਘੀ ਅਰ ਤਿਲ 
ਕੈ ਸਾਥ ਖਾਨਾ ॥ 

ਮੂਲ -ਪਾਂਚ ਮਾਸ ਤੋਂ, ਨੈਨ ਉਘਾਰਾ ॥ 
ਲ ਸੁਪਨ ਸੂਹਾਇ ਆਵਉ ਇਕ ਬਾਰਾ ॥ 

ਅਰਥ-ਪਾਂਚ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋ'_ਜਰਾ ਅਖ ਖੌਲੀ ॥ ਸੂਫਲੋ 
ਮਾੜ੍ ਕਦੀ ਇਕ ਵੈਰ ਨੀਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ॥ 

ਮੂਲ -ਯਾਂ ਜੁਗ ਨਹਿ ਆਊ ਦਿਵ ਦੇਵਾ ॥ 
ਨਾਰੂ ਮਾਨੂਖੀ ਤੇਜ ਬਿਦੇਹਾ ॥ 

ਅਚੁਥ-ਇਸ ਯੂਗ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ̀ ਮਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ" ਪ੍ਰਗਟ 
ਹੋਤੀ॥ ਕਿਉਕਿ ਇਸਤ੍ਰੀ ਅਰ ਪੁਰਸ਼ੋ ਕਾ ਦਿਰ 
ਕਰਕੋਂ ਆਪਸ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਹੈ ॥ 

ਮੂਲ -ਤਬ ਜਾਗ੍ਹਤ ਸੂਪਨ 'ਏਕ ਮਮ ਭਇਆ ॥ 
ਬੀਤੇ ਮਾਸ ਨਵਮ, ਦਸ ਅਹਿਆ ॥ 

ਅਰਥ-ਤਦ ਜਾਗਨਾ ਅਰ ਸੌਣਾ ਮੈਨੂੰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਹੋਯਾ ॥ 
ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜਹੇ ਅਰ ਦਸਵਾਂ ਆਯਾ ॥ 

ਮੂਲ -ਇਕਾਦਸ ਤਿਥ ਨਵਮੀ ਮਾਈ ॥ ਤੇ 
ਰਵ ਦਿਨ, ਰਹਿਆ ਪਹਿਰਾਈ ॥ 

ਅਰਥ-ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਕਾ ਰੌਜ ਯਾਂ_ਨੌਮੀ ਬਿਤ, ਐਤਵਾਰ ਕਾ 
ਦਿਨ ਅਰ ਇਕ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਰਹਾ ॥ 

ਮੂਲ -ਬੋਲੋਂ ਮਿਸ਼ਰ; ਆਈ ਸੂਰ ਦੈਵਾ ॥ 
ਮਾਂਗੇਂਗੀ ਭੈਣ, ਦੇਹ ਸੂਖ ਸੇਵਾ ॥ 
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(੧੨੩ 
ਅਰਬ-ਮਿਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਆ 
ਰ੍ ਮਾਂਗੈਂਗੀ, ਪਿਆਰ ਕੇ ਸਾਥ ਉਸ ਕੋ ਦੋਂਣਾ ਹੋਗਾ ॥ 
ਮੂਲ -ਸੁਪਨ ਭਇਾਮਾਂ ਮੋਹ ਜਾਗ੍ਰਤ ਮਾਂਬ ॥ 
ਸਰ ਲੇ ਆਓ ਭੋਂਟਾ ਦਿਵ ਰਾਂਝ ॥ 

ਮੂਲ -ਕਾਲੀ ਆਵੈ ਅਥਵਾਂ ਪ੍ਰਾਤਿ । 
ਕੀ ਉਨ ਭੀਤ, ਚਿਤ ਰਖ ਸ਼ਾਂਤਿ ॥ 

ਅਰਥ-ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਤਾ ਸਵੇਰ ਵੇਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਗੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੇ 
ਉਸਕੋ ਬਠਾ ਲੇਨਾ ॥ 

ਮੂਲ -ਚਲੋ ਮਿਸ਼ਰ, ਕੁਛ ਮਨ ਭਇਆ ਥੋਰਾ ॥ 
ਜਾਂ ਬਿਧ ਮਮ ਢਿਗ ਕਰੀ ਨਿਹੌਰਾ ॥ 

ਅਰਥ-ਮਿਸ਼ਰ ਜੀ ਚਲੋਂ, ਉਨਕਾ ਦਿਲ ਥੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ,ਇਸ 
ਬਿਧ ਮਿਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇਂ ਪਾਸ ਅਰਜੋਈ ਕੀਤੀ ॥ 

ਸੂਲ -ਜਾਮ ਏਕ, ਦਿਨ- ਘੜੀਆਂ ਚਾਰ ॥ 
ਜਗ ਮਗ ਪਰਬਤ ਬੁਮਕੇ ਪਹਾਰ ॥ 

ਅਰਥ-ਏਕ ਪਹਿਰ ਅਰ ਚਾਰ ਘੜੀ ਨੂੰ ਦਿਨ 
ਥਾ (ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਦੇ ਲਗ ਭਗ ਰਾਤਿ ਸੀ) ॥ 
ਪਹਾੜੋਂ ਪਰ ਜਗ ਮਗ ਹੋਈ ਅਰ ਪਹਾੜ ਚਮਕ 
ਪੜੇ ॥ ਰ੍ 

ਮੂਲ -ਕਿਆ ਦਾਮਨ, ਕਿਆ ਸੂਰਜ, ਚੈਂਦਾ । 
ਦਮਕਿਓ ਗਗਨ, ਮੂਰਤ ਭੂਇ ਮੈਗਾ॥ __ 

ਅਰੇਥ-ਉਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੋਂ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ, ਸੂਰਜ ਅਰ 
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( ੧੨੪ ) 
ਚੰਦ ਕਿਆ ਹੈ ।। ਅਸਮਾਨ ਭੀ ਚਮਕ ਉਠਾ ਅਰ 

ਲਤਾ ਮੂਰਤੀ (ਸ਼ਕਤੀ) ਧਰਤੀ ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ 
॥ 

ਮੂਲ -ਮੀਚ ਨੈਨ ਉਠ ਹੂਆ ਠਾਂਡਾ ॥ 
ਨਿਰਖੀ ਏਂਕ ਬਾਰ, ਮੁਖ ਰਾਂਡਾ ॥ 

ਅਰਥ-ਮਖੋਂ' ਕੌ ਮੀਟ ਕਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆਂ ਅਰ ਏਕ ਬਾਰ 
ਹੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾ ਦੀਦਾਰ” ਕੀਆਂ ॥ 

ਮੂਲ -ਤੁਮ ਹੀ; ਤੁਮ ਹੀ; ਬਚਨ ਪ੍ਰਕਾਸਾ ॥ 
ਧਰਮ ਸਾਚ, ਭਇਓ ਆਜ ਨਿਕਾਸਾ ॥ 

ਅਰਥ-ਮਪ ਹੈ', ਆਪ ਹੈ; ਐਸੇ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਕੀਆ, (ਸੋ ਪਵਿਤਰ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਸੋ ਉਚਾਰਾ) ॥ਸਚਾ 
ਧਰਮ ਆਜ ਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਫ ਹੂਆ ॥ 

ਮੂਲ -ਮਗਨ ਹੂਆ; ਜਗ ਗਇਓ ਭੂਲਾਈ ॥ 
ਬੇਣਾ ਨਿਕਸਾ; ਭੇਣ ਕਹਾਈ ॥ 

ਅਰਥ-ਮਸਤ ਹੂਆਂ, ਅਰ ਜਗ ੂਲ _ਗਿਆ ॥ ਸ਼ਕਤੀ ਨੌ 
ਕਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪੈਦਾ ਹੋਗਾ, ਯਿਹ ਮੂਬ ਸੋ ਭੋਂਣ 
ਲੋ॥ ( 

ਮੂਲ -ਬੋਲੀ ਹੌਸਤ; ਨੀਚ ਗਰ ਜਾਨੀ ॥ 
ਪੰਥ ਕੇਸ ਦੀਆ, ਉਰ ਮਾਨੀ॥ __ ! 

ਅਰਥ=ਸ਼ਕਤੀ ਨੌ ਹੌਸ ਕਰ ਕਹਾ ਕਿ ਨੀਚ (ਮਲੋਂਡ) ਗਲ 
ਜਾਵੈੱਰੀ ਅਰਥਾਤ ਹੁਣ ਮਲੋਛੋ” ਕਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਗਾ | 
ਅਰ ਦਿਲ ਮੈਂ ਯਿਹ ਨਿਸਚੋਂ ਕਰ ਲੋ ਕਿ ਕੌਸੋਂ ਵਾਲਾਂ 
ਪੰਥ ਆਪ ਕੋ ਦੀਆਂ ॥ 1 
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(੧੨੫ ) 

ਮੁਲ -ਪੀਛੇਂ ਉਸਤਤ ਕਰੀਓ ਦਾਸਾ ॥ 
ਜਬ ਧਿਆਂਵੇਂ ਤੂੰ, ਆਊ ਊਲਾਸਾ ॥ 

ਅਰਥ-ਜਦ ਫਿਰ ਭੀ ਆਪ ਯਾਦ _ਕਰੇਗੋ ਅਰ ਉਸਤਤ 
ਕਰੋਗੇ ਤੋ ਮੈ ਖੂਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਊ'ਗੀ ॥ 

ਮੂਲ -ਚਖ ਮੀਚੈ, ਮੀਚ ਹੁਇ ਜਾਉ॥ 
ਪੀਛੋ ਤਬ ਭੀ ਪੰਥ ਨਿਕਸਾਉ ॥ 

ਅਰਥ-ਜਬ ਆਪ ਆਂਖ ਬੋਦ ਕਰ ਜਾਵੇੱਗੇ ਅਰ ਸਤਿ ਲੋਕ 
ਚਲੇ ਜਾਉਗੇ, ਆਪ ਕੋ ਪੀਛੇਂ ਭੀ ਪੰਥ ਕੋ ਖੜਾਂ 

ਕਰੂਗੀ ॥ 
ਮੂਲ ਚਾਲੀ ਬਰਸ ਪੀਛੇਂ ਵਰਤਾਈ ॥ 

ਰਹਾ ਰਾਜ ਤੂਰਕਨ ਕੋ ਖਾਈ ॥ 
ਅਰਥ-ਯਿਹ ਬਾਤ ਆਪ ਕੋ ਚਾਲੀ ਬਰਸ ਪਿਛੋ ਹੋਗੀ, ਜਬ 

ਤੁਰਕੋਂ ਕਾ ਰਹਾ ਸਹਾ ਰਾਜ ਭੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਗਾ ॥ 
ਮੂਲ -ਤੁਮਰੀ ਚਾਹ ਪੂਰਨ ਅਬ ਭਈ ॥ 

ਮੋਰੋ ਕਹਿਓ ਸਾਚ, ਦਿੜਹਈ ॥ 
ਅਰਥ-ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਇਛਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ॥ਮੋਰਾ ਕਹਿਹਣਾ 

ਸਚ ਜਾਨੋ ਅਰ ਇਸ ਸੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ॥ 

ਮੂਲ -ਸ਼ੋਸਤ੍ਰ ਛੁਰੀ ਲੋਹੁ ਇਹ ਮੇਰਾ । 
ਜਲ ਮਿਠ ਫੌਰਿ ਵਪ ਮਾਥਤ ਵੇਰਾ ॥ 

ਅਰਥ-ਯਿਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਸਤ੍ਰ (ਕਰਦ, ਤਲਾਵਾਰ)ਲੋ । ਮੀਲੈ ਜਲ 
ਮੇਂ ਫੋਰਨਾ ਅਰ ਮੁੰਹ ਮਾਥੇ ਪਰ ਜਲ ਲਗਾਨਾਂ 

(ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਪਾਨ ਕਰਨਾ)॥ 
ਮੂਲ -ਸੂਰ ਹੋਇਗਾ ਸਿਦਕ ਤੁਮਾਰਾ ॥ 
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( ੧੨੬) 
ਦੀਜੈ ਮਮ ਕੋ ਭੇਂਟ ਪਹਾਰਾ ॥ 

ਅਰਥ--ਜਿਉਂ' ਜਿਉਂ ਆਪਕਾ ਸਿਦਕ ਬਲਵਾਨ ਹੋਗਾ, ਮੁਝੇ 
ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋ ਜਿਆਦਾ ਆਪ _ਪਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ 
ਪੜੇਗਾ (ਮੁਝੇ ਜਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੜੋਂਗੀ 
ਉਰ ਰਕਤ ਨਿਕਾਰਾ ॥ 

ਬੂਦ ਲੇਇ ਅਪਰੂਪ ਸਵਾਰਾ ॥ 
ਅਰਥ-ਕਿਰਪਾਨ ਕੌ ਪਕੜ ਕਰ ਅਪਨੇ ਸਰੀਰ ਸੋ 

ਨਿਕਾਲਾ ॥ ਅਰ ਵੁਹ ਬੂੰਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋ ਦੇ ਕਰ ਅਪਨ 
ਸਰੀਰ ਪਵਿਤ੍ਰ_ਕੀਆ ॥ 

ਮੂਲ -ਲੈਕੜ ਬੋਲਾ ਭੈਂਟਾ ਲੋਹੂ ॥ 
ਕਛਨੀ ਭਛਨੀ ਛੁਹ ਮਮ ਹੌਹੂ ॥ 

( ਕਛਨੀ=ਕਛਹਰੋਂ ਵਾਲੇ । 
( ਭਛਨੀ=ਜਾਲਮੋਂ ਕੋ ਭਛਨਾ (ਖਾਣਾ) ਨਾਸ ਕਰਨਾ) 

_ (ਛੂਹ ਮਮ=ਮੋਰੀ ਤਾਕਤ ਸੈ। ] ! 
ਅਰਬ-ਲੈੱਕੜਾ ਸ੍ਰੀ ਹਲੂਮਾਨ ਜੀ ਬੋਲੇ । ਵਾਹਿ ! ਵਾਹਿ | 

ਖੂਨ ਕੀ ਭੈੱਦ (ਨਜਰੀਆ), ਮੈਂ ਭੀ ਆਪ ਕੋ ਵਰ 
ਦੌਤਾ ਹੂੰ, ਕਿ ਕਛਹਰੋਂ ਵਾਲ ਮੋਰੇ ਬਲ ਸੇ ਜਾਲਮੋਂ 
ਕੋ ਲੁਕਮਾ (ਗ੍ਰਾਸ) ਬਨਾਏੱਗੇਂ ਅਰਥਾਤ ਤੂਰਕੋਂ ਕ 
ਨਾਸ਼ ਕਰੇੱਗੇ ॥ ਨ 

ਮੂਲ -ਤੁਮਰੀ ਸਹਾਇ, ਜੁਧ ਮੈ ਆਊ ॥ 
ਪੰਥ ਲਾਜ ਕੋ,ਪਤਤ ਨਾਂ ਪਾਊ ॥ 

੨੫੬ 
ਕੀ ਲਾਜ ਕੋ ਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਕੀ ਹਾਨੀ ਨ ਹੋ, ਅਰ 
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(੧੨੭) 
ਸਭਤਾ ਕੌ ਕਾਇਮ ਰਖਨੇ ਕੇ ਲੀਏਂ ॥ 

ਮੂਲ -ਗਏ ਦੇਵਗਣ, ਮਨ ਮੋ ਉਲਟੀ ॥ 
ਜਗਤ ਰੀਤ ਸਭ,ਤਾੰ ਦਿਨ ਛੂਣਕੀ ॥ 

ਅਰਬ-ਦੇਵਗਣ ਚਲੋ ਗਏ ਅਰ ਮੋਰਾ ਦਿਲ ਦੂਨੀਆਂ ਤੇ 
ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੂਆ ॥ ਜਗਤ ਕੀ ਸਰਬ ਰੀਤ (ਚਾਲ) ਉਸ 
ਦਿਨ ਸੇ ਮੈਂ ਨੇਂ ਤਿਆਗੀ ॥ 

ਮੂਲ -ਕੁਛਕ ਅੰਤਰਾ ਮਾਤ ਸੋ ਰਾਖਾ.॥ 
ਨਹਿ ਪੂਛੋਂ ਦੈਂਵੀ ਇਹ ਭਾਖਾ ॥ 

ਅਰਬ=-ਕੂਛ ਭੇਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੈਂ ਛਪਾ ਰਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ, 
ਯਿਹ ਬਾਤ ਨ ਪੂਛੋ, ਜੌ ਜੋ ਮੁਝੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਕਹਾ ॥ 

ਮੂਲ -ਮਾਤਾ ਸ਼ਾਂਤਿ ਭਈ ਤਿਹ ਬੇਰਾ ॥ 
ਪੀਛੇਂ ਫਿਰੀ ਘਰ ਧਨਹਿ ਨਿਬੇਰਾ ॥ 

ਅਰਥ-ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਹਾਲ ਸੂਣ ਕਰ 
ਸ਼ਾਂਤਿ ਹੂਏ ਥੇ, ਘਰ ਕੌ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਕਿਉ” ਕਿ 
ਸਭ ਹਕੀਕਤ ਉਨ ਪਰ ਖੁਲ ਗਈ ॥ ਰੇ 

ਮੂਲ -ਗੁਰ ਮਾਇਆ ਨਹਿ ਜਾਤ ਬਖਾਨਾਂ ॥ 
ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ। ਹੁਇ ਮਸਤਾਨਾ ॥ 

ਅਰਥ-ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਅਦਭੁਤ ਖੋਲ ਕੋ ਕੋਈ ਲਖ ਨਹੀ 
ਸਕਤਾ ॥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਯਾ ਕਾ ਤਿਆਗ ਕੀਆ 
ਅਰ ਮਸਤਾਨੀ ਹਾਲਤ ਮੈਂ ਹੂਏ ॥ 
ਨੋਟ-ਜੋ ਭੀ ਨਾਮ ਕਾ ਅਰਾਧਨ ਕਰੇਂਗਾ, ਵੁਹਪਹਿਲੋ 

ਮਾਯਾ ਕੇ ਬੈਧਨੋ ਸੈਂ -ਛੁਫਕਾਰਾ ਪਾਏਂਗਾ ਅਰ ਉਸ ਕੀ ਨਿਜ 
ਘਰ ਸੋ ਸਮਾਈ ਹੋਗੀ (ਗੂਰ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਸੇਂਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਂਸੀ ਵੈ 
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( ੧੨੮) 

ਪਿਆਰੇ ਕਦਿ ਆਉ ਘਰੇ) _॥ ਐਸੇ ਚਮਤਕਾਰੇ ਕੋ ਅਨਭਵ 
ਕਰਕੇ ਵੁਹ ਮਸਤਾਨੀ ਹਾਲਤ ਮੈਂ ਹੋਗਾ ਅਰ ਦੂਨੀਆਂ ਸੇ 
ਅਤੀਤ ਹੋਗਾ ॥ ਸਭ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਸਚੋਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸਭ ਦੇ 
ਐਸੇ ਭਾਗ ਬਨਾਵਣ ॥ 
ਮੂਲ - ਕਹੇ' ਘੰਰ, ਕੁਲਕੇ, ਸਭ ਜਨ ਸਗਰੇ ॥ 

ਰਾਜਨ ਸੋਗ; ਵੈਰ ਭਇਓ ਤਗਰੇ ॥ 
ਅਰਬ-ਘਰ ਕੇ ਅਰ ਬੰਸ ਕੇ ਸਭ ਮਨੂਸ਼ ਆਖਣ ਲਰੀ ਕਿ 

ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੋਂ ਕੇ ਸਗ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਵੈਰ ਪੈ ਗਿਆਹੈ 
ਮੂਲ -ਰਾਜਾ ਸਭ ਮਿਲ ਧੂੂੋਮ ਮਚਾਈ ॥ 

ਲਰੇ ਸਿਖ ਗੁਰ ਮਸਤਕ ਨਿਆਈ ॥ 
ਅਰਥ-ਤਮਾਮ ਰਾਜੋਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੋ ਅਧਮੂਲ ਮਚਾਯਾ; ਪਰੰਤੂ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕਰ ਸਿਖੋ ਨੌ ਉਨ ਕਾ 
ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਆਂ ॥ 

ਮੂਲ -ਆਇਆ ਭੋਰ ਵਾ ਦਿਨ ਦਿਜ ਕੋਸਵ ॥ 
ਰ੍ ਹਾਥ ਜੋਰ ਬੋਲੋ ਸਭ ਸੇਂਸਵ ॥ 

ਅਰਥ--ਸੁਬਹ ਸਵੇਰੇ ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ ਬ੍ਰਹਮਣ ਆਯਾ ॥ ਅਰ ਸਤਿ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇ ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਲਗਾ ॥ 

ਮੂਲ -ਦੋਵ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੁਮ, ਮਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ॥ ਰ੍ 
`ਦੀਉ ਮੰਤ੍ਰ ਕੁਲ ਗੁਰ ਮੁਹਿ ਆਦਿ ॥ 

ਅਰਬ-ਮੌਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੋ ਦੇਵ ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਆਪ ਪਰ 
ਹੂਈ ਹੈ ॥` ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਸ ਨੋ ਹੀ ਆਦਿ ਮੈਂ; 
(ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ) ਆਪ ਕੋ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬੀ ॥ 1 

ਮੂਲ -ਸਵਾ ਲਾਖ ਦੇਉਂਗਾ ਧਨਾ ॥ ਹੂ 
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(੧੨੬) 
ਇਹ ਕਹਿ ਮੋਲਿਓ ਅੰਗਨ ਘਨਾ ॥ 

ਅਰਥ-ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ ਜੀ ਕੋ. ਸਵਾ ਲਾਖ ਰੁਪੈਯਾ ਦੇਣੋਂ ਕੋ ਕਹਾਂ 
ਅਰ ਵਿਹੜੇ ਮੈਂ ਥੈਲੀਆਂ ਰਖ ਦੀਨੀ ॥ 

ਮੂਲ -ਜਹਾਂ ਹਮ; ਤਹਾਂ ਤੁਮ,ਐਂਸੀ ਬਨੀ ॥ 
ਸਭਹੀ ਤੁਮਰੇ ਰਛਕ ਗੂਨੀ ॥ 

ਅਰਥ-ਜਹਾਂ ਹਮ ਹੋਗੇ, ਵਹਾਂ ਹੀ ਆਪ ਹੋੱਗੇਂ ॥ ਐਸੀ ਬਾਤ 
ਬਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ॥ ਆਪ ਵਿਦਵਾਨੋਂ' ਕੇ ਹਮ ਸਭ ਹੀ 
ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਕਦਰਦਾਨ ਹੈ ॥ 
ਰਿ 

ਕਹਿਣੇ ਲਗਾ ਕਿ ਮੁਬੋਂ ਸਚੋ ਨਾਮ ਕੀ ਅਭੁਲਾਖਾ ਹੈ॥ 
ਮੂਲ -ਤਬ ਬਿਪ ਗੁਰ ਸੋ ਜਿਉ ਗਨਾ ॥ 

ਗਇਆ ਕਹੂ ਫਿਰ ਗਿਨਾ ਨਾ ਸੁਨਾ ॥ 
ਅਰਬ-ਬ੍ਰਹਮਣ,ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸਾ ਕਹਣੇਂ ਕੇ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਨਾ 

`_ ਮਾਲੂਮ ਕਹਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ॥ ਉਸ ਕੇ ਮੁਤਲਕ ਕੂਛ 
ਸੂਣਾ ਗਿਣਾ ਨਹੀ ॥ 

ਮੂਲ -ਏਕ ਦਿਨਾ ਪੂਛੀ ਹੁਕ ਨਾਮਾ ॥ 
`_ ਥਾ ਸੋਢੀ ਗੁਰ ਵਪ ਬਿਸ੍ਰਾਮਾ ॥ 

_ਅਰਥ--ਇਕ ਦਿਨ ਇਕ ਸੋਢੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ 
ਪਾਸ ਹੀ ਗੰਹਤਾ ਥਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ 
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇ ਪੂਛੀ, ਕਿ ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ ਕਾ ਕਿਆ 

[ਹਸ਼ਰ ਹੂਆ ਹੈ, (ਵੁਹ ਕਹਾਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੂੜ ਨਹੀ 
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(੧੩੦) 
॥ 

ਅਤ 
ਬੋਲੋਂ ਗੂਰ ਇਨ ਦੇਹੀ ਪਾਈ ॥ 

ਸੀ ॥ ਕਿਆ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੀ 
ਚਲਾ ਗਿਆ ॥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੈ ਕਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ 
ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਲੈ ਲੀਆ ਹੈ ॥ 

ਮੂਲ -ਹਮਰੋ ਸਿਖ ਹੋਇ ਅਵਤਰੋਂ ॥ 
ਰਣ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਭੂਮ ਪਗ ਧਰੇ ॥ 

ਅਰਥ-ਹਮਾਰਾ ਸਿਖ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਜਨਮ ਲੀਆ ਹੈ ॥ ਰਣ . 
ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ ਅਰ ਧਰਤੀ ਪਰ ਆਯਾ ਹੈ ॥ 

ਮੂਲ -ਬਹੁਤਨ ਸੈਗ ਡਿਰੈਗਾਂ ਜਬ ਹੀ ॥ 
ਕਰੋ ਰਾਜ ਹੰਕਾਰੀ ਤਬ ਧੀ ॥ 

ਅਰਥ-ਬਹੁਤੋ' ਕੈ ਸਾਬ ਜਦ ਧਰਮ _ਯੂਧ ਰਿ 
ਹੈਕਾਰੀ ਰਾਂਜ ਸਾਜ ਕਰੇਗਾ ॥ 

ਮੂਲ -ਤੀਸਰੇ ਜਨਮ ਲਾਹੌਰ ਮੇਂ' ਜਾਵੈ ॥ 
ਤਬ ਉਧਰੇਗਾ ਮਮ ਢਿਗ ਆਵੈ ॥ 

ਅਰਥ-ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਜਨਮ ਲਾਹੌਰ ਜਾਵੇਂਗਾ ॥ ਉਸ ਦਾ 
ਉਧਾਰ ਤਦ ਹੋਗਾ; ਜਦ ਮੋਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆਵੇਂਗਾ॥ 
ਨੋਫ (੧ )-ਕਈਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ੋ ਦਾਸ 

੧੭੫੬ ਬਿਕ਼ਮੀ ਵਿਚ ਹੋਯਾ ਜਦ ਕਿ ਸਤਿਗੂ ਜੀ ਨ 
ਅੰਗ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਰੰਭਿਆ ॥ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਦਾ੧ 
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(੧੩੧) 
ਜਨਮ ੧੮੩੭ ਬਿਕ਼ਮੀ ਵਿਚ ਹੋਯਾ ॥ 

ਨੋਟ ਨੰ: (੨)-ਪੰਭਤ ਕੋਸ਼ੋ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ 
ਜਨਮ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਹਨ ॥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਸਿੰਘ 
ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤਕ ਆਪ, ਦਿਲੀ ਹੀ ਰਹੇਂਰੀ, ਉਪਰੈਤ 
ਜਦ ਲਾਹੌਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸਾਯਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਤਦ ਆਪ ਉਸ 
ਰਾਜ ਧਾਨੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ (ਲਾਟ) ਬਣਾਏ ਜਾਏੱਰੋਂ ਅਰ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਅਪਾਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ 
ਹੋਵੇਗਾ ਅਰ ਸਾਥ ਹੀ ਇਕੀਆਂ ਕੂਲਾਂ ਦਾ. ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ॥ 

ਜੱ 
ਅਗਲਾ 

ਕਾ ਤਕਰਾਰੀ ਹੈਗਾ ॥ ਹਸ ਕੇ ਬੋਲੋਂ, ਲਾਂਗਰੀ ਲੋਭੀ 
ਗੂਰੂ ਧਨੁ ਖਾਇਆ, ਮਸੈਦ ਸੀ 
ਹੈ। ਜਾਉ ਤੇਗ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਦੇਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ॥ ਸ੍ਰਾਦ 
ਬਹੁਤ ਦੇਗਾ ਮੇਂ ̀ਹੋਵੈਗਾ ॥ ਪਾਹੁਲੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਦੇਗ ਕਾ 
ਨਾ ਖਾਵੈਗਾ; ਸੋ ਸਿਖ ਨਹੀਂ ॥ ਭਾਈ ਰਹਤ ਕਰਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ 
ਸਿਖੋ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੋਂਵੋ ॥ ਜੋ ਜੋ ਛਕਾਵੈਗਾ, ਸੋ ਨਿਹਾਲ 
ਹੋਗਾ ॥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਸਭਨਾ ਆਸ਼੍ਰਮਾ ਤੋਂ ਤਿਆਗੀ ॥ਅਰਦਾਸ 
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(੧੩੧) 

ਕਰਿ ਵਰਤਾਵਣਾ ॥ ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ, ਕਹ ਕਰ ਛਕਣਾ ਅਤੋ 
ਚੂਲੀ ਪੜਨੀ ॥ ਘੋੜੇ ਸ਼ੰਸਤ੍ਰ ਦੀ ਨਿਤ ਖਬਰ ॥ ਔਰ ਤੁਰਕ 
ਸੋਂ ਵੈਰ ॥ ਪਹਾੜੀ, ਸੂਨਿਆਰ; ਮਿਤ੍ਰਾਈ ਨਹੀ ॥ ਖਰਚ ਗੁਰੂ 

ਉਠਾਇ ਲੋਵੈ ਅਤੇ ਖਾਇ ਤੇ ਲੌਭ ਕਰੋਂ ਅਤੇ ਸਿਖ ਦੇ ਘਰ 
ਮੱਦ ਨਜਰ ਦੌਖੋ, ਸੋ ਕਰੋੜੀ ਨਰਕ ਭੁਗਵੈਗਾ ਹਾ 
ਹਮਾਰਾ ਨਹੀ ॥ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀ ਕਰਣੀ ॥ ਅਤੋਂ 
ਸਿਖ, ਭੁਖੋ ਨੂੰ ਛਕਾਵੇਗਾ, ਸੋ ਜਗ ਕਾ ਬਲ ਪਾਵੇਗਾ (ਜੋਸੋ 

ਐਡ 

ਤੈਂ __ ਸਾਖੀ ਉਨੀਸਵੀਂ __ % 
ਨ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਿਖਾਂ ਨੈਂ ਅਤੇ ਘਰ ਕੋ ਸਨਥੋ- 
ਆ ਇਵ 
ਹੋਇਆ, ਤੂਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਹ 
ਨਹੀ ॥ ਭੁਲਾ ਦੋਂਖੋ ॥ ਤਾਂ ਕਹਿਆ ਪਾਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ 
ਖਜਾਨਾ ਮਾਲਵੇ ਜਾਣ ਦੇਵੋ ॥ ਘੇਰਾ ਚਉਣੋਂਰੋਂ ਥਾ; ਬੈਲ 
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(੧੩੩ ) 
ਭਰਕੇ ਨਿਕਾਸੇ ॥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਸੌਂਹ ਕਰੀ ਸੀ ਧਰਮ ਕੀ 
ਸੂਲਾ ਲਈ ਕਿ ਹਮ ਤੂਮ ਛਤ੍ਰੀਂ ਹਾਂ ॥ ਪਰ ਦੇਖੋ,ਜੋ ਮਾਲ.ਪਾਂਚ 
ਹਜਾਰ ਕਾ ਲਾਦਾ, ਭਰਮੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦੈਂਖ ਕਰਿ ॥ ਤਬ ਲੋ 
ਭਾਰੀ ॥ ਲਾਦ ਵਣਜਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇ ਹੀ ਲੀਏ ਥੇ ॥ ਲੋ ਕਹ 
ਦੌਖਣ ਲਰੇ ॥ ਗੋਨਾ ਸੇ ਪੱਥਰ, ਮਾਫੀ; ਈਂਫਾਂ ਭਰੋ ਥੇ, 

ਗੁਰੂਕਿਆਂ ਕਹਿ ਛੋਡਿਆ ਬੀ ਪਹਿਲੋਂ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ 
ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤੇ ਥੇ ॥ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀਏ ਖਿਸਾਣੈ ਹੂਏ ॥ ਤਾਂ 
ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਵੈਰੀ ਕਾ ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ ॥ ਖਾਲਸਾ ਵੈਰ ਕਾ 
ਬਦਲਾ ਕਰੋਗਾ, ਸੁਖ ਨ ਇਹ ਭੋਰੀਂਰੀ ॥ ਦਗਾ ਬੁਰਾ ਸਿਖੋ ॥ 
ਮਾਰ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਦਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਣਾ ॥ ਗੂਰੂ ਜੀ ਪਰ 
ਸਿਦਕ ਘਰ ਕੇ ਲੋਗੋ ਕੋ_ ਹੂਆ ॥ ਗੂਰੂ ਕਾ ਕਹਿਆ ਸਚ 
ਜਾਣਨਾ ॥ ਪਰ ਸੰਤੋਖ ਨ ਹੂਆ ॥ ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ॥੧੯॥ 

॥ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ॥ 

[ਤਾ 

ਤਰਾਂ ਆਪ ਕੋ ਕਦਮੈ' ਸੋਂ ਆਯਾ ਹੈ ॥ 
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1 

[ ਚੁਨੀ ਖੈਰ=ਐਸੀ ਨੇਕੀ । ਨ 

( ਜਨਾਤ=ਜਿਨ ਦੀ ਜਮਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਭੂਤ, ਐਸਾ ] 

(___ ਪ੍ਰ ਕਾ ਭੂਤ ਚਮੜਾ ਦੀਆ । 1 
1 
1 

ਖੜਾ ਹੂਆ, ਅਤੇ ਲੂਣ, ਖਾਲਸੇਂ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆਂ ॥ ਜਿਤ 
ਪਿ ਰੂ ਕੋ ॥ ਤਾਂ ਮਥਾਂ ਟੈਂਕਿਆਂ ਅਤੇ 
ਅਚੀਂ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ 'ਗੁੱਰੂ ਜੀ ਨੇ ॥ ਦਾ 

ਉਮਰ ਬਰ ਕਰਾਰ (ਆਪ ਕੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ) 
ਸੈਦੇ ਬੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੋਂ ਖੂਬ 

ਦੀਨ ਤਕਰਾਰ (ਲੜਾਈ ਮੋ ਬੈਦਾ ਆਪ ਕੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਮਾਨ 
ਕਰ ਅਛੀ ਤਰਾਂ ਸੈ ਆਪ ਕੇ ਕਦਸੋੱਪਰ ਗਿਰਾਂ ਹੈ)॥ __ 

ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਆ, ਤੁਮ ਬੈਗ ਸਮੋ, ਕੈਧਾਰੀ ਹੋ। 
ਪਹਿਲੇ ਗੂਰੂ ਨਾਨਕ ਭੇਟਿਆ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਬਾਗ ਮੈਂ ਸੇਵਾ 
ਕਰੀ ਸੀ ॥ਤਾਂ ਹਮ ਕਹਿ ਚਲੋਂ ਥੇ,“ਬੋਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਮਾਰਾ ਸ਼ਸਤ 
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੧੩੫ 
ਵਿ ਵਿ 

`` ਪੀਛੇ ਬੇਗ ਕੋ ਕਹਿਆ,_ ਤੁਪਕ ਕਮਾਲ` ਕਰਾਮਾਤ (ਬੰਦੂਕ 

ਚੱਲਾਨਾ, ਹਦ ਦਰਜੈ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ)ਹੈ, ਚੂਨੀ ਖੈਰ, ਖਿਲਿਸ਼ 
ਜਨਾੜ (ਮੁਥ ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰ ਐਸੀ ਨੈਕੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ 
ਧ੍ਰੋਮ ਕਾਂ ਝੂਤ ਚਮੜਾ_ ਦੀਯਾ ਹੈ) ॥ ਇਤਨੀ ਸੁਣੀ ਮੁਗਲ 
ਪਿਆ 
_ਅਤੇਂ ਵਜਦ ਸੇ ̀ਆਂ-ਗਿਆ,। 'ਮਸਤਾਨੀ ̀  ਬ੍ਰਿੜੀ ਸੌ 

' ਗਿਆਂ ॥ ਵਾਹਿ[ਵਹਿ!| _. 
ਨਰ ਪੈ ਪੜ ਜਾਵੋ ਲਜਰ ਤਰੀ ਭੂਹ ਦਾਨਾ ਰਹੋ 1 

ਆਸ਼ਕੋਂ' ਕੇਂ ਸਿਰਿ ਧੈਂ ਯੁ ਰਬ _ਪੀਰੇ-ਸੈਂ ਖਾਨਾਂ ਰਰੋ”-_ 

੮ ਜਹ: 
| ਰਤ ਦਿਤਾ ਸਾਰੀ. ਖੋਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਸਤਾਲਾਂ- 
। ਕਰ ਗਈ ॥ ਰਾਖ ਲੋਂਵੋਂ, ਰਾਂਖ ਲੋਢੋ ਪੁਕਾਰਦਾ ਪੂਕਾਰਦਾ 

000੦1 €16॥ਘਹੂ 0੦॥੧੦1॥1€1610॥0&3।0੦11.੮੦॥॥ 



ਆ ੦੦੬ ੨੨. 

ਬੇਗ ਦੇ ਹਥੋਂ ਸੈਫ (ਤਲਵਾਰ) ਸੰਗ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ॥ ਗੂਰ 
ਲੌਕ ਜਾਇ ਬਸਾ ਗੂਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ਬਡਾ ਕੌੜੂਹਲ ਹੂਆ ਦੇਵ 
ਲੋਕ ॥ ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ॥ ੨੦॥ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ॥ 

ਨਰ 

ਤ੍ ਸਾਖੀ ਇਕੀਵੀਂ_ 
$ 

ਭਲ ਲੇ ਲੇ ਕੇ ਲੇ ਕੱਲ ਕਦ 2 = ਦੇ 

( ਫਤੋਂ ਪੁਰੀਏ=ਫਤੋ ਪੂਰ ਕੇ। 
( ਨਾਹਿਣੀਏ=ਨਾਹਨ ਕੈ । 

ਪਹਾੜੀਏ ੨੨ ਰਾਜੋ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ੨੨ 
ਰਾਜੋ ਆਖਦੇ ਸਨ ॥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਮੁਖੀ ਸਨ ਅਤੇ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ 

1 
1 
1 
1 
1 

ਧਾਰ 
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( ੧੩੭ ) 

ਦੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ॥ 
( ਰਾਜ ਸਿਪਾਹ _ਸਭ _ ਹਜਾਰ _ਦਸ=ਪਹਾੜੀ ) 
॥ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਸ ਹਜਾਰ ਸੀ । 
( ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਅਠ ਸੈੈ=ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫੌਜ ਕੁਲ 
! ਅੱਠ ਸੌਸੀ। 
[ ਤੈਗ=ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ; ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ । 
ਤਰਵਾਰ=ਰਾਰਾ, ਲਲੋਂ ਨਾਂਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

[ 'ਬਰਿਆਰ=ਜੁਵਾਨ, ਬਹਾਂਦਰ । 
[ ਤਣ ਬੂਰ=ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ । 
[ ਗਜ=ਹਾਬੀ । 

`( ਸਾਲ=ਸੁੰਦਰ। 
ਆ ਰ੍ 
ਫੁਰਕਾ=ਫੁਰਕੜਾ ਮਾਰਿਆਂ । 
ਉਇ 
ਉਮਡਣਾ=ਉਲਰਨਾ । 

( ਡੁਗਰਾਨ=ਭਗੌੜੇ, ਭਜਣ ਵਾਲੋਂ । 
( ਬਿਸਮਾਦਿ=ਅਸਚਰਜ ਹੋਣਾ । 
(( ਅਨਸਟਕਾ=ਬਰੀਰ ਨਸ਼ਾਨ ਕੇ । 

ਪਿ ਦੇ ਦੇ ਕੋ ਕਲਪ ਦਿ ਦਿ ਦੇ ਦਰਦ 
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( ੧੩੮ ) ਰੂ 
( ਬ੍ਰੰਦ=ਬਹਾਦਰ । । 
( ਆਨ=ਸੌਰੀਧ, ਕਸਮ, !ਮਣਾਖ । | 

ਏਕ ਬੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ_ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਭਜਾਈ ॥ 
ਰਾਜੋ ਜੋਰ ਕਰ ਲੜੋਂ ॥ ਹੰਢੂਰੀ, ਕਹਲੂਰੀ, ਚੰਬੇਲ ਫਤੋਂ 
ਪੂਰੀਆ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਹਿਣੀਆਂ ਦੇਵ ਸ਼ਰਨ ॥ ਰਾਜ 
ਸਿਪਾਹ, ਸਭ ਹਜਾਰ ਦਸ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਲ ਆਠ ਸੈ ॥ 

ਮੂਲ -ਜੂਧ ਜਾਗਾ; ਤਬੈ ਸੀਸ ਬਾਗਾਂ ॥ 
ਅਰਥ-ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੋਂ ਦਿਲ ਮੈਂ` ਉਮੰਗ (ਚਾਉ) 

ਧੈਦਾ ਹੂਆ ॥ 
ਮੂਲ -ਛੁਟੀ ਤਰਵਾਲ, ਕਟੇ ਬਰਿਆਰ ॥ 
ਅਰਥ--ਤਲਵਾਰਾਂ_ ਚੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਮਾਰੋਂ ਗਏ ॥ 
ਮੂਲ -ਗਿਰੈਂ ਰਣ ਸੂਰ, ਰਾਜ ਸੂਖ ਕੂਰ ॥ ਰ੍ 
ਅਰਥ-ਰਣ ਵਿਚ ਸੂਰਮੇ ਗਿਰ ਪੜੋਂ (ਮਾਰੇਂ ਗਏ) ਅਫਸੋਸ, 

ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਖ ਕੂੜਾ ਹੈ ॥ 
ਮੂਲ -ਬੈਠੇ ਗੁਰ ਦੂਰ, ਦੋਖੋ' ਰਣ ਬੂਰ ॥ 
ਅਰਥ-ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੌਗ ਦੋਖ ਰਹੇ 

ਸਨ॥ 
ਮੂਲ -ਲੋਹੂ ਨਦ ਲਾਲ, ਘੌੜੋ, ਗਜ, ਸਾਲ ॥ 
ਅਰਥ-ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਾਲ ਨਦੀ ਵਗ ਤੁਰੀ, ਜਦ ਕਿ ਚੰਗੇਂ 

ਘੋੜੇ ਹਾਬੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ॥ 
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( ੧੩੯ ) 

ਮੂਲ -ਆਖਰ ਜਿਉਂ ਹੋ, ਖਾਲਸਾ ਖਲੋ ॥ 
ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਸ 

ਤੋ ॥ ਜੋ ਹੋ, ਸੋ ਹੋ॥ 
ਮੂਲ -ਹਾਰੇਂ ਡੁਗਰਾਨ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦਿਖਾਨ ॥ 
ਰਜ ਹਰ ਅਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇਂ ਨੇਂ ਦੇਂਖੇ ॥ 
ਮੂਲ -ਘੋੜੇ ਨੀਲ ਪਰਚਾਇ, ਪੀਛੋ ਮੁੜੇ ਬਿਸਮਾਇ ॥ 
ਅਰਥ=ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੋਸਾ` 

ਕੌਤਕ ਕੀਆ; ਕਿ ਪਿਛੈਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਏ ॥ 
ਮੂਲ -ਸੁਣੀ ਰਣ ਮਾਹਿ, ਹਟੇ ਸੂਰ ਅਨੂਰਾਹ ॥ 
ਅਰਥ-ਰਣ ਭੂਮੀ ਮੇਂ ਜਦ ਸਿੰਘੋਂ ਨੇਂ ਐਸੀ ਅਸਚਰਜ ਬਾਤ 

ਕੋ ਸੁਣਾ` ਤਬ ਸੂਰਮੇਂ` ਅਪਨੇ ਅਪਨੇ ਪੈੱਤੜੋਂ ਸੇ 
ਪੀਛੈਂ ਹਟੇ ॥ ੍ 

ਮੂਲ -ਖਾਲਸਾ ਸਭ ਹਟਕਾ, ਵੈਰ ਅਨਸਟਕਾ ॥ 
ਅਰਥ-ਖਾਲਸਾ. ਸਾਰਾ _ਪਿਛੇਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਵੈਰੀ ਨਸ਼ਾਨੇ 

ਮਾਰਨੇ ਤੋਂ ਰਹੇਂ ॥ 
ਮੂਲ -ਪੁਕਾਰੇ ਸਭ ਸਿੰਘ, ਘੋੜੇ ਦੌੜਾਇ ਭਾਖੋਂ' ਬ੍ਰਿੰਦ । 
ਅਰਥ-ਸਭ ਸਿੰਘਂ' ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀ ਅਤੇ ਜੋਧੇ ਬਹਾਦਰ ਘੋੜੇ 

ਦੌੜਾਇ ਕੇ ਬੋਲੋਂ ਤਬ ਦੌੜ ਕੇ ਨੌਰੈਗ ਸਿੰਘ ਪੜੇ ਕੋ 
ਕਹਿਆ ਮੂੰਹ ਤੋ (ਅਪਨੇ ਮੁਖ ਤੇ) ॥ 

ਨੀਲਿਆ, ਖੜਾ ਰਹੁ ਆਨ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਮਤ ਜਾਈਂ ॥ 
ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਥੈਮ ਗਇਆ ॥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਚੀਆਂ 

ਤੋਂ ਅਡੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇਂ, ਪਰ ਅਗੇ ਲਕੀਰ ਕਰੀ ਥੀ, ਸੋ ਨਾ 
ਲੰਪਤਾ ਹੂਆ ॥ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੀਲੇ ਘੌੜੇਂ ਤੋਂ ਉਤਰ 
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( ੧੪੦ ) 

ਬੈਠੰ, ਅਤੇ ਬੋਲੋ ਕਿ ਤੂੰ ਪੀਛੋ ਮਸੈਦ ਥਾਂ ॥ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਖਾਂਵਦਾ 
ਰਹਿਆ ਗੁਤੂ ਕੀ ਭੇਟਾ, ਹਮ ਜਾਣਿਆਂ ਹੈਗਾ ॥ ਤਾਂ ਘੋੜਾ 
ਫੁਰਕਾ ॥। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੋਠ ਕਹਿਆ ॥ 

/ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ”! ॥ 
ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੋ ਕੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ ॥ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਕਾ 

ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇਂ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ ਹੈ ॥ 
ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮਾਰੋ ਫੌਜ ਨੂੰ ॥ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਮੁੜ ਕਰ 

ਲੜਲੈਂ ਲਾਗਾ ॥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਕਰ ਸਾਤ ਤੀਰ ਚਲਾਏ, ਤਬ 
ਧੂੰਕਾਰ ਪੜੀ ॥ ਉਮਡੀ (ਉਲਰੀ) ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ ॥ ਜੀਤ ਕੇ 
ਜੋਰ! ਆਏ ॥ ਗੂਰੂ ਜੀ ਉਠ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਚਲੋ ਆਹੋ (ਵਾਪਸ 
ਆਏ) ॥ ਸਭ ਸੂਖ ਹੂਆ ॥ 

ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ॥ ੨੧ ॥ ਬੋਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ 

ਨੈ 

,ੰਨੋ ਸਾਖੀ ਬਾਈਂਵੀਂ' ਪੈ, 
'<੬<। 32 #।<<- << 

( ਕਰੀ=ਰ ਲਰੋ ਦੀ ਕੀ (ਜਮੀਨ ਪੁਟਣ ) 
( 
(ਨਾਲ ਕਿਆਰੋ ਖੌਲਦੇਂ ਅਤੇਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ 
ਰਾ -; ਹਨ ॥ ਕੋਠੈਂ ਲਿੱਥਲ ਲਗਿਆਂ ਗਾਰਾ ਭੀ 

੦02੦1 €॥6॥ਘਪੂ ।4੦॥੧੦॥1€161੦॥0&3।0੦11.੮੦/॥ 



ਰਿ ਿ ਤ 

( ਬਤਾਉਨੀ=ਬਾਤ । 
( ਦਉਰ-ਇਸ ਕਲਜੁਗ ਕੋ ਜਮਾਨੇ ਸੇ । 

(ਕੀਆ); ਅਤੇ ਧੁਨਿਕ, ਵਾਜਾ; ਸੁਰ, ਤਾਲ; ਸ਼ਬਦ ਏਕ 
ਕਰਿ ॥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸੂਣਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੌ ਕਰਿ ਕਹਿਆ ॥ ਵਾਹਿ 
ਵਾਹਿ ਭਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦੀਆਂ ਰਾਗੀਆਂ 
ਨੈ॥ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਆ, _ਭਾਈ, _ਕਹੀ _ਲੁਪਾਈ 
(ਲੁਕਾਈ) ॥ ਹੂ 

ਤਾਂ ਸਿਖਾਂ ਪੁਛਿਆ, ਸਚੋਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ; ਜਾਹਰ ਕਰੋਂ, 
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=ਦੌਹਰਾ- 

ਪੰਡਿਤ, ਪਾਂਧੇ, ਜੋਤਸ਼ੀ, ਰਾਗੀ; ਪ੍ਰੇਰਕ, ਭਾਮ ॥ 
ਔਰਨ ਕੋ ਕਹਤੇ ਰਹੈ; ਆਪ ਨ ਕਰੈਂ ਆਰਾਮ ॥ ੧॥ 

ਸੋਭਾ, ਦੰਭੀ ਜਾਪਕੀ, ਤਾਪ ਕੀ ਕਰਨੀ ਨਾਹਿ ॥ 

1 ₹ 
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ਰ੍ ( ੧੪੩ ) 
4 ਮਹਘੋ_ਅਚੈਂ'; _ਤਿਵੈਂ ਲੀਜੀਏ ਰਾਹ ॥ ੨ ॥ 

ਪੜਿਆ, -ਰਹੇਂ ਬਤਾਊ . ਕਠਉਰ ॥ 
ਹੈ ਬਤਾਉਨੀ, _ ਬਿਰਲਾ ਸਮਥੇ ਦਉਰ ॥ ੩ ॥ ਤੈ, ਕੱ ਹੀ 

“ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ) 
ਤਿਨ _ਕਾ` ਲੇਖਾ _ ਨਿਬੜਿਆ” ॥ 

ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ॥ ੨੧ ॥ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ॥ 

ਨਟ 

ਸਾਖੀ ਤੋਈਂਵੀਂ _ ”%. 
ਟੱ 4 “੮ € “ਲਨ (੮ ਵਨ <੧> ੨੨ <੩> ਪਨ 6 -ਕਨ- 09 “੧੭ ਅਨ 

9. ਡੀ ( ਭੁਲੀ=ਡੋਲਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ । ] 
 ਰਿਸੈ=ਗੂਸੇ ਹੂਏ। ਰ 
[ ਕਾਇਰ= ਬੁਜ਼ਦਿਲ, ਡਰਪੌਕ । ] 
! ਰਜਾਈ =ਰਾਜ ਗਦੀ । 
ਏਕ ਬੇਰ ਅੰਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੂਆ; ਤਾਂ ਜਗਤ ਡੂਲੀ ॥ 

ਦੇਖਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ; ਧਨ ਅਤੋਂ ਅੰਨ ਲਗੇਂ ਦੇਂਵਣ ॥ ਲੌਕ ਅਤੇ 
ਸਭ ਰਾਜੋ ਅਸਚਰਜ ਹੋਣ ਲਗੀ ॥ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਗੂਜਰੀ 
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` (੧੪੪) 
ਠਾਕਿਆ, ਲੰਗਰ ਥੋੜਾ ਕਰੋ ॥ ਤਾਂ ਸਿਖਾਂ ਕਹਿਆ, ਸਚੇ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹਿ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਆ ਹੈ, ਸਰਫਾ ਕਰੋ ॥ ਕਾਲ ਦੀ 
ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾ ਕੂ ਚਿਰ ਹੈ ॥ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕਰ ਹੱਸੇ ॥ 
ਗੁਜਰੀ, ਉਜੜੀ, ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੈਕੋਚ ਨ ਕਰੀਏ, ਕਰਤਾਰ ਦਾ 
ਭਾਣ' ਹੀ ਹੈ ॥ ਭਾਈ ਨਾਰ; ਖਤ੍ਰੀ, ਦਾਰਿਦੀ, ਨਵਾ ਚਾਕਰ, 
ਨਿਆਣੀ ਧੈਨ, ਬਾਲਕ, ਕਾਇਰ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਖਤਿਆਰੀ 
ਬੂਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ॥ ਭਾਈ ! ਮਸੰਦਾਂ, ਘੋਂਕਆਂ, ਤੇ ਸਿਖਾਂ 
ਨਵਿਆਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੋ ਅਕਲ ਦਿੜਾਈ ਐਸੀ; ਮੈਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। 
ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਤੇ .ਦੇ ਭੀ ਸਿਖ ਬਿਰਲੇ ਹੈਨ ॥ 

