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ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ 

ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ 

ਚਾਰੋਂ ਸਾਵਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਕਿੜੇ 

ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਗਾ ਗਏ
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Mata Gujri Ji  

Ate Charon Sahibzade  

Kehre Char Chand Laga Gaye
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“ਸ ਾਧ  ਸੰਗਤ ਜ ੀ  ਐਸਾ  ਖੇਡ  ਖੇ ਵਡਆ ਿੈ 
ਸਾਵਿਬਜ਼ਾਵਦਆਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਵਦੱਤੀ ਿੈ | ਵਜਿੜਾ 
ਿੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਥੋੜ੍ਾ ਵਜਿਾ ਿੀ ਵਧਆਨ ਧਰਦਾ ਿੈ, ਇਸ 
ਖੇਡ ਦੀ, ਇਸ ਸਾਧਨ ਦੀ ਉਿ ਵਮਕਨਾਤੀਸੀ ਤਾਕਤ, 
ਉਿ Magnetic Power ਉਸ ਿੇਲੇ ਵਖੱਚ ਲੈਂਦੀ ਿੈ | ਜੋ 
ਕੁੱ ਝ ਸਾਵਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਲੈ ਕੇ ਿਰਵਤਆ ਿੈ ਉਸ 
ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਵਜਿੜਾ ਇਨਸਾਨ ਰੋਂਦਾਂ ਿੈ ਸਾਧ 
ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਿ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਵਿਨਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵਨਕਲ 
ਕੇ ਉਸ ਅਵਬਨਾਸੀ ਦੇ ਵਪਆਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, 
ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ |”

- ਬਾਬਾ ਨਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਜੀ

ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੇਮ
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ਿੇ ਰਵਿ ਿੇ ਸਵਸ ਿੇ ਕਰੁਣਾਵਨਵਧ

ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਵਦ ਤੋਂ (ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ 
ਿੀ) ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਚੱਕਰ, ਦੋ ਡੋਰਾਂ ਨਾਲੋ 

ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿੀਆਂ ਿਨ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਵਨਰੰਕਾਰ ਦੇ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਿੀ ਚਾਰੇ ਜੁਗਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ 
ਚੱਲ ਵਰਿਾ ਿ ੈ| ਸਾਵਿਬ ਫਰੁਮਾਉਂਦੇ ਿਨ ਵਕ ਿਰ ਜੁਗ ਵਿੱਚ 
ਵਨਰੰਕਾਰ ਸਵਤਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕ ੇਆਉਂਦਾ ਿ ੈ| ਸਾਵਿਬ 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਿ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਿਨ :

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਵਿਬ, ਅੰਗ-230)

ਵਜਗ ਜੁਵਗ ਸਵਤਗੁਰ ਧਰੇ ਅਿਤਾਰੀ ||

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ

ਚਾਰੇ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਿਬ ‘ਸਵਤਗੁਰ’ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ 
ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਿਨ | ਭਗਿਾਨ ਵਕ੍ਰਸ਼ਨ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਿਨ ਜਦ 
ਿੀ ਧਰਮ ਦੀ ਿਾਨੀ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਿਾਂ : 

ਧਰਮ ਕੀ ਿੈ? ਧਰਮ ਉਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਿੈ, ਉਿ ਰੱਬ ਦਾ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਚਾਰੋਂ ਸਾਵਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਕਿੜੇ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਗਾ ਗਏ
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ਦੱਵਸਆ ਿੋਇਆ ਰਸਤਾ, ਮਾਰਗ ਿੈ ਵਜਸਨੰੂ ਉਿ ਆਪ ਆ 
ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਵਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਵਜਿੜੀ ਇਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਡੋਰ 
ਚਲ ਰਿੀ ਿੈ, ਵਜਿੜਾ ਇਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲ ਵਰਿਾ 
ਿੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਿੀ ਆ ਕੇ ਿਰ ਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 

ਸਾਵਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਿਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰੁ || 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ 
(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਵਿਬ, ਅੰਗ-660)

ਨਿੇਂ ਤੋਂ ਨਿੇਂ ਰੰਗ ਭਰ ਵਦੰਦਾ ਿ ੈਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ 
ਵਿੱਚ, ਉਿ ਨਿੇਂ ਨਿੇਂ ਰੰਗ ਭਰਦਾ ਿੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਿ 
ਕਵਲਜੁਗ ਦਾ ਸਮਾ ਿਰਤ ਵਰਿਾ ਿੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਿ 
ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਿਨ :

ਕਲਜੁਵਗ ਰਥੁ ਅਗਵਨ ਕਾ ਕੂੜੁ ਅਗੈ ਰਥਿਾਿੁ 

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਵਿਬ, ਅੰਗ-470)

ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਵਸੰਘ ਸਾਵਿਬ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਵਕ ਕਵਲਜੁਗ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਿੀ ਸਾਧਨ ਅੱਗ ਰੂਪੀ ਿਨ| ਇਸ ਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਿ ਨੇ ਵਜਿੜਾ ਮਾਰਗ ਦੱਵਸਆ ਿੈ, 
ਵਜਿੜਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਵਲਤ, ਅਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ ਿੈ ਦਸਮੇਸ਼ 
ਵਪਤਾ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਿਨ, 

ਮੈ ਅਪਨਾ ਸੁਤ ਤੁਵਿ ਵਨਿਾਜਾ || 

ਪੰਥ ਪ੍ਰਚੁਰ ਕਰਬੇ ਕਉ ਸਾਜਾ || 

ਜਾਵਿ ਤਿਾ ਤੈ ਧਰਮੁ ਚਲਾਇ || 

ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੇਮ
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ਕਬੁਵਧ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਿਟਾਇ || 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਜੀ 

