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“ਹਿਸ ਨੰੂ ਵੀ ਅਸਲ ਪੇ੍ਮ ਿੋਵੇਗਾ ਸਵਾਰਥੀ ਪੇ੍ਮ 
ਨਿੀਂ, ਮਤਲਬੀ ਪ੍ਮੇ ਨਿੀਂ, ਹਿਸ ਨੰੂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱ ਚਾ ਪ੍ਮੇ 
ਿੋਵੇਗਾ, ਉਿੋ ਸਹਤਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਰਬਾਨ ਿੋ ਸਕਦਾ 
ਿੈ | ਪੇ੍ਮ ਦੀ ਦੂਿੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੱਸਦੇ ਿਨ, ਕੁਰਬਾਨੀ 
ਿ ੈ| ਉਿੀ ਹਪਆਰੇ ਕਰੁਬਾਨ ਿਏੋ ਿਨ ਹਿਿੜੇ ਸਹਤਗੁਰੂ 
ਪਰਾਇਣ ਸਨ, ਹਿਿੜੇ ਸਹਤਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ੀਤੀ ਹਵੱਚ 
ਕੁਰਬਾਨ ਸਨ, ਆਹਿਕ ਸਨੈ |”

- ਬਾਬਾ ਨਹਰੰਦਰ ਹਸੰਘ ਿੀ
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ਸਾਹਿਬੁ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ ਸਦਾ ਸਦਾ 
ਦਾਤਾਰੁ

ਿਰ ਿੁਗ ਦੇ ਹਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਿੈ ਨਵੀਂ ਿੀ ਪ੍ੇਮ 
ਲੀਲਾ੍ ਰਚ ਹਦੰਦਾ ਿ,ੈ ਨਵੇਂ ਿੀ ਰੰਗ 

ਹਦਖਾਉਂਦਾ ਿੈ | “ਸਾਹਿਬੁ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ ਸਦਾ ਸਦਾ 
ਦਾਤਾਰੁ” ਉਿ ਬੇਅੰਤ ਿੈ ਉਸ ਦੇ ਚੋਿਾਂ, ਰੰਗਾਂ ਦਾ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ 
ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਿੀਂ | ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਤਿਰੀਫ ਹਲਆਏ ਤ੍ੇਤੇ 
ਹਵੱਚ, ਬਨਵਾਸ ਿੋ ਹਗਆ ਹਚਤਰਕੋਟ ਹਵੱਚ ਹਬਰਾਿਮਾਨ 
ਿਨ| ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਿੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਹਦਨ ਆਖਦੇ ਿਨ ਹਕ ਸੀਤਾ 
ਿੁਣ ਆਪਾਂ ਹਿਸ ਖੇਡ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਹਵੱਚ ਆਏ ਿਾਂ 
ਉਿ ਖੇਡ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ | ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਿੀ ਖੇਡ ਆਰੰਭ ਿੋ 
ਹਗਆ ਿੈ ਹਦਲ ਨੰੂ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੇਡ, ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਨੰੂ 
ਿਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੇਡ| ਉਸ ਖੇਡ ਦੇ ਹਵੱਚ ਭਰਤ ਿੀ, ਹਵਛੋੜੇ 
ਹਵੱਚ ਹਿਸ ਹਬਰਿਾ ਨੰੂ, ਵੈਰਾਗ ਨੰੂ, ਹਿਸ ਪ੍ੇਮ ਨੰੂ ਪ੍ਗਟ 
ਕਰਦੇ ਿਨ, ਹਕਿੜੀ ਹਬਰਿਾ? ਹਕਿੜਾ ਵੈਰਾਗ? ਹਕਿੜਾ 
ਪ੍ਮੇ? ਹਿਿੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਪ੍ਕਾਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿ|ੈ ਐਸੀ 
ਹਬਰਿਾ, ਐਸਾ ਪ੍ੇਮ, ਐਸਾ ਵੈਰਾਗ | ਹਿਸ ਤਰ੍ਾਂ ਲਛਮਣ 

ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰੁ

3

http://www.sikhvideos.org/vids-d.php?id=17


ਿੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ 
ਆਰਾਮ, ਸੁੱ ਖ ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਹਤਆਗ ਹਦੰਦੇ ਿਨ : 

ਉਿ ਰਾਮਾਇਣ, ਪ੍ੇਮ ਭਰੀ ਰਾਮਾਇਣ ਬਣੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 
ਪ੍ੇਮ ਦੀ ਮਿਾਨ ਪ੍ੇਰਨਾ ਬਣ ਗਈ | ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ 
ਇੱਕ ਿੀਵਨ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਕਰ 
ਰਿੀ ਿੈ | 

ਦੁਆਪਰ ਆ ਹਗਆ ਭਗਵਾਨ ਹਕ੍ਿਨ ਆਏ, ਭਗਵਾਨ 
ਹਕ੍ਿਨ ਅਹਤ ਤੋਂ ਹਿਆਦਾ ਪੇ੍ਮ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਰਿਨ ਨੰੂ | 
ਅਰਿਨ ਆਪਣੀ ਸਮੱਰਥਾ ਨਾਲ ਿੱਦ ਤੋਂ ਹਿਆਦਾ ਪ੍ੇਮ 
ਕਰਦਾ ਿੈ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੰੂ, ਸਖਾ ਨੰੂ ਪਰ ਖੇਡ ਹਕਸ ਤਰ੍ਾਂ 
ਆਰੰਭ ਿੋਇਆ ? ਹਿਸ ਖੇਡ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਤੇ ਨਰ 
ਆਪ ਆਏ ਿਨ ਉਿ ਖੇਡ ਹਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਆਰੰਭ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ | 
ਮਿਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਿੰਗ ਦੇ ਹਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹਤਿਾਸ 
ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਿੋ ਹਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਉਸ ਰੱਥ ਨੰੂ ਆਪ ਚਲਾ ਰਿੇ ਿਨ, 
ਦੋਨਾਂ ਫੌਿਾਂ ਦੇ ਹਵੱਚ ਰੱਥ ਨੰੂ ਹਲਿਾ ਕੇ ਖੜ੍ਾ ਕਰ ਹਦੰਦੇ ਿਨ 
| ਅਰਿਨ ਚਾਰਂੋ ਪਾਸੇ ਦੇਖਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੰੂ, ਸਖਾ ਨੰੂ, 
ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਪ੍ਿਨ ਕਰਨੇ ਿੁਰੂ ਕਰ ਹਦੰਦਾ ਿੈ | ਅਰਿਨ 
ਉਸ ਖੇਡ ਦੇ ਹਵੱਚ ਹਕਿੜੀ ਿੁਗਤੀ ਵਰਤਦਾ ਿੈ ਹਿਸ ਖੇਡ 
ਵਾਸਤੇ ਤਿਰੀਫ ਹਲਆਏ ਿਨ | 

