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ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਸਿ ਤਸਿ ਗਏ
ਕੋਊ ਨ ਸਨਬਸਿਓ ਸਾਸਿ

 

ਗੁਨ ਗੋਸਬੰਦ ਗਾਇਓ ਨਿੀ ਿਨਮ ੁਅਕਾਰਿ ਕੀਨੁ॥ 
ਕਿ ੁਨਾਨਕ ਿਸਰ ਿਿ ੁਮਨਾ ਸਿਿ ਸਬਸਿ ਿਲ ਕਉ ਮੀਨੁ॥
ਸਬਸਖਅਨ ਸਸਉ ਕਾਿ ੇਰਸਚਓ ਸਨਮਖ ਨ ਿੋਸਿ ਉਦਾਸੁ॥ 
ਕਿ ੁਨਾਨਕ ਿਿ ੁਿਸਰ ਮਨਾ ਪਰ ੈਨ ਿਮ ਕੀ ਫਾਸ॥

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਿਾਦਰ ਸਾਸਿਬ
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ਆਪਣ ੇਸਾਸਿਬ ਦ,ੇ ਸਨਰੰਕਾਰ ਦ ੇਗੁਣਾ ਨੰੂ ਗਾ ਲੈ

ਸਿਿੜੀ ਅੰਸਮ੍ਰਤ ਵਰਖਾ, ਸਿਿੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਤੇਗ਼ ਬਿਾਦਰ 
ਸਾਸਿਬ ਕਤਲਗਾਿ ਦ ੇ ਸਵੱਚ ਬਖਸ਼ ਰਿ ੇਿਨ, ਇਿ ਸਲੋਕ ਉਸ 
ਅੰਸਮ੍ਰਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿ।ੈ ਸਾਿ ਸੰਗਤ ਿੀ ਇਿ ਦ ੋਪਾਵਨ 
ਸਲੋਕ ਆਪ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ੇਿਨ, ਸਿ ਤੋਂ ਪਸਿਲੇ ਇਿ ਅੰਸਮ੍ਰਤ ਬਾਣੀ ਸਿਿੜੀ 
ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਿ ੈਇਸਨੰੂ ਸਾਸਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਗੋਸਬੰਦ ਸਸੰਘ ਸਾਸਿਬ ਨੇ 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਿ ਸਾਸਿਬ ਿੀ ਦ ੇਸਵੱਚ ਦਮਦਮਾ ਸਾਸਿਬ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਿ,ੈ 
(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਤੇਗ਼ ਬਿਾਦਰ ਸਾਸਿਬ ਿੀ ਦੀ ਅੰਸਮ੍ਰਤ ਬਾਣੀ ਨੰੂ) ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ 
ਗੁਰ ੂਗ੍ਰੰ ਿ ਸਾਸਿਬ ਿੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ ਿ।ੈ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਿ 
ਸਲੋਕ ਕਤਲਗਾਿ ਦ ੇਸਵੱਚ ਉਚਾਰੇ ਿਨ, ਆਪਾਂ ਵਾਸੀ ਸਕਸਦੇ ਿਾਂ? 
ਸਮਰਤਲੋਕ ਦ ੇਿਾਂ। ਇਸ ਸਮਰਤਲੋਕ ਸਵੱਚ ਸਾਡਾ ਆਵਾਗਉਣ, ਸਾਡਾ 
ਆਣਾ-ਿਾਣਾ ਸਕਸ ਕਰਕ ੇਿ,ੈ ਸਾਿ ਸੰਗਤ ਿੀ ਸਫਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਤੇਗ਼ 
ਬਿਾਦਰ ਸਾਸਿਬ ਫੁਰਮਾ ਰਿ ੇਿਨ-

ਸਬਸਖਅਨ ਸਸਉ ਕਾਿ ੇਰਸਚਓ ਸਨਮਖ ਨ ਿੋਸਿ ਉਦਾਸੁ॥
ਕਿ ੁਨਾਨਕ ਿਿ ੁਿਸਰ ਮਨਾ ਪਰ ੈਨ ਿਮ ਕੀ ਫਾਸ॥

ਇਸ ਸਮਰਤਲੋਕ ਸਵੱਚ ਸਾਨੰੂ ਸਿ ਨੰੂ ਿੀ ਯਮਾਂ ਨੇ, ਮੌਤ ਨੇ ਆ 
ਕੇ ਦਬੋਚ ਲੈਣਾ ਿ।ੈ ਸਾਰ ੇਿੀ ਕਾਲ ਵਸ ਿਨ, ਇਿ ਆਵਾਗਉਣ ਦਾ 
ਚੱਕਰ ਸਕਸ ਕਰਕ ੇਿ?ੈ

ਸਾਸਿਬ ਫੁਰਮਾ ਰਿੇ ਿਨ-

ਗੁਨ ਗੋਸਬੰਦ ਗਾਇਓ ਨਿੀ ਿਨਮ ੁਅਕਾਰਿ ਕੀਨੁ।

ਦੁਰਲਿ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ, ਇਿ ਸਾਰਾ ਿੀ ਸਕਸ ਕਰਕੇ 
ਜ਼ਾਇਆ ਿ ੋਸਰਿਾ ਿ?ੈ

ਸਾਸਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਿਨ ਸਕ-

ਕਿ ੁਨਾਨਕ ਿਸਰ ਿਿ ੁਮਨਾ ਸਿਿ ਸਬਸਿ ਿਲ ਕਉ ਮੀਨੁ॥

ਸਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਿੀ ਸਿਾਰਾ ਿ ੈਉਿ ਪਾਣੀ ਿ,ੈ 
ਇੱਕੋ ਿੀ ਲੀਨਤਾ ਿ ੈਉਿ ਪਾਣੀ ਿ,ੈ ਇੱਕੋ ਿੀ ਪ੍ਰੇਮ ਿ ੈ

ਉਿ ਪਾਣੀ ਿ,ੈ ਇੱਕੋ ਿੀ ਉਸਦਾ ਿੀਵਨ ਿ ੈਉਿ ਪਾਣੀ 
ਿ ੈਅਤੇ ਇੱਕੋ ਿੀ ਉਸਦਾ ਰੱਬ ਿ ੈਉਿ ਪਾਣੀ ਿ।ੈ ਸਿਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਸੇ ਿੋਰ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਿੀਅ ਨਿੀਂ ਸਕਦੀ, 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਸਿਬ ਦ,ੇ ਸਨਰੰਕਾਰ ਦ ੇਗੁਣਾਂ ਨੰੂ 
ਗਾ ਲੈ, ਉਸਦਾ ਿਿਨ ਕਰ ਲੈ।

ਸਾਿ ਸੰਗਤ ਿੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਗ੍ਰੰ ਿ ਸਾਸਿਬ ਸਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ 
ਸਨਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਿ।ੈ ਿੁਣ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਸਕਿੜਾ ਖ਼ੇਡ, ਖ਼ੇਡ 
ਸਰਿਾ ਿ।ੈ ਸਾਿ ਸੰਗਤ ਿੀ ਸਕਿੜ ੇਿਾਲਾਤ ਦ ੇਸਵੱਚ, ਸਿੱਿੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਕਸ਼ਟ ਸਦੱਤੇ ਿਾ ਰਿ ੇਿਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਸਤੰਨ ਸਨਜ਼ੀ ਸੇਵਾਦਾਰ 
(ਸਸੱਖ) ਸਿਿੜ ੇਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਸਵੱਚ 
ਿਨ, ਉਿ ਿਨ ਿਾਈ ਮਤੀਦਾਸ ਿੀ, ਿਾਈ ਸਤੀਦਾਸ ਿੀ ਅਤੇ ਿਾਈ 
ਸਦਆਲਾ ਿੀ। ਸਾਿ ਸੰਗਤ ਿੀ ਸਾਸਿਬ ਸਿਿੜੀ ਅੰਸਮ੍ਰਤ ਵਰਖ਼ਾ ਉਸ 
ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਿ ੇਿਨ-

