ਮਕਸੂਦ ਸਾਿਕਬ

ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫ਼ਕੀਰ ਸਾਈ ਂ ਦਾ--ਮਾਧੋ ਲਾਲ਼ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਾਫ਼ੀ ਦਾ ਬੋਲ ਏ:
ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫ਼ਕੀਰ ਸਾਈ ਂ ਦਾ, ਤਖ਼ਤ ਨਾ ਿਮਲਦੇ ਮੰ ਗੇ
ਅਰਥ ਏਸ ਬੋਲ ਦੇ ਈਹਾ ਕੀਤੇ ਜ$ਦੇ ਨ% ਜੋ ਸਾਈ ਂ ਦਾ ਫ਼ਕੀਰ ਹੁਸੈਨ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਏ, ਤਖ਼ਤ ਿਨਰਾ ਖ਼ਾਿਹਸ਼ ਯਾ
ਤਰਲੇ ਿਮਨਤ ਨਾਲ਼ ਨਹ+ ਿਮਲ ਜ$ਦੇ| ਇਨ-$ .ਤੇ ਜ਼ੋਰ+ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਪ1ਦਾ ਏ| ਸੋ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਿਨਰੀ ਖ਼ਾਿਹਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ
ਇਹਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਜਤਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜੋ| ਪੁੱ ਛ ਹੈ ਇਹ ਅਰਥ ਪੂਰੇ ਬੋਲ ਦੇ ਨ% ਯਾ ਅੱ ਧੇ ਦੇ ? ਕਾਹਲ਼ਾ ਵਲਦਾ ਤ$ ਇਹੋ
ਹੋਸੀ ਪਿਹਲਾ ਅੱ ਧ ਕਿਹਆ ਤ$ ਿਨਰਾ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੱ ਸ ਪਾ7ਦਾ ਏ| ਅਸਲ ਗੱ ਲ ਤ$ ਉਹਦਾ ਆਿਖਆ ਈ ਏ ਸੋ
ਅਰਥ ਤ$ ਇਹਾ ਈ ਹੋਸਨ ਿਜਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨ%| ਇਹ ਤ$ ਪੂਰੀ ਗੱ ਲ ਨਾ ਹੋਈ| ਪਿਹਲਾ ਅੱ ਧਾ ਰਲ਼ ਕੇ ਈ ਪੂਰੀ ਸਤਰ
ਬਿਣਆ ਏ| ਤਰਵ$ ਤੇ ਨਹ+ ਲੰਿਘਆ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਰਲੇ ਤ$ ਅਰਥ ਿਨਤਰਦੇ ਨ% ਪੂਰੇ ਦੇ| ਆਓ ਹ$ ਜ਼ਰੀ ਜੋੜ ਵੇਖੀਏ
ਅਧੂਰੇ ਅਰਥ ਪਾਸੇ ਧਰ ਕੇ| ਸਾਈ ਂ ਦਾ ਫ਼ਕੀਰ ਹੈ ਿਜਹਨੂੰ ਸਾਈ ਂ ਬਾਝ ਕੁਝ ਨਹ+ ਲੋ ੜੀਦਾ| ਖੋਹ ਧਰੋ ਤੇ ਧ<ਸ ਧੰ ਗਾਨ ਦਾ
ਇਨਕਾਰੀ| ''ਮ1'' ਤੇ ਹੌਮੇ ਤ> ਮੁਕਤ| ਸਾਈ ਂ ਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੋਇਆ| ਮੱ ਲਣ ਜਫ-ਨ ਦੇ ਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸਾਈ ਂ ਿਵਰੋਧੀ ਸਾਬਤ
ਕਰਦਾ| ਉਹ ਲੋ ਕਾਈ ਨੂੰ ਸਾਈ ਂ ਵੱ ਲ ਆਉਣ ਦੀ ਪ?ੇਰਨਾ ਦੇਸੀ ਯਾ ਸਾਈ ਂ ਦੇ ਉਲਟ ਤਖ਼ਤ ਵੱ ਲ ਜਾਵਣ ਦੀ? ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ
ਇਹ ਲੋ ਕਾਈ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਮੱ ਲਣ ਦੀ ਪ?ੇਰਨਾ ਨਹ+| ਤਖ਼ਤ ਮ$ਗਤ$ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਦੱ ਸ ਏ ਬਈ ਤਖ਼ਤ ਖੋਹਣ ਖੱ ਸਣ
ਲਈ ਉਹ ਿਕਵC ਧਰੋ ਕੰ ਮਾ7ਦੇ ਨ%| ਇਸੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਾ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਬੋਲ ਏ:
ਮਸਤਕ ਿਜਹਨ$ ਦੇ ਪਈ ਫ਼ਕੀਰੀ, ਭਾਗ ਿਤਹਨ$ ਦੇ ਚੰ ਗੇ
ਵਿਡਆਂਦੇ ਤ$ ਹੁਸੈਨ ਪਏ ਨ% ਉਨ-$ ਨੂੰ ਿਜਹਨ$ ਜੀਵਨ ਈ ਫ਼ਕੀਰੀ ਜਾਤਾ ਏ| ਫ਼ਕੀਰੀ ਹੋਸੀ ਤ$ ਤਖ਼ਤ ਨਾ ਰਿਹਸੀ|
ਖ਼ਲਕ ਦੇ ਭਾਗ ਤ$ ਫ਼ਕੀਰੀ ਨਾਲ਼ ਨ%| ਤਖ਼ਤ ਨਾਲ਼ ਨਹ+| ਤਖ਼ਤ ਤ$ ਰਿਹਣ ਈ ਨਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਸੀ| ਏਸ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਲਕ
ਦਾ ਕੰ ਮ ਤਖ਼ਤ$ ਦੀ ਰੜੀ ਕਢਣਾ ਏ, ਤਖ਼ਤ$ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਬਣਨਾ ਨਹ+| ਫ਼ਕੀਰੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਥਰ ਪਾਨਾ ਏ ਤਖ਼ਤ
ਉਸਰੱ ਗੇ ਪੱ ਧਰ ਕਰ ਕੇ| ਇਹੋ ਹੈ:
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