ਵਨਰੰਕਾਰ ਦੇ ਿਕੁਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਿ ਦਾ ਇਿ ਪੰਥ ਜੋ ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਅਸਥਾਪਨ 
ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮਾਰਗ ਅਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਿਾ ਵਿੱਚ 
ਿੀ ਵਨਰੰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਭੇਵਜਆ ਿੈ | ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਿ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਵਪਤਾ ਤੱਕ 239 ਸਾਲ 
ਸਾਵਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਵਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰ-ਗੱਦੀ ਵਦਿਸ 
ਤੋਂ ਪਵਿਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨਰੰਕਾਰ ਨੇ ਦਸ ਜੋਤਾਂ ਦੇ 
ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੰਗ ਭਰੇ ਿਨ ਵਕਉਂਵਕ ਿਰ ਿਾਰੀ ਵਜਸ ਿਕਤ ਿੀ 
ਉਿ ਆਉਂਦਾ ਿੈ ਉਿ ਇਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰ ਵਦੰਦਾ 
ਿ ੈ| ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਾਸਤੇ ਮਾਰਗ ਦਸਣ ਿਾਲਾ ਉਿ ਆਪ ਿੀ 
ਿੈ | ਇਿ ਵਜਿੜਾ ਰੱਬ ਨੰੂ ਭੁੱ ਵਲਆ ਿੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਿੈ ਇਸ 
ਮਾਤ ਲੋਕ ਿਾਸਤੇ, ਇਸ ਕਦੈ ਿਾਸਤੇ ਵਜਿਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ 
ਕੈਦ ਿਾਂ ਉਿਦੇ ਿਾਸਤੇ ਵਫਰ ਉਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਿੜੇ 
ਰੰਗ ਭਰਦਾ ਿੈ ਅਜ ਉਿਦੇ ਝਲਕ ਮਾਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ 
ਿਨ, ਉਸ ਮਾਰਗ ਨੰੂ ਸਾਵਿਬਜ਼ਾਵਦਆਂ ਨੇ ਵਜਿੜੇ ਚਾਰ ਚੰਦ 
ਲਗਾਏ ਿਨ, ਉਿ ਵਦ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਝਲਕ ਮਾਤਰ ਦਰਸ਼ਨ, 

ਿੇ ਰਵਿ ਿੇ ਸਵਸ ਿੇ ਕਰੁਨਾਵਨਵਧ || 

ਮੇਰੀ ਅਬੈ ਵਬਨਤੀ ਸੁਵਨ ਲੀਜੈ || 

ਔਰ ਨ ਮਾਂਗਤ ਿਉ ਤੁਮ ਤੇ 

ਕਛੁ ਚਾਿਤ ਿੋਂ ਵਚਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਕੀਜੈ || 

ਸ਼ਸਤ੍ਰਨ ਸੋਂ ਅਵਤ ਿੀ ਰਣ ਭੀਤਰ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਚਾਰੋਂ ਸਾਵਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਕਿੜੇ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਗਾ ਗਏ
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ਜੂਝ ਮਰੋਂ ਤਊ ਸਾਚ ਪਤੀਜੈ || 

ਸੰਤ ਸਿਾਇ ਸਦਾ ਜਗ ਮਾਇ 

ਵਕ੍ਰਪਾ ਕਰ ਸਯਾਮ ਇਿੈ ਬਰ ਦੀਜੈ || 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਸਾਵਿਬ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਿ ਵਨਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ 
ਿਨ : 

ਪਾਰਬ੍ਰਿਮ ਵਲਿ ਏਕੰ || 

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਵਿਬ, ਅੰਗ-360)

ਪਾਰਬ੍ਰਿਮ ਵਨਰਾ ਵਪਆਰ ਿੀ ਵਪਆਰ ਿੈ, ਵਨਰੋਲ ਪ੍ਰੇਮ 
ਿੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਧ,ਪ੍ਰੇਮ ਿੀ 
ਪ੍ਰਮੇ ਿ ੈ| ਵਜਸ ਿਕਤ ਸਾਵਿਬ ਆਪਣਾ ਪਵਰਚਯ ਵਦੰਦੇ ਿਨ, 
ਿੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੰੂ ਇਸਦਾ ਰੰਗ, ਇਸ ਕਵਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ 
ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਿ ਭਰ ਰਿੇ ਿਨ, ਆਪਣਾ 
ਪਵਰਚਯ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਰਿੇ ਿਨ | 

ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਿੈ ਵਿੱਚਾਰੁ || 

ਿਾਵਰਆ ਨ ਜਾਿਾ ਏਕ ਿਾਰ || 

ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਿੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ || 

ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਵਤ ਵਨਰੰਕਾਰ ||

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਵਿਬ, ਅੰਗ-4)

ਵਜਸ ਵਨਮਰਤਾ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਵਰਚਯ ਦੇ 
ਰਿੇ ਿਨ ਵਫਰ ਉਿ ਪ੍ਰਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਿਨ | 
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ਜਉ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ || 

ਵਸਰੁ ਧਵਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ || 

ਇਤੁ ਮਾਰਵਗ ਪੈਰੁ ਧਰੀਜੈ || 

ਵਸਰੁ ਦੀਜੈ ਕਾਵਣ ਨ ਕੀਜੈ || 

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਵਿਬ, ਅੰਗ-1412)

ਉਿ ਪ੍ਰੇਮ ਿੈ, ਸਾਵਿਬ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਿਨ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ 
ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਿੁੰ ਦਾ ਿੈਂ, ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਉਣਾ 
ਚਾਿੁੰ ਦਾ ਿੈਂ ਤਾਂ ਵਫਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕ ੇਆ ਜਾ | 