ਭਾਈ ! ਕਰਨ ਮਾਰਿਆ ਥਾ ਪਾਡਵਾੰ ਨੈ ॥ ਕੁੰਤੀ ਨੇਂ 
ਕਹਿਆ; ਕਰਣ ਥਾ ਮੋਰਾ ਕੁਆਰੀ _ਦਾ; ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੁਤ 
ਜਨਮਿਆਂ ਸੀ ॥ ਤਿਸ ਕਾਂ ਕਰਮ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਕ੍ਰਿਆ ਬੇਟਾ 
ਕਰੀਓ ॥ ਤਾਂ ਲ਼ੁਮਿਸ਼ਟਰ ਬੋਲਿਆ; ਹੁਣ ਕਹਿਆ ਹਤਿਆ“ 
ਰੀਏ॥ ਮਾਰਨੇ ਕ! ਦੌਸ਼ ਕਿਸ ਨੂੰ ॥ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ 
ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ॥ ਬੜੇ ਭਾਈ ਕੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਰੀਂ 
ਲਗ ਕੇ ॥ ਜਾਉ, ਅਬ ਮੂੰਹ ਨ ਦਿਖਾਉ_ ॥ ਸਰਾਪ ਹੂਆ 
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਬਾਤ ਨਾ ਪਚੀਓ, ਅਰ_ਜਿਸ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ 
ਹੁਕਮ ਹੋਵੈ, ਉਹ ਘਰ ਦੂਰ ਹੋਈਓ ॥ ॥ 

ਪੁਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦਰਜੋਧਨ ਗਇਾਮਾ ॥ ਕੋਕਈ 
ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਾਨਿਆਂ, ਤਾਂ ਦਸਰਥ ਮਰਾ ॥ ਜਿਸ ਘਰ ਦੋ ਮਤੋ,! 
ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਹਿੰਦਾ ॥ ਇਸ ਘਰ ਸਦਾ ਅਪਦਾ ਅਤੇ 
ਖੜ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਮੋਰਾਂ ਪੰਥ ਲੂਟੋਗਾ ਤੇ ਸਿਖ ਬਾੜਾਂ ਵਿਚ 
ਅਪਦਾ (ਮੁਸੀਬਤ) ਭੌਗਣਰੀ ॥ ਤੁਰਕਾਂ ਤੇ ਖਲੜੀਆਂ ਉਤਰਾ:੍ 
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(ਰਾਜ ਗਦੀ) ਦੂਰ _ਕਰੂੰਗਾ ॥ ਸੂਰਮਿਆਂ ਤੇਕਾਇਰ ਅਤੋ 
ਕਾਇਰਾਂ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ॥ ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਮਜੂਰ (ਨੌਕਰ) ਪੁਰਖ ਅਤੇ 
ਤੀਵੀਆਂ ਸਿਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿ 
ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਇਗਾ ॥ ਬਰਸ ਚਾਲੀ ਅੰਤਰ (ਤਕ 
ਵਰਤੋਂ ॥ ਸਉ ਵਰੇ ਪੀਛੇ ਦੀਆ ਰਮ 
ਹਣਾਇ ਧਰਾ (ਮਾਤਾ ਕੇ ਐਸਾ ਕਹਣੇਂ ਅਰ ਕਲਪਨਾ ਸੋ, 
ਖਾਲਸੇ ਕਾ ਦੁਖ ੧੦੦ ਸਾਲ ਬਾਹਦ ਦੂਰ'ਹੋਗਾ) ॥ 

ਤਾਂ ਸਿਖਾਂ, ਮਾਤਾ ਕੋ ਬਖਸ਼ਵਾਯਾ ॥ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, 
ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਕੇ ਲੰਗਰ' ਚਲਾਉਗੇ ਤਾ ਸ੍ਰਾਪ ਨ ਆਵੇਂਗਾ ॥ ਨਹੀਂ 
ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਅਟਕਾ, ਸਰਾਪ ਸਟਕਾ ॥ ਉਸ ̀ ਹੀ ਬੇਰ, ਸਿਖ ਸੋ 
ਮੂਹ ਫੇਰਾ (ਜਬ ਸਿਖੋਂ` ਸੇ ਸੇ_ਮੂੰਹ ਫੋਰੋਰੀ, ਉਸੀ ਵਕਤ ਸ੍ਰਾਪ 
ਲ਼ਰੀਗਾ) ॥ 

ਚਲੋ ਸਿਖੋ ਮਾਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ, ਦਮਦਮੇ ਕਾ 
ਫਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ॥ ਜੋ ਸੋਰਾ ਸਿਖ ਦਮਦਮੇ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰੇਂਗਾ, 
ਮੈ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਾਸੀ ਕੀ ਗਤਿ ॥ ਗੂਰੂ ਕਾ ਘਰ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਕੀ 
(ਕੰਤ ਸਖੀ ਖੂਰੀ ਰੋਈ ॥ ੨੩ ॥ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ॥ 

। 

ਹ ਉਰ 

ਰੀ 

“੮ 

ਟੀ 
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(੧੪੬) 

ਰਿ '95 ਘਨ ਲੇ ੦੦੦ 9੭ ੧੦ 2 -੨੨> 6 “ਨ 6 -ਕਉਨਾ “ਦਮ “ਉਨ” ਕਤ ਆ ਕੇਲਾ ਕੱ 

ਉਰ “ਜਿੰਨਾ (ਭੂਤਾਂ) ਦਾ ਬਹੁ ਬਚਨ ਹੈ। _ 1 . 
ਏਂਕ ਬੈਰ ਸਿਖਾਂ ਪੂਛਿਆ; ਜੀ ਸਚੋਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ;ਸ਼ਹੀ 

ਕਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ॥ ਜਾਹਰ ਕਰੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸ 
ਗਤਿ (ਮੁਕਤ) ਹੈ ॥ ਤਾਂ ਹਸ ਬੋਲੋ; ਗੁਪਤ ਪੂਛੀ ਸਿਖੋ ॥ ਗੁ 
ਜੀ ਅਪਣੀ ਸੈਗਤ ਆਪਣੇਂ ਹਜੂਰ ਰਖਦਾ ਹੈ ॥ “ਅਪ 
_ਸੈਵਕ ਕੀ ਆਂਪ ਪਤਿ ਰਾਖੈ? ॥ ਕਲਜੁਗ ਘੋਰ ਹੈਗਾ, ਅੰ 

ਵਣ ਨੂੰ ॥ ਇਹ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਵਿ 
ਸਿਦਕ ਸਾਬਤ (ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਸਾਬਤ ਹੈ) ਤਦ ਸਿਖੋਂ' ਕੇ ਹੂਕ 
ਵੀ ਰਤ ਲੇ । 

-'% 
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( ੧੪੭ ) 
ਹੈਨ ॥ ਗੁਰੂ ਖੜੇ ਸੈਗਤ ਸਣੋਂ ਉਡੀਕਣਰੀਂ ॥ ਸੋਲਾਂ ਤਤਾਂ ਦੀ 
ਦਿਹ ਧਾਰਕੇ ਸਿਖਾਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੱਰਨਰੀਂ ਦਸਹਜਾਰ ਬਰਸ 
ਲਗ ॥ ਕਿਵੈੱ' ਸਿਖ ਹਮਾਰੇ ਵਲ ਆਵੈ ਜੋ ਆਵਦਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਸੋ ਰਲਦਾ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ ॥ ਛਪਨ ਕਰੌੜ ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਉ 
ਪਿਆਂ ॥ ਕਲੂ ਕਾਲ ਵਿਚ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸੁਧ 
ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਤਾਰਨੇ ਹੈਨ ॥ ਗੁਰੂ ਉਡੀਕਦੇ ਹੈਨ ॥ 

ਕਵੈਰ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗ ਅਤੇ ਭੂ ਪਰ (ਧਰਤੀ ਪਰ) 
ਰਿ ਲਾਉ ਵਿਚ (ਲਾਲਚ ਵਿਚ), 
ਰਤੇਂ ਹੈਨ ॥ 

___ ਜੈਸੀ ਜੈਸੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੈਸੀ ਤੈਸੀ 
ਸਿਧ ੂਦੀ ਹੈ ॥ ਭੂਤਾਂ ਪਰ, ਪਰਤਾਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਪਰ, ਮਲੁਖਾਂ ਪਰ, 
ਪਸੂ; ਪੰਛੀ, ਨਾਗ; ਜਖ; ਗੈਯ੍ਬ ਪਰ; ਅਪਛਰਾਂ ਪਰ, ਦਿਨ 
ਸਭ ਪਰ ਹੁਕਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ॥ ਜਮ ਕੇਂ ਦੂਤ (ਧਰਮ 
ਰਜਾ ਕੇ ਆਦਮੀ) ਪੁਛਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਨ ॥ 

ਇਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੋਂ ਵਾਲੋਂ ਬੇ ਤਾਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਧਰ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ॥ ਇਹ ਭਲੋ ਭੀ ਹੈਨ ਅਤੇ ਬੁਰੇਂ ਭੀ ਹੈਣਰੀ ॥ 

ਇਨ ਕਾ ਸੁਭਾਉ ਸ਼ਾਂਤਕੀ, ਰਾਜਸੀ ਅਤੇਂ ਤਾਮਸੀ ਤ੍ਰੈ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਅਥਵਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ ॥ ਅਪਣੀ 
ਗਿਤ ਪਾਸੋਂ ਪੁਜਾਵੈਦੇ ਹੈਨ ॥ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੋ ਹੈਨ ॥ 
'ੁਖ ਸੂਖ ਕੇ ਦਾੜੇ ਹਨ ॥ 

ਦੇਵਤੇ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰ ਆਪ ਸਵਰਗ 
6 ਜਾਇ ਬੈਠੇ ਹੈਨ ॥ ਦੇਢਤਿਆਂ ਨੰ ਜੋ ਪਹੂੰਚਦਾ ਹੈ, ਸੇ 
ਥ਼ਹੀਦਾਂ ਹਥਦੇ ਹੋਇਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥ਪ੍ਮੈਸ੍ਹਰ ਨੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 
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(੧੪੮) ੍ 
ਕਿਰਤ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ॥ ਸਭੀ ਤਰਾਂ ਕੈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈਨ ॥ 
ਭੋਜਨ,.ਬਸਤੁ_, ਸਵਾਰੀ ਸਭ ਮੁਬਾਹ ਹੈ (ਉਨ ਕੇ ਪਾਸ 
ਬਹੁਤ ਹੈ) ॥ ' ਸਭਨਾ ਦੀਪਾ, ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਹੈਨ, 
ਪਰ ਭੂਲਦੇ ਨਹੀਂ ॥ ਫਿਰਦੇ ਹੈਨ, ਮਾਇਆ ਕਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ 
ਦੇਖਦੇ ॥ ਜਿਉ ਵਚਸਪਤੀ ਰਾਜਾ _ਮਾਇਆ ਦੇਖਦਾ ਦੇਖਦਾ 
ਗਇਆ ਸੀ, ਡਿਵੇਂ'` ਦੇਖਦੇ ਹੈਨ ॥ ਪਰ ਦੇਹਾਂ ਵਿਚ ਜੋਨੀ 
ਭਰਮਦੇਂ ਨਹੀ; (ਜਜਿਸਮ ਯਾ ਸਰੀਰ ਕਾ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ) ॥ 
ਗੂਰ ਸਿਖ ਪਰ ਠਾਂਢਾ ਹੈ ॥ ਪਾਲੀ ਵਾਂਗਰ ਸਮਾਲ ਲੈਦਾ ਹੈ 
ਇਹ ਗਤ ਮਿਤ (ਵਡਿਆਈ) ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ॥ 
ਰ੍ ਨਾਥਾਂ ̀ ਦੀ ਭੀ ਸੈਗਤ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਜਿਨ ਕੋ ਸਿਧ 

ਕਹਤੇ ਹੈਂ ॥ _ਮੁਹੈਮਦ ਦੇ ਦੀਨ ਵਾਲੀ ਜਮਾਡ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਿਨਾਇਤ _ਹੈ ॥ ਕਿਆਂ ਕਹਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ 
ਵਲਕਸ਼ਨ (ਅਸਚਰਜ ਜ) ਲੀਲਾ ਹੈ _॥ ਨਿਗੂਰੇ, ਬੇਮੁਖ 
ਜੋ ਹੈਨ, ਸੋ ਪ੍ਰੇਤ ਭੂਤਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ॥ 

ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ॥ ੨੪ ॥ 

ਨ, 
ਸਿ 
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(੧੪੯ ) 

ਰਨ ਸਖੀ ਪੰਥੀਵੀਂ __% 
੧ .੭-੩੭”॥॥ -੭ ੭੧੧ ੭” ਟੱ 

ਏਕ ਸਮੇਂ ਏਕ .ਲੜਕਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜੂਰ ਆਨ ਖੜਾ 
ਹੂਆ ॥ ਸੁੰਦਰ ਅੰਗ, ਕੌਮਲ ਬੋਲ ॥ ਮਥਾ ਟੋਕ ਕੇ 'ਦੂਰਿ ਖੜਾ 
ਹੂਆਂ ॥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖ ਕੈਂ ਬੋਲੋ; ਲੜਕੇ ॥ ਤੂੰ ਕਿਸਦਾ ਪੂਤ 
ਹੈਂ ॥ ਅਤੋਂ ਕਿਹੜੋਂ ਥਾਵੈਂ_ਦਾ ਹੈ ॥ ਕੌਣ ਜਾਤ ਗੌਤ ਹੈ ਤੇਰਾ॥ 
ਤਾਂ ਲੜਕੇ ਕਹਿਆ, _ਸਚੇਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ; ਮੌਲੋ ਕਾ ਬੇਟਾ ਹੋਂ ॥ 
ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੈ ॥ ਸੈਂ ਪਾਹੁਲ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਬਾਪ ਮੋਰੋਂ ਦੀ ਚਰਣਾ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਹੈ ॥ ਜਾਤ ਗੋਤ ਸੁਨਿ- 
ਆਰਾ ਹੋਂ । ਅਸੀਂ ਵਸਦੇਂ ਸਿਰੰਦ ਹਾਂ ॥ ਬੋਲੋ ਗੁਰੂ; ਲੜਕੋ, 
ਸਿਰੰਦ ਸ਼ਹਰ ਉਜੜਿਆ, ਕਿ ਵਸਦਾ ਹੈ ॥ ਤਾਂ ਪਹਲ ਸਿੰਘ 
ਸੂਨਿਆਰੇ ਕਹਿਆ, ਜੋ ਭਾਣਾ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਸੋਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ 
ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈੱ_ਵਸਦਾ ਛੋੜ ਆਇਆ ਹਾਂ ॥ ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, 
ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਭੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤਿ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ॥ ਤਾਂ 
ਲੜਕੇ ਕਹਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ; ਬਾਪ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੋੜਿਆਂ ਦਿਨਾਂ 
ਵਿਚ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਿਧਾਰਿਆ ਹੈ ॥ ਅਰ ਮਾਈ ਮੌਰੋ ਸਾਥ ਏਥੇ 
ਹੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ॥। ਗੂਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਹਿਆ; ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ 
ਹਜੂਰ ਹੀ ਗੰਹਿਆ ਕਰਿ, ਅਤੇ _ਮਾਈ ਨੂੰ ਭੀ ਆਪਣੈ ਪਾਸ 
ਹੀ ਰਖ ॥ ਉਨ ਸੁਨਿਆਰੋਂ ਸਿਖ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ॥ 
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( ੧੫੦) 
ਇਕ ਖਤ੍ਰੀ ਦੇ ਘਰ; ਮਾਈ ਬਸਾਇ ਦਿਤੀ ਘਰ ਲੈ 

ਕੈ ॥ ਲਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਹਜੂਰ ਰਹਣ ॥ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨਾ ਪਿਛੇ 
ਗੁਰੂਕਿਆਂ,ਪੁਛਿਆ ;ਭਾਈਸਿਖਾ,ਸੁਨਿਆਰੇਂ ਦਾਕੰਮਭੀਜਾਣਦਾ 
ਹੈਗਾ ॥ ਤਾਂ ਲੜਕੇ ਹਥ ਜੋੜ ਕਹਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਪਾ ਤੇ 
ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੂਬ ਜਾਣਦਾ ਹੋਂ ॥ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਅਸ਼ਰ 
ਫੀਆਂ ਗਿਆਰਾਂ ਦਾ ਗਹਣਾ ਘੜ ਲਿਆਉ ॥ ਬੁਲਾਇ ਕੋ 
ਤੋਸ਼ੈ ਖਾਨੀਏ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਦਿਤੀਆਂ ॥ ਲੜਕੇ ਨੇ ਗਹਣੇ ਪਰ 
ਬੜੀ ਚੜਰਾਈ ਕਰੀ, ਸੋਹਣਾਂ ਘੜਿਆ ॥ ਲੈ ਕਰ ਹਜੂਰ 
ਆਣ ਰਖਿਆ॥ ਦੋਖ ਕੈ ਗਹਣੈ' ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਹੋਏ ॥ ਅਤੇ 
ਕਹਿਆ, ਜੋ ਮੰਗੇਂ ਸੋ ਦੇਣਾ । ਅਰ ਗਹਣੇਂ ਘੜਾਇ ਕੇ ਅੰਦਰਿ 
ਧਰਦੇ ਜਾਵੋ ॥ ਗੁਰੂਕਿਆਂ ̀ ਨੋ ਲੌੜ ਹੈਗੀ ॥ ਤੌਸ਼ੋ ਖਾਨੀਏ ਨੂੰ 
ਸਉੱਪ ਦਿਤਾ ਗਹਣੇ ਲੈ ਧਰਨੇ ਅਤੇਂ ਰੁਪਯੈ ਦੇ ਦੇਣੇ ਲੜਕਾ 
'ਜਿਆਲਾ ਹੈ ॥ ਪਿਛੋਂ ਪੁਛਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਬ ਨਾਹੀਂ ਗ 
ਲਾਗਾ ॥ ਤਾਂ ਲੜਕੇ ਕਹਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ;. ਸਤਿ ਸੈਗ ਵਿਚ 
ਰਹਿਆ ਹਾਂ ॥ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਹਾਂ ਬਡਾ ਗੁਣ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਤਰਾਂ ਬਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

-੍ਦੌਹਗਾ- 

“ਗੁਣੀ ਵਿਕਾਰੀ ਰਹਤ ਜੋ, ਵਿੰਦਕ ਹੋਇ ਨ ਸਾਨ ॥ 
ਤਿਸ ਮੂਰਤਿ -ਬਲਹਾਰਣੈ, ਨਾਨਕ ਤਿੱਸ ਕੁਰਬਾਨ ॥੧॥! 

ਅਰਥ--ਜੋ ਵਿਕਾਰੋਂ ਸੇ ਰਹਿਤ ਹੈ,ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਣ ਪਰ ਚੜਹਾਨੈ 
ਦੀ ਲੌੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀ ਉਸ ਤੋ ਬਲਹਾਰ ਹਾਂ ॥ 
ਤਾਂ ਸੁਨਿਆਰਾ ਨਿਤ ਲਾਗਾ ਘੜਨੈ ॥ ਆਪੋ ਹੀ ਲੈ 
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(੧੫੧) 

ਜਾਵਹਿ ॥ ਨਾਂ ਕੋਈ ਪੁਛੋਂ ਨਾ ਲੇਖਾ ॥ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨਾ ਪੀਛੇ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਆਂ ਸਿਖ ਨੂੰ, ਗਹਣਾ ਗੁਬਾ (ਪਰਦੇ ਵਿਚ) ਤੋਲ 
ਕੋ ਘੜਨਾ ਦੋਵੀ', ਅਤੇਂ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ॥ ਵੀਸ ਮੁਹਰਾਂ ਕੇ ਕੜੋਂ . 

ਘੜਾਇ ਮੰਗਵਾਏ, ਅਤੇਂ ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਪਨੇ ਸਾਮਨੇ ਤੋਲੇ ਕੜੇ॥ 
ਤੋਲੋ, ਤਾਂ ਕੜੇ ਸਤਾਰਾਂ ਮੁਹਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲੋਂ ॥ ਤਾਂ ਬਚਨ 

_ ਸਭ ਗਹਣੋਂ 
ਜੀ. ਕਹਿਆ, ਲੜਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਸੀ 

ਸਿਖਾਂ ਪੁਛਿਆ; ਜੀ ਸਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਤੇਰੋ ਤਾਂ ਸਿਖ 
ਸਭੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੜੀ, ਵੈਸ਼, ਸੂਦ ਹੈਨ ॥ ਜਫ ਤੁਸਾਂ ਭਲਾ 
ਮਲਾਇਆ ॥ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਆ, ਜਟ, ਭਟ, ਨਟ ਧਨਦੇ 
ਮੋਹ ਦੇ ਹਠ ਨੂੰ ਪਾਂਲਦੇ ਹੈਨ ॥ ਸਿਖੋ, ਮੇਰੇ ਸਿਖ ਸਿਦਕੀ 

ਪਰ ਭਾਈ, ਹੌਰ ਸਿਖ ਖਾਣਦੇ ਅਤੇ ਲੌੜਾਂ ਦੇ ਸਿਖ ਹੈਨ 
“ਕਿਆ ਕਰੇਗਾ ਸਿਖ ਸਿਦਕ ਨ ਧਾਰਦਾ ॥ 
ਕਿਆ ਕਰੇਂਗਾ ਵਣਜ ਜਾਂ ਨਾਹਿ ਪਸਾਰਦਾ ॥ 
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( ੧੫੨) 
ਕਿਆਂ ਕਰੇਗਾ ਵੈਦ ਜਾਂ ਲੋਭ ਨ ਹਾਰਦਾ ॥ 
ਕਿਆ ਕਰੇਂਗਾ ਜਮ ਜਾਂ ਨਹੀ ਚਿਤਾਰਦਾ ॥ 
ਨਾਨਕ ਸਫਲ ਜਨਮ ਜਾਂ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ॥? 
ਭਾਈ ਚੌਹਾਂ ਸਸਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਾਹ (ਇਤਬਾਰ,ਯਕੀ, 

ਭਰੋਸਾ) ਨਾਹੀਂ ॥ 

(੧) ਸੁਨਿਆਰਾ (੨) ਸੋਕੁਣ (੩) ਸਪ (੪) ਸ਼ੀਂ 
(ਸ਼ੈਰ) ਕਰੇਂ ਘਾਤ ਪੀਛੋ ਅਗੀਂਹ (ਜਰੂਰ) ॥ 

ਨ 

ਗੂਰੂ ਜੀ ਉਠਕੈ ਮਹਲ ਗਏ, ਸਿਖ ਅਪਨੀ ਅਪਨ 
ਫੌਰ ਠੌਰ ਗਏ ॥ ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ॥-੨੫॥ 

॥ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ॥ 

ਆ 
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ਏਕ ਬੇਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਆਗੇ ਸਿਖ ਏਕ ਨੈ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰੀ ॥ ਸਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ, ਮੋਰੀ ਏਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਨੀ । ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ 
ਘਰ ਗੁਰੂ ਕੋ ਮੰਸੈਦ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਹਿਲ ਕਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ 
ਅਧੀਨਤਾਂ ਕਰੀ ॥ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕੀਤਾ; ਤਾਂ ਕਹਿਆ; ਛਕੋ ਜੀ ॥ 

ਤਾਂ ਮਸੈਦ ਬੋਲੋ, ਗੁਰੂ ਮਾਰਿਆ, ਦਾਲ; ਰੋਟੀ ਅਸੀ 
ਖਾਈਏ ॥ ਅਸੀ ਤੋਂ _ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਛਕਾਂਰੀ ॥ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਤੇ 
ਸਿਖਣੀ ਪੈਰੀਂ ਪਏ ॥ ਅਸੀ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਤੂਸੀ ਘਰ ਦੇਖ 
ਲਵੋ ॥ ਤਾਂ ਮਸੈਂਦ ਬੋਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਿਖ ਦੇ 
ਘਰੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਹੀ ਖਾਣਾ ॥ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਲਹਿੰਗਾ 
(ਘੱਘਰਾ) ਗਹਿਣੇ ਧਰਕੇ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਛਕਾਇਆ ਅਰਮਰ- 
ਦਾਸ ਦਿਤੀ ॥ ਬਡਾਂ ਦੁਖ ਦੇਦੇ ਹੈਨ ॥ ਹੁਕਮ ਹੋਵੈ ਸੋ ਕਰੀਏ। 
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੂਟ ਲੋਂਵੋ ਅਤੇ ਕਢਿ 
ਦੇਢੋ ॥ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਤੇ ਵਾਂਰ੍ਹੀ ਕਟ ਖਾਂਦੇ ਹੈਨ.॥ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
ਏਥੇ ਹੀ ਦੂਖ ਹੂਆ, ਤਿਸ ਗੁਰੂ ਪਾਪੀ ਪਾਸੋਂ ਅਰੀ ਦਰਗਾਹ 
ਵਿਚ ਕਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ॥ ਸੁਣ ਕੇ ਬਚਨ, ਸਿਖਾਂ ਨੇ 
ਮਸੈਦ ਲੂਟੇ ਅਰ ਬਾਂਧੈ ॥ ਕਿਤਨੇ ਕੂ ਦਿਨ ਬਾਧ ਰਖੋ ॥ ਪੀਛੇ 

ਛੋਡ ਕੋ ਕਹਿਆ; ਸਿਖੋ ਆਪ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇਣੀ। 
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(੧੫੪) 
ਮਸੈਂਦ ਮੇਰੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ॥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ 
ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਛਸ ਹੈਨਗੀਂ ॥ 

ਤਾਂ ਮਸੈਦਾਂ ਮਬਾਂ ਟੋਂਕ ਕੇ ਕਹਿਆ, ਸਚੋਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ 
ਜੀ, ਬਖਸ਼ੀਏਂ, ਹੁਣ ਇਸੀ ਤਰਾਂ ਰਹਾਂਰੀ ॥ ਸਿਖ ਦੇ ਘਰ ਜੋ 
ਦੇਵੇਗਾ, ਸੋ ਖਾਵਾਂਰੀ, ਏਕ ਦੇ ਪਿਛੇ ਬਹੁਤ ਕਿਉ” ਮਾਰੋ ॥ 

ਬਚਨ ਹੂਆ-ਸਿਖ ਸਿਦਕ ਕਾ ॥ ਭਾਈ ਕਲ ਕਾਲ 
ਹੈ; ਗੁੂ ਕੋ ਘਰ ਕਛ ਘਾਣਾ ਹੈਗਾ ਧਨ ਦਾ ॥ ਸਿਖ ਦੈਂ ਘਰ, 
ਸਦੋਂ ਬਿਲਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ॥ ਮਸੈਦ ਬੈਦ ਹੂਏ ਲਗੇ ਮਰਨ । 
ਤਾਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਕੈ ਮਾਤਾ ਪਾਸ ਜਾਇ ਕਹੈ' ॥ ਮਾਤਾ ਜੀ, 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਬੈਦ ਕੀਤੀ ॥ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਇਕੈ 
ਕਹਿਆ,ਬੇਣਾ [ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਕਾਜ ਕਿਸਤਰਾਂ ਨਿਭੈਗਾ।ਸਿਖਾਂ ਦੀ 
ਲੰਗਰ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੈਂਗੀ ॥ ਫ਼ੋਂਧੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੋ] 
ਨਯੜ ਉਜੜ ਧੀਏ, ਖਜਾਨਾ ਪਿਛਲਾ ਦੋਇ ਲਾਖ 
ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ॥ ਭਲਾ. ਖਜਾਨੋ 
ਵਿਚ ਭਾਗ ਤੂਰਕਾਂ ਦਾ, ਵੈਰੀਆਂ _ਦਾ ॥ ਸਿਖੋ, ਤੁਸੀ ਲੂਵ 
ਖਾਵੋਂ ॥ ਸਿਖੀ, ਪਿਖੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਰਵਾਰ ਭੂਖਾ ਜਾਵੈ | 
ਜਿਧਰੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਖਾਦਿ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਿਖਾਂ ਕਹਿਆ, ਪਾਤਿਓ 
ਸ਼ਾਹ ਰਖ ਲੋਵੋ ॥ ਬਚਨ ਹੋਇਆ; ਭਾਈ ਬਾਵੇਂ ਨਾਨਕ [1 
ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਦਸ ਜਾਮੈ ਪਹਰ ਕੈ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਭਾਣਾ ਇਸ 
ਤਰਾਂ ਹੋਵੈਗਾ ॥ 

ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਚੁਪਾਤੀ ਹੂਈ ॥ ਲਗੀ ਕਹਣ, ਹੁਣ ਠੁ 
ਵਿਚ ਬੂਰਾ ਸ੍ਰਾਪ ਹੋਇਆ, ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਤ੍ਰ ਦਾ 

੦ 

ਕਰਕੈਂ ਆਈ ਸਾਂ ॥ ਬਚਨ ਹੋਇਆ; ਮਾੜਾਂ ਜੀ; ਖਾਲਸੇ ਏਂ 
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(੧੫੫) 
ਸਾਬਤ ਕਰੋਂ (ਖਾਲਸਾਂ ਜੀ ਕੋ ਈਸ਼ਵਰ ਕਾ ਰੂਪ ਜਾਨੋ) ॥ 
ਸਾਡੀ ਸਭ ਜੋਤ ਖਾਲਸੇਂ ਵਿਚ ਹੈਂ ॥ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਭਲੀ. 
ਕਰੇਂਗਾ ।। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ॥੨੬॥ 

ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ॥ 

ਨ 
ਸਾਖੀ ਸਤਾਈਂਵੀ' ਨ 

ਵਿ ਦਿਨੀ 

ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਗਈ (ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਸਿੰਘ ਸੇ ਗਈ) ਕਿਉ” 
ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਸੁਣਿਆਂ; ਕਿ ਸੈਦੇ ਖਾਂ ਪਠਾਣ ਅਤੇ ਸਵਾ 
ਲਾਖ ਫੌਜ ਆਵੈਗੀ॥ ਤਾਂ ਸਿਖਾਂ ਕਹਿਆ,ਜੀ,ਬਾਨੇਸਰ ਵਿਚ 
ਮੁਗਲ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈਹੈ ਅਤੇ ਏਥੇ ਕੱਲਆਵੇਗੀ॥ ਤਾਂ 
ਬਚਨ ਹੂਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, 
ਸਾਡੇ ਕੌਲ ਪਾੱਚ ਸੈ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, 
ਖਬਰਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜੋਂ ॥ ਜਦ ਬਾਲਾਂਘਾ ਹੂਆ ਤੋ 
ਆਗੀ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ ॥ -ਸੌਂਮੂੰ ਖਾਂ ਪਠਾਣ, ਚਾਕਰ ਗੁਰੂ 
ਕਾ, ਜੋ ਸੋ ਆਦਮੀ ਦਾਂ ਜਮਾਦਾਰ ਸੀ; ਬੋਲਿਆ, ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ 
ਨਿਮਕ ਖਾਏ (ਅਸਾਂ ਆਪ ਦਾ ਨਿਮਕ ਖਾਯਾ ਹੈ); ਅਜ ਦੇਖੋ 
ਬਹਾਦਰੀ ॥ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਮਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਹਿਆ, ਕਿ 
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(੧੫੬) 
ਸ਼ਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ ॥ਸਵੈਰੋ ਹੀ ਜੁਧ ਮਚਾ, 
ਏਕ ਓਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ॥ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਕਹਿਆ; 
ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ; ਖਰਚ ਲੜਾਈ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ॥ ਹੁਕਮ ਹੂਆ ਕਿ 
ਅਖੀ ਮੀਚੋ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ॥ ਤਾਂ ਅਖੀ ਮੀਚ ਕੈ ਲਰੀ ਦੈਖਨ॥. 
ਫੌਜਾਂ ਸਿਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਖਾਂ 'ਹੀ ਨਜਰ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਰੋਂਤ, 
ਪਥਰ;ਦਾਰੂ, ਸਿਕਾ, ਰੋਲੀਆਂ, ਤੀਰ, ਤਰਗਸ ਹੀ ਨਜ਼ਰ 
ਆਈਂ'। ਤਾਂ ਸਿਖਾਂ ਮਥਾ ਟੇਕਿਆ; ਅਤੇਂ ਬਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ 
ਚਮਕ ਪੜੈ ॥ ਆਪ ਰੌੜੀ (ਉਚੇ ਅਸਥਾਨ) ਪਰ ਬੈਠੋ ਦੇਖਣ 
ਲਰੀ । ਜੈਗ ਸ਼ੁਠੂ ਹੂਆ ॥ ਏਕ ਏਕ ਸਿਖ ਪਰ ਸੌ ਸੋ ਤੁਰਕ 
ਆਵੈ ॥ ਤੁਪਕ,ਤਰਵਾਰੀ, ਕਟਾਰ; ਤੀਰ ਦਾ ਜੁਧ ॥ ਸਾਹਿਬ: 
ਸਿੰਘ ਧਾਇਆ, ਬਡ ਜੋਧਾ, ਅਤੇ ਰਣ ਸਿੰਘ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ; 
ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਸਿਯਾਮ` ਸਿੰਘ, ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰਾਂ ਸਾਥ; 
ਜੁਟ ਸੈਦੋ ਖਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਬਦਨ 
ਮਾ) ਬਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ ॥ ਦਰਸ਼ਨ ਨੰ ਗੁਥਾ ਹੀ ਚਾਹੋ 1 
ਤੁਰਕਾਂ ਥੀ ਡਰਦਾ, ਪਰ ਮਨ 'ਵਿਚ ਵਡੀ ਲੋੜ ॥ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। 
ਭਾਵਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਠ ਕੇਕਮਰ ਕਸੀ ॥ ਅਰੀ ਆਇ ਅਤੋਂ 
ਕਹਿਆਂ:- 1 
ਖਾਂ ਜੀ; ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸੈਭਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ? ॥1 

1$ 
'. ਤਾਂ ਸੈਂਦੇ ਖਾਂ, ਜੋ ਸਰਮ ਗਰ, ਪਤ 

ਸਾਹ; ਖੁਦਾਇ ਕੀ ̀ਖੁਦਾਈਦਾ ਬਜਿਨਸ ਬੰਦਾ (ਆਪ ਖੁਦਾ 
ਕਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ) ॥ ਐਨ ਬ _ਜਿਨਸ. ਖੁਦਾਇ ਮੁਰੀਦ ਜਿੰਦਾਂ 
(ਠੀਕ ਖੂਦਾ ਕਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੋਂ ਮੈਂ ਮੁਰੀਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੂਆ; 
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(ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ) ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸਰਹਿੰਦ ਮੁੜ ਆਈ ਅਤੇ 
ਏਧਰ ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਇ ਮਿਲੋ ॥ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੀਤ 
ਕੇ ਹਰਾਏ (ਉਹ ਹਾਰੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀ ਜਿਤੇ) ਅਬ ਕੈਸੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ? 
ਤਬ ਬਚਨ ਹੋਇਆ:- 

` ਸਿਖੋ, ਹਮ ਆਪਣੇ ਅਧ੍ਰੀਨ ਨਹੀ ॥ ਜਿਉ' ਤੁਸੀ 
ਸਡੋ ਵਸ ਹੋ, ਤਿਵੈਂ ਹਮ ਭੀ ਕਿਸੈ ਪੁਰਖ ਕੀ ਆਗਿਆ ਤੇ 
ਥਾਹਰੇਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇਂ ਆਸਾਂ ਜੀ ਰੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਲੌਕ ਪੜਿਆ 
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(੧੫੮) 

ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ:- 
“ਮੁਗਲ ਪਠਾਣ ॥ ਦਿਲੀ ਲਗ ਹਾਣ ॥?? 

ਅਰਥ-ਮੁਗਲ ਪਠਾਣੋਂ ਕਾ ਦਿਲੀ ਤਕ ਨਾਸ਼ ਹੋਗਾ ॥ 
ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਲੋਮਾ ਬਾਦ ਦੇ 

ਰਾਹਿ ਵਿਚ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲੁਟਿਆ ॥ ਫੌਜ ਭਾਗ ਗਈ 
ਅਤੇ ਦਿਲੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਭਗੈਲੇ ॥ 
ਮੂਲ -ਸੁਣੀ ਲੁਰੈਗ ॥ ਹੂਆ ਦਿਲ ਭੈਗ ॥ 

ਅਰਬ--ਜਦ ਔਰੌਗਜੋਬ ਨੇ ਫੌਜ ਕੋ ਭਾਗ ਕਰ ਵਾਪਸ ਦਿਲੀ 
ਆਣੈਂ ਕੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤੋ ਉਸ ਕਾ ਦਿਲ ਟੂਟ ਗਿਆ 
(ਸਖਤ ਮਾਯੂਸ ਹੂਆ) 

ਮੂਲ --ਲੰਬੀ ਹਵਾਇ ॥ ਸਿਰ ਯੁਨਿ ਪਛਤਾਇ ॥ 
ਅਰਥ-ਠੰਢਾ ਸਾਸ ਲੀਆ, ਅਰਬਾਤ ਬਹੁਤ ਦਦਲਗੀਰ ਹੂਆ 

ਅਫਸੋਸ ਸੈਂ ਜਿਰ (ਹਿਲਾਇਆ ਅਰ ਪਛਤਾਇਿਆ ॥ 
ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ੨੭ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ॥ 
ਨੋਟ-ਸਾਖੀ ਨੰ੬ ੨੮ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਇਸ ̀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ 
ਜੋ ਕਿ ਅਗੇ ਗੁਰ ਸੈਗਤ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੈ। 

7 
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( ੧੫੯) 

<< ੭7੧੬ -” 

੧ ) ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਕਿਆ ਗਰਦੀ ਪਚਾਈ (ਸ਼ੋਰਸ਼ ਬਰਪਾ 
ਕੀ ਹੈ, ਹੇਠਲੀ ਉੱਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ) ॥ 

੨) ਕਿਤਨੀ ਫੌਜ, ਕੈਸਾ ਬਹਾਦਰ (ਕਿਤਨਾ ਲਸ਼ਕਰ _- 
ਉਦੈ ਪਾਸ ਹੈ ਅਤੋ ਕੈਸਾ ਦਲਰ ਅਤ ਜੋਧਾ ਹੈ. 

( ੩) ਕਿਆਂ ਸੀ ਤਰਫ (ਉਸ ਕੇ ਇਮਦਾਂਦੀ ਕੌਣ 
ਥੇ)॥ ਰੀ 

( ੪ ) ਫੈਸਲ, ਬੈਦਾ ਯਾ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਦ (ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ 
ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਯਾ ਵਾਕਈ ਪੀਰ 
ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ) ਤਾਂ ਅਹਲੀਏ ਬੋਲੋ (ਤਦ ਫੌਜੀ 
ਸਿਪਾਂਹੀਉ' ਨੈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਂ ) :- 

(੧) ਏਕ ਤੋਂ ਲਾਖ ਸਦ -ਲਾਖੋਂ`_ਰੁਪੋਏ ਖਰਚ 

ਕਰੋ ) 
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(੧੬੦) 

( ੩) ਉਮਰ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਸਿਰਦਾਰ-ਬਾਲ ਉਮਰ ਹੈ 
ਪਰੰਤੂ ਸਰਦਾਰੋਂ'ਕਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ॥ 

(੪) ਜਿੰਦਾ ਪੀਰ). ਖਲਕ 'ਖਾਵੈਦ ਬੰਦਾ (ਆਪ ਜਿੰਦਾ 
ਪੀਰ ਹੈ, ਕਸ਼ਫੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, _ਅੰਤ੍ਯਾਮੀ ਹੈ ਅਰ 

ਸਦ ੧੬ 
ਅਰਥ-ਉਹ ਹਮਾਰੇ ਦੀਨ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ, 'ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾ 

ਕਰੇਂ ਕਿ ਵੁਹ ਹਮਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, 'ਅਸਾਡੇ ਦੀਨ 

ਵਿਚ ਆ ਜ੍ਹਾਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ॥ 
ਮੁਲ- ਤਾਂ ਕਾਜੀ ਕਹਿਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਿ ਬੁਲਾਈਏ ॥ 
ਅਰਥ-ਤਬ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਾ; ਕਿ ਆਪ ਪਿਆਰ 

ਅਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸੇ ਉਸ ਕੋ ਯਹਾਂ ਬੁਲਵਾ ਭੇਜੇ ॥ 
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(੧੬੧) 
ਮੂਲ -ਦੇਖੀਏ, ਕੈਸਾ ਹੈ ॥ 
ਅਰਥ-ਅਸੀ ਦੇਖੈ ਕਿ ਆਪ ਕੈਸੇ ਹੈ' ।। 
ਮੂਲ -ਸਭਨਾ ਨੌ ਕਾਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਖੂਬ ਜਾਨੀ ॥ 

ਅਰਥ-ਸਾਰਿਆੰ ਨੰ ਕਾਜੀ ਜੀ ਕੀ ਰਾਇ ਕੋ ਤਸਲੀਮ ਕੀਆ 
ਅਰ ਅੱਛਾ ਸਮਝਾ ॥ 

ਮੂਲ -ਲਿਖੋ ਪਰਵਾਨੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ॥ 
ਅਰਥ-ਆਖਰ ਕਾਰ ਬਾਦਿਸ਼ਾਹ ਕੀ ਤਰਫ ਸੋ ਹੁਕਮ ਸਾਦਰ 

ਹੂਆ ॥ 
ਮੂਲ -ਕਹੇ', ਤੂਮ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਈਹਾਂ ਆਵਣਾ ॥ 

ਹਮ ਤੁਮ ਮਜ਼ਹਬ ਏਕ ॥ 

ਅਰਥ-ਲਿਖ ਭੇਜਾ ਕਿ 'ਖਤ ਕੋ ̀ਦੇਖਤੇ ਹੀ ਆਪ ਨੌ ਯਹਾਂ 
ਆਣਾਂ ॥ਆਪ ਕਾ ਅਰ ਹਮਾਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਏਕ ਹੈ ਅਰ 
ਹਮ ਦੌਨੋ ਹੀ ਵਹਦਾਨੀਅਤ ਮੈ ਯਕੀਨ_ਰਖਤੋਂ ਹੈ ॥ 

ਆ ਆ 
ਮਰਥ-ਨਹੀਂ' ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਜਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ॥ 
ਮੂਲ -ਜਹਾਨ ਵਿਚ ਕਰਾਮਾਤ ਢਫਕੀਰੀ ਕੀ ਜਾਤੀ ਰਹੇਗੀ ॥ 
ਅਰਥ-ਨ੍ਹੀਂ ਤੇਂ ਦੂਨੀਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਕੀਰੀ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾ 

ਕੁਛ ਅਸਰ ਨ ਹੋਗਾ ॥ ਰ੍ 
ਮੂਲ -ਸੈਸੇ ਹੋਰ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਘਰ ਵਿਖੈ ਹੈਨ, 

ਤੈਂਸੇ ਤੁਮ ਭੀ ਰਹੋ ॥ 
ਮਰਥ--ਜੈਸੋ ਦੂਸਰੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਸਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਰ 

ਗਹਿੰਦੇ ਹੈਨ, ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਆਪ ਭੀ ਰਹੇਂ ॥ 
ਮੂਲ -ਹੋਰ ਹਕੀਕਤ ਗਰਬ ਕੀ ਲਿਖੀ ॥ 
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(੧੬੨) 
ਤੌਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਾ ॥ 

ਅਰਥ-ਇਸ ਕੋ ਇਲਾਵ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤੇ' ਰੁਹਬੋ ਦਾਬ ਕੀ ਭੀ 

ਲਿਖ ਭੌਂਜੀਂ ॥ ਜੈਸੈਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਵਿਸ਼ਾਹਿ 
ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਉਸੀ ਤਰਾਂ ਕੇਂ ਅਹੈਕਾਰ ਅਰ ਗਰੂਰ 
ਕੇ ਕਲਮਾਤ ਲਿਖੋ ਅਰ ਫਿਰ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਭੀ ਕੀਤੀ, 
ਜੈਸੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰੋ' ਕੋ ਦਰਬਾਰ ਮੈਂ ਕਰਤੇ ਹੈਨ ॥ 
ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਹਮੇਂ ਗਾਜ 

ਹਕੂਮਤ ਅਪਨੀ ਢਰਗਾਹ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ ਅਸਾਨੂੰ । ਜਿਸ 
ਤਰਾਂ ਹਮਾਰੋਂ ਖਾਨਦਾਨ ਮੈਂ ਬਾਬਰ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਥੀ । ਆਪ ਉਸ ਗਦੀ ਪਰ ਹੈ ਅਰ 
ਉਨਕਾ, ਹੀ ਰੂਪ ਹੈਂ ॥ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ 
ਵਲੀ ਐਹਦ ਦੀਨੀ ਹੈ ਅਰ ਯਿਹ ਬੈਦਾ ਬਾਬਰ ਬਾਦਿਸ਼ਾਹ 
ਜੀ ਕਾ ਵਲੀ ਐਹਦ ਹੈ । ਦੌਨੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਿਖੋ ॥ 
ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬੂ ਕੇ ਭੀ ਅਰ ਗਰੀਬੀ ਕੀ ਮਿਨਤ ਸਮਾਜਤ ਭੀ ॥ 
ਅਰ ਕਾਸਦ (ਹਰਕਾਰੇ).ਕੋ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ 
ਤਰਫ ਦੌਹਲੀ ਸੈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਆ॥ ਕਾਸਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ 
ਜੀ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਮਰ ਅੰਦਰ ਖਬਰ ਭਜਵਾਈ ਕਿ 
ਇਕ ਏਲਚੀ ਸ਼ਾਹੈਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੋਬ ਕੀ ਤਰਫ ਸੋਂ ਆਯਾ ਹੈ 
ਅਰ ਹਜੂਰ ਕੈ ਦਰਬਾਰ ਮੈਂ' ਪੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਤਾ ਹੈ॥ 
ਮੂਲ -ਸੁਣ ਕੇ ਗੂਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਇਕੈ 

ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕੀਤੀ ॥ 
ਅਰਥ-ਸੁਣ ਕਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੋ ਬਲਵਾਏ ਅਰ _ਵਕੀਲੋਂ_ ਕੰ 

ਇਨਾਮੋ ਇਕਰਾਮ ਦੀਯਾ (ਸਰੋ ਪਾ ਬਖਸ਼ਾ ) ॥ 
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(੧੬੩) 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ(ਰੁੱਕਾ) ਖੱਤ 

ਪਰ੍ਹਾਂ ਅਰ ਉਸੇ ਕਾ ਉਤ੍ਰ_ ਲਿਖਾਂ ॥ ਅਤੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ 
ਚੁੱਛਆ ਸਿੰਘ ਖੜ੍ਰੀ ਲਾਹੌਰ ਕਾ ਅਰ'ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਆਗਰੇ 
ਕਾ॥ਲਿਖਾ ਪਰਵਾਨਾਜੋਹਕੇ।(ਬੜੀਸੋਚੋ ਬਿਚਾਰਸੇਜਵਾਬ ਲਿਖ 
ਕਰ ਬੰਦਸਤ ਭਾਂਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਖਤਰੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਅਰ 
ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਆਗਰੇ ਵਾਲੇ ਕੇ ਭੇਜਾ) ॥ ਰ੍ 
ਮੂਲ -ਨੁਰੰਗ, ਸ਼ਾਹ _ਬਾਦਿਸ਼ਾਹੀ, _ਫਕੀਰੀ ਕਰਾਮਾਤ 

ਆਜ਼ਮੂਦ ਦੂੰ ॥ 
ਮਰਥ-ਮੀ ਔਧੈਗਜ਼ੈਬ, ਹਕੂਮਤ ਕੇਂ ਬਾਦਿਸ਼ਾਹ ॥ ਆਪ ਨੇ 

ਫਕੀਰੀ ਅਰ ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਆਜ਼ਮਾਈ ਹੈ ॥ 
-ਹਮਹਿ, (ਨੌਂਕੀ ਬਗੈਰ) ਜਵਾਬ ਦਰਗਾਹ ਖਾਂਵਦੇ ॥ 

। ਵਿਕ ਬਾਕੀ ਤਮਾਮ ਜਵਾਬ ਆਪ ਸੇ 
(ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਮੇਂ ਪੂਛਾ ਜਾਵੇਗਾ ॥ 

ਮੂਲ -ਸਾਤ, ਅਜਬਾ ਲਿਖੀਂ; ਮਾਲਕੀਅੜ ਖੁਦਾਇ ॥ 
ਅਰਥ-ਸਾਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਜਬ ਤਰਾਂ ਕੀ ਖੁਦਾ ਨੰ ਤੂਸੇੱ 
, __ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ' (ਬਖਸ਼ੀਂ) ॥ 
`ੂਲ ਅਕਬਰ (ਸਿਕੇਦਰੇ) (ਹਿਮਾਲੂ ਪਿਦਰ) ॥ 
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1 ਦਰ ਹਵਾਇ=ਖਾਹਸ਼ ਵਿਚ। 
ਰੂ ਬ ਜੀ 

ਸਵਾਲੀ ਹੋਯਾ ॥ ਜਦ ਸ਼ੈਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ 
ਦਿਲੀ ਸੋ ਭਗਾਯਾ॥ 

ਮੂਲ -ਬਦਨ ਖਾਕ ਆਖਰ ਆਮਦਹ; ਦੂੰ ਤਕਬੀਰ ॥ 
ਅਰਥ-ਆਖਰ ਉਸ ਕਾ ਜਿਸਮ ਖਾਕ ਹੂਆ ਅਰਥਾਤ ਮੁਹੁ 

ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤਕਬੀਰ ਚਲੀ, ਜਦ ਜਾਨ ਲੋਨੋਂ ਕੱ 
ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ॥ 

ਮੂਲ-ਦੁਨੀਆਂ ਚੰਦ ਰੋਜ਼ ਆਖਰ ਹਵਾਇ ॥ 
ਅਰਥ-ਖਾਹਿਸ਼ ਕੇ ਬਹਦ, ਆਖਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਚੈਂਦ ਰੋਜ਼ 

ਹੈ॥ 
ਮੂਲ-ਸਾਫ. ਦਿਲ ਹਕ; ਰੋਜ਼; ਨ ਕਰਦਸੇ ॥ 
ਅਰਥ-ਇਕ ਦਿਨ ਭੀ ਹੱਕ _(ਬੂਦਾ ) ਕੀ ਤਰਫ ਲਗ ਕ 

ਦਿਲ ਕੋ ਸਾਫ ਨ ਕੀਆਂ ॥ 
ਮੂਲ -ਫਕੀਰੀ ਪਾਕ, ਰਾਹ ਚੂੰ ਬੇ ਪਾਕ, 

ਨ ਕਦਰ ਤਰੀਕਤ ॥। 
ਅਰਥ-ਫਕੀਰੀ ਪਾਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਕਾ ਰਸਤਾਂ ਨਾਂ ਪਾਕ ਹੈ 

`ਤਰੀਕਤ ਅਰ ਖੁਦਾ ਕੇ _ਰਾਸਤੋਂ ਕੀ ਕਦਰ 
ਪਹਿਚਾਨੀ ॥ 

ਮੁਲ -ਤਾਂ ਅਪਨੀ ਬਚਨ ਸ਼ਕਤ ਬਖਸ਼ੀ । 
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੧੬੫) 
ਸੀ 

ਸਿੰਘੋਂ ਕੋ ਬਖਸ਼ੀ ॥ 
ਮੂਲ -ਸਿਖ ਚਲੋ, ਜਾਇ ਪਹੁੰਚੇ ॥ 
ਵਿਚ 

ਨੋਟ-ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ .ਇਕ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪਹਲੀ 
ਬਾਕੀ ਉਤੋਂ ਦਰਸਾਈ ਹੈ ॥ ਅਗੋਂ ਦੂਸਰੀ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ, ਜੋ 
ਦਾਸ ਹੋਠਂ- ਲਿਖ ਰਿਹਾਂ ਹੈ ॥ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋ ਇਹ ਹੇਠਲੀ 
;ਸਾਖੀ ਇਸ ਚਲਦੀ ਉਪਰਲੀ _ਸਾਖੀ ਦਾ_ ਇਕ ਅੰਗ 
ਹੋਵੇਗੀ ॥ 
ਮੂਲ -ਏਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਕੋ ਪਹੁੰਚਾ ਨੁਰੰਗ ਸ਼ਾਹਿ ॥ 

ਹਸੋਸ਼ਾਂ ਦਮ ਕਰਕੈ ਤਿਸ ਦੀ ਸੂਰਤਿ ॥ 
ਸ਼ਰਥ-ਇਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਦਿਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜੋਬ ਮਕੋਂ ਪਹੁੰਚਾ ॥ 

ਸਵਾਸ ਚੜ੍ਹਾ ਕਰ ਉਸ ਦੀ ਸੂਰਤ) ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ 
ਮੇਂ ਮਕੇ ਜਾਂਤੀ ਬੀ, ਪਰੰਤੂ ਵੁਹ ਅਹੈਕਾਰ ਬਹੁਤ 
ਕਰਤਾ ਥਾਂ ॥ 

ਮੂਲ-ਮਦਕੇ ਦੂਰ ਕਰਣੇਂ ਕੋ ਇਕਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਮਰ ਕਸੀ। 
ਪਕੇ ਪਹੂੰਚੇ ਉਸੀ ਤਰਾਂ ॥ 

ਮ਼ਰਬ--ਉਸ ਕੇਂ ਅਹੰਕਾਰ ਕੌ ਦੂਰ ਕਰਣੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕਦਿਨ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੀ ਤਯਾਰ ਹੂਏ ॥ ਆਪ ਭੀ ਬੈਦਗੀ ਕੇ 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੈ ਮਕੇਂ ਪਹੂੰਚ ਗਏ॥ 

ਮੂਲ -ਜਾ ਨਿਮਾਜ ਕਰਕੇ ਹਟਾ ਅੰਦਰ ਤੋਂ, ਘੂਰਿਆ ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਅਰੋਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ; ਅਰੀ ਧਰ ਲੋ ਚਲੋਂ ॥ . 

