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“ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਬਸੰਘ ਸਾਬਹਿ ਜਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹਰੀ ਪ੍ਰੇਮ 
ਹਨ| ਆਪਣਰੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰੇਮ ਬਵੱਚੋਂ ਹਰੀ ਪ੍ਗਟ ਹੋਏ, 
ਆਪਣਰੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹਰੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਖਰੇਡ 
ਖਰੇਬਡਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੰੂ ਹਰੀ ਲੋਕਾਈ ਬਵੱਚ ਖੁਲ੍ਾ ਵੰਬਡਆ ਅਤਰੇ 
ਲੁਟਾਇਆ | ਬਜਹੜਰੇ ਮਹਾਨ ਬਸੱਖ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੇਮ ਬਵੱਚ 
ਰੰਗਰੇ ਤਰੇ ਰੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਬਸੰਘ ਸਾਬਹਿ 
ਦਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਨ| ਉਹ ਇਸ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹਰੀ 
ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਬਵੱਚ ਵਣਜ ਅਤਰੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦਰੇ ਹਨ | 
ਉਹ ਬਸੱਖ ਮਹਾਨ ਹਨ ਅਤਰੇ ਧੰਨ ਹਨ| ਉਨ੍ਾਂ ਦਰੇ ਦਰਸ਼ਨ 
ਵਰੀ ਧੰਨ ਹਨ | ਉਨ੍ਾਂ ਦਰੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਵਰੀ ਧੰਨ ਹੈ|”

- ਿਾਿਾ ਨਬਰੰਦਰ ਬਸੰਘ ਜਰੀ 
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ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਰੀ ਪ੍ਰੀਤਰੀ,  
ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਬਪਆਰ

ਭਾਈ ਲਬਹਣਾ ਜਰੀ (ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਬਹਿ) 
ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 

ਜਰੀ ਦਰੀ ਿਾਣਰੀ ਅੰਬਮ੍ਤ ਿਾਣਰੀ ਸੁਣਰੀ, ਕੰਨਾ ਬਵੱਚ ਪਈ, ਪਤਾ 
ਕਰੀਤਾ, ਇਹ ਬਕਸ ਦਰੀ ਅੰਬਮ੍ਤ ਿਾਣਰੀ ਹੈ | ਪਤਾ ਲੱਬਗਆ ਬਕ 
ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਦਰੀ, ਪਤਾ ਕਰਦਰੇ-ਕਰਦਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 
ਦਰੇ ਚਰਨਾਂ ਬਵੱਚ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰੇ ਸਾਹ ਬਲਆ | ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 
ਜਰੀ ਸੱਚਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਰੀ ਬਜਨ੍ਾਂ ਦਰੇ ਕੰਨਾ ਬਵੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰੀ ਅੰਬਮ੍ਤ ਿਾਣਰੀ ਜਪੁਜਰੀ ਸਾਬਹਿ ਜਰੀ ਦਰੇ ਪਾਠ 
ਦਰੀਆਂ ਅੰਬਮ੍ਤ ਧੁਨਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਿਰੀਿਰੀ ਅਮਰੋ ਜਰੀ 
ਤੋਂ ਹਰੀ ਧੁਨਰੀਆਂ ਸੁਣਰੀਆਂ | ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਬਹਿ ਦਰੇ ਚਰਨਾਂ 
ਬਵੱਚ ਜਾ ਕਰੇ ਸਾਹ ਬਲਆ | ਅੰਬਮਤ੍ ਿਾਣਰੀ ਬਖੱਚ ਕਰੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ 
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਬਹਿ ਜਰੀ ਦਰੇ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 
ਜਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਕ੍ਾਸ਼ ਹੋ ਬਨੱਿੜਰੇ | ਉਸ 
ਪ੍ਰੇਮ ਦਰੇ ਬਵੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਕਾਸ਼ ਹੋ ਬਗਆ |

ਅੰਤਬਰ ਗੁਰੁ ਆਰਾਧਣਾ ਬਜਹਵਾ ਜਬਪ ਗੁਰ ਨਾਉ || 

ਨੇਤ੍ਰੀ ਸਬਤਗੁਰੁ ਪਰੇਖਣਾ ਸ੍ਵਣਰੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰ ਨਾਉ || 

ਸਬਤਗੁਰ ਸਰੇਤਰੀ ਰਬਤਆ ਦਰਗਹ ਪਾਈਐ ਠਾਉ 
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ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬਕਰਪਾ ਕਰਰੇ ਬਜਸ ਨੋ ਏਹ ਵਥੁ ਦਰੇਇ || 

ਜਗ ਮਬਹ ਉਤਮ ਕਾਢਰੀਅਬਹ ਬਵਰਲਰੇ ਕਰੇਈ ਕਰੇਇ || 

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਬਹਿ, ਅੰਗ-517)

ਭਾਈ ਕੈਂਠਾ ਜਰੀ

ਿਾਿਾ ਨੰਦ ਬਸੰਘ ਸਾਬਹਿ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸਾਖਰੀ ਸੁਣਾਈ 
ਬਕ ਕਾਿਲ ਦਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਹਬਰ ਰਾਏ ਸਾਬਹਿ ਪਾਸ 
ਕਰੀਰਤਪੁਰ ਸਾਬਹਿ ਪਹੁੰ ਚਦਰੀ ਹੈ | ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਬਕ ਗੁਰੂ 
ਸਾਬਹਿ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲਰੀਏ ਤਾਂ ਬਕ ਕਾਿਲ ਜਾ ਕਰੇ ਗੁਰੂ 
ਸਾਬਹਿ ਸਾਰਰੀ ਸੰਗਤ ਨੰੂ ਬਨਵਾਜਨ | ਜਾ ਕਰੇ ਿਰੇਨਤਰੀ ਕਰੀਤਰੀ, 
ਸਾਬਹਿ ਨੇ ਿੜਰੇ ਬਪਆਰ ਨਾਲ ਸਣੁਰੀ | ਥੋੜ੍ਰੇ ਹਰੀ ਬਦਨਾਂ ਿਾਅਦ 
ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣ ਦਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਦੱਤਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਾਂ ਦਰੀ ਿਰੇਨਤਰੀ 
ਪਰਵਾਨ ਕਰਦਰੇ ਹੋਏ ਆਪਣਰੇ ਇੱਕ ਅਤਰੀ ਬਪਆਰਰੇ ਬਸੱਖ ਨੰੂ 
ਨਾਲ ਭਰੇਬਜਆ ਬਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ, ਸਾਡਰੀ ਕਮਰੀ ਮਬਹਸੂਸ ਨਹੀਂ 
ਹੋਣ ਦਰੇਵਰੇਗਾ, ਇਸ ਦਰੀ ਸਰੇਵਾ ਸਾਡਰੀ ਸਰੇਵਾ ਹੋਵਰੇਗਰੀ, ਇਹ ਕਬਹ 
ਕਰੇ ਭਾਈ ਕੈਂਠਾ ਜਰੀ ਨੰੂ ਭਰੇਬਜਆ ਹੈ| ਬਜਸ ਵਕਤ ਕਾਿਲ ਪਹੰੁਚ 
ਗਏ, ਕਰੀ ਘਟਨਾ ਘਟਦਰੀ ਹੈ? ਕਰੀਰਤਪੁਰ ਸਾਬਹਿ ਸਵਰੇਰ ਦਾ 
ਦਰੀਵਾਨ ਲੱਬਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਰੀਵਾਨ ਦਾ ਭੋਗ ਬਪਆ ਹੈ, 
ਸੰਗਤ ਿਾਹਰ ਜਾਕਰੇ ਪੰਗਤ ਿਣਾ ਕਰੇ ਸਜ ਗਈ ਹੈ | ਹਰ ਰੋਜ਼ 
ਗੁਰੂ ਸਾਬਹਿ ਉੱਠਦਰੇ, ਜਾ ਕਰੇ ਸੰਗਤ ਬਵੱਚ ਆਪ ਪਰਸ਼ਾਦਾ 
ਵਰਤਾਂਦਰੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਬਹਿ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ | ਸੰਗਤ 
ਨੰੂ ਉੱਥਰੇ ਪੰਗਤ ਬਵੱਚ ਿੈਬਠਆਂ ਿੜਰੀ ਦਰੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਸ਼ਾਦਾ 
ਵਰੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਬਗਆ| ਸਰੇਵਾਦਾਰ ਜਾ ਕਰੇ ਿਰੇਨਤਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਕ 
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ਸੱਚਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਹੁਤ ਦਰੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਬਰਹਾ 
ਹੈ, ਗਰਰੀਿ ਬਨਵਾਜ਼ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਆ ਕਰੇ ਆਬਗਆ 
ਿਖਸ਼ਦਰੇ ਹੋ ਅਤਰੇ ਵਰਤਾਉਂਦਰੇ ਹੋ | ਸਾਬਹਿ ਨੇ ਹਜ਼ਰੂਰੀਏ 
ਵੱਲ ਵਰੇਬਖਆ, ਫੁਰਮਾਇਆ, ਕਾਿਲ ਿੈਠਾ ਭਾਈ ਕੈਂਠਾ ਸਾਡਰੇ 
ਚਰਨਾਂ ਨੰੂ ਜਕੜੀਂ ਿੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਡਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡਰੇਗਾ ਤਦ 
ਹਰੀ ਅਸੀਂ ਉਠ ਸਕਦਰੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਛੱਡਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਿਾਹਰ 
ਆ ਜਾਵਾਂਗਰੇ| 

