
                  ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 

               ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਸ ਿੰ ਘ 

 ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਸ ਿੰ ਘ ਆਧੁਸਨਕ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਮੋਢੀ ਲੇਖਕਾਂ 
ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਹਨ। ਆਪ੍ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ ਿੱ ਧ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿੰ ਮੀ ਨਦਰ, ਕਲਮ 
ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਸ਼ੁਿੱ ਧ  ਰੂਪ੍,  ੁਰਸਤ ਸ਼ਬਦ ਵੀਚਾਰ, ਸਨਰੁਕਤ  ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਗਰਿੰ ਥ  ਾਸਹਬ ਆਸਦ ਹਨ। 



ਹਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਰਤਕ ਲੇਖ ਦਾ  ਾਰ ਹੇਠ ਸਲਖੇ ਅਨੁ ਾਰ ਹੈ : 

ਬਿੰ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾ  ਇਿੱ ਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵ ਤੂ ਹੈ। ਕਈ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ 
ਜਦੋਂ ਸਕ ਵਿੱ ਡੇ ਰਾਠ ਮਨੁਿੱ ਖ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਰਾ ਨਹੀਂ ਰਸਹ ਜਾਂਦਾ, 
ਸ ਵਾਏ  ਇਿੱ ਕ ਅਰਦਾ  ਦੇ।  

 



 ਭ ਤੋਂ ਸ ਆਣਾ ਆਦਮੀ  ੁਕਰਾਤ ਸਗਸਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਤ ਤੋਂ 
ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ  ੀ। ਜ਼ਸਹਰ ਦਾ ਸਪ੍ਆਲਾ ਇ  ਨੇ  ਰਬਿੱ ਤ ਵਾਕਣ ਪ੍ੀ 
ਲੀਤਾ  ੀ। ਐ ਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਅਰਦਾ  ਦਾ ਕਾਇਲ  ੀ।  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ਇਿੱ ਕ ਥਾਵੇਂ ਉ  ਨੇ ਸਕਹਾ ਹੈ, “ਉਹ ਸਪ੍ਆਰੇ ਪ੍ੈਨ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਏ  
ਥਾਂ ਦੇ ਹੋਰ  ਾਰੇ ਦੇਵਸਤਓ! ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਬੂਲ  ਕਰੋ ਸਕ ਮੇਰੇ 
ਅਿੰ ਦਰ ਮੇਰੀ ਰੂਹ  ੁਿੰ ਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ  ਾਰੀਆਂ 
ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵ ਤਾਂ ਇ  ਅਿੰ ਦਰਲੀ ਜੀਵ-ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ  ੁਰ 
ਹੋ ਜਾਣ।  

       ਸ ਿੱ ਖ ਧਰਮ ਸਵਿੱ ਚ ਅਰਦਾ  ਦੀ ਖਾ  ਅਸਹਮੀਅਤ ਹੈ। 
 ਾਰੀਆਂ ਰ ਮਾਂ-ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਇਿੱ ਕ ਅਰਦਾ  ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।  ਾਰੀ 
ਪ੍ਰਮਾਰਥਕ  ਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਗਹਾ ਇਿੱ ਕ ਅਰਦਾ  ਹੀ  ਲੋੜੀਂਦੀ ਵ ਤੂ 
ਹੈ। 



 ਅਰਦਾ  ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਰ  ਿੰ  ਾਰਕ  ਮੌਕੇ ਉੱਪ੍ਰ ਹੈ। ਜਨਮ ਵੇਲੇ, 
ਮਰਨ ਵੇਲੇ, ਸਵਆਹ ਵੇਲੇ, ਜਿੰ ਗ ਵੇਲੇ। ਕੋਈ ਅਵ ਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸ ਿੱ ਖ 
ਲਈ ਸਬਨ ਅਰਦਾ  ਹੋਵੇ।  

       



   ਿੰ ਨ 1993 ਸਵਿੱ ਚ ਖਾਲ ਾ ਟ੍ਰੈਕਟ੍  ੁ ਾਇਟ੍ੀ ਦਾ ਮੁਿੱ ਢ ਬਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

 ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ  ਾਸਹਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸ ਿੰ ਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਦਾ ਸ ਿੱ ਟ੍ਾ 
ਹੈ।  