ਅੰਸਮ੍ਰਤੁ ਵਰਸੈ ਸਸਿਸਿ ਸੁਿਾਏ॥ 
ਗੁਰਮੁਸਖ ਸਵਰਲਾ ਕੋਈ ਿਨੁ ਪਾਏ॥

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ

ਉਿ ਸਤੰਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਿੜ ੇਉਸ ਅੰਸਮ੍ਰਤ ਵਰਖਾ ਸਵੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ 
ਕਰ ਰਿ ੇਿਨ, ਸਾਨੰੂ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਅਲਸਵਦਾ ਕਸਿੰਦ ੇਿੋਏ ਉਸ ਵਕਤ 
ਸਾਨੰੂ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਿ ੋਕੇ ਿ ੋਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਸਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਂਤੱਕ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 
ਪਾ ਰਿ ੇਿਨ, ਸਾਿ ਸੰਗਤ ਿੀ। ਇਸ ਬਾਰ ੇਸਵੱਚ ਿ ੋਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਸੰਘ 
ਸਾਸਿਬ ਨੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਉਿ ਆਪਦ ੇਨਾਲ ਸਾਂਝ ੇਕਰਨ ਦਾ ਸਨਮਾਣਾ 
ਸਿਿਾ ਯਤਨ ਿ।ੈ

ਸਲੋਕ ਮਿਲਾ ੯॥

ਗੁਨ ਗੋਸਬੰਦ ਗਾਇਓ ਨਿੀ ਿਨਮ ੁਅਕਾਰਿ ਕੀਨੁ॥ 
ਕਿ ੁਨਾਨਕ ਿਸਰ ਿਿ ੁਮਨਾ ਸਿਿ ਸਬਸਿ ਿਲ ਕਉ 
ਮੀਨੁ॥੧॥ 
 



ਸਬਸਖਅਨ ਸਸਉ ਕਾਿ ੇਰਸਚਓ ਸਨਮਖ ਨ ਿੋਸਿ ਉਦਾਸੁ॥ 
ਕਿ ੁਨਾਨਕ ਿਿ ੁਿਸਰ ਮਨਾ ਪਰ ੈਨ ਿਮ ਕੀ ਫਾਸ॥੨॥ 
 
ਤਰਨਾਪ ੋਇਉ ਿੀ ਗਇਓ ਲੀਓ ਿਰਾ ਤਨੁ ਿੀਸਤ॥ 
ਕਿ ੁਨਾਨਕ ਿਿ ੁਿਸਰ ਮਨਾ ਅਉਿ ਿਾਤ ੁਿ ੈਬੀਸਤ॥੩॥ 
 
ਸਬਰਸਿ ਿਇਓ ਸੂਝ ੈਨਿੀ ਕਾਲੁ ਪਿੂਸਚਓ ਆਸਨ॥ 
ਕਿ ੁਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰ ੇਸਕਉ ਨ ਿਿ ੈਿਗਵਾਨੁ॥੪॥ 
 
ਿਨੁ ਦਾਰਾ ਸੰਪਸਤ ਸਗਲ ਸਿਸਨ ਅਪੁਨੀ ਕਸਰ ਮਾਸਨ॥ 
ਇਨ ਮੈਂ’ ਕਛ ੁਸੰਗੀ ਨਿੀ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਿਾਸਨ॥੫॥ 
 
ਪਸਤਤ ਉਿਾਰਨ ਿੈ ਿਰਨ ਿਸਰ ਅਨਾਿ ਕੇ ਨਾਿ॥ 
ਕਿ ੁਨਾਨਕ ਸਤਿ ਿਾਨੀਐ ਸਦਾ ਬਸਤ ੁਤੁਮ ਸਾਸਿ॥੬॥ 
 
ਤਨੁ ਿਨੁ ਸਿਿ ਤ ੋਕਉ ਦੀਓ ਤਾਂ ਸਸਉ ਨੇਿ ੁਨ ਕੀਨ॥ 
ਕਿ ੁਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰ ੇਅਬ ਸਕਉ ਡੋਲਤ ਦੀਨ॥੭॥ 
 
ਤਨੁ ਿਨੁ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਦੀਓ ਅਰੁ ਸਿਿ ਨੀਕ ੇਿਾਮ॥ 
ਕਿ ੁਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰ ੇਮਨਾ ਸਸਮਰਤ ਕਾਸਿ ਨ ਰਾਮ॥ੁ੮॥ 
 
ਸਿ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ੁਿ ੈਦੂਸਰ ਨਾਸਿਨ ਕੋਇ॥ 
ਕਿ ੁਨਾਨਕ ਸੁਸਨ ਰ ੇਮਨਾ ਸਤਿ ਸਸਮਰਤ ਗਸਤ ਿੋਇ॥੯॥ 
 
ਸਿਿ ਸਸਮਰਤ ਗਸਤ ਪਾਈਐ ਸਤਿ ਿਿ ੁਰ ੇਤ ੈਮੀਤ॥ 
ਕਿ ੁਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰ ੇਮਨਾ ਅਉਿ ਘਟਤ ਿ ੈਨੀਤ॥੧੦ ॥ 
 
ਪਾਂਚ ਤਤ ਕੋ ਤਨੁ ਰਸਚਓ ਿਾਨਿ ੁਚਤੁਰ ਸੁਿਾਨ॥ 
ਸਿਿ ਤ ੇਉਪਸਿਓ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ ਤਾਸਿ ਮੈਂ’ ਮਾਨ॥੧੧॥ 
 
ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ’ ਿਸਰ ਿ ੂਬਸ ੈਸੰਤਨ ਕਸਿਓ ਪੁਕਾਸਰ॥ 

ਕਿ ੁਨਾਨਕ ਸਤਿ ਿਿ ੁਮਨਾ ਿਉ ਸਨਸਿ ਉਤਰਸਿ 
ਪਾਸਰ॥੧੨॥ 
 
ਸੁਖ ੁਦੁਖ ੁਸਿਿ ਪਰਸ ੈਨਿੀ ਲੋਿੁ ਮੋਿ ੁਅਸਿਮਾਨੁ॥ 
ਕਿ ੁਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰ ੇਮਨਾ ਸੋ ਮੂਰਸਤ ਿਗਵਾਨ॥੧੩॥ 
 
ਉਸਤਸਤ ਸਨੰਸਦਆ ਨਾਸਿ ਸਿਸਿ ਕੰਚਨ ਲੋਿ ਸਮਾਸਨ॥ 
ਕਿ ੁਨਾਨਕ ਸੁਸਨ ਰ ੇਮਨਾ ਮੁਕਸਤ ਤਾਸਿ ਤ ੈਿਾਸਨ॥੧੪॥ 
 
ਿਰਖ ੁਸੋਗੁ ਿਾ ਕੈ ਨਿੀ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਸਨ॥ 
ਕਿ ੁਨਾਨਕ ਸੁਸਨ ਰ ੇਮਨਾ ਮੁਕਸਤ ਤਾਸਿ ਤ ੈਿਾਸਨ॥੧੫॥ 
 
ਿੈ ਕਾਿ ੂਕਉ ਦੇਤ ਨਸਿ ਨਸਿ ਿੈ ਮਾਨਤ ਆਨ॥ 
ਕਿ ੁਨਾਨਕ ਸੁਸਨ ਰ ੇਮਨਾ ਸਗਆਨੀ ਤਾਸਿ ਬਖਾਸਨ॥੧੬॥ 
 
ਸਿਸਿ ਸਬਸਖਆ ਸਗਲੀ ਤਿੀ ਲੀਓ ਿੇਖ ਬੈਰਾਗ॥ 
ਕਿ ੁਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰ ੇਮਨਾ ਸਤਿ ਨਰ ਮਾਿੈ ਿਾਗ॥ੁ੧੭॥ 
 
ਸਿਸਿ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਿੀ ਸਿ ਤ ੇਿਇਓ ਉਦਾਸੁ॥ 
ਕਿ ੁਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰ ੇਮਨਾ ਸਤਿ ਘਸਟ ਬ੍ਰਿਮ ਸਨਵਾਸੁ॥੧੮॥ 
 
ਸਿਸਿ ਪ੍ਰਾਨੀ ਿਉਮੈਂ’ ਤਿੀ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ੁਪਛਾਸਨ॥ 
ਕਿ ੁਨਾਨਕ ਵਿ ੁਮੁਕਸਤ ਨਰ ੁਇਿ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨੁ॥੧੯॥ 
 
ਿੈ ਨਾਸਨ ਦੁਰਮਸਤ ਿਰਨ ਕਸਲ ਮੈਂ’ ਿਸਰ ਕੋ ਨਾਮ॥ 
ਸਨਸਸ ਸਦਨੁ ਿ ੋਨਾਨਕ ਿਿ ੈਸਫਲ ਿੋਸਿ ਸਤਿ ਕਾਮ॥ ੨੦॥ 
 
