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ਕਰਿਮੰਦਰ - ਅਿਮੰਤ੍ ਵੇਲਾ
Karminder Singh Amrit Vela Audio Textual (included black Gurmukhi text below)
Note: The green text is the English translation of the Punjabi version.  Comments are made in
red.  We added the English translation of the verses (in blue italics) by Sant Singh Khalsa.
(We have attempted to make as faithful a reproduction of the audio narrative by Karminder)

ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਿਤਹ॥
Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

ਅਿਮੰਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਦ ੇਿਵਚ ਸਾਡ ੇਗਰੁਮਖੁ ਿਪਆਰ ੇਵੀਰ  ਨ, ਵੀਰ ਨ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤ ਾਹ ਦੇ ਇਕ

ਬਦ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ।
On the matter of amrit vela, Guru Ramdas shabad below was referred to by my beloved
Gurmukh brother.

ਗਰੁ ਸਿਤਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਿਸਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕ ੇਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਿਧਆਵੈ
One who calls himself a Sikh of the Guru, the True Guru, shall rise in the early morning
hours and meditate on the Lord's Name.

ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪਰਭਾਤੀ, ਇਸਨਾਨ ਕਰੇ ਅਿਮੰਤ ਸਰ ਨਾਵੈ।
Upon arising early in the morning, he is to bathe, and cleanse himself in the pool of nectar.

ਅਗਰ ਅਸ ਇਸ ਬਦ ਦੇ ਬਹਰੂਨੀ ਜਾ ਬਾਹਰੀ ਜਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੇ ਿਵਚ literal ਅਤੇ physical ਇਸ ਦ ੇਅਰਥ

ਕਰਨ ਦੀ ਕੋ ਸ ਕਰੀਏ ਕੇ ਗਰੁ ੂਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤ ਾਹ ਿਸਖ ਦੀ ਮਿਰਆਦਾ ਦਸ ਰਹੇ ਨ ਕ ੇਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਨਾਵ,ੇ ਤੇ

ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕ ੇਿਫਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ ੋਹ ੈਿਨਤਨਮ ਨਾਮ ਿਸਮਰਨ ਕਰੇ ਤ ਇਸਤਰ ਇਹਦ ੇਅਰਥ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ

ਇਸ ਦ ੇਿਵਚ ਦੋ ਵਡੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡ ੇਸਹਾਮਣੇ ਅੳਂਦ ੇਹਨ, ਤੇ ਉਹਨ  ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਮ ੈਤੁਹਾਡ ੇਸਹਾਮਣੇ ਰਖਣੀ ਹੈ
If we translate the shabad (not really shabad but verses SGGS 305 L16) literally, then Guru
Ramdas is relating the Sikh Maryada, that the Sikh should get up in the morning and take a
bath and then recite the Nitnam and perform meditation.  By doing this there are TWO BIG
PROBLEMS we face, which I will put forward to you.

ਪਿਹਲਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹ ੈਿਜਸ ਨੰੂ ਆਪ  ਅੰਗਰੇਜੀ ਦ ੇਿਵਚ sequencing problem ਕਿਹੰਦੇ ਹ , ਭਾਵ ਤਰਤੀਬ ਦਾ

ਮਸਲਾ ਹੈ ਿਕੳਕੇ ਇਹਦ ੇਿਵਚ ਪਾਤ ਾਹ ਕਿਹ ਰਹ ੇਹਨ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਿਧਆਵੈ। ਪਿਹਲੇ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ

ਅਗਰ ਬਹਰੂਨੀ physical  ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਲਈਏ ਤੋ ਭਲਕ ੇਉਠ , ਪਿਹਲੇ ਉਠ  ਕੇ ਨਾਮ ਿਧਆਵ ੈਤੇ ਉਦਮ ਕਰੇ

ਭਲਕੇ ਪਰਭਾਤੀ, ਇ ਨਾਨ ਦੀ ਗਲ ਬਾਦ ਿਵਚ ਅ ਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ, sequencing ਇੰਜ ਹੈ ਕੇ ਪਿਹਲੇ ਉਠ,

