
poR. hrBjn isMG, XU. pitAwlw dy JUTW krky gurU gRMQ 
swihb dw inrwdr qy AKOqI dsm gRMQ dw Awdr

ਦਸਮ ਗ��ਥ ਦ	 ਵ�ਰਧ�ਆ� ਦ�ਆ� ਗਤ�-ਵ�ਧ�ਆ� ਤ�� ਦ	ਖਣ ਨ�� ਨ� ਮ�ਤਰ ਹ� ਹਨ ਪਰ ਦਸਮ ਗ��ਥ ਦ	 ਹਮ�ਇਤ�ਆ� ਨ�� 
ਹ�ਥ�� ਪ�ਰ�� ਦ� ਪਈ ਹਈ ਹ�। ਇਸਦ� ਕ�ਰਣ ਕ� ਹ�?  ਵਕਸ	 �� ਝ�ਠ� ਸਰਕ�ਰ ਨ	 ਲ�ਬ	 ਸਮ' ਲਈ ਲਕ�� ਤ	 ਕ�ਬਜ਼ 
ਰਵਹਣ� ਹ� ਤ�� ਉਸ ਨ�� ਝ�ਠ ਦ� ਪ�ਚ�ਰ ਕਰਨ� ਹ� ਪ�ਣ� ਹ� ਤ	 ਜ	 ਵਕਤ	 ਵਕਸ	 ਗ,ਰ� ਪ�ਰ ਨ	 ਸ�ਚ ਦ� ਅ��ਜ਼ ਬ,ਲ�ਦ ਕ�ਤ� 
ਹ� ਜ�� ਕਰਨ ਦ� ਕਵ.. ਕ�ਤ� ਹ� ਤ� ਉਸਨ�� ਬ�ਦ ਕਰ ਵਦ�ਤ� ਵਗਆ ਹ� ਜ�� ਮ�ਰ ਵਦ�ਤ� ਵਗਆ ਹ�।

ਐਸ� ਸ�ਡ	 ਨ�ਲ ਪ�ਜ�' ਪ�ਤ.�ਹ ਤ1 ਲ� ਕ	 ਦਸ�' ਪ�ਤ.�ਹ ਤਕ ਹਇਆ ਹ� ਤ	 ਉਨ2�� ਤ1 ਬ�ਅਦ ਵਮਸਲ�� ਤਕ ਵਸ�ਖ�� ਦ	 
ਵਸਰ�� ਦ	 ਮ,ਲ �� ਪ�ਏ ਗਏ। ਵਸ�ਖ ਵ4ਰ �� ਖਤਮ ਨਹ� ਹਏ। ਆਖਰ ਨ�� ਵਸ�ਖ�� ਨ	 ਵਸ�ਖ ਰ�ਜ ਕ�ਇਮ ਕ�ਤ� ਤ�� ਪ�ਹਤ 
ਜ� ਨ	 ਆਪਣ� ਪ5ਤੜ� ਬਦਲ ਕ	 ਵਸ�ਖ ਰ�ਜ ਦ	 ਮਵਹਲ7 ਜ� ਡ	ਰ� ਲ�ਇਆ। ਰ�ਜ	 ਰਣਜ�ਤ ਵਸ�ਘ ਦ	 ਦਰਬ�ਰ ਵ��ਚ 
ਆਪਣ� ਮ�ਦਰ ਬਣ� ਲ�ਣ� ਤ	 ਵਧਆਨ ਚ�ਦ ਅਤ	 ਬ�ਕ� ਦ	 ਡਗਵਰਆ� ਦ	 ਰ�ਪ ਵ��ਚ ਵ4ਰ ਪ�ਹਤ ਜ� ਰ�ਜ	 ਦ	 ਸਲ�ਹਕ�ਰ 
ਦ	 ਰ�ਪ ਵ��ਚ ਸ�ਜ	 ਪ�ਸ	 ਬ�ਠ ਕ	 ਵਸ�ਖ ਰ�ਜ ਅਤ	 ਵਸ�ਖ�� ਨ�� ਖਤਮ ਕਰਨ ਦ�ਆ� ਵ�ਉਤ�� ਬਣ�ਉਣ ਲ�ਗ	। ਇਹ ਕ,�ਝ 
ਹਇਆ। ਆਖਰ ਨ�� ਇਹ ਸਲ�ਹਕ�ਰ ਅ�ਗਰ	ਜ਼�� ਕਲ ਵ�ਕ ਗਏ,  ਵਸ�ਖ ਰ�ਜ ਨ�� ਖਤਮ ਕਰ ਗਏ ਅਤ	 ਕ.ਮ�ਰ ਦ� 
ਰ�ਜਭ�ਗ ਲ� ਕ	 ਸ,ਖ ਦ� ਸ�ਹ ਲ�ਣ ਲ�ਗ	।

ਹ,ਣ ਅ�ਗਰ	ਜ਼�� ਦ	 ਸ�ਹਮਣ	 ਇ�ਕ ਸ��ਲ ਸ� ਕ	 ਮ,ਗਲ�ਆ ਸਰਕ�ਰ ਜ ਵਪਛਲ	 ਕਈ ਸ= ਸ�ਲ�� ਤ1 ਭ�ਰਤ ਤ	 ਰ�ਜ ਕਰ 
ਰਹ� ਸ� ਇਸਨ�� ਵਕਸ ਨ	 ਵਹਲ�ਇਆ? ਇਸਦ� ਜ��ਬ ਵਮਲਵਦਆ� ਸ�ਰ ਹ� ਅ�ਗਰ	ਜ��, ਜ ਏ.�ਆਈ ਸਵਭਅਤ� ਨ�ਲ1 
ਕ,�ਝ ਸਵਭਅਕ ਹਨ,  ਨ	 ਵਸ�ਖ�� ਨ�� ਮ�ਰ ਕ	 ਨਹ� ਸਗ1 ਇਖਲ�ਕ� ਤ=ਰ ਤ	 ਖਤਮ ਕਰਨ ਦ� 4�ਸਲ� ਕ�ਤ�। ਪਰ ਇਹ 
4�ਸਲ� ਸ�ਡ	 ��ਸਤ	 ਸ�ਨ�� ਜ�ਨ1 ਮ�ਰਣ ਨ�ਲ1 �� ਘ�ਤਕ ਵਸ�ਧ ਹਇਆ ਹ�। ਅ�ਜ ਅਸ7 ਵਮ�ਟ� ਦ	 ਮ�ਧ ਹ�� ਵਸ�ਖ ਨਹ�। 
ਇਸ	 ਸਕ�ਮ ਦ	 ਅਧ�ਨ ਹ� ਚ�ਰ1 ਸ�ਖ�ਆ�, ਗ,ਰ ਵਬਲ�ਸ ਪ�ਤ.�ਹ� ਛ	�7 ਅਤ	 ਦਸ�7, ਬ�ਟ	 .�ਹ ਦ� ਵਲਵਖਆ ਵਸ�ਖ 
ਇਤਹ�ਸ, ਦਸਮ ਗ��ਥ ਅਤ	 ਹਰ ਸ�ਰ�ਆ� ਵਸ�ਖ ਧਰਮ ਨ�ਲ ਸਬ�ਵਧਤ ਗ,ਮ-ਨ�ਮ ਪ,ਸਤਕ�� ਬਜ਼�ਰ ਵ��ਚ ਵਲਖ ਕ	 ਰ�ਖ 
ਵਦ�ਤ�ਆ� ਗਈਆ�।