ਉਸ ਪਾਸਰੇ ਕਰੀ ਹੋ ਬਰਹਾ ਹੈ ਦਰੀਵਾਨ ਦਾ ਭਗੋ ਬਪਆ ਸਵਰੇਰਰੇ 
ਭਾਈ ਕਂਠੈਾ ਜਰੀ ਗੁਰੂ ਬਲਵ ਬਵੱਚ ਪੂਰਰੇ ਲਰੀਨ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਰੇ 
ਵਬਜਦ ਬਵੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਕਹੜਰੇ ਵਬਜਦ ਬਵੱਚ ਆਏ ਹਨ 
ਬਕਸ ਸਰੂਰ ਦਰੇ ਵਬਜਦ ਬਵੱਚ, ਬਕਹੜਰੇ ਸਰੂਰ, ਬਕਹੜਰੇ ਨਸ਼ਰੇ 
ਬਵੱਚ, ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਦਰੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਚਰਨਾਂ ਦਰੀ ਪ੍ਰੀਤਰੀ ਬਵੱਚ ਭਾਈ 
ਕੈਂਠਾ ਜਰੀ ਮਖਮੂਰ ਹਨ| ਸੰਗਤ ਵਰੇਖ ਰਹਰੀ ਹੈ ਬਕ ਗੁਰੂ ਬਲਵ 
ਦਰੇ ਬਵੱਚ, ਝੂਮ ਰਹਰੇ ਹਨ | ਉਸਦਰੇ ਬਪਆਰ ਬਵੱਚ ਆਪਣਰੀ ਕਈੋ 
ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਉਸ ਬਪਆਰ ਦਰੇ ਬਵੱਚ, ਆਪਣਰੇ ਹਰੀ ਚਰਨ 
ਫੜਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਰੇ ਜੋਰ-ਜੋਰ ਦਰੀ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਘੁਟ ਰਹਰੇ ਹਨ | 
ਉਸ ਤਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਬਹਿ ਕਰੀ ਕਬਹ ਰਹਰੇ ਹਨ ਸਾਡਰੇ ਚਰਨਾਂ 
ਨੰੂ ਜਕਬੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਕਬੜਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਬਹਿ ਦਰੇ 
ਚਰਨਾਂ ਨੰੂ ਸਰੀ, ਆਪਣਰੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਮਸਤਰੀ ਬਵੱਚ ਦਰੇਖ 
ਰਹਰੀ ਹੈ| ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਰੀ ਇੱਕ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਆਬਸ਼ਕ, 
ਗੁਰੂ ਦਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍੍ਰੇਮਰੀ, ਬਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਗੁਰੂ ਨੰੂ ਆਪਣਰੇ ਪ੍ਰੇਮ 
ਬਵੱਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮਰੀਲ ਦਰੀ ਦੂਰਰੀ ਤੋਂ ਜਕੜ ਕਰੇ ਿੈਠਾ ਹੈ| 
ਿਾਿਾ ਨੰਦ ਬਸੰਘ ਸਾਬਹਿ ਦਾ ਇੱਕ ਿਚਨ ਚਰੇਤਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ |

ਿਾਿਾ ਨੰਦ ਬਸੰਘ ਸਾਬਹਿ ਸੰਗਤ ਬਵੱਚ ਿੈਠੇ ਿਚਨ ਕਰੀ 
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ਕਰ ਰਹਰੇ ਹਨ : 

ਇੰਜਣ ਹੈ, ਇੰਜਣ ਦਰੇ ਬਵੱਚ ਕੋਇਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਪਾਣਰੀ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਰੇ ਭਾਫ ਿਣਦਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਫ ਸਲਾਖਾਂ ਦਰੇ ਬਵੱਚ 
ਦਰੀ ਬਨਕਲ ਕਰੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਰੀ ਹੈ, ਬਜੰਨਰੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋਈ 
ਜਾਂਦਰੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਫ ਿਲ ਫੜਰੀ ਜਾਂਦਰੀ ਹੈ, ਬਫਰ ਬਕੰਨਾਂ ਕ ੁਿਲ 
ਫੜਦਰੀ ਹੈ, ਿਾਿਾ ਨੰਦ ਬਸੰਘ ਸਾਬਹਿ ਕਬਹਣ ਲੱਗਰੇ ਇੰਨਾਂ 
ਿਲ ਫੜਦਰੀ ਹੈ ਬਕ ਇੰਜਣ ਨੰੂ ਬਖੱਚਦਰੀ ਹੈ, ਗੱਡਰੀ ਨੰੂ ਬਖੱਚਦਰੀ 
ਹੈ, ਉਹ ਕੋਇਲਰੇ ਤਰੇ ਪਾਣਰੀ ਦਰੀ ਿਣਰੀ ਹੋਈ ਭਾਫ ਇੰਨਾ ਿਲ 
ਫੜਦਰੀ ਹੈ | ਫੁਰਮਾTੁਂਣ ਲੱਗਰੇ ਇਹਰੀ ਹਾਲ ਇੱਕ ਗੁਰਬਸੱਖ 
ਇੱਕ ਗੁਰਮੁੱ ਖ ਦਰੀ ਬਿਰਤਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਬਜਸ ਵਕਤ ਚਰਨਾਂ ਬਵੱਚ 
ਖੁਭਦਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਫਰ ਬਜਸ ਤਰ੍ਾਂ ਸਖੂਸ਼ਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ 
ਪਰਾਇਣ ਰਬਹੰਦਰੀ ਹੈ, ਚਰਨਾਂ ਦਰੇ ਬਵੱਚ ਰਬਹੰਦਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਰੇ 
ਚਰਨਾਂ ਬਵੱਚ, ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਬਵੱਚ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਰੀ ਹੈ 
| ਬਜੱਦਾਂ ਬਜੱਦਾਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਰੀ ਹੈ ਿਲ ਫੜਰੀ ਜਾਂਦਰੀ ਹੈ 
| ਜਰਾ ਸੋਚ ਕਰੇ ਦਰੇਖੋ ਭਾਈ ਕੈਂਠਾ ਜਰੀ ਦਰੀ ਬਿਰਤਰੀ, ਬਜਹੜਰੀ 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਤਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰੇ ਚਰਨ 
ਕਮਲਾਂ ਬਵੱਚ ਖੁਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਕੰਨਾ ਕੁ ਿਲ ਫੜ ਚੁੱ ਕਰੀ ਹੈ | 
ਉਹ ਬਨਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੰੂ ਜਕੜ 
ਕਰੇ ਿੈਠਰੀ ਹੈ ਉਸਦਰੀ ਬਿਰਤਰੀ ਬਕੰਨਾ ਕੁ ਿਲ ਫੜ ਚੁਕਰੀ ਹੈ | 