ਸਰਥ-ਜਦ ਔਰੰਗਜ਼ੋਂਬ ਖਾਨਾ ਕਹਬੇ ਸੋ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕਰ 
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(੧੬੬) 

ਅੰਦਰ ਸੇ ਬਾਹਿਰ ਆਯਾ,ਤਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਨੇ ਬਹੁਤੁ 
ਦਬਾਯਾ ਅਰ ਕਹਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਅਰ ਅਪਨੇ ਅਗਰ 
ਲਾ ਲਿਆਂ ॥ 

ਮੂਲ -ਏਕ ਪਹਾੜ ਉਪਰ ਦੀਵਾਨ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ॥ 
ਅਰਥ-ਏਕ ਪਹਾੜ ਕੋ ਉਪਰ ਲੋ ਗਏ, ਜਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜ 

ਥਾ ਅਰ ਉਸ ਮੇਂ ਲੈ ਜਾ ਕਰ ਗੁਨਹਗਾਰੋਂ ਕੀ ਤਰ 
ਖੜਾ ਕਰ ਦੀਯਾ ॥ 

ਮੁਲ -ਡਰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਹਿਆ ॥ 
ਅਰਥ-ਡਰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹਾ, ਏਧਰ ਓਧਰ ਨ ਸਰਕੇ ॥ 
ਮੂਲ -ਅਰੋ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ) ਅਰੋਂ ਬੈਦੇਂ ਮਤ ਸੂਰਤਿ 

ਦਖੋਂ ਫੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ॥ ਹਮ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹਮ ॥ 

ਅਰਥ-ਆਰੀਂ ਸੋ, ਦੂਰ ਸੈ ਏਕ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਨਾਈ ਦੀ (ਪਰਦੇ 
ਸੋ)॥ ਉਹ ਪੁਰਸ਼, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੂਰਤ ਫਿਰ ਮਤ ਦੋਖਨਾ 
ਹਮ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈਂ ਅਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹਮਾਰਾ ਰੂਪ ਹੈ 
ਉਲ ਕੀ ਬਰਾਬਰੀ ਮਤ ਕਰੋ। 

ਮੂਲ -ਤੂੰ ਬੋਦਾ ਬਰੈਰ,` ਬਰਾਬਰੀ ਮਤ ਕਰਦਮੇਂ ॥ 
ਜਬ ਚ ਭੀ ਨਹੀ ਉਨ ਬਰਾਬਰੀ ਮਤ ੈਗਰੀ॥ 
ਮੂਲ ਮੂਲ -ਛੌਡ ਦੇਵੋ ਜੀ, ਮਸਲੰਦੀਆਂ ਛੁਡਾਇਆ ॥ 
ਅਰਥ-ਨੌਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ॥ 
ਮੂਲ -ਬਾਹਿਰ ਜਾਇ ਕੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੀਰ ਕਾ ਕਪੀਰਾ ਦੀਆ 

ਅਤੇ ਕਹਿਆ, ਹਮਾਰਾ ਸੈਭਾਲ ਕੇ ਰਖਣਾ ॥ਹਮ ਜਬ 
ਮੰਗਵਾਈਂਰੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ॥ ਰ 

ਅਰਥ-ਬਾਹਿਹਰ ਜਾ ਕੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰ ਕਾ ਕਪੀਰਾ ਦਿ੍ਾਂ 
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(੧੬੭) 
-ਕਪੀਰਾ-ਤੀਰ ਕੇ ਆਗੇ ਜੋ ਤੇਜ਼ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਏ) 
ਅਰ ਕਹਿਆ, ਕਿ ਯਿਹ ਚੀਜ਼ ਭੀ ਮੋਰੀ ਤਰਫ ਸੋ ਹੈ॥ 
ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਖਣਾ) ਅਸੀਂ ਜਦ ਮੰਗਵਾਇ ਭੋਜਾਂਗੀਂ 
ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ॥ 

ਮੂਲ “ਤਾਂ ਛੋਡਿਆ ਜਾਂ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਕੌਬਿਆ ॥ 
ਅਰਥ-ਜਬ ਸਰੀਰ ਕਾਂਪਨੇਂ ਲਗਾ; ਤਬ ਛੌੜਾ ॥ 
ਮੂਲ -ਸਵੇਂਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਬਦਨ ਪਾਕ ਕਰ ਬੈਠਾ ॥ 
ਅਰਥ-ਸੂਬਹ ਸਾਦਿਕ `ਬਦਨ ਕੋ ਸਾਫ _ਕਰਕੇ_.ਬੈਠਾ 

`ਔਰੰਗਜ਼ੋਬ॥ _ 
ਨੋਟ-ਐਔਰੰਗਜ਼ੋਬ ਦਾ_ ਮੱਕੌਂ ਜਾਣ ਦਾ ਹਾਲ ਦਸਮ 

ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਖੀ ਨੰਬਰ ੧੫ ਵਿਚ ਭੀ ਦਿਤਾ ਹੈ ॥ 
। ਦੂਸਰੀ ਬਾਕੀ ਸਮਾਪਤ ॥ 

ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸੈਗਤ ਆਪਨੀਆਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ 
ਨ ਓਥੋ ਲੈ ਆਵੈ, ਜਦ ਕਿ ਦੋਂ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ 
ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾਂ ਹੁਕਮ ਨਾਮਾ ਅਤੇ 
ਬਚਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੋ ਦਿਲੀ ਪਹੂਚ ਗਏ ਸਨ । ਔਰੰਗ- 
ਰਿੰਬ ਨੇਂ ਅਪਨਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਲਗਵਾਇਆ ਅਤੇਂ ਦਰਬਾਰੀ 
ਬੂਲਵਾਏ ॥ 
'ਮੂਲ -ਉਮਰਾਉ ਵਜ਼ੀਰ, ਮਸਲੌਦੀ ਸਭ ਆਏਂ, ਸਲਾਮੀ 
ਹੋਇਕੇ ਲਗੇ ਬੈਠਨ.॥ 

ਮਰਥ-ਉਮਰਾਊ ,(ਘਿਮੀਰ ਦਾ ਬਹੁ ਬਚਨ), ਵਜ਼ੀਰ ਆਦਿਕ 
ਸਭ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਅਰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਕੇ ਅਪਨੀ 
ਅਪਨੀ ਜਗਹ ਤੋਂ ਬੈਠ ਗਏ ॥ 
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(੧੬੮) 
ਮੂਲ -ਤਾਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਅਤੇਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ 

ਹਜ਼ੁਰ ॥ 

ਅਰਥ-ਤਦ ਦੋਨੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਔਣ ਨੂੰਆਖਿਆ। 
ਮੂਲ -ਪਰਵਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ਸਚੋ 

ਗੁਰੂ ਕੀ ॥ 
ਅਰਥ-ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਂ ਹੁਕਮ ਨਾਮਾ ਦੀਆ, ਅਰ ਫਤਹ 

ਬੁਲਾਈ ॥ 
ਮੂਲ -ਪਰਵਾਨਾ ਅਗਾੜੀ ਕਰ ਲੀਆ, ਸਿਖੀ ਸਾਬਤ ਕਰ 

- ਦਿਖਾਈ ॥ 
ਅਰਥ-ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਹੁਕਮ ਆਗੇ ਕੀਆ, ਫਤਹਗਜਾਈ 

ਅਰ ਗੁਰ ਸਿਖੀ ਕੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਰਖੀ ॥ 
ਮੂਲ -ਨੁਰੰਗ ਕੂਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ ॥ 
ਅਰਥ-ਗੁਰ ਸਿਖੋਂ` ਕੇ ਰੁਹਬੋ ਦਾਬ ਸੇ, ਉਸ ਕੇ ਮੂੰਹ ਪਰ 

ਮੁਹਰ ਲਗ'ਗਈਂ,' ̀ ਅਰ ਰੌਚਕ ਮਾਤਰ ਭੀ ਨਾ ਬੋਲੋ 
ਸਕਾ, ਬਿਉਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਤੇ ਵਕਤ ਦੋਨੋ 
ਸਿਖੋਂ` ਕੋ ਅਪਨੇ ਬਚਨ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬੀ ॥ 

ਮੂਲ -ਪਰਵਾਨਾ ਵਿਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, _ਅਮਾਨ ਦੇ ਦੇਣਾਂ, 
ਗੂਜਾਂ ਭੀ ਪੜਿਆਂ ਸੀ ॥ 

ਅਰਬ-ਹੁਕਮ ਨਾਮਾਂ ਪੜਿਆ, ਜਿਸ ̀  ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਕਿ 
ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਦੇਂਣੀ ॥ 'ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਭੀ ਚੁਪ ਚਪੀਤ 
ਪੜਹਾ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਲਿਖਾ ਥਾ ਕਿ ਅਮਾਨਤ ਵਾਪਸ ਟੈ 
ਦੇਣੀ ॥ 

ਮੁਲ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਤੁਮ ਕੌਣ ਹੋ ॥ ਦਇਆ ਸਿੰਘ 
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(੧੬੯) 
ਬੋਲਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਖ ॥ ਪੁਛਿਆਂ; ਗੁਰੂ ਕਹਾਂ ਹੈ ॥ ਤਾੰ 
ਉਤ੍ਰ.ਗੁਰੂ ਤੋਰੇ ਅਗਾੜੀ,(ਆਪ ਕੋਂ ਸਾਮਣੇ ਹੈ) ॥ 

ਮੂਲ -ਬੋਲਿਆ,ਤੂਸੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ॥ 
ਅਰਥ-ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਿਖ ਬਹੁਤ ਕਰਾਮਾਤ 

ਵਾਲੋਂ ਹੈਂ ॥ 
ਉਤਰ - ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੁਤੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ॥ ਅਰਥਾਤ __ਕਰਾਮਾਤ 

ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੈ ਕੂਤੋਂ ਮੇਂ ਭੀ ਹੈ॥ 
ਮੂਲ-ਅਤੇ ਅਰਥ-ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਏਕਕੁਤਾ ਸਾਨੂੰ ਭੀ ਮੰਗਵਾਇ 

ਦੇਵਣਾ ॥ ਤਾਂ ਭੈਰੋਂ ਤੋਂ ਕੁਤਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ॥ 

ਸ਼ਬਦ ॥ ਬਾਦਿਸ਼ਾਹ ਸਮਝਿਆ (ਕੁਤੇ ਨੋ ਕਹਾ ਕਿ 
ਕਿਆ ਤੂੰ ਹਮਾਰੀ ਬਾਤ ਸਮਝਾ ਹੈ।) 

ਮੂਲ --ਤੂੰ ਹਮਾਰੀ ਜਾਤਿ ਤੋਂ ਵਿਛੜਾ ॥ ਦੁਖੀ ਹੋਵੈਂਗਾ ॥ 
ਅਰਥ-ਸ਼ਕਾਰੀ ਕੂਤੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਹਮਾਰੀ 
_ਜਾਤ ਸੋ ਹੀ ਜੁਦਾ ਹੂਆ ਹੈ'॥ ਸਖਤ ਤਕਲੀਫ ਮੇਂ 
ਹੋਗਾ॥ 

ਮੂਲ -ਆਇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ, ਤੈਨੂੰ ਮਨੂਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਊਰ ਨਹੀਂ । 
ਅਰਥ-ਮੋਰੇਂ ਪਾਸ ਆਉ;ਕਿਉ ਕਿ ੁ̀ਸਹਾਰੇਂ ਸੋਂ ਆਦਮੀਅਤ 

ਅਰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ॥ ̀  
ਮੂਲ -ਅਰਥ-ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ,ਉਮਰਾਉ 

ਮਸਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ (ਦਰਬਾਰ ਬਰਖਾਸਤ 
ਕੀਆ ਅਰ ਕਹਾ ॥) ਖਾਲਸਾ ਹੂਆ, ਪਰ ਮੋਰੀ ਬਾਦ 
ਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੂਆ,ਕਾਹਲੀ ਕਰੀ ॥ ਤਾਂ 
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(੧੭੦) ਰ੍ 
ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ; ਤੂਮ ਭੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰੀ ॥ 
ਮਜੂਬ ਏਕ ਲਰੀ ਕਰਨ ॥ ਗੂਰੂ ਕਿਆਂ ਤੀਸਰਾਂ ਖੜਾ 
ਕੀਤਾ ॥ ਤਾਂ ਨੁਰੰਗਾ ਬੋਲਿਆ)_ ਗੁਰੂ ਤੁਮਾਰਾ ਕਿਆ 
ਕਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿਆ) ਸ਼ਸੜ੍ਹ੍ 
ਇਕਨੇ ਕਰਦੇ ਹੈਨ। ਤੂਮਾਰੇਂ ਪਾਸ ਭੀ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਫੂਰਮਾ- 

__ਇਆ ਹੈ, (ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਭੀ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਸਤ੍ਰ 
ਅਮਾਂਨਤ ਪੜਾ ਹੈ) ॥ ਤਾਂ ਨੂਰੰਰੈ ਕਹਿਆਂ!= 

ਮੂੰਲਂ -ਕਪੀਰਾ ਆਮਦੇਂ ਮੁਸਾਫਰਹਿ ॥ 
ਅਗ੍ਯ-ਸਫਰ ਸੈਂ (ਪ੍ਰਦੋਸ ਸੋ) ਕਪੀਰਾ ਲਾਯਾ ਹੂੰ ॥ 
ਮੂਲ .-ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫਾਰਖਤ ਬਾ ਉਮੈਂਦ ਆਮਦੋਂ ॥ 
ਅਰਥ-ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭੀ ਬਾਦਿਸ਼ਾਹੀ ਕੋ ਛੋੜਨੇ ਕਾ 

ਹੁਕਮ ਲਾਯਾ ਹੂੰ ॥ 
ਮੂਲ -ਤਾੰ ਕਢ ਦੀਆ ਅਤੇ ਕਹਿਆ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾਵਾ ॥ 
ਅਰਥ-ਨਿਕਾਲ ਕਰ ਭਾਈ ਦਿਆਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚੋ ਦਿਤਾ ਅਰ 

ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਤੌਰ ਬਰਾਦਰੀ ਮੈਂ ਦਹਵੈਂਦਾਰ ਹੂੰਅਰ 
ਲੈਨੋ ਕਾ ਹਕ ਰਖਤਾ ਹੂੰ ॥ 

ਮੂਲ -ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਗੂਰੂ ਚਸ਼ਮ. ਦੀਦਮੇਂ.॥ 
ਰਬ-ਕਿਆਂ ਗੂਰੂ ਜੀ ਕੋ ਆਪ ਨੋ ਅਪਨੀ ਆਂਖ ਸੈ ਢੋਖਾ 

ਹੈ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੌ ਪੂੰਛਿਆ ॥ 
ਮੂਲ -ਸੈਫ-ਕਮਾਨ ਕਸਹ; ਦਰ ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਆਮਦੇ ॥ 
ਅਰਥ=-ਬਾਦਿਸ਼ਾਹ ਨੌ ਉੱਤਰ ਦੀਆ; ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਅਰ 

ਕਮਾਨ ਖੈੱਚਕਰ ਲੜਾਈ ਕੋ ਲੀਏ ਆਏਂ ॥ 
ਮੂਲ -ਜਰਾਰ ਬਹਾਦਰ ॥ ਫੌਜ ਹਮਹ ਰਯਤ ਬਿਸਯਾਰ 
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(੧੭੧) 
ਕਰਦਮੇਂ ॥ 

ਅਰਥ -ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਦ ਦਰਜੇ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਹੈ' ॥ ਤਮਾਮ 
ਰਈਅਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਫੌਜ ਇਕਠੀ ਕੀ ਹੈ ॥ 

ਮੁਲ -ਅਲਾਹੀ ਅਜ਼ ਗੈਬ ਫੌਜ ਬਰ ਸਰ ਆਮਦੇ ॥ 
ਅਰਥ-ਯਾ.ਖੁਦਾ, ਗੈਂਬ ਸੇ ਹੀ ਸਿਰ ਪਰ ਫੌਂਜ ਆਈ ॥ 
ਮੂਲ -ਆਮਦਿਹ ਰੋਜ ਫੈਲਦੇ ॥ 
ਅਰਥ-ਆਈ ਅਰ ਦਿਨ ਦਿਨ ਸਵਾਈ ਤੋਂ ਸਵਾਈ ਹੁੰਦੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ॥ ਰ੍ 
ਮੂਲ -ਭਾਈ. ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸਚੋਂ, ਕਾਗਜ਼ ਦੋਂਕੋ 

ਵਿਦਾ ਕੀਤੋਂ ॥ 2 ਮਰ 
ਅਰਥ-ਸਚੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੰ ਯਿਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕਰ ਅਸਾਨੂੰ : 

॥ ਆਪ ਕੇ ਪਾਸ ਘਲਿਆ ਹੈ ॥ >ੰ 
ਮੂਲ -ਔਰੰਗਜ਼ੋਬ-ਹਲੀਮੀ ਜਾਇ ਮਕੇ ਭਾਰੀ ॥ਰਜ਼ੀਹਤਿਹ। ' 
ਅਰਬ-ਬਾਦਿਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਾ, ਕਿ ਮਕੇ ਕੀ ਜਗਹ ਪਰ ਬਹੁਤ. 1 

ਹਲੀਮੀ ਵਰਤੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਖੁਆਰੀ ਹੋਈ ॥ ਰੀ 
ਮੂਲ -ਖਾਲਸਾ ਹਦ, ਰਾਹਿ ਮਾਹਿ ॥ 
ਅਰਥ-ਬੋ ਸੂਮਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ _ਰਾਸਤਾ ਰੋਕਾ (ਮਕੇ ਦਾ ਹਾਲ ̀  

ਦਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਪਤ ਬਾਤ) ॥ 
ਮੂਲ --ਸਿਖ ਜਰਰੀ, ਇਤਕ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤਹਿ ॥ 
ਅਰਥ-ਸਿੰਘ ਬਲਵਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੋ, ਪਰੰਤੂ ਉਨ ਪਰ 

ਸ਼ਾਬਾਸ॥ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਕੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ 

ਸੈਨੰ ਛੁਡਾਯਾ) ॥ 
ਮੂਲ -ਖਾਲਸਾ ਦਰ ਫਜੀਅਤ ਜ਼ਰਰ ਬਹਾਦਰੇ ॥ 
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ਮੂਲ -ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜਾਹਰ ਕਰਿ ॥ 
ਅਰਥ--ਤਦ ਭਾਈ ਜੀ ਲੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਕੌਤਕ ਕੋ ਜਾਹਰ 

ਕੀਆ ॥ 
ਮੂਲ --ਪੁਛਾਈ॥ _ 
ਔਰਥ-ਜੋ ਕੁਛ ਸਿਖੋਂ' ਨੇ ਪੂਛਾ ਥਾ ॥ 
ਮੂਲ-ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਸੁਣਾਈ ॥ 
ਅਰਥ--ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੂਰ ਸਿਖ ਸੈਗਤ ਕੋ ਯਿਹ 

ਚੀਜ ਸੂਨਾਈ ॥ 
ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ॥ ੨੮ ॥ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੂਰੂ ਜੀ ॥ 
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` ( ੧੭੩ ) 

ਊ..#।-੭॥-੭ -=” -#”੬ 

ਏਕਬੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀਂ ਕੇ ਹਜੂਰ ਇਕ ਸਿਖ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ 
ਜੀ ਸਚੋ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਮੈਸਾਰ ਵਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ॥ਮੋਰੀ ਕਲਿ- 

__ ਆਣ ਕਰੋ, ਮੋਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੂਖ ਦੂਰ ਕਰੋਂ ॥ ਪਾਪਾਂ 
ਤੋਂ ਰਖ ਲੋਵੋ ॥ ਸੈਂ ਤੂਹਾਡੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਆਣ 
ਪਕੜੀ ਹੈ ॥ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ॥ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ 
ਭਾਈ ਸਿਖਾ; ਤੂੰ ਧੈਨ ਹੈਂ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬੈਰਾਗ ਹੂਆ ਹੈ ॥ ਭਾਈ 
ਸਿਖਾ, ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀ ਪੜੋ ਬਿਨਾ ॥ ਭਾਂਵੇ ਥੋੜਾ, ਭਾਂਵੇ 
`ਬਹੂਤਾ, ਕਿਛ ਪੜ੍ਹਿਆ ਚਾਹੀਏ ॥ 

/ਪਮਨੁਪੜੋਂ ਅੰਧਾ ਜੋ ਚਲੋ, ਸਮਝ ਨ ਆਵੈ ਕਾਇ ॥ 
ਬਾਣੀ ਜਿਨ ਕੀ ਸੂਧ ਹੈ, ਤਿਸੈ ਮਿਲੈ ਹਰਿ ਰਾਇ? ॥ 

ਭਾਈ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ॥ 
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਕ ਸਿਖ ਪੜੋ ਨੂੰ ਸਉੱਪਿਆ ਅਤੇ 

ਕਹਿਆ; ਇਸ ਸਿਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਣਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ॥ 
ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਖ ਨੂੰ ਗਰੰਥੀ ਲੈ ਗਇਆ ਅਤੇ ਲਗਾ 

ਪੜ੍ਹਾਵਣ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਅਨੰਦ”? ਜੀ ਕੀ ਤੂਕ ਪੜ੍ਹੀ ॥ 
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(੧੭੪) 
“ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਮੋਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ॥” 

ਇਹ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਥ,ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਡੇਰੇ ਗਛਿਆ॥ 
ਲੰਗਰੋਂ ਕਦੋਂ ' ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਜਾਵੈ ॥ ਇਸੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ- 

ਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਧ ਗਈ ॥ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਛੇ ਬੀਤੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਨੇ ਗਰੰਥੀ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ, ਸਿਖ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ । ਗਰੰਥੀ 
ਬੋਲਿਆ,ਉਹ ਇਹ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਕਰਿ ਫੋਂਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।॥ ਤਾਂ 
ਗੁਰੂਜੀ ਸਿਖ ਭੇਜਕੇਬੁਲਾਇਆਅਤੇਂ ਪੂਛਿਆ,ਸਿਖਾਂਤੂੰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ 
ਭੇਜਿਆ ਸੀ॥ ਤਾਂ ਸਿਖ ਨੇ ਹਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਆ,ਗੁਰੂ ਜੀ, 
ਇਕ ਹੀ ਤੂਕ ਬਹੁਤ ਹੈ :- 

ਆਨੰਦ ਹੂਆ ਤਬ, ਜਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਇ ਲੀਤਾ ॥ 
ਪਿਛੋਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੋਮੁਖ ਦਾ ਹੈ ॥ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ; ਹਸ ਕਰ 
ਰਾਜੀ ਹੋ ਬੋਲੋ, ਨਿਹਾਲ ਹੂਆ ਸਿਖਾ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ 
ਕਦਿਆ ਗਇਆ ॥ 

ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ॥ ੨੯ ॥ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ॥ 

ਨ, ਦੇ 
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(੧੭੫) 

ਸਾਂਖੀ ਤੀਹਵੀਂ ੍ 
੧੭#..<<॥ ੧੨੭੬ 

``ਫਕ ਬੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਹਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ॥ 
ਬਚਨ ਹੂਆ;-ਭਾਈ ਕਬੀਰ ਜਬ ਹੂਆ, ਤਾਂ ਬਾਦ- 

ਸ਼ਾਂਹ ਕੈਹੜਾਂ ਸੀ॥ ਤਾਂ ਬੂਢੇ ਪੂਰਾਤਮੀ ਬੋਲੋ, ਹਿਮਾਯੂ, ਕੁਛ 
ਬੋਲੋ ਪਥੋਰਾ(ਪ੍ਰਿਥੀ ਰਾਜ) ॥ ਲੁਥ ਬੋਲੋ; ਸਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ॥ 
ਇਕ ਬਲ, ਮਚਨੇ ਪਾਲ ਰਾਜਾ ਥਾ ਜੈਨੀਉਂ ਬਾ ॥ ਬਡਾ ਚਿਰ 
ਹੂਆ ਬਗੜਾ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆਂ ਗਇਆ॥ 
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਵੈ ਰਹੈ- 

-ਸਲੌਕ- 
__ “ਅਪੜ _ਕਿਊਂ ਹੀ ਸਕੀਏ, ਹਰਿ_ਜਨ ਹੈ” ਊਚੇ ॥ 

ਜਾਂਤਿ ਵਰਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਸਭ ਹੀ ਰਹੋ ਨੀਚੈ॥” 
ਤਾਂ ਸਭੀ ਲੌਕ ਚੁਪਾਤੇ ਹੂਏ ॥` ਸਿਖਾਂ ਪੂਛਿਆਂ, ਸਚੇ 

ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਪੂਛਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਕਹੀਯੋ ॥ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਬੈਲ; ਸਿਖੋ | _. 

ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾਂ ਐਸੀ ਹੀ ਹੈ ॥ ਦੇਖੋ ਕਬੀਰ 
ਜੁਲਾਹਾ, ਕੌਗਾਲ; ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦ- 
ਸ਼ਾਹਿ, ਲਖਾਂ ਦੌਲਤਾਂ ਵਾਲੋਂ, ਜਹਾਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਿਆਂ 
ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੀ ਨਹੀ ਜਾਣਦਾ । 

੦੦0੦1 €16॥ਘਹੂ 0੦॥੧੦1॥1€161੦॥0&3।0੦11.੮੦॥॥ 



(੧੭੬) 
-““ਦੈਖੋ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ?- 

=“ਧੈਠ ਨਾਮ ਹੈ?-- 

ਸਿਖੋ ! ਸਿਕੈਦਰ ਹੈ ਸੀ ॥-ਗਰਜ ਕੇਂ ਹਿੰਦ ਵੀ ਜੀਤੀ 
ਸੀ ॥ ਉਸ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਸਲਾਮ, _ਕਦਮ ਬੈਦਗੀ ਕਰੀ 
ਬੀ ॥ ਸਿਖੋ, ਜੋ ਨਾਮ ਜਪੇਂਗਾ, ਸੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾਂ ਸਿਖ ॥ ਨਾਮ 
ਜਪਣਾ ਤੋਂ ਟਹਿਲ ਕਰਣੀ ਹਥਾਂ ਸੋ ॥ 

ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ॥ ੩੦ ॥ 
॥ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ॥ 

($ 
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ਬਚਨ ਕੀਤਾ ॥ ਤਰਣਾ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ ॥ ਧੰਧਾ ਧਾਵਤ 
ਗੰਹ ਗਏ (ਮਨ ਠਹਿਰ ਗਇਆ) ਫੇਰ ਕਹਿਹਿਆ,ਮਨ ਸੀਤਲ 
ਵਿ 
ਭੱਭੀਰੀ ਕੇ ਪਾਤ (ਬੰਭ) ਪਾਰਦੋ (ਪਰਦਾ) ਬਿਨ ਪੇਖੇ ਦੂਰਾ- 
ਇਓ 1) ਭੰਭੀਰੀ ਦੇ ਖੰਭ ਜਿਤਨਾ ਓਹਲਾ' ਹੈ ਪਰ ਹਾਇ; 
ੁਰੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਵਿਬ 
'ਲੂਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ॥ ਆਖਰੀ ਸਿਟਾਂ ਕਢ ਕੈ ਦਸਿਆ:- 
।(੧ ) ਰਾਮ ਕਹਿਆਂ ਕਰਿ; ਨਾਮ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੇ ਪਿਛਲੇ 

ਹਾਪ ਕਵੈਂਗੇ ॥ 
[੨)ਅੱਤੋ ਮਰਣਾ ਚਿਤ ਰਖਣਾ; ਅਗੌ ਪਾਪ ਨਹੀਂ' ਹੋਣੈਕੇ॥ 
ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ॥ ੩੧ ॥ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ॥ 

ਨੰ 
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(੧੭੮) 

ਸਾਖੀ ਬੱਤੀਵੀਂ _ 2 
੧ ਇੱ 

ਕੀਤਾ; ਸਿਖਾ ! ਤੂੰ ਮੂਸਲੀ ਦਾ ਸੈਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ॥ 5 
ਸਰੂ ।.ਤਾਂ ਸਿਖ ਬੋਲਿਆ,“ਨਾਹੀ ਜੀ”॥ ਸੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਇ: 
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ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਕੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾ ਨਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ॥ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, 
ਭਚਨ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੋਰ ਕੀ ਸ਼ਰਹੇ ਵੈਰੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ॥ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਫਲਾਂ ਪੁੈਨਤ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ” ਹੂੰਦਾ ॥ ਸਿਖੋ ! ਕਾਮੀ 
ਹੌਏਕੈ ਜਬ ਸੈਗ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਹੁ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ॥ ਮਨ ਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ॥ ਜ਼ੋਰ ਤੇ 
ਭਵਨਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੀ ॥ ਜੋ ਮੋਰਾ ਸਿਖ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਤੀਵੀਂ 

ਰੀਤ 
ਪਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥ ਕਦੋਂ ਨਾ ਬਖਸ਼ੀਏਂਗਾ ॥ ਜੇ ਕਰ 
ਖੰਜਨਪੁਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛੋਂ ਸਿਖ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਭੀ 
ਫੂ।(ਤੀੰ ਸਿਖਾਂ ਪੁਛਿਆ, ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ,ਤੁਰਕ ਤਾਂ ਹਿੰਦਵਾ- 
ਗੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹੈਨ, ਸਿਖ ਬਦਲਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੈ ॥ 
ਕਿਉ ਮਨਹ ਕਰਿਆ ਗੂਰਾਂ ਅਰ ਸ਼ਾਸਤਾਂ ॥ ਤਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ 
ਭਈ ਸਿਖੋ, ਇਹ ਪੰਥ ਅਸਾਂ ਉਤੋਂ ਖੜਨਾ ਹੈ ॥ ਨੀਵਾਂ ਤਾਂ 
ਜੀਂ' ਖੜਨਾ ॥ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਸਮਾਲਿਆ 
(ਗਾ; ਇਸ ਲੀਏ ਨੀਚ ਕੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ॥ ਬਚਨ 
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(੧੯੦) __,, 
ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੋਂ ਕਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਜਰੂਰ ਆਸ੍ਰਮਤਿ ਤੇ ਮਾਣ 
ਹੀ ਜੋਗ ਹੈ॥ __ ਨਾ 

ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ॥ `੩੨॥ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ॥ 

ਰੀ ਨ ੧ (੧ ਸੀ 

<” ੬੩ ਰਤ ਫਰਜ ਥਾਂ ਹੋਲਾ ਬੀਸ, ਕਿ 
੮ ਨੀਅਧਿਆਨੀਆੰ, ਸਿਖਾਂ . 91, 

` ਤੂਰ ਜੋ ਦਬ ਜਗਤ ਕੀ ਕਿਰਿਆ ।। ਤਾਂ ਹੋਲੀ ੫ 

__ ਕਰਨਾਂ ਸਤਿ ਪੁਰਖਾਂ,ਦਾ ॥ ਵੁਹ ਭੀ ਤੀਰਥ, ਉਤਸ਼ਾਹ) ਮਰ 
_ਛਿਆਂ ਵਿਚ ਆਵੰਦੇ:ਹੈਨ ॥ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਪਰਖਣ ਮ੍ 
ਪਾਪ ਨਿਵਾਰਣ ਸਰਧਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ॥ ਅਤੇ ਵਿਗੜ ਬ 
ਜਾਂਦੋ ਹਨ ॥ ਕੋਈ ਕੋਈ ਫਲ ਖਫ ਲੈ ਜਾਂਦੋਂ ਹੈਨ ॥ ਸਿ 

_` ਗੁਰੂ ਜੀ-ਕੀ ਪ੍ਰਮੈਨਤਾ ਏਕ ਰਸ ਹੈ ਸਦਾ ॥ !'ਜਾ ਰਹਹਿ 
1 
ਹੇ 
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(੧੮੧) ਰ 
ਲਾਹੀ ਏਤ ਜਰ, ਤਾ ਕਾਇਤੁ ਗਾਰਬ ਹੰਢੀਐਂ?! ॥ ਭਾਈ 
ਮਰ ਜਾਂਣਾ 'ਤੇ ਮਾਣਾ ਕੋਹਾਂ ॥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਵ ਲਾਗ ਰਹੀ ਹੈ, 
ਨਾਂ ਨੂ ਕਿਛ ਭਲਾ ਨਹੀਂ' ਲਗਦਾ ॥ ਗੁਰੂ, ਜੀ ਕਾ ਦਰਬਾਰ 
ਜਸ਼ੋਵਾਂਡੂਹੈ ਸ਼ਸ਼ੋਜੈਸਾ ਮੁਖ ਕਰਦੇਖੈ,ਤੈਸਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈਦੇੱਦਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੀਸ਼ੋ ਨੂੰ ਹਰਖ, ਸੋਗ ਨਹੀਂ ॥ ਤਿਵੈ'` ਗੁਰੁ ਕੋ ਮਹਾਂ 
ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਚਲਣ ਹੈ ॥ ਜੈਸਾ ਜੈਸਾ ਕਰ ਸੇਵੈ, ਤੈਸਾ 
ਭਉ ਪੂਰਾਂ ਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥ ਪਰ_ਐਸਾ ਜਾਨਣਾ, ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੇ 
ਬਡੈ ਰਾਹ ਵਿਗਾੜ ਗਏ. ਹੈਨ ,ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਹ ਸਵਾਰ _ 
.ਏ ਹੈਨ ॥ ਜਾਂ. ਦਿਨ ਆਵੈੰਦਾ ਹੈ ਪੀਰ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਤਾਂ ' 
ਰੂਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਮਾਰੋ ਵਭੋਂ ਐਸੀ_ਕਰ 
ਜਦ ਹੈਨ.॥ ਹਮ ਸੇ ਬਨਤੀ ਨਹੀਂ, ਹਮ ਗਾਫਲ ਹਾਂ ॥ਖੁਦਾਇ 
ਤੋਰੀ ਪਨਾਹ, ਰਖਿ ਲੋਵੀਂ ॥. ਅਤੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਲੀ; ` 
ਲੜੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਹਾਰਾਂ_ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਆਵਦੇ ਹੈਨ 
ਤੁੰ ਖਰਾਬਾਤੀਆਂ _ਅਤੋ -ਗਾਲੀ, ਨਾਰ, ਪੂਰਖ ਬਿਲੱਜ ਹੁੰਦੇ 
ਜਲ॥ ਸਿਖੋ ! ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਦੂਹਾਂ ਜਹਾਨਾ ਤੋ ਸੁਖੀ,ਅਰ ਹੋਰ _ 
ਮਪਣੀ ਅਪਣੀ. ਸ਼ਰਾ .ਵਿਚ ਬਧੇ ।। ਪਸੂਆਂ ਵਾਂਨ੍ਹੀ ਪਏ 
ਜਨਮਦੇ ਮਰਦੇ ਹੈਨ ॥ ਭਾਈ ਸਿਖੋ, ਬਿਨਾ ਕਰਨੀ ਤਰਦਾ 
ਕਹੀਂ ॥ ਹਸਦਿਆਂ, ਟਪਦਿਆਂ .ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਰ ਰੀਬਦਾ ਨਹੀਂ ॥ਮਰ 
ਮਰ 'ਕੇ ਲੋਕ ਪਛਤਾਵੈੱਰੀ. || “ਜਾਣੋਂ ਤਬ ਅੰਧ .ਜਾਂ ਸਿਰ 
,ਉਸੀਆ?॥ ਸਿਖੋ[ਨਾ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਰਾਮ ਤਾਰਦੇ 
ਹਨ ॥ ਆਪਣੇਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੈਗਾ; .(ਆਤਸੇ' ਕੋ ਚੀਨੋਗਾ, 
ਜਾਨੈਗਾ), ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਧਰਮ ਥਾਇ 'ਪਉਸੀ ॥ ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ 
ਹਈ ॥੩੩॥ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ॥ 
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(੧੮੩) 

ਰਸ, . ਸਾਖੀ ਚੌਤੀਂਵੀਂ 
੧੧੧=। -=>” ਉ੦ ੮” -..੭” 

ਏਕ ਬੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚੀ ਠੌਰ ਬੈਠੇ ਥੇ ॥ ਸਤ ਜੁੜ, 

ਬੁਢਾ ਸੀ ॥ ਸੇਰੀ ਮਾਇ ਭੀ) ਪਿਉ ਭੀ ਲਗੇ ਸੇਵਨ (ਸੇਵੈ 
ਕਰਨੇ ਲਚੀ) ॥ ਉਹ ਪਾਂਚ ਬਰਸ ਰਹਿਆ ॥ ਤਾਂ ਸੈਂ ਤਰ 
ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੈ ਸਾਧ; ਮੈਂ ਭੀ ਸੁਣਿਆਂ ਕਰਾਂ] 

ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ,ਸੈਂ ਵਿਆਹੀ ॥ ਖੜੀ ਦਾ ਬੋਟਾ 
ਦਾ; ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਖਣੀ ਹਾਂ ॥ ਸਿਖ ਭੀ ਭਲਾ ਗੁਰਮੁਖ] 
ਆਏ ਗਏ ਸਿਖ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਂਵਦਾ ਪਿ 
ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਜ਼ਾਦਿ, ਪੀਸ ਪਕਾਇ ਕੈ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈੱਦੀ ਹਾਂ ॥ਤਾਂ 
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( ੧੮੩ 
ਭਰਤਾ ਸਾਬ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ॥ ਖਾਵੈਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ 
ਭੀ; ਪ੍ਰਯਮੋਸ਼ਰ ਭੀ ॥ ਮੈ ਸੁਣ--ਰਖਿਆਂ ਸੀ ਸਾਧ ਤੇ; ਨਾਰੀ ਕਾ 

ਆਸਰਾਂ ਖਾਵੰਦ ਹੀ ਹੈ ॥ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ; ਮੋਰੇਂ ਦੇਵਰ, ਜੇਠ, 
ਸੌਹਰਾ, ਖਾਵੈਦ;ਪੁਤ ਸਭ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸਦਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 
ਆਵਣ ॥ ਸੈਂ ਕਦੋਂ ਪਾਪਨ ਆਪ, ਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ 

ਕੀਤਾ ॥ ਮੈਂ ਚਿਤਵਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਸੇਂਵਨੀ ਹਾਂ 
(ਗੂਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਸਿਖੋਂ ਕੀ ਸੈਵਾ ਕ੦ਤੀ'ਹਾ), ਮੇਰੋ ਪਿਛੋਂ ਕਉਣ 
ਸੈਵਾ ਕਰੈਗਾ ॥ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ _ਬਹੁਤ_ਕੁਟੰਬੀ ਲੈ ਆਵੰਦੋਂ ਭਏ ॥ 
ਮੇਰੋ ਖਾਵੰਦ ਦੀ ਭੀ ਮਰਜੀ ਨਾ ਸੀ॥ ਆਂਈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਪਰ 

ਮਗ ਦਿਨ ਚੋਰ ਥੀ ਵਿਚ ਹੋਗ ।। ਅਗੋਂ ਦੇਖੀ ਭੀੜ, 
ਸੈਂ ਮੂੜੀ ॥ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਣ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਾਂ ॥ 
ਚਲਾਂ, ਸੈਵਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ ॥ ਇਤਨੇ ਮੇਂ ਸਿਖ ਗਇਆ॥ ਜਾਇ 
ਕਹਿਓਂ ਸੂ, ਸਿਖਣੀਏ ! ਗੁਰੂਕਿਆਂ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ॥ ਤਾਂ ਮੈੱ 
ਖੂਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ॥ ਮੋਰੋਂ ਪਰ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ॥ ਹੁਕਮ 
ਹੋਂਵੇ ਸੋ ਕਰਾਂ ॥ 

ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਸਿਖਣੀਏ ਤੰ ਧੰਨ ਹਂ॥ ਧੰਨ ਤੋਰ 
ਪੇਕੇ ਤੇ ਧੰਨ ਤੇਰੇ ਸਾਹੂਰੇ ॥ਜੋ ਤੁਧ ਇਕ_ਵੇਰੀ ਸੁਣਕੇ,ਸਿਦਕ 
ਭਰਤੋਂ ਦਾਂ ਅਤੇ ਸੋਵਾ ਦਾ ਗੰਖਿੰਆ ॥ ਅਸੀਂ ਭੀ ਤੇਰੀ ਭੇਂਟ 
ਕਰਾਂਗੀ, ਪਰ ਭਰੰਤਾ ਤੌਰਾ ਜਾਂ ਆਵੇਗਾ ॥ਹੁਣ ਦੋਵੀ. ਤੂੰ ਜਾਹਿ 
ਤੋਰੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ॥ ਤੂੰ ਘਰ ਹੀ ਰਹੁ; ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਿਆ 
ਕਰ ॥ ਉਹ ਰਾਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਿਲਣੇ ਕਾ ਸੂਧਾ ਹੈ ॥ 

ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ॥ ੩੪ ॥ 
॥ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ॥ 
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( ੧੮੪ ) 

ਤਰ! ̀  ਸਾਖੀ ਪੈਂਤੀਵੀਂ ਦੇ 

ਆ ਲੀ 

ਤਾਂ ਭਲਕ ਹੋਇਆ; ਸਿਖਣੀ ਅਪਣੇ ਭੁਰਤੇ ਕੇ ਸਾਥਿ 
ਆਇ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ॥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁਛਿਆ, ਸਿਖਣੀਏ, ਤੂੰ, 
ਕਿਸ ਦੀ ਹੈਂ ਸਿਖਣੀ ॥ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਾਇਕੋ ਬੋਲੀ, ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ, 
ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਣਜਾਣ ਹੋਵੈ, ਤਾਂ ਸੈ. ਬਤਾਵਾਂ _॥ ਸਭ ਸੈਗਤਿ, 
ਹਜੂਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੈ ॥ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੋ,ਸਿਖਾ ! ਸਿਖਣੀ ਤੇਰੀ; 
ਹੈ॥ ਤਾਂ ਸਿਖ ਬੋਲਿਆ, ਤਨ, . ਮਨ; ਧਨ, ਗੁਰੂ ਕਾ, ਸੇ 
ਮਮਤਾ ਛੋਡੀ ਦੂਰ ॥ ਦੇਹ ਦੇ ਹਸੈਜੋਗੀ ਨਾਰ ਹੈ ॥ ਅਸੀ ਸਿਖ 

ਜਨਮ ਪਾਛਿਕੇ ਕਿਆ ਖਿਆਂ (ਕਿਆ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ) ॥ 
ਤਾਂ ਲੋਈ ਬੋਲੀ, ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਸੇਂਵਾ ਦੀ ਰੀਬ ਹੈ ॥ ਤਾਂ ਕਬੀਰ' 
ਬੋਲ, ਗਰ ਕਾਂ ਚਾਹ ਏਹ ਨਹੀ ॥_ਜੋ ਮਰਜੀ ਭਰਤਾਂ ਦੀ 
ਹੋਵੈ, ਸੋ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਣੀ ਚਾਹੀਏ ਅਪ ਦਰ 
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( ੧੮੫ ) 
ਕਬੀਰ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਧਣੀਏ'; ਸੈਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇਰੀ 
ਭਾਵਨਾ ॥ ਤਾਂ ਜਨਮ ਹੂਆ ਅਤੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ॥ ਕਿਉ 
ਜੋ ਉਹ ਸਮਾ ਪਿਛਲਾ ਸੀ ॥ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ। 
ਇਤਨੀ ਕਹਿਕੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੌ ਦੀਆ, ਸਿਖਟੀ 
ਨੂੰ ਕਹਿਆਂ, ਛਕੋਂ ॥ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਪਣ ਖੁਲੈ ॥ 
ਜਾਗੇਂ, ਪਿਛਲੀ ਖਬਰ ਹੁਇ ਗਈ ਆਹੀ ॥ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ 

ਕਰੀ ਥੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਬਿਦੇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਦੇਹ 
ਹੋ ਆਏ ॥ ਪਿਛਲੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਵੋ, ਜੋ ਸਿਖਾਂ ਨੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੈ, 
ਕਿ ਤੁਸੀ ਠੀਕ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਹੋ॥ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹ 
ਸੁਣਾਏ ॥ ਤਾਂ ਸਿਖਾਂ ਕੰਹਆ ਬਚਨ ਕਰੋਂ ॥ ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੂਆ, 
ਕਿ ਸਭ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰਿਦਾਰਾਂ ਕਬੀਰਹੈਗ।ਇਹ ਪੰਥਗੁਰੂਕਿਆਂ 
ਭੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ॥ ਸਭ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਉਤਰੇਂ ॥ ਧਰਮ ਰਖਣ 
ਵਾਸਤੋਂ ਹੀ ਪੰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ॥- ਕਲਜੁਗ ਕਾ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਣਾ ॥ 
ਤਾਂ ਸਿਖ ਸਿਖਣੀ ਜਾਗ ਕੇ ਘਰ ਗਏ ॥ਦੋਨੋ ਕੋ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 
ਕੀ ਖਬਰ ਹੋਈ ॥ ਧਿਆਨ ਜੋਗ ਲਰੀ ਕਰਣ, ਬਚਨ ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਕਾ ਮਾਨਿਆ, ਅਤੇਂ ਸੇਵਾ ਲਗੇਂ ਕਰਣ ॥ 

ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ॥੩੫॥ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ॥ 

ਰਾ 
ਨ 
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(੧੮੬) 

ਸਾਖੀ ਛੱਤੀਸਵੀ' / 

<<" ੭ ੭” #ਅ--੭" - 

"ਿ 
ਕੀ ਤੂ 
2 

1 
ਬਬਖਤਰ=ਬਕਤਰ (ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਰਾ; 1 

ਸੈਜੋਇ, ਜੋ, ਜੋ ਲਕਈ ਵਲੋ ਪਾਂਦੇ ਹਨ)॥ | 
। ਤੁਪਕ=ਬੰਦੂਕ 1 

ਲੜਾਈ ਤੋਲੀ=ਖੂਬ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ । ਹ 

ਹੈ 
1 

1 

ਏਕ ਬੋਰ ਫੌਜਾਂ ਚੜੀਆਂ ਤੂਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ।' ਦੀਨ ਬੇਗ 
ਮੁਗਲ; ਚੜਾਇ ਲਿਆਏ ਭੀਮ ਚੋਦ, ਮਦਨ ਪਾਲ) ਬੀਰ 
ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲੀਆ, ਸਿਰ ਮੌਰੀਆ ॥ ਦਸ ਹਜਾਰ ਤੁਰਕੇਂ 
ਅਸਵਾਰ ਆਏ, 'ਬਡੀ ਲੜਾਈ ਹੂਈ । । ਗੁਰੂ ਜੀਂ ਤਰਗਸ਼, 
ਤਰਵਾਰ; ਬਖੜਰ ਪਹਿਰੇ; ਨੀਲੋ ਘੌੜੋਂ ਪਰ ਚੜ੍ਹੇ ॥ ਤਾਂ ਦਿਲ 
ਸੋਗ਼ਤ ਜੜ ਰਹੀ ਸੀ।( ਏਕ ਨਾਲੋਂ ਕੇ ਆਰਿ ਪਾਰਿ ਲੜਾਈ 
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ਰ੍ ( ੧੮੭ ) ੨ 
ਸੈ ਜੂਬੇ ॥ ਤੁਪਕ, ਤਰਵਾਰ, ਕਮਾਨ ਕੜਕੀ ॥ ਸਿਖਾਂ ਲੜਾਈ 
ਤੋਲੀ,ਤੁਰਕ ਢੇਰ ਮਾਰੋਂ ॥ਹੋਰ ਫੌਜਾਂ ਪੀਛੇਂ ਪਠਾਣੀ,ਮੁਗਲਾਣੀ 
ਬਹੁਤ ਆਇ ਲੜੀਂ ॥ ਲੜਾਈ ਬੀਚ ਬਖਤਰ ਪਹਿਰਰੀ ॥ ਤੀਰ 
ਬਾਜ ਕਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਾ ਪਠਾਣ ਪੈੱਡੋਂ ਖਾਂਨ ਅਤੇ ਨਿਕਸਿਆ 
ਜੁਧ ਨੂੰ ॥ ਬੋਲਿਆ, ਮਜ਼ਹਬ ਕਾ ਜੁਧ ਜੂਬਣਾ ਹੈ ॥ ਗੁਰੂ 

ਸਟਕੇਂ ॥ ਬੋਲੋ, ਖਾਂ ਜੀ, ਮੋਰਾ ਵੈਰ ਕਦੀ ਕਾ ਹੈਗਾ ॥ ਕਰ 
ਵਾਰ, ਦਿਖਾਇ ਹਾਥ ॥ ਪੈੱਡੋਂ ਖਾਂ ਬੋਲਿਆਂ, ਦਿਖਾਵੋਂ' ਹਾਥ, 
ਤੁਮ ਹਿੰਦੂ ਕੋ ਪੀਰ_ ਹੋ; ਪਰ ਮੇਂਰੇਂ ਤੀਰ ਤੇ ਬਚੋਗੇ ਨਹੀ ॥ 
“ਜਾਲਮੀ ਤੀਰ ਗਰਦ ਕਰਦਮੋਂ,”! (ਮੇਰਾ ਤੀਰ ਆਪ ਨੂੰ 
ਖਾਕ ਵਿਚ, ਮਿਲਾ ਦੇਂਗਾ ਅਰਥਾਤ ਮਾਰ ਦੇਗਾ; ਜਾਨ ਸੇ 
ਮੁਕਾ ਦੇਗਾ) ॥ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੋਂ, ““ਅਵਲ ਵੰਗਾਰੇ ਆਦਮ; ਵਾਰ 
ਅਵਲ ਕਰਜਾ ॥ (ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ਼ੀ' ਬੋ ਵੰਗਾਰੇ; ਉਹੀ ' 
ਵਾਰ ਕਰੋ) ॥ 

ਤਾਂ ਪਠਾਣ ਚਮਕਿਆ, ਸੱਭ ਲਗੀ ਦੇਖਣੇਂ । ਗੁਰੂ ਕੇ 
ਚੁਫੇਰੇ ਫੋਰ ਘੋੜਾ, ਤੀਰ ਅਗਾੜੀ ਛੋਡਾ ॥ ਤੀਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਾਨ 
ਬਿ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇਂ, ਖਾਂ ਜੀ, ਹੋਰ ਵਾਰ ਕਰਿ ਲਵੋ ॥ ਤਾਂ ਪਠਾਣ 
ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੂਆ ॥ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿਆ ਤਾਂ ਬੋਲਾ 'ਸੂਰਮੇ 
ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਏਂਕ ਹੀ ਵਾਰ ਹੈ” ॥ ਪਰ ਦੂਜਾ ਤੁਮਾਰੇ ਬਚਨ 
ਕਾ ਵਾਰ ਕਰਣਾ ਹੂਆ ॥ ਕੁਹ ਸਾਥ (ਕੌਨ ਨਾਲ)ਬਾਂਧ ਸ਼ਿਸਤ 
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( ੧੮੮ ) 
ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ।! ਤੀਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਰ ਕੀ ਸਾਲ ਲਟ ਪਟੀ 
ਕੋ ਲਪੇਟ ਤੋਂ ਲੰਗਿਆ ॥ ਤਾਂ ਖਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਇਆ ॥ ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਬੋਲੋ, ਖਾਂ ਜੀ ਵਾਰ ਹਮਾਰਾ ਦੇਵੋ ॥ ਖਾਨ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਲੈਂਢੋ ਵਾਰ ਦੋਇ॥ ` 

ਦਮ ਹਰਾਮ ਖੌਰਾਂ ॥ (ਐ ਮੁਰਦੇ ਹਰਾਮ ਖੋਰ !ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਕੌਣ 
ਕਰਤਾ ਹੈ) ॥ ॥ 

ਇਤਨਾ ਕਹਿਹ ਕਰ ਘੋੜਾ ਫੇਰਾ ਗੂਰੂ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਚਉ- 
ਫੋਰੋ ॥ ਬਖਤਰ ਬਧ, ਕੋਈ ਥਾਇ ਖਾਲੀ ਨਹੀ।,ਸੈਜੋਆ ਲਪੋ= 
ਦਿਆ ਅੰਗ ॥ ਦੋਖ ਕਰ ਕਾਨ ਪਾਸ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਥੋੜਾ ਸਾਂ ਹੀ 
ਦੱਖਿਆ; ਤੀਰ ਛੋਡਿਆ, ਲਗਾ ਤੀਰ, ਘੋੜੋਂ ਤੋਂ ਹੋਠ ਪੜਾ 
(ਜਮੀਨ ਪਰ ਗਿਰ ਪੜਾ) ॥ ਇਤਨੌਂ ਮੋਂ' ਗੂਰੂ ਜੀ ਸੈਂਫ (ਤਲ 
ਵਾਰ) ਖੈੱਚ ਕਰ ਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰ ਆਣ ਖੜੋਂ ਹੂਏ ॥ ਖਾਂ ਦੇਖ 

ਹੀ ਤੇਗ ਵਗਾਈ, ਸਿਰ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦੀਆ ॥ ਸੈਨਾ ਬਹੁਤ 
ਭਗਾਈ ॥ ਅਤੇ ਲੂਣ ਕਰ ਦਮਾਮਮੁਫ਼ਤਹ ਜੀਤ ਦਾ ਹੂਆ ॥` 
ਜੀਤ ਕੇ ਸਿਖ ਆਏ, ਫੜਹ ਬੁਲਾਈ; ਖਾਲਸਾ ਜੁਧ ਨੂੰ ਚਮ- 
ਕਿਆ ॥ ਜੀਤ ਪਾਕੇ ਖਾਲਸਾ ਲੌਟਿਆਂ (ਵਾਪਸ ਆਯਾ) ॥ 
ਖਿਜਰ 'ਅਬਾਦ ਪਹੂੰਚੈਂ॥ ਰ੍ 
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( ੧੮੯) 

<੭੨॥ ੭” ਊ.-੭” -..੭ 

ਚੜਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੈ=ਦਿਨੌ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ) 

[ ਆਉਨ=ਐਵੇਂ' ਜਾਣਾ, ਜਾਇਆ ਹੌਣਾ । 
ਏਕ ਬਾਰ ਲੜਾਈ ਮੇਂ' ਸਿਖ ਜੂਬੇਂ । ਘੇਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ 

ਪਾਇਆ ਤੂਰਕਾਂ ਨੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ॥ ਪਹਾੜੀ ਪਹਾੜੀ ਏਕ ਹੋ 
ਗਏਂ ॥ ਦਿਨ ਪੰਦ੍ਰਾਂ ਬੀਤੇ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੈ ॥ ਅੰਨ 
ਥੋੜਾ ਮਿਲੋ, ਸਿਦਕ ਖਾਲਸੇ 'ਕਾ ਦੇਖਣ ਲਰੀ ॥ ਖਜਾਨਾ: 
ਕਢਾਇਕੈ ਸਤਲੂਦ੍ਰਵਿਚ ਪਾਂਦੇ ਜਾਵੈ, ਅਤੇ ਸਿਖ ਭੁਖੋ ਬਹੁਤ 
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( ੧੯੦ ) 

ਰਹਣ ਲਗੇ ॥ ਪੁਕਾਰ ਹੋਵਣ ਲਗੀ, _ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਖ ਲੈਣਾ ॥ 
ਸਭ ਲਖੈ ਭੀ ਦੁਖੀ (ਦੁਖੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੈ) ਪਰ ਲੜੈਂ' ਨਿਤ, 
ਹੁਣ ਮਰਣਾ ਗੁਰੂ ਕੋ ਆਚੀਂ, ਸੀਸ ਦੇਂੇ ॥ ਇਹ ਸਿਦਕ ਨ 
ਹਾਰਿਆ ॥ ਏਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀਆਇਕੇ ਕਹਿਆ ॥ਗੁਰੂ ਜੀ; 
ਕੁਹਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿਖ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇਂ ਉਪਾਇ ਕੀਆ ॥ ਸਿਖ 
ਲੜੋਂ ਹੈਨ,ਵੈਰੀ ਸਿਰ ਪਰ ਕੜਕੇ ਹੈਨ,ਭੁਖ ਵਰਤ ਰਹੀਹੈ ਅਤੇਂ 
ਧਨ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਦਰੀਆਉ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵੈਢੇਂ ਹੋ॥ ਸਿਖਾਂ ਕੀ 
ਗੁਨਾਹੁ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ ॥ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਜੂਬੈੱਚੀ ॥ ਪਾਇ ਪਾਇ 
ਭਰ ਅੰਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ॥ ਬਖਸ਼ੀਏ ਸੰਗਤਿ ਨੂੰ ॥ ਤਾਂ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਪੰਥ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੂ, ਹੈ, 
ਪੰਥ ਵਧਾਵਣਾ ਹੈ, ਗਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ॥ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੂਜਾ ਦੇ 
ਖਜਾਨੇ ਲਗੇ ਖਾਵਣ, ਤਾਂ ਦਿਨ ਘਾਫਾ ਹੋ ਜਾਵੈਗਾ ॥ ਸੂਣੋ 
ਮਾਤਾ ਜੀ; ਜ਼ਹਰ ਹੈ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ ॥ ਜੋ ਖਾਵੇਂਗਾ,ਸੋ ਦਗਧ 
ਹੋ ਜਾਵੈਂਗਾ ॥ ਮੈੱ_ਪੰਥ_ ਜੁਧ ਵਾਸਤੇਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭੂਖਾ 
ਨੰਗਾ ਹੀ ਭਲਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਵਣਾ; ਤੋਂ ਬੁਰਾ 
ਨਹੀਂ ਕਰਣਾ ॥ ਜੈਸੇ ਹਮ ਤੋਰੇ ਪੁਤ ਹੈਂ; ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਸਾਨੂੰ 
ਜ਼ਹਰ ਦੇਇ॥ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਦੋਇ ਸਕਨੀ ਹੈ' $ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੋਇ 
ਸਕਦੀ ॥ ਹਮ ਭੀ ਸਿਖ ਪੁਤ੍ਰਾਂਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਜ਼ਹਰ ਨਹੀਂ' ਦੇਣਾ। 
ਹਮ ਅਮਾਨ ਰਖਨੇ ਹਾਂ ਸਤਲੂਦ੍_ ਪਾਸ ॥ ਜਦੋਂ ਪੂਜਾ ਦਾ 
ਧਾਨ ਸੁਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲਵਾਂਗੇਂ ॥ ਹਮਾਰਾ ਸਿਖ ਹੋਵੇਗਾ, 
ਉਸ ਨੂੰ ਹਮ ਭੇਜਾਂਗੇਂ, ਅਮਾਨ ਲੋਵੈਗਾ ॥ ਜਾਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ 
ਹੋਵੈਗਾ, ਬਿਜ਼ਮੀ ਵਰਸ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਉਨੀ. ਵਰਤੇਗਾ॥ ` 
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ਸਿਖਣੀਆਂ__ਬਿਭਚਾਰਣੀ,, ਪੁਰਖ ਤੁਰਕ _ਕੀ ਆਸ ॥ 
ਤਾਂ ਦਿਨ ਉਪਜੇ ਖਾਲਸਾ, ਸਭ _ਬਰਨੋ ਕੋ ਪਿਆਸ ॥?” 

ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਚੁਪ ਹੋਈ ॥ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਰਹਣੇਂ 
ਵੋ, ਮਾਤਾ ਨੰ ਧਨ। ਪਿਆਰਾ ਹੈ ॥ ਕੁਵਬ ਨੰ ਵਧਣ ਨਹੀਂ 
ਦੇੱਦੀ ॥ 

ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ॥੩੭॥ 
॥ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ॥ 

6 
ਜੱ 
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( ੧੯੨) 

ਡਂ _ ਸਾਖੀ ਅਠੱਤੀਵੀਂ ਨ 

੮ _.੭ ੭69 .#---੪॥੨ ੬ 

ਨਗਾਰੋ,ਢੋਲ/ਤੁਰੀਆਂ,ਰਣ' ਸਿੰਰੇ ਬਜਠ ਲਰੀ ਅਰ ਸਰਨਾਈ, 
ਚ ਲਾਰੀ ॥ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਠਕੇ ਰਮਕ 

ਚਲੋ ॥  ਵਿਸ਼ਕਤਿਆਂ, ਵੈਰੀਆਂ ਡੇਰਾ ਲੁਟ ਲਿਆ ॥ ਘੋੜੇ, 

. ਕਪੜੇ, ਅੱਸਵਾਰੀ, ਸਭੋ ਸਭੋ ਲੁਣਿਆ ਗਿਆ ॥ ਸਿਖ ਰੋਵੈ; 
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( ਕਦੰਤ ) 
ਭੀ ਨ ਰਖ ਸਕਿਆ ] ਹਾਂ ਹਾ ਕਾਰ ਮਚ ਗਇਆ ॥। ਤਾਂ 

ਪਿ 
ਵਿਚ ਸੋਗ! ਹੂਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ॥ ਤਾਂ ਸਿਖਾਂ ਕਹਿਆ, ਜੀ ਪਾਤਿ- , 
ਸ਼ਾਹ, ਨਾਂ ਹਰਖ; ਨਾ ਸੋਗ ॥ ਤਾਂ ਗੂਰੂ ਜੀ ਬੋਲ ਸੁਣਾਇਆ।। 
ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ; ਜੋ. ਗੁਰੂਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦੈ; ਖਰਚ, ਨਾਸ਼;ਦੇਖਕੇ, 
ਕਸਾਨ, ਹਰਖ, ਸਗ ਕੁਛ ਭੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੋਵੈਗਾ ॥ 

- _ -ਦੋਹਰਾਂ- _ 
“ਹਰਖ ਸੋਗ ਕਾ ਦੋਹੁਰਾ, ਖਿਨ ਆਵੈ ਖਿਨ ਜਾਇ॥ 
ਜੋ ਜਾਗੇ; ਸੇ ਸੁਖੀ. ਹੈਂ ਸੋ _ਸੋਗੀ ਦੁਖ ਭਾਇ ॥ ੧ ॥ 
ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਸ਼ਬਦ ਕੋ, ਅਰਥ ਵਿਚਾਰੋ ਨਿਤ ॥ 
ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਿਖਿਆ ਜਿਨਾ, ਤਿਨਾ ਨ ਸੋਗੀ ਮਿਤ ॥ ੨॥ 
ਮਲ ਮਲ ਨਾਈ ਕਾਮਨੀ, ਖੋੜਸ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ॥ 
ਖਸਮ ਨਾ ਭਾਈ, ਫਲ ਕਿਆ, 'ਸੋ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਨਾਰ ॥ ੩॥ 
'ਗੂਰੂ ਜੁ ਆਇਆ ਨਾਮ ਧਰ,ਲਹਰੀ' ਲੁਭਕੀ ਦੂਰਿ ॥ 
ਸੋਈ ਜ਼ਿਖ, ਭਾਣਾ ਧਰੇ; ਗੂਰ ਕੇ ਸਦਾ ਹਜੂਰ” ॥ ੪ ॥` 

ਤਾਂ ਸਿਖ ਸੂਖ ਸੋਂ ਪਰਚੇ, ਭਲਕੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੀ । ਮੋਰਾ 
ਸਿਖ ਸੋਈ, ਜੋ ਪੀਛੇ ਚੜ੍ਹ ਨਾ ਮੁੜੇ ॥ ਲੜਾਈ ਮਾਰੀ ਬੜੇ. 
ਮੰਡ ਦੀ 
`_ ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ॥ ੩੮ ॥ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ॥ 

<<੯= 
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( ੧੯੪ ) 

ਡਾ ਸਾਖੀ ਉਨਤਾਲਵੀ' 1 

'੧੫<੬੦।-੩੩੩ $ << €<- &ੱ 

ਮੂਲ-ਏਕ_ਬੇਰ ਪੰਮਾ ਵਜ਼ੀਰ ਚਤ੍ਰ_,ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, 
ਸਲੂਕ ਕੀਆ ਚਾਹੇ ॥ 

ਅਰਥ-ਇਕ ਵੇਰੀ ਸਿਆਣਾ ਬ੍ਰਹਮਣ ਵਜ਼ੀਰ ਰਾਜਾ ਭੀਮ 
ਸੈਨ ਨੇ ਸੁਲਹ ਕਰਣ ਲਈ ਭੈਜਿਮਾ ॥ 
ਆਣ ਕੇ ਆਖਣ ਲਗਾ, ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣਿਆਂ ਕਿ 
ਤੂਸੀ ਸਚੋ ਗੁਰੂ ਹੋ ॥ ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੋਇਆ: 

ਮੂਲ -ਪੰਮਾ ਵਜੀਰ, ਆਖਰ ਬੇ ਪੀਰ ॥ 
ਮਰਥ- -ਬ੍ਹਮਣ ਵਜ਼ੀਰ, ਓੜਕ ਨੂੰ ਬੇ ਪੀਰ ਹੀ ਹੂੰਦਾ ਹੈ । 
ਮੂਲ -ਬਾਮਣ ਕਾ ਬੋਲ ॥ ਸਮਝ, ਬਿਨ ਸੋਲ ॥ 
ਅਰਥ-ਬ੍ਰਹਮਣ ਕਾ ਬਚਨ, ਸਮਬ ਲੋ ਕਿ ਅਯੂਰਾ ਹੀ ਨਿਕ- 

'ਲੋਗਾ, ਕਦੋਂ ਭੀ ਸੋਲਾਂ ਆਨੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਂ ॥ 
ਮੂਲ -ਰਾਜਪੂਤ ਕੀ ਜਾਤਿ, ਨਾਂ _ਮੀਤ ਸਾਯੂ; ਨਾਂ ਤਾਤ; 

ਮਾਡ ॥ 
ਰਬ-ਰਜਪੂਤ ਕੀ ਜ਼ਾਤਿ; ਨਾ ਤੋਂ ਸਾਧੂ ਕਾਂ ਦੌਸਤ ਹੈ) ਨਾ 

ਬਾਪ ਕਾ ਅਰ ਨਾ ਮਾੰ ਕਾ । 
ਮੂਲ -ਜੇ ਰਤ ਲਗੀ ਕਪੜੇਂ, ਜਾਮਾ ਹੋਇ ਪਲੀਤ ॥ 

ਜੋ ਰਤ ਪੀਵਹਿ _ਮਾਣਸਾ, ਤਿਨ ਕਿਉ ਨਿਰਮਲ 
ਚੀਤ । 
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(੧੯੫) 

ਮਰਥ-ਜੋ ਰਾਜਪੂਤ ਲੋਗੋ ਕਾ ਖੂਨ ਕਰਤੋਂ ਹੈ, ਖੂਨ ਚੂਸਤੋਂ 
ਹੈਂ, ਅਰ ਉਨ ਕਾਂ ਧਨ; ਦੌਲਤ ਲੂਫ ਕਰ ਹਜ਼ਮ 
ਕਰ ਜਾਤੋਂ ਹੈਂ, ਭਲਾ; ਉਨ ਕਾ ਦਿਲ ਕੈਸੇਂ ਨਰਮ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ॥ 
ਤਾਂ ਪੰਮਾ ਬੋਲਿਆ, ਸ਼ਰਣ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਾ 

ਤਿਆਗੀਏ ॥ ਤਾਂ ਸਿਖ ਅਤੋਂ ਸੋਢੀ ਬੋਲੋਂ, ਨਿਤ ਦੀ ਲੜਾਈ 
#ਲੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਲੂਕ ਹੀ ਅਛਾ ਹੈ ॥ ਬਚਨ ਹੋਇਆ:- 

ਵਿ ਸਾਧੂ _ਬਣੈਂ; ਦਗਾ ਬਾਪ ਕੋ ਦੈਇ॥ ੨॥ 
ਪਰ ਸੈਂ ਅੰਨ, ਦੂਧ,ਭਾਂਤ ਬਹੁ,ਸਰਧਾ ਦੇਵਨ ਮਾਂਬ ॥ 
ਕਰੈ ਸੱਸ ਕਾਮ ਕੇ ਬਾਂਝ॥ ੩ ॥ 
ਬੁਤ ਕਰੋਂ ਮੋਹ ਕੀ, ਅੰਤਰਿ ਦੁਬਿਧਾ ਪੂਰ ॥ 
ਨੌਣੈ ਸਿਉ ਖਾਣੋਂ ਭਲਾ, ਬਿਪਦਾ ਦਿਖ ਰਹਿ ਦੂਰ ੪ ॥ 

ਸਿ 

ਸਖੀ ਦਿਖਾਵਣ ਲਗਾ ॥ ਚੋਰ ਰਿ 
ਪੜੋ) ਚੁਰਾਏ॥ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਜਾਨੇ ਨੋ ਨਜਰ ਕਰਿ ਗਿਣਤੀ 
ਜਰੀ ॥ ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ॥ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਰਕਾਣੀ 
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( ੧੯੬ ) 
ਚੜਾਈ ॥ ਅਪਨੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਫੌਜ ਮੰਗਾਈ ॥ ਹਮਰਾਹ 
ਕੀ (ਬਾਹਰੋਂ ਗੂਰ ਕੀ ਮਦਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੋ) ਪਰ ਅੰਦ੍ਰੁ 

ਸੇ ਦਗਾ ਦੀਆ ਚਾਹੈ ॥ ਆਪਣਾ ਜਣਾਵੈ ਭੇਤ ॥ ਹਜੂਰ ਕੀ 
ਸੋਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਿਖੀ ਜਣਾਵਣੀ ਜਿਉ” ਪਾਰਧੀ (ਸ਼ਕਾਰੀ)॥ 

ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ॥ ੩੯ ॥ 
॥ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ॥.. 

ਦੱ 

ਤਾ ਸਾਖੀ ਚਾਲ੍ਵੀੱ 

੨੫ %-=॥ .-- ਅਨ 
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ਏਕ ਬੇਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਏ, ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ ਸ਼ੋਰ 
ਮਾਰ ਦਿਖਾਏ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ॥ਫੈਰ ਖਾਯਾ ਬਾਹਰ ਮਹਾਂਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ॥ 
ਨਿਤ ਕਹਿਆ ਕਰੇ, ਰਾਜੋਂ _ਸਾਥ ਤੁਮ ਮਿਲੋ ॥ ਏਕ ਦਿਨ 
ਰੋਵਾਲ ਸਰ ਕਾ ਮੋਲ਼ਾ ਆਇਆ; ਤਾਂ ਰਾਜਪੂਤ ਬੋਲੋ, ਗੁਰੂ 
ਜੀ, ਚਲੋ ਤਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ॥ ਰਾਜੇ ਸਭ ਮਿਲੈੱਗੇ, ਸਿਖ 
ਹੋਵੈੱਰੀ ॥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣੈ ਕਪਟ, ਪਰ ਪਰਵਾਰ ਕੇ ਸਿਖੋਂ ਕੰ 

_ ਕਹੇ ਮੰਨ ਲਿਆਂ ॥ ਰ੍ 
-ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਚੁਮਾਰ ਬੋਲਿਆਂ- 

ਮੂਲ -ਕਰੈਗਾ ਸੋ ਭਰੈਗਾ । ਗੁਰੂ ਕਾ ਕੀਹ ਕਰੈਂਗਾ ॥ 
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(੧੯੭) 
ਮਰਥੋ-ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਕਾ ਫਲ ਵੈਸੇ ਹੀ 

`ਭੋਗੇਗਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਏਕ ਬਾਲ ਭੀ ਬੀੱਗਾ! 
ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਤਾਂ ॥ 

ਮੂਲ -ਸੈਂਵਕ ਕਾਂ ਕਾਜ ਸਰੇਗਾ ॥ 
ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੂਤ ਸਭ ਮਰੇਂਗਾ ॥ 

ਸਰਬ-ਜੈ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਹੂਆ; ਤੋਂ ਜਿੰਦਗੀ ਸਫਲ 
ਹੋਗੀ, ਅਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸੇ ਰਹਿਤ ਹੋਗਾ ॥ ਤੁਹਮਤ 
ਲਗਾਨੋ ਵਾਲਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੇਂ ਰਹੇਗਾ ॥ _ - 
ਤਾਂ ਸਿਖ ਬੋਲੋਂ, ਇਹ ਕੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ॥ ਤਾਂ ਮਦਨ 

ਸਿੰਘ ਹਸਕੋਂ ਚੁਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ॥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਭਾਈ ! ਇਸ 
ਨ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ ॥ਜੋ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ 
ਗੂਰਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਂ ਅਤੇਂ ਇਕ ਬਰਸ ਗੁਰਾਂ ਦੀ 
ਗਇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਅਗਮ ਨਿਗਮ ਸੂਬ ਆਵੈਗੀ।। 
ਅਗਮ=ਵੁਹ ਮੰਜਲ ਅਤੇ ਦਰਜਾਤ, ਜਹਾਂ ਆਮ 

ਮਨੂਖਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੋਂ 
ਕੇ ਸੁਆਇ ਵਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ_ ਜਾ ਸਕਤਾ ॥ ਜਦ ਭਜਨੀਕ 
ਮਨੂਸ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ਲ ਪੂਗਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਪਹਿਲੇ 
ਅੰਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਅਸੂਲ ਸਰੀਰ ਤੋਂ _ਕਢਦਾ ਹੈ ॥ ਉਸ ਦੀ 
ਆਤਮਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਅਤੇਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਚੀ 
ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਹੰਸ ਦਲ ਕੰਵਲ ਵਿਚ ਪਹੂੰਚਦੀ ਹੈ, 
ਜਿਥੋ ਹਜ਼ਾਰ ਬਤੀ ਦਾ ਚਾਨਣਾਹੈ ਅਤੇ ਆਸ਼ਕ ਕ?ਹ ਉਠਦੇ 
ਹਨ ਕਿ, “ਨਾਮ ਜਪਤ ਕੋਟ ਸੂਰਜ ਉਜਿਆਰਾ) ਬਿਨਸੇ 
ਭੁਰਮ ਅੱਧੋਰਾਂ!॥ ਵਾਲਾ ਗੁਰ ਵਾਕ ਯਥਾਰਥ ਹੈ ॥ ਪਹਿਲਾਂ 
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ਦੀ ਲੋਸ ਉਸ ਦੋਂ ਆਵੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਭਰੋਸ 
ਰਖੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਮ ਬੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਸਾਈ ਉਚੀ 

ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕ ੪ ਗੁ 

ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਂਕ ਭਏ ਹੈੱ,ਕੋਇ ਨ ਸਕੇ ਪਛਾਨ ॥ 
( ੩ ) ਹਮ ਵਾਸੀ ਉਸ ਦੇਸਕੇ ਜਹਾਂਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਖੇਲ ॥ 

ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅਰੀਮ ਦਾ, ਬਿਨ ਬਾਤੀ, ਬਿਨ ਤੇਲ ॥ 
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“ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ ॥ 
ਜੋ ਹਮ ਸਹਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ”! ॥ 

ਅਰਥ-ਜਦ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਚੌਮ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਪਾਈ, 
ਜਦ ਮੋਰੀ ਰੂਹ (ਆਤਮਾ) ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੋ ਪ੍ਰਤਾਪ 
ਨਾਲ ਉਤਲੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨੂਖਾ ਜਨਮ 
ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਯਾ ॥ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰ ਕੋ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, 
ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਸ਼ਹਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 
ਮੈਂ ਏਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਰੋਂ 
ਪਰਮ ਸਿਤ੍ਰ_ ਹਨ ॥ ਕਾਸ਼ ! ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਹ 
ਰਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਵੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਮਲ _ਕਰਕੇ ਮੌਖ ਮੁਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ 
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ਪਗ ਵਲ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ॥ 
ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 
ਉਪਦੇਸ਼!- 
ਮੂਲ -ਘੋੜੋ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ॥ ਹੂਈ ਸੂ ਜਰ ॥ 

ਗੁਰੂ ਕਾ ਘਰ ॥ ਰਾਖਾ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ।। 
ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਸਿਖਾ ਕਰ ॥ ਚੁਪ ਕਾ ਸਮਾ ਸਰ ॥ 

ਅਰਬ-ਜੋ ਬਖਸ਼ਸ਼ ਹੋਵੇ; ਉਸ ਕੋ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪਚਾਉ॥ 
ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਾ ਘਰ ਹੈ ਅਰ 
ਸਾਡੇ ਰਾਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਹਨ ॥ ਚਿੰਤਾ ਨਾ 
ਕਰੋ, ਚੁਪ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੋ ॥ 
ਤਾਂ ਚਲੋ ਗਏ ਰੋਵਾਲ ਸਰ ॥ ਪਰਬਤੀ ਰਾਜੇ ਅਤੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ ॥ਚੌਬਿਆਲ;ਬਘਿਆਲ, 
ਨਾਦੂਣੀਏ; ਸਿਰੀ ਨਗਰੀਏ, ਕਾਮ ਗੜੀਏ, ਹਿੰਡੂਰ, ਕਹਲੂਰ 
ਘੁਮੰਭ ਚੰਦ ਬਿਸ਼ਹਰੀ (ਰਾਮਪੁਰ, ਬੂਸ਼ਹਰ) ਮੰਡੌਲ (ਮੰਡੀ ਕੇ) 
ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੈਖ ਮੋਹਤ ਹੋ ਗਏ ॥ ਗੁਣ ਰਾਜੇ 
ਰਾਣੀਆਂ ਸੁਵਿਆਂ ਸੀ ॥ ਜੈਸੇ ਸੁਣਿਆਂ ਸਾਭੈਸਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ। 
ਸਭ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਨਿਹਾਲ ਹੂਏ ॥ ਸਭਨਾ ਨੇ ਰੇਵਾਲ ਸਰ 
ਕੋ ਤਾਲਾਬ ਸੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਆ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੀਆ ਅਰ 
ਦਾਨ ਦੀਆਂ ॥ ਸਤਿਗੂਰੂ ਜੀ ਉਚੀ ਨੌਰ ਬੈਠੇ ਥੇ ॥ 
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(੨੦੧) 

ਚੌਬਿਆਲ (ਚੰਬੇ ਦੇ ਰਾਜੇ) ਦੀ ਬੇਟੀ ਕੌਵਾਰੀ ਸੀ, 
ਉਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਛਕੇ ਚਿਠੀ ਲਿਖੀ ॥ ਇਹ ਲੜਕੀ ਕਵੀ- 
ਸ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਰ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੋਖ ਕੇ 
ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ॥ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਨ ਵਿਚ 
ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨ ਬਨਾਉਣ, 
ਪਰ ਰਸ ਭਲਾ ਰਖਣ ॥ ਇਸ ਨੈ ਅਧੀਨਤਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਿਖੀ ਅਰ ਹੇਂਠ ਲਿਖੋ ਪੰਜ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ:- 
ਮੂਲ -(੧) ਸਾਰਾ ਪਉਣਾ (੨) ਦੂਜਾ ਗਾਉਣਾ । 

(੩) ਨਰ ਨਾਰੀ ਥੇ ਦੋਨੋ ਭਉਣਾ । 
(੪) ਕੁਛ ਖਾਧਾ (੫) ਕੁਛ ਲੈਕੇ, ਸਉਣਾ ॥ 

ਅਰਥ-(੧) ਸਾਰ ਵਸਤੂ _ਕੌਣ ਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੂਸ਼ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹੋਤੀ ਹੈ ॥ 

(੨) ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਕੌਣ ਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੋ ਆਵਾ ਗੌਣ 
` ਕਾ ਚਕਰ ਚਲਤਾ ਹੈ ਅਰ ਜਨਮ ਮਰਣ ਮੁਕਦਾ 
ਨਹੀਂ ॥ 

) 

(੪) ਕੁਛ ਕਰਮੋਂ' ਕੋ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ॥ 
(੫) ਕੂਛ ਬਾਕੀ ਰਹੇ ਅਤੇਂ ਮਰ ਗਿਆਂ ॥ 

ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਤਰ ਲਿਖੋ ॥ 
ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦੇਖੀਏ ॥ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ 

ਹੜ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ,ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਉਤ੍ਰ ਲਿਤਿਆ॥ ਪਰ 
ਐਸਾ, ਜੈਸਾ ਉਸ ਰਾਜ ਪੁਤ੍ਰੀ ਨੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਅਪਨੇਂ ਘਰ ਬੈਠੇ 
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(੨੦੨) 

ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਰਸ ਭਰਿਆ ਉਤਰ ਲਿਖਣ 
ਰਤ ਸਰ ਤੁਡ ਬੁਧੀ ਅਤ ਲਿਆਤਤ ਦੈ ਬਖੂਜਬ ॥ 
ਆ 1'ਹੈ॥ -ਅਸਾਂ ਸਾਰਾ ਭੋਂਦ ਗਿ 
ਪਹਿਲਾ ਊਤ੍ਰ-ਦਿਹ ਪਉਣਾ; ਮਾਨਸ ਦਿਹ (ਸਭ ਸੈ ਪਹਿਲੇ 

ਬੋਸ ਵਸਤੂ ਇਹ ਹੈ) ਕਿ ਉਤਮ ਮਨੂਸ਼ ਕੀ ਦੇਹੀ 
ਦੂਜਾ ਆ (ਦਵੇ ਮਾਯਾ ਕਾ ਧਾਰਨਾ)॥ ਤ੍ਰ-ਦੁਬਿਧਾ ਦਵੰਤ ਅਰ ਮਾਲ ਪਦ ਸਨ ਤੋਂ ਬੁ ਹੋ ਕੋ ਦੂਜ ਪ 

ਪ੍ਰਵਵਿਰਤ ਹੋਣਾ,ਮੋਹ,ਮਾਯਾ,ਅਹੌਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਣਾ॥ 
ਦਹ ਸਾਰਾ ਖੋਲ ਦੂਸਰੀ ਬਿਧ ਹੈ (ਖਸਮੁ ਛੌਡਿ ਦੂਜੈ 
ਲਗੇ, ਡੂਬੇ ਸੈ _ਵਣਜਾਰਿਆਂ ॥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਬਾ 

ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਵੀਚਾਰਿਆ ॥ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਂ 

ਰਿਆ) ॥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਏਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਦ ਹੇਨ,ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੋਂ ਤੋਂ ਦਇਆ ਚ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 
ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੈਂ ਸਾਗਰ ਸੈਂਸਾਰ (ਜਨਮ; ਮਰਨ) ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਕਰੋ ॥ 

ਜਾ ਪ੍ਰਮਾਨ-ਇਕ ਦੁਖੁ ਰਾਮ ਰਾਇ ਕਾਫੋ ਮੌਰਾ ॥ ਅਗਨ 
ਦਹੈ ਅਰ ਗਰਭ ਬਸੇਰਾ ॥ 

ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਮਾਨ-ਪ੍ਰਭ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ ॥ ਹਾਰ ਪਰਿਆ 
ਦ੍ਰਾਆਰ ॥ 

(ਜਨਮ, ਮਰਨ ਦਾ ਹੀ ਭਾਰਾ ਦੁਖ ਹੈ) 

ਰਖ 
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(੨੦੩) 

ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਮਾਨ-ਜਬ ਲਗੂ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੌਗਿ ਮਾਇ॥ ਤਬ ਲਗੁ 
___` ਧਰਮ ਰਾਇ ਦੇਇ ਸਜਾਇ॥ ਰ੍ 
ਤੀਜਾ ਉਤ੍ਰ-ਕਰੀ ਗੁਮਾਨ ਨਰ ਨਾਰੀ ॥ (ਗੁਮਾਨ, ਅਹੈਕਾਰ, 

ਹਉਮੈ, ਇਹ ਸਭ ਇਕੋ ਹੀ ਹਨ॥ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਹਉਮੈ 
ਦਾ ਹੀ ਭਾਰੀ ਦੂਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ 
ਚਕਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ-ਹਉ” ਵਿਚਿ ਜੰਮਿਆ, 
ਹਉ ਵਿਚਿ ਮੁਆ, ਆਦਕ ॥ 

'ਹਨ£-= 

ਟ ਲਾਗੇ ਹੂਏ ਖੋਹ, ਉਤੇ ਲੌਕ ਭਉਂਦੇ ਵਿਰੋਂ ॥ 
ਇਸ ਅਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਊਮੈ ਦੇ ਰੌਗੀ, ਖਿਹ ਹੋ ਗਏ, 

ਜੋਮੇ ਅਤੇ ਮਰੋ ॥ ਉਭੇ (ਦੋਨੋ ਨਰ ਨਾਰੀ)ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ 
ਚਕਰ ਕਾਫੋ ॥ 
ਚੌਥਾ ਉਤ੍ਰ-ਕੁਛ ਖਾਧਾ ਖਰਚ ਜਮਾਲ ॥ ਪੂਤਰੀ, ਸਮਝੀਏ 

ਕਿ ਪੂਰਬਲੋਂ ਕਿਤ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਖਾਧਾ ॥ ਸਵਾਇ 
ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੋ, ਪਿਛਲੋਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤ੍ਾਂ ਦੇ 
ਸੈਚਤ ਕਰਮ ਦਗਧ ਨਹੀਂ” ਹੁੰਦੇ ॥ ਇਸ ਲਈ ਹੀ 
ਬਾਰਾਂ ਮਾਂਹਿ-ਰਾਗ ਮਾਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
ਦੇਵ ਜੀ; ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਦੇਂ ਹਨ£-- 

“ਕਿਰਤਿ ਕਰਮ ਕੇਂ ਵੀਛੁੜੇ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲਹੁ ਰਾਮ ॥ 

ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਭੀ ਸ੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਭਗਤ ਜੀ, 

ਅਪਨੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਸਵਾਇ ਨਾਮ 
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“£ਪੂਰਬਲੋ ਕਿਤ ਕਰਮ ਨ ਮਿਟੈ ਰੀ ਘਰ ਰੀਹਣਾ, 
ਤਾਂਚੇ ਮੋਹ ਜਾਪੀਅਲੇ ਰਾਮ ਚੋ ਨਾਮ ॥ ਬਦਤਿ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ 
ਰਾਮ ਜੀ? ॥ 
ਪੰਜਵਾਂ ਉਤ੍ਰ-ਪ੍ਲੈ ਭਈ, ਸਉਣਾ ਹੂਆ, ਉਤਰ ਤੂਮਾਰਾਬਾਲ। 
ਅਰਥ-ਜਦ ਮੌਤ ਆਈ, ਕੂਚ ਕੀਆਂ ਅਰ ਬਾਕੀ ਕਰਮਾਂ ਦੋਂ 

ਅਨੁਸਾਰ ਫੋਰ ਦਰਗਹ ਵਿਖ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੋ ਪੋਸ਼ੀ 
ਹੋਈ ਅਰ ਮੁੜ ਉਸੋਂ ਗੋੜ ਵਿਚ ਜੋਇਆ ਗਿਆ ॥ 

ਗੁਦ ) ਬਾਕੀ ਵਾਲਾ ਤਲਬੀਏ,/ਸਰ ਮਾਰੋ ਜੈਦਾਰ 
ਜੀਉ (ਜਿੰਦ- ਅਰ=ਜਾਨ ਦੈ ਵੈਰੀ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਮ 
ਲੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੈ ਅਰੀਂ ਧਕ ਲਿਆ) । 
(੨) ਤਲਬਾ ਪਉਸਨ ਆਕੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਨਾ ਰਹੀ ।। 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਬੇਂਟੀ, ਇਹ 

_ਫੌਕਿਆਂ ॥ ਸਤਿਗੂਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸਾਥ ਪੀਠ ਨੌਕੀ ॥ ਤਾਂ 
ਉਸ ਪੁਛਿਆ, ਕਿਉ” ਜੀ ਹਥ ਕਿਉ” ਨ ਰਖਿਆ ॥ ਤਾਂ ਬੋਲੋਂ, 
ਤੂੰ ਠੁਰੈਰੀ ਦੀ ਬੇਗਮ ਥੀ, ਤੈ' ਵਿਸ਼ਾਂਤ (ਮੁਸਾਫਰੋ' ਕੇ ਆਰਾਮ 
ਕੀ ਜਗਹ) ਪਤਣ ਪਰ ਬਣਾਈ ਅਤੇਂ ਮਾਨੂਖ ਦੀ ਦੇਂਹਪਾਈ ॥ 

ਵੈਰੀ ਜਾਣ ਕੇਂ ਤੁਰਕਣੀ ਨ ਛੂਵੈਂ ਸਿਖ; ਤਾਂ ਹਮ ਭੀ 

ਦਮਦਮੋ ਕਾ ਜਨਮ ਦਿਤਾ ॥ ਤੂੰ ਭਲੋ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਹੋਵੇਂਗੀ 
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(੨੦੫) 
ਤਾਂ ਸਿਖਾਂ ਸਿਖਣੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੈੱਗੀ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਭੀ ਤੈਨੂੰ 
ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ॥ 

ਆਖਣ ਲਗੀ, ਬਖਸ਼ ਕਰੀ” ਗੁਰੂ ਜੀ (ਬਖਸ਼ਸ਼ ਦਾ 
ਦਰਵਾਜਾ ਖੁਲਾ ਰਖਣਾ) ॥ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਈ ॥ ਵਰਤ ਨੌਮ 
ਵਿਚ ਰਹੀ (ਅਪਨੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕੋ ਵਰਤਾਰੇ ਹੀ ਮੇਂ 
ਰਹੀ) ॥ ਇਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਨਮੀ ਜਾਇ ਮਾਲਵੇ । 

ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ॥੪੦॥ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ॥ 

ਸ& 

ਨੈ _ ਸਾਖੀ ਇਕਤਾਲਵੀ' _ ਨ, 

੧॥_-- 0੫੨ 00 

ਵਿ 
ਿ ਜਾਣਕੇ ਮਥਾ _ੇਕਿਆ=ਆਪ ਦੀ 

ਹੂ 
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4 
( ਨੜਿੰਨਵੈ=ਹਿਜਰੀ ਸੌਮਤ (ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਹੂਣ ] 

.__ ੧੩੭੭ ਹਿਜਰੀ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਹੈ)॥ _ 7 
_ਰੀਧ੍ਬ ਦੋਸ=ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। _। 
ਰੌਵਾਲ ਸਰ=ਠੀਕ ਸ਼ਬਦ ਰੋਵਾਲ ਸਰ ਹੈ,ਰਵਾਲ 

ਗੁ ਤੋ ੬ ਤੂ ਇਆ ੍  

ਤਾਂ ਰੀਧੀਲੇ ਨੇ ਹਸ ਕੇ ਕਹਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੈਂ ਰੋਵਾਂ 
ਕਾ ਪੂਤ ਹਾਂ, ਨੂੰ ਰੋਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਨ ॥ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨ 

ਜੀ ਨੇ ਕਹਾ, ਪੁਤ੍ਰ ਤਪ ਕਰ ॥ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਪ ਕਰਨੋਂ 
ਲਗਾ ਉਤਰਾ ਖੰਡ ਵਿਚ ॥ ਜੁਗ ਤੀਨ ਬੀਤੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਨੇ 
ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆ ॥ ਮੈਂ ਉਸਤਤ ਕਰੀ ॥ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੂਆ ॥ 
ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ; ਹੇ ਨਾਗ ਸੂਤ ! ਮਾਂਗ;ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਰ ਦੇਵਾਂ॥ 
ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਆ, ਰਾਜਸੀ ਪਾਊ ਬਿਡੂਤ ॥। ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਕਿਆ 
ਤਥਾ ਅਸਤੂ (ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੈਗਾ) ॥ ਤਾਂ ਮੰਡਪ ਨਗਰ 
ਰਚਿਆ ਬਿਸਕਰਮਾਂ ਨੇ ॥ ਸੈਂ ਨਗਰ ਕਾਂ ਰਾਜਾ ਹੂਆ ॥ ਰਾਜ 

ਕਰਦਿਆਂ ਜੁਗ ਤ੍ਰੇਸਠ (੬੩ ਜੂਗ) ਬੀਤੇ ॥ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਰਾ 
ਰਾਜ ਜਖਾਂ (ਯਕਸ਼) ,ਆਣਾ ਲੀਆ ॥ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੂਧ ਕਰਿ ਦੇਹ 
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( ੨੦੭ ) 

ਛੋਡੀ ॥ ਜਹਾਂ ਤਪ ਕਰਤਾ ਥਾ, ਵਹਾਂ ਬ੍ਹਮਾਂ ਦੇ ਵਰ ਕਰ 
ਤੀਰਥ ਹੂਆ ॥ ਤੂਮ ਅਬ ਆਏ ਹੋ, ਨਿਹ ਕਲੰਕ ਜਬ 

ਹੋਇਗਾ, ਤਾਂ ਲਗ ਈਹਾਂ ਰਹਾਂਗਾ ॥ ਤੂਮ ਭੀ ਅਵਤਾਰ ਨਰ 
ਕਾ ਹੋ; ਸੋਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇਂ ਜਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਬਾਵੋ। ਸ਼ਰਣ 
ਤੂਮਾਰੀ ਆਇਆ ਹਾਂ ॥ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਮਾਨ ਖੈੱਚੀ, ਸਭ 
ਪਰਬਤ ਅਰੜਾਏਂ ॥ ਹੋਂ ਗੂਰੂ ਜੀ , ਰਖ ਲੈਣਾ ॥ ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ 
ਸੋਂ ਜਾਂ ਵਾਂਗ ਰੋਮ, ਮ੍ਰਿਗ ਚਰਮ ਧਾਰੀ, ਆਨ ਖੜਾ ਹੂਆ॥ 

ਲਗਾ ਕਹਣ, ਪੁਰਖਾ, ਤੁਮਾਰਾ ਸਮਾ ਨਹੀ ਆਵਣ ਕਾ, ਤੁਮ 
ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਾਉ,ਪੰਥ ਫੈਲੋਂਗਾ ਤੁਮਾਰਾ ॥ ਤੁਸਾਂ ਭੀ ਜਖਾਂ ਪਾਸ 
ਆਵ ਉਤਰਣਾ ਹੈ ॥ ਅਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰੀ, ਇਛਾ ਧਾਰੀ 
ਜਖ ਹਾਂ; (ਜੈਸੀ ਇਛਾ ਹੋ, ਉਸੀ ਤਰਾਂ ਕੀ ਦਿਹ ਬਣਾ ਲੈ ਲੈਣਾਂ) 
ਸਾਡਾ ਨਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਜੁਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ॥ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਸਹਾ- 
ਇਤਾਂ ਸਭ ਕੀ ਸਾਂਥੀ ਕਰਣੀ, ਅਸੀ ਭੀ ਦਸ ਸਹੈਸ੍ਰ_ਸੈਨਾ 
ਦੋਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਪੰਥ ਵਿਚ, ਤੁਮ ਜਬ_ ਹਮਾਰੇ ਧਾਮ ਆਵੋਗੇ ॥ 
ਤਾੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਫੌਜਾਂ ਅਗੰਮ ਤੂਰਕਾਂ ਦੀਆਂ` ਹੈਨ; ਇਕ 
ਬਾਣ ਸਾਬ ਭਸਮ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮਨੁਖੀ ਦੇਹ, ਕਲਜੂਗ ਦੀ 
ਤਰਾਂ ਹੀ ਬਰਤਣੀ ਹੈ ॥ ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਰੇਵਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਪਿਤਾ 
ਜੀ, ਕੌਟ ਸੈਣਾ (ਇਕ ਕਰੌੜ ਸੈਨਾ) ਲੈਕੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ॥ਗੁਜੌਗੀ 
ਸੈਨਾ ਹੂਈ ਮੇਰੀ ਡਰਾਵਣੀ ॥ ਜਬ_ਨੜਿੰਨਵੈ ਹੋਇਗਾ, ਤਾਂ 
ਸੈਂ ਰੈਧ੍ਰਬ ਦੇਸ ਤੋੜਾਂਗਾ ॥ ਤੁਮਾਰਾ ਪੰਥ ਰਣ ਮਾਂਡੇਗਾ ॥ਤੂਰਕ 
ਮਾਰ ਗਰਦ ਕਰਾਂਗਾ ॥ ਪੰਚਾਸ ਵਰਖ ਚਾਨਣਾ ਹੋਇਗਾ ॥ 

ਕਪੀਸ ਗੌਧ੍ਰਬ ਕੀ ਸੈਤਤ (ਸੋਤਾਨ)। ਮਲੈਂਛ ਭਾਵ; ਜਮੀਨ 
ਦਬਾਇ ਲੌਵੈਗੀ,ਤਾਂ ਮੈਂ' ਨਿਕਾਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ॥ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰਖਾਂਗਾ 

੦0੦੦੧ €161ਘਹੂ 0੦॥੧੦1॥1€161੦॥0&3।0੦11.੮੦॥॥ 



( ੨੦੮ ) 

ਮੇਰਾ ਤੇਜ ਫੈਲ ਜਾਵੈਗਾ ॥ ਮਦਨ ਨਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁਤ੍ਰ ਜਣਾਂਗਾ 
ਦੋਇ ॥ ਪੀਛੋ ਲੜ ਕਰ ਖੰਡ ਪਰਜਾ ਕਰੈੱਗੇ ॥ 

ਕਾਮ ਗੜ; ਪ੍ਰਯਾਰ; ਦਿਲੀ ਤੇ ਪੂਰਬ ਲਗ ਰਾਜ 
ਏਕ ਕਰੇਂਗਾ ॥ ਦੂਜਾ ਸਿੰਧਵੀ, ਰਾਵੀ, ਭਾਗ ਚਨਾਬ; ਸਤ- 
ਲੁਦ੍ਰ ਤੋ ਪਸਚਮ; ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਗ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ॥ ਵਰਣ 
ਆਪਣੀ ਆਲਮੀ ਕਹਾਵੇਂਗਾ ॥ ਕਹ _ਕਰ ਨਾਲ ਹੋ ਲੀਆ 
ਅਤੇ ਕਹਣ ਲਗਾ; ਸ਼ੌਗ ਚਲਦਾ ਹਾਂ ॥ 

ਬਚਨ ਹੂਆ; ਜਾਹਿ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਕੁਢੇਰ ਪਾਸ ਕਹਣਾ, 
ਜੁਧ ਕਰਕੇ, ਧਰਮ ਥਾਪ ਕੇ, ਪੰਥ ਕਾ ਵਿਰੋਧ ਤੂਰਕਾਂ ਸਾਥ 
ਧੁਖਾਇਕੋ ਦਖਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਨੂਰੰਗੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਦਾ ਡੇਰਾ 
ਚੁਕਾਇਕੋ ॥ਤਾਂ ਉਹ (ਰੋਵਾਲ) ਗਇਆ, ਵਿਰੌਧ ਮਿਟਾਇਆ 
(ਯਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੁਧ) ॥ ਰੋਂਵਾਲ ਵਰ ਪਾਇ ਕਰ ਖੁਸ਼ੀ 
ਹੋਇਆ ॥ ਜਾਂਡੀ 'ਢੇਰ 'ਬੋਲਾ; ਤੂਮਕੋ _ਅਪਦਾ ਵਰਸ ਕੀ 
ਹੋਵੈਗੀ ਤਾਂ ਸੌੱ.ਮਿਲਾਂਗਾ ॥ ਤਰ 
ਮੋਰਾ ਅਪਮਾਨ ਹੂਆ ॥ ਪਾਹੁਲ ਲਈ; _ਗੁਰੂਕਿਆਂ ਸੋ ॥ 
ਤੁਸਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਣਾ, ਸਮੇਂ ਸਸੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ॥ 

ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ॥੪੧॥ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ॥ 

ਰੱ 
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( ੨੦੯) 

ਆ __ਸਾਖੀ ਬਤਾਲਵੀ' ਨੈਕ, 

“ਨ ੫੭. ੧੭ -”-॥੦-=-ਖਟੈੱ 

( ਦੁਵੈਖੀ=ਸ਼ਿਰਕਤ ਵਾਲਾ, ਮੁਤੱਸਬੀ, ਸ਼ਰੈਈ। ) 
1 ਅਰਦਾਸਾਂ=ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ । ॥ 
( ਫੋਕੇ ਤੋ=ਲਗਾਨੇ ਸੇ । 
( ਕਰਮ ਦਾਤਾ=ਬਖਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਅਕਾਲ ! 
( ਪੁਰਖ । 

=ਫਲ _ਪਰਦਾਤਾ_(ਕਰਮੋਂ'_ਕਾ ਫਲ । 
ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ) । ਰ੍ | 

। ਹੈ 
ਏਕ ਬੇਰ, ਗੂਰੂ ਕੇਂ ਹਜੂਰ, ਸੈਗਤ ਜੁਰੀ (ਜੁੜੀ) ॥ 

ਗੂਰੂ ਕੀ ਭੇਟ ਆਵੈ, ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਂ ॥ 
ਖਜਾਨਾ ਸਾਂਭਦਾ ਜਾਵੈ ॥ ਕੋਈ ਰੁਪੈਯਾ, ਕੋਈ ਸਿਖ ਪੈਸਾ, 
ਮੂਹਰ, ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਸੀ ਤਰਾਂ ਖਜਾਨਾ ਜੁੜਿਆ ॥ ਤਹਾਂ 
ਭਾਵਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਸਿਖਾਂ ਕੀਆਂ ॥ ਉਹਾਂ ਬੈਠਾ ਥਾਂ ਕਾਜੀ 
ਸਰਾਹ ਦੀਨ, ਪਰ ਸਾਂਈ ਵਾਲਾ ਥਾ, ਦੁਵੈਖੀ ਨ ਥਾ ॥ 

ਜਦ ਭੀੜ ਦੂਰ ਹੂਈ, ਕਾਜੀ ਪੁਛਿਆ; ਗੁਰੂ ਜੀ, 
ਤੁਮਾਰੇ ਸਿਖ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਿਉ ਕਰਤੋਂ ਹੈਨ ॥ਬ੍ਰਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ 
(ਨ, ਕਿ ਜੋ ਖੁਦਾਇ ਕਰੀ, ਸੋ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇਂ ਤੁਸੀ ਭੀ 
ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਹਿੰਦੂ, ਜੋ ਹੋਣੀ ਅਗੇ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ॥ ਤੇ ਅਸੀ 
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ਮੋੜੇ ॥ ਤਾਂਤੋ ਤੁਮਾਰਾ ਮਾਰਗ ਕੈਸਾ ਹੈ ॥ ਆਪ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਪੁਤ੍ਰ , 
ਬਨ ਦਾੱਦੋਂ ਹੋ ॥ ਤਾਂ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਕ'ਹੰਦੋ ਹੋਂ ॥ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ. 