ਉਦ1 ਤ1 ਹ� ਵਸ�ਖ ਇਖਲ�ਕ� ਤ=ਰ ਤ	 ਖਤਮ ਹ,�ਦ	 ਹ,�ਦ	 ਅ�ਜ �	ਦ��ਤ�, ਐਸ. ਐਸ ਪ�. ਸ�ਧ� ਅਤ	 ਪ� ਕ	 ਵਗ�ਲ ਦ	 ਰ�ਪ ਵ��ਚ 
ਬ�ਕ� ਬ�ਚ	 ਹਨ। ਅਵਹ ਜ ਯ�ਨ��ਰਵਸਟ�ਆ� ਦ	 ਪ�=4�ਸਰ�� ਦ	 ਰ�ਪ `ਚ ਜ�� ਡ�.  ਮਵਹ�ਦਰ ਕ=ਰ ਵਗ�ਲ ਦ	 ਰ�ਪ ਵ��ਚ ਜ 
ਅਖ�ਉਤ� ਵਸ�ਖ ਬ�ਕ� ਬਚ	 ਹਨ ਇਨ2�� ਦ� ਝਲ� ਵ��ਚ ਤ�� ਬ�ਬ	 ਵ�ਰਸ� ਵਸ�ਘ ਨ	 ਆਪਣ� ਭ�ਠ� ਦ	 ਦ�ਣ	 ਪ�ਏ ਹਏ 
ਹਨ। ਇਨ2�� ਲਕ�� ਦ� ਆਪਣ� ਬਲ� ਤ�� ਕਈ ਹ� ਹ� ਨਹ�। ਇਹ ਤ�� ਬ�ਬ� ਜ� ਦ	 ਦ�ਵਣਆ� ਦ	 ਸ��ਦ ਨ�� ਉਗਲ 
ਉਗਲ ਕ	 ਬ�ਹਰ ਕ�ਢ ਰਹ	 ਹਨ।



ਆਓ ਹ,ਣ ਆਪ�� ਪ�. ਹਰਭਜਨ ਵਸ�ਘ ਪਵਟਆਲ� ਯ,ਨ��ਰਵਸਟ� ਦ	 ਝ�ਠ�� ਨ�� ਨ�ਗ� ਕਰ�ਏ
ਬਵਚਤ� ਨ�ਟਕ ਅਵਧਆਇ ਛ	���। ਵਜਉ ਵਜਉ ਪ�ਭ ਹਮ ਕ ਸਮਝ�ਯ॥ ਇਮ ਕਵਹ ਕ� ਇਹ ਲਕ ਪਠ�ਯ॥ 5॥ ਅਤ	, ਤਪ 
ਸ�ਧਤ ਹਵਰ ਮਵਹ ਬ,ਲ�ਯ॥ ਇਮ ਕਵਹਕ� ਇਹ ਲਕ ਪਠ�ਯ॥ 28॥ ਦਸਮ ਗ��ਥ ਪ�ਨ� 55 ਅਤ	 56॥ ਪ�ਕ�.ਕ, ਭ�ਈ 
ਚਤਰ ਵਸ�ਘ ਜ��ਨ ਵਸ�ਘ ਅ�ਵਮ�ਤਸਰ। ਇਸ ਅਵਧਆਇ ਵ��ਚ ਗ,ਰ� ਗਵਬ�ਦ ਵਸ�ਘ ਜ� ਕਲ1 ਇਹ ਅਖ��ਇਆ ਵਗਆ ਹ� 
ਵਕ ਮ5 ਵਜਥ	 ਹ	ਮਕ,�ਟ ਪ�ਬਤ ਹ� ਉਥ	 ਬ�ਠ ਕ	 ਤਪ ਕਰ ਵਰਹ� ਸ�। ਇਸ	 ਥ�� ਤ	 ਕਦ� ਪ��ਡ��� ਨ	 �� ਤਪ ਕ�ਤ� ਸ�। ਮ�ਨ�� 
ਪ�ਮ�ਤਮ� ਨ	 ਕਲ ਬਲ� ਕ	 ਇਸ ਲਕ (ਮ�ਤ ਲਕ)  ਵ��ਚ ਜ�ਣ ਲਈ ਵਕਹ�। ਪ�.  ਹਰਭਜਨ ਵਸ�ਘ ਜ� ਇਹ ਦ�ਸ ਵਕ 
ਹ	ਮਕ,�ਟ ਪ�ਬਤ ਵਕਸ	 ਹਰ ਲਕ ਵ��ਚ ਹ�? ਤ,ਸ7 ਤ�� ਉਤਰ ਦ	ਣ ਦ	 ਕ�ਬਲ ਹ� ਨਹ� ਹ ਇਸ ਕਰਕ	 ਇਸਦ� ਜ��ਬ ਮ5 
ਹ� ਦ	 ਵਦ�ਦ� ਹ��। ਹ	ਮਕ,�ਟ ਪ�ਬਤ ਤ�� ਇਸ	 ਮ�ਤ ਲਕ ਵ��ਚ ਹ�। ਯ�. ਪ�. ਦ�ਆ� ਪਹ�ੜ�ਆ� �� ਇਸ ਲਕ ਵ��ਚ ਹ� ਹਨ। 
ਵ4ਰ ਇਹ ਦ�ਸ ਵਕ ਦਸਮ ਗ��ਥ ਦ� ਰ�ਬ ਝ�ਠ ਵਕਉ ਬਲ ਵਰਹ� ਹ�?

ਇਸ	 ਹ� ਅਵਧਆਇ ਦ	 ਬ�ਦ 25 ਅਤ	 26 ਵ��ਚ ਰ�ਮ�ਨ�ਦ ਤ	 ਮਹ�ਦ�ਨ ਦ	 ਇਸ ਮ�ਤ ਲਕ ਵ��ਚ ਆਉਣ ਦ� ਵਜਕਰ 
ਹ� ਤ	 ਦਸਮ ਗ��ਥ ਦ	 ਰ�ਬ ਜ� ਵ4ਰ ਭ,�ਲ ਗਏ ਵਕ ਉਸਨ	 ਰ�ਮ�ਨ�ਦ ਨ�� ਪਵਹਲ�� ਭ	ਵਜਆ ਸ� ਜ�� ਮਹ�ਦ�ਨ ਨ��। ਇਸ ਕਰਕ	 
ਇਸ ਗ��ਥ ਦ� ਵਲਖ�ਰ� ਕਈ ਝ�ਠ� ਹ� ਹ�। ਗ,ਰ� ਗਵਬ�ਦ ਵਸ�ਘ ਜ� �ਰਗ� ਸ�ਚ� ਸ,ਚ� ਮਹ�ਨ ਯਧ�,  ਵਜਸਦ	 ਵਪਤ� 
.ਹ�ਦ,  ਮ�ਤ� ਵਸ�ਖ ਧਰਮ ਦ� ਪਵਹਲ� .ਹ�ਦ ਔਰਤ,  ਵਜਸਦ	 ਚ�ਰ ਬ�ਚ	 .ਹ�ਦ,  ਦ�ਦ� .ਹ�ਦ ਤ	 ਪੜਦ�ਦ� �� 
.ਹ�ਦ, ਵਲਖ�ਰ� ਨਹ� ਹ ਗ,ਰ� ਨ�ਨਕ ਪ�ਤ.�ਹ ਦ	 ਹ,ਕਮ�� ਮ,ਤ�ਬਕ ਤ�� ਕਈ �� ਮਨ,�ਖ ਇਹ ਨਹ� ਦ�ਸ ਸਕਦ� ਵਕ 
ਉਹ ਵਪਛਲ	 ਜਨਮ ਵ��ਚ ਕ� ਕਰਦ� ਸ�, ਵਕਥ	 ਸ� ਆਵਦ।

ਗਉੜ� ਚ	ਤ� ਮਹਲ� 1॥ ਕਤ ਕ� ਮ�ਈ ਬ�ਪ, ਕਤ ਕ	ਰ� ਵਕਦ� ਥ��ਹ, ਹਮ ਆਏ॥ ਅਗਵਨ ਵਬ�ਬ ਜਲ ਭ�ਤਵਰ ਵਨਪਜ	 
ਕ�ਹ	 ਕ�ਵਮ ਉਪ�ਏ॥ 1॥ ਮ	ਰ	 ਸ�ਵਹਬ� ਕਉਣ, ਜ�ਣ� ਗ,ਣ ਤ	ਰ	॥ ਕਹ	 ਨ ਜ�ਨ� ਅਉਗਣ ਮ	ਰ	॥ 1॥ ਰਹ�ਉ॥ ਪ�ਨ� 
156॥