ਅਰਿਨ ਪ੍ੇਮ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ ਆਪਣੇ ਿੀ ਸਖਾ ਨੰੂ, ਵੀਰ 
ਨੰੂ, ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ, ਉਸ ਪ੍ੇਮ ਦੇ ਹਵੱਚ ਉਿ ਸਵਾਲ ਕਰ ਹਰਿਾ 
ਿੈ ਅਤੇ ਿਵਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿੀ ਹਪਆਰੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ 
ਿੀ ਭਗਵਾਨ ਇਿਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਿੀ ਹਪਆਰ ਹਖੱਚ ਲੈਂਦਾ ਿੈ 
| ਉਸ ਪ੍ੇਮ ਨੇ ਹਫਰ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਰੂਪ ਅਖਹਤਆਰ 
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ਕੀਤਾ ‘ਮਾਤਾ ਗੀਤਾ’ ਦਾ| ਅਰਿਨ ਦਾ ਪ੍ੇਮ ਭਗਵਾਨ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ੇਮ ਨੰੂ “ਮਾਤਾ ਗੀਤਾ”, ਦੇ ਰੂਪ ਹਵੱਚ ਹਖੱਚ 
ਹਲਆਂਦਾ ਿੈ | 

ਹਫਰ ਅਰਿਨ, ਿੋ ਪਰਉਪਕਾਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਕਰ 
ਹਰਿਾ ਿੈ ਉਸ ਪ੍ੇਮ ਨੰੂ, ਸਾਰੇ ਿੀ ਪ੍ੇਮ ਨੰੂ ਹਖੱਚ ਕੇ ਭਗਵਾਨ 
ਹਕ੍ਿਨ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ੇਮ ਨੰੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ 
ਗੀਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਹਵੱਚ ਉਿ ਪ੍ਕਾਿ, ਉਿ ਪ੍ਿਾਹਦ ਵੰਡ ਹਦੰਦਾ 
ਿੈ | ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਿੀ ਉਿੀ ਅਨਮੋਲ ਗੀਤਾ ਇਸ ਿਗਤ 
ਦੇ ਪ੍ਾਣ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਿੈ ਇੱਕ ਹਨਸਤਾਰੇ ਦਾ ਮਿਾਨ ਸਾਧਨ 
ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਿੈ | 

ਕਹਲਿੁਗ ਆਇਆ, ਇਸ ਹਭਆਨਕ ਕਹਲਿੁਗ ਦੇ ਹਵੱਚ 
ਹਫਰ ਹਨਰੰਕਾਰ ਹਕਿੜਾ ਨਵਾਂ ਿੀ ਚੋਿ ਖੇਡਦਾ ਿੈ, ਨਵਾਂ 
ਿੀ ਰੰਗ ਚੜਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਿੀ ਰੂਪ ਸਿਾਉਂਦਾ ਿੈ | 
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਿੀ 1999 ਦੀ ਹਤੰਨ ਸੌ ਸਾਲਾ ਿਤਾਬਦੀ ਿੋ 
ਹਵਸਾਖੀ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਈ | ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਿਾਰੇ, 
ਿੁਕਮ ਦੇ ਹਵੱਚ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਿੈ ਉਿ ਿਤਾਬਦੀ ਤੇ 
ਇਸੇ ਸਾਲ ਉਸੇ ਪ੍ਕਾਿ ਦੀ ਇੱਕ ਿੋਰ ਿਤਾਬਦੀ ਿੈ, ਉਿਦੇ 
ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੀਿੀ ਿਤਾਬਦੀ ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਹਿਬ ਿੀ ਦੇ 
ਹਤੰਨ ‘ਸੌ’ ਸਾਲਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਹਦਵਸ ਦੀ ਿਤਾਬਦੀ, ਉਸਦੇ 
ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਿੀ ਉਿ ਹਨਰੰਕਾਰ ਹਿਿੜੇ ਸਰੂਪ ਨੰੂ ਧਾਰ ਕੇ 
ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਹਵੱਚ ‘ਇੱਕ’ ਤੋਂ ‘ਦੋ’ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਹਿਸ 
ਨੇ ਇਸ ਕਲੂ ਦੇ ਹਵੱਚ ਨਵਾਂ ਿੀ ਖੇਡ ਖੇਹਡਆ ਿੈ, ਧਰਮ ਨੰੂ 
ਨਵਾਂ ਿੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਾਇਆ ਿੈ ਉਸ ਦੀ ਅਕਾਲ ਗਮਨ ਦੀ 
ਹਤੰਨ ਸੌ ਸਾਲਾ ਉਿ ਿਤਾਬਦੀ | ਇਿ ਦਸ ਸਾਲ ਉਿ ਿਨ 

ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰੁ

5

http://www.sikhvideos.org/vids-d.php?id=17


ਹਿਿੜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮੇਿ ਹਪਤਾ ਨੇ ਖੇਡ ਖੇਡੇ ਿਨ | ਇਿ ਮੇਰੇ 
ਹਨਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਕਾਿ ਦੇ ਹਤੰਨ ਅਹਲਿਦਾ ਪੱਖ ਿਨ | 

ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਹਿਿੜਾ ਪ੍ਕਾਿ ਉਸ ਵਲੇੇ ਪ੍ਮੇ ਦਾ ਕਸੇਗੜ੍ 
ਸਾਹਿਬ ਖੇਹਡਆ ਿ,ੈ ਹਿਸ ਤਰ੍ਾਂ ਉਸ ਪਕ੍ਾਿ ਨੰੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 
ਹਵੱਚ ਪ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਿਸ ਤਰ੍ਾਂ ਸਾਰੇ 
ਸਰਬੰਸ ਨੰੂ ਉਸ ਪ੍ਕਾਿ ਹਵੱਚ ਲੁਟਾਇਆ | 

ਦੂਿਾ ਪੱਖ ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਹਿਬ, ਹਿਸ ਧਰਮ ਦੀ 
ਖਾਹਤਰ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਖਾਹਤਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਿਨ ਹਫਰ ਹਿਸ 
ਤਰ੍ਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ੇਮ ਆਿੂਤੀਆਂ ਹਦੱਤੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ੇਮ 
ਆਿੂਤੀ ਹਵੱਚ, ਉਸ ਪ੍ੇਮ ਦੇ ਹਵੱਚ ਿੋ ਹਸਖ਼ਰ ਦੇ ਰੰਗ ਖੇਡੇ 
ਿਨ, ਰੰਗ ਚੜ੍ਾਏ ਿਨ, ਚਿੋ ਵਰਤੇ ਿਨ, ਮਿਾਨ ਆਿੂਤੀਆਂ 
ਦੀ ਸੇਿ ਬਣਾਈ ਿੈ ਅਤੇ ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਕਾਿ 
ਕੀਤਾ ਿੈ | 

ਹਫਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਿੀ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਤੀਿਾ ਪੱਖ ਹਿਸ ਤਰ੍ਾਂ 
ਹਨਰੰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਹਵੱਚ, ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਹਵੱਚ ਹਨਸਤਾਰੇ 
ਦੀ ਖ਼ਾਹਤਰ ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਆਪਣਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੀ ਿਾ ਹਰਿਾ 
ਿੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਹਬਲਕੁਲ ਅਲੋਪ ਕਰਕੇ, 
ਅਹਲਿਦਾ ਕਰਕ ੇਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਹਵੱਚ ਸਭ ਨੰੂ ਸਮਰਪਣ 
ਕਰਕ ੇਹਫਰ ਹਕਸ ਤਰ੍ਾ ਉਸ ਪ੍ਕਾਿ ਦੇ ਹਵੱਚ ਅਲੋਪ ਿ ੋਿਾਂਦੇ 
ਿਨ| ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਿੀ ਇਿ ਅਕਥਕਥਾ ਿੈ| ਹਿਸ ਨੰੂ ਆਪ 
ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਨਮਾਣਾ ਹਿਿਾ ਯਤਨ ਿੈ |

ਇਕ ਨਵਾਂ ਿੀ ਚੋਿ ਹਦਖਾਇਆ ਏ, 

ਇਕ ਨਵਾਂ ਿੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਾਇਆ ਏ|

ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੇਮ

6



ਇਕ ਨਵਾਂ ਿੀ ਖੇਡ ਰਚਾਇਆ ਏ, 

ਇਕ ਨਵਾ ਿੀ ਰੂਪ ਸਿਾਇਆ ਏ | 

ਹਤੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਿੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, 

ਇਕ ਨਵਾਂ ਿੀ ਚੋਿ ਹਦਖਾਇਆ ਏ|

ਸਰਬੰਸ ਦੇ ਫੁੱ ਲਾਂ ਦੀ ਸੇਿ ਤੇ 

ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਦਾ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਏ |

ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਿੀ 

ਹਨਰਾਲਾ ਇਿਕ ਹਨਭਾਇਆ ਏ |

ਵਾਿ ਵਾਿ ਗੁਰੂ ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਿੀ, 

ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਿੀ |

ਸਰਬੰਸ ਦੇ ਫੁੱ ਲਾਂ ਦੀ ਸੇਿ ਤੇ, 

ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਦਾ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਏ |

ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ |

ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰੁ |

ਇਕ ਨਵਾਂ ਿੀ ਚੋਿ ਹਦਖਾਇਆ ਏ, 

ਇਕ ਨਵਾਂ ਿੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਾਇਆ ਏ|

ਨਵਾਂ ਿੀ ਖੇਡ ਰਚਾਇਆ ਏ,

ਇੱਕਨਵਾਂ ਿੀ ਰੂਪ ਸਿਾਇਆ ਏ |

ਇਿ ਕੌਣ ਤੇਿਸਵੀ ਿੈ ਹਿਸ ਨੇ 

ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰੁ
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ਿੱਸ ਕੇ ਸਰਬੰਸ ਲੁਟਾਇਆ ਏ|

ਹਨਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਹਟਕਾਇਆ ਏ |

ਸਰਬੰਸ ਦੇ ਫੁੱ ਲਾਂ ਦੀ ਸੇਿ ਤੇ 

ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਦਾ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਏ|

ਵਾਿ ਵਾਿ ਗੁਰੂ ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਿੀ 

ਹਨਰਾਲਾ ਇਿਕ ਹਨਭਾਇਆ ਏ|

ਹਤੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਿੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ

ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਿੀ ਚੋਿ ਹਦਖਾਇਆ ਏ|

ਿਗਤੁ ਿਲੰਦਾ ਰਹਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਹਕਰਪਾ ਧਾਹਰ || 

(ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਗ-853)

ਸਾਹਿਬ ਸੀ੍ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਸੱਚ ੇਪਾਤਿਾਿ ਅਰਦਾਸ 
ਕਰਦੇ ਿਨ ਹਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਿਾਿ ਇਸ ਕਹਲਿੁਗ ਹਵੱਚ, ਇਸ 
ਸੜ੍ਦੇ ਬਲਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਰੱਖ ਲਵੋ | ਹਿਸ ਧਰਮ ਹਵੱਚ ਵੀ 
ਕੋਈ ਿੈ, ਹਿਸ ਦਰਵਾਿੇ ਰਾਿੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਹਰਿਾ ਿੈ ਉਸ 
ਨੰੂ ਰੱਖ ਲੈ, ਬਖਹਿਿ ਕਰ, ਹਕ੍ਪਾ ਕਰ | ਹਫਰ ਪੰਿਵੇ ਸਰੂਪ 
ਦੇ ਹਵੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਿਨ ਪਾਤਿਾਿ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹਵੱਚ ਆਪ ਿੀ 
ਸੱਚੇ ਪਾਤਿਾਿ ਅੱਗ ਤੇ ਆਸਣ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਿਨ | ਹਕਿੜੇ 
ਸਰੂਪ ਦੇ ਹਵੱਚ? 

ਕਲਿੁਹਗ ਿਿਾਿੁ ਅਰਿੁਨੁ ਗੁਰੂ 

ਸਗਲ ਹਸਹਸਟ ਲਹਗ ਹਬਤਰਿੁ || 

ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੇਮ
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(ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਗ-1408)

ਇਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਕਲੂ ਦੇ ਹਵੱਚ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 
ਆਇਆ ਿੈ| ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਿੀ ਹਫਰ ਆਪਣੇ ਿੀ ਰੂਪ ਹਵੱਚ, 
ਹਨਮਰਤਾ ਹਵੱਚ ਅੱਗ ਤੇ ਆਸਣ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਿੈ | ਿੇ ਪੰਿ ਸੌ 
ਪੰਹਡਤ, ਪੰਹਡਤ ਹਕ੍ਪਾ ਰਾਮ ਿੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿੇਠ ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ 
ਤੇਗ਼ ਬਿਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਿੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਹਵੱਚ ਪਿੁੰ ਚਦੇ ਿਨ, 
ਆਪਣੀ ਹਬਪਤਾ ਦੱਸ ਰਿੇ ਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ 
ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਿੀ ਦੀ ਨੌ ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਿੈ, ਸਾਰੀ ਹਬਪਤਾ 
ਸੁਣੀ ਿੈ ਪੁੱ ਛਦੇ ਿਨ ਆਪਣੇ ਹਨਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹਪਤਾ ਨੰੂ ਸੱਚੇ 
ਪਾਤਿਾਿ ਇਸ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕੀ ਿੈ ? ਅੱਗੋਂ ਫੁਰਮਾਇਆ 
ਪੁੱ ਤ ਇੱਕ ਮਿਾਨ ਮਿਾਂਪੁਰਿ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ | 
ਦਸਮੇਿ ਹਪਤਾ ਿੀ ਅੱਗੋਂ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਿਨ ਹਨਰੰਕਾਰ ਹਪਤਾ 
ਿੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਿਾਿ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਿੋਰ ਮਿਾਨ ਮਿਾਂਪੁਰਿ 
ਕੌਣ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ | ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਿੀ ਹਫਰ ਹਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਗੁਰੂ 
ਤੇਗ਼ ਬਿਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਿੁੱ ਗਤੀ ਦੱਸ 
ਰਿੇ ਿਨ? ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਿੇ ਿਨ? ਦਸਮੇਿ ਹਪਤਾ ਿੀ 
ਕੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਿਨ? 

ਤੇਗ਼ ਬਿਾਦੁਰ ਸੀ ਹਕ੍ਆ ਕਰੀ ਨ ਹਕਨਿੂੰ  ਆਹਨ ||

ਇਸ ਤਰ੍ਾ ਦਾ ਚੋਿ ਹਨਰੰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਿੀਂ 
ਖੇਹਡਆ |

ਕੀ ਿਰ ਵਾਰੀ ਹਨਰੰਕਾਰ ਨੇ

ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਿੀ ਰੰਗ ਹਦਖਾਇਆ ਨਿੀਂ |

ਕੀ ਗੁਰੂ ਅਰਿਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ 

ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰੁ
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ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਨਿੀਂ|

ਕੀ ਹਨਰੰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖ਼ਾਹਤਰ 

ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕਟਾਇਆ ਨਿੀਂ |

ਕੀ ਿੇਮਕੁੰ ਟ ਤੇ ਤੂੰ  ਅਖੰਡ 

ਪ੍ੇਮ ਦਾ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਨਿੀਂ |

ਵਾਿ ਵਾਿ ਗੁਰੂ ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਿੀ 

ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਿੀ |

ਸਰਬੰਸ ਦੇ ਫੁੱ ਲਾਂ ਦੀ ਸੇਿ ਤੇ 

ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਦਾ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਏ |

ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ||

ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰੁ ||

ਇਕ ਨਵਾਂ ਿੀ ਚੋਿ ਹਦਖਾਇਆ ਏ,

ਇੱਕਨਵਾਂ ਿੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਾਇਆ ਏ|

ਇਕ ਨਵਾਂ ਿੀ ਖੇਡ ਰਚਾਇਆ ਏ,

ਇੱਕਨਵਾਂ ਿੀ ਰੂਪ ਸਿਾਇਆ ਏ |

ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ  
ਨੰੂ ਵੀ ਭਾਗ ਲਾ ਹਦੱਤਾ 

ਹਪਤਾ ਿੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਕ ਮੇਰੇ ਦਿਮੇਿ ਹਪਤਾ ਨੇ ਇਸ 

ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੇਮ
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ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ ਹਿਿੜਾ ਪ੍ਕਾਿ ਬਖ਼ਹਸਆ ਿੈ, ਇਿ ਹਤੰਨ 
ਸੌ ਸਾਲ ਿੋਏ ਹਿਿੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਿੀ ਚੋਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਸਵੇਂ 
ਿਾਮੇਂ ਦੇ ਹਵੱਚ, ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਿਾਿ ਹਦਖਾ ਰਿੇ ਿਨ, 
ਸਰਬੰਸ ਦੀ ਫੁੱ ਲਾਂ ਦੀ ਸੇਿ ਤੇ ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 
ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਿੈ | ਬਲੀਦਾਨ ! ਹਕਨ੍ਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ! 
ਉਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੋਮਲ ਸਾਹਿਬਿਾਹਦਆਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ 
ਕੇ, ਸਾਹਿਬਿਾਦੇ ਹਕਿੜੇ? ਹਿਿੜੇ ਅਹਤ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿਆਦਾ 
ਫਰਮਾਬਰਦਾਰ, ਬਰਖ਼ੁਰਦਾਰ ਸਨ | ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਿੀ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਪਾਤਿਾਿ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਿਰ ਅਤੇ ਬਖਹਿਿ ਦੇ ਪਾਤਰ 
ਸਨ | 

ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਿੀ ਸਾਨੰੂ ਭੁੱਲਣਾ ਨਿੀਂ ਚਾਿੀਦਾ ਹਕ ਉਿ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸਨ, ਪਾਤਰ ਸਨ, ਅਹਧਕਾਰੀ 
ਸਨ | ਹਪਤਾ ਿੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਹਤਗੁਰੂ ਇੱਛਾ ਰਹਿਤ ਿੁੰ ਦਾ 
ਿੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਿਦੋਂ ਹਸੱਖੀ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸੇ 
ਿਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਿੀ ਹਕੰਨੇ ਕੁ ਇੱਛਾ ਰਹਿਤ ਸੀ, ਗੁਰਗੱਦੀ 
ਵੱਲ ਕੋਈ ਹਧਆਨ ਸੀ ? ਉਨ੍ਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਿਾਹਦਆਂ 
ਨੇ ਹਿਿੜੇ ਪਾਤਰ ਸਨ, ਵਾਰਸ ਸਨ, ਅਹਧਕਾਰੀ ਸਨ| 

ਹਿਸ ਤਰ੍ਾਂ ਬਲੀਦਾਨ ਨੰੂ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਾਏ ਿਨ | ਸਾਧ 
ਸੰਗਤ ਿੀ ਕੋਈ ਿੰਕਾ ਨਿੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਕ ਗੁਰੂ ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ 
ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮੋਲ ਸਾਹਿਬਿਾਹਦਆਂ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ 
ਨੰੂ, ਬਲੀਦਾਨ ਨੰੂ ਵੀ ਿਮੇਿਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਗ ਲਾ ਹਦੱਤਾ ਿੈ |

ਤੂੰ  ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੱਚਾ ਿੈ 

ਪ੍ਕਾਿ ਗੁਰੂ ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਿੀ |

ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰੁ
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ਅੰਹਮ੍ਤ ਦੀ ਵਰਿਾ ਲਾਈ 