 



ਇ  ਦਾ ਪ੍ਸਹਲਾ ਟ੍ਰੈਕਟ੍ ਜੋ ਛਸਪ੍ਆ ,ਉ  ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। 
ਇ  ਸਵਿੱ ਚ ਸ ਰਫ਼ ਅਰਦਾ  ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਨਹੀਂ ਦਰ ਾਈ ਗਈ, ਪ੍ਰਿੰ ਤੂ 
 ਿੰ ਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱ ਸ ਆ ਹੈ ਸਕ ਸਕ ੇ ਵੀ ਕਿੰ ਮ ਦਾ ਆਰਿੰ ਭ ਅਰਦਾ  
ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਲ ਾ ਟ੍ਰੈਕਟ੍  ੁ ਾਇਟ੍ੀ ਦਾ ਮੁਿੱ ਢ ਏ  
ਅਰਦਾ  ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। 



ਪ੍ੜਹੇ-ਸਲਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁ੍ਿੱ ਛਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਅਰਦਾ   ੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?  ਕੀ 
ਅਰਦਾ  ਦਾ ਉੱਤਰ ਸਮਲਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰ ਉੱਤਰ 
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਰਦਾ  ਫ਼ਰਜ਼ ਹ,ੈ ਉੱਤਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

  ਔ ਕਰ ਵਾਇਲਡ ਨੇ ਅਰਦਾ  ਤੇ ਉੱਤਰ ਬਾਰੇ ਸਲਸਖਆ  ੀ 
“ਅਰਦਾ  ਦਾ ਉੱਤਰ ਸਮਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਰਦਾ  ਦਾ 
ਉੱਤਰ ਸਮਲੇ ਤੋਂ ਅਰਦਾ  ਨਹੀਂ ਰਸਹਿੰ ਦੀ... ਉਹ ਖ਼ਤੋ-ਸਕਤਾਬਤ ਦਾ 
ਸ ਲਸ ਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’    



ਇ  ਸਲਹਾਜ਼ ਸਵਿੱ ਚ ਸ ਿੱ ਖ ਦੀ ਅਰਦਾ  ਸਬਲਕੁਲ ਸਨਰਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। 
ਇਹ ਅਰਦਾ  ਸਨਿੱਜੀ ਯਾਚਨਾ ਦੀ ਮਿੰ ਗ ਕਰਸਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਨਜ 
ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ੍ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪ੍ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  ਸਕਉਂਸਕ ਇਹ ਖ਼ਤਮ 
 ਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਮਿੰ ਗ ਸਵਿੱ ਚ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। 

    



 ਸ ਿੱ ਖ ਦੀ ਅਰਦਾ  ਤਦ ੇ ਫ਼ਲ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ  ਸਨਿੱਕੀ ਸਜਹੀ 
ਹ ਤੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟ੍ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ  ਉੱਠ ਕੇ  ਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਸਵਿੱ ਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ  ਰਬਤ ਦੀ  ਲੀਨਤਾ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਸਵਿੱ ਚ ਫਲ 
 ਰੂਪ੍ ਹ।ੈ 

