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vwihgurU jI kw ^wlsw] vwihgurU jI kI &qyh]

doihrw[ bwxI gurW aucwr ky, sMgiq kY vYrwg[ pUrI sB kI kwmnw, drs krYN vfBwg[

gurpRswid mhW ivsmwd slok mh̀lw nwvW 
ArQ stIk jI[

Drm hyq, swkw ijin kIAw] sIsu dIAw, pru isrru n dIAw] DMn vwihgurU DMn vwihgurU prmpUjnIk  
s`cy siqgurU vwihgurU sRI gurU qygbhwdr swihb jI, DMn ipAwry s`cy kMq s`cy BgvMq pwrbRhm ibAMq 
vwihgurU swihb jI hn! zwlm Gor iBAwnk AiqAwcwr zulm krky, hux Awp jI ƒ lohy dy qMg ipMjry 
’c goL dwiery iq`Ky qIrW ivckwr bYTw rhy hn[ Awp jI gurmuiK inrlyp AvsQw ’c, hux vwihgurU 
vwihgurU jp jpw rhy hn[ hux vYrwgmeI sRI gurbwxI jI aucwr rhy hn[ hux Drm dy pRkwS, zulm 
dy nws leI Apxy suMdr sIs swihb jI kurbwn kr rhy hn[ Awp jI dy ShId hoey sIs swihb jI 

hux dwsndwsI dy isr qy sj rhy hn[
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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! prmpU-
jnIk 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 iqAw-
gx mgroN, srsw ndI nyVy, zwlmW dw purjw purjw k`t ky, Aw-
pxw 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 prm-
vIr 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 swihb-
zwidAW 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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ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਾਈ ਹੈ। ਇਨਾੑਂ ਨੰੂ (gursevak.com) ਤ੍ੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ੍ ਜੀ ਦਰਕਾਰਦਡੰਗ ਲਾ ਕ ੇ
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ਗੁਰੂ ਸੇ ਾ ਲਈ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਤ੍ੇ ਤ੍ੁਹਾਨੰੂ ‘CANADIAN TAX RECEIPT’ ਦਿਿੱ ਤ੍ੀ ਜਾ ੇਗੀ।  
ਭੇਟਾ ਲਈ ਉੱਤ੍ੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੋਨ ਨੰਬ੍ਰਾਂ ਤ੍ੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ ਜੀ ਜਾਂ 
www.Gursevak.com/content/donate ਤ੍ੇ ਜਾ ਕੇ ਭੇਟਾ ਿੇ ੋ। ਿਾਸਨਿਾਸਾਂ ਿੀ ਸੇ ਾ ਸੰਸਥਾ 
DEAR FATHER BRAVE GURU GOD’S SLAVE SOCIETY. ਹੁਣ CANADA 
REVENUE AGENCY ਨਾਲ #84017-9444-RR0001 ਹੇਠਾਂ REGISTERED 
CHARITY ਹੈ। 
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ੴਸਦਤ੍ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੯॥ 

ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਅਮੋਲਕ ਹੁਕਮ,  

ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਭੋਗ ਿੇ ਸਲੋਕਾਂ ਿੀ ਉਥਾਨਕਾ 

ਧੰਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਅਤ੍ੀ ਦਪ੍ਆਰੇ ਸ ਾਰੇ ਗੁਰਸੇ ਕ ਭਾਈ ਮਤ੍ੀਿਾਸ 
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਅਤੇ੍ ਭਾਈ ਸਤ੍ੀਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਸਭ ਸ਼ਹੀਿ ਹੋ 
ਚੁਿੱ ਕੇ ਸਨ। ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ ਬ੍ਲ ਤ੍ੋਂ ਡਰਿੇ, ਪ੍ਾਪ੍ੀ ਨੌਰੰਗੇ ਨੇ ਆਪ੍ ਜੀ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਿਰ ਿੇ ਅਿੱ ਗੇ ਿੂਜਾ 
ਿਰ, ਤ੍ੀਜੇ ਲੋਹੇ ਿੇ ਤੰ੍ਗ ਦਪੰ੍ਜਰੇ ’ਚ, ਦਤੰ੍ਨਾਂ ਿਰਾਂ ਨੰੂ ਦਜੰਿੇ ਲਾ ਕੇ ਕੈਿ ਕਰ ਦਿਤੇ੍, ਦਪੰ੍ਜਰੇ ਉਿਾਲ਼ੇ 
ਨੰਗੀ ਤ੍ਲ ਾਰ ਿਾ ਪ੍ਦਹਰਾ ਲਾ ਦਿਤ੍ਾ। ਿੋਦਹਰਾ॥ ਸਭ ਤ੍ਰ ੑਾਂ ਤ੍ਸਿੱਲੀ ਕਦਰ, ਲੋਹ ਦਪੰ੍ਜਰੇ ਪ੍ਾਇ। 
ਗੁਰਦਿਤ੍ਾ ਬ੍ੇਰੀ ਸਦਹਤ੍, ਸੇ ਦਹ ਦਜਮ ਫੁਰਮਾਏ॥੧॥ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਸਿਕ ਿੀ ਦਸਿੱ ਖੀ ਸੇ ਕੀ ਕਹੀਿੀ 
ਹੈ। ਦਨਰ ੈਰੁ ਦਨਰਭਉ ਧੰਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦਪੰ੍ਜਰੇ ’ਚ ਇਿੱਕ ਰਸ ਖ਼ੁਿਾ ਿੇ ਰੰਗ ’ਚ ਸਮੁੇਰ 
ਪ੍ਰਬ੍ਤ੍  ਾਂਗ ਅਡੋਲ ਬ੍ੈਠੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਿੋਦਹਰਾ॥ ਦਸਿੱ ਖਨ ਕੋਟਨ ਕੀ ਕੈਿ ਕੋ, ਇਿੱਕ ਬ੍ਚ ਕਰੇ 
ਖਲਾਸ। ਸੋ ਤ੍ੁਰਕੇਸਰ ਕੈਿ ਮਦਹਂ, ਪ੍ਰਖੋ ਗੁਰੂ ਬ੍ਲਾਸ॥ ਆਪ੍ ਜੀ ਕੇਦਤ੍ਆ; ਿੂਖ ਭੂਖ ਸਿ ਮਾਰ॥ 
ਏਦਹ ਦਭ ਿਾਦਤ੍ ਤ੍ੇਰੀ; ਿਾਤ੍ਾਰ॥  ਾਲੀ ਿਸ਼ਾ ’ਚ ਦਨਰਲੇਪ੍ ਹਨ। ਦਪੰ੍ਜਰੇ ਅੰਿਰ ਗੋਲ਼ਿਾਇਰੇ ’ਚ 
ਦਤ੍ਿੱ ਖੇ ਦਕਿੱ ਲ ਲਿੱ ਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਦ ਿੱ ਚ ਬ੍ੈਠਣਾ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਹੀ ਔਖਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਖ਼ਤ੍ੀ ਿੀ ਹਿੱ ਿ ਸੀ।  

ਆਪ੍ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਾਬ੍ੇ ਬ੍ਕਾਲੇ, ਛਿੱਬ੍ੀ ਸਾਲ ਨੌਂ  ਮਹੀਨੇ ਤ੍ੇਰਾਂ ਦਿਨ ਦ ਸਮਾਿ ਇਕਾਗਰਤ੍ਾ ’ਚ 
ਸਾ ਧਾਨ ਬ੍ੈਠ ਕੇ ਦਸਮਰਨ ਕੀਤ੍ਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਸਮਰਨ ਿਾ ਅਦਭਆਸ ਪ੍ਰਪ੍ਿੱ ਕ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 
ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾ ਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀਤ੍॥ ਹ ੋਕੇ ਦਤ੍ਿੱ ਖੇ ਦਕਿੱ ਲਾਂ ਦ ਚਕਾਰ ਅਡੋਲ ਦਸਿੱ ਧੇ ਦਸਮਰਨ 
’ਚ ਲੀਨ ਬ੍ੈਠੇ ਰਦਹੰਿੇ। ਨੀਿ ਗਈ. ਹਉਮੈ ਤ੍ਦਨ ਥਾਕੀ; ਸਚ ਮਦਤ੍ ਦਰਿੈ ਸਮਾਈ॥੩॥ ਅਨੁਸਾਰ 
ਉਣੀਂਿਰਾ ਕੁਬ੍ੋਲ ਭੁਿੱ ਖ ਤ੍ਰੇਹ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਨਾਮ ’ਚ ਲੀਨ ਰਹੇ। ਯਥਾ:- ਇਦਕ; ਦਨਰੰਕਾਰੀ ਨਾਮ 
ਆਧਾਦਰ॥) ਗੁਰਮੁਦਖ ਅੰਤ੍ਦਰ ਸਹਜੁ ਹੈ; ਮਨੁ ਚਦੜਆ ਿਸ ੈ ਆਕਾਦਸ॥ ਦਤ੍ਥੈ. ਊਂਘ ਨ ਭੁਖ ਹੈ; 
ਹਦਰ ਅੰਦਮਰਤ੍ ਨਾਮੁ ਸੁਖ ਾਸੁ॥ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਿੇ ਦਿਤ੍ੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਭਾ ੇਂ ਦਲਿੱ ਸਾ 
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ਹੋ ਦਗਆ, ਪ੍ਰ ਚੇਹਰਾ ਧੀਰਜ ਦਖਮਾ ਸਦਹਜ ਭਰੇ ਜਮਾਲ ਜਲਾਲ ਸਦਹਤ੍ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਜਗਮਗੌਂਿਾ 
ਦਰਹਾ। ਯਥਾ:- ਲਾਲ ਰੰਗੁ ਦਤ੍ਸ ਕਉ ਲਗਾ; ਦਜਸ ਕੇ  ਡਭਾਗਾ॥) ਧੀਰਜ ਮਦਨ ਭਏ ਹਾਂ॥ 
ਜਮਾਂਿਾਰ ਭੀ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਜੀ ਿਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬ੍ਣ ਚੁਿੱ ਕਾ ਸੀ।  

ਸਰੀ ਅਨੰਿਪ੍ੁਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਤ੍ੋਂ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਿਸ ੇਂ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ ਨੇ, 
ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਜੀ ਿੀ ਖ਼ਬ੍ਰ ਲੈਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਦਸਿੱ ਖ ਦਿਿੱਲੀ ਭੇਦਜਆ, ਜੋ ਸਰੀ 
ਬ੍ਾਬ੍ੇ ਗੁਰਦਿਤੇ੍ ਜੀ ਨੰੂ ਦਮਦਲਆ। ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਤ੍ੋਂ ਆਦਗਆ ਮੰਗੀ। 
ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਜਮਾਂਿਾਰ ਨੰੂ ਕਦਹ ਕੇ ਦਸਿੱ ਖ ਨੰੂ ਪ੍ਾਸ ਬ੍ੁਲਾਇਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ 
ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੰੂ ਲੋਹੇ ਿੇ ਦਪੰ੍ਜਰੇ ’ਚ ਕੈਿ ਿੇਖ ਕੇ ਦਸਿੱ ਖ ਿੇ ਨੇਤ੍ਰਾਂ ’ਚੋਂ ਜਲ  ਦਹ ਤ੍ੁਦਰਆ।  

ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਸਿੱ ਖ ਨੇ ਹਿੱ ਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਦਹਤ੍ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤ੍ੀ, ਦਿਲ ਨੰੂ ਥੰਮ ਕੇ ਦਕਹਾ, 
“ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਦਬ੍ਰਧ ਮਾਤ੍ਾ ਾਂ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੇ੍ ਗੁਜਰੀ ਕੌਰ ਜੀ ਿੋ ੇਂ ਬ੍ਹੁਤ੍  ੈਰਾਗ ਕਰਿੀਆਂ 
ਹਨ। ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ ਦਪ੍ਆਰੇ ਸਾਦਹਬ੍ਜ਼ਾਿੇ ਜੀ, ਉਨਾੑਂ ਪ੍ਾਸ ਆਪ੍ ਜੀ ਿੀ ਭਾਰੀ ਮਦਹਮਾ ਇਉਂ ਕਰਿੇ 
ਹਨ,” “ਤੁ੍ਸੀਂ ਉਨਾੑਂ ਬ੍ਾਰੇ ਦਚੰਤ੍ਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰਿੱ ਥ, ਸਰਬ੍ ਸ਼ਕਤ੍ੀਆਂ ਿੇ ਮਾਲਕ 
ਹਨ। ਯਥਾ:- ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ;  ਡ ਸਮਰਥਾ॥  

ਕੁਰਬ੍ਾਨੀ ਸ਼ਹੀਿੀ ਿੇਣ ਿੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਲ ੑ ਉਨਾੑਂ ਨੇ ਆਪ੍ ਹੀ ਰਚੀ ਹੈ।” “ਇਦਤ੍ ਆਦਿ ਜਸ 
ਕਰਕੇ ਭਾ ੇਂ ਧੀਰਜ ਧਰੌਂਿੇ ਹਨ, ਤ੍ਾਂ ਭੀ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿੀਆਂ। ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਿਸ ੇਂ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ 
ਜੀ ਨੇ ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ ਦਕ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਜੀ ਿਾ ਹੁਕਮ 
ਦਲਖ ਾ ਕੇ ਦਲਆ, ਦਜਸ ਨੰੂ ਪ੍ੜ ੑ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੰੂ ਧੀਰਜ ਆ ੇ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪ੍ ਜੀ ਨੰੂ 
ਅਦਤ੍ਅੰਤ੍ ਪ੍ਰੇਮ  ੈਰਾਗ ਸਦਹਤ੍ ਯਾਿ ਕਰਕੇ ਦਚੰਤ੍ਤ੍ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।”  

ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਮ ਨਰਾਇਣ ਗੋਦਬੰ੍ਿ ਹਦਰ ਸਰੂਪ੍ ਸਿੱਚੇ ਨਾਮ ਿੇ ਸਿੱ ਚੇ ਿਾਤ੍ੇ, ਅੰਤ੍ਰਜਾਮੀ 
ਸਮਰਿੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਬ੍ ਪ੍ਰਕਾਸਕ, ਪ੍ਾਪ੍ ਦਬ੍ਨਾਸਕ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਿਰੋਗੇ ਤ੍ੋਂ 
ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਦਸਆਹੀ ਮੰਗ ਾ ਕੇ, ਲੋਹੇ ਿੇ ਤੰ੍ਗ ਦਪੰ੍ਜਰੇ ’ਚ ਦਤ੍ਿੱ ਖੇ ਦਕਿੱ ਲਾਂ ਦ ਚਕਾਰ ਬ੍ੈਦਠਆਂ, 
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ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੯॥ ਗੁਨ ਗੋਦਬੰ੍ਿ ਗਾਇਓ ਨਹੀ; ਜਨਮੁ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ. ਹਦਰ ਭਜੁ 
ਮਨਾ; ਦਜਦਹ ਦਬ੍ਦਧ ਜਲ ਕੌ ਮੀਨ॥ ਸਰਬ੍ਿੱ ਤ੍ ਿੇ ਭਲੇ ਦਹਤ੍ ਭੋਗ ਿੇ ਪ੍ੂਰਨ  ੈਰਾਗਮਈ ਇਹ ਸਿੱਤ੍ਦ ੰਜਾਂ 
ਸਲੋਕ ਦਲਖ ਕੇ,  ੈਰਾਗਮਈ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਸਿੱ ਖ ਨੰੂ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਕੇ, ਸਰੀ ਅਨੰਿਪ੍ੁਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ 
ਭੇਜੇ। ਹੁਣ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਮਹਿੱਲਾ ਨਾ ਾਂ ਜੀ ਲੋਹੇ ਿੇ ਤੰ੍ਗ ਦਪੰ੍ਜਰੇ ’ਚ ਗੋਲ਼ ਿਾਇਰੇ ਦਤ੍ਿੱ ਖੇ ਤ੍ੀਰਾਂ 
ਦ ਚਕਾਰ ਬ੍ੈਠੇ, ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਨਰਲੇਪ੍ ਅ ਸਥਾ ’ਚ ਲੀਨ, ਮਹਾਂ  ੈਰਾਗਮਈ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਚੇ ਦਮਿੱ ਠੇ ਸਲੋਕ 
ਸਰਬ੍ਿੱਤ੍ ਿੇ ਭਲੇ ਲਈ ਫ਼ਰੁਮਾ ਰਹੇ ਹਨ:-  

ਪ੍ਰੇਮ ਦਬ੍ਨੈ:- ਅੰਦਮਰਤ੍ ਇਲਾਹੀ ਸਲੋਕ ਅਤੇ੍ ਸਲੋਕਾਂ ਿੇ ਅਰਥ ਪ੍ੜਨੑ ਸਮੇਂ, ਅਪ੍ਣੀ ਸੁਰਦਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ 
ਕੰਤ੍ ਸਿੱਚੇ ਭਗ ੰਤ੍, ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰਤ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਸਿੱ ਚੇ ਦਮਿੱ ਠੇ 
ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ ਚਰਨਕਮਲਾਂ ’ਚ ਦਟਕਾਉ ਜੀ। ਦਜਨਾੑਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੰੂ 
ਅਦਕਰਤ੍ਘਨਾਂ ਨੰੂ ਬ੍ਚੌਂਣ ਲਈ, ਅੰਤ੍ਰਜਾਮੀ ਸਮਰਿੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸਿੱ ਚੇ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਣ 
ਲਈ, ਸ਼ਾਂਤ੍ੀ ਠੰਢ ਸੁਖ ਦਲਔਣਂ  ਾਲੀ ਅੰਦਮਰਤ੍ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜੀ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਣ ਲਈ, ਆਪ੍ ਦਬ੍ਅੰਤ੍ ਅਕਦਹ 
ਅਸਦਹ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰ ਕ,ੇ ਅਪ੍ਣੇ ਸਿੱ ਚ ੇਸੁਿੱ ਚ ੇਉੱਚ ੇਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ ਸੀਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਕੁਰਬ੍ਾਨ ਕੀਤ੍ੇ। 
ਯਥਾ:- ਹਮਰੈ ਮਸਤ੍ਦਕ ਿਾਗੁ ਿਗਾਨਾ; ਹਮ ਕਰਜ ਗੁਰੂ ਬ੍ਹ ੁਸਾਢੇ॥ ਅਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੰੂ ਚਾਂਿਨੀ 
ਚੌਕ ਦਿਿੱਲੀ ਦ ਖੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਅਤੇ੍ ਗੁਰਮੁਦਖ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਖਾਂ ਨੰੂ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਿ ਹੁੰ ਿੇ ਿੇਖਦਿਆਂ 
ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਿੇ ਦਪ੍ਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਿੀ ਜਪ੍ੋ, ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਗਾਉ, ਅਰਥ 
ਪ੍ੜਹ,ੋ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੋ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ! 
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ਅੰਗ ੧੪੨੬- ੴਸਦਤ੍ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥  

ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ (ੴ) ਇਿੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ੍, ਸਰਬ੍ ਕਲਾ ਭਰਪ੍ੂਰ ਪ੍ਰਭ; ਦਨਰਗੁਨ  ਾਦਹਗੁਰੂ 
ਦਨਰੰਕਾਰ ਜੀ ਿੇ ਸਰਗੁਨ ਸਰੂਪ੍, ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਮਹਿੱਲਾ ਨੌ ਾਂ ਪ੍ੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ, ਆਪ੍ ਲੋਹੇ ਿੇ ਤੰ੍ਗ ਦਪੰ੍ਜਰ ੇ
’ਚ ਗੋਲ਼ ਿਾਇਰੇ ਦਤ੍ਿੱ ਖੇ ਤ੍ੀਰਾਂ ਦ ਚਕਾਰ ਬ੍ੈਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ੍ ਜੀ ਨੰੂ (ਪ੍ਰਸਾਦਿ) ਦਕਰਪ੍ਾ ਹੀ ਦਕਰਪ੍ਾ ਭਾ  
ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ ਅਗਮ ਅਪ੍ਾਰ ਦਕਰਪ੍ਾ ਸਰੂਪ੍, ੴ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਜਪ੍ਾ ਜਾਪ੍ 
ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਿਰ ਬ੍ਾਹਰ ਸਾਦਖਆਤ੍ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਜਲ ਥਲ ਮਾਹੇ; ਆਪ੍ਦਹ ਆਪ੍॥ ਆਪ੍ ੈ
ਜਪ੍ਹੁ; ਆਪ੍ਨਾ ਜਾਪ੍ੁ॥੫॥) ਜਹ. ਦਿਦਲਦਮਦਲਕਾਰੁ ਦਿਸੰਤ੍ਾ॥ ਤ੍ਹ. ਅਨਹਿ ਸਬ੍ਿ ਬ੍ਜੰਤ੍ਾ॥  

ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਗੁਰਿੇ  ਜੀ ਿਾ ਆਦਿ ’ਚ, ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ ਰੰਗਲਾ 
ਅਨੰਿੀ ਮੰਗਲ ਜਸ ਕਰਿੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ (ੴ) ਇਿੱਕ ਅਿਵੈਤ੍ ਰੂਪ੍ ਓਅੰਕਾਰ ਸਰਬ੍ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, 
 ਾਦਹਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਨਰਗੁਨ ਦਨਰੰਕਾਰ ਜੀ ਿੇ ਸਰਗੁਨ ਸਰੂਪ੍ ਿਸਾਂ ਹੀ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸ਼ਾਹਾਂ ਿੀ ਜਾਗਿੀ ਇਿੱਕ 
ਜੋਦਤ੍, ਗੁਰਤ੍ਾ ਦਬ੍ਰਾਜਮਾਨ (ਸਦਤ੍ਗੁਰ) ਧੰਨ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਇੰਦਿਰਆਂ ਿੇ (ਪ੍ਰ+ਸਾਦਿ) 
(ਸਾਦਿ) ਸੁਆਿ (ਪ੍ਰ) ਪ੍ਰੇ ਭਾ  ਰਦਹਤ੍, ਦਨਰੇ (ਪ੍ਰਸਾਦਿ) ਅਨੰਿ ਹੀ ਅਨੰਿ ਸਰੂਪ੍, ਅਗਮ ਅਪ੍ਾਰ 
ਦਨਰੇ (ਪ੍ਰਸਾਦਿ) ਦਕਰਪ੍ਾ ਹੀ ਦਕਰਪ੍ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ੍ ਹਨ। ਜੋ ਹਰ  ੇਲੇ ਅਿੱਗ ਿੇ ਸਮੁੰ ਿਰ ਸੰਸਾਰ ’ਤ੍ੇ, ਦਕਰਪ੍ਾ 
ਹੀ ਦਕਰਪ੍ਾ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਲਿੱ ਗੀ ਅਿੱਗ ਨੰੂ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਕੀ. ਅੰਦਮਰਤ੍  ਰਖਾ॥੩॥ 
ਕਰਕੇ, ਬ੍ੁਿੌਂਿੇ ਰਦਹੰਿੇ ਹਨ। ਹੰਕਾਰੀ ਦ ਕਾਰੀ ਮੰਿ ਕਰਮੀ ਗਲ਼ੇ ਸੜੇ ਿਾਸਨਿਾਸ ਜੈਸੇ, ਕੋੜ ੑੀ ਜੀ  
’ਤ੍ੇ ਭੀ ਦਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਨੰੂ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜੀ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਕੇ, ਦਨਹਾਲ ਕਰਿੇ ਰਦਹੰਿੇ ਹਨ।  

ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀ, ਸਿਾ ਸਿਾ; ਇਹੁ ਭੂਲਨਹਾਰੁ॥ ਜੀ  ਨੰੂ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਣ ਲਿੱ ਦਗਆਂ, ਇਸ ਿੇ ਔਗੁਣ ਿੀ 
 ੀਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿੇ, ਿਿੱਟ ਹੀ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਲੈਂਿੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਗੁਣੁ ਅ ਗੁਣੁ ਮੇਰਾ. ਦਕਛੁ ਨ ਬ੍ੀਚਾਦਰਆ; 
ਬ੍ਖਦਸ ਲੀਆ ਦਖਨ ਮਾਹੀ॥ ਅਪ੍ਣੀ ਅਗਮ ਅਪ੍ਾਰ ਦਕਰਪ੍ਾ ਿੁਆਰਾ, ਹਰ ਦਰਿੇ ਹਰ ਘਰ, ਅਨੰਤ੍ 
ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਿੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਸਾਰੇ ਨੰੂ ਸਿੱ ਚਖੰਡ ਬ੍ਣੌਂਿੇ ਹਨ। (ਸਦਤ੍ਗੁਰ) ਸਭ ਤ੍ੇ  ਡਾ ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ; 
ਅਨੁਸਾਰ (ਸਦਤ੍+ਗੁਰ) (ਗੁਰ)  ਿੱ ਡੇ (ਗੁਰ) ਪ੍ੂਜਨੀਕ (ਸਦਤ੍) ਸਿੱਚੇ (ਗੁਰ) ਦਨਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
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(ੴ) ਿਵੈਤ੍ ਰਦਹਤ੍, ਇਿੱਕ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰਤ੍ਾ ਦਬ੍ਰਾਜਮਾਨ ਸਿੱਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ 
ਜੀ ਿੀ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ ਅਗਮ ਅਪ੍ਾਰ ਸਿੱਚੀ (ਪ੍ਰਸਾਦਿ) ਦਕਰਪ੍ਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ। 

ਨਾ ਾਂ- ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੯॥ 

ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੯॥  ਾਦਹਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਜੀ ਧੰਨ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ  
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ (੯) ਨੌ ੇਂ (ਮਹਲਾ) ਸਰੂਪ੍ ਹੁਣ ਲੋਹੇ ਿੇ ਤੰ੍ਗ ਦਪੰ੍ਜਰੇ ’ਚ ਗੋਲ਼ ਿਾਇਰੇ ਦਤ੍ਿੱ ਖੇ ਤ੍ੀਰਾਂ 
ਦ ਚਕਾਰ ਬ੍ੈਠੇ, ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਨਰਲੇਪ੍ ਅ ਸਥਾ ’ਚ ਲੀਨ, ਮਹਾਂ  ੈਰਾਗਮਈ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਚੇ ਦਮਿੱ ਠੇ ਸਲੋਕ 
ਸਰਬ੍ਿੱਤ੍ ਿੇ ਭਲੇ ਲਈ ਫ਼ਰੁਮਾ ਰਹੇ ਹਨ:- 

ਗੁਨ ਗੋਦਬੰ੍ਿ ਗਾਇਓ ਨਹੀ; ਜਨਮੁ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ॥ 

ਪ੍ਦਹਲਾ ਅਰਥ:- ਹੇ  ਮਨ! ਤ੍ੂੰ , (ਗੋਦਬੰ੍ਿ)  ਗੁਰ ਨਾਨਕਿੇ ; ਗੋਦ ੰਿ ਰੂਪ੍॥ ਪ੍ਦਹਲੇ ਅਿੱਠ 
ਪ੍ਾਤ੍ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੀ ਿੇ ਅਮੁਿੱ ਲ (ਗੁਨ) ਗੁਣਾਂ ਨੰੂ, ਅਥ ਾ (ਗੁਨ) ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰਾਂ ਨੰੂ (ਗਾਇਓ) ਗਾਇਆ 
ਨਹੀ। ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਿੁਰਲਿੱ ਭ ਮਨੁਿੱ ਖਾ ਜਨਮੁ (ਅਕਾਰਥ) ਦ ਅਰਥ (ਕੀਨ) ਕਰ ਦਲਆ ਹੈ। ਯਥਾ:- 
ਦਬ੍ਨੁ ਦਸਮਰਨ. ਜੋ ਜੀ ਨੁ ਬ੍ਲਨਾ; ਸਰਪ੍ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ॥ ਨ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜੁ ਕਮਾ ੈ; ਅੰਦਤ੍ ਚਲੈਗੋ 
ਹਾਰੀ॥੧॥) ਦਬ੍ਨੁ ਦਸਮਰਨ; ਜੈਸੇ ਸਰਪ੍ ਆਰਜਾਰੀ॥ ਦਤ੍ਉ ਜੀ ਦਹ ਸਾਕਤ੍; ਨਾਮੁ ਦਬ੍ਸਾਰੀ॥੧॥) 
ਕਹਤ੍ ਕਬ੍ੀਰੁ ਰਾਮ ਭਜੁ ਬ੍ਉਰੇ; ਜਨਮੁ ਅਕਾਰਥ ਜਾਤ੍॥੪॥੧॥ 

ਿੂਜਾ ਅਰਥ:- ਗੁਰਮੁਦਖ ਸਨਮੁਖ ਗੁਰਸੇ ਕ ਜੀ ਨੇ (ਗੋਦਬੰ੍ਿ) ਸਿੱ ਚੇ ਕੰਤ੍ ਭਗ ੰਤ੍  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ 
ਿੇ ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ ਦਨਰਮਲ (ਗੁਨ) ਗੁਣਾਂ ਨੰੂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਿੇ ਦਪ੍ਆਰ ਨਾਲ (ਗਾਇਓ) 
ਗਾਏ। ਉਨਾੑਂ  ਡਭਾਗੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਣਾ ਜਨਮੁ (ਅਕਾਰਥ) ਦ ਅਰਥ ਨਹੀ (ਕੀਨ) ਕੀਤ੍ਾ। ਸਿੱ ਚੇ 
ਕੰਤ੍ ਸਿੱਚੇ ਭਗ ੰਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰਤ੍  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ, ਅਪ੍ਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕੀਤ੍ਾ, 
ਦਜ ੇਂ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਿ ਗੁਰਮੁਦਖ ਸਿੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ੍ ਭਾਈ ਿਇਆਲਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਿ 
ਗੁਰਮੁਦਖ ਸਿੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ੍ ਭਾਈ ਸਤ੍ੀਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਅਤ੍ੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਿ ਗੁਰਮੁਦਖ ਸਿੱ ਚੇ ਬ੍ਰਹਮ 
ਸਰੂਪ੍ ਭਾਈ ਮਤ੍ੀਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਸਨਮੁਖ ਰਦਹ ਕੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਨਾਲ 
ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਸਿੱ ਚੇ ਸੁਿੱ ਚੇ ਉੱਚੇ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਯਥਾ:- ਦ ਸਰੁ ਨਾਹੀ. 
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ਿਾਤ੍ਾਰ; ਆਪ੍ਣਾ ਨਾਮੁ ਿੇਹੁ॥ ਗੁਣ ਗਾ ਾ ਦਿਨੁ ਰਾਦਤ੍; ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਏਹੁ॥੮॥੨॥੫॥੧੬॥) ਆਰਾ 
ਦਪ੍ਆਰਾ ਲਗਤ੍ ਹੈ, ਕਾਰਾ ਕਰਉ ਬ੍ਨਾਇ। ਦਸਰ ਜਾਇ ਤ੍ ਜਾਇ, ਮੇਰਾ ਦਸਿੱ ਖੀ ਦਸਿਕ ਨ ਜਾਇ। 

ਭਜ,ੁ ਦਬ੍ਦਧ: ਪ੍ੋਲਾ ਬ੍ੋਲੋ-  ਕਹੁ ਨਾਨਕ. ਹਦਰ ਭਜੁ ਮਨਾ; ਦਜਦਹ ਦਬ੍ਦਧ ਜਲ ਕੌ ਮੀਨ॥੧॥ 

ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਗੁਰ ਅ ਤ੍ਾਰ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ (ਨਾਨਕ) ਸਿੱ ਚੇ ਕੰਤ੍ ਸਿੱਚੇ ਭਗ ੰਤ੍, ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ 
ਦਬ੍ਅੰਤ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ (ਕਹੁ) ਫੁਰਮੌਂਿੇ ਹਨ:- ਹੇ ਮਨਾ! ਹਦਰ ਸਰੂਪ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ 
ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਨੰੂ (ਭਜੁ) ਭਜਨਾ ਕਰ। (ਦਜਦਹ) ਦਜਸ (ਦਬ੍ਦਧ) ਤ੍ਰ ੑਾਂ (ਮੀਨ) ਮਛੁਲੀ (ਕੌ) ਿਾ ਜੀ ਨ 
ਜਲ ਹੈ, ਜਲ ਤ੍ੋਂ ਦਬ੍ਨਾ ਥੋੜੇ ਤ੍ੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਭੀ ਨਹੀਂ ਰਦਹ ਸਕਿੀ। ਯਥਾ:- ਦਜਉ ਮਛੁਲੀ ਦਬ੍ਨੁ ਪ੍ਾਣੀਐ; 
ਦਕਉ ਜੀ ਣੁ ਪ੍ਾ ੈ॥) ਜੈਸੀ ਮਛੁਲੀ ਨੀਰ, ਇਕੁ ਦਖਨੁ ਭੀ. ਨਾ ਧੀਰੇ; ਮਨ ਐਸਾਨੇਹੁ ਕਰੇਹੁ॥ ਇਉਂ ਤ੍ੂੰ , 
ਮੈ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਆਧਾਰੁ ਹੈ; ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਣਾ ਜੀ ਨ ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਦਨਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ੍ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜੀ ਨੰੂ 
ਬ੍ਨੌਣਾ ਕਰ। ਯਥਾ:- ਆਖਾ ਜੀ ਾ; ਦ ਸਰੈ ਮਦਰ ਜਾਉ॥) ਮਰਣੰ. ਦਬ੍ਸਰਣੰ ਗੋਦਬੰ੍ਿਹ॥ ਜੀ ਣੰ. ਹਦਰ 
ਨਾਮ ਧ  ਾ ਣਹ॥ ਮਿੱ ਛੀ  ਾਂਗ, ਸਿੱਚੇ ਕੰਤ੍ ਭਗ ੰਤ੍  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ੍ੀ ਜਲ, ਨਾਮ ਜਲ ’ਚ 
ਰਦਹਣਾ ਕਰ। ਯਥਾ:- ਮੋਦਹ ਮਛੁਲੀ. ਤ੍ੁਮ ਨੀਰ; ਤ੍ੁਿ ਦਬ੍ਨੁ ਦਕਉ ਸਰੈ॥ 

ਦਬ੍ਦਖਅਨ ਦਸਉ ਕਾਹੇ ਰਦਚਓ; ਦਨਮਖ. ਨ ਹੋਦਹ ਉਿਾਸ॥ 

(ਦਬ੍ਦਖਅਨ) ਦ ਦਸ਼ਆਂ (ਦਸਉ) ਨਾਲ (ਕਾਹੇ) ਦਕਸ  ਾਸਤ੍ੇ (ਰਦਚਓ) ਰਦਚਆ ਹੈਂ? ਯਥਾ:- ਸਮਿ 

ਨ ਪ੍ਰੀ. ਦਬ੍ਖੈ ਰਸ ਰਦਚਓ; ਜਸੁ ਹਦਰ ਕੋ ਦਬ੍ਸਰਾਇਓ॥ ਦਨਮਖ ਮਾਤ੍ਰ ਭੀ (ਉਿਾਸ) ਉਪ੍ਰਾਮ (ਨ) 

ਨਹੀਂ (ਹੋਦਹ) ਹੁੰ ਿਾ ਅਥ ਾ (ਉਿਾਸ)  ੈਰਾਗ (ਨ) ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਾ। ਯਥਾ:- ਮਨਮੁਖੁ ਮੋਦਹ ਦ ਆਦਪ੍ਆ; 

ਬ੍ੈਰਾਗੁ ਉਿਾਸੀ. ਨ ਹੋਇ॥) ਨਾਮੁ ਦ ਸਾਦਰ. ਦਬ੍ਦਖਆ ਮਦਨ ਰਾਤ੍ੇ; ਦਬ੍ਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗ ਾਏ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ. ਭਜੁ ਹਦਰ ਮਨਾ; ਪ੍ਰੈ ਨ. ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ॥੨॥ 

(ਨਾਨਕ) ਕੋਦਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰੁ ਸੁਆਮੀ; ਸਿੱਚੇ ਕੰਤ੍ ਸਿੱਚੇ ਭਗ ੰਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰਤ੍ ਮਹਿੱਲਾ 
ਨਾ ਾਂ ਜੀ  ੈਰਾਗਮਈ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਦਿਆਂ (ਕਹੁ) ਫ਼ਰੁਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਕੀ. ਅੰਦਮਰਤ੍ 
 ਰਖਾ॥੩॥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ, ਜਾਈਏ ਬ੍ਦਲਹਾਰੇ ਜੀ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਚੋਜ ਦਨਆਰੇ ਜੀ, 
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ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡੁਿੱ ਬ੍ਿੇ ਪ੍ਿੱ ਥਰ ਤ੍ਾਰੇ ਜੀ:- ਹੇ ਮਨਾ! ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱਚੇ ਦਨਰੰਕਾਰ ਕਰਤ੍ਾਰ (ਹਦਰ) 
 ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨੰੂ (ਭਜੁ) ਭਜਨਾ ਕਰ ਭਾ  ਰੋਮ ਰੋਮ ਿੇ ਦਪ੍ਆਰ ਸਦਤ੍ਕਾਰ ਨਾਲ ਦਸਮਰਨਾ ਕਰ।  
ਦਜਸ ਨਾਲ ਤ੍ੈਨੰੂ (ਜਮ) ਜਮਿੂਤ੍, (ਜਮ) ਰੋਗ, (ਜਮ) ਔਗੁਣਾਂ ਅਤੇ੍ (ਜਮ) ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ੍ 
ਦ ਹੂਣੀਆ; ਮੀਤ੍ ਸਜਣ ਸਦਭ ਜਾਮ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਕਤ੍ ਦਨੰਿਕ (ਕੀ) ਿੀ (ਫਾਸ) ਫਾਹੀ (ਨ) ਨਹੀਂ 
(ਪ੍ਰੈ) ਪ੍ ੇਗੀ। ਯਥਾ:- ਦਜਦਨ ਗੁਰੁ ਸੇਦ ਆ ਆਪ੍ਣਾ; ਜਮਿੂਤ੍ ਨ ਲਾਗੈ ਡੰਡੁ॥) ਗੁਰਮਤ੍ੀ. ਜਮੁ ਜੋਦਹ, 
ਨ ਸਾਕ;ੈ ਸਾਚੈ ਨਾਦਮ ਸਮਾਇਆ॥) ਤ੍ੇ; ਜਮੁ. ਨ ਪ੍ੇਖਦਹ ਨੈਨ॥ ਸੁਦਨ ਮੋਹੇ. ਅਨਹਤ੍ ਬ੍ੈਨ॥੫॥) ਮਾਨਸ 
ਕੀ; ਕਹੁ ਕੇਤ੍ਕ ਬ੍ਾਤ੍॥ ਜਮ ਤ੍ੇ ਰਾਖੈ; ਿੇ ਕਦਰ ਹਾਥ॥੩॥ 

