<> siqgur pRswid]
vwihgurU jI kw ^wlsw] vwihgurU jI kI &qyh]
piq rwKI guir pwrbRhm; qij prpMc moh ibkwr]

poQI prmpUjnIk ds siqgurU swihbwn jI imhrvwn Bgvwn
b^Sdy hn cMgy ie^lwk dw dwn[

Drin ggn nv KMf mih; joiq sÍrUpI rihE Bir] Bin mQurw. kCu Bydu nhI; guru
Arjunu prqK´ hir] DMn vwihgurU DMn vwihgurU prmpUjnIk s`cy siqgurU vwihgurU sRI gurU Arjn
dyv swihb jI DMn ipAwry vwihgurU swihb jI hn! zwlm Gor iBAwnk AiqAwcwr zulm krky, hux
Awp jI nUM jyT dI AqI hI s^q grmI’c, au~bldI dyZ AMdr ibTw rhy hn[ hux zwlm q`qw q`qw
ryqw Awp jI dy prmpiv`qR prmpUjnIk SuB s`cy su`cy au~cy mhwn praupkwrI DIrjDwrI inrMkwrI
inRivkwrI sIs’qy pw rhy hn[ hux zwlm Awp jI nUM sVdI bldI m`cdI loh’qy KV@w rhy hn[ Awp
jI gurmuiK inrlyp AvsQw iv`c pMj idn Bu`K auxINdRw qyRh shwrdy hoey, qyrw kIAw, mITw lwgY] hir
nwmu pdwrQu nwnku mWgY] AMimRq gurbwxI jp jpw rhy hn[

DOWNLOAD LEARN SHUDH GURBANI APP
@gursevaksevadar | www.gursevak.com | hello@gursevak.com

Drin ggn nv KMf mih; joiq sÍrUpI rihE Bir] Bin mQurw. kCu Bydu nhI; guru Arjunu prqK´
hir] DMn vwihgurU DMn vwihgurU prmpUjnIk s`cy siqgurU vwihgurU sRI gurU Arjn dyv swihb jI DMn ipAwry
vwihgurU swihb jI hn! zwlm Gor iBAwnk AiqAwcwr zulm krky, hux Awp jI nUM jyT dI AqI hI s^q
grmI’c, au~bldI dyZ AMdr ibTw rhy hn[ hux zwlm q`qw q`qw ryqw Awp jI dy prmpiv`qR prmpUjnIk SuB
s`cy su`cy au~cy mhwn praupkwrI DIrjDwrI inrMkwrI inRivkwrI sIs ’qy pw rhy hn[ hux zwlm Awp jI nUM
sVdI bldI m`cdI loh ’qy KV@w rhy hn[ Awp jI gurmuiK inrlyp AvsQw’c pMj idn Bu`K auxINdRw qyRh shwrdy
hoey, qyrw kIAw; mITw lwgY] hir nwmu pdwrQu; nwnku mWgY] AMimRq gurbwxI jp jpw rhy hn[

DMn vwihgurU DMn vwihgurU prmpUjnIk s`cy siqgurU vwihgurU sRI gurU qyg bhwdr swihb jI DMn ipAwry
vwihgurU swihb jI hn! zwlm Gor iBAwnk AiqAwcwr zulm krky, hux Awp jI nUM lohy dy qMg ipMjry ’c gol
dwiery iq`Ky qIrW ivckwr ibTw rhy hn[ Awp jI gurmuiK inrlyp AvsQw’c hux vwihgurU vwihgurU jp jpw
rhy hn[ hux Drm dy pRkwS, zulm dy nws leI Awpxy suMdr sIs swihb jI kurbwn kr rhy hn[ Awp jI dy
ShId hoey sRI sIs swihb jI hux dwsndwsI dy isr ’qy sj rhy hn[

DMn hn DMn hn DMn hn prmpUjnIk vwihgurU s`cy
siqgurU ds siqgurU swihbwn jI Aqy dsW siqgurW
dI jwgdI joiq prmpUjnIk vwihgurU siqgurU ju`go
j`ug Atl gurqw ibrwjmwn DMn siqgurU gRMQ swihb
jI[ kotwn kot nmskwr!

DMn hn DMn hn DMn hn prmpUjnIk vwihgurU gurmuiK
snmuK DMn bwbw dIp isMG swihb jI! hux Awpxw
sIs qlI ’qy r`K ky, m`cdy Drm X`uD ’c, sRI hirmMdr
swihb jI ’qy cV@ ky Awey zwlmW dy hux f`kry 2 kr
rhy hn[

DMn hn DMn hn DMn hn prmpUjnIk vwihgurU prmvIr prm
ShId DMn bwbw jIvn isMG swihb jI BweI jYqw jI! prmpUjnIk s`cy siqgurU sRI gurU qygbhwdr swihb jI dy prmpiv`qR
inrMkwrI sIs nUM, Apxy sIs ’qy sjw ky, id`lIEN sRI AnMdpur
swihb jI nUM, hux iljw rhy hn, sRI AnMdpur swihb jI iqAwgx mgroN, srsw ndI nyVy, zwlmW dw purjw purjw k`t ky, Awpxw AMg AMg ktvw ky, “nwnk, syvku soeI AwKIAY; jo isru Dry
auqwir]” Anuswr hux ShIdI pw rhy hn[

lwhOr ivKy b`icAW nUM nyizAW ’qy tMgvw ky, gLW ’c
hwr puAw, pUrn pRIq pRqIq nwl Bu`KIAW, sbr Sukr
nwl svw svw mx pIs ky pUrn siqgurW dy snmuK
isdk inBw pqIbRqw, Drm idRV hux ShIdIAW pw
rhIAW hn[ DMn hn DMn hn DMn hn prmpUjnIk
vwihgurU bIbIAW dI kmweI[

DMn hn DMn hn DMn hn prmpUjnIk vwihgurU
prmvIr bhwdr DMn bwbw sqIrwm swihb jI!
cWdnI cONk id`lI ivKy, sMq doKI zwlm, Awp jI nUM
hux, rUM ’c lpyt ky swV rhy hn[ vwihgurU mh`ly nOvyN
jI dy snmuK hux ShIdI pw rhy hn[

DMn hn DMn hn DMn hn prmpUjnIk vwihgurU prmvIr bhwdr DMn bwbw mqIdws swihb jI! cWdnI cONk
id`lI ivKy, sMq doKI zwlm, Awp jI nUM hux iq`Ky Awry
nwl cIr rhy hn[ ipAwrI is`KI Aqy s`cy siqgurW
leI,

DMn hn DMn hn DMn hn prmpUjnIk vwihgurU prmvIr gurU ky
sUrbIr bhwdr DMn bwbw idAwlw swihb jI! cWdnI cONk id`lI
ivKy, sMq doKI zwlm, Awp jI nUM hux, dyZ ’c aubwl rhy hn[

DMn hn DMn hn DMn hn gurmuiK vwihgurU prmvIr
bhwdr DMn bwbw jorwvr isMG swihb jI, DMn bwbw
&qyh isMG swihb jI! ijauNidAW ijauNidAW nUM hI,
srihMd ivKy, zwlm zulmI kMD dI nINh ’c, hux KVy@
krky, au~pr kMD icx rhy hn[ vyprvwhI nwl jYkwry
g`jwauNidAW dy, sIs auqwry jw rhy hn[

DMn hn DMn hn DMn hn prmvIr pUrn bRhmigAwnI DMn bwbw mnI isMG
swihb jI! prmpUjnIk siqgurU swihbwn jI dy ipAwr siqkwr ismrn ’c
lIx hux bYT rhy hn, zwlm hux Awp jI dw bMd bMd k`t rhy hn[

DMn hn DMn hn DMn hn prmpUjnIk vwihgurU bwbw moqI mYhrw jI!
s`cy siqgurW dy prmpUjnIk mwqw gujrI kOr jI ’qy Coty swihbzwidAW nUM zwlmW qoN corI du`D ipAw rhy hn, moqI mYhry jI nUM pRvwr
smyq zwlm hux kohlU ‘c pIV rhy hn[

DMn hn DMn hn DMn hn prmpUjnIk vwihgurU bwbw tofrm`l swihb
jI! prmpUjnIk ibRD mwqw gujrI kOr jI Coty swihbzwidAW jI ’qyy
siqkwr sskwr leI, KV@IAW mohrW ivCw ky, aun@W dw hux sskwr kr
rhy hn[

DMn hn DMn hn DMn hn bwbw audy isMG swihb jI hux hMkwrI kysrI
cMd dI &Oz ’c aus dw isr v`F rhy hn[ isr nUM brCy ’qy tMg ky
siqgurU dsvyN pwiqSwh jI dy crnkmlW pws su`t rhy hn[

DMn DMn DMn prmpUjnIk vwihgurU ipAwry mohkm isMG swihb jI! siqgurU swihb jI dI b^SIS nUM pRwpq ho ky, GoVy ‘qy Asvwr,
jsvwrIAW dy SrwbI hwQI dw suMf hux v`F rhy hn[

DMn hn DMn hn DMn hn prmpUjnIk vwihgurU bwbw mhW isMG
swihb jI, gurU ihq DrmXu`D ijq ky Apxy sRIr ’qy byAMq
P`t shwr ky s`cy siqgurU dsvyN pwiqSwh jI qoN hux ibdwvw
pVvw rhy hn, ibdwvw dyx vwilAW dI tu`tI pRIq gMFvw rhy
hn, swcI pRIiq hm; qum isau jorI] qum isau joir; Avr
sMig qorI] (659) b^iSSW pw rhy hn[

prmpUjnIk vwihgurU dsvyN pwiqSwh jI dy AiqAMq ipAwry
hzrq mubwrk DMn bwbw nbI KW ’qy gnI KW swihb jI, s`cy
siqgurU swihb jI dy plMGy nUM Apxy moiFAW ’qy cu`k ky, sRI
mwCIvwVy swihb jI qoN ipMf hyrW (luiDAwxw) nUM ilAw rhy
hn[ vwh vwh vwh s`cy siqgurW dIAW prmpiv`qR ^uSIAW pw
rhy hn[

DMn hn DMn hn DMn hn prmpUjnIk pIr bu`DUSwh swihb jI!
hux BMgwxI dy DrmXu`D ivKy, bwlwn bwl] vwihgurU siqgurU dsvyN
pwiqSwh jI dy p`K c Apxy murIdW smyq bhwdrI nwl lV rhy hn,
Apxy pRvwr smyq siqgurU swihb jI leI ShIdI pw rhy hn[

DMn hn DMn hn DMn hn prmpUjnIk vwihgurU bwbw
ngwhIAw isMG swihb jI! hux s`cy siqgurW nUM Apxy
GoVy ’qy ibTw rhy hn, siqgurU swihb jI nUM GoVw
Arpx qoN, zwlm mugl, bwby jI dy pRvwr nUM hux
ShId kr rhy hn[

DMn DMn DMn prmpUjnIk bwbw dwn isMG swihb jI, mwieAw dw lwlc iqAwg ky, gupq-sr swihb jI ivKy hux ivdwvw dyx
vwilAW dI tu`tI pRIq gMFvw rhy hn[ jy DrqI sB kMcnu kir dIjY; ibnu nwvY. Avru n BwieAw rwm] gurbwxI kmw rhy hn[

DMn hn DMn hn DMn hn prmpUjnIk vwihgurU, pMj ipAwry jI
siqgurU swihb jI nUM hux Apxy inrml prmpiv`qR SuB s`cy
su`cy au~cy mhwn blvwn sIs Bytw kr rhy hn, au~cy ruqby pw
rhy hn, s`cy pwiqSwh jI qoN AMimRq Ck ky, s`cy pwiqswh jI
nUM AMimRq Ckw rhy hn[

sRI BMgwxI, sRI AnMdpur swihb, sRI cmkOr swihb, sRI
mukqsr swihb jI dy DrmXu`DW ’c s`cy pwiqSwh jI dy
ipAwry hux byAMq P`t shwr ky hux ShIdIAW pw rhy hn[

DMn hn DMn hn DMn hn prmpUjnIk bwbw bMdw isMG bhwdr swihb jI! hux siqgurU swihb jI dy ipAwry dulwry du`D dMdIAW vwly
lwlW dy kwql mhW pwpI duSt hMkwrI vzIdy nUM hux mwr rhy hn, hux mhW nIc mhW cMfwl JUTy nMd dy n`k c nkyl pw ky G`grI
pw ky ncw rhy hn, hux srihMd dI ie`t nwl ie`t KVkw rhy hn, hux bzwrW c hL clvw rhy hn, pUry gurW dy SuB Amolk bcn
kmw rhy hn, srihMd dy ikly ’qy hux sRI kysrI inSwn swihb jI Julw rhy hn, sMFOry dy zwlm hwkm Asmwn KW nUM Pwhy tMg rhy
hn[ gurU pMQ jI qoN vwh! vwh! pw rhy hn, id`lI jw ky AwpxI ShIdI pw rhy hn[
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ਦਿਿੱ ਤ੍ੀ ਜਾ ੇਗੀ।
ਭੇਟਾ

ਲਈ

ਉੱਤ੍ੇ

ਕੈਨੇਡੀਅਨ

ਫੋਨ

ਨੰਬ੍ਰਾਂ

ਤ੍ੇ

ਸੰ ਪ੍ਰਕ

ਕਰੋ

ਜੀ

ਜਾਂ

www.Gursevak.com/content/donate ਤ੍ੇ ਜਾ ਕੇ ਭੇਟਾ ਿੇ ੋ। ਿਾਸਨਿਾਸਾਂ ਿੀ ਸੇ ਾ ਸੰ ਸਥਾ DEAR
FATHER BRAVE GURU GOD’S SLAVE SOCIETY. ਹੁਣ CANADA
REVENUE AGENCY ਨਾਲ #84017-9444-RR0001 ਹੇਠਾਂ REGISTERED CHARITY ਹੈ।
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ਰੋਮ ਰੋਮ ਕੋਦਟ ਬ੍ਰਦਹਮਾਂਡ ਕੋ ਦਨ ਾਸ ਜਾਸੁ ਮਾਨਸ ਅਉਤ੍ਾਰ ਧਾਰ ਿਰਸ
ਦਿਖਾਏ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਦਨਰਗੁਨ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਸਰਗੁਨ ਸਰੂਪ੍ ਿਸ
ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨਾਂ ਜੀ ਿੇ ਅ ਤ੍ਾਰ, ਗੁਰਤ੍ਾਗਿੱ ਿੀ, ਜੋਤ੍ੀ ਜੋਦਤ੍ ਅਸਥਾਨ
ਅਤ੍ੇ ਉਨੑਾਂ ਿੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਗੁਰਮੁਦਖ ਪ੍ੰ ਜਾਂ ਦਪ੍ਆਦਰਆਂ ਿੇ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚੇ ਉੱਚੇ
ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਨਾਮ:੧.ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ
ਨਾਨਕਿੇ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀਓ ਧੰ ਨ ਹਨ! ਅ ਤ੍ਾਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਿੁਆਰਾ ਸਰੀ

ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਜੋਤ੍ੀ ਜੋਦਤ੍ ਅਸਥਾਨ ਸਰੀ ਕਰਤ੍ਾਰਪ੍ੁਰ ਸਾਦਹਬ੍
ਜੀ।ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਅਦਨਕ ਬ੍ਾਰ ਸਿਾ ਡੰ ਡਉਤ੍ ਬ੍ੰ ਿਨ ਨਮਸਕਾਰ ਬ੍ਦਲਹਾਰ।
ਰਾਮ ਸਰੂਪ੍ ਸਦਤ੍ਕਾਰ ਯੋਗ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ੰ ਜ ਦਪ੍ਆਰੇ:- ੧. ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਅੰ ਗਿ ਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ੨. ਪ੍ੂਰਨ ਸੰ ਤ੍ ਭਾਈ
ਬ੍ਾਲਾ ਜੀ, ੩. ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਾਈ ਮਰਿਾਨਾ ਜੀ, ੪. ਗੁਰਦਸਖੀ ਿੇ ਥੰ ਮ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਬ੍ੁਿੱ ਢਾ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ੫. ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ
ਜੀ ਆਦਿ।
੨.ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਅੰ ਗਿਿੇ

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀਓ ਧੰ ਨ ਹਨ!

ਅ ਤ੍ਾਰ ਅਸਥਾਨ ਤ੍ਦਹਸੀਲ ਮੁਕਤ੍ਸਰ ਦ ਖੇ ਗੁਰਿੁਆਰਾ ਸਰੀ ਸਰਾਏ ਨਾਂਗਾ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਗੁਰਤ੍ਾਗਿੱ ਿੀ ਅਸਥਾਨ
ਗੁਰਿੁਆਰਾ ਸਰੀ ਕਰਤ੍ਾਰਪ੍ੁਰ ਸਾਦਹਬ੍, ਜੋਤ੍ੀ ਜੋਦਤ੍ ਅਸਥਾਨ ਸਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦ ਖੇ, ਗੁਰਿੁਆਰਾ ਸਰੀ ਅੰ ਗੀਠਾ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਅਦਨਕ ਬ੍ਾਰ ਸਿਾ ਡੰ ਡਉਤ੍ ਬ੍ੰ ਿਨ ਨਮਸਕਾਰ ਬ੍ਦਲਹਾਰ।
ਰਾਮ ਸਰੂਪ੍ ਸਦਤ੍ਕਾਰ ਯੋਗ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ੰ ਜ ਦਪ੍ਆਰੇ:- ੧. ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੀਜੇ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ, ੨.
ਭਾਈ ਪ੍ਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜੀ ਪ੍ਰਮਹੰ ਸ, ੩. ਭਾਈ ਜੀ ਾ ਜੀ, ੪. ਧਰਤ੍ੀ ਰਗੇ ਧੀਰਜ ਾਲੇ ਭਾਈ ਜਿੱ ਗਾ ਜੀ, ੫. ਭਾਈ
ਜੋਧ ਜੀ ਰਸੋਈਆ।
੩.ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਅਮਰਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀਓ ਧੰ ਨ ਹਨ!

ਅ ਤ੍ਾਰ ਅਸਥਾਨ ਸਰੀ ਬ੍ਾਸਰਕੇ ਨਿੱਗਰ ਦ ਖੇ ਗੁਰਿੁਆਰਾ ਸਰੀ ਸੰ ਨੑ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਗੁਰਤ੍ਾਗਿੱ ਿੀ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਿੁਆਰਾ
ਸਰੀ ਮਿੱ ਲ ਅਖਾੜਾ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਸਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਜੋਤ੍ੀ ਜੋਦਤ੍ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਿੁਆਰਾ ਸਰੀ ਹ ੇਲੀ ਸਾਦਹਬ੍ ਸਰੀ
ਗੋਇੰਿ ਾਲ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਅਦਨਕ ਬ੍ਾਰ ਸਿਾ ਡੰ ਡਉਤ੍ ਬ੍ੰ ਿਨ ਨਮਸਕਾਰ ਬ੍ਦਲਹਾਰ।
ਰਾਮ ਸਰੂਪ੍ ਸਦਤ੍ਕਾਰ ਯੋਗ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ੰ ਜ ਦਪ੍ਆਰੇ, ੨੨ ਮੰ ਜੀਆਂ:- ੧.ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਪ੍ਆਰੇ ਅਿੱ ਲਾਯਾਰ ਜੀ
੨.ਗੁਰਮੁਦਖ ਸਿੱ ਚਨ ਸਿੱ ਚ ਜੀ ੩.ਗੁਰਮੁਦਖ ਭਾਈ ਸਾਧਾਰਣ ਜੀ ਲੁਹਾਰ ੪.ਗੁਰਮੁਦਖ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਸਾ ਣਮਿੱ ਲ ਜੀ ੫.ਗੁਰਮੁਦਖ
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ਭਾਈ ਸੁਿੱ ਖਣ ਜੀ ੬.ਗੁਰਮੁਦਖ ਭਾਈ ਹੰ ਿਾਲ ਜੀ ‘ਦਨਰੰ ਜਨੀਏ’ ੭.ਗੁਰਮੁਦਖ ਭਾਈ ਕੇਿਾਰੀ ਜੀ ੮.ਗੁਰਮੁਦਖ ਭਾਈ ਖੇਡਾ
ਜੀ ੯.ਗੁਰਮੁਦਖ ਭਾਈ ਗੰ ਗੂਸ਼ਾਹ ਜੀ ੧੦. ਗੁਰਮੁਦਖ ਭਾਈ ਿਰਬ੍ਾਰੀ ਜੀ ੧੧.ਗੁਰਮੁਦਖ ਭਾਈ ਪ੍ਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਪ੍ਰਮਹੰ ਸ
ਜੀ ੧੨.ਗੁਰਮੁਦਖ ਭਾਈ ਫੇਰਾ ਜੀ ੧੩. ਗੁਰਮੁਦਖ ਭਾਈ ਬ੍ੂਆ ਜੀ ੧੪.ਗੁਰਮੁਦਖ ਭਾਈ ਬ੍ੇਣੀ ਜੀ ਪ੍ੰ ਦਡਤ੍ ੧੫.ਗੁਰਮੁਦਖ
ਭਾਈ ਮਹੇਸ਼ਾ ਜੀ ੧੬. ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਪ੍ਆਰੇ ਮਾਈਿਾਸ ਜੀ ੧੭.ਗੁਰਮੁਦਖ ਭਾਈ ਮਾਣਕਚੰ ਿ ਜੀ ੧੮.ਅਨੰਨ ਸੇ ਕ ਗੁਰੂ
ਭਗਤ੍ ਮਥੋ ਮੁਰਾਰੀ ਜੀ ੧੯.ਗੁਰਮੁਦਖ ਭਾਈ ਰਾਜਾਰਾਮ ਜੀ ੨੦.ਗੁਰਮੁਦਖ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ ਭਾਈ ਰੰ ਗਸ਼ਾਹ ਜੀ
੨੧.ਗੁਰਮੁਦਖ ਭਾਈ ਰੰ ਗਿਾਸ ਜੀ ੨੨.ਗੁਰਮੁਦਖ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ੈਿ।
੪.ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਰਾਮਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀਓ ਧੰ ਨ ਹਨ!

ਅ ਤ੍ਾਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਿੁਆਰਾ ਸਰੀ ਚੂਨਾ ਮੰ ਡੀ ਲਹੌਰ, ਗੁਰਤ੍ਾਗਿੱ ਿੀ ਅਤ੍ੇ ਜੋਤ੍ੀ ਜੋਤ੍ ਅਸਥਾਨ ਸਰੀ ਗੋਇੰਿ ਾਲ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦ ਖੇ, ਗੁਰਿੁਆਰਾ ਸਰੀ ਹ ੇਲੀ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਅਦਨਕ ਬ੍ਾਰ ਸਿਾ ਡੰ ਡਉਤ੍ ਬ੍ੰ ਿਨ
ਨਮਸਕਾਰ ਬ੍ਦਲਹਾਰ।
ਰਾਮ ਸਰੂਪ੍ ਸਦਤ੍ਕਾਰ ਯੋਗ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ੰ ਜ ਦਪ੍ਆਰੇ:- ੧. ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਧੰ ਨ, ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ॥
ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਬ੍ੁਿੱ ਢਾ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ। ੨. ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਆਿਮ ਜੀ।੩. ਭਾਈ ਗੁਰਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ। ੪. ਸਨਮੁਖ ਭਾਈ
ਤ੍ੀਰਥਾ ਜੀ ਸਿੱ ਭਰ ਾਲੀਏ। ੫. ਗੁਰਮੁਦਖ ਭਾਈ ਮਾਣਕਚੰ ਿ ਜੀ। ਸਨਮੁਖ ਭਾਈ ਤ੍ੀਰਥਾ ਸਭਰ ਾਲ ਸਭੇ ਦਸਰਿਾਰਾ।
ਪ੍ੂਰੋ ਮਾਣਕ ਚੰ ਿੁ ਹੈ ਦਬ੍ਸਨਿਾਸੁ ਪ੍ਰ ਾਰ ਸਾਧਾਰਾ।ਪ੍ੁਰਖੁ ਪ੍ਿਾਰਥ ਜਾਣੀਐ ਤ੍ਾਰੂ ਭਾਰੂ ਿਾਸੁ ਿੁਆਰਾ। ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਖੁ
ਹੈ ਮਹਾਂਨੰਿੁ ਦਬ੍ਧੀਚੰ ਿ ਬ੍ੁਦਧ ਦਬ੍ਮਲ ੀਚਾਰਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਿਾਸੁ ਹੈ ਖੋਟੜਾ ਡੂੰ ਗਰੁ ਿਾਸੁ ਭਲੇ ਤ੍ਦਕਆਰਾ। ਿੀਪ੍ਾ ਜੇਠਾ
ਤ੍ੀਰਥਾ ਸੈਸਾਰੂ ਬ੍ੂਲਾ ਸਦਚਆਰਾ। ਮਾਈਆ ਜਾਪ੍ਾ ਜਾਣੀਅਦਨ ਨਈਆ ਖੁਲਰੁ ਗੁਰੂ ਦਪ੍ਆਰਾ। ਤ੍ੁਲਸਾ ਹੁਰਾ ਜਾਣੀਐ
ਗੁਰ ਉਪ੍ਿੇਸ ਅ ੇਸ ਅਚਾਰਾ। ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਸਚੁ ਸ ਾਰਣਹਾਰਾ॥੧੭॥ ( ਾਰ ੧੧)
੫.ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਅਰਜਨਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀਓ ਧੰ ਨ ਹਨ!
ਅ ਤ੍ਾਰ ਅਸਥਾਨ ਸਰੀ ਗੋਇੰਿ ਾਲ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦ ਖੇ ਗੁਰਿੁਆਰਾ ਸਰੀ ਹ ੇਲੀ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ। ਗੁਰਤ੍ਾਗਿੱ ਿੀ ਅਸਥਾਨ
ਸਰੀ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ਸਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦ ਖੇ, ਗੁਰ ਿੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਦਹਲ, ਜੋਤ੍ੀ ਜੋਦਤ੍ ਅਸਥਾਨ ਲਾਹੌਰ ਰਾ ੀ ਕੰ ਢੇ,
ਗੁਰਿੁਆਰਾ ਸਰੀ ਿੇਹੁਰਾ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਅਦਨਕ ਬ੍ਾਰ ਸਿਾ ਡੰ ਡਉਤ੍ ਬ੍ੰ ਿਨ ਨਮਸਕਾਰ ਬ੍ਦਲਹਾਰ।
ਰਾਮ ਸਰੂਪ੍ ਸਦਤ੍ਕਾਰ ਯੋਗ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ੰ ਜ ਦਪ੍ਆਰੇ:- ੧. ਭਾਈ ਦਬ੍ਧੀਚੰ ਿ ਜੀ, ੨. ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ੩. ਭਾਈ
ਲੰਙਾਹਾ ਜੀ, ੪. ਭਾਈ ਦਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ, ੫. ਭਾਈ ਪ੍ੈੜਾ ਜੀ।
ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਹਦਰਗੋਦ ੰ ਿ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀਓ ਧੰ ਨ ਹਨ!

ਅ ਤ੍ਾਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਡਾਲ਼ੀ ਗੁਰਿੁਆਰਾ ਅਟਾਰੀ ਸਾਦਹਬ੍, ਗੁਰਤ੍ਾਗਿੱ ਿੀ ਅਸਥਾਨ ਸਰੀ ਹਦਰਮੰ ਿਰ ਸਾਦਹਬ੍
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ਜੀ ਿੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਰੀ ਕੋਠੜੀ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਜੋਤ੍ੀ ਜੋਦਤ੍ ਅਸਥਾਨ ਸਰੀ ਕੀਰਤ੍ਪ੍ੁਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦ ਖੇ ਗੁਰਿੁਆਰਾ
ਪ੍ਤ੍ਾਲ਼ਪ੍ੁਰੀ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਅਦਨਕ ਬ੍ਾਰ ਸਿਾ ਡੰ ਡਉਤ੍ ਬ੍ੰ ਿਨ ਨਮਸਕਾਰ ਬ੍ਦਲਹਾਰ।
ਰਾਮ ਸਰੂਪ੍ ਸਦਤ੍ਕਾਰ ਯੋਗ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ੰ ਜ ਦਪ੍ਆਰੇ:- ੧. ਭਾਈ ਦਬ੍ਧੀਚੰ ਿ ਜੀ, ੨. ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ੩. ਭਾਈ
ਲੰਙਾਹਾ ਜੀ, ੪. ਭਾਈ ਦਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ, ੫. ਭਾਈ ਪ੍ੈੜਾ ਜੀ।
੭.ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਹਦਰਰਾਏ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀਓ ਧੰ ਨ ਹਨ!

ਅ ਤ੍ਾਰ ਅਤ੍ੇ ਗੁਰਤ੍ਾਗਿੱ ਿੀ ਅਸਥਾਨ ਸਰੀ ਕੀਰਤ੍ਪ੍ੁਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦ ਖੇ ਗੁਰਿੁਆਰਾ ਸਰੀ ਸੀਸ ਮਦਹਲ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ,
ਜੋਤ੍ੀ ਜੋਦਤ੍ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਿੁਆਰਾ ਪ੍ਤ੍ਾਲ਼ਪ੍ੁਰੀ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਅਦਨਕ ਬ੍ਾਰ ਸਿਾ ਡੰ ਡਉਤ੍ ਬ੍ੰ ਿਨ
ਨਮਸਕਾਰ ਬ੍ਦਲਹਾਰ।
ਰਾਮ ਸਰੂਪ੍ ਸਦਤ੍ਕਾਰ ਯੋਗ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ੰ ਜ ਦਪ੍ਆਰੇ:- ੧. ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਬ੍ੁਿੱ ਢੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਸਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ,
ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ੨. ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਭਗਤ੍ੂ ਜੀ ੩. ਸੂਰ ੀਰ ਬ੍ਹਾਿਰ ਬ੍ਾਬ੍ੇ ਦਬ੍ਧੀਚੰ ਿ ਜੀ ਿੇ ਲਾਇਕ ਸਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ
ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਲਾਲ ਚੰ ਿ ਜੀ ੪. ਬ੍ਾਬ੍ੇ ਭਗਤ੍ੂ ਜੀ ਿੇ ਸਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਜੀ ਨ ਜੀ ੫. ਭਾਈ ਭਗ ਾਨ ਜੀ, ਭਾਈ ਨਿੱਥਾ ਜੀ ਸੂਧੇ
ਦਨਸ਼ਕਪ੍ਟ ਭਗਤ੍ ਜੀ।
੮.ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਹਦਰਦਕਰਸ਼ਨ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀਓ ਧੰ ਨ ਹਨ!

ਅ ਤ੍ਾਰ ਤ੍ੇ ਗੁਰਤ੍ਾਗਿੱ ਿੀ ਅਸਥਾਨ ਸਰੀ ਕੀਰਤ੍ਪ੍ੁਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦ ਖੇ ਗੁਰਿੁਆਰਾ ਸਰੀ ਸੀਸ ਮਦਹਲ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ,
ਜੋਤ੍ੀ ਜੋਦਤ੍ ਅਸਥਾਨ ਦਿਿੱ ਲੀ ਦ ਖੇ ਗੁਰਿੁਆਰਾ ਸਰੀ ਬ੍ਾਲਾ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਅਦਨਕ ਬ੍ਾਰ ਸਿਾ ਡੰ ਡਉਤ੍
ਬ੍ੰ ਿਨ ਨਮਸਕਾਰ ਬ੍ਦਲਹਾਰ।
ਰਾਮ ਸਰੂਪ੍ ਸਦਤ੍ਕਾਰ ਯੋਗ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ੰ ਜ ਦਪ੍ਆਰੇ:- ੧. ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਗੁਰਦਿਤ੍ਾ ਜੀ (ਬ੍ਾਬ੍ੇ ਬ੍ੁਢੇ ਜੀ ਿੀ ੰ ਸ) ੨. ਭਾਈ
ਸੰ ਤ੍ਰਾਮ ਜੀ ਭਾਈ ਸੰ ਗਤ੍ੀਆ ਜੀ ੪. ਭਾਈ ਸਤ੍ੀਰਾਮ ਜੀ ੫. ਭਾਈ ਗੁਰਬ੍ਖਸ਼ ਜੀ।
੯.ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀਓ ਧੰ ਨ ਹਨ!
ਅ ਤ੍ਾਰ ਅਸਥਾਨ ਸਰੀ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ਸਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦ ਖੇ ਗੁਰਿੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਦਹਲ, ਗੁਰਤ੍ਾਗਿੱ ਿੀ ਅਸਥਾਨ ਸਰੀ ਬ੍ਾਬ੍ਾ
ਬ੍ਕਾਲ਼ਾ ਦ ਖੇ ਸਰੀ ਭੋਰਾ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ। ਜੋਤ੍ੀ ਜੋਦਤ੍ ਅਸਥਾਨ ਦਿਿੱ ਲੀ ਦ ਖੇ ਗੁਰਿੁਆਰਾ ਸਰੀ ਸੀਸਗੰ ਜ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਇਿੱ ਕ
ਦਚਖਾ ਅਸਥਾਨ ਦਿਿੱ ਲੀ ਦ ਖੇ ਗੁਰਿੁਆਰਾ ਸਰੀ ਰਕਾਬ੍ਗੰ ਜ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਿੂਜੀ ਦਚਖਾ ਅਸਥਾਨ ਸਰੀ ਅਨੰਿਪ੍ੁਰ ਸਾਦਹਬ੍
ਜੀ ਦ ਖੇ ਗੁਰਿੁਆਰਾ ਸਰੀ ਸੀਸਗੰ ਜ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਅਦਨਕ ਬ੍ਾਰ ਸਿਾ ਡੰ ਡਉਤ੍ ਬ੍ੰ ਿਨ ਨਮਸਕਾਰ
ਬ੍ਦਲਹਾਰ।
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ਰਾਮ ਸਰੂਪ੍ ਸਦਤ੍ਕਾਰ ਯੋਗ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ੰ ਜ ਦਪ੍ਆਰੇ:- ੧. ਗੁਰਮੁਦਖ ਸਨਮੁਖ ਿੀ ਾਨ ਭਾਈ ਮਤ੍ੀ ਿਾਸ ਜੀ ੨.
ਭਾਈ ਸਤ੍ੀ ਰਾਮ ਜੀ ੩. ਸਰੀ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਗੁਰਦਿਤ੍ਾ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ (ਬ੍ਾਬ੍ੇ ਬ੍ੁਢੇ ਜੀ ਿੀ ੰ ਸ) ੪. ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ੫. ਭਾਈ
ਜੈਤ੍ਾ ਜੀ (ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਜੀ ਨ ਦਸੰ ਘ ਜੀ)
੧੦.ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗੋਦ ੰ ਿ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀਓ ਧੰ ਨ ਹਨ!
ਅ ਤ੍ਾਰ ਅਸਥਾਨ ਪ੍ਟਨਾ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦ ਖੇ ਤ੍ਖ਼ਤ੍ ਸਰੀ ਹਦਰਮੰ ਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਗੁਰਤ੍ਾਗਿੱ ਿੀ ਅਸਥਾਨ ਸਰੀ
ਅਨੰਿਪ੍ੁਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦ ਖੇ ਗੁਰਿੁਆਰਾ ਸਰੀ ਸੀਸਗੰ ਜ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਜੋਤ੍ੀ ਜੋਦਤ੍ ਅਸਥਾਨ ਤ੍ਖ਼ਤ੍ ਸਿੱ ਚਖੰ ਡ ਸਰੀ
ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨਾਂਿੇੜ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਅਦਨਕ ਬ੍ਾਰ ਸਿਾ ਡੰ ਡਉਤ੍ ਬ੍ੰ ਿਨ ਨਮਸਕਾਰ ਬ੍ਦਲਹਾਰ।
ਰਾਮ ਸਰੂਪ੍ ਸਦਤ੍ਕਾਰ ਯੋਗ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ੰ ਜ ਦਪ੍ਆਰੇ:- ੧. ਦਪ੍ਆਰੇ ਭਾਈ ਿਇਆ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ੨. ਦਪ੍ਆਰੇ ਭਾਈ
ਧਰਮ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ੩. ਦਪ੍ਆਰੇ ਭਾਈ ਦਹੰ ਮਤ੍ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ੪. ਦਪ੍ਆਰੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ੫. ਦਪ੍ਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਦਹਬ੍
ਦਸੰ ਘ ਜੀ।
ਰਾਮ ਸਰੂਪ੍ ਸਦਤ੍ਕਾਰ ਯੋਗ ਪ੍ੰ ਜ ਮੁਕਤ੍ੇ:- ੧. ਭਾਈ ਿੇ ਾ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ੨. ਭਾਈ ਰਾਮ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ
੩. ਭਾਈ ਟਦਹਲ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ੪. ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ੫. ਭਾਈ ਫਤ੍ੇ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ।
੧੧. ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀਓ ਧੰ ਨ ਹਨ! ਅ ਤ੍ਾਰ
ਅਸਥਾਨ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ਸਰ ਦ ਖੇ, ਗੁਰਿੁਆਰਾ ਸਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ
ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨਿੇ

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਧੰ ਨ ਹਨ! ਆਪ੍ ਜੀ ਨੇ ਿੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤ੍ਾਰਨ ਲਈ, ਿੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਿੇਸ਼ਾਂ

’ਚ ਕੀਰਤ੍ਨ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਣ ਲਈ, ਜੀਆਂ ਿੀ ਹਉਮੈ ਿੀਰਘ ਰੋਗ ਮੇਟ ਕੇ, ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਣ ਲਈ, ਿੰ ਭੀ ਪ੍ਖੰ ਡੀ
ਗੁਰੂਆਂ ਿੇ ਜਾਲ਼ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਚਾਉਣ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਤ੍ਖ਼ਤ੍ ਨੂੰ ਜੁਿੱ ਗੋ ਜੁਿੱ ਗ ਅਟਿੱ ਲ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ,

ਕਲਜੁਿੱ ਗ ਨੂੰ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਦਨਰੰ ਕਾਰ ਜੀ ਿਾ ਅਧਾਰ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਣ ਲਈ, ਗੁਰਦਸਿੱ ਖੀ ਪ੍ੰ ਥ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਨ ਸਿੱ ਚੇ ਗੁਰੂ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਣ ਲਈ,
ਕੋੜੀਆਂ
ਕਲੰਕ ਮੇਟ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ’ਚ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਅਪ੍ਣੇ ਸੰ ਤ੍ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਦਨਰੰ ਕਾਰ ਜੀ ਿਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ
ੑ ਿੇ ਕੋੜ ਸਰਾਪ੍
ੑ
ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਣ ਲਈ, ੧੬੬੧ ਦਬ੍ਕਰਮੀ ਭਾਿਰੋਂ ਸ਼ੁਿੀ ਏਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਪ੍ਦਹਲੀ ਾਰੀ
ਸਰੀ ਹਦਰਮੰ ਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤ੍ੇ। ਿੂਜੀ

ਾਰ ਅ ਤ੍ਾਰ ਅਸਥਾਨ ਤ੍ਖ਼ਤ੍ ਸਰੀ ਿਮਿਮਾ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ,

ਗੁਰਤ੍ਾਗਿੱ ਿੀ ਅਸਥਾਨ ਸਰੀ ਹਦਰਮੰ ਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਤ੍ੇ ਤ੍ਖ਼ਤ੍ ਸਿੱ ਚਖੰ ਡ ਸਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਰੋਮ ਰੋਮ
ਕਰਕੇ ਅਦਨਕ ਬ੍ਾਰ ਸਿਾ ਡੰ ਡਉਤ੍ ਬ੍ੰ ਿਨ ਨਮਸਕਾਰ ਬ੍ਦਲਹਾਰ।
ਰਾਮ ਸਰੂਪ੍ ਸਦਤ੍ਕਾਰ ਯੋਗ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ੰ ਜ ਦਪ੍ਆਰੇ:- ੧. ਦਪ੍ਆਰੇ ਧਰਮ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ੨. ਭਾਈ ਹਦਰ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ੩.
ਭਾਈ ਗੁਰਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਿ ੪. ਭਾਈ ਸੰ ਤ੍ੋਖ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ੫. ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਿੀਪ੍ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਿ।
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ਪ੍ਰੇਮ ਦਬ੍ਨੈ:- ਪ੍ੰ ਜਾਂ ਦਪ੍ਆਦਰਆਂ ਿਾ ਭਾ ਕੇ ਲ ਪ੍ੰ ਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਲਦਕ ਦਜਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਯੋਗਤ੍ਾ ਰਿੱ ਖਿਾ ਹੋ ੇ, ਉਸ
ਨੂੰ ਪ੍ੰ ਜਾਂ ਦਪ੍ਆਦਰਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸੇ ਾ ਕਰਨ ਿਾ ਅਦਧਕਾਰ ਹੈ।
ਦਨਹਚਲੁ ਸਚੁ ਖੁਿਾਇ ਏਕੁ; ਖੁਿਾਇ ਬ੍ੰ ਿਾ ਅਦਬ੍ਨਾਸੀ॥ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਅਦਬ੍ਨਾਸੀ ਭਗਤ੍ਾਂ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ਾਂ ਜੀ ਿੇ
ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚੇ ਨਾਮ:(੧) ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਾਦਹਗੁਰੂ ਭਗਤ੍ ਕਬ੍ੀਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਰੋਮ ਰੋਮ
ਕਰਕੇ ਅਦਨਕ ਬ੍ਾਰ ਸਿਾ ਡੰ ਡਉਤ੍ ਬ੍ੰ ਿਨ ਨਮਸਕਾਰ ਬ੍ਦਲਹਾਰ।
(੨) ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ

ਾਦਹਗੁਰੂ, ਭਗਤ੍ ਦਤ੍ਰਲੋਚਨ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਰੋਮ

ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਅਦਨਕ ਬ੍ਾਰ ਸਿਾ ਡੰ ਡਉਤ੍ ਬ੍ੰ ਿਨ ਨਮਸਕਾਰ ਬ੍ਦਲਹਾਰ।
(੩) ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ

ਾਦਹਗੁਰੂ, ਭਗਤ੍ ਬ੍ੇਣੀ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਰੋਮ ਰੋਮ

ਕਰਕੇ ਅਦਨਕ ਬ੍ਾਰ ਸਿਾ ਡੰ ਡਉਤ੍ ਬ੍ੰ ਿਨ ਨਮਸਕਾਰ ਬ੍ਦਲਹਾਰ।
(੪) ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ

ਾਦਹਗੁਰੂ, ਭਗਤ੍ ਰਦ ਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਰੋਮ

ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਅਦਨਕ ਬ੍ਾਰ ਸਿਾ ਡੰ ਡਉਤ੍ ਬ੍ੰ ਿਨ ਨਮਸਕਾਰ ਬ੍ਦਲਹਾਰ।
(੫) ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਾਦਹਗੁਰੂ, ਭਗਤ੍ ਨਾਮਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਰੋਮ ਰੋਮ
ਕਰਕੇ ਅਦਨਕ ਬ੍ਾਰ ਸਿਾ ਡੰ ਡਉਤ੍ ਬ੍ੰ ਿਨ ਨਮਸਕਾਰ ਬ੍ਦਲਹਾਰ।
(੬) ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਾਦਹਗੁਰੂ, ਭਗਤ੍ ਧੰ ਨਾ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਰੋਮ ਰੋਮ
ਕਰਕੇ ਅਦਨਕ ਬ੍ਾਰ ਸਿਾ ਡੰ ਡਉਤ੍ ਬ੍ੰ ਿਨ ਨਮਸਕਾਰ ਬ੍ਦਲਹਾਰ।
(੭) ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਾਦਹਗੁਰੂ, ਭਗਤ੍ ਸੇਖ਼ ਫ਼ਰੀਿ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਰੋਮ
ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਅਦਨਕ ਬ੍ਾਰ ਸਿਾ ਡੰ ਡਉਤ੍ ਬ੍ੰ ਿਨ ਨਮਸਕਾਰ ਬ੍ਦਲਹਾਰ।
(੮) ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਾਦਹਗੁਰੂ, ਭਗਤ੍ ਜੈਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਰੋਮ ਰੋਮ
ਕਰਕੇ ਅਦਨਕ ਬ੍ਾਰ ਸਿਾ ਡੰ ਡਉਤ੍ ਬ੍ੰ ਿਨ ਨਮਸਕਾਰ ਬ੍ਦਲਹਾਰ।
(੯) ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ

ਾਦਹਗੁਰੂ, ਭਗਤ੍ ਮਰਿਾਨਾ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਰੋਮ

ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਅਦਨਕ ਬ੍ਾਰ ਸਿਾ ਡੰ ਡਉਤ੍ ਬ੍ੰ ਿਨ ਨਮਸਕਾਰ ਬ੍ਦਲਹਾਰ।
(੧੦) ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਾਦਹਗੁਰੂ, ਭਗਤ੍ ਭੀਖਨ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਰੋਮ ਰੋਮ
ਕਰਕੇ ਅਦਨਕ ਬ੍ਾਰ ਸਿਾ ਡੰ ਡਉਤ੍ ਬ੍ੰ ਿਨ ਨਮਸਕਾਰ ਬ੍ਦਲਹਾਰ।
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(੧੧) ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ

ਾਦਹਗੁਰੂ, ਭਗਤ੍ ਸਰੀ ਸੈਨ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਰੋਮ

ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਅਦਨਕ ਬ੍ਾਰ ਸਿਾ ਡੰ ਡਉਤ੍ ਬ੍ੰ ਿਨ ਨਮਸਕਾਰ ਬ੍ਦਲਹਾਰ।
(੧੨) ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਾਦਹਗੁਰੂ, ਭਗਤ੍ ਪ੍ੀਪ੍ਾ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਰੋਮ ਰੋਮ
ਕਰਕੇ ਅਦਨਕ ਬ੍ਾਰ ਸਿਾ ਡੰ ਡਉਤ੍ ਬ੍ੰ ਿਨ ਨਮਸਕਾਰ ਬ੍ਦਲਹਾਰ।
(੧੩) ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਾਦਹਗੁਰੂ, ਭਗਤ੍ ਸਧਨਾ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਰੋਮ ਰੋਮ
ਕਰਕੇ ਅਦਨਕ ਬ੍ਾਰ ਸਿਾ ਡੰ ਡਉਤ੍ ਬ੍ੰ ਿਨ ਨਮਸਕਾਰ ਬ੍ਦਲਹਾਰ।
(੧੪) ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਾਦਹਗੁਰੂ, ਭਗਤ੍ ਸੁੰ ਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਰੋਮ ਰੋਮ
ਕਰਕੇ ਅਦਨਕ ਬ੍ਾਰ ਸਿਾ ਡੰ ਡਉਤ੍ ਬ੍ੰ ਿਨ ਨਮਸਕਾਰ ਬ੍ਦਲਹਾਰ।
(੧੫) ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਾਦਹਗੁਰੂ, ਰਾਗੀ ਸਿੱ ਤ੍ਾ ਤ੍ੇ ਬ੍ਲ ੰ ਡ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਧੰ ਨ ਹਨ,
ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਅਦਨਕ ਬ੍ਾਰ ਸਿਾ ਡੰ ਡਉਤ੍ ਬ੍ੰ ਿਨ ਨਮਸਕਾਰ ਬ੍ਦਲਹਾਰ।
(੧੬) ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਾਦਹਗੁਰੂ, ਭਗਤ੍ ਰਾਮਾਨੰਿ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਰੋਮ
ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਅਦਨਕ ਬ੍ਾਰ ਸਿਾ ਡੰ ਡਉਤ੍ ਬ੍ੰ ਿਨ ਨਮਸਕਾਰ ਬ੍ਦਲਹਾਰ।
(੧੭) ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਾਦਹਗੁਰੂ, ਭਗਤ੍ ਪ੍ਰਮਾਨੰਿ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਰੋਮ
ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਅਦਨਕ ਬ੍ਾਰ ਸਿਾ ਡੰ ਡਉਤ੍ ਬ੍ੰ ਿਨ ਨਮਸਕਾਰ ਬ੍ਦਲਹਾਰ।
(੧੮) ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਾਦਹਗੁਰੂ, ਭਗਤ੍ ਸੂਰਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਰੋਮ
ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਅਦਨਕ ਬ੍ਾਰ ਸਿਾ ਡੰ ਡਉਤ੍ ਬ੍ੰ ਿਨ ਨਮਸਕਾਰ ਬ੍ਦਲਹਾਰ। ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ
ਾਦਹਗੁਰੂ, ਭਿੱ ਟ ਕਲ ਜੀ, ਕਲਸਹਾਰ ਜੀ, ਟਲਯ ਜੀ, ਜਾਲਪ੍ੁ ਜੀ, ਜਲਯ ਜੀ, ਕੀਰਤ੍ ਜੀ, ਸਲਯ ਜੀ, ਭਲਯ ਜੀ,
ਨਲਯ ਜੀ, ਦਭਖਾ ਜੀ, ਜਲਨ ਜੀ, ਿਾਸ ਜੀ, ਗਯੰ ਿ ਜੀ, ਸੇ ਕ ਜੀ, ਮਥੁਰਾ ਜੀ, ਬ੍ਲਯ ਜੀ, ਹਰਬ੍ੰ ਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜਸ
ਗਾਉਣ ਾਲੇ ਸਤ੍ਾਰਾਂ ਭਿੱ ਟ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀਓ ਧੰ ਨ ਹਨ! ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਅਦਨਕ ਬ੍ਾਰ ਸਿਾ ਡੰ ਡਉਤ੍ ਬ੍ੰ ਿਨ ਨਮਸਕਾਰ
ਬ੍ਦਲਹਾਰ।
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ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ ਅਜਪ੍ਾ ਜਾਪ੍ ਅਨਤ੍ਕਲਾ ਾਨ ਸਮਰਪ੍ਣ
ਤ੍ੇਰੋ ਕੀਆ. ਤ੍ੁਝਦਹ ਦਕਆ ਅਰਪ੍ਉ; ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ੍ ਜੀ ਿਾ ਪ੍ੈਿਾ ਕੀਤ੍ਾ ਦਕਰਮ ਿਾਸਨਿਾਸ, ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ, ਅਦਤ੍
ਊਚਾ; ਤ੍ਾ ਕਾ ਿਰਬ੍ਾਰਾ॥ ਅੰ ਤ੍ੁ ਨਾਹੀ ਦਕਛੁ; ਪ੍ਾਰਾ ਾਰਾ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱ ਚੇ ਸੁਿੱ ਚੇ ਉੱਚੇ ਿਰ ਿਾ ਸਿਾ ਮੰ ਗਤ੍ਾ ਹੈ, ਇਸ
ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਸਮਰਪ੍ਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪ੍ਰ ਇਹ ਸਮਰਪ੍ਣ ਇਉਂ ਹੈ, ਦਜ ੇਂ ਬ੍ਾਗ਼ ਿੇ ਮਾਲਕ ਰਾਜੇ ਿੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤ੍ਾ ਲੈ ਣ
ਲਈ, ਮਾਲੀ ਦਨਮਾਣਾ ਬ੍ਣ ਕੇ, ਫ਼ੁਿੱ ਲ ਅਰਪ੍ੇ ਡੰ ਡਉਤ੍ ਕਰੇ, ਆਪ੍ ਕੁਿੱ ਝ ਭੀ ਨ ਬ੍ਣੇ। ਕਬ੍ੀਰ. ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮਦਹ ਦਕਛੁ ਨਹੀ;
ਜੋ ਦਕਛੁ ਹੈ ਸੋ ਤ੍ੇਰਾ॥ ਤ੍ੇਰਾ ਤ੍ੁਝ ਕਉ ਸਉਪ੍ਤ੍ੇ; ਦਕਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਦਨਰੰ ਕਾਰ
ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਅ ਤ੍ਾਰ ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਹੁਣ ਚ ਰ ਤ੍ਖ਼ਤ੍ ਛਤ੍ਰ ਿੇ ਮਾਲਕ ਜੁਿੱ ਗੋ ਜੁਿੱ ਗ ਅਟਿੱ ਲ ਧੁਰ ਕੇ
ਬ੍ਾਣੀ, ਕਲਜੁਿੱ ਗ ਜਹਾਜ਼ ਗੁਰਤ੍ਾ ਗਿੱ ਿੀ ਦਬ੍ਰਾਜਮਾਨ, ਦਮਹਰ ਾਨੁ ਸਾਦਹਬ੍ੁ ਦਮਹਰ ਾਨੁ॥ ਸਾਦਹਬ੍ੁ ਮੇਰਾ ਦਮਹਰ ਾਨੁ॥)
ਅਨਤ੍ ਕਲਾ ਹੋਇ ਠਾਕੁਰੁ ਚਦੜਆ॥ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚੀ ਦਨਮਰਤ੍ਾ ਸਦਹਤ੍ ਸਮਰਪ੍ਣ ਹੈ
ਜੀ। ਦਤ੍ਸੁ ਗੁਰ ਕਉ; ਦਸਮਰਉ ਸਾਦਸ ਸਾਦਸ॥ ਗੁਰੁ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ; ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ ਮੇਰੀ ਰਾਦਸ॥ ਉਪ੍ਰੋਕਤ੍ ਅ ਸਥਾ ਾਲੇ ਦਨਮਰਤ੍ਾ
ਹਲੀਮੀ ਗਰੀਬ੍ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਇਕਾਗਰਤ੍ਾ ਸ਼ਾਂਤ੍ੀ ਧੀਰਜ ਦਸਮਰਨ ਦਖਮਾ ਸਦਹਨਸ਼ੀਲਤ੍ਾ ਆਦਿ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਸਦਹਤ੍, ਸਭ ਿੀ ਚਰਨ
ਧੂਦੜ ਬ੍ਨਣ ਬ੍ਨਾਉਣ

ਾਲੇ , ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਆਦਿ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜੀ ਿੇ ਅਿੱ ਖਰ ਅਿੱ ਖਰ ’ਤ੍ੇ ਗੁਰੂ ਭਾ ਨਾ ਧਾਰਨ

ਧਰਾਉਣ ਾਲੇ , ਸੰ ਥਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤ੍ਨ ਦਸਿੱ ਖਣ ਦਸਖਾਉਣ ਾਲੇ ਸਰਬ੍ਿੱ ਤ੍ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਗੁਰੂ ਦਪ੍ਆਰੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ੍ ਸਾਧਸੰ ਗਤ੍ ਜੀ,
ਸਰਬ੍ਿੱ ਤ੍ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਪ੍ੰ ਥ ਗੁਰਮੁਦਖ ਸੰ ਤ੍ ਸਰਬ੍ਿੱ ਤ੍ ਟਕਸਾਲੀ, ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ਾਂ ਗਰੰ ਥੀਆਂ
ਗੁਰਦਸਿੱ ਖਾਂ ਰਾਗੀਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਦਨਹੰ ਗ ਦਸੰ ਘ ਜਿੱ ਥੇਬ੍ੰਿੀਆਂ ਦਸਰਲਿੱਥ ਸੂਰਬ੍ੀਰ ਬ੍ਹਾਿਰ ਯੋਦਧਆਂ ਕ ੀਸ਼ਰਾਂ, ਇਸ ਪ੍ੋਥੀ
ਿੀ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚੀ ਸੇ ਾ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਾਲੇ , ਦਲਖਣ ਦਲਖਾਉਣ ਛਾਪ੍ਣ ਛਪ੍ਾਉਣ ਪ੍ੜਨੑ ਪ੍ੜਾਉਣ
ਾਲੇ , ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ
ੑ
ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿਾ ਪ੍ੂਰਨ ਸਦਤ੍ਕਾਰ ਪ੍ੂਜਨ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਾਲੇ ਸਮੂਹ ਿੱ ਡਭਾਦਗਆਂ ਨੂੰ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ੂਰਨ ਗਰੀਬ੍ੀ
ਪ੍ਰੇਮ ਦਨਮਰਤ੍ਾ ਸ਼ਰਧਾ ਸਦਹਤ੍, ਹਰ ਸਮੇਂ ਬ੍ਾਰ ਬ੍ਾਰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਡੰ ਡਉਤ੍ ਬ੍ੰ ਿਨਾਂ ਕਰਦਿਆਂ , ਅਦਨਕਬ੍ਾਰ ਬ੍ਦਲਹਾਰ
ਜਾਂਦਿਆਂ, ਚਰਨ ਚਿੱ ਟਦਿਆਂ ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ ਅਨਤ੍ਕਲਾ ਾਨ ਸਮਰਪ੍ਣ ਹੈ ਜੀ।

ਸਮਰਪ੍ਣ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੰ ਪ੍ੂਰਨੰ॥
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ੴਸਦਤ੍ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਤ੍ਿੱ ਤ੍ਕਰਾ।
1. ਵਾਹਿਗੁਰੂ॥ ਪੋਥੀ ਹਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਿਾਂ ਹਵਸਮਾਦ ਪਰਤਾਪ:-

23

2. ਵਾਹਿਗੁਰੂ॥ ਸਾਖੀ:- ਿਮ ਨੀਚ ਸੇ. ਊਤਮ ਭਏ; ਿਹਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ॥ ਪਾਥਰੁ ਡੁਬਦਾ. ਕਾਹਿ ਿੀਆ;

ਸਾਚੀ ਵਹਡਆਈ॥੪॥ ਸਹਤਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਿਾਂ ਹਵਸਮਾਦ ਹਕਰਪਾ ਕਰਨੀ:-

25

3. ਵਾਹਿਗੁਰੂ॥ ਗੁਰਮੁਹਖ ਇਖ਼ਿਾਕ ਅਤੇ ਰੱ ਹਖਆ ਿਈ ਇਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਜੀ:-

27

4. ਵਾਹਿਗੁਰੂ॥ ਹਵਕਾਰਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹਨਹਵਰਤੀ, ਜਤ ਸਤ ਹਨਰਮਿ ਇਖ਼ਿਾਕ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਿਈ ਹਿਖੇ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ, ੧੦੧ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਿੀ ਪੜੋ ਜੀ, ਹਨਤਨੇਮ ਵਾਂਗ ਿਰ ਰੋਜ਼ ਪੜੋ ਜੀ:-

28

ਪਰਸੰਗ ੧- ਜਤ ਸਤ ਦੀ ਮਿਾਨਤਾ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਕੁਰਹਿਤ।

39

5. ਵਾਹਿਗੁਰੂ॥ ਸਰੀ ਮੂਿ ਮੰ ਤਰ ਜੀ:-

39

ਸਰੀ ਮੂਿ ਮੰ ਤਰ ਜੀ ਦਾ ਪਰਤਾਪ:-

40

6. ਵਾਹਿਗੁਰੂ॥ ਕਬੀਰ. ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇਡ ਤੇ; ਜਉ. ਤੈਸੀ ਹਨਬਿੈ ਓਹੜ॥ ਿੀਰਾ ਹਕਸ ਕਾ ਬਾਪੁਰਾ; ਪੁਜਹਿ.

ਨ ਰਤਨ ਕਰੋਹੜ॥੧੫੩॥

40

7. ਵਾਹਿਗੁਰੂ॥ ਚਾਰ ਬੱ ਜਰ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਬੱ ਜਰ ਕੁਰਹਿਤ ਿਰਾਮ ਅਤੇ ਨੇਕ ਚਾਿ ਚਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਭ

ਸੱ ਚਾ ਉਪਦੇਸ਼:-

42

8. ਵਾਹਿਗੁਰੂ॥ ਜੈਸੇ ਹਬਖ ਤਨਕ ਿੀ ਖਾਤ ਮਹਰ ਜਾਹਤ; ਤਾਤ ਗਾਹਤ ਮੁਰਝਾਤ ਪਰਹਤਪਾਿੀ ਬਰਖਨ ਕੀ।
42

9. ਵਾਹਿਗੁਰੂ॥ ਬਾਿਾਨ ਬਾਿ॥ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਹਬੰ ਦ ਹਸੰ ਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਚੇ ਇਖ਼ਿਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸੱ ਚਾ ਸੁੱ ਚਾ

ਉੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖ਼ਸ਼ ਰਿੇ ਿਨ। ਿੇ ਹਪਆਰੇ ਗੁਰਹਸੱ ਖੋ! ਜੇ ਕੋਈ ਹਵਕਾਰੀ ਨਾਸਤਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਸੰਗ
ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿੇ, ਤਾਂ ਇਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਿੈ:-

43

10. ਵਾਹਿਗੁਰੂ॥ ਪਰਭੂ ਸਹਤਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਹਬੰ ਦ ਹਸੰ ਘ ਸਾਹਿਬ ਖ਼ਾਿਸਾ ਜੀ ਅਪਣੇ ਖ਼ਾਿਸੇ ਪੰ ਥ ਦੀ ਚੜਦੀ

ਕਿਾ ਿਈ, ਗੁਰਮਹਖ ਜੀਵਨ ਬਨਾਉਣ ਿਈ, ਸ਼ੁਭ ਸੱ ਚੇ ਇਖ਼ਿਾਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖ਼ਸ਼ ਰਿੇ ਿਨ:10
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44

ਸੇਵਾ ਰਤਨ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਸੂਰਜ, ਮਿਾਂਨ ਗੁਰਮੁਹਖ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਹਸੰ ਘ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਗੁਰਮੁਹਖ ਮਾਤਾ
ਜੀ ਨਾਿ ਚੰ ਗੇ ਉੱਚੇ ਗੁਰਮੁਹਖ ਇਖ਼ਿਾਕ ਨੂੰ ਧਾਰਨ, ਮਨ ਹਵਕਾਰਾਂ ਵੱ ਿੋਂ ਪਹਵੱ ਤਰ ਰੱ ਖਣਾ ਦਾ ਪਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਜਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਭਗਤ ਜੀ ਹਿਖਦੇ ਿਨ:-

46

ਸਾਖੀ ਇੰਦਰ ਤੇ ਅਹਿਹਿਆ ਦੀ, ਚਹਰੱ ਤਰ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰ ਦਰਾਂ:-

46

ਸਾਖੀ:-

49

11. ਜਤੁ:ਪੋਿਾ ਬੋਿੋ- ਜਤੁ ਪਾਿਾਰਾ; ਧੀਰਜੁ ਸੁਹਨਆਰੁ॥

51

ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਸੱ ਚਨ ਸੱ ਚ ਜੀ ਦੀ:-

53

12. ਵਾਹਿਗੁਰੂ॥ ਗੁਰਪਰਸਾਹਦ; ਹਬਹਖਆ ਪਰਿਰੈ॥ ਮਨ ਕੀ ਬਾਸਨਾ; ਮਨ ਤੇ ਟਰੈ॥

55

13. ਸਾਖੀ ਨੇਕ ਸਾਊ ਗੁਰਮੁਹਖ ਬੀਬੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਜਨਾਉਣਾ:-

56

14. ੴਸਹਤਗੁਰ ਪਰਸਾਹਦ॥ ਰਾਮਕਿੀ ਪਾਤਸਾਿੀ ੧੦॥ ਰੇ ਮਨ; ਐਸੋ ਕਹਰ ਸੰ ਹਨਆਸਾ॥

57

15. ਦੋਿਰਾ॥ ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੀ ਸੇਜ ਪਰ; ਭੂਹਿ. ਨ ਦੀਜਿੁ ਪਾਂਇ॥

60

16. ਵਾਹਿਗੁਰੂ॥ ਕਈ ਕੋਹਟ; ਹਸਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ॥

60

17. ਜਤੁ ਸਤੁ ਸੰ ਜਮੁ ਸੀਿੁ. ਨ ਰਾਹਖਆ; ਪਰਤ
ੇ ਹਪੰ ਜਰ ਮਹਿ ਕਾਸਟੁ ਭਇਆ॥

61

19. ਵਾਹਿਗੁਰੂ॥ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀਚਾਰ, ਉਥਾਨਕਾ:-

62

ਕਾਇਆ ਕੀ ਅਗਹਨ; ਬਰਿਮੁ ਪਰਜਾਰੈ॥ (ਕਾਇਆ)

64

ਸੁਪਨੈ ਹਬੰ ਦੁ; ਨ ਦੇਈ ਝਰਨਾ॥ (ਸੁਪਨੈ)

64

ਹਤਸੁ ਕਾਜੀ ਕਉ; ਜਰਾ ਨ ਮਰਨਾ॥੨॥ ਹਤਸੁ ਕਾਜੀ (ਕਉ)

64

ਪਰਸੰਗ ੨:- ਹਵਕਾਰ ਹਦਰਰਸਟੀ ਦੇ ਹਤਆਗ ਦਾ ਮਿਾਂ ਮਿਾਂ ਮਿਾਂ ਹਵਸਮਾਦ ਉਪਦੇਸ਼:-

65

23. ਵਾਹਿਗੁਰੂ॥ ਨੀਚੇ ਿੋ ਇਨ. ਕਹਰ ਰਿਉ; ਿੇ ਸਾਜਨ ਘਟ ਮਾਹਿ॥ ਸਭ ਰਸ. ਖੇਿਉ ਪੀਅ ਸਉ; ਹਕਸੀ.

ਿਖਾਵਉ ਨਾਹਿ॥੨੩੪॥

65
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ਸੱ ਚੇ ਕੰ ਤ ਸੱ ਚੇ ਭਗਵੰ ਤ ਪਾਰਬਰਿਮ ਹਬਅੰ ਤ ਧੰ ਨ ਸਹਤਗੁਰੂ ਤੇਗਬਿਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱ ਚੇ ਪਾਹਤਸ਼ਾਿ ਜੀ ਦਾ
ਹਦਰਸ਼ਟਾਂਤ:

66

24. ਵਾਹਿਗੁਰੂ॥ ਹਵਕਾਰ ਹਦਰਸ਼ਟੀ ਨਾਿ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਦੇਖਣਾ ਭੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾ ਿੈ:-

67

25. ਵਾਹਿਗੁਰੂ॥ ਮਃ ੫॥ ਹਕਆ ਗਾਿਾਇਓ ਭੂਛ; ਪਰ ਵੇਹਿ. ਨ ਜੋਿੇ, ਕੰ ਤ ਤੂ॥

70

26. ਵਾਹਿਗੁਰੂ॥ ਕਤੰ ਚ ਚਪਿ ਮੋਿਨੀ ਰੂਪੰ; ਪੇਖੰਤੇ ਹਤਆਗੰ ਕਰੋਹਤ॥ ਿੇ ਗੁਰਹਸੱ ਖੋ! ਇਿ ਸ਼ੁਭ ਹਸੱ ਹਖਆ

ਆਪਣੇ ਹਰਹਦਆਂ ਹਵੱ ਚ ਵਸੌਣਾ ਕਰੋ ਜੀ:-

70

ਸਾਖੀ ਸੰ ਤ ਹਬਸ਼ਨ ਹਸੰ ਘ ਜੀ ਮੁਰਾਿੇ :-

71

27. ਦੇਹਖ ਪਰਾਈਆ ਚੰ ਗੀਆ; ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ

ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਿਨ

72

ਸਾਖੀ ਪਾਪੀ ਔਰੰ ਗੇ ਨੇ ਸੱ ਚੇ ਸਹਤਗੁਰੂ ਤੇਗਬਿਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹਕਿਾ:-

72

ਸਾਖੀ ਦੂਜੀ:- ਿਉ. ਗੋਸਾਈ ਦਾ; ਪਹਿਿਵਾਨੜਾ॥ ਸਹਤਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਿਵਾਨ ਹਤਆਰ
ਬਰ ਹਤਆਰ, ਅੰ ਦਰਿੇ ਅਤੇ ਬਾਿਰਿੇ ਸਭ ਵੈਰੀਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ਤੇਿ ਪਾਉਣ ਵਾਿੇ ਸਰਦਾਰ ਿਰੀ ਹਸੰ ਘ ਨਿੂਆ
ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਬਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ:-

73

ਜਦੋਂ ਬੱ ਚਾ ਜਾਂ ਬੱ ਚੀ ਅੱ ਖਾਂ ਦੇ ਸਾਿਮਣੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਿ ਜਾਪ ਕਰਨਾ:-

74

28. ਪਰ ਹਤਰਅ ਰੂਪੁ; ਨ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ॥

74

ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਹਵਕਾਰ ਹਦਰਸਟੀ ਨਾਿ ਦੇਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼:-

74

ਸਾਖੀ ਪਰਮਪੂਜਨੀਕ ਬਰਿਮਹਗਆਨੀ ਕੈ; ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਿਾ॥ ਬਰਿਮਹਗਆਨੀ; ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਮਾਿਾ॥
ਪੂਰਨ ਬਰਿਮਹਗਆਨੀ ਰੱ ਬ ਰੂਪ ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ:-

75

29. ਹਮਹਥਆ ਨੇਤਰ; ਪੇਖਤ ਪਰ ਹਤਰਅ ਰੂਪਾਦ॥ ਦੇ ਅਰਥ:-

77

30. ਅਪਨਾ ਘਰੁ ਮੂਸਤ. ਰਾਹਖ ਨ ਸਾਕਹਿ; ਕੀ ਪਰ ਘਰੁ. ਜੋਿਨ ਿਾਗਾ॥

78

32. ਸਾਜਨ ਿੋਵਹਨ ਆਪਣੇ; ਹਕਉ ਪਰ ਘਰ ਜਾਿੀ॥

79
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33. ਪਰ ਘਹਰ; ਚੀਤੁ ਮਨਮੁਹਖ ਡੋਿਾਇ॥

79

34. ਮਨਮੁਹਖ ਭੂਿੈ; ਜਮ ਕੀ ਕਾਹਣ॥

79

35. ਿਹਰ ਜੀਉ ਅੰ ਤਰਜਾਮੀ ਜਾਨ॥

80

36. ਭੈਰਉ ਮਿਿਾ ੫॥ ਹਨਕਹਟ ਬੁਝੈ; ਸੋ ਬੁਰਾ. ਹਕਉ ਕਰੈ॥

81

37. ਪੇਖੈ ਬੋਿੈ ਸੁਣੈ; ਸਭੁ ਆਹਪ॥ ਸਹਤਗੁਰੂ ਅਰਜਨਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨਰਗੁਨ ਸਰਗੁਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਭੇਦਾ

ਸਾਹਖਆਤ ਕਰਕੇ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ਿਨ:-

83

38. ਘਰੁ ਦਰੁ ਛੋਡੇ ਆਪਣਾ; ਪਰ ਘਹਰ ਝੂਠਾ ਜਾਈ॥

84

40. ਬਿੁਤੁ ਦਰਬੁ ਕਹਰ; ਮਨੁ ਨ ਅਘਾਨਾ॥

84

41. ਹਬਸਨੁਪਦ ਰਾਗ ਮਿਾਰ ਸਯਾਮੁ॥ ਕੰ ਡੇ ਦੇਹਨ ਚਸਮੋ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਹਜਹਨ ਨੇਤਰੀਂ ਪਰਹਤਰਯ ਹਪਖੇ॥

85

42. ਹਬਸਨੁਪਦ ਮਿਾਰ ਸਯਾਮੁ॥ ਕੰ ਡੇ ਮਾਰਹਨ ਪੈਰਾਂ ਤਿੀਆਂ; ਮਾਰਗ ਪੰ ਥ ਕੁਪੰਥ ਚਿੇ ॥

86

ਪਰਸੰਗ ੩- ਹਵਕਾਰ ਦੇ ਹਤਆਗ ਦੇ ਸੱ ਚੇ ਅੰ ਹਮਰਤ ਗੁਰਸਬਦ:-

86

43. ਸਿੋ ਕੁ॥ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਅਰੁ ਿੋ ਭ ਮੋਿ; ਹਬਨਹਸ ਜਾਇ ਅਿੰ ਮੇਵ॥ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ; ਕਹਰ ਪਰਸਾਦੁ

ਗੁਰਦੇਵ॥੧॥

86

44. ਗੁਰਤਾ ਹਬਰਾਜਮਾਨ ਕਹਿਜੁਗ ਜਿਾਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਹਤਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਕਮਿਾਂ ’ਚ

ਪਰਮ
ੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ:-

87

45. ਪਉੜੀ ੫॥ ਿੈ ਫਾਿੇ ਰਾਤੀ ਤੁਰਹਿ; ਪਰਭੁ ਜਾਣੈ ਪਰਾਣੀ॥

87

46. ਵਾਹਿਗੁਰੂ॥ ਆਸਾ ਮਿਿਾ ੫॥ ਹਨਮਖ ਕਾਮ ਸੁਆਦ ਕਾਰਹਣ; ਕੋਹਟ ਹਦਨਸ ਦੁਖੁ ਪਾਵਹਿ॥

88

ਬਟਵਾਰੇ ਵੇਿੇ ਹਸੱ ਖ ਬੀਬੀ ਦੀ ਬਿਾਦਰੀ:-

91

47. ਮਾਰੂ ਮਿਿਾ ੫॥ ਗੁਪਤੁ ਕਰਤਾ, ਸੰ ਹਗ ਸੋ ਪਰਭੁ; ਡਿਕਾਵਏ ਮਨੁਖਾਇ॥

92

48. ਗਉੜੀ॥ ਕਾਿਬੂਤ ਕੀ ਿਸਤਨੀ, ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ; ਚਿਤੁ ਰਹਚਓ ਜਗਦੀਸ॥

97
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49. ਿੇ ਕਾਮੰ . ਨਰਕ ਹਬਸਰਾਮੰ ; ਬਿੁ ਜੋਨੀ ਭਰਮਾਵਣਿ॥

99

50. ਮ:੫॥ ਹਫਰਦੀ ਹਫਰਦੀ ਦਿ ਹਦਸਾ; ਜਿ ਪਰਬਤ ਬਨਰਾਇ॥ ਹਜਥੈ ਹਡਠਾ ਹਮਰਤਕੋ; ਇਿ ਬਹਿਠੀ

ਆਇ॥੨॥

100

53. ਧਨਾਸਰੀ ਮਿਿਾ ੫॥ ਵਡੇ ਵਡੇ ਰਾਜਨ ਅਰੁ ਭੂਮਨ; ਤਾ ਕੀ ਹਤਰਸਨ. ਨ ਬੂਝੀ॥

104

54. ਭੈਰਉ ਮਿਿਾ ੫॥ ਹਚਤਵਤ ਪਾਪ; ਨ ਆਿਕੁ ਆਵੈ॥

106

55. ਘਰ ਕੀ ਨਾਹਰ; ਹਤਆਗੈ ਅੰ ਧਾ॥

108

56. ਠੱਗ- ਮਃ ੧॥ ਰਾਜੁ ਮਾਿੁ ਰੂਪੁ ਜਾਹਤ ਜੋਬਨੁ; ਪੰ ਜੇ ਠਗ॥

111

57. ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਦਾਰਾ; ਪਰਿਰੀ॥

112

58. ਗੁਰਮੁਹਖ ਹਪਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਕ ਪਹਵੱ ਤਰ ਇਖ਼ਿਾਕ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼

ਬਖ਼ਸ਼ਦੇ ਿਨ:- ਿਉ ਹਤਸੁ. ਘੋਹਿ ਘੁਮਾਇਆ; ਗੁਰਮਹਤ. ਹਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਆਵੈ।

112

59. ਸਹਤਗੁਰ;ੁ ਹਸਖ ਕੇ ਬੰ ਧਨ ਕਾਟੈ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਹਸਖੁ; ਹਬਕਾਰ ਤੇ ਿਾਟੈ॥

114

ਗੁਰ ਕਾ ਹਸਖੁ; ਹਬਕਾਰ ਤੇ ਿਾਟੈ॥ ਪਰਮਪੂਜਨੀਕ ਪਰਮ ਸ਼ਿੀਦ ਭਾਈ ਸੰ ਤ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ:114

60. ਜੋ ਜਾਨੈ; ਮੈ ਜੋਬਨਵੰ ਤੁ॥ ਸੋ ਿੋਵਤ; ਹਬਸਟਾ ਕਾ ਜੰ ਤੁ॥

117

61. ਰੂਪਵੰ ਤੁ ਿੋਇ; ਨਾਿੀ ਮੋਿੈ॥ ਪਰਭ ਕੀ ਜੋਹਤ; ਸਗਿ ਘਟ ਸੋਿੈ॥

117

62. ਹਮਹਥਆ ਚਰਨ; ਪਰ ਹਬਕਾਰ ਕਉ ਧਾਵਹਿ॥

118

63. ਦੇਇ ਹਕਵਾੜ ਅਹਨਕ ਪੜਦੇ ਮਹਿ; ਪਰ ਦਾਰਾ ਸੰ ਹਗ ਫਾਕੈ॥

119

64. ਸੂਰਹਤ ਦੇਹਖ; ਨ ਭੂਿੁ ਗਵਾਰਾ॥

119

ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਦੀ ਹਵਰਾਗ ਦੀ ਸਾਖੀ

120

65. ਚੋਰ ਜਾਰ ਜੂਆਰ; ਪੀੜੇ ਘਾਣੀਐ॥

122
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66. ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਹਣਕ; ਠਾਿਣੁ ਮੂਹਿ ਮਚਾਂਗਵਾ॥

122

ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਿਈ ਇਿ ਜਾਪ ਜਪਣਾ ਿੈ:-

123

67. ਹਜਸ ਨੋ ਤੂ ਰਖਵਾਿਾ; ਹਜਤਾ ਹਤਨੈ ਭੈਣੁ॥

124

ਹਵਸਮਾਦ ਹਸੱ ਹਖਆ:-

124

69. ਜੇ ਿਖ ਇਸਤਰੀਆ ਭੋਗ ਕਰਹਿ; ਨਵ ਖੰ ਡ ਰਾਜੁ ਕਮਾਹਿ॥

128

70. ਿਹਰ ਰਸੁ ਚਾਖੈ; ਤਾਂ ਸੁਹਧ ਿੋਇ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਹਮ ਰਤੇ; ਸਚੁ ਸੋਇ॥੪॥੮॥

128

ਪਰਸੰਗ ੪- ਸੱ ਚੀ ਗੁਰਮਹਖ (ਪਹਤ) ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼

128

71. ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ; ਿੋਰ ਦਸੂਣੀ ਿੋਇ॥

128

72. ਸਹਤਗੁਰ.ੁ ਖੋਹਟਅਿੁ ਖਰੇ ਕਰੇ; ਸਬਹਦ ਸਵਾਰਣਿਾਰੁ॥

129

ਸਾਖੀ:-

129

73. ਸਭੁ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਿੋਵੈ; ਘਹਟ ਨ ਕੋਈ ਆਖੈ॥

132

74. ਮਹਨ ਮੁਹਖ ਗਿਾ ਗੋਈਆ; ਕੀਤਾ ਚਾਉ ਰਿੀ॥ ਨਾਨਕ. ਸਚੇ ਨਾਮ ਹਬਨੁ; ਹਸਰ ਖੁਰ ਪਹਤ ਪਾਟੀ॥੨॥
132

75. ਸਚੁ ਸਭਨਾ ਿੋਇ ਦਾਰੂ; ਪਾਪ ਕਿੈ ਧੋਇ॥

133

76. ਪੂਜ ਿਗੈ. ਪੀਰੁ ਆਖੀਐ; ਸਭੁ ਹਮਿੈ ਸੰ ਸਾਰੁ॥

133

77. ੴਸਹਤਗੁਰ ਪਰਸਾਹਦ॥ ਆਸਾ ਘਰੁ ੩ ਮਿਿਾ ੧॥ ਿਖ ਿਸਕਰ ਿਖ ਵਾਜੇ ਨੇਜੇ; ਿਖ ਉਹਠ ਕਰਹਿ

ਸਿਾਮੁ॥

133

78. ਮਾਝ ਮਿਿਾ ੫॥ ਹਜਥੈ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ; ਪਰਭ ਹਪਆਰੇ॥

135
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ਸਾਖੀ ਬਰਿਮਹਗਆਨੀ; ਸਗਿ ਕੀ ਰੀਨਾ॥ ਪੂਰਨ ਬਰਿਮਹਗਆਨੀ ਸੱ ਚੇ ਪੱ ਕੇ ਸੰ ਤ ਪਰਮਪੂਜਨੀਕ ਸੰ ਤ ਬਾਬਾ
ਗੁਰਬਚਨ ਹਸੰ ਘ ਸਾਹਿਬ ਖ਼ਾਿਸਾ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅੰ ਦਰ ਬਾਿਰ ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ
ਸਾਹਖਆਤਤਾ ਕਰਨੀ:-

137

81. ਅਗੈ ਜਾਹਤ ਨ ਜੋਰੁ ਿੈ; ਅਗੈ ਜੀਉ ਨਵੇ॥

139

82. ਦਰੋਪਤੀ ਿਜਾ ਹਨਵਾਹਰ; ਉਧਾਰਣ॥

139

83. ਧੰ ਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਹਤਗੁਰੂ ਮਿਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ, ਆਪ ਅਕਾਿਪੁਰਖੁ ਜੀ ਦੀ

ਪਤੀਬਤਰਾ ਚੰ ਗੀ ਸੁਪਤਨੀ ਬਣ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੱ ਚੇ ਕੰ ਤ ਭਗਵੰ ਤ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸਰ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਬਨਣ ਦੀ
ਜਾਚ ਹਸਖਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਹਜਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ’ਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖ਼ਸ਼ਦੇ ਿਨ

140

ਗੁਰਮੁਹਖ ਪਤੀਬਰਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ:-

140

ਸ਼ੰ ਕੇ ਦੀ ਹਨਹਵਰਤੀ:-

140

84. ਸਿੋ ਕ ਮਃ ੧॥ ਜੀਉ ਪਾਇ. ਤਨੁ ਸਾਹਜਆ; ਰਹਖਆ ਬਣਤ ਬਣਾਇ॥

141

85. ਸਿੋ ਕੁ ਮਃ ੧॥ ਿੁਕਹਮ ਰਜਾਈ ਸਾਖਤੀ; ਦਰਗਿ ਸਚੁ ਕਬੂਿੁ॥

142

ਪਰਸੰਗ ੫- ਅਹਬਨਾਸੀ ਸਹਤਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਹਖ ਗੁਰਹਸੱ ਖਾਂ ਦੇ ਸੱ ਚੇ ਸੁੱ ਚੇ ਅਹਤਅੰ ਤ ਉੱਚੇ
ਇਖ਼ਿਾਕ ਦੀਆਂ ਅਮੋਿਕ ਸੱ ਚੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ:-

143

86. ਸਾਖੀ ਹਨਰਹਵਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱ ਚੇ ਕੰ ਤ ਸੱ ਚੇ ਭਗਵੰ ਤ ਪਾਰਬਰਿਮ ਹਬਅੰ ਤ ਮਿੱ ਿੇ ਪਹਿਿੇ ਜੀ ਦੀ:143

87. ਪਰਮਪੂਜਨੀਕ ਸਹਤਗੁਰੂ ਅਰਜਨਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫੁਨਿੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਕੇ, ਗੁਰਮੁਹਖ ਮਾਤਾ ਗੰ ਗਾ

ਜੀ ਦੇ ਹਪਆਰੇ ਭੈਣ ਜੀ ਿਹਰਿਾਂ ਦੇ ਹਵਕਾਰ ਮੇਟਣੇ:-

149

89. ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਿਸੇ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰਮੁਹਖ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬਦੇਵ ਕੌ ਰ ਜੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱ ਚੀ ਹਨਰ ਹਵਕਾਰ

ਗੁਰਮੁਹਖ ਜੀਵਨੀ:-

152

ਸ਼ੁਭ ਹਸੱ ਹਖਆ:-

153
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90. ਸਹਤਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਹਨੰਨ ਸੇਵਕ ਸ਼ਿੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਹਸੰ ਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਹਸੰ ਘਾਂ

ਨੇ ਹਿੰ ਦ ਦੀਆਂ ਨੌਜੁਆਨ ਬੱ ਚੀਆਂ ਦੀ ਪਹਤ ਦੀ ਰੱ ਹਖਆ ਕਰਨੀ:-

153

91. ਹਸਰਿੱਥ ਯੋਧੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਹਸੰ ਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਿੀਦ ਨੇ ਚੰ ਬੇ ਵਾਿੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱ ਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖ

ਕੇ ਅਡੋਿ ਰਹਿਣਾ:-

154

92. ਗੁਰਮੁਹਖ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਹਸੰ ਘ ਜੀ ਦਾ ਉੱਚਾ ਗੁਰਮੁਹਖ ਇਖ਼ਿਾਕ:-

154

93. ਗੁਰੂ ਹਿਤ ਕੁਰਬਾਨ ਿੋਣ ਵਾਿੇ ਸੱ ਹਚਆਰੇ ਹਪਆਰੇ ਗੁਰਸੇਵਕਾਂ ਪਰੇਮੀਆਂ ’ਚੋਂ, ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌ ਰ ਜੀ ਦੀ

ਮਿਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਰਿਮਹਗਆਨੀ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਹਸੰ ਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਇਉਂ ਹਿਖਦੇ ਿਨ

155

94. ਅਮਰ ਸ਼ਿੀਦ ਗੁਰਮੁਹਖ ਹਪਆਰੀ ਸੂਰਬੀਰ ਬਿਵਾਨ ਸਤੀ ਹਨਰਮਿ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌ ਰ ਜੀ:-

156

95. ਸਾਖੀ ਸੰ ਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਹਸੰ ਘ ਜੀ ਖ਼ਾਿਸਾ:-

158

96. ਸਾਖੀ ਸੰ ਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰ ਦਰ ਹਸੰ ਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ:-

159

98. ਗੁਰਮੁਹਖ ਭਾਈ ਕੇਦਾਰਾ ਜੀ ਦੀ ਵੈਗਾਰ ਧਾਰਨ ਦੀ ਸਾਖੀ:-

160

99. ਸਾਖੀ ਪੂਰਨ ਬਰਿਮਹਗਆਨੀ ਤੱ ਤ ਬੇਤੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਹਸੰ ਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ:-

161

100. ਸੰ ਤ ਬਾਬਾ ਮੱ ਘਰ ਹਸੰ ਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖ਼ਾਿਸੇ ਦਾ ਸੱ ਚਾ ਸੁੱ ਚਾ ਉੱਚਾ ਹਕਰਦਾਰ ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ:-

162

101. ਸਾਖੀ ਗੁਰਮੁਹਖ ਪੀਂਘਾ ਜੀ ਦਾ ਉਧਾਰ:-

164

102. ਸ਼ਿੀਦ ਗੁਰਮੁਹਖ ਹਸੰ ਘ ਸ਼ਿੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ

165

ਪਰਸੰਗ ੬-ਪਤੀਬਰਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ

169

103. ਪਤੀਬਰਤਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ:-

169

104. ਮਿਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸਖੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਹਸੱ ਹਖਆ ਬਖ਼ਸ਼ਦੇ ਿਨ:-

171

105. ਪਰਮਪੂਜਨੀਕ ਮਾਈ ਸੇਵਾਂ ਜੀ:-

171
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106. ਧੰ ਨ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਹਜਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਉਂ ਿੈ:-

172

107. ਪਤੀਬਰਤਾ ਬੀਬੀ ਰਾਜ ਕੌ ਰ (ਰਜਨੀ) ਜੀ:-

172

108. ਇੱਕ ਦਿੇ ਰ ਬੀਬੀ ਦੀ ਬਿਾਦਰੀ:-

173

109. ਪਰਮਪੂਜਨੀਕ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,ਪਤੀ ਪਰਮੇਸਰ ਅਤੇ ਸੰ ਸਾਰੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੱ ਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਭ

ਸੱ ਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖ਼ਸ਼ਦੇ ਿਨ:-

174

110. ਸਿ ਕੀ ਸਾਰ; ਸੁਿਾਗਹਨ ਜਾਨੈ॥

175

111. ਸਾਖੀ ਸਤੀ ਸੀਤਾ ਜੀ:-

175

112. ਸਾਊ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰ ਗੇਤਰ ਨੂੰ ਿਾਿਚੀ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ:-

176

113. ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀ ਰਾਮਚੰ ਦਰ ਜੀ ਨਾਿ ਸੱ ਚਾ ਹਪਆਰ, ਸਤੀ ਸੀਤਾ ਜੀ:-

177

114. ਸੁਖੁ ਰਾਜੇ ਿਰੀ ਚੰ ਦ ਘਹਰ ਨਾਹਰ ਸੁ ਤਾਰਾ ਿੋ ਚਨ ਰਾਣੀ॥

177

115. ਪਤੀਬਰਤਾ ਬੀਬੀ ਨਰਮਦਾ ਜੀ:-

178

116. ਬੀਬੀ ਫਾਤਮਾ ਜੀ:-

178

117. ਪਤੀਬਰਤਾ ਬੀਬੀਆਂ:-

179

118. ਪਤੀਬਰਤਾ ਧਰਮ ਨਾ ਧਾਰਨ ਵਾਿੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸਾਖੀ:-

179

119. ਪਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਮੋਲ਼ਾ ਖੜਨਾ, ਔਗੁਹਣਆਰੀ ਦਾ ਹਡੱ ਗਣਾ:-

179

ਪਰਸੰਗ ੭- ਜਤੀ ਸਤੀ ਬਿਾਦਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਂ ਧੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ:-

180

120. ਵਾਹਿਗੁਰੂ॥ ਹਿਖਾਰੀ ਰਾਏਬਿਾਦਰ ਘਨਈਆ ਿਾਿ ਜੀ ਤਾਰੀਖੇ ਪੰ ਜਾਬ ਅਤੇ ਸੱ ਚੇ ਸਹਤਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ

ਪਾਹਤਸਾਿ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਕੰ ਕਣ ਜੀ ਨੇ ਦਸ ਗੁਰੁ ਕਥਾ ਤੇ ਿੋਰ ਕਈ ਧਾਰਹਮਕ ਗਰੰ ਥਾਂ ’ਚ, ਬਾਬਾ
ਜੈਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭਹਰਆ ਪਰਸੰਗ ਇਉਂ ਹਿਹਖਆ ਿੈ:-

180

121. ਹਨਿੰ ਗ ਹਨਬਾਿੂ ਹਸੰ ਘ ਜੀ ਦੀ ਬਿਾਦਰੀ:-

181
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122. ਸ਼ਿੀਦ ਹਸੰ ਘਣੀਆਂ ਨੇ ਸਬਰ ਸੰ ਤੋਖ ਦੇ ਹਪਆਿੇ ਪੀ ਕੇ, ਜਤ ਸਤ ਅਤੇ ਹਸੱ ਖੀ ਹਸਦਕ ’ਚ ਅਡੋਿ

ਰਹਿਣਾ:-

182

123. ਬਿਾਦਰ ਬੀਬੀ ਜੱ ਸੀ ਕੌ ਰ ਜੀ:-

184

124. ਫੌਜੀ ਰਣਬੀਰ ਹਸੰ ਘ ਜੀ ਦਾ ਦੀਰਘ ਆਸਾ:-

185

125. ਕਿਮ ਦੇ ਧਨੀ, ਬਰਿਮ ਰਤਨਾਗਰ ਸਰੀ ਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਹਸੰ ਘ ਜੀ, ਗੁਰਹਸੱ ਖਾਂ ਦਾ

ਉੱਚਾ ਸੁੱ ਚਾ ਇਖ਼ਿਾਕ ਦਾ ਹਦਰਸਟਾਂਤ ਹਬਜੈ ਹਸੰ ਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਹਿਖਦੇ ਿਨ, ਹਕ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਣੀ ਭੀ ਰਾਜ
ਭਾਗ ਮਾਇਆ, ਦੌਿਤ ਆਹਦ ਦਾ ਿਾਿਚ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ’ਚ ਹਦਰੜ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਭੁੱ ਿ ਕੇ ਭੀ
ਗੁਰਹਸੱ ਖੀ ਨਿੀਂ ਹਤਆਗਣੀ

187

126. ਹਕੱ ਕਰ ਹਸੰ ਘ ਸਾਖੀ:-

188

127. ਵਾਰ ਮਾਝ ਕੀ ਤਥਾ ਸਿੋ ਕ ਮਿਿਾ ੧; ਮਿਕ ਮੁਰੀਦ. ਤਥਾ ਚੰ ਦਰਿੜਾ ਸੋਿੀਆ ਕੀ ਧੁਨੀ. ਗਾਵਣੀ॥
189

128. ਸਾਖੀ ਰਾਇ ਕਮਾਿਦੀ, ਮੋਜਦੀ ਦੀ:-

190

129. ਸਾਖੀ ਟੁੰ ਡੇ ਅਸਰਾਜੈ ਦੀ:- ਆਸਾ ਮਿਿਾ ੧॥ ਵਾਰ ਸਿੋ ਕਾ ਨਾਹਿ, ਸਿੋ ਕ ਭੀ ਮਿਿੇ ਪਹਿਿੇ ਕੇ

ਹਿਖੇ; ਟੁੰ ਡੇ ਅਸਰਾਜੈ ਕੀ ਧੁਨੀ॥

191

ਪਹਿਿੀ ਸਾਖੀ:-

191

ਦੂਜੀ ਸਾਖੀ:-

191

130. ਸਾਖੀ ਹਸਕੰ ਦਰ ਹਬਰਾਹਿਮ ਦੀ:-

196

ਧੰ ਨ ਅਕਾਿਪੁਰਖੁ ਸਹਤਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਹਬੰ ਦ ਹਸੰ ਘ ਸਾਹਿਬ ਖ਼ਾਿਸਾ ਜੀ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਿ ਨਾਮੇ ਹਵੱ ਚ ਧੀ ਭੈਣ
ਵੱ ਿ ਬੁਰੀ ਹਨਗਾ ਨਾਿ ਦੇਖਣ ਦਾ ਫ਼ਿ ਦੱ ਸਦੇ ਿਨ:

197

131. ਸਾਖੀ ਿਿਾਂ ਬਿਿੀਮਾ ਦੀ:-

197
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132. ਰਾਜੇ ਪੂਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਪੁੱ ਤਰ ਜੋਧੈ ਤੇ ਵੀਰੈ ਦੀ ਸਾਖੀ- ੴਸਹਤਗੁਰ ਪਰਸਾਹਦ॥ ਰਾਮਕਿੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਿਿਾ

੩॥ ਜੋਧੈ ਵੀਰੈ ਪੂਰਬਾਣੀ ਕੀ ਧੁਨੀ॥

198

133. ਸਾਖੀ ਰਾਇ ਮਿਮੇ ਿਸਨੇ ਦੀ:- ਸਾਰੰ ਗ ਕੀ ਵਾਰ ਮਿਿਾ ੪. ਰਾਇ ਮਿਮੇ ਿਸਨੇ ਕੀ ਧੁਹਨ; ੴ

ਸਹਤਗੁਰ ਪਰਸਾਹਦ॥

199

134. ਸਾਖੀ ਰਾਣੇ ਕੈਿਾਸ ਤੇ ਮਾਿਦੇ ਦੀ:- ਵਾਰ ਮਿਾਰ ਕੀ ਮਿਿਾ ੧; ਰਾਣੇ ਕੈਿਾਸ. ਤਥਾ ਮਾਿਦੇ ਕੀ,

ਧੁਹਨ॥ ੴਸਹਤਗੁਰ ਪਰਸਾਹਦ॥

200

135. ਸਾਖੀ ਮੂਸੇ ਦੀ:- ਕਾਨੜੇ ਕੀ ਵਾਰ ਮਿਿਾ ੪, ਮੂਸੇ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀ, ਧੁਨੀ ੴਸਹਤਗੁਰ ਪਰਸਾਹਦ॥ 200

ਪਰਸੰਗ ੮- ਚਹਰੱ ਤਰੋਪਹਖਆਨ

201

136. ਉਥਾਨਕਾ ਚਹਰਤਰੋਪਖਯਾਨ:- ਸਾਕਤ, ਹਗਰੇ ਇਖ਼ਿਾਕ ਨਰ ਨਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਿਈ, ਸਰਬੰਸ

ਦਾਨੀ ਸਹਤਗੁਰੂ ਗੋਹਬੰ ਦ ਹਸੰ ਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰੀ ਦਸਮ ਗਰੰ ਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਚੱ ਹਿਤਰ ਹਵੱ ਚ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ
ਿਨ:-

201

137. ਚਹਿੱਤਰ ੧੧:-

202

138. ਚਹਿੱਤਰ ੧੮ ਅਨੁ ਰਾਗਮਤੀ:-

202

ਵਾਹਿਗੁਰੂ॥ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਹਤਆਗ ਦੇ ਮਿਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਿੇਠਾਂ ਹਿਖੇ ਅਮੋਿਕ ਬਚਨ, ਆਪਣੇ ਬੱ ਹਚਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ
ਕਰਾਉ:-

203

139. ਚਹਰਤਰ ੩੨ ਰਸ ਮੰ ਜਰੀ:-

203

140. ਚਹਿੱਤਰ ੪੦, ਅੜਬ ਜਨਾਨੀ ਬਾਰੇ ਹਿਖਦੇ ਿਨ:-

204

141. ਚਹਿੱਤਰ ੪੨ ਰੁਸਤਮ ਕਿਾ:-

205

142. ਚਹਿੱਤਰ ੧੮੪ ਕਰੀਚਕ ਤੇ ਭੀਮ:-

206

ਪਰਸੰਗ ੯- ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਅੱ ਗ ਿੈ!

206

143. ਿੰ ਸੁ ਿੇਤੁ ਿੋ ਭੁ ਕੋਪੁ; ਚਾਰੇ ਨਦੀਆ ਅਹਗ॥

206
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144. ਬਾਬਾ; ਿੋਰੁ ਪੈਨਣੁ ਖੁਸੀ ਖੁਆਰੁ॥ ਹਜਤੁ ਪੈਧੈ ਤਨੁ ਪੀੜੀਐ; ਮਨ ਮਹਿ ਚਿਹਿ ਹਵਕਾਰ॥

206

145. ਹਬਨੁ ਹਪਰ. ਧਨ ਸੀਗਾਰੀਐ; ਜੋਬਨੁ ਬਾਹਦ ਖੁਆਰੁ॥

207

147. ਹਪਰ ਹਬਨੁ; ਹਕਆ ਹਤਸੁ ਧਨ ਸੀਗਾਰਾ॥

208

148. ਅਹਨਕ ਬਸਤਰ; ਸੁੰ ਦਰ ਪਹਿਰਾਇਆ॥

208

149. ਿੱਖ- ਿਖ ਟਹਕਆ ਕੇ ਮੁੰ ਦੜੇ; ਿਖ ਟਹਕਆ ਕੇ ਿਾਰ॥ ਪਾਈ-ਅਹਿ- ਹਜਤੁ ਤਹਨ ਪਾਈਅਹਿ ਨਾਨਕਾ;

ਸੇ ਤਨ ਿੋਵਹਿ ਛਾਰ॥

209

150. ਪੈਨਣਾ- ਪੈਨਣਾ ਰਖੁ ਪਹਤ ਪਰਮੇਸੁਰ; ਹਫਹਰ ਨਾਗੇ. ਨਿੀ ਥੀਵਨਾ॥੩॥

209

151. ਕੁਆਰ ਕੰ ਹਨਆ; ਜੈਸੇ ਕਰਤ ਸੀਗਾਰਾ॥

209

152. ਸਾਿੜੀ ਪਾਉਣੀ ਗੁਰਮੁਹਤ ਦੇ ਉਿਟ ਿੈ:-

210

153. ਗੁਰਮੁਖੀ ਬਾਣੇ ਦੀ ਮਿਾਨ ਮਿਾਨਤਾ:-

210

154. ਨੰਗੇ ਹਸਰ ਕਦੇ ਭੀ ਨਿੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਹਤਗੁਰੂ ਗੋਹਬੰ ਦ ਹਸੰ ਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਮੋਿਕ ਿੁਕਮ ਮੰ ਨ ਕੇ

ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ

211

ਪਰਸੰਗ ੧੦- ਗੁਰਮੁਹਖ ਹਸੱ ਹਖਆ

212

155. ਇਖ਼ਿਾਕ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਹਸਹਖਆ, ਪਰਮ
ੇ ਬੇਨਤੀਆਂ:-

212

157. ਪਤੀਵਰਤਾ ਮਾਤਾ ਸੁਹਮੱ ਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਪੁੱ ਤਰ ਸਰੀ ਿਛਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸੱ ਚੀ ਹਸੱ ਹਖਆ ਦੇਣੀ:

215

158. ਮਾਨਹਸਕ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਹਨਹਵਰਤੀ:-

216

159. ਜੇ ਮਨ ਪਛਤਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਪਹਵੱ ਤਰ ਗੁਰਸਬਦਾਂ ਦਾ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਜਾਪ ਅਰਥ ਦੇ ਅਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜੀ:216

❖

ਬੈਰ ਹਬਰੋਧ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਮੋਿ॥ ਝੂਠ ਹਬਕਾਰ; ਮਿਾ ਿੋ ਭ ਧਰੋਿ॥

217

❖

ਸਦਾ ਸਦਾ; ਇਿੁ ਭੂਿਨਿਾਰੁ॥ ਨਾਨਕ; ਰਾਖਨਿਾਰੁ ਅਪਾਰੁ॥੩॥

217
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❖

ਅਸੰ ਖ ਖਤੇ; ਹਖਨ ਬਖਸਨਿਾਰਾ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ; ਸਦਾ ਦਇਆਰਾ॥

218

❖

ਹਬਨੁ ਬਾਦ ਹਬਰੋਧਹਿ; ਕੋਈ ਨਾਿੀ॥

218

160. ਟੈਿੀਵੀਜ਼ਨ ਹਸਨਮੇ ਦੀ ਗ਼ਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ:-

218

161. ਗੁਰਪਰਸਾਹਦ॥ ਸਹਤਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਵੱ ਤਰ ਸਰੂਪ ਵੱ ਿ ਹਕਸ ਹਦਰਸਟੀ ਨਾਿ ਤੱ ਕਣਾ?

220

162. ਈਸਾ ਮਸੀਿ ਜੀ:-

223

ਫਰੀਦਾ. ਜੇ ਤੂ ਅਕਹਿ ਿਤੀਫੁ; ਕਾਿੇ . ਹਿਖੁ ਨ ਿੇ ਖ॥ ਆਪਨੜੇ ਹਗਰੀਵਾਨ ਮਹਿ ਹਸਰੁ ਨਂੀੀਵਾਂ ਕਹਰ
ਦੇਖੁ॥੬॥

223

163. ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਹਕ ਤਰਕ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਨਿੀਂ ਹਮਟਦਾ:-

224

164. ਅਮੋਿਕ ਜਨਜੀਵਨ ਹਸੱ ਹਖਆ:-

224

ਗੁਰਪਰਸਾਹਦ॥ ਖ਼ਫੀਖਾਨ ਮੁਸਿਮਾਨ ਨੇ ਹਸੱ ਖਾਂ ਨਾਿ ਭਾਰੀ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ, ਅਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ’ਚ ਹਸੰ ਘਾਂ ਦੀ
ਹਨੰਦਾ ਇਉਂ ਕੀਤੀ ਿੈ:- “

228

ਪਰਸੰਗ ੧੧- ਸੋਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹਤਆਗ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼

232

166. ਪਰਮਪੂਜਨੀਕ ਸੱ ਚੇ ਸਹਤਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਵੱ ਿੋਂ ਸੋਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਿੀ:-

232

167. ਪਰਮਪੂਜਨੀਕ ਸਹਤਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਹਤਸਾਿ ਜੀ ਵੱ ਿੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹਤਆਗ ਦਾ ਅਸਚਰਜ ਹਵਸਮਾਦ

ਕੌ ਤਕ:-

234

168. ਪਰਮਪੂਜਨੀਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹਤਆਗ ਦਾ ਿੋਰ ਕੌ ਤਕ:-

234

169. ਖੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਿੋਰ ਹਦਰਸ਼ਟਾਂਤ:-

234

170. ਸੋਨੇ ਕਰਕੇ ਦੱ ਛ ਪਰਜਾਪਹਤ ਦੀ ਮੌਤ:-

235

171. ਹਜੱ ਥੇ ਸੋਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿਜੁੱ ਗ ਿੈ:-

235

172. ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹਤਆਗ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸੱ ਚਾ ਰੰ ਗਾਂ ਰੰ ਗਾਂ ਰੰ ਗਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਰਹਿਤਨਾਮੇ:-

236
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173. ਪਰਮਪੂਜਨੀਕ ਸੱ ਚੇ ਸਹਤਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਝੂਠੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹਤਆਗਣ ਿਈ ਇਿ ਿੁਕਮ ਕਰਦੇ ਿਨ:237

174. ਵਾਹਿਗੁਰੂ॥ ਸਾਖੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਮਿੂਕੇ ਦੀ ਮੌਤ:-

238

175. ਗਰੀਬ ਦਾਸਨਦਾਸੀ ਹਨਮਾਣੀ ਵੱ ਿੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ:-

239

ੴਸਦਤ੍ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਸਰੀ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤ੍ਹ॥
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਅਥ ਸਰੀ ਗੁਰ ਬ੍ਖ਼ਦਸ਼ਸ਼ ਦਨਰਮਲ ਇਖ਼ਲਾਕ ਗਰੰ ਥ ਦਲਦਖਅਤ੍ੇ।
ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ॥ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤ੍ੇਹ॥
ਬ੍ੋਲੇ ਸੋ ਦਨਹਾਲ॥ ਸਦਤ੍ ਸਰੀ ਅਕਾਲ॥

1. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਪ੍ੋਥੀ ਦਲਖਣ ਿਾ ਕਾਰਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ ਪ੍ਰਤ੍ਾਪ੍:- ਸਰਬ੍ ਕਲਾ
ਭਰਪ੍ੂਰ ਪ੍ਰਭ; ਅਜਪ੍ਾ ਜਾਪ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਅ ਤ੍ਾਰ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ੍ ਸਰੀ ਰਦ ਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਗਰੀਬ੍ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੁਰਮਾ ਰਹੇ
ਹਨ:- ਤ੍ੁਮ ਕਹੀਅਤ੍ਹੌ; ਜਗਤ੍ ਗੁਰ ਸੁਆਮੀ॥ ਹੇ, ਕੋਦਟ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰੁ ਸੁਆਮੀ; ਸਰਬ੍ ਜੀਆ ਕਾ ਿਾਤ੍ਾ ਰੇ॥ ਸਰਬ੍
ਦ ਆਪ੍ੀ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਗੁਰ ਅ ਤ੍ਾਰ, ਗਦਹਰ ਗੰ ਭੀਰ ਦਨਰਮਲ ਸਰੀਰੰ ਗੋ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ! (ਤ੍ੁਮ) ਆਪ੍ ਜੀ ਕੋਦਟ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡਾਂ ਿੇ ਜੀਅ ਜੰ ਤ੍ਾਂ, ਜਗਤ੍, ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਖੰ ਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡਾਂ ਿੇ (ਗੁਰ) ਬ੍ਰਹਮ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ੍, ਪ੍ਰਦਤ੍ਪ੍ਾਲਕ, ਔਗੁਣਾਂ ਦ ਕਾਰਾਂ ਿੇ ਨਾਸ਼ਕ (ਸੁਆਮੀ) ਮਾਲਕ, ਜਗਤ੍ ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ (ਕਹੀਅਤ੍ਹੌ)
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ਕਹੀਿੇ ਹੋਂ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਜਾਹਰ ਪ੍ੀਰ ਜਗਤ੍ੁ ਗੁਰੁ ਬ੍ਾਬ੍ਾ॥੩॥) ਹਮ ਕਹੀਅਤ੍; ਕਦਲਜੁਗ ਕੇ ਕਾਮੀ॥੧॥ (ਹਮ) ਿਾਸਨਿਾਸ
ਰਦ ਿਾਸ ਚਮਾਰ ਨੂੰ ਕਦਲਜੁਗ (ਕੇ) ਿੇ ਕਾਮੀ (ਕਹੀਅਤ੍) ਕਹੀਿੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਜਾਤ੍ੀ ਓਛਾ ਪ੍ਾਤ੍ੀ ਓਛਾ; ਓਛਾ ਜਨਮੁ
ਹਮਾਰਾ॥ ਰਾਜਾਰਾਮ ਕੀ. ਸੇ ਨ ਕੀਨੑੀ; ਕਦਹ ਰਦ ਿਾਸ ਚਮਾਰਾ॥੩॥੩॥
ਝੜ ਝਖੜ ਓਹਾੜ; ਲਹਰੀ ਹਦਨ ਲਖੇ ਸਰੀ॥ ਿੁਨੀਆ ’ਚ ਦ ਕਾਰਾਂ ਿੀਆਂ (ਝੜ) ਝੜਹੀਆਂ ਲਿੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਦ ਕਾਰਾਂ
ਔਗੁਣਾਂ ਿੇ ਝਖੜ ਝੁਲਿੇ ਹਨ, ਦ ਕਾਰਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਿੇ (ਓਹਾੜ) ਹੜ (Flood)
ਆਏ ਹਨ, ਸੰ ਸਾਰ ਰੂਪ੍ੀ (ਸਰੀ) ਨਿੀ ’ਚ
ੑ
(ਲਖੇ) ਲਿੱਖਾਂ ਹੀ ਾਸ਼ਨਾ ਰੂਪ੍ (ਲਹਰੀ) ਲਦਹਰਾਂ ( ਹਦਨ) ਗਿੀਆਂ ਹਨ। ਕਲਜੁਿੱ ਗੀ ਜੀਆਂ ’ਤ੍ੇ ਤ੍ਰਸ ਕਰਕੇ ਦਨਰਗੁ ਨ
ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਅਨਤ੍ ਕਲਾ ਹੋਇ; ਠਾਕੁਰੁ ਚਦੜਆ॥ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਪ੍ੂਰਨ ਸਿੱ ਚੇ ਿਸ ਅ ਤ੍ਾਰ ਧਾਰ ਕੇ, ਕਲਜੁਿੱ ਗੀ
ਜੀਆਂ ਿੇ ਦ ਕਾਰਾਂ ’ਚ ਤ੍ਪ੍ਿੇ ਦਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ੍ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਦਨਕਾ ਜੈਸੀਆਂ ੇਸ਼ ਾ ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਨ ਸੰ ਤ੍ ਬ੍ਨਾਉਣ ਲਈ,
ਦਨਰਗੁਨ ਸਰਗੁਨ ਜੀ ਿੀ ਏਕਤ੍ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਦਰਿੇ ’ਚੋਂ ਮੂੰ ਹ ’ਚ ਅੰ ਦਮਰਤ੍, ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ਼ ’ਚ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਣ
ਲਈ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਦਨਰਮਲ ਸਿੱ ਚੀ ਸੁਿੱ ਚੀ ਉੱਚੀ ਅੰ ਦਮਰ ਤ੍ਮਈ, ਪ੍ਦ ਤ੍ਰ ਪ੍ਦ ਤ੍ਰ ਪ੍ਦ ਤ੍ਰ ਪ੍ੁਨੀਤ੍॥ ਧੁਰ ਕੇ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜੀ
ਉਚਾਰੇ ਜੀ। ਜੋ ਹੁਣ ਗੁਰਤ੍ਾ ਦਬ੍ਰਾਜਮਾਨ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਸਰੂਪ੍ ’ਚ, ਗੁਰਮੁਦਖ
ਕੋਦਟ ਉਧਾਰਿਾ ਭਾਈ; ਿੇ ਨਾ ੈ ਏਕ ਕਣੀ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਿੱ ਕ ਗੁਰਮੁਦਖ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਨਾਮ ਿੀ (ਕਣੀ) ਰਖਾ ਕਰਕੇ,
ਨਾਮ ਜਪ੍ਾ ਕੇ, ਅਨੰਤ੍ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡਾਂ ’ਚ, ਅਨੰਤ੍ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਧਾਰ ਦਤ੍ਰਪ੍ਤ੍ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਸਾਚ ਨਾਮ
ਕੀ; ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਰਖਾ॥ ਜੀ ਾਂ ਿੇ ਅੰ ਿਰ ਅਦਗਆਨ ਿਾ ਅੰ ਧੇਰਾ ਚੁਿੱ ਕ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨ, ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ, ਦਨਰਗੁਨ ਦਨਰੰ ਕਾਰ ਿਾ
(ਪ੍ਰਚੰਡ) ਤ੍ੇਜ਼ ਇਿੱ ਕ ਰਸ ਬ੍ਿੱ ਝ ਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰ ਿੇ ਹਨ, ਦਰਿੇ ’ਚੋਂ ਮੂੰ ਹ ’ਚ ਅੰ ਦਮਰਤ੍, ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ਼ ਅੰ ਿਰ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜੀ
ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਿੇ ਹਨ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਅਦਗਆਨੁ ਅੰ ਧੇਰਾ ਕਦਟਆ; ਗੁਰ ਦਗਆਨੁ ਪ੍ਰਚੰਡੁ ਬ੍ਲਾਇਆ॥
ਗੁਰ ਨਾਦਲ ਤ੍ੁਦਲ. ਨ ਲਗਈ; ਖੋਦਜ ਦਡਠਾ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡੁ॥ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਮਹਾਂ
ਦ ਸਮਾਿ ਦਕਰਪ੍ਾ ਿੁਆਰਾ ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੀਚ ਕੀਟ, ਰੂਪ੍ ਹੀਨ, ਬ੍ੁਦਧ ਬ੍ਲ ਹੀਨੀ; ਨੂੰ ਚੰ ਗੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਇਖ਼ਲਾਕ, ਜਤ੍ ਸਤ੍
ਿੀ ਸ਼ੁਭ ਦਸਿੱ ਦਖਆ ਬ੍ਾਰੇ ਦਲਖਣ ਿਾ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚਾ ਫੁਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਖ਼ਦਸ਼ਆ। ਦਕ ਧੁਰਾਂ ਿੇ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੇ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ਮਈ
ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜੀ ਿਾ ਦਨਰਮਲ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਸਾਦਰਆਂ ਨੂੰ ਦਮਲੇ । ਗੁਰਿੁਆਰੇ, ਦਹੰ ਿੂ ਮੰ ਿਰਾਂ, ਮਸੀਤ੍ਾਂ, ਚਰਚਾਂ ਆਦਿ ਧਾਰਦਮਕ
ਅਸਥਾਨਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਯੂਨੀ ਰਸਟੀਆਂ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਗਹਾਂ (common places) ’ਚ ਇਹ ਦਸਿੱ ਦਖਆ ਹੋ ੇ। ਮਾਪ੍ੇ ਆਪ੍ ਪ੍ੜਨੑ
ਤ੍ੇ ਅਪ੍ਣੇ ਦਪ੍ਆਰੇ ਬ੍ਿੱ ਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ੜਹਾਉਣ। ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਅਿੱ ਖਾਂ ’ਤ੍ੇ ਬ੍ੰ ਨਹੀ ਪ੍ਿੱ ਟੀ ਲਦਹ ਜਾ ੇ ਜੀ। ਦਜ ੇਂ ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੂੰ ਤ੍ੇਈ ੇਂ
ਸਾਲ ’ਚ ਪ੍ਦਹਲੀ ਾਰ, ਅਖੀ ਸੂਤ੍ਕੁ ੇਖਣਾ; ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ. ਪ੍ਰ ਧਨ ਰੂਪ੍ੁ॥ ਪ੍ੜਨੑ ਤ੍ੋਂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਤ੍ੋਂ ਪ੍ਰਾਇਆ
ਰੂਪ੍ ਨਾ ਿੇਖਣ ਿੀ ਦਸਿੱ ਦਖਆ ਦਮਲੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਸਿੱ ਚਾ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਕੀਨੋ
ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੁ॥ ਕਾਦਢ ਲੀਨ; ਸਾਗਰ ਸੰ ਸਾਰ॥
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2. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਸਾਖੀ:- ਹਮ ਨੀਚ ਸੇ. ਊਤ੍ਮ ਭਏ; ਹਦਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ॥ ਪ੍ਾਥਰੁ ਡੁਬ੍ਿਾ. ਕਾਦਢ ਲੀਆ;
ਸਾਚੀ ਦਡਆਈ॥੪॥ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ ਦਕਰਪ੍ਾ ਕਰਨੀ:- ਹਮ ਅ ਗੁਦਣ ਭਰੇ.
ਏਕੁ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ; ਅੰ ਦਮਰਤ੍ੁ ਛਾਦਡ. ਦਬ੍ਖੈ ਦਬ੍ਖੁ ਖਾਈ॥ ਮਾਯਾ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪ੍ੈ ਭੂਲੇ; ਸੁਤ੍ ਿਾਰਾ ਦਸਉ ਪ੍ਰੀਦਤ੍ ਲਗਾਈ॥
ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੀਚ ਕੀਟ ਗਰੀਬ੍ ਅ ਗੁਣਾਂ ਿਾ ਭਦਰਆ, ਕਲਕਿੱ ਤ੍ੇ ਦ ਖੇ ਤ੍ਕਰੀਬ੍ਨ ਤ੍ੇਈ ਸਾਲ ਿੀ ਉਮਰ ’ਚ ਟੈਕਸੀ
ਚਲਾਉਣ ਿੀ ਧਰਮ ਦਕਰਤ੍ ਕਰਿਾ ਸੀ। ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਸਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਤ੍ੋਂ ਅਨਜਾਣ, ਪ੍ਰਾਇਆ ਰੂਪ੍,
ਦਸਨਮੇ ਿੇਖਿਾ ਸੀ। ਿਾਸਨਿਾਸ ਗੁਰਿੁਆਰੇ ਮਿੱ ਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਿਾ ਤ੍ੇ ਦਮਿੱ ਦਠਆਈ ਿਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਿ ਦਮਲਿਾ। ਇਿੱ ਕ ਦਿਨ ਿਾਸਨਿਾਸ
ਮਿੱ ਥਾ ਟੇਕਣ ਗਇਆ, ਤ੍ਾਂ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ ਦਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਭ ਫੁਰਨਾ ਬ੍ਖ਼ਦਸ਼ਆ।
ਤ੍ਾਂ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਮਨ ਨੇ ਸੰ ਕਲਪ੍ ਕੀਤ੍ਾ “ਤ੍ੈਨੰ ੂ ਪ੍ਤ੍ਾ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ’ਚ ਕੀ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਦਲਦਖਆ ਹੈ ? ਤ੍ੇਰੇ ਪ੍ੂਰਨ ਗੁਰੂ
ਜੀ ਹਨ!” ਤ੍ਾਂ ਿੁਕਾਨ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ੍ ਸਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਖਰੀਿੇ। ਪ੍ਦਹਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਦਹਲੀ ਾਰ ਜਿ ਸਰੀ ਆਸਾ
ਜੀ ਿੀ ਾਰ ਿਾ ਪ੍ਾਠ ਕੀਤ੍ਾ ਤ੍ਾਂ ਗਰੀਬ੍ ਦਨ ਾਜ ਮੇਹਰ ਾਨ ਿੇ ਦ ਸਮਾਿ ਦਨਰਮਲ ਅਣੀਆਲੇ ਤ੍ੀਰ ਿਾਸਨਿਾਸ ਿੇ ਦਰਿੇ
’ਚ ਲਿੱਗੇ। ਯਥਾ:- ਹਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬ੍ਾਣੀ ਮਨੁ ਮਾਦਰਆ; ਅਣੀਆਲੇ ਅਣੀਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ॥ ਦਜਸੁ ਲਾਗੀ. ਪ੍ੀਰ ਦਪ੍ਰੰ ਮ ਕੀ; ਸੋ
ਜਾਣੈ ਜਰੀਆ॥
ਜਿ ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੇ ਦਨਰੰ ਕਾਰ ਕਰਤ੍ਾਰ ਿੇ ਪ੍ੂਰਨ ਅ ਤ੍ਾਰ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਇਲਾਹੀ ਮਹਾਂ
ਮਹਾਂ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ ਸਲੋ ਕ ਅਰਥਾਂ ਸਦਹਤ੍ ਪ੍ਦੜਆ:ਅਖੀ ਸੂਤ੍ਕੁ ੇਖਣਾ; ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ. ਪ੍ਰ ਧਨ ਰੂਪ੍ੁ॥ ਤ੍ਾਂ ਮਨ ਦ ਿੱ ਚ
ੑ
ਬ੍ਹੁਤ੍ ਪ੍ਛੁਤ੍ਾ ਾ ਹੋਇਆ। ਇਤ੍ਨੇ ਿੱ ਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਖੰ ਡ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡ ਿੇ ਮਾਲਕ, ਖੰ ਡ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡ ਿੇ ਪ੍ਾਲਨਹਾਰ,
ਦਨਰਗੁਨ ਿੇ ਅ ਤ੍ਾਰ, ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ੁਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰ ਿਾਸਨਿਾਸ ਿਾ ਆਚਾਰ

(Moral Character) ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਾਸਨਿਾਸ ਬ੍ਿੱ ਚਾ ਹਮ ਦਨਰਗੁਨੀਆਰ; ਨੀਚ ਅਜਾਨ॥ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਹਰੀ
ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਦਕਰਪ੍ਾ ਿੁਆਰਾ ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਦਮਿੱ ਠੇ ਚਰਨਕਮਲਾਂ ’ਚ ਅਰਿਾਸ ਕੀਤ੍ੀ
“ਤ੍ੁਮ ਕਹੀਅਤ੍ਹੌ; ਜਗਤ੍ ਗੁਰ ਸੁਆਮੀ॥ ਹਮ ਕਹੀਅਤ੍; ਕਦਲਜੁਗ ਕੇ ਕਾਮੀ॥੧॥ ਹੇ ਜਗਤ੍ ਗੁਰ ਸੁਆਮੀ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ! ਿਾਸਨਿਾਸ ਕਲਜੁਗੀ ਜੀ ’ਤ੍ੇ ਦਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਆ ਰੂਪ੍ ਿੇਖਣ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਚਾਉ। ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ ਰੂਪ੍ੁ; ਨ ਪ੍ੇਖੈ
ਨੇਤ੍ਰ॥ ਆਦਿ ਮੁਖ ਾਕਾਂ ’ਤ੍ੇ ਤ੍ੁਰਨ ਿਾ ਬ੍ਲ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੋ ਜੀ। ਅਪ੍ਣੇ ਚਰਨਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉ ਜੀ।” ਇਉਂ ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੇ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਿਾਸ ਕਰਨੀ।
ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆ, ਿਾਸਨਿਾਸ ਿੀ ਦਿਰਸਟੀ ਦ ਿੱ ਚ ਜਿ ਕੋਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਆਉਂਿੀ ਤ੍ਿ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਮਨ ਨੇ ਕਦਹਣਾ “ਰੂਪ੍
ਨਹੀਂ ਿੇਖਣਾ” ਤ੍ਾਂ ਨੀ ੀਂ ਪ੍ਾ ਲੈ ਣੀ। ਪ੍ਰ ਦਫਰ ਅਸ਼ੁਿੱ ਧ ਮਨ ਨੇ ਅਪ੍ਣੇ ਦਪ੍ਿੱ ਛੇ ਲਾ ਕੇ ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੂੰ ਰੂਪ੍ ਿੇਖਣ ਲਾ ਲੈ ਣਾ।
ਕਰਕੇ ਚੋਰੀ ਿੇਖਣੀ ਪ੍ਰ ਗੋਰੀ, ਜਿੋਂ ਹਦਟਆ ਨਾ ਜਾਇ ਤ੍ਾਂ ਦ ਛਾਲੀ ਬ੍ੋਰੀ। ਮੂਹਿਾ ਪ੍ੈ ਕੇ, ਨਿੱਕ ਨਾਲ ਅਦਨਕ
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ਾਰ

ਲਕੀਰਾਂ ਕਿੱ ਢੀਆਂ, ਅਰਿਾਸਾਂ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀਆਂ ਕਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍

ਦਡਆਈ, ਖੰ ਡ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡ

ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਿੇ ਹਨ ਗਾਈ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਚੰ ਿਰਦਮਆਂ ਤ੍ਾਦਰਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਿੇ
ਹਨ ਭਿੱ ਜਾਈ। “ਹੇ ਮਨ! ਜਿੋਂ ਸਾਰੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਆਦਗਆ ਨੂੰ ਮੰ ਨਿੇ ਹਨ, ਤ੍ੂੰ ਭੀ ਮੰ ਨ ਕੇ ਦਨਹਾਲ
ਹੋ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰ ਲੈ ।” ਤ੍ਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੇ ਦਗਰਾਜ ’ਚ ਬ੍ੋਰੀ ਦ ਛਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪ੍ੈ ਕੇ ਨਿੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ
ਕਿੱ ਢਣੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਚਰਨਕਮਲਾਂ ’ਚ ਅਰਿਾਸ ਕਰਨੀ “ਹੇ , ਦਮਹਰ ਾਨੁ ਸਾਦਹਬ੍ੁ
ਦਮਹਰ ਾਨੁ॥ ਸਾਦਹਬ੍ੁ ਮੇਰਾ ਦਮਹਰ ਾਨੁ॥ ਜੀਅ ਸਗਲ ਕਉ; ਿੇਇ ਿਾਨੁ॥ ਪ੍ਦਤ੍ਤ੍ ਪ੍ਾ ਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀਉ!
ਿਾਸਨਿਾਸ ਸਿਾ ਭੁਿੱ ਲਣਹਾਰ ਅਦਕਰਤ੍ਘਣ ਕੂਕਰ ਨੂੰ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਲ ੋ ਜੀ। ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੂੰ ਬ੍ਲ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੋ, ਪ੍ਰਾਇਆ ਰੂਪ੍ ਿੇਖਣ
ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਚਾਉ ਜੀ!” ਇਉਂ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਤ੍ੇ ਅਸ਼ੁਿੱ ਧ ਮਨ ਿਾ ਜੰ ਗ ਦਿਨ ਰਾਤ੍ ਜਾਰੀ ਰਦਹੰ ਿਾ। ਯਥਾ:- ਖਾਲਸਾ ਸੋਈ; ਜੋ ਕਰੈ ਦਨਤ੍
ਜੰ ਗ॥੨੯॥
ਿਾਸਨਿਾਸ ਅਰਿਾਸ ਕਰਿਾ ਰਦਹੰ ਿਾ, ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਬ੍ਲ ਤ੍ੇ ਉੱਿਮ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਿੇ ਰਦਹੰ ਿੇ।
ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ ਦਨਰਮਲ ਦਕਰਪ੍ਾ ਰਤ੍ੀ ਤ੍ੇ ਿਾਸਨਿਾਸ ਿਾ ਜੀ ਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਿਲ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ। ਿਾਸਨਿਾਸ ਤ੍ੋਂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿੋ ਦਨਰੰ ਕਾਰ ਸਰੂਪ੍ ਸਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਦਹਬ੍
ਜੀ ਿੇ ਪ੍ਾਠ ਕਰਾਉਣ ਲਿੱਗ ਗਏ। ਸਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ਮਈ ਪ੍ਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੋਂ ਇਹ ਤ੍ੁਕਾਂ ਆਉਿੀਆਂ
ਸਨ, ਕਬ੍ਹੂ; ਸਾਧਸੰ ਗਦਤ੍ ਇਹੁ ਪ੍ਾ ੈ॥ ਉਸੁ ਅਸਥਾਨ ਤ੍ੇ; ਬ੍ਹੁਦਰ ਨ ਆ ੈ॥ ਅਤ੍ੇ, ਲਾਦਿ ਖੇਪ੍; ਸੰ ਤ੍ਹ ਸੰ ਦਗ ਚਾਲੁ॥
ਅ ਰ ਦਤ੍ਆਦਗ; ਦਬ੍ਦਖਆ ਜੰ ਜਾਲ॥ ਤ੍ਾਂ ਪ੍ੜਦਿਆਂ
ਮਨ ’ਚ ਸੋਚਿਾ “ਹੇ ਮਨਾ! ਤ੍ੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਪ੍ੰ ਗਤ੍ੀਆਂ ਿੋ ਾਰੀ ਪ੍ੜਿਾ,
ੑ
ੑ
ਸਾਧਸੰ ਗਤ੍ ’ਚ ਦਕਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਿਾ?” ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਅਪ੍ਾਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਿਾਸਨਿਾਸ ਦਪ੍ੰ ਡ ਮਿੋਕੇ ਗੁਰਿੁਆਰਾ
ਸਰੀ ਗੁਰਸਰ, ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹੀ ਛੇ ੀਂ ਦ ਖੇ ਆਇਆ। ਉਥੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ ਸੰ ਤ੍ ਕਰਤ੍ਾਰ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸੰ ਤ੍ ਪ੍ਰੀਤ੍ਮ
ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਦਲਖਾਰੀ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸੰ ਤ੍

ੈਿ ਦਨਰੰ ਜਨ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸੰ ਤ੍ ਦਤ੍ਰਲੋਕ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਜਰਨੈਲ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਪ੍ਰੇਮੀ

ਕਰਤ੍ਾਰ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਲੰਙੇਆਣਾ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਦਜਨਹਾਂ ਨੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਪ੍ਾਠ ਅਠਾਰਾਂ

ਾਰੀ ਿੱ ਡੇ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ਾਂ

ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੰ ਥਾ ਕੀਤ੍ੀ, ਤ੍ੇ ਜਥੇ ’ਚ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਸੰ ਥਾ ਕਰਾਉਣ ਲਿੱਗੇ) ਆਦਿ ਪ੍ੰ ਜ ਦਪ੍ਆਦਰਆਂ ਨੇ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਿੀ ਿਾਤ੍ ਬ੍ਖ਼ਸ਼
ਕੇ ਨਾਮ ਜਸ ੰ ਤ੍ ਦਸੰ ਘ ਰਿੱ ਖ ਦਿਤ੍ਾ। ਤ੍ਿ ਿਾਸਨਿਾਸ ਇਿੱ ਕ ਦਿਨ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ੇਲੇ ਘਰੋਂ ਚੋਰੀ ਠੁਿੱਲੀ ਾਲ ਗੁਰਿੁਆਰਾ ਜੰ ਡਸਰ
ਸਾਦਹਬ੍ ਪ੍ਾ: ਿਸ ੀਂ ਦ ਖੇ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਖੰ ਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡਾਂ ਿੀ ਉਤ੍ਪ੍ਤ੍ੀ, ਪ੍ਾਲਣਾ ਲੈ ਅਤ੍ਾ ਕਰਨ

ਾਲੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਸਿੱ ਚੀ ਸ਼ਰਨ ’ਚ ਦਗਆ।
ਉਥੇ ਪ੍ਹੁੰ ਚਦਿਆਂ ਸਾਰ ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਰਤ੍ਨਾਗਰ ਪ੍ੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸੰ ਤ੍ ਬ੍ਾਬ੍ਾ
ਗੁਰਬ੍ਚਨ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਿੇ, ਬ੍ਾਹਰ ਮੰ ਜੇ ’ਤ੍ੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ, ਦਸਮਰਨ ’ਚ ਲੀਣ ਿਰਸ਼ਨ ਕੀਤ੍ੇ। ਸੰ ਤ੍ ਮਹਾਪ੍ੁਰਸ਼
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ਇਿੱ ਕ ਸੌ ਇਿੱ ਕ ਅਖੰ ਡ ਪ੍ਾਠ ਜਿੱ ਥੇ ਸਮੇਤ੍ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪ੍ੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ ਸੰ ਤ੍ ਮਹਾਪ੍ੁਰਸ਼ ਜੀ ਨੇ,
ਮੇਹਰ ਿੀ ਦਿਰਸਟੀ ਪ੍ਾ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਰ ਬ੍ਖ਼ਦਸ਼ਆ “ਆ ਦਗਆ ਲਾਲ!” ਯਥਾ:- ਭਗਤ੍ ਤ੍ੇਰੇ ਿਇਆਲ; ਓਨੑਾ ਦਮਹਰ ਪ੍ਾਇ॥
ਇਉਂ ਸੰ ਤ੍ ਜੀ ਨੇ ਦਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱ ਥੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਲਆ। ਪ੍ੂਰੇ ਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ਮਈ
ਸ਼ਰਨ ’ਚ ਰਦਹੰ ਦਿਆਂ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ੰ ਤ੍ਾਲੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦਰਿੇ ’ਚੋਂ ਮੂੰ ਹ ’ਚ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਬ੍ਖ਼ਦਸ਼ ਦਿਤ੍ਾ ਜੀ। ਅਦਨਕ
ਅਸੰ ਖ ਾਰੀ ਧੰ ਨ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਧੰ ਨ ਸਤ੍ਸੰ ਗਤ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਿਾਸਨਿਾਸੀ ਕਰਿੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਾ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ
ਮੰ ਗਿੀ ਹੈ ਜੀ।
ਪ੍ਰੇਮ ਦਬ੍ਨੈ:- ਘਾਲ ਦਸਆਣਪ੍ ਉਕਦਤ੍ ਨ ਮੇਰੀ; ਪ੍ੂਰੈ ਗੁਰੂ ਕਮਾਈ॥੧੨॥) ਉਕਦਤ੍ ਦਸਆਨਪ੍ ਕਛੁ ਨਹੀ; ਨਾਹੀ ਕਛੁ
ਘਾਲ॥) ਜਪ੍ ਹੀਨ. ਤ੍ਪ੍ ਹੀਨ. ਕੁਲ ਹੀਨ. ਕਰਮ ਹੀਨ; ਿਾਸਨਿਾਸ ’ਤ੍ੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ ਸਰਬ੍
ਦ ਆਪ੍ੀ ਦਕਰਪ੍ਾ ਹੀ ਦਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬ੍ਚਾਅ ਦਲਆ। ਯਥਾ:- ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਿਾ ਿਇਆਲਾ;
ਮੋਦਹ ਿੀਨ ਕਉ ਰਾਦਖ ਲੀਆ॥ ਤ੍ਥਾ:- ਅਗਦਨ ਸਾਗਰ; ਬ੍ੂਡਤ੍ ਸੰ ਸਾਰਾ॥ ਨਾਨਕ. ਬ੍ਾਹ ਪ੍ਕਦਰ; ਸਦਤ੍ਗੁਦਰ
ਦਨਸਤ੍ਾਰਾ॥੪॥੩॥੮॥ ਹੇ ਦਮਹਰ ਾਨ ਭਗ ਾਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ! ਆਪ੍ ਜੀ ਦਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਿਾਸਨਿਾਸ ਅਤ੍ੇ
ਸਮੂਹ ਸਦਤ੍ਸੰ ਗਤ੍ ਨੂੰ ਅਪ੍ਨੇ ਚਰਨਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਦ ਕਾਰਾਂ ਿੀ ਅਿੱ ਗ ਤ੍ੋਂ ਸਿਾ ਲਈ ਬ੍ਚਾਅ ਕੇ ਰਿੱ ਖੋ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ।
ਯਥਾ:- ਹਮ ਅ ਗੁਦਣ ਭਰੇ. ਏਕੁ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ; ਅੰ ਦਮਰਤ੍ੁ ਛਾਦਡ. ਦਬ੍ਖੈ ਦਬ੍ਖੁ ਖਾਈ॥ ਮਾਯਾ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪ੍ੈ ਭੂਲੇ ; ਸੁਤ੍ ਿਾਰਾ
ਦਸਉ ਪ੍ਰੀਦਤ੍ ਲਗਾਈ॥ ਇਕੁ ਉਤ੍ਮ ਪ੍ੰ ਥੁ ਸੁਦਨਓ ਗੁਰ ਸੰ ਗਦਤ੍; ਦਤ੍ਹ ਦਮਲੰਤ੍ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਦਮਟਾਈ॥ ਇਕ ਅਰਿਾਦਸ, ਭਾਟ
ਕੀਰਦਤ੍ ਕੀ; ਗੁਰ ਰਾਮਿਾਸ ਰਾਖਹੁ ਸਰਣਾਈ॥੪॥੫੮॥

3. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਗੁਰਮੁਦਖ ਇਖ਼ਲਾਕ ਅਤ੍ੇ ਰਿੱ ਦਖਆ ਲਈ ਇਹ ਅਰਿਾਸ ਕਰਨੀ ਜੀ:- ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ
ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਸਰੂਪ੍ ਜਾਂ ਜੇ ਪ੍ਾ ਨ ਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਸਰੂਪ੍ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਹੋ ੇ ਉਥੇ ਸਰੀ ਗੁਟਕੇ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦਸਰ ’ਤ੍ੇ ਦਸਜਾ ਅਰਿਾਸ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਇਹ ਦਨਤ੍ ਭੀ ਿੋ ੇਲੇ ਿੀ ਅਰਿਾਸ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਜੀ ਦਪ੍ਆਰੇ।
ਹੇ ਦਨਮਾਦਣਆਂ ਿੇ ਮਾਣ! ਦਨਤ੍ਾਦਣਆਂ ਿੇ ਤ੍ਾਣ! ਦਮਹਰ ਾਨੁ ਸਾਦਹਬ੍ੁ ਦਮਹਰ ਾਨੁ॥ ਸਾਦਹਬ੍ੁ ਮੇਰਾ ਦਮਹਰ ਾਨੁ॥ ਸਰੂਪ੍
ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਸਰੂਪ੍, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਗਰੀਬ੍

ਦਨ ਾਜ ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀਓ! ਤ੍ੁਮ ਕਹੀਅਤ੍ਹੌ; ਜਗਤ੍ ਗੁਰ ਸੁਆਮੀ॥ ਹਮ ਕਹੀਅਤ੍; ਕਦਲਜੁਗ ਕੇ ਕਾਮੀ॥੧॥
ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚਾ ਉੱਚਾ ਗੁਰਮੁਦਖ ਇਖ਼ਲਾਕ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੋ ਜੀ! ਦਜ ੇਂ ਧੰ ਨ ਧੰ ਨ ਧੰ ਨ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ
ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਦਪ੍ਆਰੇ ਸਾਦਹਬ੍ਜ਼ਾਿੇ ਿਸ ੇਂ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ ਤ੍ੋਂ ਚੰ ਗਾ ਇਖ਼ਲਾਕ, ਪ੍ਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਿੇ ਦਤ੍ਆਗ ਿਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਾਇਆ:ਪ੍ੂਤ੍ ਇਹੈ ਪ੍ਰਨ ਤ੍ੋਦਹ; ਪ੍ਰਾਨ ਜਬ੍ ਲਗ ਘਟ ਥਾਰੇ॥ ਦਨਜ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸਾਥ; ਨੇਹੁ ਤ੍ੁਮ ਦਨਿੱਤ੍ ਬ੍ਢੈਯਹੁ॥ ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ ਕੀ ਸੇਜ;
ਭੂਦਲ ਸੁਪ੍ਨੇ ਹੂੰ ਨ ਜੈਯਹੁ॥੫੧॥ ਿਾਸਨਿਾਸ ਪ੍ਰਣ ਕਰਿਾ ਹੈ ਦਕ ਦ ਕਾਰੀ ਮੂ ੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਦਿ, ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ ਰੂਪ੍ ਨਹੀਂ
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ਿੇਖੇਗਾ ਅਤ੍ੇ ਪ੍ਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ੇਗਾ। ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੂੰ ਜਤ੍ ਸਤ੍ ਗੁਰਮੁਦਖ ਇਖ਼ਲਾਕ, ਨਾਮ ਜਪ੍ਣ ਜਪ੍ਾਉਣ, ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਸੰ ਥਾ
ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ, ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਗਾਉਣ, ਆਪ੍ ਜੀ ਤ੍ੇ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖਾਂ ਿੀ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚੀ ਸੇ ਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤ੍ੀ ਜੁਿੱ ਗ ਜੁਿੱ ਗ ਕਰਨ
ਤ੍ੇ ਮਾਨ ਗੁਮਾਨ ਅਉਗੁਣਾਂ ਦ ਕਾਰਾਂ ਿੇ ਦਤ੍ਆਗ ਿਾ ਿਾਨ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੋ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਜਾਦਚਕੁ; ਨਾਮੁ ਜਾਚੈ ਜਾਚੈ॥) ਕਰਤ੍ਾ; ਤ੍ੂ
ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨੁ॥ ਇਕ ਿਦਖਣਾ ਹਉ. ਤ੍ੈ ਪ੍ਦਹ ਮਾਗਉ; ਿੇਦਹ ਆਪ੍ਣਾ ਨਾਮੁ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ ਆਪ੍ ਜੀ ਅਪ੍ਣੇ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚੇ ਿਰਸ਼ਨ
ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੋ, ਸ਼ਹੀਿੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਿਾ ਪ੍ਦਹਰਾ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੋ। ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੂੰ ਕੁਸੰਗਤ੍ ਸਾਕਤ੍ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਚਾਅ ਕੇ ਅਪ੍ਣੇ ਸਿੱ ਚੇ ਦਮਿੱ ਠੇ ਚਰਣਕਮਲਾਂ
ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਜੀ! ਦਰਿੇ ’ਚੋਂ ਮੂੰ ਹ ’ਚ ਅੰ ਦਮਰਤ੍, ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ਼ ’ਚ ਲਗਾਂ ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਅਰਥਾਂ ਸਦਹਤ੍ ਦਨਰੰ ਕਾਰ ਸਰੂਪ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਅੰ ਦਮਰਤ੍
ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜੀ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੋ ਜੀ! ਿਾਸਨਿਾਸ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਪ੍ੜਹਦਿਆਂ ਇਿੱ ਕ ਭੀ ਲਗ ਨਾ ਛਿੱ ਡੇ , ਆਪ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਦਨਮਖ ਦਨਮਖ ਰੋਮ
ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਿਾ ਰਹੇ ਜੀ।

4. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਦ ਕਾਰਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਿੀ ਦਨਦ ਰਤ੍ੀ, ਜਤ੍ ਸਤ੍ ਦਨਰਮਲ ਇਖ਼ਲਾਕ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ੀ ਲਈ ਦਲਖੇ
ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜੀ, ੧੦੧ ਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪ੍ੜੋ ਜੀ
ੑ , ਦਨਤ੍ਨੇਮ ਾਂਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ੜੋ ਜੀ:ੑ
੧. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ੴ ਸਦਤ੍ਨਾਮੁ ਕਰਤ੍ਾ ਪ੍ੁਰਖੁ ਦਨਰਭਉ ਦਨਰ ੈਰੁ; ਅਕਾਲ ਮੂਰਦਤ੍ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਜਪ੍ੁ॥ ਆਦਿ
ਸਚੁ; ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ॥ ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ; ਨਾਨਕ. ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ॥੧॥
੨. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਜਤ੍ੁ ਪ੍ਾਹਾਰਾ; ਧੀਰਜੁ ਸੁਦਨਆਰੁ॥ ਅਹਰਦਣ ਮਦਤ੍; ੇਿੁ ਹਥੀਆਰੁ॥ ਭਉ ਖਲਾ; ਅਗਦਨ ਤ੍ਪ੍ ਤ੍ਾਉ॥ ਭਾਂਡਾ
ਭਾਉ; ਅੰ ਦਮਰਤ੍ੁ ਦਤ੍ਤ੍ੁ ਢਾਦਲ॥ ਘੜੀਐ ਸਬ੍ਿੁ; ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ॥ ਦਜਨ ਕਉ ਨਿਦਰ ਕਰਮੁ ; ਦਤ੍ਨ ਕਾਰ॥ ਨਾਨਕ ਨਿਰੀ;
ਨਿਦਰ ਦਨਹਾਲ॥੩੮॥
੩. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਕਬ੍ੀਰ. ਜੈਸੀ ਉਪ੍ਜੀ ਪ੍ੇਡ ਤ੍ੇ ; ਜਉ ਤ੍ੈਸੀ ਦਨਬ੍ਹੈ ਓਦੜ॥ ਪ੍ੁਿੱ ਜਦਹ- ਹੀਰਾ ਦਕਸ ਕਾ ਬ੍ਾਪ੍ੁਰਾ; ਪ੍ੁਜਦਹ ਨ.
ਰਤ੍ਨ ਕਰੋਦੜ॥੧੫੩॥
੪. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਜੈਤ੍ਸਰੀ ਬ੍ਾਣੀ ਭਗਤ੍ਾ ਕੀ ੴਸਦਤ੍ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਨਾਥ; ਕਛੂਅ. ਨ ਜਾਨਉ॥ ਮਨੁ; ਮਾਇਆ ਕੈ ਹਾਦਥ
ਦਬ੍ਕਾਨਉ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ ਤ੍ੁਮ ਕਹੀਅਤ੍ਹੌ; ਜਗਤ੍ ਗੁਰ ਸੁਆਮੀ॥ ਹਮ ਕਹੀਅਤ੍; ਕਦਲਜੁਗ ਕੇ ਕਾਮੀ॥੧॥ ਇਨ ਪ੍ੰ ਚਨ;
ਮੇਰੋ ਮਨੁ ਜੁ ਦਬ੍ਗਾਦਰਓ॥ ਪ੍ਲੁ ਪ੍ਲੁ ਹਦਰ ਜੀ ਤ੍ੇ; ਅੰ ਤ੍ਰੁ ਪ੍ਾਦਰਓ॥੨॥ ਜਤ੍ ਿੇਖਉ; ਤ੍ਤ੍ ਿੁਖ ਕੀ ਰਾਸੀ॥ ਅਜੌਂ. ਨ ਪ੍ਤ੍ਾਇ;
ਦਨਗਮ ਭਏ ਸਾਖੀ॥੩॥ ਗੋਤ੍ਮ ਨਾਦਰ; ਉਮਾਪ੍ਦਤ੍ ਸਵਾਮੀ॥ ਸੀਸੁਧਰਦਨ; ਸਹਸ ਭਗ ਗਾਂਮੀ॥੪॥ ਇਨ ਿੂਤ੍ਨ; ਖਲੁ. ਬ੍ਧੁ
ਕਦਰ ਮਾਦਰਓ॥ ਬ੍ਡੋ ਦਨਲਾਜੁ; ਅਜਹੂ. ਨਹੀ ਹਾਦਰਓ॥੫॥ ਕਦਹ ਰਦ ਿਾਸ; ਕਹਾ ਕੈਸੇ ਕੀਜੈ॥ ਦਬ੍ਨੁ ਰਘੁਨਾਥ; ਸਰਦਨ.
ਕਾ ਕੀ ਲੀਜੈ॥੬॥੧॥
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੫. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਦਮਦਥਆ; ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪ੍ਰਸ॥ ਮਨ ਮਦਹ ਪ੍ਰੀਦਤ੍; ਦਨਰੰ ਜਨ ਿਰਸ॥ ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ ਰੂਪ੍ੁ; ਨ ਪ੍ੇਖੈ ਨੇਤ੍ਰ॥ ਸਾਧ
ਕੀ ਟਹਲ; ਸੰ ਤ੍ਸੰ ਦਗ ਹੇਤ੍॥ ਕਰਨ ਨ ਸੁਨੈ; ਕਾਹੂ ਕੀ ਦਨੰਿਾ॥ ਸਭ ਤ੍ੇ ਜਾਨੈ; ਆਪ੍ਸ ਕਉ ਮੰ ਿਾ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ; ਦਬ੍ਦਖਆ
ਪ੍ਰਹਰੈ॥ ਮਨ ਕੀ ਬ੍ਾਸਨਾ; ਮਨ ਤ੍ੇ ਟਰੈ॥ ਇੰ ਿਰੀ ਦਜਤ੍; ਪ੍ੰ ਚ ਿੋਖ ਤ੍ੇ ਰਹਤ੍॥ ਨਾਨਕ. ਕੋਦਟ ਮਧੇ; ਕੋ ਐਸਾ ਅਪ੍ਰਸ॥੧॥
੬. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਕਈ ਕੋਦਟ; ਦਸਧ ਜਤ੍ੀ ਜੋਗੀ॥
੭. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਨੀਚੇ ਲੋ ਇਨ. ਕਦਰ ਰਹਉ; ਲੇ ਸਾਜਨ ਘਟ ਮਾਦਹ॥ ਸਭ ਰਸ. ਖੇਲਉ ਪ੍ੀਅ ਸਉ; ਦਕਸੀ. ਲਖਾ ਉ
ਨਾਦਹ॥੨੩੪॥
੮. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਕਤ੍ੰ ਚ. ਚਪ੍ਲ ਮੋਹਨੀ ਰੂਪ੍ੰ; ਪ੍ੇਖੰਤ੍ੇ ਦਤ੍ਆਗੰ ਕਰੋਦਤ੍॥ ਰਹੰ ਤ੍ ਸੰ ਗ ਭਗ ਾਨ ਦਸਮਰਣ; ਨਾਨਕ. ਲਬ੍ਧੰ
ਅਚੁਤ੍ ਤ੍ਨਹ॥੧॥
੯. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਮਃ ੧॥ ਰਾਜੁ ਮਾਲੁ ਰੂਪ੍ੁ ਜਾਦਤ੍ ਜੋਬ੍ਨੁ; ਪ੍ੰ ਜੇ ਠਗ॥ ਲਿੱਜ- ਏਨੀ ਠਗੀਂ ਜਗੁ ਠਦਗਆ; ਦਕਨੈ. ਨ ਰਖੀ ਲਜ॥
ਏਨਾ ਠਗਦਨੑ ਠਗ ਸੇ; ਦਜ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ੈਰੀ ਪ੍ਾਦਹ॥ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬ੍ਾਹਰੇ; ਹੋਦਰ ਕੇਤ੍ੇ ਮੁਠੇ ਜਾਦਹ॥੨॥
੧੦. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਸਲੋ ਕੁ ਮਃ ੨॥ ਅਖੀ ਬ੍ਾਝਹੁ

ੇਖਣਾ; ਦ ਣੁ ਕੰ ਨਾ ਸੁਨਣਾ॥ ਪ੍ੈਰਾ ਬ੍ਾਝਹੁ ਚਲਣਾ; ਦ ਣੁ ਹਥਾ ਕਰਣਾ॥

ਜੀਭੈ ਬ੍ਾਝਹੁ ਬ੍ੋਲਣਾ; ਇਉ ਜੀ ਤ੍ ਮਰਣਾ॥ ਨਾਨਕ. ਹੁਕਮੁ ਪ੍ਛਾਦਣ ਕੈ; ਤ੍ਉ ਖਸਮੈ ਦਮਲਣਾ॥੧॥
੧੧. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਮਃ ੫॥ ਦਕਆ ਗਾਲਾਇਓ ਭੂਛ; ਪ੍ਰ ੇਦਲ. ਨ ਜੋਹੇ, ਕੰ ਤ੍ ਤ੍ੂ॥ ਨਾਨਕ ਫੁਲਾ ਸੰ ਿੀ ਾਦੜ; ਦਖਦੜਆ ਹਭੁ
ਸੰ ਸਾਰੁ ਦਜਉ॥੩॥
੧੨. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਦਮਦਥਆ ਨੇਤ੍ਰ; ਪ੍ੇਖਤ੍ ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ ਰੂਪ੍ਾਿ॥
੧੩. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਪ੍ਉੜੀ ੫॥ ਲੈ ਫਾਹੇ ਰਾਤ੍ੀ ਤ੍ੁਰਦਹ; ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਾਣੀ॥ ਤ੍ਕਦਹ ਨਾਦਰ ਪ੍ਰਾਈਆ; ਲੁਦਕ ਅੰ ਿਦਰ ਠਾਣੀ॥
ਸੰ ਨੑੀ ਿੇਦਨ ਦ ਖੰ ਮ ਥਾਇ; ਦਮਠਾ ਮਿੁ ਮਾਣੀ॥ ਕਰਮੀ ਆਪ੍ੋ ਆਪ੍ਣੀ; ਆਪ੍ੇ ਪ੍ਛੁਤ੍ਾਣੀ॥ ਅਜਰਾਈਲੁ ਫਰੇਸਤ੍ਾ; ਦਤ੍ਲ ਪ੍ੀੜੇ
ਘਾਣੀ॥੨੭॥
੧੪. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਪ੍ਰਭਾਤ੍ੀ ਮਹਲਾ ੧ ਿਖਣੀ॥ ਗੋਤ੍ਮੁ ਤ੍ਪ੍ਾ. ਅਦਹਦਲਆ ਇਸਤ੍ਰੀ ; ਦਤ੍ਸੁ ਿੇਦਖ ਇੰ ਿੁ ਲੁਭਾਇਆ॥ ਸਹਸ ਸਰੀਰ
ਦਚਹਨ ਭਗ ਹੂਏ; ਤ੍ਾ ਮਦਨ ਪ੍ਛੋਤ੍ਾਇਆ॥੧॥
੧੫. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫॥ ਦਨਮਖ ਕਾਮ ਸੁਆਿ ਕਾਰਦਣ; ਕੋਦਟ ਦਿਨਸ ਿੁਖੁ ਪ੍ਾ ਦਹ॥ ਘਰੀ ਮੁਹਤ੍ ਰੰ ਗ ਮਾਣਦਹ;
ਦਫਦਰ. ਬ੍ਹੁਦਰ ਬ੍ਹੁਦਰ ਪ੍ਛੁਤ੍ਾ ਦਹ॥੧॥ ਅੰ ਧੇ ਚੇਦਤ੍; ਹਦਰ ਹਦਰ ਰਾਇਆ॥ ਤ੍ੇਰਾ ਸੋ ਦਿਨੁ; ਨੇੜੈ ਆਇਆ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
ਪ੍ਲਕ ਦਿਰਸਦਟ ਿੇਦਖ ਭੂਲੋ; ਆਕ ਨੀਮ ਕੋ. ਤ੍ੂੰ ਮਰੁ॥ ਜੈਸਾ ਸੰ ਗੁ. ਦਬ੍ਸੀਅਰ ਦਸਉ ਹੈ ਰੇ; ਤ੍ੈਸੋ ਹੀ ਇਹੁ ਪ੍ਰ ਦਗਰਹੁ॥੨॥ ਬ੍ੈਰੀ
ਕਾਰਦਣ ਪ੍ਾਪ੍ ਕਰਤ੍ਾ; ਬ੍ਸਤ੍ੁ ਰਹੀ ਅਮਾਨਾ॥ ਛੋਦਡ ਜਾਦਹ. ਦਤ੍ਨ ਹੀ ਦਸਉ ਸੰ ਗੀ; ਸਾਜਨ ਦਸਉ ਬ੍ੈਰਾਨਾ॥੩॥ ਸਗਲ
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ਸੰ ਸਾਰੁ. ਇਹੈ ਦਬ੍ਦਧ ਦਬ੍ਆਦਪ੍ਓ; ਸੋ ਉਬ੍ਦਰਓ ਦਜਸੁ ਗੁਰੁ ਪ੍ੂਰਾ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ. ਭ

ਸਾਗਰੁ ਤ੍ਦਰਓ; ਭਏ ਪ੍ੁਨੀਤ੍

ਸਰੀਰਾ॥੪॥੫॥੧੨੭॥
੧੬. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫॥ ਗੁਪ੍ਤ੍ੁ ਕਰਤ੍ਾ. ਸੰ ਦਗ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ; ਡਹਕਾ ਏ ਮਨੁਖਾਇ॥ ਦਬ੍ਸਾਦਰ ਹਦਰ ਜੀਉ. ਦਬ੍ਖੈ
ਭੋਗਦਹ; ਤ੍ਪ੍ਤ੍ ਥੰ ਮ ਗਦਲ ਲਾਇ॥੧॥ ਰੇ ਨਰ; ਕਾਇ ਪ੍ਰ ਦਗਰਦਹ ਜਾਇ॥ ਕੁਚਲ ਕਠੋਰ ਕਾਦਮ ਗਰਧਭ; ਤ੍ੁਮ. ਨਹੀ ਸੁਦਨਓ
ਧਰਮਰਾਇ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ ਦਬ੍ਕਾਰ ਪ੍ਾਥਰ. ਗਲਦਹ ਬ੍ਾਧੇ; ਦਨੰਿ ਪ੍ੋਟ ਦਸਰਾਇ॥ ਮਹਾ ਸਾਗਰੁ ਸਮੁਿੁ ਲੰਘਨਾ; ਪ੍ਾਦਰ. ਨ
ਪ੍ਰਨਾ ਜਾਇ॥੨॥ ਕਾਦਮ ਕਰੋਦਧ ਲੋ ਦਭ ਮੋਦਹ ਦਬ੍ਆਦਪ੍ਓ; ਨੇਤ੍ਰ ਰਖੇ ਦਫਰਾਇ॥ ਸੀਸੁ ਉਠਾ ਨ. ਨ ਕਬ੍ਹੂ ਦਮਲਈ; ਮਹਾ
ਿੁਤ੍ਰ ਮਾਇ॥੩॥ ਸੂਰੁ ਮੁਕਤ੍ਾ. ਸਸੀ ਮੁਕਤ੍ਾ; ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ ਅਦਲਪ੍ਾਇ॥ ਸੁਭਾ ਤ੍ ਜੈਸੇ ਬ੍ੈਸੰਤ੍ਰ; ਅਦਲਪ੍ਤ੍ ਸਿਾ
ਦਨਰਮਲਾਇ॥੪॥ ਦਜਸੁ ਕਰਮੁ ਖੁਦਲਆ. ਦਤ੍ਸੁ ਲਦਹਆ ਪ੍ੜਿਾ; ਦਜਦਨ. ਗੁਰ ਪ੍ਦਹ ਮੰ ਦਨਆ ਸੁਭਾਇ॥ ਗੁਦਰ ਮੰ ਤ੍ੁ ਅ ਖਧੁ.
ਨਾਮੁ ਿੀਨਾ; ਜਨ ਨਾਨਕ. ਸੰ ਕਟ ਜੋਦਨ, ਨ ਪ੍ਾਇ॥੫॥੨॥
੧੭. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਗਉੜੀ॥ ਕਾਲਬ੍ੂਤ੍ ਕੀ ਹਸਤ੍ਨੀ, ਮਨ ਬ੍ਉਰਾ ਰੇ; ਚਲਤ੍ੁ ਰਦਚਓ ਜਗਿੀਸ॥ ਕਾਮ ਸੁਆਇ. ਗਜ ਬ੍ਦਸ
ਪ੍ਰੇ, ਮਨ ਬ੍ਉਰਾ ਰੇ; ਅੰ ਕਸੁ ਸਦਹਓ ਸੀਸ॥੧॥ ਦਬ੍ਖੈ ਬ੍ਾਚੁ. ਹਦਰ ਰਾਚੁ; ਸਮਝੁ ਮਨ ਬ੍ਉਰਾ ਰੇ॥ ਦਨਰਭੈ ਹੋਇ. ਨ ਹਦਰ
ਭਜੇ; ਮਨ ਬ੍ਉਰਾ ਰੇ, ਗਦਹਓ ਨ. ਰਾਮ ਜਹਾਜੁ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ ਮਰਕਟ ਮੁਸਟੀ ਅਨਾਜ ਕੀ. ਮਨ ਬ੍ਉਰਾ ਰੇ ; ਲੀਨੀ ਹਾਥੁ
ਪ੍ਸਾਦਰ॥ ਛੂਟਨ ਕੋ ਸਹਸਾ ਪ੍ਦਰਆ. ਮਨ ਬ੍ਉਰਾ ਰੇ; ਨਾਦਚਓ ਘਰ ਘਰ ਬ੍ਾਦਰ॥੨॥ ਦਜਉ ਨਲਨੀ. ਸੂਅਟਾ ਗਦਹਓ, ਮਨ
ਬ੍ਉਰਾ ਰੇ; ਮਾਯਾ ਇਹੁ ਦਬ੍ਉਹਾਰੁ॥ ਜੈਸਾ ਰੰ ਗੁ ਕਸੁੰ ਭ ਕਾ, ਮਨ ਬ੍ਉਰਾ ਰੇ; ਦਤ੍ਉ ਪ੍ਸਦਰਓ ਪ੍ਾਸਾਰੁ॥੩॥ ਨਾ ਨ ਕਉ
ਤ੍ੀਰਥ ਘਨੇ, ਮਨ ਬ੍ਉਰਾ ਰੇ; ਪ੍ੂਜਨ ਕਉ ਬ੍ਹੁ ਿੇ ॥ ਕਹੁ ਕਬ੍ੀਰ. ਛੂਟਨੁ ਨਹੀ, ਮਨ ਬ੍ਉਰਾ ਰੇ; ਛੂਟਨੁ. ਹਦਰ ਕੀ
ਸੇ ॥੪॥੧॥੬॥੫੭॥
੧੮. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਹੇ ਕਾਮੰ . ਨਰਕ ਦਬ੍ਸਰਾਮੰ ; ਬ੍ਹੁ ਜੋਨੀ ਭਰਮਾ ਣਹ॥ ਦਚਤ੍ ਹਰਣੰ . ਤ੍ਰੈ ਲੋ ਕ ਗੰ ਮੰ ; ਜਪ੍ ਤ੍ਪ੍ ਸੀਲ.
ਦਬ੍ਿਾਰਣਹ॥ ਅਲਪ੍ ਸੁਖ. ਅਦ ਤ੍ ਚੰ ਚਲ; ਊਚ ਨੀਚ ਸਮਾ ਣਹ॥ ਤ੍

ਭੈ ਦਬ੍ਮੁੰ ਦਚਤ੍, ਸਾਧਸੰ ਗਮ; ਓਟ ਨਾਨਕ.

ਨਾਰਾਇਣਹ॥੪੬॥
੧੯. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਮਃ ੫॥ ਦਫਰਿੀ ਦਫਰਿੀ ਿਹ ਦਿਸਾ; ਜਲ ਪ੍ਰਬ੍ਤ੍ ਬ੍ਨਰਾਇ॥ ਦਜਥੈ ਦਡਠਾ ਦਮਰਤ੍ਕੋ; ਇਲ ਬ੍ਦਹਠੀ
ਆਇ॥੨॥
੨੦. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਮਦਨ ਆਗਲੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ; ਜਰਾ ਮਰਣੁ ਭਉ. ਦ ਸਦਰ ਗਇਆ॥ ਕੁਟੰਬ੍ੁ ਿੇਦਖ ਦਬ੍ਗਸਦਹ.
ਕਮਲਾ ਦਜਉ; ਪ੍ਰ ਘਦਰ ਜੋਹਦਹ. ਕਪ੍ਟ ਨਰਾ॥੧॥
੨੧. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਗਉੜੀ ਭੀ ਸੋਰਦਠ ਭੀ॥ ਰੇ ਜੀਅ ਦਨਲਜ; ਲਾਜ ਤ੍ੁੋੋਦਹ ਨਾਹੀ॥ ਹਦਰ ਤ੍ਦਜ; ਕਤ੍ ਕਾਹੂ ਕੇ
ਜਾਂਹੀ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ ਜਾ ਕੋ ਠਾਕੁਰੁ; ਊਚਾ ਹੋਈ॥ ਸੋ ਜਨੁ; ਪ੍ਰ ਘਰ ਜਾਤ੍. ਨ ਸੋਹੀ॥੧॥ ਸੋ ਸਾਦਹਬ੍ੁ; ਰਦਹਆ ਭਰਪ੍ੂਦਰ॥
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ਸਿਾ ਸੰ ਦਗ; ਨਾਹੀ ਹਦਰ ਿੂਦਰ॥੨॥ ਕ ਲਾ; ਚਰਨ ਸਰਨ ਹੈ ਜਾ ਕੇ॥ ਕਹੁ ਜਨ; ਕਾ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤ੍ਾ ਕੇ॥੩॥ ਸਭੁ ਕੋਊ
ਕਹੈ; ਜਾਸੁ ਕੀ ਬ੍ਾਤ੍ਾ॥ ਸੋ ਸੰ ਮਰਥੁ; ਦਨਜ ਪ੍ਦਤ੍ ਹੈ ਿਾਤ੍ਾ॥੪॥ ਕਹੈ ਕਬ੍ੀਰੁ; ਪ੍ੂਰਨ ਜਗ ਸੋਈ॥ ਜਾ ਕੇ ਦਹਰਿੈ; ਅ ਰੁ. ਨ
ਹੋਈ॥੫॥੩੮॥
੨੨. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫॥ ਦਜਥੈ ਨਾਮੁ ਜਪ੍ੀਐ; ਪ੍ਰਭ ਦਪ੍ਆਰੇ॥ ਸੇ ਅਸਥਲ; ਸੋਇਨ ਚਉਬ੍ਾਰੇ॥ ਦਜਥੈ. ਨਾਮੁ ਨ
ਜਪ੍ੀਐ, ਮੇਰੇ ਗੋਇਿਾ; ਸੇਈ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਉ॥ ਹਦਰ; ਰੁਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾਇ ਸਮਾਲੇ ॥ ਹਦਰ ਅੰ ਤ੍ਦਰ ਬ੍ਾਹਦਰ; ਨਿਦਰ
ਦਨਹਾਲੇ ॥ ਖਾਇ ਖਾਇ. ਕਰੇ ਬ੍ਿਫੈਲੀ; ਜਾਣੁ ਦ ਸੂ ਕੀ ਾੜੀ ਜੀਉ॥੨॥ ਸੰ ਤ੍ਾ ਸੇਤ੍ੀ; ਰੰ ਗੁ ਨ ਲਾਏ॥ ਸਾਕਤ੍ ਸੰ ਦਗ; ਦ ਕਰਮ
ਕਮਾਏ॥ ਿੁਲਭ ਿੇਹ ਖੋਈ ਅਦਗਆਨੀ; ਜੜ ਅਪ੍ੁਣੀ ਆਦਪ੍ ਉਪ੍ਾੜੀ ਜੀਉ॥੩॥ ਤ੍ੇਰੀ ਸਰਦਣ; ਮੇਰੇ ਿੀਨ ਿਇਆਲਾ॥
ਸੁਖਸਾਗਰ; ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਗੋਪ੍ਾਲਾ॥ ਕਦਰ ਦਕਰਪ੍ਾ. ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਗਾ ੈ; ਰਾਖਹੁ ਸਰਮ ਅਸਾੜੀ ਜੀਉ॥੪॥੩੦॥੩੭॥
੨੩. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫॥ ਡੇ ਡੇ ਰਾਜਨ ਅਰੁ ਭੂਮਨ; ਤ੍ਾ ਕੀ ਦਤ੍ਰਸਨ. ਨ ਬ੍ੂਝੀ॥ ਲਪ੍ਦਟ ਰਹੇ ਮਾਇਆ
ਰੰ ਗ ਮਾਤ੍ੇ; ਲੋ ਚਨ. ਕਛੂ ਨ ਸੂਝੀ॥੧॥ ਦਬ੍ਦਖਆ ਮਦਹ; ਦਕਨ ਹੀ. ਦਤ੍ਰਪ੍ਦਤ੍ ਨ ਪ੍ਾਈ॥ ਦਜਉ ਪ੍ਾ ਕੁ. ਈਧਦਨ ਨਹੀ ਧਰਾਪ੍ੈ ;
ਦਬ੍ਨੁ ਹਦਰ. ਕਹਾ ਅਘਾਈ॥ਰਹਾਉ॥ ਦਿਨੁ ਦਿਨੁ ਕਰਤ੍ ਭੋਜਨ ਬ੍ਹੁ ਦਬ੍ੰ ਜਨ; ਤ੍ਾ ਕੀ. ਦਮਟੈ ਨ ਭੂਖਾ॥ ਉਿਮੁ ਕਰੈ ਸੁਆਨ
ਕੀ ਦਨਆਈ; ਚਾਰੇ ਕੁੰ ਟਾ ਘੋਖਾ॥੨॥ ਕਾਮ ੰ ਤ੍ ਕਾਮੀ ਬ੍ਹੁ ਨਾਰੀ; ਪ੍ਰ ਦਗਰਹ ਜੋਹ. ਨ ਚੂਕੈ॥ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦਤ੍ ਕਰੈ. ਕਰੈ ਪ੍ਛੁਤ੍ਾਪ੍ੈ;
ਸੋਗ ਲੋ ਭ ਮਦਹ ਸੂਕੈ॥੩॥ ਹਦਰ ਹਦਰ ਨਾਮੁ ਅਪ੍ਾਰ ਅਮੋਲਾ; ਅੰ ਦਮਰਤ੍ੁ ਏਕੁ ਦਨਧਾਨਾ॥ ਸੂਖੁ ਸਹਜੁ ਆਨੰਿੁ ਸੰ ਤ੍ਨ ਕੈ; ਨਾਨਕ
ਗੁਰ ਤ੍ੇ ਜਾਨਾ॥੪॥੬॥
੨੪. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫॥ ਦਚਤ੍ ਤ੍ ਪ੍ਾਪ੍; ਨ ਆਲਕੁ ਆ ੈ॥ ਬ੍ੇਸੁਆ ਭਜਤ੍; ਦਕਛੁ. ਨਹ ਸਰਮਾ ੈ॥ ਸਾਰੋ ਦਿਨਸੁ
ਮਜੂਰੀ ਕਰੈ॥ ਹਦਰ ਦਸਮਰਨ ਕੀ

ੇਲਾ; ਬ੍ਜਰ ਦਸਦਰ ਪ੍ਰੈ॥੧॥ ਮਾਇਆ ਲਦਗ; ਭੂਲੋ ਸੰ ਸਾਰੁ॥ ਆਦਪ੍ ਭੁਲਾਇਆ

ਭੁਲਾ ਣਹਾਰੈ; ਰਾਦਚ ਰਦਹਆ ਦਬ੍ਰਥਾ ਦਬ੍ਉਹਾਰ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ ਪ੍ੇਖਤ੍; ਮਾਇਆ ਰੰ ਦਗ, ਦਬ੍ਹਾਇ॥ ਗੜਬ੍ੜ ਕਰੈ; ਕਉਡੀ
ਰੰ ਗੁ ਲਾਇ॥ ਅੰ ਧ ਦਬ੍ਉਹਾਰ; ਬ੍ੰ ਧ ਮਨੁ ਧਾ ੈ॥ ਕਰਣੈਹਾਰੁ; ਨ ਜੀਅ ਮਦਹ ਆ ੈ॥੨॥ ਕਰਤ੍ ਕਰਤ੍ ਇ ਹੀ ਿੁਖੁ ਪ੍ਾਇਆ॥
ਪ੍ੂਰਨ ਹੋਤ੍ ਨ; ਕਾਰਜ ਮਾਇਆ॥ ਕਾਦਮ ਕਰੋਦਧ ਲੋ ਦਭ ਮਨੁ ਲੀਨਾ॥ ਤ੍ੜਦਫ ਮੂਆ; ਦਜਉ ਜਲ ਦਬ੍ਨੁ ਮੀਨਾ॥੩॥ ਦਜਸ ਕੇ
ਰਾਖੇ; ਹੋਇ ਹਦਰ ਆਦਪ੍॥ ਹਦਰ ਹਦਰ ਨਾਮੁ; ਸਿਾ ਜਪ੍ੁ ਜਾਦਪ੍॥ ਸਾਧਸੰ ਦਗ; ਹਦਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ॥ ਨਾਨਕ ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ
ਪ੍ੂਰਾ ਪ੍ਾਇਆ॥੪॥੧੫॥੨੮॥
੨੫. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਘਰ ਕੀ ਨਾਦਰ; ਦਤ੍ਆਗੈ ਅੰ ਧਾ॥ ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ ਦਸਉ; ਘਾਲੈ ਧੰ ਧਾ॥ ਜੈਸੇ ਦਸੰ ਬ੍ਲੁ ਿੇਦਖ; ਸੂਆ ਦਬ੍ਗਸਾਨਾ॥
ਅੰ ਤ੍ ਕੀ ਬ੍ਾਰ ਮੂਆ. ਲਪ੍ਟਾਨਾ॥੧॥ ਪ੍ਾਪ੍ੀ ਕਾ ਘਰੁ; ਅਗਨੇ ਮਾਦਹ॥ ਜਲਤ੍ ਰਹੈ; ਦਮਟ ੈ ਕਬ੍ ਨਾਦਹ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ ਹਦਰ
ਕੀ ਭਗਦਤ੍; ਨ ਿੇਖੈ ਜਾਇ॥ ਮਾਰਗੁ ਛੋਦਡ; ਅਮਾਰਦਗ ਪ੍ਾਇ॥ ਮੂਲਹੁ ਭੂਲਾ; ਆ ੈ ਜਾਇ॥ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ੁ ਡਾਦਰ; ਲਾਦਿ ਦਬ੍ਖੁ
ਖਾਇ॥੨॥ ਦਜਉ ਬ੍ੇਸਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈ ਅਖਾਰਾ॥ ਕਾਪ੍ਰੁ ਪ੍ਦਹਦਰ; ਕਰਦਹ ਸਂੋੀਗਾਰਾ॥ ਪ੍ੂਰੇ ਤ੍ਾਲ; ਦਨਹਾਲੇ ਸਾਸ॥ ਾ ਕੇ ਗਲੇ ;
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ਜਮ ਕਾ ਹੈ ਫਾਸ॥੩॥ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤ੍ਦਕ. ਦਲਦਖਓ ਕਰਮਾ॥ ਸੋ ਭਦਜ; ਪ੍ਦਰ ਹੈ ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨਾ॥ ਕਹਤ੍ ਨਾਮਿੇਉ; ਇਹੁ
ਬ੍ੀਚਾਰੁ॥ ਇਨ ਦਬ੍ਦਧ; ਸੰ ਤ੍ਹੁ ਉਤ੍ਰਹੁ ਪ੍ਾਦਰ॥੪॥੨॥੮॥
੨੬. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਪ੍ਰ ਧਨ ਪ੍ਰ ਿਾਰਾ; ਪ੍ਰਹਰੀ॥ ਤ੍ਾ ਕੈ ਦਨਕਦਟ ਬ੍ਸੈ; ਨਰਹਰੀ॥੧॥ ਜੋ. ਨ ਭਜੰ ਤ੍ੇ; ਨਾਰਾਇਣਾ॥ ਦਤ੍ਨ
ਕਾ ਮੈ; ਨ ਕਰਉ ਿਰਸਨਾ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ ਦਜਨ ਕੈ ਭੀਤ੍ਦਰ; ਹੈ ਅੰ ਤ੍ਰਾ॥ ਜੈਸੇ ਪ੍ਸੁ; ਤ੍ੈਸੇ ਓਇ ਨਰਾ॥੨॥ ਪ੍ਰਣ ਦਤ੍ ਨਾਮਿੇਉ;
ਨਾਕਦਹ ਦਬ੍ਨਾ॥ ਨਾ ਸੋਹੈ; ਬ੍ਤ੍ੀਸ ਲਖਨਾ॥੩॥੨॥
੨੭. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ ਦਸਖ ਕੇ; ਬ੍ੰ ਧਨ ਕਾਟੈ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਦਸਖੁ; ਦਬ੍ਕਾਰ ਤ੍ੇ ਹਾਟੈ॥
੨੮. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਜੋ ਜਾਨੈ; ਮੈ ਜੋਬ੍ਨ ੰ ਤ੍ੁ॥ ਸੋ ਹੋ ਤ੍; ਦਬ੍ਸਟਾ ਕਾ ਜੰ ਤ੍ੁ॥
੨੯. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਰੂਪ੍ ੰ ਤ੍ੁ ਹੋਇ; ਨਾਹੀ ਮੋਹੈ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਦਤ੍; ਸਗਲ ਘਟ ਸੋਹੈ॥
੩੦. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਦਮਦਥਆ ਚਰਨ; ਪ੍ਰ ਦਬ੍ਕਾਰ ਕਉ ਧਾ ਦਹ॥
੩੧. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਹਦਰ ਜੂ; ਰਾਦਖ ਲੇ ਹੁ ਪ੍ਦਤ੍ ਮੇਰੀ॥
੩੨. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਿੇਇ ਦਕ ਾੜ ਅਦਨਕ ਪ੍ੜਿੇ ਮਦਹ; ਪ੍ਰ ਿਾਰਾ ਸੰ ਦਗ ਫਾਕੈ॥ ਦਚਤ੍ਰ ਗੁਪ੍ਤ੍ੁ ਜਬ੍ ਲੇ ਖਾ ਮਾਗਦਹ; ਤ੍ਬ੍ ਕਉਣੁ.
ਪ੍ੜਿਾ ਤ੍ੇਰਾ ਢਾਕੈ॥੩॥
੩੩. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫॥ ਸੂਰਦਤ੍ ਿੇਦਖ; ਨ ਭੂਲੁ ਗ ਾਰਾ॥ ਦਮਥਨ ਮੋਹਾਰਾ; ਝੂਠੁ ਪ੍ਸਾਰਾ॥ ਜਗ ਮਦਹ ਕੋਈ ਰਹਣੁ.
ਨ ਪ੍ਾਏ; ਦਨਹਚਲੁ ਏਕੁ ਨਾਰਾਇਣਾ॥੧॥
੩੪. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਸਲੋ ਕੁ॥ ਅਦਤ੍ ਸੁੰ ਿਰ. ਕੁਲੀਨ ਚਤ੍ੁਰ; ਮੁਦਖ ਦਙਆਨੀ, ਧਨ ੰ ਤ੍॥ ਦਮਰਤ੍ਕ ਕਹੀਅਦਹ ਨਾਨਕਾ; ਦਜਹ
ਪ੍ਰੀਦਤ੍ ਨਹੀ. ਭਗ ੰ ਤ੍॥੧॥
੩੫. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਅਗੈ ਜਾਦਤ੍ ਨ ਜੋਰੁ ਹੈ; ਅਗੈ ਜੀਉ ਨ ੇ॥ ਦਜਨ ਕੀ ਲੇ ਖੈ ਪ੍ਦਤ੍ ਪ੍ ੈ; ਚੰ ਗੇ ਸੇਈ ਕੇਇ॥੩॥
੩੬. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਦਣਕ; ਠਾਹਣੁ ਮੂਦਲ ਮਚਾਂਗ ਾ॥ ਜੇ ਤ੍ਉ. ਦਪ੍ਰੀਆ ਿੀ ਦਸਕ; ਦਹਆਉ. ਨ ਠਾਹੇ ਕਹੀ
ਿਾ॥੧੩੦॥
੩੭. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਦਜਸ ਨੋ ਤ੍ੂ ਰਖ ਾਲਾ; ਦਜਤ੍ਾ ਦਤ੍ਨੈ ਭੈਣੁ॥
੩੮. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ; ਹੋਰ ਿਸੂਣੀ ਹੋਇ॥ ਨ ਾ ਖੰ ਡਾ ਦ ਦਚ ਜਾਣੀਐ; ਨਾਦਲ ਚਲੈ , ਸਭੁ ਕੋਇ॥ ਚੰ ਗਾ
ਨਾਉ ਰਖਾਇ ਕੈ; ਜਸੁ ਕੀਰਦਤ੍, ਜਦਗ ਲੇ ਇ॥ ਜੇ ਦਤ੍ਸੁ. ਨਿਦਰ ਨ ਆ ਈ; ਤ੍ ਾਤ੍ ਨ ਪ੍ੁਛੈ ਕੇ॥ ਕੀਟਾ ਅੰ ਿਦਰ. ਕੀਟੁ
ਕਦਰ; ਿੋਸੀ. ਿੋਸੁ ਧਰੇ॥ ਨਾਨਕ. ਦਨਰਗੁਦਣ ਗੁਣੁ ਕਰੇ; ਗੁਣ ੰ ਦਤ੍ਆ, ਗੁਣੁ ਿੇ॥ ਤ੍ੇਹਾ. ਕੋਇ ਨ ਸੁਝਈ; ਦਜ. ਦਤ੍ਸੁ ਗੁਣੁ
ਕੋਇ ਕਰੇ॥੭॥
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੩੯. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਪ੍ਰ ਧਨ ਪ੍ਰ ਤ੍ਨ ਪ੍ਰ ਤ੍ੀ ਦਨੰਿਾ; ਅਖਾਦਧ ਖਾਦਹ. ਹਰਕਾਇਆ॥ ਸਾਚ ਧਰਮ ਦਸਉ. ਰੁਦਚ ਨਹੀ ਆ ੈ;
ਸਦਤ੍ ਸੁਨਤ੍ ਛੋਹਾਇਆ॥੩॥
੪੦. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਸਭੁ ਕੋ ਪ੍ੂਰਾ ਆਪ੍ੇ ਹੋ ੈ; ਘਦਟ ਨ ਕੋਈ ਆਖੈ॥ ਪ੍ਦਤ੍ ਪ੍ਰ ਾਣਾ. ਦਪ੍ਛੈ ਪ੍ਾਈਐ; ਤ੍ਾ ਨਾਨਕ. ਤ੍ੋਦਲਆ
ਜਾਪ੍ੈ॥੨॥
੪੧. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਸਚੁ. ਸਭਨਾ ਹੋਇ ਿਾਰੂ; ਪ੍ਾਪ੍ ਕਢੈ ਧੋਇ॥ ਨਾਨਕੁ. ਖਾਣੈ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ; ਦਜਨ ਸਚੁ ਪ੍ਲੈ ਹੋਇ ॥੨॥
੪੨. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਪ੍ੂਜ ਲਗੈ. ਪ੍ੀਰੁ ਆਖੀਐ; ਸਭੁ ਦਮਲੈ ਸੰ ਸਾਰੁ॥ ਨਾਉ ਸਿਾਏ ਆਪ੍ਣਾ; ਹੋ ੈ ਦਸਧੁ ਸੁਮਾਰੁ॥ ਜਾ ਪ੍ਦਤ੍. ਲੇ ਖੈ
ਨਾ ਪ੍ ੈ; ਸਭਾ ਪ੍ੂਜ ਖੁਆਰੁ॥੨॥
੪੩. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ੴ ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਆਸਾ ਘਰੁ ੩ ਮਹਲਾ ੧॥ ਲਖ ਲਸਕਰ. ਲਖ ਾਜੇ ਨੇਜੇ ; ਲਖ ਉਦਠ ਕਰਦਹ
ਸਲਾਮੁ॥ ਲਖਾ ਉਪ੍ਦਰ. ਫੁਰਮਾਇਦਸ ਤ੍ੇਰੀ; ਲਖ ਉਦਠ. ਰਾਖਦਹ ਮਾਨੁ॥ ਜਾਂ ਪ੍ਦਤ੍. ਲੇ ਖੈ ਨਾ ਪ੍ ੈ; ਤ੍ਾਂ ਸਦਭ ਦਨਰਾਫਲ
ਕਾਮ॥੧॥ ਹਦਰ ਕੇ ਨਾਮ ਦਬ੍ਨਾ; ਜਗੁ ਧੰ ਧਾ॥ ਜੇ ਬ੍ਹੁਤ੍ਾ ਸਮਝਾਈਐ ਭੋਲਾ; ਭੀ ਸੋ ਅੰ ਧੋ ਅੰ ਧਾ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ ਲਖ ਖਟੀਅਦਹ.
ਲਖ ਸੰ ਜੀਅਦਹ ਖਾਜਦਹ; ਲਖ ਆ ਦਹ. ਲਖ ਜਾਦਹ॥ ਜਾਂ ਪ੍ਦਤ੍. ਲੇ ਖੈ ਨਾ ਪ੍ ੈ; ਤ੍ਾਂ ਜੀਅ ਦਕਥੈ ਦਫਦਰ ਪ੍ਾਦਹ॥੨॥ ਲਖ
ਸਾਸਤ੍ ਸਮਝਾ ਣੀ; ਲਖ ਪ੍ੰ ਦਡਤ੍ ਪ੍ੜਦਹ ਪ੍ੁਰਾਣ॥ ਜਾਂ ਪ੍ਦਤ੍ ਲੇ ਖੈ ਨਾ ਪ੍ ੈ; ਤ੍ਾਂ ਸਭੇ ਕੁਪ੍ਰ ਾਣ॥੩॥ ਸਚ ਨਾਦਮ. ਪ੍ਦਤ੍
ਊਪ੍ਜੈ; ਕਰਦਮ ਨਾਮੁ ਕਰਤ੍ਾਰੁ॥ ਅਦਹ ਦਨਦਸ ਦਹਰਿੈ ਜੇ ਸੈ; ਨਾਨਕ. ਨਿਰੀ ਪ੍ਾਰੁ॥੪॥੧॥੩੧॥
੪੪. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਇਦਕ ਦਫਰਦਹ ਉਿਾਸੀ; ਦਤ੍ਨੑ ਕਾਦਮ ਦ ਆਪ੍ੈ॥ ਇਦਕ ਸੰ ਚਦਹ ਦਗਰਹੀ; ਦਤ੍ਨੑ ਹੋਇ ਨ ਆਪ੍ੈ॥ ਇਦਕ ਸਤ੍ੀ
ਕਹਾ ਦਹ; ਦਤ੍ਨ ਬ੍ਹੁਤ੍ੁ ਕਲਪ੍ਾ ੈ॥ ਹਮ. ਹਦਰ ਰਾਖੇ; ਲਦਗ ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਪ੍ਾ ੈ॥੨॥
੪੫. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਅਨੇਕ ਜਤ੍ਨ ਕਰੇ; ਇੰ ਿਰੀ ਦਸ. ਨ ਹੋਈ॥ ਕਾਦਮ ਕਰੋਦਧ; ਜਲੈ ਸਭੁ ਕੋਈ॥ ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਸੇ ੇ. ਮਨੁ ਦਸ
ਆ ੈ; ਮਨ ਮਾਰੇ ਮਨਦਹ ਸਮਾਇਿਾ॥੧੫॥
੪੬. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਬ੍ੈਰ ਦਬ੍ਰੋਧ; ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਮੋਹ॥ ਝੂਠ ਦਬ੍ਕਾਰ; ਮਹਾ ਲੋ ਭ ਧਰੋਹ॥ ਇਆਹੂ ਜੁਗਦਤ੍; ਦਬ੍ਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ॥
ਨਾਨਕ. ਰਾਦਖ ਲੇ ਹੁ; ਆਪ੍ਨ ਕਦਰ ਕਰਮ॥੭॥
੪੭. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਸਾਧੂ ਧੂਦਰ ਲਾਈ ਮੁਦਖ ਮਸਤ੍ਦਕ; ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਦਬ੍ਖੁ ਜਾਰਉ॥ ਸਭ ਤ੍ੇ ਨੀਚੁ ਆਤ੍ਮ ਕਦਰ ਮਾਨਉ; ਮਨ
ਮਦਹ ਇਹੁ ਸੁਖੁ ਧਾਰਉ॥੧॥
੪੮. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਲੋ ਭ ਮੋਹ ਅਦਭਮਾਨਾ; ਤ੍ਾ ਮਦਹ ਸੁਖੁ. ਨਹੀ ਪ੍ਾਈਐ॥ ਹੋਹੁ ਰੇਨ ਤ੍ੂ ਸਗਲ ਕੀ. ਮੇਰੇ ਮਨ; ਤ੍ਉ
ਅਨਿ ਮੰ ਗਲ ਸੁਖੁ ਪ੍ਾਈਐ॥੨॥
੪੯. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਸਦਚ ਸਚੁ ਜਾਣੀਐ; ਇਕ ਦਚਤ੍ਦਹ ਦਲ ਲਾ ੈ॥ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਦਸ ਕਰੈ; ਪ੍ ਣੁ ਉਡੰ ਤ੍. ਨ ਧਾ ੈ॥
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੫੦. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਆਪ੍ਸ ਕੌ ਿੀਰਘ ਕਦਰ ਜਾਨੈ; ਅਉਰਨ ਕਉ ਲਗ ਮਾਤ੍॥ ਮਨਸਾ ਬ੍ਾਚਾ ਕਰਮਨਾ; ਮੈ ਿੇਖੇ. ਿੋਜਕ
ਜਾਤ੍॥॥੨॥ ਕਾਮੀ ਕਰੋਧੀ ਚਾਤ੍ੁਰੀ; ਬ੍ਾਜੀਗਰ ਬ੍ੇਕਾਮ॥ ਦਨੰਿਾ ਕਰਤ੍ੇ ਜਨਮੁ ਦਸਰਾਨੋ; ਕਬ੍ਹੂ. ਨ ਦਸਮਦਰਓ ਰਾਮੁ॥੩॥
੫੧. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਕਾਮੁ ਕਰੋਧੁ ਅਹੰ ਕਾਰੁ ਦਨ ਾਰੇ॥ ਤ੍ਸਕਰ ਪ੍ੰ ਚ; ਸਬ੍ਦਿ ਸੰ ਘਾਰੇ॥ ਦਗਆਨ ਖੜਗੁ ਲੈ . ਮਨ ਦਸਉ ਲੂਝੈ ;
ਮਨਸਾ ਮਨਦਹ ਸਮਾਈ ਹੇ॥੩॥
੫੨. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਿੂਜੀ ਿੁਰਮਦਤ੍; ਅੰ ਨੀ ਬ੍ੋਲੀ॥ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਕੀ; ਕਚੀ ਚੋਲੀ॥ ਘਦਰ ਰੁ ਸਹਜੁ. ਨ ਜਾਣੈ ਛੋਹਦਰ; ਦਬ੍ਨੁ
ਦਪ੍ਰ ਨੀਿ. ਨ ਪ੍ਾਈ ਹੇ॥੧॥
੫੩. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਕੰ ਚਨ ਨਾਰੀ ਮਦਹ. ਜੀਉ ਲੁਭਤ੍ੁ ਹੈ ; ਮੋਹੁ ਮੀਠਾ ਮਾਇਆ॥ ਘਰ ਮੰ ਿਰ ਘੋੜੇ ਖੁਸੀ; ਮਨੁ ਅਨ ਰਦਸ
ਲਾਇਆ॥ ਹਦਰ ਪ੍ਰਭੁ. ਦਚਦਤ੍ ਨ ਆ ਈ; ਦਕਉ ਛੂਟਾ ਮੇਰੇ ਹਦਰ ਰਾਇਆ॥੧॥
੫੪. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਕਦਲ ਕਲ ਾਲੀ ਕਾਮੁ ਮਿੁ; ਮਨੂਆ ਪ੍ੀ ਣਹਾਰੁ॥ ਕਰੋਧ ਕਟੋਰੀ ਮੋਦਹ ਭਰੀ; ਪ੍ੀਲਾ ਾ ਅਹੰ ਕਾਰੁ॥
੫੫. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਪ੍ਉੜੀ॥ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਪ੍ਰੇਤ੍ੁ ਹੈ; ਕਾਮੁ ਕਰੋਧੁ ਅਹੰ ਕਾਰਾ॥ ਏਹ ਜਮ ਕੀ ਦਸਰ ਕਾਰ ਹੈ; ਏਨੑਾ ਉਪ੍ਦਰ ਜਮ
ਕਾ ਡੰ ਡੁ ਕਰਾਰਾ॥ ਮਨਮੁਖ ਜਮ ਮਦਗ ਪ੍ਾਈਅਦਨੑ; ਦਜਨੑ ਿੂਜਾ ਭਾਉ ਦਪ੍ਆਰਾ॥ ਜਮਪ੍ੁਦਰ ਬ੍ਧੇ ਮਾਰੀਅਦਨ; ਕੋ ਸੁਣੈ ਨ.
ਪ੍ੂਕਾਰਾ॥ ਦਜਸ ਨੋ ਦਕਰਪ੍ਾ ਕਰੇ. ਦਤ੍ਸੁ ਗੁਰੁ ਦਮਲੈ ; ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਨਸਤ੍ਾਰਾ॥੧੨॥
੫੬. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨਕਮਲ ਨਮਸਕਾਦਰ॥ ਕਾਮੁ ਕਰੋਧੁ; ਇਸੁ ਤ੍ਨ ਤ੍ੇ ਮਾਦਰ॥
੫੭. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਅਦਮਅ ਦਿਰਸਦਟ, ਸੁਭ ਕਰੈ; ਹਰੈ ਅਘ ਪ੍ਾਪ੍, ਸਕਲ ਮਲ॥ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਅਰੁ ਲੋ ਭ ਮੋਹ ;

ਦਸ ਕਰੈ ਸਭੈ

ਬ੍ਲ॥ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਮਦਨ ਸੈ; ਿੁਖੁ ਸੰ ਸਾਰਹ ਖੋ ੈ॥ ਗੁਰੁ. ਨ ਦਨਦਧ ਿਰੀਆਉ; ਜਨਮ ਹਮ. ਕਾਲਖ ਧੋ ੈ॥ ਸੁ ਕਹੁ ਟਲ.
ਗੁਰੁ ਸੇ ੀਐ; ਅਦਹਦਨਦਸ ਸਹਦਜ ਸੁਭਾਇ॥ ਿਰਸਦਨ ਪ੍ਰਦਸਐ ਗੁਰੂ ਕੈ; ਜਨਮ ਮਰਣ ਿੁਖੁ ਜਾਇ॥੧੦॥
੫੮. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਲੋ ਭ; ਮਿ ਖੋਏ॥ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰ ਦਗ; ਦਕਲਦਬ੍ਖ ਸਭ ਧੋਏ॥੩॥
੫੯. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਕਾਦਮ ਕਰੋਦਧ ਭਰੇ; ਹਮ ਅਪ੍ਰਾਧੀ॥ ਦਕਆ ਮੁਹੁ ਲੈ ਬ੍ੋਲਹ; ਨਾ ਹਮ ਗੁਣ. ਨ ਸੇ ਾ ਸਾਧੀ॥ ਡੁਬ੍ਿੇ ਪ੍ਾਥਰ.
ਮੇਦਲ ਲੈ ਹੁ, ਤ੍ੁਮ ਆਪ੍ੇ; ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਅਦਬ੍ਨਾਸੀ ਹੇ॥੯॥
੬੦. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਕਾਦਮ ਕਰੋਦਧ ਲੋ ਦਭ ਮੋਦਹ. ਮਨੁ ਲੀਨੋ; ਦਨਰਗੁਣ ਕੇ ਿਾਤ੍ਾਰੇ॥ ਕਦਰ ਦਕਰਪ੍ਾ ਅਪ੍ੁਨੋ ਨਾਮੁ ਿੀਜੈ ; ਨਾਨਕ
ਸਿ ਬ੍ਦਲਹਾਰੇ॥੪॥੧॥੧੩੮॥
੬੧. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਕਾਦਮ ਕਰੋਦਧ ਨਗਰੁ ਬ੍ਹੁ ਭਦਰਆ; ਦਮਦਲ ਸਾਧੂ ਖੰ ਡਲ ਖੰ ਡਾ ਹੇ॥ ਪ੍ੂਰਦਬ੍ ਦਲਖਤ੍ ਦਲਖੇ, ਗੁਰੁ ਪ੍ਾਇਆ;
ਮਦਨ ਹਦਰ ਦਲ , ਮੰ ਡਲ ਮੰ ਡਾ ਹੇ॥੧॥
੬੨. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਸਬ੍ਦਿ ਰਤ੍ੇ. ਸੇ ਦਨਰਮਲੇ ; ਤ੍ਦਜ ਕਾਮ ਕਰੋਧੁ ਅਹੰ ਕਾਰੁ॥ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਦਨ ਸਿ ਸਿਾ; ਹਦਰ ਰਾਖਦਹ ਉਰ
ਧਾਦਰ॥ ਸੋ ਦਕਉ. ਮਨਹੁ ਦ ਸਾਰੀਐ; ਸਭ ਜੀਆ ਕਾ ਆਧਾਰੁ॥੬॥
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੬੩. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਸਾਧੋ; ਮਨ ਕਾ ਮਾਨੁ ਦਤ੍ਆਗਉ॥ ਕਾਮ ਕਰੋਧੁ. ਸੰ ਗਦਤ੍ ਿੁਰਜਨ ਕੀ; ਤ੍ਾ ਤ੍ੇ ਅਦਹ ਦਨਦਸ ਭਾਗਉ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
੬੪. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਨਾਮੁ ਸੰ ਜੋਗੀ; ਗੋਇਦਲ ਥਾਟੁ॥ ਕਾਮ ਕਰੋਧ; ਫੂਟੈ ਦਬ੍ਖੁ ਮਾਟੁ॥ ਦਬ੍ਨੁ ਖਰ; ਸੂਨੋ ਘਰੁ ਹਾਟੁ॥ ਗੁਰ ਦਮਦਲ;
ਖੋਲੇ ਬ੍ਜਰ ਕਪ੍ਾਟ॥੪॥
੬੫. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਕਾਦਮ ਕਰੋਦਧ ਅਹੰ ਕਾਦਰ ਮਾਤ੍ੇ; ਦ ਆਦਪ੍ਆ ਸੰ ਸਾਰੁ॥ ਪ੍ਉ ਸੰ ਤ੍ ਸਰਣੀ. ਲਾਗੁ ਚਰਣੀ; ਦਮਟੈ ਿੂ ਖੁ
ਅੰ ਧਾਰੁ॥੨॥
੬੬. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਸਲੋ ਕੁ॥ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਅਰੁ ਲੋ ਭ ਮੋਹ; ਦਬ੍ਨਦਸ ਜਾਇ ਅਹੰ ਮੇ ॥ ਨਾਨਕ. ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤ੍ੀ; ਕਦਰ ਪ੍ਰਸਾਿੁ
ਗੁਰਿੇ ॥੧॥
੬੭. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਹਦਰ ਗੁਣ ਗਾ ੈ; ਸੰ ਤ੍ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਕਾਮ ਕਰੋਧ; ਦਮਟਦਹ ਉਨਮਾਿ॥ ਸਿਾ ਹਜੂਦਰ ਜਾਣੁ ਭਗ ੰ ਤ੍॥ ਪ੍ੂਰੇ ਗੁਰ
ਕਾ; ਪ੍ੂਰਨ ਮੰ ਤ੍॥੩॥
੬੮. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਲੋ ਭ ਝੂਠ ਦਨੰਿਾ; ਇਨ ਤ੍ੇ ਆਦਪ੍ ਛਡਾ ਹੁ॥ ਇਹ ਭੀਤ੍ਰ ਤ੍ੇ ਇਨ ਕਉ ਡਾਰਹੁ; ਆਪ੍ਨ ਦਨਕਦਟ
ਬ੍ੁਲਾ ਹੁ॥੧॥
੬੯. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਕਾਮੁ ਕਰੋਧੁ ਿੁਇ. ਕਰਹੁ ਬ੍ਸੋਲੇ; ਗੋਡਹੁ ਧਰਤ੍ੀ ਭਾਈ॥ ਦਜਉ ਗੋਡਹੁ. ਦਤ੍ਉ ਤ੍ੁਮ ੑਸੁਖ ਪ੍ਾ ਹੁ; ਦਕਰਤ੍ੁ. ਨ
ਮੇਦਟਆ ਜਾਈ॥੩॥
੭੦. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਨੈਣ. ਨ ਿੇਖਦਹ ਸਾਧ; ਦਸ ਨੈਣ ਦਬ੍ਹਾਦਲਆ॥ ਕਰਨ. ਨ ਸੁਨਹੀ ਨਾਿੁ; ਕਰਨ ਮੁੰ ਦਿ ਘਾਦਲਆ॥ ਰਸਨਾ
ਜਪ੍ੈ. ਨ ਨਾਮੁ; ਦਤ੍ਲੁ ਦਤ੍ਲੁ ਕਦਰ ਕਟੀਐ॥ ਹਦਰਹਾਂ. ਜਬ੍ ਦਬ੍ਸਰੈ ਗੋਦਬ੍ਿ ਰਾਇ; ਦਿਨੋ ਦਿਨੁ ਘਟੀਐ॥੧੪॥
੭੧. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਕਾਮੁ ਕਰੋਧੁ ਦਕਲਦਬ੍ਖ. ਗੁਦਰ ਕਾਟੇ; ਪ੍ੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ ਜੀਉ॥੩॥
੭੨. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਮਃ ੪॥ ਅਖੀ. ਪ੍ਰੇਦਮ ਕਸਾਈਆ; ਹਦਰ ਹਦਰ ਨਾਮੁ ਦਪ੍ਖੰ ਦਨੑ॥ ਜੇ ਕਦਰ ਿੂਜਾ ਿੇਖਿੇ; ਜਨ ਨਾਨਕ. ਕਦਢ
ਦਿਚੰ ਦਨੑ॥੨॥
੭੩. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਮਃ੧॥ ਮਨ ਕਾ ਸੂਤ੍ਕੁ ਲੋ ਭੁ ਹੈ; ਦਜਹ ਾ ਸੂਤ੍ਕੁ ਕੂੜੁ॥ ਅਖੀ ਸੂਤ੍ਕੁ. ੇਖਣਾ; ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ ਪ੍ਰ ਧਨ ਰੂਪ੍ੁ॥
ਕੰ ਨੀ ਸੂਤ੍ਕੁ ਕੰ ਦਨ ਪ੍ੈ; ਲਾਇਤ੍ਬ੍ਾਰੀ ਖਾਦਹ॥ ਨਾਨਕ. ਹੰ ਸਾ ਆਿਮੀ; ਬ੍ਧੇ ਜਮਪ੍ੁਦਰ ਜਾਦਹ॥੨॥
੭੪. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਪ੍ਰ ਧਨ ਪ੍ਰ ਤ੍ਨ ਪ੍ਰ ਤ੍ੀ ਦਨੰਿਾ; ਅਖਾਦਧ ਖਾਦਹ ਹਰਕਾਇਆ॥ ਸਾਚ ਧਰਮ ਦਸਉ. ਰੁਦਚ ਨਹੀ ਆ ੈ ;
ਸਦਤ੍ ਸੁਨਤ੍ ਛੋਹਾਇਆ॥੩॥
੭੫. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਪ੍ਰ ਧਨ. ਪ੍ਰ ਿਾਰਾ. ਪ੍ਰ ਦਨੰਿਾ; ਇਨ ਦਸਉ ਪ੍ਰੀਦਤ੍. ਦਨ ਾਦਰ॥ ਚਰਨਕਮਲ ਸੇ ੀ ਦਰਿ ਅੰ ਤ੍ਦਰ; ਗੁਰ
ਪ੍ੂਰੇ ਕੈ ਆਧਾਦਰ॥੩॥
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੭੬. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਅਦਧਕ ਦਤ੍ਆਸ; ਭੇਖ ਬ੍ਹੁ ਕਰੈ॥ ਿੁਖੁ ਦਬ੍ਦਖਆ; ਸੁਖੁ ਤ੍ਦਨ ਪ੍ਰਹਰੈ॥ ਕਾਮੁ ਕਰੋਧੁ; ਅੰ ਤ੍ਦਰ ਧਨੁ ਦਹਰੈ॥
ਿੁਦਬ੍ਧਾ ਛੋਦਡ; ਨਾਦਮ ਦਨਸਤ੍ਰੈ॥੨॥
੭੭. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਤ੍ੇਰਾ ਜਨੁ; ਏਕੁ ਆਧੁ ਕੋਈ॥ ਕਾਮੁ ਕਰੋਧੁ ਲੋ ਭੁ ਮੋਹੁ ਦਬ੍ਬ੍ਰਦਜਤ੍; ਹਦਰ ਪ੍ਿੁ ਚੀਨੑੈ, ਸੋਈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
੭੮. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਸਲੋ ਕ ਮਃ ੩॥ ਸੇਖਾ ਅੰ ਿਰਹੁ ਜੋਰੁ ਛਦਡ ਤ੍ੂ; ਭਉ ਕਦਰ. ਝਲੁ ਗ ਾਇ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਭੈ. ਕੇਤ੍ੇ ਦਨਸਤ੍ਰੇ ; ਭੈ
ਦ ਦਚ ਦਨਰਭਉ ਪ੍ਾਇ॥ ਮਨੁ ਕਠੋਰੁ. ਸਬ੍ਦਿ ਭੇਦਿ ਤ੍ੂੰ ; ਸਾਂਦਤ੍ ਸੈ ਮਦਨ ਆਇ॥ ਸਾਂਤ੍ੀ ਦ ਦਚ ਕਾਰ ਕਮਾ ਣੀ; ਸਾ ਖਸਮੁ
ਪ੍ਾਏ ਥਾਇ॥ ਨਾਨਕ. ਕਾਦਮ ਕਰਦੋ ਧ ਦਕਨੈ, ਨ ਪ੍ਾਇਓ; ਪ੍ੁਛਹੁ ਦਗਆਨੀ ਜਾਇ॥੧॥
੭੯. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਿੁਇ ਪ੍ੁਰ ਜੋਦਰ. ਰਸਾਈ ਭਾਠੀ; ਪ੍ੀਉ ਮਹਾ ਰਸੁ ਭਾਰੀ॥ ਕਾਮੁ ਕਰੋਧੁ ਿੁਇ. ਕੀਏ ਜਲੇ ਤ੍ਾ; ਛੂਦਟ ਗਈ
ਸੰ ਸਾਰੀ ॥੨॥ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਗਾਸ ਦਗਆਨ ਗੁਰ ਗੰ ਦਮਤ੍; ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਤ੍ੇ ਸੁਦਧ ਪ੍ਾਈ ॥ ਿਾਸੁ ਕਬ੍ੀਰੁ, ਤ੍ਾਸੁ ਮਿ ਮਾਤ੍ਾ; ਉਚਦਕ
ਨ ਕਬ੍ਹੂ ਜਾਈ॥੩॥੨॥
੮੦. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫॥ ਕਾਮੁ ਕਰੋਧੁ ਲੋ ਭੁ ਮੋਹੁ ਦਮਟਾ ੈ; ਛੁਟਕੈ ਿੁਰਮਦਤ੍. ਅਪ੍ੁਨੀ ਧਾਰੀ॥ ਹੋਇ ਦਨਮਾਣੀ ਸੇ
ਕਮਾ ਦਹ; ਤ੍ਾ ਪ੍ਰੀਤ੍ਮ ਹੋ ਦਹ ਮਦਨ ਦਪ੍ਆਰੀ॥੧॥
੮੧. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ੴਸਦਤ੍ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਰਾਮਕਲੀ ਪ੍ਾਤ੍ਸਾਹੀ ੧੦॥ ਰੇ ਮਨ; ਐਸੋ ਕਦਰ ਸੰ ਦਨਆਸਾ॥ ਬ੍ਨ ਸੇ ਸਿਨ. ਸਭੈ
ਕਦਰ ਸਮਝਹੁ; ਮਨ ਹੀ ਮਾਦਹ ਉਿਾਸਾ॥ਰਹਾਉ॥ ਜਤ੍ ਕੀ ਜਟਾ, ਜੋਗ ਕੋ ਮਿੱ ਜਨੁ; ਨੇਮ ਕੇ ਨਖਨ ਬ੍ਢਾਓ॥ ਦਗਆਨ ਗੁਰੂ.
ਆਤ੍ਮ ਉਪ੍ਿੇਸਹੁ; ਨਾਮ ਦਬ੍ਭੂਤ੍ ਲਗਾਓ॥੧॥ ਅਲਪ੍ ਅਹਾਰ. ਸੁਲਪ੍ ਸੀ ਦਨੰਿਰਾ ; ਿਯਾ ਦਛਮਾ ਤ੍ਨ ਪ੍ਰੀਦਤ੍॥ ਸੀਲ ਸੰ ਤ੍ੋਖ.
ਸਿਾ ਦਨਰਬ੍ਾਦਹਬ੍ੋ; ਹੈਬ੍ੋ ਦਤ੍ਰਗੁਣ ਅਤ੍ੀਦਤ੍॥੨॥ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਹੰ ਕਾਰ ਲੋ ਭ ਹਠ; ਮੋਹ. ਨ ਮਨ ਸੋ ਲਯਾ ੈ॥ ਤ੍ਬ੍ ਹੀ.ਆਤ੍ਮ
ਤ੍ਤ੍ ਕੋ ਿਰਸੇ; ਪ੍ਰਮ ਪ੍ੁਰਖ ਕਹ ਪ੍ਾ ੈ॥੩॥੧॥
੮੨. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਧਰਮ ਕਰੇ. ਸੁਭ ਜਨਮ; ਧਰਮ ਤ੍ੇ ਰੁਪ੍ਦਹ ਪ੍ੈਯੈ॥ ਧਰਮ ਕੇ ਧਨ ਧਾਮ; ਧਰਮ ਤ੍ੇ ਰਾਜ ਸੁਹੈਯੈ॥ ਕਹਯੋ
ਤ੍ੁਹਾਰੋ ਮਾਦਨ; ਧਰਮ ਕੈਸੇ ਕੋ ਛੋਰੋਂ॥ ਮਹਾਂ ਨਰਕ ਕੇ ਬ੍ੀਚ; ਿੇਹ ਅਪ੍ਨੀ ਕਯੋਂ ਬ੍ੋਰੋਂ॥੧੬॥ ਕਹਯੋ ਤ੍ੁਮਾਰੋ ਮਾਦਨ; ਭੋਗ ਤ੍ੋਸੋ
ਨਦਹ ਕਦਰਹੋ॥ ਕੁਦਲ ਕਲੰਕ ਕੇ ਹੇਤ੍; ਅਦਧਕ ਮਨ ਭੀਤ੍ਰ ਡਦਰਹੋ॥ ਛੋਦਰ ਬ੍ਯਾਦਹਤ੍ਾ ਨਾਦਰ; ਕੇਲ ਤ੍ੋਸੋਂ ਨ ਕਮਾਉਂ॥
ਧਰਮਰਾਜ ਕੀ ਸਭਾ ਠੋਰ; ਕੈਸੇ ਕਦਰ ਪ੍ਾਊਂ॥੧੭॥
ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਛੰ ਿ॥ ਸੁਦਧ ਜਬ੍ ਤ੍ੇ ਹਮ ਧਰੀ; ਬ੍ਚਨ ਗੁਰ ਿਏ ਹਮਾਰੇ॥ ਪ੍ੂਤ੍ ਇਹੈ ਪ੍ਰਨ ਤ੍ੋਦਹ; ਪ੍ਰਾਨ ਜਬ੍ ਲਗ ਘਟ
ਥਾਰੇ॥ ਦਨਜ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸਾਥ; ਨੇਹੁ ਤ੍ੁਮ ਦਨਿੱਤ੍ ਬ੍ਢੈਯਹੁ॥ ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ ਕੀ ਸੇਜ; ਭੂਦਲ ਸੁਪ੍ਨੇ ਹੂੰ ਨ ਜੈਯਹੁ॥ ੫੧॥ ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ
ਕੇ ਭਜੇ; ਸਹਸ ਬ੍ਾਸ

ਭਗ ਪ੍ਾਏ॥ ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ ਕੇ ਭਜੇ; ਚੰ ਿਰ ਕਾਲੰਕ ਲਗਾਏ॥ ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ ਕੇ ਹੇਤ੍ ; ਸੀਸ ਿਸ ਸੀਸ

ਗ ਾਯੋ॥ ਹੋ, ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ ਕੇਹੇਤ੍; ਕਟਕ ਕ ਰਨ ਕੌ ਘਾਯੋ॥੫੨॥ ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ ਸੌ ਨੇਹੁ; ਛੁਰੀ ਪ੍ੈਨੀ ਕਦਰ ਜਾਨਹੁ॥ ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ
ਕੇ ਭਜੇ; ਕਾਲ ਬ੍ਯਾਪ੍ਯੋ ਤ੍ਨਮਾਨਹੁ॥ ਅਦਧਕ ਹਰੀਫੀ ਜਾਦਨ; ਭੋਗ ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਯ ਜੋ ਕਰਹੀ॥ ਹੋ, ਅੰ ਤ੍ ਸਵਾਨ ਕੀ ਦਮਰਤ੍ੁ; ਹਾਥ
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ਲੇਂ ਡੀ ਕੇ ਮਰਹੀ॥੫੩॥ ਬ੍ਾਲ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਾਸ; ਿੇਸ ਿੇਸਨ ਦਤ੍ਰਯ ਆ ਦਹ॥ ਮਨ ਬ੍ਾਂਛਤ੍ ਬ੍ਰ ਮਾਂਦਗ; ਜਾਦਨ ਗੁਰ.ਸੀਸ
ਝੁਕਾ ਦਹ॥ ਦਸਿੱ ਖਯ ਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਦਤ੍ਰਯ. ਸੁਤ੍ਾ ਜਾਦਨ; ਅਪ੍ਨੇ ਦਚਤ੍ ਧਦਰਯੈ॥ ਹੋ, ਕਹੁ ਸੁੰ ਿਦਰ ਦਤ੍ਹ ਸਾਥ; ਗ ਨ ਕੈਸੇ ਕਰ ਕਦਰਯੈ॥
੫੪॥
੮੩. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਮਲਾਰ ਸਯਾਮੁ॥ ਸੰ ਗਲ ਘਤ੍ ਚਲੇ ਲੈ ਜਮਗਨ, ਤ੍ਪ੍ਤ੍ ਰੇਤ੍ ਮਦਹ ਖੜੇ ਕੀਏ॥ ਤ੍ੀਰ ਕਮਾਨਾ ਛਾਦਜਤ੍ ਕਰ
ਦਜਨ,ਮਹਾ ਭਯਾ ਨ ਤ੍ਰਾਸ ਿੀਏ॥ ਕਾਗ ਚੀਲ ਸਹੀਏ ਦਸਰ ਮਾਰਨ, ਅਖੀਂ ਖੋਭਨ ਤ੍ੋਬ੍ ਕਰੇ॥ ਏਤ੍ੀ ਮਾਰ ਪ੍ ੇ ਜੀਯ ਤ੍ਾਈ,
ਰਖੇ ਅਗਅੰ ਗਯਾਰ ਝਰੇ॥ ਮਨ ਅੰ ਧੇ ਦਸਰ ਹੋ ੇ ਮਾਰ, ਲਖ ਚੌਰਾਸੀਹ ਜੋਦਨ ਮਦਹ ਡਾਰ॥ ਨਰਕ ਘੋਰ ਮਦਹ ਕਰੇ ਪ੍ੁਕਾਰ॥
ਨਾਮ ਦਬ੍ਨ ਨਹੀਮੋਖ ਿਵਾਰ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥
੮੪. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਦਬ੍ਸਨੁਪ੍ਿ ਰਾਗ ਮਲਾਰ ਸਯਾਮੁ॥ ਕੰ ਡੇ ਿੇਦਨ ਚਸਮੋ ਿੇ ਅੰ ਿਰ, ਦਜਦਨ ਨੇਤ੍ਰੀਂ ਪ੍ਰਦਤ੍ਰਯ ਦਪ੍ਖੇ॥ ਕੰ ਨ ਮਰੋੜਨ
ਦਸਿੱ ਕੇ ਘਤ੍ਨ, ਤ੍ਾਇ ਤ੍ਾਇ ਜਮਿੂਤ੍ ਦਤ੍ਖੇ॥ ਸਰ ਨ; ਪ੍ਰ ਦਨੰਿਾ ਸੁਨਦਹ॥ ਰਸਨਾ ਕਟਿੱ ਯਨ ਦਤ੍ਲ ਦਤ੍ਲ ਕਰ ਕਰ, ਨਾਮ
ਦਬ੍ਤ੍ਰੇਕ ਸਵਾਿ ਚਖੇ॥ ਨਾਦਸਕਾ ਮੇਲਦਨ ਤ੍ਪ੍ਤ੍ ਸਲਾਈਆ, ਬ੍ਾਸ ਦਬ੍ਕਾਰ ਜੁਗ ਘਰਾਨ ਮਖੇ॥
੮੫. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਦਬ੍ਸਨੁਪ੍ਿ ਮਲਾਰ ਸਯਾਮੁ॥ ਕੰ ਡੇ ਮਾਰਦਨ ਪ੍ੈਰਾਂ ਤ੍ਲੀਆਂ, ਮਾਰਗ ਪ੍ੰ ਥ ਕੁਪ੍ੰਥ ਚਲੇ ॥ ਸਿੱ ਪ੍ ਅਠੂਹੇਂ ਹਥੀਂ
ਲੜਸਦਨ,ਿਾਨ ਪ੍ੁੰ ਨਯ ਨਦਹ ਕੀਏ ਭਲੇ ॥ ਤ੍ਪ੍ਤ੍ ਖੰ ਭ ਗਲ ਮੇਲਨ ਦਜਯ ਕੋ, ਪ੍ਰਦਤ੍ਰਯ ਜੇਤ੍ੈ ਲਾਇ ਗਲੇ ॥ ਪ੍ਾਪ੍ ਪ੍ਰਭਾ
ਅਸੰ ਤ੍ਨ ਸੰ ਗਤ੍, ਸਹੁ ਜੀਅਰੇ ਫਲ ਪ੍ਾਇ ਭਲੇ ॥
੮੬. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਦਧਰਗੁ ਦਸਰੁ.ਜੋ ਗੁਰ ਨਾ ਦਨ ੈ; ਗੁਰ ਲਗੈ ਨ ਚਰਣੀ॥ ਦਧਰਗੁ ਲੋ ਇਣ ਗੁਰ ਿਰਸ ਦ ਣੁ; ੇਖੈ ਪ੍ਰ ਤ੍ਰਣੀ॥
ਦਧਰਗੁ ਸਰ ਦਣ.ਉਪ੍ਿੇਸ ਦ ਣੁ; ਸੁਦਣ ਸੁਰਦਤ੍ ਨ ਧਰਣੀ॥ ਦਧਰਗੁ ਦਜਹਬ੍ਾ.ਗੁਰ ਸਬ੍ਿ ਦ ਣੁ; ਹੋਰ ਮੰ ਤ੍ਰ ਦਸਮਰਣੀ॥ ਦ ਣੁ ਸੇ ਾ
ਦਧਰਗ ਹਥ ਪ੍ੈਰ; ਹੋਰ ਦਨਹਫਲ ਕਰਣੀ॥ ਪ੍ੀਰ ਮੁਰੀਿਾਂ ਦਪ੍ਰਹੜੀ; ਸੁਖ ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਸਰਣੀ॥ ੧੦॥( ਾਰ ੨੭)
੮੭. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਓੜਕੁ ਕੀਤ੍ੋਸੁ ਆਪ੍ਣਾ ਆਪ੍ ਗਣਾਇਐ ਭਰਦਮ ਭੂਲਾਣਾ॥ ਚਾਰੇ ੇਿ ਖਾਣਿਾ ਚਤ੍ੁਰ ਮੁਖੀ ਹੋਇ ਖਰਾ
ਦਸਆਣਾ॥ ਲੋ ਕਾਂ ਨੋ ਸਮਝਾਇਿਾ ਿੇਦਖ ਸੁਰਸਤ੍ੀ ਰੂਪ੍ ਲੁਭਾਣਾ॥ ਚਾਰੇ

ੇਿ ਗ ਾਇਕੈ ਗਰਬ੍ੁ ਗਰੂਰੀ ਕਦਰ ਪ੍ਛੁਤ੍ਾਣਾ॥

ਅਕਥ ਕਥਾ ਨੇਤ੍ ਨੇਤ੍ ਖਾਣਾ॥੭॥ ( ਾਰ ੧੨-੭)
੮੮. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਹਉ ਦਤ੍ਸੁ. ਘੋਦਲ ਘੁਮਾਇਆ; ਗੁਰਮਦਤ੍. ਦਰਿੈ ਗਰੀਬ੍ੀ ਆ ੈ। ਹਉ ਦਤ੍ਸੁ. ਘੋਦਲ ਘੁਮਾਇਆ; ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ
ਿੇ. ਨੇਦੜ ਨ ਜਾ ੈ। ਹਉ ਦਤ੍ਸੁ. ਘੋਦਲ ਘੁਮਾਇਆ; ਪ੍ਰ ਿਰਬ੍ੈ ਨੋ. ਹਥੁ ਨ ਲਾ ੈ। ਹਉ ਦਤ੍ਸੁ. ਘੋਦਲ ਘੁਮਾਇਆ; ਪ੍ਰ ਦਨੰਿਾ
ਸੁਦਣ. ਆਪ੍ੁਹਟਾ ੈ। ਹਉ ਦਤ੍ਸੁ. ਘੋਦਲ ਘੁਮਾਇਆ; ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਿਾ ਉਪ੍ਿੇਸੁ ਕਮਾ ੈ। ਹਉ ਦਤ੍ਸੁ. ਘੋਦਲ ਘੁਮਾਇਆ; ਥੋੜਾ
ਸ ੈ. ਥੋੜਾ ਹੀ ਖਾ ੈ। ਗੁਰਮੁਦਖ ਸੋਈ ; ਸਹਦਜ ਸਮਾ ੈ॥੪॥
੮੯. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਜੇ ਕਦਰ ਉਧਰੀ ਪ੍ੂਤ੍ਨਾ ਦ ਹੁ ਪ੍ੀਆਲਣੁ ਕੰ ਮੁ ਨ ਚੰ ਗਾ॥ ਗਦਨਕਾ ਉਧਰੀ ਆਖੀਐ ਪ੍ਰ ਘਦਰ ਜਾਇ ਨ
ਲਈਐ ਪ੍ੰ ਗਾ॥ ( ਾਰ ੩੧)
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੯੦. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਚੋਰੁ ਕਰੈ ਦਨਤ੍ ਚੋਰੀਆ; ਓੜਦਕ ਿੁਖ ਭਾਰੀ॥ ਨਕੁ ਕੰ ਨੁ ਫਦੜ ਢੀਐ; ਰਾ ੈ ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ॥
੯੧. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਿੇਦਖ ਪ੍ਰਾਈਆ ਚੰ ਗੀਆਂ; ਮਾ ਾਂ ਭੈਣਾ ਧੀਆਂ ਜਾਣੈ।
੯੨. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ ਿੀਰਘ ਸਮਾਨ, ਲਘੁ ਜਾ ਿੇਕ ਜਨਦਨ ਭਗਦਨ ਸੁਤ੍ਾ ਰੂਪ੍ ਕੈ ਦਨਹਾਰੀਐ॥ ਪ੍ਰ ਿਰਬ੍ਾ ਸਾ
ਗਊ ਮਾਸ ਤ੍ੁਲ ਜਾਨੀ ਦਰਿੈ, ਕੀਜੈ ਨ ਸਪ੍ਰਸ ਅਪ੍ਰਸ ਦਸਧਾਰੀਐ। ਘਦਟ ਘਦਟ ਪ੍ੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤ੍ ਓਤ੍ ਪ੍ੋਦਤ੍, ਅ ਗਨ
ਗੁਨ ਕਾਹੂ ਦਰਿੈ ਨ ਦਬ੍ਚਾਰੀਐ। ਗੁਰ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਮਨ ਧਾ ਤ੍ ਬ੍ਰਜ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰ ਤ੍ਨ ਧਨ ਪ੍ਰ ਿੂਖਨਾ ਦਨ ਾਰੀਐ॥ ੫੪੭॥
(ਜਾ ਿੇਕ)ਦਜਤ੍ਨੀ- ਆਂ ਪ੍ਰਾਈਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਹਨ।
੯੩. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸੋਇ ਮਾਨ ਜੋ ਦਤ੍ਆਗੈ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਸੋਇ ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ ਤ੍ੇ ਭਾਗੈ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਸੋਇ ਪ੍ਰ ਦਿਰਸਟ ਦਤ੍ਆਗੈ।
ਖ਼ਾਲਸਾ ਸੋਇ ਨਾਮ ਰਤ੍ ਲਾਗੈ। ਚੌਪ੍ਈ॥ ਅਪ੍ਨੇ ਬ੍ਰਣ ਹੁਇ ਹੈ ਜੋਈ। ਬ੍ਰੁਣ ਸਸੁਰ ਕਾ ਹੋਇ ਹੈ ਸੋਈ। ਦਤ੍ਨ ਕੁਲ ਕੀ
ਕੰ ਦਨਆ ਪ੍ਰਣਾ ੈ। ਧਰੇ ਪ੍ਯਾਰ ਤ੍ਾਂ ਨੇਹੁ ਬ੍ਢਾ ੈ। ੨੮। ਮੁਸਲੀ ਡੂਮਦਣ ਿੂਤ੍ੀ ਚੇਲੀ। ਦ ਭਚਾਰਦਨ ਜੋ ਦਫਰਦਹ ਇਕੇਲੀ।
ਅ ਰ ਜੋ ਆਨ ਰਣ ਕੀ ਨਾਰ। ਇਨ ਸੋ ਦਸੰ ਘ ਨ ਕਰੇ ਦਪ੍ਆਰ। ੨੯। ਪ੍ਯਾਰ ਕਰੈ ਹੋ ਦਹ ਕੁਲ ਹਾਨੀ। ਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਇਨ ਕੋ ਤ੍ਜੈ
ਦਗਆਨੀ। (ਰਦਹਤ੍ਨਾਮਾ)
੯੪. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਾਦਹਗੁਰੂ ਦਬ੍ਨ ਕਹੇ ਜੋ ਖਾ ਦਹ। ਸ
ੇ ਾ ਿੁਆਰੇ ਦਸਿੱ ਖ ਜੋ ਜਾ ਦਹ। ਪ੍ਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਸਉ ਨੇਹੁ ਲਗਾ ਦਹ।
ਗੋਦ ੰ ਿ ਦਸੰ ਘ ਹੁ ਦਸਿੱ ਖ ਨ ਭਾ ਦਹ।੨੨। ਮਾਇ ਭੈਣ ਜੋ ਆ ਦਹ ਸੰ ਗਤ੍। ਦਿਰਸਟ ਬ੍ੁਰੀ ਿੇਖੇ ਦਤ੍ਸ ਪ੍ੰ ਗਤ੍। ਸਤ੍ਸੰ ਗ ਜਾਇ
ਕਰ ਦਚਤ੍ ਡੁਲਾ ਦਹ। ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਠੌਰ ਨ ਪ੍ਾ ਦਹ। ੩। (ਭਾਈ ਨੰਿ ਲਾਲ ਦਸੰ ਘ)
੯੫. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਦਨਜ ਨਾਰੀ ਸੋਂ ਪ੍ਰੀਤ੍ ਲਗਾ ੈ। ਨਾਮ ਿਾਨ ਇਸਨਾਨ; ਧਰਮ ਿੀ ਦਕਰਤ੍ ਕਮਾ ੈ। (ਕੇਸਰ ਦਸੰ ਘ ਦਛਿੱ ਬ੍ਰ)
੯੬. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਅਰ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਿੱ ਡੀ ਰਦਹਤ੍ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਦਮਦਥਆ ਨ ਬ੍ੋਲੇ। ਮਰਿ ਹੋਇ ਕੈ ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ ਕਾ ਸੰ ਗ ਨ ਕਰੇ।
ਇਸਤ੍ਰੀ ਹੋਇ ਕੈ ਪ੍ਰਾਏ ਮਰਿ ਨੋ ਨ ਿੇਖੇ। (ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਮਾਰਗ)
੯੭. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤ੍ੀ ਹੋਇ; ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਖਾਣੈ।
੯੮. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ ਰਮਦਹ; ਬ੍ਕਦਹ ਸਾਧ ਦਨੰਿ॥ ਕਰਨ. ਨ ਸੁਨਹੀ; ਹਦਰ ਜਸੁ ਦਬ੍ੰ ਿ॥ ਦਹਰਦਹ ਪ੍ਰ ਿਰੁਬ੍ ;
ਉਿਰ ਕੈ ਤ੍ਾਈ॥ ਅਗਦਨ. ਨ ਦਨ ਰੈ ; ਦਤ੍ਰਸਨਾ. ਨ ਬ੍ੁਝਾਈ॥ (੨੯੮)
੯੯. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਪ੍ੁਨ ਦਸੰ ਘਨ; ਬ੍ੂਝੇ ਗੁਨਖਾਨੀ। ਦਿ੍ਰੰ ਿ ਤ੍ੁਰਕ; ਭੋਗੈ ਦਹੰ ਿ ਾਨੀ। ਦਸੰ ਘ ਬ੍ਿਲਾ ਲੇ ; ਭਲਾ ਜਨਾਏ। ਦਕਉਂ
ਗੁਰ ਪ੍ੂਰਨ; ਬ੍ਰਦਜ ਹਟਾਏ। ਸੁਦਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਬ੍ੋਲੇ; ਦਤ੍ਸ ਬ੍ੇਰੇ। ਹਮ ਲੇ ਜਾਨੋ; ਪ੍ੰ ਥ ਉਚੇਰੇ। ਨਹੀ ਅਧੋਗਦਤ੍ ਦਬ੍ਖੈ ;
ਪ੍ੁਚਾ ਦਹ। ਯਾਂ ਤ੍ੇ; ਕਲਮਲ ਕਰਨ ਹਟਾ ਦਹ। (ਗੁ:ਪ੍ਰ:ਸੂ:)
੧੦੦. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਧਰਮ-ਦਕਰਤ੍ ਕਦਰ ਸੰ ਤ੍ਨ ਸੇ ੈ। ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ ਪ੍ਰ ਧਨ, ਕਬ੍ਹੁਂ ਨ ਲੇ ੈ॥੪੭॥
੧੦੧. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਦਬ੍ਨਾ ਅਨੰਿ ਦਬ੍ ਾਹ ਤ੍ੇ ਭੁਗਤ੍ੇ ਪ੍ਰ ਕੀ ਜੋਇ॥ ਸੁਣ ਦਸਖਾ ਗੁਰ ਕਦਹ ਥਿੱ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਸਖ ਨ ਸੋਇ॥੨੫॥
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ਪ੍ਰਸੰਗ ੧- ਜਤ੍ ਸਤ੍ ਿੀ ਮਹਾਨਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਚੌਥੀ ਕੁਰਦਹਤ੍।
5. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਸਰੀ ਮੂਲ ਮੰ ਤ੍ਰ ਜੀ:- ੴ ਸਦਤ੍ਨਾਮੁ ਕਰਤ੍ਾ ਪ੍ੁਰਖੁ ਦਨਰਭਉ ਦਨਰ ੈਰੁ; ਅਕਾਲ ਮੂਰਦਤ੍ ਅਜੂਨੀ
ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥॥ਜਪ੍ੁ॥ ਆਦਿ ਸਚੁ; ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ॥ ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ; ਨਾਨਕ. ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ॥੧॥ (ਧੰ ਨ ਾਦਹਗੁਰੂ ਦਨਰੰ ਕਾਰ
ਸਦਤ੍ ਕਰਤ੍ਾਰ ਿੇ ਅ ਤ੍ਾਰ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ) ਇਿੱ ਕ-ਓਅੰ ਕਾਰ ਬ੍ਾਰ ਬ੍ਾਰ ਅਦਭਆਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਪ੍ਕਾਉ)
(ੴ) ੧ ਿਾ ਉਚਾਰਨ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। (੧) ਇਿੱ ਕ ਿਵੈਤ੍ ਰਦਹਤ੍ ਸਰੂਪ੍ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਕੋ ਇਿੱ ਕ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ (ਓਅੰ ਕਾਰ) ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍
ਬ੍ਰਹਮੰ ਡਾਂ ਿੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਅਤ੍ੇ ਆਤ੍ਦਮਕ ਸਰੂਪ੍ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਓਅੰ ਕਾਦਰ; ਉਤ੍ਪ੍ਾਤ੍ੀ॥ ਕੀਆ ਦਿਨਸੁ; ਸਭ ਰਾਤ੍ੀ॥
(ਸਦਤ੍+ਨਾਮੁ) ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ (ਸਦਤ੍) ਨਾਸ ਰਦਹਤ੍, (ਸਦਤ੍) ਸਿੱ ਚੇ ਹਨ (ਨਾਮੁ) (ਨ+ਆਮੁ) ਆਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਭਾ ਪ੍ਰਦਸਿੱ ਧ
ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਿੇ (ਨਾਮੁ) ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜੀ ਭੀ (ਸਦਤ੍) ਅਦਬ੍ਨਾਸੀ ਸਿੱ ਚ ਸਰੂਪ੍ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਭ ਿੁਨੀਆ ਿੇ ਨਾਮ ਝੂਠੇ
ਨਾਸ ੰ ਤ੍ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਸਦਤ੍ਨਾਮੁ; ਤ੍ੇਰਾ ਪ੍ਰਾ ਪ੍ੂਰਬ੍ਲਾ॥ ਧੰ ਨ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡਾਂ ਨੂੰ (ਕਰਤ੍ਾ)
ਰਚਣ ਾਲੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਰਤ੍ੇ ਸਭ ਅਲਪ੍ਿੱ ਗ ਹਨ, ਘੜੇ ਨੂੰ ਘੁਦਮਆਰ
ਬ੍ਣਾਉਂਿਾ ਹੈ ਪ੍ਰ ਉਸ ਤ੍ੋਂ ਖਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਮਹਾਰਾਜ
ੑ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਅਪ੍ੁਨੇ ਕਾਰਜ ਮਦਹ; ਆਦਪ੍ ਸਮਾਇਆ॥ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡਾਂ ਿੀ ਉਤ੍ਪ੍ਤ੍ੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ’ਚ (ਪ੍ੁਰਖੁ) ਪ੍ੂਰਨ
ਭਾ ਸਾਦਰਆਂ ਥਾ ਾਂ ’ਚ ਦ ਆਪ੍ਕ ਹਨ। (ਦਨਰ+ਭਉ) ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ (ਭਉ) ਭੈ (ਦਨਰ) ਰਦਹਤ੍ ਹਨ, ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਦਸਰਸ਼ਟੀ
ਭੈ ’ਚ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਭੈ ਦ ਦਚ. ਸਭੁ ਆਕਾਰੁ ਹੈ; ਦਨਰਭਉ. ਹਦਰ ਜੀਉ ਸੋਇ॥ (ਦਨਰ+ ੈਰੁ) ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ

ੈਰੁ (ਦਨਰ)

ਰਦਹਤ੍ ਹਨ। ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ ਦਨਰਮਲ (ਮੂਰਦਤ੍) ਸਰੂਪ੍ (ਅ+ਕਾਲ) ਕਾਲ (ਅ) ਰਦਹਤ੍ ਹਨ। (ਅ+ਜੂਨੀ) (ਜੂਨੀ) ਜੂਨਾਂ
(ਅ) ਰਦਹਤ੍ ਹਨ। (ਸੈਭੰ) ਸੁਤ੍ੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ੍, ਅਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਤ੍ੋਂ ਆਪ੍ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਾਨ ਭਾ ਆਪ੍ ਜੀ ਿਾ ਕੋਈ ਭੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਚੰ ਿਰਮਾ ਤ੍ਾਰੇ ਆਦਿ ਸੁਤ੍ੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ੍ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਧੰ ਨ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ,
ਆਪ੍ਣੇ ਸਿੱ ਚੇ ਦਨਰਗੁਨ ਸਰੂਪ੍ ਿੁਆਰਾ ਇਨੑਾਂ ਿੇ ਸਿਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹਨ। (ਗੁਰ+ਪ੍ਰਸਾਦਿ) ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ ਅਨਤ੍ ਕਲਾ ਾਨ
ਮੇਹਰ ਾਨ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ (ਪ੍ਰਸਾਦਿ) ਦਕਰਪ੍ਾ ਹੀ ਦਕਰਪ੍ਾ, ਅਨੰਿ ਹੀ ਅਨੰਿ ਿੇ (ਗੁਰ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਨ। ਅਥ ਾ
(ਗੁਰ+ਪ੍ਰਸਾਦਿ) ੴ ਸਦਤ੍ਨਾਮੁ ਕਰਤ੍ਾ ਪ੍ੁਰਖੁ ਦਨਰਭਉ ਦਨਰ ੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਦਤ੍ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ,

ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ (ਗੁਰ) ਧੰ ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚਾ ਅ ਤ੍ਾਰ ਧਾਰ
ਕੇ, ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਣ ਰੂਪ੍ ਅਤ੍ੇ ਅਪ੍ਣੇ ਕੌ ਤ੍ਕਾਂ ਿੁਆਰਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤ੍ਾਰਨ ਰੂਪ੍, ਭਾਰੀ (ਪ੍ਰਸਾਦਿ) ਦਕਰਪ੍ਾ ਹੀ ਦਕਰਪ੍ਾ ਕੀਤ੍ੀ
ਹੈ, ਕਰਿੇ ਹਨ ਅਤ੍ੇ ਸਿਾ ਲਈ ਕਰਨਗੇ। ਅਥ ਾ (ਗੁਰ+ਪ੍ਰਸਾਦਿ) ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ ਅਨਤ੍ ਕਲਾ ਾਨ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ
(ਪ੍ਰਸਾਦਿ) ਦਕਰਪ੍ਾ ਹੀ ਦਕਰਪ੍ਾ ਿੇ (ਗੁਰ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਦਹਤ੍ ਜਪ੍ੁ ਸਰੂਪ੍ ਹਨ, ਭਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਪ੍ਣਾ ਜਾਪ੍ ਆਪ੍
ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮੁ ਬ੍ੋਲੈ; ਰਾਮਾ ਬ੍ੋਲੈ॥ ਰਾਮ ਦਬ੍ਨਾ; ਕੋ. ਬ੍ੋਲੈ ਰੇ॥) ਜੋ ਬ੍ੋਲਤ੍ ਹੈ. ਦਮਰਗ ਮੀਨ
ਪ੍ੰ ਖੇਰੂ; ਸੁ ਦਬ੍ਨੁ ਹਦਰ. ਜਾਪ੍ਤ੍ ਹੈ ਨਹੀ ਹੋਰ॥) ਦਸਮਰੈ; ਧਰਤ੍ੀ ਅਰੁ ਆਕਾਸਾ॥ ਦਸਮਰਦਹ; ਚੰ ਿ ਸੂਰਜ ਗੁਣਤ੍ਾਸਾ॥
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ਪ੍ਉਣ ਪ੍ਾਣੀ ਬ੍ੈਸੰਤ੍ਰ ਦਸਮਰਦਹ; ਦਸਮਰੈ ਸਗਲ ਉਪ੍ਾਰਜਨਾ॥) ਜਲ ਥਲ ਮਾਹੇ; ਆਪ੍ਦਹ ਆਪ੍॥ ਆਪ੍ੈ ਜਪ੍ਹੁ; ਆਪ੍ਨਾ
ਜਾਪ੍ੁ॥ (ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ) ਗੁਰਾਂ ਿੀ ਦਕਰਪ੍ਾ ਿੁਆਰਾ (ਜਪ੍ੁ) ਜਾਣੀਿੇ ਹਨ, ਅਥ ਾ ਗੁਰਾਂ ਿੀ ਦਕਰਪ੍ਾ ਿੁਆਰਾ (ਜਪ੍ੁ) ਜਪ੍ੀਿੇ
ਹਨ। (ਆਦਿ ਸਚੁ) ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਿੇ (ਆਦਿ) ਮੁਿੱ ਢ ’ਚ ਭਾ ਜਿੋਂ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਜਪ੍ਾ ਜਪ੍ੁ ਸਚੁ ਸਰੂਪ੍ ਸਨ।
(ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ) ਸਦਤ੍ਜੁਿੱ ਗ ਤ੍ਰੇਤ੍ਾ ਿੁਆਪ੍ਰ ਆਦਿ ਬ੍ੇਅੰਤ੍ ਜੁਿੱ ਗ ਰਚ ਕੇ, ਇਨੑਾਂ (ਜੁਗਾਦਿ) ਜੁਿੱ ਗ ਆਦਿਕਾਂ ’ਚ ਭੀ ਅਜਪ੍ਾ
ਜਪ੍ੁ ਸਚੁ ਸਰੂਪ੍ ਸਨ। (ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ) (ਹੈ) ਹੁਣ ਰਤ੍ਮਾਨ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭੀ ਅਜਪ੍ਾ ਜਪ੍ੁ ਸਚੁ ਸਰੂਪ੍ ਹਨ। (ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ
ਸਚੁ॥੧॥) ਧੰ ਨ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- ਆਉਣ ਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭੀ ਅਜਪ੍ਾ ਜਪ੍ੁ
ਸਚੁ ਸਰੂਪ੍ (ਹੋਸੀ) ਹੋਣਗੇ। ਧੰ ਨ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੂੰ, ੴ ਸਦਤ੍ਨਾਮੁ ਕਰਤ੍ਾ ਪ੍ੁਰਖੁ ਦਨਰਭਉ
ਦਨਰ ੈਰੁ; ਅਕਾਲ ਮੂਰਦਤ੍ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ॥ਜਪ੍ੁ॥ ਆਦਿ ਸਚੁ; ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ॥ ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ; ਨਾਨਕ. ਹੋਸੀ ਭੀ
ਸਚੁ॥੧॥ ਅਜਪ੍ਾ ਜਾਪ੍ ਸਿੱ ਚੁ ਸਰੂਪ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਦਜ ੇਂ ਸਾਦਖਆਤ੍ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਤ੍ ੇਂ ਹੀ ਫ਼ੁਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰੀ ਮੂਲ ਮੰ ਤ੍ਰ ਜੀ ਿਾ ਪ੍ਰਤ੍ਾਪ੍:- ਜੇ ਕੋ ਬ੍ਚਨੁ ਕਮਾ ੈ ਸੰ ਤ੍ਨ ਕਾ; ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਿੀ ਤ੍ਰੀਐ॥ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਲਮਾਨ
ਭਾਈ ਨੇ ਸੰ ਤ੍ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਕਰਮ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਹੋਤ੍ੀ ਮਰਿਾਨ

ਾਦਲਆਂ ਿੇ ਬ੍ਚਨ ਮੰ ਨ ਕੇ, ਲਗਾਤ੍ਾਰ ਅਿੱ ਠ ਘੰ ਟੇ ਦਨਿੱਤ੍, ਧੰ ਨ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਮੂਲਮੰ ਤ੍ਰ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਪ੍ੰ ਜ ੇਂ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਿੀ ਸ਼ਹੀਿੀ ਿਾ ਜਾਪ੍ ਮਸੀਤ੍ ’ਚ
ਚਾਲ਼ੀ ਦਿਨ ਕੀਤ੍ਾ। ਅਉਖਧ ਮੰ ਤ੍ਰ ਤ੍ੰ ਤ੍ਰ. ਪ੍ਰ ਿੁਖ ਹਰ; ਸਰਬ੍ਰੋਗ ਖੰ ਡਣ, ਗੁਣਕਾਰੀ॥) ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਦਸਮਰਦਨ; ਿੁਸਮਨੁ
ਟਰੈ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਿੇ ਮਨ ਤ੍ੋਂ ਿੁਸ਼ਮਣ ਰੂਪ੍ ਦ ਕਾਰ ਟਲ ਗਏ, ਮਨ ਸਾਫ ਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਪ੍ੁਨੀਤ੍ ਹੋ ਦਗਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੂਲ
ਮੰ ਤ੍ਰ ਿਾ ਜਾਪ੍ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬ੍ੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਸਰ ਉਸ ਦ ਕਾਰੀ ਿੇ ਮਨ ਤ੍ੇ ਦਪ੍ਆ। (ਸੰ ਪ੍ੂਰਨ ਸਾਖੀ ਸ਼ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ
ਸਾਦਹਬ੍ ਪ੍ੋਥੀ’ਚੋਂ ਪ੍ੜੋ ੑਜੀ- ਅੰ ਗ ੧੧੫)

6. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਕਬ੍ੀਰ. ਜੈਸੀ ਉਪ੍ਜੀ ਪ੍ੇਡ ਤ੍ੇ; ਜਉ. ਤ੍ੈਸੀ ਦਨਬ੍ਹੈ ਓਦੜ॥ ਹੀਰਾ ਦਕਸ ਕਾ ਬ੍ਾਪ੍ੁਰਾ;
ਪ੍ੁਜਦਹ. ਨ ਰਤ੍ਨ ਕਰੋਦੜ॥੧੫੩॥ ਾਦਹਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ੍ ਭਗਤ੍ ਸਰੀ ਕਬ੍ੀਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- ਅ ਰ
ਜੋਦਨ; ਤ੍ੇਰੀ ਪ੍ਦਨਹਾਰੀ॥ ਇਸੁ ਧਰਤ੍ੀ ਮਦਹ; ਤ੍ੇਰੀ ਦਸਕਿਾਰੀ॥) ਸਗਲ ਜੋਦਨ ਮਦਹ; ਤ੍ੂ ਦਸਦਰ ਧਦਰਆ॥) ਭਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਦਤ੍;
ਮਾਨੁਖ ਿੇਹੁਰੀਆ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਜੈਸੀ ਨਰ ਨਰਾਇਣੀ ਅਮੋਲਕ, ਅਰੋਗ ਕੰ ਚਨ ਿੇਹੀ, ਮਾਤ੍ਾ ਜੀ ਿੇ ਉਿਰ (ਪ੍ੇਡ) ਮੁਿੱ ਢ,
(ਤ੍ੇ) ਤ੍ੋਂ (ਉਪ੍ਜੀ) ਪ੍ੈਿਾ ਹੋਈ, (ਜਉ) ਜੇਕਰ (ਤ੍ੈਸੀ) ਉਸੇ ਤ੍ਰਾਂ,ੑ ਪ੍ਾਪ੍ ਦ ਕਾਰ ਔਗੁਣਾਂ ਰਦਹਤ੍, (ਓਦੜ) ਆਖਰੀ ਸੁਆ ਸ
ਤ੍ਿੱ ਕ (ਦਨਬ੍ਹੈ) ਦਨਭ ਜਾ ੇ।
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ਿੂਜਾ ਅਰਥ:- ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ੍ ਸਰੀ ਕਬ੍ੀਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ
ਹਨ:- ਜੈਸੀ (ਪ੍ੇਡ) ਮੁਿੱ ਢ, ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਿੀ ਤ੍ਾਦਬ੍ਆ, ਪ੍ੰ ਜਾਂ
ਦਪ੍ਆਦਰਆਂ ਿੁਆਰਾ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਛਕ ਕੇ, ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੇ; ਗ ਨੁ ਦਮਟਾਇਆ॥
ਪ੍ੰ ਜ ਦਪ੍ਆਰੇ ਕਦਹੰ ਿੇ ਹਨ, “ਹੇ ਦਪ੍ਆਰੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ! ਹੁਣ ਤ੍ੋਂ ਆਪ੍ ਜੀ ਿੀ ਗੁਰੂ
ਘਰ ’ਚ ਨ ੀਂ ਦਜ਼ੰ ਿਗੀ (ਉਪ੍ਜੀ) ਪ੍ੈਿਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਤ੍ ਪ੍ਾਤ੍ ਗੋਤ੍ ਪ੍ਾਪ੍ ਸਭ ਨਾਸ਼
ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਨ। ਦਜਸ ਤ੍ਰਾਂ ੑ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਦਹਬ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ੰ ਜ ਕਕਾਰ
ਬ੍ਖ਼ਸੇ ਹਨ। ਦਜ਼ਆਿਾ ਤ੍ੋਂ ਦਜ਼ਆਿਾ ਦਨਿੱਤ੍ਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਦਨੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ
ਮੰ ਿ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਜੂਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਸੁਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਣੀ, ਤ੍ੰ ਬ੍ਾਕੂ ਨਹੀਂ ਰਤ੍ਣਾ,
ਬ੍ਿੱ ਜਰ ਕੁਦਰਹਤ੍ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਚਣਾ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਦਸਿੱ ਦਖਆ ਦਿਰੜ ਕਰ ਾਉਂਿੇ ਹਨ। ਉਸ ੇਲੇ
ਰ ਦਮਲ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਛਕ ਕੇ, ਜੈਸੀ (ਪ੍ੇਡ) ਮੁਿੱ ਢ ਤ੍ੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ’ਚ ਨ ੀਂ
ਦਜ਼ੰ ਿਗੀ (ਉਪ੍ਜੀ) ਪ੍ੈਿਾ ਹੋਈ ਹੈ। (ਤ੍ੇ) ਉਹ (ਜਉ) ਦਜਸ ਤ੍ਰਾਂ ੑ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਛਕ ਕੇ ਪ੍ਾਕ (ਪ੍ੁਰੲ) ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ, ਉਸ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਾਿ
ਸੰ ਸਾਰ ਨਾਲ ਰਤ੍ਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਪ੍ੰ ਜਾਂ ਦਪ੍ਆਦਰਆਂ ਿੀ ਆਦਗਆ ’ਚ ਚਿੱ ਲੇ । (ਓਦੜ) ਆਖਰੀ ਸੁਆਸ
ਤ੍ਿੱ ਕ (ਤ੍ੈਸੀ) ਉਸੇ ਤ੍ਰਾਂ ੑ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਸਿੱ ਚੀ ਪ੍ਰੀਤ੍ੀ (ਦਨਬ੍ਹੈ) ਦਨਭ ਜਾ ੇ। ਯਥਾ:- ਸੇ ਕ ਕੀ; ਓੜਦਕ ਦਨਬ੍ਹੀ ਪ੍ਰੀਦਤ੍॥
ਜੀ ਤ੍ ਸਾਦਹਬ੍ੁ ਸੇਦ ਓ ਅਪ੍ਨਾ; ਚਲਤ੍ੇ ਰਾਦਖਓ ਚੀਦਤ੍॥੧॥ਰਹਾਉ॥ ਦਜਸ ਤ੍ਰਾਂ ੑ ਪ੍ੰ ਜ ਦਪ੍ਆਰੇ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਦਿੰ ਿੇ ਹਨ, ਅਿੱ ਖਾਂ
ਨਾਲ ਰੂਪ੍ ਨਾ ਿੇਖੇ, ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਨਾਮ ਜਪ੍ੇ, ਸਭ ਿੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬ੍ਣੇ। ਿੇਦਖ ਪ੍ਰਾਈਆ ਚੰ ਗੀਆਂ; ਮਾ ਾਂ ਭੈਣਾ ਧੀਆਂ
ਜਾਣੈ।) ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ ਰੂਪ੍ੁ; ਨ ਪ੍ੇਖੈ ਨੇਤ੍ਰ॥) ਦਮਦਥਆ; ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪ੍ਰਸ॥ ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚੇ ਸੁਿੱ ਚੇ
ਉੱਚੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਅਿੱ ਖਰ ਅਿੱ ਖਰ ਨੂੰ ਾਦਹਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੰ ਨ ਕੇ, ਅਿੱ ਖਰ
ਅਿੱ ਖਰ ਿਾ ਦਧਆਨ ਧਾਰ ਕੇ, ਮੰ ਨੇ ਪ੍ੂਜੇ, ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਾਦਹਗੁਰੂ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜਪ੍ੇ, ਜਪ੍ਾ ੇ ਦਧਆ ੇ ਬ੍ਦਲ ਬ੍ਦਲ ਜਾ ੇ,
ਘੋਲ ਘੁਮਾ ੇ, ਸਰਬ੍ਿੱਤ੍ ਿੇ ਭਲੇ ਦਹਤ੍, ਅਪ੍ਣਾ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਕੁਰਬ੍ਾਨ ਕਰ ਿੇ ੇ। ਦਫਰ ਐਸੀ ਉੱਚੀ ਅ ਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ।
ਹੀਰਾ ਦਕਸ ਕਾ ਬ੍ਾਪ੍ੁਰਾ; ਪ੍ੁਜਦਹ. ਨ ਰਤ੍ਨ ਕਰੋਦੜ॥੧੫੩॥ ੧. ਹੀਰਾ ਦਕਸ (ਕਾ) ਿਾ (ਬ੍ਾਪ੍ੁਰਾ) ਦ ਚਾਰਾ ਹੈ?
(ਕਰੋਦੜ) ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਰਤ੍ਨ ਮੁਿੱ ਲ ਪ੍ਾ ਕੇ, ਉਸ ਿੇ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਪ੍ੁਜਦਹ) ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਸਕਿੇ॥੧੫੩॥ ਯਥਾ:- ਪ੍ਾਤ੍ਾਲ
ਪ੍ੁਰੀਆ ਏਕ ਭਾਰ; ਹੋ ਦਹ ਲਾਖ ਕਰੋਦੜ॥ ਤ੍ੇਰੇ ਲਾਲ ਕੀਮਦਤ੍ ਤ੍ਾ ਪ੍ ੈ; ਜਾਂ ਦਸਰੈ ਹੋ ਦਹ ਹੋਦਰ॥ ਐਸੇ ਉੱਚੇ ਜੀ ਨ ਾਲੇ
ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਿੱ ਲੜੇ ਿੇ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਾਸੇ, ਸਜਾਇਆ ਜਾ ੇ, ਿੂਜੇ ਪ੍ਾਸੇ ਲਿੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀਰੇ ਜ ਾਹਰਾਤ੍ ਪ੍ਾਏ ਜਾਣ, ਉਹ ਭੀ
ਬ੍ਰਾਬ੍ਰ ਪ੍ੁਿੱ ਜ ਨਹੀਂ ਸਕਿੇ। ਹੀਰਾ ਮਨੁਖਾ ਜਨਮ ਦਕਸ (ਕਾ) ਿਾ (ਬ੍ਾਪ੍ੁਰਾ) ਦ ਚਾਰਾ ਹੈ? ਇਿੱ ਕ ਬ੍ੰ ਿਾ ਉਸ ਿੇ ਤ੍ੁਿੱ ਲ ਕੀ
ਹੋ ਸਕੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰਤ੍ਨ ਾਂਗ ਿੇ ਦਤ੍ਆਂ ਿੀਆਂ ਿੇਹੀਆਂ ਭੀ ਉਨੑਾਂ ਿੇ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਸਕਿੀਆਂ। ਸਾਖੀ:- ਪ੍ਰੇਮੀਂ ਅਮਰ
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ਸ਼ਹੀਿ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਤ੍ੇ ਗੁਪ੍ਾਲਾ ਜੀ ਿੀ ਸਾਖੀ ਸਲੋ ਕ ਭਗਤ੍ ਕਬ੍ੀਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਭਗਤ੍ ਫਰੀਿ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਪ੍ੋਥੀ ’ਚੋਂ
ਪ੍ੜੋ ਜੀਅੰ ਗ ੧੯੩।
ੑ

7. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਚਾਰ ਬ੍ਿੱ ਜਰ ਕੁਰਦਹਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਚੌਥੀ ਬ੍ਿੱ ਜਰ ਕੁਰਦਹਤ੍ ਹਰਾਮ ਅਤ੍ੇ ਨੇਕ ਚਾਲ ਚਲਣ ਿਾ
ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚਾ ਉਪ੍ਿੇਸ਼:- ੧ਹੁਿੱ ਕਾ ੨ਹਜਾਮਤ੍ ੩ਹਲਾਲੋ ੪ਹਰਾਮ॥ ਬ੍ਾਰੀਸ਼ੇ ਦਹਨਾ ਕਰਿ ਰੂ ਦਸਆਹ ਫਾਮ॥੪॥ (ਅਸਫੋਟਕ
ਸਵਯੇ) (੧ਹੁਿੱ ਕਾ, ੨ਕੇਸ ਮੁਨਾਉਣੇ, ੩ਮਾਸ, ੪ਪ੍ਰ ਇਸਤ੍ਰੀ, ਪ੍ੁਰਖ ਗਮਨ) ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਦਤ੍ੰ ਨ ਕੁਰਦਹਤ੍ਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਪ੍ੋਥੀ ਪ੍ੰ ਜ ਸੰ ਸਕਾਰ
’ਚੋਂ ਪ੍ੜੋ ਜੀ।
ਪ੍ਰ ਇਸਤ੍ਰੀ, ਪ੍ਰ ਪ੍ੁਰਖ ਨਾਲ ਗਮਨ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਜਰ ਕੁਰਦਹਤ੍ ਹੈ। ਦਜਨੑਾਂ ਨੇ ਬ੍ਜਰ ਕੁਰਦਹਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਉਨੑਾਂ
ੑ
ਿੀ ਿੁਰਿਸ਼ਾ ਹੋਈ। ਗੁਰਮਦਤ੍ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਗਮਨ ਤ੍ਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਦ ਕਾਰ ਦਿਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਆ ਰੂਪ੍
ਿੇਖਣਾ ਭੀ ਸਖ਼ਤ੍ ਮਨੑਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਏ ਮਰਿ ਨਾਲ ਕੁਸੰਗ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਤ੍ਿੱ ਤ੍ੇ ਥੰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਂਿੇ
ਹਨ। ਯਥਾ:- ਦਬ੍ਸਾਦਰ ਹਦਰ ਜੀਉ. ਦਬ੍ਖੈ ਭੋਗਦਹ; ਤ੍ਪ੍ਤ੍ ਥੰ ਮ. ਗਦਲ ਲਾਇ॥੧॥) ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ. ਰਾ ਦਣ ਜਾਦਹ; ਸੇਈ
ਤ੍ਾਲਾਜੀਅਦਹ॥) ਦਕਆ ਗਾਲਾਇਓ ਭੂਛ; ਪ੍ਰ ੇਦਲ. ਨ ਜੋਹੇ, ਕੰ ਤ੍ ਤ੍ੂ॥ (੧੦੯੫) ਦਬ੍ਗਾਨੇ ਘਰ ਦ ਭਚਾਰ ਲਈ ਜਾਣਾ,
ਸਿੱ ਪ੍ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਿੀ ਦਨਆਈ ਂ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਜੈਸਾ ਸੰ ਗੁ. ਦਬ੍ਸੀਅਰ ਦਸਉ ਹੈ ਰੇ; ਤ੍ੈਸੋ ਹੀ ਇਹੁ ਪ੍ਰ ਦਗਰਹੁ॥੨॥ (੪੦੩)
ਸ਼ੁਭ ਦਸਿੱ ਦਖਆ:- ਗੁਪ੍ਤ੍ ਅੰ ਗ ਕਾਮ ਕੁੰ ਡੇ ਨੂੰ ਹਿੱ ਥ ਨਾਲ ਦਹਲਾ ਕੇ (masturbation) ਅਪ੍ਣੀ ਦਸਹਤ੍ ਬ੍ਰਬ੍ਾਿ ਨ ਕਰੋ।
ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਬ੍ਿੱ ਚੀ ਨੇ ਸੁਿੱ ਦਤ੍ਆਂ ਕਛਦਹਰੇ ’ਚ ਹਿੱ ਥ ਪ੍ੌਣਾ ਿੱ ਡੀ ਗ਼ਲਤ੍ੀ ਕੁਰਦਹਤ੍ ਹੈ, ਪ੍ੂਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨੑਾ ਕਰਿੇ ਹਨ। ਦਸਆਣੇ
ਸ਼ੁਭ ਦਸਿੱ ਦਖਆ ਿੇਣ ਇਹ ਚੌਥੀ ਕੁਰਦਹਤ੍ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਦਸਿੱ ਦਖਆ ਨਾ ਦਮਲਣੇ ਕਾਰਨ ਐਸੀ ਗ਼ਲਤ੍ੀ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ।

8. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਜੈਸੇ ਦਬ੍ਖ ਤ੍ਨਕ ਹੀ ਖਾਤ੍ ਮਦਰ ਜਾਦਤ੍; ਤ੍ਾਤ੍ ਗਾਦਤ੍ ਮੁਰਝਾਤ੍ ਪ੍ਰਦਤ੍ਪ੍ਾਲੀ ਬ੍ਰਖਨ
ਕੀ। ਧੰ ਨ ਾਦਹਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਿੇ ਦਲਖਾਰੀ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ
ਧੀਰਜਧਾਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਇਖ਼ਲਾਕ ਿਾ ਸ਼ੁਭ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ:- ਜੈਸੇ (ਤ੍ਨਕ) ਥੋੜੀ (ਹੀ) ਦਜਹੀ
(ਦਬ੍ਖ) ਜ਼ਦਹਰ (ਖਾਤ੍) ਖਾਣ ਨਾਲ (ਬ੍ਰਖਨ) ਦਰਆਂ
ੑ (ਕੀ) ਿੀ (ਪ੍ਰਦਤ੍ਪ੍ਾਲੀ) ਪ੍ਾਲੀ ਹੋਈ (ਗਾਦਤ੍) ਿੇਹ (ਤ੍ਾਤ੍) ਛੇਤ੍ੀ
(ਮੁਰਝਾਤ੍) ਮੁਰਝਾ ਕੇ ਮਦਰ (ਜਾਦਤ੍) ਜਾਂਿੀ ਹੈ।
ਜੈਸੇ ਕੋਦਟ ਭਾਦਰ ਤ੍ੂਦਲ ਰੰ ਚਕ ਦਚਨਗ ਪ੍ਰੇ; ਹੋਤ੍ ਭਸਮਾਤ੍ ਦਛਨ ਮੈ ਅਕਰਖਨ ਕੀ। ਜੈਸੇ (ਕੋਦਟ) ਕਰੋੜ (ਭਾਦਰ) ਪ੍ੰ ਡ
(ਅਕਰਖਨ) ਇਕਿੱ ਠਾ ਕੀਤ੍ਾ (ਤ੍ੂਦਲ) ਰੂੰ ’ਚ (ਰੰ ਚਕ) ਥੋੜੀ ਦਜਹੀ ਅਿੱ ਗ (ਕੀ) ਿੀ (ਦਚਨਗ) ਚੰ ਦਗਆੜੀ (ਪ੍ਰੇ) ਪ੍ੈ ਜਾਏ
ਤ੍ਾਂ ਇਿੱ ਕ ਦਛਨ (ਮੈ) ’ਚ ਸੜ ਕੇ (ਭਸਮਾਤ੍) ਸੁਆਹ (ਹੋਤ੍) ਹੋ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।
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ਮਦਹਖੀ ਿੁਹਾਇ ਿੂਧ ਰਾਖੀਐ ਭਾਂਜਨ ਭਰ; ਪ੍ਰਦਤ੍ ਕਾਂਜੀ ਕੀ ਬ੍ੂੰ ਿ ਬ੍ਾਦਿ ਨ ਰਖਨ ਕੀ। ਦਜ ੇਂ (ਮਦਹਖੀ) ਮਿੱ ਝ
(ਿੁਹਾਇ) ਚੋ ਕੇ (ਿੂਧ) ਿੁਿੱ ਧ ਿਾ (ਭਾਂਜਨ) ਭਾਂਡਾ ਭਰ ਕੇ (ਰਾਖੀਐ) ਰਿੱ ਖ ਿੇਈਏ, ਉਸ ’ਚ ਕਾਂਜੀ (ਕੀ) ਿੀ ਇਿੱ ਕ ਬ੍ੂੰ ਿ
(ਪ੍ਰਦਤ੍) ਪ੍ੈਣ ਨਾਲ, (ਬ੍ਾਦਿ) ਦਬ੍ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਦਫਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਖਨ (ਕੀ) ਿੀ ਗਲ (ਨ) ਨਹੀਂ ਰਦਹੰ ਿੀ ਜੀ।
ਤ੍ੈਸੇ ਪ੍ਰ ਤ੍ਨ ਧਨ ਿੂਖਨਾ ਦਬ੍ਕਾਰ ਕੀਏ; ਹਰੈ ਦਨਦਧ ਸੁਕਰਤ੍ ਸਹਜ ਹਰਖਨ ਕੀ॥੫੦੬॥ (ਤ੍ੈਸੇ) ਦਤ੍ ੇਂ ਪ੍ਰ ਤ੍ਨ ਤ੍ੇ
ਪ੍ਰ (ਧਨ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਗਰਦਹਣ ਕਰਨ, (ਿੂਖਨਾ) ਦਨੰਿਾ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ, ਦਬ੍ਕਾਰ ਭੋਗਣ ਨਾਲ (ਸੁਕਰਤ੍) ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ,
(ਸਹਜ) ਸ਼ਾਂਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ (ਹਰਖਨ) ਪ੍ਰਸੰਨਤ੍ਾ (ਕੀ) ਿੀ (ਦਨਦਧ) ਰਾਸ ਪ੍ੂੰ ਜੀ (ਹਰੈ) ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ।॥੫੦੬॥

9. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਬ੍ਾਲਾਨ ਬ੍ਾਲ॥ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍
ਜੀ ਉੱਚੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਿਾ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚਾ ਸੁਿੱ ਚਾ ਉੱਚਾ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਰਹੇ
ਹਨ। ਹੇ ਦਪ੍ਆਰੇ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖੋ! ਜੇ ਕੋਈ ਦ ਕਾਰੀ ਨਾਸਤ੍ਕ ਆਪ੍ ਜੀ
ਨੂੰ ਕੁਸੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਤ੍ਾਂ ਇਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਿੇਣਾ ਹੈ:ਧਰਮ ਕਰੇ. ਸੁਭ ਜਨਮ; ਧਰਮ ਤ੍ੇ ਰੁਪ੍ਦਹ ਪ੍ੈਯੈ॥ (ਧਰਮ) ਨਾਮ ਸੇ ਾ
ਦਸਮਰਨ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ (ਕਰੇ) ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ (ਸੁਭ) ਸਰੇਸਟ ਮਾਨਸ
ਜਨਮ ਦਮਦਲਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ (ਤ੍ੇ) ਲਈ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਜੀ ਨੇ ਨਰ
ਨਾਰਾਇਣੀ ਅਮੋਲਕ, ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਜੀ ਨੂੰ ਦਮਲਣ ਾਲੀ (ਰੁਪ੍ਦਹ) ਿੇਹ (ਪ੍ੈਯੈ)
ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਭਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਦਤ੍; ਮਾਨੁਖ ਿੇਹੁਰੀਆ॥ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਦਮਲਣ
ਕੀ; ਇਹ ਤ੍ੇਰੀ ਬ੍ਰੀਆ॥ ਅ ਦਰ ਕਾਜ; ਤ੍ੇਰੈ ਦਕਤ੍ੈ ਨ ਕਾਮ॥ ਦਮਲੁ
ਸਾਧਸੰ ਗਦਤ੍; ਭਜੁ ਕੇ ਲ ਨਾਮ॥੧॥
ਧਰਮ ਕੇ ਧਨ ਧਾਮ; ਧਰਮ ਤ੍ੇ ਰਾਜ ਸੁਹੈਯੈ॥ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਣ (ਕੇ) ਿੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਨ (ਧਾਮ) ਘਰ ਅਤ੍ੇ ਧਰਮ (ਤ੍ੇ)
ਤ੍ੋਂ ਰਾਜ (ਸੁਹੈਯੈ) ਸੋਭਿਾ ਹੈ। ਦਜ ੇਂ ਧਰਮੀ ਰਾਜੇ ਦਸ਼ ਨਾਭ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮੀ ਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ, ਧੰ ਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚਾ ਸਰੇਸਟ ਦਸਿੱ ਖੀ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਜੀ।
ਕਹਯੋ ਤ੍ੁਹਾਰੋ ਮਾਦਨ; ਧਰਮ ਕੈਸੇ ਕੋ ਛੋਰੋਂ॥ (ਤ੍ੁਹਾਰੋ) ਤ੍ੇਰਾ (ਕਹਯੋ) ਕਦਹਆ (ਮਾਦਨ) ਮੰ ਨ ਕੇ, ਿਾਸਨਿਾਸ ਆਪ੍ਣੇ
ਧਰਮ (ਕੋ) ਨੂੰ (ਕੈਸੇ) ਦਕ ੇਂ (ਛੋਰੋਂ) ਛਿੱ ਡੇ?
ਮਹਾਂ ਨਰਕ ਕੇ ਬ੍ੀਚ; ਿੇਹ ਅਪ੍ਨੀ ਕਯੋਂ ਬ੍ੋਰੋਂ॥੧੬॥ ਮਹਾਂ ਨਰਕ (ਕੇ) ਿੇ (ਬ੍ੀਚ) ਦ ਿੱ ਚ ਅਪ੍ਨੀ ਿੇਹ (ਕਯੋਂ) ਦਕਉਂ
(ਬ੍ੋਰੋਂ) ਡੋਬ੍ਣਾ ਕਰਾਂ?
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ਕਹਯੋ ਤ੍ੁਮਾਰੋ ਮਾਦਨ; ਭੋਗ ਤ੍ੋਸੋ ਨਦਹ ਕਦਰਹੋ॥ (ਤ੍ੁਮਾਰੋ) ਤ੍ੇਰਾ (ਕਹਯੋ) ਕਦਹਆ (ਮਾਦਨ) ਮੰ ਨ ਕੇ (ਤ੍ੋਸੋ) ਤ੍ੇਰੇ ਨਾਲ
(ਭੋਗ) ਕੁਸੰਗ (ਨਦਹ) ਨਹੀਂ (ਕਦਰਹੋ) ਕਰੇਂਗਾ।
ਕੁਦਲ ਕਲੰਕ ਕੇ ਹੇਤ੍; ਅਦਧਕ ਮਨ ਭੀਤ੍ਰ ਡਦਰਹੋ॥ ਿਾਸਨਿਾਸ ਅਪ੍ਣੇ ਮਨ (ਭੀਤ੍ਰ) ਦ ਿੱ ਚ ਕੁਦਲ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲਾਉਣ
(ਕੇ) ਿੇ (ਹੇਤ੍) ਲਈ (ਅਦਧਕ) ਅਦਤ੍ਅੰ ਤ੍ (ਡਦਰਹੋ) ਡਰਿਾ ਹੈ, ਦਕ ਪ੍ਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾਲ ਬ੍ੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਕੁਿੱ ਲ
ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਨਾ ਲਿੱਗ ਜਾ ੇ।
ਬ੍ਯਾਦਹਤ੍ਾ: ਦਬ੍ਆਦਹਤ੍ਾ- ਛੋਦਰ ਬ੍ਯਾਦਹਤ੍ਾ ਨਾਦਰ; ਕੇਲ ਤ੍ੋਸੋਂ ਨ ਕਮਾਉਂ॥ ਆਪ੍ਣੀ (ਬ੍ਯਾਦਹਤ੍ਾ) ਦਨਿੱਜ, ਦ ਆਹੀ ਨਾਦਰ
ਨੂੰ (ਛੋਦਰ) ਛਿੱ ਡ ਕੇ (ਤ੍ੋਸੋਂ) ਤ੍ੇਰੇ ਨਾਲ (ਕੇਲ) ਕੁਸੰਗ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਕਮਾਉਂ) ਕਰਾਂਗਾ।
ਧਰਮਰਾਜ ਕੀ ਸਭਾ ਠੋਰ; ਕੈਸੇ ਕਦਰ ਪ੍ਾਊਂ॥੧੭॥ ਧਰਮਰਾਜ (ਕੀ) ਿੀ ਸਭਾ ’ਚ (ਕੈਸੇ) ਦਕਸ (ਕਦਰ) ਕਰਕੇ (ਠੋਰ)
ਥਾਂ (ਪ੍ਾਊਂ) ਪ੍ਾ ਾਂਗਾ? ਭਾ ਜੋ ਜਤ੍ੀ ਸਤ੍ੀ ਦਨਰਮਲ ਗੁਰਮੁਦਖ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਿੀ ਸੇ ਾ ਧਰਮਰਾਜਾ ਆਪ੍ ਕਰਿਾ, ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਪ੍ੂਜਿਾ ਹੈ। ਦਜ ੇਂ ਧਰਮਰਾਜੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਿੀ ਸੇ ਾ ਕੀਤ੍ੀ। ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਿਰਗਾਹ ’ਚ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍
ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ ਜੀ।

10. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਅਪ੍ਣੇ ਖ਼ਾਲਸੇ ਪ੍ੰ ਥ ਿੀ
ਚੜਿੀ
ੑ ਕਲਾ ਲਈ, ਗੁਰਮਦਖ ਜੀ ਨ ਬ੍ਨਾਉਣ ਲਈ, ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਿਾ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਰਹੇ
ਹਨ:- ਛੰ ਿ॥ ਸੁਦਧ ਜਬ੍ ਤ੍ੇ ਹਮ ਧਰੀ; ਬ੍ਚਨ ਗੁਰ ਿਏ ਹਮਾਰੇ॥ (ਜਬ੍) ਜਿੋਂ (ਤ੍ੇ) ਤ੍ੋਂ (ਹਮ) ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੇ (ਸੁਦਧ)
ਹੋਸ਼ (ਧਰੀ) ਸੰ ਭਾਲੀ। (ਹਮਾਰੇ) ਿਾਸਨਿਾਸ ਿੇ (ਗੁਰ) ਗੁਰਿੇ ਮਾਤ੍ਾ ਗੁਰਿੇ ਦਪ੍ਤ੍ਾ; ਗੁਰਿੇ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰਾ॥
ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚੇ ਸੁਿੱ ਚੇ ਉੱਚੇ ਗੁਰਮਦਤ੍ ਇਖ਼ਲਾਕ ਿੇ ਬ੍ਚਨ
(ਿਏ) ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੇ।
ਪ੍ੂਤ੍ ਇਹੈ ਪ੍ਰਨ ਤ੍ੋਦਹ; ਪ੍ਰਾਨ ਜਬ੍ ਲਗ ਘਟ ਥਾਰੇ॥ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ, ਹੇ (ਪ੍ੂਤ੍)
ਸਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ! (ਤ੍ੋਦਹ) ਆਪ੍ ਜੀ ਨੇ ਿਾਸਨਿਾਸ ਨਾਲ (ਇਹੈ) ਇਹ ਪ੍ਰਨ ਕਰਨਾ, ਤ੍ੇ (ਜਬ੍)
ਜਿੋਂ (ਲਗ) ਤ੍ਿੱ ਕ (ਥਾਰੇ) ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ (ਘਟ) ਸਰੀਰ ’ਚ ਪ੍ਰਾਨ ਹਨ ਤ੍ਿੋਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦਨਭਾਉਣਾ। ਅਿੱ ਗੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਇਖ਼ਲਾਕ
ਿਾ ਸੁਿੱ ਭ ਸਿੱ ਚਾ ਪ੍ਰਨ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ ਜੀ:ਦਨਜ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸਾਥ; ਨੇਹੁ ਤ੍ੁਮ ਦਨਿੱਤ੍ ਬ੍ਢੈਯਹੁ॥) ਦਨਜ ਭਗਤ੍ੀ ਸੀਲ ੰ ਤ੍ੀ ਨਾਦਰ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ੍ ਜੀ ਨੇ (ਦਨਜ)
ਅਪ੍ਣੇ ਤ੍ਿੱ ਤ੍ ਸਰੂਪ੍ ਦਨਰੰ ਕਾਰ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਨਾਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਪ੍ਤ੍ੀ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ (ਸਾਥ) ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ
ਜੋਦਤ੍ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਉ ਭਗਤ੍ੀ ’ਚ ਲੀਣ ਰਦਹਣਾ। (ਤ੍ੁਮ) ਆਪ੍ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਤ੍ੀ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨਾਲ (ਨੇਹੁ) ਪ੍ਰੇਮ

(ਦਨਿੱਤ੍) ਦਨਤ੍ਾਪ੍ਰਤ੍ੀ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜਪ੍ ਜਪ੍ਾ ਕੇ, ਸੇ ਾ ਕਰਕੇ (ਬ੍ਢੈਯਹੁ) ਧਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ।
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ਪ੍ਰੇਮ ਦਬ੍ਨੈ:- (ਬ੍ੀ-ਬ੍ੀ ਅਰਥ ਬ੍ਹੂ, ਪ੍ੋਲਾ ਬ੍ੋਲੋ) ਕੂੜੁ ਮੀਆ ਕੂੜੁ ਬ੍ੀਬ੍ੀ; ਖਦਪ੍ ਹੋਏ ੧ਖਾਰੁ॥ ਕੂਦੜ ਕੂੜੈ ਨੇਹੁ ਲਗਾ;
ਦ ਸਦਰਆ ਕਰਤ੍ਾਰੁ॥ (੧ਸੁਆਹ) ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਤ੍ੀ ਸਤ੍ੀ ਦ ਕਾਰਾਂ ’ਚ ਖਪ੍ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਿੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਦਗਰਸਤ੍ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਸਰਫ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿੀ ਦਸਿੱ ਖੀ ਕਮਾਉਣ ਅਤ੍ੇ ਗੁਰ ਭਗਤ੍, ਧਰਮੀ ਸੂਰਮੇ ਪ੍ੈਿਾ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ
ਹੀ ਦਗਰਸਤ੍ ਧਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਜੋਗੁ ਨ. ਭਗ ੀ ਕਪ੍ੜੀ; ਜੋਗੁ ਨ. ਮੈਲੇ ੇਦਸ॥ ਨਾਨਕ. ਘਦਰ ਬ੍ੈਦਠਆ ਜੋਗੁ
ਪ੍ਾਈਐ; ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਕੈ ਉਪ੍ਿੇਦਸ॥੬੪॥ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਤ੍ੀ ਸਤ੍ੀ ਦ ਕਾਰ ਦਤ੍ਆਗ ਕੇ, ਗੁਰਿੇ

ਮਾਤ੍ਾ ਗੁਰਿੇ

ਦਪ੍ਤ੍ਾ;

ਗੁਰਿੇ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰਾ॥ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰਦਸਿੱ ਖੀ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਇਿੱ ਕ ਜੋਦਤ੍ ਹੋਣ ਜੀ।
ਯਥਾ:- ਮਃ ੩॥ ਧਨ ਦਪ੍ਰੁ ਏਦਹ. ਨ ਆਖੀਅਦਨੑ; ਬ੍ਹਦਨ ਇਕਠੇ ਹੋਇ॥ ਏਕ ਜੋਦਤ੍ ਿੁਇ ਮੂਰਤ੍ੀ; ਧਨ ਦਪ੍ਰੁ ਕਹੀਐ
ਸੋਇ॥੩॥) ਮਃ ੫॥ ਨਾਨਕ. ਸਦਤ੍ਗੁਦਰ ਭੇਦਟਐ; ਪ੍ੂਰੀ ਹੋ ੈ ਜੁਗਦਤ੍॥ ਹਸੰ ਦਿਆ ਖੇਲੰਦਿਆ ਪ੍ੈਨੰਦਿਆ ਖਾ ੰ ਦਿਆ; ਦ ਚੇ
ਹੋ ੈ ਮੁਕਦਤ੍॥੨॥ ਤ੍ਥਾ:- ਗੁਰ ਕੈ ਸਬ੍ਦਿ; ਭਰਮ ਭਉ ਭਾਗੈ॥ ਦ ਚੇ ਦਗਰਹ. ਸਿਾ ਰਹੈ ਉਿਾਸੀ; ਦਜਉ ਕਮਲੁ ਰਹੈ ਦ ਦਚ
ਪ੍ਾਣੀ ਹੇ॥੧੦॥
ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ ਕੀ ਸੇਜ; ਭੂਦਲ ਸੁਪ੍ਨੇ ਹੂੰ ਨ ਜੈਯਹੁ॥੧॥ (ਪ੍ਰ) ਪ੍ਰਾਈ (ਨਾਰੀ) ਇਸਤ੍ਰੀ (ਕੀ) ਿੀ ਸੇਜ ’ਤ੍ੇ (ਭੂਦਲ) ਭੁਲ
ਕੇ ਸੁਪ੍ਨੇ ’ਚ (ਹੂੰ ) ਦਨਸਚੇ ਕਰਕੇ ਭੀ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਜੈਯਹੁ) ਜਾਣਾ ਕਦਰਓ। ਯਥਾ:- ਹਉ ਦਤ੍ਸੁ. ਘੋਦਲ ਘੁਮਾਇਆ; ਪ੍ਰ
ਨਾਰੀ ਿੇ. ਨੇਦੜ ਨ ਜਾ ੈ।
{ ਾਹੁ ਾਹੁ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਕੈਸੀ ਉੱਚੀ ਸੁਿੱ ਚੀ ਦਨਰਮਲ ਗੁਰਮੁਦਖ
ਅ ਸਥਾ ਕਥਨ ਕਰਿੇ ਹਨ ਦਕ ਗੁਰਮੁਦਖ ਗੁਰਸੇ ਕ ਸੁਪ੍ਨੇ ’ਚ ਭੀ ਪ੍ਰਾਇਆ ਰੂਪ੍ ਨਹੀਂ ਿੇਖਿੇ, ਦ ਕਾਰਾਂ ਤ੍ੋਂ ਜਾਗਦਿਆਂ
ਸੁਿੱ ਦਤ੍ਆਂ ਅਪ੍ਰਿਸ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਇੰ ਿਰੀ ਦਜਤ੍; ਪ੍ੰ ਚ ਿੋਖ ਤ੍ੇ ਰਹਤ੍॥ ਨਾਨਕ. ਕੋਦਟ ਮਧੇ; ਕੋ ਐਸਾ ਅਪ੍ਰਸ॥੧॥} ਇਉਂ
ਹਰੇਕ ਗੁਰਿੁਆਰੇ ਆਦਿ ਧਾਰਦਮਕ ਅਸਥਾਨ ’ਚ ਇਹ ਦਸਿੱ ਦਖਆ ਹੋ ੇ। ਸਾਧੂ ਸੰ ਤ੍, ਸੰ ਦਥਆ ਿੇਣ

ਾਲੇ ਆਦਿ ਅਪ੍ਣੇ

ਗੁਰਮੁਦਖ ਦ ਿੱ ਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਿੱ ਦਖਆ ਿੇ ਕੇ ਸੌਂਹ ਪ੍ ਾਉਣ। ਮਾਪ੍ੇ ਅਪ੍ਣੇ ਬ੍ਿੱ ਦਚਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚੀ ਗੁਰਮਦਤ੍ ਦਸਿੱ ਦਖਆ
ਛੋਟੀ ਉਮਰ ’ਚ ਿੇਣ। ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ’ਚ ਅਪ੍ਣੇ ਬ੍ਦਚਆਂ ਨੂੰ ਦਲਜਾ ਕੇ, ਪ੍ੰ ਜ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤ੍ੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ
’ਚ ਹੀ ਉਪ੍ਰੋਕਤ੍ ਸੌਂਹ ਪ੍ ਾਉਣ, ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਉਨੑਾਂ ਿਾ ਜੀ ਨ ਗੁਰਮਦਤ੍ ਨਾਮ ਬ੍ਾਣੀ ਸੇ ਾ ਦਸਮਰਨ ਾਲਾ ਹੋ ੇ।
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ਸੇ ਾ ਰਤ੍ਨ, ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ ਿੇ ਸੂਰਜ, ਮਹਾਂਨ ਗੁਰਮੁਦਖ ਭਗਤ੍
ਪ੍ੂਰਨ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਨੇ ਅਪ੍ਣੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਮਾਤ੍ਾ ਜੀ ਨਾਲ ਚੰ ਗੇ ਉੱਚੇ
ਗੁਰਮੁਦਖ ਇਖ਼ਲਾਕ ਨੂੰ ਧਾਰਨ, ਮਨ ਦ ਕਾਰਾਂ ਿੱ ਲੋਂ ਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਰਿੱ ਖਣਾ
ਿਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ। ਦਜਸ ਿਾ ਸਿਕਾ ਭਗਤ੍ ਜੀ ਦਲਖਿੇ ਹਨ:“ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਕਹਾ ਦਕ ਮਾਂ ਮੈਨੰ ੂ ਹਸਪ੍ਤ੍ਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਲਜਾਣ ਲਈ
ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਂਦਗਆਂ ’ਤ੍ੇ ਚਾੜਹਨਾ ੀ ਪ੍ੈਂਿਾ ਹੈ ਤ੍ੇ ਉਤ੍ਾਰਨਾ ੀ ਪ੍ੈਂਿਾ
ਹੈ। ਮਾਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਿੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਹਿੱ ਥ ਤ੍ਾਂ ਲਾਉਣਾ ਪ੍ ੇਗਾ, ਪ੍ਰ ਮੈਂ ਤ੍ੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਿਾ ਹਾਂ ਦਕ ਮੈਂ ਦਹਰਿੇ
ਿੀ ਮੰ ਿ-ਭਾ ਨਾ ਨਾਲ ਦਕਸੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਿੇ ਗੁਿੱ ਟ ਨੂੰ ੀ ਹਿੱ ਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਾਂਗਾ- ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੁਆਰਾ ਰਹਾਂਗਾ-ਦ ਆਹ ਨਹੀਂ
ਕਰਾ ਾਂਗਾ ਤ੍ੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕੁਆਰੇਪ੍ਨ ਿਾ ਸਾਰਾ ਜੀ ਨ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਿੱ ਲੋਂ ਦਹਰਿੇ ਿੀ ਪ੍ੂਰੀ ਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰਤ੍ਾ ਨਾਲ ਬ੍ਤ੍ੀਤ੍ ਕਰਾਂਗਾ”
“ ਾਦਹਗੁਰੂ ਿੀ ਦਮਹਰ ਹੈ ਦਕ ਆਪ੍ਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਿੀ ਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰਤ੍ਾ ਾਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਣ ਮੈਂ ਰਤ੍ਮਾਨ ਕਾਲ ਿਾ
ਆਪ੍ਣੀ ੮੫ ਸਾਲ ਿੀ ਉਮਰ ਤ੍ਿੱ ਕ ਿੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਿੇ ਕੁਆਰਪ੍ੁਣੇ ਦ ਿੱ ਚ ਸਫ਼ਲਤ੍ਾ ਨਾਲ ਦਨਭਾਉਂਿਾ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜੇ
ਦਕਤ੍ੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰਣ ਟੁਿੱ ਟ ਜਾਂਿਾ ਤ੍ਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨ ਕਲੰਕਤ੍ ਹੋ ਜਾਂਿਾ। ਉਸ ਿੀ ਦਫਟਕਾਰ ਸਿਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ’ਤ੍ੇ ਛਾਈ
ਰਦਹਣੀ ਸੀ। ਾਦਹਗੁਰੂ ਿਾ ਲਿੱਖ ਲਿੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਕ ਆਪ੍ਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਹੋਇਆ ਆਪ੍ਣਾ ਪ੍ਰਣ ਮੈਨੰ ੂ ਹਰ ੇਲੇ ਯਾਿ
ਰਦਹੰ ਿਾ ਹੈ ਤ੍ੇ ਮੈਨੰ ੂ ਪ੍ੂਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਚੁਕੰਨ ਰਿੱ ਖਿਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਾਸੋਂ ਹਰ ੇਲੇ ਾਦਹਗੁਰੂ ਿਾ ਦਸਮਰਨ ਕਰਾਉਂਿਾ ਰਦਹੰ ਿਾ ਹੈ”
(ਪ੍ੁਸਤ੍ਕ: ਕਹਾਣੀਆਂ, ਭਗਤ੍ ਪ੍ੂਰਨ ਦਸੰ ਘ ਜੀ)
ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ ਕੇ ਭਜੇ; ਸਹਸ ਬ੍ਾਸ ਭਗ ਪ੍ਾਏ॥ (ਪ੍ਰ) ਪ੍ਰਾਈ (ਨਾਰੀ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਅਦਹਦਲਆ ਨਾਲ (ਬ੍ਾਸ ) ਿੇ ਦਤ੍ਆਂ
ਿੇ ਰਾਜੇ ਇੰ ਿਰ (ਕੇ) ਿੇ (ਭਜੇ) ਭੋਗ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ, ਅਦਹਦਲਆ ਿੇ ਪ੍ਤ੍ੀ ਗੋਤ੍ਮ ਦਰਖੀ ਿੇ ਸਰਾਪ੍ ਨਾਲ, ਇੰ ਿਰ ਨੇ ਸਰੀਰ ’ਤ੍ੇ
(ਸਹਸ) ਹਜ਼ਾਰ (ਭਗ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਿੇ ਗੁਪ੍ਤ੍ ਅੰ ਗ (ਪ੍ਾਏ) ਪ੍ਾ ਲਏ ਭਾ ਕੋਹੜ ਹੋ ਦਗਆ। ਯਥਾ:- ਗੋਤ੍ਮੁ ਤ੍ਪ੍ਾ. ਅਦਹਦਲਆ
ਇਸਤ੍ਰੀ; ਦਤ੍ਸੁ ਿੇਦਖ ਇੰ ਿੁ ਲੁਭਾਇਆ॥ ਸਹਸ ਸਰੀਰ ਦਚਹਨ ਭਗ ਹੂਏ; ਤ੍ਾ ਮਦਨ ਪ੍ਛੋਤ੍ਾਇਆ॥੧॥

ਸਾਖੀ ਇੰ ਿਰ ਤ੍ੇ ਅਦਹਦਲਆ ਿੀ, ਚਦਰਿੱ ਤ੍ਰ ਇਿੱ ਕ ਸੌ ਪ੍ੰ ਿਰਾਂ:- ਕੁਿੱ ਝ ਿੇ ਤ੍ੇ ਇੰ ਿਰ ਸਮੇਤ੍ ਗੋਤ੍ਮ ਦਰਖੀ ਿੇ ਘਰ ਕੰ ਮ
ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ, ਤ੍ਿ ਰੂਪ੍ ਅਦਹਿੱ ਲਯਾ ਕੋ ਦਨਰਦਖ ਰੀਦਝ ਰਦਹਯੋ ਸੁਰਰਾਜ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰ ਿਰ ਅਦਹਦਲਆ ਿਾ ਰੂਪ੍ ਿੇਖ ਕੇ
ਕਾਮ ਿਾ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਦਗਆ। ਯਥਾ:- ਗੋਤ੍ਮੁ ਤ੍ਪ੍ਾ. ਅਦਹਦਲਆ ਇਸਤ੍ਰੀ; ਦਤ੍ਸੁ ਿੇਦਖ ਇੰ ਿੁ ਲੁਭਾਇਆ॥ ਅਤ੍ੇ ਅਦਹਦਲਆ
ਭੀ ਇੰ ਿਰ ਿੇ ਰੂਪ੍ ਨੂੰ ਿੇਖ ਕੇ ਕਾਮ ਿੀ ਿੱ ਸੀਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਯਥਾ:- ਿੋਹਰਾ॥ ਤ੍ਬ੍ ਅਬ੍ਲਾ ਸੁਰਰਾਜ ਕੋ ਮੋਹੀ ਰੂਪ੍ ਦਨਹਾਦਰ॥
ਹਰ ਅਦਰ ਸਰ ਤ੍ਾਕੌ ਹਨਯੋ ਘਾਯਦਲ ਭਈ ਸੁਮਾਰ॥੬॥ ਅਦਹਦਲਆ ਿੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਿੀ ਸਹੇਲੀ ਜੋਗਨੇਸ਼ੇ ਨੇ ਇੰ ਿਰ
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ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦਕਹਾ “ਹੇ ਇੰ ਿਰ! ਅਦਹਦਲਆ ਤ੍ੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਿੇ ਸੀਕਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਬ੍ੇਬ੍ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਛੇਤ੍ੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਮਲੋ ।”
ਇਹ ਗਿੱ ਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰ ਿਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਦਗਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਗੋਤ੍ਮ ਦਰਖੀ ਤ੍ਪ੍ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰ ਗਲ ’ਚ ਦਗਆ ਸੀ।
ਕੁਿੱ ਝ ਸਮਾਂ ਬ੍ਾਿ, ਘਰ ’ਚ ਖੜਕਾ ਸੁਨ ਨੇ ਗੋਤ੍ਮ ਦਰਖੀ ਿਾ ਦਧਆਨ ਘਰ ਲ ਹੋਇਆ, ਤ੍ੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤ੍ੁਰ ਦਪ੍ਆ, ਸੋਚਣ
ਲਿੱਗਾ ਦਕ ਕੌ ਣ ਆਇਆ ਹੈ? ਦਰਖੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਂਿਾ ਿੇਖ ਕੇ, ਇੰ ਿਰ ਮੰ ਜੇ ਹੇਠਾਂ ਲੁਕ ਦਗਆ। ਯਥਾ:- ਸ ਯ
ੈ ਾ॥ ਸਰੋਨਨ ਮੋ
ਖਰਕੋ ਸੁਦਨ ਕੈ ਤ੍ਬ੍ ਹੀ ਮੁਦਨ ਨਾਯਕ ਚੌਦਕ ਪ੍ਰਯੋ ਹੈ॥

ਦਧਯਾਨ ਦਿਯੋ ਤ੍ਦਜ ਕੇ ਸਭਹੀਂ ਤ੍ਬ੍ ਹੀ ਦਰਸ ਕੇ ਤ੍ਨ ਸਾਥ

ਜਰਯੋ ਹੈ॥ ਧਾਮ ਕੀ ਓਰ ਚਲਯੋ ਉਦਠਕੈ ਸੁਰਰਾਜ ਲਦਖਯ ਤ੍ਰ ਖਾਟ ਿੁਰਯੋ ਹੈ॥ ਚੌਦਕ ਰਹਯੋ ਦਕਤ੍ ਮਾਂਝ ਕਹਯੋ ਯਹ
ਕਾਹੂੰ ਦਨਲਾਜ ਕੁਕਾਜ ਕਰਯੋ ਹੈ॥੧੫॥ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦਰਖੀ ਜੀ ਕਰੋਧ ’ਚ ਬ੍ੋਦਲਆ “ਦਕਹੜਾ ਪ੍ੁਰਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ?” ਅਦਹਦਲਆ
ਹਸ ਕੇ ਬ੍ੋਲੀ “ਹੇ ਪ੍ਤ੍ੀ ਿੇ ! ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਿੱ ਕ ਦਬ੍ਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਮੰ ਜੇ ਹੇਠਾਂ ਲੁਕ ਦਗਆ।” ਇਉਂ
ਦਰਖੀ ਜੀ ਨੂੰ ਟਾਲ ਕੇ ਹੋਮ ਆਦਿ ਜਪ੍ ਤ੍ਪ੍ ਕਰਨ ਭੇਜ ਦਿਤ੍ਾ।
ਕੁਿੱ ਝਕ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ, ਦਰਖੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਭੇਿ ਪ੍ਤ੍ਾ ਲਿੱਗਾ, ਤ੍ਾਂ ਕਰੋਧ ਿੇ ਸੀਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਕਹਾ “ਹੇ ਇੰ ਿਰ! ਤ੍ੂੰ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ੍
ਿੀ ਝੌਂਪ੍ੜੀ ਿੱ ਲ ਬ੍ੁਰੀ ਦਨਗਹਾ ਨਾਲ ਤ੍ਿੱ ਦਕਆ। ਸਚੀ ਜੈਸੀਆਂ ਤ੍ੇਰੀਆਂ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤ੍ੋਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰ
ਦਫਰ ਭੀ ਤ੍ੇਰੀ ਦ ਕਾਰ ਭੋਗਣ ਿੀ ਇਿੱ ਛਾ ਦਤ੍ਰਪ੍ਤ੍ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤ੍ੇਰੇ ਸਰੀਰ ’ਤ੍ੇ ਹਜ਼ਾਰ ਭਗ ਿੇ ਦਚੰ ਨਹ ਹੋ ਜਾਣ।” ਚਦਲਿੱਤ੍ਰ ਖੇਡਣ
ਕਾਰਣ ਅਪ੍ਣੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਭੀ ਸਰਾਪ੍ ਦਿਤ੍ਾ ਦਕ ਚਾਰ ਜੁਿੱ ਗ ਪ੍ਿੱ ਥਰ ਬ੍ਣ। ਯਥਾ:- ਸਹੰ ਸਰ ਿਾਨ ਿੇ; ਇੰ ਿੁ ਰੋਆਇਆ॥)
ਤ੍ਬ੍ ਹੀ ਦਰਦਸਕੈ, ਦਰਦਖ ਸਰਾਪ੍ ਦਿਯੋ॥ ਸੁਰ ਨਾਯਕ ਕੌ , ਭਗ ਾਨ ਦਕਯੋ॥ ਭਗ ਤ੍ਾਦਹ ਸਹੰ ਸਰ ਭਏ, ਤ੍ਨ ਮੈ॥ ਦਤ੍ਰਿਸੇਸ,
ਲਿੱਜਾਇ ਰਹਯੋ ਮਨ ਮੈ॥੨੧॥ ਿੋਹਰਾ॥ ਸਰਾਪ੍ ਦਿਯੋ, ਦਤ੍ਰਯ ਕੌ ਬ੍ਹੁਦਰ, ਜੋ ਤ੍ੈਂ ਦਕਯੋ ਚਦਰਤ੍ਰ॥ ਤ੍ੈਂ ਪ੍ਾਹਨ ਕੀ ਚਾਦਰ ਜੁਗ,
ਹੋਦਹ ਦਸਲਾ ਅਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ॥੨੨॥੧॥
ਸ਼ਰਮ ਿਾ ਮਾਦਰਆ, ਇੰ ਿਰ ਰੋਂਿਾ ਰੋਂਿਾ, ਿਦਰਆ ਦਕਨਾਰੇ ਨਦੜਆਂ ’ਚ ਜਾ ਲੁਦਕਆ। ਿੇ ਦਤ੍ਆਂ ਿੇ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਸਪ੍ਦਤ੍ ਜੀ
ਨੇ ਇੰ ਿਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪ੍ਾਇਆ। ਤ੍ਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਭਗ ਬ੍ਿਲ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੇਤ੍ਰ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰ ਦਫਰ ਭੀ ਦ ਕਾਰੀ ਇੰ ਿਰ, ਹਜ਼ਾਰ
ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਚ ਿੇਖਣ ਤ੍ੋਂ ਹਦਟਆ ਨਹੀਂ।
ਸ਼ੁਭ ਦਸਿੱ ਦਖਆ:- ਦ ਕਾਰ ਭੋਗਣ ਨਾਲ ਦ ਕਾਰ ਿੀ ਇਿੱ ਛਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬ੍ਲ ਹੋ ਜਾਂਿੀ, ਤ੍ੇ ਜੀ ਿੀ ਇੰ ਿਰ

ਾਂਗ ਿੁਰ ਿਸ਼ਾ

ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ ਜੀ। ਦ ਕਾਰਾਂ ਿੀ ਅਿੱ ਗ ਕੇ ਲ ਸਿੱ ਚੇ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜੀ ਸੁਣ ਮੰ ਨ ਕਮਾ ਕੇ ਹੀ ਬ੍ੁਝਿੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਪ੍ੂਰਨ ਗੁਰੂ
ਜੀ ਅਿੱ ਗੇ ਅਰਿਾਸ ਕਰੋ। “ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ! ਦ ਕਾਰਾਂ ਿੀ ਅਿੱ ਗ ਬ੍ੁਝਾਉ ਜੀ, ਸਿੱ ਚਾ ਨਾਮ ਜਪ੍ਾਉ ਜੀ, ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਨੈਕਟਰ
ਦਪ੍ਆਉ ਜੀ, ਅਪ੍ਣੀ ਆਦਗਆਕਾਰੀ ਗੁਰਮੁਦਖ ਾਈਫ਼ ਬ੍ਣਾਉ ਜੀ! ਗੁਰਮੁਦਖ ਗੁਰਸੇ ਕਾਂ ਿੀ ਸੰ ਗਤ੍ ਸੇ ਾ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੋ ਜੀ!”
ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਆਪ੍ ਅਿੱ ਗ ਬ੍ੁਝਾਉਂਿੇ ਹਨ ਜੀ। ਪ੍ਤ੍ੀ ਸਤ੍ੀ ਇਿੱ ਕ ਜੋਦਤ੍ ਹੋਣ ਲਈ, ਘਰ ’ਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ੍ੀ, ਏਕਤ੍ਾ,
ਗੁਰਮੁਦਖ ਕਰੈਕਟਰ, ਦਰਿੇ ’ਚੋਂ ਮੂੰ ਹ ’ਚ ਨੈਕਟਰ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ੀ ਲਈ, ਘਰ ਸਿੱ ਚਖੰ ਡ ਬ੍ਨਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਦਰ ਾਰ ਇਕਿੱ ਠਾ ਹੋ
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ਕੇ, ਸਕਰੀਨ ’ਤ੍ੇ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜੀ ਿੇ ਿਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਗਾਉਣ, ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਸਾਊਂਡ ਸੁਨਣ, ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਅਰਥ
ਿੀ ੀਚਾਰ ਕਰਨ ਜੀ। ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਸਦਹਜ ਪ੍ਾਠ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਇਕਿੱ ਲਾ ਇਕਿੱ ਲਾ ਅਿੱ ਖਰ, ਪ੍ੂਰੀਆਂ ਲਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮਗਰ
ਬ੍ੋਲਣ। ਹਰ ਪ੍ਦਰ ਾਰ ਿਾ ਜੀ

ਮੈਂਬ੍ਰ ਗੁਰਮੁਦਖ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬ੍ਾਲ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਿੇ ਪ੍ੰ ਜ ਪ੍ਾਠ ਸੁਨਣ, ਮਗਰ ਬ੍ੋਲਣ। ਘਰੇ

ਟੈਲੀ ੀਜ਼ਨ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਬ੍ੈਡ ਮੂ ੀਆਂ ਨਾ ਿੇਖਣ। ਚੌ ੀ ਘੰ ਟੇ, ਐਪ੍ ਤ੍ੋਂ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਰਾਤ੍ ਦਿਨ ਸੁਣਿੇ ਰਦਹਣ।
ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇ ਾ ਦਸਮਰਨ ਕਰਨ। ਕਦਲਜੁਿੱ ਗ ਿੀ ਭੈੜੀ ਦ ਕਾਰੀ ਅਿੱ ਗ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਚਨ ਲਈ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍
ਜੀ, ਸਾਧਸੰ ਗਤ੍ ਜੀ ਿੀ ਓਟ ਲ ੋ ਜੀ ਰਾਮ ਦਪ੍ਆਰੇ। ਯਥਾ:- ਗੁਰ ਸੰ ਗਦਤ੍ ਬ੍ਾਣੀ ਦਬ੍ਨਾ ਿੂਜੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹਦਹ ਰਾਈ।)
ਸੁਦਖ ਬ੍ੈਸਹੁ; ਸੰ ਤ੍ ਸਜਨ ਪ੍ਰ ਾਰੁ॥ ਹਦਰ ਧਨੁ ਖਦਟਓ; ਜਾ ਕਾ. ਨਾਦਹ ਸੁਮਾਰੁ॥ ਦਜ ੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰ ਿਰ ਦਤ੍ਰਸਨਾ, ਈਰਖਾ,
ਦ ਕਾਰਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਿੀ ਅਿੱ ਗ ਬ੍ਲਿੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਦਲਖਣ, ਸੁਨਣ, ਗਾਉਣ, ੀਚਾਰਨ, ਦਰਿੇ ’ਚ ਸਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ
ਬ੍ੁਝਿੀ ਹੈ। ਰਿੱ ਜ ਕੇ ਆਪ੍ਾਂ ਪ੍ਿਾਰਥ ਖਾਂਿੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰ ਦਫਰ ਭੀ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜੀ ਦਬ੍ਨਾ ਨੀਅਤ੍ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਜਿੀ। ਸਾਰੀ ਦਜ਼ੰ ਿਗੀ,
ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਭੁਿੱ ਖਾ ਰਦਹੰ ਿਾ।
ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ ਕੇ ਭਜੇ; ਚੰ ਿਰ ਕਾਲੰਕ ਲਗਾਏ॥ ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ (ਕੇ) ਿੇ ਨਾਲ (ਭਜੇ) ਭੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ (ਚੰ ਿਰ) ਚੰ ਿਰਮਾ ਨੇ
ਅਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਕਾਲੰਕ ਲਗਾਏ ਦਲਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ ਕੇ ਹੇਤ੍; ਸੀਸ ਿਸ ਸੀਸ ਗ ਾਯੋ॥ (ਪ੍ਰ) ਪ੍ਰਾਈ (ਨਾਰੀ) ਇਸਤ੍ਰੀ (ਕੇ) ਿੇ (ਹੇਤ੍) ਦਪ੍ਆਰ ਿੇ ਸੀਕਾਰ
ਹੋ ਕੇ, (ਿਸ) ਿਸਾਂ (ਸੀਸ) ਦਸਰਾਂ

ਾਲੇ ਹੰ ਕਾਰੀ ਰਾ ਣ ਨੇ ਅਪ੍ਣੇ ਸਾਰੇ (ਸੀਸ) ਦਸਰ (ਗ ਾਯੋ) ਗ ਾਏ ਭਾ

ਜਿੋਂ

ਰਾ ਣ ਸੀਤ੍ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੰਕਾ ਲੈ ਦਗਆ ਸੀ। ਸਰੀ ਰਾਮਚੰ ਿਰ ਜੀ ਨੇ ਅਪ੍ਣੀ ਪ੍ਤ੍ੀ ਬ੍ਰਤ੍ਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਬ੍ਚਾਉਣ ਲਈ
ਰਾ ਣ ਨਾਲ ਯੁਿੱ ਧ ਕੀਤ੍ੀ। ਭਗਤ੍ ਬ੍ਭੀਖਣ ਜੀ ਿੇ ਭੇਿ ਦਿਤ੍ਾ “ਹੇ ਸਰੀ ਰਾਮਚੰ ਿਰ ਜੀ! ਇਸ ਿੇ ਦਰਿੇ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਹੈ, ਮਾਦਰਆ
ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਲੇ ਜੇ ’ਚ ਤ੍ੀਰ ਿੱ ਜਣ ਤ੍ੋਂ ਮਰੂਗਾ” ਤ੍ਾਂ ਗੁਰਮੁਦਖ ਸਰੀ ਰਾਮਚੰ ਿਰ ਜੀ ਨੇ ੀਹ ਤ੍ੀਰ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਲੇ ਜੇ ’ਚ ਮਾਰ
ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਤ੍ਾ ਸੀ। ਯਥਾ:- ਰਾਮਚੰ ਦਿ; ਮਾਦਰਓ ਅਦਹ ਰਾ ਣੁ॥ ਭੇਿੁ ਬ੍ਭੀਖਣ ਗੁਰਮੁਦਖ ਪ੍ਰਚਾਇਣੁ॥) ਰੋ ੈ ਿਹਦਸਰੁ;
ਲੰਕ ਗ ਾਇ॥ ਦਜਦਨ ਸੀਤ੍ਾ ਆਿੀ; ਡਉਰੂ

ਾਇ॥) ਭੂਲੋ ਰਾ ਣੁ; ਮੁਗਧੁ ਅਚੇਦਤ੍॥ ਲੂਟੀ ਲੰਕਾ; ਸੀਸ ਸਮੇਦਤ੍॥) ਲੰਕਾ

ਗਢੁ; ਸੋਨੇ ਕਾ ਭਇਆ॥ ਮੂਰਖੁ ਰਾ ਨੁ; ਦਕਆ ਲੇ ਗਇਆ॥) ਸੁੰ ਿਰ ਨਾਰੀ ਅਦਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ; ਪ੍ਰ ਦਗਰਹ ਦਬ੍ਕਾਰੀ॥
ਬ੍ੁਰਾ ਭਲਾ; ਨਹੀ ਸੁਝੀ ਹੇ॥੨॥
ਹੋ, ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ ਕੇ ਹੇਤ੍; ਕਟਕ ਕ ਰਨ ਕੌ ਘਾਯੋ॥੫੨॥ (ਹੋ) ਹੇ ਭਾਈ! (ਪ੍ਰ) ਪ੍ਰਾਈ ਨਾਰੀ (ਕੇ) ਿੇ (ਹੇਤ੍) ਲਈ
(ਕ ਰਨ) ਕੌ ਰ ਾਂ (ਕੌ ) ਿੀ ਸਾਰੀ (ਕਟਕ) ਫ਼ੌਜ (ਘਾਯੋ) ਮਾਰੀ ਗਈ। ਬ੍ੂਡਾ ਿੁਰਜੋਧਨੁ; ਪ੍ਦਤ੍ ਖੋਈ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਇਖ਼ਲਾਕ
ਹੀਣ ਿੁਰਜੋਧਨ ਨੇ ਜਿੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਿਰੋਪ੍ਤ੍ੀ ਨੂੰ ਬ੍ਸਤ੍ਰ ਹੀਣ ਕਰਨ ਿੀ ਕੋਦਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ, ਭਗ ਾਨ ਜੀ ਨੇ ਰਿੱ ਦਖਆ
ਕੀਤ੍ੀ। ਇਸ ਭੈੜੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ੰ ਜਾਂ ਪ੍ਾਡ ਾਂ ਨੇ ਿੁਰਜੋਧਨ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਿੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿਿੱ ਤ੍ੀ।
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ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ ਸੌ ਨੇਹੁ; ਛੁਰੀ ਪ੍ੈਨੀ ਕਦਰ ਜਾਨਹੁ॥ (ਪ੍ਰ) ਪ੍ਰਾਈ (ਨਾਰੀ) ਇਸਤ੍ਰੀ (ਸੌ) ਨਾਲ (ਨੇਹੁ) ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ,
ਇਉਂ (ਜਾਨਹੁ) ਜਾਨਣਾ (ਕਦਰ) ਕਰੋ, ਦਜ ੇਂ ਨੰਗੀ ਛੁਰੀ ਗਲ਼ ’ਚ ਪ੍ੈਨੀ ਹੋ ੇ, ਦਕਉਂ ਦਢਿੱ ਡ ’ਚ ਖੁਿੱ ਭ ਜਾ ੇਗੀ ਭਾ ਪ੍ਰਾਈ
ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾਲ ਕੁਸੰਗ ਕਰਨ ਾਲਾ ਅਪ੍ਣੇ ਦਢਿੱ ਡ ਆਪ੍ ਛੁਰੀ ਮਾਰਿਾ ਹੈ । ਯਥਾ:- ਨਾਨਕ. ਆਪ੍ਨ ਕਟਾਰੀ. ਆਪ੍ਸ ਕਉ
ਲਾਈ; ਮਨੁ ਅਪ੍ਨਾ ਕੀਨੋ ਫਾਟ॥੨॥੮੨॥੧੦੫॥
ਬ੍ਯਾਪ੍ਯੋ: ਦਬ੍ਆਦਪ੍ਓ- ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ ਕੇ ਭਜੇ; ਕਾਲ ਬ੍ਯਾਪ੍ਯੋ ਤ੍ਨ ਮਾਨਹੁ॥ (ਪ੍ਰ) ਪ੍ਰਾਈ (ਨਾਰੀ) ਇਸਤ੍ਰੀ (ਕੇ) ਿੇ
ਨਾਲ (ਭਜੇ) ਕੁਸੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤ੍ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ (ਬ੍ਯਾਪ੍ਯੋ) ਲਿੱਦਗਆ (ਮਾਨਹੁ) ਮੰ ਨਣਾ ਕਰੋ ਜੀ।
ਅਦਧਕ ਹਰੀਫੀ ਜਾਦਨ; ਭੋਗ ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਯ ਜੋ ਕਰਹੀ॥ ਜੋ ਮਨਮੁਖ (ਪ੍ਰ) ਪ੍ਰਾਈ (ਦਤ੍ਰਯ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ (ਅਦਧਕ) ਬ੍ਹੁਤ੍
(ਹਰੀਫੀ) ਦਪ੍ਆਰੀ (ਜਾਦਨ) ਸਮਝ ਕੇ ਭੋਗ (ਕਰਹੀ) ਕਰਿਾ ਹੈ।
ਹੋ, ਅੰ ਤ੍ ਸਵਾਨ ਕੀ ਦਮਰਤ੍ੁ; ਹਾਥ ਲੇਂ ਡੀ ਕੇ ਮਰਹੀ॥੫੩॥ (ਹੋ) ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਅੰ ਤ੍ ਨੂੰ (ਲੇਂ ਡੀ) ਕਾਇਰ
(coward) (ਕੇ) ਿੇ (ਹਾਥ) ਹਿੱ ਥੋਂ (ਸਵਾਨ) ਕੁਿੱ ਤ੍ੇ (ਕੀ) ਿੀ (ਦਮਰਤ੍ੁ) ਮੌਤ੍ (ਮਰਹੀ) ਮਰਿਾ ਹੈ।
ਬ੍ਾਲ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਾਸ; ਿੇਸ ਿੇਸਨ ਦਤ੍ਰਯ ਆ ਦਹ॥ (ਹਮਾਰੇ) ਿਾਸਨਿਾਸ ਿੇ ਪ੍ਾਸ, ਿੇਸ (ਿੇਸਨ) ਿੇਸਾਂ ਤ੍ੋਂ ਗੁਰਮੁਦਖ
(ਬ੍ਾਲ) ਬ੍ਿੱ ਚੀਆਂ (ਦਤ੍ਰਯਾ) ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ (ਆ ਦਹ) ਆਉਂਿੀਆਂ ਹਨ।
ਮਨ ਬ੍ਾਂਛਤ੍ ਬ੍ਰ ਮਾਂਦਗ; ਜਾਦਨ ਗੁਰ. ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦਹ॥ ਮਨ (ਬ੍ਾਂਛਤ੍) ਇਿੱ ਛਤ੍ (ਬ੍ਰ) ਰ (ਮਾਂਦਗ) ਮੰ ਗਿੀਆਂ ਅਤ੍ੇ
ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਗੁਰ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਸਰੂਪ੍ ਜਾਦਨ ਕੇ ਸੀਸ (ਝੁਕਾ ਦਹ)

ਝੁਕਾਉਂਿੀਆਂ ਮਿੱ ਥਾ ਟੇਕਿੀਆਂ ਹਨ।
ਦਸਿੱ ਖਯ ਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ. ਦਤ੍ਰਯ ਸੁਤ੍ਾ ਜਾਦਨ; ਅਪ੍ਨੇ ਦਚਤ੍ ਧਦਰਯੈ॥ ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੇ ਅਪ੍ਨੇ ਦਚਤ੍ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ੀਚਾਰ (ਧਦਰਯੈ)
ਧਦਰਆ ਹੈ ਦਕ (ਦਸਿੱ ਖਯ) ਦਸਿੱ ਖਾਂ ਿੇ ਬ੍ਿੱ ਦਚਆ ਨੂੰ ਆਪ੍ਨੇ ਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਤ੍ੇ (ਦਤ੍ਰਯ) ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ (ਸੁਤ੍ਾ) ਪ੍ੁਤ੍ਰੀਆਂ ਕਰਕੇ (ਜਾਦਨ)
ਜਾਣਿਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਪ੍ਰ ਬ੍ੇਟੀ ਕੋ, ਬ੍ੇਟੀ ਜਾਨੈ। ਪ੍ਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਕੋ, ਮਾਤ੍ ਬ੍ਖਾਨੈ। ਆਪ੍ਨੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸੋਂ; ਰਤ੍ ਹੋਈ।
ਰਦਹਤ੍ ਾਨ, ਗੁਰ ਕਾ ਦਸੰ ਘ ਸੋਈ॥ ਰਦਹਤ੍ ਬ੍ਦਹਤ੍, ਕਬ੍ਹੂੰ ਨ ਤ੍ਯਾਗੈ। ਸਨਮੁਖ ਲਰੇ, ਨ ਰਣ ਤ੍ੇ ਭਾਗੈ। ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ੍,
ਖਾਲਸਾ ਹਈਏ।

ਸਾਖੀ:- ਇਿੱ ਕ ਦਿਨ ਚੰ ਭੇ ਿਾ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰ ਾਰ ਸਮੇਤ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਸਿੱ ਚੇ ਅਮੋਲਕ ਿਰਸ਼ਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀ ਅਨੰਿਪ੍ੁਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦ ਖੇ ਆਇਆ। ਤ੍ਾਂ ਉਸ ਿੀ ਗੁਰਮੁਦਖ ਸਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰੀ ਨੇ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਸਦਹਤ੍ ਪ੍ਰੇਮ
ਭੇਟਾ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਡੰ ਡਉਤ੍ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ “ਹੇ ਗੁਰਿੇ ਮਾਤ੍ਾ ਗੁਰਿੇ
ਦਪ੍ਤ੍ਾ; ਗੁਰਿੇ

ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰਾ॥ ਜੀ ਿਾਸਨਿਾਸੀ ਿੇ ਦਸਰ ’ਤ੍ੇ ਹਿੱ ਥ ਰਿੱ ਖ ਿੇ ੋ ਜੀ” ਤ੍ਾਂ ਦਿਬ੍ ਦਿਰਸ਼ਟੀ ਿੇ ਿਾਤ੍ੇ,

ਅੰ ਤ੍ਰਜਾਮੀ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਨਮਾਨ

ਜੋਂ, ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਿੇ ਮਿੱ ਥੇ ’ਤ੍ੇ ਤ੍ੀਰ ਰਿੱ ਦਖਆ ਤ੍ੇ ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ “ਹੇ ਗੁਰੂ
49

WWW.GURSEVAK.COM

ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਤ੍ਵਪ੍ਰਸਾਦਿ॥

LEARN SHUDH GURBANI APP

ਦਪ੍ਆਰੀ ਸਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰੀ ਜੀ! ਇਹ ਮਰਯਾਿਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ ਮਿੱ ਥੇ ’ਤ੍ੇ ਤ੍ੀਰ ਰਿੱ ਦਖਆ” ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣ
ਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦ ਚਾਦਰਆ, ਦਕ ਿੰ ਭੀ ਪ੍ਖੰ ਡੀ ਲੁਿੱਚੇ ਸਾਧ ਬ੍ੀਬ੍ੀਆਂ ਿੇ ਦਸਰ ’ਤ੍ੇ ਹਿੱ ਥ ਰਿੱ ਖਣ ਗਏ ਤ੍ਾਂ ਇਨਹਾਂ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਚਾਉਣ ਲਈ
ਇਹ ਕੌ ਤ੍ਕ ਕੀਤ੍ਾ, ਦਸਿੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਸ ਰਦਹਣ ਿੀ ਦਸਿੱ ਦਖਆ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੀ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ।
ਹੋ, ਕਹੁ ਸੁੰ ਿਦਰ ਦਤ੍ਹ ਸਾਥ; ਗ ਨ ਕੈਸੇ ਕਰ ਕਦਰਯੈ॥੫੪॥ (ਹੋ) ਹੇ ਸੁੰ ਿਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤ੍ਮਾ ਜੀ (ਕਹੁ) ਿਸੋ? (ਦਤ੍ਹ)
ਦਤ੍ਨੑਾਂ (ਸਾਥ) ਨਾਲ (ਕੈਸੇ) ਦਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ (ਕਰ) ਕਰਕੇ (ਗ ਨ) ਕੁਸੰਗ (ਕਦਰਯੈ) ਕਰੀਏ?
ਸ਼ੁਭ ਦਸਿੱ ਦਖਆ:- ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਦ ਕਾਰਾਂ ਸਾਕਤ੍ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਚਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਅਪ੍ਣੀ ਬ੍ਾਂਹ ਫੜਾ ਿੇ ੋ ਜੀ,
ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਅਿੱ ਗ ਤ੍ੋਂ ਕਿੱ ਢ ਲੈ ਣ ਗਏ। ਯਥਾ:- ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਿਾ ਿਇਆਲਾ; ਮੋਦਹ ਿੀਨ ਕਉ ਰਾਦਖ ਲੀਆ॥)
ਅਗਦਨ ਸਾਗਰ; ਬ੍ੂਡਤ੍ ਸੰ ਸਾਰਾ॥ ਨਾਨਕ. ਬ੍ਾਹ ਪ੍ਕਦਰ; ਸਦਤ੍ਗੁਦਰ ਦਨਸਤ੍ਾਰਾ॥੪॥੩॥੮॥ ਉਪ੍ਰਕ
ੋ ਤ੍ ਦਸਿੱ ਦਖਆ ਬ੍ਿੱ ਦਚਆਂ
ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ’ਚ ਦਿਿੱ ਤ੍ੀ ਜਾ ੇ। ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ੇ, ਜੇ ਆਪ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ੇਸ ਾ ਕਹੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਸੰਗ ਕਰ, ਮੈ ਤ੍ੈਥੋਂ
ਥੋੜੀ ਮਾਇਆ ਲ ਾਂਗੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨਮੁਦਖ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ੁਰਖ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਤ੍ੇਰੇ ਤ੍ੇ ਮੋਦਹਤ੍ ਹੋ ਦਗਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਸੰਗ
ਕਰ ਨਹੀਂ ਤ੍ਾਂ ਮੈਂ ਆਤ੍ਮ ਹਿੱ ਦਤ੍ਆ ਕਰ ਲ ਾਂਗਾ। ਤ੍ਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਾਦਹਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰ ਤ੍ਰ ਿਾ ਜਾਪ੍ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿੱ ਲਾ
੫ ਜੀ ਅਤ੍ੇ ਮਹਿੱ ਲਾ ੯ ਜੀ ਿੀ ਸ਼ਹੀਿੀ ਚੇਤ੍ੇ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਹਰਨ (run away) ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਪ੍ਰੋਕਤ੍ ਦਸਿੱ ਦਖਆ ਅਨੁਸਾਰ
ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਬ੍ਚਨ ਯਾਿ ਕਰਨੇ, ਦ ਕਾਰ ਤ੍ੇ ਦ ਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪ੍ਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਗ ਾਉਣਾ। ਸ਼ਹੀਿ ਦਸੰ ਘਾਂ
ਦਸੰ ਘਣੀਆਂ ਿੀ ਕੁਰਬ੍ਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਿ ਕਰਨਾ, ਦਕ ਦਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਤ੍ਸੀਹੇ ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰ ਦਸਿੱ ਖੀ ਨਹੀਂ ਦਤ੍ਆਗੀ।
ਇਿੱ ਕ ਾਰ ਿੀ ਘਟਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ੁਦਲਸ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਨੇ ਲੁਕਮਾ ਭੇਸ (undercover) ’ਚ ਿੋ ਬ੍ੰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਕਹਾ ‘ਮੈਨੰ ੂ
ੀਹ

ੀਹ ਡਾਲਰ ਿੇਓ’ ਉਹ ਦ ਕਾਰ ’ਚ ਗਰਸੇ, ਿੋ ਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਿੇ ਦਿਿੱ ਤ੍ੀ। ਤ੍ਾਂ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਨੇ ਿੋਹਾਂ ਿੇ ਹਿੱ ਥਕੜੀਆਂ

(handcuffs) ਲਾ ਕੇ ਦਤ੍ੰ ਨ ਮਹੀਦਨਆਂ ਲਈ ਕੈਿ ਕਰ ਲਏ।
ਬ੍ਿੱ ਚਾ ਬ੍ਿੱ ਚੀ ਧਾਰਦਮਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਆਦਿ ਹਰ ੇਲੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ’ਚ ਪ੍ੂਰੇ ਰਦਹਣ। ਇਿੱ ਕ ਿੂਜੇ ਿੱ ਲ ਦ ਕਾਰ ਦਿਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ
ਨਾ ਿੇਖਣ, ਸਪ੍ਰਸ, ਕੁਸੰਗ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਕ ਿੂਜੇ ਨੂੰ ਜਗਤ੍ ਗੁਰੂ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਬ੍ਿੱ ਚਾ ਬ੍ਿੱ ਚੀ ਸਮਝਣ।
ਅਪ੍ਰਸ ਰਦਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸੇ ਾ ਦਸਮਰਨ ਕਰਨ, ਸੰ ਤ੍ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਸੁੰ ਿਰ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਾਂਗ ਆਪ੍ਣੀਆ ਅਿੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਨੀ ੀਂਆਂ
ਰਿੱ ਖਣ।
ਬ੍ਜਰ ਪ੍ਾਪ੍ ਨ ਉਤ੍ਰਦਨ ਜਾਇ ਕੀਚਦਨ ਗੰ ਗੈ। ਭਾਈ ਸਾਦਹਬ੍ ਭਾਈ ਗੁਰਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- ਜੋ ਜੀ
(ਗੰ ਗੈ) ਧਾਰਦਮਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਭਾ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਜਰ ਪ੍ਾਪ੍ ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਆਦਿਕ ਕਰਮ ਕਰਿੇ ਹਨ। ਉਨੑਾਂ ਿੇ ਮਹਾਂ
ਪ੍ਾਪ੍ ਨਹੀਂ ਉਤ੍ਰਿੇ। ਜੇ ਦਕਸੇ ਕੋਲ ਇਹ ਭੁਲ ਕੁਰਦਹਤ੍ ਹੋ ਜਾ ੇ ਤ੍ਾਂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਹਜ਼ੂਰ ’ਚ ਪ੍ੰ ਜਾਂ ਦਪ੍ਆਦਰਆਂ
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ਿੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਤ੍ਨਖਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ੇ। ਗਲਤ੍ੀ ਕਰਨ ਾਲੇ ਿਾ ਅਦਤ੍ਆਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਕਬ੍ੀਰਾ.
ਜਹਾ ਦਗਆਨੁ. ਤ੍ਹ ਧਰਮੁ ਹੈ; ਜਹਾ ਝੂਠੁ. ਤ੍ਹ ਪ੍ਾਪ੍ੁ॥ ਜਹਾ ਲੋ ਭੁ. ਤ੍ਹ ਕਾਲੁ ਹੈ; ਜਹਾ ਦਖਮਾ. ਤ੍ਹ ਆਦਪ੍॥੧੫੫॥
ਗੁਰਮਦਤ੍; ਦ ਚਹੁ ਿੁਰਮਦਤ੍ ਖੋ ੈ॥ ਸਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰਮਦਤ੍ ਧਾਰ ਕੇ ਦਰਿੇ ਦ ਚਹੁ ਿੁਰਮਦਤ੍ (ਖੋ ੈ) ਨਾਸ ਕਰੇ। ਇਉਂ ਸ਼ਾਦਹ
ਸ਼ਹਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੀ ਹੋਈ ਰਦਹਤ੍ ’ਚ ਰਦਹਣ ਨਾਲ ਦ ਕਾਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਗਿੇ। ਯਥਾ:ਰਹਤ੍ ਰਹਤ੍; ਰਦਹ ਜਾਦਹ ਦਬ੍ਕਾਰਾ॥ ਗੁਰ ਪ੍ੂਰੇ ਕੈ; ਸਬ੍ਦਿ ਅਪ੍ਾਰਾ॥) ਰਦਹਣੀ ਰਹੈ ਸੋਈ ਦਸਖ ਮੇਰਾ। ਓਹੁ ਠਾਕੁਰੁ; ਮੈ
ਉਸ ਕਾ ਚੇਰਾ।

11.

ਜਤ੍ੁ:ਪ੍ੋਲਾ ਬ੍ੋਲੋ- ਜਤ੍ੁ ਪ੍ਾਹਾਰਾ; ਧੀਰਜੁ ਸੁਦਨਆਰੁ॥ ਗੁਰਮੁਦਖ ਜੀ ਨ ਰੂਪ੍ੀ ਗਦਹਣਾ ਬ੍ਨਾਉਣ ਲਈ,

ਦ ਸ਼ੇ ਅਉਗੁਣਾਂ ਤ੍ੋਂ ੧ਜਤ੍ੁ ਰਿੱ ਖਣਾ (ਪ੍ਾਹਾਰਾ) ਭਿੱ ਠੀ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ੨ਧੀਰਜੁ ਰੂਪ੍ੀ ਸੁਦਨਆਰਾ ਹੈ।
੧

ਜਤ੍:- ਇੰ ਦਿਰਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬ੍ੂ ’ਚ ਰਿੱ ਖਣਾ ਭਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਿਤ੍ਾਂ ਿਾ ਦਤ੍ਆਗ ਕਰਨਾ। ਨੌਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਿੇ ਦ ਸ਼ੇ ਤ੍ੋਂ

ਦਨਰਲੇ ਪ੍ ਰਦਹਣਾ। ਦ ਸ਼ਾ ਨੌਂ ਪ੍ਰਕਾਰ:- ੧ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ ਰੂਪ੍ ਨ ਿੇਖਿੇ; ਗੁਰਮੁਦਖ ਸੰ ਤ੍ ਮਹੰ ਤ੍। ੨ਸਰ ਣ ੩ਦਸਮਰਨ ੪ਕੀਰਤ੍ੀ,
੫

ਦਚਤ੍ ਨ ੬ਬ੍ਾਤ੍ ਇਕੰ ਤ੍। ੭ਦਿਰੜ ਸੰ ਕਲਪ੍ ੮ਪ੍ਰਯਤ੍ਨ ਤ੍ਨ; ੯ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਨੌਂ ਕਹੰ ਤ੍। ੧ਪ੍ਰਾਇਆ ਰੂਪ੍ ਤ੍ਿੱ ਕਣਾ। ੨ਦ ਕਾਰ ਿੀਆਂ

ਗਿੱ ਲਾਂ ਸੁਨਣੀਆਂ, ੩ਪ੍ਰਾਏ ਸਰੂਪ੍ ਨੂੰ ਯਾਿ ਕਰਨਾ, ੪ਸਰੂਪ੍ ਿੀ ਮਦਹਮਾ ਕਰਨੀ, ੫ਸਰੂਪ੍ ਨੂੰ ਦਚਤ੍ ਣਾ, ੬ਇਕਾਂਤ੍ ਹੋ ਕੇ
ਦ ਕਾਰੀ ਗਿੱ ਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ੭ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ੀ ਲਈ ਪ੍ਿੱ ਕਾ ਸੰ ਕਲਪ੍ ਕਰ ਲੈ ਣਾ, ੮ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ੀ ਲਈ (ਪ੍ਰ+ਯਤ੍ਨ) (ਪ੍ਰ) ਦ ਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ
ਯਤ੍ਨ ਕਰਨਾ, ੯ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ੀ ਕਰ ਲੈ ਣੀ। ਸੋ ਦਛਅ ਜਤ੍ੀ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬ੍ੰ ਿਾ॥ ਦਕਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮਦਤ੍ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਂ
ਪ੍ਰਕਾਰ ਿੇ ਦ ਸ਼ੇ, ਸਮੂਹ ਮੰ ਿ ਸੰ ਕਲਪ੍ਾਂ ਨੂੰ ਦਜਿੱ ਤ੍ਣ ਾਲਾ ਹੀ ਜਤ੍ੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਣੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਤ੍ੋਂ ਦਬ੍ਨਾ, ਿੱ ਡੀ ਨੂੰ ਮਾਤ੍ਾ ਸਮਾਨ,
ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਧੀ, ਬ੍ਰਾਬ੍ਰ ਨੂੰ ਭੈਣ ਸਮਝਣਾ। ਦਜਹੜੀ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਿੂਸਰੇ ਬ੍ੰ ਿੇ ਿੱ ਲ ਨ ਿੇਖੇ, ਉਹ ਭੀ ਗੁਰਮੁਦਖ ਸਤ੍ੀ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ।
ਯਥਾ:- ਸਹ ਕੀ ਸਾਰ; ਸੁਹਾਗਦਨ ਜਾਨੈ॥ ਤ੍ਦਜ ਅਦਭਮਾਨੁ; ਸੁਖ ਰਲੀਆ ਮਾਨੈ॥ ਤ੍ਨੁ ਮਨੁ ਿੇਇ; ਨ ਅੰ ਤ੍ਰੁ ਰਾਖੈ॥ ਅ ਰਾ
ਿੇਦਖ ਨ ਸੁਨੈ ਅਭਾਖੈ॥੧॥ ਉਹ ਦਗਰਹਸਤ੍ੀ ਭੀ ਜਤ੍ੀ ਮੰ ਦਨਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਜੋ:- ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤ੍ੀ ਹੋਇ; ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ. ਧੀ ਭੈਣ
ਖਾਣੈ। ਾਲੇ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚੇ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਬ੍ਚਨ ਕਮਾ ੇ। ਜੇ ਪ੍ਤ੍ੀ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਘਰਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਸੰਗ ਕਰੇ ਤ੍ਾਂ ਭੀ ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ ਇਸਤ੍ਰੀ
ਸਤ੍ ਰਿੱ ਖੇ, ਉਸ ਿੀ ਰੀਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰ ਪ੍ੁਰਖ ਿਾ ਕੁਸੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਯਥਾ:- ਜੇ ਦਪ੍ਰ. ਬ੍ਹੁ ਘਰੁ ਹੰ ਢਣਾ; ਸਤ੍ੁ ਰਖੈ ਨਾਰੇ। ਜੇ
ਪ੍ਤ੍ਨੀ ਕੁਸੰਗੀ ਹੋ ਜਾ ੇ ਤ੍ਾਂ ਪ੍ਤ੍ੀ ਭੀ ਜਤ੍ ’ਚ ਪ੍ਰਪ੍ਿੱਕ ਰਹੇ।
੨

ਧੀਰਜੁ:- ਬ੍ਾਣੀ ਗੁਰੂ. ਗੁਰੂ ਹੈ ਬ੍ਾਣੀ; ਦ ਦਚ ਬ੍ਾਣੀ. ਅੰ ਦਮਰਤ੍ੁ ਸਾਰੇ॥ ਗੁਰੁਬ੍ਾਣੀ ਕਹੈ. ਸੇ ਕੁ ਜਨੁ ਮਾਨੈ; ਪ੍ਰਤ੍ਦਖ

ਗੁਰੂ ਦਨਸਤ੍ਾਰੇ॥੫॥)

ਾਹੁ

ਾਹੁ ਬ੍ਾਣੀ ਦਨਰੰ ਕਾਰ ਹੈ; ਦਤ੍ਸੁ ਜੇ ਡੁ ਅ ਰੁ ਨ ਕੋਇ॥) ਹਰਖ ਸੋਗ ਜਾ ਕੈ ਨਹੀ; ਬ੍ੈਰੀ

ਮੀਤ੍ ਸਮਾਨ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ. ਸੁਦਨ ਰੇ ਮਨਾ; ਮੁਕਦਤ੍ ਤ੍ਾਦਹ ਤ੍ੈ ਜਾਨ॥੧੫॥ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਿੱ ਗੋ ਜੁਿੱ ਗ ਅਟਿੱ ਲ ਗੁਰਤ੍ਾਗਿੱ ਿੀ
ਦਬ੍ਰਾਜਮਾਨ, ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਭਗ ਾਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਅਿੱ ਖਰ ਅਿੱ ਖਰ ਨੂੰ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ੍ ਮੰ ਨਣਾ, ਪ੍ੂਰਨ
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ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ’ਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰ ਦਨੰਿਾ ਦਤ੍ਆਗਣੀ, ਦਡਆਈ ਿੀ ਇਿੱ ਛਾ ਦਤ੍ਆਗਣੀ, ਪ੍ੂਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ
ਦਡਆਈ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਕਰਣੀ। ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਆਪ੍ ਕਮਾ ਕੇ, ਅਿੱ ਗੇ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਣੇ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ, ਦਸਰ ਧਨ ਜਾਇਿਾਿ
ਪ੍ਦਰ ਾਰ ਸਰ ੰ ਸ ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਤ੍ੋਂ ਕੁਰਬ੍ਾਣ ਕਰਕੇ, ਹੰ ਗਤ੍ਾ ਦਤ੍ਆਗਣੀ ਜੀ। ਪ੍ਰ ਘਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਤ੍ੇ ਪ੍ਰ ਇਸਤ੍ਰੀ
ਨਾ ਿੇਖਣੀ। ਯਥਾ:- ਿੇਦਖ ਪ੍ਰਾਈਆ ਚੰ ਗੀਆ ਮਾ ਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੈ॥) ਮੈ ਨੀਰੇ. ਅਦਨਕ ਭੋਜਨ ਬ੍ਹੁ ਦਬ੍ੰ ਜਨ; ਦਤ੍ਨ
ਦਸਉ. ਦਿਰਸਦਟ ਨ ਕਰੈ ਰੁਚਾਂਗੈ ॥) ਗੁਰਮੁਦਖ; ਰਾਗ ਸੁਆਿ ਅਨ ਦਤ੍ਆਗੇ॥
ਅਪ੍ਣੀ ਤ੍ਲੀ ’ਤ੍ੇ ਸੀਸ ਰਿੱ ਖ ਕੇ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਾਲੇ , ਪ੍ੂਰਨ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਿੀ ਪ੍ਾਉਣ
ਾਲੇ , ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਧੰ ਨ ਧੰ ਨ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਿੀਪ੍ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਧੀਰਜਧਾਰੀ, ਦਨਰੰ ਕਾਰੀ, ਦਨਰਦਬ੍ਕਾਰੀ ਮਹਾਨ ਯੋਦਧਆਂ ਿੇ ਯੋਧੇ
ਹਨ ਜੀ। ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਜੀ ਨੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਤ੍ੋਂ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਿੀ ਿਾਦਤ੍, ਨਾਮ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ, ਸ਼ਸ਼ਤ੍ਰ ਦ ਿੱ ਦਿਆਂ,
ਅਨੇਕ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਿੀ ਿਾਦਤ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਜੀ।
ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਅਰਜਨਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਉੱਬ੍ਲਿੀ
ਿੇਗ ’ਚ ਦਬ੍ਠਾਏ, ਤ੍ਿੱ ਤ੍ੀ ਤ੍ ੀ ’ਤ੍ੇ ਖੜਹੇ ਕੀਤ੍ੇ ਜੀ। ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਧੀਰਜ ਰਿੱ ਦਖਆ। ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ
ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿਾ ਹੁਕਮ ਦਮਿੱ ਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰ ਦਨਆ। ਯਥਾ:- ਡੋਲਨ ਤ੍ੇ ਚੂਕਾ; ਠਹਰਾਇਆ॥
ਸਦਤ੍ ਮਾਦਹ ਲੇ ਸਦਤ੍ ਸਮਾਇਆ॥੧॥ ਤ੍ਥਾ:- ਤ੍ੇਰਾ ਕੀਆ; ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ॥ ਹਦਰ ਨਾਮੁ ਪ੍ਿਾਰਥੁ; ਨਾਨਕੁ
ਮਾਂਗੈ॥੨॥੪੨॥੯੩॥ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਆਦਗਆਕਾਰੀ ਪ੍ਤ੍ੀ ਰਤ੍ਾ, ਧੀਰਜਧਾਰੀ ਾਈਫ਼ ਬ੍ਣੇ ਜੀ।
ਹੋਰ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਸ਼ਹੀਿ ਦਸੰ ਘ ਦਸੰ ਘਣੀਆਂ ਨੇ ਭੀ ਧੀਰਜ ਧਾਰ ਕੇ, ਦਸਿੱ ਖੀ ਕਮਾਈ। ਦਜ ੇਂ ਗੁਰਮੁਦਖ ਭਾਈ ਮਤ੍ੀਿਾਸ ਜੀ ਨੇ
ਜਗੀਰਾਂ, ਬ੍ੇਗਮਾਂ ਿੇ ਲਾਲਚ ਦਤ੍ਆਗ ਕੇ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਸਨਮੁਖ ਸ਼ਹੀਿੀ ਦਿਤ੍ੀ। ਚਾਲੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਰੀ
ਅਨੰਿਪ੍ੁਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦ ਖੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱ ਤ੍ ਮਹੀਨੇ ਭੁਿੱ ਖ ਉਨੀਂਿਰਾ ਸਹਾਰ ਕੇ, ਸਰੀ ਚਮਕੌ ਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦ ਖੇ ਸ਼ਹੀਿੀ ਦਿਤ੍ੀ
ਆਦਿ। ਯਥਾ:- ਸਵੈਯਾ॥ ਿੇਹ ਦਸ ਾ ਬ੍ਰ ਮੋਦਹ ਇਹੈ, ਸੁਭ ਕਰਮਨ ਤ੍ੇ ਕਬ੍ਹੂੰ ਨ ਟਰੋਂ॥ ਨ ਡਰੋਂ, ਅਦਰ ਸੋਂ, ਜਬ੍ ਜਾਇ
ਲਰੋਂ, ਦਨਸਚੈ ਕਰ ਆਪ੍ਨੀ ਜੀਤ੍ ਕਰੋਂ॥ ਅਰੁ ਦਸਖ ਹੌਂ ਆਪ੍ਨੇ ਹੀ ਮਨ ਕੌ , ਇਹ ਲਾਲਚ, ਹਉਂ ਗੁਨ ਤ੍ਉ ਉਚਰੋਂ॥ ਜਬ੍
ਆ ਕੀ ਅਉਧ ਦਨਿਾਨ ਬ੍ਨੈ, ਅਦਤ੍ ਹੀ ਰਨ ਮੈ ਤ੍ਬ੍ ਜੂਝ ਮਰੋਂ॥੨੩੧॥
ਦਜਥੇ ਭੀ ਦ ਸ਼ੇ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਹੋ ੇ ਉੱਥੇ ਜਤ੍ ਧੀਰਜ ਰਿੱ ਖਣਾ ਭਾ

ਦ ਸ਼ੇ ਮਾਇਆ ਨਾਗਣੀ ਤ੍ੋਂ ਦਨਰਲੇ ਪ੍ ਰਦਹ ਕੇ

ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱ ਚੇ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਦਧਆਨ ’ਚ ਇਸਦਥਿੱ ਤ੍ ਰਿੱ ਖਣਾ। ਯਥਾ:- ਧੀਰਜ ਧਾਮ ਬ੍ਨਾਇ ਇਹੈ ਤ੍ਨ; ਬ੍ੁਦਧ ਸੁ ਿੀਪ੍ਕ
ਦਜਉ ਉਜੀਆਰੈ॥ ਜੇ ਕੋਈ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਕਹੇ “how are you mister?” ਤ੍ਾਂ ਅਿੱ ਗੋਂ ਕਦਹਣਾ “You are my sister” ਜੇ ਕੋਈ
ਜੁਆਨ ਬ੍ੰ ਿਾ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਨੂੰ ਕਹੇ “You are my friend ” ਤ੍ਾਂ ਅਿੱ ਗੋਂ ਕਹੇ “NO! you are ਭਦਰੰ ਡ (wasp). You are
snake. ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਰਿੱ ਖ ਟੇਕ। ਬ੍ਣ ਜਾ ਸਾਊ ਨੇਕ” ਜੇ ਕੋਈ ਬ੍ੈਡ ਬ੍ੰ ਿਾ ਕਹੇ “ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬ੍ੈਡ ਬ੍ਣ,
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ਨਹੀਂ ਤ੍ਾਂ ਮੈਂ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰਾਂਗਾ।“ ਤ੍ਾਂ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਘਬ੍ਰਾਏ ਨਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੇ “ਸਾਦਰਆਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਦਜਹੜਾ ਬ੍ੈਡ
ਕਰੈਕਟਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਾ, ਉਹ ਗ਼ਲਤ੍ ਹੈ। ਜੇ ਤ੍ੂੰ ਮੇਰੇ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰੇਂਗਾ, ਇਹ ਘੋਰ ਦਭਆਨਕ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਪ੍ੂਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ
ਿਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ।” ਯਥਾ:- ਆਦਪ੍ ਮਰੈ; ਅ ਰਾ ਨਹ ਮਾਰੀ॥੩॥) ਗੁਰ ਨਾਨਕਿੇ ; ਗੋਦ ੰ ਿ ਰੂਪ੍॥੮॥੧॥ ਿਾ ਜਾਪ੍ ਕਰੇ,
ਦਮਿੱ ਠਾ ਬ੍ੋਲੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬ੍ੰ ਿਾ ਜਾਂ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਕਹੇ “ਤ੍ੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬ੍ੈਡ ਕਰਮ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤ੍ਾਂ ਮੈਂ ਆਤ੍ਮਘਾਤ੍ ਕਰਾਂਗਾ,ਕਰਾਂਗੀ”
ਤ੍ਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚਾ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਆਤ੍ਮਘਾਤ੍ੀ; ਹੈ ਜਗਤ੍ੁ ਕਸਾਈ॥

ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਸਿੱ ਚਨ ਸਿੱ ਚ ਜੀ ਿੀ:- ਹਰੀਪ੍ੁਰ ਿਾ ਰਾਜਾ ਪ੍ਦਰ ਾਰ ਸਮੇਤ੍ ਸਰੀ ਗੋਇੰਿ ਾਲ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦ ਖੇ
ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਅਮਰਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਸੁੰ ਿਰ ਗੁਰਮੁਦਖ ਿਰਸਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਏ। ਜਿੋਂ
ਰਾਜਾ ਪ੍ਦਰ ਾਰ ਸਮੇਤ੍ ਮਿੱ ਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ ਤ੍ਾਂ ਉਸ ਿੀ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦਨਆਣੇ ਪ੍ੁਣੇ ’ਚ ਘੁੰ ਢ ਕਿੱ ਢ ਦਲਆ। ਿਇਆਲ
ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਬ੍ਚਨ ਕੀਤ੍ੇ “ਹੇ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਜੀ! ਗੁਰੂ ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਜੀ ਕੋਲ ਘੁੰ ਢ ਨਹੀਂ ਕਿੱ ਢੀਿਾ”। ਯਥਾ:- ਰਹੁ ਰਹੁ ਰੀ
ਬ੍ਹੁਰੀਆ; ਘੂੰ ਘਟੁ. ਦਜਦਨ ਕਾਢੈ॥ ਅੰ ਤ੍ ਕੀ ਬ੍ਾਰ; ਲਹੈਗੀ ਨ ਆਢੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਇਿੱ ਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਸਿੱ ਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੰ ਗਲ਼ ’ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਲਿੱਕੜਾ ਲੈ ਕੇ
ਆਉਂਿੇ ਸਨ। ਸਿਾ ਹੀ ਸਾਿੇ ਦਲਬ੍ਾਸ ’ਚ ਰਦਹੰ ਿੇ ਅਤ੍ੇ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਹੀ ਘਿੱ ਟ ਬ੍ੋਲਿੇ, ਹਰ ੇਲੇ ਸਿੱ ਚਨ ਸਿੱ ਚ ਸਿੱ ਚਨ ਸਿੱ ਚ ਜਪ੍ਿੇ
ਰਦਹੰ ਿੇ। ਤ੍ਾਂ ਸੰ ਗਤ੍ਾਂ ਨੇ ਉਨੑਾਂ ਿਾ ਨਾਮ ਸਿੱ ਚਨ ਸਿੱ ਚ ਹੀ ਰਿੱ ਖ ਦਿਤ੍ਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ੁਿੱ ਛਿਾ ਦਕ ਸਿੱ ਚਨ ਸਿੱ ਚ ਦਕਉਂ ਜਪ੍ਿੇ ਹੋਂ? ਤ੍ਾਂ
ਦਨੰਮਰਤ੍ਾ ਸਦਹਤ੍ ਕਦਹੰ ਿੇ “ਿਾਸਨਿਾਸ ਿੇ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਅਮਰਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਸਿੱ ਦਚਆਂ ਤ੍ੋਂ ਸਿੱ ਚੇ ਹਨ। ਕੋਦਟ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡਾਂ
’ਚ ਉਨੑਾਂ ਰਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਸਰੂਪ੍ ਹਨ” ਯਥਾ:- ਪ੍ੀਯੂ ਿਾਿੇ ਜੇਦ ਹਾ; ਪ੍ੋਤ੍ਾ
ਪ੍ਰ ਾਣੁ॥ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖ ਉਨੑਾਂ ਿੇ ਿਰਸਨ ਕਰਕੇ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਦਜ਼ਆਿਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਿੇ।
ਹਰੀਪ੍ੁਰ ਿੀ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਸਿੱ ਚਨ ਸਿੱ ਚ ਜੀ ਿੇ ਸੁੰ ਿਰ ਨ ਾ ਦਨਰੋਆ ਸਰੂਪ੍ ਨੂੰ ਿੇਖ ਕੇ ਦ ਕਾਰ ’ਚ ਪ੍ਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਤ੍ਾਂ
ਜੰ ਗਲ ’ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਿੱ ਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਿੱ ਚਨ ਸਿੱ ਚ ਜੀ ਜੰ ਗਲ ’ਚੋਂ ਲਿੱਕੜਾਂ ਲੈ ਣ ਗਏ ਤ੍ਾਂ ਉਹ ਦ ਕਾਰ ’ਚ ਅੰ ਨੀ ਰਾਣੀ
ਦਪ੍ਛੋਂ ਆ ਕੇ ਚੁੰ ਬ੍ੜ ਕੇ ਕਰੂੜ (scratching) ਮਾਰਨ ਲਿੱਗ ਗਈ। ਭਾਈ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਚਲਾ
ਕੇ ਸੁਿੱ ਟ ਦਿਿੱ ਤ੍ੀ। ਭਾਈ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਜਲਿੀ ਜਲਿੀ ਲਿੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਾਦਪ੍ਸ ਆ ਗਏ। ਤ੍ਾਂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਿਰਸਨ
ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ “ਹੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ! ਿਾਸਨਿਸ ਜੰ ਗਲ਼ ’ਚ ਲਿੱਕੜਾਂ ਇਕਿੱ ਠੀਆਂ ਕਰ ਦਰਹਾ ਸੀ, ਤ੍ਾਂ ਇਿੱ ਕ
ਬ੍ਲਾਅ ਆ ਕੇ ਚੁੰ ਬ੍ੜ ਗਈ। ਿਾਸਨਿਾਸ ਉਸ ਕੋਲੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਛੁਿੱ ਟ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਿੁਬ੍ਾਰਾ ਿਾਸਨਿਾਸ ਉਸ ਪ੍ਾਸੇ
ਲਿੱਕੜਾਂ ਲੈ ਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ੇਗਾ”। ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਕਹਾ “ਦਕ ਉਹ ਹਰੀਪ੍ੁਰ ਿੇ ਰਾਜੇ ਿੀ ਕਮਲ਼ੀ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਕਿੱ ਲ ਨੂੰ ਜਿੋਂ
ਆਪ੍ ਜੀ ਉਧਰ ਲਿੱਕੜਾਂ ਲੈ ਣ ਜਾ ੋਗੇ ਤ੍ਾਂ ਇਹ ਖੜਾਂ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਜਿੋਂ ਉਹ ਆਪ੍ ਜੀ ਿੱ ਲ ਆ ੇਗੀ ਤ੍ਾਂ ਉਸ ਿੇ ਮਿੱ ਥੇ ’ਚ
ਖੜਾਂ ਮਾਰਨੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਿੱ ਧ ਬ੍ੁਿੱ ਧ ਆ ਜਾ ੇਗੀ”।
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ਇ ੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੋਂ ਰਿੱ ਬ੍ ਭਾਈ ਸਿੱ ਚਨ ਸਿੱ ਚ ਜੀ ਜੰ ਗਲ ’ਚੋਂ ਲਿੱਕੜਾਂ ਲੈ ਣ ਗਏ ਤ੍ਾਂ ਉਹ ਕਮਲ਼ੀ ਰਾਣੀ, ਉਨੑਾਂ ਿੱ ਲ
ਿਾਉੜ ਕੇ ਆਈ, ਤ੍ਾਂ ਭਾਈ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਿੇ ਮਿੱ ਥੇ ’ਚ ਖੜਾਂ ਮਾਰੀ। ਮਿੱ ਥੇ ’ਚੋਂ ਖ਼ੂਨ ਦਨਕਦਲਆ ਤ੍ੇ ਸਰੀਰ ਿੀ ਸੁਿੱ ਧ
ਹੋ ਗਈ। ਆਪ੍ਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰ ਕੋਚ ਕੇ ਬ੍ੈਠ ਗਈ ਅਤ੍ੇ ਦਕਹਾ “ਹੇ ਦਸਖਾ! ਿਾਸੀ ਨੂੰ ਬ੍ਸਤ੍ਰ ਦਿਉ” ਭਾਈ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਢਕਨ ਲਈ ਖੇਸ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ। ਤ੍ਾਂ ਭਾਈ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਨਾਲ ਸਦਤ੍ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਿੇ ਚਰਨਾਂ ’ਚ ਆ ਗਈ।
ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਦਤ੍ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਿਰੀ ਨਿਦਰ ਦਨਹਾਲ॥

ਾਲੀ ਦਨਗਾ ੑ ਨਾਲ ਦਨਹਾਲ ਦਨਹਾਲ ਦਨਹਾਲ

ਕਰਕੇ ਉਨੑਾਂ ਿੋਹਾਂ ਿਾ ਦ ਆਹ ਕਰ ਦਿਤ੍ਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖੀ ਿੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮੰ ਜੀ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੀ। ਉਨੑਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ
ਅਨੇਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤ੍ਾਦਰਆ ਜੀ।
ਅਹਰਦਣ ਮਦਤ੍; ੇਿੁ ਹਥੀਆਰੁ॥ (ਅਹਰਦਣ) ਭਾਰਾ ਲੋ ਹਾ, ਦਜਸ ਉਪ੍ਰ ਲੋ ਹਾ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਲੋ ਹਾਰ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ
ਕੁਿੱ ਟਿਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਉਹ ਦਹਿੱ ਲਿਾ, ਡੋਲਿਾ ਨਹੀਂ। ਇਉਂ (ਮਦਤ੍) ਬ੍ੁਿੱ ਧੀ ਨੂੰ ਅਹਰਦਣ

ਾਂਗ ਅਚਿੱ ਲ ਰਿੱ ਖਣਾ, ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ

ਨਾਮ ਜਪ੍ ਜਪ੍ਾ ਕੇ ਦ ਸ਼ੇ ਅਉਗੁਣਾਂ ’ਚ ਬ੍ੁਿੱ ਧੀ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨ ਿੇ ੇ। ਯਥਾ:- ਹਸਤ੍ੀ ਦਸਦਰ ਦਜਉ ਅੰ ਕਸੁ ਹੈ; ਅਹਰਦਣ ਦਜਉ
ਦਸਰੁ ਿੇਇ॥ ਦਜ ੇਂ ਲੋ ਹਾਰ ਅਹਰਦਣ ਉਪ੍ਰ ਲੋ ਹਾ ਕੁਿੱ ਟਿਾ ਹੈ, ਇਉਂ ( ੇਿੁ) ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨ ਿੇ (ਹਥੀਆਰੁ) ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ
ਕੁਿੱ ਟ ਕੇ ਬ੍ੁਿੱ ਧੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਦਤ੍, ਦਨਰਗੁਨ ਸਰਗੁਨ ਿੀ ਏਕਤ੍ਾ ਿੇ ਦਗਆਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਕਰੇ। ਯਥਾ:- ਕੂਟਨੁ ਸੋਇ; ਜੁ ਮਨ
ਕਉ ਕੂਟੈ॥ ਮਨ ਕੂਟੈ; ਤ੍ਉ ਜਮ ਤ੍ੇ ਛੂਟੈ॥ ਕੁਦਟ ਕੁਦਟ ਮਨੁ; ਕਸ ਟੀ ਲਾ ੈ॥ ਸੋ ਕੂਟਨੁ; ਮੁਕਦਤ੍ ਬ੍ਹੁ ਪ੍ਾ ੈ॥੧॥) ਗੁਰਮਦਤ੍
ਮਦਤ੍ ਅਚਲੁ ਹੈ; ਚਲਾਇ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ॥
ਖਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਖਲਾਂ ਿਾ ਅਰਥ ਮੂਰਖਾਂ ਹੈ। ਖਿੱ ਲਾ- ਭਉ ਖਲਾ; ਅਗਦਨ ਤ੍ਪ੍ ਤ੍ਾਉ॥ ਦਜ ੇਂ ਅਿੱ ਗ ਭਖਾਉਣ ਾਸਤ੍ੇ
ਸੁਦਨਆਰ ਕੋਲ਼ ਚਮੜੇ ਿੀ ਧੌਂਕਣੀ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ, ਦਤ੍ ੇਂ ਸਿੱ ਚੇ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ (ਭਉ) ਭੈ ਧਾਰਨ ਰੂਪ੍ (ਖਲਾ) ਧੌਂਕਣੀ ਬ੍ਣਾਉਣਾ
ਕਰੇ। ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਦਸਮਰਨ ਗੁਰ ਸੇ ਾ ਤ੍ਪ੍ਾਂ ਦਸਦਰ; ਤ੍ਪ੍ੁ ਸਾਰੁ॥ ਰੂਪ੍ੀ ਤ੍ਪ੍ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅਗਦਨ ਿਾ (ਤ੍ਾਉ) ਤ੍ਾਉਣਾ,
ਸੇਕ ਿੇਣਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਭੈ ਤ੍ਦਨ ਅਗਦਨ ਭਖੈ; ਭੈ ਨਾਦਲ॥) ਦਬ੍ਨੁ ਭੈ ਭਗਤ੍ੀ; ਤ੍ਰਨੁ ਕੈਸੇ॥) ਦਜਨਾ ਭਉ. ਦਤ੍ਨੑ ਨਾਦਹ ਭਉ;
ਮੁਚੁ ਭਉ. ਦਨਭਦ ਆਹ॥ ਨਾਨਕ. ਏਹੁ ਪ੍ਟੰ ਤ੍ਰਾ; ਦਤ੍ਤ੍ੁ ਿੀਬ੍ਾਦਣ ਗਇਆਹ॥
ਦਤ੍ਤ੍ੁ ਿਰਦਮਆਨਾ- ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ; ਅੰ ਦਮਰਤ੍ੁ ਦਤ੍ਤ੍ੁ ਢਾਦਲ॥ ਦਜ ੇਂ ਸੋਨਾ ਢਾਲਣ ਲਈ (ਭਾਂਡਾ) ਕੁਠਾਰੀ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ, ਦਤ੍ ੇਂ
ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿਾ (ਭਾਉ) ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ੍ (ਭਾਂਡਾ) ਕੁਠਾਰੀ ਹੈ। (ਦਤ੍ਤ੍ੁ) ਦਤ੍ਸ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ੍ ਕੁਠਾਰੀ ’ਚ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ੁ (ਢਾਦਲ) ਢਾਲਣਾ
ਕਰੇ ਜੀ। ਅੰ ਦਮਰਤ੍ੁ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਕਰਕੇ, (ਅੰ +ਦਮਰਤ੍ੁ) (ਦਮਰਤ੍ੁ) ਮੌਤ੍ ਤ੍ੋਂ (ਅੰ ) ਰਦਹਤ੍ ਅਮਰ ਹੋਣਾ ਕਰੇ, ਦਮਿੱ ਠਾ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਰਸ ਭੀ
ਭੀ ਕੇ ਰਿੱ ਜਣਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਅੰ ਦਮਰਤ੍ੁ ਪ੍ੀ ੈ; ਅਮਰੁ ਸੋ ਹੋਇ॥ ਤ੍ਥਾ:- ਪ੍ੀ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ੁ ਆਘਾਦਨਆ; ਗੁਦਰ. ਅਮਰ
ਕਰਾਇਆ॥੨॥
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ਘੜੀਐ ਸਬ੍ਿੁ; ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ॥ ਟਕਸਾਲ ਉਹ ਜਗਾ ੑ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ, ਦਜਿੱ ਥੇ ਸਰਕਾਰ ਿੱ ਲੋਂ ਦਸਿੱ ਕੇ (currency/coins) ਘੜੇ
ਜਾਂਿੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਜੀ ਿੀ ਅਤ੍ੀ ਦਪ੍ਆਰੀ ਸਾਧਸੰ ਗਤ੍ ਜੀ ਰੂਪ੍ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ ’ਚ
ਗੁਰ ਸਬ੍ਿੁ ਿੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੁਿੱ ਧ ਮਨ ਨੂੰ (ਘੜੀਐ) ਘੜੀਏ, ਬ੍ਾਰਾਂ ੰ ਨੀ ਿੇ ਸੁਿੱ ਧ ਸੋਨੇ ਾਂਗ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਿੱ ਧ ਕਰੀਏ,
ਗੁਰਮੁਦਖ ਬ੍ਣਾਈਏ। ਯਥਾ:- ਚਰਣ ਚਰਣ ਚਰਣ ਗੁਰ ਸੇ ੇ; ਅਘੜੁ ਘਦੜਓ. ਰਸੁ ਪ੍ਾਇਆ ਥਾ॥) ਗੁਰਮੁਦਖ; ਬ੍ਾਣੀ
ਅਘੜੁ. ਘੜਾ ੈ॥
ਦਜਨ ਕਉ ਨਿਦਰ ਕਰਮੁ; ਦਤ੍ਨ ਕਾਰ॥ (ਦਜਨ) ਦਜਨੑਾਂ (ਕਉ) ਨੂੰ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਅਪ੍ਣੀ ਕਰਮੁ ਬ੍ਖ਼ਦਸ਼ਸ਼ ਿੀ ਅੰ ਦਮਰਤ੍
(ਨਿਦਰ) ਦਿਰਸਟੀ ਕਰਿੇ ਹਨ, (ਦਤ੍ਨ) ਦਤ੍ਨੑਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤ੍ੀ ਿੀ ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚੀ ਕਾਰ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਿੇ ਹਨ।
ਨਾਨਕ ਨਿਰੀ ਨਿਦਰ ਦਨਹਾਲ॥੩੮॥ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- ਦਜਨੑਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ’ਤ੍ੇ

(ਨਿਰੀ) ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਅਪ੍ਣੀ ਦਕਰਪ੍ਾ ਿੀ (ਨਿਦਰ) ਦਿਰਸਟੀ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਦਤ੍ਨੑਾਂ ਨੂੰ (ਦਨ+ਹਾਲ) (ਹਾਲ) ਿੁਿੱ ਖ ਤ੍ੋਂ (ਦਨ)
ਰਦਹਤ੍ ਕਰਕੇ (ਦਨਹਾਲ) ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਿੇ ਹਨ ਜੀ॥੩੮॥

12. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ; ਦਬ੍ਦਖਆ ਪ੍ਰਹਰੈ॥ ਮਨ ਕੀ ਬ੍ਾਸਨਾ; ਮਨ ਤ੍ੇ ਟਰੈ॥ (ਗੁਰ+ਪ੍ਰਸਾਦਿ)
(ਗੁਰ) ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ, ਦ ਸਮਾਿ ਦਨਰੋਲ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ ਅਗਮ ਅਪ੍ਾਰ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ੍ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚੀ ਅਨਤ੍ ਕਲਾ ਾਨ (ਪ੍ਰਸਾਦਿ) ਦਕਰਪ੍ਾ ਹੀ ਦਕਰਪ੍ਾ ਨਾਲ, (ਦਬ੍ਦਖਆ) ਜ਼ਦਹਰ ਮਾਇਆ
ਦ ਸ਼ੇ ਆਪ੍ਣੇ ਮਨ ਤ੍ਨ ਤ੍ੋਂ (ਪ੍ਰਹਰੈ) ਿੂਰ ਕੀਤ੍ੇ ਹੋਣ, ਹੋਰਨਾਂ ਿੇ (ਦਬ੍ਦਖਆ) ਜ਼ਦਹਰ ਮਾਇਆ ਦ ਸ਼ੇ (ਪ੍ਰਹਰੈ) ਿੂ ਰ
ਕਰਿੇ ਹੋਣ, ਮਨ (ਕੀ) ਿੀ ਦ ਸ਼ੇ ਦ ਕਾਰ, ਕਤ੍ਲ, ਚੋਰੀ, ਯਾਰੀ, ਮੰ ਿ ਕਰਮ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਿੀ ਮੰ ਿੀ ਬ੍ਾਸਨਾ, ਮਨ
(ਤ੍ੇ) ਤ੍ੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ (ਟਰੈ) ਟਲੀ ਹੋ ੇ।
ਇੰ ਿਰੀ ਦਜਤ੍; ਪ੍ੰ ਚ ਿੋਖ ਤ੍ੇ ਰਹਤ੍॥ ਨਾਨਕ. ਕੋਦਟ ਮਧੇ; ਕੋ ਐਸਾ ਅਪ੍ਰਸ॥੧॥) ਤ੍ਖਦਤ੍ ਬ੍ੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ; ਸਦਤ੍ਗੁਰ
ਕਾ ਦਖ ੈ ਚੰ ਿੋਆ॥ ਉਗ ਣਹੁ ਤ੍ੈ ਆਥ ਣਹੁ; ਚਹੁ ਚਕੀ ਕੀਅਨੁ ਲੋ ਆ॥ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ ਮਹਿੱ ਲਾ ਪ੍ੰ ਜ ਾਂ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾ
ਰਹੇ ਹਨ:- ਿਸ ਇੰ ਿਰੀ, ਕਦਰ ਰਾਖੈ

ਾਦਸ॥ ਤ੍ਾ ਕੈ ਆਤ੍ਮੈ; ਹੋਇ ਪ੍ਰਗਾਸੁ॥ ਅਨੁਸਾਰ ੧ਪ੍ੰ ਜ ਦਗਆਨ ਇੰ ਿਰੇ, ਕਰਮ

ਇੰ ਦਿਰਆਂ ਿੇ ਦ ਦਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਦਜਿੱ ਤ੍ਣ ਾਲਾ ਇੰ ਿਰੀ ਦਜਤ੍ ਅਤ੍ੇ ੨ਪ੍ੰ ਚ ਿੋਖ, ਔਗੁਣਾਂ ਦ ਕਾਰਾਂ ਮਹਾਂ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਿੇ (ਿੋਖ) ਿੋਸ਼ਾਂ ਿੇ
(ਪ੍ੰ ਚ) ਦ ਸਥਾਰ (ਤ੍ੇ) ਤ੍ੋਂ ਰਹਤ੍, (ਕੋਦਟ) ਕਰੋੜਾਂ (ਮਧੇ) ਦ ਿੱ ਚੋਂ (ਕੋ) ਕੋਈ ਐਸਾ ਦ ਰਲਾ ਦ ਰਲਾ ਹੀ, (ਅਪ੍ਰਸ) ਅਛੋਹ
ਦਨਰਲੇ ਪ੍, ਸਰਬ੍ ਿੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬ੍ਦਣਆਂ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ ਅਪ੍ਰਸ ਹੈ ਜੀ॥੧॥ ਯਥਾ:- ਉਦਰ ਧਾਰੈ; ਜੋ ਅੰ ਤ੍ਦਰ ਨਾਮੁ॥
ਸਰਬ੍ ਮੈ; ਪ੍ੇਖੈ ਭਗ ਾਨੁ॥ ਦਨਮਖ ਦਨਮਖ; ਠਾਕੁਰ ਨਮਸਕਾਰੈ॥ ਨਾਨਕ. ਓਹੁ ਅਪ੍ਰਸੁ; ਸਗਲ ਦਨਸਤ੍ਾਰੈ॥੧॥) ਦਨਦਸ
ਦਿਦਨ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ;ਪ੍ਰਾਨੀ ਡੋਲਤ੍ ਨੀਤ੍॥ ਕੋਟਨ ਮੈ ਨਾਨਕ ਕੋਊ; ਨਾਰਾਇਨ ਦਜਹ ਚੀਦਤ੍॥) ਕੋਦਟ ਮਧੇ; ਕੋਈ ਸੰ ਤ੍ੁ
ਦਿਖਾਇਆ॥ ਨਾਨਕੁ; ਦਤ੍ਨ ਕੈ ਸੰ ਦਗ ਤ੍ਰਾਇਆ॥
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੧

ਇੰ ਿਰੇ:- ਪ੍ੰ ਜ ਦਗਆਨ ਇੰ ਿਰੇ:- ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਜੋਦਤ੍ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਾਦਹਗੁਰੂ ਨਾਮ ਿਾ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਰਸ ਲੈਂ ਿੀ

ਹੈ। ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਜੋਦਤ੍ ਿੁਆਰਾ ਕੰ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱ ਚਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ, ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ੀ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ। ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਜੋਦਤ੍ ਿੁਆਰਾ ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਿਰਸਨ ਿੇਖ ਕੇ, ਅਿੱ ਗ ਦਨਦ ਰਤ੍ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ ਜੀ।
ਯਥਾ:- ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਿਰਸਦਨ; ਅਗਦਨ ਦਨ ਾਰੀ॥ ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਭੇਟਤ੍; ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ॥ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਜੋਦਤ੍ ਿੁਆਰਾ
ਚਮੜੀ ਠੰਢੇ ਤ੍ਿੱ ਤ੍ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਖਣ ਿਾ ਦਗਆਨ ਦਿੰ ਿੀ ਹੈ। ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਜੋਦਤ੍ ਨਾਲ ਨਾਸਾਂ ਸੁਗੰਧੀ ਿੁਰਗੰ ਧੀ ਿਾ ਦਗਆਨ
ਦਿੰ ਿੀਆਂ ਹਨ।
ਕਰਮ ਇੰ ਿਰੇ:- ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਜੋਦਤ੍ ਨਾਲ ਜ਼ਬ੍ਾਨ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਗਾਉਂਿੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ
ਜੋਦਤ੍ ਨਾਲ ਹਿੱ ਥ ਧਰਮ ਦਕਰਤ੍, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀ ਿੀ ਸੇ ਾ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਉੱਪ੍ਰ ਚੌਰ, ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਦਲਖਿੇ ਹਨ
ਜੀ। ਯਥਾ:- ਹਦਰ ਜਸੁ ਦਲਖਦਹ. ਲਾਇ ਭਾ ਨੀ; ਸੇ ਹਸਤ੍ ਪ੍ਦ ਤ੍ਾ॥ ਧਰਮ ਯੁਿੱ ਧ ’ਚ ਦਕਰਪ੍ਾਨ ਚਲਾਉਂਿੇ ਹਨ ਜੀ।
ਯਥਾ:- ਦਕਰਪ੍ਾਣ ਪ੍ਾਣ ਧਾਰੀਯੰ ॥ ਕਰੋਰ ਪ੍ਾਪ੍ ਟਾਰੀਯੰ ॥ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਜੋਦਤ੍ ਨਾਲ ਪ੍ੈਰ ਸਦਤ੍ਸੰ ਗਤ੍ ਜੀ ਿੱ ਲ
ਤ੍ੁਰ ਕੇ ਜਾਂਿੇ ਹਨ ਜੀ।
੨

ਪ੍ੰ ਚ ਿੋਖ:- ਦ ਸ਼ੇ ਦ ਕਾਰ ਿੇ ੧ਸਬ੍ਿ ਸੁਣਨੇ, ਦਜ ੇਂ ਹਰਨ ਘੰ ਡੇਹੇੜੇ ਿਾ ਸਬ੍ਿ ਸੁਣ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਜੀ। ਯਥਾ:-

ਸਨਮੁਖ. ਸਦਹ ਬ੍ਾਨ, ਸਨਮੁਖ. ਸਦਹ ਬ੍ਾਨ ਹੇ; ਦਮਰਗ ਅਰਪ੍ੇ, ਮਨ ਤ੍ਨ ਪ੍ਰਾਨ ਹੇ; ਓਹੁ ਬ੍ੇਦਧਓ ਸਹਜ ਸਰੋਤ੍॥ ਦ ਸ਼ੇ ਰਸ
ਿੇ ੨ਸਪ੍ਰਸ ਲਈ ਹਾਥੀ ਕੁੰ ਡੇ ਸਹਾਰਿਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਕਾਲਬ੍ੂਤ੍ ਕੀ ਹਸਤ੍ਨੀ, ਮਨ ਬ੍ਉਰਾ ਰੇ; ਚਲਤ੍ੁ ਰਦਚਓ ਜਗਿੀਸ॥
ਕਾਮ ਸੁਆਇ. ਗਜ ਬ੍ਦਸ ਪ੍ਰੇ, ਮਨ ਬ੍ਉਰਾ ਰੇ; ਅੰ ਕਸੁ ਸਦਹਓ ਸੀਸ॥੧॥ ਲਾਈਟ ਿਾ ੩ਰੂਪ੍ ਿੇਖਣੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਤ੍ੰ ਗਾ ਸੜ
ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਦਿਰਸਦਟ ਰੋਦਗ; ਪ੍ਦਚ ਮੁਏ ਪ੍ਤ੍ੰ ਗਾ॥ ਰਸਨਾ ਿੇ ੪ਰਸ ’ਚ ਮਿੱ ਛੀ ਕੁੰ ਡੀ ਦਨਗਲ਼ ਕੇ ਤ੍ੜਫ਼ ਤ੍ੜਫ਼ ਕੇ ਮਰ
ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਦਜਹਬ੍ਾ ਸੁਆਿੀ; ਲੀਦਲਤ੍ ਲੋ ਹ॥ ਭੌਰਾ ਕਮਲ ਿੀ (੫ਗੰ ਧ) ਾਸ਼ਨਾ ’ਤ੍ੇ ਮੋਦਹਤ੍ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਿਾ
ਹੈ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਅਲੀ ਅਲ ਗੁੰ ਜਾਤ੍, ਅਲੀ ਅਲ ਗੁੰ ਜਾਤ੍ ਹੇ; ਮਕਰੰ ਿ ਰਸ ਬ੍ਾਸਨ ਮਾਤ੍ ਹੇ; ਪ੍ਰੀਦਤ੍ ਕਮਲ, ਬ੍ੰ ਧਾ ਤ੍
ਆਪ੍॥

13. ਸਾਖੀ ਨੇਕ ਸਾਊ ਗੁਰਮੁਦਖ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਨੇ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਿਾ ਪ੍ਰਤ੍ਾਪ੍ ਜਨਾਉਣਾ:- ਇਿੱ ਕ ਸਾਊ ਨੇ ਿਿੱ ਦਸਆ,
“ਿਾਸਨਿਾਸ ਧਨੀ ਸੀ, ਦਪ੍ੰ ਡ ਿੀ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ਧਾਰੀ ਨੂੰਹ ’ਤ੍ੇ ਮਨ ਡੋਲ ਦਗਆ, ਦਕਸੇ ਤ੍ਰਾਂ ੑ ਭੀ ਧੀਰਜ ਨ ਕਰੇ। ਇਨ ਪ੍ੰ ਚਨ;
ਮੇਰੋ ਮਨੁ ਜੁ ਦਬ੍ਗਾਦਰਓ॥ ਪ੍ਲੁ ਪ੍ਲੁ ਹਦਰ ਜੀ ਤ੍ੇ; ਅੰ ਤ੍ਰੁ ਪ੍ਾਦਰਓ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਿਾਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰ ਿੀ ਦਨਗਾ ੑ ਨਾਲ ਿੇਦਖਆ,
ਉਸ ਨੇ ਿਾਸ ਿੀ ਮੰ ਿੀ ਹਾਲਤ੍ ਿੇਖ ਕੇ, ਹਿੱ ਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਦਕਹਾ, “ ੀਰ ਜੀ ਧਾਰੋ ਧੀਰ ਜੀ ਨਾਸ ੰ ਤ੍ ਹੈ ਸਰੀਰ
ਜੀ!” ਅੰ ਤ੍ੁ ਨ ੇਖਦਣ; ਸੁਣਦਣ ਨ ਅੰ ਤ੍ੁ॥) ਸਭੁ ਦਕਛੁ ਸੁਣਿਾ ੇਖਿਾ; ਦਕਉ ਮੁਕਦਰ ਪ੍ਇਆ ਜਾਇ॥) ਜਹ ਸਰਬ੍ ਕਲਾ;
ਆਪ੍ਦਹ ਪ੍ਰਬ੍ੀਨ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰਾ; ਅੰ ਤ੍ਰਜਾਮੀ ਹਦਰ ਰਾਇਆ॥ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਸਭ ਿੇ ਦਿਲ ਿੀ ਜਾਣਿੇ ਹਨ
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ਤ੍ੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਿੇਖਿੇ ਹਨ। ਗੋਤ੍ਮੁ ਤ੍ਪ੍ਾ. ਅਦਹਦਲਆ ਇਸਤ੍ਰੀ; ਦਤ੍ਸੁ ਿੇਦਖ ਇੰ ਿੁ ਲੁਭਾਇਆ॥ ਸਹਸ ਸਰੀਰ ਦਚਹਨ
ਭਗ ਹੂਏ; ਤ੍ਾ ਮਦਨ ਪ੍ਛੋਤ੍ਾਇਆ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਏ ਘਰ ਜਾਣ ਤ੍ੋਂ ਇੰ ਿਰ ਨੂੰ ਕੋਹੜ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਰੋਣਾ ਦਪ੍ਆ। ਦ ਕਾਰ ਿੀ
ਦਨਦ ਰਤ੍ੀ ਲਈ, ਸਾਦਹਬ੍ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੇ, ਰੇ ਮਨ; ਐਸੋ ਕਦਰ ਸੰ ਦਨਆਸਾ॥ ਗੁਰਸਬ੍ਿ ਿਾ
ਸ ਾ ਲਿੱਖ ਾਰੀਂ ਅਦਭਆਸ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਆਪ੍ ਜੀ ਿਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਿੇਣਗੇ ਜੀ।” “ਿਾਸ ਨੂੰ ਬ੍ੜੀ ਹੀ
ਲਿੱਦਜਆ ਆਈ, ਭਾ ੇਂ ਿਾਸ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਨੇਕ ਸਾਊ ਗੁਰਮੁਦਖ ਬ੍ਿੱ ਚੀ ’ਤ੍ੇ ਅਪ੍ਣਾ ਮਨ ਮੈਲ਼ਾ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ, ਤ੍ਾਂ ਭੀ ਉਸ ਨੇ ਹਿੱ ਥ
ਜੋੜ ਕੇ ਅਿਬ੍ ਸਦਤ੍ਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰਸਬ੍ਿ ਅਦਭਆਸ ਕਰਨ ਿਾ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚਾ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਬ੍ਖ਼ਦਸ਼ਆ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਸਬ੍ਿ
ਦਸਮਰਨ ਅਦਭਆਸ ਕਰਨ ਤ੍ੋਂ ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਿੀ ਦਕਰਪ੍ਾ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦ ਕਾਰ ਿੁਸ਼ਮਣ ਟਾਲ ਦਿਤ੍ਾ, ਸੋ
ਜੁਿੱ ਗਾਂ ਜੁਿੱ ਗਾਂ ’ਚ ਗੁਰਸਬ੍ਿ ਿੀ ਮਹਾਨ ਮਹਾਨਤ੍ਾ ਹੈ ਜੀ।”

14. ੴਸਦਤ੍ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਰਾਮਕਲੀ ਪ੍ਾਤ੍ਸਾਹੀ ੧੦॥ ਰੇ ਮਨ; ਐਸੋ ਕਦਰ ਸੰ ਦਨਆਸਾ॥ ਦਜ ੇਂ ਸ਼ਬ੍ਿ
ਹਜ਼ਾਰੇ ਆਦਿ ਬ੍ਾਣੀ ਿੇ ਸਿੱ ਤ੍ ਸ਼ਬ੍ਿ ਹਨ, ਦਤ੍ ੇਂ ਇਹ ਿਸ ਸ਼ਬ੍ਿ ਸਰੀ ਅਨੰਿਪ੍ੁਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦ ਖੇ ਉਚਾਰੇ ਹਨ ਜੀ।
(ੴ) ਿਵੈਤ੍ ਰਦਹਤ੍ ਇਿੱ ਕ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਜੀਅ ਜੰ ਤ੍ ਅਸੰ ਖ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡਾਂ ਿੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹਨ। ਸਭ ਤ੍ੇ

ਡਾ ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ

ਨਾਨਕੁ; ਦਜਦਨ. ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ॥ ਅਨੁਸਾਰ (ਸਦਤ੍ਗੁਰ) (ਸਦਤ੍+ਗੁਰ) (ਗੁਰ) ਿੱ ਡੇ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ (ਸਦਤ੍) ਸਿੱ ਚੇ (ਗੁਰ)
ਦਨਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਪ੍ਰਸਾਦਿ) ਅਨੰਿ ਸਰੂਪ੍ (ਪ੍ਰਸਾਦਿ) ਦਕਰਪ੍ਾ ਸਰੂਪ੍ ਭਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀ ਅਗਮ ਅਪ੍ਾਰ ਦਨਰੇ
ਦਕਰਪ੍ਾ ਹੀ ਦਕਰਪ੍ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ੍ ਹਨ। (ਪ੍ਰਸਾਦਿ) (ਪ੍ਰ+ਸਾਦਿ) (ਪ੍ਰ) ਪ੍ਰੇ ਹਨ (ਸਾਦਿ) ਸੁਆਿਾਂ ਤ੍ੋਂ, ਭਾ
ਸੁਆਿਾਂ ਰਦਹਤ੍ ਹਨ। ਰਾਮਕਲੀ ਪ੍ਾਤ੍ਸਾਹੀ ੧੦॥ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ

ਇੰ ਦਿਰਆਂ ਿੇ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਪ੍ਾਤ੍ਸਾਹੀ (੧੦) ਿਸ ੀਂ ਜੀ

ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ’ਚ ਗੁਰਮਦਤ੍ ਸੰ ਦਨਆਸ ਧਾਰਨ ਿਾ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚਾ ਉਪ੍ਿੇਸ਼, ਅਪ੍ਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ ਜੀ:ਰੇ ਮਨ; ਐਸੋ ਕਦਰ ਸੰ ਦਨਆਸਾ॥ {੨੫ ਸਾਲ ਤ੍ਿੱ ਕ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਰਿੱ ਖਣਾ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ। ੨੫ ਤ੍ੋਂ ੫੦ ਤ੍ਿੱ ਕ
ਦਗਰਸਤ੍ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ। ੫੦ ਤ੍ੋਂ ੭੫ ਤ੍ਿੱ ਕ ਬ੍ਾਨਪ੍ਰਸਤ੍ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਭਾ ਦਗਰਸਤ੍ ਦਤ੍ਆਗ ਕੇ ਜੰ ਗਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ
ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤ੍ੀ ਕਰਨੀ। ੭੫ ਤ੍ੋਂ ੧੦੦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਸਰਬ੍ ਕਾ ਦਤ੍ਆਗ ਕਰ ਿੇਣਾ, ਇਹ ਸੰ ਦਨਆਸ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ,
ਭਾ

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਹੋਈ ਸਭ

ਸਤ੍ੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪ੍ ਿੇਣੀ, ਗੁਰਿੁਆਰਾ ਸਾਦਹਬ੍ ਬ੍ਣਾਉਣਾ। ਸਾਹ ਿਾ ਕੀ

ਦ ਸਾਹ? ਇਸ ਲਈ ਾਦਹਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਤ੍ੋਂ ਹੰ ਗਤ੍ਾ ਮਮਤ੍ਾ ਮੇਰ ਔਗੁਣ ਦਤ੍ਆਗ ਕੇ, ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ
ਸਰਬ੍ਿੱ ਤ੍ ਿੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਪ੍ੂਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤ੍ੋਂ ਕੁਰਬ੍ਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਭ ਸਿੱ ਚਾ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਬ੍ਖ਼ਦਸ਼ਆ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਗੁਰ
ਕਉ; ਕੁਰਬ੍ਾਨੁ ਜਾਉ ਹਾਂ॥} (ਰੇ) ਹੇ ਮਨ! ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ (ਐਸੋ) ਐਸੇ ਹੰ ਗਤ੍ਾ ਿੇ ਦਤ੍ਆਗ ਿਾ ਦਤ੍ਆਗ ਕਰਕੇ, ਤ੍ਨ ਮਨ
ਧਨ ਸਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਪ੍ਦਰ ਾਰ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਪ੍ੂਰਨ ਸਿੱ ਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪ੍ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਜੀ ਨ ਦਸਮਰਨ ਅਦਭਆਸ ਸਰਬ੍ਿੱ ਤ੍ ਿੇ ਭਲੇ
ਿੇ ਸ਼ੁਭ ਧਰਮ ਦਨਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੁੰ ਨ ਕਰਕੇ, ਸੁੰ ਨ ਅਫੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ’ਚ ਲੀਣਤ੍ਾ
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ਸਦਹਤ੍, ਜੋ ਮਾਇਆ ਪ੍ਿਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਹੋਈ ਜਾ ੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਨਾਮ ਤ੍ੇ ਸਰਬ੍ਿੱ ਤ੍ ਿੇ ਭਲੇ ਦਹਤ੍ ਲੁਟਾ ਿੇਣ ਰੂਪ੍ ਸਹੀ
(ਸੰ ਦਨਆਸਾ) ਸੰ ਦਨਆਸ ਧਾਰਨ ਕਦਰ। ਯਥਾ:- ਅੰ ਤ੍ਦਰ ਸੁੰ ਨੰ.ਬ੍ਾਹਦਰ ਸੁੰ ਨੰ; ਦਤ੍ਰਭ ਣ ਸੁੰ ਨ ਮਸੁੰ ਨੰ॥ ਚਉਥੇ ਸੁੰ ਨੈ. ਜੋ ਨਰੁ
ਜਾਣੈ; ਤ੍ਾ ਕਉ. ਪ੍ਾਪ੍ੁ ਨ ਪ੍ੁੰ ਨੰ॥ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹਿੱ ਥ ਨ ਲਾਉਣਾ ਦਤ੍ਆਗ ਸੰ ਦਨਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪ੍ਣਾ
ਹੀ ਸੰ ਦਨਆਸ ਹੈ ਜੀ।
ਬ੍ਨ ਸੇ ਸਿਨ. ਸਭੈ ਕਦਰ ਸਮਝਹੁ; ਮਨ ਹੀ ਮਾਦਹ ਉਿਾਸਾ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ ਮਨ (ਮਾਦਹ) ਦ ਿੱ ਚ ਹੀ ਮੋਹ ਔਗੁਣਾਂ
ਦ ਕਾਰਾਂ ਤ੍ੋਂ (ਉਿਾਸਾ) ਉਪ੍ਰਾਮ ਦਨਰਲੇ ਪ੍ ਰਦਹੰ ਦਿਆਂ, (ਸਭੈ) ਸਾਰੇ (ਸਿਨ) ਘਰਾਂ ਨੂੰ (ਬ੍ਨ) ਜੰ ਗਲ਼ (ਸੇ) ਜੈਸੇ (ਕਦਰ)
ਕਰਕੇ (ਸਮਝਹੁ) ਸਮਝਣਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਭਾ ਇੰ ਦਿਰਆਂ ਿੇ ਸੁਆਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਘਰ ਸਭ ਿੀ ਮੇਰ ਮਨ ’ਚੋਂ ਦਤ੍ਆਗਣੀ।
ਯਥਾ:- ਤ੍ਦਜ ਸਾਿ; ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਹੋਈ॥ ਘਰ ਛਡਣੇ; ਰਹੈ ਨ ਕੋਈ॥ (ਰਹਾਉ) ਦਬ੍ਸਰਾਮ ਿੇ ਕੇ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:ਜਤ੍, ਜਟਾਂ: ਪ੍ੋਲੇ ਬ੍ੋਲੋ- ਜਤ੍ ਕੀ ਜਟਾ, ਜੋਗ ਕੋ ਮਿੱ ਜਨੁ; ਨੇਮ ਕੇ ਨਖਨ ਬ੍ਢਾਓ॥) ਇਦਕ ਦਗਰਹੀ. ਸੇ ਕ ਸਾਦਧਕਾ;
ਗੁਰਮਤ੍ੀ ਲਾਗੇ॥ ਨਾਮੁ ਿਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਦਿਰੜੁ; ਹਦਰ ਭਗਦਤ੍ ਸੁ ਜਾਗੇ॥੭॥) ਪ੍ਉੜੀ॥ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪ੍ੁਰਖੈ ਅਦਤ੍ ਨੇਹੁ; ਬ੍ਦਹ
ਮੰ ਿੁ ਪ੍ਕਾਇਆ॥ ਦਿਸਿਾ ਸਭੁ ਦਕਛੁ ਚਲਸੀ; ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਇਆ॥ ਦਕਉ ਰਹੀਐ ਦਥਰੁ ਜਦਗ; ਕੋ ਕਢਹੁ ਉਪ੍ਾਇਆ॥ ਗੁਰ
ਪ੍ੂਰੇ ਕੀ ਚਾਕਰੀ; ਦਥਰੁ ਕੰ ਧੁ ਸਬ੍ਾਇਆ॥ ਨਾਨਕ ਬ੍ਖਦਸ ਦਮਲਾਇਅਨੁ; ਹਦਰ ਨਾਦਮ ਸਮਾਇਆ॥੩੩॥ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ੇਅੰਤ੍
ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਤ੍ੀ ਸਤ੍ੀ ਦਮਲ ਕੇ, ਧਰਦਨ ਗਗਨ ਨ

ਖੰ ਡ ਮਦਹ; ਜੋਦਤ੍ ਸਵਰੂਪ੍ੀ ਰਦਹਓ ਭਦਰ॥ ਭਦਨ ਮਥੁਰਾ. ਕਛੁ ਭੇਿੁ

ਨਹੀ; ਗੁਰੁ ਅਰਜੁਨੁ ਪ੍ਰਤ੍ਖ ਹਦਰ॥ ਾਦਹਗੁਰੂ ਮਹਿੱ ਲੇ ਪ੍ੰ ਜ ੇਂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਉਂ ਜਪ੍ਿੇ ਹਨ:- ਧੰ ਨ ਾਦਹਗੁਰੂ ਧੰ ਨ
ਾਦਹਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਧੰ ਨ ਦਪ੍ਆਰੇ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍
ਜੀ ਹਨ! ਜ਼ਾਲਮ ਘੋਰ ਦਭਆਨਕ ਅਦਤ੍ਆਚਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਆਪ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਠ ਿੀ ਅਤ੍ੀ ਹੀ ਸਖ਼ਤ੍ ਗਰਮੀ ’ਚ,
ਉੱਬ੍ਲ਼ਿੀ ਿੇਗ਼ ਅੰ ਿਰ ਦਬ੍ਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਲਮ ਤ੍ਿੱ ਤ੍ਾ ਤ੍ਿੱ ਤ੍ਾ ਰੇਤ੍ਾ ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸ਼ੁਭ
ਸਿੱ ਚੇ ਸੁਿੱ ਚੇ ਉੱਚੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ ਧੀਰਜਧਾਰੀ ਦਨਰੰ ਕਾਰੀ ਦਨਰਦ ਕਾਰੀ ਸੀਸ ’ਤ੍ੇ ਪ੍ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਲਮ ਆਪ੍ ਜੀ
ਨੂੰ ਸੜਿੀ ਬ੍ਲਿੀ ਮਿੱ ਚਿੀ ਲੋ ਹ ’ਤ੍ੇ ਖੜਾ ੑ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ੍ ਜੀ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਨਰਲੇ ਪ੍ ਅ ਸਥਾ ’ਚ ਪ੍ੰ ਜ ਦਿਨ ਭੁਿੱ ਖ ਉਨੀਂਿਰਾ
ਤ੍ਰੇਹ ਸਹਾਰਦਿਆਂ, ਤ੍ੇਰਾ ਕੀਆ; ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ॥ ਹਦਰ ਨਾਮੁ ਪ੍ਿਾਰਥੁ; ਨਾਨਕੁ ਮਾਂਗੈ॥ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜਪ੍ ਜਪ੍ਾ ਰਹੇ
ਹਨ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਸਿੱ ਚੀ ਕੁਰਬ੍ਾਨੀ ਆਪ੍ ਜਪ੍ ਜਪ੍ ਕੇ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਪ੍ਾ ਕੇ, ਦ ਸ਼ੇ ਾਸ਼ਨਾ ਹੰ ਕਾਰ ਔਗੁਣ ਦਤ੍ਆਗ
ਕੇ, ਇਕਿੱ ਠੇ ਗੁਰੂ ਸੇ ਾ ਦਸਮਰਨ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤ੍ੀ ਦਨਰਮਲ ਦਨਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਥਾ ਕੀਰਤ੍ਨ ਕਰਕੇ,
ਜੀ ਨ ਮੁਕਤ੍ ਪ੍ੁਰਖ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਿਾ ਬ੍ਖ਼ਦਸ਼ਆ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਜਤ੍ ਸਤ੍ ਹੈ। ਦਜ ੇਂ ਪ੍ੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਿੇ ਅ ਤ੍ਾਰ,
ਪ੍ੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤ੍ ਕਬ੍ੀਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਅਪ੍ਣੇ ਮਹਲ ਗੁਰਮੁਦਖ ਲੋ ਈ ਜੀ, ਤ੍ੇ ਬ੍ਿੱ ਦਚਆਂ ਸਮੇਤ੍, ਸਾਧੂਆਂ ਿੀ ਸੇ ਾ ਚਾਅ
ਨਾਲ ਭਿੱ ਜ ਭਿੱ ਜ ਕੇ ਕਰਿੇ ਸਨ। ਹੰ ਕਾਰ ਦ ਕਾਰ ਦਤ੍ਆਗ ਕੇ, ਇਕਿੱ ਠੇ ਗੁਰੂ ਸੇ ਾ ਦਸਮਰਨ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤ੍ੀ
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ਦਨਰਮਲ ਦਨਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਥਾ ਕੀਰਤ੍ਨ ਕਰਕੇ, ਜੀ ਨ ਮੁਕਤ੍ ਪ੍ੁਰਖ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋਗੀ ਬ੍ਨਾਉਟੀ ਜਟਾਂ ਬ੍ਣਾਉਂਿੇ
ਹਨ।
ਜਤ੍ ਕੀ ਜਟਾ. ਜੋਗ ਕੋ ਮਿੱ ਜਨੁ; ਨੇਮ ਕੇ ਨਖਨ ਬ੍ਢਾਓ॥ ਗੁਰਮਦਤ੍ ਅਨੁਸਾਰ ਅਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਆ ਰੂਪ੍ ਨਹੀਂ ਿੇਖਣਾ,
ਕੰ ਨਾਂ ਨਾਲ ਦਨੰਿਾ ਝੂਠ ਦ ਕਾਰ ਿੀ ਗਿੱ ਲ ਨਹੀਂ ਸੁਨਣੀ, ਜ਼ਬ੍ਾਨ ਨਾਲ ਦ ਕਾਰ ਝੂਠ ਦਨੰਿਾ ਇਿੱ ਕ ਭੀ ਦਫਿੱ ਕੀ ਗਿੱ ਲ ਨਹੀਂ
ਕਰਨੀ, ਇੰ ਦਿਰਆਂ ਿੇ ਦ ਸ਼ੇ ਦਤ੍ਆਗ ਕੇ, ਇਨੑਾਂ ਿੁਆਰਾ ਨਾਮੁ ਪ੍ੜਨਾ
ੑ ਨਾਮੁ ਸੁਨਣਾ ਬ੍ਰਹਮ ’ਚ ਲੀਣਤ੍ਾ ਰੂਪ੍ ਜਤ੍
ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਜਟਾਂ ’ਚ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਜੋਗੀ; ਜੋਗੁ ਜਟਨ ਮੋ ਨਾਹੀ॥ ਹੇ ਮਨ! ਸੁਪ੍ਨੈ; ਦਬ੍ੰ ਿੁ ਨ ਿੇਈ
ਝਰਨਾ॥ ਅਨੁਸਾਰ (ਜਤ੍) ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਰਿੱ ਖ ਕੇ, ਪ੍ੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ’ਚ ਲੀਣਤ੍ਾ ਰੂਪ੍, ਜਤ੍ (ਕੀ) ਿੀਆਂ ਜਟਾ ਬ੍ਨਾਉਣਾ
ਕਰ। ਬ੍ਰਹਮ (ਕੋ) ਦ ਿੱ ਚ (ਜੋਗ) ਜੁੜਨ ਰੂਪ੍ (ਮਿੱ ਜਨੁ) ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਿੱ ਡੇ ਤ੍ੜਕੇ ਦਨਿੱਤ੍ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ, ਰੋਮ ਰੋਮ
ਕਰਕੇ ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਦਨਿੱਤ੍ਨੇਮ ਦਸਮਰਨ ਕਰਨ, ਬ੍ਰਹਮਦ ਿੱ ਦਿਆ, ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਅਦਭਆਸ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਿੇ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ
ਕਰਨ ਰੂਪ੍ੀ ਨੇਮ (ਕੇ) ਿੇ (ਨਖਨ) ਨਹੁੰ (ਬ੍ਢਾਓ) ਧਾਉਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀ ਧਰਮਦਕਰਤ੍ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਮ
ਜਪ੍ਣ ਿਾ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਿੇ ਹਨ। ਨਹੁੰ

ਧਾਉਣ ਨਾਲ ਧਰਮਦਕਰਤ੍ ’ਚ ਦ ਘਨ ਪ੍ੈਂਿਾ ਹੈ। ਨਹੁੰ

ਧਾਉਣਾ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਬ੍ਣ

ਦਗਆ ਹੈ, ਇਹ ਖੋਟੀ ਮਦਤ੍ ਹੈ। ਨਹੁੰ ਿਾ ਦਸਰਾ ਮੁਰਿਾ ਅੰ ਗ, ਕਿੱ ਟਣ ਿਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਹੁੰ ਆਂ ’ਚ ਮੈਲ਼ ਪ੍ੈਣ ਤ੍ੋਂ ਅੰ ਿਰ ਜਾਂਿੀ
ਹੈ, ਬ੍ੀਮਾਰੀਆਂ ਲਿੱਗਿੀਆਂ ਹਨ। ਿੇਖਣ ਾਲੇ ਨੂੰ ਗਦਲਆਨੀ ਆਉਂਿੀ ਹੈ, ਬ੍ਹੁਤ੍ ਹੀ ਬ੍ੁਰੇ ਲਿੱਗਿੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰੀ ਦਖ਼ਆਲ
ਅਨੁਸਾਰ ਭੀ ਨਹੁੰ ਲਾਹੁਣੇ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਕਈ ਨਹੁੰ

ਧਾਉਂਿੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੁਰਮਦਤ੍ ਨਹੀਂ, ਸੁਹਿੱਪ੍ਣ ਭੀ ਖ਼ਰਾਬ੍

ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ, ਧੇ ਨਹੁੰ ਆਂ ਾਲਾ ਿੂਜੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਖੁਆ ੇ ਤ੍ਾਂ ਰੋਗ ਲਿੱਗੇਗਾ, ਉਸ ਿੇ ਨਹੁੰ ਆਂ ’ਚ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਹੀ ਗੰ ਿੇ ਜਰਾਸੀਮ ਹੁੰ ਿੇ
ਹਨ, ਖ਼ੁਰਿਬ੍ੀਨ ਨਾਲ ਿੇਖ ਲ ੇ। ਧਾਇਆ ਨਹੁੰ , ਦਕਸੇ ਚੀਜ਼ ’ਚ ਲਿੱਗਣ ਤ੍ੋਂ, ਜੜਾਂ ਤ੍ੋਂ ਉੱਖੜ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਿਾ ਕਾਰਨ
ਬ੍ਣਿਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੁੰ ਕਿੱ ਟਿੇ ਰਹੋ ਜੀ।
ਦਗਆਨ ਗੁਰੂ. ਆਤ੍ਮ ਉਪ੍ਿੇਸਹੁ; ਨਾਮ ਦਬ੍ਭੂਤ੍ ਲਗਾਓ॥੧॥ ਗੋਰਖ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰ ਨਣ ਿੀ ਬ੍ਜਾਏ (ਦਗਆਨ)
ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨ ਿੇ ਿਾਤ੍ੇ ਸ਼ਬ੍ਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਿੁਆਰਾ ਆਪ੍ਣੇ (ਆਤ੍ਮ) ਮਨ ਨੂੰ (ਉਪ੍ਿੇਸਹੁ) ਉਪ੍ਿੇਸ਼ਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਾਮ ਰੂਪ੍ੀ
(ਦਬ੍ਭੂਤ੍) ਸੁਆਹ (ਲਗਾਓ) ਲਗਾਉਣਾ ਕਰੋ ਜੀ।
ਅਲਪ੍ ਅਹਾਰ.ਸੁਲਪ੍ ਸੀ ਦਨੰਿਰਾ; ਿਯਾ ਦਛਮਾ ਤ੍ਨ ਪ੍ਰੀਦਤ੍॥ ਆਲਸ ਦ ਕਾਰ ਰੋਗਾਂ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਚਣ, ਦਸਮਰਨ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ੀ
ਲਈ, ਓਨੑੀ. ਿੁਨੀਆ ਤ੍ੋੜੇ ਬ੍ੰ ਧਨਾ; ਅੰ ਨੁ ਪ੍ਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ॥ ਅਨੁਸਾਰ (ਅਲਪ੍) ਥੋੜਾ (ਅਹਾਰ) ਭੋਜਨ ਛਕ (ਸੁਲਪ੍)
ਥੋੜੀ (ਸੀ) ਦਜਹੀ (ਦਨੰਿਰਾ) ਨੀਂਿ ਲੈ ਣਾ ਕਰੋ। ਯਥਾ:- ਖੰ ਦਡਤ੍ ਦਨਿਰਾ. ਅਲਪ੍ ਅਹਾਰੰ ; ਨਾਨਕ. ਤ੍ਤ੍ੁ ਬ੍ੀਚਾਰੋ॥੮॥ ਜੇ ਕੋਈ
ਗਲਤ੍ੀ ਕਰੇ ਤ੍ਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਯਾ (ਦਛਮਾ) ਦਖਮਾ ਕਰਨ ਿੀ (ਤ੍ਨ) ਰੋਮ ਰਮੋ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਦਤ੍ ਕਰੋ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਬ੍ਕੈ ਨ ਬ੍ੋਲੈ.
ਦਖਮਾ ਧਨੁ ਸੰ ਗਰਹੈ; ਤ੍ਾਮਸੁ. ਨਾਦਮ ਜਲਾਏ॥ ਧਨੁ ਦਗਰਹੀ ਸੰ ਦਨਆਸੀ ਜੋਗੀ; ਦਜ ਹਦਰ ਚਰਣੀ ਦਚਤ੍ੁ ਲਾਏ॥੭॥
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ਹੈਬ੍ੋ: ਹੁਐਬ੍ੋ- ਸੀਲ ਸੰ ਤ੍ੋਖ. ਸਿਾ ਦਨਰਬ੍ਾਦਹਬ੍ੋ; ਹਵਬ੍
ੈ ੋ ਦਤ੍ਰਗੁਣ ਅਤ੍ੀਦਤ੍॥੨॥) ਜੋ ਤ੍ੂ ਿੇਦਹ. ਤ੍ਹੀ ਇਹੁ ਦਤ੍ਰਪ੍ਤ੍ੈ; ਆਨ.
ਨ ਕਤ੍ਹੂ ਧਾ ਉ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿਾਦਤ੍ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਣ, ਸੰ ਤ੍ੋਦਖ ਸਿਾ ਦਤ੍ਰਪ੍ਤ੍ੀ ਨਾ॥੨॥ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰ ਤ੍ੋਖ ’ਚ

ਦਤ੍ਰਪ੍ਤ੍, (ਸੀਲ) ਸਦਹਨਸ਼ੀਲ ਨਰਮ ਸਾਊ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਾ (ਦਨਰਬ੍ਾਦਹਬ੍ੋ) ਦਨਬ੍ਾਹੁਣਾ ਕਰੋ ਜੀ, (ਦਤ੍ਰਗੁਣ) ਦਤ੍ੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਤ੍ੋਂ
(ਅਤ੍ੀਦਤ੍) ਦਨਰਲੇ ਪ੍ (ਹਵਬ੍
ੈ )ੋ ਹੋਣਾ ਕਰੋ ਜੀ।
ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਹੰ ਕਾਰ ਲੋ ਭ ਹਠ; ਮੋਹ. ਨ ਮਨ ਸੋ ਲਯਾ ੈ॥ ਮਨ (ਸੋ) ਨੂੰ (ਕਾਮ) ਦ ਕਾਰ (ਕਰੋਧ) ਗੁਿੱ ਸਾ ਹੰ ਕਾਰ ਲੋ ਭ ਹਠ
ਮੋਹ ’ਚ ਨ (ਲਯਾ ੈ) ਦਲਆਉਣਾ ਕਰੋ ਜੀ।
ਤ੍ਬ੍ ਹੀ.ਆਤ੍ਮ ਤ੍ਤ੍ ਕੋ ਿਰਸੇ; ਪ੍ਰਮ ਪ੍ੁਰਖ ਕਹ ਪ੍ਾ ੈ॥੩॥੧॥ (ਤ੍ਬ੍) ਤ੍ਿੋਂ ਹੀ (ਆਤ੍ਮ) ਬ੍ਰਹਮ (ਤ੍ਤ੍) ਦਨਰਗੁਨ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ੍ (ਕੋ) ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਨ ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਿੁਆਰਾ (ਿਰਸੇ) ਿੇਖ ਲ ੇ ਜੀ, (ਪ੍ਰਮ) ਿੱ ਡੇ (ਪ੍ੁਰਖ) ਪ੍ੂਰਨ ਦ ਆਪ੍ਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਸਰੂਪ੍ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ (ਕਹ) ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਨ ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਿੁਆਰਾ (ਪ੍ਾ ੈ) ਪ੍ਾ ਲ ੇ ਜੀ॥੩॥੧॥

15.

ਿੋਹਰਾ॥ ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ ਕੀ ਸੇਜ ਪ੍ਰ; ਭੂਦਲ. ਨ ਿੀਜਹੁ ਪ੍ਾਂਇ॥ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ੍ ਦਨ ਾਜ, ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ

ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਬ੍ੇਅੰਤ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਉੱਚੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਿਾ ਿੋਹਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿੇ ਹਨ:(ਪ੍ਰ) ਪ੍ਰਾਈ (ਨਾਰੀ) ਇਸਤ੍ਰੀ (ਕੀ) ਿੀ ਸੇਜ (ਪ੍ਰ) ’ਤ੍ੇ (ਭੂਦਲ) ਭੁਿੱ ਲ ਕੇ ਭੀ (ਪ੍ਾਂਇ) ਪ੍ੈਰ ਅਥ ਾ ਮਨ ਿੇ ਸੰ ਕਲਪ੍
ਦ ਕਲਪ੍ ਰੂਪ੍ੀ ਪ੍ੈਰ ਨ (ਿੀਜਹੁ) ਿੇਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਭਾ ਅਪ੍ਣੇ ਮਨ ਿੇ ਸੰ ਕਲਪ੍ ਦ ਕਲਪ੍ ’ਚ ਪ੍ਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾ ਦਲਆ ੋ।
ਯਥਾ:- ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ ਕੀ ਸੇਜ; ਪ੍ਾ ਸੁਪ੍ਨੇ ਹੂੰ ਨ ਧਦਰਯਹੁ॥ ਗੁਰ ਜਬ੍ ਤ੍ੇ ਮੁਦਹ ਕਹਯੋ ਇਹੈ ਪ੍ਰਨ; ਲਯੋ ਸੁ ਧਾਰੈ॥ ਹੋ. ਪ੍ਰ
ਧਨ ਪ੍ਾਹਨ ਤ੍ੁਿੱ ਦਲ; ਦਤ੍ਰਯਾ ਪ੍ਰ ਮਾਤ੍ ਹਮਾਰੈ॥੫੮॥ ਜੇ ਮਨ ’ਚ ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰ ਪ੍ੁਰਖ ਿਾ ਸੰ ਕਲਪ੍ ਆ ੇ ਤ੍ਾਂ ਉੱਚੀ
ਉੱਚੀ ਨਾਮ ਦਸਮਰਨ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਿਾ ਪ੍ਾਠ, ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ, ਭਗਤ੍ਾਂ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਖਾਂ ਿੇ ਨਾਮ ਰੋਮ ਰੋਮ ਿੇ ਸਿੱ ਚੇ
ਪ੍ਰੇਮ, ਸਿੱ ਚੀ ਭਾ ਨਾ ਨਾਲ ਜਪ੍ੋ ਜੀ। ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਮਹਿੱ ਲੇ ਪ੍ੰ ਜ ੇਂ, ਮਹਿੱ ਲੇ ਨੌ ੇਂ ਜੀ, ਚਾਰ ਸਾਦਹਬ੍ਜ਼ਾਿੇ ਆਦਿ ਸ਼ਹੀਿਾਂ ਿੀ
ੈਰਾਗਮਈ ਸ਼ਹੀਿੀ ਿਾ ਦਧਆਨ ਧਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਿੀ ਜਪ੍ੋ ਜੀ ਦਪ੍ਆਰੇ। ਅਪ੍ਣਾ ਮਨ ਪ੍ੂਰੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੂੰ ੇਚ ਿੇ ੋ
ਜੀ। ਯਥਾ:- ਮਨੁ ਬ੍ੇਚੈ; ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਕੈ ਪ੍ਾਦਸ॥ ਦਤ੍ਸੁ ਸੇ ਕ ਕੇ; ਕਾਰਜ ਰਾਦਸ॥) ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਦਤ੍; ਮਨ ਮਦਹ ਦਧਆਨੁ॥
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬ੍ਦਿ; ਮੰ ਤ੍ੁ ਮਨੁ ਮਾਨ॥ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ; ਦਰਿੈ ਲੈ ਧਾਰਉ॥ ਗੁਰੁ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮੁ; ਸਿਾ ਨਮਸਕਾਰਉ॥੧॥
ਕਾਮ ਭੋਗ ਨਦਹ ਕੀਦਜਯਹੁ; ਤ੍ਾ ਸੋਂ ਰੁਦਚ ਉਪ੍ਜਾਇ॥੧੨॥ (ਤ੍ਾ) ਦਤ੍ਸ (ਸੋਂ) ਨਾਲ (ਰੁਦਚ) ਰੁਚੀ (ਉਪ੍ਜਾਇ) ਪ੍ੈਿਾ
ਕਰਕੇ ਕਾਮ ਭੋਗ (ਨਦਹ) ਨਾ (ਕੀਦਜਯਹੁ) ਕਦਰਓ ਜੀ।

16. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਕਈ ਕੋਦਟ; ਦਸਧ ਜਤ੍ੀ ਜੋਗੀ॥ ੧. ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਕਰਤ੍ਾ ਪ੍ੁਰਖ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, (ਕਈ
ਕੋਦਟ) ਅਣਦਗਣਤ੍ ਹੀ, ੧ਦਸਧ ੨ਜਤ੍ੀ ੩ਜੋਗੀ ਰਚੇ ਹਨ। ੧ਦਸਧ:- ਦਸਿੱ ਧੀਆਂ ਦਰਿੱ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍, ਜੋਗ ਮਾਰਗ ਿੇ ਅਚਾਰੀਆ।
੨

ਜਤ੍ੀ:- ਇੰ ਦਿਰਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬ੍ੂ ਰਿੱ ਖ ਕੇ, ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਰਿੱ ਖਣ

ਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ। ੩ਜੋਗੀ:- ਯਮ ਨੇਮ ਆਸਣ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ
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ਪ੍ਰਦਤ੍ਹਾਰ ਧਾਰਨਾ ਦਧਆਨ ਸਮਾਧ, ਜੋਗ ਿੇ ਅਿੱ ਠ ਅੰ ਗ ਦਸਿੱ ਖ ਕੇ, ਲੈ ਜੋਗ ਮੰ ਤ੍ਰ ਜੋਗ ਹਠ ਜੋਗ ਦਗਆਨ ਜੋਗ, ਰਾਜ ਜੋਗ
ਭਗਤ੍ ਜੋਗ ਅਗਰਭਤ੍ ਜੋਗ ਸਗਰਭਤ੍ ਜੋਗ ਆਦਿ ਜੋਗ ਮਦਤ੍ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਿਾ ਜੋਗ ਕਮਾਉਣ ਾਲਾ ਜੋਗੀ
ਹੈ।
੨. ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਕਰਤ੍ਾ ਪ੍ੁਰਖ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, (ਕਈ ਕੋਦਟ) ਅਣਦਗਣਤ੍ ਹੀ, ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ (ਦਸਧ) ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍
ਜੀ ਨ ਮੁਕਦਤ੍, (ਜਤ੍ੀ) ਸਭ ਤ੍ਰਾਂ ੑ ਿੇ ਦ ਦਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਦਜਿੱ ਤ੍ਣ ਾਲੇ , ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ’ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਦਖ ਜੋਗੀ ਪ੍ੈਿਾ ਕੀਤ੍ੇ
ਹਨ। ਯਥਾ:- ਐਸਾ ਜੋਗੁ ਕਮਾ ਹੁ ਜੋਗੀ॥ ਜਪ੍ ਤ੍ਪ੍ ਸੰ ਜਮੁ ਗੁਰਮੁਦਖ ਭੋਗੀ॥) ਗੁਰਦਸਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਿੇ; ਮਾਇਆ ਅੰ ਿਦਰ
ਕਰਦਨ ਉਿਾਸੀ॥ ( ਾਰ ੨੯)

17. ਜਤ੍ੁ ਸਤ੍ੁ ਸੰ ਜਮੁ ਸੀਲੁ. ਨ ਰਾਦਖਆ; ਪ੍ਰੇਤ੍ ਦਪ੍ੰ ਜਰ ਮਦਹ ਕਾਸਟੁ ਭਇਆ॥ ਸਭ ਤ੍ਰਾਂ ੑ ਿੇ ਦ ਦਸ਼ਆਂ ਨੂੰ
ਦਜਿੱ ਤ੍ਣ ਾਲਾ ਜਤ੍ੁ, ਸਿੱ ਚੇ ਨਾਮ ਜਪ੍ਣ ਜਪ੍ਾਉਣ ਰੂਪ੍ੀ ਸਤ੍ੁ, ਇੰ ਿਰੀਆਂ ਿੇ ਭੋਗਾਂ ਲੋਂ (ਸੰ ਜਮੁ) ਸੰ ਤ੍ੋਖ ਅਤ੍ੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਿਾ
ਦਤ੍ਆਗ ਰੂਪ੍ (ਸੀਲੁ) ਸਾਊਪ੍ੁਣਾ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਰਾਦਖਆ) ਰਿੱ ਦਖਆ, ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਤ੍ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਹਦਰ ਭਗਦਤ੍ ਭਾ ਹੀਣੰ ;
ਨਾਨਕ. ਪ੍ਰਭ ਦਬ੍ਸਰਤ੍, ਤ੍ੇ ਪ੍ਰੇਤ੍ਤ੍ਹ॥੧॥) ਕਦਲ ਮਦਹ ਪ੍ਰੇਤ੍. ਦਜਨੑੀ ਰਾਮੁ. ਨ ਪ੍ਛਾਤ੍ਾ; ਸਤ੍ਜੁਦਗ ਪ੍ਰਮਹੰ ਸ ਬ੍ੀਚਾਰੀ॥
ਪ੍ਰੇਤ੍ ਿੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪ੍ ਦਪ੍ੰ ਜਰ (ਮਦਹ) ’ਚ ਮਹਾਂ ਿੁਿੱ ਖ (ਕਾਸਟੁ) ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਕਸ਼ਟ (ਭਇਆ) ਹੋਇਆ। ਯਥਾ:- ਪ੍ਰੇਤ੍ ਦਪ੍ੰ ਜਰ
ਮਦਹ; ਿੂਖ ਘਨੇਰੇ ॥ ਨਰਦਕ ਪ੍ਚਦਹ; ਅਦਗਆਨ ਅੰ ਧੇਰੇ ॥
ਪ੍ੁੰ ਨੁ ਿਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਨ ਸੰ ਜਮੁ; ਸਾਧਸੰ ਗਦਤ੍ ਦਬ੍ਨੁ. ਬ੍ਾਦਿ ਜਇਆ॥੨॥ ਪ੍ੁੰ ਨੁ, ਬ੍ਰਹਮਦ ਿੱ ਦਿਆ ਿਾ ਿਾਨੁ, ਸਿੱ ਚੇ ਨਾਮ
ਜਪ੍ਣ ਜਪ੍ਾਉਣ, ਗੁਰਸਬ੍ਿ ਦ ਚਾਰਨ ਰੂਪ੍ੀ ਇਸਨਾਨੁ, ਅਥ ਾ ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਦਰ; ਕਰਹੁ ਇਸਨਾਨੁ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ੂਰਨ
ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ’ਚ ਇਸਨਾਨੁ, ਇੰ ਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦ ਦਸ਼ਆਂ ਤ੍ੋਂ (ਸੰ ਜਮੁ) ਰੋਕਣਾ (ਨ) ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ।
(ਸਾਧਸੰ ਗਦਤ੍) ਸਿੱ ਚੇ ਸੁੰ ਿਰ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਸਿੱ ਚੀ ਸੰ ਗਤ੍ ਤ੍ੋਂ (ਦਬ੍ਨੁ) ਦਬ੍ਨਾ, ਐਸੇ ਮਨਮੁਖ ਿਾ (ਜਇਆ)
ਜਨਦਮਆ (ਬ੍ਾਦਿ) ਦਬ੍ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ।

18. ਯਕੀਨਾ ਯ ਤ੍ਾਲ਼ੂ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ੋਲੋ- ਕਾਇਆ ਦਕਰਿਾਰ; ਅਉਰਤ੍ ਯਕੀਨਾ॥ ਹੇ ਮਨ! (ਕਾਇਆ) ਿੇਹ ਨੂੰ
(ਦਕਰਿਾਰ) ਅਮਲ ਭਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਤ੍ਬ੍ ਕਰਨ ਾਲਾ ਬ੍ਨਾਉਣਾ ਕਰ। (ਯਕੀਨਾ) ਦਨਸਚਾ ਕਰ ਦਕ ਤ੍ੂੰ ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ਤ੍ੀ ਾਦਹਗੁਰੂ
ਜੀ ਿੀ (ਅਉਰਤ੍) ਇਸਤ੍ਰੀ ਹੈਂ। ਹਰ ੇਲੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਸੇ ਾ ਕਰ, ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ਤ੍ੀ ਾਦਹਗੁਰੂ
ਜੀ ਤ੍ੋਂ ਦਬ੍ਨਾ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਏ ਰੂਪ੍ ਿੱ ਲ ਦ ਕਾਰ ੈਰ ਈਰਖਾ ਮੰ ਿ ਦਿਰਸਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਿੇਖ। ਯਥਾ:- ਤ੍ਨੁ ਮਨੁ ਿੇਇ; ਨ ਅੰ ਤ੍ਰੁ
ਰਾਖੈ॥ ਅ ਰਾ ਿੇਦਖ ਨ ਸੁਨੈ ਅਭਾਖੈ॥੧॥) ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ ਰੂਪ੍ੁ; ਨ ਪ੍ੇਖੈ ਨੇਤ੍ਰ॥ ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਲ; ਸੰ ਤ੍ਸੰ ਦਗ ਹੇਤ੍॥ ਦਜ ੇਂ ਸਰੀ
ਿਮਿਮੀ ਟਕਸਾਲ ਿੇ ਦਗਆਰ ੇਂ ਮੁਖੀ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ ਪ੍ੂਰਨ ਸੰ ਤ੍ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਸੁੰ ਿਰ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਅਿੱ ਖਾਂ
ਬ੍ਹੁਤ੍ੀਆਂ ਹੀ ਨੀ ੀਆਂ ਤ੍ੋਂ ਨੀ ੀਆਂ ਰਿੱ ਖਿੇ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਏ ਰੂਪ੍ ਿੱ ਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੇਖਿੇ ਜੀ। ਹੇ ਦਪ੍ਆਦਰਓ! ਪ੍ਰਾਇਆ
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ਰੂਪ੍ ਿੇਖਣਾ ਦ ਕਾਰ ਸਿੱ ਪ੍ ਿਾ ਡੰ ਗ ਹੈ, ਨਾ ਿੇਖਣ ਾਲੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਨੂੰ ਦਰਿੇ ’ਚੋਂ ਮੁਖ ’ਚ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍
ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ, ਮਨ ਬ੍ਾਣੀ ਸਰੀਰ ਗੁਰਮੁਦਖ ਬ੍ਣ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।
ਰੰ ਗ ਤ੍ਮਾਸੇ; ਮਾਦਣ ਹਕੀਨਾ॥) ਿਸ ਨਾਰੀ; ਮੈ ਕਰੀ ਿੁਹਾਗਦਨ॥ ਗੁਦਰ ਕਦਹਆ; ਏਹ ਰਸਦਹ ਦਬ੍ਖਾਗਦਨ॥ ਅਨੁਸਾਰ
ਅਪ੍ਣੇ ਮਨ ਇੰ ਿਰੀਆਂ ਨੂੰ (ਹਕੀਨਾ) ਿੱ ਸ ਕਰਕੇ, ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ਤ੍ੀ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ੀ, ਦਰਿੇ ’ਚੋਂ ਮੂੰ ਹ ’ਚ ਅੰ ਦਮਰਤ੍, ਦਤ੍ਥੈ
ਨਾਿ ਦਬ੍ਨੋਿ; ਕੋਡ ਅਨੰਿੁ॥ ਿੇ ਸਿੱ ਚੇ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ (ਰੰ ਗ) ਅਨੰਿ ਤ੍ਮਾਸੇ (ਮਾਦਣ) ਮਾਨਣਾ ਕਰ।
ਨਾਪ੍ਾਕ. ਪ੍ਾਕੁ ਕਦਰ, ਹਿੂਦਰ ਹਿੀਸਾ; ਸਾਬ੍ਤ੍ ਸੂਰਦਤ੍ ਿਸਤ੍ਾਰ ਦਸਰਾ॥੧੨॥ ਹੇ ਮਨ! ਦ ਦਸ਼ਆਂ ਔਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ
(ਨਾਪ੍ਾਕ) ਅਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱ ਚੇ ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਗੁਰਮਦਤ੍ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ (ਪ੍ਾਕੁ) ਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ (ਕਦਰ) ਕਰਕੇ, ਜੋ ਸਿੱ ਚੇ
ਕੰ ਤ੍ ਭਗ ੰ ਤ੍

ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ (ਹਿੂਦਰ) ਨੇੜੇ ਤ੍ੋਂ ਨੇੜੇ ਦਨਸਚੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਣੀ (ਹਿੀਸਾ) ਨੇਕ ਆਚਰਣ

ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਧਰਮ ਦ

ਸਥਾ

ਾਲੀ ਧਾਰਦਮਕ ਪ੍ੁਸਤ੍ਕ ਬ੍ਨਾਉਣਾ ਕਰ। ਅਪ੍ਣੀ (ਸੂਰਦਤ੍) ਸ਼ਕਲ, ਮੂਰਤ੍ ਭਾ

ਸਰੀਰ ਨੂੰ

(ਸਾਬ੍ਤ੍) ਪ੍ੂਰਨ ਰਿੱ ਖਣਾ ਕਰ। ਸਰੀਰ ਿੇ ਦਕਸੇ ਭੀ ਅੰ ਗ ਤ੍ੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਾ ਮੁਨਾ, ਸੁੰ ਨਤ੍ ਨਾ ਕਰਾ, ਅਤ੍ੇ (ਦਸਰਾ) ਦਸਰ ਤ੍ੇ
ਕੰ ਨ ਢਕ ਕੇ ਿਸਤ੍ਾਰ ਸਜਾਉਣਾ ਕਰ ਦਪ੍ਆਰੇ ਜੀ।

19. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਜੀ ਤ੍ ਭਾ ਤ੍ੋਂ ਮਰਨ ਬ੍ਾਰੇ ੀਚਾਰ, ਉਥਾਨਕਾ:- ਗੁਰੁ ਜਗਤ੍. ਦਫਰਣ ਸੀਹ ਅੰ ਗਰਉ;
ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ. ਲਹਣਾ ਕਰੈ॥ ਖੰ ਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡਾਂ ਿੇ ਮਾਲਕ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਅੰ ਗਿਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਸਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦ ਖੇ ਸਰੀ
ਮਾਨ ਪ੍ੂਰਨ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖ ਭਾਈ ਬ੍ਾਲਾ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਤ੍ੋਂ ਪ੍ਰੀਤ੍ਮ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਅ ਤ੍ਾਰ ਕਥਾ ਸੁਣ

ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁੰ ਿਰ ਸਿੱ ਚੇ ਦਨਰੰ ਕਾਰ ਜੀ ਿੇ ਸਰਗੁਣ ਅ ਤ੍ਾਰ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਿਰਸਨ ਕਰਨ, ਸੰ ਗਤ੍ਾਂ ਿਸੋ ਦਿਸਾਂ
ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਦਗਣਤ੍ੀ ’ਚ ਆਈਆਂ, ਿਰਸਨ ਕਰਕੇ ਦਨਹਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਤ੍ਾਂ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍
ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ, ਧੀਰਜਧਾਰੀ, ਦਨਰੰ ਕਾਰੀ, ਸੁੰ ਿਰ ਸਿੱ ਚੇ ਚਰਨਕਮਲਾਂ ਦ ਿੱ ਚ ਸੰ ਗਤ੍ਾਂ ਨੇ
ਿੋ ੇਂ ਹਿੱ ਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਦਮਸਟ ਬ੍ਚਨ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਕਰਉ; ਿੀਨ ਕੀ ਦਨਆਈ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਿੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਦਹਤ੍ ਪ੍ਰੇਮ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ
ਕੀਤ੍ੀ “ਹੇ ਪ੍ਰੀਤ੍ਮ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਦਤ੍ ਕੇ ਿਾਤ੍ੇ॥ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ! ਸਾਨੂੰ ਕਲਜੁਿੱ ਗੀਂ ਜੀ ਾਂ ਨੂੰ, ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ, ਆਪ੍
ਜੀ ਿੇ ਸੁੰ ਿਰ ਿਰਸਨ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ’ਚ ਦਕ ੇਂ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਨ ਜੀ? ਤ੍ਾਂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਲੋ ਕ ਉਚਾਦਰਆ:ਸਲੋ ਕੁ ਮਃ੨॥ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ (੨) ਿੂਜੇ (ਮਃ) ਸਰੂਪ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਅੰ ਗਿਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਜੀ ਤ੍
ਭਾ ਤ੍ੋਂ ਮਰ ਕੇ, ਪ੍ਤ੍ੀ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁਫ਼ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ੀ ਿਾ ਸਲੋ ਕੁ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ ਜੀ:ਅਖੀ ਬ੍ਾਝਹੁ. ੇਖਣਾ; ਦ ਣੁ ਕੰ ਨਾ. ਸੁਨਣਾ॥ ਹੇ ਿਾਸਨਿਾਸ ਿੇ ਦਜ਼ੰ ਿ ਜਾਨ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਪ੍ਆਰੇ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖੋ! (ਅਖੀ)
ਅਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਿਵੈਤ੍, ਦ ਕਾਰ, ਲੋ ਭ ਕੋਪ੍ ਦਿਰਸਟੀ (ਬ੍ਾਝਹੁ) ਦਬ੍ਨਾ, ੈਰਾਗ ਦਬ੍ਬ੍ੇਕ ਰੂਪ੍ੀ ਅਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ, ਸਭ ਜਾਤ੍ਾਂ, ਿੁਸ਼ਮਣ
ਦਮਿੱ ਤ੍ਰ, ਜੀਆਂ ਿੇ ਅੰ ਿਰ ਾਦਹਗੁਰੂ ਗੁਰ ਨਾਨਕਿੇ ; ਗੋਦ ੰ ਿ ਰੂਪ੍॥੮॥੧॥ ਜੀ ਿੇ ਸੁੰ ਿਰ ਸਿੱ ਚੇ ਨੂਰੀ ਿਰਸਨ ੇਖਣਾ ਕਰੋ
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ਜੀ। ਯਥਾ:- ਿੁਇ ਿੁਇ ਲੋ ਚਨ ਪ੍ੇਖਾ॥ ਹਉ. ਹਦਰ ਦਬ੍ਨੁ; ਅਉਰੁ. ਨ ਿੇਖਾ॥ ਨੈਨ ਰਹੇ ਰੰ ਗੁ ਲਾਈ॥ ਅਬ੍ ਬ੍ੇ ਗਲ; ਕਹਨੁ.
ਨ ਜਾਈ॥੧॥) ਸੇ ਨੇਤ੍ਰ ਪ੍ਰ ਾਣੁ; ਦਜਨੀ ਿਰਸਨੁ ਪ੍ੇਖਾ॥ ਅਪ੍ਣੇ ਕੰ ਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈ ਦਨੰਿਾ ਚੁਗਲੀ, ਦ ਸੇ ਦ ਕਾਰਾਂ ਿੀਆਂ
ਗਿੱ ਲਾਂ ਸੁਨਣ ਤ੍ੋਂ (ਦ ਣੁ) ਦਬ੍ਨਾ, ਅੰ ਿਰ ਬ੍ਾਹਰ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਾਂ ’ਚੋਂ, ਾਦਹਗੁਰੂ ਜਸ ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਤ੍ੇ ਦ ਸ਼ ਾਸ ਰੂਪ੍ੀ
ਕੰ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਨਣਾ ਕਰੋ ਜੀ ਰਾਮ ਦਪ੍ਆਰੇ। ਯਥਾ:- ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮੁ ਬ੍ੋਲੈ; ਰਾਮਾ ਬ੍ੋਲੈ॥ ਰਾਮ ਦਬ੍ਨਾ; ਕੋ ਬ੍ੋਲੈ ਰੇ॥) ਰਸਨਾ
ਰਮਤ੍. ਸੁਨਤ੍ ਸੁਖੁ ਸਰ ਨਾ; ਦਚਤ੍ ਚੇਤ੍ੇ ਸੁਖੁ ਹੋਈ॥ ਕਹੁ ਭੀਖਨ. ਿੁਇ ਨੈਨ ਸੰ ਤ੍ੋਖੇ; ਜਹ ਿੇਖਾਂ ਤ੍ਹ ਸੋਈ॥੨॥੨॥) ਕੋਦਟ
ਕਰਨ ਿੀਜਦਹ. ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤ੍ਮ; ਹਦਰ ਗੁਣ ਸੁਣੀਅਦਹ ਅਦਬ੍ਨਾਸੀ ਰਾਮ॥
ਪ੍ੈਰਾ ਬ੍ਾਝਹੁ. ਚਲਣਾ; ਦ ਣੁ ਹਥਾ. ਕਰਣਾ॥ ਪ੍ੈਰਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਹੁਕਮ ਿੇ ਉਲਟ, ਕੁਸੰਗਤ੍ ਿੱ ਲ ਚਿੱ ਲਣੋ (ਬ੍ਾਝਹੁ)
ਦਬ੍ਨਾ ਭਾ ਹਟਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਿਰਸਾਏ ਗੁਰਮੁਦਖ ਮਾਰਗ, ਸਤ੍ਸੰ ਗਤ੍ ਿੇ ਮਾਰਗ ਤ੍ੇ ਚਲਣਾ ਕਰੋ। ਯਥਾ:ਚਰਨ ਚਲਉ; ਮਾਰਦਗ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ॥) ਸੇ ਚਰਣ ਸੁਹਾ ੇ. ਜੋ ਹਦਰ ਮਾਰਦਗ ਚਲੇ ; ਹਉ ਬ੍ਦਲ. ਦਤ੍ਨ ਸੰ ਦਗ ਪ੍ਛਾਣਾ ਜੀਉ॥੨॥
ਹਥਾ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਮੰ ਿ ਕਰਮਾਂ ਤ੍ੋਂ (ਦ ਣੁ) ਦਬ੍ਨਾ ਭਾ ਹਟਾ ਕੇ, ਹਿੱ ਥਾਂ ਨਾਲ ਸਿਾ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਗੁਰਦਸਿੱ ਖ
ਸੰ ਗਤ੍ਾਂ ਿੀ ਟਦਹਲ ਅਥ ਾ ਸੁੰ ਿਰ ਸਿੱ ਚੇ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜੀ ਦਲਖਣਾ (ਕਰਣਾ) ਕਰੋ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਹਦਰ ਜਸੁ ਦਲਖਦਹ.
ਲਾਇ ਭਾ ਨੀ; ਸੇ ਹਸਤ੍ ਪ੍ਦ ਤ੍ਾ॥) ਸੇ ਕਰ ਭਲੇ ; ਦਜਨੀ ਹਦਰ ਜਸੁ ਲੇ ਖਾ॥
ਜੀਭੈ ਬ੍ਾਝਹੁ. ਬ੍ੋਲਣਾ; ਇਉ ਜੀ ਤ੍ ਮਰਣਾ॥ (ਜੀਭੈ) ਜੁਬ੍ਾਨ ਝੂਠ ਦਫਿੱ ਕਾ ਕਉੜਾ, ਦਨੰਿਾ (ਬ੍ੋਲਣਾ) ਬ੍ੋਲਣੋ (ਬ੍ਾਝਹੁ)
ਦਬ੍ਨਾ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤ੍ਾਰ ਇਿੱ ਕ ਰਸ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ,

ਾਦਹਗੁਰੂ ਮੰ ਤ੍ਰ (ਬ੍ੋਲਣਾ) ਬ੍ੋਲੋ ਜਪ੍ੋ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਲਾਖ ਦਜਹ ਾ

ਿੇਹੁ ਮੇਰੇ ਦਪ੍ਆਰੇ; ਮੁਖੁ ਹਦਰ ਆਰਾਧੇ ਮੇਰਾ ਰਾਮ॥ ਇਉ (ਜੀ ਤ੍) ਦਜਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੰ ਿੇ ਸੁਭਾਅ ਿੱ ਲੋਂ ਮਰਣਾ ਹੈ। ਦਜ ੇਂ
ਮੁਰਿਾ, ਕੋਈ ਭੀ ਸੰ ਕਲਪ੍ ਦ ਕਲਪ੍ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਿਾ, ਇਉਂ ਮਨ ’ਚ ਕੋਈ ਭੀ ਔਗੁਣ ਕੁਸੰਗ ਸਬ੍ੰ ਧੀਆਂ ਿੇ ਮੋਹ, ਦਡਆਈ
ਿੀ ਇਿੱ ਛਾ ਕਲੇ ਸ਼, ਇੰ ਦਿਰਆਂ ਿੇ ਸੁਆਿਾਂ, ਮੰ ਿੇ ਸੰ ਕਲਪ੍ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੇ, ਭਗਤ੍ ਜੈਿੇ ਜੀ ਭਗਤ੍ ਨਾਮਿੇ ਜੀ ਭਗਤ੍ ਸਰੀ
ਸੈਣ ਜੀ ਭਗਤ੍ ਪ੍ੀਪ੍ਾ ਜੀ

ਾਂਗ ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਸਦਹਤ੍ ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ

ਾਦਹਗੁਰੂ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਾਦਹਗੁਰੂ ਰੋਮ ਰੋਮ

ਕਰਕੇ ਜਪ੍ ਜਪ੍ਾ ਕੇ, ਪ੍ੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ’ਚ ਲੀਣ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦਜਉਂਿੇ ਮਰਣਾ ਹੈ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ! ਯਥਾ:- ਜੀ ਤ੍ ਮਰੈ; ਬ੍ੁਝੈ
ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ॥) ਜੀ ਤ੍ ਮਰਣਾ; ਤ੍ਾਰੇ ਤ੍ਰਣਾ॥
ਨਾਨਕ. ਹੁਕਮੁ ਪ੍ਛਾਦਣ ਕੈ; ਤ੍ਉ ਖਸਮੈ ਦਮਲਣਾ॥੧॥ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ (ਨਾਨਕ)
ਅੰ ਗਿਿੇ

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿਾ ਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਹੁਕਮੁ ਨੂੰ ਪ੍ਛਾਦਣ ਕੈ, (ਤ੍ਉ) ਤ੍ਾਂ

(ਖਸਮ) ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਦਮਲਣਾ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ। ;ਹਦਰ ਦਮਦਲਓ ਲਾਇ ਝਪ੍ੀੜਾ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ
ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤ੍ੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਰੂਪ੍ ’ਚ ਅਭੇਿ ਕਰ ਲੈਂ ਿੇ ਹਨ, ਸਿਾ ਲਈ ਏਕਤ੍ਾ ਅਭੇਿਤ੍ਾ
ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਦਿੰ ਿੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਦਜਉ ਜਲ ਮਦਹ; ਜਲੁ ਆਇ ਖਟਾਨਾ॥ ਦਤ੍ਉ ਜੋਤ੍ੀ ਸੰ ਦਗ; ਜੋਦਤ੍ ਸਮਾਨਾ॥ ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ
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ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਬ੍ੰਸ ਅਰਪ੍ਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਤ੍ੋਂ ਕੁਰਬ੍ਾਣ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍
ਜੀ ਿੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਤ੍ ਭਾ ਤ੍ੋਂ ਮਰ ਕੇ ਦਜਉਣਾ ਹੈ ਜੀ।

20. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਸਬ੍ਦਿ ਮਰਹੁ. ਦਫਦਰ ਜੀ ਹੁ ਸਿ ਹੀ; ਤ੍ਾ ਦਫਦਰ, ਮਰਣੁ ਨ ਹੋਈ॥ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ
ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- ਹੇ ਦਪ੍ਆਰੇ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖੋ! ਪ੍ਦਹਲਾਂ (ਸਬ੍ਦਿ) ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਿਾ ਦਿਨ ਰਾਤ੍ ਦਸਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ, (ਮਰਹੁ)
ਜੀ ਤ੍ ਭਾ ਤ੍ੋਂ ਮਰੋ। ਦਫਦਰ (ਸਿ) ਸਿਾ ਹੀ (ਜੀ ਹੁ) ਦਜਉਣਾ ਹੋ ੇਗਾ ਜੀ। ਤ੍ਾ ਦਫਦਰ ਜੰ ਮਣ ਮਰਣੁ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਹੋਈ)
ਹੋ ੇਗਾ। ਯਥਾ:- ਜੀ ਤ੍ ਮਰੈ; ਬ੍ੁਝੈ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ॥ ਦਤ੍ਸੁ ਜਨ; ਕਰਦਮ ਪ੍ਰਾਪ੍ਦਤ੍ ਹੋਇ॥੧॥) ਮੈ ਨ ਮਰਉ; ਮਦਰਬ੍ੋ ਸੰ ਸਾਰਾ॥
ਅਬ੍ ਮੋਦਹ ਦਮਦਲਓ ਹੈ; ਜੀਆ ਨਹਾਰਾ॥੧॥ਰਹਾਉ॥) ਮੁਰਿਾ ਹੋਇ ਮੁਰੀਿ; ਨ ਗਲੀ ਹੋ ਣਾ। ਸਾਬ੍ਰੁ ਦਸਿਦਕ ਸਹੀਿੁ;
ਭਰਮ ਭਉ ਖੋ ਣਾ। ਗੋਲਾ ਮੁਲ ਖਰੀਿੁ; ਕਾਰੇ ਜੋ ਣਾ। ਨਾ ਦਤ੍ਸੁ ਭੁਖ ਨ ਨੀਿ; ਨ ਖਾਣਾ ਸੋ ਣਾ। ਪ੍ੀਹਦਣ ਹੋਇ ਜਿੀਿ;
ਪ੍ਾਣੀ ਢੋ ਣਾ। ਪ੍ਖੇ ਿੀ ਤ੍ਾਗੀਿ, ਪ੍ਗ ਮਦਲ ਧੋ ਣਾ। ਸੇ ਕ ਹੋਇ ਸੰ ਜੀਿੁ; ਨ ਹਸਣ ਰੋ ਣਾ। ਿਰ ਿਰ ੇਸ ਰਸੀਿ;
ਦਪ੍ਰਮ ਰਸ ਭੋ ਣਾ। ਚੰ ਿ ਮੁਮਾਰਖ ਈਿ; ਪ੍ੁਗ ਖਲੋ ਣਾ॥੧੮॥

21. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਕਾਜੀ ਸੋ; ਜੁ ਕਾਇਆ ਬ੍ੀਚਾਰੈ॥ (ਸੋ) ਉਹ ਕਾਜੀ ਹੈ (ਜੁ) ਦਜਹੜਾ ਅਪ੍ਨੀ (ਕਾਇਆ) ਿੇਹ ਅਥ ਾ
(ਕਾਇਆ) ਬ੍ੁਿੱ ਧੀ ’ਚ ਬ੍ਰਹਮ (ਬ੍ੀਚਾਰੈ) ਬ੍ੀਚਾਰ ਕਰੇ। ਭਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬ੍ੀਚਾਰ ਕਰੇ ਦਕ ਿੇਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ ਕਰਨਾ,
ਸਾਧਸੰ ਗਤ੍ ਜੀ ’ਚ ਜਾਣਾ ਅਤ੍ੇ ਕੁਸੰਗਤ੍ ਔਗੁਣਾਂ ਿੱ ਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਖ਼ੁਿਾ ਜੀ ਿਾ ਨਾਮ ਜਪ੍ੇ ਜਪ੍ਾ ੇ, ਖ਼ੁਿਾ ਜੀ ਿੀ ਸਿੱ ਚੀ
ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤ੍ੀ ਕਰੇ ਕਰਾ ੇ, ਕਾਜੀ ਦਨਆ ਕਰੇ, ਗੁਡ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋ ੇ। ਯਥਾ:- ਕਾਜੀ ਸੋ; ਜੋ ਉਲਟੀ ਕਰੈ॥ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਿੀ;
ਜੀ ਤ੍ੁ ਮਰੈ॥
ਕਾਇਆ ਕੀ ਅਗਦਨ; ਬ੍ਰਹਮੁ ਪ੍ਰਜਾਰੈ॥ (ਕਾਇਆ) ਿੇਹ (ਕੀ) ਿੀ ਹਉਮੈ (ਅਗਦਨ) ਅਗਨੀ ਨੂੰ, ਲਗਾਤ੍ਾਰ ਬ੍ਰਹਮੁ
ਾਦਹਗੁਰੂ ਾਦਹਗੁਰੂ ਾਦਹਗੁਰੂ ਅਦਭਆਸ ਰੂਪ੍ੀ ਅਗਨੀ ਨਾਲ (ਪ੍ਰ+ਜਾਰੈ) (ਪ੍ਰ) ਦ ਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ (ਜਾਰੈ) ਸਾੜੇ।
ਸੁਪ੍ਨੈ ਦਬ੍ੰ ਿੁ; ਨ ਿੇਈ ਝਰਨਾ॥ (ਸੁਪ੍ਨੈ) ਸੁਪ੍ਨੇ ’ਚ (ਦਬ੍ੰ ਿੁ) ੀਰਜ (ਝਰਨਾ) ਦਡਿੱ ਗਣ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਿੇਈ) ਿੇ ੇ।
ਦਤ੍ਸੁ ਕਾਜੀ ਕਉ; ਜਰਾ ਨ ਮਰਨਾ॥੨॥ ਦਤ੍ਸੁ ਕਾਜੀ (ਕਉ) ਨੂੰ (ਜਰਾ) ਬ੍ੁਿੱ ਢੇਪ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਮਰਨਾ (ਨ) ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਿਾ।

22. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਮਃ ੧॥ ਸੋ ਪ੍ਾਖੰ ਡੀ; ਦਜ ਕਾਇਆ ਪ੍ਖਾਲੇ ॥ (ਸੋ) ਉਹ ਅਸਲੀ ਪ੍ਾਖੰ ਡੀ ਭੇਖ ਿਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, (ਦਜ)
ਦਜਹੜਾ ਅਪ੍ਣੀ (ਕਾਇਆ) ਿੇਹੀ ਅਥ ਾ ਬ੍ੁਿੱ ਧੀ ਨੂੰ ਦਨਰਮਲ ਉਿਕੁ; ਗੋਦ ੰ ਿ ਕਾ ਨਾਮ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਰੂਪ੍ੀ ਜਲ ਨਾਲ
(ਪ੍ਖਾਲੇ ) ਧੋ ੇ।
ਪ੍ਰ-ਜਾਲੇ - ਕਾਇਆ ਕੀ ਅਗਦਨ; ਬ੍ਰਹਮੁ ਪ੍ਰਜਾਲੇ ॥ (ਕਾਇਆ) ਿੇਹ (ਕੀ) ਿੀ ਹਉਮੈ (ਅਗਦਨ) ਅਗਨੀ ਨੂੰ,
ਲਗਾਤ੍ਾਰ ਬ੍ਰਹਮੁ

ਾਦਹਗੁਰੂ

ਾਦਹਗੁਰੂ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਅਦਭਆਸ ਰੂਪ੍ੀ ਅਗਨੀ ਨਾਲ (ਪ੍ਰ+ਜਾਲੇ ) (ਪ੍ਰ) ਦ ਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ

(ਜਾਲੇ ) ਸਾੜੇ।
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ਸੁਪ੍ਨੈ ਦਬ੍ੰ ਿੁ; ਨ ਿੇਈ ਝਰਣਾ॥ (ਸੁਪ੍ਨੈ) ਸੁਪ੍ਨੇ ’ਚ (ਦਬ੍ੰ ਿੁ) ੀਰਜ (ਝਰਨਾ) ਦਡਿੱ ਗਨ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਿੇਈ) ਿੇ ੇ।
ਦਤ੍ਸੁ ਪ੍ਾਖੰ ਡੀ; ਜਰਾ ਨ ਮਰਣਾ॥ ਦਤ੍ਸੁ ਪ੍ਾਖੰ ਡੀ ਭੇਸ ਾਲੇ ਨੂੰ (ਜਰਾ) ਬ੍ੁਿੱ ਢੇਪ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਮਰਣਾ (ਨ) ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਿਾ।
ਬ੍ੋਲੈ ਚਰਪ੍ਟੁ; ਸਦਤ੍ ਸਰੂਪ੍ੁ॥ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਜੋਗੀ ਚਰਪ੍ਟੁ
ਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚਾ ਗੁਰਮੁਦਖ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ (ਬ੍ੋਲੈ) ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ

ਸਦਤ੍ ਸਰੂਪ੍ੁ ਹਨ।
ਪ੍ਰਮਤ੍ੰ ਤ੍ ਮਦਹ; ਰੇਖ ਨ ਰੂਪ੍ੁ॥੫॥ (ਪ੍ਰਮ+ਤ੍ੰ ਤ੍) (ਪ੍ਰਮ) ਿੱ ਡੇ (ਤ੍ੰ ਤ੍) ਤ੍ਿੱ ਤ੍ ਸਰੂਪ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ (ਮਦਹ) ’ਚ ਕੋਈ
(ਰੇਖ) ਲਕੀਰ, (ਰੂਪ੍ੁ) ਅਕਾਰ (ਨ) ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਸਲੋ ਕੁ॥ ਰੂਪ੍ੁ ਨ ਰੇਖ. ਨ ਰੰ ਗੁ ਦਕਛੁ; ਦਤ੍ਰਹੁ ਗੁਣ ਤ੍ੇ. ਪ੍ਰਭ
ਦਭੰ ਨ॥ ਦਤ੍ਸਦਹ ਬ੍ੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ; ਦਜਸੁ ਹੋ ੈ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ॥੧॥

ਪ੍ਰਸੰਗ ੨:- ਦ ਕਾਰ ਦਿਰਰਸਟੀ ਿੇ ਦਤ੍ਆਗ ਿਾ ਮਹਾਂ ਮਹਾਂ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ ਉਪ੍ਿੇਸ਼:23.

ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਨੀਚੇ ਲੋ ਇਨ. ਕਦਰ ਰਹਉ; ਲੇ ਸਾਜਨ ਘਟ ਮਾਦਹ॥ ਸਭ ਰਸ. ਖੇਲਉ ਪ੍ੀਅ ਸਉ;

ਦਕਸੀ. ਲਖਾ ਉ ਨਾਦਹ॥੨੩੪॥ {ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ ਸ਼ੁਭ ਦਸਿੱ ਦਖਆ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਚਾਰ:- ਾਹੁ ਾਹੁ ਕੈਸੀ ਮਹਾਂ
ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ ਅ ਸਥਾ ਹੈ! ਦਜ ੇਂ ਸਹੀ ਸਿੱ ਚੀਆਂ ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ ਬ੍ੀਬ੍ੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਇ ਪ੍ਤ੍ੀ ਜੀ ਿਾ ਰੂਪ੍ ਨਹੀਂ ਿੇਖਿੀਆਂ, ਅਪ੍ਣੇ
ਸਾਜਨ ਪ੍ਤ੍ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਿੇ ’ਚ ਰਿੱ ਖਿੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਰਸ ਅਪ੍ਣੇ ਪ੍ਤ੍ੀ ਿੇ ਨਾਲ ਖੇਲੑ ਿੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਫੇਰ ਭੀ ਆਪ੍ਣਾ
ਆਪ੍ ਦਕਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਣਾਉਂਿੀਆਂ, ਦਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ ਹਾਂ, ਦਕਉਂ ਨਹੀਂ ਜਣਾਉਂਿੀਆਂ ਦਕਉਂਦਕ ਉਹ ਆਪ੍ਿੇ ਗੁਣਾਂ ਿੀ
ਬ੍ਜਾਏ, ਪ੍ਤ੍ੀ ਜੀ ਿੇ ਗੁਣ ਹੀ ਗਾਉਂਿੀਆਂ ਹਨ। ਉਨੑਾਂ ਅੰ ਿਰ ਆਪ੍ਾ ਭਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਿਾ, ਕੇ ਲ ਪ੍ਤ੍ੀ ਜੀ ਿਾ ਦਧਆਨ ਪ੍ੂਰਨ
ਪ੍ਰਪ੍ਿੱਕ ਦਿਰੜ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ। ਪ੍ਤ੍ੀ ਿੀ ਦਸਫ਼ਤ੍ ਹੀ ਦਸਫ਼ਤ੍ ਕਰਿੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਹੀ ਉੱਚੀ ਸਿੱ ਚੀ ਅ ਸਥਾ ਾਲੇ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼
ਸੰ ਤ੍ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਹਰਨਾਮ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਰਾਮਪ੍ੁਰਖੇੜੇ ਾਲੇ , ਚਾਲ਼ੀ ਰੇ ੑਭਾ ੇਂ ਭਾਬ੍ੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ’ਚ ਰਹੇ, ਪ੍ਰ ਪ੍ੈਰਾਂ
ਿੱ ਲ ਹੀ ਤ੍ਿੱ ਕਿੇ ਸਨ। ਦਜ ੇਂ ਸਰੀ ਲਛਮਣ ਜੀ ਜਤ੍ੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੀਤ੍ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤ੍ਾ ਸਮਾਨ ਸਮਝਿੇ, ਕਿੇ ਦਚਹਰੇ ਿੱ ਲ ਨਹੀਂ
ਝਾਕੇ ਜੀ।
ਇਸ ਤ੍ਰਾਂ ੑ ਇਿੱ ਕ ਾਰੀ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਦਬ੍ਸ਼ਨ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਮੁਰਾਲ਼ੇ ਾਦਲਆਂ ਨੂੰ, ਦ ਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਕਹਾ, “ਜੀ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਜੀ!
ਅਿੱ ਜ ਦਿ ਾਲ਼ੀ ਹੈ, ਉਤ੍ਾਂਹ ਤ੍ਾਂ ੇਖੋ ਜੀ! ਬ੍ਾਹਰ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਿੀ ੇ ਜਗਮਗਾ ਰਹੇ ਹਨ”। ਆਪ੍ ਜੀ ਦਕਹਾ,“ਗੁਰਮੁਖੋ!
ਪ੍ੂਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਦਕਰਪ੍ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰ ਿਰ ਬ੍ਾਹਰ ਆਪ੍ ਹੀ ਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਬ੍ਾਹਰ ਿੇਖਣ ਿੀ ਇਿੱ ਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ”।
ਯਥਾ:- ਬ੍ਾਹਦਰ ਢੂਢਨ ਤ੍ੇ, ਛੂਦਟ ਪ੍ਰੇ; ਗੁਦਰ. ਘਰ ਹੀ ਮਾਦਹ ਦਿਖਾਇਆ ਥਾ॥ ਅਨਭਉ ਅਚਰਜ ਰੂਪ੍ੁ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ੇਦਖਆ; ਮੇਰਾ
ਮਨੁ. ਛੋਦਡ ਨ ਕਤ੍ਹੂ ਜਾਇਆ ਥਾ॥ ਗੁਰਮੁਦਖ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ਾਂ ਿਾ ਪ੍ਿੱ ਕਾ ਦਨਯਮ ਸੀ, ਅੰ ਿਰ ਬ੍ਾਹਰ ਗੁਰਸ਼ਬ੍ਿ ਜੀ ਿੀ
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ਸਾਦਖਆਤ੍ਤ੍ਾ ਕਰਕੇ, ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤ੍ੋਂ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਂ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ ਮੌਜ ’ਚ
ਸਿਾ ਹੀ ਲੀਣ, ਦਰਿੇ ’ਚੋਂ ਮੂੰ ਹ ’ਚ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਪ੍ੀਂਿੇ ਰਦਹੰ ਿੇ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਿੇ ਨੇਤ੍ਰ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਿੇ, ਭੁਿੱ ਖੇ ਬ੍ਾਜ ਾਂਗ ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ
ਰੂਪ੍ ਿੇਖਣ ਿੱ ਲ ਭਿੱ ਜਿੇ ਹਨ।
ਇਿੱ ਕ ਾਰੀ ਸੰ ਤ੍ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਸੁੰ ਿਰ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਪ੍ੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ ਬ੍ਿੱ ਧਣੀ ਕਲਾਂ ਦ ਖੇ, ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਕਥਾ
ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਿੱ ਕ ਮਾਈ ਨੇ ਦਕਹਾ, “ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਜੀ ਨੇਤ੍ਰਹੀਣ ਹਨ, ਿੂਜੀ ਸਿੱ ਦਚਆਰੀ ਮਾਤ੍ਾ ਜੀ ਕਦਹੰ ਿੇ, “ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭੋਲ਼ੀਏ!
ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ਾਂ ਿਾ ਦਨਯਮ ਹੈ, ਉਤ੍ਾਂਹ ਨਹੀਂ ਝਾਕਿੇ।

ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਧੰ ਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ
ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਿਾ ਦਿਰਸ਼ਟਾਂਤ੍:ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਦਹਬ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸ਼ਰੀ ਅਕਾਲ ਤ੍ਖ਼ਤ੍
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ’ਤ੍ੇ ਆ ਕੇ, ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਮਹਿੱ ਲੇ ਛੇ ੇਂ ਜੀ ਿੇ
ਸੁੰ ਿਰ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਾਕ ਿਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਅੰ ਿਰ ਫ਼ੋਟੋ ਦਖਿੱ ਚ ਲੈਂ ਿੇ, ਦਧਆਨ ’ਚ
ਦਟਕਾਅ ਕੇ, ਅਫ਼ੁਰ ਸਮਾਧੀ ’ਚ ਬ੍ੈਠ ਕੇ, ਾਦਹਗੁਰੂ ਮੰ ਤ੍ਰ ਿਾ ਅਜਪ੍ਾ ਜਾਪ੍
ਕਰਿੇ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤ੍ਮ ਜੀ ਨੂੰ ਅਫ਼ੁਰ ਸਮਾਧੀ ਅੰ ਿਰ ਤ੍ਿੱ ਕਿੇ। ;ਲੇ ਸਾਜਨ ਘਟ
ਮਾਦਹ॥ ਮਹਾਂ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ ਗੁਰਮੁਦਖ ਪ੍ੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਸਿੱ ਚੀ ਸਿੱ ਚੀ ਸਿੱ ਚੀ
ਉੱਚੀ ਅ ਸਥਾ ਹੈ।}
ਨੀਚੇ ਲੋ ਇਨ. ਕਦਰ ਰਹਉ; ਲੇ ਸਾਜਨ ਘਟ ਮਾਦਹ॥ (ਸਾਜਨ) ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੂੰ (ਘਟ) ਦਰਿੇ (ਮਾਦਹ) ’ਚ
(ਲੇ ) ਲੈ ਕੇ, ਿਾਸਨਿਾਸੀ ਅਪ੍ਣੇ (ਲੋ ਇਨ) ਨੇਤ੍ਰ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਚਰਨਕਮਲਾਂ ਿੀਆਂ ਤ੍ਲੀਆਂ ਿੇ ਨੀਚੇ (ਕਦਰ)
ਕਰਕੇ ਭਾ ਨੀਚੇ ਰਿੱ ਖ ਕੇ (ਰਹਉ) ਰਦਹੰ ਿੀ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਮੂ ਥੀਆਊ ਸੇਜ; ਨੈਣਾ ਦਪ੍ਰੀ ਦ ਛਾ ਣਾ॥) ਅਖੀ ਕਾਦਢ. ਧਰੀ
ਚਰਣਾ ਤ੍ਦਲ; ਸਭ ਧਰਤ੍ੀ ਦਫਦਰ ਮਤ੍ ਪ੍ਾਈ॥ ਚਰਨਕਮਲਾਂ ਿੀਆਂ ਤ੍ਲੀਆਂ ਿੇ ਥਿੱ ਲੇ ਰਿੱ ਖਣ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਾਇਆ ਸਰੂਪ੍,
ਦ ਕਾਰ ੈਰ ਹੰ ਕਾਰ ਿਵੈਤ੍ ਦਿਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿੇਖਿੇ, ਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਿੇਖਿੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਸਭੁ ਦਿਨਸੁ ਰੈਦਣ.
ਿੇਖਉ ਗੁਰੁ ਅਪ੍ੁਨਾ; ਦ ਦਚ ਅਖੀ. ਗੁਰ ਪ੍ੈਰ ਧਰਾਈ॥
ਸਭ ਰਸ. ਖੇਲਉ ਪ੍ੀਅ ਸਉ; ਦਕਸੀ. ਲਖਾ ਉ ਨਾਦਹ॥੨੩੪॥ ਿਾਸਨਿਾਸੀ ਅਪ੍ਣੇ ਸਾਜਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੂੰ
ਦਰਿੇ ’ਚ ਲੈ ਕੇ, (ਪ੍ੀਅ) ਪ੍ਤ੍ੀ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ (ਸਉ) ਨਾਲ, ਨਾਮ ਜਪ੍ ਜਪ੍ ਕੇ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਰਸ, ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਕਥਾ
ਕੀਰਤ੍ਨ, ਿਰਸ਼ਨ ਿੇ (ਸਭ) ਸਾਰੇ (ਰਸ) ਅਨੰਿ ਰੰ ਗ (ਖੇਲਉ) ਖੇਲੑ ਿੀ ਮਾਣਿੀ ਹੈ। (ਦਕਸੀ) ਦਕਸੇ ਨੂੰ ਆਪ੍ਾ (ਨਾਦਹ)
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ਨਹੀਂ (ਲਖਾ ਉ) ਜਣਾਉਂਿੀ॥੨੩੪॥ ਦਜ ੇਂ ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ ਆਪ੍ਣੇ ਗੁਣ ਜਣਾਉਣ ਿੀ ਬ੍ਜਾਏ, ਅਪ੍ਣੇ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍
ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਪ੍ਤ੍ੀ ਜੀ ਿੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਿੀ ਹੈ, ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਿੀ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਠਾਕੁਰੁ ਏਕੁ; ਸਬ੍ਾਈ ਨਾਦਰ॥
ਅ ਸਥਾ ਿਿੱ ਸਣ ਿਾ ਢੰ ਗ ਇਹ ਹੈ, ਿਿਾ. ਿਾਤ੍ਾ ਏਕੁ ਹੈ; ਸਭ ਕਉ ਿੇ ਨਹਾਰ॥ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ
ਮਹਾਰਾਜ, ਿਾਸਨਿਾਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ੂਰਨ ਅਗਮ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ ਅ ਸਥਾ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ਼ ’ਚ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ
ਅਰਥ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੋਹਰ ਬ੍ਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਿੀ ਲਾਗ ਲਿੱਗਿੀ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਲਗੀ ਲਾਦਗ; ਸੰ ਤ੍ ਸੰ ਗਾਰਾ॥
ਦਜ ੇਂ ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ, ਿੂਜੀਆਂ ਬ੍ਿੱ ਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ ਬ੍ਣਨ ਿਾ ਬ੍ੜੇ ਰੰ ਗ ਢੰ ਗ ਿਾ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਿੀ ਹੈ। ਉਸ ਿੇ ਿਰਸ਼ਨ
ਕਰਕੇ ਿੂਜੀਆਂ ਬ੍ੀਬ੍ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਖ਼ਆਲ ਆਉਂਿਾ ਬ੍ਈ ਇਸ ਿੇ ਨੇਤ੍ਰ ਕੈਸੇ ਸੁੰ ਿਰ ਹਨ, ਇਸ ਿੇ ਸਰੂਪ੍ ਿੀ ਕੈਸੀ ਸੁੰ ਿਰ ਨੁਹਾਰ
ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭੀ ਐਸੀ ਸੁੰ ਿਰ ਨੁਹਾਰ ਬ੍ਣੇ। ਇਸ ਤ੍ਰਾਂ ੑ ਪ੍ੂਰਨ ਮਹਾਤ੍ਮਾ ਜੀ ਿੇ ਿਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਜਹੜੇ ਿਾਸਨਿਾਸ ਹਨ,
ਉਨੑਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗਨ ਲਿੱਗਿੀ ਹੈ, ਦਕ ਜੈਸੇ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ’ਚ ਲੀਣ ਦ ਸਮਾਿ ਹਨ, ਦ ਸਮਾਿ
ਚੇਹਰਾ ਦ ਸਮਾਿ ਇਕਾਗਰਤ੍ਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਭੀ ਜੀ ਨ ਇਸ ਤ੍ਰਾਂ ੑ ਿਾ ਹੋ ੇ। ਜਿੋਂ ਇਸ ਅ ਸਥਾ ’ਚ ਦਟਕਾਅ ਹੋ ਦਗਆ, ਨੀਚੇ
ਲੋ ਇਣ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਜਨ ਨੂੰ ਦਹਰਿੇ ’ਚ ਸਾ ਦਲਆ, ਸਾਰੇ ਰਸ ਮਾਲਕ ਿੀ ਦਕਰਪ੍ਾ ਨਾਲ ਮਾਣਿੇ ਹਨ, ਆਪ੍ਾ ਦਕਸੇ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਜਣਾਉਂਿੇ ਦਫਰ ਅਗਲੀ ਅ ਸਥਾ ਇਸ ਅ ਸਥਾ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਾਅਿ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ ਦਕਉਂਦਕ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ
ਮਹਾਰਾਜ ਿੇ ਲੜ ਲਿੱਗ ਕੇ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਿ ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ੀਂਦਿਆਂ ਪ੍ੀਂਦਿਆਂ, ਦਜ ੇਂ ਪ੍ਦਹਲ ਾਨ ਖ਼ੁਰਾਕ ਖਾ ਕੇ ਰਦਜ਼ਸ
ਕਰਕੇ ਬ੍ਲ ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਿਾ, ਇਸ ਤ੍ਰਾਂ ੑ ਅ ਸਥਾ ਬ੍ਲ ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। ਬ੍ਈ ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਸਰਗੁਨ ਿੀ ਉਪ੍ਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ,
ਸਰਗੁਨ ਸਰੂਪ੍ ਦਿਲ ’ਚ ਦਟਕਾਏ, ਦਫਰ ਅਿੱ ਗੇ ਦਨਰਗੁਨ ਸਰਗੁਨ ਿੀ ਏਕਤ੍ਾ ਲਖਤ੍ਾ ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਆਠ ਜਾਮ
ਚਉਸਦਠ ਘਰੀ; ਤ੍ੁਅ ਦਨਰਖਤ੍ ਰਹੈ ਜੀਉ॥ ਨੀਚੇ ਲੋ ਇਨ ਦਕਉ ਕਰਉ; ਸਭ ਘਟ ਿੇਖਉ ਪ੍ੀਉ॥੨੩੫॥) ਤ੍ੁਧੁ ਦਬ੍ਨੁ; ਿੂਜਾ
ਨਾਹੀ ਕੋਇ॥ ਜਬ੍. ਆਪ੍ਾ ਪ੍ਰ ਕਾ ਦਮਦਟ ਗਇਆ; ਜਤ੍ ਿੇਖਉ ਤ੍ਤ੍ ਤ੍ੂ॥) ਜਹ ਜਹ ਿੇਖਾ ਤ੍ਹ ਨਰਹਰੀ॥੧॥

24. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਦ ਕਾਰ ਦਿਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਆ ਰੂਪ੍ ਿੇਖਣਾ ਭੀ ਸਖ਼ਤ੍ ਮਨੑਾ ਹੈ:- ਅਖੀ ਸੂਤ੍ਕੁ ੇਖਣਾ;
ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ ਪ੍ਰ ਧਨ ਰੂਪ੍ੁ॥ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਸਰਗੁਨ ਅ ਤ੍ਾਰ, ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ੍ ਦਨ ਾਜ॥ ਸਰੀ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਅਮੋਲਕ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- ਦ ਕਾਰ ਦਿਰਸਟੀ ਨਾਲ (ਪ੍ਰ) ਪ੍ਰਾਈ (ਦਤ੍ਰਅ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਿਾ ਰੂਪ੍ੁ ਿੇਖਣਾ
ਅਤ੍ੇ ਲੋ ਭ ਨਾਲ (ਪ੍ਰ) ਪ੍ਰਾਇਆ ਧਨ ਲੈ ਣ ਲਈ ੇਖਣਾ ਹੀ (ਅਖੀ) ਅਿੱ ਖਾਂ ਿੀ (ਸੂਤ੍ਕੁ) ਅਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰਤ੍ਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ
ਸਲੋ ਕ ਹਰੇਕ ਦਸਿੱ ਖ ਜਪ੍ੇ ਜਪ੍ਾ ੇ, ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤ੍ੇ ਕਰੇ ਕਰਾ ੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਗੁਰਮੁਦਖ ਜਨਮੁ ਸਕਾਰਥਾ; ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ
ਪ੍ਦੜ. ਸਮਦਝ ਸੁਣੇਹੀ। ( ਾਰ ੧)
ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਦ ਿੱ ਚ ਿੇਖਣ ਲਈ, ਅੰ ਿਰ ਬ੍ਾਹਰ ਸਾਦਖਆਤ੍ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੰ ਿਰਲੀਆਂ ਤ੍ੇ ਬ੍ਾਹਰਲੀਆਂ
ਅਿੱ ਖਾਂ ਗੁਰਮੁਦਖ ਸਨਮੁਖ ਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਚਾਹੀਿੀਆਂ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਨਾਨਕ ਸੇ ਅਖੜੀਆ ਦਬ੍ਅੰ ਦਨ; ਦਜਨੀ ਦਡਸੰ ਿੋ ਮਾ ਦਪ੍ਰੀ॥
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(ਨਾਨਕ) ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਅਰਜਨਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਅਮੋਲਕ ਬ੍ਚਨ ਫੁਰਮੌਂਿੇ ਹਨ:- (ਸੇ) ਉਹ (ਅਖੜੀਆ) ਅਿੱ ਖਾਂ (ਦਬ੍ਅੰ ਦਨ)
ਹੋਰ ਹਨ ਭਾ ਪ੍ੂਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀਆਂ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰਮੁਦਖ ਅਿੱ ਖਾਂ ਹਨ, (ਦਜਨੀ) ਦਜਨੑਾਂ ਨਾਲ (ਮਾ) ਮੇਰੇ (ਦਪ੍ਰੀ)
ਦਪ੍ਆਰੇ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ (ਦਡਸੰ ਿੋ) ਦਿਸਿੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪ੍ਰਭੁ ਦਿਰਸਟੀ ਆਇਆ; ਪ੍ੂਰਨ ਅਗਮ ਦਬ੍ਸਮਾਿ॥ ਜੇ
ਅਿੱ ਖਾਂ ਦ ਿੱ ਚ ਅਦਗਆਨ ਿੀ ਨੀਂਿ, ਦ ਕਾਰ ਅਤ੍ੇ ਿਵੈਸ਼ ਿੀ ਮੈਲ਼ ਲਿੱਗੀ ਹੈ। ਤ੍ਾਂ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਾਕ ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਮਾਤ੍ਮਾ
ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਸੁੰ ਿਰ ਿਰਸ਼ਨ ਨਹੀ ਹੁੰ ਿੇ। ਯਥਾ:- ਨੈਨਹੁ ਨੀਿ; ਪ੍ਰ ਦਿਰਸਦਟ ਦ ਕਾਰ॥) ਮਾਈ; ਮੈ. ਦਕਦਹ ਦਬ੍ਦਧ ਲਖਉ
ਗੁਸਾਈ॥ ਮਹਾ ਮੋਹ ਅਦਗਆਦਨ ਦਤ੍ਮਦਰ; ਮੋ ਮਨੁ ਰਦਹਓ ਉਰਝਾਈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਦਸਿੱ ਦਖਆ ਮੰ ਨੇ ਪ੍ੂਜੇ
ਕਮਾਏ ਦਬ੍ਨਾ, ਮਨਮੁਖ ਦ ਕਾਰਾਂ ਿੇ ਭੋਗਾਂ ਲਈ ਦ ਕਾਰ ਦਿਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਆ ਰੂਪ੍ ਿੇਖ ਕੇ ਖਪ੍ ਖਪ੍ ਕੇ ਪ੍ਤ੍ੰ ਗੇ ਾਂਗ
ਸੜ ਮਰ ਜਾਂਿੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਕੇਤ੍ੇ; ਖਦਪ੍ ਤ੍ੁਟਦਹ ੇਕਾਰ॥) ਦਿਸਦਟ ਦ ਕਾਰੀ; ਨਾਹੀ ਭਉ ਭਾਉ॥) ਦਿਰਸਦਟ ਰੋਦਗ; ਪ੍ਦਚ
ਮੁਏ ਪ੍ਤ੍ੰ ਗਾ॥
ਦ ਕਾਰਾਂ ਿਾ ਬ੍ਾਰ ਬ੍ਾਰ ਅਦਭਆਸ ਹੋਣ ਤ੍ੋਂ ਦ ਕਾਰ ਿੱ ਧਿੇ ਹਨ। ਜੀ

ਦਜਤ੍ਨਾ ਦਜ਼ਆਿਾ ਦਿਰਸ਼ਟਮਾਨ ਅਕਾਰ ’ਚ

ਖਿੱ ਚਤ੍ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ ਉਤ੍ਨੀ ਹੀ ਦਬ੍ਰਤ੍ੀ ਦਖਲਰਿੀ ਹੈ, ਦਜਸ ਨੂੰ ਦਕਦਰਆਮਾਨ ਦਬ੍ਰਤ੍ੀ ਕਦਹੰ ਿੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਬ੍ਰਤ੍ੀ ਕਰਕੇ ਜੀ
ਦ ਕਾਰੀ ਮੂ ੀਆਂ, ਫੋਟੋਆਂ, ਪ੍ਰਾਇਆ ਰੂਪ੍ ਿੇਖਣ ਲ ਭਿੱ ਜਿਾ ਰਦਹੰ ਿਾ ਹੈ। ਮਨ ਿੀ ਦਬ੍ਰਤ੍ੀ ਕਰਤ੍ਾ ਪ੍ੁਰਖੁ, ਸਰਬ੍ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ
ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦ ਸਾਰ ਕੇ, ਦ ਕਾਰਾਂ ’ਚ ਖਿੱ ਚਤ੍ ਰਦਹੰ ਿੀ ਹੈ। ਦਜ ੇਂ ਭਾਈ ਸਾਦਹਬ੍ ਭਾਈ ਗੁਰਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ
ਹਨ:- ਅਖੀ ੇਦਖ ਨ ਰਜੀਆ; ਬ੍ਹੁ ਰੰ ਗ ਤ੍ਮਾਸੇ। (ਅਖੀ) ਅਿੱ ਖਾਂ ਚਲਾਇਮਾਨ ਨਾਸ਼ ੰ ਤ੍ ਿੁਨੀਆ ਿੇ (ਬ੍ਹੁ) ਬ੍ਹੁਤ੍ੇ ਰੰ ਗ
ਤ੍ਮਾਸੇ ਨੂੰ ੇਦਖ ਕੇ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਰਜੀਆ) ਰਿੱ ਜਿੀਆਂ। ਜੀ ਇਨੑਾਂ ਦ ਦਸ਼ਆਂ ਿਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬ੍ਣ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਦਜਤ੍ਨੀ
ਭੂਖ. ਅਨ ਰਸ ਸਾਿ ਹੈ; ਦਤ੍ਤ੍ਨੀ ਭੂਖ. ਦਫਦਰ ਲਾਗੈ॥) ਦਤ੍ਪ੍ਦਤ੍ ਨਾਹੀ; ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪ੍ਸਾਰੀ॥੫॥ ਭਾ ੇਂ ਅਿੱ ਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ
ੇਸ ਾ ਆ ਜਾ ੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੀ ਸੋਹਣੀ ਸਮਝਿਾ ਹੈ। ਇਨੑਾਂ ਦ ਕਾਰਾਂ ਿੇ ਅਧੀਨ, ਅਪ੍ਣਾ ਬ੍ਲ, ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਮਨੁਿੱਖਾ ਜਨਮ
ਦ ਅਰਥ ਹੀ ਗੁਆ ਲੈਂ ਿਾ ਹੈ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮੁ ਹੈ; ਕਉਡੀ ਬ੍ਿਲੇ ਜਾਇ॥੧॥
ਦਜ ੇਂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਸਰੋਮਣੀ ਭਗਤ੍ ਸਰੀ ਫਰੀਿ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ਦਕ ਭਾ ੇਂ ਮਨਮੁਖ ਦਬ੍ਰਧ
ਅ ਸਥਾ ’ਚ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾ ੇ ਤ੍ਾਂ ਭੀ ਰੂਪ੍ ਿੇਖਣੋ ਨਹੀਂ ਹਟਿਾ:- ਫਰੀਿਾ. ਅਖੀ ਿੇਦਖ ਪ੍ਤ੍ੀਣੀਆਂ; ਸੁਦਣ
ਸੁਦਣ ਰੀਣੇ ਕੰ ਨ॥ ਸਾਖ ਪ੍ਕੰ ਿੀ ਆਈਆ; ਹੋਰ ਕਰੇਂਿੀ ੰ ਨ॥੧੧॥ ਹੇ ਿਾਸਨਿਾਸ ਫਰੀਿਾ! ਤ੍ੇਰੀਆਂ (ਅਖੀ) ਅਿੱ ਖਾਂ, ਦ ਕਾਰ,
ੈਰ, ਿੋਖ ਦਿਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਿੇਦਖ ਿੇਦਖ ਕੇ, (ਪ੍ਤ੍ੀਣੀਆਂ) ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤ੍ੇ ਮੈਲ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਧੁੰ ਿਲ਼ਾ ਦਿਸਣ
ਲਿੱਗ ਦਗਆ। ਘਰੇ ਟੀ ੀ, ਮੋਬ੍ਾਇਲ ਫੂਨ ’ਤ੍ੇ ਭੈੜੇ ਦਿਰਸ਼, ਗੰ ਿੀਆਂ ਮੂ ੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਇਆ ਰੂਪ੍ ਿੇਖੀ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਮੰ ਿੀਆਂ
ਭੈੜੀਆਂ ਦ ਕਾਰੀ ਗਿੱ ਲਾਂ ਸੁਦਣ ਸੁਦਣ ਕੇ, ਕੰ ਨ (ਰੀਣੇ) ਕਮਜ਼ੋਰ ਬ੍ੋਲ਼ੇ ਹੋ ਗਏ। ਦਜ ੇਂ (ਸਾਖ) ਖੇਤ੍ੀ (ਪ੍ਕੰ ਿੀ) ਪ੍ਿੱ ਕਣ ’ਤ੍ੇ
(ਆਈਆ) ਆਈ, ਹਰੇ ਰੰ ਗ ਤ੍ੋਂ, ਹੋਰ ਦਫਿੱ ਕਾ ਉਿਾਸ ( ੰ ਨ) ਰੰ ਗ (ਕਰੇਂਿੀ) ਕਰਿੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਖੇਤ੍ੀ ਰੂਪ੍ੀ ਿੇਹ ਪ੍ਿੱ ਕਣ ’ਤ੍ੇ
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ਆਈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਬ੍ਰਧ ਅ ਸਥਾ ਮਰਨ ਦਕਨਾਰੇ ਆਈ ਨੇ, ਦਜਰੜੀਆਂ, ਬ੍ਲਗਮ, ਖੰ ਘ, ਰੋਗਾਂ, ਪ੍ਲਿੱਤ੍ਣ, ਉਿਾਸੀਆਂ, ਪ੍ੀੜਾਂ
ਿਾ ਹੋਰ ਰੰ ਗ ਕਰ ਦਲਆ। ਯਥਾ:- ਚਉਥੈ ਪ੍ਹਰੈ ਰੈਦਣ ਕੈ, ਣਜਾਦਰਆ ਦਮਤ੍ਰਾ; ਦਬ੍ਰਦਧ ਭਇਆ ਤ੍ਨੁ ਖੀਣੁ॥ ਅਖੀ ਅੰ ਧੁ.
ਨ ਿੀਸਈ, ਣਜਾਦਰਆ ਦਮਤ੍ਰਾ; ਕੰ ਨੀ. ਸੁਣੈ ਨ ੈਣ॥ ਅਖੀ ਅੰ ਧੁ. ਜੀਭ ਰਸੁ ਨਾਹੀ; ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਕਉ ਤ੍ਾਣਾ॥ ਗੁਣ ਅੰ ਤ੍ਦਰ
ਨਾਹੀ. ਦਕਉ ਸੁਖੁ ਪ੍ਾ ੈ; ਮਨਮੁਖ ਆ ਣ ਜਾਣਾ॥ ਖੜੁ ਪ੍ਕੀ. ਕੁਦੜ ਭਜੈ ਦਬ੍ਨਸੈ; ਆਇ ਚਲੈ ਦਕਆ ਮਾਣੁ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ.
ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਉਥੈ ਪ੍ਹਰੈ; ਗੁਰਮੁਦਖ ਸਬ੍ਿੁ ਪ੍ਛਾਣੁ॥੪॥) ਭਾ ੇਂ ਇਸ ਤ੍ਰਾਂ ੑ ਿੀ ਹਾਲਤ੍ ਬ੍ਣ ਜਾ ੇ, ਪ੍ਰ ਦਫਰ ਭੀ ਦ ਕਾਰੀ ਜੀ
ਅਕਾਲ ਪ੍ੁਰਖ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ, ਕੋਮਲ ਬ੍ਾਣੀ ਸਭ ਕਉ ਸੰ ਤ੍ੋਖੈ॥ ਿੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲਗਿਾ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਇਸੁ ਿੇਹੀ ਅੰ ਿਦਰ
ਪ੍ੰ ਚ ਚੋਰ ਸਦਹ; ਕਾਮੁ ਕਰੋਧੁ ਲੋ ਭੁ ਮੋਹੁ ਅਹੰ ਕਾਰਾ॥ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ੁ ਲੂਟਦਹ. ਮਨਮੁਖ ਨਹੀ ਬ੍ੂਝਦਹ; ਕੋਇ ਨ ਸੁਣੈ. ਪ੍ੂਕਾਰਾ॥) ਘਰ
ਹੀ ਮਦਹ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ੁ ਭਰਪ੍ੂਰੁ ਹੈ; ਮਨਮੁਖਾ ਸਾਿੁ. ਨ ਪ੍ਾਇਆ॥ ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੇ ਹੋਏ ਦਰਿੇ ’ਚੋਂ ਮੂੰ ਹ ’ਚ ਅੰ ਦਮਰਤ੍
ਨੂੰ ਦਨਤ੍ ਲੁਿੱਟਣ ਾਲੇ ਪ੍ੰ ਜ ਦ ਕਾਰ ਚੋਰ ਹਨ।
ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਅਮਰਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- ਖੁਦਧਆ ਦਤ੍ਰਸਨਾ

ਦਨੰਿਾ ਬ੍ੁਰੀ; ਕਾਮੁ ਕਰੋਧੁ ਦ ਕਰਾਲੁ॥ ਮਨਮੁਖ ਿੀ ਦਬ੍ਰਤ੍ੀ ਪ੍ਿਾਰਥਾਂ, ਦ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਿੀ (ਖੁਦਧਆ) ਭੁਿੱ ਖ, ਦ ਸ਼ੇ,
ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਿੀ ਦਤ੍ਰਸਨਾ ਅਤ੍ੇ ਦਨੰਿਾ ਕਰਨ ਨਾਲ (ਬ੍ੁਰੀ) ਭੈੜੀ, ਦਭਰਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। (ਦ ਕਰਾਲੁ) ਦਭਆਨਕ ਕਾਮੁ ਕਰੋਧੁ
ਆਦਿ ਦ ਕਾਰਾਂ ’ਚ ਖਿੱ ਚਤ੍ ਹੋ ਕੇ ਮਨਮੁਖ (ਦ ਕਰਾਲੁ) ਦਭਆਨਕ ਹੋ ਦਰਹਾ ਹੈ ਜੀ।
ਏਨੀ ਅਖੀ ਨਿਦਰ. ਨ ਆ ਈ; ਦਜਚਰੁ ਸਬ੍ਦਿ. ਨ ਕਰੇ ਬ੍ੀਚਾਰੁ॥ (ਏਨੀ) ਇਨਹਾਂ ਅਦਗਆਨ ਿੀ ਨੀਂਿ, ਦ ਕਾਰ ਅਤ੍ੇ
ਿਵੈਸ਼ ਿੀ ਸੂਤ੍ਕਤ੍ਾ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ (ਅਖੀ) ਅਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ, ਘਟ ਘਟ ਾਸੀ ਸਰਬ੍ ਦਨ ਾਸੀ; ਨੇਰੈ ਹੀ ਤ੍ੇ ਨੇਰਾ॥) ਪ੍ਰਭ ਸੁੰ ਿਰ
ਚਤ੍ੁਰ ਅਨੂਪ੍ ਦਬ੍ਧਾਤ੍ੇ; ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍

ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਦਰ ’ਚ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਆ ਈ)

ਆਉਂਿੇ। (ਦਜਚਰੁ) ਦਜਤ੍ਨਾ ਦਚਰ ਧੁਰਾਂ ਿੇ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ (ਸਬ੍ਦਿ) ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜੀ ਿੀ ਸਿੱ ਚੀ ਬ੍ੀਚਾਰੁ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਕਰੇ) ਕਰਿਾ।
ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਅਮਰਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- ਤ੍ੁਧੁ ਭਾ ੈ

ਸੰ ਤ੍ੋਖੀਆਂ; ਚੂਕੈ ਆਲ ਜੰ ਜਾਲੁ॥ ਹੇ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ! (ਤ੍ੁਧੁ) ਆਪ੍ ਜੀ ਨੂੰ
(ਭਾ ੈ) ਭਾ ੇ ਤ੍ਾਂ ਬ੍ਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਤ੍ਾਰ ਲੈਂ ਿੇ, ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਆ ਰੂਪ੍ ਿੇਖਣ, ਦ ਕਾਰ ਭੋਗਣ ਆਦਿ ਭੈੜੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਿੱ ਲੋਂ
ਮਨਮੁਖ ਿੀਆਂ ਇੰ ਿਰੀਆਂ ਸੰ ਤ੍ੋਖੀਆਂ ਜਾਂਿੀਆਂ ਹਨ। (ਆਲ) ਘਰ ਅਥ ਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪ੍ੀ ਘਰ ਿੇ ਪ੍ਰਾਇਆ ਰੂਪ੍ ਿੇਖਣ,
ਹਉਮੈ, ਦ ਕਾਰ, ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਿੇ (ਜੰ ਜਾਲੁ) ਬ੍ੰ ਧਨ (ਚੂਕੈ) ਚੁਿੱ ਕੇ ਜਾਂਿੇ ਹਨ। ਭਾ ਗੁਰਸਬ੍ਿ ਿੀ ੀਚਾਰ ਕਰਨ ਤ੍ੋਂ ਪ੍ੂਰਾ
ਸੁਖੁ; ਪ੍ੂਰਾ ਸੰ ਤ੍ੋਖੁ॥ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਹੋ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਜੀ।
ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਅਮਰਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- ਅਖੀ ਸੰ ਤ੍ੋਖੀਆ.