ਗ,ਰ� ਸ�ਵਹਬ ਦ� 4,ਰਮ�ਣ ਹ� ਵਕ ਭ�ਈ ਮ�ਨ�� ਕ� ਪਤ� ਵਕ ਪਵਹਲ�� ਮ	ਰ� ਮ�� ਕ=ਣ ਸ� ਵਪਤ� ਕ=ਣ ਸ� ਤ	 ਮ5 ਵਕਹੜ� 
ਵਕਹੜ� ਜ�ਨ ਵ�ਚ1 ਹ,�ਦ� ਹਇਆ ਇਸ ਦ,ਨ�ਆ ਵ��ਚ ਆਇਆ ਹ�� ਤ	 ਹ,ਣ ਮ	ਰ	 ਵਪਤ� ਮ�ਤ� ਨ	 ਆਪਣ	 ��ਰਜ਼ ਤ1 ਮ5ਨ�� 
ਵਕਹੜ	 ਕ�ਮ ਲਈ ਪ�ਦ� ਕ�ਤ� ਹ�? ਇਨ2�� ਹ,ਕਮ�� ਦ	 ਬ��ਜ�ਦ �� ਅਸ7 ਇਹ ਵਕ�' ਮ�ਨ ਲਈਏ ਵਕ ਦਸਮ ਗ��ਥ ਸ�ਚ 
ਬਲ ਵਰਹ� ਹ�? 

ਇਹ, ਮਨ, ਕਰਮ� ਇਹ, ਮਨ, ਧਰਮ�॥ ਇਹ, ਮਨ, ਪ�ਚ ਤਤ, ਤ	 ਜਨਮ�॥ ਪ�ਨ� 415॥ 

ਜ	 ਇਹ ਮਨ ਪ�ਚ ਤ�ਤ ਤ	 ਪ�ਦ� (ਜਨਮ�)  ਹ,�ਦ� ਹ� ਤ�� ਜਦ1 ਪ�ਜ ਤ�ਤ ਮਰਨ �	ਲ	 ਖਤਮ ਹਏ ਤ�� ਮਨ �� ਖਤਮ ਹ 
ਵਗਆ। ਵਕਸ	 ਹਰ ਜਨਮ �	ਲ	 ਇਹ ਮਨ ਵਰਹ� ਹ� ਨ� ਤ� ਇਹ ਦ�ਸ ਵਕ ਹ	ਮ ਕ,�ਟ ਪ�ਬਤ ਤ	 ਤਪ ਕਰਨ ��ਲ	 ਗਵਬ�ਦ ਜ� 
ਜਦ ਮ�ਤ� ਗ,ਜਰ� ਦ	 ਕ,ਖ1 ਪ�ਦ� ਹਏ ਤ	 ਗਵਬ�ਦ ਰ�ਇ ਦ	 ਰ�ਪ ਵ��ਚ ਇਸ ਸ�ਸ�ਰ ਵ��ਚ ਆਏ ਉਹ ਵਕਹੜ	 ਵਦਮ�ਗ ਦ� 



ਵਕਹੜ� ਯ�ਦ .ਕਤ� ਨ�ਲ ਲ� ਕ	 ਆਏ ਸਨ? ਪ��ਪਰ���� ਬਦਲ�ਆ� ਜ� ਸਕਦ�ਆ ਹਨ ਵਕਉਵਕ ਇਹ ਵਸ�ਖ ਜਗਤ ਨ	 
ਘੜ�ਆ� ਹਨ ਪਰ ਵਸ�ਖ ਵਸਧ��ਤ ਜ ਗ,ਰ� ਗ��ਥ ਸ�ਵਹਬ ਵ��ਚ ਦਰਜ ਹਨ ਉਹ ਨਹ7 ਬਦਲ	 ਜ� ਸਕਦ	। ਇਸ ਕਰਕ	 ਹ� ਸ�. 
ਗ,ਰਬਖ. ਵਸ�ਘ ਕ�ਲ� ਅ4ਗ�ਨ� ਨ	 ਬਵਚਤ� ਨ�ਟਕ ਦ� ਵ�ਰਧ ਕ�ਤ� ਹ� ਤ	 ਨ�ਲ ਹ� ਇਹ �� ਦ�ਸ ਵਦ�ਤ� ਵਕ ਕ�ਜਰ 
ਕਵ�ਤ� ਪੜ2 ਕ	 ਅ�ਵਮ�ਤ ਨਹ� ਬਣ�ਇਆ ਜ� ਸਕਦ�। ਇਹ �� ਸ�ਚ ਹ� ਵਕ ਗ,ਰਬ�ਣ�, ਜ ਗ,ਰ� ਗ�ਥ ਸ�ਵਹਬ ਵ��ਚ ਦਰਜ 
ਹ�, ਇਸ ਤਰ2�� ਦ	 ਅ�ਵਮ�ਤ ਨ�� ਨਹ� ਮ�ਨਦ�। ਇਹ ਤ�� ਖ�ਡ	 ਬ�ਟ	 ਦ� ਪ�ਹ,ਲ ਹ�। ਵ4ਰ ਇਹ �� ਦ�ਸਣ� ਵਕ ਖ�ਡ	-ਬ�ਟ	 ਦ� 
ਪਹ,ਲ ਅ�ਵਮ�ਤ ਕਦ1 ਤ	 ਵਕ�' ਬਣ�?

ਤ,ਸ7 ਆਪਣ	 ਭ�.ਣ ਵ��ਚ ਇਹ ਕਵਹ ਰਹ	 ਹ ਵਕ ਗ,ਰ� ਗ��ਥ ਸ�ਵਹਬ ਪੜ2ਨ ਨ�ਲ ਮਨ,�ਖ ਸ�ਤ ਬਣਦ� ਹ� ਤ	 ਵਕਤ	 ਆਪਣ� 
ਸਮ�ਧ� ਵ��ਚ ਹ� ਨ� ਲ�ਨ ਰਵਹ ਜ�ਏ ਇਸ ਕਰਕ	 ਦਸਮ ਗ��ਥ ਪੜ2 ਕ	 ਮਨ,�ਖ ਵਸਪ�ਹ� ਬਣਦ� ਹ�। ਇਸ ਤਰ2�� ਕਰਕ	 
ਇਨ2�� ਦਹ� ਗ��ਥ ਦ	 ਸ,ਮ	ਲ ਤ1 ਹ� ਮਨ,�ਖ ਸ�ਤ-ਵਸਪ�ਹ� ਬਣ ਸਕਦ� ਹ�। ਇਸ ਬ�ਰ	 ਤ,ਹ�ਨ�� ਕ,�ਝ ਸ��ਲ

