ਜੇ ਇਕੱ ਲਾ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ
ਵਹਿਆਈ ਲਈ ਕੂਕਦਾ ਰਿਾਂਗਾ -: ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਸਿੰ ਘ ਖਾਲਸਾ
ਅੱ ਜ ਬਾਦਲ ਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸਸਆਹ ਸਸਆਸਤ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੱ ਥਾਂ ਸਿੱ ਚ ਆਕੇ ਸਸੱ ਖ ਕੌ ਮ ਸਿੱ ਚ ਸਿਸਫੋਟਕ ਹਾਲਾਤ
ਪ੍ੈਦਾ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ । ਦੂਜੇ ਪ੍ਾਸੇ ਕਉੜੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕੇ “ਹਰ ਸ਼ਾਖ ਪ੍ੇ ਉਲੂ ਬੈਠਾ ਹੈ” ਗੁਰੁ ਰਾਖਾ ਹੋਿ,ੇ ਆਪ੍ਣੀ ਲੀਡਰੀ

ਚਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪ੍ਣੀ ਸਸਆਸੀ ਰੋਟੀ ਸੇਕਣ ਦੇ ਚਹਾਿਾਣ ਹੀ ਬਹੁਤਾਤ ਸਿਚ ਇਕੱ ਠੇ ਹੋਇ ਸਦਸਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤੇ ਸਚਹਰੇ
ਧਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਸਕ ਧਰਮ ਨੂਿੰ ਈਸ਼ੁ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਸਿੱ ਤਰ ਸਸੱ ਖੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਸਖਲਿਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੋਈ ਸਧਾਰਣ
ਸਸਖ ਭੀ ਇਓਂ ਗੁਰੁ ਗਰਿੰ ਥ ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਜਿੇ ਆਏ ਸਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੀਸਤਆ ਦਸਦਾ
ਹੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਪ੍ਆਰੀ ਕੌ ਮ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿੱ ਕਤ ਸ਼ਨਾਸ਼ ਲੋ ਕ ਿੱ ਕਤ ਤੇ ਆ ਟਪ੍ਕਦੇ ਅਤੇ ਕੌ ਮੀ
ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਆਿਾਜ਼ਾਂ ਦੇਂਦਾ ਰਸਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਸਣ ਮੁਿੰ ਧੇ ਹਰਣਾਖੀਏ ਗੂੜਾ ਿੈਣੁ ਅਪ੍ਾਰੁ ॥ ਪ੍ਸਹਲਾ ਿਸਤੁ ਸਸਞਾਸਣ ਕੈ ਤਾਂ ਕੀਚੈ ਿਾਪ੍ਾਰੁ ॥
ਦੋਹੀ ਸਦਚੈ ਦੁਰਜਨਾ ਸਮਤਰਾਂ ਕੂਿੰ ਜੈਕਾਰੁ ॥ ਸਜਤੁ ਦੋਹੀ ਸਜਣ ਸਮਲਸਨ ਲਹੁ ਮੁਿੰ ਧੇ ਿੀਚਾਰੁ ॥
ਪ੍ਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਮੱ ਠੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਸਿੱ ਚ ਫੱ ਸ ਕੇ ਸਾਨੂਿੰ ਦੁਰਜਨ ਸਮਤਰ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਭੀ ਨਹੀਂ ਰਸਹਿੰ ਦੀ ਅਤੇ ਕੌ ਮੀ ਸਿੰ ਘਰਸ਼
ਸਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬੇਅਰਥ ਗੁਆ ਲੈਂ ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰ ਸਫਰ ਓਹੋ ਉਲੂ ਹੀ ਸ਼ਾਖਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਬੈਠੇ ਸਦਸੇ
ਹਨ, ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤਕ “ਪ੍ਰਜਾ ਅਿੰ ਧੀ ਸਗਆਨ ਸਬਨ” ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਪ੍ਾਪ੍ ਕਮਾਂਿਦੇ ਰਸਹਣਗੇ”।
ਸਸਿੰ ਘੋ ਸਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱ ਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਤੇ ਉਹਨਾ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਸਿਚ ਹੱ ਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ
ਹੀ ਸਦਸਦੇ ਹਨ, ਸਜਹਨਾ ਹਥਾਂ ਨੇ ਸਸਖੀ ਸਸਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸਸੱ ਖੀ ਸਰੂਪ੍ ਨੂਿੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌ ਮੀ ਸ਼ਹਾਰਗ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰਿੰ ਥ
ਸਾਸਹਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂਿੰ ਹੱ ਥ ਪ੍ਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਹੱ ਥ ਦੀ ਇਕ ਇਕ ਉਂਗਲ ਪ੍ਛਾਣੋ ਜੋ ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਰੂਪ੍ ਸਿਚ ਕਿੰ ਮ
