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“ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਪਿਹਰ ਦਾ ਅੰਪਿਿ ਲਕਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ 
ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਦੀ ਪਸਖਰ ਦਾ ਦਇਆ ਸਰੂਿ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵ,ੇ 
ਜੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਿਾਿਸ਼ਾਹ ਦੇ ਿ੍ੇਿ ਦਾ ਪਜਹੜਾ ਉਹ ਆਿਣੇ 
ਬੱਪਚਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਜਸ ਵਕਿ ਉਸ ਿ੍ੇਿ ਦੀ ਿਸਿ 
ਅਵਸਥਾ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਦਾ ਪਸਖਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ 
ਵੇਲੇ ਪਿਿਾ ਜੀ ਕਪਹਣ ਲੱਗੇ ਿੁੱ ਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਿਾਿਸ਼ਾਹ 
ਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਪਵੱਚ ਆਸਨ ਲਾਏ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਉਸ 
ਬਾਲਾ ਿ੍ੀਿਿ ਗੁਰੂ ਹਪਰਪਕ੍ਸ਼ਨ ਸਾਪਹਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ 
ਪਜੱਥੇ ਉਹ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਪਵੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਪਦੱਲੀ 
(ਕੀ ਪਹੰਦੂ, ਕੀ ਿੁਸਲਿਾਨ, ਕੀ ਪਸੱਖ ਿੇ ਕੀ ਈਸਾਈ) ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਵੱਚ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਪਿਰ ਿੁਰਿਾਉਂਦੇ ਕੀ ਹਨ, ਆਓ 
ਿੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਵੱਚ ਆਏ ਹੋ ਆਿਣੇ 
ਸਾਰੇ ਦੁੱ ਖ ਿੈਨੰੂ ਦੇ ਪਦਓ| ਗੁਰੂ ਿੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਪਹਬ ਦੇ 
ਉਸ ਕਿਲਗਾਹ ਦੇ ਪਵੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਪਜੱਥੇ ਉਹ ਬਖਪਸ਼ਸ਼ਾਂ 
ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਪਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਜੀ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ 
ਗੁਰੂ ਗੋਪਬੰਦ ਪਸੰਘ ਸਾਪਹਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਪਜਹੜੇ ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਿਾਿਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਹਪਰਪਕ੍ਸ਼ਨ ਸਾਪਹਬ, ਗੁਰੂ ਿੇਗ 
ਬਹਾਦਰ ਸਾਪਹਬ ਅਿੇ ਸਭ ਗੁਰੂ ਸਾਪਹਬਾਨ ਨੰੂ ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ 
ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਪਹਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਿ ਪਵੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਵੱਚ ਦੇ 
ਕੇ ਪਿਰ ਪਜਸ ਪਨਰੰਕਾਰ ਪਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿੋਂ ਦੋ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ 
ਅੱਜ ਉਸੇ ਪਨਰੰਕਾਰ ਪਵੱਚ ਦੋ ਿੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ| 

ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਜੀ ਧੰਨ ਹਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਪਸੰਘ ਸਾਪਹਬ 
ਪਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗੁੰ ਥ ਸਾਪਹਬ ਪਵੱਚੋਂ ਦਸੋਂ ਿਾਿਸ਼ਾਹੀਆਂ 
ਨੰੂ ਿ੍ਗਟ ਕਰ ਕੇ ਪਦਖਾ ਪਦੱਿਾ ਪਕ ਦਸਿੇਸ਼ ਪਿਿਾ ਸਾਨੰੂ ਦੇ 
ਕੇ ਕੀ ਗਏ ਹਨ|”

- ਬਾਬਾ ਨਪਰੰਦਰ ਪਸੰਘ ਜੀ
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239 ਸਾਲ ਿ੍ਿੱਖ 
ਪਨਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਿ ਿ੍ੇਿ 
ਲੀਲ੍ਹਾ ਰਚੀ ਹੈ

ਸਾਚੁ ਕਹੌ ਸੁਨ ਲੇਹੁ ਸਭੈ ਪਜਨ ਿ੍ੇਿ ਕੀਓ 
ਪਿਨ ਹੀ ਿ੍ਭ ਿਾਇਓ ||

ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਜੀ ਪਨਰੰਕਾਰ ਪਜਸ ਵਕਿ 
ਦੁਨੀਆਂ ਪਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 

ਸਪਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਿ ਦੇ ਪਵੱਚ ਿ੍ੇਿ ਬੱਧਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਿਾਂ 
ਸਾਰੇ ਕਰਿ ਬੱਧੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਇੱਕਿ੍ਿੇ ਲੀਲ੍ਹਾ ਰਚ ਪਦੰਦਾ 
ਹੈ | ਸਾਪਹਬ ਨੇ ਿ੍ੇਿ ਲੀਲ੍ਹਾ ਰਚੀ ਪਿਰ ਦਸਿੇਸ਼ ਪਿਿਾ ਨੇ 
ਐਲਾਨੀਆਂ ਿੁਰਿਾਇਆ,

“ਸਾਚੁ ਕਹੌ ਸੁਨ ਲੇਹੁ ਸਭੈ 

ਪਜਨ ਿ੍ੇਿ ਕੀਓ ਪਿਨ ਹੀ ਿ੍ਭੁ ਿਾਇਓ” 

ਉਸ ਦੀ ਿ੍ਾਿਿੀ ਪਸਰਿ ਿ੍ੇਿ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਿੇ 
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ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਿਹਾਨ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਜਸ ਨੰੂ ਦੁਨੀਆਂ 
ਦੀ ਕੋਈ ਿਾਕਿ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਿੀ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ | 
ਸਾਪਹਬ ਨੇ ਉਹ ਿ੍ੇਿ ਲੀਲ੍ਹਾ ਰਚਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਿ੍ੇਿ ਦਾ ਖੇਡ-
ਖੇਪਡਆ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਸਿਝਣ ਵਾਸਿੇ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਜੀ ਅੱਜ 
ਿੱਕ 300 ਸਾਲ ਹੋਏ ਹਨ | ਪਜਸ ਵਕਿ ਸਾਪਹਬ ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ 
ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਪਹਬ ਦੇ ਚਰਨ ਕਿਲਾਂ ਪਵੱਚ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੰੂ 
ਸਭ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਿਲਾਂ ਪਵੱਚ ਸੌਂਿ ਕੇ ਆਿ ਖੇਡ 
ਵਰਿਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਲੋਿ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਲਪਹਦਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ 
ਗਏ ਹਨ | 

ਇਹ ਿ੍ੇਿ ਦਾ ਅੰਪਿ੍ਿ ਿ੍ਕਾਸ਼, ਪਜਸ ਿਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਿਾਿਸ਼ਾਹ ਿੋਂਇੱਕਿ੍ੇਿ ਲੀਲ੍ਹਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ 239 ਸਾਲ 
ਿਿੱ੍ਖ ਪਨਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਿ ਹੀ ਿ੍ਿੇ ਲੀਲ੍ਹਾ ਰਚੀ ਹ ੈ| ਸਾਪਹਬ 
ਅੱਜ ਉਸ ਿ੍ਿੇ ਲੀਲ੍ਹਾ ਨੰੂ ਸ਼ਰੀਰਕ ਿਰੌ ਿ ੇਸਿਾਿਿ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਨ | ਉਹ ਲੰਬੀ ਯਾਿਰਾ, ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਿਰ, ਉਸ ਿ੍ੇਿ ਦਾ 
ਪਜਹੜਾ ਪਨਰੰਕਾਰ ਨੇ ਿ੍ਿੱਖ ਉਹ ਿ੍ੇਿ ਲੀਲ੍ਹਾ ਰੱਚ ਕੇ, ਜੋ 
ਉਹ ਬਖਪਸ਼ਸ਼ ਸਾਡੇ ਪਨਸਿਾਰੇ ਵਾਸਿੇ, ਸਾਡਾ ਿ੍ੇਿ ਜਾਪਗ੍ਿ 
ਕਰਨ ਵਾਸਿੇ, ਜੋ ਸਾਪਹਬ ਨੇ ਰਚੀ ਹੈ ਅੱਜ ਆਿਾਂ ਉਸ ਿ੍ੇਿ 
ਦੇ ਇਸ ਿਹਾਨ ਸੱਚ ਦੇ ਜੋ ਦਸਿੇਸ਼ ਪਿਿਾ ਿ੍ੇਿ-ਲੀਲ੍ਹਾ ਰਚ 
ਕੇ ਸਿਾਿਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਝਲਕ ਿਾਿਰ ਦਰਸ਼ਨ 
ਸਾਪਹਬ ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਪਹਬ ਦੇ ਪਵੱਚੋਂ ਕਰਨੇ ਹਨ | ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਿਾਿਸ਼ਾਹ ਕੀ ਿੁਰਿਾ ਗਏ ਹਨ :

ਸਗਲੀ ਜੋਪਿ ਹਿਾਰੀ ਸੰਪਿਆ ਨਾਨਾ ਵਰਨ ਅਨੇਕੰ || 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਪਣ ਭਰਥਪਰ ਜੋਗੀ 
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ਿਾਰਬ੍ਹਿ ਪਲਵ ਏਕੰ|| 

ਿਾਰਬ੍ਹਿ ਪਨਰੋਲ ਿ੍ੇਿ ਹੀ ਿ੍ੇਿ ਹੈ “ਿਾਰਬ੍ਹਿ ਪਲਵ 
ਏਕੰ” ਭਰਦ ਜਿ :ਰਡਕ, :ਰਡਕ ਜਿ ਭਰਦ ਸਾਪਹਬ ਨੇ 
ਸਿੱਸ਼ਟ ਕੀਿਾ ਹੈ | ਪਨਰੰਕਾਰ ਿ੍ੇਿ ਹੀ ਿ੍ੇਿ ਹੈ, ਿ੍ੇਿ ਬੱਧਾ 
ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ | ਸਾਪਹਬ ਉਸ ਵਲੇੇ ਇਹ ਸਿਸ਼ਟ ਕਰ ਪਦੰਦੇ 
ਹਨ ਪਕ ਅਸੀਂ ਆਿ ਪਕਸ ਵਾਸਿੇ ਆਏ ਹਾਂ | ਸਾਧ ਸੰਗਿ 
ਜੀ ਪਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿਾਿਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਿਣੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਪਵੱਚ ਸਿਸ਼ਟ ਕੀਿਾ ਹੈ 

ਪਨਰਿਲੁ ਸਾਚਾ ਏਕੁ ਿੂ ਹੋਰੁ ਿੈਲੁ ਭਰੀ ਸਭ ਜਾਇ||

ਸਭ ਿੋਂ ਸ਼ੁੱ ਧ, ਸਭ ਿੋਂ ਿਾਕ, ਸਭ ਿੋਂ ਿਪਵੱਿਰ, ਸਭ ਿੋ 
ਪਨਰੋਲ ਿੇ ਸਭ ਿੋਂ ਪਨਰਿਲ ਉਹ ਪਨਰੰਕਾਰ ਆਿ ਹੀ ਹੈ | 
ਦਸਿੇਸ਼ ਪਿਿਾ ਿੁਰਿਾ ਰਹੇ ਹਨ :