ਸ ਿੱ ਖ ਲਈ ਅਰਦਾ  ਹੀ ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ  ਾਧਨ ਹੈ। ਛੋਟ੍ੇ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ 
ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ  ਸਹ- ੁਭਾ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਅਰਦਾ  ਦਵਾਰਾ ਵਿੱ ਡੇ 
ਹੁਿੰ ਸਦਆਂ ਹੀ ਜਾਂ ਐਉਂ ਕਹੋ ਸਕ  ਰਬਿੱ ਤ ਦੇ ਭਾਵ ਸਵਿੱ ਚ ਲੀਨ ਹੁਿੰ ਸਦਆਂ 
ਹੀ  ਾਡੇ ਉਹ  ਾਰੇ  ਨੁਕ  ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਛੋਟ੍ੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 
ਹਨ।  ਾਡਾ ਨਕਾਰਾਪ੍ਨ,  ਾਡਾ ਕਮੀਨਾਪ੍ਨ,  ਾਡਾ ਛੁਟ੍ਸਦਲਾਪ੍ਨ, 
 ਾਡਾ ਵਿੱ ਖਰਾਪ੍ਨ, ਇਹਨਾਂ   ਭਨਾਂ ਤੋਂ ਐ  ਤਰਹਾਂ ਖਸਹੜਾ ਛੁਿੱ ਟ੍ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਐਉਂ ਇਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪ੍ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਜ  ਤਰਹਾਂ ਉ  ਦ ੇ
ਵਿੱ ਡੇ ਹੁਿੰ ਸਦਆਂ ਹੀ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਕਿੱ ਪ੍ੜੇ ਛਟੇੋ੍ ਹੋ ਗਏ  ਨ। ਏ ੇ ਦਾ ਨਾਮ 
ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜੋ  ਰਬਿੱ ਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਭਾਵਲੀਨਤਾ ਤੋਂ ਤਤਸਖਣ 
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਯਾ ਦੇ ਪ੍ਾਪ੍   ਲੀੜੇ ਦਾ ਛੋਟ੍ਾ ਰਸਹ ਜਾਣ ਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖ 
ਦਾ ਇਿੱ ਕ  ਰਬਿੱ ਤ ਪ੍ੁਰਖ ਹੋ ਕੇ ਸਨਸ਼ਪ੍ਾਪ੍ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ 



ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਏ  ਅਵ ਥਾ ਦੀ ਪ੍ੂਰਨਤਾ ਹੀ ਸ ਿੱ ਖ ਅਰਦਾ  ਦੀ 
ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ  

    ਾਡੀ  ੁਗਯਾਤ( ੌਖ) ਲਈ  ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ  ਾਸਹਬ ਭਾਈ ਵੀਰ 
ਸ ਿੰ ਘ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾ  ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਸਕ  ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅਲਿੰ ਕਾਰ 
ਪ੍ਸਹਲੇ ਟ੍ਰੈਕਟ੍ ਸਵਿੱ ਚ ਬਿੱ ਧਾ ਹੈ ਜੋ  ਿੰ ਨ 1893 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਨਹ ਾਂ 
ਸਲਸਖਆ, ਆਪ੍ ਦੀ ਭੇਂਟ੍ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਪ੍ ਨੂਿੰ  ਇਹ ਸ਼ਿੰ ਕਾ 
ਪ੍ਾ ਸਦਿੰ ਦੇ ਹਨ ਸਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਵਅਰਥ ਹੈ, ਇ  ਦੇ ਪ੍ੜਹਨ ਤੋਂ 
ਇ  ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਪ੍ ਨੂਿੰ  ਇਿੱ ਕ ਅਿੱ ਤ ਸ ਿੱ ਸਖਆਦਾਇਕ ਪ੍ਰ ਿੰ ਗ ਦੁਆਰਾ 
 ਾਖਯਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਓ ਪ੍ੜਹੋ : 

                 ਤੂ ਠਾਕੁਰੁ ਤੁਮ ਪ੍ਸਹ ਅਰਦਾ ॥ 

               ਜੀਉ ਸਪ੍ਿੰ ਡੁ  ਭੁ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ॥ 

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਵਸ਼ੇ ਪ੍ਰ ਇਿੱ ਕ ਮਨੋਹਰ ਵਾਰਤਾ : 

         ਦ ਬਖਸ ਿੰ ਦੁ  ਦਾ ਸਮਹਰਵਾਨਾ    

             ਭਨਾ ਦੇਇ ਅਧਾਰੀ॥ 



ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸ ਿੰ ਘ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਉਦਾਰਤਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ 
ਜਾਣਦਾ? 



 ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਵਰਗੇ ਫ ਾਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂ੍ਰ ਦੇਸ਼ ਨੂਿੰ  ਸਜਿੱ ਤਣਾ, ਸਜਿੱ ਥੇ ਚਿੱ ਪ੍ੇ-
ਚਿੱ ਪ੍ੇ ਅਿੱ ਡ ਰਾਜ  ੀ ਤੇ ਹਰੇਕ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂਿੰ  ਤੀ  ਮਾਰ ਖਾਂ  ਮਝਦਾ 
 ੀ, ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ  ੀ। ਇ ੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂਿੰ  
ਵਿੱ ਡੀਆਂ-ਵਿੱ ਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਤੇ ਮੁਸਹਿੰ ਮਾਂ ਪ੍ੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰ ਉਹ ਸ਼ੇਰ 
ਸਦਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਘਾਬਸਰਆ। ਔਕੜ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਪ੍ੁਰਖ ਅਿੱ ਗੇ 
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਾਰਜ ਸ ਿੱ ਧ ਲੈ ਲੈਣੇ। 

