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ਸਭ ਹੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਖਵੇ“ ਰਨ ਬਿਨਾ ਆਗਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਛਾਪੇ 
੬੮੦੧੦” ੮੦੦੦ ੮੦੪੦ ੦੮੦੩੦” -= 2੦੪੦੨ ੦੦੪੦੨੦੦%੦੦੮੦੬੪੨੦-੦੪੦੨੦੦੦੦੨ ੦੦੪੦੨ 

/“7 
੧ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸੁ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣੁ ਕਰਮਿ ਵਸੈ ਮਨ ਆਇ 11 

#ਨ੍ਹੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੱ% 

ਅਰਥਾਤ 

ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਏ ਕਠਨ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਵੀਚਾਰ 
[2 

॥ 72 ॥੨ ਰੰ 

ਕਰਤਾ- 
ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਪੰਥ ਰਤਨ ਵਿਦਯਾ ਮਾਰਤੋਡ 

ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸੈਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਖਾਲਸਾ` 
ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ (ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ) 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ- 

ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੈਤ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ 
ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ (ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ) 

੦%੮”੨ ੯੧੪੦੨੭੦੬੦੨ ੦੦੦੨ 6੨੧੬੦੨੦੮੪੦੨੦੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੮%੦੨੦੮੪੦੨੦੯੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੦੦੨੦੮੧੪੦੨੦੪੦ ੨੭੭੯੦ ੧੭੪੫੭,“ 2-#੩੫-੭੬-#੩੦-੭ 2.੭੩੧.੭ ੧.੭੩੮.੭੮.#॥<-੭2.੭੧੩੯ "੭੧੪੧੭ 2..#੧੧.੭₹-੭#੧੧.੭₹,#॥੧-੭੨.੭੧੧੨੭੯-#੪੪੯੦੭ ੍ ਰਿ ੍ ਰ੍ ਰ੍ ੍ ੍ 
ਭੇਟਾ 50-00 ਰੁਪਏ 
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੍ 
£ ਅਠਵੀ' ਐਡੀਸ਼ਨ 

ਸ ਜੁਲਾਈ ੧੯੮੮ 

ਰ੍ 

੧੭੦੦ ਕਾਪੀ 

ਪੁਸਤਕ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪਤੇ :- 
੧. ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ 

ਡਾਕਖਾਨਾ ਖਾਸ, ਜ਼ਿਲਾ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ । 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ । 

ਚੋ'ਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ । 

ਖ਼ਾਲਸਾ ਬ੍ਰਦਰਜ਼, ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਈ ਸੇਵਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ । 

ਪ੍ਰਿਟਟ-ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ 
ਲਾਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰਜ਼, ਚੌਂਕ ਬਾਬਾ ਭੌੜੀ ਵਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 1 

ਰਿ 
ਰਿ 

੍ 

ਹ 
ਰ੍ ੩. ਡੇਰਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲ ਰ੍ ਰ . ਡੇਰਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਰ 

ਰ ਰਿ 
| 
| 
ਨ 

੍ 8 
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! ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ | 
ਦਾ ( 

! ਤਤਕਰਾ ਰੰ 

ਨੰਬਰ ਲੋਖ ਪੰਨਾ 

ਸ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਪ ਕੰ 

੧. ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ੯ 

8 ੨. ਸੈਖੋਪ ਜੀਵਨ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ੧੪ ਕੰ 

੬ ੩. ਦਸ ਗੁਰ ਬੇਸਾਵਲੀ ੨੧ 

! 8. ਜਨਮ ਸੈਸਕਾਰ ੩੩ ਕੰ 
8 ੫. ਵਿਦਿਆ ਸੈਸਕਾਰ ੪੨ 

੬. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੈਸਕਾਰ ੫੨ 

! ੭. ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੈਸਕਾਰ ੧੦੬ 
ਕੋ, ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ੧੪੦ 

! ੯. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ੧੫੨ | 
ਫੂ ੧੦ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ੨੦੦ 
1 ੧੧. ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਬਾਰੇ ਵੀਚਾਰ ੨੧੦ 

੧੨. ਰਹਿਰਾਸ ਬਾਰੇ ੨੧੯ 

£ ੧੩. ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇਂ ਬਾਰੇ ੨੨੫ ਕੂ 

੧੪. ਗੁਰਮੰਤੁ ਤੇ ਮੂਲਮੰਤ੍ਰ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ੨੩੧ 

!ਸ ੧੫. ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ੨੪੪ ੍ 

ਏ ੧੬. ਮੁਖ ਬੋਧ (ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ) ੨੪੯ 

1 ੧੭. ਮਹਲਾ ਤੋ ਰਹਾਉ ਬਾਰੇ ੨੫੯ 

੧੮. ਯਯੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੋਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ੨੬੮ 
!ਸ ੧੯. ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਭੇਂਦ ੨੭੨ 

1 ੨੦. ਉਥਾਨਕਾ ਜਪੁਜੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ ੨੭੫ ਕੰ 
੨੧. ਅਰੈਭ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ੨੭੯ 

! ੨੨. ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਰਥੀ ਅਰਥ ਪ੯੮ ਕੂ 

੩੫੧੫. ੨. ,੭40,.੭ ੮, #੪੧੯੦-੭ ੮.,? 64...) ₹-,# 8੧੦੭ ₹.,# 484੨ ” ₹.,#684...? ੨.,##੧੫...? ੨.,# ੪6੫... ੨, “9੦੫੦੭ ੨ ,##੧੧..੭. 
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ਅਪੀਲ 
ਬੁੰਗਾ ਸੈਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ ਵਾਲੋਂ, ਚੌਂਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੰ 

੧੪੩੦੦੧ ਵਿਖੇ ਸੰਪ੍ਦਾਇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਲੋ“ ੧-੪-੮੩ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਕੀਰਤਨ- 
ਵਿਦਿਆਲਾ ਅਰੈਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗ ਭਗ ੧੫ ਬੱਚੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
ਦਾ ਸ਼ੁਧ ਪਾਠ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖ ਰਹੇ ਹਨ । ਯਤੀਮ, ਗਰੀਬ ਤੋ ਅਨਾਥ ਸਿੱਖ ਤੇ ( 

੬. 

ਹੈ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼. ਲੰਗਰ, ਵਰਦੀ, 
ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਬੋਧਕਾਂ ਵਲੋਂ' ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤ' ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਦਾਨੀ ਸਜਣ ਇਸ ਪ੍ਉਪਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ 
ਚਾਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਛਪੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ 
ਬਣਾਉਣ । 

ਲਾਈਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਜਣ ( 
੧. ਹਰ ਸਹਾਇਕ ਮੈ'ਥਰ ਐਫ. ਡੀ. ਆਰ. ਰਾਹੀ” ੧੨੦. ਰੁਪਏ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਮੋਸ਼ਾ ਲਈ ੬ 

ਹਰ ਸਾਲ ਪਿਛੋ ਇਕ ਡੈਗ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਦੱਸਾਂ ਮੈੱਥਰਾਂ ਪਿਛੇ ਇਕ ਡੇਗ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
£ ੨. ਜੀਵਨ (ਲਾਈਫ਼) ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਲੋਂ ਸਜਣ ੧੨੦੦. ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ । ਇਹ 

ਰੁਪਏ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲੋ ਦੇ ਫਿਕਸ ਡੀਪਾਜ਼ਿਟ ਅਕਾਉ'ਟ ਵਿਚ ਬੈੱਕ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ 
£ ਕਰਵਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ੧੨੦.ਰੁਪਏ ਬਣੇਗਾ । ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ | 

ਸਦਾ ਲਈ ਦਾਨੀ ਸਜਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ । ਦਾਨੀ ਸਜਣ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ 
8 ਮਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਦਾਨੀ ਸਜਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 

ਆਪ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਕ ਮੈਬਰ ਬਣਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾਂ ਮਿੱਤਾਂ ਤੇ 
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਰਕੇ ਇਸ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੇਧਕਾਂ ਨੂੰ 

ਸ ਧੈਨਵਾਦੀ ਬਨਾਉਣ । 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪ ਮਿਲੋ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ । ਮਾਇਆ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 

£ ਤੇ ਤੇ ਭੇਜੋ । 

ਦਾਸ :- ਕੰ 

8 ਮੈਨੇਜਰ 

£ ਗੁਰਮਤਿ ਕੀਰਤਨ ਵਿਦਿਆਲਾ, ਕੰ 
ਚੋ'ਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ 

£ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | 
₹.,/#604੦.? 2..,#48-੫.% &-=<੧੦੭ ੨. .#40੧੦-੭ 2-੭੪੧<--੭ ੨-੭੪੬੧<੭ ੨-.੭੦੨੧੦- 2..#੭੧੫..੭ 2. “48੫. 2,੭੭੧. ੮,#੬੫<੭ 
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ਸਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ 

ਸਤ ਗਿਆਨ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ 
ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੋ 

ਜਨਮ :-ਮਾਘ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ, ਫਗਣ ਦੀ ਸੈਗਰਾਂਦ ਸੈਮਤ ੧੯੫੯ ਬਿਕ੍ਰਮੀ 
ਮੁਤਾਬਿਕ ੧੨ ਫਰਵਰੀ ੧੯੦੨ ਈਸਵੀ 

ਸਚਖੰਡ ਵਾਸ :-੧੫ ਹਾੜ ਸੰਮਤ ੨੦੨੬ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ੨੮ ਜੂਨ ੧੯੬੯ ਈਸਵੀ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ-ਭੂਮਿਕਾ (੫) 
6੮੦%ਇ” <੭੪੦-੭੦%੦੦੦>੦੦੨੦੮੨੦੦੨੦੦੦੨੦੦%੦੨੦੮੨੧੦੨ ੦੨੦੦੦੨੦੦੦੦੨੦੨੦੦੨ 

ਕਓ ਸਤਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ 
ਸਬਦੁ ਗੁਤ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ _ਗੈਭੀਰਾ 
ਬਿਨੁ _ਸਥਦੈ _ਜਗ __ਬਉਰਾਨੰ ।। 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਨੇ ਕਲਜੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਦਸੋ” 
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਲਯਾਣ ਕੀਤੀ । ਦਸੋ ਸਰੂਪਾਂ ਤੋਂ 
ਬਾਦ ਭੀ ਹਮੇਜ਼ਾਂ ਕਲਯਾਣ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਦਸਵੇਂ" ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 
ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਕ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ । ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 
ਤੋਂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ । ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 
ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਿਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ । ਸੀ ਗੁਰੂ ਗਰ ਸਿ ਸਾਹਿਬ 
ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਦਸੋ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, 
ਧਿਆਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਸੁਣੇ, ਕਮਾਉਣ ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹੋਣਗੀਆਂ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਂਵਾਕ ਸਾਡਾ ਰਿਦਾ ਹੈ, ਜੌ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਦਾ ਮੈਲ 
ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕਦੇ ਵਿਛੜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਸਤ੍ਰ ਖਾਲਸਾ ਆਤਮ 
ਤਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ । ਸਾਡੇ ਵਾਸਤ੍ਰ ਆਤਮ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮ 
ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨਹੀ" ਰਹੇਗਾ । 

'ਆਤਮ _ਰਸ ਜਿਹ ਜਾਨਹੀ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਦੇਵ । 
ਪ੍ਰਭ ਮੈ, ਮੋ ਮੈ, ਤਾਸ _ਮੈ, ਰੈਚਕ ਨਾਹੀ ਭੇਵ।' 

ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਥੇਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ 
ਫੇਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਤਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਭੀ ਪੜ੍ਹਾਏ । ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ 
ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ 
ਸੋਪ੍ਰਦਾਇ ਟਕਸਾਲ ਚੱਲੀ, ਅੱਗੇ ਤੋ“ ਅੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆਏੇ । ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੈਤ 
ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋ ਵਰੋਸਾਏ ਹੋਏ ਸੈਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਰਨ ਸਿੰਘ 
ਜੀ, 'ਖਾਲਸਾ' (ਜੋ ਕਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਤੱਤਸ ਸੀ) ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਬਰ 

£ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਤਾ ਰਖ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਤਰਕੇ, ਨਗਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਰਥਾਂ 
ਸਹਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉ'ਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ । ਵੱਡੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ 
ਗੁਰਮਤਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੋਂ ਸਿੰਘ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇ ਸਿੰਘ 
ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ (ਲਗ ਭਗ ੧੦੦ (ਸੌ) ਦੇ ਕਰੀਬ) ਸੌ ਸੈਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਕੇ ਗੁਤਮਤਿ ਦਾ 
! ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ । 
੩-੭0੧<--੭ ੨ -੭%੧<-.੭੨.੭੭੧<-.੭.੭੪੧੬..੭ ੨੭੪੬੯. ₹.੭੪੬<--੭ ੨.-੭੪੧੬<-੭ ੨.੭੪੧<੭ “੮ ੨.੭੪੧<<-੭੨-੭੪0<-.੭ ੨੭0੯੨ 
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(੬) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ-ਭੂਮਿਕਾ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਪੋਥੀ, ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਵੀਚਾਰ :-- 
'ਵਿਦਿਆ ਵੀਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ' ਅਸਲ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼` ਅਤੇ 'ਖਾਲਸਾ' 

ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਅਤੇ ਸਿਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਗੁਤਮਤਿ ਨੂੰ 
! ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਸੀ । ਵੱਡੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀ“ ਮਿਲਦੀ। 

ਡ। ਹਉ 2 ਹੈ ਉਮ 
ਹਰ 

ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਸੁਭਾਵ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 
ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀ ਮਿਲਦਾ । ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ? 

੧” ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ 'ਗੁਰਮੁਖਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਨਾਮੇ ਜੀਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ 
ਹੈ । ਹੁਣ ਲਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਪੋਥੀ ਛਪਣ ਵਿਚ ਕਿਵੇ ਆਈ । ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 
ਨ ਸਿਘ ਿਹਨਾ ਪਾਜ ਗਰਬਾਈ ਚਾ ਸ਼ੁਧ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਅਰਥ ਸਿਖਣ ਵਾਸਤੇ 

ਆਉ'ਦੇ (ਇਹ ਮੋਰੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੇ“ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ) ਉਹ ਵਖਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਔਖੇ ਪਾਠ 
ਤੋਂ ਬਿਸਰਾਮ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 
ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਔਖੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਪਦ ਛੋਦ ਰਿੰਨ ਜਾਂ 
ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਬਿਸਰਾਮ ਨਹੀ ਲਾਉਣੇ । ਇਉ” ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭੈ ਅਤੇ ਅਦਬ ਨਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੱਖਤੇ ! 
੧ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਜੌ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰੀਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇ 
ਇਉ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਿੰਘ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਪਾਠ ਕਾਪੀਆਂ ਤੋ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਕੋਈ 
! ਉਹਨਾਂ ਤੋ” ਉਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇਂ, ਫੇਰ ਸਮੋ“ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ 

ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਠਨਤਾਈ ਆਉਦੀ ਹੈ ਛਪਵਾ ਹੀ ਦਈਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਖ ਸੈਗਤਾਂ ਜੱਕੇ 
ਹੈ ਵਿਚ ਆਕੇ ਇਹ ਲਾਭ ਲੰ ਨਹੀ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋ ਜਾਊਗਾ । ਇਸ ਵੀਚਾਰ 

ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖਕੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੌ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਛਪਵਾਉਣ 
ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ | ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋ" ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭਾਈ 
ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਛਪਵਾਉਣੀ ਹੈ ਛਪਾ ਲਓ, ਅਸੀ' ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦਸ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ । ਸੋ 
ਇਉ” ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਪੋਥੀ ਛਪਵਾ ਦਿਤੀ । ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ 
੧ ਲਿਖਣ ਦੀ ਖੋਚਲ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਪੁਜਣ ਲਗ ਪਿਆ 

ਇਉ” ਇਹ ਪੋਥੀ ਛਾਪੇ ਵਿਚ ਛਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ ਮਹਾਂ 
੧ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਕੋਚ ਸੀ ਸੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਧ ਛਪਵਾ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋ 
ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 
1 ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਣਵੇ' ਮਿਣਵੇ' ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਤੇ । ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਅਤੇ 

ਤੀਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਦਿ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਛਪਦੀ ਰਹੀ । ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਮੁਚੇ ਤੌਰ 
ਤੋਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਜੋ ਨਗਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਸਨ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਥੇ ਵਿਚ 
ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਔਖੇ ਪਾਠ ਤੇ ਬਿਸਰਾਮ ਟਕ- 
ਸਾਲੀ ਛਪੇ ਹਨ ਉਥੇ ਸੈਗਤਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਮਰਯਾਦਾ ਭੰ ਮ 
੧ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਸਹਿਤ ਟਕਸਾਲ ਵਲੋ ਛਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜਿਵੇ" ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਸਪਤਾਹ 

੮੨##%੭ ਤਉ ਪਇਆ ੬ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ-ਭੂਮਿਕਾ (੭) 
' ੭੧6੦”੨੦੨੧੦”੦੨੧੬੦੨੦੮੨੧੬੦੨੦੮੨੯੬੯”੨੦੨੧੧੦”੨੦੮੨੫੬੦੨੦੨੧੬੦”੨੦੮੨੧੦੦”੨੦੮੦੯੬੦੨੦੨੧੦੨ 

ਰਸ ਪਾਠ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ' ਹੌਣੈ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮਰਯਾਦਾ ਜੂੰ 
ਚਲੀ ਹੈ, ਲਿਖਕੇ ਛਾਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸੇ 
ਨਾਲ ਹੀ ਗ਼ੁਰਮੁਖਾਂ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋ“ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰ- 
ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਰਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਥਾ (ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ, 
ਵਿਦਿਆ ਸੰਸਕਾਰ ਆਦਿ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਸੈਸਕਾਰ ਤੋਂ“ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤਕ) ਗੁਰਮਤਿ 
ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਬਕ ਲਿਖੋ ਜਾਣ । ਅਗੇ ਦੱਸ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ 
ਲਿਖਵਾਉਣ ਤੋ“ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਭਾਵ ਸੀ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਜੋ ਜੌ ਤੁਸੀ" ਲਿਖ- 
ਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ । ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਵੇਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰੋਂ । ਅਸੀ' ਹੌਲੀ ਕੰ 
ਹੌਲੀ ਕਥਾ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ । ਹੋਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋ ਜਾਇਆ 

ਨੰ ਕਰੂਾ। ਸੰ ਇਹ ਸਾਥ ਸੰਸਕਾਰ ਜੋ ਪੋਥੀ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ । ਕੰ 
(ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 

! ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋ” ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ 
ਵਿਚ ਸੁਣਾਉ'ਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਟੇਪ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਪੂਰਨ ਕਥਾ ਸੰਤ 

!ਸ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹਿਤੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਖ ਕੋਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 9 
ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕਥਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਚਾਹਵਾਨ ਸੱਜਣ ਉਥੋ ਖੋਜ ਦੁਆਰਾ ਲਾਭ ਲੈ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ।) 

ਜਾਂ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਉਹ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਸਾਧਾਰਣ ਸੰਗਤਾਂ ਕੰ 
ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਇਉ” ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਟੇਪਾਂ ਭਰ 
! ਲਈਆਂ ਸਨ । ਪਿਛੋਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਵੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਕੇ ਛਪਵਾ ਦਿਤੇ । ਰੰ 

ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਅਤੇ ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ । 
! ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਥਾ ਕੰ 
ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
! ਹਾਂ, ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਝਵੇ' ਮਜਬੂਨ ਲਿਖ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ 

ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਇਨ ਬਿਨ ਲੇਖਣੀ ਵਾਂਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਮਹਾਂ- 
ਪੁਰਸ਼ ਜਥਾਂ :- 
੧ ਸੋਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਮਸਤੂਆਣਾ), ਸੈਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ) ਹੂ 

ਅਤੇ ਸੈਤ ਬਾਬਾ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਰਾਮ ਗੜ) ਵਾਲੋ ਆਦਿ ਬੜੇ 4 ਵਾਲੇ ਹੋਏ 
੧ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕਥਾ, ਕੀਰਤਨ ਪਤਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕੰ 

ਸਿੱਖ ਸੈਗਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਆਮ ਸਾਧਾਰਣ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਐਸਾ ਅਸਰ ਕਰਿਆ 
! ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀਚਾਰ ਤੋ ਗੁਤਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰ/ਸੱਖ ਜਥੇ- 

ਬਦੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਜਿਸਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹਰ ਇਕ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਜਿੱਤ 
ਤੇਂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੀ । ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ 
ਦੇ ਸੂਰੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਵਿਚ ਹੋਣ । ਉਹਨਾਂ ਐਸੇ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋ” 

੭੪੪੯੭੨੭੪੨੦੭੮੭੪੦੭੯-੭੪੯੦੭੦-੭੪੪੦੭੦-੭੪੧-੭੯-੭੭੧੯<੭ -- ₹-੭੪੪੯-੭੨-੭੪੪<੫੭੯-੭#੯੦੬-੭#੯੦੭ 
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(੮) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ-ਭੂਮਿਕਾ 

ਤੇ ਤੂ | [| [ ਦੂ ਵਿ 1 ।। ਵਰੋਸਾਏ ਹੋਏ । 
ਸਰੀ ਮਾਨ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ 'ਖਾਲਸਾ' ਜੀ ਦੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਾਧਾਰਣ ਸੰਗਤਾਂ 

ਵਿਖੇ, ਕਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਸਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ 
ਵੀਚਾਰ, ਸਾਦੀ ਤੋਂ ਸਰਲ ਵਾਕ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਹੈ । ਪਰ ਹੈ ਬੜੀ ਸਿਧਾਂਤ ਪੂਰਤ ਜੌ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ 

ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਪੋਥੀ ਦੀ (ਸਤਵੀ' ਅੰਡੀਸ਼ਨ) ਸਮਪਤ ਹੋਂ 
ਤੋਂ ਅਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ । ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਕੇ ਮੇਰੇ 
ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਜੋ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਛਪਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ) ਨੇ ਆਖਿਆ 

$ ਕਿ ਮੋਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਫੋਟੋ ਸਟੈਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛਪਵਾਈ ਜਾਏ । ਉਹ 
ਹੁਤ ਸ਼ੁਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈ` ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸ਼ੁਧ ਤੋ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੌਣ 

ਲਾਉਗਾ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਿਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਿਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ 
ਵਲੋ” ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ । ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ । ਜਾਂ ਜਿਵੇ” ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਫੇਰ ਦੇਣ ਲੈੜ 
ਹੋ ਜਾਉਗਾ । ਮੈ” ਆਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਰਾ ਸੁਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈ, ਨਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ 
ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ । ਜਿਵੇ' ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਰ ਲਵੇਂ । ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ 
(ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ) ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੋਥੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਭ ਲੋ 
ਲੋਣ । ਇਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜੋ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਾਕ ਰਚਨਾ 
ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅਗੜ ਪਿਛੜ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਪਦਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ 
ਘੱਟ ਕਿਤੇ ਕਿਤੋਂ ਹੀ, ਜੌ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਖਰ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ 
ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਝ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਕ 
ਰਚਨਾਵਲੀ ਭੂਸ਼ਣ ਰੂਪ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪੂਰਤ ਸਮਝ ਕੇ ਇਨ ਬਿਨ ਉਹੀ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਤੀ ਹੈ । 
ਭੁਲ ਚੁਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ । 

।6੧੦੬੯”੨੦੬੦” 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੯) 
੦੦੧੬੦”੨੦੨੧੦੨੦੦੦੦੨੦੧੦੧੬੦੨੦੨੦੨੦੨੧੦”੨੦੨੯੦੦੨੧੬੦੨੦੧੬੦੨੦੨੧੬੦੦੦੦੪੦੨ 

ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਯਾਦਾ 

ਵਲੋ'-ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 
ਸਾਬਕਾ ਹੈ`ਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 
ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 

ਸ੍ਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 
2 
ਸਸਕਾਰ- 

ਸੈਸਕਾਰ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ-(੧) ਸੁਧਾਰਨਾ 1 
(੨) ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ । (੩) ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦੇ ਕਰਨ ਤੋ“ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਆਲ । (੪) ਧਰਮ ਰੀਤ 
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਚਿੱਤ ਤੇ ਬਣਿਆਂ ਰਹੇਂ । ਜਿਵੇ ਸਿੱਖ ਸੈਸਕਾਰ- 
ਜਨਮ, ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਅਨੰਦ ਆਦਿ ਸੈਸਕਾਰ । 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਕ ਸੈਸਕਾਰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਹਨ-ਉਤਮ, ਮੱਧਮ ਅਤੇਂ ਨਖਿੱਧ । 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਖੋਪ ਲਛਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ- 

(੧) ਉੱਤਮ ਸੈਸਕਾਰ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਸਮੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੁਝ ਨਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੌ ਧਾਰਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰੇ ਜਾਣ ਉਹ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਹੋਣ । ਜਿਵੇ' ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੈਸਕਾਰ ਸਮੇ', ਸਿੱਖ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

(੨) ਮੱਧਮ ਸੈਸਕਾਰ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬੁਰੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ 
ਰੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਐਸੇ ਧਾਰੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋ“ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਈ ਲਾਭ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ । 
ਜਿਵੇ” ਜਟਾ, ਭਸਮ, ਜਨੇਊ ਤੇ ਕੰਠੀ ਆਦਿ ਲੰਕ ਧਾਰਦੇ ਹਨ । 

(੩) ਨਖਿੱਧ ਸੈਸਕਾਰ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਖੰਡਤ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇ ਅਤੋਂ ਦੇਹ ਜਾਂ ਦੋਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋ“ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਜਿਵੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਕਰਨ ਬੇਧ, 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੁਡਨ ਆਮਦ । 

ਹਰ ਧਰਮ, ਮਜ਼ਹਬ ਅਤੇ ਮੱਤ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੈਸਕਾਰ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ 
ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲੋਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਸੇਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ 
ਵਰਨਣ ਵਾਧੂ ਨਹੀ' ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ 
ਕਾਰਣ ਬਣੇਗਾ । 

ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤੁ ਅਨੁਸਾਰ ਦ੍ਰਜਾਤਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਸੋਲਾਂ ਸੈਸਕਾਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ- 
(੧) ਗ੍ਰਭਾਧਾਨ । (੨) ਪੁਨ ਸਵਨ । (੩) ਸੀਮੰਤ । (੪) ਜਾਤ ਕਰਮ । (੫) ਨਾਮ 

ਇੰਜ 

.9੧੦੪੦7੦੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦%੦੨੦੨%੪੦੦੦੨%੮੨੦”੨੪੦੨੦੪੦੦੨%੦੨੭%੦੨੦੪੦੭%੦ 6੨%੦੨੦੨੦ਇ੦੨੦੪੦੨ ੧੭0੧੬-੭ ,੭6੧੧-.੭ ੨੭0੬੭ 3,੭60੯-੭ ੨.੭%੬.੭ 2,੭906-.੭ ੮.੭90੯-.੭ ੮.੭੭੧੬੭ ੨,੭੪੧<-੭੨,੭੪੧੯-੭੨੭੪੧੯..੭ ੯,੭੪੧੬-.੭,੭60<.੭੨੭<.੭੨,੭%੦੭ ਰ ੪ : ਹ ਲੱ ਇਤ ਤ 19 ਹ ਹ 
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(੧੦) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 

ਕਰਮ । _(੬) ਨਿਸ਼ਕਰਮਣ । (੭) ਅਨ ਪ੍ਰਾਛਨ । (੮) ਚੂੜਾ ਕਰਮ (ਮੁੰਡਨ) । (੯) ਕਰਨ 
ਬੋਧ । (੧੦) ਉਪਨਯਨ (ਜਨੋਉ) । (੧੧) ਵੈਦਾਰਭ । (੧੨) ਸਮਾਵਰਤਨ (੧੩) ਵਿਵਾਹ । 
(੧੪) ਗ੍ਹਸਥਾਸ਼੍ਰਮ । (੧੫) ਵਾਣਪ੍ਰਸਥਾਸ਼੍ਮ । (੧੬) ਸਨਯਾਸਾਸ਼੍ਮ । 

ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਿਤ ਪੁਸਤਕ 'ਭੂਪਿੰਦਰਾ ਨੰਦ' ਦੇ ਪੰਨਾ ੩੪ 
ਤੇ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਲਾਂ ਸਸਕਾਰ ਇਹ ਲਿਖੋ ਹਨ :- 

ਨਿੰਮਣ, ਜੰਮਣ, ਝੱਗਾ ਪੁਨ, ਨਾਮ ਧਰਣ, ਕ੍ਰਿਤ ਚੂੜ ॥ 
ਵਿਦਯਾ, ਆੰਮ੍ਰਿਤ, ਮੰਗਣੀ, _ਵਯਾਹ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਹ ਰੂੜ ।। 
ਛਠੀ, ` ਕਰੇਵਾ, ` ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੁਨ, ਜਾਤ੍ਰਾ, _ਸੁਧੀ ਵਿਚਾਰ ।। 
ਕਰਨ ਬੇਂਧ, _ਉਪਨਯਨ _ਇਹ, _ਖੋੜਸ ਹੈ ਸੈਸਕਾਰ ।। 

ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਸਕਾਰ- 

ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਯਾਦਾ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਮੁਖ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ । ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਵੇ“ ਕਿ- 

੧-ਜਨਮ--[' (6) ਗ੍ਭਾਧਾਨ । _(ਅ) ਜਨਮ।_ (ਏ) ਨਾਮ ਕਰਣ । _(ਸ) ਝੱਗਾ । 
(ਹ) ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜੂੜਾ ਕਰਨਾ । (ਕ) ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ 0। ] 

੨-ਅੰਮ੍ਰਿੰਤ-[ (6) ਰਹਿਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ । (ਅ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਬਿਧੀ । (੬) ਸ਼ੁੱਧੀ । 

,੪੨੦੧੭#੭6੧੦੪੦੪੪੪੦੨੦੦6ਇ੦੦੪ਇ੨੦੦੪੦੭6੧੪ਇ੨੦੦੪੯੨੭੧੪੦੨ 

& (ਸ) ਵਿੱਦਿਆ। [ 

੩-ਅਨੰਦ-[ (ਉ) ਕੁੜਮਾਈ । (ਅ) ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ । (ਏ) ਕਰੇਵਾ, 
(ਪੁਨਰ ਵਿਵਾਹ)। ਸੰ) ਗੁਰ ਧਾਮ ਯਾਤ੍ਰਾ । ] 

੪-ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੈਸਕਾਰ-[ (ਉ) ਸਸਕਾਰ । (ਅ) ਕ੍ਰਿਆ (ਪਾਠ, ਕੀਰਤਨ) 
ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਆਦਿ 1 ] 

ਸੈਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਤਰਤੀਬ ਭਾਵੇ ਕਈ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਰੇ ਮੁਖ 
ਸ਼ੌਸਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਲਿਖੋ ਹਨ । 

ਮਨੁਖ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਫਲਸਫਾ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਪੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ 
ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਉੱਚਿਤਾ ' ਤੇ ਆਚਰਨ ਦੀ ̀ਉਸਾਰੀ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਤੋ“ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 
ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਚ ਪ੍ਪੱਕਤਾ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ 
ਸੈਸਕਾਰ_ਉਸ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ 'ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਹੋਰ ਧਰਮਾ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ' ਸਿੱਖ 
ਧਰਮ ਦੇ ਸੈਸਕਾਰਾਂ' ਵਿਚ ਸਾਦਗੀ, ਸਰਲਤਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ, ਪਵਿੱਤ੍ਤਾ, ਜਜ਼ਬਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ 
ਰਸ ਤੇ ਜਥੇਕਚੀ ਦੀ-ਸਪਿਰਣ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ 
ਮਾਤ ਲਈ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਰ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜੰ #ਦੀ ਅਤੇ ਮਾ ਾਰਨਾਅਤਿੰਜਰੂਰੀਰ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੈਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ 

੬.,#੧੧੨-੭੨.੭੧੧੯੭੬-੭੧੬੬= ੧੭੧੦੭ ੩,੭੪੬੦੭੦੫੭੧੧<<੭ ੩੭00੯ ੩-੭68“=-੭2.੭%੧੦-੭੨੭੧0੧-.੭੬-੭੧੧੯<੭ ੨-੭੧੧੯.੭੨.੭੧੧੯ ੩.੭੧੧੯-੭ ੨,੭੧੯ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੧) 

ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਅਠਵੀ' ਐਡੀਸ਼ਨ,ਵਿਚ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਗੰਕੀ ਸਿੰਘਾਂ 
ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦਿਆਂ ਅਰੈਭ ਵਿਚ ੨੧੬ ਸਫੇ ਦਾ ਹੌਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਤਾ'ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 
ਪਵਿੱਤ੍ ਗੁਰ ਬੈਸਾਵਲੀ, ਚਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਸਕਾਰ, ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ; ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਸਬੈਧੀ 
ਸ਼ੈਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤਰ, ਰਹਿਰਾਸ, ਸੋਹਿਲਾ, ਗੁਰਮੰਤ੍-, ਮੂਲ ਮੰਤੁ ਅਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁੰਦਰ 
ਵਿਚਾਰ ਦਰਜ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਖੋਪ ਜਿਹਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ `ਹੈ- 

ੂੰ ਤਤ ਦੀ ਨ ਤੈ [ ਵੈ । 

(੧) ਗੁਰ ਬੈਸਾਵਲੀ- 
ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਮ, ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ, ਸੈਤਾਨ, ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ, 

ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨੀ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਸੰਮਤ, ਬਿੱਤ, ਵਾਰ, ਨਛੱਤਰ, ਗੁਰ ਗੱਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 
ਰੂ ਅੰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇ“ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ 'ਹਨ । 

(੨) ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਸਕਾਰ- 
(ਉ) ਜਨਮ ਸਸਕਾਰ ਵਿਚ ਪਤਿਬ੍ਰਤਾ ਧਰਮ 'ਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਬੀਬੀ ਅਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਬ੍ਰਤ 

ਧਰਮ ਵਿਚ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ, ਗੁਰ ਸਿਖ ਸਤੀ ਪਤੀ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਭਾਧਾਨ ਸਮੋ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ 
ਪਵਿੱਤ੍ਰਤਾ ਤੋ” ਸ਼ੁਭ ਸੰਤਾਨ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਗੁਰੂ 
ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਸੰਤਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਤੇ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 
ਸਬੈਧੀ ਜੈਦ ਪਰਾਣੇ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਸੌਤ ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 
ਗ੍ਰਭਾਧਾਨ ਸਮੇ” ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ 
ਵਿਧੀ ਦਾ ਢੈਗ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ । 

(ਅ) ਵਿੱਦਿਆ ਸੈਸਕਾਰ-ਵਿੱਦਿਆ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ । ਪਹਿਲੀ ਸੈਸਾਰਕ ਵਿੱਦਿ 
ਨੂੰ ਮਨੁਖ ਦਾ ਤੀਜਾ_ ਨੌਤਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਹੀਨ ਮਨੁਖ ਪਸ਼ੂ_ਤੁੱਲ ਹੈ । ਵਿਦ 
ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਧੇਨੀ ਨਹੀ' ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ । ਵਿੱਦਿਆ ਹਰ ਦੋਸ਼ ਕਾਲ ਵਿਚ ਅ 
ਅੰ ਵਾਂਗ ਰਖਿਆ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਜੌ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 
ਫੱਦਿਆ ਨਹੀ' ਦੇਦੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ । 

ਦੂਜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਬਹਮ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਆਖਦੇ 
ਹਨ । ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਉਸ` ਦੇ ਅਸਲ ਆਪੈ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਕੇ ਜੈਮਣ ਮਰਨ ਦ 
ਦੇ ਚੱਕਾ ਚੋ ਕਢ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁਕਤਿ ਕਰ ਦੇੱਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ-ਇਕ 'ਪਟੇ ਬਾਜ` ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 

2 ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ 
ਹੰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹਾ ਹੈ-ਪਹਿਲੀ ਹੱਡ ਖਾਣ ਵਾਂਗ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਕੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਤਰਕ 

3 

੭ 2, ,4) ਹਰਾ 
ਣਤ ਤੱ 

ਸਿ 

ਆਨਾ 

ਜ਼ 
ਆ ਆ 

ਗਿ ਤ 2 | 1 ਸਮ ਨੈ ਕੰ ਹੂ ਇੰ ੨ 0 
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(੨੨) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 

ਕਰਨੀ, ਦੂਜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੇਵਲ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ ਇਹ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਤਲ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਨੂੰ 
ਵਿੱਦਿਆ ਰਾਹੀ' ਜੌ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨੀ ਇਹ ਮਗਜ਼ ਖਾਣ ਦੇ 
ਨੂ ਝਹਾਬਰ ਹੈ। ਤੱਤ ਇਹ ਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਕ ਕੱਚਾ 

ਅਥਵਾ ਧਾਰਮਕ ਵਿੱਦਿਆ ਵਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਰੇਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਤਾਕਿ ਉਹ 
ਵਲ ਹੀਨ 

(ਏ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਸਕਾਰ-ਸ਼ੁਧਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਧੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ 
ਨੰ ਕਾਵਣ ਦੀ ਮ ਮਰਯਾਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮੂਲ ਮੰਤੁ ਤੋਂ ਗੁਰ ਮੰਤੁ ਦ੍ੜਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਂ 

ਕਕਾਰਾਂ, ਚਾਰ ਬੱਜਰ ਕੁਰਹਿਤਾਂ, ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ, ਪੱਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਮੋਲ 
ਰਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ । ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਦਸਵੇਧ, 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਕਿਉ” ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ? ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪੰਜ 
ਹੂੰ ਤਦ ਕਣ (ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਹਿੰਮਤ, ਇਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ । ਇਹ 

ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀ ਅਨਭਵ ਹੈ । ਅੰਤ ਵਿਚ ਪਤਿਤ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਬਿਧੀ ਲਿਖ ਦਿਤੀ ਹੈ । 

8 (ਸ) ਅਨੰਦ ਸੈਸਕਾਰ-ਕੁੜਮਾਈ, ਜੋਵ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਵਿਵਰਜਿਤ ਕੁਰੀਤੀਆਂ, ਕੰ 
ਜੰਵ ਦਾਂ ਢੁਕਾਉ, ਜੰਵ ਦੀ ਸੋਵਾ ਆਦਿ ਤੋਂ” ਬਾਦ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਲਈ ਤਿਆਰੀ, ਜੋੜੀ ਦਾ 
ਨੰ ਜੀ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਕੀਰਤਨ, ਲਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਮੁਖਵਾਕ ਆਦਿ ਦਾ ਸ਼ੁਦਰ 
ਵਰਨਣ ਹੈ । ਪਹਿਲੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਦਸਵੇ” ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਕ ਦੇ ਸਮੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ 

ਨੂੰ ਦਬ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਤੋ ਮਹਾਤਮ ਆਦਿ 
ਦਰਜ ਹਨ । ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ, ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ 
ਦਰਜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸਫਲ ਗ੍ਰਹਸਤੀ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਇਸਤ੍ਰੀਬ੍ਤ ਧਰਮ ਤੇ ਪਤੀਬ੍ਰਤ 
ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਗ੍ਰਹਸਤੀ ਦੇ ਧਾਰਨ ਯੋਗ ੧੩_ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਿਹਰਾ, 
ਜੈਡੀ, ਵੰਗਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਲਾਵਾਂ ਸਮੇ” ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ 
ਨੰ ਦਿਆ ੋਟਣਾ ਪਰ ਗੁਰਮੀਤ ਹੈ । ਦਾਜ ਤੋ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ । ਮਨਮਤਾਂ 
ਨਹੀ” ਕਰਨੀਆਂ ਆਦਿ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿਚ ਨਵੀਨ ਤੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨੂੰ 

ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। 

1 (ਹ) ਅੰਤਮ ਸੈਸਕਾਰ-ਮੌਤ ਦਾ ਵਰਨਣ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਰਨ 
ਦਾ ਅੰਤਰ, ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀ“ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋ” ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ 
ਕੇਵਲ ਸਿਮਰਨ ਰਾਹੀ" ਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ` ਬਿਨਾਂ ਵਡੇ ਵਡੇ 
ਵਿਦਵਾਨ ਤੋਂ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ_ ਕੁਝ ਕੁ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ 
ਨੂ ਤਨ । ਅੰਤ ਸਮੋ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੈ । ਘਰ ਤੋਂ” ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਮੀ ਤਕ 
ਵ੭੧੨-੭੨੭੩੨੭੦-੭੩੨੭੨੭੧੨੭੨੭੧੮-੭੨੭੧੧-੭੮੭੪੯੭੮੭੪੯੭੨੨੨੭੪੯੭੦੭੪੦੭੦੭#੨੭ 
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ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮਤ ਬਿਹੀ, ਸਸਕਾਰ ਤੋ" ਬਾਦ ਦਸਹਿਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ 
ਗੁਰ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਉਲੋਖ ਹੈ 1 

(੩) ਪਾਠ ਮਰਯਾਦਾ-- 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ _(ਸਹਜ) ਅਖੰਡ, _ਸੰਪਟ, ਸਪਤਾਹਕ 

ਤੇ ਕਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਰਥ ਸੈਜੁਗਤ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਧੀਆਂ ਲਿਆਂ ਹਨ 
ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਧੀਆਂ 
ਸਮੱਗਰੀ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ ੩੪ ਖਾਸ ਨਿਯਮ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂ 
ਦਾ ਅਦਬ, ਕਥਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ੨੫ ਨਿਯਮ, ਅਰਦਾਸ, ਸੇਵਾ ਕੁੰਭ, ਜੋਤਾਂ, 
ਧੂਪ, ਆਰਤੀ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਭੋਗ ਲਗਵਾਉਣਾ, ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਭੇਟ ਕਰਨੀ, ਕੂ 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਵਰਤਾਉਣਾ, ਖੂਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਉਣਾ ਮਨਮਤਿ ਹੈ । ਸਿ 
ਵਰਤਾਉਣਾ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਦਾ ਨਾਮ ਆਦਿ ਸਿਰਲੋਖਾਂ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਰਪੂਰ # 
ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਖ ਆਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਨ 
ਮਰਯਾਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਗਮੀ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਭਲੀ ਭਾਂਤਿ ਨਿਰਣਯ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕੂ 

(੪੩) ਰਾਗ ਮਾਲਾ-ਰਾਗ਼ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸ਼ੋਕਿਆਂ ਦਾ 
ਦਲੀਲਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਰਾਹੀ“ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ_ਤੇ ਰਾਗ ਮਾਲਾ 
ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੁਖਵਾਕ ਬਾਣੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਗਲਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਛਾਪਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਰਸਾਏ ੧ 
ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਛਾਪਣ ਦੀ ਪਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । 

(੫) ਰਹਿਰਾਸੋ-ਤੇ ਸੋਹਿਲੇ ਬਾਣੀ ਦੇ _ਪਾਠ ਵਿਚ _ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਬਰ 
ਅਸਲੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁਰੀਤ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ । ਗੁਰਮੰਤਰ ਅਤੇ ਮੂਲ 
ਤ੍੍ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਬਕ ਨਿਰਣਯ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ 

ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । 
ਇਹ ੧੩੮ ਸਫੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ _ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 

[ਰਮਤਿ ਮਰਯਾਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀ" 000 

07੨ 

$ਊ ਇਹ ਇਕ _ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੌ ਪੰਥ ਵਿਚ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰਹੇ ਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ 

ਅਮਨ ਹਸਨ 

ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ । ਿ 

ਇਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ 
ਨਵੈਬਰ ੧੯੮੭ ਸਾਬਕਾ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ 

ਅਜੀਤ ਨਗਰ ਸੁਲਤਾਨ ਵਿੰਡ ਰੋਡ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਂਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 
ਸ੍ਰੀ ਐਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 

੨੫੭੪੧੨<੭੦-੭%੦੬<੭ ₹.੭੪0<<-੭ ₹.,੭60%-.੭ ₹.7665<੭ 2.7604--੭੬-੭604--੭---੯.੭੬੧੯<੭ ੬.੭604<-੭੬.੭60<<੭੨.੭<<੭ 
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(੧੪) ਸੈਖੋਪ ਜੀਵਨ 
ਡ੬੦>੦੨੧੦”੨੦"੨੧੦੦੨੯੧੦੨੦"੨੧੦੦ ੦੧6੦੦੦੨੧੦੨੦੨੧੧੦” ੦੦੧੬੦” ੦੬੦੦੦ 

% ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ `ੈਤ੍, 

ਤਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ “ਖਾਲਸਾ' ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ 

ਸੈਖੇਪ ਜੀਵਨ 
ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ _'ਖਾਲਸਾ' ਭਿੰਡਰਾਂ 

ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਮੀ ਤੋ ਕੇਵਲ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਹੀ ਵਾਕਫ ਨਹੀ, ਸਗੋ“ ਅਨਯ ਮਤਾਂ 
ਦੀਆਂ ਸੈਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਲਗ ਪਗ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਭੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤਿ ਜਾਣੂ ਹਨ । ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ 
ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਕਰਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਖੋਪ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ 
ਕਰਾਉਣੀ ਮੈਂ” ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ । 

ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਮਾਘ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆਂ, ਫੱਗਣ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਸੈਮਤ ੧੯੫੯ 
ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਮੁਤਾਬਕ ੧੨ ਫਰਵਰੀ ਸੰਨ ੧੯੦੨ ਈ.: ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੋਂ ਢਾਈ 
ਵਜੇ ਪਿੰਡ ਅਖਾੜਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਜਗਰਾਉ', ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਆਪ ਦੇ ਸਨਮਾਨ 
ਯੋਗ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ, ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਪੱਕ, ਪੂਰਨ 
ਗੁਰਸ਼ਿੱਖ ਸਨ ਅਤੇਂ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਅਨੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨਿੱਤ ਨੌਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ 
ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਨ । ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਰਮਾ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ 
ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਡਿਉਟੀ ਨਿਭਾਂਦੇ ਰਹੇ । 

ਮਾਨ ਯੋਗ ਤਾਇਆ ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮਹਾਨ 

6੧੬6੦ 

31੭ 

6੨ਇ੦੦੦%੦੦੨ਇ੦੨੦੨੧੦੦ 

੫ 9 ਨੈ ੦ ਤੈ ਘ ਪੈ. ਹੋ 2 ਘ ਤੈ ਗੋ ਤ =< ਕਰ ਡ ਡਰ ਡਰ 2 ੩: 
ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਰੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੀ 
ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚੋਂ“ ਭਲੀ ਭਾਂਤਿ ਤੱਕਿਆ ਜਾਂ 

ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਵਿਦਿਆ ਤਾਇਆ ਸੋ ਸਮਾਂ_ਭੂਆ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਪਾਸ ਕਿਸ਼ਨ ਪੁਰੇ ਸ ਰਨ 
ਉਥੋਂ ਹੀ_ਡੋਰੇ ਦੇ ਮਹੰਤ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ, ਲਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਤੋ“ 

,6੪੦੨੦੦੪੦੦੦੦੪੦੨੦੪੦੨੦੦੪੦੦੨੦੦੦੦੨੦੦੪੦੨੦੦੦੨੦੮੦੪੦੨੦੪੦ ਰਿ 
[੭ 

95 

&.੭0੧<<੭ ੨-੭#੧੯<੭੯,੭੧੧੯.੭ ੬,੭906-੭ ,੭606-੭₹.੭੪0੯-੭ ੧-੭#0੯-੭₹-੭90<=-੭੨.੭੪੧੦--੭੨<੭੬੧<-.੭੩-੭੧੧੯--੭੨-੭੧੧੯--੭੨-੭੪੧੯--੭੯-੭੦੯-੭੯.੭%<-੭ 

5।1 56180 7637 50 ਹੈ। ੬46੦੧ 1401061191ਇ116।0॥ਇ911011.ਟ੦।੧ 



ਸੈਖੇਪ ਜੀਵਨ (੧੫) 
6੧੦੧ਇ੨੦6੦੦੬੦੨੦੨੧੦੨੦੦੧੬੦੨੦੮੦੧੦੦੨੦੨੧੦੦੨੧੦੨੦੨੧੦੨੦੦੦੦੦੮੦੧੦ 

ਦੀ ਸਪੁਤਰੀ ਬੀਬੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ । ਰੰ 
੧੯੨੦ ਈ: ਵਿੱਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਸਮੇ ਪਿੰਡ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 

ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋ' ਇਲਾਵਾ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੰ 
5 ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੱਥੇ ਸਮੇਤ ਪੁਜੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਸੀਲੀ 
ਕਥਾ ਤੇ ਅਨੂਪਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਚਿੱਤ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ । ਏਥੋਂ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੰ 
ਜੱਥੇ ਪਾਸੋ“ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ । ਕੁੜ ਚਿਰ ਪਿੰਡ ਰਹੇ, ਫਿਰ ੧੯੨੧ ਈਸਵੀ ਹ 
ਸਾਵਣ ਦੀ ਸੰਗ੍ਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਭਿੰਡਰੀ' ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੱੇ 'ਚ 
ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ । 

੧੯੨੧ ਈ: ਤੋ ੧੯੩੦ ਈ: ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇਂ । ਇਸ 
“ ਵਿਚ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਕਥਾ ਸੁਣੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ 
ਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਪੜ੍ਹੀ । 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੰ 
ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਈ ਵੇਰ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਸੁਣੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ । ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅਨਯ ਮਤਾਂ ਦੇ 
ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੋ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ । ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇਂ ਅਨਯ ਮਤ ਵਿੱਦਿਆ ਰੰ 
ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਜਾਪ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਸੇਵਾ, ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ, ਪਿਆਰ, 
ਤਿਆਗ ਆਦਿ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲਬਾ ਲਬ ਭਰ ਲਿਆ । ਨ 

ਤੀ ਤੋ, 

ਆਪ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆਦਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ 
ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੋ ਦਾ ਜਾਗਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 
ਅਦਬ ਤੇ ਸੇਵਾ, ਸਰਲ, ਸਾਦਾ ਤੇ ਨਿੰਮ੍ਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸੁਭਾਉ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਸਤੀ ਤੇ 
ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੋਕ ਤੇ ਤੀਖਣ ਬੁਧੀ ਤੋ” 
ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਸਮਝਕੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ̀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆ 
ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜੱਥਾ ਫੇਰਨ ਅਤੇ ਅਭਿਲਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਪੱਕੀ 
ਡਿਉਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ । 

ਸੇਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰੀ ਪਿਆਨੇ ਤੋ“ ਬਾਦ ਭਾਵ ੧੫ ਫਰਵਰੀ ੧੯੩੦ ਈਸਵੀ ਤੋ“ ੨੮ ਜੁਨ 
੧੯੬੯ ਈ: ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਡੇਢ ਸੌ (੧੫੦) ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ 

? ਕਰਦਿਆਂ ਲਗ ਪਗ ੩੯ ਸਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉ'ਦਿਆਂ, ਗੁਚਮਤਿ ਦਿੜਾਉ'ਦਿਆਂ ਬਤੀਤ 
ਕੀਤੇ । ਇਹ ਕੋਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀ” । ਇਸ ਸਮੋ“ ਆਪ ਪਾਸੋ' ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਐਮਿਿਤ ਪਾਨ 
ਕੀਤਾ ਤੋਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ, ਸੈਕੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਬਣੇ । ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 
ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਂਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਰਾਹੀ" ਪੰਥ ਵਿੱਚ 
ਆਪਣਾ ਤੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੈਗਤ ਕਰਨ ਤੋ 
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕੈਨਤਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈ” 

੩੭੬੧੨ 2-?004=-੭ ੨.-੭੧0<--੭ ੨.੭0<-.੭ ੨੭0੬੭ ੨.੭੧੯-੭ ੨੭੭੧੯. ੨.੭੦੦.੭੨੭੦੧੦-੭੨੭੪੧੯--੭੨-੭੧<=੭ 
%੧੬੬੦੦੦%੨੦੧੬੦੨੦੬੦੦੨੬੦੨੦੨੧੬੦੨੦ਇ੦੦੦੨੦੦ ੦੬੦੨੦੦੪੦੨੦੦੦੦੨੪੦੨੦੨੪੦੨੦੨੪੦੨੦੨੪੦ 
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ਸਿਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੇ'ਦਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 'ਗ੍ਰੰਥੀ' ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਦਵੀ 
ਤੋਂ ਸਸ਼ੋਭਤ ਹੋਇਆ ਹਾਂ । ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰ-ਦਾਨ ਨਾਲ ਹੈ ̀ ਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 
ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਂਦਾਰ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ 1 

£੧੦੨੦੦੪੦੨੦੦੦੦੨੦੮੨੧%੦੨੦੮੦ਇ੦੨੦੮੨੧6੦੨੦੮੨੧6੦੨੦੦੧6੦੨੦੨੧੦ ੧ ਟ੯6੦੨੦੦6੦ 

ਆਪ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚ ਜਾਦੂ ਵਰਗਾ ਅਸਰ ਸੀ ਜੋ ਨਾਸਤਕਾਂ ਤੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੈਗਣ ਚਾੜ੍ਹ ਦੇ'ਦਾ ਸੀ । ਬੇਅੰਤ ਗੁਨਾਹੀ ਕਥਾ ਸੁਣਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ 
ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਉਦਾਰਤਾ ਵਿਚ ਆਪ ਦਾ ਸਾਨੀ, ਦੀਵਾ ਲੌ ਕੇ 
ਢੂੰਡਿਆਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚੋ ਨਹੀ“ ਲੱਭ ਸਕਦਾ । ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 
ਅਤੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜੱਥੇ ਸਮੇਤ ਬੇਅੰਤ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ । 

ਆਪ ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਬਚਪਨ ਤੋ“ ਹੀ ਨਰਮ, ਸੰਕੌਚਵਾਂ, ਸਹਜ, ਸਾਦਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਤੇਂ ਗੈਭੀਰ 
! ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀ', ਸਗੋ” ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਜਿਉ'ਦੇ ਰਹੇ । ਵਡੀ ਉਮਰ ਅਤੇ 
ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਤਾਂ ਵਲੋ“ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਗੀ ਡਿਊਟੀ 
ਰੈਕਰਾਹ ਏਂ ਲਗਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਰਹੇਂ । 

ਆਪਣੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਆਪ ਪੰਥ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਾਨ ਤੇ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 
ਸਨ । ਆਪ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਇਕ ਮਹਾਨ ਜੈਗਮ 
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ_। ਲਗ ਪਗ ਡੇਢ ਸੌ (੧੫੦) 
ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 8 

ਇਕ 
ਰਿ 

ਨਲ 

ਤਪ 

ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ, ਕਲਕੱਤਾ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੈਬਈ 
ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਜਣਾ, ਕਰਨੀ ਹੀਣ ਤੇ ਨਾਸਤਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । 

ਆਪ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਣੀ ਦੇ ਲੀ ਪੇ ਨਾਲੋ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ 
ਵਧੇਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਸਦਾ ਹਸਮੁਖ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਨ । ਆਗੂ ਬਣਨ 
ਤੋਂ ਸੈਕੋਚਦੇ ਪਰ ਗੁਪਤ ਰਹਿਕੇ ਨਿੱਗਰ ਪੰ ਥਿਕ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹਮੇਸਾਂ ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ । ਆਪਣਾ 
ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲੋ" ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕਾ ਰਨ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਸਨ । 
ਜਿਸ ਦੇ ਫਲ ਸਰੂਪ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਚ ਮਹਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ 
ਹੈ। ਜਿਵੇ' ਕਿ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ :-- 

ਗਿ 

੨ 

ਤਾਲਬਾਨੇ ਹੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ _ਬਾ ਅਦਬ ॥ 

ਬਾ ਅਦਬ _ ਬਾਸ਼ੈਦ ਦਾਇਮ ਬਾ ਅਦਬ ॥ 

ਆਪਣੇ ਸਮੇ” ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ 
੨੭੩੨-੭੨-੭੬੨- ੩੭੧੧੧-੭੨-੭੧੧੨-੭੨੭੧੧੨੫੭੨੭%੯੮੭੦੭%<੮੭ 
6੧੦”੦੦੨੦੦੨੦੦੪੦੨੦੨੧੬੦੨੦੦੬੦੨੦੨੧੦। 
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ਸੋਖੋਪ ਜੀਵਨ (੧੭) 
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ਆਪ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਇਕੋ ਇਕ ਮਹਾਨ ਅਚਾਰਜ ਸਨ । ਆਪ ਕੇਵਲ ਅੱਖਰੀ ਜਾਂ ਦਿਮਾਦ 
ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਹੀ ਦਾਤੇ ਨਹੀ ਸਨ, ਸਗੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ 
ਅਮਲੀ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਉਹਨਾਂ : 
ਵਰੋਸਾਏ ਅਨੌਕਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਤਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੈਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅ 

ਝਲਕਾਰਾ ਵਸਦਾ ਹੈ । 
“ਘਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉਠੀ ਜਾਹਿ' ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ੧ 

ਸੱਦਾ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ੨੮ ਜੂਨ ੧੯੬੯ ਈ: ਮੁ: ੧੫ ਹਾੜ ੨੦੨੬ ਬਿ: ਦਿਨ ਸ਼ਨਿਚਤਵਾਤ ਪਿੰ 
ਮਹਿਤਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਿਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੋਂ ਸਵਾ ਦੋ ਵਜੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ; ਪਰਵਾਰ, ਸਿੱਖ ਸੰਗ: 
ਤੇ ਪੰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ । 

ਅੰਤਮ ਸੈਸਕਾਰੋ-ਆਪ ਦੇ ਪੰਜ ਭੌਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਹਿਤੇ ਤੋ" ਬਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ 
ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਡੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਆੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ, ਸਰਹਾਲ 

ਹਰੀ ਕੇ, ਮਖੂ, ਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਈਸੇ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਟ ਰਾਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿੰਡਰੀ” ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ 
ਅਗਲੇ ਸਵੇਰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਗਾ, ਜਗਰਾਉ', ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਮਰਾਲਾ, ਕੁਰਾਲੀ ਤੇ ਰੋਪ 

ਹੋਏ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਾਲ ਪੁਰੀ [ਵਿਖੋ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰ 
ਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ“ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਪੂਰ 

ਹੂ 
ਰ੍ 
ਹੈ 
ਹੈ 
੍ 
ਦਾ 
੍ 
ਰਸ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਉਸ ਸਮੇ ਆਪ ਦੇ ਅਤਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਾ: 

ਹਦ 
ਦਾ 
ਹਦ 
੍ 
ਰ੍ 
ਰ੍ 

ਕੂ: 

ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੜੀਸਾ ਵੀ ਬਲ ਰਹੀ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਨ ਭੇਟ 
ਗਏ । ਅੰਤਮ ਸੈਸਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੈਤ ਚੈਨ 
ਅਸੀ ਪਾਰ ਮਰੀ ਪ੍ਰ: ਕਮੋਟੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉੱਦਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਲ: 

ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਲੋ” .ਧੈਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ । 
ਆਪ ਜੀ ਨੇ ੩੯ ਸਾਲ ੪ ਮਹੀਨੇ ੧੦ ਦਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਨਾ 

ਦਸਤਾਰ ਬਦੀ ਦੀ ਰਸੋਮੋ-੨੯ ਜੂਨ ੧੯੬੯ ਸ਼ੁਬ੍ਹਾ ੭ ਵਜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾ 
ਜੀ ਦੇ ਨਮਿਤ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਰੈਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ੮ ਜੁਲਾਈ ੧੯੬ 
ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਡਾਲ ਅੰਦ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੋ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਵਲੋਂ" ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰ 
ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਦਿਨ ਦੇ ਦੋ ਕੁ ਵਜੇ ਦੇ ਲਗ ਪਗ ਸੈਪਰਦਾਇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁ: 
ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੈਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ੧ 
ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੋਤਾਂ ਦੇ ਪਰਮੁਖ ਵਿਦਿ ਮਾਤਥੀ, ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾ; 
ਜਪੀ ਤਪੀ, ਤਿਆਗੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੈਤ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਣ `ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਥਾ 

੩੭੪੯੭ ₹.੭6੧੯.੭ ₹.੭੧੧<.੭ ੨.੭%੦<੭ ੨੭੭੧੯. ੮੭੭0੯-੭੨੭੭੧ ੭੧੯-੭-੨-੭੦੧੦੭੨-੭੩੯-੭੨.੭ 
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(੧੮) ਸੋਖੋਪ ਜੀਵਨ 
€੦੧੬੦”੨੦੨੧੦੦੨੦੧੬੦੨੦੨੧੦੨੦”੨੧੬੦>੦"੨੯੦੨੦

੧੦੨੦”੨੯੯੦੨੦੨੧੬੦੨੦੨੧੦੨੦੮੨੬੮ 

ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਔਲਾਨ ਕਰ ਦੱਤਾ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਪੰ 
ਦਾਇ ਦੇਂ ਮੁਖੀ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਮੁਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਦੋਹਾਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 

ਨੂ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖੁਬਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 'ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀ । 1 

ਸਭ ਤੋ” ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਦਸਤਾਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 
ਤੇ ਸੈਤ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੈਤ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਈਆਂ ਹੂ 
ਇਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਨ--੧. ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋਂ', ੨. ਸੰਪਰਦਾਇ ਭਿੰਡਰਾਂ 
ਵਲੋ, ੩. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋ, ੪: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਕਮੇਟੀ ਆੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋ ਅਤੇ 
੫. ਨਿਰਮਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜੇ ਵਲੋਂ" । ਪੰਜਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਲੋ“ ਆਏ ਸਿਰੋਪਾ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ । 
ਫਿਰ ਮੁਖੀ ਅਸਕਾਨਾਂ ਵਲੋ“ ਦਸਤਾਰੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ । | 

! ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦਜਤਾਰੇ ਦੋਣ ਲਈ ਆਈਆਂ ਮਹਾਨ 
ਤਤ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਹਨ :-- 

ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫਤਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸੈਤ ਚੈਨਣ ਸਿੰਘ ਜੀ 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਕਮੇਟੀ, ਪੰਡਿਤ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੈਤ ਨਿਰਮਲ ਪੰਚਾਯਤੀ 
ਅਖਾੜਾ, ਸੰਤ ਨਰੇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਧਾਈ ਕੇ, ਸੰਤ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸੰਤ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 
ਕਲੋਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੈਤ ਮੀਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਆੜ ਵਾਲੇ, ਸੈਤ ਰਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ, ਸੈਤ ਹਰਖੋਵਾਲ 

ਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤ _ਕਹਾਰਪੁਰੀਆਂ _ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਸੰਤ _ਰਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 
ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌ'ਗੋਵਾਲ, ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ, ਸੈਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 
ਕਰ ਤੇ ਕਸਰ ਵਾਲੇ, ਗਿਆਨੀ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿ: ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਥੀ ਨੂ 

ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਬੈਰਾੜ'_ ਗਿ: ਗੁਰਦੀਪ 
£ਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀਸ ਗੰਜ ਦਿੱਲੀ, ਸ: ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੋਸਾਂਝ, ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਿੰਘ, ਰੰ 

ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਤ ਸਿੰਘ ਐਡੀਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, 

ਸ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਖ ਮੰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸ: ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ 
ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਸ: ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ _ਰਾਜਮੰਤੀ, ਸੈਤ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੈਤ 

ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਬੁਗਾ ਮਸਤੂਆਣਾ ਗੁਰੂ ਕਾਂਸ਼ੀ, ਗਿਆਨੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ 

ਹਸ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ, ਗਿ: ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਦੋਕੇ, ਗਿ: ਪ੍ਰੋਮ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਗਿ: ਗੁਰਨਾਮ 

ਸਿੰਘ ਛੀਨੀਵਾਲ, ਗਿ: ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ। '੍ਰੇਮੀ', 
ਨੂੰ 'ਿਆਨੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਡੁਵਾਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸੁਧਾਰ, ਸੈਤ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿ 

ਹਰਪਾਲਪੁਰ, ਸੰਤ ਭਗਤ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਕਾਨਾ ਕਾਛਾ) ਸੈਤਾਂ ਦੇ ਸਪੁਤਰ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਕੱਤਾ ਅਤੇ ਬੈਬਈ 

ਦੀ ਸੈਗਤ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਰਾਗੀ ਜੱਥੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ 
ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਖ ਸੈਗਤਾਂ ਪੁਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ । 

€੭#੦-੭੦੭੪੨-੭੩-੭੪੦੦-੭੨-੭੧੧੯੨-੭੨-੭੪੪੦੭੦-੭੪੪੦-੭੨-੭੪੧੨੨-੭ ੩-੭੧੧੨੨-੭-੨੨੭੧੮੭੨੭੧੦੭੦੭੪੦੭ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੯) 
'2੬੦੦੦੨੧6੦”੨੦੨੧੦>੦੨੧੬੦”੦੦੨੧੦੨੦੦੧੦੨੦%੦੨੦੨੯੦੨੦੦੯੬੦੨੦੨੯੦੨੦੮੦੦੦ ਆ ਰਲ 
! ਸੀ ਮਾਨ ਸੈਤ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ-ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ੨੬ 
6 ਮਾਰਚ ੧੯੧੯ ਈ: ਮੁ: ੧੩ ਚੇਤਰ ਸੰਮਤ ੧੯੭੬ ਬਿ: ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਸ: ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 
ਮਾਤਾ ਧਰਮ ਕੌਰ ਤੋ ਪਿੰਡ ਚੱ੩ ਨੰ: ੧੩੦ ਸਾਊਥ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜ਼ਿਲਾ ਸਰਗੋਧਾ (ਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਕੰ 
ਵਿੱਰ ਹੋਇਆ । ਧਾਤਮਿਕ ਰੁਚੀਮਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਾਸੋ“ ਵਿਰਸੇ 
ਨ ਵਰ ਮਿਲਿਆ । ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੌਲਦਾਰ ਸਨ 1 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਸਿੰਬਲੀ, 
ਤਸੀਲ ਨਵਾਂ ਜ਼ਹਿਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਹੁਜ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੀ । ਕਿੰਗ ਜਾਹਜਿਸ਼ ਰਾਇਲ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ 

ਨੂ ਬਲ ਵਿਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਕ ਪੜ੍ਹਾਟੀ ਕੀਤੀ । ਵੈਰਾਗੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚੇ ੱਡ ਕੇ ਸਤ ਨੂੰ 
$ ਘਨਈਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਠਲਾਵੇ ਵਲਿਆਂ ਪਾਸ ਆ ਗਏ । ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ 
ਵਿਚ ਜੁੜ ਗਏ । ਨਾਮ ਅਤਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰ 
? ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ। ਗਿ: ਹਰਦਿਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੋਰਨਾ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 

ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੈਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ _'ਖਾਲਸਾ' ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਲ ? 
ਰੋਇਆ । ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ _ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੱਛਾ 
ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਹਾਂ ਪੁਤਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦੀ ̀ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 
ਨ ਬਹ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਗੁਤਮਤਿ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਕੇ ਅੱਗੋ” ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਪਤ੍ਰਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੰ 
ਸਕਣ । ੧੯੩੮ ਈ: ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤਾਂ ਪਾਸ਼ ਤਿੰਤਰੀ“ ਆ ਗਏ । ਉਸ ਸਮੈ ਭਿੰਡਰੀ” 

ਰਸ ੧੨੭ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ । $ 
ਜੱਥੇ ਵਿੱਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਹੇ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 2 

ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਥਾਵਾਂ ਅਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ । ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰ 
ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਭਾਈ ਗੁਤਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, 
! ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਪ ਸੂਰਜ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਪਾ: ੬ਵੀ'" ਤੇ ੧੦ਵੀ” ਵੀ ਅਰਥਾਂ ਕੰ 

ਲ ਵਿਹਾਰੇ ਤੇ ਲਿਤੇ। 

੧੬੪੪ ਈ: ਵਿਚ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂਤ, ਨਯਾਯ, ਪਿੰਗਲ, ਵੈਦਕ ਤੇ 
ਸ਼ਸਤਰ_ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਭੇਜ ਦਿਤਾ । ਏਥੇ $ 
ਗਿਆਨੀ ਅਣੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋ" ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ, ਮੋਖ ਪੰਥ ਤੇ ਬੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ 
ਘ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਤਰਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਨਯਾਯ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੜ੍ਹੇ । ਗੁਰੁ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੰਜਵੀ' ਰੁੱਤ ਕੂ 
3 ਦੁਹਰਾਈ । ਪੰਡਿਤ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋ” ਰੂਪ ਦੀਪ ਪਿੰਗਲ ਤੇ ਛੈਦ ਰਤਨਾਵਲੀ ਆਦਿ 
ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ । ਸੈਤ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋ” ਮੂਰਨ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖੀ । ਫਿਰ ਜੱਥੇ 'ਚ ਕੰ 
ਆ ਗਏ। ਸੋਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਸੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੁੰਗਾ ਮਸਤੂਆਣਾ ਵਿਖੇ ਦੋ ੬ 

[ਨਾਲ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉ'ਦੇ ਰਹੋ । ਰਿ 
੧੯੫੬ਈ: ਵਿਚ ਧੀਰੇ ਪਤਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾਕੇ 

ਭਜਨ-ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ । ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਵਾਇਆ ਤੇ ਜ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੀ 
ਮੁਕੰਮਲ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ । 

_੨.੭6੬੧<-੭ ₹.੭੪0<..੭ ੭੪੬੯...” ₹.੭੪੪<.” ੨੭੭੬੯...” €..੭੭੧<-.. 2..੭੪੧੬-.੭-- ੨.੭੬੧<..੭ ੨੭੦੦੯. ੨.੭੭੬<.੭ 2.੭੬੬<--੭ 
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੪੩ “ 
੧੯੫੬ ਈ: ਵਿਚ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੱਥੇ 'ਚ ਸੱਦ ਕੇ 

ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੋਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਭੋਜਕੇ 
ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਥੇ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੋਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏਂ, ਸ਼ਮ ਦੀ 
ਕਥਾ ਮੈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । ਬਾਕੀ ਸਮੇ ਵਿਚ ਆਪ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨ 
ਪੜ੍ਹਾਉਦੇ ਰਹੇਂ । 

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਪਿਛੇਂ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ੮ ਜੁਲਾਈ ੧੯੬੯ ਨੂੰ ਸਰੀ ਮਾਨ ਸੈਤ ਗਿਆਨੀ 2 
ਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 

ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਬੈਧਕ ਥਾਪੇ ਗਏ । ਉਸ ਦਿਨ ਤੋ” 
ਆਪ ਸੰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਲੰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ 
ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 1 

ਤੀਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ 

ਦੂਜੀ ਐਡੀਸਨ ਮੁੱਕੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਨ । ਵਡੇ ਸੋਤਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ 
ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੈਤ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੈਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 
ਪ੍ਰੇਮੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿ: ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਬਰਾੜ' ਅਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀਆਂ 
ਉਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੌਰ ਲੌੜੀ'ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 
ਵੇਦਾਂਤੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੌਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਨਚਾਰਜ ਬੁੰਗਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਚੌਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 
ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉਤ੍ਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ 
ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਛਾਪਣ ਛਪਵਾਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਸ੍ਰੀ ਮ'ਨ ਸੈਤ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸ 
ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ" ਹੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੀ 1 

(ਮਿਤੀ ੨੪-੪-੭੩) 

ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ, ਛੇਵੀ' ਤੇ ਸਤਵੀ' 

ਐਡੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਅਠਵੀ' ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੈਤ ਗਿਆਨੀ 
ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਲੋ" ਸੈਗਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹਿਤ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । 

ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ 
ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 

ਅਤੇਂ ਸਾਬਕ ਜਥੇਦਾਰ 
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 

ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ । 
-੨-੭੪੧੧-੭੦੯੦੪੦੨੦-#੪੧<-੭੯-੭੧੯<੭੨-੭੪੧੯<੭੨-੭੦੧੨੫੭੬-੭੪੪੦<੭-- ੩-੭੧੧੯੨-੭੨-੭੪੧੨੭੯੭%.੭੦੭%੦%੭ ਦਰਦ ਪਦ ਦਵਾ ਦਾਤੇ 

ਰਹ 

21544. 
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ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਗੁਰ ਬੈਸਾਵਲੀ (੨੧) 
2੧੦6ਇ੨੦੪੦੨੦੪੦੨੦੨%੦੦੦੦੦੦੨੦੦੦੨੦੦੦੦੨੦੨%੪੦੨੦੦੦੦੨੦੦੦੨੦੮੦੦੦ 

੬੭੬੨੭ 

ਉ 

੭ 

੮੫੭੩੧੭੦੭੦੭੦੭੧੯੦੭੦੭੦੦੭੮੭੪੦੭੦੭੦੪੦੭੦੭੪<੭੦੭੪੯੭੦੭੧੯੭੦੭੩੫੭੮੭੪੯੭੦੭੪੮੭੮੭੪੦੭੮੭੪੦੭ 

੧ ਓੱ'ਵਬੇਰਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ ॥ 

ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰ ਬੈਸਾਵਲੀ 
ਦਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬੈਸਾਵਲੀ 

ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ 

ਨਾਮ-ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੇਦੀ ਬੋਸ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੈਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਸ਼ੂ 
ਦੀ ਵੈਸ ਦੇ ਕਾਲਕੇਤ ਨੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਬੇਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋ ਬੇਦੀ ਬੋਜ ਚਲੀ ।) 

ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਪਿੰਡ-ਰਾਇ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੈਡੀ (ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ) 

ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਸੈਮਤ-੧੫੨੬ ਬਿ: ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ, ਦੋ ਘੜੀ ਰਾਤ ਢਲੀ 
ਅਨਰਾਧਾਂ ਨਛੱਤਰ ਸੀ । 

ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ-ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ (ਕਲਿਆਣ ਚੋਦ), ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ, 
ਦਾਦਾ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਜੀ, ਦਾਦੀ ਬਨਾਰਸੀ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਕਾਲ ਦਾ ਦਾਦਾ ਕਲਪਤ ਰਾਏ ੇ ਜੀ 

ਭੈਣ-ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਤੋ ਪੰਜ ਸਾਲ 'ਵਡੇ ਸਨ । 

ਮਹਿਲ-ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ, ਚੌਣੇ ਗੋਤ ਵਿਚੋ ਪੱਖੋ ਕੋ ਰੋਧਾਵੇ (ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ) ਤੋਂ । 
(ਇਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਧ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਤਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ 
,ਹੋਇਆ ਹੈ ।) 

ਗੱਦੀ ਸਮਾਂ-ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟੇ । 

$ ਜੌਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣਾ-੧੫੯੬ ਬਿ: ਅਸੂ ਵਦੀ ਦਸਮੀ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਤ ਸਾਹਿਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) 

ਸੰਨਤਾਨ-ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੈਦ ਜੀ ੧੫੫੧ ਬਿ: ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ੧੫੫੪ ਬਿ: 
ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟੇ । 

ਹਕੂਮਤ-ਬਹਿਲੌਲ ਲੋਧੀ (ਜੋ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ), ਸਿਕੈਦਰ ਲੋਧੀ ਤੇ ਬਾਬਰ । 
.੭60= ₹-੭60੬--੭ ₹੭004--੭ ੨.੭੭੦੯-੭₹.੭੧੧<੭ ੨.੭੪0<-.੭ ੮.੭੭<.੭੮_.੭੭੧-.੭੦੭੪੦੭੨-੭੪੦<-੭੯-੭੧੨<੭ 
6੧੧੦੨ ੦੪੦੨੦' ਵਿ ਆਮ '੦੨੧੦੨੦੨੬੦ 
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(੨੨) ਪਵਿੱਤ੍ ਗੁਰ ਬੈਸਾਵਲੀ 
ਹਉ ਬੀ 111 

ਦੂਜੀ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ 

ਰਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਹਣ ਵੈਸ । ਲਛਮਣ ਦੇ ਤੱਖ ਨਾਮੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋ” . 
! ਤੇਹਣ ਵੈਸ ਚਲੀ । 

ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਪਿੰਡ-ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ (ਨਾਂਗੇ ਦੀ ਸਰਾਂ) ਤਹਿਸੀਲ ਮੁਕਤਸਰ, ਜ਼ਿਲਾ 
ਫਰੀਦਕੋਟ । 

! ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਸੰਮਤ-੧੫੬੧ ਬਿ: ਵੈਸਾਖ ਸੁਦੀ ਏਕਮ, ਨਛੱਤ੍ ਭਰਣੀ । | 

ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ-ਮਾਤਾ ਸਭਰਾਈ ਜੀ (ਦਯਾ ਕੌਰ ਜੀ) ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮਲ ਜੀ, ਦਾਦਾ 
ੂ ਕੀਰਤ ਮੱਲ ਜੀ । [ 

ਮਹਿਲ-ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ । 

ਗੁਰ ਗੱਦੀ ਸੰਮਤ-੧੫੯੬ ਬਿ: ਅੱਸੂ ਵਦੀ ਪੰਚਮੀ ਸਰਾਧਾਂ ਵਿਚ, ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ [ 
ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣ ਤੋ“ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ । 

ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣਾ-੧੬੦੯ ਬਿ: ਚੇਤਰ ਸੁਦੀ ਚੌਥ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ । [ 

ਸੰਨਤਾਨ-ਬਾਬਾਂ ਦਾਸੂ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ । 

£ ਹਕੂਮਤ-ਹਮਾਯੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੀ । | 

੫੭੧੯੭੦੨੧ਇ>੦-੭੧੧-੭੨੦੭੧੧੧-੭੨੭੫੮-੭੨੦੭#੯-੭੩-੭੪੯੭੨੨੩੭#੦-੭੧-੭੪<-੭੦-੭॥੦-੭੨-੭#੦ 
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ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰ ਬੈਸਾਵਲੀ (੨੩) 
੦ਦ੨੦6੦੨੦੧੦੦੦੨੦੮੦੧੦੦੨੦੮੦੧੦੨੦੮੦੦੦੨੦੦੧੦੨੦੮੦੧੦੨੦੮੦੦੨੦੦੦੨੦੮੦੦੦' 

ਤੀਜੀ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ 

ਨਾਮ-ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਭੱਲੋ ਬੈਸ । ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੈਦਰ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਭਰਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 
ਭੱਲਣ ਤੋ” ਭੱਲੋਂ ਬੈਸ ਚਲੀ । 

ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਪਿੰਡ-ਬਾਸਰ ਕੇ (ਸੰਨ੍ਹ ਸਾਹਿਬ) ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ । 

ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਸੈਮਤ-"੧੫੨੬ ਬਿ: ਵੈਸਾਖ ਸੁਦੀ ਚੌਦਸ, ਨਛੱਤਰ ਕ੍ਰਿਤਕਾ । 

ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ-ਮਾਤਾ ਲਛਮੀ ਜੀ (ਰੂਪ ਕੌਰ ਜੀ) ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਤੇਜ ਭਾਨ ਜੀ । 

(੯-੭00.੭। 

ਰ ਮਹਿਲ-ਮਾਤਾ ਰਾਮੋ ਜੀ, ਖੇਮ ਕਰਨ ਤੋ” । 

ਗੁਰ ਗੱਦੀ ਸੰਮਤ-੧੬੦੯ ਬਿ: ਚੇਤਰ ਸੁਦੀ ਏਕਮ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਾ: ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ 
ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ । 

ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣਾ-੧੬੩੧ ਬਿ: ਭਾਦਰੋ' ਸੁਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ । 

ਮੰ ਸੈਨਤਾਨ-ਬਾਬਾ ਮੋਹਣ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ । 

ਹਕੂਮਤ-ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੀ । 

"ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਿਤ ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਛਾਪਾ ਪੱਥਰ ਦੇ 

ਪੰਨਾ ੧੭੭ ਉਪਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਮੇਰੇ ਵਲੋ“ ਸੋਪਾਦਿਤ) ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ ੫੮੭ ਤੇ 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦਾ ਸੰਮਤ ੧੫੩੬ ਬਿ: ਵਿਸਾਖ ੯, ਵਿਸਾਖ ਸੁਦੀ ੧੪ ਨੂੰ 

ਪੰਦਰਾਂ ਸੋ ਛੱਤੀ ਵੈਸਾਖੈ“ । ਨੌ ਦਿਨ ਸੁਦੀ ਚੌਦਸੈ ਚਾਖੈ"। 

ਅਮਰਦਾਸ ਪ੍ਰਗਟ _ਤਬ _ਭਏ । ਸਾਇਤ ਨੇਕ ਨਖੱਤ੍੍ ਲਏ । 

੧੫੭੪0<੦੭ ੧.੭੪੬<<-੭ $.੭60<੨..? 2.,/7904..੭ ੮,੭60<-.੭੨.੭੭੯੧<੨..? 2,760. 2..,੭40<..੭-੨੨.੭੦੧<੭ ੨੭੪੧੯. ੨.੭੦੧੯-੭ 
<੭੭੪੫੭੮/੧੦੭੮੪੫੭੮੭੪੯੭੯੭੪੦% (੫੭੧੧੨.੭ ੨੭੧੨੭ ੨੭%੧੯.੭ $.-੭%੯..੭੨,੭%੧੯੭੯.੭%੯.੭। 
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(੨੩) ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰ ਬੈਸਾਵਲੀ 

ਚੌਥੀ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ 

ਨਾਮ-ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਸੋਢ ਬੋਜ । ਲਉ ਦੀ ਵੈਸ਼ ਚੋ ਕਾਲ ਰਾਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਰ 

ਚੋ“ ਇਕ ਨੇ ਸਨੋਢ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਸਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਵਿਆਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋ" 

ਸੋਢ ਬੈਸ ਚਲੀ । | 
ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਪਿੰਡ-ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ । 

ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਸੰਮਤ-੧੫੯੧ ਬਿ: ਕੱਤਕ ਵਦੀ ਦੂਜ, ਨਛੱਤ੍ਰ ਚਿੱਤ੍ਰਾ । | 

ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ-ਮਾਤਾ ਦਯਾ ਕੌਰ ਜੀ (ਖੇਮ ਕੌਰ ਜੀ) ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਹਰਿਦਾਸ ਜੀ । 

ਮਹਿਲ-ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋ" । ਰੰ 

ਗੁਰ ਗੱਦੀ ਸਮਾਂ-੧੬੩੧ ਬਿ: ਭਾਦਰੋ' ਸੁਦੀ ਤਰੌਦਸ਼ੀ, ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਤੀਜੀ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ | 
ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ” ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ । 

ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣਾ-੧੬੩੮ ਬਿ: ਭਾਦਰੋ' ਸੁਦੀ ਤੀਜ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ । ਰੰ 

ਸੰਨਤਾਨ-੧੬੧੫ ਬਿ: ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੈਦ ਜੀ, ੧੬੧੮ ਬਿ: ਮਹਾਂਦੇਵ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ | 
ਜੀ ੧੬੨੦ ਬਿ: ਨੂੰ ਪ੍ਗਟੇ । ਰੈ 

ਹਕੂਮਤ-ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੀ । 

6੧੪੦੦੦੦੪੦੦੦੮੨੪੦੦`੦੦੦੨੦੪੦੦੦੦੦੦੦੪੦੦੦੦੪੦੨੦੪੨੦੮੨੦ਇ੦੦੩੦੨੦੪੦੦੦੧੨੦੦੨੦੦੪੦੦੦੨੪ਇ੨ 
੨੭੬੨੭੩-੧੨-੭ ੫-#੩੬੧-੭੨੭੧੧੮੭੨੭੧੮-੭੨<੭੧੫-੭੨੭੪੫੭੨੯੪੪੦੭੯੦੪੦੭੦੭੪੨੭੩੭#੬੩= 
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ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰ ਬੈਸਾਵਲੀ (੨੫) 
ਇਤ ਓਹ 

ਪੰਜਵੀ' ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ 

! ਨਾਮ-ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਸੋਢ ਬੈਸ । 

ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਪਿੰਡ-ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ 1 

!ਸ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਸੈਮਤ-੧੬੨੦ ਬਿ: ਵੈਸਾਖ ਵਦੀ ਸਪਤਮੀ, ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ । 

ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ-ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ । 

ਮਹਿਲ-ਮਾਤਾ ਗੈਗਾ ਜੀ ਮਉ ਪਿੰਡ ਤੋ” । 

ਗੁਰ ਗੱਦੀ ਸੈਮਤ-੧੬੩੮ ਬਿ: ਭਾਦਰੋ' ਸੁਦੀ ਦੂਜ, ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਚੌਥੀ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ 

ਸਮਾਉਣ ਤੋ” ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 1 

!ਸ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣਾ-੧੬੬੩ ਬਿ: ਜੇਠ ਸੁਦੀ ਚੌਥ, ਲਾਹੌਰ ਰਾਵੀ ਕਿਨਾਰੇ । 

! ਸੈਨਤਾਨ-ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ । 

ਹਕੂਮਤ-ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੀ । 

ਨੌਟ-ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੋਵ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ 
ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ੧੬੬੧ ਬਿ: ਭਾਦਰੋ' ਸੁਦੀ ਏਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ । 
ਪਹਿਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਬੁਢਾ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪੇ । 

2੧੬੦੨ 
੩.੭੪੨=੭ 

੧੭0੧੦” ੨੭੧੧੦-੭੭60੧” ੬,੭60੧.੭ 2-੭6੧੧<੭ ੬7600. &,੭#0<੭ ੨,੭੪੧੧<੭ 2-੭6੧<-.੭ ੬.੭੪੧੯<.੭ ੨੭੪੧੬. ੨,੭604.੭ 2,੭904,੭੨-੭90੧<੭੨-੭੧੨੬= 
੨੭00%=? ੩-764<੭ ੨-੭੧੧੧<੭੩-੭੪੧੯.੭ ੨.੭੭੧੦.੭ ੨੧੧੯੭ 2.,੭੧੧੯੦੫੭ ₹.,੭$0%ਏ-੯੭੪੦੦-੭-#੪੩੯੭ ੯-੭੪੧੨=੭ 
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(੨੬ ` ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰ ਬੈਸਾਵਲੀ 
ਇਆ ਤਮ ਤਹ 

246੧੭ 

ਛੇਵੀ' ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ 

੍ ਨਾਮ-ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੋਢ ਬੈਸ । 

ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਪਿੰਡ-ਵਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਛੇ ਮੀਲ ਹੈ । 

੧ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਸੈਮਤ-੧੬੫੨ ਬਿ: ਹਾੜ ਵਦੀ ਏਕਮ, ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ, ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੀ 
ਰਾਤ ਸੀ । ਪੁੱਖ ਨਛੱਤਰ ਸੈਗਰਾਂਦੀ ੨੧ ਹਾੜ । 

ਨੰ ਮਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ-ਮਾਤਾ ਰੰਗਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ । 

ਮਹਿਲ-ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਡੱਲੇ ਤੋ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੋ ਤੋ, ਮਾਤਾ 

੧ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ (ਮਹਾਂਦੇਵੀ ਜੀ) ਮੰਡਿਆਲੀ ਤੋਂ । 

1 ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ-੧੬੬੩ ਬਿ: ਜੇਠ ਵਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਠੜੀ ਸਾਹਿਬ 
(ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਪਰ) । 

! ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣਾ-"੧੬੯੫ ਬਿ: ਚੇਤ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ (ਪਤਾਲਪੁਰੀ) ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ । 
ਸੰਨਤਾਨ-(੧) ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਤਾ ਜੀ,(੨) ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ, '(ਦੋਨੋਂ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੋ), 

£ (੩) ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ, (੪) ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ, (ਪ) ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, 
(ਤਿੰਨੋ' ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ।) 
(੬) ਸ਼ੂਰਜ ਮਲ ਜੀ, (ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਦੇ ।) 

ਹਕੂਮਤ-ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀ ਸੀ । 

7 ਜਦ ਮਠੀ ਸੰਘ ਜੀ ਵਾਲੀ ਘੋੜ ਜੇ ਸਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ੧੭੦੧ ਬਿ: 

ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ੧੬੯੫ 

ਬਿ: ਹੈ, ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਜਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ (ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਐਡੀਸ਼ਨ) ਵਿਚ ਵੀ ਜੋਤੀ- 

ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣਾ ੧੭੦੧ ਬਿ: ਲਿਖਿਆ ਹੈ । 
<੦੦-੭੦੨੪੦੨੦ -੭੧੪੧੦-੭ ੩-੭੧੧੮-੭੨-੭੬੧<੨-੭੨-੭੦੧੮-੭ ੨-੭੪੧੦-੭- ੩-੭੧੫੦੭੨-੭੦੧੮-੭੭੧੧੮. ੨੭ 

੍ 
ਰ੍ 
ਰ੍ 
ਰਿ 
! 

ਲੀ ਲਗ ਤਲ 
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ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰ ਬੈਸਾਵਲੀ (੨੭) 
ਕਤ ਮੀ ਪਿ 

ਸਤਵੀ” ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਨਾਮ-ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੋਢ ਬੈਸ । 

ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਪਿੰਡ-ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ! 