ਿਫਰ ਨਾਮ ਿਧਆਵ,ੈ ਿਨਤਨਮ ਨਾਮ ਿਸਮਰਨ ਕਰਕ ੇਤੇ ਉਸ ਤੋ ਬਾਦ ਇ ਨਾਨ ਕਰੇ, ਿਕੳਕੇ ਇ ਨਾਨ ਦਜੂੀ

ਪੰਗਤੀ ਿਵਚ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀ ਬਹਰਨੂੀ ਅਰਥ physical ਅਰਥ, ਬਾਹਰੀ ਅਰਥ ਕਰੀਏ,
The first problem is a “sequencing problem”.  This is because Patshah (Guru Ram Das) is
saying GET UP TOMORROW AND RECITE NAAM (ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਿਧਆਵ)ੈ.  Taking it
PHYSICALLY this means get up early hours of the morning before sunrise and FIRST recite
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Naam; the question of a bath only comes up next.  Meaning the sequencing is FIRST get up
and RECITE NAAM and AFTER THAT take BATH because the BATH is referred to in the
second verse.  This is based on physical meaning.

ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪੰਗਤੀ ਿਵਚ ਜਦੋ ਪਾਤ ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦ ੇਨ ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪਰਭਾਤੀ,

ਇ ਨਾਨ ਕਰੇ ਅਿਮੰਤ ਸਰ ਨਾਵ।ੈ
The second problem is in the second verse when Patshah says

ਹਣੁ ਜੇ ਇਹਨੰੂ ਬਹਰਨੂੀ ਲਈਏ ਤ ਪਾਤ ਾਹ ਇੰਜ ਕਹੇ ਰੇ ਜਾਪਦ ੇਨ, ਕ ੇਿਸਖ ਦੀ ਮਿਰਆਦਾ ਇਹ ਹ ੈਕ,ੇ ਅਿਮੰਤ

ਸਰ ਦ ੇਿਵਚ ਜਾ ਕ ੇਨਉਣਾ ਕਰੇ physical ਇ ਨਾਨ ਬਾਦ ਅਿਮੰਤ ਸਰ ਦੇ ਿਵਚ। ਤੋ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਕੇ ਅਿਮੰਤ

ਸਰ ਿਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹ।ੈ ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪਕ ੋਿਫਰ ਇਹ ਗਲ ਉਲਟ ਜਾਪਦੀ ਹ ੈਿਕੳਕੇ ਪਾਣੀ ਸਭ ਥ  ਦਾ

ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਿਮੰਤ ਸਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਈੋ ਖਾਸ ਨਹ  ਹਗੈਾ ਕ ੇਿਸਂਖਾ ਦੀ ਮਿਰਆਦਾ ਬਣਾਈ ਕੇ ਅਿਮੰਤ ਸਰ ਜਾ ਕੇ

ਇ ਨਾਨ ਕਰਨਾ।
If we consider this verse literally, Patshah is saying that the Maryada of a Sikh is to go to the
city of Amritsar for a bath.  From the Gurmukh point of view this appears to be wrong.  This
is because water is the same everywhere.  The water at Amritsar city is nothing special that
the Sikhs have a Maryada to take a bath there.

ਅਗਰ ਅਸੀ ਅਿਮੰਤ ਸਰ ਨਾਵੈ ਦੇ ਅਰਥ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਕਰੀਏ ਤ  ਿਫਰ ਇਕ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਸਾਡੇ

ਸਹਾਮਣੇ ਅਉਦ  ਕ ੇਜਦੋ ਇਹ ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤ ਾਹ ਨ, ਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਿਮੰਤਸਰ ਦਾ

ਸਰਵੋਰ ਿਤਆਰ ਨਹੀ ਸੀ ਹਇੋਆ, ਤੇ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਲਾਈ ਿਜਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤ ਾਹ ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
If the meaning was the sarovar at Darbar Sahib (Harmandir Sahib) this is presents another
problem.  When Guru Ramdaas (4th Guru) composed this shabad, the sarovar at Darbar Sahib
was not ready.  This sarovar was declared open by Guru Arjan Patshah (5th Guru).

ਤੇ ਿਫਰ ਇਕ ਮਸਲਾ ਹਰੋ ਸਾਡ ੇਸਹਾਮਣੇ ਅ ਦਾ ਕ ੇਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਪਾਤ ਾਹ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਿ ਨ ਤ ੇਗੁਰੂ ਤਗੇ

ਬਹਾਦਰ ਪਾਤ ਾਹ, ਗਰੁ ੂਕਲਗੀਧਰ ਗਿੋਬੰਦ ਿਸੰਘ ਪਾਤ ਾਹ ਉਹ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਗਏ ਨਹੀ। ਗੁਰੂ ਤਗੇ

ਬਹਾਦਰ ਪਾਤ ਾਹ ਨੰੂ ਵੜਨ ਨਹੀ ਿਦਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨ ਨ ਵੀ ਇਹ ਗਲ ਬਹਰੂਨੀ ਤਰੌ ਤੇ ਿਜਹੜੀ ਹੈ ਨਾ

ਨਹੀ ਮੰਨੀ।
Then there is another problem.  Guru Har Rai Patshah, Guru Har Krishan and Guru Teg
Bahadur Patshah, Kalgidhar Guru Gobind Singh Patshah did not go to Darbar Sahib.  Guru
Teg Bahadur Patshah was prevented from going there.  This essentially means that they did
not physically believe in this (i.e. bath in sarovar at Darbar Sahib).