 



ਇਿੱ ਕ ਵਾਰੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡਾ  ਰਦਾਰ ਜੋ ਪ੍ਸਹਲੇ ਧਾੜਵੀ  ੀ, ਆਕੀ ਹੋ 
ਸਗਆ। ਇ  ਨੂਿੰ  ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿੱ ਡੀ ਔਖ ਨਾਲ ਸਜਿੱ ਸਤਆ ਅਤ ੇਉ  ਨੂਿੰ  
ਰੁਹਤਾ  ਦੇ ਸਕਲਹੇ ਸਵਿੱ ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਸਦਿੱ ਤਾ।  



ਇਹ  ਰਦਾਰ ਉ ਦੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਨੂਿੰ  ਗਾਲਾਂ ਸਦਿੰ ਦਾ ਤ ੇਜ ੋ
ਮੂਿੰ ਹ ਆਉਂਦੀ ਬਕਦਾ ਰਸਹਿੰ ਦਾ। ਕਰਤਾਰ ਪ੍ਰੁ ਸਵਸ਼ਵਾ  ਰਿੱ ਖਣਾ  ਰਬ 
 ੁਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ ਪ੍ਰ ਇਹ ਮਹਾਂ ਉੱਤਮ ਪ੍ਦਾਰਥ ਵੀ ਇ  ਅਪ੍ਰਾਧੀ 
ਦੇ ਸਹਰਦ ੇਸਵਿੱ ਚ ਉੱਡ ਕ ੇਇ  ਨੂਿੰ  ਇਿੱ ਕ ਅਸਜਹੀ ਅਿੱ ਗ ਸਵਿੱ ਚ ਸ ਿੱ ਟ੍ ਸਗਆ 
 ੀ ਸਕ ਸਜ  ਸਵਿੱ ਚ ਆਦਮੀ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰ  ਦੀਵ  ੜਦਾ 
ਰਸਹਿੰ ਦਾ ਹੈ।ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਕਿੰ ਧਾਂ ਇ  ਨੂਿੰ  ਖਾਣ ਨੂਿੰ  
ਪ੍ੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਸਵਿੱ ਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੈ ਇ  ਦੀਆਂ ਅਿੱ ਖਾਂ ਅਿੱ ਗੇ 
ਆ ਕੇ ਇ  ਦੇ ਦੁਿੱ ਖਾਂ ਨੂਿੰ  ਦੂਣਾ ਕਰਦੇ। ਜਦ ਕੋਈ  ਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਇ  
ਨੂਿੰ  ਅਿੰ ਨ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ  ਾਸਹਬ ਨੂਿੰ  ਹਜ਼ਾਰ-
ਹਜ਼ਾਰ ਗਾਲ ਇਿੱ ਕੋ  ਾਹੇ  ੁਣਾਉਂਦਾ। 



ਇਿੱ ਕ ਸਦਨ ਇਹ ਦੁਖੀ,  ਮਾਂ ਕਿੱ ਟ੍ਣ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਕੁਟ੍ੀਆ ਦੇ ਜਾਲੇ 
ਫਰੋਲ ਸਰਹਾ  ੀ। ਅਚਾਨਕ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ੁਰਾਨੀ ਪ੍ੋਥੀ ਹਿੱ ਥ ਲਿੱ ਗੀ।  



ਉ  ਨੂਿੰ  ਲੈ ਕੇ ਪ੍ੜਹਨ ਬੈਠ ਸਗਆ। ਸਵਹਸਲਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇ  ਦਾ 
ਸਦਲ ਪ੍ੋਥੀ  ਸਵਿੱ ਚ ਖੁਭਦਾ ਸਗਆ।  

 

ਛੇਕੜ ਇਿੱ ਕ ਤੁਕ ਪ੍ਰ ਪ੍ਹੁਿੰ ਚਾ : 