ਰ੍ ਰ 
ਸਤਵੀ' ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ 

੍ 
੍ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਸੰਮਤ-੧੬੮੭ ਬਿ: ਮਾਘ ਸੁਦੀ ਚੌਦਸ, ਨਛੱਤਰ ਭਰਣੀ । 

ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ-ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਤਾ ਜੀ (ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ ।) 

ਮਹਿਲ”-੧. ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ, ੨. ਚੋਦ ਕੌਰ ਜੀ, ੩. ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ, ੪. ਕਲਿਆਣੀ ਕੰ 
ਜੀ, ੫. ਤੋਖੀ ਜੀ, ੬. ਅਣੋਖੀ ਜੀ, ੭. ਲਾਡੋ ਜੀ, ੮. ਪਰੇਮ ਕੌਰ ਜੀ । 

ਗੱਦੀ ਸਮਾਂ-੧੬੯੫ ਬਿ: ਚੇਤਰ ਸੁਦੀ ਤਰੌਦਸ਼ੀ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ । 

ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣਾ-੧੭੧੮ ਬਿ: ਕੱਤਕ ਵਦੀ ਨੌਮੀ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾਲਪੁਰੀ । ਕੰ 

ਸੰਨਤਾਨ-ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਇ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਤੋਂ', ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਤੋਂ' ਪ੍ਰਗਟੇ । ਕੰ 

੍ 
੍ 
ਰ੍ 
੍ 

ਹਕੂਮਤ-ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਤੇ ਔਰੰਗਜੇਬ ਦੀ ਸੀ । ! ੩ 

੍ 
੍ 
ਰ੍ 
ਰੰ 

"ਗੜ੍ਹ ਗੈਗਾ ਦੇ ਪਾਸ ਅਲ੍ਹਪ ਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ, , ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, 

ਛੇਵੀ“ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਠਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 

ਹਰਿ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ । ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੋਂ 'ਗੁਰ ਬਿਲਸ' ਦੀ ਉਗਾਂਹੀ ਹੈ । 
੩.੭%<<੭੬.੭6੧<-.੭੩,੭੪੧<<.੭ ੨.,੭68੫<. ੨..੭੭0੯-.੭ ੩. ੭੭੪੧੨. ੭ ੨.-੭੧੧੦-੭੨.#੪੧੧..੭੩੦੭੧੧੨.੭੩<੭੪੧੮੨.੭ ੨..#੧੧੧੦੭ 
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(੨੮) ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰ ਬੈਸਾਵਲੀ 
2੧੧੧੦੨੦੦੪੦ ੦੦੦੦੨੦੮੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦੨੧੦੨੦੮੨੦੦੨੦੮੦੧੦੨੦੨ਇ੦੦੮੨੧6੦੦੦੨੦੦ 

(6੧੦੧੦ ੯੭੧੨੭ 

ਅੱਠਵੀਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ 

ਨਾਮ-ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੋਢ ਬੈਸ । 

ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਪਿੰਡ-ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ । 

ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਸੌਮਤ-੧੭੧੩ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਸਾਵਣ ਵਦੀ ਨੌਵੀ' 1 

ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ-ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ । 

ਗੱਦੀ ਸਮਾਂ-੧੭੧੮ ਬਿ: ਕੱਤਕ ਵਦੀ ਨੌਮੀ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ । 

ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣਾ-੧੭੨੧ ਬਿ: ਚੇਤਰ ਸੁਦੀ ਚੌਦਸ, ਦਿੱਲੀ ਜਮਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 
ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ । 

ਹਕੂਮਤ-ਔਰੇਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸੀ । 

੬,#(0੫-੭6੧੦੪੦੨੦੦%੦੨੦੦੪੦੨੦-੦੦੦੦੦੧੪੦੨੦੧੦੧੪੦੨੦੮੪੦੨੦੧੪ਇ੨੦੨6੪੦੦੧੪੦੨੦੮੪੩੦੨੦੦੪੦। 

(੬,#੫੦੦-੭੦੨੪੦੨੦.੭੬੪੯.੭੦-੭੭੧੯-੭੨-੭੭੧੧<੭ 2-੭98%>-੭੨-੭੪੦੦<੭ ੨-੭੪<-੭੨-੭੦੦੦-੭੯-੭੧੧੦੦੨੪੭੧<<੭੮.#੦੦੫.੭੮-੭੧੧.੭੧੭%੧.੭। ਰ ਰ ਰ 
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ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰ ਬੈਸਾਵਲੀ (੨੯) 
ਇਹ ੫0004. 414 

ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ 

ਨਾਮ-ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੋਢ ਬੈਸ । ਕੰ 

ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਪਿੰਡ-ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੇ 

ਮਹਿਲ ਵਿਖੇ । ਕੰ 

ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਸੈਮਤ-੧੬੭੮ ਬਿ., ਵੈਸਾਖ ਵਦੀ ਪੰਚਮੀ । ਕੰ 

£ਸ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ-ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ । 

ਰਸ ਮਹਿਲ-ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਦੁਆਬੇ _ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ” (ਪਹਿਲੇ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੂ 
ਵਸਨੀਕ ਸਨ ।) 

ਰਸ ਗੱਦੀ ਸਮਾਂ-੧੭੨੧ ਬਿ: ਚੇਤਰ ਸੁਦੀ ਚੌਦਸ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋ ਭੇਜੀ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੋ, ਕੂ 
ਬਾਬਾ ਬੁਢਾ ਜੀ ਦੇ ਛੇਵੇ` ਥਾਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਤਾ ਜੀ ਸੀ, ਤਿਸਦੋਂ ਹੱਥ ਭੇਜੀ । 

ਆਪ ਜੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਗੁਪਤ ਰਹੇ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਕੂ 

੧ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣਾ-੧੭੩੨ ਬਿ: ਮਘਰ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿਖੋ ਰੰ 
ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ । 

8 ਸੈਨਤਾਨ-ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ । ਕੰ 

ਰਤ ਹਕੂਮਤ-ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੇਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸੀ । 

੨੭੧੨ ੩-੭੪੧੯੨-੭ ੬੭੧੧੫ ੩-੭੪੧੯-੭ &.,੭60<..੭ 0-੭604..੭-੨੬-੬॥੧੦੬ 2.,7੪੧੧੦.੭੭ 6..੭6੧“੧੫% ੨.,?20%.. 5 0੭6੧੭ 
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(੩੦) ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰ ਬੈਸਾਵਲੀ 
ਹਦ 14 41011651 4 ਦਿ, 

ਦਸਵੀਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ 

ਰ ਨਾਮ-ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋਢ ਬੇਸ । 

! ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਪਿੰਡ-ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ (ਬਿਹਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ।) 

੧ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਸੈਮਤ-੧੭੨੩ ਬਿ:, ਪੋਹ ਸੁਦੀ ਸਪਤਮੀ, ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਖਗ ਨਛੱਤਰ ਸੀ । ਕੰ 
ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ੨੩ ਪੌਹ। 5 

! ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ-ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ । 

! ਮਹਿਲ-ਮਾਤਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਕੰ 
ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਰੋਹਤਾਸ ਕਿਲ੍ਹੋ ਵਿਚ ਸੀ । 

£ ਗੱਦੀ ਸ਼ਮਾਂ-੧੭੩੨ ਬਿ: ਮਘਰ ਸ਼ੁਦੀ ਤੀਜ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋ ਭੌਜੀ । ! 
ਜੋਤੀ ਜੌਤਿ ਸਮਾਉਣਾ-੧੭੬੫ ਬਿ: ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਦੇੜ, 

ਹੈਦਰਾਬਾਦ । ਰੰ 

1 ਹਕੂਮਤ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀ-ਦਸਵੀ' ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਵੇਲੇ ਔਰੈਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੀ । [ 

੍ [) 

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸੇਮਤ ਬਿਕ੍ਹਮੀ 
ਸਪੁੱਤਰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੋ-੧੭੪੬ ਬਿ: ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ । 
ਸਪੁੱਤਰ ਮਾਤਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ-੧੭੪੯ ਬਿ: ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ੧੭੫੨ ਬਿ: 

ਬਾਬਾ ਜ਼ੌਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ੧੭੫੪ ਬਿ: ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ 1 
ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ੧੭੫੬ ਬਿ: ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ । 
ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ੧੭੬੧ ਬਿ: ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 1 

ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ-ਪੋਹ ਸੰਕ੍ਾਂਤੀ (੮) ਅੱਠ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ; ਤੋਂ ਦੋ (੧੩) ਤੋਰਾਂ ਪੋਹ ਨੂੰ 
ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ । 

ਵਾ 
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ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰ ਬੈਸਾਵਲੀ (੩੧) 
ਹਉ ਪਿ ( ੨੪੧੧੧ 

ਸੀਸ ਭੇਟ ਦੇ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਚਲਿਆ- 

ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਨਾਮ 

(੧) ਪਿਆਰੇ ਦਯਾ ਸਿੰਪ ਜੀ-ਲਉ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਨ, ਪਿਤਾ ਮਈਆ ਰਾਮ ਜੀ, ਮਾਤਾ 
ਸੋਭਾ ਦੇਦੀ ਜੀ, ਛੱਤੀ ਬੇਜ, ਲਾਹੋਰ ਵਿਕੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ । ੧੭੨੫ ਬਿਕਰਮੀ, ਫਗਣ ਦੀ 

ਸੰਕ੍ਰਾਂਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ । ੧੩ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 
ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਸੀ, ੧੭੬੫ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਅੱਜ਼ੂ ਅਮਾਵਸ ਨੂੰ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
ਵਿਖੋ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਏ 1 

ਸ (੨) ਪਿਆਰੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ-ਭਗਤ ਧੈਨੇ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਨ, ਪਿਤਾ ਪਰਮ ਸੁਖ ਜੀ, ਕੰ 
ਮਾਤਾ ਅਨੰਤੀ ਜੀ । ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ । ਜੱਟ ਜਾਤ ਸੀ । ੧੭੨੭ ਬਿ: ਨੂੰ ਵਿਸਾਖ 
ਸ ੧੩, ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ । ੨੫ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਦਸਵੀ” ਕੰ 

ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਸਨ । ੧੭੬੮ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਨੂੰ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸ੍ਰ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ 
ਵਿਖੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਏ । ਕੰ 

(੩) ਪਿਆਰੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ-ਚਤੁ੍ ਭੁਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਫੈਧਕ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਨ । 
! ਪਿਤਾ ਮਾਲ ਦੇਉ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਲਾਲ ਦੇਈ ਜੀ ਸੀ । ਜਗਨ ਨਾਥ ਦੇ ਵਾਸੀ ਝੀਵਰ ਜਾਤੀ ਨੂ 

ਸਨ । ੧੭੨੧ ਬਿਕ੍ਰਮੀ, ਜੋਠ ੧੫ ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ । ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀ" ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਖੇ 
£ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ । ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ । ੧੭੬੧ ਬਿ: ਵਿਚ ਵਡੇ ਇਸ 

ਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ । 

(੪) ਪਿਆਰੇ ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ-ਸ੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜਗਜੀਵਨ 
ਰਾਇ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੈਭਲੀ ਜੀ ਦਵਾਰਕਾ ਵਾਸੀ । ੧੭੩੬ ਬਿ: ੫ ਚੇਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। 
੧੫ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਮੇਤ ਦਸਵੀ' ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਖੇ ਆਏ 
ਸੀ । ੧੭੬੧ ਬਿ: ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ । 

(੫) ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ-ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਗੁਰ ਨਰੈਣ ਜੀ, 
ਮਾਤਾ ਅਨਕੈਪਾ ਜੀ ੧੭੩੨ ਬਿ: ੫ ਮਘਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ । ਬਿਦਰਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਨ। 
ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ੧੧ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਦਸਵੀ” ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਖੇ ਚੜ੍ਹਾਏ 
ਸੀ। ੧੭੬੧ ਬਿ: ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ । 

੯੭%੯-੭੮੭੦੦.੭੦-੭੪੦-੭੦-੭੪੪੦-੭੮-੭੧੦੦-੭੯.੭੪੯-੭੦-੭੪੯-੭੨੨੩-੭੪੦੦੭੯-੭੪੦੦-੭੯-੭੭੪੦੭੨੭੪੨੭ 
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(੩੨) ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਗੁਰ ਬੈਸਾਵਲੀ 
.੭੮੦੦੨੦੮੬੦੨ ੦੦੪੦”੨੦੮੦੦੦੨ ੦੪੦੨੦੨੦੮੨੦੮੦੨੦੮੨੦੦੨੦>੪੦੨੦੮੨੧੦੨੦੮੨੦੦੨ 

1 ਸਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ੍ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ 
1 ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਨ 

੧੭੬੧ ਬਿ: ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਦੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿ ਆਪ ਕੰ 
ਜੀ ਇਥੋ” ਚਲੇ ਜਾਓ । ਤਦੋਂ' ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਗ੍ਰਾ ਕਲਗੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ 
ਆਪ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲੋਂ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ-(੧) ਪਿਆਰੇ ਹੜ 
ਜੀ, (੨) ਪਿਆਰੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, (੩) ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਘੌਰ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, (੪) 
ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, (੫) ਭਾਈ ਸੈਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਜਿਗ੍ਹਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ । 

੧ ਸ ਗੁਰੂ ਗਰੇਬ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ 
(ਸਦਾ ਅਚੱਲ ਗੁਰਿਆਈ) 

੧੭੬੫ ਬਿਕ੍ਰਮੀ, ਕਤਕ ਸੁਦੀ ਦੂਜ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਦੇੜ ਵਿਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 4 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ, ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਾਬਿਆ ਖੜੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ 
ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ- 
! ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ॥ ਕੰ 
ਸਿ ਸਭ ਸਿਖਨ ਕੌ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ _ਮਾਨੀਓ ਗ੍ਰੰਥ । 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨੀਐ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ_ ਦੇਹ ॥ 

£ ਪੁਰਾਤਨ ਰਮ ਖੰਡ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆਉਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਆ 
ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ 'ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਵਿਚ ਲਿਖੇਂ ਹਨ । 9 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ-(੧) ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੈਜ ਕੰ 
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਛੇ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ 

ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਕੀਤਾ ਸੀ । (੨) ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ । (੩) ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕੰ 
ਜੀ। (੪) ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ । (੫) ਭਾਈ ਹਰਿ ਸਿੰਘ 
ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰੌਜ਼ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਰਲ ਕੰ 

ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਖਾਲਸਾ' 
ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ 

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖ਼ੰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜ਼ਿਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ੭ 
(ਨੇੜੇ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ) 

.ਨ.੭%੧<੭ <-੭#੯<੭ 2.੭#੮-੭੦-੭੪0੧<੭੨-੭੩੧੦<੭ &,੭੧੧੯<੭ ₹-੭੪੧੯<੭ ੨-੭੪੧੯-੭੨-੭੬੨-੭੨-੭੭<-" 2-੭605=੭ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੩੩) 
(੪੬੬੪੨ ਟ੮੦੦੦੨੦੮੦੫੦੨੦੦%੦੦੦੮੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦੮੦%੦੨੭੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੮੦੪੦#੨ 

ਉ ਨ ਦੀ ਲੀ ੬ ਰ 

| ਜਨਮ ਸਸਕਾਰ ਰਿ 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀਉ ! ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੂ 
ਸੀ ਨੇਤ ਰਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇਤ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਤ ਹੋਣਾ, ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗੁਣ 

ਹੋਣੇ, ਇਹ ਸੁਭਾਵ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਬਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੰ 
ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਿਬ੍ਰਤਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਗੁਣ 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋ ਬਗੈਰ- ਕੰ 

“ਅਵਰਾ ਦੇਖਿ ਨ ਸੁਣੈ ਅਭਾਥੋ ।' 

ਕਿਸੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੋ, ਲਾ ਕਿਸੇ ਲਾਲ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਨਾ ਨੰ 

ਤੈਂ 

] 
ਹੋਰ 

ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਲ ਦੇਖੇ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਰ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ । 

“ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਿਉ ਪਰਮੇਸਰੁ ਕਰਿ ਜਾਨਿਆ ॥ 
ਧੈਠੁ ਸਤੀ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਨਿਆ ॥' 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਚ ਹਨ ਓਹ ਪਤੀਬ੍ਰਤਾ ਧਰਮ ਵਾਲੀਆਂ 
ਹਨ । ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ 'ਸੇਵਾਂ' ਜੀ-ਜਿਸਦੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਮਾਈ ਸੇਵਾਂ 
ਬਜ਼ਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਾਬਲ ਤੋ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ _ਆ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 
ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ । ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਐਡੇ ਗੁਣ ਐਡੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ । 
ਕਾਬਲ ਤੋ“ ਹਰ ਰੋਜ ਗੱਡੀ ਦਵਾਰਾ ਆਉਣਾ ਭੀ ਔਖਾ _। ਇਸ ਮਾਤ ਜੀ ਵਿਚ ਪਤੀ- 
ਬ੍ਤਾ ਕਰਕੇ, ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸ੍ਰੀ ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿਤ੍ਰ ਸੇਵਾ 
ਕਰਕੇ ਐਂਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ । ਕਾਬਲ ਵਿਚੋ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ 
ਰੂ ਕੋ 

6੧੪੦੨੦੧੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੦੦੦੨੦੦੦੦੨੦੦੪੦੦੦੪੦੦੦੨੪੦੨੦੦੧੦੨੦੦੧੪੦੦੦੦੪੦੦੦੦੧੦੦ 
੨.੭੪੪<੫੭੮੦.੭੪੧<<੭ ੨੭੪੬੯” ੨-੭੧੧੯-੭ ੧੭੬ ੬= ੍ ੍ ੍ ਰ੍ ਰ੍ ਰ੍ 

5।1 56180 7637 50 ਹ। ੬46੦੧ 1401061101ਇ116।0॥ਇ911011.ਟ੦।੧ 



(੩੪) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
।6੧੦੬੬੦”੨ ੦੮੦੬6੦੨੦੮੨੧੦੨੦੧੦”੨੦੦%੦੨੦੦੧੦੨੦੨੧੦੦੮੨੧੦”੨ ੦੦੯6੦੦੨੧੦੨ 

8 ਤੀਜੀ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੁਛਿਆ-ਹੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ! ਸਿਖ 
ਸ਼ੈਕਾ ਕਰਦੇਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
ਨੰ ਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸੋ । 

ਮਾਈ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ! ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਸਿਖੀ 
ਦਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈ ਭੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਿਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਤੀਬ੍ਰਤ ਧਰਮ ਵਿਚ ਪਕੀ 

, ਮੈਂ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹਮੋਸ਼ਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ । 

| ਆਪ ਜੀ ਦਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੁਜਿਆ ਕਿ ਸੈਗਤਾਂ ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 
ਪਵਿਤ੍ ਸੇਵਾ ਕਰਨ । ਮੈ“ ਹੁਕਮ ਨਾਮਾਂ ਸੁਣਿਆਂ । ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋ" ਸੇਵਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਕਿ 
੧! ਮੈ” ਬਾਂਚੈਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੀ । ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ 
੬1 । ਹੁਣ ਮਤ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸਸ਼ ਹੈ, ਐਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ 

ਪਤੀਬ੍ਰਤਾ ਧਰਮ ਦਵਾਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਾਬਲ ਤੋ" ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ 
ਨ ਰਾਤ ਪਈ ਤੋਂ ਫੇਰ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ । ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ 
ਰਿ ਹਰਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਹੋਈ ਹੈ । 

ਸੁਣ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਬੀਬੀ ! ਇਕ ਹੋਰ ਭੀ ਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੌ ਆਪਣੇ 
ਪਤੀਬ੍ਰਤਾ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਰਜ ਨਹੀਂ“ ਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿਤਾ । ਫੇਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ 
ਜੀਉੱਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ 
ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਹੱਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ 

'ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਇ ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਖਾਣੈ ॥'' 

ਇਕ ਆਪਣੀ ਸੁਪਤਨੀ ਦੇ ਜਤ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਆਂ 
ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਸਮਝੇਂ । ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ਫੁਰਮਾਉ'ਦੇ ਹਨ- 

'ਪਰ ਧਨ ਪਾਹਨ ਤੁੱਲ, ਪਰਤ੍ਰਿਆ ਮਾਤ ਹਮਾਰੇ ।।' 

ਪ੍ਰਾਇਆ ਧਨ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ' ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾ ਦੀ 
ਡਾ ਹਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੁਰਖ ਸਤੀਬ੍ਰਤਾ ਧਰਮ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ । 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ! ਸਤੀਬ੍ਰਤਾ ਧਰਮ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 
ਸੀਲ ਨੂੰ ਸਕੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 
ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 1 
! “ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੈ ॥'' 

ਜਿਸ ਨਾਲ _ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ_ ਉਸ ਨਾਲ ਸਤੀਬ੍ਰਤਾ ਧਰਮ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਉ 
ਰਹੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ । ਐਸੇ 

ਜਿਹੇ ਪਤੀ ਸਤੀਬ੍ਰਤਾ ਹਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਨ । ਜਰ ਸਉ ੭੨.੭੭੧੨=੭ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੩੫) 
ਨਿਆਂ ਇਵ ਮਹ ਦਸ ਹਸ ਆਓ ਚ ਉਵ 

ਸਿਧ ਉਹ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੰਗੇ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਤੂ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ :-ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਵਾਲੇ, ਸੰਤੋਖੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸੀਲ 
ਨਾਉ (ਨਰਮ ਸੁਭਾਉ) ਵਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸਤ ਆਦਿ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ 

ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ- 

ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ _ਸੀਗਾਰੀਆ ਮਿਠਾ ਬੋਲਣੀ ॥ 

ਸਤ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋਣ । ਹੋਰ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀ” ਹੈ, 
ਸਤ ਤੇ ਸੈਤੋਖ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ । 

'ਭਰਤਾ ਕਹੈ ਸੁ ਮਾਨੀਐ, ਇਹੁ ਸੀਗਾਰੁ ਬਣਾਇ ਰੀ ।।' ੍ | 
! ਜੋ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ,ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਕੰ 

ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜੌਗ ਹਨ । ਇਸ ਪ੍ਰਤਾਰ ਸ਼ੁਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਮੇਤ ਜੋ ਪਤੀਬ੍ਰਤਾ ਬੀਬੀਆਂ ਪਤੀ 
ਦੂ ਆਗਤਾ ਮੰਨਣ ਰੂਪ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 
ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਲੇ ਚਮਕੀਲੇ ਲੀੜੇ ਪਾਉ'ਦੀਆਂ ਹਨ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਸੁਭਾਉ ਚੰਗੇ ਨਹੀ” 
ਰਹਿੰਦੇ, ਵਿਕਾਰੀ ਸੁਭਾਉ ਵਾਲੋਂ ਮਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੂਹਾ ਵੇਸ ਪਹਿਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ 
ਭੈਣ ਦਿਤੀ । ਬਸਤਰ ਭੀ ਸਾਦੇ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਭੀ ਸਾਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗਹਿਣੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਹਜੂਰ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ- 

'ਮਠੁ ਮੋਤੀ ਜੇ _ਗਹਿਣਾ ਹੋਵੈ' ਆਦਿਕ ।। 
'ਨਿਵਣੁ ਸੁ ਅਖਰੁ ਖਵਣੁ ਗੁਣੁ, ਜਿਹਬਾ ਮਣੀਆ ਮੰਤੁ ॥ 

ਏ ਤ੍ਰੰ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰਿ, ਤਾਂ ਵਸਿ ਆਵੀ ਕੌਤੁ॥' 

ਜਿਹੜੀ (ਨਿਵਣੁ) ਨਿੰਮਤਾ ਰਖਣੀ ਹੈ ਇਹ ਜੰਤਰ ਦੇ ਅੱਖਰ ਹੌਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 4 
ਜਿਹੜੀ (ਖਵਣ) ਸਹਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਖਿਮਾਂ ਰਖਣੀ ਹੈ, ਕੋੋਧ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਟੂਣਾ ਤਾਗਾ 
ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣੇ ਹਨ ਇਹ ਸ਼੍ੰ ਮਣੀ ਮੰਤੁ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਅਤੇ ਇਕ ਭੈ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੈਗ 

$ ਸਮਝ ਕੇ ਪਤੀ ਦੇ ਭੈ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਉ' ਨਹੀ” ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿਚ ਗਏ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਕਾਰ 
ਭੋਗਣੇ । ਇਹਨਾਂ ਅਉਗਣਾਂ ਤੋ ਰਹਿਤ ਹੋਂ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੋਂ ਦੇ ਸੰਜੁਗਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 
ਹਨ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਮੇਤ ਪਤੀਬ੍ਰਤਾ ਧਰਮ ਵਿਚ ਪੱਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । 

'ਤਾ ਵਸਿ ਆਵੀ ਕੌਤੁ ॥' ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਕੌਤ' ਪਤੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਸ ਆਉਦਾ ਹੈ, 
&੭%੯<੭੨.੭੧੯-੭੯.੭੪੧੯੮<੭ ੨੭੭੬<<੭ ₹.੭੧੧੦੭੦-੭੪੧੯੭-੨੨.੭੧੧੯-.੭ ੬,੭੭੦੯..੭ ੨੭੪੧੨-੭੨੭੭੯" ੮੭੧੧੭ 
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(੩੬) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
,6੧੧6੦”੨6੮੦੧੦ ੦੦੦੦੨6੦੮੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦੮੦੪੦੦੮੦੧੦੦੦੧੦੨੦"੨੧੦੦੧੦੨੦੧੦੦ 

ਵਾ ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਵੱਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਫੇਰ ਓਹ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ, ੦੨੪੦੨ 

ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੋਂ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ 
ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਹਿਸਤ ਆਸ਼ਰਮ ਸਵਰਗ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਣਾ 
ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਆਪੋ ਵਿਚੀ' ਇਹੋਂ ਹੀ ਸਵਰਗ ਦਾ ਸੁਖ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੜੀ 
ਜੋੜੀ ਹੈ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ 
ਹੈ) ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੈਧ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗਰਭ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਇਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ 
ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ- 

ਰਿ ਦਅਣ ਨ ੩੨ ਓਦੀ) 

੨ ਓਂ ਜੰਤ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ 
ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਰੰ 

ਜਪੁ ॥ 

ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ ॥ ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ॥ ੧॥ ਕੰ 

(ਖੁਲ ਮੰਤ੍) 
(੧) ` ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੂ 
(੨) ਸਿਰ ਮਸਕ ਰਹਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹਸ _ਕਾਯਾ ਰਥ੍ਹਾ ਪਰਮੇਸੂਰਹ । 

ਆਤਮ ਭਰ੍ਰ ਕੌਂਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਧਨ ਚਰਣ `ਰਖ੍ਰਾ ਜਗਦੀਸ੍ਰਰਹ ॥ ਕੰ 
ਸਰਬ _ਰਖ੍ਾ ਗੁਰ _ਦਯਾਲਹ _ਭੈ _ਦੂਖ ਬਿਨਾਸਨਹ ॥ 
ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਅਨਾਥ ਨਾਥੇ ਸਰਣਿ ਨਾਨਕ ਪੁਰਖ ਅਚੁਤਹ ।। ਕੰ 

ਰੋਗਨ ਤੋਂ ਅਰ ਸੋਗਨ ਤੇ ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ ਬਚਾਵੈ ॥। 
ਸੱਤ ਅਨੇਕ ਚਲਾਵਤ ਘਾਵ ਤਉ ਤਨ ਏਕ ਨ ਲਾਗਨ ਪਾਵੈ ।। ਕੰ 
ਰਾਖੰਤ ਹੈ ਅਪਨੇ ਕਰ ਦੈ ਕਰਿ ਪਾਪ ਸੰਬੂਹ ਨ ਭੇਟਨ ਪਾਵੈ ।। 
ਔਰ ਕੀ ਬਾਂਤ ਕਹਾ ਕਹਿ ਤੋਂ ਸੌ ਸੁ ਪੇਟ ਹੀ ਕੇ ਪਟ ਬੀਚ ਬਚਾਵੈ ।। ਕੰ 

ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 

1 

6 ੍ 
.੭੧0੪੦”੨੦੧੬੦”੨ ੦੪੦੨ ੦%੦੨੦੮੦%੦੨ ੦੦੪੦੨੦੮੦%੦੨੦੮੦੧੦੦ ੦੦੨੦੦੦੨੦੮੦੪ਇ੨੦੮੪੯” 

7॥ ਆਂ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ _ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਸਹਾਈ ॥ ੨ ॥ 
੬੭੧੧੦? 6.#੩੧<੭ ੭੧੧-੭੨-੭੧੨-੭੨.੭੧੧੯<੭ 2.੭੪੧੯੨.੭ 2.੭੪0੯,੭੨,੭%<-੭੨੭੪੨-੭ ੩੭੧੦੭ ੨੭6੨੭ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੩੭) 

ਇਤਿਆਦਿਕ ਜੌ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਇਹ ਗਤਭ ਦੀ ਰਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜੋਗ ਹਨ, 
ਹੋਰ ਟੂਣੇ ਟਾਮਣ, ਤਵੀਤ, ਤਾਗ', ਤੜਾਗੀ ਨਹੀ' ਬੇਨ੍ਹਣੀ, ਇਹ ਉਕਾ ਨਹੀ" ਕਰਨੇ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 
ਨਾਮ ਦੀ ਓਟ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 

(੫) _“ਚਉਗਿਰਦ ਹਮਾਰੈ ਰਾਮ ਕਾਰ ਦੁਖੁ ਲਗੈ ਨ ਭਾਈ ॥' 

ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਚੁਡੇਰੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤਾਈ" ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਦਾ ਦੁਖ ਨਾ ਲਗੇ । 

ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤੀ ਤੋ ਸਤੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਓਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਯੋਧਿਆਂ 
।ਰਬੀਰਾਂ, ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਵਿਤ੍ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 
ਨ । ਐਸੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ _ਨਹੀ”_ਹੋਣੀਆੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ _ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨ 
ਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭੈੜਾ ਹੋਵੇ । ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਗਣ ਕਰਕੇ ਸੈਤਾਨ ਭੈੜੀ ਪੈਦਾ 
ਵੇ ਐਸ ਫੋਟੋ ਨਹੀ” ਚਾਹੀਦੇ । ਐਜੇ ਫੋਟੋ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ' ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਜ਼ਹੀਦ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਪੜਾ _ਲਹੋਣ ਵਾਲੋਂ, 
ਸੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਹੋਣ ਜਿਸ_ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਗੁਣ ਭਰੇ ਜਾਣ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਦਾ ਮੱਥੇ ਲਗਣ ਕਰਕੇ । ਇਸ ਤੇ ਸਤਵੇ' ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ 
ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਖੀ ਹੈ- 

ਰ ਰ 

ਲੁ ਰਜਾ 3 ਗਰ 

2 ਤੂ 
ਬੇ 

ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਵੇ“ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਾਲਵੇ 
ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਰ ਮਰ੍ਹਾਜ ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਦਾ ਜੈਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫੂਲਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿਤ ਕਰਵਾਉਣ 
ਲਗੇ ਸਨ, ਓਥੇ ਜੈਂਦ ਪੁਰਾਣਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜੋਧਾ ਸੀ । ਉਹ ਜੌਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਤਿਆ ਨਹੀ” 
ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਓਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਾਲੇ ਤੇ ਬਰਛੀ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ; ਕਾਲੇ ਦੋ ਦੇਦ ਭਜ ਗਏ । 
ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ! ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋਦ ਪੁਰਾਣਾ ਬੜਾ ਬਲੀ 
ਹੈ ਉਸਦੀ ਬਰਛੀ ਲਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਦੈਦ ਹੀ ਤੋੜ ਸਕੀ ਹੈ, ਐਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀ” 
ਕਰ ਸਕੀ । 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਨਹੀ” ਭਾਈ ! ਇਹ ਜੈਦ ਪੁਰਾਣਾ 
ਬੜਾ ਬਲੀ ਸੀ। ਓਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿਚ ਆਟਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੰ 
ਗਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕੋਠੇ ਤੇ ਸੁਤੀ ਪਈ ਸੀ, ਇਕ ਸ਼ੇਤ ਜੈਗਲ ਵਿਚੋ” 
ਆਇਆ ਸੀ। ਛੱਪੜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਬੁੱਕਿਆ ਸੀ । ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਗਰਜ ਕੈਨਾਂ ਵਿਚ ਪੋਣ 
ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੀ ਜਾਗ ਪਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਸਿਆ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ 
ਸੂਰਜ ਮਥੇ ਲਗਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਜੈਦ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਸੀ । ਉਹ ਬੜਾ ਬਲੀ ਸੀ 
ਉਸ ਦੇ ਬਲ ਦਾ' ਅੰਤ ਨਹੀ” ਸੀ । ਕਾਲਿਆ ! ਤੂੰ ਇਉ” ਨਾ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ 
ਬਰਛੀ ਨੇ ਮੋਰੇ ਦੋ ਦੇਦ ਹ। ਭੈਨੇ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਤੋਰੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ 
ਦਿ 60904 90,404 72 984 7044004 56 94.70984 96404 9026847649649₹90842੮੭#੯੭੯੭॥੫੭੦੭੩੬੭੮੭੪ਵ੬ ਰਸ 24 (੨1 > ਰ ੨ 9 115 83 4 
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(੩੮) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 

ਵਿਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਅਹਿਰਣ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡੋਰਲਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬੀਰ ਚੋਕੇੜੇ 
ਸਨ। ਅਤੇ ਦੋ ਸੂਰਮੇ ਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਬੋੜੇ ਸਨ ਫੇਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਜਦੋ ਬਰਛੀ ਮਾਰੀ ਸਾਡੀ 

ਹਥੇਲੀ ਵਿਚ ਅਗੇ ਅਹਿਰਣ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਬਰਛੀ ਨੂੰ ਅਸੀ ਅਹਿਰਣ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਫੇਰ ਭੀ 
ਸਾਡੀ ਹਥੇਲੀ ਵਿਚ ਜੋ ਅਹਿਰਣ ਫੜੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੀ ਤਲੀ ਵਿਚ ਬਰਛੀ ਲਗੀ । 
ਤਲੀ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤਲੀ ਤੇ ਲਗ ਕੇ ਬਰਛੀ ਠਹਿਰ ਗਈ 
ਉਹਦੇ ਧਕੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦੇਦ ਭੈਨੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛਡਣਾ ਨਹੀਂ' ਸੀ । ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਐਡਾ ਵਡਾ 
ਬਲੀ ਜੈਦ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ । 

ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਕਾਲੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗ੍ਰੀਬ 
ਨਿਵਾਜ ਜੀ ! ਆਪ ਜੀ ਨੋ ਰਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ 
ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਖਣ ਵਾਲਾ । 

(6੦੪੦ ਜ8 

“੯੦੬੦੨ 6੦੪੦ 6੦੬੦੦੦੮੦%੦ 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਵੇਲੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ 
ਕਰਕੇ ਭੈੜੇ ਅਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੂਆਂ ਨਹੀ" ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ,ਸਭ ਤੋ“ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 
ਦੇ ਪਵਿਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । 

ਇਹ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਫੇਰ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਪੁਤਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ 
ਵਿਚ ਆਉਦੇ ਹਨ । ਬੜੇ ਬਲੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵੇਲ ਬਾਲਕ ਜਨਮ ਲਵੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੇ । ਸੰ 
ਭੁਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਿ 
ਬਾ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 
'ਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਇਕ ਪੈਰ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜੋਂ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਮਹਿਤਾ। 
ਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੰਝੀ ਪਾਠ ਸ੍ਰੀ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ । ਜਦੋ" ਤੋਂ ਸੈ 

ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਗਰਭ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ । ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਤਨੇਮ, ਬਾਣੀ ਦਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਭਜ; 
ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਰੇਮੀ ਤੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਤੇ ਸੂਰਮੇ 
ਦਾਤੇ ਬਣੇ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ-- 

'ਜਨਨੀ ਜਨੈ ਤ ਭਗਤ ਜਨ ਕੈ ਦਾਤਾ ਕੈ ਸੂਰ ॥ 

ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਗੁਣ ਸਨ । 

ਅਤੇ ਫੇਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੌਤਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ 
ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕੌਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ । ਫੇਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਾਟੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਤੇ 
ਪਤਾਸੇ ਪਾਕੇ, ਸਰੀ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ _ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ, ਜਨਮ 
ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ _ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਦੀ ਨੌਕ ਨਾਲ 
ਪੰਜ ਬੂੰਦਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸੇ ਸਮੋ ਪਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੋ 

ਸੱ, ਗਾ 

ਘ 

(੩੭੧੬੭ ₹-੭90<--੭੯.੭੪੧<੭ 2.੭%੪<-੭੯.੭੦੧੯.੭ ੨.੭0੪<-੭੦.੭੭੦੯-੭੦.੭੭੦੯-੭੯.੭%<.੭੮.੭੪੦੬-.੭੯-੭90੯-.੭₹-੭#੬੯.੭ ₹-੭੭0੯-੭₹-੭੧੨.੭ 
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ਦੋ ਕੁ ਘੁਟਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸੇਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੜਾ ਦਿਤਾ । ਇਹ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੁੜ੍ਤੀ ਹੈ 1 
ਹਰ ਕੀ ਗੁਰੂਤੀ ਨਹੀ ਦਿ & 

ਊਂ 

ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ, ਆਪ ਚੁਕ ਕੇ 
ਕੀਤਾ ਜਿਵੇ“ ਕਿ-- 

'ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਦੀਆ ਭੇਜਿ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੫) ੬ 

'ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭਿ ਕਿਲਬਿਖ ਨਾਸਰਿ' 

ਇਤਿਆਦਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ੪੦ ਪੌੜੀਆਂ 
ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ । 

ਫੇਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਬਾਲਕ (ਸੰਤਾਂ) ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ, ਸਿਖੀ, ਨਾਮ, ਦਾਨ, 
ਇਸ਼ਨਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਆਦਿਕ _ਖਾਲਸੇ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਮ ਰਖਣ 
ਵਾਸਤੇ, ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਲਿਆ । ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ 
ਤੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੈ ਪਹਿਲੇ ਅਖਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਰਖਿਆ ਤੋ ਸਹਿਜ_ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੈਭ ਕੀਤਾ, ਤੇ । 
ਸ੍ਰੀ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਵਰਤਾਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੇ 
ਦੂਧ ਚੁੰਘਾਇਆ ਸੀ । ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਚਾਲੀ (੪੦) ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ _ਉਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ 
ਕੀਤਾ । ਜਿਵੇ ਬਚੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੈਨਾਂ ਵਿਚ ਅਵਾਜ਼ ਪੈਦੀ ਰਹੇ । ੪੦ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨ 
ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਫੇਰ ਚਾਲੀਵੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਸੀ । ਫੇਰ ਜੱਗ ਕੀਤਾ 
ਸੀ, ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸੈਤ ਬਾਬਾ ਸੁਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇਂ | 
ਬਣੇ ਸਨ । 

ਜਨਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਉ” ਬਾਲਕ' ਨੂੰ, ਕੋ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨ 
ਕਰਾ ਕੇ, ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਪੰਜ ਬੂੰਦਾਂ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚੇ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ 
ਦਾ ਦੋ ਕੁ ਘੁਣਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ: ਹੈ । ਫੇਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰਿ 
ਸਰ ਵਿਚ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇ ; ਨਹੀਂ” ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਕੇ, 
ਉਸ ਵਕਤ ਕੇਵਲ ਭੁਝੋਗੀ ਨੂੰ 'ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਮਥਾ ਟਿਕਾਇਆ ਜਾਵੈ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਨਾ ਜਾਏ ? 
ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ (ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੈ ਦੀਆ ਭੇਜਿ') ਆਦਿਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਨੰਦ 

੬੦੭੧੯. ੧੭%੧੯..੭ ੨.੭੪੧੯.੭੨.੭੭੧<<.੭੨-੭੭੧੯..੭੨.੭੧੬.੭ ₹-੭੪੧੯-੭--੬੩-੭੭੦੯<੭੨-੭੧੧੯<-੭.੭<੧<--੭੨.੭੪੧<-੭੭ 

੍ 
ਕੱ 
ਰ੍ 
੍ 
ਰ੍ 

'ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ` ਅਸੰਸ ॥' (ਗੂਜਰੀ ਮ: ੫) 
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(੪੦) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
2੬੦੨ ੦੦੦੦੨ ੦੦੦੦੨੦੦੦੦੨੦੦%੦>੦੦੦੦੨੦੮੦੧੦੨੦੨੧੦੦੮੨੦੦੧੬੦੨੦੦੨੦੨੬੦੮ 

ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ, ਜਨਮ ਦੀ, ਨਾਮ ਰਖਣ ਦੀ, ਸਿਖੀ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ 
ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਖਵਾਕ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਰਖ ਕੇ ਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਵਰਤਾਏ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ 
ਉਤ ਆ ਚਲ ਕੀ ਲੱਥ ਬਦ ਪਾਠ, ਜਾਂ ਸਪਤਾਹਕ, ਸਹਜ ਪਾਠ 
] । ਜੋ ਉਚੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 
ਗੇ ਪੈਣ ਤੇ ਲੰਗਰ; ਜੱਗ ਆਦਿਕ ਕਰੇ । ਬਚੇ 

॥ 

੪ 

ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੈਨਾਂ ਵਿਚ ਪਵੇ । 
ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਨਾਮ, ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਨ ਆਦਿਕ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ੈ । ਬੱਚ 
ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੁਣਾਵੇ । ਪਠਾਣ ਵੀ ਤਲਵਾਰ 
ਦੀ ਦੀ ਰੀ ਦਿ 

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਭੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 
ਨੋਕ ਤੇਂ ਪਾ ਕੇ ਬਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪੰਜ ਤੁਬਕੇ ਪਾਕੋ ਬਾਕੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 
ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਹੈ । 

ਰਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਅਖਾੜੇ ਨਗਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ । ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਕ 
ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਕ ਹੋਣਹਾਰ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ 
ਬਾਲਕ ਜੈਮਦੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਜਾ ਕੌ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 
ਮਗ ਸਹ ਸਾਹਿਬ ਹਾ ਪਾ ਦਿਤਾ । ਉਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਸੈਨ 

ਨਾਲ, ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ । 
8 ਜਿਪ ਨਾਲ ਸਿ ਮੁਖ _ਵਿਚ _ਪਾਇਆ (ਗੁਰਮਤਿ _ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ), 
ਸੰਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਬੱਚਾ ਜਦੋ" ੧੩ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ 
ਹੂ ਬਦ 

£ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ! ਉਸ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੌਣਹਾਰ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਸਸਕਾਰ ਤੂ 
ਹੋਇਆ । ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਸ਼ ਹੋਈ । ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ 
ਹੋਇਆ । ਜੇ ਇਉ” ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ, ਹੋਣਹਾਰ, ਉਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲ ਬਾਲਕ 
ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 1 ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਸ ਦਾਈ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਬਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵਕਤ ਜਿਸ ਦੇ 
ਮੂਹੋਂ ਝਟ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲੇ । ਹੌਰਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਅਨੁਸਾਰ ਹੌਰ ਕੁਝ ਹੀ 
ਨ ਅਵਾਜ ਕੌਨ ਵਿਚ ਪਰਲ ਤੈ ਪਲੀ ਅਜ ਤਬ ਕੇ ਮਨ ਲਗਣਾ ਵਾਲੀਆ 
ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਹੋਣ । ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ_ ਚੰਗੇ ਪੁਰਖ ਕਰਨ ਜੌ ਸਿੱਖ ਹੋਣ । ਇਸ ਕਰਕੇ £ 
ਨ ਡਾਵਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
(੧੭੧੨੭ ੨੭੧੫੦ ੨੭੧੧੧<<੭੨-੭੩੪੯੭੯,੭੧੧੧<੭੨੫੭੪੧੯.੭੨.੭੧੧੨<੭-੭੭੪੯੫੭੦-੭੪੪੦-੭੬-੭੪੨-੭੬-੭੧੬-= 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੪੧) ( ੍ ੍ 
ਜੀ 

੍ ੍ ੍ 
4 ਮੱਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੌਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰੀਦ ਕੋਟੀਏ 

ਦੇ ਖਿਲਾਵੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖਿਆਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਪਾਲਕ ਸਿੱਖ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹਣਗੇ। ਇਸ ਕਰੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ 
ਖਿਲਾਵੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਖਿਲਾਵੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਚੰਗਾ 
ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾੜੇ ਖਿਲਾਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਕੰ 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋ” ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੇਂਟ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਜੋ ਪਟਿਆਲੇ 
ਵਾਲੋਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਜਡੈ' ਟ ਸੀ) ਇਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਨ । ਇਹ ੫੦੦ ਸਿਪਾਹੀ 
ਲੈ ਕੇ ਮੱਤੇ ਆ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈ“ ਕੈਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ 1 ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਡਾਂਗਾਂ 
ਚੁਕ ਕੇ ਆ ਪਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ', ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । 
ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹੌਣ 
ਤਾਂ ਖਿਲਾਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਖਿਆਲ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਮਨਮਤੀਏ ਨਾ ਹੋਣ, ਉ”ਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੋਂ 
ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਿਖੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈਦੇ ਹਨ । 

-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ- 

ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਖਾਲਸਾ” 
ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ 

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜ਼ਿਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 

2 

ਨੀ 

<.੭%੧=੭ ? &-੭4੧੧੫% ੨4੭੪੦੦-੭ ੨-੭੭੪੯੦੭ ੩-੭#੧੨<੭੨-੭੪੧੯੨-੭੨-੭#੯੭੨੭੪੯-੭ ੩੭6੬੧ €.,;604..੭ &.,੭604..੭ 
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(੪੨) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
੦੦੧੧੦”੨੦੦੧੦੨੦੦੧੬੦੨੦"੨੧੦੦੨੦੨%੪੦੦੨੧੦”੦੦੦%੦੨੦੬੦੦੨੨੦੨%੦੨੦੨੧੦੦>੭੨੬੦੨ 

2 ੧ 6 ਅੰਤਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ।। 

੧੪੬#੨੦੦੪੦੨੭੨੪ਓ 

ਹਉ 

ਵਿੱਦਿਆ ਸਸਕਾਰ 

ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਤਾਈ ਸੁਖਦਾਇਕ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਧਨੀ ਭੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਓਥੇ 
? ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖ ਪਹੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਸੀ ਹੈ । ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ 
ਪੁਰਖ ਦੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਿਆਈ'”_ ਰਖਿਆ _ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਨੀ ਹੈ । ਸਬੰਧੀਆਂ 
ਦੀ ਨਿਆਈ' ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਨੀ ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਦਿਆਂ ਹਨ । 
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ, ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ । ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਕਰਕੇ 
ਜੀਵ ਦਾ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੌਹਣਾ ਰੁਜਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ 
ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

& : । ੈ, ਨ ਤੇ | ਕਰ । ਇ ਹੈ 
ਅਪ ਇਦਮ ਚ 95੦੪ਇ੨6੯੦੬ਓ੧ ਪਰ ਇਹ ਲਾਭ ਸਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਅੰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਲੌਕ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 

ਕੂ ਮਮ ਉਹ ੦ ਹੈ 

ਰਿ 
( 

ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱ! ਨ 

੍ 
ਕੂ 
ਸਿ 

ਗੁ ਹੈ 

'ਸੋਚਤਿ _ਸੋਚਤਿ ਥੈਲੀ _ਕੀਨੀ ॥ ਹੂ 
ਪ੍ਰਭ ਉਸ ਤੇ ਡਾਰਿ ਅਵਰ ਕਉ ਦੀਨੀ॥' 

ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੈਲੀ (ਮਾਇਆ) ਨੂੰ 
ਨੂੰ ਪੂ 

ਪੈ ਨੈ ੍ ਰੰ ੂ ਕੂ 2 ਕੈ ਮੂ 

ਏਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਿਰਫ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ 
(੯੫#੧੨-੭੮.#੩੧-੭੨੫੪੧੧੨<੭੮੭੩੯-੭੦੫੭੩੯-੭੨.੭੪੦੦੭੦-੭੧੭੦-੭੧੦-੭੯-੭੧੧-੭੦੭੭੧੦-੭੨੭੧=” ੬, 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੪੩) 
.੭੧##>੦੦6੦੨੦੮੨੧”੨ ੦੮੯੯੨੦੮੦੪੨੦੮੦੬੦੨੦੮੦੧6੦੨੦੨੧੧੦੨੦੦੦੨੦੧੦੦੦੨੦੨੧੦੦੨ 

ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿੱਦਿਆ. ਵੈਦਕ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ 
ਕਰਕੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾ ਦੀ ਇੱ ਡਾ ਰਖਣੀ । 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਕੇ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 
ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਤ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੋੜਾ। ਇਸ ਗਲ ਵਿਚ ਭੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ 
ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵਿੱਦਿਆ ਹਨ ਓਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ 
ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਹਜ਼ੂਰ >ੇ ਫਤਮਾਇਆਾ ਹੈ- 

`ਜੀਵਤ ਦਢਲਤ ਜਗਤ ਕੇ ਕਾਜਾ ॥ 
ਆੱਗ ਦੇਖ ਕਰ ਪੂਜਤ _ਰਾਜਾ ॥” 

ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਮ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਝਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਆਂਗ ਦੇਖ ਕੇ 
ਹਨ. ਔਤੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ 

ਹੋਦਆ ਵੀਚਾਣੀ ਤਾਂ ਪਤੇਪਤਾਰੀ ॥” 
ਵਿੱਦਿਆ ਜੋ ਤੈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਏੇਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਢਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 

ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਟਨਾ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਪਰਉਪਕਾਠੀ 
। ਪਰਤ੍ਰੈਪੜਾਟੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਹੁਨਰ ਆਉਦੇ 

ਮਾ ਪੜ੍ਹਕੇ ਪਰਵੈਪੜਾਫ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵਿੱਤ 'ਆ 

7 

ਤਿਸ ਉਕਤ ਜਸ 

,%7/੯ .# 04੧...) .,? 66੫, 

ਨੂ 
ਡੂ 

ਰ ਤੂ 
_ ਸਨਕਾਦਿਕਾਂ ਕਿਟਾ ਣਾਰਦ ! ਤੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਟੀ ਨਹੀਂ. ਜਿਸ ਹੈ 

ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਓਹ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ। ਕੂ 
ਕਿਹਾ-ਜੀ ! ਓਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ? ਕਿਹਾ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, 

ਜੋ ਅਧਿਸ਼ਟਾਨ ਸਰੂਪ ਪਰਮੋਜ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਰੂਪ ਹੈ. ਉਸ ਦੀ 4 
ਵਾਲੀ ਜੋਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਅਤਿਆਤਮਕ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰ 3 
੮੭੩੧੫-੭੨੭੧੧. ੨੭੭੦੨. ੭ ੨-੭੭੦<੭੨-੭੮੦੦-੭੨-੭੪੩<-੭ ੨-੭੩੨-੭੨੨.੭੦੨-੭੨-੭੩੯੦੭ ੨੭੪੧੯ ੨-੭੩੩੬=੭ 
ਉਦਰ ਦਮ ਚ ਵਹ ਚ ਨ ਆ ਲਵ ਚ ਬਦ ਆ 

7 
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ਕੇਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸਕੇ ਨਾਰਦ ਮਨੀ ਨੇ ਸਨਕਦਕਾਂ ਦੇ ਪਸੀ- ਅਧਿਆਤਮ ਨੰ 
ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਫੇਰ ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਤੋ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ _ਲਗਾ-ਓਹੋਂ ! ਪਹਿਲਾਂ 
੭੧ ਜਬ ਵਿਥਿਆ ਅਰ ਮੈ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਐਵੇ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੰ 

ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਾਣ ਵਾਲੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਵਿ 

ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨਕਾਦਿਕਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਕਰਕੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹੋਈ ਸੀ । ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਵੇਦਾਂਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 
'ਅਹੇਗਰੇ ਉਪਾਸ਼ਨਾਂ' ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਿਆ ਕਿ 'ਮੈ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ ।' ਏਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ 
ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-- 
] 'ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਆਵੀ ਵਿਦਾਂਤ ਮਥ 

ਹਉਮੈ ਅੰਦਰ ਤਪਤ ਤਪਾਇਆ ॥” 
੧ ਵਿਦਾਂਤ ਸ਼ਾਸਤੁ ਨੂੰ ਮਥ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਾ ਆਈ, ਚਿਤ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਾ 

ਫੇਰ ਏਹ ੧੧ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰ੍ਹਾ ਕਾਰਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਆਈ । ਫੇਰ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦੀ 
ਨੂੰ ਰਨ ਪਆ। ਫੇਰ ਨਾਰਦ ਮਨੀ ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਨਵਾਦ ਉਚਾਰ ਕੇ ਹੂ 
ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ- 1 

'ਬਿਨ ਸਰਨੀ ਨਹੀ ਕੋਇ ਤਰਾਇਆ । 

ਸ਼ਰਨ ਪਰੇਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੌਈ ਨਹੀ ਤਰਿਆ । ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਕੇ ਜੇਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਣ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇਂ ਇਕ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣੋ :- 

ਇਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੁਰਬਾਸ਼ਾ_ ਰਿਖੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤੋ ਪੁਸਤਕ ਚੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੁਰਿਆ 
ਜਾ ਰਿਹਾਂ ਸੀ । ਜਾਗਵਲਕ ਰਿਖੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਤਾਈ" ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ 'ਗਰਧਭ ਗੱਛਨੀ' ਕਿਹਾ-- 
ਗਧਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਦੁਰਬਾਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਬੜਾ ਤੇਜ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪੁਛਣ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ 

ਨੂੰ ਕਹਾ ਤਾਂ ਰਿਖੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ” ਧਾਰਨ 
ਨਹੀ” ਕਰਦਾ, ਕ੍ਰੌਧ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਨਹੀ” ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈ” ਤੈਨੂੰ ਗਧਾ ਕਿਹਾ ਹੈ । 
£ ਇਉ' ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦੁਰਬਾਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ 
ਲਗਾ- -ਹੇ ਜਾਗਵਲਕ ! ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ” ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈ ਬੇਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ । 
ਨੋ ਬੇਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਕਰੇਂਗਾ ? ਕਹਿੰਦਾ-ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਮੋਰੀ ਸ਼ੁਰ ਚੰਗੀ ਚਲਦੀ ਹੈ 1 
ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮੈ" ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰ ਕਰਕੇ ਵੇਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ । ਫੇਰ ਦੁਰਬਾਸ਼ਾ 
ਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਫ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੈਠ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਓਦੋ' ਵੇਦ 
ਦਾ ਪਾਠ ਕਿਵੇ" ਕਰ ਸਕੇ'ਗਾ ? ਓਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ“ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਅਰਾਧਣ ਕਰਕੇ ਵਰ 
ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ । 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸੰਬਾਦ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਖੀਆਂ ਦੇ ਕਥਨ ਆਉ'ਦੇ 
੨੭੧੫੭੨-੭੧੯੭੨.੭੩੫-੭੮੭੩੫-੭੯੭੧੧-੭੯-੭੧੧-੭੨੨੦੭੩੦੦੭੨੭੭੩੦੦੭੮-੭੪੦੭੨੭੧੨=੩੭੧੨= 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੪੫) 
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ਹਨ, ਸੋ ਇਉ' ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ, ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਰੰ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਹੈ- 

“ਤ੍ਰਗਿਣ ਵਿਸ਼ਿਆ ਵੇਦਾ ॥" 

ਵੇਦ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਾਂਤਕੀ, ਰਾਜਸੀ, ਤਾਮਸੀ ਸੁਭਾਵ ਨੂੰ 
ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਤਾਮਸੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਸੀ ਪੁਰਖਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਰ ਤੂੰ 
ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਂਤਤੀ ਪੁਰਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਸਿੱਖਿਆ, ਕਲਪ, ਨਿਰੁਕਤ, ਜੋਤਸ਼, ਪਿੰਗਲ, ਵਿਆਕਰਣ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੇਦ ਦੇ ਛੇ ਅੰਗ ਕੰ 
ਮੰਨੇ ਹਨ, ਜੇਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਛੇਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਓਹੀ ਵੇਦ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਫੇਰ ਭੀ ਵੇਦ 
ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੋਂ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਪਦੇਸ਼ ] 
ਧਾਰਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । 

ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ 
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਣ 
ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਵਿਤ੍ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਦਿਆ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰੀ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਕੰ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਤੋ” (ਜਿਸ ਨੇ ਨੇ ਸੀ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋ” ਸ੍ਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਸਿੱਖੇ [ ਸਨ) ਕੰ 
ਪਹਿਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਬਣਵਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ 
ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ । ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਕੰ 
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੋਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 
ਲਿਖਾਈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ _ਆਦਿਕਾਂ ਦੀ_ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਹੈਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਓਹ ਜੂਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਭਟ ਸੈਗਿਆ 
ਵਾਲੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮੇ ਸਨ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ [ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰ 
ਭਿੱਖੇ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ- 

ਰਹਿਓ ਸੈਤ ਹਉ ਟੋਲਿ ਸਾਧ ਬਹੁਤੇਰੇ ਡਿਠੇ ॥ | 
ਸੇਨਿਆਸੀ _ਤਪਸੀਅਹ ਮੁਖਹੁ _ਏ ਪੰਡਿਤ ਮਿਠੇ ॥ 
ਬਰਸੁ ਏਕੁ ਹਉ ਫਿਰਿਓ ਕਿਨੈ ਨਹੁ ਪਰਚਉ ਲਾਯਉ ॥ ਕੰ 
ਕਹਤਿਅਹ ਕਹਤੀ ਸੁਣੀ ਰਹਤ ਕੋ ਖੁਸੀ ਨ ਆਯਉ ।। 
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਛੋਡਿ ਦੂਜੇ ਲਗੇ ਤਿਨ ਕੈ ਗੁਣ ਹਉ ਕਿਆ ਕਹਉ ॥ 
ਗੁਰ ਦਯਿ ਮਿਲਾਯਉ ਭਿਖਿਆ ਜਿਵ ਤੂ ਰਖਹਿ ਤਿਵ ਰਹਉ ॥ 

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ- 
ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਜੋ ਹੈ' ਭਾਈ । ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੀਖੇ ਜਾਈ ॥ 

੨੬੧੨੭ ₹.੭੭0੯੭ ੧.੭%੧੯.੭੨.੭੪੧੯-.੭ ੩-੭9੧੦-੫੭੨-੭੪੧<੭੨੨.੭੪੦੯੭੯.੭੪੦੯<੭ ₹.੭੧੦੦-੭੨-੭੪੧<-੭ ₹-੭੧੧੯<੭ 
ਆਓ ਬਨ ਦਰ ਹਦ ਖਤ ਸਤਿ ਆ ਵਿ 
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(੪੬) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 

ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਹਨ ਇਹ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਤੋ” ਜਾਕੇ ਸਿਥੇ, ਦਰਿ 
ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ । ਜੇ ਕਿਸੇ ਉਦਾਸੀ ਮਤਵਾਲੇ ਤੋਂ" ਸਿਖੋਗੇ ਤਾਂ 'ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ' ਨੂੰ 'ਓਅੰ”' ਹੀ 
ਸਿਖਾਉਣਗੇ । ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਹ ਭੀ 'ਇਕ ਓਅੰ” ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ $ 
ਨ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਦਰਦੇ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ 'ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ' ਹੈ, ਜਿਵੇ' ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀਠੇ 3 
ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ- 'ਏਕਾ ਏਕ ਇਕਾਂਗ ਲਿਖ ਉੜਾ ਓਅੰਕਾਰ ਵਿਖਾਇਆ ॥' 
ਨ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਣੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ“ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਰੰ 

ਰੇ। ਸਭ ਤੋ“ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿਪੈਨ 
ਰੇ । ਸ੍ਰੀ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਵੈਯੇ, ਸ੍ਰੀ ਚੌਪਈ ਸਹਿਬ ਜੀ, ਸੀ 

ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਦਾ ਭਜਨ ਹੈ ਅਤੇ 
ਨੰ ਸੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਰ ਚੌਰਾਸੀ ਲਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹ।ਸੀ ਸਖੀ ਨ 

[੮ ! ਸੁਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲੇਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਵਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਭੀ 
ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਣੀ ਵਾਲੋਂ ਸਿੰਘ ਤੋ' ਸਿਖ ਕੇ, 
ਵਿ ਬਹਿਣੀ, ਕਹਿਣੀ, ਸਹਿਣੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਵੇ । ਇਹ ਹੁਕਮ ਰੀ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ; ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਉਚੀ ਸੁਚੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕਰਕੇ ਪੰਚਮ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉ'ਦੇ ਹਨ :- 

ਿ ਚਾਰਿ _ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮਾਗੈ ॥ 
! ਸਾਧ _ਜਨਾ _ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ ॥ 

ਜੇ ਕੋ ਆਪੁਨਾ ਦੂਖੁ _ਮਿਟਾਵੇ ॥ ਰੰ 

੧ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸਦ ਗਾਵੈ ॥ ਹੂ 
ਜੇ ਕੋ ਅਪੁਨੀ ਸੋਭਾ _ਲੋਰੇ ॥ 

1 ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਇਹ ਹਉਮੈ ਛੋਰੈ ॥ ( 
ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਣ ਤੇ ਡਰੇ ॥ 

੧ ਸਾਧ _ਜਨਾ _ਕੀ _ਸਰਨੀ _ ਪਰੇ ॥ 

ਜਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ ॥ 

£ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਸਾ ॥੫॥ ਰੰ 

ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮੁਕਤੀ ਭਗਤੀ 
ਨ ਗਿਆ ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਪਲਕ ਵਿਚ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਨ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋ” ਬੱਚਾ 
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ਨੀ ਉਸ ਦੋ ਖਿਡਵੇ ਭੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਗੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ, ਉਸ ਨੂੰ 
ਮਨਮਤ ਵਿਚ ਗੁੱਲੀ ਡੋਡਾ, ਤਾਸ਼ ਖੇਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਂ । ਜੂਆ, 
ਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੋਵੇ; ਹਰ ਵਕਤ ਓਸ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰੇ । ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਖਿਆ ਹੈ- 

! ਦੋਹਰਾ- _ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀ ਮਿਲ ਬਹੈ, ਚਰਚਾ ਕਰੈ ਅਪਾਰ ॥ 
ਭਜਨ ਸਿਖਾਵੈ ਪੁਤ ਕੋ, ਹਰਿ ਭਜ ਬਾਰੇ ਬਾਰ ॥ 

8, ਸਭ ਤੋਂ” ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਮੰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਸਿਖਿਆ ਦੇਵੇ । 
ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਾਤਾ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ- 

(੧) ਧੂ ਭਗਤ ਦੀ, ਸਤਜੁਗ ਵਿਚ ਜੋ ਧਰ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਲਾਡ ਨਾਲ 
ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜੇ ਉਤਾਨਪਾਦ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ` ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਤੇਈ ਮਾਂ ਸਰੁਚੀ 

ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਸੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਟਿੱਕਾ ਕਹਾ ਕੇ, ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾ ਬਣ ਬੈਠੇ ! 
( ਮੈ ਪਟਰਾਣੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਤਮ, ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ । ਸੋ- 

ਧੁ ਹਸਦਾ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰ ਪਿਆਰ ਪਿਉ ਕੁੱਛੜ ਲੀਤਾ ॥ 
_ਬਾਹਹੁ ਪਕੜ ਉਠਾਲਿਆ ਮਨ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮਤ੍ਰਈ ਕੀਤਾ । 
ਡੱਡਹੁਲਿਕਾ ਮਾਂ ਪੁਛੇ ਤੂੰ ਸਾਵਾਣੀ ਹੈ” ਕਿ _ਸਰੀਤਾ । 

ਧੂ ਭਗਤ ਨੇ ਪੁਛਿਆ-ਮਾਤਾ ! ਤੂੰ (ਸਾਵਾਣੀ) ਰਾਜ ਪੁਤ੍ਰੀ ਹੈ“ ਕਿ (ਸਰੀਤਾ) ਗੋਲੀ 
ਹੈ ? ਤਾਂ ਅਗੋਂ ਕਿਹਾ ਹੇ ਪੁਤਰ ! (ਸਾਵਾਣੀ ਹਾਂ ਜਨਮ ਦੀ) ਮੈ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੁਤਰੀ ਹਾਂ ਤੇ 
ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋ" ਪਟਰਾਣੀ ਹਾਂ । ਪਰ ਰਾਜ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ- 

“ਨਾਂਮ ਨ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜੀਤਾ ॥” 
ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਪੁਛਿਆ- 

` 'ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੈ ਸ਼ੱਤ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵਨ ਮੀਤਾ ॥” 

ਮਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਤਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ` ਹੇ ਪੁੱਤਰ ! :- 

! 'ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਆਰਾਧੀਐ ਜਿਦੂ ਹੋਈਐ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤਾ ॥' 

-2੧੧-੭੧-੭੧੧-੭੭੧੯-੭੭੭੧੧੧-੭੯੫੭੭॥੧-੭੨੭੪੧-੭੨-੭#੮-੭੯੭੧੯੭੯-੭੪੧੭੯੭%੦੧੭ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਖਿਆ ਲੈ ਕੋ- 
'ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਕਰਨ ਤਪ ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਇ ਅਤੀਤਾ । 
ਨਾਰਦ ਮੁਨਿ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਅਮਿਉ ਰਸ ਪੀਤਾ ॥' 

ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਮਿਲੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ । 

'ਪਿਛਹੁ ਰਾਜੇ ਸੱਦਿਆ ਅਬਿਚਲ ਰਾਜ ਕਰਹੁ ਨਿਤ ਨੀਤਾ । 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਾਰ ਚਲੋ __ਜਗ __ ਜੀਤਾ ॥' 

੩੬੦੦੦ ਵਰ੍ਹਾ ਦੇਸ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਅਚਲ ਪਦਵੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਕੇ 
੧੭੪੯੧੦੭॥੨-੭੨੭॥੮-੭੨-੭੦੦੮-੭੨-੭੧੦-੭੩-੭#੯੮-੭੨-੭੪੨-੭੦-੭੪੪੦-੭੨੨੨੪੦-੭੦-੭੭੦-੭੩-੭੪੦੭ 

੨੭%੧-੭੬.੭੪੦-੭੭੪੯<੭੭ 
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(੩੮) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਫਯਾਦਾ 
ਟ੧੬੦"੨੨੦੨੦੪੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੦੨੦੦੬੦੨੦੨੪੦੨੦#੦”੦੦੨੪੦੨੦੨%” 

ਨੂੰ ਪਤ ਕੀਤੀਸੀ। ਨ 

(੨) ਜੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਤੇ ਵਿਚ ਲਛਮਣ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੁਮਿਤ੍ਰਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੋਦਰ 
ਨੰ ਨੀ ਬਸ ਨੂੰ ਚਲੇ ਸਨ ਕਿਹਾ ਸੀ-ਹੇ ਪੁਤਰ ! ਵਡੇ ਭਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਹ ਦੁਖ ਸੁਖ ਵਿਰ 
ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਹਾਰਨਾ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਮਾਤਾ,ਰਾਮ ਚੈਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜਮਝਣਾ । ਟੂ 
ਉਸ ਉਪਦੇ ਨੂੰ ਲਨ ਕਮਾਦਿਆ ਸਤ ਰਨਥਜ ਵਿਚ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਸੀਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ 

ਕੇਵਲ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਤਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਚੇਹਰੇ ਵਲ ਨਹੀ ਸੀ ਤਕਿਆ । 
£ (੩) ਤੀਸਰੀ, ਫਰੀਦ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸ਼ੱਕਰ ਖਵਾ ਕੇ, ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਮਾਜ਼ 
੫4144 ਰਖਣੀ ਭੁਲ ਗਈ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੁਸੱਲੋ ਥਲੇ ਸ਼ੱਕਰ 
ਹੀ ਸ਼ੱਕਰ ਵਿਛਾ ਦਿਤੀ । ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮੋਹ ਮੁੜ ਚਿਆ । ਫਿਰ ਖੰਡ, ਮਿਸ਼ਰੀ, ਸ਼ਹਿਦ ਆਦਿਕ 
ਖਵਾਂਦੀ ਰਹੀ । ੧੨ ਜਾਲ ਤਪ ਕਰਕੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤੋ ਧੂਹ ਧੂਹ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾਂ, ਸਿਰ ਵਿਚ 
ਲੀਖਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਕੱਢਣ ਲਗਿਆਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਖਿੱਚੇ, ਸੀ ! ਸੀ ! ਕਹਿਣ ਲਗਾ । 
ਨੂ ਤਾਂ ਕਹ ਕਿ ਜਿਹ ਦਰਖਤ ੇ ਤੇ ਦਹ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ' ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਨਾ ਹੋਈ 

ਹੋਵੇਗੀ ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੁਟੇ ਪੱਤੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਠ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਫਿਰ ਖੂਹ ਵਿਚ ਲਮਕ 
ਨੂੰ ਤੇ ਤੇ ੧੩ ਸਾਲ ਸਾਹ ਸਰਵ ਮਦਦ ਸਵਾ ਕੇ ਪਨ ਭਰਤ ਹੋਏ। ਤਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਭਗਤੀ 

ਦੇ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- 

! ਸਭੇਂ ਵਸਤੂ ਮਿਠੀਆਂ ਰਬ ਨ ਪੁਜਨਿ ਤੁਧ ॥' 

੧ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਠੀ ਨਹੀ' । 

(39) ਅੱਧੀ ਮਾਤਾ ਗੋਪੀ ਚੈਦ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਵਲੋ” 
ਨੰ ਰਾਗ ਚ ਦਿਤਾ. ਫਿਰ ਜਦੋ ਰਾਜ ਛਡ ਕੇ ਜੌਗਲ ਨੂੰ ਤਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 

ਰੋ ਪਈ ਸੀ । ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਹੈ ਚਾਹੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਵੇ ਚਾਹੇਂ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ । 
ਨੰ ਨਵੇ ਬਾਲਮੀਕ ਬਟਵਾਰੇ ਨੂੰ ਜੀਅ ਘਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਰ ਕੇ ਤਿਆਰ 'ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਸੌ 

ਮਾਤਾ ਪਹਿਲੋਂ” ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਲ ਪ੍ਰੇਰੇ । 
ਸੋ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋ” 

ਹੁੰਦ ਹਨ । ਓਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਤਾ ਧਾਰਮਕ ਤੌਰ ਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ 
ਦੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਆਏ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਅਉਗੁਣ ਛੁਟੇ ਹਨ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਉਗੁਣ 
ਛੁਟ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ- 

'ਸਗਲ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨ ਕੋਟੀ ਹੋਹਿ ਨੀਤਾ ਨੀਤਾ ॥' 
ਨਿਤ ਨਿਤ ਜਿਉਣ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਊ'ਦੇ ਰਹਿਣ । ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ ਅਉਗੁਣ 

ਕੋਈ ਨਾਂ ਰਹੇ, ਓਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਓਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਇਸ 
੨੭੩੫੦੭੮੧੨-੭੨੭੪੮-੭੨-੭੧੯੦੭੯੭੧੦-੭੮#੧੧-੭੦-੭੧੧੭੨੯੭੩੦੭੨੭੧੦੭੦੭੪੩੭ ੬-੭9੦੨=੭ 

| 

ਰਿ 
ਰਿ 

'ਸਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ । ਕੰ 

ਰਿ 
ਰਿ 
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ਤੁਰਮੰਤੇ ਤੰਹਤ -ਰਯਾ=ਦਾ “੩੬੭ 
(੨ ਹ"੨੧੬੦”੨੦੬੦੨੦”੨੬੦੨ ੦੧ਆ੨੦”੨੧ਆਆ ੨੦੨੧6 ੦”੦੦੨੦”੦ਆ੨੦”੨੧੦੨੦”੭੦੦੨੦”੨੪੦ ੭ 

$ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਦਿਆ ਗੁਣਸਿਖ ਕਤਕੇ ਗਵੀਂਬੀ ਠਾਠ ਗੁਤਮਤਿ ਵਿਤਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਊ ਕਰਕੇ 'ਲੌਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ 
2 ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿੱਦੈਦਆ 
ਛਡਣੇ ਹਨ, ਅੰਦਰੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਮਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਗੁਤਮਤਿ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕਤਕੇ 'ਗੁਰ 

2 

ਹੂ 
ਣੂੰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਉਦਾ ਕਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੇ ਤਰ ਤੂ 

ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀਚਾਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਵਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਵੀਤਾਰ ਕਰੇ । ਕੰ 

“ਵਿਦ ਧਾਤੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਰਕੇ'` ਜਿਹੜੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੀਵ 
ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਜਣ 
ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । 
ਜਿਹੜੀ ਐਸੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਵੀਚਾਰੇ । ਵਿੱਦਿਆ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ :-- 

ਇਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਟੇ ਬਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, 
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਥ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਛਾਤੀ, ਪੱਟ ਆਦਿਕ ਤੇ ਆਲੂ 
ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀੜ 
ਉਪਰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਲੂ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਜਰ ਜਾਂ ਮੂਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ 
ਗਮ ਨੂੰ ਛੇਦਨ ਨਹੀਂ” ਕਰਦੇਂ ਹਨ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਓਹ ਕਰਤੱਬ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੁਨਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 
ਖੂਸ਼ ਕਰਕੇ, ਆਪ ਦਾ ਪੇਟ ਤੋਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਟੇ ਬਾਜ਼ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ । 

ਰ ੍ 
ਮਿ 

0 ੍ 1 ਏਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਹੜੇ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਕਥਾ 0 

ਦੀ 
ਕਰਕੇ ਆਪਣਾਂ ਜਸ ਪਾਉ”ਦੇ ਹਨ, ਵਡਿਆਈ ਪਾਉੱਦੇ ਹਨ, ਪਦਾਰਥ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪ 
ਧਾਰਨ ਨਹੀ” ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਓਹ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉ”ਦੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀ 
ਪਟੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ । 

(੨) ਦੂਸਰੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੂਰਮਾਂ ਬਹਾਦਰ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪਹਿਨ 
ਕੇ ਜਗ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪ ਜੂਝ 
ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉ'ਦਾ ਹੈ । 

ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਕਾਮ 
ਕਰੋਧ ਆਦਿ ਹਨ, ਤਥਾ ਅਗਿਆਨ, ਰਾਗ, ਦਵੈਖ, ਨਿੰਦਿਆ ਆਦਿ ਅਉਗਣ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ੯ 
ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਚਲਾ ਕੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਰੂਪੀ ਢਾਲ ਨਾਲ 
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੋਜੋਅ ਪਹਿਨ ਕੇ ! ਜਿਸ ਕਰਕੇ 'ਲੋਕ 
ਸੂਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ' ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ । ਕੰ 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋ ਮਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ 
ਸੂਰਮਿਆਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਲੌਕ ਜਸ ਗਾਉੱਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਓਹ 

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਵੇ“ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ- 
੨੭੧੧੧-੭੧੭੧੮. ੭੨੭॥<.੭੦-੭੪੧<-੭੨-੭੭੦੦-੭₹.੭੪੦੯--੭ ੨.੭੪੯੫੭-੦-੭੦੦੯੭੨-੭੦੦੨-੭ ੨-੭੪6੯-੭੯-੭੧੦੯-੭ 
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(੫੦) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
,੦੦%੦੨੦੦੪੦੨੦੮੧੦੧੦੨੦੦੪੦੨੦੯੦%੦੨੦੮੦੦੦੨੦੮੦੧੦੦੨੦੦੬੦੨੮੨੨੦੦੦੦੨੦੦੦੨੦੪੦ 

'ਅਬ ਤਉ ਜਾਇ ਚਢੇ ਸਿੰਘਾਸਨਿ ਮਿਲਿਹੈ ਸਾਰਿੰਗਪਾਨੀ ॥ 
ਰਾਮ _ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਕੋਇ ਨ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ ॥' 

੧ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ । ਸੂਰਮਾ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਪਟੇ ਬਾਜ਼ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਤਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ” 
ਲਗਣ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸੂਰਮਾ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੇਦਨ ਕਰਕੇ ਸਾਖਿਆਤ ਰੂਪ 
ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਤ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਕਰਕੇ 
ਗੁਰਮੁਖੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਦਿਆ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਓਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਮਝ ਲੈਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਪੜ੍ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸਫਲੀ ਹੈ । | 

ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਬਾਬਤ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਜਦੋ“ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ-- 

ਰਤ 

'ਪੁਡਣ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵਡਾ ਹਿੰਦੂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੋਟੀ ।' 
ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ? ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ 

£ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ । ਇਕ (ਉਸਤ) ਹਡ ਖਾਣਾ । ਦੂਜਾ (ਗੋਸ਼ਤ) ਮਾਸ ਖਾਣਾ । ਤੀਜਾ £ 
ਮਗ਼ਜ਼ ਖਾਣਾ । 

(੧) ਜੋ ਪੜ੍ਹਕੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਮੈ" ਹੀ ਵਡਾ 
ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਸਤ ਖਾਣਾ ਹੈ । 

(੨) ਦੂਜਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਤੋਰਨਾ ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ ਹੈ । 
(੩) ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ- ਕੂ 

'ਪ੍ਰਥਮੈ ਮਨੁ ਪਰਬੋਧੈ ਆਪਣਾ ਪਾਛੈ ਅਵਰੁ ਰੀਝਾਵੇ ।' 
'ਵਿਦਿਆ ਵੀਚਾਰੀ _ਤਾਂ _ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ।' ਨ 

ਇਹ ਮਗ਼ਜ਼ ਖਾਣਾ ਹੈ । 
ਜਿਵੇ” ਤਿੰਨ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਮਣੀ ਵਾਲੇ ਸਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੰ 

ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਫੁਕਾਰੇ ਨ 
ਕਰਤ ਵਿ ਨ ਹਉ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
ਮਾਰਨ ਤੋ ਲੱਭਣ ਤੇਂ ਫਣ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਓਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਉ” ਵਿੱਦਿਆ ਪ 
ਹੈਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ । 

ਸਾਖੀ-ਕੁਤਾ ਬਣਿਆਂ ਪੰਡਤ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸਰਾਪ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 1 

,ਉ੦੪ਇ੨੪੦੬੯ >ਓ੮%੯ 

੦ ੭੨੬੮੨ 
ਰਿ ; ਇਉਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਾਪ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ. ਪਛਤਾ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹਨ 1 
੩ (੨) ਦੂਜੇ ਹਨੇਗੀ ਰਾਤ ਵਿਚ ਕਢ ਕੇ ਚਾਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਚਾਨਣ ਉਤੇ ਕੀੜੇ 

ਹਨ। ਖਾ ਕੇ ਪੋਟ ਭਰਦੇ ਹਨ । ਇਉ” ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਵਿੱਦਿਆ ਕਥਾ ਦਾ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਹਨ । 

੨੭੧੧-੭੯੭੧੧੭੦੭੧੧੧-੭੯੭੭੩੧੦੭੭੭੫੫੭੮-੭੦੧੭੨੨੦੭੪੦੭੦੭੧੦੭੦੭੧੨੭੩੭੧੯= ੩੭%੨=੭ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੫੧) 

(੩) ਤੀਸਰੇ ਸੱਪ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਵਾਰਾਂ ਕੰ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਵਾਕ- 

'ਸੋਮ ਵਾਰ ਸਸਿ _ਅੰਮ੍ਰਿਤ _ਝਰੇ ॥ ਕੰ 
ਚਾਖਤ ਬੇਗ ਸਗਲ _ਬਿਖ ਹਰੇ ॥” 

ਇਉ” ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਦਿਆ ਮਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਦਾ ਪੂਰਨ ਵੈਰਾਗ ਕੰ 
ਸਹਿਤ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ । ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਕਾਮ ਆਦਿ ਦੀ, ਅਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਮੋਟਕੇ 
ਨਾਂਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ'ਦੇ ਹਨ । 

ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚੋ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਰੋਣਾਚਾਰਜ 
ਪਾਸ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ । 

ਇਕ ਦਿਨ ਪੁਛਣ ਤੋ' ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਮੈ” ਸਾਰਾ ਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ 
6 ਜਦੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਭਾਲ । ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਲਾ ਪੁਰਖ 
ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀ” ਸੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ-ਦੋ ਅੱਖਰ (ਗੱਲਾਂ) ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਾਂ । ਇਕ 
ਗੁੱਸਾ ਨਹੀ' ਕਰਨਾ, ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ । ਦੂਜਾ ਸਚ ਬੋਲਣਾ । 

ਇਕ ਵਾਰੀ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਪਰਖਣ ਲਈ ਕਸਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਗਉ ਅਗੇ ਭਜਾਈ 
ਗਿਆ ਆਪ ਥੋਹੜਾ ਪਿਛੋ ਗਿਆ ਤੋਂ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੂੰ, ਗਉ ਲੰਘੀ ਹੈ ? ਇਹ ਪੁਛਿਆ । ਤਾਂ ਕਿਹਾ 
ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀ' । ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵੇਖਦੀ ਨਹੀਂ' । ਹੱਥ 
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀ” ਸਕਦੇ । 

ਇਉ” ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੇ ਹਨ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਣ ਦਸੇ ? ਤਾਂ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਚਰਨੀ ਪਿਆ ਕਿ 
ੱਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਧਰਮ ਵੀ ਰਖਿਆ । ਸੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹਨ 1 ਇਤ 

! ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਖਾਲਸਾ” 
ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ 

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜ਼ਿਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 

੨. ਦਮਨ ਆਹ ਅਤ ਆਣ ਆ ਨ ਓਇ 

੍ 

੍ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥ ਕੰ 

੍ 
੍ 
ਰਿ 
ਰਿ ੯੭੪੧੫-੭੯੭੩੭ ₹.੭੭<੭੨-੭੧੯.੭ ₹-੭੪੧<--੭ ੩-੭੪੧੯੦-੭੬.੭6੧੯<੭'- ੭੧੯੭ ੨<੭੪੧੯੦੭ ੩-੭੪੪<--” ੩-੭੪੧<.੍ 
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੯੭੭੮੭ 

ਿ ੧ ਓੱਸੰਤਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ 
੧ 'ਸ਼ਰਿ ਨਰ ਮੁਨਿਜਨ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥' 

! 

ਰ੍ 

੨) 

੧9 ਯੂ ਨ ਊਂ ਮ੍ ਯੋ: । ਪੂ ਯੂ 1 ਡੋਂ, & ਹੇ ਕੀ ੭ 

ਸੰ 5 

ਕਰ 

। ਪਿ ਨ 

। ੬,7004--? ੬-?੧੧੧.੭ ₹.,?004.੍੭ 2.,7004..੭੨.,੭90<..੭ ੨੭੪੧੧. ₹,੭੧<-.੭ ੮.,੭%੧<.੭2.੭੪੧<-.੭ ੮.੭%੧੯<੭੮-੭%੯..੭ ,੭੭੧<..੭ ੨੭੭੦੬.”  -੭00<...੭. 

“ਨਾਨਕ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਹਿ ॥' 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ! 

ਪਿਛੇ 'ਜਨਮ ਸੈਸਕਾਰ' ਤੇ 'ਵਿੱਦਿਆ ਸੈਸਕਾਰ' ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਸੈਸਕਾਰ ਜੋ 'ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ' ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਿ 

ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ! ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀਚਾਰ ਕੀਤੀ- 
੧ “ਚਹੁੰ ਜੁਗਾਂ ਕਾ ਹੁਣ ਨਿਬੇੜਾ ਨਰ ਮਨੁਥਾ ਨੋ ਏਕ ਨਿਧਾਨਾ ॥' 

ਚੋਹਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦਾ ਨਬੋੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵੇਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ,ਸਤਿ 
੮ ਸਿੰਘ ਦਸਮ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚ, 

ਦਸ ਲੱਖ ਦੀ ਇਕੱਤਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸਾਂ ਵਚੋਂ' ਸਿੱਖ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਭ ੧੨੯੧੯ ੦੦੭੧੨੨-੦੨੭੧੧੦੭੦੭੩੧੦੭੮੦੦੩੦੭੦੭੩੧੭੯੭੩੯"੬੩= ਨਵ << 
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ਤੂ 1 1 ਤੂ 4 ਹਕ 
1 

(੫੩੧ ॥ ਕੂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ । ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਣ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ 
੪ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਪਹਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਗਾਤਰੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਹੈ, ਕੜਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਕੰਘਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ 
ਕੇਸ ਹਨ ਤੇ ਕਛਹਿਰਾ ਪਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੁਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਰ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 
ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਂਸ ਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਓਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁਜੇ ਹਨ । ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੌ ਉਠ ਕੇ ਆਪ £ 
ਜੀਓ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ । ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੰਘਾਸਨ 

ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਕੀਰਤਨ ਤੋ“ ਬਾਦ ਅਰਦਾਸ ਹੋ 
ਚੁਕੀ ਜਿਸ ਵਕਤ, ੧੭੫੬ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ । ਉਸ ਵਕਤ ਚੋਜੀ 
ਇਆ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਆਨ ਵਿਚੋ" ਚਮਕਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋ“ ਲਿਸ਼ਕ 
ਪੈਦੀ ਹੈ, ਕਾਇਰਾਂ ਦੋ ਦੇਖ ਕੋ ਚਿਤ ਡਰਦੇ ਹਨ । ਐਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮਿਆਨ ਵਿਚੋ” 
ਕਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਪਕੜੀ- 

ਨਮੋ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਬਢੈਲੀ ਸਰੋਹੀ ॥ 
ਕਰੇ ਏਕ ਤੋਂ ਦਰ ਸੁਭਟ ਹਾਥ ਸੋਹੀ ॥ 

ਇਹ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਤੋਤ੍ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ 
ਦੀ ਬੀੜ ਲਿਖੀ ਹੈ ਓਹਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਅਸਤੋਤ੍ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । 

ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਮਕਾ ਕੇ ਉਸ 
ਵਕਤ ਤਖਤ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ । ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ੧੩ ਮਹੀਨੇ ਇਕਾਂਤ ਦੇਸ 
ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਥੇ ਕੋਟੀ ਸਰੀਰ ਨਹੀ“ ਆਉ”ਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਰਚੇ ਹਨ । 

ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਿੱਚੀ, ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀ ਲਿਸ਼ਕ 
6 ਪਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਭਾਈ ! ਇਕ ਸਿਰ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਆਦਿਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਕਿਉ” ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟਣੇ 
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਕਈਆਂ ਨੌ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਹੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ! ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ 
ਸੁਭਾਉ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਦਿਉ ! 'ਮਾਤਾ ਜੀ' 
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੋਦ ਕਰ ਦਿਓ । ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ 
ਸੇਵਕ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਓਹ ਭੇਜੇ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੋਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕੌਤਕ 
ਕਰ ਰਹੇਂ ਹਨ । 

ਏਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋ" ਵੈਗਾਰ ਕੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸੀਸ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ! 

੨੭੧੧੭-੭੧੯੭੨ .੭%੧੦,੭੨.੭੪੧<<੭ 2.੭੭੦੯<੭ ੨.੭੭੧੯-੭੮੨੦੭੦-੭੨<੭੧੦੯.੭੨-#੧੯.੭੮ ੭੪੧੯੭-੭੧੨੭੭ 

੨ ਡਤੂਣ ਤੂ ਤੂਰ ੩ ਭਰਤ ਤਉ 0 04044969684 92 7045047849090੫ 56104 569004260069040449244475746754704 72704 5599 
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(੫੪) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 

(੧) ਭਾਈ “ਦਇਆ ਸਿੰਘ' ਜੀ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਨ, `ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੇ 
ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਲਉ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਨ । ਲਾਹੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ $ 
ਰਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਓਹ ਸਨ । ਉਸ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਹਾ 
ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ! ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਮੈ ਪਹਿਲੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਨਹੀ” ਉਠਿਆ, ਮੋਰੀ 

ਹਾ ਜਦੋ” ਇਥੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਾਂ 
ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ', ਕਿਉ” ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ' ? ਕਹਿਣ ਲਗਾ-ਸੱਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ 
ਜੀ ! ਸਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ 
ਸੀ ਪਰ ਮੈ” ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਏਜ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੋਰਾ ਸੀਸ ਹਾਜ਼ਰ 

ਕੱਟ ਲਵੋ । ਉਸ ਵੇਲੇ 'ਗੁਹਝ ਪੋਥੀ' ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਈ ਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 
ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਿਖਤ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ । 

ਭਾਈ ਹਜ਼ੁਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸੈਮਤ 
੧੯੮੬ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 

3 

ਰਿ 
ਰਿ 
ਰਿ 
ਰਿ 

ਰੋਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੰਬੂ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾ ਕਰਕੇ, 01 

ਰਿ 
੨ 
ਰਿ 

ਰੇ 

ਰਿ 
ਰ੍ 

(੦੪੦੨. 
ਕਰ.” 

ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ 
1 ਸੀਸ ਕਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। 

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢੇ ਹਨ, ਓਹਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀ” ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 
ਹੋਰਨਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੋ ਹੀਣਿਆਂ ਨੇ । 

_(੨) ੬ ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਜਦੋ” ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਲਵਾਰ ਲਹੂ ਦੀ ਲਿੱਬੜੀ 
ਹੋਈ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਬ ਗਏ । ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰ 
ਨਰ ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਭਗਤ ਧੈਨੇ ਦੇ 

ਅਵਤਾਰ ਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਅਸਥਾਨ) ਵਿਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 
ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਆਪਣਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ । 

ਤੀ (੩) ਤੀਜਾ ਸਿਰ ਫਿਰ ਮੰਗਿਆ, ਜਗਨ ਨਾਥ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਜੌ 
ਫੋਧਕ ਸਨ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿਚ, ਚੈਦੁਕ ਮੁਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋ” ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਤੁਰ ਭੁਜੀ ਜਾਨਵ ਵਰ 
ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਧਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਓਸ ਨੇ ਚੈਦਕ ਮੁਨੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੀ ਸੀ ਕਿ 
ਜੇ ਅਜ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਲੇਂ ਜਾਨਵਰ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗਾ । ਚੰਦਕ ਮੁਨੀ ਜਿਥੇ 

੮.੭੧੧੨-੭੦ -੭#੧੫੦੮-੭੧੧੧-੭੯੫੭੧੧੦੭੭੯<੭॥੧੮੭੯੫੭੪੧੧੫੭੮.੭੪੪੦-੭ ੭੧੧੭੨੭੪੦੭੦੭੦ ₹-੭੪੦੧-” 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (ਪ੫) 

ਸ ਤਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਓਥੇ ਓਹ ਲੈ ਕੇ ਗੁਥਲੀ ਜਿਹੀ ਖੋਹਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ-ਲਓ ਜੀ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਲੌ, 
ਮੈਨੂੰ ਅਜ ਬੜੇ ਜਾਨਵਰ ਮਿਲੋ ਹਨ । ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ', ਮੈਨੂੰ ਇਸ 
! ਗਲ ਦਾਂ ਪਾਪ ਲਗੇਗਾ, ਮੈ“ ਸਰਾਪ ਦਿਆਂਗਾ । ਜੇ ਸੁੱਖਣਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਰਾ ਸਰਾਪ 
ਵੀਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਬਾਬਾ ! ਸਰਾਪ ਨਾ ਦੋਈ' । ਰਿਖੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 
£ ਚਤੁਰ ਭੁਜੀ ਜਾਨਵਰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਹ । 

ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ-ਮੈ' ਹੁਣੇ ਲਿਆਉ'ਦਾ ਹਾਂ । ਸ਼ਿਕਾਰ-ਗਾਹ ਵਿਚ ਦੇਖਣ 
ਗਿਆ, ਚਤੁਰ 'ਭੂਜੀ ਜਾਨਵਰ ਕਿਥੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ । ਇਸ ਬਿਆਧ ਫੈਧਕ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿਣ 

ਮਹਾਰਾਜ ਰਿ ਜੀ ਸਾਧ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚਤੁਰ ਭੁਜੀ ਪੰਛੀ ਦਾ 
ਰਪ ਧਾਰ ਕੋ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਠ ਖੜੋਤਾ ਚਿਖਾ ਵਿਚੋਂ ਤੇ ਪਕੜਨ ਲਗਾ ਤਾਂ ਝਾੜੀਆਂ 
ਵਾਲਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ 'ਵਿਚ _ਇਹਚਾਂ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਪਕੜੇ ਨਾਂ ਜਾਣ । ਫਿਰ 
ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਲਗਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ_ਅੜ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਝਾੜੀਆਂ _ਵਿਚ । ਫਿਰ 
ਇਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੇ ਜਾਲ ਪਾ ਕੇ ਪਕੜ ਕੇ, ਮੌਢੇ ਤੇ ਰਖਕੇ ਚੈਦਕ ਮੁਨੀ ਜਿਥੇ 'ਹਰੀ ਹਰ ਛੇਤ੍ ਤੇ 
ਤਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਓਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ-ਲਉ ਜੀ ਸੰਤ ਜੀ ! ਚਤੁਰ ਭੁਜੀ ਇਹੋਂ ਹੀ ਹੈ 
ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ । 

1 ਉਸ ਵਕਤ ਚੇਦ੍ਕ ਮੁਨੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ! ਫੈਧਕ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ 
ਕਿਉ ਆ ਗਏ ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ! ਤੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਚਤੁਰ ਭੁਜੀ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ 
1 ਦੇਹ । ਓਹ ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀ" ਚਤੁਰ ਭੁਜੀ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੈ । 

'ਭਾਵੋ ਹੀ ਵਿਦਤੇ ਦੇਵਾ ॥' 

[ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰੇ ਓਹ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਧਾਰਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਸ 
ਵੇਲੇਂ ਚਤੁਰ ਭੁਜੀ ਬਣਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਤੇ ਚੰਦ੍ਕ ਮੁਨੀ ਨੂੰ 1 ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਫੈਧਕ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿਚ 
1 ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈ" ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ 
ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ; ਜੀ ! ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰੋ । ਕਹਿਣ ਲਗੇ-ਭਾਈ ! ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਜਦੋ“ ਦਸਮ 
ਸਰੂਪ ਧਾਰਾਂਗੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ । ਇਹ ਵਾਕ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੋਂ । ਫਿਰ ਉਹ 
ਫੈਧਕ ਤਪ ਕਰਨ ਲਗ ਪਿਆ । 

ਸਾਧ ਸੋਗਤ ਜੀ ! ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਧਕ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਜਗਨ ਨਾਥ ਪੁਰੀ ਵਿਚ 
ਹੋਏ ਹਨ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਜਾ ਸੀਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । 

(੪) ਚੋਥਾ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, 
ਦੁਆਰਕਾ ਪੂਰੀ ਵਿਚ । ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਛੱਪਰ ਬੈਨ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਮੋਈ 

੯੭੧੦੭੯੭੧੮੭੯੭੨੦੭੯-੭੨੦੨੭੮-੭੪<੭੦-੭੧੨-੭੦-੭੩-੭-੭੪੭-੨੯੭੩੦੭੦-੭੩੧੦੭੯-#੯-੭ 44444 4. ਇੰ 70ਿ 
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(੫੬) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
।6੦੬”੨੦"੦%੦”੨੦੮੦੪੦”੨੦੦੧੦>੦੦%੦੨੦੦੧੦੨੦੦੧੬੦੨੦”੨੧੦੨੦੮੦੧੦”੨੦੦੬੦੨' 

ਗਾਂ ਜਿਉ'ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਉਸ ਭਗਤ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਰੇ ਹਨ ਪੱਥ ਉ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵੇ, ਨ 
ਭਗਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸੀ । ਇਹ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ 
ਭਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ । ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਥਾ ਸੀਸ ਦੁਆਰਕਾ ਵਿਚੋ” ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬ 
ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਤਾ 1 

! (੫) ਪੰਜਵੇ' ਬਿਦਰਪੁਰੀ ਵਿਚ ਸੈਣ ਭਗਤ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ । ਜਥੇ 
ਬਿਦਰਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ 
ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਦੋ“ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਓਦੋਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਸੁਦਰ ਤਲਾਬ ਤੂ 
ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਿਚ ਝਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੁਰੀ ਦੇ ਸੈਣ ਭਗਤ ਜੀ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ 
ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਨ, ਸੈਣ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਸੀਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ $ 

ਨੰ ਆਕੇ ਭੇਣ ਕਤ ਹ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੋ ਸਸ ਲਵ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਨ । 

ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ- 

ਤੈ ਜੋ ਛਕਉਏ ਕੁਣਕੇ ਕੇ । ਭਾਗ ਗਏ ਇਕ ਠੁਣਕੇ ।। 

ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਕੁਣਕਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਕ ਠੁਕਣੇ ਵਿਚ ਭਜ ਗ। 
ਕੋਈ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿਚ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਦਸ ਲਖ ਦੀ ਇਕੱਤ੍ਰਤਾ ਵਿਚੋ” ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ਇਉ” ਪੰਜ 
ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ । 

੧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ- 

ਤੋ ੧੭ ੯੭੪=੭ 

“ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰਿ ਜੀਵਾਲੇ ॥' 

£ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਖਾਂ 
ਦੇ ਉਤੇ ਛਿੜਕ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਉ'ਦੇ ਕੀਤਾ, ਨਵੇ ਸਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ । 
ਪੰਥੀ 'ਗੁਹਝ ਕਥਾ” ਵਿਚ ਇਉ" ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇ' ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ- 

ਰਿ 
੍ 
1 

'ਮਿਰਤਕ ਕਉ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾਂ ਬਿਛੁਰਤ ਆਨਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥' 

ਸੰ 
ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸੁਆਸ ਪਾ ਦਿਤੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ! ਸਤਿਗੁਰੂ 

ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਫਰ ਦੀ ਜੇਹੜੀ ਲਿਖਤ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ 'ਗੁਹਝ ਕਥਾ' ਸੀ ਉ! 
ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸੈਗ ਆਇਆ ਹੈ । 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਆਪ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ 
ਕੀਤਾਂ ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫੇਰ ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ 
ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਤਟਸਤੀ ਲਛਣ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹਰ ਸ਼ਬਦ 
ਵਿਚ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਵਿਰ ਸਵੇਯੇ, ਵੈਤਾਗ ਪੈਦਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 
ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਸਰਾਵਗ ਸੁਧ ਵਾਲੇ ਦਸ ਸਵੈਯੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਚੌਪਈ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾਂ ਜੋ 

੨੧੧੧੦ ੨੭ ੧੧੦-੭੨<੭੪੧<੭ ੨-੭੧੧੧੦<੭ ੨੭੧੯੭ ੮,੭੪੧੫੭੨੭੩<.੭-੨੭੧੦੦੫੭ ੩-੭੪੧੧੦੭ ੮-੭੩<=੭ -੭੪੯=੭ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੫੭) 
.6੧੬੦੨੭"੦੧੦”੨੦੨੧੦੦”੨੧੦”੨੦੧੦੨੦੦੧੦੨੦੧੦੨੦੨%੦”੨੦੨੧੦੨੦੧6੦੨੦"੨੦੦੨ 

1 ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ । ਫੇਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 
ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ੪੦ ਪਚੈੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਨੂ ਪੰ ਬਾਣੀਂ ਪਗ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ । ਸ੍ਰੀ 
! ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਚਾਲੀ ਪਉੜੀਆਂ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸੌ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 

ਚਾਲੀ ਪਉੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ । 

ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸੌ ਸਾਖੀ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹਨ, ਕੰ 
ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਜੀ (ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ) ਦੇ ਸੇਵਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ । ਏਸ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਜਦੋਂ” ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਕਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 
ਛਕਾ ਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ । 

ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉ'ਦਿਆਂ ਚਿੜੀ ਤੇ ਚਿੜਾ ਆਏ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਰਤਨ 
ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਦਿਤਾ ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਆਪੋ ਵਿਚ ਲੜ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ । 

ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈ“ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈ ਮਾਤਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਾਸ ਭਜ 
ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ! ਸਿਖ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਲੜ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿਚੀ ਮਰ ਜਾਇਆ 
ਰਨ ਕਈ ਜਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਵੀ ਬਣਿਆਂ ਰਹੇ -1 ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੂ 
ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪਤਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਵਿਚ ਆਈ । ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ 
ਤੀ ਨ ਕਿਹ ਚੋਗ ! ਚੋਗੇ ਵਕਤ ਆਈ ਹੈ', ਓਹ ਪਤਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਪਾਏ ਰੰ 
ਤੇ ਕਿਹਾ-ਚੰਗਾ ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਪੰਥ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਪੋ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਯੋਧੇ 
ਟਰ ਆਪੋ ਵਿਚ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ । 

ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੌਸ਼ ਵਿਚ ਇਉ" ਲਿਖਿਆ ਹੈ-'ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰਖ ਕੇ 
ਇਉ” ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਈ ਹੈ ।' ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲੀ ਸਿ ਹਮਰੀ 
ਜੀ ਨੇ ਪਤਾਸੇ ਪਾਏ ਹਨ ਕਪੋਲ ਕਲਪਨਾ ਹੈ । ਸੋ ਪਤਾਸੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਾਬਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਭੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉ'ਦਾ ਹੈ । 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਕੇ,ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਂ- 
ਰਿਹ ਆਪ ਹਥ ਜੌੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ! ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਕੇ ਛਕਾਓ । 

ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ! ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਤੁਸਾਂ ਨੇ 
ਸਾਨੂੰ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀ" ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਬਖਸ਼ੋਗੇ ? ਮਹਾਰਾਜ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਸਰਬੈਸ ਦਾਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਬੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੋ' ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, 
ਦੇਸ ਤੋ ਪਿਤਾ ਵਾਰਿਆ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਵਾਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾ 
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ਵਾਰਾਂਗੇ । ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੋ" ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਂਗੇ 

ਇਹ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਮਹਾਰਾਜ $ 
ਨੰ ਆਪ ਅਥਿਾਲੀ ਹੋ ਆਪ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋ ਰਹਿਤ ਹੋ ਅਸੀਂ” ਤਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਭਰਮਣ 

ਵਾਲੇ ਸੀ । ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੈਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਲੰਕਾ ਤੁੜਵਾ ਦਿਤੀ ਸੀ 
ਇਉ” ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇ ਚਾਹੋ ਕਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀ' ਸਾਨੂੰ 
ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। 

8 ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀ" ਭਾਈ ! ,ਵਾਹਿਗਰੂ ਅਕਾਲ ਨ 
ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਵੇ' ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਚੁਲੇ ਛਕਾਏ ਹਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪੰਜ 
ਇਆ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸੀਸ ਵਿਚ ਪਾਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੁਲੇਂ ਨਾਲ- ਕੰ 

“ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ । 
ਮਗਰੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤ ਦਿ੍ੜਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰ ਮੰਤ ਦਿ੍ੜਾਇਆ ਹੈ ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ! | 

ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਛਕਾਓ । 
ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ! ਆਪ ਤਾਂ ਹਮੋਜ਼ਾਂ ਹੀ 

ਵਡੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਮਰਯਾਦਾ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 
ਕੌਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ । 
੧ “ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ।' 

ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਿਸਮਾਦ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇ' ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਓਵੇ' 
ਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ ਪਿਆ । ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ 

ਹੱ ਭਾਈ ਚੈਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਜੇਹੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਵਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਹੈ । 
ਜਦੋ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਓਥੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ (ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ) ਨੇ 

ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਾਸ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ । ਉਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜਾਦੇ 
ਦੋਵੇ“ ਬ੍ਰਿਧ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, 

੧ ਮਾਤਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੇ; ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ । 

ਜਦੋ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ 
ਨੀਹਾਂ ਪੁਟੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵਿਚੋਂ' ਤਾਂਥੇ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਪਟੇ ਨਿਕਲੋਂ, ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 
ਦੇ ਅੰਮਿ੍ਤ ਛਕਣ ਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੇ । ਮਗਰੋ” ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁੰਮ 
ਕਰ ਲਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ' ਕਿਧਰ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਸਨ 

ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋ“ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 
ਛਕਿਆ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰੈਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਓਸ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 
ਰੀਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਜ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੫੯) 
।6੧੪੦੦੮੦੬੦੨੦੨%੮੨੦"੦%੦੨੦੮੬੦੨੦੮੨੧੬੦੨੦੮੦੧੬੦੨੦੮੨੧੧੦੨੦”੦੧੬੦੨੦੧੬੦੨੦੨੦੦”> 

| ਵਸਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਠ ਕਰਕ, ਜਾਤ ਪਤ, ਗਤ ਸਾਰ ਛਡ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । 

ਭਾਈ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ੮੦ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ 
ਨੂ ਝ ਕੇ ਗੁਰਖ ਬਣ ਗਏ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ। 

ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਜਿਵੇ` ਪਾਨ, ਕਥ, ਸੁਪਾਰੀ ਤੇ ਚੂਨਾ ਮਿਲਕੇ ਨਵੇ' ਰੋਗ ਕਢ 
ਆਉਦੇ ਹਨ, ਇਉ” ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ । ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋ ਨਿਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ, 
ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ । ਇਹ 
ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਗਾ ਜਗਾ ਭੇਜ ਕੇ ਆੰਮਿ੍ਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਇਆ । 
ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ 
ਨਹੀ” ਜਾ ਸਕਦੀ । ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆੰਮ੍ਤ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਸਤਿਲੁਜ ਦਾ 
ਜਲ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੋ । 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਘਟੋ ਘਟ ਛੇ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ-ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਪੰਜ 

ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਇਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਇਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਵੀ 
ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 
ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਬਰਤਨ ਸਾਰੇ ਸਰਬ ਲੌਹ ਦੇ ਵਰਤਣੇ, ਬਾਲਟੀ, ਗੜਵਾ, ਬਾਟੇ 

ਰ 
ਹ 
ਹ 

ਹੈ, ਖੰਤ ਮਦਿ ਤੇ ਸੋ 7 ਵੀ ਤਿਅ' ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਰਿ ਦਿ ਤੇ ਵਰਤਣ ਸੋਧਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਛਕਣ 

ਰ 

੍ 
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ਵਾਲੋਂ ਪਰੇਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਵਾਸਤੇ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਮਾਇਆ ਭੇਂਟਾ ਕਰਨ । ਜੇ 
ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਸੁਧਾਈ-ਅ ਮਿਤ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 

ਹਜੂਰੀ ਵਿਚ ਆਉਣ, ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਸਦਾ ਚੋਲੇਂ ਦੇ ਉਪਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗਾਤਰਾ ਚੰਮ ਦਾ ਨਹੀ ਪਾਉਣਾ, 
ਸਦਾ ਕਪੜੇ ਦਾ ਰਖਣਾ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਹਰ ਵਕਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤਕ ਖੜਾ ਰਹੇ । 
ਜਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੂਹ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵਰਤਣਾ । 

ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਤੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵਡੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ (ਗਾਤਰੇ ਦੀਆਂ) ਤੂ 
ਮਾਂਜ ਕੇ (ਸੋਧ ਕੇ) ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨੇ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਕਮਰ ਕਸੇ ਕੱਸ ਕੇ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋਣ । 

ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ 
766੧ ੧7904. 2.,੭0੧੯.੭ ₹-੭6੧੯.੭ 2੭6੧<੦.੭2,੭੪੧੯>-੭੨.੭੧੦੯<੭੮-੨.੭੮<੭੨-੭੪੬੧੦੭ €#0੧੯੨-੭ €.੭੪੦੨੦੭ 
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(੬੦) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
ਦੇ ਛਣ ਲਿਹ ਜੇ ਕਰਾਂ ਚ ਰਹਿਤ ਰਖਦੇ ਹੈ? (ਤੀ ਪੰਜ ਬਾਣ 

ਨੂੰ ਪੁਛਣ ਕਿ-(੧) ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰਖਦੇ ਹੋ ? (੨) ਪੰਜ ਕਾਣੀ ਦੇ ਿਯਮੀਰ?' 
(੩) ਬਜਰ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀ" ਕੀਤੀਆਂ ? 

ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਸੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਂ 
ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ । ਚੌਹਾਂ ਕੁਰਹਿਤਾਂ 
ਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰਖਿਆ ਹੈ । ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਕੇ ਰਖਿਆ ਹੈ । ਅਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ 
1 ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਚਾਈ ਰਖੇ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿਣ ਜੇ ਤਿਆਰ 

ਜਦੋ" ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਜਾਣ ਕਿ ਠੀਕ ਅਸੀ ਰਹਿਤ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ 
ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਪਣੀ ਸੂਖਮ ਭੁਲ ਚੁਕ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸੱਚ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ 
ਜੀ ! ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਹਾਜ਼ਰ 
ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ 
੧ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ' ਬੁਲਾਉਣੀ । 

ਨੋਟ-ਜੈਕਾਰਾ, ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਗਜਾਉਣਾ । 

ਅਮ੍ਰਿਤ ਅਭਿਲਾਖੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ 

ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਅਰਦਾਸ “। 

। ਫਿਰ ਐਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿ 
ਸੰਘ ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਸਤ ਕਮਰ ਕੇ ਕੇ, ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਉਪਰ ਹੋਵੇ । ਸਤ ਧਾਰਨ ਬਸਤਰ ਨੂ 

ਪਹਿਨ ਕੇ, ਇਕ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਹਜੂਰੀ ਵਿਚ ਆਵੇਂ । ਜੇ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇ 
ਨ ਸਿੰਘਣੀ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ, ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟਕਣ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕਸ ਨ 

ਸਾਹਿਬ ਨੰਗੀ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜਕੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ । ਤਾਂ ਅੱਗੇ” 
ਨ ਰਤ ਭਾਲ ਅਬ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ 

ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਜੇ ਕਹੇ ਨਹੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛਕਣਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਪਿਆਰਾ 
ਕਹੇ । (੧) ਰਹਿਤ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹੋਗੇ ? (੨) ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਮਝੌਗੇ ? 
(੩) ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਖਆ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਦਯ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਰੇ 

੨੭੧੨੭੨੭੧੨-੭੯-੭੩੨-੭੯੭੧੯-੭੨੭੩੨-੭੮੭੧੧-੭੦੭੧੦੭੯੭੪੫੭੯੭੩੦੭੦੭੩੦੭੨੭੪੦੭ 
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ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈ ਮੰਨਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀ" ਰੰ 
ਲਾਉਣੀ । ਜੇ ਕਹੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁਛੇ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆੰਮਿਰ੍ਤ 
1 ਕਿਉ ਛਕਣਾ ਹੈ ? ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ? ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਤੋਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕੀ ਕੁਰਹਿਤ ਹੋਈ ਕੂ 
ਹੈ ? ਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ? ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਦੱਸੇ, ਝਿਜਕੇ ਨਾ, ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਤਾਂ 
ਉਪਰੈਤ ਕੁਰਹਿਤੀਏ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਕੇ ਗਲਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ 
ਪਿਛਲੇ ਅਉਗਣਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨ 1 

। 'ਪਿਡਲੇਂ ਅਉਗੁਣ ਬਖਸਿ ਲਏ ਪ੍ਰਭ, ਆਗੈ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ।।' 
ਇਹ ਰਸਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਸਿਆ ਹੈ । ਪਿਛਲੋਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ 

ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅਗੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਗੁਰਸਿਖੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾ- 
ਉੱਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਬਖਸ਼ਣ ਲੱਗਣ, ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲੇ ਤੁਅੱਸਬ 
ਵਿਚ ਨਾ ਆਵੇ । ਨਤਮ ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦ' ਹੈ । ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਉ 
1 ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕੀ ਪਤਾ ਖਬਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅਉਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਚਿਤ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਕਰ 

ਬੈਠਣ । ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਰਸ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 
! ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਉਣ, ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗੇ 
ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਓਨਾਂ ਚਿਰ 
ਦਹ ਉਹ ਡੈਡ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਉਗੁਣ ਦੂਸ਼ਨ ਮਿਟੇ ਨਾ ਸਮਝੇ 1 

ਜਦੋ ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਦੇਗ ਕਰਾ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਖ- 
ਵਰ ਸਕ ਬਿ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਕਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਜਾਮਾ ਆਦਿ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਹਿਣਾ 
ਹਥਾਂ ਗਲ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਦਾੜ੍ਹਾ ਖੁਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਸਭ ਗਹਿਣੇ ਚੂੜੀਆਂ, 
ਘੁੰਡ ਆਦਿਕ ਲੁਹਾ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਗੁਤਾਂ ਤੇ ਮੀਢੀਆਂ ਆਦਿਕ ਨਾ ਗੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਭ ਖੋਲ੍ਹ 

ਰਿ 

ਦਿਤੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ । ਗਾਤਰੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਉਪਰ 1 ਤੇ ਜਾਣ, ਜੂੜੇ ਹੋਣ ਸਭ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ । ਗਾਤਰੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ ਸਭ ਰਣ 

ਰਿ 

| 

ਅਭਿਲਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੜੇ 
ਰਹਿਣਾ । ਹਥ ਜੌੜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਮੁਖੋ” 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋਂ , ਹੋਰ ਗਲ ਨਹੀਂ” ਕਰਨੀ 1 ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੇਚਲ ਹੋਵੇ, 
ਚਕਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਬੈਠ ਜਾਵੇ । 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 
ਫਿਰ ਭੂਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਵਿਛਾਉਣਾ, ਉਤੇ ਸੁਨਹਿਰਾ (ਕ੍ਰੇਡਾ) ਪੱਥਰ ਦਾ ਰਖਣਾ 
ਪਿ ਅਉ 

ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਜਦੋ“ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆੰਮ੍ਰਿਤ 
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(੬੨) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
€੦੦”੨੦੮੧੧੦੨੦੮੦੧੦੨੦੦੧੦੨ ੦੮੦੪੦੨੦੮੦੦੦੨੦”੧੦੨੦੨੧੦੨੦੦੧੦”ਟ ਟ੨੦੦੦੨੬੦ 

ਉਪਰ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ ਬਾਟਾ, ਖੰਡਾ ਰਖ ਕੇ, ਖੂਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤ੍ ਜਲ ਪੁਣੇ ਪੰਜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਣੇ 
ਵਿਚ ਪਾਉਣ । ਜੋ ਸਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ `ਤਾਂ ਕ੍ਭ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਲੈਣਾ, 
ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿਤ ਵਾਲੋ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੂਹ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਤੋ“ ਸਰਬ ਲਹ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨਾਲ ਨੂ 
ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ । ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਹਿਤ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੰਗੀ ਸ੍ਰੀ 
ਸਾਹਿਬ ਪਕੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ । ਕੰ 

ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹ- 
ਨ ਦੇਖੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਨਾ । ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ, 

ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਨੋਣ ਵਕਤ ਅਸੀਂ' ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ । 
ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਭਵ ਸਾਗਰ 
ਤੋ ਤਾਰੋ ਆਦਿ । 

1. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣਾ--ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਲੈਣਾ । ਮੱਥਾ 
ਟੇਕ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਭਿਲਾਖੀ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰ ਮੰਤੁ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ । ਪੰਜ 
੧ ਪਿਆਰੇ ਬੀਰ ਆਸਣ (ਸੱਜਾ ਗੋਡਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ) ਬੈਠਕੇ, ਬਾਟੇ ਵਿਚ ਜਲ ਤੇ ਜਲ ਵਿਚ ਪਤਾਸੇ 

ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ (ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 
11 ਚਾਰੇ ਉੱਗਲਾਂ ਮੁਠ ਨੂੰ ਤੇ ਅਬੂਨਾ ਉਰ ਭਰਕੇ 

ਤੋ 

ਨਿਜੀ ਦੀ ਬਿ ਹੈ ? ਓਹ ਗਰ ਸੰਘ ਨ ਤਕ 
ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ । | 

ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਬਾਣੀ ਉਚੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੋਂ ਸੱਜੋ 
ਨੰ ਹਥ ਨਾਲ ਖੰਡਾ ਜਲ । ਵਿਚ ਫੇਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਟੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ | 

ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ 
ਨੂ ਮਿ ਬਚ ਰੱਖ ਹ। 

ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਦਸ ਅੱਖਾਂ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਿਸਾਹੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਪੈਣੀ ਹੈ 
ਮਿ ਤੇ ਹੱਥ ਬਾਟੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਗੇ ਹਨ ਤੇ 
ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉ'ਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਿਗ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ । ਸੂਰਮੇ 
(ਨੇਤਰਹੀਨ) ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਗ ਹੀਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ । 

ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁੱਖ ਵਿਚ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੁਣਨ । ਫਿਰ ਦੂਜੋ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੰਡਾਂ ਭ 
ਫੜਾਵੇ, ਖੰਡਾ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜਾਵੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ` ਬਾਹਰ 

੮੭੧੧-੭੨-੭੧੧੫-੭ ੨-੭੧੨-੭੮-੭੧੧੧<੭੨,੭੧੫੧੫੭੮੭੧੩੧੫੭.੭੨੯.੭੮੨੯੪੫੭੮੭੧੫੭੦੭੭੨੦੭੦੭੭੧<=੭ 
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ਨਾਂ ਕਢੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਵੀ ਬਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗੀ ਹੀ ਫੜਾਵੇਂ । ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤੋ” 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥' 
ਬੁਲਾਉਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸਿੰਘ ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਿੰਘ ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ, ਸਵੈਯੇ ਪੜ੍ਹੇ ! 
ਤੇ ਚੌਥਾ ਸਿੰਘ ਕਵਿਯੋ ਵਾਚ, ਬੇਨਤੀ, ਚੌਪਈ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਾਰੀ 'ਤੀਰ ਸਤਦ੍ਰਵ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ । 
ਤੱਕ । ਉਪਰੋਕਤ ਸਵੈਯਾ 'ਪਾਂਇ ਗਹੇ' ਉਪਰੈਤ ਦੋਹਿਰਾ-'ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾਡ ਕੈ 
ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ (੪੦ ਪਉੜੀਆਂ) ਪੜ੍ਹੋ ਹਰ ਇਕ ਬਾਣੀ ਪ 

“ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥' 
ਬੁਲਾਉਣੀ । ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਗੱਲ ਉਕਾ ਹੀ ਨਹੀ“ ਕਰਨੀ । ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਹੀ“ ਪਾਸੇ ਕਰਨੀ । ਏਸ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਰ ਆਸਣ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਸੱਜਾ ਗੋਡਾ ਖੜਾ 

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ_ਖੱਬਾ ਗੋਡਾ ਨਿਵਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸ਼ ਕਰਕੇ 
ਖੱਥੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਸੱਜੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਬੀਰ ਆਸਣ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਫਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਸੱਜਾ ਗੋਡਾ ਨਿਵਾ ਕੇ ਰਖਦੇ ਹਨ । 
ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸੱਜਾ ਗੋਡਾ ਨਿਵਾ ਕੇ ਰਖਦੇ ਹਨ ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । 
ਪਹਿਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਖੱਬਾ ਗੋਡਾ ਨਿਵਾ ਕੇ ਸੱਜੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 
ਬਣਾਇਆ ਸੀ । 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ-ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਏ ਤੋ ਅੰ 
ਬਣਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਟੇ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੁਕ ਕੇ, ਖੰਡਾ ਫੇਰੀ ਜਾਣਾ 
ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ । ਸਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ_! ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ 

ਰਤ 
ਤੇ 

ਰ੍ 
ਰ੍ 
੍ 

1੨੨1 5੬5058225941 

ਗੁਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਫੜੀ ਰਖਣਾ । ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾ- 
ਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖਵਾਕ ਲੈਣਾ । ਇੰ 

ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਆਦਿ । ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਾਟਾ ਸੁਨਹਿਰੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਉਪਰ | 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ-ਫੇਰ ਆਮ੍ਰਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਮੇਜ਼ ਆਦਿਕ ਤੇ ਉੱਚਾ 
ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇਕ ਖਾਲੀ ਬਾਟਾ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ ਥੱਲੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਭਿਲਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ 1 
ਵਾਰੀ ਬੀਰ ਆਸਣ ਬੈਠਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ । ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਉਤੇ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਰਖ ਕੇ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ 
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ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਚੁਲਾ ਹੱਥ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪਿਲਾਉਨਾ ਮੁਖੋ' ਕਹਿਣਾ-ਬੋਲ, ਵਾਹਿ- 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ' ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥' ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਭਿਲਾਖੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਚੁਲਾ 

-੭੧੧੦੭ 

ਨ ਭਰਕੇ "ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਤੇ 'ਸ੍ਰੀ' ਨਾਲ ਨਹੀ” | 
ਕਹਿਣਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ 'ਬੋਲ' ਸ਼ਬਦ ਨਹੀ ਆਖਣਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਚੁਲੋ ਮੁਖ 
ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਵਾਰ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਸੀਸ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਉਣਾ ਤੇਂ ਹਰ ਇਕ ਵਾਰ 
ਫਤਹ ਬੁਲਾਉਣੀ । 

ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੋ ਬਾਟਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ 
ਇਕ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਖੜੇ ਕਰਕੇ, ਦੋ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਾਟਾ ਫੜ ਕੇ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋ” ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਕ ਛਕਾਈ ਜਾਣਾ । ਛਕਾਉਣ ਵਕਤ ਦੋਵੇ' ਹੱਥ ਵੀ ਨਾਲ ਲਵਾ ਲੈਣੇ ਛਕਣ 
ਵਾਲੋਂ ਦੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ । 

ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਸਰੀ 
ਨੰ ਦਾਲ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਕਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜਕੇ ਜਾਵਾ ਨ 

ਹੋਣ, ਕੋਈੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ । ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ੰਨਾਲ ਅਗੇ ਬੋਲਣ, 
ਰਸ 

੧ €ੱਅ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ 
ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੈ ਗੁਰ ਰੀ ॥ 

ਜਪੁ । 
ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਜੱਚ ਹੈਗੀ ਸਚ ਕੇਲ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ॥ 

ਨੂੰ ਵਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ । ਉਪਰੈਤ ਏਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ “ਵਹਗਰ ਮੰਤ ੰ 
ਪੰਜ ਵਾਰ ਜਪਾਉਣਾ ਤੋ ਫਤਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ! ਉਪਰੈਤ ਇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਹਿਤ ਦੱਸਣ) ਜਿਹੜੀ 
ਵਨ ਆਦਿ ਤੋ ਚਲੀ ਆਉ'ਦੀ ਹੈ । | 

ਰਹਿਤ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚੋ ਹੀ ਇਕ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ, ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ 
੧ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀ । | 

ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਬਣੇ ਦੀ, ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ 
ਹਾ ਹਿਬ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉ'ਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਰਹਿਤ ਦਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ | 

ਹੋ ਵੇ ਉਹਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਿਓ । ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਲੀ 
ਕੇ, ਨਵੇ ਨਾਉ” ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 
ਵਰਤਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਥਾਂ ਛਕਾਉਣਾ । 

ਨੌਟ :-ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ 
ਅੱਗ ਆਦਿਕ ਉਦਾਲੇਂ ਪ੍ਰਕੈਮਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਗਰਲੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੬੫) 

ਉਸ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕੇਮਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ 
ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਤੋਂ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣੀ । 

! ਸਿੱਖਿਆਂ-ਮਤ੍੍ ਦਿੜ੍ਹ ਕਰਾਉਣ ਉਪਰੈਤ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੀ ਕੰ 
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਭੀ, ਖੜੇ ਹੋਕੇ, ਹਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਣਨ । ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
! ਫਤਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖੋ- ਰ੍ ਤੁ ਕੰ 

ਖਾਲਸਾ ਜੀ ! ਅੱਜ ਤੁਜੀ' ਵਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀ- 
ਰਜ ਦੀ ਮਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋ । ਨਿਗੁਰੇ ਪੁਣੇ | 
ਦੀ ਜੂਠ ਲਾਹ ਕੇ ਅਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲੋਂ ਬਣੇ ਹੋ । ਇਹ ਉਹ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ 
1 ਨੰ ਪਿਛਲੇ ਚੋਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ- ਕੰ 

'ਸ਼ੁਰਿ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ॥' 
੭ 1 ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਸੀ ਹੋਇਆ । ਹੁਣ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ- 

'ਸੋ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ।।' ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ॥' 

1 'ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਹੁ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵਹੁ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਅਨਦ ਅਨੰਤਾ ।।' ਕੰ 
'ਵੇਕ ਬੇਦ ਗੁਰ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਨੋ ਤਾਂ ਅਟਲ ਅਮਰ ਨ ਮੁਆ॥' __ 

! ਇਹ ਮਨ, ਤਨ, ਧਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੈ । ਅਜ ਤੋਂ' ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਕੰ 
ਜਾਤ, ਪਾਤ, ਗੋਤ ਸਭ ਨਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਕ੍ਰਿਤਮ ਪੂਜਾ, ਕੁਲ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਸਭ ਛਡ ਦੇਣੇ । 
1 ਅਜ ਤੋਂ ਆਪ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ' ਬਣੇ ਹੋ ਤੇ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ' ਹੈ ਸਦਾ । ਕੰ 

ਅਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ- 

। 'ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੇ ਗਵਨੁ ਮਿਟਾਇਆ ॥' ਕੰ 
ਅੱਜ ਤੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ- 

1 ਧਰਮ ਦੇ ਪਿਤਾ-ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ । ਕੰ 
ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਕੌਰ ਜੀ ਹਨ । 

1 ਜਨਮ-ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ । ਕੰ 
ਜਨਮ ਖਾਲਸਾ-ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ । 

! ਵਾਸੀ-(ਜਨਮ ਨਗਰ) ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ । 
ਨਾਨਕੇ-ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਹਨ । 

! ਇਸ਼ਟ-ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ । ਕੰ 
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ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੇ ਗਵਨੁ ਮਿਟਾਇਆ ॥' 
ਫਿਰ ਚਉਰਾਸੀ ਵਿਚ ਨਹੀ” ਪਵੋਗੇ । ਕਦੇ ਪੰਥ ਤੋਂ,ਉਲਟ ਨਹੀ" ਹੋਣਾ । ਰਹਿਤ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ । 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ 'ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ' ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ ਆਦਿ ਸਭ ਤੋਂ” ਸੁਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ । (ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ) । 

6੦੩੦੨੯੦੪#੦੧੧”। 

ਰਿ 
। 

>” “ਤੇ 'ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ' 5 

ਲਉ 
ਲੀ 

ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਮੰਤ੍ਰ ਦੇ ਕੁਛ ਅੱਖਰ.ਛਡ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਰੋ ਹੋਂ ਸਕਦੇ । ਸੋ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤਾਈ” ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਕਾਜ ਨਹੀ' ਹੋਣੇ । 

ਹੈ । ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ 
ਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮੂੰਹ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਾ ਕਰਨ 
ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ, ਮੰਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਤਾਰ ਬਣਾਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਪੀ ਆ ਉਸ ਸਾਧ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਲਾਟ ਨੇ। 

ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ-ਵਿਚ ਮਮ 
$ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁ 

,6੦੪੨੦੦੧੪੦੨੦੧੦੧੬੦੨੦੧੦੧੦੨੦੧੪੦੨੦੧੦੪੦। 

ਕਟ ੩ &. 
ਪਤੇ 

& & 
'ਬੋਬੂ 9 ਮਤ ਭੂ 

ਭਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸ਼ੁਧ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹ 

ਵਰ 
6 
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ਗੁਰਮਤ ਤਹਿਤ ਮਰਕਾਦਾ (੬੭) 

੨. 

ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉਤੇ ਟੁਰਨ ਲਗ ਪਿਆ 1 

'ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾ ਤਾਰ ਕਮਾਵਹੁ ॥। ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਧਾਵਹੁ 1 ਇਉ” 
ਫੁਰਮਾਇਆ ਸੀ । 

“ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਦੁਲੈ'ਕੜ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ 
ਇਹੀ ਠੀਕ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚੁਲੋ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ । ਕਈ ਇਸ 
ਨੰ 'ਵਾਹੁਗੁਰ' ਤੇ ਕਈ 'ਵਾਹਗੁਰੂ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 
'ਵਾਹਿਗੁਰ' ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਜੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵੈਯਾਂ ਵਿਚ ਤੌਰਾਂ (੧੩) ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਕਈ 'ਸਤਿਨਮੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ' ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 1 ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਭਾਵੇ” 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਰੂਪ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵੇਲੇ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਖਰੇ 
ਵਖਰੇ ਨਾਮ ਕਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ । 

[ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿਤੇ ਕਿ ਕਿਵੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ 
ਫੁੱਟ ਪਏ ਤੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ । _ਉਸ ਵਕਤ ਲਾਲਚੀਆਂ ਨੇ ਅਨੋਕਾਂ ਸ਼ੌਕਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ । 
ਕੇ “ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਰਾਗਮਾਲਾ ਬਾਣੀ ਨਹੀ, ਭਗਤ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਨਹੀ । ਮੰਗਲ ਸਾਰੇ ਉਤੋਂ 

ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ 'ਵਾਹਿ' ਤੇ 'ਗੁਰੂ' ਤੋ“ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀ” 
ਦਰਦ ਪੂ 'ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ' ਤਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਰਹਿਰਾਸ ਅੱਧੀ 'ਖੜਗ ਕੇਤ' 
ਤਾਈ' ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਆਮ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜ ਪਉੜੀਆਂ ਪੜ੍ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਆਦਿ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ 'ਵਾਹਗੁਰੂ' ਜਾਂ 'ਵਾਹੁਗੁਰ' ਜਾਂ 'ਸਤਿਨਾਮੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ” ਆਦਿ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕੀਤਾ ਹੈ । ੧ 

ਸੋਸ ਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂਲ ਮੰਤ '੧ਓ' ਤੋ 'ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ' 
35 ਕ ਤੇ ਗੁਰ ਮੰਤ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ' ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਇਕ ਵੇਰ “ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਚੋਹਾਂ ਜੁਗਾਂ 
ਹੱ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਤਿਜੁਗ ਵਿਚ ਵਾਸਦੇਵ ਮੰਤ੍ਰ, ਭਰ ਤੋ ̀ਚ ਹਰਿ ਹਰਿ, ਦੁਆਪਰ ਵਿਚ 

ਮੰਤ੍ਰ ਬਣਿਆ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਰੂਪ ਹੈ । 

ਕਈ ਮਹਾਤਮਾਂ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ` ਜਪਣ ਬਾਬਤ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋ” 
ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਤਾਂ 'ਵਾਹਿ' ਕਹੋ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 'ਗੁਰੂ' ਕਹੋ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 

ਦੋ ਸੁਆਸ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਤਾਂ 'ਗੁਰੂ' ਕਹੋ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ̀ 'ਵਾਹਿ' ਕਹੋ ਇਉੱ- 

'ਨੀਠ ਨੀਠ ਮਨ ਕੀਆ ਧੀਰਾ ॥” 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਤਾਂ ਇਕ ਸੁਆਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ 
੯੭੪੫੧੮.੭੪੧੭੮-੭੨੫-੭੨-੭੨੦੭੨-੭#-੭੨-੭੪੦-੭੦-੭੪੧-੭੯-੭੪੪੦-੭੨੩-੭੧੦-੭੯-੭੩੯੦-੭੨-੭੪੯੦-੭ 

ਆ ਪਿਸ 40044€96696400444700.464044544 
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(੬੮) ਹਰ ਦਲਿਤ ਹਕ 
੦੦੧੦੨ ੦੬੦੨੦"੦੦੦੨੦੨%੮” 6੦੧੨੦੮੦੧੦੨੦੮੦੧੦੨੦੮੨੧6੦੨੦੦੪੦੨੦੨੧੦' 

ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ । ਜਿਵੇ” “ (੬ਕ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਦਲ ਤੇ ਇਕ ਕਰ ਲੇ ਤਾਂ ਇਕ 

ਸਿੱਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਚਲੋ ਤਾਂ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਸਿੱਕੇ ਮੁਹਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਨੂੰ 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਹੈ- | 

'ਇਕ ਸਾਹਾ ਤੁਧੁ ਧਿਆਇਦਾ ॥” 

ਪੰਜਵੇ' ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੇ ਸਾਹ ਵਾਹਰਰ ਨੰ 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਇਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ੨੫-੩੦ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ 

ਛੇਤੀ ਵਸ ਵਿਚ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ । 

ਇਕ ਇਉ” ਵੀ ਮਹਾਤਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 'ਵਾਵਾ' ਨਾਭੀ ਵਿਚ 'ਹਾਹਾ' ਰਿਦੇ 
ਵਿਚ 'ਗਗਾ' ਕੈਠ ਵਿਚ ਤੇ 'ਰਾਰਾ' ਮਸਤਕ ਵਿਚ ਜਾਂਣ ਕੇ _ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਇਉ ਕਰਦਿਆਂ 
ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅੱਖਰ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਣ ਲਗ ਪੈਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਧਦਾ 
ਵਧਦਾ ਇਕ ਰਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਨਾਮ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਿਨ ਮੇਰ ॥ 

ਸਭ ਤੇ ਉਚੋ ਜਾਨੀਐ ਲੋਂਤ ਨ ਕੀਜੈ ਦੇਰ ॥ 
ਸੋਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਮੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ । ਹੋਰ ਨਾਮ ਰਾਮ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਗੋਪਾਲ ਨ 

ਇ '। 

ਨਦਰ ਤਪਦੀ ੨੪੦ 

ਦਾਮੋਦਰ, ਮੁਰਾਰੀ, ਅੱਲਾ, ਖੁਦਾ, ਓਅ ਸੋਹੈ ਆਦਿ ਅਸਤੋਤ੍ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ 
ਇਹ ਕ੍ਰਿਤਮ ਨਾਮ ਹਨ ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ । 

“ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ ॥' 
ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ- 

“ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਅਗੋਚਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ॥। 
ਯਕਾ-'ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤੁ ਹੈ ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ ॥” 

ਇਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤ੍ਰ ਹੀ ਹਉਮੈ ਮੋਂਟ ਕੇ ਸੁਧ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ ਲੀਨਤਾ ਕਰਾਉਣ 
ਰਿ & 

ਜਥਾ-'ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇ ਸਦ ਕਾਮ ॥' ਕੰ 
ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਜਪਣਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ । 

ਨ ਉਚਾਰੀ ਹੈ । 1 

(੨) ਜਪੂਜੀ ਸਾਹਿਯ-ਖਮ ਮਨ ਵਕ 
[੨ ਸੀ ਜਾ੫ 'ਸਾਹਿਬੋ-ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 

_ਦੇ ਸਰੂਪ ਲੱਖਣ ਤੇ ਤਟਸਤੀ ਲੱਖਣ ਹਨ। 

ਆਂ-ਤੇਜੇ ਪਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੋਗਤ ਜੀ ! ਬਾਣੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੬੯) 
7੧੬੦ ੦੦੪੦੨੦੮੦੦੦੨੦੨੦੦੨੦੦੪੦੨੦੮੨੦੦੨੦੮੦੦੦੨੦੮੨੦੦੨੦੨%੦੨੦੦੪੦੨੦੨੪੦> 

(੩)ਸ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ' ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1 

(੪) ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ--ਰੱ'ਖਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵਾਸਤੇ । 
(੫) ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬੋ-ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਸਤੇ । ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 

ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ । ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚਾਲੀ (੪੦) ਪਉੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 
1 ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ । 

ਸੌ ਸਾਖੀ ਵਿੱਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੰਜਵੀ' ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਵੀ ਆਉਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜ ਅੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲੀ (੩੦) 
ਪਉੜੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਤ ਵਾਲੇ ਅਰਦਾਸ 
ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਰਕੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 
1 ਅਧੂਰਾ ਨਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੂਰਾ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ 
ਨਿਯਮੀ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਠ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ 
1 ਨੇ ਵੀ ਤੁਕ ਤੁਕ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਤੀ ਕਰਨੀਆਂ । 

ਆਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਚਰਾਸੀ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਮੋਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 

[ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ 

1 ਸ੍ਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ-ਮਝ ਖੰਡ ਵਿਚ ਥਾਉ ਛੋਣ ਵਸਤ । ਜਿਵੇ ਸ਼ 
ਸਮਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਉਦੀ ਹੈ.-- 

ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈ” ਵਿਖਾਈ ਸੀ । ਸੁਨ 
ਸਮਾਧੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਤਨ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਪੁਰੀ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 
[ਨਾਂ ਚ (੧) ਮੁੰਹ ਕਾਲੇ ਰੋਵੇ ਵੇਕੇ । ਪੁਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਨ ਸਮਾਧੀ ਹੋਂ ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ' 

ਜੋ! ਅਸ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇਸੇਦਾ (੧) ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਫਸੀ । 
ਇਉ' ਸਾਡੇ ਸੂਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਣੋ 'ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਸੂੰਨ ਸਮਾਧੀ ਅਗੇ ਹਨ । ਅਗੇ ਗਏ 

ਹੀ ਗਰਦਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿੱਲੋ ਠੂਕੇ ਹੋਏ ਵੇਖੋ । 
ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀ ਹੋ ਸ਼ੁੜ ਸਮਾਧੀ 2 ਤਹੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ! ਅਸੀਂ' ਤਾਂ ਜਦ (੨) ਸਤਿਗਰ 

| ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਓਦੋਂ ਅਸੀ ਉਠ ਕੇ ਆਦਰ ਨਹੀ' ਜਬ 
੧੨੭੩੧-੭੨੩੫੭ ੨-#੩੫-੭ ੨->੩੮-੨-੭੩੫-=੨=੭੩੦੭੨-੩<-੭ ੨੩੫੦੬-੨੭੩੦੭ ੨#੩੦-੭੨-੭੩੦-੭ 

੍ 
1 
੍ 
ਰਿ 
( 

ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ-ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਦਾ ਭਜਨ ਹੈ । ਅਠ ਪਹਿਰ ਸਫਲੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਰ 

ਹਾ 
( 
( 
੍ 
੍ 

੧ 
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(੭੦) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
2੧੦੧੦”੨ ੦੦੦੦੨੦੮੦੦੦੨੦੦੪੦੨੦੮੦%੪੦੨੦੮੦੦੨੦੮੦੦੦੨੦%੦੨੦੮੦੦੦”੨੦੨੧੦੨੦੨੧੬੦ 

ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਦਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿੱਲੋ ਠੁਕ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ । ਉਹ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ 1 

ਤੇ ਫੇਰ ਅਗੇ ਗਏ, (੩) ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੋ ਵੇਖੋ (੩) ਜਿਹੜੇ ਨਿੰ ਦਿਆ 
ਰਿ 

ਵੇਰ ਅਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ,ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 

ਹੋ (੪) ਬੇਮੁਖ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਦੇ (੪) ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੇਖੇ । ਤੇ ਫਰ ਅਗੇ ਗਏ 
ਤਾਂ ਇਕ ।(੫) ਲੜਕੀਆਂ, ਆਦਮੀਆਂ ਸਹਿਕਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਵੱਢ ਕੇ 
ਨ ਖਾਦੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਪੁਛਿਆ-ਤੁਸੀ` ਕੌਣ ਹੋ ? ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਨੂੰ 
ਚਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਛਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾਸ ਮੁੱਲ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 

ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਵੇਚੀਏ । ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਛਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਸਤੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ 
ਸਾਨੂੰ ਦਿਤੇ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਵੱਢ ਵੱਢੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂ । (੫) ਇਹਨ ਠਾੰ 

ਮਦ ਕੇ 
ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਗੇ ਗਏ ਤੇ ਅਗੇ ਹਨ ਗਹਿਰ 

ਸਚ ਖੰਡੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਆਉਣ । ਪੁਛਿਆ-ਤੁਸੀ' ਕੌਣ ਹੋ ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ 
ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ-ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ 
ਜੀ ! ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੈਨ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ । ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋ“ ਕੈਨ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਰੋਮਾਂ ਵਿਚੋ ਜਾਪ ਹੋਵੇ । ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ-ਹੁਣ ਕਿਉ ਚਲੇਂ ਆਏ ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨ ਜਦੋਂ ਦਾ “ਸੋਦਰੁ' ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ ਓਦੋਂ ਦ ਸਚ ਖੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਰਹਿਰਾਸ 
ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅਸਾਂ ਨੇ ਜਦੋ' ਦਾ 'ਸੋਦਰੁ' ਨਹੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮਾਨ ਵਿਚ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀ” 
ਨ ਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਏਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਓਦੋਂ” ਦਾ 'ਸੋਦਰੁ ਦੇ ਵਕਤ ਸੱਚ ਨੰ 

ਕਲ ਵਿਚ ਜਿਦ ਮਲੀ ਮਿਲਦਾ । ਅਸੀਂ ਰਹਿਰਾਸ ਵੇਲੋਂ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ । ( 

1 ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ 'ਸੋਦਰ' ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ । ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ 
ਲਗਣ 

ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ-ਅਤ ਨੂੰ ਜਮ ਤ“ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜੀਵ ਬੇ-ਗਤ 
ਹੋ ਕੇ ਨਹੀ“ ਮਰਦਾ । ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਰਕੇ ਭੈੜੀ ਚਿਤਵਨੀ ਤੇ ਭੈੜਾ ਸੁਪਨਾ 
ਨਹੀ ਆਉ'ਦਾ । 

3 ੬ ,?00੧<੭ 2,704? ੮੧੧੧੦” ੨-੭੪੧੧<੬੭੮.੭੧੧੧੫੭੨--੭੧੧੧੦< ੨੭੧੦੯.੭ ੨.੭੭੧੯੫੭੨.੭੪੦੧੫੭- ₹੭੪੫੦.੭੨-੭੭੯-੭੯-੭੪<-੭ ੨੭੧੦.” 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੭੧) 

ਇੱਕ ਅਯਾਲੀ ਜਦੋ ਪਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝਰੀਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ, 
ਜਦ ਸਹਿ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਿਖ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉ। 
ਅਯਾਲੀ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੁਛਿਆ-ਸਿੱਖਾ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ" । ਬਾਣੀ 
ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ', ਤੋਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀ" ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਤੇਰੇ ਕੰਡੇ ਲਗਣ ਤੋ“ ਅਸੀ“ ਆਪ 
ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਕੰਡੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ । ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋ ਇਹ ਨੇਮ ਕਰ ਲਓ । ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਿਰਾਜਨਾਂ ਹੋਵੇ 
ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕਰਕੇ, ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ 
ਸੰ ਅਲ ਦਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੌਦਾਗਰ ਦੀ ਰਖਿਆਂ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਲੋਹੇ ਦਾ 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ । ਏਸ ਤੋਂ” ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਹੋਰ 
ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ, ਉਤਨਾ ਲਾਭ,“-) ਹੀ ਹੈ । ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨੂੰ 

ਤੋ 

ਕਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ । 

ਤਤ ਬਣ ਦ ਦੇ ਨਿਯਮੀ ਹੋਵੇ । '੧ ਓ ਤੋ ਅਠਾਰਹ ਦਸ ਬੀਸ' ਤਕ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ 

ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਚੀ ਰਹਿਤ ਦਸਦੇ ਹਨ- 

ਨ 
੧ ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ।1 
ਸਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾ: ੧੦ ।। ਸਿੱਖੀ ਰਹਿਤ- 

ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿਖੀ ਪੰਜ ਹਰਫ਼ ਅਸਤ ਕਾਫ਼ । 
ਰਿ ਹਰਗਿਜ਼ ਨ ਬਾਸ਼ਦ ਈ' ਪੰਜ ਮੁਆਫ਼ । ੧॥ 

ਕੜਾ ਕਾਰਦੋ ਕੱਛ ਕੰਘੇ ਬਿਦਾਂ ॥ 
ਬਿਲਾ ਕੇਸ ਹੇਚ ਅਸਤ ਜੁਮਲੋ ਨਿਸ਼ਾਂ ॥੨॥ 

ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਹਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਆਫ ਨਹੀ' ਹੋ ਸਕਦੇ । ਇਹ 
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਕੜਾ, ਕਿਰਪਾਨ, 
ਕਛਹਿਰਾ ਅਤੇ ਕੋਘਾ ਜਾਣ ਲਓ, ਬਿਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ” ਹਨ ਸਮੂਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ । 

1 ਸਿਖੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਹਨ ਕੰਘਾ, ਕੇਸ, ਕੜਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਕਛਹਿਰਾ 
ਜਮ ਸਿੱਖ ਨਾ ਤਿਆਗੇ । 

(੧) ਕਛਹਿਰਾ--੨ਉ ਕੱਛ, ਕਿਰਪਾਨ ਨ ਕਬਹੂੰ ਤਿਆਗੇ ॥'_ਕਦੇ ਕਿਰਪਾਨ 
ਮਿ ਲਾਹ ਕੇ ਨੰਗੇ ਨਹੀ" ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਛਹਿਰਾ ਸਦਾ ਰੇਬ ਪਾਵੇ, ਦੂਜੀ ਕਛ ਨਾ 
ਹੋਵ। ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਰੇਬ ਕਛਹਿਰਾ ਪਾਏ । 

੧੭੧੯੮੭੮੭੧੯੭੮੭॥<੭੨-੭੪੦-੭੯-੭#੯੦-੭੬-੭#੦-੭੦-੭੪੦੦-੭੨੨੨੭੪੦-੭੦-੭੧੦-੭੬੭੭੪੯੦-੭੨-੭੧੦-੭ 

( 
੍ 
੍ 
੍ 
( 
੍ 

ਪੰਜ ਕਕਾਰ 

੍ 
ਰਿ 
1 

੍ 
੍ 
| 
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(੭੨) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
ਨ੨੦8੦੨੦੮੨6੧੦”੨੦੦੧੧੦੨੦੮੦੪੦੨੦੮੦੧੦੨6੦੬੦੨੦੮੦੧੦ 6੧੬੨੦੮੦੧੦੨੦%੦੦੦੦%ਵ੨ 

॥ _ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕ ਪਹੁੰਚਾ ਲਾਹਵੋ, ਪਹਿਲਾ ਪਾ ਲਵੋ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 
ਲਹੁਣਾ ਕਰੋ, ਦੋਵੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਲਾਹ ਦੇਵੇ, ਏਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵਰਤਣਾ ਕਰੇ । 
ਅਚਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਪੋੱਹਚੇ ਲਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ“ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਵੇ । ਇਕ ਸਿੰ. 
ਅਰਦਾਸ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੰਜ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਘਟ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀ ਲਾਉਣੀ । 

ਕਛਹਿਰਾ ਜਤ ਸਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ । ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ 
ਆਉਦਾ ਹੈ- 

੬” ੨੭੭ 

ਤੋ 'ਸੀਲ ਜਤ ਕੀ ਕੱਛ ਪਹਰ, ਪਕੜਹੁ ਹਥੀਆਰਾ ।।' ਕੰ 
ਸੀਲ ਰਖੋ, ਜਤ ਰਖੋ । 

੧ “ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਇ ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਖਾਣੈ ॥'' ਕੰ 
ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਛਹਿਰਾ ਧਾਰਨ ਦਾ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਕਛਹਿਰਾ ਕਦੇ 

1੩ [ਠਾ ਨਹੀ” ਪਾਉਣਾ ਜੇ ਪੁਠਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋ" ਹੀ ਸੱ ਕਰ ਲਵ ਅਤੇ ਇਕ ਜਪਜੀ ਸਹਿਬ ਨ 
ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ । 
! ਕਛਹਿਰਾ ਬਹੁਤ ਉਤਮ ਵਸਤੂ ਹੈ । ਜਿਵੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੋਦਰ 

ਜੀ ਦੀ ਸੋਵਾ ਕੀਤੀ । ਲੰਕਾ ਵਿਚੋਂ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਆਂਦਾ । ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਲਿਆਂਦੀ 
ਨ ਕਰਕੇ ਲਛਮਣ ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ । ਅਨੇਕਾਂ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿਚ 

'ਰਾਮ' ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਰ ਜਦੋਂ" ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 
ਕਛਹਿਰਾ ਹੀ ਦਿਤਾ ਸਭ ਤੋ ਉਤਮ ਵਸਤੂ ਜਾਣ ਕੇ । ਇਹ ਜਿਊ'ਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੜਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਮਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੜਦਾ ਹੈ । 

ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਪਠਾਨ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਲੋਥ ਲੜਕੀ ਦੀ ਰੁੜ੍ਹ ਆਉਦੀ 
ਵੇਖੀ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੋ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਬਸਤਰ ਨਹੀ' ਹੈ ਪੜਦਾ ਪਾ 
5 ਦਿਉ ' ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਜੀ ! ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ 

ਰਿ 

ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤੇੜ ਕਛਹਿਰਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿਉਦਿਆਂ ਮਰਿਆਂ ਦਾ ਪੜਦਾ ਹੈ । ਤੂ 

1 
8 
8 

ਇਹ ਸੁਣ ਵੇਖ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਐਸੀ ਖਿੱਚ ਪਈ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਆਈ ਤੇ 
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ । 

ਕੜਾ--ਕੜਾ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ ਪਹਿਰਨਾ, ਕਦੇ ਸੋਨੇ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ 
ਨਹੀ” ਪਹਿਰਨਾ । ਗੁਟ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਰੋਕਦਾ ਹੋ । ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਘਸ _ਘਸ 
ਸਿ ਪਹੁੰਚਾਉ'ਦਾ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ । ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ' 'ਕੜਾ' ਜਿਹੜਾ 

ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ ਬਾਂਹ ਵਿਚ ਵੀਣੀ ਬੇਦ ਸ਼ਸਤ੍ ਹੈ, ਜਿਵੇ” ਕੜਾ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਕੜ ਕੇ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਇਉ” 
ਮਨ ਨੂੰ ਕੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ । 

ਕੜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਖਿਆ ਲੈਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 
੮੭੩੧੭੦-੭੧੮੦੭੨੭੧੧੦੭੮੭੩੦੭੦੫੭੧੧੦੭੯੭੩੧੫੭੨੩੦੭੧੧੦੭੦੭੪੫੭੮੭੭੧੦੭੮੭੪੯੭੦੭੪੫੭ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੭੩) 
।6੧੬੦੨੦੮੧ ੪੨੦੬੦੨੦੦੧੦੦੨੦”੨੧੦੨੦%੬੦੨੦”੨੧੦੨੦੨੧੦੨੦੦੧੦੦੨੦”੦੧੦”>੦"੨੬੦ 

! ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਚੋਰੀ, ਯਾਰੀ, ਠਗੀ ਨਹੀ“ ਕਰਨੀ । ਕਿਤੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਦਸਖਤ ਨਹੀ” ਕਰਨੇ । ਝੂਠਾ 
ਅੰਗੂਠਾ ਨਹੀ' ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਸੁਭਾਉ ਰਖੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਕੜ ਕੇ ਰਖੋ । ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਧਰਮ 
1 ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਵੈਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇਂ 
ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪੱਕਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਲੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਂਹ ਤੋ ਦੂਰ 
ਨਾਂ ਕਰਨਾ । ਕੜਾ ਮਿਹਦੇ ਤੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਕੈਘਾ-ਕੇਯਂ ਵਿਚ ਹਮੇਜ਼ਾਂ ਕਾਠ ਦਾ ਰਖਣਾ । ਦੰਦ ਦਾ ਮਸਾਲੋਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਖੇ, 
ਕੰਘਾ ਜੇਹੜਾ ਕਾਠ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, 
ਸਿਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਕੇਸ ਜਦੋ ਹਨੇਰੇ ਵਾਹੀਏ, ਓਦੋ“ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 
1 ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਖਣ ਵਾਸਤੇ । ਕਾਠ ਜਿਵੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰਖਦੀ ਹੈ, ਇਉ” ਕਾਠ 

ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੋਪ ਬੈਨ੍ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਕੇਪਾ ਲੌਹੇ ਦਾ ਨਹੀ' ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਦੇ 
ਦਾ ਕੰਘਾ ਹੀ ਭਾਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜੌਗ ਹੈ, ਸਾਇੰਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ । ਕਈ 

ਨਾਲ ਕੇਸ ਉਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ- 

ਦਾਤਨ ਨੀਤ ਕਰੇ, ਨਾ ਦੁਖ ਪਾਵੇ ਲਾਲ ਜੀ ।! 

[| ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਰਹਿਤ ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, 
ਗੇਜ਼ਾਂ ਕੌਘਾ ਦੋ ਵਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਘਾ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋ ਵਕਤ ਦਸਤਾਰ ਪਰ 
ਕੇ ਝਾੜ ਕੇ ਸਜਾਉਣੀ । ਕਈ ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਮਾਵਾ ਤੇ ਪਿੰਨ ਲਾਕੇ ਬੈਨ ਲੰ'ਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ 
ਇਮ ਰੱਖ ਲੈ'ਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ̀ ਰਖ ਲੈ'ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਟੋ ਡੀ 
ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ- 

ਸਿੱਖ ਹੋਇ ਸਿਰ ਟੋਪੀ ਧਰੈ ॥ 
6 ਸਾਤ ਜਨਮ ਕੁਸ਼ਟੀ ਹੋਇ ਮਰੈ ।। 

੭ 

'ਕੋਘਾ ਦੋਨੋ ਵਕਤ ਕਰੇ, ਪਾਗ ਚੁਨੇ ਕਰ ਬਾਂਧਟੀ ॥ ਕੰ 

ਕਿ ਸੋ ਚੁਣ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ ਹੈ । ਇਕ ਇਕ ਪੇਚ ਕਰਕੇ ਸਜਾਏ ਤੋਂ ਇਕ ਇਕ ਕੰ 
ਪੇਚ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ । ਫੇਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤ੍ ਹਜੂਰੀ 

ਇਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ । ਇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਘਾ ਨਹੀ” ਸੀ ( 
ਕੌਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ? 
ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ-ਤੂੰ ਕੰਘਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਓਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜ ਨਹੀ' ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਘਾ 
ਕਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਘਾ ਕਰਾਇਆ । ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ, 
ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਘਾ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀ ਆਉਣਾ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ $ 

੮੭੧੧੭੯੭੪੮੭੨੭॥<-੭੨.੭<-੭ ੨੭੩੦੦-੭੭੦੦੫ ੨-੭#੧੦੭-੨੨-੭੪੦-੭੨-੭੩੮-੭ ੨.੭੪੦-੭੨-੭੪੪੧੦੭ 
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(੭੪) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
੦੦੪੦੨੦੮੦%੦੨੦੮੨੦੦੨੦੮੦੦੦੨੦੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦੮੦੦੦੨੦੦੦੨੦੮੦੧੬੦੦੨੦੦੦੦੮੨੬੦ 

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤ੍੍ ਬਚਨ ਹਨ । 

ਕੈਘਾ ਸਦਾ ਸਾਬਤ ਰਖੇ । ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਕ ਦੈਦਾ ਵੀ ਟੁਟ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਸਰੀਰ 
ਤੋਂ ਵਖਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੇਘਾ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ 
ਬਖਸ਼ਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘ ਹਮੌਜ਼ਾਂ ਦੋ ਦੋ ਕੈਘੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । 

ਆ 

1 ਇਉ” ਆਪਾ ਭਾਵ ਮੇਟ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਿਰਾ ਕੇ) ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 
ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਕੇ ਸਭ ਤੋ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਸਜਣਾ ਹੈ । 

ਤੋ ਯਥਾ-ਸ੍ਰ ਮੁਖਵਾਕ-'ਸਭ ਹੂ ਤਲੈ ਤਲੈ ਸਭ ਉਪਰ ॥ 

= ਹੋ ਘਰ ੩ £ 02" ਨ ਕੂ ਪਿ ਤੋਂ ਸਿ 0 ਤੈ ਰਹ | 3 ਨ ਤੋ &੭ ਘ੭ ਗਰ &: 

੩-੭੧੧੧੦੭੨-੭੧੧੧੦੭੦<੭੧੧੦੭੨-੭੧੧੧੦੭੯.੭60੧੦੭ 
ਯਥਾ-'ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਚ ਤੇ ਉਚਾ ॥ 

8 ਮਨਿ ਅਪਨੈ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ ॥' 

ਕੇਘਾ ਜਿਵੇਂ" ਟੁਟੇ ਰੋਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ ਕੇਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਸੀਸ ਵਿਚ ਰਖਦਾ 
!ਸ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਕੈਘਾ ਫੇਰਨਾ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 

ਮੈਂ ਅਜ ਚਹੁ ਪਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, 
ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ, ਅਨਥਾ ਵਾਕ ਬੋਲੋਂ; ਹੌਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । 
ਉਹਨਾਂ ਅਉਗਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਸੈਸਕਾਰ 
] ਤਿਆਗਣ ਰੋਕੂ ਸਸਕਾਰ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣੇ ਹਨ । 

ਕਈਆਂ ਦੇ ਰਾਤ ਸਮੋ“ ਦਸਤਾਰ ਲਹਿ ਕੇ ਕੰਘਾ ਵੀ ਡਿਗ ਪੈ'ਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਕੇਸਾਂ 
ੰ ਦਾਰ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇ ਪੇਚ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਜਾਉਣ ਤਾਂ ਕੰਘਾ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸੀਸ ਤੇ ਰਹਿ 
ਸਕਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋਹੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਲਗਾ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ 
1 ਇਕ ਲੜ ਨਾਲ ਕੈਘਾ ਸਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਸਜਾਵੇ । ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਬੇ-ਬਸੀ ਹੋਵੇ ਦਸਤਾਰ ਨਾ 

(ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੌਣ ਲਗੇ ਢਾਠਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਸਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖੇ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ 
ਕਿ ਕੇਘਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਛੋਹਿਆ ਰਹੇ, ਭਾਵ ਕੈਘਾ ਕਰਕੇ, ਕੇਸ ਸਜਾਉਣ ਸਮੇ'(ਜੂੜਾ ਕਰਨਸਮੇ') 
ਉਰੂ (ਪੱਟਾਂ) ਆਦਿ ਅੰਗਾਂ ਤੋ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਇਉ“ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖੇ । 

੧ _ (੪) ̀ਕ੍ਰਿਪਾਨ-।ਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਪਾਨ 
ਰਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ । ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਢਾਲ ਦੀ ਨਿਆਈ' 
ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਵਰਤਣਾ ਕਰੇ । ਧੀਰਜ ਤੇ ਖਿਮਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰੇ । 
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਜਮ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਕਰੇ । ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਸਦਾ ਗਾਤਰੇ ਰਖਣੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰ 
ਿ ਦਰ ਨਹੀ” ਕਰਨੀ । ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ-ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਰੰ ਕੂ 

੨੭੩੧੭ -੭॥੯-੭੯-੭੧੧<੭੨-੭॥੧੮੭੨੭੭੭੧੧੦੭੨-੭੧੮.੭੨-੭੭੦੦.੭ ੨.੭੪੦੦-੭੨-੭੪੦੦੭੬-੭੬੯<” 
੭84੧੭ ੮,੭੧੨” ੭੪੧੯੭ 2.੭60%.੭.੭੪੧੯<੭੬-੭੧੪੯<੭੯-੭90%-੭੯-੭9੧੦--੭੯-੭੪੩੦--੭੨੫੭੧<੦' ੍ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੭੫) 

ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਪਾਨ ਧਾਰੀਅੰ॥ ਕਰੋਰ ਪਾਪ ਟਾਰੀਅੰ ॥ 

ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਕੌਲ ਰੱਖਣੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੱਖਿਆ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇਂ ਗੁਪਤ ਰੂਹਾਂ ਤੋ” ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 
ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ । ਜਿਵੇ ਲੰਕ ਸੂਤਕ ਆਦਿ ਤੋ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸ਼ਸਤ੍ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੇਵੇ' ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ ਜਿਥੇਂ ਪਹਿਰੀਆਂ 
ਸਨ ਉਥੇ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਸੀ_ਕਿ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ ਪਾਓ । ਬਾਬਾ ਬੁਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀ 
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਹੈ । 

ਜੇਹੜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਤੋ" ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 
ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਹਿਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ੧੦੦ ਸਾਲ ਤੋਂ” ਉਤੇ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਬਾਕੀ 
ਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਰੀਆਂ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਡੇਢ ਫੁੱਟ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ 
ਗਾਤਰੇ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਸਨ । ਮੀਰੀ ਤੋਂ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ ਸ਼ਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਰਿਆ 

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਬੁੱਕਲ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ । ਇਹ ਘੱਟ ਤੋ" ਘੱਟ ਨੌ” ੍ 
ਇੰਰੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋਹੜੀ ਕਿ ਰਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ ' ਜੋ ਕੇਘੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ, ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੰ 
ਰੱਖਣੀ, ਧਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਜਨੋਉ ਵਾਂਗੂ ਰਖਣੀ ਇਹ ਰਹਿਤ ਨਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋ” ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 
ਨੇ ਕਰਿਪਾਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਓਦੋਂ” ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਖਣ ਲਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ 1 ਰੰ 
ਜਦੋਂ ਖੁਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਵਡੀਆਂ ਰਖਦੇ ਸਨ । ਜਿਵੇ ਤੋੜ ਲੱਕ ਪਰ ਕਛਹਿਰੇ ਦਾ 
ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਤਰੇ ਸਣੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ । ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਸਮੋ” ਰੰ 
ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਤੇ ਕੇ ਕੋਘਾ ਕਮਰਕਸੇ ਸਜਾ ਲਵੋ । ਪਿੰਡੇ ਡੇ! ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਮੇ ਸੀਸ ਪਰ ਸਜਾ ਲਓ । ਕਈ ਕੁ 
ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਕਛਹਿਰੇ ਵਿਚ ਲੱਕ ਨਾਲ ਟੋਗ ਲੈਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਭੀ ਠੀਕ ਨਹੀ', ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਦਾ 
ਅਦਬ ਨਹੀ' । ਕਈ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਨਾਲ ਦਾਤਨਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਚੀਰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਕਿੱਲ ਆਦਿ 
ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਨਾਲ ਠੋਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬੜਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 
ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੈ । ਵਧ ਤੋ“ ਵਧ ਅਦਬ ਧੂਪ ਦੀਪ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਦਾ ਕਰੇ । ਕੰ 
ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਸਿਰਫ ਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਕ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੰਗਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਭੋਗ 
ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ । ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ । ਕੰ 

(੫) ਕੇਸੋ-ਕੇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਤਖ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ । ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, 
ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ । ਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਕਲਫ ਨਹੀ” ਲਾਰੈਣੀ, ਕਾਲਾ ਰੈਗ ਨਹੀ' ਲਾਉਣਾ, 
ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋ” ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤਕ ਇੱਕੋ ਜੇਹੇ ਸਮਝਣੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾੜੇ । ਕਿਸੇ 
ਦਵਾ, ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਘਸੌਣੇ, ਪੁਟਣੇ ਨਹੀ” ਅਤੇ ਧੌਲੇ ਨਹੀ" ਚੁਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ । ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਰ 

੨੭੧੧੯੭੧੫.੭੨.੭॥<,੭ ੮-੭੨੦੦-੭ ₹.੭੪੦<੭੬-੭੭੦੯੭੨-੭੧੨-੭੮-੭੧੦੦-.੭੨-੭੩੯.੭੨-੭੨੩੦-੭ 2-੭੧੧੯-> 

ਰ੍ 

ਰ 

1 ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੇਵੇ' ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨੇਮ ਰਖਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ 

੍ 
ਰ 
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&੬) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
,2੦੧੧੦”੨ ੦੦੧੦੨ ੦੦੦੦੨੦੦%੦੨੦੦੦੦੨੦੦%੦੨੦੮੦%੪੦੨੦੦੦੨੦੮੦੦

੦੨੦੨੬੦੨੦੮੨੦੦ 

ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਓਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ- 

'ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰਹਰੇ ਜਰੁ ਵੇਸ ਕਰੇਦੀ ਆਈਐ 1” $ 

ਜਿਹੜਾ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਬਾਣਾ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ, ਧੌਲੇ ਚੁਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋ" ਬੁਢੇਪਾ 
ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਓਦੋਂ” ਕੀ ਕਰੇਗਾ । ਧੋਲੇ ਚੁਗ ਚੁਗ ਕੇ, ਕਲਫ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, 
ਕਾਲੇ ਰੈਗ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ” ਸਾਰਾ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੂਸ ਦੀ ਨਿਆਈ' ਚੇਹਰਾ 
ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਚਿਆ ਤੋ" ਉਲਟ 
ਨਹੀ' ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 

'ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ 

੧ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ 
ਗਿ 

ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । 
ਕੇਸਾਂ ਸਾਂ ਨੂੰ ਸੈਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਆਹ ਗਾਚਨੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕਰਨੇ । 

1 
( 
( 

ਰਮ 

ਵੀ ਚਾਰ ਬੱਜਰ ਕੁਰਹਿਤਾਂ 

ਉਇ ਲਤ ਕੰ 

ਹੁੱਕਾ _ਹਜਾਮਤ __ਹਲਾਲੋ ਹਰਾਮ ॥ 

ਰਿ 

( 

੧ ਬਿਦਾਨੰਦ ਬਾਵਰ ਨ ਗੌਯਮ ਖਿਲਾਫ਼ ॥ ੩ ।। 

1 ਬਾਰੀਸ਼ੇ ਹਿਨਾ ਕਰਦ ਰੂ ਸਿਆਹ ਫ਼ਾਮ ॥੪॥ 

5੭ (੧) ਤਮਾਕੂੰ-ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ ਨਿਖੋਧ ਕੀਤਾ 
ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸਕੇਧ ਪੁਰਾਣ ਦੇ (ਬਵੈਜਵੇ' ਸਲੋਕ ਵਿਚ, ਬਵੰਜਵੇ' ਧਿਆਇ ਵਿਚ) 
ਜਿਕਰ ਆਉਦਾ ਹੈ ਕਿ- 

] ਧੂਮਰ ਪਾਨ ਰਤੇ ਬਿਪ੍ਰੰ ਦਾਨ ਦਿਦੇਤੀ ਜਿ ਨਰਾਂ ॥ 
। ਨ ਪਰ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੭੭) 
।6੧6੬੦੨6੧੧੧੬੦੨੦"੨%੦”>੦੦੧੦”੨੦੨੧੦੦੨੦”੨੧6੦”੨੦੨੧੦”੨੦੨੧੬੦”੨੦੮੧੦”>੦੦੧੬੦੨੦"੨੪੦> 

ਧੂਮਰ ਪਾਨੀਏ ਬਿਪਰ ਕੌ, ਦੈਹੈ ਦਾਨ ਜੇ ਕੋਇ ॥ 
ਦਾਤਾ ਨਰਕੇ ਬਾਸ ਲਹੈ, ਬਿਪ੍ਰ ਸੂਕਰ ਪੁਰ ਹੋਇ ॥੧ 

] (ਗੁਰਪੁਰਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼) 

ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਕੂ ਪੀਣ ਵਾਲੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 
ਦਾਤਾ ਰੁਰੂ ਨਾਮੇ ਨਰਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਹੜਾ ਤਮਾਕੂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾਨ ਲੈਦਾ 
ਹੈ, ਓਹ ਸੂਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਏਥੋ' ਤਕ 
1 ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸਕੋਧ ਪੁਰਾਣ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਜੀ ਤੇ ਸਾਮਕਾਰਤਕ ਦਾ ਆਪੌਂ 
ਵਿਚ ਦੀ ਸੈਬਾਦ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡਨ ਦੇ ਛੱਬੀ ਸਲੋਕ ਆਉਦੇ ਹਨ । ਏਸ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ- 

ਸੁਣ ਗੁਰਸਿਖ ਕੀ ਰਹਿਤ ਇਹ, ਤਜੇ ਤਮਾਕੂ ਸੰਗ ॥ 

ਮਰਹੀ ਮਰੈ ਤੋਂ ਅਤਿ ਭਲਾ, ਜਗਤ ਜੂਠ ਨਹਿ ਅੰਗ ॥ 

ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ਸੁਣੋ ! ਗੁਰਸਿਖ ਦੀ ਰਹਿਤ ਇਹ ਹੈ, ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਛੱਡਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਮਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਤਮਾਕੂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀ ਕਰਨਾ । ਤਮਾਕੂ ਵਾਲੇ 
ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ, ਮੰਗਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੋਂ ਜੇ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ 
ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤਮਾਕੂ ਨਾਲ ਅੰਗ ਨਹੀਂ” ਛੁਹਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਜੋਹੜੇ ਤਮਾਕੂ 
ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀ'ਦੇ ਹਨ, ਨਸਵਾਰਾਂ ਲੰ'ਦੇ ਹਨ, ਮਾਈਆਂ, ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 
ਕਮ ਅੱਜ ਕਲ ਤਮਾਕੂ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਦਾਰਥ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ 'ਜਰਦਾ' ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਕ ਤਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ (ਜਰਦਾ) ਮਾਝੇ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਨੇ 
ਜਰਦਾ ਨਾਮ ਏਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਮਾਕੂ ਚੱਬਣ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ । ਇਹੋ ਜਿਹੇ 
ਔਗੁਣ ਛਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ- 

| 'ਹਿੰਦੂ ਹਲ ਕਾ ਮੁਕਤਾ ਤਜੇ ਤਮਾਕ੍ਹ ਸੈਗ ।' 

ਹਿੰਦੂ ਜੇਹੜਾ ਹਲ ਆਦਿਕ ਦਾ ਕੋਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਓਹ ਮੁਕਤ ਹੈ ਪਰ ਤਮਾਕੂ 
ਦੀ ਸੈਗਤ ਨਾ ਕਰੇ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਛਡੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਕਰ 
ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਸੈਗਤ 
ਕਾਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ- 

'ਤਨਕ ਤਮਾਕੂ ਸੇਵੀਐ ਦੇਵ ਪਿਤਰ ਤਜ ਜਾਇ ॥ 
ਪਾਣੀ ਤਾਕੇ ਹਾਥ ਕਾ ਮਦਰਾ ਸਮ ਹੋਇ ਜਾਇ ॥' 

ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਮਾਕੂ ਪੀਵੇ,ਨਸਵਾਰ ਲਵੇ, ਸਿਗਰਟ ਪੀਵੇ, ਬੀੜੀ ਪੀਵੇ, ਓਹਦੇ 
ਦੇਵਤੇ ਜੇਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਓਹਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਪਿਤਰ ਦੇਵਤੇ ਸਾਰੇ ਓਸਦੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 1 
€੫%੫੭੦੭੦<੭੦੭੫<੭੦੭੦੦੭੮੭੦੯੭੮੭੩੦੭੨੨੦੭੩੯੭੮੭੩੦੭੯੭॥੯੭੦੭੭੩੦੭੨੭੩੦੦੭ 

ਮਮ ਅਨ ਮਿ 
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ਟੂ `ਤੇਰਜ ਭੈਰਮਤਤ ਸਭ ਤਿਠਹੰਵਖ ਨਾਸਹਿ ਪਿਤਰੀ ਰੋਇ ਉਧਾਰੇ ॥ 

॥ ਸੋ ਟੰਤਿ ਟਫਿ ਤੁਮ ਸਦਹੀ ਜਾਪਹੁ ਜਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰੋ ।' 
ਉਸ ਪ੍ਰਮੇਟਤ ਦਾ ਜ਼ੋਮਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 1 

4 ਏਜੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾ ਮਨੂ ਜਿੰਮੂਤੀ- 

] ਬਿਜੀਆ ਪਾਠ ਕਲਪ ਮੇਕੇਤੂ ਦਸ ਕਲਪੰਤੂ ਨਾਗਨੀ ॥। 
ਨ ਬਾਰਠੀ ਸਹੇਸਰੇਸੂ ਧੂਮਰ ਸੇਖਯਾ ਨ ਬਿਦਿਯਤੇ ॥' 
੮ ਜਾਂ `ਬਿਜੀਆ ਏਕ ਕਲਪੰਤੇ ਦੋਇ ਕਲਪੰਤੇ ਨਾਗਨੀ ॥ 

ਉ ਵਾਰਨੇ ਸਹੇਸਰ ਕਲਪੰਤੇ ਧੂਮਰ ਪਾਨ ਨ ਬਿਦਿਯਤੇ ॥` 

੧ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੌਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਤਮਾਕੂ ਵਾਲੇ ਖੋਤ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋ ਪਿਆ । 
ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ- 

1 ਜਿਉ ਜੋਰੂ ਸਿਰ ਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥ 

ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖਿ ਵਸੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ।। 

|! ਜਿਵੇਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਪਿਛੋਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 
ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਗਲੀਚ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੌਂਕੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੜ_ਸਕਦੀ । ਪਰ ਤਮਾਕੂ_ਪੀਣ 
ਕਿਵ ਉਨ ਗਲੀਚ ਹਨ । ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇ 

ਹਨ। 
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ-'ਬਿਖਿਆ ਲੈ ਡੂਬੀ ਪਰਵਾਰ ॥' ਜਗਤ ਜੂਠ ਭਾਵ ਤਮਾਕੂ ਸਾਰੀ 

ਕੁਲ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਡੁਬਦਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਪੁੰਨ, ਦਾਨ, ਬਰਤ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਭ ਨਾਸ ਹੋ ਕੇ 
ਕਈ ਕਲਪ ਨਰਕਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਮਦਰਾ ਦਹਿਤਾ ਸਪਤ ਕੁਲ ਭਾਗ ਚਹੈ ਤਨ ਏਕ ॥ 
1 ਜਗਤ ਜੂਠ ਸਤ ਕੁਲ ਦਹੈ ਨਿੰਦਾ ਦਹੈ ਅਨੇਕ ॥ ___ (ਸੌ ਸਾਖੀ) 
1 ਤਮਾਕ੍ਹ ਕੇ _ਬਰਤਬੇ ਹ੍ਰੰ ਜਪ ਤਪ ਸਭ ਨਾਸ ॥ 

ਜਿਉਂ ਚਿਨਗਾਰੀ ਅਗਨ ਕੀ ਪਰਤ ਪੁਰਾਨੇ ਘਾਸ ॥ 
੮੭੩੦-੭੯-੧੧੩੧-੭੨-# ੧੧੫੦੭ ੨੪੧੧੫-੭੮੭੧੧. ੮.#੩੯੭੨.੭੭-੨੪੧੫ 5) ੯.,#੬੧੫੭) €.,?604>.੭” 

੪ 

ਰੈ - (੮੭੬੬੯ ੧੮ # ੧੭੮,“ ੧੦੨੭ ੨#੧੧ ੨੦ “੧੧੧੮੭ ੮<#੧੧੮੭ ₹.#੪੧੧੦੭ ਮੈ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੭੯) 
ਚਂ 2 ਆਂ ਹਲ? ਆਂ 2੫ ੧ਭ 7" 6ਆ 3 ਆਪ ਨ "ਖਆ 2 6 ਖਲਆਂ ਤੇ ਆ >ਟ"੩੧੦੨ 

ਤਜੇ ਤਮਾਕੂ ਪੁਟਖ, ਕਟਿ ਉਧਰਿਆ ਦਰ ਪਰਵਾਨ 1। 

ਪੂਰੀ ਭਦੀ ਤਿਲ ਭਾਵਨੀ ਸਫਠ ਕਮਾਈ ਜਾਨ !। 

ਆ 
ਇਹ 
ਗੁਰ 
ਦਲ 
ਡੇ 
$ 

੧੮੭੦੬ ੯੨ 2 .#੪੧੯. 2੧੧ 4੪4੧5. ੧6 -900੯. 7 ₹.੭9੧੯.॥੧ ੭4੯ 7੧੭60੯੮੭੦-੭੬੪੧੦੭ 

ਮੰਤੁ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਿਲ੍ਹਾ 
: ਇਸ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ 1 

ਦੇ ਹਨ ਅਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੁਧੀ ਦੀ ਚੁਸਤੀ 

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਵੇਰ ਭਾਈ ਕੇ ਦਿਆਲ ਪੁਰੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਇਹ 
ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋ' ਸਿੱਖ ਸਾਵਧਾਨ ਚੰਗੇ ਸੁਦਰ ਤੇ ਅਕਲ ਵਿਚ ਸਿਆਣੇ ਕਿਉ” ਹਨ ? 

ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 
ਉਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਠਦੇ 

੭04੫1 ੯4 44944 919, ਹੂ ਤੂ 1] 111 14; 1 4 ਹੂ 1 
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5।1 56180 7637 50 ਹੈ। ੬46੦੧ 

(੮੦) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
ਜਾਰ ਪੱਕੇ ਭਾ ਨ ਮਲ ਤਾਂ ਰੱ ਤੇ ਤਮਰੂ ਭਾਏ ਤਤ ੬੦ ਬੋ ਤੇ ਤਾਕ 

ਸਾਰ ਹੁੱਕੇ ਨੂੰ ਭਜਦੇ ਹਾਂ । ਨਾ ਮਲ ਤਾਂ ਹਠ ਤੇ ਤਮਕ ਨੰ ਭਜਦ ਹਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਬਲ ਕੇ ਤਮਾਕ ਤੂ 
ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਕਮਜੋਰੀ ਹੈ । ਜੂਠ $ 
ਹੁਕੀ ਦੀ ਤੇ ਝੂਠ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ । 

£ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤੇਬਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ 
ਅੰਜੀਲ ਆਦਿ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਭ ਨੇ ਜਗਤ ਝੂਠ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ 1 ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਦਵਾਲੇ, ਮਸੀਤ 
ਤੋਂ ਗਿਰਜੇ ਆਦਿਕ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀ' ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ । ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਪੈਗੈਬਰ, ਅਵਤਾਰ 
ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ । ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਜਰ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਬਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਮਾਕੂ 

ਨੂੰ ਐ ਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਣੀ ਆਦਿਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀ” ਪੀਣਾ । ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀ“ ਕਰਨੀ । 

ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼-(੨) ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਾਮਧੇਨ ਢਉ 
ਖੁਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਦੋ ̀ ਸਹੈਸਰ ਬਾਹੂ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਸਨ 
ਜਮਦਗਨੀ ਜਦੋ” ਕਾਮਪੇਨ ਗਉ ਨੂੰ ਸੁਰਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ ਸੀ । 

(੨) ਪੱਛਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ, ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਗਵਾਲੰਭ (ਗੋ ਮੇਧ) 
ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਗੌਮੇਧ ਯੱਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਊ ਤਪ 
ਵਿਚ ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਬੂਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਓਥੋ' ਭਾਲ ਕੇ ਲਿਆ 
ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਕੀਤਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ / ਸੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਗਊ ਦੇ 

ਨੰ ਕੁਖਅਕ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਊ ਭਖਸ਼ਕ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਤਮਾਕੂ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ 
ਪੈਰੈਬਰ ਨੇ ਨਹੀ ਵਰਤਿਆ । 

੧. (੩) ਇਕ ਵੇਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੇ ਪਾਰਬਤੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ । ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਕਲਜੁਗ 

ਕੈ 

ਸਸਿ 4 ਇਸ ਆ 

ਵੱਛੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿਚ ਖੁਭਿਆ ਬੇਠਾ ਸੀ । ਪਾਰਬਤੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ 
ਵਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਜਾਂ ਹਠ ਕੀਤਾ, .ਤਾਂ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ 
ਨ ਪੀ ੪ ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਲਗੋ ਤਾਂ ਕੌਨ ਤੋ ਪੂਛ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਟੇ ਗਏ । 

ਪਾਰਬਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਡਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ । ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਪੂਛ 
ਵਿਚ ਦਬਕੇ ਉਪਰ ਕੰਨ ਲਾ ਦਿਤੇ ਤੇ ਏਥੇ ਬੂਟੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਵੇਗਾ 
ਦਾ ਧਰਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । 

(ਕੁੰਡਲੀਆ) 
੧ ਲੱਚੇ ਹੁਕਾ ਪੀ'ਵਦੇ ਫੀਸ ਅਧਰਮੀ ਖਾਹਿ ॥ 
1 ਸੁੱਖਾ ਪੀ'ਦੇ ਬਾਵਰੇ ਔਤ ਪੋਸਤੀ ਜਾਹਿ ॥ 

6੮੦੬੨ 
ਕੰ ਤੈ, 

ਕਹਿ ਗਿਰਧਰ ਕਵੀ ਰਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿ ਏਕ ਨ ਸੁਚਾ। 
੮੭੧੯੭ ੮-੧੫-੭੯੧੯-੭੨੭੧੨-੭੮੭੭੧੧-੭੮੭੪੧੫੭੨੮੭੧੫੭੮੭੨੧੭੮੭੪੫੭੯੭੪੦੭੯੭੪<੭ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੮੧) 
6੫॥੨੦੧੮%੪੦ਇ੨੦੧੪੦੨੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦੦੦੦੨੦੮੦੧੦੨੦੮੦੧੦੨੦੮੦੧੦੨੦੮੦੧੪੦੨੦੮੦੬੦ 

ਰਸ ਧੀਤਾ ਹੈ ਜੁ ਸ਼ਰਾਬ ਗਲੀ ਮਹਿ ਅਹਿਮਕ ਲੁੱਚਾ ।। 

1 (੨) ਕੁੱਠਾਂ-ਪੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਕਲਮੇ ਵਾਲਾ ਜਿਬ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਮਾਸ ਨਹੀ" ਖਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਜ ਤਾਂ ਮਾਸ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ' ਹੈ । ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਸ਼ੂ ਵਰਗੀ 
ਦਿ ਹੈ ਉਸ ਜੂਨ ਵਿਚ ਪੌਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ । ਦਿਲ ਪਰੇਮ ਤੋਂ” 
ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਪੁਸਟ ਹੋ ਕੇ ਭੌਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਏਸ ਕਰਕੇ ਮਾਸ ਦਾ 

ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਤਪ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਮਨ ਨੂੰ ਸੱ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ 
ਝਟਕ ਕੇ ਸਚੇ ਦੀਦਾਰ ਵਿਚ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਝਟਕਾ ਹੈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਧਾਰਨਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮਾਸ 
ਹਦ ਐਨ ਹੈ। 'ਭਉ ਮਾਸ ਆਹਾਰ' ਦਸਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਿਹਾਗੜੇ ਦੀ ਵਾਰ 

1 ਨਿਖੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰਕੇ, ਝਗੜਾ ਨਹੀ” ਹੈ । ਮਾਸ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

1 'ਭੈ ਪਇਐ ਤਨੁ ਖੀਨੁ ਹੋਇ ਲੋਭ ਰਤ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥!' 

ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ- 

1 'ਸਚ ਕੀ ਕਾਤੀ ਸਚੁ ਸਭੁ ਸਾਰੁ ॥' 

] ਅਥਵਾ ਮਲਾਰ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਪ੍ਰੋਢਾਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ 
ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮਾਸ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਯਥਾ- 

1 ਜੋਰੁ ਕੀਆ ਸੋ ਜੁਲਮੁ ਹੈ ਲੋਇ ਜਬਾਬੁ ਖੁਦਾਇ ॥ 
ਦਫਤਰ ਲੇਖਾ ਨੀਕਸੈ ਮਾਰ ਮੁਹੈ ਮੁਹਿ ਖਾਇ ॥ 

1 ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸੁਆਦੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਓਹ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤੋਂ 
[ਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਹਾਉਦੇ ਹਨ । 

ਪੋਠੋਹਾਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਂਨਾਂ, ਦੀ ਏਨੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਕੜੀ ਮਰਵਾਉਣੀ 
ਹੋਵੇ, ਬੱਕਰਾ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਕੇ ਹਲਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 

<8ਉ ੫ ਹੈ ਤਰ ਖਾਂਦੇ ਸੀ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋ ਬਿਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । 
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਝਟਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । 

1 ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਉੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਬੱਕਰਿਆਂ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ- 

[ “ਬੇਦ ਪੜੇ ਮੁਖ ਮੀਠੀ ਬਾਣੀ ।। ਜੀਆ ਕੁਹਤ ਨ ਸੈਗੈ ਪਰਾਣੀ ॥' 

ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ । ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨੋ ਨਹੀ" ਹਟਦੇ । ਗੁਰਬਾਣੀ 
[ਕਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਿਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ (ਮਾਸ ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ 
੫੭੧੧੭੨੭੪੮੭੦੭੧੯.੭੮-੭੧੧੨-੭੯-੭੪੦੮-੭੯-੭੪੧-੭੯-੭੧੦-੭੯-੭੦੧-੭੦-੭੧੮-੭੦-੭੧੧੨-੭੯-੭੪੧੦੭ 

9੦6 
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ਝਗੜੇ) ਓਥੇ ਖਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀ” ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਥੇ ਮਹਾਰਾਜ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਦਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਏਸ ਮਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿੱਚ! ਸੱਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ 
ਰਿ 

“ਮਾਸੁ ਛੋਡਿ ਬੈਸੁ ਨਕੁ ਪਕੜਹਿ ਰਾਤੀ ਮਾਣਸ ਖਾਣੇ ।' 

ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਨਹੀਂ' ਖਾਂਦੇ, ਨਕ ਫੜ ਕੇ ਸਕ 
ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭੀ ਪਾਪੀ ਹਨ । ਮਾਸ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਛੁੱਟ ਨਹੀ” ਸਕਦੇ । | 

ਏਤੇ ਰਸ ਛੋਂਡਿ ਹੋਵੇ ਸੈਨਿਆਸੀ ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ।' 

ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਰੇ ਕੁ-ਕਰਮ, ਵਿਸ਼ੇ ਰਸ ਨਹੀ' ਛੁੱਟੇ ਉਹ ਤਿਆਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰੰ 
ਦੇ ਹਨ ? ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । 

ਜੋ ਕਾਜ਼ੀ ਕੁਕੜੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋ” | 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚੋਲੇ ਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਛਿੱਟ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ 
ਕਿਹਾ ਚੋਲਾ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ- ! 

ਜੇ ਰਤੁ ਲਗੈ _ਕਪੜੈ _ਜਾਮਾ ਹੋਇ _ਪਲੀਤੁ । 

9੦੪੨੦੧੨੪ਇ੨ਓ੮੬੦ ੨ 
ਨਹ 

ਜੋ ਰਤੁ ਪੀਵਹਿ ਮਾਣਸਾ ਤਿਨ ਕਿਉ ਨਿਰਮਲੁ ਚੀਤੁ ॥ 

ਜੇ ਜਾਗੇ ਨੂੰ ਲਹੂ ਦੀ ਛਿੱਟ ਲਗ ਗ਼ਈ ਤਾਂ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ 
8 ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮਲੁਖਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਤ ਕਿਵੇ" ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ? ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ 
ਮਾਸ ਹੈ । ਯਥਾ- 

6੦੦੪#੨੦੮੦%੨੦੮੦੪ਇ੨ ਚਰਨ ਹਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸੁ ਸੂਅਰ ਉਸੁ ਗਾਇ ॥ | 
ਗੁਰ ਪੀਰੁ ਹਾਮਾ ਤਾ ਭਰੇ ਜਾ ਮੁਰਦਾਰੁ ਨ ਖਾਇ । 

ਪ੍ਰਾਇਆ ਹੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗਉ ਦੇ | 
ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ । 'ਕੂੜ ਬੋਲਿ ਮੁਰਦਾਰੁ ਖਾਇ ॥।' ਕੂੜ ਬੋਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਮੁਰਦਾਰ ਹੈ । 

ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਖੂਨ ਪੀਣਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਹ ਪੋ ਵੀ ਨੂੰ 
ਕਈ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਖੂਨ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੈੜਿਆਂ 
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਖਸ਼ ਬੁਧੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰੰ 
ਆਚਿਆਂ ਨਹੀ”, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ 
ਦਾ ਖਾਣਾ, ਕੁੱਠੇ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਓਹਦਾ ਬਿਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮਾਸ ਅਹਾਰੀ ਤਿਆਗੀ 
ਨਹੀ' ਹੋ ਸਕਦਾ । ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਚਿਤ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ (ਦਇਆ ਜਾਣੈ 
ਦੀ 

ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਮਾਸ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਹੈ 
੨੭੩੧੦ ੨-੭੩੧-੭੨-੭੪੯-੭ ੨-੭੦੧੯-੭੭੨੭੪੫੦<੭੯.੭੧੦.੭੮੨੨੭੧੦੦੦੭੨੭੪੦੦੦੭੨-੭੪੦੨੭੨-੭#<-੭੨੭੬੪੦-੭ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੮੩) 
੧6” 2੬੦੨੦੨੧੬੦੨੦੦੨੦੦੦੨੦੦੧੦੨੦੦੧੦੦੨੦"੦੧6੦੨੦੦੧੦”੨੦੦੬੦੨੦੦੦੦ 

1. ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸਤ੍ੀ ਪੁਰਸ਼ ਮਾਸ ਤੋ" ਬਣੇਂ ਹਨ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਾਸ ਦੇ ਹਨ 
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ“ ਚੈਗੇ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉ" ਸਾਂਭ ਕੇ ਰਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਓ । ਬੇਦ ਕਤੇਬਾਂ 
ਵਿਚ ਮਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਗੈੱਡਾ ਆਦਿ ਮਾਰ ਕੇ ਯੱਗ ਕਰਨੇ ਜੋਗ ਮੰਨੇ ਹਨ ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ 
ਵਿਰ ਬਿਵਰਜਿਤ ਹੈ ਤੇ ਆਉਦਾ ਹੈ- 

'ਜੇ ਰਤੁ ਲਗੈ ਕਪੜੇ ਜਾਮਾ ਹੋਇ ਪਲੀਤੁ ।। ਜੋ ਰਤੁ ਪੀਵਹਿ ਮਾਣਸਾ ਕੰ 
ਤਿਨ ਕਿਉ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤੁ ॥” 'ਅਸੈਖ ਗਲ ਵਢ ਹਤਿਆ 
ਕਮਾਹਿ ॥' 'ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁਠਾ ਬਕਰਾ ਖਾਣਾ ॥ ਚਉਕੇ ਉਪਰਿ ਕੰ 
ਕਿਸੈ ਨ ਜਾਣਾ ॥' 'ਕੁਹਿ ਬਕਰਾ ਰਿੰਨ੍ਹਿ ਖਾਇਆ ॥' ਜਉ 
ਸਭ ਮਹਿ ਏਕੁ ਖੁਦਾਇ ਕਹਤ ਹਉ ਤਉ ਕਿਉ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰੇ ॥' 
“ਕਾਹੇ ਕਉ ਝਖ ਮਾਰੇ ॥' 'ਜੀਅ ਬਧਹੁ ਸੁ ਧਰਮੁ ਕਰਿ ਥਾਪਹੁ 
ਅਧਰਮੁ ਕਹਹੁ ਕਤ ਭਾਈ ॥' ਏਕ ਜੀਅ ਕੋ ਜੀਆ ਖਾਹੀ ।'' 
'ਕਬੀਰ ਖੂਬ ਖਾਨਾ ਖੀਚਰੀ ਜਾ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੌਨੁ ॥ ਹੇਰਾ ਰੋਟੀ ਕੰ 
ਕਾਰਨੇ ਗਲਾ ਕਟਾਵੈ ਕਉਨੁ ।।' ਜੋਰੁ ਕੀਆ ਸੋ ਜੁਲਮੁ ਹੈ ਲੋਇ 
ਜਬਾਬੁ ਖੁਦਾਇ ॥' ___ 'ਭਾਂਗ ਮਾਛੁਲੀ ਸੁਰਾ ਪਾਨ ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਖਾਹਿ ॥ ਕੰ 
ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਨੇਮ ਕੀਏ ਸਭੈ ਰਸਾਤਲ ਜਾਹਿ ।।' 

1 ਸੋ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ 'ਭਉ ਮਾਸ ਅਹਾਰ' ਖਾਣਾ ਜੋਗ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ" ਉਲਟ ਜੋ ਕੰ 
5 ਪਿ ਉਪਰਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ । ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਲਓ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਕਿ ਨਹੀਂ ? ਕੰ 
ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 'ਕੁੱਠਾ' ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲਮੇ ਵਾਲਾ ਤੇ 

ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੇ ਝਟਕਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਹਥੀ” 
ਨਹੀ' ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਮਾਸ ਕੁੱਠੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਚੌਥੀ ਬੱਜਰ ਕੁਰਹਿਤ ਵਾਲਾ ਤਨਖਾਹੀਆ 

ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਪ ਉਤਰ ਨਹੀ ਸਕਦਾ । ਖਾਲਸਾ ਬੀਰ ਰੂਪ ਹੈ । ਖਾਲਸਾ 
ਸ਼ਨੋ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਸਾਈ-ਪੁਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ 
ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਸਨ 1 

ਹੈ 
ਵੈ 

ਖਾਲਸਾ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਸਾਈ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਸਭ ਤੋ" ਰਹਿਤ ਹੈ । (ਖਾਲਸਾ 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਹੈ) ਜੇ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਨ 
ਆਦਿ ਨਾਂ ਮਿਲੋ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਹਥੀ" ਝਟਕਾ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਏ । 
ਉਹ ਭੀ ਜੇ ਕਰ ਕੇ ਦਿਤ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਜ ਵੀ ਛਕਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਥੀਂ ਝਟਕਾ 
ਕਰਕੇ, ਪਰ ਮਾਸ ਖਾਣੇ ਕਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋ ਮਨ ਆਲਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਫੁਰਦੇ 
ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੌ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਭਰੇਗਾ । ਜੋ ਕਤਲ ਕਰੇਗਾ ਸੌ ਕਤਲ 
ਹੋਵੇਗਾ । ਜੋ ਰਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਰਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ । ਸਧਨੇ ਕਸਾਈ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ-- 

੨੭੧੧-੭੧੭੧੨-੭ ੨.੭#<." ੨.#੨%,੭ ₹.੭#੦<..” ੨੭੧੧੯” ੨੭੧੯੭ ,#0੧...੭ ੨੭੪੧੯. ੭ ੨,#$੧੯..੭" -੭੧੧੫੭ 
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(੮੪) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
੭੨੧੧੦”) ੭੦੧੦੦”੨੦"੦੧੦”੨ ੦੦੦੦੨੦੨੧੦੨੦੨%੦”੨੦”੨੧੦”੨੦”੦੧੬੦੦੦"੨੧੮”੨੦੨੧੦”੨੦੪੦ 

'ਮਹਾ ਕਸਾਬਿ ਛੁਰੀ ਸਟਿ ਪਾਈ' ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ 
ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਨੂੰ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਛਕਦੇ ਹਨ । 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਕਿ ਮਾਸ ਛਕਣ । ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਤੇ ਦਿਲ 
ਆਦਿਕ ਵਿਚ ਹੀ ਅੰ। ਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਿੱਤ ਕਮਜ਼ੋਰ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕਰ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇ“ ਬਾਬਾ 
੧ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਸਤਾਸੀ ਬਰਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾਸ ਕੀਤੇ ਤੇ 

ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਕੇਵਲ 
ਨਨ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸਤਾਸੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਕਿਵੇ ਏਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 
ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੱਚੇ ਬੇਰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਚਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖੇ, ਜੋ ਚੋਂਹ ਤਖਤਾਂ ਤੇ 
ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ । ਕਦੇ ਮਾਸ ਨਹੀਂ' ਸੀ ਖਾਧਾ । ਹੁਣ ਤਕ ਵੀ ਇਹਨਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਸਲ ਵਿਚ 
ਅੱਗੇ ਤੋ' ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੋ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਗੀ ਸਿੰਘ; ਮਾਸ, ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿਕ ਨਹੀ” 
ਰੋ ਜਥਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇ' ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਂਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ । 

੧ 'ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੈ ॥' ੧ 
ਵਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ, ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ । 

1 ਇਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਤੀ ਹੈ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ, ਓਹਦੇ ਸਤੀ ਬ੍ਤ 
ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ । ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੇ ਵਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਬਰ 
! ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਸਮਝਣਾ ਹੇਤ ਜਿਹਕਾ ਮਿਆਨ ਪਤੀ | 
ਦਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਤ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪਤੀਬ੍ਰਤ ਧਰਮ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ । ਇਹ 
ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਦੋਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ । | 
ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਜਤ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਰਹਿਣਾ । 
੧ “ਏਕਾ ਨਾਗੀ ਜਤੀ ਹੋਇ ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਖਾਣੈ ॥' ਰੰ 

ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋ“ ਉਲਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀ" ਰਹੋਗਾ । ਉਹ ਤਨਖਾਹੀਆ 
ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਿਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜੌ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਉਹ ਨਰਕ ਵਿਚ ਪੈਦੇ ਹਨ ਤੋਂ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

'ਤਪਤ ਥੈਮ ਗਲ ਲਾਤਿਆ ॥' 'ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਰਾਵਣ ਜਾਹਿ ਸੋਈ ਤਾਲਾਜੀਅਹਿ ॥'' 
ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਸੁਧਿ ਜਬ ਤੋਂ ਹਮ ਧਰੀ ਬਚਨ ਗੁਰ ਦਏ ਹਮਾਰੇ ॥ 
7 ਪੂਤ ਇਹੈ ਪ੍ਰਣ ਤੋਹਿ ਪ੍ਰਾਨ ਜਬ ਲਗ ਘਟ ਥਾਰੇ ।। 
੧ ਨਿਜ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸਾਥ ਨੈਹੁ ਤੁਮ ਨਿਤ ਬਢੈਯਹੁ ।। 

ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੀ ਸੇਜ ਭੂਲਿ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਨ ਜੈਯਹੁ ॥੫੧॥ 
੨੭੩੧੭੨੭੧੨੭੨੭੧੨-੭੮੭੧੧-੭੮੭੧੧-੭੮੭੪੯੭੮੭੭੧੧੭੦-੭੧੫੭੦੭੩੦੭ ₹੭#੦<5 ੩੭੩੦੭ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੮੫) 
-੧੬੦੨੦੨੪੦੨੦੨੪੦੨੦੦੦੦੨੦੮੦੦੦੨੦੮੦੦੦੨੦੮੦੧੪੦੨੦੮੦੦੦੨੦੮੦੧੬੦੨੦੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨, 

ਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਲੰਕ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇੰਦ ਰਾਜਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ 
ਨਰ ਹੈ ਕਦਾ। ਉਮਰ ਲਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀ । ਵਿਭਚਾਰੀ ਦਾ ਮਨ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇਕਾਗਰ 
ਨਹੀ' ਹੋ ਸਕਦਾ । ਕੰ 

“ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੇ _ਭਜੇ ਸਹਸ _ਬਾਸਵ ਭਗ ਪਾਏ ॥ 
ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੇ _ਭਜੇ _ਚੰਦ੍ _ਕਾਲੰਕ ਲਗਾਏ ।1 
ਪਰ ਨਾਂਰੀ ਕੇ _ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਸ ਸੀਸ ਗਵਾਯੋ ॥ 
ਹੋ ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੇ ਹੇਤ ਕਟਕ ਕਵਰਨ ਕੋ ਘਾਯੋ । ੫੨ ।। | 

ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੇ ਭਜੇ ਕਾਲ ਬਯਾਪਯੋ ਤਨ ਮਾਨਹੁ । 
ਅਧਿਕ ਹਰੀਫੀ ਜਾਨਿ ਭੋਗ ਪਰ ਤ੍ਰਿਯ ਜੋ ਕਰਹੀ ॥ 
ਹੋ ਅੰਤ ਸ੍ਰਾਨ ਕੀ ਮ੍ਰ੍ਤੁ ਹਾਥ ਲੋ'ਡੀ ਕੇ ਮਰਹੀ ।। ੫੩ ॥ 

ਰ ਪਰ ਨਾਰੀ ਸੇ ਨੇਹੁ ਛੁਰੀ ਪੈਨੀ ਕਰ ਜਾਨਹੁ ॥ 1 

(੪) ਹਜਾਮਤ-ਕੇਕ ਦਾ ਮੁੰਡਣ ਕਦੇ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਲਫ ਲਾ ਕੇ ਦਾਹੜੀ ( 
[ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਨਹੀ' ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਾਕਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੌਂ- ਕੰ 

ਹੁਕਾ _ਹਜਾਮਤ _ਹਲਾਲੋ ਹਰਾਮ ।। 

। ਬਾਰੀਸ਼ੇ ਹਿਨਾ ਕਰਦ ਰੂ ਸਿਆਹ ਫ਼ਾਮ ॥ ਰੀ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-ਹੁੱਕਾ ਪੀਣਾ, ਹਜਾਮਤ ਕਰੋਣੀ, ਕੇਸ _ਕਟੌਣੇ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ 

ਨ ਪੁੱਟਣਾ, ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ, ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੇਸ ਉਤਾਰ ਦੇਣੇ ਇਹ ਜੋਗ ਨਹੀ” ਹਨ ਨ। ਨੂ 
ਕਈ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੈਚੀ ਨਹੀ ਲੋਣੀ, ਉਸਤਰਾ ਨਹੀ' ਲੌਣਾ । ਕਾਚੂ ਕਟੀਏ ਨੇ 
ਜਾ ਨਲ ਕੇਨ ਵੱਢ ਲਏ ਸੀ ਓਦੋ' ਦੇ ਉਹ ਕਾਚੂ ਕਟੀਏ ਵਜਦੇ ਹਨ । ਇਉ” ਗੁਰਮਤਿ ਤੌ” ਰੰ 
ਉਲਟ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋ" ਉਲਟ ਚਲਦੇ ਹਨ । 

ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਏਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ 'ਮਰ 
 ਜਾਣਾ' ਸੀ । ਹਾਫਜਾਬਾਦ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਏਸ ਦੇ ਤਾਈਂ ਮਾਂ ਨੇ 
“ਵੇ ਮਰ ਜਾਣਿਆਂ ! ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬਾਲ ਲੀਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿਚ ਖੇਲਣ ਆਇਆ ਸੀ । 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁਛਿਆ-'ਮਰ ਜਾਣਾ' ਕਉਣ ਹੈ ? ਤਾਂ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ- 
9 ਜੀ ! ਇਹ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਗੇ ਸੱਤ ਮਰ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਮਦੋਂ ਹੀ ਮੈ” 
'ਮਰ ਜਾਣਾ' ਰਖ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲਗੇ-ਮਾਤਾ ! ਏਸ ਦੇ ਕੇਸ ਸਿਰ ਤੇ 
। ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ 'ਮਰ ਜਾਣਾ' ਨਹੀ' ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀ' ਮਰਦਾਨਾ ਰਖਦੇ 

ਹਾਂ।ਭਾਵ 'ਮਰਦਾ ਨਾ' । 
ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਈ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਰਖਾ ਦਿਤੇ ਤੇ ਫਿਰ 

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਬਾਬੀ ਬਣ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਉ' ਮਰਦਾਨਾ 
੨੭੧੧-੭੨.੭੪0੯-੭੨.੭੭॥੧.੭੨-੭੪੧੯<-੭ 2. ੭6੧੦--੭੨.੭੭੦੯੭ ₹.,੭0੧,੭੯.੭੪੧੯.੭ ੨, ੭੧੧੦.੭.,੭੪6<--੭ ੯-੭9੦੬<੭' 
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(੮੬) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 

ਬਣਾਇਆ (ਆਬਿਹਯਾਤ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਇਆ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ 
ਕੀਤੀ, ਇਉ” ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ਰਖਾਏ । ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੇ 
ਕਹਾਉ'ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਸਾ ਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ । ਸੌ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਬਾਂ ਵੀ 
ਨਹੀ” ਵਢਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, 
ਦਰ ਮਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਖਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰਖਣੀ ਯੋਗ ਹੈ । 

੧ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਭੈਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ॥ 
ਦਰਗਹ ਢੋਈ ਨਾ ਮਿਲੈ ਕਾਫਰ ਕੁੱਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ । 

1 ਮੁਹੇਮਦ ਦੇ ਕੇਸ ਸੜੇ ਪਛਤਾਇਆ, ਜਦੋਂ" ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਸਿਸਪਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ, 
ਜੂੜਾ ਕਟਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਲਭੱਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਉ" ਕਿਉ” ਕੀਤਾ । ਅਗੇ ਸਿਰ 

ਹੂ ਦਚਣ ਵਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ । 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਇਉ" ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਤੋ" ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ 
ਦੀ ਰਹਿਤ ਰਖਣੀ ਹੈ। 

੧ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ' ਹੈ 'ਦੁਰਮਤਿ ਮਦੁ ਜੋ ਪੀਵਤੇ ਬਿਖਲੀਪਤਿ ਕਮਲੀ' ਖੋਟੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 
ਸ਼ਰਾਬਾਂ'ਪੀਦੇ ਹਨ ਓਹ (ਥਿਖਲੀ) ਬੋਸਵਾ ਦੇ ਪਤੀ (ਕਜਰ) ਹਨ 1 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਧੀ ਕਮਲੀ 
ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ'ਦੇ ਹਨ' ਏਥੋ ਤਕ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ- 
! ਜਿਤੁ ਪੀਤੈ ਖਸਮੁ ਵੀਸਰੈ ਦਰਗਹਿ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ ॥ 

ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨ ਪਛਾਣਈ ਖਸਮਹੁ ਧਕੇ ਖਾਇ ।। 

|] ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਲੋ“ ਧਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਏ ਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀ” ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਰਿੱਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਭੀ ਆਉਦਾ ਹੈ- 

1 ਏਕ ਮਦੀ ਦੂਜੇ ਤਰੁਨ ਤੀਜੇ ਧਨ ਹੋਇ ਧਾਮ । 
ਪਾਪ ਕਰੇ ਬਿਨ ਕਉ ਬਚੇ, ਬਚੇ ਬਚਾਵੈ ਰਾਮ ॥ 

॥ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਦਮੀ ਬਚ ਨਹੀ ਸਕਦਾ 1 ਜੋ ਜੁਆਨ ਹੋਵੇ, ਜੇਬ 
ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣ, ਫੇਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਓਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਚ ਨਹੀ ਸਕਦਾ । ਜਿਵੇ ਪਠਾਨ ਦਾ 
ਪਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਬੇ-ਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ । ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ 
ਇੰ, ਤ ਜੀ ! ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਨਹੀ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ-- 

ਧ੍ਰਿਗ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਨ ਕਰਸਨ, ਧ੍ਰਿਗ ਆਪ ਕੋ ਸਿੰਘ ਕਹਾਵਹਿੰਗੇ ॥ (ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਖੀ) 
(0੧੧੭੨, ੭੪੧੧੫੭੯,੭%੧੯,= ੨੭੭੧੧-੭੨.੭੮-੭੮.੭੧੧੮੭ ੨.੭੮.੭੮.੭੪੪੯<੭੨.੭੧੪੯-੭੦-੭੧<-੭ 

ਰਿ 
1 

ਰਿ 

ਰਿ 
(੫) ਸ਼ਰਾਬੋ-ਸ਼ਰਾਬ ਘੋਣੀ ਬਿਬਰਜਿਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ | 

1 
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`_ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ! ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ- 

ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਤਖਤ 

(੧) ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ-ਸ੍ਰ ਆਮ੍੍ਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ 
ਛੇਵੇ' ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਚਿਆ ਹੈ । 

(੨) ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ (ਸ੍ਰੀ ਬੇਗਮ ਪੁਰਾ)- 
ਦੂਜਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ । ਨੌਵੀ' ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਨੇ 
ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤਖਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ । 

(੩) ਸ੍ਰੀ ਕੇਸ ਗੜ੍ ਸਾਹਿਬ ਜੀ-(ਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ) ਤੀਜਾ ਤਖਤ 
ਹੈ। ਪਹਾੜ ਵਿਸ਼ਾ, ਜਿਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਸੀ । 

[ (੪) ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ-ਚਥਾ ਤਖਤ ਹੈ । ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਮ 
ਤੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੇਖੇ ਹਨ । ਉਹਦੇ ਉਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮੋ 

[ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤਖਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 
(( ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੁਹਰ ਅਜੇ ਤਕ ਉਥੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ- 

(ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਂਸ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀਦਮਦਮਾ ਜੀ) ਕੂ 
ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ 'ਧਾਮ' ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਓਥੇ 
ਤਖਤ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂ 'ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਖਤ ਅਖਵਾਏ ਤਾਂ ਓਹਦੀ 

(੫) ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ (ਸੀ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜੀ)- 
ਸ੍ਰੀ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਨਦੇੜ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ, ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਜਦੋ" ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਵਾ ਸਵਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੜਾਹ 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਤੋਂ ਸਵਾ ਸਵਾ ਰੁਪਿਆ ਗੋਲਕ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ । ਗੋਲਕ ਦਾ ਸਵਾ ਰੁਪਿਆ 
ਮਾਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈ । ਪਹਿਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਲਕ ਵਿਚ 
ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਓਹ ਮਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਸ ਭੇਜਦੇ ਸਨ । ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਸ ਨਾਲ ਲੰਗਰ 
ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ । ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਹੋਰ ਪੂਜਾ ਭੇਟਾ ਨਹੀ” 
ਸਨ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ । ਇਹ ਮਰਯਾਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਰਾਤਨ 
ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ । 

&੭੧੧੧੭॥੮.੭੦.੭੪<.੭ ੮੭੧੧੯-੭੨੭੧੦. ੨.੭੪੦<<-੭ ₹.੭60੧,੭੨.੭੪੧੯<੭੨.-੭੨੦.੭ ੨੭੧੦੯? ੩<੭੧੧੨ 
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ਨ 'ਧਾਂਮੋ-੧. ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। __ ੨. ਸਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ । ੩. ਸੀ 
ਦਾਦ ਚ ਸਰੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜੀ । 

ਚਾਰ ਰੈਗ-ਪਾਲਜੇ ਦੇ ਚਾਰ ਰੋਗ ਹਨ-੧. ਨੀਲਾ, ੨. ਕਾਲਾ. ੩. ਵਿ 
੪. ਖੱਟਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਰੋਗ ਮਾਈਆਂ ਦੋ ਬਸਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਭੀ ਹੋਣ । ਲਾਲ ਰੈਗ ਦਾ ਬਸਤ ਨਹੀਂ 

ਹੂੰ ਪੰਲਾ। ਸੂਹਾ ੇਗ ਨਹੀਂ ਪਹਿਰਲਾ। ਗਵਾ ਰਗ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾ । ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ 
ਨ ( 

ਪੌਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਨਹੀ ਕਰਨਾ 8 

੧ (੧) ਮੀਣੇ-ਝਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੋਣੇ ਪ੍੍ਥੀਏ ਦੀ ਉਠਾਦ ਕੌਣੇ ਵਾੜੇ 

ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੀਣੇ ਕਰਕੇ ਛਡ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਸਾਧ ਸੋਤਤ 
ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀ” ਸਕਦਾ, ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀ' ਹੈ। _ 
੧ ਦਸਵੇ' ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕੌੜ 

ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ! ਅਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਜੀੱ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਹਾਂ ਭਾਈ ! ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵੇਂ ਤਾਂ 
ਹਾਂ। ਫੇਰ ਕੌਲ ਸੋਢੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਆਦਿਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸ਼ੀ 
ਸਮ ਇਉ” ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਡਕਣ, ਉਹ ਜੱ ਤਣ ਸਤੜਦ 

ਹਨ, ਨਹੀ' ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਸੈਗਤ ਮੀਣਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀ ਕਰਨੀ । 

੧ (੨) ਰਾਮਰਾਈਏ-ਦੂਜੇ ਰਮਰਾਈਏ ਹਨ ਡੇਹਰਾ ਦੂਨ ਵਾਲੇ । ਰਾਮਰਾਇ 
ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 
ਨ ਤਰ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ 1 ਰਾਮ ਰਾਇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤੂ 

ਮਸੈਦ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ । ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਮਿਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ' ਨੂੰ 'ਮਿਟੀ 2 
ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । | 

ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਤਰ ਖਾਰਜ ਹੈ' ਤੇ ਏਹਦੇ ਨਾਲ 
ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਾ ਵਰਤੇ । ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਈ 

ਨੂੰ ਨਾਵਓ। 
ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਆਂ ਨੇ ਰੁਪੈ ਤੇ ਮੁਹਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ । ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ 

ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੰਗਾ ! ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆਂ, ਰਸੀ 
੨੦੭੧੯” ੨-੭੧੧੯੦-੨-੭੧੧੧੦-੭੨੭੩੫<੭੨.੭੦੪੯੫੭ ੨,੭੫੫. ੯,੭੧੧੯<੭੨,੭੦<<੭ ੨,੭੭੦੦੫੭੦-੭੭੦੯<੭ 2-੭6੧੧<੭ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੮੯) 
6੦0੦ 6੮੧ %੨੦੦੬੦”੨੦੮੦੬੦੨੦੦੦੦੨੦੮੦੬੦੨੨੦੦੬੦”੨੦੨੦੬੦੦"੦੧੦”੨੦੮੦੧੦”੨੦੮੦੧੬੦੨' 

ਖੌਟੇ ਬੰਦੇ ਹੋ । ਇਹ ਬਚਨ ਸਤਵੇ` ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ । ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ 
£ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੀਸ ਦਿਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਲਾਹੌਰੀਏ ਬਖਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ । ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ 
ਸੰਗਤ ਜੀ ! ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਹਨ, ਡੇਹਰਾ ਦੂਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਦੇ 
ਛੇਕੇ ਹੋਏ ਹਨ । 

_(੩) ਧੀਰਮੱਲੀਵੇ-ਜ਼-ੜ ਦੁਆਬੇ 
ਦੇ ਡੇਹਤੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਰਾਂ 

ਤੇਮ੍ਹ ਜਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇ-ਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 
ਤਲ ਉਹ ਧੀਰ- 

ਰਿ 
ਰਿ 

ਆੜੇ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀਏ ਸੋਢੀ ਹਨ ਤੇ ਕੰ 

ਰਿ 
ਨ 

<< ੭7%# ੬੯ ਮਰ-੭#%੨ ਗੱ ,#॥੧੧, #ਜ “੧੯ । ਤੀ 

____ (੫) ਰੀਗੂ ਸ਼ਾਹੀਏ (ਹਿੰਦਾਲੀਏ)-ੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਹੇ` ਦੀ ਬੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ! ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ 
ਬੇਮੁਖ ਹਨ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿਤੀ ਸੀ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਕੇ ਜੇਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦਾ 
<੪੧੯੭੦੭੧<੭੦੭੩੯੭੨-੧੦੭੨੭੩੯੦੭੨੭੭੩<੭੮੭੩੫੦੭੮੭੧੯੦੭੮#੩੫<੭੮੩੦੭੦੭੪੫੭ ਆਂ ਅਤ ਰਲਾ ਆਵਾਂ ਜ੫ਵ੯ ਘਲਲੇਅ 7. ਆ ਲਤ ੯” ਨਦਰ ਦਵਾ ਮਾਖ&ਆਨ, 

3 
ਤੇ 

ਰਿ 

| 
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5।1 56180 7637 50 ਹੈ। ੬46੦੧ 

(੯੦) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
੦੦੪੦੨ ੦੪ ੦੮੦੪੨"੦੪੨੦੮੦੪੨੦੮੦੪੦੨੦੨%੨

੦੮੬੦੨੦੬ਇ੨੦੮੦੪ਇ੨੦੨੬੦੨ 

ਵਿਸਾਹ ਨਹੀ ਕਰਨਾ । ਜੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣ, ਰਹਿਤ 

ਰੱਖਣ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਹਨ । 
੭੪੧੯੦ 

ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀ” ਕਰਨਾ 

ਹਲ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਮੋਲ ਨਹੀ” ਕਰਣਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ 

[੧੧ ਸੋਨੇ (੩ ਸਾਰੇ ੬ ਸੀਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੋਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪੌਲਾ ਮੂੰਹ 
ਵਿਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 

(੨। ਸਿਰ ਵਰ ਰਿ ਹਨ ਤੇ ਉਤੋ' ਕੇਸ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰ ਗੁੰਮ ਹੈ । 

[੩੧ ਨੜੀ ਮਾਰ [ਤਮਾਕੂ ਪੀਣੇ।-ਤਮਾਕ ਸਿਗਰਟ, ਨਸਵਾਰ ਬੀੜੀ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾ 
ਤਮਾਕਹ ਵਰਤਣ ਵਾਲ 

੨੧ ਸੋ 
। 
! 
(੩) ਲੜਕੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲ ਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੋਂ, ਵਿਆਹ 

ਮੁੱਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ । 

੧6੫) ਕੁੜੀ ਮਾਰ-ਜੋਮਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ 
ਸਾਂਝ ਨਹੀ ਕਰਣੀ । ਜੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣ, ਰਹਿਤ ਰੱਖਣ, ਖੋਟਾ ਪੁਣਾ ਛਡ 

। ਦੇਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਾਈ ਹਨ 1 ਉਪਰੋਕਤ ਪੰਜਾਂ ਦਾ 
ਵਿਸਾਹ ਨਹੀ ਕਰਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀ“ ਕਰਣੀ । 

] ਉਪਦੇਸ਼ੋ-ਖ਼ਿਨਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਤੋਂ” ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀ" ਮੰਨਣਾ ਅਕਾਲ 
ਪੁਰਖ ਦਸੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਜਾਨਣੇ । 
1 ਆਪਿ ਨਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰਿ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਉ ॥ 
1 ਦਸ ਸਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹਨ ਤੇ- 

'ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੂਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ॥' 
ਈ 

ਡਰ 

੨੭੪੦੭੦੭੩੨੦੭੦੭੩੦੭੯#੩੦੭੯-੧੯੭੮੭੫੦੭੮੭੦੧੦੭੦-੭੩<੭੦੭੭੧੯੭੮੭੦੪<੭੦-੭੩੦੭੦੭੧<-੭੦-੭੩੫੭੮-੭੧੯੭ ਲਿਉ ਕਉ ਿ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੯੧) 
 £੧6੪੦੧੧੦੨੦੮੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੮੦੦੦੨੦੮੦%੦੨੦੮੦੪੦੨੦੮੦੦੦੨੦੮੦੦੦੨੦੦੬੦੨੦੮੦੦੦ 

ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਸਾਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹਨ । ਇਸ ਕੰ 
ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਸ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਕੋ ਸਰੂਪ 
ਹਾ ਹੈਨ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀ" । 

ਗੁਰੂੰ-ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ ਤੇ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦ) ਬਾਬਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 
ਭਵ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉ'ਦੇ ਹਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਓਦੋਂ” ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹਨ । ਜਦੋ” 
ਅੰਮਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹਨ ਤੇ ਜੌ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ 
ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਸਤ ਪਿਆਰ ਉਸ ਕੰ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੋ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ 
ਨਹੀ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ । ਜੌ ਗੁਰੂ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਚੇਲੇ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇ” ਛੇਵੀ” ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਵਕਤ 
ਸੱਪ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮਰ ਕੇ ਸੱਪ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਚੇਲੇ ਕਿਰਮ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਸ 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ 
ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਗੁਰ ਭਾਈ ਸਮਝਣਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ-'ਗੁਰਮਤਿ ਪੰਚ ਸਖੋ ਗੁਰ ਭਾਈ ॥' ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇਂ ਪੰਜ 
ਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰਭਾਈ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ । 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ--ਮਤ੍ ਦਾ ਜਾਪ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ । ਸੋ ਬਾਣੀ ਨ 
1 ਅਟੱਲ ਗੁਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ- ਨ 

“ਸਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨੰ ॥!” ਰਿ 

1 'ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਇ ।।' ਦੇਹਾਂ ਤਾਂ ਏਥੇ ਨਾਸਵੈਤ ਹਨ 
ਪ੍ਰੱਕ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਏਥੇ ਵੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਛੜਨ ਵਾਲੀਆਂ 
ਉਨ । ਪਰ- 'ਸਬਦ ਮਿਲੈ ਸੇ ਵਿਛੜੇ ਨਾਹੀ ॥” 

'ਸਿਮਰਹੁ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਮਾਲੋਂ ॥ 
| ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੌਕ ਸੋਗਿ ਸਹਾਈ ਜਤ ਕਤ ਮੁਹਿ ਰਖਵਾਲੇ ' 

ਗੁਰ ਕਾਂ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀਅ ਨਾਲੋਂ ॥ 
1 ਜਲੁ ਨਹੀ ਡੂਬੇ ਤਸਕਰੁ ਨਹ ਲੋਵੈ ਭਾਹਿ ਨ ਸਾਕੇ ਜਾਲੇ ॥' ਕੰ 

'ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਬਚਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਧਰ ਮੁਕਤ ਜਣਾਵੋਗੋ ॥' 

1 ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮੀ ਦਾ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਨੈ ਪ੍ਰਮਜੀਤ 
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । $ 

। 'ਵਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾ ਥਾਉ ॥ ਉਚੇ ਉਪਰਿ ਉਚਾ ਨਾਉ ॥' 
'.%੧੧<੭੧,੭॥੧.੭੨੭੧<” 2.੭੪੧੮<੭ ੨੭0੧੯.” 2.-੭੧੧੯<-੭੨,੭੪੧੯੦.੭ <- ੭੪੧੯੮. ੨..੭੬੬੧.੭ ੯, ੭604...? " -੭੪੧.੭੭” 
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ਸਾਖੀ-ਨਾਰਦ ਨੇ ਅਨਲ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭ ਦਸਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ 
ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨ੍ਹ ਕੇ ਚਲਾਏ ਵਾਪਸ ਨਾਂ ਆਏ । ਸਗੋ” ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ 
ਲੈ ਗਏ । ਇਉ ਬਾਣੀ ਅਨਲ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਤੀਰ ਨਾਲ 
ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਦਾਕਾਸ ਸੱਚ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਲੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਇਹ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਦਸਵੇਂ” ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ । 

ਹੋਰ ਭੇਖ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀ" ਸਮਝਣੇ । ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵਜੀ, ਵੱਢ 
ਤੋਂ ਆਦਿ ਤੇਤੀ ਕ੍ਰੋੜ ਦੇਵਤੇ, ਨੌ” ਕ੍ਰੋੜ ਦੇਵੀਆਂ ਨਹੀ” ਮੰਨਣੇ । ਭੈਰਉ, ਭੂਤ, ਗੁਗਾ, ਸਖੀ 
ਸਰਵਰ, ਸੁਲਤਾਨ, ਕਬਰਾਂ, ਜਠੇਰੇ, ਪੀਰ ਫਕੀਰ, ਅਵਤਾਰ, ਪੈਰੈਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੇ ਰੇਤ 
ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਤਣੇ । ਦੇਵੀ, ਦੁਰਗਾ, ਚੰਡੀ, ਭਗਵਤੀ ਨਹੀ' ਮੰਨਣੀ । ਮੰਤ, ਜੋੜ, ਤੋੜ, 
ਨਹੀ” ਕਰਨੇ । ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਗੈਦਣਾ, ਦਸਤਾਰ ਰੱਖਣੀ । ਚੋ ਰਗ ਬੇ ਬਚਣਾ ਸ਼ $ 
ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਮੁਸਲੀ ਨਹੀਂ ਭੋਗਣੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਹੀ" ਭੋਗਣੀ । ਵੇਸਵਾ ਆਦਿ 
ਨਹੀ" ਭੋਗਣੀ । ਨਾ ਹੀ ਵੇਸਵਾ ਆਦਿ ਦੇ ਗੈਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਨਾ ਗੈਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣੇ । ਨਾ ਗੰਦੇ 
ਰੀਕਾਰਡ ਆਦਿਕ ਸੁਣੇ । 

ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਸ੍ਰ ਵਨੀ _ਇਹ _ ਨ ਸੁਣਾਏ॥ 
ਸਾਕਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਧੁਨਿ ਗਾਵਤਿ ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਅਜਾਏ ।। 

ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿਚੋ" ਦਸਵੈਧ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ । ਸਾਰੀ ਵਸਤੂ, ਪਦਾਰਥ 
ਵਿਚੋ' ਦਸਵੇਧ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮੈ" ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, 

1 ਦਸਵੈਧ--ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਧਰਮ ਅਰਥ ਖਰਚਣਾ । ਭਾਵ 

ਰਿ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਲਈਂ ਕਢਣੇ । 

ਅਤ ਆ, ਵਹ 
ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇਂ ਹੀ ਬਸਤ ਪਹਿਰਨੇ ਤੋਂ ਫਿਰ 

ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ । ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹਰ ਵਕਤ ਬਹਿੰ ਦਿਆਂ, ਉਠਦਿਆਂ, ਸੋ ਦਿਆਂ, 
੯ ਤੁਰਦਿਆਂ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ, ਕਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਵਕਤ ਕਰਨਾ । ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਕੇ 
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਣੀ ਕਰਨੀ । ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਦਸਵੈਧ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਨਿਤਨੇਮ 
 ਹਣ। ਦਾਦ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ । ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ 

ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ-ਮਹਲਾ ੪ ॥ 
ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿਖੁ ਅਖਾਏ, ਸੁ ਭਲਕੇ ਉਠਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ ॥ 

੨੭੩੨੭ ੮-੭੩੧-੭੮-੭੧੧-੭੮੭੫੫੭੯੭੧੦੨੦੭੪੫੭ ੨.੭੧੧੫੦<੭੮.੭੪੧੫੦੭੮,੭੪੦੧੭ ੯੭੧ ੧੫੭ ੨.੭੭੧<-੭੯-੭੧੩੯=੭ ₹.੭0੦੧<੭ ੨.੭੪੧੧-੭੨-੭0੧੨<੭੯-੭੦੧<੭ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੯੩) 
।6੧੦੬੬੦੨੭੦੬੬੦”੦"੦੧੧੦”੦੦੨੧੦”>੦"੨੧੦੦੨੦"੦੧6੦੨੦੧੦”੨੦”੨੧6੦੨੦੮੦੧੬੦”੨੦੮੦੧੦੨੦੮੦੪੦ 

ਉਦਮੁ ਕਰੇ ਭਲਕੇ _ਪਰਭਾਤੀ,_ਇਜਨਾਨੁ ਕਰੇ _ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਿ ਨਾਵੈ ॥ 
ਉਪਦੇਸਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੁ ਜਾਧੈ, ਸਭ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਦੌਖ ਲਹਿ ਜਾਵੈ । 
ਫਿਰਿ ਚੜੇ ਦਿਵਸੁ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ, ਬਹਦਿਆ ਉਠਦਿਆ ਹਰਿਨਾਮੁ ਧਿਆਵੇ । 
ਜੋ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਹਰਿ, ਸੋ ਗੁਰ ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਮਨਿ ਭਾਵੈ 1 
ਜਿਸਨੇ ਦਇਆਲੁ ਹੋਂਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸੁ ਗੁਰਸਿਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਣਾਵੈ ॥ 
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਧੂੜਿ ਮੰਗੈ ਤਿਜੁ ਗੁਰਸਿਖ ਕੀ,ਜੋ ਆਪਿ ਜਪੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮੁ ਜਪਾਂਵੈ 1 

ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ । ਦਿਨੇ ਧਰਮ 
ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ । ਦਸਵੈਧ ਦੇਣਾ, ਭੁਖੇ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇਣਾ । ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੇਮ ਤੋ" ਵੈਹਲੋਂ ਹੋ ਕੇ 
ਰਹਿਰਾਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਸਤਿਸੇਗ ਕਰਨੀ ! ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਾਕੇ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਜਪਣਾ । ਬਿਰਾਜਣ 
ਵੇਲੇਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ । ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ । ਆਏ ਗਏ ਅਤਿਥੀ 
ਅਭਿਆਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ' ਪਤਰੇਪੜਾਰ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਪੰਤ ਲਈ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵੇਲੇਂ ਸਿਰ ਵਾਰਨ ਤਕ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿ ਆਰ ਰਹੇ । 
ਉਲਾਦ ਨੂੰ ਆਮ੍ਰਿਤ_ .ਛੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪਾਸੋ” 

ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ, ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਆ ਪਾਸੋ” ਪੜ੍ਹੇ । ਜੋਮਣ ਮਰਨ ਦੀ ਸਭ ਰੀਤ ਗੁਰਮਤਿ 
ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੀ । ਹੌਰ ਸਭ ਟ ਦਤਨਯੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ । 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਨੁਤਾਰ ਫੇਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੋ“ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ 

੍ 

ਨ 
ਰ੍ 
ਦਿ ਪੰਜ ਪ ਸੁ ਣ 

ਰਾ 
1 

ਰ 

ਸੁਣ ਲੈਣ ਤੇ ਮਹਾਫਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣ ਨ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵੇੜੇ ! ਕਹਤ ਵ=ਣ ਕਟਕੇ ਮਟਾਤਾਜ ਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ । 

ਅਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਕਿਉਂ' ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ? 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁੜ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਜ ਖੜ ਗਈ । ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫੈਪਚਾਰ | 
ਗੁਰੂ ਸ੍ਰ: ਟ ਗੁਫੂਨ 
ਜੀ ਵਕਤ ਹਵੇ. 