ਏਕ ਦਲ

ਲਾਇ॥ (ਏਕ) ੴ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਗੁਰਸਬ੍ਿ ਰੂਪ੍ੀ
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ਚਰਨਕਮਲਾਂ ਨਾਲ (ਦਲ ) ਦਬ੍ਰਤ੍ੀ, ਸੁਰਤ੍ (ਲਾਇ) ਲਾ ਕੇ (ਅਖੀ) ਅਿੱ ਖਾਂ (ਸੰ ਤ੍ੋਖੀਆ) ਸੰ ਤ੍ੋਖ ਸਦਹਤ੍ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ।
ਗੁਰਸਬ੍ਿ ਿੀ ੀਚਾਰ ਕਰਨ ਤ੍ੋਂ, ਸਿੱ ਚੇ ਾਦਹਗੁਰੂ ਗੁਰਸਬ੍ਿ ਜੀ ’ਚ ਦਲ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਦ ਕਾਰ ਦਿਰਸਟੀ, ਭੈੜੀ ਿੁਰਮਦਤ੍
ਭਿੱ ਜ ਗਈ ਜੀ। ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍

ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ ਸੰ ਤ੍ੋਖ ਤ੍ੇ ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨ

ਿੀ ਿਾਦਤ੍ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਗੁਝੀ ਛੰ ਨੀ ਨਾਹੀ ਬ੍ਾਤ੍॥ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਤ੍ੁਠਾ; ਕੀਨੀ ਿਾਦਤ੍॥੪॥੭॥੧੦੧॥

25. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਮਃ ੫॥ ਦਕਆ ਗਾਲਾਇਓ ਭੂਛ; ਪ੍ਰ ੇਦਲ. ਨ ਜੋਹੇ, ਕੰ ਤ੍ ਤ੍ੂ॥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍
ਜੀ ਿੇ (੫) ਪ੍ੰ ਜ ੇਂ (ਮਃ) ਸਰੂਪ੍ ਸ਼ਹੀਿਾਂ ਿੇ ਦਸਰਤ੍ਾਜ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਅਰਜਨਿੇ

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਅਪ੍ਣੇ ਦਨਰਗੁਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼

ਿੁਆਰਾ ਹੁਣ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡ ਿੇ ਜੀ ਨ ਰੂਪ੍ ਹਨ। ਦਜਨੑਾਂ ਿੀ ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਸਿੱ ਚੀ ਦਨਰਗੁਨ ਸਿੱ ਚੀ ਜੋਦਤ੍ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ
ੇਖਿੇ ਬ੍ੋਲਿੇ ਸੁਣਿੇ ਖਾਂਿੇ ਪ੍ੀਂਿੇ ਪ੍ੈਨਿ
ੑ ੇ ਦਜਉਂਿੇ ਜਾਗਿੇ ਹਾਂ। ਦਜਨੑਾਂ ਿੀ ਸਿੱ ਚੀ ਦਨਰਗੁਨ ਜੋਦਤ੍ ਹੁਣ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸੂਰਜਾਂ,
ਚੰ ਿਰਦਮਆਂ, ਤ੍ਾਦਰਆਂ, ਦਬ੍ਜਲੀਆਂ, ਅਗਨੀਆਂ, ਦਟਦਟਆਦਣਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡ ਿੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਪ੍
ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ:ਦਕਆ ਗਾਲਾਇਓ ਭੂਛ; ਪ੍ਰ

ੇਦਲ. ਨ ਜੋਹ,ੇ ਕੰ ਤ੍ ਤ੍ੂ॥ ਹੇ (ਭੂਛ) ਮੂਰਖ ਜੀ ! ਆਪ੍ ਜੀ (ਦਕਆ) ਦਕਉਂ ਦ ਕਾਰਾਂ

ਅਉਗੁਣਾਂ ਿੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ (ਗਾਲਾਇਓ) ਗਿੱ ਲਾਂ ਕਰਿਾ ਹੈਂ? ਕਤ੍ੰ ਚ ਚਪ੍ਲ ਮੋਹਨੀ ਰੂਪ੍ੰ; ਪ੍ੇਖੰਤ੍ੇ ਦਤ੍ਆਗੰ ਕਰੋਦਤ੍॥ ਅਨੁਸਾਰ
(ਪ੍ਰ) ਪ੍ਰਾਈ ( ੇਦਲ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਿੱ ਲ ਦ ਕਾਰ ਦਿਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨ (ਜੋਹੇ) ਿੇਖ, ਦਫਰ (ਤ੍ੂ) ਆਪ੍ ਜੀ (ਕੰ ਤ੍) ਪ੍ਰਮਾਤ੍ਮਾ
ਸਰੂਪ੍ ਹੋਂ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਪ੍ਰ ਧਨ ਪ੍ਰ ਿਾਰਾ; ਪ੍ਰਹਰੀ॥ ਤ੍ਾ ਕੈ ਦਨਕਦਟ ਬ੍ਸੈ; ਨਰਹਰੀ॥੧॥) ਨੇਤ੍ਰ ਸੰ ਤ੍ੋਖੇ; ਏਕ
ਦਲ ਤ੍ਾਰਾ॥) ਅਖੀ ਸੰ ਤ੍ੋਖੀਆ. ਏਕ ਦਲ ਲਾਇ॥ ਸਾਦਰਆਂ ’ਚ ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿੀ ਸਿੱ ਚੀ ਦਨਰੰ ਕਾਰੀ ਜੋਦਤ੍
ਿੇਖਣਾ ਕਰੋ ਜੀ।
ਨਾਨਕ ਫੁਲਾ ਸੰ ਿੀ ਾਦੜ; ਦਖਦੜਆ ਹਭੁ ਸੰ ਸਾਰੁ ਦਜਉ॥੩॥ (ਨਾਨਕ) ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਮਹਿੱ ਲਾ ਪ੍ੰ ਜ ਾਂ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:(ਦਜਉ) ਦਜ ੇਂ ਫੁਲਾ (ਸੰ ਿੀ) ਿੀ ( ਾਦੜ)

ਾੜੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਖੜੀ ਦਿਸਿੀ ਹੈ। ਦਤ੍ ੇਂ (ਹਭੁ) ਸਾਰਾ (ਸੰ ਸਾਰੁ) ਜਿੱ ਗਤ੍,

ਿੇਖਣ ਮਾਤ੍ਰ ਚਾਰ-ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦਖਦੜਆ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਨਾਸ ੰ ਤ੍ ਝੂਠਾ ਹੈ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਕੂੜੁ ਰਾਜਾ. ਕੂੜੁ ਪ੍ਰਜਾ; ਕੂੜੁ ਸਭੁ
ਸੰ ਸਾਰੁ॥) ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾ ਨੁ ਗਇਓ; ਜਾ ਕਉ ਬ੍ਹੁ ਪ੍ਰ ਾਰ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ. ਦਥਰੁ ਕਛੁ ਨਹੀ; ਸੁਪ੍ਨੇ ਦਜਉ
ਸੰ ਸਾਦਰ॥੫੦॥) ਦਿਰਸਦਟਮਾਨ ਹੈ; ਸਗਲ ਦਮਥੇਨਾ॥ ਇਕੁ ਮਾਗਉ ਿਾਨੁ; ਗੋਦਬ੍ਿ ਸੰ ਤ੍ ਰੇਨਾ॥

26. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਕਤ੍ੰ ਚ ਚਪ੍ਲ ਮੋਹਨੀ ਰੂਪ੍ੰ; ਪ੍ੇਖੰਤ੍ੇ ਦਤ੍ਆਗੰ ਕਰੋਦਤ੍॥ ਹੇ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖੋ! ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਦਸਿੱ ਦਖਆ
ਆਪ੍ਣੇ ਦਰਦਿਆਂ ਦ ਿੱ ਚ ਸੌਣਾ ਕਰੋ ਜੀ:- ਕਈ ਕੋਦਟ; ਭਏ ਬ੍ੈਰਾਗੀ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰ ਦਗ; ਦਤ੍ਦਨ ਦਲ ਲਾਗੀ॥ ਅਨੁਸਾਰ
(ਕਤ੍ੰ ਚ) ਦਕਤ੍ਨੇ ਹੀ ਸਰੇਸ਼ਟ ਬ੍ੈਰਾਗੀ ਅਪ੍ਰਸ਼ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ (ਚਪ੍ਲ) ਚੰ ਚਲ ਮੋਹਨੀ ਮਾਇਆ ਿਾ (ਰੂਪ੍ੰ) ਰੂਪ੍ (ਪ੍ੇਖੰਤ੍ੇ)
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ਿੇਖਣਾ (ਦਤ੍ਆਗੰ ) ਦਤ੍ਆਗਣਾ (ਕਰੋਦਤ੍) ਕਰਿੇ ਹਨ ਜੀ। ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਿਸ ੇਂ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ
ਹਨ:- ਹੋ, ਪ੍ਰ ਧਨ ਪ੍ਾਹਨ ਤ੍ੁਦਲ; ਦਤ੍ਰਯਾ ਪ੍ਰ, ਮਾਤ੍ ਹਮਾਰੈ॥ (ਹੋ) ਹੇ ਭਾਈ! ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਆ ਧਨ ਪ੍ਿੱ ਥਰ ਾਂਗ
ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਪ੍ਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਮਾਤ੍ਾ ਜੀ ਿੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜੀ।

ਸਾਖੀ ਸੰ ਤ੍ ਦਬ੍ਸ਼ਨ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਮੁਰਾਲੇ :- ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ ਸਿਾ ਦਨਰਲੇ ਪ੍॥
ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਦਹ; ਕਮਲ ਅਲੇ ਪ੍॥ ਅਪ੍ਰਸ ਜਤ੍ੀ ਸਤ੍ੀ ਦਨਰਮਲ ਸੰ ਤ੍ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਸੁੰ ਿਰ
ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦਭੰ ਡਰਾ ਾਲੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦ ਿੱ ਦਿਆ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਣ ਾਲੇ , ਸੰ ਤ੍ ਦਬ੍ਸ਼ਨ
ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਮੁਰਾਲੇ ਾਲੇ , ਚੁਪ੍ਾਲਾ ਦਪ੍ੰ ਡ ਦ ਖੇ ਗੁਰਮਦਤ੍ ਿਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ
ਜੀ। ਸੰ ਗਤ੍ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਥਾ ਸੁਨਣ ਆਉਂਿੀ, ਗੁਰਮਦਤ੍ ਦਸਿੱ ਦਖਆ ਨੂੰ ਧਾਰਿੇ ਅੰ ਦਮਰਤ੍
ਛਕਿੇ। ਦਪ੍ੰ ਡ ਿਾ ਇਿੱ ਕ ਸਿੱ ਪ੍ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੰ ਤ੍ਾਂ ਮਹਾਪ੍ੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਖਣ ਲਈ ਅਪ੍ਣੀ
ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਿੱ ਧੀ ਰਾਤ੍ ਸੰ ਤ੍ਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਆਪ੍ ਬ੍ਾਹਰ ਖੜਾ ੑ ਹੋ ਦਗਆ
ਤ੍ੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਿੁਿੱ ਧ ਿਾ ਦਗਲਾਸ ਿੇ ਕੇ ਅੰ ਿਰ ਭੇਜ ਦਿਿੱ ਤ੍ੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਜ ੇਂ ਦਸਖਾਇਆ
ਸੀ, ਦਤ੍ ੇਂ ਉਸ ਨੇ ਦਕਹਾ “ਸੰ ਤ੍ ਜੀ! ਿਰ ਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ ਹ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਪ੍ਆਰ ਕਰੋ।”
ਸੰ ਤ੍ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਦਬ੍ਸ਼ਨ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿੋਂ ਇਸਤ੍ਰੀ ਿੀ ਇਹ ਗਿੱ ਲ ਸੁਣੀ ਤ੍ਾਂ ਇਿੱ ਕ ਿਮ ਬ੍ੀਰ ਰਸ ਧਾਰ ਕੇ ਬ੍ੋਲੇ “ਤ੍ੂੰ ਕੌ ਣ ਹੈਂ?
ਅਿੱ ਧੀ ਰਾਤ੍ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈਂ।” ਸੰ ਤ੍ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਤ੍ਾਦੜਆ। ਜਿੋਂ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਫਰ ਭੀ ਨਾ ਗਈ ਤ੍ਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਖੜਾ
ਚੁਿੱ ਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ। ਉਹ ਡਰਿੀ ਡਰਿੀ ਉਥੋਂ ਦਨਕਲ ਗਈ। ਅਪ੍ਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਿਦਸਆ “ਮੈ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਹਾ
ਭਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ, ਪ੍ਰ ਸੰ ਤ੍ ਜੀ ਮੇਰੇ ਿੱ ਲ ਝਾਕੇ ਨਹੀਂ। ਉਲਟਾ ਮੈਨੰ ੂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦਤ੍ਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਤ੍ਾਂ ਮੈ ਜਾਨ ਬ੍ਚਾ
ਭਿੱ ਜ ਆਈ ਹਾਂ” ਦ ਰਾਗੀ ਦਤ੍ਆਗੀ ਸੰ ਤ੍ ਜੀ ਅਦਤ੍ਅੰ ਤ੍ ੈਰਾਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਦਪ੍ੰ ਡੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਆ ਕੇ ਝਨਾਅ ਿਦਰਆ ਿੇ ਨੇੜੇ
ਦਸਮਰਨ ਦ ਿੱ ਚ ਲੀਣ ਹੋ ਗਏ। ਜਿ ਸੰ ਗਤ੍ ਨੂੰ ਪ੍ਤ੍ਾ ਲਿੱਗਾ ਦਕ ਸੰ ਤ੍ ਜੀ ਦਪ੍ੰ ਡ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤ੍ਾਂ ਸੰ ਗਤ੍ ਨੇ ਸੰ ਤ੍ ਜੀ ਨੂੰ
ਭਾਲਦਿਆਂ ਭਾਲਦਿਆਂ, ਿਦਰਆ ਨੇੜੇ ਬ੍ੈਠੇ ਿੇਖ ਕੇ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ “ਆਪ੍ ਜੀ ਦਪ੍ੰ ਡ ਦਕਉਂ ਛਿੱ ਡ ਆਏ ਹੋਂ ਜੀ?” ਗੁਰਮੁਦਖ
ਪ੍ੂਰਨ ਸੰ ਤ੍ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਿੀ ਭੈੜੀ ਕਰਨੀ ਿਿੱ ਸੀ, ਤ੍ੇ ਦਕਹਾ “ਇਸ ਕਾਰਨ ਿਾਸਨਿਾਸ ਾਦਪ੍ਸ ਦਪ੍ੰ ਡ ਨਹੀਂ ਜਾ ੇਗਾ”
ਸੰ ਗਤ੍ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਕਰਕੇ ਸੰ ਤ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਾਦਪ੍ਸ ਦਪ੍ੰ ਡ ਦਲਆਏ। ਉਪ੍ਰੰ ਤ੍, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰ ਗਤ੍ ਦ ਿੱ ਚ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਦਗਆ।
ਉਸ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਗਲ਼ਤ੍ੀ ਮੰ ਨ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰ ਗੀ। ਸੰ ਗਤ੍ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤ੍ਨਖਾਹ ਲਾ ਕੇ, ਗੁਰੂਘਰ ਲਈ ਖ਼ੂਹ ਤ੍ੇ ਟੂਟੀਆਂ
ਲਗ ਾਈਆਂ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰ ਾਰ ਸਮੇਤ੍ ਪ੍ੰ ਜਾਂ ਦਪ੍ਆਦਰਆਂ ਤ੍ੋਂ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਛਦਕਆ।
ਲਿੱਬ੍ਦਧਅੰ ।ਅ-ਚੁਿੱ ਤ੍। ਤ੍ਨਹ ਦਤ੍ਨੇ ਅਖਰ ਮੁਕਤ੍ੇ ਬ੍ੋਲੋ- ਰਹੰ ਤ੍ ਸੰ ਗ ਭਗ ਾਨ ਦਸਮਰਣ; ਨਾਨਕ. ਲਬ੍ਧੰ ਅਚੁਤ੍
ਤ੍ਨਹ॥੧॥ ਸ਼ਹੀਿਾਂ ਿੇ ਦਸਰਤ੍ਾਜ ਗਰੀਬ੍ ਦਨ ਾਜ

ਾਦਹਗੁਰੂ (ਨਾਨਕ) ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਅਰਜਨਿੇ

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
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ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- ਅਿੱ ਠੇ ਪ੍ਦਹਰ ਦਲ ਲਾਗੀ ਬ੍ੈਰਾਗੀ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖ ਜੀ (ਭਗ ਾਨ) ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰ ਗ ਸੰ ਗ
ਜਾਣ ਕੇ ਦਸਮਰਣ ’ਚ ਲੀਣ (ਰਹੰ ਤ੍) ਰਦਹੰ ਿੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਜਤ੍ੀ ਸਤ੍ੀ ਦਨਰਮਲ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖ (ਅਚੁਤ੍) ਅਚਿੱ ਲ (ਤ੍ਨਹ)
ਦਪ੍ਆਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ (ਲਬ੍ਧੰ ) ਲਿੱਭ ਲੈਂ ਿੇ ਹਨ ਜੀ। ਮੈ ਅਪ੍ਨਾ ਸੁਤ੍; ਤ੍ੋਦਹ ਦਨ ਾਜਾ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱ ਚੇ ਾਦਹਗੁਰੂ
ਜੀ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਣੇ (ਤ੍ਨਹ) ਦਪ੍ਆਰੇ (ਤ੍ਨਹ) ਸਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਬ੍ਣਾ ਲੈਂ ਿੇ ਹਨ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਸਫਲੁ ਜਨਮੁ, ਹਦਰ ਜਨ ਕਾ
ਉਪ੍ਦਜਆ; ਦਜਦਨ ਕੀਨੋ ਸਉਤ੍ੁ ਦਬ੍ਧਾਤ੍ਾ॥

27. ਿੇਦਖ ਪ੍ਰਾਈਆ ਚੰ ਗੀਆ; ਮਾ ਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੈ। ਭਾਈ ਸਾਦਹਬ੍ ਭਾਈ ਗੁਰਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ
ਫੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- ਹਰ ਬ੍ੰ ਿਾ ਪ੍ਰਾਈਆ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਿੇਦਖ ਕੇ ਅਪ੍ਣੀਆਂ ਮਾ ਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰ ਗੀਆਂ (ਜਾਣੈ)
ਜਾਣੇ ਜੀ। ਭਾ ਅਦਤ੍ਅੰ ਤ੍ ਸਦਤ੍ਕਾਰ ਕਰੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿੱ ਦਖਆ ਕਰੇ, ਸਾਦਰਆਂ ’ਚ ੴ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ
ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਸਿੱ ਚੀ ਦਨਰਮਲ ਜੋਦਤ੍ ਿੇਖੇ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍
ਕਰੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ! ਯਥਾ:- ਲਖ ਖੁਸੀਆ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹੀਆ ਜੇ; ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ ਨਿਦਰ ਕਰੇਇ॥ {ਪ੍ਰਥਾਇ ਸਾਖੀ. ਮਹਾਪ੍ੁਰਖ
ਬ੍ੋਲਿੇ; ਸਾਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੈ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਬ੍ਿੱ ਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸ ਾਰਨ ਲਈ, ਸਾਂਝਾ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਰਹੇ
ਹਨ, ਭਾ ਬ੍ਿੱ ਚੀਆਂ ਭੀ ਪ੍ਰਾਏ ਮਰਿ ਨੂੰ ਅਪ੍ਣੇ ਦਪ੍ਤ੍ਾ, ਭਰਾ ਅਤ੍ੇ ਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰ ਗੇ ਜਾਨਣ।}

ਸਾਖੀ ਪ੍ਾਪ੍ੀ ਔਰੰ ਗੇ ਨੇ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ
ਨੂੰ ਦਕਹਾ:- “ਤ੍ੁਸੀਂ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰ ਿੇ ਹੋਂ, ਦਹੰ ਿੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੜਾ
ਧੜ ਦਸਿੱ ਖ ਬ੍ਣਾ ਰਹੇ ਹੋਂ, ਮੇਰੇ ਦਖਲਾਫ ਜ਼ਬ੍ਰਿਸਤ੍ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਂ,
ਕਾਫਰ ਦਹੰ ਿੂ ਪ੍ਿੱ ਥਰ ਪ੍ੂਜਾ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਤ੍ੁਸੀਂ ਭੀ ਪ੍ਿੱ ਥਰ ਪ੍ੂਜਾ ਿੇ ਦ ਰੋਧੀ
ਹੋਂ, ਜੇ ਤ੍ੁਸੀਂ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰ ਿੇ ਹੋਂ, ਤ੍ਾਂ ਿੀਨ ਕਬ੍ੂਲ ਕਰ ਲ ੋ, ਸਾਡੇ ਪ੍ੀਰ ਬ੍ਣ
ਜਾਉ, ਸਾਰਾ ਸੰ ਸਾਰ ਤ੍ੁਹਾਡੀ ਪ੍ੂਜਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ
ਬ੍ਨਾਉਣ ਿਾ ਮੇਰਾ ਦਿਰੜ ਆਸ਼ਾ ਹੈ, ਤ੍ੁਸੀਂ ਇਸ ’ਚ ਰੋਕ ਨਾ ਬ੍ਣੋ, ਜੇ ਤ੍ੁਸੀਂ
ਿੀਨ ਕਬ੍ੂਲ ਕਰੋਂ, ਤ੍ਾਂ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੀ ਲੜਕੀ ਭੀ ਿੇ ਿੇ ਾਂਗਾ।” ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਦਕਹਾ, “ਇਹ ਗਿੱ ਲ ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੀਂ, ਬ੍ਿੱ ਚੀਆਂ ਸਭ ਿੀਆਂ
ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰ ਿੀਆਂ ਹਨ, ਐਸੇ ਦਨਰਲਿੱਜ ਬ੍ੇਸ਼ਰਮੀ ਿੇ ਬ੍ਚਨ, ਿਾਸਨਿਾਸ ਿੇ ਕੰ ਨ ਸੁਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਿੇ। ਅਿੱ ਲਹਪ੍ਾਕ ਸਰੂਪ੍
ਖ਼ੁਿਾ ਿੇ ਅ ਤ੍ਾਰ, ਧੰ ਨ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡ ਿੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣੇ

ਕਰਕੇ ਸਾਦਰਆਂ ਮਜ਼ਹਬ੍ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਦਿਤ੍ਾ ਹੈ। ਤ੍ੁਸੀਂ ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬ੍ਨਣ ਨੂੰ ਕਦਹੰ ਿੇ ਹੋਂ, ਇਹ
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ਝਗੜਾ ਤ੍ਾਂ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਰਚ ਕੇ ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਹੀ ਦਨਬ੍ੇਦੜਆ ਹੈ। ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ
ਬ੍ਖ਼ਦਸ਼ਸ਼ ਿੁਆਰਾ ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੇ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ’ਚ ਆਏ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤ੍ੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਤ੍ਮ; ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਦਤ੍ ਕੇ ਿਾਤ੍ੇ॥ ਸਿੱ ਚੇ
ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਨੇ ਬ੍ੇਅੰਤ੍ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਦਸਿੱ ਖ ਬ੍ਣਾ ਦਿਤ੍ੇ ਹਨ ਜੀ।

ਸਾਖੀ ਿੂਜੀ:- ਹਉ. ਗੋਸਾਈ ਿਾ; ਪ੍ਦਹਲ ਾਨੜਾ॥ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਸੂਰਬ੍ੀਰ ਬ੍ਲ ਾਨ
ਦਤ੍ਆਰ ਬ੍ਰ ਦਤ੍ਆਰ, ਅੰ ਿਰਲੇ ਅਤ੍ੇ ਬ੍ਾਹਰਲੇ ਸਭ

ੈਰੀਆਂ ’ਤ੍ੇ ਫ਼ਤ੍ੇਹ ਪ੍ਾਉਣ

ਾਲੇ ਸਰਿਾਰ ਹਰੀ

ਦਸੰ ਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਬ੍ਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪ੍ਣੀ ਮਾਂ ਬ੍ਣਾਉਣਾ:- ਜਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ੍ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਿੇ ਜਰਨੈਲ
ਸਰਿਾਰ ਹਰੀ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਨਲੂਏ ਨੇ ਅਪ੍ਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨਾਲ ਜਮਰੋਿ ਦਕਲਾ ਚਾਲੀ ਦਿਨਾਂ ਦ ਿੱ ਚ ਦਜਿੱ ਦਤ੍ਆ, ਤ੍ਿ ਬ੍ਾਨਾ ਸੁੰ ਿਰ
ਜੁਆਨ ਪ੍ਠਾਨ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਨੇ ਸਰਿਾਰ ਹਰੀ ਦਸੰ ਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਿਾ ਿਗਿਾ ਲਾਲ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਚਹਰਾ ਤ੍ਿੱ ਦਕਆ। ਬ੍ਲ ਾਨ
ਗੁਰਮੁਦਖ ਸਰੀਰ ਿੇਖ ਕੇ ਮੋਦਹਤ੍ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਮਤ੍ਾ ਪ੍ਕਾਇਆ ਤ੍ੇ ਗੁਲ ਖਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦਹੰ ਿੀਂ ‘ਹੇ ਗੁਲ
ਖਾਂ! ਦਸਿੱ ਖ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਤ੍ਕੜੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਰਿਾਰ ਹਰੀ ਦਸੰ ਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਦਮਲਣ ਜਾ ਾਂਗੀ’ ਤ੍ਿ ਗੁਲ ਖਾਂ ਨੇ ਕਦਹਆ
‘ਖਬ੍ਰਿਾਰ ਬ੍ਾਨਾ! ਤ੍ੂੰ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਕਿੀ, ਅਫ਼ਗਾਨੀਆਂ ਿੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਹੁੰ ਦਿਆਂ ਤ੍ੂੰ ਸਾਡੇ ਿੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਮਲੇ ਗੀ, ਓਹ
ਭੀ ਅਿੱ ਧੀ ਰਾਤ੍? ਇਕਿੱ ਲੀ? ਨਹੀਂ ਬ੍ਾਨਾ ਤ੍ੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ’। ਬ੍ਾਨਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਧਿੱ ਕੇ ਨਾਲ ਗੁਲ ਖਾਂ ਅਤ੍ੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਗਾਨੀਆਂ ਨਾਲ
ਲੜ ਕੇ ਅਿੱ ਧੀ ਰਾਤ੍ ਸਰਿਾਰ ਹਰੀ ਦਸੰ ਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਦਮਲਣ ਚਿੱ ਲੀ ਗਈ।
ਬ੍ਾਨਾ ਸਰਿਾਰ ਹਰੀ ਦਸੰ ਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਿੇ ਤ੍ੰ ਬ੍ੂ ’ਤ੍ੇ ਪ੍ਹੁੰ ਚੀ, ਪ੍ਦਹਰੇਿਾਰ ਦਸੰ ਘ ਖੜੇ ੑਿੇਖੇ। ਬ੍ਾਨਾ ਬ੍ੋਲੀ ‘ਹੇ ਦਸਿੱ ਖੋ! ਮੈ
ਤ੍ੁਹਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਸਰਿਾਰ ਹਰੀ ਦਸੰ ਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਦਮਲਣ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬ੍ਾਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੰ ੂ ਅੰ ਿਰ ਜਾਣ ਦਿਉ’ ਇਕ
ਬ੍ਹਾਿਰ ਦਸੰ ਘ ਬ੍ੋਦਲਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਸਰਿਾਰ ਹਰੀ ਦਸੰ ਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਪ੍ੁਿੱ ਛ ਕੇ ਆਉਂਿਾ ਹਾਂ। ਬ੍ਹਾਿਰ ਦਸੰ ਘ ਪ੍ੁਿੱ ਛ ਕੇ ਆਇਆ
ਅਤ੍ੇ ਕਦਹੰ ਿਾ, ਸਰਿਾਰ ਹਰੀ ਦਸੰ ਘ ਨਲੂਏ ਜੀ ਨੇ ਦਕਹਾ ਆ ਜਾਉ। ਸਰਿਾਰ ਹਰੀ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਿੇ ਿਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬ੍ੀਬ੍ੀ
ਬ੍ਾਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤ੍ਾ ‘ਕੀ ਇਹ ਧੰ ਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ
ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਿਰ ਘਰ ਹੈ?’ ‘ਹਾਂ ਬ੍ਾਨਾ ਇਹ

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਿਰ ਘਰ ਹੈ, ਮੈ ਉਨਹਾਂ ਿਾ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਗਰੀਬ੍ ਸੇ ਕ ਹਾਂ’

ਬ੍ਾਨਾ ਕਦਹੰ ਿੀ ‘ਮੈ ਸੁਦਣਆ ਦਕ ਕੋਈ ਕਿੇ ਇਿੱ ਥੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਿਾ’ ‘ਹਾਂ ਬ੍ਾਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀ ਜਾਂਿਾ’ ਤ੍ਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ
ਚਦਲਿੱਤ੍ਰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਕਦਹੰ ਿੀ “ਹੇ ਹਰੀ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪ੍ ਜੈਸਾ ਇਿੱ ਕ ਸਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਿੇ।” ਸਰਿਾਰ ਹਰੀ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਇਿੱ ਕ
ਿਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਅਰਜਨਿੇ

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀਆਂ ਸ਼ਹੀਿੀਆਂ ਯਾਿ

ਕੀਤ੍ੀਆਂ ਤ੍ੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਮੁਖ ਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਮਦਰਆ, ਪ੍ਰ ਬ੍ੇਟੀ ਕੋ, ਬ੍ੇਟੀ ਜਾਨੈ। ਪ੍ਰ ਇਸਤ੍ਰੀ
ਕੋ, ਮਾਤ੍ ਬ੍ਖਾਨੈ। ਆਪ੍ਨੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸੋਂ; ਰਿੱ ਤ੍ ਹੋਈ। ਰਦਹਤ੍ ਾਨ, ਗੁਰ ਕਾ ਦਸੰ ਘ ਸੋਈ॥ ਰਦਹਤ੍ ਬ੍ਦਹਤ੍, ਕਬ੍ਹੂੰ ਨ ਤ੍ਯਾਗੈ।
ਸਨਮੁਖ ਲਰੇ, ਨ ਰਣ ਤ੍ੇ ਭਾਗੈ। ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਬ੍ਾਨਾ ਿੇ ਚਰਨਾਂ ’ਤ੍ੇ ਅਪ੍ਣੀ ਪ੍ਿੱ ਗ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਕਦਹੰ ਿੇ “ਬ੍ਾਨਾ! ਮੇਰੇ ਰਗਾ ਤ੍ਾਂ ਮੈਂ ਹੀ
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ਹਾਂ। ਅਿੱ ਜ ਤ੍ੋਂ ਤ੍ੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈ ਤ੍ੇਰਾਂ ਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ। ਅਿੱ ਜ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਾਅਿ ਤ੍ੈਨੰ ੂ ਦਕਸੇ ਚੀਜ ਿੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇ ਿਾਸ ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ ੇਗਾ।” ਇਸ
ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਾਿ ਸਰਿਾਰ ਹਰੀ ਦਸੰ ਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਬ੍ਾਨਾ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਦਹ ਕੇ ਬ੍ੁਲਾਉਂਿੇ ਜੀ।
ਪ੍ਰੇਮ ਦਬ੍ਨੈ:- ਇਿੱ ਕ ਮੁੰ ਡਾ ਰੋਜ ਹੀ ਇਿੱ ਕ ਨੇਕ ਸਾਊ ਬ੍ਿੱ ਚੀ ਨੂੰ ਛੇੜਿਾ ਦਟਿੱ ਚਰਾਂ ਕਰਿਾ ਸੀ। ਉਸ ਬ੍ਿੱ ਚੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਭਰਾ ਾਂ
ਨੂੰ ਿਿੱ ਦਸਆ। ਉਨੑਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਕਹਾ ਦਕ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੰ ਧ ਦਪ੍ਿੱ ਛੇ ਲੁਕਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਤ੍ੈਨੰ ੂ ਛੇੜੇਗਾ ਤ੍ਾਂ ਅਸੀਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲ ਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਤ੍ਰਾਂ ੑ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਿੋਂ ਉਹ ਮੁੰ ਡਾ ਉਸ ਬ੍ਿੱ ਚੀ ਨੂੰ ਦਮਦਲਆ ਤ੍ਾਂ ਉਸੇ ਤ੍ਰਾਂ ੑ ਬ੍ਿੱ ਚੀ
ਨੂੰ ਛੇਦੜਆ ਅਤ੍ੇ ਦਟਿੱ ਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲਿੱਗਾ। ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਬ੍ਿੱ ਚੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਜੁਿੱ ਤ੍ੀ ਉਸ ਿੇ ਮੂੰ ਹ ’ਤ੍ੇ ਮਾਰੀ, ਮਾਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਸ
ਿੇ ਭਰਾ ਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕੁਿੱ ਦਟਆ। ਗੁਰੂ ਦਪ੍ਆਰੀ ਿੁਲਾਰੀ ਸਾਧਸੰ ਗਤ੍ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਦਕਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਜਾਂ ਦਟਿੱ ਚਰਾਂ ਨਹੀਂ
ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਿੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਆਂ ਬ੍ਿੱ ਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ

ਅਤ੍ੇ ਬ੍ਿੱ ਦਚਆਂ ਨੂੰ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਸਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ।

ਜਿੋਂ ਬ੍ਿੱ ਚਾ ਜਾਂ ਬ੍ਿੱ ਚੀ ਅਿੱ ਖਾਂ ਿੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ੇ ਤ੍ਾਂ ਇਹ ਜਾਪ੍ ਕਰਨਾ:- ਇਹ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ
ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਦਪ੍ਆਰਾ ਬ੍ਿੱ ਚਾ ਜਾਂ ਬ੍ਿੱ ਚੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰ ਗਿਿੇ

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਦਪ੍ਆਰਾ ਬ੍ਿੱ ਚਾ ਜਾਂ ਬ੍ਿੱ ਚੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਦਪ੍ਆਰਾ ਬ੍ਿੱ ਚਾ
ਜਾਂ ਬ੍ਿੱ ਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿੇ ਨਾਮ ਲੈ ਣੇ ਹਨ, ਦਫਰ ਬ੍ੁਰੀ ਦਨਗਾ ੑ ਨਾਲ ਨਾ ਿੇਖੋ ਤ੍ੇ ਬ੍ੁਰਾ
ਫੁਰਨਾ ਮਨ ਦ ਿੱ ਚ ਦਲਆ ੋ ਜੀ ਦਪ੍ਆਰੇ ਜੀ। ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚੀ ਗੁਰਮੁਦਖ ਇਖ਼ਲਾਕ ਿੀ ਦਸਿੱ ਦਖਆ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤ੍ੋਂ ਿੇਣੀ ਚਾਹੀਿੀ
ਹੈ।

28. ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ ਰੂਪ੍;ੁ ਨ ਪ੍ੇਖੈ ਨੇਤ੍ਰ॥ ਗੁਰਮੁਦਖ ਅਪ੍ਰਸ ਜੀ (ਪ੍ਰ) ਪ੍ਰਾਈ (ਦਤ੍ਰਅ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਿਾ ਰੂਪ੍,ੁ ਮੂ ੀ,
ਕਾਗਜ਼ ’ਤ੍ੇ ਫੋਟੋ (ਨੇਤ੍ਰ) ਅਿੱ ਖ ਨਾਲ ਨ (ਪ੍ੇਖੈ) ਿੇਖਿੇ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਾਇਆ ਰੂਪ੍ ਿੇਖਣ ਿੇ ਅਸੰ ਖ ਿੋਸ਼ ਮਹਾਂ ਪ੍ਾਪ੍ ਹਨ। ਯਥਾ:ਬ੍ੇਿ ਪ੍ੜੇ ਪ੍ਦੜ ਪ੍ੰ ਦਡਤ੍ ਮੂਏ; ਰੂਪ੍ੁ ਿੇਦਖ ਿੇਦਖ ਨਾਰੀ॥) ਅਖੀ ਸੂਤ੍ਕੁ

ੇਖਣਾ; ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ ਪ੍ਰ ਧਨ ਰੂਪ੍ੁ॥ {ਪ੍ਰਥਾਇ

ਸਾਖੀ.ਮਹਾਪ੍ੁਰਖ ਬ੍ੋਲਿੇ; ਸਾਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੈ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਆਪ੍ਣੇ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਬ੍ਿੱ ਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸ ਾਰਨ
ਲਈ, ਸਾਂਝਾ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾ ਬ੍ਿੱ ਚੀਆਂ ਭੀ ਪ੍ਰਾਇਆ ਰੂਪ੍ ਨ ਿੇਖਣ।}

ਪ੍ਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦ ਕਾਰ ਦਿਰਸਟੀ ਨਾਲ ਿੇਖਣ ਿੇ ਿੋਸ਼:- ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ. ਰੂਪ੍ ਦਨਹਾਰੇ। ਲਾਗੈ ਸੂਤ੍ਕੁ. ਰੋਮ ਰੋਮ
ਕਉ ਦਪ੍ਆਰੇ। ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ. ਰੂਪ੍ ਦਨਹਾਰੇ। ਸਦਤ੍ ਪ੍ਰਮੇਸਰ. ਦਤ੍ਸ ਕਉ ਮਾਰੇ। ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ. ਰੂਪ੍ ਦਨਹਾਰੇ। ਭੋਗੇ ਕਸਟ. ਅਸੰ ਖ
ਅਪ੍ਾਰੇ। ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ. ਰੂਪ੍ ਦਨਹਾਰੇ। ਨੇਤ੍ਰ ਅਦਤ੍ ਮੈਲ਼ੇ. ਹੋਦਹਂ ਦਪ੍ਆਰੇ। ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ ਰੂਪ੍. ਦਨਹਾਰੇ। ਸੁਖ ਨ ਿੇਖੈ; ਸੁਪ੍ਨ ਮਝਾਰੇ।
ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ. ਰੂਪ੍ ਦਨਹਾਰੇ। ਜਮ ਿੱ ਸ ਪ੍ਏ. ਿੱ ਡ ਜੋਧ ਅਪ੍ਾਰੇ। ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ. ਰੂਪ੍ ਦਨਹਾਰੇ। ਜਨਮ ਧਰਮ. ਜੂਏ ਹਾਰੇ। ਪ੍ਰ
ਦਤ੍ਰਅ. ਰੂਪ੍ ਦਨਹਾਰੇ। ਰੋਗ ਸੋਗ ਦ ਜੋਗ. ਦਤ੍ਸ ਮਾਰੇ। ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ. ਰੂਪ੍ ਦਨਹਾਰੇ। ਕੂਕਰ ਸੂਕਰ. ਮਹਾਂ ਕੂਦੜਆਰੇ। ਪ੍ਰ
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ਦਤ੍ਰਅ. ਰੂਪ੍ ਦਨਹਾਰੇ। ਅਧਮ ਚੰ ਡਾਲ. ਭੋਗੇ ਨਰਕ ਹਜ਼ਾਰੇ। ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ. ਰੂਪ੍ ਦਨਹਾਰੇ। ਹੋਦਹ ਅਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ. ਸੁਪ੍ਨ ਮਝਾਰੇ। ਪ੍ਰ
ਦਤ੍ਰਅ ਰੂਪ੍ ਦਨਹਾਰੇ। ਕਾਮ ਓਮਾਦਹ ਕੈ. ਦਤ੍ਸ ਕਉ ਮਾਰੇ। ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ. ਰੂਪ੍ ਦਨਹਾਰੇ। ਪ੍ਾਪ੍ੀ ਆਤ੍ਮਘਾਤ੍ੀ. ਹੈ ਸੰ ਸਾਰੇ। ਪ੍ਰ
ਦਤ੍ਰਅ. ਰੂਪ੍ ਦਨਹਾਰੇ। ਜਲਤ੍ਾ ਜਲਤ੍ਾ. ਜੀ ਨ ਬ੍ਾਜ਼ੀ ਹਾਰੇ। ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ. ਰੂਪ੍ ਦਨਹਾਰੇ। ਕਾਮੀ ਕਰੋਧੀ. ਪ੍ਾਪ੍ਨ ਕੋਦਟ ਉਸਾਰੇ।
ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ. ਰੂਪ੍ ਦਨਹਾਰੇ। ਪ੍ੜਤ੍ਾ ਲਹੂ ਪ੍ਾਕ. ਨਿੀ ਮਝਾਰੇ। ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ. ਰੂਪ੍ ਦਨਹਾਰੇ। ਜਨਮ ਮਰੈ. ਮਰ ਨਰਕ ਦਸਧਾਰੇ।
ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ. ਰੂਪ੍ ਦਨਹਾਰੇ। ਏਡਜ਼ ਆਦਿ. ਦਤ੍ਸ ਮਾਰੇ। ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ. ਰੂਪ੍ ਦਨਹਾਰੇ। ਪ੍ਾ ੈ ਨਾ ਸੋਭਾ ਹਦਰ ਿੁਆਰੇ।
ਪ੍ਰ ਮਰਿ ਰੂਪ੍ ਨਾ ਦਨਹਾਰੇ। ਉਸ ਿੀ ਪ੍ੂਜਾ ਹੋ ੇ ਜੁਿੱ ਗ ਚਾਰੇ। ਪ੍ਰ ਮਰਿ ਰੂਪ੍ ਨਾ ਦਨਹਾਰੇ। ਉਸ ਿੀ ਮਦਹਮਾ ਕਰੇ
ਸੂਰਜ ਚੰ ਿ ਤ੍ਾਰੇ। ਪ੍ਰ ਮਰਿ ਰੂਪ੍ ਨਾ ਦਨਹਾਰੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਖੰ ਡ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡ ਕਰਿੇ ਨਮਸਕਾਰੇ। ਪ੍ਰ ਮਰਿ ਰੂਪ੍ ਨਾ ਦਨਹਾਰੇ।
ਉਹ ਗੁਰਮੁਦਖ ਜੀ ੇ ਜੁਿੱ ਗ ਚਾਰੇ। ਪ੍ਰ ਮਰਿ ਰੂਪ੍ ਨਾ ਦਨਹਾਰੇ। ਿਾਸਨਿਾਸ ਦਤ੍ਸ ਤ੍ੋਂ ਜਾ ੇ ਬ੍ਦਲਹਾਰੇ। ਪ੍ਰ ਮਰਿ ਰੂਪ੍
ਨਾ ਦਨਹਾਰੇ। ਜੀ ਨ ਬ੍ਾਜੇ ਕਿੇ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਪ੍ਰ ਮਰਿ ਰੂਪ੍ ਨਾ ਦਨਹਾਰੇ। ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਪ੍ੀ ੇ ਲ ੇ ਅਜ਼ਬ੍ ਦਨਜ਼ਾਰੇ। ਪ੍ਰ ਮਰਿ
ਰੂਪ੍ ਨਾ ਦਨਹਾਰੇ। ਗੁਰ ਪ੍ੂਰਾ ਦਖਨ ਦਖਨ ਨਮਸਕਾਰੇ। ਪ੍ਰ ਮਰਿ ਰੂਪ੍ ਨਾ ਦਨਹਾਰੇ। ਿੋ ੇਲੇ ਜਾ ੇ ਗੁਰਿੁਆਰੇ। ਪ੍ਰ ਮਰਿ
ਰੂਪ੍ ਨਾ ਦਨਹਾਰੇ ਜੀ। ਪ੍ਰ ਮਰਿ ਰੂਪ੍ ਨਾ ਦਨਹਾਰੇ ਜੀ। ਧੰ ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਧੰ ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍
ਜੀ ਜਪ੍ੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਪ੍ਆਰੇ। (ਿਾਸਦਨ ਿਾਸ)

ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ ਕੈ; ਗਰੀਬ੍ੀ ਸਮਾਹਾ॥ ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ; ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ ਉਮਾਹਾ॥
ਪ੍ੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ ਰਿੱ ਬ੍ ਰੂਪ੍ ਭਗਤ੍ ਸੂਰਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ:- ਭਗਤ੍ ਸੂਰਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਸੰ ਸਦਕਰਤ੍ ਫ਼ਾਰਸੀ
ਦਹੰ ਿੀ ਿੇ ਪ੍ੂਰਨ ਦ ਿੱ ਿ ਾਨ ਸਨ। ਅਕਬ੍ਰ ਿੇ ਅਦਹਲਕਾਰ ਜੋਂ, ਇਲਾਕੇ ਅ ਧ’ਚ ਸੰ ਿੀਲਾ ਿੇ ਹਾਕਮ ਬ੍ਣੇ। ਮਦਨ ਬ੍ੈਰਾਗੁ
ਭਇਆ; ਿਰਸਨੁ ਿੇਖਣੈ ਕਾ ਚਾਉ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਨ ਦਿਰੜ ਬ੍ੈਰਾਗ ਹੋ ਦਗਆ। ਦਸਧ ਸਾਦਧਕ ਦਗਰਹੀ ਜੋਗੀ;
ਤ੍ਦਜ ਗਏ ਘਰ ਬ੍ਾਰ॥੧॥ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਦਤ੍ਆਗ ਕੇ ਬ੍ੰ ਿਗੀ ਕਰਨ ਲਿੱਗ ਗਏ। ਇਿੱ ਕ ਨੇਕ ਸਾਊ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਪ੍ਰ ਾਰ
ਸਮੇਤ੍ ਿਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਣ ਲਿੱਗਾ। ਤ੍ਪ੍ੇ ਤ੍ਪ੍ੀਸਰ; ਡੋਲੈ ਚੀਤ੍॥ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਊ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਨੀ ਿਾ ਰੂਪ੍ ਿੇਖ ਕੇ, ਦਚਿੱ ਤ੍
ਡੋਲਣ ਤ੍ੋਂ, ਪ੍ਦਚ ਪ੍ਦਚ ਮੁਏ; ਦਬ੍ਖੁ ਿੇਦਖ ਪ੍ਤ੍ੰ ਗਾ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਤ੍ੰ ਗੇ

ਾਂਗ ਸੜਨ ਲਿੱਗ ਗਏ। ਅਖੀ ਸੂਤ੍ਕੁ. ੇਖਣਾ; ਪ੍ਰ

ਦਤ੍ਰਅ. ਪ੍ਰ ਧਨ ਰੂਪ੍ੁ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰਤ੍ਾਈ ਬ੍ੇਚੈਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਬ੍ੇਿ ਪ੍ੜੇ ਪ੍ਦੜ. ਪ੍ੰ ਦਡਤ੍ ਮੂਏ; ਰੂਪ੍ੁ ਿੇਦਖ
ਿੇਦਖ ਨਾਰੀ॥) ਕਾਮੀ ਪ੍ੁਰਖ; ਕਾਮਨੀ ਦਪ੍ਆਰੀ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਊ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਨੀ ਿਾ ਸਰੂਪ੍ ਿੇਖਣ ਲਈ, ਅਤ੍ੀਤ੍ ਬ੍ਾਣਾ
ਦਤ੍ਆਗ ਕੇ, ਲਿੱਕੜਹਾਰੇ ਿੇ ਭੇਸ ’ਚ ਜੰ ਗਲ਼ ’ਚੋਂ, ਲਿੱਕੜਾਂ ਿਾ ਇਿੱ ਕ ਭਾਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਿੇ ਘਰੇ ਦਨਿੱਤ੍ ਹੀ ਦਲਜਾਂਿੇ। ਲਿੱਕੜਾਂ
ਸੁਿੱ ਟ ਕੇ ਦਬ੍ਆਕੁਲ ਹਾਲਤ੍ ’ਚ ਖੜ,ੇ ੑ ਸਾਊ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਨੀ ਿੇ ਸਰੂਪ੍ ਿੱ ਲ ਿੇਖਿੇ ਰਦਹੰ ਿੇ।
ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਨੀ ਬ੍ੰ ਿਗੀ ਸਾਧੂ ਸੇ ਾ ਪ੍ੁੰ ਨ ਿਾਨ ਿੇ ਦਹਤ੍ਕਾਰੀ ਸਨ। ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ ਨੇਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਨੀ ਨੇ ਦਿਲ ’ਚ
ਬ੍ੜਾ ਹੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕੀਤ੍ਾ, ਦਕ ਇਨੑਾਂ ਿਾ ਮਨ ਡੋਲ ਦਗਆ ਹੈ, ਜੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਤ੍ੀ ਨੂੰ ਿਿੱ ਦਸਆ ਤ੍ਾਂ ਇਨੑਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਮਰਾਉਣਗੇ।
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ਇਸ ਲਈ ਚੁਿੱ ਪ੍ ਰਹੀ। ਇਿੱ ਕ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਘਰ ’ਚ ਲਿੱਕੜਾਂ ਿੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ੁਿੱ ਦਛਆ, “ਇਹ ਲਿੱਕੜਾਂ ਤ੍ੁਸੀਂ ਦਕਿੱ ਥੋਂ
ਮੰ ਗਾਉਂਿੇ ਹੋਂ?” ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ ਨੇ ਿੋ ੇਂ ਹਿੱ ਥ ਜੋੜ ਦਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਪ੍ੂਰਨ ਗਰੀਬ੍ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ, “ਜੇਕਰ ਆਪ੍ ਪ੍ੂਰਨ
ਦਖਮਾ ਕਰੋਂ ਤ੍ਾਂ ਿਿੱ ਸ ਸਕਿੀ ਹਾਂ। ਇਸ ’ਚ ਪ੍ਰਮਾਤ੍ਮਾ ਜੀ ਿੀ ਜਾਮਨੀ ਿੇ ੋ।” ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ ’ਤ੍ੇ ਪ੍ੂਰਨ ਭਰੋਸਾ
ਸੀ। ਦਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਿਾਸ ਦਖਮਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਦਜਿੱ ਥੇ ਦਖਮਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੇ ਹਨ।” ਯਥਾ:- ਕਬ੍ੀਰਾ. ਜਹਾ
ਦਗਆਨੁ, ਤ੍ਹ ਧਰਮੁ ਹੈ; ਜਹਾ ਝੂਠੁ. ਤ੍ਹ ਪ੍ਾਪ੍ੁ॥ ਜਹਾ ਲੋ ਭੁ. ਤ੍ਹ ਕਾਲੁ ਹੈ; ਜਹਾ ਦਖਮਾ. ਤ੍ਹ ਆਦਪ੍॥੧੫੫॥) ਦਖਮਾ
ਸੀਗਾਰੁ. ਕਾਮਦਣ ਤ੍ਦਨ ਪ੍ਦਹਰੈ; ਰਾ ੈ ਲਾਲ ਦਪ੍ਆਰੀ॥ ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ ਨੇ ਸਿੱ ਚ ਸਿੱ ਚ ਿਿੱ ਸ ਦਿਤ੍ਾ। ਸਿੱ ਚ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ
ਬ੍ਹੁਤ੍ ਹੀ ੈਰਾਗ ਹੋ ਦਗਆ। “ਇਤ੍ਨਾ ਿੱ ਡਾ ਦਤ੍ਆਗੀ ੈਰਾਗੀ, ਸੰ ਸਾਰੀ ਗੰ ਿ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਸਾਲ ਲਿੱਕੜਾਂ ਢੋਂਿਾ ਦਰਹਾ।” ਇਸ
ਤ੍ਰਾਂ ੑ ਇਹ ਜੀ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ’ਚ ਭਰਮਿਾ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗ ਦਰਹਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਬ੍ੈਰ ਦਬ੍ਰੋਧ; ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਮੋਹ॥ ਝੂਠ ਦਬ੍ਕਾਰ;
ਮਹਾ ਲੋ ਭ ਧਰੋਹ॥ ਇਆਹੂ ਜੁਗਦਤ੍; ਦਬ੍ਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ॥ ਨਾਨਕ. ਰਾਦਖ ਲੇ ਹੁ; ਆਪ੍ਨ ਕਦਰ ਕਰਮ॥
ਿੋਹਾਂ ਨੇ ਦਸਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਰਿਾਸ ਕੀਤ੍ੀ। “ਹੇ ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਜੀ! ਸਿਾ ਸਿਾ; ਇਹੁ ਭੂਲਨਹਾਰੁ॥
ਜੀ

’ਤ੍ੇ ਦਕਰਪ੍ਾ ਕਰੋ, ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਿੀ ਮਦਤ੍ ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ ਚਰਨਕਮਲਾਂ ’ਚ ਜੁੜੇ।” ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ

ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਨੀ ਿੋ ੇਂ ਦਖਮਾ ਧੀਰਜ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ ਾਲੇ ਨੇਕ ਸਨ, ਗੁਿੱ ਸਾ ਕਰਨ ਿੀ ਬ੍ਜਾਏ, ਲਿੱਦਜਆ ਿੇ ਕੇ ਸ ਾਰਨ ਲਈ,
ਭਗਤ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪ੍ਣੇ ਘਰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ੁਲਾਇਆ। ਸਦਤ੍ਕਾਰ ਸਦਹਤ੍ ਭਗਤ੍ ਜੀ ਿੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ, ਲੰਗਰ
ਛਕਾਇਆ ਤ੍ੇ ਦਕਹਾ, “ਹੇ ਭਗਤ੍ ਜੀ! ਘਰ ਾਲੀ ਸਮੇਤ੍ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਸੰ ਭਾਲ਼ੋ , ਆਪ੍ ਜੀ ਅਸਾਡੇ ਪ੍ਾਪ੍ੀਆਂ ਿੇ ਤ੍ਾਰਕ ਹੋਂ,
ਮਰਨ ਤ੍ੇ ਜਮਾਂ ਿੇ ਕਸ਼ਟ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਚਾ ੋਂਗੇ। ਿਾਸਨਿਾਸ ਬ੍ੰ ਿਗੀ ਕਰੇਗਾ।”
ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਤ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਹੀ ਲਿੱਦਜਆ ਆਈ। ਧਰਤ੍ੀ ’ਚ ਗ਼ਰਕ ਹੋਣ ਲਿੱਗੇ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਲਾਹਣਤ੍ ਹੈ, ਉੱਚਾ
ਔਹੁਿਾ ਦਤ੍ਆਗ ਕੇ ਿਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਏ ਇਸਤ੍ਰੀ ਤ੍ਿੱ ਕੀ ਹੈ, ਦਜਸ ਿੀਆਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ੍ ਸਜ਼ਾ ਾਂ ਦਲਖੀਆਂ ਹਨ:- ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ.
ਰਾ ਦਣ ਜਾਦਹ; ਸੇਈ ਤ੍ਾਲਾਜੀਅਦਹ॥ ਦਨਤ੍ਪ੍ਰਦਤ੍. ਦਹਰਦਹ ਪ੍ਰ ਿਰਬ੍ੁ; ਦਛਿਰ ਕਤ੍ ਢਾਕੀਅਦਹ॥ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਦਕਹਾ, “ਿਾਸ
ਨੂੰ ਿੋ ਤ੍ੋੜ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਿੇ ੋ।” ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਤ੍ੋਂ ਦਕਹਾ, “ਿਾਸ ਤ੍ੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਪ੍ ਿੇ ਿੇ ੇਗਾ।” ਸਰਾਪ੍ ਤ੍ੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਤ੍ੋੜ
ਦਲਆ ਕੇ ਿੇ ਦਿਤ੍ੇ। ੈਰਾਗੀ ਭਗਤ੍ ਜੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਿੋਹਾਂ ਅਿੱ ਖਾਂ’ਚ ਤ੍ੋੜ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰ ਨੑੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਦਕ ਇਨੑਾਂ ਨੇ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਸਾਲ ਲਿੱਕੜਾਂ ਢੁਆਈਆਂ ਹਨ। ਜੀ ਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬ੍ਣਾਇਆ ਹੈ।
ਨੇਤ੍ਰਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਜੰ ਗਲ਼ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਦ ਰਾਗ ਸਦਹਤ੍ ਭਗਤ੍ੀ ਕਰਨ ਲਿੱਗੇ। ਆਪ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤ੍ੀਸਾਰ ਮਰੋੜੇ (loose motion)
ਲਿੱਗਣ ਤ੍ੋਂ ਕਿੱ ਪ੍ੜੇ ਗੰ ਿੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ੍ ਜੀ ਿਾ ਦਪ੍ਆਰ ਿੇਖ ਕੇ ਭਗ ਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਭਗ ਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ
ਸਾਰੇ ਕਿੱ ਪ੍ੜੇ ਧੋਤ੍ੇ ਤ੍ੇ ਦਕਹਾ, “ਭਗਤ੍ ਜੀ, ਹੁਣ ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।” ਭਗਤ੍ ਜੀ ਨੇ ਭਗ ਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅ ਾਜ਼ ਤ੍ੋਂ ਪ੍ਛਾਣ
ਕੇ ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਅਿਬ੍ ਸਦਤ੍ਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਿੱ ਟੋਂ ਫੜ ਲਏ, ਤ੍ਾਂ ਭਗ ਾਨ ਜੀ ਨੇ ਗੁਿੱ ਟ ਛੁਡਾ ਦਲਆ, ਭਗਤ੍ ਜੀ ਨੇ ਦਕਹਾ, “ਆਪ੍
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ਜੀ ਨੇ ਗੁਿੱ ਟ ਤ੍ਾਂ ਛੁਡਾ ਦਲਆ ਹੈ, ਿਾਸਨਿਾਸ ਿੇ ਮਨ ’ਚੋਂ ਦਨਕਲ਼ ਕੇ ਦਿਖਾਉ।” ਪ੍ਰੇਮ ਿੇ ਸੀਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭਗ ਾਨ ਜੀ ਨੇ
ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਅਿੱ ਖਾਂ ਭਗਤ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਦਿਤ੍ੀਆਂ, ਆਪ੍ ਨੇਤ੍ਰਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਾਸ ਬ੍ੈਠ ਗਏ ਤ੍ੇ ਦਕਹਾ, “ਆਪ੍ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪ੍ਣੇ
ਨੇਤ੍ਰਾਂ ’ਚ ਤ੍ੋੜ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਇਹ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਭਾਰੀ ਗਲਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਆਪ੍ ਜੀ ਅਿੱ ਖਾਂ ਰਿੱ ਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰ ਿੇ ਹੋਂ, ਤ੍ਾਂ
ਇਿੱ ਕ ਜਨਮ ਹੋਰ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ ੇਗਾ।” ਅਬ੍ ਕੀ ਬ੍ਾਰ. ਬ੍ਖਦਸ ਬ੍ੰ ਿੇ ਕਉ; ਬ੍ਹੁਦਰ ਨ ਭਉਜਦਲ ਫੇਰਾ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤ੍ ਜੀ
ਨੇ ਦਕਹਾ, “ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਜਨਮ’ਚ ਹੀ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਲ ੋ ਜੀ। ਨੇਤ੍ਰਹੀਣ ਬ੍ੰ ਿਗੀ ਕਰਾਂਗਾ।” ਆਪ੍ ਜੀ ਨੇ ਅਜਪ੍ਾ ਜਾਪ੍
’ਚ ਲੀਣ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ੂਬ੍ ਬ੍ੰ ਿਗੀ ਕੀਤ੍ੀ।

ਬ੍ੇਅੰਤ੍ ਹੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ੰ ਿਗੀ ’ਚ ਲਾ ਕੇ ਤ੍ਾਦਰਆ। ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਪ੍ੰ ਜ ੇਂ

ਪ੍ਾਦਤ੍ਸ਼ਾਹਜੀ ਿੇ ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਚਰਨਕਮਲਾਂ ’ਚ ਲੀਣ ਹੋ ਕੇ, ਛਾਦਡ ਮਨ; ਹਦਰ. ਦਬ੍ਮੁਖਨ ਕੋ ਸੰ ਗੁ॥ ਬ੍ਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਜੋ
ਅੰ ਗ ੧੨੫੩ ’ਤ੍ੇ ਹੈ। ਇਹ ਤ੍ੁਕ ਉਚਾਰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਫ਼ੁਰ ਸਮਾਧੀ ’ਚ ਲੀਣ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀ ਿੇ ਿਰਸ਼ਨਾਂ ਿਾ
ਐਸਾ ਦ ਸਮਾਿ ਰੰ ਗ ਬ੍ਿੱ ਝਾ, ਦਜਸ ਬ੍ਾਰੇ ਾਦਹਗੁਰੂ ਮਹਿੱ ਲੇ ਪ੍ੰ ਜ ੇਂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ, ਆਪ੍ ਜੀ ਿੀ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਭਾਰੀ
ਮਦਹਮਾ ਜਸ ਰਸ ਪ੍ਰੇਮ ਭਦਰਆ ਇਹ ਦ ਸਮਾਿ ਰੰ ਗੀਲਾ ਗੁਰਸ਼ਬ੍ਿ ਉਚਾਦਰਆ, ਦਜਸ ’ਚ ਭਗਤ੍ ਜੀ ਿੀ ਦਨਰਦ ਕਾਰਤ੍ਾ,
ਅਦਬ੍ਨਾਸੀ ਸੁਖ; ਆਪ੍ਨ ਆਸਨ॥

ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ’ਚ ਪ੍ੂਰਨ ਦ ਸਮਾਿੀ, ਅਨਿ ਸਹਜ ਧੁਦਨ ਝੋਕ॥ ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ

ਦ ਸਮਾਿ ਮਗਨਤ੍ਾ ਲੀਨਤ੍ਾ ਿਾ ਦਜ਼ਕਰ ਹੈ। ਸਾਰੰ ਗ ਮਹਲਾ ੫. ਸੂਰਿਾਸ. ੴ ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਹਦਰ ਕੇ ਸੰ ਗ; ਬ੍ਸੇ
ਹਦਰ ਲੋ ਕ॥ ਤ੍ਨੁ ਮਨੁ ਅਰਦਪ੍. ਸਰਬ੍ਸੁ ਸਭੁ ਅਰਦਪ੍ਓ; ਅਨਿ ਸਹਜ ਧੁਦਨ ਝੋਕ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ ਿਰਸਨੁ ਪ੍ੇਦਖ. ਭਏ
ਦਨਰਦਬ੍ਖਈ; ਪ੍ਾਏ ਹੈ ਸਗਲੇ ਥੋਕ॥ ਆਨ ਬ੍ਸਤ੍ੁ ਦਸਉ, ਕਾਜੁ ਨ ਕਛੂਐ; ਸੁੰ ਿਰ ਬ੍ਿਨ ਅਲੋ ਕ॥੧॥ ਦਸਆਮ ਸੁੰ ਿਰ ਤ੍ਦਜ.
ਆਨ ਜੁ ਚਾਹਤ੍; ਦਜਉ ਕੁਸਟੀ ਤ੍ਦਨ ਜੋਕ॥ ਸੂਰਿਾਸ ਮਨੁ ਪ੍ਰਦਭ ਹਦਥ ਲੀਨੋ; ਿੀਨੋ ਇਹੁ ਪ੍ਰਲੋ ਕ॥੨॥

29. ਦਮਦਥਆ ਨੇਤ੍ਰ; ਪ੍ੇਖਤ੍ ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ ਰੂਪ੍ਾਿ॥ ਿੇ ਅਰਥ:- ਜੋ ਜਾਨੈ; ਮੈ ਜੋਬ੍ਨ ੰ ਤ੍ੁ॥ ਸੋ ਹੋ ਤ੍; ਦਬ੍ਸਟਾ
ਕਾ ਜੰ ਤ੍ੁ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁੰ ਿਰ ਕੁਮਾਰ ਅ ਸਥਾ ’ਚ, ਜਿੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਾ ਹੈ, ਦਕ ਮੈਂ ਹੁਸਨ ਾਲਾ ਹਾਂ, ਤ੍ਿੋਂ, ਸਿਾ ਸਿਾ ਇਹੁ
ਭੂਲਨਹਾਰੁ॥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਾਏ ਰੂਪ੍ ਦ ਕਾਰ ਦਿਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਿੇਖਣ ਲਿੱਗ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਪ੍ਤ੍ੰ ਗੇ ਿੇ ਲਾਈਟ ’ਤ੍ੇ ਸੜਨ ਾਂਗ,
ਪ੍ਰਾਏ ਰੂਪ੍ ’ਤ੍ੇ ਸੜਿਾ ਰਦਹੰ ਿਾ ਹੈ। ਿੇਖਣ ਿੀ ਆਿਤ੍ ਿੱ ਧਿੀ ਿੱ ਧਿੀ ਿੱ ਧਿੀ ਹੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। ਦਛ ੈ, ਕਾਮੁ ਨ ਪ੍ੁਛੈ ਜਾਦਤ੍॥
ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਮ ਿੇ ਿੱ ਸ ਹੋ ਕੇ, ਸੋ ਹੋ ਤ੍; ਦਬ੍ਸਟਾ ਕਾ ਜੰ ਤ੍ੁ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਦਬ੍ਸਟਾ ਿਾ ਕੀੜਾ ਬ੍ਣ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਅਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ
ਪ੍ਰਾਇਆ ਰੂਪ੍ ਿੇਖਣਾ ਅਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰਤ੍ਾਈ ਹੈ। ਏਡਜ਼ ਅਨੇਕ ਦਬ੍ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਿੁਖਿੱਲੀ ਰੋਗੀ ਸੋਗੀ ਦਜ਼ੰ ਿਗੀ ਭੋਗ ਕੇ, ਜਮ
ਦਸ ਕੀਆ; ਅੰ ਧੁ ਿੁਹੇਲਾ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮਾਂ ਿੇ ਿੱ ਸ ਪ੍ੈਂਿਾ ਹੈ। ਅਨੰਤ੍ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡ ਿੇ ਪ੍ਸਾਰੇ ’ਚ, ਰੰ ਗਾਂ ਰੰ ਗਾਂ ਿੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ’ਚ
ਜੀ , ਹਰ ੇਲੇ ਰੂਪ੍ ਿੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਦਟ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰੁ ਸੁਆਮੀ; ਸਰਬ੍ ਜੀਆ ਕਾ ਿਾਤ੍ਾ ਰੇ॥ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ੍ਣੇ
ਦਸਿੱ ਖ ਨੂੰ ਰੂਪ੍ ਿੇਖਣ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਚਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੁਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ:- ਿੇਨਹਾਰੁ ਪ੍ਰਭ ਛੋਦਡ ਕੈ; ਲਾਗਦਹ ਆਨ ਸੁਆਇ॥ ਅਨੁਸਾਰ
ਹੰ ਕਾਰੀ ਦ ਕਾਰੀ ਿੇ ਨੇਤ੍ਰ, ਪ੍ਰ (ਦਤ੍ਰਅ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਪ੍ੁਰਖ ਿਾ (ਰੂਪ੍ਾਿ) ਸਰੂਪ੍ ਆਦਿ ਨੰਗੇਜ਼ (ਪ੍ੇਖਤ੍) ਿੇਖਿੇ, (ਦਮਦਥਆ)
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ਝੂਿੱ ਠੇ ਨਾਸ ੰ ਤ੍ ਕਿੱ ਢਣੇ ਜੋਗ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਨੈਣ. ਨ ਿੇਖਦਹ ਸਾਧ; ਦਸ ਨੈਣ ਦਬ੍ਹਾਦਲਆ॥ ਕਰਨ. ਨ ਸੁਨਹੀ ਨਾਿੁ; ਕਰਨ
ਮੁੰ ਦਿ ਘਾਦਲਆ॥ ਰਸਨਾ. ਜਪ੍ੈ ਨ ਨਾਮੁ; ਦਤ੍ਲੁ ਦਤ੍ਲੁ ਕਦਰ ਕਟੀਐ॥ ਹਦਰਹਾਂ. ਜਬ੍ ਦਬ੍ਸਰੈ ਗੋਦਬ੍ਿ ਰਾਇ; ਦਿਨੋ ਦਿਨੁ
ਘਟੀਐ॥) ਅਖੀ ਪ੍ਰੇਦਮ ਕਸਾਈਆ; ਹਦਰ ਹਦਰ ਨਾਮੁ ਦਪ੍ਖੰ ਦਨੑ॥ ਜੇ ਕਦਰ ਿੂਜਾ ਿੇਖਿੇ; ਜਨ ਨਾਨਕ. ਕਦਢ ਦਿਚੰ ਦਨੑ॥) ਦਧਰਗੁ
ਦਸਰੁ. ਜੋ ਗੁਰ ਨਾ ਦਨ ੈ; ਗੁਰ ਲਗੈ ਨ ਚਰਣੀ॥ ਦਧਰਗੁ ਲੋ ਇਣ. ਗੁਰ ਿਰਸ ਦ ਣੁ;

ੇਖੈ ਪ੍ਰ ਤ੍ਰਣੀ॥ ਦਧਰਗੁ ਸਰ ਦਣ.

ਉਪ੍ਿੇਸ ਦ ਣੁ; ਸੁਦਣ ਸੁਰਦਤ੍ ਨ ਧਰਣੀ॥ ਦਧਰਗੁ ਦਜਹਬ੍ਾ. ਗੁਰ ਸਬ੍ਿ ਦ ਣੁ; ਹੋਰ ਮੰ ਤ੍ਰ ਦਸਮਰਣੀ॥ ਦ ਣੁ ਸੇ ਾ. ਦਧਰਗ ਹਥ
ਪ੍ੈਰ; ਹੋਰ ਦਨਹਫਲ ਕਰਣੀ॥ ਪ੍ੀਰ ਮੁਰੀਿਾਂ ਦਪ੍ਰਹੜੀ; ਸੁਖ ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਸਰਣੀ॥੧੦॥ ( ਾਰ ੨੭) ਮਃ੧॥ ਮਨ ਕਾ ਸੂਤ੍ਕੁ.
ਲੋ ਭੁ ਹੈ; ਦਜਹ ਾ ਸੂਤ੍ਕੁ ਕੂੜੁ॥ ਅਖੀ ਸੂਤ੍ਕੁ. ੇਖਣਾ; ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ ਪ੍ਰ ਧਨ ਰੂਪ੍ੁ॥ ਕੰ ਨੀ ਸੂਤ੍ਕੁ. ਕੰ ਦਨ ਪ੍ੈ; ਲਾਇਤ੍ਬ੍ਾਰੀ
ਖਾਦਹ॥ ਨਾਨਕ. ਹੰ ਸਾ ਆਿਮੀ; ਬ੍ਧੇ ਜਮ ਪ੍ੁਦਰ ਜਾਦਹ॥੨॥

30. ਅਪ੍ਨਾ ਘਰੁ ਮੂਸਤ੍. ਰਾਦਖ ਨ ਸਾਕਦਹ; ਕੀ ਪ੍ਰ ਘਰੁ. ਜੋਹਨ ਲਾਗਾ॥ ਮਨਮੁਖ ਿਾ ਅਪ੍ਨਾ ਦਰਿੇ ਰੂਪ੍ੀ
ਘਰੁ (ਮੂਸਤ੍) ਲੁਿੱਦਟਆ ਜਾ ਦਰਹਾ ਹੈ, (ਰਾਦਖ) ਰਿੱ ਖ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਸਾਕਦਹ) ਸਕਿਾ। ਭਾ ਦ ਕਾਰ ਦਰਿੇ ’ਚੋਂ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਲੁਿੱਟ
ਰਹੇ ਹਨ ਤ੍ੇ ਮਨਮੁਖ ਇਨੑਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਾ। ਯਥਾ:- ਇਸੁ ਿੇਹੀ ਅੰ ਿਦਰ ਪ੍ੰ ਚ ਚੋਰ ਸਦਹ; ਕਾਮੁ ਕਰੋਧੁ ਲੋ ਭੁ ਮੋਹੁ
ਅਹੰ ਕਾਰਾ॥ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ੁ ਲੂਟਦਹ. ਮਨਮੁਖ ਨਹੀ ਬ੍ੂਝਦਹ; ਕੋਇ ਨ ਸੁਣੈ. ਪ੍ੂਕਾਰਾ॥ (ਕੀ) ਦਕਸ ਲਈ (ਪ੍ਰ) ਪ੍ਰਾਏ ਘਰੁ
(ਜੋਹਨ) ਤ੍ਿੱ ਕਣ (ਲਾਗਾ) ਲਿੱਗਾ? ਭਾ ਦਕਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਏ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਕਰਿਾ ਹੈ? ਦਫਰ ਅਮੋਲਕ ਜੀ ਨ ਨੂੰ
ਦ ਕਾਰਾਂ ’ਚ ਬ੍ਰਬ੍ਾਿ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਸਮਰਨ ਹੀਨ ਮਨਮੁਖ ਜੀ ਨ ਬ੍ਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੇ
ਅਹੰ ਕਾਰੀ॥ ਜੂਐ ਜਨਮੁ; ਸਭ ਬ੍ਾਜੀ ਹਾਰੀ॥) ਨਾਨਕ. ਨਾਮੁ, ਨ ਚੇਤ੍ਈ; ਜੂਐ ਬ੍ਾਜੀ ਹਾਰੀ॥੧੪॥
ਘਰੁ ਿਰੁ ਰਾਖਦਹ. ਜੇ ਰਸੁ ਚਾਖਦਹ; ਜੋ ਗੁਰਮੁਦਖ ਸੇ ਕੁ ਲਾਗਾ॥੧॥ ਅਪ੍ਣੇ ਦਰਿੇ ਰੂਪ੍ੀ ਘਰੁ ਿਰੁ ’ਚ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਰਸ ਨੂੰ
ਸਭ ਦ ਕਾਰਾਂ ਅਉਗੁਣਾਂ ਤ੍ੋਂ (ਰਾਖਦਹ) ਰਿੱ ਖ ਲੈਂ ਿਾ, (ਜੇ) ਜੇਕਰ ਦਮਿੱ ਠਾ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਰਸੁ ਨੂੰ (ਚਾਖਦਹ) ਛਕਿਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸ
ਉਸ ਗੁਰਮੁਦਖ (ਸੇ ਕੁ) ਗੁਰਸੇ ਕ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ, ਜੋ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਸੇ ਾ ’ਚ ਚਾਅ ਨਾਲ (ਲਾਗਾ) ਲਿੱਦਗਆ
ਹੈ ਜੀ।
ਮਨ ਰੇ; ਕਉਨੁ ਕੁਮਦਤ੍ ਤ੍ੈ ਲੀਨੀ॥ (ਰੇ) ਹੇ ਮਨ! (ਤ੍ੈ) ਤ੍ੂੰ (ਕਉਨੁ) ਦਕਹੜੀ (ਕੁਮਦਤ੍) ਖੋਟੀ ਿੁਰਮਦਤ੍ (ਲੀਨੀ) ਲਈ
ਹੈ?
ਪ੍ਰ ਿਾਰਾ ਦਨੰਦਿਆ ਰਸ ਰਦਚਓ; ਰਾਮ ਭਗਦਤ੍. ਨਦਹ ਕੀਨੀ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ (ਪ੍ਰ) ਪ੍ਰਾਈ (ਿਾਰਾ) ਇਸਤ੍ਰੀ, ਦਨੰਦਿਆ
ਿੇ ਝੂਠੇ ਤ੍ੁਿੱ ਛ ਰਸ ’ਚ (ਰਦਚਓ) ਰਦਚਆ ਹੈਂ। (ਰਾਮ) ਰਮੇ ਹੋਏ ਦ ਆਪ੍ਕ ਸੁੰ ਿਰ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ
ਬ੍ੇਅੰਤ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਪ੍ਰੇਮਾ (ਭਗਦਤ੍) ਭਗਤ੍ੀ (ਨਦਹ) ਨਹੀਂ (ਕੀਨੀ) ਕੀਤ੍ੀ। (ਰਹਾਉ) ਦਬ੍ਸਰਾਮ ਿੇ ਕੇ ਦਨਹਾਲ ਕਰਿੇ
ਹਨ।
78
WWW.GURSEVAK.COM

ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਤ੍ਵਪ੍ਰਸਾਦਿ॥

LEARN SHUDH GURBANI APP

31. ਪ੍ਤ੍ੀ-ਆਨਾ- ਅਦਨਕ ਰੂਪ੍ ਿੇਦਖ; ਨਹ ਪ੍ਤ੍ੀਆਨਾ॥ (ਅਦਨਕ) ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਾਇਆ ਰੂਪ੍ ਿੇਦਖ ਕੇ ਭੀ ਮਨਮੁਖ
ਿਾ ਮਨ (ਪ੍ਤ੍ੀਆਨਾ) ਰਿੱ ਜਿਾ (ਨਹ) ਨਹੀਂ। ਯਥਾ:- ਕਾਮ ੰ ਤ੍ ਕਾਮੀ ਬ੍ਹੁ ਨਾਰੀ; ਪ੍ਰ ਦਗਰਹ ਜੋਹ. ਨ ਚੂਕੈ॥ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦਤ੍
ਕਰੈ. ਕਰੈ ਪ੍ਛੁਤ੍ਾਪ੍ੈ; ਸੋਗ ਲੋ ਭ ਮਦਹ ਸੂਕੈ॥੩॥ ਸਗੋਂ ਰੂਪ੍ ਿੇਖਣ ਿੀ ਆਿਤ੍

ਧੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ, ਰੂਪ੍ ਿੇਖ ਿੇਖ ਅੰ ਨੑਾ ਹੋ

ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਦ ਕਾਰਾਂ ’ਚ ਦਰਿਾ ਤ੍ਪ੍ਿਾ ਹੈ, ਕਿੇ ਸ਼ਾਂਤ੍ੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਿੀ।

32. ਸਾਜਨ ਹੋ ਦਨ ਆਪ੍ਣੇ; ਦਕਉ ਪ੍ਰ ਘਰ ਜਾਹੀ॥ ਹੇ ਦਪ੍ਆਰੇ ਜੀਉ! ਦਜਨੑਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਿੇ (ਸਾਜਨ) ਦਪ੍ਆਰੇ
ਦਮਿੱ ਤ੍ਰ, ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ੍ਣੇ (ਹੋ ਦਨ) ਹੋਣ, ਭਾ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਹੋਣ,
ਉਹ (ਪ੍ਰ) ਪ੍ਰਾਏ ਘਰ ਦਕਉ (ਜਾਹੀ) ਜਾਣ? ਭਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਿੇ। ਯਥਾ:- ਜਾ ਕੋ ਠਾਕੁਰੁ; ਊਚਾ ਹੋਈ॥ ਸੋ ਜਨੁ; ਪ੍ਰ
ਘਰ ਜਾਤ੍. ਨ ਸੋਹੀ॥੧॥ ਪ੍ਰ ਘਰ:- ਮੜੀ ਮਸਾਨ ਪ੍ਖੰ ਡੀਆਂ ਕੋਲ਼ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ, ਪ੍ੁਰਖ ਿੇ ਘਰ ਕੁਸੰਗ
ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਏ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ। ਯਥਾ:- ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ; ਭਰੇ ਨ ਕੋਇ॥ ਚੋਰੁ ਕੀਆ; ਚੰ ਗਾ ਦਕਉ ਹੋਇ॥੧॥
ਹੇ ਾਦਹਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਧੰ ਨ ਧੰ ਨ ਧੰ ਨ ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ
ਜੀ! ਿਾਸਨਿਾਸ ਿੀਆਂ ਡੰ ਡਉਤ੍ਾਂ ਬ੍ੰ ਿਨਾਂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰ ਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਸਲੋ ਕੁ॥ ਡੰ ਡਉਦਤ੍ ਬ੍ੰ ਿਨ ਅਦਨਕ ਬ੍ਾਰ;
ਸਰਬ੍ ਕਲਾ ਸਮਰਥ॥ ਡੋਲਨ ਤ੍ੇ. ਰਾਖਹੁ ਪ੍ਰਭੂ; ਨਾਨਕ. ਿੇ ਕਦਰ ਹਥ॥੧॥ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪ੍ਰ ਘਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਿੀ
ਮੌਤ੍। ਹੇ ਦਪ੍ਆਰੇ ਜੀ! ਪ੍ਰ ਘਰ ਨਾ ਜਾਉ, ਪ੍ੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਡੰ ਡਉਤ੍।

33. ਪ੍ਰ ਘਦਰ; ਚੀਤ੍ੁ ਮਨਮੁਦਖ ਡੋਲਾਇ॥ (ਪ੍ਰ) ਪ੍ਰਾਏ ਘਦਰ ਭਾ ਪ੍ਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਅਥ ਾ ਪ੍ੁਰਖਾਂ ਿੱ ਲ
ਿੇਖਣ, ਕੁਸੰਗ ਕਰਨ ’ਚ ਦ ਕਾਰੀ ਮਨਮੁਦਖ ਅਪ੍ਣਾ (ਚੀਤ੍ੁ) ਦਚਿੱ ਤ੍ (ਡੋਲਾਇ) ਡਲਾਉਂਿਾ ਹੈ।
ਗਦਲ ਜੇ ਰੀ; ਧੰ ਧੈ ਲਪ੍ਟਾਇ॥ ਅਉਗੁਣਾਂ ਦ ਕਾਰਾਂ ਿੇ ਬ੍ੰ ਧਨਾਂ ਿੀ ਅਥ ਾ ਜਮਾਂ ਿੀ (ਜੇ ਰੀ) ਫਾਂਸੀ, ਉਸ ਿੇ ਗਦਲ
’ਚ ਪ੍ੈਂਿੀ ਹੈ, ਪ੍ ੇਗੀ। ਦਬ੍ਅਰਥ (ਧੰ ਧੈ) ਧੰ ਦਧਆਂ ’ਚ (ਲਪ੍ਟਾਇ) ਫਦਸਆ ਹੈ।
ਗੁਰਮੁਦਖ ਛੂਟਦਸ; ਹਦਰ ਗੁਣ ਗਾਇ॥੫॥ ਗੁਰਮੁਦਖ (ਹਦਰ) ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਗੁਣ ਗਾਇ ਕੇ, ਦ ਕਾਰਾਂ
ਅਉਗੁਣਾਂ, ਚੌਰਾਸੀ ਲਿੱਖ ਜੂਨਾਂ ਿੇ ਬ੍ੰ ਧਨਾਂ ਤ੍ੋਂ (ਛੂਟਦਸ) ਛੁਿੱ ਟ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।

34. ਮਨਮੁਦਖ ਭੂਲੈ; ਜਮ ਕੀ ਕਾਦਣ॥ ਮਨਮੁਦਖ ਅਉਗੁਣਾਂ ਦ ਕਾਰਾਂ ’ਚ (ਭੂਲੈ) ਭੁਿੱ ਲਿਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਮ (ਕੀ)
ਿੀ (ਕਾਦਣ) ਮੁਥਾਜਗੀ, ਸਜ਼ਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰ ਘਰੁ ਜੋਹ;ੈ ਹਾਣੇ ਹਾਦਣ॥ ਉਹ (ਪ੍ਰ) ਪ੍ਰਾਏ ਘਰੁ ਭਾ ਪ੍ਰਾਈਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਅਥ ਾ ਪ੍ੁਰਖਾਂ ਿੱ ਲ (ਜੋਹੈ) ਿੇਖਿਾ
ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ (ਹਾਣੇ) ਘਾਟੇ ਹੀ (ਹਾਦਣ) ਘਾਟੇ ਹਨ। ਅਥ ਾ ਜਮਾਂ ਿੇ (ਹਾਣੇ) ਘਾਟ ’ਤ੍ੇ ਸਜ਼ਾ ਾਂ ਸਹਾਰਿਾ ਹੈ।
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35. ਹਦਰ ਜੀਉ ਅੰ ਤ੍ਰਜਾਮੀ ਜਾਨ॥ ਹੇ ਭਾਈ! (ਹਦਰ) ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਰੂਪ੍ ਸੁੰ ਿਰ ਦ ਆਪ੍ਕ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀਉ ਨੂੰ
(ਅੰ ਤ੍ਰਜਾਮੀ) ਅੰ ਿਰ ਿੀ ਜਾਨਣ ਾਲੇ (ਜਾਨ) ਜਾਨਣਾ ਕਰ। ਯਥਾ:- ਅੰ ਤ੍ਰਜਾਮੀ. ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਪ੍ੂਰਾ॥ ਿਾਨੁ ਿੇਇ. ਸਾਧੂ
ਕੀ ਧੂਰਾ॥੧॥ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰ ਿਰ ਬ੍ਾਹਰ ਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਅੰ ਤ੍ਦਰ
ਬ੍ਸੇ; ਬ੍ਾਹਦਰ ਭੀ ਓਹੀ॥ ਨੇੜੇ ਤ੍ੋਂ ਨੇੜੇ ਦ ਆਪ੍ਕ, ੇਖਿੇ ਅਤ੍ੇ ਸੁਣਿੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਸਿ ਸੁਣਿਾ ਸਿ ੇਖਿਾ; ਸਬ੍ਦਿ
ਰਦਹਆ ਭਰਪ੍ੂਦਰ॥) ਅੰ ਤ੍ੁ ਨ ੇਖਦਣ; ਸੁਣਦਣ ਨ ਅੰ ਤ੍ੁ॥) ਘਦਟ ਘਦਟ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪ੍ਸਾਦਰਆ ਭਾਈ; ਪ੍ੇਖੈ ਸੁਣੈ ਹਜੂਦਰ॥
ਕਰਤ੍ ਬ੍ੁਰਾਈ. ਮਾਨੁਖ ਤ੍ੇ ਛਪ੍ਾਈ; ਸਾਖੀ ਭੂਤ੍ ਪ੍ ਾਨ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ ਅੰ ਧਾ ਮਨਮੁਖ, ਮਾਨੁਖ (ਤ੍ੇ) ਤ੍ੋਂ (ਛਪ੍ਾਈ) ਛੁਪ੍ਾ
ਕੇ (ਬ੍ੁਰਾਈ) ਭੈੜੇ ਕੁਕਰਮ ਔਗੁਣ ਦ ਕਾਰ (ਕਰਤ੍) ਕਰਿਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ (ਪ੍ ਾਨ) ਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਸ਼ੁਿੱ ਧ (ਭੂਤ੍) ਸਰੂ ਪ੍
ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਰਾਮ ਜੀ ਭੂਤ੍ ਕਾਲ ਭਾ ਸਾਰੇ ਦਪ੍ਛਲੇ ਕੀਤ੍ੇ ਕੁਕਰਮ, ਅਤ੍ੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਦਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਿੇ
(ਸਾਖੀ) ਗ ਾਹ, ਜਾਨਣ ਾਲੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਜਾਨਣਹਾਰੁ; ਰਦਹਆ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਦਨ॥ ਤ੍ਥਾ:- ਹਟ ਪ੍ਟਣ. ਦਬ੍ਜਮੰ ਿਰ ਭੰ ਨੈ;
ਕਦਰ ਚੋਰੀ. ਘਦਰ ਆ ੈ॥ ਅਗਹੁ ਿੇਖੈ. ਦਪ੍ਛਹੁ ਿੇਖੈ; ਤ੍ੁਝ ਤ੍ੇ. ਕਹਾ ਛਪ੍ਾ ੈ॥੩॥ (ਰਹਾਉ) ਦਬ੍ਸਰਾਮ ਿੇ ਕੇ ਦਨਹਾਲ ਕਰਿੇ
ਹਨ।
ਸ਼ੁਭ

ੀਚਾਰ:- ਦਜਸ ਿੇ ਅੰ ਿਰ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਦਨਰਭਉ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਅਪ੍ਣਾ ਦਨਰਮਲ ਭੈ

ਡਰ ਪ੍ਾਉਂਿੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਮੂਹ ਅਉਗੁਣਾਂ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਦ ਕਾਰਾਂ, ਕੁਸੰਗਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਚਾਉਂਿੇ ਹਨ ਜੀ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਦਖ
ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਅਉਗੁਣਾਂ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਚਾਉਂਿੇ ਹਨ, ਕਥਾ ਕੀਰਤ੍ਨ ਸੁਣਾਉਂਿੇ ਹਨ ਜੀ। ਪ੍ਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪ੍ਰ ਪ੍ੁਰਖ ਨਾਲ
ਕੁਸੰਗ ਕਰਨ ਤ੍ਾਂ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਾਸੇ ਦਰਹਾ, ਦਜਨਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਅਪ੍ਣਾ ਭੈ ਬ੍ਖ਼ਦਸ਼ਆ ਹੈ, ਉਹ ਭੁਿੱ ਲ ਕੇ
ਬ੍ੁਰੀ ਦਨਗਾ ੑ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਏ ਸਰੂਪ੍ ਿੱ ਲ ਝਾਕਿੇ ਭੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੁਰਸੇ ਕ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾ ਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਦਚਿੱ ਤ੍, ਸਭ ਿੀ
ਚਰਨ ਧੂਦੜ ਬ੍ਣ ਕੇ ਰਦਹੰ ਿੇ ਹਨ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਜਬ੍ ਇਹੁ ਹੂਆ; ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ॥ ਤ੍ਾ ਤ੍ੇ ਰਮਈਆ; ਘਦਟ ਘਦਟ
ਚੀਨਾ॥੧॥ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰ ਗ ਸੰ ਗ ਜਾਣਦਿਆਂ, ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਤ੍ੁਰਦਿਆਂ ਦਫਰਦਿਆਂ, ਉਠਦਿਆਂ,
ਬ੍ੈਠਦਿਆਂ, ਜਾਗਦਿਆਂ, ਸੁਿੱ ਦਤ੍ਆਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਨਾਲ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਦਸਮਰਨ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਗਾਉਂਿੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਊਠਤ੍ ਬ੍ੈਠਤ੍

ਸੋ ਤ੍ ਨਾਮ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ; ਜਨ ਕੈ ਸਿ ਕਾਮ॥੬॥ ਦਬ੍ਬ੍ੇਕ ਦ ਚਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦ ਕਾਰੀ ਜਾਂ ਬ੍ੁਰਾ ਸੰ ਕਲਪ੍ ਦ ਕਲਪ੍
ਮਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰ ਿੇ। ਯਥਾ:- ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤ੍ਦਤ੍; ਕਰਹੁ ਸੰ ਤ੍ ਮੀਤ੍॥ ਸਾ ਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀਤ੍॥
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਮਿ ਨਰਾਇਨ ਸਰੂਪ੍। ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ’ਚ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:-ਭਖੈ
ਪ੍ੋਲਾ- ਭੈ ਤ੍ਦਨ ਅਗਦਨ ਭਖੈ; ਭੈ ਨਾਦਲ॥ (ਤ੍ਦਨ) ਸਰੀਰ ’ਚ (ਭੈ) ਡਰ ਧਾਰਨ ਅਤ੍ੇ ਮਨ ’ਚ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿਾ (ਭੈ) ਡਰ
ਧਾਰਨ ਿੇ (ਨਾਦਲ) ਸਾਥ, ਾਦਹਗੁਰੂ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜਪ੍ਣ ਰੂਪ੍ (ਅਗਦਨ) ਅਗਨੀ ਨੂੰ, ਦਨਰਗੁਣ ਦਨਰੰ ਕਾਰ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ
ਭਗ ੰ ਤ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ’ਚ (ਭਖੈ) ਜਗਮਗਾਉਣਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਦਜ ੇਂ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍
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;ਗੁਰੁ ਅਰਜੁਨੁ ਪ੍ਰਤ੍ਖ ਹਦਰ॥੭॥੧੯॥ ਜੀ ਨੂੰ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਛੇ ੇਂ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਿੀ ਦਪ੍ਆਰੀ ਮਾਸੀ
ਹਦਰਹਾਂ ਜੀ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਮੇਤ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬ੍ੈਠੇ ਦਕਹਾ “ਹੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਲਾੜੇ ਜੀ! ਸਾਡੇ ਿੱ ਲ ਝਾਕ ਕੇ
ਹਿੱ ਸੋ।” ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਝਾਕੇ ਨਹੀਂ। ਫੁਨਹੇ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜੀ ਉਚਾਰ ਕੇ, ਉਨੑਾਂ ਿੇ ਦ ਕਾਰ ਮੇਟ ਦਿਤ੍ੇ, ਦਨਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤ੍ੀਆਂ।
ਦਤ੍ ੇਂ ਸਭ ਿੇ ਕੰ ਤ੍ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍

ਾਦਹਗੁਰੂ ਮਹਿੱ ਲੇ ਪ੍ਦਹਲੇ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਰਾਜੇ ਦਸ਼ ਨਾਭ ਜੀ ਿੀਆਂ

ਪ੍ਿਮਣੀਆਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਕੀ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜੀ ਿਾ ਰਸ ਦਭੰ ਨਾ ਕੀਰਤ੍ਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਤ੍ੇ ਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰੀਆਂ ਦਕਹਾ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਯਥਾ:ਗਾਛਹੁ ਪ੍ੁਤ੍ਰੀ. ਰਾਜ ਕੁਆਦਰ॥ ਨਾਮੁ ਭਣਹੁ ਸਚੁ; ਿੋਤ੍ੁ ਸ ਾਦਰ॥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਖਣ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਅਥ ਾ ਭੈ
ਨਾਦਲ ਤ੍ਦਨ ’ਚ ਭੈ ਰੂਪ੍ੀ ਅਗਦਨ ਬ੍ਲ਼ਿੀ ਹੈ ਜੋ ਤ੍ਦਨ ’ਚੋਂ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰ ਿੀ ਹੈ।
ਭੈ ਭਉ ਘੜੀਐ; ਸਬ੍ਦਿ ਸ ਾਦਰ॥ ਮਨ ਕਰਕੇ ਭੈ, ਤ੍ਨ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ (ਭਉ) ਭੈ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਜੀ ਨ (ਘੜੀਐ)
ਘਦੜਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। (ਸਬ੍ਦਿ) ਸਿੱ ਚੇ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਅਥ ਾ (ਸਬ੍ਦਿ) ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜੀ ਜਨਮ ਸ ਾਦਰ ਦਿੰ ਿੇ ਹਨ।

36. ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫॥ ਦਨਕਦਟ ਬ੍ੁਝ;ੈ ਸੋ ਬ੍ੁਰਾ. ਦਕਉ ਕਰੈ॥ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ (ਮਹਲਾ ੫)
;ਗੁਰੁ ਅਰਜੁਨੁ ਪ੍ਰਤ੍ਖ ਹਦਰ॥੭॥੧੯॥ ਜੀ ਹੁਣ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਭੈਰਉ ਰਾਗ ’ਚ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਿੇ ਹਨ,
ਦਕ ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨਤ੍ ਪ੍ੇਖਤ੍ ਸੰ ਦਗ ਸਭ ਕੈ; ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਹੂ ਤ੍ੇ ਨੇਰੇ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ
ਕੇ, ਬ੍ੁਦਰਆਈ, ਕੁਕਰਮ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਚਣਾ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਬ੍ੇਅੰਤ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ੀ
ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ:ਦਨਕਦਟ ਬ੍ੁਝੈ; ਸੋ ਬ੍ੁਰਾ. ਦਕਉ ਕਰੈ॥ ਗੁਰਮੁਦਖ ਜਨ ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਨੂੰ

(ਦਨਕਦਟ) ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ (ਬ੍ੁਝੈ) ਬ੍ੁਿੱ ਝਿੇ ਹਨ, (ਸੋ) ਉਹ ਬ੍ੁਰਾ ਦਕਉ (ਕਰੈ) ਕਰਨ ਗਏ? ਭਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿੇ ਜੀ।
ਦਬ੍ਖੁ ਸੰ ਚੈ; ਦਨਤ੍ ਡਰਤ੍ਾ ਦਫਰੈ॥ ਜੋ ਮਨਮੁਖ ਦ ਕਾਰਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਿੀ (ਦਬ੍ਖੁ) ਜ਼ਦਹਰ (ਸੰ ਚੈ) ਇਕਤ੍ਰ ਕਰਿਾ ਹੈ।
ਉਹ ਦਨਤ੍ (ਡਰਤ੍ਾ) ਡਰਿਾ (ਦਫਰੈ) ਦਫਰਿਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਹਦਰ

ੇਖੈ ਸੁਣੈ ਦਨਤ੍ ਸਭੁ ਦਕਛੁ, ਮੇਰੀ ਦਜੰ ਿੁੜੀਏ; ਸੋ ਡਰੈ

ਦਜਦਨ ਪ੍ਾਪ੍ ਕਮਤ੍ੇ ਰਾਮ॥ ਦਜਸੁ ਅੰ ਤ੍ਰੁ ਦਹਰਿਾ ਸੁਧੁ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦਜੰ ਿੁੜੀਏ; ਦਤ੍ਦਨ ਜਦਨ. ਸਦਭ ਡਰ ਸੁਦਟ ਘਤ੍ੇ ਰਾਮ॥)
ਜੋ ਕੀਚੈ ਸੋ ਹਦਰ ਜਾਣਿਾ; ਮੇਰੇ ਮਨ. ਹਦਰ ਚੇਤ੍ੁ॥ ਸੋ ਡਰੈ. ਦਜ ਪ੍ਾਪ੍ ਕਮਾ ਿਾ; ਧਰਮੀ ਦ ਗਸੇਤ੍ੁ॥
ਹੈ ਦਨਕਟੇ; ਅਰੁ ਭੇਿੁ. ਨ ਪ੍ਾਇਆ॥ ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਦਰਆਂ ਿੇ (ਦਨਕਟੇ) ਨੇੜੇ (ਹੈ) ਹਨ। (ਅਰੁ) ਅਤ੍ੇ
ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਇਹ ਭੇਿੁ (ਨ) ਨਹੀਂ ਪ੍ਾਇਆ। ਯਥਾ:- ਤ੍ੂ ਭਰਪ੍ੂਦਰ; ਜਾਦਨਆ ਮੈ. ਿੂਦਰ॥ ਜੋ ਕਛੁ ਕਰੀ; ਸੁ ਤ੍ੇਰੈ ਹਿੂਦਰ॥
ਦਬ੍ਨੁ ਸਦਤ੍ਗੁਰ; ਸਭ ਮੋਹੀ ਮਾਇਆ॥੧॥ ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ੂਰੇ ਸੂਰੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਸਿੱ ਚੀ ਸਰਨ ਪ੍ਏ, ਗੁਰਮਦਤ੍ ਧਾਰਨ
ਤ੍ੋਂ (ਦਬ੍ਨੁ) ਦਬ੍ਨਾ (ਸਭ) ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਮਾਇਆ ਿੀ ਮੋਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ; ਿੇ ੀ ਸਦਭ ਿੇ ਾ॥ ਕਾਲੁ ਨ
ਛੋਡ;ੈ ਦਬ੍ਨੁ. ਗੁਰ ਕੀ ਸੇ ਾ॥
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ਨੇੜੈ ਨੇੜੈ; ਸਭੁ ਕੋ ਕਹੈ॥ ਸਭੁ (ਕੋ) ਕੋਈ ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨੇੜੈ ਨੇੜੈ (ਕਹੈ) ਕਦਹ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੁਰਮੁਦਖ ਭੇਿੁ; ਦ ਰਲਾ ਕੋ ਲਹੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ ਪ੍ਰ ਅਸਲ ’ਚ (ਗੁਰਮੁਦਖ) ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੁਆਰਾ (ਕੋ) ਕੋਈ
ਦ ਰਲਾ ਗੁਰਮੁਦਖ ਭੇਿੁ (ਲਹੈ) ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਗੁਦਰ ਪ੍ੂਰ.ੈ ਹਦਰ ਨਾਦਲ ਦਿਖਾਦਲਆ; ਹਉ. ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਦ ਟਹੁ
ਸਿ ਾਦਰਆ ਜੀਉ॥੨॥ (ਰਹਾਉ) ਦਬ੍ਸਰਾਮ ਿੇ ਕੇ ਦਨਹਾਲ ਕਰਿੇ ਹਨ:ਦਨਕਦਟ. ਨ ਿੇਖੈ; ਪ੍ਰ ਦਗਰਦਹ ਜਾਇ॥ ਮਨਮੁਖ, ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਬ੍ੇਅੰਤ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ
ਜੀ ਨੂੰ (ਦਨਕਦਟ) ਨੇੜੇ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਿੇਖੈ) ਿੇਖਿਾ, (ਪ੍ਰ) ਪ੍ਰਾਏ (ਦਗਰਦਹ) ਘਰ (ਜਾਇ) ਜਾਂਿਾ ਹੈ।
ਿਰਬ੍ੁ ਦਹਰੈ; ਦਮਦਥਆ ਕਦਰ ਖਾਇ॥ (ਦਮਦਥਆ) ਝੂਿੱ ਠ ਕਮਾ ਕੇ, ਭਾ

ਠਿੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ (ਿਰਬ੍ੁ) ਧਨ ਪ੍ਿਾਰਥ

ਮਾਇਆ (ਦਹਰੈ) ਚੁਰਾ (ਕਦਰ) ਕਰਕੇ (ਖਾਇ) ਖਾਂਿਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਦਹਰਦਹ ਪ੍ਰ ਿਰਬ੍ੁ; ਉਿਰ ਕੈ ਤ੍ਾਈ॥
ਪ੍ਈ ਠਗਉਰੀ; ਹਦਰ ਸੰ ਦਗ. ਨ ਜਾਦਨਆ॥ ਮਾਇਆ ਿੀ (ਠਗਉਰੀ) ਠਿੱਗੀ ਮਨਮੁਖ ’ਤ੍ੇ ਪ੍ਈ ਹੈ। (ਹਦਰ) ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ
ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰ ਗ ਸੰ ਦਗ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਜਾਦਨਆ) ਜਾਣੇ।
ਬ੍ਾਝੁ ਗੁਰੂ; ਹੈ ਭਰਦਮ ਭੁਲਾਦਨਆ॥੨॥ ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਤ੍ੋਂ (ਬ੍ਾਝੁ) ਦਬ੍ਨਾ, ਦਨਗੁਰਾ ਜੀ ਭਰਦਮ ’ਚ (ਭੁਲਾਦਨਆ)
ਭੁਿੱ ਦਲਆ ਹੈ।
ਦਨਕਦਟ. ਨ ਜਾਨੈ; ਬ੍ੋਲੈ ਕੂੜੁ॥ ਮਨਮੁਖ, ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ (ਦਨਕਦਟ) ਨੇੜੇ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਜਾਨੈ) ਜਾਣਿਾ।
(ਕੂੜੁ) ਝੂਠ (ਬ੍ੋਲੈ) ਬ੍ੋਲਿਾ, ਮੁਰਿਾਰ ਖਾਂਿਾ ਹੈ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਕੂੜੁ ਬ੍ੋਦਲ. ਮੁਰਿਾਰੁ ਖਾਇ॥ ਤ੍ਥਾ- ਕੁਫਰ ਗੋਅ. ਕੁਫਰਾਣੈ;
ਪ੍ਇਆ ਿਝਸੀ॥
ਮਾਇਆ ਮੋਦਹ; ਮੂਠਾ ਹੈ ਮੂੜੁ॥ (ਮੂੜੁ) ਮੂਰਖ ਮਾਇਆ ਿੇ (ਮੋਦਹ) ਮੋਹ ’ਚ (ਮੂਠਾ) ਲੁਿੱਦਟਆ ਹੈ ਜੀ।
ਅੰ ਤ੍ਦਰ

ਸਤ੍ੁ; ਦਿਸੰ ਤ੍ਦਰ ਜਾਇ॥ ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ਤ੍ੀ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਿੱ ਚੇ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿਾ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ ਸਿੱ ਚਾ ਦਮਿੱ ਠਾ

ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਰਸ ਰੂਪ੍ੀ ( ਸਤ੍ੁ) ਸਤ੍ੂ (ਅੰ ਤ੍ਦਰ) ਅੰ ਿਰ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਮਨਮੁਖ ਬ੍ਾਹਰ (ਦਿਸੰ ਤ੍ਦਰ) ਿੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲਿੱਭਣ (ਜਾਇ)
ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਫਰੀਿਾ. ਜੰ ਗਲੁ ਜੰ ਗਲੁ ਦਕਆ ਭ ਦਹ;

ਦਣ ਕੰ ਡਾ ਮੋੜੇਦਹ॥

ਸੀ ਰਬ੍ੁ ਦਹਆਲੀਐ; ਜੰ ਗਲੁ ਦਕਆ

ਢੂਢੇਦਹ॥੧੯॥) ਘਰ ਹੀ ਮਦਹ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ੁ ਭਰਪ੍ੂਰੁ ਹੈ; ਮਨਮੁਖਾ ਸਾਿੁ ਨ ਪ੍ਾਇਆ॥ ਦਜਉ ਕਸਤ੍ੂਰੀ ਦਮਰਗੁ. ਨ ਜਾਣੈ; ਭਰਮਿਾ
ਭਰਦਮ ਭੁਲਾਇਆ॥) ਅੰ ਤ੍ਦਰ ਾਸੁ. ਬ੍ਹੁਤ੍ੁ ਮੁਸਕਾਈ; ਭਰਦਮ ਭੂਲਾ, ਦਮਰਗੁ ਦਸੰ ਙਾਰੇ
ੑ ॥ ਬ੍ਨੁ ਬ੍ਨੁ ਢੂਦਢ ਢੂਦਢ ਦਫਦਰ ਥਾਕੀ;
ਗੁਦਰ ਪ੍ੂਰੈ ਘਦਰ ਦਨਸਤ੍ਾਰੇ॥੪॥
ਬ੍ਾਝੁ ਗੁਰੂ; ਹੈ ਭਰਦਮ ਭੁਲਾਇ॥੩॥ ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਤ੍ੋਂ (ਬ੍ਾਝੁ) ਦਬ੍ਨਾ, ਭਰਦਮ ਨੇ ਸਿੱ ਚੇ ਖਸਮ ਜੀ (ਭੁਲਾਇ) ਭੁਲਾ
ਦਿਤ੍ੇ (ਹੈ) ਹਨ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਖਸਮੁ ਛੋਦਡ ਿੂਜੈ ਲਗੇ; ਡੁਬ੍ੇ ਸੇ ਣਜਾਦਰਆ॥
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ਦਜਸੁ ਮਸਤ੍ਦਕ ਕਰਮੁ ਦਲਦਖਆ; ਦਲਲਾਟ॥ ਦਜਸੁ ਿੇ (ਦਲਲਾਟ) ਮਿੱ ਥੇ ’ਤ੍ੇ (ਮਸਤ੍ਦਕ) ਸ਼ਰੋਮਣੀ (ਕਰਮੁ) ਬ੍ਖ਼ਦਸ਼ਸ਼ ਿਾ
ਲੇ ਖ ਦਲਦਖਆ ਹੈ ਜੀ।
ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ ਸੇ ੇ; ਖੁਲੇ ਕਪ੍ਾਟ॥
ਸਿੱ ਚੇ ਅਦਬ੍ਨਾਸੀ ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੂੰ (ਸੇ ੇ) ਯਾਿ ਅਤ੍ੇ (ਸੇ ੇ) ਸੇ ਾ ਕਰਕੇ, ਉਸ
ੑ
ਪ੍ਰੇਮੀ ਿੇ (ਕਪ੍ਾਟ) ਕਪ੍ਟ ਿੇ ਤ੍ਖ਼ਤ੍ੇ (ਖੁਲੇ )ੑ ਖੁਿੱ ਲ ਗਏ।
ਅੰ ਤ੍ਦਰ ਬ੍ਾਹਦਰ ਦਨਕਟੇ ਸੋਇ॥ ਉਸ ਗੁਰਮੁਦਖ ਗੁਰਸੇ ਕ ਜੀ ਨੇ (ਅੰ ਤ੍ਦਰ) ਅੰ ਿਰ ਬ੍ਾਹਦਰ (ਸੋਇ) ਉਹ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍
ਭਗ ੰ ਤ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ (ਸੋਇ) ਸੋਭਾ ਸਦਹਤ੍ (ਦਨਕਟੇ) ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਲਏ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਨਾਨਕ. ਗੁਰਮੁਦਖ ੇਖੈ ਹਿੂਦਰ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ; ਆ ੈ ਨ ਜਾ ੈ ਕੋਇ॥੪॥੩॥੧੬॥ (ਨਾਨਕ) ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ੍ ਸਿੱ ਚ ਸਰੂਪ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਅਰਜਨਿੇ ਸਾਦਹਬ੍
ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- ਉਸ (ਜਨ) ਦਪ੍ਆਰੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਿੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਐਸੀ ਸਿੱ ਚੀ ਗੁਰਮੁਦਖ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਰਸਟੀ ਬ੍ਣ ਗਈ,
ਦਜਸ ’ਚ (ਕੋਇ) ਕੋਈ ਭੀ (ਆ ੈ) ਆਉਂਿਾ (ਜਾ ੈ) ਜਾਂਿਾ (ਨ) ਨਹੀਂ, ਸਭ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਰਚੀ ਖੇਲ ਪ੍ਛਾਣਿਾ ਹੈ।
ਯਥਾ:- ਨਾ ਕੋ ਆ ੈ. ਨਾ ਕੋ ਜਾ ੈ; ਗੁਦਰ. ਿੂਦਰ ਕੀਆ ਭਰਮੀਜਾ ਹੇ॥੧੪॥ ਤ੍ਥਾ:- ਨਾ ਦਕਛੁ ਆ ਤ੍. ਨਾ ਦਕਛੁ ਜਾ ਤ੍;
ਸਭੁ ਖੇਲੁ ਕੀਓ ਹਦਰ ਰਾਇਓ॥

37. ਪ੍ੇਖੈ ਬ੍ੋਲੈ ਸੁਣ;ੈ ਸਭੁ ਆਦਪ੍॥ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਅਰਜਨਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦਨਰਗੁਨ ਸਰਗੁਨ ਿੀ ਏਕਤ੍ਾ
ਅਭੇਿਾ ਸਾਦਖਆਤ੍ ਕਰਕੇ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- ਸਰੀ ਗੋਪ੍ਾਲ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ
ਦਨਰਗੁਨੁ ਆਦਪ੍; ਸਰਗੁਨੁ ਭੀ ਓਹੀ॥ ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਨਰਗੁਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਿੁਆਰਾ ਆਦਪ੍ ਹੀ ਅਪ੍ਣੇ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖਾਂ ਿੇ
ਦਰਿੇ ’ਚ ਸ ਕੇ ਸਭੁ ਕੁਿੱ ਝ ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਬ੍ੇਅੰਤ੍ ਜੀ (ਪ੍ੇਖੈ) ਿੇਖਿੇ ਹਨ ਜੀ।
ਅਜਪ੍ਾ ਜਾਪ੍ ਨਾਮ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ (ਬ੍ੋਲੈ) ਬ੍ੋਲਿੇ, ਅਜਪ੍ਾ ਜਾਪ੍ ਅਨਹਿ ਧੁਦਨ (ਸੁਣੈ) ਸੁਣਿੇ ਹਨ ਜੀ।
ਸਿਾ ਸੰ ਦਗ; ਤ੍ਾ ਕਉ ਮਨ ਜਾਦਪ੍॥ ਹੇ ਮਨ! ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਾ ਅੰ ਗ ਸੰ ਦਗ
ਹਨ। (ਤ੍ਾ) ਦਤ੍ਨੑਾਂ ਿੀ ਆਦਗਆਕਾਰੀ ਬ੍ਹੂ ਬ੍ਣ ਕੇ ਦਤ੍ਨੑਾਂ (ਕਉ) ਨੂੰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਿੇ ਦਪ੍ਆਰ ਨਾਲ ਰੋਮ ਰੋਮ ਿੀ ਰਸਨਾ
ਨਾਲ ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਰਾਤ੍ ਦਿਨੇ (ਜਾਦਪ੍) ਜਪ੍ਣਾ ਗਾਉਣਾ ਦਧਆਉਣਾ ਸੁਨਣਾ ਸੁਨਾਉਣਾ ਕਰ। ਯਥਾ:- ਅੰ ਤ੍ਦਰ ਗੁਰੁ
ਆਰਾਧਣਾ; ਦਜਹ ਾ ਜਦਪ੍ ਗੁਰ ਨਾਉ॥ ਨੇਤ੍ਰੀ ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ ਪ੍ੇਖਣਾ; ਸਰ ਣੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰ ਨਾਉ॥) ਸਾਸ ਸਾਸ ਤ੍ੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾ ਾ;
ਓਟ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਣਾ ਜੀਉ॥੪॥੧੨॥੧੯॥ ਤ੍ਥਾ:- ਦ ਸਰੁ ਨਾਹੀ. ਿਾਤ੍ਾਰ; ਆਪ੍ਣਾ ਨਾਮੁ ਿੇਹੁ॥ ਗੁਣ ਗਾ ਾ ਦਿਨੁ
ਰਾਦਤ੍; ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਏਹੁ॥੮॥੨॥੫॥੧੬॥) ਕਹਤ੍ ਕਬ੍ੀਰ; ਬ੍ਹੂ ਤ੍ਬ੍ ਜੀਤ੍ੈ॥ ਹਦਰ ਗੁਨ ਗਾ ਤ੍; ਜਨਮੁ
ਦਬ੍ਤ੍ੀਤ੍ੈ॥੪॥੧॥੩੪॥
ਸੰ ਤ੍ ਪ੍ਰਸਾਦਿ; ਭਇਓ ਪ੍ਰਗਾਸੁ॥ ਪ੍ੂਦਰ ਰਹੇ; ਏਕੈ ਗੁਣਤ੍ਾਸੁ॥੩॥ (ਸੰ ਤ੍) ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਰਾਮਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍
ਜੀ ਿੀ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ (ਪ੍ਰਸਾਦਿ) ਦਕਰਪ੍ਾ ਿੁਆਰਾ ਅੰ ਿਰ ਬ੍ਾਹਰ (ਏਕੈ) ਇਿੱ ਕ ਿਵੈਤ੍ ਰਦਹਤ੍ (ਗੁਣਤ੍ਾਸੁ) ਗੁਣਾਂ ਿੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ
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ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡ ਿੀ ਰਚਨਾ ’ਚ ਸਭ ਥਾਂ, (ਪ੍ੂਦਰ) ਪ੍ੂਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਿਾ (ਪ੍ਰਗਾਸੁ) ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ
(ਭਇਓ) ਹੋ ਦਗਆ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਤ੍ੁਮ ਪ੍ੂਰਨ. ਪ੍ੂਦਰ ਰਹੇ ਸੰ ਪ੍ੂਰਨ; ਹਮ ਭੀ ਸੰ ਦਗ ਅਘਾਏ॥

38. ਘਰੁ ਿਰੁ ਛੋਡੇ ਆਪ੍ਣਾ; ਪ੍ਰ ਘਦਰ ਝੂਠਾ ਜਾਈ॥ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਸਤ੍ਸੰ ਗਤ੍ ਰੂਪ੍ੀ
ਅਥ ਾ ਆਪ੍ਣਾ ਪ੍ਰਤ੍ਿੱਖ ਘਰੁ ਿਰੁ (ਛੋਡ)ੇ ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਝੂਠਾ ਮਨਮੁਖ (ਪ੍ਰ) ਪ੍ਰਾਏ ਘਦਰ (ਜਾਈ) ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਜੀ।
ਚੋਟਾਂ- ਚੋਰੈ ਾਂਗੂ ਪ੍ਕੜੀਐ; ਦਬ੍ਨੁ ਨਾ ੈ. ਚੋਟਾ ਖਾਈ॥੬॥ ਉਹ ਚੋਰੈ ( ਾਂਗੂ) ਾਂਗ (ਪ੍ਕੜੀਐ) ਪ੍ਕਦੜਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।
ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਅਮੋਲਕ (ਨਾ ੈ) ਨਾਮ ਜੀ ਤ੍ੋਂ (ਦਬ੍ਨੁ) ਦਬ੍ਨਾ, ਪ੍ਰਲੋਕ ’ਚ ਜਮਾਂ ਤ੍ੋਂ ਚੋਟਾ (ਖਾਈ) ਖਾਂਿਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਮਨਮੁਦਖ.
ਸੋਝੀ ਨਾ ਪ੍ ੈ; ੀਛੁਦੜ ਚੋਟਾ ਖਾਇ॥) ਜਮ ਮਦਗ ਬ੍ਾਧਾ, ਖਾਦਹ ਚੋਟਾ; ਸਬ੍ਿ ਦਬ੍ਨੁ. ਬ੍ੇਤ੍ਾਦਲਆ॥

39. ਦਿਸਦਟ ਦਬ੍ਕਾਰੀ ਬ੍ੰ ਧਦਨ ਬ੍ਾਂਧੈ; ਹਉ ਦਤ੍ਸ ਕੈ ਬ੍ਦਲ ਜਾਈ॥ ਦਜਹੜਾ ਗੁਰਮੁਦਖ ਜਨ (ਦਬ੍ਕਾਰੀ) ਦ ਕਾਰ
(ਦਿਸਦਟ) ਦਿਰਸ਼ਟੀ, ਹੰ ਗਤ੍ਾ ਮਮਤ੍ਾ ਿੇ (ਬ੍ੰ ਧਦਨ) ਬ੍ੰ ਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਜੀ ਿੇ ਸਿੱ ਚੇ ਨਾਮ
ਿੇ ਸੰ ਗਲ ਨਾਲ (ਬ੍ਾਂਧੈ) ਬ੍ੰ ਨਹ ਲੈਂ ਿਾ ਹੈ ਜੀ। ਭਾ ਨੇਤ੍ਰ ਸੰ ਤ੍ੋਖੇ; ਏਕ ਦਲ ਤ੍ਾਰਾ॥) ਅਖੀ ਸੰ ਤ੍ੋਖੀਆ. ਏਕ ਦਲ ਲਾਇ॥)
ਨੇਤ੍ਰ ਸੰ ਤ੍ੋਖੇ; ਿਰਸੁ ਪ੍ੇਦਖ॥ ਅਪ੍ਣੇ ਅਿੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਦ ਦਸ਼ਆਂ ਤ੍ੋਂ ਸੰ ਤ੍ੋਖ ਕੇ, ਕਿੇ ਭੁਿੱ ਲ ਕੇ ਭੀ ਪ੍ਰਾਇਆ ਰੂਪ੍ ਨਹੀਂ ਿੇਖਿਾ, ੴ
ਸਿੱ ਚੇ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ’ਚ ਦਲ ਲਾ ਕੇ, ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਡ ਸਮਰਥੁ; ਸਿਾ ਿਾਤ੍ਾਰਾ॥ ਸਿੱ ਚੇ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਿਾਤ੍ ਸਮਝ ਕੇ ਸਮੂਹ
ਔਗੁਣਾਂ ਦ ਕਾਰਾਂ ਿੇ ਬ੍ੰ ਧਨਾਂ ਤ੍ੋਂ ਮੁਕਤ੍ ਰਦਹੰ ਿਾ ਹੈ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਸਗਲ ਸੰ ਦਗ; ਆਤ੍ਮ ਉਿਾਸੁ॥ ਐਸੀ ਜੁਗਦਤ੍; ਨਾਨਕ
ਰਾਮਿਾਸੁ॥੬॥ (ਹਉ) ਿਾਸਨਿਾਸ ਦਤ੍ਸ ਦਪ੍ਆਰੇ (ਕੈ) ਤ੍ੋਂ ਮਨ ਬ੍ਾਣੀ ਸਰੀਰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ (ਬ੍ਦਲ) ਬ੍ਦਲਹਾਰ ਕੁਰਬ੍ਾਨ
(ਜਾਈ) ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਜੀ।
ਪ੍ਾਪ੍ ਪ੍ੁੰ ਨ ਕੀ ਸਾਰ. ਨ ਜਾਣੈ; ਭੂਲਾ ਦਫਰੈ ਅਜਾਈ॥੧॥ ਦਜਹੜਾ ਪ੍ਾਪ੍ ਪ੍ੁੰ ਨ (ਕੀ) ਿੀ (ਸਾਰ) ਖ਼ਬ੍ਰ (ਨ) ਨਹੀਂ
(ਜਾਣੈ) ਜਾਣਿਾ ਭਾ

ਪ੍ਾਪ੍ ਤ੍ੋਂ ਹਿੱ ਟਿਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ੁੰ ਨ ਕਰਕੇ ਹੰ ਗਤ੍ਾ ਕਰਿਾ। ਥਾਨ ਦਬ੍ਹੂਨ; ਉਦਠ ਉਦਠ ਦਫਦਰ ਧਾ ੈ॥

ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ (ਅਜਾਈ) ਬ੍ਰਹਮ ਥਾਨ ਰਦਹਤ੍, ਸਿੱ ਚੇ ਨਾਮ ਗੁਰਮਦਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਭੂਲਾ ਮਨਮੁਖ ਦ ਕਾਰਾਂ ਕੁਕਰਮਾਂ ’ਚ (ਦਫਰੈ)

ਦਫਰਿਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਖਾਜੈ ਪ੍ੈਝੈ; ਰਲੀ ਕਰੀਜੈ॥ ਦਬ੍ਨੁ ਅਭ ਭਗਤ੍ੀ; ਬ੍ਾਦਿ ਮਰੀਜੈ॥ ਸਰ ਅਪ੍ਸਰ ਕੀ ਸਾਰ. ਨ ਜਾਣੈ;
ਜਮੁ ਮਾਰੇ ਦਕਆ ਚਾਰਾ ਹੇ॥੧੩॥

40. ਬ੍ਹੁਤ੍ੁ ਿਰਬ੍ੁ ਕਦਰ; ਮਨੁ ਨ ਅਘਾਨਾ॥ ਬ੍ਹੁਤ੍ੁ (ਿਰਬ੍ੁ) ਧਨ ਇਕਿੱ ਠਾ (ਕਦਰ) ਕਰਕੇ ਮਨੁ (ਨ) ਨਹੀਂ
(ਅਘਾਨਾ) ਰਿੱ ਜਿਾ ਜੀ।
ਅਦਨਕ ਰੂਪ੍ ਿੇਦਖ; ਨਹ ਪ੍ਤ੍ੀਆਨਾ॥ ਮਨਮੁਖ (ਅਦਨਕ) ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਾਇਆ ਰੂਪ੍ ਿੇਦਖ ਿੇਖ ਕੇ (ਪ੍ਤ੍ੀਆਨਾ)
ਪ੍ਤ੍ੀਜਿਾ, ਰਿੱ ਜਿਾ (ਨਹ) ਨਹੀਂ। ਭਾ ਦ ਕਾਰ ਦਿਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਰੂਪ੍ ਿੇਖਣ ਿੀ ਇਿੱ ਛਾ ਿੱ ਧਿੀ ਹੀ ਜਾਂਿੀ, ਮਨ ਕਿੇ ਦਤ੍ਰਪ੍ਤ੍
84
WWW.GURSEVAK.COM

ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਤ੍ਵਪ੍ਰਸਾਦਿ॥

LEARN SHUDH GURBANI APP

ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਿਾ, ਪ੍ਤ੍ੰ ਗੇ ਾਂਗ ਰੂਪ੍ ਿੇਖ ਕੇ ਦ ਕਾਰਾਂ ’ਚ ਸੜ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਏਡਜ਼ ਕੋਰਨਾ ਆਦਿ ਰੋਗਾਂ ਿੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।
ਯਥਾ:- ਦਤ੍ਰਸਨਾ. ਦਬ੍ਰਲੇ ਹੀ ਕੀ; ਬ੍ੁਝੀ ਹੇ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ ਕੋਦਟ ਜੋਰੇ ਲਾਖ ਕਰੋਰੇ; ਮਨੁ ਨ ਹੋਰੇ॥ ਪ੍ਰੈ ਪ੍ਰੈ ਹੀ ਕਉ; ਲੁਝੀ
ਹੇ॥੧॥ ਸੁੰ ਿਰ ਨਾਰੀ ਅਦਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ; ਪ੍ਰ ਦਗਰਹ ਦਬ੍ਕਾਰੀ॥ ਬ੍ੁਰਾ ਭਲਾ; ਨਹੀ ਸੁਝੀ ਹੇ॥੨॥) ਪ੍ਉੜੀ ੫॥ ਲੈ ਫਾਹੇ
ਰਾਤ੍ੀ ਤ੍ੁਰਦਹ; ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਾਣੀ॥ ਤ੍ਕਦਹ ਨਾਦਰ ਪ੍ਰਾਈਆ; ਲੁਦਕ ਅੰ ਿਦਰ ਠਾਣੀ॥ ਸੰ ਨੑੀ ਿੇਦਨ ਦ ਖੰ ਮ ਥਾਇ; ਦਮਠਾ ਮਿੁ
ਮਾਣੀ॥ ਕਰਮੀ ਆਪ੍ੋ ਆਪ੍ਣੀ; ਆਪ੍ੇ ਪ੍ਛੁਤ੍ਾਣੀ॥ ਅਜਰਾਈਲੁ ਫਰੇਸਤ੍ਾ; ਦਤ੍ਲ ਪ੍ੀੜੇ ਘਾਣੀ॥੨੭॥

41. ਦਬ੍ਸਨੁਪ੍ਿ ਰਾਗ ਮਲਾਰ ਸਯਾਮੁ॥ ਕੰ ਡੇ ਿੇਦਨ ਚਸਮੋ ਿੇ ਅੰ ਿਰ, ਦਜਦਨ ਨੇਤ੍ਰੀਂ ਪ੍ਰਦਤ੍ਰਯ ਦਪ੍ਖੇ॥
(ਸਯਾਮੁ) ਕੋਦਟ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡਾਂ ਿੇ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ
ਦ ਕਾਰ ਦਿਰਸਟੀ, ਕੁਸੰਗਤ੍ ਆਦਿ ਿੇ ਦਤ੍ਆਗ ਿਾ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚਾ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਦਨਰਦ ਕਾਰੀ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਦਬ੍ਸਨੁਪ੍ਿ ਮਲਾਰ ਰਾਗ
’ਚ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ:ਕੰ ਡੇ ਿੇਦਨ ਚਸਮੋ ਿੇ ਅੰ ਿਰ, ਦਜਦਨ ਨੇਤ੍ਰੀਂ ਪ੍ਰਦਤ੍ਰਯ ਦਪ੍ਖੇ॥ (ਦਜਦਨ) ਦਜਨੑਾਂ (ਨੇਤ੍ਰੀਂ) ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਦ ਕਾਰੀ ਬ੍ੰ ਿਾ, ਮੰ ਿ
ਦਿਰਸਟੀ ਨਾਲ (ਪ੍ਰਦਤ੍ਰਯ) ਪ੍ਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ (ਦਪ੍ਖੇ) ਿੇਖੇ, ਉਨੑਾਂ (ਚਸਮੋ) ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਿੇ ਅੰ ਿਰ ਜਮ ਕੰ ਡੇ (ਿੇਦਨ) ਿੇਣਗੇ,
ਭਾ ਕੰ ਡੇ ਖੁਿੱ ਭੋਣਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸੇ ਕ ਗੁਰਮੁਦਖ ਭੈੜੀਆਂ ਮੂ ੀਆਂ, ਟੈਲੀ ੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਿੇਖਿੇ ਜੀ। ਿਾਸਨਿਾਸ
ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚਾ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਪ੍ੜ ੑਕੇ ਅਪ੍ਣੇ ਕੰ ਨ ਫੜਿਾ ਹੈ, ਨਿੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕਿੱ ਢਿਾ ਹੈ, ਅਦਨਕ ਬ੍ਾਰ
ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਡੰ ਡਉਤ੍ਾਂ ਕਰਿਾ ਹੈ ਜੀ। ਿਾਸਨਿਾਸ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਰੋ ਦਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਸਖ਼ਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਸਖ਼ਤ੍ ਹੈ
ਜੀ। ਦਜਹੜਾ ਿੇਖੇ ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ ਰੂਪ੍ ਉਹ ਹੈ ੇਸ ਾ ਪ੍ੂਤ੍, ਉਹ ਦਜਉਂਿਾ ਹੈ ਭੂਤ੍, ਜਮਿੂਤ੍ ਮਾਰੇ ਦਸਰ ’ਤ੍ੇ ਜੂਤ੍।
ਕੰ ਨ ਮਰੋੜਨ ਦਸਿੱ ਕੇ ਘਤ੍ਨ, ਤ੍ਾਇ ਤ੍ਾਇ ਜਮਿੂਤ੍ ਦਤ੍ਖੇ॥ ਦਜਹੜੇ ਕੰ ਨ ਦ ਕਾਰ, ਚੁਗਲੀ, ਦਨੰਿਾ, ਗੰ ਿੇ ਗੀਤ੍ ਆਦਿ
ਸੁਣਿੇ ਹਨ, ਜਮਿੂਤ੍ ਉਹ ਕੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਖਿੱ ਚ ਕੇ (ਮਰੋੜਨ) ਮਰੋੜਨਗੇ ਤ੍ੋੜਨਗੇ, (ਤ੍ਾਇ ਤ੍ਾਇ) ਤ੍ਪ੍ਾ ਤ੍ਪ੍ਾ ਕੇ ਦਤ੍ਖੇ
ਦਭਆਨਕ ਦਸਿੱ ਕੇ ਢਾਲ਼ ਕੇ ਉਨੑਾਂ ਕੰ ਨੑਾਂ ’ਚ (ਘਤ੍ਨ) ਪ੍ੌਣਗੇ, ਪ੍ਾ ਕੇ ਬ੍ੰ ਿ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਕਰਨ. ਨ ਸੁਨਹੀ ਨਾਿੁ;
ਕਰਨ ਮੁੰ ਦਿ ਘਾਦਲਆ॥) ਦਮਦਥਆ ਸਰ ਨ; ਪ੍ਰ ਦਨੰਿਾ ਸੁਨਦਹ॥
ਰਸਨਾ ਕਟਿੱ ਯਨ ਦਤ੍ਲ ਦਤ੍ਲ ਕਰ ਕਰ, ਨਾਮ ਦਬ੍ਤ੍ਰੇਕ ਸਵਾਿ ਚਖੇ॥ ਦਜਹੜੀ ਰਸਨਾ ਸਿੱ ਚੇ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਨਾਮ (ਦਬ੍ਤ੍ਰੇਕ)
ਦਬ੍ਨਾ, ਹੋਰ ਿੁਰਮਦਤ੍ ਪ੍ਿਾਰਥਾਂ ਿੇ (ਸਵਾਿ) ਸੁਆਿ (ਚਖੇ) ਖਾ ੇ, ਉਹ (ਦਤ੍ਲ ਦਤ੍ਲ) ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ (ਕਰ) ਕਰਕੇ
(ਕਿੱ ਟਯਨ) ਕਿੱ ਟੀ ਜਾ ੇਗੀ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਰਸਨਾ ਜਪ੍ੈ. ਨ ਨਾਮੁ; ਦਤ੍ਲੁ ਦਤ੍ਲੁ ਕਦਰ ਕਟੀਐ॥ ਹਦਰਹਾਂ. ਜਬ੍ ਦਬ੍ਸਰੈ ਗੋਦਬ੍ਿ
ਰਾਇ; ਦਿਨੋ ਦਿਨੁ ਘਟੀਐ॥੧੪॥ ਇਨਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਚਣ ਲਈ, ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਗੁਰ ਨਾਨਕਿੇ ; ਗੋਦ ੰ ਿ ਰੂਪ੍ ॥੮॥੧॥
ਜਪ੍ੋ ਜਪ੍ਾਉ, ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਗਾਉ ਗਾ ਾਉ, ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਨੈਕਟਰ ਪ੍ੀ ੋ ਦਪ੍ਲਾਉ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੋ ਕਰਾਉ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ।
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ਨਾਦਸਕਾ ਮੇਲਦਨ ਤ੍ਪ੍ਤ੍ ਸਲਾਈਆ, ਬ੍ਾਸ ਦਬ੍ਕਾਰ ਜੁਗ ਘਰਾਨ ਮਖੇ॥ ਦਜਹੜੀਆਂ ਨਾਦਸਕਾ ਪ੍ਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਬ੍ਕਾਰ
ਿੀ (ਬ੍ਾਸ)

ਾਸ਼ਨਾ ਲੈਂ ਿੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ (ਜੁਗ) ਿੋ (ਘਰਾਨ) ਨਾਸਕਾਂ ’ਚ (ਤ੍ਪ੍ਤ੍) ਤ੍ਪ੍ਿੀਆਂ ਮਿੱ ਚਿੀਆਂ ਸਲਾਈਆ

(ਮੇਲਦਨ) ਪ੍ਾਈਆਂ (ਮਖੇ) ਮਾਰੀਆਂ ਖੁਿੱ ਭੋਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ।

42. ਦਬ੍ਸਨੁਪ੍ਿ ਮਲਾਰ ਸਯਾਮੁ॥ ਕੰ ਡੇ ਮਾਰਦਨ ਪ੍ੈਰਾਂ ਤ੍ਲੀਆਂ; ਮਾਰਗ ਪ੍ੰ ਥ ਕੁਪ੍ੰਥ ਚਲੇ ॥ (ਸਯਾਮੁ)
ਕੋਦਟ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡਾਂ ਿੇ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦਬ੍ਸਨੁਪ੍ਿ
ਮਲਾਰ ’ਚ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਦਨਰਦ ਕਾਰੀ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਿੇ ਹਨ:ਕੰ ਡੇ ਮਾਰਦਨ ਪ੍ੈਰਾਂ ਤ੍ਲੀਆਂ, ਮਾਰਗ ਪ੍ੰ ਥ ਕੁਪ੍ੰਥ ਚਲੇ ॥ ਦਜਹੜੇ ਪ੍ੈਰ ਸਿੱ ਚੀ ਗੁਰਸੰ ਗਤ੍ ਜੀ ਿਾ ਸਿੱ ਚਾ (ਪ੍ੰ ਥ) ਰਸਤ੍ਾ
ਛਿੱ ਡ ਕੇ (ਕੁਪ੍ੰਥ) ਖੋਟੇ ਰਸਤ੍ੇ ਭਾ ਕੁਸੰਗਤ੍ ਿੱ ਲ (ਚਲੇ ) ਚਲਿੇ ਹਨ, ਉਨੑਾਂ ਪ੍ੈਰਾਂ ਿੀਆਂ ਤ੍ਲੀਆਂ ’ਚ ਜਮ ਕੰ ਡੇ (ਮਾਰਦਨ)
ਮਾਰਨਗੇ ਜੀ।
ਸਿੱ ਪ੍ ਅਠੂਹੇਂ ਹਥੀਂ ਲੜਸਦਨ, ਿਾਨ ਪ੍ੁੰ ਨਯ ਨਦਹ ਕੀਏ ਭਲੇ ॥ ਦਜਨੑਾਂ ਹਿੱ ਥਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ੍ਾਂ ਲੋ ੜ ੰ ਿਾ ਸਾਧੂ ਸੰ ਤ੍ਾਂ ਨੂੰ ਿਾਨ,
(ਪ੍ੁੰ ਨਯ) ਪ੍ੁੰ ਨ, ਭਲੇ ਕੰ ਮ (ਨਦਹ) ਨਹੀਂ (ਕੀਏ) ਕੀਤ੍ੇ, ਉਨੑਾਂ (ਹਥੀਂ) ਹਿੱ ਥਾਂ ’ਤ੍ੇ ਸਿੱ ਪ੍, (ਅਠੂ ਹੇਂ) ਦਬ੍ਿੱ ਛੂ (ਲੜਸਦਨ) ਲੜਣਗੇ,
ਭਾ

ਡੰ ਗ ਮਾਰਨਗੇ। ਯਥਾ:- ਦ ਣੁ ਸੇ ਾ ਦਧਰਗ ਹਥ ਪ੍ੈਰ; ਹੋਰ ਦਨਹਫਲ ਕਰਣੀ॥ ਿੋ ੇਂ ਹਿੱ ਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਦਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ,

ਬ੍ਾਰ ਬ੍ਾਰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਜਪ੍ੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕਿੇ ; ਗੋਦ ੰ ਿ ਰੂਪ੍॥੮॥੧॥
ਤ੍ਪ੍ਤ੍ ਖੰ ਭ ਗਲ ਮੇਲਨ ਦਜਯ ਕੋ, ਪ੍ਰਦਤ੍ਰਯ ਜੇਤ੍ੈ ਲਾਇ ਗਲੇ ॥ (ਜੇਤ੍ੈ) ਦਜਤ੍ਨੇ ਜੀ ਅਪ੍ਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ (ਪ੍ਰਦਤ੍ਰਯ)
ਪ੍ਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ (ਲਾਇ) ਲੌਂ ਿੇ ਹਨ, ਉਨੑਾਂ (ਦਜਯ) ਜੀ ਾਂ (ਕੋ) ਨੂੰ (ਤ੍ਪ੍ਤ੍) ਤ੍ਪ੍ਿੇ ਲਾਲ (ਖੰ ਭ) ਥੰ ਮ ੑ ਨਾਲ (ਮੇਲਨ)
ਮੇਦਲਆ ਭਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਦਬ੍ਸਾਦਰ ਹਦਰ ਜੀਉ. ਦਬ੍ਖੈ ਭੋਗਦਹ; ਤ੍ਪ੍ਤ੍ ਥੰ ਮ ਗਦਲ ਲਾਇ॥੧॥

ਪ੍ਰਸੰਗ ੩- ਦ ਕਾਰ ਿੇ ਦਤ੍ਆਗ ਿੇ ਸਿੱ ਚੇ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਗੁਰਸਬ੍ਿ:43. ਸਲੋ ਕੁ॥ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਅਰੁ ਲੋ ਭ ਮੋਹ; ਦਬ੍ਨਦਸ ਜਾਇ ਅਹੰ ਮੇ ॥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤ੍ੀ; ਕਦਰ
ਪ੍ਰਸਾਿੁ ਗੁਰਿੇ ॥੧॥) ਡੰ ਡਉਦਤ੍ ਬ੍ੰ ਿਨ ਅਦਨਕਬ੍ਾਰ; ਸਰਬ੍ ਕਲਾ ਸਮਰਥ॥ ਸਾਦਹਬ੍ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਜੀ, ਅਪ੍ਣੇ
ਸੁੰ ਿਰ ਪ੍ਰਮਪ੍ਾਕ ਪ੍ੰ ਜ ੇਂ ਜਾਮੇ ਅੰ ਿਰ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਿੇ ਘੋਰ ਦਭਆਨਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤ੍ੋਂ, ਉੱਬ੍ਲਿੀ ਿੇਗ਼ ’ਚ ਬ੍ੈਠੇ, ਾਦਹਗੁਰੂ
ਜੀ ਿੇ ਸਨਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਕਰਿੇ ਹਨ ਜੀ:- ਗੁਰਿੇ

ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪ੍ਰਮੇਸਰੁ; ਗੁਰਿੇ

ਨਾਨਕ ਹਦਰ

ਨਮਸਕਰਾ॥੧॥ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇ (ਪ੍ਰਭ) ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਸੁਆਮੀ (ਗੁਰਿੇ ) ਗੁਰਿੇ ਮਾਤ੍ਾ ਗੁਰਿੇ ਦਪ੍ਤ੍ਾ; ਗੁਰਿੇ ਸੁਆਮੀ
ਪ੍ਰਮੇਸੁਰਾ॥ ਜੀ! ਿਾਸਨਿਾਸ ਗਰੀਬ੍, ਸਰਨੀ ਆਇਓ; ਨਾਥ ਦਨਧਾਨ॥) ਹਮ ਦਨਰਗੁਨੀਆਰ; ਨੀਚ ਅਜਾਨ॥ ਨਾਨਕ
ਤ੍ੁਮਰੀ ਸਰਦਨ; ਪ੍ੁਰਖ ਭਗ ਾਨ॥੭॥ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ੍ ਜੀ ਿੀ ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚੀ ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ ਸਿੱ ਚੀ (ਸਰਣਾਗਤ੍ੀ)
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ਸ਼ਰਣ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਗਮ ਅਪ੍ਾਰ ਅਨਤ੍ ਕਲਾ ਾਨ ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ੍ ਦ ਸਮਾਿ ਸਿੱ ਚੀ (ਪ੍ਰਸਾਿੁ) ਦਕਰਪ੍ਾ
ਹੀ ਦਕਰਪ੍ਾ (ਕਦਰ) ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਿਾਸਨਿਾਸ ਗਰੀਬ੍ ਿਾ (੧ਕਾਮ) ਦ ਕਾਰ, ਕਾਮਨਾ ਕਰੋਧ ਮੋਹ ੨ਲੋ ਭ ਅਰੁ
(ਅਹੰ ਮੇ ) ਹੰ ਕਾਰ (ਦਬ੍ਨਦਸ) ਨਾਸ ਹੋ (ਜਾਇ) ਜਾ ੇ ਜੀ॥ ੧॥ ਬ੍ੈਰ ਦਬ੍ਰੋਧ; ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਮੋਹ॥ ਝੂਠ ਦਬ੍ਕਾਰ; ਮਹਾ ਲੋ ਭ
ਧਰੋਹ॥ ਇਆਹੂ ਜੁਗਦਤ੍; ਦਬ੍ਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ॥ ਨਾਨਕ. ਰਾਦਖ ਲੇ ਹੁ; ਆਪ੍ਨ ਕਦਰ ਕਰਮ॥ (੧ਕਾਮ) ਦ ਕਾਰ, ਕਾਮ ਕਾਮ

ਸਭ ਜਗ ਕਹੈ; ਕਾਮ ਨ ਜਾਨੈ ਕੋਇ॥ ਜੇਤ੍ੀ ਮਨ ਕੀ ਕਾਮਨਾ; ਕਾਮ ਕਹਾ ੈ ਸੋਇ॥ ਭਾ ਦਜਤ੍ਨੀਆਂ ਮਨ ਿੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਾਂ
ਹਨ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਮ ਹੈ। (੨ਲੋ ਭ) ਝੂਠ ਦ ਕਾਰ ਧਰੋਹ, ਦਨੰਿਾ ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਔਗੁਣ ਮਾਇਆ ਪ੍ਿਾਰਥ ਇਕਿੱ ਤ੍ਰ ਕਰਨ ਿਾ

ਲਾਲਚ ਲੋ ਭ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਸਹਸ ਖਟੇ; ਲਖ ਕਉ ਉਦਠ ਧਾ ੈ॥ ਦਤ੍ਰਪ੍ਦਤ੍ ਨ ਆ ੈ; ਮਾਇਆ ਪ੍ਾਛੈ ਪ੍ਾ ੈ॥ ਅਦਨਕ ਭੋਗ;
ਦਬ੍ਦਖਆ ਕੇ ਕਰੈ॥ ਨਹ ਦਤ੍ਰਪ੍ਤ੍ਾ ੈ; ਖਦਪ੍ ਖਦਪ੍ ਮਰੈ॥

44. ਗੁਰਤ੍ਾ ਦਬ੍ਰਾਜਮਾਨ ਕਦਲਜੁਗ ਜਹਾਜ਼ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਚਰਨਕਮਲਾਂ
’ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਕਰੀਏ:- ਹੇ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ! ਕਾਮ ਕਰੋਧ
ਲੋ ਭ ਝੂਠ ਦਨੰਿਾ; ਇਨ ਤ੍ੇ ਆਦਪ੍ ਛਡਾ ਹੁ॥ ਿਾਸਨਿਾਸ ਗਰੀਬ੍ ਨੀਚ ਕੀਟ ਦ ਕਾਰੀ ਨੂੰ (ਇਨ) ਇਨੑਾਂ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਲੋ ਭ
ਝੂਠ ਦਨੰਿਾ ਆਦਿ ਦ ਕਾਰਾਂ (ਤ੍ੇ) ਤ੍ੋਂ ਆਦਪ੍ ਹੀ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ ਦਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ (ਛਡਾ ਹੁ) ਛੁਿੱ ਡਾਉ ਜੀ। ਿਾਸਨਿਾਸ
ਦਨਮਾਣੇ ਦਨਤ੍ਾਣੇ ’ਚ ਬ੍ਲ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਭੀਤ੍ਰ ਤ੍ੇ ਇਨ ਕਉ ਡਾਰਹੁ; ਆਪ੍ਨ ਦਨਕਦਟ ਬ੍ੁਲਾ ਹੁ॥੧॥ ਿਾਸਨਿਾਸ ਿੇ ਇਹ ਦਰਿੇ (ਭੀਤ੍ਰ) ਅੰ ਿਰ
(ਤ੍ੇ) ਤ੍ੋਂ, (ਇਨ) ਇਨੑਾਂ ਦ ਕਾਰਾਂ ਔਗੁਣਾਂ (ਕਉ) ਨੂੰ ਦਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਕਿੱ ਢ ਕੇ ਬ੍ਾਹਰ (ਡਾਰਹੁ) ਸੁਿੱ ਟੋ ਜੀ। ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੂੰ
(ਆਪ੍ਨ) ਅਪ੍ਣੇ (ਦਨਕਦਟ) ਪ੍ਾਸ (ਬ੍ੁਲਾ ਹੁ) ਬ੍ੁਲਾ ਲ ੋ ਭਾ ਅਪ੍ਣੇ ਸਿੱ ਚੇ ਸਿੱ ਚੇ ਸਿੱ ਚੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ ਧੀਰਜਧਾਰੀ
ਦਨਰਦ ਕਾਰੀ ਸਿੱ ਚੇ ਸਿੱ ਚੇ ਸਿੱ ਚੇ ਚਰਨਕਮਲਾਂ ’ਚ ਸਿੱ ਚੀ ਲੀਣਤ੍ਾ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੋ ਜੀ ਰਾਮ। ਯਥਾ:- ਮਾਗਉ ਿਾਨੁ. ਦਕਰਪ੍ਾਲ
ਦਕਰਪ੍ਾਦਨਦਧ; ਮੇਰਾ ਮੁਖੁ. ਸਾਕਤ੍ ਸੰ ਦਗ ਨ ਜੁਟਸੀ ਰੇ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ. ਿਾਸ ਿਾਸ ਕੋ ਕਰੀਅਹੁ; ਮੇਰਾ ਮੂੰ ਡੁ. ਸਾਧ ਪ੍ਗਾ
ਹੇਦਠ ਰੁਲਸੀ ਰੇ॥੨॥੪॥੩੭॥

45. ਪ੍ਉੜੀ ੫॥ ਲੈ ਫਾਹੇ ਰਾਤ੍ੀ ਤ੍ੁਰਦਹ; ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਾਣੀ॥ ਖੰ ਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰਨ ਾਲੇ , ਸੰ ਤ੍ ਦਨੰਿਕ
ਿੁਸ਼ਟ ਹਰਾਮਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਾਰਨ ਾਲੇ , ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ (੫) ਪ੍ੰ ਜ ੇਂ ਸਰੂਪ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਅਰਜਨਿੇ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਪ੍ਉੜੀ ਉਚਾਰਿੇ ਹਨ:- ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ! (ਪ੍ਰਭੁ) ਅੰ ਤ੍ਰਜਾਮੀ ਸਮਰਿੱ ਥ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਤ੍ੇਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕਰਤ੍ੂਤ੍ਾਂ
ਨੂੰ (ਜਾਣੈ) ਜਾਣਿੇ ਹਨ। ਤ੍ੂੰ ਜੋ (ਰਾਤ੍ੀ) ਰਾਤ੍ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰ ਗਣ ਲਈ ਰਿੱ ਸਾ ਲੈ ਕੇ (ਤ੍ੁਰਦਹ) ਤ੍ੁਰਿਾ ਹੈਂ।
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(ਤ੍ਿੱ ਕਦਹ। ਲੁਦਕ: ਪ੍ੋਲਾ) ਤ੍ਕਦਹ ਨਾਦਰ ਪ੍ਰਾਈਆ; ਲੁਦਕ ਅੰ ਿਦਰ ਠਾਣੀ॥ ਤ੍ੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਆ (ਨਾਦਰ) ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ
(ਤ੍ਕਦਹ) ਤ੍ਿੱ ਕਿਾ ਹੈਂ, ਨਾਚ ਿੇਖਿਾ, ਦ ਕਾਰੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਿਾ ਹੈਂ। ਲੁਦਕ ਕੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਿੀ (ਲੁਦਕ) ਇਿੱ ਛਾ ਮਨ ਅੰ ਿਦਰ
(ਠਾਣੀ) ਦਮਥੀ ਹੈ। ਇਹ ਤ੍ੇਰੇ ਭੈੜੇ ਕਰਤ੍ੂਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਅੰ ਤ੍ਰਜਾਮੀ ਸਮਰਿੱ ਥ ਸੁਆਮੀ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਤ੍ੋਂ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿੇ ।

ਯਥਾ:- ਅਗਹੁ ਿੇਖੈ. ਦਪ੍ਛਹੁ ਿੇਖੈ; ਤ੍ੁਝ ਤ੍ੇ. ਕਹਾ ਛਪ੍ਾ ੈ॥੩॥
ਸੰ ਨੑੀ ਿੇਦਨ. ਦ ਖੰ ਮ ਥਾਇ; ਦਮਠਾ ਮਿੁ ਮਾਣੀ॥ (ਦ ਖੰ ਮ) ਕਠਨ (ਥਾਇ) ਥਾ ਾਂ ’ਚ (ਸੰ ਨੑੀ) ਸੰ ਨੑ (ਿੇਦਨ) ਦਿੰ ਿੇ
ਹਨ, ਧਨ ਮਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਕੌ ੜੀ ਕਸੈਲੀ ਜ਼ਦਹਰ (ਮਿੁ) ਸ਼ਰਾਬ੍ ਨੂੰ ਦਮਠਾ (ਮਾਣੀ) ਮੰ ਨਿਾ ਹੈਂ। ਯਥਾ:- ਅੰ ਦਮਰਤ੍ੁ
ਕਉਰਾ; ਦਬ੍ਦਖਆ ਮੀਠੀ॥ ਸਾਕਤ੍ ਕੀ ਦਬ੍ਦਧ; ਨੈਨਹੁ ਡੀਠੀ॥
ਕਰਮੀ ਆਪ੍ੋ ਆਪ੍ਣੀ; ਆਪ੍ੇ ਪ੍ਛੁਤ੍ਾਣੀ॥ ਆਪ੍ੋ (ਆਪ੍ਣੀ) ਆਪ੍ਣੇ ਮਾੜੇ (ਕਰਮੀ) ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਪ੍ੇ ਹੀ ਅੰ ਤ੍ ਨੂੰ
ਜੀ (ਪ੍ਛੁਤ੍ਾਣੀ) ਪ੍ਛਤ੍ਾਉਂਿਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਕਦਰ ਅਉਗਣ ਪ੍ਛੋਤ੍ਾ ਣਾ॥
(ਅਜਰਾ-ਈਲੁ) ਅਜਰਾਈਲੁ ਫਰੇਸਤ੍ਾ; ਦਤ੍ਲ ਪ੍ੀੜੇ ਘਾਣੀ॥੨੭॥ ਦਜ ੇਂ (ਦਤ੍ਲ) ਦਤ੍ਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹਲੂ ’ਚ (ਪ੍ੀੜੇ) ਪ੍ੀੜ
ਕੇ ਘਾਣੀ ਬ੍ਣਾਈ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। ਦਤ੍ ੇਂ ਮੌਤ੍ ਿਾ ਫਰੇਸਤ੍ਾ ਅਜਰਾਈਲੁ ਮੰ ਿ ਕਰਮੀ ਜੀ ਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ’ਚ ਪ੍ੀੜਿਾ ਹੈ।

46. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫॥ ਦਨਮਖ ਕਾਮ ਸੁਆਿ ਕਾਰਦਣ; ਕੋਦਟ ਦਿਨਸ ਿੁਖੁ ਪ੍ਾ ਦਹ॥
ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਖਰੇ ਸਿੱ ਦਚਆਰੇ ਧਰਮੀ ਸੰ ਤ੍ਾਂ ਭਗਤ੍ਾਂ, ਸਤ੍ਸੰ ਗਤ੍ਾਂ, ਜੀ ਾਂ ਜੰ ਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਇਨੑਾਂ ਿੇ ਅੰ ਿਰ ਸਿੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਕਰਮਾਂ
ਸਮੇਤ੍, ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡਾਂ ਿੇ ਪ੍ਸਾਰੇ ’ਚ ਿੱ ਸ ਕੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡਾਂ ਿੇ ਪ੍ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ’ਚ ਸਾ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਆਸਰੇ
ਦਟਕਾਅ ਕੇ, ਇਸ ਸਰਗੁਨ ਸਰੂਪ੍ ਜੀ ਸਮੇਤ੍, ਸਿਾ ਦਨਰਲੇ ਪ੍ ਦਨਰਮਲ ਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ, ਸਿਾ ਸਿਾ ਸਿਾ ਿਇਆਲ॥ ਦਨਰਗੁਨ
ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ, ਧਰਦਤ੍ ਪ੍ਾਤ੍ਾਲੁ ਆਕਾਸੁ ਹੈ. ਮੇਰੀ ਦਜੰ ਿੁੜੀਏ; ਸਭ ਹਦਰ ਹਦਰ ਨਾਮੁ ਦਧਆ ੈ ਰਾਮ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਮੇਂ
ਜਪ੍ਿੇ ਹਨ, ਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਦਹਬ੍ਾ; ਗਦਹਰ ਗੰ ਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ॥ ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ, ਾਦਹਗੁਰੂ
ਾਦਹਗੁਰੂ ਾਦਹਗੁਰੂ; ਾਦਹ ਜੀਉ॥ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਧੰ ਨ ਹਨ।
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫॥ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ (੫) ਪ੍ੰ ਜ ੇਂ (ਮਹਲਾ) ਸਰੂਪ੍ ਕਲਜੁਦਗ. ਜਹਾਜੁ ਅਰਜੁਨੁ
ਗੁਰੂ; ਸਗਲ ਦਸਰਦਸਿ ਲਦਗ. ਦਬ੍ਤ੍ਰਹੁ॥ ਧੰ ਨ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਅੰ ਤ੍ਰਜਾਮੀ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ;
ਨਾਨਕ. ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ॥ ਸਰੂਪ੍ ਹਨ। ਸੰ ਸਾਰ ਿੀ ਿੁਖਿਾਈ ਹਾਲਤ੍ ਿੇਖਦਿਆਂ, ਖਤ੍ ਨੂੰ ਦ ਚਾਰਦਿਆਂ, ਆਪ੍ਣੇ ਦਸਿੱ ਖਾਂ
ਨੂੰ ਕਲਜੁਿੱ ਗ ਿੀ ਭੈੜੀ ਅਿੱ ਗ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚਾ ਗੁਰਸਬ੍ਿ ਜੀ ਉਚਾਰੇ। ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਜਾਣਿੇ
ਹਨ ਦਕ ਕਾਮ ਕਰਕੇ ਕਲਜੁਗੀ ਜੀ ਾਂ ਿਾ ਇਖ਼ਲਾਕ ਦਡਿੱ ਗਿਾ ਹੈ। ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ ਦਕ ਪ੍ਰ ਦਗਰਹ
ਦ ਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:- ਜੈਸਾ ਸੰ ਗੁ ਦਬ੍ਸੀਅਰ ਦਸਉ ਹੈ ਰੇ; ਤ੍ੈਸੋ ਹੀ. ਇਹੁ ਪ੍ਰ ਦਗਰਹੁ॥੨॥ ਪ੍ਰ ਦਗਰਹ ਦ ਕਾਰੀ
ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਿੀ ਮੌਤ੍ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਅਨੇਕਾਂ ਿੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਧੀ ਦਬ੍ਆਧੀ ਉਪ੍ਾਧੀ ਰੋਗਾਂ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਚਾਉਣ ਲਈ
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ਦਮਹਰ ਾਨ ਗਰੀਬ੍ ਦਨ ਾਜ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਇਹ ਉਚਾਦਰਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਸਬ੍ਿ ਹਰ ੇਲੇ ਜਪ੍ਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ
ਜੀ। ਦ ਕਾਰੀ ਹਾਥੀ ਹਿੱ ਥਣੀ ’ਤ੍ੇ ਮਰਿਾ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਿੇਖ ਕੇ ਅੰ ਨੑਾ ਹੋ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਸਾ ਰਾਗ ’ਚ
ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ ਜੀ:ਦਨਮਖ ਕਾਮ ਸੁਆਿ ਕਾਰਦਣ; ਕੋਦਟ ਦਿਨਸ ਿੁਖੁ ਪ੍ਾ ਦਹ॥ ਦਸਮਰਨ ਹੀਣ ਮਨਮੁਖ (ਦਨਮਖ) ਥੋੜਾ ਭਾ

ਅਿੱ ਖ ਿੇ

ਮੀਚਣੇ ਦਜਤ੍ਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਮ ਿੇ ਸੁਆਿ ਅਨੰਿ ਨੂੰ ਭੋਗਣ (ਕਾਰਦਣ) ਾਸਤ੍ੇ (ਕੋਦਟ) ਕਰੋੜਾਂ (ਦਿਨਸ) ਦਿਨ ਕਰੋੜਾਂ ਜੂਨਾਂ
’ਚ ਭਰਮਦਿਆਂ ਿੁਖੁ (ਪ੍ਾ ਦਹ) ਪ੍ਾਉਂਿਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਹੇ ਕਾਮੰ . ਨਰਕ ਦਬ੍ਸਰਾਮੰ ; ਬ੍ਹੁ ਜੋਨੀ ਭਰਮਾ ਣਹ॥) ਸਾਿ ਕੀਤ੍ੇ,
ਿੁਖ ਪ੍ਰਫੁੜੇ; ਪ੍ੂਰਦਬ੍ ਦਲਖੇ ਮਾਇ॥ ਸੁਖ ਥੋੜ.ੇ ਿੁਖ ਅਗਲੇ ; ਿੂਖੇ ਿੂਦਖ ਦ ਹਾਇ॥੨॥
ਘਰੀ ਮੁਹਤ੍ ਰੰ ਗ ਮਾਣਦਹ; ਦਫਦਰ ਬ੍ਹੁਦਰ ਬ੍ਹੁਦਰ ਪ੍ਛੁਤ੍ਾ ਦਹ॥੧॥ ਸਿੱ ਠ ਪ੍ਲਾਂ ਿੀ ਇਿੱ ਕ ਘੜੀ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਿਾ ਦਫਿੱ ਕਾ
(ਰੰ ਗ) ਸੁਆਿ, ਅਨੰਿ (ਘਰੀ) ਘੜੀ (ਮੁਹਤ੍) ਅਿੱ ਧੀ ਘੜੀ ਲਈ (ਮਾਣਦਹ) ਮਾਣਿਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਏਡਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਆਦਿ
ਭੈੜੀਆਂ ਤ੍ੋਂ ਭੈੜੀਆਂ ਬ੍ੀਮਾਰੀਆਂ ਿੇ ਦਜ਼ਰਮ ਅੰ ਿਰ ਪ੍ੈਿਾ ਹੋ ਜਾਂਿੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱ ਟ ਕਿੱ ਟ ਕੇ ਖਾਂਿੇ ਹਨ ਜੀ। ਲੋ ਕ
ਲਿੱਦਜਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਹੁੰ ਿਾ, ਕੁਿੱ ਦਟਆ, ਮਾਦਰਆ ਿੱ ਦਢਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਜਮ ਡੰ ਡ ਸਦਹੰ ਿਾ, (ਦਫਦਰ) ਮੁੜ ਕੇ, ਬ੍ਹੁਦਰ ਬ੍ਹੁਦਰ
(ਪ੍ਛੁਤ੍ਾ ਦਹ) ਪ੍ਛਤ੍ਾਉਂਿਾ, ਰੋਂਿਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਿਾ ਹੈ ਜੀ। ਦਜ ੇਂ ਪ੍ਰਾਏ ਘਰ ਜਾਣ ਤ੍ੋਂ ਸੁਰਗ ਿੇ ਰਾਜੇ ਇੰ ਿਰ ਨੂੰ ਕੋਹੜ ਹੋਣੇ
ਕਰਕੇ ਰੋਣਾ ਪ੍ਛੁਤ੍ਾਉਣਾ ਦਪ੍ਆ। ਯਥਾ:- ਸਹੰ ਸਰ ਿਾਨ ਿੇ; ਇੰ ਿੁ ਰੋਆਇਆ॥ ਦਪ੍ਆਰੇ ਬ੍ਿੱ ਦਚਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਚਪ੍ਨ ਤ੍ੋਂ ਹੀ
ਗੁਰਮਦਤ੍ ਿੀ ਦਸਿੱ ਦਖਆ ਦਿਿੱ ਤ੍ੀ ਜਾ ੇ, ਸਿੱ ਚੇ ਨਾਮ ਿੇ ਸਿੱ ਚੇ ਿਾਤ੍ੇ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਸਿੱ ਚਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਦਕ ਅਿੱ ਖਾਂ
ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਆ ਰੂਪ੍ ਦ ਕਾਰ ਦਿਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿੇਖਣਾ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ ਰੂਪ੍ੁ; ਨ ਪ੍ੇਖੈ ਨੇਤ੍ਰ॥) ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ ਕੀ
ਸੇਜ; ਭੂਦਲ ਸੁਪ੍ਨੇ ਹੂੰ ਨ ਜੈਯਹੁ॥
ਅੰ ਧੇ; ਚੇਦਤ੍ ਹਦਰ ਹਦਰ ਰਾਇਆ॥ ਤ੍ੇਰਾ ਸੋ ਦਿਨੁ; ਨੇੜੈ ਆਇਆ॥੧॥ਰਹਾਉ॥) ਕਲਜੁਦਗ ਜਹਾਜੁ. ਅਰਜੁਨੁ ਗੁਰੂ;
ਕਦਲਜੁਿੱ ਗ ਿੇ ਬ੍ੋਦਹਥ, ਪ੍ਦਤ੍ਤ੍ ਪ੍ਾ ਨ ਗੁਸਾਈ ਂ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜੀਨਕ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਅਰਜਨਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- ਹੇ
ਦ ਕਾਰਾਂ ਦ ਿੱ ਚ (ਅੰ ਧੇ) ਅੰ ਨੑੇ ਕਾਮੀ ਜੀ ! ਤ੍ੇਰਾ (ਸੋ) ਓਹੁ ਮੌਤ੍ ਿਾ ਦਿਨੁ ਨੇੜੈ ਆਇਆ ਭਾ ਮੌਤ੍ ਛੇਤ੍ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਜੀ ਛੇਤ੍ੀ ਛੇਤ੍ੀ, (ਹਦਰ) ਸਭ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਦਨਰਗੁਨ ਅਜਪ੍ਾ ਜਾਪ੍ (ਰਾਇਆ) ਰਾਜਨ ਕੇ
ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ; (ਹਦਰ) ਧੰ ਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਅਜਪ੍ਾ ਜਾਪ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਨਾਮੁ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ
ਜੀ ਿੇ ਅਿੱ ਖਰ ਅਿੱ ਖਰ ਨੂੰ, ਪ੍ੂਰਨ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ੍ ਮੰ ਨ ਕੇ, ਹਦਰ ਹਦਰ ਨਾਮੁ; ਅੰ ਤ੍ਦਰ ਉਦਰ ਧਾਦਰ॥ ਸੀਘਰ; ਕਾਰਜੁ ਲੇ ਹੁ
ਸ ਾਦਰ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾ ਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ (ਚੇਦਤ੍) ਜਪ੍ਣਾ ਕਰ। ਦਜਸ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ
ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਅਕਸ ਮਾਤ੍ਰ ਸੀਘਰ, ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਦ ਛੋੜੇ, ਜੰ ਮਣ ਮਰਨ, ਚੌਰਾਸੀ ਿੇ ਗੇੜੇ,
ਔਗੁਣਾਂ ਦ ਕਾਰਾਂ ਜਮਾਂ ਿੇ ਿੁਿੱ ਖ ਚਲੇ ਜਾਂਿੇ ਹਨ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਹਦਰ ਜਪ੍ਦਿਆ. ਦਖਨੁ ਦਢਲ ਨ ਕੀਜਈ, ਮੇਰੀ ਦਜੰ ਿੁੜੀਏ;
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ਮਤ੍ੁ ਦਕ ਜਾਪ੍ੈ, ਸਾਹੁ ਆ ੈ ਦਕ ਨ ਆ ੈ ਰਾਮ॥) ਅਨ ਬ੍ੋਲਤ੍ ਮੇਰੀ ਦਬ੍ਰਥਾ ਜਾਨੀ; ਅਪ੍ਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਾਇਆ॥ ਿੁਖ ਨਾਠੇ.
ਸੁਖ ਸਹਦਜ ਸਮਾਏ; ਅਨਿ ਅਨਿ ਗੁਣ ਗਾਇਆ॥੧॥ ਬ੍ਾਹ ਪ੍ਕਦਰ. ਕਦਢ ਲੀਨੇ ਅਪ੍ੁਨੇ; ਦਗਰਹ ਅੰ ਧ ਕੂਪ੍ ਤ੍ੇ ਮਾਇਆ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ. ਗੁਦਰ, ਬ੍ੰ ਧਨ ਕਾਟੇ; ਦਬ੍ਛੁਰਤ੍ ਆਦਨ ਦਮਲਾਇਆ॥੨॥ (ਰਹਾਉ) ਦਬ੍ਸਰਾਮ ਿੇ ਕੇ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:ਪ੍ਲਕ ਦਿਰਸਦਟ ਿੇਦਖ ਭੂਲੋ; ਆਕ ਨੀਮ ਕੋ ਤ੍ੂੰ ਮਰੁ॥ ਹੇ ਜੀ ! (ਪ੍ਲਕ) ਅਿੱ ਖ ਿੇ ਮੀਚਣ ਦਜਤ੍ਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਏ ਰੂਪ੍
ਨੂੰ ਦ ਕਾਰ (ਦਿਰਸਦਟ) ਦਿਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਿੇਦਖ ਕੇ, ਆਪ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਨ ਸੁੰ ਿਰ ਸੁਆਮੀ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ (ਭੂਲੋ)
ਭੁਿੱ ਲ ਗਏ। ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਤ੍ੇਰੇ ਸਰੀਰ ’ਚ (ਆਕ) ਅਿੱ ਕ (ਨੀਮ) ਦਨੰਮ (ਤ੍ੂੰ ਮਰੁ) ਕੌ ੜਤ੍ੁੰ ਮਾ (ਕੋ) ਿੇ ਾਂਗ ਦ ਕਾਰਾਂ ਿੇ ਕੌ ੜੀ
ਜ਼ਦਹਰ ਭਰ ਗਈ। ਯਥਾ:- ਪ੍ੇਖੰਿੜੋ ਕੀ ਭੁਲੁ; ਤ੍ੁੰ ਮਾ ਦਿਸਮੁ ਸੋਹਣਾ॥) ਤ੍ੁਮੀ ਤ੍ੁਮਾ ਦ ਸੁ; ਅਕੁ ਧਤ੍ੂਰਾ ਦਨਮੁ ਫਲੁ॥ ਮਦਨ
ਮੁਦਖ ਸਦਹ ਦਤ੍ਸੁ; ਦਜਸੁ ਤ੍ੂੰ . ਦਚਦਤ੍ ਨ ਆ ਹੀ॥ ਨਾਨਕ ਕਹੀਐ ਦਕਸੁ; ਹੰ ਢਦਨ ਕਰਮਾ ਬ੍ਾਹਰੇ॥੧॥
ਜੈਸਾ ਸੰ ਗੁ ਦਬ੍ਸੀਅਰ ਦਸਉ ਹੈ ਰੇ; ਤ੍ੈਸੋ ਹੀ ਇਹੁ ਪ੍ਰ ਦਗਰਹੁ॥੨॥ (ਰੇ) ਹੇ ਜੀ ! (ਜੈਸਾ) ਦਜ ੇਂ (ਦਬ੍ਸੀਅਰ) ਜ਼ਦਹਰੀਲੇ
ਸਿੱ ਪ੍ ਿੇ (ਦਸਉ) ਨਾਲ ਸੰ ਗੁ ਕਰਨਾ ਹੈ, (ਤ੍ੈਸੋ) ਦਤ੍ ੇਂ ਹੀ ਇਹੁ (ਪ੍ਰ ਦਗਰਹੁ) ਪ੍ਰਾਏ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਏ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ੁਰਖ
ਨਾਲ ਕੁਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੇ ਰਾਮ ਦਪ੍ਆਰੇ ਜੀ! ਏਡਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਆਦਿ ਦਬ੍ਮਾਰੀਆਂ ਿਾ ਡੰ ਗ ਿੱ ਜੇਗਾ ਜੀ।
ਇਸ ਲਈ ਸਿਾ ਹੀ ਧੰ ਨ ਧੰ ਨ ਧੰ ਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਸਿੱ ਚੇ ਚਰਨਕਮਲਾਂ ’ਚ ਅਰਿਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ
ਹੈ:- ਹੇ ਪ੍ਦਤ੍ਤ੍ ਪ੍ਾ ਨ ਭਗਤ੍ ਛਲ ਗੋਸਾਈ ਂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ! ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਲੋ ਭ ਝੂਠ ਦਨੰਿਾ; ਇਨ ਤ੍ੇ ਆਦਪ੍
ਛਡਾ ਹੁ॥ ਇਹ ਭੀਤ੍ਰ ਤ੍ੇ ਇਨ ਕਉ ਡਾਰਹੁ; ਆਪ੍ਨ ਦਨਕਦਟ ਬ੍ੁਲਾ ਹੁ॥੧॥ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ ਸਿੱ ਚੀ ਦਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ,
ਿਾਸਨਿਾਸੀ ਗਰੀਬ੍ਣੀ ਿੀ ਬ੍ਾਂਹ ਫੜ ਕੇ, ਅਿੱ ਗ ਿੇ ਸਮੁੰ ਿਰ ’ਚੋਂ ਕਿੱ ਢ ਲ ੋ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਬ੍ਾਹ ਪ੍ਕਦੜ ਗੁਦਰ ਕਾਦਢਆ; ਸੋਈ
ਉਤ੍ਦਰਆ ਪ੍ਾਦਰ॥੩॥ ਿਾਸਨਿਾਸੀ ਸਿਾ ਸਤ੍ਸੰ ਗਤ੍ ’ਚ ਰਦਹ ਕੇ ਅਪ੍ਣਾ ਜੀ ਨ ਬ੍ਤ੍ੀਤ੍ ਕਰੇ, ਸਿੱ ਚਾ ਨਾਮ ਜਪ੍ੇ ਜਪ੍ਾ ੇ।
ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਦਿਨ ਰੈਣ, ਮੁਖ ਨਾ ਮੋੜੀਏ, ਸਿਾ ਰਹੀਏ ਸੁਖੈਣ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਿੇ ਦ ਛੁਦੜਆਂ ਨੂੰ, ਦਮਲ
ਜਾਣਗੇ ਸਜਨ ਸੈਣ। ਇਹ ਿਾਸਨਿਾਸੀ ਿੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ, ਹਦਰ ਸੁਰਜਨੁ ਿੇਖਾ ਨੈਣ। ਯਥਾ:- ਨਾਨਕ ਕੀ ਬ੍ੇਨੰਤ੍ੀਆ; ਹਦਰ
ਸੁਰਜਨੁ. ਿੇਖਾ ਨੈਣ॥੧॥
ਬ੍ੈਰੀ ਕਾਰਦਣ ਪ੍ਾਪ੍ ਕਰਤ੍ਾ; ਬ੍ਸਤ੍ੁ ਰਹੀ ਅਮਾਨਾ॥ ਦ ਸ਼ੇ ਦ ਕਾਰਾਂ ਿੀ ਦਮਿੱ ਠੀ ਜ਼ਦਹਰ ਿੇ ਰਸ (ਕਾਰਦਣ) ਲਈ, ਜੀ
ਪ੍ੰ ਜ ਦ ਕਾਰ ਰੂਪ੍ੀ (ਬ੍ੈਰੀ) ੈਰੀਆਂ ਿੇ ਿੱ ਸ ਹੋ ਕੇ, ਘੋਰ ਪ੍ਾਪ੍ (ਕਰਤ੍ਾ) ਕਰਿਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਦਬ੍ਖੁ ਕਾ ਕੀੜਾ. ਦਬ੍ਖੁ ਮਦਹ
ਰਾਤ੍ਾ; ਦਬ੍ਖੁ ਹੀ ਮਾਦਹ ਪ੍ਚਾ ਦਣਆ॥੪॥ ਹੇ ਜੀ ! ਦ ਕਾਰਾਂ ਦ ਿੱ ਚ ਲਿੱਗ ਕੇ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਸ਼ੁਭ ਅਮੋਲਕ
ਦਸਿੱ ਦਖਆ ਰੂਪ੍ੀ (ਬ੍ਸਤ੍ੁ) ਸਤ੍ੂ (ਅਮਾਨਾ) ਅਮਾਨਤ੍ ਾਂਗ ਰਤ੍ਣ ਤ੍ੋਂ (ਰਹੀ) ਰਦਹ ਗਈ ਭਾ ਆਪ੍ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿੱ ਦਖਆ
ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਰੈਦਣ ਗ ਾਈ ਸੋਇ ਕੈ; ਦਿ ਸੁ ਗ ਾਇਆ ਖਾਇ॥ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮੁ ਹੈ; ਕਉਡੀ ਬ੍ਿਲੇ
ਜਾਇ॥੧॥
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ਛੋਦਡ ਜਾਦਹ ਦਤ੍ਨ ਹੀ ਦਸਉ ਸੰ ਗੀ; ਸਾਜਨ ਦਸਉ ਬ੍ੈਰਾਨਾ॥੩॥ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਦਜਹੜੇ ਮਾਇਆ ਪ੍ਿਾਰਥ ਸਬ੍ੰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ
(ਛੋਦਡ) ਛਿੱ ਡ ਕੇ (ਜਾਦਹ) ਜਾਣਾ ਹੈ, (ਦਤ੍ਨ) ਦਤ੍ਨੑਾਂ (ਦਸਉ) ਨਾਲ (ਹੀ) ਦਨਸਚੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ (ਸੰ ਗੀ) ਸਾਥੀ ਹੈ ਜੀ।
(ਸਾਜਨ) ਸਿੱ ਜਣ ਦਮਿੱ ਤ੍ਰ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ (ਦਸਉ) ਨਾਲ (ਬ੍ੈਰਾਨਾ) ੈਰ ਕਰਿਾ ਹੈ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਸਭੁ ਦਕਛੁ ਅਪ੍ਨਾ; ਇਕੁ
ਰਾਮੁ ਪ੍ਰਾਇਆ॥
ਸਗਲ ਸੰ ਸਾਰੁ ਇਹੈ ਦਬ੍ਦਧ ਦਬ੍ਆਦਪ੍ਓ; ਸੋ ਉਬ੍ਦਰਓ ਦਜਸੁ ਗੁਰੁ ਪ੍ੂਰਾ॥ (ਸਗਲ) ਸਾਰਾ ਸੰ ਸਾਰੁ (ਇਹੈ) ਇਸ (ਦਬ੍ਦਧ)
ਤ੍ਰਾਂ ੑ ਕਾਮ ਆਦਿਕਾਂ ’ਚ (ਦਬ੍ਆਦਪ੍ਓ) ਲਿੱਦਗਆ ਹੈ ਜੀ। (ਸੋ) ਉਹ ਗੁਰਮੁਦਖ, ਦ ਕਾਰਾਂ ਿੀ ਅਿੱ ਗ ’ਚੋਂ (ਉਬ੍ਦਰਓ) ਬ੍ਦਚਆ
ਹੈ, ਦਜਸੁ ਨੂੰ (ਪ੍ੂਰਾ) ਪ੍ੂਰੇ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ (ਗੁਰੁ) ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਹਨ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਗੁਦਰ ਪ੍ੂਰੈ; ਮੇਰੀ
ਰਾਦਖ ਲਈ॥ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਨਾਮੁ, ਦਰਿੇ ਮਦਹ ਿੀਨੋ; ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲੁ ਗਈ॥੧॥

ਬ੍ਟ ਾਰੇ ੇਲੇ ਦਸਿੱ ਖ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਿੀ ਬ੍ਹਾਿਰੀ:- ੧੯੪੭ ’ਚ ਭਾਰਤ੍ ਿੇ ਬ੍ਟ ਾਰੇ ੇਲੇ ਸਿੀਆਂ ਤ੍ੋਂ ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਦਹੰ ਿੇ
ਦਹੰ ਿੂ, ਦਸਿੱ ਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਿੱ ਕ ਿੂਜੇ ਿੇ ਲਹੂ ਿੇ ਦਤ੍ਹਾਏ ਹੋ ਗਏ। ਿੋਹੀਂ ਪ੍ਾਸੇ ਮਾਸੂਮ ਬ੍ਿੱ ਦਚਆਂ, ਦਨਰਿੋਸ਼ ਬ੍ੰ ਿੇ, ਬ੍ੁਿੱ ਦਢਆਂ
ਿੀ ਕਿੱ ਟਾ ਿੱ ਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਲਿੱਖਾਂ ਿੀ ਦਗਣਤ੍ੀ ’ਚ ਲੋ ਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਈ ਬ੍ੀਬ੍ੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰ ਦਲਆ “ਦਕ ਐਸਾ ਕੌ ਣ
ਜੰ ਦਮਆ ਹੈ ਜੋ ਿਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਿੀਆਂ ਧੀਆਂ ਿਾ ਧਰਮ ਨਾਸ ਕਰ ਸਕੇ” ਇਨੑਾਂ ਦ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਹਰਬ੍ੰ ਸ ਕੌ ਰ ਜੀ ਸਨ।
ਦਜਸ ਿਾ ਹਾਲ ਚਰਨ ਦਸੰ ਘ ਭੋਰਛੀ ਨੇ ਦਡਿੱ ਠਾ ਹੈ ਜੀ। ਬ੍ਲੋ ਚੀ ਦਮਲਟਰੀ ਿੇ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋ ਕ ਕਈ ਕੈਂਪ੍ਾਂ ਦ ਿੱ ਚ ਦਸਿੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਕੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਇਿੱ ਕ ਦਸਿੱ ਖ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਹਰਬ੍ੰ ਸ ਕੌ ਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿੀ ਅਦਧਆਪ੍ਕ ਸੀ। ਇਹ ੀ ਇਿੱ ਕ ਕੈਂਪ੍
ਦ ਿੱ ਚ ਜ਼ਾਲਮਾ ਿੇ ਹਿੱ ਥ ਆ ਗਈ। ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਬ੍ੜੀ ਸੁੰ ਿਰ ਤ੍ੇ ਧਾਰਦਮਕ ਦ ਚਾਰਾਂ ਾਲੀ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ਧਾਰੀ ਦਸੰ ਘਣੀ ਸੀ।
ਿੁਸ਼ਟ ਦ ਕਾਰੀ ਅਨ ਰ ਖਾਂ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਸੀ ਨੇ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਨਾਲ ਅਪ੍ਣਾ ਦਨਕਾਹ ਕਰਨ ਿਾ ਹਰ ਤ੍ਰਹਾਂ ਿਾ ਜਤ੍ਨ
ਕੀਤ੍ਾ। ਪ੍ਰ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਜੀ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਿੁਸ਼ਟ ਨੇ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਿੱ ਟ ਮਾਰ ਕੇ ਬ੍ੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿਤ੍ੇ। ਮੂੰ ਹ ਦ ਿੱ ਚ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ਾ ਕੇ
ਹੋਸ਼ ’ਚ ਦਲਆਂਿੇ, ਦਫਰ ਪ੍ੁਿੱ ਠੇ ਲਟਕਾ ਦਿਤ੍ੇ। ਧਰਮੀ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਦਸਿਕ ਤ੍ੋਂ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਗਿੱ ਜ ਗਿੱ ਜ ਕੇ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਪ੍ੜਿੇੑ ਰਹੇ।
ਦਫਰ ਤ੍ੇਲ਼ ਤ੍ਿੱ ਤ੍ਾ ਕਰਕੇ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਜੀ ਿੇ ਦਸਰ ’ਤ੍ੇ ਪ੍ਾਇਆ ਦਗਆ। ਦਫਰ ਨੰਗੀ ਕਰਕੇ ਗਰਮ ਰੇਤ੍ੇ ’ਤ੍ੇ ਦਲਟਾਏ ਪ੍ਰ ਬ੍ੀਬ੍ੀ
ਜੀ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿਾ ਭਾਣਾ ਦਖੜੇ ਮਿੱ ਥੇ ਮੰ ਨਦਿਆਂ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਦਫਰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਨੰਗੀ ਤ੍ਲ ਾਰ ਉਸਿੇ
ਿੋ ੇਂ ਬ੍ਿੱ ਦਚਆਂ ਅਿੱ ਗੇ ਕਿੱ ਢ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਦਕਹਾ “ਤ੍ੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤ੍ੇਰੇ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਕਤ੍ਲ ਕਰ ਿੇ ਾਂਗਾ”। ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਡੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਚੜਿੀ
ੑ ਕਲਾ ’ਚ ਉੱਤ੍ਰ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ “ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਾਲੇ ਿੇ ਦਪ੍ਆਰੇ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਹਨ। ਜੇ ਸ਼ਹੀਿ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤ੍ਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁਿੱ ਖ ਸਫਲੀ
ਹੋ ੇਗੀ।” ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰ ਡਾਲ ਨੇ ਅਿੱ ਠ ਸਾਲ ਤ੍ੇ ਛੇ ਸਾਲ ਿੇ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਸ਼ਹੀਿ ਕਰ ਦਿਤ੍ੇ।
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ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਨੇ ਤ੍ੇਰਾ ਕੀਆ; ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ॥ ਹਦਰ ਨਾਮੁ ਪ੍ਿਾਰਥੁ; ਨਾਨਕੁ ਮਾਂਗੈ॥ ਭਾਣੇ ’ਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਦਹ ਕੇ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ
ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਇਹ ਅਮੋਲ ਬ੍ਚਨ ਕਮਾਏ:- ਕੇਦਤ੍ਆ; ਿੂਖ ਭੂਖ ਸਿ ਮਾਰ॥ ਏਦਹ ਦਭ ਿਾਦਤ੍ ਤ੍ੇਰੀ; ਿਾਤ੍ਾਰ॥
ਸਗਲੇ ਿੁਿੱ ਖ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਕਰਕੇ ਪ੍ੀਤ੍ੇ ਤ੍ੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤ੍ਾ ਦਕ ਮੇਰੀ ਦਸਿੱ ਖੀ ਦਨਭ ਗਈ। ਦਫਰ ਸੜਿਾ ਤ੍ੇਲ਼ ਨੰਗੇ ਸਰੀਰ ’ਤ੍ੇ ਪ੍ਾਇਆ।
ਸਰੀਰ ਛਾਲੋ ਛਾਲੀ ਹੋ ਦਗਆ, ਤ੍ੇ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਜੀ ਬ੍ੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱ ਿ ਅਿੱ ਖਾਂ ਖੁਿੱ ਲਹੀਆਂ ਤ੍ੇ ਦਫਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ੁਿੱ ਦਛਆ, ਪ੍ਰ
ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਨੇ ਦਨਕਾਹ ਪ੍ਰ ਾਨ ਨਾ ਕੀਤ੍ਾ। ਉਪ੍ਰੰ ਤ੍ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਜੀ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੂੰ ਹ ਦ ਿੱ ਚ ਾਦਹਗੁਰੂ ਾਦਹਗੁਰੂ ਿਾ ਜਾਪ੍ ਕੀਤ੍ਾ
ਤ੍ੇ ਸਿਾ ਲਈ ਅਿੱ ਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ। ਇਉਂ ਇਤ੍ਨੇ ਤ੍ਸੀਦਹਆਂ ਿੇ ਬ੍ਾ ਜੂਿ ਭੀ ਬ੍ਹਾਿਰ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਜੀ ਨਾ ਡੋਲੇ ਤ੍ੇ ਕਲਗੀਧਰ
ਜੀ ਿੇ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ ਸਿੱ ਚੇ ਚਰਨਕਮਲਾਂ ਦ ਿੱ ਚ ਜਾ ਦਬ੍ਰਾਜੇ। ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਿਸ ੇਂ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਦਚਿੱ ਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ’ਚ
ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ ਹੈ:- ਜੇ ਜੇ, ਸਦਹਤ੍ ਜਾਤ੍ਨ ਸੰ ਿੇਦਹ॥ (ਜੇ ਜੇ) ਦਜਹੜੇ ਦਜਹੜੇ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ
(ਸੰ ਿੇਦਹ) ਦਪ੍ਆਰ ਸਦਹਤ੍, ਪ੍ੁਰਜਾ ਪ੍ੁਰਜਾ ਕਿੱ ਟਣ ਿੀ (ਜਾਤ੍ਨ) ਪ੍ੀੜਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਿੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸੰ ਦਗ; ਨ ਛੋਡਤ੍ ਨੇਹ॥
(ਪ੍ਰਭ) ਸਮਰਿੱ ਥ ਾਦਹਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ (ਕੋ) ਿੇ ਸੰ ਦਗ ਜੋ ਉਨੑਾਂ ਿਾ (ਨੇਹ) ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ (ਨ) ਨਹੀਂ
(ਛੋਡਤ੍) ਛਿੱ ਡਿੇ। ਤ੍ੇ ਤ੍ੇ; ਪ੍ਰਮਪ੍ੁਰੀ ਕਹ ਜਾਹੀ॥ (ਤ੍ੇ ਤ੍ੇ) ਉਹ ਉਹ ਜੋ ਸਦਤ੍ਗੁਰਾਂ ’ਤ੍ੋਂ ਦਸਰ ਾਰਨ

ਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ,

ਦਜਨੑਾਂ ਿਾ ਉੱਪ੍ਰ ਦਜ਼ਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ (ਪ੍ਰਮਪ੍ੁਰੀ) ਸਿੱ ਚਖੰ ਡ (ਕਹ) ਨੂੰ (ਜਾਹੀ) ਜਾਣਗੇ। ਦਤ੍ਨ ਹਦਰ ਦਸਉ;
ਅੰ ਤ੍ਰੁ ਕਛੁ ਨਾਹੀ॥੨੧॥ (ਦਤ੍ਨ) ਦਤ੍ਨੑਾਂ ਭਾ ਸਦਤ੍ਗੁਰਾਂ ਜੀ ’ਤ੍ੋਂ ਕੁਰਬ੍ਾਨ ਹੋਣ ਾਲੇ ਸ਼ਹੀਿਾਂ ਿਾ ਹਦਰ ਜੀ (ਦਸਉ) ਨਾਲੋਂ
(ਕਛੁ) ਥੋੜੇ ਮਾਤ੍ਰ ਭੀ (ਅੰ ਤ੍ਰੁ) ਫ਼ਰਕ ਨਾਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਹਦਰ ਹਦਰਜਨ ਿੁਈ. ਏਕ ਹੈ; ਦਬ੍ਬ੍ ਦਬ੍ਚਾਰ ਕਛੁ ਨਾਦਹ॥
ਜਲ ਤ੍ੇ ਉਪ੍ਜ ਤ੍ਰੰ ਗ ਦਜਉ; ਜਲ ਹੀ ਦਬ੍ਖੈ ਸਮਾਦਹ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ. ਭ ਸਾਗਰੁ ਤ੍ਦਰਓ; ਭਏ ਪ੍ੁਨੀਤ੍ ਸਰੀਰਾ॥੪॥੫॥੧੨੭॥ (ਨਾਨਕ) ਗੁਰ ਅਰਜਣੁ ਸਚੁ ਦਸਰਜਣਹਾਰਾ
॥੧੮॥ ਜੀ (ਕਹੁ) ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- ਦਜਸ ਨੂੰ ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਦਕਰਪ੍ਾ ਨਾਲ ਪ੍ੂਰੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ
ਦਮਲੇ ਹਨ, ਦਤ੍ਨੑਾਂ ਿੇ ਮਨ ਬ੍ਾਣੀ (ਸਰੀਰਾ) ਸਰੀਰ (ਪ੍ੁਨੀਤ੍) ਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ (ਭਏ) ਹੋ ਗਏ। ਓਹੀ ਦਨਰਮਲ ਗੁਰਮੁਦਖ ਖ਼ਾਲਸਾ
ਜੀ ਇਸ (ਭ ) ਸੰ ਸਾਰ (ਸਾਗਰੁ) ਸਮੁੰ ਿਰ ਤ੍ੋਂ (ਤ੍ਦਰਓ) ਤ੍ਰ ਗਏ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਗੁਰੁ ਪ੍ਉੜੀ. ਬ੍ੇੜੀ ਗੁਰੂ; ਗੁਰੁ ਤ੍ੁਲਹਾ
ਹਦਰ ਨਾਉ॥ ਗੁਰੁ ਸਰੁ ਸਾਗਰੁ ਬ੍ੋਦਹਥੋ; ਗੁਰੁ ਤ੍ੀਰਥੁ ਿਰੀਆਉ॥

47. ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫॥ ਗੁਪ੍ਤ੍ੁ ਕਰਤ੍ਾ, ਸੰ ਦਗ ਸੋ ਪ੍ਰਭ;ੁ ਡਹਕਾ ਏ ਮਨੁਖਾਇ॥ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਧੰ ਨ
ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ (੫) ਪ੍ੰ ਜ ੇਂ (ਮਹਲਾ) ਸਰੂਪ੍, ਗੁਰ ਅਰਜਣੁ ਸਚੁ ਦਸਰਜਣਹਾਰਾ॥ ਜੀ ਮਾਰੂ ਰਾਗ
’ਚ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚਾ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ ਚਰਨ ਚਿੱ ਟ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਹੈ:- ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਅਰਜਨਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਹੁਣ ਕੁਰਬ੍ਾਨੀ ਿੇ ਰਹੇ ਜਾਣ ਕੇ,
ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਦਧਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਾਦਹਗੁਰੂ ਾਦਹਗੁਰੂ ਾਦਹਗੁਰੂ ਕੁਰਬ੍ਾਨੀ ਰੋਮ ਰੋਮ
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ਕਰਕੇ ਜਪ੍ੋ ਜਪ੍ਾਉ, ਨੈਕਟਰ ਪ੍ੀ ੋ ਦਪ੍ਲਾਉ ਜੀ ਦਪ੍ਆਰੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਮ ੈਰਾਗਮਈ ਕੁਰਬ੍ਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਿੱ ਲੋ ਜੀ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਿੇ
ਘੋਰ ਦਭਆਨਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤ੍ੋਂ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਾਦਹਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਮਹਿੱ ਲਾ ਪ੍ੰ ਜ ਾਂ ਜੀ, ਜੁਿੱ ਗੋ ਜੁਿੱ ਗ ਸਿਾ ਸਰਬ੍ਿੱਤ੍
ਿੇ ਭਲੇ ਲਈ ਉੱਬ੍ਲਿੀ ਿੇਗ਼ ਦ ਿੱ ਚ ਬ੍ੈਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਾਦਹਗੁਰੂ ਮਹਿੱ ਲਾ ਨੌ ਾਂ ਜੀ ਸੀਸ ਕੁਰਬ੍ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਾਦਹਗੁਰੂ ਮਹਿੱ ਲਾ ਿਸ ਾਂ ਜੀ ਸਰਬ੍ੰਸ ਕੁਰਬ੍ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡ ਨੂੰ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ
ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਕੇ ਤ੍ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡ ਿੇ ਭਗਤ੍ਾਂ, ਸਨਮੁਖ ਸ਼ਹੀਿਾਂ ਨੂੰ ਦਖਨ ਦਖਨ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੋ ਜੀ ਦਪ੍ਆਰੇ
ਜੀ।
(ਮਨੁਖਾਇ: ਪ੍ੋਲਾ ਬ੍ੋਲੋ) ਗੁਪ੍ਤ੍ੁ ਕਰਤ੍ਾ, ਸੰ ਦਗ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ; ਡਹਕਾ ਏ ਮਨੁਖਾਇ॥ ਹੇ ਸਾਧਸੰ ਗਤ੍ ਜੀ! (ਸੋ) ਓਹੁ ਪ੍ਰਭੁ
ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀ ਸਿਾ ਅੰ ਗ ਸੰ ਦਗ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਿੇਖਿੇ ਸੁਣਿੇ ਹਨ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਸਭੁ ਦਕਛੁ ਸੁਣਿਾ ੇਖਿਾ; ਦਕਉ ਮੁਕਦਰ
ਪ੍ਇਆ ਜਾਇ॥ ਪ੍ਰ ਦਫਰ ਭੀ ਦ ਕਾਰੀ ਮਨਮੁਖ (ਗੁਪ੍ਤ੍ੁ) ਲੁਕ ਕੇ (ਮਨੁਖਾਇ) ਪ੍ਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ, ਪ੍ਰਾਏ ਪ੍ੁਰਖ ਨਾਲ
ਕੁਸੰਗ (ਕਰਤ੍ਾ) ਕਰਿਾ ਹੈ ਜੀ। ਦਫਰ ਚਉਰਾਸੀ ਲਿੱਖ ਜੂਨਾਂ ’ਚ (ਡਹਕਾ ਏ) ਭਟਕਿਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਚਉਰਾਸੀਹ ਨਰਕ;
ਸਾਕਤ੍ੁ ਭੋਗਾਈਐ॥ ਜੈਸਾ ਕੀਚੈ ਤ੍ੈਸੋ ਪ੍ਾਈਐ॥
ਦਬ੍ਸਾਦਰ ਹਦਰ ਜੀਉ, ਦਬ੍ਖੈ ਭੋਗਦਹ; ਤ੍ਪ੍ਤ੍ ਥੰ ਮ ਗਦਲ ਲਾਇ॥੧॥ (ਹਦਰ) ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ ਸਰਬ੍ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਪ੍ਰਮ ਦਪ੍ਆਰੇ
ਪ੍ੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀਉ ਨੂੰ ਦਬ੍ਸਾਦਰ ਕੇ (ਦਬ੍ਖੈ) ਦ ਕਾਰਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ (ਭੋਗਦਹ) ਭੋਗਿਾ ਹੈ। ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਨਰਕ ਦ ਿੱ ਚ ਚੀਕਾਂ
ਮਾਰਿਾ ਰੋਂਿਾ ਕੁਰਲਾਉਂਿਾ ਦਪ੍ਿੱ ਟਿਾ ਹੈ। ਨਰਕ ’ਚ ਜਮਿੂਤ੍ ਇਸ ਿਾ ਗਦਲ (ਤ੍ਪ੍ਤ੍) ਤ੍ਿੱ ਤ੍ੇ ਮਿੱ ਚਿੇ ਲਾਲ ਥੰ ਮ ਨਾਲ
(ਲਾਇ) ਲਾਉਂਿੇ ਭਾ

ਲੋ ਹੇ ਿੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ੁਰਖ ਿੇ ਰੂਪ੍ ’ਚ ਥੰ ਮ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਜਿੱ ਫੀ ਪ੍ ਾਉਂਿੇ ਹਨ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ

ਾਦਹਗੁਰੂ:- ਸਾਊ ਗੁਰਮੁਦਖ ਅਪ੍ਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਿੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਿੇ ਹਨ। ਸੰ ਭਾਲਿੇ ਹਨ ਕਰੈਕਟਰ, ਪ੍ੀਂਿੇ ਹਨ ਨੈਕਟਰ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ
ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿੇ, ਦਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦਮਲੇ ਗਾ ਜੀ। ਐਸੇ ਚੰ ਗੇ ਇਖਲਾਕ
ਗੁਰਦਸਿੱ ਖਾਂ ਿੀ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੰ ਗਿੇ ਹਨ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਗੁਰਦਸਖਾਂ ਕੀ ਹਦਰ ਧੂਦੜ ਿੇਦਹ; ਹਮ ਪ੍ਾਪ੍ੀ
ਭੀ ਗਦਤ੍ ਪ੍ਾਂਦਹ॥ ਤ੍ਥਾ:- ਜੋ ਗੁਰਮੁਦਖ ਨਾਮੁ ਦਧਆਇਿੇ; ਦਤ੍ਨ ਿਰਸਨੁ ਿੀਜੈ॥ ਹਮ ਦਤ੍ਨ ਕੇ ਚਰਣ ਪ੍ਖਾਲਿੇ; ਧੂਦੜ
ਘੋਦਲ ਘੋਦਲ ਪ੍ੀਜੈ॥੧੨॥ ਿਾਸਨਿਾਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੰ ਗਿੇ ਹਾਂ, ਚਰਨ ਧੂੜ ’ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ
ਕਰਿੇ ਹਾਂ। ਯਥਾ:- ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ; ਧੋਇ ਧੋਇ ਪ੍ੀ ਾ॥ ਗੁਰ ਨਾਨਕ; ਜਦਪ੍ ਜਦਪ੍ ਸਿ ਜੀ ਾ॥੪॥੪੩॥੫੬॥ ਤ੍ਥਾ:ਗੁਰ ਕੀ ਰੇਣੁ; ਦਨਤ੍ ਮਜਨੁ ਕਰਉ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ; ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਹਰਉ॥੨॥
ਰੇ ਨਰ; ਕਾਇ ਪ੍ਰ ਦਗਰਦਹ ਜਾਇ॥ ਕੁਚਲ ਕਠੋਰ ਕਾਦਮ ਗਰਧਭ; ਤ੍ੁਮ ਨਹੀ ਸੁਦਨਓ ਧਰਮਰਾਇ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ (ਰੇ)
ਹੇ (ਕੁਚਲ) ਬ੍ਿਚਲਣ, (ਕਠੋਰ) ਪ੍ਿੱ ਥਰ ਦਿਲ, (ਕਾਦਮ) ਕਾਮੀ (ਗਰਧਭ) ਖੋਤ੍ੇ ਿੀ ਦਨਆਈ ਮਨਮੁਖ (ਨਰ) ਜੀ !
(ਕਾਇ) ਦਕਸ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਦਨਜ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ (ਪ੍ਰ) ਪ੍ਰਾਏ (ਦਗਰਦਹ) ਘਰ (ਜਾਇ) ਜਾਂਿਾ ਹੈਂ? (ਤ੍ੁਮ) ਤ੍ੂੰ
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ਧਰਮਰਾਇ ਬ੍ਾਰੇ ਨਹੀ (ਸੁਦਨਓ) ਸੁਦਣਆਂ? ਦਕ ਨਰਕ ’ਚ ਪ੍ਰ ਦਗਰਹ ਦ ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਤ੍ਅੰ ਤ੍ ਸਖ਼ਤ੍ ਸਜਾ ਾਂ ਦਿੰ ਿਾ
ਹੈ। (ਰਹਾਉ) ਦਬ੍ਸਰਾਮ ਿੇ ਕੇ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:(ਗਲ਼ਦਹ ਪ੍ੋਲਾ, ਬ੍ਾਂਧੇ) ਦਬ੍ਕਾਰ ਪ੍ਾਥਰ ਗਲਦਹ ਬ੍ਾਧੇ; ਦਨੰਿ ਪ੍ੋਟ ਦਸਰਾਇ॥ (ਗਲਦਹ) ਗਲ਼ ਨਾਲ (ਦਬ੍ਕਾਰ) ਦ ਕਾਰਾਂ
ਰੂਪ੍ੀ ਭਾਰੇ (ਪ੍ਾਥਰ) ਪ੍ਿੱ ਥਰ (ਬ੍ਾਧੇ) ਬ੍ੰ ਨੑੇ ਹੋਏ ਹਨ, (ਦਸਰਾਇ) ਦਸਰ ’ਤ੍ੇ ਪ੍ਰ (ਦਨੰਿ) ਦਨੰਿਾ ਿੀ (ਪ੍ੋਟ) ਪ੍ੰ ਡ ਚੁਿੱ ਕੀ
ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਣੀ ਪ੍ੁਰਸ਼ਾਂ ਿੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਅਉਗੁਣ ਕਦਹਣਾ ਦਨੰਿਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਪ੍ਰ ਦਨੰਿਾ. ਪ੍ਰ ਮਲੁ ਮੁਖ ਸੁਧੀ; ਅਗਦਨ ਕਰੋਧੁ
ਚੰ ਡਾਲੁ॥ ਰਸ ਕਸ. ਆਪ੍ੁ ਸਲਾਹਣਾ; ਏ ਕਰਮ ਮੇਰੇ. ਕਰਤ੍ਾਰ॥
ਮਹਾ ਸਾਗਰੁ ਸਮੁਿੁ ਲੰਘਨਾ; ਪ੍ਾਦਰ ਨ ਪ੍ਰਨਾ ਜਾਇ॥੨॥ ਸੰ ਸਾਰ ਰੂਪ੍ੀ (ਮਹਾ) ਿੱ ਡੇ (ਸਮੁਿੁ) ਸਮੁੰ ਿਰ ਸਾਗਰੁ ਦ ਿੱ ਚੋਂ
ਾਦਹਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ’ਤ੍ੇ ਚੜ ਕੇ
ੑ ਪ੍ਾਰ ਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਗੁਰਮਦਤ੍ ਦਤ੍ਆਗ ਕੇ, ਦ ਕਾਰਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਦ ਿੱ ਚ ਲਿੱਗ ਕੇ ਪ੍ਾਦਰ
(ਨ) ਨਹੀਂ (ਪ੍ਰਨਾ) ਪ੍ਾਇਆ (ਜਾਇ) ਜਾਏਗਾ। ਯਥਾ:- ਆਗੈ ਦਬ੍ਮਲ ਨਿੀ; ਅਗਦਨ ਦਬ੍ਖੁ ਝੇਲਾ॥ ਦਤ੍ਥੈ ਅ ਰੁ. ਨ
ਕੋਈ; ਜੀਉ ਇਕੇਲਾ॥ ਭੜ ਭੜ ਅਗਦਨ ਸਾਗਰੁ ਿੇ ਲਹਰੀ; ਪ੍ਦੜ ਿਝਦਹ. ਮਨਮੁਖ ਤ੍ਾਈ ਹੇ॥੯॥ ਪ੍ਰ, ਜੈ ਜੈਕਾਰੁ ਜਪ੍ਉ
ਜਗਿੀਸ॥ ਗੁਰਮਦਤ੍ ਦਮਲੀਐ ਬ੍ੀਸ ਇਕੀਸ॥ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਸਿੱ ਚੀ ਸਰਣੀ ਪ੍ੈ ਕੇ,

ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿਾ ਨਾਮ

ਜਪ੍ੋ ਜਪ੍ਾਉ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੋ ਕਰਾਉ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਦਸਿੱ ਦਖਆ ’ਤ੍ੇ ਚਲੋ ਤ੍ਾਂ ਦਨਸਚੇ ਕਰਕੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਅਗਦਨ
ਸਾਗਰ ਤ੍ੋਂ ਤ੍ਾਰ ਕੇ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਦਮਲਾ ਿੇਣਗੇ। ਯਥਾ:- ਛੋਡਹੁ; ਕਾਮ ਕਰੋਧੁ ਬ੍ੁਦਰਆਈ॥ ਹਉਮੈ ਧੰ ਧੁ ਛੋਡਹੁ

ਲੰਪ੍ਟਾਈ॥ ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਸਰਦਣ ਪ੍ਰਹੁ. ਤ੍ਾ ਉਬ੍ਰਹੁ; ਇਉ ਤ੍ਰੀਐ ਭ ਜਲੁ ਭਾਈ ਹੇ॥੮॥
ਕਾਦਮ ਕਰੋਦਧ ਲੋ ਦਭ ਮੋਦਹ ਦਬ੍ਆਦਪ੍ਓ; ਨੇਤ੍ਰ ਰਖੇ ਦਫਰਾਇ॥ ਮਨਮੁਖ ਦਿਨ ਰਾਤ੍, ਕਾਦਮ ਕਰੋਦਧ ਲੋ ਦਭ ਮੋਦਹ ਦ ਿੱ ਚ
(ਦਬ੍ਆਦਪ੍ਓ) ਲਿੱਦਗਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਪ੍ਣੇ ਨੇਤ੍ਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੱ ਲੋਂ (ਦਫਰਾਇ) ਫੇਰ ਕੇ ਰਖੇ ਹਨ ਜੀ। ਭਾ
ਦਜਨੑਾਂ ਿੇ ਿਰਸਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤ੍ਪ੍ਿਾ ਦਹਰਿਾ ਸ਼ਾਂਤ੍ ਹੋ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਦਰਿੇ ਦ ਿੱ ਚੋਂ ਮੂੰ ਹ ’ਚ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਦਿਮਾਗ਼ ’ਚ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ
ਆ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਿਰਸਦਨ; ਅਗਦਨ ਦਨ ਾਰੀ॥ ਐਸੇ ਸੁੰ ਿਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਿੇ ਿਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖ
ਦਿਨ ਰਾਤ੍ ਪ੍ਰਾਇਆ ਰੂਪ੍, ਦ ਕਾਰੀ ਮੂ ੀਆਂ ਆਦਿ ਿੇਖਿਾ ਰਦਹੰ ਿਾ ਹੈ ਜੀ।
ਸੀਸੁ ਉਠਾ ਨ. ਨ ਕਬ੍ਹੂ ਦਮਲਈ; ਮਹਾ ਿੁਤ੍ਰ ਮਾਇ॥੩॥ ਮਨਮੁਖ ਦਭਆਨਕ ਦ ਕਾਰਾਂ ਤ੍ੋਂ ਮਾਰ ਖਾਂਿਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ
(ਸੀਸੁ) ਦਸਰ (ਉਠਾ ਨ) ਚੁਿੱ ਕਣ ਿਾ ਮੌਕਾ (ਕਬ੍ਹੂ) ਕਿੇ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਦਮਲਈ) ਦਮਲਿਾ। ਉਸ ਨੂੰ (ਮਾਇ) ਮਾਇਆ
ਤ੍ਰਨੀ ਮਹਾ (ਿੁਤ੍ਰ) ਕਠਨ ਹੈ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਮਾਇਆ ਸਰੁ. ਸਬ੍ਲੁ ਰਤ੍ੈ ਜੀਉ; ਦਕਉ ਕਦਰ. ਿੁਤ੍ਰੁ ਤ੍ਦਰਆ ਜਾਇ॥
ਸੂਰੁ ਮੁਕਤ੍ਾ ਸਸੀ ਮੁਕਤ੍ਾ; ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ ਅਦਲਪ੍ਾਇ॥ ਦਜ ੇਂ (ਸੂਰੁ) ਸੂਰਜ ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਹਾਂ ਿੂਰੋਂ ਧਰਤ੍ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ
ਦਿੰ ਦਿਆ ਗੰ ਿਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਕਤ੍ਾ ਭਾ ਦਨਰਲੇ ਪ੍ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਕਦਰ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਪ੍ਰਚੰਡ ਪ੍ਰਗਦਟਓ; ਅੰ ਧਕਾਰ ਦਬ੍ਨਾਸ॥
ਪ੍ਦ ਤ੍ਰ ਅਪ੍ਦ ਤ੍ਰਹ ਦਕਰਣ ਲਾਗੇ; ਮਦਨ. ਨ ਭਇਓ ਦਬ੍ਖਾਿੁ॥੫॥ (ਸਸੀ) ਚੰ ਿ ਰਾਤ੍ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ ਦਿੰ ਦਿਆ ਧਰਤ੍ੀ ’ਤ੍ੇ
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ਸ਼ਾਂਤ੍ੀ

ਰਤ੍ਾ ਕੇ ਮੁਕਤ੍ਾ ਭਾ

ਦਨਰਲੇ ਪ੍ ਹੈ। ਦਤ੍ ੇਂ ਸਨਮੁਖ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਤ੍ਰਗੁਣ ਅਤ੍ੀਤ੍, ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ ਮਾਇਆ ਤ੍ੋਂ

(ਅਦਲਪ੍ਾਇ) ਦਨਰਲੇ ਪ੍ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ ਆਦਪ੍ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ॥) ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ; ਨਮੋ ਚੰ ਿਰ ਚੰ ਿਰੇ॥
ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ ਦਨਰਗੁਨ ਦਨਰੰ ਕਾਰ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਸੂਰਜ ਿੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਾਂਗ, ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ
ਿਾ ਪ੍ਰਕਾਸ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਿੇ ਹਨ, ਤ੍ੇ ਚੰ ਿ ਾਂਗ ਭਾਉ ਭਗਤ੍ੀ ਗੁਰਸਬ੍ਿਾਂ ਿੀਆਂ ਦਕਰਨਾਂ ਅਪ੍ਦਣਆਂ ਸੇ ਕਾਂ ਿੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ਼
ਦ ਿੱ ਚ ਪ੍ਰਕਾਸਿੇ ਹਨ, ਪ੍ੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤ੍ੀ, ਅਜਪ੍ਾ ਜਾਪ੍ ਨਾਮ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਿੇ ਹਨ ਜੀ।
ਸੁਭਾ ਤ੍ ਜੈਸੇ ਬ੍ੈਸੰਤ੍ਰ; ਅਦਲਪ੍ਤ੍ ਸਿਾ ਦਨਰਮਲਾਇ॥੪॥) ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ ਕਾ; ਇਹੈ ਗੁਨਾਉ॥ ਨਾਨਕ. ਦਜਉ ਪ੍ਾ ਕ
ਕਾ; ਸਹਜ ਸੁਭਾਉ॥੧॥ ਅਨੁਸਾਰ (ਜੈਸੇ) ਦਜ ੇਂ (ਬ੍ੈਸੰਤ੍ਰ) ਅਿੱ ਗ ਿਾ, ਇਹ (ਸੁਭਾ ਤ੍) ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਦਕ ਠੰਢ ਦ ਿੱ ਚ ਨੇੜੇ
ਜਾਣ ਤ੍ੋਂ, ਠੰਢ ਿੂਰ ਕਰਿੀ ਹੈ, ਹਨੇਰ
ੑ ੇ ਦ ਿੱ ਚ ਚਾਨਣ ਕਰਿੀ ਹੈ, ਦਜਹੜੀ ਗੰ ਿੀ ਚੀਜ਼ ਦ ਿੱ ਚ ਸੁਿੱ ਟੀ ਜਾ ੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ,
ਾਤ੍ਾ ਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਿੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰਿੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬ੍ਨਾਸਪ੍ਤ੍ੀ ਨੂੰ

ਧਾਉਂਿੀ ਫੁਲਾਉਂਿੀ ਹੈ। ਹੋਰ

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਾਜ ਸ ਾਰਦਿਆਂ ਦਨਰਲੇ ਪ੍ ਰਦਹੰ ਿੀ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਸੁਭਾਇ ਅਭਾਇ ਜੁ ਦਨਕਦਟ ਆ ੈ; ਸੀਤ੍ੁ ਤ੍ਾ ਕਾ ਜਾਇ॥
ਆਪ੍ ਪ੍ਰ ਕਾ ਕਛੁ. ਨ ਜਾਣੈ; ਸਿਾ ਸਹਦਜ ਸੁਭਾਇ॥੭॥ ਇਉਂ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਸਾਜੇ ਦਨ ਾਜੇ,
ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ; ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ॥ ਬ੍ਣੇ ਪ੍ੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ ਜੀ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਾ (ਅਦਲਪ੍ਤ੍) ਦਨਰਲੇ ਪ੍
(ਦਨਰਮਲਾਇ) ਦਨਰਮਲ ਉੱਜਲ ਰਦਹੰ ਿੇ ਹਨ। ਦਜਹੜਾ ਉਨੑਾਂ ਿੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਉਸ ਿਾ ਮਹਾਂ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਰੂਪ੍ੀ ਪ੍ਾਲ਼ਾ ਿੂਰ
ਕਰਿੇ ਹਨ, ਅਦਗਆਨ ਰੂਪ੍ੀ ਅੰ ਧੇਰਾ ਚੁਿੱ ਕਿੇ ਹਨ। ਅਿੱ ਗ ’ਚ ਚੀਜ਼ ਸੁਿੱ ਟਣ ਾਂਗ ਦਜਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਨਸ਼ਕਾਮ ਸੇ ਾ ਕਰਕੇ,
ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚੇ ਦਮਿੱ ਠੇ ਚਰਨਕਮਲਾਂ ਦ ਿੱ ਚ ਲੀਣ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ, ਉਸ ਿੇ ਅਿੱ ਗ ’ਚ ਸੜਣ

ਾਂਗ ਔਗੁਣਾਂ ਿੀ ਮੈਲ਼ ਸਾੜ ਕੇ ਆਪ੍ਣਾ

ਦਨਰਮਲ ਸਰੂਪ੍ ਹੀ ਬ੍ਣਾ ਲੈਂ ਿੇ ਹਨ ਜੀ। ਖਾਣਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਾਂਗ, ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨ ਰੂਪ੍ੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤ੍ੀ
ਿੁਆਰਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਭਾ ਅਜਰ ਜਰਨ ਿਾ ਬ੍ਲ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਿੇ ਹਨ। ਸਰੀਰਾਂ ਿੇ ਧਣ ਫੁਿੱ ਲਣ ਾਂਗ, ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਨੂੰ
ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ ਅਨਤ੍ ਕਲਾ ਾਨ ਦ ਸਮਾਿ ਦਨਮਰਤ੍ਾ ਹਲੀਮੀ ਗਰੀਬ੍ੀ ਸਦਹਨਸ਼ੀਲਤ੍ਾ ਭਾਣਾ ਮੰ ਨਣ ਦਲ

ਲਾਉਣ, ਸਦਤ੍

ਸੰ ਤ੍ੋਖ ਿਇਆ ਧਰਮ ੀਚਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਮ ਆਦਿ ਅਸੰ ਖ ਗੁਣਾਂ ਿਾ ਿਾਨ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਕੇ, ਧਾ ਫੁਿੱ ਲਾ ਦਿੰ ਿੇ ਹਨ।
ਦਜਸੁ ਕਰਮੁ ਖੁਦਲਆ. ਦਤ੍ਸੁ ਲਦਹਆ ਪ੍ੜਿਾ; ਦਜਦਨ. ਗੁਰ ਪ੍ਦਹ ਮੰ ਦਨਆ ਸੁਭਾਇ॥ (ਦਜਦਨ) ਦਜਹੜੇ ਗੁਰਮੁਦਖ, ਸਦਤ੍
ਗੁਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ (ਪ੍ਦਹ) ਪ੍ਾਸ ਰਦਹ ਕੇ, ਆਪ੍ਣਾ ਤ੍ਨ ਮਨ ਧਨ ਸਰਬ੍ੰ ਸ ਅਰਪ੍ ਕੇ, (ਸੁਭਾਇ) ਸੁਭਾ ਕ ਹੀ,
(ਸੁ+ਭਾਇ) (ਸੁ) ਸਰੇਸਟ (ਭਾਇ) ਭਾ ਨਾ ਸਦਹਤ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਆਦਗਆਕਾਰੀ ਾਈਫ਼ ਬ੍ਣ ਕੇ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਹੁਕਮ ਮੰ ਦਨਆ, ਕਮਾਇਆ। ਜੋ ਜੋ ਹੁਕਮੁ ਭਇਓ ਸਾਦਹਬ੍ ਕਾ; ਸੋ ਮਾਥੈ ਲੇ ਮਾਦਨਓ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱ ਚੇ
ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਿਾ ਹੁਕਮ ਦਸਰ ਮਿੱ ਥੇ ’ਤ੍ੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਮੰ ਨ ਕੇ, ਸਭ ਿੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬ੍ਣ ਜਾਂਿੇ, ਹੰ ਕਾਰ ਗ ਾਉਂਿੇ।
ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਆ ਰੂਪ੍ ਨਹੀਂ ਿੇਖਣਾ, ਮਨ ਿਾ ਲੋ ਭ ਦਤ੍ਆਗਣਾ, ਜ਼ਬ੍ਾਨ
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ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬ੍ੋਲਣਾ। ਦਨੰਿਾ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਹੀ ਸੁਨਣੀ ਆਦਿ ਸਮੂਹ ਔਗੁਣ ਦਤ੍ਆਗਣੇ। ਇਉਂ ਬ੍ਾਬ੍ਾ
ਮਹਾਂ ਦਸੰ ਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਿਾਨ ਦਸੰ ਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬ੍ੀਰ ਦਸੰ ਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧੀਰ ਦਸੰ ਘ ਜੀ, ਰੰ ਗ ਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬ੍ੇਟੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨ
ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਨੇ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਹੁਕਮ ਮੰ ਨ ਕੇ ਲਿੱਖਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਦਹਤ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ
ਪ੍ਰਸੰਨਤ੍ਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਲਖ ਖੁਸੀਆ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹੀਆ ਜੇ; ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ ਨਿਦਰ ਕਰੇਇ॥ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍
ਜੀ ਿਾ ਹੁਕਮ ਮੰ ਨ ਕੇ, ਦਜਸੁ ਦਪ੍ਆਰੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਗੁਰਸੇ ਕ ਜੀ ਿਾ (ਕਰਮੁ) ਭਾਗ ਖੁਦਲਆ ਭਾ

ਜਾਦਗਆ, ਦਤ੍ਸੁ

ਗੁਰਸੇ ਕ ਜੀ ਿਾ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਿਾ ਪ੍ੜਿਾ (ਲਦਹਆ) ਲਦਹ ਦਗਆ ਜੀ। ਦਫਰ ਉਹ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖ ਭੁਿੱ ਲਕੇ ਭੀ ਬ੍ੁਰਾ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾ।
ਗੁਦਰ ਮੰ ਤ੍ੁ ਅ ਖਧੁ ਨਾਮੁ ਿੀਨਾ; ਜਨ ਨਾਨਕ. ਸੰ ਕਟ ਜੋਦਨ ਨ ਪ੍ਾਇ॥੫॥੨॥

ਾਦਹਗੁਰੂ (ਨਾਨਕ) ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ

ਅਰਜਨਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- ਦਜਸ (ਜਨ) ਦਪ੍ਆਰੇ ਨੂੰ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ (ਅ ਖਧੁ) ਿ ਾਈ ਰੂਪ੍ ਗੁਦਰ
ਮੰ ਤ੍ੁ ਭਾ ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਰੋਮ ਰੋਮ ਾਦਹਗੁਰੂ ਾਦਹਗੁਰੂ ਾਦਹਗੁਰੂ ਦਸਮਰਨ, ਨਾਮੁ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਸੰ ਦਥਆ, ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਕਥਾ,
ਕੀਰਤ੍ਨ, ਨਾਮ ਜਪ੍ਣ ਜਪ੍ਾਉਣ ਿਾ ਿਾਨ (ਿੀਨਾ) ਬ੍ਖ਼ਦਸ਼ਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਦਪ੍ਆਰਾ ਚੌਰਾਸੀ ਲਿੱਖ (ਜੋਦਨ) ਜੂਨ ਭੋਗਣ
ਿਾ (ਸੰ ਕਟ) ਿੁਖ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਪ੍ਾਇ) ਪ੍ਾਉਂਿਾ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਸਫਲ ਸਫਲ; ਭਈ ਸਫਲ ਜਾਤ੍ਰਾ॥ ਆ ਣ ਜਾਣ ਰਹੇ; ਦਮਲੇ
ਸਾਧਾ॥੧॥ਰਹਾਉ ਿੂਜਾ॥੧॥੩॥
ਸ਼ੁਭ ੀਚਾਰ:- ਹੇ ਗੁਰੂ ਦਪ੍ਆਰੀ ਸ ਾਰੀ ਸਾਧਸੰ ਗਤ੍ ਜੀਉ! ਾਦਹਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰ ਤ੍ਰ, ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ, ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ
ਜੀ ਿੇ ਨਾਮ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਸਨਮੁਖ ਸਹੀਿ ਹੋਣ ਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਿੇ ਨਾਮ ਜਪ੍ਿੇ ਜਪ੍ਾਉਿੇ, ਗਾਉਿੇ ਗਾ ਾਉਿੇ
ਰਹੋ ਜੀ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਬ੍ਖ਼ਦਸ਼ਸ਼ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਕਰੋ ਜੀ, ਚੌਰਾਸੀ ਲਿੱਖ ਜੂਨ ਤ੍ੋਂ ਮੁਕਤ੍ੀ ਪ੍ਾ ੋ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਜਪ੍ਉ
ਦਜਨੑ ਅਰਜੁਨ ਿੇ

ਗੁਰੂ; ਦਫਦਰ. ਸੰ ਕਟ ਜੋਦਨ ਗਰਭ. ਨ ਆਯਉ॥ ਸ਼ਹੀਿਾਂ ਿੇ ਦਸਰਤ੍ਾਜ ਜੀ ਿੀ ਅਮਰ ਕੁਰਬ੍ਾਨੀ,

ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਪ੍ਣਾ ਜਪ੍ਾਉਣਾ, ਦਧਆਉਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਧਰਦਨ ਗਗਨ ਨ ਖੰ ਡ ਮਦਹ; ਜੋਦਤ੍ ਸਵਰੂਪ੍ੀ ਰਦਹਓ ਭਦਰ॥
ਭਦਨ ਮਥੁਰਾ. ਕਛੁ ਭੇਿੁ ਨਹੀ; ਗੁਰੁ ਅਰਜੁਨੁ ਪ੍ਰਤ੍ਖ ਹਦਰ॥ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਾਦਹਗੁਰੂ ਮਹਿੱ ਲਾ ਪ੍ੰ ਜ ਾਂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੂੰ
ਹੁਣ ਜ਼ਾਲਮ ਘੋਰ ਦਭਆਨਕ ਅਦਤ੍ਆਚਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ, ਉਬ੍ਲਿੀ ਿੇਗ਼ ’ਚ ਬ੍ੈਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਮਿੱ ਚਿੇ ਮਿੱ ਚਿੇ ਰੇਤ੍ੇ
’ਤ੍ੇ ਬ੍ੈਠਾ ਕੇ ਮਿੱ ਚਿਾ ਮਿੱ ਚਿਾ ਰੇਤ੍ਾ, ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ ਸੀਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ’ਤ੍ੇ ਪ੍ਾ ਰਹੇ ਹਨ,
ਹੁਣ ਸੜਿੀ ਬ੍ਲਿੀ ਮਿੱ ਚਿੀ ਲੋ ਹ ’ਤ੍ੇ ਖੜਾ ੑ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੇ ਨਰ; ਇਨ ਦਬ੍ਦਧ ਪ੍ਾਦਰ ਪ੍ਰਾਇ॥ ਦਧਆਇ ਹਦਰ ਜੀਉ. ਹੋਇ ਦਮਰਤ੍ਕੁ; ਦਤ੍ਆਦਗ ਿੂਜਾ ਭਾਉ॥ਰਹਾਉ
ਿੂਜਾ॥੨॥੧੧॥ ਹੇ ਜੀ ! (ਿੂਜਾ) ਿਵੈਤ੍ (ਭਾਉ) ਭਾ