ਸਿਿਬਾ ਗੁਨ ਗੋਸਬੰਦ ਿਿਿ ੁਕਰਨ ਸੁਨਿ ੁਿਸਰ ਨਾਮੁ॥ 
ਕਿ ੁਨਾਨਕ ਸੁਸਨ ਰ ੇਮਨਾ ਪਰਸਿ ਨ ਿਮ ਕੈ ਿਾਮ॥੨੧॥ 
 
ਿ ੋਪ੍ਰਾਨੀ ਮਮਤਾ ਤਿ ੈਲੋਿ ਮੋਿ ਅਿੰਕਾਰ॥ 



ਕਿ ੁਨਾਨਕ ਆਪਨ ਤਰ ੈਅਉਰਨ ਲੇਤ ਉਿਾਰ॥ ੨੨॥ 
 
ਸਿਉ ਸੁਪਨਾ ਅਰੁ ਪੇਖਨਾ ਐਸੇ ਿਗ ਕਉ ਿਾਸਨ॥ 
ਇਨ ਮੈਂ’ ਕਛ ੁਸਾਚੋ ਨਿੀ ਨਾਨਕ ਸਬਨੁ ਿਗਵਾਨ॥੨੩॥ 
 
ਸਨਸਸ ਸਦਨੁ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਡੋਲਤ ਨੀਤ॥ 
ਕੋਟਨ ਮੈਂ’ ਨਾਨਕ ਕੋਊ ਨਾਰਾਇਨੁ ਸਿਿ ਚੀਸਤ॥੨੪॥ 
 
ਿੈਸ ੇਿਲ ਤ ੇਬੁਦਬੁਦਾ ਉਪਿ ੈਸਬਨਸ ੈਨੀਤ॥ 
ਿਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ ਕਿ ੁਨਾਨਕ ਸੁਸਨ ਮੀਤ॥੨੫॥ 
 
ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਛ ੂਨ ਚੇਤਈ ਮਸਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਿੁ॥ 
ਕਿ ੁਨਾਨਕ ਸਬਨੁ ਿਸਰ ਿਿਨ ਪਰਤ ਤਾਸਿ ਿਮ 
ਫੰਿ॥੨੬॥ 
 
ਿਉ ਸੁਖ ਕਉ ਚਾਿ ੈਸਦਾ ਸਰਸਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇਿ॥ 
ਕਿ ੁਨਾਨਕ ਸੁਸਨ ਰ ੇਮਨਾ ਦੁਰਲਿ ਮਾਨੁਖ ਦੇਿ॥੨੭॥ 
 
ਮਾਇਆ ਕਾਰਸਨ ਿਾਵਿੀ ਮੂਰਖ ਲੋਗ ਅਿਾਨ॥ 
ਕਿ ੁਨਾਨਕ ਸਬਨੁ ਿਸਰ ਿਿਨ ਸਬਰਿਾ ਿਨਮ ੁ
ਸਸਰਾਨ॥੨੮॥ 
 
ਿ ੋਪ੍ਰਾਨੀ ਸਨਸਸ ਸਦਨੁ ਿਿ ੈਰੂਪ ਰਾਮ ਸਤਿ ਿਾਨੁ॥ 
ਿਸਰ ਿਨ ਿਸਰ ਅੰਤਰ ੁਨਿੀ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨੁ॥੨੯॥ 
 
ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮੈਂ’ ਫਸਿ ਰਸਿਓ ਸਬਸਸਰਓ ਗੋਸਬੰਦ ਨਾਮੁ॥ 
ਕਿ ੁਨਾਨਕ ਸਬਨੁ ਿਸਰ ਿਿਨ ਿੀਵਨ ਕਉਨੇ ਕਾਮ॥੩੦॥ 
 
ਪ੍ਰਾਨੀ ਰਾਮ ੁਨ ਚੇਤਈ ਮਸਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਿੁ॥ 
ਕਿ ੁਨਾਨਕ ਿਸਰ ਿਿਨ ਸਬਨੁ ਪਰਤ ਤਾਸਿ ਿਮ 
ਫੰਿ॥੩੧॥ 

 
ਸੁਖ ਮੈਂ’ ਬਿ ੁਸੰਗੀ ਿਏ ਦੁਖ ਮੈਂ’ ਸੰਸਗ ਨ ਕੋਇ॥ 
ਕਿ ੁਨਾਨਕ ਿਸਰ ਿਿ ੁਮਨਾ ਅੰਸਤ ਸਿਾਈ ਿੋਇ॥੩੨॥ 
 
ਿਨਮ ਿਨਮ ਿਰਮਤ ਸਫਸਰਓ ਸਮਸਟਓ ਨ ਿਮ ਕੋ ਤ੍ਰਾਸੁ॥ 
ਕਿ ੁਨਾਨਕ ਿਸਰ ਿਿ ੁਮਨਾ ਸਨਰਿ ੈਪਾਵਸਿ ਬਾਸ॥ੁ੩੩॥ 
 
ਿਤਨ ਬਿੁਤ ੁਮੈਂ’ ਕਸਰ ਰਸਿਓ ਸਮਸਟਓ ਨ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨੁ॥ 
ਦੁਰਮਸਤ ਸਸਉ ਨਾਨਕ ਫਸਿਓ ਰਾਸਖ ਲੇਿ ੁਿਗਵਾਨ॥੩੪॥ 
 
ਬਾਲ ਿੁਆਨੀ ਅਰੁ ਸਬਰਸਿ ਫੁਸਨ ਤੀਸਨ ਅਵਸਿਾ ਿਾਸਨ॥ 
ਕਿ ੁਨਾਨਕ ਿਸਰ ਿਿਨ ਸਬਨੁ ਸਬਰਿਾ ਸਿ ਿੀ 
ਮਾਨੁ॥੩੫॥ 
 
ਕਰਣ ੋਿੁਤ ੋਸੁ ਨਾ ਕੀਓ ਪਸਰਓ ਲੋਿ ਕੈ ਫੰਿ॥ 
ਨਾਨਕ ਸਸਮਓ ਰਸਮ ਗਇਓ ਅਬ ਸਕਉ ਰੋਵਤ ਅੰਿ॥੩੬॥ 
 
ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮੈਂ’ ਰਸਮ ਰਸਿਓ ਸਨਕਸਤ ਨਾਸਿਨ ਮੀਤ॥ 
ਨਾਨਕ ਮੂਰਸਤ ਸਚਤ੍ਰ ਸਿਉ ਛਾਸਡਤ ਨਾਸਿਨ ਿੀਸਤ॥ ੩੭॥ 
 
ਨਰ ਚਾਿਤ ਕਛ ੁਅਉਰ, ਅਉਰੈ ਕੀ ਅਉਰੈ ਿਈ॥ 
ਸਚਤਵਤ ਰਸਿਓ ਠਗਉਰ ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗਸਲ ਪਰੀ॥੩੮॥ 
 
ਿਤਨ ਬਿੁਤ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ ਦੁਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨ ਕੋਇ॥ 
ਕਿ ੁਨਾਨਕ ਸੁਸਨ ਰ ੇਮਨਾ ਿਸਰ ਿਾਵੈ ਸੋ ਿੋਇ॥੩੯॥ 
 
ਿਗਤ ੁਸਿਖਾਰੀ ਸਫਰਤ ੁਿ ੈਸਿ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ॥ੁ 
ਕਿ ੁਨਾਨਕ ਮਨ ਸਸਮਰੁ ਸਤਿ ਪੂਰਨ ਿੋਵਸਿ ਕਾਮ॥੪੦॥ 
 
ਝੂਠੈ ਮਾਨੁ ਕਿਾ ਕਰ ੈਿਗ ੁਸੁਪਨੇ ਸਿਉ ਿਾਨੁ॥ 
ਇਨ ਮੈਂ’ ਕਛ ੁਤੇਰ ੋਨਿੀ ਨਾਨਕ ਕਸਿਓ ਬਖਾਸਨ॥੪੧॥ 



 
ਗਰਬ ੁਕਰਤ ੁਿ ੈਦੇਿ ਕੋ ਸਬਨਸ ੈਸਛਨ ਮੈਂ’ ਮੀਤ॥ 
ਸਿਸਿ ਪ੍ਰਾਨੀ ਿਸਰ ਿਸ ੁਕਸਿ ਨਾਨਕ ਸਤਸਿ ਿਗ ੁ
ਿੀਸਤ॥੪੨॥ 
 
ਸਿਿ ਘਸਟ ਸਸਮਰਨੁ ਰਾਮ ਕੋ ਸੋ ਨਰ ੁਮੁਕਤਾ ਿਾਨੁ॥ 
ਸਤਸਿ ਨਰ ਿਸਰ ਅੰਤਰ ੁਨਿੀ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨੁ॥੪੩॥ 
 