ਮੋਲ੍ੇਧਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਿੀ |

ਿੋ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹਵੱਚ ਰੁਲਦੇ ਸਨ 

ਅੰਬਰ ਤੇ ਚੁੱ ਕ ਚੜ੍ਾ ਹਦੱਤੇ |

ਹਮੱਟੀ ਦੇ ਲਾਕਿ ਿਰ੍ੇ ਵੀ 

ਸੂਰਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਮਕਾ ਹਦੱਤੇ |

ਤੜਫਦੇ ਯਤੀਮਾਂ ਹਦਆਂ ਿੰਝੂਆਂ ‘ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ|

ਦੁੱ ਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ, ਮਾਹਰਆ ‘ਚ ਗਰੂੁ ਗਹੋਬੰਦ ਹਸੰਘ|

ਕਣ ਕਣ ਹਵੱਚ ਲਿਕਾ ਮਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ|

ਸੂਰਿਾਂ ਚੰਨਾਂ ਤੇ ਹਸਤਾਹਰਆਂ ‘ਚ, ਗੁਰੂ ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ|

ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਿਮਡਾਂ ਹਤੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਹਵੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ|

ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਨਿਾਨਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਹਰਆਂ ‘ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਹਬੰਦ 
ਹਸੰਘ|

ਸਾਰੇ ਮਾਰੋ ਝਾਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਦਲਾਂ ਹਵੱਚ|

ਤੇਰੇ ਕੁੱ ਤੇ ਨੰੂ ਤਾਂ ਿਾਪਦਾ ਏ ਸਾਹਰਆਂ ‘ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਹਬੰਦ 
ਹਸੰਘ|

ਵਾਿ ਵਾਿ ਗੁਰੂ ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਿੀ 

ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਿੀ|

ਸਰਬੰਸ ਦੇ ਫੁੱ ਲਾਂ ਦੀ ਸੇਿ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਦਾ ਆਸਣ 
ਲਾਇਆ ਏ|

ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੇਮ
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ਹਫਰ ਹਪਤਾ ਿੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹਸੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 
ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੰੂ, ਹਿਸ 
ਤਰ੍ਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ ਹਪਆਹਰਆ ਿੈ, 
ਸਹਤਕਾਹਰਆ ਿੈ, ਹਨਿਾਹਰਆ ਿੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 
ਇੱਕ ਤੜਪ ਉੱਠਦੀ ਿੈ, ਆਤਮ ਹਵੱਚੋਂ ਹਪਆਸ ਉੱਠਦੀ ਿੈ, 
ਉਸ ਦਾ ਿੀਅ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਿਮੇਿਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਹਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਾਂ ਅਤੇ ਿਰ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕੱਟ ਕੇ 
ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਹਵੱਚ ਭੇਂਟ ਕਰੀ ਿਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਿ ਕਰਦਾ 
ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਥੱਕਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਰੱਿਾਂ | 

ਮਿਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਹਸੰਘ ਿੀ ਦਾ 
ਗੋਹਬੰਦ ਪ੍ੇਮ

ਇੱਕ ਦਫਾ ਹਪਤਾ ਿੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ | 
ਮਿਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਹਸੰਘ ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ 
ਸੁਣ ਕੇ ਦਸਮੇਿ ਹਪਤਾ ਦੀ ਕਲਗੀ ਨੰੂ ਚੁੰ ਹਮਆ ਿੈ, ਮਸਤਕ 
ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਿੈ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਹਕਆ ਿੈ | ਦਰਬਾਰ ਹਵੱਚ ਆ 
ਕੇ ਬੈਠੇ ਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, 

“ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਭਾਗਿਾਲੀ ਹਸੱਖ 
ਿੋਵੇਗਾ ਹਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ 
ਸਹਤਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਹਪਤਾ ਸੱਚ ੇਪਾਤਿਾਿ ਸੀ੍ ਗੁਰੂ ਗੋਹਬੰਦ 
ਹਸੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਿਨ ਕੀਤੇ ਿੋਣ” ?

ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਿੀ ਭਾਲ ਿੁਰੂ ਿੋ ਗਈ ਿੈ | ਪਿਾੜ ਦੀਆਂ 
ਖੰੁਦਕਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨਿੰਗ ਹਸੰਘ ਿਾ ਲੱਹਭਆ ਉਸਨੰੂ ਪੱੁਹਛਆ 
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ਿੈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਿਵਾਬ ਹਦੱਤਾ ਿੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ 
ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਿਾਿ ਗੁਰੂ ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 
ਦਰਿਨ ਕੀਤੇ ਿਨ ਉਿ ਬੜੇ ਖੁਿ ਿੋਏ ਤੇ ਪੁੱ ਹਛਆ ਿੈ ਹਕ 
ਤੁਿਾਡਾ ਹਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਆਉਣਾ ਿੋਇਆ ਿੈ ਅੱਗੋਂ ਿਵਾਬ ਹਦੱਤਾ 
ਹਕ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਮਿਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਹਸੰਘ ਨੇ ਇਿ ਸਵਾਲ 
ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਹਵੱਚੋਂ ਇਿ ਹਪਆਸ ਉੱਠੀ ਿ ੈਹਕ ਇਸ 
ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਰਹਸੱਖ ਵੀ ਿੈ ਹਿਸਨੇ ਦਸਮੇਿ ਹਪਤਾ ਦੇ 
ਦਰਿਨ ਕੀਤੇ ਿੋਣ|

ਬੜੇ ਖੁਿ ਿਏੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਿੀ ਅਸੀਂ ਿਣੁ ਿਾ ਕ ੇਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ 
ਤੁਿਾਡਾ ਪਤਾ ਹਦਆਂਗੇ ਅਤੇ ਉਿ ਤੁਿਾਡੇ ਦਰਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 
ਆਉਣਗੇ | ਅੱਗੋਂ ਹਨਿੰਗ ਹਸੰਘ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਨਿੀਂ, ਅਸੀਂ ਿੀ 
ਚਲਦੇ ਿਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਿੀ ਆਏ ਿਨ| ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ 
ਲੱਹਗਆ ਿੋਇਆ ਿੈ, ਹਿਸ ਵੇਲੇ ਉਿ ਤਿਰੀਫ ਹਲਆਏ ਿਨ 
| ਮਿਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਹਸੰਘ ਉੱਠੇ ਿਨ ਅਤੇ ਿਾ ਕੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ 
ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮਸਤਕ ਰੱਹਖਆ ਿੈ ਉਸਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੰੂ ਚੁੰ ਹਮਆਂ 
ਿੈ, ਆਪਣੇ ਦਾੜ੍ੇ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਨੰੂ ਸਪਰਿ ਕੀਤਾ, ਝਾਹੜਆ 
ਿੈ ਤੇ ਹਫਰ ਿੱਥ ਿੋੜ ਕੇ ਪੁੱ ਹਛਆ ਿੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ, 
ਮੇਰੇ ਸਹਤਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਪ੍ੀਤਮ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਦਰਿਨ ਇਨ੍ਾਂ 
ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਿਨ ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਿ ਹਨਿੰਗ ਹਸੰਘ 
ਫੁਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, 