ਤ੍ਰਨਾ-ਪ੍ੋ- ਤ੍ਰਨਾਪ੍ੋ. ਇਉ ਹੀ ਗਇਓ; ਲੀਓ ਜਰਾ ਤ੍ਨੁ ਜੀਦਤ੍॥ 

ਦ ਸ਼ੇ ਆਦਿ ’ਚ ਲਿੱ ਗ ਕੇ, ਸਿੱਚੇ ਦਨਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੰੂ ਦ ਸਾਰ ਕੇ (ਤ੍ਰਨਾਪ੍ੋ) ਜ ਾਨੀ ਇਉ ਹੀ ਦ ਅਰਥ 

ਚਲੀ (ਗਇਓ) ਗਈ। ਯਥਾ:- ਤ੍ਰਨਾਪ੍ੋ ਦਬ੍ਦਖਅਨ ਦਸਉ ਖੋਇਓ; ਬ੍ਾਲਪ੍ਨੁ ਅਦਗਆਨਾ॥ (ਜਰਾ) 

ਬ੍ੁਢੇਪ੍ੇ ਨੇ (ਤ੍ਨੁ) ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਰੋਗਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ (ਜੀਦਤ੍) ਦਜਿੱ ਤ੍ (ਲੀਓ) ਦਲਆ। ਯਥਾ:- ਜੋਬ੍ਨੁ ਗਇਆ 

ਦਬ੍ਤ੍ੀਦਤ੍; ਜਰੁ ਮਦਲ ਬ੍ੈਠੀਆ॥) ਛੀਜੈ ਜੋਬ੍ਨੁ; ਜਰੂਆ ਦਸਦਰ ਕਾਲੁ॥) ਅਖੀ ਅੰਧੁ. ਜੀਭ ਰਸੁ ਨਾਹੀ; 

ਕੰਨੀ. ਪ੍ ਣੁ ਨ  ਾਜੈ॥ ਚਰਣੀ ਚਲੈ. ਪ੍ਜੂਤ੍ਾ ਆਗੈ; ਦ ਣੁ ਸੇ ਾ. ਫਲ ਲਾਗੇ॥੨॥ ਅਖਰ ਦਬ੍ਰਖ ਬ੍ਾਗ, 

ਭੁਇ ਚੋਖੀ; ਦਸੰਦਚਤ੍ ਭਾਉ ਕਰੇਹੀ॥ ਸਭਨਾ ਫਲੁ ਲਾਗੈ ਨਾਮੁ ਏਕੋ; ਦਬ੍ਨੁ ਕਰਮਾ. ਕੈਸੇ ਲੇਹੀ॥੩॥) ਬ੍ੁਢਾ 

ਹੋਆ ਸੇਖ ਫਰੀਿੁ; ਕੰਬ੍ਦਣ ਲਗੀ ਿੇਹ॥ ਜੇ ਸਉ  ਦਰਆੑ ਜੀ ਣਾ; ਭੀ ਤ੍ਨੁ ਹੋਸੀ ਖੇਹ॥੪੧॥ 

ਭਜ: ਪ੍ੋਲਾ ਬ੍ੋਲੋ- ਕਹੁ ਨਾਨਕ. ਭਜ ਹਦਰ ਮਨਾ; ਅਉਧ ਜਾਤੁ੍ ਹੈ ਬ੍ੀਦਤ੍॥੩॥ 

ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰਤ੍ ਸਿੱਚੇ ਭਗ ੰਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਬ੍ੇਅੰਤ੍ (ਨਾਨਕ) ਮਹਿੱਲਾ ਨਾ ਾਂ ਜੀ (ਕਹੁ) 
ਫੁਰਮੌਂਿੇ ਹਨ:- ਹੇ ਮਨਾ! ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਦਨਰੰਕਾਰ ਕਰਤ੍ਾਰ (ਹਦਰ)  ਾਦਹਗੁਰੂ ਗੁਰ ਨਾਨਕਿੇ  
ਗੋਦ ੰਿ ਰੂਪ੍॥ ਜੀ ਨੰੂ (ਭਜੁ) ਭਜਨਾ ਕਰ ਭਾ  ਰੋਮ ਰੋਮ ਿੇ ਦਪ੍ਆਰ ਸਦਤ੍ਕਾਰ ਨਾਲ ਦਸਮਰਨਾ ਕਰ। 
ਤ੍ੇਰੀ (ਅਉਧ) ਉਮਰ (ਬ੍ੀਦਤ੍) ਗੁਜ਼ਰਿੀ (ਜਾਤ੍ੁ) ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ. ਰਾਮੁ ਭਦਜ ਲੈ; 
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ਜਾਤ੍ੁ ਅਉਸਰੁ ਬ੍ੀਤ੍॥੨॥੧॥) ਗੂਜਰੀ ਜਾਦਤ੍ ਗ ਾਦਰ; ਜਾ ਸਹੁ ਪ੍ਾਏ ਆਪ੍ਣਾ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬ੍ਦਿ 
 ੀਚਾਦਰ; ਅਨਦਿਨੁ ਹਦਰ ਜਪ੍ੁ ਜਾਪ੍ਣਾ॥ 

ਦਬ੍ਰਧ ਭਇਓ. ਸੂਿੈ ਨਹੀ; ਕਾਲੁ ਪ੍ਹੂਦਚਓ ਆਨ॥ 

ਜਰਾ ਹਾਕਿੀ. ਸਭ ਮਦਤ੍ ਥਾਕੀ;) ਦਛਨੁ ਦਛਨੁ ਤ੍ਨੁ ਛੀਜੈ; ਜਰਾ ਜਨਾ ੈ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰ ਦਬ੍ਰਧ 
(ਭਇਓ) ਹੋ ਦਗਆ ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਕੁਿੱ ਿ (ਸੂਿੈ) ਸੁਿੱ ਿਿਾ ਨਹੀ। (ਕਾਲੁ) ਮਰਨ ਿਾ ਸਮਾਂ ਭੀ ਨੇੜੇ (ਆਨ) 
ਆ (ਪ੍ਹੂਦਚਓ) ਪ੍ਹੁੰ ਦਚਆ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਮਃ ੧॥ ਿਸ ਬ੍ਾਲਤ੍ਦਣ. ਬ੍ੀਸ ਰ ਦਣ; ਤ੍ੀਸਾ ਕਾ. ਸੁੰ ਿਰ ੁ
ਕਹਾ ੈ॥ ਚਾਲੀਸੀ. ਪ੍ੁਰੁ ਹੋਇ, ਪ੍ਚਾਸੀ. ਪ੍ਗੁ ਦਖਸੈ; ਸਠੀ ਕੇ. ਬ੍ੋਢੇਪ੍ਾ ਆ ੈ॥ ਸਤ੍ਦਰ ਕਾ. ਮਦਤ੍ ਹੀਣੁ; 
ਅਸੀਹਾਂ ਕਾ. ਦ ਉਹਾਰੁ ਨ ਪ੍ਾ ੈ॥ ਨ ੈ ਕਾ ਦਸਹਜਾਸਣੀ; ਮੂਦਲ ਨ ਜਾਣੈ. ਅਪ੍ਬ੍ਲੁ॥ ਢੰਢੋਦਲਮੁ ਢੂਦਢਮੁ 
ਦਡਠੁ ਮੈ; ਨਾਨਕ. ਜਗੁ ਧੂਏ ਕਾ ਧ ਲਹਰੁ॥੩॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ. ਨਰ ਬ੍ਾ ਰੇ; ਦਕਉ. ਨ ਭਜੈ ਭਗ ਾਨ॥੪॥ 

ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਸਾਦਹਬ੍ੋ; ਪ੍ਰਨਪ੍ੂਜਨੀਕ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ (ਨਾਨਕ) ਮਹਿੱਲਾ ਨਾ ਾਂ ਜੀ (ਕਹੁ) 
ਫ਼ਰੁਮੌਂਿੇ ਹਨ:- ਹੇ (ਬ੍ਾ ਰੇ) ਕਮਲ਼ੇ (ਨਰ) ਪ੍ੁਰਸ਼! (ਭਗ ਾਨ)  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨੰੂ ਦਕਉ (ਨ) ਨਹੀਂ 
(ਭਜੈ) ਦਸਮਰਿਾ? ਬ੍ੁਿੱ ਢਾ ਹੋ ਕੇ  ੇਲਾ ਬ੍ੈਠਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਛਾਿ ਆਦਿ ਨਹ ਾਨਹ ਾਂ ਤ੍ਰਹਾਂ ਿੇ ਪ੍ਿਾਰਥ ਮੰਗਿਾ। 
ਯਥਾ:- ਮੂੜ ੑੇ ਕਾਹੇ ਦਬ੍ਸਾਦਰਓ; ਤ੍ੈ ਰਾਮ ਨਾਮ॥ 

ਧਨੁ ਿਾਰਾ ਸੰਪ੍ਦਤ੍ ਸਗਲ; ਦਜਦਨ ਅਪ੍ੁਨੀ ਕਦਰ ਮਾਦਨ॥ 

ਪ੍ੂਰਨ ਿਇਆਲ ਦਕਰਪ੍ਾਲ ਦਮਹਰ ਾਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੀ (ਧਨੁ) ਿੌਲਤ੍ (ਿਾਰਾ)  
ਪ੍ਤ੍ਨੀ ਅਤੇ੍ (ਸਗਲ) ਸਾਰੀ (ਸੰਪ੍ਦਤ੍) ਦਬ੍ਭੂਤ੍ੀ ਮਾਇਆ ਆਦਿ ਨੰੂ (ਦਜਦਨ) ਦਜਨਾੑਂ ਨੇ ਅਪ੍ੁਨੀ  
(ਕਦਰ) ਕਰਕੇ (ਮਾਦਨ) ਮੰਦਨਆ ਹੈ।  ਯਥਾ:- ਪ੍ੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਉਰਦਿਓ; ਜਾਦਨ ਮੇਰੀ॥ 

ਇਨ ਮੈ ਕਛੁ ਸੰਗੀ ਨਹੀ; ਨਾਨਕ. ਸਾਚੀ ਜਾਦਨ॥੫॥ 

ਗੁਰੁ ਪ੍ੂਰਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ੁਪ੍ੂਰਾ॥ ਪ੍ੂਰੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ (ਨਾਨਕ) ਮਹਿੱਲਾ ਨਾ ਾਂ ਜੀ ਫੁਰਮੌਂਿੇ ਹਨ:- (ਇਨ) 
ਇਨਾੑਂ ਪ੍ਿਾਰਥਾਂ, ਸੰਬੰ੍ਧੀਆਂ (ਮੈ) ਵ ਿੱ ਚ ੋ(ਕਛੁ) ਕੋਈ ਭੀ ਥੋੜੇ ਮਾਤ੍ਰ ਭੀ ਤ੍ੇਰਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
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ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਸਿੱ ਦਖਆ ਨੰੂ (ਸਾਚੀ) ਸਿੱਚੀ (ਜਾਦਨ) ਜਾਨਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਧਨੁ ਿਾਰਾ ਸੰਪ੍ਦਤ੍ ਗਰੇਹ॥ 
ਕਛੁ ਸੰਦਗ. ਨ ਚਾਲੈ; ਸਮਿ ਲੇਹ॥੨॥) ਮਾਇਆ ਮਮਤ੍ਾ ਹੈ ਬ੍ਹੁ ਰੰਗੀ॥ ਦਬ੍ਨੁ ਨਾ ੈ; ਕੋ ਸਾਦਥ. ਨ 
ਸੰਗੀ॥੨॥) ਦ ਧਣ ਖੂਹੀ; ਮੁੰ ਧ ਇਕੇਲੀ॥ ਨਾ ਕੋ ਸਾਥੀ; ਨਾ ਕੋ ਬ੍ੇਲੀ॥ ਕਦਰ ਦਕਰਪ੍ਾ ਪ੍ਰਦਭ; ਸਾਧਸੰਦਗ 
ਮੇਲੀ॥ ਜਾ ਦਫਦਰ ਿੇਖਾ; ਤ੍ਾ ਮੇਰਾ ਅਲਹੁ ਬ੍ੇਲੀ॥੩॥   

ਇਨ ਮੈ ਕਛੁ ਸੰਗੀ ਨਹੀ; ’ਤ੍ੇ  ੈਰਾਗੀਮਈ ਸਾਖੀ:- ਸਿੱ ਚੇ ਕੰਤ੍ ਸਿੱਚੇ ਭਗ ੰਤ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ 

ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਬ੍ਕਾਲਾ ਸਾਦਹਬ੍ ਦ ਿੱ ਖੇ ਸਿੱ ਚਾ ਨਾਮ ਜਪ੍ ਜਪ੍ਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥ ੇਇਕ 

ਦਸਿੱ ਖ ਪ੍ਿੱ ਕਾ ਸਤ੍ਸੰਗੀ ਸੀ। ਪ੍ਰ ਜਿੋਂ ਉਸ ਿੀ ਸ਼ਾਿੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਿਾ ਸੰਗਤ੍ ਦ ਿੱ ਚ ਔਣਂਾ ਹਟ ਦਗਆ। 

ਇਿੱਕ ਦਿਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ੁਿੱ ਦਛਆ “ਭਾਈ ਦਸਿੱ ਖਾ! ਹੁਣ ਆਪ੍ ਜੀ ਸੰਗਤ੍ ਦ ਿੱ ਚ ਔਿੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਂ, 

ਇਸ ਿਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?” ਉਸ ਨੇ ਹਿੱ ਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦਕਹਾ “ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ! ਮੇਰੀ ਘਰ ਾਲੀ ਕਦਹੰਿੀ, 

ਇਿੱਥੇ ਹੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰ” ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਦਖਆ “ਭਾਈ! ਇਹ ਸੰਸਾਰਕ ਮੋਹ ਿੂਠਾ ਹੈ”। ਦਫਰ 

ਉਸ ਨੇ ਦਕਹਾ “ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ! ਮੇਰੀ ਘਰ ਾਲੀ ਤ੍ਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱ ਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਿੀ ਹੈ।”  

ਇਸ ਿੀ ਗਿੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਚਨ ਕੀਤ੍ਾ “ਚਿੱਲ ਭਾਈ, ਆਪ੍ ਜੀ ਨੰੂ ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ਰੇਮ 

ਿੀ ਪ੍ਰਖ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ”। ਇਹ ਕਦਹ ਕੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਸਿੱ ਖ ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਨਾਯਾਮ ਿੀ 

ਦਸਿੱ ਦਖਆ ਿੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜ ੑੌਣ ਿੀ ਜਾਚ ਦਸਖਾਅ ਦਿਿੱ ਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤ੍ਾ “ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਪ੍ਣੀ ਘਰ ਾਲੀ 

ਨੰੂ ਕਹੀ ਦਕ ‘ਮੈਨੰੂ ਲਿੱ ਗਿਾ ਮੈਂ ਚੜ ੑਾਈ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ’, ਦਫਰ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜ ੑਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪ੍ੈ ਜਾ ੀਂ”। 

ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤ੍ਰ ੑਾਂ ਹੀ ਕੀਤ੍ਾ। ਇਹ 
ਿੇਖ ਕੇ ਘਰ ਾਲੀ ਕੁਿੱ ਿ ਬ੍ੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੇ ਸੋਦਚਆ ਦਕ ਜੇ ਹੁਣੇ ਰਲੌਾ ਪ੍ਾ ਦਿਤ੍ਾ ਤ੍ਾਂ ਸਾਦਰਆ ਨੇ 
ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖਾਣ ਿਾ ਸਮਾਂ ਭੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱ ਭਣਾ। ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਖੀਰ ਦਰੰਨ ੑਕੇ ਰਿੱ ਜ ਕੇ ਖਾ ਲਈ। 
ਦਫਰ ਚੂਰੀ ਕੁਿੱ ਟ ਕੇ, ਅਪ੍ਣੇ ਪ੍ਤ੍ੀ ਿੇ ਛਾਤ੍ੀ ’ਤ੍ੇ ਪ੍ੈਰ ਰਿੱ ਖ ਕੇ, ਆਲੇ ’ਚ ਰਿੱ ਖ ਦਿਤ੍ੀ। ਇਸ ਨੇ ਸੋਦਚਆ 
ਕੇ ਜਿੋਂ ਕੋਈ ਿੇਖਿਾ ਨਹੀਂ, ਉਿੋਂ ਚੋਰੀ ਖਾ ਲ ਾਂਗੀ। ਦਫਰ ਇਸ ਨੇ ਕੂਕ ਮਾਰੀ ਦਕ “ਮੇਰਾ ਪ੍ਤ੍ੀ ਮਰ 
ਦਗਆ।” ਸਾਰੇ ਸਬੰ੍ਧੀ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋ ਗਏ।  
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ਉਸ  ੇਲੇ ਇਿੱ ਕ ਦਸਿੱ ਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਸਿੱ ਚੇ ਦਮਿੱ ਠੇ ਚਰਨਕਮਲਾਂ ’ਚ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ 
ਕੀਤ੍ੀ, “ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ! ਆਪ੍ ਜੀ ਿਾ ਉਹ ਸੇ ਕ ਚੜ ੑਾਈ ਕਰ ਦਗਆ ਹੈ, ਆਪ੍ ਜੀ ਭੀ ਉਸ 
ਿੇ ਘਰ ਚਿੱ ਲੋ ਜੀ”। ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਿੇ ਪ੍ਦਰ ਾਰ ਿੇ ਜੀਆਂ ਨੰੂ ਦਕਹਾ, “ਇਸ ਨੰੂ 
ਦਜੰਿਾ ਕਰ ਿਈਏ?” ਤ੍ਾਂ ਕਦਹਣ ਲਿੱ ਗੇ, “ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ! ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ?” 
ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਚਨ ਕੀਤ੍ਾ, “ਇਸ ਨੰੂ ਦਜੰਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤ੍ੁਹਾਡੇ ’ਚੋਂ ਦਕਸੇ ਇਿੱ ਕ ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਣ 
ਿੇਣੇ ਪ੍ੈਣਗੇ, ਿਿੱਸੋ ਤੁ੍ਹਾਡੇ ’ਚੋਂ ਕੌਣ ਅਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਿੇ ੇਗਾ?” ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਮੁਿੱ ਕਰ ਗਏ। ਤ੍ਿੋਂ ਸਿੱ ਚੇ 
ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਫਰ ਉਸ ਿੇ ਘਰ ਾਲੀ ਨੇ  ੈਣ ਪ੍ਾਇਆ “ਉੱਠ  ੇ ਕੰਤ੍ਾ ਸੁਿੱ ਦਤ੍ਆਂ, 
ਕੁਿੱ ਿ ਤ੍ਾਂ ਮੂੰ ਹੋਂ ਭਾਖ”।  

ਇਹ  ੈਣ ਸੁਣ ਕ,ੇ ਉਸ ਨੇ ਆਦਖਆ “ਜੈਸੇ ਪ੍ਾਈਸ ਖਾਈਉ, ਤ੍ੈਸੇ ਚੂਰੀ ਚਾਖ”। ਭਾ  ਦਜ ੇਂ ਤ੍ੂੰ  ਖੀਰ 
ਦਰੰਨਹ  ਕੇ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਦਤ੍ ੇਂ ਚੂਰੀ ਭੀ ਖਾ ਲੈ। ਇਉਂ ਆਖ ਕੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਚਰਨਕਮਲਾਂ ’ਤ੍ੇ 
ਜਾ ਕੇ ਅਪ੍ਣਾ ਮਿੱ ਥਾ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ “ਹੇ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰਤ੍ ਭਗ ੰਤ੍, ਅੰਤ੍ਰਜਾਮੀ, ਸਮਰਿੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸਿੱਚੇ 
ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ! ਸਿੱਚ ਮੁਿੱ ਚ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਿਾ ਮੋਹ ਿੂਠਾ ਹੈ, ਆਪ੍ ਜੀ ਦਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੋਹ 
ਿੀ ਦਨਦ ਰਤ੍ੀ ਲਈ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੋ ਜੀ”। ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਦਫਰ, “ਜਗਤ੍ ਮੈ; ਿੂਠੀ ਿੇਖੀ 
ਪ੍ਰੀਦਤ੍॥” ਸਬ੍ਿ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤ੍ਾ ਜੀ। 

ਪ੍ਦਤ੍ਤ੍. ਉਧਾਰਨ ਭੈ ਹਰਨ; ਹਦਰ. ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ॥ 

(ਹਦਰ) ਗੁਰ ਨਾਨਕਿੇ ; ਗੋਦ ੰਿ ਰੂਪ੍॥ ਸਿੱਚੇ ਕੰਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰਤ੍ ਜੀ (ਅਨਾਥ) 
ਯਤ੍ੀਮਾਂ (ਕੇ) ਿੇ (ਨਾਥ) ਮਾਲਕ, ਿੇ ਲੂਤ੍  ਰਗੇ (ਪ੍ਦਤ੍ਤ੍) ਪ੍ਦਤ੍ਤ੍ਾਂ ਨੰੂ ਉਧਾਰਨ ਅਤੇ੍ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਿਾ ਭੈ (ਹਰਨ) ਮੇਟਣ  ਾਲੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਤੁ੍ਮ ੑਿਇਆਲ ਦਕਰਪ੍ਾਲ ਦਕਰਪ੍ਾਦਨਦਧ; ਪ੍ਦਤ੍ਤ੍. ਪ੍ਾ ਨ 
ਗੋਸਾਈ॥) ਭਗਦਤ੍  ਛਲੁ. ਤ੍ੇਰਾ ਦਬ੍ਰਿੁ; ਹਦਰ. ਪ੍ਦਤ੍ਤ੍ ਉਧਾਦਰਆ॥) ਅਨਾਥ ਨਾਥ; ਗੋਦਬੰ੍ਿ ਗੁਪ੍ਾਲ॥) 
ਤ੍ੂੰ  ਿਇਆਲੁ ਦਕਰਪ੍ਾਲੁ ਦਕਰਪ੍ਾਦਨਦਧ; ਮਨਸਾ ਪ੍ੂਰਣਹਾਰਾ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ. ਦਤ੍ਹ ਜਾਨੀਐ; ਸਿਾ ਬ੍ਸਤ੍ੁ ਤ੍ੁਮ ਸਾਥ॥੬॥ 

ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤ੍ਮ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ (ਨਾਨਕ) ਮਹਿੱਲਾ ਨਾ ਾਂ ਜੀ (ਕਹੁ) ਫੁਰਮੌਂਿੇ ਹਨ:- ਹੇ ਭਗਤ੍ 
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ਜਨੋ! (ਦਤ੍ਹ) ਦਤ੍ਨਾੑਂ ਭਗਦਤ੍  ਛਲ; ਸਿਾ ਦਕਰਪ੍ਾਲ॥  ਾਦਹਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ  ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੰੂ ਸਿਾ 
ਹੀ (ਤ੍ੁਮ) ਆਪ੍ ਜੀ (ਸਾਥ) ਨਾਲ (ਬ੍ਸਤ੍ੁ)  ਸਿ ੇ(ਜਾਨੀਐ) ਜਾਨਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਸੋ ਸਦਤ੍ਗੁਰ ੁ
ਦਪ੍ਆਰਾ. ਮੇਰੈ ਨਾਦਲ ਹੈ; ਦਜਥੈ ਦਕਥੈ ਮੈਨੋ ਲਏ ਛਡਾਈ॥) ਸਿਾ ਹਜੂਦਰ; ਿੂਦਰ ਨ ਜਾਣਹੁ॥ 

ਤ੍ਨੁ ਧਨੁ ਦਜਹ ਤ੍ੋਕਉ ਿੀਓ; ਤ੍ਾਂ ਦਸਉ ਨੇਹੁ. ਨ ਕੀਨ॥ 

ਐਸਾ ਿਾਤ੍ਾ; ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ ਕਹੀਐ॥੧॥ ਅਨੁਸਾਰ (ਦਜਹ) ਦਜਨਾੑਂ ਿਇਆਲ ਉਿਾਰ ਦਚਿੱ ਤ੍  ਾਦਹਗੁਰ ੂ
ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ  ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ (ਤ੍ੋਕਉ) ਆਪ੍ ਜੀ ਨੰੂ ਤ੍ਨੁ ਅਤੇ੍ ਧਨੁ ਆਦਿ ਿਾਤ੍ਾਂ (ਿੀਓ) 
ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। (ਤ੍ਾਂ) ਦਤ੍ਨਾੑਂ (ਦਸਉ) ਨਾਲ ਆਪ੍ ਜੀ ਨੇ (ਨੇਹੁ) ਪ੍ਰੇਮ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਕੀਨ) ਕੀਤ੍ਾ। 
ਯਥਾ:- ਿਾਦਤ੍ ਦਪ੍ਆਰੀ; ਦ ਸਦਰਆ ਿਾਤ੍ਾਰਾ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ. ਨਰ ਬ੍ਾ ਰੇ; ਅਬ੍ ਦਕਉ ਡੋਲਤ੍ ਿੀਨ॥੭॥ 

ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਗੁਰ ਅ ਤ੍ਾਰ (ਨਾਨਕ) ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਮਹਿੱਲਾ ਨਾ ਾਂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ 
(ਕਹੁ) ਫ਼ਰੁਮੌਂਿੇ ਹਨ:- ਹੇ ਦਗਆਨ ਹੀਨ (ਬ੍ਾ ਰੇ) ਕਮਲ਼ੇ (ਨਰ) ਪ੍ੁਰਸ਼! (ਅਬ੍) ਹੁਣ, ਨਾਮ ਧਨ 
ਹੀਨ (ਿੀਨ) ਰੰਕ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਕੇ, ਦ ਕਾਰਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ’ਚ ਦਕਉ (ਡੋਲਤ੍) ਡੋਲਿਾ ਹੈਂ? ਯਥਾ:- ਿੁਆਰਦਹ 
ਿੁਆਦਰ. ਸੁਆਨ ਦਜਉ ਡੋਲਤ੍; ਨਹ ਸੁਧ. ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ॥੧॥ 

ਤ੍ਨੁ ਧਨੁ ਸੰਪ੍ੈ ਸੁਖ ਿੀਓ; ਅਰੁ ਦਜਹ ਨੀਕੇ ਧਾਮ॥ 

ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ੁਰਖ ਿਾਤ੍ਾਰਹ; ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ  ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ,  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨੰੂ 
ਦਮਲਣ ਲਈ ਆਪ੍ ਜੀ ਨੰੂ ਿੁਰਲਿੱ ਭ (ਤ੍ਨੁ) ਿੇਹ,  ਰਤ੍ਣ ਨੰੂ ਧਨੁ, ਅਥ ਾ ਨਾਮ ਧਨੁ, (ਸੰਪ੍ੈ) ਦਬ੍ਭੂਤ੍ੀ 
ਮਾਇਆ, ਅਥ ਾ ਸਿੱ ਤ੍ ਸੰਤ੍ੋਖ ਦਨੰਮਰਤ੍ਾ ਭਾਉ ਭਗਤ੍ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਆਦਿ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਿੀ (ਸੰਪ੍ੈ) ਦਬ੍ਭੂਤ੍ੀ, ਅਨੇਕ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਿੇ ਸੁਖ (ਅਰੁ) ਅਤੇ੍ ਸੁਖਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਸਨ  ਾਸਤ੍ੇ (ਦਜਹ) ਦਜਹੜ ੇ(ਨੀਕੇ) ਸੁੰ ਿਰ (ਧਾਮ) ਘਰ 
(ਿੀਓ) ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਤ੍ੁਮਰੀ ਦਕਰਪ੍ਾ ਤ੍ੇ. ਮਾਨੁਖ ਿੇਹ ਪ੍ਾਈ ਹੈ; ਿੇਹੁ ਿਰਸੁ. ਹਦਰ ਰਾਇਆ॥੧॥) 
ਦਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ; ਬ੍ਸਦਹ ਸੁਖ ਮੰਿਦਰ॥) ਜੀਅ ਜੰਤ੍ ਸਦਭ; ਸੁਖੀ  ਸਾਇਆ॥) ਦਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ; ਦਗਰਹ ਸੰਦਗ 
ਸੁਖ ਬ੍ਸਨਾ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ. ਸੁਨੁ ਰੇ ਮਨਾ; ਦਸਮਰਤ੍ ਕਾਦਹ ਨ. ਰਾਮ॥੮॥ 
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ਸਿੱਚੇ ਕੰਤ੍ ਸਿੱਚੇ ਭਗ ੰਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰਤ੍ (ਨਾਨਕ) ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਖ਼ੂਬ੍ 
ਸਿੱਚਾ ਦਮਿੱ ਠੇ ਤ੍ੋਂ ਦਮਿੱ ਠਾ ਅੰਦਮਰਤ੍ ਸ਼ੁਭ ਗੁਰਮੁਦਖ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ (ਕਹੁ) ਫੁਰਮੌਂਿੇ ਹਨ: (ਰੇ) ਹੇ ਮਨਾ (ਸੁਨੁ) 
ਸੁਨਣਾ ਕਰ! ਦਜਨਾੑਂ ਨਾਨਕ ਸਾਦਹਬ੍ੁ; ਸਿਾ ਿਇਆਲੁ॥੨॥ ਜੀ ਨੇ ਆਪ੍ ਜੀ ਨੰੂ ਉਪ੍ਰੋਕਤ੍ ਪ੍ਿਾਰਥ 
ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੇ, ਅਤੇ੍ ਆਪ੍ ਜੀ ’ਚ ਅਪ੍ਣੀ ਜੋਦਤ੍ ਪ੍ਾ ਕੇ, ਆਖਣ ਸੁਨਣ ਬ੍ੋਲਣ ਤ੍ੁਰਨ ਿੀ ਸਿੱ ਤ੍ਾ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੀ। ਯਥਾ:- 
ਆਖਣੁ  ੇਖਣੁ ਸਭੁ; ਸਾਦਹਬ੍ ਤ੍ੇ ਹੋਇ॥੪॥੨॥੧੪॥ ਐਸੇ ਿਾਤ੍ੇ (ਰਾਮ) ਰਮੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਦਪ੍ਆਰੇ 
ਸਿੱ ਚੇ ਕੰਤ੍ ਸਿੱਚੇ ਭਗ ੰਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰਤ੍ ਰਾਮ ਸਰੂਪ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੰੂ, ਤ੍ੂੰ  (ਕਾਦਹ) ਦਕਉਂ 
(ਨ) ਨਹੀਂ (ਦਸਮਰਤ੍) ਯਾਿ ਕਰਿਾ? ਯਥਾ:- ਸੋ ਦਕਉ ਦਬ੍ਸਰੈ; ਦਜਦਨ. ਸਭੁ ਦਕਛੁ ਿੀਆ॥ ਸੋ ਦਕਉ 
ਦਬ੍ਸਰੈ; ਦਜ. ਜੀ ਨ ਜੀਆ॥ 

ਨਾਦਹ-ਨ- ਸਭ ਸੁਖਿਾਤ੍ਾ ਰਾਮੁ ਹੈ; ਿੂਸਰ ਨਾਦਹਨ ਕੋਇ॥ 

ਪ੍ਰਭ ਜੀ; ਤ੍ੂ ਮੇਰੋ ਸੁਖਿਾਤ੍ਾ॥ ਅਨੁਸਾਰ (ਰਾਮੁ) ਸਿੱ ਚੇ ਕੰਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰਤ੍ 
 ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ (ਸਭ) ਸਾਰੇ (ਸੁਖ+ਿਾਤ੍ਾ) (ਸੁਖ) ਸੁਖਾਂ ਿੇ (ਿਾਤ੍ਾ) ਿਾਤ੍ੇ (ਹੈ) ਹਨ। ਪ੍ਖੰਡੀ ਅਪ੍ਣੇ 
ਆਪ੍ ਨੰੂ ਿਾਤ੍ਾ ਕਹੌਂਿੇ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਸਿੱਚੇ ਰਾਮ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਤ੍ੋਂ ਦਬ੍ਨਾ (ਿੂਸਰ) ਿੂਜਾ (ਕੋਇ) ਕੋਈ ਸੁਖ 
ਿਾਤ੍ਾ (ਨਾਦਹਨ) ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਸਰਬ੍ ਸੁਖਾ ਕਾ ਿਾਤ੍ਾ ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ; ਤ੍ਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪ੍ਾਈਐ॥ 
ਿਰਸਨੁ ਭੇਟਤ੍ ਹੋਤ੍ ਅਨੰਿਾ; ਿੂਖੁ ਗਇਆ ਹਦਰ ਗਾਈਐ॥੧॥) ਤ੍ੁਧੁ ਜੇ ਡੁ ਿਾਤ੍ਾਰੁ. ਮੈ ਕੋਈ ਨਿਦਰ 
ਨ ਆ ਈ; ਤ੍ੁਧੁ. ਸਭਸੈ ਨੋ ਿਾਨੁ ਦਿਤ੍ਾ; ਖੰਡੀ  ਰਭੰਡੀ ਪ੍ਾਤ੍ਾਲੀ ਪ੍ੁਰਈ ਸਭ ਲੋਈ॥੩॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ. ਸੁਦਨ ਰੇ ਮਨਾ; ਦਤ੍ਹ ਦਸਮਰਤ੍. ਗਦਤ੍ ਹੋਇ॥੯॥ 

ਸਿੱਚੇ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ (ਨਾਨਕ) ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ (ਕਹੁ) ਫੁਰਮੌਂਿੇ ਹਨ:- (ਰੇ) ਹੇ 
ਮਨਾ (ਸੁਦਨ) ਸੁਨਣਾ ਕਰ! (ਦਤ੍ਹ) ਦਤ੍ਨਾੑਂ ਸਰਬ੍ ਕਲਾ ਭਰਪ੍ੂਰ ਪ੍ਰਭ;  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨੰੂ (ਦਸਮਰਤ੍) 
ਦਸਮਰਨ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤ੍ੀ, ਯਾਿ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਚੇ ਕੰਤ੍ ਸਿੱਚੇ ਭਗ ੰਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰਤ੍  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ 
ਿੇ ਸਿੱ ਚੇ ਅਦਬ੍ਨਾਸੀ ਸਰੂਪ੍ ’ਚ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ ਲੀਨਤ੍ਾ (ਗਦਤ੍) ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ੀ ਹੋ ਕੇ, (ਗਦਤ੍) ਕਦਲਆਣ 
(ਹੋਇ) ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਗੋਦਬ੍ਿੁ ਦਸਮਦਰ; ਹੋਆ ਕਦਲਆਣੁ॥) ਹਦਰ ਦਸਮਰਨੁ ਕਦਰ; ਹਦਰ ਜਨ 
ਛੂਟੇ॥੧॥) ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਸੂਰਿਾਸ॥ ੴ ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਹਦਰ ਕੇ ਸੰਗ; ਬ੍ਸੇ ਹਦਰ ਲੋਕ॥ ਤ੍ਨੁ 
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ਮਨੁ ਅਰਦਪ੍. ਸਰਬ੍ਸੁ ਸਭੁ ਅਰਦਪ੍ਓ; ਅਨਿ ਸਹਜ ਧੁਦਨ ਿੋਕ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ ਿਰਸਨੁ ਪ੍ੇਦਖ. ਭਏ 
ਦਨਰਦਬ੍ਖਈ; ਪ੍ਾਏ ਹੈ ਸਗਲੇ ਥੋਕ॥ ਆਨ ਬ੍ਸਤ੍ੁ ਦਸਉ ਕਾਜੁ. ਨ ਕਛੂਐ; ਸੁੰ ਿਰ ਬ੍ਿਨ ਅਲੋਕ॥੧॥ 
ਦਸਆਮ ਸੁੰ ਿਰ ਤ੍ਦਜ. ਆਨ ਜੁ ਚਾਹਤ੍; ਦਜਉ ਕੁਸਟੀ ਤ੍ਦਨ ਜੋਕ॥ ਸੂਰਿਾਸ ਮਨੁ. ਪ੍ਰਦਭ ਹਦਥ ਲੀਨੋ; 
ਿੀਨੋ ਇਹੁ ਪ੍ਰਲੋਕ॥੨॥੧॥੮॥) ਮਗਨੁ ਭਇਓ, ਦਪ੍ਰਅ ਪ੍ਰੇਮ ਦਸਉ; ਸੂਧ. ਨ ਦਸਮਰਤ੍ ਅੰਗ॥ ਪ੍ਰਗਦਟ 
ਭਇਓ. ਸਭ ਲੋਅ ਮਦਹ; ਨਾਨਕ. ਅਧਮ ਪ੍ਤੰ੍ਗ॥੧੧॥ 

ਅੰਗ ੧੪੨੭- ਭਜੁ: ਪ੍ੋਲਾ ਬ੍ੋਲੋ- ਦਜਹ ਦਸਮਰਤ੍. ਗਦਤ੍ ਪ੍ਾਈਐ; ਦਤ੍ਦਹ ਭਜੁ ਰੇ ਤ੍ੈ ਮੀਤ੍॥ 

(ਦਜਹ) ਦਜਨਾੑਂ ਦਕਰਪ੍ਾਲ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨੰੂ (ਦਸਮਰਤ੍) ਦਸਮਰਨੇ, ਯਾਿ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਦ ਕਾਰਾਂ 
ਔਗੁਣਾਂ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਚੌਰਾਸੀ ਲਿੱ ਖ ਜੂਨ, ਜਮਾਂ ਤ੍ੋਂ (ਗਦਤ੍) ਮੁਕਤ੍ੀ (ਪ੍ਾਈਐ) ਪ੍ਾਈਿੀ ਹੈ। (ਰੇ) ਹੇ (ਮੀਤ੍) 
ਦਮਿੱ ਤ੍ਰ ਜੀ! (ਤ੍ੈ) ਆਪ੍ ਜੀ (ਦਤ੍ਦਹ) ਦਤ੍ਨਾੑਂ ਨੰੂ (ਭਜੁ) ਭਜਨਾ ਕਰੋ। ਯਥਾ:- ਗਾ ਤ੍ ਸੁਣਤ੍ ਸਭੇ ਹੀ 
ਮੁਕਤੇ੍; ਸੋ ਦਧਆਈਐ ਦਜਦਨ ਹਮ ਕੀਏ ਜੀਉ॥੧॥) ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ; ਸੁ ਮੁਕਤ੍ਾ ਹੋਇ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ. ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ; ਅਉਧ ਘਟਤ੍ ਹੈ ਨੀਤ੍॥੧੦॥ 