ੳ. ਇਹ ਗ�ਲ ਕਰਕ	 ਤ,ਸ7 ਸਰਕ�ਰ� ਬਲ� ਬਲਣ ਦ� ਪ,.ਟ� ਆਪਣ	 ਆਪ ਕਰ ਵਦ�ਤ�। ਇਨ2�� ਲ4ਜ਼�� ਨ�ਲ ਤ,ਸ7 ਗ,ਰ� 
ਗਰ�ਥ ਸ�ਵਹਬ ਜ� ਨ�� ਅਧ�ਰ� ਸ�ਬਤ ਕਰ ਵਦ�ਤ�। ਇਸ ਕਰਕ	 ਹ� ਦਮਦਮ� ਟਕਸ�ਲ, ਵਸ�ਖ ਰਵਹਤ ਮਰਯ�ਦ� ਦ� 
ਉਲ�ਘਣ� ਕਰਕ	 ਚ=ਕ ਮਵਹਤ� ਗ,ਰ� ਗ��ਥ ਸ�ਵਹਬ ਜ� ਦ	 ਤ,ਲ (ਬਰ�ਬਰ) ਦਸਮ ਗ��ਥ ਦ� ਪ�ਕ�. ਕਰਦ� ਹ�। ਇਹ ਵਸ�ਖ� 
ਨ�ਲ ਪ�ਰਣ ਰ�ਪ ਵ��ਚ ਧਰਹ ਹ�।
ਅ. ਅਵਹ ਦਸਮ ਗ��ਥ 1760 ਤ1 1780 ਤਕ ਅ�ਗਰ	ਜ਼�� ਨ	 ਵਲਖ��ਇਆ। ਉਦ1 ਤ	 ਹ,ਣ ਤ,ਹ�ਡ	 ਰ��ਹ� ਵਸ�ਖ� ਨ�� ਖਤਮ 
ਕਰਨ ਲਈ, ਗ,ਰ� ਵਸਧ��ਤ ਨ�� ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਬ��ਹਮਣ ਦ� ਮ�ਜ� ਵਜਉਦ� ਰ�ਖਣ ਲਈ ਹ�ਲ	 �ਸ�ਲ	 ਉਪਰ�ਲ� 
ਕ�ਤ� ਜ� ਵਰਹ� ਹ�। ਤ,ਹ�ਡ	 ਮ,ਤ�ਬਕ ਜ	 ਇਹ ਗ��ਥ ਦਸ�' ਗ,ਰ� ਨ	 ਵਲਵਖਆ �� ਹ� ਤ�� ਇਹ ਦ�ਸ ਵਕ ਗ,ਰ� ਅਰਜਨ 
ਪ�ਤ.�ਹ ਜ� ਨ	 ਵਕਹੜ� ਦਸਮ ਗ��ਥ ਪਵੜ2ਆ ਸ� ਸ�ਤ-ਵਸਪ�ਹ� ਬਣਨ ਲਈ? ਗ,ਰ� ਹਰਗਵਬ�ਦ ਸ�ਵਹਬ ਜ� ਨ	 ਵਕਹੜ� 
ਦਸਮ ਗ��ਥ ਪਵੜ2ਆ ਸ� ਸ�ਤ-ਵਸਪ�ਹ� ਬਣਨ ਲਈ? ਇਸ	 ਹ� ਤਰ2�� ਗ,ਰ� ਹਵਰ ਰ�ਇ ਜ�, ਗ,ਰ� ਹਵਰ ਵQ.ਨ ਜ�, ਵਪਤ� 
ਗ,ਰ� ਤ	ਗ ਬਹ�ਦਰ ਸ�ਵਹਬ, ਮ�ਤ� ਗ,ਜਰ� ਜ�, ਚ�ਰ ਸ�ਵਹਬਜ�ਦ	, ਭ�ਈ ਵਦਆਲ�, ਭ�ਈ ਸਤ� ਦ�ਸ, ਭ�ਈ ਮਤ� 
ਦ�ਸ ਜ� ਨ	 ਵਕਹੜ� ਦਸਮ ਗ��ਥ ਪਵੜ2ਆ ਸ� ਸ�ਤ-ਵਸਪ�ਹ� ਬਣਨ ਲਈ। ਭ�ਈ ਵਬਧ� ਚ�ਦ ਜ� ਤ	 ਹਰ ਅਨ	ਕ�� ਵਸ�ਘ-
ਵਸ�ਘਣ�ਆ� ਜ ਵਸ�ਖ ਧਰਮ ਦ� ਰ�ਖ� ਕਰਨ ਵਹਤ ਆਪਣ� ਜ�ਨ�� ��ਰ ਗਏ, ਆਪਣ	 ਬ�ਵਚਆ� ਦ	 ਟਟ	 ਕਰ��ਕ	 ਗਲ�� 
ਵ��ਚ ਹ�ਰ ਪ,ਆ ਗਏ ਪਰ ਸ� ਨਹ� ਕ�ਤ�, ਧਰਮ ਤ1 ਨਹ� ਹ�ਰ	 ਉਨ2�� ਵਕਹੜ	 ਦਸਮ ਗ��ਥ ਦ� ਮ,ਆਇਨ� ਕ�ਤ� ਸ�
ੲ. ਗ,ਰ� ਗ��ਥ ਸ�ਵਹਬ ਜ� ਦ� ਬ�ਣ� ਸਮ�ਧ�ਆ� ਲ� ਕ	 ਭਗਤ� ਕਰਨ ਦ	 ਵਸਧ��ਤ ਦ� ਜੜ2 ਪ,�ਟਦ� ਹ�। ਗ,ਰ� ਗ��ਥ ਸ�ਵਹਬ 
ਮ,ਤ�ਬਕ ਗ,ਣ ਧ�ਰਨ ਕਰਨ	 ਹ� ਭਗਤ� ਹ� ਹਰ ਕਈ ਭਗਤ� ਨਹ�:
ਚ,ਪ� ਚ,ਪ ਨ ਹ�ਈ ਜ	 ਲ�ਇ ਰਹ� ਵਲ� ਤ�ਰ॥ ਪ�ਨ� 1
ਸਵਭ ਗ,ਣ ਤ	ਰ	 ਮ� ਨ�ਹ� ਕਇ॥ ਵ�ਣ, ਗ,ਣ ਕ�ਤ	 ਭਗਵਤ ਨ ਹਇ॥ ਪ�ਨ� 4
ਮਨਮ,ਖ ਭਗਵਤ ਕਰਵਹ ਵਬਨ, ਸਵਤਗ,ਰ ਵ�ਣ, ਸਵਤਗ,ਰ ਭਗਵਤ ਨ ਹਈ ਰ�ਮ॥ {ਪ�ਨ� 768}



ਹ,ਣ ਅਸ7 ਜ�ਗ ਚ,�ਕ	 ਹ��। ਹ,ਣ ਤ,ਸ7 ਤ�ਜ	 ਪ�ਤ.�ਹ ਦ	 ਕ	ਸ ਵਕਲ� ਨ�ਲ ਬ�ਨ ਕ	 ਭਗਤ� ਕਰਨ ਦ� ਕਹ�ਣ� ਸ�ਨ�� ਨਹ� 
ਸ,ਣ� ਪ�ਓਗ	। ਓਹ �	ਲ� ਬ�ਤ ਚ,ਵਕਆ ਹ�।
ਪ�. ਹਰਭਜਨ ਵਸ�ਘ ਜ� ਵਕਤ	 ਮ	ਰ	 ਵਚਤ ਵ��ਚ ਭ,ਲ	ਖ� ਹ� ਨ� ਰਵਹ ਜ��	 ਪਵਹਲ�� ਇਹ ਦ�ਸਣ ਦ� ਵQਪ�ਲਤ� ਕਰਨ� ਜ� 
ਵਕ ਤ,ਸ7 ਵਜ�ਦਗ� ਵ��ਚ ਗ,ਰ� ਗ��ਥ ਸ�ਵਹਬ ਕਦ� ਪਵੜ2ਆ �� ਹ�? ਵ�ਚ�ਰਨ ਦ� ਗ�ਲ ਬ�ਅਦ ਵ��ਚ ਆ�	ਗ�।
ਭ�ਈ ਮਨ� ਵਸ�ਘ ਜ� ਬ�ਰ	 ਜ ਸ�ਚਨ� ਤ,ਸ7 ਦ	 ਰਹ	 ਹ ਵਕ ਉਸਨ	 ਗ,ਰ� ਗ��ਥ ਸ�ਵਹਬ ਜ� ਦ� ਬ�ਣ� ਦ� ਸਰ�ਪ ਵ�ਗ�ੜ 
ਵਦ�ਤ� ਜ ਸ�ਨ�� ਗ,ਰ� ਅਰਜਨ ਪ�ਤ.�ਹ ਜ� ਨ	 ਵਦ�ਤ� ਸ�। ਇਹ ਸ�ਚਨ� ਤ,ਸ7 ਵਕਸ ਪ,ਰ�ਣ	 ਠ�ਕ ਮ�ਨ	 ਜ� ਰਹ	 ਗ��ਥ ਦ	 
ਅਧ�ਰ ਤ	 ਦ	 ਰਹ	 ਹ? ਦਸਮ ਗ��ਥ ਦ� ਬ�ਣ� ਦ ਗ��ਥ�� ਦ	 ਰ�ਪ ਵ��ਚ ਸ� ਪਰ ਭ�ਈ ਮਨ� ਵਸ�ਘ ਜ� ਨ	 ਇਨ2�� ਦ ਗ��ਥ��, 
ਬਵਚਤ� ਨ�ਵਟਕ ਤ	 ਚਵਰਤ�ਪਵਖਯ�ਨ, ਨ�� ਵਮਲ� ਕ	 ਇ�ਕ ਗ��ਥ ਬਣ� ਵਦ�ਤ�। ਨ� ਇਹ ਸ�ਚ ਹ� ਨ� ਉਹ ਸ�ਚ ਹ�। ਤ,ਸ7 ਇਹ 
ਸ�ਚਨ� ਵਕਥ1 ਹ�ਸਲ ਕ�ਤ�?