                  ਦ ਬਖਸਸ਼ਿੰ ਦ  ਦਾ ਸਮਹਰਬਾਨਾ 

                      ਭਨਾ ਦੇਇ ਅਧਾਰੀ॥ 



 

 

 

 

 
 ਇ  ਤੁਕ ਨੂਿੰ  ਪ੍ੜਹ ਕ ੇਉਹ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਸਹਣ ਸਵਿੱ ਚ ਪ੍ੈ ਸਗਆ 
ਸਕ ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਜ  ਨੂਿੰ  ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਡਰਾਉਣਾ ਭੂਤ  ਮਝਦਾ ਹਾਂ, 
ਇਿੱ ਡਾ ਸਕਰਪ੍ਾਲੂ ਹੈ ਸਕ  ਦੀਵ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਪ੍ਾਪ੍ੀ, ਪ੍ੁਿੰ ਨਾਤਮਾ,  ਭ ਨੂਿੰ  ਆ ਰਾ ਸਦਿੰ ਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉ  ਸਕਰਪ੍ਾ  ਾਗਰ 
ਦੀ ਸਮਹਰ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ  ਕਦਾ?  

ਆਪ੍ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਦੁਨੀਆਂ ਆਦਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱ ਥੋਂ  ਤ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਉ  ਦਾ ਮਨ  ਚਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਨੂਿੰ   ੁਤੇ ਹੀ ਸਤਆਰ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇ  ਤੁਿੱ ਕ ਦੇ ਪ੍ਸਵਿੱ ਤਰ ਭਾਵ ਨੇ ਇ  ਡੁਬਦੇ  ਪ੍ੁਰਖ ਨੂਿੰ  
 ਹਾਰਾ ਸਦਿੱ ਤਾ। 



ਇਿੱ ਕ ਰਾਤ ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਵਰਖਾ ਨੇ ਉਹ ਤਰਥਿੱ ਲੀ ਮਚਾਈ ਸਕ 
ਕੈਦੀ ਨੂਿੰ  ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ।  

 

 



ਅਰ ਇ   ੋਚ ਸਵਿੱ ਚ  ਾਰੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ ਸਕ ਮੈਂ ਪ੍ਾਪ੍ੀ ਹਾਂ ਤੇ 
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ  ਭ ਨੂਿੰ   ਹਾਰਾ ਸਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਨੂਿੰ  ਵੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ 
ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਾਪ੍ ਵੀ ਸਖਮਾਂ ਹੋ  ਕਦੇ ਹਨ? ਇਨਹ ਾਂ  ੋਚਾਂ ਦਾ 
ਫਲ ਇਹ ਹਇੋਆ ਸਕ ਇ  ਪ੍ਾਪ੍ੀ ਦੇ ਸਦਲ ਸਵਿੱ ਚ  ਿੱ ਚਾ ਪ੍ਛਤਾਵਾ 
ਆਇਆ ਤ ੇਹਿੱ ਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਿੱ ਗਾ,”  ਹੇ ਅਕਾਲ ਪ੍ੁਰਖ! 
ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੀ ਜੁਆਨੀ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਕਈ ਆਦਮੀ ਬੇਦੋਸ਼ ਮਾਰੇ ਤ ੇ
 ੈਂਕੜੇ ਇ ਤਰੀਆਂ ਸਵਧਵਾ ਤੇ ਅਣਸਗਣਤ ਬਾਲ ਅਨਾਥ ਕੀਤੇ। ਤੇਰੀ 
ਸ ਰਸ਼ਟ੍ੀ ਨੂਿੰ  ਦੁਿੱ ਖ ਸਦਿੱ ਤਾ ਤੇ ਛੇਕੜ ਪ੍ਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਸਜ  ਨੇ ਮੈਨੂਿੰ  ਧਾੜਵੀ 
ਤੋਂ  ਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ  ੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਸਗਆ। 



 

 

 

 

 

 