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੈ ਕਸਹਿੰ ਦਾ ਹਾਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪ੍ਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ੍ ਦੀ ਨਕਲ ਦਾ ਸਿਾਂਗ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ
ਹੈ, ਜੋ ਸਸੱ ਖ ਕੌ ਮ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੋਣੀ ਭੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ “ਗੁਰਸਸਖਾਂ ਕੇ ਮਨ ਭਾਿਦੀ ਗੁਰੁ ਸਸਤਗੁਰੁ
ਕੀ ਿਸਡਆਈ”। ਕੌ ਮ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲਖ ਨੂਿੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਪ੍ਣੇ ਿੇਹੜੇ ਸਿਚੋ ਕੱ ਢ ਸਦਤਾ ਪ੍ਰ ਕਾਲੀ ਸਸਆਹ ਸਸਆਸਤ ਨੇ
ਆਪ੍ਣੇ ਿੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਅਪ੍ਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਿੰ ਜ ਦਰਿਾਸਜ਼ਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਘਰ ਸਿਚ ਸਲਆ ਿਾਸੜਆ।
ਸਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਹੱ ਥ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਉਂਗਲਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਹੱ ਥ-ਠੋਕਾ ਬਣ ਚੁੱ ਕੇ ਕੁਝ ਸਸੱ ਖ ਸਚਹਰੇ ਜੋ
ਸਸਖੀ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਨਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਸਜਹਨਾ ਦੇ ਅਸਲ ਰੂਪ੍ ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਏ ਹਨ। ਓਹਨਾ ਿਲੋਂ ਜੁਗੋ
ਜੁਗ ਅਟੱ ਲ ਗੁਰੁ ਸਰੀ ਗੁਰੁ ਗਰਿੰ ਥ ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਸਦਆਂ ਬਰਹਮਨ ਇਜ਼ਮ ਦੀ ਪ੍ਦਾਇਸ਼ ਬਸਚਤਰ ਨਾਟਕ ਗਰਿੰ ਥ ਨੂਿੰ
ਦਸਮ ਸਰੀ ਗੁਰੁ ਗਰਿੰ ਥ ਸਾਸਹਬ ਸਲਖ ਕੇ ਸਸਤਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਸਿੰ ਘਾਸਣ ਤੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ੂਜ ਰਹੇ ਹਨ ਬਕਸਰਆਂ
ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੇਕੇ ਖੁਨ ਦੇ ਸਟਕੇ। ਸਸੱ ਖ ਨੂਿੰ ਸਹਿੰ ਦੂ ਅਤੇ ਆਚਰਣ-ਹੀਨ ਬਨਾਉਣ ਸਿੱ ਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਤੇ ਸਸੱ ਖੀ ਦੀ
ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਿੇਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਗੁਰੁ ਗਰਿੰ ਥ ਅਤੇ ਪ੍ਿੰ ਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ? ਬੜੀ ਸਾਜਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਨੂਿੰ ਖਾਨਾਜਿੰ ਗੀ ਸਿਚ
ਧਕੇਲਨ ਲਈ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਸਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਜਸਨੂਿੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਸੱ ਖ
ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਜੱ ਥੋਂ ਮਰਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਟਕਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਸਸਖੀ ਨੂਿੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂਿੰ
ਹਰ ਪ੍ਾਸਸਓਂ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਕੀ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਓਧਰ ਸਾਡੀ
ਕੋਈ ਏਕ ਨੂਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਜਾਂ ਗੁਰੁ ਗਰਿੰ ਥ ਸਾਸਹਬ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਸਿੰ ਘ ਮੂਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ, ਸਸਿੰ ਘੋ ਜਾਗੋ ਸਰੀ