ਗੁਰੁ ਕਰੇ ਚਰਨ ਬਰਦੈ ਲੈ ਧਾਰਉ || 

ਗੁਰੁ ਪਾਰਿ੍ਹਮੁ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰਉ ||

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਬਹਿ, ਅੰਗ-864)

ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਰੀ! ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੰੂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਵਰੀ 
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ਿੜਾ ਹਰੀ ਮੁਸ਼ਬਕਲ ਹੈ | ਿਾਿਾ ਨੰਦ ਬਸੰਘ ਸਾਬਹਿ ਚਰਨਾਂ 
ਦਰੀ ਪ੍ਰੀਤਰੀ, ਚਰਨਾਂ ਦਰੀ ਪ੍ਾਪਤਰੀ ਦਰੇ ਉੱਤਰੇ ਿਚਨ ਕਰਦਰੇ ਹੋਏਰੇ 
ਫੁਰਮਾਉਣ ਲੱਗਰੇ : 

“ਚਰਨਾਂ ਦਰੀ ਪ੍ਰੀਤਰੀ, ਚਰਨਾਂ ਦਰੀ ਪ੍ਾਪਤਰੀ ਦਰੇ ਬਜੰਨੇ ਵਰੀ 
ਸਾਧਨ ਕਰੀਤਰੇ ਜਾਂਦਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਪ ਤਪ ਕਰੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ 
ਆਪਣਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਰੀ ਪ੍ਾਪਤਰੀ ਵਾਸਤਰੇ ਹਰੀ ਕਰੀਤਰੇ 
ਜਾਦਰੇ ਹਨ” |

ਬਜਸ ਵਕਤ ਚਰਨਾਂ ਦਰੀ ਪ੍ਾਪਤਰੀ ਹੋ ਜਾਏਰੇ, ਚਰਨ ਬਮਲ 
ਜਾਣ, ਸਾਰਰੇ ਜਪਾਂ ਤਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਉਸ ਦਰੇ ਬਵੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਬਫਰ ਅੱਗਰੇ ਫੁਰਮਾਉਣ ਲੱਗਰੇ ਜਰੇ ਚਰਨ ਬਮਲ ਜਾਣ ਤਾਂ 
ਚਰਨਾਂ ਬਵੱਚੋਂ ਮੰਗਣਾ ਕਰੀ ਹੈ? ਬਫਰ ਿਾਿਾ ਨੰਦ ਬਸੰਘ ਸਾਬਹਿ 
ਫੁਰਮਾਉਣ ਲੱਗਰੇ, ਚਰਨਾਂ ਬਵੱਚੋਂ ਚਰਨ ਹਰੀ ਮੰਗਣਰੇ ਹਨ, 
ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਚਰਨਾਂ ਦਰੀ ਪ੍ਰੀਤਰੀ ਮੰਗਣਰੀ ਹੈ | ਕਬਹਣ 
ਲੱਗਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਕੁੱ ਝ ਹੈ, ਆਪਣਰੇ ਗੁਰੂ, ਆਪਣਰੇ 
ਸਾਬਹਿ, ਸਬਤਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮਾਂ-
ਜਨਮਾਂ ਦਰੇ, ਜੁਗਾਂ-ਜੁਗਾਂ ਦਰੇ ਪਾਪ ਚਰ ਜਾਣਰੇ ਹਨ | ਚਰਨਾਂ 
ਨੇ ਪਾਪਾਂ ਨੰੂ ਚਰ ਜਾਣਾ ਹੈ | 

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਬਸੰਘ ਸਾਬਹਿ ਦਰੇ ਚਰਨ 
ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਆਬਸ਼ਕ

ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਰੀ ਿਾਿਾ ਨੰਦ ਬਸੰਘ ਸਾਬਹਿ ਨੇ ਦੂਜਰੀ ਸਾਖਰੀ 
ਸੁਣਾਈ| ਪਹਾੜਰੀ ਵਜ਼ਰੀਰ ਹੈ, ਰਾਜਰੇ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮੁਕਿਰ ਿਣਾ 
ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਬਸੰਘ ਸਾਬਹਿ ਦਰੇ ਦਰਿਾਰ ਬਵੱਚ ਭਰੇਬਜਆ 
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ਹੈ ਬਕ ਜਾਹ ! ਜਾਕਰੇ ਸਾਰਰੀ ਫੌਜ ਦਾ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ 
ਚਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕਰੇ ਆ | ਸੰਗਤ ਬਵੱਚ ਰਲ ਬਗਆ ਹੈ, 
ਦਰਿਾਰ ਬਵੱਚ ਪਹੁੰ ਬਚਆ ਹੈ, ਬਕਹੜਰੀ ਅੰਬਮ੍ਤ ਬਦ੍ਸਟਰੀ ਗੁਰੂ 
ਦਰੀ ਤੱਕਣਰੀ ਬਵੱਚ ਹੈ “ਅੰਬਮ੍ਤ ਬਦ੍ਸਬਟ ਪਰੇਖੈ ਹੋਇ ਸੰਤ” ਬਜਸ 
ਵੱਲ ਵਰੀ ਸਬਤਗੁਰੂ ਅੰਬਮ੍ਤ ਬਦ੍ਸਟਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਸੰਤ 
ਿਣਾ ਬਦੰਦਾ ਹੈ | ਬਗਆ ਤਾਂ ਮੁਕਿਰਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤਰੇ ਸਰੀ, 
ਜਦੋਂ ਜਾ ਕਰੇ ਮੱਥਾ ਟਰੇਬਕਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਬਹਿ ਵੱਲ ਵਰੇਬਖਆ 
ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਫਰ ਬਜਹੜਰੀ ਬਦ੍ਸਟਰੀ ਉਸ 
ਉੱਤਰੇ ਪਾਉਂਦਰੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਦ੍ਸਟਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ 
ਬਸੰਘ ਸਾਬਹਿ ਦਾ ਅਨਨ ਭਗਤ ਿਣ ਬਗਆ | ਿਾਿਾ ਨੰਦ 
ਬਸੰਘ ਸਾਬਹਿ ਫਰੁਮਾਉਣ ਲੱਗਰੇ ਬਕ ਅਨਨ ਭਗਤ ਿਣ ਬਗਆ 
ਹੈ | ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਰੀ ! ਅਨਨ ਭਗਤ ਦਾ ਮਤਲਿ ਕਰੀ ਹੈ 
? ਬਜਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬਨਸ਼ਾਨਾ ਬਸਰਫ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਸਰਫ 
ਇੱਕੋ ਦਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰੂ ਹਰੀ ਦਰੇਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰੂ ਹਰੀ 
ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਇੱਕ ਦਰੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਬਵੱਚ ਦੂਜਾ 
ਕਈੋ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਅਨਨ ਭਗਤ ਿਬਣਆ ਬਜਸ ਤਰ੍ਾਂ ਸਾਬਹਿ 
ਫੁਰਮਾਉਂਦਰੇ ਹਨ| 