 ਹੇ ਸਪ੍ਤਾ! ਮੈਥੋਂ ਵਧ ਕੇ ਪ੍ਾਪ੍ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਿੰ ਭੀ ਨਰਕ ਦੇ ਜੋਗ ਹਾਂ 
ਪ੍ਰ ਆਪ੍ ਬਖਸਸ਼ਿੰ ਦ ਹੋ, ਮੈਨੂਿੰ  ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ ।“ ਇ  ਪ੍ਰਕਾਰ ਢੇਰ ਸਚਰ 
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸਰਹਾ। 

 ਕੁਝ ਸਦਨ ਹੋਏ ਫੇਰ ਉਹੋ ਪ੍ੋਥੀ ਪ੍ੜਹਨ ਲਿੱ ਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਸੜਹਆ: 

        ਜਾ ਕਉ ਮੁ ਕਲ ਅਸਤ ਬਣੈ ਢੋਈ ਕੋਇ ਨਾ ਦਇੇ 

        ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁ ਮਨਾ  ਾਕ ਸਭ ਭਸਜ ਖਲੇ 

         ਭੋ ਭਜ ੈਆ ਰਾ ਚੁਕੈ  ਭੁ ਅ ਰਾਓ  

      ਸਚਸਤ ਆਵੇ ਉ  ਪ੍ਾਰਬਰਹਮ ਲਗ ੈਨਾ ਤਤੀ ਵਾਊ॥1  ॥ 



 
ਇਹ  ਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ੜਹ ਕੇ ਕੈਦੀ ਨੂਿੰ  ਵਿੱ ਡਾ ਆਨਿੰ ਦ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਇਆ ਤੇ 
ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਸਵਿੱ ਚ ਹੀ ਕਸਹਣ ਲਿੱ ਗਾ ਸਕ ਅਿੱ ਗੇ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂਿੰ  
ਅਸਤ ਦੁਖੀ  ਮਝਦਾ  ਾਂ ਪ੍ਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਨਿੰ ਦਤ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ  ਭ 
 ਿੰ ਕਟ੍ ਸਨਸਵਰਤ ਹੋ ਗਏ ਸਜ  ਦਾ ਕਾਰਨ ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ੁਰ ਭਰੋ ਾ 
ਤੇ ਉ  ਦੀ ਸਬਅਿੰ ਤ ਦਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਦਲ ਜੋ  ਮੁਿੰ ਦਰ ਦੀਆ ਂ
ਲਸਹਰਾਂ ਵਾਂਗ ਡੋਲ ਸਰਹਾ  ੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਇ  ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਤਾਰ 
ਪ੍ੁਰ ਭਰੋ ਾ ਕਰਕੇ  ਿੱ ਚੇ ਪ੍ਾ  ਪ੍ਛੁਤਾਵੇ ਤੇ ਉਪ੍ਾ ਨਾ ਥੋਂ ਇਹ 
ਅਪ੍ਰਾਧੀ  ੁਖੀ ਹੋ ਸਗਆ ਤੇ ਉ  ਦੇ  ਭ  ਿੰ ਕਟ੍ ਸਨਸਵਰਤ ਹੋ ਗਏ। 
ਸਦਨੋਂ -ਸਦਨ ਪ੍ਾਠ ਸਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁਿੰ ਦਾ ਸਗਆ ਪ੍ਰ ਇਿੱ ਕ ਗਰਿੰ ਥੀ 
 ਦਵਾ ਕੇ ਉ  ਥੋਂ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ  ਮਝਦਾ। ਇਨਹ ਾਂ ਗਿੱਲਾਂ ਦਾ 
ਫਲ ਇਹ ਹਇੋਆ ਸਕ ਕਦੈੀ ਦਾ ਵਰਤੋਂ-ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹ ੋ
ਸਗਆ। ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਸਮਿੱ ਠਾ ਬੋਲੇ, ਸਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੇ।  ਭ ਲੋਕ 
ਹੈਰਾਨ  ਨ ਸਕ ਇਹ ਅ ਚਰਜ ਖਡੇ ਕੀ ਵਰਤ ਗਈ ਜੋ ਇ  ਦਾ 
ਅਸਜਹਾ ਵਟ੍ੀਜ ਸਗਆ। 

    



 ਇ  ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਦਨ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸ ਿੰ ਘ ਨੇ ਰੁਹਤਾ  
ਆ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। 