ਪਰ ਉਲਾਦ ਨਾ ਹਟੀ । ਅਖੀਰ ਕਲਾਧਾਤੀ ਜੀ ਦਵੇ ਪਸੰਤਜ਼ਾਹ ਜੀ ਦੋ ਪਾਸ 2 
। ਉਸ ਵਕਤ ਤਰ ਨੀ ਤਘੋਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੋ ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 

੭6-?0<-੭%##੫.. (੫੫0 ਮਿਨ -?604..੭ ₹.,#904..੭ ₹,?604..੭,੭60%੍੭ 

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ । ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿਚ ਕੋਵਲ ਦੀ ਨਿਆਈ' ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਹੈ 
ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭ 
ਦੀ ਕੁਲ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਖੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ, ਪੋਤਰਾ ਨਹੀਂ” ਹੁੰਦਾ । 

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ ? ਕਿਹਾ ੪ 
ਨਗੀਂ' ਜੀ ! ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੱਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਿਹਣਾਂ ਵਿਚੋ 
੨੪੪<੭੮੭੦੯੭੮੭੨੦੭੦-੭੦੨-੭੯੭॥੦<੭੨-੭੪੦-੭੦-੭੧੧-੭੨-੭੩੨-੭੩-#੩੦-੭-੭੩੦-੭੯-੭੩੨-੭ 
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(੯੪) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
€੧੧੧੦੨੦੦੧੦੨੦੦%੦੨੦"੨੦੦੨੦੦੦੦੨੦੮੦੧੦੦੨੦੨੦੨੦”੧੦੨੦੧6੦੨੦੨੧6੦੨੦੦੬

੦੮ 

ਵੀ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਢੀਆਂ ਵਿਚੋ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀ” 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀ ਛਕਿਆ। 

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਤਾਂ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਚਲੋਗੀ । ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ 
ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈ” ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੋ । ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ । ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆੰਮ੍ਰਿਤ 
ਛਕਾਇਆ ਤੋਂ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ 
ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਹ ਬੜੇ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ 
ਕਰੇਗਾ । ਕਾਠ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਏਗਾ । 

(੧੩੦੨੦੧੦੪੦੨੦੧੨%੯” 

ਫਿਰ ਜਦੋਂ” ਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋ ਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਦੇੜ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਗਏ ਤੇ ਜੋਤੀ 
ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋ“ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ 
ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ । ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ । 

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਜਾਣ ਕੇ, ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬ- 
ਜ਼ਾਦੇ, ਤਿਹਣ ਕੁਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਭੱਲੇ ਕੁਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਂ ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਕਿ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬਣਾਓ । ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ । ਸੋ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹਰੀ ਹੋਈ । 

ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਭਗ਼ਤੂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਭਾਈ ਗੌਰੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 
ਨਹੀ ਛਕਿਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਕਿਲੋ ਵਿਚੋਂ ਦੇਉ ਨੂੰ 
ਕੱਢਣ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਭਾਈ ਕੇ ਚੱਕ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ । ਦਿਆਲ ਦਾਸ 
ਨੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ! ਸੋਗਤਾਂ 
ਸਮੇਤ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਕਰੋ । ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋਗੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਂਗੇ । 
ਦਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਨ ਛਕਿਆ ਤੇ ਅਗੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿਤੇ । 

ਰੁ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, 
ਜਿਸ ਨੇ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਚਲੋ ਕਦੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਗੇ 
ਤਾਂ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਏ । ਜਦੋ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਓਥੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤਰੇਹ ਲਗੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ 
ਵਾਸਤੇ ਲਲਚਾਇਆ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਘੋੜੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਤਾ 
ਕਿ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਗੁਰੇ ਪੁਣੇ ਦੀ ਬਦਬੂ 
| । ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਗਏ ਓਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ । ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ 

ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ । 

1 __ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਲੰਗਰ ਗਡਿਆਂ ਤੇ ਰਖ ਕੇ ਲੈ 
ਗਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾ ਛਕਿਆ । ਫੇਰ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮੇ 
੧੭੧੨-੭੮੭੧੧-੭੨-੭੬੧੯੭੦੭੩੫੯-੭੮੭੧੦੨੫੭੨.੭੧੧੯੭ ੮੭੭੧੧੧੫੭ ੮੭%੧<੭੮੭੦੪੦੭ ੦੭੭੧੧-੭੬੪੯੭ 

6੧੪੦੨੪੨%੦”। 

6੦੪੦”੨੦੮੨੧੬੦੨੦੮੬੦। 

(੯.੭00੯<੭ 2.,੭60%-.੭ ₹,੭੧8੯੫੭੭98<<-੭੯.੭੭੦੯-.੭ ੨.੭6੦<--੭੯ ੭੧੭ ੨-੭੬੧੯<੭ ੨.੭੭੧੯੨-੭੨-੭੧੧੯੨-੭ ੨-੭#੧੫੦-੭੨-੭੧੧<੨-੭੨-੭੧੮-੭ 

੧.੭੧੧੯੭੯.੭੪0੧<੭ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੯੫) 
'੭੦੪੪੦੦੦੦੨੦>੦੦੨੦੨੧੦੨੦੧6੦੨੦੧੦੨੦੨੧੦੦੨੦੨%੦੨੦੮੦੦੦੨੦੮੦੦੦੨੦੮੨੦੦੨ 

ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਆ ਲੰਗਰ । ਓਹ ਲੰਗਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ 
ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੌਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਰਮ (ਕੀੜੇ) ਪੈ ਚੁਕੇ ਸਨ 1 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 
ਸਤਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੇਹਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਜਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਵੇ" ਹੁਣੇ ਬਣਾ ਕੇ 
ਉ ਗਰਮ ਗਰਮ ਮਖਿਆ ਹੈ । ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇਂ ਦਿਆਲ ਪੁਰਾ ਨਗਰ 
ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇਂ ਬਣਿਆ। 
! ਇਹ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਬਾਬਾ ਭਗਤੂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਚੌਥੇ 

ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਰ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਦੀ ਅੰਸ ਵਿਚੋ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇ ਪਾਸੋ ਵੀ ਲੰਗਰ 
[ ਨਹੀ ਛਕਿਆ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਉਸਨੇ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀ“ ਛਕਿਆ । 

ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । ਨੌਕਰ ਹਟਾ ਕੇਂ ਪਹਿਰਾ 
1 ਦਿੰਦਾ । ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਂ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵਰ ਮੰਗ ਤਾਂ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ--ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ! 
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਦਿਓ । ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ' ਹੋ ਹੈ 
ਦਾ ਹਰ ਸਭ ਬੁਝ ਮਲ ਸਕਦਾ ਹ। ਜੇ ਚਾਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲੋਕ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਰਗ 

ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀ" ਮਿਲ 
1 ਸਕਦਾ । ਜੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਤਾਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਸ ਮਿਲੌਗਾ । ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿੰਨਾਂ ਕੀ 

ਭਾਵੇ' ਜਿੰਨਾਂ ਚਾਹੇ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਂ । ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 
1 ਛਕਿਆ । ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਮਿਲੇਗਾ । 

₹-#40%9੧-/੪੯੭੯#9੫੭੦੭੩੫੭ 

ਏਵੇ' ਹੀ ਸੋਢੀ ਕੌਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦੀ ਔਲਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ! ਅਸੀ" ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚੋ" ਵਿਛੜ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿਵੇ' ਮਿਲਾਪ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ? 

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਹਾਂ ਭਾਈ ! ਅਸਾਂ ਨੇ ਵਿਛ ੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆੰਮ੍ਰਿਤ 
ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੌਗੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਓਗੇ । ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਸਮੇਂਤ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਬਚਨ ਮੋਟ ਕੇ ਮੋਲੋ । 

ਏਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਦਾਨਾ ਜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ । ਕੇਸ ਮੁਨੌੱਦਾ ਤੇ ਤਮਾਕੂ 
ਘੀਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੀਰੇ ਨਗਰ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਆਇਆ । ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਮਾਕੂ ਛੱਡ ਦੇਹ । 
ਕਹਿੰਦਾ-ਜੀ ! ਜੇ ਤਮਾਕੂ ਨਾ ਪੀਵਾਂ ਤਾਂ ਆਫਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀ” 

ਕੱ 

ਆਫਰੇ' ਗਾ । ਸੋ ਦਸਵੀ' ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਨੇ ਤਮਾਕੂ ਛੁਡਾਇਆ । ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇਸ 
ਰੱਖ । ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ! ਕੀ ਲੌੜ ਹੈ ? 

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਨਰਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ 
ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈਦੇ ਹਾਂ । ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਾਹੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਜੀ । 
ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ- 

ਹਾਡ ਜਲੋਂ ਜੈਸੇ ਲਕਰੀ ਕਾ ਤੂਲਾ ॥ 
ਕੇਸ ਜਲੇ ਜੈਸੇ ਘਾਸ ਕਾ ਪੂਲਾ ॥ 

੧੭੪੫੧ ੮੭੧੫੭੮-੭੪੦੭੯-੭੧<੭੨-੭੬੯-੭੦-੭੪੪੦-੭੬-੭੧-੭੨-੭੩੯੭੦-੭੩੦੭੯-੧੪<੨ ੨੭੧੧੦” ੬੭੧੭੬੭੦੧੭੦੭੦੧੭੦੭੪੨੭੮੭੪੩੭ 
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ਤਾਂ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਵੇ ਰਹੇਂਗੀ ਜਦੋ“ ਏਥੇ ਹੀ ਜਲ ਗਏ 1 
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਖਾ ਦੇਈਏ ? ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ! ਦਿਖਾ ਦਿਓ । ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ 

ਨੂ ਰਾ ਪਲਕ ਜੀ ਜਰ ਦਰੀ ਕੀ ਵਧਿਆ” 

ਉਵ ਤਲੀ ਉਨ ਕਿਵ ਗੀ ਵੇ ਹੀ 

'ਬਿਨ ਕੇਸਾਂ ਸਿਰ ਕੁਟੀਅਨ ਚਿੰਘਾਰੈ ਕੌਣ ਛੁਡਾਇ ਹੈ' (ਮਾਲ ਕੌਸੀਏਂ ਦੀ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ 
ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਤ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ) ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਤੇ” 

ਉ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਕੁਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ_। ਇਹ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰੋ ਕੇ 
ਕਿਹਾ-ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ! ਮੈ“ ਕੇਸ ਰੱਖਾਂਗਾ । ਸੋ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਏ । ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕਾਢੀ 
ਨਰਕ ਤੇ ਧੂਹ' ਨਰਕ ਵਿਰੋ' ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ । 

੧ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ; (ਪਿੰਡ ਦੇ) ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ [ 
ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿਤ ਰਖਣੀ । ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਜੀ ! ਅਜੇ ਵੀ 
! ਲੋੜ ਹੈ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ । ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ-- | 

ਅਸੀ` ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਧਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਅਠੇ ਪਹਿਰ ਗਾਤਰੇ ਰੱਖਦੇ 
!ਸ ਹਾਂ, ਕਛਹਿਰਾ ਆਦਿ ਪੰਜੇ ਕਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ । ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਰਹਿਤ ਰੱਖੀ । (ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੁਸਤਕ | 

ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨਿਸਤਾਰੇ ਵਿਚ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ।) 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ-ਆਮ੍ਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਹੀ 
ਨਹੀ' ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ-ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ 
1 ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਕ 
ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਭਾਵੇ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਨਾਂ ਹੋ ਸਕੇ 
ਪਰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਤਕ ਅਸੀ” ਨਰਕਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀ“ ਪੈਣ ਦਿਆਂਗੇ । ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 
ਘਰ ਜਨਮ ਦਿਆਂਗੇ । ਕਦੇ ਤਾਂ ਰਹਿਤ ਰਖਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ । ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਕਰਕੇ ਰਹਿਤ 
੧ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੋ ਮੌਤ ਅਵਤਾਰਾਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ, 

ਜੋਗੀਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਵਨ ਤੇ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਵਰਗੇ ਵਰ $ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ? 
ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਵੇ' ਮੌਤ ਤੋ ਡਰਦਾ ਵਹਿਮੀ ਫਕੀਰ ਕਬਰ ਵਿਚ ਜਿਉ'ਦਾ ਹੀ ਪਿਆ 
੧ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਨਾਮ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਰਖਿਆਂ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ । 

ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ! ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਚਿੜੀਆਂ 
ਨੇ ਬਾਜ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। 

ਹੀਦ, ਕੋਕਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ,(ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ 
ਪਿੱਛੇ ਹੈ) ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਉ ਸਿੰਘ ਜੀ 

੧੧੧੨੧-੨੫੬੧੯ ੮੫੭੩੦੨੫੭੨.੭੧੯-੭੮.੭੧੯-੭੨੭੧੧੭੮੭੫੭੮੭%੧੭੦੭੭੦<.੭੭-੭੧੧-੭ 

੧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਬਿ | 
ਟੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਥਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ ਹਾ ਨ ਦਿ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੯੭) 
੬੧੪ ੦੧੦੧੦੦੦੦੪੮੨੦੦੦੨੦੦੪੦੨੦੨੦੪੦੨੦੨੦੦੨੦੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨ ੦੮੨੬੦ 

(੧੮੧੭ ਬਿਕਰਮੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨਾਲ) ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ 
ਰੋਹਿਤਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ), ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇਂ ਭਾਈ $ 
ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਸੇ ਖੋਪਰੀ ਲੁਹਾ ਕੇ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਕਰਕੇ ਰੂ 
ਜੇਰੰਵਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕੀਤਾ । ਆਕੀ ਥਾਂ ਸਰ ਕੀਤੇ । ਆੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਦਵੀ ਬ੍ਹਮਾਂ 2 
ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆਦਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋ” ਵੀ ਉ” ਚੀ ਹੈ । ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਦੋਵਤੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ- 

'ਸੁਰਿ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਆ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੀਆ ॥ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਾ ਦੂਆ ਤੀਆਂ ।।' 

ਇਹ ਖੰਡੇ ਦੇ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਲੌਕ ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਪੋਲ 
ਕਲਪਨ ' ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਓਹ ਨਹੀਂ' । ਜਿਵੇਂ'- 

ਹ ੧. 'ਸਮੁੰਦਰ' ਵਿਚ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਾਰਾ ਕਿਉ” ਹੋਵੇ ? 

੨. 'ਚੈਦਰਮਾ' ਵਿਚ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਲੰਕੀ ਕਿਉ” ਹੋਵੇ, ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੰ 
ਕਿਉ” ਕਰੇ, ਕੈਵਲ ਕਿਉ” ਮੁਰਝਾਉਣ ? 

੩. 'ਸੁਰਗ' ਵਿਚ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਈਰਖਾਲੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਈ ਕਿਉ” ਹੋਣ, ਇੰਦਰ 
ਕਿਉ” ਕੋਹੜੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੰਨ ਭੌਗ ਕੇ ਮਰ ਕੇ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਵਿਚ 

! ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ ? | 
੪. 'ਮਣੀ ਵਾਲਾ' ਸੱਪ ਵਿਚ ਜੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਿਉ” ਹੋਵੇ ? 

1 ੫. 'ਪਤਾਲ' ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਪ ਜ਼ਹਿਰੀ ਕਿਉ' ਰਹਿਣ ? ਕੰ 

'ਕਾਂਤਾ ਦੇ ਹੋਠਾਂ' ਵਿਚ ਜੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੈਡੀਆਂ ਕਿਉ ਹੋਣ ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੰ 
ਰ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਨਹੀ' ਹੈ । 

ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਪਦੇਸ਼-ਖ਼ਘਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ _ਸਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਓਹ 
ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ” ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜੌ _ (੧) ਦਇਆ, _(੨) ਧਰਮ, 
(੩) ਹਿੰਮਤ, (੪) ਇਸਥਿਤੀ, (੫) ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ । 

੧. ਦਇਆ-ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੋਣ ਤੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੋ ਅੰਦਰ ਦਇਆ 
ਆਈ ਹੈ । (ਜੀਅ ਦਇਆ ਪਰਵਾਣ) ਜਿਵੇ ਸੱਤਾਂ ਸੱਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੋ ਭੁੱਖਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ 

$ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਲਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 
ਰੰ ਵੈਣ ਪਾਉੱਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਰਬੀਰ ਨੇ, ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਨਹੀ 
ਬ੍ਰਈੀਆ, ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਕ ਪਕੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਓਸੇ ਵੇਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਤੇ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸ, ਕਹਿਣ 
੧੪੩੦੭੦੭੩੦੭੨੭੩੦੭੨੭੪੦੭੦-੭੩੮-੭੯-੭੬੦-੭੯-੭੧੯-੭੦-#੪੧੫-੭੯-੭੩੦-੭੮-੭੧੦-੭੬-੭੩੦੭ 
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ਲਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ! ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਦੇ ਫੇਰ ਛਕਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀ" ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰ ਲਈਏ । ਓਸੇ ਵੇਲੋਂ ਭੁਖੇ ਸਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਗਏ, ਬੱਲੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉਤੇ 
ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਜਾ ਕੇ ਓਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਓਹਨਾਂ ਗਿਲਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ 

ਲੜਕੀਆਂ ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਘਰੀ“ ਵਾੜੀਆਂ, ਓਹਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਿਆਂ 
ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਭੀ ਸਨ । 

੧ ਚੇਥੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਾਹਲਾ ਸੁਹਣਾ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਪਦ 
ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾ ਆਓ, 
ਤੁਸੀ' ਜਤ ਸਤ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰਹੋਗੇ । ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਏ 
ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਹ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀ ਸੀ ਰੱਖੀਆਂ । ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ! ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ 
ਨੰ ਅਰ ਇਸੇ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਕਾਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੁਰੀ । ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਤੀ ਸਿੰਘ ਸਨ । ਇਸੇ 
ਕਰਕੇ ਓਹਨਾਂ ਪੈੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਪਟ ਕੇ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਪਾ 

ਨੰ ਦਿਤਾ ਸੰ ਖਾਲਸਈ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾ ਦਿਤੇ ਸਨ । ਉਹ ਸਿੰਘ ਏਡੇ ਬਲੀ ਸਨ । ਦਿ ਪਕਾ ਦੇ 
ਨਿਯਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਇਆ ਹੈ । ਪੂਜਾ ਵਾਂਗੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਬੈਨ੍ਹ ਛਡਣੀਆਂ 
ਭਾ  ਨਹੀ' ਹੈ । ਸਗੋ“ ਜਿਹੜਾ-- | 

ਦਇਆ ਜਾਣੈ ਜੀਅ ਕੀ ਕਿਛੁ ਪੁੰਨੁ ਦਾਨੁ ਕਰੇਇ ॥ 

ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਤਰਸ ਕਰੇ, ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਓਹ ਬਾਨ੍ਹਾਂ ਬੈਨ੍ਹੀਆਂ 
ਛੁਡਾਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜੇ ਨੇ ਨਹੀ" ਸੀ ਛੁਡਾਈਆਂ । ਇਹ ਦਇਆ 
ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ । ਇਹ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੋਂ` ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ 

੧ ੨. ਧਰਮੋ-ਜਿਥੇ ਦਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਧਰਮ ਹੈ--'ਧੌਲ ਧਰਮੁ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂ 
ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ । ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇਣ ਤੋ ਧਰਮੀ ਸਿੰਘ ਪੇ 
ਨੰ ਨ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਜਤ ਸਤ ਵਿਚ ਰਿਹੇ ਪੱ ਹੋ ਹਨ। 

੧ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਾਂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੇ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭਜ ਜਾਂਦੇ 

2 

ਸੀ। ਓਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀ” ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇ-ਪਤੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀ” ਰੰ 
ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਪੜਦਾ ਨਹੀ" ਸੀ ਤੋੜਦੇ, ਕਿਸੇ ਇਸਤੀ ਦੀ ਬੇ-ਅਦਬੀ ਨਹੀ” | 
| ਕਰਦ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦੇ 'ਸਨ, ਇਹ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ 
ਦੀ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ- 
੧ “ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੈ ।।' 

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਓਹ ਪੁਗਦੇ ਸਨ, ਤੁਗਦੇ ਸਨ, ਜਿਤਦੇ ਸਨ । ਸਾਡੇ ਇਹ ਆਚਾਰ ਅਜ 
ਨੰ ਗਏ ਹਨ, ਏਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ' ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਇਹ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੋ” 

'.?੧੧<੭ ੬-0੧੧੦੭ ੨੭੧੧੨" ₹-,੭%0੧.੭੨.#੪<੦.੭੯.੭੧੦-੭੮.੭੭੦੦.੭੨,#੫੧੫< ੭ ੨-੭੭੧੦-੭੨-੭੬੧%% ₹-੭੪੬੧੦੭ 
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1. ਹੀ : ਤੈ | ਉਪ 8 ਰੀ ਰਿ ਹਿਤ ਜਿਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਆਇਆ ਸੀ । 

੩. ਹਿੰਮਤ-੩੩ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇਣ ਤੋ" ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਗਿਤ ਆਈ ਸੀ । ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ !' ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਭੁਖਿਆਂ ਹਾਇਆਂ ਰਹ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ $ 
ਧਰਮ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨੀ । ਜਿਹੜੇ ਚੌਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲੁਟੇਰੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋ” 
ਜੰਗ ਆ ਪਵੇ ਓਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਵਲ ਸੰਘ ਹੀ 
ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਕੇ ਵਖਾਉ'ਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਦੂ 
ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ । ਡਾਕੂਆਂ ਚੌਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਥੇ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਓਹ ਤਾਂ ਤੂ 
ਲੁਟੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

੪. ਮੁਹਕਮਤਾਈ (ਇਸਬਤੀ)--ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੰ 
ਸੀਸ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਮੁਹਕਮਤਾਈ) ਇਸਥਿਤੀ ਹੈ । ਟਿਕਾਉ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਰਹੇਗਾ । ਇਹ ਭਾਈ ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇਣ ਤੋ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਚਿੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨ 
ਇਸਥਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਬੈਦਗੀ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਨ; ਇਹ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਫਲ ਹੈ । ਕੰ 

੫. ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ-ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਫਲ 
ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ 
ਨਮ ਤੋਂ ਪਵਿੰਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ । 

ਖੰਡੇ ਦਾਅ ਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਤ ਦੂਜਾ ਤ੍ਰੀਕਾ-ਸਤਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 

ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ 
( ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ 
ਦਿਤਾ ਸੀ । ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ- ਕੰ 

“ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਹਿ ।' 

ਦੂਜਾ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਦਾ ਅੰ ਮ੍ਰਿਤ-ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉ'ਦੇ ਕੰ 
ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ `ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਖੰਡੇ : ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 
ਛਕਾਇਆ ਹੈ । ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ 
ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਦਾ ਹੀ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉ'ਦੇ ਹਨ । ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਪਉੜੀਆਂ ਜਪੁਜੀ 
ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਵ 
ਨੂ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਕਿਉ“ ਛਕਾਉ'ਦੇ ਹੋ ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ 
ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ- ਕੰ 

੫#੧੯੭੨#੧੨. ੭੯,੭੩੦.” ੮੭੬੧੨ ੭੮.੭੪੦੯. ੭ ੨੭੩੦੭ 2. ੭੪੧੯੭ ੨ ੭੪੦੯.੭ ੭੪੬੯੦” 2.,੭#੧<੦-” ੨-੭੪੬<--੭ 
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(੧੦੦) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
2੧੬੦” 2੪੦੨ ੦੦੦੦ ੦੪੦੨੦੮੨੧੦੦੨੦੮੨%੦੨੦੮੨੦੦੦੮੦੧੦੨੦੨੧੦੦੦੮੨੧੦੨੦੮੨੦੦੮ 

੧ 'ਨਰ ਮਨੁਖਾ ਨੋ ਏਕ ਨਿਧਾਨਾ ।.' 

ਪੁਰਖਾਂ ਤੇ ਇਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦਾ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਵੋ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 
ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਤਾਂ ਜਿੰਘਣੀ ਵੀ ਛਕੇ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆਦਿਕ ਸਭ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ । 

1 ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਜਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੰਡੇ ਦਾ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪਣੀਆਂ 
ਰਹਿਤ ਨਹੀ" ਰਖਦੀਆਂ, ਧੋਤੀਆਂ ਹੀ ਬੈਨ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡੇ ਦੇ ਅੰਮਿ੍ਤ ਦੀ ਬੇ- 
ਨ ਮਰੀ ਹੈ ੇ  ਜਨਾ ਛਕਾਈਏ ਤ' ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀ' ਕਿਉਂ ਕਿ ਓਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ 
ਹਨ । ਏਸ ਵਾਸਤੋਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ 
ਕਿ ਮਰਯਾਦਾ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੰਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬੇ-ਅਦਬੀ ਵੀ ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਓਥੋਂ” ਵਖ 
ਤਪ ਛਕਾਉਣ ਲਗ ਗਏਂ ਹਨ । ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਨਰ ਨਾਰੀ 
ਸਭ ਇਕੋ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ੬4 
ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ । ਮਾਈਆਂ ਭਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ 

ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੱਕ ਹੈ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਨੂ 

! ਮੀ _ਉਪਦੇਸ਼ੋ-ਯਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ! ਦੂਸਰੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਤ 
ਰਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਜਰ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ 

ਹਜਾਮਤ ਹਲਾਲੌ ਹਰਾਮ' ਆਦਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਜਰ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਤੋ" ਬਚਣਾ 
ਸਕ ਖਾਣਾ, ਕੁਰਹਿਤੀਏ ਦਾ ਜੂਠਾ ਨਹੀ' ਖਾਣਾ । 

ਮਿਤ ਛਕ ਕੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਸਤੀ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸੀ 
ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ “ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਉਾਰਨ ਕਲਾ ਹੈ। ਨ 

ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ “ਕੌਰ? ਨਾਮ ਕਰ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਿਲ 

ਜੀ ਅਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਮਿਲੋਂ ਤਾਂ ਫਤਹ ਗਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ, ਸਿੰਘ 
ਨੇ ਕਦੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿੰ ਦਿਆ ਨਹੀ” ਕਰਨੀ । ਕੰ 

ਏਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਨੂਹਿਰ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਨਹਿਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੀ 

ਅਚੱਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਚਿਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਨਹਿਰੇ ਵਾਂਗੂੰ ਅਚੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਕੰਬਲ ਭੂਰਾਂ 
ਉੱਠ ਦਾ ਪਵਿੱਤ੍ਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬਲੇ ਵਿਛਾਈਦਾ ਹੈ । 

1 ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਾਟਾ-ਮਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ! ਲੋਹਾ ਇਕ ਧਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ । ਸਾਰੀਆਂ 
ਧਾਤਾਂ ਵਿਚੋ' ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੋਹੇ ਦੀ ਧਾਤ ਹੈ । ਏਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 
ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਸੋਇਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੋਂ ਹੌਰ ਕਿਸੇ ਧਾਤ ਵਿਚ 
੮੭੩੫੨੭੧੨-੭੨੫੭੧੮-੭੯੭੪੧੧-੭੮੭੭੧੯-੭੮-੭੪੦੦.੭੦-੭੪੦੫-੭੮-੭੪੪੫੦੭੨-੭੪੦੦-੭੬-੭੧੧੧-੭੦-੭੬੫=੭ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੦੧) 
[੬ ੨6੧੪ਇ੨6੦6ਇ੨੦੦%ਦ੨ 2੦%੦੨੦"੦੬੦”੨੦”੨੧੬੦”੨੦”੦੬੦”੨੦"੦੧੬੦੨੦੨੬੦੨੦੨੬੮ 

; ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ । ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਹਦੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਪਰਰਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 
' ਇਸ ਵਾਸਕੇ ਲਹ ਨੂੰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ 
ਰ੍ ; ਵਿਚੋਂ ਕਰੜੀ ਧਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ । 

ਫੈਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੁ ਪਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ `3। ਪਤਾਲ ਮਠਾਸ਼ ਤੇ 
! ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੂੰਡੂ। ਜੇਹੜਾ ਫੇਰਿਆ ਹੈ ਦੋਧਾਰਾ, ਕਿ ਆਪਣੀ 

1 ' ਵਲ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਖਿਚਣਾ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਜੇਹੜੀ ਖੰਡੇ ਦੀ 
! ਧਾਰ ਆਪਣੇ ਵਲ ਨੂੰ ਪੋਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿਚਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 
। ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਵਲ ਖਿੱਚੇ ਅਤੇ ਜੇਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿਚ ਕੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ 
! ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਉਗੁਣ ਛੱਡਣੇ ਹਨ ਤੋਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਪਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜੇਹੜੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਦਸਾਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ 
£ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ̀ ਿਗ੍ਰਾ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹ ਦਸਾਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 
1 ਨਿਗ੍ਹਾ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਣ੍ਹੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇਹ 

ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਨਾ ਹੈ । 

ਦੀ 

ਜਪੂਜੀ ਸਾਹਿਬ-ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਸਤੇ ਹੈ । ਅਤੋ- 

ਰਿ 

੍ 

॥ । 
| ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬੋ-ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲੱਖਣ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ । 

ਸਵੈਯੇ-ਫਰਾਗ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਨ । 

(ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ-ਰਖਿਆ ਤੇ ਬੇਠਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ- 
ਅਨੰਦੁ ਸਾਹਿਬ-ਜਵਨ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ । 
ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਨਹੀ” ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰੀ 

ਵਾਰੇ ਇਕ ਇਕ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ । ਕਈਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਣੀ ਨਾ ਕੈਠ ਹੋਵੇ ਇਕੱਲਾ 
ਜੱਥੇਦਾਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਲੁਆ ਲੈਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਬਾਣੀਆਂ, 
ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਵੱ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਦੇ ਹਨ । ਚੌਪਈ ਤੇ 
ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜ ਪਉੜੀਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰ ਲੈਦੇ ਹਨ । ਇਕ ਜਣਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ'ਦਾ ਹੈ । 
[ਨ ਕਾਦਾ ਨਹ ਹੈ। 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜੇਹੀ ਏਕਤਾ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਇਕੋ ਜਿਹੀ 
[ਬਈ ਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ । ਇਸ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਏਸੇ 

੯੪੧੯੭ ੭੬੭੪੦" ੩੩੮੭੦੨੮੭੨-੭੧੧੦੭੬-੭੩੧੦੭੦-੭੩੧-੭੨੭੩੧-੭੯-੭੩੨=੭"-੭੧੦੭ 
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੨4 ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
।6"੧੧੦”੨੦”੦੧੧੦”੨੦"੦੧੦੨੦"੨੧੦੨੦੨%੦੨੦੨%੦” ੦੦੧੦੨ ੦੦੬੦ 

( ਕਰਕੇ ਪੰ ਤੋ ਅਮ੍ਤ ਤਿਆਰ ਕਰਾਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਛਕਿਆ ਹੈ । ਸਾਧ 
ਸੇਗਤ ਜੀ ! ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ _ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ । 
ਰਿ 

ਕਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਚੌਪਈ 'ਖੜਗ ਕੇਤ' ਤਕ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 
ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪਉੜੀਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ” ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
ਜਿਵੇ' ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ ਸੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ (ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ 
ਦੇ ਸਮੇ)ਜਦੋ" ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘਾਂ ਭਾਵ ੧੭੦੦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬਾਟੇ ਵਿਚ ਅੰਮਿ੍ਤ ਛਕਿਆ ਸੀ ਪੂਰੀ 
ਨੰ ਪਈ ਤੇ ਸਰਾ ਅੰ ਸਾਹਿਬੰਪਕਿਆ ਸੰ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇ“ ਦਾਸ 

ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਘਟ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ' ਪੈਦਾ, ਉਹ ਰਹਿਤ 
ਨਹੀ' ਰਖਦੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਘਟ ਆਉਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘਟ ਹੁੰਦੀ 

ਨ ਪਰ । ਉਸ ਸਮੈ" ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਣੀ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ । ਅੰਮ੍ਰਿਤ 

ਦੈਤ ਦੂਜ ਬਾਣੀ ਅਣ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਸਤਰ ਦ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ । 

ਏਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਕ ਬੀਬੀ ਹੇਹਰੀ ਆਈ ਵੇਖੀ ਸੀ, _ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਕੈਠ 
ਨਹੀ' ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸੈਤ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਂਝਲਿਆਂ ਵਾਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਓਹਦਾ 
ਹੱਥ ਲੁਆ ਲਿਆ ਕਰਨ । ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕੌਠ ਤੇ ਦੂਜੇ ਗੁਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਿਹਾ 

ਰਿ 
[ 

ਤਨ 

ਹ 
ਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । | 

੍ 
ਰ੍ 

ਰਿ 

ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਲਾ ਲੈਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸੀਸ ਦਿਤੇ ਸਨ ਓਦੋ' ਕਿਸੇ 
ਮਾਈ ਨੇ ਨਹੀ" ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਾਵ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ 
ਰਜ 

1 ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ! ਪੰਚ ਖੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ 

ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਉਹ 'ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ।।' ਏਸ ਤੁਕ 
ਨ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਹੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਦੀਆਂ 
ਹਨ । ਏਥੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ_ਜਿਸ ਵਿਚੋ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਪੰਚ ਖੰਡੀਏ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾ ਲੈ'ਦੇ ਹਨ । 

ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ 
ਪਾਉ'ਦੇ ਹਨ, ਏਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਹੜੀ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮੁ 'ਕੇਸਕੀ' ਰਖਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਵੇ“ ਕਕਾਰ ਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ 
ਥਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਸਿਖੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ ਜੇ ਮੋਨ ਦ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਪਾ ਦੇਈਏ ਤੇ ਕਛਹਿਰਾ ਪਾ ਦੇਈਏ 
ਨੰ ਤੇ ਕੜਾ ਪਾ ਦਈਏ, ਕੈਘਾ ਦੇ ਦੇਈਏ ਕਿਥੇ ਟੈਗੇਗਾ, ਓਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ । 

ਨੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-੮ ਵਸਤੇ ਪਾਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾ 
ਪਰੇਸ਼ਰ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਮੰਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਥੱਲੋ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, 
੨੭੩੧੨-੭੨੧੧੭ ੨-੭੧੧੧-੨੭੨-੭੧੧੫੦-੭੮-੭੧੩੦੦੭੯.੭੭੧੯੨.੭ ੮,#੧੦.੭੯.੭੧੧੧<੭੨-੭੪੩੯<੭੨੭#੧੦-੭ ੬-੭੪੧੨੭ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੦੩) 
,6੧॥#੨੦੮ ੪੨੦੮੪੦੨੦੮੦੧੦ ੦੪੦੨੦੦੦੨੦੮੪੦੨੦੮੨%੦੨ ੦੮੦੦੦ ੦੮੦੦੦੨੦੮੦੪੦੨ 

ਨੀ ਦਿਸੇ ਦ੍ਰੈਤ ਵਾਲੀ ਨਿਗ੍ਰਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ 

ਰਿ ਕਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਗੇ ਨਾ ਝੁਕੇਂ, ਮੜ੍ਹੀ ਮਸਾਣਾਂ ਅਗੇ ਨਾ ਝੁਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 
ਨ ਹੈ 'ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਟ ਭੂਲ ਨ ਮਾਨੈ ॥' 

ਨਾ ਕਬਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੱਟ ਨੂੰ ਭੁਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ । ਏਸ 
ਪ੍ਰ ਰਹਿਤ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ- 

ਮੁੱਖ ਵਿਚ ਐ ਮ੍ਰਿਤ ਪਾਉਣਾ-ਮਤਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਛੁੜਿਆਂ ਨੂ 
[ ਮੈਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰ ਕਰਣ ਵਾਸਤੇ ਚੌਤਾਸੀ ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਚ 
0 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ ਹੈ । 

ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ” ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣ ੩ 
ਪਾਉੱਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਨਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ- 

ਨਾ ਹੇਵੇ। 

ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਐਮਿਰਿਤ-ਵਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੰ 

1 ਲਖ ਟਕਿਆ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਖ ਟਕਿਆ ਕੇ ਹਾਰ । 
ਜਿਤੁ ਤਨਿ ਪਾਈਅਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵਹਿ ਛਾਰ । 

ਨੱਥ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿਕ ਨਹੀ ਪਾਉਣੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨ ਆਦਿਕ 
ਨਹੀ' ਛੇਦਣੇ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰਖਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੈ । 

ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੜਤੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨ ਨੱਕ ਬਿਨਾਂ ਛੇਦੇ (ਵਿੰਨ੍ਹੇ) ਬਿਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਕੰ 
ਵਿਆਹੁਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨ ਨੱਕ ਵਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿਕ ਪਾ ਕੇ 
ਵਿਆਹੁਣ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੋ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕੰ 

ਜਿਵੇਂ' ਦੱਛ ਪ੍ਰਜਾਪਤਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਤ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ, ਸੱਤੇ 
ਅਨਵਿੱਧ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਨ ਨੱਕ ਨਹੀ” ਸੀ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ । ਲੜਕੀਆਂ ਕੰ 
ਦੇ ਅਨਵਿੱਧ ਵਿਆਹੀਆਂ ਦੋ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਛ ਪ੍ਜਾਪਤਿ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ । ਫੇਰ 
ਫਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ-ਜੀ ! ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ, ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ । ਕੂ 
ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਸੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੱਛ ਪ੍ਰਜਾਪਤਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਨਾ ਸਾਂਭ ਲਵੇ । ਉਸ ਵੇਲੋਂ 
ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ! ਜਾ ਕੇ ਇਉ” ਕਹਿ ਕਿ ਕੈਨ ਨੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੰਨ੍ਹ ਰੰ 

ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨੱਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਇਨਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇਵੇ ਫੇਰ ਏਜ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਬਹੁਤਾ ਹੋਉ । ਓਸ 
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ! ਦੱਛ ਪ੍ਰਜਾਪਤਿ ਨੇ ਨਾਰਦ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਲੈ ਕਰ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨ 
ਵਿੰਨ੍ਹ ਕਰ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦਿਤੀਆਂ); ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁੰਨ ਨਾ ਲੱਗਾ । 

1 ਆ ਦੱਡ ਪ੍ਰਜਾਪਤਿ ਨੇ ਇਕ ਲੜਕੀ ਸ਼ਿਵਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੰ 

; ਦੇਵੇ 
ਵੇਲੇ 
ਨੱਕ ਵਿੰ 

ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਯੱਗ ਕਰਨ ਲਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੋਂ ਦੱਛ ਪ੍ਰਜਾ- 
੫੫%੫੭੮.੪੧<੭੦.੭੧੯-੭੨੭੧੦੦-੭੨-੭੧੦-੭੨-੭੩੧-੭੦-੭੧੧੭੨-੭੦<੫੭੮-੭੨੦੦.੭੨-੭#੦੯<੭ ੨-੭੧<<੭ 
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ਪਤਿ ਨੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦਾ ਭਾਗ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ । ਸਤੀ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁੰਡ ਵਿਚ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਉਸ | 
ਨੰ ਤ ਦੱ ਪਰਾਪਤਿ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਗਣ (ਦਾਸ) ਬੀਰ ਭੱਦਰ ਜੱਛ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । 

ਇਉ” ਓਹਦੇ ਪੁੰਨ ਸਾਰੇ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ । ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨਾਂ ਨੱਕਾਂ ਆਦਿਕ ਵਿਚ | 

ਨੰ ਸਿਲਾ ਗਹਿਣਾ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਲੱਗਾ ਸੀ । ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰੱਖਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ । ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

1 ਬੁਲਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਰੈਗ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੈਗਾਂ ਆਦਿਕ ਪਾਉਣੀਆਂ 
ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿਕ ਪਾਉਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ । ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ̀  ਰੱਖਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭੜਕੀਲਾ ਨਹੀ', ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਰ ਨਾ 
ਪੈਦਾ ਹੋਣ । ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੋਂ ਲਿਬਾਸ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 1 ਗੈਦੇ ਗੀਤ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ 
ਸ਼ੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ । ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀ' ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ । ਕਿਸੇ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿੱਧਾ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਟੂਣੇ, ਟਾਮਣ, 
ਵਹਿਮ, ਭਰਮ ਨਹੀ ਕਰਨੇ । ਬੈਦਿਆਂ ਨੂੰ ਏਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੌਣ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ' ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ 
2੧ ਸਿਨਮੇ ਆਦਿਕ ਨਹੀ' ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ । ਤਾਸ਼ ਨਹੀ' ਖੇਡਣੀ, ਜੂਆ ਨਹੀ' ਖੇਡਣਾ, ਗੁਰਮਤਿ 
ਚਰ ਅਸੂਲ ਵਿਚ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਵਿਵਾਹ ਆਦਿਕ ਤੇ ਗੈਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ” ਲਾਉਣੇ 

ਕਣਕ ਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਹੁੱਲ ਜਾਵੇ ਦਾਣਾ ਨਾ ਪਏ । ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰਨ ਦੇ ਕੇਮ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
ਜਾਂ ਤੂੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਾਣੇ ਨਹੀ" ਨਿਕਲਦੇ । ਕੁਰਹਿਤੀ ਆਦਮੀ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਕੇ 
ਪੇਟ ਤਾਂ ਤੋਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਖੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੈਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ 
ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਜਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਵਿਚ ਨਹੀ" ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ । ਜੇ ਕੁਰਹਿਤੀਆ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਾਂ ਤੋ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 
ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿਚ ਭਰਮਦਾ ਭਰਮਦਾ, ਜਿਸ ਜਨਮ ਵਿਚ 

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆਵੇਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਵੇ, ਫਿਰ ਕਲਿਆਣ ਪਾ 
ਦਾ ਕੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੈਸਾਰ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਚਾ ਕਦੇ ਨੀਵਾਂ ਜਨਮ 

ਰ ਕੁਰਹਿਤੀਆ--ਕੁਗਹਤੀਏ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 

੧. ਰਹਿਤ ਵਾਲਾ-ਗਰਤ ਵਾਲੇ ਸੰਘ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਸਫਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ੬ ਨੇ ਤਨ, ਮਨ ਧਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ. ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਹਨ, 
ਜਿਦਕ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਊ'ਦੇ 
ਵੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਰੋ ਕੇ ਅੰਮਿ੍ਤ ਮਾਣਦੇ 
ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਥ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰੂਹ ਹਾ ਹਾ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਕੀਰ 

(੨੩੧੯੭ ੧੫੭੦੧੧੭੯੭੭੧੦-੭੨੭੭੧੧੮-੭੮-੭੪੫੨-੭੮.੭॥੧-੭੮੭੧੯੭੯੫੭੯੮੭੪੦੭੦-੭੧੧੭੩-੭੩੩ 

ਰਿ 

ਰਿ 
ਰਿ 

ਮਤਿ 
ਚੈਚਲ ਚੀਤ ਨ ਜਾਇ ਤਮਾਸੇ ॥ ਜੂਏ ਜਾਇ ਨ ਖੋਲੋ ਪਾਸੇ । | 

ਰਿ 

ਰਿ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੦੫) 
7 ੫6ਵ੨6"੦%੦੨%੦੨੦੨੧੦੨੦੮੨੧੦੨੦੦%੦”੨੦"੦੧੬੦੨੦੨੧6੦੨੦੦੧੬੦੨੦੨੧੬੦੨੦"੨੦੮ 

ਆਪਿ ਮੁਕਤੁ ਮੁਕਤੁ ਕਰੇ ਸੈਸਾਰੁ ॥ 

ਪਤਿਤ ਦੀ ਸੁੱਧੀ-ਜ਼ਨ੍ਾਂ ਕੋਲੋ” ਚੋਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਵਿਚੋ” ਭਾਵੇ” ਕੋਈ $ 
(੬,੪੧4? ₹,70੧੧੨੍੭ ਇਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਾਂ ਸੈਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਨਕਦ 

ਦਮੜੇ ਆਦਿ ਲਾਉਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਮਰਯਾਦਾ 
ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ _ਛਕਾਉਣਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਤੋ” ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੌਰ ਭੁੱਲ ਹੋਂ 
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਤਨਖਾਹ ਆਦਿ ਲਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ । ਜੋ ਕੋਟੀ ਜੇਹਲ ਵਿਚ ਜਾਵੇ ਓਥੇ ਜੂਠ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਿਚ 
ਸਿਗਰਟਾਂ ਵਿੱਚੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵਾਸਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ । 

ਕਈ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ` ਛਕਦੇ । ਇਹ ਮਨਮਤ ਹੈ ਕਿਉਕਿ 
ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ ਲਾਹ ਕੇ ਥਾਂ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਰੋਮਾਂ 5 
ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਤਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਵੱਡੇ ਪੁਣੇ ਦੇ 
ਮਾਣ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰਹਿਤ ਤੋਂ' ਬੇਮੁਖ ਨਹੀ" ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਕੇਜਾਂ ਦੇ ਲਾਹੌਣ ਤੋ” ਸਿੰਘਾਂ 
ਨਲ ਉਰ ਜੇ ਪੁਰ ਕੇਸ ਨਾ ਲਹਿਣ ਦਿੱਤੇ । ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ 
ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਰਗੀ ਰਹਿਤ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣ । 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥ 

ਰਿ ਦੌਹਰਾ-ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸ੍ਰੀ _ਸੈਤ ਜੀ, _ਕੀਨੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨ ।। 

ਦਾਸ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦੀਓ, ਕਾਪੀ ਵਿਖੇ ਮਹਾਨ ।੧॥ 

[ ਦੋਹਰਾ-ਸਭ ਸਿੰਘਨ ਕੌ ਬੈਦਨਾ, ਬਿਨਤੀ ਕਰੋਂ ਬਖਾਨ 11 
ਭੂਲ ਚੂਕ ਭਈ ਮੋਹਿ ਤੋ, ਸੌਧ ਲੋਹੁ ਬੁਧਵਾਨ ॥੨॥ 

2 
[ ੭੧065 

ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਖਾਲਸਾ” 
ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ, 

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜ਼ਿਲਾ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ 
0 ੯੧੫੭੦ ੪੯੦੮੪੪੫੭੮੪੪੯੭=੮੭੪੫੭੦੭੪੦੭੮#੪<੭੯੭੪<੭੦੭੪੫੭੦#੪੦੭੮੪#<ਤ 

੮੭੩੯੭੮੭੪੧੦੭੮੭੪<੭੦੭੪੯੦੭੮੭੪੦੭੮੭੪੦੭੮੭੪੮੭੯੭੪੧੭੮੭੪੨੭੮੭੪੯੬੨-੩੦੭੦੭੪੯੭੨ ੭੩੫੩ 
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ਤੈ ਹੂ ੍ (੧੦੬) ਰਿ ਰੰ । ਰਿ 

੨ 

0੩੮੫੩ 804644 364੫ ੮78੫ ੭੦੭੩੫ 98੫ ੭੬੭੬੫ #੫੭੦੭੭੪੫੩੬4/॥4296498%੭੮੭#੬੭੦੭ਅਵੜ 

#” 
€ ੧ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 

£ 

ਮੈ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੰਸਕਾਰ ੧ 
£ 9੫%੬73੫੭੬੭3੧੬੩੦੫੯<੩੦੫੯੭੩੫੦੬੩੫੯ 

ਹਦ 
ਹੈ 

(੧) ਕੁੜਮਾਈ-ਮਤਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਗ਼ੁਰੂ ਖਾਲਸ 
ਸੰਗਤ ਜੀ ! ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋ” ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ 

ਠੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁੜਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਨੇਕਾਂ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਕੋਈ_ਲੜਕੀ ਤੋ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕੋਈ 
ਲੜਕੀ ਵਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਉਥੇ ਕੁੜਮਾਈ ਕਰਾਉ'ਦੇ ਹਨ 
ਜਿਥੋ' ਬਹੁਤੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ' ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ 
ਸਮੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂ ਨਾਈ ਆਦਿਕ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਕੇ ਕੁੜਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ; 
ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਲੋਭ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸਲੀ ਤਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਗਾਈ 
ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਰ ਵੇਖਣ ਲਗੇ ਤੇ 
'ਕੁੜਮਾਈ' ਕਰਨ ਲਗੇ । ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ-- 

! ਕਨਿਆ ਦੇਵੇ ਸਿਖ ਕੋ, ਲੇਵੈ ਨਹਿ ਕਿਛੁ ਦਾਮ ॥ 

੧ ਸੋਈ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪਹੁੰਚੇ `ਗੁਰ ਕੇ ਧਾਮ ॥ 
ਸੋ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਤਾ ਹੋਵੇ । ਕੁੜਮਾਈ ਕਰਨ ਵਕਤ ਕਈ ਗੁਣ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਣੇ 

ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਗੁਣ ਮਿਲਣ ਓਥੇ ਸਗਾਈ ਕਰੇ, ਕੁੜਮਾਈ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿਖ ਦੇ ਘਰ 
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 

. ਸੋ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ, ਸਰੂਪ, ਰੈਗ, ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਸਮਾਨ, 
ਰਹਿਣੀ, ਬਹਿਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿੱਦਿਆ, ਨਿਯਮ, ਸੁਭਾਉ, ਗੁਰ, ਇਸ਼ਟ ਇਕੋਂ ਜੇਹੇ ਭਾਵ 

ਨੰ ਰਬ ਹੋਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋਵੇ“ ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਰਹਿਤ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਦਿਆ 
ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਪਾਠੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖੋਜੀ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸੋਦਰ, ਸੋਹਿਲਾ, ਸੁਖਮਨੀ, ਆਸਾ 
ਨ ਦ ਵਾਰ 'ਰ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਯਮੀ ਹੋਣ । ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ ਲੜਕੀ ਨਾਲੋ ਚਾਰ ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਤੂ ਤਹ ਹੈ ਹੈਂ 1 ਹਿ 1 ਨੂ ਸਿ 
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| ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੦੭) 
'9੧੦੬ਇ੦੦੧॥੦੦੦੪ਦ੨੦੦%ਆ੨੦੨੦੦੨੦੨੧੬ਇ੨੦7੦%੦੨੦੮੧੬ਇ੨੦੦%੦੨੦੦ਇ੦੨੦”੨੬੦”੨ 

ਵਰ ਹੈ।ਪਰ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਇਕੋਂ ਜੇਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । (ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਵੇ 
ਬਿਨਾਂ ਹੌਰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।) ਇਤਿਆਦਿਕ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਸਗਾਈ ਕਰਨੀ 
| ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੰ 

ਕੁੜਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਮੜਾ. ਇਕ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਭੋਜਣ । ਅੱਗੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਘਰ, ਸਬੈਧੀ 
ਆਦਿਕ ਜੋ ਮਿਲੋ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੇ 
ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਆਦਿਕ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਵਿਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਪਾਠ ਦਾ 
ਭੋਗ ਪਾਂ ਕੇ- 'ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮ: ੪ ਛੋਤ ॥। 'ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਏ ॥' ਰਣ 

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਕੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਲੰ ਕੇ, ਲੜਕੇ ਨੂ 
ਇਕ ਦਮੜਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਜੋ ਲੜਕੀ ਵਾਲੋਂ ਲਿਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 
ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ- ( 

ਸੇ ਸੇਜੋਗ _ਕਰਹੁ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ।। 

ਜਿਤੁ ਰਸਨਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਉਚਾਰੇ ॥ ਕੰ 

ਤੇ ਦੇਗ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਹੋਰ ਕੇਸਰ ਦਾ ਤਿਲਕ, ਛੁਹਾਜ਼ਾ ਖਾਣਾ, ਗੁੜ ਦੀ 
ਰੋੜੀ ਵੰਡਣੀ ਤੇ ਗੈਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਸਭ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹਨ । ਜੋ ਬੱਕਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣੇ, , ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਕੂ 

ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 
ਪੱਤਰੀ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਸਾਹੇ ਕਢਾਉਣੇ ਮਨਮਤ ਹੈ ਕਿਉ”ਕਿ ਹੁਕਮ ਹੈ-- 

'ਸਾਹਾ ਗਣਹਿ ਨ ਕਰਹਿ ਬੀਚਾਰ ।। 
ਸਾਹੇ ਉਪਰ _ਏਕੇਕਾਰ ॥' 

ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਮਿਥ ਲੈਣਾ 

ਇੰ 
| 

1 
ਚਹੀਦਾ ਹੈ ਤੋ ਸਾਹੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦੇਣੀ । ਚਿੱਠੀ ਉਪਰ- 

| 
ਕਓਂ ੰਤਗ੍ਰ ਪ੍ਸਾਦਿ ॥ 

ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਦੇਖੋ- ਕਬਿੱਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ- 

ਵੇਸ਼ਨੋ ਅਨੰਨ ਬ੍ਹਮੰਨ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਾ, ਗੀਤਾ ਭਾਗਵੇਤ ਸ੍ਰ ਤਾ ਏਕਾਕੀ ਕਹਾਵਈ ॥ 
ਤੀਰਥ ਧਰਮ ਦੇਵ ਜਾਤ੍ਰਾ ਕਉ ਪੰਡਿਤ ਪੂਛ, ਕਰਤ ਗਵਨ ਸੋ ਮਹੂਰਤ ਸੁਧਾਵਈ ॥ 
ਬਾਹਰ ਨਿਕਸ ਗਰਧਬ ਸ੍ਰਾਨ ਸਗਨਿ ਕੈ. ਸੋਕਾ ਉਪਰਾਜਿ ਕੈ ਬਹੁਰਿ ਘਰਿ ਆਵਈ 11 

ਦਾ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜੋ-ਜਿਸ ਵਕਤ ਭੁਝੰਗੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਨੌਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ 

! ਪਤਿਬ੍ਰਤ ਗਹਿ ਰਹਿ ਸਕਤ ਨ ਏਕਾ ਟੇਕ, ਦੁਬਿਧਾ ਅਛਤ ਨ ਪਰਮਪਦੁ ਪਾਵਈ ॥੪੪੭॥ 
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(੧੦੮) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
ਸਿ 

-ਕਬਿੱਤ- 

ਗੁਰ ਸਿਖ ਸੈਗਤ ਮਿਲਾਪ ਕੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਐਸੋ, ਪਤਿਬ੍ਰਤ ਏਕ ਟੇਕ ਦੁਬਿਧਾ ਨਿਵਾਰੀ ਹੈ 1। 
1 ਪੂਛਤ ਨ ਜੋਤਕ ਅਤੇ ਬੇਦ ਥਿਤ ਵਾਰ ਕਛੂ ਗ੍ਰਿਹ ਅਉ ਨਿਛਤ੍ਰ ਕੀ ਨ ਸੋਕਾ ਉਰ ਧਾਰੀ ਹੈ ॥ | 

ਜਾਨਤ ਨ ਸਗਨ ਲਗਨ ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵ, ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਲਿਵ ਨੇਹ ਨਿਰੈਕਾਰੀ ਹੈ ।। 

੧ ਸਿਖ ਸੈਤ ਬਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ਹੁਇ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਗਤਿ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰੀ ਹੈ ॥ 
(ਕਬਿੱਤ ਸਵੈਯੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਨੰ: ੪੪੮ 

੧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੇਹਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਟੀ ਥਿਤ ਵਾਰ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਕੱਤਕ, ਪੋਹ, ਲਹ 
ਨਰਾਤਿਆਂ, ਹੋਲੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀ” ਕਰਨਾ, ਭਰਮ ਸਭ ਮਨਮਤ ਹੈ । 

ਰਾ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋ“ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 
੬ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਨਹੀ” ਤਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣ । ਬੀਬੀ ਦਾ ਤੇ 
॥ ਭੁਝੇਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋ" ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ । ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 
ਉ ਭੁਝੰਗੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿ੍ੜਾਈ ਜਾਵੇ । 

ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਘੋੜੀਆਂ (ਵਡਹੈਸ ਮ: ੪ ਘੋੜੀਆਂ) 
$ “ਦੇਹ ਤੇਜਣਿ ਜੀ' ਆਦਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । 
੧ ਏਜੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਘਰ-ਵਡਹੌਸ ਮ: ੪ ॥ 'ਮੋਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ 
ਨਵੇ ਰਾ ਰਾਮ ।' ਆਦਿਕ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ 

ਪਾ ਕੇ, ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਰਾਦਿ ਵਰਤਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਆਦਿ ਕਰਕੇਂ ਜੰਵ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ । ਇਸ 
ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ_ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ-(ਬਿਖ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟਿਆ) ਜੈਵ ਸਬੈਧੀਆਂ ਦੀ 
ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਆਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਉ ਸਾਊ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਮਾਸ 
ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੋਂ ਉਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ' ਲੈ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ । 

ਬਿਬਰਜਤ ਕੁਰੀਤੀਆਂ-ਵਆਹ ਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ 
ਚੀਤ, ਗੈਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ, ਦਾਲ ਖਵਾਉਣੀ, ਖਾਰੇ ਨਹਾਉਣਾ, ਬਟਨਾ ਮਲਣਾ, 
ਚੱਪਣੀਆਂ ਭੰਨਣੀਆਂ, ਸਿਹਰਾ ਝ ਬੇਨ੍ਹਣਾ, ਗਾਨਾ ਬੈਨ੍ਹਣਾ, ਮਾਂਗਾ ਗੁੰਦਣੀਆਂ, ਜੰਡੀ ਵੱਢਣੀ, ਤੇਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਗਾਉਣਾ, ਖੇਡਣਾ, ਗੈਦੇ ਰੀਕਾਰਡ ਲਾਉਣੇ, ਵਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਬੁਰਕੀਆਂ ਨੰ ਦੇਣੀਆਂ ਖਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਸਿਰ ਗੁੰਦਣਾ, ਜੂਠ ਵਿਚ ਪੈੜੇ ਪਾਉਣੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਭ ਮਨਮਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ । ਜੈਵ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਜਾ 
ਕੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਚਾਲੇ ਪਾ ਦੇਣੇ । ਆ ਨ 
੨੭੨੯੭ .੧੫-੭੯#॥੧੨ ,੨੫੭੧੦੨੭੯੭੭੧੧੮-੭੨੫੭੪੧੯<੭੮<੭੩੧੧-੭ ੮.੭੧੧-੭੨-੭੬੦-੭੬-੭੪੧੨-੭ ੮-੭੪੦੧੭ 

ਜੇਵ ਦਾ ਜਾਣਾ--ਭੁਤੋਗੀ ਵਾਲੋ ਕੀਰਤਨ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਪਾਠ ਦਾ ਤੋ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੦੯) 
“੪੦੨੦੮ ੪੨੦੦੪੦੨੦੮%੦”੨੦੮੦੧੦੨੦੦੦੦੨੦੦੬੦੨੦੨੧੦੨੦੦%੦੨੦”੦੧੦”੨੦੦੬੦” 

1 ਜਵ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ--ਸਮੋ- ਸਿਰ ਭਾਵ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਲੜਕੀ ਡਰ 
ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਢੁਕਾਉ-ਵਸ ਵੇਲ ਢੁਕਾਉ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਣੀ ਆਦਿਕ ਨਹੀ“ ਕਰਨੀ । ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਜੋੜਕੇ “ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਰੰ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ' ਬੁਲਾਉਣੀ 1 ਭੁਝੇਗੀ ਉਪਰ ਦੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀ” ਸੁੱਟਣੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਸਬੰਧੀਆਂ ਦਾ_ਪਰਸਪਰ ਪਰੇਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ 'ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਨ ਆਏ' ਆਦਿ ਕੰ 
ਸ਼ਰਦਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੈਵ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੈਵ ਅਸਥਾਨ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਪਰੇਮ 
ਨਾਲ ਬੈਠਾਣਾ, ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕਰਾਂ ਕੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ । 

ਸੇਵਾ ਆਦਿ--੍ਰਕ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵੇਲੇ ਜੰਵ ਨਹੀਂ ਬੈਨ੍ਹਣੀ, ਗੈਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀ” 
ਗਾਉਣੇ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਨਹੀ” ਗਾਰੈਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਮਨਮਤ ਹਨ । ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ 
ਹਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਛਕਣ ਵਕਤ ਜਦੋਂ' ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਰੇਮ ਨਾਲ 

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਰਿ ਪ੍ਰਸਾਦੁ ਗੁਰਦੇਵ ॥। ਕੰ 
ਨਾਨਕ ਭੁਸਰੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਥਾਲੈ ਮਾਹਿ ॥ ਕੂ 
ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਮਨਾਇਆ ਰਜਿ ਰਜਿ ਸੇਈ ਖਾਹਿ ॥' 

ਪੜ੍ਹਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈਣਾ । ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਕੰ 
ਵਿਦ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਜੈਸਾ ਪ੍ਰਬੋਧ ਹੋਂ ਸਕੇ । ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਛਕ ਕੇ ਜੂਠ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀ” 
ਪਉਣ ਤੇ ਜਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ । ਛਕ ਕੇ ਚੁਲੋਂ ਕਰ ਕੇ, ਚੁਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰੇਮ ਕੰ 

ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਜੰਵ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਾਣਾ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ 1 

[ 'ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧੁ ਅਰੁ ਲੋਭ ਮੋਹੁ `ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਅਹੈਮੋਵ ॥ 

[ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ-ਅਮੁਤ ਵੇਲੇ ਉਠ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ 
ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ 
ਮਿਨ ਬਰਤਨ ਹੋਵ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸੰਗਤ ਤੇ ਜਾਂਵੀ ਮਾਂਵੀ ਆਕੇਂ ਪਰੇਮ ਨਾਲ ਬੋਠਣ । 

ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਬੈਠਣਾ--ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ 
( ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ, ਪਹਿਲੀ_ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਵਿਛਾਈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਛਾਈ 
] ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉਤੇ ਬੈਠਾਣਾ । ਲੜਕਾ ਸੱਜੇ ਹਥ ਬੈਠੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਖੱਝੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ 'ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸਹੁ 
੧੪੧<੭੮੭੫੯੭੮੧੫੭੦-੭੨<-੭ ੩੭੩੭੨-੭੩੦੮੭ ੨-੭੩੯੭੮੭੪੦੭੦੪੦੭-੭੩੧੭੦-੭੩<੭ 
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(੧੧੦) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
੭੦੪੨੦੦੬੦੨੦"੦੪੦੨੦੧੦੬੦੨੦੧੦੪੨੦੦੧੨੦੧੦੪ਇ੨੦੦੦੦੦੪੪੨੦੨੧ਇ੨੦ਉਦ 

ਸਫਾ ਵਿਛਾਇ' ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਰੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਥੱਲੋ ਕੋਈ ਵਖਰਾ ਕਪੜਾ 

ਨਹੀ“ ਵਿਛਾਉਣਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਆਪ ਤੁਰ ਕੇ ਨੰਗੇ ਮੂੰਹ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠੇ । 

੧ ਕਈ ਲੌਕ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਵਖਰਾ ਕਪੜਾ ਵਿਛਾਉ'ਦੇ ਹਨ, 
ਨੂੰ ਅੰ ਤੈ ਰੀ ਖਲ ਲਹ ਵੇ ਪੀ ਬਣ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇ” ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿਚ ਗੌਰੀ ਗਊ ਨੂੰ 

(੭੪0੦੭ 

ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਹ ਕੇ ਪੁਠੀ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਉ'ਦੇ ਸਨ 
ਜੁਜਰ ਵੇਦ ਦੀ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ । ਫੇਰ ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਲ ਰੋਗ ਦੀ ਤੁਲਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ 
ਕਪੜਾ ਵਿਛਾਉਣ ਲਗੇ । ਸੋ ਇਹ ਵਿਛਾਈ ਗਾਂ ਦੀ ਖਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ 
ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ' ਤੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਨਮਤ ਰੋਕੀ ਹੈ । 

ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਮਤਿ ਤੋ ਉਲਟ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ । 
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ ਵਿਛਾਈ ਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੰ ਨੰਗੇ ਮੂੰਹ ਬੈਠੇ, 
ਘੁੰਡ ਨਹੀ" ਕੱਢਣਾ, ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੰਗੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ । ਸੋ ਫਿਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ 
ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਪਾਕੇ- "ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੈਮ ਸੁ ਹਰਿ ਪਹਿ ਆਖੀਐ' 

! 

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ । 

੍ 
ਰ੍ 
ਰ੍ 

ਅਰਦਾਸੋ-ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਪਤ ਕਰਨੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 
ਸਿਰਫ ਲੜਕੀ ਲੜਕਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ 
(ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਰਹਿਤ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) ਤੇ ਬੈਠ 
ਜਾਣਾ । ਉਸ ਵਕਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਤਾਈ” ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ (ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਚਾ, ਤਾਇਆ, 
ਮਾਮਾ, ਭਰਾ) ਨੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ 
ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ-- 

ਉਸਤਤਿ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈ ਹਭ ਵੈਵਾਈ ਛੋਡਿਆ ਹਭੁ ਕਿਝੁ ਤਿਆਗੀ ॥ 
ਹਭੇ _ਸਾਕ _ਕੂੜਾਵੇ ਡਿਠੇ _ਤਉ ਪਲੈ ਤੈਡੇ ਲਾਗੀ॥ 

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ- 

"ਜੇ ਕਰ ਗਹਹਿ ਪਿਆਰੜੇ ਤੁਧੁ ਨ ਛੋਡਾ ਮੂਲਿ ॥ 

ਬੀਬੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀ' ਸੋਨੂੰ ਦਾਸੀ ਬਣਾਉ'ਦੇ 
ਹੋ, ਲੜ ਲਾਉ'ਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੀ 'ਰਦੀ 
ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮੰਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਬਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀ' ਛਡਾਂਗੀ । ਬੋ 
ਵਨ ਪ੍ਰਿਅ ਸੰਗਿ ਸੂਖ ਬਿਹਾਤ ॥' ਪੂਰਨ ਪਤੀਬ੍ਰਤਾ ਵਿਚ, ਆਗਿਆ ਵਿ 

੫੫,420 9444੫ ੭੯੭ ੫੩੬4 ਰਲ ੬ ਅਸਾਮ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੧੧) 
(“੧6੯ ੦6੦੪੦੨੦੨੦ਇ੨੦੮੦੦੦੨੦੮੨੦੦੨੦੨੧੪੦੨੦੨%੦੨੦੦੧੦੦ ੦੦੨੦੮੨੬੦ ੦੦੬੦੨ 

"ਹਰਿ ਛੋਡਨਿ ਸੇ ਦੁਰਜਨਾ ਪੜਹਿ ਦੋਜਕ ਕੈ ਸੂਲਿ ॥ 

ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ 

ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ਼ੇਵਾਕ-ਜ਼ਿਰ ਪਰੇਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ 

ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ 
ਲ ਚੰਦ ਚੋਣੇ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਸਪੁੱਤ੍ਰੀ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ । 

ਜਿਸ ਵਕਤ ਵਟਾਲੋ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ 
ਉਸ ਵਕਤ ਚੋਜੀ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਚੀ ਕੰਧ ਦੇਥੱਲੇਂ ਬਿਠਾ ਦਿਤਾ । 
ਉਹ 'ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ' ਅਜੇ ਕਾਇਮ ਹੈ । ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ! ਪੰਜ ਸੌ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਸ ਕੈਧ 

੍ 

੍ 

ਦੇ ਪਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੰਵ ਵਾਸਾ ਸੀ ਓਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ । ਉਸ ਕੂ 

ਰਿ 
| 

੍ 

ਇੱ 

ਗੂਰੂ ਮਹਾਰਾਜ । ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਅੱਗ ਨਹੀਂ” ਹੈ, ਏਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀ“ ਅੱਗ 
ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਪਰਕਰਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ । 

ਜਦੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਓਦੋੱ' ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ 
ਹੋਦਾ ਸੀ । ਮੂਲੇ ਚੋਣੇ ਦੇ ਤਾਈ” ਕਹਿਣ ਲਗੇ-ਤੇਰਾ ਜਵਾਈ ਆਖੋ ਨਹੀ” ਲਗਦਾ, ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ 
ਆਂ ਸਮਝਾ ਲੈਦੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੂਲੋਂ ਚੋਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਸ ਥਾਂ ਕੱਚੀ ਕੈਧ ਸੀ । ਹੁਣ ਤਕ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ 
ਹੈ।ਹੁਣ ਉਹ ਨਵਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਬਟਾਲੇ ਵਿਚ ਭਾਵੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਧ ਦੀ 
ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਓਵੇਂ ਹੀ ਹੈ । ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ! ਉਹ ਕੰਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਤੇ ਉਹ 
ਸੂਟਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੇਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਿਉ” 

“ਇਸ ਪੰਗਤੀ ਵਿਚ ਪਤੀ ਵਲੋ” ਪ੍ਰਣ ਹੈਕਿ ਰੋ ਸੁਮਤੇ ! ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੜ ਲਗੀ 
ੈ' ਤਾ ਮੈ' ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਹਰ ਸਮੇ ਹਰ ਕੌਮ ਵਿਚ, ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਪੂਰੀ 
ਸਲਾਹ ਲਵਾਂਗਾ । ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰਖਾਂਗਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਰੇਮ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ । ਬਿਨਾਂ ਦੌਸ਼ 
ਨ ਛਡਾਂ ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਪਾਵਾਂਗਾ । ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਹਨ ਪਤੀਬ੍ਰਤਾ ਤੇ ਸਤੀਬ੍ਰਤਾ ਧਰਮ $ 
ਵਿਚ ਸਚੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬਣਨ ਲਈ । 

੧੨੭੧੧੭੯੭॥੮੭੨੭੨<-੭੨-੭੪੩੦-੭੨-੭੪੧੦੨-੭੯-੭੪੧੨-੭ ₹-੭੧੦੦੦-੭ ੨-੭੪੦੯.੭੨.੭੩੦-” ੩੭੬੦.” ₹- ੭੧੧੯੭ 

ਕਲ 

ਪਹਰ ਸਹਿਬ ਜਦ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ । ਸਤਿ- 

ਲੂ 
੍ 
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(੧੧੨) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
੦੬੦ ੦੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦੦੦੦੦੮੦%੦੨੦"੨੦੦੨੦੦੦੦੨੦੦੪੦੨੦੮੨੪੦ ੦੨੬੦ ੦੨੬੦ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ? 

ਬੇਦਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਰਿ 
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । (ਵੇਦੋ ਅਭਾਵਾ ਬਿਪਰਾ) ਜੇ ਵੇਦ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ | 
ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ (ਬਿਪਰਾ ਅਭਾਵਾ ਅਗਨੀ) ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਗਨੀ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 
! ਕਰਨੀਆਂ ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੇਦ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਲਿਖੋ ਹੋਏ ਹਨ । ਸਾਧ ਸੈਗਤ 

ਜੀ ! ਪਰ ਹਜੂਤ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ । ਅਸੀ” ਉਸ ਤੋ” 
ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਨਹੀ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾਮ ਪੂਜਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਉ” 
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-'ਸਫਲ ਚਰਨ ਪ੍ਰਦਖਨਾ ਕਰਨ ਕੈ' ਪੈਰ ਸਫਲੋ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ | 
ਇੱ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰੀਏ 1 

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ 
ਨੂੰ ਉਦਾਲੋਂ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀ । ਏਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਾ 
ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ । ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਵੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਤ ਰੱ 
ਫੋਹ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋ" ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਢਿਤਾ ਤਾਂ 
ਫੇਸ ਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਕੇਧ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੈ ਦੇਣ ਲਗੇ । 
ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰਭਉ ਤੋਂ ਨਿਰਵੈਰੁ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? 

ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਗੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ! ਕੈਧ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਕੈਧ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । 
ਓਧਰੋ' ਉਹਨਾਂ ਅਚਾਰਜਾਂ ਨੇ ਆਦਮੀ ਡੇਗਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ । 

ਸਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਮਾਤਾ ! ਭੈ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ 
ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਰਹੇਗੀ ਹੋ ਭਾਈ ! ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਲਾਵਾਂ 
ਨਹੀ ਸਨ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਡੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ 1 ਹੁਣ ਤਕ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੈ ਸਾਧ 
ਗਤ ਜੀ ! ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਵ ਵਾਸੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੈ ਸਾਧ 
ਗਤ ਜੀ ! 'ਕੈਧ ਸਾਹਿਬਾਂ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਲਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਉਹ 
ਮੂਲ ਚੈਦ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਵਟਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ । ਓਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ 

$ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਹਣ ਹਾਰ ਚੁਕੇ, ਜੌਰ ਨਾ ਚਲਿਆ । ਉਸ ਵਕਤ ਹਰਿਦਆਲ 
ਪਰੋਹਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਨੇਉ 

੧ ਇਕ ਬਿਰਧ ਮਾਈ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ-ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ! ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਲੀ 

ਰੈ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਚੇ (ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੋਤੋਖ ਸੂਤ) ਗੁਰੂ ਮਹਾਹਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 

ਕੌ=ੀਆਂ ਹਨ ? ਜਿਵੇਂ ਜੇਤੂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜੈਤੂ ਦਸਿਆ ਸੀ । 
ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ! ਆਪ ਦੱਸੋ ਪਤ ਵਜ ਗੀ 

੭੫੧੧੨ ੨-#੧੯੨੭੮-੭੧੧<੭੦੨੫੭੦੩੧-੭੯੭੫੧੧-੭੮-੭੧੦੯੫੭੯੭%੦੭੮੭੭੩੦੭੦੭੩੦੭੯-੭੬<-” ੩-੭੧-੭ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੧੩) 
“੯੬ 06੧੦੨ ੦੮੧੦੪੨੦੮੦%੦੨੦੦੦੨੦੦੦੪੦੨੦੮੦%੦੨੦੮੦੦੦ ੭੮੦੦੨੦੨%੦ ੦6੦੮ 

ਹਕ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਸਚੇ ਪਹਿਰ ਰਲ 
ਬਰਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀ' ਮੇਰੇ ਜਜਮਾਨ ਹੋ, ਮੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰੋਹਤ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ! 
ਹਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ- 

ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹਮਰਾ ਵੀਵਾਹੁ ਜਿ ਹੋਆ 

। ਜਾ ਸਹੁ ਮਿਲਿਆ ਤਾ ਜਾਨਿਆ ॥ 

ਇਹ ਆਸਾਂ ਰਾਗ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ 
ਵਕਤ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ! ਮਰਯਾਦਾ ਦਸੋ । ਮਹਾਰਾਜ 
ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਅਸੀ' ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 
ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ 
ਜੀ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਿਆਹ ਤੋਂ“ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਮੂਲਮੰਤਰ' ਸੱਚ ਖੰਡ ਤੋ” 
[ਪਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। 

ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਇਕ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਵਾ ਦਿਓ, ਇਕ ਕਲਮ, 
ਕਦਰ, ਗੁਆਲ ਤੇ ਇਕ ਚੌਕੀ ਮੰਗਵਾਓ, ਫਿਰ ਦਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੈਗਤ 
[ਇਵ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਤੋਂ ਰੁਮਾਲ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇਂ 
ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਿਆ- 

ਰ੍ ਰਿ 
ਰਿ 

| 

ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 

ਇਹ ਮਹਾਂ ਮੰਤੁ ਲਿਖ ਕੇ ਜੋ ੩੩ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਚੌਕੀ ਤੇ 
ਗੁਆਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਸਨ, ਜੋ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ 
ਆਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ । ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ- 

[ ੧ 6 ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ 

'ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹਮਰਾ ਵੀਵਾਹੁ ਜਿ ਹੋਆ ॥' 

ਪੋਠੋਹਾਰ ਦਾ ਓਦੋ“ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਰੇ ਨੰ 
ਬਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਤਾ 
ਸੀ। ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਉ ਮੰਨਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਹਰਕ ਮੰਨਦੇ 
੧੯੧੯੭੯੭੧<੭੮4੦੦<੭ ੮੭॥<੭੮-੭੪੯੭੨-੭੧੦੭੬-੭੩੦-੭੯-੭੪੧੧-੭੦-੭੧੯-੭੩੭੭੪੦-੭੯-੧੧੯-੭ 
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ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ ਨੂੰ । ਭਾਵੇ' ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਏਧਰ ਆ ਗਏ ਹਨ ਪਰ 
ਉਹ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉਦਾਲੋਂ ਲਾਵਾਂ ਨਹੀ“ ਲਈਆਂ 
ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ । ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰ ਮਰਯਾਦਾ ਕਾਇਮ 
ਕਰ ਦਿਤੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਨਹੀ“ ਕਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ 
ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ । 

(੨) ਪਾ: ਤੀਜੀ ॥ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ (ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ)- 
ਏਵੇ' ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਆਪ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਵਿਚ 
ਕੀਤਾ । । ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 
ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਤੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਦਾਲੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ । 

(੩) ਪਾ੬ ਤੀਜੀ ॥ ਭਾਈ ਸੱਚਨ ਸੱਚ-ਫੇਰ ਤੀਜੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸੀ ਗੁਰੂ 
ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਭਾਈ ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਮਸਤਾਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਹਰੀ ਸੈਨ ਜੇ [ 
ਹਰੀ ਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਵਿਚ 
ਹੋਇਆ । ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਈ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ । [ 
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਿਆਈ' ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੁੰਡ ਕੱਢਣਾ 
ਸੀ ਸੀ ? ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਨ ਤੋ ਉਹ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ( 
ਸੀ । ਰਾਜਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਭੈ ਦੇ ਸੈਜੁਗਤ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਮਲੀ ਹੋ ਕੇ ਜੈਗਲ ਵਿਚ 

ਦਿਨ ਉਹ ਕਮਲੀ ਆ ਚੋਮੜੀ । ਇਸਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਘਰੂਡ[(ਨੌ ਦਰਾਂ) 
ਮਾਰਕੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚੋ ਲਹੂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ । ਜਦੋ" ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 
੬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਕੀ ਗਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ? ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 
ਉਹ ਕਮਲੀ ਚਿੰਬੜ ਗਈ ਜੌਂ ਰਾਣੀ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਆਈ ਸੀ । ਆਪ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 
ਇਸ ਕਮਲੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋ ਘੁੰਡ ਕਿਉ“ ਕਢਿਆ ਹੈ ? 

ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ-ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖੜਾਂਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੀ', ਉਸ ਦੇ 
ਇੱ ਵਿਚ ਮਾਰ ਕੇ ਦਾਜ ਲਭ ਨ ਇਹ ਬਚਨ 5 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨੇ ਵਾ ਸੀ 1 

ਹੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ । 

ਭਾਈ ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਕ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੧੫) 
(6੯੬੪੧? ਵਖ ੨ ਵੰਆਂ ਨੇਓ ਦਇਆ 2 ਪਦ 6 ਦਵਂ ਚੀ ਤਨ ਇਆ ਆਖਰ >> <0੬ਵ ਨ ਚਲਿਆ 

ਭਾਈ ਮਨੂੰ ਬਰ ਦਮ ਮੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਕਾਂ । ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਲੀ 
ਦਿਤੀ ਤੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ । 

1 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੜੇ ਹੱਸੇ । ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਗਾ ਸੱਚਨ ਸੱਚ ! ਤੇਰਾ ਇਸ ਰਾਜੇ 
ਦੀ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਉਸ ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਤੋਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 
ਗੌਤੀਆਂ। ਇਉ” ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੀਜੋ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ । ਉਹ ਖੜਾਂਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 
ਜੀ ! ਹੁਣ ਬਹਾਦਰ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ“ ਪੰਜ ਕੁ ਮੀਲ ਤੇ ਇਕ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਕੌਲੇਂ ਪਿੰਡ 
ਹੈ, ਉਥੇ ਉਹ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਖੜਾਂਵ ਹੈ । 

1 (੪) ਪਾ: ਚੌਥੀ॥ ਲਾਵਾਂ ਉਚਾਰਨ-੩ਉ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫੇਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ । 
ਚੌਥੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 
ਮਹਾਰਾਜ (ਊ ! ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਮੈ" ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਸੋ ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਦੇ 
ਵਾ ੨੫) ਸਿ ਮੰਨ ਕੇ ਹੁਣ ਜੈਵ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਦੋ ਠੀਕ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ 

ਕਹਿੰਦਾ ੫੦) ਰੁਪਏ ਦਿਰੰਗੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਕ ਰੁਪੈ ਦੀ ਇਕ 
ਹ ਨਾਲੋ ਬਹੁਤੀ ਕਣਕ ਆਉਦੀ ਸੀ । ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 

| 

੧ 
ਜੈ ਵੈਰਾਗ ਵਿਚ ਆਏ । ਬ੍ਰਾ । ਜੀ ਵੈਰਾਗ ਵਿਚ ਆਏ । ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਐਸੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕੂ 

ਵੇ 

ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਣੀ ਬੁਢਾ ਜੀ, ਜੇਠਾ ਜੀ, ਪੈੜਾ ਜੀ, ਲੰਗਾਹਾ ਜੀ, ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, 
ਸਾਲੋਂ ਆਦਿਕ ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ-ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ! ਆਪ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 
ਗੋਚਰੇ ਨਾ ਛੱਡੋ । ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰੋ । 

ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਜੈਵ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੌਲ ਆ ਜਾਓ, ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ 
ਜਾਓ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਉਚਾਰ ਕੇ ਦੁਖ 
ਭੈਜਨੀ ਦੇ ਹੋਠ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਅਜ ਤੋਂ' ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਿਚ 

$ ਨਾਂ ਲਿਆਉਣ ਅਸਾਂ ਲਾਵਾਂ ਉਚਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ 
ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੱਤਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਸੱਤਾ ਸਿਧ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਉ" ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ । 

ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੀ ਇਸੇ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ । 

(੬) ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ-॥ਸ ਦਾ ਅਨੌਦ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਝਬਾਲ ਜਾਂ ਕੇ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ੨੬ ਜੇਠ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਓਥੇ ਹੁਣ ਤਕ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ 

।੨੪॥੧੧੮੭੧੧੭੯੭॥੦੭੨੭੩<-੭੨-੭੭<-੭ ₹-?0੬੧--੭੨.੭੪੧੯੦-੭੨.,੭੧<...੭੨.-੭੨੬<...੭ ₹.੭੪੧੯,5 2.-੭6੧<-.੭ 

(੫) ਪਾ: ਛੇਵੀਂ-ਫਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਾਂ ਸਮੇ“ ਮਰਯਾਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਛੇ 
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ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ । ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ੨੬ ਜੇਠ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 

ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਮਹਾਤਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ । ਇਉ” ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 

ਰ੍ (੭) ਪਾ: ਦਸਵੀ' ॥ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂਤਮ-ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ 
੧ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤਖਤ ਤੋ ਬੈਠੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ 

ਧਰਮ ਵਿਜੇ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਤ੍ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ 
ਹੜ ਕਿ ਸੱਚੇ ਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ! ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਪਤ ਰੂਹਾਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹਨ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

1 ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਓ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- 

'ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪਿ ਵਰਤਾਰਾਂ ।! 

ਸਰਬ ਨੈਨ ਆਪਿ ਪੋਖਨਹਾਰਾਂ ।' 

ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਕ ਉਚਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਪਤ ਰੂਹਾਂ ਦਿੱਸਣ ਲਗ ਗਈਆਂ । ਰਾਹਾਂ ਦੇ 
(9 ਭਰੇ ਆਉਦੇ ਹਨ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀ” 
“ਨੇ ਕੁ ਹੋ ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ! ਅਸੀ' ਤਾਂ ਘਟ ਗਏ ਹਾਂ । 

ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੁਛਿਆ--ਘਟ ਕਿਉ” ਗਏ ? ਕਹਿੰਦੋ-ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੂਨ ਵਿਚ 
1 ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ! ਉਹ ਭਾਵੇ" ਬੇ-ਗਤ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ । ਅਸੀ" ਇਉ! ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋ” 

ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਕੜਾਹੀ ਚੜ੍ਹਾਉ'ਦੇ ਭਾਵ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਓਦੋਂ“ ਅਸੀ' ਲਾੜੀ ਤੇ ਲਾੜੇ 
ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਮ ਤੌੜ ਲੈਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋ” ਉਹ ਗਲੀਚ ਹੋ ਕੈ ਮਰਨ ਓਦੋਂ ਅਸੀਂ 
ਆਪਣੀ ਜੂਨ ਵਿਚ ਰਲਾ ਲੈਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਜਿਸ ਨੂ 
ਵਿਆਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕੰ ਮਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ 
੧ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀ' ਚਲਦਾ । ਪਰੇਤ ਜੂਨੀ ਸਾਡੀ ਇਉ” ਘਟ ਗਈ । ਸ਼ੁਣਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- 
੧ ਸਿਖੋ ! ਨਿਤਨੇਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਜ਼ਾਂ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ । ਕੰ 

'ਕਈ ਕੋਟਿ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮ੍ਰਿਗਾਚ ॥” | 

ਦਸਵੇ` ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਰਯਾਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ । 
“ਕਰ ਕਾਜ ਚਲੇ ਸੁ ਅਨੰਦਨ ਕੇ ॥” 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਪੱਕੀ 
ਬੈਨ੍ਹ ਦਿਤੀ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਲਾਵਾਂ 
ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਗ਼ੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ । 
੨੭੩੨੭ ੨-੭੧੧੧੦ ੨-੭੪੧੫੧-੭੨-੧੧੨<੭ ੨.੭੪੩੯੨-੭੮੭੪੧੮.੭ ₹.੭੧੧੯<੭₹-੭੧੪<੭੯-੭੩੦-੭੦-੭੧੦-੭-੭੭੧੧੦੭ 

5।1 56180 7637 50 ਹੈ। ੬46੦੧ 1401061101ਇ116।09ਇ911011.ਟ੦।੧ 



ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੧੭) 
 9੯੦੬ਇ੨6੯॥੪੦੦੦੪੦੨੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦੪੦੨੦੦੦੦੨੦੦੪੦੨੦੦੬੦੨੦੮੦੧੦੨੦੮੦੦੦੨ 

(੮) ਪਾ: ਦਸਵੀੱ-ਫੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਿਸਤ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਕੰਧਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 
`ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 
ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਰਯਾਦਾ ਤੋਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ । 

( ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਇਸ ਅਨੰਦ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਚ ਘਟ ਤੋ ਘਟ 
ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਜਿਵੇ' ਕਿ ਸਿੰਘ ਤੋ 
ਬੀਬੀ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ । ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਰਹਿਤ ਵਾਲੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
| ਹੈ। ਘਰ ਸਾਮਾਨ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਵਧ ਘਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਉ” ਉਲਾਹਮੇ ਆਉ'ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ 
ਵਾਲੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਆ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇ" ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹੇ । 
ਧਾਰਮਕ ਵਿਦਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ । ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਜਾਣੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 
ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਅਤੇ ਸੌਣ ਵੇਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇਂ ਦੇ ਨਿਯਮੀ ਹੋਣੇ 
2੧੯ ਨ ਹੋਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਦਾ ਭਜਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਨਾਂ 

ਚੰਗਾਂ ਹੈ। 

ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਇਹ ਜੋੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਨਹੀ” ਚਾਹੀਦੀ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਹਲੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀ” 
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਭਾਵੇ' ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਏਦੂੰ ਵੱਧ ਨਹੀ" ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ । ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਲੜਕੇ ਦੀ ਥੋਹੜੀ ਜਿਹੀ 
ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

040੫੮ ੫ ੯੭0<੭੬ 46੯ 9੯#੪੫੭੮੭੬੫੭੬੭॥੫੭ 

ਭੂਝੈਗੀ ਤੇ ਭੁਝਗਨ ਨੂੰ 'ਸਿੱਖਿਆ-ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ! 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ, ਸਰੂਪ, ਇਕੋ ਜੋਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਰਹਿਣੀ, ਬਹਿਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ, 
[ਅਟ 6 ਉਪਾਸ਼ਨਾ, ਗੁਰੂ, ਨਿਯਮ, ਸੁਭਾਉ, ਕਰਮ, ਧਰਮ, ਨੇਮ, ਇਸ਼ਟ, ਪੂਜਾ ਆਦਿ ਇਕੋ 
ਜਹੇ ੌਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ '। ਖਾਣ ਪੀਣ, ਪਹਿਨਣ, ਇਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੈਗੇ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਆਸਮ ਨਿਭ ਸਕੇ । ਲੌਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ 
ਗੇੜਾ ਮਿਟ ਜਾਵੇਂ, ਸਦਾ ਸੁਤੈਤਰ ਹੋਂ ਜਾਣ । ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ, ਗੁਣ, ਸ਼ੁਭ 
ਜਿੰਖਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ` ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਆਸ਼੍ਹਮ ਵਿਚ ਇਉ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ । 

ਹੋਰ ਲੌਕਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇ" ਬਾਕੀ ਆਸ਼੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ 
ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਹੋਰ ਆਸ਼੍ਮਾਂ ਨਾਲੋ" ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਆਸ੍ਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਿਤੀ ਹੈ-- 
੯੪੧੯੧੯੭੧੫੭੮੭੨੨੭੦੭੨<੭੮੭੩੦੭੮੭੧੦੦੭੯-੭੩੦-੭੦੨-੭੪੦੦-੭ ੨੭੩੫੭ ੨-੭#੦.= ₹-੭੬੦੭ 

9 1 ਉ ਨ ੨ ੩ &੭ ਕੇ 
ਗਿ ਸਿਸ 
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'ਜੋਗੁ ਨ ਭਗਵੀ ਕਪੜੀ ਜੋਗੁ ਨ ਮੈਲੇ ਵੇਸੁ॥ 
ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜੋਗੁ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਉਪਦੇਸ ।। 

ਜੈਸੇ ਵੇਲ ਨਾਲੋ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਪਕਾਈਏ ਤਾਂ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌੜਾ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਵੇਲ ਨਾਲ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਪੱਕੇ ਤਾਂ ਦਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੌੜਾਂ 
ਨਹੀਂ” ਹੁੰਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਵੀ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਦੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗੂ ਹੈ । ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ- 

ਗ੍ਰਿਹੁ ਤਜਿ ਬਨ ਖੰਡਿ ਜਾਈਐ ਚੁਨਿ ਖਾਈਐ ਕੈਦਾ ॥ 
ਅਜਹੁ ਬਿਕਾਰਿ ਨ ਛੋਡਈ ਪਾਪੀ ਮਨੁ ਮੰਦਾ ।! 

ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਕਲੰਕੀ, ਦਾਗੀ ਤੇ ਕੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ- 

'ਵਿਚੇ ਗ੍ਰਿਹ _ਗੁਰ _ਬਚ _ ਬਚਨਿ __ਉਦਾਸੀ 

ਜਿਉ _ਕਮਲੁ _ਰਹੈ ਵਿਚਿ ਪਾਣੀ ਹੋੇ॥' 

'ਰੇ ਮਲੁ ਐਸੋ ਕਰਿ ਸੈਨਿਆਸਾ ॥। 

ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੇ ਕਰ ਸਮਝਹੁ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹਿ ਉਦਾਸਾ ॥।' 

ਦਸ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ- 
“ਘਰਿ ਬਾਰੀ ਹੋਇ ਵਰਤਿਆ ਘਰ ਬਾਰੀ ਸਿਖ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ॥' 

ਹੋਰ ਜਿਵੇ' ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਬਿੱਤ ਸਵੈਯੇ- 

3 

- << == ਅਲਗ ਲੋ ਲੀ << 

-ਕਬਿੱਤ- 

ਰ੍ 
ਰ੍ 
੍ 
੍ 
£ 'ਜਿਹ ਘਰ ਬਨ _ਸਮਯਰ ਕੀਏ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਜਾਰ ॥' 

੍ 

ਜੈਸੇ ਸਰੁ ਸਰਿਤਾ ਸਕਲ ਮੈ ਸਮੁੰਦ ਬਡੋ, ਮੇਰ ਮੈ ਸੁਮੋਰ ਬਡੋ ਜਗਤ ਬਖਾਨ ਹੈ । 
ਤਰਵਰ ਵਿਖੈ ਜੈਸੇ, ਚੈਦਨ ਬਿਰਖੁ ਬਡੋ, ਧਾਤੁ ਮੈ ਕਨਿਕ ਅਤਿ ਉਤਮ ਕੇ ਮਾਨਿ ਹੈ । 

ਪੰਛੀਅਨ ਮੈ' ਹੈਸੁ ਮ੍ਰਿਗਰਾਜਨ ਮੈ ਸਾਰਦੂਲੁ, -ਰਾਗਨ ਮੈ ਸਿਰੀ-ਰਾਗੁ ਪਾਰਸ ਪਖਾਨ ਹੈ । 

-ਕਬਿੱਤ- 

ਤੁਸ ਮੈ ਤੇਦੁਲ ਬੋਇ ਨਿਪਜੈ ਸਹੈਸ੍ਗੁਨੋ, ਦੇਹ ਧਾਰ ਕਰਤ ਹੈ ਪਰਉਪਾਰ ਜੀ । 
ਤੁਸ ਮੇ ਤੇਦੁਲ ਨਿਰਬਿਘਨ ਨ ਲਾਗੈ ਘੁਨ, ਰਾਖੈ ਰਹੈ ਚਿਰੈਕਾਲ ਹੋਤ ਨ ਬਿਕਾਰ ਜੀ ॥ 

੧ ਗਯਾਨਨ ਮੈ ਗਕਾਨ ਅਰ ਧਯਾਨਨ ਮੈ ਧਯਾਨ ਗੁਰ, ਸਕਲ ਧਰਮ ਮੈ ਗ੍ਰਿਹਸਤੁ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ । 

ਤੁਸ ਸੈ ਨਿਕਸ ਹੋਇ ਭਗੂਨ ਮਲੀਨ ਰੂਪ, ਸ੍ਰਾਦ ਕਰਵਾਇ ਰਾਧੇ ਰਹੈ ਨ ਸੈਸਾਰ ਜੀ । 
ਗੁਰੁ ਉਪਦੇਸੁ ਗੁਰ ਸਿਖ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈ ਬੈਰਾਗੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨ ਖੰਡ ਹੋਤ ਨ ਉਧਾਰ ਜੀ ॥ 

(ਕਬਿੱਤ ਸਵੈਯੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਨੰ: ੩੭੬, ੧੨੧) 
੨੭੧੨ ੨੭॥੫-੭੨੭੧੯-੭੮.#੧੧-੭੮.੭੧੯੭੮-੭੧੯-੭੮-੭੧੧.੭੯-੭॥੨-੭੯-੦੯-੭੯-੭॥੦੭੨੭੪੦੭ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੧੯) 
 ਓ੯6ਦ' ੦ 6੧੧੬੦ ੦੪੦੦੦੦੦੨੦੮੦੦੨੦੨੪੦੨੦੦੦੨੦੨੦੬੦” ੭੨੦੦੨੦੮੦ਇ੦” 6੨੧੬੦ 

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਘਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਕੰ 
੭੧੦੬੦”੨ ਕਰਮ-ਗੁਰ ਸਿਖ ਨੂੰ ਕਰਮ, ਧਰਮ, ਨੇਮ, ਬਰਤ, ਪੂਜਾ ਕਿਹੜੇ ਛਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 
ਹਨ ? ਗੁਰ ਸਿਖ ਕਰਮ ਗੁਰ-ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ । 

ਸਤਿਗੁਰ _ਕਾ ਜੋ ਸਿਖੁ ਅਖਾਏ 
ਸੁ ਭਲਕੇ ਉਠਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ॥ 

ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ __ ਪਰਭਾਤੀ 
ਇਸਨਾਨੁ __ਕਰੇ _ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ _ ਨਾਵੈ ॥ 
ਉਪਦੇਸਿ ਗੁਰੂ _ਹਰਿ _ਹਰਿ _ਜਪੁ ਜਾਪੈ 
ਸਭਿ ਕਿਲਵਿਖ _ਪਾਪ ਦੋਖ ਲਹਿ ਜਾਵੇ ॥ ਕੂ 

ਫਿਰ _ ਚੜੈ _ਦਿਵਸੁ ਗੁਰਬਾਣੀ _ਗਾਵੈ 
ਬਹਦਿਆ ਉਠਦਿਆ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੇ ॥ ਕੰ 

ਜੋ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਹਰਿ 
ਸੋ ਗੁਰ ਸਿਖੁ ਗੁਰੂ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ॥ ਕੰ 

ਜਿਸ ਨੋ ਦਇਆਲ ਹੋਵੈ ਮੋਰਾ ਸੁਆਮੀ 
ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਣਾਵੈ ॥ | 
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਧੂੜਿ ਮੰਗੈ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਸਿਖ ਕੀ 
ਜੋ ਆਪਿ ਜਪੈ _ਅਵਰਹ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ॥ ਕੰ 

(ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੪) 
ਗੁਰ ਸਿਖ ਭਲਕੇ ਉਠ ਕਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੋ ਸਰ ਨਾਵੇਦਾ ॥ ਕੰ 
ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਕੈ ਧਰਮਸਾਲ ਦੀ ਸੁਰਤਿ ਕਰੈਦਾ ।। 

ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਜਾਇ ਕੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੋਇ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਣੈਦਾ ॥ ਕੰ 
ਸੋਕਾ ਮਨਹੁ _ਮਿਚਾ ਕੈ ਗੁਰ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵ ਕਰੈਦਾ ॥ 
ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਲੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਣਿ ਵਰਤੇਦਾ ॥ 
ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਇ ਕਰ ਪਿਛੋ ਬਚਿਆ ਆਪ ਖਵੈਦਾ ।। 
ਕਲੀ ਕਾਲ ਪਰਗਾਸਿ ਕਰਿ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰੁ ਸੰ ਦਾ । 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਾਡੀ ਰਾਹੁ ਚਲੰਦਾ । ੧੧॥ 

(ਭਾ: ਗੁਰਦਾਸ ਵਾਰ ੪੦ ਪਉੜੀ ੧੧) ਕੂ 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ।' 'ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸਨਾਨ ਬਿਨ ਅੰਨ ਸਿਉ ਕਰੇਨ 
0 ਹਿਕ ਇਹ ਭੀ ਨਿੱਤ ਕਰਮ ਹੈ. ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ । 'ਨਾਨਕ ਜੇ % 
ਨਾਵਣਿ ਨਾਹੀ ਤਾਂ ਸਤ ਚਟੇ ਸਿਰ ਛਾਈ ।' ਕਿਹਾ ਹੈ । ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੋ“ ਬਿਨਾਂ- 

।੧.,#60...5 ੯.,#604..੭ ₹.੭੪੧<...੭ 2.,#੪੧<..੭ ੮.,੭੭੧<੨.੭ 2.,੭6੧<...੭ 2.,੭੪੧<...੭ ੨ :੭੭੦<੦..੭ €.੭੪੬੧<.੭ ੨,#6੧<>.੭ 

ਟੀ” 

 ਛਦਅਆਨ ਓਂ ੨ ਆ ੨ << ੨ <ਆ੨ <੦”੨ ੦੦ > >> ੦੦੦੪੨ ੦੯੪੦”੨ ੦੦੪੨ ੦੦੧੦੨ ੦੮੯੪ ੨੭-ਦਅਆ>, ਡਤ 
ਕੰ, 
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੦੬” ੦੦%੦੦੧੦6੦੨੦੦੪੨੦੪ਇ੨੦੦੪ਇ੨੦੦੪੨੦੪੦੨੦੮%੦੨੦੮੪#੨੦੨੪ਇ੨ 

ਦਰ ਗੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖਿ ਭਿਆਨੀ ਧਨਵੈਤ ॥ ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਅਹਿ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਹੀ | 
ਭਗਵੈਤ ।' 'ਰਸਨਾਂ ਜਪੈ ਨ ਨਾਮੁ ਤਿਲੁ ਤਿਲੁ ਕਰਿ ਕਟੀਐ ॥' ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਐਸੇ ਸੁਆਸ 
ਸਹਿਤ ਹੈ ॥ ਜੈਸੇ ਭਸਰਾ ਫੂਕ ਬਹਿਤ ਹੈ ॥' ਦਾਨ ਵਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਖੂਹ ਵਿਚੋ” | 
ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਢੀਏ ਉਹ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 'ਜੋ ਬਾਬੇ ਕੇ ਦਾਮ ਨ ਦੈ ਹੈ॥ ਤਾਤੋ ਗਹਿ 
ਬਾਬਰ ਕੇ ਲੈਹੈ ॥ 

ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ- 
'ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੇਂ ਸਰੀਰੁ ।। ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਗੈਗਾ ਕਾ ਨੀਰ ॥ 

ਤਿਲਕ, ਬੋਦੀਆਂ ਆਦਿ, ਸੋਨ ਚਿੜੀਆਂ ਉਡਾਉਣੀਆਂ, ਸੁਨਤ ਕਰਨੀ, ਨਕਟਾਈ ਪਾਉਣੀ ਆਜਿ 
ਈਸਾ ਤੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰਾਉਣਾ । 

ਰ ਧਰਮੋ-ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ । ਜੈ. 21 

ਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਧਰਮੋ-ਆਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨਾ, ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਰਤ 8 
ਖਣੀ, ਚਾਰ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਤੋ“ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ । 

ਕੇਸੋ-ਪਰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੇ ਸੜ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ 
ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ, ਖ਼ੁਦਾ ! ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਨਾ ਸੜਦੇ ਮੈ ਬੇਸ਼ਕ ਮਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਜ ਕਲ੍ਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਪੇਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਟਾਉੱਦੇ ਹਨ । 

ਕੈਘਾਂ-ਬੁਧੂ ਸ਼ਾਹ ਪੀਰ ਨੂੰ ਦਸਵੇ' ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੈਘਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਚੋਗੀ ਚੀਜ਼ 
ਜਾਣ ਕੇ । 

1 ਕੜਾ--ਜ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰਨ ਤੋ _ਭਸਮਾਂਗਤ ਦੈਤ ਨੇ ਕੜਾ ਹੀ 
ਮੰਗਿਆ ਸੀ । 

੧ ਕਛਹਿਰਾ-ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੇ ਨੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੀ ਖਬਰ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ( 
੧ ਕੈਮ ਕੀਤਾ, ਸੈਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਲਿਆਂਦੀ ਪਰ ਸਰਬੈਸ ਦਾਨ ਵੇਲੇਂ ਕਛਹਿਰਾ ਹੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ | 
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੈਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇ' ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੌਕ ਦਾ 
ਪੜਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ । 

1 ਕ੍ਰਿਪਾਨ- "ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੋਂ ਈਸਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ 
ਬਦਨ ਲਪਲ ਚਲ ਭੀ ਪਨ ਗਲਪ ਕਬ ਰੱਝਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਤ 

ਬਸਤ ਹੀਣ ਕਬਹੂ ਨਹਿ ਹੋਈ ॥ 
ਰਹਿਤਵਾਨ _ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸੋਈ ॥ 

ਤੈ ਸਿਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪੰਜ ਹਰਫ਼ ਅਸਤ ਕਾਫ਼ ॥' 
,2-2੬੧੦੨ਤ ੨੬੧੧੫-੭੨੭੧੯ ੮<੭੧੫੦-੭੮-੭੧੫੦੭੨.#੪੯.੭੨.੭੦੧-੭੮-੭੪੫੭੯੪੦.੭੯੭੭੪੦੭੨੭੧੪੫-੭ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੨੧) 
6੬੦ 6੧੪੦੦"੨੪੦” ੦੦”੨੦"੨੧੬੦” 6੦੬੦”੨੦੬੦>੦”੨੧੬੦”੨ ੦੮>੧੦”>੦੦੧੦ ੦੨੧੦ 

ਹਰਗਿਜ਼ ਨ ਬਾਸ਼ਦ ਅਜ਼ੀ ਪੰਜ ਮੁਆਫ਼ ॥ 
ਕੜਾ ਕਾਰਦੋ ਕੱਛ _ਕੌਘੇ _ਬਿਦਾਂ ॥ 

ਬਿਲਾ ਕੇਸ ਹੇਚ ਅਸਤ ਜੁਮਲੇ ਨਿਸ਼ਾਂ ॥ 

ਸਿਖੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੰਜ ਕਕਾਰ-ਕੜਾ, ਕ੍ਰਿਪਾਨ, ਕਛਹਿਰਾ, ਕੈਘਾ ਤੇ ਕੇਸ 
ਹਨ। 

] ਨੌਮ-ਕੋਈ ਗ ਗੈਗਾ ਜਾਕੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣੀ ਛੱਡ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਲ ਖਾਣਾ, ਕੋਈ 
।&,?004..੭ ੨,੭੧4..੭ ੯,੭404..੭ 

ਬਸਤਰ ਪਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਸੌਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ:-- 

ਗੁਰਮਤਿ ਨੋਮੋ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੇ । ਨੇਮ ਕਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, 
੬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੋਂ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਨੇਮ ਕਰੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ, ਜਤ ਸਤ ਵਿਚ ਪੱਕੇ 
ਰਹਿਣ ਦਾ । 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪ ਅਸਟਪਦੀਆ ॥ 

681 
੧ਓ ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 

ਚਾਦਨਾ ਚਾਦਨੁ ਆਂਗਨਿ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਅੰਤਰਿ ਚਾਂਦਨਾ ॥ ੧ ॥ 
ਆਰਾਧਨੁ ਅਰਾਧਨੁ ਨੀਕਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਨਾ ॥ ੨ ।। 
ਤਿਆਗਨਾ ਤਿਆਗਨੁ ਨੀਕਾ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਤਿਆਗਨਾ ॥ ੩ । 
ਮਾਗਨਾ ਮਾਗਨੁ ਨੀਕਾ ਹਰਿ ਜਸੁ ਗੁਰ ਤੇ ਮਾਗਨਾ ॥ ੪ ॥ 
ਜਾਗਨਾ ਜਾਗਨੁ ਨੀਕਾ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ ਮਹਿ ਜਾਗਨਾ ॥ ੫ । 
ਲਾਗਨਾ ਲਾਗਨੁ ਨੀਕਾ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਮਨੁ ਲਾਗਨਾ ।। ੬ ॥ 

] ਇਹਿ ਬਿਧਿ ਤਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤੇ ਜਾਕੈ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗਨਾ ।। ੭ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਨੀਕਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨਾਗਨਾ ।। ੮ ॥ 

(ਪੰਨਾ ੧੦੧੮) 

'ਬ੍ਰਤ-ਕੋਈ ਬਰਤ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਖੇ ਰਹਿਣ ਦਾ । ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਖਾ ਕੇ 
ਔਖਾ ਹੋਣਾ । ਜਿਵੇਂ ਇਕਾਦਸੀ ਦੀ ਭੁਖ ਦੁਆਦਸੀ ਵਿਚ ਕਢਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ, 
ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਦਿਕ ਦਾ ਵਰਤ ਰਖਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਬਾਵਨ ਦੁਆਦਸੀ, ਰਾਮ ਲੋਮੀ 
ਕ੍ਰਿਸਨ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ, ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀ” । 

ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਹੈ-'ਸਗਲੀ ਥੀਤਿ ਪਾਸਿ ਡਾਰਿ ਰਾਖੀ ॥ ਅਸਟਮ ਥੀਤਿ ਗੋਬਿੰਦ 
ਜਨੇਮਾ ਸੀ ॥' 'ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਨਰ ਕਰਤ ਕਚਰਾਇਣ ।' ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਵਰਤ ਹੈ-'ਓਨੀ ਦੁਨੀਆ 

੧੭੩੯੭ ੭੧੧੭ .#॥੦,੭ 2੭੩੦. ੭ ੮੭੭੦੦. ੭ ੨੭੪੧੯. ੭੨ -੭੧੦੯..੭ ₹.,੭04...੭ ₹,#<੧<..੭ ੨, ੭੪0<੦.੭ ੯-੭6੧<੨-੭ ਹਮ ਮਿ 166 
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ਤੋੜੇ ਬੈਧਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ॥' 'ਅਲਪ ਅਹਾਰ ਸੁਲਪ ਸੀ ਨਿੰਦਾ ਦਯਾ ਛਿਮਾ ਤਨ 
; ਪ੍ਰੀਤ ।।' (ਪਾ: ੧੦) 'ਥੋੜਾ ਸਵਣਾ ਖਾਵਣਾ ਥੋੜਾ ਬੋਲਣ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ ॥' 

(ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 
ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । 

ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪਰੇਮੀ ਸੀ । ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ 

£ ਪੁਰਸ਼ ਬ੍ਰੋਤੋ-ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਭਾਈ ਸੰਤ ਰਾਮ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਡਿਓੜੀਦਾਰ ਸੀ । 

ਨਾਮ ਦਾ ਇਕ ਸਿੱਖ ਸੀ । ਪੰਜਵੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਗਤਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਹਰ ਰਜ ਸੁਖਲੀ 

ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਜਦੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ 
ਭਾਈ ਸੰਤ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਂਦੇ ਨੂੰ, ਦਿਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਤੱਕ ਕੇ 
ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈ' ਤਾਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ । 

ਬੇਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਬੇਟੀ ! ਹਠ ਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਲਾਕੇ 
ਰੈ ਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਾਂਗੇ ।' ਕਹਿੰਦੀ-ਨਹੀਂ', ਮੈ“ ਤਾਂ ਏਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ । 1 
ਬਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਅੱਛਾ ! ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ 
ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦੇਈਏ । 
ਉਸੇ ਬੇਗਮ ਦੀ ਟਹਿਲਣ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ । ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, 
ਉਹ ਸਿਖ ਸੈਤ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਡਿਓੜੀਦਾਰ ਸੀ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ । 
1 ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਬੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਨਹੀ” ਮਿਲਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ 

੧ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੈਤ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 
ਧਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਮੈ` ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਗੇ' ਛਡ ਸਕਦਾ । ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਫੜ ਰਫਲ । 
| ਰਫਲ ਫੜਾ ਕੋ ਜਿਉ” ਰਾਤ ਨੂੰ_ਨੱਠਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿਨੇ ਟਿਕ ਰਿਹਾ ਕਰੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੱਠ ਪਿਆ 
ਕਰੇ, ਪਸ਼ੋਰ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਉਧਰ ਬਾਦਜ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਲੀਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ । ਜੇ ਸਿੱਖ ਮੋਰੀ ਲੜਕੀ 
ਨੰ ਦੀ ਜਾਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਏਥੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਲਿਆਓ, ਜੇ 
ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾੰ ਸਿਖ ਦਾ ਸਿਰ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪਹੁਚਾਓ । ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖ 
ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਪਸ਼ੋਤ ਵਿਚ ਗਿਆ । ਪਸ਼ੋਰ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿਚ ਵੜਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਆਣ ਕੇ 
ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ। 

1 

ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। | 

ਰਿ 
ਰਿ 

ਪਸ਼ੋਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ--ਓਏ ! ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੨੩) 
, “੧ 26"੧0੦”>੦੧੦੬੦੨੦੮੦੧੦੨੦੦੧੦੨੦੮੦੧੦੨੦੮੨੧੦੨੦੮੦੦੦ 2੦੬੦੦੮੨%੦ ੦੨੪੦੨ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਕੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ । ਸਿਖਾ ! ਤੂੰ ੈ ਨ ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਸਮਝ । ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ- ਕੰ 
ਮੈ' ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧਰਮ ਦਿਤਾ ਨਹੀ” ਛਡਣਾ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਖੀ 
ਗਮਉਣੀ ਹੈ । ਮੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀ ਕਰਨੀ 1 ਕੂ 

ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਹੁਕਮ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ- 
ਕਤਲ ਬੇਸ਼ਕ ਕਰ ਦਿਓ । ਕੂ 

ਉਸੇ ਵੇਲੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਗੇ । ਉਸ ਨੇ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾ ਦਿਤੀ । ਉਸ ਦੀ 
ਗਰਦਨ ਕੱਟੀ ਗਈ । ਸਰੀਰ ਉਸ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਰੋਹੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ 
ਲਾਹੋਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ । ਲਾਹੌਰ ਜਦੋ' ਸਿਰ ਆਇਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ,ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਥਾਲ ਕੰ 
ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ--ਲੈ ਸਿੱਖ ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ 
ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀ` । ਵੇਖ ਐਡੇ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਕੰ 
ਲੜਕੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੌਣ ਲਗੀ । ਦਸਵੇ' ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚਰਿੱਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ 
ਲਿਖਿਆ ਹੈ-- ਕੰ 

ਸਵਾ ਗਲਿਸਟ ਸਿਰ ਉਠਿਓ ਤਉ ਨ ਕਬੂਲੀ ਨਾਰ '। 

8, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ 
ਲੈਕੇ ਗਿਆ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ । ਓਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੋ" ਪਹਿਲਾਂ, ਸਵਾ 
5 ਸਿਰ ਉਤਾਂਹ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ--ਹੇ ਖੁਦਾ ! ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ 

ਮੰਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੈ । ਕੀ ਗਲ ਹੈ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ-ਮੈ“ ਜਾਣਦੀ 
ੈ ਪਿਤਾ ! ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉੱਦੇ ਨੇ ਨਹੀ ਕਬੂਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਰੇ ਦਾ ਧਰਮ ਖੁਦਾ ਹੁਣ 
ਚ । ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੋਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀ” ਹੁਣ ਛੋਹਣਾ । 

ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ! ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ । ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ- 

'ਸੁਧ ਜਬ ਤੋਂ ਹਮ ਧਰੀ ਬਚਨ ਗੁਰ ਦਏ ਹਮਾਰੇ ॥ 
ਪੂਤ ਇਹੈ ਪ੍ਰਣ _ਤੋਹਿ ਪ੍ਰਾਨ ਜਬ ਲਗ ਘਟ ਥਾਰੇ ।। 
ਨਿਜ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸਾਥ ਨੋਹ ਤੁਮ ਨਿੱਤ ਬਢੈਯਹੁ ॥ ਕੰ 
ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੀ ਸੇਜ ਭੂਲ ਸੁਪਨੇ ਹੂ ਨ ਜੈਯਹੁ ॥ 
'ਪਰ ਧਨ ਪਾਹਨ ਤੁਲ ਤ੍ਰਿਆ ਪਰ ਮਾਤ ਹਮਾਰੇ ॥” 

ਪ੍ਰਾਇਆ ਧਨ ਪੱਥਰ ਦੀ ਨਿਆਈ' ਹੈ । ਪ੍ਰਾਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 
ਮਾਵਾਂ ਹਨ । ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹਨ 1 ਛੋਟੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ' ਹਨ । ਆਪਣੇਂ ਪਤੀਬ੍ਤ 
ਅਕਿਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ । ਇਸ ਬੱਚਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕੂ 
੯੪੧੯੭੯੭੪੫੭੦੭੧੯੭੮੭੪੯੭੮੭੩੦੭੦-੭੩੦-੭੮#੧੫-੭੮-੭੩੧-੭੦-੭੧੦-੭੯-੭੩੨-੭੦-੭੩੯-੭ 
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(੧੨੩) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
੯੦੪ ੧੦; 6੧੦੪੨ ੦੦੪ ੨੦੪੦੨੦੦੪੦੨੪੦੪ਇ੨੦੦੪੦੨੦੩੦੨੪੦੪੦੨੦੮੪੦੨ 

ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਇ ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਖਾਣੈ ॥' 
“ਵੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੌਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੈ ॥' 

ਇਸਤ੍ਰੀ ਬਤ-੩੧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਆਉਣੇ ਰਵਿ 
ਉਹਨ ਜਿਵੇ ਕਾਬਲ ਦੀ ਮਾਈ ਸੋਵਾਂ . । ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ! ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਉਲੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ । ਜਦੋਂ' ਸੇਵਾ 
ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਹਰ ਰੌਜ਼ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇ । ਦਿਨ ਛਿਪਦੇ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਹੋਂ ਜਾਇਆ 
ਵਸ ਅਰ ਜਾਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਟੋਕਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਟਾ ਦੇਵੇ ਜਿਵੇ' ਪੰਘੂੜੇ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਵ। 
ਦੇਈਦਾ ਹੈ । [ 

ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁਛਿਆ-ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ! ਇਹ ਬੀਬੀ ਕੌਣ ਹੈ ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਛਿਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ--ਬੀਬੀ ! ਤੂੰ 
ਕਿਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ! ਮੈ“ ਕਾਬਲ ਵਿਚੋ“ ਆਉ”ਦੀ ਹਾਂ । ਮੇਰਾ 
ਪਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ । ਮੈ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਬਲੋ” ਕੇਦਰ ਨੰ 

ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਹੋ । ਮੈਂ“ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਲੋ“ ਹਰ ਰੋਜ਼ 

ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ! ਏਕੇ ਆਉ'ਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਜਗ ਚੀਤਾ (ਕਪ ਲਉ ਬਕ 
ਦੇ ਰਸਤੇ ਭੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਾਬਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀ' ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਵਿਚ ਐਡੀ 
ਤਾਕਤ ਸੀ । 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲਗੇ-ਬੀਬੀ ! ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ_ਕਿਵੇ“ ਹੋਈ ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ- 
ਆ ਧਰਮ ਹੈ । ਮੈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ 
[ਰਖ ਨਹੀ ਸਮਝਦੀ । ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਜਤੀ ਹਾ । ਦਕ ਆਪਣ $ 

ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਰ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ । 

ਇਨ ਚ 2੦੧੦੪੦੨੦੧੦੪੦ 

ਕਰ ਤੈ ਿ ਤੂ ੭ 

ਫਿਰ ਪੰਘੂੜਾ ਹਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ--ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ! ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗੋਦੀ 
ਦਾ ਹੈ। ਮੈ“ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਘੂੜੇ ਤੇ ਲਿਟਾ ਆਉਦੀ 
ਹਾਂ । ਜਦੋ“ ਉਹ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਥੋ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈ' ਟੋਕਰੇ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੋ ਕੇ 
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਰਾ ਲੈ'ਦੀ ਹਾਂ 1 ਏਡੀ ਤਾਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ 
ਪਤੀਬ੍ਰਤਾ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਹੋਈ । ਰ 

ਹ ਹ 

ਡਾਰ” ਉਡ 

(! ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਹੇ ਬੀਬੀ ! ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਅਗੇ ਵੀ ਸਤੀਆਂ 
ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਸਤੀ ਪਿੰਗਲੇਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰੇ ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ 
ਸੀ, ਇਕ ਰਿਖੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੂਲੀ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ_। ਖਾਰਾ ਨਾਲ ਲਗਣ 
ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ 
ਪਤੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਮਰ ਜਾਏ ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਜ 
੯-੭੪੩੧੦-੭੨-੭੧੩੦<੭੮.#੦੩੫੦-੭੨-੭੩੯<੭੮੫੭੧੦.੭ ੯੭੧੭੮ ੭੧੫੭੮-੭੧੦੧੭ ੮-੭੪੦-੭੨-੭੧੧<-੭੦-#੩੫-੭ 

੩ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੨੫) 
.6੧6੪”੦੧ ੬੦੦੦੧੦”੦੦੦੧੦”੨੦੨੦੨੦"੦੧੬੦”੨੦੦%੦”੨੦੨੧੬੦੨੦੨੦੦੨੦"੨੧੦੦੨੦੨੬੦ 

ਹੀਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ । ਸੋ ਸੂਰਜ ਹੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ । ਅਖੀਰ ਦੇਵੀ 
ਦੇਵਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ । ਕਿਹ' ਕਿ ਸੂਰਜ ਨਹੀ' ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ । ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਉਸ $ 
ਸਤੀ ਪਾਸ ਆਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਸ਼ੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਹ । ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੋਰਾ ਪਤੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ 
ਮਰ ਜਾਏਗਾ । ਤਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀ" ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ । ਸੌ ਬਾਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਪਿਛੋਂ 
ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ । 
! ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪਤੀਬ੍ਰਤ ਧਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ 

੭ ਵਿਚ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਤ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਪਤੀਬ੍ਤ ਧਰਮ ਵਾਲੀ, ਜਿਸ 
ਹਦ ਦਾ ਪਤੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਤੋ ਸ੍ਰੀ ਆੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੀਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੱਟੀ ਦਾ 

ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ। 

[ ਏਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਲੰਧਰ ਦੈਤ ਜੋ ਜੰਗ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਤੇ ਹੋਰ 
ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮਰਿਆ । ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਜਾਲੰਧਰ ਦੈਤ ਨੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤਾਂ 
ਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਬਤੀ ਦੇ ਦੇਹ ਨਹੀਂ” ਤਾਂ ਜੋਗ ਕਰ । ਅਖੀਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਉਸ 

ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਦੀ ਸਤੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਸਤ ਨਾ ਤੋੜਿਆ 
ਇਆ ।ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀ' ਮਰੇਗਾ । (ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿੰਦਹਾ ਸੀ ਧੂਮਰ ਲੋ ਰਨ ਜੋ ਸੁੰਭ ਰਾਜੇ 
ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪੁਤ੍ਰੀ ਸੀ) । 

। ਸੋ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਜਾਲੰਧਰ ਦੈ'ਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਕੇ ਉਸਦਾ ਸਤ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਕੰ 
ਤੇ ਸਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲਗ ਗਿਆ; ਜਿਸ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਨੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜਾਹ ! ਪੱਥਰ 
ਵਿ ਪੱਥਰ ਬਣੇ । ਸੋ ਸਤੀ ਦੇ ਸਤ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਜਾਲੰਧਰ ਦੈਤ ਨੂੰ 

ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ! ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪਤੀਬ੍ਰਤ ਧਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਕੰ 
ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ। ਬੋਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇ ਪਿਤਾ ਕੰ 
ਦੇ ਨਈ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈ ਦੀ ਨਿਆਈਂ', ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ' ਏਸ ਨਿਗ੍ਹਾ ਦੇ 
ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ : ਹੈ ਇਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਯੋਂਗ ਹਨ। ਕੰ 
1 ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿਚ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਪਤੀ ਭਾਵੇ ਵਿਭਚਾਰੀ ਹੋਵੇ 

ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਜਤੀ ਸਤੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਕੰ 
[ਦਵਦਹਨ, ਰੀ ਤਾਂ ਦੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ- 

ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਰਾਵਣ ਜਾਹਿ ਸੇਈ ਤਾਲਾਜੀਅਹਿ ॥ 

। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਹਰਹਿ ਪਰ ਦਰਬ ਛਿਦ ਕਤ ਢਾਕੀਅਹਿ ॥ 
ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਏ ਘਰ ਤੱਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਿਦਰ (ਦੋਸ਼, ਪੜਦੇ) ਸਾਧ 
ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਕਿੱਥੇ ਢਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ! ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ 
੧੪੧੧੭੯੭੬੯੭੮੭੧੨੭੮੭੧੦੭੮-੭੩੯-੮ ੮-੭੧੧-੭੬-੭੩੦੭੨-੭੧੧-੭੦-੭੧੦-੭੦-੭੩੫<੭ ੯੭੩੯੭ 
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2੬੦੨ ੦੮੪੨੦੮੦੧੪੦ ੦੮੯੪੦੨੦੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦੮੦੦੦੨੦੮੦੪੦੨੦੨%੪੦੨੦੦੧੦੨੦੦੪੦੨ 

੫੬੫ (ਆ ਤਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਹਨ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡੰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ । ਪਾਪ 
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਘੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੌ ਪੜਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਪਾਪ ਉੱਘੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । | 

ਅਨਿਕ ਪੜਦੇ ਮਹਿ ਕਮਾਵਹਿ ਵਿਕਾਰ ॥। 

ਖਿਨ _ ਮਹਿ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਹਿ ਸੰਸਾਰ ॥ | 

ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਤੋ" ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ- 

੍ ਜੇ ਕਰੁ ਗਹਹਿ ਪਿਆਰੜੇ ਤੁਧੁ ਨ ਛੋਡਾ ਮੂਲਿ ॥ 

੧ ਹਰਿ ਛੋਂਡਨਿ ਸੇ ਦੁਰਜਨਾ ਪੜਹਿ ਦੋਜਕ ਕੈ ਸ਼ੂਲਿ । 

ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਵਲੋ“ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਵਾਕ ਹਨ । ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਗੂਰੂ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਖੀ ਹਨ । ਏਥੇ ਉਗਾਹ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਵਿਚ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ 
ਰੂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਾ ਤਿਆਗਾਂਗੀ । 

ਏਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਤੀ ਵਲੋਂ“ ਵੀ ਪ੍ਰਣ ਹੈ-ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈ' ਬੇਂਗੁਨਾਹੀ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ 
ਤਾਂ ਮੈ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਾਂਗਾ । ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਣ ਧਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । 
ਬਾਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

੭ (੫੪=ੀ ਵੀ ਭਜੈ ਅਘ ਓਘ ਕਟੋ ਹੈ ।। 
ਬਾਰ ਹਜਾਰ ਬਿਚਾਰ ਅਤੇ ਜੜ ਅੰਤ ਸਮੇ“ ਸਭ ਹੀ ਤਜਿ ਜੈ ਹੈ ॥ 
ਰਾ 

(੩੩ ਸਵੈਯੇ) 

ਜੋ ਜੁਗ ਤੈ ਕਰ ਹੈ ਤਪਸਾ ਕਛੁ_ਤੋਹਿ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨ ਪਾਹਨ ਕੈ ਹੈ ॥ 
ਹਾਥ ਉਨਾਇ ਭਲੀ ਬਿਧ ਸੋ ਜੜ ਤੋਹਿ ਕਛੂ ਬਰ ਦਾਨ ਨ ਦੈ ਹੈ ॥ 
ਕਉਨ ਭਰੋਸ ਭਯੋ ਇਹ ਕੋ ਕਹੁ ਭੀਰ ਪਰੀ ਨਹਿ ਆਨ ਬਚੈ ਹੈ ॥ 
ਜਾਨ ਰੇ ਜਾਨ ਅਜਾਨ ਹਠੀ ਇਹ ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਸੋ ਭਰਮ ਗਵੇ ਹੈ ॥ ੨੨ । 
'ਏੇਕੈ ਪਾਥਰ ਕੀਜੈ _ਭਾਉ _॥ ਦੂਜੈ _ਪਾਬਰ ਧਰੀਐ _ਪਾਉ ॥' 
'ਜੇ ਉਹ ਦੇਉ ਤ ਉਹ ਭੀ ਦੇਵਾ ॥ ਕਹਿ ਨਾਮਦੇਉ ਹਮ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥' 
ਜੇ ਉਹ 'ਆਪ ਡੁਥੇ ਤੁਮ ਕਹਾਂ ਤਰਨਹਾਰ 'ਪੂਜਹੁ ਰਾਮ ਏਕ ਹੀ ਦੇਵਾ 

੮.੭੩੯-= ੮੭੧੮੭ ੮-੭੧੦-੭੯#੩੦-੭੮-੭੧੮-੭੮-੭੪੪੨੭੨੭੧੧੭੨੭#੪੦੭੯੭੪੧੭੨-੭੪੦੭੦-੭#੧-੭ 

| 

ਰ੍ 

ਰੀ 
3 ਰ 
੧ ਰ੍ ( 

ਕਈ ਪਾਹਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ- 

੧ | 
੧ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੨੭) 
_ਓ੯6ਦ 96੧੦ ੦੦੪ ੦੮੦੧੦੨੦੮੦੧੦”੨੦੨੧6੦੨੦”੨੬ਵ”੨੦”>੧੬੦”> ੭੦੦੨੦੨੧%੦” ੦੨੦੦ 

ਪੂਜਾ ਕੀਜੈ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ॥'_'ਪ੍ਰਭ _'ਪੂਜਹੁ ਨਾਮ _ਅਰਾਧ ॥' 
'ਸ਼ਾਚ _ਸੀਲ _ਸੁਚ ਸੰਜਮੀ ਸਾ ਪੂਰੀ _ ਪਰਵਾਰ ॥ 

ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਸੀਲ ਸੁਭਾਉ ਹੋਣਾ, ਪਵਿੱਤ੍ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ, ਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਸਹਿਤ 
ਪਤੀਬ੍ਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਕਰੇਂ ਉਹ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬੀਬੀ ਹੈ । 

ਸੋਜੇਮ-ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਰਹਿਣਾ, ਸੈਜਮ ਵਿਚ ਵਰਤਣਾ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਨਾ 
ਐਸੀ ਬੌਬੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਿਚ ਪੂਰਨ (ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤੀ ਸਤੀ ਵਿਚ ਏਨੀ 
ਏਕਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਧਨ ਪਿਰ ਏਨੰਹ ਨ ਆਖੀਅਹਿ ਬਹਨਿ ਇਕਠੇ ਹੋਇ ॥ 
ਏਕ ਜੋਤਿ ਦੁਇ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਪਿਰੁ ਕਹੀਐ ਸੋਇ ॥ 

ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾਂ ਸੁਭਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੈਤ੍ਰ ਮੰਤ ਤੋੜ, ਟੂਣੇ ਟਾਮਣ ਕਰ ਕੇ ਪਤੀ 
ਵਸ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਈ ਵਸ ਕਰਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਕਰਕੇ 
ਗੁ ਭਾਗ ਤੋਂ ਹਥ ਧੋ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਸ੍ਰੰ 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁਡੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਤਰ ਦਿਤਾ-- 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਕਵਣ ਸੁ ਅਖਰੁ ਕਵਣੁ ਗੁਣੁ ਕਵਣੁ ਸੁ ਮਣੀਆ ਮੰਤੁ ॥ 

ਕਵਨ ਸੁ ਵੇਸੋ ਹਉ ਕਰੀ ਜਿਤੁ ਵਜਿ ਆਵੈ ਕੰਤੁ ॥ 

ਉਤਰ--ਨਿਵਣੁ ਸੁ ਅਖਰੁ ਖਵਣੁ ਗੁਣੁ ਜਿਹਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤੁ ॥ 

ਏ ਤ੍ਰੰ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰਿ ਤਾ ਵਸਿ ਆਵੀ ਕੰਤੁ॥ 

ਜੋ (ਨਿਵਣ) ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਜੰਤ ਦੇ ਅੱਖਰ ਹਨ । ਜੋ ਪਤੀ ਦੇ ਕਹੇ 
(ਖਵਣ) ਸਹਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਣ ਟੂਣਾ ਹੈ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । 
`ਚੋਂ ਪਤੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੋਂ ਮਿਠੇ ਬਚਨ ਹਨ ਇਹ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

ਆ) ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਮੰਤ੍ਰ ਹੈ । 
ਮਿਠਾ ਬੋਲਣ ਨਿਵ ਚਲਣ ਹਥੋ” ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਇ ॥ 

ਕੌੜਾ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁਖੀ 
ਗੰਹੰਦੇ ਹਨ। 

ਭਰਮ ਤੇ ਵਹਿਮ ਸਭ ਛਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ- 
'ਸਗੁਨ ਅਪਸਗੁਨ ਤਿਸ ਕਉ ਲਗੈ ਜਿਸੁ ਚੀਤਿ ਨ ਆਵੈ ॥' 
'ਸਾਹਾ ਗਣਹਿ ਨ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਸਾਹੇ ਉਪਰਿ ਏਕੈਕਾਰੁ ॥' 

।6##੧੭੨,੭੧੧.੭੯.੭੦੦੧.੭੯.੭੬੧੯.੭ ੨.,# ੧84੦੭ ₹.੭੭੧੦<੭੨-੭੮੩੧.੭ ੨.੭#੧੦<੭੨--੭<੪੯੭ ੨੭੪੭ ੭੧੦੫੭ 

, 2੯੧-੩੬-੯੨ <੦੫੦੬੦੯੨ < ੫੦੫੦੨ ੦੯੦ਆ`> ੭ ੧ਅ੬ਆ”> 6੧੯੪ ੨ 6੧੦੦ ੧੦8ਆ ੨ ੧੦ ੨੮੧੦੦੨ ੦੧੩੨. 

੪ 

ਸ 

੧%%੧- ੨੭੭੬੧੧.੭ ੨. #੧੧੧,੭ ੯,੭0੧." ੨ ,੭੧8੧.. ੭ ,੭90੧. ੭੨ ,#੪੧੯.੭ 2੭9੧੯. ੭੨ ੭੪੧੯. ੭ ੨,੭੧੯. ੭ ੨,੭6੯. 5 ੭60੯. ੭ ੨,੭906.੭੨,੭6੧-੭-੭੪੯-੭ ੬ ਆਣ ਟਲ >>> 
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ਸੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਹਾ ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਸੀ, ਪਰ 

ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਰਿਹਾ । ਮੁਲਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰੈਡੀਆਂ 
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੌ ਸਾਹਾ ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਤਾਂ ਹੀ ਜਲ੍ਹਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ- 

ਮੁਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਿੱਟਣਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਰੈਡ ।। 
ਚਲ ਜੱਲ੍ਹਣਾ ਘਰ ਆਪਣੇਂ, ਸਾਹਾ ਸੋਧ ਨਿਸੈਗ ॥ 

ਭੁਝੰਗੀ ਤੇ ਭੁਝੈਗਣ ਦੇ ਧਾਰਨ ਯੋਗ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਿਯਮ 

ਤੂ ਹੜ ਤਹ 
1 
2 4 ਭੂ (੪੨ 9 ਤੂ ॥ 

(੧) ਧਰਮ ਇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਕ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ | 

ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਕਬਰਾਂ, ਦਰਖਤਾਂ, ਗੁੱਗੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ । 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਦੋਵੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ । 
ਯਥਾ 'ਰਹਿਤ ਰਹਿਤ ਰਹਿ ਜਾਹਿ ਵਿਕਾਰਾ ।।......' 
'ਰਹਿਣੀ ਰਹੈ ਸੋਈ ਸਿਖ ਮੇਰਾਂ ॥' | 

(੨) ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਾ । ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੈਗ ਜਾਨਣਾ । 

'ਸਿਖੀ ਸਿਖਿਆ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰ ।। ( 

'ਗੁਰ ਮੇਰੈ ਸੈਗਿ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੋਂ ॥” 

(੩) ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ । 'ਗੁਰਮੁਖਿ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਭਾਵੈ ।' 
(੪) ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਿਯਮੀ ਹੋਣਾ । 
'ਜਿਨ ਹਰਿ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੈਗਤ ਪਾਈ ਤਿਨ ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ ॥' | 
'ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿਟਹੁ ਵਾਰਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰ ਸਬਦ ਵਿਟਹੁ ਬਲਿ ਜਾਈ ॥' 

(੫) ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ- ੧ 
ਜਾਕਾ ਮਨੁ ਹੋਇ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ॥ 
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਤਿਨ ਘਟਿ ਘਟਿ ਚੀਨਾ ॥ ਕੰ 

(੧) ਲੜ ਲੱਗਿਆਂ ਦਾ ਸਚਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣਾ । 
ਜੇ ਕਰੁ ਗਹਿਹ ਪਿਆਰੜੇ ਤੁਧੁ ਨ ਛੋਡਾ ਮੂਲਿ ॥' 
“ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਿਤ ਚਿਤਵਤੇ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਪੋਚ ।।' 

(੭) ਦੇਸ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾ ਵਾਰਨਾ। 

(੮) ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਵੈਡ ਕੇ ਛਕਣਾ 1 
ਘਘਾਲਿ ਖਾਇ ਕਿਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਇ ॥ ਨਾਨਕ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣਹਿ ਸੋਈ ॥ | 
ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਸਵੇਧ ਦੇਵੇ । 
ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਸਵੈਧ ਦੇਵੇ । 

(੯) ਦੇਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਾਰਿਬਾਂ ਅਤੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੰ 
੨੭੧੦੭੨-੧੯-੭੮-੭੧੫-੭੮੭੧੧੧-੭੮੭੩੧-੭੦੭੧੧੭੦੩੦-੭੯-੭੧੧੭੮੭੭੧<-੭੨-੭੩੧-੭੦-੭੧<੭ 

,੭੦੪੦੨੦੦੬੦੨੦੦੩# ੨੦੦੪੦ ੦੧੧੧#੨੦੦%ਇ੨੦੬ਇ੨੦੦੪#੨ 

੪੫੪੬੨ 759੪੨੧੬੦ 

ਰਾ 
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। ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੨੯) 
' ੧੪੨੦੧ ੪੨੦"੦੬੦”੨੦੦੧੦”੨ ੦੦੬੦੨ ੦੨੧੬”੨੦੦੦੬੦੨੦੧੦੨੦"੨੧੬੦੨੦੧੯੦੦"੦੬੦ 

1 ਸਰੂਪ ਸਦਾ ਜਾਗਤੀ ਜੋਤ ਲੌਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਰਾਖੇ ਜਾਨਣਾ । 
'ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਇ ॥ 
ਓਹੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ।।' ਕੰ 
'ਆਪਿ ਨਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰਿ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਅਉ ।।' 
'ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨੀਯੋ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ॥" ਕੰ 

(੧੦) ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਪਤੀਬ੍ਰਤ ਧਰਮ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ । 
'ਇਸ ਜਗ ਮੈ ਪੁਰਖ ਏਕੁ ਹੈ ਹੋਰੁ ਸਗਲੀ ਨਾਰਿ ਸਬਾਈ ॥।' 
'ਧੈਨੁ ਸਤੀ ਦਰਗਹਿ __ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ॥' 

ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਤੀ ਬ੍ਰਤ ਧਰਮ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 
'ਸੁਧ ਜਬ ਤੇ ਹਮ ਧਰੀ ਬਚਨ ਗੁਰ ਦਏ ਹਮਾਰੇ । 
ਪੂਤ ਇਹੈ ਪ੍ਰਣ ਤੋਹਿ ਪ੍ਰਾਨ ਜਬ ਲਗ ਘਟ ਥਾਰੇ ॥ 
ਨਿਜ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸਾਥ ਨੇਹ ਤੁਮ ਨਿਤ ਬਢਈਯਹੁ ॥ | 
ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੀ ਸੇਜ ਭੂਲ ਸੁਪਨੈ ਹੂ ਨ ਜਈਯਹੁ ॥' (ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ) $ 

ਵਾ-'ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਇ ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਖਾਣੈ ॥" ਨ 
ਦੇਖਿ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੋ ॥' (ਭਾ: ਗੁਰਦਾਸ) 

(੧੧) ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਦਿਆ ਸਹਿਤ ਹੋਣਾ । ਕੰ 
'ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀਚਾਰੇ ਪੜਿ ਪੜਿ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ ।' 

(੧੨) ਸਾਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣਾ, ਮਨਮਤ ਨਹੀ ਕਰਨੀ । ਕੰ 
'ਧੂੜੀ ਵਿਚਿ ਲੁਡੰਦੜੀ ਸੋਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋ ਸਹੁ ਨਾਲੋ ॥' 
ਵਾ-ਮਨ ਕੀ ਮਤਿ ਤਿਆਗਹੁ ਹਰਿ ਜਨੁ ਹੁਕਮੁ ਬੂਝਿ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਰੇ ॥ ਕੂ 

(੧੩) ਧਰਮ ਦਾ ਸਬੈਧ ਹੋਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣਾ । 

'ਮੰਨੈ _ਧਰਮ ਸੇਤੀ _ਸਨਬੈਧ ॥' ਕੰ 
'ਕੈਨਿਆਂ ਦੇਵੇ ਸਿਖ ਕਉ ਲੌਵੈ ਨਹਿ ਕਛੁ ਦਾਮ ॥ 
ਸੋਈ ਮੇਰਾ ਸਿਖ ਹੈ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਰੇ ਧਾਮ ।' ਕੰ 

ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ, ਜਨਮ ਯਾਤ੍ਰਾ ਸਫਲੀ ਹੋਵੇ । 
ਮਕਾਲ ਸਹਾਇ । ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕਬੂਲ ਹਨ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ | 
[ਦਾ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। 

ਸਿਹਰਾ-਼ਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਨਹੀਂ' ਬੈਨ੍ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ । ਸਿਹਰੇ ਬੈਨ੍ਹਣ ਦਾ 
ਦਮ ਲੜਕਾ ਕਾਣਾ ਸੀ, ਓਹਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਫੋਲਾ ਲੁਕੌਣ ਵਾਸਤੋ ਬੈਨ੍ਹੇ, ਓਦੋ“ ਦਾ 
ਸਿਰੇ ਬਨ੍ਹਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪਿਆ ਹੈ । ਸਿਹਰਾ ਨਹੀਂ' ਬੈਨ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । 

੫੯॥੮੭੮੭੩੭੯੭੧੯੭੨੭੨੦-੭੨-੭॥੦-੭੨-੭੪੩੫-੭੨-੭॥੪੮-੭ ੨-੭॥੦੮-੭੯-੭੪੯<੭ ₹-੭੪੩੦<੭ ੬-੭੬੧੧-੭ 
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(੧੩੦) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
ਸ ੧੦੪੦੨ 6੦੦੦੨੦੦੪੦੦੦੦%੦੨੦੦੪੦੨੦੦%ਇ੨੦੧੦6੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦%੦੨੦੮੦੪੦੦੦੦੪ਇਨ 

ਰਿ ਜੈਡੀ-ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੌਡੀ ਵੱਢਣ ਦੀ ਜੇਹੜੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ 
ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਜਦੋ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਥਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ 

ਤੇ ਫਤਹ ਰਕ ਜੇ ਮਿਰੇ ਦਾ ਜੜ ਤੇ ਧਨ ਟਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੀ। ਜਬ 
ਅਸਿ 

ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੁਤਾ ਪਿਆ ਉਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ-ਤੂੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ? ਓਹਦੇ 

ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਓਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਦੋ ਮਰ ਗਿਮਾ ਉਜ ਵਕਤ ਸਾਧ 9 
ਸੰਗਤ ਜੀ ! ਸਾਹਿਬਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਟਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਗਈ । ਓਦੋਂ” ਦੀ ਆਸ਼ ਤੀ ਮਸ਼ੂਕੀ ਦੁਨੀਆਂ | 
ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ । ਏਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿੱਠਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਓਦੋ” 
£ ਦਾ ਜੰਡੀ ਵੱਢਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । | 

£ ਵੰਗਾਂ--ਰੁਕਮਣੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਦੋਂ“ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਓਦੋਂ“ ਦਾ ਵੇਗਾਂ 
ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਉ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀ” 
! ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦ' ਹੈ । ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾੜਾ ਸੁਭਾਉ ਨਹੀ' ਚਾਹੀਦਾ । 

ਅਨਦ ਕਾਰਜ ਸੋਮਂ-ਲੜਕੀ ਨੰਗੇ ਮੂੰਹ ਬੈਠੇ ਪਰ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ । [ 
! ਘੁੰਡ ਨਹੀ" ਕੱਢਣਾ, ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਤੀਸਰੀ ਵਕਤ ਘੁੰਡ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਰਾਣੀ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 

ਤੇ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੰਗੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ 
ਕਾਂ ਕਰੇ । ਜੋੜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕੇ ਰੁਪਏ ਲਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ । | 

੧ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ,ਦਾ ਭੈੜਾ ਰਿਵਾਜ-੩ਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 
ਫੇਰੇ ਨਹੀ” ਦਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਨਹੀ', ਬਹਾਈ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਫੇਰਨੀ ਹੈ । ਉਹ ਲੰਡੀ 
ਅਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਫੇਰਨੀ ਹੈ । ਓਦੋਂ ਦੀ ਵਹ ਆਦਤ; ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਚੁਕ ਕੇ 

ਫੇਰਦੇ ਹਨ । 

। ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ (ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ)-ਗੁਪਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਫੜਾਣਾ, ਲੜਕੀ ਲੜਕੇ ਦੇ ਖੱੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ । ਮੁਖਵਾਕ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਇਉ” ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰੀਆਂ ਹਨ । ੬ 
ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਇਕ ਲਾਵ ਦਾ ਪਾਠ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੰਘ ਕਰੇ ਤੇ 

੨ -੭੨-੭੧੫੨੭੦.#੫8੫੨-੭੮-੭੫੧੯-੭੮4੭੧੯੫ ੨੪੦-੭੨-੭%੫-੭੮-"੧੦੭੦-੭੦੦੭੯-੭੫੭੦-੧੯੦੭ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੩੧) 
“ਆ 6੧੬੦” 2੬੦”੨੦"੦੧੦੨੦”੨੧੬੦੨੦੮੦੧੬੦੨੦”੨%੦”੨੦"੨੧੦”੨ ੨%੦੦”%੦”. ੦੨੪੦੨ 

ਉਸ ਵਕਤ ਜੋੜੀ ਬੈਠੀ ਰਹੇ । ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਾਠ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕਰਨ ਤੇ ਲੜਕਾ ਤੇ 
ਲੜਕੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਨ । ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਨ ਵਕਤ 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ । ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਰੁਮਾਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ । ਜਿੰਨੇ 
ਮੇਂ ਵਿਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਓਨੇ ਸਮੇ” ਵਿਚ ਹੀ ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕਾ 
ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥੀ 

(ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੂਜੀ ਲਾਂਵ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਜੋੜੀ ਬੈਠੀ ਰਹੇ । ਫਿਰ ਓਸੇ ਦੂਜੀ ਲਾਂਵ ਦਾ 
ਕੌਰਤਨ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕਤਨ ਤੋਂ ਜੋੜੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰੇ । 

ਕਮ 

ਏਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਕ ਇਕ ਕਤਕੇ ਚਾਹ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ 
ਜਾਏ ਤੇ ਜੋੜੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰੇ । ਚਾਰੇ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ 
ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ । ਗ੍ਰੰਤੀ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋ ਸੈਪੂਰਨ ਅਨੰਦ 
ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਪਤ ਪਾਠ ਪੜ੍ੇ ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਪੰਜ । ਪਉੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੇ ਫੇਰ ਹੋਰ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ । 

ਲਾਵਾਂ ਵਕਤ ਗੈਬੀ ਸਿੰਘ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ--ਹ ਬਚਨ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ 
ਨੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਬਲੀ ਅੰਬਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਜਿਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 
ਨਗ਼ਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਕਤ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸੁਣਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾ 
ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਪਿੰਡ ਵਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ 
ਤਾਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਠ ਖਲੋਏ; ਚੌਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਅਸੀ ਕਰਨੀਆਂ 
ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ 
ਜਾਉ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਜੇਹੜੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 

ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ? ਉਸ ਨਾਲੋ" ਹਟ ਕੇ 
ਲੀ ਦਿ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ 
ਬੈਠਾ ਹੈ 

ਜੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿਚੋਂ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ 
ਜੀ ਦੀ ਘੋਰ ਬੇ-ਅਦਬੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਤਾਬਿਆ ਵਿਚੋਂ ਚੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਠ ਕਿਵੇ” ਖਲੌਵੇ । ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 
1 ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤੁਜੀ' ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਜਾਊ । 

ਕਈ ਘਰੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਗਿਆਂ ਨਾਈ ਨਾਲ ਤੋਰਦੇ ਹਨ, ਓਦੋ“ ਉਸ ਨਾਲ 
ਵਿਆਹੀ ਨਹੀ ਜਾਂਦੀ ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਨਹੀ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ? ਜਦੋ' ਅੱਗ ਦੇ ਉਦਾਲੇ 
੧੬੫੧੮੪੪੮੭੯੭੪੦੯੭੨੨੦੭੨੭॥੯੭੨-੭੩੯੭੦-੭੩੦-੭੨-੭੪੪੦੦੭੦-੭੩<-੭੨੭#੯੦-੭-੭੩੯-੭ ੮6੫09-94498 9474 909464 90040 96090 7204964084549643 
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(੧੩੨) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
੭੧੧੬੦” £੦੧੦੨੦੮੦੧੧੦੨੦੮੦੦੦੨੦੮੦੦੪੦੦੦੪੦੨੦੮੦੧੦੦੨੦੮੦੦੦੨੦੮੦੦੦੨੦੨੦੦੨੦੨੪੦ 

ਵਰਣ ਹਨ । ਕਿਡੀ ਬੀਮਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀ” ਕਰਦੇ ਕਿ 
ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ । 

ਰਲ ਕਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਵਾਂ ਨਹੀ” ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਜਾਏਗੀ । 
ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈੜੇ ਸੁਭਾਉ ਧਾਰਨੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੋ । 
8 ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਗ ਦੀ 
ਤਾਬਿਆ ਵੀ ਸਿੰਘ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰੰ 
£ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੋਂ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਇਕ ਕੁੜੀ ਲੰਡੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਵਾਂ ਨਾ ਕਰਾਈਆਂ ਤੇ ਬਹਾਲ ਨੰ 
£ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਜਾਉ ਤੇ ਜਾ ਚੁਕ ਕੇ ਪਰਕਰਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਗ ਪਲ । 
ਜੀ ਬਹੂ ਕੰਧ ਸਾਧਕ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਵਿਚ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹ ਸੀ ਗਰੰਥ 

ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਹਿਮ ਵਿਚ ਨਹੀ” ਪੈਣਾ, ਇਹ ਨਿਸਚਾ ਕਰੋ 1 
੪ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਦੇ ਨਹੀ' ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਕਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 
ਤਾਬਿਆ ਵਿਚੋਂ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 
ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ । 1 

ਨਾ ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਵਿਚ ਬਿਠਾਂ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰੋ । ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੋ ਤ' 
ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰੋ ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਤੁਰ ਕੇ 
ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹੋਂ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ । | 

ਇਿ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰੋਂ, 

'ਸਫਲ ਚਰਨ ਪ੍ਰਦੱਖਣਾ ਕਰਨ ਕੈ ॥।' 'ਵਾਰੀ ਫੇਰੀ ਸਦਾ ਘੁਮਾਈ ॥!' 
'ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਬਹਿ ਮਤਾਂ ਪਕਾਇਆ ਫੇਰੇ ਤਤੁ ਦਿਵਾਏ ।।' 

੍ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੇ ਉਦਾਲੇ_ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਲਾਵਾਂ ਸ੍ਰੀ 
੧ ਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ. -ਤੇ ਫੇਰਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਹਨ ਇਹ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ 

ਐਸੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਅਖਵਾਉ”ਦੇ 
੧ 1 

ਗੁ 
ਨੂ 
3 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ 
ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਮਤ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 
ਹਨ । ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਸੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਰਯਾਦਾ ਕਾਇਮ ਚ 
ਹੈ ਉਸ ਅਠਸਾਰ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਏਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 'ਪੰਚ ਖੰਡ" ਵਾਲੇ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਉਵ ਤਾਂ ਕਰ ਛਂਦ ਹਲ ਇਕੋ 
ਨ , ਮਗਰੋਂ ਅਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 
ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ । ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇਣ ਵੋਲੇ ਦਸਵੇ' ਪਤਰ ਨੂ 

੬੭੧੯-੭੮-੭੧-੭੮੩੨੦੭੮-੧<੭੮੭੩੧੭੮੦੭੪੫-੭੮੭੧੧-੭੮੭੦੦੦੭੦੭੦੧੭੦-੫੧੦੭੮ ੭੩੫੭ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੩੩) 
( 79॥੯ 36੧॥੨੦੧੬੨੦੦੦੨੦੮੦੪੦੦੦੦੪੦੨੦੦੦੦੨੦੮੦%੦ ੨੪੦੨੦੦੪੦੨੦੮੦੧੦” 

ਜੈ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼੍ਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ । ਪਰ ਲਾਵਾਂ ਚਾਰ ਹੀ ਚਉਥੇ 
ਪਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰੀਆਂ ਹਨ । ਉਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਅਨੰਦ ਦੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ 
ਭਲ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚਾਰ ਹੀ ਉਚਾਰੀਆਂ ਹਨ । ਜੇ ਪੰਜਵੀ' ਉਚਾਰਦੇ, ਪੰਜਵੀ” 
ਪਰਕੈਮਿਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਹਰਜ ਸੀ ? ਜਿਵੇ” ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 
ਮਰਯਾਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋਹੜੇ ਜਿਹੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ 
ਹੈ। ਇਉ' ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ । ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿੱਤ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨਮਤ ਨਹੀ” 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ । 

ਮਨਮੇਤਾਂ--ਕਈ ਖਾਰੇ ਤੇ ਨਹਾਉ'ਦੇ, ਚੱਪਣੀਆਂ ਭੇਨਦੇ, ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉ'ਦੇ, 
ਪੜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਗ੍ਰਦਦੇ, ਗਾਨਾ ਬੈਨ੍ਹਦੇ, ਤੇਲ ਚੜ੍ਹਾਉਦੇ, ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਸਿਰ ਤੋ ਰੁਪਏ 
| ਵਾਰ ਕੇ ਲਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਸਿਠਣੀਆਂ ਦੇ'ਦੇ, _ਬੁਰਕੀਆਂ ਦੇਂਦੇ, ਗਹਿਣੇ ਪਾਉ'ਦੇ, ਸਿਰ 
ਗੰਦੇ ਤੇ ਖਾਰੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਜੂਠ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉ'ਦੇ ਹਨ, ਛੋਦ ਸੁਣਾਉ'ਦੇ ਹਨ, 

$ ਕਈ ਵਟਣਾ ਮਲਦੇ ਹਨ, ਤੇਲ ਚੜ੍ਹਾਉਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਤਿਆਦਿਕ 
ਜਿਹੜੇ ਕੈਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਭ ਮਨਮਤ ਦ: ਕੰਮ ਹੈ । ਕੈਨ ਵਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਕੇ 
ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਆਹੁਣ ਕਰੰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੱਛ_ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਦੇ ਪੁੰਨ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ (ਵੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 
ਮਸਕਾਰ) ਛੈਦ ਸੁਨਾਉਣੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਵੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 'ਫੁਨਹੇ ਮ: ੫' ਉਚਾਰਿਆ 
। ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ । 

ਟਲ ਆ ੦੪8੨, 

ਫੁਲਕਾਰੀ-ਕਈ €=ਤੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀ 
ਗੂਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 
ਜੋ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ_! ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਧਰਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਨ ਲਗ 
ਦੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਖੋਟੇ ਰਿਵਾਜ ਕਤ ਟਲ 

ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। (ਇਹ ਧਰਮ ਵਿਜੇ ਮੁੜਤ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦਸਵੇ' ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ 
ਜੀਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ) ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਇਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ । ਉਹ 
ਨਮਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭੀਆਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ 
। ।ਦਾਲੇਂ ਲੜਕੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ _ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ । ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦਾ 
ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉਦਾਲੇਂ ਲਾਵਾਂ ਦੇ'ਦੇ ਹਨ । ਪੰਡਤ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ 
ਤੇ ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਕੇ ਦੇ ਕੈਨ ਵਿਚ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ! 
ਨਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਲ ਤੇਰੀ ਪਿੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਲਾਵਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਅੱਗ ਦੇ ਉਦਾਲੇਂ ਫਿਰ ਲੰ । 
੧੫੯੧੮੭੯੪੪<੭੮੪੧<੭੨੭੨੦੭੨-੭੧੦-੭੦-੭੨<੭੮-੭੩੧-੭ ੮-੭੭੦-੭੬੭੭੩<੭੯-੭#੦-੭੦-੭#੦੭ 

ਅਉ ਸਮ ਨ ਜਾਉ ਆਇ ਪਿਉ 
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ਜਦੋਂ ਤੇ ਏਧਰ ਦੀ ਲੰਘੇ'ਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਲ ਤੇਰੀ ਪਿਠ ਹੋਉ, ਇਹ ਬੇ-ਅਦਬੀ 
ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ । 

ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਿਆ, ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ । ਕਹਿੰਦੇ--ਤੂੰ ਫਿਰਦਾ 

ਨਹੀਂ ? ਪੰਡਤ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਜੀ ਦੀ ਬੇ-ਅਦਬੀ ਕਿਵੇ" ਕਰੇ ? 

ਲੜਕੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਲਿਆ । ਜਦੋ ਅੱਗ ਦੇ ਉਦਾਲੋ ਫਿਰਨ ਲਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ” ਫ 

ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗ 
ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਨਹੀ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਨ 
£ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸਨ । 

ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇ“ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਮੈਰਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ 
ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗੇ । 

ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹ ਮਰਯਾਦਾ ਪ੍ਰਚਲਤ ਨਹੀਂ” ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਨੰਦ 
ਕਾਰਜ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਏਥੇ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਲਗਦੇ ਹਨ, 
ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਵਰਤੀ'ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਿਵੇ' ਹੋ 
! ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਆਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇ' ਅਯੋਗ 
ਰਿ 

ਦਾਜ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀ ਲਣ--ਅਤੇ ਫੇਰ ਭਾਈ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀ" ਰ 
ਚਾਹੀਦੇ, ਮੁਲ ਨਹੀ” ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ, 
ਐਨੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦਿਓਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਆਦਿਕ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀ" ਸਾਕ 
ਰਲ ਏਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ । ਹੋਰ ਕਿਸ ਪਰਕਾਰ ਤੂੰ 

ਦਾ ਦਾਜ,_ਕਪੜੇ, ਭਾਂਡੇ, ਨਕਦੀ ਆਦਿਕ _ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਖਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ” ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 
ਮਤੀ ਕੰ 

ਹੋਰ ਮਨਮੁਖ ਦਾਜ ਜਿ ਰਖਿ ਦਿਖਾਲੈ ਸੋ ਕੂੜ੍ ਅਹੈਕਾਰੁ ਕਚੁ ਪਾਜੋ ।' ( 
1 ਜੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਉਹ ਗੁਪਤ ਦਿਤੇ ਜਾਣ । ਡੋਲੇ ਦੇ ਉਪਰੋ' ਪੈਸੇ ਆਦਿਕ ਸੁੱਟਣੇ ਮਨ੍ਹਾਂ 
ਹਨ । ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਦਾਜ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ । ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 
ਇਆ 

ਕੈਨਿਆ ਦੇਵੇ ਸਿਖ ਕਉ ਲੇਵੈ ਨਹਿ ਕਛੁ ਦਾਮ।। 
॥ ਸੋਈ ਮੇਰਾ ਸਿਖ ਹੈ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਰੇ ਧਾਮ ॥ 
੨੩੫੭ ੨-#੪੧੫-੭੨੭੧੧੫.੭ ੮-#੫੫੦.੭੨,#੦੪<..੭ ੨੭੩੫੭ ੨੭੪੫੭ ੨-#੧੫-੭੨-#੧੩੧-੭ ੨-੭੧<-੭ ੨-੭੪੨<੭ 
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| ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੩੫) 
| £੯੪੦੦੦੧੪੦੨੦੦੪੦੦੦੮੦੬੪੨੦੦%੦੨੦੦੬ਇ੨੦੦%੦੨੦੨੧੦”੨੦੮%੦੨੦੧੬੦੨੦੦੦੦”੨ 

ਲੜਕੀ ਸਿਖ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਸੈਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀ” ਦੇਣੀ । ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਛੇਵੇ' 
ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਭਾਈ ਆਕਲੀਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਿਖ ਦੀ ਪੁਤਰੀ ਦਾ ਸਾਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 
ਸੁਲਤਾਨੀਏ ਦੇ ਤਾਈਂ ਕਰ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੁਲਤਾਨੀਆਂ ਸੀ । ਜਦੋ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ 
ਉਹ ਸੁਲਤਾਨੀਏ ਹਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਝੂਰਿਆ । ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ 
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਤੀ ਹੈ ਪਤ ਟਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਜੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀ" ਟੇਕਣਾ ਤੇ ਕਦੇ 
ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਨਹੀ ਜਾਣਾ । 

ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਲੜਕੀ ਤਕੜੀ ਰਹੀ, ਜਦੋ“ ਭਾਈ ! ਸਾਧੂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤੋ 
ਡਰੌਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਦੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਛੋਵੇ' ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਸੀ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ 
ਹੋਇਆਂ ਸੀ। 'ਆਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ' ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ 
ਡੋਲੀ ਵਿਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਬੀਬੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੀ 
ਗਈ। ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੇ ਪਿਤ' ਨੇ ਘੂਤ ਕੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸੁਲਤਾਨੀਏ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਘਰ 

[ਦਰੀ ਹੁਣੇ ਗੁਤੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਲ ਚਲੀ ਗਟੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾਹ ਲਿਆ ਘੂਰਕੇ । ਉਹ 
ਜਦੋਂ ਘੂਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ 
ਕੇ ਓਹਦਾ ਚਿੱਤ ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ । 

ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ--ਵੇਖ ਭਾਈ ! ਤੁਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ । ਤੇਰੀ 
ਉ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੁਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਣ । ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੇਵੇ' ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 
ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਏਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ' ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- 
ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਰੋਟ ਨਹੀ ਪਕਾਉਣੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀ“ ਟੇਕਣਾ । 

ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਸੁਲਤਾਨੀਆਂ ਸੀ, ਲੋ ਕੇ 
6 ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਈਆਂ । ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ । ਕਹਿੰਦਾ ਮੈ" ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 
ਨਹੀ ਮੰਨਣਾ । ਉਸ ਵਕਤ ਲੌਕ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 
ਦਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । 

ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਤੁਕਲਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋ' ਉਠ ਕੇ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ £ 
ਸ਼ਰਨ ਆਏ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿੰਡ ਉਸ ਵਕਤ ਵਸਾਇਆ । ਰੂਪੇ ਵਿਚ 
ਵਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ । 
ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗੇ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾਉ” ਛੇਵੇ' ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ 
ਕੇ ਰਖਾਇਆ ਸੀ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਉ” ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਰਖਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਬੈਸ ਬਾਗੜੀਆਂ ਅਤੇ 
ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਹੈ । ਦਸਵੇ” ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਕਤ ਵੀ ਭਾਈ ਪਰਮ 
ਗੇ ਤੇ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਲੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ । ਇਹ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੈਦ ਦੇ 
[” ਸਨ। 

ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਅਸੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ । ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ 
।੧,#੧੧੫..% .,#404..” ₹..#68..੭ ੨.,#6੧%..੭ ₹..#6੧<...੭ ੨. # 68੫... ੮_,#੭8੫...੭ <-੭<੧੫...੭ €.#<੧੧..੭ 2. #੪੧੧੦੍ਤੇ 
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ਦਰ ਉਹ ਮਨਮਤ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀ` ਵਰਤਦੇ ਸਨ । ਇਉ” ਦਸਾਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ 
ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਦਾ ਹੈ । ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਸ ਪਧਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ 
ਜਉ 

ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । 
ਜਿਹੜੇ ਨਹੀ" ਕਰਦੇਂ ਉਹ ਮਨਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਹੋਰ ਮਨਮਤਿ ਕਰਦੇ ਹਨ ' ਜਿਵੇ' ਕੌਮ- ( 
! ਨਿਸਟ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗਲਾਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ 

ਪੀ ਲੈਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਤੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ 
! ਧਰਮ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ ਕੋਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਖੀ ਹੈਦੇ ਹਨ, ਪਤੀ ਤੋਂ ਸਤੀ ਦੇ । ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ 
! ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਐਵੇ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਠੁਜਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀ' 

ਬਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ । ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਬਾਬਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । 

! ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ 
ਹੈ । ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਦੀ ਤੋ 
ਜਦ ਉਦਾਲੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਨਹੀ' ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਮ (ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ 
ਸਨ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਕੈਧ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ! 

8 ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿਚ ਬੜੀਆਂ ਬਦ ਫੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕੋਈ 
ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਮੰਗਦੇ ਹਨ । ਕੋਟੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਈ' ਮਾਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ 
ਨੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਹਨ । ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਰਾਬ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀ" 

ਗੱਲ ਨਹੀ“ ਕਰਨੀ । ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਗੜਿਆਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋਹੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ, 
ਨੰ ਤਨ ਦੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ । 

ਕਿਰਤੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਪੱਟੀ ਦੇ ਤੇ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਉਥੇ ਭੂਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹੁਣ 
ਦਰਦ ਗਏ । ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਂਵੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਚ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਉਧਰ ਸ੍ਰੀ 

ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ । ਜਲ ਪਾਣੀ ਤਾਂ 
ਆ ਕੇਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ । ਮਾਝੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ 'ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ' ਦੇ ਨਾਲ 

ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀ" ਕਰਦੇ । 

1 ਉਸ ਵਕਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਗੁਟ ਨੂੰ ਘੜੀ ਬੈਨ੍ਹਣ ਲੱਗੇ । ਉਹ ਕਹਿਣ 
ਲਗਾ--ਮੈ' ਤਾਂ ਮਹਿੰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਘੜੀ ਮੈ“ ਨਹੀ“ ਬੈਨ੍ਹਾਉਣੀ । ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਅਸੀ ਗਰੀਬ 
ਹਾਂ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਉ ਵੀ ਆਕੜ ਖਲੌਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਰੇ ਨਹੀ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ 
ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੰਨੇ । 

ਅਖੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ-ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀ" 
੮੩੫੭ ੮-"੩੧੭੦-੩੫-੭੮੩੫੭੮੩<੭੮੧੯੭੮੭੦੫੭੦੭੩੫<੭੮੭੨੫੭੮੭੩੦੭੨੭੩੫੭ 

ਰਿ ਨਕ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੩੭) 
ਨਾਚ 26੧ 6"੦੪੦”੨੦੦੧੮”੨੦੦%੦੨੭੦>%੦”੨੦੨੦੦੨੦੨%੦”੨ :੨੦੦”੨੦”੨੬੦੨੦”੨੬੦”. 

ਉਠ ਧਲੰਵ।ਜੈਵ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿਤਾ, ਫੇਰ ਪਿਉ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੱਬ ਕੇ ਕੰ ਇਆ ਬਿ ਤੂ 
ਬੇਸੁਰਤ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ̀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਪੱਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ 
ਥਣਾ ਸੀ, ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤੇ, ਫੇਰ ਭੂਰਿਆਂ ਦੇ ਪੰਰਾਇਤਾਂ ਲਈ ਫਿਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ 
ਮੰਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ । ਇਕ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂਵੀਆਂ ਦਾ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਓਥੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹੀ ਛੱਡ 
ਕੇ ਭਜ ਗਏ, ਵਿਚੋ ਐਨੇ ਜਾਂਵੀ ਭਜੇ, ਕੋਟੀ ਖੇਤਾਂ ਥਾਣੀ ਭੱਜਿਆ, ਕੌਈ ਕਿਤੋ" ਦੀ । ਏਸ 

ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ । ਠਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੋਗੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਹਲ ਅੰਦਰ 
ਆ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪਏ । ਫਿਰ ਭੂਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੰਰਾਇਤ ਛੁਡਾ ਕੇ : ਲਿਆਈ, ਇਹ 

ਸ਼ੁਰਬ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 
ਜਿਲ ਮਤ ਹੈ, ਦਾਜ ਆਦਿਕ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀ' ਹੈ । ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 
ਕੰਹਾਂ [= 

'ਹਰਿ ਕਪੜੋ ਹਰਿ ਸੋਭਾ ਦੇਵਹੁ ।' 

ਹੇ ਹਰੀ ! ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਕਪੜਾ ਦੇਵੋ, ਆਪ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਸੋਭਾ 
ਦੇਵੋ। ਇਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਜ ਦਿਓ । ਸੈਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਕੰ 
ਸੈਤਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਬੋਪਾ ਰਾਇ ਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਕਤ ਸੌਤਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ 
ਕਿਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਲਈ ਬਾਹਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇ'ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਾਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ । | 
ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਭੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । 

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਡਰੁੱਖਿਆਂ ਪਿੰਡ 
ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਮੱਘੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਭਾਈ ਗੁੱਦੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 
(੧ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀ" ਪੀਣਾ, ਕਿਉਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗਊ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੋ 

ਹੈ। ਦਲ ਤਹ ਆਰਾ ਲਭ ਐਚ ਵਲ ਦਰਪਣ 

ਕਹਿਣ ਲਗੋ-ਜੀ ! ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ 
ਥਾਂ ਪੁਟਿਆ ਤੇ ਜਿਉ'ਦੀ ਲੜਕੀ ਮੱਘੇ ਵਿਚ ਪਈ ਹੋਈ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਚੁਘਦੀ ਦਿਖਾ 
ਦਿਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿਚੋਂ' ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਹ ਲੜਕੀ ਏਡੇਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ £ 
ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ-- 

“ਬੋ=ਆ 

ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤੁ ਜੈਮੈ ਰਾਜਾਨ ॥ 

ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੌਕ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੌਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਾਜ ਦੇਣਾ 
ਪਵੇਗਾ । ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇਣੀ ਪਵੇਂਗੀ । ਸਾਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ । ਇਹ ਮਨਮਤ ਕਰਨ 
0੧੯੧੮੭੧<੭੨੭੧੮-੭੮-੭੨੯੭੦-੭੧੦-੭੮-੭੧੧੨-੭੩-੭॥੧੦-੭੨-#੦੩੧-੭੦-੭੪੯-੭੬-੭੪੯-੭੩-੭੩੨-੭ 
ਮਦਦ 
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ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ` । ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਸੋ” 
ਮੰਗੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਰੇਮ ਰੂਪੀ ਪਟੋਲਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਜ ਰਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । 

ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਵੇ ਅਜ ਕਲ੍ਹ ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਮੰਗਦਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ 
! ਲੜਕੀਆਂ ਤਾਹੀਏ' ਹੀ ਮਾਰਨ ਲਗ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋ“ ਲੋਕ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਮੰਗਣ 

! ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਹੈ । ਏਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੋ ਦੋ ਦੋ 
ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ 

ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋ ਬਾਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਦਗੀ 

3 
ਰਿ 
੍ 

ਨਾੜ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਸਧਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਝਪੁਖਤਾਗੇ ਦਾ ਮਲ ਚੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। 

ਰ੍ 

1 
੍ 

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ-ਜਿਹੋ ਜੋਹਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਹੈ ਇਹੋ 
੧ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀ“ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 

ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ । ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀ ਦਬਾਉ'ਦੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਲਤ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ 
ਲੋਕ ਵੀ ਤੌਗ ਨਹੀਂ” ਕਰਦੇਂ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਚਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆਪਣੇ ਵਸ 
ਨ ਦਿ ਉਹ ਆਪ ਸੁਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਨਾਨਕ ਫਿਕੈ ਬੋਲਿਐ ਤਨੁ ਮਨੁ ਫਿਕਾਂ ਹੋਇ ॥ 

ਫਿਕੋ ਫਿਕਾ ਸਦੀਐ ਫਿਕੇ ਫਿਕੀ ਸੋਇ ॥ £ 
ਫਿਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸਟੀਐ ਮੁਹਿ ਥੁਕਾ ਫਿਕੇ ਪਾਹਿ । 
ਫਿਕਾ ਮੂਰਖੁ ਆਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲਹੈ ਸਜਾਇ ॥। 

੧ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ !_ ਉਹ ਜੁਤੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲੈਦੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ- 
ਦਾਸੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਏਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰੋ, | 

; ਮਿ ਸੀਲ ਵਿਚ ਲਈ ਗਰਮ ਨ੍ਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਰ 

ਸਿਧਾਂਤ-ਗੁਯਤਿ ਦੇ ਦੇ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੰਖੋਪ ਵਿਚਾਰ-ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੇ ਵ ਕੰ 
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| | 
ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ, ਸਿਖਿਆ, ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ, ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ 
ਸ਼ਬਦ, ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ, ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਪਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ, ਪੱਲਾ ਫੜਾਉਣਾ, ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣੀ 
ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਆਦਿ ਸੈਖੋਪ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਕਹਿ ਦਿਤੀ 
8 ਹੈ। ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਰਹੁਰੀਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਭ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਅਨੰਦ 

ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਹ ਸਮੇ“ ਸਹਾਈ_ਹੋਣਗੇ । 

2੦੫੦੨, 

(੨-੭%੧.੭ 5.,“60੧<੭੯..#<੧੫੫੭ ੯,7੧0੧੫੭ ₹.,7%੧%..੭ ੮,#੧੧੯.੭ ੯੭6੧੯-੭੭੧੧੯. 2੭0੧੯. ੯,੭6੯. ੭ ੨,੭੯੭ 

ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਖਾਲਸਾ” 
ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ, 

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜ਼ਿਲਾ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ 

੍ 
੍ 
੍ 
੍ 
ਰ 
ਰ 

,?%੧<੭ 2. #0੧੫..੭ ੨..੭%੧<੭ ੮.#%.੭ 
੫੭੧੯੧੯੭੪<੭੯੭੦੭੨-੭੧੦੭੦-੭॥੦-੭੦-੭#੯-੭ ੨-੭੧੮<੭੩-#੧੧੦-੭ ੮-੭#੦.੭੯-##੯-੭੯-੭੪੧੧-੭ 

5।1 56180 7637 50 ਹ। ੬46੦੧ 1401061191ਇ16।0॥ਇ910011.ਟ੦।੧ 



ਸੈ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ੧ 

ਰਿ 
ਨ ਰਿ 

ਕਓਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ | 

ਰਿ 
1 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥ 

ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਉ ! ਪਿੱਛੇ ਰੰ 
ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਸੈਸਕਾਰ', ਦੂਜਾ 'ਵਿੱਦਿਆ ਸੈਸਕਾਰ', ਤੀਜਾ 'ਅੰਮ੍ਿਤ ਸੈਸਕਾਰ', 
ਚੌਥਾ 'ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੈਸਕਾਰ' ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਪੰਜਵਾਂ 'ਅੰਤਮ ਸੈਸਕਾਰ' ਸੁਣਨਾ ਕ | 

ਜੋ ਜੀਵ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ 
[ ਮੁਕਤ ਹਨ--ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ:-- | 

ਤੈਸਾ ਹਰਖੁ ਤੈਸਾ ਉਸੁ ਸੋਗੁ । 
ਸਦਾ ਅਨੰਦੁ ਤਹ ਨਹੀ ਬਿਓਗੁ ॥ 

! ਤੈਸਾ ਸੁਵਰਨੁ ਤੈਸੀ ਉਸੁ ਮਾਟੀ ॥ 
ਤੇਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖੁ ਖਾਟੀ ॥ 
ਤੈਸਾ ਮਾਨੁ _ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨੁ । | 
ਤੈਸਾ _ਰੈਕੁ ਤੈਸਾ _ ਰਾਜਾਨੁ ॥ 
ਜੋ ਵਰਤਾਏ _ਸਾਈ ਜੁਗਤਿ । ਕੰ 
ਨਾਨਕ ਓਹੁ ਪੁਰਖੁ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ॥ 

ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪੁਰਖ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ੋ ਗ ਕਦ ਨਹਂ ਹੂੰਦਾ । ਜਦੋ ਉਹ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ- ੬ 

ਘਲੋ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉਠੀ ਜਾਹਿ ॥ ਕੰ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਘਲੇਂ ਹੋਏ ਆਉ'ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋ' ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਗਿਆਂ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਨ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਹਨ ਓਹਨਾਂ ਕੰ 
ਲੂੰ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀ ਲਗਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਮ ਨਾ 
ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ । 

ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕਤ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੁਰਖ 
<੭੯੦-੭੦੪੧੦੭੦-੭੧੫-੭੦-੩੧੦੭੮-੭੧<੭ ੯੭#੧<੭੮੭੩੫੭੮੭੭੪੧੭ ੦੭੫੪੮ ੭੮੭੭੪ ੭ ੨੭੪੪੭ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੪੧) 

ਅਫਲਾਤੂ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਅਫਲਾਤੂ ਨੇ ਜਦੋ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਉਸ ਨੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ 
|£ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੂਰਤਾਂ ਘੜ ਲਈਆਂ । ਇਉ” ਬਹੁਤੇ ਅਫਲਾਤੂ ਬਣ ਬੇਠੇ । 

ਜਯਦੂਤ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋ“ ਅਫਲਾਤੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ । ਧਰਮ ਰਾਜਾ 
ਜਾਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀ ਲਗਦਾ, ਅਫਲਾਤ੍ਹ ਓਥੇ ਕਈ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ । 

ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ-ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਅਫਲਾਤ੍ੂ ਹੈ, ਓਹ ਹਉਮੈ ਤੋ" ਰਹਿਤ ਨਹੀ” 
.( ਹੈ ਓਹਨਾਂ ਨੰ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹੁਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ 

£ ਇਕ ਦਾ ਕਹਿ ਦੇਈ' ਨੱਕ ਨਹੀ“ ਚੰਗਾ, ਇਕ ਦੇ ਕਹਿ ਦੋਈ' ਕੌਨ ਨਹੀ' ਚੰਗੇ ਬਣੇ, ਇਕ ਦਾ 
ਕਹਿ ਦੇਵੀ” ਕਿ ਸਿਰ ਭੈੜਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਜਦੋ” ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਅਫਲਾਤੂ 
ਹੋਊ ਬੋਲ ਪਉ। 

ਇਕ 

ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਜਮਦੂਤ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹੁਣ ਲਗ ਪਏ-ਆਹ ਭੀ ਤਸਵੀਰ ਚੰਗੀ ਹੈ, ( 
ਆਹ ਭੀ ਤਸਵੀਰ ਚੋਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨੱਕ ਵਿੰਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਨ ਵਿੰਗਾ ਹੈ, ਇਾ 
ਸਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀ । ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਅਫਲਾਤੂ ਬੋੜਿਆ--ਕੌਣ ਹੈ' ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 
ਨਿੰਦਣ ਵਾਲਾ ? ਓਸੇ ਵੇਲ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਗਲ ਘੁਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਤਾ । ਇਉ' ਜਿਹੜੇ ਮਗ 
ਸ਼ਿਆਣੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਨਹੀ ਛੱਡਿਆ, ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਭੀ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । 
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ- 

'ਜਗੁ ਮਰਣੁ ਨ ਭਾਇਆ ਨਿਤ ਆਪੁ ਲੁਕਾਇਆ 

ਮਤ _ਜਮੁ ਪਕਰੇ ਲੈ ਜਾਇ ਜੀਉ॥ 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ ਓਹ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਲੋਂ” ਧੁਰੋ' ਸਾਹ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਓਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋ 
ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਨ । ਓਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹਨ । ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਨੂੰ 

੨੦੦ ਹਖਲਆ ਤਣ ਚਆਂ ਏਨਾ 

ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਵੇ ਇਉ” ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚੋਂ । ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ 
ਬਗੀਚਾ ਸਮਝ ਕੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀ“ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੱਤ੍ਤਾ ਨਹੀ" ਕਰਦੇ, ਨਾ ਦ੍ਰੈਖ ; 
ਹੈ,ਨਾ ਰਾਗ ਹੈ । ਓਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸੋਗ ਤੋ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਨੰਦ ਦੇ 
ੋਤ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਓਹਨਾਂ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਬਤ ਭਗਤ 
ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-- 

'ਹਰਿ ਕਾ ਸੈਤੁ ਮਰੈ ਹਾੜੈਬੈ ਤ ਸਗਲੀ ਸੈਨ ਤਰਾਈ ॥ 
. __ ਜੈ ਹਰੀ ਦਾ ਸੰਤ ਹਾੜੈਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚ _(ਜਿਥੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਕਿ 

ਇਥੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ? ਤਾਂ ਬਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਸਰਾਪ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਏਥੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ 
ਚ ਕੇ ਗਧਾ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਥਾਂ (ਧਰਤੀ) ਤੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ) ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 

ਨੂੰ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
੧੭੧੧. ੨.੭੧੧੯.੭ ₹-੭੪੧੯>.੭ ੨,੭੪੧੯.੭੨_.੭੭੧<-.੭ ₹-੭੪05.-੭-# 6੧੯੭ ੬-##0੧੫੭੨-੭੧੧੬-੭ ੨੭੪੦੭ 

 € ਦਲ >> >> ਟ੦"੨ <੦੦੬੦"੨ ੦੫੦੨ ੦੨੦੦”. 
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ਉਕਤ ਵਾਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਰ 

# ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ' ਹੈ । ਚਾਹੇ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਤੋ ਛੁਟ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਕਿਸੇਂ ਹੱਡਾਂ ਰੋੜ੍ਰੇ ਤੇ ਛੁਟ ਜਾਏ ਓਹ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਤ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ 

ਨੰਦ ਤੇ ਤਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਲੌੜ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਓਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪੁਰਖ ਹਨ । ਬਿਦੇਹ 

ਮੁਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਹ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਛੱਡ ਚੁਕਦੇ ਹਨ, ਮਗਰੋ” ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇ” ਰੰ 

ਚਲੇ ਵਿਚੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦੇਈਏ ਉਹ ਕੁਝ ਚਿਰ ਗਰਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਉ” 
ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ, ਦੇਹ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਓਸੇ ਦਿਨ ਤੋ ਹੀ ਉਹ 

ਵਨ ਭਾਵ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਮਿਲੋ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, 

6 ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇਂ ਰਖ ਦੇਈਏ ਇਉ” ਵਾਹਿਗੁਰੂ 

ਤਕ | 
੫ ਜਦੋ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦੇਈਏ, ਘੜੇ 

ਦੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢ ਦੇਟੀਏ, ਉਹ ਇਉ” ਅਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬ੍ਹਮ ਵਿਚ, ਅਸੈਗ ਹਵ 

ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ । ਏਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਜੈਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਸੋਗ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 
ਅਨੰਦ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ! ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਦਾ 
ਨ ਮਰਨ ਦਾ ਹੈ ਸਜ ਦੇਸ ਮਰ ਵਲਿ ਵੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ- 

'ਮਨਹੁ ਕਠੋਰ ਮਰੇ ਬਾਨਾਰਸਿ ਨਰਕੁ ਨ ਬਾਂਚਿਆ ਜਾਈ ।। 

ਜੋ ਮਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰੜਾ ਹੈ ਭਿੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀ । ਗੁਰੂ ਮੀ 
ਭਿਜਦਾ । ਮਨ ਨਰਮ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨਹੀ ਬਣਦਾ, ਆਕੜ ਨਹੀ“ ਛਡਦਾ, 
ਆਪਣੀ ਕਠੋਰਤਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀ ਛਡਦਾ, ਜੇ ਓਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿਚ ਭੀ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭੀ ਉਹ 
ਨਰਕ ਤੋ' ਨਹੀ" ਬਚ ਸਕੇਗਾ । ਪਰੇਤ ਦੀ ਜੂਨ ਨਰਕ ਸਮਤੋਂ । ਪਰੇਤ ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਹੈ ਮੈਲ ਹੀ 
ਭਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਥ ਧੋਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਓਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਐਹੋ ਜਿਹੀ 
ਹਾਲਤ ਪਰੇਤ ਦੀ ਹੈ । ਸੋ, ਓਹ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰੇਤ ਦੀ ਜੂਨ ਦੀ ਨਿਆਈ' ਹੈ । | 
] ਪਾਣਨੀ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈ ਚੋਗਾ ਵਿਆਕਰਣ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਓਹ 

ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿਚ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਰਨ ਤੋ“ ਬਾਦ ਪਰੇਤ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿਚ ਪਿਆ ਸੀ । ਸਤਿਗੁਰੂ 
ੰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੋ- 

'ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਿ ਜੈਸੀ ਜਲ ਕਮਲੋਹਿ ।।' ਕੰ 
ਉਚਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰੇਤ ਦੀ ਕਲਿਆਣ 

ਇਤ 

8 ਇਵੇਂ ਹੀ ਨੌਵੇ' ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ. ਨੂੰ ਜਦੋਂ” ਦਿਲੀ ਵਿੱਚ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿਚ 8 
ਉਤਾਰਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇ” ਇਕ ਪਰੇਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੌਨਾ ਰੀਨਾ ਭੇਟਾ 
ਕੀਤਾ । ਪੋਨਾ ਗੈਠਾ ਚੂਪ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ̀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਿਲਕਾਂ ਸੁਟੀਆਂ ਉਹ ਛਿਲਾਂ 
(੨੫੭੧੦-੭੨-੭੩੧੯-੭੯੫੭੪੧੦-੭੮-੭੧੮-੭੮.੭੪੦੭੮-੭੧੧-੭੦-੦੦-੭੨-੭੧੧-੭੨੭੦੯-= = ੬-੭0੧੯੦-੭ ੨-੭੪੧੧੨੭ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੪੩) 
“੯6 6੧੪"੨੦"੦੬੦>੦੮੦੦”੨੦੦੧੦੨੦੨੧੬੦”੨੦੦੬੦”> ੭>੧੬੦”੨੦"੨%੦” ੦੦੬੮” ੬੦੨ 

ਚੂਪ ਕੇ ਉਸ ਪਰੇਤ ਦੀ ਜੂਨ ਛੁਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਉੱ'- 

ਪ੍ਰੋਤਹੁ ਕੀਤਨੁ ਦੇਵਤਾ ਤਿਨ ਕਰਣੈਹਾਰੇ ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਏਡਾ ਬਿਰਦ ਹੈ, ਵਿਗੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ 

ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਹਨ. ਓਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿਚ ਮਰ ਕੇ ਭੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀ” 
ਹੋ ਕਦੇ ।ਪਰੇਤ ਦੀ ਜੂਨ ਕੋਈ ਨਰਕ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ' ਹੈ । ਸੌ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਦਾ 
ਮਰਨ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ । ਸੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ 

. ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਕਈ ਪਰੇਮੀ ਭਾਵੇ ਐਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਭਾਵੇ" ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 
ਹਨ ਪਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਅਨੰਦ ਆਇਆ ਤੋਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ । 
ਜਿਵੇ' ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠਕੁਰ ਵਾਲੀਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ 
ਨੂ ਭੁ ਦੋ ਵਕਤ ਸ੍ਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਿੰਘ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ । 

ਅੱਠਵੀ' ਅਸਟਪਦੀ ਵਿਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ-ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ _ਇਹੋ ਜੇਹਾ ਇਕਾਗਰ 
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀ ਹੋਇਆ । ਹੁਣ ਮੋਰਾ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 
ਐਨਾ ਚਿੱਤ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਟੀ ਬੁਲਾਓ ਨਾਂ । ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਓਹਦਾ ਚਿੱਤ 
ਇਕਾਗ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆਂ ਸੀ । 

ਉਸ ਦਾ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਦੋ ਸਵੇਰੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਉਸ ਨੇ ਸਰੀਰ 
ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਕਿ ਰਥ ਦੇ ਉਤੇ 
ਬੈਠਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ । ਜਿਵੇ“ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ- 

ਜਿਨੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕਉ ਸਦਿ ਮਿਲੋ ॥ 

ਖਮੈ ਛੜ੍੍ਹ ਸਰਾਇਚੇ _ਦਿਸਨਿ _ਰਥ ਪੀੜੇ ॥' 
(ਮਾਰੂ ਮ: ੧) 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਤ ਆਦਰ ਦੇ ਬੈਕਠ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਐਸੀ ਮਹਾਰਾਜ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਏਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ੩ ਭਾਈ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਇਲਪੁਰ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਜਦੋ" ਅਸੀ” ਗਏ 
ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਤੋੜ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੈੱਤੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਫੌਜਾ 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇਂ । ਫੇਰ ਓਹਦਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਸੀ । ਬਦੋ-ਬਦੀ ਉਸ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ 
ਤਾਂ ਛੁਟ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੋਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ । ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 
ਪੰਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । 

ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦਿ ਇਹ ਪੰਜ 
(੫੭੧੧੭ ੮੭੧੫੧. ੮੨੭#%੧-੭੯-੭੪॥੦-੭ ੨-੭੪੦੦-” ₹-੭੭੧੮<੭ ੨੭੪੪੦ ੭੯-੭੭੦੦.੭੮-੭੩੦-੭੩-੭੧੦-੭-੭੭੦੦-੭ 
"ਨ ਡੜੂ ਤੂਰ” ਭੇਡੂ ਦੂ ਡੁਥ `ਭੱਡ 2”? ਰਤ 244(੫੭6/0੫-੭੯੭੧੪੫੭੯-੭6੫5੯4/8<7670੦੭₹9485.56104 229900-5-944909ਡ5 
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(੧੪੪) ਗੁਰਮਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
2੧੦੪੦” ੦੦੧੧੦੨੦੮੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦"੦੦੦ ੦੦੦੦ ੦੮੦੦੦ ੦੮੦੧੦੦੨੦੨੦੦੦੮੦੬੦” ੮੦੦੦ 

ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇਂ ਹਨ । ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ 
ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਉਸ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ । ਫੇਰ ਓਜੇ ਵੇਲੋਂ ਸਰੀਰ 

ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਧਰ ਅਸੀ“ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ । ਸ਼ਹਿਰ ਦੋ ਲੌਕਾਂ 
ਐਡਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਤਕ ਗਏ 
ਨ 1 ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਗੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰੇਮ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । 

ਉਹ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਪਾਸ਼ਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 1 

ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ | 

ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਰਿ 
ਹਾ ਬੋਪਾਰਾਇ ਦੇ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ । ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋ“ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ 
! ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ-ਮੈਂਨੂੰ ਸੈਤ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ;ੰਚਲ ਭਾਈ ! ਤੈਨੂੰ ਸਚਖੰਡ 
ਲੈ ਚਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਉ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਗੁਰੂ 
੧5 ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਚੋਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦ (ਦੁੱਧ) ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਸੈਗਤਾਂ 

ਨੂੰ ਛਕਾਉ'ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ । ਇਉ” ਅੱਠ ਸਾਲ ਉਸ ਨੇ ਸੇਵਾ ̀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਸੰਤਾਂ 
8 ਤੋ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ । 

ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਕਈਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋ” 
ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ 
ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੋ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ । ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ 
ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਉ” ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! 
ਹਾ ਪਦ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਪਹੇਚਦੇ ਹਨ । 

ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਜੇ ਬੀਮਾਰੀ ਆਦਿਕ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮਲੂਮ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ; 
ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋ“ ਕੋਈ ਬੱਜਰ ਕੁਰਹਿਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਬੱਜਰ ਕ੍ਰਹਿਤ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 

੧ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਘਟੋ ਘਟ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਕਰੋ । ਜੇ ਪਾਠ 
ਕਰਦਿਆਂ ਓਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਲਿਓ” ਨਹੀ” ਛੱਡਣੀ, ਬਾਣੀ ਪੂਰੀ 
ਕਤਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 

ਜੇ ਕੋਟੀ ਬਾਹਲਾ ਸੈਸਾਰੀ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ, ਧੈਧਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਾਇਆ ।। 
ਮੋਹ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ । ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਅਸਟਪਦੀ-- ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ ਦੇ 
ਦਾ ਪਾਠ, ਉਹਦੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸੁਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ 
ਚ ਰੋਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਵੀ' ਅਸਟਪਦੀ ਜਿਹੜੀ- 

੮੫੭੫੫-੭੨੭੧੧-੭੮-੭੧੯੭ ੮੭੦੧੧੦੭੮੭੪੯੭੮੭੪੯੭੮੭੪੧੭੮੭੩੯੭੦੭੩< ੭੮੭੪੨ ੭੮੭੪੯ 

ਏਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ” ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਓਹਦੇ ਪਾਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੰ 
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6੧੦੧6੦”੨ 

'ਸਰਗੁਨ ਨਿਰਗੁਨ' 'ਏਕ ਰੂਪ' ਵਾਲੀ- ਕੰ 

ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੪੫) 

] 'ਜਬ ਅਕਾਰੁ ਇਹੁ ਕਛੁ ਨ ਦ੍ਿਸਟੇਤਾ ॥ 

ਪਾਪ _ਪੁੰਨ ਤਬ _ਕਹ ਤੇ ਹੋਤਾ ॥' 
ਮਿ 

ਉਸ ਅਸਟਪਦੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 1 ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੇ 
ਬਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੇ ਨਹੀ" ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਜੇ ਸਾਰਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾਂ 
! ਪਾਠ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ` ਚੇਗਾ ਹੈ, ਸੋਗ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਨਹੀ” 
ਚਾਹੀਦਾ! 

ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਜੇ ਉਹ ਜਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ“ ਰਹਿਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਂ, ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ 
ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਤ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਰੇਮੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ 
ਦਹੀ' ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਗਿਆਂ ਪੰਜੇ ਕਕਾਰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦੂਰ 
ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ । ਜਿਵੇ ਜਿਉ'ਦਿਆਂ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੇਲੇ ਵੀ 
ਇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚੇ ਹੋਣ । ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵੇ ਬਸਤ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਣ । 

ਪੰਜੇ ਕਕਾਰ-ਗਾਤਰੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨ, ਕਛਹਿਰਾ ਤੋੜ ਤੇ ਗਲ ਵਿਚ ਕੁੜਤਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੰ 
ਦਸਤਾਰ, ਗਲ ਵਿਚ ਪਰਨਾ ਤੇ ਕਮਰ-ਕਸਾ ਕੱਸ ਕੇ ਦੂਜਾ ਕਛਹਿਰਾ ਪਰਨਾ ਸੁੱਕਾ ਲੈਕੇ ਨਾਲ 
ਤਤ ਹਥ ਵਿਚ ਕੜਾ, ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੜਾ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਤੋ” ਬਗੈਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 
ਤਰ, ਗਾਤਰਾ, ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਕੈਘਾ ਆਦਿਕ ਨਵੇ ਪਹਿਨੇ । ਕੜਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 
ਗੰਹਣ ਦਿਤੇ ਜਾਣ । ( 

ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਦੇਹ 
ਦੇ ਪਾਸ ਉਚੀ ਥਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵਲ ਕੰ 
ਲੈ ਜਾਣ ਲਗਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀੜ੍ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਿਰ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਲ 
ਤੇ ਸਰ ਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਲ ਚੇਹਰਾ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ 
ਵਿ ਹਕ ! ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਸਿੱਖ (............... ਸਿੰਘ) 
ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ! ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 
ਹੇਣ, ਭੂਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਰਹਿਤ ਵਿਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਿਰਦ ਕੰ 
ਜਾਣ ਕੇ ਬਧਸ਼ੋ । ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ! ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ- 

“ਘਲੇਂ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉਠੀ ਜਾਹਿ ॥” ਕੰ 

ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ । ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਸੈਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ 
ਅੰਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਲੋਕ ਨੂੰ ਚਲੇ ਹਨ. ਇਸ ਦੀ ਪਤ ਰਖਣੀ । ਸਚੇ 

ਜੀ ! ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ _ਤਿਆਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਬਖਸ਼ਣਾ । ਇਉ” 
ਦਾਸ ਅਰਦਾਸੀਏ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਕੰ 
੫੯॥੯੧੮੭੧<੭੮-੧੪੮੭੯੭੦-੭੨੭੨<-੭੨-੭੩੦-੭੨-#੧੨-੭੨-੭੩੦੦-੭੯-#੧੦-੭੨-੭੩੦-੭੨-#੩੮- 
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(੧੪੬) ਗੁਰਮਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
, ੭੧੧੦”੨੦"੦੧੦”੨੦੨੧੦”੨ ੦੬੦੨੦"੦੬੦੨੦"੨੧੦੨੦੮੦੦੦੨੦"੧੦”੨੦੨੧੮”੨ ੨੧੦”੨ ੦੬੦ 

1 ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 'ਵਡਹੈਸ ਦੀ ਵਾਰ' ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਪਉੜੀ ਖਲੋਂ ਕੇ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਅਗੇ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ 
ਨੂ ਕਾਈ ਕੀਤੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰਾਗੀਆਂ ਵਲ ਨੂੰ ਸਿਰ ਹੋਵੇ । ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ 

ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅੱਧ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਵਾਨ ਨਹੀ' ਰੱਖਣਾ, ਘੜੀ ਨਹੀ” 
ਭੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰੋਣਾ ਨਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀ' ਡੋਲ੍ਹਣਾ, ਕੂਕ ਧਾਹ ਨਹੀ” ਮਾਰਨੀ, 
ਤਿਣਕੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਡੋਹਣੀ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਰੇੜ੍ਹਨੀ, ਕੋਈ ਨੂੰਹ 
ਜਾਂ ਸੁਪਤਨੀ ਆਦਿਕ ਘਰੋ ਸਾੜਨ ਤੁਰਨ ਲਗਿਆਂ ਜਾਂ ਚਿਖਾ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਗਿਆਂ ਮੱਥਾ 
ਹਨੀ ਕਣ, ਹੋਰ ਫੁੱਲੀਆਂ, ਮਖਾਣੇ ਆਦਿਕ ਉਪਰੋਂ'ਸੁੱਟਣੇ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹਨ । ਪੌਤ੍ਾ ਆਦਿਕ ਘੋੜੀ 
ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਵੇਂ, ਕਿਉਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੈਦਲ ਸਾਰੇ ਨਾਲ 
ਨੂ ਰਤਨ ਕਰਦ ਜਾਣ । 

ਜਿੱਥੇ ਚਿਖਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੋਹਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀ” 
ਰੋਣ ਰਹਦੀ ਗੀਤ ਛ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ 
ਕਰਨ ਲਗ ਜਾਣ । ਇਕ ਪਰੇਮੀ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਵਲ ਖਲੋਂ ਕੇ 
ਨ ਝਤਨ ਲਗ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਖ ਸਾਰ ਤੇ ਪਾਠ ਸੁਣਨ । 

ਜਦੋ” ਚਿਖਾ ਸਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਗਨੀ ਲਾਉਣ 
ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ! ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ 
ਹਕ ਨ ਇਿ ਗਲਤੀਆਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀਆਂ । ਇਉ ਦਸਵੇ` ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ $ 

“ਕਿਰਿਆ ਸਹਿਤ ਸਿੱਖ ਸਸਕਾਰੇ ।' 

ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਹਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਬਣਾਵੇ ਜਦੋ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ । ਕਛਹਿਰੇ 
ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ । ਜਿਵੇ' ਵਣਜਾਰੇ ਲੌਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਬਸਤ੍੍ ਵਿਚ 
ਹੀ ਲਪੇਟ ਲੈਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀ ਕਰਨਾ । ਜਿਵੇ ਜਿਉ'ਦੇ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਕਾਰਾਂ 
ਦੀ ਨਿਭੀ ਹੈ । ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗਲਤੀ_ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਰਹਿਤ ਵਿਚ, ਪਰ ਫੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਪੰਜ 
ਕਕਾਰ ਪਹਿਰਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਇਉ“ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ 
ਕਰਕੇ ਓਹਦੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਭੁਲਾਂ ਥਖਸ਼ਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਨੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 
ਇਆ ਵੇਲੇ ਧਾਹ ਕੂਕ ਨਹੀ“ ਮਾਰਨੀ । 

ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ 
ਓਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀ” 
ਕਰਨੀ, ਇਹ ਮਨਮਤ ਹੈ। 

ਫੇਰ ਓਥੋ” ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕਰ ਕੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਓਥੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ 
ਕਰਕੇ ਓਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਮਿੱਤ ਅੰਤਮ- 

੨੭੩੫੭੨੭ ੧੫੮੭ ੨-੭੧੧੫-੭੮-੭੩੧-੭੮.੭੫੩੧-੭੨-੭੧੯-੭੮-੭॥੪੦-੭੨-੭੪੩੫-੭੦-੭੭੧੧-੭੨-੭੪੯-੭ ੭੪੧੦੭ ੫੩064 ੨੬04 52140454.7044969404-9649844 29੮25 4449੮-74244 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੪੭) 
“ਵਹ 6੧੬”੦"੦%੦” 6੦੧੬੦”੨ ੮੨੧੬੦” 6੮੨੧੦”>੦”੨੧੬੦”> ੦੧੬੦”>੦”੨੧੬੦”> ੨.੭%<,੭੦੦੬ਦ” 

(੧) 'ਅਲਾਹਣੀਆਂ' ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । (ਪੰਜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੰਨਾ ੫੭੮) ਤੇ-- ਕੰ 
(੨) ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ।! 'ਦੀਵਾ ਮੋਰਾ ਏਕੁ ਨਾਮੁ' (ਪੰਨਾ ੩੫੮) 
(੩ ਸੂਹੀ ਮ: ੫ ॥ 'ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸਹਿ' _(ਪੰਨਾ ੭੪੭) 
(0 ਮਾਰੂ ਮ: ੫॥ 'ਖੁਲਿਆ ਕਰਮੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਭਈ ਠਾਕੁਰ' (ਪੰਨਾ ੧੦੦੦) 

ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੜਾਹ 
ਪਿ ਵਰਰਵ ਤੇ ਓੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੈਭ ਕਰ ਦੇਵੇ । ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਅਲਾਹ- 
ਠੀਆਂ, ਆਦਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੇਭ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਵਰਤਾਏ । ਨਹੀ' ਤਾਂ ਘਰ ਕੰ 
ਆਕੇ ਓਸ ਵਕਤ ਓਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰੇਭ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇ“ ਪਿਛਲਾ 
ਪਹਿਰ। ਜੇ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ, ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਵੇ, ਜੇ ਸਹਿਜ 
ਪਾਠਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਸਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਦਸ ਦਿਨ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਮਿਤ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੋ ਪਾਠ ਕਰੇ । ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਕੰ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ, ਰਹਿਰਾਸ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਲਾਹ- 
ਣੀਆਂ ਪਾ: ਨੌਵੀਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ । ਜੇ ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਠ ਹੋਵੇਂ ਤਾਂ ਇਕ ਨਿਤਨੇਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ 
ਕਰੇ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸੇ ਨਿਤਨੌਮ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ 
ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ । 

ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਕਤ ਜੈਤਸਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਦੋ 
ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਤੇ 'ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ' ਦੇ ਛੇ ਛੇ ਸਲੌਕਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਵੇ ਦਸ ਦਿਨ ਤਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਾਮ 
ਦੇ ਵਕਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ । ਸਭ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਤੋ" ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਾ 
ਮਹਾਤਮ ਹੈ । ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਵਗਤ ਨਹੀਂ" ਜਾਂਦਾ । ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਚਖੰਡ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੇਂ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਇਕੋ ਹੀ ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ । 

ਜੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀ ਜਰਾ ਤੇ ਜੇ ਦਿਲ ਤੂ 
ਗੈਸੂਭ੍ਹ ਦੇ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਜੈਤਸਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਤੇ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵੇ ' ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ 
ਬਂਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਖ ਚੁੱਕਣ ਵਕਤ 'ਜੋਤਸਰੀ ਦੀ ਵਾਰ' ਤੇ 'ਵਡਹੰਸ ਦੀ ਵਾਰ' 
ਤੇ ਸਹਕ੍ਰਿਤੀ' ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਦੇਵੇਂ । 
. __ ਕੀਰਤਨ ਦੋਨੋ ਵਕਤ ਹੋਵੇ, ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 
ਵੈਰਗਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ । ਦੇਗ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤਕ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ । ਹੋਰ ਜਿੰਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ 
ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਸਬੈਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣਾ, ਪਿੱਟਣਾ, ਸੋਗ, ਮਾਈਆਂ ਵਲੋ“ ਸਿਆਪੇ ਕੌਈ ; 
ਯੀ' ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ । ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ-ਬੀਬੀ 
.੭8੧੭੨੭#੧੦੭੯-੭੩੧-੭੨-੭੪੦੯-= ੯-੭੫੧੮-੭ ੯-੭੭੪੧-੭੯-੭੧੧੧-੭੨-੭੩੯-੭੦-#੫੧੧-੭੯-੭#੯-੭ 

ਦਿਆਂ ਸਤਾ (ਦਲਆ”> 2੦੧੩੨ ੦੯੪੦੨। 

ਆ ਆ 
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ਜਿਲ ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 

“ਭਾਨੀ ਜੀ ਰੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਹਨ । ਸਤਿਗੁਰੂ | 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ । ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਬੇਅੰਤ ਬੀਬੀਆਂ ਹੋ 
ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । 

£ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਰੋਣਾ, ਪਿੱਟਣਾ, "ਸਿਆਪਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ 
ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ । ਇੱਕ ਇੰਵ ਅੱਥਰੂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੁੰ 
ਵਾ ੰੂ ਡੌਬਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਰ 1 
ਤੇ ਰਣ ਹੈ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਹਨੇਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
8 ਜਿਵੇ ਇਕ ਮਾਈ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੋ“ਦੀ ਰਹੀ । ਇਕ ਰਾਤ ਸੁਪਨੇ 
$ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁਛਿਆ--ਪੁਤ ! ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੇ ਅਗੇ ਚਾਨਣ ਹੈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦਾ ਰਸਤਾ 8 
ਨ ਸਦਾ ੈ ਰੇ ਅਬ ਨੌਰਾ ਤਿਉ ਹੈ ? ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਕਿਉ” ਨਹੀ ਜਗਦਾ ? ਤਾਂ ਕਿਹਾ-ਤੇਰੇ 
ਰੋਣ ਕਰਕੇ, ਅੱਥਰੂ ਵਗ ਕੇ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਨੋਰਾ ਹੈ । ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਉਹ 
ਕੱਥ 

ਨੂੰ 

ਬਾਕੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ 
ਹਨ ਉਹ ਢਾਈ ਲਕੀਰਾਂ ਕਢ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿਚ ਸੋਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ । 
ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ । ਓਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ 
ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 
! ਜਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚਿਖਾ ਨਹੀ' ਫੋਲਣੀ. ਧਾਗੇ ਕੱਚੇ ਨਹੀ' ਬੇਨ੍ਹਣੇ, ਕਿੱਲੀਆਂ ਗਡ ਕੇ ਚੌਥਾ 

( 

ਨੂ ਕਤ ਝ ਕਰਨਾ । ਏਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਈ ਫੁੱਲ ਆਦਿਕ ਚੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਪਾਉ'ਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ 

1 
੍ 

ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਮਰਯਾਦਾ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗੀਠਾ ਨਹੀ ਫੋਲਣਾ 
ਨੰ ਹਰਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲਣ ਚਾਹੀਦੇ । ਜਿਹੜੀ ਰਾਖ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮੇਤ ਅਸਥੀਆਂ ਦਰਿਆ 
ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਓ । ਜਾਂ ਬੇ-ਅਦਬੀ ਤੋਂ ਸਾਂਭਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਟੋਆ ਪੁਟ ਕੇ ਰਾਖ ਸਮੇਤ 
ਨ ਦਬ ਦੇ ਤੇ ਕ੍ਪਨ ਤੇ ਕੜਾ ਵਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ 
ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਕੇ ਸਮੇਤ ਰਾਖ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾ ਦੇਣਾ । ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਅਜੂਲ ਹੈ । 

੧ ਛੇਵੇ' ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ 
ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ. ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ! 
੧” ਮੇਰੀ ਮੜ੍ਹੀ ਨਹੀ“ ਬਣਾਉਣਾ । ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ! ਮੈਨੂੰ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾਂ 

ਰ “ਪਾਰਸ ਭਾਗ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ̀ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਲੋ" ਇਹ ਪਿੱਟਣ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਜੇ 
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥੋਂ ਰੀ ਮੂੰਹ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਪੱਟ ਕੁਟਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਤੇਤ੍ ਹੈ । ਇਸ 
ਵਾਸਤੇ 'ਹਾਇ ਹਾਇ ! ਓਇ ਓਇ !' ਆਦਿਕ ਰੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ । 1 
(੭੪੧੨-੭੨-੪੩੦-੭੨-੨੯-੭੦੪੧੫-੭੨.#੩੦-੭੮-੭੩੯੫੭੦-੭੧੧੭੦-੭੩੧-੭੨੭੭੪੫-੭੮-੭੧੧-੭੦-੭੧੦-੭ 
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ਮਦ ਮੇਰੀ ਰਖਿਆ ਕਰੋ । 
ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ! ਜਿਵੇ ਤੂੰ ਕਹੇ" ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ । 

ਸੌ ਭਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਸਕਾਰ ਕੇ, ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ 
ਸਾਰੀ ਰਾਖ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿਤੀ ਸੀ । ਇਹ ਛੋਵੇ` ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋ" ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ । 
ਆ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਅਸੂਲ 

ਜਿਹੜੇ ਅਧਮ ਆਦਮੀ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਗਤੀਆਂ ਕਰਾਉ'ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । ਜਿਹੜੇ ਕੰ 
ਮਧਮੁ ਆਦਮੀ ਹਨ ਉਹ ਫੁੱਲ ਗੈਗਾ ਵਿਚ ਪਾਉ”ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਮ ਹਨ ਉਹ 
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਗੀਠਾ ਨਹੀ” ਫੋਲਦੈ । ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਣਾ । ਕੰ 

£ 'ਫੁਲ ਹਰਿ ਸਰਿ ਪਾਵਏ' ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਓਹਦੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ 
ਜੈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਹਰੀ ਦੇ (ਸਰ) ਸਦਰਸ਼ ਫੁਲ ਪਾ ਦਿਓਗੇ । ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੰ 
ਉਧਰ ਕੀ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । 

'ਨਾਮਿ ਤੁਲਿ ਕਛੁ ਅਵਰੁ ਨ ਹੋਇ॥' ਕੰ 

'ਹਰਿ' ਨਾਮ ਹਰੀ ਦਾ ਹੈ । 'ਹਰਿ ਸਰਿ, ਗੈਗਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਖਿਚੋ ਖਿਚੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ । 'ਹਰਿ ਸਰਿ' ਇਕੱਠਾ ਗੈਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਸ਼ਾਂ ਆਦਿਕਾ 
ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ । ਅਸਲ ਵਿਚ 'ਹਰਿ' ਨਾਮ ,ਹਰੀ ਦਾ ਹੈ । 

ਹਰਿ ਸਰਿ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ॥ ਕੰ 
ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀ ਸਮਝਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ । ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ- ਕੰ 
! ਗੈਗਾ ਗਇਆ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸੈਸਾਰ ਕੇ ਕਾਮਾ ॥ 

___ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਗੈਗਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੋ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਨਾਰਾਇਣ ਸੁ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਇ ਤ ਸੋਵਕ ਨਾਮਾ ॥ ਕੰ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਸੇ ਦਾ 

ਪ੍ਰੀਨ ਨਹੀ' ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਅਸ਼ੂਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ । । 

| (੧) ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਵਿਚ ੪੦ ਦਿਨ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਤਾਰੀਆ, ਖੱਤ੍ਰੀ, 
ਬ੍ਰਾਯਣ ਬਾਰਹ ਤਰਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇ” ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਵਡਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹ 
ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਨਿਯਮ ਸੁਤੋਤਰ ਵਹਿਮਾਂ, ਭਰਮਾਂ, ਸੌਗਾਂ_ ਤੋ“ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਤੇ 
ਨ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਤਾਰ੍ਹੀਆ ਕਦੇ ਨਹੀ" ਕਰਨਾ। ਹੂ 
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ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਜਦੋ" ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਭੋਗ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਰੈਭ ਵੀ ਸਵਰ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ 
ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਇੰ ਕਦ ਤੀ ਸਦੀ ਸਗ ਉਰ 
ਕਤ ਮਾਇਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ ਬਸਤ, ਬਰਤਨ ਆਦਿਕ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੋਂ 
ਜਿਹੋ ਜੇਹੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਅੰਨ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਸਾਧੇ ਸੈਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ( 

ਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ! ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਸਨਤਾ ਲੈਣੀ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਵੱਡੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਪੜੇ ਦੇਣੇ ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ” ਹੈ । ਹਾਂ ! ਦੂਜੇ ਗਰੀਬਾਂ 
ਦੀ ਤਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਤਾਰੀਆ ਕਰਨਾ ਮਹਾਂ ਹ। 

ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 'ਅਠਾਰਹ 
ਹਦ ਬਸਤ ਮਰੋ ਸਿਰਫ 'ਸਦ' ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ । ਜੇ ਫਿਰ ਦਰਸ ਮਲਾਈ ਜਾਤਾਂ 
ਜਿਵੇ ਆਮ ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣੀ । ਸਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪੂਰਨ 
ਤੋਂ ਸਾਲੇ ਮਗਰੋ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪਉੜੀਆਂ ਤੇ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੰ 
ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । 

! ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਮਰਯਾਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ | 
ਮਰਯਾਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਦਸਵੇ' ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੇ' ਦਿਨ ਤਕ 
ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਗ ਦੇ ਸਹਿਤ ਨਹੀ” [ 
ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ-- 

ਮਤ ਮੈ ਪਿਛੋਂ ਕੋਈ ਰੋਵਸੀ ਸੋ ਮੈ ਮੂਲਿ ਨ ਭਾਇਆ ॥ 
ਜਿਹੜਾ ਰੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੈਗਾ ਨਹੀ“ ਲਗੇਗਾ । 'ਜੋ ਰੇਵੈ ਸੋਈ ਪਤ ਖੋਵੈ' ਆਪ ਦੀ । 

1 ਏਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਚੱਲਣਾ 
ਹੈ । ਇਉ” ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ । ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਏਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁ- 
ਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣਾ 
ਬਿਰਦ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਗੇ । 

ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ-ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ 
ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਨਰਕ ਵਿਚ ਪਵੇਗਾ ਫੇਰ ਵੀ ਓਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦਾ 

$ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਕੇ, ਓਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ! ਮੇਰੇ ਦਾਹੜੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਾਣ ਲਿਓ । ਮਹਾਰਾਜ 
ਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ--ਨਹੀ' ਭਾਈ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ । 

ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ! ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨਹੀ ਰਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? 
ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ' ਤਾਂ ਦੇਖ ! ਤਾਂ ਦਿਖਾਇਆ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੫੧) 

ਉਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ । ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 'ਮਾਲ ਕੌਸੀਏ ਦੀ 
ਵਾਰ' ਬਾਬਾਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੌ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੋਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਓਹਦੇ 
ਵਿਚ ਆਉ'ਦਾ ਹੈ-- 

'ਬਿਨ ਕੇਸਾਂ ਸਿਰ ਕੁਟੀਅਨ, ਚਿੰਘਾਰੇ ਕੌਣ ਛੁਡਾਇ ਹੈ ॥' 

ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਪਥਰ ਦੀ ਜੂਨ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾ- 
ਉਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ” ਮਿਲੇਗੀ । ਪਥਰ ਕਈ ਸੈਕੜੇ 

ਗੇਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 'ਕਾਢੀ ਨਰਕ ਤੇ ਧੂਹ' ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ( 
ਇਉ' ਸਿਆਣ ਕੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਕੇ ਨਰਕ ਵਿਚੋਂ” ਧੂਹ ਕੇ, ਕਢ ਕੇ ਫੇਰ 
ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵਾਂਗੇ, ਮੇਲ ਲਵਾਂਗੇ । ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 
ਇਹ ਬਚਨ 'ਬਿਜੈ ਮੁਕਤ' ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਹਨ । 

ਹੈ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਬਿਰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੁਲਿਆ | 
ਇਆ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ-- 
1 'ਜੇ ਕੌ ਗੁਰ ਤੇ ਵੇਮੁਖ ਹੋਵੈ, ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਵੇ ॥ 

ਪਾਵੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਰਥੈ ਕੋਈ, ਪੁਛਹੁ ਬਿਬੇਕੀਆ ਜਾਏ ॥ 
ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮਿ ਆਵੈ ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਏ ॥ 
ਫਿਰਿ ਮੁਕਤਿ ਪਾਏ ਲਾਗਿ ਚਰਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਏ ॥ 

੍ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਵੀਚਾਰ ਦੇਖਹੁ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ' ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਏ। ਕੂ 

ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ, ਇਉ" ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੇ 
1 ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀ“ ਮੰਨਿਆਂ ਉਹ ਸੈਗਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਕੂ 
ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਸੈਗਤ ਹੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਰਯਾਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਏਸ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੰ 
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ 'ਅੰਤਮ ਸੈਸਕਾਰ ਹੈ' । 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥ 

ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਖਾਲਸਾ” ! 
[ ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜ਼ਿਲਾ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ 
( %<੦੯੭੪<੭੯੭੪੦੭੮੭੧<੭੮੭੪੦੨ ੪੪<੭੦੭੪੦੭੦-੧੦੭੦-੭੧੧੭੦-੭੩੨੭੮-੩੦=ਂ 
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(੧੫੨) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 

ਰ ੧ਓਂ ਸਤਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 

।  (੬ਣਦ॥ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥ ਰੰ 

ਹ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀਉ ! 

ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਾਈ' ਸਿਧੇ ਰਸਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਕਤੀ 
ਦਾ ਸਰੇਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਦਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੀਬਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ 

ਉਘ ਵਾਸਤੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਵਿਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੁਭ 
ਉਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਤੀ ਦਾ 

ਭਾਰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ- 

ਆਪਿ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰਿ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਯਉ ।। 

ਸੇਸਾਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਦਸ ਰੂਪ- 

ਜੋਤਿ ਓਹਾ ਜੁਗਤਿ ਸਾਇ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰਿ ਪਲਟੀਐ ॥ 

1 ਧਾਰ ਕੇ ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਿਧੇ ਰਸਤੇ ਲਾਇਆ । ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ੩ 
ਤਾਈ' ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ, ਮਰਯਾਦਾ ਦੱਸੀਆਂ, ਸੈਸਕਾਰ ਦੱਸੇ, ਸਭ ਵਿਚ ਸੈਸਾਰਕ 
ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੋਵੇ“ ਹੀ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਐਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । 

ਛੇਵੇ' ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੁਰਮਾਇਆਸੀ | 
ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹਨ। ਉਹ ਦਸਮ ਸਰੂਪ ਤਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 
੨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੈ ਤਾਈ” 'ਹਸੈਦਿਆ ਖੇਲੰਦਿਆ ਪੈਨੰਦਿਆ ਖਾਵੈਦਿਆ ਵਿਚੇ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤਿ' ਦੀ ਕੰ 

ਦਾਤ ਬ 

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਈ' ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੋ' ਆਪ ਕਮਾਂ 
ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜਿਵੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ 
੨੭੧੨੭੨੭੧੦-੭੮#੧੦-੭੮-੭੬੧੭੮੭੪੧-੭੦-੩੫੭੮੭#੫੭੮੭੭੩੫<੭੮-੭੩੦੭੬-#੪੦੭੦-੪੦੭ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੫੩) 
ਚਓ' ਹਨ ਦਵਾ; ਆ > ਆ ਟ੦੪ਵ><੦੬੦੨੦੧੧੬੦੮੨ ੭੦੬ 2੦੬੦੨ ੨.#੪੪੧-੭੦੦੪੦" 

ਸੇਵਾ, ਵੈਰਾਗ, ਨਿਰਲੋਪਤਾ, ਪਰੇਮ, ਅਦਬ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, 
ਸਾਰੇ ਸੈਸਕਾਰ ਜਨਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਸ਼ਾਦੀ, ਮ੍ਰਿਤਕ, ਗੁਰ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੇ ਹੋਰ ਅਨੌਕਾਂ 
ਗੁਣ ਹਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋ ਕਮਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਹੀ 
ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ 1 

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਮ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ 
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਾਏ ਤੇ ਭਾਦਰੋ' ਸੁਦੀ ੧ ਸੰਮਤ ੧੬੬੧ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ । 
ਇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਸਵੇ' ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ 

' ਲਿਖਾਏ ਤੇ ਸਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣ ਵਕਤ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕਤਕ ਸੁਦੀ ੨ 
ਮਤ ੧੭੬੫ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ- 

'ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ॥” 
ਸੋ ਐਸੀ ਧੂਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ । 

ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਨਹੀ” 
-ਿ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਆਦਿ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਆਪ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ 
1 ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ । ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ 

੍ 
੍ 
੍ 
੍ 
੍ 
੍ 
ਰੇ 

ਹਨ। ਜੇ ਪੰਚਮ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਨੌਵਾਂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਤੀ ਲਾ 

੧ 
| 
੍ 
ਰਿ 
ਰਿ 

੍ 

ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਈ' ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਸਮੇ“ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 
ਲਈ, ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਰਹਿਰਾਸ ਵੇਲੋਂ ਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਸੁਆਸ 
ਸੁਆਸ ਭਜਨ ਵਾਸਤੇਂ, ਮਹੀਨੇ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰਹਮਾਹਾਂ ਆਦਿ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਮੌਕੇ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ । 

ਓਥੇ ਸੈਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੋਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ 
ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿ ਸਿ ਹੀ ਗੁਣ ਹਨ--(੧) ਇਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਪੂਰੀ ਹੋ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ (੨) ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਭਾਵ ਜੀਵ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ` ਵੀ ਹੋਂ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇ ਜਨਮ ਸੈਸਕਾਰ, ਵਿੱਦਿਆ ਸੈਸਕਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੈਸਕਾਰ, ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ 
ਸਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਸੈਸਕਾਰ । 

ਜਿਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੈਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਸਕਾਰ ਬਖਸ਼ੇ 
ਹਨ ਉਥੇ ਦੁਖਾਂ, ਪਾਪਾਂ, ਵਿਘਨਾਂ, ਕਲੋਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸੁਖਾਂ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ 
ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜੋ ਹਰ 
ਕਾਰਜ ਭਾਵ ਸੈਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ । 

[ਵਲ ਦੇਗਾਂ ਤੋਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਆਦਿ ਤੋ ਨਹੀ ਡਰੇ _ਇਤਿਆਦਿਕ ਅਨੌਕਾਂ ਗੁਣ ਜੋ 

ਤਤ 

[ (੧) ਪਾਠ-ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਪੰਥ ਵਿਚ ਅਨੋਕ ਵਿਧੀਆਂ ਦੋ ਪਾਠਾਂ ਦੀ 
(੫੬੩੯੧੮੭੧੯੭੮੭੧੯੭੨-੭੨੦੭੦-੭੧੦= ੭ ₹.੭404<.੭ ₹੭60੧੨੭ 2.,#60%...੭ ੧.,੭00੦--੭੯੭904>-੭ ੬੭04੨ 
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(੧੫੩੪) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
2੦੪੦੨ ੦੮੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦੦੦੦੨੦੮੪੦੨੦੦੪੦੨੦੪੦੨੦੮੦੦੪੦੨੦੮੦੧੦੨੦੨੧੦੦੬ਵ 

ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਹ 
ਇਹ ਹਨ । 

(੧) ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਠ-੧. ਸਾਧਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ । ੨. ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇ ੩. ਸੈਥਾ ਪੜ੍ਹਨ 
ਵਾਸਤੇ ਆਦਿ । 

(੨) ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ । 
(੩) ਸੈਪਟ ਪਾਠ--੧, ਅਖੰਡ ਸੈਪਟ ਪਾਠ । ੨. ਸਾਧਾਰਨ ਸੈਪਟ ਪਾਠ । 
(੪) ਸਪਤਾਹਕ 1 
(੫) ਕਥਾ ਪ੍ਰਮਾਨ ਅਰਥਾਂ ਸੈਜੁਗਤ । 
(੬) ਸਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ-੧. ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ । ੨. ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਠ । 

(੨) ਸਾਮੱਗ੍ਰੀ--ਅਤਗਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌ 
ਵਿਧੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ ਓਸੇ ਨਾਲ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਮੱਗ੍ਰੀ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ £ 
ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਜਿਵੇ' ਕਿ-ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੁੰਭ, ਜੋਤ, ਨਰੇਲ, ਧੂਪ, ਫੁੱਲ, ਆਰਤੀ, 

; ਫੁੱਲ, ਸਿਹਰੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਰਤਾਉਣਾ, ਅਰਦਾਸ, ਵਾਕ ਲੈਣਾ, ਨਾਮ £ 
ਰੱਖਣਾ ਆਦਿ । 

(੩) ਪਾਠ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਅਦਬ--ਜਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਸਮੱਗ੍ਰੀ 
ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਥੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਕਤ ਨਿਯਮ ਤੇ ਅਦਬ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ 1 

ਪਾਠ ਦੀ ਸਫਲਤਾਂ--ਪਾਠ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਰ ਵਿਘਨ ਭੌਗ ; 1 
ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੋਂ, ਪੂਰਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਡਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਰਜ ਰਾਸ 1 
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਦਿ । 

ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਸਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋ” ਕੋਈ' 
ਉਣਤਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਠ ਦਾ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮ ਨਹੀ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀ' , 
ਹੋਣੀ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ । ਫਿਰ , 
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣਗੇ । ਸੋ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਹਨ- 

(੧) ਪਾਠ ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਸਾਧਾਰਨ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਸੈਪਟ ਪਾਠ ਆਦਿ ਜਿਸ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਹਨ 

ਕਿ ਆ ਐਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂ, ਪਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤ੍ੂ, ਜਪੁਜੀ, ਧੂਪ, 

ਰੂ ਤੂ 

,% -੪.੬. %> .੭48੯- ੭ ₹_.#੪੫.%੨-.#4੪-੭ ੨੭੩੨੭ 

ਪਉ 

ਧਾਰਨ ਜੋਗ 
0੩ ਜੁਗਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਕਿਥੋਂ ਪਾਠੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ । (੨) ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਧੂਪ ਆਦਿ ਰੱਖਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਜੁਗਤੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ 

ਆ ੯੨) ਅਨਰਜਜੀ ਦਾ ਅਦਬ, ਪਾਠੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਤ, ਪਾਠ ਸ਼ੁਧ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਗਮ 

੧ ।੨-੭੧੧੨ ੨੬੧੨੭੨੭੧੧੧-੭੮੫੭੧੮-੭੮.੭੩੫-੭੯੭#੦੫੧-੭ ੮੨੫੭੮੭੧੧੦੭੦੦੦ ੭੨੭੪੦ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੫੫) 
9੧॥੯6੧੪ਇ੨੦੦੦੦੨੦੦੪ਇ੨੦੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੦੦੦੨੦੦੪ਇ੨੦੮੦॥ਇ੨ ੦੦੬੦੨ 

ਜਏਗੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋ“ ਪਹਿਲਾਂ (੩) ਨਿਯਮ ਅਦਬ ਆਦਿ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 
ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਕਿਉਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਪਾਠ ਸਫਲ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਵਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਠੀ 
ਮਰ ਵਾਲੇ ਪਾਲਨ ਕਰਲ ਤੇ ਵਿ ਪਾਠ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ । 

ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਅਦਬ 

ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ-ਖਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ । ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਣ । 
ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰਖਦੇ ਹੋਣ । ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਤੋ ਬਚੇ ਹੋਣ । ਜੂਠ ਝੂਠ ਤੋ” ਬਚੇ ਹੋਣ । ਨਾਮ 
ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਣ । ਸਤ ਸੈਤੋਖ ਆਦਿ ਵਾਲੋ ਹੋਣ । ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸੇ, ਸ਼ਰਧਾ 
ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲੋਂ ਹੋਣ । ਕਾਮ ਆਦਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋ ਬਚੇ ਹੋਣ । ਅਮਲੀ ਨਾ ਹੋਣ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਲ 

ਵਾਰ ਦਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਤਕ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ 
1 ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਨਾ ਬੈਠੇ । 

| ਰਾ ਇਆ ਤਰ । ਜੁਆਰੀਏ ਨਾ ਹੋਣ । ਕੱਚਾ ਗੈਢਾ ਤੇ ਲਸਣ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਣ । ਇਕ ਕੰ 

'ਪਾਠ-ਪਾਠ ਸ਼ੁਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਟਕਸਾਲੀ ਪਾਠੀ ਹੋਣ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਸੀ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸੋਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸਨਾਨ ਕਰੇ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਗਿਆਂ ਸਾਫ 
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾ _(ਗੋਡਿਆਂ ਤਕ) ਕਰੇ, ਚੁਲਾ ਆਦਿ ਕਰੇ । ਸੁਤਾ ਉਠੇ ਤਾਂ ( 
ਸਿ ਪਾਠ ਕਰਨ ਬੈਠੇ । 

ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ-ਮਿਣ ਦਾ ਖੋਚਾ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ ਕਰਨੀ । (ਗੋਹਾ ਪੋਚੇ, 
ਬਾਲਣ ਆਦਿ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀ” ਵਰਤਣਾ) ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ । 
ਸੀ ਨਲ ਬਣਾਉਣ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀ । ਬਣਾਉਣ ਵਕਤ ਜਪੁਜੀ 
ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੋ ਤਾਬਿਆ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ । ਕੜਾਹ 
ਦਿ ਛਜਾ ਰੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਆਰੇਭ ਕਰਨਾ ਤੇ ਭੋਗ ਵਕਤ ਸਲੋਕ ਮ: ੯ ਤੋ” 
ਕਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਕਰੇ । ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਚਤਾਈ ਤੋ” ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਰਾਸ 
ਨਹੀਂ ਹੂੰਦੇ। 

ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਭਰੋਸੇ ਸਹਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜਰ ਨਾਜਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਮਝ ਕੇ, ਸ਼ੁਧ 
ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ । ਅਰਦਾਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਹੌਣ । ਅਰਦਾਸ ਵਕਤ 
ਸਨੀ ਭੇਟਾ ਰੱ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ 1 

ਸੇਵਾ-ਪਰ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਭਰੋਸੇ 
ਨਲ ਸਾਰੀ ਸਵਾ ਕਰਨ । ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਰਨ । ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ 
੯੪॥੧੧੯੭੧੫੭੯੭੪੦੭੨੭੦-੭੨-੭੧੯੭੦-੭੭੩<-੭੯-੭੧੧-੭੮-੭੪੪੧-੭੯-੭੩੦੭੯-੭੪੪੦-੭੨-੭੨੯-5ੰ 

ਅਰਦਾਂਸੋ-ਸ਼ੁਧ ਹੋ ਕੇ ਪਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ 
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(੧੫੬) ਗੁਰਮਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
(੮੦੪ ਆਨ 5"੦੪ਆ ੨ 6੦੪#੨੪੧੦੪੦੨੦੩੨੦੦੪੦੨੦੧੦੪੨੦੯੧੨੦੮੪੦੨੪੧

੦੪ਇ੨੪੮੧੦੧ 

ਦੁਧ, ਦਹੀ', ਘਿਉ ਆਦਿਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪਾਠੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਜੀ 

ਲੈਣੀ । ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਮਾਇਆ ਆਦਿ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਭੋਟਾ 

੬ ਕੀਤੇਂ ਜਾਣ । 1 

ਜੋਤਾਂ-ਰਾਤ ਵਕਤ ਘਿਉ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ ਜਾਏ । ਦੋਗ ਤੇ ਜੌਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵ 
ਘਰ ਦਾ ਘੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦੀਵੇ ਤੇ ਲਾਲਟੈਨਾਂ ਆਦਿ ਨਹੀ 
ਵਰਤਣੇ । 

ਯੂਪ-ਧੂਪ ਰੋਜ਼ ਧੁਖਾਈ ਜਾਏ । ( 
(6੦੧, 

! ਧੂਪ ਸਮਗ੍ਰੀ-ਕਸਤ੍ਰਗੇ ੨ ਰੱਤੀ, ਕੇਸਰ ੪ ਮਾਸੇ, ਮੁਸ਼ਕਪੂਰ ੩ ਮਾਸ਼ੇ, ਸਚੇ | 
ਮੋਤੀ, ਗੋਕਾ ਘਿਉ ੩ ਛਟਾਂਕ, ਦੇਸੀ ਖੰਡ ੨ ਛਟਾਂਕ, ਜਾਵਿਤ੍ਰੀ, ਦੇਸੀ ਜੋ, ਇੰਦਰ ਜੌ', ਛਲ 
ਛਲੀੜਾ, ਕਪੂਰ ਕਚਰੀ, ਚੈਦਨ ਚਿਟਾ, ਚੈਦਨ ਲਾਲ, ਬਾਲ ਛੜ, ਭੋਜ ਪੱਤਰ, ਅਗਰ, ਤਗਰ, | 
ਅਲਾਚੀ ਛੋਟੀ, ਅਲਾਚੀ ਵੱਡੀ, ਸਭ ੧-੧ ਤੋਲਾ । ਖੋਪਾ, ਗਰੀ ਬਾਦਾਮ, ਛੁਹਾਰੇ, ਖਸ, ਧੂਪ ? 
ਲੱਕੜ, ਕਾਲੋਂ ਤਿਲ, ਚਿਟੇ ਤਿਲ, ਨਾਗਰ ਮੋਥਾ ੨-੨ ਤੋਲੇ, ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ੩ ਤੋਲੇ । ਅਤਰ 
ਕੁਲ, ਬ੍ਰਹਮੀ ਖੁਸ਼ਤੂਦਾਰ, ਹਉ ਬੇਰ, ਫੁਲ ਧਾਵੇਂ, ਲੋਹ ਬਾਨ, ਮੁਸ਼ਕ ਅੰਬਰ, ਕਚੂਰ ਉਚ, 

ਖਾਸ ਨਿਯਮ 
(੧) ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ,ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋਵੇ ਵਕਤ | 

੧ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣੀ । 
(੨)੮ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਿਉ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣੀ । 

੧ (੩) ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਮੇ' ਧੂਪੀਏ ਹਰ ਵਕਤ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਧੂਪ ਜਗਾਉਣ ਤੇ ਮੂਲ 
ਮੰਤੁ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇਂ ਰਹਿਣ । 

(੪) ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਤ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੋ ਭੀ ਛਿੜਕੇ । | 
(੫) ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੈਕੋਚ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖੰਡ 
ਪਾਠ ਨਾਲ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜਾਰੀ ਰਖਣਾ । ਕੰ 

(੬) ਬਹੁਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਨਾਲ ਉਤਨੇਂ ਹੀ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣੇ, ਨਹੀ" ਤਾਂ ਇਕ 
ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ । ਕੰ 

॥ (੭) ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 
ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੋਂ ਸਕੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇਂ 
ਪਾਲੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

੨੭੩੫੨ ੨੬੧੧੨ ੨-੧੩੧੦੨-੭੨੭੭੧੫੨-੭੨੭੧੪੧-੭੮.੭੧੮-੭੨-੧੪੧.੭੮.੧੯੦-੭੨-੭੦੧੯-੭ ੨੭੧੯੭ ੨.੭੧੨੦੭ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੫੭) 
.ਓ੯0ਇ 0 6੧੬੪੦੦੧੪ਇ੨੦੦੧ਇ੦੨੦੮੦੦੦੨੦੦੦੦੨੦੦%੦ ੮੦੦੦੨ ੦੮੦੦੦ ੨.੭੦੦<੭੦੮੦੬੦” 

(੮) ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਮੁਖਵਾਕ ਲੈ .ਕੇ ਪਾਠ ਅਰੈਭ ਕਰ 'ਦੇਣਾ । ਸੈਗਤ ਤੋ” 
ਆਗਿਆ ਨਹੀ' ਮੰਗਣੀ ਕਿ ਆਗਿਆ ਹੈ ? ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ' ਹੈ 1 

(੯) ਹਰ ਪਾਠ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਤੇ ਕੀਰਤਨ 
ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 1 

(੧੦) ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵਕਤ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਤੇ ਚੌਰ ਹੁੰਦਾ 
ਰਹੇ । ਖੜੇ ਹੋਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਨੀ, ਇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ । 

(੧੧) ਹਰ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਸੁੰਦਰ ਰੁਮਾਲਾ (ਪੁਸ਼ਾਕਾ) ਕਰੇ । 
੧੨) ਹਰ ਪਾਠ ਤੇ ਆਦਿ, ਮਧ, ਅੰਤ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਨਾ । ਸਿਰਫ ਸਾਧਾਰਨ 

ਪਾਠ ਤੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਨਹੀ” ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । 
(੧੩) ਪਾਠ ਦੇ ਅਰੇਭ ਵਕਤ ਅਤੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੋ ਬਾਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ । 
੧੪) ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ । 
(੧੫) ਸੈਪਟ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਸੈਪਟ ਪਾਠ 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰੰਭ ਸਮੇ', ਮੱਧ ਅਤੇ ਭੌਗ ਸਮੇ” ਭੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ । 
੧੬) ਹਰ ਇਕ ਪਾਠ ਉਚੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ । 
੧੭) ਹਰ ਪਾਠ ਤੇ ਕੁੰਭ, ਧੂਪ, ਨਰੇਲ, ਜੋਤ, ਫੁੱਲ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੇ । 
੧੮) ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਕਤ ਸਵਾ ਰੁਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਦੇ 

ਨਾਲ ਜਾਏ, ਸਗੋ“ ਪੰਜ ਰੁਪੈ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । 
੧੯) ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 

ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸੈਪੂਰਨ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ । 
(੨੦) ਦੇਗ ਠੰਢੀ ਕਰਕੇ ਭੌਗ ਲਾਉਣਾ, ਗਰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ । 
੨੧) ਭੋਗ ਪੌਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਕਤ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਤੇ ਰੁਮਾਲਾ 

ਪਾ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਦੇ ਤਾਬਿਆ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ । 
੨੨) ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਵਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਦੇ ਵਿਚ ਖੁਰਚਣਾ ਆਦਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ । 
੨੩) ਹਰ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਆਰਤੀ ਉਚਾਰੇ । (ਬਿਨਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ 

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਾ) 

ਨੋਟ-ਆਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਨ ਦੀਵੇ ਨਹੀ" ਬਾਲਣੇ । 
(੨੪) ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ 

ਜਾਏ। ਜੇ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੋਚਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਏ । ਗੋਹਾ ਕਿਤੇ 
ਨਹੀ“ ਵਰਤਣਾ । ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਦੀਵਾ ਘ੍ਰਿਤ 
ਦਾ ਜਗਾਉਣਾ । ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣੇ, ਕਿਉੜਾ ਛਿੜਕਣਾ । 

(੨੫) ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਮਰਾ, ਬਸਤ੍ਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਫ਼ਾਈ ਰਖਣੀ । 
(੨੬) ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਕਸੁੰਭੇ ਬਸਤ੍ਰ ਨਾ ਪਹਿਨੇ, ਬ੍ਹਮਚਰਜ ਧਾਰੇ । ਕਸੁੰਭ ਰੈਗ ਦਾ 
੧੭੪0੧? €.,੭00੧,੭ ₹.੭60%੦-੭ ₹ ੭੪੧੯੦.” 2.੭੪0%੦.੭ ੨.,੭90੧..੭ ੨,#-੧<..੭੨,੭੪੧<੦-੭ ੨ #6੧<੨-੭ ੨੭੧0੨ 

੭੧੧੦੭ 

&੭ 

੯੭#੫-੭੯-੭੪੧੫-੭ ੯੭੧੧੭ ੬੭੧੧. ₹,#੪8੧.੭.##੧੧-੭ ੯,੭#੯੭੯੭੧੧<੭$-੭੪੯-੭੯-੭੧੨੭੯-੭#੫-੭੯.੭੧੦੮-੭੯-੭੧੧੦-੭੬-੭੦=੭' 

੭2 ਯ-ਦਗਜਤ ਰਗ ਨੇ ਫ-ਦਜਚਾ ਨੇ ਓਦਾਂ ਟਲ ਆ ੨ ਦਲ ਓ"ਦ ਜਦ ਨਨ" ਓ-ਖਲਿਆ>€੪੧॥੭₹੨ 2੨੦੪੦੦੯੨, 
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ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਵੇ । | 
(੨੭) ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਕਤ ਸਦਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋ ਪਿਛੇ ਹਟਕੇ ਬੈਠੇ, ਮੰਜੀ 

ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਥੱਲੋ ਪੈਰ ਨਾ ਹੌ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੂਹਣੀਆਂ (ਅਰਕਾਂ) ਆਦਿ ਰਖ 
ਸ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੇ । ਪੱਤਰਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਰੱਖੇ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਰੁਮਾਲਾ ਰਖ ਲੈਣਾ । 

ਪੱਤਰੇ ਸਦਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਲਟਾਣਾ । | 
ਸ (੨੮) ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਆਦਿ 

ਲਿਖ ਕੇ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਗੁਰਪੁਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 
£ਸ (੨੯) ਅਖੰਡ ਪਾਠ ੧੬ ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਠ ਦਸਵੇ' ਦਿਨ 

ਹੀ, ਸਪਤਾਹਕ ਪਾਠ ਦਾ ਸਤਵੇ' ਦਿਨ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ । ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ" ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ 
£ਸ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ । | 

(੩੦) ਹਰ ਇਕ ਪਾਠ ਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ ਹੋਂਵੇ, ਲੋਪ ਮਿਟੀ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਜੇ 
ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧੋਣਾ, ਥਾਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਸਕੇ । 

(੩੧) ਪਾਠ ਅਰੈਭ ਕਰਨ ਵਕਤ ਅਰਦਾਸ ਸਮੇ' ਸਾਰੇ ਪਾਠ) ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ । 
(੩੨) ਅਖੰਡ _ਪਾਠ _ ਅਰੈਭ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ _ਅਰਦਾਸ _ਕਰਨੀ ਲੇ ੍ 

ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਲੈਣਾ । ਫਿਰ ੧ਓ ਸਤਿਨਾਮੁ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੋ“ ਆਰੰਭ ਸਮੇ' ਅਰੈਭ | 
ਕਰਨਾ । 

(੩੩) ਮੱਧ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ੭੦੫ ਅੰਗ ਜੈਤਸਰੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅਰੈਭ ਸਮੇ ਅਰੈਭ ਕਰਨੀ, 
ਫਿਰ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ 'ਅਠਾਰਹ ਦਸ ਬੀਸ' ਮਗਰੋ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ 
ਕੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕੇ ਫਤਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇਗ 
ਵਰਤਾਉਣੀ । 

(੩੪) ਜਦੋ“ ਵੀ ਤਾਬਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 
੧ ਪੰਜ ਇੱਸ਼ਨਾਨਾ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੈਗਲ (ਮੈਦਾਨ) ਗਿਆ ( 

ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ । 

! ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਦਬ ਰ੍ 
੧ ___ (੧) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਵੀ/ ਨੇ ਰਾਣੀ ਇਤ ਕਰਨ ਵਾੜ 
ਜਾਗ ਨ ਜੀ ਪੱਚੀ 6 ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮੇ ਲਗਦੇ 

॥ ਕਰਨ ਬੈ 9 ਏ ਨੂ ਕਲਾ ਤੇ ਧੋ ਰਤ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਬਸਤ੍ਰ ਵਿਛਾਏ ਜਸ ਕੀਰਤਨ 

(੨) ਫਿਰ ਸੀ ਆੰਮਿਤਸਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਇਕ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ 
ਸਥਾਪਨ ਕਰਕੇ ਤੋ ਆਪ ਪੈਦਲ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਸਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਆਏ । 
,੨੯੩੨੭੨੭੧੨੭ ੨੭੪੧੯-੭੮੭੪੫-੭੮੪੫੫੫-੭੮੭੫<੭੮੭੩੫੭੮੭੩੧੭੮੭੩੦੭੦੭੭੦੦੭੮-੩੫੭ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੫੯) 
6੧੬੦੧” ੦੦੬੦”੨੦੨੧੬੦੨੦"੦%੮”੨੦"੦੧੦”੨੦"੦੧੬੦”੨੦”੧੪੦”੨੦੦੦੦੨੦੦੧%੨ ੦੨੬੦” 

ਇਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਦੋ” ਇਕ ਥਾਂ ਤੋ“ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ 
ਰੋਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਇਕ ਚੌਰ ਕਰੇ ਤੇ ਇਕ ਅੱਗੇ ਜਲ ਛਿੜਕੇ, ਇਕ ਘੰਟੀ 
ਸਿ ਚਰਨੀ' ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਜੋੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀ ਪਹਿਰਨਾ । 

(੩) ) ਪੋਥੀਆਂ ਅਠਸਠ ਤੀਰਥ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ 
ਹਲ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੋਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋ` ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ । 

(8) ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਚੋਹਾਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹਾਂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ 
ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਭਾਦਰੋ” ਸੁਦੀ ਏਕਮ ਸੰਮਤ ੧੬੬੧ । ਬਿਕ੍ਮੀ ਨੂੰ ਨੂੰ 
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਤੋਂ“ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਨਕ ।ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬੁਢਾ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈ' ਥਾਪਿਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਦੇ ਤੋਂ ਚੌਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ । 
1 ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੋਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਚੌਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀ” ਕਰਵਾਇਆ । ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਬੋ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ । ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਅਦਬ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਤੀ- 

'ਮੰਦਰਿ ਭਾਗਿ ਜੁਗਤਿ ਸਿਵ ਰਹਤਾ ।।' 

! (੫) ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਨ_ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਕੋਠੜੀ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 8 ਸਾਹਿਬ 
0 ਪਲੰਘ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪ ਇਕ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪਲੰਘ ਦੇ ਥੱਲੇ ਭੂਮ- 
ਆਸਨ ਤੋਂ ਬਿਰਾਜਦੇ ਰਹੇ । ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਲੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ 
ਅਨ ਦੀ ਇਕ ਦਰੀ ਤੇਂ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਵਿਚ । 

) ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਕ ਸਮੇ' ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਸਾਹਿਥ ਜੀ ਪਲੰਘ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ 
ਆ ਅਈ ਤੋ ਥੱਲੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਜੀ ਸੂਣ ਕੇ ਝੱਟ ਉਠੇਂ, ਛੇਤੀ ਉਠਣ ਕਾਰਣ ਗੋਡੇ ਤੇ ਪਲੰਘ ਨਾਲ ਵਜ ਕੇ ਸੱਟ ਲਗੀ । ਸਿੱਖਾਂ 
ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਅਦਬ ਵਿਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ 
|ਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀ' ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿਵੇ' ਕਰਨਗੀਆਂ ? 

ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 1 ਸਾਨੂੰ 
ਸਨ! ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਜਾਣ 
ਵਸੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ' ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋ ਘੱਟ 
[ਨ ਨਾਲ ਹੋਣ । ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਭੁਜੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀ ਬੈਠਣਾ । 
ਸਹਿਰ ਜੀ ਦਾ ਤਖਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕ ਵਾਧੂ ਕਪੜਾ 
ਵਿਫਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਥੱਲੇ ਇਕ ਕਪੜਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ । ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 

੧੧੫੧੯੪੧<੭੦੭੪<੭੯੭੭੯੭੨੭੨੦-੭₹-੭੩੨-੭੮-੭੩੯੦-੭੯-੭੩੦੮੭₹-੭੩੫-੭ ੨-੭੪੩੧-੭੯-੭੦੯- 
ਉਰਿ ਓਰ 
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(੧੬੦) ਗੁਰਮਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
੭੨੪੦੨੦੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੦੪ਇ੨੦੦੪੦੨੦੦੪੨੦੦੪ਇ੨੦੦੦੪੦੨

੦੧੦%੨੦੦%੦, 

ਨ ਜਿ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਇਕ ਕਪੜਾ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 

ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਆਦਿਕ ਥਲੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ । ਜਿਸ ਥਾਂ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ 

ਹੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਨਹੀ` ਬੈਠਣਾ, ਜਿਥੇ ਸੈਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਨਹੀ" ਬੈਠਣਾ, 

ਲੰਗਰ ਛਕਦੀ ਹੋਵੇ ਸੈਗਤ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਨਹੀ“ ਬੈਠਣਾ । 

! ਸੇਤ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੋਂ-ਜਦ- ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਬਣ 

ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੋਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਚੀ ਥਾਂ ਬਿਠਾਉ'ਦੇ ਸਨ । ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਕਤ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ 
| ਦਤਕਾਰ ਲਈ ਵਿਛਾਈ। ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਦੇ ਫੌਗ ਪੋਣ ਤੇ ਝਟ ਵਾਈ 

ਚੁਕੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਸੈਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ । ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਕਤ 

ਥੀ ਸੰਘ ਸੱਜ ਪੇ ਤੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ੱਥ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਪੰਜਵੇ” ਸਰ 

! ਸਰੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਾਇ _ ਇਸਨਾਨਾ ।! 
ਨਵੀਨ ਪੁਸ਼ਾਕ _ਸਿੰਘਾਸਣ ਬਾਨਾ ॥ 
ਸਦਾ _ਘਿਰਤ _ਕੀ_ਜੌਤ ਜਗਾਵੋ ।। 
ਇਹ ਬਿਧਿ ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਫਲ ਪਾਵੋਂ ॥ 
ਏਕ ਜਾਮ ਜਬ _ਨਿਸ ਰਹਿ ਜਾਵੈ ॥ 

1 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਪੁਨ ਹੀਆਂ ਆਵੈ ॥ 
'ਲੈ ਅਵਾਜ _ਜਪੁਜੀ ਕਾ ਪਾਠ ॥” 

੧ 'ਸਾਰੋ _ ਦਿਨਸ _ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੈ ॥” 

੧ (ਇਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਛ ਕੁ ਮਰਯਾਦਾ' ਹੈ) 

3 
ਕਓ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ 

ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੈਥਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ | 
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ 

1 ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਪੜਿ ਪੜਿ ਪਾਵੈ ਮਾਨੁ । ਕੰ 
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ 

ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ 
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਖਾਏ- 

(੧) ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੇ,ਦਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋ“ ਬਿਨਾਂ ਕੂ 
। 7604੭ (੮-੭੩੨-੭੯.੭੪੩੧੦੭੦੭੧੫-੭੮-੭੩<-੭੦-੭੩੮-੭੯੭੩੦-੭੯੭੩੦-੭ ੮-੭੧੯-੭੯-੭੪੦-੭ 
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| ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੬੧) 
' ੯੫੪੦੧੪੦੨੦੧੬੦੨੦੦%੦੨੦੮੦੦੨੦੦੧੪੦੨੦੦੦੦੨੦੮੨%੦੨੦੨੬੦੨੭੮੦੪ਆ੨੦"੦6ਇ> 

ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੂ ਨਾ ਮੰਨੇ । ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰੀ ਹੋਵੇ । ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਦੀ 
ਰਹਿਤ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ । ਪੰਜਾਂ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਤੋ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ । ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ 
ਨਿਯਮੀ ਹੋਵੇ । ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆਦਿ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋ” 
ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੇਠ ਹੋਵੇਂ ! 

(੨) ਮੂਲ ਮੰਤੁ, ਗੁਰਮੰਤ , ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋਵੇ । 
(੩) ਮਨ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਸਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਲੜਾਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ । 
(੪)ਸਭ ਸੈਗਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ । ਰਾਗ ਦੌ੍ਖ ਤੋ” 

ਰਹਿਤ ਇਕ ਰਸ ਪਰੇਮੀ ਹੋਵੇ । 

(੫) ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਥੇਬੈਦੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣੋ । ਪੰਥ ਤੋ” 
ਉਲਟ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਪੰਥ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੇ । ਸ਼ਸਤ੍ ਧਾਰੀ ਸੂਰਬੀਰ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ 
ਵਾਸਤੇ ਸਮੇ“ ਸਿਰ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ । ਕਾਇਰ ਨਾ ਬਣੇ । 

(੬ ਦਸਮ ਤੇ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਤੇ ਅਰਥ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ । 

=ਹ-ਦਆਦਰਣ=ਦਯ-ਾ ੭, 

9 
ਗਿ 

(੭) ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ “ਓਂ ਤੇ: ਲੀ ਲੈ ਕੇ 'ਅਠਾਰਹ ਦਸ ਰ੍ 
'ਬੀਸ' ਤਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਕਰੇ । 

(੮) ਦਸਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ । 

(6) ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂ 
ਪੜ੍ਹੇ । ਦਸਮ ਦੀ ਬੀੜ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਨਿਸਚਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋ । 

(੧੦) ਹੋਰ ਮਤਾਂ ਦੇ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਵੇਦਾਂਤ ਆਦਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਚੰਗਾ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ । ਕੰ 

(੧੧) ਇਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਆਸ਼ਕ ਹੋਵੇ । ਦੋਵੇ ਵਕਤ ਸਤਿ ਸੈਗਤ 
ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ । ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਦਮੀ ਹੋਵੇ । ਰੰ 

(੧੨) ਕਿਸੇ ਮਤ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ ਗਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਆਪਕ 
ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਤ ਕਰੇ । ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ । ਕੰ 

(੧੩) ਮਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਰਨ ਗਿਆਨ. ਮੁਖ ਵਿਚ ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੈਰਾਗ 
ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ । ਕੰ 

(੧੪ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਤੇ ਪਰਾਏ ਅਉਗਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ 
ਨਾ ਦੇਵੇ । ਕਪਟ ਤੋ' ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਗੁਰ ਸੇਵੀ ਹੋਵੇਂ । ਕੰ 

(੧੫) ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨਿੰਨ ਭਗਤ ਹੋਵੇ । ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੀ ਜਾਣੋਂ । ਦੁੱਖ 
ਸੂਖ ਵਿਚ ਸਮ ਚਿੱਤ ਰਹੋ । ਬਾਹਜ ਮੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੇ । ਸਭ ਗਿਆਨ 
ਧਿਆਨ ਨਾਲੋਂ” ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਜਪੇ, ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ 

੧੪੧੮੭੯੭॥੨-੭੨੭੧੮-੭੮-#੧੦੮੭੨-੭੩੦੮-੭੨-੭੪੪੨-੭੨-੭੪੧੦-੭ ੨-੭੧<-੭੯-#੪॥੯੦੭ ੨-੭੧੨੭੨-੭੦੪੦-੭ 
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(੧੬੨) ਗੁਰਮਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
€੬੦੨੦੪੦੨੦੦੦੦੨੦੦੪੦੨੦"੦੦੦੨੦੮੦੧੦੦੨੦੮੦੦੦੨੦੦੦੦੨੦੨੧੦੨੦੮੨੧੬੦੨੦੦੬੦੨ 

ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰੇ । 
# (੧੬) ਨਾਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੰਜਾਂ 
! ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵੇਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ । ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਲਿਵ ਲਗੀ ਹੋਵੇ । 

(੧੭) ਸ਼ਰਾਬ, ਮਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਾ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਠ, ਚੁਗਲੀ, ਈਰਖਾ, 
8 ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀ ਤੋ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ । ਕਾਮ ਆਦਿ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਰਹੇ । 
3, (੧੮) ਅਲਪ ਅਹਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਥੋੜਾ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇ, ਥੋਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਰੈਗ ਵਿਚ 

ਰੱਤਾ ਹੋਵੇ । ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਾ ਦਿ੍ੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਵੇ । | 

(੧੯) ਧਾਰਮਕ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿਚ ਪੱਤਾ ਹੋਵੇ । ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ । ਕੁਤਰਯੀ ਨਾ 
ਹੋਵੇ । ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਚਤੁਰ ਹੋਵੇ । ਆਲਸ-ਹੀਣ ਹੋਵੇ । 

(੨੦) ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਰੱਖੋ, ਪਾਖੰਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋ ਵਿਰੁਧ ਦਾ 
ਤਿਆਗ ਕਰੇ । ਬਕਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਹੋਵੇ । ਚਤੁਰ ਹੋਵੇ ਵੇ ਇਕਾਂਤ ਦੇਸ ਜਰ 
ਵਿਦਿਆ ਪਕਾਵੇ । ੍ 

£ (੨੧) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਯਮੀ ਹੋਵੇ । ਸੈਗਤ 
ਦੀ ਜਥੇਬੈਦੀ ਵਿਚ ਰਹੇਂ । ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਵੇ । 

8 (੨੨) ਲਾਲਚ ਤੋ” ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਵੇ, ਦੇਸ਼ 
ਇਲਾਕੇ ਆਦਿ ਦੀ ਮੋਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਵਾਰਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ 

੧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ । 
1 (੨੩) ਆਪ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਸੈਗਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰੇਮ ਨਾਲ 

ਪੜ੍ਹਾਵੇ । ਆਪ ਦੇ ਸਰੀਰ_ ਨਾਲੋ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਬ ਕਰੇ, 
ਪਿਆਰ ਕਰੇ । 

(੨੪) ਠੱਗੀ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਤਿਆਗੇ । 
ਨਾਸਤਕ ਨਾ ਹੋਵੇਂ । ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣੇ । 

(੨੫) ਨਿਰ ਅਭਿਮਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਸੱਚਾ ਪਰੇਮ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪੇ । ਹੋਰਨਾਂ ਤੋ“ ਜਪਾਏ । 
ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵੇ । 

'ਬੇਨਤੀ-।ਹ ਨਿਯਮ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 
ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਵਿਖੇ ਰਖਾਏ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ 
ਮਦ ਤਤ ਬਚ ਲੀ ਸਾਈ ਉਮਰ ਵਰਤੇ । ਇੱਕੀ ਵਾਰ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਦਿ # ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ (ਚ ਰਿਆਂ ਖੇਮ ਰਹੇ ਅਤੇ 'ਆਰਥੀਅ' ਇਹਨਾਂ ਨਿਯ; 

੨੭੧੨੭੨-#੧੨-੭੨.੭੧੧੮-੭੨੭੭੧<-੭੯.੭੩੧-੭੨.੭੪੫-੭੮-#੧੧੧-੭੨-੭੩੦੭ ੭੭੦੦੦ ੭੮-੭#੧<੭ ੧੩੫੦੭ 

ਅਨ 

ਰਿ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੬੩) 
ਦਦਦ ੭6੦੪) 6੦੬ ਹ੮%ਇ੨ ੦੨੬੦੨੦"੦%੦੨੦੦%ਦ” 7੧੬੦” ੦੮੨੧੦” ੯.੭%੯੭੦੦ਇਇ”" 

| ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੇਰਾਂ ਸੋ (੧੩੦੦) ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ” 
੧੦੦੦ ਪਾਠੀ, ੨੦੦ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ੧੦੦ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ । ਸਦਾ ਜੱਥੇ ਸਮੇਤ ਵਿਚਰਦੇ । 

; ੪੦-੫੦ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ । ਕਥਾ ਪੜ੍ਹਾਉ'ਦੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਨਵੇ' ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ । ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 

' ਦਾ ਲੰਗਰ, ਬਸਤ੍ਰ, ਕਰਾਇਆ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚ, ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸੋਵਾ ਆਪ ਕਰਦੇ 
ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉ'ਦੇ । ਇਉ” ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਾਈ । ਸੱਤ ਲਖ ; 

' ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ । 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ-ਵਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਤੋਂ` ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਜੋੜੇ ਵਾਲੇ ਚਰਨ 
ਧੌਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਤੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਨਹੀ” ਬੇਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਜੁਰਾਬਾਂ, 
ਵਸਤਾਨਿਆਂ, ਪਜਾਮੇ ਆਦਿ ਸਹਿਤ ਨ੍ਹੀ” ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਿਆਂ ਮੁਖ, ਮੁੱਛਾਂ 
ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਹਥ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਖਾਰਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਹਥ ਨਹੀ” 
ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਬਸਤਰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰੇ । ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਾ ਇਲਾਚੀ ਆਦਿ 
ਨਾਂ ਖਾਏ। 

ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਣ ਓਥੇ ਮੰਜਾ ਆਦਿਕ ਨਹੀ" ਡਾਹੁਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 
ਭੂਮ ਆਸਣ ਬੈਠੇ । ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਪਵਿੱਤ੍ਤਾ [ਸੁਪਨ ਦੋਸ਼ ਆਦਿ] ਵੇਲੋਂ ਸਣੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ 
ਕਰੇ, ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਬਸਤ ਪਹਿਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਤਾਬਿਆ 
ਜਾਵੇ, ਪਿਉ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਏ, ਧੂਪ ਧੁਖਾਏ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ । ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ 
ਕਾਗ਼ਜ਼, ਤਾਗੇ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਰਖੋ । ਦਸ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ 
ਬਿਰਾਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਉ“ ਭਾਵਨਾ ਕਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੇ । 

; ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, 
੧ । ਪਿਛੇ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਚੇਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ । ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰਖ ਕੇ ਪਾਠ ਨਾਂ 
1 ਕਰੇ। ਪੱਤਰਾ ਸਦਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓ” ਪਲਟੇ । ਪੱਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਲੋ ਜਾਂ ਬਿੰਧੇ 
! ' ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ, ਪੱਤਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਾ ਪਏ, ਹਵਾ ਆਦਿਕ ਤੋਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੁਮਾਲਾ ਉਪਰ 
ਤਕ ਪੱਤਰੇ ਫੜੇ, ਬਿਨਾ ਰੁਮਾਲੇਂ ਤੋਂ ਹਥ ਉੱਪਰ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਤੇ ਕੂਹਣੀ 
(ਸ਼ਰਕ) ਨਾ ਰੱਖੋ । ਆਪਣੇ ਸਹਾਰੇ ਬੈਠੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੰਦੋਏ ਚਾਨਣੀ ਤੋ” ̀ ਬਿਨਾਂ 

1 ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀ” ਕਰਨੇ । | 
ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਸੈਮਤ ੧੭੬੨ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀ” ਜੀ ਨੇ 

| ਜਲ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਰਖਾਏ ਸਨ । ੧੭੬੨ ਬਿਕਰਮੀ ਵਿਚ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਲ 

ਤ ੯ 

ਨਉ ੮੪੪੯੭੮੭੪੫੭੦੭੪੫੭ 

ਗਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਕੈਠੋ ਉਚਾਰੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋ ਲਿਖਵਾਈ 
ਮਾ ਮਹੀਨਿਆਂ € ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਏ ਤੇ ਨਿਯਮ ਰਖਾਏ। 
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ਤੇ ਪਵਿੱਤਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ । ਜਦੋਂ" ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 
ਜੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਾਲਾ ਪਿੱਪਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੈਦਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ 
ਛਿੜਕ ਛਿੜਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਥੇ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਗੁਰ- 

ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ-ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਗੁਰੂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਕਰ ਕੇ 
ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਭਾਵਲੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਕਰ ਕੇ ਭੋਗ 
ਲਵਾਇਆ ਜਾਏ । ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਜ਼ਾਦਿ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ । 

ਇਕ ਵੇਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਬ੍ਰਿਧ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਦੈਦਾਂ ਤੋਂ” ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ 
ਕਹਿਣ ਲਹੇ-ਮਹਾਰਾਜ । ਅਸੀਂ” ਦੈਦਾਂ ਤੋ ਹੀਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਨਹੀ' ਸਕਦੇ 

ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੇਲ ਦਾ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਰਭਾਵਲੀ 
ਬਣਾ ਕੇ ਭੋਗ “ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ । ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਭ ਤੋ“ ਉੱਤਮ ਹਨ, ਜਿਵੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਹੈ ਓਵੇਂ' ਹੀ ਇਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ” ਉੱਤਮ ਤੋਂ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ । 

ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ-ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ 
ਰਹਿਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ । ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ । ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ 
ਕੁਰਹਿਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ । ਹਰ ਰੋਸ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੇਵੇ । ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੌਮੀ ਹੋਵੇ । 
ਚੋਗੀ ਰਹਿਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ । ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੇਤੇ 
ਨਾਲ ਮਾਂਜਣਾ ਕਰੇ । ਫੇਰ ਸੋਹਣੇ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਸੁਚੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਚਾ ਜਲ ਭਰ ਕੇ 

- ਲਿਆਵੇ । ਭਾਵ ਖੂਹ ਦਾ ਦਰਿਆ ਆਦਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਓਥੋ“ ਲਿਆਵੇ, ਮੈਲੇ ਪਾਣੀ 
ਵਿਚੋ' ਨਾ ਲਿਆਵੇ । 

ਰਿ ਖੰਡ ਤਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਤਿ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਖੁਆਇਆ ਤੋਂ ਸਿਖਾਂ ਤਾਈ ਹੁਕਮ 

ਵਾ “ਨਵਤਨ ਕੁੰਭ ਪੂਰ ਕਰ ਲੋਹ ॥' 
ਵੱ, ਤੇ ਫੇਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੋਚਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਗੋਹੇ ਦਾ ਪੋਚਾ ਨਹੀ" ਦੇਣਾ । ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੋਚਾ ਹੀ 
ਦੇਵੇ ਜਿਥੇ ਦੇਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਥਾਂ ਕੱਚਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਵਿਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੂਰੂ 
ਨ ਤਦ ਨਾਦ ਨਾ ਉਚਾਰ ਕਰੇ । ਵਹਿਗਰ ਦ ਸਿਮਰਨ ਕਰਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵ । ਜੜ 

.. __ _ ਘਿਉ, ਮੈਦਾ, ਖੰਡ ਤਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਸ ਉਬਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਣ ਕੇ 
ਰੱਖ ਲਵੇਂ । ਜੇਕਰ ਖੰਡ ਵਿਚ ਮੈਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਸ ਵਿਚ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਵ 

ਦਾ ਪਟ ਹਕ ਜਿਹਾ ਪਾਕੇ ਰੱ ਦਵੇ, ਸਰ ਮਿਟੀ ਬੋ ਬੋ ਜਗ. - 2੧-੯੧੧੫੨੭੧੫੭॥੧੧੨੭੨੭੩੧-੭੦੭੦੧੨-੭੨੭੧੦੭੦.੭੧੧-੭੮-੭੧੧੭੦੭੭੧੧-੭੮੭੧੭੨-੭#੧-੭ ੭੪੦੭ 

“੧੪੦੨ 6"੨੬ਦ>' 

4੭604. €4#੫੪੧<੭ ੬-#੫੪੧-੭ ੨.4੭੫8<੭੨--#੪॥੮.੭ ੮ <#੪੪੯.੭ ₹-#੪੪੧੫੭੨-੭੧੧੯-੭੦-੭੭੪੫੦੭੨-੪੭੦੧੯੦੭ ੨-#੬8<੦੭ ₹..੭98੫੦੭ ੨.,੭੦8੫੦੭੨-੭੧੪੦<੭ 

₹.#604੫੭' 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੬੫) 
 ਓ"6ਓਆ 46੧੧੦" 6੧੬੦” ੦"੦੧੦”੨੦"੦%੦੨੦"੨੧%੦”੨੦”੨੬੦”> ੨੧੦੦”੨੦੨੧੬੦” ੯.੭੦੧<,.੭੦"੨੬੦”". 

ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਟਾ ਭੁਨਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪੁਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਸੌ ਸਾਖੀ 
! ਵਿਚ ਬਚਨ ਲਿਖੋ ਹੋਏ ਹਨ । ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜਦੋ” ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਓਦੋਂ ਆਟਾ ਐਨ ਭੁਜ 
;ਨਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਚਾਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਵੇ । 

ਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇਂ ਦੇਗ ਉਥੇ ਹੀ ਠੰਢੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਂ ਸਕੇ ਦੇਗ ਠੰਢੀ ਕਰ 
ਕੇ ਤਾਬਿਆ ਲੈ ਜਾਵੇ । ਜੇ ਸੁਚਤਾਈ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਰਹਿਤੀਏ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਤੋ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀ' ਹੋਣਾ । 

॥ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ-ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਵਿਚ ਦੇਗ ਲੈ ਜਾਣ ਸਮੇ ਰਸਤੇਂ ਵਿਚ ਅਗੇ ਜਲ ਛਿੜਕਦੇ ਜਾਣਾ । 
ਹਜੂਗੇ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੈ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋ ਕੀਰਤਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਦੇ ਪਾਸ ਇਕ 
ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ ੪੦ ਪਉੜੀਆਂ ਦਾ । ਸੌ ਸਾਖੀ ਮੁਕਤ ਮਾਰਗ 
ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸੋ ਥੋਹੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਦਸਣਾ ਕਰਦੇਂ ਹਾਂ । ਅਰਦਾਸ 
ਦੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਹੋਣ 
ਦੇ ਕਾਰਨ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹਿਆ ਹੋਵੇ । 

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:-- 

2) ੮੧ 
(੧) ੧ਓ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ॥ 

/ 
(੨) ੧ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥ ਜਾਪੁ । 
ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧੦ ॥ ਛਪੈ ਛੈਦ ॥ ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਚਕ ਚਿਹਨ ਤੋ 'ਕਰਮ 

ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੂਮਤਿ ।. ੧।।' ਤੱਕ ।! 

(੩) ਸਾਰਾ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ੪੦ ਪਉੜੀਆਂ ॥ 
੪ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਲੋਕ ਮ: ੫ ॥ ਤੇਰਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ॥ 
(੫) ਚਾਚਰੀ ਛੈਦ ॥ ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ / 'ਗੋਬਿੰਦੇ' ਤੋਂ 'ਅਕਾਮੇ' ਤੱਕ ॥੯੫॥ 
੬) ਭੁਜੋਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੋਦ । 'ਨਮਸਤਲ ਪ੍ਰਣਾਮੇ ਤੋਂ ਅਭੈਗੀ ਬਿਭੂਤੇ' ਤੱਕ ।੧੯੯। 
ਮੂ ਸਲੋਕ ॥ 'ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਤੋ” 'ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲਿ' ਤਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੂ 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ।। ਬੁਲਾਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ । 

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਦਸਵੇ" ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੌ ਸਾਖੀ ਵਿਚ 
ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤਵਾਨ ਪੰਜ ਸਿੰਘ 
[ਨਅ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ । ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ 

ਹ 

ਹ 
1 

੫0੧ ੭੯੧੧ ੨੬੭੯ ੯-੭੪੧-੭੯.੭੩੭੧.੭੯.੭੧੧੭੯-੭੧੧-੭੯੭੭#੫੭੯੭#੭੮-੭੧੧-੭੯-੭੧੯੭੯੭੪੦੭੯੭॥੧-੭੮-੭੪੧੭੦-੭੪੦੭ 
ਤੇ ਕਠਨ ਤੋ ਕਠਨ ਕਾਰਜ ਜੌ ਅਟਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । 

।੫#੧੧੭#%<.੭੨.੭%੧੭੨.੭॥੦੨.੭੯.੭#੨-੭ ੨੭੪੦੯ ੭ 2.੭੧੦੯<. ੭ ੮.੭੧੨.੭- ੭੭੦੬੨ ੨-੭੪੧੯੨-੭੯.੭੭੧੦੭ 
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6੧੬੦” 

ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਠ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 
ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ । ਜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਭੀ ਰਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਅਰਦਾਸ 

6 ਕਰ ਕੇ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿਤ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ! 
ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਹਿਤੀਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਲੋਖੇ ਨਹੀ" ਪਏਗੀ । 

ਜਿਹੜੇ ਅਨੰਦ ਛੇ ਪਉੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੀ ਪੈ 
ਗਈ ਹੈ । ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ“ ਕਿ ਚਲ ਥੋਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਮ ਸਾਰ ਲਿਆ ਕਰੋਂ । ਇਹ ਲੋਕ ਪੁਜਾਰੀ 
ਨੌਕਰ ਆਦਿਕ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀ" ਭਰੋਸਾ ਨਹੀ", ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀ 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਜਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਕ 
ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਐਸੇ ਲੋਕ ਆਪ ਵੀ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਬਾਣੀ ੫: 
ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਐਸੇ ਲੌਕ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਚ 
ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅੱਧੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਛੇਤੀ ਵੇਹਲੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ । 

ੜ੍ਕੇ 
ਵੀ ਤੋ 

ਸੋ ਸਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ” ਤੀਜੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ੪੦ ਪਉੜੀਆਂ ਵਾਲਾ 
ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਯੋਗ ਹੈ । ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਥੋੜੀਆਂ 
ਪੰਜ ਪਉੜੀਆਂ ਪ੍ੜ੍ਦੇ ਹਨ । ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਲੋ" ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਆਗਿਆ ਹੈ । ਕਿਥੇ 
ਸਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਕਿਥੇ ਥੋਹੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ । ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਕ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੰਜਾ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਸਾਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਤਕ ਕਾਬਲ ਆਦਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਪੰਜਾ ਲਗਦਾ 
ਹੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾ ਲਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਟਿਆਈ ਸਮਝ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿਚ 
ਲਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਸਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾ ਲੱਗ 

ਦਮ ਨਲ 1੭੧੬੦ 

“9 ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰੋਮੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ । ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਭੇਟਾ 
ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਓਥੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਪੰਜਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ 
ਲਿਆਂਦਾ । ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚੋਂ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ! ਓਥੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 
ਵਿਚ ਪੰਜਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਇਹ ਹੀ ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ । 

ਭੋਗ ਲਗਾਉਣਾ-ਗੁਰ ਪਦ ਪਰੇਮ ਲਿਖਤੀ ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੂ 

ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ । ਨੌਵੇਂ 
ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਤਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ । ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 
ਛਕ ਕੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ । ਸਿੱਖਾਂ ਪੁਛਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ? ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 
ਦੇਗ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਭੇਟ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭੋਗ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੀ 
ਨ ਵਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਚਲਾਈ ਹੈ । 
੨੭੧੧੫” ੯,੭0੧ ੭੨.੭੧੧੯<੭। 22400 ਸੀਸ ਰਲਕਰਨ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੬੭) 
੪੧੬ 6੧੧੦੨੦੮੦੬੦੨੦"੨੧੦੨ ੦੮੧੦੨ 6੮੦੧੦੦੨੦”੨੧੬੦” ੮੨੧੬੦”>੦"੦੬੦”੨੦”੨੧੦” 6੦੧੬” 

1 ਭੋਗ ਲਗੇ ਜਾਂ ਪਰਵਾਨ ਹਵੇ-ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਕਤ ਕਹਿਣਾ ੧ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗੇ । ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ- 

ਮ 'ਕਰੀ ਪਾਕਸਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੁਣ ਲਾਵਹੁ ਭੋਗ ਹਰਿ ਰਾਇ' 

ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਛਕਣ ਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਣ ਦਾ 
ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਸਤੂ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਣ ਹੈ ਭਾਵ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਪਸੰਦ 

ਉ ਹੈ। ਜਿਵੇ ਕੋਈ ਬਸਤ ਸ਼ਸਤ੍ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਣ 
ਹਨ ਭਾਵ ਪਸੈਦ ਹਨ ? ਸੋ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਵੀ 'ਭੌਗ ਲਗੇ' ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਵਾਣ 
ਨਹੀ ਰਿਹਾ । ਕੇਵਲ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਭੋਗ ਆਦਿਕ ਦਾ ਭੋਂਗ ਹਿੰਦੂ ਲਵਾਉ'ਦੇ 
ਜਾਣ ਕੇ 'ਪ੍ਰਵਾਣ ਹੋਵੇ' ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਲਗ ਗਏ ਹਨ । 

ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਭੇ ਭੇਟ ਕਦੋ' ਕਰਨੀ--ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰ ਕੰ 
ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗੇ' ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । | 

] ਇਕ ਵਾਰ ਪੰਥ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਕਿਸ ਵਕਤ ਭੇਟ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 1 ਕੋਈ ਕਹੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੇਗ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਆਵੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਭੇਟ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਕੋਈ ਕਹੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੇਡਣੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਕਤ ਭੋਗ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ 
ਥਹੂਤੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਹੇਂ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਚਲੀ ਆਉਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ 
ਕਹਿਣ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਕਹੀਏ 'ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗੇ' ਉਸ ਵਕਤ ਕ੍ਰਿਪਾਨ 
ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 

ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ 
ਸ੍ਰੀ ਹਗਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿ ਕੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਚਿਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੋ ਪਾਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਡੁਬ 
ਗਈਆਂ । ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਕ ਚਿਠੀ ਨਿਕਲੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ 
ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੋਂ 'ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗੇ' ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਭੇਟ ਕਰੋਂ । ਤਾਂ , 
ਰਿ ਲਵਾਉਣ ਲਗਿਆਂ ਸਾਰਾ ਰੁਮਾਲਾ ਦੇਗ ਤੋਂ” ਨਹੀ' ਲਾਹੁਣਾ 

ਐਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਛਾਂਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ 
1 ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਦਰ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਛਾਂਦਾ ਇਕ ਬਾਟੇ 
6 ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਫੇਰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾ ਦੋਵੇ । ਜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਹੋਵੇ 
ਤੇ ਚੀਵਾਨ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭੋਗ ਲਾਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਛਾਂਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤਖਤ 
ਤੇ ਜਰੂਰ ਫਾਂਦਾ ਭੇਜੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਛਾਂਦਾ 
੧੫੮੫੫-੭੮੦੫੫ ੭੦-#੪੪੫-੭੮-#੧੧੧-੭੯-੭੪੯੭੮-੭੪੫-੭੦-੭੩੫<੭੦-#੪੪੫੦੭੨-੭੯-੭੦-#੩੫= 

1, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਵੈੰਡਣਾ-੪੧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਫੇਰ ਅਰਦਾਸ ਤੋ” ਕਾਅਦ | 
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ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛਾਂਦੇ ਪਾਠੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ 

ਵਰਤਾਵੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰੇ ਰਹਿਤ ਭਾਵ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੈ । 

ਖੂਹ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ-ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਹੈ ਖੂਹ ਵਿਚ 

ਪਾਉ'ਦੇ ਹਨ । ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ! ਇਹ ਲੋਕ ਵਰਨ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਨ । ਜਿਵੇ' ਖੁਆਜੇ ਨੂੰ 
ਲੋਕ ਪੂਜਦੇ ਸਨ, ਖੂਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ । ਇਹ ਓਦੋ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪਿਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ । 

£ 'ਸੋ ਸਾਥੀ' ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖੁਆਜੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖ | 
ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਨ ਦੇਵਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਛਾਂਦਾ 
ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ । ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ- | 

੧ 'ਗੁਰ ਦਰੀਆਉ ਸਦਾ ਜਲੁ ਨਿਰਮਲੁ ।। 

ਗੁਰੂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਨਿਆਈ' ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅਰਥ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਦਰਿਆ ਦੀ 
ਨਿਆਈ' ਹੈ ਦ੍ਰਵੀ ਰੂਪ ਕਿਰਪਾ ਵਿਚ ਢਲਣ ਵਾਲੇ । 

ਗੁਰੁ ਦਰੀਆਉ ਸਦਾ ਜਲੁ ਨਿਰਮਲੁ ਮਿਲਿਆ ਦੁਰਮਤਿ ਮੈਲੁ ਹਰੈ' 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਦਰਿਆ ਹਨ ਤੇ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਜਲ ਵਾਲੋਂ ਹਨ । 
ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਉ“ ਵਹਿਮ ਨਹੀ" ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ । ਜੇ ਦਰਿਆ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਫੇਰ ਸਲੋਕ ਵਿਚ 
ਪਉਣ ਗੁਰੂ" ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਦਿਆ ਕਰੋਗੇ ? 

ਸੋ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੇਵਤੇ 
ਆਦਿਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ' ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਟਾਹਣੀਆਂ, ਪੱਤੋ, 
ਫੁਲ ਫਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਆਦਿ ਦੀ ਪੂਜਾ 
1 ਨਹੀ” ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੋ ਨਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਕਰ ਕੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ! ਗੁਰੂ 

ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ- 

1 ਸਿਖ ਪੰਚਨ ਮੈ ਮੇਰੋ ਵਾਸਾ ॥' 
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਥ_ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਮ 

ਰਤ ਵਰਵਰਤਾਉਣਾ ਹੈ ਹੈ । ਕਈ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੱਢਦੇ ਹੀ ਨਹੀ, ਕਈ ਕੱਢਕੇ 
ਵਿਚੇ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦੇਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਰਹਿਤ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹਥ ਤੇ 
ਹੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਰਹਿਤ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਰਹਿਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਵਰਤਾ ਕੇ ਬਾਕੀ 
ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ । 

ਸੈਗਤ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਣਾਂ--ਸੋਗਤ ਵਿਚ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ 
,੨੭੩੫੭੨੭੧੦-੭੦-੭੩੦੯-੭੮੫੭੧੧-੭੮੭੩੦-੭ ੮-#੩੫-੭੯-੭੪੫੧੫੭੦-੭੧੧-੭੨੭੨੯੭੮-੭੨੨-੭੦-੭੪੦੭ €-੪੨-੭ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੬੯) 
16 ਨ੯੬ਇ ੦6੧੪੦ ੦੪੨੦੮੦%੦੨੦੦੪੦੨੦੮੦੦੦੨੦੮੦੦੦ ੭੦੦੨੦੮੦੪੦ ੨.੭%<-੭੦੨੪੦" 

| ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਵੇ । ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਕ ਦਾ ਬੁੱਕ ਭਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਕ ਨੂੰ ਹਥ ਹੀ ਝਾੜ ਦੇਵੇ । 
ਵਧ ਘੱਟ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੋਗੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ-- 

'ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੋ ਬਾਂਟਈ ਮਨ ਮੇ ਧਾਰੈ ਲੋਭ ॥ 

ਕਿਸੇ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਅਗਲਾ ਸਦਾ ਰਹੇ ਤਿਸ ਸੋਗ ॥ 

] ਸੰਗਤ ੩ ਬਹੁਤਾ ਨਾਂ ਛੰਕ-ਜੋਗਤ ਦੇ ਵਰਤਾਵੇ ਨਾਲੋ“ ਲੋਭ ਕਰ ਕੇ 
[ ਬਹੁਤਾ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਰੋਗੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਵੇ" ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ 
ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਦਿ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ । ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 
ਹਜੂਗੈ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸੈਕਲਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਮੈਨੂੰ 
। ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਛਕਾਂ । ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੈਕਲਪ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ 
ਛਕ ਗਿਆ । ਥੋਹੜੇ ਚਿਰ ਪਿਛੋ“ ਕੁਰਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਹੜ ਹੋ ਗਿਆ । ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ 
ਉ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ । 

[ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ--ਉਸ ਦੇਗ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਹੜ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ 
18, ਉਹ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਸੈਗਤ ਛਕਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਨ ਪੀੜ 
[9 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਨਸੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਇਉ” ਵੈਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਨਾ 
ਹ੍ਰੈਦਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਕੋਹੜ ਵੀ ਹਟ ਜਾਂਦਾ । ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਧਾ ਹੈ ਤੇ 
ਦੂਜਾਂ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਏ ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ 
ਭੁ ਬਰ ਕੈ 4 ਹੈ & ਬੂ (੫ ਯੂ ਪੈ &/ ਗਰ । ਪਰ 2 [| & ਯੂ 3 
3 

ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ 
ਜੈਨੇ ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ' (ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ) ਕਿਹਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਕਲ ਲੌਕ ਮਾਸ 

ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਜਦੋ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ 
“ਰੋ ਪੇ ਛਿਪ ਕੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਲੱਗੇ । 

__ ._ ਲੌਕਾਂ ਦੇ ਪੁਛਣ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ । 5 
ਲੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੂੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮਾਸ ਖਾਧਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ । ਮਾਸ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 
ਰਿ ਰੋਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੈ ਗਿਆ । ਸੌ ਮਹਾਂ 

੯476੧ (.#੪੧੧-੭੯-੭੪੪੧-੭੬-੭੪੪੧<੭ ੯-੭੩੦੦੦੭੯ ੭੪੧੯੭ ੬-੭#੧੧-੭ ੨, ੭#੮.੭੨-੭੪੧੧੦-੭ ,੭੪੧੦<੭₹,੭੧8੯-੭੯-੭66-੭੯-੭੧੧=” 

ਪ੍ਰਾਦ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਛਕਣ ਕਰ ਕੇ ਜਮ ਵੀ ਨਹੀ" ਮਾਰ ਸਕਦੇ । ਸੋ ਮਾਸ ਕਿਵੇ” 
'ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਨਹੀਂ" $ਹੋ ਸਕਦਾ । 

ਰ੍ 1 ਹ ਰ 1 ਨ. 
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0੬000 00000707.6840210. ਅਗਸਤ ਆਇ 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਅਤੇ 
ਸੁਖ਼ਆਸਣ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ 

ਤ (੧) ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ । (੨) ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ । (੩) ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ 
(ਕਮ । (੪) ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ । (੫) ਨਾਮ ਰਖਣਾ ਆਦਿ । 

(੧) ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ 
1 ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਆਤਮਕ ਸਰੂਪ ਹਨ । ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ 

ਨੰਦ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ' ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਦਸ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ 
ਇਕਠੇ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇਂ ਹਨ । 

£ (੨) ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਜੀ ਦਾ ਪਾਠੰ ਕਰਨਾ ਭਾਵਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੈ । 

! (੩) ਜੇ ਜੇ ਬਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਵਾਜਾ ਲਵੇ ਭਾਵ 
ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਲੈਣਾ ਕਰੇ । 

'ਪੂਜਾ--ਜੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ । ਦਸੇ ਪਾਤਿ- 

੍ 
੍ 
ਰ੍ 
ਰ 
1 
ਰ 

ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ । ਹ 

੍ 

੧) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ-ਜਦੋ' ਸਰੀ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇ, ਪ੍ਿਥਮ ਸਤਿਨਾਮ 
'ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਆਦਿ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਆਦਿ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ 
ਜਪੁਜੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੈਪੂਰਨ ਪਾਠ ਕਰੇ, _ ਇਹ ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ । 

੧ (੨) ਸੁਖ ਆਸਣ ਕਰਨਾ-ਸੂਖ ਆਸਣ ਕਰਨ ਸਮੇ“ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਖ ਆਸਣ ਕਰੇ ਜੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਕ ਲੈ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ 
1 ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਖ ਆਸਣ ਕਰੇ । 

ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ-ਪਹਲੇ ਆੰਮ੍ਤ ਵੇਲੇ ਸੀ ਮੁਖਵਾਕ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਦਿ ਵੱਲ 
ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ । ਦੁਪਹਿਰ ਮਗਰੋ” ਮਧ ਵਿਚ ਲੈਣਾ, ਅੰਤ ਦੇ ਪਾ। ਤੋੱ 
(ਉਆ । ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਸਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਤ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਪੱਤਰੇ 

ਸੇ 
ਪੱਤ 

ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ । 

ਨ (ਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਚ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦਾ 'ਕੌਰ' ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ । ਜੇ 
ਨਾਮ ਰਖਣੇਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਕਤ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ 

ਪਹਿਲੋਂ ਅੱਖਰ ਤੋਂ`, ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਦੂਜੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਆਦਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਰਖਣਾ । 

ਚ <<. 1 ਨਾਮ ਰਖਣਾ--ਨਮ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਲੈ ਕੇ 

ਤੇ ਬੀ ਦਲ ਚ ਤਕ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੭੧) 
 ੪੧॥੯੨6੧੪#੨੦੧੦6੦੨੦੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦੮੦੦੦੨੦੮੦੪੦੨੦੨੧੦੦੨੦੮੦%੦੨੦੦੦੦੮ ੦੦੪੦੨ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਖ ਆਸਣ ਵਿਧੀ 
ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਵੇ' ਪਾਤਸ਼'ਹ ਜੀ ਨੇ ੧੬੬੧ ਬਿਕਰਮੀ ਭਾਦਰੋ ਸੁਦੀ ਏਕਮ ਨੂੰ ਜਿਵੇ” 

ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਿਵੇ“ ਸਿਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ- 
ਸੌਚ, ਰਾਮ ਸਰ ਕੀਨ ਸ਼ਨਾਨਾ ।: ਬਦਰੀ ਤਰ ਬੈਠੇ ਕਰ ਧਿਆਨਾ ॥ 
ਦੈ ਘਟਿਕਾ ਲਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲਾ ॥ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬਚ ਕਹਯੋ ਰਸਾਲਾ 1੨੮॥ 

| ਬੁਢਾ ਨਿਜ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰ ਗ੍ਰੰਥ ॥ ਆਗੇ ਚਲਹੁ ਸੁਧਾਸਰ ਪੰਥ ॥ 
। ਮਾਨਿ ਬਾਕ ਲੇ ਭਯੋ ਅਗਾਰੇ ।। ਚਮਰ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਰ ਧਾਰੇ ॥੨੯॥ ਕੰ 
ਦਹ ਸੌਖ ਅਨਿਕ ਲਘੁ ਦੁਦਭਿ ਬਾਜੇ ॥ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਉਚ ਸੁਰ ਗਾਜੇ ॥ 
। ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਚੈਦ ॥ ਸੋਗ ਚਲਤ ਹੋਇ ਸੋਭ ਬਿਲੌਦ ॥੩੦॥ ਕੰ 

ਹਰਿ ਮੰਦਰਿ ਮਹਿ ਜਾਇ ਪਹੁੰਚੇ ॥ ਰਾਗੀ ਰਾਗ ਕਰਤ ਸੁਰ ਉਚੇ ॥ 
ਮੰਜੀ ਸਹਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਤਹਿ ਥਾਪ ॥। ਬੈਠੇ ਨਿਕਟ ਗੁਰੂ ਤਬ ਆਪ ।੩੧॥ ਕੰ 
ਵਾਰ ਭੋਗ ਕੇ ਸੁਨਿ ਮਨ ਲਾਈ ।। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪੁਨ ਗਿਰਾਂ ਅਲਾਈ ॥ 
ਬੁਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲਹੁ ਗ੍ਰੰਥ ॥ ਲੇਹੁ ਅਵਾਜ ਸੁਨਹਿ ਸਭ ਪੰਥ ॥੩੨॥ 

| ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਬਚਨ ਰੁਚਰ ਮਨ ਲਾਇਯ ॥ ਸਤ ਬਾਕ ਮੁਖ ਜਲਜ ਅਲਾਇਕ ॥ 
ਅਦਬ ਸੰਗ ਤਬ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁ ਖੋਲਾ ॥ ਲੋ ਅਵਾਜ ਬੁਢਾ ਮੁਖ ਬੋਲਾ ।।੩੩।। 

1 (ਰਾਸ ੩ ਅੰਸੂ ੫੦) ਕੰ 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਛੋਤ ॥ 

1 'ਸੈਤਾ ਕੇ _ਕਾਰਜਿ ਆਪਿ ਖਲੋਇਆ ਕੰ 
ਹਰਿ ਕੈਮ ਕਰਾਵਣਿ ਆਇਆ ਰਾਮ ॥' 

। ਸੁਨਿ ਸਭ ਹੂੰ ਤਬਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ । ਕੰ 
ਦੀਨ ਬੈਧੂ ਪ੍ਰਭ ਤਿਨ ਲਖ ਪਾਯੋ ॥ 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਰ ਤੇ ਚਮਰ ਫਿਰੋਤਾ॥ | 
ਬੁਢਾ ਜਪੁਜੀ ਪਾਠ _ਕਰੈਤਾ ।।੩੪। 
ਸੈਗਤਿ _ਧੈਨ _ਧੈਨ ਸੁਨਿ ਕਹੈ।। ਕੰ 
ਅਧਿਕ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰੋਮ ਤੇ ਲਹੈ ॥ 
ਜਪੁਜੀ _ਭੋਗ _ਪਾਇ _ ਜੈਕਾਰਾ ।। 

1 ਸੀਸ ਨਿਵਾਵਤ ਸਭਨਿ ਓਚਾਰਾ ।੩੫॥ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਖਵਾਕ ਤੋ" ਬਾਅਦ 'ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ' ਦਾ 
ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ _ਗਜਾਉ"ਦੀਆਂ 
ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ” ਬੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਬੜੇ 
ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ । 

।੧#%੧੭੯.੭੧੧.੭੯.#੫੪<੭ ੭੪੧੯੭-੭੧੦੨੭ ੭੪੯. ੭੨-੭੪੧੧੦੭ ₹-੭%੪<<੭ ੨੭੦੦੯ ੨-੭#੪੯<੮ ₹-#੪੦੧-੭ 
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ਇਮ ਉਤਸਾਹਿਤ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਯੋ । ਸੇਧਿਆ ਭਈ ਤਰਨਿ ਅਸਤਾਯੋ ।੪੧॥ | 
ਬੁਢੇ ਬੂਝਨ ਕੀਨਸ ਤਬੈ ।। ਗ੍ਰੰਥ ਰਹੈ ਕਿਤ ਨਿਸ ਮਹਿ ਅਬੈ ॥੪੨। 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹਯੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਬਾਰਾ ॥ ਗ੍ਰੰਥ ਪਰਮੇਸਰ ਕੋ ਅਵਤਾਰਾ ॥ 
ਡੇਢ ਜਾਮ ਜਾਮਨਿ ਜਬ ਜਾਇ ॥ ਪਠਹਿ ਸੋਹਿਲਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇ ।੪੩॥ 
ਬਹੁਰੋ ਲੋ _ਜਾਵਹੁ ਅਸਵਾਰਾ ॥ ਜਿਸ ਕੋਠਰੀ _ਰਹਨਿ _ਹਮਾਰਾ ॥ 

8 ਤਹਾਂ ਨਿਵਾਸ ਕਰਹੁ ਜੁਤੁ ਮਾਨ ॥ ਜਾਮ ਡੇਢ ਜਾਮਨਿ ਰਹਿ ਆਨਿ 1੪੪॥ | 
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਮੰਦਰ ਤਬਹਿ ਸਨਾਨਹੁ ॥ ਫਰਸ਼ _ਅਨੇਕ ਭਾਂਤਿ ਕੇ ਠਾਨਹੁ । 2 

£ ਦੀਪਕ ਸਦਾ ਘਿ੍ਿਤ ਕੋ ਬਾਰੋ ॥ ਜਾਮ ਨਿਸਾ ਜਬ ਰਹੀ ਨਿਹਾਰੋ ॥੪੫।। ( 
ਰਾਗੀ ਆਸਾ ਵਾਰ ਸੋ ਗਾਵਹਿ ।। ਅਨਿਕ ਰਾਗ ਕੇ ਸਬਦ ਸੁਨਾਵਹਿ ॥ 
ਦ੍ਰੰਖ ਘਟਿਕਾ ਜਾਮਨਿ ਰਹੈ ਜਬੈ । ਆਨਹੁ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਬੈ ॥੪੬॥ | 
ਵਾਰ ਭੋਗ ਤੋਂ ਖੋਲਿ ਪਢੀਜੈ । ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਰ ਨਿਤ ਕੀਜੈ ।। 
ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਕਮ 

ਮੁਖਵਾਕ) ਲੈਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲ” ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਲੈਦੇ 
ਹਨ ਅਤੋਂ ਫਿਰ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਰੋ ਹੀ ਵਾਕ ਲੈ ਦੇ ਹਨ । 
ਨਹ ਰਾਤ ਨੰ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ । 
! ਬਹੁਰ ਸੋਹਿਲਾ ਪਠਿ ਕਰਿ ਪਾਸਿ ॥ ਉਠ ਤਬਿ ਸਭਿ ਕੀਨਸਿ ਅਰਦਾਸਿ ।। | 

ਬੁਢੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲੀਨ ਸਿਰ ਧਾਰੀ ।। ਚਵਰ ਕਰਹਿ ਗੁਰ _ਵਾਰੈ ਵਾਰੀ ॥੪੮॥ 
! ਸੇਖਨਿ ਕੀ ਧੁਨਿ ਕੀਨਿ ਬਿਸਾਲਾ ॥ ਬਾਦਤ ਅਪਰ ਬਜੇ ਤਿਸ ਕਾਲਾ ।। 1 

ਰਹੈ ਕੋਠਰੀ ਮਹਿ ਗੁਰ ਸਦਾ ।। ਗਮਨਹਿ _ਸਦਨ ਆਪਨੇ _ਕਦਾ ।੪੯॥ 

1 ਤਿਹ ਸਥਾਨ ਲੋ ਕੇਰਿ ਜਬ ਗਏ ॥ ਸੁਭ ਪ੍ਰਯੋਕ ਤਬ ਡਾਸਤਿ ਭਏ।। ਰੰ 
ਸੇਜ ਬੈਦ ਗੁਰੰਫ _ਬਡ ਜਰੀ ।। ਸੁੰਦਰ _ਫੂਲਨ _ਮਾਲਾ ਧਰੀ ॥੫੦॥ 

1 ਤਹਾਂ ਨਿਵਾਸ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਕੀਨੋ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਭੂਤਲ ਨਿਕਟ ਅਸੀਨੋ ।੫੧। ਰੰ 

[ਰਾਸ ੩ ਅੰਸੂ ੫੦, ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ] 

॥ ਸੋ ਇਹ ਮ੍ਰਯਾਦਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ ਤੋ ਸੀ੍ ਹਰਿ ਮੰਦਰ 
ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ । ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਤਨਾ 
ਹਦ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 'ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ' 

ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ-ਮਾਰਾ ਦਿਨ ਅਮਿਤ ਵੇਲੇ 
ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ । 
ਬਰ ਲੇ ਬਾਦ ਤਕ ਸਚ ਕਰਨ ਚੀ ਵਧ ਦਰ ਦਵੇ ਦ₹ ਦਮ 

ਐਲ ਦਾਦ ਬਾਅਦ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੀ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੭੩) 
।੪੦॥#੨6੧%#੨੦੧%੦੨੦੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੮੦੧੦੨੦੦%੦੨੦੮੦੦੦੨੦੮੦੦੦੨੦੮੦੧੪੦੦੦੮੨੦੯੨ 

ਤਖਤ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ-ਸਭ ਤੋ“ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ 
ਆਦਿ ਇਸੁਨਾਨ ਆਦਿ ਕਰਨ । ਫਿਰ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਹਲਣ । ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ 
! ਬਿਨਾਂ ਕਦੇਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀ” ਚਾਹੀਦਾ । ਫਿਰ ਤਖਤ 
।ਸ਼ਹਿਬ ਦਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ । ਜੇ ਅਸਥਾਨ ਪੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੌਰ ਕਿਸੇ 
;ਕਾਰਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਛਿੜਤ ਕੇ ਝਾੜ੍ਹ ਫੇਰੇ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਝਾੜ੍ਹ ਹੀ ਫੇਰੇ, ਇਉ” 
1ਸਫਾਈ ਕਰੇ। 

ਤਖਤ ਦੀ ਵਿਛਾਈ--ਨਰਮ ਵਿਡਾਈ ਕਰੇ, ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਪਰ ਗਦੈਲਾ 1 
1ਫਿਛਏ, ਉਪਰ ਸੁੰਦਰ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਏ । ਫਿਰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਥਲੇ ਦੋਹਰੀ ਵਖਰੀ ਚਾਦਰ ਅਤੇ 
ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਖਰੀ ਰੱਖੇ । ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਥਲੇ ਇਕ ਦੋ ਕਪੜੇ ਕੰ 
ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਛਾਏ ਜਾਣ, ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੀਵੀ" ਰਹੇ । ਕਈ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛੇ ਗੱਦੀ 
ਰਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗਲ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੈ । 

ਯਾਦ ਰਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀ" ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਤੋ ਜੋ ਗੱਦੀ ਲਾਕੇ 
ਬੈਠੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਾਬਿਆ ਜ' ਵਖਰੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀ" ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕੰ 
ਵੀ ਡੁਬ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਡੁਬਤਗੇ । ਤਖਤ ਦੀ ਵਿਛਾਈ ਕਰ 
ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਏ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕਥਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸ 
ਦਰੀ ਉਤੇ ਹੋਰ ਕਪੜਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਹੀ । 

ਵਿਛਾਈ ਮੌਜੀ ਸਾਹਿਬ-ਮਾਗੇ ਵਿਛਾਈ ਝਾੜੇ । ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪੈਂਦ 
(ਦੇਣ) ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦਾ ਪਸਾ ਸ੍ਰੀ ਜਪੁਜੀ ਵਲ ਰੱਖੇ । ਫਿਰ ਹੋਰ ਛੋਟੀ 
ਦਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਵਿਛਾਏ ਤੇ ਉਤੇ ਗਦੇਲਾ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਰੁਮਾਲਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਿਰਹਾਣੇ 
ਤੇ ਉਪਰ ਵਾਸਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਪਾਸ ਰਖੇ । ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਡੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਸਰੂਪ ਤੋ" ਘਟ ਲੰਮੇ ਨਹੀ” 
ਰੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਾਸ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣੀ । 

ਕੇ 
ਤੇ 

ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣਾ-ਕ੬ ੧ ਸੇਖ ਪੂਰਦੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਨਗਾਰਾ 
ਵਜਾਉ'ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰੂਪ ਲੈ ਜਾਣ ਵਕਤ ਘੜਿਆਲ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
"੨੩੦੨ ੦ ਦਾਵਾ: 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ '--ਫ਼ਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪਲੰਘ ਤੋਂ 
ਭਿਬਂਦਾ ਜਾਵੈ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਪਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ 
ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਿਆਉਣ । ਇਕ ਸਿੰਘ ਚੌਰ ਕਰੀ ਜਾਏ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ । 
ਪੰਹਲਾਂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੂਲਮੰਤ ਛਪੈ ਛੈਦ (ਪਾ: ੧੦) ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਤੇ 
ਫਿਰ ਸਵਾ ਹੁੰਦੀ ਤਕ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈਦੇ ਤਕ, 'ਦਰਸਨ_ ਦੇਖਿ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੋਰਾ' ਆਦਿ ਪੜ੍ਹਦੇ 
ਸੂ ਅਣ ਤਕ ਰੁਮਾਲ ਲਾਹ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਪਲਕ ਰਖ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ 
੫੪੧੮੧੮੭੧<੭੦੭੦੮੭੦੭੨੯-੭੨੭॥੦੭੨੭੪੦੭੨-੭੩੦੭੨-੭੩੦੭੦-੭੩੦-੭੬-੭੩<-੭੯-੭੩੦੮-੭ 
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(੧੭੪) ਗੁਰਮਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੮੦੦੦੨੦੮੦੪੦੨੦੮੦੦੦੨੦੮੦%੦੨੦੮੦੪੦੨੦੮੦੦੨੦੪੦੨੦੨੦੦੨੦੦੬੦>। 

ਹੂ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਕ ਭਲਾ ਤ< ਕੇ ਉਪਰ ਸਰੂਪ ਰਖੋ । ਫਿਰ ਸੁਖ ਆਸਣ ਵਾਲੇ ਰੁਮਾਲ 
ਚੈਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਪਰ ਖਿਆਲ ਰਖਣਾ, ਵਲ (ਵੱਟ) ਕਿਸੇ ਰੁਮਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਂ 
ਨ ਸੁਖਆਸਣ ਵਾਲੋਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਵਿਛਾਈ ਵਾਲੋਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ । ਉੱਪਰ ਸਿਰਹਾਣੋ 

ਰੱਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੁਮਾਲਾ ਵਿਛਾਏ । ਫਿਰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ । 

£ ਦੋਵੇ ਪਲਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਪਰ ਪੰਜ ਰੁਮਾਲੇ_(ਘਟੋ ਘਟ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ) ਹਰ 
੯ ਸਮੋ" ਹੋਣ । ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਲੇ ਜੇ ਠੰਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਭਾਵ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੀਮਤੀ ਸੁੰਦਰ ਪਸ਼ਮੀਨੇ 
£ ਦੇ 

ਰ੍ 
ਗੁਮਾਲੋ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ :-- ਰੰ 

(੧) ਸੁ ਕਹੁ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿਨਿਸਿ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ 
ਦਰਸਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ ॥ 

(੨) ਹੋਵੈ ਸਿਫਤਿ ਖਸੈਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸਹੁ ਕੁਰਸਹੁ ਝਟੀਐ । 
ਤੁਧੁ ਡਿਠੇ ਸਚੇ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ ।। 

(੩) ਸਜਣ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ _ਸਿਰਿ ਸਾਹਾ ਦੇ ਸਾਹੁ ॥ 
£ ਜਿਸੁ ਪਾਸ ਬਹਿਠਿਆਂ ਸੋਹੀਐ _ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੁ ॥ | 

੫ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਲਵੇ ਤੇ ਫਤਹ ਬੁਲਾਏ । ਫਿਰ ਸਾਰਾਂ 
ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਫਤਹ ਬੁਲਾਏ । ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ ੇ  ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ 
ਸਾਰਾ ਜਪੂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇਂ ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਨਹੀ" ਤਾਂ 
ਸਭ ਤੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਪਉੜੀਆਂ ਤੇ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ । ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ 
ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇ । ਫਿਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰੇਮ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰੇ । ਫਿਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 
ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ । ਜੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ 
1 ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ । ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ । ਵਾਰ ਦਾ ਭੌਗ ਪੈਣ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿ 
ਹਮ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਵਰਤਾਉਣਾ । ਰ 

ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਾ ਸਿੰਘ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮੁਛਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹਥ ਨਾ 
੧ ਲਾਏ, ਖੁਰਕ ਨਾ ਕਰੇ, ਖੁਰਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਨੇ ਨਾਲ ਖੁਰਕੇ । ਜੇ ਹਥ ਮੂੰਹ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲਗ ਜਾਏ 
ਤਾਂ ਧੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਆਦਿਕ ਦਾ ਵੀ 
੧੮ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ । ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਾ ਲਾਚੀ ਆਦਿ ਨਾ ਖਾਏ । ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ । ਫਿਰ ਸਾਰਾਂ 

ਦਿਨ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੇ । 

'ਰਹਿਰਾਸੇ-ਜ ਼ਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਉਸੀ । ਜੇ ਹੌਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਓਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ 
ਪੜ੍ਹਨੀ । 
੮੩੯੦੭੮੭੩੯੭੮੭੧੯੭੮੩<੭੦੭੧<੭੮੭੧੫੭੮੭੧੦੭੮੧੦੭੦-੭੪<੭੮-੭੧੨੭੮੭੩< 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੭੫) 
|. ਜੁਪਆਸਣ ਕਰਨਾਂ; ਭਣ ਭੈ ਬਕ ਅਲ ਕਰਤ ਵੜ ੬ 

ਸੁਖ ਆਸਣ ਕਰਨਾ--ਜਦੋ' ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਖ ਆਸਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ 
ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਲੈਕੇ ਸਲੋਕ 'ਪਵਣ ਗੁਰੂ' ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਤੋਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ । ਸੁਖਆਸਣ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ 
ਗੁਆਲੇ ਖੂਲੋ ਤੇ ਸੂਤੀ ਆਦਿ ਹੋਣ, _ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਸੁਖ- 
ਅਸਣ ਦੇ ਰੁਮਾਲੋ ਪੰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।_ਘਟੋਂ_ਘਟ ਦੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ । ਸੈਤੋਖਣਾ ਸ਼ੁ 
ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ ਤੇ ਉਪਰਲੇ ਰੁਮਾਲੇ ਤੈਹ ਲਾ ਕੇ ਪਰੇਮ ਨਾਲ ਰੱ 
ਤੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੋਂ ਰੁਮਾਲੇਂ ਵਖਰੇ ਤੈਹ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂ 
ਦੇ ਉਤੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਤਲੋ ਰੁਮਾਲੇਂ ਕਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਨਾ ਵਿਛਾਏ । 

ਸੁਖ-ਆਸਣ ਹੋਣ ਤੋ“ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸੁਖ-ਆਸਣ 
ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਪਲੰਘ ਤੇ ਸੁਖ ਆਸਣ ਕਰੇ । ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਘ 
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿਚ ਸੁਖ ਆਸਣ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿਚ ਨਹੀ” ਸੌ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
] ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉ" ਅਲਮਾਰੀ ਵਿਚ ਸੁਖ ਆਸਣ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ? ਕਈ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਹੀ 
ਸੂਖ ਆਸਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ' । ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਛੋਤੀ ਤੋ ਛੋਤੀ ਮਹਾਰਾਜ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਲੰਘ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

1 ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿਨੇ ਸੁਖ-ਆਸਣ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ 
ਮੁਖਵਾਕ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖ ਆਸਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਰਹਿਰਾਸ ਤੇ ਸੌਣ ਦੇ ਵਕਤ ਕੀਰਤਨ 
ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ । ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਮੇ ਦਿਨੋਂ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈ' ਪੱਖਾ ਝੱਲਣਾ ਤੋ ਜਗ੍ਹਾ ਠੰਢੀ ਰੱਖਣੀ । ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਕਤ ਗਰਮ ਰੁਮਾਲੇ 
ਆ 1 

ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨੀ, ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ” ਬਿਨਾਂ ਹੋਂ ਕੇ 
ਦੇਨੋਂ ਵਕਤ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

੩ 2 

੯46#4੫-੭੮੭੪੫੧੯੪੫੭੦੪੯੭ ੮੭੬੫੭੯੭੬੫੭ (ਨੀ 

(ਨਮ ਉਇ 

ਅਔਰਦਾਸ-ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ! ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 
ਧਾਗੈ ਸਿੰਘ ਰਹਿਣੀ ਵਾਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸ਼ੁਧ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ । ਕਈ ਗਲਤ ਤੇ ਅੱਖਰ ਬਦਲ ਕੇ 
ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀ” ਤੇ ਨਾਲੋ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀ" ਹੁੰਦੀ । ਜੋ 
ਅੱਖਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਤ 
| ਗੁਗਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਖਲੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਚੋਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਅਰਦਾਂਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਉੜੀ ਦਸਵੇ' ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ । 

,੫੭੧੯੧੧੭੧੮੭੯੭੭੩੫-੭੯-੭੧੦-੭੨-੭੧੮-੭ -੭੩੨-੭₹-੭੧੦੮-੭੬-੭੪੨੯<੭ ₹-੭੦੦੧<੭ ₹-੭੪੪੯>= ₹.੭੧੦੧੦£ 
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(੧੭੬) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
ਆ ਵੀ ਰਹ. ੦੪ 

# 
ਊ ਕਓ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤੇ ॥ 

ਸ੍ਰੀ "ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ॥। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ (ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ॥ 

ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧੦ ॥ (ਦਸਵੀ') 

! ਪ੍ਰਿਥਮ ?ਭਗੌਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ । ( 
ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ॥ 
ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ । 

ਰੁ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸੁ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਇ । 
! ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਇ ॥ 

ਚ ਸਭ ਥਾਂਈ ਹੋਇ ਸਹਾਇ ॥ 

ਸ ਕਈ ਸਰੀ ਭਗਉਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਈ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਕਈ 
ਵਿਚ ਪਉੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਨਾਵੇਂ` ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਆਦਿ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 
! ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ” ਹੈ, ਸਗੋ' ਪਾਪ ਹੈ । ਕਿਉ'ਕਿ ਇਹ ਦਸਵੇਂ” ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ 
੧ ਬਾਣੀ ਜਿਵੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ । 

ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇਂ 1 ਫਿਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ 

[ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤੇ, ਸਮੂੰਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਫਿਰ ਸਮੂੰਹ ਗੁਰਦਵਾਰੇ, ਤਖਤਾਂ, 

ਕਰਨੀ । ਅੰਤ ਨੂੰ- 

ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ । ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ । 
1 ਵਿਰ ਪਰੇਮ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ । ਫਿਰ ਉਠਕੇ- 
1 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥ 

ਫਿਰ ਦੋਹਿਰੇ-- 
ਕੂ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ 1 

______ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨੀਓ ਗ੍ਰੰਥ ॥ ੧ ॥ 
"ਤਲਵਾਰ । () ਸ਼ਕਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ੧ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ । ਕੂ 

੮੭੫੨੭੨੭੧੨-੭੨੭੪੧੮-੭੮-੭੧੧੧-੭੨੭੧੯-੭੦.੭੧੧-੭੮-੭੩੧-੭੮-#੧੦੭੯੭#੪੪੫੭੩-੭#੦੭੨-੭੩੦੭ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੭੭) 
।ਓ੧ਇਆ ;6"੧6”6"੦੬੦"੦੦੬੦”੨੦"੨੧੦”੨੦”੦੧੪”੨੦"੦੬੦”> ੨੧੦੨੦੦%੦”੨ ੨.੭੦<,੭੦"੦੬੯ਦ". 

! ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨੀਐ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ॥ 
1 ਜੌ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਯੋ ਚਹੇ ਖੋਜ ਸਬਦ ਮੈ ਲੋਹ ॥ ੨ ॥ 

ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇਂ ਨ ਕੋਇ ॥ 
ਖੁਆਰ ਹੋਇ ਸਭ ਮਿਲੈਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਇ ॥੩॥ 

1 ਨੋਟੋ-ਇਹ ਪੂਰਬੋਕਤ ਦੋ ਦੋਹਿਰੇ ਸ੍ਰ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀ' ਜੀ ਦੇ ਹਨ । ਜੋ 
ਪੁਰਾਤਨ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ । ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਸਚਖੰਡ 
ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਵੇ' ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਦੇ ਜੌਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ। ਇਹ ਤੀਜਾਂ ਦੋਹਰਾ (ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ_ਵਾਲਾ)-ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੱਕੇ 
ਵਿਥੋ ਰੁਕਨਦੀਨ ਕਾਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਨੀ-ਨਾਮੇ ਵਿਚੋ” ਹੈ । ਜਿਥੇ ਰੁਕਨਦੀਨ 
ਦੇ ਪੁਛਨ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਬਕ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ 

1 ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ । ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿਚੋਂ” ਦ੍ਰੈਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਦਮੀਆਂ 
ਨੂ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋਹਿਰੇ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋ” ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ 

ਉ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦਿਕ ਦੇ ਹਨ । 
ਫਿਰ ਬੋਲੋਂ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜੋਕਾਰਾ ਬੁਲਾਉਣਾ । 

ਇਉ 

॥ੈ 

|, ਨਟ-ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਤਾਬਿਆ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਭਾਵ 
ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਅਦਬ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ,ਮਨ ਇਕਾਗਰ, ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਪਰਨੇ 
ਪਿ ਦਵੇ ਹਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਉੱਗਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰਖਕੇ, ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ, ਦੋਹਾਂ ਲੱਤਾਂ 

ਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਭਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ 
ਵੀ ਰਹਿਤ ਵਾਲਾ, ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕੇ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ 
ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਆਦਿ ਦਾ ਨਾਮ 
ਵੇ, ਉਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕਰੇ । ਭਾਵਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੱਖ 
1 ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇਂ ਹਨ । ਅਰਦਾਸ ਬਾਹਲੀ ਲੰਮੀ ਨਹੀ" ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੈਕੋਚਵੇ” 
ਦਿਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਰੇ ਅੱਖਰ ਹੋਣ । 

ਨ 

ਪਿ ਹਸ 

ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ--ਜਦ' ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪਰੋਮ ਨਾਲ ਟੇਕੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ 
੧ 1 ਮੱਥਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਤੇ ਲਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੋਵੇ' ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਹੇਨਾਂ ਨੂੰ 
ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦੌਹੀ' ਪਾਸੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰੱਖੋ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ 
(ਸਿਰ) ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕੰਵਲਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇ“ ਹੱਥ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਪੁੱਠੇ ਲੇਖ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਵੇ' ਮੋਹਰ ਦੋ ਅੱਖਰ ਪੁਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ 
ਜਿਹੇ ਲਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਵੇਂ' ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਕੇ 
ਮੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਦੁਖ ਮਿਟ ਕੇ ਸੁਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀ' ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ । ਤੇ ਹੂ ੍ 3 ਤੈ ਰ੍ ਤੂ ਤਤ : 

5।1 56180 7637 50 ਹੈ। ੬467੦ 1401061101ਇ116।09ਇ911011.ਟ੦।੧ 



ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਕਤ ਅੰਜੁਲੀ (ਬੁਕ) ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲੈਦੇ ਹਨ ਤੋਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡਦੇ ਹਨ 
ਜਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਪਰ ਨੂੰ ਤਲੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

(੧) ਸਾਧਾਰਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਾਠ 
ਦੋਹਰਾ--ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕਲਜੁਗ ਭਯੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮਹਾਨ ॥ ਰ੍ 

£ ਦਸ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀਆਂ ਰੂਪ ਇਹੁ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜਾਨ 1੪੧੩॥ ( 
9 ਦੋਹਰਾ--ਬਾਤ ਕਰਨ ਗੁਰ ਸਉ ਚਹੈ' ਪੜ੍ਹੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮਨ ਲਾਇ । 

ਗੁਰ ਦਰਸਨ ਜਿਹ ਦੇਖਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦਰਸਾਇ ॥੪੧੪। | 
ਰਿ ਦੋਹਰਾ--ਧਾਰ ਪ੍ਰੋਮ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਕਾ ਪਾਠ ਕਰੇ ਮਨ ਲਾਇ ॥ 

ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸੋ ਭੋਗ ਜਪੁਜੀ ਤੇ ਪਾਇ ॥ | 

£ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਦੇ ਸਲੋਕ ਮੁੰਦਾਵਣੀ, ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਪੁਜੀ 
ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪਉੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਲੋਕ ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਫਤੇ ਗਜਾ ਦੇਣੀ । ਖੁਸ਼ੀ 
ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਠ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਕਰੋ । ਪਾਠ ਆਰੈਭ ਕਰਨ ਵਕਤ 
ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਲਿਆ ਕੇ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ 
ਨ ਮੁਖਦਾਕ ਲੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰੈਭ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪੰਜ ਪਉੜੀਆਂ ਜਪੂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਤ | 
ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਪਰੇਮ ਨਾਂਲ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਪਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਨਣਾ, ਭੌਗ 
ਕਤ ਨਵੇਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਲਿਆ ਕੇ ਅਨੰਦ ਸਾਹਬ ਦਾ ਪਾਣ] 
ਦੇਗ ਤੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਭੋਗ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਸਹਿਤ ਪਾ ਕੇ ਜਪੁਜੀ ਪੰਜ ਪਉੜੀਆਂ ਤੇ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 
ਦਬ ਰ 

ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਠ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਦੁਖਾਂ, ਵਿਘਨਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਵਾਸਤੇ 
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪਾਠ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 
ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਠ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਠ, 
ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 
ਛਕਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਠ ਆਰੋਭ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੋ ਪਰੇਮ ਨਾਲ ਉਚੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ 
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਬੱਚੇ-ਦੇ ਤਾਈ' ਸੁਣਦੀ ਰਹੇ । ਕੁੰਭ ਨਰੇਲ, ਧੂਪ ਆਦਿ ਰੱਖਣੇ । ਰਾਂਤ ਨੂੰ 
ਘਿਉ ਦੀ ਜੋਤ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ ਨਿਤਨੇਮ, ਰਹਿਰਾਸ ਤੇ _ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਲੀ 
ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭੋਗ ਪਾਏ । ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਦਿ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ, ਲੰਗਰ ਕਰੇ । ਨੂ 

ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਹੀ ਜਹਾ 
ਬੱਚਾ ਭਗਤ ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਆਦਿ ਗੁਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਠ ਅਤੇ ਮਿਿਤਕ ਪਾਠ ਦੇ 
1੫੫ ਕਰਦੇ । ਬਾਕੀ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਜ਼ਰੂਰ 

੨੭੩੨੭੨-੯੩੮੭੮-੭੮-੭੮#॥੨-੭੨੭੩੫੭੮.੪॥<-੭੨#੩੦.੭੦.#੧੯.੭੦੭੧੫-੭੨-੭੩੦-੭ ੯-੭੩੧੦੭ 
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| ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੭੯) 
06੧੪ 6੯੬੦੦” ੦੮੦੦੨੦੦੦੦੨੦੮੦੦੦੨੦੦੪੦ ੦੦੦੨੦੮੦੬੯ ੦੦੪੦੨ 

ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਠ 
(੧) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 

ਨਮਿਤ ਕਰਾਇਆ । 

ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
ਬੰਦੀ.ਛੋੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੋ ਵਿਚੋ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ੫੨ ਰਾਜੇ ਛੁਡਾਏ 
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਦੁਆਏ ਸਨ । ਇਉ” ਜੇਹਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 
ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੇਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੈਦੀਖਾਨੇ ਵਿਚੋ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੋਂ ਹਨ । ਜੈਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਬੈਧਨਾਂ ਤੋ“ ਛੁਡਾਉਣ 
ਵਾਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ` ਬਿਨਾਂ ਹੌਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ! ਉਹ ਚੌਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ 

ਪਦ ਆ ਲਹ ੨) 

ਨਮ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਮਿਤ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰਖਾ- 
ਇਆ ਤੋਂ ਭੋਗ ਪਾਇਆ। 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ 
ਸੱਦਿਆ ਜੋ ਆਪ ਦੀ 'ਤੌਜ਼ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰੀ' ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਗੁੱਜਾ 
ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੈਦ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਕਿ ਵਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਫਕੀਰ, 
ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਪੀਰ ਅਤੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ 
'ਸੂਖਮਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਗ ਪਏ ਹਨ । ਹੋਰ ਅਨੋਕਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਹਨ । ਐਸਾ 
ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣ । 

ਇਸ ਗੁਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਚੰਦ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 
ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿਤਾ। ਉਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 
ਤੱਤੀਆਂ ਸੜਦੀਆਂ ਲੌਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਜਰ ਜਰਿਆ । ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ, 

੨੭ (੫੭ 

(ਆ <੭0੧੭੦੭%6<੭੦੭੭੪੪੫੭੯੭#੫੭੯੭੪੫੭੮੪੧.੩੨੭੬੫ ੨੮੪੫੭ 

ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਹੇ ਪੂਜਨੀਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਰਮੀ ਦਾਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ! ਮੋਥੋਂ ਆਪ 
ਜੈਦਾ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । 

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਫੁਰਮਾਇਆ--ਭਾਈ ! ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ । ਜੇ ਅਸੀ ਤੂੰ 
ਸੱ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਬਕ ਨਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਵੇ“ ਕਰਨਗੇ ? 

"ਜਿਸ (ਖਮਨੀ ਸਾਥ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ : ਇਸ ਦੀ ਜਲੌਧਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹਠੀ ਸੀ । 
੮੧੧੮੭ ੫##੫੨#੩੫੭੨-#੧੦-੭ ੨. ੭#੧੦<੭ ੨. ੭੦੫੦੭ 2. ੭08੦੦. 2.,#48<...? ੨..#<੩੫੫ ੨-#੧੦<..: ੨ #੩<੦- 

5।1 56180 7637 50 ਹ। ੬46੦੧ ੧401061101ਇ16।09ਇ910011.ਟ੦।੧ 



(੧੮੦) ਗੁਰਮਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
੭੦੪੦ 2੦੦੦੨ ੦੮੦੪੨੦੮੦੦੨੦੦੪੦੨੦੮੦੦੦੨੦੦੦੪੦੦"੦੪੦੨੦੦੦੦੨੦੮੨੦੦੨੦੮੦੪੦੨ 

ਭਾਣਾ ਕਿਵੇ' ਮੰਨਣਗੇ ? ਕਿਵੇ ਅਜਰ ਜਰਨਗੇ ? ਕਿਵੇ ਬੈਦ ਬੰਦ ਕਟਾਉਣਗੇ ? ਜੇ 
1 ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਉਣਗੇ ? ਕਿਵੇ ਸਤ ਸਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁਖ ਹਿੰਦ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉ- 
& ਣਗੇ ? ਸਵਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਕਿਵੇ' ਲੜਨਗੇ ? ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀ ਕਰ 1 
ਨੰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ੇ ਪਰਕਾਰ ਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ । 

ਜਿਵੇਂ ਈਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਨਕਟਾਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ | 

ਨ ਅੰਗਰੇਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੌਰ ਸ਼ੌਕੀਨ ਵੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ! 
ਸੂਲੀ ਟੈਗਣ ਵੇਲੇ ਈਜਾ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਹੇ ਖੁਦਾ ! ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ 
ਤਤ ਦੇਹ, ਮੈ ਸਹਾਰ ਨਹੀ' ਸਕਦਾ । ਜਦੋਂ ਈਸਾ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ 
5 ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੈਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਸੀ । ਦਸੋ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕੁਰਬਾਨੀ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ? ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੇਖੋ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀ ਲੱਭਦਾ । 

ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਗੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 

ਸੱਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੱਤੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋ“ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ! 
ਮੈ” ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਦਿਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ | 
ਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਹੈ। 

੍ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਵੇਖ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ! ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਅਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਅਕਾਸ਼ | 
ਤਰ ਖੜੇ ਹਨ । ਪੈਗੈਬਰ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹਨ, ਚੌਰਾਸੀ ਸਿੱਧ ਗੋਰਖ ਸਮੇਤ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜੇ ਹਨ । 

ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਰਛਾ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ । ਤ੍ਰੰ ਦਸ ਐਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ 
ਨ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦੇ ਹ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖੋਲ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿਓ । ਅਸੀ 
ਸੇਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਉ” ਸਿੱਖ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ । 
ਇਉ” ਅਜਰ ਜਰਨ । 

ਇਹ ਜਦੋ” ਬਚਨ ਕਹੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਬੇ-ਸੁਰਤ ਹੋ ਗਿਆ । ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 
ਹੱਥ 
੧ ਹੈ 

ਕਵਲ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਸਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਹੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ! ਰਜ਼ਾ ਮੰਨ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ 
ਕਿ- 

1 ਹਰਿ ਨਾਮ ਪਦਾਰਬੁ ਨਾਨਕ ਮਾਂਗੈ ।। 
ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਇਉ" ਜਦੋਂ' ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਤੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠ 

ਕੇ, ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੋਗਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਤੱਤੇ ਰੇਤੇ ਪਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ 
ਰਲ 11117. 

ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ! ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਦੇ 
ਇੰ ਪਾਠ ਸੈਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੰਦੀ-ਛੋੜ ਸਾਹਿਬ 
ਵੇਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨ ਇ. ਸ੍ਰੀ ਗਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਤੋਰੀ ਹੈ । 
੮੩੧੭੦-੭੪੨੭੨. ੩੧੫੭੮-੭੩੨੭੮ ੧੧੨ ੮੭ ੧੧-੭੮੪੪੪੫੫੭-੭੦੯-੭੮੭੪੦੭ ੨੭੩੧੧-੭੨੭੧੧” 

ਰਿ 
ਰਿ 

ਤੇਰਾ ਕੀਆ _ ਮੀਠਾ __ ਲਾਗੈ ।। | 

ਹੈ 
ਰਿ 
ਰਿ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੮੧) 
 9੬੪੭੧੪੦੦"੦ਇ੦”੨੦੨੪੦੨੦”੦੧੦”੨ ੦੨੧੬੦੨੦”੦੦”੨੦”੦੧੦” ੦੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦"੨੪੦੨ 

ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸ੍ਰੀ 
ਕੋਠੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਅਰੋਭ ਕਰਵਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁਢਾ 
ਜੋ ਨੂੰ ੍ੰਰੀ ਬਣਾ ਗਏ ਸਨ ਓਹਦੇ ਪਾਸੋ“ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ 
ਸੁਫਣ ਗੀਤਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਗਤਾਂ ਜੁਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ-- 

ਸਾਹਿਬ ਬੁਢੇ ਐਸ ਉਚਾਰਾ ।। ਜਗਤ ਰੀਤ ਗੁਰ ਕਰੇ ਸੁਧਾਰਾ 1. 

ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਰੀਤ ਕਰਾਈ ॥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ _ਕਾ ਪਾਠ ਧਰਾਈ ॥ 
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਕੋਠੀ ਮਾਹੀ । ਸਾਹਿਬ _ ਬੁਢਾ _ਪਾਠ _ਸੁਨਾਹੀ ॥ 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਕੋਠੀ ਆਗੇ ॥ ਲਗੈ ਦੀਵਾਨ ਅਧਿਕ ਰਸ ਪਾਗੇ । 
ਕਰਤ ਗੁਰਦਾਸ ਚਉਰ ਕਰ ਧਾਰਾ ॥ ਸਾਹਿਬ ਬੁਢਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਾ ॥ 

ਆਗੇ ਚੌਕੀ ਧਰ ਕੜਾਹ ॥ ਗਾਵਤ ਰਾਗੀ _ਸ਼ਬਦ ਉਮਾਹ ॥ 

ਦੋਹਿਰਾ-ਲੈ ਆਗਿਆ ਸਭ ਕੀ ਤਬੈ ਬੁਢੇ ਪਾਯੋ ਭੋਗ ॥ 
ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜੋਗ ॥ 

ਚੌਪਈ-ਪੁਨਹਿ ਰੁਮਾਲ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਪਰ ਪਾਯੋ ।। 

ਸਭ _ਸੈਗਤ ਨੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਯੋ ॥ 

ਜਰੀ ਪੁਸ਼ਾਕ _ਅਮੌਲਕ _ ਚੀਨੀ ॥ 

ਸਾਹਿਬ ਬੁਢੇ ਕੋ ਗੁਰ ਦੀਨੀ ॥ 

(ਗੁ: ਬਿ: ਪਾ, ੬, ਧਿ: ੮) 

ਭੋਗ ਦੇ ਸਮੇ“ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਚੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇਂ । ਜਦੋ" ਭੋਗ ਪਵੇ ਚੋਰ ਕਰਦੇ 
! ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਲੈਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਵਰਤਾਇਆ ਸਹਿਜ 
। ! ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬੁਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਘੋੜੇ ਇਕ 
! ਰਥ ਪੰਜ ਸੋ ਮੁਹਰ, ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਤੈ” 
ਸੰਤਰੁਰੂ ਹਾਹਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਪਾਠ ਦੀ ਇਹ 
1 ਮਰਯਾਦਾ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਚਲਾਈ ਹੈ । 

[ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਯੱਗ ਕੀਤਾ, ਸਾਧ 

ਜੰਕਤ ਜੀ ! ਇਉ' ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਯਾਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੋਰੀ ਹੈ ਤੇ 
ਸਜ ਸਜ ਪਾਠ ਓਦੋਂ ੧੩ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ੧੩ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਭਾਈ 

[ਤਜ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਸੀ । ਜੋ ਸਰੂਪ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਪਾਠ 
ਗੋਤਾ ਸੀ। 
(0#%੧੭੯੭#%੮.੭੯.#੧<.੭₹.੭੧<-੭੨-#੪੧੯੭ ੨. ੭੭੧੦.੭ ₹-#੪੦5>੭੯_-#੪॥੯..੭ ₹.-#484੦-੭੨--#੧<੦-੭ ₹-

੭੬੨੨-੭ 
੮੭੩੯੭੯੭੧੦੭੨੭੪੫੭੯-੦੯੭੨੭8੦੭੦੭੭੩੯੭੯੭੪੯੭੮੭੭੪੯੭੯-੭੩੫੭੯੭੪੯੭੦੭੧੦੭੮-੪੦੭੮੭੭੪੫੭੯੭੩੦੭੦੭#<5੭ 
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(੧੮੨) ਗੁਰਮਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
ਪਖ ੨6੯੬ ਓਂ ਓਨਾ ੯੬ਆ ੨੪੧੬ ੨੦੯੪੦ ੨੪੯੪੦੧੬੮੩੯੮ 

1 (੨) ਮਾਤਾ ਗੈਗਾ ਜੀ ਨਮਿਤ ਪਾਠ-੪ਜ ਤੋ“ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਰੰਗਾ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ_ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
ਦੇ ਮਹਿਲ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾਲੋ ਨੌਂ 

ਧੁਨਾਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ! 

! (੩) ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨਮਿਤ-ਅਤੇ ਜਦੋ“ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ 
ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਚੋਹਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋ ਆਉ'ਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈ 

8 ਕੀਤੀ ਓਦੋਂ“ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ !ਮੋਰੀ ਕੋਈ ਮਟੀ 

ਨਾ ਬਣਾਇਓ । ਸੱਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ! ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗਤੀ ਦੀ ਲੌੜ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈ' ਆਪ 
ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਏਥੇ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਇਉ” ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, 

! ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ । ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਸਾ ਤੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗੀਠੇ 

1 ਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਆਸਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਹ 

ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । 

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੈਦ ਜੀ ਪਾਸੋ', ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਊ 
ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ । 

(੩) ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਮਿੱਤ-ਜਦੋ- ਭਾਈ ਬੁਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰ 
ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰ ਵਿਚ । ਓਦੋ" ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 

ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਪਾਸੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ (ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ 
ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾ ਕੇ ਭਾਈ ਬੁਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਮਿਤ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਂ ਕੇ ਯੱਗ 
ਆਲਮ ਕੂ 

੧ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋ ਮਗਰੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬਿਧੀ 
ਚੇਦ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਪਾਰ 
ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਇਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਮ੍ਰਯਾਦਾ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਗਤਾਂ ਵਿਚ ਆ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

॥ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ 
ਹੈ ਕਿ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਆਰੋਭ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ 
ਤੇ ਪਹਲੇ ਦੀ ਦੇਗ ਹਜ ਵਿਚ ਆਵੇ ਵਰ ਪਾਉਣਾ ਆਰੇਭ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਕਦੇ ਵੀ 

ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਜ਼ਾਦਿ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਭੂ 
ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਭਗ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। 
੨੭੬੫੨? ੧੯੨੭ ੨-#੩੨੨੦੭੮-੭੧੯੦੭੯.੭੪੪੫<੭੮੭੪੧-੭੯4੭੩੦੦.੭ ੨੭੪੯੭ ੨-੭੦੪੦-੭੨-੭੭੦੯-੭ ੭੪੧੦੭ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੮੩) 
,ਓ੯ਚਦਾ ,7੮%੪੮੬੦੨੦੦੧੦੨੦੮੮%੦੪੮੦੧੦੨੦੮੦%” ੭੦੦੦੨੦੮੪੦” ੨੭੪੦੯-੦੮੦੦੦” 1 

ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਠ ਸਾਧਾਰਨ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਤ ਤੋ“ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਕਲਿਆਣ 

ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਮ੍ਰਯਾਦ ਚਲਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਰੀਤੀ ਤੇ ਚਲਣ ਦੀ 
ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦ' ਸਤਿਗੁਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤੋਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ 
ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । 

ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਠ ਅਰੇਭ ਦੀ ਮ੍ਰਯਾਦਾ-ਜਿਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕ 
ਜਾਏਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਹਿਹ 

ਹਾ ਲਆ”> ੦੦੦” ੦੦ ਯਆ> 

(ਸਾਰੀ ਮ੍ਰਯਾਦਾ ਦੇਖੋ ਅੰਤਮ ਸੈਸਕਾਰ) ਤੇ ਜਿਥੇ ਦੇਗ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ।ਸੋ ਆ ਕੇ 
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਅਲਾਹਣੀਆਂ' ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 
ਕਰਨ ਵਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੇਭ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜ 
ਪਉੜੀਆਂ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣੀ । ਫਿਰ ਸਰੂਪ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਠ 
ਆਰੋਭ ਕਰਨਾਂ । ਜਾਂ ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਨਵੀ” ਦੇਗ ਨਾਲ ਪਾਠ 
ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣਾਂ । ਅਸਲ ਮ੍ਰਯਾਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਵਕਤ ਹੋ 
ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਬ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਰੈਭ ਕਰ ਦੇਣਾ । $ 

ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਹੈਕਿ 
ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਤਰਨਾ ਚ,ਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਸੇ ਵਕਤ ਪਾਠ ਆਰੋਭ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ 
ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੁਖ ਨਾਲ ਸਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰੰ 
ਹੈਤੇ ਸਰਰ ਤਿਆਗਨ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨ 
ਕਰਕੇ ਜੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇਹ ਧਾਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰ 
ਪਾਠ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸੱਚ ਖੰਡ ਨੂੰ ਜੀਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਤੇ ਸੁਬ੍ਹਾ ਕੀਰਤਨ ਆਸਾ ਦੀ 
ਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ । ਪਾਠ ਉਚੀ ਸੁਰ ਨਾਲ 
ਪਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾਂ । ਘਰ ਦੇ ਪਰੇਮੀ ਸਾਰੇ ਪਰੇਮ ਨਾਲ ਬੈਂਠ ਕੇ ਪਾਠ ਸੁਣਨ । ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ 
ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ । 

ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਚਿਆਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਕੂ 
ਸੇਤ ਹੀ ਦਸਵ' ਦਿਨ ਭੋਗ ਪਾਏ । ਤੇ 'ਸਦ' ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭੌਗ ਪਾਏ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
ਦੀ ਭੇਟਾ, ਪਲਕਾਂ ਸਮੇਂਤ ਸੁੰਦਰ ਰੁਮਾਲਾ ਭੇਟਾ ਕਰੇ । ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀ” ਪੜ੍ਹਨਾ । ੧੦ 
ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀ. ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ 
ਕਰਨਾ । ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਤੇ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੈਪੂਰਨ ਪੜ੍ਹੇ । ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ | 
ਵਰਤਾਵੇ । ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਮਿਤ ਲੰਗਰ, ਪੁੰਨ ਆਦਿ ਕਰੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਮਾਇਆ, 
ਯੜ੍ ਆਦਿਕ ਦੇਵੇ । ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੈਰਾਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਖਿਆਲ 1 
ਕਰਨਾ । 
(੫੭੪੫੭੯੭੪੧-੭੨੭੪੫-੭੯-੭੪੦੧-੭੨-੭#<-੭੯-੭੪੪੧<੭੯-੭੧੨੦<੭ ₹-੭੪੪<-੭ ੯੭੪੧੮” ੨-#੪੩੧-੭੯-੭੩੨-੭ 

੭ 

 ਛ-<ਅ> <੪ਆ> ਅਣ ਤਣ ਆ ਤਦ ਨ ਦਾ 
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(੧੮੪) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
(95੦ਆ੨ ੦੦੬੨ ੦੦੩੨੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੦੪ਇ੨ ੦੦੪ ੨੦੦੪੨੦੦੪੦੨੦੪#੦੦੨੪੦੨ 

ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਸਭ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋ” | 

ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸਥੈਧੀ ਆਦਿ 'ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ੩ 

2 ਮੰ” ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਰਜ ਨਹੀਂ” ਹੈ । ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ 

ਕੰ ਤੀ 
8 ਸੇ ਦਿਨ ਰੱਖੇ । ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਦਸਹਿਰੇ ਤਕ ਜਿੰਨੇ ਪਾਠ ਹੋਣ ਸਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ੩ 

ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ । ਜੇ ਇਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਅਠਵੇ` ਦਿਨ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਕਵਰ 

ਤਕ ਤਕ ਭੌਂਗ ਪੈ ਜਾਏ । ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਮਿਤ ਜਦੋ ਬਰਸੀ ਆਦਿ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਏ । 
ਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵਾਂਗ੍ਰੰ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭੋਗ ਪਾਏ । ਫਿਰ ਸਦ ਨਹੀਂ” ਪੜ੍ਹਨਾ । 

£ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦਸਵੇ' ਦਿਨ ਦਸਵੇ' ਪਾਤਿ- 

ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਰਯਾਦਾ ਕਰਨੀ, ਹੌਰ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੂਢ 

੪੦ ਦਿਨ, ਵੈਸ ੧੭ ਦਿਨ, ਛਤੀ ੧੩ ਦਿਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ੧੧-੧੨ ਦਿਨ ਵਿਚ ਸੋਗ ਨਵ 

ਕਰਦੇ ਹਨ । ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਾ ਹੈ ਦਸ ਦਿਨ ਪਿਛੋ ਦਸਹਿਰਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ 
ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਮਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ, ਪਾਠੀ ਲਈ ਕਪੜੇ, ਬਿਸਤਰਾ, ਬਰਤਨ ਜਾ 

ਨੰ ਆਦਿ ਕਰ ਤੋ ੰ ਰਰ ਖੁਲ੍ਹਾ ਵਰਤਾਵੇ । ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਵਿਚ ਦਸਦੇ ਹਨ-- 
3 __ ਚੌਪਈ ਨੰ: ੪੧੪ ੧. ਆਗਿਆ ਔਰ ਸੁਣੋ ਮਨ _ਲਾਇ ।। 
ਸ ਸਭ ਹੀ ਮਨ ਧਾਰੋ ਸੁਖ ਪਾਇ ॥ 

੨. ਪਾਛੇ _ਚਲੀ ਰੀਤ ਇਹ ਆਈ ॥ 
! ਮ੍ਰਿਤਕ _ ਪਾਛੇ _ ਐਸ _ਕਰਾਈ ।। 

੩. ਗਰੜ _ ਪੁਰਾਣ _ਪਢਾਵਤ ਕੋਊ ।। $ 
ਔਰ ਪੁਰਾਣ ਪੜਨ ਮਤ _ਲੋਉ ॥ | 

੪. ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਅਬ ਸਭ ਮਥ ਲੀਨੇ ।। 
ਸਭ ਕਾ ਸਾਰ ਜੀ ਕੀਨੇ॥ ਕੰ 

੫. ਮ੍ਰਿਤ ਪਾਛੇ ਇਸ ਰੀਤ ਸੋ ਕਰੋ।। 
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕਾ ਪਾਠ ਸੋ ਧਰੋ॥ | 

੬. ਪਾਵੇ' ਭੋਗ _ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਪੜ ।! 
ਛਿਨ ਮਹਿ ਪਾਪ ਜਾਹਿ ਤਾਂ ਕੇ ਸੜ ॥ 

1 ੭. ਕੜਾਹਿ ਪੁਸਾਕ ਤਿਹ ਨਮਿਤ ਕਰਾਵੇ ॥ 
ਨਰਕ ਦੁਆਰ ਕੋ_ਸੋ ਨਹਿ ਜਾਵੇ ॥ 

੮. ਪਾਛੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਸ ਬਿਧ ਕਰੋ ॥ | 
ਜੀਵਨ ਜਤਨ _ ਐਸ _ਬਿਧ_ਧਰੋ ॥ (ਪੰਨਾਂ ੭੭) 

ਦੌਹਿਰਾ :-ਧਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਕਾ, ਪਾਠ ਕਰੈ ਮੰਨ ਲਾਇ ॥ 1 
॥ ਰਾਗ ਮਾਲ ਪੜ੍ਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸੋ ਭੋਗ ਜਪਜੀ ਤੇ ਪਾਇ ॥ ਦੂ 

ਕੇਵਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਦਸੇ” ਦਿਨ ਪਾਬੈਦੀ ਵਿਚ ਪਏ ਤੇ ਸਦ ਪੜਨਾ, ਬਾਕੀ 
ਪਾਠ ਜਦ ਚਾਹੋ ਭੋਗ ਪਾਓ ਤੇ ਜਪੁਜੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪਉੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ। 

੬ 
ਸਾਧਾਰਨ ੍ 

੨੭੧੧੨-੭੦੩੨੭ ੮-੧੨-੭੯.੦੫੦-੭੮#੩੦-੭੮-੭੧੧-੭੮.੭੧੯-੭੯-੭੪੫-੭-੭੩੦੭੨੭੪੦੦-੭ ਗਾ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੮੫) 
(ਐਚ ) 5੪੬੪”) 6੦੪੦” 6੦੬੦੨੦੮੦੧੦੨੦੮੦੪੦੨੦੦0੦” ੭੨੦੬੦ ੨੦੦੦੦ ₹.੭੦੧,੭੦੦੪੦" 

ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਮ੍ਰਯਾਦਾ 

ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਾਗਰਾਜ ਤ੍ਰਿਬੇਣੀ ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਥੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ 
ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ 
ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀ 
ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ੪੫ (ਪੰਤਾਲੀ) 
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਈ! ਮੈ“ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀ ਦੇਖਿਆ । 

ਪੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਮਾਤਾ ਜੀ ! ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਸ ਹੈ । ਜਦੋ” 
ਪਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਇਆ, ਬਖਸ਼ਣਗੇ । 

ਧਰਮ ਵਿਜੈ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
ਦੇ ਪਾਸ ਮਾਤਾਂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇ' ਮੇਰੀ ਇਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਵਿਚ 

(੧) ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਮ੍ਯਾਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ--ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 

[ ਲਿਖਿਆਂ ਹੈ ਕਿ-- 

ਜਬ ਹੀ ਜਾਤ ਤ੍ਰਿਥੇਣੀ ਭਏ ॥ 
ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਬਿਤਏ ।। 

ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਚੰਗਾ ! ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਓ । ਜੋ 
| ਕੰ ਹਥ ਜੀ ਭਾਈ ਬੈਨੋ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਸਨ । ਹੁਣ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
ਤੇ ਗਊ ਘਾਟ ਨਾਵੇ' ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਪਾਠ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 
ਾਇਆ। (ਤ੍ਰਿਬੇਣੀ । ਵਿਖੇ) ਜਿਥੇ ਬੜੀ ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 

ਨਿਵਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਉਸ ਥਾਂ ਵਿਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ! ਪਾਠ ਕੀਤਾ । 
੧ ਧਗ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੇ ਪੰਜ ਪਾਠੀ- 

(੧) ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, (੨ ੨) ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਜੋ ਦਿਲੀ ਵਿਚ 
ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ । (੩ ) ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਮਸੈਦ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਪੰਜੋਖਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹੈ । 
'ਐਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਵਜਦੀ ਹੈ । ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਸੀ । ਅਠਵੇ' ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ 
ਪੇ ਰਹੇ ਸਨ। (੪ ੪) ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੁਢਾ ਜੀ ਦੇ ਛੇਵੇ” ਥਾਂ ਸਨ । (੫) 
ਅਤੇ ਇਕ ਸਤੀ ਰਾਮ, ਇਹ ਅਠਵੇਂ' ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ । 

ਮਿ 39 (੫ ੭੪੦੭ ਤੂ ਿ ਤਾ ਵੱ ਨੂ ਤਤ ਤੂ ਹਉ ਤ ਮਤ ਰਖ ਰ੍ 
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(੧੮੬ ਗੁਰਮਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
੭੦੬੦੨ ੦"੦੪੨੦੦੪੦” ੨੮੪੦੨ 2"੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੨%੦੨੦੨੦੦੨੦੦੪੦੨੦੦੧੦, 

ਇਹ ਪੰਜੇ ਪਾਠੀ ਲਗੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ” ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 
ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਵਾਸਤੇ- 

'ਤਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਯੋ" 

ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਸੀ 
ਨ ਪਾਰ ਸਾਧ ਸੇਗਤ ਜੀ ! ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਮ੍ਰਯਾਦਾ ਨਾਵੇ' ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨ 

ਤੋਰੀ ਹੈ 
! (੨) ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਸਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੇ ਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਰ 
ਉਤ ਤਬ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੈਠੋ' ਉਚਾਰੇ ਸਨ । ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ । ਉਸ 
ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਸੀ । 

ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਜਦੋ 'ਓਅੰਕਾਰ' ਦੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ 
ਸਿੰਘ, 'ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ, ਕੇ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਸੂਰਾ ॥ 

8 ਉਥੇ ਸੀ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ੪੮ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ! 

ਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ-'ਕੇ ਜਾਣੈ' ਨੂੰ ਕੇ ਜਾਣੈ' ਕਿਉ“ ਪੜ੍ਹਿਆ ? ਭਾ 
| ਸ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦਿਵਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੀਤ 

ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਥੱਪੜ ਵੱਜਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 
1 ਬਾਣੀ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਲਗਾਂ ਸਾਡੇ ਰੋਮ, ਦਬਦ 

ਅੰਗ, ਰਾਂਗ ਵਡੇ ਅੰਗ ਹਨ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਧ ਪੜ੍ਹ` । 

ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ! ਆਪ ਕ੍ਰਿਪਾ 
ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸੁਣਾਓ । ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਜੈਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋ“ ਜੈਗ 

ਵੇਹਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਓਦੋ“ ਅਰਥ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ । ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੋਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ 
ਨੂੰ ਜੇਬ ਆਹ ਜਰ ਸਤ ਹਾਰ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀ” ਆ ਰਿਹਾ। 
ਨ 

ਬੀੜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੱਚੀ (੩੫) ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ । ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਤਾ । ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਗੁਰਿ 
ਆਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ । ਪੰਜਵੇ” ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਦਸਵੇ” ਸਰੂਪ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋ 
ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਸ਼ ਕਿਉ” ਮੰਗਦੇ ਹਨ ? ਆਪ ਕਿਉ" ਨਹੀ” ਰਚ ਲੈ“ਦੇ ? ਆਪ ਸਮਰਥ ਹਨ £ ਉਹੋ ਰੂਪ ਹਨ ਦਸਵੇ' ਸਰੂਪ ਵਿਚ । ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਖਾਲੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 

ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧੀਰ ਮਲ ਦੇ ਪਾਸੋ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੁ 

ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਤਾ । 1 
ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਡਰੋਲੀ ਵਿਚ ਬੀੜ ਜੋ ਨੰਦ ਚੋਦ ਨੇ ਪਉੱਟੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧਾਂ ਤੋਂ 1 

੨.#੫8੧੦੭੨-੭% ੯ ੧-੭੦੧੫੦੭੯੫੭%੧੯੫੭੨੫੭੧੧੯੫੭੨੭੧੫੭੯.੭੦੧੧-੭੯੭੦੦੫੭੮-੭੪੦੭੮੭੭੪੦੭੦੭੭੩੦੭੪ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੮੭) 
। ਓ੪6੭੧੪੦੦੦੧੦”>੭੦"੨੧੦”੨੦”੦੧੦”੦ ੦੦੬੦”੨੦੦੧੬੦”੨੦”੦੧੮”੨੦"੦%੦”੨ ੦੦੪੬੨ ੦"੦੬੦”> 

ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੀੜ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬੰਨੋ ਦੇ ਸਰੂਪ | 
॥ ਸਨ ਪਰ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਜੇ ਕੈਠੋ` ਨਾ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ 
| ਕਾ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨਹੀ” ਹਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਬਰ 
ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀ' ਹੋਣਗੇ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਥ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਠੋ` ਹੀ 
| ਦਰ । ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਕੇਠੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
ਉਚਾਰਨ ਲਗੇ । 

] ਕੰਠੋਂ' ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ' ਕਉ ਤੋ ' 'ਅਠਾਰਹ ਦਸ _ਬੀਸ' ਤਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ । 
ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਣਾਹਠ (੫੯) ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਤੇ ੫੬ ਸਲੋਕ ਤੇ ੧ 
[ਅਪਣਾ ਸਲੌਕ ਇਹ ਵੀ ਕੋਠੇ“ ਨਾਲ ਲਿਖਾਏ । ਇਕ ਦੋਹਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੈ । ਜਦੋ ਨਾਵੇ” ਕੰ 

ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਸਵੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ । ਨਾਵੇ' ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ 
] ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ-- ਕੂ 

॥ ਬਲੁ ਛੁਟਕਿਓ ਬੋਧਨ ਪਰੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਤ ਉਪਾਇ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰਿ ਗਜ ਜਿਉ ਹੋਹੁ ਸਹਾਇ ॥ ਕੰ 

ਦਸਵੇ' ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ- 
ਰ ਬਲ ਹੋਅ' ਬੋਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭ ਕਿਛੁ ਹੌਤ ਉਪਾਇ॥ ਰੰ 

ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛੁ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਇ ॥ 

ਤ ਇਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤ੍ ਬੀੜ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕੰ 
ਭਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧੦ (ਦਸਵੀ') ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ, ਅਠ ਕੌਨਿਆਂ 
ਭਰੋ ਧੜ ਥੀ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਗੈਜ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਸੀ, ਓਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਲਾ ੧੦ ਲਿਖਿਆ ਕੰ 
ਹੋਇਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਕਰਣੀ ਵਾਲਿਆਂ 
ਮਹਾਂ ਪੂਰਖਾਂ ਦੀ । ਕੰ 

ਡੱ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੇ` ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੋਹਰਾ 
ਰੇ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੰ 
ਦਿਲੀ ਵਿਚੋਂ । 

| ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਨਾਵੇ' ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰ 
$ ਇਕ ਦੇਹਰਾ ਤੇ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਸੌ ਪੁਰਖ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 
[0 ੯ ਦਿਨ, ੯ ਘੜੀਆਂ, ੯ ਪਲ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ । ਨਾਲੇ ਅਠਤਾਲੀ (੩੮) 
ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਤੌਰੀ । ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 
ਜਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ“ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, 
ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਅਠਤਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼” ਕੂ 

।੯,#੧੧੯੭ ੮,੭64. ੨ ,੭90<.. ₹.,੭0<.. ₹,#60%..੭ ੨. ੭੧੯..੭੨,੭6੧%੭ 2 ,੭004-<੭੨,੭00<੍ 
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(੧੮੮) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 

ਵਾ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤਾਈ 
ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕੀਤਾ । 

ਇਹ ਅਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਏ । ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਅਰਥਾਂ ਦੀ, | 
ਤਦ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਹੀ, ਜੈ ਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਸੀ ਆਇਆ । ਉਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 

ਸਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ! ਮੈ" ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈ' ਨਰੰਗੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋ' ਦਿਲੀ | 
ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ । ਉਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੌਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾ ਗਏ ਤੇ ਨਰੈਗੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 
ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀ' ਦਿਤੇ । ਉਸ ਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋ“ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ 
8 ਸਮਾ ਗਏ ਸਨ, ਓਦੋ' ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰੀਰ ਅਲੋਪ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਡਰ 
ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ । ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਖੰਡ ਦਿਤੇ । ਜੇ ਮੈ“ ਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ 
ਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਰਦੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋ“ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ । | 

ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲਗੇ-ਨਹੀ“ ਭਾਈ ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ 
ਨ ਬੁਤਤਰ ਸਨ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋ ਰਹਿਤ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਨਲ 

8 ਅਵਤਾਰ ੧੭੨੩ ਬਿਕਰਮੀ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਸੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਾਣਕੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ-ਜੀ ! ਮੋਰਾ ਸੰਸਾ ਨਹੀ” 
ਰਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮੈਥੋਂ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । 1 

ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲਗੇ-ਚੰਗਾ ! ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 
ਤੈਸ ਵੇਲੋਂ ੧੭੬੨ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਸਾਵਣ ਸੀ) ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉ'ਦੇ ਹਾਂ । ਨਾਲੋ ਕਥਾ ਪੂਰੀ ਹੋ 
ਚਈਰ ਨਾਲੋ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਏਂਗਾ । ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆਂ । 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਪ ਸੁਣਿਆਂ । 

ਸਾਡੇ ਪਿਤਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸੀ ੧੭੨੦ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਰਹ 

ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੋ--(੧) ਪੰਜ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਲਾਏ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ । [ 
ਨਾਂ ਸਹਿਤ ਦਲਾਲ ਕਾ ਕੇ (੨) ਪੰਜ ਸੀ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਾਏ । (੩ ਪੰਜ ਧੂਪ 

(ਵਰਨੀਏ) ਲਾਏ । (੪) ਪੰਜ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਲਾਏ ਤੇ (੫) ਪੰਜ ਲਾਂਗਰੀ ਹੂ । ਨਾਲੀਏਰ, 
ਸਿ ਭੇਟਾ ਮਾਇਆ, ਕੁੰਭ ਆਦਿ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਦੀ ਦੇਗ ਲਿਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ (| 

ਪਾਠ ਅਰੈਭ ਕਰਾਇਆ । ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਿਉ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਈਆਂ । ਇਸ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ੨੫ ਸਿੰਘ ਲਾ ਕੇ ਸ੍ਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ।_ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ _ਖੜਿਆਂ [ 

ਨ ਹੋਕੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆਂ । ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੇਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਜਲ ਪਵਾ 
ਸਿ 

ਭੋਗ ਸਮੇ'ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ੧੧੦੦) ਰੁਪਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਰਖਿਆ । ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਲੰਗਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ 
ਸਿੰਘ! ਸ਼ੈਕਾ ਨਾ ਕਰ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਤੈਤ੍੍ ਸਨ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਤੇ ਬਖਸ਼ਸ਼ 

੨-#੧੧੧<” ੮੦੭੧੯-੭ ੨੭੧੧੭੮੭੪੫੭੦੭੧੫੭ ੨.੭੧੧੯੭੬.#<੧੧੦-੭ 2..#੪੧੧..੭ ੨੭੪੧੫, 2,੭੧੯.” 2. ?604<-? 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੮੯) 

1 

ਹੱ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਸਵੇ` ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪੂਰਨ 
1 ਰੀ ਗਰ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਚਾਰ ਕੇ ਆਪ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੁਣਿਆਂ ਸੀ । ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ 
ਸਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਮ੍ਰਯਾਦਾ ਓਥੋ“ ਚਲੀ ਸੀ । ੬. 

ਟ (੩) ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ-ਯ੍ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇਗਾਂ ਜੁਧਾਂ 

ਟਕਸਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਕਾਲ ਕਢਦੇ ਹੋਏ ੧੭੬੪ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਵਿੱਚ 
ਦਖਣ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ । ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡੇਰੇ ਲਾਏ । ਗੁਰਦਵਾਰਾ 
ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਮੂਲੇ ਖਤ੍ਰਹ ਦਾ ਸਹੇਂ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿਚੋਂ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, (ਜੋ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ 
ਇਕਰਾਰ ਸਿਆਲ ਕੋਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ )' 

ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ (ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ) ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, 
ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਤੇ ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾ 
ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਪ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੁਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਈ । ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ । 
ਸ੍ਰੀ ਲੋਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ । ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ 
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੰ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸੁਣਾਏ । (ਓਥੇਂ ਹੀ ੧੭੬੫ ਬਿਕਰਮੀ 
ਵਿਚ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੁਛਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ 

| 
੍ 

੍ 
੍ 

੫ ੬ ਮ੍ਰਯਾਦਾ, ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ ਜੌ ਮੁਕਤ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਕੰ 

੍ 

ਰਿ 

੍ 
| 

ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ । ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 
ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੱਤਕ ਵਦੀ ਮਸਿਆ ਸੰਮਤ ੧੭੬੫ ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 
ਵਾਲੀ ਜ੍ਹਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੇਭ ਕਰਾਇਆ । ਮੁਯਾਦਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ 
ਵਾਲੀ ਰਖੀ । ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਇਕ ਚੌਕੜੇ 
ਥੇਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆਂ । ਇਸ਼ਨਾਨ ਓਥੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈ'ਦੇ । ਜਲ ਉੱਪਰ ਪੁਵਾ ਲੈ'ਦੇ । 

ਸੋ ਕਤਕ ਸੁਦੀ ਦੂਜ ਸੈਮਤ ੧੭੬੫ ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਸੁਬ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ 
ਪਇਆ ਉਪਰੇਤ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ, ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ-(੧) ਭਾਈ 
ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੈਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਹੈ ਤੇ 
੩੦ਹਜ਼ਾਰ ਅਬਦਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ । (੨) ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ । 
| ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ । (੪) ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ 
ਦੇ। (੫0) ਭਾਈ ਹਰਿ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ । ਇਹਨਾਂ 
ਲਾ ਨੂੰ ਸੀ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਤਾਬਿਆ ਖੜੇ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜ ਪੈਸੇ ਨਲੋਰ, 
ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ । ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 
੫ ਪਰ ਨੀਰ ਵਡ ਨਮ 

ਦਲਦਲ ਚ ਆਦਮ ਦ=ਦਦਆ 

“ਹੱ ਦੂ ਦਾਦ 
ਆ 
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(੧੯੦) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
੭੧੦੬੦” ੦੮੦੧੦ ੦੦੦੦੨੦੮੦੦੦੨੦੦੦੦੨੦੨%੬੦੨੦੨%੦ ੮੦੦੦੨੦੮੦%੦੨੦”੨%੦” ੨੧੦ 

ਦਾ ਤਿਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ । ਤਿਲਕ ਚੈਨਣ ਤੋਂ ਸੁਚੇ ਕੇਸਰ ਦਾ ਲਾਇਆਂ 
ਤੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ- 

ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ॥। ( 
ਸਭ ਸਿਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨੀਓ ਗੰਥ ॥ 
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨੀਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ।। | 
ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਮਿਲਯੋ ਚਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈ ਲੋਹ ॥ 
ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ _ਆਕੀ ਰਹੇ ਨ ਕੋਇ॥ | 
ਖੁਆਰ ਹੋਇ ਸਭ ਮਿਲੈ'ਗੇ ਬਚੇ ਸਰਨ ਜੋ ਹੋਇ ।1 

ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ | 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨੀ ਪਾਇਆ । ਫਿਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤਕ 
ਲੰਗਰ ਇਕ ਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਸੈਮਤ ੧੭੬੫ ਬਿਕ੍ਰਮੀ | 
ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ । 

ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸ੍ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮਾਨ 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਮਿਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੇ 
ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਸਧਾਰਨ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ 
ਹੀ ਚਲਾਈ ਹੈ । 

(੪) ਸਿੰਘਾਂ ਔਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ-ਮ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਮ੍ਰਯਾਦਾ [ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਚਲਾਈ ਹੈ, ੩ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਿੰਘਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਪਿਆ ਸੀ । 

ਤਵਾਰੀਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਬਿਪਤਾ ਪੇ“ਦੀ ਸੀ, ਔਕੜ | 
ਪੈ“ਦੀ ਸੀ । ਜੈਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਓਦੋ“ ਜਦੋ“ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ | 

ਤਤ 

6੦੪੦” 

ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਤ੍ ਹੋ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ 
ਪਾਠ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੁਨਣਾ ਫੇਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਇਉ” ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 
ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉ'ਦੇ ਸਨ । ਜਦੋ" ੧੮ ਹਜ਼ਾਰ ਲੜ- 
ਕੀਆਂ ਤੁਰਕਾਂ ਪਾਸੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੱਲੋ ਕੇ ਤੋਂ ਛਡਾਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ੯ 
ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ । ਇਹ ਤਵਾਰੀਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮ੍ਯਾਦਾ ਆਉਦੀ ਹੈ । ਇਉ” ਸੀ ਅਖੰਡ 
ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਮ੍ਯਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤੋਰੀ ਤੇ ਸਿਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਆਉ'ਦੀ ਹੈ । 

: _(੫) ਸੰ ਸੋਮਤ ੧੮੦੯ ਬਿਕਰਮੀ ਵਿਚ ਜਸਪਤ ਖਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵੈਰ ] 
ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲਖੂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਇਆ । ਫਤਹ ਕਰ ਕੇ 
ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਵਾਨ ਦੇ ਛੈਭ ਵਿਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀ ਸ਼ੁਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇ“ ਜਦੋ” ਉਸ ਨੂੰ ਜੈਗ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮ ਲੱਗੇ ਸਨ । ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
(੮੫੭੧੫੨-੭੮-੭੦੫੨-੭੮-੭੭੦੧-੭੯.#੩੯-੭੮.੭੧੧-੭੮੭੧੦.੭੦-੭॥੭੨੭#੪੦-੭੨-੭੭੦-੭ ੨੭੪੦.” ੨੭੩੭ 

ਦੂ” 5 ਭੁ ਭੁ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੮੧) 
੪੪੬੨ 6੧੪੦੨੦੦੬੦੦੦੪੦੨੦੦੬੦੨੦”੨੧%੦”੨ ੦੦੬੪” ੦੦੧੦”੨ ੦”੦੯੬੦੨੦੦੬੦੨੦੦੪੦ 

ਦਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸੋਲਾਂ ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਸੁਣਾਇਆ । ਕੂ 

ਜਦੋ ਭੋਗ ਦੇ ਪਤਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ । ਪਹਿਲਾਂ 
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੀਤ਼ਤਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਭੋਗ ਪਾਇਆ । ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 
ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਸੁਣ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਵਰਤਾਇਆ । 
ਬੀਬੈਸੂੰਦਰ ਕਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਪਰੇਮ ਨਾਲ ਛਕਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਭ ਸਿੰਘਾਂ 
ਨੂੰ ਫਤਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੱਚ ਖੰਡ ਜਾ ਬਿਰਾਜੀ । 

(੮੦੪੦੨ 

ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਮ੍ਰਯਾਦਾ 

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ (ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਠ)_ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ 
ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ ਹਵਾਦਾਰ, ਖੁਲ੍ਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ । ਫੇਰ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਨ 
ਜਾਏ, ਹੇਠੋਂ ਉਤੋ' ਚਾਰੋ' ਤਰਫੋ । ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕਰਕੇ 
ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ । ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤ੍ਰ ਆਦਿ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਸੁੰਦਰ 
ਚੇਦੋਆ ਤਾਣਿਆਂ ਜਾਏ । ਵਿਛਾਈ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਨਰਮ ਹੋਵੇ । 

ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਛਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ 
ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਥੱ ਥੱਲੇ ਇਕ ਬਸਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋ ਇਕ 

ਰਿ 

੍ 

ਨ 1 & 
ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਆਉਣ ਵਕਤ ਘਟ ਤੋ" ਘਟ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ੍ 

ਜੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਸਭ ਪੈਰਾਂ ਤੋ ਨੰਗੇ ਹੋਣ । ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਛਿੜਕਦੇ | 
'ਪਰ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਆਉਣਾ । ਲਿਆ 
ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਛਾਈ ਤੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ । ਸ੍ਰੀ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ _ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ | 
ਚਨਣੀ ਬੱਲੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ । ਉਸ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਮੰਜਾ ਆਦਿ ਨਾ ਡਾਹਿਆ ਜਾਏ । 

ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨੇ ਸਿੰਘ ਲਾਏ ਜਾਣ ਪਾਠੀ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਰੰ 

ਹੋ 
ਲਨ ੩੬ ਨ ਪਦ ਦਰ ਨ ਦਬ ਤਪ ਕਰ? ੮੧੪੨੦੧੦੦੨, 

੦੭ 2: 

ਲਾਂਗਰੀ, ਧੂਪੀਏ ਸਭ ਅੰ! ਮਿਤ ਧਾਰੀ, ਰਹਿਤ ਵਾਲੋਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਯਮੀ, ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਤੋ ਬਚੇ 
ਹੋਣ । ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੋਂ ਸੁਧ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਪਾਠੀ 
ਹੋਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ-- 

'ਪੰਚ __ ਪਰਵਾਨ ਪੰਚ __ ਪਰਧਾਨ । ” 

'ਇਕ ਸਿਖ ਦੁਇ ਸਾਧ ਸੌਗ ਪੰਜੀ' ਪ੍ਰਮੇਸਰ ।' 
ਸੋ (੧) ਪੰਜ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ । (੨) ਪੰਜ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ । (੩) ਪੰਜ ਧੂਪੀਏ 

ਜਿਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤੁ ਦਾ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਬੈਠਣਾ ਹੈ । (੪) 4 ਪਹਿਰੇਦਾਰ 
(੫੭੧੧੭੨. 440੫੫" ₹.,7604..੭ ੨੭੪੧੧. ੨, ੭੭੧<੨.੭ 2..੭੪੧<...” 2, #6੬<੨..੭ ੨. ੭੭੦੯੨.” ੨.੭੪੧੫੭ .#੪੧<..?੨..#=੪੧<.." 

ਦਾਦ ਦਲ ੨੬੮੬ >==੨<੮੨੪੭੨= 
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(੧੯੨) ਗੁਰਮਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
ਬਦ ਉਨ ਰੋਣ (ਜਗ "ਦਾ 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ । (੫) ਪੰਜ ਲਾਂਗਰੀ । 

ਦਸਵੇ' ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਅਖੰਡ ਪਾਠ 
ਤੇ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਸਹਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਸੌਚ ਹੋ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ 
ਕਰਨਾ । ਜਦੋ ਵੀ ਸੁਤੇ ਉਠੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕੇ ਪਾਠ ਤੇ ਲੱਗਣਾ । ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋ” 
ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਬੈਠਣਾ । ਜਿਸ ਸਮੇ” ਵੀ ਸਿੰਘ ਜੈਗਲ (ਮਦਾਨ) | 
ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਚਾਹੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਚਾਹੇ ਸੁਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 
ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਤਾਬਿਆ ਸਜਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀ“ ਬੈਠਣਾ । ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਤਿਅੰਤ | 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ! 

ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਾਣ ਲਗਿਆਂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਬਰਾ, 
ਨੂ ੱਡਆ ਤਤੀ ਚਰਨ ਧੋਣੇ । ਚੁਲਾ ਕਰਨਾ, ਚੇਹਰਾ ਧੋਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਆਦਿ । ਸੁਤੇ ਉਠ ਕੇ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਲਿੱਦ-, ਆਲਸ, ਨੀਦ ਆਦਿ ਸਭ ਲਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । < 
ਨੰ ਮਤਾ ਨਾਲ ਪਾਠ ਵਿਰ ਲਗਣਾ । ਪਤਰਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ 

ਪਲਟਣਾ, ਬਿੰਧੇ ਤੇ ਗਿਲੋਂ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਉਣੇ । ਮੂੰਹ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਕੇ ਖਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰੂਪ 
ਹੱਥ ਨ ਲਏ ਕੇ ਲਾਏ ਜੇ ਖਾਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਕਰੇਂ । ਚੋਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ 
ਉਪਰ ਪਰਨਾ ਰੱਖੋ । ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਥੱਲੋਂ ਚੋਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਂ 
੧ ਬੈਠੇ । ਖੁਰਾਕ ਨਰਮ ਖਾਣੀ । ਰੁੱਪਾ, (ਗੈਢਾ) ਲਸਣ (ਥੋਮ) ਨਹੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 

ਬਦਬੂ, ਆਲਸ ਆਦਿ ਨ ਆਵੇ । ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤ੍ ਰਹੇ । ਜੇ ਕਦੇ ਸਰੀਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ 
ਸਣੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ । ਬਸਤ੍ਰ ਨਵੇ” (ਧੋਤੇ) ਪਾਉਣੇ । ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜ) ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ 
ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਤਾਬਿਆ ਜਾਣਾ । 

ਪਾਠ ਆਰੇਭ ਕਰਨ ਵਕਤ ਅਰਦਾਸ ਓਦੋ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਠੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ [ 
ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੈਭ ਕਰਨ ਤੋਂ“ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਦਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ 
੧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਢਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਜਪੁਜੀ ਸਹਿਬ ਦਾ 

3 ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ, ਕੁੰਭ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨੀ । ਧੂਪ ਅਠੇ 
ਪਹਿਰ ਧੁਖਾਉਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋਤਾਂ ਘਿਉ ਦੀਆਂ ਜਗਾਉਣੀਆਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਤੇ ਸਾਰਾ 
ਅਨੌਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ, (ਪਿਛੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਦੋਖੋ ।) 

ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਸਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਪੁਜੀ 
ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ (ਅਖੰਡ ਪਾਠ) ਆਰੈਭ ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਕਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋ“ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ 
ਮੁਖਵਾਕ ਲੈ ਲੈਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਗਰੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੋਂ 
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਉ“ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਰਦਾਸੇ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੜੌਣਾ ਹੈ । 
ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਲੋ ਕੇ ਪਾਠ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾਂ 
[ ਆਫਤ ਕਰਨਾ ਹੈ । 
੨੭੧੨੨ ੨੭੧੨੭ ੨-# ੩੫੫੦੭ ੨-੭੧੩੮.੭੮.#੧੧੦-੭੮-#੩੧-੭ ੯ -੭੪੪<-੭੦-੭#<-੭ ੨-.੭੪੧-੭੨-੭੩੩੦-੭ ੨. ੭੪੧-੭ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੯੩) 
੪੪੦ ੧੪੨੦੪” ੦੮੦੧੦” ੦੧੦੨੦੨੧੦੨੦੦੧੦>੦%੦”੨੦੦੧੦”>੦੮੦੧੦ ੦ 6੦੬” 

ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਵਕਤ ਕੜਾਹ 
ਪ੍ਰਰਦਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਹਰ ਵਕਤ ਵਰਤਾਉ”ਦੇ ਰਹਿਣਾ 
ਚਾਹੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਵਰੇਤਾਓ । 

ਪਾਠ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਨਾਉਣਾ । ਹੋ ਰਹੇਂ 
ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਪਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀ` ਕਰਨੀਆਂ । ਪਾਠੀ ਬਦਲੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ 
ਤਾਬਿਆ ਸਜ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠੀ ਕੁਝ ਤੁਕਾਂ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਵੇ 
ਤਾਂ ਜੌ ਨਵਾਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਰਹੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੇ । ਅੱਖਰ ਵੇਖ 
ਇਉ ਕੇ ਸ਼ੁਧ ਪਾਠ ਕਰੇ । ਏਧਰ ਉਧਰ ਨਾ ਵੇਖੋ । ਜੇ ਤੁਕ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ 
ਕੈ ਸੱ ਕਰ ਲੈਣੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਨਹੀ” ਤਾਂ ਇਕ ਤੋ" ਵਧੀਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੁਕ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ । 
| ਸਲ੍ਹਾਂ ਪਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਭੋਗ ਪਵੇ । 
ਊਂ 

1 ਰਾਤ ਵਕਤ ਜੋਤਾਂ ਅਚਨਚੇਤ ਬੁਝ ਜਾਣ ਤਾਂ ਖੰਡਤ ਪਾਠ ਹੋਣ ਤੋ“ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੰ 
ਐਸਾ ਪ੍ਰਬੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇਂ । ਪਾਠੀ ਪਾਸ ਬੈਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ 
| ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਜੌਤ ਬੁਝ ਜਾਣ ਸਮੇ” ਪਾਠੀ ਉਸ ਤੋਂ” ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੈ ਤੇ ਪਾਠ ਰੰ 

ਖੰਡਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਜਿਹੜ) ਤੁਕ ਮੁਖ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਓਹੋ ਹੀ ਵਾਰ ੨ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਜੋਤਾਂ 
੧ ਜਗਾਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਕਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਯਾਦ 
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪਾਠ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੋਨੋ ਵਕਤ 
ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਵੇ । 

ਮੱਧੇ-ਫਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋ" ਪਾਠ ਮੱਧ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ 
ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਓਦੋ ਭੋਗ ਲਾਉਣਾ । ਕਈ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ 
ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੋਠੋਹਾਰੀਏ ਮੱਧ ਲਾ ਦੇਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਲਾਉ'ਦੇ ਹਨ 
ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀ” ਹੈ । ਜਦੋ“ ਰਾਗ ਜੈਤਸਰੀ ਵਿਚ ।(ਪੰਠਾ ੭੦੫) ਵਾਰ ਆਰੋਭ ਹੋਵੇ । 'ਆਦਿ 
ਪੂਰਨ ਮਧਿ ਪੂਰਨ' ਇਹ ਤੁਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿਚ ਹੋਂਵੇ । ਓਦੋ' ਅਰਦਾਸੀਏ ਨੇ ਖੜੋ ਕੇ- 

ਕਓਂਸ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ।। ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ । ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਰਦਾਸ ਆਰੰਭ ? 
ਹਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ! ਮਧ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅਖੰਡ 

ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੇ ਦੇਗ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਕਤ ਇਕ ਸਿੰਘ ਚੋਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਂ । ਫਿਰ ਪਾਠ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ 
ਰੇ ਸਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਵਰਤਾਉਣਾ । 

ਪਾਠ ਆਇਆ ਹੈ । ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰ-ਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ । ਵਿਹ ਅਰਦਾਸ | 

ਭੋਗ-ਜਫ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਭੋਗ ਆ ਜਾਏ. ਨਾਵੇ' ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 
(6੭੧੧੭ ੬੭੧੫. ੨.#੩<੫.੭੨-੭੧੧੨.੭ ੨,੭੬੯...” 2 .#=<੦<,.੭ ੮,੭੪੧ ੮. ੨..#੪੧<-..੭ ੨, #50<...੭ 2..#੪੧<.. 2.#604.੭ਤ 
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(੧੯੩) ਗੁਰਮਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
੭੧੧੬੦” 2੦੪੦੨੦੮੦੦੦੨੦੮੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੮੦੧੦੨੦੮੦੪੦੨੦੦੦੦੨੦੨੦੦੨੦"੦੧੦੨੦੦੪੮੦ 

ਸਲੋਕਾਂ ਤੋ” ਪਹਿਲਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਰਿ 
ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ 
ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਨਾਵੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਿ ਨਾਵੇ' ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 

ਸਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਸਿੰਘ ਮਿਲ ਕੇ ਉਚੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਸਮੇਤ ਪਾਉਣ ਤੇ 

# ਫਿਰ 'ਅਠਾਰਹ ਦਸ ਬੀਸ' ਮਗਰੋ” ਸੈਪੂਰਨ ਸ੍ਰੀ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਮਹਾਰਾਜ ਜਹ 
ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨਾ । 

ਧਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਕਾ ਪਾਠ ਕਰੇ ਮਨ ਲਾਇ ॥ | 

! ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸੋ ਭੋਗ ਜਪੁਜੀ ਤੇ ਪਾਇ ॥ 

ਮੁਕਤ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-ਦਸਵੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ 
ਨੇਪੁਛਿਆ ਪਾਠ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੋ ਦਸਿਆ-ਹੋ ਭਾਈ ! 
ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 
ਨਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣ ਤਕ ਇਕ ਸਿੰਘ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਂ ਤੇ ਪੌਥੀ ਦੇ ਪਾਠ 
ਸ੍ਰੀ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੌਂਗ ਵੀ ਸੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣਾ । ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ 
ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰੈਭ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹਰ ਅਰਦਾਸ ਵਕਤ ਸਭ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਹਾਜਰ 
ਹੈ ਹੋਣ । ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰੈਭ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਵਿਚ 

ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਲੈਣਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ੧ ਰੁਮਾਲਾ ਤੋਂ ੨ ਪਲਕਾਂ 
ਵਰੁ ਕੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਤੇ ਤੇ ੧ ਪੋਥੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ । ਅਤੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਬਸਤ੍ਰ ਅਤੇ 
ਤਲ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਭੇਟਾ ਕਰੇ । ਆਰਤੀ ਉਚਾਰਨੀ ਦੀਵੇ ਨਹੀ' ਬਾਲਣੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ 

( 
( 

ਕੀਰਤਨ ਕਿ ਜਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਜਿ ਰਾ ਰਾ ਰਿ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਵੈਡਣਾ ਤੋਂ ਖੁਲ੍ਹਾ ਲੰਗਰ ਕਰਨਾ । | 
ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਕਤ ਤੋਂ“ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਲੰਗਰ ਅਤੁਟ ਵਰਤਾਏ । ਆਏ 

੧ ਏ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ । ਗੁਰਮੁਖ, ਸਿੱਖ, ਸਾਧੂ, ਬਿਹੰਗਮ ਆਦਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ । 
ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਵਰਤਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਖ ਆਸਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ । 
ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ 
ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੋਰੀ ਹੈ । 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੯੫) 
ਉੱਚ6ਦ ੦6੧॥੪੨ ੦੪੨ ੦੦੨ ੦੮੦੦੦੨੦੦੪੦੨੦੮੦੧੬੦” ੭੨੪੦੨੦੦੦੦ ੨.੭੪੦੦੭ ੭੨੪੯” 

ਸੈਪਟ ਪਾਠ 
ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਾਰਨ ਸੌਪਟ ਤੋ ਅਖੰਡ ਸੈਪਟ ਪਾਠ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ 1 

!ਦੀ ਗਨਾ ਦੁਆਰਾ 'ਮੁਕਤ ਮਾਰਗ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਆਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਟ ਸ਼ਬਦ 
ਸਬਦ ਤੇ ਕਰੇ ਅਤੀ ਕਠਨ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਕ ਤੁਕ ਤੇ ਸੈਪਟ ਕਰੇ । ਜਿੱਥੇ ਵੀ 
' ਡੰਡੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਓਥੇ ਹੀ ਸੈਪਟ ਲਾਉਣਾ । ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ੍ਜਾਂ ਮਹਾਂ ਮੰਤੁ ਤੋਂ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ ਸਭ ਸੰਪਟਾਂ 
`ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ। ਰੰ 

ਆਰੈਭ ਕਰਨ ਵਕਤ ਪੰਜ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਸੈਪਟ ਲਾਉਣਾ ਤੇ 
ਭੇਗ ਪੈਣ ਤੇ 'ਅਠਾਰਹ ਦਸ ਬੀਸ' ਤੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਸੈਪਟ ਲਾਉਣਾ, ਆਰੈਭ ਅਤੇ ਭੋਗ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੰ 
ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ ਧੂਪ ਦੀਪ. ਆਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ । ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ 
ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਤੁਕ ਜਿੱਥੇ ਸੈਪਟ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਫਿਰ ਦੋ ਵਾਰ ਸੈਪਟ ਫਿਰ ਤੁਕ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ 
ਫਿਰ ਦੋ ਵਾਰ ਸੈਪਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈ ਜਾਣਾ । 

(੧੪ ਸਪਟ ਸਾਧਾਰਨ--ਜੇ ਸੋਪਟ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੇ ਤਾਂ ੪੦ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰੇ 
ਅਤੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਕਰਨਾ । ਮੱਧ ਵਿਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਕਰਨਾ ਅਤੋਂ ਭੋਗ ਸਮੇ” 
ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਕਰਨਾ । ੧੮ ਪਤਰੇ ਰੋਜ਼ ਕਰੇ ਸੈਪਟ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਓਹੋ ਹੀ ੧੮ ਪਤਰੇ ਕੰ 
ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੇ । ਅਰੈਭ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਪਉੜੀਆਂ ਤਕ ਸੋਪਟ ਲਾਕੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕੜਾਹ 
 ਪ੍ਰਸ਼ਦਿ ਵਰਤਾਉਣਾ । ਕੰ 

ਪਾਠ ਦਾ ਭੌਗ ਪੈਣ ਤੇ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਜਾਂ ਪੰਜ ਪਉੜੀਆਂ 
; ਸੈਪਟ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਇਉ” ੪੦ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰੇ । ਆਦਿ, ਮੱਧ, ਅੱਤ ਇਸ ਦੇ ਕੜਾਹ ਕੰ 
ਪਰਸਦ ਕਰਨਾ । ੧੮ ਪੱਤਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਰਾਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਆਸਣ ਨਾ ਕਰੇ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ 
ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਉਠੇ । ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧੂਪ, ਦੀਪ ਤੇ ਰਹਿਰਾਸ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਉਥੇ ਪਾਠ ਹੋਵੇ । ਕੰ 
1 ਇਉ' ੪੦ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਜੋ ਕਾਰਜ ਚਾਹੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ । 
॥ 
| (੨) ਸੈਪਟ ਅਖੰਡ ਪਾਠ--ਦੂਜਾ ਸੋਪਟ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੈ । ਕਈ ਸ਼ਬਦ 
੧ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਲਾਉ'ਦੇ ਹਨ । ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੋ ਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ । ਫਿਰ ਦੋ 
ਵਾਰ ਸੰਪਟ । ਜਿਵੇ' ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਡੇਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਉਤੇ 
ਹੋਵੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਆ ਕਈ ਸੈਪਟ ਪਾਠ ਤੁਕ ਤੁਕ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਕਿਖਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਸੰਪਟ ਮੂਲ ਮੰਤੁ 'ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ॥। ਵਾਹਿਗੁਰੂ' ਤੱਕ 
ਰਧੀਏ ਤਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸੋਲਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ 'ਚਾਚਰੀ ਛੈਦ ॥ ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 

1 ਕਓਡ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ _ਤੱਕ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ' ਨਾਲ ਲਾ_ਕੇ ਉਹ ਦਸਾਂ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ 

੮੪੪<੧੯੭੪੯੮੭੯੭੧੦੭੨-੭੩੧-੭੨-੭੩੯੧-੭੨-੭੩੦-੭੦-#੧੦-੭੨-੭੪੩੦-੭੯-#੪੦-੭ ੦-੭੩੦-੭੨-੭੧੫੭ 
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(੧੯੬) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 

ਗੋਬਿੰਦੇ ਤੋ“ ਅਨਾਮੇ ਅਕਾਮੇ' ਤਕ ਮੂਲ ਮੰਤ ਸਮੇਤ ਸੋਪਟ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ੨੪ ਜਾਂ ੨੫ ਦਿਨਾਂ | 
ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਇਕ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ 
ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ । ਮਰਯਾਦਾ ਸਾਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵਾਲੀ ।_ਪੰਜ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ, ਪੰਜ ਜਪੁਜੀ 
ਰਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠੀ, ਪੰਜ ਧੂਪੀਏ, ਪੰਜ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਪੰਜ ਲਾਂਗਰੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਧੂਪ, ਕੁੰਭ, ਨਾਰੀਅਲ 
2 ਜੌਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ । ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਲਿਆਂ ਕੇ ਅਨੰਦ 
8 ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ । ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਖਵਾਕ ਲੈਣਾ ਇਹ ਪੰਜ ਵਾਰ ਸੈਪਟ | 

ਫਿਰ ੧ਓ ਤੋਂ” ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸੰਪਟ ਲਾਉਣਾ । ਫਿਰ 'ਜਪੁ 
ੜ੍ਰ ਕੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸੈਪਟ ਲਾਉਣਾ । ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਡੇਡੀਆਂ ਆਉਣ ਉਥੇ ਹੀ ਦੋ ਸੈਪਟ ਲਾਉਣੇ । 
'ਤ ॥ ਸਲੋਕ ॥ ਪਉੜੀ ॥ ਮਹਲਾ ੫।। ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੧ ।। ਸ਼ਬਦ ।। ਤੇ ਸੈਪਟ ਲਾਉਣੇ । 
ਦਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ । ਜੀ ੪: = 

'ਸੋਪਟ' ਨਾਮ ਡੱਬੇ ਦਾ ਹੈ । ਸੋ ਹਰ ਇਕ ਪੰਗਤੀ ਦੇ ਬਾਦ ਦੋ ਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ 
ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਇਕ ਸੈਪਟ ਪਿਛਲੀ ਪੰਗਤੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਗਲੀ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ 
ਪੰਗਤੀਆਂ ਸੈਪਟ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੰਪਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਵਰਤਾਏ । ਫੇਰ ਹਰ | 
ਰੋਜ਼ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਕਰਨਾ । ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋਤਾਂ ਘਿਉ ਦੀਆਂ ਜਗਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਆਦਿ 
ਚੜ੍ਹਾਉਣੇ ਤੇ ਮੱਧ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਵੇ ਓਦੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਦਾ ਭੋਗ 
ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਭੋਗ ਵਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਨਾਵੇ' ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਤੋ“ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ 
ਸੈਪਟ ਨਾਲ ਹੀ 'ਅਠਾਰਹ ਦਸ ਬੀਸ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਭੋਗ ਪ! ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਸੰਪਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 
ਸਾਰਾ ਜਪੂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਪਟ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਤੀ ਦੇ | 
ਸ਼ਬਦ, ਕੀਰਤਨ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਵਰਤਾਉਣਾ । ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਸਤ” 
ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਮਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰੇ ਤ੍ਰਿਭਾਵਲੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਵੇ | 
ਲੰਗਰ ਕਰਨਾ । ਰ: ਰਿ 

6੦੬੩ 2੦ ੭੦੪੨੦ <੮੦੦੦੨੦੮੦੪੦. 

6੦੬੦" 6੦ਇਵ”2। 

_ , ਸੈਪਟ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ । ਸ੍ਰੀ ਸੰਪਟ ਅਖੰਡ 
ਪਾਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਪਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ 
ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ । 
ਹੋ ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੇਗਤ ਜੀ ! ਇਹ ਮਰਯਾਦਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀ 
ਚੱਲੀ ਹੈ । ਮੁਕਤ ਮਾਰਗ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਉ” ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ; ਮ੍ਯਾਦਾ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੋ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਲੋ" ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀਆਂ ਵਲੋ“ ਉਹ ਆਪ ਜੀ 
ਦੇ ਪਾਸ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਲੁ 
੨੭੩੦੭੨੭੩੨-੭੨-#੧੧੧-੭੮-੭੩੧-੭੮੭#੧੮-੭੯#੩੧-੭੮-੭#੫੭੦-੭%੦-੭ ₹-੭੪੧੯<-੭ ੨੭੧੦੭ €.੭60੧--੭ 

, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜ ਸੈਪਟ ਮਗਰੋ" ਸਹਿਜ ਪਾਠ 

5੦੬੦" 6੮੪੦” 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੯੭) 
ਪੂਤ 1 ੧660੯੧੪੮੨੭੧ 

ਸਪਤਾਰਕ ਪਾਠ 

ਇਹ ਪਾਠ ਵੀ ਸਿਖ ਸੈਗਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਰੱਲਤ ਹੈ ਜੌ ਸੱਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ।ਸਪਤਾਹਕ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋ" ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਕੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 
ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਤੇ (ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ) ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ 
ਵੀ ਕਰਨਾ, ਨਾਰੀਏਲ, ਕੁੰਭ, ਧੂਪ ਆਦਿ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀ । 

ਫੇਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਆਵੇ, ਸਾਰਾ ਅਨੰ ਦ 
' ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ । ਫੇਰ ਪਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੈਭ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ 
ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਆਰੋਭ ਕਰਨਾ । (ਕਈ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ 
ਦਾ ਪਾਠ ਰਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਠ ਹੋਣ ਤਕ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਵੀ ਰਖਦੇ ਹਨ) ਤੇ ੧੦੨ ਪੱਤਰੇ ਪਕੇ 
੨੦੪ ਅੰਗ (ਪੰਨੇ ੧੪੩੦ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਦੇ) ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਉਠਣਾ ਨਹੀਂ” ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ । 
ਪਾਠੀ ਇਕੋ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰੇ, ੧੦੨ ਪੱਤਰੇ ਹੋਣ ਤੋ“ ਮਗਰੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ 
ਸੂਖ ਆਸਣ ਕਰ ਦੇਵੇ । ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ੧੦੨ ਪੱਤਰੇ ਤੇ ਉਪਰ ੧ ਪੱਤਰੇ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਹਿਸਾ ਇਕ 
ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੂਖ ਆਸਣ ਕਰਨਾ ਭਾਵ ਸਤਵੇ' ਹਿਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ । 

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਿਓ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ । ਦੇਗ 
ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਰਹੇਂ ਤੇ ਧੂਪ ਵੀ ਧੁਖਾਉ”ਦੇ ਰਹਿਣਾ । ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ 
4 ਵਿਚ ਰਹਿਰਾਸ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ 

ਮਿ 

ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰੇ । 

੧ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੋਂ ਉਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ 
ਜੈ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ 
| ਜਉ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ । (ਜੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਤੋਂ 

੬ 

ਭੋਗ ਪਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ) । ਫਿਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 
ਪੜ੍ਹਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਠ ਆਰੈਭ ਕਰਨਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ੧੦੨ ਪੱਕੇ ਪੱਤਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ । ਭਾਵ £ 
੨੦੪ ਅੰਗ ਪਾਠ ਕਰਨਾ । 

1 ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੋਨ ਰੱਖੇ । ਬਾਣੀ ਨਿਤਨੇਮ 
ਤੇ ਸਿਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਂ । ਜੇ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀ ਰਹਿਤ ਵਾਲੋ ਹੋਣ । 

੧੭੧੯੭੨੭%੫੭੮.੭੩੦-੭੨.#੩੦੦-੭ ੨੭੩੦੨-੭੭੩੦੭ ੨-#੪੧੦-੭੨-੭੪੦<੨-੭੨_,#੭੧<-.੭ ₹-.#605--੭੨-੭੧੧੦= 
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(੧੯੮) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
2੦੦੪੨ ੧੦੪੨੦੦%੦੨੦੦%੦੨੦੦੪੦੨੦੮੦%੦੨੦੮੦੦੨੦੦੦੨੦੦%੦੨੦੬#੨੦੮੦੧ਊ 

ਉਤਨਾਂ ਚਿਰ (ਉਤਨੇ ਦਿਨ) ਸਿੰਘਣੀ ਤੋਂ” ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਰਖੇ । ਜੇ _ਬਿਹੰਗਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ । ਕੁਰਹਿਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੈਜਮ 
ਨਾਲ ਖਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਪਨ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਜੇ ਸੁਪਨ ਦੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਣੇ ਕੇਸੀ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕੇ ਬਸਤਰ ਧੋ ਕੇ ਪੰਝੀ (੨੫) ਸ੍ਰੀ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ 
ਕਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਜਾਵੇ । ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋ" ਜੋਗਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 

ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ । 

ਪਾਠ ਮੱਧ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਕਰੇ । ਇਕ ਸੁਬ੍ਹਾ ਤੇ ਦੂਜਾਂ 
ਮੱਧ ਵਕਤ ਪੰਨਾ ੭੦੫ ਤੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੌ ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ । ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤੀ' ਦਿਨੀ 

ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਭੌਗ ਪਾਵੇ । ਰਿ 

ਪਾਠ 'ਰਾਗਮਾਲਾ' ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ 
8 ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਦੀ ਤੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ । ਮੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ 
ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲੋ ਦਿਨ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇਗ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸੇ ਕਰਨੇ । ਭੌਗ ਪਾ ਕੇ ਆਰਤੀ 

2 ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਵਰਤਾਉਣਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗ ਪਾਵੇ 
ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ 
ਪਾਠ ਵਾਂਗੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਮਿਰਚ, ਲਸਣ, ਗੈਢਾ, ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁ ਧ ਤੋ 
ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰੇ । ਕੱਚਾ ਗੈਢਾ ਤੇ ਲਸਣ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ੨ 
ਨਹੀ" ਚਾਹੀਦਾ । 

1 

ਅਣ ਗਣ ਅਦਬ ਦੇ 

੧੪੦ ੦੮੨੪੦ ਮਹਾਰਾਜ _ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਭੋਗ ਵਕਤ _੨ ਪਲਕਾਂ, ੩ ਰੁਮਾਲੋ ਭੇਟਾ ਕਰਨੇ 
ਰੁਮਾਲਾ ਉਪਰ ਵਾਸਤੇ, ੧ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਤੇ, ੧ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 

ਣ) ਤੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਬ ਬਸਤ, ਜੋੜਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਪਤਾਹਕ 
ਨਾਲੋ ਦੂਣੀ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰਨੀ । ਭੋਗ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਲੌਗਰ ਵੀ ਕਰਨਾ । ਪਾਠੀ 
ਸਿੰਘ ਸਤੇ ਦਿਨ ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਵਿਚ ਭੁੰਵੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇ ਪਰ ਥੋਹੜਾ ਸਵੇ ਤੋ 
ਬਾਕੀ ਭਜਨ ਕਰੇ । 

ਪਾਠ ਜਿਸ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱ 
$ ਨਿਗ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਚੁਪ ਕਰ ਕੇ ਅਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੇ । ਹੌਰ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ । ਮਾਈਆਂ 
ਤੇ ਬੱਚੇ “ਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਣ । ਧੂਪ ਵਾਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤੁ ਦਸਦਾ 

ਿ 

ਉਸ 

`ਦੇਗ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠਾ ਰਹੇ । ਪਾਠ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇ` ਨਹੀ“ ਕਰਨਾ । ਸੂਰਜ ਦੀ ਲੋਅ 
ਵਿਚ ਹੀ ਕਰੇ । 

ਨੋਟ--ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਖੰਡ ਜੋਤ, ਪਾਠ ਹੋਣ ਤੱਕ 
ਇਹ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਪਾਠ ਹੋਣ ਤਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਮਰਯਾਦਾ 
ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ । 

੨੭੩੦੦ ੨੭੧੨-੭੨-੭੧੧੨-੭੮-੭੧੩੧-੭੨-੭੩੯-੭੯.੭੧੦੫੭ ੨--੭੧੧੨੦-੭੮-੭੧੪੫੦੭ ੨੭੬੪੯" ₹-੭੪੧੦-੭੨-੭੧੯<੭ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੧੯੯) 
("0 6੧੪੨6੮੦੪੦੨ ੦੧੦” £%੦”੨੦”੨%੦”੨੦੦੦੦”੨੦”੨%”> ੦੮੦੧੦”੨੦"੦੬”੨੦੦੬੦”> 

| (੨) ਸਪਤਾਹਕ ਦੂ ਜਿਂ-ਆਦਿ ਵਿਚ ਦੇਗ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਆਰੈਭ ਕਰੇ । 
੧੦੨ ਪਤਰੇ ਹਰ ਰੌਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ । ਭਾਵੇ" ਦੋ ਪਾਠੀ ਕਰਨ ਪਰ ਵਿਚੋ" ਬੋਲਣਾ ਨਹੀ' । 
। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖ-ਆਸਣ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੱਧ ਵਿਚ ਫਿਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਕਰਨਾ । 
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਨਹੀ“ ਕਰਨਾ । ਸਮਾਪਤੀ ਵਿਚ ਭੀ ਦੇਗ ਕਰਨੀ । ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 
ਜਪੂਜੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪਉੜੀਆਂ ਤੋ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਭੌਗ ਪਾਉਣਾ । ਰੁਮਾਲਾ ਭੇਟ ਕਰ ਕੇ 
? ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ । ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਲੈ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਵਰਤਾਉਣਾ ਪੂਜਾ ੧੦੧ ਰੁਪੈ ਹੋਵੇ । 
7 ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨੀ ਸੋਵਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਰੇ ਤੇ ਪਾਠ ਵਿਚ ਸਤੇ ਦਿਨ ਸੋਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ । ਕੰ 

ਸੂਚਨ'-ਕਝੀ ਲੋਕ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ 
ਰੇ ਕੁਝ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਰੈਭ ਵੀ ਪਤਾਸਿਆਂ 
ਮਦ ਦ ਆਦਿ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮੱਧ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਗ ਨਹੀ” ਕਰਦੇ । 

ਛੇਆਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਤਵੇ' ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਭੋਗ ਪਾਉੱਦੇ ਹਨ, ਉਹ 
ਸਪਤਾਹਕ ਪਾਠ ਨਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਠ ਹੈ ਤੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਹਾਤਮ ਹੈ । 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥ 

| 

ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਖਾਲਸਾ' 
ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜ਼ਿਲਾ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ 

(੫੩੯੭੦੭੩੧੫੭੯੭੧੩੯-੭੩-੭੧੮-੭੨-੭੧੧੯- ₹.੭੪੩੯-੭ ੨-੭੪੪੯-੭੨-੭੦੧<-੭੨-੭੪੧੧<੭ ੩-੭੬੪੯<੭ ₹-੭੪੪੧<੭ ਰਖ ਲ-ਝਾਗਦ ਜੇ ਦਾਲ ਘ-ਦਦਦ ਘ >-ਦਾਲਦ = ਦਾਦੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇ -ਦਲਦ ਦੇ `ਦਦਦੇ =< ਦਲ << “ਦਲ ੨੦ “ਦਲ ੨੫ -<-ਛਆ-੨, 

5।1 56180 7637 50 ਹੈ। ੬467੦ 1401061101ਇ116।0॥ਇ911011.ਟ੦।੧ 



੧ 
੧ਓ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥ 

ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
ਦੀ 

ਪਾਠ ਮ੍ਰਯਾਦਾ 
(੧) ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ (ਆਰੈਭ)--ਮ੍ਰ ਦਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 

ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੋ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੋਤ, ਕੁੰਭ, 
ਨਾਰੀਏਲ, ਧੂਪ, ਫੁੱਲ ਆਦਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰੀਤੀ, ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ 
ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ । ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਕਰਕੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਰੈਭ 
ਕਰਕੇ ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਵੈਡਣਾ । 

6੦੩੨੦੮੦੧੪੦੨੦੦੪੦੨੦੮੧੦%੦” ?੮%੦੨੦"੦੪੦੦੦੧੬੦੨ 

ਮਧੋੇ-ਪਾਠ ਦਾ ਮਧ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਦੇ ਆਰੋਭ ਤੇ ਲਾਉਣਾ । 

ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤਰਤੀਬਵਾਰ-(੨) ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ ਪੰਨਾ ੧, (੩) ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ॥ ਰਾਮਕਲੀ 
ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧੦ ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰਿ ਸੈਨਿਆਸਾ । (੪ ੬) ਸਵੇਯੋ ਤੇ ਦੋਹਰਾ 1! ਜੋ ਕਿਛੁ ਲੇਖ 
ਲਿਖਿਓ ਬਿਧਨਾ ।। (੫)੧ ਸ਼ਯਤ੍ ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਦਾ ਧਿਆਇ ੧॥ (੬) ਚੌਪਈ 11 ਦੌਹਰਾ । 
ਮਹਾਂ ਕਾਲ ਕੀ ਜੋ ਸਰਨ ਪਰੇ ਸੋ ਲਏ ਬਚਾਇ ॥। ਛੋਦ ੩੬ ॥ ਤੇ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿਤ ਪਖਯਾਨੇ 
ਰਈ ॥ ਤੱਕ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ । 

੭੦੦੪੨ ੪੮੦੧੧੦੨੦੦੩੦” 

(੨) ਸਾਧਾਰਣ--ਮਧਾਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ" ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਜਾਪੁ 
ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ੫ ਪਫੇੜੀਆਂ--ਨਮਸਤੇ ਅਨਾਮੰ ॥ ਨਮਸਤੇ ਅਧਾਮੰ ॥੫।। ਤੇ ਇਕ ਅਖੀਰ 
$ ਪਉੜੀ ॥ ਚਤੁਰ ਚਕਰ ਵਰਤ ਚਤੁਰ ਚਕ੍ਹ ਭੁਗਤੇ ॥੧੯੯॥ 

ਨੋਟ-ਨਿਹੈਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੈਤ ਆਦਿ 
੍ਦ ਨਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਸ ਬੈਠਾ ਸਿੰਘ ਗੈਨੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਰੇਲ ਨੂੰ ਵੱਢ 

1 

ਰ੍ 
ਭੋਗ-(੨) ਪਿਛਲੀਆਂ ੨ ਹਕਾਇਤਾਂ ੧੧ਵੀ" ੧੨ਵੀ” ਭੋਗ ਸਮੇ” ਲਗੀ 

ਰ 
ਰ 
ਰਿ 

ਦਿੰਦਾ ਹੈ । 
੨੭੧੧-੭੨੭੬੦-੭੨-੭੧੧੧<੭੨-੭੦੦੯੦-੭੦ ੭੫੩੫੭ .੭੧੧੦੦੭੨.੭%੫<੭ ੮੭੪੧੯-੭੨੭੦੮. ₹.੭੪੪੯<੭ ₹-੭੬੧-੭ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੨੦੧) 
5੦੬੨੦੧੧੬੦੦੦੪੦੨੦੮੦੦੦੨੦"੦%੦੨੦੮੦੪੦੨੦੦੦੦੨੦੦੦੦੨੦੮੦੪੦੨ ੦੮੪੦੨ 

੬,?604..? 