ਪਜਨ ਿ੍ੇਿ ਕੀਓ ਪਿਨ ਹੀ ਿ੍ਭ ਿਾਇਓ||

ਪਜਸ ਿਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਿ੍ੇਿ ਲੀਲ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਰਚੀ ਹੈ ਉੱਨਾਂ ਹੀ 
ਸ਼ੁੱ ਧ, ਉੱਨਾਂ ਹੀ ਿਾਕ ਉਨਾਂ ਹੀ ਪਨਰਿਲ ਿੇ ਪਨਰੋਲ ਿ੍ੇਿ 
ਆਿ ਹੋਵੇ ਿੇ ਉਸ ਿ੍ੇਿ ਸਰੂਿ ਪਨਰੰਕਾਰ ਪਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ “ਪਿਨ ਹੀ ਿ੍ਭ ਿਾਇਓ” ਉਸ ਿ੍ੇਿ ਨੰੂ ਿ੍ਾਿਿ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਜੀ ਿਪਹਲੋਂ ਆਿਾਂ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਿਾਿਸ਼ਾਹ ਿੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਪਹਬਾਨ ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ 
ਸਾਪਹਬ ਪਵੱਚ ਆਿਣੇ ਹੀ ਉਸ ਿ੍ੇਿ ਪਜਸ ਿਰ੍ਹਾਂ ਸਾਪਹਬ 
ਆਿਣੀ ਜਬਾਨੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ, ਅੱਜ 
ਉਸ ਿ੍ੇਿ ਦੇ ਝਲਕ ਿਾਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ | 

ਸਗਲੀ ਜੋਪਿ ਹਿਾਰੀ ਸੰਪਿਆ 
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ਨਾਨਾ ਵਰਨ ਅਨੇਕੰ ||

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਪਣ ਭਰਥਪਰ ਜੋਗੀ 

ਿਾਰਬ੍ਹਿ ਪਲਵ ਏਕੰ || 

ਜਉ ਿਉ ਿ੍ੇਿ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ || 

ਪਸਰੁ ਧਪਰ ਿਲੀ ਗਲੀ ਿੇਰੀ ਆਉ ||

ਇਿੁ ਿਾਰਪਗ ਿੈਰੁ ਧਰੀਜੈ || 

ਪਸਰੁ ਦੀਜੈ ਕਾਪਣ ਨ ਕੀਜੈ || 

ਿਉ ਦੇਵਾਨਾ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਾਪਹਬ ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ || 

ਿੰਦਾ ਜਾਣੈ ਆਿ ਕਉ ਅਵਰੁ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰੁ || 

ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 

ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਜੀ ਿਸੁੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿਾਿਸ਼ਾਹ ਦੇ ਿਰੁਿਾਣ 
ਸੁਣੇ, ਸਗਲੀ ਜੋਪਿ ਹਿਾਰੀ ਸੰਪਿਆ ਨਾਨਾ ਵਰਨ ਅਨੇਕੰ || 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਪਣ ਭਰਥਪਰ ਜੋਗੀ ਿਾਰਬ੍ਹਿ ਪਲਵ ਏਕੰ|| 
ਪਿਰ ਸਾਪਹਬ ਿੁਰਿਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਉ ਿਉ ਿ੍ੇਿ ਖੇਲਣ ਕਾ 
ਚਾਉ || ਪਸਰੁ ਧਪਰ ਿਲੀ ਗਲੀ ਿਰੇੀ ਆਉ || ਇਿੁ ਿਾਰਪਗ 
ਿੈਰੁ ਧਰੀਜੈ ਪਸਰੁ ਦੀਜੈ ਕਾਪਣ ਨ ਕੀਜੈ||

ਜੇ ਇਹ ਿ੍ੇਿ ਦਾ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈਂ ਿਾਂ ਪਿਰ 
ਆਿਣਾ ਸੀਸ ਿਲੀ ਿੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਇਸ ਗਲੀ ਪਵੱਚ, 
ਇਸ ਿ੍ਿੇ ਦੀ ਗਲੀ ਪਵੱਚ ਆ ਜਾ, “ਇਿ ੁਿਾਰਗ ਿਰੈ ਧਰੀਜੈ 
ਪਸਰੁ ਦੀਜੈ ਕਾਪਣ ਨ ਕੀਜੈ,” ਇਸ ਿਾਰਗ ਦੇ ਉੱਿੇ, ਇਸ 
ਿ੍ੇਿ ਦੇ ਰਸਿੇ ਦੇ ਉੱਿੇ ਜੇ ਆਿਣਾ ਿੈਰ ਚੁੱ ਕ ਪਲਆ ਹੈ, ਰੱਖ 
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ਪਲਆ ਹੈ ਿਾਂ ਪਿਰ “ਪਸਰੁ ਦੀਜੈ ਕਾਪਣ ਨ ਕੀਜੈ” ਸੀਸ ਦੇ ਪਦਓ ਿਰ 
ਲੇਸ ਿਾਿਰ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਿਾਣ ਨਾ ਪਕਿੇ ਪਦਲ ਪਵੱਚ ਆ ਜਾਏ, 
ਿਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਹੁਕਿ ਹੈ| ਸੱਚ ੇਿਾਿਸ਼ਾਹ ਿਰੁਿਾਉਂਦੇ 
ਹਨ ਇਹ ਕੁੱ ਝ ਸ਼ਰਿਾਂ ਹਨ ਪਕ ਿ੍ੇਿ ਹੈ ਕੀ ਿੇ ਪਿਰ ਿ੍ੇਿ ਦੇ ਪਵੱਚ 
ਿਾਰਗ ਿੇ ਚੱਲਣਾ ਪਕਸ ਿਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ? ਪਿਰ ਿੀਜਾ ਹੁਕਿ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ? 
ਿੁਰਿਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਿਉ ਦੇਵਾਨਾ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਾਪਹਬ ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ ||

ਿੰਦਾ ਜਾਣੈ ਆਿ ਕਉ ਅਵਰੁ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰੁ || 

ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਪਨਿਰਿਾ ਔਰ ਗਰੀਬੀ 
ਦੇ ਪਵੱਚ” ਿੰਦਾ ਜਾਣੈ ਆਿ ਕਉ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੰੂ ਸਭ ਿੋਂ ਨੀਚ, 
ਆਿਣ ੇਆਿ ਨੰੂ ਸਭ ਿੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸਿਝ ਲਏ ਅਿੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਿਣੇ 
ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ,

ਹੋਹੁ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਿਉ ਆT ਹਿਾਰੈ ਿਾਪਸ || 

(ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਪਹਬ, ਅੰਗ-1102)

ਆਿੁ ਪਿਆਪਗ ਹੋਈਐ ਸਭ ਰੇਣਾ 

ਜੀਵਪਿਆ ਇਉ ਿਰੀਏ || 

(ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਪਹਬ, ਅੰਗ-750)

ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਪਸੰਘ ਸਾਪਹਬ ਨੇ ਿੁਰਿਾਇਆ ਪਕ ਉਸਿਿ ਪਸਰਿ 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਪਨੰਪਦਆ ਪਸਰਿ ਆਿਣੀ, ਿੀਜਾ ਜਣਾਂ ਪਵੱਚ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | 

ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੰੂ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਨਾਨਕ ਰੁੰ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਰੋਵੈ ਲਾਇ ਪਿਆਰੋ
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ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿਾਿਸ਼ਾਹ ਇਹ ਿੁਰਿਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਕ ਿ੍ੇਿ 
ਿਰਾਇਣ ਿੀ੍ਿਿ ਰਾਉ || ਨਦਪਰ ਕਰੇ ਿਾ ਬੂਝੈ ਨਾਉ”|| ਉਹ 
ਿ੍ੇਿ ਿਰਾਇਣ ਹੈ, ਉਹ ਿ੍ੇਿ ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਿ੍ੇਿ 
ਵੱਸ ਹੈ | ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਉਹਦੇ ਵਸ ਹੈ ਿਰ ਉਹ ਿ੍ੇਿ ਵਸ ਹੈ|

“ਿ੍ੇਿ ਿਰਾਇਣ ਿੀ੍ਰਿਿ ਰਾਉ ਨਦਪਰ ਕਰੇ ਿਾ ਬੂਝੈ 
ਨਾਉ”|| ਨਦਪਰ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਪਹਬ ਨਦਪਰ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਪਜਹੜਾ ਨਾਿ ਹੈ, ਪਜਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਿ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਿ 
ਪਨਰੰਕਾਰ ਨੰੂ ਸਪਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਿ ਪਵੱਚ ਸੰਸਾਰ ਪਵੱਚ ਲੈ ਕੇ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ | ਸੰਸਾਰ ਪਵੱਚ ਸਪਿਗੁਰੂ ਉਸ ਨਾਿ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਪਜਸ ਦੇ ਉੱਿੇ ਬਖਪਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਪਦੰਦਾ ਹੈ, 
ਨਦਪਰ ਕਰ ਪਦੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਨਾਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਿਾ ਪਦੰਦਾ ਹੈ 
| ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਜੀ ਪਿਰ ਸਾਪਹਬ ਇਹ ਸ਼ਰਿਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਹੁਕਿਾਂ ਦੇ ਪਵੱਚ ਹੀ ਪਿਰ ਪਕਸ ਿਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਪਹਬਾਨ 
ਪਸੱਖੀ ਕਿਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪਿਰ ਆਿਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਪਦੰਦੇ 
ਹਨ |

ਿ੍ੇਿ ਿਰਾਇਣ ਿੀ੍ਰਿਿ ਰਾਉ || 

ਨਦਪਰ ਕਰੇ ਿਾ ਬੂਝੈ ਨਾਉ || 

ਆਪਿ ਪਦਖਾਵੈ ਆਿੇ ਦੇਖੈ || 

ਹਪਠ ਨ ਿਿੀਜੈ ਨਾ ਬਹੁ ਭੇਖੈ || 

ਘਪੜ ਭਾਡੇ ਪਜਪਨ ਅੰਪਿ੍ਿੁ ਿਾਇਆ || 

ਿ੍ੇਿ ਭਗਪਿ ਿ੍ਪਭ ਿਨੁ ਿਿੀਆਇਆ || 

ਆਿੇ ਵਰਖੈ ਅੰਪਿ੍ਿ ਧਾਰਾ || 
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ਰਿਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਅਿਾਰਾ || 