ਦਵਾਵਾਂ ਦਰਮਲਾਂ  ਭ ਅਫਲ ਗਈਆਂ। ਜਦ ਅਿੱ ਧੀ ਰਾਤ ਤੀਕ ਨੀਂਦ 
ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪ੍ੁਰਖ ਅਿੱ ਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਕ ਹੇ ਕਰਤਾਰ! 
ਮੈਨੂਿੰ  ਨੀਂਦ ਬਖ਼ਸ਼। ਝਿੱਟ੍ ਅਿੱ ਖ ਲਿੱ ਗ ਗਈ ਤੇ  ਵੇਰੇ ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉੱਠੇ। 
ਵਜ਼ੀਰ ਸਧਆਨ ਸ ਿੰ ਘ  ਦਾ ਕੇ ਬੋਲੇ,” ਰਾਜਾ ਜੀ, ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ 
ਬੇਨਤੀ  ੁਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂਿੰ  ਆਰਾਮ ਬਖ਼ਸਸ਼ਆ। ਮੈਂ ਅਿੱ ਜ ਉ  ਸ ਰਜਣਹਾਰ 
ਦੇ ਧਿੰ ਨਵਾਦ ਸਵਿੱ ਚ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹਾਂ ਸਕ ਇਿੱ ਕ ਭਾਰੇ ਕੈਦੀ ਨੂਿੰ  ਛੁਟ੍ਕਾਰਾ 
ਸਦਆਂ। 



ਰਾਜਾ ਬੋਸਲਆ,”  ਿੱ ਚੇ ਪ੍ਾਤਸ਼ਾਹ! ਇ  ਸਕਲਹੇ  ਸਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਧਾੜਵੀ 
 ਰਦਾਰ ਕੈਦ ਹੈ। ਉ  ਦੀ ਕੈਦ ਵੀ ਕਰੜੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ੍ ਦੀ ਸਮਹਰ 
ਦੇ ਯੋਗ ਇ  ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ  ਦਾ ਹੁਕਮ ਹ ੋਸਗਆ। ਝਿੱਟ੍ 
ਕੈਦੀ ਨੂਿੰ  ਛੁਟ੍ਕਾਰੇ ਦੀ ਖੁ਼ਸ਼ਖ਼ਬਰੀ  ੁਣਾਈ ਗਈ ਅਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ 
ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਪ੍ ਨੇ ਹਿੱ   ਕੇ  ਪ੍ੁਿੱ ਸਛਆ,” ਸਕਉਂ ਭਾਈ ਅਜੇ ਸ ਿੱ ਧਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈਂ ਸਕ ਨਹੀਂ? ਇ  ਦ ੇਉੱਤਰ ਸਵਿੱ ਚ ਉ  ਨੇ ਕੈਦਖਾਨੇ  ਦਾ 
 ਾਰਾ  ਮਾਚਾਰ  ੁਣਾ ਕੇ ਸਕਹਾ ਸਕ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ੍ ਦੀ ਸਕਰਪ੍ਾ 
ਨਾਲ ਮੈਂ ਧਾੜਵੀ ਤੋਂ  ਰਦਾਰ ਬਸਣਆ ਤੇ ਆਪ੍ ਦੀ ਹੀ ਕੈਦ ਸਵਿੱ ਚ 
ਆਪ੍ਣੇ  ਿੱ ਚੇ ਸਪ੍ਤਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮਨੂੈਿੰ  
 ਿੱ ਚੀ ਖੁ਼ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਾਸਹਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਵਚ ਮਗਨ ਹੈ। 
ਇ  ਕੈਦ ਤੋਂ ਹੀ ਉ ਦੀ ਬੇਅਿੰ ਤ ਦਇਆ ਨਾਲ ਖਲਾ ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 
ਅਿੰ ਤ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਮਹਾਂਭੌਜਲ ਤੋਂ ਉ  ਨੇ ਛੁਟ੍ਕਾਰਾ ਬਖ਼ਸ਼ਣਾ ਹੈ। 