ਬੋਲੋ!“ 
ਕਾਜ਼ੀ ਜੀ, ਸੁਣੋਂ ॥ ਆਪ ਨੇ ਮੁਹਰ ਦਿਖਾਈ ਹਾਥ; 

ਕੀ, ਅਰ ਲਗਾਇ ਦਿਖਾਈ ਕਾਗਦ ਪਰੁ ॥ ਪੀਛੇਂ ਕਿ ਸਮ- 

ਬਾਇਆ ॥ ਜਾਂ ਈਹਾਂ ਜਨਮ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਮ ਹੋਣੀ, 
ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ॥ ਜੈਸੇ ਮੂਹਰ ਵਾਲ ਪੁਠੈਂ ਹਰਫ ਲਿਖੋ ਥੇ, 
ਲਗਾਵਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਲਗਾਵੈ, ਸਿਧੇ ਹੋਇੰਗੇਂ ਟੇਕੇ ਤੇ ॥ ਤੈਸੇ, 
ਹੀ_ ਕਰਮ ਦਾਤਾ, ਬਿਧਾਤਾ; ਮਸਤਕ ਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ, 
ਕਹਿਆ; ਜਦ ਇਹ ਮਾਨੂਖ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਅਗੇਂ ਮਥਾ ਨਿਵਾ- 
ਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਖਰ ਸੂਧੈ (ਸਿਧੇ ਹੈ) ਹੋਇੰਗੇ ॥ ਫਲ੍ਹ ਹੋਇਗਾ ॥ਅਤੇ 
ਜੋ ਮਬਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਮ ਪੁਠੰਹੀ ਰਹੇੱਗੇਂ ॥ ਮਥਾ; 
ਫੋਕਨ ਤੋਂ; ਮੁਹਰ ਵਾਂਗਰ ਅਖਰ (ਕਰਮ) ) ਸਿਖੋ ਹੂੰਢੋ. ਹਨ ਅਤੇ 
ਗੂਰੂ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਂ ਸਿਧੀ ਕਰਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਫਲਦਾਰ, 
ਕਰਦੋਂ ਹਨ ॥ ਕਾਜ਼ੀ ਨੈ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਅਤੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਚੋ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ; ਸੰਸਾ ਦੂਰ ਹੂਆ ॥ ਬੋਲਿਆ; ਵਾਹਿ ਵਾਹਿ ਜੀ 
ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰਾਂ ਕਮਾਲ ॥ ਐਨ ਖੂਦਾਬਿ ਅਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਆਮਦ; 
ਅਰਥਾਤ ਠੀਕ ਹਮੈੱ ਖੁਦਾ ਕਾ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਹੂਆ ॥ ੧ 

ਕਦਮ ਮੁਬਾਰਕ ਅਸਤ, ਬੇਦੇ ਜਹਾਨ, ਪਾਰ ਕਰਦਮੋਂ_ 
ਅਰਥਾਤ ਆਪ ਕਾਂ ਕਦਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਆਪ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾਰੋਂ 
ਕੋ ਪਾਰ ਕਰਤੋਂ ਹੈਂ` ॥ ਇਉ 

ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ॥ ੪੨॥ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ॥ 
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(੨੧੧) 

ਕਾਜੀ ਸਲਾਹ ਦੀਨ ਤੇ ਬਖਸ਼ਸ਼ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ 

ੜੰ” ਫੁਰਮਾਨ ਨ 
-੭” ੧ <੭€ -੭” ..ਡ” 

ਜਦ ਭਾਈ ਬਗਾ ਸਿੰਘ, ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈਕੇ 
ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਅਰ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ 
ਨੰ ਦੌਨਾ ਨੂੰ ਹਜੂਰੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 
ਪਹਲੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ,ਕਿ ਉਹ ਢੱਗਾ ਸਿੰਘ 
ਬਗਾ ਸਿੰਘ ਸੁਹਣੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐੰਮ੍ਰਿਤ ਕੂਅਰੇ ਤੋਂ 
ਰਸ ਧਾਰਾਂ ਦੇਂ ਗੈੜ ਗੈੜਨ ਵਾਲਾ ਕਿਥੇ ਹੈ ॥ 

ਪਰੰਤੂ ਜਦ ਬਗਾ ਸਿੰਘ ਹਜੂਰੀ ਮੋ ਹਾਜਰ ਹੂਆ, 
ਤਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਯਾ ॥ ਡਿਠਾ ਈ, ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ 
ਰਸ ਊੰ ਹੈ!= 

66 ਸੂਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ॥ 
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨਿ ਬਿਸ੍ਰਾਮ”! ॥ 

ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ॥ ਮਨਾ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ 
ਠੰਢਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰਬੀ 
ਦਿਲ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ -ਨਿਜ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾ ਰਸ ਹੀ 
ਰਸ ॥ ਸੁਖਮਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਮੋਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਤੋਂ ਪੀ ਜਾਉ 
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ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਖੋੜਿਅ 
ਵੀ ਕਬੂਰੀ ਦੀ ਸਾਰ ਪੈ ਗਈ ਏ ॥ ਦੈ ਦੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੂਠ 
ਵਿ ਮਿਠੈ ਮਿਠੋਂ ਪੈਰ; ਲੰਘ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜੇ ਦੇ ਵਿਚ 
ਖੂਭੇ ਜਾਣ ਓਥੇ ਤੇ ਖੂਭੇ ਰਹਿਣ _ਅਤੋਂ ਬਚਾ ਚੰਮੜਿਮ 
ਰਹੈ: 
ਹੀ 

ਪੇਖਤ ਉਧਰਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ॥ 
ਰਿ ਜਾਂਕੇਂ ਅਠੂਪ ॥ 
ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਮੁਂਦਰ ਗੰਰ ਰੂਪ ॥ 
ਕਾਜੀ ਨੇਂ ਬਗੇਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਚਿਹਰਾ ਤਕ ਕੇ ਏਸ 

ਢੇਲੋਂ ਹਾਹੁਕਾ ਲਿਆ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ, ਕਾਸ਼ ! ਮੈਂ' ਇਲਮ ਦੇ ਮਸ਼ੋ 
ਕਦੇ ਨਾਂ ਲਗਦਾ ॥_ਕਾਸ਼ .! ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੀ ਢਗਾਂ ਹੀ ਰਖਦੀ; 
ਖਾਂ ਲਿਆਂ ਸਮਝ ਨੌ ਤੋਂ ਸਮਝ ਦੋ ਪੂਤ “ਸ਼ਕ” ਲੈ ॥ 

ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਾਜੀ 
ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 

ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜ ਜੀ | ਜਹਾਲਤ ਯਾਂ ਅਗਿਆਨ ਨ੍ਹੀ 
ਹੈ ਦਾਰੂ ॥ 

ਪਰ ਈਮਾਨ ਹੈ ਦਾਰੂ ॥ 
ਈਮਾਨ ਜਾਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੈੱਦਾ ਹੈ ਅਰ ਆਲਮੀ 

ਨੂੰ ਤਸਕੀਨਿ ਦਿਲ (ਠਹਰਾਉ ਅਤੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ) ॥ ਜਹਾਲ਼ਤ ਅਸ੍ਹ 
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ਰੀ ਹੈ ਦਲ. ਜੋ ਦਿਲ 

ਗੂਰੂ ਜੀ-ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੋਪਜਿਸਮ ਵਿਚ 
ਜੋ ਕਾਂਟਾ ਚੁਭਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਿਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ 
ਨੀਂਦ ਔਂਦੀ ਹੈ॥ ਦਿਲ ਵਿਚ ਜੋ ਸ਼ਕੋ ਸੁਬੇ ਦਾ ਕੰਡਾ 

ਕਾਜੀ ਜੀ-ਬੇ ਅਦਬੀ ਮੁਆਫ ॥ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਵਰ ਦਾਨ 
ਦੇੱਦਿਆਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਜੇ 
ਰਬ ਨੇ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਸਭ ਕੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖ ਰਖੀ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ ਦੇਂਣ ਹਾਰੋ ॥ ਤੋਂ ਜੋ ਸਭ ਨੋ ਅਪਨੇ 
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(੨੧੪) 
ਪਿਛਲੋ ਕੀਤਿਆਂ ਦਾ _ਫਲ ਕੁਗਤਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 
ਕੌਣ ਹਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲ ॥ ਫੋਰ ਕੁਫਰ ਮੈਨੂੰ ਏਥੇ 
ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਿਉ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹਨ ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਇਹ ਸੁਣ ਕੋ ਮੁਸਕਰਾਏ ਅਤੇ ਛੁਰਮਲ੍ 

ਹੋਯਾ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਨ ਕੋਸੋ, ਅਰ ਏਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਉ ਅਗੂ 
ਇਕ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋਂ; ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਕ ਉੜ ਜਾਵੇਗਾ ॥ ਵਿ 
ਕਹਿਕੋ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਵਾਯਾ ਅਰ ਅਪਨੇ ਹਸਤ ਕੈਮਲਾਂ ਤੋਂ? 
ਮੁਹਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਾਜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਲਾਈ, ਕਿ ਦੌਖੋ, ਕਾਜ 
ਸਾਹਿਬ ਯਿਹ ਕਿਆ ਹੈ ॥ 
ਕਾਜੀ ਜੀ-ਮੁਹਰ ਛਾਪ ਹੈ ॥ [ 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਇਸ ਮੈਂ ਹਰਫ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਸੋਂ” ਹੈਂ ॥ 
ਕਾਜ਼ੀ ਜੀ-ਪੁਠੇਂ ॥ 

ਤਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੁਹਰ ਨੂੰ ਸਿਯਾਹੀ ਲਗਾ ਭੈ 
ਕਾਗਜ਼ ਪਰ ਲਗਾਈ ਅਰ _ਪੁਛਿਆ, ਕਾਜੀ ਜੀ, ਇਸ ਲਗ੍ਰੰ' 
ਹੋਈ ਮੁਹਰ ਵਿਚ ਉਹੀ ਹਰਫ ਹੈ ਯਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ॥ 
ਕਾਜੀ ਜੀ-ਉਹੀ ਹੈਨ, ਪਰੌਤੂ ਸਿਧੇ ॥ 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਜਦੋਂ` ਮੋਹਰ ਕਜ਼ਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਕੁਛ ਸਾਰਦੀ ਹੈ । 
ਕਾਜੀ ਜੀ-ਨਹੀ ਜੀ, ਜਦੋ' ਲਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਹੁਕ# 

ਦਾ ਮੁਲ ਰਖਦੀ ਹੈ ॥ 
ਗੁਰੂ ਜੀ-ਕਲਮ ਯਾਂ ਤਕਦੀਰ ਮਥੇਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ॥ ਕਰਮਾਂ ਅਨੂ; 

ਸਾਰ; ਯਾਂ ਅਜ਼ਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ॥ ਜਦੋਂ ਮਮ: 
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(੨੧੫) 

ਤਕ ਨੀਉ'ਦਾ ਹੈ; ਤੋਂ ਰਬ ਪਿਆਰੇਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ 

ਤਬ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਆਯਾ, ਕਿ ਜੇਂ ਲਿਖਿਆਂ 
ਰੋਯਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਦ ਸਤਿਗੂਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੀਚ ਮੈ ਕਿਆ 
ਦਖਲ ਹੈ ॥ ਉਨਕੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੇ ਕਾ ਅਰ ਉਨ ਕੀ ਅਸੀਸ 
ਲੈਂਣੇਂ ਕਾ ਕਿਆ ਅਰਥ ਹੈ ॥ ਤਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਖੋਲ 
ਰਚਿਆ, ਕਿ ਜਦ ਰਾਜਾ ਰਾਤਿ ਨੂੰ ਸੋਯਾ ਤਦ ਚੰਡਾਲ ਕੇ ਘਰ 
ਜਨਮ, ਆਦਕ (ਸਾਖੀ ਵਿਚੋਂ ਪੜੋਂ ਇਸ ਤੋੱ' ਅਗੇ) ॥ 

ਇਹ ਸਾਖੀ ਦਾ ਭੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਯੋਜਨ, ਕਿ ਜੀਵ ਕਰਮ 
ਦਾ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ ॥ ਜੀਵ ਦਾ ਦੋਹ ਧਾਰਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ 
ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ! ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਧਨ ਵਿਚ ਲਿਆ 
ਸਕੋਂ ॥ ਹ 

ਕਾਜੀ ਜੀ, ਕਰਮ ਅਨਾਂਦੀ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਨਹੀਂ ॥ 
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ਹੋ ਸਕਤਾ ॥ ਅਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸਮ ਕੋਈ ਥਾ ਹੀ ਨਹੀ ॥ 
ਤਦ ਯਿਹ ਖੋਲ _ਕੈਂਸੋ ਹੂਆ ॥ ਅਸਲ ਮੈਂ ਬਾਤਿ ਯਿਹ ਹੈ, 
ਕਿ ਪਹਿਲੋ ਹੁਕਮ ਸੇ ਹੀ ਯਿਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਗਈ, ਅਰ 
ਸਭ ਪੈਂਦਾਇਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਕਰਮ ਕਾ ਸਿਲ- 
ਸਲਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ॥ ਜਬ ਹੁਕਮ ਸੇ ਹੀ ਸਭ ਬਾਤ ਹੂਈ, 
ਤਦ ਹੁਕਮੀ ਦੋ ਹੁਕਮ ਮੇਂ ਅਬ ਕਹਣਾ ਅਰ ਉਸ ਦੀ ਚਰਨ 
ਸ਼ਰਨ ਜਾਨੋਂ ਸੋ ਹੀ ਸਰਬ ਕਰਮੋਂ' ਕਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਤਾਂ ਹੈ ॥ 
ਕਿਉਕਿ ਜਦ ਸਭ ਉਸਕੇ ਹੁਕਮ ਸੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੋ ਫਿਰ ਹੁਲਮੀ 
ਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਬਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਗਤੀ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ॥ 

““ਹੂਕਮ ਬੂਬ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈ” । 
ਜਦ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਮ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਂਗਾ, ਤੋ 

ਹੁਕਸੀ ਕੋ ਹੁਕਮ ਸੇ ਸਭ ਕਰਮੋਂ_ਕਾ ਐਸਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਗਾ; 
ਜੈਸੇ ਲਕੜੀਉ' ਕੇ ਢੇਰ ਕੋ ਜਰਾ ਸੀ ਆਗ ਜਲਾ ਦੇਤੀ ਹੈ ॥ 

“ਲੋਕਾ ਮਤ ਕੋ ਫਕੜਿ ਪਾਇ ॥ 
ਲਖ ਮੜਿਆ ਕਰਿ ਏਕਨੇਂ ਏਕ ਰਤੀ ਲੋ ਭਾਹਿ ॥ 
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(੨੧੭) 
( ੧) ਕਰਮ ਜੀਵ ਨੋ ਜਿਸਮ ਧਾਰ ਕਰ ਕੀਏਹੈਂ' ;ਇਸ ਲੀਏ 
ਕਰਮੋ” ਕਾ ਆਦਿ ਹੈ । 

( ੨) ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੰਦ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅੰਤ ਭੀ ਹੈ । 
(੩) ਜਿਸ ਦਾ ਆਦਿ ਅੰਤ ਹੈ; ਉਹ ਕਾਲ ਦੀ ਮਾਤਹਿਤ 

ਹੈ। 
( ੪) ਜੋ ਕਾਲ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮਿਆਦ ਘਣ, ਵਧ ਹੋ 

ਸਕਦੀ `ਹੈ ॥ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ; ਜਦ ਜੀਵ ਪਹਿਲੇ 
ਪਹਿਲ ਜਿਸਮ ਵਿਚ ਆਯਾ; ਕਿਨ ਕਰਮੋਂ' ਕੀ ਸਜਾ 
ਯਾ ਫਲ ਮੋ ਆਯਾ॥ ਦਿਹ ਰਹਿਤ ਨੇ ਕੌਣ ਸਾ ਕਰਮ 
ਕੀਆਂ ਬਾ_॥ ਕਰਮ ਕਰਣਾ ਜੀਵ ਦਾਂ ਸਰੀਰ ਧਾਰ 
ਕਰ ਹੀ ਹੂਆ ਕਰਤਾ ਹੈ ॥ ਜਿਸ ਕਾ ਹੁਕਮ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 
ਉਹ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਭੀ ਹੈ ਅਰ ਬਖਸ਼ ਭੀ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਉਹ 
ਪੁਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾ ਭੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥ 

ਕਾਜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਪਦੇਸ਼:--. 
ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਇਕੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੋਵ ਜੀ ਨੇ ਮੋਇਆ ਹਾਥੀ ਜਿਵਾਲ ਦਿਤਾਂ ਸੀ ਤਰਸ ਖਾਕੇ 
ਹਾਬੀਵਾਨਾਂ ਤੇ, ਤਦ ਲੋਧੀ ਬਾਦਿਸ਼ਾਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇਂ ਆਖਣ 
ਲਗਾ, ਹਾਥੀ ਫੇਰ ਮਰ ਜਾਏ ॥ ਤਾਂ ਸਤਿਗੂਰਾਂ ਕਿਹਾ, ““ਮਰ 
ਵੈਸੀ ॥? 

ਜਾਂ ਹਾਥੀ ਮਰ ਗਿਆ; ਤਾਂ ਲੋਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫੇਰ 
ਜੀਵਾਲੋ ॥ ਤਾਂ ਸਤਿਗੂਰਾਂ ਨੰ ਆਖਿਆ, ਫਕੀਰ ਰਬ ਰੂਪੀ 
ਅਗਨੀ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਅਗਨ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਾਂਈ ਦੀ 

ਬੰਨੀ, ਛੁਡਾਇ ਦੀਦੇ - ਹਨ) ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਧੀ ਛੁਟਣੇ ਤੇ 
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(੨੧੮) 
ਰਹੀ ॥ ਕਿਉ” ਕਰ ਜੋ ਮਗ ਵਿਚ ਹਥ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਰਕਢੀਏ 
ਤਾਂ ਸਲਾਮਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋਏ 
ਲੋਹੇਂ ਨਾਲ ਹਥ ਛੂਹਕੇ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ॥ 

ਕਾਜ਼ੀ ਜੀ, ਏਖੋ ਭੀ ਇਹੋਂ ਉਪਦੌਂਸ਼ ਹੈ, ਕਿ ਹਰੀ ਦੇ 
ਰੰਗ ਰਤੁੜੋਂ ਗੁਰੂ, ਕਰਮਾਂ ਦੋਂ ਕਾਠ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ॥ ਸੀ - `=੦ ੨ ਤੈ 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਵਾਕ ਹੈ,ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ(-- ਰ੍ 
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_( ੨੧੯) 
ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬੇ ਗਿਣਤੀ ਡੋਂਬ ਲੈੱਦੀ ਹੈ ॥ 

ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਚੌਗਿਆੜੀ ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 
ਭਸਮ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਹੈਂ ॥ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸੂਲੀਆਂ 
ਦੇ ਕੈਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ॥ਹਥਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਪੁਠਿਓਂ' 

_ਸਿਧੈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ॥ ਸੋ ਨਰ ਕਾਲ ਫਾਂਸ ਤੋਂ ਬਾਂਚੇ, 
ਜੋ ਹਰਿ ਸ਼ਰਣ ਸਿਧਾਏ! ॥ 

ਨਾਮ ਦੀ ਰੌ ਨੋ ਉਸਦੇ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਅਸਰਾਤ ਕੀਤਾ 
ਅਰ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਹੀ ਨੂਰ ਦੇ ਰੈਗ ਵਿਚ ਰੰਰੀਂ ਗਏ। 
ਐਸਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਰਾਂ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ 
ਦੋ ਤਅਲਕਾਤ ਸੇ ਇਕ ਬੁਲੰਦ ਮਰਤਬਾ ਪਾਯਾ ॥ 

“(ਇਹੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵੈ ਅਮਰੁ ਸੋ ਹੋਇ ॥ 
ਉਸੁ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਬਿਨਾਸ॥ 
ਜਾਂਕੈ ਮਨਿ _ਪ੍ਰਗਫੈ _ਗੁਨਤਾਸ ॥ 
ਵਿ 
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(੨੨੦) 
` ਸਚੁ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਕਉ ਦੋਇ ॥ 
ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੈਗਿ ਨ ਲੋਪ ॥ 
ਮਨ ਮਹਹ ਰਾਖੋ ਹਰਿ ਗਰ ਏਕੂ ॥ 
ਅੰਧਕਾਰ __ਦੀਪਕ _. ਪਰਗਾਸੈ ॥ 
ਨਾਨਕ ਭਰਮ, ਮੋਹ, ਦੂਖ ਤਹਤੇ ਨਾਸ਼ੋ ॥” 

ਨੋਟ-ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ- 
ਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਦੋ ਕੁਝ ਹਵਾਲੇਂ ਭੀ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ॥ ਅਪਨੇ 
ਪਰਮ ਮਿਤ੍ਰ_ਮਹਾਰਾਜ ਸੌਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ 
ਉਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਦਾਸ ਨੰ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, 
ਜਦ ਕਿ ਆਪ ਸੋਲਨ ਮਿਲੋ ਸਨ ॥ 

ਸੋ 
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੨੨੧ ) 

ਰੀ ਮੈਂ ਮਰਦ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਦੋ ਨਹੀਂ 
ਵਿਟਕਿਆ। ਅਤ ਪਤਰ ਨੂੰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਬਿੜਕਿਆ ॥ ਰ੍ 

ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੂਆਂ, ਸਿਖ ਕੀ ਬੇਟੀ, ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਕਿਸ 
ਰਿ 
ਨੋ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜਜੀ,ਸੋਰਾਂ ਬਾਪ 
ਅਸੀ ਖਤ੍ਰੀ ਹਾਂ, ਆਗਰੋ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ (ਦਰ 
ਮੋਰਾ, ਸੁਣਤੇਂ ਹੀ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਨੇ ̀ਸਾਡਾ ਘਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ॥ 
ਮੂਹਰ ਜ਼ਬਤੀ ਕੀ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਚੌਂਕੀ (ਪੋਲੀਸ) ਬੈਠਾਈ, 
ਅਤੇ ਕਹਿਆ, ਕੋਈ ਹੈ ਉਸ ਕੀ ਸੰਤਾਨ ॥ ਲੌਕਾਂ ਕਹਿਆ, 

ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਔਰਤ ਕੋ ਗਰਭ ਹੈ ॥ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 
ਕਹਿਆ, ਦੇਖ ਲੋਵੋ, ਜੇ ਲਉੱਡਾ ਹੋਗ ਤਾਂ ਖਲਾਸ, ਸਭ ਕੁਛ 
ਉਸ ਲੜਕੇ ਕੇ ਨਾਮ ਪਰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ॥ ਤਾਂ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਦਿਨ 
ਬੀਤੋਂ, ਤਾਂ ਲੋੱਡਾ ਧੈਦਾ ਹੋਇਆ ॥ ਦਮਾਮੋ, ਨੌਬਤਾਂ ਬਜੀਆਂ॥ 
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਿਆਂ ॥ ਹੁਕਮ ਦੀਆ, ਕਿ ਖਲਾਸ ਕਰੋ ॥ 
ਰੋਜ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾ ਮਿਲਣੇ, ਘਰ ਖਲਾਸ ਹੂਆ ਅਤੇ ਚੌਕੀ ਉਠ 
ਖੜੀ ਹੂਈ ॥ ਆਦਰ ਲਗੇ ਕਰਣ, ਸਭ ਇਜ਼ਤ ਕਰਣੋ 
ਲਾਗੇ ॥ 

ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਤਿ ਭੈਣਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿਆ, ਧੈਨ ਮਰਦ ਦਾੜੀ 
ਜਿਸਦੇ ਪਿਛੇਂ ਪਰਵਾਰ ਛੁਦਿਆ ॥ ਜਿਸ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਜਪ,ਪ੍ਰਯੋਗ 
ਤਪ ਸਭ ਫਲਦਾ ਹੈ ॥ 
ਮੂਲ -ਕਬੂਲ ਦਾੜ੍ਹੀ ਦਰਗਾਹ, ਮਰਦ, ਕਚੈਹਰੀ ਦਰ ॥ 
ਅਰਥ-ਮਰਦ ਕੀ ਦਾੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਮੋ ਕਬੂਲ ਹੈ) 
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(੨੨੨) 
ਮੁਲ -ਬਰੀਰ ਦਾੜ੍ਹੀ ਪਗੜੈਹ ਮਰਦ ॥ 
ਅ੍ਰਥ-ਮਰਦ ਕੀ. ਢਾਹੜੀ ਕੇ ਬਗੈਰ (ਮਰਦ ਬਰੀਕ), ਹਮ 

ਸਭ ਪਕੜੇਂ ਗਏ ॥ 
ਮੁਲ -ਨਾ ਸਤਿ, ਐਨ ਅਉਰਤ ਬਦਨੰਹ ॥ 
ਪਰਥ-ਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ॥ 

ਸਚੋਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ; ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ॥ ਮਰਦ 
ਜੈਮਦੇ ਹੀ; ਬੈਦ ਖਲਾਸ (ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ) ॥ ਜਨਾਨੀ 
ਜਾਤ ਥੀਂ, ਤਾਂ ਭੀ ਮੁਲਾਜਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆਂ ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੀ ਕੀ 
ਭੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀ ॥ 
ਮੁਲ ਪੈਨ ਦਾੜੀ ਸਚੀ ॥ ੍ 
ਤਰ ਧੈਨ ਪੁਰਸ਼ ਕੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ॥ 
ਮੂਲ -ਜਨ, ਜੁਮਲ, ਜੈਮਹਿ ॥ 
ਅਰਥ-ਜਮਾਲ ਇਸੀ ਮੈਂ ਹੈ, ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਕਾ ਹੋਣਾ ॥ 
ਮੁਲ --ਲੰਹਨਤ ਹਰਿ ਰੋਂਜੇ, ਹਰ ਦਸੇਂ ॥ 
ਨ ਹਮੇਸ਼ ਹੀ ਜਿੰਦਗੀ ਪਰ ਲਹਨਤ 

॥ 
ਮੂਲ -ਮਰਦ ਜੈਮਹ, ਦਰ ਗੋਸ਼ ਖੈਰ ਕਰਦਮੋ ॥ 
ਅਰਥ-ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੂਆ, ਖੈਰ ਮਨਾਈ ॥ 
ਮੂਲ -ਦਾਹੜੀ ਬੰਦਗੀ,ਐਨ ਖੁਦਾਇ ਦੀਦਾਰ ਸੂਮਾਰੇ ॥ 
ਮਰਥ-ਮਰਦ ਬਰਤਰ ਧੈ ਅਰ ਠੀਕ ਖੁਦਾ ਕਾ ੀਵਾਰ 

ਗਿਨਾ ਹੈ ॥ 
ਮੂਲ -ਬਰੀਰ ਦਾਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਬਿਸਾਹ ਨ ਕਰਦਮੇਂ ॥ 
ਅਰਥ-ਮਰਦ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਹਮੋਂ” ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਸੱਵਰ ਕੀਆਂ 
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(੨੨੩ ) 
(ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ) ਅਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ॥ 
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਆ, ਪੈਨ ਤੋਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ॥ 

ਮੂਲ -ਸਿਖੋ ! ਦਾਹੜੀ ਤਾਰੀਫ, ਕੇਸ਼ ਸੁਮਾਰ ਬਾਲਤਣ ॥ 
ਅਰਥ-ਪਿਆਰੇਂ ਗੁਰ ਸਿਖੋ, ਮਰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ (ਸਿਚਤ), 

ਕੈਸ਼ ਅਤੇਂ ਦਾਹੜੀ ਕੀ ਕਦਰੋ ਕੀਮਤ ਲੜਕਪਨ 
` (ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ) ਸੈ ਹੀ ਕੀ ਜਾਤੀ ਹੈ;ਜੈਸਾ ਕਿ ਆਪ 
ਨੈ ਇਸ ਸਾਂਖੀ ਵਿਚ ਸੂਣ ਲਿਆਂ ਹੈ॥ _ 

ਮੂਲ -ਬਰੈਰ ਦਾਹੜੀ, ਬਦਨ, ਚਸ਼ਮ ਨ ਦੀਦਮੋ ॥ 
ਅਰਥ-ਬਰੈਰ ਮਰਦ ਕੈ ਮੂੰਹ ਅਰ ਆਂਖ ਕਿਸੀ ਦਾ 

ਕੋਈ ਮੂਲ ਨਹੀਂ' ਪੈੱਦਾ ॥ 
ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ॥ ੪੩ ॥ 
॥ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ॥ 

ਹੈ 
ਨਟ 
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(੨੨੪) 

ਨ ਸਾਖੀ ਚੌਤਾਲਵੀਂ ਨ 

੧੮<<<--੩੩੩ ੪, 

ਏਕ ਬੋਰ ਗੂਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਥੈ ॥ ਸਿਖਾਂ ਪੂਛਿਆ; ਜੀ 

9 ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਿਦਾ (ਕਿਸਦਾ) ਸਿਖ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਰਹਿੰਦਾ , 
॥ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ; ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਹਾਂ; ਅਤੇਂ ਮੁਰੀਢ ॥ 

ਨਗਾਹੇ ਦਾ ਹਾਂ ॥ ਏਥੈ ਥੋਵਣ ਮਾਲ (ਸੈਦਾਗਰੀ ਕਾ. ਮਾਲ) 
ਲੈ ਕਰਿ ਆਇਆ ਥਾਂ ॥ ਮਾਲ ਬਿਕੇ ਨਾਹੀਂ ॥ਤਾਂ ਮੈਂਪੂਛਿਆ , 
ਕੋਈ ਗੁਰ ਪੀਰ ਜਾਹਰਾਂ ਹੈ?॥ਸੁਖਨਾ ਸੁਖੀਏ॥ਲੌਕਾਂ ਕਹਿਆ, 

ਆਜ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਦਾ ਤਨ ਸ਼ੀ, ਸਾਲ ਹਜਾਰ 
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( ੨੨੫) 

ਤਾਂ ਉਸ ਵਣਜਾਰੇ ਕਹਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਮੁਰੀਦੀ ॥ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖ (ਸੁਖਨਾ) ਗੁਰੂ 
ਉਘਰ ਤੇਂ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਖ ਹੂਆਂ । ਪਿਛਲਾ ਗੁਨਾਹ 
ਬਖਸ਼ੋ । ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੂਆ; ਸਿਖਾ; ਜੋੜੋਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਸਿਖ, ਸੋ 
ਸਾਡੇ ॥ ਅਤੇਂ ਸਾਡੋਂ ਵੈਰੀ ਤੁਰਕ ਮਾਰਣੇ ॥ਅਸਾਂ ਖੰਡਾ ਚੁਕਿਆ 
ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਸੋ ਮੋਰਾ ਨਹੀਂ ॥ ਅਤੇ ਜੋ ਮੋਰਾ; ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਨਹੀਂ! 

ਭਾਈ, ਸਿਖ ਹੋਣਾ, ਕੋਸ ਰਖਣੇਂ, ਦੇਣਾ, ਲੜਨਾ ਸਭ 
ਬਾਲਾ; ਪਰ ਸਿਦਕ ਸਾਬਤ ਰਖਣਾ ਕਠਨਾਈ ਹੈ ॥ “ਬਿ 
ਸਿਦਕ, ਬੂਏ ਮੰਦ ਆਮਦੇਂ ॥ ਸਿਦਕ _ਬੂਏ ਖੂਬ; ਮਗਜ 
ਰ ਜ਼ੁਦੇ?” ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਸਿਦਕ ਸੇ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੇ ਬੰਦਬੁ 
ਸਤੀ ਹੈ ਅਰ ਸਿਦਕ ਵਾਲ ਸੇ ਸੁਰੀਧਤਾ ਔੱਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ 
ਉਹ ਨੈਕ ਮਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਮੂਲ -ਬੇ`ਮੁਖ ਨਾਮੋ, ਕਦੈਚ ਨ ਸੁਖੰ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੋਂ ਚਿਤ ॥ 
'ਰਥ-ਜੋ ਨਾਮ ਸੋ ਬੇਮੁਖ ਹੈਂ, ਉਨ ਕੋ ਕਭੀ ਭੀ ਸੂਖ ਨਹੀਂ 

ਹੈ॥ ਨਾ ਉਨਕੀ ਆੱਖੋ ਕੌ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈ ਅਰ ਨ ਚਿਤ ਕੋ 
ਅਸਥਿਰਤਾਂ ਅਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ॥ 

ਲ “ਸਿਦਕ, ਬਲਾਈਂ ਛੈ' ਕਰੈ,ਬਿ ਸਿਦਕ ਘਰਨ ਉਜਾੜ। 
ਰਬ-ਜਿਦਕ ਕਈਪ੍ਕਾਰ ਦੇਦੂਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ_ ਅਰ 

ਬੋ ਸਿਦਕ ਗੌਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਂਦਾ ਹੈ ॥ 
ਲ -ਗੁਰ ਪੀਰ ਬੇ ਸਿਦਕੀ ਕੋ ਨਹੀ, 

ਨਾਨਕ`_ਖੌਤ _ਬੇਬਾੜ ॥ 
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(੨੨੬) 
ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਬੇ ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ ਕੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਊ ਕਿ ਉਨ 
ਕੈ ਖੋੜ ਕੋ ਕੋਈ ਵਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ॥ (ਖੋਡ ਦੋ ਢੁਵਾਲੇ 
ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਗ ਢੀਂਗਰ ਗਡ ਦੇਦੇ ਹਨ; ਤਾਂ ਕਿ 
ਕੋਈ ਪਸੂ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ_ਜਾ ਕੇਂ ਖੋਂਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨ 
ਕਰੋਂ, ਉਸ ਸਉ ਕਿਸਾਨ ਲੋਗ ਬਾੜ ਯਾ ਵਾੜ ਆਖਦੇ 
ਹਨ) ॥ ਜਦ ਕਿਸੀ ਕੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਦੁ 
ਬੋਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਵਸ਼ ਹੋਵੈਗੀ ॥ 
ਤਾਂ ਸਿਖ ਹੂਆ, ਬੜੀ (ਵਡੀ) ਭੈਣ ਭੇਜਣ ਲਗਾ। 

ਸਿਖ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, `ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਪਾਲੀ ॥ ਬਢੀ (ਬਡੀ) ਮੈਗਤੁ 
ਲੌਕੋ ਆਇਆ ਕਰੋ ॥ 

ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ॥੪੪॥ 
ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ॥ 

ਜੱ 
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(੨੨੭) 

ਸਿ. ਦੱ ੭੭" (<< € <<” 

ਏਂਕ ਬੇਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਲਵੇ ਗਏ ।। ਬੈਰਾੜਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ 
ਬਹੁਤ ਬੁਕੀ ॥ ਸੇਵਾ - ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ॥ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਕਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਰ ਮਨ ਹੂਆ ॥ ਡਲਾ ਵੈਰਾੜ ਹਜੂਰ ਹੀ ਰਹੈ ॥ 
ਰੰਬਿਆਲ ਕੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਂਣ ਗਏ ॥ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਏ 
ਰੂਰ, ਏਕ ਬਣ ਬੀਚ ਮ੍ਰਿਗ ਮਾਰਿਆ ਅਰ ਹਸੇ॥ ਡਲੈਪੁਛਿਆ 
ਗੂਰੂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਹਸੇਂ ॥ ਬਚਨ ਹੂਆ, ਏਹ ਮ੍ਰਿਗ, ਸਿਖ ਗੁਰੂ 
ਕਾ ਥਾ ॥ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਜਾਨਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੁਰਾਇ 
ਖਾਇਆਂ ॥ 

ਭਾਈ ਡਲਿਆ ਬੈਰਾੜਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਸ 
ਖਾਇ ਜਾਵੈ, ਉਸ ਕਾ ਮਾਸ ਕਟੀਏਗਾ, ਕੁਸੇਗਾ ॥ ` 

ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਗ, ਬਕਰੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਨ, ਸੋ ਪਰਾਈ, ਸੁਆਮੀ 
ਹੈ ਅੰਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ॥ ਦਿਤੇਂ ਬਿਨਾ ਤਿਨਾ ਦੀ ਏਹੋ ਗਤਿ 

॥ 
ਏਸ ਨੂੰ ਵਰਜ ਰਹੇਂ, ਪਰ ਕਹਿਆ ਨਾਂ ਮੰਨਿਆਂ ॥ ਤਾਂ 

ਸੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਠਾਕ ਰਹੇਂ ਸੇ ॥ 
ਘਰ ਆਵਣਾ ਰਹਿਆ; ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕਿਕਰਾਂ ਹੇਠ 

|ਰੇਂ ॥ ਸਿਖ ਬੋਲੇ, ਭੁਖੋ ਹਾਂ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ (ਬਚਨ 
ਆ, ਕਿਕਰ ਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੂਣੋ ॥ ਤਾਂ ਸਿਖਾਂ ਚੜ੍ਹਕੇਂ ਹੂਣਾ ॥ 
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( ੨੨੮ ) 

ਲਗਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਣ ਜਲੇਬੀਆਂ, ਫੈਣੀਆਂ, ਖੁਰਮਿਆਂ ਦਾ॥ 
ਤਾਂ ਸਿਖ, ਖ਼ਾਇ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੂਏ ॥ ਇਕ ਨੇ ਨਾ ਛਕਿਆ, 
ਆਖਣ ਲਗਾ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਣ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਭੀ ਛਕੀਏ ॥ 
ਖਾਏ ਚੂਕੋ, ਤਾਂ ਹਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲ ਸੁਣਾਯਾਂ ॥ ਸਿਖ ਗੁਰੂ- 
ਮੁਖ ਏਹੋ ਹੈਨ ॥ ਖਾਣ ਵਾਲੋਂ ਪੋਟ ਪਾਲ ਹੈਨ ॥ ਮਨਮੁਖ ਭੀ 
ਸਿਖ ਹੈਨ ॥ ਭਾਈ ! ਸਿਖੀ ਪਾਵਣੀ ਵਡੀ ਦੂਰ ਹੈ ॥ ਤਾਂ 
ਘਰ ਪਹੰਚੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਛਕਿਆ, ਸੂਖ ਨਾਲ ਸੋਂ ॥ ਰਾਤ ਬਡੀ 
ਹੂਈ ।ਲੌਕ ਅਤੇ ਪਸੂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ॥ 

ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ॥੪੫॥ 
॥ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ॥ 

ਨੋਫ-ਰਾਤ ਬਡੀ ਹੋਈ ॥ ਇਸਦਾ ਨਿਚਨਾ ਸਾਖ 
ਨੰਬਰ ਛਿਤਾਲੀ ਵਿਚ ਵਰਨਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਰ੍ 

ਨ6੭੬6੧ 
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( ੨੨੮ ) 

$- 
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ਭਲਕ ਹੂਆ; ਡਲੋ ਪੁਛਿਆ; ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਲਗਾ 
ਆਖਣ, ਰਾਤ ਵਧੀਕ- ਸੀ ॥ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਹਜੂਰ ਸੋਗਤ 
ਸਾਬੋ ਕੀ ਅਤੇ ਡਲੋ ਹਥ ਬੈਨ ਕੇ ਪੁੰਛਿਆ ਏਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ॥ 
ਤਾਂ ਗੂਰੂ ਜੀ ਕਹਿਆ, ਡਲਿਆ ! ਭਾਂਣਾਂ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਚ 
ਸਪਰਧਾ (ਲੜਾਈ) ਹੂਈ ॥। ਸੂਰਜ ਬੈਠ ਰਹਾ, ਵਿਦ ਜੀ ਭੀ 
ਰਿ 

ਬਰਸ; ਹੁਕਮ ਮੰਨ ॥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਸ ਬੋਲੋ; ਅਸੀ ਭੀ ਅਕਾਲ 
ਪੁਰਖ ਜੀ ਕਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ,'ਭੈ ਵਿਚਿ ਸੂਰਜ,ਭੈ ਵਿਚਿ ਚੌਦ..... 
ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਉੜੀ ਆਸਾਂ ਵੀ 
ਬਰਸਣ, ਬਡਾ ਮੀਂਹ ਹੂਆ, ਸੁਕਾਲ ਹੋਯਾ ॥ ਗੁਰੂ ਜੀ, 
ਮਾਲਵਾ ਦੋਸ਼ ਗਾਹਿਆ ॥ ਫਿਰ ਕੇ ਪੀਛੇ ਕਹਿਆ, `ਦੱਇਆ। 

ਵਡੀ ਅਤੇ ਭਾਵ ਸਿਖੀ ਭੀ ॥ ਪਰ ਬੂਠਾ ਮਾਲਵਾ ਦੇਸ਼ ॥ 
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( ੨੩੦) 
ਕੁੜੀਆਂ ਪਿਛੇਂ ਪਲਿਆਂ, ਅੰਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਗਾ ਪਰ ਰਜਣ ਨਾ 
ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖੈਸੇ ਹੀ ਵਿਚ ॥ 

ਉਪ 
ਅਰਥ--ਮਤਲਬੀ ਬਹੁਤ ਲਤ ਲਹ ਹਲ ਪਰਤ ਫਿਰ ਭੀ 

ਕਰੈੱਰੇ॥ ਰ੍ 
ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ॥ ੪੬ ॥ 

।। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ॥ 
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(੨੩੧) 

ਏਕ ਵਾਰ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਪਰ ਤਾਪ ਆਇਆਂ ਗਾਰਜ ਕੋ 
(ਜ਼ੌਰ ਕਾ ਬੁਖਾਰ ਹੂਆ) ॥ ਤਾਂ ਡਲੋ ਪੁਛਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 

ਕਹਿਆ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਕੈਸ਼ ਰਖੋ 

ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ॥ 
ਭਏ ਕੀ ਮਾਰੀ (ਭਰਦੀ ਡਰਦੀ) ਸੈਗਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੂੰ 

ਗਈ ਦਮਦਮੇਂ' ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ॥ 

ਦੁਮਦਮੈੱ` ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਂ ਕੇ ਕੰਹਆਂ ਕਿ 
ਉਥੇ ਭੀ ਸਾਰੇਂ ਸੂਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ॥ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਮਸਾਲਾ 
ਬਣਾਵੋ, ਟਹਿਲ ਕਰੋ ਸਿਖਾਂ ਦੀ, ਤਾਪ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ ॥ ਗੁਰ. 
ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਕਰਣੀ; ਸੁਖ ਰਹੇਗਾ ॥ 

ਸੈਗਤ ਬਚਨ ਮਾਨ ਕੇ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨੇ 
ਲਾਗੀ ਅਤੇਂ ਧਰਮ ਦਇਆ ਨੂੰ ਲਗਾਵਣ ਨੂੰ ਜਾਇ ਰਹੋ ਬੇ, 
ਰਿ 

ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੋ ਸਿਖੀ ਥਾਪੀ (ਗੁਰ ਸਿਖੀ ਦਾ 
ਪ੍ਰਚਾਰ ਐਸੇਂ ਕੀਆ) ॥ 

ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ॥ ੪੭॥ _ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ॥ 

੦021 €161ਘਪੂ ।4੦॥੧੦॥1€1610॥0&3।0੦11.੮੦/॥ 



ਕਰ ਰਹੇ ॥ ਫੋਰ ਬੋਲੋ, ਮਾਂਗ ਬੈਰੜ ॥ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਂਜ 
ਮੰਗਿਆ ॥ ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੀਨ ਬਚਨ ਹੂਏ, ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 

““ਜਫ ਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਣੀਏ ਦਾ ਚੂਪ । 
ਗੁਰੂ ਕਾ ਵਾਕ, ਬਾਮਣ ਦਾ ਸਾਕ” ॥ 

ਇਹਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਵੇਲੋਂ ਹੋ ਜਾਵਣ ॥ 
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੋ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਆ ਕਿ ਡਲੋਂ ਤਿਆਰੀ 

ਕਰ; ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ॥ 
ਤਾਂ ਡਲੋਂ ਜੌਹੜ, ਛਪੜ, ਸਾਫ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਆਏ 

ਕਹਿਮਾ ॥ ਲਗਾ ਮੀਹ ਵਰਸਣ ॥ ਤੀਨ ਰਾਤ ਦਿਨ ਵਰ- 
ਸਿਆਂ ॥ ਪੂਕਾਰ ਪੜ ਗਈ _॥ ਪਤਿ ਰਖਿ ਲੋਂਵੋ ॥ ਡਲੋ ਮਥਾ 
ਆਨ ਟੈਂਕਿਆ; ਕਹਣ ਲਗਾ; ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਬਸ ਕੇਰੀਏ ॥ ਤਾਂ 
ਹਸ ਬੋਲੋ, ਛਿਤ੍ਰ ਮੈਂਹ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ॥ 

ਤਾਂ ਉਸੀ ਤਰਾਂ 'ਕੀਆ ॥ ਮੀਹ-ਠਹਿਰ ਗਇਆ ॥ 
ਕੋਈ ਦਿਨ ਪੀਛੇ ਚਲੋ ਸਿਖ ਪਚਾਸ ਅਤੇ ਚਲਦੇਂ ਚਲਦੇ 
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(੨੩੩ ) 
ਚਮਕੌਰ ਆਏ ॥ ਨਿਹਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਉਤਾਰੀ ਦਈ॥ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 
ਦਰਸ਼ਨ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਕਰਿਆ; ਸੁਣ ਕੇ ਸੈਗਤ ਮਾਈ ਦਰ- 

ਸ਼ਨ ਨੂੰ ॥ ਇਕ ਮਾਈ ਖਤ੍ਰਿਆਣੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੀ ਆਈ 

ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਥੋਂ (ਕਿਸ ਤਰਾਂ) ਪਾਵਾਂ ॥ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ 
ਸਦਾ ਦੇੱਦੀ ਸਾਂ, ਸੋ ਭੀ ਰਹੀ ॥ ਬਚਨ ਹੂਆ, ਕਪੜਾ ਲੋ 
ਜਾਹ, ਅਸੀ ਤੇਰੇ ਆਵਾਂਗੇ ॥ ਭੇਂਟ ਭੀ ਤੇਰੀ ਲੇ ਪਹਿਰਾਂਰੀ ॥ 
ਆ 1 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਛਕੁ ॥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਤਾ, ਉਨ ਛਕਿਆ । 
ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਕੋ ਮਥਾ ਟੋਕ ਕੋ ਗਈ ਘਰ ॥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ “ਦਨ 
ਰਹੇ ॥ ਕੁਰਛੇਤ੍ਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੂਆ ਸੀ ਨੌੜੇਂ ॥ ਸੈਗਤ ਬਹੁਤ 
ਮਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬੀ 
ਛੋਤ੍ਰ ਦੀ ॥ 

ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ॥੪੮॥ 
ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ 

(9ਓ-ਹੈ(ਉ 
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(੨੩੪) 

ਹਾ ॥ ਉ ੧1 ਹੀ 
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ਜਿਥੇਂ ਸੌ ਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਖੀਆਂ ਕਠਨ ਹਨ, 
ਉਨ੍ਹਾਂਵਿਚੋਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸਭਤੋ' ਵਧੀਕ ਅਤੇਂ ਅਧਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲ 
ਹੈ॥ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੁਰਗਵਾਸੀ 
ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਸ ਸੌਲਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਆਪ ਕਸੌਲੀ ਤੋਂ 
ਉਥੈਂ ਸਗਤ ਨੂੰ ਲ੍ਿਤਾਰਥ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏਂ ਸਨ ॥ ਜਦ 
ਆਪ ਨੈ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੇਂਵਸ੍ਰੰ॥ ਤਾਂ ਅਧਮ 
ਸੇਵਕ ਨੈ ਏਸ ਸਾਖੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪੁਛਿਆ । ਆਪ ਨੈ ਫਰ- 
ਮਾਯਾ ਕਿ ਏਸ ਦੇ ਪਦ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਸਮਬਨ ਵਾਸਤੇ ਦਮਾਗ 
ਚਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਪਰ ਇਤਨਾ ਬਚਨ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋਂ ਸਤਿ- 
ਗੂਰੂ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿਪਾਂ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਦੇਂਣ, ਤਾਂ ਸਭ 
ਕਠਨਤਾਈਆਂ ਹਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ॥ਆਪਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ- 
ਧਰ _ਚਮਤਕਾਂਰ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੂਰਛੇੜ੍ਰ_ਫੇਰੀ 
ਵਿਚ ਭੀ ਐਸਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ॥ਦਾਸ ਸੁਭਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿ- 
ਗੂਰਾਂ ਨੈ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਭੋਂਦ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਤਾ 
ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸੈਗਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਹੈ ॥ ਦਾਸ ਪਹਿਲੇ ਮੂਲ ਪਦਾਰਥ 
ਨੂੰ ਲਿਖੈਗਾ ਅਤੇ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਬੋਨਤੀ-ਕਰੈਂਗਾ ॥ 
ਸਭ ਤੋ ਪਿਛੋਂ. ਕੁਰਛੇਂੜ੍ਰ _ਜਾਤ੍ਰਾ ਦਾ ਭੀ ਸੈਖੋਪ ਨਾਲ 
ਦਵਗਾ ॥ 
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(੨੩੫) 
ਇਹ ਸਾਖੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ 

ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ॥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਨੇ ਬਖਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਓਹਅਮੁਲੀਆਂ 
ਹਨ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਭੀ ਬਨਾਵਨ ਅਤੇਂ ਚਰਨ 
ਪਰਸਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਬਖਸ਼ਨ ॥ ਇਹ ਸਾਖੀ ਅਪਨੀ ਮਸਾਲ 
ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇਂ ਗੁਰੂ ਸੈਂਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਲਾਭ ਲੈਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ॥ __ 

ਪਹਿਲੋਂ ਮੂਲ ਪਦ ਪਦਾਰਥ ਪੜ੍ਹੀਏ:- 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਰਛੇਂਤ੍ ਕੋ ਗਏ ॥ ਮਦਨ ਨਾਥ ਜੋਗੀ 

ਮਿਲਿਆ ॥ ਤਿਨ ਪੁਛਿਆ; ਬੁਰਕਾ ਸ਼ੋਰ ਕਾ, ਕਰਣੀ ਸਿਧਾਂ 
ਕੀ । ਬਚਨ ਕੀਆ, ਨਾਥ ਜੀ; ਤੁਰਕ ਗੁਫਤਾਰ, ਦੈਂਡ ਬਿਨਾ 
ਵਸ ਨਹੀਂ ॥ ਜੋਗੀ ਕਹਿਆ; `ਚਰਚਾ ਚਵਾਇ,ਸਿਧੀ ਕਬੂਲ 
ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ॥ 

ਰਹਿਣੀ ਸਿਧ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਫਕੀਰ ॥ ਭੇਂਖ ਖਾਰਜਾਂ 
ਕਾਰਜ, ਦਸਤਗੀਰ ॥ ਜਿਉਂ ਦਿਲ ਨੌਕੀ ਹੋਏ, ਜ਼ਵਾਲ, 
ਕਰਣੀ ਕੁਦਰਤਿ ਕਰੋਂ ਖਿਮਾਲ ॥ ਆਪਸ ਸੈਂ ਰੀਝੈ ॥ 

ਨਾਥ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰੂ - ਜੀ, ਕੁਛ ਹਮਾਇਤ ਜੋਗੀ ਕੋ 
ਚਾਹੀਏ ॥ਤਾਂ ਬੋਲੇ,(ਫਿਰਕਾ ਅਮੁੰਡ, ਦੋਨੋ ਫਰਕਸ਼),(ਖਾਲਸਾ 
ਬਲੀ, ਕਸੇਂ ਤਰਕਸ਼) ॥ ਤਾਂ ਜੋਗੀ ਬੋਲੋਂ,ਤੀਰ ਚਲਾਇ ਦਿਖਾ- 
ਈਏ ॥ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ॥ ਕਿਲੋ ਮੁਗਲ ਕੇ ਦਰ 
ਜਾਇ ਘੁਸਾ ॥ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਥ ਬੋਲਿਆ; ਸੈਨ ਬਿਦਿਆ ਦੁਆ- 
ਪਰ ਕੀ, ਅਰਜਨ ਕੀ ਹੈਂਗੀ ॥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਹਾਥ ਤੋ 
ਤੁਰਕ ਜਾਏ ਗੇ ॥ ਹਮ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਰਹ ਹੈਂ, ਬਾਲ ਗ੍ਰੰਦਾਈ 
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(੨੩੬) 
ਸਿਧ ਕੋ ਆਸਨ ॥ ਆਪ ਨੇ ਊਹਾਂ ਪਹੁੰਚਨਾ ॥ ਫਕੀਰੀ ਕੀ 
ਟੋਕ ॥ 

ਗੁੰਰੂ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਨਾਥ ਜੀ; ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਡਾਢੇ 
ਵਿ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ॥ ਸਦੀ ਤੋਰਵੀ' ਤੁਰਕ ਨਾਸ਼ . 
ਹੂਏੱਰੀ ॥ ਆਪ ਜਾਏ ਦੇਹ ਛੋਡੀਏਂਰੇ ਗੋਦਾ (ਗੋਦਾਵਰੀ) 
ਤੀਰ ॥ ਸਿਧ ਰਹਸਣ, ਸਿਧਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਦੀਆ ਲੀਆ 1 

ਸ਼ਹਰ ਦੈਂਖਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ̀ ਤੀਰਬ ਦੇ ॥ ਅਫਾਰੀ ਸ਼ਾਰੂ 
ਅਣਣ ਦੀ ਰਹੈ ॥ ਬ੍ਰਾਹਮਨ ਕੁਰਖੋਤ੍ਰ ਦੇ ਮਿਲੈ ॥ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਨੈ ਕਫਾਰ; ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਅਤੋਂ ਘੋੜਾ_ ਦੀਆਂ ॥ ਕਿੰਕਰੀਆ 

