ਇਸ ਕੂੜ ਪੋਥੇ ਵ ਿੱ ਚ "ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10" ਦੇ ਵਸਰਲੇ ਖ ਹੇਠ, ਇਕ ਇਸਤਰੀ ਨੂੂੰ ਵਕਸੇ ੇਸ ਾ
ਨਾਲੋਂ

ੀ ਨੀ ੇਂ ਦਰਜੇ ਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ਵਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਿੱ ਪਚਾਪ ਇਹ ਬਵਚਤਿੱ ਰ

ਡਰਾਮਾਂ ੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ !
-: ਇੰ ਦਰਜੀਤ ਸ ੰ ਘ, ਕਾਨਪੁਰ
ਖੂਨ ਖੌਲ ਉਠਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦ ਮ ਗ੍ਰੰ ਥੀਏ ਇ ਕੂੜ ਸਕਤਾਬ ਦੇ ਪਾਜ ਖੋਲਣ ਵਾਸਲਆਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਵੱ ਢ ਦੇਣ ਅਤੇ
ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ੋਧਣ ਲਈ ਪੰ ਜਾਹ ਪੰ ਜਾਹ ਹਜਾਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਦ ਮ ਗ੍ਰੰ ਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ
ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱ ਬ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੇ, ਜੋ ਇ ਗ੍ੰ ਦ ਦੇ ਪੋਥੇ ਨੂੰ "ਦ ਮ ਬਾਣੀ" ਕਸਹ ਕੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸ ੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਇ ਅੱ ਗ੍ੇ
ਮੱ ਥੇ ਸਿਕਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਾਡੇ ਰਬੰ

ਦਾਨੀ ਗ੍ੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ੰ ਦੀ ਸਕਤਾਬ ਸਲੱਖੀ ਹੋ ਕਦੀ ਹੈ ਸਜ ਸਵੱ ਚ ਇਹ

ਸਲਸਖਆ ਹੋਵੇ ਸਕ ਇਨਹਾਂ ਇ ਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚਸਰੱ ਤਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾਰ ਵੀ ਪਛਤਾ ਸਰਹਾ ਹੈ।
ਇਨ ਇ ਸਤਰਨ ਕੇ ਚਸਰਤ ਅਪਾਰਾ॥ ਸਜ ਪਛੁਤਾਨਯੋ ਇਨ ਕਰਤਾਰਾ ॥ 25॥ ਕੂੜ ਸਕਤਾਬ ਪੰ ਨਾਂ 1278
ਗ੍ਲ ਇੱ ਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱ ਕਦੀ ! ਇਕ ਇ ਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਂ ਨਾਂ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਕਾਮ ਵਾ ਨਾਂ ਪੂਰੀ
ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਣ ਲਈ ਉਕ ਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਸਹ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕ ਇਕ ਵੇ ਵਾ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਸਹ ਕਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਾਨੇਹ ਦੇਂਦੀ ਹੋਈ ਕਸਹੰ ਦੀ ਹੈ, "ਸਕ ਸਜਹੜਾ ਪੁਰਖ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਹ ਦੁਸਜਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰ ਡਦਾ ਹੈ ਆਪ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰ ਸਡਆਂ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ : ਉਹ ਦੂਸਜਆਂ ਨੂੰ
ਠੱਗ੍ਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਕਦੀ ਵੀ ਠਸਗ੍ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਾਮੁਕ ਇ ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਸਚੱ ਤ ਇਕ ਸਛਨ ਸਵੱ ਚ ਚੁਰਾ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਉਨਹਾਂ ਇਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਭੋਗ੍ ਕਰਕੇ ਉਨਹਾਂ ਇ ਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰ ਨ ਭਾਉਂਦਾ ੁੱ ਖ ਸਦੰ ਦਾ ਹੈ ॥ 23॥ ਅਸੜਲ ॥
ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਦ ਪਸਹਰ ਤਕ ਇ ਤਰੀ ਨਾਲ ਭੋਗ੍ ਕਰਦਾ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਸਹਰਣਾਂ ਵਾਂਗ੍ ਉਛਲ ਉਛਲ ਕੇ ਨਾਸਗ੍ਨ
ਵਰਗ੍ੀਆਂ ਇ ਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਮ ਵਾ ਨਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੂਫੀ (ਨਸ਼ਾ ਨਾਂ ਕਰਣ ਵਾਲਾ) ਪੁਰਖ ਇ ਤਰੀ ਤੇ ਚੜਹਦੇ ਾਰ
ਹੀ ਕੰ ਬਦਾ ਹੋਇਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉ ਦਾ ਬੀਰਜ ਫੌਰਨ ਸਨਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉ ਨੇ ੰ ਭੋਗ੍ ਵਾਹ ਕਰਣਾਂ ਹੈ

॥24॥ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਡਸਗ੍ਆ ਆਪਣਾਂ ਵੀਰਜ ਉਹ ਮੂੰ ਹ ਅੱ ਡ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹੈ॥ ਉਹ ਉ ਇ ਤਰੀ ਅੱ ਗ੍ੇ ਸ ਰ ਝੁਕਾ ਕੇ
(ਸ਼ਰਮ ਾਰ ਹੋਕੇ) ਰਸਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥
॥ਛੰ ਦ ॥
ਜੇ ਅਮਲਨ ਕਹ ਖਾਇ ਖਤਾ ਕਬਹੂੰ ਨਸਹ ਖਾਵੈਂ ॥ ਮੂੰ ਸਡ ਅਵਰਨਸਹ ਜਾਸਹ ਆਪੁ ਕਬਹੂੰ ਨ ਮੂੰ ਡਾਵੈਂ॥
ਚੰ ਚਲਾਨ ਕੋ ਸਚੱ ਤ ਚੋਰ ਸਛਨ ਇਕ ਮਸਹਂ ਲੇਂ ਹੀ॥ ਭਾਂਸਤ ਭਾਂਸਤ ਭਾਸਮਨਸਨ ਭੋਗ੍ ਭਾਵਤ ਮਨ ਦੇਂਹੀ॥23॥ਅਸੜਲ॥
ਭਜਸਹ ਬਾਮ ਕੈਸਫਯੈ ਕੇਲ ਜੁਗ੍ ਜਾਮ ਮਚਾਵਸਹ॥ ਹਸਰਣਾ ਸਜਸਮ ਉਛਲਸਹ ਨਾਸਰ ਨਾਗ੍ਸਰਨ ਸਰਝਾਵਸਹ॥
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ੌਫੀ ਚੜਤਸਹ ਕਾਂਸਪ ਧਰਸਨ ਉਪਰ ਪਰੈਂ॥ ਹੋ ਬੀਰਜ ਖਲਤ ਹਵੈਜਾਸਹ ਕਹਾਂ ਜੜਹਰਸਤ ਕਰੈਂ॥24॥
ਬੀਰਜ ਭੂਸਮਸਗ੍ਸਰ ਪਰੈਂ ਤਕੈ ਮੁਖ ਬਾਇਕੈ॥ ਸਨਰਸਖ ਨਾਰ ਕੀ ਓਰ ਰਹੈ ਸ ਰੁ ਨਯਾਇਕੈ॥
ਕੂੜ ਸਕਤਾਬ ਪੰ ਨਾ 1161
ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਇਨਹਾਂ ਜੁਬਾਨ ਵਡਹ ਲੈ ਣ ਵਾਸਲਆਂ ਦੀ ਹੀ ਜੁਬਾਨ ਵੱ ਡਹ ਸਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਾਡੇ
ਰਬੰ ਦਾਨੀ ਮਹਾਨ ਗ੍ੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਭ ਕੁੱ ਝ ਸਲਖਣ ਵਾਲਾ ਾਸਬਤ ਕਰਕੇ ਉ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨਹਾਂ ਨੇ ਾਨੂੰ
ਕੀ ੋਧਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱ ਬ ਨੇ ਹੀ ੋਧ ਦੇਣਾਂ ਹੈ।
ਪਾਠਕੋ ! ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ਼ ਇ ਲੇ ਖ ਸਵੱ ਚ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਰਹਾ, ਸਕਉਂਸਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨਹਾਂ ਦ ਮ ਗ੍ਰੰ ਥੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ੁੰ ਡਾਗ੍ਰਦੀ
ਦੀਆਂ ਾਰੀਆਂ ਹੱ ਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਦੱ ਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਠਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਖਮਾਂ ਵੀ ਮੰ ਗ੍ ਲੈਂ ਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਲੇ ਸਕਨ ਤੁ ੀਂ ਆਪ
ਹੀ ੋਚੋ ਸਕ, ਕੀ ਇਹ ਸਕਤਾਬ ਾਡੇ ਅਮੀਰ ਇਸਤਹਾ ਅਤੇ ਗ੍ੌਰਵ ਮਈ ਸਵਰਾ ਤ ਨਾਲ ਇਕ ੋਚੀ ਮਝੀ ਾਸਜਸ਼
ਨਹੀਂ? ਸਜ ਕੌ ਮ ਸਵੱ ਚ ਮਾਤਾ ਗ੍ੁਜਰ ਕੌ ਰ ਜਹੀ ਪਤਨੀ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਦਾ ਸਵਲੱਖਣ ਇਸਤਹਾ ਹੋਵੇ ! ਸਜ ਕੌ ਮ ਦੇ
ਇਸਤਹਾ ਸਵੱ ਚ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਵਰਗ੍ੀ ਭੈਣ ਹੋਵੇ ! ਸਜ ਕੌ ਮ ਦਾ ਇਸਤਹਾ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਗ੍ ਕੌ ਰ ਵਰਗ੍ੀਆਂ
