
ਹਮੂ ਗੁਰ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਹਮੂ ਨਾਨਕ ਅਸ

ਹਮੋ ਨਾਨਕ ਅਸ ਹਮੋ ਅੰਗਦ ਅਸ।।

ਹਮੋ ਅਮਰਦਾਸ ਅਫ਼ਜ਼ਲੋ ਅਮਜਦ ਅਸ।।੨੨।।

ਅੰਦਰ� ਨਾਨਕ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਅੰਗਦ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ।

ਬਖ਼ਿਸ਼ਸ਼ ਅਤੇ ਵਡੀ ਵਿਡਆਈ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਮਰਦਾਸ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ।੨੨।

ਹਮੋ ਰਾਮਦਾਸੋ ਹਮੋ ਅਰਜਨ ਅਸ।।

ਹਮੋ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਅ�ਮੋ ਅਹਸਨ ਅਸ।।੨੩।।

ਉਹੀ ਰਾਮਦਾਸ ਅਤੇ ਉਹੀ ਅਰਜਨ ਹੈ।

ਸਭ ਤ� ਵਡਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ।੨੪।

ਹਮੂ ਅਸ ਹਿਰਰਾਇ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ।।

ਬਦੋ ਆਸ਼ਕਾਰਾ ਹਮਹ ਪਸ਼ੁ ਰੂ।।੨੪।।

ਉਹੀ ਹਿਰਰਾਇ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਹੈ,

ਿਜਸ � ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਾਫ਼ ਪ�ਗਟ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।੨੪।

ਹਮੂ ਹਿਰਿ�ਸ਼ਨ ਆਮਦਹ ਸਰ ਬੁਲੰਦ।।

ਅਜ਼ੋ ਹਾਿਸਲ ਉਮੀਦ ਹਰ ਮੁਸਤ ਮੰਦ।।੨੫।।

ਉਹੀ ਿਸਰ-ਕਢ ਅਤੇ ਸਭ ਤ� ਵਖਰਾ ਹਿਰਿ�ਸ਼ਨ ਹੈ

ਿਜਸ ਤ� ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੰਦ ਦੀ ਆਸ ਪਰੂੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।੨੫।

ਹਮੂ ਅਸ ਤੇਗ਼ੇ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ।।

ਿਕ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਆਮਦ ਅਜ਼ ਨੂਿਰ ਊ।।੨੬।।

ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ।

ਿਜਸ ਿਵਚ� ਿਨਕਲਦੇ ਨੂਰ ਤ� ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਪ�ਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।੨੬।

ਹਮੂ ਗੁਰ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਹਮੂ ਨਾਨਕ ਅਸ।।



ਹਮੂ ਰਤਨ ਜਹੌਰ ਹਮੂ ਮਾਣਕ ਅਸ।।੨੭।।

ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਹੈ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ।

ਉਹੀ ਰਤਨ ਹੈ ਉਹੀ ਹੀਰਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮਾਣਕ ਹੈ, ਭਾਵ, ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਉਹ
ਆਪ ਹੀ ਹੈ।

ਉਪਰ ਿਦਤੀਆਂ ਸਭ ਸੱਤਰਾ,ਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਰਿਚਤ 'ਜਤੋ ਿਬਗਾਸ'
ਿਵਚ� ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਛਤਰ
ਛਾਇਆ ਿਵਚ, ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਾਲ ਅੰਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਹ ਸੱਚ,
ਦਸਵ� ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਤ� ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ�ੰਥ
ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤ� ਵੀ।

ਦਸਵ� ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ, ਬਿਚਤ� ਨਾਟਕ ਿਵਚ �ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ � ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਿਹਬ ਮੰਿਨਆਂ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਿਹਬ � ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਿਹਬ ਵਜ�
ਪਛਾਿਣਆ ਿਗਆ - 'ਸ�ੀ ਨਾਨਕ ਅੰਗਿਦ ਕਿਰ ਮਾਨਾ।। ਅਮਰਦਾਸ
ਅੰਗਦ ਪਿਹਚਾਨਾ।।' ਅਗ� �ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ
ਸਾਿਹਬ, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਿਹਬ ਕਹਾਏ। ਇਸ ਰਾਜ਼ � ਸਾਧ ਜਨਾ,ਂ
ਭਗਤ ਜਨਾ,ਂ ਗੁਰਿਸਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਿਲਆ ਪਰ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ
- 'ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਾਯੋ।। ਸਾਧਨ ਲਖਾ ਮੂੜ ਨਿਹ ਪਾਯੋ।।'
ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਹਨ। ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ �ਰਮਾਣ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ�ਾਂ � ਵਖ ਵਖ ਕਰ ਕੇ ਜਾਿਣਆ ਹੈ ਪਰ
ਿਕਸੇ ਿਵਰਲੇ ਨੇ ਇਨ�ਾਂ ਸਭ � ਇਕੋ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪਛਾਿਣਆ ਹੈ। ਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ
ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ � ਇਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਜਾਿਣਆ ਹੈ, ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੁਕਤ
ਪਦਾਰਥ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੇਦ � ਸਮਝੇ ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਪ�ਾਪਤੀ ਸੰਭਵ
ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ - 'ਿਭੰਨ ਿਭੰਨ ਸਭਹੂੰ ਕਿਰ ਜਾਨਾ।। ਏਕ ਰੂਪ ਿਕਨਹੂੰ
ਪਿਹਚਾਨਾ।। ਿਜਨ ਜਾਨਾ ਿਤਨ ਹੀ ਿਸਿਧ ਪਾਈ।। ਿਬਨੁ ਸਮਝੇ ਿਸਿਧ
ਹਾਿਥ ਨ ਆਈ।।'