ਟੇ ਯਾ ਲੋਭੀ ਨਹੀਂ ॥ ਰਖ ਵਰ ਨ ਬ 

ਏਕ ਮਾਈ ਪਛਾਣ ਵੀ 
ਸਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ; ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਪਾਈਏ ॥ ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੋਇਆ; 
ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ॥ ਤਾਂ ਮਾਈ ਦੂਧੁ ਬਹੁਤ ਲਿਆਈ ॥ ਸਰਬੱਤ 
ਨੋ ਛਕਿਆ ॥ ਤਾਂ ਸਿਖਾਂ ਪੁਛਿਆ; ਮਾਈ ਕੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ 
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ਹੁਣ ਕਹਾਂ ਹੈ ॥ ਤਾਂ ਚੁਪ ਹੋਏ ਬੋਲੋ, ਫਤੇ ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਾਵੈਗਾ ॥ 
ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਇਉਂ ਹੀ ਵਰਤੇਗਾ ॥ ਤਾਂ ਉਦੋ ਸਿੰਘ 
ਅਚਰਜ ਹੋਏ ਪੁਛਿਆ; ਮੋਰੀ ਭੀ_ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਤਾਈਏ । 
ਬਚਨ ਹੂਆ, ਪੰਥ ਕੀ ਮਾਲਕੀ, ਚਾਰ_ਵੇਰਾਂ, ਸਰਦਾਰੀ 
ਖਾਲਸੇ ਕੀ ॥ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਤੋਰਵੀਂ ਸਦੀ ਸਾਲ ਗੁਜਰ, 
ਦਹਿ; ਦਸ; ਚੁਸ਼ਮ; ਫਰੈਗੀ ਗਾਰ ਕੀ ਆਖਰੀ, ਆਲਮੀ, 

-- ਰਾਜਪੂਤ ਫਰਜੰਦ ਫਰਜੰਦ,ਖਾਲਸਹਿ ਹਿਮਾਇਤਹਿ ਵਰਤਨਾ ॥ 
ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ॥੪੯॥ 
ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ॥ 
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(੨੩੮) 

_ ਸਿ ਦਹ 

੭੭" ਉ <<” ਉ <<” 

ਮੂਲ -ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਰਛੇਂਤ ਕੋ ਗਏ ॥ 
ਮਦਨ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਮਿਲਿਆਂ ॥ 

ਅਰਬ-ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕੁਰਛੇੜ੍ਰ ਚਰਨ ਪਾਏ ॥ 
ਮਦਨ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਨੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ॥ 

ਮੂਲ -ਤਿਤਨ ਪੁਛਿਆ; ਬੁਰਕਾ ਸ਼ੋਰ ਕਾ ॥ 
ਤੈ ਕਰਣੀ ਸਿਧਾਂ ਕੀ ॥ 

`` ਔਰਬ-ਆਪ ਕਾ ਲਿਬਾਸ ਅਰ ਬਾਹਿਰ ਕੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਸ਼ੋਰ ਕੇ 
ਸਮਾਨ ਹੈ ॥ ਜਿਸ ਤੋਂ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ 
ਅਪ ਜੈਗਜੋਂ (ਲਾਕੇ! ਹੈਂ, ਅਰ ਸ਼ੋਰ ਕੀ ਤਰਾਂ ਖੂਨ- 
ਖਾਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਆਪ `ਕੀ ਕਰਨੀ ਮੰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ 
ਅਰਥਾਤ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਹੈ ॥ ਆਪ ਕੀ ਰਹੰਣੀ ਪੂਰਨ 
ਸ਼ੂਧ ਪੁਰਸ਼ ਕੀ ਰਹਣੀ ਹੈ ਅਰ ਆਪ ਕਾ ਬਾਹਿਰ ਕਾ 
ਭੇਖ ਸ਼ੋਰੋਂ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ 
ਮਜ਼ਲੂਮੋਂ ਕੀ ਦਸਤਗੀਰੀ ਕਾ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ॥ 
ਜਿਸ ਕੇ ਦਿਲ ਮੈਂ` ਨੇਕੀ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਚਿਹਰੇਂ ਪਰ 
ਜਮਾਲ ਹੈ ॥ 

ਮੁਲ -ਤੁਰਕ ਗੁਫਤਾਰ, ਦੈਡ ਬਿਨ ਵਸ ਨਹੀ ॥ 
ਅਰਥ-ਵਿਸ ਵਕਤ ਵੈਸ਼ ਮੇ” ਤੂਰਕੋਂ' ਕਾ ਬਹੁਤ ਜੋਰ ਹੈ ਅਰ 
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ਮੂਲ -- 

(੩੩੯ ) 
ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇਂ ਹੈ ॥ ਤੂਰਕੋ' ਕਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ 
ਹੈ॥ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੇਂ 
ਲਿਖਾਂ ਹੈ!- 
(“ਤੂਰਕ _ਗੁਫਤਾਰ ਅਧਿਕ ਜਗ ਮਾਂਹੀ ॥ 

ਨਣ; ਤਾਂ ਹੀ ਜੁਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਹੂ ਬਲ ਨਾਲ 
ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ॥ ਤੁਰਕੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਬਾਤ ਚੀਤ 
ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੁਹ ਅਬ ਫਜੂਲ ਹੈ ॥ ਤੁਰਕ ਡੰਡ ਕੋ 
ਬਗੈਰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ_ ਆਵੇਂਗੇ ॥ ਤੁਰਕੋਂ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ 
ਕੀ ਕਥਾ ਹੁਣ ਘਰ ਘਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ॥ 

-ਜੋਗੀ ਕਹਿਆ, ਚਰਚਾ ਚਵਾਏ ॥ 
ਅਰਥ-ਜੋਗੀ ਨੇਂ ਕਹਿਆ, ਆਈਏ, ਆਪਸ ਮੇਂ ਬਚਨ 

ਬਿਲਾਸ ਕਰੋਂ”। 
ਮੂਲ -ਸਿਧੀ ਕਬੂਲ, ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ॥ 
ਅਰਥ-ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਿਧੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੈ ॥ 
ਮੂਲ -ਰਹਿਣੀ ਸਿਧ; ਨਾਨਕ ਕੋ ਫਕੀਰ ॥ 
ਅਰਬ-ਸਾਡੀ ਰਹਣੀ ਵਿਚਸਿਧੀ ਇਸਲੀਏ ਹੈ,ਕਿ ਅਸੀ ਗੁਰੂ 
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(੨੪੦) 
ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੋ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹਾਂ ॥ 

ਮੂਲ -ਭੋਖ ਖਾਰਜਾ ਕਾਰਜ; ਦਸਤਗੀਰ ॥ 
ਅਰਥ-ਖਾਰਜਾਂ ਭੇਖ-ਬਾਹਿਰ ਕਾ ਬਾਣਾ (ਲਿਬਾਸ) ਸ਼ੈਰ ਕਾ 

ਬੁਰਕਾ ॥ ਆਪ ਨੇ ਬਾਹਿਰ ਕਾ ਲਿਬਾਸ, ਇਸ ਕਾਮ 
ਕੋ ਵਾਸਤੇ _ਬਨਾਯਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕੀ 
ਰਖਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਰ ਉਨ ਕਾਂ ਦਸਤਗੀਰ ਹੋਣਾ ਹੈ॥ 

ਮੂਲ -ਜਿਉ' ਦਿਲ ਨੌਕੀ, ਹੋਏ ਜ਼ਵਾਲ ॥ 
ਅਰਥ-ਜਬ ਕਿ ਆਪ ਕੇ ਦਿਲ ਮੈਂ' ਨੇਕੀ ਹੈ, ਤਬ ਅਵਸ਼ ਹੀ 

ਤੂਰਕੋਂ ਕੋ ਜ਼ਵਾਲ ਆਵੇਂਗਾ ॥ 2 
ਮੂਲ ਕਰਣੀ, ਕੁਦਰਤਿ ਕਰੋ ਖਿਆਲ ॥' 
ਅਰਬ-ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਕੀ ਕਰਨੀ ਜੋ ਹੈ ਸਰ 

ਰੀਥੇ (ਦਿਆਲ ਹੂਏ) ॥ 
ਮੁਲ -ਨਾਥ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੁਛ ਹਮਾਇਤ ਜੋਗੀ ਕੋ 
ਚਾਹੀਏ ॥ 
ਅਰਬ-ਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ, ਆਪ 

ਕਾਂ ਪੰਥ ਬੱਲੀ ਹੋਗਾ ॥ ਜੋਗੀਯੋਂ'` ਕੀ ਭੀ ਰਖਿਆ ਕਰੇ 
ਅਤੇ ਆਪ ਕੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹਮੋਂ 'ਸਕਾਰਥੀ ਹੋਵੈ ।ਭਾਵ 
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(੨੪੧) 
ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਕੈ ਸਾਡੀ ਭੀ ਇਮਦਾਦਕਨੇ। 

ਮੂਲ -ਤਾਂ ਬੋਲੋਂ; ਫਿਰਕਾ ਅਖੁੰਡ, ਦੋਨੋ ਫਰਕਸ਼ ॥ 

ਅਰਥ-ਮੁੰਡ=ਸਿਰ ਮੁੰਢਵਾਨਾ । 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਆ; ਕਿ ਗੋ ਮੇਰੇ 

ਕਿਸੀ ਕਿਸਮ ਕੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਯਾ ਕਮੀ ਉਠਾ ਨਹੀਂਰਖੋਗਾ॥ 
ਜੋਰਾ ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਂ ਤੋਂ 'ਣੁਰੋਗਾ ॥ ਸਾਧੂ; ਸੈਂਤ ਭਲਿਆਂ ਦੀ 
'ਰਖਜਾ ਕਰੇਗਾ, ਦੀਨਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੋਵੇਗਾ ॥ ਆਪ ਫਿਕਰ ਨ 
ਕਰੋ, ਚਾਹੈ ਮੋਰੇ ਸਿਖ ਕੋਸਾਧਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ 
(ਸਾਧ ਕੇ ਸੇਵਕ ਆਪ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਨੋ ਵਾਲੇ) 
ਕੈਸ ਗੀਹਤ ਹਨ, ਪਰ ਮੋਰਾ . ਖਾਲਸਾ ਬਲੀ ਹੋਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ 
ਸਿਰ ਤੋਂ ਰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ॥ 
ਮੂਲ -ਖਾਲਸ ਬਲੀ, ਕਸੇ ਤਰਕਸ਼ ॥ 
ਖ਼ਰਥ--ਖਾਲਸਾਂ ਬਲੀ ਹੋ ਕੇਂ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰ ਰਖਵਾਲਾ 

ਹੋਣ ਲਈ ਤੀਰ ਅਤੇ ਤਰਗਸ਼ ਫੜੋਂਗਾਂ । 
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ਰਿ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸਚਾਸੂ ॥ 
ਹੋਏ' ਤੁਮ ਹਾਥ, ਤੁਰਕ ਗਨ, ਨਾਸੂ ॥ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼) 
[ ਧਨ=ਧਨਸ਼ ਕੀ ਵਿਦਿਆ । ) 
ਸਮਤਾਈ=ਬਰਾਬਰੀ । 

( ਰਘੁਬਰ=ਸੀ ਰਾਮ ਚੰਦ ਜੀ। ੧ 
[ ਨਿਸਚਾਸੂ=ਨਿਸਚਾ, ਯਕੀਨ । 1 
ਤੀ ਤਰ | 

ਮੂਲ -ਤਾਂ ਜੋਗੀ ਬੋਲੋ, ਤੀਰ, ਚਲਾਇ ਦਿਖਾਈਏ । 
ਅਰਥ-ਤਬ ਚੰਦਨ ਨਾਥ, ਕੰਨਪਾਣੇ ਜੋਗੀ ਨੋ ਕਹਾ, ਜੋ ਕਿ 

ਤੀਰ ਅੱਦਾਜੀਮੇ' ਏਕ ਪ੍ਰਗਟ ਉਸਤਾਦ ਬਾ ਅਰ ਜਿਸ 
ਨੂੰ 'ਅਪਨੀ-ਵਿੰਦਿਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੁਮੰਡ ਬਾ; ਕਿ 
ਆਪ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕਰ ਦਿਖਲਾਵੈਂ ॥ 

ਮੂਲ -ਤਾਂ ਗੂਰੂ ਜੀ; ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ, ਕਿਲੋਂ ਮੂਗਲ ਕੇ 
ਦਰ ਜਾਇ ਘੁਸਾ ॥ 

ਅਰਥ-ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੌ ਤੀਰ ਚਲਾਯਾ, ਮੁਗਲ ਕੋ ਕਿਲੋਂ ਕੈ 
ਦਰਵਾਜ਼ੋ ਪਰ ਨਸ਼ਾਨਾ ਕੀਆ ॥ 

ਮੂਲ -ਦੇਖ ਕੇਂ, ਨਾਥ ਬੋਲਿਆ, ਖੋਨ ਬਿਦਿਆ ਦੁਆਪਰ 
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(੨੪੩) 
ਕੀ, ਅਰਜਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ॥ 

ਅਰਥ-ਚੈਦਨ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਦੇਖ ਕਰ ਬੋਲਾ, ਆਪ ਕੀ ਧਨਸ਼ 
ਕੀ ਵਿਦਿਆ ਐਸੀ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਦੁਆਪਰ ਮੋ ਸ੍ਰੀ 
ਅਰਜਨ ਜੀ ਕੀ ਥੀ ॥ 

ਮੂਲ -ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਕੇ ਹਾਥ ਸੇ ਤੁਰਕ ਨਾਸ਼ ਹੋਂਗੇਂ ॥ 
ਸਿ ਟੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ॥ 
ਮੂਲ --ਹਮ ਕਣਾਸ ਰਾਜ ਰਹੈ ਹੈ, ਬਾਲ ਗ੍ਰੰਦਾਈ ਸਿਧ ਕੋ 

ਆਸਣ ਊਹਾਂ ਪਹੁੰਚਨਾ; ਫਕੀਰੀ ਕੀ ਟੇਕ ॥ 
ਅਰਥ-ਫਿਰ ਮਦਨ ਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਬਿਨੋਂ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ 

ਅਸੀ ਜੋਗੀ; ਕਟਾਸ ਤੀਰਥ ਪਰ ਰਹਿਤੇ ਹੈਂ, ਬਾਲ 
ਗੁੰਦਾਈ ਸਿਧ ਕੇ ਆਸਨ ਪਰ, ਆਂਪ ਨੇ ਉਥੇ ਦਰ- 
ਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਟਿਕਣ ਦਾ 
ਆਸਨ ਦੇਖਣਾ) 'ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਰਥ ਕਰਨਾਂ ਅਤੇਂ ਸਾਡੀ 
ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਟੇਕ ਰਖਣਾ ॥ ਰ੍ 
ਬਾਲ ਗ੍ਰੰਦਾਈ ਆਸ੍ਰੰਮ ਦਾ ਸੈਖੋਪ ਵਰਨਨ:- 
ਜਿਹਲਮ ਤੋਂ ਟੁਰ ਪਈਏ, ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਦਾ ਇਕ 

ਉਚਾ ਟਿਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਰਾਂ ਤੋਰਾਂ ਕੋਹ ਦੀ ਪੰਧ 
ਹੈ॥ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਬਾਲ ਰ੍ਰੀਦਾਈ ਦਾ ਟੀਲਾ” ॥ 
ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ 
ਜੋਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਦਿਲੋਂ ਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ॥ ਇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋ 
ਵਿਲੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਹੈ ॥ ਇਹ ਸਾਯੂ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋਗੀ, ਅਤੇ 
ਸੀ ਭੀ ਏਂਕਾਂਤੀ,ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਰੁਖ ਸਿਧੀਆਂ ਅਰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ 
ਵਲ ਘਣ ਸੀ ॥ ਪਰਉਪਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਉਂਦਾ ਸੀ ॥ 
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(੨੪੪ ) 
ਇਹ ਅਪਣੌਂ ਮਾਰਰ! ਦੇ ਜਾਣੂ ਸੀ; ਪਰ ਹਠ ਨਾਲ ਰਾਜ 
ਜੋਰ। ਵਲ ਕੁਖ ਵਧੋਰਾ ਰਖਦਾ ਸੀ ॥ ਤਤਿਖਿਆ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ 
ਸੀ॥ ਆਪ ਭੂਖ; ਤ੍ਰੋਹ, ੩4੬ ਪਰ 

ਦਾ ਰੁਖ ਪਰਾਏ ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਚਲ ਜਨਿਮ ॥ ਇਸ 

ਆਪ ਇਸ ਅਤੀਤ ਸਾਧੂ ਦੇ ਆਸ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਗਏ ॥ ਕੁਛ ਦੂਰ 

ਇਕਾਂਤ ਵਿਚ ਬਿਰਾਜ ਰਹੇਂ, ਪਰ ਸਾਂਈ ਮਿਹਰ.ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ 
ਖਿਲਰ ਰਹੀ ਹੈ ॥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇੰ ਕਈ ਗੂਬੋ ਭੇਦ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸੇ ॥ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ॥ 

ਦੋ -ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇਂ ਵਸ ਕੂਛ 
ਟਰ. ਸੰ ਿ ਹੂ ਨ 
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(੨੪੫) 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਇਸ 
ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਭਾਵਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 
ਹੌਰ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ॥ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਨੂੰ 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ॥ 
ਹਮਾਰਾ ਪੰਥ ਪਹੂੰਚੋਂਗਾ ॥ ਸਦੀ ਤੇਹਰਵੀ' (ਨਿਜਰੀ 
ਸੈਮਤ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ) ਤੁਰਕ ਨਾਸ ਹੋਇੰਗੇ ॥ 

ਨੌਟ-ਇਉ' ਹੀ.ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋ ਕੇ ਮਦਨ ਨਾਥ ਨੇ 
ਅਪਣੀ ਕਲਿਆਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵਰ ਲਿਨਆਂ ॥ 
ਚੋਦਨ ਨਾਥ ਨੌ ਆਪਣੇ ਗਰਬ ਦਾ ਰੋਗ ਗਵਾਕੇਂ ਅਰੋਗਤਾ 
ਪਾਈ, ਤੋਂ ਵਦੈਗੀ ਲੀਤੀ ਅਰਥਾਤ ਰੂਖਸਤ ਮੰਗੀ ਤੇਂ ਅਪਨੇ 
ਅਪਨੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ॥ 
ਮੂਲ -ਸ਼ਹਰ ਦੇਖਿਆ; ਕਿਨਾਰੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਅਟਾਰੀ ਮਾਹੂ 
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(੨੪੬) 
ਅਟਣ ਦੀ ਰਹੈ ॥ 

ਅਰਥ-ਤੀਰਥ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਟਾਰੀ ਸ਼ਾਹੂ ਅਫਨ ਵਿਚ ਮਹਾ- 
ਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ॥ 

ਮੂਲ -ਬ੍ਰਹਮਣ ਕੁਰਖੋਤ੍ਰ_ ਦੇ ਮਿਲੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੋ ਕਣਾਰ,ਮਸ਼- 
ਰਫੀਆਂ, ਘੋੜਾ ਦੀਆ ॥ ਕਿੰਕਰੀਆ ਰਾਮ ਦੜ ਅਤਿ 
ਹਜੂਰ ਗਹਹਿਆਂ ॥ ਬੋਲੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਾਰਗ, ਮਿਸ਼ਰ ।। 
ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਸਭ ਹੈ ॥ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਂਹਿਹ 
ਨਹੀਂ ਛੋਡੀਓ, ਮੈ ਲੈਂਣੇ ਕਾ ਲੋਭੀ ਨਹੀਂ ॥ ਰਖ ਲੈਣਾ 
ਤਹਾਂ; ਜਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ॥ ਬਚਨ ਹੂਆ, ਕੁਟੰਬ 
ਸਮੇਤ ਬੁਲਾਈਏੱਗੇ ॥ ਗੂਰੂ ਕੇ, ਘਰ ਹੀ ਭਰਪੂਰ 
ਦੀਆਂ ॥ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਦੂਰ ਬੈਠੋ ॥ 

ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ:- 
( ੧) ਅਤਿ ਹਜ਼ੂਰ ਰਹਿਆ=ਕਿੰਕਰੀਆ _ਰਾਮ ਦਤ ਨੋ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸੈਗ 
ਕੀਆਂ ॥ 

( ੨) ਬੋਲੋ, ਗੁਰੂ ਕੋ ਮਾਰਗ; ਮਿਸ਼ਰ=ਮਿਸ਼ਰ ਜੀ, ਗੁਰੂ 
ਦੋ ਰਾਸਤੇ ਪਰ ਚਲੋ (ਗੁਰ ਕਹੇੱ,ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਉ) ॥ 

( ੩ ) ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਸਭ ਹੈ=ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ 
॥ 

( ੪) ਬਾਂਹਿ ਨਹੀਂ ਛੋਡੀਓ=ਸਦੀਵ ਹੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ 
ਰਖਣਾ । 

( ੫) ਰਖ ਲੈਣਾ ਤਹਾਂ, ਜਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ=ਮਰਨ ਦੋ 
ਪਿਛੋਂ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਅੰਗ ਸੈਗ ਹੋਣਾ ॥ 
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ਕੁਰਛੇਂਤ੍ ਛੇਤ੍੍ ਇਹ ਸਾਰੈ ਕੌਤਕ ਵਰਤਦੇ ਰਹੈ; ਸੰਗਤਾਂ 

ਹੋਏ ॥ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਉਰ ਸਿਖੀ ਭਾਵ ਜਾਗਿਆ ॥ ਇਸ ਵੋਲੋਂ 
ਇਕ ਰਾਮ ਦਤ ਨਾਮੇ ਸਜਨ ਬੈਠਾਂ ਪਿ 

ਸੋ ਇਸ ਨੌ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਪੁਛਿਆ, 
ਇਹ ਸੂਣਦਾ ਰਿਹਾ` ਤੋਂ ਸਮਬਦਾ ਰਿਹਾ ॥ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ 
ਬਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ; ਕਿ ਬਿਨ 
ਯਾਚੇ (ਬਰੀਰ ਮਾਂਗਣੇ ਕੇ) ਮੋਰੀ ਕਲਿਆਨ ਕਰਨ ॥ 

ਇਸ ਰਾਮ ਦਤ ਨੂੰ ਕਿੰਗਰੀਆ ਰਾਮ ਦਤ ਕਿਹਾ 
ਕਰਦੇਂ ਸਨ, ਜਾਤੀ ਦਾ ਬ੍ਰਹੰਹਮਣ ਸੀ ਤੋਂ ਗੁਜਾਰਾ ਇਸ ਦਾ 
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( ੨੪੮ ) 

ਇਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਜੋ ਸੂਤੇ ਸਿਧ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਪਰ ਹੀ ਨਿਰ- 
ਬਾਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ॥ ਇਸ ਵੇਲੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਿਆ, ਅਰਦਾਸ 
ਕੂਪ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਸੀ ॥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੈ ਤਕਿਆ; ਸਮਝੇ 
ਅਤੋਂ ਹਸ ਕੈ ਬੋਲੋ:- 

“ਬਹਹਮਣ ਕੁਬ ਮੰਗ?” 
ਰਾਮ ਦੱਤ- -ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਇਸ ਵਲੋ ਮੰਗਤਾ ਬ੍ਰਾਹਿਮਣ ਮਿਹਰ 

ਰਾਮ ਦੱਤ-ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ! ਮੋਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਓ......., ਇਸ 
ਕੀਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ, ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਸਵਾਲੀ ਦੀ, 
ਬਾੰਹ ਫੜ ਲਓ ॥ 

“ਕਰ ਪਕਰੋ ਨਹੀਂ” ਛੋਰਹੂ ਮੋਰਾ?? 
(ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼) 

ਹਾਂ ਫੜੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਭਾਰਾ ਹਾਂ, ਐੱਸਾ 
ਫੜੋ, ਕਿ ਫਿਰ ਮੋਰਾ ਹਥ ਆਪ ਦੇ ਕਰ ਕੰਵਲਾਂ 
ਵਿਚੋਂ” ਛੂਟੇ ਨਾ ॥ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ! ਮੋਰਾ ਵੇਗ ਹੈਨਾਂ ਨੂੰ 
ਹੈ ॥ ਮੋਰਾ ਬੋਬ ਰਸਾਤਲ ਦੀ ਬੈੱਚ ਰਖਦਾ ਹੈ ॥ 
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( ੨੪੯ ) 
ਪਕਰੋ, ਹਾਂ ਜੀ ਮੋਰਾ ਕਰ ਪਕਰੋ ॥ 

ਮੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰੀਬੇ ॥ ਬੋਲੋਂ-ਹਾਂ ਰਾਮ 
ਦੱਤ ! ਪਰਵਾਰ ਸਮੇਂਤ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ॥ ਪਰਵਾਰ 

ਸਮੇਂਤ ਤੈਨੂੰ ਓਥੇ ਲੈ ਚਲਾਂਗੇ, ਜਿਥੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਨ 
ਸੂਬ ਹੈ । 
£/ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਹਯੋ ਸਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾ । 
ਤਹਾਂ ਬੁਲਾਈਐ ਜਾਂਹਿ ਸੁਖ ਭਾਰਾ? ॥ 

(ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼) 
ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਬੋਲੋ; ਰਾਮ ਦੱਤ ! ਹੁਣ ਮੰਗਣਾ ਭੀ ਨਾ 

ਪਵੇਗਾ ਕਦੇ ॥ 
(੧ ) ਇਹ ਲੈ ਕਫਾਰ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ॥ 
( ੨) ਇਹ ਲੈ ਪੌੜਾ ॥ ਰ੍ 
( ੩ ) ਤੋਂ ਆਹ ਲੈ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ॥ 
“ਤੇਰਾ ਸਦਨ (ਘਰ) ਭਰਪੂਰ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਕਨੌਡ ਦੂਰ”! ॥ 

ਇਹ ਕਰਕੇ ਉਠੇਂ ਤੋਂ ਰਾਮ ਦਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ 
ਅਪਣੀ ਵੀਣੀ ਵਿਚ ਲੋ ਲਈ ਤੋਂ ਤਾਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 

ਕਿਨਾਰੇ ਸਹਿਜੇ ੨ ਫਹਿਲਦੇ ਟੁਰ ਪਏ ॥ਹਾਂ,ਰਾਮ ਦਤ ਨਾਲ 
ਆਤਮ ਗਲਾਂ ਕਰਦੋ--ਤੇਂ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾਂ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਉ'ਦੇ ਜਾ 
ਰਹੇ ਹਨ ॥ ਰਾਮ ਦਤ ਕ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਹਮਨ ਮੰਗਿਆ 
ਪਾਕੇ ਖੀਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ॥ 
ਮੂਲ -ਜਾਇਕੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੀਨ ਲੀਏ ਹਜਾਰ ਕੇ ॥ 
ਅਰਥ-ਦੇਖੋ ਕਿਥੇ ਇਹ ਰਾਮ ਦਤ ਨਾਲ ਰਸ ਮਗਨਤਾ ਦੋਂ 

ਆਤਮ ਰੌਗ ਲਗ ਰਹੇਂ ਸਨ ਤੋਂ ਕਿਥੇ ਇਕ ਘੋੜਿਆਂ 
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( ੨੫੦) 
ਦਾ ਸੂਦਾਗਰ ਆ ਗਿਆ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਅਗੈਂ ਵਧ ਕੇ 
ਕਿਹਾ:- 

ਸੁਦਾਗਰ-ਹਜੂਰ ਜੀਓ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿਚ ਦੂਆਂ ਸਲਾਮ ॥ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਕੀ ਫਤ੍ਹ॥ 

ਹੈ ਖੁਦਾਵੇਦ,ਬੇਦਾ ਕੁਛ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇਂ ਆਇਆ 
ਹੈ॥ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਰ। ਅਨੌਖਾਂ ਹੈ ॥ ਖਿਆਲ ਸੀ 
ਕਿ ਤੀਰਥ ਤੋਂ ਆਏ ਰਾਜੋਂ ਰਾਣੋ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਪਰ 
ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲਿਆ ਨਹੀ ॥ ਮਿਹਰ 
ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪ ਨਜਰ ਪਾਓ, ਜੋ ਜਚ ਜਾਏ, ਤਾੰ 
ਮੋਰਾ ਆਰ ਬੁਖਾਰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਂ, ਸੂਖੀ ਹੋਂ ਜਾਵਾਂ ॥ 

ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਆਪ ਉਸ ਰਸ ਮਗਨ ਅਵਸਥਾਂ ਤੋ 
ਨੈਣ ਚਾ ਕੇ ਤਕੋ, ਅਤੇਂ ਬੋਲੋਂ, ਜਾਓ ਲੈ ਆਉ ॥ 
ਹੁਕਮ ਪਾਕੇ ਸੂਦਾਗਰ ਗਿਆ ॥ ਗੂਰੂ ਜੀ ਫਿਰ 
ਅਪਣੇ ਉਸੇਂ ਰਸ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ ॥ ਘੋੜੋਂ ਆ 
ਗਏ ਤੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਕਾਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਠੋਂ,ਸਾਂਤ ਸਰੋਵਰ 
ਨੂੰ ਆਪਣੇਂ ਮਨ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਿਸੈ ਨੂਕਤੇਂ ਉਤੇ ਵਿਕਾਕੇ 
ਬੀਰ ਬਾਂਕੇ ਸੂਰਮੇ ਉਠੇ ॥ 

ਅਨੌਖੋ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤਕਿਮਾ, ਥਾਪੀ ਦਿਤੀ, ਵਾਗ 
ਫੜੀ ਤੋਂ ਪਲਾਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ॥ ਘੌੜੋਂ ਨੂੰ 
ਕਦਮ ਚਾਲ) ਦੁਜਕੀ, ਮੋਰ ਚਾਲ, ਪੋਈਏ ਪਾਕੇ 
ਦੇਖਿਆ ॥ ਛਾਲਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ, ਬੁਰ ਵਾਲੀਆਂ 
ਚੀਜਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲੰਘਾਇਆ, ਬੇ ਨੁਕਸ ਪਾਇਆ ॥ ਫੋਰ 

੦੨ ੨ ੯੨ 
ਟੌਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ॥ ਐਂ ਤ੍ਰੰ ਘੋੜੇ ਹੋਰ ਪਰਖੋ; 
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(੨੫੧) 

ਖ੍ਰੀਦੇ ਤੇ ਸੂਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ॥ 
ਮੂਲ -ਸੇਲੋਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਆਈ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ॥ 
ਅਰਥ-ਏਥੇ ਪੰਡੇਂ ਭੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਤੇਂ ਸਮਝਾ 
ਇਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਦਾਨ ਲਈ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਰਾਤੇ 
ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬ੍ਰਹਮਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ' ਸੌਜਦਾ ॥ 
ਤੁਸੀ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਦਾਨ ਲਓ ਨਿਰਬਾਹ ਮਾਤਰ , ਪਰ 
ਦਾਨ ਦਾ ਲੋਭ ਨ ਕਰੋ ॥ ਉਸ ਵਿਚੌਂ` ਭੀ ਦਸਵੇਦ 
ਦਿਊ । ਆਪ ਜਪੋ, ਫੋਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਓ ॥ 

ਮੁਲ -ਭਲਕੇ ਸਵੇਂਰੇਂ ਹੀ ਉਠ ਚਲੋਂ ॥ 
ਗਿਰ ਹੀ ਕੁਰਛੋਂਤ੍ਰ ਸੈਂ ਰਵਾਨਾ ਹੂਏ ॥ 

ਸਰਸਵਤੀ ਦਰਯਾ ਕੋ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁੰਏ ਹੋਏ, ਕਈਪਿੰਡਾਂ 
ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਕਰਾਹ ਅਥਵਾ ਕਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 
ਗਏ ॥ ਫਿਰ ਸਿਆਣੇ ਘੁੜਾਮ ਜਾ ਠਹਰੇ ॥ ਆਖਦੇ 
ਹਨ ਅਤੋਂ ਲਿਖਤ ਵਿਚ _ਭੀ.ਆਯਾ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਝੰਡੇ 
ਬਾਢੀ ਦੀ ਸੈਤਾਨ ਬਸਦੀ ਸੀ ॥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ 
ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਗਤ, ਭਾਗਤ ਕੀਤੀ ॥ ਏਥੇ ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪੌਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ॥ 
ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨਕੀਤਾ ਅਤੇਂ ਤਕਾਰ ਬਰ 
ਤਯਾਰਸਿੰਘ ਸਜੋ॥ਸਿਆਣੋਂ ਪਿੰਡਕੁਛ ਦਿਨ ਮੈਗਤਾਂ ਨੂੰ 
ਨਿਹਾਲ_ਕਰਕੇ_ ਫੋਰ ਅਗੇ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ॥ ਇਸ 
ਤੋਂ ਅਗੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਆਇਆ; ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ 
ਅਵਲ ਖੌੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਤਾਂਤ ਜੌ ਸਾਖੀ ਵਿਚ 
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(੨੫੨) 
ਇਸ ਭਾਂਤ ਦਰਜ ਹੈ ।। 

ਮੂਲ -ਅਵਲ ਖੌੜੀ ਗਏ ਇਕਲੋ ਹੀ, ਪੀਛੇਂ ਪਹਰ ਤੇ ਸਿਖ 
ਆਇ.ਪਹੂੰਚੈ _॥ ਇਕ ਮਾਈ ਪਛਾਣ ਕੈ ਘੋੜਾ ਆਇ 

ਅਰਥ-ਏਂਥੋ ਵਸਦੀ ਸੀ,ਇਕ ਬਿ੍ਿਧਾਮਾਈ,ਜੋ ਮੂਦਤਾਂ ਤੋਂ ਭਜਨ 
ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਦੀ 
ਸੀ ॥ ਹਾਂ! ਮਾਈ ਨਿਤ ਅਰਜੋਈ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ 

ਰਿ | 0 ਜੱ ਇੰ ਹੋ ਡ ੍ ੨ ਆਈ, ਕੋਈ ਇਕਲਾ ਪੌੜਾ ਸਿ 
ਆ ਚਿਹਾ ਹੈ, ਗਈ ਬਹੋੜਨ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਇਕਲਾ॥ 

ਸੈਗਤ ਪਿਛੋਂ ਰਹ ਗਈ ਹੈ ॥ ਮਾਈ ਨੇ ਨੈਨ ਖੋਹਲ, 
ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਰਹੈ ਹਨ ॥ ਮਨ ਨੌ ਨੈਣਾ ਦੀ 
ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਤੀ ਇਕ ਟਿਕ ॥ ਇਕ ਫੌਕ, ਬੂਬੈਂ ਨੰਣਾ ਨੌ 
ਪਛਾਣ ਲਿਆ ॥ ਹੁਣ ਪੜਾ ਭੀ ਜੋ ਨੌਂ ਆ ਗਿਆ 
ਸੀ, ਖੜੋ ਗਿਆ ॥ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨੀਲਿਆ | ਤੈਨੂੰ ਭੀ 
ਗੂਰ ਸਿਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ॥ 
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(੨੫੩ ) 
ਬਉਰਾਨੀ ਮਾਈ ਨੇ ਵਾਗ ਫੜਲਈ,ਸਾਹਿਬ 

ਖੜੋ ਗਏ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ _ਉਤਰੇ ॥ ਮਾਈ ਮਥਾ ਟੇਕਿਆ, 
ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਮਿਆਂ ॥ ਸਦਕੇ ਬਲਿਹਾਰ ਹੋਈ ॥ ਖੈਨ 
ਆਸਾਂ ਪੁਜਾਵਨਹ਼ਾਰ ਤੇਰਾ ਬਿਰਦ ॥ ਦਾਤੇਂ ਨੇ ਸਿਰ 
ਤੋਂ ਹਥ ਧਰਿਆ, ਆਖਿਆਂ “ਵਾਹਿਗੁਰੂ” ॥ 

ਰਿ 

_` ਉਧਰ ਪਰਮਾਤਮ ਰਸ ਵਿਚ ਨਿਮਗਨ,ਏਧਰ 
ਭਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਆਤਮਦਾਨ;ਦੁਵਲਨੀ 
ਜੂੜੋ ਸਾਈਆਂ ਜੀ ਨੇ ਨੈਣ ਖੂਹਲੇ ॥ਖਾਲਸਾ ਪਹੁੰਚ 
ਪਿਆ ॥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡਿਠਾ, ਦੇਖ ਕੋ ਬਹੁਤ 
ਹਸੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਹਾਂ; ਆਓ ਖਾਲਸਾ 
ਜੀਓ; ਆਓ........ਚਲੀਏ ॥ 
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( ੨੫੪) 
ਬ੍ਰਿਧਾ-ਹੋ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਦਾਤੇ ! ਮਿਹਰ ਕਰ ਇਸ ਜੂਹੋਂ' ਸੂਚੇ 

ਮੂੰਹ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਓ ! ਕੁਛ ਛਕ ਕੌ, ਕੂਛ ਰਸਨੀ ਲਾ 
ਕੈ ਫੂਰੋਂ ॥ 

ਦਾਤਾ ਜੀ--ਲਿਆ ਮਾਈ ਲਿਆ; ਜੋ ਜੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਹੁਣ 
ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰੈ; ਜੋ ਤਿਆਰ ਹੈ; ਸੋ ਲਿਆ ॥ 

ਤ੍ਰਿਖੋ ਕਵਮੀਂ ਘਰ. ਗੋਈ ॥ ਦੂਧ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸੀ, 
ਮਾਈ ਚਾਫੇ ਚੁਕਵਾ ਲਿਆਈ,ਮਿਠਾ ਨਾਲ ਲਿਆਈ 
ਛੈੇ ਤੇ ਪਖੋ ਲਿਆਈ ॥ ਸੜਦਾ ਸੜਦਾ ਦੂਧ ਪਾਸ 

ਮੰ ਵਿਚ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਠਾਰਿਆ ਭਰਕੇ 
ਕਟੌਰਾਅਗੀ ਕੀਤਾ।ਨੈਣ ਨੂਰੀ ਚਿਹਰੇਂਤੇਂ ਫਿਕਾਏ॥ਧੰਨ 
ਮਾਈ ਤੂੰ ॥ 

` ਸ੍ਰੀ ਨਾਮ ਦੇਵ ਪਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅਗੀਂ ਦੂਧ 
ਲੈਕੋ , “ਪੀਉ ਜੀ ਦੀ ਸਿਕ ਭਰੀ ਅਰਜੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਿ ਹੜ ਹੋਣ ਹੀ ਕਹ 
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ਦਾਤੇ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੁਧ ਦਾ ਕਟੌਰਾ ਮਾਈ, ਤੂੰ ਪੈਨ 
ਹੋ ਗਈ ॥ ਮਾਲੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਫਲ ਮਾਲਕ 

ਦੇ ਅਗੇ ਰਖ ਕੇ ਕ੍ਰਿਤ ਕਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥ 
ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਖਬਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿ ਜੂਹ ਵਿਚ ਸਾਹਹਿਥ 

ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਬਿਰਾਜੇ ਹਨ।ਬ੍ਰਿਧਾਮਾਈ ਦੁਧਪਿਲਾਉਣ 
ਲਈ ਲੈਕੇ ਗਈ ਹੈ ॥ ਅਣਕੇ ਖੜੇ ਹਨ ਆਪ ਖੋਤਾਂ ਵਿਚ 

ਸੀ, 

ਰਿਹਾ ਹੈ ॥ਆ ਗਈਆਂ ਸੈਂਗਤਾਂ;ਆਂ ਗਏ ਦੂਧ ਦੇ ਮਟਕੇਂ, ਆ 
ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਰਾਂ, ਬੂਲ ਪਏ ਪਖੋ ਛੈਨਿਆਂ ਉਤੇ ॥ 

ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਡਿਠਾ, ਹਸੇ:-ਵਾਹ ! ਵਾਹ-[ਜਿਖੀ, 
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(੨੫੬) 
ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਏ ॥ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਦਿਤਾ-ਪਿੰਡ ਦੁਧ, ਘਿਉ, 
ਭਾਉ, ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇ । 

ਮਾਈ ਤੋਰੀ ਕਲਯਾਨ ਅਤੇ ਫੋਰ ਮਾਈ ਨੂੰ ਵਰ ॥ 
ਮੂਲ-ਤਾਂ ਸਿਖਾਂ ਪੁਛਿਆ, ਮਾਈ ਕੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੈਂਖੀ ॥ 

ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੂਆ, ਉਦੋਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਆ, ਏਸ ਦੋ 
ਭੀ ਸਿਧ ਜਨਮੋਗਾ ॥ 'ਜਣ ਦੈ ਘਰ ਉਤਰੇਂਗੀ ॥ 
ਜਨਮ ਜਤੀ ਨਾਉ ਹੋਵੇਗਾ ॥ 

ਅਰਥ-ਸਤਿਗੂਰੂ ਜੀ ਲੋ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਮਾਈ ਦਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ 
ਇਕ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ॥ ਤਦੋਂ ਇਸਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਇਕ ਸਿਧ 
ਪੁਰਖ ਜਨਮੋਗਾ; ਜੋ ਜਨਮ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇਗਾ ॥ ਭਾਵ 
ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋ ਬੋਦਗੀ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼੍ਹਰ 
ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ॥ ਇਸ ਵਡ ਭਾਗਣ ਨੂੰ ਭਗਤ 
ਪੁਤ੍ਰਦੀ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਕੇ ਫੌਰ ਸਦ ਗਤੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ । 

ਮੂਲ -ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਿੰਘ ਪੁਛਿਆ; ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਾਂ 
ਹੈ॥ ਤਾਂ ਚੁਪ ਹੋਇ ਬੋਲੋ, ਫਤੈ ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ॥ 
ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਇਉਂ ਹੀ ਵਕਤੇਗਾ ॥ 

ਤਾਂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਅਚਰਜ ਹੋਇ ਪੁਛਿਆ; ਸੋਰੀ 
ਭੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਤਾਈਏ ॥ ਬਚਨ ਹੂਆ, ਪੱਥ ਕੀ 
ਮਾਲਕੀ, ਚਾਰ _ਵਾਰਾਂ ਸਰਦਾਰੀ ॥ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ 
ਤੇਹਰਵੀਂ ਸਦੀ ਸਾਲ ਗੁਜਰ ਦਹਿਦਸ ਚੁਸ਼ਮ ਫਹੈਗੀ 
ਗਾਰ ਕੀ ਆਖਰੀ, ਆਲਮੀ, ਰਾਜਪੂਤ ਫਰਜੈਦ, 
ਖਾਲਸਹਿ ਹਿਮਾਤਹਿ ਵਰਤਨਾ ॥ 
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( ੨੫੭) 
ਅਰਥ -ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਰਥ ਹੇਂਠਾਂ ਦਰਜ ਹਨ:-- 

ਸਰਦਾਰ ਉਦੋਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਹਬ 
ਜੀ ਕਾ ਬਚਨ ਹੂਆ;,ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵੇਰੀ ਖਾਲਸੇ 
ਕੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ॥ ਪਾਂਚਵੀਂ ਵੇਰ ੧੩੦੦ਹਜਰੀ 
(ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਸੈਮਤ) _ਜਦ ਗੁਜਰ ਜਾਵੇਗੀ ਅਰ 

।__ (੧੦੨੨੧੦)--੪=੨੦੨-੪=੮੦ ਸਾਲਜਦ ਉਪਰ 
ਹੋਯੋ ਅਰਥਾਤ ੧੩੮੦ ਹਿਜਰੀ ਮੇਂ ਜਬ ਫਰੰਗੀ 
ਆਖਰੀ ਬਾਰ_ ਨਾਸ਼- ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਗੇ, ਤਬ ਆਪ 
ਰਾਜਪੂਤ ਕੇ ਫਰਜੈਦ (ਲੜਕੇ) ਆਲਮੀ ਗੋਤ ਕੇ 
ਕਹਲਾਏ'ਰੇ ਅਰ ਖਾਲਸੇ ਕੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰੇੱਗੇ ॥ 
ਜੋ ਰੇਵਾਲ ਨੇਂ ੪੧ ਸਾਖੀ ਸੋਂ ਕਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਮਦਨਾ 
ਨਾਰੀ ਸੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੁਹ ਅਪਨਾ ਵਰਨ 
(ਗੋਤ) ਆਲਮੀ ਕਹਲਾਵੇਂਗੇ ॥_ਇਨਹੀ ਆਲਮੀ 
ਰਾਜਪੂਤ ਲੜਕੋਂ' ਮੇਂ ਏਕ ਆਪ ਹੋਗੇ ਅਰ ਪੰਥ ਕੀ 
ਮਾਲਕੀ ਕੋ ਵਕਤ ਆਪ ਕੋ ਪਾਂਚਵੀ ਵੇਰ ਪੰਥ ਕੀ 
ਸਰਦਾਰੀ ਦੇੱਗੇ ॥ 

ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ॥ ੪੯ ॥ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ॥ 

ਕੁਰਛੇਤਰ ਜਾਣਾ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਪਨੇ ਵਕਤ ਵਿਚ ਦੀ 

ਜਗਾ ਹੀ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆ ਤੋਂ ਗਏ ਸਨ ॥ 
ਨਹ ਉਹੀ ਚੌਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਪਨੇ ਦਸਵੇਂ ਜਾਸੇ ਵਿਚ ਫਿਰਕੁਰ 
/ ਗਏ ॥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੋਵ ਜੀ ਨੇ ਵਹਾਂ ਗ੍ਰਹਣ ਦੇ 
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( ੨੫੮ ) 
ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਾਦੇ ਲੜਕੋਦਾ ਲਾਯਾਂ ਹੂਆ ਸ਼ਿਕਾਰਚੂਲੋਂ ਪਰ 
ਚੜ੍ਹਾ ਕਰ ਅਤੇ ਇਕ ਅਨੌਖੀ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਪਨੀ 
ਤਰਫ ਬੈੱਚ ਲੀਆ ਬਾਂ ਅਤੇ ਫੋਰ ਇਲਾਹੀ ਨਾਦ ਦੀ ਸਿੰਝੀ 
ਬਜਾ ਕਰ ਹਜ਼ਾਰੋ' ਕੌ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਸੇ ਨਿਕਾਲ ਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 
ਕੈ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਗਏ ਥੇ ॥ ਅਜ ਫਿਰ ਗਹਣ ਦੇਵਸਮੇ' ਤੋਂ ਉਹੀ 
ਨੂਰੀ ਜੋਤ ਦੋਬਾਰਾ ਦਸਵਾਂ ਜਾਮਾ ਹੋ ਕਰ ਏਥੇ ਜਾ ਬੈਠੀ ਹੈ॥ 
ਹੁਣ ਭੀ ਕਿਸੀ ਕੌਤਕ ਕੋ ਕਰਣੇਂ ਕੋ ਲੀਏ.ਆਏ ਹੈ', ਜਿਸ ਤੋਂ 
ਜਗਤ ਕਾ ਨਿਸਤਾਰਾਂ ਹੋ ਅਰ ਜਗਤ ਜਲੰਦੋਂ ਨੂੰ ਬਚਾਯਾ 
ਜਾਵੈ ॥ ਜ਼ਰਾ ਅੰਤ੍ਰ ਮੂਖ ਹੋਈਐ ॥ ਉਹ ਹੋ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਮੁਖ 
ਲੜਕੋਂ, ਲੜਕੀ, ਇਸਤ੍ਰੀ, ਪਦਾਰਥ, ਇਜ਼ਤ; ਆਬਰੋਂ ਦੇ 
ਵਲ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ; ਜੇਂ ਉਹ ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਹੋ ਜਾਵੈ, ਤਾਂ ਉਸ 
ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੈਮ ਹੋਗਾ ॥ 

ਸਾਥ; ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਵਾਰ ਸਾਥ ਨਹੀ ਆਏ ਥੇ ॥ 
ਔਲੋਂ, ਆਪ ਕੂਰਛੋਤ੍ਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ॥ ਕੁਛ ਸਿੰਘ ਸਾਂਥ 

ਆਏ ਥੈ, ਯੂਛ ਰਾਸਤੇ ਮੈਂ` ਮਿਲੋ ਅਤੇਂ ਕੁਛ ਏਥੇ ਆਏ ਹੋਏ 
ਮਿਲ ਰਹੇਂ ਹਨ ॥ ਸ਼ਹਰ ਸੇਂ ਦਖਣ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਡੇਰਾ ਲਗ 
ਗਿਆਂ (| 
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(੨੫੯) 
ਏਕ ਅਫਾਰੀ ਅਫਣ ਸ਼ਾਹੂ ॥ 
ਉਤਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਇ ਤਿਸ ਪਾਹੂ ॥ 
ਪਸਚਮ ਦਿਸ ਤੀਰਥ ਕੀ ਬਾਹੀ॥ 

- ਨਿਸ ਮਹਿ ਬਾਸ ਕਰਤ ਭੋਂ ਤਾਂਹੀ॥ 
ਲੰਗਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਸੈਗਤ ਆਣੀ ਅਰੰਭ ਹੋਈ 

ਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਛਕ ਕਰ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਲਾਗੀ ॥ਕੀਰ- 

` ਇਨ ਸਭ ਬਾੜੋਂ ਕੀ ਕੀਰਤੀ ਚਲ ਪੜੀ ॥ ਇਸ ਮੇਲੇ 
ਵਿਚ ਕੋਨਪਾਵੋਂ ਜੋਗੀ ਭੀ ਆਏ ਹੂਏ ਥੈ॥ ਇਨ ਜੋਗੀਉ' ਕਾ 
ਮਹੌਤ ਜੋਗੀ ਚੰਦਨ ਨਾਥ ਥਾ ॥ ਆਪ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਚ 

ਦਿਲ ਮੇਂ ਸੋਚਾ, ਕਿ ਚਲੋ, ਅਪਨੀ ਸਿਧੀ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇ ਸਾਥ 
ਲੰਗਰ ਅਤੁਣ ਹੋਣੇ ਕੀ ਕੀਰਤੀ ਮੋ ਭੈਗ ਪਾਈਏ ॥ ਐਸਾ 

134 

ਬਚਨ ਉਸ ਨੇ ਮਹੌਤ ਮਦਨ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੀ ਕੀਤਾ 

੦02੫1 €॥61ਘੂ ।0੦॥੧੦॥1€161੦॥0&3।0੦11.੮੦/॥ 



( ੨੬੦ ) 

ਬਾ; ਉਸ ਕਾ ਉਸ ਕੋ ਪੜਾ ਬਾ ਅਰ ਓਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ 
ਅਸੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਕਰਿ ਗਿਆਂ ਸੀ, ਕਿ ਸਭ ਕਰਮ, 
ਧਰਮ; _ਤਮਾਮ ਜਪ; ਤਪ/ ਹਠ __ਯੋਗ; ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, 
ਧਿਆਨ ਆਦਕ ਸਾਧਨ, ਨਾਮ ਕੇ ਬਰੈਰ ਸਫਲ ਨਹਾਂ' ਹੈ ॥ 
ਨਾਮ ਕੀ ਕੀਮਤ “ਏਕਾ” ਹੈ, ਅਰ ਬਾਕੀ ਤਮਾਮ ਬਿੰਦੀਆਂ 
ਹੈਂ ਅਰਥਾਤ _ਸਭ ਕਰਮ, ਧਰਮ, ਸਾਧਨ “ਸਿਫਰ” ਕਾ 
ਦਰਜਾ ਰਖਤੇ ਹੈ ॥ਏਕੋ ਕੇ ਸਾਥ ਬਿੰਦੀਆਂ ਸਰਲ ਹੈ'(ਕੀਮਤ 
ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ) ॥ ਖਾਲੀ ਬਿੰਦੀਆੰ ਹੀ “ਏਕੋ? ਕੋ ਬਗੈਰ 
ਨਿਸ਼ਫਲੇ ਹੈ' ॥ 

ਪ੍ਰਮਾਣ:- 
ਸਭ ਕਰਮ ਫੋਕਟ ਜਾਨ ॥ ਸਭ ਧਰਮ, ਨਿਹਫਲ ਮਾਨ ॥ 
ਬਿਨ ਏਕ ਨਾਮ ਅਧਾਰ।। ਸਭ ਕਰਮ ਭਰਮ_ਬਿਚਾਰ ॥ 

(ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ) 
ਇਸ ਲੀਏ ਮਦਨ ਨਾਥ ਨੇ ਬੀਚਾਰ ਕੇ ਕਹਾ, ਮੈਂ' ਨੇ 

ਤੋ ਉਨਕੋ (ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਹਬ ਜੀ ਕੋ) ਅਪਣੇ ਭੋਰੇ 

ਕੋ ਆਰੀ) ਸਿਰ ਬੁਕਾਯਾ ਬਾ ॥ ਮੈਂ' ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੇ ਲੀਏ 
ਨਹੀਂ; ਪਰੌੜੂ ਆਪ ਕੇ ਸਾਥ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋਂ ਲੀਏ ਜਾਊਂਗਾਂ ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰ ਜੀ ਜਨਮ ਸੇ ਹੀ ਬੜੋਂ ਸਿਧ ਹੈ,ਅਵ- 
ਤਾਰ ਹੈ', ਸੂਰਮੇ” ਹੈ''ਅਰ ਪਰਜਾ ਕੀ ਰੱਖਿਆਂ ਲਈ ਤਨ, ਮਨ 
ਅਤੇ ਧਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਹੇਂ ਹੈ” । 