“ਰਣਿੀਤ ਹਸੰਘ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਿੁਕਮ ਅਤੇ ਰਿਾ ਦੇ 
ਹਵੱਚ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਿੇਠ ਹਤੰਨ ਯੁੱ ਧ ਲੜੇ ਿਨ | 
ਮਿਾਰਾਿਾ ਰਣਿੀਤ ਹਸੰਘ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਹਚੱਤ ਿੋ ਕੇ ਸੁਣ 
ਰਿੇ ਿਨ | ਫੁਰਮਾਇਆ ਹਕ ਹਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੁੱ ਧ ਦੇ 
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ਹਵੱਚ ਿਾਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਿਾਿ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ 
ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਗੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ੍ ਿੋ ਿਾਂਦੇ ਸਨ | ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 
ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਿਾ ਕੇ ਮਸਤਕ 
ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਮਸਤਕ ਰੱਖ ਕੇ ਗਰੂ ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 
ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੰੂ ਚੁੰ ਮਦੇ ਸੀ, ਹਿਸ ਵਕਤ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ 
ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਦਰਿਨ ਕਰਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ 
ਮੁੱ ਖ ਤੋਂ ਹਤੰਨ ਵਾਰੀ ਹਨਿਾਲ, ਹਨਿਾਲ, ਹਨਿਾਲ ਬੇਲਕੇ ਸਾਨੰੂ 
ਹਨਵਾਿਦੇ ਸਨ| 

ਰਣਿੀਤ ਹਸੰਘ ਿੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਉਿ 
ਇਿ ਗਰੀਬ ਹਬਆਨ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ | ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਨਦਰ 
ਤੋਂ ਿੋ ਬਖਹਿਿ, ਅੰਹਮਤ੍ ਵਰਸਦਾ ਸੀ ਉਿ ਉਿੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ 
ਿੈ, ਹਿਸ ਨੇ ਉਸ ਅੰਹਮ੍ਤ ਹਵੱਚ ਇਿਨਾਨ ਕੀਤਾ ਿੋਵੇ | ਉਸ 
ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦਾ ਬੀਰ ਰਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਿ ਿੋ ਤੁਰਦੇ 
ਵਲੇੇ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਮਹਿਸਸੂ ਿੰੁਦਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਮਤੌ ਨੰੂ ਿਾ ਕ ੇਇਸ 
ਤਰ੍ਾ ਿੂਝੀਏੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਸ ਅੰਹਮ੍ਤ 
ਨੇ ਅਮਰ ਬਣਾ ਹਦੱਤਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਤ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਫਤਹਿ 
ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਿਾਂ | ਦਿਮੇਿ ਹਪਤਾ ਦੀ ਨਦਰ ਨਾਲ ਿੋ ਿਾ ਕੇ 
ਹਫਰ ਉੱਥੇ ਯੁੱ ਧ ਲੜਨਾ, ਹਫਰ ਯਾ ਤੇ ਹਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਾ ਯਾ 
ਉੱਥੇ ਿਿੀਦ ਿੋ ਿਾਣਾ, ਕੀ ਮਿਾਲ ਿੈ ਹਕਸ ੇਹਸੱਖ ਨੇ ਦੁਿਮਣ 
ਨੰੂ ਹਪੱਠ ਹਦਖਾਈ ਿੋਵੇ| ਰਣਿੀਤ ਹਸੰਘ, ਉਸ ਮਸਤੀ ਔਰ 
ਸਰੂਰ ਦੇ ਹਵੱਚ ਬੈਠੇ ਿਾਂ ਿੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ ਯਾਦ 
ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ| ਉਸ ਹਪਆਰ ਦੇ ਹਵੱਚ, ਉਸ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਹਵੱਚ 
ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੁਆਸ ਕਟ ਰਿੇ ਿਾਂ|

ਹਪਤਾ ਿੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਿੋ ਸਹਤਗੁਰੂ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ 
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ਹਪਆਰ ਹਵੱਚ ਹਨਰੰਕਾਰ ਭਾਵਨਾ, ਹਨਰੰਕਾਰ ਹਦ੍ਿਟੀ ਨਾਲ 
ਸਹਤਕਾਰਦਾ ਿੈ, ਿੇ ਸਹਤਗੁਰੂ ਨੰੂ ਿਾਿਰਾ ਿਿੂਰ ਹਪਆਰਦਾ 
ਿੈ, ਿਾਿਰਾ ਿਿਰੂ ਹਨਿਾਰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ

ਲਖ ਖੁਸੀਆ ਪਾਹਤਸਾਿੀਆ 

ਿੇ ਸਹਤਗੁਰੁ ਨਦਹਰ ਕਰੇਇ ||

(ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਗ-44)

ਿੁਣ ਹਿਸ ਨੰੂ ਸਹਤਕਾਹਰਆ ਿੈ, ਹਪਆਹਰਆ ਿੈ, 
ਹਨਿਾਹਰਆ ਿੈ, ਉਸ ਦੀ ਨਦਹਰ, ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਫੁਰਮਾ ਰਿੇ 
ਿਨ, “ਲਖ ਖੁਸੀਆ ਪਾਹਤਸਾਿੀਆ ਿੇ ਸਹਤਗੁਰ ਨਦਹਰ 
ਕਰੇ” | ਹਪਤਾ ਿੀ ਬਿੁਤ ਿੀ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਹਵੱਚ ਸਨ, ਿੰਝੂਆਂ 
ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਹਿ ਰਿੀ ਿੈ, ਫੁਰਮਾਇਆ ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਹਿਬ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਹਵੱਚ, ਗੁਰੂ ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 
ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਹਵੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਿਾਿ ਦੇ ਚਰਨ 
ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਹਵੱਚ, 

ਸਹਤਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨ ਆਵੈ ਨਾ ਿਾਇ || 

ਓਿ ੁਅਹਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਿ ੈਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ||

(ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਗ-759)

ਸਹਤਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਦਾ-ਸਦਾ, ਉਿ ਅਹਬਨਾਸੀ ਿੈ, 
ਹਨਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਿੈ, ਦਸੋਂ ਪਾਤਿਾਿੀਆਂ ਿਲਵਾ ਫਰੋਿ ਿਨ 
| ਹਪਤਾ ਿੀ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਹਸੰਘ ਸਾਹਿਬ 
ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹਕ ਪੁੱ ਤ ਹਫਰ ਉਿ ਨਦਹਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਿੁੰ ਦਾ 
ਿੈਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਸੋਂ ਪਾਤਿਾਿੀਆਂ ਿਦੋਂ ਪ੍ਤੱਖ ਆਈਆਂ, ਦਸੋਂ 
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ਪਾਤਿਾਿੀਆਂ ਹਫਰ ਹਿਸ ਨਦਹਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਸ ਨਦਹਰ ਦੇ 
ਹਵੱਚ ਦਰਗਾਿ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਿਨ | 
ਉਸ ਵੇਲੇ ਿਦੋਂ ਦਸੋ ਪਾਤਿਾਿੀਆਂ ਇੱਕ ਿੋ ਕੇ ਉਸ ਹਪਆਰ 
ਨੰੂ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਰਿੀਆਂ ਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਿ ਪ੍ਵੇਿ ਹਕੱਥੇ 
ਕਰਦਾ ਿੈ ਉਿ ਨਦਰ ਨਾਲ ਲੱਖ ਖੁਿੀਆਂ ਪਾਤਿਾਿੀਆ 
ਵਾਲਾ ਸਰੂਰ, ਉਿ ਮਸਤੀ, ਉਿ ਨਿਾ, ਉਿ ਖ਼ੁਮਾਰੀ ਿਦੋਂ 
ਅੰਦਰ ਪ੍ਵੇਿ ਕਰ ਿਾਂਦੀ ਿੈ | ਹਫਰ ਹਪਤਾ ਿੀ ਫੁਰਮਾਉਂਣ 
ਲੱਗੇ ਪੱੁਤ ਉਸ ਮਸਤੀ ਨੰੂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਸਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੀ੍ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਥ ਸਾਹਿਬ 
ਿੀ ਿਨ ਕੋਈ ਿੋਰ ਨਿੀਂ| ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਿੀ ਹਫਰ ਉਿ ਹਪਤਾ 
ਿੀ ਫੁਰਮਾਉਂਣ ਲੱਗੇ ਿੋ ਇਿ ਬਖਹਿਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਤੇ 
ਉਿ ਰਸ ਵੀ ਆਪ ਿੀ ਚਖ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਇਨਸਾਨ 
ਦੀ ‘ਮੈਂ’ ਇਿ ਰਸ ਨਿੀਂ ਚੱਖ ਸਕਦੀ | 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਦਾ ਹਿੰਗਾਰ 

ਗੁਰੂ ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਿੀ |

ਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡ ਗਏ 

ਦਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਿੀ |

ਸੀਸ ਹਦਆਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ 

ਸੌ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਿੀ | 

ਤਾਂ ਵੀ ਨਿੀਂ ਤੇਰਾ ਲਹਿ ਸਕਦਾ 

ਓਪਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਿੀ |

ਵਾਿ ਵਾਿ ਗੁਰੂ ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਿੀ 
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ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਿੀ |

ਸਰਬੰਸ ਦੇ ਫੁੱ ਲਾਂ ਦੀ ਸੇਿ ਤੇ 

ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਦਾ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਏ |

ਹਨਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਰਦਛਨਾ (ਦਹਖਣਾ)

ਨੌਂ  ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਹਵੱਚ ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਸਾਹਿਬ, 
ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਿਾਿ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਹਬਰਾਿਮਾਨ ਿੋਏ| 
ਤੇਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਹਵੱਚ ਸੱਦਾ ਭੇਹਿਆ ਿੈ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ 
ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਿੋ ਗਈ ਿੈ | ਅੱਸੀ ਿਿਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ 
ਿੋ ਹਗਆ ਿੈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਤੰਨ ਵਾਰ ਪੁੱ ਹਛਆ, ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ 
ਿੋ ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਿਾਿ ਅਸੀ ਤੁਿਾਡੇ ਹਸੱਖ | ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਿਾਂ ? 
ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ | ਹਫਰ ਹਕਿਾ ਅੱਿ ਗੁਰੂ ਨੰੂ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋੜ ਿੈ 
| ਸਾਰੇ ਖੜ੍ੇ ਿੋ ਗਏ, ਿੁਕਮ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਿਾਿ ਭਗੌਉਤੀ 
ਕੱਢੀ ਿੈ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ| ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਿੀ ਹਪੱਛੋਂ ਇੱਕ 
ਗਰੀਬੜਾ ਹਿਿਾ ਉੱਹਠਆ ਿੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਹਪਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦੇ ਹਵੱਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਵੱਚ ਦੀ ਤੁਹਰਆ 
ਿਾ ਹਰਿਾ ਿੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੁਰਦਛਣਾ (ਦਹਖਣਾ) ਮੰਗ ਹਰਿਾ 
ਿੈ? ਗੁਰੂ ਨੰੂ ਦਹਖਣਾ ਕੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ? ਹਪਤਾ ਿੀ 
ਇੱਕ ਹਦਨ ਸੰਗਤ ਹਵੱਚ ਪੁੱ ਛਣ ਲੱਗੇ ਹਕ ਪ੍ੇਮ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ 
ਿਨ? ਪ੍ੇਮ ਦਾ ਹਨਖਾਰ ਕੀ ਿੈ? 

ਪ੍੍ੇਮ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੀ ਿੈ? ਪ੍ੇਮ ਦਾ ਸਾਰ ਕੀ ਿੈ ? 
ਹਫਰ ਆਪ ਿੀ ਿਵਾਬ ਹਦੱਤਾ ਪ੍ੇਮ ਦੇ ਅਰਥ ਬਲੀਦਾਨ 
ਿਨ, ਪੇ੍ਮ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਲੀਦਾਨ ਿੈ, ਪ੍ੇਮ ਦਾ ਹਨਖਾਰ 
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ਬਲੀਦਾਨ ਿ,ੈ ਪ੍ਮੇ ਦਾ ਸਾਰ ਬਲੀਦਾਨ ਿ ੈ| ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਹਸੰਘ 
ਸਾਹਿਬ ਨੇ (ਹਿਸ ਵਕਤ ਦਸਮੇਿ ਹਪਤਾ ਨੇ ਸੀਸ ਮੰਹਗਆ 
ਿੈ) ਫੁਰਮਾਇਆ : 

“ਝੂਠ ਬਈ ਝੂਠ, ਬੱਕਰੇ ਹਕਉਂ ਝਟਕਾਣੇ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ 
ਸਮਰਥ ਸਨ, ਿੋ ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਿ ਤਾਂ ਹਸੱਖੀ 
ਦੀ ਪਰਖ ਸੀ, ਹਸੱਖੀ ਹਮਲਦੀ ਸੀਸ ਦੇ ਵੱਟੇ ਿੈ” | 

ਹਪਤਾ ਿੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਕ ਹਤੰਨ ਚੀਿਾਂ ਹਵਕਾਊ ਨਿੀਂ ਿਨ 
| ‘ਪੇ੍ਮ’, ਸਹਤਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ੇਮ ਹਵਕਾਊ ਨਿੀਂ ਿੈ, ‘ਨਾਮ’ ਤੇ 
‘ਅੰਹਮ੍ਤ’ | ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਖ਼ਹਿਆ 
ਿੋਇਆ ਅੰਹਮ੍ਤ | ਗੁਰਦਛਣਾ ਕੀ ਿੈ? ਬਲੀਦਾਨ ਕੀ ਿੈ ?