ਦਤ੍ਲਕ ਜੰਞੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤ੍ਾ ਕਾ॥ (ਨਾਨਕ) ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਮਹਿੱਲਾ ਨਾ ਾਂ ਜੀ  ੈਰਾਗਮਈ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ 
(ਕਹੁ) ਫੁਰਮੌਂਿੇ ਹਨ:- (ਰੇ) ਹੇ ਮਨਾ (ਸੁਨ) ਸੁਨਣਾ ਕਰ! ਤ੍ੇਰੀ (ਅਉਧ) ਉਮਰ (ਨੀਤ੍) ਹਰ ਰੋਜ 
(ਘਟਤ੍) ਘਟਿੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਛਨੁ ਦਛਨੁ ਅਉਧ ਦਬ੍ਹਾਤ੍ੁ ਹੈ; ਫੂਟੈ ਘਟ ਦਜਉ ਪ੍ਾਨੀ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ 
ਅਨੁਸਾਰ ਦਤ੍ ੇਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਦਜ ੇਂ ਇਿੱ ਕ ਫੁਿੱ ਟੇ ਘੜੇ ’ਚੋਂ ਪ੍ਾਣੀ ਦਸੰਮ ਦਰਹਾ ਹੋ ੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹ 
ਦਬ੍ਲੰਬ੍ ਧਰਮੰ ਦਬ੍ਲੰਬ੍ ਪ੍ਾਪੰ੍॥ ਅਨੁਸਾਰ ਭਜਨ ਕਰਨ ’ਚ ਿੇਰੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਥਾ:- ਅਉਧ ਘਟ;ੈ ਦਿਨਸੁ 
ਰੈਣਾਰੇ॥) ਕਬ੍ੀਰ. ਪ੍ਰਭਾਤੇ੍ ਤ੍ਾਰੇ ਦਖਸਦਹ; ਦਤ੍ਉ ਇਹੁ ਦਖਸੈ ਸਰੀਰੁ॥) ਰਾਤ੍ੀ ਕਾਲੁ; ਘਟੈ ਦਿਦਨ ਕਾਲੁ॥ 

ਪ੍ਾਂਚ ਤ੍ਤ੍ ਕੋ ਤ੍ਨੁ ਰਦਚਓ; ਜਾਨਹੁ ਚਤੁ੍ਰ ਸੁਜਾਨ॥ 

ਹੇ (ਸੁ+ਜਾਨ) (ਸੁ) ਸਰੇਸ਼ਟ ਜਾਣੀ ਜਾਨ ਚਤ੍ੁਰ ਗੁਰਮੁਦਖ ਪ੍ੁਰਖੋ, (ਜਾਨਹੁ) ਜਾਨਣਾ ਕਰੋ ਜੀ! 
ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱਚੇ ਕੰਤ੍ ਸਿੱਚੇ ਭਗ ੰਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰਤ੍ ਪ੍ਰਮਾਤ੍ਮਾ ਜੀ ਨੇ (ਤ੍ਨੁ) ਸਰੀਰ (ਪ੍ਾਂਚ) 
ਪੰ੍ਜਾਂ (ਤ੍ਤ੍) ਤ੍ਿੱ ਤ੍ਾਂ (ਕੋ) ਿਾ (ਰਦਚਓ) ਰਦਚਆ ਹੈ।  ਪੰ੍ਜ ਤ੍ਤ੍:- ਦਪ੍ਰਥ ੀ, ਪ੍ਾਣੀ, ਅਗਨੀ, ਆਕਾਸ਼ 
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ਅਤੇ੍ ਹ ਾ। ਯਥਾ:- ਪੰ੍ਚ ਤ੍ਤੁ੍ ਦਮਦਲ; ਕਾਇਆ ਕੀਨੀ॥) ਪੰ੍ਚ ਤ੍ਤ੍ ਪੰ੍ਚੀਸ ਗੁਦਨ ਸਤ੍ਰ ਦਮਤ੍ਰ ਦਮਦਲ ਿੇਦਹ 
ਬ੍ਣਾਈ॥) ਪੰ੍ਚ ਤ੍ਤ੍ੁ ਕਦਰ. ਤ੍ੁਧੁ ਦਸਰਸਦਟ ਸਭ ਸਾਜੀ; ਕੋਈ ਛੇ ਾ ਕਦਰਉ. ਜੇ ਦਕਛੁ ਕੀਤ੍ਾ ਹੋ ੈ॥ 

ਦਜਹ ਤ੍ੇ ਉਪ੍ਦਜਓ ਨਾਨਕਾ; ਲੀਨ ਤ੍ਾਦਹ ਮੈ ਮਾਨ॥੧੧॥ 

ਪ੍ਦਹਲਾ ਅਰਥ- ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰਤ੍ ਸਿੱਚੇ ਭਗ ੰਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰਤ੍ (ਨਾਨਕਾ) ਮਹਿੱਲਾ ਨਾ ਾਂ 
ਜੀ ਫੁਰਮੌਂਿੇ ਹਨ:- ਹੇ ਗੁਰਮੁਖੋ! (ਮਾਨ) ਮੰਨਣਾ ਕਰੋ! ਸਰੀਰ (ਦਜਹ) ਦਜਨਹ ਾਂ ਪੰ੍ਜਾਂ ਤ੍ਿੱ ਤ੍ਾਂ (ਤ੍ੇ) ਤ੍ੋਂ 
(ਉਪ੍ਦਜਓ) ਪ੍ੈਿਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਤ੍ ਨੰੂ (ਤ੍ਾਦਹ) ਦਤ੍ਨਾੑਂ (ਮੈ) ਦ ਿੱ ਚ ਹੀ (ਲੀਨ) ਸਮਾਅ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। 

ਿੂਜਾ ਅਰਥ- ਹੇ ਗੁਰਮੁਖੋ! (ਮਾਨ) ਮੰਨਣਾ ਕਰੋ!  (ਦਜਹ) ਦਜਨਾੑਂ ਪ੍ਰਮਦਪ੍ਆਰੇ ਸਿੱ ਦਚਆਰੇ ਅਗਮ 
ਅਪ੍ਾਰੇ ਚੋਜ ਦਨਆਰੇ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਦਨਰੰਕਾਰ ਜੀ (ਤ੍ੇ) ਤ੍ੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ (ਉਪ੍ਦਜਓ) ਪ੍ੈਿਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, 
ਉਨਾੑਂ ਿੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤ੍ੀ ਕਰਕੇ (ਤ੍ਾਦਹ) ਦਤ੍ਨਾੑਂ ਸਿੱਚੇ ਕੰਤ੍ ਸਿੱਚੇ ਭਗ ੰਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰਤ੍  ਾਦਹਗੁਰ ੂ
ਜੀ ਿੇ ਸਿੱ ਚੇ ਦਨਰਗੁਨ ਸਰੂਪ੍ (ਮੈ) ’ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਦਜਉ ਜਲ ਮਦਹ ਜਲੁ; ਆਇ 
ਖਟਾਨਾ॥ ਦਤ੍ਉ ਜੋਤ੍ੀ ਸੰਦਗ; ਜੋਦਤ੍ ਸਮਾਨਾ॥ 

ਘਦਟ ਘਦਟ ਮੈ ਹਦਰ ਜੂ ਬ੍ਸੈ; ਸੰਤ੍ਨ ਕਦਹਓ ਪ੍ੁਕਾਦਰ॥ 

ਦਪ੍ਆਰੇ (ਸੰਤ੍ਨ) ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ, (ਸੰਤ੍ਨ) ਗੁਰਸੇ ਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ੁਕਾਦਰ ਕੇ (ਕਦਹਓ) ਦਕਹਾ 
ਹੈ:- ਦ ਸਮਾਿ ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ ਅਜਪ੍ਾ ਜਾਪ੍ ਦਨਰੰਕਾਰ (ਹਦਰ)  ਾਦਹਗੁਰੂ (ਜੂ) ਜੀ, ਹਰ (ਘਦਟ) 
ਦਕਣਕੇ (ਘਦਟ) ਦਕਣਕੇ (ਮੈ) ’ਚ (ਬ੍ਸੈ)  ਸਿੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਘਦਟ ਘਦਟ ਦਬ੍ਆਦਪ੍ ਰਦਹਆ; ਭਗ ੰਤ੍॥) 
ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਦਗ; ਘਦਟ ਘਦਟ ਡੀਠਾ॥ ਦਜ ੇਂ ਧੰਨ ਬ੍ਾਬ੍ਾ ਘਨਈਆ ਜੀ ਨੰੂ ਸਾਦਰਆਂ ਦ ਿੱ ਚ ਪ੍ੂਰਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਨਜਰ ਔਿੇਂ ਸਨ। 

ਭਉ-ਦਨਦਧ, ਉੱਤ੍ਰ-ਦਹ- ਕਹੁ ਨਾਨਕ. ਦਤ੍ਹ ਭਜੁ ਮਨਾ; ਭਉਦਨਦਧ ਉਤ੍ਰਦਹ ਪ੍ਾਦਰ॥੧੨॥ 

ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਗੁਰ ਅ ਤ੍ਾਰ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ (ਨਾਨਕ) ਮਹਿੱਲਾ ਨਾ ਾਂ ਜੀ (ਕਹੁ) ਫੁਰਮੌਂਿੇ ਹਨ:- ਹ ੇ
ਮਨਾ! (ਦਤ੍ਹ) ਦਤ੍ਨਾੑਂ ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ਕ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨੰੂ (ਭਜੁ) ਭਜਨਾ ਕਰ। ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ੍ੀ 
(ਭਉ+ਦਨਦਧ) (ਭਉ) ਡਰ ਿੇ (ਦਨਦਧ) ਸਮੁੰ ਿਰ ਤ੍ੋਂ ਪ੍ਾਦਰ (ਉਤ੍ਰਦਹ) ਉੱਤ੍ਰ ਜਾ ੇਂਗਾ। ਯਥਾ:- ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ 
ਸੇ ਦਹ ਆਪ੍ਣਾ; ਭਉਜਲੁ ਉਤ੍ਰੇ ਪ੍ਾਦਰ॥ 
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ਸੁਖੁ ਿੁਖੁ ਦਜਹ ਪ੍ਰਸੈ ਨਹੀ; ਲੋਭੁ ਮੋਹ ਅਦਭਮਾਨੁ॥ 

ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਚਾਰ:-  ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਅਨਤ੍ ਕਲਾ ਾਨ ਪ੍ੂਰਨ ਭਗ ਾਨ, ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਗੁਰ ਅ ਤ੍ਾਰ, 
ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ  ਾਰਨ ਤ੍ੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾ ਭੁਿੱ ਖ ਤ੍ਰੇਹ ਉਨੀਂਿਰਾ ਦਤ੍ਰਸਕਾਰ 
ਿੇ ਬ੍ਚਨ ਅਸਦਹ ਤ੍ੇ ਅਕਦਹ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰੇ। ਸੀਸ ਿੇਣ ਲਿੱ ਦਗਆਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੀ। ਦਪੰ੍ਜਰੇ ’ਚ ਚਾਰ 
ਚੁਫੇਰੇ ਸੂਈ  ਰਗੇ ਦਤ੍ਿੱ ਖੇ ਤ੍ੀਰ ਲਿੱ ਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦਤ੍ਿੱ ਖੇ ਤ੍ੀਰਾਂ 
ਦ ਚਕਾਰ ਬ੍ੈਠੇ ਦਸਮਰਨ ਕਰਿੇ ਰਹੇ। ਸਰੀਰ ਿੇ ਥੋੜਾ ਦਜਹਾ ਅਿੱਗੇ ਦਪ੍ਿੱ ਛੇ ਹੋਣ ਤ੍ੋਂ ਤ੍ੀਰ ਖੁਿੱ ਭਿੇ ਸਨ। ਐਸੇ 
ਅਸਦਹ ਕਸ਼ਟਾਂ ਿੀ ਹਨੑੇ ਰੀ ਸਮੇਂ, ਜਿੋਂ ਪ੍ਦਰ ਾਰ ਅਤੇ੍ ਦਸਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦ ਛੋੜਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਿੀ ਿੇਣ ’ਚ ਥੋੜ ੇ
ਦਿਨ ਬ੍ਾਕੀ ਸਨ। ਧੁਰਾਂ ਿੀ ਬ੍ਾਣੀ ਭੋਗ ਿੇ ਸਲੋਕ ਚਾਂਿਨੀ ਚੌਂਕ ਦਿਿੱਲੀ ਦ ਖੇ, ਦਪੰ੍ਜਰੇ ’ਚ ਉਚਾਰੇ।  

ਮਰਨ ਿੇ ਕਸ਼ਟ ਤ੍ੋਂ ਡਰਦਿਆਂ  ਿੱ ਦਡਆਂ  ਿੱ ਦਡਆਂ ਿੀ ਹੋਸ਼ ਫਰਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਰੋ ਦਹ; 
ਸੇਖ ਮਸਾਇਕ ਪ੍ੀਰ॥ ਅੰਦਤ੍ ਕਾਦਲ; ਮਤ੍ੁ ਲਾਗੈ ਭੀੜ॥ ਸਿੱਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਪ੍ਦਹਲੇ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ ਫ਼ਰੁਮੌਂਿੇ 
ਹਨ:- ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਚ ਉੱਚੀ ਜਾਤ੍ੀ  ਾਲੇ ਸੇਖ, (ਮਸਾਇਕ) ਮੇਹਨਤ੍ਾਂ ਕਰਨ  ਾਲੇ, (ਪ੍ੀਰ) ਸ਼ਕਤ੍ੀਆਂ 
 ਾਲੇ, ਸਭ ਰੋਂਿੇ ਹਨ ਦਕ (ਮਤ੍ੁ) ਮਤ੍ਾਂ ਭਾ  ਦਕਤੇ੍ ਅਸਾਡੇ ਅੰਤ੍ ਿੇ ਸਮੇਂ ਮਰਨ ਿੇ ਕਸ਼ਟ ਿੀ (ਭੀੜ) 
ਦਬ੍ਪ੍ਤ੍ਾ ਨਾ (ਲਾਗੈ) ਲਿੱ ਗ ਜਾ ੇ।  

ਧੰਨ ਹਨ ਧੰਨ ਹਨ ਧੰਨ ਹਨ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀਓ ਧੰਨ ਹਨ। 
ਦਤ੍ਲਕ ਜੰਞੂ ਗਊ ਗਰੀਬ੍ ਿੀ ਰਿੱ ਦਖਆ ਲਈ ਸੀਸ ਕੁਰਬ੍ਾਨ ਕੀਤ੍ਾ। ਐਸੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਸਮੇਂ ਦ ਆਪ੍ਕ ਬ੍ਰਹਮ 
’ਚ ਲੀਨ ਰਹੇ, ਦਜ ੇਂ ਮਿੱ ਛ ਸਮੁੰ ਿਰ ’ਚ ਲੀਨ ਰਦਹੰਿਾ ਹੈ। ਅਕਾਸ਼  ਾਂਗ ਦਨਰਖੋਭ ਅਤ੍ੇ ਧਰਤ੍ੀ  ਾਂਗ 
ਧੀਰਜ ਦਖਮਾ ਸਦਹਤ੍ ਰਹੇ। ਆਪ੍ ਜੀ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸੂਰਜਾਂ ਿੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਸਿਾ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਨਾਮ 
ਿਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਰਹੇ ਹੋਂ ਜੀ। ਆਪ੍ ਜੀ ਐਸੀ ਦਕਰਪ੍ਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਣੀ ਜ਼ਬ੍ਾਨ ਨਾਲ, ਆਪ੍ ਜੀ ਿ ੇ
ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ ਸਿੱਚੇ ਦਮਿੱ ਠੇ ਚਰਨਕਮਲ ਸਿਾ ਹੀ ਚਿੱ ਟਿੇ ਰਹੀਏ ਅਤ੍ੇ 
ਅਪ੍ਣੀਆਂ ਅਿੱ ਖਾਂ ’ਚ ਧਰਾਈਏ। ਯਥਾ:- ਸਭੁ ਦਿਨਸੁ ਰੈਦਣ. ਿੇਖਉ ਗੁਰੁ ਅਪ੍ੁਨਾ; ਦ ਦਚ ਅਖੀ. ਗੁਰ ਪ੍ਰੈ 
ਧਰਾਈ॥੨੮॥ ਅਪ੍ਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਚਰਨਾਂ ਨੰੂ ਿਾੜੀਏ। ਯਥਾ:- 
ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ; ਕੇਸ ਸੰਦਗ ਿਾਰੇ॥੧॥ 
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ਸੁਖੁ ਿੁਖੁ ਦਜਹ ਪ੍ਰਸੈ ਨਹੀ; ਲੋਭੁ ਮੋਹ ਅਦਭਮਾਨੁ॥ 

ਹਜ਼ਰੂ ਫ਼ਰੁਮੌਂਿੇ ਹਨ:- (ਦਜਹ) ਦਜਸ ਦਪ੍ਆਰੇ ਨੰੂ ਸੁਖੁ ਿੁਖੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹ (ਅਦਭਮਾਨੁ) ਹੰਕਾਰ ਨਹੀ 
(ਪ੍ਰਸੈ) ਪ੍ਰਸਿੇ ਭਾ  ਛੋਂਹਿੇ ਹਨ। 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ. ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ; ਸੋ ਮੂਰਤ੍ ਭਗ ਾਨ॥੧੩॥ 

(ਨਾਨਕ)  ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨੌ ੇਂ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ (ਕਹੁ) ਫ਼ਰੁਮੌਂਿੇ ਹਨ:- (ਰੇ) ਹੇ ਮਨਾ (ਸੁਨੁ) 
ਸੁਨਣਾ ਕਰ! (ਸੋ) ਉਹ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ ਗੁਰਸੇ ਕ ਜੀ ਭਗ ਾਨ ਜੀ ਿੇ (ਮੂਰਤ੍) ਤ੍ਸ ੀਰ ਭਾ  ਸਰੂਪ੍ ਹੀ 
ਹਨ। ਧੰਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਇਹ ਆਪ੍ਣੀ ਹੀ ਪ੍ਰਮ ਉੱਚੀ ਸੁਿੱ ਚੀ 
 ਅ ਸਥਾ ਹੈ।  

ਉਸਤ੍ਦਤ੍ ਦਨੰਦਿਆ ਨਾਦਹ ਦਜਦਹ; ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਦਨ॥ 

(ਦਜਦਹ) ਦਜਸ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ ਿੇ ਦਰਿੇ ’ਚ ਅਪ੍ਣੀ (ਉਸਤ੍ਦਤ੍)  ਦਡਆਈ ਿੀ ਇਿੱਛਾ (ਨਾਦਹ) ਨਹੀਂ, 
ਆਪ੍ ਦਤ੍ਆਗ ਕੇ ਸਾਦਰਆਂ ਿੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ ਬ੍ਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਸਰਬ੍ ਕੀ ਰੇਣ ਹੋ ੀਜੈ॥ ਆਪ੍ ੁ
ਦਮਟਾਇ ਦਮਲੀਜੈ॥ ਅਪ੍ਣਾ ਪ੍ਰਤ੍ਾਪ੍  ਧੌਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਏ ਪ੍ੁਰਖਾਂ ਿੇ ਗੁਣਾਂ ਨੰੂ ਔਗੁਣ ਰੂਪ੍ ਕਰਕੇ ਕਦਹਣਾ 
ਦਨੰਿਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ ਗੁਰਮੁਦਖ (ਦਨੰਦਿਆ) ਦਨੰਿਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿੇ। (ਕੰਚਨ) ਸੋਨਾ ਅਤੇ੍ (ਲੋਹ) ਲੋਹਾ 
ਸਮਾਦਨ ਸਮਿਿੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਉਸਤ੍ਦਤ੍ ਦਨੰਿਾ ਿੋਊ ਦਤ੍ਆਗੈ; ਖੋਜੈ ਪ੍ਿੁ ਦਨਰਬ੍ਾਨਾ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ. 
ਇਹੁ ਖੇਲੁ ਕਠਨੁ ਹੈ; ਦਕਨਹੂੰ  ਗੁਰਮੁਦਖ ਜਾਨਾ॥੨॥੧॥) ਉਸਤ੍ਦਤ੍ ਦਨੰਿਾ ਿੋਊ ਦਬ੍ਬ੍ਰਦਜਤ੍; ਤ੍ਜਹੁ ਮਾਨੁ 
ਅਦਭਮਾਨਾ॥ ਲੋਹਾ ਕੰਚਨੁ ਸਮ ਕਦਰ ਜਾਨਦਹ; ਤ੍ੇ ਮੂਰਦਤ੍ ਭਗ ਾਨਾ॥੧॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ. ਸੁਦਨ ਰੇ ਮਨਾ; ਮੁਕਦਤ੍ ਤ੍ਾਦਹ ਤ੍ੈ ਜਾਦਨ॥੧੪॥ 

ਤ੍ੂੰ  ਗੁਣਿਾਤ੍ਾ ਦਨਰਮਲਾ;  ਾਦਹਗੁਰੂ (ਨਾਨਕ) ਧੰਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਦਜਨਾੑਂ ਨੇ 
ਧਰਮ ਹੇਤ੍ ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਗੁਰਮੁਦਖ ਸਰੀ ਸੀਸ ਜੀ ਕੁਰਬ੍ਾਨ ਕੀਤ੍ੇ, (ਕਹੁ) ਫ਼ਰੁਮੌਂਿੇ ਹਨ:- (ਰੇ) ਹੇ ਮਨਾ, 
(ਸੁਦਨ) ਸੁਨਣਾ ਕਰ! (ਤ੍ਾਦਹ) ਦਤ੍ਸ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ (ਤ੍ੈ) ਤ੍ਾਈ ਂਜੀ ਨ ਮੁਕਦਤ੍ ਹੀ (ਜਾਦਨ) ਜਾਨਣਾ ਕਰ 
ਦਜਨਾੑਂ ’ਚ ਐਸੇ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਦਜਸ ਿੇ ਦਰਿੇ ’ਚ ਸਿੱਚੇ ਕੰਤ੍ ਭਗ ੰਤ੍ ਜੀ  ਸੇ ਹੋਣ ਉਹ ਜੀ ਨ ਮੁਕਤ੍ 
ਹਨ। ਯਥਾ:- ਓਹੁ ਧਨ ੰਤ੍ੁ; ਕੁਲ ੰਤ੍ੁ ਪ੍ਦਤ੍ ੰਤ੍ੁ॥ ਜੀ ਨ ਮੁਕਦਤ੍; ਦਜਸੁ ਦਰਿੈ ਭਗ ੰਤ੍ੁ॥ 
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ਹਰਖ ਸੋਗ ਜਾ ਕੈ ਨਹੀ; ਬ੍ੈਰੀ ਮੀਤ੍ ਸਮਾਨ॥ 

ਜੌ ਰਾਜੁ ਿੇਦਹ; ਤ੍ ਕ ਨ ਬ੍ਡਾਈ॥ ਜੌ ਭੀਖ ਮੰਗਾ ਦਹ; ਤ੍ ਦਕਆ ਘਦਟ ਜਾਈ॥੧॥ ਅਨੁਸਾਰ (ਜਾ) 
ਦਜਸ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ ਜੀ (ਕੈ) ਿੇ ਦਰਿੇ ’ਚ, ਆਏ ਪ੍ਿਾਰਥ ਤ੍ੋਂ (ਹਰਖ) ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ੍ ਗਏ ਤ੍ੋਂ ਸੋਗ ਨਹੀ ਹੈ। 
ਯਥਾ:- ਆ ਤ੍ ਹਰਖ ਨ ਜਾ ਤ੍ ਿੂਖਾ; ਨਹ ਦਬ੍ਆਪ੍ੈ ਮਨ ਰੋਗਨੀ॥ ਿੋ ੇਂ ਬ੍ੈਰੀ ਮੀਤ੍ ਇਿੱਕ ਸਮਾਨ 
ਹਨ। ਯਥਾ:- ਨਾ ਕੋ ਬ੍ੈਰੀ. ਨਹੀ ਦਬ੍ਗਾਨਾ; ਸਗਲ ਸੰਦਗ. ਹਮ ਕਉ ਬ੍ਦਨ ਆਈ॥੧॥) ਧਨੁ ਧਨੁ ਹਦਰ 
ਦਗਆਨੀ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ; ਦਜਦਨ  ੈਰੀ ਦਮਤ੍ੁ. ਹਮ ਕਉ, ਸਭ ਸਮ ਦਿਰਸਦਟ ਦਿਖਾਈ॥ ਦਜ ੇਂ ਬ੍ਾਬ੍ਾ 
ਘਨਈਆ ਜੀ ਭਗਤ੍ ਜੈਿੇ  ਜੀ। 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ. ਸੁਦਨ ਰੇ ਮਨਾ; ਮੁਕਦਤ੍ ਤ੍ਾਦਹ ਤ੍ੈ ਜਾਨ॥੧੫॥ 

 ਾਦਹਗੁਰੂ (ਨਾਨਕ) ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ (ਕਹੁ) ਫ਼ਰੁਮੌਂਿੇ ਹਨ:- (ਰੇ) ਹੇ ਮਨਾ, 
(ਸੁਦਨ) ਸੁਨਣਾ ਕਰ! (ਤ੍ਾਦਹ) ਦਤ੍ਸ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਖ (ਤ੍ੈ) ਨੰੂ ਹਰਖ ਸੋਗ ਦਮਿੱ ਤ੍ਰ ਸਿੱ ਤ੍ਰ ਸੁਭਾਅ ਤ੍ੋਂ (ਮੁਕਦਤ੍) 
ਛੁਿੱ ਦਟਆ, ਜੀ ਨ ਮੁਕਦਤ੍ (ਜਾਨ) ਜਾਨਣਾ ਕਰ। ਦਜ ੇਂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨੌ ੇਂ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਪੰ੍ਜਰੇ ’ਚ, 
ਸੂਈ  ਰਗੇ ਦਤ੍ਿੱ ਖੇ ਤ੍ੀਰਾਂ ਦ ਚਕਾਰ ਭੋਗ ਿੇ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰੇ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਦਮਿੱ ਤ੍ਰ ਸਿੱ ਤ੍ਰ ਸੁਭਾਅ ਤ੍ੋਂ ਰਹੇ 
ਦਨਰਾਰੇ, ਜਾਈਏ ਬ੍ਦਲਹਾਰੇ। ਅਥ ਾ (ਤ੍ਾਦਹ) ਦਤ੍ਨਾੑਂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨੌ ੇਂ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ (ਤ੍ੈ) ਤ੍ੋਂ ਭਾ  ਪ੍ਾਸੋਂ 
ਮੁਕਦਤ੍ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ੀ (ਜਾਨ) ਜਾਨਣਾ ਕਰੋ। 

ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਿੇਤ੍ ਨਦਹ; ਨਦਹ ਭੈ ਮਾਨਤ੍ ਆਦਨ॥ 

ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ (ਕਾਹੂ) ਦਕਸੇ (ਕਉ) ਨੰੂ ਭੈ (ਨਦਹ) ਨਹੀਂ (ਿੇਤ੍) ਦਿੰਿੇ ਅਤੇ੍ (ਨਦਹ) ਨਾ ਹੀ 
(ਆਦਨ) ਹੋਰ ਦਕਸੇ ਿਾ (ਭੈ) ਡਰ (ਮਾਨਤ੍) ਮੰਨਿੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ੍ ਕਉ; ਨਾਹੀ ਭੈ॥ ਦਜ ੇਂ 
ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਿੀ ਿੇਣ ਸਮੇਂ ਡਰ ਨਹੀ ਮੰਦਨਆ। ਔਰੰਗਜੇਬ੍ ਨੇ ਤ੍ਲ ਾਰ 
ਕਿੱ ਢ ਕੇ ਦਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤ੍ੇਰਾ ਦਸਰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ  ਿੱ ਖਰਾ ਕਰ ਿੇ ਾਂਗਾ।” ਅਿੱਗੋਂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ 
ਦਨਰਭੈਤ੍ਾ ਗੰਭੀਰਤ੍ਾ ਨਾਲ ਸਹਜੇ ਹੀ ਦਕਹਾ, “ਡਰਨਾ ਤ੍ੇ ਡਰੌਂਣਾ ਪ੍ਸ਼ੂਆਂ ਿਾ ਕੰਮ ਹੈ।” ਯਥਾ:- ਕਹੁ 
ਕਬ੍ੀਰ; ਸੁਦਖ ਸਹਦਜ ਸਮਾ ਉ॥ ਆਦਪ੍ ਨ ਡਰਉ; ਨ ਅ ਰ ਡਰਾ ਉ॥੩॥੧੭॥ ਿਾਸ ਸ਼ਹੀਿੀ ਿੇਣ 
ਲਈ ਸਰੀ ਅਨੰਿਪ੍ੁਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਤ੍ੋਂ ਚਿੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਯਹ ਤ੍ੋ ਹੂਆ ਹੈ. ਦਕ ਕਾਤ੍ਲ. 
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ਮਕਤੂ੍ਲ ਕੇ ਪ੍ਾਸ ਜਾਏ। ਪ੍ਰ ਯਹ ਨਹੀਂ ਹੂਆ. ਦਕ ਮਕਤੂ੍ਲ. ਕਾਤ੍ਲ ਪ੍ਾਸ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਜ ੇਂ 
ਿਾਸਨਿਾਸ ਿੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਿਾਿੇ ;ਗੁਰੁ ਅਰਜੁਨੁ ਪ੍ਰਤ੍ਖ   ਹਦਰ॥੭॥੧੯॥ ਜੀ ਨੇ ਅਪ੍ਣੀ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ 
ਸਿੱਚੀ ਸ਼ਹੀਿੀ ਦਿਤ੍ੀ, ਦਤ੍ ੇਂ ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੇ ਧਰਮ ਿੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜ਼ਲੁਮ ਿੇ ਨਾਸ ਲਈ ਸ਼ਹੀਿੀ ਿੇਣੀ ਹੈ। 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ. ਸੁਦਨ ਰੇ ਮਨਾ; ਦਗਆਨੀ ਤ੍ਾਦਹ ਬ੍ਖਾਦਨ॥੧੬॥ 

ਸਿੱਚੇ ਕੰਤ੍ ਸਿੱਚੇ ਭਗ ੰਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰਤ੍  ਾਦਹਗੁਰੂ (ਨਾਨਕ) ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ  
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ (ਕਹੁ) ਫ਼ਰੁਮੌਂਿੇ ਹਨ:- (ਰੇ) ਹੇ ਮਨਾ, (ਸੁਦਨ) ਸੁਨਣਾ ਕਰ! ਦਜਹੜੇ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ ਦਕਸੇ ਨੰੂ 
ਭੈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਿੇ, ਦਕਸੇ ਿਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿੇ, (ਤ੍ਾਦਹ) ਦਤ੍ਨਹ ਾਂ ਨੰੂ, (ਦਗਆਨੀ) ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ; ਸਗਲ ਕੀ 
ਰੀਨਾ॥) ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ; ਸਿਾ ਸਮਿਰਸੀ॥ ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ ਕੀ ਦਿਰਸਦਟ; ਅੰਦਮਰਤੁ੍ ਬ੍ਰਸੀ॥ ਪ੍ੂਰਨ 
ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ (ਬ੍ਖਾਦਨ) ਕਦਹਣਾ ਕਰ। 

ਦਜਦਹ ਦਬ੍ਦਖਆ ਸਗਲੀ ਤ੍ਜੀ; ਲੀਓ ਭੇਖ ਬ੍ੈਰਾਗ॥ 

ਸਿੱਚੇ ਕੰਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰਤ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ 
ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਿੱਚੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਬ੍ੈਰਾਗ 
ਿੇ ਸਿੱ ਚੇ ਿਾਤ੍ੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਬ੍ਿੱਤ੍ ਿੇ ਭਲੇ ਲਈ ਫ਼ਰੁਮੌਂਿੇ 
ਹਨ:- (ਦਜਦਹ) ਦਜਸ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦ ਦਸ਼ਆਂ ਿੀ 
(ਸਗਲੀ) ਸਾਰੀ (ਦਬ੍ਦਖਆ) ਜ਼ਦਹਰ (ਤ੍ਜੀ) ਛਿੱ ਡੀ ਹੈ, ਉਸ 
ਨੇ ਬ੍ੈਰਾਗ ਿਾ (ਭੇਖ) ਸਰੂਪ੍ ਧਾਰ (ਲੀਓ) ਦਲਆ ਹੈ। ਦਜ ੇਂ 
ਕਈ ਕੋਦਟ; ਭਏ ਬ੍ੈਰਾਗੀ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਦਗ; ਦਤ੍ਦਨ ਦਲ  
ਲਾਗੀ॥ ਤ੍ਥਾ:- ਪ੍ੂਰਾ ਬ੍ੈਰਾਗੀ. ਸਹਦਜ ਸੁਭਾਗੀ; ਸਚੁ 
ਨਾਨਕ. ਮਨੁ ਮਾਨੰ॥੮॥੧॥  

ਕਹੁ ਨਾਨਕ. ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ; ਦਤ੍ਹ ਨਰ ਮਾਥੈ ਭਾਗ॥੧੭॥ 

 ਾਦਹਗੁਰੂ (ਨਾਨਕ) ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ (ਕਹੁ) ਫ਼ਰੁਮੌਂਿੇ ਹਨ ਜੀ:- 
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(ਰੇ) ਹੇ ਮਨਾ, (ਸੁਨ) ਸੁਨਣਾ ਕਰ! (ਦਤ੍ਹ) ਦਤ੍ਸ  ੈਰਾਗੀ (ਨਰ) ਮਹਾਪ੍ੁਰਸ਼ ਜੀ ਿੇ ਮਾਥ ੈਿੇ  ਿੱ ਡੇ 
ਗੁਰਮੁਦਖ ਭਾਗ ਹਨ ਜੀ। 

ਦਜਦਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤ੍ਾ ਤ੍ਜੀ; ਸਭ ਤ੍ੇ ਭਇਓ ਉਿਾਸ॥ 

(ਦਜਦਹ) ਦਜਹੜੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਪ੍ਆਰੇ ਜੀ ਨੇ (ਮਾਇਆ) ਦ ਕਾਰ, ਧਨ, ਪ੍ਿਾਰਥ, ਸਰੀਰ, ਇੰਦਿਰਆਂ 
ਿੇ ਦ ਦਸ਼ਆਂ, ਸਬੰ੍ਧੀਆਂ ਆਦਿ ਿੀ ਮਮਤ੍ਾ (ਤ੍ਜੀ) ਛਿੱ ਡੀ। ਸਭ (ਤ੍ੇ) ਤ੍ੋਂ (ਉਿਾਸ) ਉਪ੍ਰਾਮ (ਭਇਓ) 
ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਮਮਤ੍ਾ ਜਾਲ ਤ੍ੇ. ਰਹੈ ਉਿਾਸਾ॥ ਪ੍ਰਣ ਦਤ੍ ਨਾਨਕ; ਹਮ ਤ੍ਾ ਕੇ ਿਾਸਾ॥੨੦॥੧॥) 
ਗੁਰਦਸਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਿੇ; ਮਾਇਆ ਅੰਿਦਰ ਕਰਦਨ ਉਿਾਸੀ॥ ਦਜ ੇਂ ਭਾਈ ਹੇਮਾ ਜੀ ਦਸਲ਼ਾ ਚੁਗ ਕ ੇ
ਦਜਹੜਾ ਅੰਨ ਜੋੜਿੇ, ਉਸ ਨੰੂ ਪ੍ੀਹ ਪ੍ਕਾ ਕੇ ਰਾਹੀ ਪ੍ਾਂਧੀ ਨੰੂ ਛਕੌਂ ਿੇ। ਮਾਇਆ ਦਤ੍ਆਗ ਕੇ ਅਤ੍ੀ ਹੀ 
ਪ੍ਰੇਮ ਬ੍ੈਰਾਗ ਸਦਹਤ੍ ਰਦਹੰਿੇ ਸਨ। 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ. ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ; ਦਤ੍ਹ ਘਦਟ ਬ੍ਰਹਮ ਦਨ ਾਸੁ॥੧੮॥ 

(ਨਾਨਕ) ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ (ਕਹੁ) ਫੁਰਮੌਂਿੇ ਹਨ:- (ਰੇ) ਹੇ ਮਨਾ, (ਸੁਨ) 
ਸੁਨਣਾ ਕਰ! (ਦਤ੍ਹ) ਦਤ੍ਸ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਪ੍ਆਰੇ ਜੀ ਿੇ (ਘਦਟ) ਦਰਿੇ ’ਚ ਦ ਆਪ੍ਕ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਿਾ 
ਦਨ ਾਸੁ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਦਤ੍ਆਗੈ; ਜਗ ਤ੍ੇ ਰਹੈ ਦਨਰਾਸਾ॥ ਕਾਮੁ ਕਰੋਧੁ ਦਜਹ ਪ੍ਰਸੈ 
ਨਾਹਦਨ; ਦਤ੍ਹ ਘਦਟ ਬ੍ਰਹਮੁ ਦਨ ਾਸਾ॥੨॥ 

ਦਜਦਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਉਮੈ ਤ੍ਜੀ; ਕਰਤ੍ਾ ਰਾਮ ਪ੍ਛਾਨ॥ 

(ਦਜਦਹ) ਦਜਸ ਗੁਰਮੁਦਖ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨੇ, ਜੋਬ੍ਨ ਰਾਜ ਧਨ ਮਾਲ ਦ ਿੱ ਦਿਆ ਿੇਹ ਹਰ ਤ੍ਰ ੑਾਂ ਿੀ (ਹਉਮੈ) 
ਹੰਗਤ੍ਾ (ਤ੍ਜੀ) ਛਿੱ ਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ (ਰਾਮ) ਦ ਆਪ੍ਕ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ, ਕੋਦਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਿੇ (ਕਰਤ੍ਾ) ਕਰਨ 
ਰਚਣ  ਾਲੇ ਪ੍ਛਾਨ ਲਏ ਹਨ। ਦਜ ੇਂ ਦਜਨਾੑਂ ਚੰਡਾਲਾਂ ਨੇ ਭਗਤ੍ ਜੈਿੇ  ਜੀ ਿੇ ਹਿੱ ਥ  ਿੱ ਢੇ ਸਨ, ਭਗਤ੍ 
ਜੀ ਨੇ ਉਨਾੑਂ ’ਚ ਭੀ, ਕਰਤ੍ਾ ਰਾਮ ਜੀ ਪ੍ਛਾਣ ਲਏ। ਯਥਾ:- ਜੈਿੇ ; ਦਤ੍ਆਦਗਓ ਅਹੰਮੇ ॥ ਧੰਨ ਭਗਤ੍ 
ਜੈਿੇ  ਜੀ। 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ.  ਹੁ ਮੁਕਦਤ੍ ਨਰੁ; ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨ॥੧੯॥ 
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ਸਿੱਚੇ ਕੰਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰਤ੍  ਾਦਹਗੁਰੂ (ਨਾਨਕ) ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ 

ਜੀ (ਕਹੁ) ਫ਼ਰੁਮੌਂਿੇ ਹਨ:-  ( ਹੁ) ਉਹ (ਨਰੁ) ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਖ ਜੀ ਨ ਮੁਕਦਤ੍ ਹੈ ਜੀ। ਹੇ ਮਨ!  

