
somvwr 14 AkqUbr 2019 qoN AYqvwr 2019 q`k 

15.10.19 mMglvwr: - k`qk dI sMgRWd dw idn hY[ 

16.10.19 bu~Dvwr: - 4.30 vzy: - swD sMgq v`loy sRI suKmnI swihb dy pwT 4.30 vzy hoxgy 
, rihrws dy pwT auprMq dIvwn s`jxgyy hjUrI jQw kIrqn krygw  Aqy swrI hovygI  

17.10.19 vIrvwr: - 6.00 v`zy: - rihrws swihb dy pwT hoxgy auoprMq hzUrI jQw Sbd 
kIrqn krygw Aqy swrI syvw hovygI[ 

18.10.19 Sukrvwr:-  

10.00 vzy: - swD sMgq v`loN sRI guru gRMQ swihb jI gurg`dI idvs dy pRQwey sRI AKMf pwT swihb 
10.00 vzy ArMB hoxgy swrI syvw hovygI[  

19.10.19 Sincrvwr: -  

11.00 v`jy: - s Avqwr isMG kulwr v`loN suKmnI swihb dy pwT hoxgy Aqy swrI syvw hovygI[ 

4.00 vzy: - Swm nUM bIbIAW ismrn krngIAW[ 

20.10.19 AYqvwr: -  

10.00 vzy: - swD sMgq v`loN sRI guru gRMQ swihb jI gurg`dI dy sbMD iv`c rKwey hoey sRI AKMf 
pwT swihb dy Bog 10.00 vzy pYxgy Aqy swrI syvw hovygI, bwAd ’c hzUrI jQw kIrqn krygw, 
s vIirMdr isMG jKmI hwjrI krngy [ bIbI AmrjIq kOr Aqy sv pRmjIq isMG jI dI spu~qrI 
dw AnMd kwrj hY [ 

20 AkqUbr joqI joq sRI guru hirrwey jI 

20 AkqUbr gurg`dI sRI guru hirikRSn swihb jI 

21 AkqUbr joqI joq sRI guru goibMd isMG jI 

27 AkqUbr bMdI CoV idvs (idvwlI) 

29 AkqUbr jnm idn Bgq nwm dyv jI 

31 AkqUbr ShIdI BweI byAMq isMG jI 

01 nvMbr Sukrvwr s AmrIk isMG jI dI spuqRI dw AnMd kwrj hY[ 

02 nvMbr Cincrvwr rwj cOhwn dI spuqRI dw AnMd kwrj hY[  

9 nvMbr Cincrvwr: - kIrqn drbwr ikau AweI rqn dy jQy vl̀oN Swm nUM 6.30-8.30 kIrqn hovygw[ 

10 nvMbr AYqvwr: - swD sMgq v`loN Swm nUM 6.30 gurU nwnk dy 550 swlW dy Awgmn dy sbMD ivc̀ AKMf pwT ArMB hoxgy 

12 nvMbr :- swD sMgq v`loN inSn sihb dI syvw 11.00 vj̀y hovygI 

12 nvMbr 2019:- rKwey hoey gurU nwnk dy 550 swlW  dy Awgmn dy sbMD ivc̀ AKMf pwT dy Bog 6.00 v`jy pYxgy hzUrI jQw kIrqn krygw 

bwAd ivc̀ pMjwbI skUl dy bc̀y hwjrI Brngy[ 

15 nvMbr Sukrvwr:-bIbI hrijMdr kOr sMDr Aqy pirvwr v`loN gurU nwnk dy Awgmn dy sbMD ivc̀ AKMf pwT 10.00 vj̀y ArMB hoxgy Aqy 

swrI syvw iqMny idn hovygI 

17 nvMbr :- bIbI hrijMdr kOr Aqy pirvwr v`loN gurU nwnk dy Awgmn dy sbMD ivc̀ rKwey hoey AKMf pwT dy Bog 10.00 v`jy pYxgy bIbI 

nvdIp kOr pRcwrk hwzrI Brngy[ 

ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਬੰਦੀਛੋੜ ਦਦਵਸ 
Source: Bhai Gurvinderpal Singh Batala 



ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਵਵਚ ਦੀਵਾਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਾਂਵਾਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਵ ੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ  ਮੇਂ ਲੱਛਮੀ ਪੂਜਾ ਜਾਾਂ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਪੂਜਾ 