ਪਰੌਤੂ ਚਿਰ ਭੀ ਚੰਦਨ ਨਾਂਥ ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪਰ ਹਠ 
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੨੬੧) 
ਦਿ 
ਅਰ ਉਨ ਕੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੇ ਚਲ ਪੜੇ ਅਰ ਸੀਧੈ ਸਤਿ- 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੈ ਲੰਗਰ ਮੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਰ ਪੰਗਤਾਂ ਬੈਨ ਕੇ ਬੈਠ 
ਗਏ ॥ 

ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਾ ਆਦ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਸੇ ਲੈ ਕਰ ਯਿਹ 

ਦਸਤੂਰ ਚਲਾ ਆ ਰਹਾਂ ਹੈ, ਕਿ ਲੰਗਰ ਮੇਂ ਕਿਸੀ ਮਤ, ਭੇਦ 
ਕਾ ਆ ਜਾਵੈ, ਸਭ ਕੋ ਖਿੜੇ ਮਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀਆ ਜਾਵੇ, ਅਰ 
ਕਿਸੀ ਕਿਸਮ ਕੇ ਮਤ, ਭੇਦ ਕਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੀਆਂ ਜਾਵੈ ॥ 

ਗੁਰੂ ਕੈ ਸੈਵਕੋਂ ਨੌ “ਜੀ ਆਯਾਂ” ਨੂੰ ਕਹਾ ॥ ਆਦਰ 
ਕੈ ਸਾਬ ਹਾਥ ਧੁਲਾ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਘ੍ਰਂਸਆ ਅਰ ਸਭ ਜੋਰੀ 
ਖਾਣੇ ਲਗੇ ॥ ਜੋਗੀਉ' ਨੋ ਅਪਨੀ ਜੋਗ ਕਲਾ ਕੇ ਸਾਥ ਕੋਸ਼ਸ਼ 
ਕੀ; ਲੰਗਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੈ ॥ ਜਬ ਲਾਂਗਰੀਆਂ ਨੰ ਦੇਖਾ, ਕਿ 
ਯੋਹ _ਲੌਗ ਜੋ __ਅਬੀ ਆ__ਬੈਠੇਂ ਹੈ, ਕਿਆਂ ਭੁਖ 
ਵਲੋਂ, ਅਰ _ਕਿਆਂ _ ਗਿਣਤੀ _ਵਲੋਂ'__ਇਸ_ ਤਰਾਂ 
ਕੋ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਲੰਗਰ __ਖਤਮ _ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ॥ 
ਦੋ ਚਾਰ ਸਿੰਘੋਂ ਨੌ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਆ, ਅਤੇ ਸੇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਜਰੋ 
ਕੀ ਖਬਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਦੀ ॥ ਸਾਹਿਬ 
ਧੌਸੋ ਅਰ ਕਹਣੇਂ ਲਰੀ ॥ ਭਾਈ !ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਘਬਰਾਉ ਨਹੀਂ 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾਂ ਲੰਗਰ ਅਤੁਟ ਹੈ ॥ 

ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨੇ ਕਾ ਬੜਾਂ ਔਗਣ ਯਹੀ ਹੈ, 
ਕਿ ਕੁਛ ਏਕਾਗਰਤਾ ਕਰਨੌ ਸੋ ਸਿਧੀ ਫੁਟ ਆਉਦੀ ਹੈ ॥ 
ਅਭਯਾਸੀ ਫਿਰ ਉਸ ਸਿਧੀ 'ਦਾ ਖਹਿੜਾਂ ਛਡ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ 
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(੨੬੨) 
ਸੜਕ ਪਰ ਨਹੀਂ ਣੂਰੀ ਜਾਂਦਾ; ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧੀਆਂ ਵਿਚ 
ਫਸ ਖੜੋਦਾ ਹੈ ॥ ਸਿਧੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਾਨ ਹੋਣ ਲਗ 
ਪੈੱਦਾ ਹੈ ॥ ਜਿਉ ਜਿਉ ਲੋਕ ਮਾਨ ਕਰਦੇਹਨ, ਤਿਉ” ਤਿਉਂ 
ਜੋਗੀ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ ॥ ਮਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ 
ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਊਂਦ। ਹੈ ਪਰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਅਭਿਮਾਨ 
ਅੰਦਰੋ' ਮੌਲਚਾ ਹੈ ॥ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ ਅਹੌਕਾਰਦਾ ਜੈਠਾ ਪੁਤ੍ਰ ॥ 
ਜਤਕਰ ਹਿਹ ਦੀ ਪੰਥ ਸਝੇਪਮ ਨਉ ਦੇ ਜਾਣ ਸਰ 
ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਹੈ ਤੋਂ ਮਾਯਾ ਮੋਹ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ॥ ਹਉਂ 
ਜਦ ਬਾਹਰ ਮੁਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 
ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ॥ 
ਸੈਂ -ਤਾਂ ਅਹੰਕਾਰ ਬਣਕੇ ਅੰਦਰ ਖੜੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈ' 

ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਵਿਥ ਵਧਾ ਲੀਦੀ ਹੈ ਤੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋ । 
ਮੋਰੀ-ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਲ ਸਤਯਾ ਦੇਕੇ ਫੋਰਦੀ ਹੈ ॥ 

ਮੌਰੀ-ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੈਸਾਰ ਨਾਲ ਪਕੜਾ ਪਾਉੱਦੀ, 
ਕਬਜ਼ੋਂ ਜਮਾਉ'ਦੀ ਹੈ ॥ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਂਛਤ ਵਸੜੂ ਲਾਲੀ ਸੋਹ 
ਤੋ ਅਵਾਛਤ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਚ੍ਰੈਖ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ॥ ਵਾਂਛਤ ਜੋ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਏਹ ਲੋਭ, ਲਓ ਲਈ, ਅਤ੍ਰਿਪਤ 
ਮਾਯਾ; ਨਾ ਮਿਲੋ ਤਾ ਕੁੌਂਧ; ਅਵੱਛਤ ਵਸਤੂ ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਛਿਧਿ 
ਹਾਨ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਛਤ ਵਸਤੂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਈਰਖਾ ॥ ਇਉ' 
ਕਰਮ ਜਾਲ ਤਣੀਦਾ ਹੈ ॥ ਇਸ ਕਰਮ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਿਆ 
ਜੀਵ ਫ਼ਿਰ ਮੁਕਤੀ ਦੋਂ ਰਸਤੇ ਪੁਰ ਫੁਰ ਨਹੀ ਸਕਦਾ ॥ 

ਉਦਾਹਰਣ-ਜਿਜਵੇੱ' ਜਲ ਵਿਚ ਜੋ ਤਾਰੂ; ਡੂੰਗਾ 
ਦਰਯਾ ਤਰਕ ਪਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ/ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਤੈੱਦੂਆ ਗ੍ਰਸ 
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ਸੋ ਇਕ ਤਾਂ ਹਉ ਵਿਛੋੜਨ ਵਾਲੀ, ਉੜੋ' ਸਿਧੀਆਂ 
ਨਾਲ ਮਿਲ ਪਿਆਂ ਮਾਣ ॥ ਦੂਹਾਂ ਤੋਂ ਰਖਣ ਲਈ, ਸਾਹਿਬ 

` ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੈ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਇਆ 
੨੫੬ ਮਿ ਦਾ ਸਦਾ ਲਗੇ 

ਗਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੜੀ ਸਿਧੀ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ । ਇਹ ਸਤਨਾਮ 
ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਮ ਜਾਲ ਤੋਂ' ਛੁਭਾਉੱਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਰਾਮਾਤ 

ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਜਾਣੋਂ ਜੋ ਮੂਕਤਿ ਮਾਰਗ_(ਨਾਮ) ਤੋਂ ਰੋਕ 
ਲੈੱ'ਦੀਆਂ ਹਨ ॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੀਜੇ ਜਾਮੇਂ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਇਆ: 
&ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਸਭ ਮੋਹ ਹੈ ਨਾਮ ਨ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ””॥ 

(ਵਾਰ ਵਡਹੰਸ ਮ: ੩) 
ਫੌਰ ਫੁ ੧ 

“ਸਾ ਸਿਧਿ ਸਾ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਅਚਿਚੰਤ ਕਰੇਂ ਜਿਸ ਦਾਤਿ”! । 
(ਵਾਰ ਸੋਰਠ ਮ: ੩) 

` ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਕੋ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧੀਆਂ,ਕਰਾਮਾਤਾਂ 
ਨੇ,ਜੋ ਜੋਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੋਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਕਦੋਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ 
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ਜਿ ਦੀ ਕਰਮਤ ਨੇ ਉਸ ਵੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕੀਤੀ ॥ ਜੋ ਸੈਦਪੂਰ ਵਾਲੋ ਬਲੀ ਹੁੰਦੇ,ਤਾਂ ਬਲ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ 
ਬਾਬਰ ਦਾ ਬੁਥਾੜ ਭੰਨ ਦੇਂਦੀ ॥ ਇਸ ਲਈ ਜਾਲਮ ਨੰ 
ਸਿਧਾਕਰਨ ਲਈ ਕਰਾਮਾਤਤਲਵਾਰਹੈ,ਸ਼ਸਤੁ_ਹੈ,ਸ਼ਸਤ੍ਰ 
ਦੇਹਥ ਜੁਲਮ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਣ ਲਈ ਤਾਂਹੀਉ” ਹੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ 
ਹੈ ॥ ਅੰਦਰ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਟੂਰੀ ਰਹੋ ਸਚੋ ਨਾਂਮ ਦੀ, 

ਜੋ ਬਾਹੂ ਬਲ _ ਕਿ ਟੁਰੇ _ ਸੁਭ ਆਚਰਨ ਤੋਂ ਬੁਧੀ 
ਮਤਾ ਦੈ ਮੋਢਿਆਂ ਪਰ ਅਤੇਂ ਵਰਤੀਵੇ ਭਲੋ ਅਰਥ ਲਈ 
ਕੇਵਲ ॥ / 

ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਿਚੋਂ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ “ਪਾਤਿ 
ਸ਼ਾਹ ! ਰਿਧਾ ਪਕਾ ਤਾਂ _ਹੁਣ ਫਤੇ ਗਜਾਉਣ ਲਗਾ ਹੈ ਤੇ 
ਫੋਰ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਦੇਗੇ ਤੇ ਭਾਜੇ; ਤੌਣਾ ਰੋਣੀਆਂ ਐਡੀ ਛੇਤੀ 
ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੋ ਕਿ ਨਿਗਾਲ ਨਾ ਰੂਣੇ, ਭਾਂਵੇਂ ਦੇਗੋ 

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੰ ਸੁਣ ਕੋ 'ਭਾਈ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, 
ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ ਦਿਤੀ, ਆਖਿਆ, “ਸਿੰਘ ਜੀ | ਲੰਗਰ 
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(੨੬੫) 
ਵਿਚ ਜਾਓ; ਤੋਂ ਵਰਤਾਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ! ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ 
ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਅਰ ਇਕ _ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਪਣ” ਹਥੀ' 
ਰਖੋ ॥ ਆਖੋ ਧੌਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ; ਵਿਸਰ 
ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲੋਂ ॥ ਰੂਖਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜੀ ਸਟਣ ਵਾਲੋਂ ॥ ਖੈਨ ਸਾਹਿਬ 

ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਪਰ ਤਾਣ ਹੈ ॥ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਂਗਾਂ ਪਰ, ਵਾਸ਼ਨਾਂ ਪਰ ਵਸੀਕਾਰ 
ਘਣ ਹੈ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ, ਜਾਓ, ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦਾਤ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ॥ 

ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, 
ਜੋ ਹਠ ਜੋਗ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਤੋਂ ਵੇਂਦਾਂਤ ਦੇ ਚੌਰੀ ਜਾਣੂ ਸੋ, ਤੇ 
ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਦਯਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸੇ, ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ, 
ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਥਾ ਛੁਹਾ ਕੋ, ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ 
ਪਏ ॥ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਚੁਕਵਾਏ ਤੇ ਆਪ ਵਰਤਾ- 
ਉਣ ਲਗੇ ॥ ਲਾਂਗਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੇ ਕਿ ਹੁਣ ਟੋਟਾ ਆਇਆ 
ਕਿ ਆਇਆ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਹ ਡਿਠਾ ਕਿ 
ਸਾਈ ਵਿਸ਼ੰਭਰ ਹੈ, ਰਿਜਕ ਕਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, “ਜਿਨ ਜੀਉ ਦੀਆ 
ਸੂ ਰਿਜਕ ਅੰਬਰਾਵੈ ॥ਸਭ ਘਟ ਭੀਤਰ ਹਾਣ ਚਲਾਵੈ', ਆਪ 
ਧੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਪੈਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, 
ਉਚਾਰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਰਤਾਉਣ ਲਗ ਪਏ ॥ ਜਿਸ ਦੇ ਅਗੀਂ ੨ 
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ਕਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਦਨ ਨਾਥ ਲੌ ਵਿਚਾਰਿਆਂ; 
ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਕ ਸਿਖ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਸਤਕਾਂ (ਇਸ ਦਾ 

“ਵੈਰਵਾ ਅਗੇ ਹੇਠ ਹੀ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ) ਹੈ; ਉਹ ਆਪ; 
੬ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਧੀਆਂ, ਸਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ। 
(36 ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਮਦਨ ਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 
(<ਮਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਜ਼ਿਦ ਛਭ ਕੌ ਉਠੀਏ ਤੋ 
#ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਵੀਏ ॥ 

ਫੋਰ ਜੋਗੀ ਚੰਦਨ ਨਾਥ ਲੇ ਮਹੰਤ ਮਦਨ ਨਾਬ ਜੀ 
0੩ ਕਹਿਆ;-ਜੁਲਾਉ ਨਾਥ ਜੀ ! ਹੁਣ ਕੀਹ ਮਰਜੀ ਹੈ ? 

ਮਦਨ ਲਾਥ ਨੋ ਕਹਿਆ:- 

੭੨੮ 

(-ਤ੍ੋਹ ਸਮੂੰਦਰ ਮਿ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ॥ ਆਖਰ ਨਾਥ 
(-ਜੌ ! ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ ਸਿਧ ਹੌਝੇਂ ਵਿਚ, ਤੋਂ ਧੂਰੋਂ ਸਰੂਪ ਵਿਚੋਂ 
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_ ਅਸਾਂ ਵਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆਂ ਹੈ; ਕਿ ਬਾਲ ਰ੍ਰੀਦਾਈ 
ਭਖੜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਗ ਖਾ ਕੈਂ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ; ਤੋਂ ਆਇਆ 
ਪਦਾਰਥ ਵੈਡ ਦੇ'ਦਾ ਸੀ ॥ ਉਸ ਸਾਡੋਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ੂਖੱਸ਼ਮ ਹਉ” 

ਕਿ ਰਗ ਫੋਕ “ਨਾਮ ਤੇ” ਰਖਣੀ ਹੈ ॥ 
ਸਾਧਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਲਈ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਈ 
ਨਹੀਂ, ਤੋਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਲਿਆਨ ਲਈ ਹੈ ॥ 

ਜੋ ਭੀ ਮੇਰੀ ਗਦੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਐਸਾ ਕਰੇ.॥ 
ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਕਰਨੋ_ ਆਲਸ ਆਊ, ਤਦੋਂ ਮਾਇਆ 

ਛਲ ਖੋਡੇਂਗੀ ॥ ਸੋ ਅਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਾਂ ॥ 

ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ; ਸੋ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ॥ 
ਇਹ ਜੋ ਮਗਰੋ ਅੰਨ ਵਰਤਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ; 

ਸਮਝ ਵਲੋ ਗਜਾਤਗੇਯ ਹੈ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਵਲੋਂ' ਪੂਰਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਗੇਂ _ਦਾਸਾਂ ਵਾਂਡੂ ਵਰਤਦਾ ॥ ਐਸੇਂ ਐੱਸੇ ਮਹਾਨ 
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( ੨੬੯ ) 
ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਧੇ ਤੋਂ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਤਾਂ ਬਾਦਿਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ _ਦਾਕਰੋਂ ਜੋੜਕੇ ਨਿਰਭੈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ 
ਹੈ॥ 

ਉਸ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ 
ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ _ਸਾਰੀ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਜ 
ਕਰਨ ਵਿਚ ॥ 

ਕੁਛ 'ਸ੍ਰੀ ਬਾਲ ਰ੍ਰੀਦਾਈ ਜੀ? ਨੌ ਡਿਠਾਂ ਸੀ, ਸੋ ਕੁਛ ਸਚ 
ਹੈਸੀ ॥ ਇਉ” ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇਂ ਨਾਥ ਨੌ “ਅਲੰ! ਆਖੀ, 
ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਹਥ ਚਾ ਲਏ, ਤੋਂ ਫੋਰ ਹਥ ਯੋ ਕੇ 
ਉਠ 'ਖਲੀ ਹੋਈ ॥ 

। ਪਹਿਲੀ ਬਾਕੀ ਸਮਾਪਤ ॥ 

ਦੂਜੀ ਝਾਕੀ ਦਾ ਅਰੰਭ 
ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਰੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ॥ ਇਸ 

ਗੀ 
ਸੱ ਜਿਸ ਨੂੰ 1 ਆ 

ਤੂ #ਤ ੂ ਹੀ 
ਸ਼ 3 ਹੂ ਤੱ ਜਾ 0 

“੫ 
ਰੰ ਹਮ ਹੈ ਨੂ ਡੂ 
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( ੨੬੯) ੍ 
ਗੰਚਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਕੁਰਛੇਤਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਢ ਜੀ ਨੇ ਕੌਤਕ ਰਚਕੇ ਜੀਵ ਉਧਾਰੋ ਸਨ ॥ ਅਜ 
ਆਪ ਨੈ ਭੀ ਇਕ ਖੋਲ ਰਚਾਇਆ ॥ ਇਕ ਖੋਤਾ ਮੰਗਵ; ਕੋ 
ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਜ ਪਾਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਆ ਤੋਂ ਕੁਛ ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨੋ 

ਦਾ ਦਾਨ ਦੋਣਾ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿਚ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਣ ਇਹ_ਦਾਨ 
ਆਕੇ ਲਵੇ ॥ ਇਹ ਇਕ ਅਨੋਖੀ `ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਨਿਸਚਿਂਆਂ ਦੋ 
ਵਿਰੁਧ ਗਲ, ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਸੇ ਭਰੀ ਗਲ, ਸਾਰੋ ਮੋਲੋ ਦੇ 
ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਈ ॥ ਅਨੌਕਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮਣਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਖੋਤੇ 
ਦੇ ਗਲ, ਗਹਿਣਾ ਸੁਣਕੇ, ਲੈਣ ਨੂੰ ਲਲਚੋ, ਪਰ ਫੈਰ ਇਕ 
ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਨ ਤੇਂ ਇਕ ਗਧਾ, ਸੋਚ ਸੋਚ ਤੋਂ ਚਾਹ ਚਾਹ ਕੇਂ 
ਫੀਹ ਗੰਹ ਜਾਣ ॥ ਓਧਰ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ 
ਕਿ ਖੋਤਾ ਕੈਸਾਂ ਸ਼ੰਗਾਰਿਆ ਹੈ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਕੌਣ ਲੈਦਾ ਹੈ, 
ਬੁਰਮਣਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੋ ਆ ਜੁੜੇ ।॥ ਇਹ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਜਗਤ 
ਉਧਾਰਕ ਲਈ, ਇਕਠੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੋਂਸ਼ 
ਦੇਣ ਦਾ ਤੋਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਢਾਥਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 
ਰਸਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ॥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵਹਿਮਾਂ 
ਵਿਚ ਫਸਕੇ ਰੁਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਫਿਆਨ 
ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ॥ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨੂਖ ਜਨਮ ਦਾ 
ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦਸਿਆ ॥ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਉਸਦੀ 
ਪ੍ਰੋਮਾਭਗਤੀ ਦਸੀ॥ਪ੍ਰੇਮਾਂ ਭਗਤੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮ 
ਰਨ ਤੋ ਸਿਖਾਈ ॥ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋ ਚਾਉ 
ਉਪਜਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਵੀਚਾਰ 
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( ੨੭੦ ) 

ਤੋ ਕੀਰਤਨ ਦਸਿਆ ।। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦਸੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਟੁਰਨ 
ਵਿਚ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਨ ਕੀਤੀ ਰਹੁਰੀਤ ਧਾਰਨ 
ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਅਣਕਾਰਾਂ ਦਸੀ ਤੋਂ ਇਸਦੇਂ ਦੂਰ 
ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪਾਉ ਸੇਵਾ ਦਸਿਆ ॥ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ 
ਸਿਖਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਰ ਦੀ ਬੈਦਗੀ ਵਿਚ ਲਗਕੈ ਸੰਸਾਰ 

ਤੋਂ ਫੁਫ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ॥ ਐਸਾ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਨੂੰ 

ਪਰਤਾਵਿਮਆਂ _ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਤੇ ਹਾਸਲ _ਕਰਨ ਦਾ_ਮੌਕਾ 
ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ॥ ਬਿਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀ' 

ਭਰਦੀ ॥ ਬਿਨਾ ਤਾਕਤ ਭਰੇ ਦੋ ਸੁਰਤ ਪੰਜ ਮਹਾਂਬਲੀਆਂ ਤੇ 
ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ॥ ਇਸ ਲਈ, “ਵਿਚੋਂ ਗ੍ਰਿਹ ਸਦਾ 
`ਰਹੈ ਉਦਾਸੀ, ਜਿਉ ਕਮਲ ਰਹੈ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਹੈ” ਦੇ ਮਾਰਗ 

ਪਰ ਫੁਰੋਂ ॥ 
ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਸ ਬਨਾ ਨੂੰ ਭਜ ਜਾਣ ਦਾ _ਇਹ 

ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਚੌਰੀ ਲੌਕ ਅਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਬਨੀ 
ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਿਛੈਂ ਭਾਈ ̀ ਚਾਰਾ, ਨਿਕੌਮੇ ਆਦਮੀਆਂ 
ਦਾ ਗੰਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਤਜਾਗ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ॥ 

ਤਜਾਗ ਕਰ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤਸਾਗ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ 
ਢਿਲੋਂ ਤੋਂ ਨਿਤਾਣੈਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ॥ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਗਯਾਨ 
ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥ ਆਪੋ ਵਿਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇਂ ਦੂਜੇ 
ਢੇਸ਼ਾਂ ਦੋ ਜ਼ਾਲਮ ਆਕੇਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੋਹ ਕੇ ਪਰਜਾ ਚੁਪ 

ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਅਰਬੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੋਂ ਵੇਲੇ 

ਕਿਸੇ ਰਾਜੋ ਦੀ ਵਾਰਤਾ _ਕਰਦੋਂ ਹਨ, ਕਿ ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ 
ਕੁੰਜੀਆਂ, ਬਿਨਾ ਲੜੋਂ ਦੇ ਹੀ, ਯਵਨੀ ਹਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 
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ਮਾਰਗ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਅਨੋਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜਕੇ, “ਇਕ ।ਮਕਾਲ 
ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ” ਕਰੋਂ ॥ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਸਦੇ ਮਿਲਨ 

ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਓ, ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ “ਨਾਮ ਜਿਮਰੋ॥ 
ਜੀਵਨ ੫ਵਿਤੁ ਕਰੋ, ਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਚਾ ਰਖੋ; ਵਿਦਯਾ ਪਾਓ; 
ਤੇ ਭਾਈ ਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸਾਧੂ ਜੀਵਨ ਵਾਲੋਂ ਹੋਕੇ ਵਸੋ ਤੇ 
ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਵਾਰੋਂ ॥ ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਓ ॥ਇਹ 
ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਹੀ ਹਉ ਨੂੰ ਕਟਦੀ . ਹੈ ॥ ਕੁਰਬਾਨੀ 
ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿ ਤਨ ਜਾਕੇ ਗਾਲੋ, ਤੇ ਪਦਾਰਥ 
ਸਟ ਦਿਓਂ ॥ ਤਨ ਤੋਂ ਤਜਾਗ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸਫਲਾਓ ॥ ਇਸ 
ਵੇਲੋਂ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਵਿਦਯਾਂ ਸਿਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਬਲ ਤੌੜੋ 
ਤੇ ਇਸ ਜਤਨ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਜੇ ਵਾਰਨਾਂ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵਾਰ ਦੋਂਓ॥ 
ਪਦਾਰਥ ਭੀ ਇਸੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਲਾਓ ॥ ਇਹ ਆਪਣੈ ਲਾਲਚ 
ਲਈ ਨਾ ਕਰੋਂ, ਪਰ ਕੈਂਵਲ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ 'ਪਰਜ਼ਾ ਦੀ ਰਖ੍ਯਾ 
ਲਈ ਕਰੋਂ ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ . ਦੇ ਉਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਉਸ 
ਸਾਈਂ ਵਾਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਨੌਂ, ਹਜਾਰਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਨ 
ਕੀਤਾ ॥ 

ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਕੌਤਕ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇਂ ਖੜਾ ਸੀ 
ਕਿਕੋਂ ਨੇ ਆਂ ਕੋ ਹੀਆ ਕਰਕੋਂ ਦਾਨ ਨਾ ਮਚਿਆ ॥ 

ਇਕ ਮਨੀ ਰਾਮ ਨਾਮੇ ਬ੍ਰਹਮਣ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਿ 
ਗਾਂ ਕੀਹ ਤੋਂ ਖੋਤਾ ਕੀਹ, ਧਨ ਕੀਹ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਹ, ਗ੍ਰਹਿਣ 
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( ੨੭੨) 
ਕੀਹ ਤੋ ਖੂਤਰੇਂਸ਼ਣੀ ਯਗ ਕੀਹ,ਜਿਸ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ, ਜਗਤ 
ਰਖਯਕ ਅਵਾਤਰ ਦੋ ਹਥੋਂ ਜੋ ਕੁਬ ਮਿਲੋਂ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਲਿਠ- 
ਆਣ ਹੈ ॥ ਦਾਨ ਭਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਕਿਸ ਸ਼ੈ ਦਾ 
ਹੈ,ਕਿਸਦਾ ਨਹੀਂ',ਉਹ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਅਨਕੂਲ ਹੈ ਯਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ 
(ਉਲਟ) ਹੈ । ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ 

ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ 
ਖੋਤੇ ਦੇ ਗਲ ਪਏ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਲੌਭ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਸਰ 
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ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫੋਰ ਹਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗੇ ਆ 
ਖੜੋਤਾ?-- 

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ! ਸੈ ਹਾਂ ਗਥੇ ਦੇ ਦਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ॥ 
ਇਸਦਾ ਸੈਕਲਪ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉ ॥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਕਿ 
ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਚਾਰੇ ̀ਵਲੋਂ' ਖੋਚਲ ਹੋਵੇਗੀ, 
ਆਪ ਨੇ ਕੁਛ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਮਨੀ ਰਾਮ ਨੋ ਹਨ ਕੀਤਾ, 
ਤੋਂ ਉਹ ਦਾਨ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ॥ ਦਾਤ! ਜੀ ਨੇਂ ਉਹ ਦੇਕੇ ਨਾਲ਼ 
ਖੁਸ਼ੀ ਦਾਨ ਦਿਤਾ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਕਲਿਠ- 
ਆਨ ਹੋਵੇਂ, ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਕਫਾਰ ਅਪਣੀ ਯਾਦਗ਼ਾਰ ਬਖਸ਼ੀ । 
ਰ੍ ਨੋਣ-ਖਾਲਸਾ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿਚ ਇਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾਂ ਅਰ 
ਇਕ ਕਫਾਰ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ॥ 

ਦੂਸਰੀ ਬਾਕੀ ਸਮਾਪਤ ਰ੍ 
ਸਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਕੁਰਫੇਂਤ੍੍ ਵਿਚ ਸਾਹਿਬ' ਜੀ 

ਦਾ, ਤੋਂ ਸਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਟ ਬਝ 
ਰਿਹ/ਹੈ ॥ ਆ ਗਈ ਜ਼ਖ਼ਾਤ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ, ਚੰਦਨ ਨਾਥ, 
ਮਦਨ ਨਾਥ ਸਿਰਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣੇ, (ਜੀਕੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੋਗੀ 
, ਹਰ ਜਾਮੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਨ) ਆਕੇ ਆਦੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਠ 
_ਗਏ ॥ ਚੰਦਨ ਨਾਥ ਕਲਾ ਦੇਖ ਚੁਕਾ ਸੀ; ਉਹ ਕਲਾ ਜੋ 
` ਜੋਗੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੋਵੇਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ 
ਕਲਾ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਈਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਹੋਵੈ ਤਾਂ 
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(੨੭੪ / ਰ 
ਪਿਕੰਬਰ ਮੰਨੀਦਾ ਹੈ ॥ ਪਰ ਏਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਇਕ 
ਹੌਰ ਕਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿ ਨਾਮ ਕਹਿਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸਤਿਪੁਰਖ ਦੀ; ਜੋਗੀ ਦੀ, ਅਵਤਾਰ ਦੀ ॥ 
ਜਿੰਨੀ ਵਧ; ਓਨਾਂ ਵਡਾ ॥ ਹਾਂ ਜੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ। ਨਿਰੰਤਰ 
ਲਿਵ, ਅਖੰਡਾਕਾਰ ਬ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ; ਸਾਂਈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ 
ਟੂਰਿਆਂ ਰਹੋ, ਜਿਸ_ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਖੋਪਤਾ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ ਅਤੇ 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਲ ਮੈਲਿਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋਂ ॥ ਇਹ ਹੈ ਕਰਾ- 
ਮਾਤ, ਅਜ਼ਮਤ,_ ਸਿਧੀ, ਵਿਗੂਤੀ, ਮੁਕਤੀ; ਜੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ॥ 
ਏਸੇ ਨੂੰ “ਨਾਮ? ਤੇ “ਸਤਿਨਾਮ” ਤੇ “ਲਿਵ” ਕਰਕੇ ਪੂਕਾਰਿਆ 
ਹੈ॥ 

-_ ਲਿਵ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਆਤਮਾਂ ਨਾਲ ਮੋਲ ਹੋਕੇ 
ਬਿਰਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਲਗਾਉ? ॥ ਜੋ ਇਹ 
ਸੰਤਰ-ਆਤਮੋ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ _ਕਾਹਦੀ ਸਿਧੀ ਤੋਂ ਕਾਹਦੀ 
ਕਰਾਮਾਤ ॥ < 

ਫੋਰ ਤਾਂ:- 
(ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ? 

ਇਸ ਲਿਵ ਛੁਣਕੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, 
ਸੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ 
ਹੁਕਮ ਹੈਂਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਸਿਧੀ ਹੈ, 
ਚਾਹੇਂ ਉਹ ਕੁਛ 'ਹੌਰ ਹੈ॥ _. 

ਹਾਂ ਜੀ,ਜੋਗੀ, ਉਸ ਆਪਣੀ ਜਾਣੀ ਸਿਆਣੀ 'ਸਿਧੀ! ਦੀ 
ਕਲਾ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚ ਸਿਆਣ ਕੇ, ਦੇਖ ਕੇ, ਅਦਬ ਨਾਲ 

੦02੦1 €161ਘਪੂ ।4੦॥੧੦॥1€161੦॥0&3।0੦11.੮੦॥॥ 



( 

( ੨੭੫) 
ਪਰ ਮਾਨ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤਕ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ॥ ਸੋ 

ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਵਿਚ ਟਿਕ ਕੈ; ਚੰਦਨ ਨਾਥ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ 
ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਯਾ ਦੇ ॥ ਜਿਸ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

- ਦਰਸਾਏ ਅਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਿ ਨਿਰਾ ਵਿਭੂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, 
ਯਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਗਾਕੇ-ਜੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਂ ਛੁਟੇ, ਲਿਵ 

ਨਾ ਲਗੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖੋਲ ਮਾਇਕ ਮੰਭਲ ਵਿਚ ਹੀ .ੁੰਦਾ 
ਹੈ॥ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਉਚਾ ਉਠੇ; ਮੁਕਤਿ ਸਾਗਰ ਤੇ ਣੁਰ 
ਪਵੇ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਵਿਚ ਅਪੜੇ ਤੇ ਆਪਾ ਆਪੈਂ ਵਿਚ ਨਿਰੋਲ, 
ਖੜੋ ਜਾਏ; ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਨਾਲ ਲੌੜ ਰਹੀ, ਕਿ 
ਇਹ ਆਪਾ ਪਰਮ ਆਖੋ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੋ ॥ ਕਿਉਂਕਿ “ਪਰਮ 
ਆਪਾਂ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਦਾ ਆਪਾ ਤਾਂ ਜੋਗ ਮਾਰਗ 
ਅਨੁਸਾਰ ਜਤਨ ਨਾਲ .ਬੈਧ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਪਤਾ 
ਲਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ, ਯਤਨਾ ਨਾਲ ਬੋਧ 
ਣੁਟਦੇ ਤੇ ਕੈਂਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ॥ ਤਾਂਤੇ ਇਸ ਦੋ ਸਦਾ ਮੁਕਤ 
ਹੋਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪਰਮ ਆਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਦਾ ਮੁਕਤ 
ਹੈ, ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਅਵਸ਼ਯਕ ਹੈਂ ॥ ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਫੁਰਮਾ- 
ਇਆ ਹੈ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪਰਮ ਤਤਨਾਲ 
ਮਿਲਾਓਂ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ॥ 
ਫੋਰ ਸ਼ਸਤੁ ਵਿਦਯਾ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚਲੋ ।_ - 

ਚੋਦਨ ਨਾਥ ਤੀਰ_ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਸਤੁ ੪ 

ਰਮ ਪ੍ਰੀਖ੍ਯਾ ਕਰਨੀ ਸੀ॥ ਜਦ ਇਸ ਵਿਸ਼ੋਂ ਤੇ 
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(੨੭੬) 
ਦੇਖ ਕੋ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾਂ, ਕਿ ਕਦੂੰ 
ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾ ਸਕੋ ॥ ਇਹਨਾ 
ਧਨੂਖਾਂ ਨ ਜਦ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਖਿਚੀ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ 
ਵਿ ਕਿ ਏਹ ਧਨੂਖ ਆਰਾਇਸ਼ੀ ਹਨ, ਕਿ 

ਨਹੀਂ; ਇਹ ਕੌਮ ਦੋ ਆ" ਚਲਦੇ ਹਨ ॥ ਫਿਰ 
ਇਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਕਿ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ॥ ਤਾਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ 
ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਧਨੂਖ _ਚਾਇਆ ਤੇ ਢਿਲੋਂ ਵਿਚ ਤੀਰ 
ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਤਾਣਕੋ ਛਡਿਆ ॥ “ਭੀਮ ਸ਼ਬਦ” ਕਰਦਾ ਤੀਰ 
ਉਡ ਚਲਿਆ ॥ ਕੋਸ ਭਰ ਇਕ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਭੂਰਕ ਦੀ ਸੀ; 

ਸਿਖਰੋ'` ਜਾ ਲੰਘਿਆ ॥_ ਜੋਗੀ ਦੇਖਕੇ ਅਚੌਭਾ 

ਮਦਨ ਨਾਥ ਜੀ, ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇਂ ਸਾਰੋ ਕਰਤਬ 'ਦੌਖ 
ਰਹੈ ਸਨ, ਓਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਐਤਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ 
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੨੭੭ 

ਤੀ 
ਸੀ, ਕਿ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਘਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਆਤਮ ਸਤਯਾ, `ਤੇ ਬੀਰ ਰਸ, ਦੋਨੋ ਕਮਾਲ ਦੇ ਤਕ 
ਕੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆਂ ॥ ਸਾਰੀ ਭੇਂਖ ਦੀ ਲਾਜ ਛਡ ਕੇ 
ਅਗੇ ਵਧਿਆ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ॥ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਚੋਜ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੋਂ ਬੋਲੋ:- 

“ਨਾਥ ਜੀ; ਤੁਸੀ ਅਤੀਤ ਹੋ; ਗਿਰਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ 
ਕਿਉ ਪਕੜੋ?? ਊ 

_.ਮਦਨ ਨਾਥ ਨੇ ਆਪਨੇ ਬਜ਼ੁਰੰਗ . ਬਾਲ ਰੀੀਦਾਈ 
ਵਾਬ ਹੀ ਨਿੰਮ ਹੋਕੇ ਕਿਹਾ:- 

ਪਆਪ ਪੂਰਨ ਪੂਰਖ ਹੋ, ਗਿਹਸਤ ਅਰ ਸੈਨਜਾਸ ਤੋਂ 
ਉਚੋ ਹੋ, ਧੁਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ _ਦੀ ਰਖਜਾ ਕਰੋਰੀ ॥ 
ਪ੍ਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓਗੇ, ਆਪ ਦਾ ਪੰਥ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ 
ਕਰੇਗਾ” ॥ 
ਗੂਰੂ ਜੀ:-ਸਾਡਾ ਬਾਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਖ ਜੋਧਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ 

__ ਕਹਿਕੇ ਮੁਸਕਾ ਪਏ ॥ 
ਜੋਗੀ-ਸਤਿ ਹੈ ! ਗੋ.ਆਪਦਾ ਬੁਰਕਾ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨੀ 

ਆਪ ਦੀ ਸੌਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀਹ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ! 
ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ? ॥ 

ਨਚੋੜ 
( ਨੌਟ) ਸ - ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਰਬ ਹੈ ॥ 

ਜ - ਜੁਵਾਬ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝੀਏ ॥ 
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ਗ੨੩੨੨੨੨੨ ਨੂੰ 

_੨੧ 

31 

( ੨੭੮ ) 
ਹੋਠ ਲਿਖੋਂ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਵਾਬ ਦਿਤੇਂ ਗਏ 

-ਮਨੂਖਾਂ ਜਨਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ ?॥ 
-ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ॥ 
-ਉਹ ਕੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ $ ॥ 
--ਮਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੇ ਗਿਆਨ ਸੋਂ ॥ 

-=ਗਿਆਨ ਕੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੈ ॥ 
=ਪ੍ਰੈਮਾ ਭਗਤੀ ਸੈਂ ॥ 
-ਪਰੈਮਾ ਭਗਤੀ ਕੇ ਦਰਜੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੈਸੇ ਨਸੀਬਹੋ $॥ 
-ਨਾਮ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੇ ॥ ਪੂਨਾ ਪੂਨਾ ਅਭਿਆਸ 
ਕਰਨੇ ਸੋਂ ॥ 

-ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਸਰਧਾ ਤੋਂ ਚਾਉ ਉਪਜਣ ਦਾ 
ਵਸੀਲਾ ਕੀਹ ਹੈ ? ॥ 
-ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਾ ਪਾਠ; ਵੀਚਾਰ ਅਤੇਂ ਆਮਲ 
ਬਾ ਅਮਲ ਹੌਣ ਨਾਲ॥ ਪੜ੍ਹ ,ਬੁਝ,ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆਂ 
ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਬਜਾਂ ਨਾਲਅਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਖਣ 
ਨਾਲ ॥ ਖੁਫਿਆਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਅਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਹੈ ॥ 

-ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇਦਸੋ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਟੂਰਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਧਾਰਨ 
ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਇਕਲਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਅਹੰਕਾਰ ਉਤਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੁਖੈਨ ਉਪਾਉ 
ਕੀਹ ਹੈ $॥ 

-(੧ ਨੀ ਦੀ ਸੈਲ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇਂ ਦੂਰ ਕਰਣ 
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(੨੭੯ ) 
ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪਾਉ ਸੇਵਾ ਹੈ ॥ 
(੨) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ _ਬੈਦਗੀ ਮੈਂ _ਲਗ ਕਰ 

ਦੁਨੀਆਂ ਸੈਂ ਅਲਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ॥ ਐਸਾ ਕਰਨੋਂ 
ਸੋ ਸੁਰਤ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਪਰ ਫਤਹ ਹਾਸਲ 

ਕਰਨੇ ਕਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤਾ ॥ ਬਗੈਰ ਮੁਕਾ- 

ਬਲਾ ਤਾਕਤ _ਨਹੀ' ਭਰਦੀ ਅਰ ਬਗੈਰ ਤਾਕਤ 

ਭਰੋ ਕੌ ਸੂਰਤ ਪੰਜ ਕਾਮ ਆਦਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ' 

ਪਾ ਸਕਦੀ ॥ ਇਸ ਲਈ, “ਵਿਚੇ ਗਿਹ ਸਦਾ 
ਰਹੈ ਉਦਾਸੀ ਜਿਉ ਕਮਲ ਰਹੈ ਵਿਚ ਪਾਣੀ 
ਹੋ?॥ 

(੩) ਜੈਗਲੋਂ' ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ॥ 
(“ਰੋ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰਿ ਸੈਨਿਆਸਾ ॥ 
ਬਨ ਸੇ, _ਸਦਨ, ਸਭੈ ਕਰਿ ਸਮਬਹੁ, ਮਨਹੀ 
ਮਾਂਹਿ ਉਢਾਸਾ?? ॥ 

ਪਸ; ਮੁਕਤ ਮਾਰਗ ਜਿਹ ਹੈ; ਕਿ ਅਨੈਕ ਦੇਵਤੋ' ਕੀ 
ਪੂਜਾ ਛੋੜ ਕਰ ਏਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੋਂ ॥ 
ਧ੍ਰੈਮ ਅਰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੈਮ, ਉਸ ਕੇ ਮਿਲਨੇ ਕਾ ਵਸੀਲਾ ਬਨਾਉ॥. 
ਅਰ ਪ੍ਰੈਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇਂ ਲੀਏ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋਂ ॥ ਆਪ. ਕਾ 
ਜੀਵਨ ਪਵਿਤੁ_ ਹੋਵੇ ॥ ਆਚਾਰ ਕੋ ਉਚਾ ਰਖੋ ॥ ਗੁਰੂ ਘਰ 
ਕੀ ਵਿਦਯਾ ਸੀਖੋ ਅਰ ਭਾਈ ਚਾਰੋਂ ਮੇਂ ਸਾਧੂ ਜੀਵਨ ਹੋ ਕਟ 
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜਾਰੋ ॥ ਦੂਸਰੋਂ_ਕੇ ਲੀਏ ਨਮੂਨਾ ਬਣੋਂ ॥ ਜੀਵਨ 
ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਬਨਾਉ ॥ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੇ ਹਉਂ 
ਅਤੇ ਅਹੌਕਾਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ॥ ਤਨ ਅਰ ਤਿਆਰ ਕੋ 
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ਕਰੇ, ਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਐਸਾ ਕਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ ॥ ਕੇਂਵਲ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਫੂਲ ਚਾਹੜੋਂ ਹਨ । 

(ਦਾਸ-ਲੇਖਕ) 

ਰਾ 

€%;੨% 
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( ੨੮੧ ) 

੧੧ ੨੯੬੩੩ $।<੯੬- ੬ਵ-੦" 

ਰੂ ਸੂਰਜ ਛਪ ਗਿਆ ॥ 
( ਸਿਦਕ, _ਫਹਲ ਹੈ ਜੀ=ਯਕੀਨ; ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਹੈ 

ਭੂ 
ਹਾ 

ਵਰ 
1 ਰਹਿ ਹੈ 

2... ਆ = 

[ ਭਈ ਰੈਣ=ਰਾਤਿ ਹੋ ਗਈ ॥ 
ਰਿ 
| ਹੁਕਮ ਮਸੈਂਦ :.:/::=ਮਸਨਦ(ਤਖਤ) ਅਰਥਾਤ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ॥ 
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(੨੮੨) 

ਬਿਦੋਹ ਹੌਣਾ-ਸੁਰਤ ਦਾ ਅਸਬੂਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆ- 
ਗਣਾ ਅਤੇਂ ਦਿਹ ਦੋ ਉਤਲੋ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ॥ ਮਨੂਸ਼ ਦਾ 
'ਜਸਮ ਬੈਂ ਹਿਸੋ ਹਰਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਥਰ ਵਤ ਦਿਖਾਈ 
ਦੇੱਦਾ ਹੈ ਅਤੋਂ ਲੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾਹ। ਕੀਹ ਬੈਨੜੀ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੀ, 4 ਚੀਜ਼ ਹੈ ॥ ਇਹ ਉਹ ਵਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲਕ ਦਵ ਜੀ ਨ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਸੀ. 

ਗੂਰ ਪ੍ਰਮਾਣ 

“ਨਾਨਕ ਵੀ ਮਰ ਉਹੀ. ਕਮਾ- 
ਈਐ?! ॥ ਜੀਵੰਦਿਆਂ ਮਰਣ ਕੀਹ ਹੈ ਊ ਉਹੋਂ ਦਸ਼ਾ; ਜਿਹੜੀ 
ਉਤੇ ਵਰਨਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ॥- ₹. 

ਮੈਨੂੰ ਇਕ ੬੦ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੈ ਮੋਰੋਂ ਮਿੜ੍ਹ 
ਦਸਿਆ, ਕਿ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ੫੦ ਸਾਲ ਦੈ ਲਗ ਪਗ ਹੋ ` 
ਹੈਨ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅਪਣੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ 
ਸਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਕ ਨੰਬਰ ੪੫ (ਜ਼ਿਲਾ ਸਰਗੌਧਾ) ਵਿਚ 
ਨਾਮ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਲੋਂ ਤੋਂ ਗਿਆ ॥ ਮੈਂ ਉਥੋਂ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ 
ਮਸਤਾਨਿਆਂ ਨੂੰ “ਬਦਿਹਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੈਖਿਆ ॥ ਉਹ 
ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੋ ਸੂਰਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ 
ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ॥ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ॥ 

ਆਪ ਨੋਸ਼ਹਰੋ ਮਬਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਵਿਚ,ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਲਾ 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲੋ ਤੋਂ ਅਗਲੋਂ ਸਫੇਸ਼ਨ ਛੀਨੋ ਤੋ 
ਇਕ ਸੀਲ ਹੈ, ਹੂਣ ਜਾਕੇ ਸੰਤ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰ- 
ਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ॥ ਆਪ ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ 
ਅਤੋਂ ਆਪ ਇਸਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ੧੨ ਸਾਲ ਤਕ ਮਸਤਾਨੀ 

ਸਿ 
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( ੨੮੩ ) 
ਬਿਰਤੀ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇਂ ਦੇ ਰੇਤਲੇਂ ਟਿਬਿਆਂ 
ਵਿਚ ਬਦੇਂਹ ਪਏ ਰਹੇਂ ਸਨ ॥ਜਦ ਸੁਰਤ ਵਿਚ ਵਿਚ ਆਉਦੇ 
ਤਾਂ ਕੋਈਆਂ ਸੁਰਤ ਵਾਲਿਮਂ ਨੂੰ ਬੇ ਸੂਰਤ ਕਰ ਦੇਦੇ ॥ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਦੋ ਕੋਲ ਹੀ ਇਕ ਮੌਤ ਮੁਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 
ਸੈਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਸਤੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਮਸਤ ਕੀਤਾ॥ 
ਆਪ ਨੂੰ _ਦਸਵੇਂ'` ਦੁਵਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ 
ਅਪਨੀ ਕੈਫੀਅਤ ਮੋਰੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜੋ ਠੀਕ ਗੂਰ- 
ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨਕੂਲ ਹੈ ॥ ਦੋਨੋ ਵਿਯਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ 
ਕਰ ਸਕਦੇਂ ਹੋਂ ॥ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਭੀ ਮਸਤ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਬਾਂ 
ਵਿੱਚ ਹੈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖਾਸ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੋਈ ॥ 

ਹੁਣ `ਹੇਠਾਂ ਸਾਖੀ ਦਾ ਅਰੌਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ਏਕ ਬੇਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੇ ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੂਆ,ਜਾਲਮ! 