ਤੋ ਦਰ ਅਸਲ ਇਹ ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਿਜਹੜਾ ਹ ੈਨ ਉਹ ਥੋੜਾ ਡੂੰ ਗਾਈ  ਿਵਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ

ਇਹ ਮਨ ਨੂ ਸੰਮਬਦੋਨ ਹ।ੈ ਜਦ ੋਅਸੀ ਮਨ ਨੰੂ ਸੰਮਬਦੋਨ ਕਰ ਗੇ ਨਾ ਤ ੇਿਫਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਸਾਰੇ

ਿਬਖੜ ਜਾਣ ਗ,ੇ ਢਿਹ ਜਾਣ
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To understand the meaning of this shabad we have to go deeper.  This is addressing the mind
ਮਨ.  When we address the mind all these problems will vanish.

ਤੋ ਪਾਤ ਾਹ ਕਿਹੰਦੇ ਨ
So Patshah is saying.

ਸਿਤਗਰੁ ਕਾ ਜੋ ਿਸਖ ਅਖਾਏ ਸ ੋਭਲਕ ੇਉਠ  ਹਰ ਨਾਮ ਿਧਆਵ।ੈ
ਉਠ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕ ੇਮਨ ਨੰੂ ਜਗਾਣ ਦੀ ਗਲ ਹੈ। ਮਨ ਨੰੂ ਜਗਾਣਾ। ਿਜਵੇ ਪਾਤ ਾਹ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ

ਹਨ ਜਾਗਣਾ ਜਾਗਨ ਨੀਕਾ, ਸੋ ਇਥੇ ਮਨ ਨੰੂ ਜਗਉਨ ਦੀ ਗਲ, ਜਗਉਣਾ ਕਦ ੋਆਂ ? ਭਲਕੇ, ਭਲਕੇ ਉਠ , ਭਲਕੇ

ਦਾ ਭਾਵ ਹ ੈਕ ੇਜੀਵਨ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪਿਹਰ ਦੇ ਿਵਚ।

The meaning of wake (ਉਠ) is awakening of the mind.  Like Patshah states in Gurbani “ਜਾਗਨਾ

ਜਾਗਨ ਨੀਕਾ” here the discussion is about awakening of the mind, i.e. when to awaken the

mind?  Tomorrow (ਭਲਕੇ), tomorrow awake (ਭਲਕ ੇਉਠ), tomorrow means the first phase

(ਪਿਹਲੇ ਪਿਹਰ) of life.

ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਚਾਰ ਪਿਹਿਰਆ ਿਵਚ ਵੰਿਡਆ।
ਪਿਹਲੇ ਪਿਹਰੇ ਰਿਹਣ ਕੇ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰਾ

ਇਥੋ ਰੁ ੂਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਗਲ, ਤੋ ਇਕ ਪਿਹਲਾ ਪਿਹਰਾ Early Stages of Life, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਿਹਰਾ ਬਚਪਣਾ, ਤੀਜਾ

ਪਿਹਰ ਜਵਾਨੀ, ਚਉਥਾ ਪਿਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹ ੈਗਾ ਉਹ ਬਢੇਪਾ।
In Gurbani life is divided into four phases. (quoting the verse from SGGS 74 L16).  The first
phase is early stages of life, second phase is child, third phase is manhood, and fourth stage is
old age.

ਸੋ ਪਾਤ ਾਹ ਕਿਹ ਰੇ ਨ ਕ ੇਤੂੰ ਇਹ ਮਨ ਨੰੂ ਜਗਾਣ ਲਈ early ਤੋ early ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪਿਹਰ ਦੇ ਿਵਚ ਹੀ

ਜਗਾ। ਤ ੇਜਗਾਨਾ ਿਕਵੇ ਹਾ, ਭਲਕੇ ਉਠ  ਹਰ ਨਾਮ ਿਧਆਵੈ। ਤੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋ ਸ ਕਰ ਤੇ

ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਾਗ ਜਾਵੇਗਾ।
Patshah is saying that we should wake our mind as early as possible in our child phase.  And
how to awake ? - ਭਲਕੇ ਉਠ  ਹਰ ਨਾਮ ਿਧਆਵ ੈ.  We should make an effort to immerse in God’s
Name and you mind will awake.