ਸਪਿਗੁਰੁ ਪਿਲੈ ਿ ਿੂਰਾ ਿਾਈਐ 

ਿ੍ੇਿ ਿਦਾਰਥੁ ਿਾਇਦਾ || 

ਪਿਰ ਭਾਵੈ ਿ੍ੇਿੁ ਸਖਾਈ || 

ਪਿਸੁ ਪਬਨੁ ਘੜੀ ਨਹੀ ਜਪਗ ਜੀਵਾ 

ਐਸੀ ਪਿਆਸ ਪਿਸਾਈ ||੧|| 

ਸਰਵਪਰ ਕਿਲੁ ਪਕਰਪਣ ਆਕਾਸੀ 

ਪਬਗਸੈ ਸਹਪਜ ਸੁਭਾਈ|| 

ਿ੍ੀਿਿ ਿ੍ੀਪਿ ਬਨੀ ਅਭ ਐਸੀ ਜੋਿੀ ਜੋਪਿ ਪਿਲਾਈ || 

ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ

ਨਾਨਕ ਰੁੰ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਐ 

ਸੀ੍ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿਾਿਸ਼ਾਹ ਖੇਡ ਵਰਿਾ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ 
ਸਾਪਹਬ ਉਸ ਪਵਛੋੜੇ ਨੰੂ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ| ਪਜਨ੍ਹ ਾਂ ਬਗੈਰ 
ਇੱਕ ਪਛਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਇਕਾਂਿ ਦੇ 
ਪਵੱਚ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿੋਂ ਉਹਲਾ ਕਰ ਪਲਆ| ਸਾਪਹਬ ਨੇ ਇੱਕ 
ਇਕਾਂਿ ਅਸਥਾਨ ਿ ੇਘਰ ਦੇ ਪਵੱਚ ਪਜਹੜਾ ਵਰੈਾਗ ਕੀਿਾ ਹੈ, 
ਪਜਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਿਾ ਹੈ ਉਸ ਪਵਛੋੜੇ ਪਵੱਚ, ਉਸ ਪਬਰਹਾ 
ਦੇ ਪਵੱਚ ਿੜਿ ੇਹਨ, ਪਜਹੜਾ ਰਏੋ ਹਨ ਅਿੇ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇ 
ਉਸ ਵੈਰਾਗ ਪਵੱਚ ਪਕਸੇ ਨੰੂ ਿਿਾ ਨਹੀਂ| ਸੰਗਿ ਲੱਭ (ਭਾਲ) 
ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੰੂ | ਕਾਿੀ ਅਰਸਾ ਬੀਿ ਪਗਆ 

ਨਾਨਕ ਰੁੰ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਰੋਵੈ ਲਾਇ ਪਿਆਰੋ
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ਹੈ ਬੜੀ ਿੁਸ਼ਪਕਲ ਨਾਲ ਲੱਪਭਆ ਹੈ | ਪਜਸ ਵਕਿ ਸਾਪਹਬ 
ਪਜਹੜੇ ਉਸ ਵੈਰਾਗ ਪਵੱਚ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੰੂ ਪਬਲਕੁਲ ਹੀ 
ਉਸ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਸਰੂਿ ਪਵੱਚ ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਜਸ 
ਵਕਿ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਿੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ 
ਸੰਗਿ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਉਸ ਵੈਰਾਗ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਿ੍ੇਿ ਨੰੂ ਦੇਖ 
ਕੇ ਪਜਸ ਵਕਿ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਚਰਨ ਕਿਲਾਂ ਿੇ ਪਡੱਗੇ ਹਨ ਿੇ 
ਸਾਪਹਬ ਨੰੂ ਿੁੱ ਛਦੇ ਹਨ ਪਕ, 

ਸਾਨੰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿਾਿਸ਼ਾਹ ਆਿ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਗਏ 
ਹਨ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ ਵਲੇੇ ਿਸੁੀਂ ਹੋ ਗਰੀਬ ਪਨਵਾਜ਼ ! 
ਅਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਿੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਪਕੱਥੇ ਜਾਈਏ| ਪਜਸ ਵਕਿ 
ਉਹ ਰੁਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਿੇਰੇ ਸਾਪਹਬ ਸ਼ਬਦ 
ਕੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ:

ਪਜਸੁ ਪਿਆਰੇ ਪਸਉ ਨੇਹੁ ਪਿਸੁ ਆਗੈ ਿਪਰ ਚਲੀਐ ||

ਪਧ੍ਗੁ ਜੀਵਣੁ ਸੰਸਾਪਰ ਿਾ ਕੈ ਿਾਛੈ ਜੀਵਣਾ ||

(ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਪਹਬ, ਅੰਗ-83)

ਪਜਸ ਿਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਿ੍ੇਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਪਹਬ ਨੇ ਆਿ ਕੀਿਾ 
ਹੈ, ਪਜਸ ਿਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਆਿ ਕੀਿਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਕਹੜੀ 
ਸੋਝੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਕਹੜੀ ਸੋਝੀ ਪਸੱਖਾਂ ਨੰੂ 
ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਪਜਸ ਵਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਪਹਬ ਹੁਣ ਬਾਹਰ 
ਆਏ ਹਨ, ਿਸ਼ਰੀਿ ਪਲਆਏ ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਿ੍ਿੱਖ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਹ ਪਜਹੜਾ ਿ੍ਿੇ ਹੈ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਿਾਿਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਪਜਹੜਾ ਵਰੈਾਗ ਕੀਿਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸ 
ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਪਵੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿਾਿਸ਼ਾਹ ਆਿਣਾ ਹੀ ਸਰੂਿ 
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ਉਸ ਵੇਲੇ ਿ੍ਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਪਹਬ ਨੰੂ ਬਖਸ਼ ਪਦੰਦੇ ਹਨ 
ਅਿੇ ਸੰਗਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਪਹਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਿ ਉਸ 
ਵੇਲੇ ਿ੍ਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | 

ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਜੀ ਪਿਿਾ ਜੀਇੱਕਪਦਨ ਕਪਹਣ ਲੱਗੇ ਪਕ 
ਿੁੱ ਿ, ਇਸ ਿ੍ੇਿ ਦੀ ਿਪਰਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ? ਕਪਹਣ ਲੱਗੇ ਹੰਝੂ, 
ਪਿਰ ਕਪਹਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਿ੍ੇਿ ਦਾ ਪਨਖ਼ਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਪਹਣ 
ਲੱਗੇ ਪਜਹੜੀ ਇਹ ਅੰਪਿ੍ਿ ਧਾਰਾ ਹੰਝੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਗਦੀ 
ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਿ੍ੇਿ ਦਾ ਪਨਖ਼ਾਰ ਹੈ| ਗੁਰੂ ਦੇ, ਪਨਰੰਕਾਰ 
ਦੇ ਿ੍ੇਿ ਦਾ ਸਾਰ ਕੀ ਹੈ ? ਉਹ ਕਪਹਣ ਲੱਗੇ ਹੰਝੂ ਹੈ | 
ਉਸ ਿ੍ੇਿ ਦੀ ਰੂਿ-ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੈ ? ਉਹ ਹੰਝੂ ਹਨ | ਪਜਸ 
ਵਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਪਵੱਚ ਵੈਰਾਗ ਆਵੇ, ਰੋਣਾਂ ਆਏ ਉਸ 
ਰੋਣ ਪਵੱਚ ਆਿਣੇ ਸਾਪਹਬ ਸਪਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ-ਕਿਲਾਂ ਦਾ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਵਕਿ ਿ੍ੇਿ ਰੋਿ-ਰੋਿ 
ਪਵੱਚ ਸਿਾਇਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਨਾਨਕ ਰੁੰ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਰੋਵੈ ਲਾਇ ਪਿਆਰੋ || 

ਵਾਲੇਵੇ ਕਾਰਪਣ ਬਾਬਾ ਰੋਈਐ 

ਰੋਵਣੁ ਸਗਲ ਪਬਕਾਰੋ || 

ਰੋਵਣੁ ਸਗਲ ਪਬਕਾਰੋ 

ਗਾਿਲੁ ਸੰਸਾਰੋ ਿਾਇਆ ਕਾਰਪਣ ਰੋਵੈ || 

ਚੰਗਾ ਿੰਦਾ ਪਕਛੁ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ਇਹੁ ਿਨੁ ਏਵੈ ਖੋਵੈ || 

ਐਥੈ ਆਇਆ ਸਭੁ ਕੋ ਜਾਸੀ ਕੂਪੜ ਕਰਹੁ ਅਹੰਕਾਰੋ || 

ਨਾਨਕ ਰੁੰ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਰੋਵੈ ਲਾਇ ਪਿਆਰੋ || 

ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 

ਨਾਨਕ ਰੁੰ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਰੋਵੈ ਲਾਇ ਪਿਆਰੋ
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ਪਜਸੁ ਪਿਆਰੇ ਪਸਉ ਨੇਹੁ ਪਿਸੁ ਆਗੈ ਿਪਰ ਚਲੀਐ || 

ਪਧ੍ਗੁ ਜੀਵਣੁ ਸੰਸਾਪਰ ਿਾ ਕੈ ਿਾਛੈ ਜੀਵਣਾ || 

ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ 

ਗੁਰ ਪਸੱਖਾਂ ਇਕੋ ਪਿਆਰ 

ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿਾਿਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਿਰੁਿਾਣ 
ਿੁਸੀਂ ਸੁਣੇ| ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਪਹਬ ਨੇ ਿਾਂ ਉਸ ਿ੍ੇਿ ਦਾ ਸਾਰਾ 
ਹੀ ਿ੍ਕਾਸ਼ ਆਿਣੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਵੱਚ ਸਾਨੰੂ ਬਖਸ਼ 
ਪਦੱਿਾ ਹੈ | 

“ਪਜਸੁ ਪਿਆਰੇ ਪਸਉ ਨੇਹੁ ਪਿਸੁ ਆਗੈ ਿਪਰ ਚਲੀਐ, 

ਪਧ੍ਗੁ ਜੀਵਣੁ ਸੰਸਾਪਰ ਿਾ ਕੈ ਿਾਛੈ ਜੀਵਣਾ” 

ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਿਰਦਾਸ ਸਾਪਹਬ ਜੀ ਸੱਚੇ 
ਿਾਿਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਪਹਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਵੱਚ ਆਉਂਦੇ 
ਹਨ | ਪਜਸ ਪਨਿਰਿਾ ਅਿੇ ਗਰੀਬੀ ਪਵੱਚ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਚਰਨ 
ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਜਸ ਿਰ੍ਹਾਂ ਆਿਣੇ ਸਾਪਹਬ 
ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,

ਇਕੁ ਪਿਲੁ ਪਿਆਰਾ ਪਵਸਰੈ ਭਗਪਿ ਪਕਨੇਹੀ ਹੋਇ ||

ਿਨੁ ਿਨੁ ਸੀਿਲੁ ਸਾਚ ਪਸਉ ਸਾਸੁ ਨਾ ਪਬਰਥਾ ਕੋਇ ||

(ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਪਹਬ, ਅੰਗ-35)