ਅੰਤਬਰ ਗੁਰੁ ਆਰਾਧਣਾ ਬਜਹਵਾ ਜਬਪ ਗੁਰ ਨਾਉ || 

ਨੇਤ੍ਰੀ ਸਬਤਗੁਰੁ ਪਰੇਖਣਾ ਸ੍ਵਣਰੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰ ਨਾਉ || 

ਸਬਤਗੁਰ ਸਰੇਤਰੀ ਰਬਤਆ ਦਰਗਹ ਪਾਈਐ ਠਾਉ || 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬਕਰਪਾ ਕਰਰੇ ਬਜਸ ਨੋ ਏਹ ਵਥੁ ਦਰੇਇ || 

ਜਗ ਮਬਹ ਉਤਮ ਕਾਢਰੀਅਬਹ ਬਵਰਲਰੇ ਕਰੇਈ ਕਰੇਇ ||

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਬਹਿ, ਅੰਗ-517)
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ਬਫਰ ਉਹ ਅੰਤਰ ਮੁਖਰੀ ਵਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਬਹਿ ਦਰੇ 
ਚਰਨਾਂ ਨੰੂ ਵਸਾਈ ਿੈਠਾ ਹੈ ਅਤਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਬਵੱਚ ਵਰੀ ਗੁਰੂ 
ਗੋਬਿੰਦ ਬਸੰਘ ਸਾਬਹਿ ਨੰੂ ਵਸਾਈ ਿੈਠਾ ਹੈ | ਅੰਤਰਮੁੱ ਖਰੀ 
ਵਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਬਸੰਘ ਸਾਬਹਿ ਨੰੂ ਬਪਆਰ ਕਰ ਬਰਹਾ ਹੈ, 
ਿਾਹਰਮੁਖਰੀ ਵਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਬਸੰਘ ਸਾਬਹਿ ਨੰੂ ਬਪਆਰ ਕਰ 
ਬਰਹਾ ਹੈ | ਉਸ ਦਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਬਸੰਘ ਸਾਬਹਿ 
ਦਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਰੀਆਂ ਰੱਜਦਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਸਦਰੇ ਕੰਨ ਗੁਰੂ 
ਗੋਬਿੰਦ ਬਸੰਘ ਸਾਬਹਿ ਦਰੇ ਅਨਮੋਲ ਿਚਨ ਸੁਣਦਰੇ ਥੱਕਦਰੇ 
ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਰੀ ਰਸਨਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਬਸੰਘ ਸਾਬਹਿ 
ਕਬਹੰਦਰੀ ਥੱਕਦਰੀ ਨਹੀਂ| 

ਕਾਫਰੀ ਦਰੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਸ਼, ਸੁੱ ਧ-ਿੁੱ ਧ ਭੁੱ ਲਰੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਉਸ 
ਪਾਸਰੇ ਰਾਜਰੇ ਨੇ ਦਰਿਾਰ ਬਵੱਚ ਬਕਹਾ ਕਾਫਰੀ ਦਰੇਰ ਹੋ ਗਈ ਅਜਰੇ 
ਆਇਆ ਨਹੀਂ | ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੰੂ ਮੁਕਿਰ ਿਣਾ ਕਰੇ ਭਰੇਬਜਆ ਹੈ 
ਬਕ ਜਾ ਉਸ ਨੰੂ ਬਚਤਾਵਨਰੀ ਦਰੇ ਹੁਣ ਸਭ ਪਤਾ ਕਰ ਬਲਆ 
ਹੋਵਰੇਗਾ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ | ਜਦ ਸੰਗਤ ਬਵੱਚ ਆਇਆ 
ਉਸ ਨੇ ਬਕਹਾ ਬਕ ਰਾਜਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਪਸ ਿੁਲਾਇਆ ਹੈ| 
ਆਬਗਆ ਲੈ ਕਰੇ ਬਗਆ ਦਰਿਾਰ ਦਰੇ ਬਵੱਚ ਰਾਜਰੇ ਨੇ ਉਸ ਦਰੇ 
ਔਹਦਰੇ ਦਰੇ ਬਹਸਾਿ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਸਬਤਕਾਰ ਕਰੀਤਾ ਹੈ, 
ਪੱੁਬਛਆ ਹੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਿੜਰੀ ਦਰੇਰ ਲਗਾ ਬਦੱਤਰੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਤਾ 
ਜੋ ਲੈ ਕਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਦੱਸੋ | ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਬਸੰਘ ਸਾਬਹਿ ਦਰੇ 
ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਬਸ਼ਕ, ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਬਵੱਚ ਕੈਦ ਹੋਇਆ ਦਰੇਵਰੀ 
ਚੰਦ ਵਜ਼ਰੀਰ ਬਜਹੜਰੇ ਿਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਫਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਪ੍ਰੇਮ, ਬਜਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਬਸ਼ਕ ਹੋਵਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਸਵਾਏ 
ਪ੍ਰੇਮ ਦਰੇ, ਆਪਣਰੇ ਗੁਰੂ ਦਰੀ ਉਸਤਤ ਅਤਰੇ ਉਸ ਦਰੀ ਵਬਡਆਈ 
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ਦਰੇ ਹੋਰ ਕਰੀ ਿਚਨ ਹੋਣਰੇ ਸਰੀ ? ਬਜਸ ਵਕਤ ਉਸ ਰੰਗਤ ਦਰੇ 
ਬਵੱਚ ਰੰਬਗਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੰੂ ਪ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਰਾਜਾ ਹੰਕਾਰ ਬਵੱਚ ਆ ਬਗਆ, ਗੁੱ ਸਰੇ ਬਵੱਚ ਆ ਬਗਆ ਅਤਰੇ 
ਹੁਕਮ ਬਦੱਤਾ ਇਸਨੰੂ ਤਸਰੀਹਾ ਦਰੇਵੋ, ਇਹ ਸ਼ਤਰੂ ਨਾਲ ਬਮਲ 
ਬਗਆ ਹੈ | ਇਸ ਨੰੂ ਿਾਹਰ ਪਹਾੜਰੀ ਤਰੇ ਲੈ ਜਾਵੋ, ਦੋ ਸਲਾਖਾਂ 
ਭਖਦਰੀਆਂ ਲਾਲ ਕਰਕਰੇ ਇਸ ਦਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਬਵੱਚ ਚੋਭ ਬਦਉ, 
ਇਸ ਨੰੂ ਅੰਨ੍ਾ ਕਰਕਰੇ ਿਾਹਰ ਸੁਟ ਆਓ, ਇਸ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਰੇ 
ਸ਼ਤਰੂ ਨਾਲ ਬਮਲਣ ਦਰੀ ਕਰੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ | 