ਹਣੁ ਦੂਜੀ ਪੰਗਤੀ ਲਈਏ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪਰਭਾਤੀ, ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ  ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਹ ੈਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ  ਜੀਵਨ ਦੇ

ਪਿਹਲੇ ਪਿਹਰ ਦ ੇਿਵਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉਦਮ ਕਰ ਦੇ।
Now in the second verse, whatever effort you want to make do it in the first phase, your child
phase.
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ਇ ਨਾਨ ਕਰੇ ਅਿਮੰਤ੍ਸਰ ਨਾਵੈ ਇ ਨਾਨ ਇਥ ੇਮਨ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਿਜਵੇ ਪਾਤ ਾਹ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਹੋਰ ਥਾ ਫੁਰਮਾਨ

ਕਰਦੇ ਨਾ,

ਮਾਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧਆੂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇ ਨਾਨ,

The bath referred to in the verse “ਇ ਨਾਨ ਕਰੇ ਅਿਮੰਤ ਸਰ ਨਾਵ”ੈ is the bath (means cleansing)

of the mind.  This is like Patshah says elsewhere “ਮਾਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ….”.

ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਿਜਹੜਾ ਹ ੈਨਾ ਇ ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਿਕਵੇ ਕਰਨਾ।

ਇ ਨਾਨ ਕਰੇ ਅਿਮੰਤ੍ਸਰ ਨਾਵੈ।
ਸੋ ਅਿਮੰ੍ਤਸਰ ਬਹਰੂਨੀ physical ਿਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹ , ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀ ਹ ੈਇਹ ਦਰਅਸਲ

ਅਿਮੰਤ੍ਸਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਵਰ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਰਵਾਹੁ ਿਕਉਿਕ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਪੰਗਤੀ ਅ ਦੀ ਹੈ

So now how do we bathe the mind?  The verse “ਇ ਨਾਨ ਕਰੇ ਅਿਮੰਤ ਸਰ ਨਾਵ ੈ…” is not literal
to mean the city of Amritsar; it is not the name of sarovar at Darbar; in fact it (Amritsar)
means the “tank” of Gurus’ utterances (ਬਾਣੀ) (ਗੁਰ ਸਬਦ Gurus’ writings) as shown in the
following verses.

ਅਿਮੰਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤਰੇੀ, ਸੁਣ ਸਣੁ ਹਵੋੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ। SGGS 103
The Word of Your Bani, Lord, is Ambrosial Nectar.  Hearing it again and again, I am
elevated to the supreme heights.

ਤੇ ਇਕ ਪੰਗਤੀ ਹਰੋ ਹੈ,
Another verse is

ਿਵਚ ਬਾਣੀ ਅਿਮੰਤ ਸਾਰੇ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਬਾਣੀ ਅਿਮੰਤ ਸਾਰੇ। SGGS 982
The Word, the Bani is Guru, and Guru is the Bani. Within the Bani, the Ambrosial Nectar is
contained.

ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੀ sequencing ਦੀ problem ਵੀ ਨਹੀ ਕੋਈ
So now there is no sequencing problem.

ਤੀਜੀ ਪੰਗਤੀ
The third verse is (the red text, included below, is missing in the verse stated)
ਉਪਦੇਿਸ ਗੁਰ ੂਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਿਕਲਿਵਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲਿਹ ਜਾਵ।ੈ
Following the Instructions of the Guru, he is to chant the Name of the Lord, Har, Har. All
sins, misdeeds and negativity shall be erased.