ਮੇਰੈ ਿੀਅਰੈ ਰਤਨੁ ਨਾਮੁ ਿਹਰ ਬਹਸਆ, 

ਗੁਹਰ ਿਾਥੁ ਧਹਰਓ ਮੇਰੈ ਮਾਥਾ||

ਿਨਮ ਿਨਮ ਕੇ ਹਕਲਹਬਖ ਦੁਖ ਉਤਰੇ, 

ਗੁਹਰ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਹਰਨੁ ਲਾਥਾ||

(ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਗ-696)

‘ਨਾਮ’ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਹਸੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰੁਮਾਇਆ ‘ਨਾਮ’ 
ਹਸਰੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਿੈ, ਹਸਰ ਹਸਰ ਸੌਦਾ ਿੈ, ‘ਨਾਮ’ ਸੀਸ ਦੇ ਵੱਟੇ 
ਹਮਲਦਾ ਿੈ, ‘ਨਾਮ’ ਸਹਤਗੁਰੂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਿ,ੈ ਹਫਰ 
ਸਹਤਗੁਰੂ ਹਿਿੜਾ ਪਾਤਰ ਿੋਵੇ ਉਸਨੰੂ ਸੀਸ ਦੇ ਵੱਟੇ ੰ ‘ਨਾਮ’ 
ਬਖ਼ਿ ਹਦੰਦਾ ਿੈ | 

“ਗੁਹਰ ਨਾਮ ੁਦੀਓ ਹਰਨੁ ਲਾਥਾ”, ਉਿ ਆਪਣਾ ਹਰਨ ਹਿਸ 
ਨਾਮ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਿੈ, ਨਾਮ ਉਸ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਿੈ 
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ਉਿ ਆਪਣਾ ਹਰਨ ਲਾਿ ਹਰਿਾ ਿੈ | ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਿੀ ‘ਗੁਹਰ 
ਹਰਨ’, ਹਿਿੜਾ ਨਾਮ ਬਖ਼ਸਦਾ ਿੈ ਉਿ ਗੁਰਮੁੱ ਖ ਹਕਸ ਤਰ੍ਾਂ 
ਉਤਾਰਦਾ ਿੈ ਸੀਸ ਦੇ ਵੱਟੇ ਿੀ ਨਿੀਂ,

ਗੁਰਮੁਹਖ ਕੋਹਟ ਉਧਾਰਦਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਵੈ ਏਕ ਕਣੀ || 

(ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਗ-608)

ਗੁਰਮੁਖ ਨੰੂ ਸਹਤਗੁਰੂ ਨੇ ਹਿਿੜਾ ਨਾਮ ਬਖਹਿਆ ਿੁੰ ਦਾ 
ਿੈ ਉਸ ਨੰੂ ਵੰਡ ਕੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਹਦੰਦਾ ਿੈ ਸਾਧ 
ਸੰਗਤ ਿੀ ਹਸੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਨੰੂ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ 
ਗੁਰੂਦਛਣਾ ਹਦੱਤੀ ਿੈ | ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਿੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, 
ਹਨਰੰਕਾਰ ਸਹਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹਵੱਚ ਇੱਕ ਹਮਿਨ ਵਾਸਤੇ 
ਆਇਆ ਿੈ | ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਿੀ ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਹਿਬ “ਪੋਥੀ 
ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ਥਾਨੁ”|| 

ਹਨਰੰਕਾਰ ਨੇ ਹਕਿੜਾ ਸਰੂਪ ਧਾਹਰਆ ਿੈ, ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ 
ਸਾਹਿਬ ਦਾ | ਹਫਰ ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਹਿਬ ਿੀ ਨੰੂ ਸਹਤਗੁਰੂ 
ਦੇ ਸਰੂਪ ਹਵੱਚ ਹਿਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਕਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਿੈ, 
ਹਫਰ ਸਹਤਗੁਰੂ ਹਨਰੰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂਦਛਣਾ 
ਦੇ ਹਰਿਾ ਿੈ | ਹਨਰੰਕਾਰ ਦੀ ਿਾਨ ਤੇ ਿਾਇਆ, ਹਨਰੰਕਾਰ 
ਦੀ ਅਿਮਤ, ਹਨਰੰਕਾਰ ਦੀ ਉਿ ਵਹਡਆਈ ਹਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ 
ਸਹਤਗੁਰੂ, ਿਗਤ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂਦਛਣਾ ਦੇ ਹਰਿਾ ਿੈ ਕਮਾਲ ਿੀ 
ਕਮਾਲ ਿੈ | ਦਸਮੇਸ ਹਪਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਬੰਸ ਦੀ ਫੁੱ ਲਾਂ 
ਦੀ ਸਿੇ ਬਣਾ ਕ ੇਹਫਰ ਉਿ ਸੀ੍ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਤੇ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ |

ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਿੀ, 
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ਹਨਰਾਲਾ ਇਿਕ ਹਨਭਾਇਆ ਏ |

ਵਾਿ ਵਾਿ ਗੁਰੂ ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਿੀ, 

ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਿੀ |

ਸਰਬੰਸ ਦੇ ਫੁੱ ਲਾਂ ਦੀ ਸੇਿ ਤੇ, 

ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਦਾ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਏ |

ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ |

ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰੁ |

ਇਕ ਨਵਾਂ ਿੀ ਚੋਿ ਹਦਖਾਇਆ ਏ,

ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਿੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਾਇਆ ਏ|

ਇਕ ਨਵਾਂ ਿੀ ਖੇਡ੍ ਰਚਾਇਆ ਏ,

ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਿੀ ਰੂਪ ਸਿਾਇਆ ਏ|

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾਤਾ ਬਖਿ ਲੈ |

ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਖਿ ਲੈ || 
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