ਿਾਿਾ ਨੰਦ ਬਸੰਘ ਸਾਬਹਿ ਫੁਰਮਾTੁਂਣ ਲੱਗਰੇ ਬਕ ਮੂਰਖ 
ਲੋਕ ਉਸਰੇ ਤਰ੍ਾਂ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਉਸਦਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਬਵੱਚ ਖੋਭਦਰੇ 
ਹਨ, ਉਸ ਨੰੂ ਉਥਰੇ ਸੁੱ ਟ ਕਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ | ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਰੀ ਦਰੇਰ 
ਿਾਅਦ ਵਜਰੀਰ ਉਠਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਦਾ ਹੈ ਨੇਤਰ 
ਨੌ ਿਰ ਨੌ ਹਨ | ਬਜਹੜਰੇ ਸਾਬਹਿ ਦਰੇ ਚਰਨ ਨੇਤਰਾਂ ਬਵੱਚ 
ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਸਰੀ, ਉਸਦਰੀ ਪ੍ਰੀਤਰੀ ਦਰੇ ਬਵੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਬਹਿ 
ਵੱਲ ਤੁਰ ਬਪਆ ਹੈ, ਪਹੰੁਬਚਆ ਹੈ, ਦਰਿਾਰ ਸਬਜਆ ਹੋਇਆ 
ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਬਸੰਘ ਸਾਬਹਿ ਦਾ | ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਬਸੰਘ 
ਸਾਬਹਿ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਆਪਣਰੇ ਆਸਣ ਤਰੇ | ਜਾ ਚਰਨਾਂ 
ਤਰੇ ਮਸਤਕ ਰੱਬਖਆ ਪਰ ਿੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕਰੇ ਸਾਬਹਿ ਦਰੇ 
ਮੁੱ ਖ ਵੱਲ ਵਰੇਖ ਕਰੇ ਕਬਹੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਚਰਨ 
ਤਾਂ ਹਰ ਵਰੇਲਰੇ ਮਰੇਰਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਬਵੱਚ ਵਸਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਹਰ 
ਵਰੇਲਰੇ ਮਰੇਰਰੇ ਬਹਰਦਰੇ ਬਵੱਚ ਵੱਸਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਬਫਰ ਬਜਹੜਰੇ ਚਰਨ 
ਵੱਸਰੇ ਹੋਏ ਸਰੀ ਇਨ੍ਾਂ ਦਰੀ ਫੋਟੋ ਸਾਫ ਸਰੀ, ਇਹ ਪੱਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ 
ਸਰੀ ਿੰਨ੍ਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ | ਦਸ਼ਮਰੇਸ਼ ਬਪਤਾ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛਦਾ ਹੈ ਬਕ 
ਤੁਹਾਡਰੇ ਦੋਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤਰੇ ਪੱਟਰੀਆਂ ਿੰਨ੍ਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਹ 
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ਪੱਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਰੀ ਿੰਨ੍ਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ| ਬਸੱਖ ਦਾ ਬਪਆਰ ਵਰੇਖੋ 
ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਬਧਆਨ ਦਰੇ ਬਵੱਚ ਬਜਹੜਰੇ ਚਰਨ 
ਉਸ ਦਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਰੇ ਬਵੱਚ ਵੱਸਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਸਾਫ 
ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸੋੰਘ ਸਾਬਹਿ ਉਸ ਵੱਲ ਵਰੇਖ ਕਰੇ ਮੁਸਕਰਾਏ 
ਹਨ, ਕਬਹੰਦਰੇ ਓਏ ਗੁਰਬਸੱਖਾ ਇਹ ਤਰੇਰਰੀ ਹਰੀ ਬਮਹਰਿਾਨਰੀ ਹੈ 
| ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕਰੇ ਵਰੇਖ ਬਰਹਾ ਹੈ ਫੁਰਮਾਉਂਣ ਲੱਗਰੇ ਓਏ ਤੂੰ  ਕਰੀ 
ਬਕਹਾ, ਵਸਾਏ ਬਕੱਥਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ? ਸੱਚਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ! ਨੇਤਰਾਂ 
ਬਵੱਚ | ਸਾਬਹਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਬਹਿ ਕਰੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦਰੇ ਹਨ, 

ਰੈਬਣ ਬਦਨਸੁ ਗੁਰ ਚਰਣ ਅਰਾਧਰੀ 

ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਮਰੇਰਰੇ ਸਾਈ || 

ਨਾਨਕ ਕਾ ਜਰੀਉ ਬਪੰਡੁ ਗੁਰੂ ਹੈ 

ਗੁਰ ਬਮਬਲ ਬਤ੍ਪਬਤ ਅਘਾਈ || 
(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਬਹਿ, ਅੰਗ-758)

ਸਭੁ ਬਦਨਸੁ ਰੈਬਣ ਦਰੇਖਉ ਗੁਰੁ ਅਪੁਨਾ 

ਬਵਬਚ ਅਖਰੀ ਗੁਰ ਪੈਰ ਧਰਾਈ || 
(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਬਹਿ, ਅੰਗ-758)

ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਸਉ ਲਾਗਰੀ ਪ੍ਰੀਬਤ || 

ਗੁਰ ਪੂਰਰੇ ਕਰੀ ਬਨਰਮਲ ਰਰੀਬਤ || 

ਭਉ ਭਾਗਾ ਬਨਰਭਉ ਮਬਨ ਿਸੈ || 

ਅੰਬਮ੍ਤ ਨਾਮੁ ਰਸਨਾ ਬਨਤ ਜਪੈ ||
(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਬਹਿ, ਅੰਗ-893)

ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੈ ਹਮਾਰਾ
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ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਸਉ ਰੰਗੁ ਲਗਾ ਅਚਰਜ ਗੁਰਦਰੇਵ || 

ਜਾ ਕਉ ਬਕਰਪਾ ਕਰਹੁ ਪ੍ਭ ਤਾ ਕਉ ਲਾਵਹੁ ਸਰੇਵ ||

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਬਹਿ, ਅੰਗ-814) 

ਗੁਰ ਕਰੇ ਚਰਨ ਬਹਰਦੈ ਵਸਾਏ || 

ਮਨ ਬਚੰਤਤ ਸਗਲਰੇ ਫਲ ਪਾਏ || 

ਅਗਬਨ ਿੁਝਰੀ ਸਭ ਹੋਈ ਸਾਂਬਤ || 

ਕਬਰ ਬਕਰਪਾ ਗੁਬਰ ਕਰੀਨਰੀ ਦਾਬਤ || 

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਬਹਿ, ਅੰਗ-395)

ਰਾਜੁ ਨ ਚਾਹਉ ਮੁਕਬਤ ਨ ਚਾਹਉ 

ਮਬਨ ਪ੍ਰੀਬਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰਰੇ|| 

ਿ੍ਹਮ ਮਹਰੇਸ ਬਸਧ ਮੁਬਨ ਇੰਦ੍ਾ 

ਮੋਬਹ ਠਾਕੁਰ ਹਰੀ ਦਰਸਾਰਰੇ || 

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਬਹਿ, ਅੰਗ-534)

ਮਾਈ ਚਰਨ ਗੁਰ ਮਰੀਠੇ|| 

ਵਡੈ ਭਾਬਗ ਦਰੇਵੈ ਪਰਮਰੇਸੁਰ 

ਕੋਬਟ ਫਲਾ ਦਰਸਨ ਗੁਰ ਡਰੀਠੇ || 

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਬਹਿ, ਅੰਗ-717)

ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦਰੀ ਅਵਸਥਾ ਕਰੀ ਹੈ ? ਇੱਕ ਗੁਰਬਸੱਖ 
ਦਰੀ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ? ਕਰੀ ਿਰੇਨਤਰੀ ਹੈ ? ਕਰੀ ਅਰਜੋਈ ਹੈ 
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? ਕਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ? ਬਦਨਸੁ ਰੈਬਣ, ਬਦਨ ਰਾਤ, ਸਵਾਸ 
ਸਵਾਸ, ਸੱਚਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਰੇਰਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰ ਦਰੇ ਰਬਹਣ, ਤਰੇਰਰੇ 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਰੇਰਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਬਵੱਚ ਵਸਰੇ ਰਬਹਣ| ਇਹ ਨੇਤਰ 
ਤਰੇਰਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਿਣ ਜਾਣ, ਘਰ ਿਣ 
ਜਾਏ ਬਫਰ ਫੁਰਮਾਉਂਣ ਲੱਗਰੇ ਬਕੱਥਰੇ ਵਸਾਏ ਹਨ, ਜਰੀ ‘ਨੇਤਰਾਂ 
ਬਵੱਚ’ ਇੱਕ ਦਮ ਸਮਬਝਆ ਬਫਰ ਉਹ ਭਖਦਰੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ, 
ਉਹ ਭਖਦਰੇ ਤੂੰ ਿਰੇ ਖੁੱ ਭਰੇ ਬਕੱਥਰੇ ਹਨ? ਇਸ ਪਾਸਰੇ ਕਰੀ ਹੋਇਆ 
ਉਸ ਵਰੇਲਰੇ , ਬਜਸ ਵਕਤ ਉਸਦਰੇ ਸੱਜਰੇ ਅਤਰੇ ਖੱਿਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਬਵੱਚ 
ਉਹ ਖੁਭ ਰਹਰੇ ਹਨ ਉਸਰੇ ਵਰੇਲਰੇ ਮਰੇਰਰੇ ਸਾਬਹਿ ਦਸ਼ਮਰੇਸ਼ ਬਪਤਾ 
ਦਰੇ ਚਰਨਾਂ ਬਵੱਚੋਂ ਸੱਜਰੇ ਅਤਰੇ ਖੱਿਰੇ ਪਾਸਰੇ ਤੋਂ ਖੂਨ ਦਰੇ ਦੋ ਫੁਹਾਰਰੇ 
ਫੁੱ ਟਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵਰੇਖ ਰਹਰੀ ਹੈ ਬਕ ਅਚਾਨਕ ਕਰੀ ਹੋਇਆ 
ਹੈ ਅਤਰੇ ਭੱਜਰੀ ਹੈ ਭੱਜ ਕਰੇ ਪੱਟਰੀਆਂ ਕਰੀਤਰੀਆਂ ਸੱਚਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 
ਦਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤਰੇ | ਸੰਗਤ ਪੁੱ ਛਦਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰੀ ਕੌਤਕ ਹੈ ਸੱਚਰੇ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਬਹਿ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਿ ਨਹੀਂ ਬਦੱਤਾ | ਉਥਰੇ ਹੁਣ 
ਸੰਗਤ ਸਮਝ ਗਈ ਹੈ ਬਕ ਇਸ ਨੰੂ ਇਹ ਸਜਾ ਬਮਲਰੀ ਹੈ ਅਤਰੇ 
ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਦੋਂ ਵਰਤਰੀ ਹੈ ਉਥਰੇ ਉਸ ਵਰੇਲਰੇ ਚਰਨਾਂ ਬਵੱਚੋਂ 
ਕਰੀ ਭਾਣਾ ਵਰਬਤਆ | ਬਪਤਾ ਜਰੀ ਇੱਕ ਬਦਨ ਕਬਹਣ ਲੱਗਰੇ : 

ਚਰਨ ਬਮਲਦਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਜਸ ਨੰੂ ਬਮਲਰੇ ਹੋਣ ਉਸ ਦਰੇ 
ਨਾਲ ਧੁਰੋਂ ਹਰੀ ਆਏ ਹੁੰ ਦਰੇ ਹਨ | 

ਮਾਈ ਚਰਨ ਗੁਰ ਮਰੀਠੇ || 

ਵਡੈ ਭਾਬਗ ਦਰੇਵੈ ਪਰਮਰੇਸਰੁ 

ਕੋਬਟ ਫਲਾ ਦਰਸਨ ਗੁਰ ਡਰੀਠੇ ||  ਰਹਾਉ ||

ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਅਚੁਤ ਅਬਿਨਾਸਰੀ 

ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੈ ਹਮਾਰਾ
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ਕਾਮ ਕ੍ੋਧ ਬਿਨਸਰੇ ਮਦ ਢਰੀਠੇ||

ਅਸਬਥਰ ਭਏ ਸਾਚ ਰੰਬਗ ਰਾਤਰੇ 

ਜਨਮ ਮਰਨ ਿਾਹੁਬਰ ਨਹਰੀ ਪਰੀਠੇ ||੧||

ਬਿਨੁ ਹਬਰ ਭਜਨ ਰੰਗ ਰਸ ਜਰੇਤਰੇ 

ਸੰਤ ਦਇਆਲ ਜਾਨੇ ਸਬਭ ਝੂਠੇ||

ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਪਾਇਓ ਜਨ ਨਾਨਕ 

ਨਾਮ ਬਿਹੂਨ ਚਲਰੇ ਸਬਭ ਮੂਠੇ ||

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਬਹਿ, ਅੰਗ-717)

ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੈ ਹਮਾਰਾ 

ਦਸ਼ਮਰੇਸ਼ ਬਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਬਸੰਘ ਸਾਬਹਿ ਆਪਣਰੀ 
ਜਨਮ ਕਥਾ ਬਵੱਚ ਆਪ ਹਰੀ ਫਰਮਾਉਂਦਰੇ ਹਨ | 

ਬਚਤ ਨ ਭਯੋ ਹਮਰੋ ਆਵਨ ਕਬਹ || 

ਚੁਭਰੀ ਰਹਰੀ ਸ੍ਬਤ ਪ੍ਭ ਚਰਨਨ ਮਬਹ || 

ਬਜਉ ਬਤਉ ਪ੍ਭ ਹਮ ਕੋ ਸਮਝਾਯੋ || 

ਇਮ ਕਬਹ ਕਰੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪਠਾਯੋ || 

ਮੈ ਅਪਨਾ ਸੁਤ ਤੁਬਹ ਬਨਵਾਜਾ || 

ਪੰਥੁ ਪ੍ਚੁਰ ਕਰਿਰੇ ਕਉ ਸਾਜਾ ||

ਉਨ੍ਾਂ ਦਰੀ ਪਾਵਨ ਸੁਰਤਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਨਰੰਕਾਰ ਦਰੇ 
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ਚਰਨਾਂ ਬਵੱਚ ਖੁਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਬਸੱਖ ਦਰੀ ਸੁਰਤਰੀ ਬਕੱਥਰੇ ਖੁਭਰੀ 
ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸੱਖ ਦਰੀ ਬਿਰਤਰੀ ਬਕਹੜਰੇ ਚਰਨਾਂ ਬਵੱਚ ਖੁਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ 
| ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜਰੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਬਸੰਘ ਸਾਬਹਿ ਦਰੇ ਅਤਰੀ 
ਬਪਆਰਰੇ ਬਸੱਖ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜਰੀ, ਉਨ੍ਾਂ ਦਰੇ ਅਤਰੀ ਬਪਆਰਰੇ 
ਬਸੱਖ, ਉਨ੍ਾਂ ਦਰੇ ਭਗਤਾ ਦਰੀ ਸੁਰਤਰੀ ਬਕੱਥਰੇ ਖੁਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ | 
ਭਗਤ ਨਾਮਦਰੇਵ ਜਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਬਹਿ ਬਵੱਚ ਫੁਰਮਾਉਂਦਰੇ 
ਹਨ ਉਹ ਕਰੀ ਵਰੇਖ ਰਹਰੇ ਹਨ, ਸਭ ੈਘਟ ਰਾਮ ੁਿਲੈੋ ਰਾਮਾ ਿਲੈੋ 
|| ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਿੋਲੈ ਰਰੇ|| 

ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ

ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹਰੀ ਕੋਈ || 

ਭਗਤ ਨਾਮ ਦਰੇਵ ਜਰੀ

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜਰੀ ਕਰੀ ਕਬਹ ਰਹਰੇ ਹਨ : 