ਰਿਹ ਜ ਦੀ ਤ ੇਮਨਦੀ ਗਲ ਿਜਹੜੀ ਹੈ ਉਹ clear ਸਾਡ ੇਸਹਾਮਣੇ ਅ ਦੀਆਂ।
left and the learning for the mind becomes clear to us
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ਤੋ ਅਗੇ ਪਾਤ ਾਹ ਕਿਹੰਦੇ ਨ  ਿਕ ਸਫਾਈ ਿਕਸ ਗਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ? ਹੁਣ ਸਰੀਰਕ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀ ਕਰ

ਰਹੇ ਪਾਤ ਾਹ। ਪਾਤ ਾਹ ਕਿਹੰਦ ੇਨਾ ਉਪਦਸੇ ਗਰੁ ੂਤੀਜੀ ਪੰਗਤੀ

ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਿਕਲਿਵਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲਿਹ ਜਾਵ।ੈ

ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਿਕਲਵਖ ਪਾਪ  ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲੈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਰੇੀ ਸਾਰੀ ਧੋਤੀ ਜਾਨੀ ਆ।ਂ  ਸੋ ਇਸ ਕਰਕ ੇਇਹ ਮਨ

ਦੀ ਗਲ ਏ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਲ ਨਹ  ਿਪਆਿਰਉ।
ਬਹਾਰਲੇ ਪਰਭਾਤ ਦੀ ਗਲ ਨਹ  ਹ,ੈ ਬਹਾਰਲੇ ਭਲਕ ੇਦੀ ਗਲ ਨਹ  ਹੈ।
And Patshah says “what is to be cleansed”?  Now this is not a question about bodily
cleanliness.  Patshah is saying, in the third verse (the red text, included below, is missing in
the verse stated)
ਉਪਦੇਿਸ ਗੁਰ ੂਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਿਕਲਿਵਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲਿਹ ਜਾਵ।ੈ
this dirt of misdeeds and sins will all be washed away.  Therefore this is related to the mind;
It is not related to the body, beloved listeners.  It is not about the “external” morning, it is not
about the “external” tomorrow.

ਇਹ ਮਨਦ ੇਜਾਗਣੇ ਦੀ ਗਲ ਹ,ੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਰਭਾਤ ਦੀ ਗਲ ਹ,ੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਲਕੇ ਦੀ ਗਲ ਹੈ।

ਮਨ ਦੇ ਇ ਨਾਨ ਦੀ ਗਲ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲਹਉਣ ਦੀ ਗਲ ਹੈ।
This is about the awakening of the mind, it is about the “morning of life”, it is about the
“tomorrow of life”.  It is the cleansing of the mind, it is about removing the dirt in the mind.
ਤੋ ਅਿਮੰਤ ਵੇਲਾ ਇਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ  ਿਜਹੜਾ ਆਪਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਕ ੇਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਚਾਰ ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਤ ੋਛੇ

ਵਜੇ ਤਕ ਕਰਦੇ ਨ।
So one amrit vela is for the body, which you all know, which is about 4 am to 6 am.

ਤੇ ਇਕ ਅਿਮੰਤ ਵੇਲਾ ਮਨ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ  ਤੇ ਜਦ,ੋ ਿਸਖ ਦਰਅਸਲ ਿਸਖ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋ ਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਨ

ਦਾ ਅਿਮੰਤ ਵੇਲਾ ਿਜਹੜਾ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋ ਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਅਿਮੰਤ ਦੀ, ਅਿਮੰਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗਲ

ਹੈ।
And one amrit vela is about the mind.  And when a Sikh makes an effort to become a Sikh, he
or she makes an effort to awaken the mind’s “amrit vela”, and the meaning of this mind’s
amrit vela.
ਿਜਹੜੀ ਿਪਆਿਰਉ ਇਹ ਇਸ ਪੰਗਤੀ ਿਵਚ ਇੰਝ ਆ ਦੀ ਹੈ।
Which, beloved listeners, is in the following verse
ਅਿਮੰਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਿਡਆਈ ਵੀਚਾਰ।

ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਅਿਮੰਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗਲ ਹੈ
this is to do with the amrit vela of the mind
ਕ ੇਮਨ ਦਾ ਅਿਮੰਤ ਵਲੇਾ ਉਸ ਵਲੇੇ ਹੈ, ਜਦੋ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਚੇ ਨਾਮ ਦ ੇਿਵਚ,

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆ ਂਸਚੀਆ ਵਿਡਆਈਆ ਦੇ ਿਵਚ ਜੁੜਦਾ ਹ।ੈ  ਉਹਦ ੇਨਾਲ ਇਕ ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ
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and the amrit vela of the mind is when, the mind is engrossed in the true NAAM and true
praises of God.  One becomes one with God.

ਸਚ ਨਾਉ ਵਿਡਆਈ ਵੀਚਾਰ

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਅਿਮੰਤ ਵੇਲਾ ੳਥ ੇਬਣ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ
When one does this, that is the amrit vela of the mind.

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh.