ਇਤੁ ਮਾਰਵਗ ਪੈਰੁ ਧਰੀਜੈ || 

ਵਸਰ ਦੀਜੈ ਕਾਵਣ ਨ ਕੀਜੈ || 

ਵਜਸ ਿਕਤ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਿੱਲ ਤੁਰ ਵਪਆ ਿੈਂ ਤਾਂ ਵਫਰ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇਣ ਦਾ, 
ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ, ਵਨਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਿੱਲ ਤੁਰਨ 
ਦਾ ਵਕਤੇ ਥੋੜ੍ਾ ਵਜਿਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ ਲਈ,ਂ ਵਤੱਲ ਭਰ (ਲੇਸ 
ਮਾਤਰ) ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ ਲਈ|ਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰੁਮਾTਦਂੇਂ 
ਿਨ | 

ਿਵਰ ਭਗਵਤ ਿਵਰ ਕਾ ਵਪਆਰੁ ਿੈ

ਜੇ ਗੁਰਮੁਵਖ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ || 

ਪਾਖੰਵਡ ਭਗਵਤ ਨ ਿੋਿਈ ਦੁਵਬਧਾ ਬੋਲੁ ਖੁਆਰੁ || 

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਵਿਬ, ਅੰਗ-28)

ਿਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਿਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਿੈ ਵਕਸੇ ਪਾਖੰਡ ਵਿੱਚ, 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਚਾਰੋਂ ਸਾਵਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਕਿੜੇ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਗਾ ਗਏ
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ਦੁਵਬਧਾ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਿ ਭਗਤੀ, ਇਿ ਵਪਆਰ ਨਿੀਂ 
ਿੋ ਸਕਦਾ | ਸਾਵਿਬ ਨੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 
ਵਜਿੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਿਨ :-

ਪਵਿਲਾ ਉਿ ਵਨਰੋਲ ਪ੍ਰੇਮ ਿੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ 
ਉਸ ਿੱਲ ਤੁਵਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਵਨਰੋਲ ਸ਼ੁਧ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ 
ਵਜਸਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਿੋਿੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਵਸਰਫ ਸਵਤਗੁਰੂ 
ਤੋਂ ਿੀ ਵਮਲਦਾ ਿੈ | ਇਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਜਿੜਾ ਦੁਨੀਆਂ 
ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਿੀ ਸੱਚੇ, ਸ਼ੁਧ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ 
ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਦੰਦਾ ਿੈ | ਵਜਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੰੂ ਦੁਨੀਆਂ ਲਭਦੀ ਵਫਰਦੀ 
ਿੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁੱ ਖਾਂ ਦੇ 
ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ, 
ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਜਿੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਿੈ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਿੈ, ਵਜਿੜਾ ਉਿ 
ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਿੈ ਉਿ ਇਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਉਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ 
ਿਨ ਵਜਿੜੇ ਸਾਵਿਬ ਨੇ ਭਰੇ ਿੋਏ ਿਨ, 

ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਿਨ ਵਕ ਅਵਤ ਵਨਮਰਤਾ ਅਤੇ 
ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਿੀ, ਨੀਚਤਾ ਵਿੱਚ ਿੀ ਉਸਦੇ ਿੱਲ ਤੁਰਨਾ 
ਪੈਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਵਕ ਵਕਤੇ ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਮਾਣ ਨਾ ਆ ਜਾਏ | 

ਪਵਿਲਾ ਮਰਣੁ ਕਬੂਵਲ ਜੀਿਣ ਕੀ ਛਵਡ ਆਸ ||

ਿੋਿੁ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਤਉ ਆਉ ਿਮਾਰੈ ਪਾਵਸ ||

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਵਿਬ, ਅੰਗ-1102)

ਵਸੱਖੀ ਧਰਮ ਵਜਿੜਾ ਇਸ ਅੰਧਕਾਰ ਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ 
ਵਨਰੰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਚਵਲਤ ਕੀਤਾ ਿੈ 
ਇਿ ਵਸੱਖੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਿੈ ਕੀ?
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ਉਿ ਪ੍ਰੇਮ ਬੱਧਾ ਆਉਂਦਾ ਿੈ | ਤਰਸ ਅਤੇ ਦਯਾ ਨਾਲ 
ਭਵਰਆ ਿਇੋਆ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਕਦੈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਜਾਤ (ਛੁਟਕਾਰਾ) 
ਵਦਿਾਉਣ ਿਾਸਤੇ, ਵਨਸਤਾਰਾ ਕਰਣ ਿਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਿੈ | 
ਵਕੰਨੀ ਕੁ ਦਇਆ ਅਤੇ ਤਰਸ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਿੈ ਵਜਸ ਦੇ 
ਵਿੱਚ ਉਿ ਬੱਧਾ ਆਉਂਦਾ ਿੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 

ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਵਨਰਿੈਰ ਿੈ ਵਨੰਦਕ ਦੋਖੀ ਬੇਮੁਖ ਤਾਰੇ ||