ਇਹ ਗਿੱਲ ਸਾਚੀ ਕਰਕੇ (ਮਾਨ) ਮੰਨਣਾ ਕਰ। 

ਭਜੈ: ਪ੍ੋਲਾ ਬ੍ੋਲੋ, ਹੋ-ਦਹ- ਭੈ ਨਾਸਨ. ਿੁਰਮਦਤ੍ ਹਰਨ; ਕਦਲ ਮੈ ਹਦਰ ਕੋ ਨਾਮ॥ 

(ਕਦਲ) ਕਲਜੁਿੱ ਗ (ਮੈ) ’ਚ (ਹਦਰ)  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ (ਕੋ) ਿੇ ਸਿੱ ਚੇ ਨਾਮ ਜੀ, ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਿੇ ਭੈ ਨੰੂ 

(ਨਾਸਨ) ਨਾਸ ਅਤ੍ੇ (ਿੁਰਮਦਤ੍) ਖੋਟੀ ਮਤ੍ ਨੰੂ (ਹਰਨ) ਨਾਸ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਿੁਰਮਦਤ੍ 

ਦਮਟੀ. ਹਉਮੈ ਛੁਟੀ; ਦਸਮਰਤ੍ ਹਦਰ ਕੋ ਨਾਮ॥) ਿੁਰਮਦਤ੍ ਮੇਦਟ. ਬ੍ੁਦਧ ਪ੍ਰਗਾਸੀ; ਜਨ ਨਾਨਕ. 

ਗੁਰਮੁਦਖ ਤ੍ਾਰੀ॥੪॥੧॥੨॥) ਦਜਨ ਦਨਰਭਉ. ਦਜਨ ਹਦਰ ਦਨਰਭਉ ਦਧਆਇਆ ਜੀ; ਦਤ੍ਨ ਕਾ. ਭਉ 

ਸਭੁ ਗ ਾਸੀ॥  

ਦਜ ੇਂ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਪ੍ਾਸ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ੇ, ਦਜਸ ਨੰੂ ਖਾ ਕੇ ਦਬ੍ਮਾਰ ਜਾਂ ਮਰਿਾ ਹੋ ੇ, ਦਤ੍ਆਗਣਾ ਭੀ ਨ 

ਚਾਹੇ। ਸਿੱ ਦਚਆਰੇ ਮਾਪ੍ੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਿੀ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਿੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਅਸੀਂ ਿੁਰਮਦਤ੍ ਛਿੱ ਡਣੀ 

ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਿੇ, ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਕੀਨੋ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੁ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਤ੍ੁਮ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਉਪ੍ਕਾਰੀ; ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ 

ਜੀ, (ਹਦਰ)  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ (ਕੋ) ਿੇ ਸਿੱ ਚੇ ਨਾਮ ਜੀ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਕੇ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਿੇ ਭੈ ਨੰੂ (ਨਾਸਨ) ਨਾਸ 

ਅਤੇ੍ (ਿੁਰਮਦਤ੍) ਖੋਟੀ ਮਤ੍ ਨੰੂ (ਹਰਨ) ਨਾਸ ਕਰਕੇ, ਿੁਰਮਦਤ੍ ਮੈਲ਼ ਨੰੂ ਚੁਰਾ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਤ੍ੋਂ ਭੀ 

(ਹਰਨ) ਚੁਰਾ ਛੁਪ੍ਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖਿੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿੇ ਦਕ ਅਸੀਂ ਦਸਿੱ ਖ ਿੀ ਿੁਰਮਦਤ੍ ਮੈਲ਼ ਚੁਰਾਈ 

ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤ੍ੋਂ ਛੁਪ੍ੌਣ ਿਾ ਭਾ  ਹੈ ਦਕ ਦਸਿੱ ਖ ਨੰੂ ਸ਼ਰਦਮੰਿਗੀ ਨ ਹੋ ੇ, ਆਪ੍ਣੇ ਦਸਿੱ ਖ ਿਾ ਪ੍ੜਿਾ ਢਕਿੇ 

ਹਨ।   

ਦਨਸ ਦਿਦਨ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ; ਸਫਲ ਹੋਦਹ ਦਤ੍ਹ ਕਾਮ॥੨੦॥ 

(ਜੋ) ਦਜਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਆਦਗਆਕਾਰੀ ਬ੍ਹੂ ਬ੍ਣ ਕੇ (ਦਨਸ) ਰਾਤ੍ ਦਿਦਨ 
ਸਿੱਚੇ ਕੰਤ੍ ਸਿੱਚੇ ਭਗ ੰਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰਤ੍  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨੰੂ (ਭਜੈ) ਭਜਿਾ, ਦਸਮਰਿਾ, ਜਪ੍ਿਾ, 

http://www.gursevak.com/


 

WWW.GURSEVAK.COM ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਤ੍ਵਪ੍ਰਸਾਦਿ॥     LEARN SHUDH GURBANI APP 

ਦਧਔਿਂਾ ਹੈ (ਦਤ੍ਹ) ਦਤ੍ਸ ਿੇ ਸਭ (ਕਾਮ) ਕਾਰਜ (ਸ+ਫਲ) ਦਗਆਨ ਫਲ ਿੇ (ਸ) ਸਦਹਤ੍ (ਸਫਲ) 
ਸੰਪ੍ੂਰਨ (ਹੋਦਹ) ਹੋ ਜਾਂਿੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਅਦਚੰਤ੍ ਕੰਮ ਕਰਦਹ ਪ੍ਰਭ ਦਤ੍ਨ ਕੇ; ਦਜਨ ਹਦਰ ਕਾ ਨਾਮੁ 
ਦਪ੍ਆਰਾ॥) ਅਨਦਿਨੁ ਜਪ੍ਉ; ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਨਾਮ॥ ਤ੍ਾ ਤ੍ੇ; ਦਸਦਧ ਭਏ ਸਗਲ ਕਾਂਮ॥੨॥     

ਭਜ-ਹੁ: ਪ੍ੋਲਾ ਬ੍ੋਲੋ- ਦਜਹਬ੍ਾ ਗੁਨ ਗੋਦਬੰ੍ਿ ਭਜਹੁ; ਕਰਨ ਸੁਨਹੁ ਹਦਰ ਨਾਮ॥ 

ਅਪ੍ਣੀ (ਦਜਹਬ੍ਾ) ਜ਼ਬ੍ਾਨ ਨਾਲ  ਾਦਹਗੁਰੂ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਗੋਦਬੰ੍ਿ ਗੋਦਬੰ੍ਿ ਜੀ ਿੇ ਅਪ੍ਾਰ (ਗੁਨ) ਗੁਣਾਂ 
ਨੰੂ (ਭਜਹੁ) ਭਜ,ੋ ਦਸਮਰੋ, ਯਾਿ ਕਰ ੋਜੀ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਿੇ (ਕਰਨ) ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ (ਹਦਰ) ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ 
ਜੀ ਿ ੇਨਾਮ ਨੰੂ (ਸੁਨਹੁ) ਸੁਨਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਕੋਦਟ ਕਰਨ ਿੀਜਦਹ. ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤ੍ਮ; ਹਦਰ ਗਣੁ 
ਸੁਣੀਅਦਹ ਅਦਬ੍ਨਾਸੀ ਰਾਮ॥) ਸਰ ਣੀ ਸੁਣੀਐ. ਰਸਨਾ ਗਾਈਐ; ਦਹਰਿੈ ਦਧਆਈਐ ਸੋਈ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ. ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ; ਪ੍ਰਦਹ ਨ ਜਮ ਕੈ ਧਾਮ॥੨੧॥ 

ਦਤ੍ਲਕ ਜੰਞੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤ੍ਾ ਕਾ॥  ਾਦਹਗੁਰੂ (ਨਾਨਕ) ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨੌ ੇਂ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ (ਕਹੁ) 
ਫ਼ਰੁਮੌਂਿੇ ਹਨ:- (ਰੇ) ਹੇ ਮਨਾ, (ਸੁਨ) ਸੁਨਣਾ ਕਰ! ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰੁਖ ਿਾਤ੍ਾਰਹ;  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿਾ 
ਦਸਮਰਨ ਕਰਨ  ਾਲਾ ਗੁਰਮੁਦਖ ਜਮ (ਕੈ) ਿੇ (ਧਾਮ) ਘਰ ਭਾ  ਨਰਕ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਪ੍ਰਦਹ) ਪ੍ੈਂਿਾ। 
ਯਥਾ:- ਦਜਨੀ ਤ੍ੁਧਨੋ ਧੰਨੁ ਕਦਹਆ; ਦਤ੍ਨ ਜਮੁ ਨੇਦੜ. ਨ ਆਇਆ॥) ਸੇ ਮੁਕਤੁ੍. ਸੇ ਮੁਕਤੁ੍ ਭਏ; ਦਜਨ ੑ
ਹਦਰ ਦਧਆਇਆ ਜੀਉ; ਦਤ੍ਨ ਤ੍ੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ॥) ਦਸਮਦਰ ਦਸਮਦਰ ਦਸਮਦਰ. ਗੁਣ ਗਾ ਾ; ਕਾਟੀ 
ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ਜੀਉ॥੨॥ 

ਅਹੰ-ਕਾਰ- ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮਮਤ੍ਾ ਤ੍ਜੈ; ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ॥ 

(ਜੋ) ਦਜਹੜਾ ਗੁਰਮੁਦਖ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮਮਤ੍ਾ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ (ਤ੍ਜੈ) ਛਿੱ ਡਿਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਕਦਰ 
ਅਨੁਗਰਹੁ ਰਾਦਖ ਲੀਨੇ; ਮੋਹ ਮਮਤ੍ਾ ਸਭ ਤ੍ਜੇ॥) ਦਬ੍ਖੁ ਹਉਮੈ ਮਮਤ੍ਾ; ਪ੍ਰਹਰਾਇ॥) ਮਮਤ੍ਾ ਜਾਲ ਤ੍ੇ. 
ਰਹੈ ਉਿਾਸਾ॥ 

ਅਉਰ-ਨ- ਕਹੁ ਨਾਨਕ. ਆਪ੍ਨ ਤ੍ਰੈ; ਅਉਰਨ ਲੇਤ੍ ਉਧਾਰ॥੨੨॥ 

ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ; ਆਦਪ੍ ਦਨਰੰਕਾਰੁ॥ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ (ਨਾਨਕ) ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ (ਕਹੁ) ਫੁਰਮੌਂਿੇ 
ਹਨ:- ਐਸਾ ਦਪ੍ਆਰਾ ਗੁਰਸੇ ਕ ਆਦਪ੍ ਮੁਕਤ੍ੁ; ਮੁਕਤ੍ੁ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰੁ॥ ਅਨੁਸਾਰ (ਆਪ੍ਨ) ਆਪ੍ ਭ  
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ਸਾਗਰ ਤ੍ੋਂ (ਤ੍ਰੈ) ਤ੍ਰਿਾ ਅਤ੍ੇ (ਅਉਰਨ) ਹੋਰਨਾਂ ਨੰੂ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰਤ੍ ਸਿੱਚੇ ਭਗ ੰਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰਤ੍ 
ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ (ਉਧਾਰ) ਤ੍ਾਰ (ਲੇਤ੍) ਲੈਂਿਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਦਮਦਟਆ ਆਪ੍ੁ. ਪ੍ਏ 
ਸਰਣਾਈ; ਗੁਰਮੁਦਖ ਨਾਨਕ. ਜਗਤ੍ੁ ਤ੍ਰਾਇਆ॥੪॥੧॥੧੪॥) ਬ੍ਦਲਹਾਰੀ ਦਤ੍ਨਹ ਾਂ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖਾਂ; ਆਦਪ੍ 
ਤ੍ਰੇ ਤ੍ਾਰੇਦਨ ਸਦਰਠਾ॥) ਮੰਨੈ; ਤ੍ਰੈ ਤ੍ਾਰੇ ਗੁਰੁਦਸਖ॥ ਆਪ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ 
ਬ੍ੇਅੰਤ੍ ਜੀ  ਤ੍ਾਰੇ, ਹੁਣ ਤ੍ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਿੱਗੇ ਤ੍ਾਰਨਗੇ। ਯਥਾ:- ਤ੍ਾਰੇ ਗਨੇ ਜਾਤ੍; ਤ੍ੇਰੇ ਤ੍ਾਰੇ ਨਾ 
ਦਗਨਾਤ੍ ਹੈ। ਧੰਨ ਹਨ ਧੰਨ ਹਨ ਧੰਨ ਹਨ ਸਿੱਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਧੰਨ ਹਨ। 
ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚੇ ਸੀਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਕੁਰਬ੍ਾਨ ਕੀਤ੍ੇ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕਉ. ਬ੍ਦਲ ਬ੍ਦਲ ਜਾਈਐ; 
ਆਦਪ੍ ਮੁਕਤ੍ੁ. ਮੋਦਹ ਤ੍ਾਰੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਡੰਡਉਤ੍ ਬੰ੍ਿਨਾ ਅਦਨਕ ਬ੍ਾਰ ਨਮਸਕਾਰ 
ਬ੍ਦਲਹਾਰ। 

ਦਜਉ ਸੁਪ੍ਨਾ ਅਰੁ ਪ੍ੇਖਨਾ; ਐਸੇ ਜਗ ਕਉ ਜਾਦਨ॥ 

(ਦਜਉ) ਦਜ ੇਂ ਸੁਪ੍ਨਾ (ਅਰੁ) ਅਤ੍ੇ (ਪ੍ੇਖਨਾ) ਪ੍ੁਤ੍ਲੀਆਂ ਿਾ ਤ੍ਮਾਸ਼ਾ ਿੂਠਾ ਹੁੰ ਿਾ, (ਐਸੇ) ਦਤ੍ ੇਂ 
(ਜਗ) ਸੰਸਾਰ (ਕਉ) ਨੰੂ ਭੀ ਿੂਠਾ (ਜਾਦਨ) ਜਾਨਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਭਭਾ; ਭਰਮੁ ਦਮਟਾ ਹੁ ਅਪ੍ਨਾ॥ 
ਇਆ ਸੰਸਾਰੁ; ਸਗਲ ਹੈ ਸੁਪ੍ਨਾ॥) ਜੈਸਾ ਸੁਪ੍ਨਾ ਰੈਦਨ ਕਾ; ਤ੍ੈਸਾ ਸੰਸਾਰ॥ 

ਇਨ ਮੈ ਕਛੁ ਸਾਚੋ ਨਹੀ; ਨਾਨਕ. ਦਬ੍ਨੁ ਭਗ ਾਨ॥੨੩॥ 

ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਪ੍ੂਰਨ ਗੁਰੂ (ਨਾਨਕ) ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫੁਰਮੌਂਿੇ ਹਨ:- ਦਿਰਸਦਟਮਾਨ 
ਸਭੁ ਦਬ੍ਨਸੀਐ; ਦਕਆ ਲਗਦਹ ਗ ਾਰ॥੨॥ ਅਨੁਸਾਰ (ਇਨ) ਇਸ ਦਿਰਸਦਟਮਾਨ ਜਿੱਗ (ਮੈ) ’ਚ 
(ਭਗ ਾਨ) ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਤ੍ੋਂ ਦਬ੍ਨੁ (ਕਛੁ) ਕੁਿੱ ਿ ਭੀ (ਸਾਚੋ) ਸਿੱ ਚ ਅਨੰਿ ਅਮਰ 
ਅਦਬ੍ਨਾਸੀ ਸਰੂਪ੍ ਨਹੀ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਿਾ ਸਿਾ; ਨਾ ਆ ੈ. ਨਾ ਜਾਇ॥ ਓਹੁ ਅਦਬ੍ਨਾਸੀ  
ਪ੍ੁਰਖੁ ਹੈ; ਸਭ ਮਦਹ ਰਦਹਆ ਸਮਾਇ॥੧੩॥ 

ਦਨਦਸ ਦਿਦਨ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ; ਪ੍ਰਾਨੀ ਡੋਲਤ੍ ਨੀਤ੍॥ 

ਸਰਬ੍ ਸੁਖਾ ਕਾ ਿਾਤ੍ਾ ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ; ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀ ਨੰੂ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਾਨੀ (ਦਨਦਸ) ਰਾਤ੍ ਦਿਦਨ ਮਾਇਆ 
ਿੇ (ਕਾਰਨੇ)  ਾਸਤ੍ ੇ(ਨੀਤ੍) ਦਨਤ੍ਾਪ੍ਰਤ੍ੀ (ਡੋਲਤ੍) ਡੋਲਿਾ ਰਦਹੰਿਾ ਅਥ ਾ ਉਸ ਿੀ ਨੀਤ੍ (ਡੋਲਤ੍) 
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 ਡੋਲਿੀ ਹੈ। ਯਥਾ:– ਮਾਇਆ ਡੋਲੈ ਬ੍ਹੁ ਦਬ੍ਧੀ; ਮਨੁ ਲਪ੍ਦਟਓ ਦਤ੍ਹ ਸੰਗ॥ 

ਕੋਟਨ ਮੈ. ਨਾਨਕ ਕੋਊ; ਨਾਰਾਇਨ ਦਜਹ ਚੀਦਤ੍॥੨੪॥ 

ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ (ਨਾਨਕ) ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫੁਰਮੌਂਿੇ ਹਨ:- 
(ਕੋਟਨ) ਕਰੋੜਾਂ (ਮੈ) ’ਚੋਂ (ਕੋਊ) ਕੋਈ ਦ ਰਲਾ ਹੀ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਪ੍ਆਰਾ ਹੈ, (ਦਜਹ) ਦਜਸ ਿੇ (ਚੀਦਤ੍) 
ਦਚਿੱ ਤ੍ ’ਚ ਨਾਰਾਇਨ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ  ਸਿੇ ਹਨ। ਜੈਸੇ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਧੰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤ੍ ਰਦ ਿਾਸ 
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਭਗਤ੍ ਜੈਿੇ  ਜੀ ਆਦਿ ਭਗਤ੍ ਮਹਾਪ੍ੁਰਸ਼ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤ੍ਾਂ ਅਕਸਰ ਐਸਾ  ੇਖਣ ਨੰੂ 
ਦਮਲਿਾ ਹੈ ਦਕ ਬ੍ਾਹਰੋਂ ਦਲ ਾਸ ਕਰਕੇ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਨਾਮ ਿੀ ਦਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਿਾ 
ਮੋਦਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਭਗਉਤ੍ੀ ਮੁਿਰਾ; ਮਨੁ ਮੋਦਹਆ ਮਾਇਆ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ 

ਜੈਸੇ ਜਲ ਤ੍ੇ ਬ੍ੁਿਬ੍ੁਿਾ; ਉਪ੍ਜੈ ਦਬ੍ਨਸੈ ਨੀਤ੍॥ 

(ਜੈਸੇ) ਦਜ ੇਂ (ਨੀਤ੍) ਦਨਤ੍ਾਪ੍ਰਤ੍ੀ ਬ੍ਰਖਦਸ ਬ੍ਾਣੀ; ਬ੍ੁਿਬ੍ੁਿਾ ਹੇਦਰ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਂਹ ਪ੍ੈਣ ਨਾਲ 
ਇਿੱਕ ਕਣੀ (ਤ੍ੇ) ਤ੍ੋਂ ਜਲ ਿਾ (ਬ੍ੁਿਬ੍ੁਿਾ) ਬ੍ੁਲਬ੍ੁਲਾ (ਉਪ੍ਜੈ) ਪ੍ੈਿਾ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਿੂਜੀ ਕਣੀ ਿੇ ਨਾਲ 
(ਦਬ੍ਨਸੈ) ਫੁਿੱ ਟ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਬ੍ਰਖਾ ਸਮੈ ਜੈਸੇ ਬ੍ੁਿਬ੍ੁਿਾ ਕੌ ਪ੍ਰਗਾਸ; ਤ੍ਾਸ ਨਾਮ ਪ੍ਲਕ ਮੈ ਨ ਤ੍ਉ 
ਠਦਹਰਾਤ੍ ਹੈ॥ 

ਜਿੱਗ- ਜਗ ਰਚਨਾ ਤ੍ੈਸੇ ਰਚੀ; ਕਹੁ ਨਾਨਕ. ਸੁਨ ਮੀਤ੍॥੨੫॥ 

ਧੰਨ ਹਨ ਧੰਨ ਹਨ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਾਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ 
ਹੁਣ ਸੀਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਕੁਰਬ੍ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਅਸੰਖ ਸੂਰਜਾਂ ਚੰਿਰਦਮਆਂ ਅਗਨੀਆਂ ਤ੍ਾਦਰਆਂ 
ਦਬ੍ਜਲੀਆਂ ਟਦਟਆਦਣਆਂ ਅਸੰਖ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ, ਸਾਦਰਆਂ ਿੇ ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਕੰਨਾਂ ਇੰਦਿਰਆਂ, ਅਪ੍ਣੇ ਅਸੰਖ ਭਗਤ੍ਾਂ 
ਨੰੂ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਉ ਭਗਤ੍ੀ ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨ ਿੇ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਾਤ੍ੇ ਦਸਰਜਨਹਾਰ 
ਦਨਰੰਕਾਰ ਅਗਮ ਅਪ੍ਾਰ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ (ਕਹੁ) 
ਫੁਰਮੌਂਿੇ ਹਨ:- ਹੇ ਦਪ੍ਆਰੇ (ਮੀਤ੍) ਦਮਿੱ ਤ੍ਰ ਜੀ (ਸੁਨ) ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ ਜੀ! ਦਬ੍ਅੰਤ੍ (ਜਗ) ਜਗਤ੍, ਬ੍ਰਹਮੰਡ 
ਿੀ ਰਚੀ ਰਚਨਾ (ਤ੍ੈਸੇ) ਦਤ੍ ੇਂ ਪ੍ਾਣੀ ਿੇ ਬ੍ੁਲਬ੍ੁਲੇ  ਾਂਗ ਨਾਸ ੰਤ੍ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਦਜਉ ਜਲ ਊਪ੍ਦਰ ਫੇਨੁ 
ਬ੍ੁਿਬ੍ੁਿਾ; ਤ੍ੈਸਾ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰਾ॥ ਦਜਸ ਤ੍ੇ ਹੋਆ ਦਤ੍ਸਦਹ ਸਮਾਣਾ; ਚੂਦਕ ਗਇਆ ਪ੍ਾਸਾਰਾ॥੪॥੧॥ 
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ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਛੂ. ਨ ਚੇਤ੍ਈ; ਮਿ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧ॥ 

ਮਾਇਆ ਤ੍ੇ (ਮਿ) ਹੰਕਾਰ, (ਮਿ) ਨਸ਼ੇ (ਕੈ) ਿੇ (ਅੰਧ) ਅੰਨੇ ੑ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ 
ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ  ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰਾਂ ਨੰੂ (ਕਛੂ) ਥੋੜੇ ਮਾਤ੍ਰ ਭੀ (ਚੇਤ੍ਈ) 
ਚੇਤੇ੍ (ਨ) ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ। ਯਥਾ:- ਮਨਮੁਖੁ ਅੰਧੁ. ਨ ਚੇਤ੍ਈ; ਦਕਉ ਿਰਸਨੁ ਪ੍ਾਏ॥੬॥) ਮਨੂਆ ਅੰਧੁ. ਨ 
ਚੇਤ੍ਈ; ਪ੍ੜੈ ਅਦਚੰਤ੍ਾ ਜਾਲੁ॥) ਕਰਤ੍ਬ੍ ਕਰਦਨ ਭਲੇਦਰਆ; ਮਦਿ ਮਾਇਆ ਸੁਤ੍ੇ॥) ਮਦਿ ਮਾਇਆ ਕੈ. 
ਭਇਓ ਬ੍ਾ ਰੋ; ਹਦਰ ਜਸੁ. ਨਦਹ ਉਚਰੈ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ. ਦਬ੍ਨੁ ਹਦਰ ਭਜਨ; ਪ੍ਰਤ੍ ਤ੍ਾਦਹ ਜਮ ਫੰਧ॥੨੬॥ 

(ਨਾਨਕ) ਗੁਰਿੇ  ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪ੍ਰਮੇਸਰੁ; ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ (ਕਹੁ) 
ਫੁਰਮੌਂਿੇ ਹਨ:- (ਹਦਰ) ਕਰਤ੍ਾਪ੍ੁਰਖੁ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿਾ (ਭਜਨ) ਦਸਮਰਨ ਤ੍ੋਂ (ਦਬ੍ਨੁ) ਦਬ੍ਨਾ (ਤ੍ਾਦਹ) 
ਦਤ੍ਸ ਮਨਮੁਖ ਨੰੂ (ਜਮ) ਜਮਾਂ ਿਾ (ਫੰਧ) ਫਾਹਾ (ਪ੍ਰਤ੍) ਪ੍ੈ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਬ੍ਾਿਹੁ ਗੁਰੂ ਅਚੇਤੁ੍ 
ਹੈ; ਸਭ ਬ੍ਧੀ ਜਮਕਾਦਲ॥) ਹਦਰ ਕਾ ਨਾਮੁ; ਦਜਦਨ. ਮਦਨ ਨ ਆਰਾਧਾ॥ ਚੋਰ ਕੀ ਦਨਆਈ; ਜਮਪ੍ੁਦਰ 
ਬ੍ਾਧਾ॥੬॥ 

ਜਉ ਸੁਖ ਕਉ ਚਾਹੈ ਸਿਾ; ਸਰਦਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇਹ॥ 

(ਜਉ) ਜੇਕਰ ਚੌਰਾਸੀ ਤ੍ੋਂ ਮੁਕਤ੍ ਹੋਣ ਿਾ ਸੁਖ, ਔਗੁਣਾਂ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਿੇ ਬੰ੍ਧਨਾਂ ਤ੍ੋਂ ਛੁਿੱ ਟਣ ਿਾ ਸੁਖ,  
ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜੀ ਨਾਮ ਜੀ ਿੇ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਿ ਅੰਦਮਰਤ੍ ਰਸ ਪ੍ੀਣ ਿਾ ਸੁਖ ਅਥ ਾ ਸਿੱਚੇ ਕੰਤ੍ ਭਗ ੰਤ੍  
 ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ’ਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਿਾ ਸੁਖ (ਕਉ) ਨੰੂ ਸਿਾ (ਚਾਹੈ) ਚਾਹੁੰ ਿੇ ਹੋਂ, ਫੇਰ ਸਰਬ੍ ਸੁਖਾ ਕਾ ਿਾਤ੍ਾ 
ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ; ਤ੍ਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪ੍ਾਈਐ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਿਾਤੇ੍ (ਰਾਮ) ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ  ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ 
(ਕੀ) ਿੀ ਸਿੱਚੀ ਦਮਿੱ ਠੀ ਸਰਦਨ (ਲੇਹ) ਲੈਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਅੰਗ ਅੰਗ ਸੁਖਿਾਈ. ਪ੍ੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮਾਈ; 
ਥਾਨ ਥਾਨੰਤ੍ਰ ਿੇਸਾ॥) ਸਰਦਣ ਪ੍ਰੇ ਕੀ ਰਾਖਤ੍ਾ; ਨਾਹੀ ਸਹਸਾਇਆ॥) ਜੋ ਜੋ ਸਰਦਣ ਪ੍ਦਰਓ ਗੁਰ 
ਨਾਨਕ; ਅਭੈ ਿਾਨੁ ਸੁਖ ਪ੍ਾਏ॥੪॥੧॥੮੧॥ ਦਜ ੇਂ ਆਪ੍ ਤ੍ ੂਸਦਤ੍ਗੁਰੁ ਚਹੁ ਜੁਗੀ; ਆਦਪ੍ ਆਪ੍ੇ ਪ੍ਰਮੇਸਰੁ॥ 
ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੀ  ਕਾਲ ਰਦਹਣ  ਾਲੇ ਪ੍ਰਮਪ੍ਜੂਨੀਕ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨੌ ੇਂ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਿੇਸ਼ ’ਚ ਕਥਾ 
ਕੀਰਤ੍ਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਭ ਨੰੂ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਗੁਰੂ ਮਰਯਾਿਾ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਕੇ, ਅਪ੍ਣੇ ਦਪ੍ਆਰੇ ਦਸਿੱ ਖਾਂ 

http://www.gursevak.com/


 

WWW.GURSEVAK.COM ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਤ੍ਵਪ੍ਰਸਾਦਿ॥     LEARN SHUDH GURBANI APP 

ਭਾਈ ਮਤ੍ੀਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤ੍ੀਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ 
ਕੁਰਬ੍ਾਨੀ, ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਚੇ ਸੀਸ ਿਾ ਬ੍ਲੀਿਾਨ ਿੇ ਕੇ, ਸ਼ਰਨੀ ਆਏ 
ਗਰੀਬ੍ ਿੁਖੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਹੰਿੂਆਂ ਿਾ ਦਤ੍ਲਕ ਜੰਞੂ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਦਤ੍ਨਾੑਂ ਨੰੂ ਸੁਖੀ ਕਰ ਦਿਿੱ ਤ੍ਾ। 

ਿੁਰ-ਲਭ:- ਕਹੁ ਨਾਨਕ. ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ; ਿੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਿੇਹ॥੨੭॥ 

ਧੰਨ ਧੰਨ ਪ੍ੂਰਨ ਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ (ਨਾਨਕ) ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ (ਕਹੁ) ਫੁਰਮੌਂਿੇ ਹਨ:- (ਰੇ) 
ਹੇ ਮਨਾ (ਸੁਨ) ਸੁਨਣਾ ਕਰ! ਕਬ੍ੀਰ. ਮਾਨਸ ਜਨਮੁ ਿੁਲੰਭੁ ਹੈ; ਹੋਇ ਨ. ਬ੍ਾਰੈ ਬ੍ਾਰ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 
(ਮਾਨੁਖ) ਮਨੁਿੱ ਖਾ (ਿੇਹ) ਿੇਹੀ (ਿੁਰਲਭ) ਅਮੋਲਕ, ਕਠਨ ਲਿੱ ਭਣ  ਾਲੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਿੁਰਲਭ ਹੈ ਦਕ 
ਪ੍ਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ੍ ਪ੍ਿੱ ਥਰ ਦਬ੍ਰਛ ਕੀਟ ਪ੍ਤੰ੍ਗ ਆਦਿ ਚੌਰਾਸੀ ਲਿੱ ਖ ਜੂਨ, ਤ੍ੇ ਕਈ ਜੂਨਾਂ ਬ੍ਾਰ ਬ੍ਾਰ ਭੋਗਣ ਤ੍ੋਂ 
ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਿੇਹੀ ਸਿੱਚੇ ਕੰਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰਤ੍  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨੰੂ ਦਮਲਣ ਲਈ ਦਮਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 
 ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ੈਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਚਉਰਾਸੀਹ ਲਖ ਜੋਦਨ ਦ ਦਚ 
ਉਤ੍ਮੁ ਜਨਮੁ ਸੁ ਮਾਣਦਸ ਿੇਹੀ॥) ਕਈ ਜਨਮ; ਭਏ ਕੀਟ ਪ੍ਤੰ੍ਗਾ॥ ਕਈ ਜਨਮ; ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ॥ 
ਕਈ ਜਨਮ; ਪੰ੍ਖੀ ਸਰਪ੍ ਹੋਇਓ॥ ਕਈ ਜਨਮ; ਹੈ ਰ ਦਬ੍ਰਖ ਜੋਇਓ॥੧॥ ਦਮਲੁ ਜਗਿੀਸ; ਦਮਲਨ ਕੀ 
ਬ੍ਰੀਆ॥ ਦਚਰੰਕਾਲ; ਇਹ ਿੇਹ ਸੰਜਰੀਆ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ 

ਮਾਇਆ ਕਾਰਦਨ ਧਾ ਹੀ; ਮੂਰਖ ਲੋਗ ਅਜਾਨ॥ 

ਲੋਭ ਲਹਦਰ ਸਭੁ ਸੁਆਨੁ ਹਲਕੁ ਹੈ; ਹਲਦਕਓ ਸਭਦਹ ਦਬ੍ਗਾਰੇ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਭ ਿੀ ਲਦਹਰ ’ਚ 
ਹਲ਼ਕੇ ਹੋਏ (ਅਜਾਨ) ਬ੍ੇਸਮਿ ਮੂਰਖ ਲੋਗ ਮਾਇਆ ਿੇ (ਕਾਰਦਨ)  ਾਸਤੇ੍ ਿਸੋ ਦਿਸਾਂ ’ਚ (ਧਾ ਹੀ) 
ਿੌੜਿੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਸਹਸ ਖਟੇ; ਲਖ ਕਉ ਉਦਠ ਧਾ ੈ॥ ਦਤ੍ਰਪ੍ਦਤ੍ ਨ ਆ ੈ; ਮਾਇਆ ਪ੍ਾਛੈ ਪ੍ਾ ੈ॥) 
ਕੋਦਟ ਜੋਰੇ ਲਾਖ ਕਰੋਰੇ; ਮਨੁ ਨ ਹੋਰੇ॥ ਪ੍ਰੈ ਪ੍ਰੈ ਹੀ ਕਉ; ਲੁਿੀ ਹੇ॥੧॥ ਅਥ ਾ ਮਾਇਆ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ੀ 
(ਕਾਰਦਨ) ਲਈ ਬ੍ਹੁਤ੍ (ਧਾ ਹੀ) ਧਾ ੇ ਹਿੱ ਲੇ ਬ੍ੋਲਿੇ ਹਨ, ਜੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਰਿੇ ਸਾੜਿੇ ਪ੍ਛਾੜਿੇ ਅਿੱਗਾਂ 
ਲੌਂ ਿੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਦਜਸੁ ਧਨ ਕਉ; ਚਾਦਰ ਕੁੰ ਟ ਉਦਠ ਧਾ ਦਹ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ. ਦਬ੍ਨੁ ਹਦਰ ਭਜਦਨ; ਦਬ੍ਰਥਾ ਜਨਮੁ ਦਸਰਾਨ॥੨੮॥ 

ਸ਼ਹੀਿਾਂ ਿੇ ਦਸਰਤ੍ਾਜ, ਗੁਰ ਨਾਨਕਿੇ ; ਗੋਦ ੰਿ ਰੂਪ੍॥੮॥੧॥ (ਨਾਨਕ) ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ 
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ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ (ਕਹੁ) ਫੁਰਮੌਂਿੇ ਹਨ:- (ਹਦਰ) ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਜੀ ਿੇ (ਭਜਦਨ) ਦਸਮਰਨ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤ੍ੀ 
(ਦਬ੍ਨੁ) ਦਬ੍ਨਾ ਜਨਮੁ (ਦਬ੍ਰਥਾ) ਦ ਅਰਥ ਹੀ (ਦਸਰਾਨ) ਦਬ੍ਤ੍ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਿੁਲਭ ਜਨਮੁ. 
ਪ੍ੁੰ ਨ ਫਲ ਪ੍ਾਇਓ; ਦਬ੍ਰਥਾ ਜਾਤ੍ ਅਦਬ੍ਬ੍ੇਕੇ॥) ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧੁ. ਹਦਰ ਨਾਮੁ, ਨ ਚੇਤ੍ੈ; ਦਬ੍ਰਥਾ ਜਨਮੁ 
ਗ ਾਇਆ॥) ਦਜਨੀ. ਐਸਾ ਹਦਰ ਨਾਮੁ. ਨ ਚੇਦਤ੍ਓ; ਸੇ ਕਾਹੇ. ਜਦਗ ਆਏ. ਰਾਮ ਰਾਜੇ॥ ਇਹੁ ਮਾਣਸ 
ਜਨਮੁ ਿੁਲੰਭੁ ਹੈ; ਨਾਮ ਦਬ੍ਨਾ ਦਬ੍ਰਥਾ ਸਭੁ ਜਾਏ॥ 

ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ. ਦਨਦਸ ਦਿਦਨ ਭਜੈ; ਰੂਪ੍ ਰਾਮ ਦਤ੍ਹ ਜਾਨੁ॥ 

(ਜੋ) ਦਜਹੜਾ ਗੁਰਮੁਦਖ ਪ੍ਰਾਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਅਦਹਦਨਦਸ; ਭਗਦਤ੍ ਕਰੇ ਦਲ  ਲਾਇ॥ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਦਨਦਸ) ਰਾਤ੍ (ਦਿਦਨ) ਦਿਨੇ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨੰੂ (ਭਜੈ) ਜਪ੍ਿਾ, ਹੇ ਮਨ! (ਦਤ੍ਹ) ਦਤ੍ਸ 
ਨੰੂ (ਰਾਮ) ਦ ਸਮਾਿ ਸੁੰ ਿਰ ਦ ਆਪ੍ਕ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿਾ (ਰੂਪ੍) ਸਰੂਪ੍ ਹੀ (ਜਾਨੁ) ਜਾਨਣਾ ਕਰ। 
ਯਥਾ:- ਿੋਹਰਾ॥ ਹਦਰ ਹਦਰਜਨ ਿੁਈ ਏਕ ਹੈਂ; ਦਬ੍ਬ੍ ਦਬ੍ਚਾਰ ਕਛੁ ਨਾਦਹਂ॥ ਜਲ ਤ੍ੇ ਉਪ੍ਜ ਤ੍ਰੰਗ  
ਦਜਉ; ਜਲ ਹੀ ਦਬ੍ਖੈ ਸਮਾਦਹ॥੬੦॥੨੭੫॥) ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ; ਆਦਪ੍ ਦਨਰੰਕਾਰੁ॥ 

ਅੰਗ ੧੪੨੮- ਹਦਰ ਜਨ ਹਦਰ ਅੰਤ੍ਰੁ ਨਹੀ; ਨਾਨਕ. ਸਾਚੀ ਮਾਨੁ॥੨੯॥ 

(ਨਾਨਕ) ਸਿੱਚੇ ਕੰਤ੍ ਸਿੱਚੇ ਭਗ ੰਤ੍, ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰਤ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ 
ਫੁਰਮੌਂਿੇ ਹਨ:- ਐਸੇ (ਹਦਰ) ਦ ਆਪ੍ਕ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ (ਜਨ) ਦਪ੍ਆਰੇ ਗੁਰਸੇ ਕ ਜੀ ਅਤੇ੍ ਅਸੰਖ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦ ਸਮਾਿ ਸਰੂਪ੍ ਅਨਤ੍ ਕਲਾ ਾਨ (ਹਦਰ)  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ’ਚ ਕੋਈ (ਅੰਤ੍ਰੁ) ਫਰਕ 
ਨਹੀ, ਇਿੱਕ ਸਰੂਪ੍ ਹੀ ਹਨ। ਹੇ ਮਨ ਅਥ ਾ ਹੇ ਦਪ੍ਆਰੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਗੁਰਦਸਿੱ ਖੋ! ਇਹ ਗਿੱਲ (ਸਾਚੀ) ਸਿੱਚੀ 
(ਮਾਨੁ) ਮੰਨਣਾ ਕਰੋ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ! ਯਥਾ:- ਦਜਦਨ ਜਾਤ੍ਾ; ਸੋ ਦਤ੍ਸ ਹੀ ਜੇਹਾ॥ ਅਦਤ੍ ਦਨਰਮਾਇਲੁ; 
ਸੀਿਦਸ ਿੇਹਾ॥) ਦਜਨਾੑ. ਨ ਦ ਸਰੈ ਨਾਮੁ; ਸੇ ਦਕਨੇਦਹਆ॥ ਭੇਿੁ. ਨ ਜਾਣਹੁ ਮੂਦਲ; ਸਾਂਈ ਜੇਦਹਆ॥੧॥ 