ਧੀਆਂ ਹੋਣ ! ਇ ਸਕਤਾਬ ਨੂੰ ਸਲਖਣ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਮਹਾਨ ਗ੍ੁਰੂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱ ਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਸਜਕਰ ਤਕ ਨਾ ਕਰੇ 'ਤੇ
ਇਹੋ ਸਜਹੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਬਨਣ ਦੀ ਸ ਸਖਆ ਦੇਵੇ ਸਕ ਆਪਣੀ ਕਾਮ ਵਾ ਨਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ
ੂਫੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਣ ਲਈ ਪਰੇਸਰਤ ਕਰੇ ?
ਇਕ ਇ ਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਸਹੰ ਦੀ ਲਾਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਅਪਣਾਂ ਨਾਲਾ ਖੁਲਵ
ਹ ਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਸਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਯਾਰ
ਨਾਲ ਭੋਗ੍ ਕਰੇ ਤੇ ਸਫਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਆਕੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਲਾ ਬੰ ਧਵਾਏ ਤੇ ਉ ਦਾ ਪਤੀ ਇਹ ੋਚਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਕ
ਸਕ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸਕੰ ਨੀ ਭੋਲੀ ਅਤੇ ਸ ੱ ਧੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗ੍ੁਰੂ ਇਹ ਸਲੱਖ ਕਦਾ ਹੈ ?
ਅਸੜਲ॥ ਏਕ ਸਦਵ ਸਤਨ ਸਮਹੰ ਦੀ ਲਈ ਮੰ ਗ੍ਾਇਕੈ ॥ ਲੀਸਪ ਆਪਨੇ ਹਾਥ ਪਸਤਸਹ ਸਦਖਰਾਇਕੈ॥
ਜਾਸਰ ਦੂ ਰੇ ੰ ਗ੍ ਯੋਂ ਕਹਯੋ ੁਧਾਸਰਕੈ॥ ਹੋ ਐਹੋ ਤੁਮਰੇ ਤੀਰ ਸਤਹਾਰੇ ਪਯਾਰਕੈ॥4॥
ਚੌਪਈ ॥ ਸਪਯ ਪਯਾਰੋ ਆਯੋ ਜਬ ਜਾਨਯੋ॥ ਜਾਰ ਦੂ ਰੇ ੰ ਗ੍ ਬਖਾਨਯੋ॥
ਮੈ ਅਬ ਹੀ ਲਘੁ ਕੇ ਸਹਤ ਜੈਹੋ ॥ ਆਸਨ ਨਾਰ ਤਵ ਪਾ ਬਧੈ ਹੋ ॥5॥
ਦੋਹਰਾ ॥ ਨਾਰ ਖੁਲਾਯੋ ਜਾਰ ਤੇ ਗ੍ਈ ਜਾਰ ਕੇ ਪਾਸ ॥ ਜਾਇ ਸਨਰਪਸਤ ਕੇ ੰ ਗ੍ ਰਮੀ ਰੰ ਚਕ ਸਕਯਾ ਨ ਤਰਾ ॥6॥ ਕੂੜ ਗ੍ਰੰ ਥ
ਪੰ ਨਾਂ 835
ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ! ਤੁ ੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗ੍ੇ ਸਕ ਇ ਉਮਰ ਸਵੱ ਚ ਵੀ ਇ ਬੰ ਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭ ਸਲਖਨ ਸਵੱ ਚ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਆਂਉਦੀ ? ਤੁ ੀਂ ਠੀਕ ਚ
ੋ ਦੇ ਹੋ ! ਮੈਂ ਇ ਉਮਰ ਸਵੱ ਚ ਇਹ ਭ ਸਲੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ
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ਸਵੱ ਚ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਸਡੱ ਗ੍ਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ । ਕਈ ਵਾਰ ਮਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਜਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਕਉਂਸਕ ਮੇਰੇ ਇਹ ਲੇ ਖ
ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਪੜਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇ ਸਕਨ ਇਹ ਸਲਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ! ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣ
ਲਈ ਸਤਆਰ ਹਾਂ ! ਸਕਉਂਸਕ ਜੇ ਾਡੇ ਵਰਗ੍ੇ ਲੋ ਗ੍ਾਂ ਨੇ ਕੌ ਮ ਤਕ ਇਹ ਭ ਕੁਝ ਨਾਂ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ, ਤੇ ਅੱ ਜ ਤਾਂ ਅ ੀਂ ਬੇਸ਼ਰਮ
ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱ ਲ ਨੂੰ ਾਡਾ ਗ੍ੁਰੂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ, ਸਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ "ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10" ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਕੇ ਇਹ