ਏਕ ਿਗਸਤ ਿਗਵਾਨ ਸਿਿ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੈ ਨਾਸਿ ਮਸਨ॥ 
ਿੈਸ ੇਸੂਕਰ ਸੁਆਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਸਿ ਤਨੁ॥੪੪॥ 
 
ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਸਗ੍ਰਿ ੁਸਿਉ ਸਦਾ ਸੁਆਨ ਤਿਤ ਨਿੀ ਸਨਤ॥ 
ਨਾਨਕ ਇਿ ਸਬਸਿ ਿਸਰ ਿਿਉ ਇਕ ਮਸਨ ਿੁਇ ਇਸਕ 
ਸਚਸਤ॥੪੫॥ 
 
ਤੀਰਿ ਬਰਤ ਅਰੁ ਦਾਨ ਕਸਰ ਮਨ ਮੈਂ’ ਿਰ ੈਗੁਮਾਨੁ॥ 
ਨਾਨਕ ਸਨਿਫਲ ੁਿਾਤ ਸਤਿ ਸਿਉ ਕੁੰ ਚਰ ਇਸਨਾਨੁ॥੪੬॥ 
 
ਸਸਰ ੁਕੰਸਪਓ ਪਗ ਡਗਮਗ ੇਨੈਨ ਿੋਸਤ ਤ ੇਿੀਨ॥ 
ਕਿ ੁਨਾਨਕ ਇਿ ਸਬਸਿ ਿਈ ਤਊ ਨ ਿਸਰ ਰਸਸ 
ਲੀਨ॥੪੭॥ 
 
ਸਨਿ ਕਸਰ ਦੇਸਖਓ ਿਗਤ ੁਮੈਂ’ ਕੋ ਕਾਿ ੂਕੋ ਨਾਸਿ॥ 
ਨਾਨਕ ਸਿਰ ੁਿਸਰ ਿਗਸਤ ਿ ੈਸਤਿ ਰਾਖ ੋਮਨ ਮਾਸਿ॥੪੮॥ 
 
ਿਗ ਰਚਨਾ ਸਿ ਝੂਠ ਿ ੈਿਾਸਨ ਲੇਿ ੁਰ ੇਮੀਤ॥ 
ਕਸਿ ਨਾਨਕ ਸਿਰ ੁਨਾ ਰਿ ੈਸਿਉ ਬਾਲ ੂਕੀ ਿੀਸਤ॥੪੯॥ 
 
ਰਾਮ ੁਗਇਓ ਰਾਵਨੁ ਗਇਓ ਿਾ ਕਉ ਬਿ ੁਪਰਵਾਰ॥ੁ 
ਕਿ ੁਨਾਨਕ ਸਿਰ ੁਕਛ ੁਨਿੀ ਸੁਪਨੇ ਸਿਉ ਸੰਸਾਰ॥ੁ੫੦॥ 
 

ਸਚੰਤਾ ਤਾ ਕੀ ਕੀਿੀਐ ਿ ੋਅਨਿੋਨੀ ਿੋਇ॥ 
ਇਿ ੁਮਾਰਗ ੁਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਸਿਰ ੁਨਿੀ ਕੋਇ॥੫੧॥ 
 
ਿ ੋਉਪਸਿਓ ਸੋ ਸਬਨਸਸ ਿ ੈਪਰ ੋਆਿ ੁਕੈ ਕਾਸਲ॥ 
ਨਾਨਕ ਿਸਰ ਗੁਨ ਗਾਇ ਲੇ ਛਾਸਡ ਸਗਲ ਿੰਿਾਲ॥੫੨॥

ਦੋਿਰਾ॥
ਬਲ ੁਛੁਟਸਕਓ ਬੰਿਨ ਪਰ ੇਕਛ ੂਨ ਿੋਤ ਉਪਾਇ॥ 
ਕਿ ੁਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਿਸਰ ਗਿ ਸਿਉ ਿੋਿ ੁਸਿਾਇ॥੫੩॥
 
ਬਲ ੁਿੋਆ ਬੰਿਨ ਛੁਟ ੇਸਿੁ ਸਕਛ ੁਿੋਤ ੁਉਪਾਇ॥ 
ਨਾਨਕ ਸਿੁ ਸਕਛ ੁਤੁਮਰ ੈਿਾਿ ਮੈਂ’ ਤੁਮ ਿੀ ਿੋਤ 
ਸਿਾਇ॥੫੪ ॥ 
 
ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਸਿ ਤਸਿ ਗਏ ਕੋਊ ਨ ਸਨਬਸਿਓ ਸਾਸਿ॥ 
ਕਿ ੁਨਾਨਕ ਇਿ ਸਬਪਸਤ ਮੈਂ’ ਟੇਕ ਏਕ ਰਘੁਨਾਿ॥੫੫॥ 
 
ਨਾਮੁ ਰਸਿਓ ਸਾਿ ੂਰਸਿਓ ਰਸਿਓ ਗੁਰ ੁਗੋਸਬੰਦ॥ੁ 
ਕਿ ੁਨਾਨਕ ਇਿ ਿਗਤ ਮੈਂ’ ਸਕਨ ਿਸਪਓ ਗੁਰ ਮੰਤੁ॥੫੬॥ 
 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰ ਮੈਂ’ ਗਸਿਓ ਿਾ ਕੈ ਸਮ ਨਿੀ ਕੋਇ॥ 
ਸਿਿ ਸਸਮਰਤ ਸੰਕਟ ਸਮਟੈ ਦਰਸ ੁਤੁਿਾਰ ੋਿੋਇ॥੫੭॥

 
ਸਾਸਿਬ ਦੀ ਅੰਸਮ੍ਰਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਅਸਰ

ਸਾਿ ਸੰਗਤ ਿੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਸਨਰੰਕਾਰ ਸਿਸ ਵਕਤ 
ਸਾਨੰੂ ਅਲਸਵਦਾ ਕਸਿੰਦ ੇਿੋਏ, ਸਾਨੰੂ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਿੁੰ ਦ ੇਿਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ 
ਸਾਸਿਬ ਇਿਦ ੇਸਵੱਚ ਵਾਂਝ੍ਹ ੇਕਰ ਸਦੰਦੇ ਿਨ ਸਕ ਸਿ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ 
ਇਿ ਸੁਆਸ ਿਨ। ਸਾਸਿਬ ਅੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਿਨ ਸਕ ਇਿ 



ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਿ,ੈ ਇਿ ਸਮਰਤਲੋਕ ਿ ੈਕੀ? ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸਫਰ ਇਸ 
ਦ ੇਸਵੱਚ ਇਨਸਾਨ ਆਵਾਗਉਂਣ ਚ ਸਪਆ ਸਕਉਂ ਿੋਇਆ ਿ?ੈ ਇਸ ਤੋਂ 
ਸਨਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਿਨ ਿ,ੈ ਕੋਈ ਿੋਰ ਰਸਤਾ ਿ?ੈ ਸਾਸਿਬ ਉਿ 
ਰਸਤਾ ਸਫਰ ਸਾਨੰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਿੋਏ ਦੱਸਦੇ ਿਨ ਸਕ ਇਸ ਸਮਰਤਲੋਕ 
ਦ ੇਸਵੱਚ ਆਵਾਗਉਂਣ ਸਵੱਚ ਿਨਮ ਿਨਮ ਿਰਮਦਾ ਿ ੈਪਰ ਸਕਸ ਕਰਕ ੇ
ਸਕਉਂਸਕ ਇਿ ਦ ੋਚੀਜ਼ਾਂ ਸਵੱਚ ਫਸਸਆ ਿੋਇਆ ਿ,ੈ ਇਕ ਿ ੈਿਉਮੈਂ’ 
ਤ ੇਦੂਿੀ ਮਾਇਆ।

ਸਨਸਸ ਸਦਨੁ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਡੋਲਤ ਨੀਤ॥ 
ਕੋਟਨ ਮੈਂ’ ਨਾਨਕ ਕੋਊ ਨਾਰਾਇਨੁ ਸਿਿ ਚੀਸਤ॥

ਸਕਉਂ ਡੋਲਦਾ ਿੈ?