ਫਦਧ: ਪ੍ੋਲਾ ਬ੍ੋਲੋ- ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮੈ ਫਦਧ ਰਦਹਓ; ਦਬ੍ਸਦਰਓ ਗੋਦਬੰ੍ਿ ਨਾਮ॥ 

ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਬੰ੍ਦਧਓ; ਸਰ ਜਾਦਲ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਮੁਖ ਿਾ ਮਨੁ ਮਾਇਆ (ਮੈ) ਦ ਿੱ ਚ (ਫਦਧ) ਫਸ 
(ਰਦਹਓ) ਦਰਹਾ ਹੈ। ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਿੇ ਉਧਾਰਨਹਾਰ (ਗੋਦਬੰ੍ਿ) ਸਿੱਚੇ ਕੰਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰਤ੍, 

http://www.gursevak.com/


 

WWW.GURSEVAK.COM ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਤ੍ਵਪ੍ਰਸਾਦਿ॥     LEARN SHUDH GURBANI APP 

ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਸਿੱ ਚੇ ਦਮਿੱ ਠੇ ਨਾਮ ਜੀ (ਦਬ੍ਸਦਰਓ) ਭੁਿੱ ਲ ਗਏ। ਯਥਾ:- ਏਹ 
ਮਾਇਆ. ਦਜਤ੍ੁ ਹਦਰ ਦ ਸਰੈ; ਮੋਹੁ ਉਪ੍ਜੈ. ਭਾਉ ਿੂਜਾ ਲਾਇਆ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ. ਦਬ੍ਨੁ ਹਦਰ ਭਜਨ; ਜੀ ਨ ਕਉਨੇ ਕਾਮ॥੩੦॥ 

ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਗੁਰ ਅ ਤ੍ਾਰ (ਨਾਨਕ) ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ (ਕਹੁ) ਫੁਰਮੌਂਿੇ 
ਹਨ:- ਦਬ੍ਨੁ ਦਸਮਰਨ; ਦਿਨੁ ਰੈਦਨ ਦਬ੍ਰਥਾ ਦਬ੍ਹਾਇ॥ ਅਨੁਸਾਰ (ਹਦਰ) ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਜੀ ਿੇ (ਭਜਨ) 
ਦਸਮਰਨ (ਦਬ੍ਨੁ) ਦਬ੍ਨਾ ਜੀ ਨ (ਕਉਨੇ) ਦਕਸ (ਕਾਮ) ਕੰਮ ਹੈ? ਭਾ  ਦ ਅਰਥ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਖਸਮ ੁ
ਦ ਸਾਦਰ; ਕੀਏ ਰਸ ਭੋਗ॥ ਤ੍ਾਂ ਤ੍ਦਨ; ਉਦਠ ਖਲੋਏ ਰੋਗ॥) ਹਦਰ ਕੇ ਨਾਮ ਹੀਨ, ਬ੍ੇਤ੍ਾਲ॥) ਦਬ੍ਨੁ 
ਦਸਮਰਨ; ਜੈਸੇ ਸਰਪ੍ ਆਰਜਾਰੀ॥ ਦਤ੍ਉ ਜੀ ਦਹ ਸਾਕਤ੍; ਨਾਮੁ ਦਬ੍ਸਾਰੀ॥੧॥ 

ਪ੍ਰਾਨੀ ਰਾਮੁ. ਨ ਚੇਤ੍ਈ; ਮਦਿ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧੁ॥ 

ਪ੍ਰਾਨੀ (ਰਾਮੁ) ਸੁੰ ਿਰ ਦ ਆਪ੍ਕ ਸਿੱਚੇ ਕੰਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰਤ੍  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨੰੂ (ਚੇਤ੍ਈ) ਯਾਿ (ਨ) 
ਨਹੀਂ ਕਰਿਾ। ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ (ਕੈ) ਿੇ (ਮਦਿ) ਨਸ਼ੇ ’ਚ  (ਅੰਧੁ) ਅੰਨਾੑ ਹੋ ਦਰਹਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- 
ਦਬ੍ਰਥਾ; ਨਾਮ ਦਬ੍ਨਾ ਤ੍ਨੁ ਅੰਧ॥ ਮੁਦਖ ਆ ਤ੍; ਤ੍ਾ ਕੈ ਿੁਰਗੰਧ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ. ਹਦਰ ਭਜਨ ਦਬ੍ਨੁ; ਪ੍ਰਤ੍ ਤ੍ਾਦਹ ਜਮ ਫੰਧ॥੩੧॥ 

(ਨਾਨਕ) ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ (ਕਹੁ) ਫੁਰਮੌਂਿੇ ਹਨ:- (ਹਦਰ) ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਜੀ 
ਿੇ ਭਜਨ ਕੀਤ੍ੇ (ਦਬ੍ਨੁ) ਦਬ੍ਨਾ (ਤ੍ਾਦਹ) ਉਸ ਨੰੂ ਜਮ ਿਾ (ਫੰਧ) ਫਾਹਾ (ਪ੍ਰਤ੍) ਪ੍ੈਂਿਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- 
ਹਦਰ ਕਾ ਨਾਮੁ; ਦਜਦਨ. ਮਦਨ ਨ ਆਰਾਧਾ॥ ਚੋਰ ਕੀ ਦਨਆਈ; ਜਮਪ੍ੁਦਰ ਬ੍ਾਧਾ॥੬॥ 

ਸੁਖ ਮੈ ਬ੍ਹੁ ਸੰਗੀ ਭਏ; ਿੁਖ ਮੈ ਸੰਦਗ. ਨ ਕੋਇ॥ 

ਸੁਖ (ਮੈ) ’ਚ (ਬ੍ਹੁ) ਬ੍ਹੁਤ੍ੇ (ਸੰਗੀ) ਸਾਥੀ ਦਮਿੱ ਤ੍ਰ (ਭਏ) ਹੋ ਜਾਂਿੇ ਹਨ। ਪ੍ਰ ਿੁਖ (ਮੈ) ’ਚ (ਕੋਇ) 
ਕੋਈ ਭੀ (ਸੰਦਗ) ਸਾਥ (ਨ) ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਿਾ। ਯਥਾ:- ਸੁਖ ਮੈ ਆਦਨ ਬ੍ਹੁਤ੍ੁ ਦਮਦਲ ਬ੍ੈਠਤ੍; ਰਹਤ੍ ਚਹ ੂ
ਦਿਦਸ ਘੇਰੈ॥ ਦਬ੍ਪ੍ਦਤ੍ ਪ੍ਰੀ. ਸਭ ਹੀ ਸੰਗੁ ਛਾਦਡਤ੍; ਕੋਊ. ਨ ਆ ਤ੍ ਨੇਰੈ॥੧॥) ਸੋਰਦਠ ਮਹਲਾ ੯॥ 
ਇਹ ਜਦਗ ਮੀਤੁ੍; ਨ ਿੇਦਖਓ ਕੋਈ॥ ਸਗਲ ਜਗਤ੍ੁ ਅਪ੍ਨੈ ਸੁਖ ਲਾਦਗਓ; ਿੁਖ ਮੈ. ਸੰਦਗ ਨ 
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ਹੋਈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ ਿਾਰਾ ਮੀਤ੍ ਪ੍ੂਤ੍ ਸਨਬੰ੍ਧੀ; ਸਗਰੇ ਧਨ ਦਸਉ ਲਾਗੇ॥ ਜਬ੍ ਹੀ ਦਨਰਧਨ ਿੇਦਖਓ 
ਨਰ ਕਉ; ਸੰਗੁ ਛਾਦਡ ਸਭ ਭਾਗੇ॥੧॥) ਜੋ ਸੰਸਾਰੈ ਕੇ ਕੁਟੰਬ੍ ਦਮਤ੍ਰ ਭਾਈ ਿੀਸਦਹ ਮਨ ਮੇਰੇ; ਤ੍ੇ ਸਦਭ 
ਅਪ੍ਨੈ ਸੁਆਇ ਦਮਲਾਸਾ॥ ਦਜਤੁ੍ ਦਿਦਨ. ਉਦਨ ੑਕਾ ਸੁਆਉ ਹੋਇ, ਨ ਆ ੈ; ਦਤ੍ਤ੍ੁ ਦਿਦਨ ਨੇੜੈ. ਕੋ ਨ 
ਢੁਕਾਸਾ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ. ਹਦਰ ਭਜੁ ਮਨਾ; ਅੰਦਤ੍ ਸਹਾਈ ਹੋਇ॥੩੨॥ 

(ਨਾਨਕ) ਗੁਰਿੇ  ਮਾਤ੍ਾ. ਗੁਰਿੇ  ਦਪ੍ਤ੍ਾ; ਗੁਰਿੇ  ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰਾ॥ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ 
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ (ਕਹੁ) ਫੁਰਮੌਂਿੇ ਹਨ:- ਹੇ ਮਨਾ! ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚੇ ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ 
ਅਜਪ੍ਾ ਜਾਪ੍ (ਹਦਰ)  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿਾ (ਭਜੁ) ਭਜਨ ਕਰ, ਜੋ ਤ੍ੇਰ ੇਅੰਦਤ੍  ੇਲੇ ਸਹਾਈ (ਹੋਇ) ਹੋਣਗੇ, 
ਭਾ  ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਧਰਮੀ ਦਪ੍ਤ੍ਾ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਕੀ. ਅੰਦਮਰਤ੍  ਰਖਾ॥੩॥ ਕਰਕੇ 
ਤ੍ੇਰੀ ਰਿੱ ਦਖਆ ਕਰਨਗੇ। ਯਥਾ:- ਜਹ ਮਾਤ੍ ਦਪ੍ਤ੍ਾ; ਸੁਤ੍ ਮੀਤ੍ ਨ ਭਾਈ॥ ਮਨ ਊਹਾ; ਨਾਮੁ ਤ੍ੇਰੈ ਸੰਦਗ 
ਸਹਾਈ॥ 

ਜਨਮ ਜਨਮ ਭਰਮਤ੍ ਦਫਦਰਓ; ਦਮਦਟਓ ਨ. ਜਮ ਕੋ ਤ੍ਰਾਸੁ॥ 

ਨਾਮ ਜਪ੍ਣ ਜਪ੍ੌਣ, ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ ਦਬ੍ਨਾ ਮਨਮੁਖ (ਜਨਮ) ਜਨਮਾਂ (ਜਨਮ) ਜਨਮਾਂ ਦ ਿੱ ਚ 
(ਭਰਮਤ੍) ਭਰਮਿਾ (ਦਫਦਰਓ) ਦਫਦਰਆ ਅਤੇ੍ ਜਮ (ਕੋ) ਿਾ (ਤ੍ਰਾਸੁ) ਡਰ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਦਮਦਟਓ) 
ਦਮਦਟਆ। 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ. ਹਦਰ ਭਜੁ ਮਨਾ; ਦਨਰਭੈ ਪ੍ਾ ਦਹ ਬ੍ਾਸੁ॥੩੩॥ 

ਨਾਨਕ. ਦਨਰਭਉ ਦਨਰੰਕਾਰੁ; ਪ੍ੂਰਨ ਗੁਰ ਅ ਤ੍ਾਰ (ਨਾਨਕ) ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ 

ਜੀ (ਕਹੁ) ਫੁਰਮੌਂਿੇ ਹਨ:- ਹੇ ਮਨਾ! ਹਦਰ ਜੀ ਿਾ (ਭਜੁ) ਭਜਨ ਕਰ ਦਜਸ ਨਾਲ (ਦਨਰਭੈ) ਭੈ ਰਦਹਤ੍ 

 ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ੍ ’ਚ (ਬ੍ਾਸੁ)  ਸਣਾ (ਪ੍ਾ ਦਹ) ਪ੍ਾ ੇਂਗਾ। 

ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤੇ੍ਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦਜਨਾੑਂ ਨੇ ਅਸੰਖ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰੇ, ਲੋਹੇ ਿੇ ਤੰ੍ਗ 
ਦਪੰ੍ਜਰੇ ’ਚ ਦਤ੍ਿੱ ਖੇ ਤ੍ੀਰਾਂ ਦ ਿੱ ਚਕਾਰ ਬ੍ੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੰੂ ਸਦਹੰਿੇ ਹੋਏ ਆਪ੍ ਦਨਰਭਉ ਰਹੇ। ਯਥਾ:- 
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ਦਨਰਭਉ ਹੋਇ ਰਹੇ ਦਲ  ਏਕੈ; ਨਾਨਕ ਹਦਰ ਮਨੁ ਮਾਨੀ॥੨॥੧॥ ਦਨਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਸੀਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ 
ਕੁਰਬ੍ਾਨ ਕੀਤ੍ੇ। ਐਸੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਨਾਮ ਜਪ੍ਣ ਨਾਲ ਜੀ  ਦਨਰਭਉ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਹੀ ਹੋ 
ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਧੰਨ ਹਨ, ਧੰਨ 
ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ, ਧੰਨ ਕੁਰਬ੍ਾਨੀ। 

ਜਤ੍ਨ ਬ੍ਹੁਤ੍ੁ ਮੈ ਕਦਰ ਰਦਹਓ; ਦਮਦਟਓ ਨ. ਮਨ ਕੋ ਮਾਨੁ॥ 

(ਮੈ) ਿਾਸਨਿਾਸ (ਬ੍ਹੁਤ੍ੁ) ਅਨੇਕ ਜਤ੍ਨ ਕਦਰ (ਰਦਹਓ) ਦਰਹਾ, ਪ੍ਰ ਗਰਬ੍ੁ ਗੁਮਾਨੁ; ਨ ਮਨ ਤ੍ ੇ
ਹੁਟੈ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨ (ਕੋ) ਿਾ (ਮਾਨੁ) ਹੰਕਾਰ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਦਮਦਟਓ) ਦਮਦਟਆ। 

ਿੁਰਮਦਤ੍ ਦਸਉ. ਨਾਨਕ ਫਦਧਓ; ਰਾਦਖ ਲੇਹੁ ਭਗ ਾਦਨ॥੩੪॥ 

ਆਪ੍ ਭਗ ਾਨ ਸਰੂਪ੍ ਹੁੰ ਦਿਆਂ, ਦਬ੍ਅੰਤ੍ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਿੇ ਜੀਆਂ ਿੀ ਿੁਰਮਦਤ੍ ਮੇਟ ਕੇ ਦ ਆਪ੍ਕ ਬ੍ਰਹਮ 

ਜੀ ਿਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ ਗਰੀਬ੍ੀ ਨਾਲ (ਨਾਨਕ) ਧੰਨ ਗੁਰ ੂ

ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫੁਰਮੌਂਿੇ ਹਨ:- ਿਾਸਨਿਾਸ (ਿੁਰਮਦਤ੍) ਖੋਟੀ ਮਦਤ੍ (ਦਸਉ) ਨਾਲ (ਫਦਧਓ) 

ਫਦਸਆ ਹੈ। ਹੇ ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਗੁਰੂ ਭਗ ਾਦਨ ਜੀ! ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੰੂ ਰਾਦਖ (ਲੇਹੁ) ਲ ੋ ਜੀ। ਯਥਾ:- 

ਗੁਰੁ ਿਰੀਆਉ ਸਿਾ ਜਲੁ ਦਨਰਮਲੁ; ਦਮਦਲਆ. ਿੁਰਮਦਤ੍ ਮੈਲੁ ਹਰੈ॥ 

ਬ੍ਾਲ ਜੁਆਨੀ ਅਰੁ ਦਬ੍ਰਧ ਫੁਦਨ; ਤ੍ੀਦਨ ਅ ਸਥਾ ਜਾਦਨ॥ 

(ਬ੍ਾਲ) ਬ੍ਾਲਕ, ਜੁਆਨੀ (ਅਰੁ) ਅਤ੍ੇ (ਫੁਦਨ) ਫੇਰ (ਦਬ੍ਰਦਧ) ਬ੍ੁਢੇਪ੍ਾ, ਇਹ (ਤ੍ੀਦਨ) ਦਤੰ੍ਨ 
ਅ ਸਥਾ (ਜਾਦਨ) ਜਾਨਣਾ ਕਰੋ। ਯਥਾ:- ਪ੍ਦਹਲੈ ਪ੍ਹਰ ੈਰੈਦਣ ਕੈ.  ਣਜਾਦਰਆ ਦਮਤ੍ਰਾ; ਬ੍ਾਲਕ ਬ੍ੁਦਧ 
ਅਚੇਤੁ੍॥) ਿੂਜੈ ਪ੍ਹਰੈ ਰੈਦਣ ਕੈ,  ਣਜਾਦਰਆ ਦਮਤ੍ਰਾ; ਭਦਰ ਜੋਬ੍ਦਨ ਮੈ ਮਦਤ੍॥) ਤ੍ੀਜੈ ਪ੍ਹਰੈ ਰੈਦਣ ਕੈ, 
 ਣਜਾਦਰਆ ਦਮਤ੍ਰਾ; ਸਦਰ ਹੰਸ ਉਲਥੜੇ ਆਇ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ. ਹਦਰ ਭਜਨ ਦਬ੍ਨੁ; ਦਬ੍ਰਥਾ ਸਭ ਹੀ ਮਾਨ॥੩੫॥ 

ਸਿੱਚੇ ਕੰਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰਤ੍ (ਨਾਨਕ) ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ,  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਦਸਮਰਨ 
ਿੀ ਮਹਾਨ ਮਹਾਨਤ੍ਾ (ਕਹੁ) ਫੁਰਮੌਂਿੇ ਹਨ:- (ਹਦਰ) ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਭਜਨ (ਦਬ੍ਨੁ) 

http://www.gursevak.com/


 

WWW.GURSEVAK.COM ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਤ੍ਵਪ੍ਰਸਾਦਿ॥     LEARN SHUDH GURBANI APP 

ਦਬ੍ਨਾ (ਸਭ) ਸਾਰਾ ਜੀ ਨ (ਦਬ੍ਰਥਾ) ਦ ਅਰਥ ਹੀ (ਮਾਨ) ਮੰਨਣਾ ਕਰੋ। ਯਥਾ:- ਗੋਦਬ੍ਿ ਭਜਨ 
ਦਬ੍ਨੁ; ਦਬ੍ਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ॥ ਦਜਉ ਦਕਰਪ੍ਨ ਕੇ; ਦਨਰਾਰਥ ਿਾਮ॥ 

ਕਰਣੋ ਹੁਤ੍ੋ. ਸੁ ਨਾ ਕੀਓ; ਪ੍ਦਰਓ ਲੋਭ ਕੈ ਫੰਧ॥ 

ਆਇਓ; ਸੁਨਨ ਪ੍ੜਨ ਕਉ ਬ੍ਾਣੀ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਸਰੀ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜੀ 
ਸੁਨਣੇ ਪ੍ੜਣੑੇ, ਸਿੱਚਾ ਨਾਮ ਜਪ੍ਣਾ ਜਪ੍ੌਣਾ ਤ੍ੇ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ ਿਾ ਕਰਮ (ਕਰਣੋ) ਕਰਣਾ (ਹੁਤ੍ੋ) ਸੀ, 
(ਸੁ) ਉਹ (ਨਾ) ਨਹੀਂ (ਕੀਓ) ਕੀਤ੍ਾ। ਬ੍ਲਦਕ ਲੋਭ ਲਹਦਰ ਸਭੁ ਸੁਆਨੁ ਹਲਕੁ ਹੈ; ਹਲਦਕਓ ਸਭਦਹ 
ਦਬ੍ਗਾਰੇ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਧਨ ਪ੍ਿਾਰਥ ਿੇ ਲੋਭ ਿੇ ਹਲ਼ਕ ’ਚ ਲੋਭ (ਕੈ) ਿੇ (ਫੰਧ) ਫਾਹੇ ’ਚ  
(ਪ੍ਦਰਓ) ਪ੍ੈ ਦਗਆ ਭਾ  ਫਸ ਦਗਆ। ਯਥਾ:- ਏ ਮਨਾ ਅਦਤ੍ ਲੋਭੀਆ; ਦਨਤ੍ ਲੋਭੇ ਰਾਤ੍ਾ॥ 

ਨਾਨਕ. ਸਦਮਓ ਰਦਮ ਗਇਓ; ਅਬ੍ ਦਕਉ ਰੋ ਤ੍ ਅੰਧ॥੩੬॥ 

(ਨਾਨਕ) ਗੁਰੁ ਪ੍ਰਮੇਸਰੁ ਗੁਰੁ ਗੋਦਬੰ੍ਿੁ॥ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫੁਰਮੌਂਿੇ ਹਨ:- 
ਮਨਮੁਖ ਜਨਮੁ ਗਇਆ ਹੈ ਦਬ੍ਰਥਾ; ਅੰਦਤ੍ ਗਇਆ ਪ੍ਛੁਤ੍ਾ ਦਣਆ॥੬॥ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਭ ਮਗਰ ਲਿੱ ਗ ਕ ੇ
ਸਾਰਾ (ਸਦਮਓ) ਸਮਾਂ (ਰਦਮ) ਲੰਘ (ਗਇਓ) ਦਗਆ। ਹੇ (ਅੰਧ) ਅੰਨੇ ੑਮਨਮੁਖ! ਜੀ ਨ ਦ ਿੱ ਚ ਨਾਮ 
ਜੀ ਚੇਤੇ੍ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੇ, (ਅਬ੍) ਹੁਣ ਦਕਉ (ਰੋ ਤ੍) ਰੋਂਿਾ ਹੈਂ? ਯਥਾ:- ਪ੍ਰਣ ਦਤ੍ ਨਾਨਕੁ. ਨਾਗੀ ਿਾਿੈ; 
ਦਫਦਰ ਪ੍ਾਛੈ. ਪ੍ਛੁਤ੍ਾਣੀਤ੍ਾ॥੪॥੩॥੧੫॥) ਨਾਮੁ ਨ ਜਾਦਨਆ; ਰਾਮ ਕਾ॥ ਮੂੜੇ; ਦਫਦਰ ਪ੍ਾਛੈ ਪ੍ਛੁਤ੍ਾਦਹ 
ਰੇ॥੧॥ਰਹਾਉ॥) ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਣੈ; ਬ੍ਹੁਤ੍ਾ ਰੋ ੈ॥ 

ਨਾਦਹ-ਦਨ- ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮੈ ਰਦਮ ਰਦਹਓ; ਦਨਕਸਤ੍ ਨਾਦਹਦਨ. ਮੀਤ੍॥ 

ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਮਹਾਂ ਵ ਸਮਾਦ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਿੱਦ ਜਣੌਂਵਦਆਂ ਸਨਮੁਖ ਅਰਦਾਸ 
ਪ੍ਰੇਮ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ:- ਹੇ ਹੀਏ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤਮੁ; ਵਪ੍ਆਰੇ (ਮੀਤ੍) ਦਮਿੱ ਤ੍ਰ ਸਚੇ ਅਵਬਨਾਸੀ  ਾਵਹਗੁਰੂ 
ਜੀ! ਿਾਸਨਿਾਸ ਿਾ ਮਨੁ ਮਾਇਆ (ਮੈ) ਦ ਿੱ ਚ (ਰਦਮ) ਦਮਲ (ਰਦਹਓ) ਦਰਹਾ ਹੈ, ਕਿੇ (ਦਨਕਸਤ੍) 
ਦਨਕਲਿਾ (ਨਾਦਹਦਨ) ਨਹੀਂ। ਯਥਾ:- ਮਾਇਆ ਜਾਲੁ ਪ੍ਸਾਦਰਆ; ਭੀਤ੍ਦਰ ਚੋਗ ਬ੍ਣਾਇ॥ ਦਤ੍ਰਸਨਾ ਪੰ੍ਖੀ 
ਫਾਦਸਆ; ਦਨਕਸੁ ਨ ਪ੍ਾਏ ਮਾਇ॥) ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਬੰ੍ਦਧਓ; ਸਰ ਜਾਦਲ॥ 

ਨਾਨਕ. ਮੂਰਦਤ੍ ਦਚਤ੍ਰ ਦਜਉ; ਛਾਦਡਤ੍ ਨਾਦਹਨ ਭੀਤ੍॥੩੭॥ 
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ਗੁਰੁ ਅਰਜੁਨੁ ਪ੍ਰਤ੍ਖ   ਹਦਰ॥੭॥੧੯॥ ਜੀ ਿੇ ਦਪ੍ਆਰੇ ਗੁਰਮੁਦਖ ਸਿੱਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਪ੍ੋਤ੍ਰੇ, 
ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱਚੇ ਨਾਮ ਜੀ ਿੇ ਸਿੱ ਚੇ ਿਾਤ੍ੇ, ਸਿੱ ਚੇ ਕੰਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰਤ੍, ਧੰਨ ਧੰਨ 
ਧੰਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਹੁਣ ਸੀਸ ਕੁਰਬ੍ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ 
ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਸਿੱ ਚੇ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਿੱਚੇ ਭਗ ਾਨ। ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਰਹੇ ਨਾਮ ਿਾਨ, ਧਰੋ ਦਧਆਨ।  
ਦਤ੍ਲਕ ਜੰਞੂ ਿੀ ਰਿੱ ਦਖਆ, ਜੁਲਮ ਰਾਜ ਿੀਆਂ ਜੜਹਾਂ ਪ੍ੁਿੱ ਟਣ ਲਈ, ਸੀਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਰਬ੍ਾਨ।  ਦਖਨ 
ਦਖਨ ਕਰੋ ਨਮਸਕਾਰ, ਆਪ੍ੇ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਿੇ ਅਪ੍ਣਾ ਦਪ੍ਆਰ। ਪ੍ੂਰਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਨਾਮ ਜਪ੍ੋ 
 ਾਰ  ਾਰ, ਕਿੇ ਨਾ ਆ ੇਗੀ ਹਾਰ, ਸਿਾ ਪ੍ਾ ੋਂਗੇ ਸਿੱ ਚਖੰਡ ਿਰਬ੍ਾਰ। ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ 
ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਦਰਆਂ ਨੰੂ ਸੁਆਸ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਿੇ ਹਨ।  ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜ, ਧਰਤ੍ੀਆਂ, ਤ੍ਾਰੇ ਮੰਡਲ ਜਪ੍ ਰਹੇ ਹਨ, 
ਧੰਨ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ। ਓਪ੍ਦਤ੍ ਪ੍ਰਲਉ; ਦਖਨ ਮਦਹ ਕਰਤ੍ਾ॥ ਆਦਪ੍ 
ਅਲੇਪ੍ਾ; ਦਨਰਗੁਨੁ ਰਹਤ੍ਾ॥੩॥ ਧੰਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ। ਅਦਬ੍ਨਾਸੀ ਸੁਖ; ਆਪ੍ਨ 
ਆਸਨ॥ ਧੰਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ। ਯਹ ਤ੍ੋ ਹੂਆ ਹੈ. ਦਕ ਕਾਤ੍ਲ. ਮਕਤ੍ੂਲ ਕੇ ਪ੍ਾਸ 
ਜਾਏ। ਪ੍ਰ ਯਹ ਨਹੀਂ ਹੂਆ. ਦਕ ਮਕਤੂ੍ਲ. ਕਾਤ੍ਲ ਪ੍ਾਸ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ 
ਜੀ। ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਦਸਿੱ ਖ ਨੰੂ ਬ੍ਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਅਗਦਨ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ 
ਤ੍ੋਂ ਬ੍ਚੌਂਿੇ ਹਨ, ਚੌਰਾਸੀ ਲਿੱ ਖ ਿਾ ਗੇੜਾ ਮੇਟਿੇ ਹਨ ਜੀ। ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ (ਨਾਨਕ) ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ 
ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫ਼ਰੁਮੌਂਿੇ ਹਨ:- (ਦਜਉ) ਦਜ ੇਂ (ਭੀਤ੍) ਕੰਧ ’ਤ੍ੇ (ਮੂਰਦਤ੍) ਤ੍ਸ ੀਰ (ਦਚਤ੍ਰ) 
ਬ੍ਣਾਈ ਹੋ ੇ, ਜੋ ਕੰਧ ਨੰੂ (ਨਾਦਹਨ) ਨਹੀਂ (ਛਾਦਡਤ੍) ਛਿੱ ਡਿੀ, ਦਤ੍ ੇਂ ਿਾਸਨਿਾਸ ਿਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਿੇ 
ਜਾਲ਼ ਦ ਿੱ ਚ ਫਦਸਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਡਿਾ। ਅਪ੍ਣੀ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ ਸਿੱਚੀ ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ ਦਕਰਪ੍ਾ 
ਕਰਕੇ, ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੰੂ ਬ੍ਾਂਹੋ ਫੜ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਿੇ ਜਾਲ ਦ ਿੱ ਚੋਂ ਕਿੱ ਢ ਲ ੋ ਜੀ ਰਾਮ। ਯਥਾ:- ਮਹਾਂ ਮੂੜ 
ਹਉਂ ਿਾਸ ਿਾਸਨ ਦਤ੍ਹਾਰਾ॥ ਪ੍ਕੜ ਬ੍ਾਂਹ ਭਉਜਲ ਕਰਹੁ ਬ੍ੇਗ ਪ੍ਾਰਾ॥ 

ਸ਼ੁਭ ਦਸਿੱ ਦਖਆ:- ਮਨ, ਨਾਗਨੀ ਮਾਇਆ ਿੇ ਜਾਲ ’ਚੋਂ ਕੇ ਲ ਪ੍ੂਰਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਸ਼ਰਨ 
ਪ੍ੈਣ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੰੂ ਬ੍ਾਂਹ ਫੜੌਣ, ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਗੁਰਸਬ੍ਿ ਗੌਣ, ਸਿੱ ਚ ਕਮੌਣ, ਸਿੱਚ ਦ ਿੱ ਚ 
ਨਾਉਣ, ਸਿੱਚ ਦਧਔਣ, ਦਰਿੇ ’ਚੋਂ ਅੰਦਮਰਤ੍ ਪ੍ੀਣ ਤੇ੍ ਦਪ੍ਲੌਣ, ਗੁਰਸਬ੍ਿ ਅਰਥ  ੀਚਾਰਨ, ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ 
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ਸਰ ਣ ਮੰਨਣ ਕਮਣੌ, ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਬ੍ਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਿੱ ਢਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦਨਕਲ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- 
ਏਹੁ ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮੋਦਹਆ ਅਉਧੂ; ਦਨਕਸੈ ਸਬ੍ਦਿ  ੀਚਾਰੀ॥੨੪॥ 

ਨਰ ਚਾਹਤ੍ ਕਛੁ ਅਉਰ; ਅਉਰੈ ਕੀ ਅਉਰੈ ਭਈ॥ 

(ਨਰ) ਮਨੁਿੱ ਖ (ਚਾਹਤ੍) ਚਾਹੁੰ ਿਾ ਤ੍ਾਂ (ਕਛੁ) ਕੁਿ (ਅਉਰ) ਹੋਰ ਹੈ, ਪ੍ਰ (ਅਉਰੈ) ਹੋਰ (ਕੀ) ਿੀ 
(ਅਉਰੈ) ਹੋਰ ਹੀ (ਭਈ) ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਕੋਦਟ ਉਪ੍ਾ ; ਦਚਤ੍ ਤ੍ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ॥ ਸ ੋਹੋ ੈ; ਦਜ ਕਰ ੈ
ਚੋਜ ਦ ਡਾਣੀ॥੧॥) ਕਬ੍ੀਰ. ਦਬ੍ਕਾਰਹ ਦਚਤ੍ ਤ੍ੇ; ਿੂਠੇ ਕਰਤੇ੍ ਆਸ॥ ਮਨੋਰਥੁ ਕੋਇ. ਨ ਪ੍ੂਦਰਓ; ਚਾਲੇ 
ਊਦਠ ਦਨਰਾਸ॥੨੦੫॥) ਅਦਨਕ ਉਪ੍ਾ  ਦਚਤ੍ ੀਅਦਹ ਬ੍ਹੁਤ੍ੇਰੇ; ਸਾ ਹੋ ੈ ਦਜ ਬ੍ਾਤ੍ ਹੋ ੈਨੀ॥ ਦਜ ੇਂ ਪ੍ਾਪ੍ੀ 
ਨੌਰੰਗੇ ਨੇ ਚਾਦਹਆ ਦਕ ਪ੍ੂਰਨ ਗੁਰੂ ਧੀਰਜਧਾਰੀ ਦਨਰਦਬ੍ਕਾਰੀ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤੇ੍ਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ 
ਇਸਲਾਮ ਿੀਨ ਕਬ੍ੂਲ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ੍ ਿੇਸ਼ ’ਚ ਧਰਮਾਂ ਿੀ ਦਗਣਤ੍ੀ ਿੋ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੋ ਜਾ ੇ ਭਾ  ਸਭ 
ਮੁਸਲਮਾਣ ਬ੍ਣ ਜਾਣ। ਪ੍ਰ ਆਪ੍ ਦਨਰੰਕਾਰੀ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿਾ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚਾ ਆਸ਼ਾ ਸੀ ਦਕ ਿੋ ਤ੍ੋਂ 
ਦਤੰ੍ਨ ਕਰਨ ਿਾ, ਭਾ  ਪ੍ਰਪ੍ਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱਚੇ ਦਨਰਮਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰ੍ਥ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ, ਤ੍ੇ ਐਸਾ ਹੀ 
ਹੋਇਆ। 

ਦਚਤ੍ ਤ੍ ਰਦਹਓ ਠਗਉਰ; ਨਾਨਕ. ਫਾਸੀ ਗਦਲ ਪ੍ਰੀ॥੩੮॥ 

ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ॥ ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ॥ ਿੇ ਾਨ ਿੇ ॥ ਉਪ੍ਮਾ ਮਹਾਨ॥੮੯॥ ਸਰੂਪ੍ (ਨਾਨਕ) ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ 
ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫੁਰਮੌਂਿੇ ਹਨ:- ਦਸਮਰਨ ਹੀਣ ਮਨਮੁਖ ਦਿਨ ਰਾਤ੍ (ਠਗਉਰ) ਠਿੱ ਗੀ 
(ਦਚਤ੍ ਤ੍) ਦਚਤ੍ ਿਾ (ਰਦਹਓ) ਰਦਹਆ, ਤ੍ ੇਗਦਲ ’ਚ ਜਮਾਂ, ਰੋਗਾਂ, ਔਗੁਣਾਂ ਿੀ (ਫਾਸੀ) ਫ਼ਾਹੀ 
(ਪ੍ਰੀ) ਪ੍ੈ ਗਈ ਹੈ।   

ਸਾਖੀ ਬ੍ਾਬ੍ੇ ਉਿੇ ਦਸੰਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਕੇਸਰੀ ਚੰਿ ਿੀ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਿਾ ਹੰਕਾਰੀ 
ਦਸਰ  ਿੱ ਢ ਕੇ ਦਲਔਣਂਾ:- ਦਜ ੇਂ ਬ੍ਾਬ੍ੇ ਉਿੇ ਦਸੰਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਿਸ ੇਂ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗੋਦਬੰ੍ਿ 
ਦਸੰਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਕੋਲ਼ ਆ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਗਿੱ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰ ਫ਼ਤ੍ੇਹ ਬ੍ੋਲਾਈ। ਹੰਕਾਰੀ ਕੇਸਰੀ ਚੰਿ ਿਾ ਦਸਰ 
ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀ ਿੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਿੱ ਟ ਦਿਤ੍ਾ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀ ਭਾਰੀ ਬ੍ੀਰ-ਰਸ ਸਦਹਤ੍ ਪ੍ਲੰਘ ਤ੍ੋਂ ਉੱਠੇ, 
ਦਸਰ ਨੰੂ ਠੇਡੇ ਮਾਰੇ ਤ੍ੇ ਫ਼ਰੁਮਾਇਆ, “ਨਰ ਚਾਹਤ੍ ਕਛੁ ਅਉਰ; ਅਉਰੈ ਕੀ ਅਉਰੈ ਭਈ॥ ਦਚਤ੍ ਤ੍ 
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ਰਦਹਓ ਠਗਉਰ; ਨਾਨਕ. ਫਾਸੀ ਗਦਲ ਪ੍ਰੀ॥੩੮॥) ਹਦਰ ਜੀਉ. ਅਹੰਕਾਰੁ, ਨ ਭਾ ਈ;  ੇਿ ਕੂਦਕ 
ਸੁਣਾ ਦਹ॥) (ਨਿੱ ਦਕ, ਨਿੱ ਥਾਂ) ਜੋ ਅਸਮਾਦਨ. ਨ ਮਾ ਨੀ; ਦਤ੍ਨ ਨਦਕ ਨਥਾ ਪ੍ਾਇ॥) ਬ੍ਡੇ ਬ੍ਡੇ 
ਅਹੰਕਾਰੀਆ; ਨਾਨਕ. ਗਰਦਬ੍ ਗਲੇ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇ ਦਪ੍ਆਰੇ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ! ਇਹ ਅਦਤ੍ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ। 
ਹੰਕਾਰੀ ਨੰੂ ਮਾਰ ਕੇ ਅਿੱ ਜ ਆਪ੍ ਜੀ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਆਿਰਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿਖਲਾਇਆ ਹੈ। ਦਪ੍ਆਰੇ ਖ਼ਾਲਸ ੇ
ਜੀ ਿੀ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ ਜੁਿੱ ਗੋ ਜੁਿੱ ਗ ਅਟਿੱਲ ਰਹੇਗੀ।” ਇਉਂ ਹੰਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪ੍ੀ ਚਾਹੁੰ ਿਾ ਕੁਿੱ ਿ ਹੋਰ ਸੀ, ਦਕ 
ਲੋਹ ਗੜ ੑ ਦਕਲੇ ੑ ਨੰੂ ਢਾਹ ਕੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਿਸ ੇਂ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਨੰੂ ਸ਼ਹੀਿ ਜਾਂ ਦਗਰਫਤ੍ਾਰ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰ ਮੌਤ੍ ਿੀ 
ਫਾਸੀ ਗਲ਼ ’ਚ ਪ੍ੈ ਗਈ। ਯਥਾ:- ਨੰਗਾ. ਿੋਜਦਕ ਚਾਦਲਆ; ਤ੍ਾ. ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾ ਣਾ॥ ਕਦਰ ਅਉਗਣ; 
ਪ੍ਛੋਤ੍ਾ ਣਾ॥੧੪॥) ਨਾਨਕ. ਅਉਗੁਣ ਜੇਤ੍ੜੇ; ਤ੍ੇਤੇ੍ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ॥ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਦਨ. ਤ੍ ਕਟੀਅਦਨ; ਸ ੇ
ਭਾਈ ਸੇ  ੀਰ॥ ਅਗੈ ਗਏ. ਨ ਮੰਨੀਅਦਨ; ਮਾਦਰ ਕਢਹੁ.  ੇਪ੍ੀਰ॥੪॥੧॥ 

