ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਅੱ ਜ ਦਾ ਸੱ ਚ

ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਅੰ ਮ੍ਰਿਤ ਛੱ ਕਣ ਤੇ ਛਕਾਉਣ ਵਾਮ੍ਲਆਂ ਨੰ ਛੇਕਣ ਦਾ ਰਨਰੁਖੀ ਹਰਬਾ ਕੀ ਹੈ
-: ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਵਸਿੰ ਘ ਖਾਲਸਾ
ਏਕੁ ਵਪ੍ਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਵਰਕ ਤੂ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਹਾਈ ॥
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋ ਕੋ ਿੇਖੋ ਕੇਿਲ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰਿੰ ਥ ਸਾਵਹਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਧਾਵਰਤ ਅਿੰ ਵਮਰਤ ਵਨਤਨੇਮ ਜੀਿਨ ਰਵਹਤ ਨੂਿੰ ਸਮਰਪ੍ਤ ਗੁਰਵਸਖ
ਕਾਫਲਾ ਗੁਰੁ ਿੱ ਲ ਮੂਹ ਕਰਕੇ ਅੱ ਜ ਸਿੰ ਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਬੇ ਵਿਜਕ ਤੁਰ ਵਪ੍ਆ ਹੈ ਇਕੋ ਇਕ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰਿੰ ਥ ਸਾਵਹਬ ਦਾ ਵਸੱ ਖ ਵਕਿੰ ਨੇ
ਫਖਰ ਅਤੇ ਸਿੈ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਦੱ ਸ ਵਰਹਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵਪ੍ਤਾ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈ ਇਕੋ ਵਪ੍ਤਾ ਦਾ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਲੋ ੜ ਮੇਰਾ ਸਮਰੱ ਥ ਵਪ੍ਤਾ
ਪ੍ੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨਿੰ ੂ ਅਿੰ ਵਮਰਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਮੈਨਿੰ ੂ ਵਨਤਨੇਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨਿੰ ੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਵਹਤ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜਾ ਕੇ “ਗੁਰਵਸਖ ਮੀਤ ਚਲਹੁ
ਗੁਰ ਚਾਲੀ” ਤੇ ਜੀਿਨ ਦੀ ਸਫਲ ਮਿੰ ਜ਼ਲ ਲਈ ਤੁਰਨਾ ਵਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨਿੰ ੂ ਇਕੋ ਇਕ ਗੁਰੁ ਵਪ੍ਤਾ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰਿੰ ਥ ਸਾਵਹਬ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਵਕ
ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਗੁਰੂ ਵਪ੍ਤਾ ਦਾ ਹਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਮਿੰ ਗਵਦਆਂ ਮੈਨਿੰ ੂ ਲਾਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਕੋ ਵਪ੍ਤਾ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿਚ
ਸੁਰਖਸ਼ਤ ਹਾਂ।
ਆਓ ਜੀ ਆਇਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਗੁਰੁ ਦੀ ਗਲਿੱ ਕੜੀ ਖੁਲੀ ਹੈ, ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਗਰਿੰ ਥਾਂ, ਪ੍ਿੰ ਥਾਂ, ਸਿੰ ਤਾਂ, ਦੇ ਮੱ ਕੜ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਵਨਕਲ ਕੇ ਆ
ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਲਿੱ ੜੀ ਵਿੱ ਚ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਸਭ ਨੂਿੰ ਆਿਾਜ਼ ਦੇ ਵਰਹਾ ਹੈ ਆਓ।
ਹਵਰ ਇਕੋ ਦਾਤਾ ਸੇਿੀਐ ਹਵਰ ਇਕੁ ਵਧਆਈਐ ॥ ਹਵਰ ਇਕੋ ਦਾਤਾ ਮਿੰ ਗੀਐ ਮਨ ਵਚਿੰ ਵਦਆ ਪ੍ਾਈਐ ॥ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਾਸਹੁ ਮਿੰ ਗੀਐ ਤਾ ਲਾਜ
ਮਰਾਈਐ ॥
ਦੂਜਾ ਪ੍ਾਸਾ
ਬੇਸੁਆ ਕੈ ਘਵਰ ਬੇਟਾ ਜਨਵਮਆ ਵਪ੍ਤਾ ਤਾਵਹ ਵਕਆ ਨਾਮੁ ਸਦਈਆ ॥6॥
ਵਜਉ ਬਹੁ ਵਮਤੀ ਿੇਸੁਆ ਛਡੈ ਖਸਮੁ ਵਨਖਸਮੀ ਹੋਈ ॥

ਵਜਿੇਂ ਬਹੁਤੇ ਵਮਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬਿੰ ਧ ਰੱ ਖਣ ਿਾਲੀ ਿੇਸਿਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਣ ਿਾਲਾ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਆਪ੍ਣੇ ਇੱ ਕ ਵਪ੍ਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱ ਸ ਸਕਦਾ,