ਮ�ਨ�� ਤ�� ਇ�ਜ ਲਗਦ� ਹ� ਵਕ ਤ,ਸ7 ਗ,ਰ� ਗ��ਥ ਸ�ਵਹਬ ਦ� ਬ�ਣ� ਤ1 ਜ�ਣ ਬ,�ਝ ਕ	 ਨ� ��ਕ4 ਬਣ ਰਹ	 ਹ। ਦ,ਨ�ਆ ਦ� 
��ਹਦ ਇਕ ਇ�ਕ ਗ��ਥ, ਗ,ਰ� ਗ��ਥ ਸ�ਵਹਬ, ਹ� ਜ ਸਮ,�ਚ� ਮਨ,�ਖਤ� ਨ�� ਮਨ,�ਖਤ� ਅਪਨ�ਉਣ ਦ� ਗ�ਲ ਕਰਦ� ਹ�। ਤ,ਹ�ਡ	 
ਬਚਨ ਹਨ: ਬ�ਦ� ਇਨਸ�ਨ�ਅਤ ਨ� ਭ,�ਲ ਜ��	 ਇਸ ਕਰਕ	 ਦਸਮ ਗ��ਥ ਦ� ਜਰ�ਰਤ ਹ�। ਆਓ ਹ,ਣ ਦ	ਖਦ	 ਹ�� ਦਸਮ 
ਗ��ਥ ਦ� ਸਮ,�ਚ� ਮਨ,�ਖਤ� ਲਈ ਪ�	ਰਨ�:

ਸਸ ਕ� ਗ,ਦ� ਗਖਰ� (ਭ�ਖੜ	 ਦ� ਕ�ਡ�) ਵਦਯ�॥ ਤ�ਤ	 ਅਵਧਕ ਦ,ਖਵਤ ਤਵਹ ਕ�ਯ�॥
ਚਵਰਤ� 378, ਅ�ਕ 5॥ ਕ� ਇਹ ਗ,ਰ� ਗਵਬ�ਦ ਵਸ�ਘ ਜ� ਦ� ਬ�ਣ� ਹ�?

ਸਕਲ ਜਗਤ ਮ� ਜ ਪ,ਰਖ, ਵਤ�ਯ� ਕ ਕਰਤ ਵਬਸ��ਸ॥ ਸ�ਵਤ ਵਦ�ਸ ਭ�ਤਰ ਤ,ਰਤ, ਹਤ ਤ�ਨ ਕ ਨ�ਸ॥ 11॥ ਜ ਨਰ 
ਕ�ਹ� ਵਤ�ਯ� ਕ ਦ	ਤ ਆਪਨ ਵਚ�ਤ॥ ਤ� ਨਰ ਕ= ਇਹ ਜਗਤ ਮ� ਹਤ ਖ,ਆਰ� ਵਨ�ਤ॥ 12॥ ਦਸਮ ਗ��ਥ, ਪ�ਨ� 829॥ 
ਇਸ ਜਗਤ ਵ��ਚ ਵਜਹੜ� �� ਮਨ,�ਖ ਇਸਤਰ� ਤ	 ਵ�.��. ਕਰ	ਗ� ਉਸ ਦ� ਸ�ਤ�� ਵਦਨ�� ਦ	 ਅ�ਦਰ ਅ�ਦਰ ਨ�ਸ ਹ 
ਜ��	ਗ� ਅਤ	 ਵਜਹੜ� ਆਪਣ	 ਵਦਲ ਦ� ਗ�ਲ ਔਰਤ ਨ�� ਦ�ਸ	ਗ� ਉਸਦ� ਇਸ ਜਗਤ ਵ��ਚ ਹਰ ਰਜ ਖ,ਆਰ� ਹ�	ਗ�। 
ਦ�ਸ ਔਰਤ�� ਦ� ਕ� ਕਰ�ਏ?

ਐਸ� 4ਬਤ ਦ,ਹ,�ਨ ਕ� ਜਰ�॥ ਜਨ,ਕ ਵQ.ਨ ਵਭ�ਖਭ�ਨ ਵਕ.ਰ�॥ 11॥ ਦ,ਹ�� ਹ�ਥ ਵਤਹ ਕ,ਚਨ ਮਰਰ�॥ ਜਨ ਖਯ 
ਵਨਧਨ� ਧਨ, ਟਰ�॥ 12॥ ਬ�ਰ ਬ�ਰ ਵਤਹ ਗਰ	 ਲਗ���॥ ਜਨ, ਕ�ਦ�ਪ ਕ ਦ�੍Yਰਪ, ਵਮਟ���॥ ਭਗਤ ਤ��ਵਹ ਜ�ਘ ਲ� ਕ��ਧ	॥ 

ਜਨ, ਦ�� ਮ�ਨ ਤਰਕਸਨ ਬ��ਧ	॥ 13॥ ਦ: ਗ��: ਪ�ਨ� 967॥ ਵਚ�ਤਰ 111॥

ਦਹ�� (ਵਪਆਰ ਕਰਨ ��ਵਲਆ�) ਦ� ਜੜ� ਇਸ ਤਰ2�� 4�ਬ ਰਹ� ਸ� ਵਜ�' ਵQ.ਨ ਤ	 ਉਨ2�� ਦ� ਵਪਆਰ� ਰ�ਧ� ਦ� ਜੜ� 
ਹ�	। ਦਹ�� ਹ�ਥ�� ਨ�ਲ ਮ,�ਮ	 ਇਉ ਮਰੜ	 ਜ� ਰਹ	 ਸਨ ਵਜ�	 ਕਈ ਗਰ�ਬ ਆਪਣ� ਗ��ਵਚਆ ਹਇਆ ਧਨ ਲ�ਭ ਵਰਹ� 



ਹ�	। ਉਹ ਬ�ਰ ਬ�ਰ ਔਰਤ ਨ�� ਗਲ	 ਗਲ� ਵਰਹ� ਸ� ਤ	 ਲ�ਤ�� ਮਵਢਆ� ਤ	 ਰ�ਖ ਕ	 ਕ�ਮ Q�ੜ� (ਸ�ਕਸ) ਕਰ ਰਹ	 ਸਨ। 
ਉਹ ਦਨ ਜ�ਣ	 ਇ�ਝ ਲ�ਗ ਰਹ	 ਸਨ ਵਜ�	 ਭ�ਥ	 ਵ��ਚ ਬ�ਧ	 ਹਏ ਤ�ਰ।