ਇੱਕ ਪਿਲ ਵੀ ਿਰੇਾ ਪਿਆਰਾ ਿਰੇੇ ਕਲੋੋਂ ਪਵਛੜ ਜਾਏ ਉਹ 
ਪਕਹੜੀ ਭਗਿੀ, ਉਹ ਪਕਹੜਾ ਿ੍ਿੇ, “ਿਨੁ-ਿਨੁ ਸੀਿਲ ੁਸਾਚ 
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ਪਸਉ ਸਾਸੁ ਨਾ ਪਬਰਥਾ ਕੋਇ” ਿੇਰਾ ਿਨ ਔਰ ਿਨ ਰੰਪਗਆਂ 
ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਿ੍ੇਿ ਦੇ ਪਵੱਚ, ਉਸ ਸੀਿਲਿਾ ਦੇ ਪਵੱਚ, ਸਾਸੁ 
ਨਾ ਪਬਰਥਾ ਕੋਇ, ਇੱਕ ਸੁਆਸ ਨਹੀਂ ਪਬਰਥਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
| ਗੁਰੂ ਅਿਰਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚੇ ਿਾਿਸ਼ਾਹ ਆਿਣੇ ਸਪਿਗੁਰੂ ਦੇ 
ਿ੍ਿੇ ਦੇ ਿ੍ਕਾਸ਼ ਪਵੱਚ ਪਜਸ ਿਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, 
ਆਿਣੀ ਹੀ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਿ੍ੇਿ 
ਦੇ ਝਲਕ ਿਾਿਰ ਦਰਸ਼ਨ,

ਪਜਨਾ ਗੁਰੁ ਪਿਆਰਾ ਿਪਨ ਪਚਪਿ 

ਪਿਨਾ ਭਾਉ ਗੁਰੂ ਦੇਵਾਈਆ || 

ਗੁਰ ਪਸਖਾ ਇਕੋ ਪਿਆਰੁ ਗੁਰ ਪਿਿਾ ਿੁਿਾ ਭਾਈਆ || 

ਗੁਰੁ ਸਪਿਗੁਰੁ ਬੋਲਹੁ ਸਪਭ 

ਗੁਰੁ ਆਪਖ ਗੁਰੂ ਜੀਵਾਈਆ || 

ਪਬਨੁ ਪਿਆਰੈ ਭਗਪਿ ਨ ਹੋਵਈ 

ਨਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਸਰੀਪਰ || 

ਿ੍ੇਿ ਿਦਾਰਥੁ ਿਾਈਐ ਗੁਰ ਭਗਿੀ ਿਨ ਧੀਪਰ || 

ਸਭਨਾ ਕਾ ਸਹੁ ਏਕੁ ਹੈ ਸਦ ਹੀ ਰਹੈ ਹਜੂਪਰ || 

ਨਾਨਕ ਹੁਕਿੁ ਨ ਿੰਨਈ ਿਾ ਘਰ ਹੀ ਅੰਦਪਰ ਦੂਪਰ || 

ਹੁਕਿੁ ਭੀ ਪਿਨਾ ਿਨਾਇਸੀ 

ਪਜਨੇ ਕਉ ਨਦਪਰ ਕਰੇਇ || 

ਹੁਕਿੁ ਿੰਪਨ ਸੁਖੁ ਿਾਇਆ ਿ੍ੇਿ ਸੁਹਾਗਪਣ ਹੋਇ || 

ਨਾਨਕ ਰੁੰ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਰੋਵੈ ਲਾਇ ਪਿਆਰੋ
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ਆਿੇ ਿੇਲੇ ਆਪਿ ਪਿਲਾਏ || 

ਆਿਣਾ ਪਿਆਰੁ ਆਿੇ ਲਾਏ || 

ਿ੍ੇਿ ਕੀ ਸਾਰ ਸੋਈ ਜਾਣੈ 

ਪਜਸ ਨੋ ਨਦਪਰ ਿੁਿਾਰੀ ਜੀਉ || 

ਆਿੇ ਬਖਸੇ ਦੇਇ ਪਿਆਰੁ || 

ਹਉਿੈ ਰੋਗੁ ਵਡਾ ਸੰਸਾਪਰ || 

ਗੁਰ ਪਕਰਿਾ ਿੇ ਏਹੁ ਰੋਗੁ ਜਾਇ || 

ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਪਚ ਸਿਾਇ || 

ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਅਿਰਦਾਸ ਜੀ 

ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਿਰਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚੇ ਿਾਿਸ਼ਾਹ 
ਆਿਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਵੱਚ ਿੁਰਿਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਿਣਾ ਪਿਆਰ 
ਗੁਰੂ ਆਿ ਹੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ | ਿ੍ੇਿ ਿਦਾਰਥ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ 
ਿ੍ਾਿਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪਿਰ ਸਾਪਹਬ ਿਰਿਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਕ ਹੁਕਿ 
ਅਿੇ ਰਜ਼ਾ ਪਵੱਚ ਗੁਰੂ ਹੀ ਆਿਣੇ ਆਿ ਪਸੱਖ ਨੰੂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ ਅਿੇ ਪਜਹੜਾ ਹੁਕਿ ਅਿੇ ਰਜ਼ਾ ਪਵੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਪਜਹੜਾ ਗੁਰੂ  ਦੀ ਿਰਜ਼ੀ ਪਵਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ 
ਪਵੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ (ਜੀਵ ਇਸਿਰੀ) ਿ੍ੇਿ ਸੁਹਾਗਣ 
ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਿ੍ੇਿ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹੈ | ਸਾਪਹਬ ਪਿਰ ਆਿ 
ਹੀ ਿੁਰਿਾTੁਂਦੇ ਹਨ, “ਆਿੇ ਿੇਲੇ ਆਪਿ ਪਿਲਾਏ || “ਆਿਣਾ 
ਪਿਆਰੁ ਆਿੇ ਲਾਏ”|| 

ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਜੀ ਸਪਿਗੁਰੂ ਸਭ ਿੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਪਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ 
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ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਿਣੀ ਸ਼ਰਨ ਪਵਚ ਆਿ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਿੇ 
ਆਿ ਹੀ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਵਚ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੰੂ ਜਗਾ ਪਦੰਦਾ 
ਹੈ | “ਹਉਿੈਂ” ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਵੱਚ ਸਭ ਿੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ 
ਿਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਪਹਬ ਿੁਰਿਾਉਂਦੇ ਹਨ: 

ਆਿੇ ਬਖਸੇ ਦੇਇ ਪਿਆਰੁ || 

ਹਉਿੈ ਰੋਗੁ ਵਡਾ ਸੰਸਾਪਰ || 

ਗੁਰ ਪਕਰਿਾ ਿੇ ਏਹੁ ਰੋਗੁ ਜਾਇ || 

ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਪਚ ਸਿਾਇ ||

ਗੁਰੂ ਰਾਿਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚੇ ਿਾਿਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਿਰਦਾਸ ਜੀ 
ਦੇ ਚਰਨ ਕਿਲਾਂ ਪਵਚ ਿਸ਼ਰੀਿ ਪਲਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਿ੍ੇਿ 
ਦੇ ਉੱਿੇ, ਜੋ ਪਨਰੰਕਾਰ ਦਾ, ਸਪਿਗੁਰੂ ਦਾ ਿ੍ੇਿ ਹੈ, ਉਸ ਿ੍ੇਿ 
ਦੇ ਉੱਿੇ ਉਹ ਸਾਪਹਬ ਪਜਸ ਿਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਆਿ ਿ੍ੇਿ ਕੀਿਾ 
ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਿਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਿ੍ਕਾਸ਼ ਿਾTੁਂਦੇ ਹਨ? 

ਆਿੇ ਜੋਗੀ ਿੁਰਖੁ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਆਿੇ ਹੀ ਿਿੁ ਿਾਿੈ || 

ਆਿ ੇਸਪਿਗੁਰੁ ਆਪਿ ਹੈ ਚਲੇਾ ਉਿਦੇਸ ੁਕਰੈ ਿ੍ਭ ੁਆਿ ੈ|| 

ਆਿੇ ਨਾਉ ਜਿਾਇਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆਿੇ ਹੀ ਜਿੁ ਜਾਿੈ || 

ਆਿੇ ਅੰਪਿ੍ਿੁ ਆਪਿ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਆਿੇ ਹੀ ਰਸੁ ਆਿੈ || 

ਅੰਦਪਰ ਸਚਾ ਨੇਹੁ ਲਾਇਆ ਿ੍ੀਿਿ ਆਿਣੈ || 

ਿਨੁ ਿਨੁ ਹੋਇ ਪਨਹਾਲੁ ਜਾ ਗੁਰੁ ਦੇਖਾ ਸਾਿ੍ਣੇ ||

ਗੁਰੁ ਸੁੰ ਦਰੁ ਿੋਹਨੁ ਿਾਇ ਕਰੇ 

ਹਪਰ ਿੇ੍ਿ ਬਾਣੀ ਿਨੁ ਿਾਪਰਆ || 

ਨਾਨਕ ਰੁੰ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਰੋਵੈ ਲਾਇ ਪਿਆਰੋ
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ਿੇਰੈ ਪਹਰਦੈ ਸੁਪਧ ਬੁਪਧ ਪਵਸਪਰ ਗਈ 

ਿਨ ਆਸਾ ਪਚੰਿ ਪਵਸਾਪਰਆ ||

ਿੈ ਅੰਿਪਰ ਵੇਦਨ ਿ੍ੇਿ ਕੀ 

ਗੁਰ ਦੇਖਿ ਿਨੁ ਸਾਧਾਪਰਆ || 

ਵਡਭਾਗੀ ਿ੍ਭ ਆਇ ਪਿਲੁ 

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਪਖਨੁ ਪਖਨੁ ਵਾਪਰਆ || 

ਪਜਸੁ ਅੰਦਪਰ ਿ੍ੀਪਿ ਨਹੀ ਸਪਿਗੁਰ ਕੀ 

ਸੁ ਕੂੜੀ ਆਵੈ ਕੂੜੀ ਜਾਵੈ ||

ਗਰੁਿੁਪਖ ਸਚੀ ਆਸਕੀ ਪਜਿੁ ਿ੍ੀਿਿੁ ਸਚਾ ਿਾਈਐ||

ਅਨਪਦਨੁ ਰਹਪਹ ਅਨੰਪਦ ਨਾਨਕ ਸਹਪਜ ਸਿਾਈਐ||

ਸਚਾ ਿ੍ੇਿ ਪਿਆਰੁ ਗੁਰ ਿੂਰੇ ਿੇ ਿਾਈਐ || 

ਕਬਹੂ ਨ ਹੋਵੈ ਭੰਗੁ ਨਾਨਕ ਹਪਰ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ||

ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਿਦਾਸ ਜੀ 

ਗੁਰੂ ਰਾਿਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚੇ ਿਾਿਸ਼ਾਹ ਿੁਰਿਾ ਰਹੇ ਹਨ, 
“ਸਚਾ ਿ੍ੇਿ ਪਿਆਰ ਗੁਰ ਿੂਰੇ ਿੇ ਿਾਈਐ || ਕਬਹੂ ਨ ਹੋਵੈ 
ਭੰਗੁ ਨਾਨਕ ਹਪਰ ਗੁਣ ਗਾਈਐ”|| ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਜੀ ਇਕ 
ਚੀਜ਼ ਚੇਿੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਿੇਰੇ ਸਾਪਹਬ ਿੁਰਿਾ ਰਹੇ ਹਨ : 

ਇਹ ਸੱਚਾ ਿ੍ੇਿ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਪਨਰਿਲ ਿ੍ੇਿ ਪਿਆਰ 
ਪਜਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਭੰਗ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਹੈ, ਅਟੱੁਟ 
ਹੈ, ਅਪਬਨਾਸੀ ਹੈ | 
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ਕੋਈ ਪਵਰਲਾ ਆਿਨ ਕੀਿ 

ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਜੀ ਪਵਛੋੜੇ ਪਵਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਿਾਿਸ਼ਾਹ 
ਨੇ ਪਜਹੜੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਿੋਂ ਪਚੱਠੀਆਂ ਪਲਖੀਆਂ ਹਨ | ਪਜਸ 
ਿ੍ੇਿ-ਿ੍ਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਵੱਚ ਉਹ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ 
ਿੂਰੀ ਦੀ ਿੂਰੀ ਅੰਪਿ੍ਿ ਬਾਣੀ ਪਜਹੜੀ ਸਾਪਹਬ ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ 
ਸਾਪਹਬ ਦੇ ਪਵਚ ਅੱਧੀ ਿੋਂ ਪਜਆਦਾ ਬਾਣੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ 
ਹੀ ਿ੍ੇਿ ਹੀ ਿ੍ੇਿ ਿ੍ਕਾਸ਼ ਹੈ | 

ਰਾਜੁ ਨ ਚਾਹਉ ਿੁਕਪਿ ਨ ਚਾਹਉ ਿਪਨ ਿ੍ੀਪਿ ਚਰਨ 
ਕਿਲਾਰੇ || ਉਸ ਿ੍ੇਿ ਦੀ ਿੁਲਨਾਂ ਦੇ ਪਵਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਿੁਲ 
ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਿੱਪਿ ਕੀ ਿੁਕਿੀ ਪਵੱਚ ਸ਼ਾਪਿਲ 
ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਿਾਟ ਵੀ ਹੈ ਅਿੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ, 
ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਸ਼ਾਪਿਲ ਕਰਕੇ, ਿ੍ੇਿ ਦੀ ਿੁਲਨਾ ਦੇ ਪਵਚ 
ਬੜੀ ਿੁੱ ਛ ਜਾਿਦੀ ਹੈ | ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਿਾਿਸ਼ਾਹ ਉਸ ਿ੍ੇਿ 
ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਜਸ ਵਕਿ ਿੁਰਿਾਉਂਦੇ ਹਨ “ਿਾਈ ਿੇਰੇ ਿਨ ਕੀ 
ਿ੍ੀਿ || ਏਹੀ ਕਰਿ ਧਰਿ ਜਿ ਏਹੀ ਰਾਿ ਨਾਿ ਪਨਰਿਲ 
ਹੈ ਰੀਪਿ” || ਇਹ ਕਰਿ, ਧਰਿ ਿੋ ਬਹੁਿ ਉੱਚਾ ਹੈ ਪਜਸ 
ਵਕਿ ਸਾਪਹਬ ਕਪਹੰਦੇ ਹਨ ਧਪਨ ਉਹ ਿ੍ੀਪਿ ਚਰਨ ਸੰਪਗ 
ਲਾਗੀ || ਕੋਪਟ ਜਾਿ ਿਾਿ ਸੁਖ ਿਾਏ ਆਇ ਪਿਲੇ ਿੂਰਨ 
ਬਡਭਾਗੀ || ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਪਸੰਘ ਸਾਪਹਬ ਨੇ ਿੁਰਿਾਇਆ 
ਆਿਣੇ ਸਾਪਹਬ, ਸਪਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ 
ਿੀ੍ਰਿ ਲਗ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਜਿਾਂ ਿਿਾਂ ਦਾ ਿਲ ਇਹਦੇ ਪਵਚ 
ਆ ਪਗਆ | ਪਿਰ ਪਿਿਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਪਿੰਨ ਚੀਜਾਂ ਕਹੀਆਂ, 
ਉਸ ਿ੍ੇਿ ਦੇ ਪਵਚ ਕੋਈ ਕਰਿ ਨਹੀਂ ਹੈ | 

ਨਾਨਕ ਰੁੰ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਰੋਵੈ ਲਾਇ ਪਿਆਰੋ
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ਪਜਹੜਾ ਿ੍ੇਿ ਦੇ ਪਵੱਚ ਰੰਪਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਜਹੜਾ 
ਸਾਪਹਬ ਦੀ ਿਰਜੀ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਪਵੱਚ ਆ ਚੁੱ ਪਕਆ ਹੈ, 
ਪਜਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਿੂੰ  ਹੀ ਿੂੰ  ਕਰ ਪਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਿ੍ੇਿ ਦੇ 
ਪਵੱਚ ਹੈ| ਪਜਸ ਵਕਿ ਆਿਾਂ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਰਿ 
ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਿਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਕ 
ਸਾਡਾ ਲਾਭ, ਸਾਡਾ ਿਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਪਵੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ 
ਿਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪਵੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਿਲ ਿਾਂ ਹੈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ 
ਹੁਕਿ ਪਵੱਚ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਿਰਜੀ ਪਵੱਚ ਆ ਪਗਆ, ਪਜਹੜਾ 
ਿਲ ਲੋੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸਲ ਿ੍ੇਿ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹੈ | 
ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਜੀ ਪਨਸ਼ਕਾਿਿਾ ਹੀ ਅਸਲ ਿ੍ੇਿ ਹੈ | ਪਜਹੜਾ 
ਿ੍ੇਿ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਿੂਰਨ ਪਨਸ਼ਕਾਿਿਾ ਪਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, 
ਉਸਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਨਸ਼ਕਾਿਿਾ ਪਵੱਚ ਹੋਵੇਗੀ | ਉਹ 
ਪਨਰਾ ਿ੍ੇਿ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹੈ | ਜਦ ਉਹ ਪਕਸੇ ਕਰਿ ਦਾ ਿਲ 
ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੰਗ ਪਰਹਾ ਿਾਂ ਉਹ ਕਰਿ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਹਾ | 
“ਕਰਿ ਕਰਿ ਹੋਵੇ ਪਨਹਕਰਿ” |ਕਰਿ ਧਰਿ ਿਾਖੰਡ ਜੋ 
ਦੀਸਪਹ ਪਿਨ ਜਿੁ ਜਾਗਾਿੀ ਲੂਟੈ || 

ਪਨਰਬਾਣ ਕੀਰਿਨੁ ਗਾਵਹੁ ਕਰਿੇ ਕਾ 

ਪਨਿਖ ਪਸਿਰਿ ਪਜਿੁ ਛੂਟੈ || 

(ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਪਹਬ, ਅੰਗ-747)

ਕਰਿ ਕਰਿ ਹੋਵੈ ਪਨਹਕਰਿ ||

(ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਪਹਬ, ਅੰਗ-274)

ਗੁਰੂ ਰਾਿ ਦਾਸ ਜੀ ਿੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਜਹਾ ਪਵਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 
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ਿਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਜਸ ਿ੍ੇਿ ਪਵਚ ਰਿੇ ਹੋਏ, 

ਪਬਲਿ ਕਰੇ ਚਾਪਿ੍ਕ ਕੀ ਪਨਆਈ||

“ਇਕ ਘੜੀ ਨ ਪਿਲਿੇ ਿਾ ਕਪਲਜੁਗੁ ਹੋਿਾ”| 

ਹੁਪਣ ਕਪਦ ਪਿਲੀਐ ਪਿ੍ਅ ਿੁਧੁ ਭਗਵੰਿਾ || 

(ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਪਹਬ, ਅੰਗ-96-97)

ਉਸ ਿ੍ੇਿ ਦੇ ਪਵੱਚ ਪਜਸ ਿਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੈਰਾਗ ਕੀਿਾ ਹੈ, 
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਿਾਿਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਿੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ 
ਅੰਪਿ੍ਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਿੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਵੱਚ 
ਉਸ ਿ੍ੇਿ ਦੇ ਸਿੁੰ ਦਰ ਦੇ ਹੜ ਵਗਦੇ ਹਨ, 

ਅੰਪਿ੍ਿਾ ਪਿ੍ਅ ਬਚਨ ਿੁਹਾਰੇ || 

ਅਪਿ ਸੁੰ ਦਰ ਿਨਿੋਹਨ ਪਿਆਰੇ 

ਸਭਹੂ ਿਪਧ ਪਨਰਾਰੇ || ਰਹਾਉ|| 

ਰਾਜੁ ਨ ਚਾਹਉ ਿੁਕਪਿ ਨ ਚਾਹਉ 

ਿਪਨ ਿ੍ੀਪਿ ਚਰਨ ਕਿਲਾਰੇ || 

ਿਾਈ ਿੇਰੇ ਿਨ ਕੀ ਿ੍ੀਪਿ || 

ਏਹੀ ਕਰਿ ਧਰਿ ਜਿ ਏਹੀ 

ਰਾਿ ਨਾਿ ਪਨਰਿਲ ਹੈ ਰੀਪਿ || 

ਜੋ ਸੁਖੁ ਦਰਸਨੁ ਿੇਖਿੇ ਪਿਆਰੇ 

ਿੁਖ ਿੇ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ||

ਸਾਚੀ ਿ੍ੀਪਿ ਨ ਿੁਟਈ ਪਿਆਰੇ 
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ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਰਹੀ ਸਿਾਇ ||

ਧਪਨ ਉਹ ਿ੍ੀਪਿ ਚਰਨ ਸੰਪਗ ਲਾਗੀ || 

ਕੋਪਟ ਜਾਿ ਿਾਿ ਸੁਖ ਿਾਏ 

ਆਇ ਪਿਲੇ ਿੂਰਨ ਬਡਭਾਗੀ || 

ਿਾਈ ਚਰਨ ਗੁਰ ਿੀਠੇ || 

ਵਡੈ ਭਾਪਗ ਦੇਵੈ ਿਰਿੇਸਰੁ 

ਕੋਪਟ ਿਲਾ ਦਰਸਨ ਗੁਰ ਡੀਠੇ || 

ਚਰਣ ਕਿਲ ਸੰਪਗ ਨੇਹੁ ਪਕਨੈ ਪਵਰਲੈ ਲਾਇਆ || 

ਧੰਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਿੁਖੁ ਪਜਪਨ ਹਪਰ ਪਧਆਇਆ || 

ਚਰਨ ਕਿਲ ਪਸਉ ਲਾਗਉ ਨੇਹੁ || 

ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਿੀ ਏਹ || 

ਕੋਈ ਪਵਰਲਾ ਆਿਨ ਕੀਿ || 

ਸੰਪਗ ਚਰਨ ਕਿਲ ਿਨੁ ਸੀਿ ||

ਕਪਰ ਪਕਰਿਾ ਹਪਰ ਜਸੁ ਦੀਿ || 

ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ

ਜਗਿ ਿੈ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਿ੍ੀਿ

ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਿੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਪਹਬ ਸੱਚੇ ਿਾਿਸ਼ਾਹ ਇਸ 
ਿ੍ੇਿ ਦੇ ਉਿੇ ਿੁਰਿਾਉਂਦੇ ਹਨ : 

ਪਨਜ ਕਪਰ ਦੇਪਖਓ ਜਗਿੁ ਿੈ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਪਹ || 
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ਨਾਨਕ ਪਥਰੁ ਹਪਰ ਭਗਪਿ ਹੈ ਪਿਹ ਰਾਖੋ ਿਨ ਿਾਪਹ ||

(ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਪਹਬ, ਅੰਗ-1428)

ਪਸਰਿ ਹਰੀ ਦਾ ਿ੍ੇਿ ਹੀ ਪਥਰ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਪਨਿ ਹੈ, 
ਅਪਬਨਾਸ਼ੀ ਹੈ | ਨਾਨਕ ਪਥਰੁ ਹਪਰ ਭਗਪਿ ਹੈ ਪਜਸ ਵਕਿ 
ਿਰੁਿਾਉਂਦੇ ਹਨ “ਜਗਿ ਿ ੈਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਿੀ੍ਪਿ || ਸਾਧ ਸੰਗਿ 
ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਿ੍ੀਿ,”  ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਿ੍ੇਿ ਝੂਠਾ 
ਹੈ | ਸਾਪਹਬ ਪਿਰ ਇਕ ਜਗਾ ਿੁਰਿਾਉਂਦੇ ਹਨ, 

ਪਨਪਸ ਪਦਨੁ ਿਾਇਆ ਕਾਰਨੇ ਿ੍ਾਨੀ ਡੋਲਿ ਨੀਿ || 
ਕੋਟਨ ਿੈ ਨਾਨਕ ਕੋਊ ਨਾਰਾਇਨੁ ਪਜਹ ਚੀਿ || 

ਕਰੋੜਾਂ ਪਵੱਚ ਕੋਈ ਪਵਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਪਜਸਨੰੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ 
ਨਰਾਇਣ ਪਚਿ ਦੇ ਪਵੱਚ ਰਪਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿ੍ੇਿ ਪਚੱਿ ਪਵੱਚ 
ਰਪਹੰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਿ੍ੇਿ ਦੇ ਉਿੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਪਸੰਘ ਸਾਪਹਬ 
ਿੁਰਿਾਉਂਦੇ ਹਨ,

ਸਪਿਗੁਰੂ ਪਸੱਖ ਪਵੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਸਿੂ ‘ਿ੍ੇਿ’ ਨੰੂ ਦੇਖਦਾ 
ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਰਿਾਿੀਟਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਜਸ ਦੇ ਪਵੱਚ 
ਪਸਰਿ ਿ੍ੇਿ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ | 

ਿੁਰਿਾਇਆ ਭਗਿੀ ਨੌ ਿ੍ਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਪਜਸ ਿਰ੍ਹਾਂ ਨਾਿ 
ਪਸਿਰਨ, ਕੀਰਿਨ, ਸੇਵਾ | ਹਰ ਇਕ ਭਗਿੀ ਉਦੋਂ ਹੀ 
ਿ੍ਵਾਨ ਹੈ ਪਜਸ ਵਕਿ ਿੂਰਨ ਿ੍ੇਿਾ ਭਗਿੀ ਪਵੱਚ ਨਾਿ 
ਪਸਿਰਨ, ਕੀਰਿਨ, ਸਵੇਾ, ਡੰਡੌਿ ਬੰਦਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਭਾਵੇਂ 
ਉਹ ਸਰਵਨ ਭਗਿੀ ਹੈ ਯਾ ਪਧਆਨ ਭਗਿੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ 
ਉਦੋਂ ਹੀ ਿ੍ਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਸਰੇ ਉਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿ੍ੇਿਾ 
ਭਗਿੀ ਪਵਚ ਿੂਰੀ ਹੈ| ਿੁਰਿਾਇਆ : 
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ਿ੍ੇਿ ਪਵੱਚ ਪਸੱਖ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, 
ਜੇ ਲੈਣ ਪਵੱਚ ਹੈ ਿਾਂ ਜੁਦਾਈ ਹੈ ਿਰ ਿ੍ੇਿ ਦੇ ਪਵੱਚ ਜੁਦਾਈ 
ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਉਸ ਨੇ ਆਿਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਪਹਬ 
ਦੇ ਉੱਿੇ ਪਨਛਾਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ | 

ਜਗਿ ਿੈ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਿ੍ੀਪਿ || 

ਅਿਨੇ ਹੀ ਸੁਖ ਪਸਉ ਸਭ ਲਾਗੇ 

ਪਕਆ ਦਾਰਾ ਪਕਆ ਿੀਿ || ਰਹਾਉ

ਿੇਰਉ ਿੇਰਉ ਸਭੈ ਕਹਿ ਹੈ 

ਪਹਿ ਪਸਉ ਬਾਪਧਓ ਚੀਿ || 

ਅੰਪਿ ਕਾਪਲ ਸੰਗੀ ਨਹ ਕੋਊ ਇਹ ਅਚਰਜ ਹੈ ਰੀਪਿ || 

(ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਪਹਬ, ਅੰਗ-536)

ਕਹਾ ਭਯੋ ਜੋ ਦੋਊ ਲੋਚਨ ਿੂੰ ਦ ਕੈ 

ਬੈਪਠ ਰਪਹਓ ਬਕ ਪਧਆਨ ਲਗਾਇਓ||

ਨ੍ਹ ਾਿ ਪਿਪਰਓ ਲੀਏ ਸਾਿ ਸਿੁੰ ਦ੍ਨ 

ਲੋਕ ਗਇਓ ਿਰਲੋਕ ਗਵਾਇਓ|| 

ਬਾਸੁ ਕੀਓ ਪਬਪਖਆਨ ਸੋ ਬੈਠ ਕੇ 

ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੁ ਸੁ ਬੈਸ ਪਬਿਾਇਓ|| 

ਸਾਚੁ ਕਹੌ ਸੁਨ ਲੇਹੁ ਸਭੈ 

ਪਜਨ ਿ੍ੇਿ ਕੀਓ ਪਿਨ ਹੀ ਿ੍ਭੁ ਿਾਇਓ || 

ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਪਬੰਦ ਪਸੰਘ ਸਾਪਹਬ
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ਪਨਰੰਕਾਰ ਦੀ ਿ੍ੇਿ ਲੀਲ੍ਹਾ ਨੰੂ ਸੰਿੂਰਨ 
ਪਕਨੇ-ਪਕਨੇ ਖੇਪਡਆ ਹੈ?

ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਜੀ ਅੱਜ ਪਕਹੜਾ ਪਦਵਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ 
ਪਦਵਸ ਹੈ ਪਜਸ ਵਕਿ ਿੇਰੇ ਸਾਪਹਬ ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਪਬੰਦ ਪਸੰਘ 
ਸਾਪਹਬ ਸੱਚੇ ਿਾਿਸ਼ਾਹ ਆਿਣੀ ਿੂਰੀ ‘ਿ੍ੇਿ ਲੀਲ੍ਹਾ’ ਰਚ ਕੇ 
ਸਾਨੰੂ ਸਾਪਰਆਂ ਨੰੂ ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਪਹਬ ਦੇ ਚਰਨ ਕਿਲਾਂ 
ਪਵੱਚ ਸੌਂਿ ਕੇ ਅਲੋਿ ਹੋ ਗਏ | ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿਾਿਸ਼ਾਹ, 
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਪਹਬ ਨੰੂ ਆਿਣੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਪਵੱਚ ਆਿ ਹੀ 
ਆਿਣੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਿੇ ਅਸਥਾਿਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਿੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਦੇ ਚਰਨ ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਿੇ ਆਿਣਾ ਿਸਿਕ ਰੱਖ ਪਦੰਦੇਂ ਹਨ 
ਿਰ ਪਜਸ ਵਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿਾਿਸ਼ਾਹ ਅਲੋਿ ਹੋਏ ਹਨ, 
ਪਵਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਿਰ ਪਜਸ ਿਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਇਕਾਂਿ ਪਵੱਚ, 
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਿੋਂ Tਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਵੈਰਾਗ ਕੀਿਾ ਹੈ, ਿ੍ੇਿ ਕੀਿਾ 
ਹੈ, ਪਿਰ ਪਜਸ ਿਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੋਏ ਹਨ| ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਜੀ ਅੱਜ 
ਪਕੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਪਦਵਸ ਹੈ, ਪਨਰੰਕਾਰ ਹਿੇਸ਼ਾ ਿ੍ੇਿ ਬੱਧਾ ਇਸ 
ਸੰਸਾਰ ਪਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਿ੍ੇਿ ਦੀ ਲੀਲ੍ਹਾ ਰੱਚ ਪਦੰਦਾ ਹੈ | 
ਕਪਲਜੁਗ ਦੇ ਪਵੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਪਬੰਦ ਪਸੰਘ ਸਾਪਹਬ ਿ੍ੇਿ ਬੱਧੇ 
ਆਏ ਹਨ ਅਿੇ ਇੱਕ ਿ੍ੇਿ ਲੀਲ੍ਹਾ ਰਚੀ ਹੈ | ਿ੍ੇਿ ਲੀਲ੍ਹਾ ! 
ਪਨਰੰਕਾਰ ਪਕਸ ਿ੍ਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਵੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਿ੍ਕਾਸ਼ 
ਦੇ ਪਵੱਚ ਉਸ ਿ੍ੇਿ ਲੀਲ੍ਹਾ ਨੰੂ ਸੰਿੂਰਨ ਪਕੰਨੇ-ਪਕੰਨੇ ਖੇਪਡਆ 
ਹੈ? ਗੁਰੂ ਿੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਾਪਹਬ, ਿਾਿਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ 
ਗੋਪਬੰਦ ਪਸੰਘ ਸਾਪਹਬ ਅਿੇ ਚਾਰੇ ਸਾਪਹਬਜ਼ਾਦੇ|

ਪਨਰੰਕਾਰ! ਉਸ ਿ੍ਕਾਸ਼ ਪਵਚ ਿਰੂਨ ਇਸ ਧਰਿੀ ਦੇ ਉੱਿੇ 
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ਉਿਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਿ੍ੇਿ ਲੀਲ੍ਹਾ ਪਕਸ ਿਰ੍ਹਾਂ ਰੱਚੀ ਹੈ 
| ਉਸ ਪਨਰੰਕਾਰ ਦਾ ਿ੍ਕਾਸ਼ ਹੀ ਉਹ ਿ੍ੇਿ ਲੀਲ੍ਹਾ ਹੈ | ਉਹ 
ਿ੍ੇਿ ਲੀਲ੍ਹਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਗਿ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ | ਇਕ ਿੂਰਨ 
ਪਨਰੰਕਾਰ ਦਾ ਿ੍ਕਾਸ਼ ਉਸ ਜਗਿ ਪਵਚ ਉਸ ਿ੍ਿੇ ਲੀਲ੍ਹਾ ਪਵਚ 
ਿ੍ਕਾਪਸ਼ਿ ਹੋ ਪਰਹਾ ਹੈ | ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਜੀ ਅਗਰ ਪਨਰੰਕਾਰ 
ਿੂਰੇ ਿ੍ਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਵਚ ਆਇਆ ਹੈ ਿਾਂ ਇਸ ਪਨਰੰਕਾਰ ਦਾ 
ਪਜਹੜਾ ਿਰੂਨ ਿ੍ਕਾਸ਼ ਿ ੇਿਪਰਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਿਰੇੂ ਦਾ ਿਰੂਾ ਹੀ 
ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਵਚ ਉਿਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ | ਪਨਰੰਕਾਰ ਨੇ 
ਿਪਹਲੇ ਇਸ ਿਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਦਲ ਨੰੂ ਹਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਿ੍ੇਿ ਲੀਲ੍ਹਾ 
ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਚੀ | ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿਾਿਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਵਯੋਗ 
ਨੰੂ ਸ਼ਰੀਰਕ ਪਵਯੋਗ ਨੰੂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਪਹਬ ਇਸ ਿਰ੍ਹਾਂ 
ਵਰਲਾਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਪਦਵਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਸਵਾਂ 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਸਾਪਹਬਾਨ ਉਹ ਿ੍ੇਿ ਦਾ ਖੇਡ ਵਰਿਾਦੇਂ 
ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਿੋਂ ਆਿ ਅਲੋਿ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਇਹ ਪਨਰੰਕਾਰ 
ਦੇ ਿੂਰਨ ਿ੍ਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਵੱਚ, ਪਜਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਪਬੰਦ ਪਸੰਘ 
ਸਾਪਹਬ ਦਾ ਿੂਰਨ ਿ੍ਕਾਸ਼ ਹੈ ਿਾਿਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਚਾਰੋ 
ਸਾਪਹਬਜ਼ਾਪਦਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਦਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਿਿਾ 
ਜੀ ਨੰੂ ਉਸ ਿ੍ੇਿ ਦੇ ਪਵਚ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਪਵੱਚ 
ਦੇਪਖਆ ਹੈ, 