ਜਤ੍ਨ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ; ਿੁਖ ਕੋ ਕੀਓ. ਨ ਕੋਇ॥ 

ਪ੍ਦਹਲਾ ਅਰਥ:- ਜੀ  ਨੇ ਸੁਖ (ਕੇ) ਿੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ੀ ਲਈ (ਬ੍ਹੁਤ੍) ਅਨੇਕ ਜਤ੍ਨ (ਕੀਏ) ਕੀਤੇ੍ 

ਪ੍ਰ ਿੁਖ (ਕੋ) ਿਾ (ਕੋਇ) ਕੋਈ ਭੀ ਉੱਿਮ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਕੀਓ) ਕੀਤ੍ਾ, ਭਾ  ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਿਾ ਉਸ 

ਨੰੂ ਦਕਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਿਾ ਿੁਖ ਹੋ ੇ। ਯਥਾ:- ਸੁਖ ਕਉ ਮਾਗੈ ਸਭੁ ਕੋ; ਿੁਖੁ. ਨ ਮਾਗੈ ਕੋਇ॥  

ਿੂਜਾ ਅਰਥ:-  ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਸੁਖ (ਕੇ) ਿੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ੀ ਲਈ (ਬ੍ਹੁਤ੍) ਅਨੇਕ ਜਤ੍ਨ (ਕੀਏ) ਕੀਤ੍ੇ ਪ੍ਰ 
ਿੁਖੁ  ੇਛੋੜਾ; ਇਕੁ ਿੁਖੁ ਭੂਖ॥ ਇਕੁ ਿੁਖੁ; ਸਕਤ੍ ਾਰ ਜਮਿੂਤ੍॥ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਤ੍ੀ ਪ੍ਰਮਾਤ੍ਮਾ ਜੀ ਿ ੇ
ਦ ਛੋੜ,ੇ ਜਮਾਂ ਿਾ ਡੰਡ ਆਦਿ (ਿੁਖ) ਿੁਿੱ ਖਾਂ (ਕੋ) ਨੰੂ ਿੂਰ ਕਰਨ ਿਾ (ਕੋਇ) ਕੋਈ ਭੀ ਜਤ੍ਨ (ਨ) ਨਹੀਂ 
(ਕੀਓ) ਕੀਤ੍ਾ। 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ. ਸੁਦਨ ਰੇ ਮਨਾ; ਹਦਰ ਭਾ ੈ ਸੋ ਹੋਇ॥੩੯॥ 

ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰਿੇ  (ਨਾਨਕ) ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ (ਕਹੁ) ਫੁਰਮੌਂਿੇ ਹਨ:- (ਰੇ) 
ਹੇ ਮਨਾ (ਸੁਦਨ) ਸੁਨਣਾ ਕਰ! ਜੋ (ਹਦਰ) ਸਿੱਚੇ ਕੰਤ੍ ਸਿੱਚੇ ਭਗ ੰਤ੍, ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰਤ੍  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ 
ਨੰੂ ਭਾ ੈ, (ਸੋ) ਉਹ ਹੀ (ਹੋਇ) ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆ; ਕਰਤ੍ਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ॥) 
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ਆਪ੍ੇ ਕਦਰ  ੇਖੈ. ਮਾਰਦਗ ਲਾਏ ਭਾਈ; ਦਤ੍ਸੁ ਦਬ੍ਨੁ. ਅ ਰੁ ਨ ਕੋਈ॥ ਜੋ ਧੁਦਰ ਦਲਦਖਆ, ਸੁ. ਕੋਇ ਨ 
ਮੇਟੈ ਭਾਈ; ਕਰਤ੍ਾ ਕਰੇ. ਸੁ ਹੋਈ॥ 

ਦਨਰੰਤ੍ਰ ਸੁਖ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ੀ:- ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ; ਿੁਖੁ. ਨ ਪ੍ਾ ੈ ਕੋਇ॥੩॥ ਅਨੁਸਾਰ ਿਸ 
ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੰੂ ਜੋ ਭਾ ੈ ਉਸ 
ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚਿੱਲਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਸ਼ਰਨ ਆ ੇ, ਨਾਮ ਜਪ੍ੇ, ਸਿੱਚ ਿੀ ਕਮਾਈ 
ਕਰੇ, ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਮੰਨੇ, ਗੁਰਮੁਦਖ ਬ੍ਣੇ, ਤ੍ਾਂ ਦਨਰੰਤ੍ਰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਜੇ ਆਤ੍ਮ ਕਉ 
ਸੁਖੁ. ਸੁਖੁ ਦਨਤ੍ ਲੋੜਹੁ; ਤ੍ਾਂ ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਸਰਦਨ ਪ੍ ੀਜੈ॥੫॥) ਦਜਸੁ ਸਰਬ੍ ਸੁਖਾ ਫਲ ਲੋੜੀਅਦਹ; ਸੋ ਸਚੁ 
ਕਮਾ ਉ॥) ਮੇਰੇ ਮਨ; ਗੁਰਸਬ੍ਿੀ ਸੁਖੁ ਹੋਇ॥) ਗੁਰਮੁਦਖ ਸੁਖੀਆ; ਮਨਮੁਦਖ ਿੁਖੀਆ॥) ਦਬ੍ਨੁ ਹਦਰ 
ਦਸਮਰਨ; ਸੁਖੁ ਨਹੀ ਪ੍ਾਇਆ॥   

ਜਿੱਗਤ੍ੁ- ਜਗਤ੍ੁ ਦਭਖਾਰੀ ਦਫਰਤ੍ੁ ਹੈ; ਸਭ ਕੋ ਿਾਤ੍ਾ ਰਾਮੁ॥ 

ਸਾਰਾ ਜਗਤ੍ੁ (ਦਭਖਾਰੀ) ਮੰਗਤ੍ਾ ਬ੍ਣ ਕੇ (ਦਫਰਤ੍ੁ) ਦਫਰ ਦਰਹਾ ਹੈ।ਤ੍ੂ  ਡ ਿਾਤ੍ਾ ਅੰਤ੍ਰਜਾਮੀ॥ 
ਸਭ ਮਦਹ ਰਦ ਆ ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ॥੧॥ ਅਨੁਸਾਰ (ਸਭ) ਸਾਦਰਆਂ (ਕੋ) ਨੰੂ ਿਾਤ੍ਾ ਿੇਣ  ਾਲੇ 
(ਰਾਮੁ) ਰਮੇ ਹੋਏ ਸੁੰ ਿਰ ਦ ਆਪ੍ਕ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ 
(ਿਾਤ੍ਾ) ਿਾਤੇ੍ ਹਨ।  ਯਥਾ:- ਿਰੀਆਉ ਤ੍,ੂ ਦਿਹੰਿ ਤ੍ੂ; ਦਬ੍ਸੀਆਰ ਤ੍ੂ ਧਨੀ॥) ਤ੍ੂੰ  ਿਾਤ੍ਾ ਪ੍ਰਭ 
ਿੇ ਣਹਾਰੁ॥੩॥) ਸਰਬ੍ ਜਾਦਚਕ. ਏਕੁ ਿਾਤ੍ਾ; ਕਰੁਣਾਮੈ ਜਗਿੀਸਰਾ॥) ਹਦਰ ਿਾਤ੍ਾ. ਜੀਅ ਜੰਤ੍ 
ਭੇਖਾਰੀ; ਜਨੁ ਬ੍ਾਂਛੈ. ਜਾਚੰਗਨਾ॥੧॥) ਤ੍ੁਮ ਬ੍ਡ ਿਾਤ੍ੇ. ਿੇ ਰਹੇ॥ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ, ਭਾਉ ਭਗਤ੍ੀ, ਪ੍ਰੇਮ, ਦਖ਼ਮਾ, 
ਧੀਰਜ, ਦਨੰਮਰਤ੍ਾ, ਸ਼ਹਣਸ਼ੀਲਤ੍ਾ ਆਦਿ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਣ  ਾਲੇ ਿਾਤ੍ੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ ਿਾਤ੍ਾ. 
ਸਭਨਾ  ਥੂ ਕਾ; ਪ੍ੂਰੈ ਭਾਦਗ ਦਮਲਾ ਦਣਆ॥੨॥) ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ ਿਾਤ੍ਾ. ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਾ; ਹੋਰੁ ਿਾਤ੍ਾ ਕੋਈ 
ਨਾਹੀ॥ ਜੀਅ ਿਾਨੁ ਿੇਇ ਦਤ੍ਰਪ੍ਤ੍ਾਸੇ; ਸਚੈ ਨਾਦਮ ਸਮਾਹੀ॥) ਕੋਦਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰੁ ਸੁਆਮੀ; ਸਰਬ੍ 
ਜੀਆ ਕਾ ਿਾਤ੍ਾ ਰੇ॥) ਗੁਰੁ ਿਾਤ੍ਾ. ਗੁਰੁ ਦਹ ੈ ਘਰੁ; ਗੁਰੁ ਿੀਪ੍ਕੁ. ਦਤ੍ਹ ਲੋਇ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ. ਮਨ ਦਸਮਰੁ ਦਤ੍ਹ; ਪ੍ੂਰਨ ਹੋ ਦਹ ਕਾਮ॥੪੦॥ 

ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਗੁਰ ਅ ਤ੍ਾਰ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ (ਨਾਨਕ) ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ (ਕਹੁ) ਫੁਰਮੌਂਿੇ ਹਨ:- 
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ਹੇ ਮਨ! (ਦਤ੍ਹ) ਦਤ੍ਨਾੑਂ ਉਿਾਰ ਦਚਤ੍ ਿਾਤੇ੍  ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ ਨੰੂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਿੇ ਦਪ੍ਆਰ 
ਨਾਲ (ਦਸਮਰੁ) ਦਸਮਰਨਾ ਕਰ। ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਤ੍ੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਰਥਕ ਅਤੇ੍ ਦ  ਹਾਰਕ (ਕਾਮ) ਕੰਮ 
ਪ੍ੂਰਨ (ਹੋ ਦਹ) ਹੋਣਗੇ। ਯਥਾ:- ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਦਸਮਰਦਨ; ਕਾਰਜ ਪ੍ੂਰੇ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਦਸਮਰਦਨ; ਕਬ੍ਹੁ. ਨ 
ਿੂਰੇ॥) ਅਦਚੰਤ੍ ਕੰਮ ਕਰਦਹ ਪ੍ਰਭ ਦਤ੍ਨ ਕੇ; ਦਜਨ ਹਦਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਦਪ੍ਆਰਾ॥ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਿਾ ਮਦਨ 
 ਦਸਆ; ਸਦਭ ਕਾਜ ਸ ਾਰਣਹਾਰਾ॥) ਕਾਜ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ੂਰੇ; ਸਤ੍ਗੁਰ॥ ਬ੍ਾਜੇ ਅਨਹਿ ਤ੍ੂਰੇ; 
ਸਤ੍ਗੁਰ॥੧॥ਰਹਾਉ॥) ਦਥਰੁ ਘਦਰ ਬ੍ੈਸਹੁ; ਹਦਰ ਜਨ ਦਪ੍ਆਰੇ॥ ਸਦਤ੍ਗੁਦਰ ਤ੍ੁਮਰੇ; ਕਾਜ 
ਸ ਾਰੇ॥੧॥ਰਹਾਉ॥) ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਥੀਏ; ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ ਤ੍ੁਠਾ॥੧॥) ਦਸਰ ਊਪ੍ਦਰ ਠਾਢਾ 
ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ॥ ਨਾਨਕ; ਤ੍ਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ੂਰਾ॥੭॥ ਦਜ ੇਂ ਆਪ੍ ਸ਼ਹੀਿਾਂ ਿੇ ਦਸਰਤ੍ਾਜ, ਿੋਦਹਤ੍ਾ ਬ੍ਾਣੀ ਕਾ 
ਬ੍ੋਦਹਥਾ। ਸਿੱਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਅਰਜਨਿੇ  ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸ ਾਦਰਐ; ਜਾ ਤ੍ੁਧੁ ਭਾ ੰਿਾ॥੭॥ ਅਨੁਸਾਰ 
ਕਦਹੰਿੇ ਹਨ ਦਕ ਜਿੋਂ ਿਾਸਨਿਾਸ ਆਪ੍ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੰੂ ਭਾ ਦਗਆ, ਤ੍ਾਂ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰਤ੍ ਭਗ ੰਤ੍  ਾਦਹਗੁਰੂ 
ਜੀ ਨੇ ਿਾਸਨਿਾਸ ਿੇ ਪ੍ਰਮਾਰਥਕ ਦ  ਹਾਰਕ ਸਾਰੇ ਕਾਜ ਸ ਾਰ ਦਿਤ੍ੇ। ਦਜ ੇਂ ਸਰੋ ਰ ਰਚਣੇ, ਗੁਰ ੂ
ਕੇ ਲੰਗਰ ਚਲੌਂ ਣੇ, ਹਰੀ ਰੂਪ੍ ਸਰੀ ਹਦਰਮੰਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਅਤ੍ੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਰਚਣੇ, ਸਿਾ 
ਲਈ ਅਪ੍ਣੇ ਦਪ੍ਆਰੇ ਸੇ ਕਾਂ ਿੀ ਕਦਲਆਣ ਕਰਨੀ। 

ਪ੍ਰਮਾਰਥਕ ਅਤੇ੍ ਦ  ਹਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਬ੍ਾਰੇ  ੀਚਾਰ:-  ਾਦਹਗੁਰੂ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਪ੍ਰਮਾਰਥਕ 
ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਦ  ਹਾਰ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ੍ੀ ਹੋਣੀ, ਦ  ਹਾਰਕ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਦਜਨਾੑਂ ਗੁਰਮੁਦਖ 
ਦਪ੍ਆਦਰਆਂ ਪ੍ਾਸ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਹੋ ੇ, ਉਨਾੑਂ ਨੰੂ ਦ  ਹਾਰ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ੍ੀ ਬ੍ਹੁਤ੍ ਹੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ, ਦਕਉਂ 
ਜੋ ਉਹ ਨਦਸ਼ਆਂ ਬ੍ਿਚਲਣੀ ਕਤ੍ਲਾਂ ਕੁਕਰਮਾਂ ’ਚ ਮਾਇਆ ਬ੍ਰਬ੍ਾਿ ਨਹੀਂ ਕਰਿੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਦਹਲਾ 
ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਿੀ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਸੰਦਥਆ ਕਰਕੇ, ਅਰਥ  ੀਚਾਰ ਕੇ, ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ਜੀ 
ਰਾਮ ਜੀ। 

ਿੂਠੈ ਮਾਨੁ. ਕਹਾ ਕਰੈ; ਜਗੁ ਸੁਪ੍ਨੇ ਦਜਉ ਜਾਨੁ॥ 

ਹੇ ਮਨਮੁਖ! (ਿੂਠੈ) ਿੂਠਾ (ਮਾਨੁ) ਹੰਕਾਰ (ਕਹਾ) ਦਕਸ ਲਈ (ਕਰੈ) ਕਰਿਾ ਹੈਂ? ਇਹ ਜਗ ੁ
ਸੁਪ੍ਨੇ (ਦਜਉ)  ਾਂਗ (ਜਾਨੁ) ਜਾਨਣਾ ਕਰ। ਯਥਾ:- ਗੁਰਮਦਤ੍ ਹੋਇ  ੀਚਾਰੀਐ; ਸੁਪ੍ਨਾ ਇਹੁ ਜਗੁ 
ਲੋਇ॥੭॥) ਸਗਲ ਜਗਤ੍ੁ ਹੈ ਜੈਸੇ ਸੁਪ੍ਨਾ; ਦਬ੍ਨਸਤ੍. ਲਗਤ੍ ਨ ਬ੍ਾਰ॥੧॥ਰਹਾਉ॥) ਭਭਾ; ਭਰਮੁ 
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ਦਮਟਾ ਹੁ ਅਪ੍ਨਾ॥ ਇਆ ਸੰਸਾਰੁ; ਸਗਲ ਹੈ ਸੁਪ੍ਨਾ॥ ਸਿੱਚੇ ਕੰਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰਤ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ 
ਿਾ ਸਿੱਚਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਦਕ ਹਉਮੈ ਿਾ ਦਤ੍ਆਗ ਕਰੋ, ਤ੍ੇ ਦਤ੍ਆਗਣ ਿਾ ਮਾਨ ਭੀ ਦਤ੍ਆਗ ਕਰਕੇ ਦਿਨ 
ਰਾਤ੍ ਸੇ ਾ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤ੍ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਮਾਣੁ ਤ੍ਾਣੁ ਤ੍ਦਜ ਮੋਹੁ ਅੰਧੇਰਾ॥) ਮਨ ਰੇ; ਹਉਮੈ 
ਛੋਦਡ ਗੁਮਾਨੁ॥) ਮਨ ਤ੍ੂੰ . ਮਤ੍ ਮਾਣੁ ਕਰਦਹ, ਦਜ ਹਉ ਦਕਛੁ ਜਾਣਿਾ; ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਨਮਾਣਾ ਹੋਹੁ॥) ਛੋਦਡ 
ਮਾਨੁ; ਹਦਰ ਚਰਨ ਗਹੀਜੈ॥੩॥) ਦਤ੍ਆਦਗ ਮਾਨੁ; ਿੂਠੁ ਅਦਭਮਾਨੁ॥) ਮਾਨੁ ਛੋਦਡ; ਗੁਰ ਚਰਣੀ 
ਲਾਗੁ॥੪॥੮॥ 

ਇਨ ਮੈ ਕਛੁ ਤ੍ੇਰੋ ਨਹੀ; ਨਾਨਕ. ਕਦਹਓ ਬ੍ਖਾਦਨ॥੪੧॥ 

(ਨਾਨਕ)  ਾਦਹਗੁਰੂ ਮਹਿੱਲਾ ਨੌ ਾਂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ (ਬ੍ਖਾਦਨ) ਕਥਨ ਕਰਕੇ (ਕਦਹਓ) ਕਦਹ ਰਹ ੇ
ਹਨ:- ਹੇ ਮਨਮੁਖ! (ਇਨ) ਇਸ ਸੰਸਾਰ (ਮੈ) ’ਚ (ਤ੍ੇਰੋ) ਤ੍ੇਰਾ (ਕਛੁ) ਕੁਿੱ ਿ ਭੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਰੇ 
ਨਰ; ਇਹ ਸਾਚੀ ਜੀਅ ਧਾਦਰ॥ ਸਗਲ ਜਗਤ੍ੁ ਹੈ ਜੈਸੇ ਸੁਪ੍ਨਾ; ਦਬ੍ਨਸਤ੍. ਲਗਤ੍ ਨ ਬ੍ਾਰ॥੧॥ਰਹਾਉ॥) 
ਜੈਸਾ ਸੁਪ੍ਨਾ ਰੈਦਨ ਕਾ; ਤ੍ੈਸਾ ਸੰਸਾਰ॥) ਮਾਇਆ ਕੇ ਮਾਤੇ੍; ਤ੍ੈ ਉਦਠ ਚਲਨਾ॥ ਰਾਦਚ ਰਦਹਓ ਤ੍ੂ; ਸੰਦਗ 
ਸੁਪ੍ਨਾ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ 

ਗਰਬ੍ੁ ਕਰਤੁ੍ ਹੈ ਿੇਹ ਕੋ; ਦਬ੍ਨਸੈ ਦਛਨ ਮੈ ਮੀਤ੍॥ 

ਹੇ (ਮੀਤ੍) ਦਮਿੱ ਤ੍ਰ ਜੀ! ਇਹ ਨਾਸ ੰਤ੍ ਿੇਹ (ਕੋ) ਿਾ (ਗਰਬ੍ੁ) ਹੰਕਾਰ (ਕਰਤੁ੍) ਕਰਿਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਪੰ੍ਜ ਤ੍ਿੱ ਤ੍ਾਂ ਰਚਤ੍ ਿੇਹੀ ਤ੍ਾਂ ਕਿੱਚੀ ਗਾਗਰ  ਾਂਗ ਹੈ। ਹਿੱ ਡ ਮਾਸ ਨਾਲ ਲਪ੍ੇਟੀ ਹੋਈ, ਕਾਲਰੀ ਕੰਧ ਜੈਸੀ 
ਹੈ। ਇਿੱ ਕ ਦਛਨ (ਮੈ) ਦ ਿੱ ਚ (ਦਬ੍ਨਸੈ) ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਕਬ੍ੀਰ. ਗਰਬ੍ੁ, ਨ ਕੀਜੀਐ; ਿੇਹੀ 
ਿੇਦਖ ਸੁਰੰਗ॥ ਆਜੁ ਕਾਦਲ ੑ. ਤ੍ਦਜ ਜਾਹੁਗੇ; ਦਜਉ ਕਾਂਚੁਰੀ ਭੁਯੰਗ॥੪੦॥) ਇਸੁ ਤ੍ਨ ਧਨ ਕਾ; ਕਹਹੁ 
ਗਰਬ੍ੁ ਕੈਸਾ॥ ਦਬ੍ਨਸਤ੍ ਬ੍ਾਰ. ਨ ਲਾਗੈ ਬ੍ ਰੇ; ਹਉਮੈ ਗਰਦਬ੍ ਖਪ੍ੈ ਜਗੁ ਐਸਾ॥੧॥ਰਹਾਉ॥) ਦਬ੍ਸਟਾ 
ਅਸਤ੍ ਰਕਤੁ੍; ਪ੍ਰੇਟੇ ਚਾਮ॥ ਇਸੁ ਊਪ੍ਦਰ; ਲੇ ਰਾਦਖਓ ਗੁਮਾਨ॥੩॥) ਕਬ੍ੀਰ. ਗਰਬ੍ੁ, ਨ ਕੀਜੀਐ; 
ਚਾਮ ਲਪ੍ੇਟੇ ਹਾਡ॥ ਹੈ ਰ ਊਪ੍ਦਰ, ਛਤ੍ਰ ਤ੍ਰ; ਤ੍ੇ ਫੁਦਨ ਧਰਨੀ ਗਾਡ॥੩੭॥ 

ਦਜਦਹ ਪ੍ਰਾਨੀ. ਹਦਰ ਜਸੁ ਕਦਹਓ; ਨਾਨਕ. ਦਤ੍ਦਹ ਜਗੁ ਜੀਦਤ੍॥੪੨॥ 

ਗਰੀਬ੍ ਦਨ ਾਜ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗ ਾਨ ਮਾਧੋ (ਨਾਨਕ) ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਹੰਗਤ੍ਾ ਿੀ 
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 ਦਨਦ ਰਤ੍ੀ ਲਈ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਿੇ ਹਨ:- (ਦਜਦਹ) ਦਜਸ ਗੁਰਮੁਦਖ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨੇ (ਹਦਰ) ਸਿੱਚੇ ਕੰਤ੍ ਸਿੱਚੇ 
ਭਗ ੰਤ੍  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਚੇ ਜਸੁ ਨੰੂ (ਕਦਹਓ) ਦਕਹਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ੍ ਗਾਇਆ, 
(ਦਤ੍ਦਹ) ਦਤ੍ਸ ਨੇ ਜਗੁ ਨੰੂ (ਜੀਦਤ੍) ਦਜਿੱ ਤ੍ ਦਲਆ। ਯਥਾ:- ਨਾਨਕ ਕਉ. ਉਪ੍ਜੀ ਪ੍ਰਤ੍ੀਦਤ੍॥ ਮਨਮੁਖ 
ਹਾਰ; ਗੁਰਮੁਖ ਸਿ ਜੀਦਤ੍॥੪॥੧੬॥੧੮॥) ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਜਗੁ ਜੀਦਤ੍ਓ; ਬ੍ਹੁਦਰ. ਨ ਆ ਦਹ 
ਜਾਂਦਹ॥੨॥੮੮॥੧੧੧॥) ਨਾਨਕ. ਦਗਆਨੀ ਜਗੁ ਜੀਤ੍ਾ; ਜਦਗ ਜੀਤ੍ਾ ਸਭੁ ਕੋਇ॥) ਗੁਰਮੁਦਖ ਜਗੁ ਜੀਤ੍ਾ; 
ਜਮਕਾਲੁ ਮਾਦਰ ਦਬ੍ਿਾਦਰ॥) ਪ੍ਰਭ ਪ੍ੂਜਹੋ; ਨਾਮੁ ਅਰਾਦਧ॥ ਗੁਰ ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਦਗ॥ ਹਦਰ ਪ੍ਾ ਹੁ; 
ਮਨੁ ਅਗਾਦਧ॥ ਜਗੁ ਜੀਤੋ੍ ਹੋ; ਹੋ ਗੁਰ ਦਕਰਪ੍ਾਦਧ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ 

ਦਜਹ ਘਦਟ ਦਸਮਰਨੁ ਰਾਮ ਕੋ; ਸੋ ਨਰੁ ਮੁਕਤ੍ਾ ਜਾਨੁ॥ 

(ਦਜਹ) ਦਜਸ ਿੇ (ਘਦਟ) ਦਰਿੇ ’ਚ (ਰਾਮ) ਦ ਆਪ੍ਕ ਭਗ ਾਨ ਜੀ (ਕੋ) ਿਾ ਦਸਮਰਨੁ ਹੈ, (ਸੋ) 
ਉਹ (ਨਰੁ) ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ ਗੁਰਮੁਦਖ ਜੀ ਨੰੂ ਜਨਮ ਮਰਨ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਿੇ ਬੰ੍ਧਨਾਂ ਤ੍ੋਂ (ਮੁਕਤ੍ਾ) ਮੁਕਤ੍ 
(ਜਾਨੁ) ਜਾਨਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਨਾਨਕ. ਮੁਕਦਤ੍ ਤ੍ਾਦਹ ਤ੍ੁਮ ਮਾਨਹੁ; ਦਜਹ ਘਦਟ ਰਾਮ ੁ
ਸਮਾ ੈ॥੨॥੬॥) ਦਜਸੁ ਘਦਟ  ਦਸਆ ਨਾਉ; ਦਤ੍ਸੁ ਬੰ੍ਧਨ ਕਾਟੀਐ॥ 

ਦਤ੍ਦਹ ਨਰ ਹਦਰ ਅੰਤ੍ਰੁ ਨਹੀ; ਨਾਨਕ. ਸਾਚੀ ਮਾਨੁ॥੪੩॥ 

ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ (ਨਾਨਕ) ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫੁਰਮੌਂਿੇ ਹਨ:- (ਦਤ੍ਦਹ) ਦਤ੍ਸ 
(ਨਰ) ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ ਗੁਰਮੁਦਖ ਜੀ ਅਤ੍ੇ (ਹਦਰ) ਦ ਆਪ੍ਕ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਿੇ ਦ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਭੀ ਅੰਤ੍ਰੁ ਨਹੀ 
ਹੈ। ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੰੂ (ਸਾਚੀ) ਸਿੱਚੀ ਕਰਕੇ (ਮਾਨੁ) ਮੰਨਣਾ ਕਰੋ। ਯਥਾ:- ਰਾਮ ਕਬ੍ੀਰਾ. ਏਕ ਭਏ ਹੈ; 
ਕੋਇ. ਨ ਸਕੈ ਪ੍ਛਾਨੀ॥੬॥੩॥) ਿੋਹਰਾ॥ ਹਦਰ ਹਦਰਜਨ ਿੁਈ ਏਕ ਹੈਂ, ਦਬ੍ਬ੍ ਦਬ੍ਚਾਰ ਕਛੁ ਨਾਦਹਂ॥ 
ਜਲ ਤ੍ੇ ਉਪ੍ਜ ਤ੍ਰੰਗ  ਦਜਉ, ਜਲ ਹੀ ਦਬ੍ਖੈ ਸਮਾਦਹ॥੬੦॥੨੭੫॥ ਨਾਨਕ; ਬ੍ਰਹਮਦਗਆਨੀ ਆਦਪ੍ 
ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ॥੬॥) ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ; ਭੇਿੁ ਨ ਭਾਈ॥੮॥੭॥) ਬ੍ਰਹਮ ਮਦਹ ਜਨੁ; ਜਨ ਮਦਹ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮੁ॥ 
ਏਕਦਹ ਆਦਪ੍; ਨਹੀ ਕਛੁ ਭਰਮੁ॥ 

ਏਕ ਭਗਦਤ੍ ਭਗ ਾਨ; ਦਜਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੈ ਨਾਦਹ ਮਦਨ॥ 
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(ਏਕ) ਇਿੱਕ (ਭਗ ਾਨ) ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਪ੍ਰੇਮਾ (ਭਗਦਤ੍) ਭਗਤ੍ੀ (ਦਜਹ) ਦਜਸ 
ਪ੍ਰਾਨੀ (ਕੈ) ਿੇ ਮਦਨ ਦ ਿੱ ਚ (ਨਾਦਹ) ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸੁਆਨ; ਨਾਨਕ. ਮਾਨੋ ਤ੍ਾਦਹ ਤ੍ਨੁ॥੪੪॥ 

(ਨਾਨਕ) ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫ਼ਰੁਮੌਂਿੇ ਹਨ:- (ਜੈਸੇ) ਦਜ ੇਂ 
(ਸੁਆਨ) ਕੁਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤੇ੍ (ਸੂਕਰ) ਸੂਰ ਹੈ, ਦਤ੍ ੇਂ (ਤ੍ਾਦਹ) ਦਤ੍ਸ ਪ੍ਰਾਨੀ ਿੇ (ਤ੍ਨੁ) ਸਰੀਰ ਨੰੂ (ਮਾਨੋ) ਮੰਨਣਾ 
ਕਰੋ। ਯਥਾ:- ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ ਹੀਣਸ  . ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ; ਦਧਰਗੰਤ੍ ਜਨਮ ਭਰਸਟਣਹ॥ ਕੂਕਰਹ ਸੂਕਰਹ ਗਰਧਭਹ 
ਕਾਕਹ; ਸਰਪ੍ਨਹ ਤ੍ੁਦਲ ਖਲਹ॥੩੩॥) ਦਬ੍ਨੁ ਭਗਤ੍ੀ. ਦ ਸਟਾ ਦ ਦਚ  ਾਸਾ; ਦਬ੍ਸਟਾ ਦ ਦਚ ਦਫਦਰ 
ਪ੍ਾਇਿਾ॥੧੧॥)  ਦਬ੍ਨੁ ਦਸਮਰਨ; ਭਏ ਕੂਕਰ ਕਾਮ॥) ਦਬ੍ਨੁ ਦਸਮਰਨ; ਕੂਕਰ ਹਰਕਾਇਆ॥ ਸਾਕਤ੍ 
ਲੋਭੀ; ਬੰ੍ਧੁ. ਨ ਪ੍ਾਇਆ॥੬॥) ਸੂਕਰ ਸੁਆਨ ਗਰਧਭ ਮੰਜਾਰਾ॥ ਪ੍ਸੂ ਮਲੇਛ ਨੀਚ ਚੰਡਾਲਾ॥) ਕੂਕਰ 
ਸੂਕਰ ਕਹੀਅਦਹ ਕੂਦੜਆਰਾ॥ ਭਉਦਕ ਮਰਦਹ; ਭਉ ਭਉ ਭਉਹਾਰਾ॥ ਮਦਨ ਤ੍ਦਨ ਿੂਠੇ. ਕੂੜੁ ਕਮਾ ਦਹ; 
ਿੁਰਮਦਤ੍ ਿਰਗਹ ਹਾਰਾ ਹੇ॥੧੫॥) ਸਾਧਸੰਗਦਤ੍ ਕਬ੍ਹੂ. ਨਹੀ ਕੀਨੀ; ਰਦਚਓ ਧੰਧੈ ਿੂਠ॥ ਸੁਆਨ 
ਸੂਕਰ ਬ੍ਾਇਸ ਦਜ ੈ; ਭਟਕਤ੍ੁ ਚਾਦਲਓ ਊਦਠ॥੧॥ 

ਤ੍ਜਤ੍: ਪ੍ੋਲਾ ਬ੍ੋਲੋ- ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਦਗਰਹੁ ਦਜਉ ਸਿਾ; ਸੁਆਨ ਤ੍ਜਤ੍ ਨਹੀ ਦਨਤ੍॥ 
ਨਾਨਕ. ਇਹ ਦਬ੍ਦਧ ਹਦਰ ਭਜਉ; ਇਕ ਮਦਨ ਹੁਇ ਇਕ ਦਚਦਤ੍॥੪੫॥ 

ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ (ਨਾਨਕ) ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫੁਰਮੌਂਿੇ ਹਨ:- ਦਜ ੇਂ (ਸੁਆਨ) 
ਕੁਿੱ ਤ੍ਾ ਸਿਾ ਦਨਤ੍ ਅਪ੍ਣੇ (ਸੁਆਮੀ) ਮਾਲਕ (ਕੋ) ਿੇ (ਦਗਰਹੁ) ਘਰ ਨੰੂ (ਤ੍ਜਤ੍) ਛਿੱ ਡਿਾ ਨਹੀ, ਸਾਰੀ 
ਰਾਤ੍ ਜਾਗ ਕੇ ਪ੍ਦਹਰਾ ਦਿੰਿਾ। (ਇਹ) ਇਸ (ਦਬ੍ਦਧ) ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕ ਮਦਨ ਇਕ ਦਚਦਤ੍ ਭਾ , 
ਸਾ ਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀਤ੍॥ (ਹੁਇ) ਹੋ ਕ,ੇ (ਹਦਰ) ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ 
ਦਬ੍ਅੰਤ੍  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨੰੂ (ਭਜਉ) ਦਸਮਰਨਾ ਕਰੋ,  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿਾ ਿਰ ਘਰ ਕਿੇ ਨਾ ਛਿੱ ਡੋ, ਸਾਰੀ 
ਰਾਤ੍ ਜਾਗ ਕੇ ਮਾਲਕ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿਾ ਸੇ ਾ ਦਸਮਰਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਿੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ ਜੀ।  

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਦਨਿੱਗਰ ਸੇ ਾ ਿਾ ਦਿਰਸਟਾਂਤ੍:- ਦਜ ੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਦਹਬ੍ ਧੰਨ 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਿਾਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਅੰਗਿਿੇ  ਸਾਦਹਬ੍ ਸਿੱਚੇ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਿਾ ਿਰ ਨਹੀਂ 
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ਛਿੱ ਦਡਆ, ਭਾ ੇਂ ਗੋਤ੍ੀ ਆ ਕੇ ਕਦਹੰਿੇ, “ਿੁਨੀਆਂ ਸਾਨੰੂ ਤ੍ਾਹਨੇ ਮਾਰਿੀ ਹੈ, ਿਾੜਾ ਕੇਸ ਦਚਿੱ ਟੇ ਹੋ ਗਏ, 

ਪ੍ਰ ਟੁਿੱ ਕਰਾਂ ਖਾਤ੍ਰ ਕੁੜਮਾ ਘਰੇ ਬ੍ੈਠਾ ਹੈਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬ੍ਿੱਚਾ ਭੀ ਸੇ ਾ ਨੰੂ ਕਹੇ, ਉਹ ਭੀ ਹਿੱ ਥ ਜੋੜ ਕ ੇ

ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੇ ਾ ਕਰਿਾ ਹੈਂ, ਬ੍ਈ ਮੈਨੰੂ ਇਿੱ ਥੋ ਕਿੱ ਢ ਨਾ ਿੇਣ। ਚਿੱ ਲ ਚਿੱਲੀਏ ਇਿੱਥੇ ਕੁੜਮਾਂ ਿੇ ਘਰ ੇ

ਬ੍ੈਠਾ ਕੀ ਕਰਿਾ ਹੈਂ? ਇਹ ਉਮਰ ਘਰੇ ਬ੍ੈਠਣ ਿੀ ਹੈ।” ਯਥਾ:- ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਲਏ. ਬ੍ਿਨਾ ੀ; ਕਦਲ ਕੇ 

ਲਖਣ ਏਈ॥੩॥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਿਰ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਦਡਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਿਰਬ੍ਾਰ ਿੇ 

ਕੂਕਰ ਬ੍ਣ ਕੇ ਬ੍ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਦਨਿੱਗਰ ਸੇ ਾ ਕੀਤ੍ੀ । ਮਨ ਨੰੂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦ ਦਸ਼ਆਂ ਦ ਿੱ ਚ ਪ੍ੈਣ ਤ੍ੋਂ 

ਰੋਕ ਕੇ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਿੇ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਮੰਨੇ। ਯਥਾ:- ਹਮ ਕੂਕਰ; ਤ੍ੇਰੇ ਿਰਬ੍ਾਦਰ॥ ਭਉਕਦਹ; ਆਗ ੈ

ਬ੍ਿਨੁ ਪ੍ਸਾਦਰ॥੧॥ਰਹਾਉ॥) ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਿਦਰ ਪ੍ਏ; ਮੇਰੇ ਮਨਾ॥੧॥ਰਹਾਉ॥) ਸਗ ਨਾਨਕ. ਿੀਬ੍ਾਨ 

ਮਸਤ੍ਾਨਾ; ਦਨਤ੍ ਚੜੈ ਸ ਾਇਆ॥) ਕਬ੍ੀਰ. ਕੂਕਰੁ ਰਾਮ ਕੋ; ਮੁਤ੍ੀਆ ਮੇਰੋ ਨਾਉ॥ ਗਲੇ ਹਮਾਰੇ ਜੇ ਰੀ; 

ਜਹ ਦਖੰਚੈ ਤ੍ਹ ਜਾਉ॥੭੪॥) ਸਭੁ ਆਪ੍ੇ ਜਗਤ੍ੁ ਉਪ੍ਾਇਿਾ ਦਪ੍ਆਰਾ;  ਦਸ ਆਪ੍ੇ ਜੁਗਦਤ੍ ਹਥਾਹਾ॥ 

ਗਦਲ ਜੇ ੜੀ ਆਪ੍ੇ ਪ੍ਾਇਿਾ ਦਪ੍ਆਰਾ; ਦਜਉ ਪ੍ਰਭੁ ਦਖੰਚੈ ਦਤ੍ਉ ਜਾਹਾ॥ ਜੋ ਗਰਬ੍ੈ. ਸ ੋਪ੍ਚਸੀ ਦਪ੍ਆਰੇ; 