ਮਦਰ� ਕਰ ਮ�ਤ ਮਹ� ਭਭਕ�॥ ਬਨ ਮ� ਮਨ ਬ�ਘ ਬਚ� ਬਬਕ�॥ 53॥ ਦਸਮ ਗ��ਥ ਪ�ਨ� 42॥
ਹ,ਣ ਦ	ਖ ਪ�ਭ� ਜ� ਮਦਰ� ਪ�ਕ	 ਆਪ ਵਕ�' ਜ�ਗਲ ਵ��ਚ ਬੜਕ�� ਮ�ਰ ਰਹ	 ਹਨ॥

ਪ��ਤ ਕਰ	 ਪ�ਭ, ਪ�ਯਤ ਹ�॥ ਵਕਰਪ�ਲ ਨ ਭ�ਜਤ ਲ��ਡ ਕਟ�ਏ॥
ਇਸ ਤਰ2�� ਦ�ਆ� ਹਰ ਬਹ,ਤ ਸ�ਰ�ਆ� ਭ�ੜ�ਆ� ਉਦ�ਹਰਣ�� ਦਸਮ ਗ��ਥ ਵ��ਚ ਮ=ਜ�ਦ ਹਨ।

ਜਦ1 ਵQ.ਨ ਤ	 ਗਪ�ਆ� ਨ�� ਦ�ਤ� ਵਮਲ� ਵਦ�ਦ� ਹ� ਤ�� ਕ�� ਦਸਮ ਗ��ਥ ਵ��ਚ ਉਸਦ� ਵਜ਼ਕਰ ਇ�ਝ ਕਰਦ� ਹ�।
ਚ�ਰ ਪ�ਕ�ਰ ਕ ਭਗ ਕ�ਯ ਨਰ ਨ�ਰ ਹ,ਲ�ਸ ਜ�ਯ� ਮ� ਬਢ�ਕ�॥ ਆਸਨ ਕਕ ਕ	 ਬ�ਚ ਵਜਤ	 ਕਵਬ ਭ�ਖਤ ਹ� ਸ, ਸਭ� ਇਨ 

ਕ�ਕ�॥ ਬ�ਤ ਕਹ� ਅਨਰ,�ਧ ਕਛ� ਮਹਸਕ�ਇ ਤ��ਆ ਸ�ਗ ਨ�ਨ ਨਚ�ਕ�॥ 
ਵਜਉ ਹਮਰ� ਤ,ਮ ਹਇ ਰਹ� ਸ,�ਦਵਰ ਵਤਉ ਹਮਹ� ਤ,ਮਰ	 ਰਹ	 ਹ��ਕ�॥ 2205॥ ਦ. ਗ��ਥ ਪ�ਨ� 533.

ਇਸਤਰ� ਨ�ਲ ਨ�ਨ ਵਮਲ� ਕ	 ਕਕ .�.ਤਰ ��ਲ	 ਸ�ਰ	 ਆਸਨ�� ਵ�ਚ1 ਚ�ਰ ਵਕਸਮ ਦ	 ਆਸਨ ਕਰਕ	 ਜਦ1 ਭਗ ਕ�ਤ� 
ਤ�� ਹ�ਸ ਕ	 ਵQਸਨ ਜ� ਨ	 ਵਕਹ� ਵਕ ਜ	 ਤ�� ਮ	ਰ� ਹ ਕ	 ਰਹ� ਤ�� ਮ5 �� ਤ	ਰ� ਹ� ਹ ਜ����ਗ�। ਵQ.ਨ ਅ�ਤ�ਰ� ਵ��ਚ �� 

ਕ�� ਵQ.ਨ ਭਗ��ਨ ਨ�� ਕ�ਮ ��.ਨ� ��ਸ ਹਣ ਤ1 ਵਸ��ਏ ਹਰ ਕ,�ਝ ਨਹ� ਵਦਖ� ਵਰਹ�।

ਕ� ਜੜ ਪ��ਨਨ ਕ� ਆਸ� ਤਜ,॥ ਕ� ਰ,ਵਚ ਮ�ਵਨ ਆਉ ਮ,ਵਹ ਕ= ਭਜ,॥ ਕ� ਤ,ਵਹ ਕ�ਵਟ ਕਰ� ਸਤ ਖ�ਡ�॥ ਕ� ਦ� ਮਵਰ ਭਗ 
ਵਬਖ� ਲ�ਡ�॥ 11॥ ਦ. ਗ. ਪ�ਨ� 1267

ਸ,ਭਰ ਸ	ਜ ਊਪਰ ਬ�ਠ�ਯ॥ ਭ��ਗ, ਅ4�ਮ, .ਰ�ਬ, ਮ�ਗ�ਯ॥ ਵਪ�ਥਮ ਕਹ� ਵਨ�ਪ ਸ1 ਇਨ ਪ�ਜ�॥ ਬਹ,ਵਰ ਮ,ਝ� ਮਦਨ�ਕ,. 
ਦ�ਜ�॥ 8॥ ਚਵਰਤ� 402, ਦ. ਗ. ਪ�ਨ� 1356॥

ਦ,ਹ�� ਖ�ਟ ਪਰ ਬ�ਠ ਚੜ2�ਈ॥ ਚ�ਵਰ ਪਹਰ ਤ� ਸ1 ਕਵਰ ਭਗ�। ਭ	ਦ ਨ ਲਖ� ਦ�ਸਰ	 ਲਗ�॥ 1॥ ਇਹ ਵਬਵਧ ਤ� ਕ ਰਜ਼ 
ਬ,ਲ���॥ ਕ�ਮ ਭਗ ਕਵਰ, ਤ�ਵਹ ਪਠ���॥ 12॥ ਚਵਰਤ� 357, 1313॥

ਦਹ�� ਨ	 ਮ�ਜ	 ਤ	 ਬ�ਠ ਕ	 ਮਦਰ� ਪ�ਤ�, 12 ਘ�ਟ	 ਭਗ ਕ�ਤ�, ਦ�ਸਵਰਆ� ਨ�� ਪਤ� �� ਨਹ� ਚ�ਵਲਆ ਤ	 ਇਹ ਕ�ਮ ਇਸ 
ਤਰ2�� ਹਰ ਰਜ਼ ਹ,�ਦ� ਵਰਹ�।

ਪਸਤ ਭ��ਗ ਅ4�ਮ ਮ�ਗ��ਵਹ�॥ ਏਕ ਸ	ਵਜ, ਦਊ ਬ�ਵਠ ਚੜਹ��ਵਹ�॥ 7॥ ਕ�4ਵਹ ਹਤ ਰਸਮਸ	 ਜਬਹ�॥ Q�ੜ� ਕਰਤ 
ਦਊ ਵਮਵਲ ਤਬ ਹ�॥ ਭ�ਵਤ ਭ�ਵਤ ਤਨ ਆਸਨ ਲ� ਕ�॥ ਚ,�ਭਨ ਹ=ਰ ਅਵਲ�ਗਨ ਕ� ਕ	॥ 8॥ ਚਵਰਤ� 3665, 1319॥

ਪਸਤ ਭ�ਗ ਤ	 ਅ4�ਮ ਦਹ�� ਨ	 ਇਕ ਸ	ਜ ਤ	 ਬ�ਠ ਕ	 ਪ�ਤ�। ਬ�ਅਦ ਵ��ਚ ਭ��ਤ ਭ��ਤ ਦ	 ਚਹਲ ਮਹਲ ਕਰਕ	 ਭਗ ਕਰਕ	 
ਖ,.� ਪ��ਪ�ਤ ਕ�ਤ�।



ਬ	.ਰਮ� ਦ�ਆ� ਹ�ਦ�� ਪ�ਰ ਤ	 ਨ�ਗ� 4�ਹ. ਬਲ�
ਕ5 ਤ,ਵਹ ਕ�ਵਟ ਕਰ� ਸਤ ਖ�ਡ�॥ ਕ� ਦ� ਮਵਰ ਭਗ ਵਬਖ� ਲ�ਡ�॥ ਚਵਰਤ� 312, 1267॥