ਰੂਹ ਦਰ ਹਰ ਬਜਸਮ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਬਸੰਘ || 

ਨੂਰ ਦਰ ਹਰ ਚਸ਼ਮ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਬਸੰਘ ||

ਸਭ ਦਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਰੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸੋੰਘ ਸਾਬਹਿ 
ਹਨ | ਸਭ ਦਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਬਵੱਚ ਜੋਤ, ਨੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਬਸੰਘ 
ਸਾਬਹਿ ਦਾ ਹੈ | ਪਹਾੜਰੀ ਵਜ਼ਰੀਰ ਦਰੀ ਸੁਰਤ ਬਿਰਤਰੀ, ਗੁਰੂ 
ਗੋਬਿੰਦ ਬਸੰਘ ਸਾਬਹਿ ਦਰੇ ਅਨਨ ਭਗਤ ਦਰੀ ਬਿਰਤਰੀ ਬਕੱਥਰੇ 
ਖੁਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ? ਮਰੇਰਰੇ ਸਾਬਹਿ ਦਰੇ ਚਰਨਾਂ ਬਵੱਚ | 

ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੈ ਹਮਾਰਾ || 

ਅਪਨਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਬਤਪਾਰਾ || 

ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੈ ਹਮਾਰਾ
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ਹਮਰਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰੱਛਾ || 

ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਬਚਤ ਕਰੀ ਇੱਛਾ || 

ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੈ ਹਮਾਰਾ|| 

ਅਪਨਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਬਤਪਾਰਾ ||

ਹਮਰਰੇ ਦੁਸਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਘਾਵਹੁ || 

ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਬਹ ਿਚਾਵਹੁ || 

ਸੁਖਰੀ ਿਸੈ ਮੋਰੋ ਪਬਰਵਾਰਾ || 

ਸਰੇਵਕ ਬਸਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ || 

ਮੋ ਰੱਛਾ ਬਨਜ ਕਰ ਦੈ ਕਰਰੀਐ|| 

ਸਭ ਿੈਬਰਨ ਕੋ ਆਜ ਸੰਘਬਰਐ || 

ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਹਮਾਰਰੀ ਆਸਾ|| 

ਤੋਰ ਭਜਨ ਕਰੀ ਰਹੈ ਬਪਆਸਾ || 

ਅੰਬਮ੍ਤ ਿਾਣਰੀ ਦਰੀਆਂ ਧੁਨਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਬਹਿ 
ਦਰੇ ਕੰਨਾ ਬਵੱਚ ਪਈਆਂ, ਲੈ ਗਈਆਂ ਬਖੱਚ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰੇ ਚਰਨਾਂ ਬਵੱਚ, ਅੰਬਮ੍ਤ ਿਾਣਰੀ ਦਰੀਆਂ ਧੁਨਰੀਆਂ 
ਪਈਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜਰੀ ਦਰੇ ਕੰਨਾ ਬਵੱਚ, ਲੈ ਗਈਆਂ 
ਬਖੱਚ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਬਹਿ ਜਰੀ ਦਰੇ ਚਰਨਾਂ ਬਵੱਚ ਸ੍ਰੀ 
ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਬਹਿ ਦਰੀ ਅੰਬਮ੍ਤ ਿਾਣਰੀ “ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਿਾਣਰੀ 
ਬਨਰੰਕਾਰ ਹੈ” ਿਾਣਰੀ ਪਬਹਲੋਂ ਵਰੀ ਬਨਰੰਕਾਰ ਸਰੀ, ਹੁਣ ਵਰੀ 
ਬਨਰੰਕਾਰ ਹੈ | ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਪਦਰੇਸ਼ ਕਰੀਤਾ 
ਿਾਣਰੀ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਬਹਿ ਬਿਰਾਜਰੇ ਉਸਰੇ ਆਸਨ 
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ਤਰੇ ਿਾਣਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦਰੇਸ਼ ਜਾਰਰੀ ਬਰਹਾ | ਹੁਣ ਸਾਬਹਿ 
ਸ੍੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਬਹਿ ਉਰੇਸਰੇ ਆਸਨ ਤਰੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ 
ਉਪਦਰੇਸ਼ ਜਾਰਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਰਮਖੁ ਵਾਸਤਰੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਤੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ 
ਪਤੱ੍ਖ ਿਠੈਾ ਉਪਦਰੇਸ਼ ਕਰ ਬਰਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਰੂਖ ਵਾਸਤ ਰੇਇੱਕ 
ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਕਤਾਿ ਹੈ | ਿਾਿਾ ਨੰਦ ਬਸੰੰਘ ਸਾਬਹਿ 
ਫਰੁਮਾਉਂਣ ਲੱਗਰੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਰੀ ਬਦ੍ਸਟਰੀ ਨੰੰੂ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, 
ਆਪਣਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਸਾਡਰੀ ਬਦ੍ਸਟਰੀ ਅਤਰੇ 
ਭਾਵਨਾ ਬਵੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਰੇ ਬਵੱਚ ਕਮਰੀ ਹੈ| ਬਜਸ 
ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਗਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਬਹਿ ਨੰੂ ਪ੍ਕਾਬਸ਼ਤ ਕਰੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵਰੇਲਰੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਅਰਾਮ ਸੁੱ ਖ 
ਬਤਆਗ ਬਦੱਤਾ ਹੈ | ਆਸਨ ਬਤਆਗ ਬਦੱਤਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਰੇ 
ਨਾਲ ਹਰੀ ਫਰਸ਼ ਤਰੇ ਿੈਠ ਗਏ ਹਨ | ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਰੀ ਮਰੇਰਰੇ 
ਸਾਬਹਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸਰੇ ਵਰੇਲਰੇ ਲਾਂਿ੍ਰੇ ਖੜ੍ਰੇ ਹੋ ਗਏ 
ਹਨ ਅਤਰੇ ਸਾਰਰੀ ਮਨੱੁਖਤਾ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਬਹਿ 
ਵੱਲ ਕਰ ਰਹਰੇ ਹਨ | ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਬਸੰਘ ਸਾਬਹਿ, ਦਸ਼ਮਰੇਸ਼ 
ਬਪਤਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਸੰਕੋਚ ਬਲਆ, ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਸਮਰੇਟ ਬਲਆ, 
ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਬਨਛਾਵਰ ਕਰ ਬਦੱਤਾ ਬਫਰ ਸਾਬਹਿ ਦਰੇ ਚਰਨ 
ਕਮਲਾਂ ਬਵੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਬਹਿ ਦਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਬਵੱਚ 
ਸਜਦਾ ਕਰੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਰੇਲਰੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਕਰੀ ਹੈ : 

ਆਬਗਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕਰੀ ਤਿਰੀ ਚਲਾਇਉ ਪੰਥ || 

ਸਭ ਬਸੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਬਨਓ ਗ੍ੰ ਥ ||

ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਜਰੀ ਮਾਨਰੀਐ ਪ੍ਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕਰੀ ਦਰੇਹ ||

ਪਗ੍ਟ ਗੁਰਾਂ ਕਰੀ ਦਰੇਹ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਾਬਹਿ ਸਰ੍ੀ ਗੁਰੂ 

ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੈ ਹਮਾਰਾ

17



ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਬਹਿ | ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਰੀਇੱਕਚਰੀਜ਼ ਚਰੇਤਰੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਰੀ 
ਹੈ ਉਸ ਵਰੇਲਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਬਸੰਘ ਸਾਬਹਿ ਸਾਰਰੀ ਮਨੱੁਖਤਾ 
ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਬਹਿ ਵੱਲ ਕਰ ਰਹਰੇ ਹਨ | ਸਾਧ 
ਸੰਗਤ ਜਰੀ ਉਸ ਵਰੇਲਰੇ ਸਾਨੰੂ ਜੋੜ ਬਕਸ ਨਾਲ ਰਹਰੇ ਹਨ? ਸਾਨੰੂ 
ਬਕਸ ਦਾ ਲੜ ਫੜ੍ਾ ਰਹਰੇ ਹਨ? ਬਕਹਦਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਬਵੱਚ 
ਸਾਨੰੂ ਸੌਂਬਪਆ ਹੈ ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਬਹਿ ਜਰੀ ਦਰੇ ਚਰਨ 
ਕਮਲਾਂ ਬਵੱਚ | ਿਾਿਾ ਨੰਦ ਬਸੰਘ ਸਾਬਹਿ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ :

ਸਰ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਥ ਸਾਬਹਿ ਦਰੇ ਚਰਨਾਂ ਬਵੱਚ ਸਾਡਰੇ ਢਬਹਣ ਬਵੱਚ 
ਦਰੇਰਰੀ ਹੈ, ਬਫਰ ਅੱਗਰੇ ਫਰੁਮਾਉਣ ਲੱਗਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੰੂ 
ਿਖਸ਼ਣ ਬਵੱਚ ਕੋਈ ਦਰੇਰਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਬਕੰਟਾਂ ਦਾ ਹੈ |

ਬਪਤਾ ਜਰੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਬਜਸ ਵਕਤ ਬਨਰੰਕਾਰ ਆਪ 
ਕੋਈ ਗ੍ੰ ਥ ਬਲਖਦਾ ਜਾਂ ਬਲਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਰੇ ਆਪ ਬਵੱਚ ਸਮਾਅ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਿਾਿਾ ਨੰਦ ਬਸੰਘ ਸਾਬਹਿ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਬਕ 
ਗੁਰਮੁੱ ਖ, ਬਸੱਖ ਤਾਂ ਆਪਣਰੇ ਸਾਬਹਿ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਪ੍ਕਾਸ਼ 
ਉਤਸਵ ਰੋਜ ਹਰੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ “ਸਾਬਹਿ ਮਰੇਰਾ ਨਰੀਤ ਨਵਾ 
ਸਦਾ-ਸਦਾ ਦਾਤਾਰੁ” ਅਤਰੇ ਸਾਬਹਿ ਬਨਤ ਨਵਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ 
ਿਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਨਵਰੀਆਂ ਿਖਬਸ਼ਸ਼ਾਂ ਲੁਟਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਉਸਰੇ ਤਰ੍ਾਂ 
ਬਜਹੜਾ ਗੁਰਬਸੱਖ ਹੈ ਉਹ ਨਵਰੀਆਂ ਉਮੰਗਾ ਬਵੱਚ ਨਵਰੀਆਂ 
ਤਰੰਗਾ ਬਵੱਚ, ਨਵੇਂ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਨਵੇਂ 
ਹਰੀ ਸਰੂਰ ਅਤਰੇ ਨਸ਼ਰੇ ਬਵੱਚ ਰੋਜ ਉਠ ਕਰੇ ਸਾਬਹਿ ਦਰੇ ਚਰਨਾਂ 
ਬਵੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਬਹਿ ਦਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਬਵੱਚ ਢਬਹ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤਰੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | 

ਉਸ ਵਰੇਲਰੇ ਸਮਝ ਆਈ ਬਕ ਿਾਿਾ ਨੰਦ ਬਸੰਘ ਸਾਬਹਿ 
ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹਰੀ ਆਖ਼ਰਰੀ ਬਦਨ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ 
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ਨੰੂ ਿਾਰਾਂ ਵਜਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰੇ 
ਪ੍ਕਾਸ਼ ਦਰੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਜੁੜ 
ਜਾਂਦਰੇ ਸਨ | ਉਸ ਵਕਤ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਰੀ,

ਤਤੁ ਬਿਚਾਰੁ ਯਹੈ ਮਥੁਰਾ 

ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਉ ਅਵਤਾਰੁ ਿਨਾਯਉ ||

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਬਹਿ, ਅੰਗ-1409)

ਸਾਡਰੇ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸ੍ਰੀ 
ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਥ ਸਾਬਹਿ, ਇੱਕ ਤਾਰਨਹਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਿਣਾ ਗਏ ਹਨ, 
ਸਾਡਰੇ ਅਨਮੋਲ ਪਲ, ਘੜਰੀਆਂ ਅਤਰੇ ਬਦਵਸ ਬਕਤਰੇ ਜਾਇਆ 
ਨਾ ਚਲਰੇ ਜਾਣ | ਿਾਿਾ ਨੰਦ ਬਸੰਘ ਸਾਬਹਿ ਫੁਰਮਾਉਂਣ ਲੱਗਰੇ 
ਬਕ ਬਨਮਾਣਾ ਹੋ ਕਰੇ, ਮੂਧ੍ਾ ਹੋ ਕਰੇ ਸਾਬਹਿ ਦਰੇ ਚਰਨਾਂ ਬਵੱਚ 
ਢਬਹ ਪਵੋ | ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਬਹਿ ਦਰੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਬਵੱਚ 
ਢਬਹ ਪਵੋ | ਬਫਰ ਿਾਿਰੇ ਫੁਰਮਾਉਂਣ ਲੱਗਰੇ ਬਕ ਗੁਰਮੁਖੋ ! 
ਗੁਰਮਖੋੁ! ‘ਆਪਾ’ ਦਰੇਣ ਦਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਥ ਸਾਬਹਿ ਦਰੇ 
ਚਰਨਾਂ ਬਵੱਚ | ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਰੀ ਬਜਹੜਰੀਆਂ ਬਨਰੰਕਾਰ ਦਰੀਆਂ 
ਅੰਬਮ੍ਤ ਧੁਨਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਬਹਿ ਨੰੂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 
ਜਰੀ ਨੰੂ ਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸ ਜਰੀ ਨੰੂ ਬਖਚ ਕਰੇ ਲੈ ਗਈਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ 
ਬਨਰੰਕਾਰ ਪਾਸ, ਤਰੇ ਆਪਾਂਇੱਕਚਰੀਜ਼ ਜਰੂਰ ਬਵੱਚਾਰ ਕਰਰੀਏ 
ਬਕ ਬਜਹੜਰੀਆਂ ਅੰਬਮ੍ਤ ਧੁਨਰੀਆਂ ਸਾਡਰੇ ਕੰਨਾਂ ਬਵੱਚ ਰੋਜ 
ਪੈ ਰਹਰੀਆਂ ਹਨ ਆਪਾਂ ਬਢਲ ਬਕਉਂ ਲਾ ਰੱਖਰੀ ਹੈ | ਆਪਾਂ 
ਤਾਰਨਹਾਰ ਪ੍ਕਾਸ਼ਮਈ ਜ਼ਹਾਜ ਬਵੱਚ ਬਕਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਦਰੇ|

ਸੁਬਣ ਸਜਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਰੇਬਰਆ 

ਮੈ ਸਬਤਗੁਰੁ ਦਰੇਹੁ ਬਦਖਾਬਲ || 
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ਹਉ ਬਤਸੁ ਦਰੇਵਾ ਮਨੁ ਆਪਣਾ 

ਬਨਤ ਬਹਰਦੈ ਰਖਾ ਸਮਾਬਲ || 

ਇਕਸੁ ਸਬਤਗੁਰ ਿਾਹਰਾ ਬਧ੍ਗੁ ਜਰੀਵਣੁ ਸੰਸਾਬਰ || 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਬਤਗੁਰੁ ਬਤਨਾ ਬਮਲਾਇਓਨੁ 

ਬਜਨ ਸਦ ਹਰੀ ਵਰਤੈ ਨਾਬਲ||

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਥ ਸਾਬਹਿ, ਅੰਗ-957)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾਤਾ ਿਖਸ਼ ਲੈ |

ਿਾਿਾ ਨਾਨਕ ਿਖਸ਼ ਲੈ ||
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