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ

ਕੋਈ ਿੀ ਵਨਰੰਕਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਸਦੇ ਿਾਸਤੇ ਪਰਾਇਆ 
ਨਿੀਂ ਿ ੈ| ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਿ ਨੇ ਇਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਾਰਗ 
ਆਰੰਭ ਿੀ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਕੀਤਾ ਿੈ ਵਕ ਵਕੱਥੇ-ਵਕੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 
ਸਾਵਿਬ ਨੇ ਿੱਡੇ ਤੋਂ ਿੱਡੇ ਪਾਪੀ ਤਾਰੇ ਿਨ ਸਭ ਨੰੂ ਬਖਸ਼ਦਾ 
ਵਗਆ ਿੈ ਵਕਸੇ ਦੇ ਪਾਪ ਪੁੰ ਨ ਨਿੀਂ ਵਚਤਾਰੇ, ਵਕਸੇ ਦੇ ਗੁਣ 
ਅਿਗੁਣ ਨਿੀਂ ਵਚਤਾਰੇ ਤਰਸ ਅਤੇ ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਵਰਆ 
ਿੋਇਆ, ਸਭ ਨੰੂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਵਗਆ ਿੈ| ਇਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਸੋ 
ਜੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਏੇਸੇ ਤਰਸ ਅਤੇ ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਵਰਆ ਿੋਇਆ, 
ਜੋ ਕੁੱ ਝ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰੇ ਿਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਅਤੇ 
ਤਰਸ ਿਾਲਾ ਰੰਗ ਝਲਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਝਲਕਾਂ 
ਮਾਰਦਾ ਿੈ |  

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਿ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਵਛੱਟਾ 
ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਦੱਤਾ ਿੈ, ਵਜਸ ਤਰ੍ਾਂ ਆਪਣਾ ਪਵਰਚਯ 
‘ਨਾਨਕ ਨੀਚ’ ਕਵਿ ਕੇ ਦੇ ਰਿੇ ਿਨ | ਇੱਕ ਿਾਰੀ ਨਿੀਂ 
ਬਲਵਕ ਕਈ ਿਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਵਿਬ ਵਿੱਚ, ਉਿ ਨਾਮ 
ਦਾ ਦਾਤਾ ਿੋਰ ਕੀ ਕਵਿ ਵਰਿਾ ਿੈ | 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਚਾਰੋਂ ਸਾਵਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਕਿੜੇ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਗਾ ਗਏ
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ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਵਭਵਖਆ ਦਵਰ ਜਾਚੈ 

ਮੈ ਦੀਜੈ ਨਾਮੁ ਿਡਾਈ ਿੇ || 

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਵਿਬ, ਅੰਗ-1021)

ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਵਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਵਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਸਰਜਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਵਦੱਤੀ, ਆਖਰੀ 
ਸਲੋਕ ਮਿਲਾ ਪੰਜਿੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਿਨ ?

ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਿੀ ਮੈਨੋ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ || 

ਮੈ ਵਨਰਗੁਵਣਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣੁ ਨਾਿੀ 

ਆਪੇ ਤਰਸੁ ਪਇਓਈ || 

ਤਰਸੁ ਪਇਆ ਵਮਿਰਾਮਵਤ ਿੋਈ 

ਸਵਤਗੁਰੁ ਸਜਣੁ ਵਮਵਲਆ || 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਮਲੈ ਤਾਂ ਜੀਿਾਂ 

ਤਨੁ ਮਨੁ ਥੀਿੈ ਿਵਰਆ||

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਵਿਬ, ਅੰਗ-1429)

ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਿ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੰੂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ 
ਇਿ ਯੋਗਤਾ ਿੈ? ਮੈਂ ਵਨਰਗੁਣ ਿਾਂ ਇੱਕਿੀ ਗੁਣ ਨਿੀਂ ਿੈ | 
ਤੂੰ  ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਾਨ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਿੈ ਸੱਚੇ 
ਪਾਤਸ਼ਾਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਵਿਬ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਿਾ ਵਲਆ ਿੈ 
ਅਤੇ ਵਫਰ ਉਸ ੇਨਾਮ ਦੀ ਜੋਦੜੀ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ : 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਮਲੈ ਤਾਂ ਜੀਿਾਂ 

ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੇਮ

10



ਤਨੁ ਮਨੁ ਥੀਿੈ ਿਵਰਆ || 

ਵਨਮਰਤਾ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵਸਖਰ ਿੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ 
ਦਇਆ ਤੇ ਤਰਸ ਦਾ ਵਸਖਰ ਿ ੈਜੋ ਕੁੱ ਝ ਸਾਨੰੂ ਦੇ ਰਿ ੇਿਨ | 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਦਸਿੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਿ ਨੇ ਕੀਤਾ ਿੈ | ਸਾਧ ਸੰਗਤ 
ਜੀ ਸਾਡੇ ਿਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਿਡਾ ਤਰਸ 
ਇਿ ਕਰਕੇ ਵਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ 
ਸਾਵਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛਡ ਕੇ ਤੋਿਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਇੱਕ 
ਪਾਸੇ ਿੋ ਗਏ ਪਰ ਿਰ ਿੇਲੇ ਉਿੀ ਤਰਸ ਅਤੇ ਦਇਆ ਦੇ 
ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਵਨਿਾਜੀ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 
ਤਕ ਵਨਿਾਜਦੇ ਰਵਿਣਗੇ, ਇਿ ਉਨ੍ਾਂ ਸਾਡੇ ਿਾਸਤੇ ਦਇਆ 
ਕੀਤੀ ਿੈ | 

ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਿ ਧਰਮ, ਏਸੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਵਨਮਰਤਾ 
ਗਰੀਬੀ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਉਤੇ ਖੜ੍ਾ ਿੈ | 

ਗੁਰਮੁੱ ਖ, ਵਜਸਦਾ ਮੁੱ ਖ ਗੁਰੂ ਿੱਲ ਿਿੋ,ੇ ਮਨਮੁੱ ਖ ਵਜਿੜਾ 
ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਪੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਿੈ | ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਜਸਦਾ 
ਮੁੱ ਖ ਗੁਰੂ ਿੱਲ ਿੈ, ਵਜਿੜਾ ਗੁਰੂ ਿੱਲ ਤੁਰਦਾ ਿੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਿੈ ਉਿਦੇ ਿਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਿ ਇੱਕ 
ਫੁਰਮਾਣ ਦੇ ਰਿੇ ਿਨ ,