ਸਕਉ੍ਰਂਸਕ... ਸਾਸਿਬ ਸਲੋਕਾਂ ਚ’ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਿਨ-

ਸਿਸ ਸਨਰੰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਸਿ ਕੁਝ ਸਦੱਤਾ ਿ,ੈ ਉਸ ਨੰੂ ਿੁੱ ਲ ਕੇ, 
ਇਨਸਾਨ ਮਾਇਆ ਦ ੇਿੀ ਸਵੱਚ ਰਸਿੰਦਾ ਿ,ੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਿੀ ਸਚੋਦਾ ਿ।ੈ

ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਸਿਬ ਫੁਰਮਾ ਰਿੇ ਿਨ-

ਸਨਸਸ ਸਦਨੁ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਡੋਲਤ ਨੀਤ॥ 
ਕੋਟਨ ਮੈਂ’ ਨਾਨਕ ਕੋਊ ਨਾਰਾਇਨੁ ਸਿਿ ਚੀਸਤ॥

ਕਰੋੜਾਂ ਸਵੱਚ ਕਈੋ ਸਵਰਲਾ ਿੀ ਿੁੰ ਦਾ ਿ ੈਸਿਸਨੇ ਰਚਨਿਾਰ 
ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਰੱਸਖਆ ਿੋਇਆ ਿ,ੈ ਪਸਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ 
ਇਿ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਿ।ੈ

ਸਾਿ ਸੰਗਤ ਿੀ ਦੂਿੀ ਿਦੋਂ ਿਉਂਮੈਂ’ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੁਰਮਾ ਰਿੇ ਿਨ-

ਸਿਸਿ ਪ੍ਰਾਨੀ ਿਉਮੈਂ’ ਤਿੀ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ੁਪਛਾਸਨ॥ 
ਕਿ ੁਨਾਨਕ ਵਿ ੁਮੁਕਸਤ ਨਰ ੁਇਿ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨੁ॥

ਇਨਸਾਨ ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਿੁੱ ਲ ਸਿਿੜੀ ਕਰਦਾ ਿ ੈਉਿ ਿ ੈ
ਸਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ‘ਕਰਤਾ’ ਸਮਝਦਾ ਿ।ੈ ਇਸ ਿਉਮੈਂ’ 
ਦ ੇਸਵੱਚ ਸਿਿੜਾ ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਘਨ ਿ ੈਉਿ ‘ਮੈਂ’’ ਿ।ੈ 
ਸਫਰ ਸਾਸਿਬ ਦਸਦੇ ਿਨ ਸਕ ਸਕਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਿੰਕਾਰ 
ਕਰਦਾ ਿ,ੈ ਉਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਿੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਿ ੈ

ਸਿਸਨੇ ਇੱਕ ਸਛੰਨ ਸਵੱਚ ਸਾਨੰੂ ਛੱਡ ਿਾਣਾ ਿ।ੈ

ਫੁਰਮਾ ਰਿੇ ਿਨ-

ਪਾਂਚ ਤਤ ਕੋ ਤਨੁ ਰਸਚਓ ਿਾਨਿ ੁਚਤੁਰ ਸੁਿਾਨ॥ 
ਸਿਿ ਤ ੇਉਪਸਿਓ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ ਤਾਸਿ ਮੈਂ’ ਮਾਨ॥

ਇਿ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਨਿੀਂ ਿ।ੈ ਪੰਿ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਸਣਆ 
ਿੋਇਆ ਿੈ ਸਿਿੜੀ ਸਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਿੀਂ ਿ ੈ
ਅਤੇ ਪੰਿ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਵੱਚ ਇਸਨੇ ਰਲ ਿਾਣਾ ਿੈ। 
ਦੂਸਰਾ ਸਫਰ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਿਨ ਸਕ ਸਿਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ‘ਮੇਰਾ’ ਕਸਿਕੇ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਨੇਿ ੁਕਰ ਸਰਿਾ ਿ,ੈ ਸਪਆਰ ਕਰ ਸਰਿਾ ਿ ੈ
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸੰਗੀ ਨਿੀਂ ਿ,ੈ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਿੀ,ਤ ੇ
ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਿਾਈ ਨਿੀਂ ਿੋਣਾ।

ਸਾਿ ਸੰਗਤ ਿੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚ ੇਪਾਤਸ਼ਾਿ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਦੰਦੇ ਿਨ 
ਸਕ ਇਿ ਦੋਨੋਂ  ਮੈਂ’-ਮੇਰਾ ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਘਨ ਿਨ।

ਸਾਸਿਬ ਸਲੋਕ ਫੁਰਮਾ ਰਿ ੇਿਨ, ਉਿ ਸਤੰਨ ਮਿਾਨ ਗੁਰਸਸੱਖ 
ਸਿਿੜ ੇਸੇਵਾ ਸਵੱਚ ਿਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਸਿਬ ਦ ੇਪਾਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ 
ਰਿ ੇਿਨ। ਸਿਿੜੀ ਅੰਸਮ੍ਰਤ ਬਾਣੀ ਸਾਸਿਬ ਸਾਨੰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਿ ਸਾਸਿਬ 
ਦ ੇਸਵੱਚ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਿਾਦਰ ਸਾਸਿਬ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਿ ੋਕੇ 
ਇਿ ਅੰਸਮ੍ਰਤ ਬਾਣੀ ਿ ੋਉਸ ਵੇਲੇ ਉਚਾਰ ਰਿ ੇਿਨ, ਸਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰੀ 
ਿਾਂਦ ੇਿਨ ਸਾਿ ਸੰਗਤ ਿੀ ਉਿਦਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਅਸਰ ਿ ੋਕੀ ਸਰਿਾ 
ਿ?ੈ ਸਾਸਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿ ੇਿਨ ਸਕਿੜੀਆ ਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀ ਿਾ ਰਿ ੇਿਨ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਿ ੈਇਿ 
ਸੰਸਾਰ, ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਲਗਾਉ ਉਿ ਸਤੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਸਦੰਦੇ ਿਨ। ਸਾਿ 
ਸੰਗਤ ਿੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਸਿਿੜੀ ਐਡੀ ਬਲਵਾਨ ਿ ੈਉਸ ਤੋਂ ਸਕਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਸਿਬ ਇੱਕ ਿੀ ਨਦਰ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਦੰਦੇ ਿਨ।

ਸਫਰ-

ਸਿਸਿ ਪ੍ਰਾਨੀ ਿਉਮੈਂ’ ਤਿੀ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ੁਪਛਾਸਨ॥ 
ਕਿ ੁਨਾਨਕ ਵਿ ੁਮੁਕਸਤ ਨਰ ੁਇਿ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨੁ॥

ਸਕਸ ਸਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦ ੇਸਵੱਚ ਸਸੱਖਾਂ ਨੰੂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਿਨ, 



ਸਾਿ ਸੰਗਤ ਿੀ ਇਿ ਉਿੀ ਸਸੱਖ ਿਨ ਸਿਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਿ ਸ਼ਿਾਦਤ ਦਾ ਸਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਿੋਏ ਕੀ ਮਜ਼ਾਲ ਿ ੈਕੋਈ ਸਗਲਾ 
ਸਸ਼ਕਵਾ ਕੀਤਾ ਿੋਵ।ੇ ਸਾਸਰਆ ਂਨੰੂ ਸਨਮਰਤਾ ਤ ੇਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਨੀਚਤਾ 
ਦ ੇਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਵੱਚ ਸਨਿਾਲ ਕਰੀ ਿਾ ਰਿ ੇਿਨ।

ਨਾਨਕ ਸਿੁ ਸਕਛ ੁਤੁਮਰ ੈਿਾਿ ਮੈਂ’

ਸਾਸਿਬ ਨੇ ਇਿ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਦ ੇਬਾਅਦ ਮਿਾਨ ਬਲੀਦਾਨ ਦ ੇ
ਸਦੱਤਾ ਿ।ੈ ਸਾਸਿਬ ਦੀ ਆਯ ੂਉਸ ਵੇਲੇ 54 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਸਾਸਿਬ 
ਨੇ 57 ਸਲੋਕ ਉਚਾਰੇ ਿਨ, 

ਸਿਸ ਵਕਤ 53ਵੇਂ ਸਲੋਕ ਤੇ ਪਿੁੰ ਚਦੇ ਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਿਨ-

ਬਲ ੁਛੁਟਸਕਓ ਬੰਿਨ ਪਰ ੇਕਛ ੂਨ ਿੋਤ ਉਪਾਇ।। 
ਕਿ ੁਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਿਸਰ ਗਿ ਸਿਉ ਿੋਿ ੁਸਿਾਇ॥ 
੫੩॥