ਪਜਸੁ ਪਿਆਰੇ ਪਸਉ ਨੇਹੁ ਪਿਸੁ ਆਗੈ ਿਪਰ ਚਲੀਐ || 

ਪਧ੍ਗੁ ਜੀਵਣੁ ਸੰਸਾਪਰ ਿਾ ਕੈ ਿਾਛੈ ਜੀਵਣਾ || 

(ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਪਹਬ, ਅੰਗ-83)| 

“ਸਾਪਹਬ ਦਾ ਪਜਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਪਸੱਖ ਹੈ, ਗੁਰਿੁੱ ਖ ਹੈ ਉਹ 

ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੇਮ

24



ਦਸਿੇਸ਼ ਪਿਿਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਵੱਚ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਰਿਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਆਿਣਾ ਸੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਥਾਲੀ ਪਵਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਰ ਸਾਪਹਬ ਦੇ 
ਚਰਨਾਂ ਪਵੱਚ ਆਰਿਾ ਕਰਦਾ ਹੈ” |

ਬਾਬਾ ਨਪਰੰਦਰ ਪਸੰਘ ਜੀ 

“ਸਾਪਹਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਵੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬਣਦੀ 
ਹੈ ਪਕ ਸੱਚੇ ਿਾਿਸ਼ਾਹ ਪਜਸ ਿਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਿ੍ੇਿ ਲੀਲ੍ਹਾ ਿੂੰ  ਰਚੀ 
ਹੈ ਉਸ ਿ੍ੇਿ ਦੇ ਪਵੱਚ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਨਿ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ ਅਿ੍ਹੇ 
ਿੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਵੱਚ ਆਿਣਾ ਸੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਅਰਿਨ ਕਰਦੇ 
ਰਹੀਏ ਅਿੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨ ਰੱਜੀਏ” | 

ਬਾਬਾ ਨਪਰੰਦਰ ਪਸੰਘ ਜੀ 

ਉਸ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਪਵੱਚ ਪਿਿਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, 
ਿੁਰਿਾਉਂਣ ਕੀ ਲੱਗੇ,

“ਪਜਸਨੰੂ ਵੀ ਿ੍ਾਿਿੀ ਦਾ ਅੰਪਿ੍ਿ ਰਸ ਿ੍ਾਿਿ ਹੋ ਪਗਆ 
ਹੋਵ,ੇ ਇਸਿੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਜਸਨੰੂ ਜਾਿੇਂ ਸ਼ਹਾਦਿ ਦਾ ਵੀ ਅੰਪਿਿ੍ 
ਰਸ ਿ੍ਾਿਿ ਹੋ ਪਗਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ  ਅੰਪਿ੍ਿ ਰਸ ਿ੍ਾਿਿ 
ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਿੇ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਪਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਕ 
ਸਾਪਹਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਵੱਚ ਜਾਿੇਂ ਸ਼ਹਾਦਿ’ ਦਾ ਅੰਪਿਿ੍ ਰਸ 
‘ਿ੍ਾਿਿੀ’ ਦੇ ਅੰਪਿ੍ਿ ਰਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਿ ਉੱਚਾ ਹੈ | 

ਬਾਬਾ ਨਪਰੰਦਰ ਪਸੰਘ ਜੀ 

ਨਾਨਕ ਰੁੰ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਰੋਵੈ ਲਾਇ ਪਿਆਰੋ || 

ਵਾਲੇਵੇ ਕਾਰਪਣ ਬਾਬਾ ਰੋਈਐ 

ਰੋਵਣੁ ਸਗਲ ਪਬਕਾਰੋ ||

(ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਪਹਬ, ਅੰਗ-579)
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ਸੱਚੇ ਿਾਿਸ਼ਾਹ ਰੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਕ ਸਾਰਾ 
ਜਗ ਹੀ ਪਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ 
ਹੀ ਸੁੱ ਿਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਿੰਦੇ ਦਾ ਿਿਾ ਨਹੀਂ, 
ਇਹ ਆਿਣਾ ਸਾਰਾ ਿਨੱੁਖਾ ਜਨਿ ਹੀ ਰੋਣ ਪਵਚ ਗਵਾ ਪਰਹਾ 
ਹੈ | ਆਿਾਂ ਸਾਰੇ ਆਿਣੇ ਦੁੱ ਖ, ਕਸ਼ਟ ਜੋ ਪਜੰਦਗੀ ਪਵੱਚ 
ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹ ਾ ਦੁੱ ਖਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਪਵੱਚ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਜਹੜਾ 
ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਪਿੱਟੀ ਪਵੱਚ ਪਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਿਾ ਸਭ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਿਰ ਸਾਪਹਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਿਾਿਸ਼ਾਹ ਿੁਰਿਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਕ ਕੋਈ ਪਵਰਲਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ 
ਪਿਆਰ ਪਵੱਚ ਰੋਂਦਾ ਹੈ | 

ਪਿਿਾ ਜੀ ਨੇ ਪਜਸ ਿਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਿੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਾਪਹਬ ਦੇ 
ਿਾਵਨ ਅਸਥਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਪਹਬ ਜਾਣਾ, 
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਿਰੁਬ ਹੰੁਦਾ ਸੀ ਪਿਿਾ ਜੀ ਨੰੂ ਉਸੇ 
ਿਰ੍ਹਾਂ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖਣਾ| ਗੁਰੂ ਹਪਰਪਕ੍ਸ਼ਨ ਸਾਪਹਬ ਦੇ ਗੁਰਿੁਰਬ 
ਬੰਗਲਾ ਸਾਪਹਬ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਰਪਹਣਾ | ਪਿਰ ਸਾਧ 
ਸੰਗਿ ਜੀ ਪਜਸ ਵਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਪਬੰਦ ਪਸੰਘ ਸਾਪਹਬ ਦੇ 
ਸਾਪਹਬਜ਼ਾਪਦਆ ਦਾ ਉਹ ਪਦਨ ਆਉਣਾ ਪਿਿਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਿ 
ਵੈਰਾਗ ਕਰਨਾ | 

239 ਸਾਲ ਿ੍ਿੱਖ ਪਨਰੰਕਾਰ ਦੀ ਿ੍ੇਿ 
ਲੀਲ੍ਹਾ, ਪਨਰੰਕਾਰ  (ਗੁਰੂ ਗੋਪਬੰਦ ਪਸੰਘ 
ਸਾਪਹਬ) ਨੇ ਆਿ ਸਿਾਿਿ ਕੀਿੀ ਹੈ 

ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਜੀ ਆਓ ਆਿਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਜਹਾ ਸੋਚ ਪਵਚਾਰ 
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ਕਰੀਏ | ਆਿ ਨੇ ਿਪੜ੍ਹਆ ਪਕ ਗੁਰੂ ਸਾਪਹਬ ਨੇ 239ਸਾਲ 
ਿ੍ਿਖ ਿ੍ੇਿ ਲੀਲ੍ਹਾ ਰਚੀ ਹੈ | ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿਾਿਸ਼ਾਹ ਿੋਂ ਲੈ 
ਕੇ 1469 ਪਵਚ ਿ੍ੇਿ ਲੀਲ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਿੇ 1708 ਪਵਚ 
ਸਿਾਿਿ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਰ ਉਹ 239 ਸਾਲ ਦੀ ਿ੍ਿੇ ਲੀਲ੍ਹਾ ਗੁਰੂ 
ਗੋਪਬੰਦ ਪਸੰਘ ਸਾਪਹਬ ਸਿਾਿਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ |

ਹੁਣ ਆਿਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਜਹਾ ਪਵਚਾਰ ਕਰੀਏ ਪਕ ਗੁਰੂ 
ਹਪਰਪਕ੍ਸ਼ਨ ਸਾਪਹਬ ਪਸਰਿ ਢਾਈ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ 
ਗੱਦੀ ਿੇ ਪਬਰਾਜਿਾਨ ਰਹੇ | ਗੁਰੂ ਿੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਾਪਹਬ 
ਪਗਆਰਾਂ ਸਾਲ ਅਿੇ ਗੁਰੂ ਗੋਪਬੰਦ ਪਸੰਘ ਸਾਪਹਬ 33 ਸਾਲ 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਿੇ ਪਬਰਾਜਿਾਨ ਰਹੇ | ਇਹ ਸਾਢੇ 
46 ਸਾਲਾਂ ਪਵਚ ਜੋ ਖੇਡ ਵਰਿਾਇਆ ਹੈ ਪਕਉਂਪਕ ਹੁਣ ਉਹ 
ਲੀਲ੍ਹਾ ਸਿਾਿਿ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਜਹੜੀ ਿ੍ੇਿ ਲੀਲ੍ਹਾ 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਨਰੰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਿੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਾਿਿ ਹੋਣ 
ਵਾਲੀ ਸੀ | 

ਆਿਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਿ ਬੱਧੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਿ੍ੇਿ ਬੱਧੇ ਆਏ 
ਹਨ ਿਰ ਕਰਿ ਬਪਧਆਂ ਦੀ ਖਾਿਰ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ 
ਹਪਰਪਕ੍ਸ਼ਨ ਸਾਪਹਬ ਅਠ ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਹੈ, ਪਜਸ ਵਕਿ 
ਪਦੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਜਸ ਵਕਿ ਪਬਿਾਰੀ ਿਲੈੀ ਹੈ ਲੋਗ ਿਰਨੇ 
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਿਰ ਪਜਹੜਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿਾਸ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਿੇਰੇ ਅਠਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਪਹ ਕੀ ਰਹੇ ਹਨ, 