ਸਦਾ ਰਿੈ ਵਨਿਕਾਮ ਜੇ ਗੁਰਮਵਤ ਪਾਈਐ ||

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਵਿਬ, ਅੰਗ-752)

ਇਿ ਸ਼ਬਦ, ਇਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਿ ਦਾ, 
ਮਿਾਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਵਸੰਘ ਸਾਵਿਬ ਦੇ ਤੇਰ੍ਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਚਾਰੋਂ ਸਾਵਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਕਿੜੇ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਗਾ ਗਏ

11

http://www.sikhvideos.org/vids-d.php?id=39


ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੋਤਾ ਿੈ | ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 
ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਵਸੰਘ ਸਾਵਿਬ ਦੇ ਸਆੁਸ-ਸਆੁਸ, ਰੋਮ-ਰੋਮ ਵਿੱਚ 
ਵਨਸ਼ਕਾਮਤਾ ਸਮਾਈ ਿੋਈ ਸੀ| 

ਇੰਨੇ ਮਾਸੂਮ ਸਾਵਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿੀ ਕਾਮਨਾ 
ਸੀ? ਵਕੰਨੇ ਇੱਵਛਆ ਰਿਤ ਸੀ? ਇੱਕ ਿੀ ਫੁਰਨਾ ਸੀ ਉਨ੍ਾਂ 
ਦਾ? ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਿੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ 
ਕੀਤੀ? ਕੋਈ ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਾਂ ਆਪਣੇ ਿਾਸਤੇ? ਕੋਈ 
ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਾਂ ਿੈ | ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰੂ 
ਦੇ, ਸਾਵਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀ ਵਫਰਦੀ ਿ ੈ| ਸਾਵਿਬ ਦੇ 
ਸਾਵਿਬਜ਼ਾਵਦਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀ ਵਫਰਦੀ ਿ ੈ| ਤੁਸੀ 
ਤਿਾਰੀਖ ਤੋਂ ਿਾਕਫ ਿੋ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਦੱਤਾ 
ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਿਵਰਗੋਵਬੰਦ ਸਾਵਿਬ ਨੇ ਥੋੜ੍ੀ ਵਜਿੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ 
ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਿੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ  ਸਾਵਿਬਜ਼ਾਵਦਆਂ ਨੇ ਜਾਕੇ ਵਕਸ 
ਤਰ੍ਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾਈ ਿੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਤਆਗ ਵਦੱਤੇ 
ਿਨ | 

ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਵਿਬਜਾਵਦਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ? ਉਿ ਮਿਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਿ ਵਚਨ੍ਾਂ ਤੇ 
ਚਲਦੇ ਿੋਏ ਵਫਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਿ ਦੇ ਇਸ ਫੁਰਮਾਣ 
ਨੰੂ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਪ੍ਰਕਾਵਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਿਨ| 

ਸਾਵਿਬ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਿ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਨਸਤਾਰੇ ਿਾਸਤੇ 
ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਇਸ ਜੁੱ ਗ ਦੇ ਵਨਸਤਾਰੇ ਿਾਸਤੇ, ਰਵਿੰਦੀ 
ਦੁਨੀਆਂ ਤਕ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਲੈਕੇ ਵਕਿੜੇ ਵਕਿੜੇ ਖੇਡ, ਖੇਡੇ 
ਿਨ| ਵਕਿੜੇ ਸਾਧਨ ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਿਰਤੇ ਿਨ, ਵਕਿੜੇ ਰੰਗ ਉਨ੍ਾਂ 
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ਨੇ ਆਪ ਭਰੇ ਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਮਾਲ ਿੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਪਾਤਸ਼ਾਿ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਿਨ | 

ਨਾਨਕ ਰੁੰ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਰੋਿੈ ਲਾਇ ਵਪਆਰੋ || 

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਵਿਬ, ਅੰਗ-579)

ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰੋਦਾਂ ਿੈ, ਇਸ ਮੈਂ ਮਰੇੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੋਦਾਂ 
ਿ ੈਆਪਣ ੇਪਵਰਿਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਵਜਿੜਾ ਿੀ ਮੈਂ ਮਰੇੀ ਨੰੂ ਧੱਕਾ 
ਲਗਦਾ ਿ ੈਬੜਾ ਰਦੋਾਂ ਿ ੈ| ਗਰੂੁ ਨਾਨਕ ਸਾਵਿਬ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ 
ਿਨ ਸਾਰਾ ਿੀ ਸੰਸਾਰ ਇਿ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 
ਜਨਮ ਨਸ਼ਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਪਰ ਸਾਵਿਬ ਵਜਿੜਾ ਤਰੀਕਾ 
ਦਸਦੇ ਿਨ, ਸਵਤਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇ ਵਕਤੇ ਉਸਦੇ ਵਪਆਰ 
ਵਿੱਚ ਰੋਿੇ ਉਿੀ ਵਸਰਫ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਿੈ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਵਸੰਘ 
ਸਾਵਿਬ ਫੁਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵਕ ਇਿ ਵਜਿੜਾ ਉਸਦੇ ਵਪਆਰ 
ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਿੈ, ਉਸਦੇ ਵਪਆਰ ਵਿੱਚ ਿੈਰਾਗ ਕਰਨਾ ਿੈ ਸਾਧ 
ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਿ ਸਾਡੇ ਵਿਰਦੇ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੰੂ,

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਮਲੁ ਲਾਗੀ 

ਕਾਲਾ ਿੋਆ ਵਸਆਿੁ || 

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਵਿਬ, ਅੰਗ-656)