ਲ�ਨ� ਸਖ� ਪਠ�ਇ ਵਤਸ� ਘਵਰ॥ ਕ�� ਭਗ ਵਕਯ ਲਪਵਟ ਲਪਵਟ ਕਵਰ॥ ਏਕ ਤ,ਰਵਨ ਅਰ, ਭ��ਗ ਚੜ2�ਈ॥ ਚ�ਵਰ ਪਹਰ 
ਵਨਵਸ ਨ�ਵਰ ਬਜ�ਈ॥ 9॥ ਚਵਰਤ� 350 1307॥

ਵਕਸ	 ਯ�ਰ ਨ	 ਸਖ� ਨ�� ਘਰ ਬ,ਲ�ਕ	 ਭ�ਗ ਆਵਦ ਨ.� ਕਰਕ	 ਲਪਟ ਲਪਟ ਕ	 ਚ�ਰ ਪਵਹਰ ਜ�ਣ� 12 ਘ�ਟ	 ਔਰਤ ਨ�ਲ 
ਭਗ ਕ�ਤ�॥

ਆਚਰਨ-ਹ�ਣਤ�  ਦ� .ਰਮਨ�ਕ  ਪ�ਚ�ਰ
�� ਸ,�ਦਵਰ ਕ, ਕਛ� ਨ ਬਸ�ਯ। ਮ,ਲ�� ਕ	 ਸ�ਵਗ, ਭਗ ਕਮ�ਯ। ਬ�ਤ� ਰ�ਵਨ, ਭਰ� ਜਬ ਭਣ। ਵਤਹ ਪਹ,ਚ�ਇ, ਤਹ� ਵਤਨ 
ਦਯ॥ 9॥ ਐਸ� ਵਬਵਧ ਵਤਹ ਰਜ਼ ਬ,ਲ���॥ ਹਤ ਉਦਤ ਵ4ਰ�ਗ ਪਠ���॥ ਮਨ ਮ�ਨਤ ਕ	 ਕ	ਲਨ ਕਰ�॥ ਭ�ਵਤ ਭ�ਵਤ ਕ	 
ਭਗਨ ਕਰ�॥ ਚਵਰਤ� 135, 1011 ਉਸਦ	 ਆਦਮ� ਨ�� ਕਈ ਪਤ� ਹ� ਨਹ� ਚ�ਵਲਆ ਤ	 ਉਹ ਹਰ ਰਜ ਮ,ਲ�� ਦ	 ਨ�ਲ 
ਸ�ਰ� ਸ�ਰ� ਰ�ਤ ਭਗ ਕਰਦ� ਰਹ� ਤ	 ਵਦਨ ਚੜ2ਨ ਤ	 ��ਪਸ ਭ	ਜ ਵਦ�ਤ� ਜ��ਦ�। ਰ�ਜ� ਵਪਯਤ ਅਮਲ ਸਭ ਭ�ਰ�॥ 
ਭ�ਵਤ ਭ�ਵਤ ਸ1, ਭਗਤ ਨ�ਰ�॥ ਪਸਤ ਭ��ਗ ਅ4�ਮ ਚੜ2���॥ ਪਣ�ਲ	 ਪ� ਪਚ�ਸ ਕ, ਜ���॥ 3॥ ਚ�ਵਰ ਪਹਰ ਰਵਤ ਕਰ� 
ਅਵਧਕ ਸ,ਖ ਪ�ਇ ਕ�॥ ਹ, ਜ ਰ�ਨ� ਵਤਹ ਰਮ�, ਰਹ� ਉਰਝ�ਇ ਕ�॥ 4॥ ਚਵਰਤ� 245, 1159॥ ਰ�ਜ� ਬਹ,ਤ ਸ�ਰ� 
ਨ.� ਕਰਕ	 ਭ��ਤ ਭ��ਤ ਦ� ਔਰਤ ਨ�ਲ ਭਗ ਕਰਦ� ਤ	 ਵਜਹੜ� �� ਰ�ਣ� ਦ� ��ਰ� ਆਉਦ� ਉਹ ਬਹ,ਤ ਸ,ਖ ਪ�ਉਦ� 
ਵਕਉਵਕ ਰ�ਜ	 ਦ	 50 ਕ, ਵਪਆਲ	 ਪ�ਤ	 ਹ,�ਦ	।

ਕ�ਮ ਵQਯ����   ਦ� ਸ�ਕਤ�  ਟਰ	ਵਨ�ਗ
ਜਬ ਮਵਦ ਕਵਰ ਮਤ��ਰ� ਕ�ਯ॥ ਭ,ਜ ਤ	 ਪਕਵਰ ਸ	ਜ ਪਰ ਦ�ਯ॥ ਅਵਧਕ ਮ�ਵਨ ਰ,ਵਚ ਗਰ	 ਲਗ�ਣ॥ ਉਛਵਰ ਉਛਵਰ 
ਕਵਰ, ਭਗ ਕਮ�ਯ॥ ਭਗ ਕਰਤ ਤਰ,ਨ� ਬਵਸ ਭਈ॥ ਪਰ ਕ� ਤ' ��ਕ� ਹ�� ਗਈ॥ ਪਸਤ ਭ��ਗ ਅ4�ਮ ਮ�ਗ���॥ ਏਕ 
ਖ�ਟ ਪਰ ਬ�ਵਠ ਚੜ2���॥ ਹਵਸ ਹਵਸ ਕਵਰ ਦਊ ਜ��ਘਨ ਲ	ਹ�॥ ਰ�ਜ ਤਰ,ਵਨ ਕ= ਬਹ, ਸ,ਖ ਦ	ਹ�॥ 14॥ ਚਵਰਤ� 290, 
1235॥

ਬਜ਼�ਰ ਵ�ਚ1 ਵਲਜ�ਈ ਜ� ਰਹ� ਪ�ਲਕ� `ਚ ਬ�ਠ ਕ	 ਖ	ਹ ਖ�ਣ�।

ਬ�ਚ ਬਜ਼�ਰ ਪ�ਲਕ� ਗਈ॥ ਪਰਦਨ ਪ��ਵਤ ਛਰ ਕ� ਦਈ॥ ਤ	 ਕ�ਹ�� ਕ ਵਦ�.ਵਟ ਨ ਆ��। ਕ	ਲ ਕਮ��ਤ ਚਲ	 ਦਊ 
ਜ��5॥ 16॥ ਅਸਟ ਕਹ�ਰਨ ਕ	 ਕ�ਧ ਊਪਰ॥ ਜ��ਘ� ਲਈ ਮ�ਤ ਭ,ਜ ਦ�ਪਰ॥ 17॥ ਜਯ1 ਜਯ1 ਚਲ� ਪ�ਲਕ� ਜ���॥ 
ਤਣ1 ਪ��ਤਮ ਚਟਕ	 ਚਟਕ���॥ ਲਹ5 ਕਹ�ਰ ਪ�ਲਕ� ਚਰਕ�॥ ਤਯ1 ਤਯ1 ਗਹ� ਕ�ਧ ਵਦ�ੜ2 ਕਵਰ ਕ॥ 18॥ ਵਲਵਖ ਪਵਤਯ� 



ਡਰ� ਮਵਹ ਧਰ�॥ ਮ�ਤ ਵਪਤ� ਤਨ ਇਹ� ਉਚਰ�॥ ਨਰ ਸ,�ਦਰ ਮਕਹ ਯਹ ਭ�ਯ॥ ਤ� ਤ	 ਮ5 ਯਹ ਚਵਰਤ ਬਨ�ਯ॥ 20॥ 
ਚਵਰਤ� 119, 984॥ 

