
Prayer to Guru Granth Sahib

ਗੁਰੂਗੁਰੂਗੁਰੂਗੁਰੂ    ਗ�� ਥਗ�� ਥਗ�� ਥਗ�� ਥ ਸਾਿਹਬਸਾਿਹਬਸਾਿਹਬਸਾਿਹਬ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਸਨਮੁੱਖਸਨਮੁੱਖਸਨਮੁੱਖਸਨਮੁੱਖ ਇੱਕਇੱਕਇੱਕਇੱਕ ਜੋਦਜੋਦਜੋਦਜੋਦੜੀ  

ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਉ� 

ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪ�ੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਿਸ�ਘ ਜੀ, ਿਜਹਨ" ਨ#  ਆਪ ਜੀ ਦੇ  ਸਿਤਕਾਰ ਨੂ�  ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਖੌਤੀ 

ਡੇਰੇਦਾਰ" ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਮਹ� ਤ", ਿਸਆਸਤਦਾਨ" ਨੂ�  ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਿਸ�ਘਾਸਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਖੌਤੀ 

ਅਸ਼ਲੀਲ ਗ��ਥ ਨੂ�  ਅਸਥਾਪਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਪੀਲ" ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨ" ਡੇਰੇਦਾਰ" ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ 

ਨਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਅ�ਨ#  ਹੋਏ ਿਸਅਸਤਦਾਨ" ਨ#  ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਜਨਸ�ਘੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਆਪਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦਾ 

ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠ"ਿਦਆਂ, ਆਪਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਰਸ਼ਨ ਿਸ�ਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੂ�  ਆਪਣੇ ਪ� ਥ ਿਵਚ0 ਛੇਕਣ ਦਾ 

ਐਲਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹ�ੈ 

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਉ, ਆਪ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ� ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ�ਮ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਤ0 ਕੋਈ ਲੁਕਾਅ ਨਹ5� ਇਸ ਲਈ 

ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਤਰ6" ਆਪ ਜੀ ਨ#  ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਪ�ੋ. 

ਦਰਸ਼ਨ ਿਸ�ਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂ�  ਲਵ-ਕੁਸ਼ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅਖਵਾਉਣ ਿਵੱਚ ਫਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਮ-ਮਾਰਗੀਆਂ ਅੱਗੇ 

ਝੁਕਣ ਦੀ ਥਾਏ,ਂ ਗੁਰਮਿਤ ਦਾ ਬੜੀ ਹੀ ਜੁਰੱਅਤ ਅਤੇ ਪ�ਪੱਕਤਾ ਨਾਲ ਸਟ9ਡ ਲੈਣ ਦਾ ਬੱਲ ਅਤੇ ਉਦਮ 

ਬਖਿਸ਼ਆ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਸੇ ਤਰ6" ਸਾਨੂ�  ਵੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼,ੋ ਤ" ਿਕ ਅਸ5 ਵੀ ਗੁਰਮਿਤ ਦੇ ਿਸਧ"ਤ" 

ਉਪਰ ਿਦ�ੜਤਾ ਨਾਲ ਪਿਹਰਾ ਦੇ ਸਕੀਏ� 

ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਉ, ਇੱਕ ਡਰ ਮਨ ਿਵੱਚ ਬੜਾ ਸਤਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨ" ਅਖੌਤੀ ਪ� ਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹ;ਸਲੇ, 

ਸਾਡੀ ਮਾਨਿਸਕ ਕਮਜੋਰੀ ਕਾਰਣ ਬੜੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਨ� ਇਹ ਤ" ਹੁਣ ਗੁਰਮਿਤ  ਦੇ ਪ�ਚਾਰ ਸਮਾਗਮ" ਿਵੱਚ ਹੀ 

ਆਪਣੇ ਗੁ� ਿਡਆਂ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼" ਰਾਹ5 ਰੁਕਾਵਟ" ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ� ਹੁਣ ਤ" ਇਹਨ" ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਪ� ਥਕ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 

ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਕੇ ਗੁਰਮਿਤ ਸਾਮਾਗਮ" ਉਪਰ ਪਾਬ�ਦੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹ,ੈ ਜਦਿਕ ਅਖੌਤੀ ਡੇਰੇਦਾਰ" ਦੇ 

ਸਮਾਗਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ�ਸਤੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ� ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦਾ ਆਗੂ ਇੱਕ 

ਚਲਾਕ ਿਬਹਾਰੀ, ਲ"ਬਾ ਨਾਮ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਲੂਤੀਆਂ  ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਤ0 ਪਿਹਲ" ਭਾਈ 

ਗੁਰਬਖਸ਼ ਿਸ�ਘ ਜੀ ਕਾਲਾਅਫਗਾਨਾ, ਜੋਿਗ�ਦਰ ਿਸ�ਘ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ�ੋ.ਦਰਸ਼ਨ ਿਸ�ਘ ਜੀ ਨੂ�  ਆਪਣੇ 

ਪ� ਥ ਿਵਚ0 ਛੇਕਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਖੇਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ� ਭਾਵ<ਿਕ ਆਮ ਿਸੱਖ ਸ�ਗਤ" ਵਲ0  ਇਹਨ" ਅਖੌਤੀ 

ਹੁਕਮਨਾਿਮਆਂ ਨੂ�  ਸ਼ਰੇਆਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹਨ" ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂ�  ਮੂ�ਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ� ਆਪ ਜੀ ਭਲੀ 
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ਭ"ਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ੋਿਜਹੀਆਂ ਪ� ਥ ਿਵਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਹਰਕਤ" ਕਾਰਣ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂ�  

ਿਕਸ ਤਰ6" ਿਘਨਾਉਣੇ ਢ�ਗ" ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ� ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹਨ" ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਇੱਥੇ 

ਹੀ ਰੁਿਕਆ ਨਹ5, ਸਗ0 ਹੁਣ ਤ" ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੁਰਿਸੱਖ" ਨੂ�  ਅਗਾ> ਵਾਰਿਨ� ਗ" ਦੇ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ� 

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਤੌਖਲਾ ਬੜਾ ਸਤਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਆਪਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਤਕਾਰ ਨੂ�  

ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਿਸੱਖ" ਨੂ�  ਇਸੇ ਤਰ6" ਹੀ ਛੇਿਕਆ ਜ"ਦਾ ਿਰਹਾ ਤ" 

"ਪ� ਥ ਨਾ ਰਹਾ ਤੋ ਗ�� ਥ ਕੌਣ ਮਾਨ# ਗਾ" 

 ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਿਵਲੱਖਣ ਿਸਧ"ਤ" ਉਪਰ ਪਿਹਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਬਚੇਗਾ? 

 ਇਸ ਲਈ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਉ, ਸਾਨੂ�  ਸਾਿਰਆਂ ਨੂ�  ਇਹ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ੋ ਿਕ ਅਸ5 ਪ�.ੋ ਦਰਸ਼ਨ ਿਸ�ਘ ਜੀ 

ਖਾਲਸਾ ਵਲ0  ਗੁਰਮਿਤ ਚੇਤ�ਨਤਾ ਲਈ ਆਰ� ਭੀ ਲਿਹਰ ਨੂ�  ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੀਏ� ਆਪ 

ਜੀ ਨ#  ਇਸੇ ਤਰ6" ਅ�ਗ-ਸ�ਗ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹ�ੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਜੋਦੜੀ ਕਰਿਦਆਂ ਕੋਈ 

ਗੁਸਤਾਖੀ ਭਿਰਆਂ ਸ਼ਬਦ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤ" ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਾਚੀਜ ਸੇਵਕ ਨੂ�  ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ� 

ਆਪਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕੂਕਰ,

ਗੁਰਮੀਤ ਿਸ�ਘ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ 
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