ਗ੍ੰ ਦ ਸਲਸਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰ ਥ ਦੋਖੀਆਂ ਨੇ ਇ ਗ੍ੰ ਦ ਦੇ ਿੋਕਰੇ ਨੂੰ ਗ੍ੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਾਸਹਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਮਾਲੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ
ਢੱ ਸਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਕ ਇ ਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰ ਜੀ ਨਾਲ ਬਨਹ ਕੇ, ਉ ਮੰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱ ਠਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱ ਬਕੇ, ਉ ਦੇ
ਾਮਹਣੇ ਹੀ ਉੱ ਪੁੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੰ ਜੀ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਕਾਮ ਵਾ ਨਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉ ਇ ਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਜੋ
ਮੰ ਜੀ ਹੇਠਾ ਦਸਬਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚ
ੋ ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਸਕ ੇ ਪੀਰ ਦਾ ਭੂਤ ਚੜਹ ਸਗ੍ਆ ਹੈ। ਉਹ
ਹੇਠਾ ਦਸਬਆ ਦਸਬਆ ਇਹ ਅਰਦਾ ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਹੇ ਭੂਤ ਮੇਰੀ ਇ ਤਰੀ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਅੱ ਗ੍ੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱ ਲ ਨਹੀਂ
ਕਰਾਂਗ੍ਾ। ਉਹ ਇ ਤਰੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਭਾਂਸਤ ਭਾਂਸਤ ਦੇ ਚੁੰ ਬਨ, ਆਸਲੰਗ੍ਨ ਅਤੇ ਆ ਨ ਬਣਾਂ ਕੇ ਚੰ ਗ੍ੀ ਤਰਹਾਂ ਭੋਗ੍ ਕਰ
ਲੈਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਸਵਦਾ ਕਰਕੇ, ਮੰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ ਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਥਲੋਂ ਕੱ ਢਦੀ ਹੈ। ਉ ਦਾ ਪਤੀ
ਇਹ ੋਚ ਕੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ ਉ ਦੀ ਣ
ੁ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉ ਦੇ ਪੀਰ ਦਾ ਭੂਤ ਉ ਦੀ
ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਚਲਾ ਸਗ੍ਆ ਹੈ। ਕੀ ਮੇਰਾ ਗ੍ੁਰੂ ਇਹੋ ਜਹੀਆਂ ਸ਼ਰਮ ਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਫੂਹੜ
ਕਹਾਨੀਆਂ ਸਲੱਖ ਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਇ ਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱ ਨੀ ਸਗ੍ਰੀ ਹੋਈ ਚਸਰਤਰ ਹੀਨ ਸਵਖਾ ਕਦਾ ਹੈ ? ਇ ਕੂੜ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਵੱ ਚ
ਤਾਂ ਇ ਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਸਲਸਖਆ ਅਤੇ ਭਸਰਆ ਸਪਆ ਹੈ ।
ਦੋਹਰਾ॥ ਖਾਿ ਾਥ ਸਦਰੜ ਬਾਂਸਧਕੈ ਔਧ ਸਦਯੋ ਉਲਿਾਇ ॥ ਚਸੜ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਪਰ ਤੁਰਤੁ ਜਾਰ ੰ ਸਗ੍ ਲਪਿਾਇ ॥10॥
ਅਸੜੱ ਲ ॥ ਭਾਂਸਤ ਭਾਂਸਤ ਸਤਹ ਸਤਰਯ ਕੌ ਜਾਰ ਬਜਾਇਕੈ ॥ ਭਾਂਸਤ ਭਾਂਸਤ ਕੇ ਆ ਨ ਲਏ ਬਨਾਇਕੈ ॥
ਚੁੰ ਬਨ ਆਸਲੰਗ੍ਨ ਲੀਨੈ ਰੁਸਚ ਮਾਸਨਕੈ ॥ ਹੋ ਤਰ ਡਾਸਰਯੌ ਜੜਹ ਰਸਹਯੋ ਮੋਨ ਮੁਸਖ ਠਾਸਨਕੈ॥
ਚੌਪਈ ॥ ਹਾਇ ਹਾਇ ਤਰ ਮਰਯੋ ਉਚਾਰੈ ॥ ਕਹਾ ਕਰਯੋ ਤੈ ਪੀਰ ਹਮਾਰੈ ॥ ਤੁਮੈ ਤਯਾਗ੍ ਮੈਂ ਅਨਤ ਨ ਧਾਯੋ ॥ ...