    ਮਹਾਰਾਜਾ ਗਿੱਲਾਂ  ੁਣ ਕੇ ਵਿੱ ਡਾ ਪ੍ਰ ਿੰ ਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉ  ਨੂਿੰ  ਫੇਰ 
 ਰਦਾਰੀ ਦੇਣ ਲਿੱ ਗਾ। ਪ੍ਰ ਉ ਨੇ ਨਿੱ ਕ ਨਾ ਧਸਰਆ ਭਾਵ ਉ  ਨੇ 
 ਰਦਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ। 



   ਸਪ੍ਆਰੇ ਪ੍ਾਠਕੋ! ਰਤਾ  ੋਚੋ ਸਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ੁਰ ਸਨਸ਼ਚਾ ਕਰਨਾ 
ਤੇ ਉ  ਦੀ  ੇਵਾ ਸਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਮਨ ਨੂਿੰ  ਸਕਿੱ ਡੇ ਸ਼ਾਂਤੀਦਾਇਕ 
ਹਨ। ਦੁਿੱ ਖ,  ਿੰ ਕਟ੍, ਕਸ਼ਟ੍ ਕੁਝ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਭਾ ਦੇ। ਕਦੀ 
ਸਕ ੇ ਮਨਮਤੀਏ ਦੀ ਇ  ਗਿੱਲ ਪ੍ੁਰ ਨਾ ਪ੍ਤੀਆ ਨਾ ਕਰੋ 
ਸਕ,”ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ  ਕਰਨੀ ਸਵਅਰਥ ਹੈ।  ਦਾ ਇ  ਗਿੱਲ ਨੂਿੰ  ਚੇਤੇ ਰਿੱ ਖ ੋ
ਸਕ ਰਿੱ ਬ  ਾਡਾ ਸਦਆਲੂ ਸਪ੍ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅ ੀਂ ਭੁਿੱ ਲਣਹਾਰ ਪੁ੍ਿੱ ਤਰ ਹਾਂ । 

        ਜੈ ਾ ਭਾਲਕੁ ਭਾਇ  ੁਭਾਈ ਲਖ ਅਪ੍ਰਾਧ ਕਮਾਵੈ॥ 

      ਕਸਰ ਉਪ੍ਦੇਸ਼ ਸਝੜਕੇ ਬਹੁਭਾਤੀ ਬਹੁਸੜ ਸਪ੍ਤਾ ਗਸਲ 
ਲਾਵੇ॥ 

   ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ  ਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰ ਉ  ਨੂਿੰ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਿੰ ਜੀ ਵੀ ਉ  ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦ ਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ 
ਵਾਕ ਹੈ : 

              ਾਵ ਰਹੇ  ੁਨ ਲੇਹੁ  ਭੈ 

           ਸਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਸਤਨਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਾਇਓ॥ 



ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਥੋੜਹੇ ਸਦਨ ਹੈ। ਅਿੰ ਤ ਨੂਿੰ  ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹੇ 
ਚਿੱ ਲਣਾ ਹੈ, ਸਜਿੱ ਥੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕਿੰ ਮਾਂ ਦਾ ਸਨ ਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ 
 ਦਾ ਦੀ ਖੁ਼ਸ਼ੀ ਜਾਂ ਚੁਰਾ ੀ ਲਿੱ ਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਨਰਕ। ਤਾਂ ਤੇ ਭਲਾ 
ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਉ  ਪ੍ਾਪ੍ੀ ਵਾਂਗੂ ਇ ੇ ਜਗਤ ਸਵਿੱ ਚ ਸਪ੍ਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਾਪ੍ 
ਬਖ਼ਸ਼ਾ ਕੇ ਕੁਝ ਭਜਨ ਰੂਪ੍ੀ ਖੇਪ੍ ਲਿੱ ਦ ਲਓ। ਜਗਤ ਦਾ ਸਵਹਾਰ 
ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਰਿੱ ਖੋ ਅਤੇ ਮਨ ਕਰਦਾਰ ਵਿੱ ਲ ਰਿੱ ਖੋ ਅਰ  ਦੀਵ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 
ਕਰੋ।  

 
   ਸਤਆਰ ਕਰਤਾ  

     ਿੰ ਦੀਪ੍ ਸ ਿੰ ਘ  

    ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ ਮਾ ਟ੍ਰ  

     .ਹ. . ਸਭਿੰ ਡੀ ਔਲਖ (ਅਿੰ ਸਮਰਤ ਰ) 