ਸਾਿ ਸੰਗਤ ਿੀ ਸਿਿੜੀ ਸਨਮਰਤਾ ਤ ੇਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗਸਿਰਾਈ ਸਵੱਚ 
ਸਾਨੰੂ ਸਲਿਾ ਰਿ ੇਿਨ ਸਾਡਾ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ।

ਮੇਰੇ ਸਵੱਚ ਕੋਈ ਬਲ ਨਿੀਂ ਿ,ੈ ਮੈਂ’ ਬੰਿਨਾ ਸਵੱਚ ਫਸਸਆ 
ਿੋਇਆ ਿਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿੀਂ ਿ ੋਸਕਦਾ, ਕੁਝ 
ਕਰਨ ਿੋਗਾ ਨਿੀਂ ਿਾਂ। ਸੱਚ ੇਪਾਤਸ਼ਾਿ ਮੈਨੰੂ ਤੇਰੀ ਓਟ 
ਿ ੈਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਿ,ੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਖਸਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਸੱਚ ੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਿ ਰੱਖ ਲਉ।

54ਵੇਂ ਸਲੋਕ ਸਵੱਚ ਸਫਰ ਕੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਿਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੰੂ 
ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਕਰਕ ੇਸਾਡਾ ਸਸਤਗੁਰ,ੂ ਸਾਡਾ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ 
ਕਸਿ ਸਰਿਾ ਿ-ੈ

ਬਲ ੁਿੋਆ ਬੰਿਨ ਛੁਟ ੇਸਿੁ ਸਕਛ ੁਿੋਤ ੁਉਪਾਇ॥ 
ਨਾਨਕ ਸਿੁ ਸਕਛ ੁਤੁਮਰ ੈਿਾਿ ਮੈਂ’ ਤੁਮ ਿੀ ਿੋਤ 
ਸਿਾਇ॥੫੪॥

ਸੱਚ ੇਪਾਤਸ਼ਾਿ ਸਿਸ ਸਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਸਵੱਚ ਫਰੁਮਾ ਰਿ ੇਿਨ-

ਸਿ ਕੁਝ ਬਲ ਤ ੇਸੱਸਤਆ ਤੇਰੀ ਿ।ੈ ਸੱਚ ੇਪਾਤਸ਼ਾਿ ਇਿ 
ਬੰਿਨਾ ਤੋਂ ਸਿਿੜ ੇਝੂਠੇ ਿਨ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਤੋਂ ਛਡਾਣਵਾਲਾ ਵੀ 
ਤੰੂ ਿ,ੈ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੰੂ ਿ।ੈ
ਬਲ ੁਿੋਆ ਬੰਿਨ ਛੁਟ ੇਸਿੁ ਸਕਛ ੁਿੋਤ ੁਉਪਾਇ॥ 
ਨਾਨਕ ਸਿੁ ਸਕਛ ੁਤੁਮਰ ੈਿਾਿ ਮੈਂ’ ਤੁਮ ਿੀ ਿੋਤ 
ਸਿਾਇ॥ਪ੩॥

ਸੱਚ ੇਪਾਤਸ਼ਾਿ ਤੇਰੀ ਸੱਸਤਆ ਦ ੇ ਸਵੱਚ ਤੰੂ ਿੀ ਵਰਤ 
ਸਰਿਾ ਿ,ੈ ਤੰੂ ਿੀ ਸਵਚਰ ਸਰਿਾ ਿ।ੈ

ਸਿਸ ਵਕਤ ਸਸਤਗੁਰੂ ਇਿ ਕਸਿ ਰਿ ੇਿਨ ਉਸ ਵਲੇੇ ਸਿਸ ਸਨਮਰਤਾ 
ਤ ੇਗਰੀਬੀ ਸਵੱਚ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਸਨਰੰਕਾਰ ਸਾਨੰੂ ਸਲਿਾ ਸਰਿਾ ਿ।ੈ

ਇਿ ਗੁਰ ੂਦੀ, ਸਸਤਗੁਰ ੂਕੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸ ਸਰਿਾ ਿ ੈਸਕ ਤੁਿਾਡਾ 
ਸਸਤਗੁਰ ੂਕੌਣ ਿ।ੈ ਸਾਿ ਸੰਗਤ ਿੀ ਕਦੀ ਸਸਤਗੁਰ ੂਨੇ ਆਪਣ ੇਆਪ 
ਨੰੂ ਸਸਤਗੁਰ ੂਸਕਿਾ ਿ ੈ? ਸਿ ਇਿ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਦਖਾਉਂਦ ੇਿੋਏ, 
ਇਿ ਸਾਰਾ ਮਾਰਗ਼ ਿੀ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਗ੍ਰੰ ਿ ਸਾਸਿਬ) ਸੱਚ ਿੀ ਸੱਚ ਿ ੈ
ਅਤੇ ਇਿ ਸਿ ਦਰਸਾਉਂਦ ੇਿੋਏ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਸਸਤਗੁਰ ੂਕਦੀ ਨਿੀਂ 
ਸਕਿਾ। ਸਾਿ ਸੰਗਤ ਿੀ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਕੋਈ ਨਿੀਂ, ਸਨਰੰਕਾਰ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਿੋੜਦ ੇਿੋਏ ਸਸਤਗੁਰ ੂਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਸਨਰੰਕਾਰ ਨਿੀਂ 
ਸਕਿਾ। ਸਨਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਿੋਸੜਆ ਿ ੈਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵਸਡਆਈ ਸਨਰੰਕਾਰ 
ਨੰੂ ਿੀ ਸਦੱਤੀ ਿ।ੈ ਸਾਰੀ ਅੰਸਮ੍ਰਤ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਿ ੈਪਰ ਉਸ ਅੰਸਮ੍ਰਤ 
ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਚਤਾ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਨਿੀਂ ਸਕਿਾ।

ਿੈਸੀ ਮੈਂ’ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ
ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਸਗਆਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ॥

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਿੀ

ਸਝੰਸਮ ਸਝੰਸਮ ਅੰਸਮ੍ਰਤੁ ਵਰਸਦਾ॥ 
ਬੋਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਖਸਮ ਦਾ॥

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਿਨ ਦੇਵ ਿੀ



ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਅੰਸਮ੍ਰਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਚਤਾ ਨਿੀਂ ਸਕਿਾ। 
ਸਾਿ ਸੰਗਤ ਿੀ ਸਾਰਾ ਸਗਆਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਗ੍ਰੰ ਿ ਸਾਸਿਬ ਸਵੱਚ, ਉਸ 
ਅੰਸਮ੍ਰਤ ਬਾਣੀ ਸਵੱਚ ਿਰ ਸਦੱਤਾ ਿ ੈਪਰ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਸਗਆਨ ਦਾ 
ਕਰਤਾ ਨਿੀਂ ਸਕਿਾ।

ਗੁਰ ੁਕਰਤਾ ਗੁਰ ੁਕਰਣਿਾਰ ੁਗੁਰਮੁਸਖ ਸਚੀ ਸੋਇ॥ 
ਗੁਰ ਤ ੇਬਾਿਸਰ ਸਕਛ ੁਨਿੀ ਗੁਰ ੁਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੁ ਿੋਇ॥

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਿਨ ਦੇਵ ਿੀ

ਸਿ ਕੁਝ ਿੋਂਦ ੇਿੋਏ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਕਦੀ ਕਰਤਾ ਨਿੀਂ ਸਕਿਾ। 
ਸਾਸਿਬ ‘ਸਸਤਗੁਰ’ੂ ਸਾਰ ੇਬੰਿਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਿ।ੈ

ਸਸਤਗੁਰ ੁਸਸਖ ਕੇ ਬੰਿਨ ਕਾਟ॥ੈ 
ਗੁਰ ਕਾ ਸਸਖ ੁਸਬਕਾਰ ਤ ੇਿਾਟ॥ੈ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਿ ਸਾਸਿਬ ਅੰਗ 286
ਬੰਿਨ ਤੋਸੜ ਬੋਲਾਵ ੈਰਾਮ॥ੁ 
ਮਨ ਮਸਿ ਲਾਗ ੈਸਾਚੁ ਸਿਆਨੁ॥ 
ਸਮਟਸਿ ਕਲੇਸ ਸੁਖੀ ਿੋਇ ਰਿੀਐ॥ 
ਐਸਾ ਦਾਤਾ ਸਸਤਗੁਰ ੁਕਿੀਏ॥