ਦਰ ਦਰ ਧੱ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿੰ ਗ ਕੇ ਆਪ੍ਣੀ ਲੋ ੜ ਸਾਰਦਾ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇੱ ਕ ਵਪ੍ਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਫਰ ਵਪ੍ਛਲੇ ਿਹਰੇ ਪ੍ਿੰ ਜ ਵਪ੍ਆਵਰਆਂ
ਅਤੇ ਉਸਤੋ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿੰ ਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਇਕੱ ਠ ਿਲੋਂ ਇਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਛੇਵਕਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਛੇਕੇ
ਹੋਏ ਲੋ ਕ ਦੂਵਜਆਂ ਨੂਿੰ ਛੇਕਣ ਦੇ ਐਸੇ ਬੇਵਸਰਪ੍ੈਰ ਹਰਬੇ ਿਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਕਉਂਵਕ ਵਕਸੇ ਪ੍ਹਰੇ ਵਿੱ ਚ ਸਿੰ ਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਇੱ ਕ ਵਪ੍ਤਾ ਦੇ
ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸਦੇ ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਵਜਿੇਂ ਅੱ ਜ ਵਗਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ੍ ਵਸਿੰ ਘ ਦੇ ਸਿਾਲਾਂ ਦਾ
ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਿੇਂ, ਵਜਿੇਂ ਛੇ ਸਾਲ ਪ੍ਵਹਲੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਪ੍ਹੁਿੰ ਚਣ 'ਤੇ ਭੀ ਸਿੰ ਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਿੇਂ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਿੰ ਦ
ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਟੀ.ਿੀ. ਦੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਛੁਪ੍ ਕੇ “ਮੁਰਦਾ ਬੋਲੇ ਖਫਣ ਪ੍ਾੜੇ” ਿਾਂਗੂਿੰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਵਹਿੰ ਦੇ ਹਨ,
ਅਸੀਂ ਇਸ ਏਕਸ ਕੇ ਬਾਰਕ ਨੂਿੰ ਛੇਕ ਵਦਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕ ਵਕਸੇ ਪ੍ਹਰੇ {ਸਿੰ ਗਤ} ਵਿੱ ਚ ਸਾਨੂਿੰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪ੍ਿੇ, ਲੋ ਕੋ
ਤੁਸੀਂ ਭੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬਿੰ ਧ ਤੋੜ ਲਉ, ਮਤ ਵਕਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਿਾਲਾਂ ਵਿਚੋ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਿੇ।
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ਪ੍ਰ ਏਕ ਵਪ੍ਤਾ ਆਿਾਜ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ੁਤਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਤੂਿੰ ਮੇਰਾ ਬਵਣਆਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਂ ਮੈਨਿੰ ੂ ਮਿੰ ਨਣ ਿਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਿੰ ਸਾਰ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਹੋਿੇਗਾ।
ਆਪ੍ੁ ਸਿਾਰਵਹ ਮੈ ਵਮਲਵਹ ਮੈ ਵਮਵਲਆ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂ ਮੇਰਾ ਹੋਇ ਰਹਵਹ ਸਭੁ ਜਗੁ ਤੇਰਾ ਹੋਇ ॥95॥
ਵਜਨ ਕਉ ਆਵਪ੍ ਦੇਇ ਿਵਡਆਈ ਜਗਤੁ ਭੀ ਆਪ੍ੇ ਆਵਣ ਵਤਨ ਕਉ ਪ੍ੈਰੀ ਪ੍ਾਏ ॥
ਡਰੀਐ ਤਾਂ ਜੇ ਵਕਛੁ ਆਪ੍ ਦੂ ਕੀਚੈ ਸਭੁ ਕਰਤਾ ਆਪ੍ਣੀ ਕਲਾ ਿਧਾਏ ॥
ਦੇਖਹੁ ਭਾਈ ਏਹੁ ਅਖਾੜਾ ਹਵਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਚੇ ਕਾ ਵਜਵਨ ਆਪ੍ਣੈ ਜੋਵਰ ਸਵਭ ਆਵਣ ਵਨਿਾਏ ॥
ਆਪ੍ਵਣਆ ਭਗਤਾ ਕੀ ਰਖ ਕਰੇ ਹਵਰ ਸੁਆਮੀ ਵਨਿੰਦਕਾ ਦੁਸਟਾ ਕੇ ਮੁਹ ਕਾਲੇ ਕਰਾਏ ॥
ਸਵਤਗੁਰ ਕੀ ਿਵਡਆਈ ਵਨਤ ਚੜੈ ਸਿਾਈ ਹਵਰ ਕੀਰਵਤ ਭਗਵਤ ਵਨਤ ਆਵਪ੍ ਕਰਾਏ ॥
ਅਨਵਦਨੁ ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਹੁ ਗੁਰਵਸਖਹੁ ਹਵਰ ਕਰਤਾ ਸਵਤਗੁਰੁ ਘਰੀ ਿਸਾਏ ॥
ਸਵਤਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਵਤ ਸਵਤ ਕਵਰ ਜਾਣਹੁ ਗੁਰਵਸਖਹੁ ਹਵਰ ਕਰਤਾ ਆਵਪ੍ ਮੁਹਹੁ ਕਢਾਏ ॥
ਗੁਰਵਸਖਾ ਕੇ ਮੁਹ ਉਜਲੇ ਕਰੇ ਹਵਰ ਵਪ੍ਆਰਾ ਗੁਰ ਕਾ ਜੈਕਾਰੁ ਸਿੰ ਸਾਵਰ ਸਭਤੁ ਕਰਾਏ ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਵਰ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹੈ ਹਵਰ ਦਾਸਨ ਕੀ ਹਵਰ ਪ੍ੈਜ ਰਖਾਏ ॥2॥
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