ਉਸ ਮੈਲ ਨੰੂ, ਉਸ ਕਾਲਖ ਨੰੂ ਧੋ ਵਦੰਦਾ ਿੈ | ਵਜਸ ਿਕਤ 
ਿੀ ਵਨਮਰਤਾ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ, ਪਸਚਾਤਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 
ਗੁਨਾਿਾਂ, ਪਾਪਾਂ, ਭੁੱ ਲਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਦਾਂ ਿ,ੈ ਇਿ ਇਸ 
ਤਰ੍ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਵਕ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ 
ਦਾ ਖਾਤਾ ਿੈ ਉਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਵਬਲਕੁੱ ਲ 
ਿੀ ਸਾਫ ਕਰ ਵਦੰਦਾ ਿੈ | 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਚਾਰੋਂ ਸਾਵਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਕਿੜੇ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਗਾ ਗਏ
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ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸਾ ਖੇਡ ਭਵਰਆ ਿੈ ਸਾਵਿਬਜ਼ਾਵਦਆਂ 
ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਵਦੱਤੀ ਿੈ | ਇਿ ਵਜਿੜਾ ਿੀ ਇਸ ਪਾਸੇ 
ਥੋੜ੍ਾ ਵਜਿਾ ਿੀ ਵਧਆਨ ਧਰਦਾ ਿੈ ਇਸ ਖੇਡ ਦੀ, ਇਸ 
ਸਾਧਨ ਦੀ ਉਿ ਵਮਕਨਾਤੀਸੀ ਤਾਕਤ, ਉਿ ਝ.ਪਅਕਿਜਫ 
੍ਿਰਮਕਗ ਉਸ ਿੇਲੇ ਵਖੱਚ ਲੈਂਦੀ ਿੈ | ਜੋ ਕੁੱ ਝ ਸਾਵਿਬ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਲੈ ਕੇ ਿਰਵਤਆ ਿੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ 
ਵਜਿੜਾ ਇਨਸਾਨ ਰੋਦਾਂ ਿੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਿ ਇਨਸਾਨ 
ਇਸ ਵਿਨਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵਨਕਲ ਕੇ ਉਸ ਅਵਬਨਾਸੀ ਦੇ ਵਪਆਰ 
ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ | 

ਇਸ ਅੰਧਕਾਰ ਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੰਗ ਸਾਵਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਿਨ, ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮੇਂ 
ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਵਿਬ ਨੇ ਭਰੇ ਿਨ, ਵਕਤੇ ਆਪਾਂ ਭੁੱ ਲ 
ਨਾ ਜਾਈਏ ਵਕ ਪੂਜਯ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਾਂ ਵਿੱਚ 
ਵਕਿੜਾ ਰੰਗ ਭਵਰਆ ਿੈ | ਉਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸਨ 
ਵਜਨ੍ਾਂ ਨੇ ਵਖੱੜੇ ਮੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਰਤਾਜ ਵਨਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ 
ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਿਾਦਰ ਸਾਵਿਬ ਨੰੂ ਮਿਾਨ ਬਲੀਦਾਨ ਿਾਸਤੇ 
ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਿੈ | ਵਜਸ ਿਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਸਾਵਿਬ 
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਿ ਨੇ ਉਿ ਬਾਲਕ ਅਿੱਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ 
ਬਿਾਦਰ ਸਾਵਿਬ ਨੰੂ ਜਿਾਬ ਵਦੰਦੇ ਿੋਏ ਫੁਰਮਾਇਆ ਸੀ ਵਕ 
ਸੱਚ ੇਪਾਤਸ਼ਾਿ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਮਿਾਨ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਿੈ ਤੇ ਆਪ ਨਾਲੋਂ ਿੱਡਾ ਮਿਾਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ 
| ਉਸ ਵਖੱੜੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਪੂਜਯ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ 
ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਨਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਪੁਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ 
ਸਾਵਿਬ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਵਲਆ | ਸਾਧ ਸੰਗਤ 
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ਜੀ ਉਿੀ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਵਕਿੜੇ ਰੰਗ ਭਰ ਰਿੀ ਿੈ ਵਜਸ 
ਿਕਤ ਉਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਵਤਿਗੜ੍ ਸਾਵਿਬ ਕਦੈ ਿ,ੈ 
ਵਜਿੜੀ ਵਸੱਵਖਆ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵਦੰਦੇ ਰਿ ੇਿਨ, ਵਜਿੜਾ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਿੀ ਪੋਤਵਰਆਂ (ਸਾਵਿਬਜ਼ਾਵਦਆਂ) ਦੇ ਵਿੱਚ 
ਿੰਡਦੇ ਰਿੇ ਿਨ, ਵਕਿੜੀ ਵਸੱਵਖਆ ਵਦੱਤੀ ਿੈ ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਉਸ 
ਿਲੇੇ| ਉਿ ਦੋਿੇਂ ਸਾਵਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੰਨੇ ਕਮੋਲ, ਇੰਨੇ ਲਾਡਲੇ ਗੁਰੂ 
ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਸਾਵਿਬ ਦੇ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਵਪਆਰੇ ਲਾਡਲੇ ਮਾਤਾ 
ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਵਫਰ ਵਜਸ ਵਖੱੜੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਵਤਆਰ 
ਕਰਕੇ ਮਿਾਨ ਬਲੀਦਾਨ ਿਾਸਤੇ ਤੋਵਰਆ ਿੈ | 

ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਨੇ ਅੱਤ ਕਰ ਵਦੱਤੀ ਿੈ 
ਉਸ ਰੰਗ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਰਆ ਿੈ | ਵਜਸ ਿਕਤ 
ਸਾਵਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਿ ਸਰਬੰਸ ਸਮੇਤ ਇੱਕ 
ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਰੰਗ ਭਰ ਰਿੇ ਿਨ ਉਸ ਿੇਲੇ ਜਗਤ 
ਮਾਤਾ, ਪੂਜਯ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵਜਸ ਤਰ੍ਾਂ ਉਸ ਖੇਡ ਦੇ 
ਵਿੱਚ ਉਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਰ ਗਏ ਿਨ, ਉਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਜਸ ਤਰ੍ਾਂ 
ਦਾ ਇਸ ਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਰਆ ਿੈ ਉਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਪਵਿਲੇ ਵਕਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵਕਉਂਵਕ ਜਗਤ ਮਾਤਾ 
ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਿੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਲਾਡ ਲਡਾ ਰਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਵਜਸ ਤਰ੍ਾਂ ਿੁਣ ਲਾਡ ਲਡਾ 
ਰਿੀ ਿੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਉਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਵਕਉਂਵਕ 
ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਸਾਰੇ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਲਾਡ 
ਲਡਾਇਆ ਿੀ ਨਿੀਂ ਿੈ ਬਲਵਕ ਰਵਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤਕ ਇਿ 
ਲਾਡ ਿਮਸ਼ੇਾ ਿੀ ਲਡਾਉਂਦੀ ਰਿੇਗੀ | ਜੋ ਵਸੱਵਖਆ ਉਿ ਇਸ 
ਲਾਡ ਵਿੱਚ ਦੇ ਗਈ ਿੈ ਉਸ ਵਸੱਵਖਆ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਿਮੇਸ਼ਾ ਿੀ 
ਸੂਰਜ ਿਾਕਨ ਚਮਕਦਾ ਰਿੇਗਾ| 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਚਾਰੋਂ ਸਾਵਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਕਿੜੇ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਗਾ ਗਏ
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ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਿ ਵਨਰੰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਵਨਰੰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗ 
ਜੋ ਉਿ ਭਰ ਗਏ ਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਸ ਤਰਾ੍ਂ ਆਪਣ ੇਸਾਰੇ 
ਬੱਵਚਆਂ ਨਾਲ ਲਾਡ ਲਡਾ ਗਏ ਿਨ ਇਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਜਿੜਾ 
ਵਥੱਰ ਿੈ, ਅਟਲ ਿੈ, ਅਭੰਗ ਿੈ, ਇਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਜਸ ਦੇ 
ਵਿੱਚ ਉਿ ਲਾਡ ਲਡਾ ਕ ੇਗਏ ਿਨ ਇਿ ਸਦਾ ਿੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 
ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦਾ ਰਿੇਗਾ | ਇਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ 
ਿੈ, ਵਥਰ ਿੈ, ਅਭੰਗ ਿੈ ਅਖੰਡ ਿੈ, ਅਵਬਨਾਸੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ 
ਸਾਨੰੂ ਵਿਨਾਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਵਜਿੜੇ ਅਸੀ ਜੰਮਣ, ਮਰਣ ਦੀ ਕੈਦ 
ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਿੋਏ ਿਾਂ, ਜੰਮਣ ਮਰਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਿੋਏ 
ਿਾਂ ਇਿ ਸਾਨੰੂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਿ ਵਜਿੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਥਰ ਿੈ ਉਸਦੇ 
ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ||

ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨੋ ਿਰਸਾਈਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ||

ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਿੇਂ ਗੀਤ ਰੂਿਾਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ || 

ਪ੍ਰੇਮ ਿਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵਕਿੇਂ ਮਨ ਰੰਗਦਾ || 

ਪ੍ਰੇਮ ਿਾਲਾ ਰਾਿ ਕਲਗੀਆਂ ਿਾਲਾ ਵਜੱਥੇ ਦਸਦਾ || 

ਮੈਂ ਿਾਰੇ ਜਾਿਾਂ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਿਾਂ || 

ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮੈਂ ਬਵਲਿਾਰੇ ਜਾਿਾਂ || 

ਤੇਰੇ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮੈਂ ਿਾਰੇ ਜਾਿਾਂ || 

ਮੈਂ ਿਾਰੇ ਜਾਿਾਂ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਿਾਂ || 

ਮੈਂ ਿਾਰੇ ਜਾਿਾਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਿਾਂ, 

ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮੈਂ ਿਾਰੇ ਜਾਿਾਂ 
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ਤੇਰੇ ਸਾਵਿਬਜ਼ਾਵਦਆਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਿਾਂ 

ਮੈਂ ਿਾਰੇ ਜਾਿਾਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਿਾਂ 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਵਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰ 
ਰਿੇ ਿਨ, 

ਜਗਤੁ ਜਲੰਦਾ ਰਵਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਵਕਰਪਾ ਧਾਵਰ || 

ਵਜਤੁ ਦੁਆਰੈ ਉਬਰੈ ਵਤਤੈ ਲੈਿੁ ਉਬਾਵਰ || 

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਵਿਬ, ਅੰਗ-853)

ਸਾਵਰਆਂ ਿਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ ਵਕ ਿੇ ਸੱਚੇ 
ਪਾਤਸ਼ਾਿ ਇਿ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਰੱਖ ਲਉ | ਉਸਨੰੂ 
ਰਖਣ ਿਾਸਤੇ ਪੰਜਿੇਂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਿੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ 
ਿੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਆਸਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਿਨ | ਉਿ ਮਿਾਨ ਪੂਰਨੇ, 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਧਰਮ ਦੇ ਪੂਰਨੇ, ਵਕਿੜੇ ਰੰਗ ਭਰ ਰਿੇ 
ਿਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਕੰਨੀ ਕੁ ਦਇਆ ਅਤੇ ਤਰਸ ਨਾਲ 
ਭਰੇ ਿੋਏ ਿਨ, 