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਿ ਸਾਸਿਬ ਅੰਗ 183

ਸਾਰੇ ਬੰਿਨ ਕਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀਮੋਚ ਸਸਤਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੰੂ ਕਦੀ ਬੰਦੀਮੋਚ ਨਿੀਂ ਸਕਿਾ। ਇਿ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਦੀ ਪਸਿਚਾਣ ਿ ੈਸਿਸਦੀ ਸਨਮਰਤਾ ਤ ੇਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਰੂਪ 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਿ ਿਨ।

ਉਿ ਬੰਦੀਮੋਚ ਿ ੈਪਰ ਆਪਣ ੇਆਪ ਕਸਿ ਸਰਿਾ ਿ ੈਸਕ ਮੈਂ’ ਬੰਿਨਾਂ 
ਸਵੱਚ ਫਸਸਆ ਿੋਇਆ ਿਾਂ।

ਸਾਿ ਸੰਗਤ ਿੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ, 
ਉਸਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਤਾ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਕਦੀ ਨਿੀਂ ਸਕਿਾ, ਇਿ ਸਸਤਗੁਰੂ 
ਿ।ੈ ਸਨਮਰਤਾ ਤ ੇਗਰੀਬੀ ਦ ੇਸਵੱਚ ਸਿਿੜੀ ਸਸਤਗੁਰੂ ਬਖਸਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਰਿਾ ਿ।ੈ 
ਗੁਰ ੂਤੇਗ਼ ਬਿਾਦਰ ਸਾਸਿਬ ਸਲੋਕਾਂ ਦ ੇਸਵੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿ ੇ
ਿਨ?

ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਸਗ੍ਰਿ ੁਸਿਉ ਸਦਾ ਸੁਆਨ ਤਿਤ ਨਿੀ ਸਨਤ॥ 
ਨਾਨਕ ਇਿ ਸਬਸਿ ਿਸਰ ਿਿਉ ਇਕ ਮਸਨ ਿੁਇ ਇਸਕ 
ਸਚਸਤ॥

ਸਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ ਦ ੇਸਗ੍ਰਿ ਨੰੂ, ਘਰ ਨੰੂ ਕੁੱ ਤਾ ਛੱਡ ਕੇ 
ਨਿੀਂ ਿਾਂਦਾ, ਉਿ ਉਸਨੰੂ ਖਾਣਾ ਪਾਏ ਨਾ ਪਾਏ ਪਰ ਕਦੀ 
ਛੱਡ ਕੇ ਨਿੀਂ ਿਾਂਦਾ। ਸਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਿਦਾ ਮਨ ਅਤੇ ਸਚੱਤ 
ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦ ੇ ਸਿਆਨ ਸਵੱਚ ਰਸਿੰਦਾ ਿ,ੈ ਆਪਣੇ 
ਸੁਆਮੀ ਨੰੂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੰੂ, ਆਪਣੇ ਸਨਰੰਕਾਰ ਨੰੂ 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਿਦਾ ਸਸਮਰਨ ਕਰ।

ਸਾਿ ਸੰਗਤ ਿੀ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਸੰਘ ਸਾਸਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤ ਸਵਚ 
ਫੁਰਮਾਉਣ-

ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦਾ ਪਟਾ ਆਪਣ ੇਗਲ ਸਵੱਚ ਪਾ ਲਓ।
ਅਸੀਂ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਸਨਰੰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਸਨਮਰਤਾ, ਗਰੀਬੀ ਤ ੇ

ਨੀਚਤਾ ਚ ਨਿੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ।

ਸਪਤਾ ਿੀ ਕਸਿਣ ਲੱਗੇ-

ਸਨਮਰਤਾ, ਗਰੀਬੀ ਤ ੇਨੀਚਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵਡੀ ਬਖਸਸ਼ਸ਼ ਿੀ ਕਈੋ ਨਿੀਂ।
ਸਾਿ ਸੰਗਤ ਿੀ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਸੰਘ ਸਾਸਿਬ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦ ੇ

ਪ੍ਰਤੀ ਫੁਰਮਾਉਂਣ ਲੱਗੇ ਸਕ-
ਿ ੇਸਸਤਗੁਰ ੂਦ ੇਬਚਨਾਂ ਤ ੇਪ੍ਰਤੀਤ ਨਿੀਂ ਿ ੈਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁੱ ਝ 

ਨਿੀਂ ਪੈਣਾ।

ਆਪ ੇਬਖਸ ੇਦੇਇ ਸਪਆਰੁ

ਪਸਿਲੀ ਚੀਜ਼-

ਸਪਤਾ ਿੀ ਫੁਰਮਾਉਂਣ ਲੱਗੇ ਸਕ-
ਇਿ ਅੰਸਮ੍ਰਤ ਬਾਣੀ ਸਿਿੜੀ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਿ ਨੇ ਉਚਾਰੀ 



ਿ,ੈ ਉਿ ਇਸ ਅੰਸਮ੍ਰਤ ਦ ੇ ਸਵੱਚ ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਿੋਇਆ ਿ।ੈ ਉਿ 
ਅੰਸਮ੍ਰਤ ਬਾਣੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਮੁੱ ਖੋਂ ਿ ੋਉਚਾਰੀ ਗਈ ਿ ੈਉਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੂਪ ਿ ੈ
ਸਸਤਗੁਰ ੂਦਾ। ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਸਸੱਸਖਆ, ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਸਦਾ 
ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਅੰਸਮ੍ਰਤ ਬਾਣੀ ਦ ੇਸਵੱਚ ਿੀ ਸਮਾਇਆ ਿੋਇਆ ਿ।ੈ

ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਸਮ੍ਰਤ ਬਾਣੀ
ਪੀਵਤ ਿੀ ਪਰਵਾਣ ੁਿਇਆ॥

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਿੀ

ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼- 
ਸਿਿੜੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਫੁਰਮਾਈ-

ਸਾਸਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗਰੁ ੂਗ੍ਰੰ ਿ ਸਾਸਿਬ, ਇਿ ਅੰਸਮ੍ਰਤ ਬਾਣੀ ਰਸਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 
ਤੱਕ ਉਿ ਿਿਾਜ਼ ਿ ੈਸਿਿੜਾ ਇਸ ਅਗਨਸਾਗਰ ਨੰੂ, ਇਸ ਿਵਸਾਗਰ 
ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਿ।ੈ

ਸਫਰ ਸਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ-

ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਿ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿੀ 
ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਵੇ ਸਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਨੇ ਿਲ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸਲਆ ਿੋਇਆ 
ਿ,ੈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿੀ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਿ ਸਾਸਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂ
ਗ੍ਰੰ ਿ ਸਾਸਿਬ ਦ ੇਸਵੱਚ, ਇਸ ਿਿਾਜ਼ ਦ ੇਸਵੱਚ ਉਸਨੰੂ ਅਸਿਾਨ ਸਮਲ 
ਿਾਂਦਾ ਿ।ੈ

ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼-

ਸਿਿੜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ...।

ਇਿ ਸਿਿੜਾ ਅੰਸਮ੍ਰਤ ਦਾ ਸਾਗਰ ਿ,ੈ ਸਮੁੰ ਦਰ ਿ ੈਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਗ੍ਰੰ ਿ 
ਸਾਸਿਬ। ਿ ੋਅੰਸਮ੍ਰਤ ਬਾਣੀ ਿ ੈਇਿ ਸਮੁੰ ਦਰ ਅਮੁੱ ਕ ਿ,ੈ ਇਿਨੇ ਕਦੀ 
ਮੁੱ ਕਣਾ ਨਿੀਂ। ਰਸਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਂਤੱਕ ਇਿਨੇ ਕਦੀ ਘਟਣਾ ਨਿੀਂ।

ਸਿਸ ਵਕਤ ਸਾਸਿਬ ਫੁਰਮਾ ਰਿੇ ਿਨ ਸਕ-

ਇਿ ਸਿਿੜੀ ਅੰਸਮ੍ਰਤ ਵਰਖ਼ਾ ਿ ੋਰਿੀ ਿ ੈਸਾਸਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਗ੍ਰੰ ਿ 
ਸਾਸਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਵੱਚੋਂ। ਇਸ ਅੰਸਮ੍ਰਤ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂ
ਨੰੂ ਸਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਿ ਦਯਾ ਅਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕ,ੇ ਬਖਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਕ ੇਬਖਸ਼ 