ਜਦਪ੍ ਨਾਨਕ ਭਗਦਤ੍ ਸਮਾਹਾ॥੪॥੬॥ 

ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ ਅ ਸਥਾ ’ਚ ਲੀਣ ਹੋ ਕੇ, ਤ੍ੀਜੇ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫ਼ਰੁਮਾਇਆ:- 
ਅੰਿਰ ਬ੍ਾਹਰ ਭਰਪ੍ੂਰ ਦਨਰਗੁਨ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਿਾ ਿਾਸਨਿਾਸ ਕੂਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਿਰ ਬ੍ਾਹਰ ਅਸੰਖ ਗੁਣਾਂ 
ਿੇ ਅਸੰਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ੍  ਾਦਹਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਭਰਪ੍ੂਰ ਹੋ ਰਹ ੇਹਨ। ਆਪ੍ੋਂ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ੍ ਨਹੀਂ ਫ਼ਰੁ 
ਦਰਹਾ, ਸੰਕਲਪ੍ ਦ ਕਲਪ੍ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਜੋਦਤ੍ ਨਾਲ ਫ਼ਰੁ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਦਹਬ੍ 
ਜੀ ਿੀ ਜੋਦਤ੍ ਨਾਲ ਿਾਸਨਿਾਸ ਿੇਖ ਬ੍ੋਲ ਸੁਣ ਦਰਹਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਅਿੱਖ ਭੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ੑ 
ਮੀਚ ਸਕਿਾ। ਿਾਸਨਿਾਸ ਕੂਕਰ ਅਪ੍ਣੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਿਾ ਿਰ, ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਡਿਾ, ਇਿੱਕ ਮਨ ਇਿੱਕ ਦਚਿੱ ਤ੍ 
ਹੋ ਕੇ ਚੇਤੇ੍ ਕਰਿਾ ਹੈ। 

ਤ੍ੀਰਥ ਬ੍ਰਤ੍ ਅਰੁ ਿਾਨ ਕਦਰ; ਮਨ ਮੈ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨੁ॥ 

ਨਾਨਕ. ਦਨਹਫਲ ਜਾਤ੍ ਦਤ੍ਹ; ਦਜਉ ਕੁੰ ਚਰ ਇਸਨਾਨੁ॥੪੬॥ 
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ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ (ਨਾਨਕ) ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫੁਰਮੌਂਿੇ ਹਨ:- ਅਠਾਹਠ ਤ੍ੀਰਥ 

’ਤ੍ੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਬ੍ਰਤ੍ ਰਿੱ ਖ ਕੇ (ਅਰੁ) ਅਤੇ੍ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਿੇ ਿਾਨ (ਕਦਰ) ਕਰਕੇ ਮਨ (ਮੈ) 

ਦ ਿੱ ਚ ਇਨਾੑਂ ਿਾ (ਗੁਮਾਨੁ) ਹੰਕਾਰ (ਧਰੈ) ਧਰੇ ਭਾ  ਕਰੇ, ਦਫਰ ਉਪ੍ਰੋਕਤ੍ ਕਰਮ (ਦਨਹਫਲ) ਦਨਸਫਲ 

ਹੋ (ਜਾਤ੍) ਜਾਂਿੇ ਹਨ, (ਦਜਉ) ਦਜ ੇਂ (ਕੁੰ ਚਰ) ਹਾਥੀ ਨੰੂ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰੌਂਣ ਤ੍ੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਪ੍ਣੇ ਸਰੀਰ ’ਤ੍ੇ 

ਸੁਆਹ ਪ੍ਾ ਲੈਂਿਾ ਹੈ। 

ਸ਼ੁਭ  ੀਚਾਰ:- ਗੁਰਮੁਦਖ ਿਾਸਨਿਾਸ ਗਰੀਬ੍ ਗੁਰਸੇ ਕ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬ੍ਣ ਕੇ, ਨਾਮ ਜਪ੍ੇ ਦਬ੍ਨਾ, 
ਹੰਗਤ੍ਾ ਿੀ ਪ੍ੂਰਨ ਦਨਦ ਰਤ੍ੀ,  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਿੀ। ਗੁਰਮੁਦਖ ਪ੍ੁੰ ਨ ਿਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ 
ਚੰਗਾ ਹੈ, ਦਜ ੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਫ਼ਰੁਮਾਇਆ:- ਜੇ ਲੋੜਦਹ ਚੰਗਾ ਆਪ੍ਣਾ; ਕਦਰ ਪ੍ੁੰ ਨਹੁ. ਨੀਚੁ 
ਸਿਾਈਐ॥ ਭਾ  ਅਪ੍ਣੀ ਮੇਰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਸਭ ਕੁਿੱ ਿ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀ ਿਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤ੍ੋਂ ਸਭ ਕੁਿੱ ਿ 
ਕੁਰਬ੍ਾਨ ਕਰਨਾ। 

ਪ੍ਗ ਡਗਮਗ,ੈ ਦਬ੍ਦਧ: ਪ੍ੋਲਾ ਬ੍ੋਲੋ- ਦਸਰੁ ਕੰਦਪ੍ਓ, ਪ੍ਗ ਡਗਮਗੈ; ਨੈਨ ਜੋਦਤ੍. ਤ੍ੇ ਹੀਨ॥  
ਕਹੁ ਨਾਨਕ. ਇਹ ਦਬ੍ਦਧ ਭਈ; ਤ੍ਊ. ਨ ਹਦਰ ਰਦਸ ਲੀਨ॥੪੭॥ 

(ਨਾਨਕ) ਗੁਰਿੇ  ਮਾਤ੍ਾ. ਗੁਰਿੇ  ਦਪ੍ਤ੍ਾ; ਗੁਰਿੇ  ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰਾ॥ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ 
ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ (ਕਹੁ) ਫੁਰਮੌਂਿੇ ਹਨ:- ਮਨਮੁਖ ਿਾ ਦਸਰੁ (ਕੰਦਪ੍ਓ) ਕੰਭਣ ਲਿੱ ਗ ਦਗਆ, (ਪ੍ਗ) ਪ੍ੈਰ 
(ਡਗਮਗੈ) ਡਾ ਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ੍ (ਨੈਨ) ਅਿੱ ਖਾਂ ਜੋਦਤ੍ (ਤ੍ੇ) ਤ੍ੋਂ ਹੀਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਨਮੁਖ ਿੀ ਇਹ 
(ਦਬ੍ਦਧ) ਹਾਲਤ੍ (ਭਈ) ਹੋ ਗਈ, (ਤ੍ਊ) ਤ੍ਾਂ ਭੀ (ਹਦਰ)  ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਅਮੋਲਕ 
ਦਮਿੱ ਠੇ ਨਾਮ ਰਦਸ ਨੰੂ (ਲੀਨ) ਲੈਣਾ (ਨ) ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਅਥ ਾ ਹਦਰ ਰਦਸ ’ਚ ਲੀਨ (ਨ) ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 
ਯਥਾ:- ਜੋਬ੍ਨੁ ਗਇਆ ਦਬ੍ਤ੍ੀਦਤ੍; ਜਰੁ ਮਦਲ ਬ੍ੈਠੀਆ॥ ਕਰ ਕੰਪ੍ਦਹ. ਦਸਰੁ ਡੋਲ; ਨੈਣ. ਨ ਡੀਦਠਆ॥ 
ਨਹ ਨੈਣ ਿੀਸੈ. ਦਬ੍ਨੁ ਭਜਨ ਈਸੈ; ਛੋਦਡ ਮਾਇਆ ਚਾਦਲਆ॥) ਰੰਦਗ ਨ ਰਾਤ੍ਾ. ਰਦਸ ਨਹੀ ਬ੍ੇਦਧਆ; 
ਮਨਮੁਦਖ ਪ੍ਦਤ੍ ਗ ਾਈ॥੨॥) ਰੰਦਗ. ਨ ਰਾਤ੍ਾ; ਰਦਸ ਨਹੀ ਮਾਤ੍ਾ॥ 

ਅੰਗ ੧੪੨੯- ਦਨਿੱਜ. ਜਿੱਗਤ੍- ਦਨਜ ਕਦਰ ਿੇਦਖਓ. ਜਗਤ੍ੁ ਮੈ; ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਦਹ॥ 

http://www.gursevak.com/


 

WWW.GURSEVAK.COM ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਤ੍ਵਪ੍ਰਸਾਦਿ॥     LEARN SHUDH GURBANI APP 

ਨਾਨਕ. ਦਥਰੁ ਹਦਰ ਭਗਦਤ੍ ਹੈ; ਦਤ੍ਹ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਦਹ॥੪੮॥ 

ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਗੁਰ ਅ ਤ੍ਾਰ (ਨਾਨਕ) ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫੁਰਮੌਂਿੇ ਹਨ:- ਕਹਤੁ੍ 
ਕਬ੍ੀਰੁ; ਕੋਈ ਨਹੀ ਤ੍ੇਰਾ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੇ (ਦਨਜ) ਆਪ੍ ਅਨੁਭ  (ਕਦਰ) ਕਰਕੇ (ਿੇਦਖਓ) 
ਿੇਦਖਆ, ਦਕ ਇਸ (ਜਗਤ੍ੁ) ਜਿੱਗ (ਮੈ) ਦ ਿੱ ਚ (ਕੋ) ਕੋਈ ਭੀ (ਕਾਹੂ) ਦਕਸ ੇ(ਕੋ) ਿਾ (ਨਾਦਹ) ਨਹੀਂ ਹੈ। 
(ਹਦਰ) ਕਰਤ੍ਾਪ੍ੁਰਖੁ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ੍ ਉਨਾੑਂ ਿੀ (ਭਗਦਤ੍) ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤ੍ੀ ਹੀ (ਦਥਰੁ) ਅਚਿੱਲ ਰਦਹਣ 
 ਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇ ਲ (ਦਤ੍ਹ) ਦਤ੍ਨਾੑਂ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰਤ੍  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ੍ ਉਨਾੑਂ ਿੀ ਪ੍ਰੇਮਾ 
ਭਗਤ੍ੀ ਨੰੂ ਮਨ (ਮਾਦਹ) ਦ ਿੱ ਚ ਦਿਰੜ ਕਰਕੇ (ਰਾਖੋ) ਰਿੱ ਖਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਯਥਾ:- ਅਸਦਥਰੁ ਕਰਤ੍ਾ ਿੇਖੀਐ; 
ਹੋਰੁ ਕੇਤ੍ੀ ਆ ੈ ਜਾਇ॥) ਨਾਨਕ. ਦ ਣੁ ਨਾ ੈ. ਕੋ ਦਥਰੁ ਨਹੀ; ਪ੍ਦੜ ਪ੍ਦੜ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ॥੨॥) ਦਬ੍ਨੁ 
ਸਬ੍ਿੈ. ਦਥਰੁ ਕੋ ਨਹੀ; ਬ੍ੂਿੈ ਸੁਖੁ ਹੋਈ॥੫॥) ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਬ੍ਨੁ. ਕੋ ਦਥਰੁ ਨਾਹੀ ਜੀਉ; ਬ੍ਾਜੀ ਹ ੈ
ਸੰਸਾਰਾ॥) ਅਸਦਥਰੁ ਭਗਦਤ੍; ਸਾਧ ਕੀ ਸਰਨ॥ ਨਾਨਕ. ਜਦਪ੍ ਜਦਪ੍ ਜੀ ੈ; ਹਦਰ ਕੇ ਚਰਨ॥੪॥ 

ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਿੂਠ ਹੈ; ਜਾਦਨ ਲੇਹੁ ਰੇ ਮੀਤ੍॥ 

ਕਦਹ ਨਾਨਕ. ਦਥਰੁ ਨਾ ਰਹੈ; ਦਜਉ ਬ੍ਾਲੂ ਕੀ ਭੀਦਤ੍॥੪੯॥ 

ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ (ਨਾਨਕ) ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ (ਕਦਹ) ਫੁਰਮੌਂਿੇ ਹਨ:- (ਰੇ) ਹੇ 
ਦਪ੍ਆਰੇ (ਮੀਤ੍) ਦਮਿੱ ਤ੍ਰ ਜੀ! ਇਹੁ ਜਗੁ; ਧੂਏ ਕਾ ਪ੍ਹਾਰ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਾਦਨ (ਲੇਹੁ) ਲੈਣਾ ਕਰੋ ਦਕ 
ਸਿੱਚੇ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਨੰੂ ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਇਹ (ਜਗ) ਸੰਸਾਰ ਿੀ (ਸਭ) ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ (ਿੂਠ) ਿੂਠੀ ਨਾਸ ੰਤ੍ 
ਹੈ। ਯਥਾ:- ਜੋ ਿੀਸੈ. ਸੋ ਸਗਲ ਦਬ੍ਨਾਸੈ; ਦਜਉ ਬ੍ਾਿਰ ਕੀ ਛਾਹੀ॥੧॥) ਿੂਠਾ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ; ਦਕਦਨ 
ਸਮਿਾਈਐ॥ 

ਦਮਰਤ੍ ਮੰਡਲ ਜਗੁ ਸਾਦਜਆ; ਦਜਉ ਬ੍ਾਲੂ ਘਰ ਬ੍ਾਰ॥ ਅਨੁਸਾਰ (ਦਜਉ) ਦਜ ੇਂ (ਬ੍ਾਲੂ) ਰੇਤ੍ੇ (ਕੀ) 
ਿੀ ਕਿੱ ਚੀ (ਭੀਦਤ੍) ਕੰਧ, ਹ ਾ ਪ੍ਾਣੀ ਲਿੱ ਗਣ ਤ੍ੋਂ ਿਿੱਟ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। ਦਤ੍ ੇਂ ਸੰਸਾਰ ਿੀ ਿੂਠੀ  
ਰਚਨਾ (ਦਥਰੁ) ਅਚਿੱਲ (ਨਾ) ਨਹੀਂ (ਰਹੈ) ਰਹੇਗੀ। 

ਰਾਮੁ ਗਇਓ ਰਾ ਨੁ ਗਇਓ; ਜਾ ਕਉ ਬ੍ਹੁ ਪ੍ਰ ਾਰੁ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ. ਦਥਰੁ ਕਛੁ ਨਹੀ; ਸੁਪ੍ਨੇ ਦਜਉ ਸੰਸਾਰੁ॥੫੦॥ 
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 ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਗੁਰ ਅ ਤ੍ਾਰ ਧੰਨ (ਨਾਨਕ) ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ (ਕਹੁ) 
ਫ਼ਰੁਮੌਂਿੇ ਹਨ:- (ਰਾਮੁ) ਸਰੀ ਰਾਮਚੰਿਰ ਜੀ ਜਿੋਂ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾ ਨ ’ਤੇ੍ ਚੜ ੑਾਈ ਕਰਕੇ ਲੰਕਾ (ਗਇਓ) 
ਗਏ, ਤ੍ਾਂ ਰਾ ਨੁ, (ਜਾ) ਦਜਸ (ਕਉ) ਿਾ ਪ੍ਰ ਾਰੁ (ਬ੍ਹੁ) ਬ੍ਹੁਤ੍  ਿੱ ਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾ ਨ ਤ੍ੇ 
ਉਸ ਿਾ ਪ੍ਰ ਾਰ ਸਭ ਚਿੱ ਦਲਆ (ਗਇਓ) ਦਗਆ। ਯਥਾ:- ਲੰਕਾ ਸਾ ਕੋਟੁ; ਸਮੁੰ ਿ ਸੀ ਖਾਈ॥ ਦਤ੍ਹ 
ਰਾ ਨ ਘਰ; ਖਬ੍ਦਰ ਨ ਪ੍ਾਈ॥੧॥ ਦਕਆ ਮਾਗਉ; ਦਕਛੁ. ਦਥਰੁ ਨ ਰਹਾਈ॥ ਿੇਖਤ੍ ਨੈਨ; ਚਦਲਓ ਜਗੁ 
ਜਾਈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ ਇਕੁ ਲਖੁ ਪ੍ੂਤ੍; ਸ ਾ ਲਖੁ ਨਾਤ੍ੀ॥ ਦਤ੍ਹ ਰਾ ਨ ਘਰ; ਿੀਆ ਨ ਬ੍ਾਤ੍ੀ॥੨॥) 
ਰਾਮਚੰਦਿ; ਮਾਦਰਓ ਅਦਹ ਰਾ ਣੁ॥ ਭੇਿੁ ਬ੍ਭੀਖਣ ਗੁਰਮੁਦਖ ਪ੍ਰਚਾਇਣੁ॥ ਭਾ  ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ; 
ਅਮਰੁ ਸੁ ਗੁਰੁ ਕਰਤ੍ਾਰੁ॥ ਅਨੁਸਾਰ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਤ੍ੋਂ ਦਬ੍ਨਾ ਜੋ ਭੀ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ 
ਨੇ ਇਿੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। (ਕੁਛ) ਕੁਿੱ ਿ ਭੀ (ਦਥਰੁ) ਅਚਿੱਲ ਨਹੀ ਹੈ, (ਦਜਉ) ਦਜ ੇਂ 
(ਸੁਪ੍ਨੇ) ਸੁਪ੍ਨਾ ਿੂਠਾ ਹੈ ਦਤ੍ ੇਂ ਸੰਸਾਰੁ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਭਭਾ; ਭਰਮੁ ਦਮਟਾ ਹੁ ਅਪ੍ਨਾ॥ ਇਆ ਸੰਸਾਰੁ; 
ਸਗਲ ਹੈ ਸੁਪ੍ਨਾ॥) ਜੈਸਾ ਸੁਪ੍ਨਾ ਰੈਦਨ ਕਾ; ਤ੍ੈਸਾ ਸੰਸਾਰ॥ 

ਦਚੰਤ੍ਾ. ਤ੍ਾ ਕੀ ਕੀਜੀਐ; ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਇ॥ 

ਇਹੁ ਮਾਰਗੁ ਸੰਸਾਰ ਕੋ; ਨਾਨਕ. ਦਥਰੁ ਨਹੀ ਕੋਇ॥੫੧॥ 

 ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਗੁਰ ਅ ਤ੍ਾਰ ਧੰਨ (ਨਾਨਕ) ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਦਚੰਤ੍ਾ ਰੋਗ 
ਨਾਲ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਜੀਆਂ ਨੰੂ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਿੇ ਹਨ:- (ਤ੍ਾ) ਦਤ੍ਸ ਗਿੱਲ (ਕੀ) ਿੀ ਦਚੰਤ੍ਾ (ਕੀਜੀਐ) 
ਕਰੀਏ, ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋ ਰਹੀ (ਹੋਇ) ਹੋ ੇ, ਪ੍ਰ ਭਾਈ. ਮਤ੍ ਕੋਈ ਜਾਣਹੁ, ਦਕਸੀ ਕੈ ਦਕਛੁ ਹਾਦਥ ਹੈ; 
ਸਭ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਦਕਸੇ ਿੇ ਹਿੱ ਥ ਕੁਿੱ ਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਿੱ ਿ ਕਰ ਰਹ ੇ
ਹਨ। ਤ੍ਾਂ ਦਚੰਤ੍ਾ ਦਕਸ ਿੀ ਕਰੀਏ? ਭਾ  ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ। ਯਥਾ:- ਬ੍ਾਬ੍ਾ; ਤ੍ੂੰ  ਐਸੇ ਭਰਮੁ 
ਚੁਕਾਹੀ॥ ਜੋ ਦਕਛੁ ਕਰਤ੍ੁ ਹੈ, ਸੋਈ ਕੋਈ ਹੈ ਰੇ; ਤ੍ੈਸੇ ਜਾਇ ਸਮਾਹੀ॥੧॥ਰਹਾਉ॥) ਹੋਨਾ ਹੈ. ਸੋ ਹੋਈ 
ਹੈ; ਮਨਦਹ. ਨ ਕੀਜੈ ਆਸ॥੧॥ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰ (ਕੋ) ਿੇ ਜਨਮ ਮਰਣ ਰੂਪ੍ੀ (ਮਾਰਗੁ) ਰਸਤ੍ੇ ’ਚ (ਕੋਇ) 
ਕੋਈ ਭੀ (ਦਥਰੁ) ਅਚਿੱਲ ਨਹੀ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਜੋ ਉਪ੍ਦਜਓ. ਸੋ ਦਬ੍ਨਦਸ ਹੈ; ਪ੍ਰੋ ਆਜੁ ਕੇ ਕਾਲ॥ ਨਾਨਕ. 
ਹਦਰ ਗੁਨ ਗਾਇ ਲੇ; ਛਾਦਡ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ॥੫੨॥) ਕਹੁ ਕਬ੍ੀਰ; ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਗੁਨੀਆ॥ ਦਬ੍ਨਸੈਗੋ ਰੂਪ੍ੁ;  
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ਿੇਖੈ ਸਭ ਿੁਨੀਆ॥੪॥੧੧॥ 

ਜੋ ਉਪ੍ਦਜਓ. ਸੋ ਦਬ੍ਨਦਸ ਹੈ; ਪ੍ਰੋ ਆਜੁ ਕੇ ਕਾਦਲ॥ 

ਨਾਨਕ. ਹਦਰ ਗੁਨ ਗਾਇ ਲੇ; ਛਾਦਡ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ॥੫੨॥ 

 ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਗੁਰ ਅ ਤ੍ਾਰ ਧੰਨ (ਨਾਨਕ) ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫੁਰਮੌਂਿੇ ਹਨ:- 
ਜੋ ਕੁਿੱ ਿ ਭੀ (ਉਪ੍ਦਜਓ) ਪ੍ੈਿਾ ਹੋਇਆ (ਸੋ) ਉਹ (ਆਜੁ) ਅਿੱ ਜ (ਕੇ) ਜਾਂ (ਕਾਦਲ) ਕਿੱਲ ਨੰੂ ਅਥ ਾ 
(ਆਜੁ) ਆਯੂ ਿਾ ਕਾਦਲ  ਿੱ ਸ (ਪ੍ਰੋ) ਪ੍ੈਣ ਤ੍ੋਂ ਦਬ੍ਨਦਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਜੋ ਉਪ੍ਜੈ. ਸੋ ਸਗਲ ਦਬ੍ਨਾਸੈ; 
ਰਹਨੁ. ਨ ਕੋਊ ਪ੍ਾ ੈ॥੧॥ (ਸਗਲ) ਸਾਰੇ ਜੰਜਾਲ (ਛਾਦਡ) ਛਿੱ ਡ ਕੇ (ਹਦਰ)  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਅਮੋਲਕ 
ਗੁਨ (ਗਾਇ) ਗਾ (ਲੇ) ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਯਥਾ:- ਅ ਦਰ ਕਾਜ; ਤ੍ੇਰੈ ਦਕਤ੍ੈ ਨ ਕਾਮ॥ ਦਮਲੁ ਸਾਧਸੰਗਦਤ੍; 
ਭਜੁ ਕੇ ਲ ਨਾਮ॥੧॥) ਮਦਨ ਤ੍ਦਨ ਮੁਦਖ; ਹਦਰ ਨਾਮੁ ਿਇਆਲ॥ ਨਾਨਕ; ਤ੍ਜੀਅਲੇ ਅ ਦਰ 
ਜੰਜਾਲ॥੪॥੫੨॥੧੨੧॥ 

ਿੋਹਰਾ॥ ਬ੍ਲੁ ਛੁਟਦਕਓ, ਬੰ੍ਧਨ ਪ੍ਰੇ; ਕਛੂ ਨ ਹੋਤ੍ ਉਪ੍ਾਇ॥ 

ਗਦਜ: ਪ੍ੋਲਾ ਬ੍ੋਲੋ ਜੀ- ਕਹੁ ਨਾਨਕ. ਅਬ੍ ਓਟ ਹਦਰ; ਗਦਜ ਦਜਉ ਹੋਹੁ ਸਹਾਇ॥੫੩॥ 

ਪ੍ਦਹਲਾ ਅਰਥ:- (ਨਾਨਕ) ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ   ਾਦਹਗੁਰੂ ਮਹਿੱਲਾ ਨਾ ਾਂ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰ੍ਦਡਤ੍ਾਂ ਿੀ ਬ੍ਾਂਹ 
ਫੜੀ ਿੀ ਲਾਜ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ, ਬ੍ਾਂਦਹ ਦਜਨਾ ਕੀ ਪ੍ਕੜੀਐ; ਦਸਰੁ ਿੀਜੀਏ ਬ੍ਾਂਦਹ ਨ ਛੋੜੀਏ। ਅਨੁਸਾਰ 
ਆਪ੍ਣਾ ਸੀਸ ਕੁਰਬ੍ਾਨ ਕਰਨ ਿੇ ਪ੍ਰਪ੍ਿੱ ਕ ਇਰਾਿੇ ਨਾਲ, ਤ੍ਰਦ ੰਜ ੇਂ (ਿੋਹਰਾ) ਿੋਹਰੇ ’ਚ, ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ 
ਜੀ ਿੇ ਸਨਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਦਸਫਾਰਸ਼ (ਕਹੁ) ਕਦਹੰਿੇ ਹਨ:- ਹੇ ਹਦਰ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ! (ਅਬ੍) ਹੁਣ 
ਜ਼ਲੁਮ ਿੇ ਸਤ੍ਾਏ ਅਦਤ੍ਅੰਤ੍ ਿੁਖੀ ਪੰ੍ਦਡਤ੍ਾਂ ਦਹੰਿੂਆਂ ਨੰੂ ਆਪ੍ ਜੀ ਿੀ ਹੀ ਓਟ ਹੈ। (ਦਜਉ) ਦਜ ੇਂ ਹਰੀਹਰ 
ਛੇਤ੍ਰ ’ਤ੍ੇ ਗਦਜ ਿੀ ਰਿੱ ਦਖਆ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ, ਦਤ੍ ੇਂ (ਸਹਾਇ) ਸਹਾਇਕ (ਹੋਹੁ) ਹੋ ੋ ਜੀ, ਦਕਉਂ ਜੋ ਇਨਾੑਂ ਿਾ 
ਬ੍ਲੁ (ਛੁਟਦਕਓ) ਛੁਿੱ ਟ ਦਗਆ ਹੈ, ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿੇ ਬੰ੍ਧਨ (ਪ੍ਰੇ) ਪ੍ੈ ਗਏ ਹਨ, ਤ੍ੇ ਇਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਅਪ੍ਣੇ ਬ੍ਚਾਉ 
ਿਾ (ਕਛੂ) ਕੁਿੱ ਿ ਭਾ  ਥੋੜੇ ਮਾਤ੍ਰ ਭੀ (ਉਪ੍ਾਇ) ਯਤ੍ਨ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਹੋਤ੍) ਹੁੰ ਿਾ ਜੀ ਰਾਮ।  

ਿੂਜਾ ਅਰਥ:- ਧੰਨ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਕੋਦਟ 
ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਿੀ ਰਚਨਾ ਨੰੂ ਅਪ੍ਣੇ ਅਜਪ੍ਾ ਜਾਪ੍ ਦਨਰਗੁਨ ਸਰੂਪ੍ ਿੁਆਰਾ, ਹੁਣ ਰਚ ਅਤ੍ੇ ਲੈ ਕਰ ਰਹੇ 
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ਹਨ। ਐਡੀ  ਿੱ ਡੀ ਰਚਨਾ ਨੰੂ ਰਚਦਿਆਂ, ਲੈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਨਰਲੇਪ੍ ਭੀ ਹਨ। ਇਤ੍ਨੀ  ਿੱ ਡੀ ਸ਼ਕਤ੍ੀ ਪ੍ਾ ਕੇ 

ਭੀ ਕਰਾਮਾਤ੍ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਅਜਰ ਜਦਰਆ, ਭਾਣਾ ਮੰਦਨਆ, ਗੁਰਮਦਤ੍ ਦਿਰੜ ਕਰਾਈ। ਇਸ ਿਾ ਨਾਮ 

ਹੰਗਤ੍ਾ ਿਾ ਪ੍ੂਰਨ ਦਤ੍ਆਗ  ੈਰਾਗ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ ਸ਼ਹੀਿੀ ਿੇਣ ਿਾ ਪ੍ਿੱ ਕਾ ਇਰਾਿਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਫੇਰ ਭੀ ਸ਼ਹੀਿੀ 

ਿੇਣ ਿੀ ਹੰਗਤ੍ਾ ਨਹੀਂ, ਭਾ ੇਂ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਮਰਯਾਿਾ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਫੇਰ ਭੀ, 

ਨੀਚਹੁ ਨੀਚੁ ਨੀਚੁ ਅਦਤ੍ ਨਾਨਾੑ; ਹੋਇ ਗਰੀਬ੍ੁ ਬ੍ੁਲਾ ਉ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਧੰਨ 

 ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ  ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਸਨਮੁਖ ਤ੍ਰਦ ੰਜ ੇਂ (ਿੋਹਰਾ) ਿੋਹਰੇ ’ਚ, 

ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਨੌ ੇਂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ (ਕਹੁ) ਫ਼ਰੁਮੌਂਿੇ ਹਨ:- ਹੇ ਕਰਣ 

ਕਾਰਣ; ਸਰਬ੍ ਕਲਾ ਸਮਰਥ॥ ਸਿੱਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ  ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ! ਿਾਸਨਿਾਸ ਿਾ ਬ੍ਲ ੁ

(ਛੁਟਦਕਓ) ਛੁਿੱ ਟ ਦਗਆ ਹੈ, ਦਪੰ੍ਜਰੇ ਿੇ ਬੰ੍ਧਨ (ਪ੍ਰੇ) ਪ੍ੈ ਗਏ ਹਨ, ਨੰਗੀ ਤ੍ਲ ਾਰ ਿਾ ਪ੍ਦਹਰਾ ਲਿੱ ਗ 

ਦਗਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਉਸਰ ਲਜਾ ਰਾਦਖ ਲੇਹੁ; ਸਧਨਾ ਜਨੁ ਤ੍ੋਰਾ॥੪॥੧॥ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤ੍ ਿਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, 

ਿਾਸਨਿਾਸ ਤ੍ੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬ੍ਚਾਉ ਿਾ (ਕਛੂ) ਕੁਿੱ ਿ ਭਾ  ਥੋੜੇ ਮਾਤ੍ਰ ਭੀ (ਉਪ੍ਾਇ) ਯਤ੍ਨ (ਨ) ਨਹੀਂ 

(ਹੋਤ੍) ਹੁੰ ਿਾ ਜੀ।  

ਕਹੁ ਨਾਨਕ. ਅਬ੍ ਓਟ ਹਦਰ; ਗਦਜ ਦਜਉ ਹੋਹੁ ਸਹਾਇ॥੫੩॥ ਹੇ (ਹਦਰ)  ਾਦਹਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਿੇ  ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ! ਐਸੇ ਿੁਿੱ ਖਿਾਇਕ ਅੰਤ੍ਮ ਸਮੇਂ ਦਤ੍ਸ ਹੀ ਕੀ ਓਟ ਸਿੀ ॥ ਅਨੁਸਾਰ (ਅਬ੍) 

ਹੁਣ ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੰੂ ਆਪ੍ ਜੀ ਿੀ ਹੀ ਓਟ ਹੈ, (ਦਜਉ) ਦਜ ੇਂ ਸਰੀ ਪ੍ਟਨੇ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇੜੇ, ਹਰੀਹਰ 

ਛੇਤ੍ਰ (ਗੰਗਾਪ੍ੁਰ) ’ਤ੍ੇ (ਗਦਜ) ਹਾਥੀ ਿੀ ਸਹਾਇਤ੍ਾ ਕੀਤ੍ੀ, ਦਤ੍ ੇਂ ਿਾਸਨਿਾਸ ਿੇ (ਸਹਾਇ) ਸਹਾਇਕ 

(ਹੋਹੁ) ਹੋ ੋ ਜੀ, ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਿਾਸਨਿਾਸ ਪ੍ੂਰਨ ਦਨਰਭੈਤ੍ਾ ਸਦਹਤ੍ ਸ਼ਹੀਿੀ ਿੇ ਸਕੇ। ਹਾਥੀ ਪ੍ਾਣੀ 

ਪ੍ੀਣ ਲਿੱ ਦਗਆ, ਤੰ੍ਿੂਏ ਨੇ ਉਸ ਿੀਆਂ ਲਿੱ ਤ੍ਾਂ ਨੰੂ ਤੰ੍ਿਾਂ ਪ੍ਾ ਕੇ ਫੜ ਦਲਆ। ਹਾਥੀ ਨੇ ਪ੍ਾਣੀ ’ਚ ਆ ਦਰਹਾ 

ਕ ਲ ਫ਼ੁਿੱ ਲ ਆਪ੍ਣੇ ਸੁੰ ਡ ਨਾਲ ਚੁਿੱ ਕ ਕੇ, ਪ੍ਰਾ ਬ੍ਾਣੀ ਿੁਆਰਾ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਿਾਸ 
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ਕਰਕੇ ਅਰਦਪ੍ਆ। ਸਿੱਚੇ ਭਗ ਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ੈਕੁੰ ਠ ਤ੍ੋਂ ਆ ਕੇ ਸੁਿਰਸ਼ਨ ਚਿੱਕਰ ਨਾਲ ਤੰ੍ਿਾਂ ਕਿੱ ਟ ਕੇ ਹਾਥੀ 

ਨੰੂ ਤੰ੍ਿੂਏ ਤ੍ੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। ਯਥਾ:- ਕਰ ਧਰੇ ਚਕਰ. ਬ੍ੈਕੁੰ ਠ ਤ੍ੇ ਆਏ; ਗਜ ਹਸਤ੍ੀ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਉਧਾਰੀਅਲੇ॥ 

ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਚਾਰ:- ਇਹ ਪ੍ੂਰਨ ਹੰਗਤ੍ਾ ਿਾ ਦਤ੍ਆਗ, ਦਨਮਰਤ੍ਾ ਗਰੀਬ੍ੀ ਿੇ ਅਦਭਆਸ ਸਦਹਤ੍, 
ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਅਿੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਹੈ, ਦਜਸ ਕਰਕੇ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਰਸੰਨ 
ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤ੍ਾ ਕਰਿੇ ਹਨ ਅਤੇ੍ ਆਪ੍ਣੇ ’ਚ ਅਭੇਿ ਕਰ ਲੈਂਿੇ ਹਨ, ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਿ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ੀ ਿਾ ਇਹ ੋ
ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱ ਚਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਤ੍ਾਣ ਹੋਿੇ; ਹੋਇ ਦਨਤ੍ਾਣਾ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਤ੍ਕਲਾ ਿੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰ ਦਿਆਂ, ਭਾਉ 
ਭਗਤ੍ੀ ਦਨਮਰਤ੍ਾ ਗਰੀਬ੍ੀ ਿਰਸੌਂਣੀ ਕਮੌਂਣੀ, ਇਹ ਪ੍ੂਰੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਹੀ  ਦਡਆਈ ਹੈ। ਦਸਿੱ ਖਾਂ 
ਿੀ ਕਦਲਆਣ ਲਈ ਭਾਉ ਭਗਤ੍ੀ ਦਿਰੜ ਕਰ ਤ੍ੇ ਕਰ ਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਿੱ ਖ ਭਾਉ ਭਗਤ੍ੀ 
ਦਿਰੜ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਕਮਲਾਂ ’ਚ ਅਭੇਿ ਹੋ ਜਾਂਿੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅੰਿਰ ਹੰਗਤ੍ਾ ਭਾ  ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ, ਇਹ 
ਭਾਸਿਾ ਹੈ ਦਕ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਜੀ ਬ੍ਲੁ ਛੁਟਦਕਓ ਦਕਉਂ ਕਦਹ ਰਹੇ ਹਨ?  ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਰੂਪ੍ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ 
ਜੀ ਅਸੰਖ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਿੀਆਂ ਅਨਤ੍ ਕਲਾਂ ਸਦਹਤ੍ ਅਨਤ੍ ਕਲਾ ਾਨ ਪ੍ੂਰਨ ਮੇਹਰ ਾਨ ਅਜਪ੍ਾ ਜਾਪ੍ 
 ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਸਰਗੁਨ ਸਰੂਪ੍ ਹਨ, ਅਨਤ੍ ਕਲਾ ਾਨ ਪ੍ੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ ਅੰਿਰ ਬ੍ਾਹਰ 
ਭਰਪ੍ੂਰ ਹ ੋਰਹ ੇਹਨ। ਆਪ੍ ਜੀ ਅਜਪ੍ਾ ਜਾਪ੍, ਗੁਰਮੁਦਖ ਰੋਦਮ ਰੋਦਮ ਹਦਰ ਦਧਆ ੈ॥) ਅਦਬ੍ਨਾਸੀ ਸੁਖ; 
ਆਪ੍ਨ ਆਸਨ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ’ਚ ਬ੍ੇਪ੍ਰ ਾਹ ਅ ਸਥਾ ’ਚ ਲੀਨ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਬ੍ੇਪ੍ਰ ਾਹ ਸਿਾ ਰੰਦਗ 
ਹਦਰ ਕ;ੈ ਜਾ ਕੋ ਪ੍ਾਖੁ ਸੁਆਮੀ॥ਰਹਾਉ॥ ਸੋ ਸ਼ਭੁ ਗੁਣਾਂ ਿੇ ਅਨਤ੍ ਕਲਾ ਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਦਹਤ੍,  ਾਦਹਗੁਰੂ 
ਜੀ ਿੇ ਸਨਮੁਖ, ਬ੍ਲੁ ਛੁਟਦਕਓ, ਬੰ੍ਧਨ ਪ੍ਰੇ; ਕਛੂ ਨ ਹੋਤ੍ ਉਪ੍ਾਇ॥ ਪ੍ਰੇਮ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਕਰਨੀ ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ 
ਅਗਮ ਅਪ੍ਾਰ ਦਨਰਮਲ ਦ ਸਮਾਿਤ੍ਾਈ, ਗਰੀਬ੍ੀ ਸਦਹਤ੍ ਸਦਹਜ ਹ ੈਜੀ। ਯਥਾ:- ਜਾ ਕੈ ਅੰਤ੍ਦਰ; ਬ੍ਸੈ 
ਪ੍ਰਭੁ ਆਦਪ੍॥ ਨਾਨਕ. ਤ੍ੇ ਜਨ; ਸਹਦਜ ਸਮਾਦਤ੍॥੫॥) ਦਮਸਟ ਬ੍ਚਨ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਕਰਉ; ਿੀਨ ਕੀ ਦਨਆਈ॥ 
ਅਨੁਸਾਰ ਦ ਛੁਦੜਆ ਜੀ , ਪ੍ਰੇਮ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਮਲ ਸਕਿਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਬ੍ੇਨਤ੍ੀ ਭੀ ਆਪ੍ ਹੀ ਕਰੌਂਿੇ 
ਹਨ, ਅਤ੍ੇ ਕਰਨ ਿੀ ਜਾਚ ਦਸਿੱ ਖੌਂਿੇ ਹਨ ਜੀ ਰਾਮ। 