ਨੂੰ ਦਤ੍ਆਦਗ। ਿਵੈਤ੍ ਭਾ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਦਨਰਿੋਸ਼ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ

ਕੁਿੱ ਟਣਾ, ਅਉਗੁਣਾਂ ਦ ਕਾਰਾਂ ’ਚ ਲਗਣਾ, ਨੇਕ ਸਾਊ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਿਵਸ਼
ੈ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਉਗੁਣਾਂ ਦ ਕਾਰਾਂ
ਸੰ ਸਾਰ ਿੱ ਲੋਂ ਦਮਰਤ੍ਕੁ ਹੋਇ ਕੇ, ਗੁਰਮਦਤ੍ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, (ਹਦਰ) ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀਉ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ੍ ਰੋਮ
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ਰੋਮ ਨਾਲ (ਦਧਆਇ) ਦਧਆਉਣਾ ਕਰ। (ਰੇ) ਹੇ (ਨਰ) ਪ੍ੁਰਸ਼! (ਇਨ) ਇਸ (ਦਬ੍ਦਧ) ਦਬ੍ਧੀ ਨਾਲ ਸੰ ਸਾਰ ਸਮੁੰ ਿਰ ਤ੍ੋਂ
ਪ੍ਾਦਰ (ਪ੍ਰਾਇ) ਪ੍ੈਣਾ ਕਰ ਜੀ। ਗੁਦਰ; ਿੁਦਬ੍ਧਾ ਜਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਰੀ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ; ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਬ੍ੀਚਾਰੀ॥੮॥੫॥ ਬ੍ਰਹਮ
ੀਚਾਰੀ ਗੁਰਸੇ ਕ ਨੂੰ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਆਪ੍ ਬ੍ਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤ੍ਾਰਿੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਾ ਨ ਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਗੁਰਸਬ੍ਿ
ਿਾ ਿੂਜਾ (ਰਹਾਉ) ਦਬ੍ਸਰਾਮ ਿੇ ਕੇ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਹਾਉ ਿੀਆਂ ਪ੍ੰ ਕਤ੍ੀਆਂ ’ਚ ਭੀ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ
ਕੁਰਾਹੇ ਪ੍ਏ ਇਸਤ੍ਰੀ ਮਨੁਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਦਗਰਹ ਦ ਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤ੍ੋਂ, ਏਡਜ਼, ਕਰੋਨਾ (Corona Virus) ਆਦਿ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਚਾਉਂਿੇ ਹਨ
ਅਤ੍ੇ ਗੁਰਮਦਤ੍ ਿੇ ਰਸਤ੍ੇ ’ਤ੍ੇ ਪ੍ਾ ਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਿੱ ਚੇ ਦਨਰਗੁਨ ਸਿੱ ਚੇ ਸਰੂਪ੍ ’ਚ ਲੀਣਤ੍ਾ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਿੇ ਹਨ ਜੀ॥੨॥੧੧॥

48. ਗਉੜੀ॥ ਕਾਲਬ੍ੂਤ੍ ਕੀ ਹਸਤ੍ਨੀ, ਮਨ ਬ੍ਉਰਾ ਰੇ; ਚਲਤ੍ੁ ਰਦਚਓ ਜਗਿੀਸ॥ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ
ਅ ਤ੍ਾਰ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ੍, ਉੱਤ੍ਮ ਬ੍ਕਤ੍ੇ ਸਰੀ ਕਬ੍ੀਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਆਪ੍ਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰ ਬ੍ੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਿੱ ਬ੍ਤ੍ ਿੇ ਭਲੇ
ਲਈ ਦ ਕਾਰਾਂ ਿੇ ਦਤ੍ਆਗ ਿਾ ਮਹਾਂ ਮਹਾਂ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚਾ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਉਪ੍ਿੇਸ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਦ ਿੱ ਚ ਫ਼ੁਰਮਾ ਰਹੇ
ਹਨ ਜੀ:ਕਾਲਬ੍ੂਤ੍ ਕੀ ਹਸਤ੍ਨੀ, ਮਨ ਬ੍ਉਰਾ ਰੇ; ਚਲਤ੍ੁ ਰਦਚਓ ਜਗਿੀਸ॥ (ਰੇ) ਹੇ ਮੇਰੇ (ਬ੍ਉਰਾ) ਕਮਲ਼ੇ ਮਨ! ਹਾਥੀ ਨੂੰ
ਫੜਨ ਾਸਤ੍ੇ ਦਸ਼ਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ (ਕੀ) ਿੀ ਇਿੱ ਕ (ਹਸਤ੍ਨੀ) ਹਿੱ ਥਣੀ ਿਾ (ਕਾਲਬ੍ੂਤ੍) ਢਾਂਚਾ ਬ੍ਣਾ ਕੇ ਜੰ ਗਲ ਦ ਿੱ ਚ ਖੜਾ ੑ
ਕਰ ਦਿੰ ਿੇ ਹਨ। ਉਸਿੇ ਿੁਆਲੇ ਗੋਲ ਿਾਇਰੇ ’ਚ ਡੂੰ ਘੀ ਖਾਈ ਪ੍ੁਿੱ ਟ ਕੇ, ਉੱਪ੍ਰ ਬ੍ਾਂਸ ਤ੍ੇ ਘਾਹ ਦ ਛਾ ਦਿੰ ਿੇ ਹਨ। ਜਿੱ ਿ
ਕਾਮ ’ਚ ਗਰਦਸਆ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਿੂਰੋਂ ਹਿੱ ਥਣੀ ਦਿਸਿੀ, ਤ੍ੁਰੰਤ੍ ਤ੍ੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਲ ਭਿੱ ਜਿਾ ਡੂੰ ਘੀ ਖਾਈ ’ਚ ਦਡਿੱ ਗ ਪ੍ੈਿਾ ਹੈ।
ਇਹ (ਜਗਿੀਸ) ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿਾ ਇਿੱ ਕ ਅਸਚਰਜ (ਚਲਤ੍ੁ) ਕੌ ਤ੍ਕ (ਰਦਚਓ) ਰਦਚਆ ਹੈ, ਦਜਸ ਿੁਆਰਾ
ਸੰ ਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ ਰੂਪ੍ ਨਾ ਿੇਖਣ ਿੀ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚੀ ਅਮੋਲਕ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ ਦਨਰਦ ਕਾਰਤ੍ਾ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਸਿੱ ਦਖਆ ਿੇ ਰਹੇ
ਹਨ ਜੀ।
(ਗਜ ਪ੍ੋਲਾ, ਬ੍ਿੱ ਦਸ) ਕਾਮ ਸੁਆਇ. ਗਜ ਬ੍ਦਸ ਪ੍ਰੇ, ਮਨ ਬ੍ਉਰਾ ਰੇ; ਅੰ ਕਸੁ ਸਦਹਓ ਸੀਸ॥੧॥ (ਰੇ) ਹੇ ਮੇਰੇ (ਬ੍ਉਰਾ)
ਕਮਲ਼ੇ ਮਨ! (ਗਜ) ਹਾਥੀ ਕਾਮ ਿੇ (ਸੁਆਇ) ਸੁਆਿ ਾਸਤ੍ੇ ਦਸ਼ਕਾਰੀ ਿੇ (ਬ੍ਦਸ) ਿੱ ਸ (ਪ੍ਰੇ) ਪ੍ੈ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਦਸ਼ਕਾਰੀ
ਖਾਈ ’ਚ ਦਡਿੱ ਗੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਭੁਿੱ ਖਾ ਰਿੱ ਖਿਾ, (ਸੀਸ) ਦਸਰ ’ਚ (ਅੰ ਕਸੁ) ਕੁੰ ਡਾ ਖੋਭੋ ਦਿੰ ਿਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਿਾ, ਿੁਿੱ ਖ
ਭੁਿੱ ਖ (ਸਦਹਓ) ਸਹਾਰਿਾ, ਸਾਰੀ ਦਜ਼ੰ ਿਗੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬ੍ਣ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਹਸਤ੍ੀ ਦਸਦਰ ਦਜਉ ਅੰ ਕਸੁ ਹੈ; ਅਹਰਦਣ ਦਜਉ
ਦਸਰੁ ਿੇਇ॥ ਮਨੁ ਤ੍ਨੁ ਆਗੈ ਰਾਦਖ ਕੈ; ਊਭੀ ਸੇ ਕਰੇਇ॥
ਸ਼ੁਭ ਦਸਿੱ ਦਖਆ:- ਹਾਥੀ ਿਾ ਦਿਰਸ਼ਟਾਂਤ੍ ਿੇ ਕੇ, ਕਾਮੀ ਮਨਮੁਖ ਿੀ ਮੰ ਿੀ ਹਾਲਤ੍ ਿਿੱ ਸਿੇ ਹਨ। ਮਨਮੁਖ ਪ੍ਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ
ਪ੍ਰਾਏ ਪ੍ੁਰਖ ਨੂੰ ਿੇਖ ਕੇ, ਪ੍ਰਾਏ ਘਰ ਿੱ ਲ ਭਿੱ ਜਿਾ ਹੈ। ਦਜ ੇਂ ਹਾਥੀ ਖਾਈ ਦ ਿੱ ਚ ਦਡਿੱ ਗਿਾ ਹੈ, ਦਤ੍ ੇਂ ਮਨਮੁਖ ਦ ਕਾਰਾਂ,
ਿੁਖ, ਕਸ਼ਟ ਰੂਪ੍ੀ ਖਾਈ ਦ ਿੱ ਚ ਦਡਿੱ ਗ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਦਫਰ ਲੋ ਕ, ਪ੍ੋਲੀਸ ਆਦਿ ਰੂਪ੍ੀ ਦਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਤ੍ੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਦਸਰ ਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਟ
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ਖਾਂਿਾ ਹੈ, ਕੁੰ ਡੇ ਸਹਾਰਿਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਲੋਕ ’ਚ ਜਮਿੂਤ੍ਾਂ ਦਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਤ੍ੋਂ ਜਮ ਡੰ ਡ ਸਹਾਰਿਾ, ਨਰਕ ਤ੍ੇ ਚੌਰਾਸੀ ਲਿੱਖ ਜੂਨ
ਭੋਗਿਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਚਉਰਾਸੀਹ ਨਰਕ; ਸਾਕਤ੍ੁ ਭੋਗਾਈਐ॥ ਜੈਸਾ ਕੀਚੈ; ਤ੍ੈਸੋ ਪ੍ਾਈਐ॥
ਦਬ੍ਖੈ ਬ੍ਾਚੁ. ਹਦਰ ਰਾਚੁ; ਸਮਝੁ ਮਨ ਬ੍ਉਰਾ ਰੇ॥ (ਰੇ) ਹੇ ਮੇਰੇ (ਬ੍ਉਰਾ) ਕਮਲ਼ੇ ਮਨ! ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਦਸਿੱ ਦਖਆ ਪ੍ੂਰਨ
ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੁਆਰਾ (ਸਮਝੁ) ਸਮਝਣਾ ਕਰ। (ਦਬ੍ਖੈ) ਜ਼ਦਹਰ ਤ੍ੋਂ (ਬ੍ਾਚੁ) ਬ੍ਚ ਕੇ (ਹਦਰ) ਦਨਰਗੁਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ੍
ਅਜਪ੍ਾ ਜਾਪ੍ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ’ਚ (ਰਾਚੁ) ਲੀਣ ਹੋਣਾ ਕਰ।
(ਭਜੇ ਪ੍ੋਲਾ) ਦਨਰਭੈ ਹੋਇ. ਨ ਹਦਰ ਭਜੇ; ਮਨ ਬ੍ਉਰਾ ਰੇ, ਗਦਹਓ ਨ. ਰਾਮ ਜਹਾਜੁ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ (ਰੇ) ਹੇ ਮੇਰੇ
(ਬ੍ਉਰਾ) ਕਮਲ਼ੇ ਮਨ! ਤ੍ੂੰ (ਦਨਰਭੈ) ਦਨਿੱਡਰ ਹੋਇ ਕੇ (ਹਦਰ) ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਭਜੇ) ਜਪ੍ੇ।
ਪ੍ੰ ਜਾਂ ਦਪ੍ਆਦਰਆਂ

ਾਂਗ ਅਪ੍ਣਾ ਸੀਸ ਪ੍ੂਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪ੍ ਕੇ

ਅਨੁਸਾਰ (ਰਾਮ)

ਾਦਹਗੁਰੂ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚੜੇ ੑ ਸੁ ਉਤ੍ਰੇ ਪ੍ਾਰ।

ਾਦਹਗੁਰੂ ਅਦਭਆਸ ਕਰਨ ਰੂਪ੍ ਜਹਾਜੁ ’ਤ੍ੇ ਚੜਹਨਾ ਸੀ ਪ੍ਰ ਤ੍ੂੰ ਇਸ ’ਤ੍ੇ (ਗਦਹਓ)

ਚਦੜਹਆ (ਨ) ਨਹੀਂ। (ਰਹਾਉ) ਦਬ੍ਸਰਾਮ ਿੇ ਕੇ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:ਮਰਕਟ ਮੁਸਟੀ ਅਨਾਜ ਕੀ. ਮਨ ਬ੍ਉਰਾ ਰੇ; ਲੀਨੀ ਹਾਥੁ ਪ੍ਸਾਦਰ॥ ਭਗਤ੍ ਜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝੌਣ ਲਈ ਬ੍ਾਂਿਰ ਿਾ
ਦਿਰਸ਼ਟਾਂਤ੍ ਦਿੰ ਦਿਆ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- (ਰੇ) ਹੇ ਮੇਰੇ (ਬ੍ਉਰਾ) ਕਮਲ਼ੇ ਮਨ! ਦਜ ੇਂ (ਮਰਕਟ) ਬ੍ਾਂਿਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ
ਕਲੰਿਰ ਜੰ ਗਲ ਦ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਭੀੜੇ ਮੂੰ ਹ ਾਲੇ ਕੁਿੱ ਜੀ ’ਚ ਚਣੇ ਪ੍ਾ ਅਿੱ ਧਾ ਦਮਿੱ ਟੀ ’ਚ ਿਿੱ ਬ੍ ਦਿੰ ਿਾ ਹੈ। ਬ੍ਾਂਿਰ ਹਾਥੁ ਪ੍ਸਾਦਰ ਕੇ
(ਅਨਾਜ) ਛੋਦਲਆਂ (ਕੀ) ਿੀ (ਮੁਸਟੀ) ਮੁਿੱ ਠੀ ਭਰ (ਲੀਨੀ) ਲਈ ਭਾ ਭਰ ਲੈਂ ਿਾ।
ਛੂਟਨ ਕੋ ਸਹਸਾ ਪ੍ਦਰਆ. ਮਨ ਬ੍ਉਰਾ ਰੇ; ਨਾਦਚਓ ਘਰ ਘਰ ਬ੍ਾਦਰ॥੨॥ (ਰੇ) ਹੇ ਮੇਰੇ (ਬ੍ਉਰਾ) ਕਮਲ਼ੇ ਮਨ!
ਬ੍ਾਂਿਰ ਚਦਣਆਂ ਿੀ ਮੁਿੱ ਠੀ ਭਰ ਲੈਂ ਿਾ ਹੈ। ਕੁਿੱ ਜੀ ਿਾ ਮੂੰ ਹ ਤ੍ੰ ਗ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਹਿੱ ਥ ਦ ਿੱ ਚੋਂ ਦਨਕਲਿਾ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਾਂਿਰ ਚਦਣਆਂ
ਨੂੰ ਛਿੱ ਡਿਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛਿੱ ਡੇ ਤ੍ਾਂ ਹਿੱ ਥ ਬ੍ਾਹਰ ਦਨਕਲੇ । ਇਤ੍ਨੇ ਨੂੰ ਕਲੰਿਰ ਉਸ ਿੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂ ਿਾ ਹੈ। ਦਫਰ ਕਲੰਿਰ
ਿੇ ਇਸ਼ਾਦਰਆਂ ’ਤ੍ੇ (ਘਰ ਘਰ) ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਿੇ (ਬ੍ਾਦਰ) ਿਰ ਾਦਜ਼ਆਂ ਅਿੱ ਗੇ ਭੁਿੱ ਖਾ ਦਤ੍ਹਾਇਆ (ਨਾਦਚਓ) ਨਿੱਦਚਆ। ਦਜਸ
ਕਰਕੇ ਬ੍ਾਂਿਰ ਨੂੰ (ਛੂਟਨ) ਛੁਿੱ ਟਣ ਿਾ (ਸਹਸਾ) ਸੰ ਸਾ (ਪ੍ਦਰਆ) ਪ੍ੈ ਦਗਆ। ਇਉਂ ਜੀ ਬ੍ਾਂਿਰ ਪ੍ਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਫੜਿਾ
ਹੈ, ਚੌਰਾਸੀ ਲਿੱਖ ਜੂਨ ’ਚ ਨਿੱਚਿਾ ਹੈ, ਦਜਸ ਤ੍ੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਿੱ ਟਣ ਿਾ ਸੰ ਸਾ ਪ੍ੈ ਦਗਆ।
ਦਜਉ ਨਲਨੀ. ਸੂਅਟਾ ਗਦਹਓ, ਮਨ ਬ੍ਉਰਾ ਰੇ; ਮਾਯਾ ਇਹੁ ਦਬ੍ਉਹਾਰੁ॥ (ਰੇ) ਹੇ ਮੇਰੇ (ਬ੍ਉਰਾ) ਕਮਲ਼ੇ ਮਨ! ਮਾਯਾ
ਿਾ ਇਹੁ (ਦਬ੍ਉਹਾਰੁ) ਦ ਹਾਰ ਹੈ, (ਦਜਉ) ਦਜ ੇਂ ਇਿੱ ਕ (ਸੂਅਟਾ) ਤ੍ੋਤ੍ੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ, ਦਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਾਣੀ ਿਾ ਬ੍ਿੱ ਠਲ ਰਿੱ ਖ
ਕੇ, ਉਸ ਿੇ ਪ੍ਾਸੇ ਿੋ ਦਕਿੱ ਲੇ ਗਿੱ ਡ ਕੇ, ਦ ਚਾਲੇ ਪ੍ਤ੍ਲੇ ਸਰੀਏ ਉਪ੍ਰ (ਨਲਨੀ) ਨਾਲੀ ਪ੍ਾ ਦਿੰ ਿਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਅਨਾਰ ਰਿੱ ਖ
ਦਿੰ ਿਾ ਹੈ। ਅਨਾਰ ਖਾਣ ਲਈ ਤ੍ੋਤ੍ਾ ਨਾਲੀ ’ਤ੍ੇ ਆ ਕੇ ਬ੍ੈਠ ਜਾਂਿਾ, ਤ੍ੇ ਉਸ ੇਲੇ ਨਾਲੀ ਘੁੰ ਮ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। ਤ੍ੋਤ੍ੇ ਿੀਆਂ ਅਿੱ ਖਾਂ
ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਲਿੱਗਣ ਤ੍ੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਾ ਦਕ ਇਹ ਸਮੁੰ ਿਰ ਹੈ। ਤ੍ਾਂ ਡੁਿੱ ਬ੍ਣ ਤ੍ੋਂ ਡਰਿਾ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਘੁਟ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂ ਿਾ। ਦਫਰ
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ਦਸ਼ਕਾਰੀ ਨੇ ਤ੍ੋਤ੍ੇ ਨੂੰ (ਗਦਹਓ) ਫਦੜਆ ਭਾ ਫੜ ਲੈਂ ਿਾ ਤ੍ੇ ਦਪ੍ੰ ਜਰੇ ’ਚ ਪ੍ਾ ਲੈਂ ਿਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਮਾਇਆ ਜਾਲੁ ਪ੍ਸਾਦਰਆ;
ਭੀਤ੍ਦਰ ਚੋਗ ਬ੍ਣਾਇ॥ ਦਤ੍ਰਸਨਾ ਪ੍ੰ ਖੀ ਫਾਦਸਆ; ਦਨਕਸੁ ਨ ਪ੍ਾਏ ਮਾਇ॥
ਜੈਸਾ ਰੰ ਗੁ ਕਸੁੰ ਭ ਕਾ, ਮਨ ਬ੍ਉਰਾ ਰੇ; ਦਤ੍ਉ ਪ੍ਸਦਰਓ ਪ੍ਾਸਾਰੁ॥੩॥ (ਰੇ) ਹੇ ਮੇਰੇ (ਬ੍ਉਰਾ) ਕਮਲ਼ੇ ਮਨ! ਜੈਸਾ ਕਸੁੰ ਭ
ਿੇ ਫ਼ੁਲ (ਕਾ) ਿਾ ਰੰ ਗੁ ਕਿੱ ਚਾ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਕਚਾ ਰੰ ਗੁ ਕਸੁੰ ਭ ਕਾ; ਥੋੜਦੜਆ ਦਿਨ ਚਾਦਰ ਜੀਉ॥ (ਦਤ੍ਉ) ਦਤ੍ ੇਂ
ਸੰ ਸਾਰ, ਦ ਕਾਰਾਂ, ਮਾਇਆ ਿਾ ਰੰ ਗ ਅਨੰਿ ਕਿੱ ਚਾ, ਕੂੜਾ, ਨਾਸ਼ ੰ ਤ੍ ਰੋਗ ਹੈ, ਜੋ (ਪ੍ਾਸਾਰੁ) ਸੰ ਸਾਰ ’ਚ (ਪ੍ਸਦਰਓ)
ਫੈਦਲਆ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਮਾਇਆ ਰੰ ਗ. ਦਬ੍ਰੰ ਗ ਦਖਨੈ ਮਦਹ; ਦਜਉ ਬ੍ਾਿਰ ਕੀ ਛਾਇਆ॥) ਬ੍ਹੁ ਸਾਿਹੁ; ਿੂਖੁ ਪ੍ਰਾਪ੍ਦਤ੍ ਹੋ ੈ॥
ਭੋਗਹੁ ਰੋਗ; ਸੁ ਅੰ ਦਤ੍ ਦ ਗੋ ੈ॥ ਹਰਖਹੁ ਸੋਗੁ. ਨ ਦਮਟਈ ਕਬ੍ਹੂ; ਦ ਣੁ ਭਾਣੇ. ਭਰਮਾਇਿਾ॥
ਿੋ(ਨੑਾ ਨ) ਨਾ ਨ ਕਉ ਤ੍ੀਰਥ ਘਨੇ, ਮਨ ਬ੍ਉਰਾ ਰੇ; ਪ੍ੂਜਨ ਕਉ ਬ੍ਹੁ ਿੇ ॥ (ਰੇ) ਹੇ ਮੇਰੇ (ਬ੍ਉਰਾ) ਕਮਲ਼ੇ ਮਨ!
ਨਾ ਨ (ਕਉ) ਲਈ (ਘਨੇ) ਬ੍ਹੁਤ੍ੇ ਤ੍ੀਰਥ ਹਨ, ਤ੍ੇ ਪ੍ੂਜਨ (ਕਉ) ਲਈ (ਬ੍ਹੁ) ਬ੍ਹੁਤ੍ੇ (ਿੇ ) ਿੇ ਤ੍ੇ ਭੀ ਹਨ ਜੀ।
ਕਹੁ ਕਬ੍ੀਰ. ਛੂਟਨੁ ਨਹੀ, ਮਨ ਬ੍ਉਰਾ ਰੇ; ਛੂਟਨੁ. ਹਦਰ ਕੀ ਸੇ ॥੪॥੧॥੬॥੫੭॥ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ ਰੰ ਗ ਦ ਿੱ ਚ ਰੰ ਗੇ,
ਪ੍ੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ੍, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਭਗਤ੍ ਸਰੀ ਕਬ੍ੀਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ (ਕਹੁ) ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- (ਰੇ) ਹੇ ਮੇਰੇ (ਬ੍ਉਰਾ)
ਕਮਲ਼ੇ ਮਨ! ਬ੍ਹੁਤ੍ੇ ਤ੍ੀਰਥਾਂ ’ਤ੍ੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੑਾਨੑਾਂ ਤ੍ਰਾਂ ੑ ਿੀ ਉਪ੍ਾਸ਼ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਿੇ ੀ ਿੇ ਦਤ੍ਆਂ
ਿੀ ਪ੍ੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦ ਕਾਰਾਂ, ਚੌਰਾਸੀ ਲਿੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤ੍ੋਂ (ਛੂਟਨੁ) ਛੁਟਕਾਰਾ ਭਾ

ਮੁਕਤ੍ੀ ਨਹੀ ਦਮਲਿੀ। ਯਥਾ:- ਤ੍ੂ

ਕਹੀਅਤ੍ ਹੀ; ਆਦਿ ਭ ਾਨੀ॥ ਮੁਕਦਤ੍ ਕੀ ਬ੍ਰੀਆ; ਕਹਾ ਛਪ੍ਾਨੀ॥ (ਹਦਰ) ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਜੀ
(ਕੀ) ਿੀ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚੀ (ਸੇ ) ਸੇ ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦ ਕਾਰਾਂ, ਚੌਰਾਸੀ ਲਿੱਖ ਜੂਨਾਂ ਆਦਿ ਤ੍ੋਂ (ਛੂਟਨੁ) ਛੁਟਕਾਰਾ ਭਾ

ਾਦਹਗੁਰੂ

ਜੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ੀ ਰੂਪ੍ੀ ਮੁਕਤ੍ੀ ਦਮਲਿੀ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਗੁਰ ਸੇ ਾ. ਭਉਜਲੁ ਤ੍ਰੀਐ; ਕਹਉ ਪ੍ੁਕਾਰੀਆ॥

49. ਹੇ ਕਾਮੰ . ਨਰਕ ਦਬ੍ਸਰਾਮੰ ; ਬ੍ਹੁ ਜੋਨੀ ਭਰਮਾ ਣਹ॥ ਸ਼ਹੀਿਾਂ ਿੇ ਦਸਰਤ੍ਾਜ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ
ਰਚਣਹਾਰ, ਕਲਜੁਦਗ. ਜਹਾਜੁ ਅਰਜੁਨੁ ਗੁਰੂ; ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਹਰੀ ਲਾਲ ਤ੍ੇ ਦਕਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰ ਬ੍ੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ,
ਪ੍ਰਥਾਇ ਸਾਖੀ. ਮਹਾਪ੍ੁਰਖ ਬ੍ੋਲਿੇ; ਸਾਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੈ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਣੇ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਦ ਕਾਰਾਂ ਤ੍ੋਂ ਸੁਚੇਤ੍ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਾਮ ਿੀ ਪ੍ਰਬ੍ਲਤ੍ਾ ਬ੍ਾਰੇ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:ਹੇ (ਕਾਮੰ ) ਕਾਮ! ਤ੍ੂੰ ਜੀ ਾਂ ਨੂੰ (ਬ੍ਹੁ) ਬ੍ਹੁਤ੍ੀਆਂ (ਜੋਨੀ) ਜੂਨਾਂ ’ਚ (ਭਰਮਾ ਣਹ) ਭਰਮਾਉਂਿਾ ਹੈਂ। ਅੰ ਤ੍ ਨੂੰ ਨਰਕ ’ਚ
(ਦਬ੍ਸਰਾਮੰ ) ਦਬ੍ਸਰਾਮ ਦਿ ਾਉਂਿਾ ਹੈਂ। ਯਥਾ:- ਦਨਮਖ ਕਾਮ ਸੁਆਿ ਕਾਰਦਣ; ਕੋਦਟ ਦਿਨਸ ਿੁਖੁ ਪ੍ਾ ਦਹ॥ ਘਰੀ ਮੁਹਤ੍
ਰੰ ਗ ਮਾਣਦਹ; ਦਫਦਰ. ਬ੍ਹੁਦਰ ਬ੍ਹੁਦਰ ਪ੍ਛੁਤ੍ਾ ਦਹ॥੧॥ ਤ੍ਥਾ:- ਕਾਦਮ ਕਰੋਦਧ; ਜਲੈ ਸਭੁ ਕੋਈ॥ ਪ੍ੂਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ
ਕਾਮ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਚਾਉਂਿੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਸਲੋ ਕੁ॥ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਅਰੁ ਲੋ ਭ ਮੋਹ; ਦਬ੍ਨਦਸ ਜਾਇ ਅਹੰ ਮੇ ॥ ਨਾਨਕ. ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤ੍ੀ;
ਕਦਰ ਪ੍ਰਸਾਿੁ ਗੁਰਿੇ ॥੧॥
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(ਗੰ ਦਮਅੰ ) ਦਚਤ੍ ਹਰਣੰ . ਤ੍ਰੈ ਲੋ ਕ ਗੰ ਮੰ ; ਜਪ੍ ਤ੍ਪ੍ ਸੀਲ. ਦਬ੍ਿਾਰਣਹ॥ ਕਾਮ ਜੀ ਾਂ ਿੇ ਦਚਤ੍ ਨੂੰ (ਹਰਣੰ ) ਚੁਰਾ ਲੈਂ ਿਾ
ਹੈ ਭਾ ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ ਅਦਬ੍ਨਾਸੀ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ੇਮੁਖ ਕਰਕੇ ਦ ਕਾਰ ਦਿਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਆ ਰੂਪ੍
ਿੇਖਣ, ਦ ਕਾਰ ਭੋਗਣ ਲਾ ਲੈਂ ਿਾ ਹੈ। ਇਸ ਿੀ (ਤ੍ਰੈ) ਦਤ੍ੰ ਨਾਂ (ਲੋ ਕ) ਲੋ ਕਾਂ ਦ ਿੱ ਚ (ਗੰ ਮੰ ) ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਹੈ। ਕਾਮ (ਸੀਲ) ਸਾਊ
ਸੁਭਾਅ, ਜਪ੍ ਤ੍ਪ੍ ਇਕ ਦਨਮਖ ’ਚ (ਦਬ੍ਿਾਰਣਹ) ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰ ਿਾ ਹੈ।
ਦਜ ੇਂ ਦਸੰ ਙੀ ਦਰਖੀ ਲੰਬ੍ੇ ਸਮੇ ਤ੍ੋਂ ਜੰ ਗਲ ਦ ਿੱ ਚ ਜਪ੍ ਤ੍ਪ੍ ਕਰਿਾ ਸੀ। ਇਿੱ ਕ ਦਿਨ ਇਿੱ ਕ ੇਸ਼ ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਠਿੱਗਣ ਆਈ।
ਦਰਖੀ ਫ਼ਿੱ ਲ ਛਕਣ ਲਈ ਕੁਟੀਆ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਆਇਆ, ਤ੍ਾਂ ਭਾਂਤ੍ ਭਾਂਤ੍ ਿੇ ਪ੍ਿਾਰਥ ਪ੍ਏ ਿੇਖੇ। ਦਰਖੀ ਨੇ ਸਿੱ ਜੇ ਖਿੱ ਬ੍ੇ ਿੇਖ
ਕੇ, ਛਕ ਲਏ। ਾਦਪ੍ਸ ਕੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਉਹ ੇਸ਼ ਾ ਦਿਰਸ਼ਟੀ ਦ ਿੱ ਚ ਆਈ ਤ੍ਾਂ ਿੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਦਰਖੀ ਿਾ ਮਨ
ਡੋਲ ਦਗਆ। ੇਸ਼ ਾ ’ਤ੍ੇ ਮੋਦਹਤ੍ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਧੂ ਦਲਬ੍ਾਸ ਦਤ੍ਆਗ ਕੇ, ਦਸਰ ਮੁੰ ਨ ਕੇ ਉਸ ਿਾ ਗੁਲਾਮ ਬ੍ਣ ਦਗਆ। ਦਰਖੀ ਨੇ
ਉਸ ੇਸ਼ ਾ ਤ੍ੋਂ ਤ੍ੇਰਾਂ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਪ੍ੈਿਾ ਕਰਕੇ ਅੰ ਤ੍ ਨੂੰ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਪ੍ਛੁਤ੍ਾਇਆ। ਇਉਂ ਕਾਮ ਿੱ ਡੇ ਿੱ ਡੇ ਦਰਖੀ ਮੁਨੀਆਂ ਿਾ ਜਪ੍ ਤ੍ਪ੍
ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰ ਿਾ ਹੈ। ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਸਿੱ ਚੀ ਸ਼ਰਨ ਦ ਿੱ ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦ ਕਾਰ ਛੋਹ
ਨਹੀਂ ਸਕਿੇ ਜੀ।
ਅਲਪ੍ ਸੁਖ. ਅਦ ਤ੍ ਚੰ ਚਲ; ਊਚ ਨੀਚ ਸਮਾ ਣਹ॥ ਹੇ ੈਰੀ ਕਾਮ! ਤ੍ੇਰਾ ਸੁਖ (ਅਲਪ੍) ਥੋੜਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਦਨਮਖ
ਕਾਮ ਸੁਆਿ ਕਾਰਦਣ; ਕੋਦਟ ਦਿਨਸ ਿੁਖੁ ਪ੍ਾ ਦਹ॥) ਦਬ੍ਨਦਸ ਜਾਇ ਜੋ ਦਨਮਖ ਮਦਹ; ਸੋ ਅਲਪ੍ ਸੁਖੁ ਭਨੀਐ॥) ਕਾਮੁ
ਕਰੋਧੁ; ਅੰ ਤ੍ਦਰ ਧਨੁ ਦਹਰੈ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਮੀ ਿਾ ਸੰ ਸਾਰੀ ਤ੍ੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਰੂਪ੍ੀ ਧਨ ਚੁਰਾ ਕੇ (ਅ+ਦ ਤ੍) (ਦ ਤ੍) ਧਨ ਤ੍ੋਂ
(ਅ) ਰਦਹਤ੍ ਕਰਕੇ, ਚੰ ਚਲ ਕੰ ਗਾਲ ਬ੍ਣਾ ਦਿੰ ਿਾ ਹੈਂ। (ਊਚ) ਉੱਚੀ ਤ੍ੇ (ਨੀਚ) ਨੀ ੀਂ ਜਾਤ੍ੀ ਜੀ ਾਂ ’ਚ (ਸਮਾ ਣਹ)
ਸਮਾਅ ਦਰਹਾ ਹੈਂ।
ਤ੍ ਭੈ ਦਬ੍ਮੁੰ ਦਚਤ੍, ਸਾਧਸੰ ਗਮ ਓਟ ਨਾਨਕ. ਨਾਰਾਇਣਹ॥੪੬॥ (ਨਾਨਕ) ਗੁਰੁ ਅਰਜੁਨੁ ਪ੍ਰਤ੍ਖ ਹਦਰ॥੭॥੧੯॥ ਜੀ
ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- ਹੇ ੈਰੀ ਕਾਮ! ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੇ (ਸਾਧ+ਸੰ ਗਮ) (ਸਾਧ) ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਸਿੱ ਚੀ (ਸੰ ਗਮ)
ਸੰ ਗਤ੍ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਾਦਹਗੁਰੂ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਗਾ ਤ੍ੇ ਸੁਣ ਕੇ, (ਨਾਰਾਇਣਹ) ਇਿੱ ਕ ਸਿੱ ਚੇ
ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਸਰੇਸਟ ਓਟ ਲੈ ਕੇ (ਤ੍ ) ਤ੍ੇਰਾ (ਭੈ) ਡਰ (ਦਬ੍ਮੁੰ ਦਚਤ੍) ਦ ਸ਼ੇਸ਼

ਕਰਕੇ ਕਿੱ ਟ ਦਿਤ੍ਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਦਨਰਭਉ ਜਪ੍ੈ; ਸਗਲ ਭਉ ਦਮਟੈ॥ ਪ੍ਰਭ ਦਕਰਪ੍ਾ ਤ੍ੇ; ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ॥

50. ਮ:੫॥ ਦਫਰਿੀ ਦਫਰਿੀ ਿਹ ਦਿਸਾ; ਜਲ ਪ੍ਰਬ੍ਤ੍ ਬ੍ਨਰਾਇ॥ ਦਜਥੈ ਦਡਠਾ ਦਮਰਤ੍ਕੋ; ਇਲ
ਬ੍ਦਹਠੀ ਆਇ॥੨॥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ (੫) ਪ੍ੰ ਜ ੇਂ (ਮਹਲਾ) ਸਰੂਪ੍, ਕਲਜੁਦਗ ਜਹਾਜੁ ਅਰਜੁਨੁ ਗੁਰੂ;
ਜੀ ਇਿੱ ਲ ਿਾ ਦਿਰਸ਼ਟਾਂਤ੍ ਦਿੰ ਦਿਆਂ ਫ਼ੁਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ:100
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(ਜਲ) ਪ੍ਾਣੀ (ਪ੍ਰਬ੍ਤ੍) ਪ੍ਹਾੜਾਂ, (ਬ੍ਨਰਾਇ) ਜੰ ਗਲਾਂ, (ਿਹ) ਿਸੋ (ਦਿਸਾ) ਦਿਸਾਂ, ਅਕਾਸ ਦ ਿੱ ਚ (ਦਫਰਿੀ ਦਫਰਿੀ)
ਉੱਡਿੀ ਉੱਡਿੀ ਨੂੰ, ਦਜਥੈ ਇਿੱ ਲ ਨੂੰ (ਦਮਰਤ੍ਕੋ) ਮੁਰਿਾ (ਦਡਠਾ) ਦਿਦਸਆ, ਤ੍ੁਰੰਤ੍ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਲਈ ਇਲ (ਆਇ) ਆ ਕੇ
(ਬ੍ਦਹਠੀ) ਬ੍ੈਠੀ। ਇਉਂ ਮਨਮੁਖ ਦਿਨ ਰਾਤ੍ ਦ ਕਾਰਾਂ, ਨਦਸ਼ਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਲਈ ਿਸੋ ਦਿਸਾਂ ਦ ਿੱ ਚ ਭਿੱ ਜਾ ਦਫਰਿਾ ਹੈ।
ਦਜਥੇ ਭੈੜੇ ਚਾਲ ਚਲਣ ਾਲੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪ੍ੁਰਖ ਰੂਪ੍ ਮੁਰਿਾਰ ਦਿਸਿਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦ ਕਾਰ ਭੋਗਣ ਲਈ ਚਦਲਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।

51. (ਆਗਲ-ੜਾ ਪ੍ੋਲਾ। ਗ-ਇਆ) ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਮਦਨ ਆਗਲੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ; ਜਰਾ ਮਰਣੁ ਭਉ. ਦ ਸਦਰ
ਗਇਆ॥ ਅਜਪ੍ਾ ਜਾਪ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਅ ਤ੍ਾਰ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ੍ ਸ਼ਰੀ ਦਤ੍ਰਲੋਚਨ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ
ਹਨ:- ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ! ਤ੍ੇਰੇ ਮਦਨ ਦ ਿੱ ਚ ਮਾਇਆ ਿਾ ਮੋਹੁ (ਆਗਲੜਾ) ਬ੍ਹੁਤ੍ਾ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ, ਤ੍ੈਨੰ ੂ (ਜਰਾ) ਬ੍ੁਢੇਪ੍ਾ, ਮਰਣੁ ਿਾ
(ਭਉ) ਡਰ ਦ ਸਦਰ ਗਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਲੋ ਦਭ ਮੋਦਹ ਅਦਭਮਾਦਨ ਬ੍ੂਡੇ; ਮਰਣੁ ਚੀਦਤ੍. ਨ ਆ ਏ॥
(ਦਬ੍ਗਸ-ਦਹ, ਕਮਲ਼ਾ, ਜੋਹ-ਦਹ) ਕੁਟੰਬ੍ੁ ਿੇਦਖ ਦਬ੍ਗਸਦਹ. ਕਮਲਾ ਦਜਉ; ਪ੍ਰ ਘਦਰ ਜੋਹਦਹ. ਕਪ੍ਟ ਨਰਾ॥੧॥ (ਦਜਉ)
ਦਜ ੇਂ ਕਮਲਾ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਹਿੱ ਸਿਾ ਹੈ, ਦਤ੍ ੇਂ ਮੋਹ ’ਚ ਗਰਦਸਆ (ਕੁਟੰਬ੍ੁ) ਪ੍ਰ ਾਰ ਨੂੰ ਿੇਦਖ ਕੇ (ਦਬ੍ਗਸਦਹ) ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ।
ਸਿੱ ਚੇ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ, (ਕਪ੍ਟ) ਕਪ੍ਟੀ (ਨਰਾ) ਪ੍ੁਰਸ਼ (ਪ੍ਰ) ਪ੍ਰਾਏ ਘਦਰ ਨੂੰ (ਜੋਹਦਹ) ਿੇਖਿਾ ਹੈ।
ਂ ੜ ਦ ਚਾਲੇ ਬ੍ੋਲੋ) ਰੇ ਜੀਅ ਦਨਲਜ; ਲਾਜ ਤ੍ੋੁਦਹ ਨਾਹੀ॥ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ੍ ਦਨਰਗੁਨ
52. (ਦਨ-ਲਿੱਜ। ਤ੍ੋੁਦਹ, ਹੋੜੇ ਔਕ
ਦਨਰੰ ਕਾਰ ਜੀ ਿੇ ਅ ਤ੍ਾਰ, ਅਜਪ੍ਾ ਜਾਪ੍ ਿੇ ਿਾਤ੍ੇ ਭਗਤ੍ ਸਰੀ ਕਬ੍ੀਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- (ਰੇ) ਹੇ (ਦਨਲਜ)
ਬ੍ੇਸ਼ਰਮ (ਜੀਅ) ਜੀ ! (ਤ੍ੋੁਦਹ) ਤ੍ੈਨੰ ੂ ਰਿੱ ਤ੍ੀ ਮਾਤ੍ਰ ਭੀ (ਲਾਜ) ਸ਼ਰਮ ਨਾਹੀ ਹੈ?
ਹਦਰ ਤ੍ਦਜ; ਕਤ੍ ਕਾਹੂ ਕੇ ਜਾਂਹੀ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ ਸਿੱ ਚੇ ਹਦਰ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਿਰ ਘਰ (ਤ੍ਦਜ)
ਛਿੱ ਡ ਕੇ (ਕਤ੍) ਦਕਉਂ (ਕਾਹੂ) ਦਕਸੇ ਪ੍ਰਾਏ ਘਰ,

ੇਸ ਾ, ਪ੍ਖੰ ਡੀ ਸਾਧਾਂ ਪ੍ੀਰਾਂ, ਮੜੀ ੑ ਮਸਾਨਾਂ (ਕੇ) ਿੇ ਿਰ (ਜਾਂਹੀ)

ਜਾਂਿਾ ਹੈਂ। (ਰਹਾਉ) ਦਬ੍ਸਰਾਮ ਿੇ ਕੇ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ।
ਜਾ ਕੋ ਠਾਕੁਰੁ; ਊਚਾ ਹੋਈ॥ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਧੰ ਨ

ਾਦਹਗੁਰੂ, ਗੁਰਤ੍ਾ ਦਬ੍ਰਾਜਮਾਨ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ, ਦਨਰਮਲ ਦਨਰਮਲ. ਸੂਚਾ ਸੂਚੋ; ਸੂਚਾ ਸੂਚੋ ਸੂਚਾ॥ ਅੰ ਤ੍ ਨ ਅੰ ਤ੍ਾ. ਸਿਾ ਬ੍ੇਅੰਤ੍ਾ; ਕਹੁ ਨਾਨਕ. ਊਚੋ
ਊਚਾ॥ ਅਜਪ੍ਾ ਜਾਪ੍ ਗਦਹਰ ਗੰ ਭੀਰ ਿਇਆਲ ਦਕਰਪ੍ਾਲ ਜੋਤ੍ੀ ਸਰੂਪ੍, ਆਪ੍ਣੇ ਦ ਆਪ੍ਕ ਦ ਸਮਾਿ ਦਨਰਮਲ ਸੁਿੱ ਚੇ ਸਿੱ ਚੇ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦ ਿੱ ਚ, ਅਨੰਤ੍ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡ ਿੀ ਰਚਨਾ ਦਟਕਾਅ ਕੇ ਰਿੱ ਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੇ ਦਨਰਗੁਨ ਸਰੂਪ੍ ਿੁਆਰਾ, ਦਖਨ ਦ ਿੱ ਚ
ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਰਚਦਿਆਂ, ਲੈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਨਰਲੇ ਪ੍ ਭੀ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਓਪ੍ਦਤ੍ ਪ੍ਰਲਉ; ਦਖਨ ਮਦਹ ਕਰਤ੍ਾ॥ ਆਦਪ੍
ਅਲੇ ਪ੍ਾ; ਦਨਰਗੁਨੁ ਰਹਤ੍ਾ॥ (ਜਾ) ਦਜਸ (ਕੋ) ਿੇ (ਠਾਕੁਰੁ) ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਇਤ੍ਨੇ (ਊਚਾ) ਉੱਚੇ (ਹੋਈ) ਹੋਣ।
ਯਥਾ:- ਹਮਰਾ ਠਾਕੁਰੁ. ਸਭ ਤ੍ੇ ਊਚਾ; ਰੈਦਣ ਦਿਨਸੁ ਦਤ੍ਸੁ ਗਾ ਉ ਰੇ॥
101
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ਸੋ ਜਨੁ; ਪ੍ਰ ਘਰ ਜਾਤ੍. ਨ ਸੋਹੀ॥੧॥ (ਸੋ) ਉਹ ਅਿੱ ਲਾਹ ਪ੍ਾਕ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿਾ ਜਨੁ, ਪ੍ਰ ਘਰ (ਜਾਤ੍) ਜਾਂਿਾ

(ਨ) ਨਹੀਂ (ਸੋਹੀ) ਸੋਭਿਾ ਭਾ ਚੰ ਗਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਗਿਾ। ਜੇ ਓਹ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਤ੍ਾਂ ਦਫਰ ਆਪ੍ਣੇ ਠਾਕੁਰ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ
ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿ ਾਉਂਿਾ ਹੈ।
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਅਿੱ ਖ ਮੀਚਣ ਦਜਤ੍ਨਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱ ਚੇ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁਿੱ ਲਣਾ, ਮਰਨਾ ਹੈ। ਦਜਹੜਾ ਪ੍ਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ੈਡ
ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਭੀ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਬ੍ੈਡ ਸੈਡ ਹੈ। ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ
ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿਾ ਅਮੋਲਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਦਕ ਜਾਗਤ੍ ਸੁਪ੍ਨ ਸਖੋਪ੍ਤ੍ ਅ ਸਥਾ ਾਂ ਦ ਿੱ ਚ ਅਤ੍ੇ ਸੰ ਕਲਪ੍ ਕਰਕੇ ਭੀ ਪ੍ਰ ਘਰ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿੇ ਸਿੱ ਚੇ ਚਰਨਕਮਲਾਂ ’ਚ ਲੀਣ
ਰਦਹਣਾ ਜੀ।
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ, ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍
ਜੀ ਿੀ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖੀ ਧਾਰ ਕੇ ਕਿੇ ਭੁਿੱ ਲ ਕੇ ਭੀ ਪ੍ਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸਿਾ ਲਈ ਅਰਿਾਸ ਕਰਨੀ, “ਹੇ

ਾਦਹਗੁਰੂ

ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ! ਿਾਸਨਿਾਸ ਿਾ ਦਸਿਕ ਸਾਬ੍ਤ੍ ਰਹੇ, ਜਤ੍ ਸਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਨਾਮ ਿਾਨ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੋ ਜੀ। ਦਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ,
ਆਪ੍ੇ ਲਾਇਓ; ਅਪ੍ਨਾ ਦਪ੍ਆਰੁ॥ ਆਪ੍ਣਾ ਦਪ੍ਆਰ ਆਪ੍ ਹੀ ਲਾਉ ਜੀ, ਬ੍ਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਤ੍ਾਰ ਲ ੋ ਜੀ। ਪ੍ੰ ਜ ਕਕਾਰਾਂ ਿੀ
ਰਦਹਤ੍ ਸਦਹਤ੍ ਦਤ੍ਆਰ ਬ੍ਰ ਦਤ੍ਆਰ ਰਿੱ ਖੋ ਜੀ। ਆਪ੍ਣੇ ਦਬ੍ਰਿ ਬ੍ਾਣੇ ਿੀ ਲਾਜ ਰਿੱ ਖੋ ਜੀ। ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਮ
ਪ੍ਾਕ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚੇ ਚਰਨਕਮਲਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰਿੱ ਖੋ ਜੀ।
ਸੋ ਸਾਦਹਬ੍ੁ; ਰਦਹਆ ਭਰਪ੍ੂਦਰ॥ (ਸੋ) ਓਹੁ (ਸਾਦਹਬ੍ੁ) ਦਨਰਗੁਨ ਦਨਰੰ ਕਾਰ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ (ਭਰਪ੍ੂਦਰ) ਦ ਆਪ੍ਕ,

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੋ (ਰਦਹਆ) ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਿਾ ਸਿਾ; ਨਾ ਆ ੈ. ਨਾ ਜਾਇ॥ ਓਹੁ ਅਦਬ੍ਨਾਸੀ ਪ੍ੁਰਖੁ
ਹੈ; ਸਭ ਮਦਹ ਰਦਹਆ ਸਮਾਇ॥) ਸਲੋ ਕੁ॥ ਸਰਬ੍ ਕਲਾ ਭਰਪ੍ੂਰ ਪ੍ਰਭ; ਦਬ੍ਰਥਾ ਜਾਨਨਹਾਰ॥ ਜਾ ਕੈ ਦਸਮਰਦਨ ਉਧਰੀਐ;
ਨਾਨਕ. ਦਤ੍ਸੁ ਬ੍ਦਲਹਾਰ॥੧॥) ਸਭਨੀ ਥਾਂਈ; ਰਦ ਆ ਆਦਪ੍॥ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ; ਜਾ ਕਾ ਡ ਪ੍ਰਤ੍ਾਪ੍ੁ॥
ਸਿਾ ਸੰ ਦਗ; ਨਾਹੀ ਹਦਰ ਿੂਦਰ॥੨॥ ਸਿੱ ਚੇ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਸਿਾ ਸਾਦਰਆਂ ਿੇ ਸੰ ਦਗ ਭਾ , ਘਟ ਘਟ ਾਸੀ, ਸਰਬ੍
ਦਨ ਾਸੀ; ਨੇਰੈ ਹੀ ਤ੍ੇ ਨੇਰਾ॥ ਹਨ। (ਹਦਰ) ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ ਸਰਬ੍ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਪ੍ਰਮ ਦਪ੍ਆਰੇ ਪ੍ੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਦਕਸੇ ਤ੍ੋਂ ਭੀ
ਿੂਦਰ ਨਾਹੀ ਹਨ।
ਕ ਲਾ; ਚਰਨ ਸਰਨ ਹੈ ਜਾ ਕੇ॥ (ਕ ਲਾ) ਮਾਇਆ (ਜਾ) ਦਜਨਹਾਂ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍
ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਾਦਹਗੁਰੂ ਹਦਰ ਜੁਗਹ ਜੁਗੋ, ਜੁਗ ਜੁਗਹ ਜੁਗੋ; ਸਿ ਪ੍ੀੜੀ ਗੁਰੂ. ਚਲੰਿੀ॥ ਜੁਦਗ ਜੁਦਗ ਪ੍ੀੜੀ ਚਲੈ ਸਦਤ੍ਗੁਰ
ਕੀ; ਦਜਨੀ ਗੁਰਮੁਦਖ ਨਾਮੁ ਦਧਆਇਆ॥ ਜੁਿੱ ਗੋ ਜੁਿੱ ਗ ਅਟਿੱ ਲ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ (ਕੇ) ਿੇ ਸਿੱ ਚੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ
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ਦਨਰਦ ਕਾਰੀ ਦਨਰੰ ਕਾਰੀ ਧੀਰਜਧਾਰੀ ਚਰਨ ਸਰਨ ਦ ਿੱ ਚ ਆਦਗਆਕਾਰੀ ਿਾਸੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਰਦਹੰ ਿੀ ਹੈ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਕੋਦਟ
ਮਾਇਆ; ਜਾ ਕੈ ਸੇ ਕਾਇ॥
ਕਹੁ ਜਨ; ਕਾ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤ੍ਾ ਕੇ॥੩॥ (ਕਹੁ) ਿਸੋ ਹੇ ਗੁਰਮੁਦਖ (ਜਨ) ਦਪ੍ਆਦਰਓ! (ਤ੍ਾ) ਦਤ੍ਨਹਾਂ ਅਨਤ੍ ਕਲਾ ਾਨ,
ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ, ਇਕੁ ਿਾਤ੍ਾ;

ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ (ਕੇ) ਿੇ ਘਰ (ਕਾ) ਕੀ ਨਾਹੀ ਹੈ? ਭਾ

ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਹੈ, ਚਾਰ

ਪ੍ਿਾਰਥ, ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨ ਆਦਿ। ਯਥਾ:- ਸਾਚੇ ਸਾਦਹਬ੍ਾ; ਦਕਆ ਨਾਹੀ. ਘਦਰ ਤ੍ੇਰੈ॥ ਘਦਰ ਤ੍ ਤ੍ੇਰੈ. ਸਭੁ ਦਕਛੁ ਹੈ; ਦਜਸੁ
ਿੇਦਹ ਸੁ ਪ੍ਾ ਏ॥ ਸਿਾ ਦਸਫਦਤ੍ ਸਲਾਹ ਤ੍ੇਰੀ; ਨਾਮੁ ਮਦਨ ਸਾ ਏ॥ ਨਾਮੁ ਦਜਨ ਕੈ ਮਦਨ ਦਸਆ; ਾਜੇ ਸਬ੍ਿ ਘਨੇਰੇ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ. ਸਚੇ ਸਾਦਹਬ੍; ਦਕਆ ਨਾਹੀ. ਘਦਰ ਤ੍ੇਰੈ॥੩॥ ਤ੍ਥਾ:- ਨਾਨਕ. ਤ੍ੋਦਟ ਨ ਆ ਈ; ਤ੍ੇਰੇ ਜੁਗਹ ਜੁਗਹ
ਭੰ ਡਾਰ॥੭॥੧॥
ਸਭੁ ਕੋਊ ਕਹੈ; ਜਾਸੁ ਕੀ ਬ੍ਾਤ੍ਾ॥ ਸਭੁ (ਕੋਊ) ਕੋਈ ਦਨਰਮਲ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ (ਕੀ) ਿੀਆਂ (ਜਾਸੁ) ਜਸ,

ਦਡਆਈਆਂ, ਗੁਣਾਂ ਿੀਆਂ (ਬ੍ਾਤ੍ਾ) ਗਿੱ ਲਾਂ (ਕਹੈ) ਕਦਹੰ ਿਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਬ੍ਦਲਓ ਚਰਾਗੁ ਅੰ ਧਾਰ ਮਦਹ; ਸਭ ਕਦਲ ਉਧਰੀ.
ਇਕ ਨਾਮ ਧਰਮ॥ ਪ੍ਰਗਟੁ ਸਗਲ ਹਦਰ ਭ ਨ ਮਦਹ; ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ. ਗੁਰ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ॥੯॥) ਖੰ ਡ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡ ਬ੍ੇਅੰਤ੍;
ਉਧਾਰਣਹਾਦਰਆ॥ ਤ੍ੇਰੀ ਸੋਭਾ ਤ੍ੁਧੁ; ਸਚੇ ਮੇਰੇ ਦਪ੍ਆਦਰਆ॥੧੨॥ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡਾਂ ਧਰਤ੍ੀਆਂ ਹ ਾ ਾਂ ਪ੍ਾਣੀਆਂ, ਫ਼ੁਿੱ ਲਾਂ
ਪ੍ਿੱ ਦਤ੍ਆਂ

ਾਲੀਆਂ ਬ੍ਨਸਪ੍ਤ੍ੀਆਂ, ਸੰ ਤ੍ਾਂ ਭਗਤ੍ਾਂ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਿੇ ਦਤ੍ਆਂ ਅ ਤ੍ਾਰਾਂ ਿੈਂਤ੍ਾਂ ਦਰਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ, ਸੂਰਜਾਂ

ਚੰ ਿਰਦਮਆਂ ਦਬ੍ਜਲੀਆਂ ਅਗਨੀਆਂ ਦਟਦਟਆਦਣਆਂ ਤ੍ਾਰੇ ਮੰ ਡਲਾਂ ਅਤ੍ੇ ਇਨੑਾਂ ਿੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਕਰਨਾਂ ਅਤ੍ੇ ਇਨੑਾਂ ਿੀ
ਸੁੰ ਿਰਤ੍ਾਈ ਸਮੇਤ੍, ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡਾਂ ਿੇ ਪ੍ਸਾਰੇ, ਆਪ੍ਣੇ ਸਰਗੁਨ ਸਰੂਪ੍ ਜੀ ਦ ਚ

ਸ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਆਸਰੇ

ਦਟਕਾਅ ਕੇ, ਇਸ ਸਰਗੁਨ ਸਰੂਪ੍ ਜੀ ਸਮੇਤ੍, ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਸਾਚਾ; ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ॥ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਿੇ ਅੰ ਿਰ ਬ੍ਾਹਰ
ਹਰ ਸਮੇਂ ਭਰਪ੍ੂਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦਨਰਗੁਨ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਪ੍ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੰ ਨ
ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਧੰ ਨ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮੁ ਬ੍ੋਲੈ;
ਰਾਮਾ ਬ੍ੋਲੈ॥ ਰਾਮ ਦਬ੍ਨਾ; ਕੋ ਬ੍ੋਲੈ ਰੇ॥) ਚਾਦਤ੍ਰਕ ਮੋਰ ਬ੍ੋਲਤ੍ ਦਿਨੁ ਰਾਤ੍ੀ; ਸੁਦਨ ਘਦਨਹਰ ਕੀ ਘੋਰ॥੨॥ ਜੋ ਬ੍ੋਲਤ੍ ਹੈ.
ਦਮਰਗ ਮੀਨ ਪ੍ੰ ਖੇਰੂ; ਸੁ ਦਬ੍ਨੁ ਹਦਰ. ਜਾਪ੍ਤ੍ ਹੈ ਨਹੀ ਹੋਰ॥) ਦਜਹਬ੍ਾ ਏਕ; ਉਸਤ੍ਦਤ੍ ਅਨੇਕ॥ ਸਦਤ੍ ਪ੍ੁਰਖ; ਪ੍ੂਰਨ ਦਬ੍ਬ੍ੇਕ॥
(ਸੰ ਮਰਿੱ ਥੁ;) ਸੋ ਸੰ ਮਰਥੁ; ਦਨਜ ਪ੍ਦਤ੍ ਹੈ ਿਾਤ੍ਾ॥੪॥ (ਸੋ) ਉਹ ਸੰ ਮਰਥੁ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡ ਿੀ ਰਚਨਾ ਰਚਣ
ਪ੍ਾਲਣ ਸੰ ਭਾਲਣ

ਾਲੇ ਹਨ।

ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਿਾ (ਦਨਜ) ਅਪ੍ਣਾ ਆਪ੍ ਸਰੂਪ੍ (ਪ੍ਦਤ੍) ਪ੍ਤ੍ੀ ਪ੍ਰਮਾਤ੍ਮਾ ਜੀ (ਹੈ)

ਹਨ। ਯਥਾ:- ਹਦਰ ਮੇਰੋ ਦਪ੍ਰੁ; ਹਉ ਹਦਰ ਕੀ ਬ੍ਹੁਰੀਆ॥) ਠਾਕੁਰੁ ਏਕੁ; ਸਬ੍ਾਈ ਨਾਦਰ॥ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਿਾਰਥ, ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨ
ਪ੍ਿਾਰਥ, ਨਾਮ ਪ੍ਿਾਰਥ, ਮੁਕਤ੍ ਪ੍ਿਾਰਥ, ਿੂਧ ਪ੍ੂਤ੍ ਆਦਿ ਪ੍ਿਾਰਥਾਂ ਿੇ (ਿਾਤ੍ਾ) ਿਾਤ੍ੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਤ੍ੂ ਭੰ ਨਣ ਘੜਣ
ਸਮਰਥੁ ਿਾਤ੍ਾਰੁ ਹਦਹ; ਤ੍ੁਧੁ ਅਗੈ ਮੰ ਗਣ ਨੋ. ਹਥ ਜੋਦੜ ਖਲੀ ਸਭ ਹੋਈ॥ (ਖੰ ਡੀਂ,

ਰਭੰ ਡੀਂ, ਪ੍ਾਤ੍ਾਲੀਂ, ਪ੍ੁਰਈ,ਂ ਲੋ ਈ)ਂ
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ਤ੍ੁਧੁ ਜੇ ਡੁ ਿਾਤ੍ਾਰੁ. ਮੈ ਕੋਈ ਨਿਦਰ ਨ ਆ ਈ; ਤ੍ੁਧੁ. ਸਭਸੈ ਨੋ ਿਾਨੁ ਦਿਤ੍ਾ; ਖੰ ਡੀ

ਰਭੰ ਡੀ ਪ੍ਾਤ੍ਾਲੀ ਪ੍ੁਰਈ ਸਭ

ਲੋ ਈ॥੩॥
ਕਹੈ ਕਬ੍ੀਰੁ; ਪ੍ੂਰਨ ਜਗ ਸੋਈ॥ ਜਾ ਕੇ ਦਹਰਿੈ; ਅ ਰੁ. ਨ ਹੋਈ॥੫॥੩੮॥ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਾਦਹਗੁਰੂ ਪ੍ੂਰਨ ਭਗਤ੍
ਕਬ੍ੀਰੁ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ (ਕਹੈ) ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- ਇਸ ਜਗ ਦ ਿੱ ਚ (ਸੋਈ) ਓਹੀ ਗੁਰਮੁਦਖ ਪ੍ੂਰਨ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਸਰੂਪ੍
ਹਨ। (ਜਾ) ਦਜਨਹਾਂ (ਕੇ) ਿੇ ਦਹਰਿੈ ਅੰ ਿਰ ਪ੍ਤ੍ੀ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਤ੍ੋਂ ਦਬ੍ਨਾ (ਅ ਰੁ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਨ (ਹੋਈ)

ਹੋ ੇ। ਧੰ ਨ ਧੰ ਨ ਧੰ ਨ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਿੀ ਗੁਰਮੁਦਖ ਭਾਈ ਮਤ੍ੀਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਅਤ੍ੇ ਭਾਈ
ਸਤ੍ੀਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਦਜਨਹਾਂ ਿੇ ਦਰਿੇ, ਰੋਮ ਰੋਮ ’ਚ ਪ੍ੂਰਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਸਿੇ ਹਨ।

53. ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫॥ ਡੇ ਡੇ ਰਾਜਨ ਅਰੁ ਭੂਮਨ; ਤ੍ਾ ਕੀ ਦਤ੍ਰਸਨ. ਨ ਬ੍ੂਝੀ॥ ਪ੍ੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ
ਜੀ ਪ੍ੈਿਾ ਕਰਨ ਾਲੇ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਅਰਜਨਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਸਰਬ੍ਿੱ ਤ੍ ਿੇ ਭਲੇ ਦਹਿੱ ਤ੍, ਜੇਠ ਿੀ ਗਰਮੀ ’ਚ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ
ਿੇ ਘੋਰ ਦਭਆਨਕ ਅਦਤ੍ਆਚਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤ੍ੋਂ, ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਨਰਲੇ ਪ੍ ਅ ਸਥਾ ਦ ਚ ਤ੍ਿੱ ਤ੍ੀ ਤ੍ ੀ ’ਤ੍ੇ ਖੜ ੑ ਰਹੇ
ਹਨ। ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਦਕਰਪ੍ਾਲ ਪ੍ਰਭ; ਧੰ ਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ (੫) ਪ੍ੰ ਜ ੇਂ (ਮਹਲਾ) ਸਰੂਪ੍, ਧਰਦਨ
ਗਗਨ ਨ

ਖੰ ਡ ਮਦਹ; ਜੋਦਤ੍ ਸਵਰੂਪ੍ੀ ਰਦਹਓ ਭਦਰ॥ ਭਦਨ ਮਥੁਰਾ. ਕਛੁ ਭੇਿੁ ਨਹੀ; ਗੁਰੁ ਅਰਜੁਨੁ ਪ੍ਰਤ੍ਖ ਹਦਰ॥

ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨਿੇ

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦ ਿੱ ਚ ਦ ਕਾਰਾਂ ਿੇ ਦਤ੍ਆਗ ਿਾ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚਾ ਗੁਰਮੁਦਖ

ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਫ਼ੁਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ:ਡੇ ਡੇ ਰਾਜਨ ਅਰੁ ਭੂਮਨ; ਤ੍ਾ ਕੀ ਦਤ੍ਰਸਨ. ਨ ਬ੍ੂਝੀ॥ ਡੇ ਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੰ ਕਾਰੀ ਬ੍ਾਬ੍ਰ ਜੈਸੇ ਰਾਜਨ (ਅਰੁ) ਅਤ੍ੇ
(ਭੂਮਨ) ਜਾਗੀਰਿਾਰ (ਤ੍ਾ) ਦਤ੍ਨਹਾਂ ਿੀ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਭੋਗਣ (ਕੀ) ਿੀ (ਦਤ੍ਰਸਨ) ਦਤ੍ਰਸ਼ਨਾ (ਨ) ਨਹੀਂ ਬ੍ੂਝੀ।
ਲਪ੍ਦਟ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਰੰ ਗ ਮਾਤ੍ੇ; ਲੋ ਚਨ. ਕਛੂ ਨ ਸੂਝੀ॥੧॥ ਅਦਗਆਨੀ ਮਾਇਆ ਿੇ (ਰੰ ਗ) ਅਨੰਿ ਦ ਿੱ ਚ (ਮਾਤ੍ੇ)
ਮਸਤ੍, ਦਿਨ ਰਾਤ੍ ਦ ਦਸ਼ਆਂ ਦ ਿੱ ਚ (ਲਪ੍ਦਟ) ਖਿੱ ਚਤ੍ ਰਹੇ। ਦ ਕਾਰ ਭੋਗ ਕੇ (ਲੋ ਚਨ) ਅਿੱ ਖਾਂ ’ਚ (ਕਛੂ) ਕੁਿੱ ਝ (ਨ) ਨਹੀਂ
(ਸੂਝੀ) ਸੁਦਝਆ ਭਾ ਅੰ ਧੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਨ ਬ੍ੁਿੱ ਧ ਰੂਪ੍ੀ (ਲੋ ਚਨ) ਅਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਲੋ ਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਿਾ (ਕਛੂ) ਕੁਿੱ ਝ ਭੀ ਦਗਆਨ (ਨ)
ਨਹੀਂ (ਸੂਝੀ) ਸੁਦਝਆ। ਮਾਇਆ ਦ ਿੱ ਚ ਗਰਸੇ, ੈਰਾਗ ਦ

ੇਕ ਰੂਪ੍ ਅਿੱ ਖਾਂ ਰਦਹਤ੍ ਅੰ ਨੑੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਨਾਸ ੰ ਤ੍ ਿੁਨੀਆਂ

ਨੂੰ ਸਿੱ ਚ ਮੰ ਦਨਆ।
ਦਬ੍ਦਖਆ ਮਦਹ; ਦਕਨ ਹੀ. ਦਤ੍ਰਪ੍ਦਤ੍ ਨ ਪ੍ਾਈ॥ (ਦਬ੍ਦਖਆ) ਜ਼ਦਹਰ ਦ ਕਾਰਾਂ (ਮਦਹ) ਦ ਿੱ ਚ (ਦਕਨ) ਦਕਸੇ ਨੇ (ਹੀ) ਭੀ
(ਦਤ੍ਰਪ੍ਦਤ੍) ਦਤ੍ਰਪ੍ਤ੍ੀ (ਨ) ਨਹੀਂ ਪ੍ਾਈ। ਯਥਾ:- ਕੇਤ੍ੇ; ਖਦਪ੍ ਤ੍ੁਟਦਹ ੇਕਾਰ॥
ਦਜਉ ਪ੍ਾ ਕੁ. ਈਧਦਨ ਨਹੀ ਧਰਾਪ੍ੈ; ਦਬ੍ਨੁ ਹਦਰ. ਕਹਾ ਅਘਾਈ॥ਰਹਾਉ॥ (ਦਜਉ) ਦਜ ੇਂ (ਪ੍ਾ ਕੁ) ਅਿੱ ਗ (ਈਧਦਨ)
ਲਿੱਕੜਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀ (ਧਰਾਪ੍ੈ) ਰਿੱ ਜਿੀ। ਦਤ੍ ੇਂ ਮਨਮੁਖ (ਹਦਰ) ਸਿੱ ਚੇ ਦਨਰਮਲ ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿੇ ਸਿੱ ਚੇ ਸੁਿੱ ਚੇ
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ਉੱਚੇ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਦਨਰੰ ਕਾਰ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜੀ, ਾਦਹਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜੀ ਜਪ੍ੇ (ਦਬ੍ਨੁ) ਦਬ੍ਨਾ (ਕਹਾ) ਦਕ ੇਂ (ਅਘਾਈ)
ਰਿੱ ਜੇਗਾ? ਜਾਹਰ ਪ੍ੀਰ ਜਗਤ੍ੁ ਗੁਰੁ ਬ੍ਾਬ੍ਾ॥੩॥ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਜੋ
ਹੁਣ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡਾਂ ਨੂੰ, ਅਪ੍ਨੇ ਦਨਰਗੁਨ ਸਰੂਪ੍ ਜੀ ਿੁਆਰਾ, ਰਚ ਅਤ੍ੇ ਲੈ ਅ ਕਰਦਿਆਂ ਦਨਰਲੇ ਪ੍ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਓਪ੍ਦਤ੍
ਪ੍ਰਲਉ; ਦਖਨ ਮਦਹ ਕਰਤ੍ਾ॥ ਆਦਪ੍ ਅਲੇ ਪ੍ਾ; ਦਨਰਗੁਨੁ ਰਹਤ੍ਾ॥ ਕਲਜੁਿੱ ਗੀ ਜੀ ਾਂ ਿੀ ਦਤ੍ਰਪ੍ਤ੍ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰ ਦਮਰਤ੍
ਸੀਤ੍ਲ ਦਨਰਮਲ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜੀ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਿੇ ਹਨ, ਦ ਕਾਰਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿੱ ਚੇ ਗੁਰਮਦਤ੍ ਿੇ ਮਾਰਗ ’ਤ੍ੇ ਲਾ ਕੇ
ਗੁਰਸਬ੍ਿ ਰੂਪ੍ੀ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਿੇ ਭੁਿੱ ਦਖਆਂ ਨੂੰ ਦਤ੍ਰਪ੍ਤ੍ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਲੰਗਰੁ ਚਲੈ ਗੁਰਸਬ੍ਦਿ
ਹਦਰ; ਤ੍ੋਦਟ ਨ ਆ ੀ ਖਟੀਐ॥
ਦਿਨੁ ਦਿਨੁ ਕਰਤ੍ ਭੋਜਨ ਬ੍ਹੁ ਦਬ੍ੰ ਜਨ; ਤ੍ਾ ਕੀ. ਦਮਟੈ ਨ ਭੂਖਾ॥ (ਦਿਨੁ ਦਿਨੁ) ਦਨਿੱਤ੍ ਦਨਿੱਤ੍ ਦਜਹੜੇ ਮਨਮੁਖ (ਬ੍ਹੁ)
ਬ੍ਹੁਤ੍ੇ ਰੰ ਗਾਂ ਰੰ ਗਾਂ ਿੇ (ਦਬ੍ੰ ਜਨ) ਸੁਆਿਲੇ ਤ੍ਲ਼ੇ ਦਮਿੱ ਠੇ ਸਲੂਣੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ (ਕਰਤ੍) ਕਰਿੇ ਹਨ। (ਤ੍ਾ) ਦਤ੍ਨੑਾਂ (ਕੀ) ਿੀ
ਨੑਾਨੑਾਂ ਤ੍ਰਾਂ ੑ ਿੇ ਪ੍ਿਾਰਥ ਛਕਣ ਿੀ (ਭੂਖਾ) ਭੁਿੱ ਖ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਦਮਟੈ) ਦਮਟਿੀ। ਯਥਾ:- ਦਜਤ੍ਨੀ ਭੂਖ. ਅਨ ਰਸ ਸਾਿ ਹੈ;
ਦਤ੍ਤ੍ਨੀ ਭੂਖ. ਦਫਦਰ ਲਾਗੈ॥ ਦਜਸੁ ਹਦਰ ਆਦਪ੍ ਦਕਰਪ੍ਾ ਕਰੇ; ਸੋ ੇਚੇ ਦਸਰੁ. ਗੁਰ ਆਗੈ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ. ਹਦਰ ਰਦਸ ਦਤ੍ਰਪ੍ਦਤ੍ਆ;
ਦਫਦਰ. ਭੂਖ ਨ ਲਾਗੈ॥੪॥੪॥੧੦॥੪੮॥
ਪ੍ਰੇਮ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ:- ਇ ੇਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਿੀ ਪ੍ਿਾਰਥਾਕਾਰ ਦਬ੍ਰਤ੍ੀ ਕੇ ਲ ਖਾਣ ਪ੍ੀਣ ਤ੍ਿੱ ਕ ਹੀ ਸੀਮਤ੍ ਰਦਹੰ ਿੀ ਹੈ। ਪ੍ੂਰਨ ਗੁਰੂ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨ ੇਚ ਕੇ, ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਦਬ੍ਰਤ੍ੀ ਬ੍ਣਾ ਕੇ, ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਸੇ ਾ ਦਸਮਰਨ ਦ ਿੱ ਚ ਲੀਣ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍
ਜੀ ਿਾ ਬ੍ਖ਼ਦਸ਼ਆ ਨਾਮ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਕਰਕੇ ਦਤ੍ਰਪ੍ਤ੍ੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਾਉਂਿੇ। ਦਜਨੑਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਦ ਸ਼ੇ ਰਸ ਦਤ੍ਆਗੇ ਹਨ,
ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਰਸ ਮਾਣਿੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਅ ਦਰ ਸਾਿ ਚਦਖ ਸਗਲੇ ਿੇਖੇ; ਮਨ. ਹਦਰ ਰਸੁ ਸਭ ਤ੍ੇ ਮੀਠਾ
ਜੀਉ॥੧॥) ਦਜਦਨ ਹਦਰ ਰਸੁ ਪ੍ਾਇਆ; ਸੋ ਦਤ੍ਰਪ੍ਦਤ੍ ਅਘਾਨਾ॥ ਦਜਦਨ ਹਦਰ ਸਾਿੁ ਪ੍ਾਇਆ; ਸੋ ਨਾਦਹ ਡੁਲਾਨਾ॥
ਉਿਮੁ ਕਰੈ ਸੁਆਨ ਕੀ ਦਨਆਈ; ਚਾਰੇ ਕੁੰ ਟਾ ਘੋਖਾ॥੨॥ ਹਲ਼ਕੇ (ਸੁਆਨ) ਕੁਿੱ ਤ੍ੇ (ਕੀ) ਿੀ ਦਨਆਈ ਮਨਮੁਖ ਲੋ ਭ ’ਚ
ਪ੍ਿਾਰਥਾਂ, ਦ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ੍ ਉਿਮੁ (ਕਰੈ) ਕਰਿਾ, ਚਾਰੇ (ਕੁੰ ਟਾ) ਦਿਸਾਂ ਦ ਿੱ ਚ ਪ੍ਿਾਰਥਾਂ, ਦ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ (ਘੋਖਾ)
ਖੋਜਿਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਲੋ ਭ ਲਹਦਰ ਸਭੁ ਸੁਆਨੁ ਹਲਕੁ ਹੈ; ਹਲਦਕਓ ਸਭਦਹ ਦਬ੍ਗਾਰੇ॥
ਕਾਮ ੰ ਤ੍ ਕਾਮੀ ਬ੍ਹੁ ਨਾਰੀ; ਪ੍ਰ ਦਗਰਹ ਜੋਹ. ਨ ਚੂਕੈ॥ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁਿੱ ਲ ਕੇ ਮਨਮੁਖ
(ਕਾਮ ੰ ਤ੍) ਕਾਮ ਾਲਾ ਕਾਮੀ ਹੋ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਭੋਗਣ ਿੀ ਇਿੱ ਛਾ ਕਰਕੇ (ਬ੍ਹੁ) ਬ੍ਹੁਤ੍ੀਆਂ (ਨਾਰੀ) ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨਾਲ
ਕੁਸੰਗ ਕਰਿਾ, ਰਿੱ ਜਿਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੇ ਭੀ ਪ੍ਰ ਦਗਰਹ ਿੱ ਲ (ਜੋਹ) ਿੇਖਣੋ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਚੂਕੈ) ਹਟਿਾ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਰੇ ਨਰ;
ਕਾਇ ਪ੍ਰ ਦਗਰਦਹ ਜਾਇ॥ ਕੁਚਲ ਕਠੋਰ ਕਾਦਮ ਗਰਧਬ੍; ਤ੍ੁਮ. ਨਹੀ ਸੁਦਨਓ ਧਰਮਰਾਇ॥) ਜੇ ਲਖ ਇਸਤ੍ਰੀਆ ਭੋਗ
ਕਰਦਹ; ਨ ਖੰ ਡ ਰਾਜੁ ਕਮਾਦਹ॥ ਦਬ੍ਨੁ ਸਤ੍ਗੁਰ, ਸੁਖੁ ਨ ਪ੍ਾ ਈ; ਦਫਦਰ ਦਫਦਰ ਜੋਨੀ ਪ੍ਾਦਹ॥) ਸੁੰ ਿਰ ਸੇਜ ਅਨੇਕ ਸੁਖ;
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ਰਸ ਭੋਗਣ ਪ੍ੂਰੇ॥ ਦਗਰਹ ਸੋਇਨ ਚੰ ਿਨ ਸੁਗੰਧ; ਲਾਇ ਮੋਤ੍ੀ ਹੀਰੇ॥ ਮਨ ਇਛੇ ਸੁਖ ਮਾਣਿਾ; ਦਕਛੁ ਨਾਦਹ ਦ ਸੂਰੇ॥ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ.
ਦਚਦਤ੍ ਨ ਆ ਈ; ਦ ਸਟਾ ਕੇ ਕੀਰੇ॥ ਦਬ੍ਨੁ ਹਦਰ ਨਾਮ. ਨ ਸਾਂਦਤ੍ ਹੋਇ; ਦਕਤ੍ੁ ਦਬ੍ਦਧ ਮਨੁ ਧੀਰੇ॥
ਦਿਨ ਪ੍ਰਦਤ੍ ਕਰੈ. ਕਰੈ ਪ੍ਛੁਤ੍ਾਪ੍ੈ; ਸੋਗ ਲੋ ਭ ਮਦਹ ਸੂਕੈ॥੩॥ ਦਸਮਰਨ ਹੀਣ ਮਨਮੁਖ (ਦਿਨ ਪ੍ਰਦਤ੍) ਹਰ ਰੋਜ ਦ ਕਾਰ
ਭੋਗਣਾ (ਕਰੈ) ਕਰਿਾ ਹੈ। ਏਡਜ਼ ਆਦਿ ਦਬ੍ਮਾਰੀਆਂ ਲਿੱਗਣ ਤ੍ੋਂ ਅਤ੍ੇ ਜਮ ਕਾ ਡੰ ਡੁ. ਮੂੰ ਡ ਮਦਹ ਲਾਗੈ; ਾਲੀ ਹਾਲਤ੍ ਹੋਣ
ਤ੍ੋਂ ਮਨਮੁਖ ਬ੍ਹੁਤ੍ (ਪ੍ਛੁਤ੍ਾਪ੍ੈ) ਪ੍ਸ਼ਚਾਤ੍ਾਪ੍ (ਕਰੈ) ਕਰਿਾ ਹੈ। ਸੋਗ ਤ੍ੇ ਲੋ ਭ (ਮਦਹ) ’ਚ ਮਨਮੁਖ (ਸੂਕੈ) ਸੁਿੱ ਕ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।
ਯਥਾ:- ਜਨਮੰ ਤ੍ ਮਰਣੰ ; ਹਰਖੰ ਤ੍ ਸੋਗੰ; ਭੋਗੰ ਤ੍ ਰੋਗੰ॥ ਹੇ ਮਨਾ! ਤ੍ੂੰ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਦਨਰਮਲ
ਸਿੱ ਚਾ ਸੁਿੱ ਚਾ ਉੱਚਾ ਸਰੇਸ਼ਟ ਦਸਿੱ ਖੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਦ ਕਾਰਾਂ ਦ ਿੱ ਚ ਰੁਿੱ ਝ ਦਗਆ। ਨਾਮ ਿੇ ਆਸਰੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਰਿੱ ਥ ਾਦਹਗੁਰੂ
ਜੀ ਨੇ ਮਾਤ੍ਾ ਜੀ ਿੇ ਉਿਰ ਦ ਿੱ ਚ ਤ੍ੇਰੀ ਰਿੱ ਦਖਆ ਕੀਤ੍ੀ, ਤ੍ੈਨੰ ੂ ਰਕਤ੍ ਦਬ੍ੰ ਿ ਤ੍ੋਂ ਪ੍ੈਿਾ ਕਰਕੇ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ੀ ਕਰਨ
ਲਈ ਇਹ ਸੁੰ ਿਰ ਨਰ ਨਰਾਇਣੀ ਿੇਹ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੀ। ਪ੍ਰ ਤ੍ੂੰ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਿੀ ਪ੍ੰ ਡ ਦਸਰ ਤ੍ੇ ਚੁਿੱ ਕ ਕੇ ਦ ਕਾਰਾਂ ਿੇ ਰਸਤ੍ੇ ਤ੍ੁਰ ਦਪ੍ਆ,
ਦਜਥੇ ਤ੍ੈਨੰ ੂ ਤ੍ਿੱ ਤ੍ੇ ਥੰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ। ਯਥਾ:- ਦਬ੍ਸਾਦਰ ਹਦਰ ਜੀਉ. ਦਬ੍ਖੈ ਭੋਗਦਹ; ਤ੍ਪ੍ਤ੍ ਥੰ ਮ. ਗਦਲ ਲਾਇ॥੧॥)
ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ. ਰਾ ਦਣ ਜਾਦਹ; ਸੇਈ ਤ੍ਾਲਾਜੀਅਦਹ॥
ਹਦਰ ਹਦਰ ਨਾਮੁ ਅਪ੍ਾਰ ਅਮੋਲਾ; ਅੰ ਦਮਰਤ੍ੁ ਏਕੁ ਦਨਧਾਨਾ॥ ਸੂਖੁ ਸਹਜੁ ਆਨੰਿੁ ਸੰ ਤ੍ਨ ਕੈ; ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤ੍ੇ ਜਾਨਾ॥੪॥੬॥
(ਨਾਨਕ) ਮਹਿੱ ਲਾ ਪ੍ੰ ਜ ਾਂ ਜੀ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- ਿਾਸਨਿਾਸ ਗਰੀਬ੍ ਨੇ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਧੰ ਨ
ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ (ਤ੍ੇ) ਤ੍ੋਂ ਇਹ (ਜਾਨਾ) ਜਾਦਨਆ ਹੈ। ਦਕ (ਹਦਰ) ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ
ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ (ਹਦਰ) ਧੰ ਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕਿੇ ; ਗੋਦ ੰ ਿ ਰੂਪ੍॥੮॥੧॥ ਜੀ ਿੇ (ਅਪ੍ਾਰ) ਪ੍ਾਰਾ ਾਰ ਤ੍ੋਂ ਰਦਹਤ੍
(ਅਮੋਲਾ) ਅਮੋਲਕ ਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ, ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ੁ ਿਾ (ਦਨਧਾਨਾ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਸਾਈ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲੁ; ਕੀਮ ਨ ਕੋਈ
ਜਾਣਿੋ॥) ਬ੍ਹੁ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬ੍ਹੁ ਦਸਦਮਰਤ੍ੀ; ਪ੍ੇਖੇ ਸਰਬ੍ ਢਢੋਦਲ॥ ਪ੍ੂਜਦਸ ਨਾਹੀ. ਹਦਰ ਹਰੇ; ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ॥ ਜੋ (ਸੰ ਤ੍ਨ)
ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ (ਕੈ) ਿੇ ਪ੍ਾਸ (ਸੂਖੁ) ਸੁਖ, (ਸਹਜੁ) ਸ਼ਾਂਤ੍ੀ, ਧੀਰਜ, ਸੰ ਤ੍ੋਖ, ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨ ਅਦਬ੍ਨਾਸੀ
ਸਹਜੁ ਅ ਸਥਾ ਿਾ ਆਨੰਿੁ ਨਾਮ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜੀ।

54. ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫॥ ਦਚਤ੍ ਤ੍ ਪ੍ਾਪ੍; ਨ ਆਲਕੁ ਆ ੈ॥ ਭੈਰਉ ਰਾਗ ਦ ਿੱ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ
ਿੇ (੫) ਪ੍ੰ ਜ ੇਂ (ਮਹਲਾ) ਸਰੂਪ੍, ਧਰਦਨ ਗਗਨ ਨ

ਖੰ ਡ ਮਦਹ; ਜੋਦਤ੍ ਸਵਰੂਪ੍ੀ ਰਦਹਓ ਭਦਰ॥ ਭਦਨ ਮਥੁਰਾ. ਕਛੁ ਭੇਿੁ

ਨਹੀ; ਗੁਰੁ ਅਰਜੁਨੁ ਪ੍ਰਤ੍ਖ ਹਦਰ॥ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਧੰ ਨ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨਿੇ

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ

ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:ਦਚਤ੍ ਤ੍ ਪ੍ਾਪ੍; ਨ ਆਲਕੁ ਆ ੈ॥ (ਭਜਤ੍ ਪ੍ੋਲਾ) ਬ੍ੇਸੁਆ ਭਜਤ੍; ਦਕਛੁ ਨਹ ਸਰਮਾ ੈ॥ ਮਨਮੁਖ ਦਿਨ ਰਾਤ੍ ਪ੍ਾਪ੍
(ਦਚਤ੍ ਤ੍) ਦਚਤ੍ ਿਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ (ਆਲਕੁ) ਆਲਸ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਆ ੈ) ਆਉਂਿਾ। ਯਥਾ:- ਪ੍ਾਪ੍ ਕਰਤ੍. ਸੁਕਦਚਓ ਨਹੀ;
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ਨਹ ਗਰਬ੍ੁ ਦਨ ਾਦਰਓ॥) ਸਲੋ ਕੁ ਮਃ ੫॥ ਚੰ ਦਗਆੲਂੋੀ ਆਲਕੁ ਕਰੇ; ਬ੍ੁਦਰਆੲਂੋੀ ਹੋਇ ਸੇਰੁ॥ ਨਾਨਕ. ਅਜੁ ਕਦਲ
ਆ ਸੀ; ਗਾਫਲ ਫਾਹੀ ਪ੍ੇਰੁ॥੧॥ ਮਨਮੁਖ (ਬ੍ੇਸੁਆ) ੇਸ ਾ ਨਾਲ (ਭਜਤ੍) ਭੋਗ ਕਰਿਾ (ਦਕਛੁ) ਥੋੜਾ ਭੀ (ਸਰਮਾ ੈ)
ਸ਼ਰਮਾਉਂਿਾ (ਨਹ) ਨਹੀਂ ਜੀ।
ਸਾਰੋ ਦਿਨਸੁ ਮਜੂਰੀ ਕਰੈ॥ (ਸਾਰੋ) ਸਾਰਾ (ਦਿਨਸੁ) ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਇਕਿੱ ਠੀ ਕਰਨ ਲਈ (ਮਜੂਰੀ) ਮਸ਼ਿੱ ਕਤ੍ (ਕਰੈ)
ਕਰਿਾ ਹੈ।
ੇਲਾ ਪ੍ੋਲਾ। ਬ੍ਿੱ ਜਰ- ਹਦਰ ਦਸਮਰਨ ਕੀ ੇਲਾ; ਬ੍ਜਰ ਦਸਦਰ ਪ੍ਰੈ॥੧॥ (ਹਦਰ) ਹਰੀ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਦਸਮਰਨ ਕਰਨ
(ਕੀ) ਿੀ ੇਲਾ ਮਨਮੁਖ ਿੇ ਦਸਦਰ ’ਤ੍ੇ ਨੀਂਿ, ਆਲਸ ਰੂਪ੍ੀ (ਬ੍ਜਰ) ਪ੍ਿੱ ਥਰ ਆ ਕੇ (ਪ੍ਰੈ) ਪ੍ੈ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਬ੍ੁਰੇ ਕਾਮ
ਕਉ; ਊਦਠ ਖਲੋ ਇਆ॥ ਨਾਮ ਕੀ ਬ੍ੇਲਾ; ਪ੍ੈ ਪ੍ੈ ਸੋਇਆ॥੧॥ ਅਉਸਰੁ ਅਪ੍ਨਾ; ਬ੍ੂਝੈ ਨ. ਇਆਨਾ॥ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਰੰ ਦਗ
ਲਪ੍ਟਾਨਾ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
ਲਿੱਦਗ- ਮਾਇਆ ਲਦਗ; ਭੂਲੋ ਸੰ ਸਾਰੁ॥ ਗੁਰਮੁਦਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸੰ ਸਾਰੁ ਮਾਇਆ ਦ ਿੱ ਚ ਲਦਗ ਕੇ (ਭੂਲੋ)
ਭੁਿੱ ਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਭਰਦਮ ਭੁਲਾਣਾ ਅੰ ਧੁਲਾ; ਦਫਦਰ ਦਫਦਰ ਆ ੈ ਜਾਇ॥
ਆਦਪ੍ ਭੁਲਾਇਆ ਭੁਲਾ ਣਹਾਰੈ; ਰਾਦਚ ਰਦਹਆ ਦਬ੍ਰਥਾ ਦਬ੍ਉਹਾਰ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ ਅਪ੍ਣੇ ਮਨ ਨੂੰ (ਭੁਲਾ ਣਹਾਰੈ)
ਭੁਲੌਣ ਾਲੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ, ਾਦਹਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦਪ੍ ਭੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਕਤ੍ ਸੰ ਦਗ ਦ ਕਰਮ ਕਮਾਏ॥ ਅਨੁਸਾਰ
ਸਾਕਤ੍ ਿੇ ਕੁਸੰਗ ਦ ਿੱ ਚ ਦਬ੍ਰਥਾ ਮਾਇਕੀ ਭੈੜੇ (ਦਬ੍ਉਹਾਰ) ਕੰ ਮ ਦ ਿੱ ਚ, (ਰਾਦਚ) ਮਸਤ੍ ਹੋ ਰਦਹਆ ਹੈ ਜੀ। (ਰਹਾਉ)
ਦਬ੍ਸਰਾਮ ਿੇ ਕੇ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:ਪ੍ੇਖਤ੍; ਮਾਇਆ ਰੰ ਦਗ, ਦਬ੍ਹਾਇ॥ ਨਾਸ ੰ ਤ੍ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਿਾ (ਰੰ ਦਗ) ਤ੍ਮਾਸਾ (ਪ੍ੇਖਤ੍) ਿੇਖਦਿਆਂ ਮਨਮੁਖ ਿੀ
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਬ੍ਅਰਥ ਹੀ (ਦਬ੍ਹਾਇ) ਬ੍ਤ੍ੀਤ੍ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੜਬ੍ੜ ਕਰੈ; ਕਉਡੀ ਰੰ ਗੁ ਲਾਇ॥ (ਕਉਡੀ) ਮਾਇਆ ਨਾਲ (ਰੰ ਗੁ) ਪ੍ਰੇਮ (ਲਾਇ) ਲਾ ਕੇ, (ਗੜਬ੍ੜ) ਲੜਾਈ,
ਝਗੜਾ (ਕਰੈ) ਕਰਿਾ ਹੈ ਜੀ।
ਅੰ ਧ ਦਬ੍ਉਹਾਰ; ਬ੍ੰ ਧ ਮਨੁ ਧਾ ੈ॥ ਦ ਕਾਰਾਂ ’ਚ (ਅੰ ਧ) ਅੰ ਨੑੇ ਮਨਮੁਖ ਿਾ ਮਨੁ (ਬ੍ੰ ਧ) ਬ੍ੰ ਧਨ ਦ ਿੱ ਚ ਪ੍ਾਉਣ ਾਲੇ ਭੈੜੇ
(ਦਬ੍ਉਹਾਰ) ਦ ਹਾਰ ਨੂੰ (ਧਾ ੈ) ਿੌੜਿਾ ਹੈ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਮਾਇਆ ਕਾਰਦਨ ਧਾ ਹੀ; ਮੂਰਖ ਲੋ ਗ ਅਜਾਨ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ.
ਦਬ੍ਨੁ ਹਦਰ ਭਜਦਨ; ਦਬ੍ਰਥਾ ਜਨਮੁ ਦਸਰਾਨ॥੨੮॥
ਕਰਣੈਹਾਰੁ; ਨ ਜੀਅ ਮਦਹ ਆ ੈ॥੨॥ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡ ਿੀ ਰਚਨਾ (ਕਰਣੈਹਾਰੁ) ਰਚਣ ਾਲੇ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍
ਕਰਤ੍ਾਪ੍ੁਰਖੁ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਨਮੁਖ ਿੇ (ਜੀਅ) ਦਚਿੱ ਤ੍ (ਮਦਹ) ਦ ਿੱ ਚ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਆ ੈ) ਆਉਂਿੇ। ਯਥਾ:- ਦਨਰਭਉ

ਹੋਇਓ; ਭਇਆ ਦਨਹੰ ਗਾ॥ ਚੀਦਤ੍. ਨ ਆਇਓ; ਕਰਤ੍ਾ ਸੰ ਗਾ॥
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ਕਰਤ੍ ਕਰਤ੍; ਇ ਹੀ ਿੁਖੁ ਪ੍ਾਇਆ॥ (ਇ ) ਇ ੇਂ ਦਸਮਰਨ ਹੀਣ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਕੁਕਰਮ (ਕਰਤ੍ ਕਰਤ੍) ਕਰਦਿਆਂ
ਕਰਦਿਆਂ ਲੋ ਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦ ਿੱ ਚ ਿੁਖੁ ਹੀ ਪ੍ਾਇਆ ਹੈ ਜੀ।
ਪ੍ੂਰਨ ਹੋਤ੍ ਨ; ਕਾਰਜ ਮਾਇਆ॥ ਮਨਮੁਖ ਿੇ ਮਾਇਆ ਕਪ੍ਟ ਿੇ ਕਾਰਜ (ਪ੍ੂਰਨ) ਪ੍ੂਰੇ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਹੋਤ੍) ਹੁੰ ਿੇ।
ਯਥਾ:- ਕਦਰ ਕਦਰ ਥਾਕੇ; ਡੇ ਡੇਰੇ॥ ਦਕਨਹੀ ਨ ਕੀਏ; ਕਾਜ ਮਾਇਆ ਪ੍ੂਰੇ॥
ਕਾਦਮ ਕਰੋਦਧ ਲੋ ਦਭ ਮਨੁ ਲੀਨਾ॥ ਕਾਦਮ ਕਰੋਦਧ ਲੋ ਦਭ ਆਦਿ ਦ ਕਾਰਾਂ ਦ ਿੱ ਚ ਮਨੁ (ਲੀਨਾ) ਲੀਣ ਹੋ ਦਗਆ ਜੀ।
ਤ੍ੜਦਫ ਮੂਆ; ਦਜਉ ਜਲ ਦਬ੍ਨੁ ਮੀਨਾ॥੩॥ (ਦਜਉ) ਦਜ ੇਂ (ਮੀਨਾ) ਮਿੱ ਛੀ ਜਲ ਦਬ੍ਨੁ ਤ੍ੜਦਫ ਕੇ (ਮੂਆ) ਮਰਿੀ ਹੈ,
ਦਤ੍ ੇਂ ਦਸਮਰਨ ਹੀਣ ਮਨਮੁਖ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਏਡਜ਼ ਕੈਂਸਰ ਕਰੋਨਾ ਆਦਿ ਦਬ੍ਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਅੰ ਤ੍ ਨੂੰ ਤ੍ੜਦਫ ਤ੍ੜਦਫ
ਕੇ (ਮੂਆ) ਮਰ ਦਗਆ ਜੀ।
ਦਜਸ ਕੇ ਰਾਖੇ; ਹੋਇ ਹਦਰ ਆਦਪ੍॥ ਦਜਸ ਜੀ (ਕੇ) ਿੇ (ਹਦਰ) ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਾਦਹਗੁਰੂ ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ
ਜੀ ਆਦਪ੍ ਰਾਖੇ ਹੋਇ ਹਨ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਅਪ੍ਨੇ ਿਾਸ ਕਾ; ਸਿਾ ਰਖ ਾਲਾ॥ ਕਦਰ ਦਕਰਪ੍ਾ. ਅਪ੍ੁਨੇ ਕਦਰ ਰਾਖੇ; ਮਾਤ੍ ਦਪ੍ਤ੍ਾ
ਦਜਉ ਪ੍ਾਲਾ॥੧॥ਰਹਾਉ॥) ਮੇਰਾ ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ; ਰਖ ਾਲਾ ਹੋਆ॥ ਧਾਦਰ ਦਕਰਪ੍ਾ ਪ੍ਰਭ. ਹਾਥ ਿੇ ਰਾਦਖਆ; ਹਦਰ ਗੋਦ ਿੁ ਨ ਾ
ਦਨਰੋਆ॥
ਹਦਰ ਹਦਰ ਨਾਮੁ; ਸਿਾ ਜਪ੍ੁ ਜਾਦਪ੍॥ ਉਹ (ਹਦਰ) ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਜੀ (ਹਦਰ) ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਿੱ ਚੇ ਿਸ

ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿੇ ਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਨਾਮੁ ਿੇ ਜਾਦਪ੍ ਨੂੰ, ਸਿਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ (ਜਪ੍ੁ) ਜਪ੍ਿਾ ਹੈ।
ਸਾਧਸੰ ਦਗ; ਹਦਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ॥ ਨਾਨਕ ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ ਪ੍ੂਰਾ ਪ੍ਾਇਆ॥੪॥੧੫॥੨੮॥ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਧੰ ਨ

ਾਦਹਗੁਰੂ

ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ (ਨਾਨਕ) ਮਹਿੱ ਲਾ ਪ੍ੰ ਜ ਾਂ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- ਉਸ ਨੇ ਸਿੱ ਚੀ ਸਾਧਸੰ ਦਗ ਦ ਿੱ ਚ (ਹਦਰ) ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ (ਕੇ) ਿੇ ਸਿੱ ਚੇ ਦਨਰਮਲ (ਗੁਣ) ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਦਮਦਲ ਸੰ ਗਤ੍ੀ; ਗੁਨ ਗਾ ਨੋ॥) ਨੀਕੀ;
ਸਾਧਸੰ ਗਾਨੀ॥ਰਹਾਉ॥ ਪ੍ਹਰ ਮੂਰਤ੍ ਪ੍ਲ, ਗਾ ਤ੍ ਗਾ ਤ੍; ਗੋਦ ੰ ਿ ਗੋਦ ੰ ਿ

ਖਾਨੀ॥੧॥ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ (ਪ੍ੂਰਾ) ਪ੍ੂ ਰੇ

ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ ਜੀ (ਪ੍ਾਇਆ) ਪ੍ਾਏ ਹਨ।

55. ਘਰ ਕੀ ਨਾਦਰ; ਦਤ੍ਆਗੈ ਅੰ ਧਾ॥ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਧੰ ਨ ਸਰੋਮਣੀ ਭਗਤ੍ ਸਰੀ ਨਾਮਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਇਲਾਹੀ
ਸਿੱ ਚੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਅਸੰ ਖ ਸੁੰ ਿਰ ਅੰ ਬ੍ਰਾਂ ਦ ਿੱ ਚ, ਅਸੰ ਖ ਹੀ ਸੁੰ ਿਰ ਸੋਹਣੇ ਚੰ ਿਰਮੇਂ ਹੁਣ ਚੜੇ ਹੋ
ੑ ਏ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਕਈ ਕੋਦਟ;
ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖਤ੍ਰ॥ ਆਪ੍ ਜੀ ਅਪ੍ਨੇ ਦਨਰਗੁਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਿੁਆਰਾ, ਅਨੰਤ੍ ਚੰ ਿਰਦਮਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯਥਾ:- ਕੋਦਟ ਚੰ ਿਰਮੇ; ਕਰਦਹ ਚਰਾਕ॥ ਉਨੑਾਂ ਿਾ ਅਕਸ ਹੀਰੇ ਜ ਾਹਰਾਤ੍ਾਂ, ਲਾਲਾਂ ਉੱਤ੍ੇ ਪ੍ੈ ਦਰਹਾ ਹੈ। ਇਨੑਾਂ ਿੇ ਸਮੇਤ੍
ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡਾਂ ਿੇ ਪ੍ਸਾਰੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਰਗੁਨ ਸਰੂਪ੍ ਜੀ ਦ ਿੱ ਚ ਸਾ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਆਸਰੇ ਦਟਕਾਅ ਕੇ, ਇਸ ਸਰਗੁਨ
ਸਰੂਪ੍ ਜੀ ਸਮੇਤ੍, ਦਝਲਦਮਦਲ ਦਝਲਕੈ; ਚੰ ਿੁ ਨ ਤ੍ਾਰਾ॥ ਸੂਰਜ ਦਕਰਦਣ ਨ ਦਬ੍ਜੁਦਲ ਗੈਣਾਰਾ॥ ਅਕਥੀ ਕਥਉ. ਦਚਹਨੁ
108
WWW.GURSEVAK.COM

ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਤ੍ਵਪ੍ਰਸਾਦਿ॥

LEARN SHUDH GURBANI APP

ਨਹੀ ਕੋਈ; ਪ੍ੂਦਰ ਰਦਹਆ ਮਦਨ ਭਾਇਿਾ॥ ਾਦਹਗੁਰੂ ਦ ਸਮਾਿ ਦਨਰਗੁਨ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ, ਆਪ੍ਣੇ ਦਨਰਮਲ ਸਰਗੁਨ ਸਰੂਪ੍
ਪ੍ੂਰਨ ਭਗਤ੍ ਜੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਪ੍ਿੇ ਹਨ, ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਾਦਹਗੁਰੂ, ਸਰੋਮਣੀ ਭਗਤ੍
ਸਰੀ ਨਾਮਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਧੰ ਨ ਹਨ।
ਘਰ ਕੀ ਨਾਦਰ; ਦਤ੍ਆਗੈ ਅੰ ਧਾ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ੍ ਸਰੋਮਣੀ ਭਗਤ੍ ਸਰੀ ਨਾਮਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦਨਰੰ ਕਾਰ ਸਰੂਪ੍ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ
ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਕੇ, ਦ ਕਾਰ ਮੇਟ ਰਹੇ ਹਨ:- ਅੰ ਧਾ ਮਨਮੁਖ ਆਪ੍ਣੀ ਘਰ (ਕੀ) ਿੀ (ਨਾਦਰ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ (ਦਤ੍ਆਗੈ) ਛਿੱ ਡਿਾ ਹੈ
ਜੀ।
ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ ਦਸਉ; ਘਾਲੈ ਧੰ ਧਾ॥ ਮਨਮੁਖ (ਪ੍ਰ) ਪ੍ਰਾਈ (ਨਾਰੀ) ਇਸਤ੍ਰੀ (ਦਸਉ) ਨਾਲ (ਧੰ ਧਾ) ਕੁਸੰਗ (ਘਾਲੈ )
ਕਰਿਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਇਸਤ੍ਰੀ ਤ੍ਦਜ ਕਦਰ ਕਾਦਮ ਦ ਆਦਪ੍ਆ; ਦਚਤ੍ੁ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ॥
ਜੈਸੇ ਦਸੰ ਬ੍ਲੁ ਿੇਦਖ; ਸੂਆ ਦਬ੍ਗਸਾਨਾ॥ ਅੰ ਤ੍ ਕੀ ਬ੍ਾਰ; ਮੂਆ. ਲਪ੍ਟਾਨਾ॥੧॥ (ਜੈਸੇ) ਦਜ ੇਂ ਦਸੰ ਬ੍ਲੁ ਦਬ੍ਰਿੱ ਛ ਿਾ ਫ਼ਲ
ਿੇਦਖ ਕੇ, (ਸੂਆ) ਤ੍ੋਤ੍ਾ (ਦਬ੍ਗਸਾਨਾ) ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ’ਚ ਫ਼ਲ ਦ ਿੱ ਚ ਅਪ੍ਣੀ ਚੁੰ ਝ ਮਾਰਿਾ, ਪ੍ਰ ਕਰੜਾ ਹੋਣ
ਕਰਕੇ ਤ੍ੋਤ੍ੇ ਿੀ ਚੁੰ ਝ ਫ਼ਲ ਦ ਿੱ ਚ ਖੁਭ ਜਾਂਿੀ। ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਅੰ ਤ੍ ਕੀ ਬ੍ਾਰ, ਤ੍ੋਤ੍ਾ ਫ਼ਲ ਨਾਲ (ਲਪ੍ਟਾਨਾ) ਲਮਕਿਾ ਹੀ
(ਮੂਆ) ਮਰ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਮਨਮੁਖ ਪ੍ਰ ਇਸਤ੍ਰੀ, ਪ੍ਰ ਪ੍ੁਰਖ ਨੂੰ ਿੇਖ ਕੇ, ਬ੍ੈਡ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਯਥਾ:ਦਸੰ ਮਲ ਰੁਖੁ ਸਰੀਰੁ ਮੈ; ਮੈਜਨ, ਿੇਦਖ ਭੁਲੰਦਨੑ॥ ਸੇ ਫਲ. ਕੰ ਦਮ ਨ ਆ ਨੑੀ; ਤ੍ੇ ਗੁਣ. ਮੈ ਤ੍ਦਨ ਹੰ ਦਨੑ॥੪॥
ਪ੍ਾਪ੍ੀ ਕਾ ਘਰੁ; ਅਗਨੇ ਮਾਦਹ॥ ਜਲਤ੍ ਰਹੈ; ਦਮਟ ੈ ਕਬ੍ ਨਾਦਹ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ ਮਨਮੁਖ ਪ੍ਾਪ੍ੀ (ਕਾ) ਿਾ (ਘਰੁ) ਸਰੀਰ
ਦ ਕਾਰਾਂ, ਕਾਮ ਾਸ਼ਨਾ ਿੇ (ਅਗਨੇ) ਅਿੱ ਗ (ਮਾਦਹ) ਦ ਿੱ ਚ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਹੰ ਸੁ ਹੇਤ੍ੁ ਲੋ ਭੁ ਕੋਪ੍ੁ; ਚਾਰੇ ਨਿੀਆ ਅਦਗ॥ ਪ੍ ਦਹ
ਿਝਦਹ, ਨਾਨਕਾ; ਤ੍ਰੀਐ ਕਰਮੀ ਲਦਗ॥੨॥ ਦ ਕਾਰਾਂ ਿੀ ਅਿੱ ਗ ’ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ੍ (ਜਲਤ੍) ਜਲ਼ਿਾ (ਰਹੈ) ਰਦਹੰ ਿਾ ਹੈ।
(ਕਬ੍) ਕਿੇ (ਦਮਟ ੈ) ਬ੍ੁਝਿੀ (ਨਾਦਹ) ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿੱ ਧਿੀ ਰਦਹੰ ਿੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰ ਿੀ ਹੈ। (ਰਹਾਉ) ਦਬ੍ਸਰਾਮ ਿੇ ਕੇ
ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ।
ਜੈਸਾ ਕਰਮੁ; ਤ੍ੈਸੀ ਦਲ ਲਾ ੈ॥ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਚੰ ਗਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮੁ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਤ੍ੈਸੀ (ਦਲ ) ਦਬ੍ਰਤ੍ੀ (ਲਾ ੈ) ਲਾਉਂਿਾ
ਹੈ।
ਸ਼ੁਭ ਦਸਿੱ ਦਖਆ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਹਦਰਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ:- ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਹਦਰਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਅਪ੍ਣੇ ਦਪ੍ਆਰੇ
ਗੁਰਦਸਿੱ ਖ ਸੰ ਗਤ੍ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚਾ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਬ੍ਖ਼ਦਸ਼ਆ ਦਕ ਦ ਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਦ ਕਾਰੀ ਿੀ ਕੁਸੰਗਤ੍ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਦ ਕਾਰ ਅਿੱ ਗ ਹੈ,
ਦ ਕਾਰੀ ਅਿੱ ਗ ’ਚ ਮਿੱ ਚਿਾ ਤ੍ਪ੍ਿਾ ਲਾਲ ਲੋ ਹਾ ਹੈ। ਅਿੱ ਗ ਿਾ ਸੇਕ ਲਿੱਗਣ ਤ੍ੋਂ, ਆਿਮੀ ਅਪ੍ਣਾ ਹਿੱ ਥ ਬ੍ਾਹਰ ਕਿੱ ਢ ਲੈਂ ਿਾ ਹੈ,
ਪ੍ਰ ਜੇ ਿਗਿੇ ਲਾਲ ਲੋ ਹੇ ਨਾਲ ਹਿੱ ਥ ਲਿੱਗ ਜਾ ੇ, ਤ੍ਾਂ ਚਮੜੀ ਲਦਹ ਜਾਂਿੀ, ਹਿੱ ਥ ਲੂਹ ਕੇ ਰਿੱ ਖ ਦਿੰ ਿਾ, ਿਾਗ਼ ਲਿੱਗ ਜਾਂਿਾ
ਹੈ। ਦਤ੍ ੇਂ ਦ ਕਾਰਾਂ ਿੀ ਅਿੱ ਗ ਲਿੱਗਣ ਤ੍ੋਂ ਆਿਮੀ ਇਨਹਾਂ ਤ੍ੋਂ ਭਿੱ ਜ ਕੇ ਅਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਬ੍ਚਾ ਲੈਂ ਿਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਜੇ ਦ ਕਾਰੀਆਂ ਿੀ
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ਕੁਸੰਗਤ੍ ਕਰੇ, ਤ੍ਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋੜਹੀ ਕਲੰਕੀ ਿਾਗੀ ਬ੍ਣਾ ਦਿੰ ਿੇ ਹਨ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਜੇਤ੍ਾ ਮੋਹੁ ਪ੍ਰੀਦਤ੍ ਸੁਆਿ॥ ਸਭਾ ਕਾਲਖ.
ਿਾਗਾ ਿਾਗ॥
ਹਦਰ ਕੀ ਭਗਦਤ੍; ਨ ਿੇਖੈ ਜਾਇ॥ ਐਸਾ ਦ ਕਾਰੀ ਕਿੇ ਭੁਿੱ ਲ ਕੇ ਭੀ (ਹਦਰ) ਹਰੀ ਜੀ ਿੇ ਅ ਤ੍ਾਰ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ (ਕੀ) ਿੀ ਪ੍ਰੇਮਾ (ਭਗਦਤ੍) ਭਗਤ੍ੀ ਿੇ ਰਸਤ੍ੇ ’ਤ੍ੇ (ਜਾਇ) ਜਾ ਕੇ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਿੇਖੈ) ਿੇਖਿਾ, ਭਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤ੍ੀ
ਨਹੀਂ ਕਰਿਾ ਜੀ।
ਮਾਰਗੁ ਛੋਦਡ; ਅਮਾਰਦਗ ਪ੍ਾਇ॥ ਗੁਰਮਦਤ੍ ਿੇ ਮਾਰਗੁ ਨੂੰ (ਛੋਦਡ) ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖ (ਅਮਾਰਦਗ) ਿੁਰਮਦਤ੍ ਿੇ ਖੋਟੇ
ਮਾਰਗ ਤ੍ੇ (ਪ੍ਾਇ) ਪ੍ੈਂਿਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਟੇਢੀ ਪ੍ਾਗ ਟੇਢੇ ਚਲੇ ; ਲਾਗੇ ਬ੍ੀਰੇ ਖਾਨ॥ ਭਾਉ ਭਗਦਤ੍ ਦਸਉ ਕਾਜੁ. ਨ ਕਛੂਐ; ਮੇਰੋ
ਕਾਮੁ ਿੀ ਾਨ॥੧॥
ਮੂਲਹੁ ਭੂਲਾ; ਆ ੈ ਜਾਇ॥ (ਮੂਲਹੁ) ਮੁਿੱ ਢ ਸਰੂਪ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਪ੍ਰਮਾਤ੍ਮਾ ਜੀ ਤ੍ੋਂ
(ਭੂਲਾ) ਭੁਿੱ ਦਲਆ, ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ (ਆ ੈ) ਆਉਂਿਾ, ਮਰ ਕੇ (ਜਾਇ) ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਭਰਦਮ ਭੁਲਾਣਾ ਅੰ ਧੁਲਾ; ਦਫਦਰ
ਦਫਦਰ ਆ ੈ ਜਾਇ॥) ਦਜਦਨ ਕੀਤ੍ਾ. ਦਤ੍ਸਦਹ ਨ ਜਾਣਈ; ਦਫਦਰ ਦਫਦਰ ਆ ੈ ਜਾਇ॥੩॥
ਅੰ ਦਮਰਤ੍ੁ ਡਾਦਰ; ਲਾਦਿ ਦਬ੍ਖੁ ਖਾਇ॥੨॥ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ੁ (ਡਾਦਰ) ਸੁਿੱ ਟ ਕੇ, ਮਨਮੁਖ, ਮਹਾ ਬ੍ਜਰ. ਦਬ੍ਖ ਦਬ੍ਆਧੀ; ਦਸਦਰ
ਉਠਾਈ ਪ੍ੋਟ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਦ ਕਾਰਾਂ ਿੀ ਪ੍ੰ ਡ (ਲਾਦਿ) ਲਿੱਿ ਕੇ, ਦ ਕਾਰਾਂ ਿੀ (ਦਬ੍ਖੁ) ਜ਼ਦਹਰ (ਖਾਇ) ਖਾਂਿਾ ਹੈ।
ਯਥਾ:- ਕਾਲਰ ਪ੍ੋਟ ਉਠਾ ੈ ਮੂੰ ਡਦਹ; ਅੰ ਦਮਰਤ੍ੁ ਮਨ ਤ੍ੇ ਡਾਰੈ॥
ਬ੍ੇਸਵਾ- ਅਿੱ ਧਾ

ਾ ਾ ਪ੍ੋਲਾ ਬ੍ੋਲੋ ਜੀ- ਦਜਉ ਬ੍ੇਸਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈ ਅਖਾਰਾ॥ (ਦਜਉ) ਦਜ ੇਂ (ਬ੍ੇਸਵਾ) ੇਸ ਾ (ਕੇ) ਿੇ ਅਖਾਰਾ

(ਪ੍ਰੈ) ਲਿੱਗਿਾ ਹੈ।
ਕਾਪ੍ਰੁ ਪ੍ਦਹਦਰ; ਕਰਦਹ ਸਂੋੀਗਾਰਾ॥ ੇਸ ਾ ਦ ਕਾਰ ਪ੍ੈਿਾ ਕਰਨ ਾਲੇ (ਕਾਪ੍ਰੁ) ਕਿੱ ਪ੍ੜੇ (ਪ੍ਦਹਦਰ) ਪ੍ਦਹਨ ਕੇ, ਮਨਾਂ
ਨੂੰ ਮੋਹਨ ਾਲੇ (ਸਂੋੀਗਾਰਾ) ਦਸੰ ਗਾਰ (ਕਰਦਹ) ਕਰਿੀ ਹੈ।
ਪ੍ੂਰੇ ਤ੍ਾਲ; ਦਨਹਾਲੇ ਸਾਸ॥ ੇਸ ਾ ਤ੍ਾਲ (ਪ੍ੂਰ)ੇ ਪ੍ੂਰਿੀ, ਤ੍ੇ (ਸਾਸ) ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਦ ਕਾਰੀ ਦਨਗਹਾ ਨਾਲ (ਦਨਹਾਲੇ )
ਿੇਖਿੀ ਹੈ।
ਗਲ਼ੇ , ਜਮ ਪ੍ੋਲਾ ਬ੍ੋਲੋ- ਾ ਕੇ ਗਲੇ ; ਜਮ ਕਾ ਹੈ ਫਾਸ॥੩॥ ( ਾ) ਉਸ ੇਸ ਾ ਅਤ੍ੇ ਨਾਚ ਿੇਖਣ ਾਲੇ ਮਨਮੁਖ (ਕੇ)
ਿੇ (ਗਲੇ ) ਗਲ਼ ਦ ਿੱ ਚ ਜਮ (ਕਾ) ਿਾ (ਫਾਸ) ਫਾਹਾ ਪ੍ੈਂਿਾ ਹੈ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਦਕਆ ਲੈ ਆਇਆ, ਲੇ ਜਾਇ ਦਕਆ; ਫਾਸਦਹ
ਜਮ ਜਾਲਾ॥
ਜਾ ਕੇ ਮਸਤ੍ਦਕ. ਦਲਦਖਓ ਕਰਮਾ॥ ਭਿੱ ਦਜ- ਸੋ ਭਦਜ; ਪ੍ਦਰ ਹੈ ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨਾ॥ (ਜਾ) ਦਜਸ (ਕੇ) ਿੇ ਮਸਤ੍ਦਕ ’ਤ੍ੇ
(ਕਰਮਾ) ਕਰਮ ਬ੍ਖ਼ਦਸ਼ਸ਼ ਿਾ ਲੇ ਖ (ਦਲਦਖਓ) ਦਲਦਖਆ ਹੈ, (ਸੋ) ਉਹ ਹਰੀ ਜੀ ਿਾ ਦਪ੍ਆਰਾ, ਦ ਕਾਰ ਕੁਸੰਗਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਭਦਜ
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ਕੇ ਗਦਹਰ ਗੰ ਭੀਰ ਦਨਰਮਲ (ਗੁਰ) ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ (ਕੀ) ਿੀ ਦਨਰਮਲ ਸਿੱ ਚੀ ਸੁਖਿਾਇਕ
(ਸਰਨਾ) ਸ਼ਰਨੀ (ਪ੍ਦਰ) ਪ੍ੈ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਧੰ ਨੁ ਧੰ ਨੁ ਸੋ ਗੁਰਦਸਖੁ ਕਹੀਐ; ਜੋ ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਜਾਇ ਪ੍ਇਆ॥
ਕਹਤ੍ ਨਾਮਿੇਉ; ਇਹੁ ਬ੍ੀਚਾਰੁ॥ ਇਨ ਦਬ੍ਦਧ; ਸੰ ਤ੍ਹੁ ਉਤ੍ਰਹੁ ਪ੍ਾਦਰ॥੪॥੨॥੮॥ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ੍ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ੍ ਸ਼ਰੀ
ਨਾਮਿੇਉ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਸਰਬ੍ਤ੍ ਿੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਹੁ ਸ਼ੁਭ ਬ੍ੀਚਾਰੁ (ਕਹਤ੍) ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ, ਦਕ ਪ੍ੂਰੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ
ਿੇ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ੈਣਾ ਕਰੋ। ਯਥਾ:- ਸਰਦਣ ਪ੍ਰੇ ਸੇਈ ਜਨ ਉਬ੍ਰੇ; ਦਜਉ ਪ੍ਰਦਹਲਾਿ ਉਧਾਦਰ ਸਮਈਆ॥ ਹੇ ਸ਼ਾਂਤ੍ ਆਤ੍ਮਾ
ਸੰ ਤ੍ਹੁ! (ਇਨ) ਇਸ (ਦਬ੍ਦਧ) ਦਬ੍ਧੀ ਿੁਆਰਾ ਸੰ ਸਾਰ ਸਮੁੰ ਿਰ ਤ੍ੋਂ ਪ੍ਾਦਰ (ਉਤ੍ਰਹੁ) ਉਤ੍ਰਨਾ ਕਰੋ ਜੀ।
ਸ਼ੁਭ ਦਸਿੱ ਦਖਆ:- ਹੇ ਦਪ੍ਆਰੇ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖੋ! ਧੰ ਨ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਭਗਤ੍ ਸ਼ਰੀ ਨਾਮਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਜੋਦਤ੍ ਨਾਲ
ਆਖਣ ੇਖਣ ਸੁਨਣ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਹੋ ਦਰਹਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਆਖਣੁ ੇਖਣੁ ਸਭੁ; ਸਾਦਹਬ੍ ਤ੍ੇ ਹੋਇ॥ ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ੍ ਜੀ ਨੇ,
ਸੰ ਸਾਰ ਨੂੰ ਦ ਕਾਰਾਂ, ਕੁਰਦਹਤ੍ਾਂ, ਕੁਸੰਗਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਚਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚਾ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਬ੍ਖ਼ਦਸ਼ਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਬ੍ਬ੍ੇਕ ਬ੍ਰਹਮ
ਬ੍ੀਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਿੇ ਦ ਿੱ ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਬ੍ਬ੍ੇਕ ਬ੍ੁਿੱ ਧੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ ਸਿੱ ਚੇ ਾਦਹਗੁਰੂ
ਜੀ ਨਾਲ ਏਕਤ੍ਾ ਅਭੇਿਤ੍ਾ ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। ਜੀ ਸੁਚੇਤ੍ ਹੋ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਦਕ ਪ੍ਰਾਏ ਘਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰ, ਘਰ ਬ੍ਾਰ
ਸਭ ਦ ਕਾਰਾਂ ਿੀ ਅਿੱ ਗ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਿੇ ਹਨ। ੇਸ ਾ ਿੇ ਨਾਚ ਿੇਖਣ ਨਾਲ ਗਲ਼ ਦ ਿੱ ਚ ਜਮਾਂ ਿੀ ਫਾਸੀ ਪ੍ੈਂਿੀ
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ੍ ਦਨ ਾਜ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- ਪ੍ਰ ਘਰ ਜਾਇ; ਨ ਮਨੁ ਡੋਲਾਏ॥ ਸਹਜ ਦਨਰੰ ਤ੍ਦਰ; ਰਹਉ
ਸਮਾਏ॥੫॥

56. ਠਿੱਗ- ਮਃ ੧॥ ਰਾਜੁ ਮਾਲੁ ਰੂਪ੍ੁ ਜਾਦਤ੍ ਜੋਬ੍ਨੁ; ਪ੍ੰ ਜੇ ਠਗ॥ ਸਦਤ੍ ਕਰਤ੍ਾਰ ਿੇ (੧) ਪ੍ਦਹਲੇ (ਮਃ ੧)
ਸਰੂਪ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- ਰਾਜੁ, (ਮਾਲੁ) ਧੰ ਨ ਿੌਲਤ੍ ਆਦਿ, ਸੁੰ ਿਰ ਰੂਪ੍ੁ, ਉੱਚੀ ਜਾਦਤ੍,
ਚੜਿੀ
ੑ (ਜੋਬ੍ਨੁ) ਜ ਾਨੀ ਇਹ ਪ੍ੰ ਜੇ ਠਗ ਹਨ।
ਏਨੑੀ ਠਗੀਂ ਜਗੁ ਠਦਗਆ; ਦਕਨੈ ਨ ਰਖੀ ਲਜ॥ (ਏਨੑੀ) ਇਨੑਾਂ ਪ੍ੰ ਜ (ਠਗੀਂ) ਠਿੱਗਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗੁ ਨੂੰ ਠਦਗਆ ਹੈ।
(ਦਕਨੈ) ਦਕਸੇ ਨੇ ਇਨੑਾਂ ਪ੍ਾਸੋਂ ਆਪ੍ਣੀ (ਲਜ) ਇਜ਼ਤ੍ (ਨ) ਨਹੀਂ ਰਖੀ।
ਏਨੑਾ ਠਗਦਨ ਠਗ ਸੇ; ਦਜ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ੈਰੀ ਪ੍ਾਦਹ॥ (ਦਜ) ਦਜਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, (ਗੁਰ) ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਧੰ ਨ ਧੰ ਨ ਕਦਲਜੁਗ
ਜਹਾਜ਼ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ (ਕੀ) ਿੇ ਸਿੱ ਚੇ ਸੁਿੱ ਚੇ ਪ੍ਰਮ ਦਪ੍ਆਰੇ ਦਮਿੱ ਠੇ (ਪ੍ੈਰੀ) ਚਰਨਕਮਲਾਂ ’ਤ੍ੇ (ਪ੍ਾਦਹ) ਪ੍ੈਂਿੇ
ਹਨ, (ਸੇ) ਉਹ ਏਨੑਾ ਪ੍ੰ ਜ ਠਿੱਗਾਂ ਨੂੰ ਠਗਦਨ ਾਲੇ ਅਸਲੀ ਸਿੱ ਚੇ ਠਗ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਦਬ੍ਨ ੰ ਦਤ੍ ਨਾਨਕੁ. ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਾਗੇ;
ਾਜੇ ਅਨਹਿ ਤ੍ੂਰੇ॥੪੦॥੧॥
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ਨਾਨਕ. ਕਰਮਾ ਬ੍ਾਹਰੇ; ਹੋਦਰ ਕੇਤ੍ੇ ਮੁਠੇ ਜਾਦਹ॥੨॥ ਸਿੱ ਚੇ ਧੰ ਨ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ
ਹਨ:- ਦਨਸ਼ਕਾਮ ਸ਼ੁਭ (ਕਰਮਾ) ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਤ੍ੋਂ (ਬ੍ਾਹਰੇ) ਦਬ੍ਨਾ ਹੋਦਰ (ਕੇਤ੍ੇ) ਬ੍ੇਅੰਤ੍ ਹੀ ਮਨਮੁਖ ਇਨੑਾਂ ਪ੍ੰ ਜਾਂ ਠਿੱਗਾਂ
ਤ੍ੋਂ (ਮੁਠੇ) ਲੁਿੱਟੇ (ਜਾਦਹ) ਜਾਂਿੇ ਹਨ।

57. ਪ੍ਰ ਧਨ ਪ੍ਰ ਿਾਰਾ; ਪ੍ਰਹਰੀ॥ ਦਜਹੜੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ
ਜੀ ’ਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਿੇ ਹਨ, ਓਹ (ਪ੍ਰ) ਪ੍ਰਾਇਆ ਧਨ ਤ੍ੇ (ਪ੍ਰ) ਪ੍ਰਾਈ (ਿਾਰਾ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਿਾ (ਪ੍ਰ+ਹਰੀ)
(ਪ੍ਰ) ਦ ਸ਼ੇਸ ਕਰਕੇ (ਹਰੀ) ਦਤ੍ਆਗ ਕਰਨ ਜੀ।
ਤ੍ਾ ਕੈ ਦਨਕਦਟ ਬ੍ਸੈ; ਨਰਹਰੀ॥੧॥ (ਨਰਹਰੀ) ਸਿੱ ਚੇ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ (ਤ੍ਾ) ਦਤ੍ਸ ਗੁਰਮੁਦਖ (ਕੈ)
ਿੇ (ਦਨਕਦਟ) ਨੇੜੇ (ਬ੍ਸੈ) ਸਿੇ ਹਨ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਨਾਮਿੇ ; ਹਦਰ ਜੀਉ ਬ੍ਸਦਹ ਸੰ ਦਗ॥) ਹਦਰ ਕੇ ਸੰ ਗ; ਬ੍ਸੇ ਹਦਰ ਲੋ ਕ॥
ਜੋ ਨ ਭਜੰ ਤ੍ੇ; ਨਾਰਾਇਣਾ॥ ਜੋ ਮਨਮੁਖ, (ਨਾਰਾਇਣਾ) ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ (ਭਜੰ ਤ੍ੇ) ਦਸਮਰਿੇ (ਨ) ਨਹੀਂ ਭਾ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ, ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਕਥਾ, ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਕੀਰਤ੍ਨ ਨਹੀਂ
ਕਰਿੇ।
ਦਤ੍ਨ ਕਾ; ਮੈ ਨ ਕਰਉ ਿਰਸਨਾ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ (ਮੈ) ਿਾਸਨਿਾਸ ਦਤ੍ਨ ਕਾ ਿਰਸਨਾ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਕਰਉ) ਕਰਿਾ।
(ਰਹਾਉ) ਦਬ੍ਸਰਾਮ ਿੇ ਕੇ ਫ਼ੁਰਮੌਂਿੇ ਹਨ।
ਦਜਨ ਕੈ ਭੀਤ੍ਦਰ; ਹੈ ਅੰ ਤ੍ਰਾ॥ (ਦਜਨ) ਦਜਨੑਾਂ ਸਾਕਤ੍ਾਂ (ਕੈ) ਿੇ ਦਰਦਿਆਂ (ਭੀਤ੍ਦਰ) ਦ ਿੱ ਚ, ਪ੍ਾਪ੍ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ,
ਸੁਆਮੀ ਗਦਹਰ ਗੰ ਭੀਰ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ (ਅੰ ਤ੍ਰਾ) ਫ਼ਰਕ ਹੈ।
ਪ੍ਸੁ ਪ੍ੋਲਾ- ਜੈਸੇ ਪ੍ਸੁ; ਤ੍ੈਸੇ ਓਇ ਨਰਾ॥੨॥ (ਜੈਸੇ) ਦਜ ੇਂ (ਪ੍ਸੁ) ਪ੍ਸ਼ੂ ਹਨ, (ਤ੍ੈਸੇ) ਦਤ੍ ੇਂ (ਓਇ) ਉਹ (ਨਰਾ) ਸਾਕਤ੍
ਹਨ। ਯਥਾ:- ਆ ਨ ਆਏ ਦਸਰਸਦਟ ਮਦਹ; ਦਬ੍ਨੁ ਬ੍ੂਝੇ. ਪ੍ਸੁ ਢੋਰ॥
ਪ੍ਰਣ ਦਤ੍ ਨਾਮਿੇਉ; ਨਾਕਦਹ ਦਬ੍ਨਾ॥ ਬ੍ਿੱ ਤ੍ੀਸ ਲਿੱਖਨਾ- ਨਾ ਸੋਹੈ; ਬ੍ਤ੍ੀਸ ਲਖਨਾ॥੩॥੨॥ ਪ੍ਰਤ੍ਿੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ੍ ਭਗਤ੍
ਨਾਮਿੇਉ ਜੀ (ਪ੍ਰਣ ਦਤ੍) ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਪ੍ੂਰਬ੍ਕ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- ਜੋ (ਨਾਕਦਹ) ਨਿੱਕ ਤ੍ੋਂ ਦਬ੍ਨਾ ਹੋ ੇ ਭਾ ਦਜਸ ਿਾ ਇਖ਼ਲਾਕ
ਦਗਦਰਆ ਹੋ ੇ, ਸੇ ਾ ਦਸਮਰਨ ਤ੍ੋਂ ਹੀਨ, ਕੁਕਰਮ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋ ਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ’ਚ ਅਪ੍ਣੀ ਇਿੱ ਜ਼ਤ੍ ਗੁਆ ਲੈਂ ਿਾ ਹੈ। ਉਹ
ਦਿਲ ਿੀ ਸਫਾਈ ਰਦਹਤ੍ ਕੁਰੂਪ੍ੀਆਂ ਬ੍ੁਰਾ ਲਿੱਗਣੇ ਕਰਕੇ ਦਕਤ੍ੇ ਭੀ (ਸੋਹੈ) ਸੋਭਾ (ਨਾ) ਨਹੀਂ ਪ੍ਾਉਂਿਾ। ਭਾ ੇਂ (ਬ੍ਤ੍ੀਸ)
ਬ੍ਿੱ ਤ੍ੀ ਹੋਰ ਸ਼ੁਭ (ਲਖਨਾ) ਲਿੱਛਣਾਂ ਾਲਾ ਹੋ ੇ। ਯਥਾ:- ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਦਹ. ਸੋਭਾ ਨਾਮ ਕੀ; ਦਬ੍ਨੁ ਨਾ ੈ. ਸੋਭ ਨ ਹੋਇ॥) ਦਜਨ
ਜੀ ੰ ਦਿਆ ਪ੍ਦਤ੍ ਨਹੀ; ਮੁਇਆ ਮੰ ਿੀ ਸੋਇ॥

58. ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਪ੍ਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਦਹਬ੍ ਭਾਈ ਗੁਰਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਪ੍ਾਕ ਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਇਖ਼ਲਾਕ ਬ੍ਾਰੇ
ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਿੇ ਹਨ:- ਹਉ ਦਤ੍ਸੁ. ਘੋਦਲ ਘੁਮਾਇਆ; ਗੁਰਮਦਤ੍. ਦਰਿੈ ਗਰੀਬ੍ੀ ਆ ੈ। (ਹਉ) ਿਾਸਨਿਾਸ
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ਦਤ੍ਸੁ ਗੁਰਮੁਦਖ ਤ੍ੋਂ (ਘੋਦਲ ਘੁਮਾਇਆ) ਾਰਨੇ ਫੇਰਨੇ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਦਜਸ ਿੇ (ਦਰਿੈ) ਦਹਰਿੇ ’ਚ ਗੁਰਮਦਤ੍ ਿੁਆਰਾ ਗਰੀਬ੍ੀ
(ਆ ੈ) ਆਉਂਿੀ ਹੈ। ਦਜ ੇਂ ਧੰ ਨ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਦਖ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ ਹੇਮਾ ਜੀ ਟੁਿੱ ਟੀ ਝੌਪ੍ੜੀ ’ਚ ਭਜਨ ਦਸਮਰਨ ਬ੍ੰ ਿਗੀ ਕਰਿੇ
ਸਨ। ਦਸਲ਼ਾ ਚੁਗ ਕੇ, ਆਏ ਰਾਹੀ ਪ੍ਾਂਧੀ ਿੀ ਹਿੱ ਥੀਂ ਚਿੱ ਕੀ ਪ੍ੀਸ ਕੇ ਸੇ ਾ ਕਰਿੇ ਸਨ। ਯਥਾ:- ਬ੍ਸਤ੍ਾ ਤ੍ੂਟੀ ਝੁੰ ਪ੍ੜੀ; ਚੀਰ
ਸਦਭ ਦਛੰ ਨਾ॥ ਜਾਦਤ੍ ਨ ਪ੍ਦਤ੍ ਨ ਆਿਰੋ; ਉਦਿਆਨ ਭਰਦਮੰ ਨਾ॥) ਸੁਖੀ ਬ੍ਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ; ਆਪ੍ੁ ਦਨ ਾਦਰ ਤ੍ਲੇ ॥
ਹਉ ਦਤ੍ਸੁ. ਘੋਦਲ ਘੁਮਾਇਆ; ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ ਿੇ. ਨੇਦੜ ਨ ਜਾ ੈ। ਿਾਸਨਿਾਸ ਦਤ੍ਸੁ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖ ਤ੍ੋਂ (ਘੋਦਲ ਘੁਮਾਇਆ)
ਾਰਨੇ ਫੇਰਨੇ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਦਜਹੜਾ (ਪ੍ਰ) ਪ੍ਰਾਈ (ਨਾਰੀ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਿੇ (ਨੇਦੜ) ਨੇੜੇ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਜਾ ੈ) ਜਾਂਿਾ ਜੀ।
ਯਥਾ:- ਪ੍ਰ ਧਨ ਪ੍ਰ ਿਾਰਾ; ਪ੍ਰਹਰੀ॥ ਤ੍ਾ ਕੈ ਦਨਕਦਟ ਬ੍ਸੈ; ਨਰਹਰੀ॥੧॥) ਿੇਦਖ ਪ੍ਰਾਈਆ ਚੰ ਗੀਆਂ; ਮਾ ਾਂ ਭੈਣਾ
ਧੀਆਂ ਜਾਣੈ। ਦਜ ੇਂ ਗੁਰਮੁਦਖ ਨੇਕ, ਸਾਊ, ਧਰਮਾਤ੍ਮਾ ਰਾਜਾ ਰੁਕਮਾਂਗਿ ਜੀ ਨੂੰ ਛਲ਼ਣ ਲਈ, ਇਨੑਾਂ ਿੇ ਬ੍ਾਗ਼ ’ਚ ਹਾਰ
ਦਸ਼ੰ ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਅਪ੍ਿੱ ਛਰਾਂ ਆਈ। ਦਜਸ ਨੂੰ ਿੇਖਣ ਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੋਦਹਤ੍ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰ ਗੁਰਮੁਦਖ ਰੁਕਮਾਂਗਿ ਜੀ ਦਸਮਰਨ
’ਚ ਲੀਣ ਰਹੇ ਤ੍ੇ ਅਪ੍ਿੱ ਛਰਾਂ ’ਤ੍ੇ ਮੋਦਹਤ੍ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਦਨਰਲੇ ਪ੍ ਰਹੇ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਰਾਜੇ

ਾਂਗ ਨਾਮ ਜਪ੍ੋ ਜੀ। ਯਥਾ:-

ਰੁਕਮਾਂਗਿ ਕਰਤ੍ੂਦਤ੍; ਰਾਮੁ ਜੰ ਪ੍ਹੁ ਦਨਤ੍ ਭਾਈ॥
ਹਉ ਦਤ੍ਸੁ. ਘੋਦਲ ਘੁਮਾਇਆ; ਪ੍ਰ ਿਰਬ੍ੈ ਨੋ. ਹਥੁ ਨ ਲਾ ੈ। ਿਾਸਨਿਾਸ ਦਤ੍ਸੁ ਤ੍ੋਂ (ਘੋਦਲ ਘੁਮਾਇਆ) ਾਰਨੇ ਫੇਰਨੇ
ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਦਜਹੜਾ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਪ੍ਆਰਾ (ਪ੍ਰ) ਪ੍ਰਾਏ (ਿਰਬ੍ੈ) ਧਨ ਨੂੰ ਹਥੁ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਲਾ ੈ) ਲਾਉਂਿਾ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਹੋ,
ਪ੍ਰ ਧਨ ਪ੍ਾਹਨ ਤ੍ੁਦਲ; ਦਤ੍ਰਯਾ ਪ੍ਰ, ਮਾਤ੍ ਹਮਾਰੈ॥
ਹਉ ਦਤ੍ਸੁ. ਘੋਦਲ ਘੁਮਾਇਆ; ਪ੍ਰ ਦਨੰਿਾ ਸੁਦਣ. ਆਪ੍ੁ ਹਟਾ ੈ। ਿਾਸਨਿਾਸ ਦਤ੍ਸੁ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖ ਦਪ੍ਆਰੇ ਤ੍ੋਂ (ਘੋਦਲ
ਘੁਮਾਇਆ) ਾਰਨੇ ਫੇਰਨੇ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਜੋ (ਪ੍ਰ) ਪ੍ਰਾਈ ਦਨੰਿਾ (ਸੁਦਣ) ਸੁਨਣ ਤ੍ੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ੁ ਨੂੰ ਅਤ੍ੇ ਦਨੰਿਾ ਕਰਨ
ਾਲੇ ਨੂੰ ਭੀ (ਹਟਾ ੈ) ਹਟਾਉਂਿਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਕਰਨ. ਨ ਸੁਨੈ; ਕਾਹੂ ਕੀ ਦਨੰਿਾ॥ ਸਭ ਤ੍ੇ ਜਾਨੈ; ਆਪ੍ਸ ਕਉ ਮੰ ਿਾ॥)
ਦਨੰਿਾ. ਭਲੀ ਦਕਸੈ ਕੀ ਨਾਹੀ; ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰੰ ਦਨ॥ ਮੁਹ ਕਾਲੇ ਦਤ੍ਨ ਦਨੰਿਕਾ; ਨਰਕੇ ਘੋਦਰ ਪ੍ ੰ ਦਨ॥੬॥ ਦਨੰਿਾ ਕਰਨੀ
ਦਕਸੇ ਿੀ ਭੀ ਚੰ ਗੀ ਨਹੀਂ, ਮਨਮੁਖ (ਮੁਗਧ) ਮੂਰਖ ਦਨੰਿਾ ਕਰਿੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੋ ਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦ ਿੱ ਚ ਉਨੑਾਂ ਿੇ ਮੂੰ ਹ ਕਾਲੇ ਕਰਕੇ
ਘੋਰ ਨਰਕ ’ਚ ਪ੍ੈਂਿੇ ਹਨ।
ਹਉ ਦਤ੍ਸੁ. ਘੋਦਲ ਘੁਮਾਇਆ; ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਿਾ ਉਪ੍ਿੇਸੁ ਕਮਾ ੈ। ਿਾਸਨਿਾਸ ਦਤ੍ਸੁ ਗੁਰਮੁਦਖ ਤ੍ੋਂ (ਘੋਦਲ ਘੁਮਾਇਆ)
ਾਰਨੇ ਫੇਰਨੇ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਸਿੱ ਚਾ ਦਪ੍ਆਰਾ ਸਦਚਆਰਾ ਅਪ੍ਾਰਾ ਸ਼ੁਭ
ਦਨਰਮਲ ਉੱਜਲ ਗੁਰਮੁਦਖ ਉਪ੍ਿੇਸ (ਕਮਾ ੈ) ਕਮਾਉਂਿਾ ਹੈ। ਦਜ ੇਂ ਧੰ ਨ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਬ੍ੁਿੱ ਢਾ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਇਆ। ਯਥਾ:ਸਲੋ ਕੁ ਮਃ ੫॥ ਉਿਮੁ ਕਰੇਦਿਆ ਜੀਉ ਤ੍ੂੰ ; ਕਮਾ ਦਿਆ ਸੁਖ ਭੁੰ ਚੁ॥ ਦਧਆਇਦਿਆ ਤ੍ੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਮਲੁ; ਨਾਨਕ. ਉਤ੍ਰੀ
ਦਚੰ ਤ੍॥੧॥
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ਹਉ ਦਤ੍ਸੁ. ਘੋਦਲ ਘੁਮਾਇਆ; ਥੋੜਾ ਸ ੈ. ਥੋੜਾ ਹੀ ਖਾ ੈ। ਿਾਸਨਿਾਸ ਦਤ੍ਸੁ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਪ੍ਆਰੇ ਤ੍ੋਂ (ਘੋਦਲ ਘੁਮਾਇਆ)
ਾਰਨੇ ਫੇਰਨੇ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਜੋ ਥੋੜਾ (ਸ ੈ) ਸੌਂਿਾ ਤ੍ੇ ਥੋੜਾ ਹੀ (ਖਾ ੈ) ਖਾਂਿਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸੰ ਤ੍ੋਖੀ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ ਿੇ ਆਲਸ ਦ ਕਾਰ
ਨੀਂਿ ਟਲ ਜਾਂਿੇ ਹਨ। ਦਜ ੇਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ੰ ਥ ’ਚ ਭਾਈ ਸਾਦਹਬ੍ ਭਾਈ ਮਦਲਆਗਰ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਦਸਿੱ ਧ ਸੰ ਤ੍ੋਖੀ
ਹੋਏ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਥੋੜਾ ਸ ਣਾ ਖਾ ਣਾ; ਥੋੜਾ ਬ੍ੋਲਨੁ ਗੁਰਮਦਤ੍ ਪ੍ਾਏ।) ਓਨੑੀ. ਿੁਨੀਆ ਤ੍ੋੜੇ ਬ੍ੰ ਧਨਾ; ਅੰ ਨੁ ਪ੍ਾਣੀ ਥੋੜਾ
ਖਾਇਆ॥) ਅਲਪ੍ ਅਹਾਰ ਸੁਲਪ੍ ਸੀ ਦਨੰਿਰਾ, ਿਯਾ ਦਛਮਾ ਤ੍ਨ ਪ੍ਰੀਦਤ੍॥) ਖੰ ਦਡਤ੍ ਦਨਿਰਾ. ਅਲਪ੍ ਅਹਾਰੰ ; ਨਾਨਕ. ਤ੍ਤ੍ੁ
ਬ੍ੀਚਾਰੋ॥ ਤ੍ਥਾ:- ਅਧੁ ਗੁਲਹਾ. ਦਚੜੀ ਕਾ ਚੁਗਣੁ; ਗੈਦਣ ਚੜੀ ਦਬ੍ਲਲਾਇ॥ ਖਸਮੈ ਭਾ ੈ. ਓਹਾ ਚੰ ਗੀ; ਦਜ ਕਰੇ ਖੁਿਾਇ
ਖੁਿਾਇ॥) ਫਰੀਿਾ. ਹਉ ਬ੍ਦਲਹਾਰੀ ਦਤ੍ਨੑ ਪ੍ੰ ਖੀਆ; ਜੰ ਗਦਲ ਦਜੰ ਨੑਾ ਾਸੁ॥ ਕਕਰੁ ਚੁਗਦਨ. ਥਦਲ ਸਦਨ; ਰਬ੍. ਨ ਛੋਡਦਨ,
ਪ੍ਾਸੁ॥੧੦੧॥
ਗੁਰਮੁਦਖ ਸੋਈ; ਸਹਦਜ ਸਮਾ ੈ॥੪॥ ਦਜਹੜਾ ਗੁਰਮੁਦਖ ਉਪ੍ਰੋਕਤ੍ ਗੁਰੂ ਦਸਿੱ ਦਖਆ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਿਾ ਦਿਰੜ ਕਰਿਾ ਕਰਾਉਂਿਾ
ਹੈ। (ਸੋਈ) ਉਹੀ (ਸਹਦਜ) ਸ਼ਾਂਤ੍ੀ, ਧੀਰਜ, ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨ ਸਦਹਤ੍ ਸਹਦਜ ਅ ਸਥਾ ਦ ਿੱ ਚ ਸਹਦਜ ਸਰੂਪ੍ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ’ਚ
(ਸਮਾ ੈ) ਸਮਾਉਂਿਾ ਹੈ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਜਾ ਕੈ ਅੰ ਤ੍ਦਰ; ਬ੍ਸੈ ਪ੍ਰਭੁ ਆਦਪ੍॥ ਨਾਨਕ. ਤ੍ੇ ਜਨ; ਸਹਦਜ ਸਮਾਦਤ੍॥੫॥

59. ਸਦਤ੍ਗੁਰ;ੁ ਦਸਖ ਕੇ ਬ੍ੰ ਧਨ ਕਾਟੈ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਦਸਖੁ; ਦਬ੍ਕਾਰ ਤ੍ੇ ਹਾਟੈ॥) ਪ੍ਰਭ ਜੀ; ਤ੍ੂ ਮੇਰੋ ਸੁਖ ਿਾਤ੍ਾ॥
ਬ੍ੰ ਧਨ ਕਾਦਟ. ਕਰੇ ਮਨੁ ਦਨਰਮਲੁ; ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ੁਰਖੁ ਦਬ੍ਧਾਤ੍ਾ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀ ਆਪ੍ਣੇ ਦਪ੍ਆਰੇ ਦਸਖ ਜੀ
(ਕੇ) ਿੇ, ਹਉਮੈ ਕਾਮ ਆਦਿ ਔਗੁਣਾਂ ਿੇ ਬ੍ੰ ਧਨ, (ਕਾਟੈ) ਕਿੱ ਟ ਦਿੰ ਿੇ ਹਨ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀ ਿੀ ਦਕਰਪ੍ਾ ਿਾ ਸਿਕਾ,
ਗੁਰ ਜੀ (ਕਾ) ਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਸਖੁ ਜੀ, (ਦਬ੍ਕਾਰ) ਖੋਟੀ ਕਾਰ, ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਲੋ ਭ ਮੋਹ ਹੰ ਕਾਰ (ਤ੍ੇ) ਤ੍ੋਂ (ਹਾਟੈ) ਹਟ ਜਾਂਿੇ ਹਨ।
ਦਸਿੱ ਖ ਕੀ ਤ੍ੇ ਦ ਕਾਰ ਕੀ? ਸੋ ਜੇਕਰ ਦਬ੍ਕਾਰ ਤ੍ੋਂ ਹਾਟੈ ਤ੍ਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਦਸਖੁ ਹੈ। ਹੇ ਬ੍ੇਸਮਝ ਮਨ! ਕੀ ਤ੍ੂੰ ਦਬ੍ਕਾਰ ਤ੍ੋਂ ਹਟ
ਦਗਆ ਹੈਂ?

ਗੁਰ ਕਾ ਦਸਖੁ; ਦਬ੍ਕਾਰ ਤ੍ੇ ਹਾਟੈ॥ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਪ੍ਰਮ ਸ਼ਹੀਿ ਭਾਈ ਸੰ ਤ੍ ਰਾਮ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ
ਸਾਖੀ:- (ਜੀ ਨ ਚਦਰਤ੍ਰ ਪ੍ੰ ਦਡਤ੍ ਹਰੀ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਮੁਲਤ੍ਾਨ) ਸਹਣ ਸੀਲ ਸੰ ਤ੍ੰ ; ਸਮ ਦਮਤ੍ਰਸ ਿੁਰਜਨਹ॥ ਅਨੁਸਾਰ
ਸਦਹਨਸ਼ੀਲ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ; ਅਦਤ੍ ਮਸਕੀਨੀ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਕ ਸਾਊ ਅਦਤ੍ ਮਸਕੀਨ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀ ਿੇ ਅਦਨੰਨ ਭਗਤ੍
ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਪ੍ਆਰੇ ਭਾਈ ਸੰ ਤ੍ਰਾਮ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਪ੍ੰ ਜ ੇਂ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ ਤ੍ੋਂ, ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ
ਸਦਹਤ੍ ਦਨਰਮਲ ਦਸਿੱ ਖੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਪ੍ਆਰੇ ਜੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ਮਈ
ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਪ੍ਾਠ ਕਦਰਆ ਕਰਿੇ, ਬ੍ੜੇ ਹੀ ਸੁਧਰਮੀ ਅਦਤ੍ਅੰ ਤ੍ ਹੀ ਦਿਲ ਿੀ ਸਫਾਈ ਸਦਹਤ੍, ਸੁੰ ਿਰ ਸਰੂਪ੍, ਸਾਊ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਮੁਦਖ
ਸਨ। ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿੀ ਦਕਰਪ੍ਾ ਿਾ ਸਿਕਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ
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ਿੇ ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਸਿੱ ਚੇ ਸੁਿੱ ਚੇ ਉੱਚੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ ਧੀਰਜਧਾਰੀ ਚਰਨਕਮਲਾਂ ’ਚ ਰੰ ਗੇ ਗਏ। ਲਾਲ ਰੰ ਗੁ ਦਤ੍ਸ ਕਉ
ਲਗਾ; ਦਜਸ ਕੇ ਡਭਾਗਾ॥ ਮੈਲਾ. ਕਿੇ ਨ ਹੋ ਈ; ਨਹ ਲਾਗੈ. ਿਾਗਾ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ੍ ਜੀ ਦਸਿੱ ਖੀ ’ਚ ਪ੍ਰਪ੍ਿੱਕ ਦਿਰੜ ਹੋ
ਗਏ। ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਧੰ ਨ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਦਫਟਕਾਰੇ, ਜ਼ਾਲਮ, ਿੈਂਤ੍, ਚੰ ਡਾਲ,
ਮਕਾਰ, ਧੋਖੇਬ੍ਾਜ਼ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬ੍ਾਿਸ਼ਾਹ ਿੀ ਦਡਉੜੀ ’ਤ੍ੇ ਪ੍ਦਹਰੇਿਾਰੀ ਕਰਿੇ ਸਨ। ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਪ੍ਆਰੇ ਸਿੱ ਦਚਆਰੇ ਜੀ
ਪ੍ਦਹਰੇ ’ਤ੍ੇ ਖੜੇ ੑਸਨ। ਜ਼ਾਲਮ ਜਹਾਂਗੀਰ ਿੀ ਬ੍ੇਟੀ ਨੇ ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ ਦ ਸਮਾਿੀ ਸੁੰ ਿਰ ਸਰੂਪ੍ ੇਦਖਆ, ਦਚਿੱ ਤ੍ ਡੋਲ ਦਗਆ,
ਮੋਦਹਤ੍ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਮਾਤ੍ਾ ਨੂੰ ਦਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤ੍ਾਂ ਇਨੑਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਨਕਾਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤ੍ਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ
ਨਹੀਂ।” ਮਾਤ੍ਾ ਨੇ ਦਕਹਾ, “ਬ੍ੇਟੀ ਹਠ ਨ ਕਰ, ਹੋਰ ਸੁੰ ਿਰ ਸੋਹਣੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਤ੍ੇਰਾ ਦਨਕਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।” ਦਕਹਾ, “ਨਹੀਂ,
ਮੈਂ ਤ੍ਾਂ ਇਨੑਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਿੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ।” ਇਿੱ ਕ ਦਿਨ ਜ਼ਾਲਮ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਬ੍ੇਗ਼ਮ ਨੇ ਿਿੱ ਦਸਆ। ਬ੍ਾਿਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਕਹਾ,
“ਆਪ੍ਾਂ ਇਸ ਕਾਫ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬ੍ਣਾਉਣ ਉਪ੍ਰੰ ਤ੍ ਦਨਕਾਹ ਕਰਕੇ ਸੂਬ੍ੇ ਿਾ ਮਾਲਕ ਬ੍ਣਾ ਿੇ ਾਂਗੇ।”
ਬ੍ੇਗ਼ਮ ਿੀ ਗੋਲੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਾਰਤ੍ਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਤ੍ੀ ਨੂੰ ਿਿੱ ਸੀ। ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਦਹਰੇਿਾਰੀ
ਕਰਿਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਕਹਾ, “ਭਾਈ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਆਪ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਬ੍ਾਰਕਾਂ ਹੋਣ, ਦਜਹੜੇ ਸਦਤ੍ਕਾਰ ਨੂੰ ਿੱ ਡੇ ਿੱ ਡੇ
ਰਾਜੇ ਚਾਹੁੰ ਿੇ ਹਨ, ਉਨੑਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਮਲਿਾ, ਆਪ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱ ਲਹ ਨੂੰ ਆਪ੍ ਜੀ ਿਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਿੀ ਬ੍ੇਟੀ
ਨਾਲ ਦਨਕਾਹ ਪ੍ੜਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।” ਆਪ੍ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਦਕਹਾ, “ਇਹ ਗਿੱ ਲ ਦਕ ੇਂ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ?” ਤ੍ਾਂ ਸਾਰੀ
ਗਿੱ ਲ ਉਸ ਨੇ ਦਨਸਚੇ ਨਾਲ ਿਿੱ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦਕਹਾ, “ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ ਨੇ ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੂੰ ਦਸਿੱ ਖੀ ਧਰਮ
ਬ੍ਖ਼ਦਸ਼ਆ ਹੈ, ਦਜਸ ਨੂੰ, ਜਉ ਤ੍ਨੁ ਚੀਰਦਹ; ਅੰ ਗੁ ਨ ਮੋਰਉ॥ ਦਪ੍ੰ ਡੁ ਪ੍ਰੈ; ਤ੍ਉ. ਪ੍ਰੀਦਤ੍ ਨ ਤ੍ੋਰਉ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਿਾਸਨਿਾਸ
ਕਿੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਡ ਸਕਿਾ। ਦਸਰ ਜਾਏ ਤ੍ਾਂ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਦਸਿੱ ਖੀ ਦਸਿਕ ਨਾ ਜਾਏ।” ਆਪ੍ ਜੀ ਦਿਨੇ ਦਟਕਿੇ, ਰਾਤ੍ ਨੂੰ ਅਿੱ ਗੇ
ਚਿੱ ਲਿੇ, ਇਉਂ ਕਰਿੇ ਪ੍ਸ਼ੌਰ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਗਏ। ਬ੍ਾਿਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਨੑਾਂ ਿਾ ਹੁਲੀਆ ਸਾਰੇ ਿੇਸ਼ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿਤ੍ਾ, ਨਾਲ ਪ੍ਰ ਾਨੇ ਭੀ
ਭੇਜੇ, “ਜੇ ਦਸਿੱ ਖ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਿੀ ਸ਼ਾਿੀ ਪ੍ਰ ਾਨ ਕਰੇ ਤ੍ਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਾਲਕੀ ’ਚ ਦਬ੍ਠਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਬ੍ਾਠ ਨਾਲ ਲਹੌਰ
ਦਲਆਉ, ਜੇ ਨ ਮੰ ਨੇ ਤ੍ਾਂ ਦਸਰ ਿੱ ਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਾਸ ਪ੍ਹੁੰ ਚਾਉ!”
ਦਸਪ੍ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਲੀਆ ਪ੍ਛਾਣ ਕੇ, ਪ੍ਸ਼ੌਰ ਧਰਮਸਾਲਾ ’ਚ ਪ੍ਰ ੇਸ਼ ਕਰਿੇ ਪ੍ਕੜ ਲਏ। ਪ੍ਸ਼ੌਰੀਏ ਸੂਬ੍ੇ ਨੇ ਦਕਹਾ, “ਹੇ
ਦਸਿੱ ਖਾ! ਜੇਹੜੀ ਗਿੱ ਲ ਿੱ ਡੇ ਿੱ ਡੇ ਸੂਦਬ੍ਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤ੍ੈਨੰ ੂ ਬ੍ਾਿਸ਼ਾਹ ਿੀ ਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰੀ ਦਮਲਣ ਲਿੱਗੀ ਹੈ, ਤ੍ੂੰ ਆਪ੍ਣੇ
ਧੰ ਨ ਭਾਗ ਸਮਝ। ਉਸ ਨਾਲ ਦਨਕਾਹ ਕਰ ਾ ਕੇ ਸੂਬ੍ੇਿਾਰ ਬ੍ਣ ਕੇ ਏਥੇ ਹੀ ਸੁਰਗ ਭੋਗਣਾ ਕਰ। ਜੇ ਪ੍ਰ ਾਨ ਕਰੇਂਗਾ ਤ੍ਾਂ
ਤ੍ੈਨੰ ੂ ਪ੍ਾਲਕੀ ’ਚ ਦਬ੍ਠਾ ਕੇ ਭੇਦਜਆ ਜਾ ੇਗਾ, ਪ੍ਰ ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ, ਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇਰਾ ਦਸਰ ਕਿੱ ਟ ਕੇ ਬ੍ਾਿਸ਼ਾਹ ਪ੍ਾਸ ਲਹੌਰ
ਭੇਦਜਆ ਜਾ ੇਗਾ।” ਭਾਈ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਦਕਹਾ, ਕਹਾ ਭਇਓ; ਜਉ ਤ੍ਨੁ ਭਇਓ ਦਛਨੁ ਦਛਨੁ॥ ਪ੍ਰੇਮੁ ਜਾਇ; ਤ੍ਉ ਡਰਪ੍ੈ
ਤ੍ੇਰੋ ਜਨੁ॥ “ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੇ ਦਸਿੱ ਖੀ ਧਰਮ ’ਚ ਦਿਰੜ ਪ੍ਰਪ੍ਿੱਕ ਰਦਹਣਾ
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ਹੈ ਜੀ।” ਿਦਰਆ ਦਕਨਾਰੇ ਲੈ ਗਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਤ੍ੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰੀ ਜਪ੍ੁ ਜੀ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਇਿੱ ਕ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਰੂਪ੍ ਪ੍ਾਠ ਕੀਤ੍ੇ। ਦਜਨੀ
ਨਾਮੁ ਦਧਆਇਆ; ਗਏ ਮਸਕਦਤ੍ ਘਾਦਲ॥ ਨਾਨਕ. ਤ੍ੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ; ਕੇਤ੍ੀ ਛੁਟੀ ਨਾਦਲ॥੧॥ ਤ੍ੇ ਦਸਰ ਝੁਕਾਉਣ ਤ੍ੋਂ, ਤ੍ਲ ਾਰ
ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਸੀਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਕਿੱ ਟ ਦਿਤ੍ੇ। ਪ੍ੂਰਨ ਧਰਮੀ ਭਾਈ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਸ਼ਹੀਿੀ ਪ੍ਾ ਗਏ, ਪ੍ਰ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ
ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿਾ ਬ੍ਖ਼ਦਸ਼ਆ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਦਡਆ। ਧੰ ਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਤ੍ੇ ਧੰ ਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ
ਦਸਿੱ ਖ, ਦਜਨੑਾਂ ਨੇ ਦਸਰ ਿੇਣ ਤ੍ਿੱ ਕ, ਕੁਰਬ੍ਾਨੀਆਂ ਕੀਤ੍ੀਆਂ ਪ੍ਰ ਮੁਖੋਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੀ, ਧੰ ਨ ਕਮਾਈ। ਨਾਨਕ, ਸੇ ਕੁ ਸੋਈ
ਆਖੀਐ; ਜੋ ਦਸਰੁ ਧਰੇ ਉਤ੍ਾਦਰ॥) ਸੀਸ ਕਟਾਉਣਾ ਧਰਮ ਹੈ; ਧਰਮ ਛਿੱ ਡਣਾ ਪ੍ਾਪ੍। ਪ੍ਾਈ ਸ਼ਹੀਿੀ ਸੂਰਮੇ; ਪ੍ੂਰੇ ਗੁਰ
ਪ੍ਰਤ੍ਾਪ੍। (ਿਾਸਨਿਾਸ) ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਧੜ, ਿਦਰਆ ’ਚ ਰੋਹੜ ਦਿਤ੍ੇ, ਸੀਸ ਨੂੰ ਥਾਲ ’ਚ
ਰਿੱ ਖ ਕੇ, ਮਹਾਂ ਪ੍ਾਪ੍ੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪ੍ਾਸ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਆਪ੍ਣੀ ਬ੍ੇਟੀ ਨੂੰ ਦਕਹਾ, “ਇਹ ਐਡੇ ਕਾਫ਼ਰ ਹਨ, ਇਸ ਦਸਿੱ ਖ ਨੇ ਿੀਨ
ਕਬ੍ੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ” ਬ੍ੇਟੀ ਭੈ ਭੀਤ੍ ਹੋਈ, ਦਸਰ ਨੂੰ ਹਿੱ ਥ ਪ੍ਾਉਣ ਲਿੱਗੀ, ਤ੍ਾਂ ਸੀਸ ਥਾਲ ’ਚੋਂ ਸ ਾ ਦਗਿੱ ਠ ਉੱਚਾ ਉੱਦਠਆ।
ਯਥਾ:- ਸ ਾ ਗਦਲਸਟ ਦਸਰ ਊਦਠਓ; ਤ੍ਊ. ਨ ਕਬ੍ੂਲੀ ਨਾਰ। ਬ੍ਾਿਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਕਹਾ, “ਯਾ ਖ਼ੁਿਾ! ਇਨਹਾਂ ਦਸਿੱ ਖਾਂ ’ਚ ਦਕੰ ਨੀ
ਤ੍ਾਕਤ੍ ਹੈ?” ਬ੍ੇਟੀ ਨੇ ਦਕਹਾ, “ਹੇ ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਜੀ! ਇਸ ਦਸਿੱ ਖ ਿਾ ਦਸਰ ਮਹਾਨ ਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿੱ ਥ ਮਹਾਨ ਅਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਹਨ।
ਖ਼ੁਿਾ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਹੀਿ ਦਸਿੱ ਖ ਿਾ ਭੀ ਧਰਮ ਰਿੱ ਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਹਿੱ ਥ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿੱਗਣ ਦਿਤ੍ੇ।”
ਸ਼ਹੀਿ ਭਾਈ ਸੰ ਤ੍ਰਾਮ ਜੀ ਜੈਸਾ ਬ੍ਰਤ੍ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੋ, ਪ੍ਰ ਧਨ ਪ੍ਾਹਨ ਤ੍ੁਦਲ; ਦਤ੍ਰਯਾ ਪ੍ਰ, ਮਾਤ੍ ਹਮਾਰੈ॥
ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਿਸ ੇਂ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- ਹੇ ਭਾਈ! ਪ੍ਰਾਇਆ ਧਨ ਮੈਨੰ ੂ ਪ੍ਿੱ ਥਰ ਾਂਗ ਹੈ,
ਪ੍ਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਮਾਤ੍ਾ ਜੀ ਾਂਗ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਛੰ ਿ॥ ਸੁਦਧ ਜਬ੍ ਤ੍ੇ ਹਮ ਧਰੀ; ਬ੍ਚਨ ਗੁਰ ਿਏ ਹਮਾਰੇ॥ ਪ੍ੂਤ੍ ਇਹੈ ਪ੍ਰਨ ਤ੍ੋਦਹ;
ਪ੍ਰਾਨ ਜਬ੍ ਲਗ ਘਟ ਥਾਰੇ॥ ਦਨਜ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸਾਥ; ਨੇਹੁ ਤ੍ੁਮ ਦਨਿੱਤ੍ ਬ੍ਢੈਯਹੁ॥ ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ ਕੀ ਸੇਜ; ਭੂਦਲ ਸੁਪ੍ਨੇ ਹੂੰ ਨ
ਜੈਯਹੁ॥੫੧॥ ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ ਕੇ ਭਜੇ; ਸਹਸ ਬ੍ਾਸ ਭਗ ਪ੍ਾਏ॥ ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ ਕੇ ਭਜੇ; ਚੰ ਿਰ ਕਾਲੰਕ ਲਗਾਏ॥ ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ ਕੇ
ਹੇਤ੍; ਸੀਸ ਿਸ ਸੀਸ ਗ ਾਯੋ॥ ਹੋ, ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ ਕੇ ਹੇਤ੍; ਕਟਕ ਕ ਰਨ ਕੌ ਘਾਯੋ॥੫੨॥ ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ ਸੌ ਨੇਹੁ; ਛੁਰੀ ਪ੍ੈਨੀ
ਕਦਰ ਜਾਨਹੁ॥ ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ ਕੇ ਭਜੇ; ਕਾਲ ਬ੍ਯਾਪ੍ਯੋ ਤ੍ਨ ਮਾਨਹੁ॥ ਅਦਧਕ ਹਰੀਫੀ ਜਾਦਨ; ਭੋਗ ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਯ ਜੋ ਕਰਹੀ॥ ਹੋ,
ਅੰ ਤ੍ ਸਵਾਨ ਕੀ ਦਮਰਤ੍ੁ; ਹਾਥ ਲੇਂ ਡੀ ਕੇ ਮਰਹੀ॥੫੩॥ ਬ੍ਾਲ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਾਸ; ਿੇਸ ਿੇਸਨ ਦਤ੍ਰਯ ਆ ਦਹ॥ ਮਨ ਬ੍ਾਂਛਤ੍ ਬ੍ਰ
ਮਾਂਦਗ; ਜਾਦਨ ਗੁਰ. ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦਹ॥ ਦਸਿੱ ਖਯ ਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਦਤ੍ਰਯ. ਸੁਤ੍ਾ ਜਾਦਨ; ਅਪ੍ਨੇ ਦਚਤ੍ ਧਦਰਯੈ॥ ਹੋ, ਕਹੁ ਸੁੰ ਿਦਰ ਦਤ੍ਹ ਸਾਥ;
ਗ ਨ ਕੈਸੇ ਕਰ ਕਦਰਯੈ॥੫੪॥ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਿੇ ਦਤ੍ਆਗ ਿਾ ਸ਼ੁਭ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਬ੍ਖ਼ਦਸ਼ਆ
ਹੈ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਮੰ ਨਿੇ:- ਘਰ ਕੀ ਨਾਦਰ; ਦਤ੍ਆਗੈ ਅੰ ਧਾ॥ ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ ਦਸਉ; ਘਾਲੈ ਧੰ ਧਾ॥ ਜੈਸੇ ਦਸੰ ਬ੍ਲੁ ਿੇਦਖ; ਸੂਆ
ਦਬ੍ਗਸਾਨਾ॥ ਅੰ ਤ੍ ਕੀ ਬ੍ਾਰ ਮੂਆ. ਲਪ੍ਟਾਨਾ॥੧॥
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60. ਜੋ ਜਾਨੈ; ਮੈ ਜੋਬ੍ਨ ੰ ਤ੍ੁ॥ ਸੋ ਹੋ ਤ੍; ਦਬ੍ਸਟਾ ਕਾ ਜੰ ਤ੍ੁ॥ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੇ ਹੁਸਨ ਿਾ ਹੰ ਕਾਰ
ਕਰਕੇ, ਜੋ ਇਹ (ਜਾਨੈ) ਜਾਣੇ, ਦਕ ਮੈ (ਜੋਬ੍ਨ ੰ ਤ੍ੁ) ਜੁਆਨੀ ਹੁਸਨ ਾਲਾ, ਅਦਤ੍ਅੰ ਤ੍ ਹੀ ਸੁੰ ਿਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਜਿੱ ਗ ’ਤ੍ੇ
ਸੋਹਣਾ ਨ ਜੰ ਦਮਆ ਹੈ ਤ੍ੇ ਨ ਹੀ ਜੰ ਮੇਗਾ। ਯਥਾ:- ਰੂਪ੍ ੰ ਤ੍ੁ ਹੋਇ; ਨਾਹੀ ਮੋਹੈ॥) ਹਉ ਸੂਰਾ. ਪ੍ਰਧਾਨੁ ਹਉ; ਕੋ ਨਾਹੀ ਮੁਝਦਹ
ਸਮਾਨੀ॥੨॥ ਜੋਬ੍ਨ ੰ ਤ੍ ਅਚਾਰ ਕੁਲੀਨਾ; ਮਨ ਮਦਹ ਹੋਇ ਗੁਮਾਨੀ॥ (ਸੋ) ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ੇਮੁਖ, (ਦਬ੍ਸਟਾ) ਗੰ ਿਗੀ
(ਕਾ) ਿਾ (ਜੰ ਤ੍ੁ) ਕੀੜਾ (ਹੋ ਤ੍) ਹੋ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਭਾ

ਸੁੰ ਿਰਤ੍ਾ ਿਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ, ਸੁੰ ਿਰਤ੍ਾ ਨਸਟ ਦਭਰਸਟ ਹੋ

ਜਾਂਿੀ ਹੈ। ਪ੍ੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਦਕਰਪ੍ਾ ਤ੍ੋਂ ਦਬ੍ਨਾ ਪ੍ਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਦਕ ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੂੰ ਸੁੰ ਿਰ ਸਰੂਪ੍ ਦਪ੍ਆਰੇ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ

ਬ੍ਖ਼ਦਸ਼ਆ ਹੈ ਜੀ। ਹੰ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਲ਼ ਬ੍ਲ਼ ਦਰਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਘਰ ਦ ਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਏਡਜ਼ ਆਦਿ ਰੋਗਾਂ ਿੇ ਸੀਕਾਰ ਹੋ ਕੇ,
ਤ੍ੜਫ ਤ੍ੜਫ ਕੇ ਮਰਿਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਕਾਦਮ ਕਰੋਦਧ ਲੋ ਦਭ ਮਨੁ ਲੀਨਾ॥ ਤ੍ੜਦਫ ਮੂਆ; ਦਜਉ ਜਲ ਦਬ੍ਨੁ ਮੀਨਾ॥੩॥) ਅਦਤ੍
ਸੁੰ ਿਰ. ਕੁਲੀਨ ਚਤ੍ੁਰ; ਮੁਦਖ ਦਙਆਨੀ ਧਨ ੰ ਤ੍॥ ਦਮਰਤ੍ਕ ਕਹੀਅਦਹ ਨਾਨਕਾ; ਦਜਹ ਪ੍ਰੀਦਤ੍ ਨਹੀ. ਭਗ ੰ ਤ੍॥

61. ਰੂਪ੍ ੰ ਤ੍ੁ ਹੋਇ; ਨਾਹੀ ਮੋਹੈ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਦਤ੍; ਸਗਲ ਘਟ ਸੋਹੈ॥ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਕਰਤ੍ਾਪ੍ੁਰਖੁ ਾਦਹਗੁਰੂ
ਗੁਰੂ, ਧਰਦਨ ਗਗਨ ਨ ਖੰ ਡ ਮਦਹ; ਜੋਦਤ੍ ਸਵਰੂਪ੍ੀ ਰਦਹਓ ਭਦਰ॥ ਭਦਨ ਮਥੁਰਾ. ਕਛੁ ਭੇਿੁ ਨਹੀ; ਗੁਰੁ ਅਰਜੁਨੁ ਪ੍ਰਤ੍ਖ
ਹਦਰ॥ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਮਹਿੱ ਲਾ ਪ੍ੰ ਜ ਾਂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਸਭ ਤ੍ਰਾਂ ੑ ਿੀ ਹੰ ਗਤ੍ਾ ਮੇਟ ਕੇ, ਸਨਮੁਖ ਗੁਰਮੁਦਖ ਨੂੰ ਅਰੋਗ ਬ੍ਣਾ
ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਰਥ ੧. ਜੇ ਕੋਈ ਦਨਗੁਰਾ, ਤ੍ੈਥੋ ਹੀ. ਬ੍ਲੁ ਰਾਮੁ ਲੈ ; ਨਾਲ ਬ੍ਾਣਾ. ਿਹਦਸਰੁ ਘਾਇਆ॥ ਤ੍ੈਥੋ ਹੀ. ਬ੍ਲੁ ਦਕਰਸਨ ਲੈ ;
ਕੰ ਸੁ ਕੇਸੀ ਪ੍ਕਦੜ ਦਗਰਾਇਆ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਤ੍ੋਂ ਹੁਸਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਕਰਕੇ, ਫੈਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਅੰ ਨੑਾ ਹੋ ਕੇ, ਪ੍ਾਊਡਰ
ਸੁਗੰਧੀ ਲਾ ਕੇ, ਹੀਰੇ ਗਦਹਣੇ ਪ੍ਾ ਕੇ, ਪ੍ਿੱ ਟ ਪ੍ਸ਼ਮੀਨੇ ਿੇ ਬ੍ਸਤ੍ਰ ਪ੍ਦਹਨ ਕੇ, ਰੰ ਗਾਂ ਰੰ ਗਾਂ ਿੇ ਅਨੇਕ ਦਸ਼ੰ ਗਾਰ ਲਾ ਕੇ, (ਰੂਪ੍ ੰ ਤ੍ੁ)
ਸੁੰ ਿਰ ਸਰੂਪ੍ ਾਲਾ ਹੋਇ ਕੇ, ਹੰ ਕਾਰ ’ਚ ਅੰ ਨੑਾ ਹੋ ਕੇ, ਹੰ ਕਾਰ ਕਰੇ, ਦਕ (ਮੋਹੈ) ਮੇਰੇ ਦਜਹਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿੱ ਗ ’ਤ੍ੇ ਨਾਹੀ ਹੈ ਜੀ।
ਹੇ ਭਾਈ! (ਪ੍ਰਭ) ਕਲਾਂ- ਸਰਬ੍ ਕਲਾ ਭਰਪ੍ੂਰ ਪ੍ਰਭ; ਦਬ੍ਰਥਾ ਜਾਨਨਹਾਰ॥ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਕੀ

ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਦਨਰਮਲ ਸਿੱ ਚੀ ਜੋਦਤ੍, (ਸਗਲ) ਸਾਰੇ (ਘਟ) ਸਰੀਰਾਂ ’ਚ, (ਸੋਹੈ) ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਸਭ
ਮਦਹ ਜੋਦਤ੍; ਜੋਦਤ੍ ਹੈ ਸੋਇ॥ ਦਤ੍ਸ ਿੈ ਚਾਨਦਣ; ਸਭ ਮਦਹ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ॥ ਗੁਰ ਸਾਖੀ; ਜੋਦਤ੍ ਪ੍ਰਗਟੁ ਹੋਇ॥ ਜੋ ਦਤ੍ਸੁ ਭਾ ੈ;
ਸੁ ਆਰਤ੍ੀ ਹੋਇ॥੩॥
ਦਮਿੱ ਠੀ ਦਪ੍ਆਰੀ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚੀ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਸਿੱ ਦਖਆ:- ਹੇ ਗੁਰੂ ਦਪ੍ਆਰੇ ਜੀ! ਆਪ੍ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਦਤ੍ ਪ੍ਰੀਤ੍ਮ
ਮਨ ਮੋਹਨਾ, ਘਟ ਸੋਹਨਾ; ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ਰਾਮ॥ ਸੁੰ ਿਰ ਸੋਭਾ, ਲਾਲ ਗੋਪ੍ਾਲ ਿਇਆਲ ਕੀ; ਅਪ੍ਰ ਅਪ੍ਾਰਾ ਰਾਮ॥ ਗੁਰੂ
ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀ, ਆਪ੍ਣੀ ਦ ਸਮਾਿ ਸੁੰ ਿਰ ਭਰਪ੍ੂਰ ਜੋਦਤ੍ ਿੁਆਰਾ, ਦਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ; ਤ੍ੇਰਾ ਸੁੰ ਿਰ ਰੂਪ੍ੁ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁੰ ਿਰ ਸਰੂਪ੍
ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੁੰ ਿਰਤ੍ਾ ਿਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ, ਇਹ ਦ ਕਾਰ ਰੂਪ੍ ਫੁਿੱ ਲੀ ਦਮਿੱ ਟੀ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਮਾਟੀ
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ਫੂਲੀ; ਰੂਪ੍ੁ ਦਬ੍ਕਾਰੁ॥ ਆਪ੍ਣੀ ਸੁੰ ਿਰਤ੍ਾ ਿਾ ਹੰ ਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸੁੰ ਿਰਤ੍ਾ ਸੜ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। ਦ ਸਟਾ ਿਾ ਦਕਰਮ ਬ੍ਣ ਜਾਂਿਾ
ਹੈ। ਯਥਾ:- ਜੋ ਜਾਨੈ; ਮੈ ਜੋਬ੍ਨ ੰ ਤ੍ੁ॥ ਸੋ ਹੋ ਤ੍; ਦਬ੍ਸਟਾ ਕਾ ਜੰ ਤ੍ੁ॥ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਅਦਤ੍ ਸੁੰ ਿਰ ਮੰ ਨਣ ਾਲਾ ਦਮਰਤ੍ਕ ਹੈ
ਜੀ। ਯਥਾ:- ਅਦਤ੍ ਸੁੰ ਿਰ. ਕੁਲੀਨ ਚਤ੍ੁਰ; ਮੁਦਖ ਦਙਆਨੀ ਧਨ ੰ ਤ੍॥ ਦਮਰਤ੍ਕ ਕਹੀਅਦਹ. ਨਾਨਕਾ; ਦਜਹ ਪ੍ਰੀਦਤ੍ ਨਹੀ.
ਭਗ ੰ ਤ੍॥ ਹੇ (ਗ ਾਰਾ) ਬ੍ੇਸਮਝ! ਆਪ੍ਣੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਕਲ ਿੇਖ ਕੇ ਨ ਭੁਿੱ ਲ। ਯਥਾ:- ਸੂਰਦਤ੍ ਿੇਦਖ; ਨ ਭੂਲੁ ਗ ਾਰਾ॥
ਦਮਥਨ ਮੋਹਾਰਾ; ਝੂਠੁ ਪ੍ਸਾਰਾ॥) ਹੰ ਸੁ ਹੇਤ੍ੁ ਲੋ ਭੁ ਕੋਪ੍ੁ; ਚਾਰੇ ਨਿੀਆ ਅਦਗ॥ ਪ੍ ਦਹ ਿਝਦਹ. ਨਾਨਕਾ; ਤ੍ਰੀਐ ਕਰਮੀ
ਲਦਗ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸ਼ਨ ਅਿੱ ਗ ਹੈ। ਦਿਲ ਿੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸਦਹਤ੍ ਫੈਸ਼ਨ ਰਦਹਤ੍ ਕੁਿਰਤ੍ੀ ਸੁੰ ਿਰਤ੍ਾ ਹੈ। ਦਬ੍ਨੁ ਜਗਿੀਸ ਭਜੇ.
ਦਨਤ੍ ਖੁਆਰੀ॥੩॥) ਗੋਦਬ੍ਿ ਭਜਨ ਦਬ੍ਨੁ; ਦਬ੍ਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ॥ ਦਜਉ ਦਕਰਪ੍ਨ ਕੇ; ਦਨਰਾਰਥ ਿਾਮ॥

ਾਦਹਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ

ਗੁਰਸ਼ਬ੍ਿ ਪ੍ਰੇਮ, ਦਸਮਰਨ ਗੁਰੂ ਸੇ ਾ ਭਗਤ੍ੀ ਸਦਹਤ੍, ਸਹਦਜ ਸੰ ਤ੍ੋਦਖ ਸੀਗਾਰੀਆ; ਦਮਠਾ ਬ੍ੋਲਣੀ॥ ਦਪ੍ਰੁ ਰੀਸਾਲੂ ਤ੍ਾ
ਦਮਲੈ ; ਜਾ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬ੍ਿੁ ਸੁਣੀ॥) ਦਨ ਣੁ ਸੁ ਅਖਰੁ. ਖ ਣੁ ਗੁਣੁ; ਦਜਹਬ੍ਾ. ਮਣੀਆ ਮੰ ਤ੍ੁ॥ ਏ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ੇਸ ਕਦਰ; ਤ੍ਾਂ ਦਸ
ਆ ੀ ਕੰ ਤ੍ੁ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੰਤ੍ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਿਾ ਦਸੰ ਗਾਰ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਿੇ ਹਨ। ਫੈਸ਼ਨੇਬ੍ਲ ਕਰਨ ਦਸ਼ੰ ਗਾਰ। ਦ ਸ਼ੇ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਦਨਿੱਤ੍
ਖੁਆਰ। ਜਮਾਂ ਿੀ ਪ੍ੈ ਰਹੀ ਕੁਿੱ ਟ ਮਾਰ। ਛੁਡਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਕਰਤ੍ਾਰ। ਫੈਸ਼ਨ ਛਿੱ ਡਣ ਮੁਖ ਉੱਜਲ ਿਰਬ੍ਾਰ।

ਾਦਹਗੁਰੂ ਗੁਰੂ

ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਾ ਨਮਸਕਾਰ।
ਅਰਥ ੨. ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਿੇ ਪ੍ੂਰਨ ਸਿੱ ਚੇ ਗੁਰ ਅ ਤ੍ਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦ ਕਾਰੀ (ਰੂਪ੍ ੰ ਤ੍ੁ) ਸੁੰ ਿਰ
ਸਰੂਪ੍ ਾਲਾ (ਹੋਇ) ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀ ਿੇ ਮਨ ਨੂੰ (ਮੋਹੈ) ਮੋਹ ਨਾਹੀ ਸਕਿਾ ਜੀ, ਦਕਉਂਦਕ, (ਪ੍ਰਭ) ਗੁਰੂ ਜੀ (ਕੀ)
ਿੀ ਜੋਦਤ੍ (ਸਗਲ) ਸਾਰੀਆਂ (ਘਟ) ਸਰੀਰਾਂ ’ਚ (ਸੋਹੈ) ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ।
ਅਰਥ ੩. ਦਜਸ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਪ੍ਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸ ਾਰੇ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ ਿਾ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀ ਿੀ ਦਕਰਪ੍ਾ ਨਾਲ, ਹੰ ਕਾਰ ਰੋਗ ਟੁਿੱ ਟ
ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਰੰ ਗੁ ਦਤ੍ਸ ਕਉ ਲਗਾ; ਦਜਸ ਕੇ ਡਭਾਗਾ॥ ਮੈਲਾ. ਕਿੇ ਨ ਹੋ ਈ; ਨਹ ਲਾਗੈ ਿਾਗਾ॥੧॥) ਦਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ;
ਆਰੋਗ ਕੰ ਚਨ ਿੇਹੀ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਦਖ ਸਰੀਰਕ (ਰੂਪ੍ ੰ ਤ੍ੁ) ਸੁੰ ਿਰ ਸਰੂਪ੍ ਾਲੇ , ਅੰ ਿਰੋਂ ਦਿਲ ਿੀ ਸਫ਼ਾਈ ਰੂਪ੍
ਸੁੰ ਿਰ ਸਰੂਪ੍ ਾਲੇ ਹੋਇ ਜਾਂਿੇ ਹਨ। ਉਸ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਪ੍ਆਰੇ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪ੍ਣੇ ਸੁੰ ਿਰ ਸਰੂਪ੍ ਨਾਲ (ਮੋਹੈ) ਮੋਹ ਨਾਹੀ, ਦਕ
ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਹਾਂ। ਅਥ ਾ ਗੁਰਸੇ ਕ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾ ੇਂ ਦਕਤ੍ਨਾ (ਰੂਪ੍ ੰ ਤ੍ੁ) ਸੁੰ ਿਰ ਸਰੂਪ੍ (ਹੋਇ) ਹੋ ੇ, ਨਾਹੀ (ਮੋਹੈ) ਮੋਂਹਿਾ,
ਦ ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬ੍ਣਾਉਂਿਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦਕਰਪ੍ਾ ਨਾਲ ਹੰ ਗਤ੍ਾ ਦਮਟਣੇ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਪ੍ਆਰੇ ਜੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਦਤ੍
(ਸਗਲ) ਸਾਰੇ (ਘਟ) ਸਰੀਰਾਂ ’ਚ (ਸੋਹੈ) ਸ਼ੋਭਨੀਕ, ਸਾਦਖਆਤ੍ ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਸਭੁ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿੁ ਹੈ; ਸਭੁ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿੁ
ਹੈ॥ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਦਬ੍ਨੁ; ਨਹੀ ਕੋਈ॥) ਸਭਨੀ ਥਾਂਈ; ਰਦ ਆ ਆਦਪ੍॥ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ; ਜਾ ਕਾ ਡ ਪ੍ਰਤ੍ਾਪ੍ੁ॥

62. ਦਮਦਥਆ ਚਰਨ; ਪ੍ਰ ਦਬ੍ਕਾਰ ਕਉ ਧਾ ਦਹ॥ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡ ਿੀ ਰਚਨਾ ’ਚ, ਪ੍ਰ ਦਗਰਹ ਦ ਕਾਰੀ ਹੋਣ
ਤ੍ੋਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਅ ਏਡਜ਼ ਕੈਂਸਰ ਕਰੋਨਾ ਆਦਿ ਦਬ੍ਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤ੍ੜਫ਼ ਤ੍ੜਫ਼ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਬ੍ੇਅੰਤ੍ ਹੀ
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ਕਤ੍ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੋਟੇ ਭੈੜੇ, ਸਾਊਆਂ ਨੂੰ, ਧਿੱ ਕੇ ਨਾਲ ਚੁਿੱ ਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਿੇ ਹਨ। ਇਸ ਿੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਬ੍ੇਅੰਤ੍ ਰਾਜ ਤ੍ੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ,
ਘਰ ਤ੍ਬ੍ਾਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਿੋਸ਼ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਜਮਪ੍ੁਰੀ ਬ੍ਣਾ ਦਰਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੀ ਬ੍ੇਅੰਤ੍ ਿੱ ਢਣੇ ਜੋਗ ਪ੍ੈਰ, ਪ੍ਰ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ
ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ’ਚੋਂ, ਬ੍ਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਿੱ ਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਿੇਨਹਾਰੁ ਪ੍ਰਭ ਛੋਦਡ ਕੈ;
ਲਾਗਦਹ ਆਨ ਸੁਆਇ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਿੇਨਹਾਰ ਿਾਤ੍ਾਰ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਰਤ੍ਨ ਦ ਗਾਦੜ ਦ ਗੋਏ ਕੁਤ੍ਂੋੀ; ਮੁਇਆ.
ਸਾਰ ਨ ਕਾਈ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਦਜਸ ਕੁਿੱ ਤ੍ੇ, ਖੋਤ੍ੇ, ਬ੍ਾਂਿਰ, ਹਾਥੀ, ਦ ਕਾਰੀ, ਹੰ ਕਾਰੀ, ਨੀਚ ਿੇ (ਚਰਨ) ਪ੍ੈਰ, (ਪ੍ਰ) ਪ੍ਰਾਏ
ਘਰ ਦਬ੍ਕਾਰ (ਕਉ) ਨੂੰ (ਧਾ ਦਹ) ਿੌੜਿੇ ਹਨ, ਉਹ (ਦਮਦਥਆ) ਝੂਿੱ ਠੇ ਨਾਸ ੰ ਤ੍ ਅਣਹੋਏ ਿੱ ਢਣੇ ਜੋਗ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਜਾ
ਕੋ ਠਾਕੁਰੁ; ਊਚਾ ਹੋਈ॥ ਸੋ ਜਨੁ; ਪ੍ਰ ਘਰ ਜਾਤ੍ ਨ ਸੋਹੀ॥ (ਮਨੁਖਾਇ ਪ੍ੋਲਾ) ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫॥ ਗੁਪ੍ਤ੍ੁ ਕਰਤ੍ਾ. ਸੰ ਦਗ ਸੋ
ਪ੍ਰਭੁ; ਡਹਕਾ ਏ ਮਨੁਖਾਇ॥ ਦਬ੍ਸਾਦਰ ਹਦਰ ਜੀਉ. ਦਬ੍ਖੈ ਭੋਗਦਹ; ਤ੍ਪ੍ਤ੍ ਥੰ ਮ. ਗਦਲ ਲਾਇ॥੧॥ ਰੇ ਨਰ; ਕਾਇ ਪ੍ਰ ਦਗਰਦਹ
ਜਾਇ॥ ਕੁਚਲ ਕਠੋਰ ਕਾਦਮ ਗਰਧਭ; ਤ੍ੁਮ. ਨਹੀ ਸੁਦਨਓ ਧਰਮਰਾਇ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ (ਬ੍ਾਂਧੇ) ਦਬ੍ਕਾਰ ਪ੍ਾਥਰ ਗਲਦਹ
ਬ੍ਾਧੇ; ਦਨੰਿ ਪ੍ੋਟ ਦਸਰਾਇ॥ ਮਹਾ ਸਾਗਰੁ ਸਮੁਿੁ ਲੰਘਨਾ; ਪ੍ਾਦਰ. ਨ ਪ੍ਰਨਾ ਜਾਇ॥੨॥) ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ ਕੀ ਸੇਜ; ਭੂਦਲ ਸੁਪ੍ਨੇ
ਹੂੰ . ਨ ਜੈਯਹੁ॥੫੧॥ ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ ਕੇ ਭਜੇ; ਸਹਸ ਬ੍ਾਸ ਭਗ ਪ੍ਾਏ॥ ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ ਕੇ ਭਜੇ; ਚੰ ਿਰ ਕਾਲੰਕ ਲਗਾਏ॥ ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ
ਕੇ ਹੇਤ੍; ਸੀਸ ਿਸ ਸੀਸ ਗ ਾਯੋ॥ ਹੋ, ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ ਕੇ ਹੇਤ੍; ਕਟਕ ਕ ਰਨ ਕੌ ਘਾਯੋ॥੫੨॥

63. ਿੇਇ ਦਕ ਾੜ ਅਦਨਕ ਪ੍ੜਿੇ ਮਦਹ; ਪ੍ਰ ਿਾਰਾ ਸੰ ਦਗ ਫਾਕੈ॥ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਅਰਜਨਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ
ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- ਹੇ ਮਨਮੁਖ! ਤ੍ੂੰ (ਦਕ ਾੜ) ਿਰ ਾਜ਼ੇ (ਿੇਇ) ਿੇ ਕੇ ਅਦਨਕ (ਪ੍ੜਿੇ) ਪ੍ੜਦਿਆਂ (ਮਦਹ) ’ਚ ਭਾ
ਗੁਪ੍ਤ੍ ਹੋ ਕੇ (ਪ੍ਰ) ਪ੍ਰਾਈ (ਿਾਰਾ) ਇਸਤ੍ਰੀ (ਸੰ ਦਗ) ਨਾਲ (ਫਾਕੈ) ਕੁਕਰਮ ਕਰਿਾ ਹੈਂ।
ਦਚਤ੍ਰ ਗੁਪ੍ਤ੍ੁ ਜਬ੍ ਲੇ ਖਾ ਮਾਗਦਹ; ਤ੍ਬ੍ ਕਉਣੁ ਪ੍ੜਿਾ ਤ੍ੇਰਾ ਢਾਕੈ॥੩॥ (ਜਬ੍) ਜਿੋਂ ਧਰਮਰਾਇ ਿੇ ਦਚਤ੍ਰ ਗੁਪ੍ਤ੍ੁ ਤ੍ੈਥੋਂ
ਲੇ ਖਾ (ਮਾਗਦਹ) ਮੰ ਗਣਗੇ। (ਤ੍ਬ੍) ਤ੍ਿੋਂ ਤ੍ੇਰਾ ਪ੍ੜਿਾ ਕਉਣੁ (ਢਾਕੈ) ਢਕੇਗਾ? ਭਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਢਕੇਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ
ਕੀਤ੍ੇ ਕੁਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਿੱ ਕ ਇਿੱ ਕ ਕੁਕਰਮ ਿਾ ਦਹਸਾਬ੍ ਿੇਣਾ ਪ੍ ੇਗਾ। ਯਥਾ:- ਅੰ ਿਦਰ ਕਮਾਣਾ ਸਰਪ੍ਰ ਉਘੜੈ;
ਭਾ ੈ ਕੋਈ ਬ੍ਦਹ ਧਰਤ੍ੀ ਦ ਦਚ ਕਮਾਈ॥

64. ਸੂਰਦਤ੍ ਿੇਦਖ; ਨ ਭੂਲੁ ਗ ਾਰਾ॥ ਹੇ ਗੁਰਮਦਤ੍ ਤ੍ੋਂ (ਗ ਾਰਾ) ਬ੍ੇਸਮਝ ਮਨਮੁਖ! ਪ੍ਰਾਇਆ (ਸੂਰਦਤ੍) ਰੂਪ੍
ਨੂੰ ਿੇਦਖ ਕੇ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ (ਨ) ਨਾ (ਭੂਲੁ) ਭੁਿੱ ਲਣਾ ਕਰ।
ਦਮਥਨ ਮੋਹਾਰਾ; ਝੂਠੁ ਪ੍ਸਾਰਾ॥ ਸੰ ਸਾਰ ਿਾ ਪ੍ਸਾਰਾ (ਝੂਠੁ) ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਾ (ਮੋਹਾਰਾ) ਮੋਹ (ਦਮਥਨ) ਨਾਸ ੰ ਤ੍,
ਅਣਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਗ ਮਦਹ ਕੋਈ ਰਹਣੁ. ਨ ਪ੍ਾਏ; ਦਨਹਚਲੁ ਏਕੁ ਨਾਰਾਇਣਾ॥੧॥ ਇਸ ਨਾਸ ੰ ਤ੍ ਜਗ (ਮਦਹ) ’ਚ ਕੋਈ ਸਿਾ ਲਈ
ਰਹਣੁ ਨ ਪ੍ਾਏ। ਯਥਾ:- ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ; ਸਭੁ ਕੋਈ ਆਈ ਾਰੀਐ॥ ਕੇ ਲ ਏਕੁ (ਨਾਰਾਇਣਾ) ਜੁਿੱ ਗੋ ਜੁਿੱ ਗ ਅਟਿੱ ਲ
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ਗੁਰਤ੍ਾਗਿੱ ਿੀ ਦਬ੍ਰਾਜਮਾਨ, ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਭਗ ਾਨ ਸਿ ਸਿਾ ਦਮਹਰ ਾਨ ਸਿਾ ਿਇਆਲ, ਸਿਾ ਦਕਰਪ੍ਾਲ, ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ
ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ (ਦਨਹਚਲੁ) ਅਚਿੱ ਲ ਸਿਾ ਰਦਹਣ ਾਲੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਆਦਿ ਸਚੁ; ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ॥ ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ;
ਨਾਨਕ. ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ॥੧॥) ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਿਾ ਸਿਾ; ਨਾ ਆ ੈ. ਨਾ ਜਾਇ॥ ਓਹੁ ਅਦਬ੍ਨਾਸੀ ਪ੍ੁਰਖੁ ਹੈ; ਸਭ ਮਦਹ
ਰਦਹਆ ਸਮਾਇ॥੧੩॥ ਅਥ ਾ ਦਜਹੜੇ ਸੰ ਤ੍ ਗੁਰਸੇ ਕ ਪ੍ਰਾਇਆ ਰੂਪ੍ ਨਹੀਂ ਿੇਖਿੇ, ਕੁਕਰਮ ਦਤ੍ਆਗ ਕੇ (ਏਕੁ) ਇਿੱ ਕ
(ਦਨਹਚਲੁ) ਅਚਿੱ ਲ (ਨਾਰਾਇਣਾ) ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰ ਨਿੇ ਪ੍ੂਜਿੇ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤ੍ੀ ਕਰਿੇ ਹਨ,
ਉਹ ਭੀ (ਦਨਹਚਲੁ) ਅਚਿੱ ਲ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਨਉਦਨਦਧ ਠਾਕੁਦਰ ਿਈ ਸੁਿਾਮੈ; ਧੂਅ ਅਟਲੁ. ਅਜਹੂ, ਨ ਟਦਰਓ॥੩॥)
ਦਨਹਚਲੁ ਸਚੁ ਖੁਿਾਇ ਏਕੁ; ਖੁਿਾਇ ਬ੍ੰ ਿਾ, ਅਦਬ੍ਨਾਸੀ॥੧੭॥

ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਿੀ ਦ ਰਾਗ ਿੀ ਸਾਖੀ:- ਉਜੈਨ ਨਿੱਗਰ ਿਾ ਰਾਜਾ ਭਰਥਰੀ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਹੀ ਧਰਮੀ, ਦ ਿ ਾਨ ਅਤ੍ੇ
ਨੀਤ੍ੀ ਦਨਪ੍ੁੰ ਨ ਸੀ। ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਿੇ ਚਾਰ ਦ ਆਹ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਿੱ ਕ ਦਿਨ ਦਪ੍ੰ ਗਲਾ ਨਾਮ ਿੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਿੀ ਦਸਫਤ੍ ਸੁਣੀ
ਜੋ ਅਦਤ੍ਅੰ ਤ੍ ਹੀ ਸੁੰ ਿਰ ਸੀ। ਉਸ ਇਸਤ੍ਰੀ ਿੀ ਦਸਫਤ੍ ਸੁਣ ਕੇ ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਿੇ ਮਨ ’ਤ੍ੇ ਅਦਜਹਾ ਪ੍ਰਭਾ ਦਪ੍ਆ ਦਕ ਉਸ
ਨੂੰ ਦ ਆਹ ਦਲਆ। ਦਜ ੇਂ ਬ੍ਾਿਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂਰਜਹਾਂ ਬ੍ੇਗਮ ਿਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਸੀ, ਦਤ੍ ੇਂ ਦ ਆਹ ਦਪ੍ਿੱ ਛੋਂ ਭਰਥਰੀ ਜੀ
ਦਪ੍ੰ ਗਲਾ ਿਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੀ ਬ੍ਣ ਦਗਆ। ਜਿ ਦਪ੍ੰ ਗਲਾ ਨੇ ਿੇਦਖਆ ਦਕ ਰਾਜਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਿੱ ਸ ਹਨ, ਦਨਡਰ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ’ਚ
ਦ ਚਰਨ ਲਿੱਗੀ।
ਦਬ੍ਕਰਮਾਜੀਤ੍ ਰਾਜੇ ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਿਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਜੋ ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪ੍ਣੇ ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਸਮਾਨ ਅਤ੍ੇ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ੍ਾ
ਸਮਾਨ ਸਮਝਿਾ ਸੀ। ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤ੍ਰੀ ਿਾ ਰੁਤ੍ਬ੍ਾ ਦਿਤ੍ਾ ਸੀ। ਦਬ੍ਕਰਮਾਜੀਤ੍ ਆਦਗਆ
’ਚ ਚਲਿਾ, ਆਪ੍ਣੀ ਦਡਊਟੀ ਪ੍ੂਰਾ ਦਨਭਾਉਂਿਾ। ਰਾਣੀ ਦਪ੍ੰ ਗਲਾ ਨੇ ਦਬ੍ਕਰਮਾਜੀਤ੍ ਿੇ ਸਾਊ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਅਤ੍ੇ ਸੁੰ ਿਰ
ਸਰੂਪ੍ ’ਤ੍ੇ ਮੋਦਹਤ੍ ਹੋ ਕੇ ਕਦਹਆ ਦਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕਰ। ਆਪ੍ਣਾ ਜਤ੍ ਸਤ੍ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖਦਿਆਂ, ਦਬ੍ਕਰਮਾਜੀਤ੍ ਉਸ
ਿੇ ਜਾਲ਼ ਦ ਿੱ ਚ ਨਾ ਆਇਆ। ਸੋਚ ਦ ਚਾਰਨ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਾਅਿ, ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਿਿੱ ਦਸਆ ਦਕ ਦਪ੍ੰ ਗਲਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦਕ ੇਂ ਮੈਨੰ ੂ
ਮੋਦਹਤ੍ ਕਰਨਾ ਚਾਦਹਆ। ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਿੇ ਮੋਹ ’ਚ ਅੰ ਨੑਾ, ਸਤ੍ ਅਸਤ੍ ਿੀ

ੀਚਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਦਕਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ

ਜਤ੍ੀ ਸਤ੍ੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦ ਚ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਤ੍ਾੜਿੇ ਹੋਇ ਦਕਹਾ “ਜੇ ਤ੍ੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਹੁੰ ਿਾ ਤ੍ਾਂ ਤ੍ੈਨੰ ੂ ਸੂਲ਼ੀ ’ਤ੍ੇ ਟੰ ਗ ਾ
ਦਿੰ ਿਾ। ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਭੀ ਪ੍ਤ੍ਾ ਹੈ ਦਕ ਦਪ੍ੰ ਗਲਾ ਰਗੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਤ੍ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ”।
ਜਿੋਂ ਦਪ੍ੰ ਗਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਤ੍ਾ ਲਿੱਗਾ ਦਕ ਿੇ ਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਪ੍ਾਸ ਦਸ਼ਕਾਇਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ, ਪ੍ਰ ਮੇਰੇ ਮੋਹ ’ਚ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਧਰਮੀ
ਭਰਾ ’ਤ੍ੇ ਦ ਸ਼ ਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ। ਤ੍ਾਂ ਚਦਲਿੱਤ੍ਰ ਖੇਡਦਿਆਂ, ਦਪ੍ੰ ਗਲਾ ਭਰਥਰੀ ਨਾਲ ਦਜ਼ਆਿਾ ਦਪ੍ਆਰ ਕਰਨ ਲਿੱਗ ਗਈ।
ਇਿੱ ਕ ਦਿਨ ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦਹੰ ਿੀ “ਹੇ ਦਿਲ ਜਾਨ ਰਾਜਨ ਜੀ! ਆਪ੍ ਜੀ ਿਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਦਬ੍ਕਰਮਾਜੀਤ੍ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ
ਸਮਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿੱ ਲ ਦ ਕਾਰ ਦਿਰਸਟੀ ਨਾਲ ੇਖਿਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਹੁੰ ਿੀ ਤ੍ਾਂ ਹੁਣ ਤ੍ਕ ਉਸ ਿੇ ਜਾਲ਼
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’ਚ ਆ ਕੇ ਆਪ੍ਣਾ ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗੁਆ ਲੈਂ ਿੀ। ਕੇ ਲ ਮੇਰੇ ’ਤ੍ੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ੀ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦ ਕਾਰ ਦਿਰਸਟੀ ਨਾਲ
ਿੇਖਿਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਿੀ ਗਿੱ ਲ ਹੈ, ਇਕ ਗਰੀਬ੍ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਿੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਜਾਲ਼ ’ਚ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਿਾ ਸੀ। ਹੇ ਦਿਲ
ਜਾਨ! ਮੈਂ ਤ੍ੁਹਾਨੂੰ ਅਧਰਮ ਤ੍ੋਂ ਸਾ ਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਿੱ ਦਸਆ ਹੈ” ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦਪ੍ੰ ਗਲਾ ਿੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਗਿੱ ਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱ ਚੀਆਂ ਮੰ ਨੀਆਂ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਦਪ੍ੰ ਗਲਾ ਨੇ ਇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਬ੍ੁਲਾ ਕੇ ਦਕਹਾ “ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਦਹੰ ਿੀ ਹਾਂ ਸੋਈ ਕਰਿਾ
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ! ਜੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤ੍ੈਨੰ ੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂ, ਤ੍ੂੰ ਉ ੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ” ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਣਿਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਇਸ ਿੇ
ਅਧੀਨ ਹੈ, ਡਰਦਿਆਂ ਕਦਹੰ ਿਾ, “ਜੋ ਆਪ੍ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋਂਗ,ੇ ਿਾਸ ਉ ੇਂ ਕਰੇਗਾ” ਦਪ੍ੰ ਗਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਿੱਗੀ, “ਤ੍ੂੰ
ਕਿੱ ਲ ਰਾਜ ਿਰਬ੍ਾਰ ਦ ਿੱ ਚ ਜਾ ਕੇ, ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਿੇ ਅਿੱ ਗੇ ਫ਼ਦਰਆਿ ਕਰਨੀ, ਦਕ ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਬ੍ਕਰਮਾਜੀਤ੍ ਮੇਰੀ
ਨੂੰਹ ਿਾ ਧਰਮ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਿਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ੍ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰ ਿੇ, ਤ੍ਾਂ ਦਫਰ ਮੈਂ ਆਪ੍ ਜੀ ਿਾ ਰਾਜ
ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਹੋਰ ਿੇਸ ’ਚ ਜਾ ਸਾਂਗਾ, ਪ੍ਰ ਆਪ੍ਣੀ ਨੂੰਹ ਿਾ ਧਰਮ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰ ਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਿੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਿਾ”। ਇਤ੍ ਆਦਿਕ
ਿੇ ਬ੍ਚਨ ਿਿੱ ਸ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਦਹੰ ਿੀ, ਦਨਝਕ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ੋਲਣਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਠੀਕ ਦਤ੍ ੇਂ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਰਾਜ ਿਰਬ੍ਾਰ
’ਚ ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਅਿੱ ਗੇ ਝੂਠੀ ਫ਼ਦਰਆਿ ਕੀਤ੍ੀ ਤ੍ੇ ਦਬ੍ਕਰਮਾਜੀਤ੍ ਿੇ ਦ ਰੁਿੱ ਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਸੁਣਿੇ ਸਾਰ
ਬ੍ਹੁਤ੍ ਹੀ ਕਰੋਧ ਦ ਿੱ ਚ ਆਏ। ਦਬ੍ਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਅਤ੍ੇ ਕੋਈ ਦਸਆਣੇ ਮੰ ਤ੍ਰੀ ਨਾਲ ਦ ਚਾਰ ਕੀਤ੍ੇ ਬ੍ਗੈਰ ਹੀ, ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਨੇ
ਆਪ੍ਣੇ ਧਰਮੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਿੇਸ਼ ਦ ਚੋਂ ਕਿੱ ਢ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ। ਹੁਕਮ ਮੰ ਨਦਿਆਂ ਦਬ੍ਕਰਮਾਜੀਤ੍ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬ੍ਾਲ ਬ੍ਿੱ ਦਚਆਂ ਨਾਲ ਿੇਸ਼ ਛਿੱ ਡ
ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ।
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦ ਿੱ ਚ ਹੀ, ਇਿੱ ਕ ਗਰੀਬ੍ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਿੇ ਰਾਜ ਿਰਬ੍ਾਰ ’ਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ
ਿੇ ਤ੍ੇ ਿੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤ੍ਾ ਲਈ ਬ੍ੇਹਿੱਿ ਤ੍ਪ੍ ਕੀਤ੍ਾ, ਪ੍ਰਸੰਨਤ੍ਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਕਰਨ ਤ੍ੋਂ ਅਮਰ ਫ਼ਲ਼ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪ੍ਣੀ ਘਰ
ਾਲੀ ਨਾਲ ਫ਼ਲ਼ ਛਕਣ ਿੀ ਇਿੱ ਛਾ ਰਿੱ ਖਿਾ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਗੰ ਭੀਰ ਸੋਚ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਾਅਿ ਘਰ ਾਲੀ ਪ੍ਤ੍ੀ ਨੂੰ ਕਦਹੰ ਿੀ “ਹੇ ਪ੍ਤ੍ੀ ਿੇ ,
ਆਪ੍ਾਂ ਤ੍ਾਂ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਹੀ ਗਰੀਬ੍ ਹਾਂ, ਅਮਰ ਫ਼ਲ਼ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅਮਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿਾ ਹੀ ਗਰੀਬ੍ੀ ਦ ਿੱ ਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਿਾ ਹੀ ਿੁਿੱ ਖ ਭੁਿੱ ਖ
ਨੰਗ ਸਹਾਰਨਾ ਪ੍ ੇਗਾ। ਇ ੇਂ ਕਰੀਏ ਇਹ ਫ਼ਲ਼ ਧਰਮੀ ਰਾਜੇ, ਰਾਜਾ ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਿੇ ਿੇਈਏ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਸਿਾ
ਲਈ ਸਿੱ ਚ ਧਰਮ ਿਾ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਫਲ ਿੇ ਬ੍ਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਧਨ ਿੇਣਗੇ, ਦਜਸ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੀ ਰਦਹੰ ਿੀ ਦਜੰ ਿਗੀ
ਸੁਖ ਨਾਲ ਦਬ੍ਤ੍ੀਤ੍ ਹੋ ੇਗੀ” ਤ੍ਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਮਰ ਫ਼ਲ਼ ਿੇਣ ਦਗਆ। ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰ
ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿੱਖਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਿੇ ਦਿਤ੍ੀਆਂ।
ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਿਾ ਦਪ੍ੰ ਗਲਾ ਨਾਲ ਬ੍ੇਹਿੱਿ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਦਪ੍ੰ ਗਲਾ ਨੂੰ ਕਦਹੰ ਿਾ “ਇਹ ਅਮਰ ਫ਼ਲ਼ ਅਸਾਂ ਿੋ ੇਂ ਖਾ ਕੇ
ਸਿਾ ਲਈ ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਦਹ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ” ਪ੍ਰ ਦਪ੍ੰ ਗਲਾ ਿਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾ ਤ੍ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਮਰ ਫ਼ਲ਼ ਭਰਥਰੀ
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ਜੀ ਿੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖਾਧਾ, ਆਪ੍ਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿੱ ਖ ਦਲਆ। ਬ੍ਾਅਿ ਦ ਿੱ ਚ ਜਿ ਮਹਾ ਤ੍ ਨੂੰ ਦਮਲੀ ਤ੍ਾਂ ਅਮਰ ਫ਼ਲ਼ ਉਸਨੂੰ ਿੇ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ,
ਪ੍ਰ ਉਹਨੇ ਭੀ ਨਾ ਖਾਧਾ। ਮਹਾ ਤ੍ ਿਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਿੱ ਗੇ ੇਸ ਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾ ਤ੍ ਨੇ ਅਮਰ ਫ਼ਲ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਿੇ
ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ। ੇਸ ਾ ਨੇ ਸੋਦਚਆ “ਮੇਰੀ ਤ੍ਾਂ ਸਾਰੀ ਦਜ਼ੰ ਿਗੀ ਕੁਕਰਮ ਅਤ੍ੇ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ’ਚ ਦਬ੍ਤ੍ੀਤ੍ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਮਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ
ਲੈ ਣਾ। ਰਾਜਾ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਹੀ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਿੇ ਦਿੰ ਿੀ ਹਾਂ”। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ੇਸ ਾ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅਮਰ ਫ਼ਲ਼ ਿੇ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ। ਅਮਰ
ਫ਼ਲ਼ ਨੂੰ ਿੇਖ ਕੇ, ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਅਦਤ੍ਅੰ ਤ੍ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਦਗਆ “ਇਹ ਫ਼ਲ਼ ਤ੍ੈਨੰ ੂ ਦਕਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਹੋਇਆ?” ੇਸ ਾ ਨੇ ਸਿੱ ਚਸਿੱ ਚ ਿਿੱ ਸ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ ਦਕ ਇਹ ਮਹਾ ਤ੍ ਨੇ ਮੈਨੰ ੂ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ। ਮਹਾ ਤ੍ ਨੂੰ ਪ੍ੁਿੱ ਦਛਆ ’ਤ੍ੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਤ੍ਾ ਲਿੱਗ ਦਗਆ ਦਕ ਦਪ੍ੰ ਗਲਾ ਿਾ
ਦਪ੍ਆਰ ਇਸ ਮਹਾ ਤ੍ ਨਾਲ ਸੀ, ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਲ਼ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਾਰਤ੍ਾ ਸੁਣ ਕੇ ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਦਤ੍ਅੰ ਤ੍ ਹੀ ੈਰਾਗ ਹੋ ਦਗਆ। ਉਸੇ ਕਤ੍ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿੱ ਪ੍ੜੇ ਉਤ੍ਾਰ ਦਿਿੱ ਤ੍ੇ,
ਨੰਗੇਜ਼ ਢਕਣ ਮਾਤ੍ਰ ਬ੍ਸਤ੍ਰ ਪ੍ਾ ਲਏ। ਆਪ੍ਣੇ ਮੰ ਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤ੍ਾ “ਇਹ ਰਾਜ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਬ੍ਕਰਮਾਜੀਤ੍ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲਣ
ਲਈ ਿੇ ਿੇ ੋ”। ਬ੍ਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਤ੍ੀਬ੍ਰ ੈਰਾਗ ਿੀ ਿਸ਼ਾ ਦ ਿੱ ਚ ਰਾਜ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਕੋਲ ਚਲੇ ਦਗਆ।

65. ਚੋਰ ਜਾਰ ਜੂਆਰ; ਪ੍ੀੜੇ ਘਾਣੀਐ॥ ਗੁਰਤ੍ਾਗਿੱ ਿੀ ਦਬ੍ਰਾਜਮਾਨ, ਦਮਹਰ ਾਨ ਭਗ ਾਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- ਚੋਰ, (ਜਾਰ) ਪ੍ਰ ਪ੍ੁਰਖ, ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾਲ ਯਾਰੀ, ਕੁਸੰਗ ਕਰਨ
ਖੇਡਣ

ਾਲੇ ਨਰਕ ’ਚ ਦਤ੍ਲਾਂ

ਾਂਗ (ਘਾਣੀਐ) ਕੋਹਲੂ ’ਚ ਪ੍ੀੜੇ ਜਾਂਿੇ ਹਨ ਭਾ

ਾਲੇ , (ਜੂਆਰ) ਜੂਆ

ਨਰਕ ’ਚ ਸਖ਼ਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਸਖ਼ਤ੍ ਸਜ਼ਾ

ਦਮਲਿੀ ਹੈ ਜੀ।
ਦਨੰਿਕ ਲਾਇਤ੍ਬ੍ਾਰ; ਦਮਲੇ ਹੜ ੑ ਾਣੀਐ॥ (ਦਨੰਿਕ) ਦਨੰਿਾ (ਲਾਇਤ੍ਬ੍ਾਰ) ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਾਲੇ , ਅਉਗੁਣਾਂ ਦ ਕਾਰਾਂ
ਿੇ ਹੜ ੑਿੇ ( ਾਣੀਐ) ਪ੍ਾਣੀ ’ਚ (ਦਮਲੇ ) ਰੁੜਹੇ ਹਨ ਜੀ।
ਗੁਰਮੁਦਖ ਸਦਚ ਸਮਾਇ; ਸੁ ਿਰਗਹ ਜਾਣੀਐ॥੨੧॥ ਪ੍ਰ ਦਜਹੜੇ ਦ ਕਾਰਾਂ ਿੇ ਦਤ੍ਆਗੀ ਅਪ੍ਰਸ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਗੁਰਮੁਦਖ
ਜਨ (ਸਦਚ) ਸਿੱ ਚੇ ਨਾਮ ਜੀ ’ਚ (ਸਮਾਇ) ਲੀਣ ਹੋ ਜਾਂਿੇ ਹਨ। (ਸੁ) ਉਹ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਸਿੱ ਚੀ (ਿਰਗਹ) ਸਤ੍ਸੰ ਗਤ੍,
ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡ ਿੀ ਰਚਨਾ, ਸਿੱ ਚਖੰ ਡ ’ਚ (ਜਾਣੀਐ) ਜਾਣੇ ਜਾਂਿੇ ਹਨ।

66. ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਦਣਕ; ਠਾਹਣੁ ਮੂਦਲ ਮਚਾਂਗ ਾ॥ ਸਭਨਾ ਿੇ ਮਨ ’ਚ, ਮਾਦਣਕ ਾਂਗ ਅਮੋਲਕ (ਮਾਦਣਕ)
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ੍ ਅਜਪ੍ਾ ਜਾਪ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ। ਦਫਿੱ ਕਾ ਬ੍ੋਲ ਕੇ, ਕਤ੍ਲ ਕਰਕੇ, ਹਿੱ ਕ ਿਬ੍ਾ ਕੇ, ਗ਼ੁਲਾਮ ਬ੍ਣਾ ਕੇ, ਤ੍ਸ਼ਿੱ ਿਿ
ਕਰਕੇ, ਦਕਸੇ ਿੇ ਭੀ ਦਿਲ ਨੂੰ (ਠਾਹਣੁ) ਢਾਹੁਣਾ (ਮੂਦਲ) ਕਿਾਦਚਤ੍ (ਮਚਾਂਗ ਾ) ਚੰ ਗਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਮ ਦਪ੍ਆਰ ਨਾਲ ਦਫਿੱ ਕਾ
ਬ੍ੋਲਣੋ ਮਨੑਾ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ।
ਦਸਿੱ ਕ- ਜੇ ਤ੍ਉ. ਦਪ੍ਰੀਆ ਿੀ ਦਸਕ; ਦਹਆਉ. ਨ ਠਾਹੇ ਕਹੀ ਿਾ॥੧੩੦॥ ਹੇ ਗੁਰਸੇ ਕ ਦਪ੍ਆਰੇ ਜੀ! ਜੇ ਕਰ (ਤ੍ਉ)
ਆਪ੍ ਜੀ ਨੂੰ (ਦਪ੍ਰੀਆ) ਦਪ੍ਆਰੇ ਪ੍ਤ੍ੀ ਪ੍ਰਮਾਤ੍ਮਾ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਦਮਲਣ ਿੀ, ਦਤ੍ਿੱ ਖੀ (ਦਸਕ) ਚਾਅ ਸ਼ੁਭ ਇਿੱ ਛਾ ਹੈ ਤ੍ਾਂ
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ਤ੍ੂੰ ਦਫਿੱ ਕੇ ਕੌ ੜੇ ਬ੍ਚਨ ਬ੍ੋਲ ਕੇ, ਦਨਰਿੋਸ਼ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਫ਼ੂਕ ਕੇ, ਦਨਰਿੋਸ਼ ਬ੍ੀਬ੍ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਿੱ ਕ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ (ਕਹੀ)
ਦਕਸੇ ਿਾ ਭੀ (ਦਹਆਉ) ਦਰਿਾ ਨ (ਠਾਹੇ) ਢਾਹੁਣਾ ਿੁਖਾਉਣਾ ਕਰ।੧੩੦॥ ਜੇ ਤ੍ਉ. ਦਪ੍ਰੀਆ ਿੀ ਦਸਕ; ਦਹਆਉ. ਨ ਠਾਹੇ
ਕਹੀ ਿਾ॥ ਤ੍ੁਕ ਪ੍ੜ ੑਕੇ, ਜੇ ਸਾਕਤ੍ ਚਾਲ ਚਿੱ ਲਣ ਡੇਗਣ ਲਈ ਮੰ ਿ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਦਕ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਢਾਹ, ਉਸ
ਿੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਗਣਾ। ਸਾਕਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਿੂਰ ਹੀ ਰਦਹਣਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਕਬ੍ੀਰ. ਸਾਕਤ੍ ਸੰ ਗੁ. ਨ ਕੀਜੀਐ; ਿੂਰਦਹ ਜਾਈਐ ਭਾਦਗ॥
ਬ੍ਾਸਨੁ ਕਾਰੋ ਪ੍ਰਸੀਐ; ਤ੍ਉ ਕਛੁ ਲਾਗੈ ਿਾਗੁ॥

ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬ੍ੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਾਪ੍ ਜਪ੍ਣਾ ਹੈ:- ਧੰ ਨ ਾਦਹਗੁਰੂ ਧੰ ਨ ਾਦਹਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ
ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨਿੇ

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਧੰ ਨ ਦਪ੍ਆਰੇ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਹਨ! ਜ਼ਾਲਮ ਘੋਰ ਦਭਆਨਕ

ਅਦਤ੍ਆਚਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਆਪ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਠ ਿੀ ਅਤ੍ੀ ਹੀ ਸਖ਼ਤ੍ ਗਰਮੀ ’ਚ, ਉੱਬ੍ਲਿੀ ਿੇਗ਼ ਅੰ ਿਰ ਦਬ੍ਠਾ ਰਹੇ
ਹਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਲਮ ਤ੍ਿੱ ਤ੍ਾ ਤ੍ਿੱ ਤ੍ਾ ਰੇਤ੍ਾ ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚੇ ਸੁਿੱ ਚੇ ਉੱਚੇ ਮਹਾਨ
ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ ਧੀਰਜਧਾਰੀ ਦਨਰੰ ਕਾਰੀ ਦਨਰਦ ਕਾਰੀ ਸੀਸ ’ਤ੍ੇ ਪ੍ਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਲਮ ਆਪ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਸੜਿੀ ਬ੍ਲਿੀ
ਮਿੱ ਚਿੀ ਲੋ ਹ ’ਤ੍ੇ ਖੜਾ ੑ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਆਪ੍ ਜੀ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਨਰਲੇ ਪ੍ ਅ ਸਥਾ ਦ ਿੱ ਚ ਪ੍ੰ ਜ ਦਿਨ ਭੁਿੱ ਖ ਉਨੀਂਿਰਾ ਤ੍ਰੇਹ
ਸਹਾਰਦਿਆਂ, ਤ੍ੇਰਾ ਕੀਆ, ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ॥ ਹਦਰ ਨਾਮੁ ਪ੍ਿਾਰਥੁ ਨਾਨਕੁ ਮਾਂਗੈ॥ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜਪ੍ ਜਪ੍ਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਜੀ।
ਜੇ ਕੋਈ ਦ ਕਾਰਾਂ ਦ ਿੱ ਚ ਹਲਦਕਆ ਪ੍ੁਰਖ ਜਾਂ ਇਸਤ੍ਰੀ ਆਪ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ‘ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਸੰਗ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤ੍ਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਦਹਰ
ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾ ਾਂਗਾ’ ਤ੍ਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਸਬ੍ਿ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉ। ਉਸ ਤ੍ੋਂ ਿੂਰ ਹੀ ਰਹੋ ਜੀ ਦਪ੍ਆਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ
ਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਗੁਰ ਮਰਯਾਿਾ ਨੂੰ ਯਾਿ ਕਰਨਾ, ਦਕ ਇਹ ਬ੍ਜਰ ਕੁਰਦਹਤ੍ ਹੈ। ਦਨਰੰ ਕਾਰ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ

ਫ਼ੁਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਕ ਹਿੱ ਥ ਤ੍ਾਂ ਕੀ ਲਾਉਣਾ? ਦਕਸੇ ਰੂਪ੍ ਿੱ ਲ ਦ ਕਾਰ ਦਿਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਿੇਖਣਾ ਭੀ ਨਹੀਂ। ਯਥਾ:- ਅਖੀ
ਸੂਤ੍ਕੁ ੇਖਣਾ; ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ. ਪ੍ਰ ਧਨ ਰੂਪ੍ੁ॥ ਜੇ ਧਨ ਸੋਨਾ ਿੇਣ ਿਾ ਲਾਲਚ ਿੇ ੇ, ਤ੍ਾਂ ਭੀ ਿੂਰ ਹੀ ਰਦਹਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਬ੍ਚ
ਜਾ ੋਂ, ਤ੍ਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦਹਣਾ, ਦਕ ਮੈਂ ਬ੍ਚ ਦਗਆ। ਪ੍ੂਰਨ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ੂਰਨ ਦਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਬ੍ਚਾਇਆ
ਹੈ ਕਦਹਣਾ। ਯਥਾ:- ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਿਾ ਿਇਆਲਾ; ਮੋਦਹ ਿੀਨ ਕਉ ਰਾਦਖ ਲੀਆ॥ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ, ਿੱ ਡੇ ਨਹੀਂ ਬ੍ਨਣਾ
ਜੀ। ਗੁਰਦਸਿੱ ਖ ਪ੍ਦਹਲਾ ਗੁਰਸਬ੍ਿ ਦਤ੍ਆਰ ਕਰਕੇ ਰਿੱ ਖਣ ਜਿੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ੁਰਖ ਜਾਂ ਇਸਤ੍ਰੀ ਕੁਸੰਗਤ੍ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਦਹਣ ਤ੍ਾਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਸਬ੍ਿ ਗਾ ਕੇ ਸਨੌਣ। ਯਥਾ:- ੴ ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਰਾਮਕਲੀ ਪ੍ਾਤ੍ਸਾਹੀ ੧੦॥ ਰੇ ਮਨ; ਐਸੋ ਕਦਰ
ਸੰ ਦਨਆਸਾ॥ ਬ੍ਨ ਸੇ ਸਿਨ, ਸਬ੍ੈ ਕਦਰ ਸਮਝਹੁ; ਮਨ ਹੀ ਮਾਦਹ ਉਿਾਸਾ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ ਜਤ੍ ਕੀ ਜਟਾ, ਜੋਗ ਕੋ ਮਿੱ ਜਨੁ;
ਨੇਮ ਕੇ ਨਖਨ ਬ੍ਢਾਓ॥ ਦਗਆਨ ਗੁਰੂ, ਆਤ੍ਮ ਉਪ੍ਿੇਸਹੁ; ਨਾਮ ਦਬ੍ਭੂਤ੍ ਲਗਾਓ॥੧॥ ਅਲਪ੍ ਅਹਾਰ, ਸੁਲਪ੍ ਸੀ ਦਨੰਿਰਾ;
ਿਯਾ ਦਛਮਾ ਤ੍ਨ ਪ੍ਰੀਦਤ੍॥ ਸੀਲ ਸੰ ਤ੍ੋਖ ਸਿਾ ਦਨਰਬ੍ਾਦਹਬ੍ੋ; ਹਵੈਬ੍ੋ ਦਤ੍ਰਗੁਣ ਅਤ੍ੀਦਤ੍॥੨॥ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਹੰ ਕਾਰ ਲੋ ਭ ਹਠ; ਮੋਹ
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ਨ ਮਨ ਦਸਉ ਲਯਾ ੈ॥ ਤ੍ਬ੍ ਹੀ ਆਤ੍ਮ ਤ੍ਤ੍ ਕੋ ਿਰਸੇ; ਪ੍ਰਮ ਪ੍ੁਰਖ ਕਹ ਪ੍ਾ ੈ॥੩॥੧॥ ਦਜਹੜੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਪ੍ਛਲੇ ਸਮੇਂ
ਤ੍ਰੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤ੍ਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੋ, ਯਾਿ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦਰਿੇ
ਚੋਂ ਮੂੰ ਹ ’ਚ ਅੰ ਦਮਰਤ੍, ਦਿਮਾਗ਼ ’ਚ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਭੇਜਿੇ ਹਨ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਸੈਨੁ ਨਾਈ ਬ੍ੁਤ੍ਕਾਰੀਆ; ਓਹੁ ਘਦਰ ਘਦਰ ਸੁਦਨਆ॥
ਦਹਰਿੇ ਦਸਆ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮੁ; ਭਗਤ੍ਾ ਮਦਹ ਗਦਨਆ॥੩॥) ਨੀਚਹੁ ਨੀਚੁ ਨੀਚੁ ਅਦਤ੍ ਨਾਨੑਾ ਹੋਇ ਗਰੀਬ੍ੁ ਬ੍ੁਲਾ ਉ॥) ਦਖਨ
ਮਦਹ; ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ॥ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ; ਗਰੀਬ੍ ਦਨ ਾਜ॥

67. ਦਜਸ ਨੋ ਤ੍ੂ ਰਖ ਾਲਾ; ਦਜਤ੍ਾ ਦਤ੍ਨੈ ਭੈਣੁ॥ ਹੇ (ਰਖ ਾਲਾ) ਰਿੱ ਖਣ ਾਲੇ ਗਰੀਬ੍ ਦਨ ਾਜ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ!
ਦਜਸ (ਨੋ) ਨੂੰ (ਤ੍ੂ) ਆਪ੍ ਜੀ ਦ ਕਾਰਾਂ, ਕਦਲਜੁਿੱ ਗ ਿੀ ਹ ਾ ਤ੍ੋਂ ਰਿੱ ਖਿੇ ਹੋਂ ਜੀ। (ਦਤ੍ਨੈ) ਦਤ੍ਨਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਆਂ
ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣੁ ਕਦਹ ਕੇ ਮਨੁਿੱਖਾ ਜਨਮ (ਦਜਤ੍ਾ) ਦਜਿੱ ਤ੍ ਦਲਆ ਜੀ। ਹੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਭੈਣ ਜੀ! ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਿਾ ੰ ਿ ਕਰੀਮ
ਕੰ ਤ੍ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਦਜਿੱ ਤ੍ ਲਏ। ਉਹ ਅਪ੍ਨੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਬ੍ਿੱ ਚਾ ਬ੍ਿੱ ਚੀ ਜਾਣਿੇ ਹਨ।
ਜੇ ਕੋਈ ਮੰ ਿੇ ਇਖਲਾਕ ਾਲੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪ੍ੁਰਸ਼, ਆਪ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਪ੍ਿਾਰਥ ਿੇਣ, ਜਾਂ gift ਿੇਣ, ਤ੍ਾਂ ਪ੍ਿਾਰਥ ਛਕਣਾ
ਨਹੀਂ, gift ਨਹੀਂ ਲੈ ਣੀ ਜੀ। ਹਰ ਗਿੱ ਲ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਦਹਣਾ ਜੀ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਗੁਰ ਨਾਨਕਿੇ ; ਗੋਦ ੰ ਿ ਰੂਪ੍॥੮॥੧॥
ਜੀ ਿਾ ਜਾਪ੍ ਕਰਨਾ ਜੀ।

ਦ ਸਮਾਿ ਦਸਿੱ ਦਖਆ:- ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰੈਣ। ਬ੍ਿੱ ਚਾ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਨੂੰ
ਿੇਖੇ ਕਹੇ ਆ ਗਈ ਭੈਣ, ਦਜੰ ਿਗੀ ਸੁਖੈਣ। ਗੁਰਸੇ ਕ ਰਾਤ੍ ਦਿਨੇ ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਭਜਿੇ (ਯਾਿ ਕਰਿੇ
ਹਨ) ਜੀ, ਗੁਰਮੁਦਖ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਪ੍ੀ ਕੇ ਰਿੱ ਜਿੇ ਜੀ, ਮਨਮੁਖ ਦ ਕਾਰਾਂ ਿੇ ਮਗਰ ਭਿੱ ਜਿੇ ਜੀ। ਦ ਕਾਰ ਾਸਤ੍ੇ ਜੀਅ ਜੰ ਤ੍ ਰਹੇ
ਲੜ ਜੀ, ਦ ਕਾਰ ਿੇ ੋ ਛਿੱ ਡ ਜੀ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਜੀ ਿਾ ਲੜ ਲ ੋ ਫ਼ੜ ਜੀ, ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਲ ੋ ਪ੍ੜਹ ਜੀ, ਮਨ ਜਾਊ ਖੜ ੑਜੀ,
ਨਾਮ ਰੰ ਗ ਜਾਊ ਚੜਹ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਦਖ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਿੀਪ੍ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਧਰਮ ਯੁਿੱ ਧ ਰਹੇ ਲੜ ਜੀ। ਬ੍ੈਡ ਬ੍ੋਲ ਕੇ ਦਕਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨੀ ਨਹੀਂ
ਸਿੱ ਟ ਜੀ, ਸਿੱ ਚਾ ਨਾਮ ਜਪ੍ ਕੇ, ਲਾਹਾ ਲ ੋ ਖਿੱ ਟ ਜੀ। ਿੂਜੇ ਿੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਜੀ, ਲਿੱਤ੍ ਮਾਰ ਕੇ ਬ੍ਨਣਾ ਨਹੀਂ
ਦਜ਼ਰਾਫ (giraffe) ਜੀ। ਕੌ ੜਾ ਬ੍ੋਲ ਕੇ ਬ੍ਨਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱ ਪ੍ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਮਾਰਿਾ ਨਹੀਂ ਗਿੱ ਪ੍ ਜੀ, ਦਮਿੱ ਟੀ ਖਾਣ ਨਾਲ
ਦਢਿੱ ਡ ’ਚ ਪ੍ੈਂਿੇ ਮਲਿੱਪ੍ ਜੀ। ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿਾ ਨਾਮ ਲ ੋ ਜਪ੍ ਜੀ, ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਨੂੰ ਲ ੋ ਨਿੱਪ੍ ਜੀ, ਕੁਸੰਗਤ੍ ਤ੍ੋਂ
ਜਾਉ ਟਿੱ ਪ੍ ਜੀ। ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਿੇ ੋ ਬ੍ਾਂਹ ਜੀ, ਸੁਖ ਪ੍ਾ ੋਂਗੇ ਇਿੱ ਥੇ ਤ੍ੇ ਅਗਾਂਹ ਜੀ, ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ
ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਦਸਿੱ ਖਾਂ ਿੀ ਕਰਿੇ ਰਾਖੀ ਜੀ, ਦਜ ੇਂ ਸੂਰਜ ਰੈਣ ਨੂੰ ਕਰਿਾ ਦਕਰਾਖੀ ਜੀ।

68. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਜੇ ਕਦਰ ਉਧਰੀ ਪ੍ੂਤ੍ਨਾ; ਦ ਹੁ ਪ੍ੀਆਲਣੁ ਕੰ ਮੁ ਨ ਚੰ ਗਾ। ਕੰ ਸ ਿੀ ਭੇਜੀ ਪ੍ੂਤ੍ਨਾ ਭਗ ਾਨ
ਦਕਰਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਈ। ਜਸੋਧਾ ਮਾਤ੍ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਕਹਾ ਦਕ ਦਜਹੜਾ ਬ੍ਿੱ ਚਾ ਮੇਰਾ ਿੁਿੱ ਧ ਚੁੰ ਘ ਲ ੇ, ਉਸ ਿੀ ਉਮਰ
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ਲੰਬ੍ੀ ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲਿੱਗਿਾ। ਪ੍ਰ ਕਪ੍ਟ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਅਪ੍ਣੀ ਛਾਤ੍ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਦਹਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਯਥਾ:- ਆਈ ਪ੍ਾਪ੍ਦਣ ਪ੍ੂਤ੍ਨਾ; ਿੁਹੀ ਥਣੀ ਦ ਹੁ ਲਾਇ ਹੇਲੀ। ਮਾਤ੍ਾ ਜਸੋਧਾ ਨੇ ਭਗ ਾਨ ਦਕਰਸ਼ਨ ਜੀ ਉਸ ਿੀ ਕੁਿੱ ਛੜ
’ਚ ਿੇ ਦਿਤ੍ੇ, ਉਸ ਨੇ ਭਗ ਾਨ ਜੀ ਿੇ ਮੂੰ ਹ ’ਚ ਆਪ੍ਣਾ ਅਸਥਣ ਿੇਣਾ ਚਾਦਹਆ। ਭਗ ਾਨ ਜੀ ਅਸਥਨ ਮੂੰ ਹ ’ਚ ਨਹੀਂ
ਲੈਂ ਿੇ ਸਨ, ਪ੍ਰ ਉਸ ਨੇ ਬ੍ਿੋ ਬ੍ਿੀ ਮੂੰ ਹ ’ਚ ਿੇ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਘਰ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਦਨਕਲ ਆਈ, ਦਤ੍ਹੁੰ ਲੋ ਆਂ ਿਾ ਭਾਰੁ ਿੇ
ਚੰ ਬ੍ਦੜਆ ਗਦਲ ਹੋਇ ਿੁਹੇਲੀ॥ ਭਗ ਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਿੇ ਗਲ਼ ਨਾਲ ਚੁੰ ਬ੍ੜ ਕੇ ਦਤ੍ੰ ਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਿਾ ਭਾਰ ਪ੍ਾ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ। ਪ੍ਰ ਜਿੋਂ
ਉਸ ਨੇ ਦਕਹਾ “ਹੇ ਹਰੀ ਛਿੱ ਡ ਦਿਉ!” ਤ੍ਾਂ ਮੁਕਤ੍ ਕਰ ਦਿਤ੍ੀ। ਯਥਾ:- ਪ੍ਾਪ੍ ਕਦਰਓ ਬ੍ਹੁ ਪ੍ੂਤ੍ਨਾ; ਜਾ ਸੋ. ਨਰਕ ਡਰਾਇ॥
ਅੰ ਦਤ੍ ਕਹਯੋ. ਹਦਰ ਛਾਦਡ ਿੈ; ਬ੍ਸੀ ਦਬ੍ਕੁੰ ਠਦਹ ਜਾਇ॥ (ਸਰੀ ਿਸਮ ੬੬੨) ਹਦਰ ਹਦਰ ਕਰਤ੍; ਪ੍ੂਤ੍ਨਾ ਤ੍ਰੀ॥) ਕੀਤ੍ੀ ਮਾਊ
ਤ੍ੁਦਲ ਸਹੇਲੀ॥੨੨॥ ( ਾਰ ਿਸ ੀਂ)
ਜੇ ਕਦਰ ਉਧਰੀ ਪ੍ੂਤ੍ਨਾ; ਦ ਹੁ ਪ੍ੀਆਲਣੁ ਕੰ ਮੁ ਨ ਚੰ ਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਦਹਬ੍ ਭਾਈ ਗੁਰਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਅਮੋਲਕ ਬ੍ਚਨ
ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- ਜੇ ਕਦਰ ਪ੍ੂਤ੍ਨਾ (ਉਧਰੀ) ਮੁਕਤ੍ ਹੋ ਗਈ, ਤ੍ਾਂ ਭੀ ਦਕਸੇ ਨੂੰ (ਦ ਹੁ) ਜ਼ਦਹਰ (ਪ੍ੀਆਲਣੁ) ਦਪ੍ਲਾਉਣੀ
ਚੰ ਗਾ ਕੰ ਮੁ (ਨ) ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਦਕਸੇ ਬ੍ੰ ਿੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਿੱ ਡਾ ਪ੍ਾਪ੍ ਹੈ, ਮਾਰਨ

ਾਲੇ ਿੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ੁੰ ਨ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਿੇ

ਹਨ, ਦਜ਼ੰ ਿਗੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਦਬ੍ਪ੍ਰੀਤ੍ ਬ੍ੁਧੰ. ਮਾਰਤ੍ ਲੋ ਕਹ; ਨਾਨਕ. ਦਚਰੰ ਕਾਲ ਿੁਖ ਭੋਗਤ੍ੇ॥
ਗਦਨਕਾ ਉਧਰੀ ਆਖੀਐ; ਪ੍ਰ ਘਦਰ ਜਾਇ ਨ ਲਈਐ ਪ੍ੰ ਗਾ।) ਗਦਨਕਾ ਉਧਰੀ ਹਦਰ ਕਹੈ ਤ੍ੋਤ੍॥ ਜੇਕਰ

ੇਸ ਾ

ਗਦਨਕਾ ਨੂੰ (ਉਧਰੀ) ਮੁਕਤ੍ ਹੋਈ (ਆਖੀਐ) ਕਹੀਏ, ਤ੍ਾਂ ਭੀ (ਪ੍ਰ) ਪ੍ਰਾਏ ਘਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ੰ ਗਾ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਲਈਐ)
ਲਈਏ ਭਾ

ੇਸ ਾ ਾਲਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨਾ ਕਿੇ ਭੀ ਚੰ ਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਭੈੜੇ ਕੁਕਰਮ ਤ੍ੋਂ ਿੂਰ ਰਦਹਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਜੀ।

ਮਾੜਾ ਚਾਲ ਚਲਣ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਿੱ ਡਾ ਪ੍ਾਪ੍ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਚਾਲ ਚਲਣ ਨਾਲ ਦਜ਼ੰ ਿਗੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। ਪ੍ਾਪ੍ੀ ਬ੍ੰ ਿਾ ਮੁਕਤ੍ ਤ੍ਿੋਂ
ਹੁੰ ਿਾ ਜਿੋਂ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਭਾਗੇ, ਹਉਮੈ ਦਤ੍ਆਗੇ, ਸਿੱ ਚੇ ਗੁਰ ਚਰਨੀਂ ਲਾਗੇ, ਗੁਰ ਸੇ ਾ ਜਾਗੇ। ਤ੍ਾਂ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍
ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਲੈਂ ਿੇ ਹਨ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਗਦਨਕਾ ਪ੍ਾਪ੍ਦਣ ਹੋਇ ਕੈ; ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਿਾ
ਗਦਲ ਹਾਰੁ ਪ੍ਰੋਤ੍ਾ। ਮਹਾਂ ਪ੍ੁਰਖੁ ਆਚਾਣਚਕ ਗਦਨਕ ਾੜੇ ਆਇ ਖਲੋ ਤ੍ਾ। ਿੁਰਮਦਤ੍ ਿੇਦਖ ਿਇਆਲ ਹੋਏ ਹਥਹੁੰ ਉਸ ਨੋ
ਦਿਤ੍ੋਨੁ ਤ੍ੋਤ੍ਾ। ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਪ੍ਿੇਸੁ ਕਦਰ ਖੇਦਲ ਗਇਆ ਿੇ ਣਜੁ ਸਓਤ੍ਾ। ਦਲ ਲਾਗੀ ਦਤ੍ਸੁ ਤ੍ੋਦਤ੍ਅਹੁਂ ਦਨਤ੍ ਪ੍ੜਾਏ
ੑ ਕਰੈ
ਕਰੈ ਅਸੋਤ੍ਾ। ਪ੍ਦਤ੍ਤ੍ ਉਧਾਰਣੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿੁਰਮਦਤ੍ ਪ੍ਾਪ੍ ਕਲੇ ਰੁ ਧੋਤ੍ਾ। ਅੰ ਤ੍ਕਾਲੁ ਜਮ ਜਾਲੁ ਤ੍ੋਦੜ ਨਰਕੈ ਦ ਦਚ ਨ
ਖਾਧੋਸੁ ਗੋਤ੍ਾ। ਗਈ ਬ੍ੈਕਦਠ
ੁੰ ਦਬ੍ਬ੍ਾਦਣ ਚਦੜ ੑ ਨਾਉ ਨਾਰਾਇਣੁ ਛੋਦਤ੍ ਅਛੋਤ੍ਾ। ( ਾਰ ਿਸ ੀਂ) (ਇਸ

ਾਰ ਿੇ ਅਰਥ ਸਰੀ

ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਸਟੀਕ ਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪ੍ੜੋ ੑਜੀ)
ਬ੍ਾਲਮੀਕੁ ਦਨਸਤ੍ਾਦਰਆ; ਮਾਰੈ ਾਟ ਨ ਹੋਇ ਦਨਸੰ ਗਾ।) ਾਟੈ ਮਾਣਸ ਮਾਰਿਾ; ਬ੍ੈਠਾ ਬ੍ਾਲਮੀਕ ਬ੍ਟ ਾੜਾ। ਅਨੁਸਾਰ
ਬ੍ਾਲਮੀਕ ਡਾਕੇ ਮਾਰਿਾ ਸੀ। ਦਜਿੋਂ ਬ੍ਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਖੀਆਂ ਿੀ ਜਮਾਤ੍ ਦਮਲੀ, ਤ੍ਾਂ ਬ੍ਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕਦਹਆ “ਬ੍ਸਤ੍ਰ
125
WWW.GURSEVAK.COM

ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਤ੍ਵਪ੍ਰਸਾਦਿ॥

LEARN SHUDH GURBANI APP

ਉਤ੍ਾਰ ਿੇ ੋ,” ਦਰਖੀਆਂ ਨੇ ਦਕਹਾ, “ਬ੍ਸਤ੍ਰ ਤ੍ੂੰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹਨ?” ਕਦਹੰ ਿਾ “ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਉਧੇੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤ੍ਾ ਤ੍ੇ ਘਰ ਾਲੀ
ਪ੍ਾ ਲੈ ਣਗੀਆਂ।” ਤ੍ਾਂ ਦਰਖੀਆਂ ਨੇ ਦਕਹਾ “ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ੁਿੱ ਛ, ਤ੍ੇਰੇ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਿਾ ਭਾਗੀ ਕੋਈ ਹੋ ੇਗਾ?” ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਅਪ੍ਣੀ ਮਾਤ੍ਾ
ਅਤ੍ੇ ਘਰ ਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ੁਿੱ ਦਛਆ, ਤ੍ਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿਤ੍ੀ। ਾਦਪ੍ਸ ਦਰਖੀਆਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਿਿੱ ਦਸਆ ਦਕ ਸਭ ਨੇ ਜ ਾਬ੍ ਿੇ
ਦਿਤ੍ਾ। ੇਿਾਂ ਿੇ ਦਸਧਾਂਤ੍ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਚ ਜਾਤ੍ ਨੂੰ ਰਾਮ ਿਾ ਉਪ੍ਿੇਸ ਨਹੀਂ ਿੇ ਸਕਿੇ ਸੀ। ਤ੍ਾਂ ਦਰਖੀਆਂ ਨੇ “ਮਰਾ ਮਰਾ”
ਿਾ ਉਪ੍ਿੇਸ ਦਿਤ੍ਾ। ਬ੍ਾਲਮੀਕ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨੋਂ ਹਟ ਦਗਆ ਅਤ੍ੇ ਬ੍ਾਰਾਂ ਸਾਲ “ਮਰਾ ਮਰਾ” ਜਪ੍ਣ ਤ੍ੋਂ “ਰਾਮ ਰਾਮ” ਬ੍ਣ
ਦਗਆ, ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ੍ ਹੋ ਦਗਆ ਜੀ।
ਬ੍ਾਲਮੀਕੁ ਦਨਸਤ੍ਾਦਰਆ; ਮਾਰੈ

ਾਟ ਨ ਹੋਇ ਦਨਸੰ ਗਾ। ਜੇਕਰ ਬ੍ਾਲਮੀਕੁ ਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਜੁਗਤ੍ੀ ਨਾਲ ਰਾਮ ਰਾਮ

ਕਹਾ ਕੇ (ਦਨਸਤ੍ਾਦਰਆ) ਤ੍ਾਦਰਆ, ਤ੍ਾਂ ਭੀ ( ਾਟ) ਰਸਤ੍ੇ ’ਚ ਖੜ ੑ ਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ (ਦਨਸੰ ਗ) ਦਨਰਭੈ (ਹੋਇ) ਹੋ ਕੇ (ਨ)
ਨਹੀਂ ਲੁਿੱਟਣਾ (ਮਾਰੈ) ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੰ ਮ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਰਿੱ ਬ੍ ਜੀ ਤ੍ੋਂ ਹਰ ੇਲੇ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ
ਜੀ। ਯਥਾ:- ਦਜਨਾ ਭਉ. ਦਤ੍ਨੑ ਨਾਦਹ ਭਉ; ਮੁਚੁ ਭਉ. ਦਨਭਦ ਆਹ॥ ਦਜਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤ੍ਮਾ ਜੀ ਿਾ (ਭਉ) ਡਰ ਧਾਰਿੇ ਹਨ,
ਦਤ੍ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਜੂਨਾਂ ਿਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਦਜਹੜੇ (ਦਨਭਦ ਆਹ) ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਿਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰ ਨਿੇ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਿਾ
ਬ੍ਹੁਤ੍ ਡਰ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ. ਏਹੁ ਪ੍ਟੰ ਤ੍ਰਾ; ਦਤ੍ਤ੍ੁ ਿੀਬ੍ਾਦਣ ਗਇਆਹ॥ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ
ਹਨ:- ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਿਰਬ੍ਾਰ ’ਚ ਗਏ ਤ੍ੋਂ ਦਚਿੱ ਤ੍ਰ ਗੁਪ੍ਤ੍ ਿਾ (ਪ੍ਟੰ ਤ੍ਰਾ) ਦਲਦਖਆ ਲੇ ਖਾ ਿਾ ਦਹਸਾਬ੍ ਿੇਣਾ ਪ੍ੈਂਿਾ ਜੀ।
ਦਜਹੜੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਭੈ ਧਾਰਿੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋ ਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ’ਚ ਸੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਤ੍ੇ ਦਜਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਭੈ
ਨਹੀਂ ਮੰ ਨਿੇ ਉਹ ਿੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਰਕ ਚੌਰਾਸੀ ਲਿੱਖ ਜੂਨ ਭੋਗਣਗੇ।
ਫੰ ਦਧਕ ਉਧਰੈ ਆਖੀਅਦਨ; ਫਾਹੀ ਪ੍ਾਇ ਨ ਫੜੀਐ ਟੰ ਗਾ॥ ਭਗ ਾਨ ਦਕਰਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿੋਂ ਸਿੱ ਚਖੰ ਡ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤ੍ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਸ
ਤ੍ੀਰਥ ’ਤ੍ੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਡੇ ’ਤ੍ੇ ਚਰਨ ਪ੍ਸਾਰ ਕੇ ਪ੍ੈ ਗਏ, ਭਗ ਾਨ ਜੀ ਿੇ ਚਰਨਾਂ ’ਚ ਪ੍ਿਮ, ਤ੍ਾਰੇ ਾਂਗ ਚਮਕਿਾ ਸੀ,
(ਬ੍ਦਧਕ) ਦਸ਼ਕਾਰੀ ਨੇ ਹਰਨ ਿੀ ਅਿੱ ਖ ਸਮਝ ਕੇ ਤ੍ੀਰ ਮਾਦਰਆ। ਜਿੋਂ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਿੇਦਖਆ ਤ੍ਾਂ ਭਗ ਾਨ ਜੀ ਿੇ ਚਰਨ
’ਚੋਂ ਖ਼ੂਨ ਦਨਕਲ ਦਰਹਾ ਸੀ। ਿੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲਿੱਗ ਦਪ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਪ੍ਛਤ੍ਾ ਾ ਕੀਤ੍ਾ। ਭਗ ਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱ ਫੀ ’ਚ ਲੈ
ਕੇ ਦਪ੍ਆਰ ਦਿੰ ਦਿਆਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ੍ ਕਰ ਦਿਤ੍ਾ। ਭਗ ਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਿੱ ਦਸਆ ਦਕ ਤ੍ਰੇਤ੍ੇ ਜੁਿੱ ਗ ’ਚ ਆਪ੍ ਜੀ ਬ੍ਾਲੀ
ਰੂਪ੍ ’ਚ ਸਨ, ਿਾਸ ਨੇ ਭਗ ਾਨ ਰਾਮਚੰ ਿਰ ਰੂਪ੍ ’ਚ ਓਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਤ੍ੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਦਰਆ ਸੀ। ਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇਰਾ
ਸੰ ਕਲਪ੍ ਰਦਹ ਦਗਆ ਸੀ ਦਕ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਿਾ ਤ੍ਾ ਬ੍ਿਲਾ ਲੈਂ ਿਾ। ਿਾਸ ਓਹੀ ਭਗ ਾਨ ਰਾਮ ਚੰ ਿਰ ਜੀ, ਸਰੀ
ਦਕਰਸ਼ਨ ਭਗ ਾਨ ਰੂਪ੍ ’ਚ, ਆਪ੍ ਜੀ ਓਹੀ ਬ੍ਾਲੀ ਦਸ਼ਕਾਰੀ ਰੂਪ੍ ’ਚ ਆਏ ਹੋਂ, ਇਹ ਤ੍ੇਰਾ ਸੰ ਕਲਪ੍ ਪ੍ੂਰਾ ਹੋ ਦਗਆ। ਯਥਾ:ਜਾਇ ਸੁਤ੍ਾ ਪ੍ਰਭਾਸ ਦ ਦਚ ਗੋਡੇ ਉਤ੍ੇ ਪ੍ੈਰ ਪ੍ਸਾਰੇ। ਚਰਣ ਕਮਲ ਦ ਦਚ ਪ੍ਿਮ ਹੈ ਦਝਲਦਮਲ ਝਲਕੈ ਾਂਗੀ ਤ੍ਾਰੇ। ਬ੍ਦਧਕੁ
ਆਇਆ ਭਾਲਿਾ ਦਮਰਗੈ ਜਾਦਣ ਬ੍ਾਣੁ ਲੈ ਮਾਰੇ। ਿਰਸਨ ਦਡਠੋਸ ਜਾਇ ਕੈ ਕਰਣ ਪ੍ਲਾ ਕਰੇ ਪ੍ੂਕਾਰੇ। ਗਦਲ ਦ ਦਚ ਲੀਤ੍ਾ
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ਦਕਰਸ਼ਨ ਜੀ ਅ ਗੁਣੁ ਕੀਤ੍ੇ ਹਦਰ ਨ ਦਚਤ੍ਾਰੇ। ਕਦਰ ਦਕਰਪ੍ਾ ਸੰ ਤ੍ੋਦਖਆ ਪ੍ਦਤ੍ਤ੍ ਉਧਾਰਣੁ ਦਬ੍ਰਿੁ ਬ੍ੀਚਾਰੇ। ਭਲੇ ਭਲੇ ਕਦਰ
ਮੰ ਨੀਅਦਨ ਬ੍ੁਦਰਆਂ ਿੇ ਹਦਰ ਕਾਜ ਸ ਾਰੇ। ਪ੍ਾਪ੍ ਕਰੇਂਿੇ ਪ੍ਦਤ੍ਤ੍ ਉਧਾਰੇ ॥੨੩॥੧੦॥
ਬ੍ਦਧਕ ਉਧਰੈ ਆਖੀਅਦਨ; ਫਾਹੀ ਪ੍ਾਇ ਨ ਫੜੀਐ ਟੰ ਗਾ। (ਬ੍ਦਧਕ) ਦਸ਼ਕਾਰੀ ਜੇਕਰ (ਉਧਰੈ) ਮੁਕਤ੍ ਹੋ ਦਗਆ
(ਆਖੀਅਦਨ) ਕਦਹੰ ਿੇ ਹਨ। ਫਾਹੀ ਪ੍ਾਇ ਕੇ ਜੀਆਂ ਿੀਆਂ ਟੰ ਗਾ ਨ ਫੜੀਐ ਜੀ। ਭਾ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣੇ ਚੰ ਗਾ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ।
ਦਜਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਿਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ’ਚ ਉਹ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਿਾ ਹੈ ਜੀ। ਯਥਾ:- ੧ਹੇਰਾ ਰੋਟੀ
ਕਾਰਨੇ; ਗਲਾ ਕਟਾ ੈ ਕਉਨੁ॥ ੧ਦਸ਼ਕਾਰ
ਜੇ ਕਾਸਾਈ ਉਧਦਰਆ; ਜੀਆ ਘਾਇ. ਨ ਖਾਈਐ ਭੰ ਗਾ। ਜੇ ਕਾਸਾਈ (ਉਧਦਰਆ) ਮੁਕਤ੍ ਹੋ ਦਗਆ ਤ੍ਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ
(ਘਾਇ) ਮਾਰ ਕੇ (ਭੰ ਗਾ) ਮਾਸ (ਨ) ਨਾ (ਖਾਈਐ) ਖਾਈਏ।
ਪ੍ਾਦਰ ਉਤ੍ਾਰੈ ਬ੍ੋਦਹਥਾ ਸੁਇਨਾ ਲੋ ਹੁ ਨਾਹੀ ਇਕ ਰੰ ਗਾ। ਭਾ ੇਂ ਲਿੱਕੜ ਿਾ ਬ੍ਣਾਇਆ (ਬ੍ੋਦਹਥਾ) ਜਹਾਜ਼ ਿੋ ੇਂ ਸੋਨੇ ਅਤ੍ੇ
ਲੋ ਹੇ ਨੂੰ ਪ੍ਾਦਰ (ਉਤ੍ਾਰੈ) ਉਤ੍ਾਰ ਦਿੰ ਿਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਦਫਰ ਭੀ (ਸੁਇਨਾ) ਸੋਨਾ (ਲੋ ਹੁ) ਲੋ ਹਾ ਇਕ (ਰੰ ਗਾ) ਰੰ ਗ (ਨਾਹੀ) ਨਹੀਂ
ਹਨ। ਯਥਾ:- ਦਜਉ ਕਾਸਟ ਸੰ ਦਗ. ਲੋ ਹਾ ਬ੍ਹੁ ਤ੍ਰਤ੍ਾ; ਦਤ੍ਉ ਪ੍ਾਪ੍ੀ. ਸੰ ਦਗ ਤ੍ਰੇ ਸਾਧ ਸਾਧਸੰ ਗਤ੍ੀ; ਗੁਰ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ, ਗੁਰ
ਸਾਧੋ॥
ਇਤ੍ੁ ਭਰ ਾਸੈ ਰਹਣੁ ਕੁਢੰਗਾ॥੯॥ (ਇਤ੍ੁ) ਇਸ (ਭਰ ਾਸੈ) ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ (ਰਹਣੁ) ਰਦਹਣਾ (ਕੁਢੰਗਾ) ਖੋਟਾ ਢੰ ਗ ਹੈ।
( ਾਰ ੧੦)
ਸ਼ੁਭ ਦਸਿੱ ਦਖਆ:- ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍

ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਪ੍ਦਤ੍ਤ੍ ਪ੍ਾ ਨ

ਦਬ੍ਰਿ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਕ ਜੀ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ’ਚ ਖਿੱ ਚਤ੍ ਹੋ ਕੇ ਰਦਹਣ ਅਤ੍ੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਪ੍ਦਤ੍ਤ੍ ਪ੍ਾ ਨ ਦਬ੍ਰਿ
ਿਾ ਭਾ ਇਹ ਹੈ, ਦਕ ਜਿੋਂ ਕੋਈ ਅਪ੍ਣੇ ਦਪ੍ਛਲੇ ਪ੍ਾਪ੍ ਗਲਤ੍ੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ
ਸਿੱ ਚੇ ਦਨਰਮਲ ਚਰਨਕਮਲਾਂ ’ਚ ਦਖ਼ਮਾ ਿੀ ਅਰਿਾਸ ਕਰਿਾ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਡੰ ਡਾਉਤ੍ਾਂ ਕਰਿਾ, ਕੰ ਨ ਫੜਿਾ,
ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਤ੍ੀ ਪ੍ਰਮਾਤ੍ਮਾ ਮੰ ਨਿਾ, ਕੀਤ੍ੀਆਂ ਗ਼ਲਤ੍ੀਆਂ ਿੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰ ਗਿਾ, ਦਕ “ਹੇ ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸ਼ਾਹ ਜੀ,
ਿਾਸਨਿਾਸ ਸਿਾ ਭੁਿੱ ਲਣਹਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਲ ੋ, ਸਿੱ ਚਾ ਨਾਮ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੋ ਜੀ,” ਤ੍ਾਂ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਅਪ੍ਣਾ ਪ੍ਦਤ੍ਤ੍
ਪ੍ਾ ਨ ਦਬ੍ਰਿ ਸੰ ਭਾਲ ਕੇ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਲੈਂ ਿੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਦਖ ਰਸਤ੍ੇ ’ਤ੍ੇ ਪ੍ਾਉਂਿੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਦਪ੍ਛਲੇ ਅਉਗੁਣ. ਬ੍ਖਦਸ ਲਏ
ਪ੍ਰਭੁ; ਆਗੈ ਮਾਰਦਗ ਪ੍ਾ ੈ॥੨॥ ਦਫਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਨ ਤ੍ਨ ਰੋਮ ਰੋਮ ’ਚ ਸ ਜਾਂਿੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸੰ ਕਲਪ੍ ਫ਼ੁਰਨ
ਭੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰ ਿੇ, ਅਪ੍ਣਾ ਿਾਸਨਿਾਸ ਬ੍ਣਾ ਲੈਂ ਿੇ ਹਨ। ਪ੍ਦਤ੍ਤ੍ ਪ੍ਾ ਨ, ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਣਹਾਰ, ਦਖ਼ਮਾ ਿੇ ਿਾਤ੍ੇ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਅਪ੍ਣੇ ਦਪ੍ਆਰੇ ਦਸਿੱ ਖ ਿਾ ਮਨ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰ ਿੇ, ਧੀਰਜ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਿੇ ਹਨ। ਸਿੱ ਚੇ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍
ਜੀ ਿਾ ਪ੍ਦਤ੍ਤ੍ ਪ੍ਾ ਨ ਦਬ੍ਰਿ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਿੁਰਮਦਤ੍ ਰਸਤ੍ੇ ਤ੍ੋਂ ਗੁਰਮਦਤ੍ ਰਸਤ੍ੇ ’ਤ੍ੇ ਪ੍ਾਉਂਿਾ ਹੈ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਚਰਨ
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ਸਰਨ ਿਇਆਲ ਠਾਕੁਰ; ਆਨ. ਨਾਹੀ ਜਾਇ॥ ਪ੍ਦਤ੍ਤ੍. ਪ੍ਾ ਨ ਦਬ੍ਰਿੁ ਸੁਆਮੀ; ਉਧਰਤ੍ੇ ਹਦਰ ਦਧਆਇ॥੧॥ਰਹਾਉ॥)
ਪ੍ਦਤ੍ਤ੍ ਉਧਾਰਣੁ ਦਬ੍ਰਿੁ ਸੁਆਮੀ॥੨੧॥੧੭॥

69. ਜੇ ਲਖ ਇਸਤ੍ਰੀਆ ਭੋਗ ਕਰਦਹ; ਨ ਖੰ ਡ ਰਾਜੁ ਕਮਾਦਹ॥ ਜੇ ਲਖ ਇਸਤ੍ਰੀਆ ਨਾਲ ਭੋਗ
(ਕਰਦਹ) ਕਰੇ ਅਤ੍ੇ (ਨ ) ਨੌਂ (ਖੰ ਡ) ਖੰ ਡਾਂ ਿਾ ਰਾਜੁ (ਕਮਾਦਹ) ਕਮਾ ੇ।
ਦਬ੍ਨੁ ਸਤ੍ਗੁਰ. ਸੁਖੁ ਨ ਪ੍ਾ ਈ; ਦਫਦਰ ਦਫਦਰ ਜੋਨੀ ਪ੍ਾਦਹ॥੩॥ ਸਤ੍ਗੁਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਸਰਨ ਪ੍ਏ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰ ਨੇ ਪ੍ੂਜੇ ਦਧਆਏ ਗਾਏ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤ੍ੇ (ਦਬ੍ਨੁ) ਦਬ੍ਨਾ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਆਤ੍ਮਕ ਸੁਖੁ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਪ੍ਾ ਈ)
ਪ੍ਾ ੇਗਾ। ਉਹ ਮਨਮੁਖ (ਦਫਦਰ ਦਫਦਰ) ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ (ਜੋਨੀ) ਜੂਨਾਂ (ਪ੍ਾਦਹ) ਪ੍ਾਉਂਿਾ ਹੈ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਗੁਰਮੁਦਖ
ਜੀ ਨ ਮੁਕਦਤ੍ ਕਦਰ; ਮਨਮੁਖ ਦਫਦਰ ਦਫਦਰ ਜਨਮ ਮਰੰ ਿੇ॥

70. ਹਦਰ ਰਸੁ ਚਾਖੈ; ਤ੍ਾਂ ਸੁਦਧ ਹੋਇ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਦਮ ਰਤ੍ੇ; ਸਚੁ ਸੋਇ॥੪॥੮॥ (ਨਾਨਕ) ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ
ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਅਮਰਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- (ਹਦਰ) ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍
ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਸੁੰ ਿਰ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿਾ ਬ੍ਖ਼ਦਸ਼ਆ ਨਾਮ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਰਸੁ (ਚਾਖੈ) ਛਕੇ, ਤ੍ਾਂ ਮਨ ਤ੍ਨ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ
(ਸੁਦਧ) ਦਨਰਮਲ, ਉੱਜਲ ਹੋਇ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱ ਚੇ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਦਨਰਮਲ ਨਾਦਮ ਜੀ ’ਚ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ (ਰਤ੍ੇ) ਰੰ ਗੇ ਜਾਣੇ
ਕਰਕੇ, ਗੁਰਮੁਦਖ ਜੀ ਿੀ (ਸਚੁ) ਸਿੱ ਚੀ (ਸੋਇ) ਸੋਭਾ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ ਜੀ।

ਪ੍ਰਸੰਗ ੪- ਸਿੱ ਚੀ ਗੁਰਮਦਖ (ਪ੍ਦਤ੍) ਇਿੱ ਜ਼ਤ੍ ਿਾ ਗੁਰ ਉਪ੍ਿੇਸ਼
71. ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ; ਹੋਰ ਿਸੂਣੀ ਹੋਇ॥ ਸਦਤ੍ਕਰਤ੍ਾਰ ਿੇ ਪ੍ੂਰਨ ਗੁਰ ਅ ਤ੍ਾਰ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਹੁਣ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਸਰੂਪ੍ ’ਚ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- (ਜੇ) ਜੇਕਰ ਜੀ ਿੀ (ਆਰਜਾ) ਉਮਰ
(ਚਾਰੇ) ਚਾਰ ਜੁਗ ਲੰਮੀ ਹੋ ੇ, (ਿਸੂਣੀ) ਿਸ ਗੁਣਾ ਹੋਰ (ਹੋਇ) ਹੋ ਜਾ ੇ। ਭਾ

ਕੁਲ ਉਮਰ ੪੪ (ਚੁਤ੍ਾਲੀ) ਜੁਿੱ ਗ ਹੋ

ਜਾ ੇ।
ਨ ਾ ਖੰ ਡਾ ਦ ਦਚ ਜਾਣੀਐ; ਨਾਦਲ ਚਲੈ ਸਭੁ ਕੋਇ॥ (ਨ ਾ) ਨੌ ਖੰ ਡਾ ਭਰਤ੍, ਇਲਾ ਰਤ੍, ਦਕੰ ਪ੍ੁਰੁਸ਼, ਭਿੱ ਿਰ, ਕੇਤ੍ੁਮਾਲ,
ਹਦਰ, ਦਹਰਣਯ, ਰਮਯ, ਕੁਸ਼ ਿੇ ਦ ਦਚ (ਜਾਣੀਐ) ਜਾਦਣਆ ਜਾ ੇ। ਸਭੁ (ਕੋਇ) ਕੋਈ ਨਾਦਲ (ਚਲੈ ) ਚਿੱ ਲਣ ਭਾ ਨੌ ਖੰ ਡਾਂ
ਿੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁਿੱਖ ਆਦਗਆਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਿੇ ਮਗਰ ਚਿੱ ਲਣ, ਹੁਕਮ ਮੰ ਨਣ।
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ਚੰ ਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਇ ਕੈ; ਜਸੁ ਕੀਰਦਤ੍ ਜਦਗ ਲੇ ਇ॥ ਅਪ੍ਣਾ (ਨਾਉ) ਨਾਮ ਚੰ ਗਾ ਸਰੇਸ਼ਟ ਿੱ ਡਾ ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ ਪ੍ਿਮ
ਭੂਸ਼ਣ ਆਦਿ ਰਖਾਇ (ਕੈ) ਕੇ, ਸਾਰਾ ਜਦਗ ਉਸ ਿੇ ਮੂੰ ਹ ’ਤ੍ੇ ਜਸੁ ਕਰੇ ਅਤ੍ੇ ਦਪ੍ਿੱ ਠ ਦਪ੍ਿੱ ਛੇ ਭੀ (ਕੀਰਦਤ੍) ਮਦਹਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍
ਕਰ (ਲੇ ਇ) ਲ ੇ।
ਜੇ ਦਤ੍ਸੁ ਨਿਦਰ ਨ ਆ ਈ; ਤ੍

ਾਤ੍ ਨ ਪ੍ੁਛੈ ਕੇ॥ (ਜੇ) ਜੇਕਰ (ਦਤ੍ਸੁ) ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਦਨਰਮਲ

ਸੁੰ ਿਰ ਨਿਦਰ ਅੰ ਿਰ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਆ ਈ) ਆਉਂਿਾ। (ਤ੍) ਤ੍ਾਂ ਸਾਧਸੰ ਗਤ੍ ਅਥ ਾ ਸਿੱ ਚਖੰ ਡ ਦ ਿੱ ਚ ਉਸ ਿੀ (ਕੇ) ਕੋਈ
( ਾਤ੍) ਗਿੱ ਲ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਪ੍ੁਛੈ) ਪ੍ੁਿੱ ਛਿਾ। ਪ੍ਰ ਦਜਹੜੇ ਭਗਤ੍ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ ਗੁਰਮੁਦਖ ਜੀ ਿੀ ਭਗਤ੍ੀ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਾਦਹਗੁਰੂ
ਜੀ ਿੇ ਦਨਰਮਲ ਦਕਰਪ੍ਾ ਦਿਰਸ਼ਟੀ ’ਚ ਆ ਗਈ, ਦਜ ੇਂ ਭਗਤ੍ ਸਰੀ ਰਦ ਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਿੀ ਉਪ੍ਮਾ
ਦਡਆਈ ਸਮੂਹ ਖੰ ਡ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀਟਾ ਅੰ ਿਦਰ ਕੀਟੁ ਕਦਰ; ਿੋਸੀ ਿੋਸੁ ਧਰੇ॥ ਐਸੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਹੀਣ ਜੀ

ਨੂੰ (ਕੀਟਾ) ਕੀਦੜਆਂ ਿੇ ਅੰ ਿਦਰ (ਕੀਟੁ)

ਕੀੜਾ (ਕਦਰ) ਬ੍ਣਾਇਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। (ਿੋਸੀ) ਕੋਹੜੀ ਅਉਗੁਣੀ ਜੀ ਭੀ ਐਸੇ ਪ੍ੰ ਖਡੀ ’ਤ੍ੇ ਿੋਸੁ (ਧਰੇ) ਧਰਿੇ ਹਨ।
ਨਾਨਕ. ਦਨਰਗੁਦਣ ਗੁਣੁ ਕਰੇ; ਗੁਣ ੰ ਦਤ੍ਆ, ਗੁਣੁ ਿੇ॥ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਾਦਹਗੁਰੂ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ (ਦਨਰਗੁਦਣ) ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਤ੍ੋਂ ਰਦਹਤ੍ ਕਲਜੁਿੱ ਗੀ ਜੀਆਂ ’ਤ੍ੇ (ਗੁਣੁ) ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ
(ਕਰੇ) ਕਰਿੇ ਹਨ। (ਗੁਣ ੰ ਦਤ੍ਆ) ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣੁ, ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨ, ਦਨਰਗੁਨ ਸਰਗੁਨ
ਿੀ ਏਕਤ੍ਾ (ਿੇ) ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਿੇ ਹਨ ਜੀ।
ਤ੍ੇਹਾ ਕੋਇ ਨ ਸੁਝਈ ਦਜ ਦਤ੍ਸੁ ਗੁਣੁ ਕੋਇ ਕਰੇ॥੭॥ ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੂੰ (ਤ੍ੇਹਾ) ਐਸਾ (ਕੋਇ) ਕੋਈ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਸੁਝਈ)
ਸੁਿੱ ਝਿਾ (ਦਜ) ਦਜਹੜਾ (ਦਤ੍ਸੁ) ਦਤ੍ਨਹਾਂ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ ਿਇਆਲ ਦਕਰਪ੍ਾਲ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ’ਤ੍ੇ (ਕੋਇ) ਕੋਈ (ਗੁਣੁ)

ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ ਕਰੇ।

72. ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ. ਖੋਦਟਅਹੁ ਖਰੇ ਕਰੇ; ਸਬ੍ਦਿ ਸ ਾਰਣਹਾਰੁ॥ ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ਦਤ੍ਤ੍. ਪ੍ਾ ਨ; ਿੁਖ ਭੈ ਭੰ ਜਨੁ॥ ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ (ਖੋਦਟਅਹੁ) ਦਗਰੇ ਨੀਚ ਇਖ਼ਲਾਕ ਾਲੇ ਨੂੰ ਬ੍ਾਰਾਂ ੰ ਨੀ ਸੋਨੇ ਾਂਗ (ਖਰੇ) ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਗੁਰਮੁਦਖ (ਕਰੇ) ਕਰ ਦਿੰ ਿੇ
ਹਨ। ਯਥਾ:- ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਲਾਗੇ ਦਬ੍ਖੁ ਮੋਰਚਾ; ਲਦਗ ਸੰ ਗਦਤ੍ ਸਾਧ ਸ ਾਰੀ॥ ਦਜਉ ਕੰ ਚਨੁ. ਬ੍ੈਸੰਤ੍ਦਰ ਤ੍ਾਇਓ;
ਮਲੁਕਾਟੀ ਕਦਟਤ੍ ਉਤ੍ਾਰੀ॥੨॥ ਸਿੱ ਚਾ ਦਨਰਮਲ ਗੁਰ ਸਬ੍ਦਿ ਜੀ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਕੇ ਉਨਹਾਂ ਿੇ ਜੀ ਨ ਨੂੰ (ਸ ਾਰਣਹਾਰੁ) ਸ ਾਰਣ
ਾਲੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਕਚਹੁ. ਕੰ ਚਨੁ ਭਇਅਉ; ਸਬ੍ਿੁ ਗੁਰ. ਸਰ ਣਦਹ ਸੁਦਣਓ॥) ਹਮ ਨੀਚ ਹੋੁਤ੍ੇ, ਹੀਣ ਮਦਤ੍ ਝੂਠੇ; ਤ੍ੂ.
ਸਬ੍ਦਿ ਸ ਾਰਣਹਾਰਾ॥) ਬ੍ਗੁਲੇ ਤ੍ੇ ਫੁਦਨ ਹੰ ਸੁਲਾ ਹੋ ੈ; ਜੇ ਤ੍ੂ ਕਰਦਹ ਿਇਆਲਾ॥

ਸਾਖੀ:- ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡਾਂ ’ਚ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਪ੍ਰਕਾਰ ਿੀਆਂ ਅਗਨੀਆਂ ਤ੍ੇ ਹ ਾ ਾਂ ਆਪ੍ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਰਚੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ
ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪ੍ ਜੀ ਿਾ ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਨਾਮ ਜਪ੍ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਪ੍ਰਕਾਰ ਿੇ ਜਲ ਤ੍ੇ ਸਮੁੰ ਿਰ ਆਪ੍ ਜੀ ਨੇ ਹੀ
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ਰਚੇ ਹਨ, ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਸਮੁੰ ਿਰਾਂ ਿੀਆਂ ਬ੍ੂੰ ਿਾਂ ਤ੍ੇ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਰਖਾਂ, ਤ੍ਰੇਲਾਂ ਸਨੋਆਂ ਿੀਆਂ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਬ੍ੂੰ ਿਾਂ ਹੁਣ ਜਪ੍ਿੀਆਂ ਹਨ, ਧੰ ਨ
ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਧੰ ਨ ਹਨ। ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਧਰਤ੍ੀਆਂ ਆਪ੍ ਜੀ ਨੇ ਹੀ

ਰਚੀਆਂ ਹਨ, ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਧਰਤ੍ੀਆਂ ਿਾ ਇਿੱ ਕ ਇਿੱ ਕ ਦਕਣਕਾ ਹੁਣ ਜਪ੍ ਦਰਹਾ ਹੈ , ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਾਦਹਗੁਰੂ
ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਧੰ ਨ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਗੁਰ ਨਾਨਕਿੇ ; ਗੋਦ ੰ ਿ ਰੂਪ੍॥੮॥੧॥
ਧੰ ਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਿੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤ੍ਾਰਿੇ ਤ੍ਾਰਿੇ, ਭੂਟਾਨ ਿੇਸ਼ ਦ ਿੱ ਚ ਪ੍ਹੁੰ ਚੇ। ਰਾਜ ਮਦਹਲ
ਿੇ ਕੋਲ ਰੁਿੱ ਖ ਹੇਠਾਂ ਦਸਮਰਨ ’ਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਿਾ ਰਾਜਾ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਿੱ ਡਾ ਕਾਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਿਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਦਕ ਜਿੋਂ ਹੁਟੀ
ਘਰੇ ਦਲਆਉਣੀ ਹੋ ੇ, ਤ੍ਾਂ ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਦਹਲਾਂ ’ਚ ਭੇਜੋ। ਪ੍ਰਜਾ ਡਰਿੀ ਹੋਈ ਹੁਟੀ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰ ਿੇ ਸਨ। ਉਹ
ਪ੍ਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕਰਿਾ ਸੀ।
ਭੂਟਾਨ ਿੇਸ਼ ਿੇ ਲੋ ਕ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਸੁੰ ਿਰ ਿਰਸਨ ਕਰਕੇ, ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਕੀਰਤ੍ਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਦਮਿੱ ਠੇ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ ਚਰਨਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾ ਾਂ ਦਲਆ ਕੇ ਅਰਪ੍ਿੇ ਪ੍ਰ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਕੁਝ ਨਾ ਲੈਂ ਿੇ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਾਦਪ੍ਸ ਕਰ ਦਿੰ ਿੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਉੱਜਲ ਮਦਹਮਾ ਸੁਣੀ, ਦਕ
ਮਾਇਆ ਿੇ ਦਤ੍ਆਗੀ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਸਰੂਪ੍, ਪ੍ੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਾਲੇ ਇਿੱ ਕ ਸਾਧੂ ਬ੍ਾਹਰ ਦਬ੍ਰਿੱ ਛ ਹੇਠਾਂ ਦਸਮਰਨ
’ਚ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਦਸਮਰਦਨ; ਅਨਹਿ ਝੁਨਕਾਰ॥ ਸੁਖੁ ਪ੍ਰਭ ਦਸਮਰਨ ਕਾ; ਅੰ ਤ੍ੁ ਨ ਪ੍ਾਰ॥ ਦਜਨਹਾਂ ਿੇ ਸੁੰ ਿਰ
ਸੁਖਿਾਈ ਿਰਸਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਾਪ੍ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਿੇ ਹਨ, ਅਿੱ ਗ ਬ੍ੁਝ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਿਰਸਦਨ;
ਅਗਦਨ ਦਨ ਾਰੀ॥ ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਭੇਟਤ੍; ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ॥
ਪ੍ਰਭਾ ਤ੍ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀਮਤ੍ੀ ਬ੍ਸਤ੍ਰ ਮਾਇਆ ਆਦਿ ਭੇਟਾ ਾਂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਚਰਨਕਮਲਾਂ ’ਚ ਅਰਪ੍
ਕੇ ਮਿੱ ਥਾ ਟੇਦਕਆ। ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਭੀ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰ ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾ ਾਂ ਗਰੀਬ੍ਾਂ ਨੂੰ ੰ ਡਣ ਿਾ
ਹੁਕਮ ਦਿਤ੍ਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ’ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ “ਹੇ ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸ਼ਾਹ ਜੀ! ਆਪ੍ ਜੀ ਨੇ ਭੇਟਾ ਾਂ ਪ੍ਰ ਾਨ ਦਕਉਂ ਨਹੀਂ
ਕੀਤ੍ੀਆਂ?” ਤ੍ਾਂ ਗਰੀਬ੍ ਦਨ ਾਜ ਪ੍ਦਤ੍ਤ੍ ਪ੍ਾ ਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਦਕਹਾ “ਹੇ ਰਾਜਨ! ਜੇ ਤ੍ੂੰ ਅਪ੍ਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰ ਿਾ
ਹਾਂ ਤ੍ਾਂ ਪ੍ਰਜਾ ਿੀਆਂ ਬ੍ਹੂ ਬ੍ੇਟੀਆਂ ਿੀ ਇਿੱ ਜ਼ਤ੍ ਨਾ ਲੁਿੱਦਟਆ ਕਰ। ਸਦਤ੍ਕਰਤ੍ਾਰ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਜੀ ਿਾ ਸਿੱ ਚਾ ਨਾਮ ਜਪ੍
ਜਪ੍ਾਇਆ ਕਰ, ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ ਕਰ।”
ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦਭਿੱ ਜੇ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ਮਈ ਬ੍ਚਨ ਤ੍ੀਰ ਾਂਗ ਰਾਜੇ ਿੇ
ਦਰਿੇ ’ਚ ਿੱ ਜੇ। ਤ੍ਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ “ਹੇ ਦਕਰਪ੍ਾਲ ਿਇਆਲ ਗੁਰ ਨਾਨਕਿੇ ; ਗੋਦ ੰ ਿ
ਰੂਪ੍॥੮॥੧॥ ਜੀ! ਦਜ ੇਂ ਬ੍ਲ਼ਿੀ ਅਿੱ ਗ ਲਿੱਕੜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਜਿੀ, ਦਤ੍ ੇਂ ਿਾਸਨਿਾਸ ਿੇ ਮਨ ’ਚ ਦ ਕਾਰਾਂ ਿੀ ਅਿੱ ਗ ਕੁਕਰਮ
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ਕਰਨ ਿੀ ਲਕੜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਜਿੀ, ਸਗੋਂ ਦ ਕਾਰਾਂ ਿੀ ਅਿੱ ਗ ਹੋਰ ਤ੍ੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਦ ਕਾਰਾਂ ਿੀ ਅਿੱ ਗ
ਬ੍ੁਝਾ ਿੇ ੋ ਜੀ, ਅਪ੍ਣਾ ਦਨਮਾਣਾ ਦਨਤ੍ਾਣਾ ਦਸਿੱ ਖ ਬ੍ਣਾ ਲ ੋ ਜੀ!”
ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਿਾ ਿਇਆਲਾ; ਮੋਦਹ ਿੀਨ ਕਉ ਰਾਦਖ ਲੀਆ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍
ਜੀ ਨੇ ਬ੍ੈਰਾਗ ਿੇ ਸ਼ੁਭ ਬ੍ਚਨ ਫ਼ੁਰਮਾਏ “ਹੇ ਰਾਜਨ! ਤ੍ੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸਰੀਰ ਿੇਖ ਕੇ ਮੋਦਹਤ੍, ਦ ਕਾਰ ਿੇ ਸੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਿਾ ਹੈਂ।
ਦਜਨਹਾਂ ਅਿੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ੂੰ ਕਮਲ ਾਂਗ ਸੁੰ ਿਰ ਸਮਝਿਾ ਹੈਂ, ਉਹ ਖ਼ੂਨ ਦਮਝ ਿੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਲ਼ ਦਗਿੱ ਡ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਦਜਸ
ਸੁੰ ਿਰ ਚੰ ਮ ਨੂੰ ਤ੍ੂੰ ਿੇਖਿਾ ਹੈਂ, ਇਹ ਤ੍ਾਂ ਸਰੀਰ ਿੇ ਹਿੱ ਡ ਮਾਸ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੇ ਚਮੜੀ ਲਿੱਥ ਜਾ ੇ ਤ੍ਾਂ ਮਿੱ ਖੀਆਂ
ਦਭਣਕਣ ਲਿੱਗ ਜਾਂਿੀਆਂ ਹਨ।” ਜਲ ਕੀ ਭੀਦਤ੍. ਪ੍ ਨ ਕਾ ਥੰ ਭਾ; ਰਕਤ੍ ਬ੍ੁੰ ਿ ਕਾ ਗਾਰਾ॥ ਹਾਡ ਮਾਸ ਨਾੜਂੋੀ ਕੋ ਦਪ੍ੰ ਜਰੁ;

ਪ੍ੰ ਖੀ ਬ੍ਸੈ ਦਬ੍ਚਾਰਾ॥੧॥ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹਿੱ ਡ, ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਿਾ ਦਪ੍ੰ ਜਰਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ’ਚ ਦਬ੍ਸਟਾ, ਮੂਤ੍ਰ ਗੰ ਿਗੀ ਹੈ।
ਯਥਾ:- ਕਰਪ੍ੂਰ ਪ੍ੁਹਪ੍ ਸੁਗੰਧਾ; ਪ੍ਰਸ ਮਾਨੁਖ ਿੇਹੰ. ਮਲੀਣੰ ॥ ਮਜਾ ਰੁਦਧਰ ਿੁਗੰਧਾ; ਨਾਨਕ. ਅਦਥ ਗਰਬ੍ੇਣ ਅਗਾਨਣੋ
॥੧॥ ਸਰੀਰ ਿੇ ਨੌਂ ਿਰ ਾਜੇ ਹਨ ਤ੍ੇ ਨੌ ਾਂ ਦ ਿੱ ਚੋਂ ਗੰ ਿਗੀ ਬ੍ਾਹਰ ਆਉਂਿੀ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਨ ੇ ਦਛਿਰ ਸਰ ਦਹ; ਅਪ੍ਦ ਤ੍ਰਾ॥)
ਨਉ ਿਰ ਾਜ. ਨ ੇ ਿਰ ਫੀਕੇ; ਰਸੁ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ੁ ਿਸ ੇ ਚੁਈਜੈ॥

ਹੇ ਰਾਜੇ! ਕਾਮ ਿਾ ਸੁਖ ਦਛਨ ਮਾਤ੍ਰ ਿਾ ਹੀ ਹੈ ਤ੍ੇ ਇਸ ਦਨਮਖ ਸ ਾਿ ਕਾਰਨ ਿੁਿੱ ਖ ਭੋਗਣੇ ਪ੍ੈਂਿੇ ਹਨ, ਨਰਕਾਂ ’ਚ

ਦਨ ਾਸ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ। ਯਥਾ: ਦਨਮਖ ਕਾਮ ਸੁਆਿ ਕਾਰਦਣ; ਕੋਦਟ ਦਿਨਸ ਿੁਖੁ ਪ੍ਾ ਦਹ॥ ਘਰੀ ਮੁਹਤ੍ ਰੰ ਗ ਮਾਣਦਹ; ਦਫਦਰ.
ਬ੍ਹੁਦਰ ਬ੍ਹੁਦਰ ਪ੍ਛੁਤ੍ਾ ਦਹ॥੧॥) ਹੇ ਕਾਮੰ . ਨਰਕ ਦਬ੍ਸਰਾਮੰ ; ਬ੍ਹੁ ਜੋਨੀ ਭਰਮਾ ਣਹ॥ ਦਚਤ੍ ਹਰਣੰ . ਤ੍ਰੈ ਲੋ ਕ ਗੰ ਮੰ ; ਜਪ੍ ਤ੍ਪ੍
ਸੀਲ. ਦਬ੍ਿਾਰਣਹ॥ ਅਲਪ੍ ਸੁਖ. ਅਦ ਤ੍ ਚੰ ਚਲ; ਊਚ ਨੀਚ ਸਮਾ ਣਹ॥ ਤ੍ ਭੈ ਦਬ੍ਮੁੰ ਦਚਤ੍, ਸਾਧਸੰ ਗਮ; ਓਟ ਨਾਨਕ.
ਨਾਰਾਇਣਹ॥੪੬॥ ਪ੍ਰ ਇਸਤ੍ਰੀ, ਪ੍ਰ ਪ੍ੁਰਖ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋ ਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ’ਚ ਸਖ਼ਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਸਖ਼ਤ੍ ਸਜ਼ਾ ਦਮਲਿੀ

ਹੈ। ਨਰਕ ’ਚ ਲੋ ਹੇ ਿੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਬ੍ੰ ਨਹ ਦਿਤ੍ਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਿੀ ਰੂਹ ਿੁਿੱ ਖ ਨਾਲ
ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਿੀ ਹੈ।
ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਮਹਾਂ ਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚਾ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਮਨ ਦ ਿੱ ਚ ਦ ਚਾਰ ਕੀਤ੍ੀ
ਦਕ "ਮੈਂ ਬ੍ੜੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਾਪ੍ ਕੀਤ੍ੇ ਹਨ" ਤ੍ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਚਰਨਕਮਲ ਫੜ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪ੍ੈ ਦਗਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ
“ਹੇ ਪ੍ਦਤ੍ਤ੍ ਪ੍ਾ ਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ! ਹਮ ਿੀਨ ਮੂਰਖ ਅ ੀਚਾਰੀ; ਤ੍ੁਮ ਦਚੰ ਤ੍ਾ ਕਰਹੁ ਹਮਾਰੀ॥
ਿਾਸਨਿਾਸ ਬ੍ੜਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਾਪ੍ੀ ਕੁਕਰਮੀ ਹੈ। ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ ਸ਼ੁਭ ਖਰੇ ਬ੍ਚਨ, ਸੁੰ ਿਰ ਿਰਸਨ ਸਿੱ ਚੇ ਸਿੱ ਚੇ ਸਿੱ ਚੇ ਹਨ। ਆਪ੍
ਜੀ ਹੁਣ ਦਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਿਾਸਨਿਾਸ ’ਤ੍ੇ ਿਇਆ ਕਰੋ, ਨੀਚ ਕੀਟ ਨੂੰ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਲ ੋ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਦਕਰਪ੍ਾ ਕਰਹੁ. ਿੀਨ ਕੇ
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ਿਾਤ੍ੇ; ਮੇਰਾ ਗੁਣੁ ਅ ਗਣੁ. ਨ ਬ੍ੀਚਾਰਹੁ ਕੋਈ॥ ਮਾਟੀ ਕਾ ਦਕਆ ਧੋਪ੍ੈ ਸੁਆਮੀ; ਮਾਣਸ ਕੀ ਗਦਤ੍ ਏਹੀ॥੧॥ ਦਮਹਰ
ਕਰਕੇ ਸਿੱ ਚੀ ਸਾਧਸੰ ਗਤ੍, ਪ੍ਰੇਮ, ਨਾਮ, ਗੁਰਦਸਿੱ ਖੀ ਿਾ ਿਾਨ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੋ ਜੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਸੁਣ ਕੇ ਦਮਹਰ ਾਨ ਭਗ ਾਨ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੇ ’ਤ੍ੇ ਆਪ੍ਣੀ

ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ ਦਮਹਰ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਦਪ੍ਛਲੇ ਔਗੁਣ ਪ੍ਾਪ੍ ਦ ਕਾਰ ਮੇਟ ਦਿਤ੍ੇ। ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਦਿਤ੍ਾ ਦਕ "ਸਦਤ੍ਨਾਮੁ" ਿਾ ਜਾਪ੍
ਕਦਰਆ ਕਰ ਅਤ੍ੇ ਰਾਜ 'ਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬ੍ਣਾ, ਦਜਿੱ ਥੇ ਸਦਤ੍ਸੰ ਗਤ੍ ਜੀ ਜੁੜ ਕੇ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍
ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਮਦਹਮਾ ਕਰਨ। ਆਪ੍ ਜੀ ਨੇ ਸਦਤ੍ਸੰ ਗਤ੍ 'ਚ ਹੀ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਰੀਤ੍ੀ ਰਿੱ ਖਣੀ। ਿੱ ਧ ਤ੍ੋਂ ਿੱ ਧ ਸਮਾਂ
ਸੰ ਗਤ੍ ’ਚ ਹੀ ਰਦਹਣਾ। ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਾਅਿ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਮਹਾਨ ਦਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ
ਸਿੱ ਚੇ ਚਰਨਕਮਲ ਧੋ ਕੇ ਦਪ੍ਆਏ, ਆਪ੍ਣਾ ਦਸਿੱ ਖ ਬ੍ਣਾ ਦਲਆ। ਇਉਂ ਪ੍ੂਰੇ ਰਾਜ ’ਚ ਨਾਮ,ਿਾਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਿਰੜਹਾਇਆ ਤ੍ੇ
ਸਭ ਨੂੰ ਕੁਕਰਮਾਂ ਤ੍ੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਰਸਤ੍ੇ ’ਤ੍ੇ ਪ੍ਾ ਦਿਤ੍ਾ। ਯਥਾ:- ਭੂਲੇ; ਮਾਰਗੁ ਦਜਨਦਹ ਬ੍ਤ੍ਾਇਆ॥ ਐਸਾ ਗੁਰੁ;
ਡਭਾਗੀ ਪ੍ਾਇਆ॥੧॥

73. ਸਭੁ ਕੋ ਪ੍ੂਰਾ ਆਪ੍ੇ ਹੋ ;ੈ ਘਦਟ ਨ ਕੋਈ ਆਖੈ॥ ਸਭੁ (ਕੋ) ਕੋਈ (ਆਪ੍ੇ) ਅਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ’ਚ ਪ੍ੂਰਾ (ਹੋ ੈ)
ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਭੀ ਅਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਘਦਟ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਆਖੈ) ਆਖਿਾ। ਯਥਾ:- ਘਾਦਟ; ਨ ਦਕਨਹੀ ਕਹਾਇਆ॥ ਸਭ ਕਹਤ੍ੇ
ਹੈ; ਪ੍ਾਇਆ॥
ਪ੍ਦਤ੍ ਪ੍ਰ ਾਣਾ. ਦਪ੍ਛੈ ਪ੍ਾਈਐ; ਤ੍ਾ ਨਾਨਕ. ਤ੍ੋਦਲਆ ਜਾਪ੍ੈ॥੨॥ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਗੁਰ ਅ ਤ੍ਾਰ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- ਜੇਕਰ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਿੱ ਲੜੇ ’ਚ ਜੀ , ਤ੍ੇ (ਦਪ੍ਛੈ) ਦਪ੍ਿੱ ਛੇ (ਪ੍ਦਤ੍) ਇਜ਼ਤ੍ ਰੂਪ੍ੀ (ਪ੍ਰ ਾਣਾ) ਿੱ ਟਾ
(ਪ੍ਾਈਐ) ਪ੍ਾਈਏ, ਤ੍ਾ ਅਸਲ ਗੁਰਮੁਦਖ ਇਿੱ ਜ਼ਤ੍ ਾਲਾ ਤ੍ੋਦਲਆ (ਜਾਪ੍ੈ) ੀਚਾਦਰਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।

74. ਮਦਨ ਮੁਦਖ ਗਲਾ ਗੋਈਆ; ਕੀਤ੍ਾ ਚਾਉ ਰਲੀ॥ ਨਾਨਕ. ਸਚੇ ਨਾਮ ਦਬ੍ਨੁ; ਦਸਰ ਖੁਰ ਪ੍ਦਤ੍
ਪ੍ਾਟੀ॥੨॥ (ਨਾਨਕ) ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- ਸਲੋ ਕੁ॥ ਿੇਨਹਾਰੁ ਪ੍ਰਭ
ਛੋਦਡ ਕੈ; ਲਾਗਦਹ ਆਨ ਸੁਆਇ॥ ਨਾਨਕ. ਕਹੂ ਨ ਸੀਝਈ; ਦਬ੍ਨੁ ਨਾ ੈ. ਪ੍ਦਤ੍ ਜਾਇ॥੧॥ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਦਮਿੱ ਠੇ ਸਚੇ
ਨਾਮ ਜੀ (ਦਬ੍ਨੁ) ਦਬ੍ਨਾ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਿੀ (ਪ੍ਦਤ੍) ਇਿੱ ਜ਼ਤ੍ ਦਸਰ ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ (ਖੁਰ) ਪ੍ੈਰਾਂ ਤ੍ਿੱ ਕ (ਪ੍ਾਟੀ) ਫਟੀ ਹੈ, ਭਾ ਲੋ ਕ
ਪ੍ਰਲੋਕ ’ਚ ਪ੍ਦਤ੍ ਗੁਆ ਲਈ। ਯਥਾ:- ਸਰਮੁ ਗਇਆ ਘਦਰ ਆਪ੍ਣੈ; ਪ੍ਦਤ੍ ਉਦਠ ਚਲੀ ਨਾਦਲ॥ ਹੇ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ੴ
ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ੍ ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ, ਜੁਿੱ ਗੋ ਜੁਿੱ ਗ ਅਟਿੱ ਲ ਗੁਰਤ੍ਾਗਿੱ ਿੀ ਦਬ੍ਰਾਜਮਾਨ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ
ਮਹਾਰਾਜ! ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਭਗ ਾਨ, ਸਿਾ ਸਿਾ ਮੇਹਰ ਾਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਮ ਇਿੱ ਜ਼ਤ੍ ਿਾ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੋ ਿਾਨ! ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ
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ਜੀ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਜਗਿੀਸ, ਪ੍ੰ ਜਾਂ ਦਪ੍ਆਦਰਆਂ ਾਂਗ, ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪ੍ੋ ਅਪ੍ਣੇ ਸੀਸ, ਸਾਕਤ੍ਾਂ ਿੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ
ਰੀਸ।

75. ਸਚੁ ਸਭਨਾ ਹੋਇ ਿਾਰੂ; ਪ੍ਾਪ੍ ਕਢੈ ਧੋਇ॥ (ਸਚੁ) ਸਿੱ ਚੇ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਨਾਮ ਜੀ (ਸਭਨਾ) ਸਾਰੇ
ਅਦਗਆਨ ਆਦਿ ਿੁਖਾਂ ਿੀ ਦਨਦ ਰਤ੍ੀ ਲਈ (ਿਾਰੂ) ਿ ਾਈ ਹੋਇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਜਹੜਾ ਸਿੱ ਜਣ ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਨਾਮ ਜਪ੍ੇ
ਜਪ੍ਾ ੇਗਾ, ਸਿੱ ਚੇ ਅਦਬ੍ਨਾਸੀ ਦਨਰਮਲ ਨਾਮ ਜੀ, ਸਾਬ੍ਣ ਾਂਗ ਉਸ ਿੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਿੇ ਪ੍ਾਪ੍ ਿੀ ਮੈਲ਼ ਨੂੰ (ਧੋਇ) ਧੋ ਕੇ
ਮਨ ’ਚੋਂ ਬ੍ਾਹਰ (ਕਢੈ) ਕਿੱ ਢ ਕੇ ਦਨਰਮਲ ਉੱਜਲ ਬ੍ਣਾ ਿੇਣਗੇ। ਯਥਾ:- ਗੁਰ ਕਾ ਸਬ੍ਿੁ; ਕਾਟੈ ਕੋਦਟ ਕਰਮ॥
ਨਾਨਕੁ. ਖਾਣੈ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ; ਦਜਨ ਸਚੁ ਪ੍ਲੈ ਹੋਇ॥ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕੁ ਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- (ਦਜਨ) ਦਜਨੑਾਂ
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਿੇ ਦਰਿੇ ਰੂਪ੍ੀ ਪ੍ਲੈ ’ਚ (ਸਚੁ) ਸਿੱ ਚੇ ਨਾਮ ਜੀ (ਹੋਇ) ਹੋਣ। ਉਨਾਂੑ ਿੇ ਚਰਨਕਮਲਾਂ ’ਚ ਿਾਸਨਿਾਸ ਪ੍ਰੇਮ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ
( ਖਾਣੈ) ਕਥਨ ਕਰਿਾ ਦਕ ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੂੰ ਦਨਰਮਲ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਨਾਮ ਜੀ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੋ ਜੀ।

76. ਪ੍ੂਜ ਲਗੈ. ਪ੍ੀਰੁ ਆਖੀਐ; ਸਭੁ ਦਮਲੈ ਸੰ ਸਾਰੁ॥ ਦਜਸ ਪ੍ੁਰਖ ਨੂੰ (ਪ੍ੀਰੁ) ਸ਼ਕਤ੍ੀ ਾਲਾ ਿੱ ਡਾ ਪ੍ੀਰੁ (ਆਖੀਐ)
ਆਦਖਆ ਜਾ ੇ, ਸਭੁ ਸੰ ਸਾਰੁ (ਦਮਲੈ ) ਦਮਲ ਕੇ, ਓਸ ਿੀ (ਪ੍ੂਜ) ਪ੍ੂਜਾ ’ਚ (ਲਗੈ) ਲਿੱਗ ਜਾ ੇ।
ਨਾਉ ਸਿਾਏ ਆਪ੍ਣਾ; ਹੋ ੈ ਦਸਧੁ ਸੁਮਾਰੁ॥ ਆਪ੍ਣਾ (ਨਾਉ) ਨਾਮ ਿੱ ਡਾ ਰਿੱ ਬ੍ (ਸਿਾਏ) ਸਿ ਾ ਕੇ, (ਦਸਧੁ) ਸ਼ਕਤ੍ੀਆਂ
ਾਦਲਆਂ ਦਸਿੱ ਧਾਂ ਿੀ (ਸੁਮਾਰੁ) ਦਗਣਤ੍ੀ ’ਚ (ਹੋ ੈ) ਹੋ ਜਾ ੇ, ਭਾ

ਸ਼ਕਤ੍ੀ

ਾਲਾ ਦਸਿੱ ਧ ਮੰ ਦਨਆ ਪ੍ੂਦਜਆ

ਦਡਆਇਆ

ਜਾ ੇ।
ਜਾ ਪ੍ਦਤ੍ ਲੇ ਖੈ ਨਾ ਪ੍ ੈ; ਸਭਾ ਪ੍ੂਜ ਖੁਆਰੁ॥੨॥ (ਜਾ) ਜੇਕਰ (ਪ੍ਦਤ੍) ਪ੍ਤ੍ੀ ਪ੍ਰਮਾਤ੍ਮਾ ਜੀ ਿੇ ਿਰਬ੍ਾਰ ’ਚ, ਓਸ ਿੀ
(ਪ੍ਦਤ੍) ਇਿੱ ਜ਼ਤ੍ (ਲੇ ਖੈ) ਪ੍ਰ ਾਣਗੀ ’ਚ (ਨਾ) ਨਹੀਂ (ਪ੍ ੈ) ਪ੍ੈਂਿੀ, ਭਾ ਔਗੁਣਾਂ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਦ ਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਬ੍ੇਪ੍ਦਤ੍ ਹੈ, ਤ੍ਾਂ ਓਸ
ਨੇ ਜੋ ਆਪ੍ਣੀਆਂ (ਪ੍ੂਜ) ਪ੍ੂਜਾ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹ (ਸਭਾ) ਸਾਰੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਆਰੁ ਕਰਨ ਾਲੀ ਹੈ, ਭਾ ਔਗੁਣ ਦ ਕਾਰ
ਜਮ ਰੋਗ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬ੍ਰਬ੍ਾਿ ਕਰਿੇ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਏਡਜ਼ ਆਦਿ ਭੈੜੀਆਂ ਤ੍ੋਂ ਭੈੜੀਆਂ ਬ੍ੀਮਾਰੀਆਂ ਿੇ ਦਜਰਮ ਅੰ ਿਰ
ਪ੍ੈਿਾ ਹੋ ਜਾਂਿੇ ਹਨ।

77. ੴਸਦਤ੍ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਆਸਾ ਘਰੁ ੩ ਮਹਲਾ ੧॥ ਲਖ ਲਸਕਰ ਲਖ

ਾਜੇ ਨੇਜੇ; ਲਖ ਉਦਠ

ਕਰਦਹ ਸਲਾਮੁ॥ (ੴ) ਿਵੈਤ੍ ਰਦਹਤ੍ ਇਿੱ ਕ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਜੀਅ ਜੰ ਤ੍ ਅਸੰ ਖ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡਾਂ ਿੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹਨ। ਸਭ ਤ੍ੇ
ਡਾ ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ; ਦਜਦਨ. ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ॥ ਅਨੁਸਾਰ (ਸਦਤ੍ਗੁਰ) (ਸਦਤ੍+ਗੁਰ) (ਗੁਰ) ਿੱ ਡੇ ਪ੍ੂਜਨੀਕ (ਸਦਤ੍)
ਸਿੱ ਚੇ (ਗੁਰ) ਦਨਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਪ੍ਰਸਾਦਿ) ਅਨੰਿ ਸਰੂਪ੍ (ਪ੍ਰਸਾਦਿ) ਦਕਰਪ੍ਾ ਸਰੂਪ੍ ਭਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀ ਅਗਮ
ਅਪ੍ਾਰ ਦਨਰੇ ਦਕਰਪ੍ਾ ਹੀ ਦਕਰਪ੍ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ੍ ਹਨ। (ਪ੍ਰ+ਸਾਦਿ) (ਪ੍ਰ) ਪ੍ਰੇ ਹਨ (ਸਾਦਿ) ਸੁਆਿ ਤ੍ੋਂ, ਭਾ ਇੰ ਦਿਰਆਂ ਿੇ
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ਸੁਆਿ ਤ੍ੋਂ ਰਦਹਤ੍ ਹਨ। ਆਸਾ ਰਾਗ ’ਚ (੧) ਪ੍ਦਹਲੇ (ਮਹਲਾ) ਸਰੂਪ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ (੩) ਤ੍ੀਜੇ

ਘਰੁ ਸੁਰਤ੍ਾਰ ’ਚ, ਇਿੱ ਜ਼ਤ੍ ਇਖ਼ਲਾਕ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਣ ਾਲਾ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ ਅਮੋਲਕ ਗੁਰਸਬ੍ਿ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:ਲਖ ਲਸਕਰ ਲਖ ਾਜੇ ਨੇਜੇ; ਲਖ ਉਦਠ ਕਰਦਹ ਸਲਾਮੁ॥ ਹੇ ਜੀ ! ਭਾ ੇਂ ਤ੍ੂੰ ਚਿੱ ਕਰ ਰਤ੍ੀ ਬ੍ਾਿਸ਼ਾਹ ਹੋ ।ੇਂ ਦਜਿੱ ਧਰ
ਜਾ ੇਂ ਤ੍ੇਰੇ ਸਦਤ੍ਕਾਰ ਲਈ (ਨੇਜੇ) ਨੇਦਜ਼ਆਂ ਾਲੀਆਂ (ਲਖ) ਲਿੱਖਾਂ (ਲਸਕਰ) ਫੌਜਾਂ, ਦਜਿੱ ਤ੍ ਿੇ (ਲਖ) ਲਿੱਖਾਂ ਾਜੇ ਜਾ
ਕੇ, (ਲਖ) ਲਿੱਖਾਂ ਹੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਉਦਠ ਕੇ ਤ੍ੈਨੰ ੂ (ਸਲਾਮੁ) ਨਮਸਕਾਰ (ਕਰਦਹ) ਕਰਨ। ਯਥਾ:- ਸੁਲਤ੍ਾਨੁ ਹੋ ਾ, ਮੇਦਲ ਲਸਕਰ;
ਤ੍ਖਦਤ੍ ਰਾਖਾ ਪ੍ਾਉ॥ ਹੁਕਮੁ ਹਾਸਲੁ ਕਰੀ ਬ੍ੈਠਾ; ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਾਉ॥
ਲਖਾ ਉਪ੍ਦਰ. ਫੁਰਮਾਇਦਸ ਤ੍ੇਰੀ; ਲਖ ਉਦਠ ਰਾਖਦਹ ਮਾਨੁ॥ ਹੇ ਜੀ ! ਭਾ ੇਂ ਲਖਾ ਮਹਾਰਾਦਜਆਂ ਉਪ੍ਦਰ ਤ੍ੇਰੀ
(ਫੁਰਮਾਇਦਸ) ਹਕੂਮਤ੍ ਹੋ ੇ, ਹੁਕਮ ਚਲਿਾ ਹੋ ੇ। (ਲਖ) ਲਿੱਖਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਉਦਠ ਕੇ ਤ੍ੇਰਾ ਮਾਨੁ ਸਦਤ੍ਕਾਰ (ਰਾਖਦਹ)
ਰਿੱ ਖਣ ਭਾ ਕਰਨ।
ਜਾਂ ਪ੍ਦਤ੍ ਲੇ ਖੈ ਨਾ ਪ੍ ੈ; ਤ੍ਾਂ ਸਦਭ ਦਨਰਾਫਲ ਕਾਮ॥੧॥ ਹੇ ਜੀ ! (ਜਾਂ) ਜੇਕਰ ਤ੍ੇਰੀ (ਪ੍ਦਤ੍) ਇਿੱ ਜ਼ਤ੍ (ਲੇ ਖੈ) ਪ੍ਰ ਾਨਗੀ
’ਚ ਨਾ ਪ੍ ੈ, ਤ੍ਾਂ ਉਪ੍ਰੋਕਤ੍ ਚਿੱ ਕਰ ਰਤ੍ੀ ਬ੍ਾਿਸਾਹ ਬ੍ਣ ਕੇ, ਲਿੱਖਾਂ ਰਾਦਜਆਂ ਨੇਦਜ਼ਆਂ ਾਲੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਤ੍ੋਂ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਾਉਣ
ਿੇ ਸਦਭ (ਕਾਮ) ਕੰ ਮ, (ਦਨਰਾਫਲ) ਦਬ੍ਅਰਥ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਰਾਜ ਲੀਲਾ. ਰਾਜਨ ਕੀ ਰਚਨਾ; ਕਦਰਆ ਹੁਕਮੁ ਅਫਾਰਾ॥
ਸੇਜ ਸੋਹਨੀ. ਚੰ ਿਨੁ ਚੋਆ; ਨਰਕ ਘੋਰ ਕਾ ਿੁਆਰਾ॥
ਹਦਰ ਕੇ ਨਾਮ ਦਬ੍ਨਾ; ਜਗ ਧੰ ਧਾ॥ ਇਿੱ ਜ਼ਤ੍ ਾਲੇ ਜੀ ਨ, ਹਦਰ ਜੀ (ਕੇ) ਿੇ ਨਾਮ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ੀ ਤ੍ੋਂ ਦਬ੍ਨਾ, ਸਾਰਾ ਜਗ
(ਧੰ ਧਾ) ਧਾ ਜਾਣ ਾਲਾ ਹੈ, ਭਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਾਲਾ ਨਾਸ ੰ ਤ੍, ਉਲਝਣ ਰੂਪ੍, ਮਾਇਕੀ ਧੰ ਧਾ ਹੈ।
ਜੇ ਬ੍ਹੁਤ੍ਾ ਸਮਝਾਈਐ ਭੋਲਾ; ਭੀ ਸੋ ਅੰ ਧੋ ਅੰ ਧਾ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ (ਭੋਲਾ) ਸਾਊ ਗੁਰਮੁਦਖ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਜੇ ਬ੍ਹੁਤ੍ਾ

ੀ

(ਸਮਝਾਈਐ) ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੀਏ, ਫੇਰ ਭੀ (ਸੋ) ਉਹ ਬ੍ੇਪ੍ਦਤ੍ ਜੀ (ਅੰ ਧੋ) ਅੰ ਧਾ ਹੀ ਅੰ ਧਾ ਹੈ। ਦਕਉਂ ਜੋ ਅੰ ਧਾ ਹੋ ਕੇ,
ਦ ਦਸ਼ਆਂ ’ਚ ਲਿੱਗ ਕੇ, ਅੰ ਧਾ ਹੋ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਡੇ ਡੇ ਰਾਜਨ ਅਰੁ ਭੂਮਨ; ਤ੍ਾ ਕੀ. ਦਤ੍ਰਸਨ ਨ ਬ੍ੂਝੀ॥ ਲਪ੍ਦਟ ਰਹੇ
ਮਾਇਆ ਰੰ ਗ ਮਾਤ੍ੇ; ਲੋ ਚਨ. ਕਛੂ ਨ ਸੂਝੀ॥੧॥) (ਰਹਾਉ) ਦ ਸਰਾਮ ਿੇ ਕੇ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:ਲਖ ਖਟੀਅਦਹ. ਲਖ ਸੰ ਜੀਅਦਹ ਖਾਜਦਹ; ਲਖ ਆ ਦਹ ਲਖ ਜਾਦਹ॥ ਹੇ ਜੀ ! ਧਨੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬ੍ਣ ਕੇ, ਭਾ ੇਂ ਤ੍ੂੰ ਦਨਿੱਤ੍
ਿੇ (ਲਖ) ਲਿੱਖਾਂ ਰੁਪ੍ਈਏ (ਖਟੀਅਦਹ) ਕਮਾ ੇਂ, (ਲਖ) ਲਿੱਖਾਂ ਹੀ (ਸੰ ਜੀਅਦਹ) ਇਕਿੱ ਤ੍ਰ ਕਰੇਂ, ਨਸ਼ੇ ਮਾਸ ਮੰ ਿ ਕਰਮ ਕਰਕੇ,
ਲਿੱਖਾਂ ਹੀ (ਖਾਜਦਹ) ਖਾ, ਖੁਆ ਿੇ ੇਂ। (ਲਖ) ਲਿੱਖਾਂ ਹੀ ਰੁਪ੍ਈਏ ਦਨਿੱਤ੍ (ਆ ਦਹ) ਆਉਂਿੇ ਹੋਣ, (ਲਖ) ਲਿੱਖਾਂ ਹੀ (ਜਾਦਹ)
ਜਾਂਿੇ ਹੋਣ।
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ਜਾਂ ਪ੍ਦਤ੍ ਲੇ ਖੈ ਨਾ ਪ੍ ੈ; ਤ੍ਾਂ ਜੀਅ ਦਕਥੈ ਦਫਦਰ ਪ੍ਾਦਹ॥੨॥ ਉਪ੍ਰੋਕਤ੍ ਧਨ ਪ੍ਿਾਰਥ ਕੋਲ਼ੇ ਹੁੰ ਦਿਆਂ, (ਜਾਂ) ਜੇਕਰ ਤ੍ੇਰੀ
(ਪ੍ਦਤ੍) ਇਿੱ ਜ਼ਤ੍, (ਲੇ ਖੈ) ਪ੍ਰ ਾਨਗੀ ’ਚ ਨਾ ਪ੍ ੈ, ਤ੍ਾਂ ਦਫਦਰ ਜੀਅ ਲੋ ਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ’ਚ (ਪ੍ਦਤ੍) ਇਿੱ ਜ਼ਤ੍ ਦਕਥੈ, (ਪ੍ਾਦਹ) ਪ੍ਾ ੇਗਾ?
ਨਰਕ ’ਚ ਹੀ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ।
ਲਖ ਸਾਸਤ੍ ਸਮਝਾ ਣੀ; ਲਖ ਪ੍ੰ ਦਡਤ੍ ਪ੍ੜਦਹ ਪ੍ੁਰਾਣ॥ ਹੇ ਜੀ ! ਭਾ ੇਂ ਤ੍ੂੰ ਐਡਾ ਿੱ ਡਾ ਦ ਿੱ ਿ ਾਨ ਬ੍ਣ ਜਾ ੇਂ, (ਲਖ)
ਲਿੱਖਾਂ (ਪ੍ੰ ਦਡਤ੍) ਦ ਿੱ ਿ ਾਨ ਤ੍ੇਰੇ ਪ੍ਾਸ, ਲਿੱਖਾਂ ਪ੍ੁਰਾਣ (ਪ੍ੜਦਹ) ਪ੍ੜਿੇੑ ਹੋਣ, ਉਨੑਾਂ ਨੂੰ (ਲਖ) ਲਿੱਖਾਂ (ਸਾਸਤ੍) ਸਾਸਤ੍ਰਾਂ ਿੀ
ਦ ਿੱ ਦਿਆ (ਸਮਝਾ ਣੀ) ਸਮਝਾਉਣੀ ਪ੍ੜਾਉਣੀ
ਕਰੇਂ, ਭਾ ੇਂ ਐਡਾ ਿੱ ਡਾ ਮੰ ਦਨਆਂ ਪ੍ਰਮੰਦਨਆਂ ਦ ਿੱ ਿ ਾਨ ਹੋ ੇਂ।
ੑ
ਕੁ-ਪ੍ਰ ਾਣ- ਜਾਂ ਪ੍ਦਤ੍ ਲੇ ਖੈ ਨਾ ਪ੍ ੈ; ਤ੍ਾਂ ਸਭੇ ਕੁਪ੍ਰ ਾਣ॥੩॥ ਲਿੱਖਾਂ ਪ੍ੰ ਦਡਤ੍ਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਖਾਂ ਪ੍ੁਰਾਣ ਸਾਸਤ੍ਰ ਪ੍ੜਾਉਣ
ਾਲੇ
ੑ
ਦ ਿੱ ਿ ਾਨ ਿੀ, (ਜਾਂ) ਜੇਕਰ (ਪ੍ਦਤ੍) ਇਿੱ ਜ਼ਤ੍ (ਲੇ ਖੈ) ਪ੍ਰ ਾਨਗੀ ’ਚ ਨਾ ਪ੍ ੈ, ਭਾ

ਮੰ ਿਕਰਮੀ ਦ ਭਚਾਰੀ ਹੈ, ਤ੍ਾਂ ਸਭੇ

ਪ੍ੁਰਾਣ ਸਾਸਤ੍ਰ ਪ੍ੜੇ ੑਪ੍ੜਾਏ
ੑ (ਕੁਪ੍ਰ ਾਣ) ਪ੍ਰ ਾਨ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ੁਿੱ ਦਛਆ, “ਜੀ! ਇਿੱ ਜ਼ਤ੍ ਦਕ ੇਂ ਪ੍ੈਿਾ ਹੋ ੇ? ਉੱਤ੍ਰ:ਸਚ ਨਾਦਮ ਪ੍ਦਤ੍ ਊਪ੍ਜੈ; ਕਰਦਮ ਨਾਮੁ ਕਰਤ੍ਾਰੁ॥ ਕਰਤ੍ਾਰੁ ਿੀ ਕਰਦਮ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੀ ਕਰਕੇ, (ਸਚ) ਸਿੱ ਚਾ ਨਾਦਮ ਜਪ੍ਣੇ
ਕਰਕੇ, ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਣ ਜਪ੍ਾਉਣ ਾਲੀ (ਪ੍ਦਤ੍) ਇਿੱ ਜ਼ਤ੍ (ਊਪ੍ਜੈ) ਪ੍ੈਿਾ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ।
ਅਦਹਦਨਦਸ ਦਹਰਿੈ ਜੇ ਸੈ; ਨਾਨਕ ਨਿਰੀ ਪ੍ਾਰੁ॥੪॥੧॥੩੧॥ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਇਿੱ ਜ਼ਤ੍
ਇਖ਼ਲਾਕ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਣ ਾਲੇ ਅਮੋਲਕ ਸਬ੍ਿ ਿੀ ਸੰ ਪ੍ੂਰਨਤ੍ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੁਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ:- ਸਦਤ੍ਸੰ ਗੀ ਦਨਸ਼ਕਾਮੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀ
ਭਗਤ੍, ਦਜਸ ਨੂੰ ਸਿੱ ਚਾ ਨਾਮ ਿੇ ਜਪ੍ਣ ਜਪ੍ਾਉਣੇ ਕਰਕੇ, ਇਿੱ ਜ਼ਤ੍ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ੀ ਹੋਈ ਹੈ, (ਅਦਹਦਨਦਸ) (ਅਦਹ+ਦਨਦਸ)
(ਅਦਹ) ਦਿਨ (ਦਨਦਸ) ਰਾਤ੍, ਓਸ ਿੇ ਦਹਰਿੈ ’ਚ, ਜੇ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀ ਆਪ੍ ( ਸੈ) ਸਣ ਤ੍ਾਂ ਉਹ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ
ਿੀ (ਨਿਰੀ) ਦਕਰਪ੍ਾ ਦਿਰਸਟੀ ਨਾਲ, ਪ੍ਾਪ੍ੀ ਜੀ

ੀ, ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਦ ਕਾਰਾਂ ਕੁਕਰਮਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਜਮਾਂ ਜੂਨਾਂ ਤ੍ੋਂ ਪ੍ਾਰੁ ਉਤ੍ਰ ਜਾਂਿਾ

ਹੈ।

78. ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫॥ ਦਜਥੈ ਨਾਮੁ ਜਪ੍ੀਐ; ਪ੍ਰਭ ਦਪ੍ਆਰੇ॥ ਧੰ ਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ (੫)
ਪ੍ੰ ਜ ੇਂ ਦਨਰਮਲ (ਮਹਲਾ) ਸਰੂਪ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਅਰਜਨਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਭਾਈ ਹੇਮੇ ਜੀ ਿੀ ਛਿੱ ਪ੍ਰੀ ਦ ਿੱ ਚ ਬ੍ੈਠੇ ਹਨ, ਦਜਿੱ ਥੇ
ਹੁਣ ਗੁਰਿੁਆਰਾ ਖਾਨਛਾਪ੍ਰੀ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਹਨ। ਅਿੱ ਠੇ ਪ੍ਦਹਰ ਨਾਮ ਜਪ੍ਣ ਜਪ੍ਾਉਣ, ਪ੍ੂਰਨ ਿਰ ੇਸ਼ਾਂ

ਾਲੀ ਰੀਤ੍

ਦਿਰੜਾਉਣ ਾਲਾ, ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਜੀ ’ਚ ਲੀਣਤ੍ਾ ਕਰਾਉਣ ਾਲਾ, ਸਤ੍ਸੰ ਗਤ੍ ਜੀ ਤ੍ੇ ਸਿੱ ਚੇ
ਨਾਮ ਜੀ ਿੀ ਸਿੱ ਚੀ ਮਦਹਮਾ ਨਾਲ ਭਦਰਆ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਗੁਰਸਬ੍ਿ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦ ਿੱ ਚ ਫ਼ੁਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ:ਦਜਥੈ ਨਾਮੁ ਜਪ੍ੀਐ; ਪ੍ਰਭ ਦਪ੍ਆਰੇ॥ ਹੇ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖੋ! ਦਜਥੈ ਦਪ੍ਆਰੇ (ਪ੍ਰਭ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਿੇ ;ਨਾਨਕ
ਨਾਮ ਅਮੋਲ॥ ਅਮੋਲਕ ਦਨਰਮਲ ਸਿੱ ਚੇ ਨਾਮੁ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜੀ (ਜਪ੍ੀਐ) ਜਪ੍ੀਿੇ ਹਨ।
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ਸੇ ਅਸਥਲ; ਸੋਇਨ ਚਉਬ੍ਾਰੇ॥ (ਸੇ) ਉਹ ਉੱਜੜੇ (ਅਸਥਲ) ਥਾਂ ਭੀ (ਸੋਇਨ) ਸੋਨੇ ਿੇ ਚਉਬ੍ਾਰੇ ਾਂਗ ਅਦਤ੍ਅੰ ਤ੍
ਹੀ ਸੋਭਨੀਕ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਹੋ ਜਾਂਿੇ ਹਨ ਜੀ। ਦਜ ੇਂ ਭਾਈ ਹੇਮੇ ਜੀ ਿੀ ਛਿੱ ਪ੍ਰੀ ਿੇ ਥਾਂ ਗੁਰਿੁਆਰਾ ਖਾਨਛਾਪ੍ਰੀ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦ ਿੱ ਚ ਹੁਣ ਸੁਨੈਹਰੀ ਕਲਸ ਝੁਿੱ ਲ ਦਰਹਾ ਹੈ, ਤ੍ੇ ਜਗਤ੍ ਗੁਰੂ, ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡਾਂ ਿੇ ਮਾਲਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰਤ੍ਾ ਦਬ੍ਰਾਜਮਾਨ, ਅਪ੍ਣੇ ਸੁੰ ਿਰ ਇਲਾਹੀ ਿਰਸਨ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਕਬ੍ੀਰ. ਸੰ ਤ੍ਨ ਕੀ
ਝੁੰ ਗੀਆ ਭਲੀ; ਭਦਠ ਕੁਸਤ੍ੀ ਗਾਉ॥ ਆਦਗ ਲਗਉ. ਦਤ੍ਹ ਧਉਲਹਰ; ਦਜਹ. ਨਾਹੀ ਹਦਰ ਕੋ ਨਾਉ॥੧੫॥
ਅੰ ਤ੍ਰੀ

ਅਰਥ:- ਦਜਹੜੇ ਦਪ੍ਆਰੇ ਦ ਰਾਗੀ ਦਤ੍ਆਗੀ ਗੁਰਮੁਦਖ ਅਪ੍ਨੇ ਦਰਿੇ ਦ ਿੱ ਚ, ਗੁਰਮੁਦਖ; ਰੋਦਮ ਰੋਦਮ ਹਦਰ

ਦਧਆ ੈ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ

ੇਲੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਿੇ ਨਾਲ ਸਿੱ ਚੇ ਨਾਮ ਜੀ ਜਪ੍ਿੇ ਹਨ। ਉਨੑਾਂ ਿੇ ਦਰਿੇ ਸਤ੍ ਸੰ ਤ੍ੋਖ ਗਰੀਬ੍ੀ ਪ੍ਰੇਮਾ

ਭਗਤ੍ੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਿੇ ਹਨ। ਦ ਸਮਾਿ ਹੀ ਦ ਸਮਾਿ ਹੋ ਕੇ ਅਿੱ ਠੇ ਪ੍ਦਹਰ ਦਰਿੇ ’ਚੋਂ ਮੂੰ ਹ ’ਚ ਅੰ ਦਮਰਤ੍,
ਦਿਮਾਗ਼ ’ਚ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਿਾ ਅਨੰਿ ਮਾਣਿੇ ਹਨ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਧੰ ਦਨ ਸੁ ਦਰਿਾ; ਦਜਹ ਚਰਨ ਬ੍ਸਾਇਆ॥ ਚਰਨ ਬ੍ਸਾਇਆ.
ਸੰ ਤ੍ ਸੰ ਗਾਇਆ; ਅਦਗਆਨ ਅੰ ਧੇਰੁ ਗ ਾਇਆ॥ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸੁ. ਦਰਿੈ ਉਲਾਸੁ; ਪ੍ਰਭੁ ਲੋ ੜੀਿਾ ਪ੍ਾਇਆ॥ ਿੁਖੁ ਨਾਠਾ. ਸੁਖੁ
ਘਰ ਮਦਹ ੂਠਾ; ਮਹਾ ਅਨੰਿ ਸਹਜਾਇਆ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ. ਮੈ ਪ੍ੂਰਾ ਪ੍ਾਇਆ; ਕਦਰ ਦਕਰਪ੍ਾ. ਅਪ੍ੁਨੇ ਪ੍ਦਹ ਆਇਆ॥
(ਨਿੱਗਰ) ਦਜਥੈ. ਨਾਮੁ ਨ ਜਪ੍ੀਐ, ਮੇਰੇ ਗੋਇਿਾ; ਸੇਈ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਉ॥ ਹੇ (ਜੀਉ) ਦਪ੍ਆਰੇ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖੋ! ਦਜਥੈ
(ਮੇਰੇ) ਿਾਸਨਿਾਸ ਿੇ ਦਪ੍ਆਰੇ (ਗੋਇਿਾ) ਦਨਰਗੁਨ ਦਨਰੰ ਕਾਰ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ, ਪ੍ੂਰਨ ਤ੍ੇਜ਼ ਹੀ ਤ੍ੇਜ਼ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਿੇ
ਅਨਤ੍ ਕਲਾ ਾਨ ਪ੍ੂਰਨ ਮੇਹਰ ਾਨ ਪ੍ੂਰਨ ਗੁਰੂ ਅ ਤ੍ਾਰ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਦਨਰਮਲ ਸਿੱ ਚੇ ਨਾਮੁ ਜੀ (ਨ)
ਨਹੀਂ (ਜਪ੍ੀਐ) ਜਪ੍ੀਿੇ। (ਸੇਈ) ਉਹ ਨਗਰ ਸਿੱ ਚੀ ਸਤ੍ਸੰ ਗਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਦਬ੍ਨਾ (ਉਜਾੜੀ) ਉਜਾੜ ਬ੍ਣ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। ਦਜ ੇਂ ਖਾਨਾਂ
ਿਾ ਖਾਨਪ੍ੁਰ ਦਪ੍ੰ ਡ ਥੇਹ ਬ੍ਦਣਆ ਦਪ੍ਆ ਹੈ ਜੀ। ਅਥ ਾ ਦਸਮਰਨ ਹੀਣ ਜੀ ਿਾ ਦਰਿਾ ਰੂਪ੍ੀ ਨਿੱਗਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਤ੍ੋਂ ਰਦਹਤ੍,
ਦ ਕਾਰਾਂ ਸਦਹਤ੍ ਉਜਾੜ ਬ੍ਣ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।
ਹਦਰ; ਰੁਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾਇ ਸਮਾਲੇ ॥) ਸੰ ਤ੍ਨ ਕਾ ਿਾਨਾ ਰੂਖਾ; ਸੋ ਸਰਬ੍ ਦਨਧਾਨ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਿਰ ੇਸਾਂ ਾਂਗ ਿਾਲ ਭਾਜੀ
ਦਬ੍ਨਾ (ਰੁਖੀ) ਅਨਚੋਪ੍ੜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਇ ਕੇ (ਹਦਰ) ਹਰੀ

ਾਦਹਗੁਰੂ, ਕੋਦਟ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰੁ ਸੁਆਮੀ; ਜੀ ਿਾ ਨਾਮ,

ਦਨਮਖ ਦਨਮਖ ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਰੋਮ ਰੋਮ ਿੇ ਦਪ੍ਆਰ ਨਾਲ (ਸਮਾਲੇ ) ਯਾਿ ਕਰੇ। ਯਥਾ:- ਫਰੀਿਾ. ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ,
ਲਾ ਣੁ ਮੇਰੀ ਭੁਖ॥ ਦਜਨਾ ਖਾਧੀ ਚੋਪ੍ੜੀ; ਘਣੇ ਸਹਦਨਗੇ ਿੁਖ॥੨੮॥ ਰੁਖੀ ਸੁਖੀ ਖਾਇ ਕੈ; ਠੰਢਾ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ੀਉ॥ ਫਰੀਿਾ.
ਿੇਦਖ ਪ੍ਰਾਈ ਚੋਪ੍ੜੀ; ਨਾ ਤ੍ਰਸਾਏ ਜੀਉ॥੨੯॥
(ਹ ਮੁਕਤ੍ਾ ਰ ਦਸਹਾਰੀ ਲਾ ਕੇ, ਬ੍ਾ-ਹਦਰ) ਹਦਰ ਅੰ ਤ੍ਦਰ ਬ੍ਾਹਦਰ; ਨਿਦਰ ਦਨਹਾਲੇ ॥ (ਹਦਰ) ਸਿੱ ਚੇ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜੀ ਿੇ
ਲਗਾਂ ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰ ਤ੍ਦਰ ਬ੍ਾਹਦਰ ਦ ਰਾਗ ਤ੍ੇ ਦ

ੇਕ ਰੂਪ੍ੀ ਅਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ੍ੀ (ਨਿਦਰ) ਦਨਗਾ ੑ ਨਾਲ ਸੁਰਤ੍ ’ਚ

(ਦਨਹਾਲੇ ) ਿੇਖਣਾ ਕਰੇ।
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ਪ੍ਰੇਮ ਦਬ੍ਨੈ:- ਅਰਿਾਸ ਕਰਨੀ ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਿੀਆਂ ਲਗਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦਬ੍ਸਰਾਮਾਂ ਸਦਹਤ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍
ਜੀ ਅੰ ਿਰ ਬ੍ਾਹਰ ਿਰਸ਼ਨ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਣ ਜੀ!

ਸਾਖੀ ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ; ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ॥ ਪ੍ੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ਿੱ ਕੇ ਸੰ ਤ੍ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸੰ ਤ੍
ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਗੁਰਬ੍ਚਨ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਅਪ੍ਣੇ ਅੰ ਿਰ ਬ੍ਾਹਰ ਅਜਪ੍ਾ ਜਾਪ੍ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ
ਿੀ ਸਾਦਖਆਤ੍ਤ੍ਾ ਕਰਨੀ:- { ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨੌ ੇਂ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਿੇ ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਸ਼ਹੀਿ ਹੋਏ ਸੀਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ
ਨੂੰ, ਭਾਈ ਜੀ ਨ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿਿੱ ਲੀਓਂ ਦਲਆਉਂਦਿਆਂ, ਦਪ੍ੰ ਡ ਨਾਭਾ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ (ਚੰ ਡੀਗੜ)ੑ ਦ ਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਇਿੱ ਥੇ
ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਿਸ ੇਂ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭੀ ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਸਿੱ ਚੇ ਚਰਨ ਪ੍ਾਏ ਹਨ} ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿੱ ਥੇ ਸਮੇਤ੍
ਇਿੱ ਥੇ ਪ੍ੰ ਜ ਇਕੋਤ੍ਰੀਆਂ (ਇਿੱ ਕ ਇਕੋਤ੍ਰੀ=੧੦੧ ਅਖੰ ਡ ਪ੍ਾਠ) ਕੀਤ੍ੀਆਂ ਸਨ, ਇਿੱ ਥੇ ਿਾਸਨਿਾਸ ਚਰਨਕਮਲਾਂ ’ਚ ਬ੍ੈਠਾ ਸੀ,
ਸੰ ਤ੍ਾਂ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰ ਤ੍ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਕਰਤ੍ਾਰ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਤ੍ੋਂ ਰਾਤ੍ ਿਾ ਦਨਿੱਤ੍ਨੇਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦਕਹਾ, “ਅਿੱ ਜ
ਬ੍ੜੀ ਭਾਰੀ ਦਕਰਪ੍ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੂੰ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਸੁਰਤ੍ ’ਚ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜੀ ਿੇ ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ
ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚੇ ਿਰਸ਼ਨ ਕਰ ਾ ਰਹੇ ਹਨ।” ਅਿੱ ਗੋਂ ਹਿੱ ਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ੁਿੱ ਦਛਆ, “ਜੀ ਦਕਹੜੀ?” ਉੱਤ੍ਰ:- “ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫॥ ਟੂਟੀ
ਦਨੰਿਕ ਕੀ; ਅਧ ਬ੍ੀਚ॥ ਜਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਆਦਪ੍ ਸੁਆਮੀ; ਬ੍ੇਮੁਖ ਕਉ. ਆਇ ਪ੍ਹੂਚੀ ਮੀਚ॥੧॥ ਇਹ ਤ੍ੁਕ ਦਿਸਿੀ ਹੈ।”
ਇਿੱ ਥੇ ਹੀ ਦਫਰ ਇਿੱ ਕ ਾਰੀ ਦਨਿੱਤ੍ਨੇਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੇ ਿਾਸਨਿਾਸ ਿੇ ਕੋਲ਼ੇ ਬ੍ੈਦਠਆਂ ਦਕਹਾ, “ਕਰਤ੍ਾਰ ਦਸੰ ਘ ਜੀ! ਅਿੱ ਜ ਸਰੀ
ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਬ੍ੜੀ ਭਾਰੀ ਦਕਰਪ੍ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰੀ ਬ੍ੀਰ ਰਸ ’ਚ, ਸਰੀ ਚਮਕੌ ਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਗੜੀ ੑ ਦ ਖੇ,
ਉੱਚੀ ਅਟਾਰੀ ’ਚ ਜੰ ਗ ਕਰਦਿਆਂ ਿੇ ਲਿੱਕ ਤ੍ੋਂ ਉਤ੍ਾਂਹ ਉਤ੍ਾਂਹ, ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚੇ ਅਮੋਲਕ ਿਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ,
ਦਚਹਰੇ ’ਤ੍ੇ ਬ੍ੜੀ ਭਾਰੀ ਬ੍ੀਰ ਰਸੀ ਲਾਲੀ ਹੈ। ਚਿੱ ਕਰਾਂ ਿੇ ਚਮਕਾਰੇ, ਦਚਹਰੇ ਿਾ ਜਮਾਲ ਜਲਾਲ ਤ੍ੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਝਿੱ ਦਲਆ ਨਹੀਂ
ਜਾਂਿਾ, ਭਾ ਤ੍ੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂਰ, ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਿਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤ੍ਾਪ੍ ਹੈ, ਜੋ ਐਸੇ ਦ ਸਮਾਿ ਅਸਚਰਜ
ਸਿੱ ਚੇ ਿਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।” ਇਿੱ ਥੇ ਹੀ ਇਿੱ ਕ ਦਿਨ ਆਪ੍ ਜੀ ਨੇ ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੂੰ ਦਕਹਾ, “ਉਰੇ ਹੋ! ਤ੍ੇਰੇ ਗਾਤ੍ਰੇ ’ਤ੍ੇ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ
ਦਲਖੀ ਦਿਸਿੀ ਹੈ।” ਇਸ ਤ੍ਰਾਂ ੑ ਇਿੱ ਕ ਾਰੀ ਗਾੜੀ ੑ ਹਨੑੇਰੀ ਰਾਤ੍ ਸੀ, ਆਪ੍ ਜੀ ਰਾਤ੍ ਨੂੰ ਦਨਿੱਤ੍ਨੇਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਪ੍ਲੰਘ ’ਤ੍ੇ
ਦਬ੍ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗਾੜੇ ੑ ਅਨੰਿ ’ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਦਕਹਾ, “ਦਜ ੇਂ ਤ੍ੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ’ਚ ਸੰ ਘਣੇ ਤ੍ਾਰੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਉਂ
ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੂੰ ਸੁਰਤ੍ ’ਚ ਅਰਥਾਂ ਸਦਹਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜੀ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ” ਾਹੁ! ਾਹੁ! ਕੈਸੀ ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ ਮਹਾਂ
ਦ ਸਮਾਿ ਅ ਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਰਤ੍ ’ਚ ਸਿੱ ਚੇ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਿੇ ਪ੍ਰਮ ਮਨੋਹਰ ਸਿੱ ਚੇ ਿਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ! ਐਸੇ ਸਿੱ ਚੇ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਿਾਸਨਿਾਸ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਸਿਾ ਸਿਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦ ਰਲਾ ਦ ਰਲਾ ਸਿੱ ਚਾ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ ਹੀ ਸੁਰਤ੍ ’ਚ
ਸਿੱ ਚੇ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜੀ ਤ੍ਿੱ ਕਣ ਬ੍ਾਰੇ ਕਦਹੰ ਿਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤ੍ਾਂ ਠਿੱਗ ਕਦਹੰ ਿੇ ਹਨ, “ਮੈਨੰ ੂ ਫਲਾਨਾ ਭੂਤ੍ ਦਿਸਿਾ ਹੈ।”
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(ਬ੍ਿ-ਫੈਲੀ, ਦ ਸੂ ਪ੍ੋਲਾ) ਖਾਇ ਖਾਇ. ਕਰੇ ਬ੍ਿਫੈਲੀ; ਜਾਣੁ ਦ ਸੂ ਕੀ

ਾੜੀ ਜੀਉ॥੨॥ ਮਨਮੁਖ ਤ੍ਰਾਂ ੑ ਤ੍ਰਾਂ ੑ ਿੇ

ਪ੍ਿਾਰਥ (ਖਾਇ ਖਾਇ) ਖਾ ਖਾ ਕੇ (ਬ੍ਿਫੈਲੀ) ਜੋਰ ਜ਼ੁਲਮ, ਕੁਕਰਮ (ਕਰੇ) ਕਰਿਾ ਹੈ। ਹੇ (ਜੀਉ) ਦਪ੍ਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ!
ਐਸੇ ਪ੍ੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ (ਦ ਸੂ) ਜ਼ਦਹਰ (ਕੀ) ਿੀ ( ਾੜੀ) ਬ੍ਗੀਚੀ (ਜਾਣੁ) ਜਾਨਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਬ੍ਾਬ੍ਾ. ਹੋਰੁ ਖਾਣਾ; ਖੁਸੀ
ਖੁਆਰੁ॥ ਦਜਤ੍ੁ ਖਾਧੈ. ਤ੍ਨੁ ਪ੍ੀੜੀਐ; ਮਨ ਮਦਹ ਚਲਦਹ ਦ ਕਾਰ॥੧॥) ਦਫਟੁ ਇ ੇਹਾ ਜੀਦ ਆ; ਦਜਤ੍ੁ ਖਾਇ

ਧਾਇਆ

ਪ੍ੇਟੁ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਦ ਣੁ; ਸਭੋ ਿੁਸਮਨੁ ਹੇਤ੍ੁ॥) ਅੰ ਦਮਰਤ੍ੁ ਛੋਦਡ. ਦਬ੍ਖੁ ਲਗੇ; ਦਬ੍ਖੁ ਖਟਣਾ ਦਬ੍ਖੁ ਰਾਦਸ॥ ਦਬ੍ਖੁ ਖਾਣਾ
ਦਬ੍ਖੁ ਪ੍ੈਨਣਾ; ਦਬ੍ਖੁ ਕੇ ਮੁਦਖ ਦਗਰਾਸ॥
ਸੰ ਤ੍ਾ ਸੇਤ੍ੀ; ਰੰ ਗੁ ਨ ਲਾਏ॥ ਮਨਮੁਖ, (ਸੰ ਤ੍ਾ) ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਾਂਤ੍ ਆਤ੍ਮਾ ਸੰ ਤ੍ਾ (ਸੇਤ੍ੀ) ਨਾਲ
(ਰੰ ਗ) ਪ੍ਰੇਮ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਲਾਏ) ਲਾਉਂਿਾ।
(ਦ -ਕਰਮ) ਸਾਕਤ੍ ਸੰ ਦਗ; ਦ ਕਰਮ ਕਮਾਏ॥ ਸਾਕਤ੍ (ਸੰ ਦਗ) ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ੍ (ਦ ਕਰਮ) ਖੋਟੇ ਕਰਮ
(ਕਮਾਏ) ਕਮਾਉਂਿਾ ਹੈ।
(ਿੁ-ਲਭ) ਿੁਲਭ ਿੇਹ ਖੋਈ ਅਦਗਆਨੀ; ਜੜ ਅਪ੍ੁਣੀ ਆਦਪ੍ ਉਪ੍ਾੜੀ ਜੀਉ॥੩॥ ਹੇ (ਜੀਉ) ਦਪ੍ਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ!
ਅਦਗਆਨੀ ਨੇ (ਿੁਲਭ) ਕਠਨ ਲਿੱਭਣ ਾਲੀ ਅਮੋਲਕ ਹੀਰੇ ਰੂਪ੍ੀ (ਿੇਹ) ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦ ਕਾਰਾਂ ਕੁਸੰਗਤ੍ ਦ ਿੱ ਚ ਲਿੱਗ ਕੇ (ਖੋਈ)
ਗੁਆ ਲਈ ਤ੍ੇ ਅਪ੍ੁਣੀ ਜੜ ਆਦਪ੍ ਹੀ (ਉਪ੍ਾੜੀ) ਪ੍ੁਿੱ ਟ ਲਈ।
ਤ੍ੇਰੀ ਸਰਦਣ; ਮੇਰੇ ਿੀਨ ਿਇਆਲਾ॥ ਕਰਤ੍ਾਪ੍ੁਰਖੁ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਪ੍ੰ ਜ ੇਂ ਸਰੂਪ੍, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ

ਅਰਜਨਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਉੱਬ੍ਲਿੀ ਿੇਗ ’ਚ ਬ੍ੈਠਣ ਸਮੇਂ, ਤ੍ਿੱ ਤ੍ਾ ਰੇਤ੍ਾ ਸੀਸ ’ਤ੍ੇ ਪ੍ੈਣ, ਸੜਿੀ ਬ੍ਲਿੀ ਲੋ ਹ ’ਤ੍ੇ ਖੜਨੑ
ਸਮੇਂ, ਗੁਰੂ ਿਰੋਹੀ ਚੰ ਡਾਲ ਚੰ ਿੂ ਿੇ ਘਰੇ ਪ੍ੰ ਜ ਦਿਨ ਭੁਿੱ ਖੇ ਉਨੀਂਿਰੇ ਦਤ੍ਹਾਏ ਰਦਹੰ ਦਿਆਂ, ਇਸ ਦਨਰਮਲ ਸਿੱ ਚੀ ਬ੍ਾਣੀ ਿੇ
ਆਸਰੇ ਰਹੇ। ਆਪ੍ ਜੀ ਦਨਮਰਤ੍ਾ, ਹਲੀਮੀ, ਗਰੀਬ੍ੀ, ਸਦਹਨਸ਼ੀਲਤ੍ਾ, ਦਖਮਾ, ਧੀਰਜ, ਸਹਜ, ਦਧਆਨ, ਭਾਉ ਭਗਤ੍ੀ ਸ਼ੁਭ
ਗੁਣਾਂ ਿੇ ਅ ਤ੍ਾਰ ਹਨ। ਆਪ੍ ਜੀ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਸਨਮੁਖ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- (ਮੇਰੇ)

ਿਾਸਨਿਾਸ ਿੇ ਿੀਨ ਿਇਆਲਾ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਰਾਮਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀਓ! ਿਾਸਨਿਾਸ (ਤ੍ੇਰੀ) ਆਪ੍ ਜੀ ਿੀ ਸਿੱ ਚੀ ਸੁਖਿਾਇਕ
ਅਟਿੱ ਲ ਅਦ ਨਾਸੀ ਸਿੱ ਚੀ ਸਰਦਣ ਹੈ।
ਸੁਖਸਾਗਰ; ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਗੋਪ੍ਾਲਾ॥ ਕਦਰ ਦਕਰਪ੍ਾ. ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਗਾ ੈ; ਰਾਖਹੁ ਸਰਮ ਅਸਾੜੀ ਜੀਉ॥੪॥੩੦॥੩੭॥
ਾਦਹਗੁਰੂ (ਨਾਨਕੁ) ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਪ੍ੰ ਜ ੇਂ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- ਹੇ (ਸੁਖ+ਸਾਗਰ) (ਸੁਖ) ਸੁਖਾਂ ਿੇ (ਸਾਗਰ)
ਸਮੁੰ ਿਰ, (ਗੋਪ੍ਾਲਾ) ਅਨੰਤ੍ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡ ਿੇ ਪ੍ਾਲਕ, ਅਜਪ੍ਾ ਜਾਪ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਗੁਰ ਜੀ, (ਮੇਰੇ) ਿਾਸਨਿਾਸ ਤ੍ੇ ਦਕਰਪ੍ਾ (ਕਦਰ)
ਕਰੋ, ਜੋ ਿਾਸਨਿਾਸ ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਰੂਪ੍ ਪ੍ਰਮ ਮਨੋਹਰ ਗੁਣ ਸਿਾ (ਗਾ ੈ) ਗਾਉਂਿਾ ਰਹੇ। ਹੇ ਦਪ੍ਆਰੇ ਜੀਉ! ਗੁਣ
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ਗਾਉਣ ਿੀ ਅਮੋਲਕ ਿਾਤ੍ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਕੇ, (ਅਸਾੜੀ) ਿਾਸਨਿਾਸ ਿੀ ਸੰ ਗਤ੍ਾਂ ਸਮੇਤ੍ (ਸਰਮ) ਲਿੱਦਜਆ ਰਾਖਹੁ ਜੀ। ਯਥਾ:ਹਦਰ ਜੂ; ਰਾਦਖ ਲੇ ਹੁ ਪ੍ਦਤ੍ ਮੇਰੀ॥) ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜਿੀ
ੑ ਕਲਾ॥ ਤ੍ੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬ੍ਿੱਤ੍ ਿਾ ਭਲਾ॥ ਦਸਿੱ ਧ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ।

79. ਕੋਦਟ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡਾਂ ਿੇ ਪ੍ਾਲਕ ਹੁੰ ਦਿਆਂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਪ੍ਦਤ੍ ਇਿੱ ਜ਼ਤ੍ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ
ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਸਦਹਤ੍ ਅਰਿਾਸ ਕਰਿੇ ਹਨ:- ਹਦਰ ਜੂ; ਰਾਦਖ ਲੇ ਹੁ ਪ੍ਦਤ੍ ਮੇਰੀ॥ ਹੇ (ਹਦਰ) ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ ਾਦਹਗੁਰੂ (ਜੂ)
ਜੀ! (ਮੇਰੀ) ਿਾਸਨਿਾਸ ਗਰੀਬ੍ ਿੀ ਲੋ ਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ’ਚ (ਪ੍ਦਤ੍) ਇਿੱ ਜ਼ਤ੍ (ਰਾਦਖ) ਰਿੱ ਖ (ਲੇ ਹੁ) ਲ ੋ ਜੀ।

80. ਸਲੋ ਕੁ॥ ਅਦਤ੍ ਸੁੰ ਿਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤ੍ੁਰ; ਮੁਦਖ ਦਙਆਨੀ ਧਨ ੰ ਤ੍॥) ਧਰਮ ਧੁਜਾ ਅਰਜੁਨੁ ਹਦਰ ਭਗਤ੍ਾ॥ ਜੀ
ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਔਗੁਣਾਂ ਦ ਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਖੰ ਡ ਤ੍ੋਂ ਸੁਚੇਤ੍ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- ਜੇ ਕੋਈ
(ਅਦਤ੍) ਅਦਤ੍ਅੰ ਤ੍ ਸੁੰ ਿਰ, (ਕੁਲੀਨ) ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਾਲਾ (ਚਤ੍ੁਰ) ਦਸਆਣਾ ਹੋ ੇ। (ਮੁਦਖ) ਮੁਿੱ ਖੋਂ (ਦਙਆਨੀ) ਦਗਆਨ ਿੀਆਂ
ਗਿੱ ਲਾਂ ਕਰਿਾ ਹੋ ੇ, (ਧਨ ੰ ਤ੍) ਿੁਨੀਆ ੀ ਧਨ ਾਲਾ ਧਨਾਢ ਹੋ ੇ।
ਦਮਰਤ੍ਕ ਕਹੀਅਦਹ ਨਾਨਕਾ; ਦਜਹ ਪ੍ਰੀਦਤ੍ ਨਹੀ ਭਗ ੰ ਤ੍॥ (ਨਾਨਕਾ) ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ
ਹਨ:- ਪ੍ਰ ਐਸੇ ਮਨੁਿੱਖ ਨੂੰ ਦਮਰਤ੍ਕ (ਕਹੀਅਦਹ) ਕਦਹਣਾ ਕਰੀਏ (ਦਜਹ) ਦਜਸ ਿੇ ਦਰਿੇ ’ਚ (ਭਗ ੰ ਤ੍) ਸਿੱ ਚੇ ਾਦਹਗੁਰੂ
ਜੀ ਿੀ ਖਰੀ (ਪ੍ਰੀਦਤ੍) ਪ੍ਰੀਤ੍ੀ ਨਹੀ ਹੈ ਜੀ।

81. ਅਗੈ ਜਾਦਤ੍ ਨ ਜੋਰੁ ਹੈ; ਅਗੈ ਜੀਉ ਨ ੇ॥ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ੍ ਦਨ ਾਜ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ
ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- ਹੇ ਗੁਰਮੁਖੋ! ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿੇ (ਅਗੈ) ਅਿੱ ਗੇ ਉੱਚੀ ਨੀ ੀਂ ਜਾਦਤ੍ ਜਾਂ
ਦਕਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਿਾ ਜੋਰੁ (ਨ) ਨਹੀਂ ਚਿੱ ਲਿਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਦਪ੍ਆਰੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਪ੍ਰ ਾਨ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ ਜੋ (ਜੀਉ) ਦਜੰ ਿ ਜਾਨ ਰੋਮ
ਰੋਮ ਕੁਰਬ੍ਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਅਗੈ ਦਨੰਮਰਤ੍ਾ ਗਰੀਬ੍ੀ ਸਦਹਤ੍ ਰੋਮ ਰੋਮ ਿੇ ਨਾਲ (ਨ ੇ) ਦਨ ਿੇ ਹਨ। ਯਥਾ:ਹੋਇ ਦਨਮਾਣੀ ਢਦਹ ਪ੍ਈ; ਦਮਦਲਆ ਸਹਦਜ ਸੁਭਾਇ॥) ਹੋਇ ਦਨਮਾਣੀ ਢਦਹ ਪ੍ ਾ; ਪ੍ੂਰੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਪ੍ਾਦਸ॥
ਦਜਨੑ ਕੀ ਲੇ ਖੈ ਪ੍ਦਤ੍ ਪ੍ ੈ; ਚੰ ਗੇ ਸੇਈ ਕੇਇ॥੩॥ (ਦਜਨੑ) ਦਜਨੑਾਂ ਜਤ੍ੀ ਸਤ੍ੀ ਦਨਰਮਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ (ਕੀ) ਿੀ (ਪ੍ਦਤ੍)
ਇਿੱ ਜ਼ਤ੍ (ਲੇ ਖੈ) ਲੇ ਖੇ ’ਚ (ਪ੍ ੈ) ਪ੍ੈਂਿੀ ਹੈ। (ਸੇਈ) ਉਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ’ਚੋਂ (ਕੇਇ) ਕੋਈ ਦ ਰਲੇ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ (ਚੰ ਗੇ)
ਸੋਭਨੀਕ ਜਨ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਕੋਦਟ ਮਧੇ ਕੋ ਦ ਰਲਾ ਸੇ ਕੁ; ਹੋਦਰ ਸਗਲੇ ਦਬ੍ਉਹਾਰੀ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

82. ਿਰੋਪ੍ਤ੍ੀ ਲਜਾ ਦਨ ਾਦਰ; ਉਧਾਰਣ॥ ਹੇ ਭਗਤ੍ ਛਲ, ਿੀਨ ਿਇਆਲ, ਗਰੀਬ੍ ਦਨ ਾਜ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ!
ਹੰ ਕਾਰੀ ਿੁਰਜੋਧਨ ਆਦਿ ਜ਼ਾਲਮ ਿਰੋਪ੍ਤ੍ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਜਾ ਿੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾ ਸਭਾ ’ਚ ਬ੍ੇ-ਪ੍ੜਿ, ਨੰਗੀ ਕਰਿੇ ਸਨ। ਪ੍ਰ
ਆਪ੍ ਜੀ ਨਗਨ ਹੋਣ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਚਾਅ ਕੇ, ਲਜਾ ਦਨ ਾਦਰ ਕੇ ਉਧਾਰਣ

ਾਲੇ ਹੋਂ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਿੁਹਸਾਸਨ ਕੀ ਸਭਾ ਿਰੋਪ੍ਤ੍ੀ;

ਅੰ ਬ੍ਰ ਲੇ ਤ੍ ਉਬ੍ਾਰੀਅਲੇ ॥੧॥) ਫੁਦਨ ਿਰੋਪ੍ਤ੍ੀ ਲਾਜ ਰਖੀ, ਹਦਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ; ਛੀਨਤ੍ ਬ੍ਸਤ੍ਰ. ਿੀਨ ਬ੍ਹੁ ਸਾਜ॥
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83. ਧੰ ਨ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਭਗਤ੍ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ, ਆਪ੍ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਜੀ
ਿੀ ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਤ੍ਰਾ ਚੰ ਗੀ ਸੁਪ੍ਤ੍ਨੀ ਬ੍ਣ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਤ੍ੀ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀ ਿੀ ਸੁਪ੍ਤ੍ਨੀ ਬ੍ਨਣ
ਿੀ ਜਾਚ ਦਸਖਾਉਂਿੇ ਹਨ। ਦਜ ੇਂ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ’ਚ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਿੇ ਹਨ:- ਮੈ ਕਾਮਦਣ; ਮੇਰਾ ਕੰ ਤ੍ੁ ਕਰਤ੍ਾਰੁ॥ ਜੇਹਾ
ਕਰਾਏ; ਤ੍ੇਹਾ ਕਰੀ ਸੀਗਾਰੁ॥੧॥) ਕਦਹ ਕਬ੍ੀਰ. ਮੋਦਹ ਦਬ੍ਆਦਹ ਚਲੇ ਹੈ; ਪ੍ੁਰਖ ਏਕ ਭਗ ਾਨਾ॥੩॥੨॥੨੪॥ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ
ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਸਰੂਪ੍ ’ਚ ਹੰ ਗਤ੍ਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਅਤ੍ੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਭਗਤ੍ਾਂ ਜੀ ਿਾ
ਆਸ਼ਾ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਤ੍ ਧੰ ਨਾ ਜੀ ਿੀ ਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਰਸਨਾ ਿੁਆਰਾ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਦਨ ਚੰ ਗੀ॥ ਜਨੁ ਧੰ ਨਾ ਲੇ ੈ ਮੰ ਗੀ॥੨॥੪॥ ਭਗਤ੍ ਧੰ ਨਾ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦਰਿੇ ’ਚੋਂ ਮੂੰ ਹ ’ਚ ਹਰ ੇਲੇ ਅੰ ਦਮਰਤ੍
ਪ੍ੀਂਦਿਆਂ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ ਚੰ ਗੀ ਤ੍ੋਂ ਚੰ ਗੀ ਅਦਤ੍ਅੰ ਤ੍ ਚੰ ਗੀ, ਮਹਾਂ ਚੰ ਗੀ ਸੁਪ੍ਤ੍ਨੀ ਬ੍ਣੇ ਹਨ।

ਦਜ ੇਂ ਇਸਤ੍ਰੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਮੋਦਹਤ੍ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿੀ, ਦਤ੍ ੇਂ ਆਪ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਮੋਦਹਤ੍ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿੀ। ਭਾ ੇਂ
ਭਗਤ੍ ਧੰ ਨਾ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਚੰ ਗੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਅਦਤ੍ਅੰ ਤ੍ ਹੀ ਗਰੀਬ੍ੀ ਨਾਲ, ਚੰ ਗੀ

(ਗੀਹਦਨ) ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ ਬ੍ਨਣਾ ਮੰ ਗਿੇ ਹਨ। ਭਗਤ੍ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰ ਗੀ। ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ ਾਂਗ ਭਗਤ੍ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਦਹਲੀਆਂ
ਤ੍ੁਕਾਂ ’ਚ ੈਸ਼ਨੂੰ ਤ੍ਾਜ਼ੀ ਸਮਿੱ ਗਰੀ, ਪ੍ਤ੍ੀ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਜੀ ਿੇ ਸੰ ਤ੍ਾਂ ਗਰੀਬ੍ਾਂ ਿੀ ਸੇ ਾ ਲਈ ਮੰ ਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਤ੍ੀ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ
ਜੀ ਿੀ ਸਿੱ ਚੀ ਸੇ ਾ ਹੈ। ਮਾਸ, ਗੰ ਢੇ, ਤ੍ੜਕੇ, ਦਮਿੱ ਦਠਆਈਆਂ ਆਦਿ ਭੈੜੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮੰ ਗੇ। ਭਗਤ੍ੀ ਕਰਨ ਾਲੇ ਆਂਡੇ ਮਾਸ
ਨਹੀਂ ਖਾਂਿੇ।

ਗੁਰਮੁਦਖ ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ ਜੀ ਿੇ ਗੁਣ:- ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ, ਪ੍ਤ੍ੀ ਿੀ ਸੇ ਾ ਚਾਅ ਉਤ੍ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਰਿੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ੍ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ
ਪ੍ੜਿੀ
ੑ ਮੁਿੱ ਠੀ ਚਾਪ੍ੀ ਕਰਿੀ ਹੈ। ਸਹ ਕੀ ਸਾਰ; ਸੁਹਾਗਦਨ ਜਾਨੈ॥ ਤ੍ਦਜ ਅਦਭਮਾਨੁ; ਸੁਖ ਰਲੀਆ ਮਾਨੈ॥ ਤ੍ਨੁ ਮਨੁ ਿੇਇ;
ਨ ਅੰ ਤ੍ਰੁ ਰਾਖੈ॥ ਅ ਰਾ ਿੇਦਖ ਨ ਸੁਨੈ ਅਭਾਖੈ॥੧॥ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰਨਾ ਨੂੰ ਿੇਖਿੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਗਿੱ ਲ ਕਰਿੀ ਹੈ, ਪ੍ਤ੍ੀ ਜੀ ਿੇ
ਚਰਨਾਂ ’ਤ੍ੇ ਹਰ ੇਲੇ ਮਿੱ ਥਾ ਰਿੱ ਖਿੀ ਹੈ, ਪ੍ਤ੍ੀ ਜੀ ਿੇ ਸਰੂਪ੍ ’ਚ ਲੀਨ, ਿੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਭਰਤ੍ਾ ਪ੍ੇਦਖ; ਦਬ੍ਗਸੈ
ਦਜਉ ਨਾਰੀ॥ ਦਤ੍ਉ. ਹਦਰ ਜਨੁ ਜੀ ੈ; ਨਾਮੁ ਦਚਤ੍ਾਰੀ॥੧॥ ਪ੍ਤ੍ੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸਮਰਿੱ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰ ਿੇ ਹਨ।

ਸ਼ੰ ਕੇ ਿੀ ਦਨਦ ਰਤ੍ੀ:- ਭਗਤ੍ ਜੀ ਾਂਗ, ਕਈ ਕੋਦਟ; ਭਏ ਬ੍ੈਰਾਗੀ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰ ਦਗ; ਦਤ੍ਦਨ ਦਲ ਲਾਗੀ॥ ਅਨੁਸਾਰ
ਬ੍ੈਰਾਗੀ ਦਤ੍ਆਗੀ ਸੰ ਤ੍ ਸੁੰ ਿਰ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦਭੰ ਡਰਾਂ ਾਲੇ ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਗੁਰਮੁਦਖ ਅਤ੍ੇ ਬ੍ੈਰਾਗੀਆਂ ਬ੍ੀਬ੍ੀਆਂ ਨੇ
ਅਪ੍ਣਾ ਪ੍ੂਰਾ ਜਨਮ ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ਤ੍ੀ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਸੇ ਾ ’ਚ ਲਾਇਆ। ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਿੇ ਗ਼ਲਤ੍ ਅਰਥ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਕਤ੍
ਐਸੇ ਬ੍ੈਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ, “ਭਗਤ੍ ਧੰ ਨਾ ਜੀ ਨੇ ਭੀ ਚੰ ਗੀ ਘਰ ਾਲੀ ਮੰ ਗੀ ਹੈ, ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁਿੱ ਟ ਕੇ ਤ੍ੇਰਾ ਦ ਆਹ ਕਰਨਾ
ਹੈ।” ਪ੍ਰ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਿਾ ਅਨਰਥ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਤ੍ੀ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਹੁੰ ਿੀ, ਤ੍ੇ ਬ੍ੈਰਾਗ ਭੀ ਟੁਿੱ ਟਿਾ ਹੈ ਜੀ।
ਯਥਾ:- ਕਬ੍ੀਰ. ਜਉ ਦਗਰਹੁ ਕਰਦਹ. ਤ੍ ਧਰਮੁ ਕਰੁ; ਨਾਹੀ ਤ੍. ਕਰੁ ਬ੍ੈਰਾਗੁ॥ ਬ੍ੈਰਾਗੀ. ਬ੍ੰ ਧਨੁ ਕਰੈ; ਤ੍ਾ ਕੋ ਬ੍ਡੋ
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ਅਭਾਗੁ॥੨੪੩॥ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਦਖ ਬ੍ੈਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪ੍ਣਾ ਸਿੱ ਚਾ ਪ੍ਤ੍ੀ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਕੰ ਤ੍
ਭਗ ੰ ਤ੍ ਮੰ ਨ ਕੇ, ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਾਂਗ ਅਪ੍ਣਾ ਪ੍ੂਰਾ ਜਨਮ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਸੇ ਾ ’ਚ ਲਾਇਆ। ਯਥਾ:- ਜੈਸੀ ਤ੍ਰੁਦਣ
ਭਤ੍ਾਰ, ਉਰਝੀ ਦਪ੍ਰਦਹ ਦਸ ੈ; ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਲ ਿੀਜੈ॥ ਪ੍ਤ੍ੀ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿਾ ਅਨੰਿ ਮਾਦਣਆ। ਸੰ ਸਾਰੀ ਦ ਆਹ ਿੇ ਧੰ ਿੇ
ਕਲੇ ਸ਼ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਚੇ। ਯਥਾ:- ਦਗਰਸਤ੍ ਮਦਹ ਦਚੰ ਤ੍ ਉਿਾਸ ਅਹੰ ਕਾਰ॥ ਕਰਮ ਕਰਤ੍; ਜੀਅ ਕਉ ਜੰ ਜਾਰ॥੩॥) ਦਗਰਹ ਰਾਜ
ਮਦਹ; ਨਰਕੁ ਉਿਾਸ ਕਰੋਧਾ॥

84. ਸਲੋ ਕ ਮਃ ੧॥ ਜੀਉ ਪ੍ਾਇ. ਤ੍ਨੁ ਸਾਦਜਆ; ਰਦਖਆ ਬ੍ਣਤ੍ ਬ੍ਣਾਇ॥ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਜੀ ਿੇ (੧)
ਪ੍ਦਹਲੇ (ਮਃ) ਸਰੂਪ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਰੀਧਰ ਮੋਹਨ ਸਗਲ ਉਪ੍ਾ ਨ;
ਦਨਰੰ ਕਾਰ ਸੁਖਿਾਤ੍ਾ॥ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਆਪ੍ਣੇ ਦਨਰਗੁਨ ਸਰੂਪ੍ ਜੀ ਿੁਆਰਾ, ਜੀਅ ’ਚ (ਜੀਉ) ਦਜੰ ਿ (ਪ੍ਾਇ) ਪ੍ਾ ਕੇ
(ਤ੍ਨੁ) ਸਰੀਰ ਸਾਦਜਆ ਹੈ। ਜੀਅ ਿੇ ਅੰ ਗ ਪ੍ਰਤ੍ੰਗ (ਬ੍ਣਤ੍) ਬ੍ਣਤ੍ਰ ਬ੍ਣਾਇ ਕੇ ਮਾਤ੍ਾ ਿੇ ਗਰਭ ’ਚ ਰਦਖਆ ਕੀਤ੍ੀ।
ਯਥਾ:- ਜੀਉ ਪ੍ਾਇ. ਦਪ੍ੰ ਡੁ ਦਜਦਨ ਸਾਦਜਆ; ਦਿਤ੍ਾ ਪ੍ੈਨਣੁ ਖਾਣੁ॥) ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਮਾਸਹੁ ਦਨੰਦਮਆ; ਮਾਸੈ ਅੰ ਿਦਰ ਾਸ॥ ਜੀਉ
ਪ੍ਾਇ. ਮਾਸੁ ਮੁਦਹ ਦਮਦਲਆ; ਹਡੁ ਚੰ ਮੁ ਤ੍ਨੁ ਮਾਸੁ॥
ਅਖੀ ਿੇਖੈ. ਦਜਹ ਾ ਬ੍ੋਲੈ; ਕੰ ਨੀ ਸੁਰਦਤ੍ ਸਮਾਇ॥ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਜੀ ਿੀਆਂ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੀਆਂ (ਅਖੀ) ਅਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ (ਿੇਖੈ)
ਿੇਖਿਾ ਹੈ, ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੀ (ਦਜਹ ਾ) ਰਸਨਾ ਨਾਲ (ਬ੍ੋਲੈ) ਬ੍ੋਲਿਾ ਹੈ, (ਕੰ ਨੀ) ਕੰ ਨ ’ਚ ਅ ਾਜ਼ (ਸਮਾਇ) ਸਮਾਉਣ ਿੀ
(ਸੁਰਦਤ੍) ਦਗਆਤ੍ ਭਾ ਸੁਨਣ ਿੀ ਸ਼ਕਤ੍ੀ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੀ। ਯਥਾ:- ਪ੍ੇਖਨ ਕਉ ਨੇਤ੍ਰ; ਸੁਨਨ ਕਉ ਕਰਨਾ॥) ਦਜਦਨ ਕਨ ਕੀਤ੍ੇ;
ਅਖੀ ਨਾਕੁ॥ ਦਜਦਨ ਦਜਹ ਾ ਦਿਤ੍ੀ; ਬ੍ੋਲੇ ਤ੍ਾਤ੍ੁ॥

ਪ੍ੈਰੀ ਚਲੈ . ਹਥੀ ਕਰਣਾ; ਦਿਤ੍ਾ ਪ੍ੈਨੈ ੑ ਖਾਇ॥ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੇ (ਪ੍ੈਰੀ) ਪ੍ੈਰਾਂ ਨਾਲ (ਚਲੈ ) ਚਿੱ ਲਿਾ, (ਹਥੀ) ਹਿੱ ਥਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਜ

(ਕਰਣਾ) ਕਰਿਾ ਹੈ, (ਦਿਤ੍ਾ) ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੇ ਕਿੱ ਪ੍ੜੇ (ਪ੍ੈਨੈ )ੑ ਪ੍ਦਹਨਿਾ, ਭੋਜਨ (ਖਾਇ) ਖਾਂਿਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਹਸਤ੍ ਕਮਾ ਨ;
ਬ੍ਾਸਨ ਰਸਨਾ॥ ਚਰਨ ਚਲਨ ਕਉ; ਦਸਰੁ ਕੀਨੋ ਮੇਰਾ॥
ਦਜਦਨ ਰਦਚ ਰਦਚਆ. ਦਤ੍ਸਦਹ ਨ ਜਾਣੈ; ਅੰ ਧਾ. ਅੰ ਧੁ ਕਮਾਇ॥ (ਦਜਦਨ) ਦਜਨਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ੰ ਜ ਤ੍ਿੱ ਤ੍ ਰਦਚ ਕੇ ਸਰੀਰ ਰਦਚਆ
ਹੈ ਅਥ ਾ ਸੰ ਸਾਰ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡ ਰਦਚ ਕੇ ਰਦਚਆ ਹੈ, (ਦਤ੍ਸਦਹ) ਦਤ੍ਨਹਾਂ ਨੂੰ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਜਾਣੈ) ਜਾਦਣਆ, ਅੰ ਧਾ
ਅਦਗਆਨੀ ਮਨਮੁਖ (ਅੰ ਧੁ) ਅੰ ਨਹੇ ਕੁਕਰਮ ਕਮਾਇ ਦਰਹਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਦਜਦਨ ਰਦਚ ਰਦਚਆ. ਦਤ੍ਸਦਹ ਨ ਜਾਣੈ; ਮਨ
ਭੀਤ੍ਦਰ ਧਦਰ ਦਗਆਨੁ॥
ਜਾ ਭਜੈ ਤ੍ਾ ਠੀਕਰੁ ਹੋ ੈ; ਘਾੜਤ੍. ਘੜੀ ਨ ਜਾਇ॥ (ਜਾ) ਜਿੋਂ ਸਰੀਰ (ਭਜੈ) ਟੁਿੱ ਟ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, (ਤ੍ਾ) ਤ੍ਿੋਂ (ਠੀਕਰੁ)
ਠੀਕਾਰ (ਹੋ ੈ) ਹੋ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਦਫਰ ਉਹ ਸਰੀਰ (ਘਾੜਤ੍) ਬ੍ਣਾ ਟ ਹੋਰ ਦਕਸੇ ਤ੍ੋਂ (ਘੜੀ) ਰਚੀ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਜਾਇ) ਜਾਂਿੀ।
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ਯਥਾ:- ਫਰੀਿਾ. ਦਖੰ ਥਦੜ ਮੇਖਾ ਅਗਲੀਆ; ਦਜੰ ਿੁ. ਨ ਕਾਈ ਮੇਖ॥

ਾਰੀ ਆਪ੍ੋ ਆਪ੍ਣੀ; ਚਲੇ ਮਸਾਇਕ ਸੇਖ॥੪੭॥)

ਤ੍ਾਂਈ-ਂ ਕੰ ਧੀ ਉਤ੍ੈ ਰੁਖੜਾ; ਦਕਚਰਕੁ ਬ੍ੰ ਨੈ ਧੀਰੁ॥ ਫਰੀਿਾ.ਕਚੈ ਭਾਂਡੈ ਰਖੀਐ; ਦਕਚਰੁ ਤ੍ਾਈ ਨੀਰੁ॥੯੬॥) ਗੰ ਢੇਦਿਆਂ
ਦਛਅ ਮਾਹ; ਤ੍ੁੜੰਦਿਆ ਦਹਕੁ ਦਖਨੋ॥੭]
ਨਾਨਕ. ਗੁਰ ਦਬ੍ਨੁ ਨਾਦਹ ਪ੍ਦਤ੍; ਪ੍ਦਤ੍ ਦ ਣੁ ਪ੍ਾਦਰ ਨ ਪ੍ਾਇ॥੧॥

ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ

ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- (ਗੁਰ) ਿੱ ਡੇ (ਗੁਰ) ਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ (ਗੁਰ) ਦਨਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੴ

ਾਦਹਗੁਰੂ

ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਤ੍ੋਂ (ਦਬ੍ਨੁ) ਦਬ੍ਨਾ ਗੁਰਮੁਦਖ (ਪ੍ਦਤ੍) ਇਿੱ ਜ਼ਤ੍ ਅਥ ਾ (ਪ੍ਦਤ੍) ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ

ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ (ਨਾਦਹ) ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਿੇ। ਗੁਰਮੁਦਖ (ਪ੍ਦਤ੍) ਇਿੱ ਜ਼ਤ੍ ਅਥ ਾ (ਪ੍ਦਤ੍) ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍
ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਤ੍ੋਂ (ਦ ਣੁ) ਦਬ੍ਨਾ ਸੰ ਸਾਰ ਸਮੁੰ ਿਰ ਤ੍ੋਂ ਪ੍ਾਦਰ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਪ੍ਾਇ) ਪ੍ਾਇਆ ਜਾਂਿਾ ਜੀ।

85. ਸਲੋ ਕੁ ਮਃ ੧॥ ਹੁਕਦਮ ਰਜਾਈ ਸਾਖਤ੍ੀ; ਿਰਗਹ ਸਚੁ ਕਬ੍ੂਲੁ॥ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਜੀ ਿੇ (੧) ਪ੍ਦਹਲੇ
(ਮਃ) ਸਰੂਪ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- ਦਜਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਆਪ੍ (ਰਜਾਈ) ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋ ਕੇ
ਹੁਕਦਮ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤ੍ੇ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਜੀ ਿੀ (ਸਾਖਤ੍ੀ) ਸਖ਼ਤ੍ੀ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ। (ਿਰਗਹ) ਸਿੱ ਚਖੰ ਡ ’ਚ ਕੇ ਲ ਸਚੁ
ਕਮਾਉਣ ਾਲਾ ਗੁਰਮੁਦਖ (ਕਬ੍ੂਲੁ) ਪ੍ਰ ਾਨ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ।

ਸਾਦਹਬ੍ੁ ਲੇ ਖਾ ਮੰ ਗਸੀ; ਿੁਨੀਆ ਿੇਦਖ. ਨ ਭੂਲੁ॥ ਸਾਦਹਬ੍ੁ ਸਰੀ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਜੀ ਲੇ ਖਾ (ਮੰ ਗਸੀ) ਮੰ ਗਣਗੇ। ਹੇ ਭਾਈ!

ਿੁਨੀਆ ਨੂੰ ਿੇਦਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸੇ ਾ ਦਸਮਰਨ, ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ
ਨੂੰ (ਨ) ਨਾ (ਭੂਲੁ) ਭੁਿੱ ਲਣਾ ਕਰ।
ਦਿਲ ਿਰ ਾਨੀ ਜੋ ਕਰੇ; ਿਰ ੇਸੀ ਦਿਲੁ ਰਾਦਸ॥ (ਜੋ) ਦਜਹੜੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਿਲ (ਿਰ ਾਨੀ) ਿਰ ਾਨਚੀ (ਕਰੇ)
ਕਰਿੇ ਹਨ ਭਾ ਦਜ ੇਂ ਸਾ ਧਾਨ ਪ੍ਦਹਰੇਿਾਰ ਰਾਜੇ ਿੀ ਰਿੱ ਦਖਆ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਦਤ੍ ੇਂ ਗੁਰਮੁਦਖ ਅਪ੍ਣੇ ਦਿਲ ਿੀ ਰਿੱ ਦਖਆ
ਕਰਿੇ, ਦਿਲ ’ਚ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਸੰ ਸਾਰ ਿਾ ਸੰ ਕਲਪ੍ ਨਹੀਂ ਦਲਆਉਂਿੇ। ਉਹ (ਰਾਦਸ) ਸਿੱ ਚੇ ਦਿਲੁ

ਾਲੇ ਹੀ ਅਸਲ

(ਿਰ ੇਸੀ) ਫ਼ਕੀਰ ਹਨ।
ਇਸਕ ਮੁਹਬ੍ਦਤ੍ ਨਾਨਕਾ; ਲੇ ਖਾ ਕਰਤ੍ੇ ਪ੍ਾਦਸ॥੧॥ (ਨਾਨਕਾ) ਗੁਰ ਨਾਨਕਿੇ ; ਗੋਦ ੰ ਿ ਰੂਪ੍॥੮॥੧॥ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ
ਹਨ:- ਗੁਰਮੁਦਖ ਭਾਈ ਿਾਨ ਦਸੰ ਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਾਹਾ ਦਸੰ ਘ ਜੀ, ਭਾਣੀ ਬ੍ੀਰ ਦਸੰ ਘ ਧੀਰ ਦਸੰ ਘ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਦਖ ਸਨਮੁਖ
‘ਰੰ ਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬ੍ੇਟੇ’ ਭਾਈ ਜੈਤ੍ਾ ਜੀ ਨ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹਾਂ ਸਦਤ੍ਕਾਰਯੋਗ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਿ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਭਾਈ
ਸਿਾਰਾਮ ਜੀ ਾਂਗ ਦਜਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਮੁਦਖ ਜੀ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍
ਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱ ਚਾ ਗੂੜਹਾ (ਇਸਕ) ਪ੍ਰੇਮ (ਮੁਹਬ੍ਦਤ੍) ਪ੍ਰੀਤ੍ ਕਰਿੇ ਹਨ। ਉਹ (ਕਰਤ੍ੇ) ਕਰਤ੍ਾਪ੍ੁਰਖੁ ਜੀ ਿੇ ਪ੍ਰੀਦਖਆ ’ਚੋਂ
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ਪ੍ਾਦਸ ਹੋ ਜਾਂਿੇ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੇ ਜਾਂਿੇ, ਦਜਸ ਕਰਕੇ (ਲੇ ਖਾ) ਲੇ ਖੇ ਤ੍ੋਂ (ਪ੍ਾਦਸ) ਪ੍ਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਿੇ ਭਾ

ਲੇ ਖਾ ਦਮਟ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ

ਦਜਹੜੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀਨ ਸਾਕਤ੍ ਪ੍ੁਰਖ ਇਸਤ੍ਰੀ ਆਪ੍ਸ ਦ ਿੱ ਚੀਂ ਸੰ ਸਾਰੀ (ਇਸਕ) ਪ੍ਰੇਮ (ਮੁਹਬ੍ਦਤ੍) ਪ੍ਰੀਤ੍ ਕਰਿੇ ਹਨ।
ਉਨਹਾਂ ਿਾ ਲੇ ਖਾ (ਕਰਤ੍ੇ) ਕਰਤ੍ਾਪ੍ੁਰਖੁ ਜੀ ਪ੍ਾਦਸ ਪ੍ਹੁੰ ਚਿਾ ਭਾ ਲੇ ਖਾ ਿੇਣਾ ਪ੍ੈਂਿਾ ਅਤ੍ੇ ਸਖ਼ਤ੍ ਸਜ਼ਾ ਾਂ ਦਮਲਿੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸੰਗ ੫- ਅਦਬ੍ਨਾਸੀ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਅਤ੍ੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖਾਂ ਿੇ
ਸਿੱ ਚੇ ਸੁਿੱ ਚੇ ਅਦਤ੍ਅੰ ਤ੍ ਉੱਚੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਿੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਸਿੱ ਚੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ:86. ਸਾਖੀ ਦਨਰਦ ਕਾਰ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍

ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਮਹਿੱ ਲੇ ਪ੍ਦਹਲੇ ਜੀ ਿੀ:- ਟਾਪ੍ੂ ਸੰ ਗਲਾਿੀਪ੍ ਿੇ ਰਾਜੇ
ਦਸ਼ ਨਾਭ ਜੀ ਿੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਤ੍ਾ ਿੱ ਿ ਸ਼ਦਹਰ ਸੀ। ਧੰ ਨ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਮਹਿੱ ਲੇ

ਪ੍ਦਹਲੇ ਜੀ ਿੇ ਘਣੇ ਦਪ੍ਆਰੇ ਚਰਨਕਮਲਾਂ ਿੇ ਕੀੜੇ, ਗੁਰਮੁਦਖ ਸਨਮੁਖ
ਗੁਰਸੇ ਕ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਪ੍ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਪ੍ਹੁੰ ਚੇ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ
ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀ ਿੇ ਸਿੱ ਚੇ ਦਮਿੱ ਠੇ ਚਰਨਕਮਲਾਂ ਿਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ, ਰਾਜੇ ਜੀ ਨੇ ਇਨੑਾਂ
ਨੂੰ ਦਕਹਾ, “ਿਾਸਨਿਾਸ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀ ਿੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ, ਿਰਸਨ ਦਪ੍ਆਸੀ
ਦਿਨਸੁ ਰਾਦਤ੍; ਦਚਤ੍ ਉ ਅਨਦਿਨੁ ਨੀਤ੍॥ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁੰ ਿਰ ਸਿੱ ਚੇ ਿਰਸ਼ਨ
ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰ ਿਾ ਹੈ।

ਡੈ ਭਾਦਗ; ਭੇਟੇ ਗੁਰਿੇ ਾ॥ ਕੋਦਟ ਪ੍ਰਾਧ ਦਮਟੇ; ਹਦਰ

ਸੇ ਾ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਿਰਸਨ ਹੋਣ, ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚੀ ਸੇ ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਗੁਨਾਹ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਾ
ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਕਰਾਂ” ਗੁਰਮੁਦਖ ਸਨਮੁਖ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਦਕਹਾ, “ਹੇ ਰਾਜਨ ਜੀ! ਧੰ ਨ ਾਦਹਗੁਰੂ ਮਹਿੱ ਲਾ
ਪ੍ਦਹਲਾ ਜੀ ਦਨਰਗੁਨ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਿੇ ਸਰਗੁਨ ਸਰੂਪ੍ ਪ੍ੂਰਨ ਗੁਰੂ ਅ ਤ੍ਾਰ ਦਨਰਦ ਕਾਰ ਦਨਰਹੰ ਕਾਰ ਹਨ। ਆਪ੍ਣੇ ਦਨਰਗੁਨ
ਸਰੂਪ੍ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਿੇ ਅੰ ਿਰ ਬ੍ਾਹਰ ਅਸੰ ਖ ਨੂਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਦ ਆਪ੍ਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯਥਾ:- ਜਦਲ ਥਦਲ ਮਹੀਅਦਲ ਪ੍ੂਦਰਆ; ਸੁਆਮੀ ਦਸਰਜਨਹਾਰੁ॥ ਅਦਨਕ ਭਾਂਦਤ੍ ਹੋਇ ਪ੍ਸਦਰਆ; ਨਾਨਕ ਏਕੰ ਕਾਰੁ॥)
ਸਭਨੀ ਥਾਂਈ; ਰਦ ਆ ਆਦਪ੍॥ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ; ਜਾ ਕਾ ਡ ਪ੍ਰਤ੍ਾਪ੍ੁ॥) ਨਾਨਕ; ਿੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ॥ ਸਾਲਕੁ ਦਮਤ੍ੁ; ਨ
ਰਦਹਓ ਕੋਈ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਜੁਿੱ ਗ ’ਚ ਦਗਆਨ ਾਨ ਦਮਿੱ ਤ੍ਰ ਕੋਈ ਭੀ ਨਹੀਂ ਦਰਹਾ, ਕਲਜੁ`ਦਗ ਦ ਕਾਰਾਂ ਿੀ ਅਿੱ ਗ ਿਾ ਸਮੁੰ ਿਰ
ਹੈ। ਯਥਾ:- ਅਗਦਨ ਸਾਗਰ; ਬ੍ੂਡਤ੍ ਸੰ ਸਾਰਾ॥ ਨਾਨਕ. ਬ੍ਾਹ ਪ੍ਕਦਰ; ਸਦਤ੍ਗੁਦਰ ਦਨਸਤ੍ਾਰਾ॥ ਇਸ ’ਚ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਪ੍ੂਰਨ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਜੋ ਮਹਾਨ ਦਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਦ ਕਾਰ ਮੇਟ ਕੇ, ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਿੀ ਅਮੋਲਕ ਸਿੱ ਚੀ ਰਖਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ
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ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤ੍ੀ ਸਦਹਤ੍ ਦਨਰਗੁਨ ਸਰਗੁਨ ਿੀ ਏਕਤ੍ਾ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਿੇ ਹਨ। ਹੇ ਰਾਜਨ! ਆਪ੍ ਜੀ ਦਨਆਂਕਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰਕੇ, ਆਪ੍ਣੀ
ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁਖ ਿੇ ੋ, ਆਪ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਾਦਹਗੁਰੂ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜਪ੍ੋ, ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਜਪ੍ਾਉ। ਲਖ ਖੁਸੀਆ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹੀਆ ਜੇ; ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ
ਨਿਦਰ ਕਰੇਇ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀ ਤ੍ੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਿੀਆਂ ਲਿੱਖਾਂ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਹੀਆਂ ਪ੍ਾਉ। ਮੇਰਾ; ਅੰ ਤ੍ਰਜਾਮੀ ਹਦਰ
ਰਾਇਆ॥ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀ, ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ ਦਿਲ ਿੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤ੍ੀ ਗਰੀਬ੍ੀ ਸਰਬ੍ਿੱ ਤ੍ ਿੇ ਭਲੇ ਿੀ ਸੇ ਾ ’ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਸੰਨ
ਹੋ ਕੇ, ਅਦਨਕ ਰੂਪ੍ ਦਖਨ ਮਾਦਹ; ਕੁਿਰਦਤ੍ ਧਾਰਿਾ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਸ ਮਾਤ੍ਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ, ਇਿੱ ਥੇ ਹੀ ਨੂਰਾਨੀ
ਿਰਸ਼ਨ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਕੇ ਦਨਹਾਲ ਕਰਨਗੇ।” ਿੰ ਭੀਆਂ ਪ੍ਖੰ ਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਤ੍ਾ ਲਿੱਗ ਦਗਆ ਦਕ ਰਾਜਾ ਭੋਲ਼ੇ ਭਾ ’ਚ, ਧੰ ਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ’ਤ੍ੇ ਅਮੋਲ ਅਤ੍ੋਲ ਬ੍ੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਨਾਮ ਰਿੱ ਖ ਕੇ,
ਰਾਜੇ ਜੀ ਪ੍ਾਸ ਜਾਣ ਲਿੱਗੇ। ਰਾਜਾ ਬ੍ਹੁਤ੍ੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਧਨ ਪ੍ਿਾਰਥ ਕਰਕੇ ਸੇ ਾ ਕਰਿਾ ਕਰਾਉਂਿਾ, ਪ੍ਰ ਸ਼ਾਂਤ੍ੀ ਨ ਆਉਣ
ਤ੍ੋਂ ਇਨੑਾਂ ਿੀ ਪ੍ਰਖ ਕਰਨ ਲਿੱਗ ਦਗਆ। ਪ੍ਿਾਰਥ ਦ ਕਾਰ ’ਚ ਸਭ ਡੋਲ ਜਾਂਿੇ। ਲਗੀ ਲਾਦਗ; ਸੰ ਤ੍ ਸੰ ਗਾਰਾ॥ ਅਨੁਸਾਰ
ਗੁਰਮੁਦਖ ਰਾਜੇ ਜੀ ਨੂੰ ਐਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗਨ ਲਿੱਗੀ, ਆਪ੍ ਜਾਪ੍ ਕਰਿੇ, ਪ੍ਰਜਾ ਤ੍ੋਂ ਕਰਾਉਂਿੇ। ਪ੍ਰੀਤ੍ ਿੱ ਧਿੀ ਿੱ ਧਿੀ ਿੱ ਧਿੀ ਿੱ ਧ
ਗਈ, ਮੈ ਨੀਰੇ. ਅਦਨਕ ਭੋਜਨ ਬ੍ਹੁ ਦਬ੍ੰ ਜਨ; ਦਤ੍ਨ ਦਸਉ. ਦਿਰਸਦਟ ਨ ਕਰੈ ਰੁਚਾਂਗੈ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਹੀ ਘਿੱ ਟ ਛਕਿੇ,
ਘਿੱ ਟ ਸੌਂਿੇ ਤ੍ੇ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਹੀ ਘਿੱ ਟ ਬ੍ੋਲਿੇ, ਹੰ ਕਾਰ ਦ ਕਾਰ ਦਡਆਈ ਦਤ੍ਆਗ ਕੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਿਰਸ਼ਨਾਂ ਿੀ ਤ੍ੀਬ੍ਰ ਇਿੱ ਛਾ ਕਰਕੇ
ਰੋਂਿੇ ਰਦਹੰ ਿੇ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਸਗਲ ਭ ਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ; ਇਕੁ ਦਛਨੁ ਿਰਸੁ ਦਿਖਾਇ ਜੀ॥) ਹਉ. ਰਦਹ ਨ ਸਕਾ, ਦਬ੍ਨੁ ਿੇਖੇ
ਪ੍ਰੀਤ੍ਮਾ; ਮੈ ਨੀਰੁ ਹੇ ਦਹ ਚਲੈ ਜੀਉ॥) ਮੇਰੈ ਮਦਨ ਬ੍ੈਰਾਗੁ ਭਇਆ ਜੀਉ; ਦਕਉ ਿੇਖਾ ਪ੍ਰਭ ਿਾਤ੍ੇ॥) ਇਕ ਘੜੀ ਦਿਨਸੁ
ਮੋਕਉ; ਬ੍ਹੁਤ੍ੁ ਦਿਹਾਰੇ॥ ਮਨੁ ਨ ਰਹੈ; ਕੈਸੇ ਦਮਲਉ ਦਪ੍ਆਰੇ॥) ਇਕ ਘੜੀ ਨ ਦਮਲਤ੍ੇ; ਤ੍ਾ ਕਦਲਜੁਗੁ ਹੋਤ੍ਾ॥ ਹੁਦਣ ਕਦਿ
ਦਮਲੀਐ; ਦਪ੍ਰਅ ਤ੍ੁਧੁ ਭਗ ੰ ਤ੍ਾ॥ ਰੋਮ ਰੋਮ ਿੇ ਦਪ੍ਆਰ ’ਚ ਲੀਨ ਹਰ ੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪ੍ਿੇ। ਦਧਆਨ ਦਟਕਾਅ ਕੇ ਦਸਮਰਨ
ਕਰਦਿਆਂ ਦਧਆਨ ’ਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀ ਿੇ ਿਰਸਨ ਚਾਹੁੰ ਿੇ। ਇਨੑਾਂ ਿੇ ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ, ਅਜਪ੍ਾ ਜਾਪ੍ ਸਦਤ੍ ਸੰ ਤ੍ੋਖ ਭਾਉ
ਭਗਤ੍ੀ ਆਦਿ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਿੀਆਂ ਅਨਤ੍ਕਲਾਂ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਣ ਾਲੇ , ਸਤ੍ ਸੰ ਤ੍ੋਖੀ ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ ਪ੍ੂਰਾ॥) ਪ੍ਰਗਟੁ ਸਗਲ ਹਦਰ ਭ ਨ
ਮਦਹ; ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ. ਗੁਰ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ॥੯॥ ਜੀ ਿਾ ਮਨ ਦਖਿੱ ਚ ਦਲਆ। ਯਥਾ:- ਤ੍ੂ ਭਗਤ੍ਾ ਕੈ ਦਸ; ਭਗਤ੍ਾ ਤ੍ਾਣੁ ਤ੍ੇਰਾ॥)
ਖੰ ਡ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡ ਬ੍ੇਅੰਤ੍; ਉਧਾਰਣਹਾਦਰਆ॥ ਤ੍ੇਰੀ ਸੋਭਾ ਤ੍ੁਧੁ; ਸਚੇ ਮੇਰੇ ਦਪ੍ਆਦਰਆ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡ ਿੇ
ਉਧਾਰਨਹਾਰ ਕਰਤ੍ੇ ਾਦਹਗੁਰੂ ਪ੍ੂਰਨ ਦਨਰੰ ਕਾਰ, ਪ੍ਰੀਤ੍ਮ; ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਦਤ੍ ਕੇ ਿਾਤ੍ੇ॥ ਆਪ੍ਣੇ ਦਪ੍ਆਰੇ ਸੇ ਕ ਗੁਰਮੁਦਖ ਭਾਈ
ਬ੍ਾਲਾ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਦਖ ਭਾਈ ਮਰਿਾਨੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਸਮੇਤ੍, ਸਤ੍ਾ ਿੱ ਿ ਸ਼ਦਹਰ ਦ ਖੇ ਪ੍ਹੁੰ ਚੇ। ਸੁਿੱ ਕੇ ਬ੍ਾਗ਼ ’ਚ ਦਜਉਂ
ਹੀ ਸਿੱ ਚੇ ਦਮਿੱ ਠੇ ਦਪ੍ਆਰੇ ਚਰਨਕਮਲ ਪ੍ਾਏ, ਬ੍ਾਗ਼ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਦਗਆ। ਯਥਾ:- ਸੂਕੇ; ਹਰੇ ਕੀਏ ਦਖਨ ਮਾਹੇ॥) ਸੂਕੇ
ਕਾਸਟ; ਹਰੇ ਚਲੂਲ॥) ਦਖਨ ਮਦਹ; ਸੂਕੇ ਕੀਨੇ ਹਦਰਆ॥) ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਿੁ ਪ੍ਾਇਆ; ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਦਰਆ॥
ਬ੍ਾਗ਼ ਿੇ ਹਰਾ ਹੋਣ ਤ੍ੋਂ, ਸਾਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਿੀ ਲਦਹਰ ਫ਼ੈਲ ਗਈ। ਸਭ ਿੇ ਮਨ ਅਚਰਜ ਦ ਸਮਾਿ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ
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ਨੂੰ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਹੀ ਦ ਸਮਾਿਤ੍ਾਈ ਹੋਈ, ਦਕ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤ੍ਨਾ ਸੁਖ ਦਕਉਂ ਹੋ ਦਰਹਾ ਹੈ? ਮਾਲੀ ਨੇ ਚਾਈ ਂ ਚਾਈ ਂ ਆ ਕੇ,
ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਬ੍ਾਰ ਬ੍ਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤ੍ੀ। ਮਾਲੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਪ੍ਾਸ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤ੍ੀ।
“ਸੁਨਹੁ ੧ਭੂਪ੍ਦਤ੍! ਬ੍ਾਤ੍ ਮਮ ਸਾਚੀ॥੧੬॥ ਉੱਤ੍ਮ ਸੰ ਤ੍. ਏਕ ਚਿੱ ਦਲ ਆਯੋ। ਸੂਕੇ ੨ਉਪ੍ਬ੍ਨ. ੩ਪ੍ਗ ਜਬ੍ ਪ੍ਾਯੋ। ਹਦਰਆ ਹੋਦਤ੍.
ਭਯੋ ੪ਤ੍ਤ੍ਕਾਲਾ। ਦਜਹ ਕੋ ਿਰਸ਼ਨ. ਕਰਦਤ੍ ਦਨਹਾਲਾ। ਿਵੈ ਚੇਲੇ ਹੈਂ, ਤ੍ਾਂ ਕੇ ਸੰ ਗਾ। ਚਲਹੁ ਦਨਕਟ. ਤ੍ਦਹਂ ਧਾਦਰ ੫ਉਮੰ ਗਾ।”
੧

ਰਾਜਾ ੨ਬ੍ਾਗ਼ ੩ਚਰਨ ੪ਛੇਤ੍ੀ ੫ਉਤ੍ਸ਼ਾਹ।
ਰਾਜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ੁਰਾਮ ਨੂੰ ਦਕਹਾ, “ਪ੍ਰਖ ਕਰੋ!” ਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਪ੍ਿਾਰਥ ਚਮਕੀਲੇ ਬ੍ਸਤ੍ਰ ਸੋਨਾ

ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਸਿੱ ਚੇ ਚਰਨਕਮਲਾਂ ’ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਮਿੱ ਥਾ ਟੇਦਕਆ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀ ਨੇ ਦ ਸਮਾਿ ਰੰ ਗ ’ਚ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਰੂਪ੍
ਕੀਰਤ੍ਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਕੀ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਰਖਾ॥ ਕੀਤ੍ੀ। ਸਭ ਿੇ ਮਨ ਸਰੀਰ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤ੍ਾਰ ਜੀ ਿੇ ਪ੍ਰੇਮ ’ਚ ਢਲ਼
ਗਏ। ਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਉਪ੍ਿੇਦਸਆ, “ਤ੍ਾਜੀ ਤ੍ੁਰਕੀ ਸੁਇਨਾ ਰੁਪ੍ਾ; ਕਪ੍ੜ ਕੇਰੇ ਭਾਰਾ॥ ਦਕਸ ਹੀ ਨਾਦਲ. ਨ ਚਲੇ ਨਾਨਕ; ਝਦੜ
ਝਦੜ ਪ੍ਏ ਗ ਾਰਾ॥ ਕੂਜਾ- ਪ੍ੋਲਾ ਚਜੇ- ਕੂਜਾ ਮੇ ਾ. ਮੈ ਸਭ ਦਕਛੁ ਚਾਦਖਆ; ਇਕੁ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ੁ ਨਾਮੁ ਤ੍ੁਮਾਰਾ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸੇ
ਸੁੰ ਿਰ ਗਦਹਣੇ, ਚਟਕੀਲੇ ਭਟਕੀਲੇ ਬ੍ਸਤ੍ਰ, ਤ੍ਲ਼ੇ ਪ੍ਿਾਰਥ ਆਦਿ ਦ ਕਾਰ ਰੂਪ੍ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਬ੍ਾਬ੍ਾ; ਹੋਰੁ ਪ੍ੈਨਣੁ ਖੁਸੀ
ਖੁਆਰੁ॥ ਦਜਤ੍ੁ ਪ੍ੈਧੈ ਤ੍ਨੁ ਪ੍ੀੜੀਐ; ਮਨ ਮਦਹ ਚਲਦਹ ਦ ਕਾਰ॥) ਬ੍ਾਬ੍ਾ; ਹੋਰੁ ਖਾਣਾ ਖੁਸੀ ਖੁਆਰੁ॥ ਦਜਤ੍ੁ ਖਾਧੈ. ਤ੍ਨੁ
ਪ੍ੀੜੀਐ; ਮਨ ਮਦਹ ਚਲਦਹ ਦ ਕਾਰ॥ ਇਨੑਾਂ ਨੂੰ ਅੰ ਗੀਕਾਰ ਕਰਨ

ਾਲੇ ਤ੍ਪ੍ੀਆਂ ਿੇ ਤ੍ਪ੍, ਜਤ੍ੀਆਂ ਿੇ ਜਤ੍ ਟੁਿੱ ਟ ਜਾਂਿੇ

ਹਨ। ਯਥਾ:- ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਨੀ; ਜਗਦਤ੍ ਰਹੀ ਲਪ੍ਟਾਇ॥ ਇਸ ਕੀ ਸੇ ਾ ਜੋ ਕਰੇ; ਦਤ੍ਸ ਹੀ ਕਉ ਦਫਦਰ ਖਾਇ॥ ਧਨ
ਨੂੰ ਪ੍ਕੜਨ

ਾਲੇ ਕੋਈ ਭੀ ਚੰ ਗਾ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਕੜ ਕੇ, ਇਕਿੱ ਠੀ ਕਰੀ ਜਾਂਿੇ ਹਨ, ਉਲਟ ਕੇ ਮਾਇਆ

ਇਨੑਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂ ਿੀ ਹੈ। ਇਸ ਿੇ ਦਧਆਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱ ਪ੍ ਬ੍ਨਣਾ ਪ੍ੈਂਿਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਅੰ ਦਤ੍ ਕਾਦਲ ਜੋ ਲਛਮੀ ਦਸਮਰੈ;
ਐਸੀ ਦਚੰ ਤ੍ਾ ਮਦਹ ਜੇ ਮਰੈ॥ ਸਰਪ੍ ਜੋਦਨ;

ਦਲ ਦਲ ਅਉਤ੍ਰੈ॥ ਸਾਊ ਬ੍ੰ ਿਾ ਕੀ ਤ੍ੇ ਸੋਨਾ ਪ੍ਦਹਨੑਣਾ ਕੀ? ਦਜਹੜੇ ਸੰ ਤ੍

ਬ੍ਣ ਕੇ ਸੋਨਾ ਪ੍ਦਹਨੑਿੇ ਹਨ, ਮਾਨੋ ਜ਼ਦਹਰੀ ਸਿੱ ਪ੍ ਨੂੰ ਹਿੱ ਥ ਪ੍ਾਉਂਿੇ ਹਨ। ਆਪ੍ਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦ ਸ਼ੇ ਅਿੱ ਗ ’ਚ ਸੁਿੱ ਟਿੇ ਹਨ ਤ੍ੇ
ਸਦਤ੍ਸੰ ਗਤ੍ ਜੀ ਿੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਿੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੇ ਾ ’ਚ ਲਾ ਕੇ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਬ੍ਣਾਉਣ ਿੀ ਬ੍ਜਾਏ, ਲਹੂ ਪ੍ੀਂਿੇ ਹਨ।
ਸੋਨੇ ਚਾਂਿੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਸ਼ੰ ਗਾਰਨਾ ਕੂੜ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਕੂੜੁ ਸੁਇਨਾ ਕੂੜੁ ਰੁਪ੍ਾ; ਕੂੜੁ ਪ੍ੈਨਣ
ੑ ਹਾਰੁ॥ ਹੇ ਜ਼ੀਰ ਜੀ! ਇਹ
ਜੋ ਆਪ੍ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਂ, ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਨਾਮ ’ਤ੍ੇ ਗਰੀਬ੍ਾਂ ਨੂੰ ੰ ਡ ਿੇ ੋ ਜੀ ਰਾਮ।”
ਸਿੱ ਦਚਆਰੇ

ਜ਼ੀਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਪ੍ਾਸ ਜਾ ਕੇ ਦਕਹਾ, “ਹੇ ਦਪ੍ਆਰੇ ਰਾਜਨ ਜੀ! ਿਾਸ ਸਮਝਿਾ ਹੈ, ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਦਰਆਂ ਿੇ

ਬ੍ਹੁਤ੍ ਹੀ ਉੱਤ੍ਮ ਭਾਗ ਹਨ। ਪ੍ੂਰਨ ਦ ਆਪ੍ਕ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ ਸਿੱ ਚੇ ਕਰਤ੍ਾਰ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਅ ਤ੍ਾਰ, ਸਦਤ੍ਕਰਤ੍ਾਰ ਜੀ
ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀ ਿੇ ਸਰੂਪ੍ ’ਚ, ਆਪ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਿੱਖ ਿਰਸ਼ਨ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਕੇ ਦਨਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ
ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਕਥਾ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਕੀਰਤ੍ਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਿੇ ਮਨ ਦ ਸਮਾਿ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਓਇ; ਬ੍ੈਰਾਗੀ ਦਤ੍ਆਗੀ॥
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ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀ ਨੇ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰ ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ। ਐਸੇ ਖਾਣ ਪ੍ੀਣ ਪ੍ਦਹਨੑਣ ਤ੍ੋਂ ਸਖ਼ਤ੍ ਮਨੑਾ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ। ਯਥਾ:‘ਉੱਤ੍ਮ ਸੰ ਤ੍ ਸੁਸ਼ੀਲ ਉਿਾਰਾ। ਕਛੂ ਨ ਲੇ ਦਤ੍; ਪ੍ਠਯੋ ਤ੍ੁਮਾਰਾ।”
ਭੁਲਣ ਅੰ ਿਦਰ ਸਭੁ ਕੋ; ਅਭੁਲੁ ਗੁਰੂ ਕਰਤ੍ਾਰੁ॥ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਖਣ ਲਈ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁੰ ਿਰੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਪ੍ਾਸ ਆ ਕੇ ਹਾ
ਭਾ ਕਰਨ ਲਿੱਗੀਆਂ, ਦਮਠ ਬ੍ੋਲੜਾ ਜੀ; ਹਦਰ ਸਜਣੁ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ॥ ਹਉ ਸੰ ਮਦਲ ਥਕੀ ਜੀ; ਓਹੁ. ਕਿੇ ਨ ਬ੍ੋਲੈ ਕਉਰਾ॥
ਕਉੜਾ. ਬ੍ੋਦਲ ਨ ਜਾਨੈ, ਪ੍ੂਰਨ ਭਗ ਾਨੈ; ਅਉਗਣੁ. ਕੋ ਨ ਦਚਤ੍ਾਰੇ॥ ਪ੍ਦਤ੍ਤ੍ ਪ੍ਾ ਨੁ ਹਦਰ ਦਬ੍ਰਿੁ ਸਿਾਏ; ਇਕੁ ਦਤ੍ਲੁ.
ਨਹੀ ਭੰ ਨੈ ਘਾਲੇ ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ ਦਮਿੱ ਠ ਬ੍ੋਲੜੇ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਦ ਸਮਾਿ ਬ੍ਰਹਮ ਹਦਰ ਸਜਨ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਨੇ,

ਸਾ ਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀਤ੍॥, ਪ੍ੂਰਨ ਦ ਸਮਾਿਤ੍ਾਈ ਸਦਹਤ੍ ਇਸ ਗੁਰਸਬ੍ਿ ਿਾ ਕੀਰਤ੍ਨ ਕੀਤ੍ਾ। ਦਜਸ ’ਚ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ
ਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ੀ ਿੇ ਦ ਸਮਾਿ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਿਾ ਕਥਨ ਹੈ:- ੴ ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਆਸਾ ਘਰੁ ੬ ਮਹਲਾ ੧॥ ਮਨੁ ਮੋਤ੍ੀ ਜੇ
ਗਹਣਾ ਹੋ ੈ; ਪ੍ਉਣੁ ਹੋ ੈ ਸੂਤ੍ ਧਾਰੀ॥ ਦਖਮਾ ਸੀਗਾਰੁ. ਕਾਮਦਣ ਤ੍ਦਨ ਪ੍ਦਹਰੈ; ਰਾ ੈ ਲਾਲ ਦਪ੍ਆਰੀ॥੧॥ ਲਾਲ ਬ੍ਹੁ ਗੁਦਣ;
ਕਾਮਦਣ ਮੋਹੀ॥ ਤ੍ੇਰੇ ਗੁਣ; ਹੋਦਹ ਨ ਅ ਰੀ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ ਹਦਰ ਹਦਰ ਹਾਰੁ. ਕੰ ਦਠ ਲੇ ਪ੍ਦਹਰੈ; ਿਾਮੋਿਰੁ ਿੰ ਤ੍ੁ ਲੇ ਈ॥ ਕਰ
ਕਦਰ ਕਰਤ੍ਾ. ਕੰ ਗਨ ਪ੍ਦਹਰੈ; ਇਨ ਦਬ੍ਦਧ ਦਚਤ੍ੁ ਧਰੇਈ॥੨॥ ਮਧੁਸੂਿਨੁ ਕਰ ਮੁੰ ਿਰੀ ਪ੍ਦਹਰੈ; ਪ੍ਰਮੇਸਰੁ ਪ੍ਟੁ ਲੇ ਈ॥
ਧੀਰਜੁ ਧੜੀ ਬ੍ੰ ਧਾ ੈ ਕਾਮਦਣ; ਸਰੀਰੰ ਗੁ ਸੁਰਮਾ ਿੇਈ॥੩॥ ਮਨ ਮੰ ਿਦਰ ਜੇ ਿੀਪ੍ਕੁ ਜਾਲੇ ; ਕਾਇਆ ਸੇਜ ਕਰੇਈ॥ ਦਗਆਨ
ਰਾਉ ਜਬ੍ ਸੇਜੈ ਆ ੈ; ਤ੍ ਨਾਨਕ ਭੋਗੁ ਕਰੇਈ॥੪॥੧॥੩੪॥
ਦ ਸਮਾਿ ਪ੍ਰੇਮ ਮਈ ਭਾ ਅਰਥ:- ਮਨੁ ਮੋਤ੍ੀ ਜੇ ਗਹਣਾ ਹੋ ੈ; ਪ੍ਉਣੁ ਹੋ ੈ ਸੂਤ੍ ਧਾਰੀ॥ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ੀ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਿੇ
ਸ਼ੁਭ ਦਸੰ ਗਾਰ ਫ਼ੁਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਜ ੇਂ ਇਸਤ੍ਰੀ ਮੋਤ੍ੀ ਪ੍ਦਹਨਿੀ ਹੈ, ਦਤ੍ ੇਂ (ਜੇ) ਜੇਕਰ ਾਦਹਗੁਰੂ ਪ੍ਤ੍ੀ ਜੀ ਿੀ ਚਾਹ ਾਨ
ਮਹਾਤ੍ਮਾ ਰੂਪ੍ ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ ਅਮੋਲਕ ਮੋਤ੍ੀ ਾਂਗ ਉੱਜਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਪ੍ਤ੍ੀ ਜੀ ਮਨੁ ਅੰ ਿਰ (ਗਹਣਾ) ਗਰਦਹਣ
ਕਰਨ ਰੂਪ੍ ਮੋਤ੍ੀਚੂਰ ਗਹਣਾ ਪ੍ਦਹਨਿੀ (ਹੋ ੈ) ਹੋ ੇ, ਭਾ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਦਧਆਨ ’ਚ ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰਪ੍ਿੱਕ ਹੋ ੇ, ਅੰ ਗ ਸੰ ਗ

ਸਮਝ ਕੇ ਦਨਮਖ ਦਨਮਖ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੇ। ਦਜ ੇਂ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪ੍ਤ੍ੀ ਿੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤ੍ਾ ਲਈ ਹ ਾ ਨੂੰ ਸੁਗੰਦਧਤ੍ ਕਰਿੀ ਹੈ। ਦਤ੍ ੇਂ
ਮਹਾਤ੍ਮਾ ਰੂਪ੍ੀ ਸਖੀ, ਪ੍ਤ੍ੀ ਪ੍ਰਮਾਤ੍ਮਾ ਜੀ ਿੀ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਰਸੰਨਤ੍ਾ ਲਈ, ਭਾਣਾ ਮੰ ਨਣ, ਸਰਬ੍ ਕੀ ਰੇਣ ਬ੍ਣਨ, ਤ੍ਨ ਮਨ
ਦਸਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ ਅਰਪ੍ਣ ਤ੍ੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪ੍ਣ ਿੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਿੇਣ ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਿੀ ਜੋ (ਸੂਤ੍) ਮਰਯਾਿਾ
ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ (ਪ੍ਉਣੁ) ਹ ਾ ਨੂੰ ਸੁਗੰਦਧਤ੍ ਕਰਿੀ (ਹੋ ੈ) ਹੋ ੇ। ਅਥ ਾ (ਪ੍ਉਣੁ) ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਨਾਮ ਜਪ੍ਣ ਜਪ੍ਾਉਣ
ਰੂਪ੍ ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ (ਸੂਤ੍) ਮਰਯਾਿਾ ਧਾਰੀ (ਹੋ ੈ) ਹੋ ੇ।
ਦਖਮਾ ਸੀਗਾਰੁ ਕਾਮਦਣ ਤ੍ਦਨ ਪ੍ਦਹਰੈ; ਰਾ ੈ ਲਾਲ ਦਪ੍ਆਰੀ॥੧॥ {ਦਕਸੇ ਿੇ ਔਗੁਣ ਿੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਡੰ ਡ ਿੇਣ ਿਾ ਬ੍ਲ
ਹੋ ੇ, ਪ੍ਰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਦਖਮਾ ਹੈ।} (ਕਾਮਦਣ) ਸੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ ਜਾਂ (ਕਾਮਦਣ) ਮਹਾਤ੍ਮਾ ਰੂਪ੍ੀ ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ, ਦਖਮਾ
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ਸੀਗਾਰੁ ਨੂੰ ਤ੍ਦਨ ’ਤ੍ੇ (ਪ੍ਦਹਰੈ) ਪ੍ਦਹਰੇ, ਭਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ’ਚ ਦਖਮਾ ਸੇ, ਮਨ ਬ੍ਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦਖਮਾ ਿੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ
ਤ੍ਾਂ (ਲਾਲ) ਦਪ੍ਆਰੇ ਪ੍ਤ੍ੀ, ਅਥ ਾ (ਲਾਲ) ਦਪ੍ਆਰੇ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਦਪ੍ਆਰੀ, ਅਨੰਿ ਨੂੰ (ਰਾ ੈ) ਮਾਣੇ ਜੀ।
ਲਾਲ ਬ੍ਹੁ ਗੁਦਣ; ਕਾਮਦਣ ਮੋਹੀ॥ ਤ੍ੇਰੇ ਗੁਣ; ਹੋਦਹ ਨ ਅ ਰੀ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ ਹੇ (ਲਾਲ) ਦਪ੍ਆਰੇ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ!

ਿਾਸਨਿਾਸੀ ਆਪ੍ ਜੀ ਿੀ ਕਾਮਦਣ, ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ ਅਨੰਤ੍ ਅਸੰ ਖ ਦਖਮਾ ਧੀਰਜ ਸਦਹਨਸ਼ੀਲਤ੍ਾ ਗਰੀਬ੍ੀ ਆਦਿ ਅਨੰਤ੍ ਅਸੰ ਖ
ਸ਼ੁਭ (ਗੁਦਣ) ਗੁਣਾਂ ’ਤ੍ੇ ਮੋਹੀ ਗਈ ਹੈ। (ਤ੍ੇਰੇ) ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ (ਅ ਰੀ) ਹੋਰ ਦਕਸੇ ’ਚ ਭੀ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਹੋਦਹ) ਹੋ
ਸਕਿੇ ਜੀ। (ਰਹਾਉ) ਦਬ੍ਸਰਾਮ ਿੇ ਕੇ, ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ੀ ਲਈ ਸ਼ੁਭ
ਗੁਣਾਂ ਿੇ ਸ਼ੁਭ ਸੀਗਾਰ ਫ਼ੁਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ:ਹਦਰ ਹਦਰ ਹਾਰੁ. ਕੰ ਦਠ ਲੇ ਪ੍ਦਹਰੈ; ਿਾਮੋਿਰੁ ਿੰ ਤ੍ੁ ਲੇ ਈ॥ ਆਪ੍ਣੇ ਕੰ ਦਠ ’ਚ ਹਦਰ ਹਦਰ ਜੀ ਿਾ ਅਦਭਆਸ ਕਰਨ ਰੂਪ੍ੀ
ਹਾਰੁ ਗੁਰਾਂ ਤ੍ੋਂ (ਲੇ ) ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਦਹਰੈ, (ਿਾਮੋਿਰੁ) ਾਦਹਗੁਰੂ ਾਦਹਗੁਰੂ ਕਰਨ ਰੂਪ੍ੀ (ਿੰ ਤ੍ੁ) ਿੰ ਿਾਸਾ ਗੁਰਾਂ ਤ੍ੋਂ (ਲੇ ਈ) ਲ ੇ,
ਬ੍ੁਿੱ ਲਾਂ ’ਤ੍ੇ ਮਲੇ ।
ਕਰ ਕਦਰ ਕਰਤ੍ਾ. ਕੰ ਗਨ ਪ੍ਦਹਰੈ; ਇਨ ਦਬ੍ਦਧ ਦਚਤ੍ੁ ਧਰੇਈ॥੨॥ ਗੁਰਾਂ ਿੁਆਰਾ, ਕਰਤ੍ਾ ਕਰਤ੍ਾ ਭਾ

ਾਦਹਗੁਰੂ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਿਾ ਅਦਭਆਸ (ਕਰ) ਕਰਕੇ (ਕਦਰ) ਕਰਕੇ ਸਿੱ ਚਾ ਕੰ ਗਨ ਆਪ੍ਨੇ ਮਨ ਦਚਤ੍ ਰੂਪ੍ੀ ਅਥ ਾ ਪ੍ਰਤ੍ਿੱਖ ਬ੍ਾਂਹ ’ਚ
(ਪ੍ਦਹਰੈ) ਪ੍ਦਹਨੇ। (ਇਨ) ਇਸ ਉਪ੍ਰੋਕਤ੍ (ਦਬ੍ਦਧ) ਜੁਗਤ੍ੀ ਿੁਆਰਾ ਦਚਤ੍ੁ ’ਚ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ (ਧਰੇਈ) ਧਰਨਾ ਕਰੇ ਅਥ ਾ
ਦ ਆਪ੍ਕ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ’ਚ ਆਪ੍ਣਾ ਦਚਤ੍ੁ (ਧਰੇਈ) ਧਰਨਾ ਕਰੇ।
ਮਧੁਸੂਿਨੁ ਕਰ ਮੁੰ ਿਰੀ ਪ੍ਦਹਰੈ; ਪ੍ਰਮੇਸਰੁ ਪ੍ਟੁ ਲੇ ਈ॥ (ਮਧੁਸੂਿਨੁ) ਾਦਹਗੁਰੂ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿਾ ਅਦਭਆਸ (ਕਰ)
ਕਰਨ ਰੂਪ੍ੀ ਸੁੰ ਿਰ ਮੁੰ ਿਰੀ (ਪ੍ਦਹਰੈ) ਪ੍ਦਹਰੇ। (ਪ੍ਰਮੇਸਰੁ) ਾਦਹਗੁਰੂ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿਾ ਅਦਭਆਸ ਕਰਨ ਰੂਪ੍ੀ ਸੋਹਣਾ
(ਪ੍ਟੁ) ਰੇਸ਼ਮ (ਲੇ ਈ) ਲੈ ਣਾ ਭਾ ਪ੍ਦਹਨਣਾ ਕਰੇ ਜੀ।
ਧੀਰਜੁ ਧੜੀ ਬ੍ੰ ਧਾ ੈ ਕਾਮਦਣ; ਸਰੀਰੰ ਗੁ ਸੁਰਮਾ ਿੇਈ॥੩॥ (ਕਾਮਦਣ) ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ ਧੀਰਜੁ ਰੂਪ੍ੀ (ਧੜੀ) ਮੀਢੀਆਂ
(ਬ੍ੰ ਧਾ ੈ) ਗੁੰ ਿ ਾਉਣਾ ਕਰੇ। (ਸਰੀਰੰ ਗੁ) ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਿਾ ਅਦਭਆਸ ਕਰਨ ਰੂਪ੍ ਅਥ ਾ (ਸਰੀਰੰ ਗੁ) (ਸਰੀ) ਸ਼ਰੋਮਣੀ
(ਰੰ ਗੁ) ਅਨੰਿ ਸਰੂਪ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿਾ (ਰੰ ਗੁ) ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ੍ੀ ਸੁਰਮਾ ਹੀ ੈਰਾਗ ਦਬ੍ਬ੍ੇਕ ਰੂਪ੍ੀ ਅਥ ਾ ਸਿੱ ਜੇ ਖਿੱ ਬ੍ੇ ਨੇਤ੍ਰ ’ਚ
(ਿੇਈ) ਪ੍ਾਉਣਾ ਕਰੇ ਜੀ।
ਮਨ ਮੰ ਿਦਰ ਜੇ ਿੀਪ੍ਕੁ ਜਾਲੇ ; ਕਾਇਆ ਸੇਜ ਕਰੇਈ॥ (ਜੇ) ਜੇਕਰ ਮਨ ਰੂਪ੍ ਮੰ ਿਦਰ ’ਚ, ਦਿਨ ਰਾਤ੍ ਨਾਮ ਅਦਭਆਸ
ਕਰਕੇ, ਗੁਰਸਬ੍ਿ ਅਥ ਾ ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨ ਰੂਪ੍ੀ (ਿੀਪ੍ਕੁ) ਿੀ ਾ (ਜਾਲੇ ) ਜਗਾ ੇ, ਪ੍ੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਦਹਤ੍ ਆਪ੍ਣੀ
ਬ੍ੁਿੱ ਧੀ ਰੂਪ੍ੀ (ਕਾਇਆ) ਿੇਹ ਨੂੰ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ੀ ਲਈ (ਸੇਜ) ਸੇਜਾ ਬ੍ਣਾਉਣਾ (ਕਰੇਈ) ਕਰੇ।
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ਦਗਆਨਰਾਉ ਜਬ੍ ਸੇਜੈ ਆ ੈ; ਤ੍ ਨਾਨਕ ਭੋਗੁ ਕਰੇਈ॥੪॥੧॥੩੪॥ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ
ਹਨ:- (ਜਬ੍) ਜਿੋਂ (ਦਗਆਨ+ਰਾਉ) ਪ੍ੂਰਨ (ਦਗਆਨ) ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨ ਿੇ (ਰਾਉ) ਰਾਜੇ, ਕੋਦਟ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰੁ
ਸੁਆਮੀ; ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਬ੍ੁਿੱ ਧੀ ਰੂਪ੍ੀ ਸੇਜੈ ’ਤ੍ੇ (ਆ ੈ) ਆਉਂਿੇ ਹਨ। ਤ੍ ਗੁਰਮੁਦਖ ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ, ਏਕਤ੍ਾ ਅਭੇਿਤ੍ਾ ਰੂਪ੍ੀ (ਭੋਗੁ)
ਅਨੰਿ ਮਾਨਣਾ (ਕਰੇਈ) ਕਰਿੀ ਹੈ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਹਉਮੈ ਖੋਇ; ਕਰੇ ਸੀਗਾਰੁ॥ ਤ੍ਉ ਕਾਮਦਣ; ਸੇਜੈ ਰ ੈ ਭਤ੍ਾਰੁ॥੪॥
ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਅਿੱ ਗੇ, ਕੋਦਟ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰੁ ਸੁਆਮੀ; ਸਰਬ੍ ਜੀਆ ਕਾ ਿਾਤ੍ਾ ਰੇ॥ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਸਟਪ੍ਿੀ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ
’ਚ ਲੀਣ ਕਰਨ ਾਸਤ੍ੇ ਸਨਮੁਖ ਗਾਈ:- ਬ੍ਸੰ ਤ੍ੁ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟਪ੍ਿੀਆ ਘਰੁ ੧ ਿੁਤ੍ੁਕੀਆ; ੴਸਦਤ੍ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥
ਜਗੁ ਕਊਆ; ਨਾਮੁ ਨਹੀ ਚੀਦਤ੍॥ ਨਾਮੁ ਦਬ੍ਸਾਦਰ; ਦਗਰੈ ਿੇਖੁ ਭੀਦਤ੍॥ ਮਨੂਆ ਡੋਲੈ; ਚੀਦਤ੍ ਅਨੀਦਤ੍॥ ਜਗ ਦਸਉ ਤ੍ੂਟੀ;
ਝੂਠ ਪ੍ਰੀਦਤ੍॥੧॥ ਕਾਮੁ ਕਰੋਧੁ; ਦਬ੍ਖੁ ਬ੍ਜਰੁ ਭਾਰੁ॥ ਨਾਮ ਦਬ੍ਨਾ; ਕੈਸੇ ਗੁਨ ਚਾਰੁ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ ਘਰੁ ਬ੍ਾਲੂ ਕਾ; ਘੂਮਨ ਘੇਦਰ॥
ਬ੍ਰਖਦਸ ਬ੍ਾਣੀ; ਬ੍ੁਿਬ੍ੁਿਾ ਹੇਦਰ॥ ਮਾਤ੍ਰ ਬ੍ੂੰ ਿ ਤ੍ੇ; ਧਦਰ ਚਕੁ ਫੇਦਰ॥ ਸਰਬ੍ ਜੋਦਤ੍; ਨਾਮੈ ਕੀ ਚੇਦਰ॥੨॥ ਸਰਬ੍ ਉਪ੍ਾਇ;
ਗੁਰੂ ਦਸਦਰ ਮੋਰੁ॥ ਭਗਦਤ੍ ਕਰਉ; ਪ੍ਗ ਲਾਗਉ ਤ੍ੋਰ॥ ਨਾਦਮ ਰਤ੍ੋ; ਚਾਹਉ ਤ੍ੁਝ ਓਰੁ॥ ਨਾਮੁ ਿੁਰਾਇ ਚਲੈ ; ਸੋ ਚੋਰੁ॥੩॥
ਪ੍ਦਤ੍ ਖੋਈ; ਦਬ੍ਖੁ ਅੰ ਚਦਲ ਪ੍ਾਇ॥ ਸਾਚ ਨਾਦਮ ਰਤ੍ੋ; ਪ੍ਦਤ੍ ਦਸਉ ਘਦਰ ਜਾਇ॥ ਜੋ ਦਕਛੁ ਕੀਨੑਦਸ; ਪ੍ਰਭੁ ਰਜਾਇ॥ ਭੈ ਮਾਨੈ;
ਦਨਰਭਉ ਮੇਰੀ ਮਾਇ॥੪॥ ਕਾਮਦਨ ਚਾਹੈ; ਸੁੰ ਿਦਰ ਭੋਗੁ॥ ਪ੍ਾਨ ਫੂਲ; ਮੀਠੇ ਰਸ ਰੋਗ॥ ਖੀਲੈ ਦਬ੍ਗਸੈ; ਤ੍ੇਤ੍ੋ ਸੋਗ॥ ਪ੍ਰਭ
ਸਰਣਾਗਦਤ੍; ਕੀਨੑਦਸ ਹੋਗ॥੫॥ ਕਾਪ੍ੜੁ ਪ੍ਦਹਰਦਸ; ਅਦਧਕੁ ਸੀਗਾਰੁ॥ ਮਾਟੀ ਫੂਲੀ; ਰੂਪ੍ੁ ਦਬ੍ਕਾਰੁ॥ ਆਸਾ ਮਨਸਾ; ਬ੍ਾਂਧੋ
ਬ੍ਾਰੁ॥ ਨਾਮ ਦਬ੍ਨਾ; ਸੂਨਾ ਘਰੁ ਬ੍ਾਰੁ॥੬॥ ਗਾਛਹੁ ਪ੍ੁਤ੍ਰੀ; ਰਾਜ ਕੁਆਦਰ॥ ਨਾਮੁ ਭਣਹੁ; ਸਚੁ ਿੋਤ੍ੁ ਸ ਾਦਰ॥ ਦਪ੍ਰਉ ਸੇ ਹੁ;
ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੇਮ ਅਧਾਦਰ॥ ਗੁਰਸਬ੍ਿੀ; ਦਬ੍ਖੁ ਦਤ੍ਆਸ ਦਨ ਾਦਰ॥੭॥ ਮੋਹਦਨ ਮੋਦਹ ਲੀਆ; ਮਨੁ ਮੋਦਹ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬ੍ਦਿ; ਪ੍ਛਾਨਾ
ਤ੍ੋਦਹ॥ ਨਾਨਕ. ਠਾਢੇ ਚਾਹਦਹ; ਪ੍ਰਭੂ ਿੁਆਦਰ॥ ਤ੍ੇਰੇ ਨਾਦਮ ਸੰ ਤ੍ੋਖੇ; ਦਕਰਪ੍ਾ ਧਾਦਰ॥੮॥੧॥ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਰੂਪ੍ ਕੀਰਤ੍ਨ ਿੁਆਰਾ,
ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ਼ ਕੇ, ਇਸ ਅਸਟਪ੍ਿੀ ਿੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾਏ। “ਹੇ ਮੇਰੀਓ ਸਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰੀਓ! ਜੇਕਰ ਜੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ੍ਿਾ ਕਾਂ ਾਂਗ
ਅੰ ਿਰੋਂ ਬ੍ਾਹਰੋਂ ਮਹਾਂ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਲ਼ਾ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਪ੍ਰਾਈ ਦਨੰਿਾ ਰੂਪ੍ ਦਬ੍ਸਟਾ ਖਾਂਿਾ ਹੈ। ਇ ੇਂ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ
ਦ ਸ਼ੇ ਰੂਪ੍ੀ ਦਬ੍ਸਟਾ ਿੇ ਚੋਗੇ ’ਤ੍ੇ ਦਡਿੱ ਗ ਪ੍ੈਂਿਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਾਕਤ੍ ਿੇ ਦਸਰ ’ਤ੍ੇ ਹਰ ੇਲੇ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਿੇ ਜ਼ਦਹਰ ਿਾ ਭਾਰੀ ਬ੍ਿੱ ਜਰ
ਿੱ ਜਿਾ ਰਦਹੰ ਿਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਿੱ ਲੇ ’ਚ ਦ ਦਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਇਕਿੱ ਤ੍ਰ ਕਰਕੇ, ਇਿੱ ਜ਼ਤ੍ ਗ ਾ ਲੈਂ ਿਾ ਹੈ। ਦਜਤ੍ਨਾ ਭੀ ਦ ਸ਼ੇ ਦ ਕਾਰਾਂ
’ਚ ਹਿੱ ਸਿਾ ਖੇਲਿਾ ਹੈ, ਦਤ੍ਤ੍ਨਾ ਹੀ ਰੋਗ ਸੋਗ ਜੰ ਮਣ ਮਰਨ ਜਮਾਂ, ਚੌਰਾਸੀ ਿੇ ਗੇੜੇ ਿੇ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਿਾ ਹੈ।
ਇਨੑਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਚਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀ ਿੀ ਸਿੱ ਚੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ੈ ਕੇ, ਬ੍ੰ ਿਗੀ ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦਨਹਾਲ ਹੋ ੋ।
ਸਿੱ ਚਾ ਨਾਮ ਜਪ੍ਣ ਜਪ੍ਾਉਣ ਰੂਪ੍ ਸ਼ੁਭ (ਿੋਤ੍ੁ) ਦਸ਼ੰ ਗਾਰ (ਸ ਾਦਰ) ਸ ਾਰਨਾ ਕਰੋ।
ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹਾਂ ਿੇ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਸਿੱ ਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ੍ ਜਪ੍ਾ ਕੇ, ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ॥ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ
ਿੀਆਂ ਸਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰੀਆਂ ਬ੍ਣੋ। ਯਥਾ:- ਗਾਛਹੁ ਪ੍ੁਤ੍ਰੀ; ਰਾਜ ਕੁਆਦਰ॥

ਸਦਤ੍ ਸੰ ਤ੍ੋਖ ਿਇਆ ਧਰਮ

ੀਚਾਰ, ਦਨਮਰਤ੍ਾ
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ਸਦਹਨਸ਼ੀਲਤ੍ਾ ਇਕਾਗਰਤ੍ਾ ਆਦਿ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਸਦਹਤ੍, ਦ ਆਪ੍ਕ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ’ਚ ਲੀਨਤ੍ਾ ਪ੍ਾ ਕੇ ਦਨਹਾਲ ਹੋ ੋ ਜੀ।” ਇਹ
ਸੁਣ ਕੇ ਐਸੀਆਂ ਦ ਸਮਾਿ ਦਨਹਾਲ ਦਨਹਾਲ ਦਨਹਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਦਜ ੇਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਿੇ ਭੁਿੱ ਖੇ ਕੰ ਗਾਲ ਮੰ ਗਤ੍ੇ ਨੂੰ ਲਿੱਖਾਂ
ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਿੀਆਂ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਹੋ ਜਾਣ। ਯਥਾ:- ਲਖ ਖੁਸੀਆ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹੀਆ ਜੇ; ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ ਨਿਦਰ ਕਰੇਇ॥ ਦਨਮਖ
ਏਕ. ਹਦਰ ਨਾਮੁ ਿੇਇ; ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤ੍ਨੁ ਸੀਤ੍ਲੁ ਹੋਇ॥ ਸਭ ਸੁੰ ਿਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੂੰ
ਡੰ ਡਉਤ੍ ਕਰਕੇ ਦਿਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰ ਗੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਗਟੁ ਸਗਲ ਹਦਰ ਭ ਨ ਮਦਹ; ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ. ਗੁਰ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ॥੯॥) ਗੁਰ
ਨਾਨਕਿੇ ; ਗੋਦ ੰ ਿ ਰੂਪ੍॥੮॥੧॥ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀ ਿੇ ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ ਚਰਨਕਮਲ ਧੋ ਕੇ ਪ੍ੀਤ੍ੇ, ਦਸਿੱ ਖਣੀਆਂ
ਬ੍ਣੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤ੍ੀ ਕਰਨ ਲਿੱਗੀਆਂ, ਦਨਹਾਲ ਹੋਈਆਂ ਜੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੰ ਿਰੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਕਹਾ, “ਹੇ ਰਾਜਨ! ਜੋ ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਧੰ ਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚਾ
ਨਾਮ ਰਖ ਾ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਕਿੱ ਚੇ ਸਨ। ਪ੍ਰ ਇਨੑਾਂ ਿੇ ਪ੍ਾਸ ਜਾ ਕੇ, ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ ਸੁੰ ਿਰ ਸਿੱ ਚੇ ਿਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ,
ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਰੂਪ੍ ਕੀਰਤ੍ਨ, ਸ਼ੁਭ ਦਸਿੱ ਦਖਆ ਸ਼ੁਭ ਦ ਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤ੍ੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਦਜਉ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ
ਮਦਹ; ਮਾਰਗੁ ਪ੍ਾ ੈ॥ ਦਤ੍ਉ ਸਾਧੂ ਸੰ ਦਗ ਦਮਦਲ; ਜੋਦਤ੍ ਪ੍ਰਗਟਾ ੈ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਤ੍ਾ ਲਿੱਗਾ ਦਕ ਸਾਡੇ ਜੀ ਨ ਕੁਕਰਮਾਂ
ਰੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਗਲ਼ੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਜੀ ਿੇ ਸੁੰ ਿਰ ਦਨਰਦ ਕਾਰ ਿਰਸ਼ਨ, ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਸਮਾਨ ਜਾਪ੍ਣ ਲਿੱਗੇ। ਦ ਸ਼ੇ ਦਬ੍ਸਟਾ ਾਂਗ
ਪ੍ਰਤ੍ੀਤ੍ ਹੋਣ ਲਿੱਗੇ। ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰੀਆਂ ਕਦਹ ਕੇ, ਮੰ ਿ ਕਰਮ ਹੰ ਕਾਰ ਦਤ੍ਆਗਣ ਿਾ ਸ਼ੁਭ
ਸਿੱ ਚਾ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਬ੍ਖ਼ਦਸ਼ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤ੍ੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਨਾ ਤ੍ਾਂ ਐਸੇ ਕਰਤ੍ਾ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਜੀ ਰੂਪ੍ ਸੰ ਤ੍ ਿੇਖੇ ਸਨ, ਨਾ ਹੀ ਇਨੑੇ
ਦ ਸਮਾਿ ਦਮਿੱ ਠੇ ਬ੍ੋਲ ਸੁਣੇ ਸਨ।” ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਿਾ ਮਨ ਤ੍ਨ ਸ਼ਾਂਤ੍ ਦ ਸਮਾਿ ਇਕਾਗਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗਿ ਗਿ ਹੋ ਦਗਆ।
ਦਿਲ ’ਚ ਦ ਚਾਦਰਆ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਪ੍ੂਰਨ ਅਕਾਲ ਸਰੂਪ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਹੀ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਿੱ ਡੇ ਪ੍ੂਰਨ
ਦਨਰੰ ਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ੍ ਹਨ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਦਗਆਨੁ ਦਧਆਨੁ ਦਕਛੁ ਕਰਮੁ. ਨ ਜਾਣਾ; ਸਾਰ. ਨ ਜਾਣਾ ਤ੍ੇਰੀ॥ ਸਭ ਤ੍ੇ ਡਾ
ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ; ਦਜਦਨ. ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ॥ ਸੋ ਪ੍ੂਰੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਦਨਰਦ ਕਾਰ ਦ ਸਮਾਿ ਦਤ੍ਆਗ ੈਰਾਗ
ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ, ਰਾਜਾ ਦ ਸਮਾਿ ਹੋ ਦਗਆ। ਧੰ ਨ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਿਸੇ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ, ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍
ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ।

87. ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਅਰਜਨਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਫੁਨਹੇ ਬ੍ਾਣੀ ਉਚਾਰ ਕੇ, ਗੁਰਮੁਦਖ ਮਾਤ੍ਾ
ਗੰ ਗਾ ਜੀ ਿੇ ਦਪ੍ਆਰੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹਦਰਹਾਂ ਿੇ ਦ ਕਾਰ ਮੇਟਣੇ:- ਧਰਦਨ ਗਗਨ ਨ ਖੰ ਡ ਮਦਹ; ਜੋਦਤ੍ ਸਵਰੂਪ੍ੀ ਰਦਹਓ
ਭਦਰ॥ ਭਦਨ ਮਥੁਰਾ. ਕਛੁ ਭੇਿੁ ਨਹੀ; ਗੁਰੁ ਅਰਜੁਨੁ ਪ੍ਰਤ੍ਖ ਹਦਰ॥ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਅਰਜਨਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ
ਜਿੋਂ ਜੁਆਨ ਹੋਏ, ਗੁਰਿੇ ਮਾਤ੍ਾ ਗੁਰਿੇ ਦਪ੍ਤ੍ਾ; ਗੁਰਿੇ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰਾ॥ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਰਾਮਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਅਪ੍ਨੇ
ਦਪ੍ਆਰੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਸਾਦਹਬ੍ਜ਼ਾਿੇ, ;ਗੁਰੁ ਅਰਜੁਨੁ ਪ੍ਰਤ੍ਖ ਹਦਰ॥ ਜੀ ਨੂੰ ਮਉ ਦਪ੍ੰ ਡ ਦਜ਼ਲਾ ਫਲੌ ਰ, ਗੁਰਮੁਦਖ ਸਰੀ ਗੰ ਗਾ ਜੀ
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ਨਾਲ ਦ ਆਹੁਣ ਲਈ ਸਾਧੂ ਸੰ ਤ੍ਾਂ ਿੀ ਜੰ ਞ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਦਰ ਾਜ ਹੁੰ ਿਾ ਸੀ ਦਕ ਲਾੜੇ ਿਾ ਬ੍ਲ ਪ੍ਰਦਖਆ
ਕਰਿੇ। ਜੁਆਨ ਮਨਮੁਖ ਬ੍ੀਬ੍ੀਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ਕਰੀ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਰਖਾਣ ਤ੍ੋਂ ਦਕਿੱ ਕਰ ਿੇ ਛੋਟੇ ਦਬ੍ਰਿੱ ਛ ਨੂੰ ਉੱਪ੍ਰੋਂ ਕਟ ਾ ਕੇ, ਦਕਿੱ ਲਾ
ਬ੍ਣ ਾ ਦਿਤ੍ਾ। ਮਨਮੁਖ ਬ੍ੀਬ੍ੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਲਾੜੇ ਧੰ ਨ ਧੰ ਨ ਧੰ ਨ ਾਦਹਗੁਰੂ ਮਹਿੱ ਲੇ ਪ੍ੰ ਜ ੇਂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਦਕਿੱ ਲਾ ਪ੍ੁਿੱ ਟਣ
ਲਈ ਦਕਹਾ। ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਅਗਮ ਅਗਾਦਧ ਪ੍ੁਰਖੁ; ਕੇਹੜਾ ਝਲੇ ਗੁਰੂ ਿੀ ਝਾਲਾ॥ ਮਹਾਂ ਬ੍ਲੀ, ਬ੍ਾਲਾਨ ਬ੍ਾਲ॥ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ’ਤ੍ੇ ਚੜ ੑ ਕੇ, ਤ੍ੇਜ਼ ਿੌੜਾ ਕੇ ਨੇਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦਕਿੱ ਲੇ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਹੀ ਪ੍ੁਿੱ ਟ ਦਿਤ੍ਾ। ਬ੍ਚਨ ਫ਼ੁਰਮਾਏ “ਕਰਾਮਾਤ੍
ਕਦਹਰ ਿਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਆਪ੍ ਜੀ ਨੇ ਿਾਸਨਿਾਸ ਿੀ ਕਰਾਮਾਤ੍ ਪ੍ਰਖਣੀ ਚਾਹੀ। ਮਉ ਦਪ੍ੰ ਡ ਿੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪ੍ੁਿੱ ਟੀਆਂ ਗਈਆਂ,
ਉੱਜੜ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਂ

ਸੇਗਾ। ਇਿੱ ਥੇ ਿਾਸਨਿਾਸ ਿੇ ਦ ਆਹ ਿੀ ਯਾਿਗਾਰ ਗੁਰਿੁਆਰਾ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਬ੍ਨਣਗੇ।” ਦਗਦਰ

ਬ੍ਸੁਧਾ ਜਲ ਪ੍ ਨ ਜਾਇਗੋ; ਇਦਕ ਸਾਧ ਬ੍ਚਨ ਅਟਲਾਧਾ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚੇ ਅਮੋਲਕ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਬ੍ਚਨ ਪ੍ੂਰੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ
ਇਿੱ ਥੇ ਗੁਰਿੁਆਰਾ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਹਨ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ!
ੀਆਹੁ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬ੍ਾਬ੍ੋਲਾ; ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਦਰ ਪ੍ਾਇਆ॥੨॥ ਅਨੰਿ ਕਾਰਜ ਉਪ੍ਰੰ ਤ੍, ਬ੍ੀਬ੍ੀਆਂ ਨੇ ਹਾਸਾ ਮਖ਼ੌਲ
ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਕਹਾ “ਹੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਲਾੜੇ ਜੀ! ਉਤ੍ਾਂਹ ਝਾਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਿੱ ਲ ਿੇਖੋ, ਹਿੱ ਸੋ ਹਿੱ ਸਾਉ” ਪ੍ੰ ਚ ਤ੍ਸਕਰ
ਧਾ ਤ੍ ਰਾਖੇ; ਚੂਕਾ ਮਦਨ ਅਦਭਮਾਨੁ॥ ਦਿਸਦਟ ਦਬ੍ਕਾਰੀ. ਿੁਰਮਦਤ੍ ਭਾਗੀ; ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੁ॥੨॥ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਮਹਿੱ ਲਾ
ਪ੍ੰ ਜ ਾਂ ਜੀ ਦਨਰਦ ਕਾਰ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਨਰਲੇ ਪ੍ ਅ ਸਥਾ ’ਚ ਨੀ ੀਂ ਪ੍ਾ ਕੇ, ਅਡੋਲ ਇਿੱ ਕ ਰਸ ਦਸਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਨਰਲੇ ਪ੍
ਰਹੇ। ਗੁਰਮੁਦਖ ਸਰੀ ਗੰ ਗਾ ਜੀ ਿੇ ਸਦਤ੍ਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਹਦਰਹਾਂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ “ਹੇ ਸੁੰ ਿਰ ਗੁਰਮੁਦਖ ਲਾੜੇ ਜੀ!
ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦ ਤ੍ਾ, ਛੰ ਿ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉ।” ਜੈਸੀ ਮੈ ਆ ੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬ੍ਾਣੀ; ਤ੍ੈਸੜਾ ਕਰੀ ਦਗਆਨੁ. ੇ ਲਾਲੋ ॥) ਧੁਰ ਕੀ
ਬ੍ਾਣੀ ਆਈ॥ ਦਤ੍ਦਨ; ਸਗਲੀ ਦਚੰ ਤ੍ ਦਮਟਾਈ॥) ਿੋਦਹਤ੍ਾ ਬ੍ਾਣੀ ਕਾ ਬ੍ੋਦਹਥਾ।) ;ਗੁਰੁ ਅਰਜੁਨੁ ਪ੍ਰਤ੍ਖ ਹਦਰ॥ ਜੀ ਅੰ ਿਰ
ਬ੍ਾਹਰ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਿਰਸਨ ਕਰਕੇ ਮੋਦਹਤ੍ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਤ੍ੀ

ਪ੍ਰਮਾਤ੍ਮਾ ਜੀ ਮੰ ਨ ਕੇ, ਸਨਮੁਖ ਚੇਹਰੇ ਿੱ ਲ ਤ੍ਿੱ ਕ ਕੇ, ਸਰਬ੍ਿੱ ਤ੍ ਿੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਧੁਰ ਕੇ ਫੁਨਹੇ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜੀ
ਿੁਆਰਾ ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ਤ੍ੀ ਪ੍ਰਮਾਤ੍ਮਾ ਜੀ ਿੀ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੀ ਸੁਿੱ ਚੀ ਉੱਚੀ ਮਦਹਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਾਦਹਗੁਰੂ ਪ੍ੰ ਜ ੇਂ

ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ ਿਾ ਮਨ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਸਿੱ ਚੇ ਿਰਸਨਾਂ ’ਚ ਲੀਣ ਹੋ ਦਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਦਰਹਾਂ ਜੀ ਅਤ੍ੇ ਹਦਰਹਾਂ ਜੀ
ਿੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਠਿੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਆਪ੍ ਜੀ ਪ੍ਰਤ੍ਿੱ ਖ ਹਰੀ ਸਰੂਪ੍ ਹੋਂ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ! ਯਥਾ:- ਧਰਦਨ ਗਗਨ ਨ ਖੰ ਡ
ਮਦਹ; ਜੋਦਤ੍ ਸਵਰੂਪ੍ੀ ਰਦਹਓ ਭਦਰ॥ ਭਦਨ ਮਥੁਰਾ. ਕਛੁ ਭੇਿੁ ਨਹੀ; ਗੁਰੁ ਅਰਜੁਨੁ ਪ੍ਰਤ੍ਖ ਹਦਰ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਹਦਰਹਾਂ
ਜੀ ਅਤ੍ੇ ਹਦਰਹਾਂ ਜੀ ਿੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਿੇ ਦ ਕਾਰ ਮੇਟ ਦਿਿੱ ਤ੍ੇ। ਦਰਿੇ ’ਚੋਂ ਮੂੰ ਹ ’ਚ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਦਿਮਾਗ਼ ’ਚ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ
ਜੀ ਆਉਂਣ ਲਿੱਗ ਗਏ। ਐਸਾ ਅਲੌ ਦਕਕ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਅਿੱ ਜ ਤ੍ਿੱ ਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਪ੍ਣੀ ਸਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਦਕਆ। ਪ੍ਰਥਾਇ
ਸਾਖੀ. ਮਹਾਪ੍ੁਰਖ ਬ੍ੋਲਿੇ; ਸਾਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੈ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਫੁਨਹੇ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਉਚਾਰ ਕੇ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡ ’ਤ੍ੇ
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ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ ਕੀਤ੍ਾ। ਇਥੇ ਗੁਰੁ ਅਰਜੁਨੁ ਪ੍ਰਤ੍ਖ ਹਦਰ॥ ਜੀ ਿੇ ਦ ਆਹ ਿੀ ਯਾਿਗਾਰ, ਗੁਰਿੁਆਰਾ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਹਨ,
ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਡੰ ਡਉਤ੍ਾਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਨਰੰ ਕਾਰ ਜੀ ਿੇ ਅਦਤ੍ਅੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਸੁਿੱ ਚੇ ਉੱਚੇ ਅ ਤ੍ਾਰ ਜੀ, ਸਿਾ
ਜਾਈਏ ਬ੍ਦਲਹਾਰ ਜੀ, ਬ੍ਖ਼ਦਸ਼ਆ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਨਾਮ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ, ਿੱ ਡਭਾਗਾ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਪ੍ੰ ਡ ਮਉ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਾਦਹਗੁਰੂ
ਦਨਰੰ ਕਾਰ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਛੇ ੇਂ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ ਿਾ ਨਾਨਕਾ ਦਪ੍ੰ ਡ ਹੈ ਜੀ।
ਪ੍ਰੇਮ ਦਬ੍ਨੈ:- ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਉੱਚੇ ਦਨਰਮਲ ਦਸਿੱ ਖੀ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਿੇ ਰ, ਭਾਬ੍ੀ, ਜੀਜਾ,
ਸਾਲ਼ੀ ਆਦਿਕ ਦਰਸ਼ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਿੂਜੇ ਨੂੰ ਦ ਕਾਰ ਿੀ ਦਿਰਸਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਿੇਖਣ, ਨਾ ਦ ਕਾਰ ਿੀ ਗਿੱ ਲ ਕਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿੱ ਸਣ,
ਇਹ ਿੁਰਮਦਤ੍ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਅਰਜਨਿੇ

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਉਚਾਰੀ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਮਈ ਫੁਨਹੇ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜੀ ਪ੍ੜਣ,
ੑ

ਸੁਨਣ, ਅਰਥ ੀਚਾਰਨ, ਗਾਉਣ, ਸਮਝਣ, ਨਾਮ ਜਪ੍ਣ ਜਪ੍ਾਉਣ ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਸ ਦ ਿੱ ਚ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਾਲਾ ਗੁਰਮੁਦਖ
ਸਬ੍ੰ ਧ ਬ੍ਣੇ ਅਤ੍ੇ ਜਤ੍ੀ ਸਤ੍ੀ ਗੁਰਮੁਦਖ ਜੀ ਨ ਬ੍ਣੇ। ਆਪ੍ ਗੁਰਮੁਦਖ ਬ੍ਣ ਕੇ ਿੂਦਜਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਦਖ ਬ੍ਣਾਉਣ ਜੀ, ਗੁਰੂ
ਉਪ੍ਿੇਸ ਕਮਾਉਣ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਿੇਦਖ ਪ੍ਰਾਈਆ ਚੰ ਗੀਆਂ; ਮਾ ਾਂ ਭੈਣਾ ਧੀਆਂ ਜਾਣੈ।) ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ ਰੂਪ੍ੁ; ਨ ਪ੍ੇਖੈ ਨੇਤ੍ਰ॥ ਸਾਧ
ਕੀ ਟਹਲ; ਸੰ ਤ੍ ਸੰ ਦਗ ਹੇਤ੍॥) ਪ੍ਰ ਧਨ ਪ੍ਰ ਿਾਰਾ; ਪ੍ਰਹਰੀ॥ ਤ੍ਾ ਕੈ
ਦਨਕਦਟ ਬ੍ਸੈ; ਨਰਹਰੀ॥੧॥

88. ਗੁਰ ਿਰੋਹੀ, ਜਿੱ ਗਤ੍ ਕਸਾਈ, ਿੁਸਟ ਹੰ ਕਾਰੀ ਜਹਾਂਗੀਰ
ਨੇ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਧੰ ਨ ਗੁਰੂ ਹਦਰਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਸਾਦਹਬ੍
ਜੀ ਿੀ ਪ੍ਰਖ ਲਈ ਬ੍ੇਗਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਪ੍ੂਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਮੇਰ
ਪ੍ਰਬ੍ਤ੍

ਾਂਗ ਅਚਿੱ ਲ ਰਹੇ:- ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਦਜਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ

ਹਦਰਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਗ ਾਲੀਅਰ ਤ੍ੋਂ ਦਿਿੱ ਲੀ ਪ੍ਹੁੰ ਚੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸਿੱ ਚੇ
ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਜੀ ਨ ਡੇਗਣ ਲਈ ਅਪ੍ਣੀਆਂ ਬ੍ੇਗ਼ਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ।
ਬ੍ੇਗ਼ਮਾਂ ਨੇ ਿਰਸਨ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ’ਤ੍ੇ
ਮੋਦਹਤ੍ ਹੋ ਕੇ ਹਾ

ਭਾ

ਕੀਤ੍ੇ। ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡਾਂ ਿੇ ਰਚਨਹਾਰ ਸਿੱ ਚੇ

ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਸੁਮੇਰ ਪ੍ਰਬ੍ਤ੍

ਾਂਗ ਅਚਿੱ ਲ ਰਹੇ। ਆਪ੍ ਜੀ ਨੇ

ਬ੍ੇਗ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦ ਸਮਾਿ ਧੀਰਜ ਬ੍ਖ਼ਦਸ਼ਆ, “ਚੌਰਾਸੀ ਲਿੱਖ ਜੂਨ ਭੋਗ ਕੇ,
ਿੁਰਲਭ ਮਨੁਿੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਾ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਦ ਦਸ਼ਆਂ ’ਚ ਨਾ ਖੋ ੋ, ਸਿੱ ਚੇ ਖ਼ੁਿਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪ੍ਣਾ ਸਿੱ ਚਾ ਪ੍ਤ੍ੀ ਮੰ ਨ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸੇ ਾ
ਦਸਮਰਨ ਭਗਤ੍ੀ ਕਰੋ, ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ ਧਰਮ ’ਚ ਦਿਰੜ ਰਹੋ, ਦਜ ੇਂ ਭਗਤ੍ ਸਰੀ ਕਬ੍ੀਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਭਗਤ੍ ਸਰੀ ਫ਼ਰੀਿ ਸਾਦਹਬ੍
ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ ਕਰਾਈ। ਚੌਰਾਸੀ ਲਿੱਖ ਜੂਨ ਿੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਿੇ ਕਸ਼ਟ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਚਣ ਲਈ, ਖ਼ੁਿਾ ਜੀ ਿੇ ਸਿੱ ਚੇ
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ਿਰ ੇਸ਼ਾਂ ਿੀ ਸਿੱ ਚੀ ਸੰ ਗਤ੍ ਕਰੋ, ਅਿੱ ਗ ਰੂਪ੍ ਦ ਸ਼ੇ ਦ ਕਾਰ ਦਤ੍ਆਗ ਕੇ ਦਨਹਾਲ ਹੋ ੋ।” ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਦਨਰਦ ਕਾਰ
ਦ ਸਮਾਿ ਸੁੰ ਿਰ ਿਰਸ਼ਨ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੇ, ਬ੍ੇਗ਼ਮਾਂ ਿੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ੍ ਹੋ ਗਏ, ਦਨਰਦ ਕਾਰ ਖ਼ੁਿਾ ਸਰੂਪ੍ ਜਾਣ ਕੇ, ਸਭ ਬ੍ੇਗ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱ ਚੇ
ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿੱ ਥਾ ਟੇਦਕਆ ਜੀ।

89. ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸੇ ਜੀ ਿੇ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਗੁਰਮੁਦਖ ਮਾਤ੍ਾ ਸਾਦਹਬ੍ਿੇ
ਕੌ ਰ ਜੀ ਿੀ ਉੱਚੀ ਸੁਿੱ ਚੀ ਦਨਰਦ ਕਾਰ ਗੁਰਮੁਦਖ ਜੀ ਨੀ:- ਸਦਤ੍ਜੁਿੱ ਗ ’ਚ ਸਤ੍ਸੰ ਧ
ਰਾਜੇ ਿੇ ਸਮੇਂ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਅਕਾਲ ਪ੍ੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਂਕਾਲ ਜੀ ਰੂਪ੍ ਧਾਦਰਆ, ਉਸ
ਸਮੇਂ ਿੇ ੀ ਿੂਲੋਿੇਈ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਂਕਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਿੀ ਕਰਨ ਿੀ ਸ਼ੁਭ ਇਿੱ ਛਾ ਕੀਤ੍ੀ।
ਮਹਾਂਕਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ੍ ਰਿੱ ਖੀ ਦਕ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਿੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤ੍ਾਂ
ਸੁਆਸਬ੍ੀਰਜ, ਿੀਰਘਿਾੜਹ ਿੈਂਤ੍ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਜੋ ਗਊ ਗਰੀਬ੍ ਪ੍ਰਜਾ ਿਾ ਲਹੂ ਪ੍ੀ ਰਹੇ
ਹਨ। ਿੇ ੀ ਜੀ ਨੇ ਿੈਂਤ੍ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਿਾ ਯਤ੍ਨ ਕੀਤ੍ਾ ਪ੍ਰ ਮਾਰ ਨ ਸਕੇ, ਮਹਾਂਕਾਲ ਜੀ
ਨਾਲ ਸ਼ਾਿੀ ਕਰਨ ਿੀ ਾਸ਼ਨਾ ਰਦਹ ਗਈ। ਿੇ ੀ ਿੂਲੋਿੇਈ ਜੀ ਰੋਹਤ੍ਾਸ ਦ ਖੇ ਬ੍ਾਬ੍ਾ
ਰਾਮੂ ਜੀ ਬ੍ਸੀ ਿੇ ਘਰ ਪ੍ਰਗਟੇ। ਦਪ੍ਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਿੀ ਬ੍ੰ ਿਗੀ ਕਾਰਨ ਇਨੑਾਂ ਨੇ ਮਾਦਪ੍ਆਂ
ਨੂੰ ਦਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਦਸਰਤ੍ਾਜ ਤ੍ਾਂ ਕੋਦਟ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡਾਂ ਿੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍
ਜੀ ਹਨ।” ਉੱਜਲ ਦਚਿੱ ਤ੍ ਬ੍ੰ ਿਗੀ ’ਚ ਰਿੱ ਤ੍ੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਨੑਾਂ ਿਾ ਬ੍ਚਨ ਮੰ ਨ ਕੇ, ਇਨੑਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀ ਅਨੰਿਪ੍ੁਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ
ਦ ਖੇ ਲੈ ਆਏ। ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਿਸ ੇਂ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਕਹਾ, “ਿਾਸਨਿਾਸ ਿੇ ਚਾਰ ਲਾਲ ਹਨ, ਹੁਣ ਤ੍ੋਂ ਮਗਰੋਂ
ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਰਿੱ ਖਣਾ ਹੈ।” ਮਾਤ੍ਾ ਜੀ ਨੇ ਿੋ ੇਂ ਹਿੱ ਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦਸਰ ਝੁਕਾ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ, “ਿਾਸਨਿਾਸੀ ਆਪ੍ ਜੀ ਅਤ੍ੇ ਸਦਤ੍ਸੰ ਗਤ੍ ਜੀ
ਿੀ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚੀ ਸੇ ਾ ਬ੍ੰ ਿਗੀ ਕਰੇਗੀ।” ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਇਨੑਾਂ ’ਤ੍ੇ ਐਸੀ ਦਕਰਪ੍ਾ ਕੀਤ੍ੀ ਦਕ ਦ ਸ਼ੇ ਾਸ਼ਨਾ ਹੀ
ਮੇਟ ਦਿਿੱ ਤ੍ੇ। ਰਾਤ੍ ਦਿਨ ਦਸਮਰਨ ਅਤ੍ੇ ਗੁਰੂ ਸੰ ਗਤ੍ਾਂ ਿੀ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚੀ ਅਦਤ੍ਅੰ ਤ੍ ਦਪ੍ਆਰੀ ਸੇ ਾ ’ਚ ਲਿੱਗੇ ਰਦਹੰ ਿੇ, ਦਜਸ ਕਰਕੇ
ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਪ੍ੰ ਥ ਇਨੑਾਂ ਿੀ ਝੋਲ਼ੀ ਪ੍ਾਏ। ਜਤ੍ ਸਤ੍, ਦਨਮਰਤ੍ਾ ਸੰ ਤ੍ੋਖ ਦਖਮਾ
ਧੀਰਜ ਆਦਿ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਖ਼ਾਲਸੇ ਜੀ ਿੇ ਮਾਤ੍ਾ ਜੀ ਬ੍ਣੇ। ਸਿੱ ਚਖੰ ਡ ਸਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ
ਗੁਰਿੁਆਰਾ ਮਾਤ੍ਾ ਸਾਦਹਬ੍ਿੇ

ਕੌ ਰ ਜੀ ਦ ਖੇ, ਗੋਿਾ ਰੀ ਦਕਨਾਰੇ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਮਾਤ੍ਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ੍ ਬ੍ੰ ਿਗੀ

ਕੀਤ੍ੀ। ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱ ਚਖੰ ਡ ਜਾਣ ਤ੍ੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਅਦਤ੍ਅੰ ਤ੍ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਦਪ੍ਆਰੇ ਿਾਿੇ ਾਦਹਗੁਰੂ
ਮਹਿੱ ਲੇ ਛੇ ੇਂ ਜੀ ਿੇ ਪ੍ੰ ਜ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸਰੀ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ( ਿੱ ਡੀ ਦਕਰਪ੍ਾਨ), ਖੰ ਜਰ, ਖੰ ਡਾ ਤ੍ੇ ਿੋ ਕਟਾਰਾਂ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ੂਜਣ ਲਈ
ਇਨੑਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਕੇ ਦਿਿੱ ਲੀ ਭੇਜ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ। ਉਹ ਮਾਤ੍ਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਿੱ ਚਖੰ ਡ ਜਾਣ ਤ੍ੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਮਾਤ੍ਾ ਸੁੰ ਿਰ ਕੌ ਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ੍
ਦਿਿੱ ਤ੍ੇ, ਇਹ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਹੁਣ ਗੁਰਿੁਆਰਾ ਸਰੀ ਰਕਾਬ੍ਗੰ ਜ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦ ਖੇ ਹਨ।
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ਸ਼ੁਭ ਦਸਿੱ ਦਖਆ:- ਦਜਨੑਾਂ ਿੀ ਮਾਤ੍ਾ ਜੀ, ਅਦਤ੍ਅੰ ਤ੍ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ
ਜਤ੍ੀ ਸਤ੍ੀ ਉੱਚੇ ਸੁਿੱ ਚੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਨਾਮ ਦਸਮਰਨ ਸੇ ਾ ਭਾਉ ਭਗਤ੍ੀ ਿੇ
ਅ ਤ੍ਾਰ ਮਾਤ੍ਾ ਸਾਦਹਬ੍ਿੇ

ਕੌ ਰ ਜੀ ਹੋਣ, ਉਨੑਾਂ ਿਾ ਇਖ਼ਲਾਕ

ਦਕਤ੍ਨਾ ਕੁ ਉੱਚਾ ਸੁਿੱ ਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ? ਸਰੀ ਮਾਤ੍ਾ ਸਾਦਹਬ੍ਿੇ ਕੌ ਰ
ਜੀ ਿਾ ਜਤ੍ ਸਤ੍ ’ਚ ਪ੍ਰਪ੍ਿੱਕ ਰਦਹਣਾ, ਪ੍ਤ੍ੀ ਗੁਰਿੇ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ
ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸਮੂਹ ਸਾਧਸੰ ਗਤ੍ ਜੀ ਿੀ ਸੇ ਾ ਕਰਨ ਿੀ
ਮਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪ੍ੇ ਆਪ੍ ਅਤ੍ੇ ਅਪ੍ਣੇ ਬ੍ਿੱ ਦਚਆ ਨੂੰ ਦਸਿੱ ਦਖਆ ਿੇਣ। ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖ ਿਾ ਇਖ਼ਲਾਕ ਮਾਤ੍ਾ ਜੀ
ਾਂਗ ਉੱਚਾ ਸੁਿੱ ਚਾ ਹੋ ੇ।

90. ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਅਦਨੰਨ ਸੇ ਕ ਸ਼ਹੀਿ ਭਾਈ ਤ੍ਾਰੂ ਦਸੰ ਘ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਅਤ੍ੇ ਸੂਰਬ੍ੀਰ ਦਸੰ ਘਾਂ ਨੇ ਦਹੰ ਿ ਿੀਆਂ ਨੌਜੁਆਨ ਬ੍ਿੱ ਚੀਆਂ ਿੀ
ਪ੍ਦਤ੍ ਿੀ ਰਿੱ ਦਖਆ ਕਰਨੀ:- ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਤ੍ਾਰੂ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਜਨਮ ਨਿੱਗਰ
ਪ੍ੂਲਹਾ, ਦਜ਼ਲਾ ਲਹੌਰ, ਤ੍ਦਹਸੀਲ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਧਰਮੀ ਨੇਕ ਪ੍ੁਰਖ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਤ੍ਾਰੂ ਦਸੰ ਘ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਆਪ੍ ਹਲ਼ ਾਹ ਕੇ, ਆਈ ਸਦਤ੍ਸੰ ਗਤ੍ ਜੀ ਿੀ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚੀ ਦਪ੍ਆਰੀ ਸੇ ਾ
ਕਰਿੇ ਸਨ। ਇਿੱ ਕ ਦਿਨ ਆਪ੍ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਪ੍ਆਰੇ ਿੁਲਾਰੇ ਸੂਰਬ੍ੀਰ ਬ੍ਹਾਿਰ ਦਸਿਕੀ,
ਧਰਮੀ ਯੋਧੇ ਦਸੰ ਘਾਂ ਲਈ, ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜੰ ਗਲ਼ ’ਚ ਗਏ। ਬ੍ਹਾਿਰ ਸੂਰਮੇ ਦਸੰ ਘ ਸਿੱ ਤ੍ਾਂ
ਦਿਨਾਂ ਿੇ ਭੁਿੱ ਖੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਿੇ ਰਤ੍ਾ ਕੇ ਦਕਹਾ, “ਹੇ ਗੁਰੂ ਦਪ੍ਆਰੇ
ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ! ਦਹੰ ਿ ਿੀਆਂ ਨੌਜੁਆਨ ਬ੍ਿੱ ਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਾਲਮ ਕੈਿ ਕਰਕੇ ਦਲਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,

ੈਣ ਪ੍ਾਉਂਿੀਆਂ

ਦ ਰਲਾਪ੍ ਕਰਿੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ”। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਬ੍ਹਾਿਰ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ
ਿੇ ਲਾਡਲੇ ਬ੍ਹਾਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਭਾਰੀ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ, ਯੋਧੇ ਅੰ ਦਗਆਰ ਾਂਗ ਭਖ ਉੱਠੇ, ਪ੍ਰਛਾਿੇ

ਾਦਪ੍ਸ ਕਰ ਦਿਿੱ ਤ੍ੇ ਤ੍ੇ

ਦਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਨੌਜੁਆਨ ਬ੍ੀਬ੍ੀਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਹੀ ਛਕਾਂਗੇ”। ਦਪ੍ੰ ਡ ਬ੍ਿੱ ਲੋ ਕੇ ਿਦਰਆ ਿੇ ਦਹਿੱ ਡ ’ਤ੍ੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਿੱ ਤ੍ਾਂ ਦਿਨਾਂ ਿੇ
ਭੁਿੱ ਦਖਆਂ ਦਸੰ ਘਾਂ ਨੇ ੈਰੀ ’ਤ੍ੇ ਜ਼ਬ੍ਰਿਸਤ੍ ਹਿੱ ਲਾ ਕੀਤ੍ਾ, ਬ੍ਹੁਤ੍ ਕਟਾ ਿੱ ਢੀ ਕੀਤ੍ੀ। ਦਗਲਦਜ਼ਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ
ਬ੍ੀਬ੍ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ, ਆਪ੍ਣੀਆ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ੂਰਨ ਸਦਤ੍ਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨੑਾਂ ਨੂੰ ਉਨੑਾਂ ਿੇ ਘਰੀਂ ਪ੍ਹੁੰ ਚਾਇਆ।
ਯਥਾ:- ਸਲੋ ਕ ਕਬ੍ੀਰ॥ ਗਗਨ ਿਮਾਮਾ ਬ੍ਾਦਜਓ; ਪ੍ਦਰਓ ਨੀਸਾਨੈ ਘਾਉ॥ ਖੇਤ੍ੁ ਜੁ ਮਾਂਦਡਓ ਸੂਰਮਾ; ਅਬ੍ ਜੂਝਨ ਕੋ
ਿਾਉ॥੧॥ ਸੂਰਾ. ਸੋ ਪ੍ਦਹਚਾਨੀਐ; ਜੁ ਲਰੈ. ਿੀਨ ਕੇ ਹੇਤ੍॥ ਪ੍ੁਰਜਾ ਪ੍ੁਰਜਾ ਕਦਟ ਮਰੈ; ਕਬ੍ਹੂ ਨ ਛਾਡੈ ਖੇਤ੍ੁ॥੨॥੨॥
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91. ਦਸਰਲਿੱਥ ਯੋਧੇ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਿੀਪ੍ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਸ਼ਹੀਿ ਨੇ ਚੰ ਬ੍ੇ
ਾਲੇ ਰਾਜੇ ਿੀ ਨੌਜ ਾਨ ਬ੍ਿੱ ਚੀ ਨੂੰ ਿੇਖ ਕੇ ਅਡੋਲ ਰਦਹਣਾ:- ਚੰ ਬ੍ੇ ਾਲੇ
ਰਾਜੇ ਿੀ ਨੌਜੁਆਨ ਅਦਤ੍ਅੰ ਤ੍ ਸੁੰ ਿਰ ਬ੍ਿੱ ਚੀ ਨੂੰ ਿੇਖ ਕੇ ਸਭ ਿਾ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਂਿਾ
ਸੀ, ਰਾਜੇ ਪ੍ਾਸ ਛਿੱ ਡਣ ਲਈ, ਜਿੱ ਥੇਿਾਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ, ਜਤ੍ੀ ਸਤ੍ੀ ਦਨਰਮਲ ਪ੍ੂਰਨ
ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਖ਼ਾਲਸੇ ਬ੍ਾਬ੍ੇ ਿੀਪ੍ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਸੂਰਬ੍ੀਰ ਬ੍ਹਾਿਰ ਜੀ ਿੀ ਦਡਊਟੀ
ਲਾਈ। ਇਸ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਾਬ੍ੇ ਜੀ ਅਿੱ ਗੇ ਿੋ ੇਂ ਹਿੱ ਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ,
“ਸਾਡਾ ਜੀ ਨ ਨਰਕ ਨਾਲੋਂ ਭੀ ਭੈੜਾ ਲੰਘਣਾਂ ਸੀ, ਆਪ੍ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਭਾਰੀ
ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ, ਮੈਨੰ ੂ ਅਪ੍ਣੀ ਿਾਸਨਿਾਸੀ ਬ੍ਣਾਉ ਜੀ” ਦਸਰਲਿੱਥ ਯੋਧੇ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਜੀ, ਪ੍ੰ ਜਾਂ ਦਸੰ ਘਾਂ ਸਮੇਤ੍ ਚੰ ਬ੍ੇ ਛਿੱ ਡ
ਕੇ ਆਏ, ਦਚਿੱ ਤ੍ ਅਡੋਲ ਦਰਹਾ। ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਜੀ ਜਤ੍ ਸਤ੍ ’ਚ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਇਉਂ ਪ੍ੈਂਤ੍ੀ ਹਜ਼ਾਰ ਜਤ੍ੀ ਸਤ੍ੀ ਦਨਰਮਲ ਸੂਰਬ੍ੀਰ
ਬ੍ਲੀ ਬ੍ਹਾਿਰ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ ਿੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪ੍ੁਿੱ ਟ ਕੇ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰ ਿਰ ’ਚ ਪ੍ਾ ਕੇ, ਕੇਸਰੀ ਦਨਸ਼ਾਨ ਸਾਦਹਬ੍
ਝੁਲਾ ਦਿਤ੍ੇ। ਮੂੰ ਹ ’ਤ੍ੇ ਪ੍ਿੱ ਟੀਆਂ ਬ੍ੰ ਨਹਣ ਿਾ ਨਾਮ ਿਇਆ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਲਮ ਹਮਲਾ ਰ ਦਨਰਿੋਸ਼ ਜੁਆਨ ਬ੍ੀਬ੍ੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ੰ ਨੑ ਕੇ
ਅਫਗਾਦਨਸਤ੍ਾਨ ਦਲਜਾਂਿੇ। ਅਨੇਕ