ਗੁਰੁ ਗਰਿੰ ਥ ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਰੋਸ ਸਿੰ ਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਿਾਸਲਓ ਆਪ੍ਣੇ ਸੱ ਚੇ ਸਸਤਗੁਰੂ ਸਰੀ
ਗੁਰੂ ਗਰਿੰ ਥ ਸਾਸਹਬ ਦੇ ਉਚੇ ਸਸਿੰ ਘਾਸਣ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਭੀ ਇਕੱ ਤਰ ਹੋ ਜਾਿੋ।
ਿੀਰੋ ! ਸੱ ਚ ਜਾਣੋ, ਮੈਨਿੰ ੂ ਸਕਸੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਨਿੰ ੂ ਸਕਸੇ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗਰਿੰ ਥੀਏ ਪ੍ਿੰ ਥ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ

ਸਚੱ ਠੀਆਂ ਦਾ ਿੀ ਕੋਈ ਭੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱ ਚੇ ਸਸਤਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਕੱ ਲਾ ਿੀ ਰਸਹ ਜਾਿਾਂ ਤਾਂ ਿੀ
ਆਪ੍ਣੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਿਸਡਆਈ ਲਈ ਕੂਕਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਸਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਕਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ
ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਲੇ ਲੋ ਕੋ ! ਸਜਸਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂਿੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੋਿ,ੇ ਉਸ ਸਸੱ ਖ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ
। ਸਸਿੰ ਘੋ ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਪ੍ੈਸਾ ਮਿੰ ਗਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿੰ ਗਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੇਿਲ ਝੋਲੀ ਅੱ ਡ ਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ
ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿੰ ਗਦਾ ਹਾਂ।
ਿੀਰੋ ! ਆਪ੍ਣੇ ਸਿਰਸੇ ਨੂਿੰ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰ ਭਾਲੋ । ਇਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸਾਜਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇ ਕਦੇ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰਿੰ ਥ
ਸਾਸਹਬ ਦੀ ਗੱ ਦੀ ਨਸ਼ੀਨੀ ਨੂਿੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਕੇ ਧਰਮੇ ਨਸਹਿੰ ਗ ਿਰਗਾ ਜਾਂ ਨਾਮ ਧਾਰੀਆਂ ਿਰਗਾ ਆਖੇ ਸਕ ਗੱ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗਰਿੰ ਥ ਨੂਿੰ
ਨਹੀਂ ਸਦੱ ਤੀ ਗਈ।
ਸਸਿੰ ਘੋ ! ਗੱ ਦੀ ਇੱ ਕੋ ਇੱ ਕ ਅਟੱ ਲ ਗੁਰ,ੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰਿੰ ਥ ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਨੂਿੰ ਹੀ ਸਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਖਾਲਸੇ ਨੂਿੰ 'ਗਰਿੰ ਥ' ਦੇ ਤਾਸਬਆਂ
ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਗੁਰੂ ਗਰਿੰ ਥ ਸਾਡਾ ਸਸੱ ਖੀ ਸਸਧਾਂਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜਹੜਾ ਜੀਿਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਸਬਆਂ
ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਸਧਾਂਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਪ੍ਿੰ ਥਕ ਹੈ।
ਸਸਿੰ ਘੋ ! ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਯਾਦ ਹੋਿੇਗਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਪ੍ਦਿੀ ਤੋਂ ਦਾਸ ਨੇ 'ਤੇਜਾ ਸਸਿੰ ਘ ਸਮੁਿੰ ਦਰੀ ਹਾਲ' ਸਿੱ ਚ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰਿੰ ਥ
ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਸਹਾਰਸਦਆਂ, ਆਪ੍ ਖ਼ੁਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਸਦੱ ਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱ ਜ ਿੀ ਆਪ੍ਣੇ ਸ਼ਸਹਨ-ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ
ਗਰਿੰ ਥ ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਦੇ ਇੱ ਕੋ ਇੱ ਕ ਸਸਿੰ ਘਾਸਣ ਨੂਿੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਜੀਿਾਂਗਾ।
ਮੈਂ ਅੱ ਜ ਪ੍ਿੰ ਥ ਅਤੇ ਗਰਿੰ ਥ ਦੇ ਅਦਬ ਲਈ ਿਾਹਦ ਸਜ਼ਿੰ ਮੇਿਾਰ ਅਖਿਾਉਂਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂਿੰ ਪ੍ੁੱ ਛਦਾ ਹਾਂ ਸਕ ਰਸਹਤ ਮਰਯਾਦਾ ਸਿੱ ਚ
ਸਲਖੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਸਬਕ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰਿੰ ਥ ਸਾਸਹਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ (ਤੁਲ) ਸਕਸੇ ਗਰਿੰ ਥ ਜਾਂ ਪ੍ੋਥੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ' ਇਉਂ
ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਗਰਿੰ ਥ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਪ੍ਰਿਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਫਰ ਅੱ ਜ ਆਪ੍ਣਾ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੂਿੰ ਹ ਮੋੜ ਕੇ
ਸਕਉਂ ਗੁਰੂ ਿੱ ਲੋਂ ਬੇਦਾਿੀਏ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱ ਗੇ ਿੱ ਧੋ ਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਬਨਾਈ ਹੋਈ 'ਸਸੱ ਖ ਰਸਹਤ ਮਰਯਾਦਾ' ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮੁੱ ਚੇ
ਪ੍ਿੰ ਥਕ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਫਰ ਸਸਖ ਰਸਹਤ ਮਰੀਆਦਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪ੍ਾਉਣੀ ਛੱ ਡ ਦੇਿੋ।
ਅੱ ਜ ਖਾਲਸਾ ਜਾਗ ਉਸਠਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਦਬ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ
ਬਰਾਬਰ ਹੋਰਨਾਂ ਗਰਿੰ ਥਾਂ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸਸਿੰ ਘਾਸਣ ਉਠ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰ-ਬਚਨ ਸਫ਼ਲ
ਹੋਿੇਗਾ ;
ਸਸਤਗੁਰ ਜੇਿਡੁ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀ ਸਸਭ ਸੁਸਣਅਹੁ ਲੋ ਕ ਸਬਾਇਆ।। (ਗੁ.ਗਰਿੰ .ਸਾ. 465)
ਮੈਂ ਹਰ ਇੱ ਕ ਸਸੱ ਖ ਨੂਿੰ ਯਕੀਨ ਸਦਿਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਕ ਸਜਸ ਸਦਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ,
ਬਾਈ ਮਿੰ ਜੀਆਂ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਸਦਨ ਸਸੱ ਖ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਆਪ੍ੇ ਹੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਦਬ ਦੀ ਕੀਮਤ

'ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਪ੍ਦਿੀਆਂ ਤੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਧਾਰਸਮਕ ਤੇ ਸਸਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਸਾਰੇ ਆਪ੍ੇ ਹੀ ਸਮੇਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ
ਗੁਰੂ ਲਈ ਸਜਊਣਾ ਸਸੱ ਖੋ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ;
ਸਸਤਗੁਰੁ ਸਸਖ ਕਾ ਹਲਤੁ ਪ੍ਲਤੁ ਸਿਾਰੈ।। ਨਾਨਕ ਸਸਤਗੁਰੁ ਸਸਖ ਕਉ ਜੀਅ ਨਾਸਲ ਸਮਾਰੈ।। (ਗੁ.ਗਰਿੰ .ਸਾ. 286)
ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰਿੰ ਥ ਸਾਸਹਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਕੂਕਰ
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