ਪਪਿਆਸਾਂ (ਉਹ ਸਿਖ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, ਕਿਥੇ ਹੈ, 
ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲਗੀ ਹੈ) ਜਾਲਮ ਸਿੰਘ ਕਹਾਂ, ਜਲ ਲਿਆਇ। 
ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਗਡਵੈਈ ਨਾ ਬਾ ਪਾਸ (ਅਰਥਾਤ ਪਾਣੀ 
ਪਲਾਨੇਂ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਥਾਂ ॥) 

ਏਕ ਸਿਖ ਕਾ ਬੇਟਾ,ਚੰਗਾ ਉਜਲ ਰੂਪ ਕਾ (ਹੰਕਾਰੀ) 
ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਲਿਆਉ” ॥ ਗਇਆ; ਜਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਥ ਲੋ 
ਪਹੁੰਚਾ ॥ ਕਣੋਰਾ ਪੂਰਾ (ਭਰ ਕਰ) ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਹਾਥ ਦੀਆ॥ 
ਲੈਕੇ ਕਟੋਰਾ ਸਿਖ ਦੇ ਹਥੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਥ ਦੈਂਖਕੇ ਬੋਲੋ; 
ਸਿਖਾਂ, ਤੇਰੇ ਹਥ ਬੜੇ ਮਲੂਕ ਕੁਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੈਨ ॥ 
ਕਿਆਂ ਕਾਂਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਸਿਖ ਬੋਲਿਆ,ਜੀ ਪਾਤਿ 
ਸ਼ਾਹ; ਸੈਂ ਕੁਛ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ॥ ਤੌਰੇਂ ਸਿਖਾਂ ਦੀ, 
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( ੨੮੪) 
ਕਟੈਬ ਦੀ ਕੁਛ ਟਹਲ ਭੀਨਾ ਕਰੀ॥ਏਕ ਜਲਕਾਕਟੌਂਰਾ ਆਜ 
ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰ ਆਣਿਆਂ ਹੈ ॥ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਜਲ 
ਸੂਫ ਦਿਤਾ, ਅਤੇਂ ਕਹਣ ਲਰੀ; ਕੁਸਿਖ ਦਾ ਹਥ ਛੁਹਿਹਮਤੀੰ 

ਸਿਖ ਨੋ ਭਰਕੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲੀਏਅਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਬੋਲਿਆ 
ਸੈਂ ਸਿਖ ਆਦੀ ਹਾਂ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਹੈ ॥ਸਚੇਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹਿ 
ਜੀ, ਬਖਸ਼ੀਏ । ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੂਆ; ਪੜੋਂ ਤੋਂ ਸਿਖ ਨਹੀ'(ਪਾਊਂ 
ਪੜਨੋ ਸੋ ਸਿਖ ਨਹੀਂ), ਸਿਦਕ, ਟਹਿਲ ਹੈ ਜੀ । (ਸਿਦਕ ` 
ਇਸ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖੋ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਰੇ) ਸੋ ਤੋ-ਕਿਜੋ 
`ਦੀ ਨਾ ਕਰੀ (ਆਪ ਨੇ ਫਹਲ, ਸੈਂਵਾ ਕਿਸੇ ਕੀ ਜ਼ੀ ਨਾ 

ਕੀਤੀ) ॥ ਰ੍ 
ਸਿਖਾਂ ! ਹਥ ਤਾਂ ਹੀ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹਢੈਂ' ਜਾਂ ਟਹਲ ਕੀਤੀ 

ਹੋਗੁ ॥ ਚੱਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਵਿਤਰ ਹੋਵਨ, ਜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਾਂ, 
ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਣ ਜਾਵੈ' ॥ ਸਭ ਦੋਹ ਅਤੇਂ ਇੰਦਰੀਆਂ 
ਸ਼ੁਭ ਕਰਮੋ' ਕੀ ਟਹਲ ਤੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਨ, ਸੋ ਤੋ ਸਿਖਾ 
ਕਰੀ ਨਾਹੀ ਕਾਹੂ ਕੰ (ਕੇ ਕੀ ਭੀ) ॥ ਏਸ ਤੇ (ਇਸ ਲੀਏ) 
ਤੋਰੇ ਹਬ ਅਪਵਿਤ੍ਰੋਂ ਕਾ ਜਲ, ਐਸਾ ਹੈ; ਜੈਸੇ ਮੁਰਦੇ ਕੇ ਅੰਗ 
ਅਪਵਿਤ੍ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ॥ ਤਾਂ ਸਿਖ ਨੇਂ ਬਖਸ਼ਾਇ ਕੋ ਟਹਲ 
ਉਠਾਈ ਸਿਖਾਂ ਦੀ, ਸਾਧਾਂ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਮਣਾ ਅਥਿਤਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ 
ਹੋਵੈ, ਹਾਥੋਂ ਹੀ ਲਗਾ ਕਰਣ ॥ ਮਨ, ਤਨ,ਧਨ ਕੀ ਭਗਤ 
ਲਗਾ ਕਰਨ ॥ ਗੁਰੂ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੂਈ ॥ ਸੈਗਤਾਂ ਉਸਤਤ 
ਲਗੀਆਂ ਕਰਣ । ਰ੍ 

ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਵ' ਜੀ (ਬਾਬਾ ਰਾਂਮ ਕੌਰ ਜੀ)ਕਹਿੰ ਦੇ 
ਹੀ ਸਮਾਧ ਪ੍ਰੈਮ ਕੀ ਹੂਏ ॥ 
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ਅਰਥ-ਜਦ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੰਵਰ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹੇਠਲੋਂ ਮੰਡਲਾਂ 
ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਆਪ _ਨੇ ਅਖੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਤਦ 
ਜਾਟ ਦੀਵਾਨ ਅਤੋਂ ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ 
ਜੀ, ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਸਚਰਜ ਹੂਏ ॥ ਸਾਖੀ ਦੀ ਕਥਾ 

ਉਪਮਾ ਸੋ ਰਹਤ ਹੈ ॥ ਇਸ ਵੇਲੋਂ ਰਾਤਿ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 
ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਛਪ ਗਿਆਂ ਸੀ ॥ 

=ਦੋਹਰਾ- 

ਬੋਲੋ ਤਬ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਜਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ॥ 
ਭੂਲਨ ਚੂਕ ਗੁਰ ਕਥਾ; ਭਲਕੇ ਹੁਕਮ ਮਸੈਦ ॥ 

ਅਰਥ-ਤਦ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੰਵਰ (ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ) ਜੀ 
ਨੋ ਕਹਾ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੈਦ (ਬਖਸ਼ਨੇ ਵਾਲੇ) 
ਹੈਂ ॥ ਭੂਲੀ ਚੂਕੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਥਾ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 
ਬਖਸ਼ ਦੋਏ ॥ ਭਲਕੋ ਦਿਨ ਚੜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਢਾ: 
ਸਾਖੀ ਕੇ ਲਿਖਾਨੋਂ ਕਾ ਜੈਸਾ ਹੁਕਮ ਹੋਗਾ, ਵੁਹ 
ਕੀਆ ਜਾਵੈਗਾ || 
ਨੋਟ-ਅਗੇ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:-- 

ਸੈਮਤ ਬਿਕਮ ਸਤ੍ਹ ਸੈ ਇਕਾਸੀ ਮਾਸ ਤੋ ਜੋਠ॥ 
ਅਰਥ-੩ ਜੇਠ ਸੈਮਤ` ੧੭੮੧ ਬਿਜ਼ਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲਖਾਈ 

ਰਈ ॥ (੫ :.... `- ਜੀ ਤੋਂ ਹਜੂਰੀ ਵਿਚ ਪਰ 
ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛੋਂ ਆਈ) ॥ 
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ਪੰਚਾਸ ਸਾਖੀ ਰਵਿ ਵਾਰ ਦਿਨ, ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀ ਦੌਰ ॥ 
ਏਕ, ਪੰਜ, ਤ੍ਰੈ, ਦਸ, ਤੀਸ; ਦੋ, ਭਲਕੇ ਕਹੇਂ ਸਵੇਰ ॥ 
ਅਰਬ-ਪੰਜਾਹਵੀ ਸਾਖੀ, ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਖਾਈ 

ਗਈ, ਹੂਣ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਭੀ ਦੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ॥ 
ਮੂਲ -ਏਕ, ਪੰਜ, ਤ੍ਰੈ; _ਦਸ; ਤੀਸ; ਦੋ, ਭਲਕੇ ਕਹਾਂ 

ਸਵੇਰ ॥ 
ਅਰਬ-(੧--੫--੩--੧੦--੩੦--੨)=੫੧ 
ਇਕਵੈਜਵੀ' ਸਾਖੀ ਕਲ ਸਵੇਰੇਂ ਕਰੇਗੀ ॥ 

ਦੋਹਰਾ 
ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਪੰਚਾਸਵੀ', ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ,ਸੁ ਦਾਤਿ ॥ 

ਸਹਿਤ ਪੰਜਾਹਵੀਂ' ਸਾਖੀ ਸੰਪੂਰਣ ਹੋਈ ਹੈ ॥ ਬਾਕੀ 
ਸਾਰਾ ਹਾਲ, ਫਲ, ਉਸਤਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੂਰੋਂ ਤੇਜ ਕੇ 
ਸਾਥ ਫਿਰ ਲਿਖਾ ਜਾਵੇਗਾ ॥ 

ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ॥੫੦॥ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੂਰੂ ਜੀ ॥ 

96੨੬ 

€ €<-% ਦੇ 

੦021 €161ਘਪੂ ।4੦॥੧੦॥1€161੦॥0&3।0੦11.੮੦/॥ 



(੨੮੭) 

ਪਰ __ ਸਾਖੀ ਇਕਵੈਜਵੀਂ ਪ 

੨੧ ੮੭.” (੧੦ %2 '` 

ਗਿ 

ਦਿਨ ਕੀ, ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ॥ 
ਇਹ ਸਾਂਖੀ ਦੂਸਰੈਂ ਦਿਨ ਲਿਖੀ ॥ 

ਮੁਹਿ ਦੇਖ, ਪੂਛਿਓ ਤਿਸੈ, 
ਸ਼ਹਰ ਆਗਰੈ .ਖਿਆਤ ॥੧॥ 

'ਅਰਬ-ਬਦਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿਖ, ਜਿਸਕੀ ਖਤ੍ਰੀ ਜਾਤ 
ਬੇਰੀ ਥੀ ॥ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੰਵਰ ਜੀ ਕਹਤੇ ਹੈ', ਕਿ 
ਜਬ ਹਮ ਦੋਨੋ ਇਕਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਥੇ, ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 
ਨੇਂ ਪਹਿਲੇ ਮੋਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖਾ ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਸਿਖਦੀ 
ਬਾਬਤ ਦਾਸ ਨੌ ਕੂਛ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਤੋ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸੇ ਪੂਛਾ,ਕਿ ਆਪ ਕਾਂ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਕਿਆ ਹੈ 
ਔਰ ਆਗਰੇ ਜ਼ਹਿਹਰ ਸੋ ਆਪ ਕਾ ਆਗਮਨ ਕੈਸੇ 
ਹੁਆ ਹੈ ॥ ਤਬ ਗੁਰ ਸਿਖ ਨੋ ਅਰਜ ਕੀ ॥ 
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ਕਰਮ ਸੁਹਾਤ ॥ ੨॥ 

ਅਰਥ--ਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਯਾ ਹੈ, ਅਰ ਗੂਰੂ 
ਜੀ ਕੀ ਚਰਨ_ਸ਼ਰਨ ਮੇਂ ਆ ਕਰ ਤੂਰਕੋਂ ਕਾ ਸੜ 
ਬਰਤਾਉ ਸੁਣਾਇਆ ॥ ਅਰ ਹਾਬ ਜੋੜ ਕਰ ਪੂਛਾ, 
ਕਿ ਅਬ ਮੁਨਾਸਬ ਕੈਸੇ ਕਰੇ ॥ ਬਖਸ਼ਸ਼ ਕਰਕੇ 
ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਜੀਏ ॥ 

-ਚੌਪਈ-- 

ਮੂਲ -ਸਮਾਂ ਕਲੂ ਕਾ, ਸੁਣ; ਸਿਖ ਪਿਆਰੇ ॥ 
ਕਹੂੰ ਖਿਮਾਤ, ਸਿਖਣ ਹਿਤ ਧਾਰੇ ॥ 

ਅਰਬ-ਪਿਆਰੇ ਸਿਖ, ਯਿਹ ਕਲਜੁਗ ਕਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ॥ ਆਪ 
ਗੌਰ ਸੇ ਸੁਣੀਐ ॥ ਮੈਂ ਗੁਰ ਸਿਖੋਂ ਕੈ ਲੀਏ ਪਿਆਰ 
ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਅਰ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ॥ 

ਮੂਲ -ਸ਼ਹਰ ਕਲੰਕਾ, ਨਗਰੀ ਕੋਸਾ । 
ਤਹਾਂ ਰਹੈਗੋ, ਵੈਸ਼ _ਧਰੋਸਾਂ ॥ 

ਅਰਬ-ਕਲਕਤੇ ਕੋ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਏਕ ਕੋਸ ਪਰ, ਏਕ ਨਗਰੀ 
ਮੇਂ, ਏਕ ਸਰੋਂਸ ਨਾਮ ਕਾ ਵੈਸ਼ ਰਹਿਤਾਂ ਹੋਗਾ ॥ 

ਮੂਲ -ਤਾਂਕੀ ਨਾਰੀ, ਕੰਨਿਂਮਾਂ ਬਿਆਵੈ । 
ਬਡੀ ਹੋਈ, ਹੰਰ ਭਾਤਿ ਕਮਾਵੈ ॥ 

ਅਰਬ-ਉਸ ਕੀ ਲੁਗਾਈ (ਧਰਮ ਪਤਨੀ) ਏਕ ਲੜਕੀ ਕੋ 
ਜਨਮ ਦੇਗੀ ।। ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਹੋ ਕਰ ਹਰੀ ਕੀ ਭਗਤੀ 
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ਰ੍ (੨੮੯) 
ਕਰੇਗੀ ॥ 

ਮੂਲ -ਵਰਸ ਵੀਸ ਕੀ ਅੰਦਰਿ ਸੇਵੀ । 
ਦਿਨਾ ਏਕ ਦੋਖੋ ਨ੍ਰਿਪ ਮੋਵੀ ॥ ੩ । 

` ਅਰਥ-ਜਬ ਓਹ ਭਗਤੀ ਕਰਤੇ ਕਰਤੇਂ ਬੀਸ ਸਾਲ ਕੀ ਉਮਰ 
ਕੀ ਜਵਾਨ ਹੋਗੀ, ਤਬ ਏਕ ਦਿਨ ਇਕ ਅਹੰਕਾਰ) 
ਰਾਜ ਉਸ ਕੋ ਦੇਖੋਗਾ ॥ 

ਮੂਲ -ਬਿਸਲ ਨਾਮ, ਦੇਖਤ ਬਸ ਹੋਵੈ॥ __ 
ਤਾਂ ਘਰ ਬਰ, ਬਸ ਨਫਰਨ ਢੋਵੈ ॥ 

ਅਰਥ-ਉਸ ਕਾ ਨਾਮ ਬਿਸਲ ਹੋਗਾ ਅਰ ਉਸ ਕੋ ਦੇਖ ਕਰ 
ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਕੋ ਪਾਉ ਸੋ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਰ ਉਸ 

_ਪਰ ਫਰੋਫਤਾ (ਆਸ਼ਕ) ਹੋ ਜਾਇਗਾ ॥ -ਉਸ ਕੈ ਘਰ 
ਪਰ, ਉਸ ਕੋ ਬਸ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਅਪਨੇ ਆਦਮੀ 
ਛੋੜੇਂਗਾ (ਅਰ ਇਸ ਤਾਕ ਸੋੱ`ਰਹੇਂਗਾ, ਕਿ ਵੁਹ 
ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਂ ਅਰ ਉਹ ਉਸ ਕੋ ਉਠਾ ਕਰ ਲੋ 
ਜਾਯਾ ਜਾਵੇ) ॥ 

ਮੂਲ -ਪਕਰਾਵੈ, ਘਰ ਕੋ ਲੋ ਜਾਈ ॥ ੍ 
ਰ੍ ਇਤਨੇ ਹੀ ਤੁਰਕਨ ਘਮਰਾਈ ॥ 

ਅਰਥ-ਆਂਖਰ ਕਾਰ ਵੁਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਆ, ਲੜਕੀ ਕੋ 
ਉਸ ਨੋ ਪਕੜਾ ਅਰ ਅਪਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਲੋਂ ਮੇਂ ਲੋ 
ਗਇਆ ॥- ਯਿਹ ਮਾਜਰਾ ਦੇਖ ਕਰ ਤੂਰਕੋਂ' ਮੇ 
ਘਬਰਾਹਟ _ਫੈਲ ਗਈ, ਕਿ ਅਬ ਇਸ ਕਾ ਕਿਆ 
ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੋਗਾ ॥ 
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੧॥ ( ੨੯੦) 

ਮੂਲ -ਮਨਦਾਰ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਵੀਸ ॥ 
ਰਿ ਪਰੋ ਰੌਲ਼, ਬਸ ਨਾਜ਼ਿ; ਖਵੀਸ ॥ 

ਅਰਬ--ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁਰਮਾਤੇ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਅੰਗਜ਼ੋਂ 
ਕੀ ਬੀਸਵੀ' ਸਦੀ_ ਹੋਗੀ ॥ ਰੌਲਾ ਪੜੋਗਾ ਅਰ ਯਿਹ 
ਕਿਸੀ ਕੇ ਬਸ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀ ਹੋਗੀ । ਢੂਹ ਤੁਰਕ 
(ਖਬੀਸ਼, ਨਾਪਾਕ, _ਪਲੀਦ) ਐਸਾ ਹੋਗਾ;-(ਅਸਲੀ 

੩ ਅੰਮਲ; ਅਮਲੀ ਦੂਰ ਬਹਾਵੈ॥ ੬ ॥ 
'ਅ-ਉਹ ਸੈਤਾਨ, ਮੰਦਰ ਕੀ ਬੇ ਇਿਜ਼ਤੀ ਕਰੇਂਗਾ ਅਰ 

ਫਰਗੁਮੰਤ ਕੀ ਡੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂਕਰੋਗਾ(ਅਮਲ= 
<ਛਮੰਤ। ਆਮਲੀ=ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੋ) ॥ 

ਮੂਲ -ਚੋਦ ਜੁਧ ਆਪਸ ਮੈਂ ਦੋ । ਰੱ 
ਪਿ ਦਬੈ ਭੂਪਤਿ, ਬਲ ਕੋ ਧਰੈ ॥ 

ਮਰਥ-ਆਖਰ ਕਾਰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੀ, ਰਾਜੋਂ' ਕੋ 
ਦਬਾਢੌਗਾ ਅਰ ਬ਼ਲ ਕੋ ਧਾਰੋਂਗਾ । 

ਮੂਲ -ਹੌਦਿ ਲੜਾਈ ਘਰ, ਘਰ; ਘੂਰ; ਪੂਰ । 
ਲੋਟੇ ਡੁਰੈਗਾ, ਗਜ; ਰਥ) ਜ਼ਰ, ਬਰ ॥੫॥ 

ਅਰਥ--ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਯਿਹ ਹੌਂਗੀ, ਕਿ ਘਰ 
ਕਰੇ 'ਮਰ ਕਸਬੇ; ਕਸਬੋਂ ਮੈਂ, ਲੜਾਈ, ਬਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ 
ਚ ਜਾਢੈਗਾ । ਅਹਲਾ ਕਿਸਮ ਕੀ ਢੀਜ਼ੇੱ' (ਮਿਸਾਲ 

/ਕੈ ਤੌਰ ਪਰ), ਘੋੜੋ,ਹਾਥੀ ਜ਼ਰ (ਦੌਲਤ) ਅਰ ਮੁਲਕ 
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। 

( ੨੯੧) 
ਮੂਲ -ਉਠੋਂ ਸੂਰਮਾਂ ਸੈਬਤ ਗੁਨੀਆਂ ॥ 
ਨ ` ਗਾਉ ਬਗਰ, ਮਿਲ ਲੂਣੈ ਮੁਨੀਆਂ ॥ 
ਅਰਥ-ਵੁਹ ਬਹਾਦਰ ੨੦੧੪ ਬਿਜ਼ਮੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਗਾ, 

ਅਰ ਅੰੋਜ਼ੋਂ' ਕੈ ਗਾਉ ਅਰ ਸ਼ਹਰੋਂ ਕੋ ਲੂਟ ਲੰਗਾ ॥ 
ਗੁਨ=ਵਿਦਿਆ ॥ ਵਿਦਿਆ ੧੪ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ॥ 
ਇਸ ਲਈ ਏਥੇ ਗਿਣਤੀ ੧੪ ਦੀ ਹੈ॥ 
ਨੋਟ-ਦਸਮ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੋ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਉਹ 

ਆਵੇਗਾ, ਓਥੇ ਦਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ॥ ਹੈਂਠਲੇ ਗੁਰ ਵਾਕ 
ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਸਿਧ ਹੋਵੇਗੀ:- 

ਬਾਰਾਂ ਮਾਹ; ਮਾਝ ਮ: ੫ ਵਿਚ ਦੇਂਖੋ:-` 
““ਚਾਰ ਕ੍ਰੈਟ, ਦਹ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇਂ ਬਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਾਂਮ” 

__ ਕੁਫ=84 ਦਿਸ਼ਾ=੧੦ . 
ਕੁੰਟ-ਚੜਹਦਾ, ਲਹਿੰਦਾ, ਦਖਣ, ਪਹਾੜ ॥ 

ਦਿਸ਼ਾ-ਚਾਰ ਕੂਟਾਂ,ਚਾਰਗੁਠਾਂ;ਹੇਠਲਾ ਪਾਸਾ(ਧਰਤੀ),ਉਤਲਾ 
ਪਾਸਾ ਅਕਾਂਸ਼ ੪-੪--੧4-੧=੧੦ ਦਿਸ਼ਾ ॥ 

` ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਜਿਥੇ ਸੋ ਸਾਖੀ ਵਿਚ “ਨਾਥਾਂ ਆਵੈਗਾ 
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( ੨੬੩' 

ਓਥੈ ਨੌਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਸਿ ॥ ਨਾਥ ਨੌਂ ਤੋਂ ਵਧ 
ਨਹੀ ॥ ੯ ਨਾਥ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਸ ॥ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੇਠ ਦੋਖੋ-- 

ਬੇਦ ਦੇ ਪਦ ਔਣ ਤੇ ੪ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈਜਾਵੇਗੀ; 
ਵੇਦ ਚਾਰ ਹੀ ਹਨ ॥ 

ਖਣ ਦੋ ਪਦ ਔਣ ਤੋਂ ੬ ਗਿਣਤੀ ਲਈਜਾਵੇਗੀ 

ਸ਼ੂਰ ਕਿਰਣ 77 22 666 $$: 199 
ਰਵ; ਸੂਰ (ਸੂਰਜ) ;5 9) _ ੧ 19 19 
ਸਸ;ਸਸਾ (ਚੰਦ ਮਾ);; $ ੧ 99 $$ 
ਸਰ (ਸਮੁੰਦਰ) 35 9 99 
ਨਾਗ $? $$ ੮੯ $$ 1$ 

ਜਦ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜਾ ਜੀ ਨੋ ਸਰਪ ਸੋਧ ਜਗ ਕਰਵਾ- 

` ਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੋ ਸਰਪ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਵਿਚ ਸਾੜ ਦਿਤੇ ਸਨ॥ 
ਆਸਤੀਕ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੋ ਆਕੇ ਇਹ ਜਗ ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬੋਦ 
ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ; ਅਤੇ ਕੇਵਲ ੯ (ਨੌਂ) ਕੂਲਾਂ ਹੀ ਨਾਗਾਂ 
ਦੀਆਂ.ਬਾਕੀ ਰਹ ਗਈਆਂ ਸਨ ॥ 

ਨੋਟ-ਜੋ ਆਪ ਅਪਣੇ ਤੋਂ ਗਣ 
ਜੀ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਸਤ੍ਰ_ਮਾਲਾ ਦਾ ਹਿਸਾ ਪੜੋਗੇਂ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੂਟਾੰ 
ਦੀ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਕੂਛ ਆਪ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ ॥ ਆਦਿ 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰ੍੍ਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਭੀ ਅਨੌਂਕ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਨੰ ਸਤਿਗੂਰੂ ਜੀ ਨੌ ਅਪਣੀ ਅਪਾਰ ਕਿਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਯਾ 
ਹੈ ॥ ਜ਼ਰਾਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ ॥ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਕਲ 
ਪਦਾਰਥ ਹਨ. ਜੋ ਜੋ ਖੋਜੇਗਾ, ਸੋ ਸੋ ਪਾਵੇਗਾਂ ॥ 
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( ੨੯੩ ) 
ਆਉ ਹੁਣ ਸਾਖੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ॥ 

ਮੂਲ -ਮਾਲਭ ਤੇ ਪਹਲੋ ਭੈ ਖਾਈ ॥ 
ਪਾਛੇ ਸਭ ਦੇਸਨ, ਤੋ ਜਾਈ ॥ ੬ ॥ 

ਅਰਥ-ਮਾਲਭ-ਸੈਂਟਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨ ॥ ਮਿਡਲ 
ਈਸਟ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ॥ 
ਰ੍ ਦਰਮਿਮਾਨ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਰਸ਼ ਬਰਪਾ ਹੋਂਗੀ। 

(ਉਠੇਂਗੀ) ॥ਅਰ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਜੋਰੀ ਅਜ਼ੀਮ 
(ਕੁਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ) ਹੋ ਜਾਏਗੀ ॥ 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣ:- 
'/ਰੌਲਾ ਪੜੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਰੁਲੇਂ?? ॥ “ਸੋ ਸਾਖੀ”? 
ਨੋਟ-ਅਮਗਲੀਆਂ _ਭਦਵਿਖਤ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ 

ਕੁਛ ਆਵੇਗਾ; ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਛਪ ਕੇ 
ਗੂਰ ਸੈਗਤ ਅਤੇਂ ਸਰਬ ਜੌਤਾ ਦੀ ਭੇਟਾ - ਹੋਣਗੀਆਂ ॥ 
ਮੂਲ -ਤੁਰਕ, ਤਨਕ ਭਰ; ਦਿਕਨ ਨ ਪਾਵੈਂ-॥ 

ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਪਸੂਅਨ, ਸਮ ਖਾਵੈ ॥ 
'ਅਲ਼ਬ-ਤੁਰਕ, ਜ਼ਰਾ ਭਰ ਭੀ ਫਿਕਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ; 

ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰਸ਼ ਮਚਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ੋਰ ਕੇ ਹਾਥੋਂ 
ਪਸ਼ੂ _ਮਾਰੇ ਜਾਤੇ ਹੈ; ਇਸੀ ਤਰਾਂ ਸੈ ਯਿਹ ਜੁਲਮ 
ਮਚਾਵੇਂਗੇ ॥ 

ਮੂਲ - -ਪਾਂਚ ਬਰਸ, ਇਕ ਕੰਪਣ ਹੋਈ ॥ 
ਘਰ, ਮਠ; ਡਗ ਮਗ ਬਹ ਨਾ ਕੋਈ ॥੭॥ 

ਅਰਬ-ਪਾਂਚ ਬਰਸ 'ਤਕ ਲਰਜ਼ਾਂ ਪੜਾ ਰਹੈਗਾ (੨੦੧੮ 
ਬਿਕ਼ਮੀ ਤਕ) ਘਰੋ ਅਰ _ਰਾਸਤੋ'` ਮੋ ਲੌਗ ਭਰ 
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( ੨੯੪ ) 
ਮਗਾਏੱਗੇਂ, ਔਰ ਆਰਾਮ _ਅਤੇਂ ਚੈਨ ਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 
ਬਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, (ਏਕ ਜਗਾ ਕਿਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ) 
ਨੋਟ-ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ 

ਜੀ, ਫਿਰ ਸੁਖ ਦਾਂ ਸਮਾਂ ਕਦ ਆਵੇਗਾ 
ਮੂਲ -ਬਦਨ ਸਿੰਘ, ਜੁਗ ਸਤ, ਸੁਹਾਤਾ ॥ 

ਹੋਇ ਪੰਥ, ਲੋਗਨ ਵਿਖਿਆਤਾ ॥ 
'ਮਰਥ-ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ,ਇਸ ਦੋ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਜੁਗ ਲਰੀਂਗਾ 

ਅਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਘੜੀ ਹੋਗਾ ॥ ਉਸ.ਵਕਤ 
ਮੋਰਾ ਪੰਥ ਹੋਗਾ, ਜੋ. ਕਿ ਲੋਗੋ ਕੀ ਹਰ ਤਰਾਂ ਸੇ 
`ਰਹਨਮਾਈ ਕਰੇਗਾ ॥ 

ਮੂਲ -ਦੀਪ ਦੀਪਨ ਇਕ ਗਾਇ ਬਿਸਾਲਾ ॥ 
ਰੂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਨਮੈ, ਧਰਮ ਭੂਪਾਲਾ ॥੮॥ ̀  

ਅਰਬ--ਰਿਆਸਤੋਂਮੈਂ__ ਬੜੀ _ਰਿਆਸਤ (ਜੰਮੂੰ ਕੀ ਤਰਫ 
ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ) ॥ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਕੇ ਏਕ ਮੁੰਚਰ ਗਾਉ" 
ਸੋ ਏਕ ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਗਾ ॥ _ 

ਮੂਲ -ਉਠਤ, ਮਾਰ ਕਰਿ, ਬਰੇ ਚਲਾਵੈ॥ _` `” 
ਤਬੈ ਪਿਛੋ,ਨ੍ਿਪ ਮਾਰ ਕਢਾਵੈ ॥ 

ਅਰਥ--ਪ੍ਰਗਣ ਹੋ ਕਰ; ਸਭ ਕੌ ̀ਤਹੇ ਤੇਂਗ ਕਰਕੋਂ, ਅਪਨਾ 
ਸਿਕਾ ਚਲਾਇਗਾ ਅਰ ਇਸ ਕੇ ਬਹਦ ਸਭ ਰਾਜੋੱ 
ਕੋ ਭਗਾ ਦੇਗਾ ॥ 

ਵਰ -ਇਹ ਬਿਧ, ਸਕਲ ਸਮੂਰਤ ਦੇਸਾ ॥ 
ਟਕੇਂ ਚਲਾਵੈ, ਬਾਲੂ ਕੇਸਾ ॥੯॥ 

( ਅਰਥ-ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬ ਸੋਂ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕੀ ਘੜੀ ਚਲੋਂਗੀ, 
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(੨੯੫) 
ਅਰ ਬਲਵਾਨ ਕੋਸਾ ਧਾਰੀ ਅਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ 

ਕਰੇਗਾ ॥ ਰ੍ 
ਮੁਲ -ਕਹਨ ਸੁਨਨ-ਕੀ ਬਾਤ ਨ, ਮਾਹੀ ॥ 
ਨ ਅੰਤਰ ਦੀਰਘ, ਅੰਤ ਨ ਕਾਹੀ ॥ 

ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਉਠ; ਨੀਚ ਨ ਡਰੈ ॥ 
ਅਵਨੀ ਏਕ ਰਸੌਦੀ ਕਰੈ ॥੧੦॥ 

ਅਰਥ-ਮਾਹੀ=ਖਿਆਰਾ । ਦੀਰ੫=ਬਡੀ”ਡੂੰਘੀ ਵੀਂਚਾਰ ਸੇ ॥”” 
` ਅਵਨੀ=ਧਰੇਂਤੀਂ ` ਰਸੌਂਦੀ=ਇੰਕ ਰਸ॥ _ 

ਰ੍ _ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਬਦਨੁ ਸਿੰਘ ਜੀ; ਯਿਹ ਬਾਤ 
ਕੁਛ ਕਹਣੌਂ ਅਤੇ ਸੁਨਣੇ ਕੀ ਨੀਂ! ਰਹੇਗੀ ॥ ਪਰੰਤੂ_ _ 

“ ਉਜੀਗਰ_ਜੋਗੀ॥_ਬੜੇ ਸੋਚੋ ਬੀਚਾਰ 'ਸ਼ੋ-ਸਮਝੋ, ਕਿ- 
ਵਿਸ ਬਾੜ ਕਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਮ ਇਹ ਖੋਲ ਬੇਅੰਤ ̀  
ਹੋਗੀ ॥ (ਗੁਰੂ) ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟਤਾਈ, ਨੀਚੋਂ 

ਦਰ ਸੇ ਭੈ ਭੀਤ ਨਹੀਂ ਜੋਗੀ. ॥ ਯਿਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ (ਇਹ 
ਰਸ 

ਮੂਲ -ਸਿੰਘਨ ਦਲ ਪਤਿ, ਪਾਸੇ ਰਾਖੈ ॥ 
ਤਾਂਮਤ ਮਾਰ, ਰਾਜ ਰਸ ਚਾਖੋ ॥ 

ਰਾਜ਼ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵਿਕਨ ਨ ਹੂਆ ॥ 
ਬੈਠਤ ਪਰਤ, ਤੁਰਤ ਨਰ ਮੂਆ ॥੧੧॥ 

ਅਰਥ--ਯਿਹ ਵਿਯਕਤੀ, ਸਿੰਘੋਂ` ਕੇ ਬੇ .ਸੁਮਾਰ ਗਰੋਹ ਕੀ 
ਮਾਲਕ,,ਰੋਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਪਨੋਂ ਕੋ ਏਕ ਤਰਫ ਕਰੇਗਾ 
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( ੨੯੬) 
(ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ) ॥ ਇਸਰੋ ਘਰ ਗਾਲਬ ਹੋਗਾ 
ਅਰ ਰਾਜ ਸਾਜ ਚਲਾਏਂਗਾ ॥ ਉਸ ਵਕਤ, ਕਿਸੀ 
ਦੂਸਰੇ ਕਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਭੀ ਮੁਕਾਬਲਾ 
ਕਰੇਂਗਾ, ਦੁਹ ਮਲੀਆ ਮੇਂਟ ਹੋਗਾ ॥ 

ਅੜੋਗਾ ਸੋ ਬੜੇਗਾ, ਸ਼ਰਨ ਪੜੇਗਾ, ਸੋ ਤਰੋਗਾ ” ॥ 
ਪਹਨ--ਉਂਸ ਵਕਤ ਮੁਲਕ ਕੀ ਕਿਆ ਹਾਲਤ ਹੋਗੀ ਊ 
ਉਤਰ-ਅਗਲੇ “ਸੈ ਵਿਚ ਦੇਬ:- ਦਾ 

ਠਗ ਚੌਰ ਲੁਵੈਂ,ਸੁਤ ਬੰਧ ਛੁਟੈ, 
ਤਬ ਖਾਵਤ, ਪੀਵਤ, ਸਾਂਧ ਮਿਲੈ ॥` 

`ਆਸ਼੍ਮ ਪੀੜ, ਸੁ ਪੀੜ ਪਰਸਨ, : 
ਦਾਨ ਮਹੋਤ, ਸਵ ਧੂਰ ਰ੍ਰੰਲੈ' ॥ 

ਸਾਲ ਬਿਸਾਲ, ਸੁ ਸਾਤ ਬਿਹਾਲ, ੨ 
ਪਰਜਾ ਬਹੁ ਪੀੜਤ ਦੇਹ ਖਲੋ ॥੧੨ ॥ 

ਅਰਥ-ਮੁਲਕ ਮੇਂ ਏਕ ਸ਼ੋਰਸ਼ (ਕਿਆਮ=-ਜੈਸੀ) ਬਰਪਾ 
ਹੋਗੀ, ਅਰ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲੋਗੀ ॥ ਹਾਥੀ ਅਰ ਬਾਜ਼ 
ਬੇ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋਂਗੇ (ਜਿਧਰ ਚਾਹੇਂਗੇ, ਜਾਏਂਗੇ) ਕੋਈ 
ਉਨਕਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ॥ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ- 
ਤ੍ਰੀਆਂ; ਅਫਹਾ, ਤਫਰੀ ਮੇ ਹੋਂਗੀ, ਅਰ ਅਪਨੌ 
ਘਰੋਂ` ਕੋ ਛੋੜ ਕਰ ਜਿਧਰ ਕਾ ਚਾਸਤਾ ਦੋਖੋਗੀ, 

੨੧ ` 

ਭਾਗਾਗੀ 'ਘਰੋ' ਸੇ ਬੇ ਘਰ ਹੋਗੀ ॥ ਠਗ ਅਰ ਚੋਰ੍ਹ 
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(੨੯੭ ) 
ਮੁਲਕ ਕੋ ਲੂਟੇੱਰੀ ॥ ਲੜਕੇ ਅਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਏਕ 

ਦੂਸਰੇ ਸੋ ਜੁਦਾ ਹੋਗੇ ॥ ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਸਾਧ (ਨਾਮ 
ਰਸੀਏ ਸ਼ੁਭ ਆਚਾਰ ਵਾਲੇ) ਹੋੱਗੀਂ, ਵੁਹ ਅਮਨ, 
ਚੈਨ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਮਿਲੋੱਗੇ ॥ ਚਾਰ ਆਸ਼ੌਮ 

ਪੀੜਤ (ਦੁਖੀ) ਹੋਰੀ, ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਪਾਵੇਂਰੀ (ਦੋਬਾਰਾ 
ਫਿਰ ਦੁਖ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ) । ਮਹੀਪਤ (ਬਾਦਿ - 
ਸ਼ਾਹਿ)ਅਰਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਖਾਕਮੇਂ' ਮਿਲਜਾਏੱਰੇ ਅਰਥਾਤ. 
ਉਨ ਕਾ ਰੁਹਬੋ ਦਾਬ ਅਰ ਉਨ ਕਾ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ 

ਗਰਦ ਮੈਂ` ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ॥ ਯਿਹ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਦੁਖ 
ਕਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਲ ਬਾ ਸਾਲ, ਸਾਤ ਸਾਲ ਤਕਰਹੇਂਗਾ। 

ਜਿਸ ਮੈਂ ਪਰਜਾ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਕੋ ਭੋਗੇਗੀ ਅਰ ਉਨ 
ਕੋ ਜਿਸਮੋ ਜਾਨ ਕੋ ਅਤੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਗੀ (ਅਰਥਾਤ 
੨੦੧੪ ਸੇ ੨੦੨੧ ਬਿਕ੍ਮੀ ਸੈਮਤ ਤਕ ਪ੍ਰਜਾ ਕੋ 
ਦੁਖ ਹੀ ਦੁਖ ਹੋਗਾ)॥ 

ਗਿਰ ਣੂਟੇ ਜਮਨਾਂ 
ਗਹੈ ਭੁਜੋਗੀ ਬਾਸ ॥੧੩॥ 

ਅਰਥ--ਇਸ ਕੌ ਉਪਰੰਤ ਆਠਵਾਂ ਸਾਲ ਅਰਥਾਤ ਸੰਮਤ 
੨੦੨੨ ਬਿਕ਼ਮੀ; ਖੁਸ਼ ਸਾਲ (ਨੌਕ ਸਾਲ) ਪ੍ਰਜਾ ਕੇ 
ਲੀਏ ਅਰੰਭ ਹੋਗਾ ॥ 

ਗੌਗਾ=ਰੀਗਾ .ਤਿੰਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 
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(੨੯੮ ) 
ਪੰਜ੍ਵੀਂ ਸਖੀ ਵਿਚ ਹੈ ਚੂਕਾ ਹੋ ਏਥੋ ਗਿਣਤੀ 3 
ਢੀ ਧੋਚੋਂਗੀ ॥ 

ਗਿ੍ਰ=ਭਾਰ) ਬਨਾਸਪਤੀ (੧੮ ਭਾਰ ਬਨਾਸਪਤੀ ਹੈ) 
ਲੂਫੋ=ਕਮ ਕਰੋ, ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕਰੋਂ॥ __ 

=ਇਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉ, 
ਉਝਲੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਜਮਾਂ ਕਰੋ ॥ 

ਹੁਣ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਲੋ=(੩4-੫੦-੧੮-- 
:੧)=੩੬ ਸਾਲ ਹੋਏ ॥ 
ਇਸ ਕੋ ੩੬ ਸਾਲ ਉਪਰੰਤ ਅਜ਼ਬਾਤ ੨੦੩੨-- 

੬=੨੪੫੮ ਬਿਲੁਮੀ ਸੈਮਤ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਅਪਨੀ ਸਲਤ- 
ਨਤ ਕੋ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸੈਂ ਪਕਜ਼ੌਗਾਂ ॥ ਜ਼ਹੈ=ਪਕੜਨਾ।॥ ਬਾਸ= 
ਮਰ, ਸਲੂਤਨਤ ॥ 
ਮੂਲ - ਕਹਾਂ ਧਰਮ; ਕਹਾਂ ਬੁਸਰ,ਬਾ, 
ਵਿ 

ਤੁਰਕ ਮੂਏ, ਹਨ 
ਜਾਗਿਓਂ ਖਾਲਸਾ, ਮੀਤ ॥੧੪॥ 

ਅਰਥ-ਉਸ ਵਕਤ, ਵ਼ਹਨ, .ਬੈਧਰਮ, ਦ ਆਦਕ ਕੀ ਰੀਤੀ 
ਕਹਾਂ ਹੋਗੀ ॥ ਸਭ ,ੂਰਾਣੈਂ ਧਰਮ ਏਕ ਸੂਰਨਾ ਮਾੜ੍ਹ, 
ਹੋਂ ਕਰ, ਫਿਰਿ ਨਏਂ ਸਿਲ਼ੋਂ ਜਾਂਗੈੱਰੀਂ ਅਰ ਜਿ 

ਫਿਰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਧਰਮ ਕਾਇਮ ਹੋਗਾ ॥ ਪਰੰੜੂ ਇਸ ਸੇ 
ਪਹਿਲੋ ਕਿ ਯਿਹ ਹੋਵੇ; ਤੁਰਕੋਂ' ਕਾ ਮਰਨਾ (ਉਨ ਕੀ 
ਹਕੂਮਤ ਕਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ .ਅਰ ਅੰਗ੍ਰੈਜ਼ੋਂ ਕਾ ਚਲਾ 
ਜਾਣਾਂ ` _ਜਗੂਰੀ ਹੈ) ਜਬ ਯਿਹ ਦੋਨੋ ਨਾਸ਼ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪੜ 
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( ੨੯ਢ ) 

ਹੋਗੀ, ਤੋਂ _ਪਿਆਰੈਂ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖਾਲਸੇ ਕਾ 
`ਅਰੂਜ ਜੋਰੋਂ ਪਰ ਹੋਗਾਂ (ਖਾਲਸੇ ਕੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 
ਰੋਗੀ) ॥ 

ਲੂਟੋਂ ਬਾਰ ਪਤਿ ਰੋਲ ॥੧੫॥ 
ਅਰਥਬ-ਕਾਬਲ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ॥ ਜਬ 

ਕਾਬਲੀ ਬੜ੍ਹਤੇ ਬੜ੍ਹਤੇ ਦਿਲੀ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਵੇਗਾ) 
ਓਧਰ ਖਾਲਸੇ ਕੇ ਸਾਥ_ ਉਸ ਕਾਂ ਮੁਠ ਭੇੜ ਹੋਗਾ 
(ਜੰਗ ਜਦਲ ਹੋਗਾ) ॥ ਉਸ ਵਕਤ ਤਮਾਮ ਮਾਲ 
ਅਸਬਾਬ ਸ਼ਾਹੀ ਅਰ ਸੰਜੋਇ ਵਾਲੋਂ ਕਪੜੇ, ਬਾਦਸ਼ਾ 
ਜ਼ਤ ਲੂਟੀ ਜਾਵੇਗੀ ॥ 
ਠਲ-ਵਡ ਤਿਯ ਚੀ ਸਾਖੀ ਬੀ ਚੁਸਮ ਪੜਾ 

ਦੀ ਕਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ॥ ਰ੍ 
“ਚਾਰ ਜੋਜਨ ਦਿਲੀ; ਰਾਜੋਂ ਤਜੇ ਪ੍ਰਾਨ ॥ 

ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤਖਤ ਪਰ ਬਹੈ, ਸਭ ਜਗ ਕਰੋਂ ਸਲਾਮ? ॥ 
।ਮਰਥ= ਜੌਜਨ ਚਾਰ ਕੌਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ॥ ਕਾਬਲ ਕਾ ਬਾਦਿਸ਼ਾਹ 

ਦਿਲੀ ਸੇ ੧੬ ਕੋਸ ਉਰੋਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ॥ ਦਲੀਪ 
ਰਾਜਾ ਤਖਤ ਪਰ ਬੈਠੈਂਗਾ ਅਰ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਊਸ ਨੂੰ 
ਸਲਾਮ ਕਰੋਂਗਾ ॥ 

ਮੂਲ -ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ, ਪਹਿਲ; 
ਤੇ ਢੋਂ ਸ਼ਤ.ਵਰਸ ਪਚਾਸ ॥ 
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(੩੦੦) 

(ਸੁਹੱਰਕ ਅਸਤ); ਰਿ ਕ੍, 
ਸਰ,ਹੌਲੀ ਨਵ ਰਸ,ਬਾਸ ॥੩੬॥ 

ਭਾਈ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ! ਖਾਲਸੈਂ ਕਾ ਰਾਜ ' ਏਕ ਬਾਰ 
(ਢੇਰ) ਪਹਿਲੋਂ ਭੀ ਹੋਗਾ ॥ (ਮਹਾਰਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 
ਰਾਜ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ) ॥ ਮਝੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵੇਰ ਫਿਰ ੨੫੦ 
ਬਰਸ ਦੋ ਉਪਰੌਤ ॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੈ, ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ 
ਸਾਹਿਬ ਲੋ ਜੋ ਕੌਤਕ ਕੀਆ,ਅਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ੧੬੭੬ 
ਸੈਮਤ'ਬਿਕਮੀ ਮੋਂ' ਹੂਆ॥ __ 

ਇਸ ਕੇ ੨੫੦. ਬਰਸ ਪਿਛੋ ਅਰਥਾਤ (੧੭੬੫੨੧- 
੧੫੦੩੨੦੧੫) ਕੈ ਉਪ੍ਰੰਤ ਚਿਰ _ਖਾਲਸ਼ੈ ਕੀ _ਸ਼ਾਨ 
ਚਮਕੇਗੀ ॥ ਰ੍ ੍ 

ਮੁਹੱਰਕ ਅਸਤ-ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦ _ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਦਾ 
ਅਰਥ-ਜ਼ਰਕਤ ਮੋ ਆਨਾਂ ਹੈ।___ 

ਇਕ, ਤ੍ਰਿੰਸ; ਸਰ, ਰੌਲੀ, ਨਵ; ਰਸ ਬਾਸ=(੧੧- 
੨੩-੧-੭੦੧-੯)-੬%-੬)=੨੫੨ ਰ੍ 

ਜ੍ਰਿੰਸ=ਬ੍ਰੈ.-ਵਿਨਸ਼ਤੀ=੩--੨੦੨੨੩ 
'ਸੁਰੜਸ਼ਮੁੰਦਜ਼ ਜੋ ਸਤ 'ਹਨ; ਏਥੋ'ਗਿਠਤੀ ਵਿਚ ੭ 

ਲਿਮ। ਜਾਵੇਗ' 
=ਰ੍ਲਾਨ;,ਜਮਾਂ ਯਰਣਾ, ਇਕਠਾ'ਕਰਣਾਂ ॥ 

ਨਢ=੯ 
ਰਸ=੬ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 
ਬਾਸ=ਘਰ; ਜੋ ਕਿ ਛੋ ਜਨ ॥ 
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(੩੦੧) 
ਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਨ੧= 
“ਛੋ ਘਰ, ਛੋ ਗੂਰ, ਛੇ ਉਪਦੇਸ? (ਕੀਰਤਨ ਸੌਹਲੋ 

ਕਾ ਸ਼ਬਦ) ॥ 
ਇਸ ਕੈ ੫੨ ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ ਅਰਥਾਤ (੨੦੧ ੫-- 

੫੨=੨੦੬੭ ਸੈਮਤ ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਵਿਚ (ਅਗਲੀ ਪੰਗਤੀ 

ਅਰੁਬ-ਮੌਚੋ ਸਭ ਖਾਲਜੋ ਕਾ ਐਸੀ ਅਰੂਜ਼ ਹੌਥਾ; ਅਰ ਬਿਸ 
ਤਾਕਤ ਸੇਂ ਉਤਰੇਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਕੋ ਸਮਾਨ (ਬਰਾਬਰ) 
ਤੇਜੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਗਾ 'ਅਰ ਮੋਰਾ ਲੋਗ (ਸਿਖ) ਦਲੀਪ 

_ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ'ਹੋਈ ॥੫੧॥ 
ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ॥ ਬੋਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ॥ 

ਰਜ 

| 
60,368 
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ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲਿਖਿਆਂ ਹੈ ॥ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ. ਸਾਰੀ 
ਦੁਨੀਆਂ ਦੋ ਗੂਰ ਦੂਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਤੂਕ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ 
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(੩੦੩) 
ਹੈ ਕਿ:- 

ਰਾਜ ਕਰੇਂਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੈ ਨ ਕੋਇ ॥. 
ਖੁਆਰ ਹੋਇ ਸਭ ਮਿਲੋਂਗੇ, ਬਚੇ, ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਇ ॥ 

ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ,ਕਿ ਉਹਕਿਹੜਾਂ 
ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ।.ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ 
ਮੌਤ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੈਸ਼ਟ ਆਚਾਰ ਵਾਲਾ, ਨਾਮ ਰਸੀਆ ਹੋਏਗਾ॥ 
ਅਜ ਕਲ ਜਿੱਨੀ ਲਖਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚੋਂ' ਚੋਣ ਹੋਇਗੀ, ਅਤੇਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੀਤੋ ਜਾਣਰੀ, ਮਲੈਂਡ 

ਸਜਣੋਂ, ਇਹ _“ਕਰਨੀ _ ਨਾਮੇ” ਰਿ 

ਨ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਤੋਂ' ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ;ਭਾਈ ਬਾਲੇ 
ਵਾਲੀ ੫੦੦੦) (ਪੰਜ ਹਜਾਰ) ਰੁਪਯੈ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਅਤੋਂ 
ਵਲਾਇਤ ਲੈ ਗਏਂ ॥ ਫਿਰ ਭੀ ਇਸ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੋ ਕੂ 
ਉਤਾਰੋਂ ਪੁਰਾਤਨੀ ਸਿਖਾਂ ਕੌਲ ਰਹੇਂ,ਅਤੇਂ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹ ਸਭ 
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(੩੦੪) 
ਸੰਨ ੧੯੧੩ ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਪੜ੍ਹੇ ॥ 

ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿਚ ਭੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਾਰੂੰ, 
ਬਾਦਿਸ਼ਾਹ ਰੂਮ ਨਾਲ “ਰਾਜ ਨਾਮਾ? ਉਚਾਰਿਆ ॥ ਇਹ ਭੀ 

ਪੀਰ ਗਾਹ ਦੀ 
ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਬੀ 

੧.-ਦੀ ਸਰ ਪਰਸਤੀ ਵਿਚ ਛਪੀ ਅਤੋਂ ਬਹੁਤ 
ਕਢਿਆ ਗਿਆ,ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਗ੍ਰੈਜਾਂ ਦੇ ਬਰ- 

61 ਤੂਰ ਆ 5 29 ਪੂ 
ਰੀ ਪਟ, ਭੈਣ | ਰੂ 4 ਭੈ 

ਹੈ, ਹ ਤੇ ਹੈ ਊਂ 8 ਛੁ ਛੱ 

“<ਹੋਰ ਭੀ ਉਠਸੀ ਮਰਦ ਕਾ ਚੋਲ”” 
ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਭੀ ਹੈ ॥ 
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(੩੦੫) 
ਨਮੂਨੇ ਮਾਤਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤੁਕਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਨ:- 

(“ਐਸਾ ਚੋਲਾ ਉਠਸੀ ਰੁਕਨਲ, ਸਭਨਾਂ ਕੇ ਸਿਰ ਨਾਥਾ ।। 
ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਨੋ ਤੋਂ ਮੁਕਤਾ, ਮਦਰ ਜੋਤ 'ਪ੍ਰਕਾਸਾ ॥ 
ਚਾਰੋਂ ਬੋਦ ਕਰੇਂ ਜਸ ਜਿਸਕਾ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਸੀ । 
ਹਰ ਮੰਦਰ ਮੈ' ਪ੍ਰਗਣ ਹੋਸੀ, ਕਿਰਣ ਅਸੈਖ ਰਵਿ ਜੈਸੀ ॥ 
ਸੰਤਾਂ ਤਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸੈਘਾਰਨ, ਨੀਲ ਬਸਨ ਬਨਵਾਰੀ ॥ 
ਅਗਲੇ ਅਮਲ ਉਠੀਸਨ ਰੁਕਨਲ; ਜਾਂ ਆਸੀ ਚੋਲੇ ਵਾਨੀ । 
ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੂਹਾ ਸਮਝਬਾਸਣ, _ਚੇਲਾ ਪਰਗਟ ਹੋਸੀ ॥ 
ਅੰਸਥਿਰ ਪੂਰਖ ਨ ਜਨਮੇਂ ਬਿਨਸੈਂ, ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਰਵ ਜੋਤ ॥ 
ਰਿਹਾਂ ਕਿਆਮਤ ਯਾਦ ਰਹੋ ਰੂਕਨਲ,ਖਾਤਮ ਭਇਆ ਜਮਾਨਾ। 
ਸੈਂ ਫਿਰ ਭੰਨ ਘੜੀਸਣ ਰੁਕਨਲ,ਜਿਜਨਾਂ ਨਾਂਹੀ' ਇਕ ਪਛਾਨਾ । 
ਦੂ ਤੁਰਕ ਨ ਕੋਈ, ਰੁਕਨਲ; ਤੁਰਕ ਨ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੈ ॥ 

ਬਜਿਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾਵੈ, ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਸਭ ਖੋਵੈ ।। 

69 ਓੱ-ਹੋਉ 

ਉ੯.06 
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(੩੦੬) 

ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ 

ਜਿਥੇ ਸੌ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਉਪਦੇਂਸ਼, ਸਿਂਮਾਸਤ, ਗੁਰਮਤ, 
ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ; ਮੁਕਡ ਨਾਮਾ; ਪ੍ਰਮਾਰਥੀ ਬਚਨ ਅਤੇਂ ਅਨੇਕ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਤੀ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਓਥੇ ਭਵਿਖੜ ਦੀਆਂ ੧੫ 
(ਪੰਦਰਾਂ) ਸਾਖੀਆਂ ਹਨ ॥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇਹ ਹਨ:-- 

੧੫; ੩੭, ੪੦; ੪੧; ੪੯, ੫੧; ੫੮; ੫੯, 
੬੦, ੬੧, ੬੫; ੬੬; ੭੧, ੮੨ ਅਤੇਂ ੧੦੦.॥ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਸਾਖੀਆਂ (ਸਾਖੀ ਠੰਬਰ-੧੫;੩੭੪ 
੪੦; ੪੧) ੪੯; ੫੧) ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਛਪ ਚੁਕੀਆਂ 
ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ੯ (ਨੌ) ਦੂਜੈ ਭਾਗ ਵਿਚ ਛਪਣ- 
ਗੀਆਂ ॥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਬਚਨ ਹਨ ॥ ਇਸ 
ਬਾਤ ਦਾ ਭੀ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਕਿ ਖਾਲਸੇਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੌਸ਼ਾਕੇ 
ਹੋਣਰੀ:-- 
( ੧) ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ (ਫੌਜ ਦਾ) ॥ 
( ੨) ਬੇਸਚੀ ਬਾਲਾ ਪੋਲ)“ ਗਜ ਜਜ ਵੋ ਮੁਖੀ ਅਤੇ 

ਵਿਧਾਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਜਲਸ ਹੌਵੈਂਗੀ ॥ 
( ੩) ਚਿਟਾ ਬਾਣ। (ਹੈਸਾ ਅਵਤਾਰ) ॥ ਸਤਿਜੂਗੀ ਪੌਸ਼ਾਕਾ। 

- ਕਲਜੁਗ ਦੋ ਵਿਚ ਸਤਿਜੁਗ ਦੀ ਲੜੀ ਲਗਨੀ ਹੈ । 
ਦਸਮ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹਿ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ:- 
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(੩੦੭) 
“ਕਲਜੂਤ! ਸੇ ਸਤਿਜੁਰ ਵਰਤਾਊ॥ਤਬੀ ਬਾਰਵਾਂ ਬਪੁਕਹਾਊ' 

ਇਹ ਸੈਤ ਬਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ 
ਤੂਕਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ॥ 
(੧) ਰਾਜ ਨ ਚਾਹਉ,ਮੁਕਤ ਨ ਚਾਹਉ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ 

ਕਮਲਾਰੇ ॥ 
( ੨) ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਹਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ॥ 

ਚਰਨ ਕਵਲ ਕੀ ਮੌਜ ਮੈਂ ਰਹੋ ਅੰਤ ਅਰ ਆਦ ॥ 
(੩) ਰਾਜ; ਸਾਜ ਦੀ ਲੌੜ ਨਾ ਕਾਈ; ਤੇਰੋ ਕੂਚੋ ਦੋ 

ਭੁਖਿਆਰੀ ਨੂੰ ॥ 
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