ਵਾਲੇ ਪਰ ੰਗ ਨਾਲ ਦਰੂ ਤਕ ਦਾ ਵੀ ਵਾ ਤਾ ਨਹੀ ਾਂ। ਵ ੱਖਾਾਂ ਵਵਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਵਤਉਹਾਰ ‘ਬੰਦੀਛੋੜ ਵਦਵ ’ ਦੇ ਨਾਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹਰੂ ਹੈ ਅਤ ੇਇ  ਵਦਨ ਵ ੱਖ ਜਗਤ 

ਆਪਣੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਵਤਹਾ  ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਵਦਆਾਂ ਮਾਣ ਮਵਹ ੂ  ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇ  ਵਦਨ ਨੰੂ ਖੂਬ ਚਾਵਾਾਂ ਤੇ ਖੇਵੜਆਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਾਂਦਾ ਹੈ।  

 

ਇ  ਵਦਨ  ੂਰਬੀਰ ਵ ੰਘਾਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਹੀਦਾਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਵਮਰਤ ਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਪੂਰੇ ਵ ੱਖ-ਜਗਤ ਵਵਚ ਵਵਸ਼ੇਸ਼  ਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਕੀ ਹਨ ਉਹ 

ਕਾਰਨ ਵਜ  ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਅੰਵਮਰਤ ਰ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਗੂੜਹਾ  ੰਬੰਧ ਜੁੜ ਵਗਆ ਹੈ?  ਰੀ ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ  ਾਵਹਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਮੁਗ਼ਲ  ਰਕਾਰ 

ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਕਰਾਰ  ਨ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ  ਰੀ ਗੁਰ ੂਹਵਰਗੋਵਬੰਦ  ਾਵਹਬ ਨੇ  ਮੂਹ ਵ ੱਖਾਾਂ ਨੰੂ ਹਕੁਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵਕ  ੰਗਤਾਾਂ ਗੁਰ-ੂਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਾਂ ਲਈ ਆਉਣ 

 ਮੇਂ ਘੋੜੇ, ਸ਼ ਤਰ, ਆਵਦ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਦੁ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਤਆਰ-ਬਰ-ਵਤਆਰ ਰਵਹਣ। ਗੁਰ ੂ ਾਵਹਬ ਨੇ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਾਂ 

ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੀਆਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਾਂ, ਵਜ  ਨਾਲ  ੰਗਤਾਾਂ ਵਵਚ ਜ਼ੁਲਮ ਵਵਰੁੱਧ ਡਟਣ ਲਈ ਜੋਸ਼ ਠਾਠਾਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਵਪਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਾਂਗੀਰ ਗੁਰ ੂ ਾਵਹਬ 

ਦੀ ਵਧਦੀ ਪਰਵਤਸ਼ਠਾ ਅਤੇ  ੈਵਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਵਗਆ। ਉ  ਨੇ ਗੁਰ ੂ ਾਵਹਬ ਨੰੂ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜ ਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਵਕਲਹੇ  ਵਵਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਵਦੱਤਾ, ਵਜੱਥੇ 

ਪਵਹਲਾਾਂ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਾਂ ਨੀਤੀਆਾਂ ਦਾ ਵਵਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਹੰਦ ੂਰਾਜਪੂਤ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਕੈਦ  ਨ।  ੰਗਤਾਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਵਕਲਹੇ  ਵੱਲ 

ਵਹੀਰਾਾਂ ਘੱਤ ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵ ੱਖ ਗੁਰ ੂ ਾਵਹਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦੀ ਤਾਾਂਘ ਕਰਨ ਲੱਗ ਵਪਆ। ਵ ੱਖਾਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਅਤੇ  ਾਈ ਾਂ ਮੀਆਾਂ ਮੀਰ ਦੀਆਾਂ 

ਨ ੀਹਤਾਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨ ਕ ੇਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰ ੂ ਾਵਹਬ ਨੰੂ ਵਰਹਾਅ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੇ ਤਦ ਤਕ ਵਰਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਾਂਹ ਕਰ ਵਦੱਤੀ ਜਦ 

ਤਕ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਦੀ ੫੨ ਰਾਜੇ ਵੀ ਛੱਡ ਨਹੀ ਾਂ ਵਦੱਤੇ ਜਾਾਂਦੇ। ਜਹਾਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨਾਾਂਹ-ਨੱੁਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਵਲਆ ਵਕ ਵਜਹੜਾ ਗੁਰ ੂਜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ 

ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਨਕਲੇਗਾ ਉਹ ਵਰਹਾਅ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਗੁਰ ੂ ਾਵਹਬ ਨੇ ੫੨ ਕਲੀਆਾਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਵ ਲਵਾਇਆ ਵਜ  ਨੰੂ ਫੜ ਕੇ  ਾਰੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਨਕਲ ਆਏ। ਜਦ ਗੁਰ ੂ ਾਵਹਬ ਅੰਵਮਰਤ ਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 

’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਾਂ ਉ  ਵਦਨ ਕੁਦਰਤੀ ਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਹੀ ਵਦਨ  ੀ ਤਾਾਂ  ੰਗਤਾਾਂ ਨੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ, ਆਵਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਵਮਠਾਈਆਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਾਂ 

ਮਨਾਈਆਾਂ। ਇ  ਤਰਹਾਾਂ ਇ  ਵਦਹਾੜੇ ਨੰੂ ‘ਬੰਦੀਛੋੜ ਵਦਵ ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਵਪਆ।  

 

ਬਾਅਦ ਵਵਚ  ਮੇਂ ਦੀ ਮੁਗ਼ਲ  ਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਬੰਦੀਛੋੜ ਵਦਵ ’ ਮਨਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਵਦੱਤੀ ਅਤ ੇ ਵ ੱਖਾਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। 

ਅਠਾਰਹਵੀ ਾਂ  ਦੀ ਵਵਚ ‘ਗੁਰਮਤੇ’ ਦੀ  ੰ ਥਾ  ਰਬੱਤ ਖਾਲ ੇ ਦੇ ਜੋੜ¬ਮੇਲੇ, ਵੈ ਾਖੀ ਜਾਾਂ ‘ਬੰਦੀਛੋੜ ਵਦਵ ’ ’ਤੇ ਹੀ ਬੁਲਾਉਾਂਦੀ  ੀ।  ੰਨ ੧੭੩੮ ਈ. ਵਵਚ ਭਾਈ 

ਮਨੀ ਵ ੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ  ੂਬੇਦਾਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੰੂ ਟੈਕ  ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰਪੁਏ ਦੇਣੇ ਮੰਨ ਕੇ ਅੰਵਮਰਤ ਰ ਵਵਚ ‘ਬੰਦੀਛੋੜ ਵਦਵ ’ ਮਨਾਉਣਾ ਤੈਅ ਕਰ 

ਵਲਆ। ਵ ੱਖਾਾਂ ਦੇ ਮਨਾਾਂ ਵਵਚ ਇ  ਵਦਨ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਵਹਰ  ੀ। ਉਧਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਚਾਲ  ੀ ਵਕ ਇ  ਤਰਹਾਾਂ ਨਾਲ ਵ ੱਖਾਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ 

ਹੋ  ਕੇਗਾ ਅਤ ੇ ਾਡੀਆਾਂ ਫ਼ੌਜਾਾਂ ਉਨਹਾਾਂ ਉਪੱਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਵ ੱਖਾਾਂ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਵਵਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ  ਕਣਗੀਆਾਂ। ਪਰ ਵ ੱਖ  ੰਗਤਾਾਂ ਨੰੂ  ੂਬੇਦਾਰ ਦੀ 

ਚਾਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ  ੀ ਵਜ  ਕਰਕ ੇਅੰਵਮਰਤ ਰ ਵਵਚ ਇ  ਵਦਹਾੜੇ ’ਤੇ ਬਹਤੁ ਘੱਟ ਹੀ  ੰਗਤ-ਇਕੱਠੀ ਹੋ  ਕੀ ਵਜ  ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵਕ ਘੱਟ 

 ੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰ ੂਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਵਚ ਮਾਇਆ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਜਮਹਾਾਂ ਹੋ  ਕੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਵ ੰਘ ਜੀ ਨੇ  ੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਵਤ ਹੋਏ ਤੇ ਇ  ਵਦਹਾੜੇ ਦੀ 

ਘੱਟ ਰੌਣਕ ਅਤ ੇਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਟੈਕ  ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਾਂਹ ਕਰ ਵਦੱਤੀ ਵਜ  ਕਰਕ ੇਭਾਈ  ਾਵਹਬ ਜੀ ਨੰੂ ਵਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇ ਲਾਮ 