ਗਏ ਿਨ। ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਨਿੀਂ ਸਕਿੜਾ ਲਾਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣ ੇਬੱਸਚਆ ਂ
ਨਾਲ ਲਡਾ ਗਏ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿ ਅੰਸਮ੍ਰਤ ਬਾਣੀ ਇਿ ਸਾਗਰ, ਇਿ 
ਲਾਡ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਗ੍ਰੰ ਿ ਸਾਸਿਬ ਦ ੇਰੂਪ ਸਵੱਚ ਸਦਾ ਲਈ, ਰਸਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਂ
ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਸਤਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦਾ ਰਿੇਗਾ।

ਚੌਿੀ ਚੀਜ਼-

ਸਾਸਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਤੇਗ ਬਿਾਦਰ ਸਾਸਿਬ ਿੀ ਦ ੇਆਖ਼ਰੀ ਸਲੋਕ, 
ਸਿੰਨਾ ਵੈਰਾਗ ਅਤੇ ਸਪਆਰ ਇਿ ਿਗਾਉਂਦ ੇਿਨ, ਸਾਿ ਸੰਗਤ ਿੀ 
ਸਾਸਿਬ ਦ ੇਨਾਲ, ਇਸ ਅੰਸਮ੍ਰਤ ਬਾਣੀ ਦ ੇਨਾਲ ਸਪਆਰ ਕਰਨਾ ਇਿ 
ਪ੍ਰੇਮ ਿ ੈਇਸ ਿੰਿਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਆਗ਼ ਕਰਾ ਸਦੰਦਾ ਿ।ੈ

ਆਪ ੇਬਖਸ ੇਦੇਇ ਸਪਆਰ॥ੁ 
ਿਉਮੈਂ’ ਰੋਗ ੁਵਡਾ ਸੰਸਾਸਰ॥ 
ਗੁਰ ਸਕਰਪਾ ਤ ੇਏਿ ੁਰੋਗ ੁਿਾਇ॥ 
ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਸਚ ਸਮਾਇ॥

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ

ਿੀਣਾ ਝੂਠ ਿ ੈਤ ੇਮਰ’ਨਾ ਸੱਚ ਿੈ

ਇਿ ਸਿਿੜਾ ਸਪਆਰ ਿ ੈਸਾਸਿਬ ਨਾਲ, ਇਸ ਅੰਸਮ੍ਰਤ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, 
ਗੁਰ ੂਤੇਗ਼ ਬਿਾਦਰ ਸਾਸਿਬ ਨਾਲ, ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਿ ਨਾਲ ਇਿ 
ਿਉਂਮੈਂ’ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਸਦੰਦਾ ਿ,ੈ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਸਦੰਦਾ ਿ।ੈ 
ਸਾਿ ਸੰਗਤ ਿੀ ਗੁਰ ੂਦ ੇਪ੍ਰੇਮ ਦ ੇਸਵੱਚ, ਗੁਰ ੂਦੀ ਬਖਸਸ਼ਸ਼ ਦ ੇਸਵੱਚ 
ਇਿ ਤਾਕਤ ਿ।ੈ

ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਸੰਘ ਸਾਸਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ, ਇੱਕ ਿੁਗਤੀ 
ਦੱਸੀ, ਫੁਰਮਾਇਆ-

ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਵੱਚ ਰਸਿੰਦ ੇਿੋਏ ਸਕਉਂਸਕ ਿਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਛੰਨ 
ਸਵੱਚ ਪਰਾਏ ਿ ੋਿਾਣਾ ਿ,ੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅੰਤੇ ਸਿਾਈ ਨਿੀਂ, ਸੰਗੀ 
ਨਿੀਂ ਿ।ੈ



ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ-

ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦ ੇਸਵੱਚ ਪ੍ਰਾਨੀ ਸਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਸਮਝੇ। 
ਸਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਿ ਮੈਂ’ ਮੇਰੀ ਿ,ੈ ਿ ੇਮੈਂ’ ਿ ੈਤਾਂ ਿਮ ਦਾ ਡੰਡ ਸਸਰ ਤ ੇ
ਖੜ੍ਹਾ ਿ ੈਪਰ ਿ ੇਮੈਂ’ ਮੇਰੀ ਨਿੀਂ ਿ ੈਿ ੇਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾ ਿੀ ਨਿੀਂ 
ਿ,ੈ ਿ ੇਸਿ ਕੁਝ ਗੁਰ ੂਦਾ ਬਖਸਸ਼ਆ ਿੋਇਆ ਸਮਝਦਾ ਿ ੈਤਾਂ ਬਾਬਾ 
ਨੰਦ ਸਸੰਘ ਸਾਸਿਬ ਫੁਰਮਾਉਂਣ ਲੱਗੇ ਸਕ ਇਿ ਸਿਸਾਬ ਦ ੇਸਵੱਚ ਨਿੀਂ 
ਿ ੈਸਕਸੇ ਲੇਖੇ ਸਵੱਚ ਨਿੀਂ ਿ।ੈ

ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਸੰਘ ਸਾਸਿਬ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ-

ਉਸਨੰੂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ... ਸਕਉਂਸਕ ਇਿ ਿੀਉਂਣਾ ਝੂਠ ਿ ੈਤ ੇ
‘ਮਰਨਾ’ ਸੱਚ ਿ ੈਮੌਤ ਨੰੂ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ।

ਉਿਦ ੇਨਾਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੁਆਸ ਸਬਰਿਾ ਨਿੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਸ 
ਵਕਤ ਸੁਆਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਿ,ੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਿ ੈਸਕ 
ਸਿ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਸਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਇਸ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦ ੇ
ਸੁਆਸ ਿਨ ਅਤੇ ਸਫਰ ਉਿ ਸੁਆਸ ਸਿਿੜ ੇਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ 
ਕਮਾਈ ਦ ੇਨਾਲ ਖਰੀਦ ੇਨਿੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ੇਨਿੀਂ 
ਿਾ ਸੱਕਦ,ੇ ਕੋਈ ਤੁਿਾਨੰੂ ਉਿ ਸੁਆਸ ਨਿੀਂ ਦ ੇਸਕਦਾ।

ਿਾਦੁਇ ਿਰਸਮ ਿੁਲਾਣੀਆ ਦੂਿ ੈਲਗਾ ਿੇਤ॥ੁ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਿਨ ਦੇਵ ਿੀ

ਬਾਸਬਆਂ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਸਕ-

ਮੌਤ ਨੰੂ ਿਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ।
ਸਸਰਫ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਸਚੰਤਨ ਿ ੈਸਿਿੜਾ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਿਾ 

ਸਕਦਾ ਿ।ੈ

ਸਿਿੜਾ ਵੀ ਮੌਤ ਨੰੁ ਿੁੱ ਸਲਆ ਿੋਇਆ ਿ ੈਉਸਦਾ ਇਿੀ 
ਿਾਲ ਿੁੰ ਦਾ ਿ।ੈ ਸਿਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਸਰਿਾ ਸੀ, ਸਿਨ੍ਹ ਾਂ 
ਤ ੋਪ੍ਰੇਮ ਲੱਿ ਸਰਿਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਛੰਨ ਸਵੱਚ ਸਵਸਰ ਗਏ 
ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ 
ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਸਰਣਾਗਤ ਲਈਏ, ਸਿਸਨੇ ਇਸ 
ਮੌਤ ਦ ੇਿਵਸਾਗਰ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਿਿਾਜ਼ 

ਰੂਪੀ ਚਰਨ ਸਦੱਤੇ ਿੋਏ ਿਨ।
ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਿ ਸਰਣਾਗਤੀ ਚਰਣ ਬੋਸਿਿ ਪ੍ਰਿ ਦੇਤ ੁ॥

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਿਨ ਦੇਵ ਿੀ

ਸਾਿ ਸੰਗਤ ਿੀ ਮੌਤ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਸਿਬ 
‘ਸਸਤਗੁਰੂ’ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿੀਂ ਸਵੱਛੜਦਾ, ਿਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ 
ਰਿੇਗਾ।

ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਸੰਘ ਸਾਸਿਬ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ-

ਸਸਰਫ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁੱ ਖ ਮਿਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ੋਸਿਸਦੀ ਆਪਣੀ 
ਪਕੜ ਕੋਈ ਨਾ ਿੋਵ,ੇ ਸਿਿੜਾ ਸਾਸਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਗ੍ਰੰ ਿ ਸਾਸਿਬ ਨਾਲ, 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਿ ਦ ੇਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਿੋੜ,ੇ ਸਿਿੜਾ 
ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਿੋੜਦਾ ਿ ੈਉਸ ਤੋਂ ਸਕਨਾਰਾ ਕਰ।ੋ

ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ ਲੈ। 
ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਲੈ॥