ਇਕ ਔਰਤ ਨ	 ਆਪਣ	 ਯ�ਰ ਨ�� ਆਪਣ	 ਨ�ਲ, ਪ�ਲਕ� ਦ	 ਪਰਦ	 ਕਰਕ	, ਵਬਠ� ਵਲਆ ਤ�� ਵਕ ਵਕਸ	 ਨ�� ਪਤ� ਨ� ਚ�ਲ	। 
ਪ�ਲਕ� ਅ�ਠ ਕ,ਹ�ਰ�� ਦ	 ਮਵਢਆ� ਤ	 ਉਠ�ਈ ਹਈ ਸ� ਤ	 ਉਹ ਆਪਣ	 ਯ�ਰ ਨ�ਲ ਖ,. ਹ ਕ	 ਘ�ਸ	 ਤ	 ਘ�ਸ� ਲ� ਰਹ� 
ਸ�। ਔਰਤ ਨ	 ਆਪਣ	 ਮ�ਤ� ਵਪਤ� ਨ�� ਇ�ਕ ਵਚ�ਠ� ਵਲਖ ਵਦ�ਤ� ਵਕ ਇਹ ਸ,�ਦਰ ਪ,ਰ. ਮ	ਰ	 ਮਨ ਨ�� ਭ�ਇਆ ਹ� ਇਸ 
ਕਰਕ	 ਮ5 ਇਹ ਚਵਰਤ� ਬਣ�ਇਆ ਹ�।

ਬਦ-ਇਖਲ�ਕ� ਦ� ਇ�ਤਹ� -  ਬਨ��ਟ�  ਵਲ�ਗ ਦ� .ਰਮਨ�ਕ  �ਰਤ1
ਕ�ਜਰ ਕਵ�ਤ� ਨ�ਲ ਭਰ� ਇਸ ਗ,ਰਮਵਤ-ਘ�ਤ� ਪ,ਸਤਕ ਵ��ਚ ਕ�ਮ-ਮ�ਰ�ਆ� ਤ���ਆ� �ਲ1 ਵਸਕ	 ਜੜਕ	 ਬਣ�ਏ ਗਏ 
ਬਨ��ਟ� (Artificial)ਮਰਦ ਗ,ਪਤ ਅ�ਗ ਚਪਟ� ਤ	 ਮ�ਰ� ਜ਼ਵਹਰ ਲਗ� ਕ	 ਪ,ਨ7 ਦ� ਰ�ਣ� ਨ�� ਖ	ਹ ਖ�ਣ ਦ� ਵQਯ� 
ਰ�ਹ7 ਮ=ਤ ਦ	 ਘ�ਟ ਉਤ�ਰਵਦਆ� ਦਵਸਆ ਵਗਆ ਹ�। ਟਵਕਯਨ ਕ� ਚਪਟ� ਉਰਬਸ�॥ ਮਮ ਮ�ਵਰ ਆਸਨ ਸ= ਕਸ�॥ 
52॥ ਵਬਖ ਕ ਲ	ਪ ਤ�ਨ ਮ= ਕ�ਯ॥ ਵਸ�ਵਹ ਵਰਝ�ਇ ਮ�ਗ ਕਰ ਲ�ਯ॥ 53॥ ਤ�ਕ ਭ	ਦ ਕਛ� ਨਵਹ ਜਨ�ਯ॥ ਉਰਬਵਸ 
ਕ= ਕਵਰ ਪ,ਰਖ ਪਛ�ਨਯ॥ ਚਵਰਤ� 109, 964॥

• ਪ�. ਹਰਭਜਨ ਵਸ�ਘ ਜ� ‘ਬਲ ਜ� ��ਵਹਗ,ਰ�’ ਆਖ ਜ� “ਸਵਤਨ�ਮ ��ਵਹਗ,ਰ�”। ਹ,ਣ ਇਹ ਦ�ਸਣ ਦ� ਵQਪ�ਲਤ� 
ਕਰਨ� ਜ� ਵਕ ਦਸਮ ਗ��ਥ ਵ�ਚ1 ਵਕਹੜ� ਇਨਸ�ਨ�ਅਤ ਝਲਕ�� ਮ�ਰਦ� ਹ�?

• ਦਸਮ ਗ��ਥ ਬ�ਰ	 ਭ�ਦ	 ਲ4ਜ਼ ਅਸ7 ਨਹ� �ਰਤਦ	 ਸਗ1 ਦਸਮ ਗ��ਥ ਸ�ਨ�� ਭ�ਦ	 ਲ4ਜ਼ ਵਸਖ� ਵਰਹ� ਹ�। ਕ� ਤ,ਸ7 
ਆਪਣ� ਕ,ੜ� ਕਲ ਇਸ ਬ�ਣ� ਨ�� ਕਦ� ਪਵੜ2ਆ ਹ�? ਜ	 ਨਹ� ਤ�� ਵਕਉ ਨਹ�?

• ਇਸ ਬ�ਣ� ਦ	 ਅਰਥ ਕਰਕ	 ਆਪਣ�ਆ� ਬਹ�-ਬ	ਟ�ਆ� ਨ�� ਵਸਖ�ਓ। ਵਹ�ਦ� ਵ4ਲਮ�� �	ਖਣ ਦ� ਵ4ਰ ਜਰ�ਰਤ ਹ� 
ਮ,ਕ ਜ�	ਗ� ਨ�ਲ	 ਤ,ਹ�ਡ	 ਸ�ਰ	 ਵਰ.ਤ	 ਨ�ਤ	 ਟ,�ਟ ਜ�ਣਗ	, ਇਨਸ�ਨ�ਅਤ ਖਤਮ ਹ ਜ��	ਗ�।

ਦਸਮ ਗ��ਥ ਦ	 ਉਪ�.ਕ�� ਨ�� ਗ,ਰ 4ਵਤਹ ਬ,ਲ�ਈ ਪ����ਨ ਹ�	 ਜ�।
ਗ,ਰ� ਪ�ਥ ਦ	 ਦ�ਸ,
ਅਸ7 ਹ�� - ਸ�.ਕ�ਰਜ ਵਸ�ਘ ਸ�ਧ� ਵ4ਲ�ਡ�ਲ4�ਆ, ਸ�. ਸਰਬਜ�ਤ ਵਸ�ਘ ਸ�ਕਰ�ਮ5ਟ, ਸ�. ਤਰਲਚਨ ਵਸ�ਘ ਦ,ਪ�ਲਪ,ਰ 
(ਸ�ਬਕ� ਮ5ਬਰ .�ਮਣ� ਕਮ	ਟ�), ਸ� ਗ,ਰਚਰਨ ਵਸ�ਘ (ਵਜਉਣ��ਲ� ਕਨ	ਡ�), ਵਗਅ�ਨ� ਹਰਵਜ�ਦਰ ਵਸ�ਘ ਲ,ਵਧਆਣ� 
(ਕ�ਨ	ਡ�), ਵਗ. ਅ�ਵਮ�ਤਪ�ਲ ਵਸ�ਘ ਸ�ਲਮ�� (USA) ਪ�. ਮ�ਖਣ ਵਸ�ਘ ਸ�ਕਰ�ਮ5ਟ, ਡ�. ਗ,ਰਮ�ਤ ਵਸ�ਘ ਬਰਸ�ਲ ਸ�ਨਹਜ	, 
ਵਪ��ਸ�ਪਲ ਸ�. ਜਸਬ�ਰ ਵਸ�ਘ ਰਪੜ, ਭ�ਈ ਅ�ਤ�ਰ ਵਸ�ਘ ਵਮ.ਨਰ� ਅਤ	 ਬ�ਬ� ਹਰਵਸਮਰਤ ਕ=ਰ ਖ�ਲਸ� (USA). 

ਗ,ਰਚਰਨ ਵਸ�ਘ (ਵਜਉਣ ��ਲ�) ਬਰ5ਪਟਨ, ਕ�ਨ	ਡ�।