ਉਪਰ ਿਦਤੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਿਪਛੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਗੁਰੂ ਗ�ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਦਰਜ
ਬਾਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਜਿੋਤ ਦਾ, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ



ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਨੰਾ ੯੬੬ ਤੇ, ਇ� ਅੰਕਤ ਹੈ ਿਕ ਉਹੀ
ਜਿੋਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਿਸਰਫ਼, ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਾਇਆ ਹੀ ਪਲਟੀ ਹੈ,
ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਿਵਚ ਿਮਲਾ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਸਮੁਚੇ ਿਵਚ ਜਿੋਤ ਸਮਾ ਿਦਤੀ ਅਤੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ (ਿਸਖੀ) ਦੇ ਤਖ਼ਤ � ਮੱਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ - 'ਜਿੋਤ ਓਹਾ
ਜਗੁਿਤ ਸਾਇ ਸਿਹ ਕਾਇਆ ਫੇਿਰ ਪਲਟੀਐ।।..ਨਾਨਕੁ ਕਾਇਆ ਪਲਟੁ
ਕਿਰ ਮਿਲ ਤਖਤੁ ਬੈਠਾ ਸੈ ਡਾਲੀ।।..ਜਿੋਤ ਸਮਾਣੀ ਜਿੋਤ ਮਾਿਹ ਆਪੁ ਆਪੈ
ਸੇਤੀ ਿਮਿਕਓਨੁ।।' ਇਕ ਹੋਰ ਨ� ਟ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ਿਕ ਿਸਖ ਵੀ ਗੁਰੂ
ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆ,ਂ ਭਾਵ ਿਹੱਸਾ ਹੀ ਹਨ।

ਪਨੰਾ ੯੬੮ ਤੇ, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਿਹਬ � ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਦਆ,ਂ ਉਨ�ਾਂ �
ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ, ਉਨ�ਾਂ � ਹੀ ਭਾਈ ਲਿਹਣਾ, ਭਾਵ, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ
ਸਾਿਹਬ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ � ਹੀ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਿਹਬ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ -
'ਨਾਨਕੁ ਤੂ ਲਹਣਾ ਤੂਹੈ ਗੁਰੁ ਅਮਰੁ ਤੂ ਵੀਚਾਿਰਆ।।..ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚਹੁ
ਜਗੁੀ ਪਚੰਾਇਣੁ ਆਪੇ ਹੋਆ।।' ਅਤੇ ਸਪਸ਼ੱਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬਚਨ ਹੈ ਿਕ ਪਜੰਵ�
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਵਧ
ਸਪਸ਼ੱਟਤਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇ ਿਕ ਦਸ ਦੇ ਦਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਕ ਹੀ ਹਨ, ਿਸਰਫ਼
ਰੂਪ ਹੀ ਵਟਾਏ ਹਨ !

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹ� ਛੱਡੀ। ਸ�ੀ ਗੁਰੂ
ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਕਰਤਬਾਂ � ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦੇ ਮਨਾਂ ਿਵਚ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ
ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਵਚ ਦਸ ਿਦਤਾ ਿਕ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਦੀ
ਮੂਰਤ ਸੁਆਰ ਲਈ - 'ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਿਟ ਕੈ ਮੂਰਿਤ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ
ਸਵਾਰੀ।।', ਵਾਰ ੧:੪੮.

ਇਹ ਸਾਰੇ �ਰਮਾਣ ਿਬਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਸਾਿਹਬ ਤ� ਦਸਵ� ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਕ ਇਕ ਹੀ ਜਿੋਤ ਹਨ, ਜਗੁਿਤ, ਪ�ਭੂਸਤਾ
Sovereignty ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਵਖਰਾ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਭੁਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ, ਇਕ ਹੀ ਲੜੀ ਿਵਚ
ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਵਖ ਵਖ ਨਜ਼ੱਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹ� ਵੇਖੇ ਜਾਣੇ



ਚਾਹੀਦੇ। ਉਨ�ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਇਕ ਸਾਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਨਹ�।
ਿਬਨਾਂ ਪੜ�ੇ, ਿਬਨਾਂ ਸਮਝ,ੇ ਕੋਈ ਟੀਕਾ-ਿਟੱਪਣੀ ਕਰਨੀ, ਿਸਰਫ਼ ਅਿਗਆਨਤਾ
ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਿਫ਼ਰ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਿਜ਼ਸ਼।
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