ਾਰ ਸਦਤ੍ਗੁਰਾਂ ਿੇ ਦਸੰ ਘਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਿੀਆਂ ਬ੍ੰ ਨੑੀਆਂ ਬ੍ੀਬ੍ੀਆਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀਂ

ਪ੍ੁਜਾਈਆਂ, ਸੋ ਿਇਆ ਹੈ। ਦਜਨੑਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਦਪ੍ਆਰੇ ਿਇਆ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਸੀਸ
ਅਰਪ੍ਣ ਤ੍ੋਂ, ਦਸੰ ਘਾਂ ਅੰ ਿਰ ਿਇਆ ਆਈ, ਹੋਰ ਭੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਸੀਲ ਜਤ੍ ਕੀ ਕਛ ਪ੍ਦਹਦਰ; ਪ੍ਕੜੇ
ਹਦਥਆਰਾ। ( ਾਰ ੪੧)

92. ਗੁਰਮੁਦਖ ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਿਾ ਉੱਚਾ ਗੁਰਮੁਦਖ ਇਖ਼ਲਾਕ:- ਇਿੱ ਕ ਅਮਰੀਕਨ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੇ
ਪ੍ਰਫ਼
ੋ ੈਸਰ ਤ੍ੇਜਾ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਚਿੱ ਠੀ ’ਚ ਦਲਦਖਆ ਦਕ “ਮੈਂ ਬ੍ੰ ਬ੍ਈ ਤ੍ੋਂ ਰੇਲ ਫੜੀ, ਤ੍ੇ ਿੋ ਦਿਨ ਇਿੱ ਕ ਰਾਤ੍ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤ੍ਾ। ਤ੍ਾਂ
ਉਸ ਰੇਲ ਿੇ ਡਿੱ ਬ੍ੇ ’ਚ ਕੇ ਲ ਮੈਂ ਅਤ੍ੇ ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਸਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤ੍ੀਜਾ ਬ੍ੰ ਿਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਦਤ੍ਅੰ ਤ੍ ਹੈਰਾਨ
ਹੋਈ ਦਕ ਦਸਿੱ ਖਾਂ ਿੇ ਆਗੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿੱ ਲ ਇਿੱ ਕ

ਾਰ ਭੀ ਦਸਿੱ ਧੇ ਜਾਂ ਲੁਿੱਕ ੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿੇਦਖਆ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ

ਸੁਦਣਆਂ ਦਕ ਭਾਰਤ੍ ਿੇ ਇਦਤ੍ਹਾਸ ’ਚ ਜਤ੍ੀ ਸਰੀ ਲਛਮਣ ਜੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਦਜਨੑਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਦਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਦਕ ਜਿ ਸਰੀ ਰਾਮਚੰ ਿਰ
ਜੀ ਬ੍ਣ ਾਸ ਗਏ ਸਨ, ਤ੍ਾਂ ਇਿੱ ਕ ਦਿਨ ਮਾਤ੍ਾ ਸੀਤ੍ਾ ਜੀ ਿੇ ਗਦਹਣੇ ਜਤ੍ੀ ਲਛਮਣ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ, ਤ੍ੇ ਉਨੑਾਂ ਨੂੰ
ਪ੍ੁਿੱ ਦਛਆ “ਇਹ ਮਾਤ੍ਾ ਸੀਤ੍ਾ ਜੀ ਿੇ ਗਦਹਣੇ ਹਨ?” ਅਗੋਂ ਦਕਹਾ “ਮੈਨੰ ੂ ਅਪ੍ਣੀ ਭਾਬ੍ੀ ਸੀਤ੍ਾ ਜੀ ਿੇ ਗਦਹਦਣਆਂ ਿੀ ਪ੍ਦਹਚਾਨ
ਨਹੀਂ ਜੀ” ਜਤ੍ੀ ਲਛਮਣ ਜੀ ਅਪ੍ਣੀ ਭਾਬ੍ੀ ਸਰੀ ਸੀਤ੍ਾ ਜੀ ਿੱ ਲ ਿੇਖਿੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਦਗਆ ਦਕ ਮਾਸਟਰ
ਤ੍ਾਰਾ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਉੱਚੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਨ ਤ੍ੋਰ ’ਤ੍ੇ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜੀ।
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93. ਗੁਰੂ ਦਹਤ੍ ਕੁਰਬ੍ਾਨ ਹੋਣ ਾਲੇ ਸਿੱ ਦਚਆਰੇ ਦਪ੍ਆਰੇ ਗੁਰਸੇ ਕਾਂ ਪ੍ਰਮ
ੇ ੀਆਂ ’ਚੋਂ, ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌ ਰ
ਜੀ ਿੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬ੍ਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ ਪ੍ਿਮ ਭੂਸ਼ਨ ਭਾਈ ਸਾਦਹਬ੍ ਭਾਈ ੀਰ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍
ਜੀ ਇਉਂ ਦਲਖਿੇ ਹਨ:- ਜਿੋਂ ਜੰ ਗ ਚਮਕੌ ਰ ਿਾ ਮੁਿੱ ਕ ਚੁਿੱ ਕਾ, ਤ੍ੁਰਕਾਂ ਸਮਦਝਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਹੀਿ ਹੋਏ, ਰਹੇ ਿੇਹੁਂ ਸਾਰਾ
ਿਿੱ ਬ੍ਿੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੈਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਲੇ ਿੇ ਿੁਿੱ ਖ ਰੋਏ। ਤ੍ੁਰਕ ਥਿੱ ਕ ਕੇ ਅਿੱ ਕ ਕੇ ਜਾਇ ਸੁਿੱ ਤ੍ੇ, ਸੁਿੱ ਤ੍ੇ ਭਾਸਿੇ ਦਜ ੇਂ ਹਨ ਹੁਣੇ
ਮੋਏ, ਗੜਹੀ ਬ੍ਾਹਰ ਚਮਕੌ ਰ ਿੇ ਢੇਰ ਲਿੱਗੇ, ਲੋ ਥਾਂ ਦਖਲਰੀਆਂ ਦਟਿੱ ਬ੍ੀਆਂ ਦ ਿੱ ਚ ਟੋਏ। ਅਿੱ ਧੀ ਰਾਤ੍ ਿੇ ਬ੍ਾਿ ਇਿੱ ਕ ਨਾਦਰ ਆਈ,
ਿੀ ਾ ਹਿੱ ਥ ਤ੍ੇ ਭੇਸ ਤ੍ੁਰਕਾਨ ਾਲਾ, ਦਫਰਿੀ ਮਲਕੜੇ ਗੜਹੀ ਿੇ ਬ੍ਾਹਰ ਅੰ ਿਰ, ਲੋ ਥਾਂ ਦ ਿੱ ਚ ਝੁਕਿੀ ਕਰਿੀ ਢੂੰ ਡ ਭਾਲਾ।
ਮੂੰ ਹ ਿੇਖਿੀ ਦਸਰੇ ’ਤ੍ੇ ਕੇਸ ਤ੍ਿੱ ਕੇ, ਦਸਿੱ ਖ ਸਯਾਣਿੀ ਚੁਿੱ ਕਿੀ ਆਪ੍ ਬ੍ਾਲਾ, ਲੈ ਕੇ ਮਲਕੜੇ ਜਾਂ ਿੀ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਾਸੇ, ਰਿੱ ਖਿੀ ਹੇਠ
ਉੱਪ੍ਰ ਅਤ੍ੇ ਨਾਲ ਨਾਲਾ। ਇਿੱ ਕੁਰ ਭਾਲਿੀ ਟੋਲਿੀ ਲਿੱਭਿੀ ਨੇ, ਤ੍ੀਹੋਂ ਿੱ ਧ ਨੂੰ ਆਂਿੜਾ ਓਸ ਪ੍ਾਸੇ। ਰਾਤ੍ ਬ੍ੀਤ੍ ਚਿੱ ਲੀ ਿੱ ਧ
ਅਿੱ ਧ ਕੋਲੋਂ ਅਜੇ ਦਜੰ ਿ ਿੇ ਖੇਡਿੀ ਨਾਦਰ ਪ੍ਾਸੇ। ਨਜ਼ਰ ਗਈ ਭੌਤ੍ਲ, ਹਾਰ ਗਈ ਦਹੰ ਮਤ੍, ਿੁਖਣ ਲਿੱਗ ਪ੍ਏ ਅੰ ਗ ਤ੍ੇ ਸਭ
ਪ੍ਾਸੇ। ਸੇ ਾ ਕਰਨ ਿਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾ ਮੂਲ ਢਿੱ ਠਾ, ਫੜੀ ਗਈ ਜੇ ਜਾਣਿੀ ਦਮਲੂ ਫਾਂਸੇ। ਢੇਰ ਲਿੱਦਗਆਂ ਿੇਹੀਆਂ ਸੁਹਣੀਆਂ ਿਾ,
ਿੀ ੇ ਧਰਮ ’ਤ੍ੇ ਹੋ ਪ੍ਤ੍ੰ ਗ ਮੋਈਆਂ, ਦਜਨਹਾਂ ਾਦਰਆ ਗੁਰੂ ਤ੍ੋਂ ਆਪ੍ ਤ੍ਾਈ,ਂ ਿੇਖ ਿੇਸ਼ ਿੇ ਿੁਿੱ ਖ ਨੂੰ ਅਦਤ੍ ਰੋਈਆਂ, ਖੇਡ ਦਜੰ ਿ
’ਤ੍ੇ ਗਈਆਂ ਸੰ ਸਾਰ ਉੱਤ੍ੋਂ, ਘਿੱ ਟੇ ਰੁਲਿੀਆਂ
ਸਿਾ ਿੀ ਨੀਂਿ ਸੋਈਆਂ। ਏਸ ਭੈਣ ਨੇ ਆ ਹੁਣ ਸਾਰ ਲੀਤ੍ੀ, ਕਦਹੰ ਿੀ “ ਾਰਨੇ
ੑ
ਤ੍ੁਸਾਂ ਤ੍ੋਂ ਅਿੱ ਜ ਹੋਈਆਂ, ਤ੍ੁਸਾਂ ਪ੍ਾਦਲ਼ਆ ਦਸਿਕ ਦਨਬ੍ਾਹ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ, ਧਰਮ ਰਿੱ ਦਖਆ, ਧਰਮ ਿੀ ਲਾਜ ਭਾਰੀ। ਜਿੋਂ ਹੋਰਨਾਂ
ਹਾਦਰਆ ਧਰਮ ਤ੍ਾਈ,ਂ ਤ੍ੁਸਾਂ ਦਸਿਕ ਿੀ ਡੋਲਿੀ ਨਾਉ ਤ੍ਾਰੀ। ਰਣ ਤ੍ਿੱ ਦਤ੍ਆਂ ਸਨਮੁਖੀ ਹੋਏ ੀਰੋ! ਿੇਦਹ ਤ੍ੂੰ ਦਬ੍ਆਂ ਾਂਙ ਹੈ
ਤ੍ੁਸਾਂ ਾਰੀ। ਸੇ ਾ ਕਰਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰਾਂ ਿੀ, ਦਜੰ ਿ ਸੇ ਤ੍ੁਹਾਡੀ ਦ ਚ ਜਾਇ ਾਰੀ। ਏਹੋ ਲੋ ਚਿੀ ਆਈ ਹਾਂ ਏਸ ਥਾਂ ’ਤ੍ੇ,
ਲਾ ਾਂ ਹਿੱ ਥ ਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰਾਂ ਿੇਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾ ਾਂ ਹੋਇ ਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਮੈਂ ਸੇ ਕਰਿੀ, ਕਰਿਾ ਠਾਰ ਹੈ ਧਰਮ ਸਨੇਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਸਕਾਰ
ਇਹ ਅੰ ਤ੍ ਿਾ ਕਰਾਂ ਹਿੱ ਥੀਂ, ਦਿਆਂ ਿਾਹ ਮੈਂ ਤ੍ੁਸਾਂ ਦ ਿੇਹੀਆਂ ਨੂੰ।” ਕਰੇ ੀਰਾਂ ਿੇ ਭੈਣ ਸਸਕਾਰ ਲੋ ਕੋ! ਿੇਖੋ ਹੋਣੀਆਂ ਅਟਿੱ ਲ
ਅਸੇਹੀਆਂ ਨੂੰ। ਲੋ ਥਾਂ ਉੱਪ੍ਰੇ ਛਾਦਪ੍ਆਂ ਢੇਰ ਕਰਿੀ, ਢਕ ਦਿਿੱ ਤ੍ੜਾ ਪ੍ਾਦਸਆਂ ਸਾਦਰਆਂ ਤ੍ੋਂ। ਮੋੜੇ ਬ੍ੀੜਿੀ
ਸ਼ੇਰਨੀ ਢੇਰ ਸਾਰੇ,
ੑ
ੀਰ ਕਿੱ ਜਿੀ ਰਿੱ ਬ੍ ਿੇ ਮਾਦਰਆਂ ਤ੍ੋਂ। ਮਲੇ ਛ ਹਿੱ ਥ ਨਾ ਲਾਣ ਦਪ੍ਆਦਰਆਂ ਨੂੰ, ਲੋ ਥਾਂ ਸਾਂਭਿੀ ਧਰਮ ਹਿੱ ਤ੍ਯਾਦਰਆਂ ਤ੍ੋਂ, ਦਜਹੜੇ
ਮੋਇਆਂ ਿਾ ਕਰਨ ਅਪ੍ਮਾਨ ਭਾਰੀ, ਧਰਮ ਬ੍ੀਰਤ੍ਾ

ਾਲੜਾ ਹਾਦਰਆਂ ਤ੍ੋਂ, ਸੋਧ ਦਲਆ ਅਰਿਾਸੜਾ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੇ, ਗਲ

ਪ੍ਿੱ ਲੜਾ ਘਿੱ ਦਤ੍ਆ ਨੈਣ ਰੋਂਿੇ। ਿਸਾਂ ਗੁਰਾਂ ਿਾ ਨਾਮ ਦਧਆਂ ਿੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨੈਣਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹੰ ਝੂ ਰਿੱ ਤ੍ ਚੋਂਿੇ। “ ੀਰਾਂ ਦਪ੍ਆਦਰਆਂ ਰਿੱ ਬ੍
ਜੀ ਾਸ ਿੇ ੋ, ਚਰਨੀਂ ਆਪ੍ਿੀ ਲਿੱਗ ਏ ਲਾਲ ਸੋਂਹਿੇ। ਦਥਰ ਆਪ੍ ਹੈ ਜਗਤ੍ ਿੇ ਰਚਨਹਾਰਾ, ਦਥਰ ਿਾਸ ਤ੍ੇਰੇ ਪ੍ਾ ਕੇ ਸ਼ਰਨ
ਹੋਂਿੇ। ਦਥਰ ਕਰੀਂ, ਿੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਿੱ ਨ ਸਾਈਆਂ, ਭਾਰਥ ਭੂੰ ਦਮ ਿੇ ਲਾਲ ਏ ਤ੍ੁਸਾਂ ਜਾਏ। ਹੁਕਮ ਆਪ੍ਿਾ ਮੰ ਦਨਆਂ ਇਨਹਾਂ ਸਾਰਾ,
ਰਿੱ ਖ ਕੁਿੱ ਛੜੇ ਜਗਤ੍ ਿੀ ਰਿੱ ਬ੍ ਮਾਏ! ਖੇਡਨ ਗੋਿ ਏ ਤ੍ੋਰੜੀ ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਦਪ੍ਯਾਰੇ, ਬ੍ੰ ਧਪ੍ ਤ੍ੂਹੀਂ ਹੈ ਤ੍ੇਰੀ ਏ ਸ਼ਰਨ ਆਏ। ਬ੍ਖਸ਼
ਅਸਾਂ ਸੁਮਦਤ੍ ਇਨੑਾਂਹ ਾਲੀ, ਸਨਮੁਖ ਜੂਝੀਏ ਭਉਜਲੋਂ ਪ੍ਾਰ ਪ੍ਾਏ।” ਏਹ ਆਖਕੇ ਚੰ ਦਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤ੍ੀ, ਸਾਰੇ ਲਾਂਦਭਓਂ ਅਿੱ ਗ
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ਭੜਕਾ ਦਿਤ੍ੀ। ਭੜਕ ਉੱਦਠਆ ਜਿੋਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਭਾਰਾ, ਤ੍ੁਰਕਾਂ ਸੁਦਤ੍ਆਂ ਬ੍ੀ ਕਨਸੋਅ ਦਲਿੱਤ੍ੀ। ਘਾਬ੍ਰ ਿੇਖਿੇ ਅਿੱ ਗ ਕੀ ਭੜਕ
ਉੱਠੇ, ਲਿੱਗ ਗਈ ਸੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਦਚਿੱ ਤ੍ੀ। ਧਾਇ ਆ ਦਗਆ ਿਸਤ੍ੜਾ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ੁਰਕੀ, ਿੇਖੀ ਨਾਰ ਹੈ ਬ੍ੈਠੜੀ ਭਰੀ ਦਪ੍ਿੱ ਤ੍ੀ।
ਕੜਕ ਪ੍ੁਿੱ ਛਿੇ ਿਿੱ ਸ ਿੇਹ ਅਿੱ ਗ ਕੇਹੀ, ਦਕਸ ਅਰਥ ਤ੍ਾਈ ਂ ਬ੍ਲੇ ਭਾਂਬ੍ੜਾ ਏ? ਨਾਦਰ ਬ੍ੋਲਿੀ ਨਹੀਂ, ਏ ਜਾਣਿੀ ਹੈ, ਮਤ੍ਾਂ
ਿਿੱ ਦਸਆਂ ਬ੍ੁਝੂ ਅਲਾਂਬ੍ੜਾ ਏ। ਝੂਠ ਬ੍ੋਲਣਾ ਧਰਮ ਨਾਂ ਦਸਿੱ ਖ ਿਾ ਹੈ, ਮੌਤ੍ ਚਿੱ ਖਣੋਂ ਸੂਲ ਨਾ ਕਾਂਬ੍ੜਾ ਏ। ਦਖਝੇ ਤ੍ੁਰਕ ਚੁਿੱ ਪ੍ ਓਸ
ਿੀ ਿੱ ਲ ਤ੍ਿੱ ਕਿੇ, ਭਖ ਉੱਠੇ ਦਜਉਂ ਅਿੱ ਗ ਤ੍ੇ ਤ੍ਾਂਬ੍ੜਾ ਏ। ਅੰ ਤ੍ ਕੜਕ ਕੇ ਧਰੀਦਕਆ ਪ੍ਕੜ ਬ੍ਾਹੋਂ, ਧੂਹ ਦਖਿੱ ਚ ਕੇ ਪ੍ਰੇ ਸਿੱ ਟ
ਪ੍ਾਇਆ ਨੇ। ਦਬ੍ਿੱ ਲੀ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਦਜ ੇਂ ਧਰੀਕਿੀ ਏ, ਦਤ੍ ੇਂ ਦਖਿੱ ਚ ਕੇ ਸਰੀਰ ਖਟਕਾਇਆ ਨੇ। ਜਿੋਂ ਮੂਲ ਨਾ ਬ੍ੋਲੜੀ ਧਰਮ ਬ੍ੀਰਾ,
ਦ ੰ ਨਹ ਨੇਜ਼ੜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਟਕਾਇਆ ਨੇ। ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ ਦ ਿੱ ਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਿੇ ਸੁਿੱ ਟ ਉਸ ਨੂੰ, ਦਜਸ ਿਾ ਦਸਿਕ ਨਾਂ ਮੂਲ ਸਟਕਾਇਆ ਨੇ।
ਦਜਉਂਿੀ ਭੈਣ ਸ਼ਹੀਿ ਹੋ ਗਈ ਲੋ ਕੋ! ਸ਼ਹੀਿ ੀਰਾਂ ਿੀ ਿੇਹ ਸੰ ਭਾਲਿੀ ਸੀ। ਇਿੱ ਕ ਕੁਿੱ ਖ ਿੀ ਭੈਣ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਏ, ਇਿੱ ਕ ਗੁਰਾਂ
ਿੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਾਲਿੀ ਸੀ। ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਪ੍ਾਇਕੇ ੀਰ ਏ ਜਾਣਿੀ ਸੀ, ਦਪ੍ਿੱ ਛੇ ਦਜਨਹਾਂ ਿੇ ਦਜੰ ਿ ਨੂੰ ਘਾਲਿੀ ਸੀ। ਧਰਮ ੀਰ ਤ੍ੇ
ਧਰਮ ਿੀ ਭੈਣ ਸੁਹਣੀ, ਦਪ੍ਿੱ ਛੇ ਰਹੀ ਨ ਗਈ ਏ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਨ ਕੌ ਰ ਸੀ ਬ੍ੀਰਾ ਿਾ ਨਾਮ ਸੁੰ ਿਰ, ਸੁੰ ਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਿੀ
ਸ਼ਰਨ ਸੰ ਭਾਲ ਲੀਤ੍ੀ। ਕੀਤ੍ੀ ਘਾਲ. ਜੋ ਮਰਿ ਨਾ ਸਕਣ ਕਰਨੀ, ਧਰਮ ਆਪ੍ਣੇ ਿੀ ਪ੍ੂਰੀ ਪ੍ਾਲ ਕੀਤ੍ੀ। ਸੇ ਾ, ਦਸਿਕ ਤ੍ੇ
ਦਪ੍ਆਰ ਿੇ ਮਦਹਲ ਉੱਤ੍ੋਂ, ਹੋਈ ਾਰਨੇ, ਿੇਹੁੜੀ ਜਾਲ ਲੀਤ੍ੀ। ਬ੍ੀਤ੍ੀ ਦਸਰੇ ’ਤ੍ੇ ਕਸ਼ਟਣੀ ਅਿੱ ਦਤ੍ ਭਾਰੀ, ਐਪ੍ਰ ਝਿੱ ਲ ਲੀਤ੍ੀ,
‘ਸੀ’ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ।

94. ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਿ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਪ੍ਆਰੀ ਸੂਰਬ੍ੀਰ ਬ੍ਲ ਾਨ ਸਤ੍ੀ ਦਨਰਮਲ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌ ਰ ਜੀ:- ਸਰੀ
ਚਮਕੌ ਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਮੈਿਾਨੇ ਜੰ ਗ ’ਚ ਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਕਿੀ ਸੀਤ੍ਲ ਹ ਾ

ਗ ਰਹੀ ਸੀ ਤ੍ੇ ਪ੍ੋਹ ਿੇ ਮਹੀਨੇ ਿੀ

ਬ੍ਰਫ਼ੀਲੀ ਕਾਲ਼ੀ ਬ੍ੋਲ਼ੀ ਰਾਤ੍ ਸੀ, ਦਜਿੱ ਥੇ ਦਤ੍ੰ ਨ ਦਿਨਾਂ ਿੇ ਦਭਆਨਕ ਯੁਿੱ ਧ ਕਾਰਨ ਲਿੱਖਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਮੀਲਾਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਕਿੱ ਟੇ ਿੱ ਢੇ ਪ੍ਏ
ਸਨ। ਅਿੱ ਧ ਮਰੇ ਹੋਏ, ਿਰਿ ਅਤ੍ੇ ਿੁਿੱ ਖ ’ਚ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਿਆਂ ਿੀ ਡਰਾਉਣੀ ਅ ਾਜ਼, ਰਾਤ੍ ਿੇ ਹਨੑੇਰੇ ’ਚ ਿੂਰ ਤ੍ਿੱ ਕ
ਸੁਣਾਈ ਿੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਿੇ ਅੰ ਬ੍ਾਰ, ਚਰਬ੍ੀ ਦਮਿੱ ਝ ਮਾਸ ਿੇ ਲੋ ਥੜੇ ਦਖਲਰੇ ਪ੍ਏ ਸਨ, ਦਜਨੑਾਂ ’ਚੋਂ ਲਹੂ ਿੀਆਂ ਘਰਾਲ਼ਾਂ
ਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਿੂਰ ਿੂਰ ਤ੍ਿੱ ਕ ਬ੍ਿਬ੍ੋ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਿੱ ਧੀ ਤ੍ੋਂ ਿੱ ਧ ਰਾਤ੍ ਬ੍ੀਤ੍ ਚੁਿੱ ਕੀ ਸੀ। ਚੌਹੀਂ ਪ੍ਾਸੀਂ ਘੁਿੱ ਪ੍ ਹਨੑੇਰਾ
ਸੀ। ਇਸ ਡਰਾਉਣੇ ਦਿਰਸ਼ ਕੋਲ਼ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਰਿਾ ਕੰ ਬ੍ ਉੱਠਿਾ ਸੀ, ੀਹ ਲਿੱਖ ੈਰੀ ਿੇ ਸਖ਼ਤ੍ ਪ੍ਦਹਰੇ ’ਚ, ਆਪ੍ਣੇ ਦਿਲ ’ਚ
ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ’ਤ੍ੇ ਅਟਿੱ ਲ ਦ ਸ਼ ਾਸ਼ ਸਦਹਤ੍, ਜਉ ਤ੍ਉ; ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ॥ ਦਸਰੁ ਧਦਰ ਤ੍ਲੀ; ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ॥
(੧੪੧੨) ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮੀ ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਿੀ ਦਪ੍ਆਰੀ ਬ੍ਿੱ ਚੀ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌ ਰ ਜੀ, ਦਸਿੱ ਖੀ ਅਤ੍ੇ ਦਸਿੱ ਖਾਂ ਲਈ
ਅਥਾਹ ਦਪ੍ਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਹੀਿ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿੀ ਅੰ ਤ੍ਮ ਰਸਮ ਦਨਭਾਉਂਣ ਲਈ, ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਿੀ
ਸ਼ਕਤ੍ੀ, ਆਤ੍ਮਕ ਬ੍ਲ, ਜੋਸ਼ ਅਣਖ ਦਪ੍ਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੀਲਾਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਦਖਲਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਿੇ ਉੱਪ੍ਰ ਿੀ ਲੰਘਿੇ
ਹੋਏ ਕਿੱ ਚੀ ਗੜੀ ੑ ਕੋਲ਼ ਪ੍ੁਿੱ ਜੇ, ਮਸ਼ਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੋ ਥਾਂ ਫੋਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤ੍ੀਆਂ। ਗੁਰ ਕਉ; ਕੁਰਬ੍ਾਨੁ ਜਾਉ ਹਾਂ॥ (੪੧੦)
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ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਤ੍ੋਂ ਕੁਰਬ੍ਾਨ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਿ ਦਸੰ ਘਾਂ ਿੇ ਸਰੂਪ੍ਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਭਣ ਲਿੱਗ ਪ੍ਏ। ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਆਲਮ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਰਗੇ ਜਤ੍
ਸਤ੍ ਦ ਿੱ ਚ ਪ੍ੂਰੇ ਸੂਰੇ ਮਹਾਂਬ੍ਲੀ ਯੋਧ,ੇ ਦਜਨੑਾਂ ਿੇ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਕਿੱ ਿ, ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਡੌਲ਼ੇ ਸਨ। ਦਜਹੜੇ ਰਣਭੂਮੀ ’ਚ ਸ਼ਹੀਿ ਹੋਣ
ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਛਾਨਣੇ ਔਖੇ ਸਨ, ਮਾਤ੍ਾ ਜੀ ਕੜੇ ਕਦਛਹਰੇ ਗਾਤ੍ਰੇ ਦਕਰਪ੍ਾਨ ਖ਼ਾਲਸਈ ਧੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਛਾਣ ਕੇ ਬ੍ਾਹਰ ਕਿੱ ਢੀ ਜਾਂਿੇ।
ਕਟਾ ਿੱ ਢੀ ਬ੍ਹੁਤ੍ੀ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਰੂਪ੍ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਿੱਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਬ੍ਾਹਾਂ ਿੇ ਕਈ ਕਈ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਸਤ੍ਰਾਂ ਿੇ ਾਰਾਂ ਨਾਲ
ਕਈ ਦਸੰ ਘਾਂ ਿੀਆਂ ਖੋਪ੍ੜੀਆਂ ਭੀ ਅਲਿੱਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਦਸੰ ਘਾਂ ਿੀਆਂ ਛਾਤ੍ੀਆਂ ’ਚੋਂ ਬ੍ਰਛੇ ਆਰ ਪ੍ਾਰ ਹੋ ਗਏ
ਸਨ ਤ੍ੇ ਤ੍ੀਰ ਗਿੱ ਡੇ ਪ੍ਏ ਸਨ। ਮਾਤ੍ਾ ਜੀ ਉਨੑਾਂ ਨੂੰ ਦਖਿੱ ਚ ਦਖਿੱ ਚ ਕੇ ਬ੍ਾਹਰ ਕਿੱ ਢਿੇ, ਲਹੂ ਦਮਿੱ ਝ ’ਚ ਲਿੱਥ ਪ੍ਿੱ ਥ ਸਰੂਪ੍ਾਂ ਨੂੰ
ਪ੍ਦਹਚਾਨਣਾ ਭਾ ੇਂ ਅਸਾਨ ਗਿੱ ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਮਾਤ੍ਾ ਜੀ ਉਨੑਾਂ ਸ਼ਹੀਿ ਹੋਏ ਦਸੰ ਘਾਂ ਿੇ ਸਰੂਪ੍ਾਂ ’ਚੋਂ
ਾਦਹਗੁਰੂ ਮੰ ਤ੍ਰ ਜੀ ਿੇ ਜਾਪ੍ ਿੀ ਦਮਿੱ ਠੀ ਅ ਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਖ਼ਾਲਸਈ ਸਰੂਪ੍ਾਂ ਅੰ ਗਾਂ ਿੀ ਦਸਆਣ ਕਰਕੇ ਬ੍ਾਹਰ ਕਿੱ ਢ ਲੈਂ ਿੇ।
ਮਾਤ੍ਾ ਜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਸਰੂਪ੍ ਇਕਿੱ ਤ੍ਰ ਕਰਿੇ, ਦਕਉਂ ਜੋ ਿੁਸ਼ਮਣ ਿੇ ਆਉਣ ਤ੍ੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਛੇਤ੍ੀ ਤ੍ੋਂ ਛੇਤ੍ੀ ਸਸਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਲਾਗੇ ਆਜੜੀਆਂ ਿੇ ਾੜੇ ’ਚ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਿੱ ਡਾ ਲਿੱਕੜਾਂ ਿਾ ਢੇਰ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਿ ਦਸੰ ਘਾਂ ਿੇ ਸਰੂਪ੍ਾਂ ਨੂੰ ਦਲਜਾ ਕੇ ਲਿੱਕੜੀਆਂ ਿੇ
ਢੇਰ ’ਤ੍ੇ ਸਜਾਈ ਜਾਂਿੇ, ਜਿੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ੍ ਇਕਿੱ ਤ੍ਰ ਕਰ ਲਏ ਤ੍ਾਂ ਹੋਰ ਲਿੱਕੜੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਉੱਪ੍ਰ ਰਿੱ ਖ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਪ੍ਆਦਰਆਂ
ਿੀਆਂ ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਸ਼ਹੀਿ ਿੇਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰ ਡਾ ਲਾ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ। ਆਪ੍ ਜੀ ਆਲ਼ੇ ਿੁਆਲ਼ੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਅਤ੍ੇ ਜਾਪ੍ ਕਰਨ ਲਿੱਗ ਪ੍ਏ।
ਅਿੱ ਗ ਿੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਿੇ ਭਾਂਬ੍ੜ ਉੱਚੇ ਉੱਠੇ, ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਦਕ ਇਤ੍ਨੀ ਡਰਾਉਣੀ ਰਾਤ੍ ’ਚ ਅਿੱ ਗ ਦਕਥੋਂ ਆ
ਬ੍ਲ਼ੀ? ਅਿੱ ਗ ਿੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਿੇਦਖਆ ਦਕ ਇਿੱ ਕ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਅਿੱ ਗ ਿੁਆਲ਼ੇ ਚਿੱ ਕਰ ਕਿੱ ਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਿੌੜੇ ਿੌੜੇ ਆਏ। ਮਾਤ੍ਾ ਜੀ ਜਾਣਿੇ
ਸਨ ਦਕ ਇਹ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸੇ ਜੀ ਿੇ ਿੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਦਪ੍ਆਰੇ

ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨੑਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਿ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ, ਇਹ ਿੁਸ਼ਟ

ਖ਼ਾਲਸੇ ਜੀ ਿੇ ਖ਼ੂਨ ਿੇ ਦਪ੍ਆਸੇ ਹਨ। ਮਾਤ੍ਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਦਚਆ ਕੇ ਇਹ ਿੁਸ਼ਟ ਮੇਰੀ ਬ੍ੇਪ੍ਤ੍ੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੂਝਣ ਲਈ
ਦਤ੍ਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਕਟਾ ਿੱ ਢੀ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਾਅਿ ਮਾਤ੍ਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਿ ਹੋ ਗਏ। ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਇਨੑਾਂ ਬ੍ਚਨਾਂ
ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਜਉ ਤ੍ਉ; ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ॥ ਦਸਰੁ ਧਦਰ ਤ੍ਲੀ; ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ॥ ਇਤ੍ੁ ਮਾਰਦਗ; ਪ੍ੈਰੁ ਧਰੀਜੈ॥ ਦਸਰੁ
ਿੀਜੈ; ਕਾਦਣ ਨ ਕੀਜੈ॥ (੧੪੧੨) ਪ੍ਦਹਲਾ ਮਰਣੁ ਕਬ੍ੂਦਲ; ਜੀ ਣ ਕੀ ਛਦਡ ਆਸ॥ ਹੋਹੁ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕ
ੁ ਾ; ਤ੍ਉ ਆਉ
ਹਮਾਰੈ ਪ੍ਾਦਸ॥ (੧੧੦੨) ਮਰਣੈ ਕੀ. ਦਚੰ ਤ੍ਾ ਨਹੀ; ਜੀ ਣ ਕੀ. ਨਹੀ ਆਸ॥ (੨੦) ਗੁਰ ਕਉ; ਕੁਰਬ੍ਾਨੁ ਜਾਉ ਹਾਂ॥
(੪੧੦) ਗੁਰ ਅਪ੍ੁਨੇ ਊਪ੍ਦਰ; ਬ੍ਦਲ ਜਾਈਐ॥ (੭੪੧) ਹਿੱ ਥੀ ਤ੍ੇਗਾਂ ਪ੍ਕਦੜ ਕੈ; ਰਣ ਦਭੜੇ ਕਰਾਰੇ॥ ਕਿੇ ਨ ਨਿੱਠੇ ਜੁਿੱ ਧ ਤ੍ੇ;
ਜੋਧੇ ਜੁਝਾਰੇ॥ (ਸਰੀ ਿਸਮ ੧੨੦) ਿੁਸਟ ਿੋਖੀਯਦਨ; ਪ੍ਕਦਰ ਪ੍ਛਾਰੋ॥ (ਸਰੀ ਿਸਮ ੫੭) ਪ੍ੁਰਜਾ ਪ੍ੁਰਜਾ ਕਦਟ ਮਰੈ; ਕਬ੍ਹੂ
ਨ ਛਾਡੈ ਖੇਤ੍ੁ॥ (੧੧੦੫) ਹੰ ਕਾਰੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਮਾਤ੍ਾ ਜੀ ਿੇ ਸ਼ਹੀਿ ਹੋਏ ਸਰੂਪ੍ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਿਾਂ ਾਲੀ ਦਚਖਾ ’ਚ ਸੁਿੱ ਟ ਦਿਤ੍ਾ।
ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਇਕਾਗਰਤ੍ਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਭੀ ਖ਼ਾਲਸੇ ਜੀ ਨਾਲ ਏਕਤ੍ਾ ਅਭੇਿਤ੍ਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਦਜਉ
ਜਲ ਮਦਹ ਜਲੁ; ਆਇ ਖਟਾਨਾ॥ ਦਤ੍ਉ ਜੋਤ੍ੀ ਸੰ ਦਗ; ਜੋਦਤ੍ ਸਮਾਨਾ॥ (੨੭੮)
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ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ ਦਸਖ ਕਾ; ਹਲਤ੍ੁ ਪ੍ਲਤ੍ੁ ਸ ਾਰੈ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਦਜਉਂਦਿਆਂ ਮਦਰਆਂ ਦਸਿੱ ਖਾਂ ਿੀ ਪ੍ਦਤ੍ ਰਿੱ ਖਿੇ ਹਨ,
ਧੰ ਨ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌ ਰ ਜੀ ਸ਼ਹੀਿ, ਦਜਨੑਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਬ੍ਲ ਪ੍ਾ ਕੇ ਜਗਤ੍ ’ਚ ਇਤ੍ਨਾ ਿੱ ਡਾ ਕਾਰਜ ਫ਼ਤ੍ੇਹ
ਕਰ ਦਿਤ੍ਾ, ਦਜਸ ਨੂੰ ਿੁਨੀਆਂ ਸਿਾ ਸਿਾ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਦਿਲ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਿੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਦਕਰਪ੍ਾ ਨਾਲ
ਮਾਤ੍ਾ ਜੀ ਜਤ੍ ਸਤ੍ ਦਸਿਕ ਭਰੋਸਾ ਦਸਿੱ ਖੀ ਅਤ੍ੇ ਪ੍ੰ ਥ ਿੀ ਸੇ ਾ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਹੀਿੀ ਪ੍ਾ ਕੇ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਦਤ੍ ਸੇਤ੍ੀ; ਘਦਰ
ਜਾ ਦਹ॥੨॥ ਅਨੁਸਾਰ (ਪ੍ਦਤ੍) ਇਿੱ ਜ਼ਤ੍ ਨਾਲ ਸਿੱ ਚਖੰ ਡ ਜਾ ਦਬ੍ਰਾਜੇ। ਯਥਾ:- ਸੂਰਜ ਦਕਰਦਣ ਦਮਲੇ ; ਜਲ ਕਾ ਜਲੁ ਹੂਆ
ਰਾਮ॥ ਜੋਤ੍ੀ ਜੋਦਤ੍ ਰਲੀ; ਸੰ ਪ੍ੂਰਨੁ ਥੀਆ ਰਾਮ॥ (੮੪੬) ਦਜਉ ਜਲ ਮਦਹ ਜਲੁ; ਆਇ ਖਟਾਨਾ॥ ਦਤ੍ਉ ਜੋਤ੍ੀ ਸੰ ਦਗ; ਜੋਦਤ੍
ਸਮਾਨਾ॥ (੨੭੮)

95. ਸਾਖੀ ਸੰ ਤ੍ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਗੁਰਬ੍ਚਨ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਖ਼ਾਲਸਾ:- ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਬ੍ਰਹਮ ਬ੍ੇਤ੍ੇ, ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀ
ਰੀਨਾ॥ ਆਤ੍ਮ ਰਸੁ ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ ਚੀਨਾ॥ ਸੰ ਤ੍ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਗੁਰਬ੍ਚਨ ਦਸੰ ਘ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਪ੍ਦਟਆਲੇ ਸ਼ਦਹਰ ਦ ਖੇ, ਝਾਲਾਘੇ ਉਦਠ ਨਾਮੁ ਜਦਪ੍;
ਦਨਦਸ ਬ੍ਾਸੁਰ ਆਰਾਦਧ॥) ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ੇਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ; ਦਡਆਈ ੀਚਾਰੁ॥
ਅਨੁਸਾਰ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ੇਲੇ ਉਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਰਜਾਈ ਿੀ ਬ੍ੁਿੱ ਕਲ ਮਾਰ
ਕੇ, ਕੋਦਟ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰੁ ਸੁਆਮੀ; ਸਰਬ੍ ਜੀਆ ਕਾ ਿਾਤ੍ਾ ਰੇ॥
ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਦਸਮਰਨ ਦ ਿੱ ਚ ਲੀਣ ਹੋ ਗਏ। ਸੰ ਤ੍ ਜੀ ਿਾ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰਿੱ ਥ
ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਪ੍ਰੇਮ ’ਚ ਿਗ ਿਗ ਲਾਲ ਚੇਹਰੇ ਨੂੰ ਿੇਖ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਕਮਲੀ
ਮਾਈ ਿਾ ਮਨ ਡੋਲ ਦਗਆ। ਸੰ ਤ੍ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਗੁਰਬ੍ਚਨ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਸਮਰਨ
ਕਰਦਿਆਂ ਦਪ੍ਿੱ ਛੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿੱ ਫੀ ਪ੍ਾ ਲਈ। ਸੰ ਤ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਇਉਂ ਲਿੱਗਾ
ਦਕ ਕੋਈ ਮਸਤ੍ਾਨਾ ਦਸੰ ਘ ਜਿੱ ਫੀ ਪ੍ਾ ਦਰਹਾ ਹੈ। ਕਦਹੰ ਿੇ ‘ਓ ਮਸਤ੍ਾਦਨਆ!
ਓ ਮਸਤ੍ਾਦਨਆ! ਕੀ ਕਰਿਾਂ?’ ਪ੍ਰ ਦਫਰ ਸੰ ਤ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਬ੍ਰਿ ਮਾਈ ਿੇ
ਸਰੀਰ ਿੇ ਸਪ੍ਰਸ਼ ਿਾ ਮਦਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਿਆਂ ਹੀ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ੍ ਦਨ ਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰ ਤ੍ ਜੀ ਿੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ਼ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦ ਿੱ ਚ
ਗੁਰਸਬ੍ਿ ਿਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ। ਤ੍ੁਰੰਤ੍ ਉਸ ਦਬ੍ਰਿ ਮਾਈ ਨੂੰ ਰਜਾਈ ਸਮੇਤ੍ ਆਪ੍ਣੇ ਤ੍ੋਂ ਚਿੱ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰੀ।
ਦਸਿੱ ਦਖਆ:- ਦਸਿੱ ਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦ ਕਾਰਾਂ ਤ੍ੋਂ ਸੁਚੇਤ੍ ਰਦਹ ਕੇ ਦਸਮਰਨ ਕਰੇ। ਕਿੇ ਭੁਿੱ ਲ ਕੇ ਭੀ ਨਾ ਕਦਹ ਦਕ ਮੈਂ ਦ ਕਾਰ ਦਜਿੱ ਤ੍
ਲਏ ਹਨ। ਦ ਕਾਰਾਂ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਚਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰ ਗਤ੍ ’ਚ ਰਦਹਣਾ ਸ਼ਹੀਿੀ ਜਪ੍ਣੀ। ਤ੍ਾਂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ੍ਨੇ ਦਸਿੱ ਖਾਂ ਿੀ
ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਰਦਖਆ ਕਰਿੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਦਿਰਸਦਟ ਧਰਤ੍, ਤ੍ਮ ਹਰਨ; ਿਹਨ ਅਘ, ਪ੍ਾਪ੍ ਪ੍ਰਨਾਸਨ॥ ਸਬ੍ਿ ਸੂਰ
ਬ੍ਲ ੰ ਤ੍; ਕਾਮ ਅਰੁ ਕਰੋਧ ਦਬ੍ਨਾਸਨ॥ ਲੋ ਭ ਮੋਹ,

ਦਸ ਕਰਣ; ਸਰਣ ਜਾਦਚਕ, ਪ੍ਰਦਤ੍ਪ੍ਾਲਣ॥ ਆਤ੍ਮ ਰਤ੍, ਸੰ ਗਰਹਣ;
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ਕਹਣ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਕਲ ਢਾਲਣ॥ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਕਲ, ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਦਤ੍ਲਕੁ; ਸਦਤ੍ ਲਾਗੈ, ਸੋ ਪ੍ੈ ਤ੍ਰੈ॥ ਗੁਰੁ ਜਗਤ੍. ਦਫਰਣ ਸੀਹ
ਅੰ ਗਰਉ; ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ. ਲਹਣਾ ਕਰੈ॥੫॥

96. ਸਾਖੀ ਸੰ ਤ੍ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਸੁੰ ਿਰ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ:- ੈਰਾਗ ਿੀ ਮੂਰਤ੍ ਪ੍ੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ, ਸਰੀ ਿਮਿਮੀ
ਟਕਸਾਲ ਿੇ ਦਗਆਰ ੇਂ ਮੁਖੀ, ਸੰ ਤ੍ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਸੁੰ ਿਰ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ:-ਦਪ੍ੰ ਡ ਤ੍ਖ਼ਤ੍ੂਪ੍ੁਰੇ
ਦ ਖੇ ਗੁਰਮੁਦਤ੍ ਿਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਕ ਈਰਖਾਲੂ ਦ ਿ ਾਨ ਬ੍ਾਲਕਨਾਥ ਨੇ
ਸੰ ਤ੍ ਸੁੰ ਿਰ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਇਖ਼ਲਾਕ ਗੇਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ੇਸ ਾ ਭੇਜੀ। ੇਸ ਾ
ਸੋਚਿੀ ਰਹੀ ਕਿੋਂ ਸੰ ਤ੍ ਜੀ ਇਕਿੱ ਲੇ ਹੋਣ ਤ੍ੇ ਕਿੋਂ ਮੈਂ ਸੰ ਤ੍ਾਂ ’ਤ੍ੇ ਾਰ ਕਰਾਂ। ਸੰ ਤ੍ ਜੀ
ਿੁਪ੍ੈਰੇ ਹ ਾ ਹਾਰੇ, ਚਾਿਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਲੰਗੇ ’ਤ੍ੇ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲਿੱਗ ਗਏ। ਇਤ੍ਨੇ ਨੂੰ
ਗੜ ਈ ਦਸੰ ਘ ਆਪ੍ਣੀ ਦਕਰਆ ਸੋਧਣ ਲਈ ਚਦਲਆ ਦਗਆ।

ੇਸ ਾ ਸੰ ਤ੍ ਜੀ ਕੋਲ

ਆਈ ਤ੍ੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਟਣ ਲਿੱਗ ਗਈ। ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰ ਤ੍ਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਦਹਲਾਇਆ
ਪ੍ਰ ਹਟਣ ਿੀ ਬ੍ਜਾਏ ੇਸ ਾ ਨੇ ਸੰ ਤ੍ ਜੀ ਿੇ ਕਛਦਹਰੇ ’ਚ ਹਿੱ ਥ ਪ੍ਾ ਦਲਆ। ਅਕਸ
ਮਾਤ੍ਰ ਸੰ ਤ੍ ਜੀ ਬ੍ੀਰ ਰਸ ਧਾਰਦਿਆਂ ਉੱਠੇ। ਿੇਦਖਆ ਕੋਈ

ੇਸ ਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ

ਆਈ ਤ੍ਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਖੜਾਂ ਚੁਿੱ ਕ ਕੇ ਉਸਿੇ ਮਿੱ ਥੇ ’ਤ੍ੇ ਮਾਰੀ। ਮਿੱ ਥੇ ’ਚੋਂ ਖ਼ੂਨ ਿੀ ਤ੍ਤ੍ੀਰੀ ਦਨਕਲੀ, ਡਰਿੀ ਡਰਿੀ ਕੰ ਬ੍ਣ ਲਿੱਗ
ਗਈ। ਸੰ ਤ੍ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ੁਿੱ ਦਛਆ ਤ੍ੈਨੰ ੂ ਦਕਸ ਨੇ ਭੇਦਜਆ? ਕਦਹੰ ਿੀ ਬ੍ਾਲਕਨਾਥ ਨੇ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪ੍ ਜੀ ਿੀ ਪ੍ਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਦਜਆ
ਹੈ। ਪ੍ਰ ਆਪ੍ ਜੀ ਤ੍ਾਂ ਪ੍ੂਰਨ ਸੰ ਤ੍ ਮਹੰ ਤ੍ ਜੀ ਹੋਂ, ਮੈਨੰ ੂ ਦਖਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਖਮਾ ਿੇ ਸਾਗਰ, ਸੰ ਤ੍ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਖਮਾ
ਕਰਕੇ ਛਡ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ। ਯਥਾ:- ਕਬ੍ੀਰਾ. ਜਹਾ ਦਗਆਨੁ ਤ੍ਹ ਧਰਮੁ ਹੈ; ਜਹਾ ਝੂਠੁ ਤ੍ਹ ਪ੍ਾਪ੍ੁ॥ ਜਹਾ ਲੋ ਭੁ ਤ੍ਹ ਕਾਲੁ ਹੈ; ਜਹਾ
ਦਖਮਾ ਤ੍ਹ ਆਦਪ੍॥੧੫੫॥
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97. ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਭਾਈ ਬ੍ਾਊ ਮਿੱ ਲ ਦਸੰ ਘ ਜੀ:ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਰਸੀਏ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤ੍ਨੀਏ ਪ੍ੂਰਨ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਖ ਭਾਈ
ਬ੍ਾਊ ਮਿੱ ਲ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਪ੍ਦਹਲੀ ਸੰ ਸਾਰ ਜੰ ਗ ਦ ਿੱ ਚ ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਦਡਉਟੀ
ਸੀ। ਉਥੇ ਰਦਹ ਕੇ, ਸਰਬ੍ ਕਲਾ ਭਰਪ੍ੂਰ ਪ੍ਰਭ; ਦਬ੍ਰਥਾ ਜਾਨਨਹਾਰ॥ ਸਾਦਹਬ੍ ਸਰੀ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਗੁਰਤ੍ਾ ਦਬ੍ਰਾਜਮਾਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ
ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਮਈ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਦਿਨ ਰਾਤ੍ ਪ੍ੜਿੇੑ ਰਹੇ। ਜੰ ਗ ਿੇ ਦਭਆਨਕ ਸਮੇ ਿੌਰਾਨ
ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਿੀ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੀ ਰਦਹਤ੍ ਦ ਿੱ ਚ ਦਤ੍ਆਰ ਬ੍ਰ ਦਤ੍ਆਰ ਰਦਹੰ ਿੇ।
ਸਰਬ੍ੋਲਹ ਦਬ੍ਬ੍ੇਕ ਪ੍ਦਹਰਾ ਰਿੱ ਖਿੇ, ਆਪ੍ ਲੰਗਰ ਦਤ੍ਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਿੇ ਛਕਾਉਂਿੇ।
ਇਿੱ ਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰ ਤ੍, ਬ੍ਾਗ ਦ ਿੱ ਚ ਦਬ੍ਸਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ
ਸਨ, ਿੋ ਗੋਰੀਆਂ ਬ੍ੀਬ੍ੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਿੋ ਾਂ ਨੇ ਕਾਮ ਦ ਕਾਰ ਿੀਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਸਦਤ੍ਕਾਰ
ਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ਼ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦ ਿੱ ਚ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍
ਜੀ ਨੇ, ਿੇਦਖ ਪ੍ਰਾਈਆ ਚੰ ਗੀਆਂ; ਮਾ ਾਂ ਭੈਣਾ ਧੀਆਂ ਜਾਣੈ। ਸਬ੍ਿ ਭੇਦਜਆ, ਤ੍ੇ ਿੋ ਾਂ ਨੂੰ ਕਦਹੰ ਿੇ “ਆਪ੍ ਜੀ ਿਾਸਨਿਾਸ
ਿੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋਂ ਜੀ, ਆਪ੍ ਜੀ ਧੰ ਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੋਂ” ਐਸਾ ਉੱਤ੍ਰ ਸੁਣ ਕੇ ਿੋ ੇਂ ਬ੍ੀਬ੍ੀਆਂ
ਿਾ ਦ ਕਾਰ ਦ ਿੱ ਚ ਤ੍ਪ੍ਿਾ ਦਰਿਾ ਸੀਤ੍ਲ ਠੰਢਾ ਠਾਰ ਹੋ ਦਗਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ; ਸਿਾ
ਦਨਰਲੇ ਪ੍॥ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਦਹ; ਕਮਲ ਅਲੇ ਪ੍॥ ਕਲਜੁਿੱ ਗ ਿੀ ਅਿੱ ਗ ਤ੍ੋਂ ਕਮਲ

ਾਂਗ ਦਨਰਲੇ ਪ੍, ਦਤ੍ੰ ਨ ਸਾਲ ਫਰਾਂਸ ਦ ਿੱ ਚ

ਦਡਊਟੀ ਕਰਿੇ ਰਹੇ। ਦਸਿੱ ਖ ਫੌਜੀਆਂ ਤ੍ੇ ਉੱਥੇ ਰਦਹ ਰਹੀਆਂ ਦਸਿੱ ਖ ਸੰ ਗਤ੍ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਰਤ੍ਨ ਿਾ
ਪ੍ਰ ਾਹ ਚਲਾਇਆ। ਐਸੇ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਤ੍ਿੱ ਤ੍ ਬ੍ੇਤ੍ੇ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤ੍ਿੱਖ ਸਿੱ ਚੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਸਿਾ
ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਦਜ ੇਂ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ੍ ਸਰੀ ਨਾਮਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ ਹੈ: ਪ੍ਰ ਧਨ ਪ੍ਰ ਿਾਰਾ; ਪ੍ਰਹਰੀ॥
ਤ੍ਾ ਕੈ ਦਨਕਦਟ ਬ੍ਸੈ; ਨਰਹਰੀ॥੧॥
ਸ਼ੁਭ ਦਸਿੱ ਦਖਆ:- ਪ੍ਰ ਬ੍ੇਟੀ ਕੋ, ਬ੍ੇਟੀ ਜਾਨੈ। ਪ੍ਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਕੋ, ਮਾਤ੍ ਬ੍ਖਾਨੈ। ਆਪ੍ਨੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸੋਂ; ਰਤ੍ ਹੋਈ।
ਰਦਹਤ੍ ਾਨ, ਗੁਰ ਕਾ ਦਸੰ ਘ ਸੋਈ। ਰਦਹਤ੍ ਬ੍ਦਹਤ੍, ਕਬ੍ਹੂੰ ਨ ਤ੍ਯਾਗੈ। ਸਨਮੁਖ ਲਰੇ, ਨ ਰਣ ਤ੍ੇ ਭਾਗੈ। ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ੍,
ਖਾਲਸਾ ਹਈਏ।

98. ਗੁਰਮੁਦਖ ਭਾਈ ਕੇਿਾਰਾ ਜੀ ਿੀ ੈਗਾਰ ਧਾਰਨ ਿੀ ਸਾਖੀ:- ਗੁਰਮੁਦਖ ਭਾਈ ਕੇਿਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰ
ੈ ਾਗ
ਹੋਣ ਤ੍ੋਂ ਸਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਆਏ। ਸਜੇ ਿੀ ਾਨ ’ਚ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਅੰ ਗਿਿੇ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਸੁੰ ਿਰ ਿਰਸਨ ਕੀਤ੍ੇ। ਿਰਸਨ ਕਰਕੇ ਦਨਹਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਦਰਿਾ ਠੰਢਾ ਤ੍ੇ ਮਨ ਬ੍ਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਖੀ ੇ ਹੋ
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ਗਏ। ਯਥਾ:- ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਿਰਸਦਨ; ਅਗਦਨ ਦਨ ਾਰੀ॥ ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਭੇਟਤ੍; ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ॥ ਭਿੱ ਜ ਕੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ
ਚਰਨਕਮਲਾਂ ’ਤ੍ੇ ਮਿੱ ਥਾ ਰਿੱ ਦਖਆ ਅਤ੍ੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ “ਹੇ ਿੀਨਾ ਨਾਥ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਸਰੂਪ੍ ਸੁੰ ਿਰ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ! ਿਾਸਨਿਾਸ ਆਪ੍ ਜੀ ਿਾ ਗਰੀਬ੍ ਮੂਰਖ ਬ੍ਿੱ ਚਾ ਹੈ ਜੀ! ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੂੰ ਕਦਲਜੁਿੱ ਗ ਿੀ ਅਿੱ ਗ ਤ੍ੋਂ ਰਿੱ ਦਖਆ ਕਰੋ
ਜੀ!”
ਤ੍ਾਂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਬ੍ੋਲੇ “ਹੇ ਭਾਈ ਕੇਿਾਰਾ ਜੀ! ਜੰ ਗਲ ਨੂੰ ਅਿੱ ਗ ਲਿੱਗੀ ਹੋ ੇ ਤ੍ਾਂ ਦਮਰਗਾ ਲੀ ਭਿੱ ਜ ਕੇ ਿਦਰਆ

’ਚ ੜ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। ਦਤ੍ ੇਂ ਸੰ ਸਾਰ ’ਚ ਦ ਕਾਰਾਂ ਿੀ ਲਿੱਗੀ ਅਿੱ ਗ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਚਣ ਲਈ, ਗੁਰਮੁਦਖ ਭਿੱ ਜ ਕੇ ਸਾਧਸੰ ਗਤ੍ ਰੂਪ੍ੀ ਨਿੀ

’ਚ ੜ ਜਾਂਿੇ ਹਨ ਤ੍ੇ ਸੰ ਗਤ੍ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਸੇ ਾ ਨਾਮ ਦਸਮਰਨ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬ੍ਚ ਜਾਂਿੇ ਹਨ ਜੀ।” ਯਥਾ:ਦਤ੍ਤ੍ੁ ਜਾਇ ਬ੍ਹਹੁ ਸਤ੍ਸੰ ਗਤ੍ੀ; ਦਜਥੈ ਹਦਰ ਕਾ ਹਦਰ ਨਾਮੁ ਦਬ੍ਲੋ ਈਐ॥ ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਦਰ ਨਾਮੁ ਲੇ ਹੁ; ਹਦਰ ਤ੍ਤ੍ੁ. ਨ
ਖੋਈਐ॥ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਕੇਿਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਮਹਾਨ
ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ ਸਿੱ ਚੇ ਚਰਨਕਮਲਾਂ ’ਚ ਰਦਹ ਕੇ, ਦਨਸ਼ਕਾਮ ਸੇ ਾ ਨਾਮ ਦਸਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀਆਂ ਲਿੱਖਾਂ
ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਕੀਤ੍ੀਆਂ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰੂ ਭਗਤ੍ ਜੀ ਬ੍ਣ ਕੇ, ਰਾਤ੍ ਦਿਨੇ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਗਾ ਕੇ, ੀਚਾਰ ਕੇ, ਦਨਹਾਲ ਦਨਹਾਲ
ਦਨਹਾਲ ਹੋਏ ਜੀ।
ਿੋ ਸਾਲ ਬ੍ਾਿ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਕੇਿਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪ੍ਣੇ ਪ੍ਾਸ ਬ੍ੁਲਾ ਕੇ ਦਕਹਾ “ਆਪ੍ ਜੀ ਨੇ ਦਨਿੱਗਰ
ਸੇ ਾ ਦਸਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਕੀਤ੍ੀਆਂ, ਆਪ੍ ਜੀ ਹੁਣ ਅਪ੍ਣੇ ਦਪ੍ੰ ਡ ਜਾ
ਕੇ ਚੰ ਿਨ ਾਂਗ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖੀ ਿਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਭਾਉ ਭਗਤ੍ੀ ਿੀ ਮਦਹਕ ਫ਼ੈਲਾਉ, ਰਲ ਕੇ ਸਤ੍ਸੰ ਗਤ੍ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪ੍ੋ ਬ੍ਾਣੀ
ਪ੍ੜਹੋ ਜੀ।” ਸਿੱ ਤ੍ ਬ੍ਚਨ ਕਦਹ ਕੇ ਕਮਰਕਸਾ ਕਸ ਕੇ ਭਾਈ ਕੇਿਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਅਪ੍ਣੇ ਦਪ੍ੰ ਡ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖੀ ਿਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤ੍ਾ,
ਸਤ੍ਸੰ ਗਤ੍ ਿੇ ਿੀ ਾਨ ਲਾਏ, ਬ੍ੇਅੰਤ੍ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖੀ ਨਾਲ ਜੋਦੜਆ ਅਤ੍ੇ ਪ੍ਰ ਾਰ ਿਾ ਭੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤ੍ਾ। ਯਥਾ:ਮੰ ਨੈ; ਪ੍ਰ ਾਰੈ ਸਾਧਾਰੁ॥

99. ਸਾਖੀ ਪ੍ੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ ਤ੍ਿੱ ਤ੍ ਬ੍ੇਤ੍ੇ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਅਤ੍ਰ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ:- ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ; ਸਗਲ ਕੀ
ਰੀਨਾ॥) ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ ਕੈ; ਗਰੀਬ੍ੀ ਸਮਾਹਾ॥ ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ; ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ ਉਮਾਹਾ॥ ਸੰ ਤ੍ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਅਤ੍ਰ ਦਸੰ ਘ ਜੀ
ਮਸਤ੍ੂਆਣੇ ਾਦਲਆਂ ਨੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਦਲਖਾਰੀ ਸਰੀ ਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਦਹਬ੍ ਭਾਈ ਗੁਰਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ
ਅਮੁਲੀਕ ਬ੍ਚਨ, ਹਉ ਦਤ੍ਸੁ. ਘੋਦਲ ਘੁਮਾਇਆ; ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ ਿੇ. ਨੇਦੜ ਨ ਜਾ ੈ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਲ ਪ੍ੂਰਨ ਤ੍ੋਰ ’ਤ੍ੇ ਕਮਾਏ।
ਸੰ ਤ੍ ਅਤ੍ਰ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਸਰੀ ਤ੍ਰਨਤ੍ਾਰਨ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦ ਖੇ ਦਨਰੋਲ ਗੁਰਮਦਤ੍ ਿਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬ੍ਾਬ੍ਾ
ਜੀ ਖੜ ੑਕੇ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਸੁਰੀਲੀ ਦਮਿੱ ਠੀ ਧੁਨ ਦ ਿੱ ਚ ਧਾਰਨਾ ਿਾ ਕੀਰਤ੍ਨ ਕਦਰਆ ਕਰਿੇ। ਰਾਤ੍ ਨੂੰ ਸਰੀ ਤ੍ਰਨਤ੍ਾਰਨ ਸਾਦਹਬ੍
ਿੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਦ ਿੱ ਚ ਹੀ ਦਬ੍ਰਾਜਿੇ। ਆਉ ਸਭਾਗੀ ਨੀਿੜੀਏ; ਮਤ੍ੁ ਸਹੁ ਿੇਖਾ ਸੋਇ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਇਿੱ ਕ ਾਰ ਰਾਤ੍ ਨੂੰ ਦਬ੍ਰਾਜੇ
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ਪ੍ਰ ਦਗਆਨ ਅ ਸਥਾ ਦ ਿੱ ਚ ਪ੍ਤ੍ੀ ਪ੍ਰੀਤ੍ਮ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਦ ਿੱ ਚ ਲੀਨ, ਦਸਮਰਨ ਕਰਿੇ ਰਹੇ। ਦਬ੍ਰਾਜਣ ਤ੍ੋਂ
ਉਪ੍ਰੰ ਤ੍ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੇ ਕ ਭੀ ਸੌਂ ਦਗਆ। ਇਿੱ ਕ ਇਖ਼ਲਾਕ ਤ੍ੋਂ ਦਗਰੀ ਇਸਤ੍ਰੀ, ਸੰ ਤ੍ ਜੀ ਿੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਪ੍ੈ ਗਈ। ਤ੍ੁਰੰਤ੍ ਸੰ ਤ੍
ਜੀ ਦਤ੍ਆਰ ਬ੍ਰ ਦਤ੍ਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਨੂੰ ਦਖਮਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰਮਦਤ੍ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖੀ ਿਾ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚਾ ਉਪ੍ਿੇਸ਼
ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ। “ਹੇ ਧੰ ਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਦਪ੍ਆਰੀ ਬ੍ਿੱ ਚੀ, ਸਰੀ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚਾ

ਧਰਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਏ ਪ੍ੁਰਖ ਿੇ ਨਾਲ ਕੁਸੰਗ ਕਰਨਾ ਬ੍ਜਰ ਕੁਰਦਹਤ੍ ਹੈ। ਨਰਕ ਦ ਿੱ ਚ ਤ੍ਿੱ ਤ੍ੇ ਤ੍ੇਲ਼ ਿੇ ਕੜਾਹੇ
’ਚ (ਤ੍ਾਲਾਜੀਅਦਹ) ਤ੍ਲੇ ਜਾਂਿੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ ਰਾ ਦਣ ਜਾਦਹ; ਸੇਈ ਤ੍ਾਲਾਜੀਅਦਹ॥ ਦ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਤ੍ਆਗ ਕੇ
ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਦਮਿੱ ਠੇ ਚਰਨਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਲਿੱਗ ਕੇ ਦਰਿੇ ’ਚੋਂ ਮੂੰ ਹ ’ਚ ਅੰ ਦਮਰਤ੍, ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ਼ ’ਚ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ,
ਜੀ ਨ ਮੁਕਤ੍ੀ ਿਾ ਅਨੰਿ ਮਾਣੋ ਜੀ”। ਆਦਿ ਸ਼ੁਭ ਬ੍ਚਨ ਕਦਹ ਸੰ ਤ੍ ਜੀ ਸਰੀ ਤ੍ਰਨਤ੍ਾਰਨ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਤ੍ੋਂ ਕਿੱ ਕੇ ਕੰ ਦਡਆਲੇ
ਆ ਕੇ, ਅਫ਼ੁਰ ਸਮਾਧੀ ਦ ਿੱ ਚ ਲੀਣ ਦਸਮਰਨ ਕਰਨ ਲਿੱਗ ਗਏ।

100. ਸੰ ਤ੍ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਮਿੱ ਘਰ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸੇ ਿਾ
ਸਿੱ ਚਾ ਸੁਿੱ ਚਾ ਉੱਚਾ ਦਕਰਿਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ:- ਜਿੋਂ ਪ੍ਦਹਲੀ ਿੁਨੀਆਂ
ਿੀ ਜੰ ਗ ਦ ਿੱ ਚ ਸਮੂੰ ਹ ਦਸਿੱ ਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਤ੍ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਮਿੱ ਘਰ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍
ਜੀ ਫਰਾਂਸ ਪ੍ਹੁੰ ਚੇ, ਤ੍ਾਂ ਸੰ ਤ੍ ਜੀ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਕਹਾ “ਹੇ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ
ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਬ੍ੇਅੰਤ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ
ਿੇ ਸਾਜੇ ਦਨ ਾਜੇ ਦਸੰ ਘੋ! ਆਪ੍ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਦ ਸਮਾਿ ਦਕਰਪ੍ਾ
ਿੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਸੇ ਿਾ ਸਿੱ ਚਾ ਸੁਿੱ ਚਾ ਉੱਚਾ ਦਕਰਿਾਰ, ਇਖ਼ਲਾਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ
ਹੈ ਜੀ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਦਕ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕੈਸੇ ਉੱਚੇ ਸੁਿੱ ਚੇ ਜੀ ਨ
ਾਲੇ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਸੇ ਿੀ ਰਦਹਣੀ ਬ੍ਦਹਣੀ, ਅਤ੍ੇ ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ
ਦਡਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਪ੍ਆਰੇ ਜੀ।” ਜੰ ਗ ਲੜਹਦਿਆਂ ਮੁਖੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਦਸਿੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਦਕਹਾ “ ੈਸ਼ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਤ੍ਮ ਹੋ
ਦਗਆ, ਅਤ੍ੇ ਪ੍ਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਕਿੋਂ ਆ ੇਗਾ। ਆਪ੍ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿੱ ਛੀ, ਮਾਸ, ਦਬ੍ਸਕੁਟ ਆਦਿ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਪ੍ ੇਗਾ।” ਤ੍ਾਂ
ਪ੍ੂਰਨ ਦਸਿਕੀ ਸੰ ਤ੍ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਮਿੱ ਘਰ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਬ੍ੋਲੇ “ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ।” ਮੁਖੀ ਸਾਦਹਬ੍ ਕਦਹੰ ਿਾ “ਇਹ ਭੋਜਨ
ਛਕੋ ਜਾਂ ਭੁਿੱ ਖੇ ਰਦਹ ਕੇ ਲੜੋ।ੑ” ਕੁਿੱ ਝਕੁ ਦਿਨ ਭੁਿੱ ਖੇ ਰਦਹ ਕੇ ਜੰ ਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸੰ ਘਾਂ ਨੇ ਸੰ ਤ੍ ਮਿੱ ਘਰ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ
“ਅਸੀਂ ਇ ੇਂ ਰਦਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿੇ।” ਤ੍ਾਂ ਪ੍ੂਰਨ ਦਸਿਕੀ ਭਰੋਸੇ

ਾਲੇ ਸੰ ਤ੍ ਮਿੱ ਘਰ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਨੇ ਦਕਹਾ “ਹੇ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖੋ! ਸਰੀ

ਅਨੰਿਪ੍ੁਰ ਸਾਦਹਬ੍, ਚਮਕੌ ਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਿਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤ੍ੇ ਕਰੋ, ਸ਼ਹੀਿੀ ਜਪ੍ੋ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਿੇ ਦਪ੍ਆਰ ਨਾਲ
ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੋ। ਉਨੑਾਂ ਗੁਰੂ ਦਪ੍ਆਦਰਆਂ ਨੇ ਸਾਢੇ ਸਿੱ ਤ੍ ਮਹੀਨੇ ਭੁਿੱ ਖ ਉਨੀਂਿਰਾ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰੇ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ
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ਅੰ ਗ ਸੰ ਗ ਰਹੇ, ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਆਦਗਆ ਦਮਿੱ ਠੀ ਕਰਕੇ ਮੰ ਨੀ, ਿੁਖ ਭੁਿੱ ਖ ਭੀ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਿਾਤ੍
ਸਮਝੀ। ਯਥਾ:- ਕੇਦਤ੍ਆ; ਿੂਖ ਭੂਖ ਸਿ ਮਾਰ॥ ਏਦਹ ਦਭ ਿਾਦਤ੍ ਤ੍ੇਰੀ; ਿਾਤ੍ਾਰ॥ ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਾਂ ਿੋ ਦਤ੍ੰ ਨ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਇ ਹਨ।”
ਦਪ੍ਆਰ ਭਰੇ ਦਸਿਕੀ ਬ੍ਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਾਦਰਆਂ ਿਾ ਹੌਂਸਲਾ ਬ੍ੁਲੰਿ ਹੋ ਦਗਆ।
ਇਉਂ ਭਾ ੇਂ ਭੁਿੱ ਖੇ ਰਦਹ ਕੇ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਨੇ ਪ੍ਏ, ਪ੍ਰ ਦਸਿੱ ਖੀ ਿੇ ਅਸੂਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਪ੍ਿੱਕ ਰਹੇ। ਭੁਿੱ ਖੇ ਰਦਹ ਕੇ, ੈਰੀਆਂ
ਿੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤ੍ੇ, ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀਆਂ ਬ੍ੇਅੰਤ੍ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਾਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪ੍ੰ ਥ ਜੀ ਿੀ ਮਦਹਮਾ ਿੇਸ਼ਾਂ
ਪ੍ਰਿੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਫੈਲਾ ਦਿਤ੍ੀ ਜੀ ਰਾਮ।
ਸੰ ਤ੍ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਮਿੱ ਘਰ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਅਤ੍ੇ ਸੂਰਬ੍ੀਰ ਬ੍ਹਾਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਦਪ੍ਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦਸੰ ਘਾਂ ਜੀ ਿਾ ਭਰੋਸਾ ਦਸਿਕ
ਿੇਖ ਕੇ, ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇ। ਇਨੑਾਂ ਿੀ
ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਫ਼ਿੱ ਲ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਆਪ੍ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖ ਿਾ ਸਰੂਪ੍ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇ। ਯਥਾ:- ਭਗਤ੍
ਜਨਾ ਕੀ ਹਦਰ ਜੀਉ ਰਾਖੈ; ਜੁਦਗ ਜੁਦਗ ਰਖਿਾ ਆਇਆ ਰਾਮ॥ ਜਿੋਂ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖਾਂ ਿੀ ਪ੍ਲਟਨ ਬ੍ਾਹਰ ਗਈ, ਤ੍ਾਂ ਸਿੱ ਚੇ
ਦਪ੍ਆਰੇ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਸੰ ਤ੍ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਮਿੱ ਘਰ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਿੀ ਪ੍ੰ ਡ ਦਿਿੱ ਤ੍ੀ। ਗੁਰਦਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ
ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਲਿੱਖ ਲਿੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ,
ਸੰ ਤ੍ੋਖ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ੰ ਡ ਕੇ ਛਦਕਆ। ਯਥਾ:- ਧਰਮ ਦਕਰਤ੍ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪ੍ੋ ੰ ਡ ਛਕੋ।) ਿਿਾ. ਿਾਤ੍ਾ ਏਕੁ ਹੈ; ਸਭ ਕਉ
ਿੇ ਨਹਾਰ॥ ਿੇਂਿ.ੇ ਤ੍ੋਦਟ ਨ ਆ ਈ; ਅਗਨਤ੍ ਭਰੇ ਭੰ ਡਾਰ॥) ਤ੍ੁਧੁ ਜੇ ਡੁ ਿਾਤ੍ਾਰੁ. ਮੈ ਕੋਈ ਨਿਦਰ ਨ ਆ ਈ; ਤ੍ੁਧੁ.
ਸਭਸੈ ਨੋ ਿਾਨੁ ਦਿਤ੍ਾ; ਖੰ ਡੀ ਰਭੰ ਡੀ ਪ੍ਾਤ੍ਾਲੀ ਪ੍ੁਰਈ ਸਭ ਲੋ ਈ॥੩॥) ਦਜਸ ਿਾ ਦਿਤ੍ਾ ਖਾ ਣਾ; ਦਤ੍ਸੁ ਕਹੀਐ ਸਾਬ੍ਾਦਸ॥
ਨਾਨਕ. ਹੁਕਮੁ ਨ ਚਲਈ; ਨਾਦਲ ਖਸਮ ਚਲੈ ਅਰਿਾਦਸ॥੨੨॥ ਜਿੋਂ ਮੁਖੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਿੇ
ਿੇਦਖਆ, ਤ੍ਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਿੱ ਸਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਸੰ ਤ੍ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਮਿੱ ਘਰ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ੁਿੱ ਦਛਆ “ਮੇਰੀ ਆਦਗਆ ਤ੍ੋਂ ਦਬ੍ਨਾ,
ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦਕਿੱ ਥੋਂ ਆਏ?” ਤ੍ਾਂ ਸੰ ਤ੍ ਜੀ ਨੇ ਜ ਾਬ੍ ਦਿਤ੍ਾ “ਜੋ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਸਿਾ ਿਇਆਲ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ
ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀੜੀ ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤ੍ਿੱ ਕ, ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਜੰ ਤ੍ਾਂ ਿੀ ਪ੍ਰਦਤ੍ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਉਨੑਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਣੀ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ
ਸਿੱ ਚੀ ਦਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਅਪ੍ਣੇ ਦਨਮਾਣੇ ਦਨਤ੍ਾਣੇ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਭੋਜਨ ਭੇਦਜਆ ਹੈ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਦਤ੍;
ਗੁਰਦਸਖ ਮੁਦਖ ਪ੍ਾਇ॥੧॥” ਅਿੱ ਗੋਂ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੀ ਗੁਿੱ ਸਾ ਚੜ ੑਦਗਆ, ਦਕ ਮੇਰੀ ਕਮਾਂਡ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਿੇ ਹਨ। ਤ੍ਾਂ
ਸੰ ਤ੍ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਮਿੱ ਘਰ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਆਦਖਆ ਦਕ “ਹੇ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਦਹਬ੍! ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਅਪ੍ਣੇ ਭਗਤ੍ਾਂ
ਗੁਰਸੇ ਕਾਂ ਿੀ ਹਰ ੇਲੇ ਰਿੱ ਦਖਆ ਕਰਿੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਦਸਿੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪ੍ੀਣ ਿੀ ਕੋਈ ਦਚੰ ਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਿੀ। ਯਥਾ:ਨਾ ਕਦਰ ਦਚੰ ਤ੍; ਦਚੰ ਤ੍ਾ ਹੈ ਕਰਤ੍ੇ॥ ਹਦਰ ਿੇ ੈ; ਜਦਲ ਥਦਲ ਜੰ ਤ੍ਾ ਸਭਤ੍ੈ॥ ਅਦਚੰ ਤ੍ ਿਾਨੁ ਿੇਇ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ; ਦ ਦਚ ਪ੍ਾਥਰ
ਕੀਟ ਪ੍ਖਾਣੀ ਹੇ॥੬॥) ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ, ਦਚਤ੍ ਦਹ ਉਿਮੁ; ਜਾ ਆਹਦਰ. ਹਦਰ ਜੀਉ ਪ੍ਦਰਆ॥ ਸੈਲ ਪ੍ਥਰ ਮਦਹ. ਜੰ ਤ੍
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ਉਪ੍ਾਏ; ਤ੍ਾ ਕਾ ਦਰਜਕੁ, ਆਗੈ ਕਦਰ ਧਦਰਆ॥੧॥” ਅਦਤ੍ਅੰ ਤ੍ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ, ਸੰ ਤ੍ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਮਿੱ ਘਰ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਪ੍ੂਰਨ
ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਦਖਆ “ਤ੍ੂੰ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ੰ ਡ ਿਾ ਗੁਿੱ ਸਾ ਕਰਿਾ ਹੈਂ, ਪ੍ਰ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ
ਸਿੱ ਚੀ ਦਕਰਪ੍ਾ ਿੁਆਰਾ, ਸ਼ਾਮ ਤ੍ਿੱ ਕ ੈਸ਼ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਿਾ ਪ੍ੂਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਆ ੇਗਾ।” ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਆਦਖਆ “ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ
ਸਕਿਾ। ਮੈਨੰ ੂ ਿੱ ਡੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਿਿੱ ਦਸਆ ਦਕ ਕੋਈ ਭੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ।” ਪ੍ੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼
ਸੰ ਤ੍ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਮਿੱ ਘਰ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਦਸੰ ਘਾਂ ਪ੍ਾਸ ਜਾ ਕੇ ਾਦਹਗੁਰੂ ਦਸਮਰਨ, ਕੀਰਤ੍ਨ ’ਚ ਲੀਨ ਹੋਇ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਤ੍ੋਂ, ਦਜ ੇਂ ਸੰ ਤ੍
ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਮਿੱ ਘਰ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਆਦਖਆਂ ਸੀ, ਦਤ੍ ੇਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨਾਂ ਿਾ ਭਦਰਆ ਜਹਾਜ਼ ਆਇਆ। ਯਥਾ:- ਮਾਨੀ; ਤ੍ੂੰ ਰਾਮ
ਕੈ ਿਦਰ ਮਾਨੀ॥) ਦਗਦਰ ਬ੍ਸੁਧਾ ਜਲ ਪ੍ ਨ ਜਾਇਗੋ; ਇਦਕ ਸਾਧ ਬ੍ਚਨ ਅਟਲਾਧਾ॥੧॥ ਸਾਰੇ ਹੀ ਿੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇ,
ਦਕ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹਾਂ ਿੇ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਦਪ੍ਆਰੇ ਸਿੱ ਦਚਆਰੇ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖਾਂ ਿਾ ਦਕਤ੍ਨਾ ਦਿਰੜ
ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਅਤ੍ੇ ਅੰ ਤ੍ਰਜਾਮੀ ਸਮਰਿੱ ਥ ਸੁਆਮੀ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦਕ ੇਂ ਅਪ੍ਣੇ ਦਪ੍ਆਰੇ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖਾਂ ਿੀ ਲਾਜ ਰਿੱ ਖਿੇ
ਹਨ।
ਇਿੱ ਕ ਾਰ ਦਸਿੱ ਖ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਦਹਰ ਅੰ ਿਰ ਹਿੱ ਲਾ ਮਾਰਣ ਗਏ। ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਿੇਦਖਆ ਦਕ ਘਰ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਸਨ, ਨਾ ਕੋਈ
ਪ੍ਰਜਾ ਨਾ ਕੋਈ ੈਰੀ। ਤ੍ਾਂ ਕੁਿੱ ਝਕੁ ਦਸਿੱ ਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਘਰ ਤ੍ੋਂ ਸੇਬ੍ਾਂ ਿੀ ਪ੍ੰ ਡ ਚਿੱ ਕ ਦਲਆਂਿੀ। ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਮਿੱ ਘਰ ਦਸੰ ਘ ਜੀ
ਨੇ ਪ੍ੰ ਡ ਿੇਖੀ ਤ੍ੇ ਪ੍ੁਿੱ ਦਛਆ “ਇਹ ਸੇਬ੍ਾਂ ਿੀ ਪ੍ੰ ਡ ਦਕਿੱ ਥੋਂ ਆਈ ਹੈ?” ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਿੱ ਦਸਆ “ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਦਹਰ ਹਿੱ ਲਾ ਮਾਰਣ
ਗਏ ਸਨ। ਘਰ ਖਾਲੀ ਸਨ ਤ੍ਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਬ੍ਾਂ ਿੀ ਪ੍ੰ ਡ ਚੁਿੱ ਕ ਦਲਆਂਿੀ।” ਸੰ ਤ੍ ਜੀ ਗੰ ਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ੋਲੇ “ਭਾਈ! ਅਸਾਂ ਦਕਸੇ ਿੀ
ਹਿੱ ਕ ਿੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਯਥਾ:- ਹਕੁ ਪ੍ਰਾਇਆ. ਨਾਨਕਾ; ਉਸੁ ਸੂਅਰ. ਉਸੁ ਗਾਇ॥ ਗੁਰੁ ਪ੍ੀਰੁ ਹਾਮਾ ਤ੍ਾ ਭਰੇ;
ਜਾ. ਮੁਰਿਾਰੁ ਨ ਖਾਇ॥ ਦਜਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਂ, ਉਥੇ ਹੀ ਾਪ੍ਸ ਰਿੱ ਖ ਆਉ।”

101. ਸਾਖੀ ਗੁਰਮੁਦਖ ਪ੍ੀਂਘਾ ਜੀ ਿਾ ਉਧਾਰ:- ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ੇਲੇ ਿੇ ਿੀ ਾਨ ਸਜੇ ਸਨ ਦਜਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ
ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਅੰ ਗਿਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਪ੍ਾ ਨ ਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਕੰ ਨਾਂ ’ਚ ਅ ਾਜ਼ ਪ੍ਈ “ਮੈਂ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਨਾਮ ਿਾ ਾਸਤ੍ਾ ਪ੍ਾਉਂਿੀ ਹਾਂ।” ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਲੂੰ ਕੰ ਡੇ ਖੜਹੇ ਹੋ ਗਏ
ਅਤ੍ੇ ਉੱਠ ਕੇ ਿੇਖਣ ਲਿੱਗੇ ਦਕ ਦਕਸ ਪ੍ਾਸੋਂ ਰੋਣ ਿੀ ਅ ਾਜ਼ ਆਈ? ਭਾਲਦਿਆਂ ਭਾਲਦਿਆਂ, ਿੂਰ ਿੇਖਣ ’ਚ ਆਇਆ ਦਕ
ਪ੍ੀਂਘਾ ਨਾਮ ਿੇ ਿੁਸ਼ਟ ਿੇ ਹਿੱ ਥ ’ਚ ਛੁਰੀ ਫੜੀ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਿੇ ਪ੍ੈਰ ਹੇਠਾਂ ਇਿੱ ਕ ਸਾਊ ਗੁਰਮੁਦਖ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਸੀ। ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਜੀ ਨੂੰ
ਮਾਰਨ ਲਈ ਦਤ੍ਆਰ ਹੋਇਆ, ਤ੍ੇ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਜੀ ਕਦਹੰ ਿੇ “ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਾਸਤ੍ਾ, ਮੈਨੰ ੂ ਛਿੱ ਡ ਿੇ।”
ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਅੰ ਗਿਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਭਿੱ ਜ ਕੇ ਆਏ ਤ੍ੇ ਗਿੱ ਜ ਕੇ ਬ੍ੋਲੇ “ਖ਼ੂਨ ਕਰਨ ਲਈ ਛੁਰੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਤ੍ੂੰ ਇਸ ਦਨਰਿੋਸ਼
ਗੁਰਮੁਦਖ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਂਗਾ।” ਇਹ ਬ੍ਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕਾਂਬ੍ਾ ਖਾ ਕੇ ਬ੍ੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਦਗਆ। ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਜੀ ਨੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਚਰਨਕਮਲਾਂ ’ਤ੍ੇ ਅਪ੍ਣਾ ਸੀਸ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਕਦਹੰ ਿੀ “ਹੇ ਬ੍ੰ ਿੀ ਛੋੜ ਿਇਆਲ ਿਾਤ੍ੇ
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ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ! ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ ਸਿੱ ਚੇ ਸੁੰ ਿਰ ਿਰਸਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਾਸਨਿਾਸੀ ਦਪ੍ੰ ਡ ਤ੍ੋਂ ਤ੍ੁਰੀ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ
ਗਦਹਣੇ ਲਹਾ ਕੇ, ਮੈਨੰ ੂ ਮਾਰਨ ਲਿੱਦਗਆ, ਤ੍ਾਂ ਮੈਂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਾਸਤ੍ਾ ਪ੍ਾਇਆ, ਆਪ੍ ਜੀ ਨੇ ਿਾਸਨਿਾਸੀ ਿੀ
ਰਿੱ ਦਖਆ ਕੀਤ੍ੀ, ਆਪ੍ ਜੀ ਿਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਜੁਿੱ ਗੋ ਜੁਿੱ ਗ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰ ਨ ਾਿ ਜੀ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਬ੍ਦਲਹਾਰ ਜਾਂਿੀ
ਹਾਂ ਜੀ।”
ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਕਦਹੰ ਿੇ “ਧੰ ਨ ਧੰ ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਦਸਿੱ ਖੀ, ਧੰ ਨ ਧੰ ਨ ਧੰ ਨ ਗੁਰਿੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ
ਨਾਨਕਿੇ

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ! ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਆਪ੍ ਜੀ ਿੀ ਪ੍ੈਜ ਆਪ੍ ਰਿੱ ਖ ਲਈ, ਦਨਹਾਲ ਦਨਹਾਲ

ਦਨਹਾਲ” ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭ ਸਾਗਰ ਤ੍ੋਂ ਤ੍ਾਰ ਦਿਤ੍ਾ।
ਗੁਰਮੁਦਖ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਜੀ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਚਰਨਕਮਲ ਧੋ ਦਿਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਪ੍ਰੇ ਮ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ “ਹੇ
ਕਰੁਣਾਲਯ ਹੈਂ॥ ਗਰੀਬ੍ ਦਨ ਾਜ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ! ਭਾ ੇਂ ਇਹ ਅਦਤ੍ਆਚਾਰ ਕਰਨ ਲਿੱਗਾ ਸੀ ਪ੍ਰ ਆਪ੍ ਜੀ ਗਰੀਬ੍
ਦਨ ਾਜ ਪ੍ਦਤ੍ਤ੍ ਪ੍ਾ ਨ ਹੋਂ ਜੀ, ਅਪ੍ਣਾ ਧਰਮ ਸੰ ਭਾਲੋ ਤ੍ੇ ਇਸ ’ਤ੍ੇ ਦਮਹਰ ਿੀ ਦਨਗਹਾ ਪ੍ਾ ਕੇ ਅਪ੍ਣਾ ਸਿੱ ਚਾ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖ ਬ੍ਣਾ
ਲ ੋ ਜੀ” ਧੰ ਨ ਦਸਿੱ ਖੀ ਕਦਹ ਕੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਪ੍ੀਂਘਾ ਿਾ ਪ੍ੈਰ ਹਲਾ ਕੇ ਉਠਾਲ ਦਿਤ੍ਾ, ਸਿੱ ਚੀ ਸਾਧਸੰ ਗਤ੍
ਜੀ ਿੇ ਿੀ ਾਨ ’ਚ ਦਲਆ ਕੇ ਉਸ ’ਤ੍ੇ ਦਮਹਰ ਿੀ ਐਸੀ ਦਨਗਹਾ ਪ੍ਾਈ ਦਕ ਿੁਰਮਦਤ੍ ਨਾਸ
ਕਰਕੇ ਉੱਜਲ ਗੁਰਮਦਤ੍ ਬ੍ੁਿੱ ਧੀ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਦਿਤ੍ੀ।

102. ਸ਼ਹੀਿ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਮਹਾਨ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖ
ਪ੍ੰ ਥ ਰਤ੍ਨ, ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਾਲੇ , ਦਤ੍ਆਗੀ ੈਰਾਗੀ ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ ਕੈ ਗਰੀਬ੍ੀ
ਸਮਾਹਾ॥ ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ ਉਮਾਹਾ॥) ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ; ਆਦਪ੍
ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ੂਰਨ ਗਰੀਬ੍ੀ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ ਿੇ ਉਮਾਹ

ਾਲੇ ਸਨ। ਪ੍ੂਰਨ

ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ ਸ਼ਹੀਿ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਸੰ ਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ’ਚ ਜਨਮ ਦਲਆ।
ਛੇ ਭਰਾ ਸਨ ਤ੍ੇ ਪ੍ਰ ਾਰ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਗਰੀਬ੍ ਸੀ। ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਕੋਦਟ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰੁ
ਸੁਆਮੀ; ਸਰਬ੍ ਜੀਆ ਕਾ ਿਾਤ੍ਾ ਰੇ॥ ਧੰ ਨ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਦਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ੇ ਲਾਇਓ;
ਅਪ੍ਨਾ ਦਪ੍ਆਰੁ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਸੰ ਘ ਸ਼ਹੀਿ ਜੀ ਿੇ ਦਰਿੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ’ਚ ਅਪ੍ਣਾ ਦਪ੍ਆਰ ਲਾ ਦਿਤ੍ਾ।
ਦਹੰ ਿੂ ਪ੍ਰ ਾਰ ’ਚੋਂ ਹੋਣ ਿੇ ਬ੍ਾ ਜੂਿ, ਸ਼ਹੀਿ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤ੍ੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਿੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕੀਤ੍ੀ। ਇਸ ਨੂੰ
ਿੇਖ ਕੇ ਉਨੑਾਂ ਿੇ ਭਰਾ ਾਂ ਨੇ ਘੋਰ ਪ੍ਾਪ੍ ਕਰਣ ਲਈ ਸੋਦਚਆ, ਦਕ ਜਿੋਂ ਰਾਤ੍ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਦਬ੍ਰਾਜਣਗੇ,
ਤ੍ਿੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿੇ ਕੇਸ ਕਤ੍ਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨੑਾਂ ਿੀ ਗੁਰਮੁਦਖ ਭਰਜਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਾਪ੍ ਿਾ ਪ੍ਤ੍ਾ ਲਿੱਗਣ ਤ੍ੋਂ ਅਪ੍ਣੇ ਸੋਨੇ
ਿੇ ਗਦਹਣੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਸੰ ਘ ਸ਼ਹੀਿ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਤ੍ੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਸੰ ਘ ਸ਼ਹੀਿ ਜੀ ਦਪ੍ੰ ਡ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਕਲਕਿੱ ਤ੍ੇ ਚਲੇ ਗਏ,
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ਦਜਥੇ ਸਰੀ ਿਮਿਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜੀ ਿੇ ਬ੍ਾਰ ੇਂ ਮੁਖੀ, ਪ੍ੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ ਪ੍ੂਰਨ ਸੰ ਤ੍ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਗੁਰਬ੍ਚਨ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍
ਜੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਿੇ ਿਰਸਨ, ਗੁਰਿੁਆਰਾ ਜਗਤ੍ ਸੁਧਾਰ ਕਾਲੀ ਘਾਟ ਦ ਖੇ ਹੋਏ।
ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਿ ਹਰ

ੇਲੇ ਦਨਮਰਤ੍ਾ ਗਰੀਬ੍ੀ ’ਚ ਮਸਤ੍ ਰਦਹੰ ਿੇ, ਗੁਰਦਸਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਹੁਤ੍ਾ ਦਪ੍ਆਰ

ਕਰਿੇ, ਸਾਦਰਆਂ ਿੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬ੍ਣ ਕੇ ਰਦਹੰ ਿੇ ਸਨ। ਇਿੱ ਕ ਾਰ ਿਾਸਨਿਾਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕਛੈਦਹਰਾ ਬ੍ਿਲੀ ਕਰਿਾ
ਸੀ, ਤ੍ਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਸੰ ਘ ਸ਼ਹੀਿ ਜੀ ਿਾਸਨਿਾਸ ਿੇ ਪ੍ੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬ੍ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਭਿੱ ਜ ਗਏ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੰ ਤ੍ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼
ਜਿੱ ਥੇ ਸਮੇਤ੍ ਸਰਿਾਰ ਜ ਾਹਰ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਿੇ ਚਿੱ ਕ ਪ੍ੰ ਜ ਜ਼ੈਡ ’ਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤ੍ਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਸੰ ਚਾਰ ਕਰ ਕਰ ਾ
ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਸੰ ਘ ਸ਼ਹੀਿ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾ ੇਂ ਤ੍ਾਪ੍ ਚਦੜਆ
ੑ ਸੀ, ਹਿੱ ਥ ’ਚ ਪ੍ੀਪ੍ਾ ਲੈ ਕੇ, ਬ੍ਾਹਰੋਂ ਨਲ਼ਕੇ ਤ੍ੋਂ ਪ੍ਾਣੀ ਦਲਆਉਂਣ
ਲਈ ਖੜੇ ੑ ਸਨ। ਿਾਸਨਿਾਸ ਸੰ ਤ੍ਾਂ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਾਸ ਖੜਾ ੑ ਿਰਸਨ ਕਰ ਦਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰ ਤ੍ਾਂ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ਾਂ ਜੀ ਨੇ
ਡਾਕਟਰ ਅਰਜਨ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਕਹਾ “ਡਾਕਟਰ ਜੀ! ਉਹ ਦਸੰ ਘ ਗੁਰਮੁਦਖ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਿ ਾਈ ਿੇ ਕੇ ਤ੍ੰ ਿਰੁਸਤ੍ ਕਰੋ
ਜੀ।” ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਪ੍ਆਦਰਆਂ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਦਲਹਾਰ ਕੁਰਬ੍ਾਨ ਜਾਈਏ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ! ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬ੍ੁਖ਼ਾਰ ਹੋਣ ਤ੍ੋਂ ਭੀ ਪ੍ਾਣੀ ਢੋਅ
ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤ੍ਸੰ ਗਤ੍ ’ਚ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਸੰ ਘ ਸ਼ਹੀਿ ਜੀ ਨੇ, ਸਤ੍ਸੰ ਗਤ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਛਾਿਾ

ਰਤ੍ਾਉਣਾ, ਸਤ੍ਸੰ ਗਤ੍ ਜੀ ਿੇ

ਪ੍ਰਛਾਿਾ ਛਕਣ ਤ੍ੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਿਾਸਨਿਾਸ ਪ੍ਰਛਾਿਾ ਛਕਣ ਦਗਆ। ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਸੰ ਘ ਸ਼ਹੀਿ ਜੀ ਰਤ੍ਾ ੇ ਸਨ, ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੇ
ਦਕਹਾ “ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਿ ਨਾ ਿੇ ੋ ਜੀ।” ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਸੰ ਘ ਸ਼ਹੀਿ ਜੀ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਿ ਿਾ ਿੱ ਡਾ ਗੋਲਾ ਿੱ ਟ
ਕੇ ਿਾਸਨਿਾਸ ਿੇ ਥਾਲ ’ਚ ਰਿੱ ਖ ਦਿਤ੍ਾ। ਆਪ੍ ਪ੍ਰਸ਼ਾਿ ਨਹੀਂ ਦਲਆ, ਿੋ ਗਿੱ ਦਫਆਂ ’ਤ੍ੇ ਸਬ੍ਜ਼ੀ ਪ੍ਾ ਕੇ ਛਕਣ ਲਿੱਗ ਗਏ।
ਨਮਸਕਾਰ!
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਇਿੱ ਕ ਾਰ ਦਪ੍ੰ ਡ ਬ੍ਾਹਮਣ ਮਾਜਰੇ ਤ੍ੋਂ ਜਿੱ ਥੇ ਿੇ ਦਸੰ ਘ ਸਰੀ ਗੁਰਿੁਆਰਾ ਸਰੀ ਭਿੱ ਠਾ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦ ਖੇ ਿਰਸ਼ਨ
ਕਰਨ ਆਏ। ਿਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤ੍ੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਸੰ ਘ ਸ਼ਹੀਿ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ “ਹੇ ਦਪ੍ਆਰੇ
ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਸੰ ਘ ਜੀ! ਿਾਸਨਿਾਸ ਪ੍ਾਸ ਦਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਆਪ੍ਾਂ ਬ੍ਿੱ ਸ ’ਤ੍ੇ ਚੜ ਕੇ
ੑ ਛੇਤ੍ੀ ਚਿੱ ਲੀਏ, ਸੰ ਤ੍ਾਂ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਅੰ ਦਮਰਤ੍
ਕਥਾ ਸੁਣੀਏੇ ਜੀ।” ਅਗੋਂ ਉੱਤ੍ਰ ਦਿਤ੍ਾ “ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੂੰ ਦਕਰਾਏ ਿੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰ ਗਤ੍ ਤ੍ੁਰ ਕੇ ਜਾ ੇਗੀ, ਿਾਸਨਿਾਸ
ਦਕਉਂ ਬ੍ਿੱ ਸ ’ਤ੍ੇ ਜਾ ੇ? ਿਾਸਨਿਾਸ ਭੀ ਤ੍ੁਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾ ੇਗਾ।” ਸਾਰੀ ਸਤ੍ਸੰ ਗਤ੍ ਜੀ ਨਾਲ ਤ੍ੁਰ ਕੇ ਦਪ੍ੰ ਡ ਬ੍ਾਹਮਣ ਮਾਜਰੇ
ਾਪ੍ਸ ਆਏ ਜੀ।
ਇਿੱ ਕ ਾਰੀ ਿਾਸਨਿਾਸ ਸਰੀ ਗੰ ਗਾ ਨਿੱਗਰ ਸਰੀ ਪ੍ੋਥੀ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਤ੍ੋਂ ਪ੍ਾਠ ਕਰ ਦਰਹਾ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਿ
ਿਾਸਨਿਾਸ ਿੇ ਪ੍ਾਸ ਆਏ ਤ੍ੇ ਦਕਹਾ “ਸੰ ਤ੍ਾਂ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਾਸ ਤ੍ੇਰੀ ਕੋਈ ਦਨੰਿਾ ਕਰ ਦਰਹਾ ਹੈ। ਤ੍ੂੰ ਸ ੇਰੇ ਸੰ ਤ੍ਾਂ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ਾਂ
ਿੀ ਕਥਾ ਰੀਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਟੇਪ੍ ਰੀਕਾਰਡਰ ਨਾ ਲਾਈ,ਂ ਸੰ ਤ੍ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ ਤ੍ੈਨੰ ੂ ਗਾਲ਼ਾਂ ਕਿੱ ਢਣ ਗਏ।” ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੇ
ਦਕਹਾ “ਮੈਂ ਤ੍ਾਂ ਸਿੱ ਚ ਨੂੰ ਮੰ ਨਿਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੰ ੂ ਦਕਸੇ ਬ੍ੰ ਿੇ ਿੀ ਪ੍ਰ ਾਹ ਨਹੀਂ।” ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੂੰ ਦਕਹਾ “ਤ੍ੇਰੇ ’ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ,
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ਤ੍ੈਨੰ ੂ ਪ੍ਤ੍ਾ ਭੀ ਨਹੀਂ ਤ੍ੇਰੀ ਦਨੰਿਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।” ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੇ ਦਕਹਾ “ਹੇ ਦਪ੍ਆਰੇ ਜੀ! ਅਿੱ ਗੇ ਦਕਹੜਾ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗਾਲ਼ਾਂ
ਨਹੀਂ ਕਿੱ ਢੀਆਂ। ਿਾਸਨਿਾਸ ਟੇਪ੍ ਰੀਕਾਰਡ ਲਾ ੇਗਾ।” ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਥਾ ਰੀਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਟੇਪ੍ ਰੀਕਾਰਡਰ
ਲਾਇਆ, ਤ੍ਾਂ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁਿੱ ਝ ਨਹੀਂ ਦਕਹਾ, ਬ੍ੇਪ੍ਰ ਾਹ ਸਨ। ਯਥਾ:- ਬ੍ੇਪ੍ਰ ਾਹ ਸਿਾ ਰੰ ਦਗ ਹਦਰ ਕੈ; ਜਾ ਕੋ ਪ੍ਾਖੁ
ਸੁਆਮੀ॥ਰਹਾਉ॥
ਸਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦ ਖੇ ਇਿੱ ਕ ਚੌਿਾਂ ਦਰਆਂ
ੑ ਿਾ ਬ੍ਿੱ ਚਾ ਬ੍ਜ਼ੁਰਗ ਲਾਂਗਰੀ ਉਜਾਗਰ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤ੍ੰ ਗ ਕਰਿਾ ਸੀ।
ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਿ ਨੇ ਉਸ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਘੂਦਰਆ। ਗੁਰਮੁਦਖ ਰਾਗੀ ਬ੍ਦਚਿੱ ਤ੍ਰ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਗ਼ਲਤ੍ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਿੀ ਹਮਾਇਤ੍
ਕਰਨ ਲਿੱਦਗਆ ਤ੍ਾਂ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਿ ਨੇ ਰਾਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਕੰ ਧ ਨਾਲ ਮਾਦਰਆ। ਦਫਰ ਰਾਗੀ
ਜੀ ਿੇ ਆਸਨ ’ਤ੍ੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰ ਗਣ ਗਏ ਅਤ੍ੇ ਕਦਹੰ ਿੇ “ਰਾਗੀ ਜੀ ਮੈਨੰ ੂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੋ” ਰਾਗ ਜੀ ਨੇ ਗੁਿੱ ਸੇ ਨਾਲ ਦਕਹਾ “ਇਿੱ ਥੋਂ
ਚਿੱ ਦਲਆ ਜਾ।” ਇਉਂ ਜੇ ਦਕਸੇ ਨੂੰ ਘੂਰਿੇ ਤ੍ਾਂ ਉਸ ਿੇ ਆਸਣ ’ਤ੍ੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰ ਗਿੇ।
ਆਪ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰ ਤ੍ਾਂ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ਾਂ ਜੀ ਨੇ ਗਰਮ ਭੂਰੀ ਦਿਤ੍ੀ, ਆਪ੍ ਜੀ ਨੇ ਸੰ ਤ੍ਾਂ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ਾਂ ਜੀ ਿੀ ਗੁਰਮੁਦਖ ਘਰ ਾਲੀ,
ਸਾਡੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਿੇ ਦਿਤ੍ੀ। ਜਿੱ ਥੇ ਨੂੰ ਜਿ ਨ ੇਂ ਬ੍ਸਤ੍ਰ ਦਮਲਿੇ ਸਨ, ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਸੰ ਘ ਸ਼ਹੀਿ ਜੀ ਅਪ੍ਣੇ ਨ ੇਂ ਬ੍ਸਤ੍ਰ
ਸੰ ਭਾਲ ਕੇ ਰਿੱ ਖ ਲੈਂ ਿੇ। ਨਾਮ ਅਦਭਆਸੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਣੇ ਨ ੇਂ ਬ੍ਸਤ੍ਰ ਿੇ ਦਿੰ ਿੇ, ਆਪ੍ ਖਿੱ ਿਰ ਿੀ ਝਿੱ ਗੀ ਪ੍ਦਹਨਿੇ ਜੀ।
ਆਪ੍ ਜੀ ਲਾਲਚ ਿੇ ਦਤ੍ਆਗੀ, ਪ੍ੂਰਨ ੈਰਾਗੀ ਸਨ। ਯਥਾ:- ਲਾਲੈ ਲਾਲਚੁ ਦਤ੍ਆਦਗਆ; ਪ੍ਾਇਆ ਹਦਰ ਨਾਉ॥
ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ “ਆਪ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰ ਤ੍ਾਂ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ਾਂ ਿੇ ਸਿੱ ਚਖੰ ਡ ਜਾਣ
ਤ੍ੋਂ ਮਹਾਂ ੈਰਾਗ ਹੋ ੇਗਾ ਜੀ। ਦਜਿੱ ਥੇ ਆਪ੍ ਜੀ ਭੁਿੱ ਖੇ ਰਦਹ ਕੇ ਬ੍ੰ ਿਗੀ ਕਰੋਂਗੇ, ਿਾਸਨਿਾਸ ਆਪ੍ ਜੀ ਿੀ ਸੇ ਾ ਕਰੇਗਾ।”
ਗਰੀਬ੍ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਜਿੱ ਥੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਅਤ੍ੇ ਹਰੇਕ ਦਸੰ ਘ ਨੂੰ ਿੋ ਿੋ ਰੁਪ੍ੈ ਦਿਤ੍ੇ। ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਿ ਨੇ
ਿਾਸਨਿਾਸ ਿੇ ਜੇਬ੍ ’ਚ ਪ੍ਾ ਦਿਤ੍ੇ, ਅਤ੍ੇ ਦਕਹਾ “ਤ੍ੈਨੰ ੂ ਸਪ੍ੀਕਰ ਨੂੰ ਟੰ ਕਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ੜ ਪ੍ ੇਗੀ।” ਆਪ੍ ਜੀ ਦਨੰਿਾ ਲੋ ਭ
ਲਾਲਚ ਦਤ੍ਆਗ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਸ ਣਾ ਖਾ ਣਾ ਥੋੜਾ ਬ੍ੋਲਨੁ ਗੁਰਮਦਤ੍ ਪ੍ਾਏ।) ਓਨੑੀ ਿੁਨੀਆ ਤ੍ੋੜੇ ਬ੍ੰ ਧਨਾ; ਅੰ ਨੁ ਪ੍ਾਣੀ ਥੋੜਾ
ਖਾਇਆ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖ ਅਰਾਮ ਘਿੱ ਟ ਕਰਿੇ, ਘਿੱ ਟ ਸੌਂਿੇ, ਘਿੱ ਟ ਬ੍ੋਲਿੇ, ਘਿੱ ਟ ਖਾਂਿੇ, ਹਰ ੇਲੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸੇ ਾ ਦਸਮਰਨ
ਕਰਿੇ ਸਨ। ਆਪ੍ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱ ਥੇ ਅਤ੍ੇ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ਾਂ ਿਾ ਮਨ ਦਜਿੱ ਤ੍ ਦਲਆ ਜੀ।

ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪ੍ ਜੀ ਿੀ

ਦਡਆਈ ਕਰਿਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੜ ਪ੍ੈਂਿੇ ਸਨ, ਅਪ੍ਣੀ ਦਡਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਿੇ ਸਨ। ਆਪ੍ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ੍ ਸੰ ਤ੍ਾਂ
ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਿੱ ਖਾ ਕਰਿੇ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਠੀਚਾਪ੍ੀ ਕਰਿੇ। ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੂੰ ਦਕਹਾ “ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਿੇ
ਗੁਿੱ ਟਾਂ ’ਚ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਜ਼ੋਰ ਹੈ।” ਜਿੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਿਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰ ਿਾ, ਦਫਰ ਪ੍ਾਣੀ ਦਲਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਿੇ ਜੀ।
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਹੀ ਅਮੋਲਕ ਬ੍ਚਨ ਹਨ:- ਆਪ੍ ਜੀ ਸੰ ਤ੍ਾਂ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਿੱ ਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ
ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਕਹਾ “ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਸੰ ਘਾ! ਤ੍ੈਨੰ ੂ ਮੁੜਕਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਤ੍ੂੰ ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਿੱ ਖਾ ਕਰ ਦਰਹਾ ਹੈਂ। ਤ੍ੈਨੰ ੂ ਨੌਕਰੀ ਦਿ ਾ
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ਿੇ ਾਂ? ਮੰ ਗ ਜੋ ਕੁਿੱ ਝ ਮੰ ਗਣਾ ਹੈ।” ਹਉਮੈ ਿੇ ਦਤ੍ਆਗੀ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ, ਆਪ੍ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਿੱ ਡੀ ਮੰ ਗ ਮੰ ਗੀ “ਜਿੋਂ ਆਪ੍ ਜੀ
ਸੰ ਸਾਰ ’ਤ੍ੇ ਆ ੋਂ, ਤ੍ਾਂ ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦਲਆਇਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਿੋਂ ਜਾ ੋਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਜੀ।” ਇਸ ਗਿੱ ਲ
ਿਾ ਦਕਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੋਂ ਸੰ ਤ੍ਾਂ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ਾਂ ਿੀ ਮਿੱ ਚਿੀ ਦਚਖਾ ’ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤ੍ਾਂ ਪ੍ਤ੍ਾ ਲਿੱਦਗਆ।
ਜਿੋਂ ਦਪ੍ੰ ਡ ਮਦਹਤ੍ੇ ਸੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚਖੰ ਡ ਗਏ, ਤ੍ਾਂ ਜੋੜਾ ਭਗਤ੍ ਭਾਈ ਅ ਤ੍ਾਰ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਸੰ ਘ ਸ਼ਹੀਿ ਜੀ ਨੂੰ
ਬ੍ੰ ਬ੍ੀ ’ਤ੍ੇ ਜਾ ਕੇ ਿਿੱ ਦਸਆ “ਸੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚਖੰ ਡ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।” ਤ੍ਾਂ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਸੰ ਘ ਸ਼ਹੀਿ ਜੀ ਨੇ ਹੌਕਾ ਦਲਆ “ਆਪ੍ਾਂ ਕੀ
ਕਰੀਏ?” ਬ੍ੰ ਬ੍ੀ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਾਹਰੋਂ ਆਏ, ਤ੍ੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਿ ਸੰ ਤ੍ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਿੱ ਖਾ ਕਰਨ ਲਿੱਗ ਗਏ। ਦਜ ੇਂ ਦਜਉਂਿੇ ਦ ਅਿੱ ਕਤ੍ੀ
ਨੂੰ ਪ੍ਿੱ ਖਾ ਕਰੀਿਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਸੀ, ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੇ ਸੰ ਤ੍ ਕਰਤ੍ਾਰ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਿੇ ਭਤ੍ੀਜੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਕਹਾ
“ਲਿੱਸੀ ਦਤ੍ਆਰ ਕਰੋ ਜੀ।” ਲਿੱਸੀ ਦਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ੀ ਤ੍ੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਕਹਾ “ਲਿੱਸੀ ਛਕ ਲ ੋ ਜੀ” ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਸੰ ਘ ਜੀ
ਨੇ ਦਕਹਾ “ਕੰ ਘਾ ਕਰ ਲ ਾਂ ਜੀ” ਕੰ ਘਾ ਕਰਨ ਲਿੱਗ ਗਏ। ਇਿੱ ਕ ਦਸੰ ਘ ਲਿੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲ਼ ਖੜਾ ੑ ਦਰਹਾ। ਕੰ ਘਾ ਕਰਨ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਾਿ
ਲਿੱਸੀ ਛਕੀ।
ਸੰ ਤ੍ਾਂ ਿੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੰ ਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਸਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲਆਏ। ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਿ ਤ੍ੇ ਹੋਰ
ਦਸੰ ਘ, ਸੰ ਤ੍ਾਂ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ਾਂ ਿੇ ਿੁਆਲੇ ਸਨ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਿੇ ਬ੍ੰ ਿੇ ਨੇ ਤ੍ਾੜ ਕੇ ਦਕਹਾ, “ਤ੍ੁਸੀਂ ਸੰ ਤ੍ਾਂ ਿੇ ਸਰੀਰ ਿੇ ਿੁਆਲੇ
ਦਕਉਂ ਹੋਂ? ਸੰ ਗਤ੍ਾਂ ਨੇ ਸੰ ਤ੍ ਜੀ ਿੇ ਿਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ।” ਬ੍ਾਕੀ ਦਸੰ ਘ ਪ੍ਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਲੰਘਾ ’ਤ੍ੇ ਬ੍ਰਫ ਰਿੱ ਖੀ ਸੀ, ਤ੍ੇ ਪ੍ਾਣੀ
ਚੋਅ ਦਰਹਾ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਿ ਪ੍ਲੰਘੇ ਹੇਠਾਂ ਬ੍ੜ ਗਏ। ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੇ ਿੇਦਖਆ “ਇਹ ਪ੍ਰ ਾਨਾ ਹੈ। ਘੂਰਨ
ਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਤ੍ਾ ਨਹੀਂ।”
ਸੰ ਤ੍ਾਂ ਮਹਾਪ੍ੁਰਸ਼ਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਭੰ ਡਰੀਂ ਦਲਆਉਣ ਲਈ ਜਿੋਂ ਸਰਹਾਲੀ ਪ੍ਹੁੰ ਚੇ, ਸਰਹਾਲੀ ਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ ਸੰ ਤ੍ ਬ੍ਾਬ੍ਾ
ਤ੍ਾਰਾ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿੱਸੀ ਛਕਾਈ। ਿਾਸਨਿਾਸ, ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਿੇ ਨਾਲ ਟਰਿੱ ਕ ਿੇ ਹੁਿੱ ਡ ’ਤ੍ੇ ਬ੍ੈਠਾ ਸੀ। ਿਾਸਾਨਿਾਸ
ਨੇ ਜਿੱ ਗ ਫਦੜਆ। ਦਸੰ ਘਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾਸ

ਰਤ੍ਾ ਦਿਤ੍ੇ। ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲਾਸ ਫੜਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਿਾਸਨਿਾਸ ਤ੍ੋਂ

ਲਿੱਸੀ ਿਾ ਜਿੱ ਗ ਫੜ ਦਲਆ, ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੂੰ ਗਲਾਸ ਫੜਾ ਦਿਤ੍ਾ। ਦਕਹਾ “ਪ੍ਦਹਲਾ ਤ੍ੂੰ ਲਿੱਸੀ ਪ੍ੀ, ਦਫਰ ਿਾਸਨਿਾਸ ਛਕੇਗਾ।”
ਟਰਿੱ ਕ ’ਤ੍ੇ ਪ੍ੋਥੀਆਂ ਿੇ ਟਰੰ ਕ ਸਨ। ਦਭੰ ਡਰੀਂ ਪ੍ਹੁੰ ਚੇ, ਤ੍ੇ ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਕਹਾ “ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਸੰ ਘ
ਜੀ! ਤ੍ੈਨੰ ੂ ਦਜ਼ਆਿਾ ਸਿੱ ਟ ਿੱ ਜੀ ਹੈ। ਤ੍ੂੰ ਟਰੰ ਕ ਨਾ ਚੁਿੱ ਕ।” ਅਿੱ ਗੋ ਕਦਹੰ ਿੇ “ਪ੍ੋਥੀਆਂ ਿੇ ਟਰੰ ਕ ਹਨ। ਦਨਿੱਤ੍ ਨਹੀਂ ਚੁਿੱ ਕਣੇ, ਅਿੱ ਜ
ਹੀ ਚੁਿੱ ਕਣੇ ਹਨ।” ਟਰੰ ਕ ਚੁਿੱ ਕਾਏ। ਇਸ ਿਾ ਅਰਥ ਸੀ ਦਕ ਦਚਖਾ ’ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਹੈ।
ਸੰ ਤ੍ਾਂ ਮਹਾਪ੍ੁਰਸ਼ਾਂ ਿੇ ਸਿੱ ਚਖੰ ਡ ਜਾਣ ਤ੍ੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾ, ਇਿੱ ਕ ਰਾਤ੍ ਸ਼ਹੀਿ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰ ਤ੍ਾਂ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਨ ੀਂ
ਪ੍ਿੱ ਗ ਮੰ ਗੀ ਸੀ। ਸੰ ਤ੍ਾਂ ਨੇ ਦਚਿੱ ਟੀ ਨ ੀਂ ਪ੍ਿੱ ਗ ਿੇ ਦਿਤ੍ੀ। ਸਰੀ ਕੀਰਤ੍ਪ੍ੁਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਪ੍ਤ੍ਾਲਪ੍ੁਰੀ ਜਾ ਕੇ, ਪ੍ਦਹਲਾ ਸਿੱ ਤ੍ਲੁਜ
ਿਦਰਆ ’ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤ੍ਾ। ਆਪ੍ ਜੀ ਨੇ ਨ ਾਂ ਕਛੈਦਹਰਾ, ਨ ਾਂ ਚੋਲਾ, ਨ ੀਂ ਪ੍ਿੱ ਗ ਬ੍ੰ ਨੑ ਲਈ, ਇਿੱ ਕ ਨ ਾਂ ਕਛੈਦਹਰਾ
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ਅਪ੍ਣੇ ਲਿੱਕ ਨਾਲ ਬ੍ੰ ਨੑ ਦਲਆ। ਸੰ ਤ੍ਾਂ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ਾਂ ਿੀ ਦਚਖਾ ’ਚ ਚਾਰ ਪ੍ੀਪ੍ੇ ਿੇਸੀ ਦਘਓ ਿੇ ਪ੍ਾਏ ਸਨ। ਸਰੀ ਜਪ੍ੁ ਜੀ ਸਾਦਹਬ੍
ਜੀ ਤ੍ੇ ਸਰੀ ਕੀਰਤ੍ਨ ਸੋਦਹਲਾ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਪ੍ਾਠ ਕੀਤ੍ਾ ਤ੍ੇ ਬ੍ਲ਼ਿੀ ਦਚਖਾ ਿੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ, ਡਿੱ ਕੇ ਅਿੱ ਗ ’ਚ ਸੁਿੱ ਟਦਿਆਂ,
ਦਚਖਾ ਿੀਆਂ ਿੋ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤ੍ੀਆਂ। ਸੰ ਤ੍ਾਂ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ਾਂ ਿੇ ਚਰਨਕਮਲਾਂ ਿੱ ਲੋਂ ਉੱਚੀ ਦਚਖਾ, ਮਿੱ ਚਿੀ ਅਿੱ ਗ ’ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ,
ਸੰ ਤ੍ਾਂ ਿੀ ਛਾਤ੍ੀ ਨਾਲ ਛਾਤ੍ੀ ਲਾ ਕੇ, ਸਰੀ ਪ੍ਤ੍ਾਲਪ੍ੁਰੀ ਿੱ ਲ ਦਤ੍ੰ ਨ ਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤ੍ੀ। ਅਿੱ ਗ ਿੇ ਸੇਕ ਨਾਲ ਪ੍ੈਰ ਇਕਿੱ ਠੇ
ਹੋ ਗਏ, ਦਸਰ ਉਤ੍ਾਂਹ ਨੂੰ ਉੱਦਠਆ। ਇਿੱ ਕ ਗੁਰਮੁਦਖ ਮਾਈ, ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਗੁਰਿੀਪ੍ ਕੌ ਰ ਸਰਹਾਲੀ ਾਲੇ ਜੀ ਕੀਰਤ੍ਨ ਸੋਦਹਲਾ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਪ੍ਾਠ ਕਰਿੇ ਸਨ। ਜਿੋਂ ਅਿੱ ਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਤ੍ਾਂ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ ਅਚਰਜ ਕੌ ਤ੍ਕ ਿੇਦਖਆ। ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ
ਭਗ ੰ ਤ੍ ਧੰ ਨ ਧੰ ਨ ਧੰ ਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਸੰ ਘ ਸ਼ਹੀਿ ਜੀ ਿੇ ਅੰ ਿਰ ਪ੍ਰ ੇਸ਼ ਹੋ
ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲ਼ੇ ਬ੍ਸਤ੍ਰ ਪ੍ਦਹਨੇ ਸਨ। ਦਗਆਨੀ ਪ੍ਰੀਤ੍ਮ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਿ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਨੂੰ
ਫੜਨ ਿਾ ਯਤ੍ਨ ਕੀਤ੍ਾ। ਅਿੱ ਗ ਦਜ਼ਆਿਾ ਤ੍ੇਜ਼ ਸੀ, ਫੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਸੰ ਤ੍ ਕਰਤ੍ਾਰ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਨੇ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾ ਦਿਤ੍ਾ।

ਪ੍ਰਸੰਗ ੬-ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ ਧਰਮ ਿੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ
103. ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ ਬ੍ੀਬ੍ੀਆਂ ਿੇ ਗੁਣ:- ਦਸਆਣੀ ਬ੍ਿੱ ਚੀ ਨੇ ਪ੍ੂਰਨ ਮਹਾਤ੍ਮਾ ਜੀ ਤ੍ੋਂ ਪ੍ੁਿੱ ਦਛਆ, “ਮੇਰੀ ਸਿੱ ਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਲੜਿੀ ਹੈ, ਕਲੇ ਸ਼ ਿੀ ਦਨਦ ਰਤ੍ੀ ਿਿੱ ਸੋ ਜੀ।” ਸਦਚਆਰੇ ਮਹਾਤ੍ਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦਕਹਾ, “ਹੇ ਬ੍ੀਬ੍ੀ! ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ ਨੇ
ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ ਹੈ:- ਦਖਮਾ ਸੀਗਾਰੁ ਕਾਮਦਣ ਤ੍ਦਨ ਪ੍ਦਹਰੈ; ਰਾ ੈ ਲਾਲ ਦਪ੍ਆਰੀ॥ ਦਖਮਾ ਹੀ ਮਾਤ੍ਾ ਦਪ੍ਤ੍ਾ, ਦਖਮਾ ਹੀ ਭੈਣ
ਭਰਾ, ਦਖਮਾ ਹੀ ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ, ਦਖਮਾ ਹੀ ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ, ਦਖਮਾ ਹੀ ਿਾਿਾ ਿਾਿੀ, ਦਖਮਾ ਹੀ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ, ਦਖਮਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਅਸਮਾਨ, ਦਖਮਾ ਹੀ ਹ ਾ ਅਗਨੀ ਅਕਾਸ਼, ਦਖਮਾ ਹੀ ਸਹੁਰਾ ਦਖਮਾ ਹੀ ਸਿੱ ਸ, ਭਾ ਹਰ ਕਤ੍ ਅੰ ਿਰ ਬ੍ਾਹਰ, ਸੁਆਸ
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ਸੁਆਸ ਦਖਮਾ ਸਿੱ ਚੇ ਨਾਮ ਿਾ ਅਦਭਆਸ ਕਰੋ, ਦਖਮਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪ੍ੋ ਜਪ੍ਾਉ।” ਅਿੱ ਗੋਂ ਦਕਹਾ, “ਹੇ ਮਹਾਤ੍ਮਾ ਜੀ! ਬ੍ਥੇਰਾ
ਯਤ੍ਨ ਕਰਿੀ ਹਾਂ, ਦਖਮਾ ਰਦਹੰ ਿੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਿੱ ਗ ਲਿੱਗ ਜਾਂਿੀ ਹੈ।” ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਮਹਾਤ੍ਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦਕਹਾ, “ਹਰ
ਸਮੇਂ ਾਦਹਗੁਰੂ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜਦਪ੍ਆ ਕਰੋ।” ਤ੍ਾਂਬ੍ੇ ਿਾ ਛੋਟਾ ਪ੍ੈਸਾ ਿੇਂਦਿਆਂ ਦਕਹਾ, “ਜਿੋਂ ਤ੍ੇਰੀ ਸਿੱ ਸ ਲੜਨ ਲਿੱਗੇ ਤ੍ਾਂ ਤ੍ੂੰ ਿੰ ਿਾ
’ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਘੁਿੱ ਟੀ ਰਿੱ ਖੀਂ। ਦਿਲ ’ਚ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿਾ ਦਧਆਨ ਰਿੱ ਖਣਾ, ਜੇ ਮੂੰ ਹ ਖੋਦਲਆ
ੑ
ਤ੍ਾਂ ਬ੍ੜਾ ਭਾਰੀ ਕਸ਼ਟ ਹੋ ੇਗਾ।” ਬ੍ਚਨ ਮੰ ਨਣੇ ਕਰਕੇ ਕਲੇ ਸ਼ ਦਮਟ ਦਗਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਤ੍ਮਾ ਜੀ ਪ੍ਾਸ ਆ ਕੇ
ਦਕਹਾ, “ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਜੀ! ਤ੍ਬ੍ੀਤ੍ ’ਚ ਬ੍ੜੀ ਸ਼ਕਤ੍ੀ ਹੈ।” ਅਿੱ ਗੋਂ ਦਕਹਾ, “ਬ੍ੀਬ੍ੀ! ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤ੍ੀਆਂ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ’ਚ ਹੀ ਹਨ, ਹਰ
ੇਲੇ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਰੂਪ੍ ਸਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਪ੍ਾਠ ਕਦਰਆ ਕਰ। ਦਿਲ ’ਚ ਦਖਮਾ ਸ਼ਾਂਤ੍ੀ ਇਕਾਗਰਤ੍ਾ ਬ੍ਣੇਗੀ।” ਮਹਾਤ੍ਮਾ
ਜੀ ਿੇ ਬ੍ਚਨ ਮੰ ਨਣੇ ਕਰਕੇ ਮੰ ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤ੍ੀ ਆ ਗਈ। ਸਭ ਕਲੇ ਸ ਦਮਟ ਗਏ।
ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਦਜ ੇਂ ਿੋ ਪ੍ਹੀਆਂ ਤ੍ੋਂ ਦਬ੍ਨਾ ਗਿੱ ਡੀ ਨਹੀਂ ਚਿੱ ਲ ਸਕਿੀ, ਇ ੇਂ ਹੀ ਪ੍ਤ੍ੀ ਸਤ੍ੀ ਿੇ ਇਿੱ ਕ ਜੋਦਤ੍ ਹੋਏ ਤ੍ੋਂ ਦਬ੍ਨਾ,
ਦਗਰਹਸਤ੍ ਰੂਪ੍ੀ ਗਿੱ ਡੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚਿੱ ਲ ਸਕਿੀ। ਯਥਾ:- ਿੋਹਰਾ॥ ਆਸਾ ਇਸ਼ਟ ਉਪ੍ਾਸ਼ਨਾ; ਖਾਨ ਪ੍ਾਨ ਪ੍ਦਹਰਾਨ॥ ਇਹ
ਖਟ ਲਖਣ ਜਬ੍ ਦਮਲੈ ; ਤ੍ਬ੍ ਹੀ ਦਮਦਲਓ ਪ੍ਛਾਣ॥ ਦਜ ੇਂ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਦਪ੍ਆਦਰਆਂ ਿਾ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਦਪ੍ਆਰ
ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ, ਦਤ੍ ੇਂ ਹੀ ਪ੍ਤ੍ੀ ਸਤ੍ੀ ਿਾ ਆਪ੍ਸ ਦ ਿੱ ਚੀਂ ਅਤ੍ੁਿੱ ਟ ਦਪ੍ਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਨੈਹਰ ਕੁਆਦਰ ਕੰ ਦਨਆ
ਲਾਦਡਲੀ ਕੈ ਮਾਨੀਅਤ੍, ਦਬ੍ਆਹੇ ਸਸੁਰਾਰ ਜਾਇ ਗੁਨਨ ਕੈ ਮਾਨੀਐ। ਬ੍ਨਜ ਦਬ੍ਉਹਾਰ ਲਦਗ ਜਾਤ੍ ਹੈ ਦਬ੍ਿੇਦਸ ਪ੍ਰਾਨੀ,
ਕਹੀਏ ਸਪ੍ੂਤ੍ੁ ਲਾਭ ਲਭਤ੍ ਕੈ ਆਨੀਐ। ਜੈਸੇ ਤ੍ਉ ਸੰ ਗਰਾਮ ਸਮੈ ਪ੍ਰ ਿਲ ਮੈ ਅਕੇਲੋ ਜਾਇ, ਜੀਦਤ੍ ਆ ੈ ਸੋਈ ਸੂਰੋ ਸੁਭਟੁ
ਬ੍ਖਾਨੀਐ। ਮਾਨਸ ਜਨਮੁ ਪ੍ਾਇ ਚਰਨ ਸਰਦਨ ਗੁਰ, ਸਾਧਸੰ ਦਗ ਦਮਲੈ ਗੁਰ ਿ ਾਦਰ ਪ੍ਦਹਚਾਨੀਐ॥੧੧੮॥ (ਕਦਬ੍ਿੱ ਤ੍)
ਨੈਹਰ ਕੁਟੰਬ੍ ਤ੍ਦਜ ਦਬ੍ਆਹੇ ਸਸੁਰਾਰ ਜਾਇ, ਗੁਨਨ ਕੈ ਕੁਲਾ ਬ੍ਧੂ ਦਬ੍ਰਿ ਕਹਾ ਈ। ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਦਤ੍ਬ੍ਰਦਤ੍ ਅਉ ਗੁਰ ਜਨ
ਸੇ ਾ ਭਾਇ, ਦਗਰਹ ਮੈ ਦਗਰਹੇਸੁਦਰ ਸੁਜਸੁ ਪ੍ਰਗਟਾ ਈ। ਅੰ ਤ੍ ਕਾਦਲ ਜਾਇ ਦਪ੍ਰਅ ਸੰ ਦਗ ਸਹ ਗਾਦਮਨੀ ਹੁਇ, ਲੋ ਕ ਪ੍ਰਲੋ ਕ
ਦਬ੍ਖੈ ਊਚ ਪ੍ਿ ਪ੍ਾ ਈ। ਗੁਰਮੁਦਖ ਮਾਰਦਗ ਭੈ ਭਾਇ ਦਨਰਬ੍ਾਹੁ ਕਰੈ, ਧੰ ਨ ਗੁਰਦਸਖ ਆਦਿ ਅੰ ਦਤ੍ ਠਦਹਰਾ ਈ॥੧੧੯॥
(ਕਦਬ੍ਿੱ ਤ੍) ਜੋਈ ਦਪ੍ਰਅ ਭਾ ੈ ਤ੍ਾਦਹ ਿੇਦਖ ਅਉ ਦਿਖਾ ੈ ਆਪ੍, ਦਿਰਸਦਟ ਿਰਸ ਦਮਦਲ ਸੋਭਾ ਿੈ ਸੁਹਾ ਈ। ਜੋਈ ਦਪ੍ਰਅ ਭਾ ੈ
ਮੁਖ ਬ੍ਚਨ ਸੁਨਾ ੈ ਤ੍ਾਦਹ, ਸਬ੍ਦਿ ਸੁਰਦਤ੍ ਗੁਰ ਦਗਆਨ ਉਪ੍ਜਾ ਈ। ਜੋਈ ਦਪ੍ਰਅ ਭਾ ੈ ਿਸ ਦਿਦਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ੈ ਤ੍ਾਦਹ, ਸੋਈ
ਬ੍ਹੁ ਨਾਇਕ ਕੀ ਨਾਇਕਾ ਕਹਾ ਈ। ਜੋਈ ਦਪ੍ਰਅ ਭਾ ੈ ਦਸਹਜਾਸਨ ਦਮਲਾ ੈ ਤ੍ਾਦਹ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਬ੍ਸ ਕਦਰ ਅਦਪ੍ਓ
ਪ੍ੀਆ ਈ॥੨੦੮॥ (ਕਦਬ੍ਿੱ ਤ੍) ਜੋਈ ਦਪ੍ਰਅ ਭਾ ੈ ਤ੍ਾਦਹ ਸੁੰ ਿਰਤ੍ਾ ਕੈ ਸੁਹਾ ੈ, ਸੋਈ ਸੁੰ ਿਰੀ ਕਹਾ ੈ ਛਦਬ੍ ਕੈ ਛਬ੍ੀਲੀ ਹੈ।
ਜੋਈ ਦਪ੍ਰਅ ਭਾ ੈ ਤ੍ਾਦਹ ਬ੍ਾਨਕ ਬ੍ਧੂ ਬ੍ਨਾ ੈ, ਸੋਈ ਬ੍ਦਨਤ੍ਾ ਕਹਾ ੈ ਰੰ ਗ ਮੈ ਰੰ ਗੀਲੀ ਹੈ। ਜੋਈ ਦਪ੍ਰਅ ਭਾ ੈ ਤ੍ਾ ਕੀ ਸਬ੍ੈ
ਕਾਮਨਾ ਪ੍ੁਜਾ ੈ, ਸੋਈ ਕਾਮਨੀ ਕਹਾ ੈ ਸੀਲ ਕੈ ਸੁਸੀਲੀ ਹੈ। ਜੋਈ ਦਪ੍ਰਅ ਭਾ ੈ ਤ੍ਾਦਹ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਲੈ ਪ੍ੀਆ ੈ, ਸੋਈ ਪ੍ਰੇਮਨੀ
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ਕਹਾ ੈ ਰਦਸਕ ਰਸੀਲੀ ਹੈ॥੨੦੯॥ (ਕਦਬ੍ਿੱ ਤ੍) ਸਾਚੁ ਸੀਲ ਸਚੁ ਸੰ ਜਮੀ; ਸਾ ਪ੍ੂਰੀ ਪ੍ਰ ਾਦਰ॥ ਨਾਨਕ ਅਦਹਦਨਦਸ ਸਿਾ
ਭਲੀ; ਦਪ੍ਰ ਕੈ ਹੇਦਤ੍ ਦਪ੍ਆਦਰ॥ (੧੦੮੮)

104. ਮਹਾਤ੍ਮਾ ਰੂਪ੍ੀ ਸਖੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਦਸਿੱ ਦਖਆ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਿੇ ਹਨ:- ਸੰ ਤ੍ਾ ਕੀ ਹੋਇ ਿਾਸਰੀ; ਏਹੁ ਅਚਾਰਾ
ਦਸਖੁ ਰੀ॥ ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਗੁਣ ਊਤ੍ਮੋ; ਭਰਤ੍ਾ ਿੂਦਰ ਨ ਦਪ੍ਖੁ ਰੀ॥੧॥ ਇਹੁ ਮਨੁ ਸੁੰ ਿਦਰ ਆਪ੍ਣਾ; ਹਦਰ ਨਾਦਮ ਮਜੀਠੈ ਰੰ ਦਗ
ਰੀ॥ ਦਤ੍ਆਦਗ ਦਸਆਣਪ੍ ਚਾਤ੍ੁਰੀ; ਤ੍ੂੰ ਜਾਣੁ ਗੁਪ੍ਾਲਦਹ ਸੰ ਦਗ ਰੀ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ ਭਰਤ੍ਾ ਕਹੈ ਸੁ ਮਾਨੀਐ; ਏਹੁ ਸੀਗਾਰੁ
ਬ੍ਣਾਇ ਰੀ॥ ਿੂਜਾ ਭਾਉ ਦ ਸਾਰੀਐ; ਏਹੁ ਤ੍ੰ ਬ੍ੋਲਾ ਖਾਇ ਰੀ॥੨॥ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬ੍ਿੁ ਕਦਰ ਿੀਪ੍ਕੋ; ਇਹ ਸਤ੍ ਕੀ ਸੇਜ ਦਬ੍ਛਾਇ
ਰੀ॥ ਆਠ ਪ੍ਹਰ ਕਦਰ ਜੋਦੜ ਰਹੁ; ਤ੍ਉ ਭੇਟੈ ਹਦਰ ਰਾਇ ਰੀ॥੩॥(੪੦੦) ਭਾ ਅਰਥ:- ਸੰ ਤ੍ਾਂ ਿੀ ਿਾਸੀ ਬ੍ਣ ਕੇ ਸੇ ਾ
ਕਰੇ, ਆਪ੍ਣੇ ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ਤ੍ੀ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਿੂਰ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਆਪ੍ਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੰ ਿਰ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਿੇ ਰੰ ਗ ’ਚ ਰੰ ਗਣਾਂ ਕਰੇ,
ਦਸਆਣਪ੍ ਚਤ੍ੁਰਾਈ ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ ਧਰਮ ’ਚ ਦਿਰੜ ਪ੍ਰਪ੍ਿੱਕ ਰਦਹ ਕੇ, ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰ ਗ ਸੰ ਗ ਜਾਣੇ। ਪ੍ਤ੍ੀ ਜੀ
ਿੀ ਆਦਗਆ ਮੰ ਨਣ ਰੂਪ੍ ਦਸ਼ੰ ਗਾਰ ਬ੍ਣਾ ੇ। ਿਵੈਤ੍ ਈਰਖਾ ਬ੍ਖ਼ੀਲੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦ ਸਾਰਨਾ ਕਰੇ। ਅਿੱ ਠੇ ਪ੍ਦਹਰ ਿੋ ੇਂ ਹਿੱ ਥ ਜੋੜ
ਕੇ ਪ੍ਤ੍ੀ ਜੀ ਿੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹੇ, (ਰੀ) ਹੇ ਸਖੀ ਤ੍ਾਂ ਪ੍ਤ੍ੀ ਹਰੀ ਰਾਜਾ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਦਮਲਣਗੇ। ਗੁਰਮੁਦਖ ਸੋਹਾਗਣ ਆਪ੍ਣੇ
ਪ੍ਤ੍ੀ ’ਚ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਭਾ ਨਾ ਧਾਰ ਕੇ, ਿੂਸਰੇ ਆਿਮੀਆਂ ’ਤ੍ੇ ਮੋਦਹਤ੍ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਿੀਆਂ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਦਬ੍ਨੁ ਦਪ੍ਰ ਪ੍ੁਰਖੁ ਨ
ਜਾਣਈ; ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਦਤ੍ ਦਪ੍ਆਦਰ॥) ਸਹ ਕੀ ਸਾਰ; ਸੁਹਾਗਦਨ ਜਾਨੈ॥ ਤ੍ਦਜ ਅਦਭਮਾਨੁ; ਸੁਖ ਰਲੀਆ ਮਾਨੈ॥ ਤ੍ਨੁ
ਮਨੁ ਿੇਇ ਨ ਅੰ ਤ੍ਰੁ ਰਾਖੈ॥ ਅ ਰਾ ਿੇਦਖ ਨ ਸੁਨੈ ਅਭਾਖੈ॥ ਗੁਰਮੁਦਖ ਸਾਊ ਬ੍ੀਬ੍ੀ (ਅ ਰਾ) ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ੁਰਖਾਂ ਿੇ ਸਰੂਪ੍ ਨੂੰ
ਨਾ ਿੇਖੇ ਅਤ੍ੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨੑਾਂ ਿੀਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਸੁਣੇ, ਉਨੑਾਂ ਨਾਲ (ਅਭਾਖੈ) ਬ੍ੋਲਣ ਤ੍ੋਂ ਰਦਹਤ੍ ਰਹੇ ਭਾ ਆਪ੍ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ
ਭੀ ਗਿੱ ਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਦਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਤ੍ੋਂ ਇਸ ਦਨਯਮ ’ਚ ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰਪ੍ਿੱਕ ਰਹੇ। ਗੁਰਮਦਤ੍ ਅਨੁਸਾਰ ਿੋ ੇਂ ਜਤ੍ ਸਤ੍ ’ਚ ਕਾਇਮ
ਰਦਹਣ, ਜੇਕਰ ਿੋਹਾਂ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ, ਜਤ੍ ਸਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਦਡਿੱ ਗੇ ਤ੍ਾਂ ਿੂਜਾ ਆਪ੍ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਜੇ ਦਪ੍ਰ ਬ੍ਹੁ ਘਰ ਹੰ ਢਣਾ; ਸਤ੍ੁ ਰਖੈ
ਨਾਰੇ। ਪ੍ਤ੍ੀ ਦ ਿੱ ਚ ਸ਼ਰਾਬ੍ ਮਾਸ ਿੁਰਮਿੱ ਤ੍ ਿੇ ਿੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਗੁਰਮਦਤ੍ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਕ ਰਤ੍ਾ ਕਰੇ, ਤ੍ਾਂ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਉਸ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ। ਯਥਾ:- ਕਹੁ ਨਾਨਕ; ਦਜਦਨ ਦਪ੍ਰਉ ਪ੍ਰਮੇਸਰੁ ਕਦਰ ਜਾਦਨਆ॥ ਧੰ ਨੁ ਸਤ੍ੀ; ਿਰਗਹ ਪ੍ਰ ਾਦਨਆ॥
(੧੮੫)

105. ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਮਾਈ ਸੇ ਾਂ ਜੀ:- ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਬ੍ਚਨ ਮੰ ਨ ਕੇ, ਸਰੀ ਬ੍ਾਉਲੀ ਸਾਦਹਬ੍
ਜੀ ਿੀ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚੀ ਸੇ ਾ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ ਮਾਈ ਸੇ ਾਂ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਦਖ ਰੋਦਮ ਰੋਦਮ; ਹਦਰ ਦਧਆ ੈ॥ (੯੪੧) ਾਲੀ ਅ ਸਥਾ
ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਹੋ ਗਏ। ਸ ੇਰੇ ਕਾਬ੍ੁਲੋਂ ਆ ਕੇ ਦਨਿੱਤ੍ਾਪ੍ਰਤ੍ੀ ਸੇ ਾ ਦ ਿੱ ਚ ਲਿੱਗ ਜਾਂਿੇ। ਮਾਈ ਸੇ ਾਂ ਜੀ ਦਮਿੱ ਟੀ ਿੀ ਕੁਿਾਈ ਕਰਕੇ
ਟੋਕਰੀ ਭਰ ਕੇ ਢੋਂਿੇ। ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਚੂਣਾ, ਇਿੱ ਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਿੇ। ਸੇ ਾ ਕਰਕੇ ਮਾਈ ਜੀ ਦਕਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੀ ਗਿੱ ਲ ਨਹੀਂ
ਕਰਿੇ, ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਪ੍ਰੀਤ੍ਮ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਚਰਨਾਂ ਦ ਿੱ ਚ ਸੁਰਤ੍ ਜੋੜ ਕੇ ਦਸਮਰਨ ਕਰਿੇ ਰਦਹੰ ਿੇ। ਜਿੋਂ
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ਕਾਬ੍ੁਲ ਦ ਿੱ ਚ ਭੰ ਗੂੜੇ ’ਚ ਦਪ੍ਆ ਭੁਜੰਗੀ ਉੱਠਣ ਲਿੱਗਾ ਤ੍ਾਂ ਉਸ ਖਤ੍, ਆਤ੍ਦਮਕ ਸ਼ਕਤ੍ੀ ਨਾਲ ਭੰ ਗੂੜੇ ਨੂੰ ਦਹਲਾਉਣ ਲਈ
ਹਿੱ ਥ ’ਚ ਫਦੜਆ ਟੋਕਰਾ ਦਹਲਾ ਦਿੰ ਿੇ ਦਕ ਬ੍ਿੱ ਚਾ ਉਠ ਨਾ ਜਾ ੇ। ਸੇ ਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਲੋ ਪ੍ ਹੋ ਕੇ ਕਾਬ੍ੁਲ ਚਲੇ ਜਾਂਿੇ,
ਘਰ ਆ ਕੇ ਘਰ ਿੇ ਸਾਰੇ ਕੰ ਮ ਕਰਿੇ। ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ ਤ੍ੋਂ ਅਲੋ ਪ੍ ਹੋਣ ਿਾ ਤ੍ੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਸਾਰ ਪ੍ਸਾਰ ਕੇ
ਦਹਲਾਉਣ ਿਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ੁਿੱ ਦਛਆ, ਤ੍ਾਂ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਰੂਪ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿੱ ਖਾਂ ਿੇ ਕੋਲ਼ ਹੁੰ ਦਿਆਂ, ਮਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ੜੇ
ਦਪ੍ਆਰ ਸਦਤ੍ਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ੁਿੱ ਦਛਆ, “ਹੇ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਜੀ! ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ ਅਲੋ ਪ੍ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ’ਤ੍ੇ ਸ਼ੰ ਕਾ ਕਰਿੇ ਹਨ।” ਠਾਢ
ਭਯੋ ਮੈ ਜੋਦਰ ਕਦਰ; ਬ੍ਚਨ ਕਹਾ ਦਸਰ ਦਨਯਾਇ॥ (ਸਰੀ ਿਸਮ ੫੭) ਅਨੁਸਾਰ ਿੋ ੇਂ ਹਿੱ ਥ ਜੋੜ ਦਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਜੀ ਨੇ
ਬ੍ੜੀ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾ ਨਾ ਨਾਲ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੂੰ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਰੂਪ੍ ਮੰ ਨ ਕੇ ਦਕਹਾ, “ਹੇ, ਮੇਰਾ ਅੰ ਤ੍ਰਜਾਮੀ ਹਦਰ

ਰਾਇਆ॥ (੧੦੦੩) ਜੀ! ਸਰੀ ਬ੍ਾਉਲੀ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਸੇ ਾ ਬ੍ਾਰੇ, ਆਪ੍ ਜੀ ਿਾ ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਾਬ੍ੁਲ ਿੀ
ਸਦਤ੍ਸੰ ਗਤ੍ ਜੀ ਪ੍ਾਸ ਪ੍ਹੁੰ ਦਚਆ। ਤ੍ਾਂ ਿਾਸਨਿਾਸੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਤ੍ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚੀ ਸੇ ਾ ਮੰ ਗੀ।
ਆਪ੍ ਜੀ ਿੀ ਮਹਾਨ ਬ੍ਖ਼ਦਸ਼ਸ਼ ਿੁਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਿੋ ੇਂ ਆਪ੍ ਜੀ ਿਾ ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਨਾਮ ਜਪ੍ਿੇ ਅਤ੍ੇ ਦਧਆਨ
ਧਾਰਿੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪ੍ ਜੀ ਅਨੰਤ੍ ਕਲਾਂ ਿੇ ਮਾਲਕ ਹੋਂ, ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ ਿੱ ਡੇ ਪ੍ਰਤ੍ਾਪ੍ ਕਰਕੇ, ਿਾਸਨਿਾਸੀ ਕਾਬ੍ੁਲੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ
ਦਿਨ ਸੇ ਾ ਕਰਿੀ, ਜਿੋਂ ਿਾਸਨਿਾਸੀ ਿਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਿੱ ਚਾ ਰੋਣ ਲਿੱਗਿਾ ਤ੍ਾਂ ਿਾਸੀ ਟੋਕਰਾ ਦਹਲਾ ਕੇ ਭੰ ਗੂੜਾ ਦਹਲਾ ਦਿੰ ਿੀ।
ਸੇ ਾ ਕਰਕੇ ਿਾਸਨਿਾਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਾਦਪ੍ਸ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ।” ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਦਕਹਾ,
“ਬ੍ੀਬ੍ੀ, ਸ਼ਾਬ੍ਾਸ਼! ਗੁਰ ਸੇ ਾ ਤ੍ੇ; ਭਗਦਤ੍ ਕਮਾਈ॥ (੧੧੫੯) ਅਨੁਸਾਰ ਤ੍ੁਸੀਂ ਪ੍ਤ੍ੀ ਸਤ੍ੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ
ਦਲਆ ਹੈ, ਦਨਹਾਲ ਦਨਹਾਲ ਦਨਹਾਲ।”

106. ਧੰ ਨ ਮਾਤ੍ਾ ਖੀ ੀ ਜੀ ਦਜਨੑਾਂ ਿੀ ਮਦਹਮਾ ਇਉਂ ਹੈ:- (੯੬੭) ਗੁਰਮੁਦਖ ਭਾਈ ਬ੍ਲ ੰ ਡ ਜੀ ਨੇ ਮਦਹਮਾ
ਇਉਂ ਫ਼ੁਰਮਾਈ:- ਬ੍ਲ ੰ ਡ. ਖੀ ੀ ਨੇਕ ਜਨ; ਦਜਸੁ ਬ੍ਹੁਤ੍ੀ ਛਾਉ ਪ੍ਤ੍ਰਾਲੀ॥ ਲੰਗਦਰ ਿਉਲਦਤ੍ ੰ ਡੀਐ; ਰਸੁ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ੁ ਖੀਦਰ
ਦਘਆਲੀ॥ ਗੁਰਦਸਖਾ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ; ਮਨਮੁਖ ਥੀਏ ਪ੍ਰਾਲੀ॥ ਪ੍ਏ ਕਬ੍ੂਲੁ. ਖਸੰ ਮ ਨਾਦਲ; ਜਾਂ ਘਾਲ ਮਰਿੀ ਘਾਲੀ॥
ਮਾਤ੍ਾ ਖੀ ੀ. ਸਹੁ ਸੋਇ; ਦਜਦਨ ਗੋਇ ਉਠਾਲੀ॥੩॥ ਧੰ ਨ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਿੂਜੇ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਿੇ ਮਦਹਲ, ਸਾਡੇ
ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਮਾਤ੍ਾ ਖੀ ੀ ਜੀ ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ ਧਰਮ ’ਚ ਦਿਰੜ ਨੇਕ (ਜਨ) ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਖ ਹਨ। (ਦਜਸੁ) ਦਜਨੑਾਂ ਿੀ
ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ ਸਦਤ੍, ਸੰ ਤ੍ੋਖ, ਦਖਮਾ, ਦਨਮਤ੍ਰਾ, ਧੀਰਜ ਆਦਿ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਰੂਪ੍ੀ (ਪ੍ਤ੍ਰਾਲੀ) ਪ੍ਿੱ ਦਤ੍ਆਂ ਸਦਹਤ੍, ਬ੍ਹੁਤ੍ੀ ਸ਼ਾਂਤ੍ੀ
ਰੂਪ੍ੀ (ਛਾਉ) ਛਾਂ ਹੈ।

107. ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਰਾਜ ਕੌ ਰ (ਰਜਨੀ) ਜੀ:- ਰਾਜ ਸਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰੀ ਹੁੰ ਦਿਆਂ, ਆਪ੍ਣੇ ਦਪ੍ੰ ਗਲੇ ਪ੍ਤ੍ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਰੀ
’ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ, ਦਪ੍ੰ ਡ ਦਪ੍ੰ ਡ ਦਭਿੱ ਦਖਆ ਮੰ ਗ ਕੇ ਉਸ ਿੀ ਸੇ ਾ ਕਰਿੇ ਸਨ। ਿੁਿੱ ਖ ਭੰ ਜਨੀ ਬ੍ੇਰੀ ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਤ੍ੀ ਜੀ ਿੀ ਖਾਰੀ ਰਿੱ ਖ
ਕੇ, ਤ੍ੁੰ ਗ ਦਪ੍ੰ ਡ ’ਚੋਂ ਦਭਿੱ ਦਖਆ ਮੰ ਗਣ ਗਏ। ਿੁਿੱ ਖ ਭੰ ਜਨੀ ਬ੍ੇਰੀ ਹੇਠਾਂ ਛੋਟੀ ਛਪ੍ੜੀ ’ਚ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਸੀ, ਸਾਖੀ ਿੀ ਸੰ ਗਰਾਂਿ
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ਸੀ, ਦਪ੍ੰ ਗਲੇ ਪ੍ਤ੍ੀ ਨੇ ਖਾਰੀ ’ਚ ਬ੍ੈਦਠਆਂ ਅਸਚਰਜ ਕੌ ਤ੍ਕ ਿੇਦਖਆ ਦਕ ਕਾਂ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ’ਚ ਨਹਾ ਕੇ ਹੰ ਸ ਬ੍ਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਪ੍ੰ ਗਲੇ ਨੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਦਲਆ। ਸਰੀਰ ਿਾ ਕੋਹੜ ਿੂਰ ਹੋ ਦਗਆ। ਚਾਅ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਖਾਰੀ ਮੂਧੀ
ਕਰਕੇ ਉੱਪ੍ਰ ਬ੍ੈਠ ਦਗਆ। ਜਿ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਜੀ ਦਭਿੱ ਦਖਆ ਮੰ ਗ ਕੇ ਆਏ ਤ੍ਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੱ ਸਦਿਆਂ ਿੇਦਖਆਂ। ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਜੀ ਨੇ ਤ੍ਾੜ ਕੇ
ਦਕਹਾ, “ਮੇਰਾ ਦਪ੍ੰ ਗਲਾ ਪ੍ਤ੍ੀ ਦਕਿੱ ਥੇ ਹੈ?” “ਤ੍ੇਰੇ ਸਤ੍ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਿੱਗੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਹੀ ਤ੍ੇਰਾ ਪ੍ਤ੍ੀ ਹਾਂ।” ਇਸ ਨੇ ਦਕਹਾ, “ਤ੍ੂੰ ਮੇਰੇ
ਰੂਪ੍ ’ਤ੍ੇ ਮਾੜੀ ਦਨਗਾ ੑ ਕੀਤ੍ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਪ੍ੰ ਜ ੇਂ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਾਸ ਫਦਰਆਿ ਕਰਾਂਗੀ।” ਰੌਲ਼ਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰ ਗਤ੍
ਇਕਿੱ ਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੰ ਗਤ੍ ਸਮੇਤ੍ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀ ਿੇ ਸਿੱ ਚੇ ਚਰਨਕਮਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਹੁੰ ਚੇ। ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍
ਜੀ ਠੀਕ ਉਸੇ ਅਸਥਾਨ ’ਤ੍ੇ ਆਏ, ਸਮਾਧੀ ’ਚ ਬ੍ੈਠਣ ਤ੍ੋਂ ਇਹ ਤ੍ੁਕ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ਼ ’ਚ ਆਈ। ਅੰ ਦਮਰਤ੍ਸਰੁ ਸਦਤ੍ਗੁ ਰੁ
ਸਦਤ੍ ਾਿੀ; ਦਜਤ੍ੁ ਨਾਤ੍ੈ ਕਊਆ ਹੰ ਸੁ ਹੋਹੈ॥ (੪੯੩) ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ੀਚਾਰ ਕੀਤ੍ੀ ਦਕ ਧੰ ਨ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ
ਰਾਮਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਸਰੋ ਰ ਿੀ ਮਦਹਮਾ ਇਉਂ ਦਬ੍ਆਨ ਕੀਤ੍ੀ ਹੈ, ਦਕ ਦਜਸ ’ਚ ਨੑਹਾਉਣੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂ ਭੀ ਹੰ ਸ
ਹੋ ਜਾਂਿੇ ਹਨ ਤ੍ੇ ਦਕਹਾ, “ਹੇ ਿੱ ਡਭਾਗਣ! ਇਹ ਦਪ੍ੰ ਗਲਾ ਹੀ ਤ੍ੇਰਾ ਪ੍ਤ੍ੀ ਹੈ। ਤ੍ੇਰੇ ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ ਧਰਮ ਤ੍ੇ ਗੁਰੂ ਭਗਤ੍ੀ ਿੀ
ਦਿਰੜਤ੍ਾ ’ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ, ਧੰ ਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਰਾਮਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਭਾਗ ਲਾਏ ਹਨ, ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ
ਰਾਮਿਾਸ ਸਰੋ ਰ ਭੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।” ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਦਮਹਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਿੇ ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਿੁਨੀ ਚੰ ਿ ਨੂੰ ਬ੍ੁਲਾ ਕੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭੀ ਿੁਆ ਦਿਤ੍ਾ। ਸੋ ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ ’ਚ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਤ੍ੇ ਸ਼ਕਤ੍ੀ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ। ਹਾਣੀ ਨੂੰ ਭਰਾ ਿੱ ਡੇ ਨੂੰ ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਛੋਟੇ
ਨੂੰ ਸਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਸਮਾਨ ਸਮਝਿੀ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਤ੍ੀ ’ਚ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਭਾ ਨਾ ਧਾਰ ਕੇ, ਪ੍ਰ ਪ੍ੁਰਖ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਾਂਗ ਹੀ ਸਮਝਿੀ ਹੈ,
ਇਸ ਿਾ ਭਾ ਇਹ ਹੈ, ਦਜ ੇਂ ਨਾਰੀ, ਨਾਰੀ ’ਤ੍ੇ ਮੋਦਹਤ੍ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਿੀ, ਇਉਂ ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ ਪ੍ਰਾਏ ਪ੍ੁਰਸ਼ ’ਤ੍ੇ ਮੋਦਹਤ੍ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਿੀ।

108. ਇਿੱ ਕ ਿਲੇ ਰ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਿੀ ਬ੍ਹਾਿਰੀ:- ਜਿੋਂ ਪ੍ਾਦਕਸਤ੍ਾਨ ਬ੍ਦਣਆ, ਤ੍ਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਦਰ ਾਰ ਿੇ
ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਮਾਰ ਦਿਿੱ ਤ੍ੇ। ਘਰ ਦ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਜ ਾਨ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਬ੍ਚ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਦਚਆ ਦਕ ਇਹ ਮੈਨੰ ੂ ਭੀ ਮਾਰਨਗੇ, ਘਰੋਂ
ਦਨਕਲਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰ ਦਮਲਟਰੀ ਿੇ ਇਿੱ ਕ ਅਫ਼ੀਸਰ ਨੇ ਿੇਖ ਲਈ, ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਜਿ ਖੇਤ੍ਾਂ ’ਚ ੜੀ
ਤ੍ਾਂ ਬ੍ੰ ਿੂਕ ਘੋੜੇ ’ਤ੍ੇ ਟੰ ਗ ਕੇ, ਅਫ਼ੀਸਰ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਨੂੰ ਜਫੀ ਪ੍ਾਉਣ ਲਿੱਗਾ, ਇਤ੍ਨੇ ਨੂੰ ਿਲੇ ਰ ਬ੍ਹਾਿਰ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਨੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ
ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਿ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਸਰੀ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ (ਦਕਰਪ੍ਾਨ) ਅਫ਼ੀਸਰ ਿੇ ਦਢਿੱ ਡ ’ਚ ਗਿੱ ਡ ਦਿਤ੍ੀ। ਉਸ ਿੀ
ਰਿੀ, ਬ੍ੰ ਿੂਕ ਪ੍ਾ ਕੇ, ਘੋੜੇ ’ਤ੍ੇ ਚੜ ੑ ਕੇ ਦਹੰ ਿੁਸਤ੍ਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਗਈ। ਤ੍ਾਂ ਸਰੀ ਅਕਾਲ ਤ੍ਖ਼ਤ੍ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਪ੍ਹੁੰ ਚ
ਗਈ। ਸ਼ਸ਼ਤ੍ਰ ਹੀਣ ਕਬ੍ਦਹ ਨ ਹੋਈ ਰਦਹਤ੍ ਾਨ ਦਸੰ ਘ ਹੈ ਸੋਈ। ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਕਰਪ੍ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਅਤ੍ੇ ਸਾਰੀ
ਾਰਤ੍ਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦਕਹਾ “ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਿੱ ਦਖਆ ਕੀਤ੍ੀ ਹੈ, ਇਿੱ ਜ਼ਤ੍ ਬ੍ਚਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤ੍ਾਂ ਉਨੑਾਂ ਨੇ ਮੈਨੰ ੂ
ਫੜ ਕੇ ਮੰ ਿ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਬ੍ਣਾ ਲੈ ਣਾ ਸੀ’ ਸਰਬ੍ ਸੰ ਗਤ੍ਾਂ ਦ ਿੱ ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ ਦਕ ਸਾਰੇ ਅਨਤ੍ ਕਲਾ ਾਨ
ਸਿ ਸਿਾ ਮੇਹਰ ਾਨ ਸੂਰਬ੍ੀਰ ਬ੍ਹਾਿਰ, ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ॥ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਿਾ ਬ੍ਖ਼ਦਸ਼ਆ
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ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਛਕ ਕੇ ਦਸੰ ਘ ਦਸੰ ਘਣੀਆਂ ਸਜੋ ਅਤ੍ੇ ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਦਤ੍ਆਰ ਬ੍ਰ ਦਤ੍ਆਰ ਹੋਈਏ,
ਅੰ ਿਰਲੇ

ੈਰੀਆਂ ’ਤ੍ੇ ਫਤ੍ੇਹ ਪ੍ਾਈਏ, ਬ੍ਾਹਰਲੇ ਿੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਖਪ੍ਾਈਏ, ਸਿੱ ਚਖੰ ਡ ਬ੍ਣਾਈਏ, ਸਿਾ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਗਾਈਏ,

ਅਨੰਿ ਮੰ ਗਲ ਮਾਣੀਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰੇਮਸਰ ਏਕੋ ਜਾਣੀਏ, ਸਿਾ ਸਿਾ ਦਨਰਗੁਨ ਬ੍ਰਹਮ ’ਚ ਲੀਣ ਰਹੀਏ।
ਪ੍ਰੇਮ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ:- ਕੁਆਰੇ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਬ੍ਿੱ ਚੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤ੍ੋਂ ਹੀ ਖਾਸ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਦ ਆਹ ਤ੍ੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾ ਸੁਚੇਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਖ਼ਲਾਕ ਿੀ ਖਾਸ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤ੍ੇ ਜਤ੍ ਸਤ੍ ਿਾ ਪ੍ਾਲਣ ਕਰਨ। ਰੂਪ੍ ਨਹੀਂ ਿੇਖਣਾ, ਭੈੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ,
ਮੂ ੀਆਂ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਿੇਖਣੀਆਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਿੀਰਘ ਆਸ਼ੇ ਤ੍ੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਦ ਆਹ ਤ੍ੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾ ਹੀ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਬ੍ਿੱ ਚੀ,
ਪ੍ਰ ਘਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਏਡਜ਼ ਮੌਤ੍ ਿਾ ਕਾਰਨ ਬ੍ਣ ਜਾਂਿੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ ਕੇ ਭਜੇ; ਕਾਲ ਬ੍ਯਾਪ੍ਯੋ ਤ੍ਨ
ਮਾਨਹੁ॥ ਦਜ ੇਂ ਕਈ

ਾਰੀ ਬ੍ਿੱ ਦਚਆਂ ਨੂੰ ਦਢਿੱ ਡ ’ਚ ਜਾਂ ਜੰ ਮਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਤ੍ਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਾਕਤ੍ਾਂ ਨੇ ਬ੍ਹੁਤ੍

ਦਨਰਿੋਸ਼ ਬ੍ਿੱ ਚੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤ੍ੇ ਕਈ ਘਰ ਉੱਜੜੇ ਹਨ।
ਇਿੱ ਕ ਾਰ ਪ੍ੰ ਿਰਾਂ ਦਰਆਂ
ੑ ਿੀ ਬ੍ਿੱ ਚੀ ਨੂੰ ਬ੍ਿੱ ਚਾ ਹੋਣ ਤ੍ੋਂ ਉਸ ਿੇ ਪ੍ਰ ਾਰ ਨੇ ਉਸ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜੰ ਮਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਾਣੀ ’ਚ ਡੁਬ੍ੋ
ਕੇ ਧਰਤ੍ੀ ’ਚ ਿਿੱ ਬ੍ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ। ਉਪ੍ਰੰ ਤ੍ ਲੋ ਕ ਲਾਜ ਤ੍ੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਬ੍ਿੱ ਚੀ ਿੇ ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਨੇ ਆਤ੍ਮਘਾਤ੍ ਕਰ ਦਲਆ। ਇਸ ਲਈ
ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ

ਾਦਹਗੁਰੂ, ਸਿੱ ਚੇ ਗੁਰਤ੍ਾਗਿੱ ਿੀ ਦਬ੍ਰਾਜਮਾਨ ਸਿਾ ਸਿਾ ਦਮਹਰ ਾਨ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ

ਭਗ ਾਨ, ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਦ ਆਪ੍ਕ ਾਦਹਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮਜੀ ਿੇ ਅਨੰਤ੍ ਕਲਾ ਾਨ ਪ੍ੂਰਨ ਗੁਰੂ ਅ ਤ੍ਾਰ, ਾਹੁ ਾਹੁ ਬ੍ਾਣੀ
ਦਨਰੰ ਕਾਰ ਹੈ; ਦਤ੍ਸੁ ਜੇ ਡੁ ਅ ਰੁ ਨ ਕੋਇ॥ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਸਿੱ ਚੇ ਸਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰ ਾਇਆ
ਜਾ ੇ ਤ੍ਾਂ ਦਕ, ਜੀ ਨ ਮੁਕਤ੍ੀ, ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਿ ਰਸ ਿਾ ਅਨੰਿ ਮਾਨਣ ਤ੍ੇ ਆਪ੍ਣੀ ਜੀ ਨ ਯਾਤ੍ਰਾ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈ ਣ। ਯਥਾ:ਸਫਲ ਸਫਲ; ਭਈ ਸਫਲ ਜਾਤ੍ਰਾ॥ ਆ ਣ ਜਾਣ ਰਹੇ; ਦਮਲੇ ਸਾਧਾ॥

109. ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਭਗਤ੍ ਫਰੀਿ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ,ਪ੍ਤ੍ੀ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਅਤ੍ੇ ਸੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਤ੍ੀ ਨੂੰ ਿੱ ਸ ਕਰਨ
ਿਾ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚਾ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਿੇ ਹਨ:- ਦਨ ਣੁ ਸੁ ਅਖਰੁ. ਖ ਣੁ ਗੁਣੁ; ਦਜਹਬ੍ਾ ਮਣੀਆ ਮੰ ਤ੍ੁ॥ ਏ ਤ੍ਰ.ੈ ਭੈਣੇ ੇਸ
ਕਦਰ; ਤ੍ਾਂ

ਦਸ ਆ ੀ ਕੰ ਤ੍ੁ॥ (੧੩੮੪) ਪ੍ਰੇਮ ਦਨਮਰਤ੍ਾ ਸਦਹਤ੍ ਖ਼ੁਿਾ ੰ ਿ ਕਰੀਮ ਕੰ ਤ੍ ਭਗ ੰ ਤ੍

ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਅਿੱ ਗੇ

(ਦਨ ਣੁ) ਦਨਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੰ ਤ੍ਰ ਿੇ (ਸੁ) ਸਰੇਸ਼ਟ ਅਖਰੁ ਹਨ। ਇਨੑਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਨਮਰਤ੍ਾ ਦਨਉਣਾ ਦਖਮਾ ਆਦਿ ਗੁਣ ਧਾਰੇ।
ਖ਼ੁਿਾ ੰ ਿ ਕਰੀਮ ਕੰ ਤ੍ ਭਗ ੰ ਤ੍

ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਬ੍ੋਲ ਅਥ ਾ ਿੁਿੱ ਖ ਸੁਖ ਅਤ੍ੇ ਦਕਸੇ ਿੇ ਕਹੇ ਕਠੋਰ ਕਬ੍ੋਲ (ਖ ਣੁ)

ਸਹਾਰਨ ਰੂਪ੍ੀ (ਗੁਣੁ) ਟੂਣਾ ਕਰੇ। (ਦਜਹਬ੍ਾ) ਜ਼ਬ੍ਾਨ ਕਰਕੇ ਹਰ

ੇਲੇ (ਮਣੀਆ) ਸ਼ਰੋਮਣੀ

ਾਦਹਗੁਰੂ (ਮੰ ਤ੍ੁ) ਗੁਰਮੰ ਤ੍ਰ

ਉਚਾਰੇ। ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ੍ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਸੇਖ ਫਰੀਿ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- (ਏ) ਹੇ ਭੈਣੇ! ਜੰ ਤ੍ਰ ਮੰ ਤ੍ਰ ਤ੍ੰ ਤ੍ਰ
ਟੂਣੇ ਦਤ੍ਆਗ ਕੇ, ਪ੍ਤ੍ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰ ਗ ਸੰ ਗ ਸਮਝ ਕੇ, ਇਖ਼ਲਾਕ ਸੰ ਭਾਲ ਕੇ, ਪ੍ਰਾਏ ਪ੍ੁਰਖ ਤ੍ੋਂ ਿੂਰ ਰਦਹ, ਪ੍ਤ੍ੀ ਜੀ ਿੇ ਭੈ
’ਚ ਰਦਹ ਕੇ ਇਹ ਉਪ੍ਰੋਕਤ੍ (ਤ੍ਰ)ੈ ਦਤ੍ੰ ਨ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ( ੇਸ) ਧਾਰਨਾ ਕਦਰ, ਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇਰੇ ਸੰ ਸਾਰੀ (ਕੰ ਤ੍ੁ) ਪ੍ਤ੍ੀ ਜੀ ਜਾਂ ਾਦਹਗੁਰੂ
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(ਕੰ ਤ੍ੁ) ਪ੍ਤ੍ੀ ਜੀ ਦਸ (ਆ ੀ) ਆ ਜਾਣਗੇ। ਯਥਾ:- ਸਹਦਜ ਸੰ ਤ੍ੋਦਖ ਸੀਗਾਰੀਆ; ਦਮਠਾ ਬ੍ੋਲਣੀ॥ ਦਪ੍ਰੁ ਰੀਸਾਲੂ ਤ੍ਾ ਦਮਲੈ ;
ਜਾ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬ੍ਿੁ ਸੁਣੀ॥ (੧੭) ਸਤ੍ੁ ਸੰ ਤ੍ੋਖੁ ਿਇਆ ਧਰਮੁ; ਸੀਗਾਰੁ ਬ੍ਨਾ ਉ॥ ਸਫਲ ਸੋਹਾਗਦਣ ਨਾਨਕਾ; ਅਪ੍ੁਨੇ ਪ੍ਰਭ
ਭਾ ਉ॥੪॥

110. ਸਹ ਕੀ ਸਾਰ; ਸੁਹਾਗਦਨ ਜਾਨੈ॥ (ਸਹ) ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਤ੍ੀ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ (ਕੀ) ਿੀ
(ਸਾਰ) ਖ਼ਬ੍ਰ, ਗੁਰਮੁਦਖ ਸਨਮੁਖ ਸੁਹਾਗਦਨ ਇਸਤ੍ਰੀ ਹੀ (ਜਾਨੈ) ਜਾਣਿੀ ਹੈ।
ਤ੍ਦਜ ਅਦਭਮਾਨੁ; ਸੁਖ ਰਲੀਆ ਮਾਨੈ॥) ਹਉਮੈ ਜਾਈ; ਤ੍ਾ ਕੰ ਤ੍ ਸਮਾਈ॥ ਤ੍ਉ ਕਾਮਦਣ ਦਪ੍ਆਰੇ; ਨ ਦਨਦਧ ਪ੍ਾਈ॥੬॥
ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਅਪ੍ਰ ਅਪ੍ਾਰ ਮਹਾਨ ਸਿੱ ਚੀ ਦਕਰਪ੍ਾ ਿੁਆਰਾ, ਉਹ ਅਪ੍ਣਾ
(ਅਦਭਮਾਨ) ਹੰ ਕਾਰ (ਤ੍ਦਜ) ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ਤ੍ੀ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ੀ ਿਾ ਸੁਖ ਅਤ੍ੇ (ਰਲੀਆ) ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ (ਮਾਨੈ)
ਮਾਣਿੀ ਹੈ। ਦਜ ੇਂ ਭਗਤ੍ ਜੈਿੇ ਜੀ ਨੇ ਹੰ ਕਾਰ ਦਤ੍ਆਦਗਆ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ! ਯਥਾ:- ਜੈਿੇ ; ਦਤ੍ਆਦਗਓ ਅਹੰ ਮੇ ॥ ਨਾਈ
ਉਧਦਰਓ; ਸੈਨੁ ਸੇ ॥ ਮਨੁ ਡੀਦਗ ਨ ਡੋਲੈ ਕਹੂੰ ਜਾਇ॥ ਮਨ ਤ੍ੂ ਭੀ ਤ੍ਰਸਦਹ; ਸਰਦਣ ਪ੍ਾਇ॥੬॥
ਤ੍ਨੁ ਮਨੁ ਿੇਇ; ਨ ਅੰ ਤ੍ਰੁ ਰਾਖੈ॥ ਗੁਰਮੁਦਖ ਮਹਾਤ੍ਮਾ ਰੂਪ੍ ਸਖੀ ਅਪ੍ਣਾ (ਤ੍ਨੁ) ਸਰੀਰ ਤ੍ੇ ਮਨੁ ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ਤ੍ੀ ਾਦਹਗੁਰੂ
ਜੀ ਨੂੰ (ਿੇਇ) ਦਿੰ ਿੀ ਹੈ। ਭਾ ਅਪ੍ਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਜੀ ਿੀ ਸੇ ਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਿੇ ਦਪ੍ਆਰ, ਚਾਅ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ
ਨਾਲ ਕਰਿੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ੍ ਮੁਿੱ ਠੀਚਾਪ੍ੀ ਕਰਿੀ, ਪ੍ਿੱ ਖਾ ਫੇਰਿੀ, ਚਿੱ ਕੀ ਪ੍ੀਂਿੀ, ਪ੍ਾਣੀ ਢੋਂਿੀ, ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ ਚਰਨਕਮਲ
ਧੋਂਿੀ ਆਦਿ ਸੇ ਾ ਾਂ ਕਰਿੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਣੇ ਮਨ ’ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਦ ਸ਼ੇ ਔਗੁਣ ਮੇਟ ਕੇ, ਅਪ੍ਣਾ ਦਚਿੱ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ਤ੍ੀ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ
ਜੋੜ ਕੇ ਰਿੱ ਖਿੀ ਹੈ। ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ਤ੍ੀ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ (ਅੰ ਤ੍ਰੁ) ਫ਼ਰਕ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਰਾਖੈ) ਰਿੱ ਖਿੀ ਜੀ। ਦਪ੍ਆਰੇ ਦਮਿੱ ਤ੍ਰ
ਦ ਚੋਲੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਦਲਹਾਰ ਕੁਰਬ੍ਾਨ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ! ਯਥਾ:- ਘੋਦਲ ਘੁਮਾਈ ਦਤ੍ਸੁ ਦਮਤ੍ਰ ਦ ਚੋਲੇ;
ਜੈ ਦਮਦਲ ਕੰ ਤ੍ੁ ਪ੍ਛਾਣਾ॥੧॥
ਅ ਰਾ ਿੇਦਖ ਨ ਸੁਨੈ ਅਭਾਖੈ॥੧॥ (ਅ ਰਾ) ਹੋਰ ਕੋਇ ਪ੍ਰਾਏ ਪ੍ੁਰਖ ਨੂੰ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਿੇਦਖ) ਿੇਖਿੀ, (ਨ) ਨਾ ਹੀ
ਉਨਹਾਂ ਿੀ ਕੋਈ ਗਿੱ ਲ (ਸੁਨੈ) ਸੁਣਿੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਪ੍ੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ੋਲਣ ਿੱ ਲੋਂ ਅਥ ਾ ਦ ਕਾਰੀ ਗਿੱ ਲਾਂ ਕਰਨ ਿੱ ਲੋਂ (ਅਭਾਖੈ)
ਚੁਿੱ ਪ੍ ਰਦਹੰ ਿੀ ਹੈ ਜੀ।

111. ਸਾਖੀ ਸਤ੍ੀ ਸੀਤ੍ਾ ਜੀ:- ਹਦਰ ਕਾ ਭਗਤ੍ੁ ਪ੍ਰਗਟ; ਨਹੀ ਛਪ੍ੈ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਚੌਹਾਂ ਚਿੱ ਕਾਂ ’ਚ ਭਗਤ੍ ਪ੍ੀਪ੍ਾ ਜੀ
ਅਤ੍ੇ ਉਨਹਾਂ ਿੀ ਘਰ ਾਲੀ ਸਤ੍ੀ ਸੀਤ੍ਾ ਜੀ ਿੀ ਮਦਹਮਾ ਫੈਲੀ। ਲੋ ਕੀ ਿਰਸਨ ਕਰਨ ਆਉਂਿੇ, ਰਿੱ ਬ੍ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ੂਜਣ ਭੀ ਲਿੱਗ
ਗਏ। ਅਪ੍ਣੀ ਦਡਆਈ ਹੁੰ ਿੀ ਿੇਖ ਕੇ ਭਗਤ੍ ਜੀ ਅਤ੍ੇ ਸਤ੍ੀ ਸੀਤ੍ਾ ਜੀ ਉਪ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਕਾਂਤ੍ ਭਗਤ੍ੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਜੰ ਗਲ ਿੱ ਲ ਤ੍ੁਰ ਪ੍ਏ। ਰਸਤ੍ੇ ’ਚ ਸਤ੍ੀ ਸੀਤ੍ਾ ਜੀ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ੀਣ ਲਈ ਰੁਕ ਗਏ ਪ੍ਰ ਭਗਤ੍ੀ ਦਸਮਰਨ ’ਚ ਲੀਣ ਭਗਤ੍
ਪ੍ੀਪ੍ਾ ਜੀ ਤ੍ੁਰੇ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਿੱ ਕ ਦ ਕਾਰੀ ਜ਼ਾਲਮ ਪ੍ਠਾਣ, ਸਤ੍ੀ ਸੀਤ੍ਾ ਜੀ ਿੇ ਸਰੂਪ੍ ’ਤ੍ੇ ਮੋਦਹਤ੍ ਹੋ ਕੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ
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ਕੇ ਝਾੜੀਆਂ ’ਚ ਲੈ ਦਗਆ। ਸਤ੍ੀ ਸੀਤ੍ਾ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਜੀ ਿੇ ਚਰਨਾਂ ’ਚ ਰਿੱ ਦਖਆ ਲਈ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ, ਤ੍ਾਂ ਅਚਾਨਕ
ਸ਼ੇਰ ਿਾ ਰੂਪ੍ ਧਾਰ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਾਪ੍ੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਰਕ ਭੇਜ ਦਿਤ੍ਾ। ਸਤ੍ੀ ਸੀਤ੍ਾ ਜੀ ਿੀ ਇਿੱ ਜ਼ਤ੍ ਰਿੱ ਖ ਲਈ। ਦਫਰ ਇਿੱ ਕ ਸਾਧ
ਿਾ ਰੂਪ੍ ਧਾਰ ਕੇ ਸਤ੍ੀ ਸੀਤ੍ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਤ੍ ਪ੍ੀਪ੍ਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪ੍ਹੁੰ ਚਾ ਦਿਤ੍ੇ । ਭਗਤ੍ ਜੀ ਕੋਲ ਪ੍ਹੁੰ ਚਦਿਆਂ ਸਾਰ ਅਲੋ ਪ੍ ਹੋ
ਗਏ, ਤ੍ਾਂ ਸਤ੍ੀ ਸੀਤ੍ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਛਾਣ ਹੋਈ ਦਕ ਇਹ ਤ੍ਾਂ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਜੀ ਆਪ੍ ਿਰਸਨ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਣ ਆਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਨਹਾਂ ਿੇ
ਚਰਨੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਗੀ। ਇਉਂ ਦਜਹੜੇ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤ੍ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਰਿੇ ਹਨ ਜੀ, ਦ ਕਾਰਾਂ ਔਗੁਣਾਂ
ਤ੍ੋਂ ਦਨਰਲੇ ਪ੍ ਰਦਹੰ ਿੇ ਹਨ ਜੀ, ਨਾਮ ਜਪ੍ਿੇ ਜਪ੍ਾਉਂਿੇ ਹਨ ਜੀ, ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਜੀ ਉਨਹਾਂ ਿੀ ਲੋ ਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ’ਚ ਸਿਾ ਰਿੱ ਦਖਆ
ਕਰਿੇ ਹਨ ਜੀ।
ਿੂਜੀ ਸਾਖੀ:- ਚਾਰ ਜ਼ਾਲਮ ਦ ਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪ੍ੀਆਂ ਨੇ ਸਤ੍ੀ ਸੀਤ੍ਾ ਜੀ ਿਾ ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ ਧਰਮ ਨਸਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਧੂ
ਿਾ ਭੇਖ ਧਾਰ ਕੇ ਭਗਤ੍ ਪ੍ੀਪ੍ਾ ਜੀ ਿੇ ਨਾਲ ਰਦਹਣ ਲਿੱਗ ਗਏ। ਇਿੱ ਕ ਰਾਤ੍ ਬ੍ਾਹਰ ਇਿੱ ਕ ਖਾਲੀ ਮੰ ਿਰ ’ਚ ਰਾਤ੍ ਕਿੱ ਟਣ
ਠਦਹਰੇ। ਭਗਤ੍ ਜੀ ਅਤ੍ੇ ਚਾਰ ਭੇਖੀਂ ਸਾਧ ਇਿੱ ਕ ਕਮਰੇ ’ਚ ਅਤ੍ੇ ਸਤ੍ੀ ਸੀਤ੍ਾ ਜੀ ਖਰੇ ਕਮਰੇ ’ਚ ਸਨ। ਭੇਖੀਂ ਸਾਧ ਰਾਤ੍
ਨੂੰ ਸਤ੍ੀ ਸੀਤ੍ਾ ਜੀ ਿਾ ਸਤ੍ ਤ੍ੋੜਨ ਗਏ। ਪ੍ਦਹਲਾ ਇਿੱ ਕ ਭੇਖੀ ਸਾਧ ਕਮਰੇ ’ਚ ਦਗਆ ਤ੍ਾਂ ਕੀ ਿੇਦਖਆ ਦਕ ਉਥੇ ਤ੍ਾਂ ਇਿੱ ਕ
ਦਭਆਨਕ ਸ਼ੇਰਨੀ ਬ੍ੈਠੀ ਹੈ। ਤ੍ਾਂ ਡਰਿਾ ਡਰਿਾ ਬ੍ਾਹਰ ਆ ਦਗਆ। ਿੂਦਜਆਂ ਨੇ ਪ੍ੁਿੱ ਦਛਆ “ਕੀ ਹੋਇਆ?” ਮੁੜਕਾ ਮੁੜਕੀ,
ਡਦਰਆ ਹੋਇਆ ਬ੍ੋਦਲਆ “ਸਤ੍ੀ ਸੀਤ੍ਾ ਜੀ ਤ੍ਾਂ ਉਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਤ੍ਾਂ ਦਭਆਨਕ ਸ਼ੇਰਨੀ ਬ੍ੈਠੀ ਹੈ” ਤ੍ਾਂ ਅਿੱ ਗ ਬ੍ਾਲ ਕੇ
ਿੇਖਣ ਗਏ ਤ੍ਾਂ ਸਿੱ ਚ ਮੁਚ ਹੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਬ੍ੈਠੇ ਿੇਖੀ। ਭਿੱ ਜ ਕੇ ਭਗਤ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਿਿੱ ਦਸਆ, “ਭਗਤ੍ ਜੀ ਭਗਤ੍ ਜੀ! ਸਤ੍ੀ ਸੀਤ੍ਾ ਜੀ
ਿੇ ਕਮਰੇ ’ਚ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ੇਰਨੀ ਬ੍ੈਠੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲਿੱਗਿਾ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੇ ਸਤ੍ੀ ਸੀਤ੍ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾ ਦਲਆ।” ਭਗਤ੍ੀ ਜੀ ਇਹ ਗਿੱ ਲ ਸੁਣ
ਕੇ ਬ੍ੋਲੇ “ਭਾਈ! ਤ੍ੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਦਪ੍ਆ ਹੈ। ਇਹ ਤ੍ੁਹਾਡਾ ਪ੍ਾਪ੍ ਉਘੜ ਕੇ ਅਿੱ ਗੇ ਆ ਦਗਆ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਚਲੀਏ ਜਾ ਕੇ ਿੇਖੀਏ।”
ਕਮਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਭਗਤ੍ ਜੀ ਨੇ ਸਤ੍ੀ ਸੀਤ੍ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅ ਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤ੍ੇ ਸੀਤ੍ਾ ਜੀ ਬ੍ਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਦਹੰ ਿੇ “ਜੀ ਭਗਤ੍ ਜੀ,
ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੀ?” ਚਾਰੇ ਭੇਖੀਂ ਸਾਧ ਿੇ ਪ੍ੈਰਾਂ ਥਿੱ ਦਲਉਂ ਦਮਟੀ ਦਨਕਲ ਗਈ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਦਮੰ ਿੇ ਹੋਏ, ਸ ੇਰ ਹੋਣ ਤ੍ੋਂ
ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਹੀ ਭਿੱ ਜ ਗਏ।

112. ਸਾਊ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਮੰ ਗੇਤ੍ਰ ਨੂੰ ਲਾਲਚੀ ਭਰਾ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਚਾਉਣਾ:- ਇਿੱ ਕ ਨੌਜ ਾਨ ਿਾ ਮੰ ਗਣਾ ਹੋਇਆ
ਸੀ। ਦ ਆਹ ਤ੍ੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਉਹ ਲਿੱਕ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਬ੍ੰ ਨੑ ਕੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਖ਼ਰੀਿਣ ਦਗਆ ਤ੍ੇ ਘਰ ਾਦਪ੍ਸ ਪ੍ਰਤ੍ਦਿਆਂ ਦਿਨ
ਢਲਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਸੋਦਚਆ ਦਜਸ ਦਪ੍ੰ ਡ ਮੈਂ ਮੰ ਦਗਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਤ੍ ਰੁਕ ਕੇ ਸ ੇਰ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਦਪ੍ੰ ਡ ਚਲਾ
ਜਾ ਾਂਗਾ। ਜਿ ਉਹ ਰਾਤ੍ ਕਿੱ ਟਣ ਲਈ ਉਨੑਾਂ ਿੇ ਘਰੇ ਦਗਆ ਤ੍ਾਂ ਕੁੜੀ ਿੇ ਭਰਾ ਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦ ਉਂਤ੍
ਬ੍ਣਾਈ। ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਤ੍ਾ ਲਿੱਗਣ ਤ੍ੋਂ, ਉਸ ਨੇ ਅਪ੍ਣੇ ਮੰ ਗੇਤ੍ਰ ਨੂੰ ਡੰ ਗਰ ਘਰ ’ਚ ਬ੍ੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਭੇਿ ਖੋਲ ਦਿਿੱ
ੑ ਤ੍ਾ, ਤ੍ੇ ਕਦਹਆ
“ਜੇ ਆਪ੍ਣੀ ਜਾਨ ਬ੍ਚਾਉਂਣੀ ਹੈ ਤ੍ਾਂ ਹੁਣੇ ਇਥੋਂ ਭਿੱ ਜ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤ੍ਾਂ ਤ੍ੈਨੰ ੂ ਮਾਰ ਿੇਣਗੇ।” ਛੇਤ੍ੀ ਹੀ ਉਥੋਂ ਭਿੱ ਜ ਦਗਆ। ਇਸ
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ਘਟਨਾ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਿੇ ਸਾਉ ਪ੍ੁਣੇ ਤ੍ੇ ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ ਧਰਮ ਦ ਿੱ ਚ ਦਿਰੜ ਹੋਣ ਿਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਮਲ ਦਗਆ। ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੌਜ ਾਨ ਨੇ
ਉਸ ਸਾਊ ਗੁਰਮੁਦਖ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦ ਆਹ ਕਰ ਾਇਆ।

113. ਮਾਤ੍ਾ ਸੀਤ੍ਾ ਜੀ ਿਾ ਸਰੀ ਰਾਮਚੰ ਿਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱ ਚਾ ਦਪ੍ਆਰ, ਸਤ੍ੀ ਸੀਤ੍ਾ ਜੀ:- ਸੀਤ੍ਾ ਬ੍ਾਚ ਰਾਮ
ਸੋ॥ ਸੋਰਠਾ॥ ਮੈ ਨ ਤ੍ਜੋ ਪ੍ੀਅ ਸੰ ਦਗ; ਕੈਸੋਈ ਿੁਖ ਜੀਅ ਪ੍ੈ ਪ੍ਰੋ॥ ਤ੍ਨਕ ਨ ਮੋਰਉ ਅੰ ਦਗ; ਅੰ ਦਗ ਤ੍ੇ ਹੋਇ ਅਨੰਗ ਦਕਨ॥)
ਮਨੋਹਰ ਛੰ ਿ॥ ਸੂਲ ਸਹੋਂ ਤ੍ਨ ਸੂਕ ਰਹੌ; ਪ੍ਰ ਸੀ ਨ ਕਹੌਂ, ਦਸਰ ਸੂਲ ਸਹੋਂਗੀ॥ ਬ੍ਾਘ ਬ੍ੁਕਾਰ, ਫਨੀਨ ਫੁਕਾਰ; ਸੁ ਸੀਸ
ਦਗਰੋ, ਪ੍ਰ ਸੀ ਨ ਕਹੋਂਗੀ॥ ਬ੍ਾਸ ਕਹਾ ਬ੍ਨਬ੍ਾਸ ਭਲੋ ; ਨਹੀ ਪ੍ਾਸ ਤ੍ਜੋ ਪ੍ੀਯ ਪ੍ਾਇ ਗਹੋਂਗੀ॥ ਹਾਸ ਕਹਾ ਇਹ ਉਿਾਸ
ਸਮੈ; ਦਗਰਹ ਆਸ ਰਹੋ ਪ੍ਰ ਮੈ ਨ ਰਹੋਂਗੀ॥ (ਸਰੀ ਿਸਮ ੨੦੬) ਿੋਹਰਾ॥ ਇਹ ਜਗ ਧੂਅਰੋ ਧਉਲਹਦਰ; ਦਕਹ ਕੇ ਆਯੋ
ਕਾਮ॥ ਰਘੁਬ੍ਰ ਦਬ੍ਨੁ ਸੀਅ ਨਾ ਜੀਐ; ਸੀਅ ਦਬ੍ਨ ਜੀਐ ਨ ਰਾਮ॥ (ਸਰੀ ਿਸਮ ੨੫੩) ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਜਿੋਂ ਸਰੀ ਹਨੂੰਮਾਨ
ਜੀ, ਸੀਤ੍ਾ ਜੀ ਿੀ ਖ਼ਬ੍ਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਰੀ ਰਾਮਚੰ ਿਰ ਜੀ ਿੇ ਪ੍ੁਿੱ ਛਣ ਤ੍ੋਂ ਿਿੱ ਦਸਆ, “ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ ਦਮਲਣ ਿੀ ਆਸ ’ਚ ਕੇ ਲ
ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਬ੍ਾਕੀ ਹਨ।” ਯਥਾ:- ਕਾਗਾ ਕਰੰ ਗ ਢਢੋਦਲਆ; ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸੁ॥ ਏ ਿੁਇ ਨੈਨਾ ਮਦਤ੍ ਛੁਹਉ; ਦਪ੍ਰ ਿੇਖਨ
ਕੀ ਆਸ॥ (੧੩੮੨)

114. ਸੁਖੁ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰ ਿ ਘਦਰ ਨਾਦਰ ਸੁ ਤ੍ਾਰਾ ਲੋ ਚਨ ਰਾਣੀ॥ ਹਰੀ ਚੰ ਿ ਰਾਜੇ ਿਾ ਘਦਰ ਸੁਖੁ ਨਾਲ
ਿੱ ਸਿਾ ਸੀ। ਉਸ ਿੀ ਗੁਰਮੁਦਖ (ਨਾਦਰ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਰਾਣੀ ਤ੍ਾਰਾ (ਸੁ) ਸਰੇਸਟ ਬ੍ੈਰਾਗ ਦ

ੇਕ ਰੂਪ੍ੀ (ਲੋ ਚਨ) ਅਿੱ ਖਾਂ ਾਲੀ

ਸੀ।
ਸਾਧਸੰ ਗਦਤ੍ ਦਮਦਲ ਗਾ ਿੇ ਰਾਤ੍ੀ ਜਾਇ ਸੁਣੈ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ॥ ਸਿੱ ਚੀ ਸੁਿੱ ਚੀ ਦਨਰਮਲ ਸਾਧਸੰ ਗਦਤ੍ ਨਾਲ ਦਮਦਲ ਕੇ
ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਗੁਣ (ਗਾ ਿੇ) ਗੌਂਿੀ ਸੀ। (ਰਾਤ੍ੀ) ਰਾਤ੍ ਨੂੰ (ਜਾਇ) ਜਾ ਕੇ ਧੁਰ ਕੇ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜੀ
(ਸੁਣੈ) ਸੁਣਿੀ ਸੀ।
ਦਪ੍ਛੈ ਰਾਜਾ ਜਾਦਗਆ ਅਧੀ ਰਾਦਤ੍ ਦਨਖੰ ਦਡ ਦ ਹਾਣੀ॥ ਸਾਧਸੰ ਗਤ੍ ਜੀ ’ਚ ਜਾਣ ਤ੍ੋਂ (ਦਪ੍ਛੈ) ਦਪ੍ਿੱ ਛੋਂ (ਦਨਖੰ ਦਡ)
ਇਿੱ ਕ ਰਸ ਅਧੀ ਰਾਦਤ੍ (ਦ ਹਾਣੀ) ਗੁਜ਼ਰੀ ਤ੍ੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀਚੰ ਿ ਜਾਦਗਆ।
ਰਾਣੀ ਦਿਦਸ ਨ ਆ ਈ ਮਨ ਦ ਦਚ

ਰਤ੍ ਗਈ ਹੈਰਾਣੀ॥ ਰਾਣੀ ਤ੍ਾਰਾ ਜੀ (ਦਿਦਸ) ਦਿਸਣ ’ਚ (ਨ) ਨਹੀਂ

(ਆ ਈ) ਆਏ। ਤ੍ਾਂ ਰਾਜੇ ਿੇ ਮਨ ਦ ਦਚ ਹੈਰਾਣੀ ਰਤ੍ ਗਈ।
ਹੋਰਤ੍ੁ ਰਾਤ੍ੀ ਉਦਠ ਕੈ ਚਦਲਆ ਦਪ੍ਛੈ ਤ੍ਰਲ ਜੁਆਣੀ॥ (ਹੋਰਤ੍ੁ) ਹੋਰ ਭਾ

ਿੂਜੀ (ਰਾਤ੍ੀ) ਰਾਤ੍ ਰਾਜਾ ਉਦਠ

(ਕੈ) ਕੇ (ਤ੍ਰਲ) ਚੰ ਚਲ (ਜੁਆਣੀ) ਜੁਆਨ ਰਾਣੀ ਿੇ (ਦਪ੍ਛੈ) ਦਪ੍ਿੱ ਛੇ ਚਦਲਆ।
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ਰਾਣੀ ਪ੍ਹੁਤ੍ੀ ਸੰ ਗਤ੍ੀ ਰਾਜੇ ਖੜੀ ਖੜਾਉ ਨੀਸਾਣੀ॥ ਰਾਣੀ (ਸੰ ਗਤ੍ੀ) ਸਾਧਸੰ ਗਤ੍ ਜੀ ’ਚ (ਪ੍ਹੁਤ੍ੀ) ਪ੍ਹੁੰ ਚੀ।
ਰਾਜੇ ਨੇ ਨੀਸਾਣੀ ਜੋਂ ਰਾਣੀ ਿੀ ਇਿੱ ਕ (ਖੜਾਉ) ਖੜਾਂ (ਖੜੀ) ਚੁਿੱ ਕ ਲਈ ਜੀ।
ਸਾਧਸੰ ਗਦਤ੍ ਆਰਾਦਧਆ ਜੋੜੀ ਜੁੜੀ ਖੜਾਉ ਪ੍ੁਰਾਣੀ॥ ਜਿ ਰਾਣੀ

ਾਦਪ੍ਸ ਘਰ ਜਾਣ ਲਿੱਗੀ ਤ੍ਾਂ ਇਿੱ ਕ ਖੜਾਂ

ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤ੍ਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਾਧਸੰ ਗਦਤ੍ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰਾਦਧਆ, ਤ੍ਾਂ ਪ੍ੁਰਾਣੀ ਖੜਾਉ ਨਾਲ
ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਖੜਾਂ ਦਮਲ ਗਈ ਦਜਸ ਤ੍ੋਂ ਖੜਾ ਾਂ ਿੀ ਜੋੜੀ (ਜੁੜੀ) ਜੁੜ ਗਈ।
ਰਾਜੇ ਦਡਠਾ ਚਦਲਤ੍ੁ ਇਹੁ ਏਹ ਖੜਾ ਹੈ ਚੋਜ ਦ ਡਾਣੀ॥ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹੁ ਅਸਚਰਜ (ਚਦਲਤ੍ੁ) ਕੌ ਤ੍ਕ (ਦਡਠਾ)
ਿੇਦਖਆ। ਦਕ ਇਹ ਖੜਾਂ ਦਕਿੱ ਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਮੈਂ ਤ੍ਾਂ ਲੁਕਾਈ ਸੀ। ਏਹ ਖੜਾ (ਦ ਡਾਣੀ) ਅਸਚਰਜ (ਚੋਜ) ਕੌ ਤ੍ਕ
ਹੈ।
ਸਾਧਸੰ ਗਦਤ੍ ਦ ਟਹੁ ਕੁਰਬ੍ਾਣੀ॥੬॥ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ
ਿੀ ਸਾਜੀ ਦਨ ਾਜੀ ਸਾਧਸੰ ਗਦਤ੍ (ਦ ਟਹੁ) ਤ੍ੋਂ (ਕੁਰਬ੍ਾਣੀ) ਕੁਰਬ੍ਾਨ ਬ੍ਦਲਹਾਰ ਜਾਈਏ ਜੀ।

115. ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਨਰਮਿਾ ਜੀ:- ਆਪ੍ਣੇ ਕੋਹੜੀ ਪ੍ਤ੍ੀ ਕੌ ਸ਼ਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਖਾਰੀ ’ਚ ਦਬ੍ਠਾ ਕੇ ਦਸਰ ’ਤ੍ੇ
ਚੁਿੱ ਕੀ ਦਕਤ੍ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਹ ’ਚ ਦਨਰਿੋਸ਼ ਮਾਂਡ ਦਰਖੀ, ਸੂਲ਼ੀ ’ਤ੍ੇ ਟੰ ਦਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਨੇਰੇ ਕਾਰਨ ਕੌ ਸ਼ਕ ਜੀ
ਿਾ ਪ੍ੈਰ ਸੂਲ਼ੀ ਨੂੰ ਲਿੱਦਗਆ, ਤ੍ਾਂ ਦਰਖੀ ਜੀ ਨੇ ਿੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਦਕਹਾ, “ਤ੍ੂੰ ਸੂਰਜ ਚੜਨਸਾਰ
ਹੀ ਮਰ ਜਾ ੇਂ।” ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ ਬ੍ੀਬ੍ੀ
ੑ
ਜੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਸ਼ਕਤ੍ੀ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਚੜਨੑ ਹੀ ਨਾ ਦਿਤ੍ਾ। ਿੇ ਦਤ੍ਆਂ ਿੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ ਅਨਸੂਯਾ ਜੀ
ਨੇ ਨਰਮਿਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਸੂਰਜ ਚੜਨੑ ਿਾ ਾਕ ਦਲਆ ਅਤ੍ੇ ਿੇ ਦਤ੍ਆਂ ਨੇ ਉਸ ਿੇ ਪ੍ਤ੍ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਮਰ ਹੋਣ ਿਾ ਰ
ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ। ਸੋ ਮਾਤ੍ਾ ਨਰਮਿਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ ਧਰਮ ਿੇ ਬ੍ਲ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਤ੍ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੌਤ੍ੋਂ ਬ੍ਚਾਇਆ ਜੀ।

116. ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਫਾਤ੍ਮਾ ਜੀ:- ਹਜ਼ਰਤ੍ ਮੁਹੰਮਿ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਬ੍ਿੱ ਚੀ, ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਫਾਤ੍ਮਾ ਜੀ ਿੀ ਸ਼ਾਿੀ, ਆਪ੍ਣੇ
ਯਾਰ ਹਜ਼ਰਤ੍ ਅਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤ੍ੀ। “ਮੈਂ ਪ੍ੈਗੰਬ੍ਰ ਿੀ ਧੀ ਹਾਂ।” ਕਦਹ ਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਤ੍ੀ ਿੇ ਆਖੇ ਹੀ ਨਾ ਲਿੱਗੇ। ਪ੍ਤ੍ੀ ਨੇ
ਮੁਹੰਮਿ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਪ੍ਾਸ ਦਸ਼ਕਾਇਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ। ਪ੍ੈਗੰਬ੍ਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਨੇ ਦਕਹਾ, “ਹੇ ਬ੍ਿੱ ਚੀ! ਮੈਂ ਤ੍ੈਨੰ ੂ ਬ੍ਦਹਸ਼ਤ੍ ਿੀਆਂ ਚਾਬ੍ੀਆਂ
ਦਿਤ੍ੀਆਂ ਸਨ। ਤ੍ੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰ ਭਾਲੀਆਂ। ਉਹ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਕਿੂਰੀ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਤ੍ੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਆ।” ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਫਾਤ੍ਮਾ ਨੇ ਕਿੂਰੀ
ਤ੍ੋਂ ਪ੍ੁਿੱ ਦਛਆ, ਤ੍ਾਂ ਦਕਹਾ, “ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਤ੍ੀ ਜੀ ਿੀ ਜੋ ਆਦਗਆ ਮੰ ਨਣੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਬ੍ਦਹਸ਼ਤ੍ ਿੀਆਂ ਸਿੱ ਚੀਆਂ ਚਾਬ੍ੀਆਂ ਹਨ।”
ਇਹ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸੇ ਾ ਕਰਨ ਲਿੱਗੀ ਅਤ੍ੇ ਹਸਨ ਤ੍ੇ ਹੁਸੈਨ ਨਾਂ ਿੇ ਿੋ ਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰਾਂ ਿੀ ਿਾਤ੍ ਦਮਲੀ। ਪ੍ਤ੍ੀ ਿੀ ਆਦਗਆ
ਮੰ ਨਣ ਬ੍ਾਰੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਬ੍ਚਨ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਸੀਲ ਸੰ ਜਦਮ; ਦਪ੍ਰਅ ਆਦਗਆ ਮਾਨੈ॥ ਦਤ੍ਸੁ ਨਾਰੀ ਕਉ; ਿੁਖੁ
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ਨ ਜਮਾਨੈ॥(੧੮੫) ਕਾਮੁ ਕਰੋਧੁ ਲੋ ਭੁ ਮੋਹੁ ਦਮਟਾ ੈ; ਛੁਟਕੈ ਿੁਰਮਦਤ੍ ਅਪ੍ੁਨੀ ਧਾਰੀ॥ ਹੋਇ ਦਨਮਾਣੀ ਸੇ ਕਮਾ ਦਹ; ਤ੍ਾ
ਪ੍ਰੀਤ੍ਮ ਹੋ ਦਹ ਮਦਨ ਦਪ੍ਆਰੀ॥(੩੭੭)

117. ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ ਬ੍ੀਬ੍ੀਆਂ:- ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਤ੍ੀ ਜੀ ਿੀ ਸੇ ਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪ੍ੜ ੑ ਰਹੇ
ਕਾਜ਼ੀ ਿੇ ਕੋਲ਼ ਿੀ ਲੰਘਣ ਤ੍ੋਂ, ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕੋੜੇ ਮਰ
ਾਏ, ਬ੍ਈ ਮੇਰੀ ਦਨਮਾਜ਼ (ਕਜ਼ਾਅ) ਭੰ ਗ ਕਰ ਦਿਤ੍ੀ ਹੈ। ਾਦਪ੍ਸ ਆਈ,
ੑ
ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਿੇਖ ਕੇ ਹਿੱ ਸਣ ਲਿੱਗੀ, ਤ੍ਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ੁਿੱ ਦਛਆ, ਿਿੱ ਦਸਆ, “ਮੈਂ ਸੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਤ੍ੀ ਜੀ ਿੇ ਦਧਆਨ ’ਚ, ਤ੍ੇਰੇ
ਕੋਦੜਆਂ ਿੀ ਪ੍ਰ ਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ। ਤ੍ੇਰਾ ਸਿੱ ਚੇ ਖ਼ੁਿਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱ ਚਾ ਦਪ੍ਆਰ ਨਹੀਂ, ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਿੀ ਲੰਘਣ ਤ੍ੋਂ
ਤ੍ੇਰੀ ਦਨਮਾਜ਼ ਕਜ਼ਾਅ ਹੋ ਗਈ।” ਧੰ ਨ ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ। ਧਣੀ ਦ ਹੂਣਾ ਪ੍ਾਟ ਪ੍ਟੰ ਬ੍ਰ; ਭਾਹੀ ਸੇਤ੍ੀ ਜਾਲੇ ॥ ਧੂੜੀ ਦ ਦਚ ਲੁਡੰਿੜੀ
ਸੋਹਾਂ; ਨਾਨਕ ਤ੍ੈ ਸਹ ਨਾਲੇ ॥(੧੪੨੪)

118. ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ ਧਰਮ ਨਾ ਧਾਰਨ ਾਲੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਿੀ ਸਾਖੀ:- ਸਰੀਰਕ ਦਸ਼ੰ ਗਾਰ ਲਾਉਣੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਤ੍ੀ ਿੀ
ਪ੍ਰਸੰਨਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਿੀ, ਜੇਕਰ ਮਨ ’ਚ ਖੋਟ ਹੋ ੇ। ਇਿੱ ਕ ਨਲਾਇਕ ਇਸਤ੍ਰੀ ਮੜਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬ੍ੈਠ ਕੇ ਸੁਿੱ ਖਣਾ ਸੁਿੱ ਖਿੀ ਰਦਹੰ ਿੀ,
ਦਕ ਮੇਰਾ ਪ੍ਤ੍ੀ ਅੰ ਨੑਾ ਹੋ ਜਾ ੇ। ਉਸ ਿੇ ਪ੍ਤ੍ੀ ਨੇ ਫਸਲ ’ਚ ਬ੍ੈਦਠਆਂ ਦਕਹਾ, “ਤ੍ੇਰਾ ਪ੍ਤ੍ੀ ਇਿੱ ਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਅੰ ਨੑਾਂ ਹੋ
ਜਾ ੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿੱ ਜ ਾਂ ਕੜਾਹ ਕਰਕੇ ਛਕਾਇਆ ਕਰੇਂ।” ਪ੍ੰ ਿਰਾਂ ਦਿਨ ਕੜਾਹ ਖ਼ਾ ਕੇ ਪ੍ਤ੍ੀ ਨੇ ਦਕਹਾ, “ਮੈਨੰ ੂ ਤ੍ਾਂ
ਬ੍ਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ ਦਿਸਣ ਲਿੱਗ ਦਗਆ ਹੈ।” ਸੁਣ ਕੇ ਬ੍ੜੀ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਈ। ਧੇਰੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਰਿੱ ਜ ਾਂ ਕੜਾਹ ਖ਼ੁਆਉਣ ਲਿੱਗੀ।
ਜਿੱ ਟ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਦਕਹਾ, “ਮੈਨੰ ੂ ਦਿਸਣੋ ਹਟ ਦਗਆ ਹੈ।” ਉਸ ਨੇ ਿੱ ਡੇ ਬ੍ੂਹੇ ਪ੍ਾਸ ਮੰ ਜਾ ਡਾਹ ਦਲਆ ਤ੍ੇ ਖੋਤ੍ੇ
ਮੰ ਗ ਾ ਕੇ ਬ੍ੋਹਲ ਤ੍ੁਲ ਾਉਣ ਲਿੱਗੀ। ਅਜੇ ਬ੍ੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੀ ਸਨ ਦਕ ਜਿੱ ਟ ਭਖ ਉੱਦਠਆ, ਬ੍ੂਹੇ ਨੂੰ ਦਜੰ ਿਰਾ ਲਾ ਕੇ,
ਘਰ ਾਲੀ ਸਮੇਤ੍ ਤ੍ੋਲਣ ਾਦਲਆ ਨੂੰ ਕੁਿੱ ਦਟਆ।
ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਇਿੱ ਕ ਇਸਤ੍ਰੀ ਚੂਰੀ ਖ਼ਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਤ੍ੀ ਨੇ ਪ੍ੁਿੱ ਦਛਆ, “ਕੀ ਖਾਂਿੀ ਹੋਂ?” ਦਕਹਾ, “ਇਹ ਚੋਹਲਾ ਚਰਖੇ ਚਿੱ ਕੀ
ਿਾ, ਘਰ ਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਿੱ ਸੀਿਾ।” ਦਫਰ ਇਿੱ ਕ ਦਿਨ ਪ੍ਤ੍ੀ ਿੀ ਰੋਟੀ ਖੇਤ੍ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਤ੍ਾਂ ਪ੍ਤ੍ੀ ਦਮਦਠਆਈ ਖਾਈ
ਜਾ ੇ। ਇਸ ਨੇ ਪ੍ੁਿੱ ਦਛਆ, “ਕੀ ਛਕਿੇ ਹੋਂ?” ਤ੍ਾਂ ਪ੍ਤ੍ੀ ਨੇ ਭੀ ਉਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਹੀ ਉੱਤ੍ਰ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ, “ਇਹ ਚੋਹਲਾ ਹਲ ਪ੍ੰ ਜਾਲੀ ਿਾ,
ਘਰ ਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦ ਖਾਲੀਿਾ, ਰਲ਼ ਦਮਲ ਕੇ ਝੁਿੱ ਗਾ ਗਾਲ਼ੀਿਾ।” ਸੋ ਕਹਾ ਤ੍ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ’ਚੋਂ ਦਨਿੱਤ੍ ਸੂਈ ਭੀ ਗ ਾ ੇ,
ਤ੍ਾਂ ਭੀ ਘਰ ਕਿੱ ਖ ਨਹੀਂ ਰਦਹੰ ਿਾ।

119. ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ ਿਾ ਮੋਲ਼ਾ ਖੜਨਾ
ੑ , ਔਗੁਦਣਆਰੀ ਿਾ ਦਡਿੱ ਗਣਾ:- ਉੱਖਲੀ ’ਚ ਛੋਦਲਆਂ ਿੀਆਂ ਬ੍ਿੱ ਕਲ਼ੀਆਂ ਕੁਿੱ ਟ
ਰਹੀ ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ ਤ੍ੋਂ ਉਸ ਿੇ ਪ੍ਤ੍ੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਾਣੀ ਮੰ ਦਗਆ, ਦਮਠਾ ਬ੍ੋਲਦਹ ਦਨਦ ਚਲਦਹ; ਸੇਜੈ ਰ ੈ ਭਤ੍ਾਰੁ॥ (੩੧) ਅਨੁਸਾਰ
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ਉਸੇ ੇਲੇ ਮੋਲ਼ਾ ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਪ੍ਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਿੱ ਲ ਖੜ ਗਈ,
ਪ੍ਤ੍ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨੀਂਿ ਆ ਗਈ, ਬ੍ਹੁਤ੍ ਸਮਾਂ ਖੜੀ ੑ ਰਹੀ। ਪ੍ਰ
ੑ
ਇਸ ਿਾ ਮੋਲ਼ਾ ਉਸੇ ਤ੍ਰਾਂ ੑ ਹੀ ਖੜਾ ੑ ਦਰਹਾ, ਜਾਗਣ ’ਤ੍ੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦਪ੍ਲਾਇਆ। ਲੋ ਕਾਂ ’ਚ ਇਸ ਿੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਗਈ।
ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਪ੍ਤ੍ੀਬ੍ਰਤ੍ਾ ਿੀ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਇਿੱ ਕ ਔਗੁਦਣਆਰੀ ਨੇ ਪ੍ਤ੍ੀ ਨੂੰ ਦਕਹਾ, “ਪ੍ੈ ਕੇ ਮੈਥੋਂ ਪ੍ਾਣੀ ਮੰ ਗੀਂ।” ਪ੍ਾਣੀ ਮੰ ਗਣ
ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਪ੍ਤ੍ੀ ਨੂੰ ਨੀਂਿ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਿਾ ਮੋਲ਼ਾ ਦਡਿੱ ਗ ਦਪ੍ਆ। ਇਸ ਨੇ ਗੁਿੱ ਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਤ੍ੀ ਿੇ ਮੋਲ਼ਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ
ਤ੍ੇ ਦਕਹਾ, “ਤ੍ੇਰਾ ਸਤ੍ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ।”

ਪ੍ਰਸੰਗ ੭- ਜਤ੍ੀ ਸਤ੍ੀ ਬ੍ਹਾਿਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਨੌਂ ਧੁਨਾਂ ਿੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ:120. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਦਲਖਾਰੀ ਰਾਏਬ੍ਹਾਿਰ ਘਨਈਆ ਲਾਲ ਜੀ ਤ੍ਾਰੀਖੇ ਪ੍ੰ ਜਾਬ੍ ਅਤ੍ੇ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ
ਿਸ ੇਂ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ ਿੇ ਿਰਬ੍ਾਰੀ ਕ ੀ ਕੰ ਕਣ ਜੀ ਨੇ ਿਸ ਗੁਰੁ ਕਥਾ ਤ੍ੇ ਹੋਰ ਕਈ ਧਾਰਦਮਕ ਗਰੰ ਥਾਂ ’ਚ,
ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਜੈਤ੍ਾ ਜੀ ਤ੍ੇ ਉਨੑਾਂ ਿੇ ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਜੀ ਿਾ ਇਹ ਕੁਰਬ੍ਾਨੀ ਭਦਰਆ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਉਂ ਦਲਦਖਆ ਹੈ:- ਬ੍ਾਬ੍ੇ ਜੈਤ੍ੇ
ਜੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਕਹਾ, “ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਸ਼ਹੀਿ ਧੜ ਅਤ੍ੇ ਸੀਸ ਿਾ ਸਦਤ੍ਕਾਰ
ਕਰਨਾ ਅਦਤ੍ਅੰ ਤ੍ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਜੀ ਤ੍ੁਸੀਂ ਿਾਸ ਿਾ ਦਸਰ ਿੱ ਢੋ, ਿਾਸ ਿਾ ਦਸਰ ਤ੍ੇ ਧੜ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਪ੍ਾਸ ਰਿੱ ਖ ਕੇ, ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਸੀਸ ਚੁਿੱ ਕ ਦਲਉ।” ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤ੍ੋਂ ਕੁਰਬ੍ਾਨ ਹੋਣ
ਿੇ ਦਪ੍ਆਰ ਭਰੇ ਜੋਸ਼ ’ਚ ਦਕਹਾ, “ਿਾਸਨਿਾਸ ਿੀ ਉਮਰ, ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਦਮਲਿੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ
ਤ੍ੂੰ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਸਰੀ ਅਨੰਿਪ੍ੁਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਪ੍ਹੁੰ ਚਾ ਿੇ ੇਂਗਾ।” ਲਾਇਕ ਸਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਬ੍ਾਬ੍ੇ ਜੈਤ੍ਾ ਜੀ
ਨੇ ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਜੀ ਿੀ ਿਲੇ ਰੀ ਕੁਰਬ੍ਾਨੀ ਭਰੀ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਪ੍ਰ ਾਨ ਕਰਕੇ, ਆਪ੍ਣੇ ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਸਿਾਰਾਮ ਜੀ ਿਾ ਸੀਸ ਕਿੱ ਟ ਦਿਤ੍ਾ।
ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਬ੍ੜੀ ਡੂੰ ਘੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾ ਕੇ ੧੦੦੦੦ ਬ੍ੈਲਾਂ ਿੀ ਭੀੜ ਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਗਿੱ ਡੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲ ਦਕਲੇ ਿੱ ਲੋਂ ਚਾਂਿਨੀ ਚੌਂਕ
ਨੂੰ ਲਿੱਖੀਸ਼ਾਹ ਣਜਾਰਾ ਜੀ ਅਿੱ ਗੇ ਧੇ। ਇਹ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸ਼ਾਹੀ ਠੇਕੇਿਾਰ ਸਨ। ਇਨੑਾਂ ਿੇ ਅਿੱ ਠ ਸਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਤ੍ੇ ਸੇ ਾਿਾਰ, ਭਾਈ ਜੈਤ੍ਾ
ਜੀ ਸਮੇਤ੍, ਬ੍ੈਲਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਿੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਧੜ ਪ੍ਾਸ ਆ ਗਏ। ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਇਸ
ਹਫੜਾ ਿਫੜੀ ‘ਚ ਰੋਂਿੇ ਕੁਰਲਾਂਿੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰਿੇ ਸਨ, ਤ੍ਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੈਤ੍ਾ ਜੀ ਅਤ੍ੇ ਭਾਈ ਲਿੱਖੀਸ਼ਾਹ ਜੀ ਿੇ ਉਿਾਰ ਸ਼ੇਰ
ਿਲੇ ਰ ਮਰਿ ਸੂਰਮੇ ਲਾਇਕ ਸਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਭਾਈ ਨਗਾਹੀਆ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਪ੍ਆਰੇ ਸ਼ਹੀਿ ਸਿਾਰਾਮ ਜੀ ਿਾ ਧੜ ਤ੍ੇ
ਸੀਸ ਗਿੱ ਡੇ ਚੋਂ ਲਾਹ ਕੇ, ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਪ੍ਾਸ ਰਿੱ ਖ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ। ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਜੈਤ੍ਾ ਜੀ ਦਬ੍ਜਲੀ ਿੇ ਚਮਕਾਰੇ ਾਂਗ ਸਿੱ ਚੇ
ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਸੀਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਲੈ ਕੇ, ਸਰੀ ਅਨੰਿਪ੍ੁਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਤ੍ੁਰ ਪ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍
ਜੀ ਿੀ ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ, ਗੁਰ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਦਭੰ ਨੀ ਿੇਹੁਰੀ; ਰੂੰ ਿੇ ਗਿੱ ਡੇ ਚ ਦਟਕਾਅ ਲਈ। ਯਥਾ:- ਧੰ ਨ ਪ੍ਾਰਾਂਿੇਈ ਮਾਤ੍ਾ, ਪ੍ੂਤ੍
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ਜਨਦਮਆਂ ਨਗਾਹੀਆ। ਪ੍ਦਹਰੇਿਾਰ ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਰ ਭਗਾਏ। ਗੁਰ ਕੀ ਲੋ ਥ ਉਠਾਇ ਦਲਆਨੀ; ਜਸ ਜਿੱ ਗ ਮੈ ਪ੍ਾਇਆ। ਦਪ੍ਤ੍ਾ
ਪ੍ੂਤ੍ ਰੌਸ਼ਨ ਭਏ ਆਏ। ਜਸੁ ਗਾਊਂ ਤ੍ਉ ਲਖੀਸ਼ਾਹ ਠਾਕਰ ਕਾ।

121. ਦਨਹੰ ਗ ਦਨਬ੍ਾਹੂ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਿੀ ਬ੍ਹਾਿਰੀ:- ਜਿੋਂ ਹਕੂਮਤ੍ ਨੇ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸੇ ਜੀ ਿਾ ਦਜਉਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤ੍ਾ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਤ੍ਾਂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਦਨਰਮਲ ਹਠੀ ਜਪ੍ੀ ਤ੍ਪ੍ੀ ਦਸੰ ਘ ਜੰ ਗਲਾਂ ਦ ਿੱ ਚ ਰਦਹਣ ਲਿੱਗੇ। ਦਜ ੇਂ ਦਿਿੱ ਲੀ ਿੇ
ਤ੍ਖ਼ਤ੍ ’ਤ੍ੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਫਰੁਖਸ਼ੀਅਰ ਿੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਜ਼ਾਲਮ ਮੀਰਮੰ ਨੂ ਨੇ, ਲਹੌਰ ਦ ਖੇ, ਇਿੱ ਕ ਇਿੱ ਕ ਦਸੰ ਘ ਿੇ ਦਸਰ ਿਾ ਮੁਿੱ ਲ
ਪ੍ੰ ਜਾਹ ਪ੍ੰ ਜਾਹ ਿਮੜੇ ਰਿੱ ਖ ਦਿਤ੍ਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਿੇਸ਼ ’ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਿੱ ਚ ਗਈ। ਪ੍ੈਸੇ ਲੈ ਣ ਿੇ ਹਲ਼ਕ ਕਰਕੇ, ਹਲ਼ਕੇ ਕੁਿੱ ਤ੍ੇ
ਜ਼ਾਲਮ, ਨੌਜ ਾਨ ਬ੍ਿੱ ਚੀਆਂ ਿੇ ਦਸਰ ਭੀ ਿੱ ਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਿੇ। ਯਥਾ:- ਲੋ ਭ ਲਹਦਰ ਸਭੁ ਸੁਆਨੁ ਹਲਕੁ ਹੈ; ਹਲਦਕਓ ਸਭਦਹ
ਦਬ੍ਗਾਰੇ॥) ਦਕਹਾ ਜਾਂਿਾ, “ਦਸਿੱ ਖੀ ਦਤ੍ਆਗੋ. ਿੀਨ ਕਬ੍ੂਲ ਕਰੋ, ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੇ ਜਾਉਂਗੇ”। ਿੀਨ ਕਬ੍ੂਲ ਨ ਕਰਨ ਤ੍ੋਂ, ਦਨਰਿੋਸ਼ ਦਸਿੱ ਖਾਂ
ਿਾ ਕਤ੍ਲੇ ਆਮ ਕੀਤ੍ਾ ਦਗਆ। ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ ਦਸੰ ਘਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਭ ਲਿੱਭ ਕੇ ਮਾਰਿੇ ਸਨ। ਦਸਰਾਂ ਤ੍ੇ ਮੁਲ ਪ੍ਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਗਰਭ ਤ੍ੀ
ਦਸੰ ਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰ ਿੇ ਸਨ। ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ੍ ਅਦਬ੍ਨਾਸੀ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਜੀ ਿਾ ਸਾਦਜਆ ਦਨ ਾਦਜਆ ਅਦਬ੍ਨਾਸੀ
ਖ਼ਾਲਸਾ ਪ੍ੰ ਥ ਨੂੰ ਖਤ੍ਮ ਕਰਨ ਿੀ ਪ੍ੂਰੀ ਪ੍ੂਰੀ ਕੋਦਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ੧੮੦੪ ਦਬ੍: ’ਚ ਦਸੰ ਘਾਂ ਨੇ ਏਮਨਾਬ੍ਾਿ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਕੇ
ਗੁਰਿੁਆਰਾ ਸਰੀ ਰੋੜੀ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦ ਖੇ ਦ ਸਾਖੀ ਿਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਕੀਤ੍ਾ। ਦਸੰ ਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਿਾ ਦਿ ਾਨ ਜਸਪ੍ਤ੍ ਰਾਏ
ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਦਚਿੱ ਠਾ ਦਲਦਖਆ, “ਆਪ੍ਾਂ ਭਾਈ ਭਾਈ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਦਿਨਾਂ ਿੇ ਭੁਿੱ ਖੇ ਹਾਂ, ਇਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਅਸਥਾਨ ਤ੍ੇ
ਿੋ ਦਿਨ ਰਦਹ ਕੇ, ਦ ਸਾਖੀ ਿਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪ੍ਾ ਿੇਣੇ ਹਨ” ਇਦਤ੍ ਆਦਿਕ ਬ੍ਚਨ ਦਲਖ ਕੇ
ਦਚਿੱ ਠਾ ਭੇਦਜਆ। ਪ੍ਰ ਜਸਪ੍ਤ੍ ਰਾਏ, ਦਸੰ ਘਾਂ ਿਾ

ੈਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਦਸੰ ਘਾਂ ਉਤ੍ੇ ਹਾਥੀ ’ਤ੍ੇ ਅਸ ਾਰ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਚੜ ੑ ਕੇ

ਆਇਆ, ਦਸੰ ਘਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਗਾਲਾਂ ਤ੍ੇ ਬ੍ੁਰੇ ਬ੍ੋਲ ਬ੍ੋਲੇ। ਤ੍ਾਂ ਹਠੀ ਤ੍ਪ੍ੀ ਜੋਧਾ ਦਨਬ੍ਾਹੂ ਦਸੰ ਘ ਨੇ ਫੁਰਤ੍ੀ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਿੀ ਪ੍ੂਛ
ਫੜ ਕੇ ਇਿੱ ਕੋ ਹੀ ਛਾਲ ਦ ਿੱ ਚ ਹਾਥੀ ’ਤ੍ੇ ਚੜ ੑਕੇ ਿੁਸ਼ਟ ਜਸਪ੍ਤ੍ ਰਾਏ ਪ੍ਾਪ੍ੀ ਿਾ ਦਸਰ ਿੱ ਢ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ। ਿੋਹਰਾ॥ ਦਹ ਲੂਟਨ
ਚਦੜਓੑ ਖਾਲਸੇ, ਸੋ ਲੀਓ ਖਾਲਸੇ ਲੂਟ। ਦਨਬ੍ਾਹੂ ਦਸੰ ਘ ਗਜ ਪ੍ੈ ਚੜਯੋੑ ਮਾਰ ਤ੍ੇਰਾ ਦਿਓ ਸੂਟ॥੪੯॥ ਚੌਪ੍ਈ॥ ਦਨਬ੍ਾਹੂ ਦਸੰ ਘ
ਚੜ ੑ ਗਜ ਪ੍ੈ ਗਯੋ। ਸੀਸ ਕਾਟ ਸਭ ਜ਼ੇ ਰ ਲਯੋ। ਔਰ ਿਰਬ੍ ਿਈ ਊਪ੍ਰੋਂ ਗੇਰ। ਔਰ ਦਸੰ ਘਨ ਚਕ ਲੀਨੀ ਢੇਰ॥੫੦॥
ਿੋਹਰਾ॥ ਠਾਰਾਂ ਸੈ ਚੌਰੋ ਤ੍ਰੋ ਹੁਤ੍ੋ ਦਬ੍ਕਰਮ ਦਨਰਪ੍ ਸਾਲ। ਜਸਪ੍ਤ੍ (ਮਾਹਾਂ ਪ੍ਾਪ੍ੀ) ਮਾਰ ਕੇ ਲੀਯੋ ਦਸੰ ਘਨ ਬ੍ਹੁ ਮਾਲ॥੫੧॥
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122. ਸ਼ਹੀਿ ਦਸੰ ਘਣੀਆਂ ਨੇ ਸਬ੍ਰ ਸੰ ਤ੍ੋਖ ਿੇ ਦਪ੍ਆਲੇ ਪ੍ੀ ਕੇ, ਜਤ੍ ਸਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਦਸਿੱ ਖੀ ਦਸਿਕ ’ਚ ਅਡੋਲ
ਰਦਹਣਾ:- ਸੰ ਮਤ੍ ੧੮੧੦ ’ਚ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਾਈ ’ਚ, ਜ਼ਾਲਮ ਫ਼ੌਜਾਂ, ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸੇ ਜੀ ਿਾ ਜਿ ਕੁਿੱ ਝ ਭੀ ਨਾ ਦ ਗਾੜ
ਸਕੀਆਂ, ਤ੍ਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਖੋਟੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਆਰੰ ਭੀਆਂ। ਜ਼ਾਲਮ ਫ਼ੌਜਾਂ, ਦਸੰ ਘਾਂ ਿੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਿੱਟ ਢਾਹ ਕੇ, ਦਸੰ ਘ
ਦਸੰ ਘਣੀਆਂ ਬ੍ਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਲਜਾਣ ਲਿੱਗੇ। ਇਸ ਘੋਰ ਦਭਆਨਕ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਿੇਸ਼ ’ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਿੱ ਚ ਗਈ। ਕਈ
ਦਸੰ ਘਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬ੍ਲਾ ਕਰਿੀਆਂ ਸ਼ਹੀਿ ਹੋ ਜਾਂਿੀਆਂ ਤ੍ੇ ਕਈ ਦਨਰਿੋਸ਼ ਬ੍ੀਬ੍ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਪ੍ਾਪ੍ੀ ਬ੍ੰ ਨੑ
ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਏ। ਸ਼ਹੀਿ ਗੰ ਜ ਪ੍ਾਸ, ਦਸੰ ਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਦਰਆਂ ’ਚ ਡਿੱ ਕ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ ਦਗਆ। ਕਈ ਦਿਨ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਿੱ ਝ ਨਾ
ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ। ਿੁਿੱ ਧ ਪ੍ੀਣ ਾਲੇ ਬ੍ਿੱ ਚੇ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮਾ ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰ ਬ੍ੜਨ, ਪ੍ਰ ਮਾ ਾਂ ਕੁਿੱ ਝ ਖਾਣ ਤ੍ਾਂ ਿੁਿੱ ਧ ਉੱਤ੍ਰੇ। ਕੇਦਤ੍ਆ; ਿੂਖ ਭੂਖ ਸਿ
ਮਾਰ॥ ਏਦਹ ਦਭ ਿਾਦਤ੍ ਤ੍ੇਰੀ; ਿਾਤ੍ਾਰ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬ੍ਰ ਸ਼ੁਕਰ ’ਚ ਰਦਹ ਕੇ, ਤ੍ੇਰਾ ਕੀਆ; ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ॥ ਹਦਰ ਨਾਮੁ
ਪ੍ਿਾਰਥੁ; ਨਾਨਕੁ ਮਾਂਗੈ॥ (੩੯੪) ਪ੍ੜ ੑ ਪ੍ੜ ੑ ਕੇ ਬ੍ਿੱ ਦਚਆਂ ਨੂੰ ਚੁਿੱ ਪ੍ ਕਰਾਉਂਿੀਆਂ। ਸ ਾ ਸ ਾ ਮਣ ਿਾਣੇ ਪ੍ੀਂਹਿੀਆਂ। ਅਿੱ ਧੀ
ਅਿੱ ਧੀ ਰੋਟੀ ’ਤ੍ੇ ਪ੍ਾਣੀ ਿਾ ਦਪ੍ਆਲਾ ਪ੍ੀਣ ਲਈ ਦਮਲਿਾ। ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ
ਯਾਿ ਕਰ ਕਰ ਕੇ, ਜੀ ਣ ਿੇ ਪ੍ਲ ਦਬ੍ਤ੍ਾਉਂਿੀਆਂ, ਆਪ੍ਣੇ ਿੁਿੱ ਖਾਂ ਤ੍ੇ ਤ੍ਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਸਬ੍ਰ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾਲ ਜਰਿੀਆਂ, ਭਾ ੇਂ
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ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਇਉਂ ਹੀ ਭੁਿੱ ਖੀਆਂ ਦਤ੍ਹਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ੀਤ੍ ਗਏ, ਪ੍ਰ ਫੇਰ ਭੀ ਦਸਿਕ ਨਾ ਹਾਦਰਆ। ਯਥਾ:- ਮੁਰਿਾ ਹੋਇ ਮੁਰੀਿ
ਨ ਗਲੀ ਹੋ ਣਾ॥ ਸਾਬ੍ਰੁ ਦਸਿਦਕ ਸਹੀਿੁ ਭਰਮ ਭਉ ਖੋ ਣਾ॥
“ਹੇ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਸੁਆਮੀ ਜੀ! ਸਾਨੂੰ ਦਸਿਕ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੋ, ਭਾ ੇਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦਨਰਬ੍ਲ ਹਾਂ ਪ੍ਰ ਆਪ੍ ਜੀ ਨੇ ਅਪ੍ਾਰ
ਦਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ, ਅਪ੍ਣੇ ਬ੍ਚੀਆਂ ਿੇ ਮਨ ਬ੍ਲ ਾਨ ਬ੍ਣਾਏ ਹਨ ਤ੍ੇ ਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਸਤ੍ ਧਰਮ ਬ੍ਖ਼ਦਸ਼ਆ ਹੈ ਜੀ। ਅਪ੍ਣੇ ਦਬ੍ਰਿ
ਬ੍ਾਣੀ ਿੀ ਲਾਜ ਰਿੱ ਖੋ ਜੀ। ਭਾਣਾ ਮੰ ਨਣ, ਨਾਮ ਜਪ੍ਣ ਿਾ ਬ੍ਲ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੋ ਜੀ। ਅਕਦਹ ਅਸਦਹ ਤ੍ਸੀਹੇ ਭੋਗੀਏ ਪ੍ਰ ਧਰਮ ਨਾ
ਹਾਰੀਏ। ਸਰੀਰ ਿੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣ ਪ੍ਰ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਾਂਗ ਦਸਿਕ ਤ੍ੋਂ ਮੂੰ ਹ ਨਾ ਮੋੜੀਏ। ਆਪ੍
ਜੀ ਸਿੱ ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰੂਪ੍ ਹੋਂ ਜੀ। ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੇ ਬ੍ਲ, ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ ਸਿੱ ਚੇ ਨਾਮ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਦਲਹਾਰ ਕੁਰਬ੍ਾਨ ਜਾਈਏ। ਤ੍ਲ ਾਰ
ਿੇ ਜੌਹਰ ਚਖੀਏ ਪ੍ਰ ਕਿੱ ਚ ਤ੍ੇ ਝੂਠ ਨਾ ਦ ਹਾਜੀਏ” ਇਉਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਿਾਸਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਕਰਿੀਆਂ, ਅਜਰ ਜਰਿੀਆਂ,
ਧੀਰਜ ਧਰਿੀਆਂ।
ਇਿੱ ਕ ਦਿਨ ਜ਼ਾਲਮ ਪ੍ਾਪ੍ੀ ਮੰ ਨੂੰ ਨੇ ਖ਼ੁਿ ਆ ਕੇ ਦਸੰ ਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਖਆ, “ਦਜਨੑਾਂ ਦਸੰ ਘਾਂ ਦਪ੍ਿੱ ਛੇ ਤ੍ੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ
ਬ੍ਰਬ੍ਾਿ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਂ, ਉਨੑਾਂ ਨੇ ਤ੍ੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਖ ਿੇਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਤ੍ਾਂ ਆਪ੍ ਜੰ ਗਲ਼ਾਂ ’ਚ ਰੁਲਿੇ ਦਫਰਿੇ ਹਨ।” ਅਿੱ ਗੋਂ
ਦਕਹਾ, “ਸੂਦਬ੍ਆ! ਤ੍ੈਨੰ ੂ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈਂ। ਅਸੀਂ ਤ੍ਾਂ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਪ੍ੰ ਜ ੇਂ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸ਼ਾਹ, ਨੌ ੇਂ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸ਼ਾਹ, ਕਲਗੀਧਰ
ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ, ਤ੍ੇ ਸਾਦਹਬ੍ਜ਼ਾਦਿਆਂ ਿੀਆਂ ਕੁਰਬ੍ਾਨੀਆਂ ਜਪ੍ਿੀਆਂ ਹਾਂ,
ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਛਕੇ ਿਾ ਦਸਿਕ ਦਨਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ। ਸਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾ। ਯਥਾ:- ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਮੋਮ ਦਿਦਲ
ਹੋ ੈ॥ ਦਜਸ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤ੍ੂੰ ਕਬ੍ੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਹੰ ਿਾ ਹੈਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਜਾਨ ਭਾ ੇਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹੇ,
ਇਸ ਿੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿੱ ਤ੍ੀ ਭੀ ਪ੍ਰ ਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਕੁ ਰਾਮੁ ਨ ਛੋਡਉ; ਗੁਰਦਹ ਗਾਦਰ॥ ਮੋਕਉ ਘਾਦਲ ਜਾਦਰ; ਭਾ ੈ ਮਾਦਰ ਡਾਦਰ॥
(੧੧੯੪) ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਸਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀ ਿੇ ਹਨ, ਇਹ ਦਸਿੱ ਖੀ ਲਈ ਹੀ ਲਿੱਗਣਗੇ, ਦਸਰ ਜਾ ੇ ਤ੍ਾਂ ਜਾ ੇ; ਮੇਰਾ
ਦਸਿੱ ਖੀ ਦਸਿਕ ਨਾ ਜਾ ੇ। ਜੀ ਨ ਿੇ ਸੁਖਾਂ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀ ਿੱ ਲੋਂ ਬ੍ੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਣਗੀਆਂ। ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਛਕਣ ਸਮੇਂ,
ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਦਸਰ ਅਰਪ੍ੇ ਸਨ।” ਯਥਾ:- ਮਨੁ ਤ੍ਨੁ ਧਨੁ ਆਗੈ ਰਾਦਖਆ; ਦਸਰੁ ੇਦਚਆ ਗੁਰ ਆਗੈ
ਜਾਇ॥ (੧੪੧੩)
ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਮੰ ਨੂੰ ਨੇ ਦਸਪ੍ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤ੍ਾ, “ਇਨੑਾਂ ਸਭਨਾਂ ਿੇ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਖੋਹ ਲ ੋ ਤ੍ੇ ਇਨੑਾਂ ਿੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਹੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਿੇਖੀਏ ਦਕ ਦਕ ੇਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰ ਨਿੀਆਂ?” ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਖੋਹ ਲਏ। ਰੋਂਿੇ
ਦਚਚਲਾਂਿੇ ਬ੍ਿੱ ਚੇ, ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਤ੍ੇ। ਨੇਦਜ਼ਆਂ ’ਤ੍ੇ ਟੰ ਗੇ, ਿੱ ਢ ਿੱ ਢ ਕੇ ਸ਼ਹੀਿ ਕਰ ਦਿਤ੍ੇ। ਮੰ ਨੂੰ ਿੇ ਇਤ੍ਨੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਭੀ
ਬ੍ਹਾਿਰ ਸੂਰਬ੍ੀਰ ਦਸੰ ਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਦਸਿਕ ਭਰੋਸੇ ਤ੍ੋਂ ਡੁਲਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਆਪ੍ਣੇ
ਸਰੀਰ ਤ੍ੇ ਦਪ੍ਆਰੇ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪ੍ ਕੇ ਦਨਹਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਯਥਾ:- ਦਜਸ ਕੀ ਬ੍ਸਤ੍ੁ; ਦਤ੍ਸੁ ਆਗੈ ਰਾਖੈ॥
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ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਦਗਆ; ਮਾਨੈ ਮਾਥੈ॥ ਉਸ ਤ੍ੇ ਚਉਗੁਨ; ਕਰੈ ਦਨਹਾਲੁ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਦਹਬ੍ੁ; ਸਿਾ ਿਇਆਲੁ॥੨॥ ਧੰ ਨ ਸਨ ਉਹ
ਸੂਰਬ੍ੀਰ ਬ੍ਹਾਿਰ ਮਾ ਾਂ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬ੍ਿੱ ਦਚਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਿ ਹੁੰ ਦਿਆਂ

ੇਖ ਕੇ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ! ਤ੍ਵਪ੍ਰਸਾਦਿ! ਤ੍ੇਰਾ ਕੀਆ;

ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ॥ ਪ੍ੜ ਰਹੀਆਂ
ਸਨ। “ਹੇ ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸ਼ਾਹ ਜੀ! ਇਹ ਭੀ ਚੰ ਗਾ ਹੋ ਦਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਦਸਿੱ ਖੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਿ
ੑ
ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ੍ ਜੀ ਿਾ ਲਿੱਖ ਲਿੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਨੑਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੁਿੱ ਖ ਸਫਲੀ ਕੀਤ੍ੀ ਹੈ।”
ਜ਼ਾਲਮ ਇਤ੍ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਭੀ ਨਾ ਰਿੱ ਦਜਆ। ਬ੍ਿੱ ਦਚਆਂ ਿੇ ਹਾਰ ਪ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋ ਕੇ ਦਸੰ ਘਣੀਆਂ ਿੇ ਗਲ਼ਾਂ ’ਚ ਪ੍ਾ ਕੇ ਦਕਹਾ,
“ਅਜੇ ਭੀ

ੇਲਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਕਹਾ ਮੰ ਨ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬ੍ੂਲ ਕਰ ਲ ੋ।” ਦਸੰ ਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਂ ਿੇ ਲਾਲਚ ਭੀ ਦਿਿੱ ਤ੍ੇ, ਪ੍ਰ

ਦਸੰ ਘਣੀਆਂ ਨੇ ਦਕਹਾ, “ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਸਿੱ ਚੀ ਸੁਿੱ ਚੀ ਦਮਿੱ ਠੀ ਦਪ੍ਆਰੀ ਦਸਿੱ ਖੀ ਦਤ੍ਆਗ ਕੇ, ਅਸੀਂ
ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਕ ੇਂ ਕਬ੍ੂਲ ਕਰੀਏ? ਪ੍ਰ ਇਹ ਆਸ ਛਿੱ ਡ ਿੇ, ਦਕ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਛਿੱ ਡਾਂਗੀਆਂ!” ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਾਪ੍ੀ ਨੇ ਦਸੰ ਘਣੀਆਂ
ਨੂੰ ਕੋਰੜੇ ਮਰ ਾ ਕੇ ਬ੍ੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿਤ੍ੀਆਂ, ਪ੍ਰ ਦਕਸੇ ਨੇ ਭੀ ਜ਼ਾਲਮ ਪ੍ਾਪ੍ੀ ਿੀ ਗਿੱ ਲ ਨਾ ਮੰ ਨੀ।
ਭਾ ੇਂ ਮੰ ਨੂੰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਦਕ ਬ੍ਿੱ ਦਚਆਂ ਿੇ ਮੋਹ ’ਚ ਧਰਮ ਹਾਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰ ਦਜਨੑਾਂ ਨੇ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ
ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਾਦਹਗੁਰੂ ਮੰ ਨ ਕੇ ਦਰਿੇ ’ਚ ਸਾਏ ਸਨ, ਉਨੑਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਕੋਂ ਨਾ ਡੁਲਾ ਸਦਕਆ। ਨਮਸਕਾਰ।

123. ਬ੍ਹਾਿਰ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਜਿੱ ਸੀ ਕੌ ਰ ਜੀ:- ਗੁਰੂ ਦਪ੍ਆਰੀ ਸਾਧਸੰ ਗਤ੍ ਜੀ ਸਰੀ ਅਨੰਿਪ੍ੁਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੁਸ਼ਟਿਮਨ,
ਪ੍ਾਪ੍ ਦਬ੍ਨਾਸਕ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਿੇ ਦਨਰਮਲ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਮਈ
ਿਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਹ ਦ ਿੱ ਚ ਸੰ ਗਤ੍ਾਂ ਮਿੱ ਲਣ ਦਪ੍ੰ ਡ ਿੇ ਬ੍ਾਹਰ ਖੂਹ ਤ੍ੋਂ ਜਲ ਛਕਣ ਲਈ ਠਦਹਰੀਆਂ।
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ਬ੍ਹਾਿਰ ਦਤ੍ਆਰ ਬ੍ਰ ਦਤ੍ਆਰ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ਧਾਰੀ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਜਿੱ ਸੀ ਜੀ ਸੰ ਗਤ੍ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਾਣੀ ਦਪ੍ਲਾਉਣ ਲਿੱਗ ਗਈ। ਯਥਾ:- ਛਛਾ;
ਛੋਹਰੇ ਿਾਸ ਤ੍ੁਮਾਰੇ॥ ਿਾਸ ਿਾਸਨ ਕੇ; ਪ੍ਾਨੀਹਾਰੇ॥) ਪ੍ੀਹਦਣ ਹੋਇ ਜਿੀਿ; ਪ੍ਾਣੀ ਢੋ ਣਾ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ੀ ਪ੍ੀ ਕੇ ਅਿੱ ਗੇ
ਤ੍ੁਰਿੇ ਗਏ ਤ੍ੇ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਇਿੱ ਕਲੀ ਖੂਹ ਤ੍ੇ ਰਦਹ ਗਈ। ਉਧਰੋਂ ਚਾਰ ਤ੍ੁਰਕ ਜੋ ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਹੀ ਰਾਹ ’ਚ ਲੁਕੇ ਸਨ, ਦਨਕਲ ਕੇ ਆ
ਗਏ। ਸ ਾ ਲਾਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ; ਤ੍ਬ੍ੈ ਗੁਰੂ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਦਸੰ ਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ। ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਧੀ
ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਜਿੱ ਸੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸ਼ਤ੍ਰ ਦ ਿੱ ਦਿਆ ਦਸਿੱ ਖੀ ਸੀ ਤ੍ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਢੇ ਦਤ੍ੰ ਨ ਫੁਿੱ ਟੀ ਦਕਰਪ੍ਾਨ ਪ੍ਦਹਨ ਕੇ ਰਿੱ ਖਿੇ ਸਨ। ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਜੀ ਨੂੰ
ਫੜਣੑ ਲਈ ਚਾਰੇ ਤ੍ੁਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ
ੑ ਗਏ। ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ੀਰ ਰਸ ਿੇ ਿਾਤ੍ੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੂੰ
ਅਰਾਦਧਆ। ਸਵੈਯਾ॥ ਿੇਹ ਦਸ ਾ. ਬ੍ਰ ਮੋਦਹ ਇਹੈ; ਸੁਭ ਕਰਮਨ ਤ੍ੇ. ਕਬ੍ਹੂੰ ਨ ਟਰੋ॥ ਨ ਡਰੋ. ਅਦਰ ਸੋ. ਜਬ੍ ਜਾਇ ਲਰੋ;
ਦਨਸਚੈ ਕਰ. ਆਪ੍ਨੀ ਜੀਤ੍ ਕਰੋ॥ ਿਾ ਜਾਪ੍ ਕੀਤ੍ਾ। ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਬ੍ਹਾਿਰ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਜੀ ਨੇ ਕੰ ਗਣ ਲਾਹ ਕੇ ਬ੍ੁਿੱ ਕਲ ਿੇ ਮੂਹਰੇ
ਸੁਿੱ ਟ ਦਿਿੱ ਤ੍ੇ। ਚਾਰੇ ਤ੍ੁਰਕ ਕੰ ਗਣ ਚੁਿੱ ਕਣ ਿੇ ਲਾਲਚ ਦ ਿੱ ਚ ਕਾਹਲੇ ਪ੍ੈ ਗਏ, ਦਕ ਦਜਹੜਾ ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਚੁਿੱ ਕ ਲ ੇ ਓਹੀ ਕੰ ਗਣ ਲੈ
ਲ ੇਗਾ। ਇਿੱ ਕ ਤ੍ੁਰਕ ਜਿ ਫੁਰਤ੍ੀ ਨਾਲ ਚੁਿੱ ਕਣ ਲਿੱਗਾ ਤ੍ਾਂ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਜੀ ਨੇ ਦਕਰਪ੍ਾਨ ਿੇ ਇਿੱ ਕੋ ਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਿਾ ਦਸਰ ਿੱ ਢ
ਦਿਤ੍ਾ। ਇਉਂ ਾਰੋ ਾਰੀ ਤ੍ੁਰਕਾਂ ਿੇ ਦਸਰ ਧੜ ਤ੍ੋਂ ਅਲਿੱਗ ਕਰਿੀ ਗਈ। ਅਖੀਰ ’ਚ ਆਖਰੀ ਤ੍ੁਰਕ ਨਾਲ ਹਿੱ ਥੋਂ ਹਿੱ ਥੀਂ ਹੋ
ਗਈ ਤ੍ਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਤ੍ੀ ਤ੍ੇ ਸੁਿੱ ਟ ਕੇ ਛਾਤ੍ੀ ਤ੍ੇ ਬ੍ਦਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੀ ਨਰਕ ਭੇਜ ਦਿਤ੍ਾ। ਜਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਿੀ ਖ਼ਬ੍ਰ
ਿਸਮੇਸ਼ ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪ੍ਹੁੰ ਚੀ ਤ੍ਿ ਕੁਝ ਸੋਢੀ ਕਦਹਣ ਲਿੱਗੇ “ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ੍ ਦਨ ਾਜ਼ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ! ਇਹ
ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਤ੍ੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗ ਕੇ ਦਭਿੱ ਟੀ ਗਈ ਹੈ” ਤ੍ਾਂ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ “ਇਹ ਦਭਿੱ ਟੀ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਜਤ੍ ਸਤ੍ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਦਖਆ, ਬ੍ਹਾਿਰੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤ੍ੇ ਦਜਹੜਾ ਦਸਿੱ ਖ ਇਸ ਿੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਅਪ੍ਣੇ ਮਿੱ ਥੇ ਨੂੰ
ਲਾ ੇਗਾ ਓਹੋ ਸਿੱ ਚਖੰ ਡ ਜਾ ੇਗਾ”।

124. ਫੌਜੀ ਰਣਬ੍ੀਰ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਿਾ ਿੀਰਘ ਆਸਾ:- ਗੁਰਿੁਆਰਾ ਮਹਿੱ ਲਾ ਨੌ ਾਂ ਮਹਿੱ ਲਾ ਿਸ ਾਂ ਜੀ, ਦਪ੍ੰ ਡ ਨਾਭਾ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ (ਚੰ ਡੀਗੜ)ੑ ਦ ਖੇ ਸੰ ਤ੍ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਗੁਰਬ੍ਚਨ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱ ਥੇ ਸਮੇਤ੍ ਪ੍ੰ ਜ ਇਕੋਤ੍ਰੀਆਂ (੧੦੧
ਸਰੀ ਅਖੰ ਡ ਪ੍ਾਠ) ਕੀਤ੍ੀਆਂ ਸਨ। ਸੰ ਤ੍ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਜੀ ਦਸਮਰਨ ਦ ਿੱ ਚ ਲੀਨ ਮੰ ਜੇ ਤ੍ੇ ਬ੍ੈਠੇ ਸਨ। ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਿ ਭਾਈ ਰਣਬ੍ੀਰ
ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਿਾ ਦਿਰੜ ਆਸਾ ਸੀ ਦਕ ਜਾਂ ਤ੍ਾਂ ਦਜ਼ੰ ਿਗੀ ’ਚ ਗੁਰਮਦਤ੍ ਿਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਿੀ ਪ੍ਾਉਣੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ
ਰਣਬ੍ੀਰ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰ ਤ੍ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ “ਹੇ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ੋ ਜੀ! ਦਜ ੇਂ ਇਕੋਤ੍ਰੀ ਚਿੱ ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਤ੍ਨੇ ਦਸੰ ਘ ਜਿੱ ਥੇ
ਦ ਿੱ ਚ ਦ ਿੱ ਦਿਆ ਪ੍ੜ ਰਹੇ
ਹਨ, ਪ੍ਰ ਆਪ੍ ਜੀ ਬ੍ੇਮੁਹਤ੍ਾਜਗੀ ’ਚ ਅਦਚੰ ਤ੍ ਬ੍ੈਠੇ ਦਸਮਰਨ ਿਾ ਅਨੰਿ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋਂ। ਯਥਾ:ੑ
ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਦਸਮਰਦਹ; ਦਸ ਬ੍ੇਮੁਹਤ੍ਾਜੇ॥ ਿਾਸਨਿਾਸ ਿੀ ਭੀ ਇਿੱ ਛਾ ਹੈ ਦਕ ਆਪ੍ ਜੀ

ਾਂਗ ਅਦਚੰ ਤ੍ ਹੋ ਕੇ ਅਿੱ ਠੇ ਪ੍ਦਹਰ,

ਦਸਮਰਨ ਦ ਿੱ ਚ ਲੀਣ ਰਹਾਂ, ਦਰਿੇ ’ਚੋਂ ਮੂੰ ਹ ’ਚ ਅੰ ਦਮਰਤ੍, ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ਼ ’ਚ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਆ ੇ”। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰ ਤ੍ਾਂ ਨੇ ਪ੍ੂਰੇ
ਬ੍ੈਰਾਗ ਿਾ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਬ੍ਖ਼ਦਸ਼ਆ ਦਕ ਦਜੰ ਿਗੀ ਦ ਿੱ ਚ ਇਹ ਿੋ ਗਿੱ ਲਾਂ ਕਿੇ ਨਹੀ ਭੁਿੱ ਲਣੀਆਂ। ਪ੍ਦਹਲੀ ਗਿੱ ਲ ਅਪ੍ਨੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ
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ਦਚਖਾ ਿੇ ਪ੍ਇਆ ਸਮਝਨਾ ਭਾ

ਦਜਉਣਾ ਝੂਠ ਮਰਣਾ ਸਿੱ ਚ ਅਤ੍ੇ ਿੂਜੀ ਗਿੱ ਲ ਸਿੱ ਚੇ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜੀ ਅਤ੍ੇ ਿਸ

ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿਾ ਦ ਸਮਾਿ ਦਸਮਰਨ ਨਹੀਂ ਭੁਿੱ ਲਣਾ। ਉਨੀਂ ਸੌ ਅਠਿੱਤ੍ਰ ਦ ਸਾਖੀ

ਾਲੇ ਦਿਨ ਸਰੀ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ਸਰ

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦ ਖੇ ਨਕਲੀ ਦਨਰੰ ਕਾਰੀ ਅਪ੍ਣੇ ਸੰ ਮੇਲਨ ’ਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ੰ ਥ ਿੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੰ ਦਮਰਤ੍ਧਾਰੀ ਦਸੰ ਘ
ਉਨੑਾਂ ਕੋਲ਼ ਸਾਂਤ੍ਮਈ ਗਿੱ ਲ ਕਰਨ ਗਏ ਤ੍ਾਂ ਉਨੑਾਂ ਪ੍ਾਪ੍ੀਆਂ ਨੇ ਤ੍ੇਰਾਂ ਦਸੰ ਘ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਿ ਕਰ ਦਿਤ੍ੇ, ਭਾਈ
ਰਣਬ੍ੀਰ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਭੀ ਉਨੑਾਂ ’ਚ ਸ਼ਹੀਿ ਹੋਏ ਜੀ।

1. ਗੁਰਮੁਦਖ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਦਸੰ ਘ ਜੀ
2. ਗੁਰਮੁਦਖ ਭਾਈ ਹਦਰਭਜਨ ਦਸੰ ਘ ਜੀ
3. ਗੁਰਮੁਦਖ ਭਾਈ ਦਪ੍ਆਰਾ ਦਸੰ ਘ ਜੀ
4. ਗੁਰਮੁਦਖ ਭਾਈ ਰਘਬ੍ੀਰ ਦਸੰ ਘ ਜੀ
5. ਗੁਰਮੁਦਖ ਭਾਈ ਗੁਰਬ੍ਚਨ ਦਸੰ ਘ ਜੀ
6. ਗੁਰਮੁਦਖ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਦਸੰ ਘ ਜੀ
7. ਗੁਰਮੁਦਖ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਦਸੰ ਘ ਜੀ
8. ਗੁਰਮੁਦਖ ਭਾਈ ਧਰਮਬ੍ੀਰ ਦਸੰ ਘ ਜੀ
9. ਗੁਰਮੁਦਖ ਭਾਈ ਕੇ ਲ ਦਸੰ ਘ ਜੀ
10. ਗੁਰਮੁਦਖ ਭਾਈ ਹਰੀ ਦਸੰ ਘ ਜੀ
11. ਗੁਰਮੁਦਖ ਭਾਈ ਰਣਬ੍ੀਰ ਦਸੰ ਘ ਜੀ
12. ਗੁਰਮੁਦਖ ਭਾਈ ਿਰਸਨ ਦਸੰ ਘ ਜੀ
13. ਗੁਰਮੁਦਖ ਭਾਈ ਅ ਤ੍ਾਰ ਦਸੰ ਘ ਜੀ
ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਿਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਨਾਲ ਕੋਦਟ ਕੋਦਟ
ਨਮਸਕਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ!