 ਾਦਹਗੁਰੂ॥ ਸਰੀਰ ਇੰਿਰੀਆਂ ਸਬੰ੍ਧੀਆਂ ਿਾ ਬ੍ਲ ਛੁਿੱ ਟਣ ਤ੍ੋਂ ਇਸ ਸਲੋਕ ਿਾ ਅਦਭਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ 
ਦਬ੍ਬ੍ੇਕ ਿਾ ਬ੍ਲ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਜੀ ਨਾਲ ਏਕਤ੍ਾ ਅਭੇਿਤ੍ਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ। ਸੋ ਹ ੇ ਾਦਹਗੁਰੂ ਮਹਿੱਲਾ 
ਨੌ ਾਂ ਜੀ! ਕੁਿਰਦਤ੍ ਕ ਣ; ਕਹਾ  ੀਚਾਰੁ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ੍ ਜੀ ਿੀ ਅਗਮ ਅਪ੍ਾਰ ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ ਸ਼ੁਭ 
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ਗੁਣਾਂ ਿੀਆਂ ਅਨੰਤ੍ ਕਲਾਂ ਸਦਹਤ੍ ਅਨਤ੍ ਕਲਾ ਾਨ ਪ੍ਰਮ (ਕੁਿਰਦਤ੍) ਸ਼ਕਤ੍ੀ ਿਾ  ੀਚਾਰੁ (ਕ ਣ) 
ਦਕਹੜਾ (ਕਹਾ) ਕਹੀਏ? ਭਾ  ਦਕਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਾ, ਦਕਉਂ ਜੋ ਆਪ੍ ਜੀ ਿੀ ਜੋਦਤ੍ ਸ਼ਕਤ੍ੀ ਨਾਲ 
ਜੀਅ ਆਖਿੇ  ੇਖਿੇ ਬ੍ੋਲਿੇ ਤ੍ੁਰਿੇ ਦਜਉਂਿੇ ਜਾਗਿੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਆਖਣੁ  ੇਖਣੁ ਸਭੁ; ਸਾਦਹਬ੍ ਤ੍ੇ 
ਹੋਇ॥੪॥੨॥੧੪॥ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਾਂ ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਚੇ ਸੁਿੱ ਚੇ ਉੱਚੇ ਨਾਮ ਹਰ  ੇਲੇ ਜਪ੍ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, 
ਦਕ ਧੰਨ ਹਨ ਧੰਨ ਹਨ ਧੰਨ ਹਨ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਧੰਨ ਹਨ। 
ਯਥਾ:- ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮੁ ਬ੍ੋਲੈ; ਰਾਮਾ ਬ੍ੋਲੈ॥ ਰਾਮ ਦਬ੍ਨਾ; ਕੋ ਬ੍ੋਲੈ ਰੇ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ 

ਬ੍ਲੁ ਹੋਆ ਬੰ੍ਧਨ ਛੁਟੇ; ਸਭ ਦਕਛੁ ਹੋਤ੍ ਉਪ੍ਾਇ॥ 

ਹੇ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਿੱ ਥ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਰੂਪ੍ ਧੰਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਿੇ  ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ! ਆਪ੍ ਜੀ ਿੀ 
ਦਕਰਪ੍ਾ ਨਾਲ, ਆਪ੍ ਜੀ ਿਾ ਬ੍ਖ਼ਦਸ਼ਆ, ਦਨਰਭੈਤ੍ਾ ਦਨਰਲੇਪ੍ਤ੍ਾ ਸਦਹਤ੍ ਸ਼ਹੀਿੀ ਿੇਣ ਿਾ ਬ੍ਲ,ੁ 
ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ (ਹੋਆ) ਹੋ ਦਗਆ ਹੈ। ਕਦਹ ਕਬ੍ੀਰ; ਹਮਰਾ ਗੋਦਬੰ੍ਿੁ॥ ਚਉਥੇ ਪ੍ਿ ਮਦਹ; ਜਨ 
ਕੀ ਦਜੰਿੁ॥੪॥੧॥੪॥) ਮਨੁ. ਨ ਦਡਗੈ; ਤ੍ਨੁ ਕਾਹੇ ਕਉ ਡਰਾਇ॥ ਚਰਨਕਮਲ; ਦਚਤੁ੍ ਰਦਹਓ 
ਸਮਾਇ॥ਰਹਾਉ॥  ਾਲੀ ਅਚਿੱਲ ਅਡੋਲ ਅ ਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਡੋਲਨ ਤ੍ੇ ਚੂਕਾ; 
ਠਹਰਾਇਆ॥ ਸਦਤ੍ ਮਾਦਹ ਲੇ ਸਦਤ੍ ਸਮਾਇਆ॥੧॥ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰ੍ਧ ਨਹੀਂ ਦਰਹਾ। 
(ਬੰ੍ਧਨ ਛੁਟੇ) ਹੰਗਤ੍ਾ ਮਮਤ੍ਾ ਿੇ ਸਾਰੇ ਬੰ੍ਧਨ ਛੁਿੱ ਟ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ (ਦਕਛੁ) ਕੁਿੱ ਿ (ਉਪ੍ਾਇ) ਯਤ੍ਨ ਭੀ 
(ਹੋਤ੍) ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਨ, ਭਾ  ਿਰੋਗਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਦਗਆ ਹੈ। 

ਨਾਨਕ. ਸਭ ਦਕਛੁ ਤ੍ੁਮਰੈ ਹਾਥ ਮੈ; ਤ੍ੁਮ ਹੀ ਹੋਤ੍ ਸਹਾਇ॥੫੪॥ 

 ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਨੌ ੇਂ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫ਼ਰੁਮੌਂਿੇ ਹਨ:- ਹ ੇ

ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਧੰਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ! (ਤ੍ੁਮਰੈ) ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ ਹਾਥ (ਮੈ) ਦ ਿੱ ਚ ਸਭ 

(ਦਕਛੁ) ਕੁਿੱ ਿ ਹੈ। (ਤ੍ੁਮ) ਆਪ੍ ਜੀ ਹੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ (ਸਹਾਇ) ਸਹਾਇਕ (ਹੋਤ੍) ਹੁੰ ਿੇ ਹੋਂ। 

ਸੇ ਕ ਿੇ ਦਰਿੇ ’ਚ  ਸ ਕੇ, ਉਸ ਿੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪ੍ਣੇ ’ਤ੍ੇ ਸਹਾਰਿੇ ਹੋਂ। ਆਪ੍ਣੇ ਦਪ੍ਆਰੇ ਸੇ ਕ ਜੀ ਿੇ 

ਸਾਹ ਨੰੂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਿੇਖਿੇ ਹੋਂ, ਬ੍ਈ ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਹ ਔਖਾ ਤ੍ਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਦਰਹਾ। ਯਥਾ:- ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਜਨੁ 

ਅੰਤ੍ਦਰ ਦਰਿ ਲੋਚੈ; ਪ੍ਰਭ. ਜਨ ਕੇ ਸਾਸ ਦਨਹਾਰੇ॥  
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ਪ੍ਦਹਲੇ ਸਲੋਕ ’ਚ ਬ੍ਲ ਮੰਦਗਆ ਹੈ, ਿੂਜੇ ’ਚ ਬ੍ਲ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ੀ ਹੋਈ ਿਰਸਾਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਸ਼ਟਾਂ 
ਿੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਜੀ ’ਚ ਏਕਤ੍ਾ ਅਭੇਿਤ੍ਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹਮੂ ਅਸਤ੍; ਤ੍ੇਗੇਬ੍ਹਾਿਰ ਗੁਰੂ॥ ਦਕ ਗੁਰੂ 
ਗੋਦਬੰ੍ਿ ਦਸੰਘ ਆਮਿ; ਅਜ਼ ਨੂਦਰ ਊ॥੨੬॥ ਉਹ ਹੀ ਸਿੱਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ 
ਹਨ, ਦਜਨਾੑਂ ਿੇ ਨੂਰ ਤ੍ੋਂ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਦਬੰ੍ਿ ਦਸੰਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ 
ਅਰਥ  ੀਚਾਰਨ ਲਿੱ ਦਗਆਂ,  ਾਦਹਗੁਰੂ ਨੌ ੇਂ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ ਿੀ ਮਦਹਮਾ,  ਾਦਹਗੁਰੂ ਿਸ ੇਂ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ 
ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਘਿੱ ਟ ਨਹੀਂ ਕਦਹਣੀ,  ਾਦਹਗੁਰੂ ਿਸ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਇਿੱਕ ਜੋਦਤ੍ ਹਨ ਜੀ। 

ਸੰਗ ਸਖਾ. ਸਭ ਤ੍ਦਜ ਗਏ; ਕੋਊ. ਨ ਦਨਬ੍ਦਹਓ ਸਾਥ॥ 

ਅਸੰਖ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਿੇ ਰਚਨਹਾਰ ਅਸੰਖ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤ੍ੇ ਅਸਾਡੇ ਅੰਿਰ ਬ੍ਾਹਰ ਅਸੰਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ੍ 
ਅਨਤ੍ਕਲਾ ਾਨ ਦਨਰਗੁਨ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਿੇ ਅ ਤ੍ਾਰ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਮਹਿੱ ਲਾ ਨੌ ਾਂ ਜੀ ਸਰਬ੍ਿੱ ਤ੍ ਨੰੂ ਇਕਾਗਰਤ੍ਾ 
ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਕੇ ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਦ ਸਮਾਿ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਚਾ ਦਪ੍ਆਰਾ ਸਦਚਆਰਾ ਅਪ੍ਾਰਾ 
ਦਨਆਰਾ ਉਪ੍ਿੇਸ਼ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ:- ਹ ੇਪ੍ਰੇਮੀਓਂ! ਸਭ ’ਤ੍ੇ ਇਹ ਅ ਸਥਾ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਚੜ ੑਾਈ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨਾੑਂ ’ਤੇ੍ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਿੱਗੇ ਨੰੂ ਸਭ ’ਤ੍ੇ ਆ ੇਗੀ। (ਸਖਾ) ਦਪ੍ਆਰੇ ਸਨੇਹੀ ਸਬੰ੍ਧੀ 
ਦਮਿੱ ਤ੍ਰ ਦਜੰਿ ਜਾਨ ਸਭ (ਸੰਗ) ਸਾਥ (ਤ੍ਦਜ) ਛਿੱ ਡ ਗਏ ਤ੍ੇ (ਕੋਊ) ਕੋਈ ਭੀ ਦਕਸੇ ਿੇ (ਸਾਥ) ਨਾਲ (ਨ) 
ਨਹੀਂ (ਦਨਬ੍ਦਹਓ) ਦਨਦਬ੍ਹਆ, ਭਾ  ਇੰਿਰੇ ਸਰੀਰ ਸਬੰ੍ਧੀ ਸੁਆਿ ਦਜਨਾੑਂ ਨੰੂ ਅਪ੍ਣੇ ਦਪ੍ਆਰੇ ਦਜੰਿ ਜਾਨ 
ਮੰਨ ਦਰਹਾ ਹੈਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਿੂਠੀ ਛਲਣੀ ਮਾਇਆ ਰੂਪ੍ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਤ੍ਮ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿ ੇ
ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਸਿੱ ਚੇ ਚਰਨਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨ ਦਿੰਿੇ। 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ. ਇਹ ਦਬ੍ਪ੍ਤ੍ ਮੈ; ਟੇਕ ਏਕ ਰਘਨਾਥ॥੫੫॥ 

ਨੌ ੇਂ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਿੇ  ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ (ਕਹੁ) ਫ਼ਰੁਮੌਂਿੇ ਹਨ:- ਸਭ ਸਬੰ੍ਧੀਆਂ ਦਮਿੱ ਤ੍ਰਾਂ ਇੰਦਿਰਆਂ ਿੇ ਸਾਥ 

ਛਿੱ ਡਣ ਤ੍ੋਂ ਇਸ ’ਤ੍ੇ ਦਬ੍ਪ੍ਤ੍ਾ ਆਉਂਿੀ ਹੈ, (ਇਹ) ਇਸ (ਦਬ੍ਪ੍ਤ੍) ਿੁਖਿੱ ਲੀ ਕਸ਼ਟ ਭਰੀ ਦ ਯੋਗ ਿੀ ਸਿੱ ਟ 

ਦਬ੍ਪ੍ਤ੍ਾ (ਮੈ) ਦ ਿੱ ਚ, ਕੇ ਲ (ਏਕ) ਇਿੱਕੋ ਇਿੱ ਕ (ਰਘਨਾਥ) ਅਸੰਖ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਿੀਆਂ ਅਨਤ੍ ਕਲਾਂ ਿੇ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ੍, ਸਭ ਿੇ ਅੰਿਰ ਬ੍ਾਹਰ ਪ੍ੂਰਨ ਸੰਪ੍ੂਰਨ ਅਜਪ੍ਾ ਜਾਪ੍  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ 

(ਟੇਕ) ਓਟ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਜਾ ਕਉ ਮੁਸਕਲੁ ਅਦਤ੍ ਬ੍ਣੈ; ਢੋਈ. ਕੋਇ ਨ ਿੇਇ॥ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਿੁਸਮਨਾ; 
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ਸਾਕ ਦਭ. ਭਦਜ ਖਲੇ॥ ਸਭੋ ਭਜੈ ਆਸਰਾ; ਚੁਕੈ ਸਭੁ ਅਸਰਾਉ॥ ਦਚਦਤ੍ ਆ ੈ ਓਸੁ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮੁ; ਲਗੈ ਨ. 

ਤ੍ਤ੍ੀ  ਾਉ॥੧॥) ਕਬ੍ੀਰ. ਮਨੁ ਦਨਰਮਲੁ ਭਇਆ; ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰੁ॥ ਪ੍ਾਛੈ ਲਾਗੋ ਹਦਰ ਦਫਰੈ; ਕਹਤ੍ 

ਕਬ੍ੀਰ ਕਬ੍ੀਰ॥੫੫॥ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਤ੍ਕਲਾ ਾਨ ਪ੍ੂਰਨ ਮੇਹਰ ਾਨ ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ 

ਆਪ੍ਣੇ ਦ ਸਮਾਿ ਿਰਸ਼ਨ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਰਹ ੇਹਨ, ਆਪ੍ੈ ਜਪ੍ਹੁ; ਆਪ੍ਨਾ ਜਾਪ੍ੁ॥੫॥ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਣਾ ਜਾਪ੍ 

ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ ਹੀ ਕਰ ਕਰ ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਖੀ  ਦਸ ਆਇਆ. ਦਫਦਰ. ਛੋਦਡ ਨ ਜਾਈ; ਇਹ 

ਰੀਦਤ੍ ਭਲੀ ਭਗ ੰਤ੍ੈ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਿੇ ਛਿੱ ਡ ਜਾਣ ਤ੍ੋਂ ਭੀ ਹੁਣ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਯਥਾ:- ਬ੍ਰਹਮੈ 

ਬ੍ਰਹਮੁ ਦਮਦਲਆ; ਕੋਇ ਨ ਸਾਕੈ ਦਭੰਨ ਕਦਰ, ਬ੍ਦਲ ਰਾਮ ਜੀਉ॥ 

ਨਾਮੁ ਰਦਹਓ. ਸਾਧੂ ਰਦਹਓ; ਰਦਹਓ ਗੁਰ ਗੋਦਬੰ੍ਿ॥ 

ਸੰਗ ਸਖਾ. ਸਭ ਤ੍ਦਜ ਗਏ; ਕੋਊ. ਨ ਦਨਬ੍ਦਹਓ ਸਾਥ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸੇ ਕਸ਼ਟ ਦਬ੍ਪ੍ਤ੍ਾ ਸਮੇਂ, ਜਿੋਂ 
ਸਭ (ਸਖਾ) ਦਪ੍ਆਰੇ ਸਾਥ ਛਿੱ ਡ ਗਏ, ਿਾਸਨਿਾਸ ਪ੍ਾਸ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਅਜਪ੍ਾ ਜਾਪ੍ ਨਾਮੁ ਜੀ (ਰਦਹਓ) 
ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾ  ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਬ੍ਖ਼ਸੇ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜੀ ਹਰ ਕਸ਼ਟ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਕ 
ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਿੀ ਅਦਧਕ ਤ੍ੋਂ ਅਦਧਕ ਮਹਾਨਤ੍ਾ ਜਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਧੂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਤ੍ਾ ਜੀ (ਰਦਹਓ) 
ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬ੍ੇੜੀ (Shackles) ਸਮੇਤ੍ ਿਾਸਨਿਾਸ ਿੀ ਸੇ ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਸਾਧੂ ਹਰ 
ਕਸ਼ਟ ਦਬ੍ਪ੍ਤ੍ਾ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ। (ਗੁਰ) ਅਸੰਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ੍, ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ (ਗੋਦਬੰ੍ਿ) 
ਅਜਪ੍ਾ ਜਾਪ੍  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਿਰ ਬ੍ਾਹਰ ਭਰਪ੍ੂਰ ਦ ਸਮਾਿ ਅਗਮ ਅਪ੍ਾਰ ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ ਸਾਦਖਆਤ੍ 
ਹੋ (ਰਦਹਓ) ਰਹੇ ਹਨ। 

ਿੂਜਾ ਅਰਥ- ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਫ਼ਰੁਮੌਂਿੇ ਹਨ:- (ਨਾਮੁ) 
ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਜੁਿੱ ਗੋ ਜੁਿੱ ਗ ਅਟਿੱਲ ਹੋ (ਰਦਹਓ) ਰਹੇ ਹਨ। (ਸਾਧੂ ਰਦਹਓ) ਦਸਿੱ ਖਾਂ 
ਨੇ ਸ਼ਹੀਿੀ ਦਿਤ੍ੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਉਪ੍ਾਸ਼ਨਾ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਸਾਧੂ ਭੀ ਰਦਹ 
ਗਏ ਹਨ, ਭਾ  ਅਚਿੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। (ਗੁਰ) ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ (ਗੋਦਬੰ੍ਿ) ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ ਗੁਰ ਗੋਦਬੰ੍ਿ 
ਦਸੰਘ ਸਾਦਹਬ੍ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿਾ ਅਚਿੱਲ ਹੋ (ਰਦਹਓ) ਰਹੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਮੇਿਨੀ; 
ਸਭ ਆ ੈ ਜਾਸੀ॥ ਦਨਹਚਲੁ ਸਚੁ ਖੁਿਾਇ ਏਕੁ; ਖੁਿਾਇ ਬੰ੍ਿਾ, ਅਦਬ੍ਨਾਸੀ॥੧੭॥ 
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ਕਹੁ ਨਾਨਕ. ਇਹ ਜਗਤ੍ ਮੈ; ਦਕਨ ਜਦਪ੍ਓ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ੁ॥੫੬॥ 

ਪ੍ਦਹਲਾ ਅਰਥ:- ਸਿੱਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ (ਨਾਨਕ)  ਾਦਹਗੁਰੂ ਨੌ ੇਂ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ (ਕਹੁ) ਫ਼ਰੁਮੌਂਿੇ ਹਨ:- 
(ਇਹ) ਇਸ ਜਗਤ੍ (ਮੈ) ਦ ਿੱ ਚ (ਦਕਨ) ਦਕਸੇ ਦ ਰਲੇ ਨੇ ਹੀ ਸਿੱਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਤ੍ੋਂ (ਗੁਰਮੰਤ੍ੁ) 
ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਜੀ ਲੈ ਕੇ (ਜਦਪ੍ਓ) ਜਪ੍ੇ ਹਨ। 

ਿੂਜਾ ਅਰਥ:- ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨੌ ੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇ  ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ (ਕਹੁ) ਫ਼ਰੁਮੌਂਿੇ ਹਨ:- (ਇਹ) 
ਇਸ ਜਗਤ੍ (ਮੈ) ਦ ਿੱ ਚ (ਦਕਨ) ਦਕਨਾੑਂ ਦਕਨਾੑਂ ਨੇ (ਗੁਰਮੰਤ੍ੁ) ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਜੀ (ਜਦਪ੍ਓ) ਜਪ੍ੇ ਹਨ? ਸਿੱਚੇ 
ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਨੇ ਦਕਨ ਅਿੱ ਖਰ ਦਲਖ ਕੇ, ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੇ ਅਿੱ ਖਰ ਅਿੱ ਖਰ  ਿੱਲ  

ਪ੍ੂਰਨ ਦਧਆਨ ਦਿ ਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱ ਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਨੌ ੇਂ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ ਫ਼ਰੁਮੌਂਿੇ ਹਨ:-  
ਇਸ ਜਗਤ੍ ਦ ਿੱ ਚ ਦਕਨਾੑਂ ਦਕਨਾੑਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਜੀ ਜਪ੍ੇ ਹਨ? ਸਿੱਚ ੇਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ 

ਜੀ ਦ ਿੱ ਚ ਆਏ ਸਮੂੰ ਹ ਭਗਤ੍ਾਂ, ਿਸਾਂ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸ਼ਾਹਾਂ, ਰੁਕਮਾਂਗਿ ਕਰਤੂ੍ਦਤ੍; ਰਾਮੁ ਜੰਪ੍ਹੁ ਦਨਤ੍ ਭਾਈ॥ 
ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾ ਰੁਕਮਾਂਗਿ ਜੀ, ਭਗਤ੍ ਧਰੂ ਜੀ, ਭਗਤ੍ ਪ੍ਰਹਲਾਿ ਜੀ, ਚਿੱਕਰ ਰਤ੍ੀ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਮਾਧਾਤ੍ਾ 
ਆਦਿ ਸਮੂੰ ਹ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼ਾਂ ਜੀ ਬ੍ਾਰੇ ਦਕਹਾ ਹੈ। (ਦਕਨ ਜਦਪ੍ਓ) ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਪ੍ਦਹਲੇ ਪ੍ਾਦਤ੍ਸਾਹ ਜੀ ਨੇ 
ਹਲ  ਾਹੁੰ ਦਿਆਂ ਗੁਰਤ੍ਾ ਦਸੰਘਾਸਨ ’ਤ੍ੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਸਮੁੰ ਿਰ ’ਤ੍ੇ ਤ੍ੁਰਦਿਆਂ, ਸੁਮੇਰ ਪ੍ਰਬ੍ਤ੍ ’ਤ੍ੇ 
ਚੜ ੑਦਿਆਂ, ਤ੍ੇਰਾ ਤ੍ੇਰਾ ਕਦਹ ਕੇ ਤ੍ੋਲਦਿਆਂ, ਦਜ਼ੰਿਗੀ ਿੇ ਹਰ ਦਨਮਖ, ਹਰ ਕਿਮ ’ਤ੍ੇ, ਗੁਰਮੁਦਖ ਨਾਮੁ 
ਜਪ੍ੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਗੁਰਮੁਦਖ ਰੋਦਮ ਰੋਦਮ ਹਦਰ ਦਧਆ ੈ॥) ਦਬ੍ਨੁ ਦਜਹ ਾ; ਜੋ ਜਪ੍ੈ ਦਹਆਇ॥) ਇਕ ਿੂ 
ਜੀਭੌ. ਲਖ ਹੋਦਹ; ਲਖ ਹੋ ਦਹ ਲਖ  ੀਸ॥ ਲਖੁ ਲਖੁ ਗੇੜਾ ਆਖੀਅਦਹ; ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਜਗਿੀਸ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਦਰ ਮੈ ਗਦਹਓ; ਜਾ ਕੈ ਸਮ. ਨਹੀ ਕੋਇ॥ 

ਦਜਹ ਦਸਮਰਤ੍. ਸੰਕਟ ਦਮਟੈ; ਿਰਸੁ ਤ੍ੁਹਾਰੋ ਹੋਇ॥੫੭॥੧॥ 

ਿੁਖ ਭੈ ਭੰਜਨੁ; ਪ੍ਰਭੁ ਅਦਬ੍ਨਾਸੀ॥ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਲੋਹੇ ਿੇ ਤੰ੍ਗ ਦਪੰ੍ਜਰੇ ’ਚ, 
ਸਾ ਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀਤ੍॥ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਨਰਲੇਪ੍ ਅ ਸਥਾ ’ਚ ਲੀਨ  ਾਦਹਗੁਰੂ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜਪ੍ਦਿਆਂ 
ਫ਼ਰੁਮਾ ਰਹੇ ਹਨ:- ਿਾਸਨਿਾਸ ਨੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਹਦਰਦਕਰਸ਼ਨ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿੀ ਮਹਾਂ ਦ ਸਮਾਿ ਦਕਰਪ੍ਾ ਨਾਲ 
(ਰਾਮ) ਸਿੱਚੇ ਕੰਤ੍ ਭਗ ੰਤ੍ ਸਿੱਚੇ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਿੇ ਸਿੱ ਚੇ ਅੰਦਮਰਤ੍ ਨਾਮ ੁਜੀ ਨੰੂ ਅਪ੍ਣੇ (ਉਦਰ) ਦਰਿ,ੇ ਰੋਮ 

http://www.gursevak.com/


 

WWW.GURSEVAK.COM ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਤ੍ਵਪ੍ਰਸਾਦਿ॥     LEARN SHUDH GURBANI APP 

ਰੋਮ (ਮੈ) ’ਚ (ਗਦਹਓ)  ਸੌਣੇ ਕੀਤ੍ੇ ਹਨ। (ਜਾ) ਦਜਸ ਸਿੱ ਚੇ ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ (ਕੈ) ਿੇ (ਸਮ) ਬ੍ਰਾਬ੍ਰ 
(ਕੋਇ) ਕੋਈ ਨਹੀ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਕਹੁ ਕਬ੍ੀਰ; ਖੋਜਉ ਅਸਮਾਨ॥ ਰਾਮ ਸਮਾਨ; ਨ ਿੇਖਉ 
ਆਨ॥੨॥੩੪॥) ਨਹੀ ਤ੍ੁਦਲ; ਰਾਮ ਨਾਮ ਬ੍ੀਚਾਰ॥) ਹਦਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸਮਸਦਰ; ਕਛੁ ਨਾਦਹ॥) ਸਾਈ 
ਨਾਮੁ ਅਮੋਲੁ; ਕੀਮ. ਨ ਕੋਈ ਜਾਣਿੋ॥ ਹੇ ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰਤ੍ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰਤ੍ 
ਅਕਾਲਪ੍ੁਰਖੁ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ! (ਦਜਹ) ਦਜਸ ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ ਅੰਦਮਰਤ੍ ਨਾਮ ਨੰੂ (ਦਸਮਰਤ੍) ਦਸਮਰਨ, ਯਾਿ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਚੌਰਾਸੀ ਲਿੱ ਖ ਜੂਨਾਂ, ਔਗੁਣਾਂ ਦ ਕਾਰਾਂ, ਦਨੰਿਾ,  ੈਰ, ਈਰਖਾ, ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ  ੇਛੋੜੇ ਿੇ 
ਸੰਕਟ (ਦਮਟੈ) ਦਮਟ ਜਾਂਿੇ ਹਨ ਅਤੇ੍ (ਤ੍ੁਹਾਰੋ) ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ ਸਿੱ ਚੇ ਸੁੰ ਿਰ (ਿਰਸੁ) ਿਰਸਨ (ਹੋਇ) ਹ ੋ
ਜਾਂਿੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਸਰੀ ਹਦਰਦਕਰਸਨ ਦਧਆਈਐ, ਦਜਸੁ ਦਡਿੱ ਠੇ ਸਦਭ ਿੁਖ ਜਾਂਇ॥) ਮਃ ੫॥ ਦਜਸੁ ਦਸਮਰਤ੍. 
ਸੰਕਟ ਛੁਟਦਹ; ਅਨਿ ਮੰਗਲ ਦਬ੍ਸਰਾਮ॥ ਨਾਨਕ. ਜਪ੍ੀਐ ਸਿਾ ਹਦਰ; ਦਨਮਖ. ਨ ਦਬ੍ਸਰਉ ਨਾਮੁ॥੨॥ 

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 ’ਤ੍ ੇ

ਆਪ੍ਜੀ ਿਾ ਬ੍ਹੁਤ੍  ਿੱ ਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ! ਇਤ੍ਨਾ  ਿੱ ਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੇ ਿਾਸ ਿੇ ਸਰੀਰ ਿੇ 

ਦਜਤ੍ਨੇ ਰੋਮ ਹਨ, ਦਤ੍ਤ੍ਨੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀਏ, ਉਨਾੑਂ ਸਰੀਰਾਂ ਿੇ ਦਜਤ੍ਨੇ ਰੋਮ ਹਨ, ਦਤ੍ਤ੍ਨੇ ਹੋਰ ਧਾਰ ਲਈਏ, 

ਇਸ ਤ੍ਰ ੑਾਂ ਅਿੱਗੇ ਤ੍ੋਂ ਅਿੱਗੇ 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 ੇਂ ਆਪ੍ ਜੀ ਨੰੂ 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 ਿੇ ਕੀਤੇ੍ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰਾਂ, ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੇ ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ ਦ ਸਮਾਿ ਅਜਪ੍ਾ ਜਾਪ੍  ਾਦਹਗੁਰੂ  
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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, ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ ਚਰਨਕਮਲ, ਆਪ੍ਜੀ ਿੀ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੀ ਸਿੱ ਤ੍ਾ ਨਾਲ ਿਾੜ ੑ ਕੇ, ਆਪ੍ ਜੀ 

ਿੀ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ੀ ਜ਼ਬ੍ਾਨ ਨਾਲ, ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ ਚਰਨਕਮਲ ਚਿੱ ਟ ਕੇ, ਮੂੰ ਹ ’ਚ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ, ਗਲ਼ ’ਚ ਪ੍ਿੱਲਾ ਪ੍ਾ 

ਕੇ, ਦਸਰ ਿੁਕਾ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਿਾ ਹਾਂ ਜੀ।  

ਹੇ, ਦਮਹਰ ਾਨੁ ਸਾਦਹਬ੍ੁ ਦਮਹਰ ਾਨੁ॥ ਸਾਦਹਬ੍ੁ ਮੇਰਾ ਦਮਹਰ ਾਨੁ॥ ਜੀਅ ਸਗਲ ਕਉ; ਿੇਇ 

ਿਾਨੁ॥) ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ. ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ;) ਨਾਨਕ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਅਪ੍ਾਰੁ॥ ਗੁਰਤ੍ਾ 

ਦਬ੍ਰਾਜਮਾਨ ਪ੍ੂਰਨ ਮੇਹਰ ਾਨ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਦਹਬ੍ਜੀ! ਹੇ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਿਸ 

ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ਾਨ ਜੀ! ਹੇ ਗੁਰੂ ਸਦਤ੍ਸੰਗਤ੍ 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 ਸਮਾਿ, ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ੍ 

ਦਕਰਪ੍ਾ ਹੀ ਦਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ, ਕੀਤ੍ੇ ਅਸੰਖ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਔਗੁਣਾਂ, ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਿੀ ਸ਼ੁਿੱ ਧਾਈ, ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਹੋਈ ਬ੍ੇਅੰਤ੍ 

ਭੁਿੱ ਲ ਿੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਣੀ ਜੀ! ਮੁਆਫ਼ੀ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ ਕੇ ਐਸੀ ਸਰਬ੍ ਦ ਆਪ੍ੀ ਦ ਸਮਾਿ ਅਨਤ੍ਕਲਾ ਾਨ 

ਅਸੰਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ੍ ਦਕਰਪ੍ਾ ਿੁਆਰਾ, ਿਾਸਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ 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 ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਦਮਿੱ ਠੇ ਦਪ੍ਆਰੇ ਸਿੱ ਚੇ ਚਰਨਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਲ 

ਦਿਮਾਗ਼ ’ਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਅਰਥ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਿੇ ਰਦਹਣਾ ਜੀ, ਸਿੱਚੇ ਚਰਨਕਮਲਾਂ ’ਚ ਲੀਨਤ੍ਾ ਏਕਤ੍ਾ 

ਅਭੇਿਤ੍ਾ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਣੀ ਜੀ! ਦਸਰ ’ਤ੍ੇ ਦਮਹਰ ਭਦਰਆ ਹਿੱਥ ਰਿੱ ਖ ਕੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪ੍ਣੇ ਦ ਸਮਾਿ ਸੁੰ ਿਰ 

ਿਰਸ਼ਨ ਬ੍ਖ਼ਸ਼ਣੇ ਜੀ! ੴ ਸਦਤ੍ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਗਉੜੀ ਬ੍ਾ ਨ ਅਖਰੀ ਮਹਲਾ ੫॥ ਸਲੋਕੁ॥ ਗੁਰਿੇ  
ਮਾਤ੍ਾ ਗੁਰਿੇ  ਦਪ੍ਤ੍ਾ; ਗੁਰਿੇ  ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰਾ॥ ਗੁਰਿੇ  ਸਖਾ. ਅਦਗਆਨ ਭੰਜਨੁ; ਗੁਰਿੇ  
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ਬੰ੍ਦਧਪ੍ ਸਹੋਿਰਾ॥ ਗੁਰਿੇ  ਿਾਤ੍ਾ. ਹਦਰ ਨਾਮੁ ਉਪ੍ਿੇਸੈ; ਗੁਰਿੇ  ਮੰਤ੍ੁ. ਦਨਰੋਧਰਾ॥ ਗੁਰਿੇ . ਸਾਂਦਤ੍ 

ਸਦਤ੍ ਬ੍ੁਦਧ ਮੂਰਦਤ੍; ਗੁਰਿੇ . ਪ੍ਾਰਸ ਪ੍ਰਸ ਪ੍ਰਾ॥ ਗੁਰਿੇ  ਤ੍ੀਰਥੁ ਅੰਦਮਰਤ੍ ਸਰੋ ਰੁ; ਗੁਰ ਦਗਆਨ 

ਮਜਨੁ ਅਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ॥ ਗੁਰਿੇ  ਕਰਤ੍ਾ. ਸਦਭ ਪ੍ਾਪ੍ ਹਰਤ੍ਾ; ਗੁਰਿੇ , ਪ੍ਦਤ੍ਤ੍. ਪ੍ਦ ਤ੍ ਕਰਾ॥ ਗੁਰਿੇ  

ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ; ਗੁਰਿੇ  ਮੰਤ੍ੁ ਹਦਰ ਜਦਪ੍ ਉਧਰਾ॥ ਗੁਰਿੇ  ਸੰਗਦਤ੍ ਪ੍ਰਭ ਮੇਦਲ. ਕਦਰ 

ਦਕਰਪ੍ਾ; ਹਮ ਮੂੜ ਪ੍ਾਪ੍ੀ. ਦਜਤ੍ੁ ਲਦਗ ਤ੍ਰਾ॥ ਗੁਰਿੇ  ਸਦਤ੍ਗੁਰੁ ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪ੍ਰਮੇਸਰੁ; ਗੁਰਿੇ  

ਨਾਨਕ ਹਦਰ ਨਮਸਕਰਾ॥੧॥ 

{ਧੰਨ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਧੰਨ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨਿੇ  

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਧੰਨ ਦਪ੍ਆਰੇ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਹਨ! ਜ਼ਾਲਮ ਘੋਰ ਦਭਆਨਕ ਅਦਤ੍ਆਚਾਰ ਜ਼ਲੁਮ 

ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਆਪ੍ ਜੀ ਨੰੂ ਜੇਠ ਿੀ ਅਤ੍ੀ ਹੀ ਸਖ਼ਤ੍ ਗਰਮੀ ’ਚ, ਉੱਬ੍ਲਿੀ ਿੇਗ਼ ਅੰਿਰ ਦਬ੍ਠਾ ਰਹ ੇ

ਹਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਲਮ ਤ੍ਿੱਤ੍ਾ ਤ੍ਿੱ ਤ੍ਾ ਰੇਤ੍ਾ ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ ਪ੍ਰਮਪ੍ਦ ਿੱ ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਚੇ ਸੁਿੱ ਚੇ ਉੱਚੇ 

ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ ਧੀਰਜਧਾਰੀ ਦਨਰੰਕਾਰੀ ਦਨਰ ਦ ਕਾਰੀ ਸੀਸ ’ਤ੍ੇ ਪ੍ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਲਮ ਆਪ੍ 

ਜੀ ਨੰੂ ਸੜਿੀ ਬ੍ਲਿੀ ਮਿੱਚਿੀ ਲੋਹ ’ਤ੍ੇ ਖੜ ੑਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ੍ ਜੀ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਨਰਲੇਪ੍ ਅ ਸਥਾ ਦ ਿੱ ਚ 

ਪੰ੍ਜ ਦਿਨ ਭੁਿੱ ਖ ਉਣੀਂਿਰਾ ਤ੍ਰੇਹ ਸਹਾਰਿੇ ਹੋਏ, ਤ੍ੇਰਾ ਕੀਆ, ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ॥ ਹਦਰ ਨਾਮੁ ਪ੍ਿਾਰਥੁ ਨਾਨਕ ੁ

ਮਾਂਗੈ॥ ਅੰਦਮਰਤ੍ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜਪ੍ ਜਪ੍ਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਧਰਮ ਹੇਤ੍; ਸਾਕਾ ਦਜਦਨ ਕੀਆ॥ ਸੀਸੁ ਿੀਆ; ਪ੍ਰ. ਦਸਰਰੁ ਨ ਿੀਆ॥ 

ਧੰਨ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਧੰਨ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਪ੍ੂਜਨੀਕ ਸਿੱਚੇ ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ  ਾਦਹਗੁਰੂ 

ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ, ਧੰਨ ਦਪ੍ਆਰੇ ਸਿੱ ਚੇ ਕੰਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਭਗ ੰਤ੍ 

ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਬ੍ਅੰਤ੍  ਾਦਹਗੁਰੂ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਹਨ! ਜ਼ਾਲਮ ਘੋਰ ਦਭਆਨਕ 

ਅਦਤ੍ਆਚਾਰ ਜ਼ਲੁਮ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਆਪ੍ ਜੀ ਨੰੂ ਲੋਹੇ ਿੇ ਤੰ੍ਗ ਦਪੰ੍ਜਰੇ ’ਚ ਗੋਲ਼ ਿਾਇਰੇ ਦਤ੍ਿੱ ਖੇ ਤ੍ੀਰਾਂ 
ਦ ਚਕਾਰ ਬ੍ੈਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ੍ ਜੀ ਗੁਰਮੁਦਖ ਦਨਰਲੇਪ੍ ਅ ਸਥਾ ’ਚ, ਹੁਣ  ਾਦਹਗੁਰੂ  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜਪ੍ 
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ਜਪ੍ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ  ਰੈਾਗਮਈ ਸਰੀ ਗੁਰਬ੍ਾਣੀ ਜੀ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਿੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜ਼ਲੁਮ 

ਿੇ ਨਾਸ ਲਈ ਅਪ੍ਣੇ ਸੁੰ ਿਰ ਸੀਸ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਕੁਰਬ੍ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ੍ ਜੀ ਿੇ ਸ਼ਹੀਿ ਹੋਏ ਸੀਸ 

ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਹੁਣ ਿਾਸਨਿਾਸੀ ਿੇ ਦਸਰ ਤ੍ੇ ਸਜ ਰਹੇ ਹਨ।}  

ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਟੀਕ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੯ ਜੀ ਸੰਪੂ੍ਰਨੰ। ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਿ ੇਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾ  ੇਦਨਹਾਲ ਹੋ ਜਾ ੇ, ਪ੍ਤ੍ੀ  ਾਦਹਗੁਰੂ 
ਸਦਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍ੇਗਬ੍ਹਾਿਰ ਸਾਦਹਬ੍ ਜੀ ਿ ੇਚਰਨਕਮਲਾਂ ਨੰੂ ਭਾ !ੇ ਸਦਤ੍ ਸਰੀ ਅਕਾਲ॥  

 ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ॥  ਾਦਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤ੍ੇਹ॥ 
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