ਨਾਨਕ ਸਾਵਿਬੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲੁ||

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਵਿਬ, ਅੰਗ-268)

ਉਿ ਦਇਆਲ ਸਵਤਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਿਵਰਵਕ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਵਿਬ ਸੱਚੇ 
ਪਾਤਸ਼ਾਿ ਵਜਸ ਿਕਤ ਵਦੱਲੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦੇ ਿਨ ਵਕੰਨੀ 
ਮਾਸੂਵਮਅਤ ‘ਚ ਿਨ, ਕੀ ਆਯੂ ਿੈ ਵਜਸ ਿਕਤ ਵਦੱਲੀ ਭਜੀ 
ਿੈ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਕਸ਼ਟ, 

ਜੋ ਸਰਵਣ ਆਿੈ ਵਤਸੁ ਕੰਵਠ ਲਾਿੈ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਚਾਰੋਂ ਸਾਵਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਕਿੜੇ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਗਾ ਗਏ
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ਇਿੁ ਵਬਰਦੁ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ || 

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਵਿਬ, ਅੰਗ-544)

ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਲੈਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਵਦੰਦੇ ਿਨ | ਸਾਵਿਬ 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਿਾਦਰ ਸਾਵਿਬ ਜੇ 500 ਪਵਡੰਤ, ਪਵਡੰਤ 
ਵਕਰਪਾਰਾਮ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਠੇ ਸਾਵਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ 
ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ ਤਾਂ ਉਸ ਿੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਵਿਬ ਦਸਮੇਸ਼ ਵਪਤਾ ਵਜਸ 
ਿਕਤ ਕਵਿੰਦੇ ਿਨ ਵਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਿ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿਾਂਪੁਰਸ਼ 
ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਆਪ ਨਾਲੋਂ ਿਡਾ ਮਿਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ 
ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ | ਉਸ ਿੇਲੇ ਵਕੰਨਾ ਕੁ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਵਕੰਨੀ 
ਕੁ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਿੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਿਾਦਰ ਸਾਵਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਸ਼ਿੀਦੀ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲ ੇਇੱਕ ਰਾਮਕਾਰ 
ਵਖੱਚ ਵਦੱਤੀ ਿੈ | ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੈਸੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਰਿੇ ਿਨ 
ਇਿ ਵਕਿੜੇ ਰੰਗ ਿਨ ਵਜਿੜੇ ਉਿ ਭਰ ਵਰਿਾ ਿੈ ਇਸ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਡੋਰ ਵਿੱਚ | ਇਸ ਚਲਦੇ ਿੋਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਵਜਿੜਾ 
ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲ ਵਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ 
ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਕਿੜੇ ਰੰਗ ਭਰ ਵਰਿਾ ਿੈ | 

ਦਸਿੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਿ ਵਜਨ੍ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਿੀ ਸਰਬੰਸ 
ਲੁਟਾ ਵਦੱਤਾ ਿੈ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ, ਵਜਨ੍ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਸਰਬੰਸ ਦੇ ਫੁੱ ਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਵਿਬ ਦਾ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਿੈ | ਇਿ ਮਾਸੂਮ ਸਾਵਿਬਜ਼ਾਦ ੇਇੱਕ ਐਸਾ 
ਮਜੀਠਾ ਰੰਗ ਭਰ ਗਏ ਿਨ ਏਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਸਦੀ ਕੋਈ ਵਮਸਾਲ ਿੀ ਨਿੀਂ ਿੈ 
| ਐਸੀ ਬਵਚੱਤਰ ਲੀਲ੍ਾ, ਅਸਚਰਜ ਲੀਲ੍ਾ ਉਿ ਖੇਡ੍ ਜਾਂਦੇ 
ਿਨ ਵਫਰ ਜਾ ਵਕੱਥੇ ਵਬਰਾਜਦੇ ਿਨ, ਵਨਰੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ 

ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੇਮ

18



ਬਿਾਦਰ ਸਾਵਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਿਨ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਬਰਾਜੇ 
ਿਨ | ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਜਯ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਜਗਤ 
ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜੱਥੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਖੁੱ ਲ ਿੈ ਵਜਿਦੇ ਿਾਸਤੇ ਸਾਵਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਸਾਵਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁਜਾਿਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਰਕੇ 
ਸਭ ਨੰੂ ਆਮੰਤਵਰਤ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ ਵਕ ਆਓ ਮੇਰੇ ਬੱਵਚਓ 
ਇਿ ਭਜੁਾਿਾਂ ਤੁਿਾਡਾ ਿੀ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਿੀਆਂ ਿਨ | ਉਸ 
ਭਜੁਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗਲਿੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦਰਸ਼ਨ ਿੁੰ ਦੇ 
ਿਨ ਤਾਂ ਇਿ ਮਾਸੂਮ ਸਾਵਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪਣੇ ਿੀ ਵਨਰੰਕਾਰ 
ਵਪਤਾ ਨਾਲ ਵਸਮਟ ਕ ੇਬੈਠੇ ਿਏੋ ਿਨ | ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਿਣੁ 
ਆਪ ਿੀ ਦੱਸੋ ਵਕ ਵਨਰੰਕਾਰ ਵਕੱਥੇ ਿਸਦਾ ਿੈ | 

ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਿੀਰ ਜੀਓ ਵਨਰੰਕਾਰ ਵਕੱਥੇ ਿੱਸਦਾ ||

ਵਪਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਪਵਰਿਾਰ ਵਜੱਥੇ ਿਸਦਾ||

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ ਲੈ|

ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਲੈ||

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਚਾਰੋਂ ਸਾਵਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਕਿੜੇ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਗਾ ਗਏ
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