ਪ੍ਰੇਮ ਦਬ੍ਨੈ:- ਸੰ ਤ੍ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਗੁਰਬ੍ਚਨ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿੇ ਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਨਾਮ ਜਪ੍ਿੇ ਰਦਹੰ ਿੇ ਸਨ। ਿਾਸਨਿਾਸ ਜਿੋਂ ਸੰ ਤ੍ਾਂ ਿੇ ਸਿੱ ਚੇ ਦਮਿੱ ਠੇ
ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ ਚਰਨਾਂ ’ਚ ਰਦਹੰ ਿਾ ਸੀ, ਸੰ ਤ੍ ਜੀ ਰਾਤ੍ ਨੂੰ ਦਬ੍ਰਾਜਣ ਸਮੇਂ ਕੀਰਤ੍ਨ ਸੋਦਹਲਾ ਸਾਦਹਬ੍ ਪ੍ੜ ੑ ਕੇ, ਸੰ ਪ੍ੂਰਨ
ਮੂਲਮੰ ਤ੍ਰ ੴ ਸਦਤ੍ਨਾਮੁ ਕਰਤ੍ਾ ਪ੍ੁਰਖੁ ਦਨਰਭਉ ਦਨਰ ੈਰੁ; ਅਕਾਲ ਮੂਰਦਤ੍ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥॥ਜਪ੍ੁ॥ ਆਦਿ ਸਚੁ;
ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ॥ ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ; ਨਾਨਕ. ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ॥੧॥ ਅਤ੍ੇ ਸਲੋ ਕੁ॥ ਪ੍ ਣੁ ਗੁਰੂ, ਪ੍ਾਣੀ ਦਪ੍ਤ੍ਾ; ਮਾਤ੍ਾ ਧਰਦਤ੍ ਮਹਤ੍ੁ॥,
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ਜਾਪ੍ੁ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਪ੍ਦਹਲਾ ਛੰ ਿ ੴ ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਸਰੀ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤ੍ਹ॥ ਜਾਪ੍ੁ॥ ਸਰੀ ਮੁਖ ਾਕ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹੀ
੧੦॥ ਛਪ੍ੈ ਛੰ ਿ॥ ਤ੍ਵਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਚਿੱ ਕਰ ਦਚਹਨ ਅਰੁ ਬ੍ਰਨ ਜਾਦਤ੍; ਅਰੁ ਪ੍ਾਦਤ੍ ਨਦਹਨ ਦਜਹ॥ ਰੂਪ੍ ਰੰ ਗ ਅਰੁ ਰੇਖ ਭੇਖ; ਕੋਊ
ਕਦਹ ਨ ਸਕਦਤ੍ ਦਕਹ॥ ਅਚਲ ਮੂਰਦਤ੍ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ; ਅਦਮਤ੍ੋਜ ਕਦਹਿੱ ਜੈ॥ ਕੋਦਟ ਇੰ ਿਰ ਇੰ ਿਰਾਦਣ; ਸਾਦਹ ਸਾਹਾਦਣ ਗਦਣਿੱ ਜੈ॥
ਦਤ੍ਰਭ ਣ ਮਹੀਪ੍ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ; ਨੇਤ੍ ਨੇਤ੍ ਬ੍ਨ ਦਤ੍ਰਣ ਕਹਤ੍॥ ਤ੍ਵ ਸਰਬ੍ ਨਾਮ, ਕਥੈ ਕ ਨ; ਕਰਮ ਨਾਮ ਬ੍ਰਨਤ੍
ਸੁਮਦਤ੍॥੧॥, ਦਫਰ ਚਾਚਰੀ ਛੰ ਿ॥ ਤ੍ਵਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਗੋੁਦਬ੍ੰ ਿੇ॥ ਮੁਕੰਿੇ॥ ਉਿਾਰੇ॥ ਅਪ੍ਾਰੇ॥੯੪॥ ਹਰੀਅੰ ॥ ਕਰੀਅੰ ॥ ਦਨਰਨਾਮੇ॥
ਅਕਾਮੇ॥੯੫॥ ਅਤ੍ੇ ਅਖੀਰਲਾ ਛੰ ਿ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ੍ ਛੰ ਿ॥ ਨਮਸਤ੍ੁਲ ਪ੍ਰਨਾਮੇ; ਸਮਸਤ੍ੁਲ ਪ੍ਰਣਾਸੇ॥ ਅਗੰ ਜੁਲ ਅਨਾਮੇ;
ਸਮਸਤ੍ੁਲ ਦਨ ਾਸੇ॥ ਦਨਰਕਾਮੰ ਦਬ੍ਭੂਤ੍ੇ; ਸਮਸਤ੍ੁਲ ਸਰੂਪ੍ੇ॥ ਕੁਕਰਮੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ; ਸੁਧਰਮੰ ਦਬ੍ਭੂਤ੍ੇ॥੧੯੭॥ ਸਿਾ ਸਚਿਾਨੰਿ;
ਸਤ੍ਰੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ॥ ਕਰੀਮੁਲ ਕੁਦਨੰਿਾ; ਸਮਸਤ੍ੁਲ ਦਨ ਾਸੀ॥ ਅਜਾਇਬ੍ ਦਬ੍ਭੂਤ੍ੇ; ਗਜਾਇਬ੍ ਗਨੀਮੇ॥ ਹਰੀਅੰ ਕਰੀਅੰ ; ਕਰੀਮੁਲ
ਰਹੀਮੇ॥੧੯੮॥ ਚਿੱ ਤ੍ਰ ਚਿੱ ਕਰ ਰਤ੍ੀ; ਚਿੱ ਤ੍ਰ ਚਿੱ ਕਰ ਭੁਗਤ੍ੇ॥ ਸੁਯੰਭ ਸੁਭੰ, ਸਰਬ੍ਿਾ ਸਰਬ੍ ਜੁਗਤ੍ੇ॥ ਿੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ; ਿਇਆਲੰ
ਸਰੂਪ੍ੇ॥ ਸਿਾ ਅੰ ਗ ਸੰ ਗੇ; ਅਭੰ ਗੰ ਦਬ੍ਭੂਤ੍ੇ॥੧੯੯॥ ਪ੍ੜਹਣ ਤ੍ੋਂ ਮਗਰੋਂ ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿੇ ਨਾਮ ਜਪ੍ਣ ਲਿੱਗ
ਜਾਂਿੇ। ਅਸਚਰਜ ਗਿੱ ਲ ਇਹ ਹੈ, ਪ੍ਾਸਾ ਲੈਂ ਿੇ ਤ੍ਾਂ ਭੀ ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿੇ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਨਾਮ ਜਪ੍ਿੇ
ਰਦਹੰ ਿੇ। ਇਉਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ੍ ਲੰਘ ਜਾਂਿੀ।
ਹਰੇਕ ਗੁਰਿੁਆਰੇ, ਘਰ, ਿੁਕਾਨ ’ਚ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਿੱਗੀਆਂ ਹੋਣ।
ਮਾਪ੍ੇ ਅਪ੍ਣੇ ਬ੍ਿੱ ਦਚਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤ੍ੋਂ ਹੀ ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿੀ ਜਾਗਿੀ ਜੋਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਬ੍ੇਹਿੱਿ ਸ਼ਰਧਾ ਾਨ, ਪ੍ਰੇਮੀ, ਦਨਤ੍ਨੇਮੀ ਭਗਤ੍ ਬ੍ਨਾਉਣ ਤ੍ੇ ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿੇ ਨਾਮ ਯਾਿ
ਕਰਾਉਣ, ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਗਾਉਣ। ਗੁਰੁ ਪ੍ੂਰਾ ਨਮਸਕਾਰੇ॥ ਪ੍ਰਦਭ. ਸਭੇ ਕਾਜ ਸ ਾਰੇ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ੂਰੇ ਦਿਨ ’ਚ ਘਿੱ ਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ
ਚੌ ੀ ਸੌ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਿੱ ਧ ਦਜੰ ਨੀਆਂ ਭੀ ਹੋਣ ਚੰ ਗੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਘਰ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਪ੍ੋਥੀਆਂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀਆਂ ਨੂੰ
ਚੌਰ, ਡੰ ਡਉਤ੍ ਬ੍ੰ ਿਨਾ ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰੀਆਂ, ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜੀ। ਸਿੱ ਚੇ ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ, ਧੰ ਨ ਗੁਰੂ
ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ੰ ਥ ਜੀ, ਹਰੀ ਭਗਤ੍ ਜਨ ਅਤ੍ੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਿਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੋ ਜੀ।

125. ਕਲਮ ਿੇ ਧਨੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਰਤ੍ਨਾਗਰ ਸਰੀ ਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਦਹਬ੍ ਭਾਈ ੀਰ ਦਸੰ ਘ ਜੀ, ਗੁਰਦਸਿੱ ਖਾਂ
ਿਾ ਉੱਚਾ ਸੁਿੱ ਚਾ ਇਖ਼ਲਾਕ ਿਾ ਦਿਰਸਟਾਂਤ੍ ਦਬ੍ਜੈ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਿੁਆਰਾ ਦਲਖਿੇ ਹਨ, ਦਕ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਣੀ ਭੀ ਰਾਜ
ਭਾਗ ਮਾਇਆ, ਿੌਲਤ੍ ਆਦਿ ਿਾ ਲਾਲਚ ਿੇ ੇ ਤ੍ਾਂ ਧਰਮ ’ਚ ਦਿਰੜ ਪ੍ਰਪ੍ਿੱਕ ਰਦਹਣਾ, ਕਿੇ ਭੁਿੱ ਲ ਕੇ ਭੀ
ਗੁਰਦਸਿੱ ਖੀ ਨਹੀਂ ਦਤ੍ਆਗਣੀ:- ਦਬ੍ਜੈ ਦਸੰ ਘ ਅਪ੍ਣੀ ਦਸੰ ਘਣੀ ਅਤ੍ੇ ਭੁਜੰਗੀ ਸਮੇਤ੍ ਮੀਰ ਮੰ ਨੂੰ ਿੀ ਬ੍ੇਗਮ ਿੇ ਕੈਿ ’ਚ
ਸਨ। ਮੀਰ ਮੰ ਨੂੰ ਿੇ ਕੁਿੱ ਤ੍ੀ ਿੀ ਮੌਤ੍ ਮਰਣ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਾਿ, ਉਸ ਿੀ ਬ੍ੇਗਮ ਨੇ ਦਬ੍ਜੈ ਦਸੰ ਘ ’ਤ੍ੇ ਬ੍ੁਰੀ ਦਨਗਹਾ ਧਰੀ। ਦਬ੍ਜੈ ਦਸੰ ਘ ਨੂੰ
ਕਦਹੰ ਿੀ “ਹੇ ਕੋਰੜ ਮੋਠ! ਅਦਭਿੱ ਜ ਪ੍ਿੱ ਥਰ! ਮੁਲਾਦਣਆਂ ਾਂਗ ਾਇਜ਼ਾਂ (ਉਪ੍ਿੇਸ਼) ਨਾ ਸੁਣਾ; ਏਹ ਦਿਨ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ।
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ਦਪ੍ਿੱ ਛੋਂ ਇਹੋ ਪ੍ਛਤ੍ਾ ਾ ਪ੍ਿੱ ਲੇ ਰਦਹ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਦਕ ਦਜ਼ੰ ਿਗੀ ਿੇ ਸੁਹਣੇ ਸੁਹਣੇ ਦਿਨ ਧਰਮ ਿੇ ਡਰ ਕਰ ਕੇ ਗੁਆ ਲਏ।” ਇਉਂ
ਬ੍ਹੁਤ੍ ਿਲੀਲ ਿੇ ਿੇ ਕੇ ਅਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਧੀ ਕਰਾਉਣ ਿੀ ਕੋਦਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਪ੍ਰ ਸੂਰਬ੍ੀਰ ਬ੍ਹਾਿਰ ਪ੍ੂਰਨ ਖ਼ਾਲਸਾ ਧਰਮੀ
ਦਬ੍ਜੈ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਰਿੱ ਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ, ਅਪ੍ਣੇ ਧਰਮ, ਜਤ੍ ਸਤ੍ ’ਚ ਦਿਰੜ ਰਹੇ। ਬ੍ੇਗਮ ਨੂੰ ਇਉਂ ਉੱਤ੍ਰ ਦਿੰ ਿੇ “ਕੀ ਿਿੱ ਸਾਂ? ਮੇਰਾ
ਜਨਮ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਕ ਇਿੱ ਕ ਅਮੀਰਜ਼ਾਿੀ ਨਾਲ ਦ ਆਹ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸੁਿੱ ਖਾਂ ਦ ਚ ਪ੍ੈ ਜਾ ਾਂ, ਮੈਂ ਤ੍ਾਂ ਧਰਮ ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਜਾ
ਿੀ ਸੇ ਾ ਲਈ ਜਨਦਮਆ ਹਾਂ। ਸੁੰ ਿਰ ਪ੍ਲੰਘ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੂਲਾਂ ਿੀ ਸੇਜਾਂ ਹਨ, ਬ੍ਨਾਂ ਦ ਚ ਕੰ ਦਡਆਂ ਪ੍ਰ ਭਰਾ ਾ ਨਾਲ ਸੌਣਾ
ਮੇਰੇ ਮਖ਼ਮਲ ਨਾਲੋਂ ਭਲਾ ਹੈ, ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਣ ਿੇ ਪ੍ਿੱ ਤ੍ੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਰਸੰਨਤ੍ਾ ਸਮਝਿਾ ਹਾਂ। ਉਹ
ਧਰਮ ਹੈ, ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਮੌਜ ਬ੍ਹਾਰਾਂ ਐਸ਼ਾਂ ਅਧਰਮ ਹਨ। ਆਤ੍ਮਾ ਦਨਤ੍ ਹੈ ਸਰੀਰ ਅਦਨਿੱਤ੍। ਅਦਨਿੱਤ੍ ਿੇ ਿੁਿੱ ਖਾਂ ਿੀ ਪ੍ਰ ਾਹ
ਨਹੀਂ, ਦਕਉਂ? ਝਬ੍ਿੇ (ਛੇਤ੍ੀਂ) ਮੁਿੱ ਕ ਜਾਂਿੇ ਹਨ, ਦਨਿੱਤ੍ ਿੇ ਸੁਖ ਸਿਾ ਰਦਹੰ ਿੇ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਜੰ ਦਮਆਂ ਹੋ ੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੋ
ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੁਹਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤ੍ਾਂ ਫੇਰ ਇਉਂ ਿੇ ਉਲਾਂਭੇ ਦਮਲਿੇ ਹਨ:- ਪ੍ਰਾਣੀ; ਤ੍ੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈ ਦਣ॥ ਲਗਾ ਦਕਤ੍ੁ
ਕੁਫਕੜੇ; ਸਭ ਮੁਕਿੀ ਚਲੀ ਰੈਦਣ॥੧॥ਰਹਾਉ॥” (ਸੰ ਪ੍ੂਰਨ ਸਾਖੀ ਲਈ ਦਬ੍ਜੈ ਦਸੰ ਘ ਪ੍ੋਥੀ ਪ੍ੜਹੋ ਜੀ ਰਾਮ)

126. ਦਕਿੱ ਕਰ ਦਸੰ ਘ ਿੀ ਸਾਖੀ:- ਦਕਿੱ ਕਰ ਦਸੰ ਘ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਾਰ, ਬ੍ਹਾਿਰ, ਚੰ ਗੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਾਲਾ ਪ੍ਦਹਲ ਾਨ
ਸੀ। ਸਰੀ ਤ੍ਰਨਤ੍ਾਰਨ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦ ਖੇ ਮਦਸਆ ਿਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਲਗਿਾ। ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਜਮਾਨੇ ’ਚ ਜਿੱ ਟ ਆਪ੍ਣੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ’ਚ ਖੂੰ ਡੇ
ਫੜ ਕੇ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਪ੍ਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਿੇ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਿੂਦਜਆਂ ਨਾਲ ਲੜਿੇ। ਗਲਤ੍ ਬ੍ੰ ਦਿਆਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਿੱ ਕ
ਜੁਆਨ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਨੂੰ ਹਿੱ ਥਾਂ ਤ੍ੇ ਚੁਿੱ ਕ ਦਲਆ। ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਚੰ ਗੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਾਲੀ ਬ੍ਹਾਿਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉੱਚੀ ਅ ਾਜ਼ ’ਚ ਕਦਹਆ
‘ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਿਾਰ ਦਜਉਂਿਾ ਤ੍ਾਂ ਮੈਨੰ ੂ ਬ੍ਚਾ ੇ’ ਦਕਿੱ ਕਰ ਦਸੰ ਘ ਿੇ ਕੰ ਨ ’ਚ ਅ ਾਜ਼ ਪ੍ਈ। ਤ੍ਾਂ ਆਪ੍ਨੇ ਪ੍ਾਰਟੀ ਸਮੇਤ੍ ਖੂੰ ਦਡਆਂ
ਨਾਲ ਲੜਣ ਲਿੱਗ ਗਏ। ਦਜਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਲੜਣ ਆਉਂਿਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂੰ ਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਿੱ ਟ ਦਿੰ ਿੇ, ਇਉਂ ਸਾਰੇ ਲਤ੍ਾੜ ਕੇ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਨੂੰ
ਛਡਾ ਦਲਆ। ਦਜਸ ਿਾ ਚੰ ਗਾ ਇਖ਼ਲਾਕ ਹੁੰ ਿਾ, ਉਨੑਾਂ ਬ੍ਹਾਿਰਾਂ ਕੋਲ ਅਿਭੁਤ੍ ਸਕਤ੍ੀ, ਸਾਂਤ੍ੀ ਧੀਰਜ ਧਰਮ ਆਦਿਕ
ਅਨੇਕ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ। ਪ੍ਰ ਦਜਸ ਿਾ ਇਖ਼ਲਾਕ ਦਗਦਰਆਂ ਹੁੰ ਿਾ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਅਉਗੁਣਾਂ ਾਲੇ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ। ‘Request
is best’ ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ ਚਰਨਾਂ ’ਚ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਹੈ! ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਮੁਖਾਰਦਬ੍ੰ ਿ ਤ੍ੋਂ ਧੁਰਾਂ ਿੀ ਉਚਾਰੀ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ
ਤ੍ੇ ਦਜਤ੍ਨੇ ਪ੍ੁਰਾਤ੍ਨ ਤ੍ੇ ਰਤ੍ਮਾਨ ਸਮੇਂ ਿੇ ਸ਼ਹੀਿ ਹਨ, ਦਤ੍ਨੑਾਂ ਿੀ ਕੁਰਬ੍ਾਨੀ ਯਾਿ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਿੀ ਇਕਾਗਰਤ੍ਾ,
ਉੱਚਾ ਇਖ਼ਲਾਕ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ। ਸਮਰਥ ਪ੍ੁਰਖੁ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸੁਆਮੀ॥੩॥ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਸਾਦਰਆਂ
ਿੀ ਕਦਲਆਣ ਲਈ, ਗੁਰਦਸਿੱ ਖੀ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਆਪ੍ ਕੁਰਬ੍ਾਨੀ ਦਿਿੱ ਤ੍ੀ। ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ
ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਧੰ ਨ ਦਪ੍ਆਰੇ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਲਮ
ਘੋਰ ਦਭਆਨਕ ਅਦਤ੍ਆਚਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਠ ਿੀ ਅਤ੍ੀ ਹੀ ਸਖ਼ਤ੍ ਗਰਮੀ ’ਚ ਉੱਬ੍ਲਿੀ ਿੇਗ ’ਚ ਦਬ੍ਠਾ
ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਲਮ ਤ੍ਿੱ ਤ੍ੇ ਤ੍ਿੱ ਤ੍ੇ ਰੇਤ੍ੇ ’ਤ੍ੇ ਦਬ੍ਠਾ ਕੇ, ਤ੍ਿੱ ਤ੍ਾ ਤ੍ਿੱ ਤ੍ਾ ਰੇਤ੍ਾ ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਧੀਰਜਧਾਰੀ ਦਨਰੰ ਕਾਰੀ
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ਦਨਰਦ ਕਾਰੀ ਸੀਸ ’ਤ੍ੇ ਪ੍ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਸੜਿੀ ਬ੍ਲਿੀ ਲੋ ਹ ’ਤ੍ੇ ਖੜਾ ੑ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਸਰੂਪ੍ ਿੁਆਰਾ ਆਪ੍ਨੇ ਦਸਿੱ ਖਾਂ ਿੇ ਦਿਮਾਗ਼ ’ਚ ਚੌ ੀ ਘੰ ਟੇ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ, ਦਰਿੇ ’ਚੋਂ ਮੂੰ ਹ ’ਚ
ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਗਦਿਆਂ ਸੁਿੱ ਦਤ੍ਆਂ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

127. ਾਰ ਮਾਝ ਕੀ ਤ੍ਥਾ ਸਲੋ ਕ ਮਹਲਾ ੧; ਮਲਕ ਮੁਰੀਿ. ਤ੍ਥਾ ਚੰ ਿਰਹੜਾ ਸੋਹੀਆ ਕੀ ਧੁਨੀ.
ਗਾ ਣੀ॥ ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਅਰਜਨਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ! ਧੰ ਨ ਹਨ, ਉੱਬ੍ਲਿੀ ਿੇਗ ਅੰ ਿਰ ਚੌਂਕੜਾ
ਲਾਇਆ। ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਛੇ ੇਂ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ੁਿੱ ਦਛਆ, “ਬ੍ਾਣੀ ਰਚਨ ਬ੍ਾਰੇ ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਦਗਆ ਹੈ?” ਤ੍ਾਂ ਦਕਹਾ,
“ਆਪ੍ ਜੀ ਨੇ ਕੇ ਲ ਨੌਂ ਧੁਨਾਂ ਹੀ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ’ਚ ਦਲਖਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਬ੍ਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਲਖਣੀ।” ਮੀਰੀ ਪ੍ੀਰੀ ਿੇ
ਮਾਲਕ, ਿਲ ਭੰ ਜਨ ਗੁਰੁ ਸੂਰਮਾ, ਡ ਜੋਧਾ ਬ੍ਹੁ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ, ਗਰੀਬ੍ ਦਨ ਾਜ਼, ਬ੍ੀਰ ਰਸ ਿੇ ਿਾਤ੍ੇ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਰੀ
ਗੁਰੂ ਹਦਰਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਅਪ੍ਣੇ, ਗੁਰਿੇ

ਮਾਤ੍ਾ ਗੁਰਿੇ

ਦਪ੍ਤ੍ਾ; ਗੁਰਿੇ

ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰਾ॥ ਗੁਰਿੇ

ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਅਰਜਨਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਹੁਕਮ ਮੰ ਨਦਿਆਂ, ਦਜਿੱ ਥੇ ਗਰੀਬ੍ਾਂ ਿੀ ਬ੍ਾਂਹ ਫੜੀ, ਧਰਮ ਿੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜ਼ੁਲਮ ਿੇ ਨਾਸ
ਲਈ, ਸਰੀ ਅਕਾਲ ਤ੍ਖ਼ਤ੍ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤ੍ੀ, ਉੱਥੇ ਫ਼ੌਜ ਰਚ ਕੇ ਛਿੱ ਤ੍ਰੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤ੍ਾ। ਆਪ੍ ਜੀ ਨੇ

ਅਪ੍ਣੀਆਂ ਦਪ੍ਆਰੀਆਂ ਸੰ ਗਤ੍ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ, “ਸੁੰ ਿਰ ਕੀਮਤ੍ੀ ਘੋੜੇ, ਸ਼ਸ਼ਤ੍ਰ ਤ੍ੇ ਅਪ੍ਣੇ ਸਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਆਦਿ ਭੇਟਾ ਾਂ ਦਲਆ ੋ।
ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਾ ੋ, ਦਨਹਾਲ ਹੋਇ ਜਾ ੋ ਜੀ।” ਅਪ੍ਣੇ ਯੋਦਧਆਂ ਦ ਿੱ ਚ ਭਾਰੀ ਬ੍ੀਰ ਰਸ ਭਰਨ
ਲਈ, ਸਰੀ ਅਕਾਲ ਤ੍ਖ਼ਤ੍ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦ ਖੇ ਸੁੰ ਿਰ ਿੀ ਾਨ ਸਜਾਉਂਿੇ। ਸਜੇ ਿੀ ਾਨਾਂ ਦ ਿੱ ਚ, ਢਾਡੀ ਸੂਰਦਮਆਂ ਯੋਦਧਆਂ
ਿੀਆਂ ਾਰਾਂ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਅਤ੍ੇ ਸਤ੍ਸੰ ਗਤ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ੀਰ ਰਸ ਦ ਿੱ ਚ ਗਿੱ ਜ ਕੇ ਸੁਣਾਉਿੇ। ਦਜਹੜੀ ਾਰ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਿੀ, ਉਸ ਾਰ ਿੀ ਧੁਨ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ ਧੰ ਨ ਭਾਈ ਗੁਰਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਤ੍ੋਂ ਆਦਿ
ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦ ਿੱ ਚ ਦਲਖਾ ਦਿੰ ਿੇ।
ਕਾਬ੍ੁਲ ਦ ਿੱ ਚ ਮੁਰੀਿ ਖਾਂ ਫਦੜਆ ਬ੍ਡ ਜੋਰ, ਚੰ ਿਰਹੜਾ ਲੈ ਫ਼ੌਜ ਕੋ ਚਦੜਹਆ ਬ੍ਡ ਤ੍ੌਰ। ਿੁਹਾਂ ਕੰ ਧਾਰਾਂ ਮੁਹ ਜੁੜੇ
ਿਾਮਾਮੇ ਿੌਰ, ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪ੍ਜੂਤ੍ੇ ਸੂਦਰਆਂ ਦਸਰ ਬ੍ਿੱ ਧੇ ਟੌਰ। ਹੋਲੀ ਖੇਲੇ ਚੰ ਿਰਹੜਾ, ਰੰ ਗ ਲਿੱਗੇ ਸੌਰ, ਿੋ ੇਂ ਤ੍ਰਫ਼ਾਂ ਜੁਿੱ ਟੀਆਂ ਸਰ
ਿੱ ਗਨ ਕੌ ਰ। ਮੈ ਭੀ ਰਾਇ ਸਿਾਇਸਾਂ ਦੜਆ ਲਾਹੌਰ, ਿੋ ੇਂ ਸੂਰੇ ਸਾਮਣੇ ਜੂਝੇ ਉਸ ਠੌਰ।
ਅਕਬ੍ਰ ਿੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਕਾਬ੍ੁਲ ਿੇ ਲੋ ਕ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਿੇਣੋ ਹਟ ਗਏ। ਅਕਬ੍ਰ ਨੇ ਅਪ੍ਣੇ ਸੂਰਦਮਆਂ ਨੂੰ
ੰ ਗਾਰਦਿਆਂ ਿਰਬ੍ਾਰ ’ਚ ਤ੍ਲ ਾਰ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਦਕਹਾ ਦਕਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਉੱਠੇਗਾ ਤ੍ੇ ਕਾਬ੍ੁਲ ਿੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬ੍ਣਾ ਕੇ
ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ੇਗਾ। ਤ੍ਾਂ ਮਲਕ ਮੁਰੀਿ ਨੇ ਅਣਖ ਨਾਲ ਤ੍ਲ ਾਰ ਚੁਿੱ ਕ ਕੇ ਾਅਿਾ ਕੀਤ੍ਾ ਦਕ ਪ੍ੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਕੇ
ਆ ਾਂਗਾ। ਅਕਬ੍ਰ ਨੇ ਮਲਕ ਮੁਰੀਿ ਨੂੰ ਮੂੰ ਹ ਮੰ ਗੀ ਫ਼ੌਜੀ ਿੇ ਕੇ ਕਾਬ੍ੁਲ ਭੇਜ ਦਿਤ੍ਾ। ਬ੍ਲ ਅਤ੍ੇ ਦਸਆਣਪ੍ ਨਾਲ ਮਲਕ
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ਮੁਰੀਿ ਨੇ ਝਿੱ ਟ ਹੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤ੍ੋਂ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਕਬ੍ਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਤ੍ਾ। ਮਲਕ ਮੁਰੀਿ ਨੇ ਸੋਦਚਆ ਦਕ ‘ਮੈਂ ਇਥੇ ਰਦਹ
ਕੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਦਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਿੱ ਖਾਂ, ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤ੍ੋਂ ਦਫਰ ਆਕੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ’ ਇਉਂ ਮਲਕ ਮੁਰੀਿ ਕਾਬ੍ੁਲ ਿੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਤ੍ੋਂ ਮਾਮਲਾ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕਰਕੇ ਅਕਬ੍ਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰ ਿਾ। ਮਲਕ ਮੁਰੀਿ ਿੀ ਉਸਤ੍ਤ੍ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰ ਿਰਹੜਾ ਸੋਹੀਆ ਨੂੰ ਈਰਖਾ
ਿੀ ਅਿੱ ਗ ਸਾੜਨ ਲਿੱਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਕਬ੍ਰ ਕੋਲ ਝੂਠੀ ਸ਼ਕਾਇਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਦਕ “ਹੇ ਬ੍ਾਿਸ਼ਾਹ! ਮਲਕ ਮੁਰੀਿ ਤ੍ਾਂ ਆਪ੍ ਜੀ ਤ੍ੋਂ
ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਕਾਬ੍ੁਲ ਮਿੱ ਲੀ ਬ੍ੈਠਾ” ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅਕਬ੍ਰ ਨੇ ਚੰ ਿਰਹੜਾ ਸੋਹੀਆ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਿੇ ਕੇ ਕਾਬ੍ੁਲ ਭੇਜ ਦਿਤ੍ਾ। ਜਾਂਿੇ
ਸਾਰ ਫ਼ੌਜਾਂ ਆਪ੍ਸ ’ਚ ਲੜੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਮਾ ਬ੍ਾਅਿ ਮਲਕ ਮੁਰੀਿ ਕਦਹੰ ਿਾ “ਹੇ ਚੰ ਿਰਹੜਾ ਸੋਹੀਆ! ਿੋ ੇਂ ਪ੍ਾਸੇ ਅਕਬ੍ਰ
ਿੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਦਕਉਂ ਲੜਾਉਂਿਾ ਮਰਾਉਂਿਾ? ਤ੍ੇਰਾ ੈਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਂ ਿਾ ਿੁਿੱ ਧ ਪ੍ੀਤ੍ਾ ਤ੍ਾਂ ਆ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿੋ ਹਿੱ ਥ ਕਰ” ਤ੍ਾਂ ਿੋ ੇਂ ਸੂਰਮੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ, ਤ੍ਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ, ਸਾਂਝਾ ਾਰ ਹੋਇਆ ਦਜਸ ’ਚ ਿੋ ੇਂ
ਿੱ ਢੇ ਗਏ।

128. ਸਾਖੀ ਰਾਇ ਕਮਾਲਿੀ, ਮੋਜਿੀ ਿੀ:- ਗਉੜੀ ਕੀ ਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਰਾਇ ਕਮਾਲਿੀ, ਮੋਜਿੀ ਕੀ, ਾਰ
ਕੀ ਧੁਦਨ ਉਪ੍ਦਰ ਗਾ ਣੀ. ੴ ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥
ਰਾਣਾ ਰਾਇ ਕਮਾਲਿ ਰਣ ਭਾਰਾ ਬ੍ਾਹੀ, ਮੌਜੁਿੱਿ ਤ੍ਲ ੰ ਡੀਓਂ ਚਦੜਆ ਸਾਬ੍ਾਹੀ, ਢਾਲ ਅੰ ਬ੍ਰ ਛਾਇਆ ਫੁਿੱ ਲੇ ਅਕ ਕਾਹੀ,
ਜੁਿੱ ਟੇ ਆਮਹੋ ਸਾਮਹਣੇ ਨੇਜੇ ਝਲਕਾਹੀ, ਮੌਜੇ ਘਰ ਾਧਾਈਆਂ ਘਰ ਚਾਚੇ ਧਾਹੀ॥
ਰਾਜਾ ਕਮਾਲਿੀ ਅਤ੍ੇ ਰਾਜਾ ਸਾਰੰ ਗ ਿੋ ਭਰਾ ਸਨ, ਜੋ ਅਕਬ੍ਰ ਬ੍ਾਿਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਦਰਆ ਕਰਿੇ ਸਨ। ਰਾਜਾ
ਕਮਾਲਿੀ ਜਿੋਂ ਅਪ੍ਣਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਿਿੱ ਲੀ ਜਾਂਿਾ, ਉਸ ਿੇ ਭਰਾ ਰਾਜੇ ਸਾਰੰ ਗ ਨੇ ਕਦਹਣਾ, “ਮੇਰਾ ਭੀ ਟੈਕਸ ਲੈ ਜਾਣਾ”।
ਰਾਜਾ ਕਮਾਲਿੀ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਹੀ ਚਲਾਕ ਸੀ। ਦਿਿੱ ਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪ੍ਣਾ ਟੈਕਸ ਅਕਬ੍ਰ ਨੂੰ ਭਰ ਆਉਂਿਾ, ਪ੍ਰ ਲੋ ਭ ਿੇ ਿੱ ਸ ਆਪ੍ਣੇ
ਭਰਾ ਿਾ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਿਾ, ਆਪ੍ਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿੱ ਖ ਲੈਂ ਿਾ।
ਆਪ੍ਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਛਲ਼ ਫਰੇਬ੍ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬ੍ੀਤ੍ ਗਏ। ਇਿੱ ਕ ਦਿਨ ਅਕਬ੍ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਤ੍ਾ ਲਿੱਗਾ ਦਕ ਰਾਜਾ ਸਾਰੰ ਗ
ਕਈ ਸਾਲ ਤ੍ੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤ੍ੇ ਟੈਕਸ ੀ ਨਹੀਂ ਭਦਰਆ। ਬ੍ਾਿਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਨਰਿੋਸ਼ ਰਾਜੇ ਸਾਰੰ ਗ ਨੂੰ ਦਗਰਫਤ੍ਾਰ ਕਰ ਦਲਆ।
ਇਿੱ ਕ

ਜ਼ੀਰ ਰਾਜਾ ਸਾਰੰ ਗ ਨੂੰ ਜਾਣਿਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਸਾਰੰ ਗ ਿੇ ਦਗਰਫਤ੍ਾਰੀ ਬ੍ਾਰੇ ਪ੍ਤ੍ਾ ਲਿੱਗਣ ਤ੍ੋਂ, ਅਕਬ੍ਰ ਨੂੰ ਰਾਜੇ

ਕਮਾਲਿੀ ਿੀ ਖੋਟੀ ਚਾਲ ਬ੍ਾਰੇ ਿਿੱ ਦਸਆ। ਬ੍ਾਿਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਸਲੀਅਤ੍ ਜਾਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਸਾਰੰ ਗ ਨੂੰ ਛਿੱ ਡ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ। ਕਮਾਲਿੀ ਨੂੰ
ਜਿ ਉਸ ਿੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਜਾਣ ਅਤ੍ੇ ਸਾਰੰ ਗ ਿੇ ਦਰਹਾ ਹੋਣ ਿਾ ਪ੍ਤ੍ਾ ਲਿੱਗਾ ਤ੍ਾਂ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਭਰਾ ਿੇ ਚਰਨੀਂ ਪ੍ੈ
ਕੇ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ “ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਪ੍ਆਰੇ ਭਰਾ ਜੀ, ਮੈਨੰ ੂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ। ਮੈਥੋਂ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਿੱ ਡੀ ਗਲਤ੍ੀ ਹੋ ਗਈ” ਸਾਰੰ ਗ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ
ਸਾਊ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਾਲਿੀ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿਤ੍ਾ। ਪ੍ਰ ਕਮਾਲਿੀ ਿੇ ਦਿਲ ਦ ਿੱ ਚ ਅਜੇ ਭੀ ਖੋਟ ਸੀ। ਸਾਰੰ ਗ
ਨੂੰ ਕਦਹੰ ਿਾ “ਮੈ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਓਿੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਮੰ ਨਾਂਗਾ ਜਿੋਂ ਆਪ੍ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿੱ ਥੋਂ ਸ਼ਰਾਬ੍ ਪ੍ੀ ੋਂਗ”ੇ । ਆਪ੍ਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਿੱ ਚੇ
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ਦਿਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰ ਗਦਿਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰੰ ਗ ਨੇ ਉਸ ਿੇ ਹਿੱ ਥੋਂ ਸ਼ਰਾਬ੍ ਪ੍ੀਣੀ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤ੍ੀ। ਕਮਾਲਿੀ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ
ਸ਼ਰਾਬ੍ ਦ ਿੱ ਚ ਜ਼ਦਹਰ ਦਮਲਾ ਕੇ ਸਾਰੰ ਗ ਨੂੰ ਦਪ੍ਆ ਦਿਤ੍ੀ।
ਜਿੋਂ ਸਾਰੰ ਗ ਿੇ ਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਮੋਜਿੀ ਨੂੰ ਉਸ ਿੇ ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਜੀ ਿੀ ਮੌਤ੍ ਿੀ ਖ਼ਬ੍ਰ ਦਮਲੀ ਤ੍ਾਂ ਉਹ ਫ਼ੌਜਾਂ ਸਮੇਤ੍ ਆਪ੍ਣੇ ਚਾਚੇ
ਕਮਾਲਿੀ ’ਤ੍ੇ ਚੜ ੑਕੇ ਆ ਪ੍ਹੁੰ ਦਚਆ। ਜੰ ਗ ਦ ਿੱ ਚ ਮੋਜਿੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਦਪ੍ਉ ਿੀ ਮੌਤ੍ ਿਾ ਬ੍ਿਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚਾਚੇ ਕਮਾਲਿੀ ਨੂੰ
ਮਾਰ ਦਿਤ੍ਾ। ਕਮਾਲਿੀ ਿੀ ਮੌਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਾਅਿ ਮੋਜਿੀ ਨੇ ਕਮਾਲਿੀ ਿਾ ਅਿੱ ਧਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਸ ਿੇ ਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਿੇ ਦਿਤ੍ਾ। ਸੋ
ਮੋਜਿੀ ਭੀ ਆਪ੍ਣੇ ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਾਂਗ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਦਜਸ ਨੇ ਦਖ਼ਮਾ ਅਤ੍ੇ ਸੰ ਤ੍ੋਖ ਿਾ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ।

129. ਸਾਖੀ ਟੁੰ ਡੇ ਅਸਰਾਜੈ ਿੀ:- ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧॥ ਾਰ ਸਲੋ ਕਾ ਨਾਦਲ, ਸਲੋ ਕ ਭੀ ਮਹਲੇ ਪ੍ਦਹਲੇ
ਕੇ ਦਲਖੇ; ਟੁੰ ਡੇ ਅਸਰਾਜੈ ਕੀ ਧੁਨੀ॥
ਪ੍ਦਹਲੀ ਸਾਖੀ:- ਸਾਦਰੰ ਗ ਿੇ ਰਾਜ ਦ ਿੱ ਚ, ਸ਼ੇਰ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਤ੍ੰ ਗ ਕਰਿਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਆ ਕੇ ਬ੍ਾਲ ਬ੍ਿੱ ਚੇ, ਡੰ ਗਰ
ਆਦਿ ਖਾ ਜਾਂਿਾ, ਇਉਂ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਸਮਾਂ ਬ੍ੀਤ੍ ਦਗਆ। ਿੁਖੀ ਪ੍ਰਜਾ ਰਾਜੇ ਿੀ ਸ਼ਰਨ ਦ ਿੱ ਚ ਗਈ, ਤ੍ੇ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ “ਹੇ
ਰਾਜਨ! ਹਰ ਤ੍ਰਾਂ ੑ ਨਾਲ ਪ੍ਰਜਾ ਿੀ ਰਿੱ ਦਖਆ ਕਰਨੀ ਧਰਮੀ ਰਾਜੇ ਿਾ ਧਰਮ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਚਾਓ
ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤ੍ਾਂ ਅਸੀਂ ਤ੍ੇਰੇ ਬ੍ੂਹੇ ’ਤ੍ੇ ਬ੍ੈਠੇ, ਭੁਿੱ ਖੇ ਮਰਾਂਗੇ।” ਰਾਜੇ ਨੇ ਤ੍ੁਰੰਤ੍ ਅਪ੍ਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝਦਿਆਂ ਆਪ੍ਣੇ ਕੁਝ ਬ੍ਹਾਿਰ
ਸੂਰਮੇ, ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ। ਪ੍ਰ ਉਨੑਾਂ ਤ੍ੋਂ ਸ਼ੇਰ ਕਾਬ੍ੂ ਨ ਆਇਆ। ਹਾਰ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਅਪ੍ਣੇ ਸਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਅਸਰਾਜ ਨੂੰ
ਸ਼ੇਰ ਿੇ ਦਸ਼ਕਾਰ ਲਈ ਭੇਦਜਆ। ਅਸਰਾਜ ਇਿੱ ਕ ਜਤ੍ੀ ਸਤ੍ੀ ਸੂਰਬ੍ੀਰ ਬ੍ਹਾਿਰ ਸੀ, ਜੋ ਧਰਮ ਿੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦ ਿੱ ਚ ਪ੍ਿੱ ਕਾ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿੇ ਭੁਿੱ ਲ ਕੇ ਭੀ ਪ੍ਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਿੱ ਲ ਦ ਕਾਰ ਦਿਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿੇਦਖਆ। ਸਗੋਂ ਸਾਧੂ ਸੰ ਤ੍ਾਂ ਿੀ ਸੇ ਾ
ਕਦਰਆ ਕਰਿਾ ਸੀ। ਯਥਾ:- ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ ਰੂਪ੍ੁ; ਨ ਪ੍ੇਖੈ ਨੇਤ੍ਰ॥ ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਲ; ਸੰ ਤ੍ ਸੰ ਦਗ ਹੇਤ੍॥ ਜਤ੍ੀ ਸਤ੍ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ,
ਅਸਰਾਜ ਿਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਤ੍ੇ ਦਨਡਰ ਸੀ। ਦਜਧਰੋਂ ਸ਼ੇਰ ਜੰ ਗਲ ’ਚੋਂ ਦਨਿੱਤ੍ ਆਉਂਿਾ ਸੀ ਉਸੇ ਰਸਤ੍ੇ ਿੱ ਲ ਅਸਰਾਜ
ਤ੍ੁਦਰਆ। ਆਪ੍ਣੇ ਿੱ ਲ ਆਉਂਿਾ ਿੇਖ ਕੇ, ਸ਼ੇਰ ਅਸਰਾਜ ਨੂੰ ਦਸ਼ਕਾਰ ਬ੍ਨਾਉਣ ਲਈ ਭਿੱ ਬ੍ਕ ਮਾਰੀ। ਉਧਰੋਂ ਅਸਰਾਜ ਨੇ
ਇਿੱ ਕ ਹਿੱ ਥ ਦ ਿੱ ਚ ਤ੍ਲ ਾਰ ਤ੍ੇ ਿੂਜੇ ਹਿੱ ਥ ’ਚ ਢਾਲ ਫੜ ਕੇ, ਸ਼ੇਰ ਿੱ ਲ ਭਿੱ ਦਜਆ। ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਸਾਰ, ਅਸਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਿੇ
ਮੂੰ ਹ ਦ ਿੱ ਚ ਢਾਲ ਮਾਰ ਕੇ, ਤ੍ਲ ਾਰ ਿੇ ਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਿੇ ਿੋ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿਤ੍ੇ। ਸ਼ੇਰ ਤ੍ਾਂ ਮਾਰ ਦਿਤ੍ਾ, ਪ੍ਰ ਸ਼ੇਰ ਅਸਰਾਜ
ਿਾ ਹਿੱ ਥ ਖਾ ਦਗਆ। ਬ੍ਹਾਿਰੀ ਿਾ ਇਹ ਸਾਕਾ ਰਾਜ ਦ ਿੱ ਚ ਅਿੱ ਗ ਾਂਗ ਫ਼ੈਲ ਦਗਆ।

ਿੂਜੀ ਸਾਖੀ:- ਭਬ੍ਦਕਆ ਸ਼ੇਰ ਸਰਿੂਲ ਰਾਇ, ਰਣ ਮਾਰੂ ਬ੍ਿੱ ਜੇ। ਸੁਲਤ੍ਾਨ, ਖ਼ਾਨ ਬ੍ਡ ਸੂਰਮੇ, ਦ ਚ ਰਣ ਿੇ ਗਿੱ ਜੇ।
ਖ਼ਤ੍ ਦਲਖੇ ਟੁੰ ਡੇ ਅਸਰਾਜ, ਪ੍ਾਤ੍ਸ਼ਾਹੀ ਅਿੱ ਜੇ। ਦਟਿੱ ਕਾ ਸਾਰੰ ਗ ਬ੍ਾਪ੍ ਨੇ, ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ ਭਰ ਲਿੱਜੇ ਫ਼ਤ੍ੇ ਪ੍ਾਇ ਅਸਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ਾਹੀ
ਪ੍ਰ ਸਿੱ ਜੇ।
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ਦਚਤ੍ਰ ੀਰ ਰਾਜੇ ਿੇ ਦਤ੍ੰ ਨ ਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਸਨ। ਪ੍ਦਹਲਾ ਅਸਰਾਜ ਜੋ ਪ੍ਟਰਾਣੀ ਿੀ ਕੁਿੱ ਖੋ ਹੋਇਆ। ਖ਼ਾਨ ਤ੍ੇ ਸੁਲਤ੍ਾਨ ਿੂਜੀਆਂ
ਰਾਣੀਆਂ ਤ੍ੋਂ ਜਨਮੇ ਸਨ। ਅਸਰਾਜ ਿੇ ਜ ਾਨ ਹੋਣ ਤ੍ੋਂ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੂਝ ਾਨ ਜੋਤ੍ਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ੁਿੱ ਦਛਆ “ਮੇਰਾ ਿੱ ਡਾ ਸਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ
ਅਸਰਾਜ ਚੰ ਗੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਾਲਾ, ਬ੍ਹਾਿਰ, ਦਸਆਣਾ ਦਕ ੇਂ ਬ੍ਣੇ?” ਤ੍ਾਂ ਜੋਤ੍ਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਦ ਿੱ ਦਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ੍ਸੀਂ
ਦ ਚਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਦਚਤ੍ਰ ੀਰ ਨੂੰ ਿਿੱ ਦਸਆ “ਹੇ ਬ੍ਾਿਸ਼ਾਹ! ਆਪ੍ਣੇ ਲਾਇਕ ਸਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਲਈ ਇਕ ਸੁੰ ਿਰ ਭੋਰਾ ਬ੍ਣਾਉ,
ਦਜਸ ਦ ਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬ੍ੰਧ ਕੀਤ੍ੇ ਜਾਣ। ਇਿੱ ਕ ਿੱ ਖਰੀ ਰਸੋਈ ਅਤ੍ੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਦਕਦਰਆ ਕਰਨ ਿਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬ੍ੰਧ ਭੀ ਉਸ
ਭੋਰੇ ਦ ਿੱ ਚ ਹੋ ੇ, ਅਤ੍ੇ ਬ੍ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਦਹ ਕੇ ਦ ਿੱ ਦਿਆ ਪ੍ੜ,ੇ ੑ ਬ੍ੰ ਿਗੀ ਕਰੇ। ਕੇ ਲ ਉਸਤ੍ਾਿਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਤ੍ ਰਤ੍ਾ ਾ
ਰਿੱ ਖੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦਮਲੇ ”। ਬ੍ਾਿਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਦਤ੍ਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਨੂੰ ਬ੍ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਲਈ ਕੇ ਲ
ਸ਼ਸ਼ਤ੍ਰ ਤ੍ੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦ ਿੱ ਦਿਆ ਪ੍ੜਨੑ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ। ਠੀਕ ਬ੍ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬ੍ਾਅਿ ਅਸਰਾਜ ਇਕ ਚਤ੍ੁਰ, ਚੰ ਗਾ ਇਖ਼ਲਾਕ
ਾਲਾ ਧਰਮੀ ਬ੍ਹਾਿਰ ਬ੍ਣ ਦਗਆ। ਇਸ ਨੇ ਬ੍ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦਫਰ ਜਪ੍ ਤ੍ਪ੍ ਦ ਿੱ ਚ ਸਮਾਂ ਲਾ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ। ਚੌ ੀ ਦਰਆਂ ਬ੍ਾਅਿ
ਜਿੋਂ ਅਸਰਾਜ ਭੋਰੇ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਆਇਆ ਤ੍ਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਸੁੰ ਿਰ ਸ਼ਾਨਿਾਰ ਪ੍ਰਬ੍ੰਧ ਕੀਤ੍ਾ। ਰਾਜੇ ਿੇ ਸਾਰੇ ਮੰ ਤ੍ਰੀ,
ਜਰਨੈਲ, ਦਰਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਪ੍ਰਜਾ ਆਦਿ ਸ ਾਗਤ੍ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋਏ। ਅਸਰਾਜੇ ਨੇ ਭੋਰੇ ਤ੍ੋਂ ਦਨਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਆਪ੍ਣੇ
ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਿੇ ਚਰਨਾਂ ’ਤ੍ੇ ਮਿੱ ਥਾ ਰਿੱ ਦਖਆ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਅਦਤ੍ਅੰ ਤ੍ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦ ਿੱ ਚ ਅਸਰਾਜ ਨੂੰ ਗਲ਼ ਿੱ ਕੜੀ ਦ ਿੱ ਚ ਲੈ ਦਲਆ, ਥਾਪ੍ੀ
ਦਿਿੱ ਤ੍ੀ। ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਜੀ ਿੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਰਾਜ ਮਦਹਲਾਂ ਦ ਿੱ ਚ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਮਾਤ੍ਾ ਾਂ ਿਾ ਅਸ਼ੀਰ ਾਿ ਲੈ ਣ ਲਈ ਦਗਆ।
ਅਸਰਾਜੇ ਨੇ ਮਦਹਲਾਂ ਦ ਿੱ ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤ੍ਾ ਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱ ਥਾ ਟੇਦਕਆ। ਰਾਜੇ ਿੀ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਅਸਰਾਜ ਿੀ ਉਮਰ ਿੀ ਸੀ।
ਉਹ ਅਸਰਾਜ ਿਾ ਤ੍ੇਜ਼ ਪ੍ਰਤ੍ਾਪ੍, ਸੁੰ ਿਰਤ੍ਾਈ ਿੇਖ ਕੇ ਮੋਦਹਤ੍ ਹੋ ਗਈ, ਅਤ੍ੇ ਬ੍ੁਰੀ ਾਸ਼ਨਾ ਉਸ ਿੇ ਮਨ ਦ ਿੱ ਚ ਉਤ੍ਪ੍ੰ ਨ
ਹੋਣ ਲਿੱਗੀ। ਜਿ ਅਸਰਾਜ ਉਸ ਿੇ ਪ੍ੈਰਾਂ ਤ੍ੇ ਆਪ੍ਣਾ ਮਿੱ ਥਾ ਰਿੱ ਖਣ ਲਿੱਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਡੌਦਲਓ ਫੜ ਕੇ ਮਿੱ ਥਾ ਨਾ ਟੇਕਣ ਦਿਤ੍ਾ।
ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ੁਿੱ ਦਛਆ “ਹੇ ਮਾਤ੍ਾ ਜੀ, ਮੈਨੰ ੂ ਮਿੱ ਥਾ ਦਕਉਂ ਨਹੀ ਟੇਕਣ ਦਿਤ੍ਾ?” ਰਾਣੀ ਅਗੋਂ ਕਦਹੰ ਿੀ “ਤ੍ੂੰ ਮੇਰੀ
ਕੁਿੱ ਖੋਂ ਨਹੀਂ ਜਨਦਮਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਤ੍ੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ ਿਾ ਦਰਸ਼ਤ੍ਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਤ੍ੀ ਪ੍ਤ੍ਨੀ ਿਾ ਦਰਸ਼ਤ੍ਾ ਜੋੜ”।
ਅਸਰਾਜ ਨੇ ਬ੍ੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦਕਹਾ “ਹੇ ਮਾਤ੍ਾ ਜੀ! ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਜੀ ਿੀਆਂ ਦਜਤ੍ਨੀਆਂ ਭੀ ਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਸਭ ਮੇਰੀਆਂ
ਮਾਤ੍ਾ ਾਂ ਹਨ। ਐਸੀ ਗਿੱ ਲ ਿੁਬ੍ਾਰਾ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਅੰ ਤ੍ਰਜਾਮੀ ਪ੍ਰਮਾਤ੍ਮਾ ਜੀ ਅੰ ਿਰ ਬ੍ਾਹਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਿੇਖਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ,
ਲਬ੍ਾ ਲਬ੍ ਭਰਪ੍ੂਰ ਦ ਆਪ੍ਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।” ਯਥਾ:- ਸਭੁ ਦਕਛੁ ਸੁਣਿਾ ੇਖਿਾ; ਦਕਉ ਮੁਕਦਰ ਪ੍ਇਆ ਜਾਇ॥ ਪ੍ਰ ਰਾਣੀ
ਨੇ ਿੁਬ੍ਾਰਾ ਕੋਦਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਧਮਕੀ ਭੀ ਦਿਤ੍ੀ “ਜੇ ਤ੍ੂੰ ਮੇਰੀ ਗਿੱ ਲ ਨਾਲ ਸਦਹਮਤ੍ ਨਹੀਂ, ਤ੍ਾਂ ਮੈਂ ਤ੍ੈਨੰ ੂ ਮਰ ਾ ਦਿਆਂਗੀ”।
ਅਸਰਾਜ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਮਨ ਦ ਿੱ ਚ ਦ ਚਾਰ ਕੀਤ੍ੀ ਤ੍ੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦਕਹਾ “ਹੇ ਮਾਤ੍ਾ ਜੀ! ਪ੍ਰਮਾਤ੍ਮਾ ਜੀ ਤ੍ੋਂ ਡਰ ਕੇ, ਬ੍ੁਰੇ
ਦਖਆਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਆਪ੍ਣਾ ਮਨ ਮੋੜੋ। ਇਹ ਜਨਮ ਇਿੱ ਕ ਦਨਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਇਹ ਦਨਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਉਿੋਂ ਬ੍ਣਿਾ ਹੈ ਜਿੋਂ
ਧਰਮ ਿੇ ਲੇ ਖੇ ਲਿੱਗਿਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ੍ ਪ੍ਰਮਾਤ੍ਮਾ ਜੀ ਿਾ ਨਾਮ ਜਪ੍ੀਏ ਤ੍ੇ ਜਪ੍ਾਈਏ, ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਤ੍ਾਂ
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ਦ ਕਾਰਾਂ ਿੇ ਸੁਖ ਸੁਆਿ ਦ ਿੱ ਚ ਲਿੱਗਣੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਿਾ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ੈਂਿਾ। ਯਥਾ:- ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮੁ ਹੈ; ਕਉਡੀ
ਬ੍ਿਲੇ ਜਾਇ॥੧॥) ਕਬ੍ੀਰ. ਦਬ੍ਕਾਰਹ ਦਚਤ੍ ਤ੍ੇ. ਝੂਠੇ ਕਰਤ੍ੇ ਆਸ॥ ਮਨੋਰਥੁ ਕੋਇ. ਨ ਪ੍ੂਦਰਓ; ਚਾਲੇ ਊਦਠ
ਦਨਰਾਸ॥੨੦੫॥ ਸਾਦਰਆਂ ਨੇ ਇਕ

ਾਰ ਤ੍ਾਂ ਮਰਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਮੈਂ ਕਲੰਕਤ੍ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਣਾ।” ਇਹ ਕਦਹੰ ਦਿਆਂ

ਅਸਰਾਜ ਉਥੋਂ ਚਲਾ ਦਗਆ।
ਦਫਰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਚਦਲਿੱਤ੍ਰ ਖੇਦਡਆ। ਜਿ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਿੇ ਮਦਹਲ ਦ ਿੱ ਚ ਆਇਆ, ਤ੍ਾਂ ਕੀ ਿੇਦਖਆ? ਰਾਣੀ ਧਰਤ੍ੀ
’ਤ੍ੇ ਪ੍ਈ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱ ਪ੍ੜੇ ਪ੍ਾਟੇ ਅਤ੍ੇ ਸਰੀਰ ’ਤ੍ੇ ਨੀਲ ਸਨ। ਰਾਣੀ ਿੀ ਐਸੀ ਦਭਆਨਕ ਤ੍ਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ੍ ਿੇਖਦਿਆਂ,
ਰਾਜੇ ਨੇ ਤ੍ੁਰੰਤ੍ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਪ੍ੁਿੱ ਦਛਆ “ਦਕਸ ਪ੍ਾਪ੍ੀ ਨੇ ਤ੍ੇਰਾ ਐਸਾ ਹਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ?” ਰਾਣੀ ਤ੍ਰਕ ਨਾਲ ਕਦਹੰ ਿੀ
“ਤ੍ੇਰੇ ਲਾਡਲੇ ਸਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਅਸਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤ੍ਾ। ਹੇ ਰਾਜਨ! ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਹਾਂਗੀ ਜਾਂ ਉਹੋ।” ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਹੀ
ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਦਿਨ ਸੋਚਾਂ ਦ ਿੱ ਚ ਦਪ੍ਆ ਦਰਹਾ। ਜਿ ਅਸਰਾਜ ਿੱ ਲ ਿੇਖਿਾ ਤ੍ਾਂ ਰਾਣੀ ਿੀ ਉਹ ਤ੍ਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ੍
ਦਿਮਾਗ਼ ਦ ਿੱ ਚ ਆ ਜਾਂਿੀ ਅਤ੍ੇ ਜਿ ਰਾਣੀ ਲ ਿੇਖਿਾ ਤ੍ਾਂ ਸੋਚਿਾ ਦਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਮਲਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ
ਆਪ੍ਣੇ ਿੋ ੇਂ ਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰਾਂ ਖ਼ਾਨ ਤ੍ੇ ਸੁਲਤ੍ਾਨ ਅਤ੍ੇ ਹੋਰ

ਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰ ਤ੍, ਰਾਣੀ ਤ੍ੇ ਅਸਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜ

ਸਭਾ ਦ ਿੱ ਚ ਬ੍ੁਲਾ ਕੇ ਰਾਣੀ ਿੇ ਹਿੱ ਕ ਦ ਿੱ ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿਤ੍ਾ। ਰਾਜੇ ਦਚਤ੍ਰ

ੀਰ ਨੇ ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ “ਰਾਣੀ ਿੀ ਇਿੱ ਛਾ

ਅਨੁਸਾਰ ਤ੍ੈਨੰ ੂ ਮੌਤ੍ ਿੀ ਸਜ਼ਾ ਤ੍ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰ ਿਾ ਪ੍ਰ ਤ੍ੇਰਾ ਸਿੱ ਜਾ ਹਿੱ ਥ ਿੱ ਡ ਕੇ ਦਜ਼ੰ ਿਗੀ ਭਰ ਲਈ ਬ੍ਨ ਾਸ ਿੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਉਂਿਾ
ਹਾਂ”। ਰਾਜੇ ਨੇ ਅਸਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਛਿੱ ਡਣ ਿੀ ਦਡਉਟੀ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰਾਂ ਖ਼ਾਨ ਤ੍ੇ ਸੁਲਤ੍ਾਨ, ਜ਼ੀਰ ਤ੍ੇ ਜਲਾਿਾਂ ਨੂੰ
ਦਿਤ੍ੀ। ਿੋ ੇਂ ਭਰਾ ਾਂ ਨੇ ਖੋਟ ਨਾਲ, ਦਬ੍ਨਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਿਿੱ ਸੇ, ਅਸਰਾਜ ਿੇ ਿੋ ੇਂ ਹਿੱ ਥ ਿੱ ਢ ਕੇ, ਰਾਜ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਖੂਹ ਦ ਿੱ ਚ ਸੁਿੱ ਟ
ਦਿਤ੍ਾ। ਉਪ੍ਰੰ ਤ੍ ਾਪ੍ਸ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਹੀ ਕਦਹ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ, ਦਕ ਅਸਰਾਜ ਿਾ ਸਿੱ ਜਾ ਹਿੱ ਥ ਿੱ ਢ ਕੇ ਿੇਸ਼ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਕਿੱ ਢ
ਦਿਤ੍ਾ ਹੈ।
ਇਿੱ ਕ ਣਜਾਦਰਆਂ ਿੇ ਟੋਲੇ ਨੇ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ੀਣ ਲਈ ਖੂਹ ਦ ਿੱ ਚ ਡੋਲ ਸੁਿੱ ਦਟਆ। ਅਸਰਾਜ ਨੇ ਡੋਲ ਫੜ ਦਲਆ ਬ੍ਾਹਰ ਨ
ਦਨਕਲਣ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ। ਇਿੱ ਕ ਣਜਾਰੇ ਨੇ ਿੇਦਖਆ ਸੁੰ ਿਰ ਜ ਾਨ ਖੂਹ ਦ ਿੱ ਚ ਦਡਿੱ ਗਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਸ ਕਰਕੇ ਅਸਰਾਜ ਨੂੰ ਬ੍ਾਹਰ ਕਿੱ ਢ
ਦਲਆ। ਰਸਤ੍ੇ ’ਚ ਤ੍ੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤ੍ਿ ਇਿੱ ਕ ਸੰ ਤ੍ਾਨਹੀਨ ਧੋਬ੍ੀ ਨੇ ਅਸਰਾਜ ਨੂੰ ਿੇਦਖਆ ਅਤ੍ੇ ਮੋਦਹਤ੍ ਹੋ ਦਗਆ।
ਣਜਾਦਰਆਂ ਨੇ ਪ੍ੁਿੱ ਦਛਆ, “ਹੇ ਧੋਬ੍ੀ, ਜ ਾਨ ਨੂੰ ਿੇਖ ਕੇ ਕਿੱ ਪ੍ੜੇ ਧੋਣੋ ਦਕਉਂ ਹਟ ਦਗਆ ਹੈਂ”? ਧੋਬ੍ੀ ਨੇ ਦਕਹਾ “ਜੇ ਇਹ ਮੇਰਾ
ਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਹੁੰ ਿਾ ਤ੍ਾਂ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਧੰ ਨ ਭਾਗ ਸਮਝਿਾ”। ਇਤ੍ਨਾ ਕਦਹਣ ਤ੍ੋਂ, ਣਜਾਦਰਆਂ ਨੇ ਅਸਰਾਜ ਧੋਬ੍ੀ ਨੂੰ ੇਚ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ।
ਅਸਰਾਜ ਨੇ ਧੋਬ੍ੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣਾ ਧਰਮੀ ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਦਲਆ। ਧੋਬ੍ੀ ਤ੍ੇ ਅਸਰਾਜ ਦਨਤ੍ਾਪ੍ਰਤ੍ੀ ਬ੍ੈਲ ਗਿੱ ਡੀ ’ਤ੍ੇ ਕਿੱ ਪ੍ੜੇ
ਲਿੱਿ ਕੇ ਨਿੀ ’ਤ੍ੇ ਧੋਣ ਜਾਂਿੇ। ਰਾਜ ਦ ਿੱ ਚ ਦ ਚਰਦਿਆਂ ਅਸਰਾਜ ਨੀ ੀਂ ਪ੍ਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖਿਾ, ਕਿੇ ਭੁਿੱ ਲ ਕੇ ਭੀ ਪ੍ਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ
ਿੱ ਲ ਨਹੀਂ ਿੇਖਿਾ ਸੀ। ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਅਤ੍ੇ ਪ੍ਰਜਾ ਿੇ ਕਿੱ ਪ੍ੜੇ ਧੋਂਿਾ, ਦਕਸੇ ਿੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾ ਕਰਿਾ, ਪ੍ੂਰੀ
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ਇਮਾਨਿਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਿਾ ਸੀ। ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਗਿੱ ਲ ਹੋਣ ਲਿੱਗ ਗਈ ਦਕ ਇਹ ਧੋਬ੍ੀਆਂ ਿਾ ਸਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਹੀ
ਲਾਇਕ, ਤ੍ੇ ਚੰ ਗੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਾਲਾ ਹੈ।
ਰਾਜਾ ਸੰ ਤ੍ਾਨਹੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਰਾਜਾ ਥਾਪ੍ਣ ਿੀ ਗਿੱ ਲ ਕਰ ਦਰਹਾ ਸੀ। ਤ੍ਾਂ ਮੰ ਤ੍ਰੀਆਂ ਨੇ
ਦਕਹਾ “ਹੇ ਰਾਜਨ! ਰਾਜ ਧਾਨੀ ਿਾ ਿੱ ਡਾ ਿਰ ਾਜ਼ਾ ਬ੍ੰ ਿ ਕਰੋ ਜੀ, ਦਜਸ ਿੇ ਹਿੱ ਥ ਲਿੱਗਣ ਨਾਲ ਖੁਿੱ ਲ ਜਾ ੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਿੇ
ਿੇ ੋ। ਪ੍ੂਰੀ ਰਾਤ੍ ਜਾਗ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਪ੍ੋ, ਭਗਤ੍ੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਭੀ ਸੌਂ ੇ ਨਾ” ਮੰ ਤ੍ਰੀਆਂ ਿੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਿੱ ਡਾ ਿਰ ਾਜ਼ਾ
ਬ੍ੰ ਿ ਕੀਤ੍ਾ ਦਗਆ। ਕੁਿਰਤ੍ੀ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੱ ਪ੍ੜੇ ਧੋਂਦਿਆਂ ਰਾਤ੍ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜ ਧਾਨੀ ਅੰ ਿਰ ੜਨ ਲਈ ਜਿ
ਅਸਰਾਜ ਨੇ ਿੱ ਡੇ ਿਰ ਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਿੱ ਥ ਲਾਇਆ ਤ੍ਾਂ ;ਰਾਜਾਰਾਦਮ ਮਾਇਆ ਫੇਰੀ॥੩॥ ਿਰ ਾਜ਼ਾ ਖੁਿੱ ਲ ਦਗਆ। ਦਜਸ ਕਰਕੇ
ਰਾਜੇ ਨੇ ਅਪ੍ਣਾ ਰਾਜ ਅਸਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲ ਦਿਤ੍ਾ।
ਅਸਰਾਜ ਰਾਜ ਗਿੱ ਿੀ ’ਤ੍ੇ ਬ੍ੈਠਣ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਾਅਿ, ਰਾਜ ਦ ਿੱ ਚ ਹਰ ਬ੍ੰ ਿਾ ਧਰਮੀ ਬ੍ਣਨ ਲਿੱਗ ਦਗਆ, ਰਾਜ ’ਚ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ
ਆ ਗਈ, ਅੰ ਨ ਧਨ ਬ੍ਹੁਤ੍ਾ ਿੱ ਧ ਦਗਆ ਤ੍ੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ੍ੀ ਨਾਲ ਸਭਨਾ ਿਾ ਜੀ ਨ ਬ੍ਤ੍ੀਤ੍ ਹੋਣ ਲਿੱਗਾ। ਇਿੱ ਕ ਦਿਨ ਅਸਰਾਜ
ਆਪ੍ਣੇ ਮਦਹਲ ਿੀ ਛਿੱ ਤ੍ ’ਤ੍ੇ ਟਦਹਲ ਰਦਹਆ ਸੀ, ਤ੍ਾਂ ਦਜੰ ਨਹਾਂ ਣਜਾਦਰਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦ ਿੱ ਚੋਂ ਕਿੱ ਦਢਆ ਸੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ
’ਚ ਆਏ। ਉਨੑਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦ ਿੱ ਚ ਬ੍ੁਲਾ ਕੇ ਬ੍ੇਹਿੱਿ ਸਦਤ੍ਕਾਰ ਕੀਤ੍ਾ, ਧਨ ਪ੍ਿਾਰਥ ਦਿਤ੍ਾ। ਦ ਿਾ ਕਰਨ ਗਏ ਤ੍ਾਂ ਇਿੱ ਕ
ਮੰ ਤ੍ਰੀ ਨੇ ਉਨੑਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੁਿੱ ਦਛਆ “ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪ੍ ਜੀ ਿਾ ਇਤ੍ਨਾ ਮਾਣ ਸਦਤ੍ਕਾਰ ਦਕਉਂ ਕੀਤ੍ਾ?”।

ਣਜਾਦਰਆਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ

ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਿਿੱ ਦਸਆ “ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨ ਬ੍ਖ਼ਦਸ਼ਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਇਹੋ ਜੇਹੀ ਗਲ਼ਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ
ਤ੍ੋਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਿੀ। ਉਸ ਗਲ਼ਤ੍ੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜਾਏ ਮੌਤ੍ ਿੇਣ ਲਿੱਗਾ ਸੀ ਪ੍ਰ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ
ਇਸਿੇ ਿੋ ੇਂ ਹਿੱ ਥ ਿੱ ਢ ਦਿਿੱ ਤ੍ੇ ਸਨ”। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰ ਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਗੁਿੱ ਸਾ ਆਇਆ। ਜਿ ਉਸ ਨੇ ਅਸਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ
ਿਿੱ ਦਸਆ ਤ੍ਾਂ ਅਸਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤ੍ਮਾ ਜੀ ਿਾ ਦਸਮਰਨ ਤ੍ੇ ਜਸ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪ੍ਣੇ ਿੋ ੇ ਟੁੰ ਡ ਮਲ਼ੇ ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਮਾਤ੍ਮਾ ਜੀ ਿੇ
ਚਰਨਾਂ ਦ ਚ ਅਰਿਾਸ ਕੀਤ੍ੀ “ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤ੍ਮਾ ਜੀ! ਆਪ੍ ਜੀ ਮੇਹਰ ਾਨ ਿਇਆਲ, ਪ੍ਦਤ੍ਤ੍ ਪ੍ਾ ਨ ਹੋ, ਇਨੑਾਂ ਨੂੰ ਸੁਮਿੱਤ੍
ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੋ ਤ੍ੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਿੱ ਚੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ ਦਨਰਦ ਕਾਰੀ ਚਰਨਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲ ੋ ਜੀ। ਸੰ ਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਮ
ਦ ਿੱ ਚ ਲਾਉਣ, ਭਾਣਾ ਮੰ ਨਣ ਅਤ੍ੇ ਸਿੱ ਚ ਧਰਮ ’ਤ੍ੇ ਤ੍ੁਰਨ ਿਾ ਬ੍ਲ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੋ ਜੀ”। ਯਥਾ:- ਹਉਮੈ ਤ੍ਜਨ. ਨਾਮ ਦਲ ਲਾ ਣ;
ਭਾਣਾ ਮੰ ਨਣ ਪ੍ੰ ਥ ਇਹੁ ਪ੍ਾ ਨ। ਇਹ ਕਦਹਣ ਤ੍ੋਂ ਅਸਰਾਜ ਿੇ ਿੋ ੇਂ ਹਿੱ ਥ ਹਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਯਥਾ:- ਸੂਕੇ ਹਰੇ ਕੀਏ; ਦਖਨ ਮਾਹੇ॥
ਉਿਰ ਅਸਰਾਜ ਿੇ ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਦਚਤ੍ਰ ੀਰ ਿੇ ਰਾਜ ਦ ਿੱ ਚ ਪ੍ਰਜਾ ਅਧਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲ਼ ਪ੍ੈ ਦਗਆ।
ਕਾਲ਼ ਕਰਕੇ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਲੋ ਕਾਂ ਿੀ ਮੌਤ੍ ਹੋਣ ਲਗੀ, ਦਜਸ ਤ੍ੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਅਪ੍ਣੇ ਅਦਹਲਕਾਰ ਰਾਜੇ ਅਸਰਾਜ ਤ੍ੋਂ ਮਿਿ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਭੇਜੇ। ਅਸਰਾਜ ਨੇ ਅਦਹਲਕਾਰਾਂ ਿਾ ਆਪ੍ਣੇ ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਦਚਿੱ ਤ੍ਰ ੀਰ ਿੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹੋਣ ਿੀ ਗਿੱ ਲ ਤ੍ੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਹੁਤ੍
ਸਦਤ੍ਕਾਰ ਕੀਤ੍ਾ। ਖੁਿੱ ਲੇ ਦਿਲ
ਨਾਲ ਅੰ ਨ ਿੇ ਗਿੱ ਦਡਆਂ ਿੇ ਗਿੱ ਡੇ ਿੇ ਦਿਿੱ ਤ੍ੇ। ਾਦਪ੍ਸ ਆ ਕੇ ਅਦਹਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦਚਤ੍ਰ ੀਰ
ੑ
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ਨੂੰ ਅਸਰਾਜ ਿੀ ਦਸਫਤ੍ ਕਰਦਿਆਂ ਦਕਹਾ “ਹੇ ਰਾਜਨ! ਉਹ ਰਾਜ ਤ੍ਾਂ ਸ ਰਗ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਮੀ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਰਾਜਾ
ਬ੍ਹੁਤ੍ ਖੁਿੱ ਲੇ ਦਿਲ ਿਾ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਿੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਚਲਾਉਂਿਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਸੁਖੀ ਰਿੱ ਖਿਾ ਹੈ।” ਉਪ੍ਮਾ ਸੁਣ ਕੇ,
ਰਾਜਾ ਦਚਤ੍ਰ ੀਰ ਰਾਜੇ ਅਸਰਾਜ ਿਾ ਧੰ ਨ ਾਿ ਕਰਨ ਆਪ੍ ਦਗਆ। ਰਾਜੇ ਦਚਤ੍ਰ ੀਰ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਿੂਤ੍ ਰਾਹੀਂ ਅਸਰਾਜ
ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਦਜਆ ਦਕ ਮੈਂ ਧੰ ਨ ਾਿ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਦਰਹਾ ਹਾਂ। ਅਸਰਾਜ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਿੇ ਸ ਾਗਤ੍ ਲਈ

ਾਜੇ

ਜਾਉਣ ਅਤ੍ੇ ਨਿੱਗਾਰੇ ਜਾਉਣ ਾਲੇ ਅਿੱ ਗੇ ਖੜੇ ਕਰ
ਦਿਤ੍ੇ। ਆਪ੍ਣੇ ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਨੂੰ ਸਦਤ੍ਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜ ਿਰਬ੍ਾਰ ਦ ਿੱ ਚ ਉੱਚੇ
ੑ
ਤ੍ਖ਼ਤ੍ ’ਤ੍ੇ ਦਬ੍ਠਾਇਆ ਅਤ੍ੇ ਆਪ੍ ਚਰਣਾ ਦ ਿੱ ਚ ਬ੍ੈਠ ਦਗਆ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਬ੍ੰਧ ਆਦਿ ਗਿੱ ਲਾਂ ਕਰਨ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਾਅਿ ਰਾਜਾ ਦਚਤ੍ਰ
ੀਰ ਨੇ ਅਸਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਿੇ ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਿਾ ਨਾਮ ਪ੍ੁਿੱ ਦਛਆ। ਅਸਰਾਜ ਨੇ ਗਰੀਬ੍ੀ ਨਾਲ ਦਕਹਾ “ਮੇਰਾ ਧਰਮੀ ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਦਜਨੑਾਂ ਿੀ
ਰਾਜਗਿੱ ਿੀ ’ਤ੍ੇ ਬ੍ੈਠਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤ੍ਾਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਅਸਲ ’ਚ ਆਪ੍ ਜੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਹੋਂ”। ਅਸਰਾਜ
ਨੇ ਸਾਰੀ ਾਰਤ੍ਾ ਿਿੱ ਸੀ, ਦਕਸ ਤ੍ਰਾਂ ੑ ਰਾਣੀ ਨੇ ਚਦਲਿੱਤ੍ਰ ਖੇਦਡਆ ਅਤ੍ੇ ਦਕਸ ਤ੍ਰਾਂ ੑ ਭਰਾ ਾਂ ਨੇ ਹਿੱ ਥ ਿੱ ਢ ਕੇ ਖੂਹ ’ਚ ਸੁਿੱ ਟ
ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਿਿੱ ਸੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਦਚਤ੍ਰ ੀਰ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਹੀ ਿੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਆਪ੍ਣੇ ਮਨ ਦ ਿੱ ਚ ਸੋਚਣ
ਲਿੱਗਾ “ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਸਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਣੇ ਰਾਜ ’ਚੋਂ ਕਿੱ ਢ ਕੇ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਿੱ ਡੀ ਗਲਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਿੇ ਕੇ, ਭਗਤ੍ੀ
ਕਰਾਂ”। ਮੰ ਤ੍ਰੀਆਂ ਿੇ ਸਾਮਣੇੑ ਅਸਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੌਂਪ੍ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ। ਅਸਰਾਜ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਭਰਾ ਾਂ ਿੀ ਭਲਾਈ ਬ੍ਾਰੇ ਸੋਚਦਿਆਂ
ਆਪ੍ਣੇ ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਿਾ ਫੈਸਲਾ ਕਬ੍ੂਲ ਕਰ ਦਲਆ, ਦਕ ਉਨੑਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਿੇ ਕੇ ਧਰਮ ਿਾ ਰਾਜ ਕਰਾ ਾਂਗਾ। ਪ੍ਰ ਖ਼ਾਨ ਤ੍ੇ ਸੁਲਤ੍ਾਨ
ਨੇ ਈਰਖਾ ਿੇ ਿੱ ਸ ਅਸਰਾਜ ’ਤ੍ੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ। ਅਸਰਾਜ ਨੇ ਛਿੱ ਤ੍ਰੀ ਧਰਮ ਿੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪ੍ਣੇ ਭਰਾ ਾਂ
ਨਾਲ ਜੰ ਗ ਕੀਤ੍ਾ। ਧਰਮੀ ਅਤ੍ੇ ਜਤ੍ੀ ਸਤ੍ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸਰਾਜ ਨੇ ਜੰ ਗ ’ਚ ਫਦਤ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ।
ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ ਸ਼ੁਭ ਦਸਿੱ ਦਖਆ:- ਇਕੁ ਦਸਖੁ. ਿੁਇ ਸਾਧਸੰ ਗੁ; ਪ੍ੰ ਜੀਂ ਪ੍ਰਮੇਸਰੁ।( ਾਰ ੧੩) ਸਬ੍ਿ ਸੁਰਦਤ੍ ਦਲ
ਗੁਰਦਸਖ ਸੰ ਦਧ ਦਮਲੇ ; ਪ੍ੰ ਚ ਪ੍ਰਪ੍ੰ ਚ ਦਮਟੇ, ਪ੍ੰ ਚ ਪ੍ਰਧਾਨੇ ਹੈ॥ (ਕਦਬ੍ਿੱ ਤ੍ ੨੯) ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਬ੍ੰ ਸ ਿਾਨੀ ਗਰੀਬ੍ ਦਨ ਾਜ਼
ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਦਟ ਧੰ ਨ ਾਿ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਿੱ ਬ੍ਤ੍ ਿੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪ੍ੰ ਜ ਦਪ੍ਆਦਰਆਂ
ਿੀ ਸ਼ੁਭ ਮਦਰਯਾਿਾ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਬ੍ਿੱ ਚੀ ਤ੍ੋਂ ਕੋਈ ਗਲ਼ਤ੍ੀ ਜਾਂ ਕੁਰਦਹਤ੍ ਹੋ ਜਾ ੇ ਤ੍ਾਂ ਉਨੑਾਂ ਨੂੰ ਕਤ੍ਲ ਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ
ਤ੍ਸੀਹੇ ਨਹੀਂ ਿੇਣੇ ਜੀ। ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਬ੍ਿੱ ਚੀ ਨੂੰ, ਕੋਦਟ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰੁ ਸੁਆਮੀ; ਸਰਬ੍ ਜੀਆ ਕਾ ਿਾਤ੍ਾ ਰੇ॥ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਚਰਨਕਮਲਾਂ ਦ ਿੱ ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ੍ ਪ੍ੰ ਜਾਂ ਦਪ੍ਆਦਰਆਂ ਤ੍ੋਂ ਤ੍ਨਖ਼ਾਹ ਲ ਾਉਣੀ, ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਛਕਾਉਣਾ ਜੀ। ਦਜਸ
ਕਰਕੇ ਉਨੑਾਂ ਿਾ ਜੀ ਨ ਸੁਧਰੇ, ਗੁਰਦਸਿੱ ਖੀ ਅਤ੍ੇ ਜੀ ਨ ਮੁਕਤ੍ੀ ਿਾ ਅਨੰਿ ਮਾਨਣ। ਦਪ੍ਛਲੇ ਸਦਮਆਂ ਦ ਿੱ ਚ ਰਾਜੇ, ਮੰ ਤ੍ਰੀ,
ਗਲਤ੍ੀ ਕਰਨ ਾਦਲਆਂ ਨੂੰ ਅਕਦਹ ਅਸਦਹ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰ ਿੇ ਸਨ, ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿੇ ਸਨ। ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਚਣ ਲਈ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਸੁੰ ਿਰ ਸ਼ਾਨਿਾਰ ਗੁਰਮਦਤ੍ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਬ੍ਿੱ ਚੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਪ੍ੜਣੑ ਗੁਰਸੰ ਗਤ੍ ਜੀ ਿੀ ਸ਼ੁਭ
ਸੇ ਾ ਕਰਨ ਲਾਉ ਜੀ। ਗੁਰਿੇ

ਮਾਤ੍ਾ ਗੁਰਿੇ

ਦਪ੍ਤ੍ਾ; ਗੁਰਿੇ

ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰਾ॥ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ
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ਅਦਤ੍ਅੰ ਤ੍ ਦਕਰਪ੍ਾ ਤ੍ਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰ ਸਾਰ ਰੂਪ੍ੀ ਜੰ ਗਲ ਦ ਿੱ ਚ ਰਦਹ ਰਹੇ ਦ ਕਾਰ ਰੂਪ੍ੀ ਪ੍ੰ ਜ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਚਾ ਕੇ
ਰਿੱ ਦਖਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਰੁਲਿੇ ਦਫਰਦਿਆਂ ਿੀ ਬ੍ਾਂਹ ਫੜ ਕੇ, ਆਪ੍ਣਾ ਦਪ੍ਆਰ ਆਪ੍ ਲਾ ਕੇ ਆਪ੍ਣਾ ਦ ਸਮਾਿ
ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਨਾਮ ਆਪ੍ ਜਪ੍ਾਉਂਿੇ ਹਨ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਆਪ੍ੇ ਲਾਇਓ ਅਪ੍ਨਾ ਦਪ੍ਆਰੁ॥

130. ਸਾਖੀ ਦਸਕੰ ਿਰ ਦਬ੍ਰਾਦਹਮ ਿੀ:- ਗੂਜਰੀ ਕੀ ਾਰ. ਮਹਲਾ ੩; ਦਸਕੰ ਿਰ ਦਬ੍ਰਾਦਹਮ ਕੀ. ਾਰ ਕੀ ਧੁਨੀ.
ਗਾਉਣੀ ੴਸਦਤ੍ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥
ਪ੍ਾਪ੍ੀ ਖਾਨ ਦਬ੍ਰਾਦਹਮ ਪ੍ਰ ਚਦੜਹਆ ਦਸਕੰ ਿਰ। ਭੇੜ ਿੁਹਾਂ ਿਾ ਮਿੱ ਦਚਆ ਬ੍ਡ ਰਣ ਿੇ ਅੰ ਿਰ। ਫਦੜਆ ਖਾਨ ਦਬ੍ਰਾਦਹਮ
ਕਰ ਫਤ੍ਦਹ ਦਸਕੰ ਿਰ। ਬ੍ਿੱ ਧਾ ਸੰ ਗਲ ਪ੍ਾਇਕੈ, ਜਣੁ ਕੀਲੇ ਬ੍ੰ ਿਰ। ਆਪ੍ਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਕੈ ਛਿੱ ਦਡਆ ਜਗ ਅੰ ਿਰ।
ਦਸੰ ਕਿਰ ਤ੍ੇ ਦਬ੍ਰਾਦਹਮ ਿੋ ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਸੰ ਕਿਰ ਿੀ ਪ੍ਰਜਾ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਸੁਖੀ ਤ੍ੇ ਧਰਮੀ
ਸੀ। ਕਪ੍ਟੀ ਕਰੋਧੀ ਤ੍ੇ ਦ ਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਬ੍ਰਾਦਹਮ ਿੀ ਪ੍ਰਜਾ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਿੁਖੀ ਰਦਹੰ ਿੀ ਸੀ। ਦਬ੍ਰਾਦਹਮ ਿੇ ਰਾਜ ਦ ਿੱ ਚ ਜਿੋਂ
ਦਕਸੇ ਿਾ ਦ ਆਹ ਹੁੰ ਿਾ ਤ੍ਾਂ ਦਬ੍ਰਾਦਹਮ ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਉਸ ਨ ੀਂ ਦ ਆਹੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬ੍ਰਿਸਤ੍ੀ ਪ੍ਦਹਲੀ ਰਾਤ੍ ਆਪ੍ਣੇ ਕੋਲ
ਰਿੱ ਖਿਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਡਰਿੀ ਆਪ੍ ਹੀ ਨ ੀਂ ਦ ਆਹੀ ਬ੍ਹੂ ਨੂੰ ਦਬ੍ਰਾਦਹਮ ਪ੍ਾਸ ਛਿੱ ਡ ਦਿੰ ਿੇ। ਇਿੱ ਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ
ਿੂਸਰੇ ਦਪ੍ੰ ਡ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਿਾ ਦ ਆਹ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਤ੍ੇ ਬ੍ਹੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦਸੰ ਕਿਰ ਿੀ ਸ਼ਰਨ ’ਚ
ਦਗਆ। ਦਸਕੰ ਿਰ ਿੇ ਸ਼ਰਨ ’ਚ ਫ਼ਦਰਆਿ ਕੀਤ੍ੀ “ਹੇ ਧਰਮੀ ਰਾਜਨ! ਸਾਡੀ ਇਿੱ ਜ਼ਤ੍ ਿੀ ਰਿੱ ਦਖਆ ਕਰੋ ਜੀ!” ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ
ਸਾਰੀ ਾਰਤ੍ਾ ਦਸਕੰ ਿਰ ਨੂੰ ਖੋਲਹ ਕੇ ਿਿੱ ਸੀ। ਦਬ੍ਰਾਦਹਮ ਨੂੰ ਜਿ ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਪ੍ਤ੍ਾ ਲਿੱਗਾ ਤ੍ਾਂ ਦਸਕੰ ਿਰ ਨੂੰ ਦਚਿੱ ਠੀ ਦਲਖ ਕੇ
ਭੇਜੀ, “ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪ੍ਰ ਾਰ ਸਮੇਤ੍ ਮੇਰੇ ਹ ਾਲੇ ਕਰਿੇ।” ਦਸਕੰ ਿਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਚੰ ਗੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਆਦਿ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ
ਅਪ੍ਨਾਉਣ ਤ੍ੇ ਅਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਿੇ ਦਤ੍ਆਗਣ ਿੀ ਦਸਿੱ ਦਖਆ ਦਲਖ ਕੇ ਦਚਿੱ ਠੀ

ਾਦਪ੍ਸ ਭੇਜ ਦਿਿੱ ਤ੍ੀ। ਦਬ੍ਰਾਦਹਮ ਨੇ ਕੋਈ ਗਿੱ ਲ

ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤ੍ੇ ਆਪ੍ਣੇ ਇਰਾਿੇ ’ਤ੍ੇ ਪ੍ਿੱ ਕਾ ਦਰਹਾ। ਦਸਕੰ ਿਰ ਨੇ ਭੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਿੀ ਰਿੱ ਦਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਰੜ
ਸੰ ਕਲਪ੍ ਕਰ ਦਲਆ।
ਦਬ੍ਰਾਦਹਮ ਨੇ ਕਰੋਧ ਦ ਿੱ ਚ ਦਸਕੰ ਿਰ ’ਤ੍ੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ, ਦਸਕੰ ਿਰ ਨੇ ਬ੍ਹਾਿਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਿਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤ੍ਾ। ਧਰਮੀ
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਸਕੰ ਿਰ ਨੇ ਦਬ੍ਰਾਦਹਮ ਨੂੰ ਦਜਿੱ ਤ੍ ਦਲਆ। ਦਬ੍ਰਾਦਹਮ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਕੈਿ ਦ ਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਝ ਮਹੀਨੇ ਰਿੱ ਦਖਆ। ਦਸਕੰ ਿਰ
ਨੇ ਦਬ੍ਰਾਦਹਮ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਦਸਆਣੇ ਗੁਣ ਾਨ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ ਬ੍ੁਲਾਏ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਦਬ੍ਰਾਦਹਮ ਨੂੰ ਭਾਉ
ਭਗਤ੍ੀ, ਚੰ ਗੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਆਦਿ ਸ਼ੁਭ ਦਸਿੱ ਦਖਆ ਦਿਿੱ ਤ੍ੀ। ਇਉਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬ੍ੀਤ੍ ਗਏ ਤ੍ਾਂ ਦਬ੍ਰਾਦਹਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤ੍ਮਾ ਜੀ ਿੀ
ਦ ਸਮਾਿ ਦਕਰਪ੍ਾ ਨਾਲ ਸਤ੍ ਤ੍ੇ ਅਸਤ੍ ਿਾ ਦਗਆਨ ਹੋ ਦਗਆ। ਪ੍ਰਾਈ ਧੀ ਭੈਣ ਿੱ ਲ ਬ੍ੁਰੀ ਦਨਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿੇਖਣਾ
ਸਗੋਂ ਆਪ੍ਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰ ਗੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਦਤ੍ਕਾਰ ਤ੍ੇ ਰਿੱ ਦਖਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤ੍ਿ ਦਬ੍ਰਾਦਹਮ ਨੇ ਦਸਕੰ ਿਰ ਿੇ ਚਰਣਾਂ
ਦ ਿੱ ਚ ਦਿਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰ ਗੀ। ਧਰਮੀ ਦਸਕੰ ਿਰ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਦਬ੍ਰਾਦਹਮ ਨੂੰ ਉਸ ਿਾ ਰਾਜ ਾਦਪ੍ਸ ਿੇ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ।
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ਸ਼ੁਭ ਦਸਿੱ ਦਖਆ:- ਕਬ੍ੀਰਾ. ਜਹਾ ਦਗਆਨੁ, ਤ੍ਹ ਧਰਮੁ ਹੈ; ਜਹਾ ਝੂਠੁ, ਤ੍ਹ ਪ੍ਾਪ੍ੁ॥ ਜਹਾ ਲੋ ਭੁ ਤ੍ਹ ਕਾਲੁ ਹੈ; ਜਹਾ
ਦਖਮਾ ਤ੍ਹ ਆਦਪ੍॥੧੫੫॥ ਦਖਮਾ ਤ੍ੋਂ ਭਾ ਉਸ ਆਤ੍ਦਮਕ ਸ਼ਕਤ੍ੀ ਤ੍ੋਂ ਹੈ ਜਿੋਂ ਬ੍ੇਸੁਮਾਰ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤ੍ੀ ਜਾਂ ਅਥਾਹ ਫ਼ੌਜਾਂ
ਿਾ ਬ੍ਲ ਹੋਣ ਿੇ ਬ੍ਾ ਜੂਿ ਭੀ ਜਿੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ੍ੀ, ਦਬ੍ਅਿਬ੍ੀ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕੰ ਮ ਕਰੇ, ਤ੍ਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿੱ ਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ਼ ਮੁਆਫ਼
ਕਰ ਿੇਣਾ ਹੀ ਦਖਮਾ ਹੈ। ਦਸਕੰ ਿਰ ਜੀ

ਾਂਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲ ’ਚ ਦਖਮਾ ਧਾਰ ਕੇ ਰਿੱ ਖਣੀ। ਸਿਾ ਲਈ ਸਰਬ੍ਿੱ ਤ੍ ਿਾ ਭਲਾ

ਸੋਚਣਾ, ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਦਖਮਾ ਕਰਿੇ ਰਦਹਣਾ। ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਚਰਨਕਮਲਾਂ ’ਚ ਅਰਿਾਸ ਕਰਨੀ “ਹੇ
ਦਖਮਾ ਿੇ ਸਾਗਰ ਮੇਹਰ ਾਨ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀਉ! ਿਾਸਨਿਾਸ ਭੁਲਣਹਾਰ ਕਲਜੁਿੱ ਗੀ ਜੀ ਿੇ ਔਗੁਣਾਂ, ਕੀਤ੍ੇ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਗਲ਼ਤ੍ੀਆਂ
ਨੂੰ ਦਖਮਾ ਕਰ ਦਿਉ ਜੀ! ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੂੰ ਦਖਮਾ ਕਰਨ ਿਾ ਗੁਣ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੋ ਜੀ।

ਧੰ ਨ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਤ੍ਨਖ਼ਾਹ ਨਾਮੇ ਦ ਿੱ ਚ ਧੀ
ਭੈਣ ਿੱ ਲ ਬ੍ੁਰੀ ਦਨਗਾ ੑ ਨਾਲ ਿੇਖਣ ਿਾ ਫ਼ਲ ਿਿੱ ਸਿੇ ਹਨ:- ਮਾਇ ਭੈਣ, ਜੋ ਆ ੈ ਸੰ ਗਦਤ੍। ਦਿਰਸਦਟ ਬ੍ੁਰੀ ਿੇਖੇ, ਦਤ੍ਸ
ਪ੍ੰ ਗਤ੍। ਦਸਿੱ ਖ ਹੋਇ, ਜੋ ਕਰਤ੍ ਕਰੋਧ। ਕੰ ਦਨਆ, ਮੂਲ ਨ ਿੇ ੇ ਸੋਧ। ਧੀਅ ਭੈਣ ਕਾ, ਪ੍ੈਸਾ ਖਾਇ। ਕਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਦਸੰ ਘ,
ਧਿੱ ਕੇ ਜਮ ਖਾਇ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਸਾਧਸੰ ਗਤ੍ ਦ ਿੱ ਚ ਆ ੇ, ਜਾਂ ਸੰ ਸਾਰ ਦ ਿੱ ਚ ਦ ਚਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਿਰਸ਼ਟੀ
ਦ ਿੱ ਚ ਆ ੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਧੀ ਜਾਨਣੀ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਿੀ ਧੀ ਜਾਣ ਕੇ ਰਿੱ ਦਖਆ ਕਰਨੀ ਹਰੇਕ ਦਸਿੱ ਖ ਿਾ ਫਰਜ਼ ਬ੍ਣਿਾ ਹੈ। ਦਜ ੇਂ ਬ੍ਹਾਿਰ ਦਸਰਲਿੱਥ ਯੋਧੇ
ਦਸੰ ਘਾਂ ਨੇ ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ, ਬ੍ਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦਫਰ ਤ੍ੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਬ੍ਿੱ ਚੀਆਂ ਮੁਗਲਾਂ ਿੀ ਕੈਿ ’ਚੋਂ ਛਡਾਈਆਂ ਸਨ।
ਪ੍ਰਥਾਇ ਸਾਖੀ. ਮਹਾਪ੍ੁਰਖ ਬ੍ੋਲਿੇ; ਸਾਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੈ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਆਪ੍ਣੇ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਬ੍ਿੱ ਚੀਆਂ ਨੂੰ
ਸ ਾਰਨ ਲਈ, ਸਾਂਝਾ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾ ਬ੍ਿੱ ਚੀਆਂ ਭੀ ਪ੍ਰਾਇਆ ਰੂਪ੍ ਨ ਿੇਖਣ।

131. ਸਾਖੀ ਲਲਾਂ ਬ੍ਹਲੀਮਾ ਿੀ:- ਡਹੰ ਸ ਕੀ ਾਰ ਮਹਲਾ ੪, ਲਲਾਂ ਬ੍ਹਲੀਮਾ ਕੀ ਧੁਦਨ, ਗਾ ਣੀ; ੴ
ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥
ਕਾਲ ਲਲਾ ਿੇ ਿੇਸ ਿਾ ਖੋਇਆ ਬ੍ਹਲੀਮਾ। ਦਹਿੱ ਸਾ ਛਠਾ ਮਨਾਇ ਕੈ ਜਲ ਨਦਹਰੋ ਿੀਮਾ। ਦਫਰਾਹੂਨ ਹੋਇ ਲਲਾ ਨੇ ਰਣ
ਮੰ ਦਡਆ ਧੀਮਾ। ਭੇੜ ਿੁਹੂੰ ਦਿਸ ਮਿੱ ਦਚਆ ਸਿੱ ਟ ਪ੍ਈ ਅਜ਼ੀਮਾ। ਦਸਰ ਧੜ ਦਡਿੱ ਗੇ ਖੇਤ੍ ਦ ਚ ਦਜਉਂ ਾਹਣ ਢੀਮਾ। ਮਾਰ ਲਲਾ
ਬ੍ਹਲੀਮ ਨੇ ਰਣ ਮੇ ਧਰ ਸੀਮਾ।
ਕਾਂਗੜੇ ਿੇ ਰਾਜੇ ਿੀ ਮੌਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਾਅਿ ਉਸ ਿੇ ਿੋ ੇਂ ਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰਾਂ, ਬ੍ਹਲੀਮਾ ਤ੍ੇ ਲਲਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਿੋ ਦਹਿੱ ਸੇ ’ਚ ੰ ਡ ਦਲਆ।
ਰਾਜੇ ਿਾ ਿੱ ਡਾ ਸਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਬ੍ਹਲੀਮਾ ਧਰਮੀ, ਦਨਮਰਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਚੰ ਗੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਿੇ ਦਹਿੱ ਸੇ ਨੀ ੀਂ ਧਰਤ੍ੀ ਆਈ
ਦਜਸ ਦ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਨਿੀ ਗਿੀ ਸੀ ਤ੍ੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਲਲਾਂ ਨੇ ਉੱਚਾ ਇਲਾਕਾ ਪ੍ਸੰ ਿ ਕਰ ਦਲਆ। ਇਿੱ ਕ ਾਰ ਲਲਾਂ ਿੇ ਇਲਾਕੇ
ਦ ਿੱ ਚ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪ੍ੈਣੇ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲ ਸੁਿੱ ਕ ਗਈ। ਪ੍ਰਜਾ ਅਦਤ੍ਅੰ ਤ੍ ਿੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੇ ਪ੍ਾਸ ਅਰਜ਼ ਕੀਤ੍ੀ “ਹੇ ਰਾਜਨ! ਸਾਡੀ
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ਫ਼ਸਲ ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੰ ਨ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾ ਦਮਲਣੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮੌਤ੍ਾਂ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੀਆਂ ਹਨ। ਦਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਅੰ ਨ ਪ੍ਾਣੀ ਿਾ ਬ੍ੰ ਿੋਬ੍ਸਤ੍
ਕਰੋ ਜੀ” ਰਾਜਾ ਲਲਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਿੱ ਡੇ ਭਰਾ ਬ੍ਹਲੀਮਾ ਿੇ ਚਰਨਾਂ ਦ ਿੱ ਚ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ “ਹੇ ਭਰਾਤ੍ਾ ਜੀ! ਮੇਰੇ ਰਾਜ
ਦ ਿੱ ਚ ਕਾਲ ਪ੍ੈਣ ਤ੍ੋਂ ਅਤ੍ੇ ਨਿੀ ਨਾ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਬ੍ੇਅੰਤ੍ ਪ੍ਰਜਾ ਮਰ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੰ ੂ ਪ੍ਾਣੀ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਫ਼ਸਲ ’ਚੋਂ ਛੇ ਾਂ ਦਹਿੱ ਸਾ
ਤ੍ੈਨੰ ੂ ਿੇ ਾਂਗਾ।” ਇਹ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬ੍ਹਲੀਮਾ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਿੀ ਿਾ ਪ੍ਾਣੀ ਿੇ ਦਿਤ੍ਾ। ਜਿੋਂ ਫ਼ਸਲ ਹਰੀ ਹੋਈ,
ਲਲਾਂ ਛੇ ਾਂ ਦਹਿੱ ਸਾ ਿੇਣ ਤ੍ੋਂ ਮੁਿੱ ਕਰ ਦਗਆ। ਬ੍ਹਲੀਮਾ ਨੇ ਸੋਦਚਆ ਿੰ ਡ ਦਿਦਤ੍ਆਂ ਦਬ੍ਨਾ ਇਸ ਨੇ ਸੁਧਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਹਲੀਮਾ
ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਲਾਂ ’ਤ੍ੇ ਧਾ ਾ ਬ੍ੋਲ ਦਿਤ੍ਾ। ਭਰਾ ਾਂ ਦ ਿੱ ਚ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਦਭਆਨਕ ਜੰ ਗ ਹੋਇਆ। ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
ਬ੍ਹਲੀਮਾ ਦਜਿੱ ਤ੍ ਦਗਆ ਤ੍ੇ ਆਪ੍ਣੀ ਕੈਿ ’ਚ ਲਲਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਧਰਮ ਿੀ ਦਸਿੱ ਦਖਆ ਦਿਤ੍ੀ। ਦਜਸ ਤ੍ੋਂ ਲਲਾਂ ਨੂੰ
ਆਪ੍ਣੀ ਗਲਤ੍ੀ ਿਾ ਅਦਹਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰ ਗੀ। ਧਰਮੀ ਬ੍ਹਲੀਮਾ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਲਲਾਂ ਨੂੰ ਦਖਮਾ ਕਰਕੇ
ਤ੍ੇ ਫ਼ਸਲ ਿਾ ਬ੍ਣਿਾ ਦਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਿਾ ਰਾਜ ਾਦਪ੍ਸ ਿੇ ਦਿਤ੍ਾ।
ਸ਼ੁਭ ਦਸਿੱ ਦਖਆ:- ਕੋਦਟ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰੁ ਸੁਆਮੀ; ਸਰਬ੍ ਜੀਆ ਕਾ ਿਾਤ੍ਾ ਰੇ॥ ਗਰੀਬ੍ ਦਨ ਾਜ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ
ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਦਹਬ੍ ਭਾਈ ਨੰਿ ਲਾਲ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨਾਲ ਬ੍ਚਨ ਦਬ੍ਲਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ੍ਣੇ
ਦਿਲ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸੇ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰੇ ਧਰਮੀ, ਕਦਹਣੀ ਕਰਨੀ ਿੇ ਪ੍ੂਰੇ, ਸੂਰਬ੍ੀਰ ਬ੍ਚਨ ਕੇ ਬ੍ਲੀ॥ ਬ੍ਨਾਉਣ ਲਈ,
ਤ੍ਨਖ਼ਾਹ ਨਾਮੇ ਦ ਿੱ ਚ ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ:- ਕਰੈ ਬ੍ਚਨ ਜੋ ਪ੍ਾਲੇ ਨਾਹੀਂ। ਕਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਦਸੰ ਘ, ਦਤ੍ਸ ਠੌਰ ਕਤ੍ ਨਾਹੀ॥੧੬॥
ਦਜਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਬ੍ਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਾਲਿਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਸਿੱ ਚੀ ਸ਼ਰਣ ਦ ਿੱ ਚ ਕੋਈ
(ਠੌਰ) ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਮਲਿੀ ਜੀ।

132. ਰਾਜੇ ਪ੍ੂਰਬ੍ਾਣੀ ਿੇ ਸਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਜੋਧੈ ਤ੍ੇ ੀਰੈ ਿੀ ਸਾਖੀ- ੴਸਦਤ੍ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਾਰ
ਮਹਲਾ ੩॥ ਜੋਧੈ ੀਰੈ ਪ੍ੂਰਬ੍ਾਣੀ ਕੀ ਧੁਨੀ॥
ਜੋਧ

ੀਰ ਪ੍ੂਰਬ੍ਾਣੀਏ ਿੋ ਗਲਾਂ ਕਰੀ ਕਰਾਰੀਆਂ। ਫੌਜ ਚੜਾਈ ਬ੍ਾਿਸ਼ਾਹ ਅਕਬ੍ਰ ਨੇ ਭਾਰੀਆਂ। ਸਨਮੁਖ ਹੋਇ

ਰਾਜਪ੍ੂਤ੍ ਸੁਤ੍ਰੀ ਰਣਕਾਰੀਆਂ। ਧੂਹ ਦਮਆਨੋ ਕਢੀਆਂ ਦਬ੍ਜੁਲ ਦਜਉਂ ਚਮਕਾਰੀਆਂ। ਇੰ ਿਰ ਸਣੇ ਅਪ੍ਿੱ ਛਰਾਂ ਦਮਲ ਕਰਨ
ਜੁਹਾਰੀਆਂ। ਏਹੀ ਕੀਤ੍ੀ ਜੋਧ ੀਰ ਪ੍ਾਤ੍ਸ਼ਾਹੀ ਗਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ।
ਅਕਬ੍ਰ ਿੇ ੇਲੇ, ਪ੍ੂਰਬ੍ਾਣੀ ਿੇ ਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਜੋਧੈ ਅਤ੍ੇ ੀਰੈ ਿੋ ਰਾਜਪ੍ੂਤ੍ ਸੂਰਬ੍ੀਰ ਜੋਧੇ, ਲਿੱਖੀ ਜੰ ਗਲ ਿੇ ਧਾੜ ੀ ਸਨ।
ਜਿ ਕਾਬ੍ਲ ਿੇ ਅਮੀਰ, ਮੇ ੇ ਿੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਮਾਮਲਾ ਅਕਬ੍ਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿੇ ਤ੍ਾਂ ਇਹ ਿੋ ੇਂ ਦਨਰਦਝਜਕ ਲੁਿੱਟ ਲੈਂ ਿੇ।
ਇਿੱ ਕ ਦਿਨ ਅਕਬ੍ਰ ਨੇ ਅਪ੍ਨੇ ਮੰ ਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ੁਿੱ ਦਛਆ “ਕਾਬ੍ੁਲ ਤ੍ੋਂ ਮੇ ੇ ਿੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਕਉਂ
ਨਹੀਂ ਪ੍ਹੁੰ ਚਿੇ? ਦਕਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਲੁਿੱਟ ਲੈਂ ਿਾ?” ਤ੍ਾਂ ਮੰ ਤ੍ਰੀ ਕਦਹੰ ਿੇ “ਰਸਤ੍ੇ ’ਚ ਿੋ ਸੂਰਮੇ ਜੋਧੈ ਅਤ੍ੇ ੀਰੈ ਲੁਿੱਟ ਲੈਂ ਿੇ ਹਨ” ਰੋਸ
’ਚ ਆ ਕੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਦਗਰਫਤ੍ਾਰ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਅਕਬ੍ਰ ਨੇ ਪ੍ੰ ਜ ਹਜ਼ਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਭੇਜੇ, ਪ੍ਰ ਜੋਧੈ ਅਤ੍ੇ

ੀਰੈ ਨੇ ਅਪ੍ਣੇ
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ਸੂਰਦਮਆਂ ਨਾਲ ਉਨਹਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਿੀ ਹਫੜਾ ਿਫੜੀ ਮਚਾ ਦਿਤ੍ੀ। ਹਾਰ ਕੇ ਾਦਪ੍ਸ ਅਕਬ੍ਰ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਦਫਰ ਅਕਬ੍ਰ
ਆਪ੍ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਫ਼ੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨਹਾਂ ’ਤ੍ੇ ਚੜਹ ਕੇ ਦਗਆ। ਪ੍ਦਹਲੇ ਹਮਲੇ ’ਚ ਿੋ ੇਂ ਭਰਾ ਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਜ ਾਬ੍ ਦਿਤ੍ਾ ਦਕ ਅਕਬ੍ਰ
ਿੇ ਫੌਜੀ ਡਰ ਕੇ ਭਿੱ ਜ ਗਏ। ਅਕਬ੍ਰ ਅਦਤ੍ਅੰ ਤ੍ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਦਕ “ਜੇ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਦਰਆ ਤ੍ਾਂ ਇਨਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੰ ੂ ਮਾਰ
ਕੇ ਦਿਿੱ ਲੀ ਿਾ ਤ੍ਖ਼ਤ੍ ਮਿੱ ਲ ਲੈ ਣਾ” ਤ੍ਾਂ ਇਿੱ ਕ ਿਮ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਪ੍ਾਦਸਓਂ ਘੇਰ ਦਲਆ। ਜੋਧੈ ਅਤ੍ੇ ੀਰੈ ਬ੍ਹਾਿਰੀ
ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਜੰ ਗੇ ਮੈਿਾਨ ’ਚ ਮਰ ਗਏ।

133. ਸਾਖੀ ਰਾਇ ਮਹਮੇ ਹਸਨੇ ਿੀ:- ਸਾਰੰ ਗ ਕੀ ਾਰ ਮਹਲਾ ੪. ਰਾਇ ਮਹਮੇ ਹਸਨੇ ਕੀ ਧੁਦਨ; ੴ
ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥
ਮਦਹਮਾ ਹਸਨਾ ਰਾਜਪ੍ੂਤ੍ ਰਾਇ ਭਾਰੇ ਭਿੱ ਟੀ। ਹਸਨੇ ਬ੍ੇਈਮਾਨਗੀ ਨਾਲ ਮਦਹਮੇ ਥਿੱ ਟੀ। ਭੇੜ ਿੁਹਾਂ ਿਾ ਮਿੱ ਦਚਆ ਸਰ
ਗੇ ਸਫਿੱ ਟੀ। ਮਹਮੇ ਪ੍ਾਈ ਫਤ੍ੇ ਰਣ ਗਲ ਹਸਨੇ ਘਿੱ ਟੀ। ਬ੍ੰ ਨਹ ਹਸਨੇ ਨੂੰ ਛਿੱ ਦਡਆ ਜਸ ਮਹਮੇ ਖਿੱ ਟੀ।
ਮਹਮੇ ਤ੍ੇ ਹਸਨੇ ਨਾਂ ਿੇ ਿੋ ਰਾਜਪ੍ੂਤ੍ ਕਾਂਗੜ ਿੇਸ਼ ਦ ਿੱ ਚ ਛੇ ਦਰਆਸਤ੍ਾਂ ਿੇ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਜਿ ਰਾਇ ਹਸਨੇ ਮਹਸੂਲ
(ਟੈਕਸ) ਭਰਨ ਲਈ ਜਾਂਿਾ ਤ੍ਿ ਰਾਇ ਮਹਮੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਊ ਦਨਸ਼ਕਪ੍ਟ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ੍ਣਾ ਮਹਸੂਲ ਭਰਨ ਤ੍ੇ
ਬ੍ਾਿਸ਼ਾਹ ਪ੍ਾਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਦਹ ਦਿੰ ਿਾ। ਰਾਇ ਹਸਨਾ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਅਕਬ੍ਰ ਕੋਲ ਆਪ੍ਣਾ ਮਹਸੂਲ
ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰ ਿਾ ਪ੍ਰ ਰਾਇ ਮਹਮੇ ਿੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲ ਾ ਕੇ ਾਪ੍ਸ ਆ ਜਾਂਿਾ। ਇਉਂ ਜਿ ਕੁਿੱ ਝ ਸਮਾਂ ਬ੍ਤ੍ੀਤ੍ ਹੋਇਆ
ਤ੍ਾਂ ਅਕਬ੍ਰ ਨੇ ਸੋਦਚਆ, ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਇ ਮਹਮੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ ਨਾ ਮਹਸੂਲ ਭਦਰਆ। ਬ੍ਾਿਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਰਾਇ ਹਸਨੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤ੍ਾ “ਰਾਇ ਮਹਮੇ ਨੂੰ ਦਗਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਿਾ ਰਾਜ ਸੰ ਭਾਲ ਲ ੇ।” ਰਾਇ ਹਸਨੇ ਨੇ ਬ੍ਾਿਸ਼ਾਹ
ਿੀ ਫ਼ੌਜ ਲੈ ਕੇ ਰਾਇ ਮਹਮੇ ਨੂੰ ਦਗਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਕਰਕੇ ਬ੍ਾਿਸ਼ਾਹ ਅਿੱ ਗੇ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਤ੍ੇ ਦਬ੍ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ੁਿੱ ਛ ਪ੍ੜਤ੍ਾਲ, ਬ੍ਾਿਸ਼ਾਹ
ਨੇ ਮਹਮੇ ਨੂੰ ਬ੍ੰ ਿੀਖਾਨੇ ਦ ਿੱ ਚ ਸੁਿੱ ਟ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ। ਇਿੱ ਕ ਦਿਨ ਅਕਬ੍ਰ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸੂਰਦਮਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਖਣ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਦਕਿੱ ਲਾ ਧਰਤ੍ੀ
ਦ ਿੱ ਚ ਗਿੱ ਡ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ। ਸੂਰਦਮਆਂ ਨੂੰ ਦਕਹਾ “ਦਜਹੜਾ ਬ੍ਹਾਿਰ ਘੋੜੇ ’ਤ੍ੇ ਸ ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਕਿੱ ਲੇ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕੋ ਾਰ ਨੇਜ਼ੇ ਨਾਲ
ਪ੍ੁਿੱ ਟ ਿੇ ੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੂੰ ਹ ਮੰ ਦਗਆ ਇਨਾਮ ਿੇ ਾਂਗਾ।” ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੂਰਦਮਆਂ ਨੇ

ਾਰੋ

ਾਰੀ ਕੋਦਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਪ੍ਰ

ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਅਕਬ੍ਰ ਨੇ ਜਿ ਿੁਬ੍ਾਰਾ ਸੂਰਦਮਆਂ ਨੂੰ ੰ ਗਾਦਰਆ ਤ੍ਾਂ ਉਸ ੇਲੇ ਰਾਇ ਮਹਮੇ ਿਾ ਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ, ਅਕਬ੍ਰ ਕੋਲ
ਆ ਕੇ ਕਦਹੰ ਿਾ, “ਹੇ ਰਾਜਨ! ਦਜਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਦਕਿੱ ਲੇ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕੋ ਦਨਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਪ੍ੁਿੱ ਟ ਸਕਿਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤ੍ੂੰ ਬ੍ੰ ਿੀਖਾਨੇ ’ਚ ਕੈਿ
ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ।” ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅਕਬ੍ਰ ਨੇ ਦਸਪ੍ਾਹੀ ਭੇਜ ਕੇ ਰਾਇ ਮਹਮੇ ਨੂੰ ਉਸ ਅਿੱ ਗੇ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰ ਾਇਆ। ਰਾਇ ਮਹਮੇ ਨੇ
ਪ੍ਰਮਾਤ੍ਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਾਧ ਕੇ ਘੋੜੇ ’ਤ੍ੇ ਚੜ ੑ ਕੇ, ਪ੍ਦਹਲੀ

ਾਰ ’ਚ ਦਕਿੱ ਲਾ ਪ੍ੁਿੱ ਟ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ। ਬ੍ਾਿਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਮਨ

ਭਾਉਂਿਾ ਇਨਾਮ ਮੰ ਗਣ ਲਈ ਦਕਹਾ ਦਜਸ ’ਤ੍ੇ ਧਰਮੀ ਸੰ ਤ੍ੋਖੀ ਰਾਇ ਮਹਮੇ ਨੇ ਕੇ ਲ ਆਪ੍ਣਾ ਰਾਜ ਹੀ ਮੰ ਦਗਆ। ਅਕਬ੍ਰ
ਨੇ ਰਾਇ ਮਹਮੇ ਿੇ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਭੇਜ ਦਿਿੱ ਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਰਾਇ ਹਸਨੇ ਨਾਲ ਜੰ ਗ ਕਰਕੇ ਰਾਇ ਮਹਮੇ ਨੇ ਆਪ੍ਣਾ ਰਾਜ ਿੁਬ੍ਾਰਾ
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ਸੰ ਭਾਲ ਦਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਇ ਹਸਨੇ ਨੂੰ ਬ੍ੰ ਿੀਖਾਨੇ ਦ ਿੱ ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਿੱ ਦਖਆ। ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਿੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ
ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਦਖਆ। ਰਾਇ ਹਸਨੇ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬ੍ਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਿਾ ਰਾਜ ਿੇ ਦਿਤ੍ਾ।

134. ਸਾਖੀ ਰਾਣੇ ਕੈਲਾਸ ਤ੍ੇ ਮਾਲਿੇ ਿੀ:- ਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ ਮਹਲਾ ੧; ਰਾਣੇ ਕੈਲਾਸ. ਤ੍ਥਾ ਮਾਲਿੇ
ਕੀ, ਧੁਦਨ॥ ੴਸਦਤ੍ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥
ਪ੍ਰਤ੍ ਘੋੜਾ ਪ੍ਰਬ੍ਤ੍ ਪ੍ਲਾਣ, ਦਸਰ ਟਟਰ ਅੰ ਬ੍ਰ। ਨਉ ਸੈ ਨਿੀ ਨਦੜੰ ਨ ੇ ਰਾਣਾ ਜਲ ਕੰ ਧਰ। ਢੁਿੱ ਕਾ ਰਾਇ ਅਮੀਰ
ਿੇ ਕਰ ਮੇਘ ਅਡੰ ਬ੍ਰ। ਆਨਤ੍ ਖੰ ਡਾ ਰਾਦਣਆ ਕੈਲਾਸ਼ੇ ਅੰ ਿਰ। ਦਬ੍ਜੁਲ ਦਜਉਂ ਚਮਕਾਣੀਆਂ ਤ੍ੇਗਾਂ ਦ ਚ ਅੰ ਬ੍ਰ। ਮਾਲਿੇ
ਕੈਲਾਸ਼ ਬ੍ੰ ਦਨਹਆ ਕਰ ਸੰ ਘਰ। ਦਫਰ ਅਿੱ ਧਾ ਧਨ ਮਾਲ ਿੇ ਛਦਡਆ ਗੜਹ ਅੰ ਿਰ। ਮਾਲਿੇਉ ਜਸ ਖਿੱ ਦਟਆ ਦਜਉ ਸਾਹ
ਦਸਕੰ ਿਰ।
ਹੰ ਕਾਰੀ ਿੁਸਟ ਗੁਰਿਰੋਹੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਿੇ ਸਮੇਂ ਜੰ ਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਿੇ ਿੋ ਭਰਾ ਰਾਣਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਿੇ , ਰਾਣਾ ਮਾਲਿੇ ਰਾਜੇ
ਸਨ। ਉਨਹਾਂ ਿੇ ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਿੀ ਮੌਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਾਅਿ ਰਾਣਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਿੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ’ਤ੍ੇ ਕਬ੍ਜਾ ਕਰਕੇ ਰਾਣਾ ਮਾਲਿੇ ਨੂੰ
ਕੋਈ ਭੀ ਦਹਿੱ ਸਾ ਨਾ ਦਿਤ੍ਾ। ਰਾਣਾ ਮਾਲਿੇ ਨੇ ਅਪ੍ਣੇ ਭਰਾ ਅਿੱ ਗੇ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ ਦਕ “ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਹਿੱ ਕ ਅਨੁਸਾਰ ਅਿੱ ਧਾ ਰਾਜ
ਿੇ।” ਪ੍ਰ ਰਾਜ ਮਿ ’ਚ ਰਾਣਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਿੇ ਨੇ ਅਪ੍ਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਿਾ ਹਿੱ ਕ ਨਾ ਦਿਤ੍ਾ। ਰਾਜਨੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਅਪ੍ਣੇ ਬ੍ਲ
ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਮਾਲਿੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਅਤ੍ੇ ਫੌਜ ਅਪ੍ਣੇ ਹਿੱ ਕ ’ਚ ਕਰਕੇ ਰਾਣਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਿੇ ’ਤ੍ੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਬ੍ੰ ਨਹ ਕੇ
ਕੈਿ ਕਰ ਦਲਆ। ਇਿੱ ਕ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਰਾਣਾ ਮਾਲਿੇ ਿਇਆ ’ਚ ਆ ਕੇ ਸੋਦਚਆ “ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜ਼ਬ੍ਰਿਸਤ੍ੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ
ਹਿੱ ਕ ਨਾ ਦਿਤ੍ਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੀ ਉ ੇਂ ਕਰ ਦਰਹਾ ਹਾਂ।” ਤ੍ਾਂ ਅਪ੍ਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਖ਼ਮਾ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਿੀ ਦਸਿੱ ਦਖਆ ਿੇ ਕੇ ਅਿੱ ਧਾ ਰਾਜ
ਿੇ ਦਿਤ੍ਾ।

135. ਸਾਖੀ ਮੂਸੇ ਿੀ:- ਕਾਨੜੇ ਕੀ ਾਰ ਮਹਲਾ ੪, ਮੂਸੇ ਕੀ ਾਰ ਕੀ, ਧੁਨੀ ੴਸਦਤ੍ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥
ਤ੍ਰੈ ਸੌ ਸਿੱ ਠ ਮਰਾਤ੍ਬ੍ਾ ਇਕ ਘੁਦਰਐ ਡਿੱ ਗੇ। ਚਦੜਹਆ ਮੂਸਾ ਪ੍ਾਤ੍ਸਾਹ ਸਭ ਸੁਦਣਆ ਜਿੱ ਗੇ। ਿੰ ਿ ਦਚਿੱ ਟੇ ਬ੍ਡ ਹਾਥੀਆਂ ਕਹੁ
ਦਕਿੱ ਤ੍ ਰਿੱ ਗੇ। ਰੁਤ੍ ਪ੍ਛਾਤ੍ੀ ਬ੍ਗੁਦਲਆਂ ਘਟ ਕਾਲੀ ਬ੍ਿੱ ਗੇ। ਏਹੀ ਕੀਤ੍ੀ ਮੂਦਸਆ ਦਕਸ ਕਰੀ ਨ ਅਿੱ ਗੇ।
ਧਰਮੀ ਮੂਸਾ ਰਾਜਗੜ ੑ ਇਲਾਕੇ ਦ ਿੱ ਚ ਗੁਰੀਏ ਸ਼ਦਹਰ ਿਾ ਸਰਿਾਰ ਸੀ ਦਜਸ ਕੋਲ ਸਿਾ ੩੬੦ ਘੋੜ ਸ ਾਰ ਸੂਰਮੇ
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦਤ੍ਆਰ ਬ੍ਰ ਦਤ੍ਆਰ ਰਦਹੰ ਿੇ ਸਨ। ਜ ਾਨ ਅ ਸਥਾ ’ਚ ਮੂਸਾ, ਨਾਲ ਿੇ ਸ਼ਦਹਰ ਿੇ ਸਰਿਾਰ ਿੀ ਸਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰੀ ਨਾਲ
ਮੰ ਦਗਆ ਦਗਆ। ਉਸ ਸ਼ਦਹਰ ਿਾ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਸਰਿਾਰ, ਉਸ ਿੀ ਮੰ ਗੇਤ੍ਰ ਿੇ ਸੁੰ ਿਰ ਸਰੂਪ੍ ’ਤ੍ੇ ਮੋਦਹਤ੍ ਹੋ ਦਗਆ। ਧਨ
ਪ੍ਿਾਰਥ ਆਦਿ ਿੇ ਲਾਲਚ ਿੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦ ਆਹ ਕੇ ਲੈ ਦਗਆ। ਦਕਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੂਸੇ ਨੂੰ ਿਿੱ ਦਸਆ “ਹੇ ਮੂਸਾ! ਤ੍ੂੰ ਆਪ੍ਣੇ
ਆਪ੍ ਨੂੰ ੩੬੦ ਸੂਰਦਮਆਂ ਿਾ ਿੱ ਡਾ ਸਰਿਾਰ ਕਹਾਉਂਿਾ ਹੈਂ, ਪ੍ਰ ਤ੍ੇਰੀ ਮੰ ਗੇਤ੍ਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਤ੍ਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਿਾਰ ਦ ਆਹ
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ਕੇ ਲੈ ਦਗਆ” ਸੁਣਦਿਆਂ ਮੂਸੇ ਨੇ ਆਪ੍ਨੇ ੩੬੦ ਸੂਰਦਮਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਸਰਿਾਰ ਤ੍ੇ ਹਿੱ ਲਾ ਬ੍ੋਲ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਜਿੱ ਤ੍ ਦਲਆ।
ਸਰਿਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨ ੀਂ ਦ ਆਹੀ ਸੰ ਿਰੀ ਸਮੇਤ੍ ਕੈਿ ਕਰ ਦਲਆ। ਮੂਸਾ ਉਸ ਸੁੰ ਿਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ੁਿੱ ਛਣ ਲਿੱਗਾ “ਆਪ੍ ਜੀ ਨੇ ਦਕਸ
ਿੇ ਘਰ ਸਣਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਿੇ?” ਪ੍ਤ੍ੀ ਰਤ੍ਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਾਲਿੀ ਕਦਹੰ ਿੀ “ਮੈਂ ਉਸ ਿੇ ਘਰ ਸਣਾ ਹੈ, ਦਜਸ ਨਾਲ
ਮੇਰੇ ਮਾਦਪ੍ਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦ ਆਹ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਤ੍ੀ ਰਤ੍ਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਲੰਕਤ੍ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।” ਇਹ ਧਰਮੀ ਉੱਤ੍ਰ
ਸੁਣ ਕੇ ਮੂਸੇ ਅੰ ਿਰ ਿਇਆ ਆਈ। ਸੋਚਣ ਲਿੱਗਾ, ਇਸ ਦ ਚਾਰੀ ਿੀ ਕੋਈ ਗਲਤ੍ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਿੇ ਮਾਦਪ੍ਆਂ ਨੇ ਲਾਲਚ
ਦਪ੍ਿੱ ਛੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦ ਆਹ ਦਿਤ੍ਾ। ਮੂਸੇ ਨੇ ਸਰਿਾਰ ਨੂੰ ਜਤ੍ ਸਤ੍ ਉੱਚੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਿੀ ਦਸਿੱ ਦਖਆ ਿੇ ਕੇ, ਿੋ ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਿੱ ਝਕੁ ਮਾਇਆ
ਪ੍ਿਾਰਥ ਿੇ ਕੇ, ਛਿੱ ਡ ਦਿਤ੍ਾ।

ਪ੍ਰਸੰਗ ੮- ਚਦਰਿੱ ਤ੍ਰੋਪ੍ਦਖਆਨ
136. ਉਥਾਨਕਾ ਚਦਰਤ੍ਰੋਪ੍ਖਯਾਨ:- ਸਾਕਤ੍, ਦਗਰੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਨਰ ਨਾਰੀਆਂ ਤ੍ੋਂ ਸੁਚੇਤ੍ ਕਰਨ ਲਈ,
ਸਰਬ੍ੰਸ ਿਾਨੀ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਸਰੀ ਿਸਮ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਿੂਜੇ ਚਿੱ ਦਲਤ੍ਰ ਦ ਿੱ ਚ
ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- ਇਿੱ ਕ ਅਪ੍ਿੱ ਛਰਾ ਇੰ ਿਰਪ੍ੁਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਸਤ੍ੇ ਦ ਿੱ ਚ ਰਾਜਾ ਦਚਤ੍ਰ ਦਸੰ ਘ ਿੀ ਸੁੰ ਿਰਤ੍ਾ ’ਤ੍ੇ ਮੋਦਹਤ੍
ਹੋ ਗਈ। ਚਦਲਿੱਤ੍ਰ ਖੇਡ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਮਲੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਿੇ ਰੂਪ੍ ’ਤ੍ੇ ਮੋਦਹਤ੍ ਹੋ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦ ਆਹ ਦਲਆ। ਅਪ੍ਿੱ ਛਰਾ ਨੇ
ਇਿੱ ਕ ਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ, ਦਜਸ ਿਾ ਨਾਮ ਹਨ ੰ ਤ੍ ਦਸੰ ਘ ਰਿੱ ਦਖਆ। ਕੁਿੱ ਝ ਸਮੇਂ ਬ੍ਾਅਿ ਅਪ੍ਿੱ ਛਰਾ ਇੰ ਿਰਪ੍ੁਰੀ ਨੂੰ ਾਦਪ੍ਸ
ਚਲੀ ਗਈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਿੇ ਦ ਜੋਗ ਦ ਿੱ ਚ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਸੋਗ ਕੀਤ੍ਾ। ਦਚਿੱ ਤ੍ਰਕਾਰ ਤ੍ੋਂ ਦਚਤ੍ਰ ਬ੍ਣਾ ਕੇ, ਿੇਸ਼ ਪ੍ਰਿੇਸ਼ ਦ ਿੱ ਚ ਭੇਜੇ।
ਓਡਛਾ ਰਾਜੇ ਿੀ ਲੜਕੀ ਦਚਿੱ ਤ੍ਮਤ੍ੀ, ਅਪ੍ਿੱ ਛਰਾ ਿੇ ਰੂਪ੍ ਨਾਲ ਦਮਲਿੀ ਸੀ। ਜੰ ਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਾਜ ਕੰ ਦਨਆ ਨੂੰ ਦ ਆਹ
ਦਲਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਹਨ ੰ ਤ੍ ਦਸੰ ਘ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਮਹੀਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲ ਪ੍ੜਨੑ ਭੇਦਜਆ, ਪ੍ਰ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ੜਾਇਆ
ੑ
ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿੋਂ ਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਨੂੰ ਪ੍ੁਿੱ ਦਛਆ, ਕੀ ਪ੍ੜ ੑ ਕੇ ਆਇਆ? ਸੁਣ ਕੇ ਹਨ ੰ ਤ੍ ਦਸੰ ਘ ਚੁਪ੍ ਹੀ ਦਰਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਹਲਾਂ
ਦ ਿੱ ਚ ਲੈ ਕੇ ਦਗਆ, ਤ੍ੇ ਕਦਹੰ ਿਾ “ਇਹ ਲੜਕਾ ਗੂੰ ਗਾ ਹੋ ਦਗਆ”। ਹਨ ੰ ਤ੍ ਦਸੰ ਘ ਿੇ ਸਰੂਪ੍ ’ਤ੍ੇ ਮੋਦਹਤ੍ ਦਚਿੱ ਤ੍ਰਮਤ੍ੀ ਆਪ੍ਣੇ
ਮਦਹਲ ਦ ਿੱ ਚ ਲੈ ਗਈ। ਦਚਿੱ ਤ੍ਰਮਤ੍ੀ ਨੇ ਹਨ ੰ ਤ੍ ਦਸੰ ਘ ਨੂੰ ਕਾਮ ਿੇ ਹਾ ਭਾ ਦਿਖਾਏ, ਤ੍ੇ ਕਦਹੰ ਿੀ “ਮੈਨੰ ੂ ਆਪ੍ਣੀ ਇਸਤ੍ਰੀ
ਜਾਣ ਕੇ ਕੁਸੰਗ ਕਰ।” ਹਨ ੰ ਤ੍ ਦਸੰ ਘ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਦਗਆ ਤ੍ੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰ ਗੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤ੍ਾ। ਦਚਿੱ ਤ੍ਰਮਤ੍ੀ ਗੁਿੱ ਸੇ ਦ ਿੱ ਚ ਆਪ੍ਣੇ
ਕਿੱ ਪ੍ੜੇ ਪ੍ਾੜ ਕੇ, ਨਹੁੰ ਿਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜੇ ਪ੍ਾਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਦਹੰ ਿੀ “ਿੇਖ ਤ੍ੇਰੇ ਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਹਨ ੰ ਤ੍ ਦਸੰ ਘ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ
ਕੀਤ੍ਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਿਾ ਸੀ।” ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਣੀ ਿਾ ਹਾਲ ਿੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਕਰੋਧ ਦ ਿੱ ਚ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਨੂੰ
ਮੌਤ੍ ਿੀ ਸਜ਼ਾ ਿੇ ਦਿਿੱ ਤ੍ੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਸਆਣੇ ਮੰ ਤ੍ਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਕਹਾ, ਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ, ਇਸ ਦ ਿੱ ਚ ਰਾਣੀ ਿੀ ਭੀ
ਗਲ਼ਤ੍ੀ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ। ਦਬ੍ਨਾ ਸੋਚੇ, ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਠੰਢੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਸੋਚ ੀਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਿੋਹਾਂ
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ਪ੍ਿੱ ਖਾਂ ਿੀ ਗਿੱ ਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਉਪ੍ਰੰ ਤ੍ ਮੰ ਤ੍ਰੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ-ਪ੍ੁਰਖਾਂ ਿੇ ਚਦਲਿੱਤ੍ਰ,
ਛਲ਼-ਕਪ੍ਟ ਿੀਆਂ ੪੦੩ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ।

137. ਚਦਲਿੱਤ੍ਰ ੧੧:- ਦਪ੍ਸ਼ੌਰ ਿੇ ਇਿੱ ਕ ਬ੍ਾਣੀਏ ਿੀ ਘਰ ਾਲੀ ਿਾ ਇਖ਼ਲਾਕ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਬ੍ੁਰਾ ਸੀ। ਇਿੱ ਕ ਾਰ ਪ੍ਾਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਾਣੀਆ ਪ੍ਰਿੇਸ ਦਗਆ ਤ੍ਾਂ ਉਸ ਿੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਖੋਟੇ ਦਮਿੱ ਤ੍ਰ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬ੍ੁਲਾਇਆ। ਬ੍ਾਣੀਏ ਿਾ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟਾ
ਬ੍ਿੱ ਚਾ ਭੀ ਸੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ੍ ਉਹ ਇਸਤ੍ਰੀ ਆਪ੍ਣੇ ਖੋਟੇ ਦਮਿੱ ਤ੍ਰ ਨਾਲ ਕਾਮ ’ਚ ਲਿੱਗੀ ਰਦਹੰ ਿੀ। ਕੁਿੱ ਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਿਾ ਬ੍ਿੱ ਚਾ ਭੁਿੱ ਖਾ
ਰੋਣ ਲਿੱਗ ਦਪ੍ਆ। ਖੋਟਾ ਦਮਿੱ ਤ੍ਰ ਕਦਹੰ ਿਾ “ਤ੍ੂੰ ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਨੂੰ ਚੁਿੱ ਪ੍ ਕਰਾ”। ਇਸ ਡੈਣ ਨੇ ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਿੁਿੱ ਧ ਦਪ੍ਆਉਣ
ਿੀ ਕੋਦਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਪ੍ਰ ਬ੍ਿੱ ਚਾ ਰੋਣ ਤ੍ੋਂ ਨਾ ਹਦਟਆ। ਅਖੀਰ ’ਚ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਿਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁਿੱ ਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਤ੍ਾ। ਜਿ ਸਮਾਂ
ਬ੍ੀਤ੍ਣ ਤ੍ੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਿੀ ਕੋਈ ਆ ਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ ਤ੍ਾਂ ਖੋਟੇ ਦਮਿੱ ਤ੍ਰ ਨੇ ਪ੍ੁਿੱ ਦਛਆ “ਬ੍ਿੱ ਚਾ ਰੋਣ ਤ੍ੋਂ ਦਕ ੇਂ ਹਟ ਦਗਆ? ਹੁਣ ਤ੍ਾਂ
ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਂਿਾ।” ਡੈਣ ਕਦਹੰ ਿੀ “ਤ੍ੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣਾ ਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਮਾਰ ਦਿਤ੍ਾ।” ਖੋਟਾ ਦਮਿੱ ਤ੍ਰ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ,
ਇਿੱ ਕ ਿਮ ਡਰ ਦਗਆ ਤ੍ੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ੑ ਕਿੱ ਢੀਆਂ। ਇਸਤ੍ਰੀ ਿੇ ਮਨ ਦ ਿੱ ਚ ਡਰ ਫੁਦਰਆ ਦਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭੇਿ ਬ੍ਾਹਰ ਜਾ ਕੇ
ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਤ੍ਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਖੋਟੇ ਦਮਿੱ ਤ੍ਰ ਨੂੰ ਭੀ ਮਾਰ ਦਿਤ੍ਾ। ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਤ੍ੇ ਖੋਟੇ ਦਮਿੱ ਤ੍ਰ ਿੋ ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦ ਿੱ ਚ ਹੀ
ਇਿੱ ਕ ਡੂੰ ਘਾ ਟੋਆ ਪ੍ੁਿੱ ਟ ਕੇ ਿਿੱ ਬ੍ ਦਿਤ੍ਾ। ਜਿੋਂ ਬ੍ਾਣੀਆ ਪ੍ਰਿੇਸ਼ ਤ੍ੋਂ ਾਦਪ੍ਸ ਆਇਆ, ਇਿੱ ਕ ਸਾਧੂ ਨੇ ਅੰ ਤ੍ਰ ਦਧਆਨ ਹੋ ਕੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਿਿੱ ਸ ਦਿਤ੍ਾ। ਬ੍ਾਣੀਏ ਨੇ ਘਰ ਆਉਂਿੇ ਸਾਰ ਹੀ ਘਰ ਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤ੍ਾ “ਇਿੱ ਥੇ ਮੈਨੰ ੂ ਟੋਆ ਪ੍ੁਿੱ ਟ ਕੇ ਦਿਖਾ,
ਨਹੀਂ ਤ੍ਾਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ”। ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੇ ਸੋਦਚਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਟੋਆ ਪ੍ੁਿੱ ਟਿੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭੇਿ ਖੁਿੱ ਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਦਿਆਂ
ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਤ੍ੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲਿੱਗੀ। “ਮੇਰੇ ਘਰ ਦ ਿੱ ਚ ਚੋਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਧਨ ਲੁਿੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਤ੍ੀ ਤ੍ੇ ਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ
ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਿੱ ਜ ਗਏ।” ਇਉਂ ਸੰ ਸਾਰ ਦ ਿੱ ਚ ਸਤ੍ੀ ਕਹਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਭੈੜੀ ਆਚਾਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਤ੍ੀ ਿੀ ਦਚਖਾ ਤ੍ੇ
ਚੜ ੑਕੇ ਸੜ ਗਈ।

138. ਚਦਲਿੱਤ੍ਰ ੧੮ ਅਨੁਰਾਗਮਤ੍ੀ:- ਅਕਬ੍ਰਾਬ੍ਾਿ ਸ਼ਦਹਰ ਦ ਿੱ ਚ ਅਨੁਰਾਗਮਤ੍ੀ ੇਸ ਾ ਰਦਹੰ ਿੀ ਸੀ। ਕਾਮ ’ਚ
ਗਰਸੇ ਸਈਅਿ, ਸ਼ੇਖ, ਪ੍ਠਾਣ ਤ੍ੇ ਮੁਗਲ ਆਦਿ ਚਾਰ ਪ੍ੁਰਸ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਕੋਲ ਆਉਂਿੇ ਸਨ। ਪ੍ਰ ਇਨੑਾਂ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਿੂਜੇ ਿਾ
ਕੋਈ ਭੇਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। ੇਸ ਾ ਨੇ ਪ੍ਦਹਰ ਪ੍ਦਹਰ ਤ੍ੇ ਚੌਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਤ੍ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਿੱ ਕ ਦਿਨ ਪ੍ਠਾਣ ਆਪ੍ਣੇ ਸਮੇਂ ਤ੍ੋਂ
ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਹੀ ਆ ਦਗਆ ਦਪ੍ਿੱ ਛੋਂ ਸਈਅਿ ਭੀ ਆ ਪ੍ਹੁੰ ਦਚਆ। ੇਸ ਾ ਨੇ ਪ੍ਦਹਲੇ ਪ੍ਠਾਣ ਨੂੰ ਅਪ੍ਣੇ ਮੰ ਜੇ ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਾ ਕੇ, ਉੱਪ੍ਰ
ਕਪ੍ੜਾ ਪ੍ਾ ਦਿਤ੍ਾ। ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੇਖ ਭੀ ਆ ਪ੍ੁਿੱ ਜਾ ਤ੍ਾਂ ਸਈਅਿ ਨੂੰ ਛੇਤ੍ੀ ਛੇਤ੍ੀ ਘਾਹ ਦ ਿੱ ਚ ਲੁਕਾ ਦਿਤ੍ਾ। ਮੁਗਲ ਿੇ ਆਉਣ ਤ੍ੇ
ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਬ੍ੋਰੀ ਦ ਿੱ ਚ ਲੁਕਾ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ। ਕੁਿਰਤ੍ੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੋਤ੍ ਾਲ ਿੇ ਦਸਪ੍ਾਹੀਆਂ ਨੇ ੇਸ ਾ ਿੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪ੍ਾ ਦਲਆ।
ਅਨੁਰਾਗ ਮਤ੍ੀ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬ੍ਤ੍ ’ਚ ਪ੍ਇਆ ਿੇਦਖਆ ਤ੍ਾਂ ਇਹ ਭੈੜੀ ਕੁਰੀਤ੍ੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ, ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ
ਨੂੰ ਅਿੱ ਗ ਲਾ ਕੇ ਬ੍ਾਹਰ ਭਿੱ ਜ ਗਈ, ਪ੍ਰ ਉਹ ਚਾਰ ਪ੍ੁਰਸ਼ ਅੰ ਿਰ ਹੀ ਮਚ ਗਏ। ਘਰ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ
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ਦਪ੍ਿੱ ਟਦਿਆਂ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੂਕਣ ਲਿੱਗ ਗਈ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੜ ਦਗਆ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਦਹਆ’ ਇ ੇਂ ਅਨੁਰਾਗਮਤ੍ੀ ਨੇ
ਕੀਤ੍ੇ ਹੋਏ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਣ ਲਈ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿਤ੍ਾ ਪ੍ਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਿਾ ਭੇਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਤ੍ਾ ਲਿੱਗਾ ਤ੍ੇ ਚਾਰੇ ਪ੍ੁਰਸ਼ ਅੰ ਿਰ
ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ।

ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ੇਸ ਾ ਿੇ ਦਤ੍ਆਗ ਿੇ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਖਾਂ ਿੇ ਹੇਠਾਂ ਦਲਖੇ ਅਮੋਲਕ ਬ੍ਚਨ, ਆਪ੍ਣੇ ਬ੍ਿੱ ਦਚਆਂ ਨੂੰ
ਚੇਤ੍ੇ ਕਰਾਉ:- ਲਾਜ ਕੋ ਨ ਲੇ ਸ ਰਹੈ, ਘਰ ਮੇ ਕਲੇ ਸ਼ ਰਹੈ, ਛਲ ਕੋ ਪ੍ਰ ੇਸ਼ ਰਹੈ, ਮੂੜ ੑ ਮਦਤ੍ਭੰ ਗੀ ਕੋ। (ਮੂੜ)ੑ ਮੂਰਖ
(ਮਦਤ੍ਭੰ ਗੀ) ਮਾੜੀ ਮਿੱ ਤ੍ ਾਲੇ

ੇਸ ਾਗਾਮੀ ਨੂੰ (ਲੇ ਸ) ਥੋੜੇ ਮਾਤ੍ਰ ਭੀ ਲਿੱਦਜਆ ਨਹੀਂ ਰਦਹੰ ਿੀ। ਉਸ ਿੇ ਘਰ ’ਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ

ਹੀ ਕਲੇ ਸ਼ ਰਦਹੰ ਿਾ ਹੈ। ਘਰ ਾਲੀ ਸਮੇਤ੍ ਸਾਰਾ ਪ੍ਦਰ ਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਿਾ ਰਦਹੰ ਿਾ ਹੈ। ਦਕਉਂਦਕ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਬ੍ਿੱ ਚੇ
ਬ੍ਿੱ ਚੀਆਂ, ਘਰ ਾਲੀ ਿੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਿੀ ਸੰ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਿਾ ਸਾਰਾ (ਖਾਨਾ) ਘਰ ਖਰਾਬ੍ ਹੋ
ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਛਲ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਛਲ਼ ’ਚ ਖੁਿੱ ਦਭਆ ਰਦਹੰ ਿਾ ਹੈ।
ਕੁਲ ਕੋ ਨ ਮੋਹ ਰਹੈ,

ਾਮ ਕੋ ਦ ਛੋਹ ਰਹੈ, ਪ੍ਾਰਸ ਕੀ ਟੋਹ ਰਹੈ, ਯਾ ਰਸ ਉਮੰ ਗੀ ਕੋ।(ਯਾ)

ੇਸ ਾ ਿੇ ਰਸ ਿੇ

(ਉਮੰ ਗੀ) ਉਤ੍ਸ਼ਾਹ ਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਕੁਲ ਿਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰਦਹੰ ਿਾ, ( ਾਮ) ਘਰ ਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਦ ਛੋੜਾ ਰਦਹੰ ਿਾ ਹੈ। ਧਨ
ਿੀ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਇਿੱ ਛਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਾਰਸ ਿੀ (ਟੋਹ) ਖੋਜ ਰਦਹੰ ਿੀ ਹੈ, ਬ੍ਈ ਮੈਨੰ ੂ ਪ੍ਾਰਸ ਦਮਲ ਜਾ ੇ ਦਜਸ ਨੂੰ ਪ੍ਾ ਕੇ, ਸਭ
ਕੁਿੱ ਝ ਸੋਨੇ ਿਾ ਬ੍ਣਾ ਕੇ, ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾ ਾਂ। ਗੁਰ ਨਾਨਕਿੇ ; ਗੋਦ ੰ ਿ ਰੂਪ੍॥੮॥੧॥
ਸਾਚ ਸੋਂ ਨ ਮੇਲ ਰਹੈ, ਝੂਠ ਸੋ ਝਮੇਲ ਰਹੈ, ਹਾਰ ਨ ਹਮੇਲ ਰਹੈ, ਉਧਤ੍ ਅਨੰਗੀ ਕੋ। ਕਾਮ ਿੀ ਪ੍ੂਰਤ੍ੀ ਿੇ (ਉਧਤ੍)
ਉਤ੍ਸ਼ਾਹ ਾਲੇ (ਅਨੰਗੀ) ਕਾਮੀ ਿਾ ਸਿੱ ਚ (ਸੋਂ) ਸਾਥ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰਦਹੰ ਿਾ। ਝੂਠ (ਸੋਂ) ਨਾਲ (ਝਮੇਲ) ਉਲਦਝਆ ਰਦਹੰ ਿਾ
ਹੈ। ਅਣਹੋਂਿੇ ਝਗੜੇ ਉਸ ਿੇ ਗਲ਼ ਪ੍ਏ ਰਦਹੰ ਿੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਿੋਸ਼ੀ ਕੋਲ਼ੇ ਭਾ ੇ ਹੀਦਰਆਂ ਤ੍ੇ ਸੋਨੇ ਿਾ (ਹਮੇਲ) ਹਾਰ ਹੋ ੇ ਤ੍ਾਂ
ਭੀ ਉਸ ਕੋਲੇ ਕੁਿੱ ਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ਰਦਹੰ ਿਾ।
ਸਾਜੀ ਦਨਿੱਤ੍ ਸੇਜ ਰਹੈ, ਧਨ ਕਾ ਨ ਹੇਜ ਰਹੈ, ਤ੍ਨ ਕਾ ਨ ਤ੍ੇਜ ਰਹੈ, ਗਨਕਾ ਪ੍ਰਸੰਗੀ ਕੋ। (ਗਨਕਾ ਪ੍ਰਸੰਗੀ) ੇਸ ਾਗਾਮੀ
ਰਾਤ੍ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ, ਕੁਕਰਮ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਨੇ ਉਸ ਿੀ ਸੇਜ ਦਨਿੱਤ੍ ਹੀ (ਸਾਜੀ) ਦ ਛੀ ਰਦਹੰ ਿੀ ਹੈ, ਭਾ ਦਿਨੇ
ਸੁਿੱ ਤ੍ਾ ਹੀ ਰਦਹੰ ਿਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਧਨ ਿਾ (ਹੇਜ) ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰਦਹੰ ਿਾ, ਭਾ ਧਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ’ਚ ਉੱਡਾ ਦਿੰ ਿਾ ਹੈ। ੇਸ ਾ
ਿੀ ਕੁਸੰਗਤ੍ ਕਰਕੇ ਏਡਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਆਦਿ ਰੋਗਾਂ ਿਾ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਤ੍ਨ ਿਾ ਤ੍ੇਜ ਪ੍ਰਤ੍ਾਪ੍ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਿਾ
ਹੈ।

139. ਚਦਰਤ੍ਰ ੩੨ ਰਸ ਮੰ ਜਰੀ:- ਪ੍ੰ ਜਾਬ੍ ’ਚ ਇਕ ਇਸਤ੍ਰੀ ਰਸ ਮੰ ਜਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਿਾ ਸੁੰ ਿਰ ਰੂਪ੍ ਨੂੰ ਿੇਖ ਕੇ
ਭਲੇ ਪ੍ੁਰਸ਼ਾਂ ਿਾ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਂਿਾ ਸੀ। ਰਸ ਮੰ ਜਰੀ ਿਾ ਪ੍ਤ੍ੀ ਾਪ੍ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਿੇਸ ਦਗਆ। ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਤ੍ਾ ਲਿੱਗਾ ਦਕ
ਉਸ ਿੇ ਘਰੇ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਧਨ ਹੈ, ਤ੍ੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਘਰੇ ਇਕਿੱ ਲੀ ਹੈ। ਚੋਰ ਰਾਤ੍ ਨੂੰ ਉਸ ਿਾ ਘਰ ਲੁਿੱਟਣ ਗਏ। ਚੋਰ ਆਉਂਿੇ ਿੇਖ ਕੇ
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ਰਸ ਮੰ ਜਰੀ ਨੇ ਚਦਲਿੱਤ੍ਰ ਖੇਦਡਆ। ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦਖਆ “ਮੈਨੰ ੂ ਆਪ੍ਣੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰਿੱ ਦਖਆ ਕਰੋ, ਭਾ ੇਂ ਸਾਰਾ ਧਨ
ਲੁਿੱਟ ਲ ੋ ਅਤ੍ੇ ਿਾਸੀ ਨੂੰ ਭੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚਿੱ ਦਲਓ ਅਤ੍ੇ ਅਨੇਕ ਤ੍ਰਾਂ ੑ ਿੀ ਰੰ ਗ ਲੀਲਾ ਮਾਦਣਓ।” ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ੍ੋ
ਦ ਿੱ ਚੀਂ ਦ ਚਾਦਰਆ ਦਕ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੇ ਤ੍ਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਆਦਖਆ ਹੈ। ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਰਸ ਮੰ ਜਰੀ ਨੂੰ ਕਦਹਆ “ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਦਹਲਾ ਭੋਜਨ
ਛਕਾ, ਦਫਰ ਸਾਡੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਕਹਾ ੇਗੀ।” ਰਸ ਮੰ ਜਰੀ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਬ੍ਾਰੇ ਦ ਿੱ ਚ ਦਬ੍ਠਾ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ, ਬ੍ਾਹਰੋ ਦਜੰ ਿਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪ੍
ਰਸੋਈ ਦ ਿੱ ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਕੌ ੜੇ ਬ੍ਣਾਏ। ਭੋਜਨ ਦ ਚ ਜ਼ਦਹਰ ਦਮਲਾ ਕੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ। ਤ੍ਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰਸੋਈ ’ਚ ਆ
ਗਈ। ਕੜਾਹੀ ’ਚ ਤ੍ੇਲ ਕਾੜਿੀ
ੑ ਨੇ ਚਦਲਤ੍ਰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਮੁਖੀ ਚੋਰ ਿਾ ਹਿੱ ਥ ਆਪ੍ਣੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ’ਚ ਲੈ ਦਲਆ। ਹਿੱ ਸ ਹਿੱ ਸ ਕੇ ਗਿੱ ਲਾਂ
ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਉਂਿੀ ਰਹੀ। ਜਿੋਂ ਤ੍ੇਲ ਗਰਮ ਹੋ ਦਗਆ ਤ੍ਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਬ੍ਚਾਅ ਕੇ ਉਸ ਿੇ ਦਸਰ ’ਚ
ਤ੍ੇਲ ਪ੍ਾ ਦਿਤ੍ਾ। ਚੋਰਾਂ ਿਾ ਮੁਖੀ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ ਤ੍ੇ ਬ੍ਾਕੀ ਚੋਰ ਜ਼ਦਹਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ
ਕੋਤ੍ ਾਲ ਨੂੰ ਿਿੱ ਸ ਕੇ ਉਨੑਾਂ ਿੇ ਹ ਾਲੇ ਕਰ ਦਿਿੱ ਤ੍ੇ।

140. ਚਦਲਿੱਤ੍ਰ ੪੦, ਅੜਬ੍ ਜਨਾਨੀ ਬ੍ਾਰੇ ਦਲਖਿੇ ਹਨ:- ਸ ੈਯਾ॥ ਭੋਰ ਹੁਤ੍ੇ ਗਰਜੈ ਲਰਜੈ ਬ੍ਰਜੈ; ਸਭ
ਲੋ ਗ ਰਹੈ ਨਦਹ ਠਾਨੀ॥ ਸਾਸੁ ਕੇ ਤ੍ਰਾਸ ਨ ਆ ਤ੍ ਸਵਾਸ; ਿੁਆਰਨ ਤ੍ੇ ਦਫਦਰ ਜਾਤ੍ ਦਜਠਾਨੀ॥ ਪ੍ਾਸ ਪ੍ਰੋਦਸਨ ਬ੍ਾਸ ਗਹਯੋ
ਬ੍ਨ, ਲੋ ਗ ਭਏ ਸਭ ਹੀ ਨਕ ਾਨੀ॥ (ਦਕਧੌਂ) ਪ੍ਾਨੀ ਕੇ ਮਾਂਗਤ੍ ਪ੍ਾਥਰ ਮਾਰਤ੍; ਨਾਦਰ ਦਕਧੌ ਘਰ ਨਾਹਰ ਆਨੀ॥੧੪॥
(ਭੋਰ) ਸ ੇਰ (ਹੁਤ੍ੇ) ਹੁੰ ਦਿਆਂ ਹੀ ਅੜਬ੍ ਬ੍ਚਨ ਬ੍ੋਲ ਕੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਾਂਗ (ਗਰਜੈ) ਗਿੱ ਜਣ ਲਿੱਗ ਜਾ ੇ। ਭਾਰੀ ਕਲੇ ਸ਼ਣ ਜਾਣ
ਕੇ (ਸਭ) ਸਾਰੇ ਲੋ ਗ ਿੂਰ ਰਦਹਣ, (ਤ੍ਰਾਸ) ਡਰਿੀ (ਸਾਸੁ) ਸਿੱ ਸ ਿੇ ਸਵਾਸ ਸੁਿੱ ਕ ਜਾਣ, (ਦਜਠਾਨੀ) ਦਜਠਾਣੀਆਂ ਡਰਿੀਆਂ
(ਿੁਆਰਨ) ਬ੍ੂਹੇ ਤ੍ੇ ਆ ਕੇ ਦਪ੍ਿੱ ਛੇ ਮੁੜ ਜਾਣ, ਗੁਆਂਢੀ ਕਲੇ ਸ਼ ਤ੍ੋਂ ਿੁਖੀ ਹੋ ਕੇ (ਬ੍ਨ) ਜੰ ਗਲ਼ ’ਚ ਜਾ ਸੇ। (ਸਭ) ਸਾਰੇ
(ਲੋ ਗ) ਲੋ ਕਾਂ ਿੇ ਨਿੱਕ ’ਚ ਿਮ ਦਲਆ ਦਿਤ੍ੇ। ਪ੍ਤ੍ੀ ਿੇ ਪ੍ਾਨੀ ਮੰ ਗਣ ਤ੍ੋਂ (ਪ੍ਾਥਰ) ਪ੍ਿੱ ਥਰ (ਮਾਰਤ੍) ਮਾਰੇ, ਘਰ ’ਚ (ਨਾਦਰ)
ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਲਆਂਿੀ ਹੈ ਦਕ (ਨਾਹਰ) ਸ਼ੇਰਨੀ?
ਇਸ ’ਤ੍ੇ ਸਾਖੀ:- ਇਿੱ ਕ ਾਰ ਪ੍ਤ੍ੀ ਿੇ ਕਹੇ ਿੇ ਉਲਟ ਚਿੱ ਲਣ ਾਲੀ ਇਸਤ੍ਰੀ, ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਤ੍ੀ ਨਾਲ ਪ੍ੇਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਆਪ੍ਣੇ ਬ੍ੈਲ ਿੀ ਪ੍ੂੰ ਛ ਫੜ ਕੇ ਿਦਰਆ ਪ੍ਾਰ ਕਰਨ ਲਿੱਗੀ ਤ੍ਾਂ ਪ੍ਤ੍ੀ ਨੇ ਦਕਹਾ, “ ੇਖੀਂ, ਪ੍ੂਛ ਨਾ ਛਿੱ ਡੀਂ।” ਅਿੱ ਗੋਂ ਦਕਹਾ, “ਆਹ
ਲੈ ਛਿੱ ਡੀ”। ਿਦਰਆ ’ਚ ਰੁੜ ੑਗਈ। ਦਜਿੱ ਧਰੋਂ ਪ੍ਾਣੀ ਆਉਂਿਾ ਸੀ, ਪ੍ਤ੍ੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤ੍ੁਰ ਦਪ੍ਆ, ਦਕਸੇ ਨੇ ਪ੍ੁਿੱ ਦਛਆ, “ਇਿੱ ਧਰ ਨੂੰ
ਦਕਉਂ ਜਾਂਿੇ ਹੋਂ?” ਦਕਹਾ, “ਮੇਰੀ ਘਰ ਾਲੀ ਰੁੜ ੑਗਈ ਹੈ।” ਅਿੱ ਗੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦਕਹਾ, “ਬ੍ੜਾ ਅਸਚਰਜ ਹੈ।” ਅਿੱ ਗੋਂ ਦਕਹਾ,
“ਹਾਂ ਭਾਈ! ਮੇਰੀ ਘਰ ਾਲੀ ਕਦਹਣੇ ਿੇ ਉਲਟ ਚਲਿੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਾਣੀ ’ਚ ਰੁੜ ੑਕੇ ਭੀ ਉਲਟੇ ਪ੍ਾਸੇ ਹੀ ਗਈ
ਹੋ ੇਗੀ।” ਇਉਂ ਅੜਬ੍ ਸੁਭਾਅ ਿੋਹਾਂ ’ਚੋਂ ਦਕਸੇ ਨੂੰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ। ਬ੍ੁਿੱ ਤ੍, ਮਿੱ ਠਾਂ ਕਬ੍ਰਾਂ, ਮੜਹੀਆਂ, ਿੇ ੀ ਿੇ ਤ੍ੇ
ਸੂਰਜ ਚੰ ਿਰਮਾਂ, ਖ਼ੁਆਜਾ ਗੁਿੱ ਗਾ ਅਗਨੀ ਹ ਾ ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਿੀ ਪ੍ੂਜਾ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਹੀ
ਪ੍ੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਪ੍ੂਜਹੁ ਰਾਮੁ; ਏਕੁ ਹੀ ਿੇ ਾ॥ (੪੮੪) ਪ੍ੂਜਾ ਕੀਚੈ. ਨਾਮੁ ਦਧਆਈਐ; ਦਬ੍ਨੁ ਨਾ ੈ. ਪ੍ੂਜ
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ਨ ਹੋਇ॥ (੪੮੯) ਮਾਨਸਰ ਦਤ੍ਆਦਗ ਆਨ ਸਰ ਜਾਇ ਬ੍ੈਠੇ ਹੰ ਸੁ; ਖਾਇ ਜਲ ਜੰ ਤ੍ ਹੰ ਸ ਬ੍ੰ ਸਦਹ ਲਜਾ ਈ॥ ਸਦਲਲ
ਦਬ੍ਛੋਹ ਭਏ ਜੀਅਤ੍ ਜਉ ਰਹੈ ਮੀਨ; ਕਪ੍ਟ ਸਨੇਹ ਕੈ ਸਨੇਹੀ ਨ ਕਹਾ ਈ॥ ਦਬ੍ਨੁ ਘਨ ਬ੍ੂੰ ਿ ਜਉ ਅਨਤ੍ ਜਲ ਪ੍ਾਨ ਕਰੈ;
ਚਾਦਤ੍ਰਕ ਸੰ ਤ੍ਾਨ ਦਬ੍ਖੈ ਲਾਛਨ ਲਗਾ ਈ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਦਲ ਗੁਰਦਸਖ ਮੋਖ ਹੁਇ; ਆਨ ਿੇ ਸੇ ਕ ਹੁਇ ਮੁਕਦਤ੍ ਨ
ਪ੍ਾ ਈ॥੪੬੩॥ (ਕਦਬ੍ਿੱ ਤ੍) ਕੋਊ ਦਿਜੇਸ ਕੋ ਮਾਨਤ੍ ਹੈ; ਅਰੁ ਕੋਊ ਮਹੇਸ ਕੌ ਏਸ ਬ੍ਤ੍ੈ ਹੈ॥ ਕੋਊ ਕਹੈ ਦਬ੍ਸਨੋ ਦਬ੍ਸਨਾਇਕ;
ਜਾਦਹ ਭਜੇ ਅਘ ਓਘ ਕਟੈ ਹੈ॥ ਬ੍ਾਰ ਹਜਾਰ ਦਬ੍ਚਾਰ ਅਰੇ ਜੜ; ਅੰ ਤ੍ ਸਮੈ ਸਭ ਹੀ ਤ੍ਦਜ ਜੈ ਹੈ॥ ਤ੍ਾਹੀ ਕੋ ਧਯਾਨ ਪ੍ਰਮਾਦਨ
ਹੀਏ; ਜੋਊ ਥੇ ਅਬ੍ ਹੈ ਅਰੁ ਆਗੈ ਊ ਹਵੈ ਹੈ॥੧੫॥ (ਸਰੀ ਿਸਮ ੭੧੪)

141. ਚਦਲਿੱਤ੍ਰ ੪੨ ਰੁਸਤ੍ਮ ਕਲਾ:- ਇਕ ਜੁਆਨ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਜਸ ਿੇ ਪ੍ਤ੍ੀ ਿਾ ਦਬ੍ਰਧ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬ੍ਿੱ ਚਾ ਨਾ
ਹੋਇਆ। ਦ ਕਾਰਾਂ ਦ ਿੱ ਚ ਪ੍ਾਗਲ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੇ ਲੁਿੱਚੇ ਮਨਮੁਖ ਨਾਲ ਦਗਰਸਤ੍ ਕਰਕੇ ਬ੍ਿੱ ਚਾ ਪ੍ੈਿਾ ਕਰ ਦਲਆ। ਪ੍ਰ ਸੰ ਸਾਰ ਨੂੰ
ਇਹ ਿਿੱ ਸਿੀ ਦਕ ਉਸ ਸਾਧ ਨੇ ਮੰ ਤ੍ਰ ਪ੍ੜ ੑ ਕੇ ਇਕ ਲੌਂ ਗ ਖੁਆਇਆ ਸੀ, ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਿੱ ਚਾ ਹੋਇਆ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਦਪ੍ਆਰੀ
ਸਾਧਸੰ ਗਤ੍ ਜੀ ਸੰ ਸਾਰ ਦ ਿੱ ਚ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਹੀ ਦਜਆਿਾ ਪ੍ਖੰ ਡੀ ਲੁਿੱਚੇ ਸਾਧ ਹਨ ਜੋ ਕਦਹੰ ਿੇ ਹਨ ਦਕ ਅਸੀਂ ਮੰ ਤ੍ਰ ਜੰ ਤ੍ਰ ਪ੍ੜ ੑ ਕੇ
ਤ੍ੁਹਾਡੇ ਿੁਿੱ ਖ ਿੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਚਾਰ ਪ੍ਿਾਰਥ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਾਂਗੇ, ਮਾਇਆ ਿਾ ਤ੍ੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆ ੇਗਾ। ਪ੍ਰ ਸੰ ਗਤ੍ ਜੀ ਜੋ ਮਿੱ ਨੁਖ
ਆਪ੍ ਦ ਕਾਰਾਂ ਦ ਿੱ ਚ ਬ੍ਿੱ ਧਾ ਦ ਕਾਰਾਂ ਸੁਆਿਾਂ ਿਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੈ, ਓਹ ਹੋਰ ਦਕਸੇ ਨੂੰ ਦਕ ੇਂ ਚਾਰ ਪ੍ਿਾਰਥ ਸੁਖ ਆਦਿ ਿੇ ਸਕਿਾ
ਹੈ। ਹੇ ਰਾਮ ਦਪ੍ਆਰੇ ਜੀ! ਐਸੇ ਿੰ ਭੀ ਸਾਧੂਆਂ ਤ੍ੇ ਿੰ ਭੀ ਚੇਦਲਆ ਤ੍ੋਂ ਿੂਰ ਰਹੋ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ
ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- (ਧੋਤ੍ੀਆਂ, ਤ੍ਿੱ ਗ) ਮਾਥੇ ਦਤ੍ਲਕੁ; ਹਦਥ ਮਾਲਾ ਬ੍ਾਨਾਂ॥ ਲੋ ਗਨ; ਰਾਮੁ ਦਖਲਉਨਾ ਜਾਨਾਂ॥ ੧॥) ਗਜ ਸਾਢੇ
ਤ੍ੈ ਤ੍ੈ ਧੋਤ੍ੀਆ; ਦਤ੍ਹਰੇ ਪ੍ਾਇਦਨ ਤ੍ਗ॥ (ਦਨਬ੍ਿੱ ਗ) ਗਲੀ ਦਜਨੑਾ ਜਪ੍ਮਾਲੀਆ; ਲੋ ਟੇ ਹਦਥ ਦਨਬ੍ਗ॥ ਓਇ ਹਦਰ ਕੇ ਸੰ ਤ੍. ਨ
ਆਖੀਅਦਹ; ਬ੍ਾਨਾਰਦਸ ਕੇ ਠਗ॥) ਿੋਹਰਾ॥ ਭੇਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ੍ ਕੋ; ਲੋ ਗਨ ਕੋ ਬ੍ਦਸ ਕੀਨ॥ ਅੰ ਤ੍ ਕਾਦਲ ਕਾਤ੍ੀ ਕਟੋ, ਬ੍ਾਸੁ
ਨਰਕ ਮੋ ਲੀਨ॥੫੬॥੨੭੧॥
ਕਿੱ ਚੇ ਿੰ ਭੀਆਂ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਚਣ ਲਈ ਦਸਿੱ ਦਖਆ:- ਇਿੱ ਕ ਕਹਾ ਤ੍ ਅਨੁਸਾਰ ਦਜ਼ਮੀਿਾਰ ਬ੍ੈਲਾਂ ਿੀਆਂ ਪ੍ੂਛਾਂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਖੂਹ ’ਚੋਂ
ਬ੍ੋਕਾ ਬ੍ਾਹਰ ਆਉਣ ’ਤ੍ੇ “ਆ ਦਗਆ ਬ੍ੇਲੀ ਰਾਮ!” ਕਦਹੰ ਿੇ ਸੁਣੇ, ਦਜਸ ’ਤ੍ੇ ਭਜਨਾਨੰਿੀ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਪ੍ਆਰੇ
ਿਾਿੂ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ, “ਿਾਿੂ ਿੁਨੀਆਂ ਬ੍ਾ ਰੀ; ਕਹੇ ਚਾਮ ਕੋ ਰਾਮ। ਪ੍ੂਛ ਮਰੋੜੇਂ ਬ੍ੈਲ ਕੀ; ਕਾਢੇਂ ਅਪ੍ਣਾ ਕਾਮ।” ਹੇ
ਭਾਈ! ਿੁਨੀਆਂ (ਬ੍ਾ ਰੀ) ਕਮਲ਼ੀ ਹੈ, ਆਪ੍ਣੇ ਹਿੱ ਡ (ਚਾਮ) ਚੰ ਮ ਨੂੰ ਰਾਮ ਕਦਹੰ ਿੇ ਹਨ। ਸਣ ਟੋਪ੍ੀ ਸਣ ਕਿੱ ਪ੍ੜੀਂ; ਜੁਿੱ ਤ੍ੇ ਸਣੇ
ਖ਼ੁਿਾ। ਆਪ੍ਣੇ ਹਿੱ ਡ ਚੰ ਮ ਨੂੰ ਰਾਮ ਖ਼ੁਿਾ ਕਦਹਣ ਾਲੇ , ਬ੍ੈਲ ਿੀ ਪ੍ੂਛ ਮਰੋੜਨ ਾਂਗ, ਭੋਲ਼ੇ ਬ੍ੰ ਦਿਆਂ ਿੀ ਦਬ੍ਰਤ੍ੀ ਰੂਪ੍ ਪ੍ੂਛ,
ਅਕਾਲ ਸਰੂਪ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤ੍ੋਂ ਤ੍ੋੜਨ ਰੂਪ੍ (ਮਰੋੜੇਂ) ਮਰੋੜ ਕੇ, ਉਨੑਾਂ ਿਾ ਧਨ ਪ੍ਿਾਰਥ ਲੁਿੱਟ
ਕੇ, ਆਪ੍ਣਾ ਕੰ ਮ ਕਿੱ ਢਿੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਪ੍ਖੰ ਡੀ ਨੀਚ ਛਲ਼ ਕਰਨ ਾਲੇ ਅਤ੍ੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣ ਾਲੇ ਨ ਆਪ੍
ਮੁਕਤ੍ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ ਤ੍ੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾ ਿਾ ਕੁਸੰਗ ਕਰਨ ਾਲੇ ਮੁਕਤ੍ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤ੍ੇ; ਮੁਕਦਤ੍ ਨ ਹੂਆ॥)
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ਕਬ੍ੀਰ. ਮਾਇ ਮੂੰ ਡਉ ਦਤ੍ਹ ਗੁਰੂ ਕੀ; ਜਾ ਤ੍ੇ. ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਇ॥ ਆਪ੍ ਡੁਬ੍ੇ. ਚਹੁ ਬ੍ੇਿ ਮਦਹ; ਚੇਲੇ ਿੀਏ ਬ੍ਹਾਇ॥੧੦੪॥)
ਗੁਰੂ ਦਜਨਾ ਕਾ ਅੰ ਧੁਲਾ; ਦਸਖ ਭੀ ਅੰ ਧੇ ਕਰਮ ਕਰੇਦਨ॥
ਪ੍ਰੇਮ ਦਬ੍ਨੈ:- ਭਾ ੇਂ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ ਿਾਿੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮ ਸੁਣ ਕੇ, ਪ੍ਖੰ ਡੀਆਂ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਚਣ ਬ੍ਾਰੇ, ਬ੍ਚਨ ਫ਼ੁਰਮਾਏ। ਸ਼ੁਭ ਦਸਿੱ ਦਖਆ
ਲੈ ਕੇ ਿੰ ਭੀਆਂ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਚੋ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਚਾਉ। ਗੁਰਮਦਤ੍ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਹਰ ਗਿੱ ਲ ’ਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅ ਾਜ਼ ਮਾਰਦਿਆਂ
ਭੀ, ਾਦਹਗੁਰੂ ਕਦਹ ਕੇ ਮਾਰਿੇ ਹਨ। ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਚੰ ਗੀ ਆਿਤ੍ ਹੈ ਜੀ।

142. ਚਦਲਿੱਤ੍ਰ ੧੮੪ ਕਰੀਚਕ ਤ੍ੇ ਭੀਮ:- ਪ੍ੰ ਜੇ ਪ੍ਾਂਡ ਤ੍ੇ ਿਰਪ੍
ੋ ਤ੍ੀ ਬ੍ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਿਾ ਬ੍ਨ ਾਸ ਕਿੱ ਟਣ ਮਗਰੋਂ ਤ੍ੇਰ ੇਂ
ਸਾਲ ਰਾਜੇ ਦ ਰਾਟ ਿੇ ਰਾਜ ਦ ਿੱ ਚ ਆਏ। ਕਰੀਚਕ, ਿਰੋਪ੍ਤ੍ੀ ਨੂੰ ੇਖ ਕੇ ਕਾਮ ’ਚ ਗਰਦਸਆ ਦਗਆ, ਹੋਸ਼ ਫ਼ਰਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ।
ਆਪ੍ਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਿਰੋਪ੍ਤ੍ੀ ਨਾਲ ਦਮਲਣ ਿੀ ਇਿੱ ਛਾ ਿਰਸਾਈ। ਸਨੇਹਾ ਪ੍ੜਣੑ ’ਤ੍ੇ ਿਰੋਪ੍ਤ੍ੀ ਉਸ ਥਾਂ ਪ੍ਹੁੰ ਚੀ। ਆਉਂਿੇ ਸਾਰ
ਕਰੀਚਕ ਨੇ ਿਰੋਪ੍ਤ੍ੀ ਿਾ ਹਿੱ ਥ ਫੜ ਦਲਆ।
ਸਤ੍ੀ ਧਰਮ ਦ ਿੱ ਚ ਦਿਰੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਿਰੋਪ੍ਤ੍ੀ ਆਪ੍ਣੇ ਬ੍ਲ ਨਾਲ ਕਰੀਚਕ ਿੀ ਪ੍ਕੜ
ੑ
ਤ੍ੋਂ ਛੁਟ ਕੇ ਭਿੱ ਜ ਕੇ ਰਾਜ ਿਰਬ੍ਾਰ ਦ ਿੱ ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਲਪ੍ ਸੁਖ. ਅਦ ਤ੍ ਚੰ ਚਲ; ਊਚ ਨੀਚ ਸਮਾ ਣਹ॥ ਦਨਮਖ ਪ੍ਲ
ਮਾਤ੍ਰ ਿੇ ਸੁਖ ਲਈ ਕਰੀਚਕ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦ ਿੱ ਚ ਿਰੋਪ੍ਤ੍ੀ ਨਾਲ ਧਿੱ ਕਾ ਕੀਤ੍ਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਾਂਡ ਾਂ ਿੇ ਿੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ।
ਦਜਸ ’ਤ੍ੇ ਭੀਮ ਿੇ ਕਰੋਧਤ੍ ਹੋਣ ਤ੍ੋਂ, ਰਾਜਾ ਯੁਦਧਸ਼ਟਰ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ। ਰਾਜਾ ਯੁਦਧਸ਼ਟਰ ਨੇ ਿਰੋਪ੍ਤ੍ੀ ਨੂੰ ਭੀ ਧਰਮ ਿੀ
ਦਸਿੱ ਦਖਆ ਦਿਿੱ ਤ੍ੀ। ਿਰੋਪ੍ਤ੍ੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਤ੍ੀ ਭੀਮ ਨਾਲ ਕਰੀਚਕ ਨੂੰ ਸਬ੍ਕ ਦਸਖਾਉਣ ਿਾ ਮਤ੍ਾ ਪ੍ਕਾਇਆ। ਿਰੋਪ੍ਤ੍ੀ ਨੇ ਕਰੀਚਕ
ਨੂੰ ਜਾ ਿਿੱ ਦਸਆ “ਮੈਂ ਤ੍ੇਰੇ ’ਤ੍ੇ ਮੋਦਹਤ੍ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਰਾਤ੍ ਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਰਸੋਈ ਦ ਿੱ ਚ ਦਮਲੀਂ”। ਭੀਮ ਰਸੋਈ ਿੇ ਕੋਨੇ ’ਚ ਲੁਦਕਆ
ਬ੍ੈਠਾ ਸੀ, ਕਾਮ ਦ ਿੱ ਚ ਅੰ ਨੑਾ ਕਰੀਚਕ ਰਾਤ੍ ਨੂੰ ਜਿ ਉਥੇ ਆਇਆ, ਆਉਂਿੇ ਸਾਰ ਭੀਮ ਨੇ ਕਰੀਚਕ ਨੂੰ ਲਿੱਤ੍ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਘੜੀਸ ਕੇ
ਬ੍ਹੁਤ੍ ਕੁਿੱ ਦਟਆ। ਕਰੀਚਕ ਨੂੰ ਕੁਿੱ ਟ ਕੁਿੱ ਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ।

ਪ੍ਰਸੰਗ ੯- ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਅਿੱ ਗ ਹੈ!
143. ਹੰ ਸੁ ਹੇਤ੍ੁ ਲੋ ਭੁ ਕੋਪ੍;ੁ ਚਾਰੇ ਨਿੀਆ ਅਦਗ॥ ਹੰ ਸੁ ਰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਬ੍ਨਣਾ ਭਾ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਲੌਂ ਣਾ, (ਹੇਤ੍ੁ) ਮੋਹ
ਕਰਨਾ, ਲੋ ਭੁ ਕਰਨਾ ਜਾਂ (ਕੋਪ੍ੁ) ਕਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਰੇ ਅਦਗ ਿੀਆਂ ਨਿੀਆ ਹਨ। ਦਜ ੇਂ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਿੀ ਅਿੱ ਗ ’ਚ ਸੜ ਰਹੀਆਂ
ਮਨਮੁਖ ਬ੍ੀਬ੍ੀਆਂ, ਰੰ ਗਾਂ ਰੰ ਗਾਂ ਿੇ ੀਹ ਪ੍ਰਸ, ੀਹ ਦਬ੍ੰ ਿੀਆਂ, ਸੌ ਨ ੇਂ ਸੂਟ, ੀਹ ਜੁਿੱ ਤ੍ੀਆਂ ਰਿੱ ਖਿੀਆਂ ਹਨ। ਦਫਰ ਭੀ
ਸਿੱ ਚਾ ਨਾਮ ਜਪ੍ਣ ਜਪ੍ਾਉਂਣ ਤ੍ੋਂ ਦਬ੍ਨਾ, ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਿੀ ਅਿੱ ਗ ਿੀ ਦਨਦ ਰਤ੍ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਿੀ, ਸੜਿੀਆਂ ਬ੍ਲ਼ਿੀਆਂ ਰਦਹੰ ਿੀਆਂ ਹਨ
ਜੀ।

144. ਬ੍ਾਬ੍ਾ; ਹੋਰੁ ਪ੍ੈਨਣੁ ਖੁਸੀ ਖੁਆਰੁ॥ ਦਜਤ੍ੁ ਪ੍ੈਧੈ ਤ੍ਨੁ ਪ੍ੀੜੀਐ; ਮਨ ਮਦਹ ਚਲਦਹ ਦ ਕਾਰ॥ ਾਦਹਗੁਰੂ
ਮਹਿੱ ਲਾ ਪ੍ਦਹਲਾ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਿੇ ਦਤ੍ਆਗ ਿਾ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚਾ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- ਹੇ (ਬ੍ਾਬ੍ਾ) ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ
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ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ! ਗੁਰਮਦਤ੍ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਹੋਰੁ ਿੁਰਮਦਤ੍ ਿਾ ਪ੍ੈਨਣੁ, ਖੁਸੀ (ਖੁਆਰੁ) ਬ੍ਰਬ੍ਾਿ, ਬ੍ੇ-ਪ੍ਦਤ੍ ਕਰਨ ਾਲਾ ਹੈ। (ਦਜਤ੍ੁ)
ਦਜਸ ਿੇ (ਪ੍ੈਧੈ) ਪ੍ਦਹਨੑਣੇ ਕਰਕੇ, ਹੰ ਕਾਰ ਦ ਕਾਰ ਰੋਗ ਤ੍ਨੁ ਨੂੰ (ਪ੍ੀੜੀਐ) ਪ੍ੀੜਿੇ ਹਨ, ਮਨ (ਮਦਹ) ’ਚ ਦ ਕਾਰ
(ਚਲਦਹ) ਚਿੱ ਲਿੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦਕਸੇ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਨੇ ਫੈਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਹੋ ੇ, ਦਕਸੇ ਬ੍ੰ ਿੇ ਨੇ ਤ੍ਾਂ ਕੀ ਿੇਖਣਾ, ਕੋਈ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਭੀ ਉਸ
ਿੱ ਲ ਨਾ ਿੇਖੇ, ਦਕਉਂਦਕ ਉਸ ਿੇ ਅੰ ਿਰ ਭੀ ਫੈਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਿੀ ਇਿੱ ਛਾ ਫੁਰੇਗੀ। ਸੋ ਹੇ ਪ੍ੂਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਦਪ੍ਆਰੇ
ਜੀ! ਇਨੑਾਂ ਤ੍ੁਕਾਂ ਿਾ ਪ੍ੰ ਜ ਸੌ ਾਰ ਰੋਜ ਅਦਭਆਸ ਕਰਕੇ ਰੋਗ, ਦ ਕਾਰ, ਮਾਇਆ ਬ੍ਰਬ੍ਾਿ ਕਰਨ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਚੋ ਜੀ। ਪ੍ੂਰਨ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਿਾ ਬ੍ਚਨ ਮੰ ਨੋ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ! ਸੁਮਿੱਤ੍ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੋ ਜੀ! ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰੈਕਟਰ ਦਡਿੱ ਗਿੇ, ਤ੍ਲਾਕ ਹੁੰ ਿੇ, ਸਰੀਰ ਦ ਕਾਰ
ਕੈਂਸਰ ਏਡਜ਼ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਿੁਿੱ ਖ ਭੋਗ ਕੇ ਮਰਿੇ ਹਨ। ਿੇਹ ਅਰੋਗਤ੍ਾ ਤ੍ੋਂ ਿੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਸਲੋ ਕੁ॥ ਅਦਤ੍ ਸੁੰ ਿਰ.
ਕੁਲੀਨ ਚਤ੍ੁਰ; ਮੁਦਖ ਦਙਆਨੀ, ਧਨ ੰ ਤ੍॥ ਦਮਰਤ੍ਕ ਕਹੀਅਦਹ ਨਾਨਕਾ; ਦਜਹ ਪ੍ਰੀਦਤ੍ ਨਹੀ. ਭਗ ੰ ਤ੍॥੧॥

145. ਦਬ੍ਨੁ ਦਪ੍ਰ. ਧਨ ਸੀਗਾਰੀਐ; ਜੋਬ੍ਨੁ ਬ੍ਾਦਿ ਖੁਆਰੁ॥ ਧੰ ਨ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍
ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਭਗ ੰ ਤ੍ (ਦਪ੍ਰ) ਪ੍ਤ੍ੀ ਪ੍ਰਮਾਤ੍ਮਾ ਜੀ ਤ੍ੋਂ

(ਦਬ੍ਨੁ) ਦਬ੍ਨਾ, ਜੇਕਰ ਜੀ ਰੂਪ੍ੀ (ਧਨ) ਇਸਤ੍ਰੀ, ਤ੍ਰਾਂ ੑ ਤ੍ਰਾਂ ੑ ਿੇ ਹਾਰ (ਸੀਗਾਰੀਐ) ਦਸ਼ੰ ਗਾਰ ਕਰੇ ਭਾ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਲਾ ੇ,
ਪ੍ਰ ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ਤ੍ੀ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ੀ ਦਬ੍ਨਾ, ਉਸ ਿਾ (ਜੋਬ੍ਨੁ) ਜੁਆਨ ਅ ਸਥਾ ਅਥ ਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੂਪ੍ੀ (ਜੋਬ੍ਨੁ)

ਜੁਆਨ ਅ ਸਥਾ ਿਾ ਸਮਾਂ (ਬ੍ਾਦਿ) ਦ ਅਰਥ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਔਗੁਣਾਂ ਦ ਕਾਰਾਂ ਏਡਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਆਦਿ ਦਬ੍ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬ੍ਹੁਤ੍ੀ
(ਖੁਆਰੁ) ਿੁਖੀ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਦਕਤ੍ੀ ਚਖਉ ਸਾਡੜੇ; ਦਕਤ੍ੀ ੇਸ ਕਰੇਉ॥ ਦਪ੍ਰ ਦਬ੍ਨੁ. ਜੋਬ੍ਨੁ ਬ੍ਾਦਿ ਗਇਅਮੁ; ਾਢੀ
ਝੂਰੇਿੀ ਝੂਰੇਉੁ॥੫॥ ਤ੍ਥਾ:- ਜੋਬ੍ਨ ਜਾਂਿੇ. ਨਾ ਡਰਾਂ; ਜੇ ਸਹ ਪ੍ਰੀਦਤ੍. ਨ ਜਾਇ॥ ਫਰੀਿਾ. ਦਕਤ੍ਂੋੀ ਜੋਬ੍ਨ ਪ੍ਰੀਦਤ੍ ਦਬ੍ਨੁ; ਸੁਦਕ
ਗਏ ਕੁਮਲਾਇ॥੩੪॥

146. (ਪ੍ਦਹਰ-ਦਹ) ਮਃ ੫॥ ਾਊ ਸੰ ਿੇ ਕਪ੍ੜੇ; ਪ੍ਦਹਰਦਹ ਗਰਦਬ੍ ਗ ਾਰ॥ ਾਦਹਗੁਰੂ (ਮਃ ੫) ;ਗੁਰੁ ਅਰਜੁਨੁ
ਪ੍ਰਤ੍ਖ ਹਦਰ॥ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- ( ਾਊ) ਹ ਾ (ਸੰ ਿੇ) ਿੇ ਰਗੇ ਬ੍ਹੁਤ੍ੇ ਬ੍ਰੀਕ ਮਲਮਲ ਿੇ ਕਪ੍ੜੇ, ਦਜਨੑਾਂ ’ਚ ਹ ਾ
ਲੰਘ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਿੱਗੇ, ਤ੍ੇ ਸਰੀਰ ਦਿਸੇ। ਦਜ ੇਂ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਾਲੀਆਂ ਬ੍ੀਬ੍ੀਆਂ ਬ੍ਰੀਕ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਰੀਕ ਚੁਣੀਆਂ ਲੈਂ ਿੀਆਂ, ਦਜਨਹਾਂ ’ਚੋਂ
ਦਸਰ ਦਿਸਿਾ ਹੈ। (ਗ ਾਰ) ਬ੍ੇਸਮਝ ਮੂਰਖ ਮਨਮੁਖ ਐਸੇ ਦ ਕਾਰੀ ਬ੍ੇ-ਪ੍ਦਤ੍ ਕਰਨ ਾਲੇ ਕਪ੍ੜੇ (ਪ੍ਦਹਰਦਹ) ਪ੍ਦਹਨਿੇ
ਹਨ, ਤ੍ੇ (ਗਰਦਬ੍) ਹੰ ਕਾਰ ਕਰਿੇ ਹਨ। ਦਕ ਸਾਡੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਸੁੰ ਿਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕਪ੍ੜੇ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਸੋਹਣੇ ਹਨ।
ਨਾਨਕ. ਨਾਦਲ ਨ ਚਲਨੀ; ਜਦਲ ਬ੍ਦਲ ਹੋਏ ਛਾਰੁ॥੨॥ (ਨਾਨਕ) ਾਦਹਗੁਰੂ ਮਹਿੱ ਲਾ ਪ੍ੰ ਜ ਾਂ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:ਐਸੇ ਦ ਕਾਰ ਉਤ੍ਪ੍ੰ ਨ ਕਰਨ

ਾਲੇ ਪ੍ਤ੍ਲੇ ਕਪ੍ੜੇ ਜੀ

ਿੇ ਨਾਦਲ ਪ੍ਰਲੋਕ ’ਚ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਚਲਨੀ) ਜਾਂਿੇ। ਸਗੋਂ ਜਦਲ

ਬ੍ਦਲ ਕੇ (ਛਾਰੁ) ਸੁਆਹ ਹੋਏ ਜਾਂਿੇ ਹਨ। ਅਥ ਾ ਦ ਕਾਰਾਂ ਅਉਗੁਣਾਂ ’ਚ ਜਦਲ ਬ੍ਦਲ ਕੇ ਮਨਮੁਖ (ਛਾਰੁ) ਸੁਆਹ ਹੋਏ
ਜਾਂਿੇ ਹਨ।
207
WWW.GURSEVAK.COM

ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਤ੍ਵਪ੍ਰਸਾਦਿ॥

LEARN SHUDH GURBANI APP

147. ਦਪ੍ਰ ਦਬ੍ਨੁ; ਦਕਆ ਦਤ੍ਸੁ ਧਨ ਸੀਗਾਰਾ॥ (ਦਪ੍ਰ) ਪ੍ਤ੍ੀ ਜੀ ਤ੍ੋਂ (ਦਬ੍ਨੁ) ਦਬ੍ਨਾ ਦਤ੍ਸੁ (ਧਨ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਿੇ
ਕੀਤ੍ੇ (ਸੀਗਾਰਾ) ਦਸ਼ੰ ਗਾਰ (ਦਕਆ) ਕੀ ਹਨ? ਭਾ

ਸਭ ਦ ਅਰਥ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਦਬ੍ਨੁ ਦਪ੍ਰ. ਧਨ ਸੀਗਾਰੀਐ; ਜੋਬ੍ਨੁ

ਬ੍ਾਦਿ ਖੁਆਰੁ॥ ਤ੍ਥਾ:- ਕੁਆਰ ਕੰ ਦਨਆ; ਜੈਸੇ ਕਰਤ੍ ਸੀਗਾਰਾ॥ ਦਕਉ ਰਲੀਆ ਮਾਨੈ; ਬ੍ਾਝੁ ਭਤ੍ਾਰਾ॥੩॥
ਪ੍ਰ ਦਪ੍ਰ ਰਾਤ੍ੀ; ਖਸਮੁ ਦ ਸਾਰਾ॥ (ਪ੍ਰ) ਪ੍ਰਾਏ (ਦਪ੍ਰ) ਪ੍ਤ੍ੀ ਨਾਲ (ਰਾਤ੍ੀ) ਰਿੱ ਤ੍ੀ ਰੰ ਗੀ ਹੋਈ ਅਪ੍ਣੇ (ਖਸਮੁ)
ਪ੍ਤ੍ੀ ਜੀ ਨੂੰ (ਦ ਸਾਰਾ) ਭੁਲਾ ਦਿਤ੍ਾ। ਦਤ੍ ੇਂ ਮਨਮੁਖ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਖਸਮੁ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਿੇ ੀ

ਿੇ ਤ੍ੇ, ਮੜੀ ਮਸਾਣ ’ਚ ਭਟਕਿਾ ਹੈ।
ਦਜਉ ਬ੍ੇਸੁਆ ਪ੍ੂਤ੍. ਬ੍ਾਪ੍ੁ, ਕੋ ਕਹੀਐ; ਦਤ੍ਉ ਫੋਕਟ ਕਾਰ ਦ ਕਾਰਾ ਹੇ॥੫॥ (ਦਜਉ) ਦਜ ੇਂ ਬ੍ੇਸੁਆ ਿੇ (ਪ੍ੂਤ੍) ਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਿਾ
(ਬ੍ਾਪ੍ੁ) ਦਪ੍ਤ੍ਾ (ਕੋ) ਕੌ ਣ (ਕਹੀਐ) ਕਹੀਏ? ਭਾ ਉਸ ਿਾ ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਿਾ। ਯਥਾ:- ਦਬ੍ਨੁ ਦਸਮਰਨ; ਭਏ ਕੂਕਰ ਕਾਮ॥
ਸਾਕਤ੍. ਬ੍ੇਸੁਆ ਪ੍ੂਤ੍; ਦਨਨਾਮ॥੩॥ (ਦਤ੍ਉ) ਦਤ੍ ੇਂ (ਫੋਕਟ) ਦ ਅਰਥ (ਕਾਰ) ਕੰ ਮ ਕਰਿਾ (ਦ ਕਾਰਾ) ਦ ਕਾਰ ’ਚ ਲਿੱਗਾ
ਰਦਹੰ ਿਾ (ਹੇ) ਹੈ। ਯਥਾ:- ਸਿਾ ਭੂਖੀ; ਦਪ੍ਰੁ ਜਾਨੈ ਿੂਦਰ॥੧॥) ਦਪ੍ਰ ਦਬ੍ਨੁ. ਜੋਬ੍ਨੁ ਬ੍ਾਦਿ ਗਇਅਮੁ;

ਾਢੀ ਝੂਰੇਿੀ

ਝੂਰੇਉੁ॥੫॥) ਦਪ੍ਰ ਸੰ ਦਗ ਮੂਠੜੀਏ; ਖਬ੍ਦਰ. ਨ ਪ੍ਾਈਆ ਜੀਉ॥ ਮਸਤ੍ਦਕ ਦਲਦਖਅੜਾ ਲੇ ਖੁ; ਪ੍ੁਰਦਬ੍ ਕਮਾਇਆ ਜੀਉ॥

148. ਅਦਨਕ ਬ੍ਸਤ੍ਰ; ਸੁੰ ਿਰ ਪ੍ਦਹਰਾਇਆ॥ ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਹੀਣ ਨੇ (ਅਦਨਕ) ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਿੇ ਸੁੰ ਿਰ ਤ੍ੋਂ
ਸੁੰ ਿਰ ਬ੍ਸਤ੍ਰ ਅਪ੍ਣੇ ਨਾਸ ੰ ਤ੍ ਸਰੀਰ ’ਤ੍ੇ (ਪ੍ਦਹਰਾਇਆ) ਪ੍ਦਹਨੇ।
ਦਜਉ ਡਰਨਾ; ਖੇਤ੍ ਮਾਦਹ ਡਰਾਇਆ॥੨॥ ਉਨੑਾਂ ਿਾ ਹਾਲ ਇਉਂ ਹੈ, (ਦਜਉ) ਦਜ ੇਂ ਖੇਤ੍ (ਮਦਹ) ’ਚ ਕਾਂ ਾਂ ਆਦਿ
ਪ੍ਸ਼ੂਆਂ ਪ੍ੰ ਛੀਆਂ ਨੂੰ (ਡਰਾਇਆ) ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਬ੍ਨਾਉਟੀ (ਡਰਨਾ) ਡਰਾਉਣਾ ਮਨੁਿੱਖ ਿਾ ਢਾਂਚਾ ਬ੍ਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ੑ
ਕਰ ਦਿੰ ਿੇ ਹਨ। ਭਾ ਸੇ ਾ ਦਸਮਰਨ,

ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਪ੍ਰੀਤ੍ੀ ਦਬ੍ਨਾ ਜੀ ਦਮਰਤ੍ਕ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ ਦਜਨੑਾਂ ਭੀ ਹਾਰ ਦਸ਼ੰ ਗਾਰ

ਕਰ ਲ ੇ। ਯਥਾ:- ਦਕਉ ਜੀ ਨੁ; ਪ੍ਰੀਤ੍ਮ ਦਬ੍ਨੁ. ਮਾਈ॥ ਜਾ ਕੇ ਦਬ੍ਛੁਰਤ੍ ਹੋਤ੍ ਦਮਰਤ੍ਕਾ; ਦਗਰਹ ਮਦਹ ਰਹਨੁ. ਨ
ਪ੍ਾਈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥) ਨਾਮ ਦਬ੍ਨਾ; ਜੇਤ੍ਾ ਦਬ੍ਉਹਾਰੁ॥ ਦਜਉ ਦਮਰਤ੍ਕ; ਦਮਦਥਆ ਸੀਗਾਰੁ॥੨॥) ਅਦਤ੍ ਸੁੰ ਿਰ. ਕੁਲੀਨ ਚਤ੍ੁਰ;
ਮੁਦਖ ਦਙਆਨੀ, ਧਨ ੰ ਤ੍॥ ਦਮਰਤ੍ਕ ਕਹੀਅਦਹ ਨਾਨਕਾ; ਦਜਹ ਪ੍ਰੀਦਤ੍ ਨਹੀ. ਭਗ ੰ ਤ੍॥੧॥ ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ
ਿੇ ਸਨਮੁਖ, ਆਦਗਆਕਾਰੀ ਾਈਫ਼ ਬ੍ਨਣ ਿੀ ਅਰਿਾਸ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੁਿੱ ਗੋ ਜੁਿੱ ਗ ਅਟਿੱ ਲ ਪ੍ੂਰਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿੀ
ਆਦਗਆਕਾਰੀ ਗੁਰਮੁਦਖ ਾਈਫ਼ ਬ੍ਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸੇ ਾ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤ੍ੀ, ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਿੀ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਸੰ ਦਥਆ ਕਰੋ ਕਰਾਉ, ਅੰ ਦਮਰਤ੍
ਕੀਰਤ੍ਨ ਦਸਿੱ ਖੋ ਦਸਿੱ ਖਾਉ, ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜੀ ਗਾ ੋ ਗਾ ਾਉ ਜੀ। ਅਪ੍ਣੇ ਦਧਆਨ ਨਾਲ ਅਪ੍ਣਾ ਮਿੱ ਥਾ ਜੁਿੱ ਗੋ ਜੁਿੱ ਗ ਅਟਿੱ ਲ
ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਚਰਨਾਂ ’ਤ੍ੇ ਰਿੱ ਖੋ ਜੀ। ਗੁਰਮਦਤ੍ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਣਾ ਪ੍ੀਣਾ ਪ੍ਦਹਨਣਾ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ
ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਾਮ ਜਪ੍ਣਾ। ਇਹ ਅੰ ਗ ਅੰ ਗ ਨੂੰ ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ ਸੁਖ ਅਨੰਿ ਿੇਣ ਾਲਾ ਹੈ
ਜੀ। ਯਥਾ:- ਅੰ ਗ ਅੰ ਗ ਸੁਖਿਾਈ. ਪ੍ੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮਾਈ; ਥਾਨ ਥਾਨੰਤ੍ਰ ਿੇਸਾ॥
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149. ਲਿੱਖ- ਲਖ ਟਦਕਆ ਕੇ ਮੁੰ ਿੜੇ; ਲਖ ਟਦਕਆ ਕੇ ਹਾਰ॥ ਪ੍ਾਈ-ਅਦਹ- ਦਜਤ੍ੁ ਤ੍ਦਨ ਪ੍ਾਈਅਦਹ
ਨਾਨਕਾ; ਸੇ ਤ੍ਨ ਹੋ ਦਹ ਛਾਰ॥ (ਨਾਨਕਾ) ਗੁਰ ਨਾਨਕਿੇ ; ਗੋਦ ੰ ਿ ਰੂਪ੍॥੮॥੧॥ ਜੀ, ਹਾਰ ਦਸ਼ੰ ਗਾਰ ਿੇ ਦਤ੍ਆਗ
ਿਾ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- ਲਖ (ਟਦਕਆ) ਰੁਪ੍ਇਆਂ (ਕੇ) ਿੀਆਂ (ਮੁੰ ਿੜੇ) ਮੁੰ ਿਰਾਂ, ਲਖ (ਟਦਕਆ) ਰੁਪ੍ਇਆਂ (ਕੇ)
ਿੇ ਹੀਰੇ ਜ ਾਹਰਾਤ੍ ਸੋਨੇ ਆਦਿ ਿੇ ਹਾਰ। (ਦਜਤ੍ੁ) ਦਜਸ (ਤ੍ਦਨ) ਸਰੀਰ ’ਤ੍ੇ (ਪ੍ਾਈਅਦਹ) ਪ੍ਾਈਏ (ਸੇ) ਉਹ (ਤ੍ਨ) ਸਰੀਰ
(ਛਾਰ) ਸੁਆਹ (ਹੋ ਦਹ) ਹੋ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਿਾਸਨਿਾਸ ਸਤ੍ਸੰ ਗਤ੍ ਜੀ ਿਾ ਕੀੜਾ, ਸਾਧੂ ਿੇ ਿਰਸ਼ਨ ਕਰਨ
ਦਗਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦਕਹਾ, “ਿਾਸ ਨੇ ਆਪ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਪ੍ਾਠ ਸੁਨਉਂਣਾ ਹੈ।” ਪ੍ਾਠ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ,
ਉਸ ਿੇ ਕਿੱ ਛੇ ਿੱ ਲ ਝਾਦਕਆ, ਉਸ ਿਾ ਸ਼ਰਲਾ ਮਾਰਣ ਾਲਾ ਅੰ ਗ ਦਿਸਿਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਹੰ ਿੂਆਂ ਕੋਲ਼ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦਪ੍ਿੱ ਛੇ ਨੂੰ
ਲਮਕਾ ਦਿੰ ਿਾ, ਦਸਿੱ ਖਾਂ ਕੋਲ਼ ਜਾ ਕੇ ਿਸਤ੍ਾਰ ਬ੍ੰ ਨਹ ਲੈਂ ਿਾ ਸੀ। ਸਰਬ੍ੰ ਸ ਿਾਨੀ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ
ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਕਛੈਦਹਰਾ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਕੇ ਨੰਗ ਢਦਕਆ ਹੈ ਜੀ।

150. ਪ੍ੈਨਣ
ੑ ਾ- ਪ੍ੈਨਣਾ ਰਖੁ ਪ੍ਦਤ੍ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ; ਦਫਦਰ ਨਾਗੇ. ਨਹੀ ਥੀ ਨਾ॥੩॥ ਕਈ ਮਨਮੁਖ ਚਮਕੀਲੇ
ਭਟਕੀਲੇ ਕਪ੍ੜੇ, ਧੋਤ੍ੀ ਖਫ਼ਣੀ ਆਦਿ ਪ੍ਦਹਣਿੇ ਹਨ। ਹੇ ਸਤ੍ਸੰ ਗੀ, ਭਜਨਾਨੰਿੀ, ਮਨ ਭਾ ੰ ਿੀ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖੋ! ਆਪ੍ ਜੀ ਨੇ
ਪ੍ੈਨਣੁ. ਗੁਣ ਚੰ ਦਗਆਈਆ ਭਾਈ; ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਦਤ੍ ਕੇ ਸਾਿ ਆਪ੍ੇ ਖਾਇ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਣ ਚੰ ਦਗਆਈਆਂ ਿਾ ਕਿੱ ਪ੍ੜਾ ਅਥ ਾ
ਹਦਰ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰਾ ਪ੍ੈਨਣੁ; ਦਜਤ੍ੁ ਦਫਦਰ ਨੰਗੇ. ਨ ਹੋ ਹ; ਹੋਰ ਪ੍ੈਨਣ ਕੀ. ਹਮਾਰੀ ਸਰਧ ਗਈ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱ ਚੇ ਨਾਮ ਿਾ
ਨਾਮੈ ਦਖੰ ਥਾ; ਨਾਮੈ ਬ੍ਸਤ੍ਰੁ॥ ਕਿੱ ਪ੍ੜਾ ਅਥ ਾ ਦਸਫਦਤ੍ ਸਰਮ ਕਾ ਕਪ੍ੜਾ ਮਾਂਗਉ; ਹਦਰ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਰ ਤ੍ੁ ਰਹੈ॥੪॥੭॥
ਅਨੁਸਾਰ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਉਸਤ੍ਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਲਿੱਜਾ ਰੂਪ੍ ਕਿੱ ਪ੍ੜਾ ਪ੍ੈਨਣਾ ਹੈ, ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ (ਪ੍ਦਤ੍)
ਇਜ਼ਤ੍ ਲੋ ਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ’ਚ ਰਖੁ ਲੈ ਣਗੇ ਜੀ। (ਦਫਦਰ) ਮੁੜ ਕੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦ ਕਾਰਾਂ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ੇਪ੍ਤ੍ ਹੋਣ ਰੂਪ੍ (ਨਾਗੇ) ਨੰਗੇ ਨਹੀ
(ਥੀ ਨਾ) ਹੋਈਿਾ। ਯਥਾ:- ਸਲੋ ਕੁ॥ ਪ੍ਦਤ੍ ਰਾਖੀ ਗੁਦਰ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ; ਤ੍ਦਜ ਪ੍ਰਪ੍ੰ ਚ ਮੋਹ ਦਬ੍ਕਾਰ॥ ਨਾਨਕ. ਸੋਊ
ਆਰਾਧੀਐ; ਅੰ ਤ੍ੁ ਨ ਪ੍ਾਰਾ ਾਰੁ॥੧॥ ਜੇ ਚੰ ਗਾ ਇਖ਼ਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ੍ਾਂ ਲੋ ਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ’ਚ ਔਗੁਣ ਿੋਸ਼ ਗੁਨਾਹ ਨੰਗੇ ਕਰਿੇ
ਹਨ। ਯਥਾ:- ਨੰਗਾ. ਿੋਜਦਕ ਚਾਦਲਆ; ਤ੍ਾ. ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾ ਣਾ॥ ਕਦਰ ਅਉਗਣ; ਪ੍ਛੋਤ੍ਾ ਣਾ॥੧੪॥

151. ਕੁਆਰ ਕੰ ਦਨਆ; ਜੈਸੇ ਕਰਤ੍ ਸੀਗਾਰਾ॥ (ਜੈਸੇ) ਦਜ ੇਂ ਕੁਆਰ (ਕੰ ਦਨਆ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਅਨੇਕ (ਸੀਗਾਰਾ)
ਦਸ਼ੰ ਗਾਰ (ਕਰਤ੍) ਕਰਿੀ ਹੈ, ਪ੍ਰ:ਦਕਉ ਰਲੀਆ ਮਾਨੈ; ਬ੍ਾਝੁ ਭਤ੍ਾਰਾ॥੩॥ (ਭਤ੍ਾਰਾ) ਪ੍ਤ੍ੀ ਅਥ ਾ ਪ੍ਤ੍ੀ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਤ੍ੋਂ (ਬ੍ਾਝੁ) ਦਬ੍ਨਾ
ਦਕਉ ਸੁਹਾਗ ਿਾ (ਰਲੀਆ) ਅਨੰਿ (ਮਾਨੈ) ਮਾਣੇ ਜੀ?
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ਸ਼ੁਭ ੀਚਾਰ:- ਪ੍ਤ੍ੀ ਜੀ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ੀ ਤ੍ੋਂ ਦਬ੍ਨਾ, ਜੁਆਨ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਦਜਤ੍ਨੇ ਦਸ਼ੰ ਗਾਰ ਕਰਿੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦ ਅਰਥ ਹਨ।
ਉਹ ਦਸ਼ੰ ਗਾਰ ਸਾਰੇ ਦ ਕਾਰ ਪ੍ੈਿਾ ਕਰਿੇ, ਇਖ਼ਲਾਕ ਿੇ ਦ ਿੱ ਚ ਦਗਰਾ ਟ ਿੇ ਕਾਰਨ ਬ੍ਣਿੇ ਹਨ। ਦ ਕਾਰ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਦਸ਼ੰ ਗਾਰ
ਦਤ੍ਆਗੋ, ਪ੍ਤ੍ੀ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ੀ ਕਰਕੇ ਅਨੰਿ ਮਾਣੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਾਇ ਸਾਖੀ. ਮਹਾਪ੍ੁਰਖ ਬ੍ੋਲਿੇ; ਸਾਝੀ ਸਗਲ
ਜਹਾਨੈ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਅਪ੍ਣੇ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਬ੍ਿੱ ਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸ ਾਰਨ ਲਈ, ਸਾਂਝਾ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ,
ਭਾ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਭੀ ਦਸ਼ੰ ਗਾਰ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਦਤ੍ਆਗਣ, ਸਾਿੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਿੱ ਪ੍ੜੇ ਪ੍ਦਹਨਣ ਜੀ।

152. ਸਾਹੜੀ ਪ੍ਾਉਣੀ ਗੁਰਮੁਦਤ੍ ਿੇ ਉਲਟ ਹੈ:- ਸਾਹੜੀ ਿਾ ਦਤ੍ਆਗ ਕਰਕੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ
ਬ੍ਖ਼ਦਸ਼ਆ ਬ੍ਾਣਾ ਪ੍ਾਉ ਜੀ। ਸੇ ਾ ਿੇ ਸੂਰਜ, ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ, ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ ਕੈ; ਗਰੀਬ੍ੀ ਸਮਾਹਾ॥ ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ;
ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ ਉਮਾਹਾ॥ ਭਗਤ੍ ਪ੍ੂਰਨ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਿੇ ਅਮੋਲਕ ਬ੍ਚਨ:- ਦਸਿੱ ਖੀ ਧਰਮੀ ਪ੍ਦਹਰਾ ਾ ਛਿੱ ਡ
ਕੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਜੀ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਬ੍ਜਰ ਕੁਰਦਹਤ੍ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਬ੍ੀਬ੍ੀਆਂ ਤ੍ੇ ਬ੍ੰ ਿੇ ਿੁਰਮਦਤ੍ ਿਾ ਪ੍ਦਹਰਾ ਾ ਕਰਿੇ ਹਨ।
ਸਾਹੜੀ ਪ੍ਾਉਣੀ, ਨੰਗੇ ਦਸਰ ਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਕੇਸਾਂ ਿਾ ਦਿਖਾ ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬ੍ਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਮਨਮੁਖ ਮੇਦਲਆਂ, ਗੁਰਿ ਾਦਰਆਂ ਦ ਚ
ਭੀ ਘੁੰ ਮਣਾ ਮਨਮੁਖਾਂ ਿਾ ਦਨਿੱਤ੍ ਿਾ ਦ ਹਾਰ ਬ੍ਣ ਦਗਆ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਿਾ ਅਦਜਹਾ ਕਰਮ ਦਸਿੱ ਖੀ ਤ੍ੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਨਾਰੀ ਜਾਂ
ਪ੍ਰ ਪ੍ੁਰਖ ਿਾ ਕੁਸੰਗ, ਬ੍ਜਰ ਕੁਰਦਹਤ੍ ਹੈ। ਉਨੑਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭੀ ਕਿੇ ਨਹੀਂ ਸੋਦਚਆ ਹੋਣਾ ਦਕ ਉਨਹਾਂ ਿੀਆਂ ਅਦਜਹੀਆਂ
ਹਰਕਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਜ਼ਹਬ੍ਾਂ ਿੀਆਂ ਬ੍ੀਬ੍ੀਆਂ ਾਲਾ ਪ੍ਦਹਰਾ ਾ, ਆਉਣ ਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਉਪ੍ਰ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪ੍ਾ ੇਗਾ।
ਅਤ੍ੇ ਦਜਨਹਾਂ ਬ੍ਿੱ ਦਚਆਂ ਿੀਆਂ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਮਾ ਾਂ ਬ੍ਨਣਾ ਹੈ ਉਨਹਾਂ ਿਾ ਦਪ੍ਆਰੀ ਦਸਿੱ ਖੀ ਨਾਲ ਦਪ੍ਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ?