ਚੌਪਈ॥ ਜਾਰ ਭੋਗ੍ ਸਦਰੜ ਜਬ ਕਸਰ ਲਯੋ ॥ ਸਨਰਪ ਕੌ ਛੋਸਰ ਤਰੇ ਤੇ ਦਯੋ ॥ ਪਰਥਮ ਮੀਤ ਸਨਜੁ ਸਤਰਯ ਨੈ ਿਾਰਯੋ ॥
ਬਹੁਰ ਅਸਨਕੈ ਰਾਵ ਉਠਾਰਯੌ ॥ ਬੰ ਧਨ ਛੁਿੇ ੁ ਥਾਨ ਵਾਰਯੋ ॥ ਸਤਰਯ ਕੌ ਚਸਰਤ ਨ ਸਜਯ ਮੈ ਧਾਰਯੋ ॥15॥1॥ ਕੂੜ
ਸਕਤਾਬ ਪੰ ਨਾਂ 1018
ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ! ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਸਗ੍ਆ ਹੈ ਸਕ ਇ ਕੂੜ ਸਕਤਾਬ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਭੋਗ੍ ਪਾ ਹੀ ਦੇਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੱ ਲੀ ਵੀ
ਅ ੀਂ ਇਹ ਚ
ੋ ਦੇ ਰਹੇ ਸਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇ ਸਵੱ ਚ ਕੇੜਹੀ ਬਾਣੀ ਗ੍ੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੇੜਹੀ ਸਮਲਾਵਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਕਤਾਬ ਸ ੱ ਖੀ
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ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਲੈ ਡੁੱ ਬੇਗ੍ੀ।
ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ! ਇ ਕੂੜ ਪੋਥੇ ਸਵੱ ਚ ਇਕ ਵੀ ਪੰ ਗ੍ਤੀ ਮੇਰੇ ਗ੍ੁਰੂ ਦੀ ਸਲੱਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗ੍ੁਰੂ ਪਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਆਰ
ਦੀ ਅ ੀਂ ਇਜੱ ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ! ਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗ੍ੜਾ ਨਹੀਂ ! ਲੇ ਸਕਨ ਸਕਤੇ ਇਹ ੋਚਦੇ ੋਚਦੇ ਹੋਰ ਦੇਰ ਨਾਂ ਹੋ
ਜਾਵੇ ! ਸਕਤੇ ਗ੍ੁਰੂ ਪਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਰ ਸ਼ਰਧਾ, ਅੰ ਨਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੁਹਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾਂ ਸਢੱ ਗ੍ ਪਵੇ
। ਾਡੇ ਅਮੀਰ ਸਵਰ ੇ ਨੂੰ, ਗ੍ੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਾਸਹਬ ਜੀ ਦੇ ਪਸਵੱ ਤਰ ਸ ਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸ ੱ ਖੀ ਦੇ ਫਲ ਫੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਕੂੜ ਪੋਥਾ ਹੌਲੀ
ਹੌਲੀ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਵਕਤ ਰਸਹੰ ਸਦਆਂ ਹੀ ਜਾਗ੍ ਜਾਉ ! ਸਕ ੇ ਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗ੍ੋ, ਸਕ ੇ ਦੀ ਨਾ ਮੰ ਨੋਂ ! ਇਕ ਵਾਰ
ਇ ਗ੍ੰ ਦ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪੋਥੇ ਨੂੰ ਖੋਲਹ ਕੇ ਗ੍ੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕ ਵੱ ਿੀ 'ਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ! ਭ ਕੁੱ ਝ ਾਮਹਣੇ ਆ
ਜਾਵੇਗ੍ਾ !
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