ਮੱਤ ਨੰੂ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਪਰ ਭਾਈ  ਾਵਹਬ ਜੀ ਵਨਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਵਵਚਰੇ। ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਇ ਲਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਤ ਕਬੂਲਣ ਨੰੂ ਪਵਹਲ ਵਦੱਤੀ। ਭਾਈ  ਾਵਹਬ 

ਜੀ ਨੰੂ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ। ਇ  ਤਰਹਾਾਂ ਭਾਈ  ਾਵਹਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ ‘ਬੰਦੀਛੋੜ ਵਦਵ ’ ਦੇ ਇਵਤਹਾ  ਵਵਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਰੰਗ ਭਰ ਕੇ ਇ  

ਵਦਹਾੜੇ ਨੰੂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲ ਾਈ ਰੰਗ ਵਦੱਤਾ।  

 

ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ‘ਬੰਦੀਛੋੜ ਵਦਵ ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਹਰ ਤਰਹਾਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬੰਧਨਾਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਅਤ ੇਅਵਗਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨਹੇਰਾ ਦਰੂ ਕਰ ਕੇ ਵਗਆਨ ਪਰਕਾਸ਼ 

ਫੈਲਾਉਣਾ। ਅੰਵਮਰਤ ਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ‘ਬੰਦੀਛੋੜ ਵਦਵ ’ ਦੇ ਨਾਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸ਼ਹਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇ  ਵਦਨ  ਰੀ ਦਰਬਾਰ  ਾਵਹਬ ਵਵਖੇ ਭਾਰੀ ਜੋੜ-ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 

ਇ  ਵਦਨ  ਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਾਂ ਅਤ ੇਗੁਰ-ੂਘਰਾਾਂ ਵਵਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਦਲਾਾਂ ਵਵਚ ਵਗਆਨ ਦੇ ਦੀਪਕ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ 

ਅ ੀ ਾਂ ਅੱਜ ਵਵਹਮਾਾਂ-ਭਰਮਾਾਂ, ਅੰਧਵਵਸ਼ਵਾ ਾਾਂ, ਕਰਮਕਾਾਂਡਾਾਂ ਅਤੇ ਪਾਖੰਡਾਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਖਲਾ ੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋ  ਕੀਏ। ਇ  ਤਰਹਾਾਂ ਕਰਕ ੇਹੀ  ਾਡੇ 

ਗੁਰ ੂ ਾਵਹਬ ਦੇ ਸ਼ੁਭ-ਵਦਹਾੜੇ ਅਤ ੇਵ ੱਖ  ੂਰਬੀਰਾਾਂ ਦੇ ਖੂਨੀ  ਾਕੇ ਮਨਾਏ  ਫ਼ਲ ਹੋ  ਕਣਗੇ, ਵਰਨਾ ਅ ੀ ਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹਰ  ਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈਏ, ਵਜੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ 

ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਏ ਪਰ ਜਦ ਤਕ  ਾਡੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਇਨਹਾਾਂ ਭਰਮਾਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ  ਾਡੇ ਵਹਰਦੇ-ਘਰ ਵਵਚ ਪਰਭੂ ਦਾ ਵਗਆਨ ਰਪੂੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦਾ ਓਦੋਂ ਤਕ 

 ਾਡੀ ਮਨਾਈ ਦੀਵਾਲੀ ਬੇਅਰਥ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਰਪੂਾਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਰੋਸ਼ਨੀ  ਾਡੇ ਮਨਾਾਂ ਦੇ ਹਨਹੇਵਰਆਾਂ ਨੰੂ ਦਰੂ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ  ਕਦੀ। ਗੁਰ-ੂਘਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਵਚ ਮਨਾਈ 

ਦੀਵਾਲੀ ਗੁਰ ੂ ਾਵਹਬਾਨ ਦੀਆਾਂ ਵ ੱਵਖਆਵਾਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਹੀ  ਫ਼ਲ ਹੋ  ਕਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਵਚ ਜਗੇ ਵਗਆਨ-ਪਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦੀਪਕਾਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅ ੀ ਾਂ ਰਹੂਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰ  ਕਦੇ ਹਾਾਂ, ਇ  ਦੇ ਉਲਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੰੂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਦ ੂਰੀ  ੰ ਾਰਕ ਖੁਸ਼ੀ ਇਕ ਵਵਖਾਵਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਹੈ, ਮਨ ਨੰੂ ਝੂਠੀ ਤ ੱਲੀ ਹੈ। 

 
 

 

 

 