“ਆਓ ਸਾਰੇ ਹੀ ਿੇਰੇ ਿਾਸ ਆ ਜਾਓ ਿੈ ਿੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ 
ਦੁਖ ਆਿਣੇ ਉਿੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱ ਖ ਿੈਨੰੂ ਦੇ ਪਦਓੁ” | 

“ਜੋ ਸਰਪਣ ਆਵੈ ਪਿਸੁ ਕੰਪਠ ਲਾਵੇ 
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ਇਹ ਪਬਰਦੁ ਸੁਆਿੀ ਸੰਦਾ”|

(ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਪਹਬ, ਅੰਗ-544)

ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਪਵੱਚ ਆਏ ਨੰੂ ਕਪਹ ਰਹੇ ਹਨ, 

“ਿਸੁੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਵੱਚ ਆਏ ਹੋ ਿਹੁਾਡਾ ਦੁਖ 
ਿੈਂ ਆਿਣੇ ਉਿੇ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਆਿਣਾ ਸਾਰਾ ਦੁਖ ਿੈਨੰੂ ਦੇ ਪਦਉ 
| ਗੁਰੂ ਿੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਾਪਹਬ ਬੈਠੇ ਹਨ, 500 ਿਪਡੰਿ, 
ਿਪਡੰਿ ਪਕਰਿਾ ਰਾਿ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਿਹੰੁਚਦੇ ਹਨ, ਰੋਂਦੇ 
ਹਨ | ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਿੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਾਪਹਬ ਿੁਰਿਾ 
ਕੀ ਰਹੇ ਹਨ ਪਕ,

“ਿਸੁੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਿ ੇਆ ਗਏ ਹੋ ਆਿਣਾ ਸਾਰਾ 
ਦੁਖ ਿੇਰੇ ਉੱਿੇ ਸੁੱ ਟ ਪਦਉ” | 

ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਜੀ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਕ ਗੁਰੂ ਸਾਪਹਬ 
ਨੇ ਕੀ ਕੀਿਾ ਹੈ | ਪਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਪਬੰਦ ਪਸੰਘ ਸਾਪਹਬ ਪਜਹੜੇ 
ਉਸ ਵਕਿ ਪਸਰਿ ਨੌ ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਪਵਚ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ 
ਿੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਿੁਰਿਾਇਆ ਪਕ, 

“ਐਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਿਹਾਨ ਿਹਾਂਿੁਰਖ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ, ਪਕਸ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ? ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਦੁਖ ਲੈਣ ਦਾ 
ਬਲੀਦਾਨ, ਇਕ ਿੂਰੇ ਧਰਿ ਦਾ ਦੁੱ ਖ ਲੈਣ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ” |

ਪਿਰ ਉਸ ਵਕਿ ਦਸਿੇਸ਼ ਪਿਿਾ ਿੁਰਿਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਕ,

ਸੱਚੇ ਿਾਿਸ਼ਾਹ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਿਹਾਂਿੁਰਖ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਜੀ ਉਸ ਵਕਿ ਗੁਰੂ ਿੇਗ਼ 
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ਬਹਾਦਰ ਸਾਪਹਬ ਨੇਗੁਰੂ ਗੋਪਬੰਦ ਸਾਪਹਬ ਵੱਲ ਦੇਪਖਆ ਹੈ 
ਅਿੇ ਿੁਰਿਾਇਆ ਸਾਰੇ ਦੁਖ ਲੈਣ ਵਾਸਿੇ ਅਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਆਏ, ਸਾਡਾ ਿੁੱ ਿ (ਗੁਰੂ ਗੋਪਬੰਦ ਪਸੰਘ ਸਾਪਹਬ) ਵੀ ਸਾਰੇ 
ਦੁੱ ਖ ਲੈਣ ਵਾਸਿੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੇ | 

ਕਦੀ ਸੋਪਚਆ ਹੈ ਿੁਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਸਿੇਸ਼ ਪਿਿਾ ਪਜਸ 
ਵਕਿ ਆਿਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਨਛਾਵਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ 
ਿ੍ੇਿ ਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਪਵੱਚ, ਪਜਸ ਵਕਿ ਦਿਦਿਾ ਸਾਪਹਬ ਿਾਿਾ 
ਜੀ ਿੁੱ ਛਦੇ ਹਨ ਪਕ ਸਾਪਹਬਜ਼ਾਦੇ ਪਕੱਥੇ ਹਨ ਿੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 
ਿੁਰਿਾਇਆ ਕੀ ਹੈ ਚਾਰ ਿੁਏ ਿੋ ਪਕਆ ਭੈਯਾ ਜੀਵਿ ਕਈ 
ਹਜਾਰ, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੰਗਿ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਪਹੰਦੇ ਇਹ ਿੇਰੇ 
ਸਾਪਹਬਜ਼ਾਦੇ ਹਨ ਿੈਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਖਾਿਰ ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਪਨਛਾਵਰ 
ਕਰ ਪਦੱਿਾ ਹੈ ਿਾਂ ਪਕ ਇਹ ਚੰਗੀ ਿਰ੍ਹਾਂ ਜੀਅ ਸਕਣ | 

ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੇਿੇ ਰੱਖੋ ਪਕ ਜਦੋਂ ਇਹ 
ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਪਕ ਉਹ ਪਕਹੜਾ ਸਪਿਗੁਰੂ ਹੈ ਪਜਸਨੇ ਪਕਸੇ ਦੇ 
ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਜੇ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਸਾਹਿਣ ੇਆਇਆ 
ਿਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਪਛਨ ਪਵੱਚ ਦੇਵਿਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਕਸੇ ਦੇ ਿਾਿ 
ਦੇਖੇ ਉਸਨੇ ? ਗੁਰੂ ਹਪਰਪਕ੍ਸ਼ਨ ਸਾਪਹਬ ਨੇ ਪਕਸੇ ਦੇ ਿਾਿ, 
ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਪਚਿਾਰੇ | ਗੁਰੂ ਿਗ਼ੇ ਬਹਾਦਰ ਸਾਪਹਬ ਆਿਣੇ 
ਉੱਿੇ ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਕਸੇ ਦੇ ਵੀ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ 
ਪਚਿਾਰੇ | ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਜੀ ਆਿਾਂ ਪਕਹੜੇ ਗੁਰੂ (ਗੁਰੂ ਗੋਪਬੰਦ 
ਪਸੰਘ ਸਾਪਹਬ) ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਵੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਿੇ ਆਿਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਿਾਬਦੀ ਿੇ ਰੋਈਏ ਨਾ ?

ਿਰ ਪਜਸ ਿਰ੍ਹਾਂ ਪਿਿਾ ਜੀ ਰੋਜ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਪਸੰਘ 
ਸਾਪਹਬ ਦੇ ਉਸ ਪਬਰਹਾ ਦੇ ਪਵੱਚ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਪਹਬ 

ਨਾਨਕ ਰੁੰ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਰੋਵੈ ਲਾਇ ਪਿਆਰੋ
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ਇੰਨਾਂ ਿੜਿੇ ਹਨ ਉਹ ਪਬਰਹਾ ਦੇ ਪਵਚ ਅਿੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ 
ਗਏ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਪਹਬ ਨੰੂ ਿਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਜੀ ਪਿਰ 
ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਿਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ | 

ਇਹ ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਜੋ ਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਿ੍ੇਿ ਦੀ ਯਾਦ ਪਵੱਚ 
ਪਲਪਖਆ ਹੈ ਇਹ ਪਜਸਨੰੂ ਅਸੀਂ ਭੁੱ ਲ ਚੁੱ ਕੇ ਹਾਂ | ਇਹ ਸਭ 
ਗੁਰੂ ਸਾਪਹਬਾਨ ਦੀ ਜਬਾਨੀ ਹੈ ਪਜਸ ਿਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾ ਨੇ ਿ੍ੇਿ 
ਕੀਿਾ ਹੈ ਅਿੇ ਆਿਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪਵਚ ਿੁਰਿਾਇਆ ਹੈ | 

ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਪਸੰਘ ਸਾਪਹਬ ਨੇ ਿੁਰਿਾਇਆ ਪਕ ਪਜਹੜਾ 
ਆਿਣਾ ਸਾਰਾ ਦੁਖ ਗੁਰੂ ਨੰੂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਸ 
ਦੁਨੀਆਂ ਪਵੱਚ

ਨਾਜਾਿ ਪਕੱਥੇ ਿਾਉਣੀ ਹੈ| ਿੁਰਿਾਇਆ ਪਸੱਖ ਨੇ ਦੇਣਾ 
ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਸੱਖ ਕੀ ਿੇ ਸੁੱ ਖ ਕੀ | ਉਹ ਪਸੱਖ ਕੀ ਪਜਹੜਾ 
ਗੁਰੂ ਿੋ ਸੁਖ ਿੰਗ ਲਵੇ, ਹਿੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਖ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਗਾ | 

ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਪਹਬ ਜੀ ਦੀ 
300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਿਾਬਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪਦਵਸ ਿੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਿ੍ੇਿ 
ਨਾ ਭੁੱ ਲੀਏ ਪਕਉਂਪਕ ਪਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਪਹਬ 
ਦਾ ਆਸਨ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਿ੍ਕਾਸ਼ ਕੀਿਾ ਹੈ ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਪਬੰਦ 
ਪਸੰਘ ਸਾਪਹਬ ਨੇ ਆਿਣੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦੇ ਿੁੱ ਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਿੇ ਸ੍ੀ 
ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਪਹਬ ਦਾ ਆਸਨ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਿ੍ਕਾਸ਼ ਕੀਿਾ 
ਹੈ | 

300 ਸਾਲ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ 

ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਚੋਜ ਪਦਖਾਇਆ ਏ | 
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ਸਰਬੰਸ ਦੇ ਿੁੱ ਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਿੇ 

ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਦਾ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਏ | 

ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਪਬੰਦ ਪਸੰਘ ਜੀ 

ਪਨਰਾਲਾ ਇਸ਼ਕ ਪਨਭਾਇਆ ਏ | 

ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਪਬੰਦ ਪਸੰਘ ਜੀ 

ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਪਬੰਦ ਪਸੰਘ ਜੀ |

ਸਰਬੰਸ ਦੇ ਿੁੱ ਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਿੇ 

ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਦਾ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਏ | 

ਨੀਿ ਨਵਾਂ ਨੀਿ ਨਵਾਂ ਸਾਪਹਬ ਿੇਰਾ ਨੀਿ ਨਵਾਂ | 

ਸਾਪਹਬ ਿੇਰਾ ਨੀਪਿ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਿਾਰੁ || 

ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਚੋਜ ਪਦਖਾਇਆ ਏ, 

ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਏ| 

ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਖੇਡ ਰਚਾਇਆ ਏ, 

ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰੂਿ ਸਜਾਇਆ ਏ | 

ਸਰਬੰਸ ਦੇ ਿੁੱ ਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਿੇ 

ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਦਾ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਏ | 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾਿਾ ਬਖਸ਼ ਲੈ | 
ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਲੈ ||
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