153. ਗੁਰਮੁਖੀ ਬ੍ਾਣੇ ਿੀ ਮਹਾਨ ਮਹਾਨਤ੍ਾ:- ਗੁਰਮੁਦਖ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਗੁਰੂ ਮਰਯਾਿਾ ’ਚ ਪ੍ਿੱ ਕੀ, ਦਨਤ੍ਨੇਮੀ, ਨਾਮ
ਦਸਮਰਨ ’ਚ ਰੰ ਗੀ, ਸਾਿਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਬ੍ਾਣਾ, ਗਾਤ੍ਰੇ ’ਚ ਸਾਢੇ ਦਤ੍ੰ ਨ ਫੁਿੱ ਟ ਦਕਰਪ੍ਾਨ ਅਤ੍ੇ ਦਸਰ ’ਤ੍ੇ ਿਸਤ੍ਾਰ ਸਜਾਉਂਿੀ ਹੋ ੇ।
ਯਥਾ:- ਬ੍ੀਰਾ; ਆਪ੍ਨ ਬ੍ੁਰਾ ਦਮਟਾ ੈ॥ ਤ੍ਾਹੂ; ਬ੍ੁਰਾ ਦਨਕਦਟ ਨਹੀ ਆ ੈ॥ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਸੰ ਘ ਦਸੰ ਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਿੇਖ ਕੇ ਹਰ
ਬ੍ੰ ਿੇ ’ਤ੍ੇ ਚੰ ਗਾ ਅਸਰ ਪ੍ੈਂਿਾ ਹੈ। ਦਕ ਅਸੀਂ ਭੀ ਚੰ ਗੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਬ੍ਣੀਏ। ਉਨਹਾਂ ਿੇ ਦਿਲ ’ਚ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਜੀ ਿਾ ਭੈ ਆਉਂਿਾ
ਅਤ੍ੇ ਦਸਰ ਸਦਤ੍ਕਾਰ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਜੀ।
ਇਿੱ ਕ ਗੁਰਮੁਦਖ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਨੇ ਅਪ੍ਣੀ ਹਿੱ ਡ ਬ੍ੀਤ੍ੀ ਿਿੱ ਸੀ “ਮੈਂ ਗਾਤ੍ਰੇ ਾਲੀ ਦਕਰਪ੍ਾਨ ਪ੍ਦਹਨ ਕੇ, ਦਸਰ ’ਤ੍ੇ ਿਸਤ੍ਾਰ ਸਜਾ ਕੇ
ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪ੍ੜਿੀ
ੑ ਸੀ। ਜਿ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਦਨਕਲਿੀ ਸੀ, ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਈ ਮੁੰ ਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੇੜਿਾ, ਸਗੋਂ ਰਸਤ੍ਾ
ਛਿੱ ਡ ਦਿੰ ਿੇ ਸਨ। ਦਜਹੜੀਆਂ ਬ੍ੀਬ੍ੀਆਂ ਦਕਰਪ੍ਾਨ ਿਸਤ੍ਾਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਦਹਨਿੀਆਂ ਸਨ, ਉਨੑਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰ ਡੇ ਛੇੜਿੇ ਸਨ। ਮੁੰ ਦਡਆਂ ਤ੍ੋਂ
ਬ੍ਚਨ ਲਈ, ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹ ਬ੍ੀਬ੍ੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਪ੍ਿੱ ਛੇ ਤ੍ੁਰਿੀਆਂ ਸਨ।
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ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕੌ ਰ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਾਈ ਸਾਲ ਿੀ ਉਮਰ ’ਚ ਗਾਤ੍ਰੇ ਾਲੀ ਦਕਰਪ੍ਾਨ ਪ੍ਦਹਨ ਕੇ ਦਸਰ ’ਤ੍ੇ ਿਸਤ੍ਾਰ ਸਜਾਉਣੀ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤ੍ੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਪ੍ਣਾ ਤ੍ਜ਼ਰਬ੍ਾ ਦਲਦਖਆ ਦਕ “ਬ੍ਾਈ ਸਾਲ ਤ੍ੋਂ ਹੁਣ ਬ੍ਾਹਠ ਸਾਲ ਤ੍ਿੱ ਕ, ਮੈਂ ਦਕਸੇ ਭੀ ਬ੍ੰ ਿੇ ਨੂੰ ਅਪ੍ਣੇ
ਿੱ ਲ ਮਾੜੀ ਦਨਗਾ ੑ ਨਾਲ ਝਾਕਿਾ ਨਹੀਂ ਿੇਦਖਆ।
ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ ਸੇ ਾ ਦਸਮਰਨ, ਗੁਰਦਸਿੱ ਖੀ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਿੀਆਂ ਦ ਕਾਰੀ ਗਿੱ ਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਨਣੀਆਂ। ਯਥਾ:ਸਾਕਤ੍ ਕਾ ਬ੍ਕਨਾ ਇਉ ਜਾਨਉ; ਜੈਸੇ ਪ੍ ਨੁ ਝੁਲਾਈ॥੩॥ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ’ਤ੍ੇ ਦਨਸਚਾ ਅਭੰ ਗ ਰਿੱ ਖਣਾ, ਸਿੱ ਚ ਿੇ
ਗੁਰਮੁਦਖ ਮਾਗਰ ਤ੍ੋਂ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਰਿਾਸ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਡੰ ਡਉਦਤ੍ ਬ੍ੰ ਿਨ ਅਦਨਕ ਬ੍ਾਰ; ਸਰਬ੍ ਕਲਾ ਸਮਰਥ॥
ਡੋਲਨ ਤ੍ੇ. ਰਾਖਹੁ ਪ੍ਰਭੂ; ਨਾਨਕ. ਿੇ ਕਦਰ ਹਥ॥੧॥ ਗੁਰਮੁਦਖ ਬ੍ੀਬ੍ੀਆਂ ਮਾਤ੍ਾ ਸਾਦਹਬ੍ਿੇ ਕੌ ਰ ਜੀ, ਮਾਤ੍ਾ ਭਾਗ ਕੌ ਰ
ਜੀ, ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌ ਰ ਜੀ ਆਦਿ ਗੁਰਮੁਦਖ ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨਣਾਂ ਿੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬ੍ਣ ਕੇ, ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ
ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਭੈ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰ ਸਾਰ ਤ੍ੋਂ ਦਨਿੱ ਡਰ ਹੋ ਕੇ ਦਸਰ ’ਤ੍ੇ ਿਸਤ੍ਾਰ,
ਤ੍ੇ ਦਕਰਪ੍ਾਨ ਸਜਾਉਣ ਜੀ। ਜੇ ਮਨਮੁਖ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੇ ਸਰੂਪ੍ ’ਤ੍ੇ ਤ੍ਰਕਾਂ ਮਾਰੇ, ਮਸਕਰੀ ਕਰੇ, ਤ੍ਾਂ
ਗੁਰਮੁਦਖ ਬ੍ੀਬ੍ੀਆਂ ਉਨਹਾਂ ਤ੍ਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨ ਰੂਪ੍ ਸ਼ਹੀਿੀ ਪ੍ਾਉਣ ਜੀ। ਉਨਹਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਕਰਕੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਤ੍ੋਂ
ਬ੍ੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋਣ ਜੀ। ਅਦਨਕ ਬ੍ਾਰ ਨਮਸਕਾਰ। ਯਥਾ:- ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹਉ ਭਾ ੈ ਬ੍ੁਰਾ ਕਹਉ; ਹਮ ਤ੍ਨੁ ਿੀਓ ਹੈ ਢਾਦਰ॥੧॥)
ਸਾਦਚ ਨਾਦਮ; ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ॥ ਲੋ ਗਨ ਦਸਉ; ਮੇਰਾ ਠਾਠਾ ਬ੍ਾਗਾ॥੧॥ ਬ੍ਾਹਦਰ ਸੂਤ੍ੁ; ਸਗਲ ਦਸਉ ਮਉਲਾ॥ ਅਦਲਪ੍ਤ੍ੁ
ਰਹਉ; ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਦਹ ਕਉਲਾ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ ਮੁਖ ਕੀ ਬ੍ਾਤ੍; ਸਗਲ ਦਸਉ ਕਰਤ੍ਾ॥ ਜੀਅ ਸੰ ਦਗ; ਪ੍ਰਭੁ ਅਪ੍ੁਨਾ ਧਰਤ੍ਾ॥੨॥
ਗੁਰਮੁਖੀ ਬ੍ਾਣੇ ਿੇ ਧਾਰਨੀ, ਨਾਮ ਬ੍ਾਣੀ ਿੇ ਦਨਤ੍ਨੇਮੀ ਗੁਰਮੁਦਖ ਬ੍ੀਬ੍ੀਆਂ ਿਾ ਸਰੂਪ੍ ਸੰ ਤ੍ ਦਸਪ੍ਾਹੀਆਂ ਾਲਾ ਹੁੰ ਿਾ, ਦਜਨਹਾਂ
ਿੇ ਿਰਸਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਕਾਲਮਪ੍ੁਰਖੁ ਜੀ ਿੇ ਿਰਸਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਖ਼ਾਲਸਾ ਮੇਰੋ; ਰੂਪ੍ ਹੈ ਖ਼ਾਸ॥
ਖ਼ਾਲਸੇ ਮਦਹ; ਹੌ ਕਰੌ ਦਨ ਾਸ॥

154. ਨੰਗੇ ਦਸਰ ਕਿੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਰਦਹਣਾ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਅਮੋਲਕ ਹੁਕਮ ਮੰ ਨ
ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਕਰੋ ਜੀ:•

ਿੋਹਰਾ॥ ਨਗਨ ਹੋਇ, ਜਲ ਮਿੱ ਜਨ ਕਰੈ। ਨਗਨ ਹੋਇ ਬ੍ਾਹਰ ਦਫਰੈ, ਨਗਨ ਸੀਸ ਜੋ ਖਾਇ। ਨਗਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ

ਜੋ ਬ੍ਾਂਟਈ, ਤ੍ਨਖਾਹੀ ਬ੍ਿੱ ਡਾ ਕਹਾਇ॥੨੪॥ (ਉਤ੍ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਭਾਈ ਨੰਿ ਲਾਲ ਦਸੰ ਘ ਜੀ)
•

ਨੰਗੇ ਸੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਿ ਨਾ ਛਕੋ। (ਬ੍ਜੈ ਮੁਕਤ੍ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ-ਸਾਖੀ ੭੦)

•

ਜੋ ਸੀਸ ਕੇਸ ਨਾਂਗ ਰਹੈ ਤ੍ੇ ਉਸ ਕੇ ਸ ਾ ਰੁਦਪ੍ਆ ਤ੍ਨਖਾਹ ਹੈ। (ਧਰਮ ਸੁਮਰਾਗ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹੀ ੧੦ ਜੀ- ਉਤ੍ਰ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਭਾਈ ਿਇਆ ਦਸੰ ਘ ਜੀ)
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ਦਜਹੜੇ ਮਰਿ ਜਾਂ ਬ੍ੀਬ੍ੀਆਂ ਫ਼ੈਸ਼ਣ ਿੇ ਨਾਮ ’ਤ੍ੇ ਕੇਸ ਕਤ੍ਲ ਕਰਿੇ, ਨੰਗੇ ਦਸਰ ਰਦਹੰ ਿੇ, ਿੋ ਗੁਿੱ ਤ੍ਾਂ ਆਦਿ hair styles
ਕਰਿੇ ਹਨ, ਇਹ ਗਿੱ ਲ ਗੁਰਮੁਦਖ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖਾਂ ਲਈ ਸੋਭਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੋਂ ਪ੍ਤ੍ੀ ਮਰ ਜਾ ੇ, ਤ੍ਾਂ ਕਦਹੰ ਿੇ ਦਸਰ ਨੰਗਾ ਹੋ
ਦਗਆ, ਪ੍ਰ ਅਿੱ ਜ ਕਿੱ ਲ ਪ੍ਤ੍ੀ ਿੇ ਹੁੰ ਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨਮੁਖ ਬ੍ੀਬ੍ੀਆਂ ਨੰਗੇ ਦਸਰ ਰਦਹੰ ਿੀਆਂ ਹਨ। ਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੁੰ ਿਰਤ੍ਾ ਨਾਸ
ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। ਫੈਸ਼ਨ ਅਿੱ ਗ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਹੰ ਸੁ ਹੇਤ੍ੁ ਲੋ ਭੁ ਕੋਪ੍ੁ ਚਾਰੇ ਨਿੀਆ ਅਦਗ॥ ਪ੍ ਦਹ ਿਝਦਹ ਨਾਨਕਾ ਤ੍ਰੀਐ ਕਰਮੀ
ਲਦਗ॥੨॥ ਨਾਮ ਜਪ੍ਣ ਜਪ੍ਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀ ਨੇ ਜੂੜਾ ਕਰਨ, ਿਸਤ੍ਾਰ ਸਜਾਉਣ ਨੂੰ ਦਕਹਾ। ਨੰਗੇ ਕੇਸ ਰਿੱ ਖਣ ਨਾਲ ਕਾਮ ਾਸ਼ਨਾ
ਿੱ ਧਿੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਜਹੜੀ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਿੇ ਿਾੜਹੀ ਮੁਿੱ ਛ ਆ ਜਾ ੇ, ਉਹ ਕੇਸ ਕਤ੍ਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਪ੍ੂਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਬ੍ਖ਼ਦਸ਼ਸ਼
ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਿੇ ਕੇਸਾਂ ਿੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਭਗਤ੍ੀ ਕਰਕੇ ਦਨਹਾਲ ਹੋ ਜਾ ੇ।
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪ੍ਰੇਮ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ:- ਜੁਆਨ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਅਪ੍ਣੇ ਪ੍ਤ੍ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਿਾੜਹੀ ਮੁਨਾਉਣ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੇ ਜੀ। ਪ੍ਤ੍ੀ ਜੀ ਿੀ ਿਾੜਹੀ
ਮੁਨਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾ ੇਗੀ ਦਡਸਚਾਰਜ (discharge), ਦਸਿੱ ਖੀ ਤ੍ੋਂ ਹੋ ਜਾ ੇਗੀ ਖਾਰਜ। ਛਕੇ ਅੰ ਦਮਰਤ੍, ਪ੍ਤ੍ੀ ਨੂੰ ਛਕਾ ੇ ਅੰ ਦਮਰਤ੍, ਹੋ
ਜਾ ੇ ਚਾਰਜ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਦਨਿੱਕੇ ਬ੍ਿੱ ਦਚਆਂ ਿੇ ਕੇਸ ਮੁਨਾ ਕੇ ਬ੍ੀਬ੍ੀਆਂ ਕਦਹੰ ਿੀਆਂ ਹਨ “ਸਾਨੂੰ ਕੇਸੀਂ ਨਹਾਉਣ ਿਾ, ਕੰ ਘਾ
ਕਰਨ ਿਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ।” ਇਹ ਕੁਰਦਹਤ੍ ਹੈ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਮਨਹਾ ਕਰਿੇ ਹਨ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਬ੍ਚਨ ਹੈ ਸਰੀ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਦਕ ਜੋ ਕੋਈ ਦਸਿੱ ਖ ਿਾ ਬ੍ੇਟਾ ਹੋਇ ਅਰ ਮੋਨਾ ਹੋਇ ਜਾ ੇ ਦਤ੍ਸ ਕੀ ਜੜ ਸੁਿੱ ਕੀ, ਔਰ ਜੋ ਮੋਨਾ, ਦਸਿੱ ਖ ਹੋ ਜਾ ੇ
ਤ੍ਾਂ ਦਤ੍ਸ ਕੀ ਜੜ ਹਰੀ।

ਪ੍ਰਸੰਗ ੧੦- ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਸਿੱ ਦਖਆ
155. ਇਖ਼ਲਾਕ ਿੀ ਸ਼ੁਭ ਦਸਿੱ ਦਖਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀਆਂ:- ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਗੁਰਮੁਦਖ ਮਾਤ੍ਾ ਜੀ ਆਪ੍ਨੇ ਬ੍ਿੱ ਦਚਆਂ ਨੂੰ
ਗੁਰਾ ਿੀ ਦਕਰਪ੍ਾ ਨਾਲ ਘਰੇ ਧੂ ਭਗਤ੍ ਬ੍ਨਾਉਣ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ’ਚ ਇਿੱ ਕਲੀ ਇਿੱ ਕਲੀ ਲਗ ਬ੍ੁਲਾ ਕੇ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਿੀ ਸੰ ਥਾ
ਕਰਾਈ ਜਾ ੇ। ਦਜ ੇਂ ਬ੍ਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤ੍ਮ ਅਸਟਮ ਬ੍ਲਬ੍ੀਰਾ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਹਦਰਦਕਰਸ਼ਨ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਸਦਤ੍ਕਾਰਯੋਗ ਜਿੱ ਗਤ੍ ਮਾਤ੍ਾ
ਸਰੀ ਦਕਰਸ਼ਨ ਕੌ ਰ ਜੀ ਅਤ੍ੇ ਸੇ ਕ ਚੁਿੱ ਕ ਕੇ ਦਸਮਰਨ ਕਰਾਉਂਿੇ, ਬ੍ਾਬ੍ੇ ਚੰ ਡੇ ਜੀ ਨੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਸੰ ਥਾ ਕਰਾਈ। ਇ ੇਂ
ਛੋਟੀ ਉਮਰ ’ਚ ਬ੍ਿੱ ਦਚਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਿਾ ਦਤ੍ਆਰ ਕਰਨ ਿੀ, ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਸੇ ਾ ਦਸਮਰਨ ਕਰਨ ਿੀ ਜਾਚ ਦਸਖਾਈ ਜਾ ੇ।
ਦਜਸ ਬ੍ਾਲ ਅ ਸਥਾ ’ਚ ਗੁਰਮੁਦਤ੍ ਸੰ ਸਕਾਰ ਦਿਰੜ ਹੋ ਜਾਣ ਤ੍ੇ ਜੀ

ਚੜਹਿੀ ਕਲਾ ਨਾਮ ਬ੍ਾਣੀ ਸੇ ਾ ਦਸਮਰਨ

ਾਲਾ

ਬ੍ਣੇ।
ਸਾਰਾ ਜਗਤ੍ ਰੋਗਾਂ ਿੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਚਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬ੍ਲੋ ਹ ਦਬ੍ਬ੍ੇਕ ਰਿੱ ਖਣਾ ਅਦਤ੍ਅੰ ਤ੍
ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਦਸਲ ਰ ਦਪ੍ਿੱ ਤ੍ਲ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ’ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਿਾਰਥ ਉਬ੍ਾਦਲਆ ਦਗਆ ਛਕਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਅਜੇਦਹਆਂ
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ਭਾਂਦਡਆਂ ’ਚ ਪ੍ਿਾਰਥ ਉਬ੍ਾਲਣੇ ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਭੈੜੀਆਂ ਤ੍ੋਂ ਭੈੜੀਆਂ ਦਬ੍ਮਾਰੀਆਂ ਿਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚੰ ਿ
ਤ੍ੜਕਾ ਬ੍ੰ ਿ। ਿਸਮੇਸ਼ ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਸ਼ੁਭ ਅਮੋਲਕ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਰਤ੍ਨ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਬ੍ਚਨ, ਭਾਂਤ੍
ਭਾਂਤ੍ ਭਿੱ ਛਤ੍ ਪ੍ਕ ਾਨਾ॥ ਉਪ੍ਜਤ੍ ਰੋਗ ਿੇਹ ਦਤ੍ਨ ਨਾਨਾ॥ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਦਤ੍ਕਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੰ ਨ ਕੇ ਤ੍ੜਕੇ ਿਾ
ਦਤ੍ਆਗ ਕਰਨਾ। ਤ੍ੜਕਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਿਾਰਥਾਂ ਿੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਖਤ੍ਮ ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਿਾ ਭੀ ਕਾਰਨ ਬ੍ਨਿਾ ਹੈ।
ਤ੍ੜਕੇ ਕਰਕੇ ਨੀਂਿ ਦ ਕਾਰ ਿੱ ਧਿੇ ਹਨ, ਬ੍ ਾਸੀਰ ਭੀ ਲਿੱਗ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤ੍ੰ ਿਰੁਸਤ੍ੀ ਾਸਤ੍ੇ ਗੁਰਮਦਤ੍ ਅਨੁਸਾਰ
ਸਾਿਾ ਦਬ੍ਬ੍ੇਕੀ ਲੰਗਰ ਆਪ੍ ਦਤ੍ਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕੋ ਛਕਾਉ ਜੀ, ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਾਉ ਦਨਹਾਲ ਹੋ ਜਾਉ ਜੀ। ਸੁਆਿ ਿੇ ਅਧੀਨ
ਜੀ ਿਾਲ ਸਬ੍ਜੀ ’ਚ ਦਮਰਚ ਿੀ ਕੁ ਰਤ੍ੋ ਕਰਿੇ ਹਨ। ਦਨਹੰ ਗ ਦਸੰ ਘ ਦਮਰਚ ਨੂੰ ਲੜਾਕੀ ਕਦਹੰ ਿੇ ਹਨ। ਜੀ ਦਮਰਚ
ਖਾ ਕੇ ਸੀ ਸੀ ਆਖਿੇ ਮੂੰ ਹ ਮਿੱ ਚ ਜਾਂਿਾ, ਜੀਭ ਸੜ ਜਾਂਿੀ ਪ੍ਰ ਫੇਰ ਭੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਆਿ ਕਦਹੰ ਿੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਦਮਠਾ ਕਦਰ
ਕੈ; ਕਉੜਾ ਖਾਇਆ॥ ਦਤ੍ਦਨ ਕਉੜੈ; ਤ੍ਦਨ ਰੋਗੁ ਜਮਾਇਆ॥) ਖਾਧਾ ਹੋਇ ਸੁਆਹ; ਭੀ ਖਾਣੇ ਦਸਉ ਿੋਸਤ੍ੀ॥
ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚਾ ਹੁਕਮ ਹੈ:- ਮਃ ੧॥ ਮਨ ਕਾ ਸੂਤ੍ਕੁ ਲੋ ਭੁ ਹੈ ਦਜਹ ਾ
ਸੂਤ੍ਕੁ ਕੂੜੁ॥ ਅਖੀ ਸੂਤ੍ਕੁ ੇਖਣਾ ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ ਪ੍ਰ ਧਨ ਰੂਪ੍ੁ॥ ਅਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਆ ਰੂਪ੍, ਗੰ ਿੀਆਂ ਦ ਕਾਰੀਆਂ ਮੂ ੀਆਂ
ਨਹੀਂ ਿੇਖਣੀਆਂ। ਿੇਖਣ ਨਾਲ ਦਮਰਤ੍ਕ ਹੋ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਅਦਤ੍ ਸੁੰ ਿਰ. ਕੁਲੀਨ ਚਤ੍ੁਰ; ਮੁਦਖ ਦਙਆਨੀ, ਧਨ ੰ ਤ੍॥
ਦਮਰਤ੍ਕ ਕਹੀਅਦਹ ਨਾਨਕਾ; ਦਜਹ ਪ੍ਰੀਦਤ੍ ਨਹੀ. ਭਗ ੰ ਤ੍॥੧॥ ਇਖ਼ਲਾਕ ਿੀ ਦਗਰਾ ਟ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਿੂਜੇ ਮੁਲਕ
’ਤ੍ੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰ ਿਾ ਹੈ। ਜੀ ਇਿੱ ਕ ਿੂਜੇ ਨੂੰ ਕਤ੍ਲ ਕਰ ਦਿੰ ਿੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਿੇ ਸਮੇਂ, ਫੋਨਾਂ ਕੰ ਮਪ੍ੂਟਰਾਂ ’ਤ੍ੇ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਬ੍ਿੱ ਚੀਆਂ
ਫੇਸਬ੍ੁਿੱ ਕ ਆਦਿ

ੈਬ੍ਸਾਈਟਾਂ ’ਤ੍ੇ ਜਾਂਿੇ ਹਨ, ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਦ ਿੱ ਚ ਦਗਰਾ ਟ ਆ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। ਮਾਪ੍ੇ ਬ੍ਿੱ ਦਚਆਂ ਨੂੰ

ਸਾ ਧਾਨ ਕਰਨ, ਐਸੀਆਂ ੈਬ੍ਸਾਈਟਾਂ ਿੀ ਕੁ ਰਤ੍ੋਂ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਚਾਉਣ, ਦਸਿੱ ਦਖਆ ਿੇਣ। ਕਈ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਮਾਦਪ੍ਆਂ ਿੀ ਆਦਗਆ ਨਹੀਂ
ਮੰ ਨਿੇ, ਦ ਆਹ ਕਰ ਲੈਂ ਿੇ ਹਨ। ਦਫਰ ਡਾਈ ੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਿੇ ਹਨ ਜੀ। ਕਈ ਾਰ ਨਾਸਤ੍ਕ ਬ੍ੰ ਿੇ ਪ੍ੰ ਜ ਕਕਾਰ ਪ੍ਦਹਣ ਕੇ,
ਦਿਖਾ ਾ ਕਰਕੇ ਠਿੱਗੀ ਮਾਰਿੇ ਹਨ। ਫੇਸਬ੍ੁਿੱ ਕ ’ਤ੍ੇ ਬ੍ਿੱ ਦਚਆਂ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨੑਾਂ ਨਾਲ ਿੋਸਤ੍ੀ ਪ੍ਾ ਕੇ, ਉਨੑਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ
ਕਿੱ ਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਿੇ ਹਨ। ਦਫਰ ਉਨੑਾਂ ਨੂੰ

ੇਸ ਾ ਬ੍ਣਾ ਲੈਂ ਿੇ ਹਨ। ਬ੍ਿੱ ਦਚਆਂ ਿਾ ਜੀ ਨ ਬ੍ਰਬ੍ਾਿ ਕਰ ਦਿੰ ਿੇ ਹਨ। ਇਹ

ਦਬ੍ਮਾਰੀ ਸਾਰੀ ਿੁਨੀਆਂ ਦ ਿੱ ਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਭੈੜੀ ਕੁਰੀਤ੍ੀ ਨੂੰ Child Grooming ਆਖਿੇ ਹਨ।

156. Child Grooming:❖ ਦਜਹੜੇ ਛੋਟੇ ਇਆਣੇ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਇਕਿੱ ਲੇ ਰਦਹੰ ਿੇ ਹੋਣ ਭਾ ਘਰੇ ਮਾਦਪ੍ਆ ਨਾਲ ਅਣਬ੍ਣ ਹੋ ੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਿੋਸਤ੍ ਨਾ
ਹੋਣ, ਉਤ੍ਸ਼ਾਹ ਦਡਦਗਆ, ਧਰਮ ਇਖ਼ਲਾਕ ਆਦਿ ਦਸਿੱ ਦਖਆ ਤ੍ੋਂ ਰਦਹਤ੍, ਢਦਹੰ ਿੀ ਕਲਾ ਾਲੇ ਹੋਣ, ਸਾਕਤ੍ ਐਸੀ
ਅ ਸਥਾ ਾਲੇ ਬ੍ਿੱ ਦਚਆਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਜਾਲ਼ ’ਚ ਫਸਾ ਲੈਂ ਿੇ ਹਨ।
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❖ ਦਜਸ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਹੋ ੇ, ਉਸ ਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਿੇ ਪ੍ਦਰ ਾਰ ਆਦਿਕ ਸਬ੍ੰ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾ
ਨਾਲ ਦਮਲਿੇ ਜੁਲਿੇ ਹਨ। ਦਜਸ ਨਾਲ ਉਨੑਾਂ ਿੀ ਪ੍ਰਤ੍ੀਤ੍ ਉਸ ’ਤ੍ੇ ਬ੍ਿੱ ਝ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੇ ’ਤ੍ੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬ੍ਣਾ ਕੇ,
ਉਸ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਨਾਲ ਗੂੜੀ ਪ੍ਰੀਤ੍ੀ, ਿੋਸਤ੍ੀ ਬ੍ਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਂ ਿੇ ਹਨ।
❖ ਦਜਸ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਜਾਲ਼ ’ਚ ਫਸਾਉਣਾ ਹੋ ੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ੇਲੋੜੇ, ਭਾਂਤ੍ ਭਾਂਤ੍ ਤ੍ਰਹਾਂ ਿੇ ਪ੍ਿਾਰਥ ਤ੍ੋਹਫ਼ੇ ਦਿੰ ਿੇ ਹਨ।
ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਭਰਮਾ ਲੈਂ ਿੇ ਹਨ।
❖ ਦਜਸ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਜਾਲ਼ ’ਚ ਫਸਾਉਣਾ ਹੋ ੇ, ਪ੍ਦਰ ਾਰ, ਸਾਕ ਸਬ੍ੰ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਿਾ ਫੁਿੱ ਟ ਪ੍ਾ ਕੇ, ਘਰੋਂ
ਬ੍ਾਹਰ ਕਿੱ ਢ ਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕੋਲ ਰਿੱ ਖ ਲੈਂ ਿੇ ਹਨ।
❖ ਬ੍ਿੱ ਚੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਆਦਿ ਲਾਲਚ ਿੇ ਕੇ, ਨਸ਼ੇ ਿੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ, ੇਸ ਾ ਬ੍ਣਾ ਲੈਂ ਿੇ ਹਨ।
❖ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਿੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਮੂ ੀਆਂ ਬ੍ਣਾ ਲੈਂ ਿੇ ਹਨ। ਦਫਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਿਾ ਡਰਾ ਾ ਿੇ ਕੇ ਬ੍ਿੱ ਚੇ
ਬ੍ਿੱ ਚੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਂ ਿੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਕਤ੍ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਬ੍ਿੱ ਚੀਆਂ ਿਾ ਜੀ ਨ ਬ੍ਰਬ੍ਾਿ ਕਰ ਦਿੰ ਿੇ ਹਨ। (6 Ways of Grooming by Bhai
Mohan Singh) ਸਾਕਤ੍ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਚੋ ਬ੍ਚਾਉ, ਬ੍ਿੱ ਦਚਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ’ਚ ਇਖ਼ਲਾਕ ਿੀ ਦਸਿੱ ਦਖਆਂ ਿੇ ਕੇ, Gursevak.com,
LearnShudhGurbani App ਤ੍ੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਬ੍ਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸੇ ਾ ਦਸਮਰਨ ਸਤ੍ਸੰ ਗਤ੍ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਬ੍ਣਾਓ
ਜੀ। ਚੌ ੀ ਘੰ ਟੇ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਉਚਾਰਨ ਸੁਣੋ ਸੁਣਾਓ।
ਦਟਕਾਅ ਾਸਤ੍ੇ, ਦਸਿੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਿੁਆਰੇ ਬ੍ਣਾਓ ਜੀ। ਜਿੋਂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਸਰੂਪ੍
ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜੀ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ਼ ’ਚ ਭੇਜਣ, ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਸੁਨਣ ਗਾਉਣ ਿਾ ਬ੍ਲ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਣ, ਤ੍ਾਂ ਜੈਕਾਰੇ ਗਿੱ ਜਾਉਣੇ। ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ
ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿੇ ਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਅਸਥਾਨ ਦਿਮਾਗ਼ ’ਚ ਆਉਣ ਤ੍ੋਂ ਭੀ ਜੈਕਾਰੇ ਗਿੱ ਜਾਉਣੇ ਜੀ। ਦਜ ੇਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਪ੍ਆਰੇ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੈਕਾਰੇ ਗਿੱ ਜਾਉਂਿੇ, ਚੜਿੀਆਂ
ਕਲਾਂ ’ਚ ਰਦਹੰ ਿੇ ਹਨ ਜੀ। ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਿਾ ਿਇਆਲਾ; ਮੋਦਹ ਿੀਨ ਕਉ ਰਾਦਖ
ੑ
ਲੀਆ॥
ਇਖ਼ਲਾਕ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁਿੱ ਚਾ ਦਨਰਮਲ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ, ਬ੍ਦਚਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਾਲ ਅ ਸਥਾ ’ਚ ਇਹ ਦਿਰੜ ੑ ਕਰ ਾਇਆ ਜਾ ੇ, ਦਕ
ਜਿੋਂ ਕੋਈ ਬ੍ਿੱ ਚਾ ਬ੍ਿੱ ਚੀ ਦਿਰਸਟੀ ’ਚ ਆ ੇ ਉਨੑਾਂ ਨੂੰ ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿੇ ਬ੍ਿੱ ਚੇ, ਆਪ੍ਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਮਝਣੇ।
ਇਸ ਤ੍ਰਾਂ ੑ ਿੀ ਦਿਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਹੁੰ ਿੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਦਿਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ
ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਸਰੂਪ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਦ ਿੱ ਚ ਸਾਦਖਆਤ੍ ਹੋ ਜਾਂਿੇ ਹਨ, ਦਰਿੇ ’ਚੋਂ ਮੂੰ ਹ ’ਚ ਅੰ ਦਮਰਤ੍, ਦਿਮਾਗ਼ ’ਚ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਹੋ ਜਾਂਿੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਿੇ ਗੁਿੱ ਡ ਕਰੈਕਟਰ, ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਿੇ ਦਰਿੇ ’ਚੋਂ ਮੂੰ ਹ ’ਚ ਨੈਕਟਰ। ਯਥਾ:- ਜੋ ਿੀਸੈ; ਸੋ
ਤ੍ੇਰਾ ਰੂਪ੍ੁ॥) ਨਾਨਕ. ਸੇ ਅਖੜੀਆ ਦਬ੍ਅੰ ਦਨ; ਦਜਨੀ ਦਡਸੰ ਿੋ. ਮਾ ਦਪ੍ਰੀ॥੩॥
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ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖ ਦਮਲ ਕੇ, ਗਰੀਬ੍ ਨੀ ੀਂਆਂ ਜਾਤ੍ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿੁਆਰਾ ਬ੍ਣਾ ਕੇ ਿੇਣ, ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਸੰ ਥਾ ਕਰਾਉਣ। ਗਰੀਬ੍ਾਂ ਿੀ
ਮਿੱ ਿਿ ਕਰਨ ਜੀ।
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਮੰ ਿੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਾਲੇ ਜੀ ਨੂੰ ਏਡਜ਼, ਕੋਹੜ, ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਿੇ ਹਨ। ਦਜ ੇਂ ਇੰ ਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਘਰ ਜਾਣ ਤ੍ੋਂ
ਕੋਹੜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬ੍ੁਰੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਾਲੇ ਮਨੁਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਿੁਿੱ ਖ ਕਸ਼ਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ। ਕੁਕਰਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋ ਕ
ਪ੍ਰਲੋ ਕ ’ਚ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਸਜ਼ਾ ਾਂ ਦਮਲਿੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਮਨ ਦਖਨ ਦਖਨ ਪ੍ਛਤ੍ਾਉਂਿਾ, ਰੋਗ ਲਿੱਗਣੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਆਤ੍ਮਘਾਤ੍
ਕਰ ਲੈਂ ਿੇ ਹਨ।
ਮਨ ਿੇ ਦਟਕਾਅ ਲਈ, ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਗੁਰਮਦਤ੍ ਿੁਆਰਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿੇ ਿੁਆਰਾ ਦਬ੍ਬ੍ੇਕ
ਬ੍ੁਿੱ ਧੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਕਰਨੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ, ਪ੍ੰ ਜ ਦਪ੍ਆਰੇ, ਚਾਰ ਸਾਦਹਬ੍ਜ਼ਾਿੇ, ਗੁਰਮੁਦਖ
ਦਪ੍ਆਰੇ ਸਨਮੁਖ ਸ਼ਹੀਿ ਦਸੰ ਘ ਦਸੰ ਘਣੀਆਂ ਿਾ ਜਾਪ੍ ਕਰਨਾ। ਖਾਸ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਧੰ ਨ ਾਦਹਗੁਰੂ ਮਹਿੱ ਲੇ ਪ੍ੰ ਜ ੇਂ ਜੀ ਮਹਿੱ ਲੇ ਨੌ ੇਂ
ਜੀ ਿੀ ੈਰਾਗਮਈ, ਅਿੁਿੱ ਤ੍ੀ ਸ਼ਹੀਿੀ ਬ੍ਾਰ ਬ੍ਾਰ ਦਧਆਉਣੀ, ਗਾਉਣੀ, ਨਮਸਕਾਰਣੀ ਜੀ। ਸਿੱ ਚੇ ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਸਿੱ ਚੇ
ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ ਚਰਨੀਂ ਲਿੱਗਣਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਿੇ ਚੰ ਗਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਿੇ ਦਰਿੇ ’ਚੋਂ ਮੂੰ ਹ ’ਚ ਨੈਕਟਰ।

157. ਪ੍ਤ੍ੀ ਰਤ੍ਾ ਮਾਤ੍ਾ ਸੁਦਮਿੱ ਤ੍ਰਾ ਜੀ ਨੇ ਅਪ੍ਣੇ ਸਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਸਰੀ ਲਛਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚੀ ਦਸਿੱ ਦਖਆ ਿੇਣੀ:ਸੁਦਮਤ੍ਰਾ ਬ੍ਾਚ॥ ਲਛਮਨ ਸੋਂ॥ ਿਾਸ ਕੋ ਭਾ ਧਰੇ ਰਹੀਯੋ; ਸੁਤ੍. ਮਾਤ੍ ਸਰੂਪ੍ ਸੀਆ ਪ੍ਦਹਚਾਨੋ॥ ਤ੍ਾਤ੍ ਕੀ ਤ੍ੁਿੱ ਦਲ ਸੀਆਪ੍ਦਤ੍
ਕਿੱ ਉ ਕਦਰ ਕੈ; ਇਹ ਬ੍ਾਤ੍ ਸਹੀ ਕਦਰ ਮਾਨੋ॥ ਜੇਤ੍ਕ ਕਾਨਨ ਕੇ ਿੁਖ ਹੈ; ਸਭ ਸੋ ਸੁਖ ਕੈ ਤ੍ਨ ਪ੍ੈ ਅਨਮਾਨੋ॥ ਰਾਮ ਕੇ ਪ੍ਾਇ
ਗਹੇ ਰਹੀਯੋ; ਬ੍ਨ ਕੈ ਘਰ ਕੋ ਘਰ ਕੈ ਬ੍ਨੁ ਜਾਨੋ॥੨੬੦॥ ਰਾਜੀ

ਲੋ ਚਨ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ; ਚਲੇ ਬ੍ਨ ਕਿੱ ਉ. ਸੰ ਦਗ ਭਰਾਦਤ੍

ਸੁਹਾਯੋ॥ ਿੇ ਅਿੇ ਦਨਛਿੱ ਤ੍ਰ ਸਚੀਪ੍ਤ੍; ਚਿੱ ਉਕੇ ਚਕੇ ਮਨ ਮੋਿ ਬ੍ਢਾਯੋ॥ ਆਨਨ ਦਬ੍ੰ ਬ੍ ਪ੍ਰਯੋ ਬ੍ਸੁਧਾ; ਪ੍ਰ ਫੈਦਲ ਰਦਹਯੋ
ਦਫਦਰ ਹਾਦਥ ਨ ਆਯੋ॥ ਬ੍ੀਚ ਅਕਾਸ ਦਨ ਾਸ ਕੀਯੋ; ਦਤ੍ਨ ਤ੍ਾਹੀ ਤ੍ੇ ਨਾਮ ਮਯੰ ਕ ਕਹਾਯੋ॥੨੬੧॥ (ਸਰੀ ਿਸਮ ਅੰ ਗ
੨੦੭):- ਜਿ ਸਰੀ ਰਾਮਚੰ ਿਰ ਜੀ ਨੂੰ ਚੌਿਾਂ ਸਾਲ ਬ੍ਨ ਾਸ ਦਮਦਲਆ, ਤ੍ਿ ਸਰੀ ਲਛਮਣ ਜੀ ਆਪ੍ਣੇ ਮਾਤ੍ਾ ਸੁਦਮਿੱ ਤ੍ਰਾ ਜੀ ਤ੍ੋਂ
ਦ ਿਾਇਗੀ ਲੈ ਣ ਲਿੱਗੇ। ਮਾਤ੍ਾ ਸੁਦਮਿੱ ਤ੍ਰਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਬ੍ਖ਼ਦਸ਼ਆ, “ਹੇ ਸਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ! ਸਰੀ ਸੀਤ੍ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਮਾਨ
ਸਮਝਣਾ, ਦਚਹਰੇ ਿੱ ਲ ਨਹੀਂ ਤ੍ਿੱ ਕਣਾ। ਸਰੀ ਰਾਮਚੰ ਿਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਸਮਾਨ ਸਮਝਣਾ, ਉਨੑਾ ਿੀ ਆਦਗਆ ’ਚ ਰਦਹਣਾ। ਿੁਿੱ ਖਾਂ
ਨੂੰ ਸੁਖ ਕਰਕੇ ਮੰ ਨਣਾ, ਸਰੀ ਰਾਮਚੰ ਿਰ ਜੀ ਿੇ ਚਰਨਾਂ ’ਚ ਰਦਹਣਾ, ਬ੍ਨ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣਾ ਘਰ ਸਮਝਣਾ। ਇਉਂ ਇਖਲਾਕ ਿੀ
ਦਸਿੱ ਦਖਆ ਸਾਰੇ ਮਾਤ੍ਾ ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਸਾਕ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਆਪ੍ਣੇ ਬ੍ਿੱ ਦਚਆਂ ਨੂੰ ਿੇ ਕੇ, ਸੂਰਬ੍ੀਰ ਬ੍ਹਾਿਰ ਸੰ ਤ੍ ਬ੍ਨਾਉਣ। ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ
ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਮਾਤ੍ਾ ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਮੰ ਨਣ। ਸਿਾ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਮੰ ਤ੍ਰ ਜੀ ਿਾ ਜਾਪ੍ ਕਰਦਿਆਂ

ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਸੇ ਾ ਕਰਨ ਤ੍ੇ ਕਰਾਉਣ। ਪ੍ੂਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਸੇ ਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਗਿੱ ਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜੀ।
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158. ਮਾਨਦਸਕ ਰੋਗਾਂ ਿੀ ਦਨਦ ਰਤ੍ੀ:- ਜੇ ਦਕਸੇ ਨੂੰ ਮਾਨਦਸਕ ਰੋਗ ਹੋ ੇ, ਤ੍ਾਂ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਿਾ ਪ੍ਾਠ, ੀਚਾਰ,
ਕੀਰਤ੍ਨ, ਸੇ ਾ, ਦਸਮਰਨ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ, ਦਖ਼ਮਾ ਕਰੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ੍ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਉਚਾਰਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਗਰ ਬ੍ੋਲੇ। ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ
ਜੀ ਿੇ ਚਰਨਕਮਲਾਂ ਦ ਿੱ ਚ ਅਰਿਾਸ ਕਰੇ, “ਹੇ ਦਖ਼ਮਾ ਿੇ ਸਾਗਰ, ਪ੍ਾਪ੍ੀਆਂ ਨੂੰ ਤ੍ਾਰਨ ਾਲੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀਉ!
ਜੋ ਜੋ ਭੀ ਕੁਕਰਮ, ਪ੍ਾਪ੍ ਕੀਤ੍ੇ ਹਨ ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੂੰ ਦਖ਼ਮਾ ਕਰਕੇ, ਤ੍ਰਸ ਕਰਕੇ ਅਪ੍ਣੇ ਦਮਿੱ ਠੇ ਸੁਖਿਾਇਕ ਚਰਨਕਮਲਾਂ
ਨਾਲ ਜੋੜ ਲ ੋ ਜੀ। ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੂੰ ਮਾਨਦਸਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਨਾਮ ਿਾਰੂ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਕੇ ਇਸ ਰੋਗ ਿੀ ਦਨਦ ਤ੍ਰੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਯਥਾ:ਤ੍ੀਨੇ ਤ੍ਾਪ੍ ਦਨ ਾਰਣਹਾਰਾ; ਿੁਖ ਹੰ ਤ੍ਾ ਸੁਖ ਰਾਦਸ॥ ਤ੍ਾ ਕਉ ਦਬ੍ਘਨੁ ਨ ਕੋਊ ਲਾਗੈ; ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਅਰਿਾਦਸ॥੧॥)
ਸਰਬ੍ ਰੋਗ ਕਾ; ਅਉਖਿੁ ਨਾਮੁ॥ ਕਦਲਆਣ ਰੂਪ੍; ਮੰ ਗਲ ਗੁਣ ਗਾਮ॥
ਕਈ ਾਰੀ ਮਨ ਕੀਤ੍ੇ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਿ ਕਰਕੇ ਪ੍ਛਤ੍ਾਉਂਿਾ ਹੈ ਜੀ। ਤ੍ਿੋਂ ਗਰੀਬ੍ ਦਨ ਾਜ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਪ੍ੰ ਜ ੇਂ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸ਼ਾਹ
ਜੀ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨੌ ੇਂ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਿੀ ਸ਼ਹੀਿੀ ਜਪ੍ਣੀ ਰਾਮ ਦਪ੍ਆਰੇ ਜੀ। ਕਲਜੁਦਗ. ਜਹਾਜੁ ਅਰਜੁਨੁ ਗੁਰੂ; ਸਗਲ

ਦਸਰਸਦਟ ਲਦਗ. ਦਬ੍ਤ੍ਰਹੁ॥) ਜਪ੍ਉ ਦਜਨੑ ਅਰਜੁਨ ਿੇ ਗੁਰੂ; ਦਫਦਰ ਸੰ ਕਟ ਜੋਦਨ ਗਰਭ ਨ ਆਯਉ॥ ਨਾਲ ਹੀ ਾਦਹਗੁਰੂ
ਸਰੂਪ੍ ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿੇ ਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਨਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੈ ਣੇ ਹਨ:-

ਾਦਹਗੁਰੂ ਾਦਹਗੁਰੂ ਾਦਹਗੁਰੂ ਾਦਹ

ਜੀਉ॥ ਅੰ ਤ੍ਰਜਾਮੀ ਮੇਹਰ ਾਨ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਸਰੂਪ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਗੁਰ ਨਾਨਕਿੇ ; ਗੋਦ ੰ ਿ
ਰੂਪ੍॥੮॥੧॥ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਧੰ ਨ ਹਨ।

ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਅਪ੍ਣੀ ਅਗੰ ਮੀ ਦਨਰਗੁਨ

ਜੋਦਤ੍ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਧਰਤ੍ੀਆਂ, ਅਕਾਸ਼, ਖੰ ਡ, ਬ੍ਰਹਮੰ ਡ, ਚੰ ਿ, ਤ੍ਾਦਰਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡ

ਜਪ੍ ਰਹੇ ਹਨ ਧੰ ਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਧੰ ਨ ਹਨ। ਦਮਹਰ ਾਨੁ. ਸਾਦਹਬ੍ੁ ਦਮਹਰ ਾਨੁ॥ ਸਾਦਹਬ੍ੁ ਮੇਰਾ.
ਦਮਹਰ ਾਨੁ॥ ਜੀਅ ਸਗਲ ਕਉ; ਿੇਇ ਿਾਨੁ॥ ਦਨਰਦ ਕਾਰ, ਦਨਰਹੰ ਕਾਰ, ਸਤ੍ ਸੰ ਤ੍ੋਖ ਗਰੀਬ੍ ਦਨ ਾਜ, ਦਖ਼ਮਾ ਿੇ ਸਾਗਰ
ਬ੍ਰਹਮ ਰਤ੍ਨਾਗਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਅਸੰ ਖ ਔਗੁਣਾਂ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸ ਮਾਤ੍ਰ ਹੀ ਦਨਦ ਰਤ੍
ਕਰ ਦਿੰ ਿੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਅਸੰ ਖ ਖਤ੍ੇ; ਦਖਨ ਬ੍ਖਸਨਾਹਾਰਾ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਦਹਬ੍; ਸਿਾ ਿਇਆਰਾ॥ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ,
ਗੁਰਮੁਦਖ ਸਨਮੁਖ ਪ੍ੰ ਜ ਦਪ੍ਆਰੇ, ਗੁਰਮੁਦਖ ਸਨਮੁਖ ਸ਼ਹੀਿਾਂ ਸੰ ਤ੍ਾਂ ਭਗਤ੍ਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ੇ ਗੁਰਿੁਆਦਰਆਂ, ਸਰੋ ਰਾਂ, ਦਨਸ਼ਾਨ
ਸਾਦਹਬ੍ਾਂ, ਜੋੜ ਮੇਦਲਆਂ ਨੂੰ ਯਾਿ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਮ ਲੈਂ ਦਿਆਂ ਸੁਰਤ੍ੀ ਨਾਲ ਮਿੱ ਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਡੰ ਡਾਉਤ੍ਾਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ
ਜੀ। ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿੀ ਆਦਗਆਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਗੁਰਮੁਦਖ ਾਈਫ਼ ਬ੍ਣੋ ਜੀ, ਅਿੱ ਲਾਹ ਪ੍ਾਕ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ੍
ਜੀ ਿੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ਼ ’ਚ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਭੇਜ ਿੇਣਗੇ।

159. ਜੇ ਮਨ ਪ੍ਛਤ੍ਾ ੇ ਤ੍ਾਂ ਇਨੑਾਂ ਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਗੁਰਸਬ੍ਿਾਂ ਿਾ ਿੱ ਧ ਤ੍ੋਂ ਿੱ ਧ ਜਾਪ੍ ਅਰਥ ਿੇ ਅਧਾਰ
ਕਰਨਾ ਜੀ:- ਬ੍ੈਰ ਦਬ੍ਰੋਧ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਮੋਹ॥ ਝੂਠ ਦਬ੍ਕਾਰ; ਮਹਾ ਲੋ ਭ ਧਰੋਹ॥ ਇਆਹੂ ਜੁਗਦਤ੍; ਦਬ੍ਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ॥
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ਨਾਨਕ ਰਾਦਖ ਲੇ ਹੁ; ਆਪ੍ਨ ਕਦਰ ਕਰਮ॥੭॥) ਸਿਾ ਸਿਾ; ਇਹੁ ਭੂਲਨਹਾਰੁ॥ ਨਾਨਕ; ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਅਪ੍ਾਰੁ॥੩॥) ਅਸੰ ਖ
ਖਤ੍ੇ; ਦਖਨ ਬ੍ਖਸਨਹਾਰਾ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਦਹਬ੍; ਸਿਾ ਿਇਆਰਾ॥) ਡਖਣੇ ਮਃ ੫॥ ਆਗਾਹਾ ਕੂ ਤ੍ਰਾਦਘ; ਦਪ੍ਛਾ ਫੇਦਰ ਨ.
ਮੁਹਡੜਾ॥ ਨਾਨਕ. ਦਸਦਝ ਇ ੇਹਾ ਾਰ; ਬ੍ਹੁਦੜ. ਨ ਹੋ ੀ ਜਨਮੜਾ॥੧॥) ਜੋ ਹੋਆ; ਹੋ ਤ੍ ਸੋ ਜਾਨੈ॥ ਪ੍ਰਭ ਅਪ੍ਨੇ ਕਾ;
ਹੁਕਮੁ ਪ੍ਛਾਨੈ॥) ਦਪ੍ਛਲੇ ਅਉਗੁਣ. ਬ੍ਖਦਸ ਲਏ ਪ੍ਰਭੁ; ਆਗੈ ਮਾਰਦਗ ਪ੍ਾ ੈ॥੨॥) ਅੰ ਧ ਕੂਪ੍ ਮਦਹ; ਪ੍ਦਤ੍ਤ੍ ਦਬ੍ਕਰਾਲ॥
ਨਾਨਕ. ਕਾਦਢ ਲੇ ਹੁ; ਪ੍ਰਭ ਿਇਆਲ॥੪॥) ਇਿੱ ਕ ਦਿਨ ਬ੍ਾਜਾਂ ਾਲੇ ਪ੍ਾਸੋਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਰਾਹੀ ਪ੍ੀਤ੍ੀ। ਦਪ੍ਛਲੀ ਉਮਰ ਗੁਨਾਹੀ
ਬ੍ੀਤ੍ੀ, ਹਦਰ ਕੀ ਭਗਦਤ੍ ਨ ਕੀਤ੍ੀ। ਆਗੈ ਸਮਝ ਚਲਹੁ ਨੰਿ ਲਾਲਾ, ਜੋ ਬ੍ੀਤ੍ੀ ਸੋ ਬ੍ੀਤ੍ੀ।) ਦਬ੍ਨੁ ਬ੍ਾਿ ਦਬ੍ਰੋਧਦਹ; ਕੋਈ
ਨਾਹੀ॥ ਮੈ ਿੇਖਾਦਲਹੁ; ਦਤ੍ਸੁ ਸਾਲਾਹੀ॥ ਮਨੁ ਤ੍ਨੁ ਅਰਦਪ੍ ਦਮਲੈ ਜਗਜੀ ਨੁ; ਹਦਰ ਦਸਉ ਬ੍ਣਤ੍ ਬ੍ਣਾਈ ਹੇ॥੯॥
❖ ਬ੍ੈਰ ਦਬ੍ਰੋਧ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਮੋਹ॥ ਝੂਠ ਦਬ੍ਕਾਰ; ਮਹਾ ਲੋ ਭ ਧਰੋਹ॥ ਦਨਗੁਰੇ ਅੰ ਿਰ ੈਰ ਪ੍ਿੱ ਥਰ ਿੀ ਲਕੀਰ ਹੈ,
ਦਜ ੇਂ ਰਿੱ ਸੀ ਸੜ ਕੇ ਿੱ ਟ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਡਿੀ, ਦਤ੍ ੇਂ ੈਰ ’ਚ ਭਾ ੇਂ ਸੜ ਬ੍ਲ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਫੇਰ ਭੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ’ਚ,
ੈਰ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਡਿਾ। ਬ੍ੈਰ (ਦਬ੍ਰੋਧ) ਝਗੜੇ (ਕਾਮ) ਦ ਕਾਰ ’ਚ ਮਰ ਦਰਹਾ ਹੈ, (ਕਰੋਧ) ਗੁਿੱ ਸੇ ’ਚ ਸੜ, ਸਾੜ ਦਰਹਾ
ਹੈ, ਸਬ੍ੰ ਧੀਆਂ ਪ੍ਿਾਰਥਾਂ ਮਾਇਆ ਿੇ ਮੋਹ, ਝੂਠ (ਦਬ੍ਕਾਰ) ਖੋਟੀ ਕਾਰ ਦ ਸ਼ੇ, (ਮਹਾ) ਿੱ ਡੇ (ਲੋ ਭ) ਲਾਲਚ (ਧਰੋਹ)

ਛਲ਼ ’ਚ, ਪ੍ਚ ਪ੍ਚ ਕੇ ਮਰ ਦਰਹਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਪ੍ਲਦਚ ਪ੍ਲਦਚ ਸਗਲੀ ਮੁਈ; ਝੂਠੈ ਧੰ ਧੈ ਮੋਹੁ॥ ਇਕ ਸੁ ਹਦਰ ਕੇ ਨਾਮ
ਦਬ੍ਨੁ; ਅਗੈ ਲਈਅਦਹ ਖੋਦਹ॥
ਇਆਹੂ ਜੁਗਦਤ੍; ਦਬ੍ਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ॥ ਨਾਨਕ ਰਾਦਖ ਲੇ ਹੁ; ਆਪ੍ਨ ਕਦਰ ਕਰਮ॥੭॥ ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ ਮਹਾਂ
ਦ ਸਮਾਿ ਅਨਤ੍ਕਲਾ ਾਨ ਅਜਪ੍ਾ ਜਾਪ੍

ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ

ਧਰਦਨ ਗਗਨ ਨ

ਖੰ ਡ ਮਦਹ; ਜੋਦਤ੍

ਸਵਰੂਪ੍ੀ ਰਦਹਓ ਭਦਰ॥ ਭਦਨ ਮਥੁਰਾ. ਕਛੁ ਭੇਿੁ ਨਹੀ; ਗੁਰੁ ਅਰਜੁਨੁ ਪ੍ਰਤ੍ਖ ਹਦਰ॥ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਮਹਿੱ ਲਾ ਪ੍ੰ ਜ ਾਂ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਕਲੰਕੀ ਨੂੰ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਾਉਣ ਲਈ, ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਸਨਮੁਖ ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ ਅਰਿਾਸ ਕਰਿੇ
ਹਨ:- ਹੇ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ! ਇਸ ਿੇ (ਇਆਹੂ) ਇਸ ਤ੍ਰਾਂ,ੑ ਉਪ੍ਰੋਕਤ੍ ਦ ਕਾਰਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਮਹਾਂ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਕਤ੍ਲਾਂ ’ਚ (ਜੁਗਦਤ੍)
ਜੁੜੇ ਿੇ, ਕਈ ਜਨਮ (ਦਬ੍ਹਾਨੇ) ਲੰਘ ਗਏ। ਯਥਾ:-ਕਈ ਜਨਮ; ਭਏ ਕੀਟ ਪ੍ਤ੍ੰ ਗਾ॥ ਕਈ ਜਨਮ; ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ॥
ਕਈ ਜਨਮ; ਪ੍ੰ ਖੀ ਸਰਪ੍ ਹੋਇਓ॥ ਕਈ ਜਨਮ; ਹੈ ਰ ਦਬ੍ਰਖ ਜੋਇਓ॥) ਕਬ੍ਹੂ ਕੀਟ ਹਸਦਤ੍; ਪ੍ਤ੍ੰ ਗ ਹੋਇ ਜੀਆ॥
ਅਦਨਕ ਜੋਦਨ; ਭਰਮੈ ਭਰਮੀਆ॥ (ਆਪ੍ਨ) ਆਪ੍ਣੀ (ਕਰਮ) ਮੇਹਰ (ਕਦਰ) ਕਰਕੇ (ਰਾਦਖ) ਰਿੱ ਖ (ਲੇ ਹੁ) ਲ ੋ ਜੀ
॥੭॥ ਯਥਾ:- ਰਾਖਹੁ ਅਪ੍ਨੀ ਸਰਦਣ ਪ੍ਰਭ; ਮੋਦਹ ਦਕਰਪ੍ਾ ਧਾਰੇ॥ ਸੇ ਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਨਊ; ਨੀਚੁ ਮੂਰਖਾਰੇ॥
❖ ਸਿਾ ਸਿਾ; ਇਹੁ ਭੂਲਨਹਾਰੁ॥ ਨਾਨਕ; ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਅਪ੍ਾਰੁ॥੩॥) ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ; ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ ਗੁਦਬ੍ੰ ਿ
ਜੀਉ॥ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਅਰਜਨਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਨਾਮ ਹੀਣ ਗ ਾਰ ਮੂਰਖ ਅੰ ਧੇ ਅਨਜਾਣ
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ਸਿਾ ਸਿਾ; ਇਹੁ ਭੂਲਨਹਾਰੁ॥ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਾਉਣ ਲਈ, ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਸਨਮੁਖ ਦਸ਼ਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ:- ਹੇ
ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ! ਮਾਇਆ ਦ ਕਾਰਾਂ ਮੋਹ ਹੰ ਕਾਰ ਅਦਗਆਨ ’ਚ ਫਦਸਆ ਇਹੁ ਜੀ , ਭਾ ੇਂ ਸਿਾ ਸਿਾ (ਭੂਲਨਹਾਰੁ)
ਭੁਿੱ ਲਣ ਾਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਦਫਰ ਭੀ ਆਪ੍ ਜੀ (ਅਪ੍ਾਰੁ) ਪ੍ਾਰਾ ਾਰ ਰਦਹਤ੍, ਭਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬ੍ਰ ਜ਼ਰੂਰ (ਰਾਖਨਹਾਰੁ) ਰਿੱ ਖਣ
ਾਲੇ ਹੋਂ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ ਅਨਤ੍ ਕਲਾ ਾਨ ਅਗਮ ਅਪ੍ਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ੍ ਸਿੱ ਚੀ, ਦਕਰਪ੍ਾ
ਹੀ ਦਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਰਿੱ ਖ ਲਉ ਜੀ॥੩॥
❖ ਅਸੰ ਖ ਖਤ੍ੇ; ਦਖਨ ਬ੍ਖਸਨਹਾਰਾ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਦਹਬ੍; ਸਿਾ ਿਇਆਰਾ॥ (ਨਾਨਕ) ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍
ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਰੂਪ੍ ਮਹਿੱ ਲਾ ਪ੍ੰ ਜ ਾਂ ਜੀ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਰਾਮਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਸਨਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ
ਕਰਿੇ ਹਨ:- ਹੇ (ਸਾਦਹਬ੍) ਗੁਰਿੇ

ਮਾਤ੍ਾ ਗੁਰਿੇ

ਦਪ੍ਤ੍ਾ; ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਰਾਮਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ! ਆਪ੍ ਜੀ ਸਿਾ

(ਿਇਆਰਾ) ਿਇਆ ਕਰਨ ਾਲੇ ਹੋਂ ਜੀ। ਆਪ੍ ਜੀ ਦਖਨ ਪ੍ਲ ’ਚ ਅਸੰ ਖ (ਖਤ੍ੇ) ਗੁਨਾਹ (ਬ੍ਖਸਨਹਾਰਾ) ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਣ
ਾਲੇ ਹੋਂ ਜੀ।
❖ ਦਬ੍ਨੁ ਬ੍ਾਿ ਦਬ੍ਰੋਧਦਹ; ਕੋਈ ਨਾਹੀ॥ (ਬ੍ਾਿ) ਝਗੜਾ (ਦਬ੍ਰੋਧਦਹ) ਦ ਰੋਧ ਤ੍ੋਂ (ਦਬ੍ਨੁ) ਦਬ੍ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ਹੈ।
ਮੈ ਿੇਖਾਦਲਹੁ; ਦਤ੍ਸੁ ਸਾਲਾਹੀ॥ (ਮੈ) ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੂੰ ਉਸ ਿੇ ਿਰਸਨ (ਿੇਖਾਦਲਹੁ) ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਦਜਸ
’ਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਦ ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਾਸਨਿਾਸ ਦਤ੍ਸੁ ਗੁਰਮੁਦਖ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ (ਸਾਲਾਹੀ) ਸਲਾਹੁਣਾ, ਦਡਆਉਣਾ
ਕਰੇ, ਉਸ ਿੀ ਉਪ੍ਮਾ ਕਰੇ ਜੀ।
ਮਨੁ ਤ੍ਨੁ ਅਰਦਪ੍ ਦਮਲੈ ਜਗਜੀ ਨੁ; ਹਦਰ ਦਸਉ ਬ੍ਣਤ੍ ਬ੍ਣਾਈ ਹੇ॥੯॥ ਸਿੱ ਚੇ ਦਨਰ ੈਰੁ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍
ਜੀ ਨੂੰ ਮਨੁ ਤ੍ਨੁ (ਅਰਦਪ੍) ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ, (ਜਗਜੀ ਨੁ) ਜਗਤ੍ ਿੇ ਜੀ ਨ ਰੂਪ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ (ਦਮਲੈ ) ਦਮਲਿੇ
ਹਨ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਅਰਦਪ੍ਆ ਤ੍ ਸੀਸੁ. ਸੁਥਾਦਨ ਗੁਰ ਪ੍ਦਹ; ਸੰ ਦਗ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਖਾਇਆ॥) ਮਨੁ ਤ੍ਨੁ ਅਰਦਪ੍ ਧਰੇ ਗੁਰ
ਆਗੈ; ਸਦਤ੍ ਪ੍ਿਾਰਥੁ ਪ੍ਾ ੈ॥੩॥ ਦਖਨ ਮਾਦਹ ਸਗਲਾ ਿੂਖੁ ਦਮਦਟਆ; ਮਨਹੁ ਦਚੰ ਦਿਆ ਪ੍ਾਇਆ॥) ਮਨੁ ਤ੍ਨੁ

ਅਰਦਪ੍ ਰਖਉ ਸਭੁ ਆਗੈ; ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਦਚਤ੍ੁ ਲਾਈ॥ ਅਪ੍ਣੀ ਦਕਰਪ੍ਾ ਕਰਹੁ ਗੁਰ ਪ੍ੂਰੇ; ਆਪ੍ੇ ਲੈ ਹੁ ਦਮਲਾਈ॥ ਸਿੱ ਚੇ
ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਤ੍ਨ ਮਨ ਸਰਬ੍ੰ ਸ ਅਰਪ੍ਣ ਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਿੀ ਪ੍ਰੀਤ੍ੀ ਿੀ ਬ੍ਣਤ੍ (ਹਦਰ) ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ
ਭਗ ੰ ਤ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ (ਦਸਉ) ਨਾਲ ਬ੍ਣਾਈ (ਹੇ) ਹੈ। ਯਥਾ:- ਸੰ ਤ੍ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ; ਹਉ. ਦਤ੍ਨ ਕੈ ਲਾਗਾ ਪ੍ਾਇ॥)
ਮੇਰੈ ਮਦਨ ਤ੍ਦਨ ਪ੍ਰੀਦਤ੍ ਲਗਾਈ ਸਦਤ੍ਗੁਦਰ; ਹਦਰ ਦਮਦਲਓ ਲਾਇ ਝਪ੍ੀੜਾ॥ਰਹਾਉ॥

160. ਟੈਲੀ ੀਜ਼ਨ ਦਸਨਮੇ ਿੀ ਗ਼ਲਤ੍ ਰਤ੍ੋਂ ਿੇ ਨੁਕਸਾਨ:- ਧੰ ਨ ਾਦਹਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ
ਅਰਜਨਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਕੰ ਨ, ਕਥਾ ਕੀਰਤ੍ਨ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਤ੍ੋਂ ਦਬ੍ਨਾ, ਹੋਰ ਕੁਿੱ ਝ ਭੀ ਸੁਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਿੇ।
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ਯਥਾ:- ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ; ਸਰ ਨੀ ਇਹ ਨ ਸੁਨਾਏ॥ ਸਾਕਤ੍ ਗੀਤ੍ ਨਾਿ ਧੁਦਨ ਗਾ ਤ੍; ਬ੍ੋਲਤ੍ ਬ੍ੋਲ ਅਜਾਏ॥ ਕੁਆਰੀ ਧੀ ਨੂੰਹ
ਸਹੁਰਾ ਸਿੱ ਸ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਦਰ ਾਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਭੈੜੇ ਦਚਿੱ ਤ੍ਰ ੇਖਿੇ, ਗਾਣੇ ਸੁਣਿੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਸਰਮੁ ਧਰਮੁ ਿੁਇ. ਛਦਪ੍ ਖਲੋ ਏ;
ਕੂੜੁ ਦਫਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨੁ. ੇ ਲਾਲੋ ॥ ਚਾਲ ਚਲਨ ਖ਼ਰਾਬ੍ ਹੋ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਦਜ਼ੰ ਿਗੀ ਿਾ ਅਮੋਲਕ ਸਮਾਂ ਦਜਸ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਕਰਤ੍
ਸੇ ਾ ਦਸਮਰਨ, ਪ੍ੜਾਈ
ੑ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਚਦਲਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।
ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਜਿੋਂ ਸਦਤ੍ਸੰ ਗਤ੍ ਿੀ ਾਨ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ੇ ਤ੍ਾਂ ਟੈਲੀ ੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦਚੰ ਬ੍ੜੇ ਰਦਹੰ ਿੇ ਹਨ, ਸਰੀ ਗੁਰਿੁਆਰੇ ਸਾਦਹਬ੍
ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਿੇ। ੀਡੀਓ ਦਫ਼ਲਮ ਦਲਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ੍ ਿੇਖਿੇ ਰਦਹੰ ਿੇ ਹਨ। ਬ੍ਹੁਤ੍ ਹੀ ਗਰੀਬ੍ ਭਾ ੇਂ ਮਦਹੰ ਗਾਈ ਿੇ
ਪ੍ੀਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤ੍ਾਂ ਭੀ ਘਰਾਂ ’ਚ ਟੈਲੀ ੀਜ਼ਨ ਲਾਈ ਬ੍ੈਠੇ ਹਨ।
ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਗਰਮੀ ’ਚ ਬ੍ੰ ਿ ਕਮਰੇ ’ਚ ਟੀ ੀ ਿੇਖਿੇ ਹਨ, ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਦਨਗਾ ੑ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।
ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਬ੍ੇਅੰਤ੍ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਦਜ਼ਆਿਾ ਟੀ ੀ ਿੇਖ ਕੇ, ਪ੍ੜਾਈ
ੑ ’ਚ ਫ਼ੇਲ, ਕਮਟਾਲੂ ਬ੍ਣ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਨ।
ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਚਾਹੀਿਾ ਤ੍ਾਂ ਇਹ ਹੈ ਦਕ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਬ੍ਿੱ ਚੀ ਨੂੰ ਕਥਾ-ਕੀਰਤ੍ਨ ਸਦਤ੍ਸੰ ਗਤ੍ ਿੁਆਰਾ ਗੁਰਮੁਦਖ ਬ੍ਣਾਇਆ ਜਾ ੇ,
ਪ੍ਰ ਦਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ’ਚ ਉਨੑਾਂ ਅੰ ਿਰ ਦ ਕਾਰ ਪ੍ਰ ੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਿੇ ਹਨ। ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿੱਗਿੇ।
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨੇਕ ਸਾਊ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਨਮਖ ਦਨਮਖ ਪ੍ੂਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਇਿੱ ਛਾ
ਕਰਿੇ ਹਨ ਦਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ੈਡ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋ ਾਂਗੇ, ਤ੍ਾਂ ਪ੍ੂਰਨ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤ੍ਮ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦਮਲੇ ਗਾ। ਜਿੋਂ ਕੋਈ
ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਮੰ ਿ ਕਰਮ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਓਿੋਂ ਅੰ ਿਰੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤ੍ਮਾ ਜੀ ਿੀ ਅ ਾਜ਼ ਆਉਂਿੀ ਦਕ ਇਹ ਕੰ ਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕੁਕਰਮ
ਕਰਨ ਤ੍ੋਂ ਦਚਹਰਾ ਪ੍ੀਲਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਝੂਠਾ ਦਮਰਤ੍ਕ ਹੋ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।
ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਦਜ ੇਂ ਟੀ ੀ ’ਚ ਦਸਗਟਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ੍ ਪ੍ੀਂਿੇ, ਫੈਸ਼ਨ ਲਾਉਂਿੇ, ਡਕੈਤ੍ੀਆਂ, ਲੁਿੱਟਣਾ ਖੋਹਣਾ, ਕੁਰੀਤ੍ੀਆਂ ਕਰਿੇ
ਿੇਖਿੇ ਹਨ, ਉ ੇਂ ਹੀ ਆਪ੍ ਕਰਨ ਲਿੱਗ ਜਾਂਿੇ ਹਨ, ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਸੰ ਸਾਰ ਅਗਨ ਿਾ ਸਮੁੰ ਿਰ ਬ੍ਣ ਦਗਆ ਹੈ। ਪ੍ੁਲਸ ਪ੍ੁਿੱ ਠੇ
ਟੰ ਗ ਦਿੰ ਿੀ ਹੈ, ਦਚਿੱ ਤ੍ੜ ਕੁਿੱ ਟਿੀ ਹੈ। ਦਫਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਿੇ ਹਨ “ਹਾਏ ਬ੍ਾਪ੍ੂ, ਨਾ ਮਾਰ।” ਗਰੀਬ੍ ਬ੍ੰ ਿੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ, ਚਾਹ
ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ੍, ਡਰਿੱ ਗ ਨਸ਼ੇ ਪ੍ੀ ਲੈਂ ਿੇ ਹਨ। ਜੇਬ੍ ਖਾਲੀ, ਦਜ਼ੰ ਿਗੀ ਿੁਖਾਲੀ, ਚਲਿੇ ਕੁਚਾਲੀ। ਨਸ਼ੇ ੇਚਣ ਾਲੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਜਾ
ਕੇ ਨਸ਼ੇ ੇਚਿੇ ਹਨ, ਬ੍ੰ ਿੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬ੍ਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ੍ ਭੀ ਿੇ ਦਿੰ ਿੇ ਹਨ।
ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਸਰਕਾਰ ਹਿਾਇਤ੍ ਕਰੇ, ਦਕ ਸੈਂਸਰ ਬ੍ੋਰਡ ਗੰ ਿੀਆਂ ਦਫ਼ਲਮਾਂ ਤ੍ੇ ਨਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਾਸ ਨ ਕਰੇ। ਅਣਜਾਣ ਬ੍ਿੱ ਚੇ,
ਿੁਰਮਦਤ੍ ਸਾਕਤ੍ਾਂ ਿੇ ਕੁਕਰਮ ਿੇਖ ਕੇ ਉਨੑਾਂ ਾਂਗ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਲਿੱਗ ਜਾਂਿੇ ਹਨ। ਅਣਜਾਣ ਪ੍ੁਨੇ ’ਚ ਜੀ ਨ ਬ੍ਰਬ੍ਾਿ
ਕਰ ਲੈਂ ਿੇ ਹਨ। ਬ੍ਿੱ ਦਚਆਂ ਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਅ ਸਥਾ ’ਚ ਗੁਰਮਦਤ੍ ਸ਼ੁਭ ਦਸਿੱ ਦਖਆ ਦਿਰੜ ੑ ਕਰ ਾਈ ਜਾ ੇ। ਜਾਨ ਰਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਿੇਖ
ਕੇ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਉਨੑਾਂ ਾਂਗ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲਿੱਗ ਜਾਂਿੇ ਹਨ। ਮਾਪ੍ੇ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਸੁਚਿੱਜੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਬ੍ਿੱ ਦਚਆਂ ਿੀ ਪ੍ਰਦਤ੍ਪ੍ਾਲਣਾ ਗੁਰਮਦਤ੍
ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ।
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ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਖ਼ਾਦਲਸਤ੍ਾਨ ਦ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਭੀ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖ ਿੇ ਘਰ ਟੈਲੀ ੀਜ਼ਨ ਨਾ ਲਿੱਗਣ, ਬ੍ਿੱ ਦਚਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ,
ਗੁਰਇਦਤ੍ਹਾਸ ਤ੍ੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਿੀ ਸ਼ੁਭ ਦਸਿੱ ਦਖਆ ਦਿਿੱ ਤ੍ੀ ਜਾਂ ੇ। ਕੋਈ ਦ ਕਾਰੀ ਮੂ ੀ, ਗੀਤ੍ ਨਾ ਸੁਣੇ ਜਾਣ। ਕੁਸੰਗਤ੍ ਨਹੀਂ
ਕਰਨੀ, ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤ੍ੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨਮੁਖ ਦ ਕਾਰੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਿੀ ਕੁਸੰਗਤ੍ ਕਰਨੀ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਦਕ ਿੁਨੀਆਂ ਿੇ ਬ੍ਿੱ ਚੇ
ਨਦਸ਼ਆਂ ਦ ਿੱ ਚ ਲਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਖ਼ਲਾਕ ਦਗਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਿੱ ਦਚਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦ ਿੱ ਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਰਮੁਦਖ
ਇਖ਼ਲਾਕ ਪ੍ੋਥੀ ਪ੍ੜਾਈ
ੑ ਅਤ੍ੇ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ੇ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਚੰ ਗੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਿੀ ਪ੍ੂਰੀ ਪ੍ੂਰੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ, ਦਹਰਿੇ ’ਚੋਂ
ਮੂੰ ਹ ’ਚ ਅੰ ਦਮਰਤ੍, ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ਼ ’ਚ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਕਰਨ ਜੀ।
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿੱ ਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ੍ ਪ੍ੀਣੀ ਮਨੑਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ੍, ਦਸਗਟਾਂ, ਚਾਹ ਕੌ ਫੀ, ਨਸ਼ੇ ਪ੍ੀਣੇ,
ਬ੍ੈਡ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਗੰ ਿਾ ਪ੍ਿਾਰਥ ਖਾਈ ਖਾਈ ਖਾਈ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਗਾਲ਼ਾਂ ਕਿੱ ਢਣੀਆਂ ਸਭ ਿੁਰਮਦਤ੍ ਹੈ
ਜੀ। ਗਾਲ਼ਾਂ ਕਿੱ ਢਣੀਆਂ, ਘਰੇ ਸ਼ਰਾਬ੍ ਕਿੱ ਢਣੀ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਹੀ ਬ੍ੁਰੀ ਆਿਤ੍, ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਿਾ ਸਮੁੰ ਿਰ ਹੈ। ਗਾਲ਼ਾਂ ਕਿੱ ਢਣ ਨਾਲ ਲੜਾਈ
ਝਗੜਾ ਪ੍ੈਂਿਾ, ਕਤ੍ਲ ਹੋ ਜਾਂਿੇ ਹਨ, ਦਫਰ ਜੇਲ਼ ਮੌਤ੍ ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਸਲੋ ਕੁ ਮਃ ੧॥ ਨਾਨਕ. ਦਫਕੈ ਬ੍ੋਦਲਐ; ਤ੍ਨੁ
ਮਨੁ ਦਫਕਾ ਹੋਇ॥ ਦਫਕੋ ਦਫਕਾ ਸਿੀਐ; ਦਫਕੇ ਦਫਕੀ ਸੋਇ॥ ਦਫਕਾ ਿਰਗਹ ਸਟੀਐ; ਮੁਦਹ ਥੁਕਾ ਦਫਕੇ ਪ੍ਾਇ॥ ਦਫਕਾ ਮੂਰਖੁ
ਆਖੀਐ; ਪ੍ਾਣਾ ਲਹੈ ਸਜਾਇ॥੧॥ ਨਸ਼ਾ ਡਰਿੱ ਗ, ਭੈੜੇ ਮੰ ਿੇ ਭੋਜਨ ੇਚਣ ਾਲੇ ਸੰ ਸਾਰ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬ੍ਣਾਉਂਿੇ ਹਨ, ਬ੍ਿੱ ਦਚਆਂ
ਨੂੰ ਫਰੀ ਮੁਫ਼ਤ੍ ਨਸ਼ਾ ਿੇ ਕੇ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਬ੍ਣਾਉਂਿੇ, ਿੱ ਡਾ ਪ੍ਾਪ੍ ਕਮਾਉਂਿੇ ਹਨ ਜੀ, ਜਮ ਡੰ ਡੇ ਖਾਂਿੇ ਹਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਿੀ ਦਜ਼ੰ ਿਗੀ
ਬ੍ਰਬ੍ਾਿ ਕਰਿੇ ਹਨ। ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਉਨਹਾਂ ਿੇ ਘਰ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਿੇ, ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਰੋਂਿੇ ਹਨ।

161. ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਸਰੂਪ੍ ਿੱ ਲ ਦਕਸ ਦਿਰਸਟੀ ਨਾਲ ਤ੍ਿੱ ਕਣਾ? ਾਦਹਗੁਰੂ
ਾਦਹਗੁਰੂ ਾਦਹਗੁਰੂ ਾਦਹ ਜੀਉ॥) ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਦਤ੍; ਮਨ ਮਦਹ ਦਧਆਨੁ॥ ਪ੍ਰੇਮ ਦਪ੍ਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍
ਜੀ ਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜੀ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ, ਭਗਤ੍ਾਂ ਮਹਾਪ੍ੁਰਖਾਂ ਸ਼ਹੀਿਾਂ ਿੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਿੱ ਲ ਤ੍ਿੱ ਕਣਾ, ਦਜਸ ਨਾਲ
ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ਼ ਦਰਿੇ ਦ ਿੱ ਚ ਸਿਾ ਲਈ ਸ ਜਾਣ। ਯਥਾ:- ਗੁਰ ਮੂਰਦਤ੍ ਗੁਰੁ ਸਬ੍ਿੁ ਹੈ ਸਾਧਸੰ ਗਦਤ੍ ਦਮਦਲ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ੇਲਾ॥
ਧੰ ਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਾਹਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦਪ੍ੰ ਜਰੇ ’ਚ ਬ੍ੈਠੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਦਹਬ੍ਜ਼ਾਿੇ ਨੀਹ ’ਚ ਦਚਣੇ ਜਾ ਰਦਹਆਂ ਿੀ ਫ਼ੋਟੋ।
ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਿੇ ਿਾਤ੍ੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ ਪ੍ੰ ਜ ਦਪ੍ਆਦਰਆਂ ਨੂੰ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਛਕਾ ਕੇ, ਗਲ਼ ’ਚ ਪ੍ਿੱ ਲਾ ਪ੍ਾ ਕੇ,
ਦਸਰ ਝੁਕਾ, ਹਿੱ ਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਠਾਢ ਭਯੋ ਮੈ ਜੋਦਰ ਕਦਰ; ਬ੍ਚਨ ਕਹਾ ਦਸਰ ਦਨਯਾਇ॥) ਿੁਇ ਕਰ ਜੋਦੜ. ਕਰੀ ਬ੍ੇਨੰਤ੍ੀ; ਠਾਕੁਰੁ
ਅਪ੍ਨਾ ਦਧਆਇਆ॥ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਿੀ ਿਾਦਤ੍ ਮੰ ਗ ਰਹੇ ਦਫਰ ਛਕ ਰਹੇ ਿੀ ਫ਼ੋਟੋ ਦਿਮਾਗ਼ ਦ ਿੱ ਚ ਆ ੇ।
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ਜਿੋਂ ਪ੍ਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ੁਰਖ ਦਨਗਾ ੑ ਦ ਿੱ ਚ ਆ ੇ ਤ੍ਾਂ ਉਪ੍ਰਕ
ੋ ਤ੍ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਮਾਗ਼ ਦ ਿੱ ਚ ਦਲਆਉਣੀਆਂ। ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਦਰਿੇ ਦ ਿੱ ਚ ਯਾਿ ਕਰਨਾ, ਅਖੀ ਸੂਤ੍ਕੁ ੇਖਣਾ; ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ ਪ੍ਰ ਧਨ ਰੂਪ੍ੁ॥) ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ ਰੂਪ੍ੁ; ਨ
ਪ੍ੇਖੈ ਨੇਤ੍ਰ॥ ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਲ ਸੰ ਤ੍ਸੰ ਦਗ ਹੇਤ੍॥) ਧੰ ਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਅਚਿੱ ਲ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰ ਨ ਕੇ ਲਿੱਖਾਂ
ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਕਰੋ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਨਾਨਕ ਹੁਕਦਮ ਮੰ ਦਨਐ; ਸੁਖੁ ਪ੍ਾਈਐ. ਗੁਰ ਸਬ੍ਿੀ

ੀਚਾਦਰ॥ ਪ੍ੂਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਿਾ

ਹੁਕਮ ਮੰ ਨਣ ਾਲਾ, ਸਿੱ ਚੇ ਨਾਮ ’ਚ ਲੀਨ, ਗੁਰਸੇ ਕ ਜੀ ਪ੍ੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ ਹੈ। ਬ੍ਿੱ ਦਚਆਂ ਨੂੰ ਇਖ਼ਲਾਕ ਜਤ੍ ਸਤ੍ ਿਾ
ਦਨਰਮਲ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਦ ਸ਼ੇਸ਼ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦ ਿੱ ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਦਸਖਾਇਆ ਜਾ ੇ।
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਸਭ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਚੇਚੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪ੍ਣ, ਗੁਰਮੁਦਖ ਬ੍ਨਣ। ਸਰੀਰ ਿੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ,
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤ੍ਕੜਾ ਕਰਨ ਿੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ, ਔਰਗੈਦਨਕ ਿੁਿੱ ਧ, ਚਿੱ ਕੀ ਿਾ ਆਟਾ, ਬ੍ਿਾਮ, ਦਘਉ ਆਦਿਕ ਛਕਣ। ਉਹ ਪ੍ਿਾਰਥ
ਖਾਣ ਦਜਨਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਿੇ ਮਸਲ ਬ੍ਨਣ।
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ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਦਜਿੱ ਥੇ ਸਾਕਤ੍ ਬ੍ੰ ਿੇ ਜਾਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਬ੍ੰ ਿੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਬ੍ੀਬ੍ੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ ਜੀ।
ਉੱਥੇ ਦ ਕਾਰੀ ਸੰ ਸਾਰੀ ਗਿੱ ਲਾਂ ਚਿੱ ਲਿੀਆਂ ਹਨ। ਮਨ ਿੀ ਇਕਾਗਰਤ੍ਾ ਲਈ ਸਿਾ ਸਤ੍ਸੰ ਗਤ੍ ਦ ਿੱ ਚ ਰਦਹਣਾ ਜੀ।
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਮਾਪ੍ੇ ਆਪ੍ਨੇ ਬ੍ਿੱ ਦਚਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਦਖ ਬ੍ਨਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ’ਚ ਲੰਗਰ ਬ੍ਨਾਉਣ,

ਰਤ੍ਾਉਣ,

ਘਰ ਿੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਿੀ ਦਸਿੱ ਦਖਆ ਿੇਣ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ’ਚ ਹੀ ਘਰ ਿੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਾਉਣ, ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਾਲ ਅ ਸਥਾ
’ਚ ਸੇ ਾ ਕਰਨ ਿੀ ਆਿਤ੍ ਪ੍ਿੱ ਕ ਜਾ ੇ। ਅਿੱ ਜ ਕਿੱ ਲ ੑ ਮਾ ਾਂ ਮੋਹ ਿੇ ਕਾਰਨ ਬ੍ਿੱ ਦਚਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਿੱ ਦਖਆ ਨਹੀਂ ਿੇ ਰਹੀਆਂ।
ਆਪ੍ ਰੋਟੀ ਪ੍ਕਾ ਕੇ ਉਨੑਾਂ ਿੇ ਮੁਖ ਦ ਿੱ ਚ ਪ੍ਾਉਂਿੀਆਂ ਹਨ, ਦਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਾਡਲਾ ਸਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਹੈ। ਜਿੋਂ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਿੱ ਡੇ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਾਹਰ
ਦ ਿੇਸ਼ ਪ੍ੜਣੑ ਜਾਂਿੇ ਹਨ, ਤ੍ਾਂ ਰੋਟੀ, ਿਾਲ ਸਬ੍ਜ਼ੀ ਬ੍ਨਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਿੀ ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬ੍ਾਹਰੋਂ ਹੋਟਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਪ੍ਿਾਰਥ
ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਿੇ ਹਨ। ਹੋਟਲਾਂ ਿਾ ਖਾਣਾ ਅਦਤ੍ਅੰ ਤ੍ ਭੈੜੀ ਆਿਤ੍ ਹੈ, ਹੋਟਲਾਂ ਿੇ ਪ੍ਿਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ੀੜੀ ਾਲੇ ਗੰ ਿੇ ਹਿੱ ਥ ਲਿੱਗਿੇ
ਹਨ। ਕਈ ਾਰੀ, ਗਾਹਕ ਬ੍ਨਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣ ਕੇ ਦਮਲਾ ਟ ਕਰਿੇ ਹਨ। ਦਜ ੇਂ ਲੁਦਧਆਣੇ ਇਿੱ ਕ ਹੋਟਲ ’ਚ ੈਸ਼ਨੂ ਖਾਣੇ
ਦ ਿੱ ਚ ਮਾਸ ਿੀ ਤ੍ਰੀ ਪ੍ਾ ਕੇ ੇਚਿਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਿੀ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੀ ਦਬ੍ਬ੍ੇਕ ਿੀ
ਮਰਯਾਿਾ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦਿਰੜਤ੍ਾ ਨਾਲ ਮੰ ਨਣੀ ਕਮਾਉਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੇ ਸਰਬ੍ਲੋ ਹ
ਿੀ ਰਤ੍ੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੀਲ ਦਸਲ ਰ, ਦਪ੍ਿੱ ਤ੍ਲ ਅਲੂਦਮਨਮ ਆਦਿ ’ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਿਾਰਥ ਨਹੀਂ ਉਬ੍ਾਲਣਾ,
ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਕਈ ਦਬ੍ਮਾਰੀਆਂ ਲਿੱਗਿੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਦਬ੍ਮਾਰੀਆਂ ਿੱ ਧ ਰਹੀਆਂ, ਉਮਰਾਂ ਘਿੱ ਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ
ਸਾਿੇ ਤ੍ੋਂ ਸਾਿਾ ਦਬ੍ਬ੍ੇਕੀ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਜੀ। ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚੰ ਿ! ਤ੍ੜਕਾ ਕਰੋ ਬ੍ੰ ਿ! ਤ੍ੜਕੇ ਿੇ ਬ੍ਹੁਤ੍
ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ ਾਸੀਰ ਲਿੱਗਿੀ, ਨੀਂਿ ਿੱ ਧਿੀ, ਦ ਕਾਰ ਪ੍ੈਿਾ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ। ਸਰਬ੍ੰਸ ਿਾਨੀ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ
ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਤ੍ੜਕੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ:- ਭਾਂਤ੍ ਭਾਂਤ੍ ਭਿੱ ਛਤ੍ ਪ੍ਕ ਾਨਾ॥ ਉਪ੍ਜਤ੍ ਰੋਗ ਿੇਹ ਦਤ੍ਨ ਨਾਨਾ॥ ਬ੍ੇਅੰਤ੍
ਹੀ ਜੁਝਾਰੂ ਦਸੰ ਘ ਦਸੰ ਘਣੀਆਂ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਤ੍ੜਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਿੇ, ਧਰਮ ਯੁਿੱ ਧ ਦਜਿੱ ਤ੍ਿੇ, ਜੈਕਾਰੇ ਗਿੱ ਜਾਉਂਿੇ ਰਦਹੰ ਿੇ ਸਨ।
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਿੋ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਜਾਂ ਬ੍ਿੱ ਚੀਆਂ ਇਕਿੱ ਠੇ ਨਾ ਪ੍ੈਣ, ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਮੰ ਦਜਆਂ ’ਤ੍ੇ ਪ੍ੈਣ।
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਧਰਮ ਿੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਧਰਮ ਿੇ ਸਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਨਾਲ ਕੁਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਦਕਸੇ ਿੀ ਦਸ਼ਕਾਇਤ੍ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਬ੍ੋਲੇ ਤ੍ਾਂ ਉਸ ਿੀ ਗਿੱ ਲ ਸਿੱ ਚੀ ਨਹੀਂ ਮੰ ਨਣੀ।
ਦਜ ੇਂ ਜਿੱ ਜ ਿੋ ੇਂ ਪ੍ਾਦਸਆਂ ਿੀ ਗਿੱ ਲ ਪ੍ੂਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਦਫਰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰ ਿਾ, ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਦਤ੍ ੇਂ ਿੋ ੇਂ ਪ੍ਾਦਸਆਂ ਿੀ ਗਿੱ ਲ
ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲ ੋ। ਦਜਸ ਿੀ ਦਸ਼ਕਾਇਤ੍ ਹੋਈ ਹੋ ੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ’ਤ੍ੇ ਪ੍ੁਿੱ ਛੋ, ਜੇ ਇਹ ਗਿੱ ਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਹੁਤ੍ ਾਰੀ
ਦਬ੍ਨਾ ਪ੍ੁਿੱ ਛੇ ਸਮਝੇ ਿੂਦਜਆਂ ਿੀ ਝੂਠੀ ਦਸ਼ਕਾਇਤ੍ ਮੰ ਨ ਕੇ, ਨਫ਼ਰਤ੍ ਪ੍ੈਿਾ ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਕਈ ਾਰੀ ਕਤ੍ਲ ਭੀ ਹੋ ਜਾਂਿੇ, ਬ੍ੰ ਿੇ
ਠਿੱਗੇ ਜਾਂਿੇ ਹਨ। ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਬ੍ਖ਼ਦਸ਼ਆ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਮਈ ਗੁਰਸਬ੍ਿ, ਕਰਨ ਨ ਸੁਨੈ; ਕਾਹੂ ਕੀ ਦਨੰਿਾ॥ ਸਭ ਤ੍ੇ
ਜਾਨੈ; ਆਪ੍ਸ ਕਉ ਮੰ ਿਾ॥ ਿਾ ਖੂਬ੍ ਅਦਭਆਸ ਕਰਨਾ, ਦਨੰਿਾ ਚੁਗਲੀ ਕੰ ਨ ’ਚ ਪ੍ੈਣ ਤ੍ੋਂ ਇਹ ਸਬ੍ਿ ਿਾ ਜਾਪ੍ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
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ਿੇਣਾ। ਪ੍ਤ੍ੀ ਸਤ੍ੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਦਿ ਆਪ੍ਸ ਦ ਿੱ ਚ ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਹੀ ਗਿੱ ਲ ਕਰ ਲੈ ਣ। ਜੇ ਆਪ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਿਾਸਨਿਾਸ ਬ੍ਾਰੇ
ਗਲਤ੍ ਬ੍ੋਲੇ ਉਸ ’ਤ੍ੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ੁਿੱ ਛ ਲੈ ਣਾ ਦਕ ਾਦਕਆ ਇਹ ਗਿੱ ਲ ਸਿੱ ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ, ਦਫਰ
ਪ੍ਦਰ ਾਰ ’ਚ ਫੁਿੱ ਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ ੇਗੀ। ਪ੍ਦਰ ਾਰ, ਗੁਰਮੁਦਖ ਜਨ ਇਿੱ ਕ ਿੂਜੇ ਨਾਲ ਇਤ੍ਫ਼ਾਕ ਰਿੱ ਖਣ, ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍
ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍

ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ’ਤ੍ੇ ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਤ੍ੇ ਭਰੋਸਾ ਰਿੱ ਖਣ, ਨਾਮ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਚਿੱ ਖਣ,

ਗੁਰਸਬ੍ਿ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਾਉਣ, ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਪ੍ੂਜਾ ਕਰਨ, ਅਰਥਾਂ ਸਦਹਤ੍ ਟੈਸਟ ਿੇਣ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥

162. ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਜੀ:- ਇਿੱ ਕ ਦਿਨ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਜੀ ਯਹੂਿੀਆਂ ਿੇ ਦਗਰਜੇ ਬ੍ਾਹਰ ਦ ਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦ ਿੱ ਦਿਆ
ਪ੍ੜਾ ੑ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ੁਜਾਰੀਆਂ ਿਾ ਜਿੱ ਥਾ ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਜਾ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਕ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਨੂੰ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਦਹੰ ਿੇ
“ਈਸਾ ਜੀ ਇਸ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪ੍ਰਾਏ ਮਰਿ ਨਾਲ ਕੁਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਫਦੜਆ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਧਾਰਦਮਕ ਪ੍ੁਸਤ੍ਕਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਿੱ ਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਦਰਆ ਜਾ ੇ। ਆਪ੍ ਜੀ ਿੀ ਕੀ ਰਾਇ ਹੈ?” ਸਾਰੇ ਪ੍ਿੱ ਥਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦਤ੍ਆਰ ਸਨ।
ਈਸਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦ ਿੱ ਚ ਬ੍ੋਲੇ “ਉਹੀ ਪ੍ੁਰਸ਼ ਪ੍ਿੱ ਥਰ ਮਾਰੇ ਦਜਸ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਦਜ਼ੰ ਿਗੀ ਦ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਭੀ ਪ੍ਾਪ੍ ਜਾਂ ਗਲਤ੍ੀ ਨਾ ਕੀਤ੍ੀ
ਹੋ ੇ” ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਿੇ ਬ੍ਚਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਾਦਰਆਂ ਿੇ ਮਨ ਠੰਢੇ ਪ੍ੈ ਗਏ, ਹਿੱ ਥਾਂ ਦ ਿੱ ਚੋਂ ਪ੍ਿੱ ਥਰ ਦਡਿੱ ਗ ਪ੍ਏ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ
ਆਪ੍ੋ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਾਦਪ੍ਸ ਚਲੀ ਗਈ।

ਫਰੀਿਾ. ਜੇ ਤ੍ੂ ਅਕਦਲ ਲਤ੍ੀਫੁ; ਕਾਲੇ . ਦਲਖੁ ਨ ਲੇ ਖ॥ ਆਪ੍ਨੜੇ ਦਗਰੀ ਾਨ ਮਦਹ ਦਸਰੁ ਨਂੋੀ ਾਂ ਕਦਰ
ਿੇਖੁ॥੬॥ ਉਥਾਨਕਾ:- ਇਿੱ ਕ ਅਫ਼ੀਸਰ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਲੈ ਣ ਆਇਆ, ਜੋ ਦਨਆਂ ਿੀ ਬ੍ਜਾਏ, ਅਪ੍ਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਿੱ ਢੀ ਿੇਣ ਾਲੇ
ਕਾਤ੍ਲ ਿੇ ਹਿੱ ਕ ’ਚ ਦਲਖ ਦਿੰ ਿਾ। ਮੈਂ ਸੜਕ ਬ੍ਣਾਈ ਹੈ, ਕਾਗ਼ਜਾਂ ’ਚ ਦਲਖ ਿੇਣਾ, ਦਲਖ ਕੇ, ਭੋਲ਼ੇ ਬ੍ੰ ਿੇ ਤ੍ੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ,
ਦਕਸੇ ਿੀ ਚੀਜ਼, ਅਪ੍ਣੇ ਕਬ੍ਜ਼ੇ ਕਰ ਲੈ ਣੀ, ਕਾਲ਼ੇ ਲੇ ਖ ਦਲਖਣੇ ਹਨ। ਹੇ ਫਰੀਿਾ! ਜੇ ਤ੍ੂ (ਅਕਦਲ) ਬ੍ੁਿੱ ਧੀ (ਲਤ੍ੀਫੁ) ਚਤ੍ਰ
ਿਾਨਾ ਦਸਆਣਾ ਨੇਕ ਦਕਰਪ੍ਾਲ ਸਾਊ ਹੈਂ, ਤ੍ਾਂ ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਦਨੰਿਾ ਕਤ੍ਲ ਠਿੱਗੀ ਿੱ ਢੀ ਲੈ ਣੀ ਪ੍ਰਾਇਆ ਹਿੱ ਕ ਖਾਣ ਤ੍ੰ ਬ੍ਾਕੂ
ਸ਼ਰਾਬ੍ ਮਾਸ ਨਸ਼ੇ ਰਤ੍ਣ ਜੂਆ ਖੇਡਣ, ਦਨਰਿੋਸ਼ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ੰ ਬ੍ਾਂ ਨਾਲ ਸਾੜਨ ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਬ੍ਿੱ ਜਰ ਪ੍ਾਪ੍ ਕਰਨ ਰੂਪ੍
ਕਾਲੇ ਲੇ ਖੁ ਨ ਦਲਖੁ॥ ਅਥ ਾ ਅਪ੍ਨੇ ਮਨ ’ਚ ਮੰ ਿੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਿੇ ਜੋ ਸੰ ਕਲਪ੍ ਹਨ, ਇਹ ਭੀ ਕਾਲ਼ੇ ਲੇ ਖ ਦਲਖਣੇ ਹਨ,
ਇਹ ਭੀ ਕਾਲੇ ਲੇ ਖੁ ਨ ਦਲਖੁ।
ਆਪ੍ਨੜੇ ਦਗਰੀ ਾਨ ਮਦਹ ਦਸਰੁ ਨਂੋੀ ਾਂ ਕਦਰ ਿੇਖੁ॥੬॥ ਪ੍ਰਮ ਦਪ੍ਆਰੇ ਅਕਾਲ ਜੀ ਿੇ ਅਿੱ ਗੇ, ਦਸਰੁ ਨਂੋੀ ਾਂ (ਕਦਰ)
ਕਰਕੇ, (ਦਸਰੁ) ਹੰ ਕਾਰ ਨਂੋੀ ਾਂ (ਕਦਰ) ਕਰਕੇ, (ਆਪ੍ਨੜੇ) ਅਪ੍ਣੇ (ਦਗਰੀ ਾਨ) ਦਿਲ, ਸ਼ੁਭ ਦ ਚਾਰ ਰੂਪ੍ੀ ਬ੍ੁਿੱ ਕਲ,
(ਮਦਹ) ਦ ਿੱ ਚ, ਸ਼ੁਭ ੀਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਲੰਮੀ ਨਿਰ ਕਰਕੇ ਅਪ੍ਨੇ ਅੰ ਿਰ ਝਾਤ੍ੀ ਮਾਰ ਕੇ ਿੇਖੁ ਮੈਂ ਜੋ ਕਾਲੇ ਪ੍ਾਪ੍ ਕਰ ਦਰਹਾ
ਹਾਂ, ਇਸ ਿਾ ਮਹਾਂ ਮਹਾਂ ਕਸ਼ਟ ਮੈਨੰ ੂ ਭੋਗਣਾ ਪ੍ ੇਗਾ, ਿੂਦਜਆਂ ਿੇ ਔਗੁਣ ਿੇਖਣ ਿੀ ਥਾਂ, ਅੰ ਤ੍ਰਮੁਖ ਦਬ੍ਰਤ੍ੀ ਕਰਕੇ ਅਪ੍ਣੇ
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ਹੀ ਔਗੁਣ ਿੇਖੁ। ਅਥ ਾ (ਦਸਰੁ) ਹੰ ਕਾਰ ਨਂੋੀ ਾਂ (ਕਦਰ) ਕਰਕੇ, ਦਖਮਾ ਦਨਮਰਤ੍ਾ ਸਦਹਤ੍ ਹੋ ਕੇ, (ਆਪ੍ਨੜੇ) ਅਪ੍ਣੇ
(ਦਗਰੀ ਾਨ) ਦਿਲ (ਮਦਹ) ਦ ਿੱ ਚ, ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਅੰ ਿਰ ਿੇਖੁ॥੬॥
ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਧੰ ਨ ਹਨ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਹੁਣ ਸਰ ੰ ਸ ਕੁਰਬ੍ਾਨ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ!

ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਪ੍ੰ ਜੇ ਦਪ੍ਆਰੇ ਚਾਰ ਸਾਦਹਬ੍ਜ਼ਾਿੇ ਚਾਲ਼ੀ ਮੁਕਤ੍ੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਸੰ ਤ੍ ਭਗਤ੍

ਸ਼ਹੀਿ, ਨਾਮ ਜਪ੍, ੰ ਡ ਛਕ, ਿੇਗ ਚਲਾ, ਧਰਮਯੁਿੱ ਧ ’ਚ ਤ੍ੇਗ ਚਲਾ, ਧਰਮ ਦਹਤ੍ ਸੀਸ ਕਟ ਾ, ਚਰਖ਼ੜੀਆਂ ’ਤ੍ੇ ਚੜ ੑ
ਬ੍ੰ ਿ ਬ੍ੰ ਿ ਕਟ ਾ, ਖੋਪ੍ਰੀਆਂ ਲੁਹਾ, ਿੇਗਾਂ ’ਚ ਉਬ੍ਾਲ਼ੇ ਖਾ, ਪ੍ੁਿੱ ਠੀਆਂ ਖਿੱ ਲਾਂ ਲੁਹਾ, ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਭਿੱ ਠਾਂ ’ਚ ਝੁਕ ਾ,
ਆਪ੍ਣੇ ਬ੍ਿੱ ਦਚਆਂ ਿੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਾ, ਆਪ੍ਣੇ ਗਲ਼ਾਂ ਤ੍ੇ ਝੋਲ਼ੀਆਂ ’ਚ ਹਾਰ ਪ੍ੁਆ, ਆਪ੍ਣੇ ਬ੍ਿੱ ਦਚਆਂ ਤ੍ੇ ਆਪ੍ਣੇ ਦਸਰਾਂ
ਨੂੰ ਨੇਦਜ਼ਆਂ ’ਤ੍ੇ ਟੰ ਗ ਾ, ਡਾਂਗਾਂ ਿੀ ਮਾਰ ਖਾ, ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਜੰ ਡਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ੰ ਨੑ ਾ ਸੜ ਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਿ ਹੋ
ਰਹੇ ਹਨ। ਧੰ ਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਧੰ ਨ ਸ਼ਹੀਿ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖ ਦਪ੍ਆਰੇ।

163. ਕਈ ਸੋਚਿੇ ਦਕ ਤ੍ਰਕ ਿਾ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਦਮਟਿਾ:- ਗੁਰਮਦਤ੍ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤ੍ਰਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ।
ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ ਿੇ ਦਧਆਨ ’ਚ, ਕ ਨ ਥਾਨ ਧੀਦਰਓ ਹੈ ਨਾਮਾ; ਕ ਨ ਬ੍ਸਤ੍ੁ ਅਹੰ ਕਾਰਾ॥ ਕ ਨ ਦਚਹਨ ਸੁਦਨ
ਊਪ੍ਦਰ ਛੋਦਹਓ; ਮੁਖ ਤ੍ੇ ਸੁਦਨ ਕਦਰ ਗਾਰਾ॥ (੯੯੯) ਇਨੑਾਂ ਪ੍ੰ ਕਤ੍ੀਆਂ ਿਾ ਐਨਾ ਦਜ਼ਆਿਾ ਅਦਭਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ
ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਕ ਜਾਂ ਗਾਲ਼ ਿਾ ਦਿਲ ’ਤ੍ੇ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋ ੇ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ੈਰ ਕਰੇ, ਤ੍ਾਂ ਭੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਿਾ ਦਿਲ
ਦਨਰ ੈਰ ਰਦਹੰ ਿਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਿੇ ਅੰ ਿਰ ੈਰ, ਪ੍ਿੱ ਥਰ ਿੀ ਲਕੀਰ ਾਂਗ ਦਿਰੜ ਹੋ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ ਪ੍ਰਾਣ ਦਤ੍ਆਗ ਿੇਣ,
ਪ੍ਰ ੈਰ ਨਹੀਂ ਦਤ੍ਆਗਿੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰ ਨ ਕੇ, ਦਨਹਾਲ ਦਨਹਾਲ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਆਪ੍ੁ ਦਤ੍ਆਦਗ ਹੋਈਐ ਸਭ ਰੇਣਾ; ਜੀ ਦਤ੍ਆ ਇਉ ਮਰੀਐ॥ (੭੫੦)

164. ਅਮੋਲਕ ਜਨਜੀ ਨ ਦਸਿੱ ਦਖਆ:- ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਿੇ ਧਾਰਦਮਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਤ੍ਮਾਕੂ ਦਲਜਾਣ
ਿੀ ਸਖ਼ਤ੍ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਰੋਦਜ਼ਆਂ ਿੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤ੍ਮਾਕੂ ਨਹੀਂ ਪ੍ੀਂਿੇ। ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਕਤ੍ੇਬ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਗੁਰਮਦਤ੍ ’ਚ ਸਭ ਥਾਂ
ਤ੍ਮਾਕੂ ਨੂੰ ਦਨੰਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਕਸੇ ਭੀ ਪ੍ੀਰ ਪ੍ੈਗੰਬ੍ਰ ਅ ਤ੍ਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਦਤ੍ਆ। ਤ੍ਮਾਕੂ ਪ੍ੀਣ ਾਲੇ ਿੇ ਹਿੱ ਥੋਂ ਪ੍ਾਣੀ
ਆਦਿਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ੀਣਾ। ਰੋਟੀ ਬ੍ੇਟੀ ਿੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਦਸਿੱ ਦਖਆ ਮਾਪ੍ੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬ੍ਿੱ ਦਚਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ
’ਚ ਿੇਣ। ਇਸ ਭੈੜੀ ਦਭਰਸਟ ਜਗਤ੍ ਜੂਠ ਤ੍ੋਂ ਨਫ਼ਰਤ੍ ਪ੍ਾਉਣ। ਿਿੱ ਦਸਆ ਜਾ ੇ ਦਕ ਜੇ ਕੋਈ ਤ੍ੁਹਾਨੂੰ ਤ੍ਮਾਕੂ ਸੇ ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ
ਕਹੇ, ਤ੍ਾਂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨਿੇ

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਸ਼ਹੀਿੀ

ਜਪ੍ਣੀ ਜਪ੍ਾਉਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਿਾ ਜਾਪ੍ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਉਥੋਂ ਪ੍ਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸਿਾ ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰ ਗ ਸੰ ਗ ਜਾਣ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ’ਚ ਰਦਹਣਾ ਦਸਮਰਨ
ਕਰਨਾ। ਇਉਂ ਸਮਝਣਾ, ਦਜਧਰ ਿਾਸਨਿਾਸ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਮਨ ਸੰ ਕਲਪ੍ ਦ ਕਲਪ੍ ਕਰਕੇ ਜਾ ੇ, ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍
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ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਗੁਰੁ ਮੇਰੈ ਸੰ ਦਗ; ਸਿਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ॥ ਦਸਮਦਰ ਦਸਮਦਰ; ਦਤ੍ਸੁ ਸਿਾ ਸਮਾਲੇ
ੑ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥) ਸੋ
ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ ਦਪ੍ਆਰਾ. ਮੇਰੈ ਨਾਦਲ ਹੈ; ਦਜਥੈ ਦਕਥੈ ਮੈਨੋ ਲਏ ਛਡਾਈ॥ ਹਰ ਸੁਆਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ’ਚ ਰਦਹਣ ਿਾ ਅਦਭਆਸ ਕਰਨਾ,
ਦਜਸ ਨਾਲ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰ ਗ ਬ੍ਿੱ ਝ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਲਗਾਤ੍ਾਰ ਯਤ੍ਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਿਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਠਦਿਆਂ
ਬ੍ੈਠਦਿਆਂ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਆਦਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਸਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਾ ਪ੍ਰਭਾ ਮਨ ’ਤ੍ੇ ਪ੍ੈ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ‘ਲਿੱਗੇ ਰਹੋ,
ਹਰ ਿਮ ਲਿੱਗੇ ਰਹੋ, ਗੁਰੂ ਲਾਈ ਰਿੱ ਖੇ’ ਭਾਈ ਸਾਦਹਬ੍ ਭਾਈ ੀਰ ਦਸੰ ਘ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਸਿ ਹੀ ਦਨਕਦਟ ਜਾਨਉ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ;
ਸਗਲ ਰੇਣ ਹੋਇ ਰਹੀਐ॥ ਸਾਧੂਸੰਗਦਤ੍ ਹੋਇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਦਤ੍; ਤ੍ਾ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪ੍ੁਨਾ ਲਹੀਐ॥੩॥) ਹੈ ਹਜੂਦਰ; ਕਤ੍ ਿੂਦਰ ਬ੍ਤ੍ਾ ਹੁ॥
ਿੁੰ ਿਰ ਬ੍ਾਧਹੁ; ਸੁੰ ਿਰ ਪ੍ਾ ਹੁ॥੧॥ਰਹਾਉ॥) ਿੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ; ਿਇਆਲੰ ਸਰੂਪ੍ੇ॥ ਸਿਾ ਅੰ ਗ ਸੰ ਗੇ; ਅਭੰ ਗੰ ਦਬ੍ਭੂਤ੍ੇ॥੧੯੯॥)
ਆਰਾਧਉ ਤ੍ੁਝਦਹ; ਸੁਆਮੀ ਅਪ੍ਨੇ॥ ਊਠਤ੍ ਬ੍ੈਠਤ੍ ਸੋ ਤ੍ ਜਾਗਤ੍; ਸਾਦਸ ਸਾਦਸ ਸਾਦਸ ਹਦਰ ਜਪ੍ਨੇ॥੧॥ਰਹਾਉ॥) ਸਲੋ ਕੁ
ਮਃ ੫॥ ਉਿਮੁ ਕਰੇਦਿਆ ਜੀਉ ਤ੍ੂੰ ; ਕਮਾ ਦਿਆ ਸੁਖ ਭੁੰ ਚੁ॥ ਦਧਆਇਦਿਆ ਤ੍ੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਮਲੁ; ਨਾਨਕ. ਉਤ੍ਰੀ ਦਚੰ ਤ੍॥੧॥
ਇਉਂ ਪ੍ੂਰਨ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰ ਗ ਸੰ ਗ ਜਾਨਣ ਨਾਲ ਮਨ
ਬ੍ਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦ ਕਾਰ ਔਗੁਣਾਂ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਦਨਰਮਲ ਹੋ ਜਾਈਿਾ ਹੈ ਜੀ, ਦਰਿੇ ’ਚੋਂ ਮੂੰ ਹ ’ਚ ਅੰ ਦਮਰਤ੍, ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ਼ ’ਚ
ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ।
ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਤ੍ੋਂ ਜੀ ਨ ਿਾ ਮੁਿੱ ਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ

ਉੱਚੀ ਗਾਓ, ਇਹ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਿੀ ਅ ਾਜ਼ ਅਕਾਸ਼ ’ਚ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱ ਚਖੰ ਡ ’ਚ ਪ੍ਹੁੰ ਚਿੀ ਹੈ। ਦਰਿੇ ’ਚੋਂ ਮੂੰ ਹ ’ਚ ਅੰ ਦਮਰਤ੍
ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਕੇ ਅਮਰ ਕਰਿੀ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਪ੍ੀ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ੁ ਆਘਾਦਨਆ; ਗੁਦਰ. ਅਮਰ ਕਰਾਇਆ॥੨॥) ਅੰ ਦਮਰਤ੍ੁ ਪ੍ੀ ੈ; ਅਮਰੁ ਸੋ
ਹੋਇ॥ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜੀ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਿੇ ਹਨ ਨੈਕਟਰ ਅਤ੍ੇ ਗੁਡ ਕਰੈਕਟਰ।
ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਮਾਪ੍ੇ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਬ੍ਿੱ ਚੀ ਿੀ ਪ੍ਾਲਨਾ ਸਮਦਿਰਸਟੀ ਨਾਲ ਕਰਨ।
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਧੰ ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਤ੍ੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਲੋ ਕ ਤ੍ਪ੍ ਹੀ
ਤ੍ਪ੍ ਕਰਿੇ ਸਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੇ ੑਤ੍ਪ੍ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰ ਮਗਰੋਂ ਇਖ਼ਲਾਕ ਦਡਿੱ ਗ ਪ੍ੈਂਿਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਜੀਆਂ ਿੀ ਕਦਲਆਣ ਲਈ ਸਦਤ੍ਸੰ ਗਤ੍ ਬ੍ਣਾਈ ਦਨਰੰ ਕਾਰ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜੀ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੇ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਜਹ ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ;
ਤ੍ਹ ਸਤ੍ਸੰ ਗਦਤ੍ ਬ੍ਣਾਈ॥) ਾਹੁ ਾਹੁ ਬ੍ਾਣੀ ਦਨਰੰ ਕਾਰ ਹੈ; ਦਤ੍ਸੁ ਜੇ ਡੁ ਅ ਰੁ ਨ ਕੋਇ॥ ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ
ਨੇ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜੀ ਗਾ ਕੇ ਸਾਚ ਨਾਮ ਕੀ. ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਰਖਾ॥੩॥ ਕੀਤ੍ੀ, ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤ੍ੇ ਸਿਾ ਲਈ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਿੱ ਕੇ
ਹਰੇ ਕਰ ਦਿਤ੍ੇ। ਯਥਾ:- ਸੂਕੇ ਹਰੇ ਕੀਏ; ਦਖਨ ਮਾਹੇ॥ ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪ੍ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜੀ ਕਮਾਈ ਗਾਈ
ਗੁਰਦਸਿੱ ਖਾਂ ਤ੍ੋਂ ਗਾ ਾਈ। ਹੁਣ ਦਮਲ ਕੇ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਗੌਂਿੇ ਹਨ ਗੁਰਭਾਈ।
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ਸਿੱ ਚੀ ਸਦਤ੍ਸੰ ਗਤ੍ ਰੂਪ੍ੀ ਦਕਲੇ ਦੑ ਿੱ ਚ ਚੌ ੀ ਘੰ ਟੇ ਰਦਹਣ ਨਾਲ ਦ ਕਾਰਾਂ ਰੂਪ੍ੀ ੈਰੀਆਂ ਤ੍ੋਂ ਰਿੱ ਦਖਆ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ। ਜਿੋਂ ਦ ਕਾਰ
ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤ੍ਿੋਂ ਸਦਤ੍ਸੰ ਗਤ੍ ਦ ਿੱ ਚ ਦਮਲ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤ੍ਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ੈਰੀਆਂ ’ਤ੍ੇ ਤ੍ੀਰਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਿੀ
ਰਖਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਪ੍ੰ ਚ ਸਤ੍ਾ ਦਹ ਿੂਤ੍; ਕ ਨ ਦਬ੍ਦਧ ਮਾਰਣੇ॥ ਤ੍ੀਖਣ ਬ੍ਾਣ ਚਲਾਇ; ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭ ਧਾਈਐ॥ ਇਸ
ਲਈ ਦਸਿੱ ਖ ਦਸਿੱ ਖਣੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦਤ੍ਸੰ ਗਤ੍ ਜੀ ਿੇ ਦ ਿੱ ਚ ਹੀ ਰਦਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਗੁਰੂ ਪ੍ੰ ਥ ਜੀ ਿੇ ਆਦਗਆਕਾਰੀ
ਅਨੁਸਾਰੀ ਰਦਹਣਾ।
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਆਪ੍ਣੇ ਦਟਕਾਅ ਲਈ ਅਿੱ ਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬ੍ੈਠ ਕੇ ਦਸਰਮਨ ਕਰਿੇ, ਬ੍ਹੁਤ੍ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਿੇ। ਪ੍ਰ
ਹੁਣ ਮਨ ਿੇ ਦਟਕਾਅ ਲਈ, ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜੀ ਿੀਆਂ ਪ੍ੂਰੀਆਂ ਲਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ੜਹਣੀ, ਇਹ ਹੀ ਦਸਮਰਨ ਹੈ। ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਿੀਆਂ
ਂ ੜ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ
ਲਗਾਂ, ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤ੍ੇ ਕਰਨਾ। ਦਜ ੇਂ ਅਪ੍ੁਨੇ ਠਾਕੁਰ ਕੀ; ਹਉ ਚੇਰੀ॥ “ਅਪ੍ੁਨੇ” ਿੇ ਪ੍ਿੱ ਪ੍ੇ ਨੂੰ ਔਕ
ਗੁਰਮੁਦਖ ਬ੍ਾਲਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਿੇ ਪ੍ੰ ਜ ਪ੍ਾਠ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰੋ, ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਜੀਭ ਲਗਾਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਦਗਿੱ ਝ ਜਾ ੇ, ਪ੍ੜਹਦਿਆਂ ਕੋਈ ਲਗ
ਨਹੀਂ ਛਡਣੀ। ਬ੍ੰ ਿਾਂ ਅਪ੍ਣੇ ਤ੍ੇ ਿੂਦਜਆਂ ਿੇ ਦਟਕਾਅ ਲਈ ਸਬ੍ਿ ਿੀ ਦਸਿੱ ਧੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਸੰ ਤ੍ ਿਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ੍ ਜਪ੍ਣਾ
ਤ੍ੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪ੍ਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਸੰ ਤ੍ ਕਾ ਮਾਰਗੁ; ਧਰਮ ਕੀ ਪ੍ਉੜੀ ਕੋ ਡਭਾਗੀ ਪ੍ਾਏ॥) ਆਦਪ੍ ਜਪ੍ਹੁ;
ਅ ਰਾ ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਾ ਹੁ॥
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਇਿੱ ਕ ਡਾਇਰੀ ’ਤ੍ੇ ਗੁਰਸਬ੍ਿ ਅਰਥਾਂ ਸਦਹਤ੍ ਦਲਖੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਿਾ ਖੂਬ੍ ਅਦਭਆਸ ਕਰਕੇ, ਦਬ੍ਨਾ ਿੇਖੇ
ਟੈਸਟ ਿੇ ਕੇ ਸਾਦਖਆਤ੍ ਕੀਤ੍ੇ ਜਾਣ। ਜਿੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖ ਦਮਲੇ , ਫ਼ਤ੍ੇ ਬ੍ੁਲਾ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਡਾਇਰੀ ਫ਼ੜਾ ਕੇ, ਕਦਹਣਾ
ਸੁਣੋ ਜੀ ‘ਸੇ ਦਸਮਰਦਹ; ਦਜਨ ਆਦਪ੍ ਦਸਮਰਾਏ॥ ਨਾਨਕ. ਤ੍ਾ ਕੈ; ਲਾਗਉ ਪ੍ਾਏ॥੩॥’ ਅਰਥਾਂ ਲਗਾਂ ਸਮੇਤ੍ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਉਚਾਰਨ
ਸੁਣਾ ਿੇ ੇ। ਇਹ ਸਬ੍ਿ ਿੀ ਦਸਿੱ ਧੀ ਿਾ ਢੰ ਗ ਹਰੇਕ ਗੁਰਿੁਆਰੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ੇ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਰੀ ਦਨਸ਼ਾਨ ਸਾਦਹਬ੍
ਹਿੱ ਥ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਗਾਉਂਦਿਆਂ, ਦਸਰ ਝੁਕਾਉਂਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ, ਡੰ ਡਾਉਤ੍ਾਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਨ।
ਦਜਹੜੇ ਗੁਰ ਸਬ੍ਿ ਜੀ ਇਕਿੱ ਠੇ ਗਾਏ ਹੋਣ, ਉਨਹਾਂ ਿਾ ਦਫਰ ਜ਼ਬ੍ਾਨੀ ਤ੍ੇ ਦਲਖਤ੍ੀ ਟੈਸਟ ਭੀ ਿੇਣ। ਦਜਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਿੁਆ ਰੇ
ਆ ੇ, ਉਹ ਗੁਰ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਦਿਰੜ ੑਕਰਕੇ ਜਾ ੇ, ਸ਼ਾਂਤ੍ੀ ਪ੍ਾ ੇ, ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿਾ ਨਾਮ ਜਪ੍ੇ ਜਪ੍ਾ ੇ। ਸੰ ਸਾਰ
ਦ ਕਾਰਾਂ ਿੀ ਅਿੱ ਗ ਿਾ ਸਮੁੰ ਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਚੋ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪ੍ੋ ਜਪ੍ਾਓ, ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਗਾਓ। ਦਜ ੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ
ਮੁਖ ਾਕ ਹੈ ਖਸਮੁ ਦ ਸਾਦਰ; ਕੀਏ ਰਸ ਭੋਗ॥ ਤ੍ਾਂ ਤ੍ਦਨ; ਉਦਠ ਖਲੋ ਏ ਰੋਗ॥ ਤ੍ਾਂ ਸੰ ਗਤ੍ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਦਿਰੜ ੑ
ਕਰ ਾਇਆ ਜਾ ੇ, ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਧੀ ਦਬ੍ਆਧੀ ਉਪ੍ਾਧੀ ਰੋਗਾਂ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਚਣ, ਜੀ ਨ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ੍ੀ ਦ ਿੱ ਚ ਬ੍ਤ੍ੀਤ੍ ਹੋ ੇ।
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਜਿੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦ ਖੇ ਸ਼ਾਿੀ ਹੋ ੇ ਤ੍ਾਂ ਸਦਤ੍ਕਾਰਯੋਗ ਗਰੰ ਥੀ ਜੀ, ਦਗਆਨੀ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਜੋੜੀ ਅਤ੍ੇ ਸੰ ਗਤ੍ਾਂ
ਨੂੰ ਲਾ ਾਂ ਿੇ ਸਹੀ ਸਿੱ ਚੇ ਦਨਰਮਲ ਅਰਥ ਅਤ੍ੇ ਭਾ

ਸਮਝਾਉਣ, ਦਕ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀਆਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ

ਕੀਤ੍ੀਆਂ, ਲਾ ਾਂ ਿੀ ਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਬ੍ਾਣੀ ਪ੍ੜੀ ੑ ਗਈ, ਇਹ ਕੇ ਲ ਸਰੀਰਕ ਸਨਬ੍ੰ ਧ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬ੍ਲਦਕ ਸਭਨਾ ਿੇ ਪ੍ਤ੍ੀ
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ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਜੋਦਤ੍ ਹੋਣ ਲਈ ਹਨ। ਆਪ੍ ਜੀ ਨੇ ਅਿੱ ਜ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ, ਦਕ ਾਦਹਗੁਰੂ
ਜੀ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ੀ ਿੇ ਰਾਹ ’ਤ੍ੇ ਚਲਾਂਗੇ, ਇਕਿੱ ਠੇ ਦਮਲ ਕੇ ਬ੍ੰ ਿਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਪ੍ੰ ਥ ਜੀ ਿੀ ਦਨਸ਼ਕਾਮ ਸੇ ਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਇਿੱ ਕ ਗੁਰਮੁਦਖ ਮਾਂ ਨੇ ਿੇਦਖਆ ਦਕ ਮੇਰਾ ਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ ਪ੍ਰਾਇਆ ਰੂਪ੍ ਿੇਖਣ ਲਿੱਗ ਦਗਆ। ਤ੍ਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਿੀ
ਬ੍ਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਦਕਹਾ “ਜੇ ਤ੍ੂੰ ਪ੍ਰਾਇਆ ਰੂਪ੍ ਨ ਿੇਖਿਾ ਹੁੰ ਿਾ, ਤ੍ਾਂ ਤ੍ੂੰ ਦਿਨੇ ਤ੍ਾਰੇ ਿੇਖ ਲੈਂ ਿਾ।” ਭਾ ਪ੍ਰਾਇਆ ਰੂਪ੍ ਦ ਕਾਰ
ਦਿਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਿੇਖਣ ਨਾਲ ਦਨਗਾ ੑ ਘਿੱ ਟ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। ਜੀ ਅੰ ਨੑਾ ਹੋ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਜਹੜੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਪ੍ਰਾਇਆ ਰੂਪ੍
ਨਹੀਂ ਿੇਖਿੇ ਉਨਹਾਂ ਿੀ ਦਨਗਹਾ ਸਿਾ ਤ੍ਕੜੀ ਰਦਹੰ ਿੀ ਹੈ। ਦਜ ੇਂ ਸੰ ਤ੍ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਤ੍ਾਰਾ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਦਸਰਾਲੀ ਾਦਲਆਂ ਿੀ ਦਨਗਾ ੑ
ਅਦਤ੍ਅੰ ਤ੍ ਹੀ ਡੂੰ ਘੀ ਗਦਹਰ ਗੰ ਭੀਰ ਸੀ। ਮਾਪ੍ੇ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਬ੍ਿੱ ਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕੋ ਦਨਗਾ ੑ ਨਾਲ ਿੇਖ ਕੇ ਦਸਿੱ ਦਖਆ ਿੇਣ ਤ੍ੇ ਪ੍ਾਲਣਾ
ਕਰਨ। ਪ੍ਰ ਘਰ ਨਾ ਜਾ ੇ, ਸੋ ਹੈ ਅਰੋਗ ਜੀ, ਪ੍ਰ ਘਰ ਜਾਣ ਤ੍ੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੈ ਰੋਕ ਜੀ, ਪ੍ਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪ੍ੜਨੑ ੇ
ਹੈ ਸਬ੍ਿ ਸਲੋ ਕ ਜੀ, ਪ੍ਰ ਘਰ ਨਾ ਜਾ ੇ ਹਦਰ ਕਾ ਲੋ ਕ ਜੀ। ਦਜਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪ੍ੇ ਉਹ ਹੈ ਫੋਕ ਜੀ, ਜਪ੍ੇ ਨਾਮ ਸੋ ਹਦਰ
ਕਾ ਲੋ ਕ ਜੀ। ਸੰ ਤ੍ ਅਤ੍ਰ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਅਪ੍ਨੇ ਮਾਤ੍ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਕਹਾ “ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੇ ਦ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।” ਤ੍ਾਂ
ਮਾਤ੍ਾ ਜੀ ਨੇ ਦਕਹਾ “ਜੇ ਦ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦਫਰ ਮੇਰੇ ਝਾਟੇ ਿੱ ਲ ਿੇਖੀਂ, ਝਾਟੇ ’ਚ ਸੁਆਹ ਨਾ ਪ੍ਾ ੀਂ। ਭਾ

ਅਪ੍ਣੇ

ਇਖ਼ਲਾਕ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁਿੱ ਚਾ ਰਿੱ ਖਣਾ, ਕਿੇ ਭੁਿੱ ਲ ਕੇ ਭੀ ਪ੍ਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਿੱ ਲ ਨਹੀਂ ਿੇਖਣਾ, ਮੈਨੰ ੂ ਉਲਾਂਭਾ ਨਾ ਦਮਲੇ ਦਕ “ਤ੍ੇਰਾ
ਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ ਕੁਸੰਗੀ ਦ ਕਾਰੀ ਹੋ ਦਗਆ।”
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰੈਣ ਜੀ। ਮੁੰ ਡਾ ਜੁਆਨ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਨੂੰ ਿੇਖ ਕੇ ਕਹੇ
“ਆਹ ਗਈ ਭੈਣ ਜੀ,” ਦਜ਼ੰ ਿਗੀ ਹੋ ਜਾ ੇਗੀ ਸੁਖੈਣ ਜੀ। ਦ ਕਾਰ ਾਸਤ੍ੇ ਜੀਅ ਜੰ ਤ੍ ਰਹੇ ਲੜ ਜੀ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਜੀ ਿਾ ਲੜ
ਲ ੋ ਫ਼ੜ ਜੀ, ਮਨ ਜਾ ੇਗਾ ਗੁਰਸਬ੍ਿਾਂ ’ਚ ਖੜ ੑ ਜੀ, ਸਿੱ ਚੇ ਨਾਮ ਿਾ ਰੰ ਗ ਜਾ ੇਗਾ ਚੜ ੑ ਜੀ। ਕਉੜਾ ਬ੍ੋਲ ਕੇ ਦਕਸੇ ਨੂੰ
ਮਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱ ਟ ਜੀ, ਿੂਜੇ ਿੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਜੀ, ਦਕਸੇ ਨੂੰ ਲਿੱਤ੍ ਮਾਰ ਕੇ ਬ੍ਨਣਾ ਨਹੀਂ ਜਰਾਫ (giraffe) ਜੀ,
ਰਦਹਤ੍ ਰਿੱ ਖਣੀ ਪ੍ੰ ਜ ਕਾਫ਼ ਜੀ। ਕਉੜਾ ਬ੍ੋਲ ਕੇ ਬ੍ਨਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱ ਪ੍ ਜੀ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਮਾਰਿਾ ਨਹੀਂ ਗਿੱ ਪ੍ ਜੀ, ਦਮਿੱ ਟੀ ਖਾਣ ਨਾਲ
ਦਢਿੱ ਡ ’ਚ ਪ੍ੈਂਿੇ ਹਨ ਮਲਿੱਪ੍ ਜੀ। ਦਨਿੱਕੇ ਬ੍ਚੇ ਿੇ ਸਰੀਰ ’ਚ ਜੇ ਆਈਰਨ ਿੀ ਘਾਟ ਹੋ ੇ, ਤ੍ਾਂ ਕਈ ਾਰ ਉਹ ਦਮਿੱ ਟੀ ਖਾਣ
ਲਿੱਗ ਪ੍ੈਂਿਾ ਹੈ। ਬ੍ਚੇ ਨੂੰ ਦਨਗਾ ੑ ’ਚ ਰਿੱ ਖੋ, ਦਮਿੱ ਟੀ ਖਾਣ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਚਾਉ। ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿਾ ਨਾਮ ਜਪ੍ ਜਪ੍ਾ ਕੇ,
ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਨੂੰ ਲ ੋ ਨਿੱਪ੍ ਜੀ। ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿਾ ਨਾਮ ਜਪ੍ ਜਪ੍ਾ ਕੇ, ਕੁਸੰਗਤ੍ ਜਾਉ ਟਿੱ ਪ੍ ਜੀ। ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ
ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਿੇ ੋ ਬ੍ਾਂਹ ਜੀ, ਸੁਖ ਹੋ ੇਗਾ ਇਿੱ ਥੇ ਤ੍ੇ ਅਗਾਂਹ ਜੀ। ਜੈਕਾਰਾ ਗਿੱ ਜਾਉ ਹੋ ੋ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਜੀ:- ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ
ਿੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗਿੱ ਜਾ ੇ, ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ਤ੍ੀ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ,ੇ ਦਨਹਾਲ ਹੋ ਜਾ ੇ! ਸਦਤ੍ ਸਰੀ

ਅਕਾਲ, ਗੁਰਬ੍ਰ ਅਕਾਲ, ਨਿਰੋ ਨਿਰ ਦਨਹਾਲ ਜੀ।
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ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਖ਼ਫੀਖਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ, ਅਪ੍ਣੀ ਪ੍ੁਸਤ੍ਕ ’ਚ ਦਸੰ ਘਾਂ
ਿੀ ਦਨੰਿਾ ਇਉਂ ਕੀਤ੍ੀ ਹੈ:- “ਇਹ ਕੁਿੱ ਤ੍ੇ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਫੇਰ ਭੀ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਇਹ ਦਲਖਣੋ ਸੰ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਿੀ, ਦਕ ਇਨੑਾਂ
’ਚ ਿੋ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਿੱ ਡੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਪ੍ਦਹਲਾ ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬ੍ੋਲਿੇ। ਿੂਜਾ, ਜੇ ਜੰ ਗ ’ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬ੍ਹੂ ਬ੍ੇਟੀਆਂ ਦਸੰ ਘਾਂ ਿੇ ਹਿੱ ਥ
ਆ ਜਾਣ, ਤ੍ਾਂ ਭਾ ੇਂ ਉਹ ਕਦਹਣ ਦਕ “ਦਸੰ ਘੋ! ਸਾਨੂੰ ਅਪ੍ਣੇ ਿਲਾਂ ’ਚ ਰਿੱ ਖ ਲਉ।” ਪ੍ਰ ਦਸੰ ਘ ਉਨੑਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ
ਸਮਝ ਕੇ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਿੱ ਧ ਸਦਤ੍ਕਾਰ ਨਾਲ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੀਂ ਪ੍ਹੁੰ ਚਾ ਦਿੰ ਿੇ ਹਨ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ
ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਸ਼ੇਰ ਿਲੇ ਰ ਬ੍ਹਾਿਰ ਦਜ਼ੰ ਿ ਜਾਨ ਹਨ।” ਯਥਾ:- ਖ਼ਾਲਸਾ ਮੇਰੋ; ਦਪ੍ੰ ਡ ਪ੍ਰਾਨ॥ ਖ਼ਾਲਸਾ ਮੇਰੀ; ਜਾਨ
ਕੀ ਜਾਨ॥
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਜੁਆਨ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਬ੍ਿੱ ਚੀ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕੈਂਪ੍ ’ਚ ਨਾ ਜਾਣ, ਿੱ ਖੋ ਿੱ ਖਰੇ ਕੈਂਪ੍ ਹੋਣ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਿੂਜੇ ਨਾਲ
ਦ ਕਾਰੀ ਗਿੱ ਲਾਂ ਕਰਿੇ, ਹਿੱ ਸਿੇ ਹਨ ਜੀ।
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ’ਚ ਪ੍ਰਾਇਆ ਰੂਪ੍ ਿੇਖਣ ਿੇ ਦਤ੍ਆਗ ਿਾ ਉਪ੍ਿੇਸ ਕੰ ਧ ’ਤ੍ੇ ਦਲਦਖਆ ਹੋ ੇ।
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਮਾਪ੍ੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਡੰ ਡ ਬ੍ੈਠਕਾਂ ਕਿੱ ਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਡੌਲ਼ੇ ਪ੍ਿੱ ਟ ਮੋਟੇ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ, ਗੁਰ ਸਬ੍ਿ
ਗਾਉਣ, ਹੰ ਗਤ੍ਾ ਭਿੱ ਜਾਉਣ, ਦਮਿੱ ਠਾ ਬ੍ੋਲਣ ਬ੍ੁਲਾਉਣ, ਦਜ਼ਆਿਾ ਨਾ ਸੌਣ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ, ਜੈਕਾਰੇ ਗਿੱ ਜਾਉਣ,
ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਦਧਆਉਣ, ਦਰਿੇ ’ਚੋਂ ਮੂੰ ਹ ’ਚ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਪ੍ੀਣ ਦਪ੍ਆਉਣ। ਸੁਿੱ ਤ੍ੇ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਗਾ ਕੇ
ਜਗਾਉਣ। ਗੁਰਸਬ੍ਿ ’ਚ ਜਾਗਣ, ਦ ਕਾਰ ਦਤ੍ਆਗਣ ਜੀ ਦਪ੍ਆਰੇ। ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿੇ ਚੋਜ ਦਨਆਰੇ, ਸਿੱ ਚੇ
ਸਦਚਆਰੇ, ਖਰੇ ਦਪ੍ਆਰੇ, ਡੁਿੱ ਬ੍ਿੇ ਪ੍ਿੱ ਥਰ ਤ੍ਾਰੇ, ਜਾਈਏ ਬ੍ਦਲਹਾਰੇ।
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਜੇ ਧਨ ਦਗਆ ਤ੍ਾਂ ਸਮਝੋ ਕੁਿੱ ਝ ਨਹੀਂ ਦਗਆ, ਜੇ ਦਸਹਤ੍ ਗਈ ਤ੍ਾਂ ਸਮਝੋ ਕੁਿੱ ਝ ਦਗਆ। ਜੇ ਚਾਲ ਚਿੱ ਲਣ
ਦਗਆ ਤ੍ਾਂ ਸਮਝੋ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਦਗਆ- ਸੰ ਤ੍ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਗੁਰਬ੍ਚਨ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਭੰ ਡਰਾ ਾਲੇ ।
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਦਬ੍ਗਾਨਾ ਧਨ ਦਬ੍ਗਾਨੀ ਚਮੜੀ ਭਾ ਪ੍ਰਾਈ ਿੌਲਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਪ੍ਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪ੍ਰ ਪ੍ੁਰਖ ਇਹ ਿੋਨੋਂ ਗਿੱ ਲਾਂ
ਛਿੱ ਡ ਿੇ ੇ। ਬ੍ੰ ਿੂਕ ਿਾ ਫਾਇਰ ਖਾਲੀ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਉਸ ਬ੍ੰ ਿੇ ਿੀ ਕਹੀ ਗਿੱ ਲ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ੇਗੀ-ਸੰ ਤ੍ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਨੰਿ
ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਪ੍ਤ੍ੀ ਸਤ੍ੀ ਸਿਾ ਜਤ੍ ਸਤ੍ ’ਚ ਰਦਹਣ, ਭਾ ੇ ਿੋ ਾਂ ’ਚੋਂ ਜੇ ਇਿੱ ਕ ਿਾ ਇਖ਼ਲਾਕ ਦਗਰ ਜਾ ੇ ਤ੍ਾਂ ਿੂਜਾ
ਧੰ ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਧੰ ਨ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਸਿੱ ਚੀ ਸ਼ਰਨ ’ਚ ਰਹੇ, ਦਸਿੱ ਖੀ ਨਾ ਦਤ੍ਆਗੇ, ਇਖ਼ਲਾਕ
ਉੱਚਾ ਰਿੱ ਖੇ। ਗੁਰਦਸਖਾਂ ਕੀ ਹਦਰ ਧੂਦੜ ਿੇਦਹ; ਹਮ ਪ੍ਾਪ੍ੀ ਭੀ ਗਦਤ੍ ਪ੍ਾਂਦਹ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖਾਂ ਿੀ ਸੇ ਾ ਕਰੇ, ਇਕਿੱ ਲਾ ਨਾ
ਰਹੇ, ਸਿਾ ਦਸੰ ਘਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਦਜ ੇਂ ਸੰ ਤ੍ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਦਬ੍ਸਨ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦਸੰ ਘਾਂ ’ਚ ਰਦਹੰ ਿੇ। ਮਾਤ੍ਾ ਭੈਸਾ; ਅੰ ਮੁਹਾ ਜਾਇ॥
ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੋਂ ਹੰ ਕਾਰ ਕਰਿਾ ਤ੍ਿੋਂ ਇਕਿੱ ਲਾ ਤ੍ੁਰ ਜਾਂਿਾ ਤ੍ਾਂ ਦ ਕਾਰਾਂ ’ਚ ਫਸ ਜਾਂਿਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਦਡਿੱ ਗ ਜਾਂਿਾ।
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ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਬ੍ੰ ਿਾ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਇਿੱ ਕ ਿੂਜੇ ਨੂੰ “I love you” ਨਾ ਕਦਹਣ, ਮੋਹ ਦ ਕਾਰ ਦਤ੍ਆਗ ਕੇ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨਾਲ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਦਪ੍ਆਰ ਕਰਨ, ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਾਉਣ, ਦਨਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਯਥਾ:- ਅਬ੍ ਮਨ; ਏਕਸ ਦਸਉ
ਮੋਹੁ ਕੀਨਾ॥ ਮਰੈ ਨ ਜਾ ੈ. ਸਿ ਹੀ ਸੰ ਗੇ; ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਸਬ੍ਿੀ ਚੀਨਾ॥੧॥ਰਹਾਉ॥) ਮਮਤ੍ਾ ਜਾਲ ਤ੍ੇ. ਰਹੈ ਉਿਾਸਾ॥ ਪ੍ਰਣ ਦਤ੍
ਨਾਨਕ; ਹਮ ਤ੍ਾ ਕੇ ਿਾਸਾ॥੨੦॥੧॥
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਹਰੇਕ ਗੁਰੂਘਰ ਿੀ ਚਾਰ ਿੁਆਰੀ ਹੋ ੇ, ਪ੍ਦਹਰੇਿਾਰ ਦਸੰ ਘ ਚੌ ੀ ਘੰ ਟੇ ਪ੍ਦਹਰਾ ਿੇਣ ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ
ਗਲਤ੍ ਬ੍ੰ ਿਾ ਜਾਂ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਗੁਰੂਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ੍ ਕੰ ਮ, ਬ੍ੇਅਿਬ੍ੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਗਰੰ ਥੀ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ
ਰਾਗੀ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਢਾਢੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਦਸੰ ਘਾਂ ਿੀ ਰਿੱ ਦਖਆ ਲਈ ਗੁਰਮੁਦਖ ਪ੍ੰ ਜ ਦਸੰ ਘ ਹੋਣ ਜੀ। ਗੁਰੂਘਰ ਜੀ
ਿੇ ਹਰ ਕਮਰੇ ’ਚ ਕੈਮਰੇ ਭੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਜੀ।
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਮਾਪ੍ੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਿੇ ਬ੍ਿੱ ਦਚਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਤ੍ੇਿਾਰਾਂ ਿੇ ਕੋਲ਼ ਇਕਿੱ ਲੇ ਨਾ ਭੇਜਣ, ਇਖ਼ਲਾਕ ਦਡਿੱ ਗਿਾ ਹੈ। ਇਸੇ
ਲਈ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਘਰੇ ਹੀ ਰਦਹਣ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਸਿੱ ਖਣ, ਪ੍ਰ ਾਰ ਦਮਲ ਕੇ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਗਾ ੇ, ਘਰ ਸਿੱ ਚਖੰ ਡ ਬ੍ਣੇ।
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਦਗਰੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਨਾਲ ਦਬ੍ਮਾਰੀਆਂ ਿੱ ਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰਜਾ ਿੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਮਾਪ੍ੇ ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱ ਜਰੀ ਧੀਆ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰ ਿੇ ਹਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਿਵੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਬ੍ੇਹਾ ਭੋਜਨ ਦਿੰ ਿੇ
ਹਨ। ਮਾ ਾਂ ਬ੍ਿੱ ਚੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦਚਰ ਹੀ ਿੁਿੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਉਂਿੀਆਂ ਪ੍ਰ ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਦਜ਼ਆਿਾ ਦਚਰ ਿੁਿੱ ਧ
ਚੁੰ ਘਾਉਂਿੀਆਂ। ਇਿੱ ਕ ਸਿੱ ਤ੍ ਦਰਹਆਂ ਿਾ ਬ੍ਿੱ ਚਾ ਸਕੂਲੋਂ ਿੁਪ੍ਦਹਰੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਿਾ ਿੁਿੱ ਧ ਚੁੰ ਘਿਾ ਸੀ, ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਿੱ ਚਾ
ਮੋਟਾ ਹੋ ਦਗਆ, ਪ੍ਰ ਉਸ ਿੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਿੁਿੱ ਧ ਨਹੀਂ ਚੁੰ ਘਾਇਆ ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਲਿੱਸੀ ਰਹੀ। ਬ੍ਿੱ ਚੀਆਂ ਦਬ੍ਚਾਰੀਆਂ
ਦਬ੍ਮਾਰ ਹੁੰ ਿੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਦ ਆਹ ਕਰਾਉਣ ਿੇ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਰਦਹੰ ਿੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਆਰੀਆਂ ਬ੍ੀਬ੍ੀਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆ
ਸਿੱ ਜਰਾ ਭੋਜਨ ਿੇ ੋ,

ਰਦਜਸ਼ ਕਰ ਾਉ, ਖੇਡ ਦਖਡ ਾਉ। ਦ ਆਹ ਤ੍ੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਬ੍ਿੱ ਚੀ ਿਾ ਸਰੀਰ ਨ ਾ ਦਨਰੋਆ ਹੋ ੇ ਜੀ।

ਦਪ੍ਆਰੀ ਬ੍ਿੱ ਚੀ ਨੂੰ ਦ ਆਹ ਸਮੇਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਿੀ ਿੇਣ ਿੀ ਬ੍ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਗਿ ਮਾਇਆ ਿੇ ੋ, ਬ੍ੈਂਕ ’ਚ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲੋ ਜੀ।
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਛੋਟੇ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਅਪ੍ਣਾ ਜੂਠਾ ਪ੍ਿਾਰਥ ਨਾ ਿੇ ੋ ਅਤ੍ੇ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਿਾ ਜੂਠਾ ਨਾ ਖਾਉ ਜੀ।
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਬ੍ਿੱ ਚਾ ਬ੍ਿੱ ਚੀ ਅਪ੍ਣੇ ਮਨ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ੀਚਾਰ ਰਿੱ ਖਣ, ਦਕ ‘ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੇ ਚੰ ਗਾ ਗੁਰਮੁਦਖ ਬ੍ਾਪ੍ ਬ੍ਨਣਾ
ਹੈ’, ਜਾਂ ‘ਿਾਸਨਿਾਸੀ ਨੇ ਚੰ ਗੀ ਗੁਰਮੁਦਖ ਮਾਂ ਬ੍ਨਣਾ ਹੈ ਜੀ।’ ਆਪ੍ ਭੀ ਅਤ੍ੇ ਪ੍ੰ ਜ ਦਸੰ ਘਾਂ ਿੁਆਰਾ ਅਰਿਾਸ ਕਰਨ। ਇਲ
ਲਈ ਿੋ ੇਂ ਅਪ੍ਣੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਿੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ।
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਦਜਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਮੁਦਖ, ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰ ਨੇ ਕੰ ਤ੍ ਭਗ ੰ ਤ੍, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੰ ਤ੍
ਮਹੰ ਤ੍।
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਬ੍ਿੱ ਚੀਆਂ ਿੇ ਿੋ ਗੁਿੱ ਤ੍ਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੂੜਾ ਕਰਕੇ ਿਸਤ੍ਾਰ ਸਜਾਉ ਜੀ।
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ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਜਿੋਂ ਜਾਗ ਆ ਜਾ ੇ, ਸਰੀ ਮੂਲ ਮੰ ਤ੍ਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਇਕਿੱ ਲੀ ਇਕਿੱ ਲੀ ਲਗ ਅਤ੍ੇ ਅਰਥ ਬ੍ੋਲਣੇ ਜੀ।
ਇਕਿੱ ਲੀ ਇਕਿੱ ਲੀ ਲਗ ਬ੍ੋਲਣ ਨਾਲ ਮਨ ਸੌ ਗੁਣਾਂ ਦਜਆਿਾ ਦਟਕਿਾ ਹੈ। ਪ੍ੈਣ ਸਮੇਂ ਗੁਰਸਬ੍ਿ ਗਾਉ ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਸੁਹੇਲੀ
ਨੀਂਿ ਆ ੇ, ਸੁਿੱ ਦਤ੍ਆਂ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਤ੍ਿੱਖ ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਸਰੂਪ੍, ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ
ਿੇ ਿਰਸਨ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਰੋ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੈਸ਼, ਦਜ਼ੰ ਿਗੀ ਿੀ ਐਸ਼।
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਇਸਤ੍ਰੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਅਤ੍ੇ ਪ੍ੁਰਖ ਪ੍ੁਰਖ ਨਾਲ ਦ ਆਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੀ
ਗੁਰਮੁਦਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਿੇ ਦ ਰੋਧ ਦ ਿੱ ਚ ਸਰੀ ਅਕਾਲ ਤ੍ਖ਼ਤ੍ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਤ੍ੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭੀ ਆਇਆ ਹੈ
ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ, ਜੇ ਬ੍ੰ ਿਾ ਬ੍ੰ ਿੇ ਨਾਲ ਦ ਆਹ ਕਰਾ ੇਗਾ, ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਨਾਲ ਦ ਆਹ ਕਰਾ ੇਗੀ, ਤ੍ਾਂ ਦਬ੍ਮਾਰੀਆਂ
ਿੱ ਧਣਗੀਆਂ, ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਪ੍ੈਿਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਖ਼ਲਾਕ ਦਡਿੱ ਗਣਗੇ, ਲੜਾਈ ਕਲੇ ਸ਼ ਿੱ ਧਣਗੇ। ਇਹ ਿੁਰਮਦਤ੍ ਹੈ, ਸੰ ਸਾਰ ਉੱਜੜ
ਜਾ ੇਗਾ ਜੀ। ਿੇਸ਼ ਿੀ ਰਿੱ ਦਖਆ ਲਈ ਫੌਜ ਪ੍ੋਲੀਸ ਿੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜੀ। ਬ੍ਿੱ ਦਚਆਂ ਤ੍ੋਂ ਦਬ੍ਨਾ, ਘਰ ਖਾਲੀ, ਿੁਨੀਆ ਸੁੰ ਨ ਹੋ
ਜਾ ੇਗੀ।
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿਾ house, ਇਸ ’ਚ ਦਜਹੜਾ ਗਾਲ਼ਾਂ ਕਿੱ ਢੇ, ਪ੍ਰ ਦਨੰਿਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਹੈ
mouse।
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਤ੍ਰਕ ਨਾ ਮਾਰ:- ਇਿੱ ਕ ਬ੍ੰ ਿੇ ਨੇ ਦਕਸੇ ਿੇ ਮਰਨ ’ਤ੍ੇ ਤ੍ਰਕ ਕੀਤ੍ੀ ਜੋ ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਬ੍ਾਅਿ ’ਚ
ਉਸ ’ਤ੍ੇ ਭੀ ਉਸੇ ਤ੍ਰਾਂ ੑ ਔਖੀ ਘੜੀ ਬ੍ੀਤ੍ੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਕਸੇ ਨੂੰ ਤ੍ਰਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਜੀ।
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਗੁਰਮੁਦਖ ਪ੍ੰ ਜ ਦਪ੍ਆਰੇ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ’ਚ ਗੁਰਮੁਦਖ ਇਖ਼ਲਾਕ
ਪ੍ੋਥੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਬ੍ੋਲਣ ਅਤ੍ੇ ਦਪ੍ਆਰੀ ਸਾਧਸੰ ਗਤ੍ ਜੀ ਦਪ੍ਿੱ ਛੇ ਦਪ੍ਿੱ ਛੇ ਬ੍ੋਲੇ। ਦਜਸ ਿੁਆਰਾ ਸਾਦਰਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਦਖ
ਇਖ਼ਲਾਕ, ਜਤ੍ ਸਤ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਹੋ ੇ। ਪ੍ੂਰਨ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਾਉਣ। ਪ੍ੰ ਜ ਦਪ੍ਆਰੇ ਸਮੂੰ ਹ
ਸਾਧਸੰ ਗਤ੍ ਿੀ ਗੁਰਮੁਦਖ ਇਖ਼ਲਾਕ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ੀ ਿੀ ਅਰਿਾਸ ਕਰਨ। ਉਪ੍ਰੰ ਤ੍, ਸਾਰੇ ਾਰੋ ਾਰੀ ਇਿੱ ਕ ਸੌ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਰਰਕਮਾਂ
ਅਤ੍ੇ ਡੰ ਡਉਤ੍ਾਂ ਕਰਨ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਾਅਿ ਸੰ ਖੇਪ੍ ਅਰਿਾਸ ਕਰਨ:- ਹੇ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ
ਜੀ! ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਦਖ ਨਾਮ, ਗੁਰਮੁਦਖ ਇਖ਼ਲਾਕ ਜਤ੍ ਸਤ੍, ਸਿੱ ਚ ਸਿੱ ਚ ਸਿੱ ਚ ਿਾ ਿਾਨ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੋ ਜੀ। ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ
ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ।
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਬ੍ਿੱ ਚੀ ਿੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਗੁਰਮੁਦਖ ਜੀ ਨ ਦਜਉਂਣ ਿੀ ਸ਼ੁਭ ਇਿੱ ਛਾ ਹੋ ੇ। ਪ੍ੰ ਜ ਦਪ੍ਆਦਰਆਂ ਤ੍ੋਂ ਖੰ ਡੇ ਬ੍ਾਟੇ
ਿਾ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਛਕਣ, ਪ੍ੰ ਜ ਦਪ੍ਆਦਰਆਂ ਤ੍ੋਂ ਅਰਿਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਕ ਿਾਸਨਿਾਸ ਚੰ ਗਾ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਬ੍ਣੇ, ਿਾਸਨਿਾਸੀ
ਚੰ ਗੀ ਗੁਰਮੁਦਖ ਮਾਂ ਬ੍ਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ ਉੱਚਾ ਸੁਿੱ ਚਾ ਦਨਰਮਲ ਗੁਰਮੁਦਖ ਇਖ਼ਲਾਕ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਣ। ਇਕਿੱ ਠੇ ਬ੍ੈਠ ਕੇ
ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿੀ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਪ੍ੜਹੀਏ, ਕਮਾਈ, ਕੁਰਬ੍ਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਿ ਕਰੀਏ,
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ਾਦਹਗੁਰੂ

ਦਸਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਣਗੇ ਉੱਚਾ ਇਖ਼ਲਾਕ, ਦਰਿੇ ’ਚੋਂ ਮੂੰ ਹ ’ਚ ਅੰ ਦਮਰਤ੍, ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ਼
’ਚ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਭੇਜਣਗੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ!
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਿੂਦਜਆਂ ਿੇ ਔਗੁਣ ਨਾ ਿੇਖੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਅੰ ਤ੍ਰਜਾਮੀ ਸਮਰਿੱ ਥ
ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਿਾ ਨਾਮ ਜਪ੍ੋ ਜਪ੍ਾਉ, ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਾਉ, ਦਨਹਾਲ ਹੋ ਜਾਉ ਜੀ। ਗੁਰਸਬ੍ਿਾਂ ਿੇ ਅਰਥ

ੀਚਾਰੋ ਜੀ। ਪ੍ੂਰਨ

ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਤ੍ੋਂ ਸਿੱ ਚ ਮੰ ਗੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਮੰ ਗੋ, ਪ੍ਰ ਘਰ ਜਾਣੋ ਸੰ ਗੋ, ਅਪ੍ਣਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤ੍ੇ ਸਿੱ ਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ
ਰੰ ਗੋ ਜੀ।ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਜਪ੍ਣ ਨਾਲ ਜਾਂਿਾ ਸਿੱ ਚ ਰੰ ਗ ਚੜਹ, ਪ੍ਰ ਘਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱ ਪ੍ ਜਾਂਿਾ
ਲੜ।
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਆਪ੍ ਜੀ ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿੇ ਚੰ ਿ ਜੀ। ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ ਿੇਖ ਕੇ, ਅਿੱ ਖਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬ੍ੰ ਿ ਜੀ। ਜੇ
ਿੇਖੀਏ ਪ੍ਰ ਦਤ੍ਰਅ ਰੂਪ੍ ਇਹ ਹੈਗਾ ਗੰ ਿ ਜੀ। ਿਾਸ ਗਰੀਬ੍ ਿਾ ਸੁਣੋ ਛੰ ਿ ਜੀ। ਸੰ ਸਾਰ ਹੈ ਝੂਠਾ ਧੰ ਧ ਜੀ। ੈਰਾਗ ਧਾਰ ਕੇ
ਦਤ੍ਆਗੋ ਦ ਸ਼ੇ ਗੰ ਿ ਜੀ। ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਨਾਮ ਰਸ ਿਾ ਮਾਣੋ ਅਨੰਿ ਜੀ। ਲੋ ਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ’ਚ ਹੋ ਜਾ ੇਗਾ ਧੰ ਨ ਧੰ ਨ ਜੀ। ਕੋਟ
ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ!
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਬ੍ਿੱ ਚੀ ਕੋਲ਼ ਦਸਆਣੇ ਗਾਲ਼ਾਂ ਨਾ ਕਿੱ ਢਣ, ਦਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਤ੍ੋਂ ਗਾਲ਼ ਕਿੱ ਢਣ ਿਾ ਸੁਭਾਅ ਰੋਦਕਆ ਜਾ ੇ।
ਗਾਲ਼ ਕਿੱ ਢਣੀ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਬ੍ੁਰੀ ਹੈ। ਕੌ ੜੇ ਬ੍ਚਨ ਬ੍ੋਲਣੇ ਕਰਕੇ ਦ ਗਾੜ ਪ੍ੈਂਿੇ ਹਨ। ਪ੍ਤ੍ੀ ਸਤ੍ੀ ਇਿੱ ਕ ਿੂਜੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਦਕਸੇ ਨਾਲ
ਭੀ ਕੌ ੜਾ ਨਾ ਬ੍ੋਲਣ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਸਲੋ ਕੁ ਮਃ ੧॥ ਨਾਨਕ. ਦਫਕੈ ਬ੍ੋਦਲਐ; ਤ੍ਨੁ ਮਨੁ ਦਫਕਾ ਹੋਇ॥ (ਦਫਿੱ ਕੋ) ਦਫਕੋ ਦਫਕਾ
ਸਿੀਐ; ਦਫਕੇ ਦਫਕੀ ਸੋਇ॥ ਦਫਕਾ ਿਰਗਹ ਸਟੀਐ; ਮੁਦਹ ਥੁਕਾ ਦਫਕੇ ਪ੍ਾਇ॥ ਦਫਕਾ ਮੂਰਖੁ ਆਖੀਐ; ਪ੍ਾਣਾ ਲਹੈ
ਸਜਾਇ॥੧॥) ਦਫਕਾ ਬ੍ੋਦਲ ਦ ਗੁਚਣਾ; ਸੁਦਣ ਮੂਰਖ ਮਨ ਅਜਾਣ॥ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀ ਿਾ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਚੌਂਹਾਂ ਜਾਤ੍ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ
ਹੈ। ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਾਤ੍ੀ ਨੂੰ ਪ੍ੈਰ ਿੀ ਜੁਿੱ ਤ੍ੀ, ਦਗਿੱ ਚੀ ਦਪ੍ਿੱ ਛੇ ਮਿੱ ਤ੍, ਰੂੜੀ ਿਾ ਕੂੜਾ ਆਦਿ ਦਨਰਾਿਰੀ ਿੇ ਸ਼ਬ੍ਿ ਨਹੀਂ ਕਦਹਣੇ
ਚਾਹੀਿੇ। ਦਕਉਂਦਕ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾ ਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਹਨ, ਭਗਤ੍ਾਂ ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀਆਂ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ
ਦਿੰ ਿੀਆਂ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਸੋ ਦਕਉ ਮੰ ਿਾ ਆਖੀਐ; ਦਜਤ੍ੁ ਜੰ ਮਦਹ ਰਾਜਾਨ॥) ਇਕੁ ਦਫਕਾ. ਨ ਗਾਲਾਇ; ਸਭਨਾ ਮੈ ਸਚਾ ਧਣੀ॥
ਦਹਆਉ. ਨ ਕੈਹੀ ਠਾਦਹ; ਮਾਣਕ ਸਭ ਅਮੋਲ ੇ॥੧੨੯॥ ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਦਣਕ; ਠਾਹਣੁ ਮੂਦਲ ਮਚਾਂਗ ਾ॥ ਜੇ ਤ੍ਉ. ਦਪ੍ਰੀਆ
ਿੀ ਦਸਕ; ਦਹਆਉ. ਨ ਠਾਹੇ ਕਹੀ ਿਾ॥੧੩੦॥ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ੇਟ ’ਚ ਰਿੱ ਖਿੀਆਂ, ਿੁਿੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਉਂਿੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ੀਬ੍ੀਆਂ
ਅਤ੍ੇ ਸਭ ਨਾਲ ਸਦਤ੍ਕਾਰ ਨਾਲ ਰਤ੍ੋ ਜੀ। ਸਾਦਰਆਂ ’ਚ ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿੀ ਸਿੱ ਚੀ ਜੋਦਤ੍ ਹੈ ਜੀ। ਯਥਾ:ਸਭ ਮਦਹ ਜੋਦਤ੍; ਜੋਦਤ੍ ਹੈ ਸੋਇ॥ ਦਤ੍ਸ ਕੈ ਚਾਨਦਣ; ਸਭ ਮਦਹ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ॥
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਬ੍ਿੱ ਚਾ ਜਿੋਂ ਮਾਂ ਿੇ ਉਿਰ ’ਚ ਆ ੇ, ਤ੍ਾਂ ਮਾਤ੍ਾ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿੱ ਜਾ ੇ।
LearnShudhGurbani App ’ਤ੍ੇ ਆ ਕੇ, ਹਰ ੇਲੇ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਉਚਾਰਨ ਲਾਈ ਰਿੱ ਖੇ ਜੀ।
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165. ਜਾ ਕੀ ਰਦਹਤ੍ ਨਾ ਜਾਣੀਐ; ਗੁਰਮੰ ਤ੍ਰ ਨਹੀ ਚੀਤ੍। ਤ੍ਾ ਕਾ ਭੋਜਨ ਖਾਈਐ; ਟੂਟੇ ਹਦਰ ਦਸਉ ਪ੍ਰੀਤ੍।
(ਰਦਹਤ੍ਨਾਮਾ) ਅਨੁਸਾਰ ਦਜਸ ਮਨੁਿੱਖ ਨੇ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ
ਿੀ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੀ ਪ੍ੰ ਜ ਕਕਾਰਾਂ ਿੀ, ਦਨਤ੍ਨੇਮ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਦਹਤ੍ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ। (ਗੁਰਮੰ ਤ੍ਰ) ਾਦਹਗੁਰੂ ਮੰ ਤ੍ਰ (ਚੀਤ੍) ਦਚਿੱ ਤ੍
’ਚ ਨਹੀਂ ਧਾਦਰਆ ਜਦਪ੍ਆ, ਉਸ ਿੇ ਹਿੱ ਥੀਂ ਦਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰ ਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰ ਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰ ਤ੍
ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ੍ੀ ਟੁਿੱ ਟ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਬ੍ੇ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ੀਏ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। (ਰਦਹਤ੍ਨਾਮਾ) ਇਸ ਲਈ
ਆਪ੍ ਹਿੱ ਥੀਂ ਦਬ੍ਬ੍ੇਕ ਿਾ ਲੰਗਰ ਦਤ੍ਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਣ ਿੇ ਲਾਹੇ ਹੀ ਲਾਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਾਹਰੋਂ ਭਾ

ਹੋਟਲਾਂ ਿਾ ਜੂਠਾ, ਤ੍ਮਾਕੂ

ਾਲੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਿਾ ਦਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦ ਕਾਰ ਰੋਗ ਪ੍ੈਿਾ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ, ਸੇਹਤ੍ ਬ੍ਰਬ੍ਾਿ ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ।

ਪ੍ੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ ਬ੍ਡੋ ਦਬ੍ਬ੍ੇਕੀ ਭਾਈ ਸਾਦਹਬ੍ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਅਖੰ ਡ ਕੀਰਤ੍ਨੀਏ ਜੀ ਜਿ ਪ੍ੰ ਿਰਾਂ

ਰਹੇ

ਜੇਲ ’ਚ ਕੈਿ ਸਨ, ਉਿੋਂ ਭੀ ਸਰਬ੍ਲੋ ਹ ਦਬ੍ਬ੍ੇਕ ਿਾ ਪ੍ਦਹਰਾ ਰਿੱ ਦਖਆ। ਜੇ ਜੇਲ ਾਲੇ ਦਬ੍ਬ੍ੇਕ ਿਾ ਲੰਗਰ ਨਾ ਦਤ੍ਆਰ ਕਰਨ
ਦਿੰ ਿੇ ਤ੍ਾਂ ਹਿੱ ਸ ਕੇ ਜੇ ਭੁਖ ਿੇਦਹ. ਤ੍ ਇਤ੍ ਹੀ ਰਾਜਾ; ਿੁਖ ਦ ਦਚ. ਸੂਖ ਮਨਾਈ॥੩॥ ਪ੍ੜਹ ਕੇ ਕੜਾਕੇ ਸਹਾਰਿੇ, ਦਕਉਂ ਕਈ
ਦਿਨ ਹਫ਼ਤ੍ੇ ਲੰਘ ਜਾਂਿੇ, ਪ੍ਰ ਦਸਿੱ ਖੀ ਿੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਰਿੱ ਤ੍ੀ ਨਾ ਡੋਲਿੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਦਮਿੱ ਠਾ ਮੰ ਨਦਿਆਂ ਨਾਮ
ਦਸਮਰਨ ’ਚ ਲੀਨ ਮਸਤ੍ ਰਦਹੰ ਿੇ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਕੇਦਤ੍ਆ; ਿੂਖ ਭੂਖ ਸਿ ਮਾਰ॥ ਏਦਹ ਦਭ ਿਾਦਤ੍ ਤ੍ੇਰੀ; ਿਾਤ੍ਾਰ॥

ਪ੍ਰਸੰਗ ੧੧- ਸੋਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਿੇ ਦਤ੍ਆਗ ਿਾ ਉਪ੍ਿੇਸ਼
166. ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿੱ ਲੋਂ ਸੋਨਾ ਪ੍ਦਹਨਣ ਿੀ ਸਖ਼ਤ੍ ਮਨਾਹੀ:- ਜੇ ਕਹੀਏ
ਸੋਨਾ ਗਰਜ ਸਾਰਿਾ ਹੈ, ਤ੍ਾਂ ਗੁਪ੍ਤ੍ ਰਿੱ ਦਖਆ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਾਕਰ ’ਚ ਰਿੱ ਖੋ ਜੀ, ਆਪ੍ਣੇ ਘਰੇ ਸੋਨਾ ਨਾ ਰਿੱ ਖੋ।
ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਪ੍ਦਹਲੇ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਸਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਿੀ ਾਰ ’ਚ ਸਰਬ੍ਿੱਤ੍ ਿੇ ਭਲੇ ਿਾ
ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਬ੍ਖ਼ਦਸ਼ਆ ਹੈ:- ਕੂੜੁ ਸੁਇਨਾ ਕੂੜੁ ਰੁਪ੍ਾ; ਕੂੜੁ ਪ੍ੈਨਣ
ੑ ਹਾਰੁ॥ (੪੬੮) ਹੇ ਭਾਈ! (ਸੁਇਨਾ) ਸੋਨਾ (ਕੂੜੁ) ਝੂਠਾ ਹੈ,
(ਰੁਪ੍ਾ) ਚਾਂਿੀ ਭੀ (ਕੂੜੁ) ਝੂਠੀ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਿੀ ਹੀਰੇ ਜ ਾਹਰਾਤ੍ ਆਦਿ (ਪ੍ੈਨਣ
ੑ ਹਾਰੁ) ਪ੍ਦਹਨਣ ਾਲਾ ਭੀ (ਕੂੜੁ) ਝੂਠਾ
ਹੈ। ਇਨੑਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਦਹਨ ਕੇ ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ ਿੀ ਸਖ਼ਤ੍ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਿੀ। ਯਥਾ:- ਲੰਕਾ ਗਢੁ; ਸੋਨੇ ਕਾ
ਭਇਆ॥ ਮੂਰਖੁ ਰਾ ਨੁ; ਦਕਆ ਲੇ ਗਇਆ॥੩॥ ਡਾਕੂ ਕੰ ਨ ਿੱ ਢ ਕੇ, ਮਰਡਰ ਕਰਕੇ ਸੋਨਾ ਲੈ ਜਾਂਿੇ ਹਨ ਜੀ। ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ
ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਦਹਦਨਆ। ਸਾਊ ਬ੍ੀਬ੍ੀਆਂ ਸੋਨਾ ਪ੍ਦਹਨ ਕੇ ਬ੍ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦਨਕਲਿੀਆਂ, ਦਕ
ਸਾਕਤ੍ ਖੋਹ ਲੈ ਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਗਲ਼ ਿੱ ਢ ਿੇਣਗੇ।
ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਹੀਰੇ ਗਦਹਣੇ ਪ੍ਦਹਨ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਹੰ ਕਾਰ ਦ ਕਾਰ ’ਚ ਪ੍ੀੜਤ੍ ਰਦਹੰ ਿਾ ਹੈ, ਦ ਕਾਰ ਭੋਗਦਿਆਂ ਖਪ੍ ਖਪ੍ ਕੇ
ਟੁਿੱ ਟ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਕਰਕੇ ਬ੍ੇਅੰਤ੍ ਨਿੱਕ ਕੰ ਨ ਸਰੀਰ ਿੱ ਢੇ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਨ। ਿੁਨੀਆਂ ’ਤ੍ੇ ਬ੍ੇਅੰਤ੍ ਹੀ ਡਾਕੇ ਪ੍ੈ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਨ। ਨੀਚ
232
WWW.GURSEVAK.COM

ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਤ੍ਵਪ੍ਰਸਾਦਿ॥

LEARN SHUDH GURBANI APP

ਚੰ ਡਾਲਾਂ ਨੇ ਚਾਂਿੀ ਿੇ ਰੁਪ੍ਈਆਂ ਲਈ ਭਗਤ੍ ਜੈਿੇ ਜੀ ਿੇ ਹਿੱ ਥ ਿੱ ਢ ਦਿਿੱ ਤ੍ੇ ਸਨ। ਪ੍ਾਪ੍ੀ ਗੰ ਗੂ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਿੀ ਖੁਰਜੀ ਿੇ
ਲਾਲਚ ’ਚ ਛੋਟੇ ਸਾਦਹਬ੍ਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰ ਿ ਦ ਖੇ, ਨੀਹਾਂ ’ਚ ਦਚਣ ਾ ਦਿਤ੍ਾ। ਬ੍ੇਅੰਤ੍ ਹੀ ਰਾਜੇ, ਰਾਦਜਆਂ ਨਾਲ ਲੜ
ਮਰੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਇਸੁ ਜਦਰ ਕਾਰਦਣ, ਘਣੀ ਦ ਗੁਤ੍ੀ; ਇਦਨ ਜਰ. ਘਣੀ ਖੁਆਈ॥ ਪ੍ਾਪ੍ਾ ਬ੍ਾਝਹੁ. ਹੋ ੈ ਨਾਹੀ; ਮੁਇਆ.
ਸਾਦਥ ਨ ਜਾਈ॥ (੪੧੭) ਕਦਰ ਕਦਰ ਅਨਰਥ. ਦਬ੍ਹਾਝੀ ਸੰ ਪ੍ੈ; ਸੁਇਨਾ ਰੂਪ੍ਾ ਿਾਮਾ॥ ਭਾੜੀ ਕਉ ਓਹੁ ਭਾੜਾ ਦਮਦਲਆ;
ਹੋਰੁ ਸਗਲ ਭਇਓ ਦਬ੍ਰਾਨਾ॥
ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਸਿੀਆਂ ਤ੍ੋਂ ਗਦਹਦਣਆਂ ਕਰਕੇ ਕਰਜਾਈ ਹੋ ਕੇ, ਸੂਿ (interest) ਿੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਇਿਾਿ ੇਚ ਕੇ ਸ਼ਾਿੀ
ਕਰਿੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ੍ੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜੁਆਨ ਬ੍ਿੱ ਚੀਆਂ ਿੀ ਸ਼ਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਿੀ। ਗਰੀਬ੍ ਮਾਪ੍ੇ ਿੱ ਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ, ਬ੍ੁਢੇਪ੍ੇ ’ਚ ਿੁਿੱ ਖ
ਭੋਗਿੇ ਹਨ। ਗਦਹਦਣਆਂ ’ਚ ਸੁਰਤ੍ ਰਦਹਣੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱ ਪ੍ ਿੀ ਜੂਨ ਦਮਲਿੀ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਅੰ ਦਤ੍ ਕਾਦਲ ਜੋ ਲਛਮੀ ਦਸਮਰੈ;
ਐਸੀ ਦਚੰ ਤ੍ਾ ਮਦਹ ਜੇ ਮਰੈ॥ ਸਰਪ੍ ਜੋਦਨ; ਦਲ ਦਲ ਅਉਤ੍ਰੈ॥ (੫੨੬)
ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਕਈ ਮੁਲੰਮੇ ਿੇ ਗਦਹਣੇ ਪ੍ਾ ਕੇ ਠਿੱਗੀ ਮਾਰ ਲੈਂ ਿੇ ਹਨ। ਗਦਹਦਣਆਂ ਿੇ ਲੈ ਣ ਿੇਣ ਿੇ ਾਧੇ ਘਾਟੇ ਕਰਕੇ, ਆਪ੍ੋ
ਦ ਿੱ ਚੀਂ ਲੜਿੇ ਮਰਿੇ ਝੂਰਿੇ ਰਦਹੰ ਿੇ ਹਨ।
ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਗਦਹਣੇ, ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਨਾਮ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ੀ ’ਚ ਦ ਘਨ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਰਸੁ ਸੁਇਨਾ. ਰਸੁ ਰੁਪ੍ਾ ਕਾਮਦਣ;
ਰਸੁ ਪ੍ਰਮਲ ਕੀ ਾਸੁ॥ ਰਸੁ ਘੋੜੇ ਰਸੁ ਸੇਜਾ ਮੰ ਿਰ; ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਰਸੁ ਮਾਸੁ॥ ਏਤ੍ੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ; ਕੈ ਘਦਟ ਨਾਮ ਦਨ ਾਸੁ॥
(੧੫)
ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਿੂਜੇ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਆਪ੍ਣੀ ਅਤ੍ੀ ਦਪ੍ਆਰੀ ਬ੍ਿੱ ਚੀ ਗੁਰਮੁਦਖ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਅਮਰੋ
ਜੀ ਅਤ੍ੇ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੀਜੇ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਦਪ੍ਆਰੀ ਬ੍ਿੱ ਚੀ ਬ੍ੀਬ੍ੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਿੇ ਗਦਹਣੇ
ਨਹੀਂ ਪ੍ਾਏ। ਨਿਦਰ ਕਰਕੇ ਭਾਉ ਭਗਤ੍ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਮ ਰੂਪ੍ੀ ਸਿੱ ਚਾ ਗਦਹਣਾ ਹੀ ਬ੍ਖ਼ਦਸ਼ਆ ਜੀ। ਇਸ ਜ਼ਰ ’ਚ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ਼
ਖਿੱ ਚਤ੍ ਹੋ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਿੁਖੀ, ਕਲੇ ਸ਼ ਿੇ ਿੱ ਸ ਪ੍ਏ ਹੀ ਰਦਹੰ ਿੇ ਹਨ। ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਿੇ ਦਤ੍ਆਗ ਿਾ ਭੀ
ਦਤ੍ਆਗ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਮੋਤ੍ੀ ਤ੍ ਮੰ ਿਰ ਊਸਰਦਹ; ਰਤ੍ਨੀ ਤ੍ ਹੋਦਹ ਜੜਾਉ॥ ਕਸਤ੍ੂਦਰ ਕੁੰ ਗੂ ਅਗਦਰ ਚੰ ਿਦਨ; ਲੀਦਪ੍
ਆ ੈ ਚਾਉ॥ ਮਤ੍ੁ ਿੇਦਖ ਭੂਲਾ

ੀਸਰੈ; ਤ੍ੇਰਾ. ਦਚਦਤ੍ ਨ ਆ ੈ ਨਾਉ॥ (੧੪) ਜੇ ਧਰਤ੍ੀ ਸਭ ਕੰ ਚਨੁ ਕਦਰ ਿੀਜੈ; ਦਬ੍ਨੁ

ਨਾ ੈ. ਅ ਰੁ ਨ ਭਾਇਆ ਰਾਮ॥ (੪੪੪) ਕਬ੍ੀਰ. ਕੰ ਚਨ ਕੇ ਕੁੰ ਡਲ ਬ੍ਨੇ; ਊਪ੍ਦਰ ਲਾਲ ਜੜਾਉ॥ ਿੀਸਦਹ. ਿਾਧੇ ਕਾਨ
ਦਜਉ; ਦਜਨੑ ਮਦਨ. ਨਾਹੀ ਨਾਉ॥੪॥) ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫॥ ਪ੍ਾ ਤ੍ੁ ਰਲੀਆ; ਜੋਬ੍ਦਨ ਬ੍ਲੀਆ॥ ਨਾਮ ਦਬ੍ਨਾ; ਮਾਟੀ ਸੰ ਦਗ
ਰਲੀਆ॥੧॥ ਕਾਨ ਕੁੰ ਡਲੀਆ; ਬ੍ਸਤ੍ਰ ਓਢਲੀਆ॥ ਸੇਜ ਸੁਖਲੀਆ; ਮਦਨ ਗਰਬ੍ਲੀਆ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ ਤ੍ਲੈ ਕੁੰ ਚਰੀਆ;
ਦਸਦਰ ਕਦਨਕ ਛਤ੍ਰੀਆ॥ ਹਦਰ ਭਗਦਤ੍ ਦਬ੍ਨਾ; ਲੇ ਧਰਦਨ ਗਡਲੀਆ॥੨॥ ਰੂਪ੍ ਸੁੰ ਿਰੀਆ; ਅਦਨਕ ਇਸਤ੍ਰੀਆ॥ ਹਦਰ
ਰਸ ਦਬ੍ਨੁ; ਸਦਭ ਸੁਆਿ ਦਫਕਰੀਆ॥੩॥ ਮਾਇਆ ਛਲੀਆ; ਦਬ੍ਕਾਰ ਦਬ੍ਖਲੀਆ॥ ਸਰਦਣ ਨਾਨਕ; ਪ੍ਰਭ ਪ੍ੁਰਖ
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ਿਇਅਲੀਆ॥੪॥੪॥੫੫॥) ਲਖ ਟਦਕਆ ਕੇ ਮੁੰ ਿੜੇ; ਲਖ ਟਦਕਆ ਕੇ ਹਾਰ॥ ਦਜਤ੍ੁ ਤ੍ਦਨ ਪ੍ਾਈਅਦਹ ਨਾਨਕਾ; ਸੇ ਤ੍ਨ
ਹੋ ਦਹ ਛਾਰ॥
ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਪ੍ੰ ਜ ੇਂ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਿੇ ਮਦਹਲ ਜਗਤ੍ ਮਾਤ੍ਾ ਗੰ ਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਗਦਹਣੇ
ਪ੍ਦਹਨਣ ਨੂੰ ਦਕਹਾ, ਮਾਤ੍ਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗਿੱ ਲ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਿਿੱ ਸੀ। ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ
ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗਦਹਣੇ ਪ੍ਦਹਨਣ ਿੀ ਾਸ਼ਨਾ ਮੇਟਣ ਲਈ, ਜਮਾਂ ਜੂਨਾਂ ਤ੍ੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਬ੍ਿੱਤ੍ ਿੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਦਿ
ਅੰ ਗ ੨੫੦ ’ਤ੍ੇ ਗਉੜੀ ਬ੍ਾ ਨ ਅਖਰੀ ਬ੍ਾਣੀ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਸੁਿੱ ਚਾ ਗਦਹਣਾ ਬ੍ਖ਼ਦਸ਼ਆ, ਸੋ, ਜਨ ਨਾਨਕ; ਅੰ ਦਤ੍

ਾਰ ਨਾਮੁ

ਗਹਣਾ॥ (੩੭੫) ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁੰ ਿਰ ਗਦਹਣਾ ਹੈ ਜੀ।

167. ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਿਸ ੇਂ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ ਿੱ ਲੋਂ ਸੋਨੇ ਿੇ ਦਤ੍ਆਗ ਿਾ ਅਸਚਰਜ ਦ ਸਮਾਿ
ਕੌ ਤ੍ਕ:- ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾ ਆਏ ਿੋ ਸੁਨਦਹਰੀ ਸੁੰ ਿਰ ਕੰ ਙਣ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਮਾਤ੍ਾ ਗੁਜਰ ਕੌ ਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਅਤ੍ੀ ਦਪ੍ਆਰੇ
ਲਾਲ ਜੀ ਿੇ ਪ੍ਾ ਦਿਤ੍ੇ। ਅਸਚਰਜ ਦ ਸਮਾਿ ਕੌ ਤ੍ਕ ਕਰਨ

ਾਲੇ , ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਬ੍ਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤ੍ਮ ਜੀ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਕੰ ਙਣ

ਗੋਦਬ੍ੰ ਿ ਘਾਟ, ਗੰ ਗਾ ’ਚ ਸੁਿੱ ਟ ਦਿਤ੍ਾ। ਮਾਤ੍ਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ੁਿੱ ਦਛਆ, “ਲਾਲ ਜੀ! ਕੰ ਙਣ ਦਕਿੱ ਥੇ ਹੈ?” ਤ੍ਾਂ ਆਪ੍ ਜੀ ਨੇ ਿੂਜਾ ਕੰ ਙਣ
ਸੁਿੱ ਟਦਿਆਂ ਦਕਹਾ, “ਇਿੱ ਥੇ ਸੁਿੱ ਦਟਆ ਹੈ।” ਸੋਨੇ ਿਾ ਦਤ੍ਆਗ ਕੀਤ੍ਾ, ਆਪ੍ਣੇ ਦਪ੍ਆਰੇ ਦਸਿੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬ੍ ਲੋ ਹ ਿੀ ਮਹਾਨ ਬ੍ਖ਼ਦਸ਼ਸ਼
ਕੀਤ੍ੀ।

168. ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿਾ ਸੋਨੇ ਿੇ ਦਤ੍ਆਗ ਿਾ ਹੋਰ ਕੌ ਤ੍ਕ:- ਬ੍ਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤ੍ਮ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਦਕਹਾ, “ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੇ ਛੇਤ੍ੀਂ ਤ੍ੋਂ ਛੇਤ੍ੀਂ ਪ੍ੰ ਜਾਬ੍ ਜਾਣਾ ਹੈ।” ਮਾਤ੍ਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ
ਦਚਿੱ ਤ੍ ਪ੍ਰਚਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ੁਲਾਕੀ ਿਾਸ ਮਸੰ ਿ ਤ੍ੋਂ ਸਿੱ ਤ੍ ਸੌ ਤ੍ੋਲ਼ੇ ਸੋਨੇ ਿੀ ਸੁੰ ਿਰ ਸੁਨਦਹਰੀ ਪ੍ਾਲਕੀ ਬ੍ਣ ਾਈ। ਆਪ੍ ਜੀ
ਦ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਬ੍ੈਠੇ। ਪ੍ਾਲਕੀ ਲਿੱਕੜਾਂ ’ਤ੍ੇ ਰਖ ਾ ਕੇ ਅਿੱ ਗ ਲੁਆ ਦਿਤ੍ੀ। ਦਸਰਫ ਸਿੱ ਤ੍ਰ ਤ੍ੋਲ਼ੇ ਹੀ ਦਨਕਦਲਆ। ਅੰ ਤ੍ਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ
ਪ੍ਰੀਤ੍ਮ ਜੀ ਨੇ ਛਲ਼ ਫੜ ਦਲਆ। ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਨਾਲ ਛਲ਼ ਕਰਨ ਾਲਾ ਹੋਰ ਦਕਸੇ ਿਾ ਕੀ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ
ਪ੍ੂਰਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਸੋਨਾ ਪ੍ਦਹਨਣਾ ਮਨੑਾ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ।

169. ਖੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਿਾ ਹੋਰ ਦਿਰਸ਼ਟਾਂਤ੍:- ਇਿੱ ਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਦਨਗਰਾਨੀ ’ਚ ਸੋਨੇ ਿਾ ਹਾਥੀ ਬ੍ਣ ਾ ਕੇ,
ਸੁਦਨਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ੁਿੱ ਦਛਆ, “ਕੀ ਇਸ ’ਚ ਭੀ ਦਮਲਾ ਟ ਹੈ?” ਅਿੱ ਗੋਂ ਦਕਹਾ, “ਹੇ ਰਾਜਨ! ਇਹ ਤ੍ਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਕਲੀ ਹੈ।” ਹੈਰਾਨ
ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ੁਿੱ ਦਛਆ, ਤ੍ਾਂ ਿਿੱ ਦਸਆ, “ਦਜਸ ਪ੍ਾਣੀ ’ਚ ਅਸਲੀ ਹਾਥੀ ਧੋਣਾ ਸੀ, ਉਸ ’ਚ ਇਹ ਨਕਲੀ ਹਾਥੀ ਮੈਂ ਪ੍ਦਹਲਾਂ
ਹੀ ਰਿੱ ਖ ਦਿਤ੍ਾ ਸੀ। ਧੋਣ ੇਲੇ ਬ੍ਿਲੀ ਕਰ ਦਲਆ ਸੀ।” “ ਾਹ! ਓਇ ਮਾਂ ਦਿਆ ਸ਼ੇਰਾ! ਮਾਂ ਿੀਆਂ ਮੁਰਕੀਆਂ ’ਚ ਦਮਲਾ ਟ
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ਕਰ ਦਿੰ ਿਾ ਹੈ।” ਯਥਾ:- ਸੋਨਾ ਗਢਤ੍ੇ; ਦਹਰੈ ਸੁਨਾਰਾ॥੨॥ (੮੭੩) ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਦਜਹੜੇ ਸਦਚਆਰੇ ਸੁਦਨਆਰ ਹਨ, ਉਨੑਾਂ
ਲਈ ਇਹ ਬ੍ਚਨ ਨਹੀਂ।

170. ਸੋਨੇ ਕਰਕੇ ਿਿੱ ਛ ਪ੍ਰਜਾਪ੍ਦਤ੍ ਿੀ ਮੌਤ੍:- ਇਨੑਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤ੍ਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਿਿੱ ਦਸਆ, “ਆਪ੍ ਜੀ ਨੇ ਦਪ੍ਛਲੇ ਜਨਮ ’ਚ
ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਸਿੱ ਤ੍ ਲੜਕੀਆਂ ਅਣਦ ਿੱ ਧ ਦ ਆਹੀਆਂ ਸਨ, ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱ ਕਰ ਰਤ੍ੀ ਰਾਜ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ੀ ਹੋਈ ਹੈ।”
ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੰ ਕਲਪ੍ ਕੀਤ੍ਾ, “ਮੇਰੇ ਿਸ ਹਜ਼ਾਰ ਲੜਕੀ ਹੋ ੇ, ਦਜਨੑਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦ ਿੱ ਧ ਦ ਆਹ ਾਂ।” ਿਸ ਹਜ਼ਾਰ
ਲੜਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਰਿਮੁਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਕਹਾ, “ਤ੍ੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਦਹ ਦਕ ਤ੍ੂੰ ਐਡਾ ਿੱ ਡਾ ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ
ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹਿੱ ਥ ਤ੍ੋਰਨਾ, ਤ੍ੈਨੰ ੂ ਸ਼ੋਭਿਾ ਨਹੀਂ, ਹੌਕਾ ਲੈ ਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਕ ਕੰ ਨ ਦ ੰ ਨੑ ਕੇ, ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਲਿੱਿ ਕੇ
ਤ੍ੋਰ।” ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਲਿੱਿ ਕੇ ਦ ਆਹੀਆਂ, ਦਜਸ ਿਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਾਪ੍ ਲਿੱਗਾ, ਸਭ ਪ੍ੁੰ ਨ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਨਿੱਕ ਕੰ ਨ ਦ ੰ ਨੑਣੇ ਕਰਕੇ,
ਰਾਜ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਦਗਆ।
ਰਾਜੇ ਿਿੱ ਛ ਿੀ ਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰੀ ਸਤ੍ੀ, ਦਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਦ ਆਹੀ ਸੀ। ਇਿੱ ਕ ਾਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਯਿੱ ਗ ਕੀਤ੍ਾ ਦਜਸ ਦ ਿੱ ਚ ਉਸ ਨੇ ਦਸ਼
ਜੀ ਿਾ ਭਾਗ ਨਾ ਰਿੱ ਦਖਆ। ਪ੍ਤ੍ੀ ਿੀ ਹੋਈ ਬ੍ੇਅਿਬ੍ੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤ੍ੀ ਨੇ ਗੁਿੱ ਸੇ ’ਚ ਅਗਨ ਕੁੰ ਡ ’ਚ ਛਾਲ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਿੇ
ਦਿਿੱ ਤ੍ੇ। ਜਿ ਦਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਿਾ ਪ੍ਤ੍ਾ ਲਿੱਗਾ ਤ੍ਾਂ ਕਰੋਦਧਤ੍ ਹੋ ਕੇ ਆਪ੍ਣੇ (ਗਣ) ਿਾਸ ਬ੍ੀਰ ਭਿੱ ਿਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ, ਆਪ੍ਣੇ
ਸਹੁਰੇ ਿਾ ਦਸਰ ਢਾ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ।

171. ਦਜਿੱ ਥੇ ਸੋਨਾ ਉੱਥੇ ਕਲਜੁਿੱ ਗ ਹੈ:- ਨੇਕ ਸਾਊ ਧਰਮੀ ਪ੍ਰੀਛਤ੍ ਰਾਜੇ ਿੇ ਸੋਨੇ ਿੇ ਮੁਕਟ ’ਤ੍ੇ ਕਲਜੁਿੱ ਗ ਮਿੱ ਖੀ ਿਾ
ਰੂਪ੍ ਧਾਰ ਕੇ ਬ੍ੈਠ ਦਗਆ, ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਿੀ ਮਦਤ੍ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਧਨੁਸ਼ ਿੇ ਗੋਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਦਰਆ ਸਿੱ ਪ੍ ਚੁਿੱ ਕ ਕੇ,
ਸਮਾਧੀ ’ਚ ਬ੍ੈਠੇ ਦਬ੍ਭਾਂਡ ਮੁਨੀ ਜੀ ਿੇ ਗਲ਼ ’ਚ ਪ੍ਾ ਦਿਤ੍ਾ। ਮੁਨੀ ਿੇ ਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ ਦਸੰ ਙੀ ਦਰਖੀ ਿੇ ਸਰਾਪ੍ ਕਰਕੇ, ਤ੍ਿੱ ਛਕ ਨਾਗ
ਿੇ ਡੰ ਗਣੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਸਿੱ ਤ੍ਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਮਰ ਦਗਆ। ਸੋਨਾ ਰਾਜੇ ਿੀ ਮੌਤ੍ ਿਾ ਕਾਰਣ ਬ੍ਦਣਆ।
ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਪ੍ਾਪ੍ੀ ਮਦਹਮੂਿ ਗਜ਼ਨ ੀ ਨੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰ ਿਰ ਿੀਆਂ ਸੋਨੇ ਿੀਆਂ ਮੂਰਤ੍ੀਆਂ ਤ੍ੋੜੀਆਂ, ਹੀਰੇ ਜ ਾਹਰਾਤ੍
ਭੀ ਲੁਿੱਟੇ।
ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਸੋਨੇ ਕਰਕੇ, ਧਾਰਦਮਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਿੀ ਦਬ੍ਅਿਬ੍ੀ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਧਾਰਦਮਕ
ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤ੍ੇ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਿਾ।
ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਹੁਕਮ ਮੰ ਨ ਕੇ ਸੋਨਾ ਦਤ੍ਆਗੋ। ਤ੍ਲਾਕ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ, ਬ੍ਿੱ ਚੀ ਿੇ ਨਾਮ ਮਾਇਆ ਦਫਕਸ ਕਰੋ।
ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਸੋਇਨ ਲੰਕਾ ਸੋਇਨ ਮਾੜੀ; ਸੰ ਪ੍ੈ. ਦਕਸੈ ਨ ਕੇਰੀ॥੫॥ (੧੫੫) ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ ਿੇ
ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੋਨੇ ’ਚ ਦਚਿੱ ਤ੍ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਿੇ। ਯਥਾ:- ਜੇ ਧਰਤ੍ੀ ਸਭ ਕੰ ਚਨੁ ਕਦਰ ਿੀਜੈ; ਦਬ੍ਨੁ ਨਾ ੈ. ਅ ਰੁ ਨ ਭਾਇਆ
ਰਾਮ॥(੪੪੪) ਤ੍ਲੈ ਕੁੰ ਚਰੀਆ; ਦਸਦਰ ਕਦਨਕ ਛਤ੍ਰੀਆ॥ ਹਦਰ ਭਗਦਤ੍ ਦਬ੍ਨਾ; ਲੇ ਧਰਦਨ ਗਡਲੀਆ॥੨॥(੩੮੫)
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ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਸੁਇਨਾ ਰੁਪ੍ਾ ਪ੍ਾਪ੍ ਕਦਰ ਕਦਰ ਸੰ ਚੀਐ; ਚਲੈ ਨ. ਚਲਦਿਆ ਨਾਦਲ॥ ਦ ਣੁ ਨਾ ੈ ਨਾਦਲ. ਨ ਚਲਸੀ; ਸਭ
ਮੁਠੀ ਜਮ ਕਾਦਲ॥੨੭॥(੭੫੬) ਲੰਕਾ ਗਢੁ; ਸੋਨੇ ਕਾ ਭਇਆ॥ ਮੂਰਖੁ ਰਾ ਨੁ; ਦਕਆ ਲੇ ਗਇਆ॥(੧੧੫੮) ਕਦਨਕ ਕਦਨਕ
ਪ੍ਦਹਰੇ ਬ੍ਹੁ ਕੰ ਗਨਾ; ਕਾਪ੍ਰੁ ਭਾਂਦਤ੍ ਬ੍ਨਾ ੈਗੋ॥ ਨਾਮ ਦਬ੍ਨਾ ਸਦਭ ਫੀਕ ਦਫਕਾਨੇ; ਜਨਦਮ ਮਰੈ ਦਫਦਰ ਆ ੈਗੋ॥੫॥(੧੩੦੮)
ਸੁਇਨਾ ਰੁਪ੍ਾ ਸੰ ਚੀਐ; ਮਾਲੁ ਜਾਲੁ ਜੰ ਜਾਲੁ॥ ਸਭ ਜਗ ਮਦਹ ਿੋਹੀ ਫੇਰੀਐ; ਦਬ੍ਨੁ ਨਾ ੈ. ਦਸਦਰ ਕਾਲੁ॥(੬੩) ਲਖ ਟਦਕਆ
ਕੇ ਮੁੰ ਿੜੇ; ਲਖ ਟਦਕਆ ਕੇ ਹਾਰ॥ ਦਜਤ੍ੁ ਤ੍ਦਨ ਪ੍ਾਈਅਦਹ ਨਾਨਕਾ; ਸੇ ਤ੍ਨ ਹੋ ਦਹ ਛਾਰ॥ (੪੬੪) ਸੁਇਨਾ ਰੁਪ੍ਾ ਸਭ
ਧਾਤ੍ੁ ਹੈ; ਮਾਟੀ ਰਦਲ ਜਾਈ॥ ਦਬ੍ਨੁ ਨਾ ੈ ਨਾਦਲ. ਨ ਚਲਈ; ਸਦਤ੍ਗੁਦਰ ਬ੍ੂਝ ਬ੍ੁਝਾਈ॥ (੧੦੧੨) ਕਬ੍ੀਰ ਕੰ ਚਨ ਕੇ ਕੁੰ ਡਲ
ਬ੍ਨੇ; ਊਪ੍ਦਰ ਲਾਲ ਜੜਾਉ॥ ਿੀਸਦਹ ਿਾਧੇ ਕਾਨ ਦਜਉ; ਦਜਨ ਮਦਨ ਨਾਹੀ ਨਾਉ॥੪॥) ਕਬ੍ੀਰ. ਕਉਡੀ ਕਉਡੀ ਜੋਦਰ ਕੈ;
ਜੋਰੇ ਲਾਖ ਕਰੋਦਰ॥ ਚਲਤ੍ੀ ਬ੍ਾਰ. ਨ ਕਛੁ ਦਮਦਲਓ; ਲਈ ਲੰਗੋਟੀ ਤ੍ੋਦਰ॥੧੪੪॥ (੧੩੬੪) ਇਨੑਾਂ ਪ੍ਿਾਂ ਿੇ ਅਰਥਾਂ ’ਚ
ਦਚਿੱ ਤ੍ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ੰ ਜ ਸੌ

ਾਰ ਦਨਿੱਤ੍ ਅਦਭਆਸ ਕਰੋ, ਧੰ ਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿੀਆਂ ਕੁਰਬ੍ਾਨੀਆਂ, ਉੱਬ੍ਲਿੀ ਿੇਗ

ਅੰ ਿਰ ਬ੍ੈਠਣਾ, ਸੀਸ ਕੁਰਬ੍ਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਰ ੰ ਸ ਕੁਰਬ੍ਾਨ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਚੇਤ੍ੇ ਕਰਕੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਿਾ
ਦਪ੍ਆਰ ਸਦਤ੍ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬ੍ਚਨ ਮੰ ਨ ਕੇ ਸੋਨਾ ਦਤ੍ਆਗੋ, ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਸੋਨਾ ਨਾ ਰਿੱ ਖੋ, ਚੋਰਾਂ ਦ ਕਾਰਾਂ ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਚੋ।
ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਸੋਨਾ ੇਚ ਕੇ ਗੁਰਿੁਆਰਾ ਬ੍ਣਾਉ ਜੀ, ਿਰਿੱ ਖਤ੍ ਲੁ ਾਉ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਦਖ ਬ੍ੀਬ੍ੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਦਸੰ ਘਾਂ ’ਚ ਬ੍ਹੁਤ੍
ਿੱ ਡੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ।

172. ਸ਼ਰਾਬ੍ ਿੇ ਦਤ੍ਆਗ ਿਾ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚਾ ਰੰ ਗਾਂ ਰੰ ਗਾਂ ਰੰ ਗਾਂ ਿਾ ਉਪ੍ਿੇਸ਼, ਰਦਹਤ੍ਨਾਮੇ:- ਿੋਹਰਾ॥ ਪ੍ਰ
ਨਾਰੀ ਜੂਆ ਅਸਿੱ ਤ੍; ਚੋਰੀ ਮਿਰਾ ਜਾਨ। ਪ੍ਾਂਚ ਐਬ੍ ਯੇ ਜਗਤ੍ ਮੇਂ; ਤ੍ਜੇ ਸੁ ਦਸੰ ਘ ਸੁਜਾਨ।) ਸ਼ਰਾਬ੍ ਤ੍ਮਾਕੂ ਜੂਆ ਚੋਰੀ
ਯਾਰੀ ਇਨ ਸੋ ਹੇਤ੍ ਨ ਕਰੈ। ਕੁਸੰਗਤ੍ ਮੰ ਿੀ ਸਭ ਪ੍ਰਹਰੈ॥ (ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਦਸੰ ਘ ਦਛਿੱ ਬ੍ਰ) ਮਿਰਾ ਿਦਹਤ੍ਾ ਸਪ੍ਦਤ੍ ਕੁਲ;
ਭੰ ਗ ਿਹੈ ਤ੍ਨ ਏਕ॥ ਸਭ ਕੁਲ ਿਦਹਤ੍ਾ ਜਗਤ੍ ਜੂਠ; ਦਨੰਿਾ ਿਹੈ ਅਨੇਕ॥ ਗੁਰਮਦਤ੍ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਾਬ੍ ਪ੍ੀਣੀ ਦਬ੍ਲਕੁਲ
ਮਨੑਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਿਫ਼ੈਲੀਆਂ ਿੀ ਜੜ ਹੈ। ਸਲੋ ਕ ਮਃ ੩॥ ਮਾਣਸੁ ਭਦਰਆ ਆਦਣਆ; ਮਾਣਸੁ ਭਦਰਆ ਆਇ॥ (੫੫੪)
ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਪ੍ਦਹਲੇ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ ਿੇ (੩) ਤ੍ੀਜੇ (ਮਃ) ਸਰੂਪ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਅਮਰਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ
ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- (ਮਾਣਸੁ) (ਮਾਣ+ਸੁ) ਮਾਣ (ਸੁ) ਸਦਹਤ੍ ਹੰ ਕਾਰੀ ਜੀ

ਨੇ ਆਪ੍ (ਮਾਣਸੁ) ਮਾਣ ਹੰ ਕਾਰ ਦ ਕਾਰ

ਔਗੁਣਾਂ ਿਾ ਭਦਰਆ ਜ਼ਦਹਰ ਨਸ਼ਾ (ਆਦਣਆ) ਦਲਆਂਿਾ, (ਮਾਣਸੁ) ਮਾਣ ਸਦਹਤ੍ ਹੰ ਕਾਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਆਪ੍ ਹੀ ਮਾਣ ਹੰ ਕਾਰ
’ਚ (ਆਇ) ਆ ਕੇ, “ਓਇ ਰਿੱ ਜ ਲਈਏ” ਕਦਹ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮਿ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣਾ ਦਢਿੱ ਡ ਭਦਰਆ।
ਦਜਤ੍ੁ ਪ੍ੀਤ੍ੈ ਮਦਤ੍ ਿੂਦਰ ਹੋਇ; ਬ੍ਰਲੁ ਪ੍ ੈ ਦ ਦਚ ਆਇ॥ (ਦਜਤ੍ੁ) ਦਜਸ ਭੈੜੀ ਗੰ ਿੀ ਭਦਰਸਟੀ ਮੰ ਿੀ ਸ਼ਰਾਬ੍ ਿੇ (ਪ੍ੀਤ੍ੈ)
ਪ੍ੀਣ ਨਾਲ, ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਮਦਤ੍ ਿੂਦਰ ਹੋਇ ਜਾਂਿੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਦ ਦਚ (ਬ੍ਰਲੁ) ਕਮਲ਼, ਝਿੱ ਲ ਆਇ ਕੇ (ਪ੍ ੈ) ਪ੍ੈ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਭੈੜੀ
ਸ਼ਰਾਬ੍ ਿੇ ਪ੍ੀਣੇ ਕਰਕੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕੇ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ, ਜੀ

ਿੱ ਢੇ ਚੁਕੇ ਜਾਂਿੇ ਹਨ, ਜ਼ੁਲਾਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਿੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ੍ੀ
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ਰਾਦਜਆਂ ਿੇ ਰਾਜ ਨਸਟ ਹੋਇ ਹਨ ਜੀ। ਛਦਪ੍ੰ ਜਾ ਕਰੋੜ ਜਾਿ ਸ਼ਰਾਬ੍ ਪ੍ੀ ਕੇ ਮਰੇ। ਸ਼ਰਾਬ੍ ’ਚ ਜ਼ਦਹਰ ਪ੍ਾ ਕੇ ਦਪ੍ਲਾ ਦਿੰ ਿੇ
ਹਨ ਜੀ।
ਆਪ੍ਣਾ ਪ੍ਰਾਇਆ. ਨ ਪ੍ਛਾਣਈ; ਖਸਮਹੁ ਧਕੇ ਖਾਇ॥ ਸ਼ਰਾਬ੍ ਪ੍ੀਣ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਆ (ਨ) ਨਹੀਂ
(ਪ੍ਛਾਣਈ) ਪ੍ਛਾਣਿਾ, (ਖਸਮਹੁ) ਾਦਹਗੁਰੂ ਖਸਮ ਜੀ ਤ੍ੋਂ ਧਕੇ (ਖਾਇ) ਖਾਂਿਾ ਹੈ, ਭਾ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ੍ ਸ਼ਰਾਬ੍ੀ ਨੂੰ

ਧਿੱ ਕੇ ਮਾਰਿੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਾਬ੍ੀ ਖਰਾਬ੍ੀ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿਾ ਧਿੱ ਦਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੌਰਾਸੀ ਲਿੱਖ ਜੂਨ ਨਰਕ ਭੋਗਿਾ ਹੈ। ਦਜ ੇਂ
ਸ਼ਰਾਬ੍ ’ਚ ਅੰ ਨੑੇ, ਬ੍ਟਾਲੇ ਦਨ ਾਸੀ ਇਿੱ ਕ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਬ੍ਿੱ ਚੀ ਨਾਲ ਪ੍ਸ਼ੂ ਕਰਮ ਕੀਤ੍ਾ। {ਸਰੀ ਿਸਮ ਅੰ ਗ ਿਸ ਸੌ
ਪ੍ੰ ਝਿੱ ਤ੍ਰ ਤ੍ੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ} ਏਕ ੧ਮਿੀ ਿੂਜੇ ੨ਤ੍ਰੁਨ; ਤ੍ੀਜੇ ਅਦਤ੍ ਧਨ ਧਾਮ॥ ਪ੍ਾਪ੍ ਕਰੇ ਦਬ੍ਨ ਕਯੋਂ ਬ੍ਚੈ; ਬ੍ਚੈ ਬ੍ਚਾ ੈ
ਰਾਮ॥ (ਸਰੀ ਿਸਮ ਅੰ ਗ ਿਸ ਸੌ ਸਤ੍ਿੱ ਤ੍ਰ) ੧ਸ਼ਰਾਬ੍, ੨ਜੁਆਨੀ।
ਦਜਤ੍ੁ ਪ੍ੀਤ੍ੈ ਖਸਮੁ ਦ ਸਰੈ; ਿਰਗਹ ਦਮਲੈ ਸਜਾਇ॥ (ਦਜਤ੍ੁ) ਦਜਸ ਗੰ ਿੀ ਮੰ ਿੀ ਸ਼ਰਾਬ੍ ਿੇ (ਪ੍ੀਤ੍ੈ) ਪ੍ੀਦਤ੍ਆਂ (ਖਸਮੁ)
ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ (ਦ ਸਰੈ) ਭੁਿੱ ਲ ਜਾਂਿੇ ਹਨ, ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਿਰਗਹ ’ਚ ਬ੍ੜੀ ਭਾਰੀ ਸਜਾਇ (ਦਮਲੈ ) ਦਮਲਿੀ ਹੈ।
ਝੂਠਾ ਮਿੁ. ਮੂਦਲ ਨ ਪ੍ੀਚਈ; ਜੇ ਕਾ ਪ੍ਾਦਰ ਸਾਇ॥ ਹੇ ਪ੍ਰੇਮੀਓਂ! (ਜੇ ਕਾ ਪ੍ਾਦਰ ਸਾਇ॥) ਦਜਿੱ ਥੋਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਾਹ ਚਿੱ ਲੇ , ਉੱਥੋਂ
ਤ੍ਿੱ ਕ (ਮਿੁ) ਸ਼ਰਾਬ੍ ਿਾ ਇਹ ਝੂਠਾ ਨਸ਼ਾ (ਮੂਦਲ) ਉੱਕਾ ਹੀ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਪ੍ੀਚਈ) ਪ੍ੀਣਾ ਕਦਰਓ। ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਮਨੑਾ
ਕਰਿੇ ਹਨ।
ਨਾਨਕ. ਨਿਰੀ ਸਚੁ ਮਿੁ ਪ੍ਾਈਐ; ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ ਦਮਲੈ ਦਜਸੁ ਆਇ॥ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ (ਨਾਨਕ) ਤ੍ੀਜੇ
ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਿੇ ਹਨ:- ਦਜਸੁ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਆਇ ਕੇ (ਦਮਲੈ ) ਦਮਲਿੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱ ਚੇ
ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ (ਨਿਰੀ) ਮੇਹਰ ਿੁਆਰਾ (ਸਚੁ) ਸਿੱ ਚੇ ਨਾਮ ਿੀ (ਮਿੁ) ਸ਼ਰਾਬ੍ (ਪ੍ਾਈਐ) ਪ੍ਾਉਂਿਾ ਹੈ ਜੀ।
ਸਿਾ ਸਾਦਹਬ੍ ਕੈ ਰੰ ਦਗ ਰਹੈ; ਮਹਲੀ ਪ੍ਾ ੈ ਥਾਉ॥੧॥ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੀ ਸਿੱ ਚ
ਰੂਪ੍ੀ ਸ਼ਰਾਬ੍ ਪ੍ੀਣ ਾਲਾ ਸਿਾ (ਸਾਦਹਬ੍) ਮਾਲਕ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ (ਕੈ) ਿੇ (ਰੰ ਦਗ) ਅਨੰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਸਦਹਤ੍ ਸਿੱ ਚ ਰੂਪ੍ੀ ਨਸ਼ੇ
’ਚ ਮਸਤ੍ ਬ੍ੇਪ੍ਰ ਾਹ (ਰਹੈ) ਰਦਹੰ ਿਾ ਹੈ। ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਗੁਰਸਬ੍ਿ ਰੂਪ੍ੀ (ਮਹਲੀ) ਮਦਹਲਾਂ ’ਚ (ਥਾਉ) ਥਾਂ ਦਟਕਾਣਾ
(ਪ੍ਾ ੈ) ਪ੍ਾਉਂਿਾ ਹੈ। ਅੰ ਦਮਰਤ੍-ਰੂਪ੍ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਿਾ ਖ਼ੂਬ੍ ਅਦਭਆਸ ਕਰਨ ਤ੍ੋਂ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ
ਿੀ ਸ਼ਹੀਿੀ ਿਾ ਦਧਆਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਆਪ੍ ਨਿਰ ਕਰਕੇ
ਮਨ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਸਿੱ ਚੇ ਚਰਨਕਮਲਾਂ ’ਚ ਜੋੜ ਲੈਂ ਿੇ ਹਨ।

173. ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਝੂਠੀ ਸ਼ਰਾਬ੍ ਦਤ੍ਆਗਣ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਿੇ
ਹਨ:- ਸਲੋ ਕ ਮਃ ੩॥ ਮਾਣਸੁ ਭਦਰਆ ਆਦਣਆ; ਮਾਣਸੁ ਭਦਰਆ ਆਇ॥ ਦਜਤ੍ੁ ਪ੍ੀਤ੍ੈ ਮਦਤ੍ ਿੂਦਰ ਹੋਇ; ਬ੍ਰਲੁ ਪ੍ ੈ ਦ ਦਚ
ਆਇ॥ ਆਪ੍ਣਾ ਪ੍ਰਾਇਆ. ਨ ਪ੍ਛਾਣਈ; ਖਸਮਹੁ ਧਕੇ ਖਾਇ॥ ਦਜਤ੍ੁ ਪ੍ੀਤ੍ੈ ਖਸਮੁ ਦ ਸਰੈ; ਿਰਗਹ ਦਮਲੈ ਸਜਾਇ॥ ਝੂਠਾ
237
WWW.GURSEVAK.COM

ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਤ੍ਵਪ੍ਰਸਾਦਿ॥

LEARN SHUDH GURBANI APP

ਮਿੁ. ਮੂਦਲ ਨ ਪ੍ੀਚਈ; ਜੇ ਕਾ ਪ੍ਾਦਰ ਸਾਇ॥ ਨਾਨਕ. ਨਿਰੀ ਸਚੁ ਮਿੁ ਪ੍ਾਈਐ; ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ ਦਮਲੈ ਦਜਸੁ ਆਇ॥ ਸਿਾ
ਸਾਦਹਬ੍ ਕੈ ਰੰ ਦਗ ਰਹੈ; ਮਹਲੀ ਪ੍ਾ ੈ ਥਾਉ॥੧॥ ਇਹ ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਸਬ੍ਿ ਚੇਤ੍ੇ ਕਰਕੇ ਅਦਭਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸਿੱ ਚੇ
ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ੍ ਿੇ ਗੰ ਿੇ ਕੀਟਾਣੂ ਸਰੀਰ ’ਚੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰ ਿੇ ਹਨ। ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ੈਰਾਗਮਈ
ਸ਼ਹੀਿੀ ਿਾ ਜਾਪ੍ ਇਸ ਪ੍ੋਥੀ ’ਚ ਦਲਦਖਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਿੀ ਜਾਪ੍ ਤ੍ੇ ਇਹ ਸ਼ਬ੍ਿ ਲਗਾਤ੍ਾਰ ਢਾਈ ਘੰ ਟੇ ਦਨਿੱਤ੍ ਜਪ੍ਣਾ। ਸਿੱ ਚੇ
ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਅਗਮ ਅਪ੍ਾਰ ਦਮਹਰ ਿਾ ਸਿਕਾ, ਕਮਲੀ ਭੈੜੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ਰਾਬ੍ ਛੁਿੱ ਟ ਜਾ ੇਗੀ। ਆਪ੍ਣੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਿੱ ਚੇ
ਨੂੰ ਚੇਤ੍ੇ ਕਰਾ ਕੇ ਬ੍ਾਰ ਬ੍ਾਰ ਸੁਣੋਂ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਿੀ ਜਾਪ੍ ਤ੍ੇ ਇਹ ਗੁਰ ਸ਼ਬ੍ਿ ਅਰਥਾਂ ਸਦਹਤ੍ ਹਰ ਘਰੇ, ਗੁਰਿੁਆਰੇ ਸਾਦਹਬ੍
ਜੀ ਦ ਖੇ ਦਲਖ ਕੇ ਸਜਾਉ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ੍ ਪ੍ੀਣ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤ੍ਾਂ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰਾਂ ਿੇ ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦਨਸਚੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਇਹ
ਸ਼ਬ੍ਿ ਸੁਣਾਉ ਸਖ਼ਤ੍ ਹੋ ਕੇ ਕਹੋ, “ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰਾਂ ਿਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ!”
ਿੁਰਮਦਤ੍ ਮਿੁ ਜੋ ਪ੍ੀ ਤ੍ੇ; ਦਬ੍ਖਲੀ ਪ੍ਦਤ੍ ਕਮਲੀ॥ ਰਾਮ ਰਸਾਇਦਣ ਜੋ ਰਤ੍ੇ; ਨਾਨਕ ਸਚ ਅਮਲੀ॥੪॥ ਜੋ (ਿੁਰਮਦਤ੍)
ਖੋਟੀ ਮਦਤ੍

ਾਲੇ (ਮਿੁ) ਸ਼ਰਾਬ੍ (ਪ੍ੀ ਤ੍ੇ) ਪ੍ੀਂਿੇ ਹਨ, ਉਹ (ਦਬ੍ਖਲੀ)

ੇਸ ਾ ਿੇ ਪ੍ਦਤ੍ ਕੰ ਜਰ ਹਨ, ਉਨੑਾਂ ਿੀ ਬ੍ੁਿੱ ਧੀ

ਕਮਲ਼ੀ ਹੈ। ਕਬ੍ੀਰ. ਭਾਂਗ ਮਾਛੁਲੀ ਸੁਰਾ ਪ੍ਾਦਨ; ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਖਾਂਦਹ॥ ਤ੍ੀਰਥ ਬ੍ਰਤ੍ ਨੇਮ ਕੀਏ; ਤ੍ੇ ਸਭੈ ਰਸਾਤ੍ਲ ਜਾਂਦਹ॥)
ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਕਾ ਾਪ੍ਾਰੀ ਹੋ ੈ; ਦਕਆ ਮਦਿ ਛੂਛੈ ਭਾਉ ਧਰੇ॥੨॥ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ. ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਬ੍ਾਣੀ; ਪ੍ੀ ਤ੍ ਹੀ ਪ੍ਰ ਾਣੁ ਭਇਆ॥
(੩੬੦) ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਖਿਾਤ੍ਾ ਜੀਅ ਸੁਖਿਾਤ੍ਾ; ਤ੍ੁਮ ਕਾਹੇ ਦਬ੍ਸਾਦਰਓ ਅਦਗਆਨਥ॥ ਹੋਛਾ ਮਿੁ ਚਾਦਖ ਹੋਏ ਤ੍ੁਮ ਬ੍ਾ ਰ; ਿੁਲਭ
ਜਨਮੁ ਅਕਾਰਥ॥੧॥ ਰੇ ਨਰ; ਐਸੀ ਕਰਦਹ ਇਆਨਥ॥ ਤ੍ਦਜ ਸਾਰੰ ਗਧਰ ਭਰਦਮ ਤ੍ੂ ਭੂਲਾ; ਮੋਦਹ ਲਪ੍ਦਟਓ ਿਾਸੀ ਸੰ ਦਗ
ਸਾਨਥ॥੧॥ (੧੦੦੧) ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ’ਚ ਭਗਤ੍ ਰਦ ਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਤ੍ਾੜਨਾ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਦਕ ਸ਼ਰਾਬ੍ ਭਾ ੇਂ
ਗੰ ਗਾ ਜਲ ਿੀ ਬ੍ਣੀ ਹੋ ੇ, ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਿੇ ਦਪ੍ਆਰੇ ਸੰ ਤ੍ ਭਗਤ੍, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ੀਂਿੇ। ਸ਼ਰਾਬ੍ ਿੇ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰ ਹੋਰ
ਕੋਈ ਸਤ੍ੂ ਅਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸ ’ਚ ਗੰ ਗਾ ਜਲ ਭੀ ਪ੍ਾ ਲਈਏ ਤ੍ਾਂ ਭੀ ਇਹ ਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿੀ। ਸੁਰਸਰੀ ਸਲਲ
ਦਕਰਤ੍ ਬ੍ਾਰੁਨੀ ਰੇ; ਸੰ ਤ੍ ਜਨ ਕਰਤ੍ ਨਹੀ ਪ੍ਾਨੰ॥ ਸੁਰਾ ਅਪ੍ਦ ਤ੍ਰ ਨਤ੍ ਅ ਰ ਜਲ ਰੇ; ਸੁਰਸਰੀ ਦਮਲਤ੍ ਨਦਹ ਹੋਇ
ਆਨੰ॥੧॥ (੧੨੯੩) ਸਲੋ ਕੁ ਮਰਿਾਨਾ ੧॥ ਕਦਲ ਕਲ ਾਲੀ ਕਾਮੁ ਮਿੁ; ਮਨੂਆ ਪ੍ੀ ਣਹਾਰੁ॥ ਕਰੋਧ ਕਟੋਰੀ ਮੋਦਹ ਭਰੀ;
ਪ੍ੀਲਾ ਾ ਅਹੰ ਕਾਰੁ॥ ਮਜਲਸ ਕੂੜੇ ਲਬ੍ ਕੀ; ਪ੍ੀ ਪ੍ੀ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ॥) ਇਤ੍ੁ ਮਦਿ ਪ੍ੀਤ੍ੈ ਨਾਨਕਾ; ਬ੍ਹੁਤ੍ੇ ਖਟੀਅਦਹ ਦਬ੍ਕਾਰ॥

174. ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਸਾਖੀ ਸ਼ਰਾਬ੍ੀ ਮਲੂਕੇ ਿੀ ਮੌਤ੍:- ਦਪ੍ੰ ਡ ਸਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ (ਸਰੀ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ਸਰ ਸਾਦਹਬ੍
ਜੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰ ਗਿਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਿੱ ਥੇ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਾਦਹਗੁਰੂ
ਤ੍ੀਜੇ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਅਪ੍ਣੇ ਅਤ੍ੀ ਦਪ੍ਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤ੍ਮ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਿੂਜੇ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ ਿੀ ਬ੍ਾਰਾਂ ੑ ਰਹੇ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚੀ ਸੇ ਾ
ਕੀਤ੍ੀ। ਇਿੱ ਥੇ ਨੌਂ ਸਦਤ੍ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਿੱ ਚੇ ਚਰਨ ਪ੍ਾਏ ਹਨ। ਪ੍ੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਸੰ ਘ ਜੀ ਪ੍ਦਟਆਲੇ
ਾਲੇ ਇਹ ਬ੍ਚਨ ਕਦਹੰ ਿੇ, “ਸਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਸਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਸਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਸਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਦਹਬ੍
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ਜੀ।” ਇਉਂ ਸਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨਾਲ ਤ੍ੁਲਨਾ ਕਰਿੇ। ਭਾ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਅੰ ਗਿਿੇ ਜੀ ਸਰੀ ਖਡੂਰ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦ ਖੇ ਸਿੱ ਚਖੰ ਡ ਗਏ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਰਬ੍ੰ ਸ ਿਾਨੀ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਿੇ ਿਾਤ੍ੇ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗੋਦ ੰ ਿ ਦਸੰ ਘ
ਜੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦ ਖੇ ਸਿੱ ਚਖੰ ਡ ਗਏ, ਭਾ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਿਸ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ ਇਕ ਜੋਦਤ੍ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ
ਸਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਤ੍ੇ ਸਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ’ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ।
ਚੌਧਰੀ ਮਲੂਕੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਿੂਜੇ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ, “ਹੇ ਗਰੀਬ੍ ਦਨ ਾਜ
ਜੀ! ਦਜ ੇਂ ਅਨੇਕ ਜੀਆਂ ਿੇ ਰੋਗ ਦਨਗਹਾ ਪ੍ਾ ਕੇ ਮੇਟਿੇ ਹੋਂ, ਪ੍ਰਮ ਦਕਰਪ੍ਾਲਤ੍ਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਦਮਰਗੀ ਭੀ ਹਟਾਉ ਜੀ।” ਕੋਦਟ
ਬ੍ਰਹਮੰ ਡਾਂ ਿੇ ਮਾਲਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰਾਂ ਦਕਹਾ, “ਸ਼ਰਾਬ੍ ਦਤ੍ਆਗ, ਸਦਤ੍ਸੰ ਗ ’ਚ ਆ ਕੇ ਸੇ ਾ ਕਦਰਆ ਕਰ, ਧੰ ਨ ਗੁਰੂ
ਨਾਨਕਿੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਤ੍ੇਰੀ ਦਮਰਗੀ ਹਟਾ ਿੇਣਗੇ।” ਬ੍ਚਨ ਮੰ ਨਣੇ ਕਰਕੇ ਦਮਰਗੀ ਹਟ ਗਈ। ਛੇ ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਬ੍ ਛਿੱ ਡੀ
ਰਿੱ ਖੀ, ਬ੍ਰੀਕ ਬ੍ਰੀਕ ਕਣੀ ਬ੍ਰਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੁਸੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ, ਸ਼ਰਾਬ੍ ਪ੍ੀ ਕੇ ਅਪ੍ਣੇ ਚੁਬ੍ਾਰੇ ’ਤ੍ੇ ਚੜ ੑ ਦਗਆ,
ਕੋਠੇ ’ਤ੍ੋਂ ਦਡਿੱ ਗਦਿਆਂ ਹੀ ਦਸਰ ਫੁਿੱ ਟ ਦਗਆ। ਸ਼ਰਾਬ੍ ਪ੍ੀਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਿੁਨੀਆਂ ਤ੍ੇ ਦਨਤ੍ਾਪ੍ਰਤ੍ੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮੌਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਘੋਰ
ਦਭਆਨਕ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਉੱਗਰ ਪ੍ਾਪ੍ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੁੰ ਿੇ ਰਦਹੰ ਿੇ ਹਨ।

175. ਗਰੀਬ੍ ਿਾਸਨਿਾਸੀ ਦਨਮਾਣੀ ਿੱ ਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ:- ਹੇ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ, ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ. ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ
ਮਹਾਰਾਜਾ; ਗੁਰਤ੍ਾ ਦਬ੍ਰਾਜਮਾਨ ਅਜਪ੍ਾ ਜਾਪ੍

ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀਓ!

ਿਾਸਨਿਾਸਾਂ ਿੇ ਦਸਰਾਂ ’ਤ੍ੇ ਆਪ੍ਜੀ ਿਾ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਿੱ ਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ! ਇਤ੍ਨਾ ਿੱ ਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਆਪ੍ਜੀ ਿੇ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੇ ਿਾਸ ਿੇ
ਸਰੀਰ ਿੇ ਦਜਤ੍ਨੇ ਰੋਮ ਹਨ, ਦਤ੍ਤ੍ਨੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀਏ, ਉਨੑਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਿੇ ਦਜਤ੍ਨੇ ਰੋਮ ਹਨ, ਦਤ੍ਤ੍ਨੇ ਹੋਰ ਧਾਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਤ੍ਰਾਂ ੑ
ਅਿੱ ਗੇ ਤ੍ੋਂ ਅਿੱ ਗੇ ਅਣਦਗਣਤ੍ ਸਰੀਰ ਧਾਰਿੇ ਧਾਰਿੇ ਧਾਰਿੇ ਹੀ ਜਾਈਏ। ਬ੍ੇਅੰਤ੍ ਧਰਤ੍ੀਆਂ ਿੇ ਦਕਣਦਕਆਂ, ਸਮੂਹ ਸਮੁੰ ਿਰਾਂ ਿੀਆਂ
ਬ੍ੂੰ ਿਾਂ, ਅਨੰਤ੍ ਸਨੋਆਂ ਿਾ ਦਕਣਕਾ ਦਕਣਕਾ, ਅਨੰਤ੍ ਬ੍ਨਾਸਪ੍ਤ੍ੀਆਂ ਿੇ ਫੁਿੱ ਲਾਂ ਪ੍ਿੱ ਦਤ੍ਆਂ ਕਿੱ ਖਾਂ ਿੀ ਦਗਣਤ੍ੀ ਨਾਲੋਂ ਿੱ ਧ ਸਰੀਰ
ਧਾਰ ਕੇ, ਭਾ ੇਂ ਆਪ੍ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਅਰਪ੍ੀਏ, ਸੀਸ ਅਰਪ੍ਣ ਤ੍ੋਂ ਖ਼ੂਨ ਿੀ ਬ੍ੂੰ ਿ ਬ੍ੂੰ ਿ ’ਚੋਂ ਹੋਰ ਅਨੰਤ੍ ਸਰੀਰ ਸੀਸ ਪ੍ੈਿਾ ਹੋਈ
ਜਾਣ, ਅਰਪ੍ੀ ਜਾਈਏ, ਿੱ ਧਿੇ ਜਾਣ, ਅਰਪ੍ੀ ਹੀ ਜਾਈਏ, ਦਫਰ ਭੀ ਆਪ੍ਜੀ ਿਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਿੇ ਜੀ! ਯਥਾ:ਹਮਰੈ ਮਸਤ੍ਦਕ. ਿਾਗੁ ਿਗਾਨਾ; ਹਮ ਕਰਜ ਗੁਰੂ ਬ੍ਹੁ ਸਾਢੇ॥ ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ ਕੀਤ੍ੇ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰਾਂ, ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੇ ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ
ਦ ਸਮਾਿ ਅਜਪ੍ਾ ਜਾਪ੍ ਾਦਹਗੁਰੂ ਨਾਮ ਰਤ੍ਨ ਿੀ ਕੀਮਤ੍ ਨਹੀਂ ਪ੍ਾ ਸਕਿੇ, ਭਾ ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ ਕੀਤ੍ੇ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰਾਂ ਿਾ
ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਿੇ ਜੀ। ਸੋ ਿਾਸਨਿਾਸ ਆਪ੍ ਜੀ ਿਾ, ਬ੍ਹੁਤ੍ਾ ਬ੍ਹੁਤ੍ਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਿਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪ੍ਜੀ
ਿੇ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ, ਆਪ੍ਜੀ ਿੇ ਚਰਨਕਮਲ, ਆਪ੍ਜੀ ਿੀ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੀ ਸਿੱ ਤ੍ਾ ਨਾਲ ਝਾੜ ੑ ਕੇ, ਆਪ੍ਜੀ ਿੀ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੀ ਜ਼ਬ੍ਾਨ
ਨਾਲ, ਆਪ੍ਜੀ ਿੇ ਚਰਨਕਮਲ ਚਿੱ ਟ ਕੇ, ਮੂੰ ਹ ’ਚ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ, ਗਲ਼ ’ਚ ਪ੍ਿੱ ਲਾ ਪ੍ਾ ਕੇ, ਦਸਰ ਝੁਿੱ ਕਾਅ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰ ਗਿਾ
ਹਾਂ ਜੀ। ਹੇ, ਦਮਹਰ ਾਨੁ ਸਾਦਹਬ੍ੁ ਦਮਹਰ ਾਨੁ॥ ਸਾਦਹਬ੍ੁ ਮੇਰਾ ਦਮਹਰ ਾਨੁ॥ ਜੀਅ ਸਗਲ ਕਉ; ਿੇਇ ਿਾਨੁ॥) ਰਾਜਨ ਕੇ
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ਰਾਜਾ.ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ;) ਨਾਨਕ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਅਪ੍ਾਰੁ॥ ਗੁਰਤ੍ਾ ਦਬ੍ਰਾਜਮਾਨ ਪ੍ੂਰਨ ਮੇਹਰ ਾਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ! ਹੇ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਾਦਹਗੁਰੂ ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ! ਹੇ ਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਸੰ ਗਤ੍ ਸ਼ਹੀਿ ਗੁਰਮੁਦਖ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ
ਜੀਓ! ਿਾਸਨਿਾਸ ਗਰੀਬ੍ ਦਨਿਾਨ ਇਆਣੇ, ਸਿਾ ਸਿਾ ਇਹੁ ਭੂਲਨਹਾਰੁ॥ ਆਪ੍ਣੇ ਬ੍ਿੱ ਦਚਆਂ ’ਤ੍ੇ ਆਪ੍ਣੀ ਅਨਤ੍ ਕਲਾ ਾਨ,
ਸਰਬ੍ ਕਲਾ ਭਰਪ੍ੂਰ ਪ੍ਰਭ; ਦਬ੍ਰਥਾ ਜਾਨਨਹਾਰ॥ ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਦਿ, ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ੍ ਦਕਰਪ੍ਾ ਹੀ
ਦਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ, ਕੀਤ੍ੇ ਅਸੰ ਖ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਔਗੁਣਾਂ, ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਿੀ ਸ਼ੁਧਾਈ, ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਹੋਈ ਬ੍ੇਅੰਤ੍ ਭੁਿੱ ਲ ਿੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਣੀ
ਜੀ! ਮੁਆਫ਼ੀ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਕੇ ਐਸੀ ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ ਦ ਸਮਾਿ ਅਨਤ੍ਕਲਾ ਾਨ ਅਸੰ ਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ੍ ਦਕਰਪ੍ਾ ਿੁਆਰਾ, ਿਾਸਾਂ ਿੇ
ਅੰ ਿਰ ਬ੍ਾਹਰ ਅਰਥਾਂ ਸਦਹਤ੍ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਿੀ

ਰਖਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਰਿੇ ਰਦਹਣਾ ਜੀ! ਦਜਸ ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ ਦ ਸਮਾਿ

ਰਖਾ ’ਚ, ਿਾਸ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿੇ ਰਦਹਣ! ਆਪ੍ਣੇ ਬ੍ਿੱ ਦਚਆਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਦਮਿੱ ਠੇ ਦਪ੍ਆਰੇ ਸਿੱ ਚੇ ਅਦਤ੍ਅੰ ਤ੍
ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ ਦਨਰੰ ਕਾਰੀ ਦਨਰਦ ਕਾਰੀ ਧੀਰਜਧਾਰੀ ਚਰਨਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ਼ ’ਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ
ਅਰਥ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਿੇ ਰਦਹਣਾ ਜੀ, ਸਿੱ ਚੇ ਚਰਨਕਮਲਾਂ ’ਚ ਲੀਣਤ੍ਾ ਏਕਤ੍ਾ ਅਭੇਿਤ੍ਾ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਣੀ ਜੀ! ਦਸਰ ’ਤ੍ੇ ਦਮਹਰ ਭਦਰਆ
ਹਿੱ ਥ ਰਿੱ ਖ ਕੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪ੍ਣੇ ਦ ਸਮਾਿ ਸੁੰ ਿਰ ਿਰਸ਼ਨ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਣੇ ਜੀ! ੴ ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਗਉੜੀ ਬ੍ਾ ਨ ਅਖਰੀ
ਮਹਲਾ ੫॥ ਸਲੋ ਕੁ॥ ਗੁਰਿੇ ਮਾਤ੍ਾ ਗੁਰਿੇ ਦਪ੍ਤ੍ਾ; ਗੁਰਿੇ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰਾ॥ ਗੁਰਿੇ ਸਖਾ. ਅਦਗਆਨ ਭੰ ਜਨੁ;
ਗੁਰਿੇ ਬ੍ੰ ਦਧਪ੍ ਸਹੋਿਰਾ॥ ਗੁਰਿੇ ਿਾਤ੍ਾ. ਹਦਰ ਨਾਮੁ ਉਪ੍ਿੇਸੈ; ਗੁਰਿੇ ਮੰ ਤ੍ੁ. ਦਨਰੋਧਰਾ॥ ਗੁਰਿੇ . ਸਾਂਦਤ੍ ਸਦਤ੍ ਬ੍ੁਦਧ
ਮੂਰਦਤ੍; ਗੁਰਿੇ . ਪ੍ਾਰਸ ਪ੍ਰਸ ਪ੍ਰਾ॥ ਗੁਰਿੇ ਤ੍ੀਰਥੁ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਸਰੋ ਰੁ; ਗੁਰ ਦਗਆਨ ਮਜਨੁ ਅਪ੍ਰੰ ਪ੍ਰਾ॥ ਗੁਰਿੇ
ਕਰਤ੍ਾ. ਸਦਭ ਪ੍ਾਪ੍ ਹਰਤ੍ਾ; ਗੁਰਿੇ , ਪ੍ਦਤ੍ਤ੍. ਪ੍ਦ ਤ੍ ਕਰਾ॥ ਗੁਰਿੇ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ; ਗੁਰਿੇ

ਮੰ ਤ੍ੁ ਹਦਰ

ਜਦਪ੍ ਉਧਰਾ॥ ਗੁਰਿੇ

ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ

ਸੰ ਗਦਤ੍ ਪ੍ਰਭ ਮੇਦਲ. ਕਦਰ ਦਕਰਪ੍ਾ; ਹਮ ਮੂੜ ਪ੍ਾਪ੍ੀ. ਦਜਤ੍ੁ ਲਦਗ ਤ੍ਰਾ॥ ਗੁਰਿੇ

ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪ੍ਰਮੇਸਰੁ; ਗੁਰਿੇ ਨਾਨਕ ਹਦਰ ਨਮਸਕਰਾ॥੧॥
{ਧੰ ਨ ਾਦਹਗੁਰੂ ਧੰ ਨ
ਦਪ੍ਆਰੇ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨਿੇ

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਧੰ ਨ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਹਨ! ਜ਼ਾਲਮ ਘੋਰ ਦਭਆਨਕ ਅਦਤ੍ਆਚਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਆਪ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਠ ਿੀ

ਅਤ੍ੀ ਹੀ ਸਖ਼ਤ੍ ਗਰਮੀ ’ਚ, ਉੱਬ੍ਲਿੀ ਿੇਗ਼ ਅੰ ਿਰ ਦਬ੍ਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਲਮ ਤ੍ਿੱ ਤ੍ਾ ਤ੍ਿੱ ਤ੍ਾ ਰੇਤ੍ਾ ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ
ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚੇ ਸੁਿੱ ਚੇ ਉੱਚੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ ਧੀਰਜਧਾਰੀ ਦਨਰੰ ਕਾਰੀ ਦਨਰਦ ਕਾਰੀ ਸੀਸ ’ਤ੍ੇ
ਪ੍ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਲਮ ਆਪ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਸੜਿੀ ਬ੍ਲਿੀ ਮਿੱ ਚਿੀ ਲੋ ਹ ’ਤ੍ੇ ਖੜਾ ੑ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ੍ ਜੀ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਨਰਲੇ ਪ੍
ਅ ਸਥਾ ਦ ਿੱ ਚ ਪ੍ੰ ਜ ਦਿਨ ਭੁਿੱ ਖ ਉਣੀਂਿਰਾ ਤ੍ਰੇਹ ਸਹਾਰਿੇ ਹੋਏ, ਤ੍ੇਰਾ ਕੀਆ, ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ॥ ਹਦਰ ਨਾਮੁ ਪ੍ਿਾਰਥੁ ਨਾਨਕੁ
ਮਾਂਗੈ॥ ਅੰ ਦਮਰਤ੍ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜਪ੍ ਜਪ੍ਾ ਰਹੇ ਹਨ।

240
WWW.GURSEVAK.COM

ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਤ੍ਵਪ੍ਰਸਾਦਿ॥

LEARN SHUDH GURBANI APP

ਧਰਮ ਹੇਤ੍; ਸਾਕਾ ਦਜਦਨ ਕੀਆ॥ ਸੀਸੁ ਿੀਆ; ਪ੍ਰੁ. ਦਸਰਰੁ ਨ ਿੀਆ॥ ਧੰ ਨ ਾਦਹਗੁਰੂ ਧੰ ਨ ਾਦਹਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ
ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗ਼ਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਧੰ ਨ ਦਪ੍ਆਰੇ

ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਹਨ! ਜ਼ਾਲਮ ਘੋਰ

ਦਭਆਨਕ ਅਦਤ੍ਆਚਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਆਪ੍ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋ ਹੇ ਿੇ ਤ੍ੰ ਗ ਦਪ੍ੰ ਜਰੇ ’ਚ ਗੋਲ ਿਾਇਰੇ ਦਤ੍ਿੱ ਖੇ ਤ੍ੀਰਾਂ ਦ ਚਕਾਰ
ਦਬ੍ਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ੍ ਜੀ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਨਰਲੇ ਪ੍ ਅ ਸਥਾ ’ਚ ਹੁਣ ਾਦਹਗੁਰੂ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜਪ੍ ਜਪ੍ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਧਰਮ
ਿੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜ਼ੁਲਮ ਿੇ ਨਾਸ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਸੁੰ ਿਰ ਸੀਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਕੁਰਬ੍ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ ਸ਼ਹੀਿ ਹੋਏ ਸੀਸ
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਹੁਣ ਿਾਸਨਿਾਸੀ ਿੇ ਦਸਰ ’ਤ੍ੇ ਸਜ ਰਹੇ ਹਨ।}

ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਇਦਤ੍ ਸਰੀ ਦ ਸਮਾਿ ਗੁਰਮੁਦਖ ਇਖ਼ਲਾਕ ਗਰੰ ਥ ਸੰ ਪ੍ੂਰਨੰ।
ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਿੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾ ੇ ਦਨਹਾਲ ਹੋ ਜਾ ੇ ਪ੍ਤ੍ੀ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ
ਚਰਨਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ੇ! ਸਦਤ੍ ਸਰੀ ਅਕਾਲ॥ ਗੁਰ ਬ੍ਰ ਅਕਾਲ, ਦਚਦਟਆਂ
ਬ੍ਾਜਾਂ ਾਦਲਓ ਸਦਤ੍ਗੁਰੋ ਰਿੱ ਖਦਲਓ ਦਬ੍ਰਿ ਬ੍ਾਣੇ ਿੀ ਲਾਜ, ਹਠੀਓ
ਜਪ੍ੀਓ ਤ੍ਪ੍ੀਓ, ਸ਼ਹੀਿੋ ਦਸੰ ਘੋ ਸਰਬ੍ਿੱ ਤ੍ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਸੰ ਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ
ਕੋ ਸਦਤ੍ ਸਰੀ ਅਕਾਲ, ਲਾਡਲੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਿੇ ਮਾਲਕੋ ਸਦਤ੍ਗੁਰੋ ਫ਼ੌਜਾਂ
ਰਿੱ ਖਣੀਆਂ ਦਤ੍ਆਰ ਬ੍ਰ ਦਤ੍ਆਰ, ਸੋਢੀ ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ!
ਆਪ੍ ਜੀ ਿਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜਪ੍ੇ ਅਕਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ, ਗੁਰ ਬ੍ਰ ਅਕਾਲ,
ਿੇਗ਼ ਤ੍ੇਗ਼ ਫ਼ਤ੍ੇਹ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸੇ ਜੀ ਿੀ ਹਰ ਮੈਿਾਨ ਫ਼ਤ੍ੇਹ!
ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ॥ ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤ੍ੇਹ॥
(੭-੨੧-੨੦੨੨)
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