ਸਮੱਗਰੀ ਕਥਨ 

| ਸ੍ਰੀ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ-ਜ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਨ ਉਸ ਤੋ ਸਾਨੂੰ 
ਅਟਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜੋ ਮਰਯਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੋਰੀਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀ” ਜੀਵ_ਪੂਰਾ ਸਮਝ ਨਹੀ” 

,ਸਕਦੇ । ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। 

(੧) ਜਪੂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉ” ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ? ਇਕ ਤਾਂ 
1 ਵਰ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ 
ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ । ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 

ਦਿਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ । ਇਸ ? 
ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪੂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ । 
| (੨) ਜਪੂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾਂ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋ" 
ਵੇਈਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁਚ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 
ਵਲੋਂ ਮਹਾਂ ਮੰਤ੍ਰ- 

“ 
੧ਓ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ 
ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ- 

ਜਪੁ ॥ 
ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ ॥ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ॥੧॥ 

ਉਚਾਰਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 
ਜਿਰਨ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣਗੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ । ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ 
0#੧੯੧੯੪%<੭੯੨<-੭੨-੭੧<-੭੨-੭੪੦੯<੭ -੭੪੮੯-੭ ੬੭੪੧੯-੭ ੨-੭੭੧੯-੭ ੨-੭੪੪੧-੭੯-੭੪੦-੭। 

ਅਤ ਟਰ ਦਾਜ ਦਚ ਦਾਦ ਦਾਦ ਦਰਦ 

ਨਿਉਜ ਮਮ 1 
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ਸਮ ਗੁਰਮਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
(14 ਉਵ ਤਵ ਨ ਨਦਰ ਅਣ ਚ ਆ ਤੇ ਹਨ ਚਲ ਹਦ ਓਂ ਚ ਏ 

(ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ । ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ _'ਮੂਲਮੰਤ੍ਰ' ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ _ਨੇ ਅਕਾਲ 
ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਾਰਾ 'ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਿਆ । ਆਸਾ, ਗੂਜਰੀ ਦੇ ਛੇਤਾਂ ਦੀ 
ਚਾਲ ਵਿਚ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ 'ਮਾਲਾ ਮੰਤੁ ਹੈ । 

'ਵਾਹਿਗੁਰੂ' ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ 'ਗ੍ੁਰ 
ਮੰਤਰਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ_ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ` ਦੇਵਤੇ ਆਦਿਕ 
ਚੀਸ ਦੀ ਸਿ ਦੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੂਲ ਰੂਪ 
ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨੋ“ ਜਿਵੇ ਟੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ 
ਪੜ੍ਹਨੇ ਰੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਣ 
ਵਾਲਾ ਹੈ 

ਸਮਾਉਣ ਵੇਲੋਂ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕੇ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਉ'ਦੇ ਰਹੇ 
ਹਨ । ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੋਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਜੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ 
ਤੇ ਦਸਮੋਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਕੋਸ ਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸ੍ਰੀ 

ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ । 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈ', ਭਾਈ ਗੋਪਾਲੇ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ 
ਗੋਬਿੰਦ ਪੁਰ ਸ਼ੁੱਧ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ 
ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਣ ਲਗੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸੈਕਲਪ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜਾ ਜੌ ਸਵਾ 
ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੋਨੇ ਆਦਿ ਦੀ ਕਾਠੀ ਲੈਣ ਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇ' ਪਦਾਰਥ ਘੋੜਾ ਤੇ ਕਾਠੀ ਦੇ ਦਿਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ 
ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ । 

ਜਿ 

੨ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦਸੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ 

1 ਸੋ ਇਕ ਸ਼ੁੱਧ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਤਨਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਸੋਲਾਂ ਪਹਿਰ 
ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਥੇ ਕਿਉ” ਨਾ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ । ਜ਼ਰੂਰ ਸ੍ਰ ਜਪੁਜੀ 
1 ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਓਥੇ ਕਿੰਨਾਂ ਮਹਾਤਮ 
ਵਨ ਪਰ ਪੜ੍ਹੋ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਮਨ ਟਿਕਾ ਕੇ 1 

(੩) ਸਰੀ ਗੂਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੁਤੇ ਹੀ ਲਗ ਕੇਨਾਂ 
ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਵਾਸ ਲੈਣ ਵੇਲੇ, ਉਬਾਸੀ ਜਾਂ ਨਿੱਛ ਆਉਣ ਸਮੇਂ “ਪਾਠ 
ਗੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਤੇਂ ਤਹੀ ਰਹਿ 
ਚੁਕੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿਚੋਂ ਅੱਖਰ 
ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰੋਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸੁਸਤੀ ਨਾ ਕਰੇ । 
੨. ੨. ੭੧੧੫੦ ੨.# ੧੫. 2.,#<੧੫..੭ ੯... #48੫੫.੭ ੮..੭੪8੧੧...੭ ੮..#੭੬੫੦.੭ ੮ ,੭੪੩<..੭ ੨ _,੭<੦<..੭ 2੭੦੦੫ ੭ ੮੭੬ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੨੦੩) 
.€੯ਉਆ , 6੧6"? ੦੬੦” "%੦”੨੦"੦੧%੦”੨੦੨੧੦”੨੦੨੧੦”੨ ੧੧”੨ ੮੦੧੦੨ ੨,੭੦੬੫,੭੦"੦%੦”. 

ਇਉ” ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪੂਰੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸੋ ਇਹ 
ਜਪੂਜੈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕ ਉਚੀ ਮਹਾਨਤਾ ਰਖਦਾ ਹੈ ।_ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ 
ਅਰੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ 
1 ਪਾਸੇ ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ; 
ਪਰਕਾਸ਼ ਕਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ̀  ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪਏ ਤਾਂ ਹਰਜ ਨਹੀ” ਪਰ ਕੋਸ਼ਸ਼ 

ਹੂ ਜਹ ਕਰੇ। 

ਕੁੰਭ-( ੩) ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਕੁੰਭ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚਲਿਆ ਹੈ । 
ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁੰਭ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ । ਜੇ ਅਚਨ ਚੇਤ ਅਗ 
ਕਰ ਕੇ ਵਿਘਨ ਪੈ ਜਾਏ, ਜੋਤਾਂ ਆਦਿ ਤੋ“ ਅੱਗ ਲਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਝਟ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਥੁਝਾ 
ਦੇਣੀ, ਪਰ ਰਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ । ਕੰ 

) ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂ 

ਸੋ 
ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਵਿਚ ਸੁਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਾਣੀ ਉਹ ਵਿਗੜਦਾ ਨਹੀ' ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ( 

ਪ 

ਜਲ ਦੇ ਛਕਣ ਕਰ ਕੇ ਰੋਗ, ਕਸ਼ਟ ਆਦਿ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੋ _ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰੋਗ, ਕਸ਼ਟ, ਕੋਹੜ, ਪਾਪ, ਵਿਘਨ 
ਆਦਿ ਸਭ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਅੰ! ਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ 
ਵਕਤ ਨਹੀ' ਮਿਲ ਸਕਦਾ । ਸੋ ਇਹ ਅੰ /ਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਜਲ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵਾਲੋਂ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕੰ 
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ੨ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਸ਼ੁਧ ਪਾਠ ਕਰਨ 
ਤੇ ਰਹਿਤ ਵਾਲੋਂ ਹੋਣ । 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਧ ਹੋ ਕੇ, ਸੁਚੇ ਰੇਤੇ ਅ ਆਦਿ ਨਾਲ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜ ਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਸੁਚੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 
ਧੇਵੇ। ਬਰਤਨ ਸਰਬਲੌਹ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਵੇ' ਘੜੇ ਵਿਚ ਪੁਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੋ $ 
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਰੱਖਣਾ ਥੱਲੋਂ ਰੇਤਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲਪੇਟ ਦੇਣਾ ਕਿਤੋਂ' ਨੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ । 
ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੂਠਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ । ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕ ਨਾਰੀਏਲ ਜਾਂ ਖੱਟੇ ਸੁਚੇ 

ਕੁੰਭ ਭੀ ਸੁਚਾ ਹੋਵੇ । ਕੁੰਭ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਘੜਾ ਲਿਆਵੇ ਤੌ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 

ਨਵੇਂ ਕਪੜੇ ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖੋ । ਰੰ 

ਰ 
ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਕੀਰਤਨ ਬਾਣੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਰੋਵਰ ਰ 

ਰਿ 
੍ 
ਹ (੫੭੧੧੭ ੧,੩੫੭ ੮-#੧੧੫..੭ ੯੭੪੧੯ ੭ ੨.੭੪੧<<੭ ੨ -੭੭%੦<..੭ ੩੭੧੧੯” ₹.੭੭੦੦੨-੭ ੭੦੧੫੦” ੨-#੧੧੯੦-੭ ੨-#<੧੨-- 
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(੨੦੪) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
ਕਿਓ 

1 ਨਾਂਰੀਏਲ-ਸਧ ਸੋਗਤ ਜੀ ! ਨਾਰੀਏਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦੇ 
$ ਥਾਂ ਹੈ । ਸੀਸ ਭੇਟ ਜਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ 

ਜੀ ਜਦੋ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉ'ਦੇ । ਜਿਵੇ” ਦੂਜੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ 
ਜੀ ਅੱਗੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਰੀਏਲ ਰੱਖ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 
8 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਇਕ ਯੂ 

ਪਾਠ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਰੀਏਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਚ 
! ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਰੀਏਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭ] 
ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਦੋ ਸੋ: ੧੫੯੬ ਬਿ: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਪੂਰ 

ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣ ਲਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਕਵਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੂ ਵਦੀ ਪੰਜਵੀ” 

ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਨਾਰੀਏਲ ਤੇ ਪੰਜ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਨੂ 
ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ । ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਭਾਵ ਆਪ ਹੀ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ ਕੇ ਸੈਸਾਰ 
ਸ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਗੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੁਢੇ ਜੀ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਦਿਵਾਇਆ । 

ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਸਵੇ' ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਕ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵੇਲੋ ਇਕ ਨਾਰੀਏਲ 1 

ਜਿ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੇ । ਛੇ ਸਰੂਪਾਂ ਤਕ ਤਿਲਕ ਬਾਬਾ ਬੁਢਾ ਜੀ ਤੇ 

ਹਨਾਂ ਤੋ" ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਜ਼ ਹੀ ਲਾਉ”ਦੀ ਰਹੀ । | 

ਏਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਮਤ ੧੭੬੫ ਬਿਕਰਮੀ ਕੱਤਕ ਵਦੀ ਦੂਜ ਰ 6੦੪੦੨੭੦੪੨। 

੨੭ 97 

੧ ਨੂੰ ਇਕ ਨਾਰੀਏਲ ਤੇ ਪੰਜ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੋ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 

ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਨਾਰੀਏਲ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ' ਤੇ ਪੰਜ ਪੈਸੇ 

ਸਾਰੀ ਬਿਭੂਤੀ (ਮਾਇਆ) ਅਰਪਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਸੈਗਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ 
8 ਮੇ' ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਫਲ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾਰੀਏਲ ਹਜੂਰੀ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ 'ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਸੀਸ 
੧ ਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ । | 

ਜਿਵੇ ਦੁਰਬਾਸ਼ਾ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੈਦੇ ਲਾ ਦਿਤੇ ਭਾਵ ਨਾਰੀਏਲ ਦੇ ਬੈਦੇ ਬਣਾਏ ਤੇ 
ਉਹ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ, ਨਾਂ ਪੀਣ, ਨਾ ਮੋਹ ਆਦਿ ਕਰਨ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ ਨੇ 
ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾ ਬਣਾਓ । ਸਾਡਾ ਵਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ 4 
ਭੇਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਫਲ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀਸ ਭੇਟ 
ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਮਨ ਤੋਂ ਤਨ 
੧ ਅਰਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ । 

ਜੋ ਨਾਰੀਏਲ ਇਕ ਵਾਰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ' ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭੈਨ ਕੇ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਵਰਤਾ ਦੇਵੇ । ਪਰ ਜੋ ਪਾਠ ਪੂਰੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ, 
(੨੧੨੭੮੭੩੦-੭੨੭੧੦-੭੮੫੭੩੧੧੫੭੮੭੩੫੫੭੮੩੧੭੯-੭੩੯੭-੭੪੧-੭੦੦੯<੭ ੨੭੧੫੦-੭੮੬੯੭ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੨੦੫) 
5੧੬ “੧੬੦”੦੮੦੧੦” ੦੮੧੦੨ ੦੨੦੦੨੦੮੦੧੦”੨੦”੦੧%੦”੨ ੭੨%੦੨੦”੦੧੦”੨ ੨.੭੦੧੦੭੦੮੦੬੦” 

ਗਹਿਤ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ _ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਠ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਡੰ 
ਹ ਨਾਰੋਏਲ ਨੂੰ ਭੈਨ ਕੇ ਗਿਰੀ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉ । 

ਯੂੰਪਿੰ-ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕੌਟੀ ਗੋਦੀ ਪਉਣ ਕਿਸੇ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਗੈਧੀ 
ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸੁਰੀਧੀ 
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜੂਰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 
ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਚੂੰਕਿ ਦੇਵਤੇ ਆਦਿ ਵੀ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧੂਪ ਜ਼ਰੂਰ 
ਧੂਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉੱਵ- 

'ਧੂਪ ਦੀਪ ਕਰਤੇ ਹਰਿ ਨਾਮ ਤੁਲਿ ਨ ਲਾਗੇ ॥' (ਪ: ੧੨੨੯) | 

ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਨਾਮ ਸਭ ਤੋ” ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ । ਕੰ 

ਜਦੋਂ ਛੇਵੇ' ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿਤੇ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈ' ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 
[ਦਵਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜ ਕੰ 

ਪੱਤਰਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਘਿਉ ਦਾ ਦੀਵਾ ਕਰਨਾ । ਧੂਪ ਧੁਖੌਣੀ ਤੇਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ 
ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋਂ । 

ਇਹ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋ' ਸੀ੍ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 
ਸਰੂਪ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ 
ਕੰਹ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਓਦੋਂ' ਦੀ ਇਹ ਮਰਯਾਦਾ ਚਲੀ ਹੈ । 

ਜੋਤਾਂ-ਰਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਹਨ, ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ 
ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬੱਦਲ ਕਰ 
ਕੇ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਬਿਜਲੀ ਵਗੈਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੋਧ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਓਦੋਂ ਉਸ 
ਮਰ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਂ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 'ਅਖੰਡ ਜੌਤ' ਲੋਕਾਂ ਨੇ 
ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ । 

13 ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ” ਜੇਗਾਂ ਜੁਧਾਂ ਵਿਚ ਰੁਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਜੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਸਰੂਪ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੋ" ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਕਰਕੇ 
ਗਰਾਂ ਨਾਲ ਰਖਦੇ ਜਦੋਂ” ਜੈਗਾਂ ਤੋ“ ਕੁਝ ਵੇਹਲ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ 
ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਦੇ, ਕਿਉ'ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਲੋ” ਜੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ 
ਕਰਕੇ ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਠ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਹੀ” ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੋਬੂ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਕਰਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਨ । 
੫੭੧੨੭੨੭#੩੨-੭੨੭੦੧੯-੭੬੭#੬੧੯-੭ ੨੭੩੦੨ ੭ ੨-੭੦੧<-੭ ੯-੭੪੧੯-੭੯-੭੬੪੯-੭੯-੭੪੦੦-੭ ੨-੭੪੧੨੭੨-੭੧੨=੭ 
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(੨੦੬) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
2੦੩੨ ੦੦੪੨ ੦੦੪੨ ੦੦੪੨ ੦੪੦੨੦"੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦੮੦੦੦੨੦੮੦੪੦੨੦੦0੦੨੦੦੪੦ 

ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਦੇ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਹਵਾ ਹਨੇਰੀ ਆਦਿਕ ਦਾ ਖੇਤਰਾਂ 
ਰਹਿੰਦਾ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਘਿਉ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਗੁਪਤ ਥਾਂ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ 

ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਘਿਉ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਰਖਦੇ । ਜੇ 

ਕਿਤੋਂ ਹਵਾ ਹਨੇਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋਤਾਂ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਝਟ ਹੀ ਗੁਪਤ ਜੋਤ ਕੱਢ ਕੇ 
ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪੈ'ਦਾ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲੈਦੇ । ਫਿਰ ਠੰਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 
ਜੌਤਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਉਹ ਜੌਤ ਫਿਰ ਗੁਪਤ ਥਾਂ ਰੱਖ ਦੇਦੇ ਤੇ ਇਹ ਗੁਪਤ ਜੋਤ ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ 

੧ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਸ ਜਿਸ ਪੰਗਤੀ ਤੇ ਜੋਤ ਬੁਝ ਜਾਏ, ਜੋਤ ਜਗਣ ਤੱਕ ਉਹੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋ 
ਤਾਬ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਜੋਤਾਂ ਜਗਣ ਤੋ” ਫਿਰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਗ ਜਾਵੋਂ । ਕਈ 

ਜੋਤਾਂ ਬੁਝਣ ਤੋ" 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ' ਜਪਣ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀ" ਪੰਗਤੀ ਹੀ 
ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 

ਮਿਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਆਦਿ ਬਦਬੂਦਾਰ ਚੀਜ਼, ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜੂਰ ਜਗਾਉਣੀ_ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ 
ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਦਬੂਦਾਰ 
ਚੀਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਨਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏ 1 

ਘਿਉ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ | 
ਤੇਲ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨਹੀ ਜਗਾਉਣੇ । ਜਰਮਨ ਦੇ ਜੈਗ ਵੇਲੇ ਫੌਜੀ ਤੋਬੂਆਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ 
ਕੇ ਪਾਂਠ ਕਰਦੇ ਸਨੇ ਓਦੋਂ“ ਉਥੇ ਘਿਉ ਦਾ ਪ੍ਰਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਪਰ _ਦੀਵੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਜਗਦੇ 
ਨਹੀ" ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ ਓਦੋਂ' ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲਾਲਟੈਣਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ 
ਰਿਵਾਜ ਨਹੀ ਸੀ। 

ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 
ਨੈ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਜਾਂ ਭੋਗ ਦੇ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉ'ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ 
ਉਹ ਪਵਿੱਤ੍੍ ਰੂਹਾਂ ਨਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ । 

ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆਉ”ਦਾ ਹੈ । 'ਆਰਤੀ' ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੋਠਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 
ਨੇ 'ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲ' ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗਨੀ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ । ਜਦੋ“ ਜਗਨਨਾਥ ਪੂਰੀ 
ਪਾਂਡਿਆਂ ਨੇ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇ" ਥਾਲ ਵਿਚ ਦੀਵੇ ਆਦਿ ਰੱਖ ਕੇ ਆਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ । 

ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ--ਤੁਸੀ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਉ” ਨਹੀਂ 
ਉਠੇ ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੁਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਤੀ ਉਚਾਰਨਾ ਕੀਤੀ ਤੋ 
'੮੭੧੫੦-੭੮-੭੧੫੭ ੨.੭੫੫੧-੭੮.੭%੫-੨. 

1 

1 ਆਰਤੀ--ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

( 
| 

੨੭੧੬੧ ੨-#੧੧੫੦.੭ ੨ .# ੮੧੯੭ ੨--#੧੪੧..੭ ੮..੭<੪੧੦-੭ ੯.੭੭੧<<੭ ੭੩੫੭ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੨੦੭) 
2੪੬ 6੧੪੦” 2੦੬੦੨ ੦>੬”੨ ੦੦੦੨ ੦੮੦੧੬੦”੨੦੮੦੧੬੦”> ੦੦੧੦੨ ੦"੦੧੦”੨ ੭੦੬੦ "੦੬੦ 

ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਆਰਤੀ ਹੈ । ਉਸ ਸਮੇ ਜਗਨ ਨਾਥ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤੀ । 

1 
1 ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹਨ । 
1 ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਆਰਤੀ ਅੱਖਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਰਤੀ ਵਾਲੀ 
; ਅੱਗਗੇ ਦੇ ਨਾਮ ਧੂਪ, ਦੀਪ, ਜੌਤ, ਥਾਲ, ਕੇਸਰ, ਫੁਲ ਆਦਿਕ ਦੱਸੇ ਹਨ । ਇਹ ਸ਼ਬਦ 
' ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋ“ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੈਨ 
ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੇਂ ਹਨ । 

ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਰਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 
ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਿਵੇ` ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਤੋ ਬੈਠ 

' ਕੇ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੈਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰੇਮ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇ” 
' ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਦਿ ਭੋਗ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋ” 
ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ । 

| ਆਰਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਸ, ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਹ 
। 'ਅਕ੍ਰਿਤ ਸੈਗਿਆ' ਹੈ ਜੋ ਰਾਤ ਬਿਨਾਂ ਦਿਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ । ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੀਜੇ 
| ਪਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਛੇਵੇ' ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਨਾਲ ਰਹੇ । ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ-- 

1 ਅੰਮਿ੍ਤ ਵੇਲੇ ਉਠ ਕੇ ਜਾਇ ਅੰਦਰ ਦਰਯਾਇ ਨਾਵੇਦੇ ।। 

| ਸਹਜ ਸਮਾਧ ਅਗਾਧ ਵਿਚ ਇਕ ਮਨ ਹੋਇ ਗੁਰ ਜਾਪ ਜਪੰਦੇ ।। 

| ਮਥੇ ਟਿਕੇ ਲਾਲ ਲਾਇ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਚਲ ਜਾਇ ਬਹੰਦੇ ॥ 
ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਲੀਣ ਹੋਇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਗਾਇ ਸੁਣੈਦੇ ॥ 

॥ ਭਾਇ ਭਗਤ ਭੈ ਵਰਤਮਾਨ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਪੁਰਬ ਕਰੈਦੇ ॥ 

[5 ਸੋਝੇ ਸੋਦਰ ਗਾਵਣਾ ਮਨ ਮੇਲੀ ਗੁਰ ਮੋਲ ਮਿਲੰਦੇ ॥ 
ਰਾਤੀ ਕੀਰਤ ਸੋਹਿਲਾ ਕਰਿ ਆਰਤੀ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਵਡੋਦੇ ॥ 

ਗੁਰ ਸਿਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਿਰਮ ਚਖੰਦੇ ॥ 
(ਵਾਰ ੬ ਪਉੜੀ ੩ 

ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੋਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ 
ਹੋਈ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਚਰਿਤ੍ਰ ਦਸਦੇ ਹਨ । 

ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰਾ ।1 
ਪਹਿਰ _ਸੈਸਾਰੀ ਕਪੜੇ ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਕੀਆ ਅਵਤਾਰਾਂ ॥ 

੭੧੧੭6 .#%੫.੭ 2.#੩੦-੭੮.੭<੩੫<੭ ੨੭੩੮.” ੨੭੪੦੯. ੨-#੭੩੫੦-੭੮..#6੦੦-.੭੯.,#੪8੫੫੭ ੨. #੭੪<੭ ੨..#੪੧੧੦੭ 
੮੭੫੫੧੮੭੧੫੭੨੪੫੭੮੭੪੫੭੮੩੫੭੦-੭੩੦੭੦-੩੫੭੨-੧੦-੭੯੩੫੭੯੩੫੭੮੭੩੧੭੨੩੫੭੯੭੩੫੭੦੭੩੦੮੦੪੦੭ 
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(&੧੦੬ਵਦ>੦੮੦੪੨੦੦੪੨੦੦੦੦੨੦੮੦੪੪੨ ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਵਹਾਈਓਨ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਸਿਰ ਉਪਰ ਧਾਰਾ ॥ [ ਪੜ੍ਹੀ ਕੌਲ ਨ ਪਾਲਿਓ ਮਨ ਖੋਟੇ ਆਕੀ ਨਸਿਆਰਾ ॥ 

॥ ਮਿਟੈ ਸਗਲ ਜੀਵਨ ਸੰਤਾਪ ॥ [ 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ” ਢਾਕੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਮਸੈਦ ਭਾਈ ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਂ ਦੇ 

ਬਾਣੀ ਮੁਖੋ ਉਚਾਰੀਏ ਰੋਇ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਮਿਟੇ ਅੰਧਾਰਾ ॥ | ਗੋਸ਼ਟ ਚਰਚਾ ਸਦਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਉਠੇ ਧੁਨਿਕਾਰਾ ॥ ਸੋਦਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀਏ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪ ਉਚਾਰਾ । | £ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਾਰ ਅਥਰਬਣ ਧਾਰਾ ॥ 

(ਵਾਰ ੧ ਪਉੜੀ ੩੮) | £ ੧ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਮ੍ਰਯਾਦਾ ਵਿ 1 £ ਪੁਨਾ-ਮੰਗਲ ਆਰਤੀ ਜੋ ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਪੁਨਰਪ ਗਰਭ ਨ ਲੋਟੇ ॥ ਵਸ਼ਵ, ਬਿਭੂਤ ਆਰਤੀ ਕਰਹਿ _ਜਮ ਜਾਗਾਤ ਨ ਫੇਟੇ ॥ | 'ਤ ਅਘ ਦੌਖ ਬਿਲਾਤ ਤਿਨਾਕੋ ਆਪਦਾ ਕਾਲਖ ਮੋਟੇ ॥ ਮੁਖ ਉਜਲ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ ਪੜਤ ਨ ਜਮ ਕੀ ਫੇਟੈ ॥ | £ ਪੁਨਾ-ਅਸਟ ਗੈਧ ਸ਼ੁਭ ਆਰਤੀ ਧਰੇ ॥ 

੧ ਕਿ (ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਰਾਸ ੧੧ ਅੰਸੂ ਪ ਦਸਵੇਂ” ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉ'ਦੇ ਹਨ-ਗੁਰ ਸਿਖ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਪੁ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੋਝ (ਸ਼ਾਮ) ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ । ਆਰਤੀ ਪੜ੍ਹੇ । ਵ 5 । ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੇਂ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ । ਫਿਰ ਇਹ ਭੂਤ ਪਰੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰੜੇ ਨਹੀ“ ਆਉਦੇ । (ਵਿਜੈ ਮੁਕਤ ਸਾਖੀ ੪੪) ਜਿਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਬਹਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਪਾਠ ਭੋਗ ਪੜ੍ਹੇ ਆਰਤੀ (ਵਿਜੈ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਤ੍ ਸਾਖੀ ੩੭) 

ਰਿ 
ਰਿ 

ਰ੍ 

14011011071€116।0ਊਇ੪019।1.ਟ੦। 



ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੨੦੯) 

੩ 1 ਭੂ ਭੂ 1 1 ਰਮ 21 ਉ ਕੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਮੁਕਤ ਮਾਰਗ 
ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਪੰਜੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹਨ । 

ਪਹਿਲੀ ਪਉੜੀ-ਅਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਥਾਲ, ਚੈਦ ਸੂਰਜ ਰੂਪ ਦੀਵੇ, ਤਾਰੇ ਰੂਪ ਮੌਤੀ 
ਪਉਣ ਰੂਪੀ ਚੋਰ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਸੁਤੇ ਹੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । 

ਦੂਜੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ--ਵੈਰਾਟ ਰੂਪ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਲੱਖਣ ਕਹੇ ਹਨ । 
ਤੀਜੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ-ਉਸ ਜੋਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । 
ਚੋਥੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕੈਵਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭੌਰਾ 
ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਰੂਪ ਪਪੀਹੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਸ੍ਰਾਂਤੀ ਬੂਦ (ਮੰਗੇ) ਜਿਸ £ 
ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ । 

(੨) ਧਨਾਸਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ-ਨਾਮ ਤੋਰੋ ਆਰਤੀ ॥ ਇਸ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹੀ ਆਰਤੀ, ਕੇਸਰ, ਦੀਪਕ, ਤੇਲ, ਫੂਲ ਮਾਲਾ ਆਦਿ ਹੈ । 
(੩) ਧਨਾਸਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੈਣ ਜੀ-ਧੂਪ ਘ੍ਰਿਤ ਸਾਜਿ ਆਰਤੀ ॥ 
(8) ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਕਬੀਰ ਜੀ-ਸੁੰਨ ਸੋਧਿਆ ਤੇਰੀ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਕਰ । 

( 
(੬ 

ਨ (੧) ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਆਰਤੀ--੧ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲ' | 

੧ 

੫) ਧਨਾਸਰੀ ਧੈਨਾ ਜੀ-ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ । ਨ 

੬) ਅਤੇ ਸਵੈਯਾ-ਪਾਇ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ॥ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕਉ ਛਾਡਕੇ ॥ 
ਅਤੇ ਕਈ ਸੋਰਠ ਕਬੀਰ ਜੀ-'ਭੂਖੈ ਭਗਤਿ ਨ ਕੀਜੈ' ਭੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ । ਕੰ 

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋ“ ਵਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ । ਆਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 
ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਯੋਗ ਹੈ । ਥਾਲ ਵਿਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਆਰਤੀ 
ਦਾ ਖੰਡਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ । 

ਦੇ 

3) 

“ਆ ਟਲ ੨ 8੨ << ਆ ੨  ੦੩੦"੨ 2੦੦੬੬੦੮੨ <੧੪੦"੨੮੦ਆ £੮੦ਅਆ> 7੦੪ਆ: ਅਰਬ ਦਰਖਤ 

। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ” 
ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜ਼ਿਲਾ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ 

੫੭॥੧-੭੯,੭੧੯-੭ 2.੭੧੧੮-੭ ੩,੭੩੨” ੨੭੪੪੦.” ੨-੭੭੦੯-.੭ ₹-੭੧੧੧੦-੭੮-੭੦੧੦-੭ ੩-੭੪੦੦-੭੨-੭੧੧੯= ੩੭੧੨ 
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(੨੧੦) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
&੦੪੦੨ ਮਨਿ 

#”) 
੧ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ] 

ਛਕ 

੧੦੬੦” ੨੭੫੦੯-੭੦੦੬੦” ,੨੪੦੨> 

੨੩੬੨੭8੨੭੦#੮੦੦੨੬੨੩ 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥ 

ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਇਕ ਬਾਣੀ 'ਰਾਗ ਮਾਲਾ” 
ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਸਰੀ ਕਰਤਾਰ 
ਪੁਰ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ । ਓਹੋ ਅੱਖਰ ਹਨ, ਓਹੋ ਸਿਆਹੀ ਹੈ, ਓਹੋ 

੍ 

ਦੂ ਰਾਗ ਮਾਲ 

੍ 

ਹੈ ਲਿਖਤ ਹੈ । 
ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ--ਇਹ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀ” 

੍ । ਇਹ ਸ਼ੈਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖੋ ਹਨ ਕਿ ਦਸੋ ਕਿਉ” ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਨਹੀ' ਹੈ ? 

ਵੇ ਰੈਤਰ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀ' ਹੈ । ਕੀ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਮੀ' ਹੈ ? ਜਦੋ“ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਗਮਾਲਾ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ 

ਹਾ ਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮਹੱਲਾ ਲਿਖਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਿਖਣ । 

(੨) ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਵਿਚ “ਨਾਨਕ' ਨਾਮ ਨਹੀਂ' ਹੈ 
] ਰੈ'ਤਰ-ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਜਿਵੇ'-- 

ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਿ ਏਤੀ ਸੁਰਤਿ ਨ ਪਾਈਆ ॥ 
ਨਦੀਆ ਅਤੈ ਵਾਹ ਪਵਹਿ ਸਮੁੰਦਦਿ ਨ ਜਾਣੀਅਹਿ । 
ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲੁ ਧਨੁ ॥ 

ਤੋ ਕੀੜੀ ਤੁਲਿ ਨ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸੁ ਮਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰਹਿ ॥। 
੨੭੩੨ ੨੭੧੦੨੭੦#੩੨੭੮੫੭੨੦੯-੭੮.੭੩੧-੭੮੭੩<੭੯.੭੪੧-੭੦-੧੪੧-੭੯-੭੪੦੫-੭੯-੭੩੧-੭੨੭#੯$ 

1 
ਰਿ 
੍ 
੍ 

(੧) ਸ਼ੋਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-'ਰਾਗ ਮਾਲਾ' ਵਿਚ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ । ਉਹ | 

੍ 
ਰਿ 
ਰਿ 
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ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ 'ਨਾਨਕ' ਨਾਮ ਨਹੀ ਆਇਆ । ਕੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀ” 
| ੬ ਹੈ? ਐਡੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 
। ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੈਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲ 
ਵਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਉੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ । 

ਫਿਰ ਹੋਰ- 

ਸਜਣੁ ਸਚਾ _ਪਾਤਿਸਾਹੁ_ਸਿਰਿ ਸਾਹਾਂ ਦੈ ਸਾਹੁ ॥ 
ਜਿਸੁ ਪਾਸਿ ਬਹਿਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸਾਹੁ ॥ 

ਇਹਦੇ ਵਿਚ 'ਨਾਨਕ' ਨਾਮ ਨਹੀ ਆਇਆਂ । ਏਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 'ਮੰਨੇ ਕੀਆ' 
ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚ 'ਨਾਨਕ'__ਨਾਮ ਨਹੀ ਆਇਆ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਇਆ ਹੈ, ਓਵੇ' ਰਚਿਆ ਹੈ, ਓਹਦੇ ਤੇ 'ਸ਼ੈਕਾ ਕਰਨੀ 
ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਨ 

ਇਸ ਦਾ ੧ ਹੈ ਜਿਵੇ' ਸੋਦਰੁ ਦੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ- 

ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਅਨਿ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨਹਾਰੇ ॥ 

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੈਤਰ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮੁ ਦੁਆਰੇ ॥ 

ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਗਾਉ'ਦੇ ਦਸੇ ਹਨ । ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਵਿਚ 'ਰਾਗ ਏਕ ਸੈਗਿ ਪੰਚ 
ਯ ਗੁਨ' ਇਕ ਰਾਗ ਹੈ ਪੰਜ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਾਗਣੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਉੱਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ“ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ- 

1 “ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆ ਸਬਦੁ ਗਾਵਣਿ ਆਈਆ ॥' 

ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਕ ਹਨ । ਏਕੇ ਚੌਰਾਸੀ ਰਾਗ 'ਰਾਗ ਮਾਲਾ' ਵਿਚ ਗਿਣੇ ਹਨ 
ਉਹ ਉਹ ਰਾਗ ਰਕਣੀਆਂ ਤੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਸ 

ਰੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਯੋਗ ਨਹੀ ਹਨ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਦਾ ਖੰਡਨ ਮੰਡਨ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਰਾਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਾਉ'ਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਰਾਗ ਮਾਲਾ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਚਾੜ੍ਹੀ ਹੈ । 

ਰਿ 

੩) ਤੀਜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ--ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਹਨ । ੍ 

ਰਿ 
ਲਾ 
ਰਿ 
ਰਿ 

(8) ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਲਮ ਕਵੀ ਦੀ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਲਿਖੀ ਹੈ । ਸੋ ਉਹ ਕੰ 
੧੭੧੨ ਤੋਂ ੧੭੭੪ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰੂਪ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਭ 
ਤੇ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਲਿਖੀ ਹੈ । ਆਲਮ ਕਵੀ ਦੇ ਬਣਾਏ_ਮਾਧਵਾਨਲ ਕਾਮ ਕੈਦਲਾ ਕਿੱਸੇ 
ਦਾਸੈਮਤ ੧੮੭੪ ਆਪ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਦਸਵੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ 
੫੫<੭੦੭੪<੭੦੭੩੦੭੦-੭੧੦੭੨੭॥੨੭੮-੭੪੯੭੮੨੫੭੮-੭੩੦-੭੮-੭੨੦-੭੮-੭੧੮੭੯੭੩੦੭ 
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ਦੇ ੫੨ ਕਵੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀ । ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਜੌਧ ਕਵੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਪੁਤਕ 

ਮਾਧਵਾਨਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਲਥਾ ਆਲਮ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ_ਵਿਚ ਰਾਗ ਮਾਲਾ 
ਹੀ ਨਹੀ' ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋ” | 
ਹੀ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਆਪਣੇ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੈ । (ਵੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਰਾਸ ੩, ਅੱਸੂ ੪੮ ਅੰਕ 
੪੧ ਦੀ ਟੂਕ ਪੰਨਾ ੨੧੧੮) | 

ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ! ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ ਈਸਾਈਆਂ (ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ) ਨਾਲ 

ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੁਕਦਮਾ ਜਿਤਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾਂ 

ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਾ ਦੇਹ । ਉਸ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਤੋਂ' ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਂਦਾ । | 

(੫) ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਦੇ ਉਤੇ ਸਭ ਤੋਂ” ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲੀ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ | 

੍ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਨਹੀ” 
! ਚਾਹੀਦੀ, ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ_ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਦੋ” 

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਚਿੱਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ । ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤ੍ਰੈ ? ਇਹ 
8 ਤਾਂ ਯੋਗ ਨਹੀ' । 

ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 

ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ! ਜੇਕਰ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀ” 
ਤਾਂ ਅਸੀ' ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੋ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਠਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਗਿਆਨੀ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੈਗਤ ਨੇ 
ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਤੋ' ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਕੀੜੇ ਪੈ 
੬9 । ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ! ਮੈ ਗਲਤੀ 

ਰੀਤੀ ਹੈ, ਮੈ' ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਬਖਸ਼ੇ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਓਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਰਾ ਫਿਰ ਕੀੜੇ ਹਟ ਗਏ । 

ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈ' ਆਪ ਦੇ ਬੁਰਜ ਧੂਪ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ । 
ਸੇਗਤਾਂ ਅਆ ਲਓ । ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਹੋਈ ਉਸ ਵਕਤ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਦੀ, ਸ੍ਰੀ 
ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ 
ਇਉ” ਡੈਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਦੇ ਛੱਡਣ ਕਰਕੇ । ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਬੇਅੰਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹਨ । 

ਸਕਾ ਘ&੭ 

| ਉਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਜ। ਪਟਿਆਲਾ, ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੂੰ 
ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਲੈ 0 

(44.141 00000 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੨੧੩) 
੯6 >6"੧6ਇ”>6"੦ਇ੦”੨੦"੦੧੦੨੦”੦੧੦”੨੦"੨੧੬੦੨੦"੦੧੦”੨ 

੭੨੦੦੨੦੧੦”੨ ੯.੭੦੧<,੭੦"੦੧੦”. 

ਸੋ, ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਵੇ” ਪਰਸ਼ਹ ਜੀਨਾ ਤੂੰ 
ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਦਸਵੇ' ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖਦੇ । ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਿ 
ਹੈ ਬੀੜਾਂ `ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚ, ਬੈਨੋ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ 
ਵਿਚਵੀ। 

£ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਜੀਪਲ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਿਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹ ਵੀ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸਨ, ਬੀੜਾਂ ਦੇ 
| ਦਰਦ ਝਗੜਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਦੇ ਉਹੋਂ 

ਅੱਖਰ, ਉਹੋ ਸਿਆਹੀ ਤੇ ਉਹੋ ਲਿਖਤ ਵੋਖ ਕੇ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ' ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ 
ਨਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਛਡਦੇ ਰਹੋ ਹਾਂ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 
ਸ਼ਰਧਾਂ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੋ ਲਿਖਾਈ ਹੈ । 

ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਰਚੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ 
ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬੀੜ ਤੋਂ ਚਾਰ ਉਤਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੀ 
ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਕੋਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਸ਼ਹੀਦ ਗੈਜ ਭਾਈ ਮਨ 
ਸਿ ਵਿਚ ਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਤੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਏ ਸੀ, 
ਨਮਿੱਤ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ_। ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਵਿਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 

ਭੋਗ ਪਾਵਹੁ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹ । 

ਖਿਨ ਮਹਿ ਪਾਪ ਜਾਇ ਸਭ ਸੜ ॥ 

ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਹੋਵਤ ਪੂਰਾ । 

ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਬਿਨ ਪਾਠ ਅਧੂਰਾ ॥ 

ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਆਉੱਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਰਚ ਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਠ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਛਡਦਾ 
ਹੈਸਝੇਂ ਓਹਦਾ ਨਿਸਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਨਿਸ਼ਚਾ ਓਹਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਣੇ । 
੧੭੧੯੭੪॥੮੭੨੭੦੮-੭੨-੭੭੦-੭੨-#੩੦-੭੨-੭੩੧੯-੭੨-੭੪੧੧-੭੦-੭੪੧੯-੭ ₹-੭੪॥੯-੮ ੩-੭੬੪੯-੭੨-੭੦੨੯-੭ 

( 

ਰ 
ਕਵਨ 
[ਇਆ ਹ 

| 
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ਗੁਰ ਸਿਖੋ ! ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ 1 

ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਵਾਲੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੀ ਬੀੜ, ਹੁਣ ਤਕ 

ਸਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਏਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 

ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਥ ਬੈਦ ਬੈਦ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲੋਂ ਗੁਰ ਸਿਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਥ ਲਿਖਤ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ 

ਹੁਣ ਤਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਉਗਾਹੀ 

ਹੈਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ_ਦੀ ਰਚੀ ਬਾਣੀ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਛੱਡਣੀ ੩ ਤੂ . ਰੈਣ ਕੁ 

9 ਰੀ ਗੋਤ 1 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉ” ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ. ਨੇ ਕੀਤੀ 

ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੰਨਣਾ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਜੋਗ ਹੈ । ਆਪ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 

ਹੈ. ਤੈ ਹੂ 
ਇਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ--'ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਸਹੁ ਹਰਿ _ਜਨ ਪਿਆਰੇ' ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ 

ਕੱ? ਢਿਆ । ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਕਦਮਾ ਜਿਤਣਾ ਸੀ । ਉਹ ਇਕ ਤਾਂ ਗਉੜੀ 

ਮਹਲਾ ੫' ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ 'ਰਹਾਉ' ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ ! ਸਵਾ ਲੱਖ ਪਾਠ ਕੀਤਾ । ਉਸ ਦਾਂ 

ਸਿੱਧ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ । ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਬੈਠਾ । ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਕਿਚਾ 
ਕਿ ਮੈਂ ਐਨਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੇਰਾ ਮੁਕਦਮਾ ਨਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜ ਸਿ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । | 

ਜਰ 0 ੩ 

ਆਨਾ ਉਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਛਿਆ-ਭਾਈ ! ਤੂੰ 'ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ਤੇ _ਰਹਾਉ' _ਪੜ੍ਹਦਾ 
ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ? ਕਹਿੰਦਾ-ਮੈਂ` ਇਹ ਨਹੀ” ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ 
ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਫੇਰ ਦੋਬਾਰਾ ਪਾਠ ਕਰ । ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ਤੇ ਰਹਾਉ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, 
ਵਿਰ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ 
ਠੀਕ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ੭੪ 6੯੬੪੨ 

ਵੇਖੋ ਐਨਾ ਅੱਖਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਭੀ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗੁ ਕਰ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ_ ਨੇ ਐਡੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਹੋਏ 
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਕਿਵੇਂ 
ਹੋਣਗੇ । ( ਕਿ 

ਪਭ 

ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਕਰਕੇ ਵਿਖੋਪ ਪੈਦੇ ਹਨ । ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਦੀ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀ” ਚਾਹੀਦੀ _। ਪੂਰਾ _ਨਿਸਚਾ ਰੱਖਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

_2 ੯-$68੫੦= ੨.੭੧੧੫੫-੭ ੨.੭੧੩੯੨.੭੯,੭੪੪੧੫੭ ₹.,#੪੧੦੦੭ ੨-#੧8<੭ ੨.੭੭੩੫੦.੭ ੨-੭੭੧<.੭ ੨ ੭੭੧੫੭ ੨-#੪੪੧੭ ੮.੭੬<.੭ ਪਦ ਆਣ ਸਦ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੨੧੫) 
੪੧੬੦੨ 6੧੬੦ ੦੧੦” ੮੨੩” ੦”੨੧”੨ ੦੮੨੧੦੨੦”੦੧੬੬੦”੦੨੦੦੧੬੦”੨੦"੦੧੦”੨ "੦੪੨ ੦੬੦” 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਇਵੇਂ ਘੁੰਗਰਾਣੇ ਗਿਆਨੀ ਅਰਜਨ ਜਪਤ 
ਜੀ ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਵਿੱਚ 
ਬੈਠੇ ਸਨ ! ਓਦੋਂ ਓਥੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਪਾਰਾਇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦਾਸ ਨ 
ਸਗੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਸੋਤ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੈਤ ਹਜੂਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ 
ਨ ਉਅ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁਛਿਆ-ਕਿਉ” ਜੀ ! ਰਾਗ ਮਾ 

ਕਿਨਾ? 

ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਤੇਰੇ ਥਾਂ ਮੈ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ 
ਵੀ ਦੇਂਦਾ, ਤੁਸੀ' ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾਪ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਲ ਓਏ ਮੁੰਡਿਆ ! 1 
ਪੜ੍ਹਅਗੇ । ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਪਾਠੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ_। ਇਉ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਰਾਗ 
ਮਾ ਦੇ ਅਬ ਪਰਣ ਕੀਤੇ ਸਨ । 

ਏਸੇ ਪਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਡੇ ਅਸਥਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈਦਾ ਰਿਹਾ 
! ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਦਾ ਸੀ । ਏਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਈ" 

ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਧਵਾਨਲ ਕਾਮ ਕੋਦਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਬਾਦ ਹੈ ਓਹਦੇ ਵਿਚ ਰਾਗ 
[ ਮਾਲਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀ' ਹੈ । 

ਮਾਧਵਾਨਲ ਕਾਮ ਕੈਦਲਾ ਦੀ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ 
ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਇਹ ਗਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉ'ਕਿ 
ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ_ਦੇ ਪਿਤਾ ਡਾਕਟਰ _ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ੧੧ ਰਾਗ ਮਾਲਾ 
ਦਸੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਤ 
ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਰਾਗ ਮਾਲਾਂ ਤੋਂ` ਵੱਖਰੀ ਹੈ ! ਉਸ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਨੂੰ 
ਇਸ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਭੁਲੋਖਾ ਖਾਧਾ ਸੀ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਚ ਕੰ 
ਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਲੱਗ ਕੇ । 

ਫਿਰ ਪੰਚ ਖੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸੇ ਵਿਚ ਫਰਕ ਪਾਇਆ 'ਪ੍ਰਿਥਮ ਤਤ ਦੇ ਥਾਂ 
'ਸਤਿਨਾਮ ਸਿਮਰ ਕੈ'' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ । ਗੁਰ ਮੰਤੁ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ' ਨੂੰ 'ਵਾਹੁਗੁਰ' ਸਿੱਧ ਕਰਨ 
ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਸੋ ਸਭ ਤੇ ਤੂ 
ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜੇ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬੈਦ ਕੀਤੀ ਫੇਰ ਨਨਕਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬੈਦ ਕੀਤੀ । ਫਿਰ 
( ਲਹੌਰ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ । ਫੇਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਗੜਗੱਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ । ਇਉ” 
ਮਰਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ । 

[ਸਿ ਅਖੀਰ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ੧੯੨੮ 
ਸੈਨ ਈਸਵੀ ਮੁਤਾਬਕ ੧੯੮੫ ਬਿਕ੍ਰਮੀ _ਸੰਮਤ ਵਿੱਚ _ਉਹਨਾਂ _ਪੰਚ ਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ 
ਤਨਖਾਹੀਏ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ । ਬਾਬੂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੀ 
ਮਰ ਗਿਆ। 

੧੭੧੧੭ ੯੭੩੮੭ ੨੭੨੮੭ ੨੭੩੮” ₹-੭੪੪੨-੭ ੨੭੦੭੬-੭੪੦੯੦ ₹-੭੪੧੯.-੭ ₹-੭੧<--੭ ₹-੭੪8<.੭ ੨-੭੨੨੨੦੭ 
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ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ, ਸਭ ਕਿਛੁ ਪੂਰਾ ਘਟਿ ਵਧਿ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ॥ 
1 ਨਾਨਕ _ਗੁਰਮੁਖਿ ਐਸਾ _ਜਾਣੇ ਪੂਰੇ ਮਾਹਿ _ਸਮਾਹੀ ॥ 

ਭਸੌੜ ਦੇ ਬਾਬੂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਬੀੜ ਗਲਤ ਛਾਪਣ ਦੀ ਵਿਉ'ਤ 
ਬਣਾਈ ਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਛਾਪੀਆਂ ਤੇ ਰਾਗ 
ਮਾਲਾ ਨਾ ਛਾਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਕੀਤੇ । ਇਸ ਉਤੇ ਪੰਥ ਵਿਚ ਅਤਿਅੰਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ 

- ਫੈਲੀ । ਗੁਣੀਆਂ ਗਿਆਨੀਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਮਹੰਤਾਂ, ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ, ਡੇਰੇ ਦਾਰਾਂ, ਸਿੰਘ 
ਸਭਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨਾਂ, ਪੰਥਕ ਆਸ਼੍ਮਾਂ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿਖ_ਸੈਪ੍ਰਦਾਵਾਂ, ਸੈਗਤਾਂ ਵਲੋ” 
ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਗੁਰਮਤੇ ਆਏ । ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪੰਥ ਦਾ ਇਕੱਠ 
! ੧੦ ਜੁਲਾਈ ੧੯੨੮ ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਤੋਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋ' ਖਾਰਜ $ 
ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਫੈਸਲੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ 
ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ- 

ਰ੍ 
੍ 
ਰ੍ 

ਮੈ 
! 
: 

ਮਤ 

ਸਿ 0੨੫4੭-੨੭੭28 
: 
੨੭੪੦=੭ ਮਿ 
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ਤੂ ਹੂ (੨੧੭) ੍ ਰ 

,”” 
੧ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥ 

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਹਾਇ ॥ 

ਹੁਕਮ ਨਾਮਾ 

ਵਲੋ 
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 

ਪੰਚ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ (ਪੰਚ ਖੰਡ) ਭਸੌੜ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਨਾਮੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਾਪ 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਤੇ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਉਸ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਭੈਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਮੰਤੁ ਅਰਦਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਯਾਦਾ ਵਿਚ ਅਦਲਾ 

ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । 
ਇਸ ਲਈ ਬਾਬੂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨਿਰੈਜਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਚੋ" ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਬਰਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਰ 
ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸਾ ਬੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਸਿਖ ਪੰਚ ਖਾਲਸਾ 
ਦੀਵਾਨ ਵਲੋਂ ਛਪੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰਖੋ, ਇਹ 
ਘੁਸਤਕਾਂ ਪੰਚ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਹੋਣ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 
ਸਾਹਿਬ ਘਲ ਦੇਣ । 

੨੬ ਸਾਵਣ ਸੈਮਤ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ੪੫੯ 
੨੬ ਸਾਵਣ ਸੈਮਤ ੧੯੮੫ 

੯ ਅਗਸਤ ਸੈਨ ਈਸਵੀ ੧੯੨੮ 

(ਮੋਹਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ) 
(ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਾਸ ੩ ਅੰਸੂ ੪੯) 

੬੯੩੨ €- ਦਲ ਨਲ ਆ ੫੬੬੦੨ ੫੦ 4੬੦੮੨ < ੦੫੪੨ < ੫8 -ਦਾਲਆ ੨ ਹ-ਲਆ ੨ 6੦੩ >੦-੦ਲਆ > ਨਕਲ, 

੫੭ 3੫” ਸ 

_੧.,/60੧.੭੨.# ੧੧੫੭ ੨.#॥੫੭੯.# ੧੫੫੭ ੨,#੪੧੫,੭ ੨. ੭%੦੧..੭ 2.੭੧੦੧..੭ 2 ,੭6੬੧.-੭ ₹.,#/0੫੫੭ ₹.#੧<.੭ 2. ##੧੧..੭ ੯,੭64 ੧<੭ ₹.#੧੧੧੫੭ ₹,੭੧੧੭ ੨੭੧੧੭ ਰ੍ ੍ ੍ ਰ ੍ ੍ 
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ਨੇ 'ਗੁਰਮੁਖੀ ਕੌਰਸ' 'ਗੁਰਮਤਿ 
ਰਿ 6 ਵਿਦਿਆ ਤਡਾਰ _ ਆਦਿ ਪੋਥੀਆਂ _.-- ਛਾਪੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ 

ਅਕਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਅਖ; ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੁ ਸ਼ 
ਘਰ ਰੰ ਸਾ ਰਦਦ ਨਉ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 

ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਤੋ' ਹੀਣੇ 
ਕਰਦੇ ਹਨ. ਦੇਰ ਨਹੀ" ਕਰਦੇ ਲੁ 

'ਡੇਗਾ ਓਹ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ 

੭੦੧6੪”>6੮੦%੦”੨ "੦੧੦੨ "੦੧੦੨ ੮੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨ 

6੦੬੦2। :% ਲਾ 

ਰਿਹ ਦੇ 

ਕਾ € 
ਤੋਂ ਨ ਤੱ ੭. ਗ 21 ਤੋ ਗਾ ਗੰ 

5੦੬੦"? 

ਨ 
. 2੭ 

੬. 

1 9 2 ਰਥ 

ਤੂ ਪਿ ਪਰ 2 ੨ ਰਾ ) 

ਗੁਰਸਿਖੋ। ਕਿ ਅਖ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ । ਇਹ ਨਿਸਚ ਕਰ ਅੱਖਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣ) ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਬਾਣੀ ਹੈ । 

7 ਹਾ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੨੧੮੯) 
੯66੧੪ 6੮੦੦੯” 6੦੦੦੨੦"੦੪੦੨੦੦%੦੨੦੮੦੧੦ ੭੦੦੦੨੦੮੦੪੦ ੨.੭੦੦<-੭੦੮੦੪੦” 

੭“ 
੧ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 

ਛੇ ੨ 

ਰਿ 
ਰਿ 

ਰਿ 

ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ 

[_ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੇ ਨੋ (9) । 
ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਤੇ ਚੌਪਈ ਅਤੇ ਕਈ ਦੋਹਰੇ ਆਦਿ 
ਹਾ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਮੁੰਦਾਵਣੀ, ਪਉੜੀ ਤੇ ਸਲੌਕ:-- 

ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹਿ ।। 

। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਸਗਲੋਂ ਦੂਖ ਜਾਹਿ ॥ 
ਤੱਕ ਇਹ ਰਹਿਰਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ_ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ । ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ 
੧ ਜਿਹੜਾਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਹਨ । ਇਹ ਦਸਵੇਂ" ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ 

ਜੋਦੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਰਾਸ ਵਿੱਚ 
(ਰੈ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਰੰ 

ਜੀਨੇ ਚੌਪਈ ਨਾਲ ਦੋਹਰੇ ਲਿਖੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਰਹਿਰਾਸ ਵਿੱਚ 
ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜ ਪਉੜੀਆਂ, ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਪਉੜੀ ਅਤੇ 'ਅੰਤਰਿ ਗੁਰ ਕੰ 
ਅਰਾਧਣਾ' ॥ ਰਖੋ ਰਖਣਹਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ 
ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ' ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੰ 
| ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੀ ਰਹਿਰਾਸ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ 1 ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇ' ਤੋ" ਪੰਜ- 

ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚਲੀ ਆਉ'ਦੀ ਹੈ । 

1 ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਉਹੀ ਸਹੀ ਰਹਿਰਾਸ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ 
ਚਲੀਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਰਾਸ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਣ ਦਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਅਸੂਲ ਸੀ । ਪਹਿਲ 
ਕਰੀਂ ਅਰੁਰ (ਪੁਨਿ ਰਾਛਸ ਕਾ ਕਾਟਾਂ ਸੀਸਾਂ) ਜਿਥੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀਅ 
੧#੧੧੭#%੫.੭੨#&<੭੨-੭੦੦੨.੭ ੨. ੭੮੦੦੭੨- ੭੪੦੯੭ ₹.,੭0<--੭੮.- ੭੩੧੧੦-੭੯੭8੦,” ੨੭084-੭੨੭੨੨” 
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ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ 
ਪੂਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਤਖਤਾਂ ਤੇਂ ਲਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਜੱਥਿਆਂ ਨੇ 

ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਵੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਹਜ 

ਹਸ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਲੈ _ਕੇ ਗਏ ਸਨ । ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਰਾਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ 

ਹੋਵੇ । ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ੬1 

! ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ੧੯੭੭ ਬਿਗ੍ਰਮੀ, 

੧੯੨੦ ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਐਨੀ ਹੀ ਰਹਿਰਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਸਨ । ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੈਂਟਰ ਮਾਝੇ 

8 ਵਾਲਿਆਂ 'ਗੜਗੱਜਾਂ' ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਹ ਭੀ ਪਹਿਲਾਂ 

ਪੰਜ ਸਾਲ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ । 

੧ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਆ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 8 

ਬਣਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਿਲੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ 

8 ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ _ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇ ਪੰਜ ਖੰਡੀਆਂ ਭਸੌੜੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ 

ਹੈ। ਉਤਨੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਚੌਪਈ ਦੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਪੰਝੀ (੨੫) ਪਉੜੀਆਂ 
ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਦੋਂ” ਦੀ ਰਹਿਰਾਸ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਝੀ ਪਉੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ 

ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜ ਪਉੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 'ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਮੋਰੀ ਮਾਏ' ਤੋ 

ਨੰਬਰ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੫ 'ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ' ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਗਰਲੇ ਪਿ 

੧੧) ਸਮਰਥ (੨) ਅੰਤਰਿ ਗੁਰ ਅਰਾਧਣਾ (੩) ਰਖੇ ਰਖਣਹਾਰ ਛਡ ਦਿਤੇਂ ਅਤੇ 

ਇਤ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੫ 'ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ' ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ 
ਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਧੀ ਰਹਿਰਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ । ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲ 

ਇਉ“ ਕਰਦੇ ਰਹੇ । ੧੯੮੭ ਬਿਕ੍ਰਮੀ (੧੯੩੦ ਈਸਵੀ) ਤਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ! ਏਸੇ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਫੇਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 

: ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਂਗ੍ਰ ਪੜੀਏ, ਜਿੰਨੀ ਇਥੇ 
ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । | 

ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ੧੯੮੦ ਬਿਕ੍ਰਮੀ (੧੯੨੩ ਈਸਵੀ) ਤੱਕ ਸਾਰੀ 
ਰਹਿਰਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਅੱਧੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਪਰ ੧੯੮੩ ਬਿਕ੍ਰਮੀ (੧੯੨੬ 
ਈਸਵੀ) ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਹੀ । ੧੯੮੭ ਬਿ: (੧੯੩੦ ਈ.:) ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਰੋਲਾ 
ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ੧੯੮੯ ਬਿਕ੍ਰਮੀ (੧੯੩੨ ਈਸਵੀ) ਵਿੱਚ ਪੰਚ- | 
ਖੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਰਹਿਰਾਸ ਪੜ੍ਹੀ ਗੜਗੱਜ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 
ਪੰਝੀ (੨੫) ਪਉੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸੀਆ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 
ਪਰ ਸੈਗਤ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਸਗਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਉੱਠੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸੈਗਤ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ; 
ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸੀਆ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਚੁਪ 
ਕੇਲ ਗਿਆ, ਦਿਰ ਇਹ ੧੯੮੯ ਬਿ (੧੯੩੨ ਈ:) ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਫਿਰ ਜਦੋ' ਸੰਗਤ ਨੇ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੨੨੧) 
।?੯॥੦੧੬੦”੨੦"੨੬੮”੨੦”੨੧੮”੨੦”੨੧੮”੨੦੦%੦”੨੦੦੬੦”੦੦”੨%੦”੨੦"੦੧੦”੨੦"੦੬੦”੨੦"੨੦੦> 

ਫਹਿਰਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ । 
ਫੇਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ੨੦੦ (ਦੋ ਸੋ) ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲਿਆ ਕੇ 

ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਏ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਰਹਿਰਾਸ ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮ੍ਯਾਦਾ ਰੱਖੀ ਸੀ । ਰਹਿਰਾਸ 
ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੀ ਪੰਚ ਖੰਡੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਓਨੀਆਂ ਪੰਝੀ (੨੫) ਪਉੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 
ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪਉੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 'ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ 

 ਤੂਰੇ' ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਅਰਦਾਸ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ । ਇਸ 

0੬੭ 

ਤਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਚ ਫਰਕ ਪਾਇਆ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 
(0੬ ੧੯੮੯ ਬਿ: (੧੯੩੨ ਈ.) ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ । 

ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਜਿਵੇ, ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉ'ਦੀ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਪੰਥ, 
ਤਿਯ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ (ਸ਼੍ਰ ਣੀਆਂ,) ਨਿਰਮਲੇ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ) 
ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 

ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੈੱਟਰਲ ਮਾਝਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ । ਤੋ ਪੰਚ ਖੰਡੀਆ 
ਦੀਵਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ । ਓਦੋ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਯਾਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 
ਹੈ। ਓਦੋਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਓਹੋਂ ਜਿਹੋ ਗੁਟਕੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤੇ । ਓਹੋਂ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਹਿਰਾਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਯਾਦਾ ਬੈਦ ਹੋਈ ਸਮਝਣੀ 

।॥ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਸੋ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ 

ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀ" ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 
ਤੇ ਚਲਕੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । 

ਜੇ ਆਪ ਦੀ ਮਰਜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਾਂਗੇ 
ਤਾਂ ਨਿਸਚਾ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ । 
| ਸੋ ਪੁਰਾਤਨ ਮ੍ਰਯਾਦਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾਇਮ ਰਖਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ । 

ਭਾਈ ! ਅੱਧੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਇਕ ਤਾਂ ਫ਼ਲ ਮਹਾਤਮ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ; ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਸਗੋਂ ਪੁੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਪ_ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ । ਜਦੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋ“ ਬੇ-ਮੁੱਖ ਹੋ । ਕੇ ਅੱਧੀ 
ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਕਿਥੋ ? ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਿਵੇ” ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ? ਜਦੋ ਅਸੀ 
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਲਟ ਜਾ ਰਹੋ ਹਾਂ । 

। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਖਾਲਸਾ” 
ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜ਼ਿਲਾ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ 

੮੭੦੭੦੭॥੯੭੨੭੧੯੮੭੦੭੪੯੭੮੭੪੯੭੯੭੪੦੭੯੭#੪੯੭੯-੭੦੧੭੯੪੫੭੯-੭੪੦੭ ੬.#%੬.੭ ਮਲਕਾ ੧੭੧੧੭੬#੧੨-੭ ₹.#4੧੦-੭ ₹.#੪੪੮-੭ ੨-੭%<੨-” ੨੭੪੧੯. 2 ,੭6੧%--੭੮-੭੭੧੦-੭ ੨.੭9੧੧-੭੨-੭੧੯-੭੨.੭੧੧੦-੭ 
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(੨੨੨) 

ਦਾ 
( | ਹ ॥ 8 [ ਕੰ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵਲੋ' ਬੇਨਤੀ 
ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਇਹ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਲੋ” ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸੰਪੂਰਣ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ _। ਵੀਚਾਰ ਲਿਖੋ ਹਨ । ਉਸ. ਸੈਪੂਰਣ ਰਹਿਰਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਿਚੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੋ” ਲਿਖਤੀ ਅੱਗੇ ਤੋ“ ਅੱਗੋ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । 

ਆਮ ਕਰਕੇ ਐਸ ਵਕਤ ਛਾਪੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦੌਹਰ:-- 
ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਦੇਹ ਮੋ, ਕੋਟਿਕ ਬਿਸਨ ਮਹੋਸ ॥ 
ਕੋਟਿ ਇੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਿਤੇ, ਰਵਿ ਸਸਿ ਕੋਰ ਜਲੋਂਸ ॥ 

ਨਹੀ” ਆਉਦਾ । ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 
ਬਾਕੀ ਇਕ ਹੋਰ ਛਾਪੇ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖਿਜਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਿੰਘ ਤੋ“ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ, ਨਾਭੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋ“ ਛਾਪੇ ਦੀ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮਿਲੀ ਹੈ । 
ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਹੈ । ਓਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਸਤਕਾਲੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । 
ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹਰੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਵੀਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਹਰਾ-- 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਦੇਹਿ ਮੋ, ਕੋਟਿਕ ਬਿਸਨ ਮਰੇਸ ।। 
ਕੋਟਿ ਇੰਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਿਤੇ, ਰਵਿ ਸਸ ਕ੍ਰੋਰ ਜਲੋਸ ॥ 

ਇਸ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਹੈ । ਭਾਵ ਜੌ 'ਅਕਾਲ' ਪਦ ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ (ਕਾਲ) ਹੈ । ਜਿਸ ਦਾ ਸਹੀ ਹਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ (ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪੂਰਣ ਸਰੂਪ) ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 
ਕਦ ੧੯੭ ੯੫੭੨੧੮੦੦੦੩੯੭੮੭੭੩-੭੦-#੧੯<੭੦੭੪੦੨੮੭॥੯੭੯੭੪੮ ੮੭੩੯੭੯੭੪੩੫੬ 

6੦6੬੪” ੮੦6” 6੧੬੦”੨੦"੦੧੬੪”੨੦੦੪੦੦੦੪੪੨੦"੦੪੦੨੦"੦੧੦੨ ੦੯੪੨੦੪੦੨੦੧੦੪੦੨. 

6੧੬੦੨ 
੨੭੩੨੭-੭੩੦੧੭ ੨-#੪0੧..੭੨-#<੦੧..੭ ₹.#<੦੫..੭ 2੭੧੦. ੭੨. ੭੦<,.੭੮..=੦<..੭੨-੭੬੦੦-੭ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੨੨੩) 
 “ਦੇੱਦਾ ੭6" ੨>੦"੦੬ਆ”>੦੦%੮੨੦"੦੧੦੨੦੮੨੧੬੦੨੦੦੧੦ ੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦.੭੦੦੫੫੭੦੦%੦". 

ਜਥਾਂ- ਦੌਹਰਾ=ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਦੇਹਿ ਮੋ, ਕੋਟਿਕ ਬਿਸਨ ਮਹੇਸ ।। ਕੰ 
ਕੋਟਿ ਇੰਦੂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਿਤੇ, ਰਵਿ ਸਸਿ ਕਰੋਰ ਜਲੇਂਸ ॥ 

(ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਿਸਨੂ ਦੇ ਚੌਦਵੇ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੋਹਰਾ ਪ੍ਰ ਚਲਤ ਸਮੇ“ ਦੀਆਂ ਕੰ 
ਧੀਆਂ ਦਾ ਪੰਨਾ ੧੮੨) 

ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਪ੍ਰ ਦਾਏ ਵਲੋ'- 
ਦੋਹਰਾ-ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਦੇਹਿ ਮੋ, ਕੋਟਿਕ ਬਿਸਨ ਮਹੇਸ । 

ਕੋਟਿ ਇੰਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਿਤੋਂ, ਰਵਿ ਸਸਿ ਕਰੋਰ ਜਲੇਸ ॥ 

ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਪਰਦਾਏ ਵਲੋ“ ਛਪੇ ਹੋਏ ਗੁਟਕਿਆਂ ਵਿਚ 
ਇਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਵੇ“ ਕਬਯੋ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ॥ ਚੋਪਈ ॥ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 'ਕਾਲ' ਪਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ । 

ਜਥਾਂ :--ਕਾਲ ਪਾਇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪ ਧਰਾ ।। ਕਾਲਿ ਪਾਇ ਸਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ ॥ 

ਕਾਲ ਪਾਇ ਕਰਿ, ਬਿਸਨ ਪ੍ਰਕਾਸਾ ।! 
ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸਾ ।( (ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਨਾ ੧੨੪੪) 

ਆਦਿ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਭ ਜਗਤ ਦਾ, ਕਰਤਾ, ਹਰਤਾ, ਧਰਤਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

੨੦੧੧੬" “੧੦੨ <-ਯਆ> 

ਡਾ 

ਗੇ ਹੈ। ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਚਉਬੀਸ ਅਉਤਾਰਾਂ 
ਦਾ ਵਰਨਣ ਆਰੈਭ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਥੇ ਚੋਪਈ ਦੇ ਨੌ ਨੰਬਰ ਰੂਪ ਛੋਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ 
ਲੱਛਣ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ । 

ਥਾ-ਚੌਪਈ । ਅੰਤ ਕਰਤ ਸਭ ਜਗ ਕੋ ਕਾਲਾ । ਨਾਮ ਕਾਲ ਤਾ ਤੇ ਜਗ ਡਾਲਾ ॥ 
ਸਮੇ" ਸੈਤ ਪਰ ਹੋਤ ਸਹਾਈ ॥। ਤਾ ਤੋ ਸੇਖਿਯਾ ਸੋਤ ਸੁਨਾਈ ॥੯॥ 

(ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀ ਪੰਨਾ = ੧੪੦) ਚੌਬੀਸ ਅਉਤਾਰ ਸ਼ੁਰੂ) 

ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਿਚ 
ਸਭ ਜਗਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਭ ਸੈਸਾਰ ਦਾ (ਕਾਲ) ਲੈ ਕਰ 
ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਗਤ ਵਿਚ ਕਾਲ ਕਰਕੇ (ਡਾਲਾ) ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 
ਐੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਤਾ ਦੇ ਸੈਕੇਤਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ''ਪਰਿਭਾਸਕ' ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਜੌ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀ” ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੇ । ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਛੂਛ ਕੀਤੇ 
ਹੋਏ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜਿਵੇ ਅੱਗੇ ਇਸੇ 
ਨੋਵੀ' ਚੌਪਈ ਰੂਪ ਛੰਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੇਤ ਪਦ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 
ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ- ਕੰ 

'ਸਮੈ ਸੈਤ ਪਰ ਹੌਤ ਸਹਾਈ ॥ ਤਾ ਤੋਂ ਸੈਖਿਯਾ ਸੇਤ ਸੁਨਾਈ ॥' 
ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਤ ਪਦ ਦਾ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਧੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕੰ 

(੫੭੧੧੭ ੧#%੨.੭੯.੭੩<.੭ ₹.੭੩੦<- 2੭੩੯,” ੨੭੮, .੭ ੬. ##੧,੭ ੨੭੪੬੯. ੭ ₹.,#੪੦੯..੭ ₹.7੧੧੧੦.੭ ੭੪੦੯.” 

੪ 

ਨ ੬3੧੬ ਡਾ ਅਪ ਆ 3੮੦ 
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(੨੨੪) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
ਪੂਦਲਆਨ ਉਆ 6" ੪ਆ 6 ਆ; ਰ੮੪ਆ 6੮੪ ੨ਓ੯੪ਵ ੨੦੯੪੨ ਓ੯ਇ੨੪੧੦੪੦੨੪੮੩੯੨ 

ਸ-ਅੰਤ = 'ਸ' ਓਹ ਅੰਤ ਸਮੇ ਤੇ (ਆਪਣਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ) ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਜਥਾ-ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰਿ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲਏ ਛੁਡਾਇਆ ॥ ਤਾਂ ਤੇ 

ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੈਖਿਆ = ਗਿਣਤੀ 'ਸੈਤ' ਪਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਨਾ ਤੀ ਹੈ।ਇਸ 

ਦੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਪੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ 'ਅਕਾਲ' ਪਦ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 

ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ 'ਕਾਲ' ਪਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ” ਹੈ । ਅਕਾਲ ਪਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਿਉ ਵੀ 

8 ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਅਤੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪਦ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ। 

ਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿ 

ਆਪਣਾ 'ਪਰੀਭਾਸਕ' ਸ਼ਬਦ ਹੈ । ਜਿਵੇ` ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਭੁਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ । 

ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋ” ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜੁਰਗ ਦੀ ਹੱਥੀ“ ਲਿਖਤ ਦਸਮ ਦੀ ਬੀੜ ਮਿਲੀ ਹੈ! 

ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ” ਹੈ । ਸੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

ਦੱਸਿਆਸੀ ਕਿ ਸੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਜ ਪਉੜੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ 

ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਸਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ_ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇ 
ਦਿਆਂਗਾ । ਫੇਰ ਉਸ ਪਾਸੋ` ਨਹੀ“ ਮਿਲੀਆਂ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਰਹਿਰਾਸ ਲਿਖੀ ਹੈ । ਉਨੀ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ 
ਟਕਸਾਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨੀ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਯੋਗ । ਹੈ। ਜੌ ਹੋਰ ਅਸਥਾਨਾਂ 
ਜਾਂ ਸੈਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਘਟਾ ਜਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ । । ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ੨ 
੧ ਖਿਆਲਾਂ ਅਠੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 

ਰਿ 

1 ਹ 

। 
ਮਲ ਦਿ ੯੦੪<੭੮੪<੭੯੭੪੪੯੭੦੭੩੦੭੦-੩੨੭੦੭੩੦੭ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੨੨੫) 
.ਟ੯6ਓ ੦6 >ਓ"ਦ”> 6੨੦੦੨ ੦੦੬੦੨ ੦੨੬੪”੨੦"੨%੦”> ੦੧੦ ੮੦੧੦” .#%੧<,.੭ ੦੦੬੦”. 

/”) 
੧ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 

ਤਲ 
[ 

ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ । 

ਪਹਿਲੀ ਉਥਾਨਕਾ-ਮਤਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ 
ਉਧਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋ” 
ਕਰੋੜੀ ਮੱਲ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ $ 
ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ! ਇਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰੋ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਓਥੇ ਜੰ 

1 ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਦੋ“ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ 
ਉਸ ਵਕਤ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਰੰ 
ਪ੍ਰੀਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ 1 

ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਰੂ 
ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਧਰਮਸਾਲ ਦੋ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ( 
ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਰਣਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀ ਸੀ, ਉਸ 
| ਪਤ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ _ਪਿੰਜਣੀਆਂ ਡੇ_ ਝਰੀਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ । ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੇਰੀ 

ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ 
ਕੇ ਪੂਛਿਆ-ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਰਾਜੇ ਏਥੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅਤੇ 
ਪਿੰਜਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਝਰੀਟਾਂ ਕਿਉ” ਪੈ ਗਈਆਂ ? ਅਤੇ ਕੈਡਿਆਂ ਦੇ ਚੌਭ ਕਿਉ” ਹੋ ਗਏ ? $ 
ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ? 

(੫੬੧੫੭-੭੦੧੮੭ ੭੪੦੯. 2.੭68<,੭੨- ੭੪੪੯੦. ੨.-#੪॥੯੦੭ ₹.੭0੧੯੨-੭ ₹-੭੧੧੯੭ ੨.#੧੧੦੦” ₹-#੧੧<..੭ “੬੪੫੦੭ 
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(੨੨੬) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
(ਆ; ਪਖ; 6੦੪੨੦ ਆ; ੪੮੬6੦ ਖਆ੨ 6੦੪ ੨੦੪#੨੦੯੩੦੨੪ ੯੩੪੨੪੯੪੦੧ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ _ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ _ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਕੇ 

ਨੰ ਜੜ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿੱਖ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਯਾਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਂ ਲਿਆਓ, ਫੇਰ 

ਅਸੀ' ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ । 
8 ਇਹ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ_ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਂ 

ਨਾਲ ਇਕ ਸਿੱਖ ਭੇਜਿਆ । ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਸ ਅਯਾਲੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰੇਮ ਵਿਚ ਮਗਨ ਜੀ | 

ਹੱ ਦੂਰਤਲ ਸ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋ 

ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਸਨ । 
ਸੁਣ ਕੇ ਅਯਾਲੀ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਾ ਤੇ ਬੂ 

8 ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ । 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ _ਕਿਹਾ-ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਹ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੂੰ ਕੀ 

ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਮੀ 'ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ' ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਨ: ਉਸ 

ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਹੈ ਪਰੇਮ ਦੇ ਵਿਚ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੀਰਤਨ 

1 ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ” ਤੇਰੇ ਪਰੇਮ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ 

ਤ੍ਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ । ਇਹ ਵੇਖ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਝਰੀਟਾਂ ਆਈਆਂ 

. ਕੇ ੩ ਵੱਜੇ ਹਨ । ਸਿਖਾਂ ! ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤਾਈ" ਨਹੀ ਵੱਜਣ ਦਿਤੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ 

ਕਾ ਸਹਾਰ -ਲਏ ਹਨ, ਸੁਣ ਕੇ ਅਯਾਲੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ--ਹਜ਼ੂਰ ! ਆਪ `ਜੀ ਜਿਵੇਂ 

ਆਗਿਆ ਕਰੋ । 
ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਭਾਈ ! ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਸੌਣ ਲਗਿਆਂ ਪੰਜ 

6 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ । ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗ 

; ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀ' ਉਸ 

ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ । 
1 ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਓਦੋਂ" ਤੋ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਹ 

ਦਿੱਤਾ, ਸੋਣ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਕਈ ਐਨੀ ਢਲਿਆਈ 

ਇੱ ਹਲ ਕਿ ਸੋਹਿਲੋ ਦਾ ਪਾਠ ਪੰਜ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਸੋਣ 

ਨ 

1 ਕੋ 
" 2੧ 
। ਛਡ ਘ੫ ਤ ਨੈ 2, ਸ਼ < ਰੇ ੭ (੫ 0. ਧੰ ਕੰ ੨ 31 ਰੋ, ੬ 2੧ ਲੁ 2੩ -= 3 ਕੋ 

ਇਨ ਜੇ_ਕੋਈ ਪਰੇਮੀ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀ ' 
ਨਹੀਂ” ਹੋਵੇਗੀ । ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਛਾਇਆਂ , 

ਨੰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਕੀ ।ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਜੇ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ' 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਨਗੇ ਭ੍ਤਾਂ ਪਰੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀ' ਪੈਣ ਦੇ'ਦੇ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਦੇ 
ਨਾ ਹਣਗ। 
੨-੭੩੧੦-੨-੭੫੧੯੦-੭੨-#੩੫੦੭੮-#੫8੯-= ੮.#੫੩੫੭੯,#੫੧੫੭੯.#੪੫-੭੨-#੩੯-੭੨-੭੦੧੨-੭੨-੭੪੧੯-੭੨-੭੧੬= 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੨੨੭) 
 ਹ੪"6"੦੧੦”੨੦"੦੧੦”੨੦”੨੧੦”੨੦੨੧੦”੨੦”੨੦੨੦੦੬੦”੨੦੬੦੨੦੦੧੦੨੦੦੦੦੨੦੦੩੦> 

ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ-ਜੋ ਰੋਜ਼ ਸੋਪਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਕੇ ਸੌਵੇਗਾ ਕੰ 
ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ 
ਲਗਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਤਕ ਤੂੰ 
ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 
ਜੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਜਦੋ ਕੀਰਤਨ ਜੋਹਿਲੋ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਹ 
ਰਿ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਹਨ । ਉਸ ਵਕਤ ਕੀਰਤਨ ਸੌਹਿਲੇਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 

। ॥ਪਾਤਿਸ਼ਾਂਹ ਜੀ ਦੇ ੩ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ੧ ਸ਼ਬਦ ਚੌਥੇ 
ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ੧ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣਾ ਰਲਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਹ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ 
ਪਾਠਸੋਣ ਵੇਲੇ ਮ੍ਰਯਾਦਾ ਹੈ । ਭਾਈ ਗੁਤਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋਹਿਲਾ 
ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਮੇ” ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ । 

ਸੇਝੇ ਸੋਦਰੁ ਗਾਵਣਾ ਮਨ ਮੋਲੀ ਕਰੁ ਮੇਲ ਮਿਲੰਦੇ ॥ 
ਰਾਤੀ ਕੀਰਤਿ ਸੋਹਿਲਾ ਕਰ ਆਰਤੀ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਵੈਡੇਦੇ ॥ 

[ਵਾਰ ੬ ਪਉੜੀ ੩] 

ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ 
1ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਟਾਇਮ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਣ ਵੇਲ 

ਰਿ 

ਵਟ ੪ ਹੈ ! ਸਤਿਗੁਰੂ 1 ਉ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਸ ਕੰ 

ਦੂਸਰੀ ਉਥਾਨਕਾ--ਮਧ ਸੋਗਤ ਜੀ ! ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਤਾ-ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 
- ਜੀ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੈਗਤ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਸੌਦਾਗਰ 
ਜਿੱਖਸੀ। ਉਹ ਸੌਦਾਗਰ ਸਿੱਖ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਕ ਮੰਡੀ ਤੋਂ” 
ਲਿਆਉ'ਦਾ ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਵੇਚਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਸੌਦਾਗਰੀ ਦਾ ਕੈਮ ਕਰਦਾ 
ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ! ਇਸ ਦੇ ਮਗਰ ਚੋਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਜਦੋ ਉਹ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੰਡੀ ਨ 

੩੩੬" 

ਨਕ, ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਘੋੜੇ ਚੁਤਾ ਲਿਆ ਕਰਨ । ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ 
ਵਿ 

ਉਹ_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ _ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆਇਆ । 
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ! ਮੈ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਜਦੋ” 
ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਚੌਰ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਉਪਾਵ ਨਹੀ” 
੫#੧੮.੭੯.#੧<੭੨.#੪੧੧,.੭ ੨. “੧੬੧੦੭ ੨. ੭੪੦<੨੭ 2. ੭#੦੯..੭ ੨, #੪੧<,.੭੨.#੪0<..੭ ₹.,#੧8੧੦-੭ <-#੧<੭੦.##੧੦੭ 
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ਨਮ ਗੁਰਮਿਤ ਗਹਤ ਮਰਯਾਦਾ 
,6੦੧੬੧੦”੨੦੧੦%੦੨੦੮੦%੦ ੮੦੦੦੨ ੦੦੪੦੨੦੮੪੦੨੦੦੪੦੨੦੮੦੦੦੮੦੧੪> [ 

27 ਨ ਦੋਚਾ ਦਾ, ਆਪ ਅਧ ਜੀ ਕੋਈ ਉਪਾਵ ਦਸੋ । ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ੋ, ਜਿਸ ਕਰ 

ਮੋਰੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ । 

੧ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ! ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਨ 
ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਬਿਰਾਜਿਆ ਕਰ । ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੋਟ ਤੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਚੌਰ ਨਹੀ 
ੰ ਆ ਸਕਣਗੇ । ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ । ਉਸ ਵਕਤ 

ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਸੇ- | 

(੧) ਇਕ ਸ਼ਬਦ-ਸੋਰਠਿ _ਮਹਲਾ ੫॥ _ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦ ਰਖਵਾਰੇ ॥ ਚੌਕੀ 

ਚਉਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ॥ (੨) ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ-ਬਿਲਾਵਲ ਮ: ੫॥ ਤਾਤੀ ਵਾਂ ਉਨ 
ਲਗਈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਰਣਾਈ ।। (੩) ਤੀਜਾ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਦਾ ਸਲੌਕ ॥ ਸਲੋਕੁ ॥ 
ਜਹਿ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ ॥ ਣਾ ਹਉ ਣਾ ਤੂੰ ਣਹਿ ਛੁਟਹਿ 

! ਨਿਕਟ ਨ ਜਾਈਅਹੁ ਦੂਤ ॥ (੩) ਚੌਥਾ ਗੂਜਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸਲੌਕ 
ਸਲੋਕ ਮ:੫॥ ਮਨ ਮਹਿ ਚਿਤਵਉ ਚਿਤਵਨੀ ਉਦਮੁ ਕਰਉ ਉਠਿ ਨੀਤਿ ॥ ਹਰਿ 
£ ਕੀਰਤਨ ਕਾ ਆਹਰੋ ਹਰਿ ਦੇਹੁ ਨਾਨਕ ਕੇ ਮੀਤ ।। 

ਅਤੇ ਕਿਹਾ-ਸਿਖਾ ! ਇਹਨਾਂ ਚੋਂਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਤੋ' ਪਹਿਲਾਂ 
ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ । 

ਇਹ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ-(ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਦੋ ਸਲੋਕ) ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਨ 
ਇਹ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤੇਂ ਦਸਵੀ" ਅਰਦਾਸ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਕਰ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕੇ 
ਬਿਰਾਜਿਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀ” ਪਵੇਗਾ । ਤੇਰੇ ਅਗੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੋਟ ਹੋ ਜਾਇਆ 
ਕਰ । ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਚਿਰ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀ” ਰੈ 
ਕਰੇ'ਗਾ ਓਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਟ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗਾ । ਜਿਹੜਾ ਚੌਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹੀ 
।' ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । 

ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ । ਬਚਨ ਮੰਨ 
<< । ਜਿਸ ਵੇਲੈ ਉਹ ਘੋੜੇ ਮੰਡੀ ਤੋ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ। 

ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋ ਪੜ੍ਹਨ ਲਗਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੋਰ ਆ ਗਏ । ਸਿੱਖ ਕੀਰਤਨ 
230 ਮਿ ਨੈਕ 
1 

ਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ _ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ । ਜਿਸ ਵੇਲੋ ਸੌ ਗਿਆ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ 
ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜ ਸਕੇ । ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੰ 

ਰੇ ਜੇ ਹੇ ਰਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ । ਇਹ ਚੋਰ ਵੀ ਗਿਝੇ ਹੋਏ 

ਹੋ 
ਰੋ ਲਗੋ ਰਹ । 

੨੭੪੧੨-੭੨-੬੧੩੦੦੮੭੭੯-੭੫੩੫੦<੭ ੯ _,੭੧੩੯੦-੭੨.੭੩੩੮.੭੨.੭੫.੭੯-੭੦੧੫੦-੭੮- ੭੭੩੯.” ₹-੭੩੦-੭੯-੭੭੧੫-੭੨-੭੭੦੧-੭ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੨੨੮੯) 
 ਪਾ੪॥੨੭"੧੪੦>੦"੨੧੦”> 6੮੦੬੦”੨੦੦੧੦”੨ ੦੮੦੧੦”੨੦"੦੧੬੦੨੦”੦%੦”੨ ੦"੦੧6੦੨੦"੦੬੦>੦੦੧੬੦”> 

| ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਆਲਸ 
ਆਂਗਈ, ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਆਲਸ ਆਉਣ ਤੋ ਉਹ ਕਿਲਾ ਕੋਟ ਪੂਰਾ 

 ਨਾਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਉਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਲਗ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
। ਅਹਾੜੀ ਪਿਛਾੜੀ ਖੋਹਲ ਲਈ, ਕੜਿਆਲਾ (ਕੈਡਿਆਲਾ) ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਦੇ ਲਿਆ । ਜਦੋ 
( ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਲਗੇਂ ਸਿਖ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਨ 
ਸੋਹਿਲੇ ਦਾਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸਮੇਤ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ । ਫਿਰ ਲੌਹੇ ਦਾ ਕੌਟ ਹੋ ਗਿਆ, 
ਚ ੋ ਚੌਰ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ । ਰ੍ 

ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੋਂ ਉਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪੁਜੀ 
ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਲੌਹੇ ਦਾ ਕੋਟ ਹਟ ਗਿਆ । ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੇ 
ਕੌਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੰਤੁ ਹੈ ਜਿਸ ਮੰਤ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੋਟ ਕਰ ਲੈਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀ” 
ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੰਤੁ ਲੈ ਕ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਾਵੇ' ਸਾਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦੇਵੇ ਭਾਵੇ“ ਕੈਦ 
ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ । 

ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਚੋਰ ਬੈਠੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ-ਤੁਸੀ” 
ਕੋਣ ਹੋ ?ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉ” ਬੈਠੇ ਹੋ ? ਤਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਰ ਹਾਂ, 
ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜੇ ਚੁਰਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇ“ ਮਾਰੇ ਭਾਵੇ' ਕੈਦ ਕਰਾਵੋ ਪਰ ਸਿਖਾ ! ਸਾਨੂੰ 
ਇਹ ਮੰਤਰ ਦੱਸ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੋਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇ“ ਇਹ ਕਿਲਾ ਚੁਕਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ--ਭਾਈ ! ਇਹ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੋਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋ“ ਬਖਸ਼ਸ਼ 
$ ਹੇਈ ਹੈ ਤੇਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਲਿਆਂਦਾ । ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
ਿ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ । ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਿਆ । 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਉਥਾਨਕਾ ਹਨ । 

ਸੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਨ ਵਾਸਤੇ | 
ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਨਾ ਮਾਰਨ, ਲੁਟ ਨਾ ਸਕਣ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੈਗਤ 
ਜੇ ! ਜੇ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਆਦਿ ਚੋਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਨ ਤੂ 
ਖੋਹ ਨਹੀ ਸਕਦੇ ਅਤੇ _ਦੋਵੀ ਸੰਪਤ ਹੂਪੀ ਸ੍ਵਣ ਰੂਪੀ ਮੰਨਣ ਰੂਪੀ ਘੋੜਿਆਂ 

ਨੂੰ ਇਹ ਪਕੜ ਕੋ ਨਹੀਂ” ਲੈ _ਜਾ ਸਕਦੇ ̀ । ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਚੌਰੀ ਨਹੀ” ਕਰ ਸਕਦੇ ਰੇ ਦਲ 8 ਅਨ 
ਲੁਆ ੯ ੨, 1 ੩ [ਨ ਹਮ ਪਰ - | 

੭ ਏਂ | ਸੱ ਹਉ ੬ & 

8 & ੩ ਸਗ 
ਘਰ 

ਅਤੇ ਏਸੇ ਮ੍ਯਾਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿੰਪ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇਂ ਸਨ । ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ 
ਕੌਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਫਿਰ ਦਸਵੀਂ ਅਰਦਾਸ ਇਸੇ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਪਾਠ 
ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ । 

ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ” ਮਗਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ, ਤੂੰ 
੧੪੧੯੭੯੭੧੯-੭੨-#੨੦੧੭੨.੭੬੭੨-੭੧੮੭ ੨. ੭੬੧੧੭ ੨-#੫8<੦-੭ ੨੭੪੦੭ ੨-#੪੦-੭੯-੭੪੧੨-੭੨-੭੧੧<੭ 
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ਉੰ ੩੯ ੨? ਆ; "ਖਅਆ; ਹਆ; 6੦6ਆ ਪ੯%ਇ 2੯੪੨ ੦੧੪ਇ ੨੦੮੪ ੨੪੮੪੦੦੦੮੪੪੦ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਚ ਐਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀ“ ਸੀ । ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰੇ ਸ਼ਬਦ (ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਦੇ ਸਲੋਕ) ਪੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰ ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 'ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲਗਈ' ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ £ ਸਿਰ ਮਸਤਕ ਰਖਿਆ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ” ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ । ਚੌਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਹ ਮਰਯਾਦਾ ਇਹ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੋਰੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ । ਇਹ ਨਹੀ” ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮ੍ਰਯਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਰੀ ਹੈ ! ਉਹ ਜਿਉ“ ਕੀ ਤਿਉ” ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਉ” ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ । ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਵਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ । 

ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਚਿਆ ਵਿਚੋ" ਬਾਣੀ ਛੱਡਣ ਕਰ ਕੇ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ । ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਭਰੋਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ" ਹੋ ਸਕਦਾ । ਜੋਕਰ ਪਰੇਮ ! ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਖਿਆ ਹੋਵੇ । ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਛੱਡ ਦਿਤੇ ਤਾਂ ਕਿਲਾ ਕਿਵੇ" ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਆਦਿਕਾਂ ਤੋ 1 ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਤੋ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇ' ਹੋਵੇ ? 

੍ 

ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਖਾਲਸਾ' 
ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜ਼ਿਲਾ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ 

੩੧੧੦੭ 2-?੧੧੧੦੭ 2.#੫0%.੭੮,#00%. ੭੮੭੦੦. %%੧ .੭.੩.&. ੧% ->.%> ਨ. &.%% ਆ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੨੩੧) 
66 ੦ ੧%੦”੨ "੦੪੨੦”੦੧੦”੨੦”੨੦੦੨੦”੦੧੦”੨੦"੦%੦”> ੭"੦%੦”੨ ੮੦%੬”> ੨.,#4%੧੫੭ਓ੦"੧ਓ੦”. 1 

੭“ 
੧ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 

ਰ ਮੰਤ੍ਰ ਤੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਬਾਰੇ ਵੀਚਾਰ 

2੦੧੪੦” “੯੪ ੨ <-<ਆ> 

।ਤ 
ਨ 
੨8੨੨੧੨੧੨੦੪੨੦੧੦੨੦੧੦੦੨8੦੨ 

ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਕੰ 
ਵਕਤ ਸੰਤ ਰੇਣ ਆਦਿ ਵੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ । ਉਸ 
ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸਨ । ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ 
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਂ । ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੋਵ ਜੀ ਨੇ ਜੌ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸਮੱਗ੍ਰੀ ਸੀ ਸਭ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗੀ ੍  
ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ । 

ਜਦੋਂ' ਦੂਜੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਸਦ ਪੁਚਾ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਕੂ 
ਵਿਚੋਂ ਸੋਤ ਰੇਣ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਰੇਮ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਰ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਪੰਥ ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਗੁਰਮੰਤ-, ਮੂਲਮੰਤ੍੍, ਤੂੰ 
ਅਤੇ ਮਾਲਾ ਮੰਤ੍ਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ? ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਂ ਜੀ । 

ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ 
'ਵਾਹਿਗੁਰੂ' ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਨਕ ਦੋਵ ਜੀ ਨੇ-- ਹੂ 

#” 
੧ਓ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ 

ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈ ਸੈਭੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 
ਜਪੁ॥ ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ ॥ ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ॥੧॥ 
ਤੱਕ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਾ ਮੰਤੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ । ਜੀ ਤੋਂ ਅਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ', ਪੁੱਛ 
ਨ ਆ ਦਲ ਦਾ ਆਦਤ ੧8੫੨੧ ਚ ੨੫ 

ਉਸ ਵੇਲੋ ਦੂਜੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋ“ 
੯੭#<੧੯੦੫੭੯੩੦- ੧੯੭੩੯ ₹#੩੦-੭੨-#੩੫-੭ ੨-#੩੦-੭੦-#੬੯-੭੯-੭੩੦੧-੭ ੮<੭੪੦-੭੦-#੩੧-੭ ਦੂ ਅ>, 
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(੨੩੨) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
.2੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨ ੦੦੪੦੦੦੮੪੦੨੦੦੪੦੨੦੦੦੦੨੦੦੦੦੨੦੦੪੦੮ ਛੇ 

ਹਨ ਕਿ ਆਪ 

ਪੁਛਿਆ-ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ । ਜੋ ਵੈਰਾਗੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ 

ਜੀ ਦਾ ਮਾਲਾ ਮੰਤ੍ਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ? 

8 ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਕ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ( 

ਮਰੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਕਰ ਕੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ 

ਨਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਤਰਤੀਬ ਵਾਰ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਤੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀ 

ਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਮਾਲਾ ਮੰਤ੍ਰ ਹੈ । | 

ਗੁਰਮੰਤ੍ ਬਾਰੇ ਵੀਚਾਰ-ਗੁਰਮੰਤ੍ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੋ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ੩ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ । ਕਈ ਲੌਕ ਸ਼ੈਕਾ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਤੁ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਨਹੀ | 

ਅਪ ਅਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੇ ਨਾਲ 'ਵਾਹਗੁਰੂ' ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ । 

ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਾਂਲ 'ਵਾਹੁਗੁਰੂ' ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਇਉ” ਵਿਚਾਰ ਹੈ । 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਭੇਦ ਹਨ । ਇਕ ਤਾਂ- ਫੜ ਕਤਰ | 

ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਾਹਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ' ਮੁਕਤੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੇਰਾਂ ਵਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਸਵੌਯਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ--' 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿ 
ਜੋ ਇਥੇ ਬਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ । ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾਂ 

ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮਗਰੇ' ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੁਕਤੇ ਨਾਲ ਹੈ 'ਵਾਹੁਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ” 1 
ਨੰ ਆਇਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਭੇਦ ਜਿਵੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 

ਵਿਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ- _'ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਆਪਿ ਅਖਾਇਦਾ' ਅਤੇ ਸਵੈਯਾਂ ਵਿਚ 'ਵਾਹੁ 
ਦਰ ਕਾਂ ਬਡਾ ਤਮਾਸਾ' ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਰੂਪ ਸਵੈਯਾਂ ਵਿਚ 
ਨ ਹਨ । 

“ਵਾਹਜਯੋਤੀ ਕਾਰਜਯੈਤੀ' ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ _ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹਨ ਦੱਛ ਪ੍ਰਜਾਪਤਿ 
ਆਦਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਤਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਹਮਾਂ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਪਰੇਰ 
ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਚਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਪਰੇਰ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ̀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣ 
ਵਾਲਾ ਹੈ । ਸ਼ਿਵਜੀ ਨੂੰ ਪਰੇਰ ਕੇ ਸੈਘਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਉਸ ਪਰੇਰਕ ਦਾ ਨਾਮ 
ਉਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਕਤੇ ਨਾਲ 'ਵਾਹ' ਨਾਮ ਵਿਸਮਾਦਤਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਦੇ 

ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਭੋਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ-'ਵਾਹੁ' ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਰਕ ਦਾ ਹੈ | 

ਨਾਂਲ 'ਵਾਹਿ' ਅਸਚਰਜ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ । 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੨੩੩) 

“ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ' ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ (ਵਾਹੁ) ਪਰੇਰਕ ਹੈ” 
ਤੂੰ ਅਤੇ (ਵਾਹ) ਤੇਰਾ ਸਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ ਸਰੂਪ ਅਤੋਂ (ਵਾਹਿ) ਅਸਚਰਜ $ 
ਰੂਪ ਹੈਂ! ਵਾਹ ਤੇ ਵਾਹਿ ਸਿਹਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤਾ ਲਘੂ ਮਾਤ੍ਰਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 
ਅਰਥ ਇਕੋਂ ਹੈ । 

ਅਸਚਰਜ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਤੀ; ਪਾਲਨਾ, ਲੈਤਾ ਕਰਦਾ 
ਹੋਇਆ ਆਪ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਅਤੋਂ ਵਾਹ' ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ (ਸੰ ਸ੍ਰੰ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ` ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚੇਦ, ਸੂਰਜ ਆਦਿਕ ਖਟ ਜੌਤੀਆਂ 
ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ ਅਤੇ (ਵਾਹਿ) ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦਾ, ਪੌਣ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ, ਅਗਨੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ । 
ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਆਸਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਹੀ` ਆਪ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਨਮ ਵਾਹਿ ਹੈ। 

ਭਾਈ ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ--'ਵਾਹ ਨਾਮ ਅਸਚਰਜ ਕੋ ਹੋਈ । ਅਚਰਜ ਤੋਂ ਤੇ 
ਪਰ ਉਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥'' ਵਾਹ ਨਾਮ ਅਸਚਰਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਚਰਜ ਤੋ' ਪਰੇ ਕਥਨ 
ਨਹੀ" ਬਣਦਾ । ਜਿੱਥੇ ਵਿਸਮਾਦਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ_ਉਥੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੂੰਹੋ“ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਕੰ 
ਵਾਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ । 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੂਜਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ 
ਵਾਹੁ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ । ਦੂਜੀ 
ਵਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀ' ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤ੍ਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਓਹ ਤੇਰਾਂ 
ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਓਸੇ ਦਾ ਨਾਮ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਹ' ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਫਤਹ ਬੁਲਾਉਣ ਵੇਲੋਂ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ । 

ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਵੀ '੧ਓ”ਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ' ਓਹ ਨਾਮ ਲਿਆਂ 
ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ । 

ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੂ 
ਕਰ ਤੇ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਨੌਤ੍ਰਾਂ ਤੇ ਪਾਫੋਣ ਵਾਰੀ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
੫੧੮੦੮੪੪<੭੦੪੪੯੭੮ ੧੦੭੯੭ ੩<੭੮੭੭੨੧੦੭੮੭੧੦੭ ੮-##੦੭੨-੭੪੦੭੨-੭੪੫੨੯-੩੧੦੭ 

)੬੫੦੫8੦੯੨ < ਆਂ ੨. ਕਲ >ਓ-ਦਾਸਆ ਨੇ ਨ "ਚਲਾਨ ਓ"ਚਲ ਦਾਨੇ 
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ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹ) ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤ੍ਰ 
੮੪੨੯੪ ੨੦੮੪ਇ੨੦੧੪#੨੦੦੪੨੦੮੪੦੨੦੦੦੦੨੦੦੬੨੪੮੦੪ਇ੨੦੯੪੪੨੦੮੬ਵ੨ ] 

ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾਂ 

ਪੰਦਰਾਂ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਸਮੇ“ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨਮ] 

ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮੈਸ਼ਰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੁਕਤੇ ਨਾਲ, ਔਕੜ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ 
ਜਾਚਕ ਹਨ । 11 

8 ਪੰਚ ਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤੁ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 

ਇਹ ਵਾਹੁਗੁਰ ਮੰਤੁ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹੁਗੁਰ ਮੰਤੁ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 'ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ੍ਰਬੋਧਾਂ 
ਵਰ ਲਿਖ । ਦਿਤਾ ̀ । ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਹੈਨ ਉਹ ਜਾਪ ਨਹੀਂ' ਹੈ ਵਾਹੁਗੁਰ 

ਜਾਪ ਹੈ । 'ਗੁਰੂ' ਵੀ ਨਹੀ” ਕਹਿੰਦੇ । ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ _ਜਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿ 
ਹੈ ਕਿ- 

'ਸੋ ਬੂਝੈ ਜਿਸ ਏਕ _ਲਿਵ ਲਾਗੀ ।।' 

“ਦੋਵੇਂ ਸਿਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਥੇੜੇ ॥' | 

ਉਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਉ” ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ [| 
ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਉਚਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । 

8 ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰੂ ਦਾ 
ਵਾਚਕ ਹੈ ਤੇ 'ਗੁਰ' ਸ਼ਬਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੰਤ੍ ਵਾਹੁਗੁਰ ਹੈ 
ਸੋ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਗੁਰਮੰਤੁ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹ 
ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਹੈ । ਗੁਰ ਬਿਲਾਜ ਵਿਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤ੍ਰ ਹੀ 
ਗਿ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਮੰਤੁ ਦਿਤਾ ਹੈ । 

ਅਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ (ਤੋਸੀਫੋ ਸਨਾ) ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤ੍ਰ ਹੀ 
ਆ ਦਿਤਾ ਹੈ । | 

ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸਮੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਬਾਬੂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ 

ਜੀਤੇ ਬੀਬੀ ਨਿਰੈਜਨ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੋ', ਗੁਰਮੰਤ ਵਿਚ ਤੇ 
1 ਵਿਚ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੇ 

ਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਏ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿਸੇ 
ਤਖਤ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ । 

ਅਗੋਚਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ॥ ਇਹੋ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਦੁਆਰੇ ਸੁਣਿਆਂ 
ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਨੇ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
(<੭੧੦-੭੨-੩੧੨-੭ ੨੭੦੯੭ ੮.੭੩੯-੭੮੩<੭੯.੭੧੧-੭੮੭੩੫੭ ੮੪੦੭ ੨-੭੧੧-੭੦-੭੧੦-੭੨-੭੩੯੭ 

੧ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ--ਬੇਦ ਦੀ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੨੩੫) 
“੯6 2 7"੦੬੦”>੦"੦੧੦”੦"੦੬੦”੨੮੦੧੦੦”੦੦”>੬੦”੨੦"੦੬੪”> ੭੦੧੦੨ ੦੮੦੧੦” ੨.,#<੧<,੭੦"੦੬ਇ੦” 

ਸਵ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸੇ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਹਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹੁਗੁਰੂ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੀ 
। ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਮੰਤੁ ਪ੍ਰਬੋਧ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤ੍ਰ ਜਪਦੇ ਹਨ ਉਹ 
ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਵਾਹੁਗੁਰ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

2 ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵਲਾਇਤ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 
ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਯਾ ਸਿੰਘ 
ਜੀ, ਚਾਲੀ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰ ਵਿਚੋ ਓਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ । ਦਸੋ, ਇਤਨੇ ਸਿੱਖ ਜਪਦੇ 
ਆਏ ਹਨ ਓਹ ਸਾਰੇ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ? ਤੁਸੀ” ਨਵੇ“ ਜੰਮ ਪਏ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ । 
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੰਤੁ੍ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਦੱਸੋਂ ਗਲ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । 

ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੱਥੋ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਊ$ 
ਨਹੀ ਸੀ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ 
ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 1 

1 ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਗੁਰਮੰਤੁ ਪ੍ਰਬੋਧ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚ ਖੰਡੀਆਂ ਨੇ ਤੂ 
ਛਪਵਾਇਆ ਸੀ ਓਹਦੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋੜੇ ਭਾਰੀ ਲਾ-ਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਿਰ 
੪ ਸਨ। ਅਰ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਾਹੁਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲਗ ਪਏ ਸੀ ਸੋ ਇਥੇ ਕੰ 
ਵਾਹ ਵਾਹ ਅਸਚਰਜ ਦਾ ਵਾਦਕ ਹੈ ਨਿਸਚੇ ਕਰੋਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚੁਲੇ $ 
ਨੂ ਦਿਤਾ ਹੈ ਓਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੈ । ਤੇਰਾਂ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇ' ਸਵੈਯਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ 

ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਹਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ ਮੁਕਤੇ ਨਾਲ ਓਹ ਬਿਸਮਾਦ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ । ਵਾਹੁਗੁਰੂ ਵਾਹੁ 
ਉਆ ਦਾ ਵਾਚਕ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚੇਤਨ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ । ਕੂ 

॥ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਅ ਵਾਚਕ ਹੈਨ, ਪ੍ਰਿਅ ਵਾਚਕ ਸਿਹਾਰੀ 
ਨਾਲ, ਐੱਕੜ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਕਤੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਚਕ ਸਮਝਣੇ, ਇਉ” ਨਹੀ“ ਕਹਿਣਾ ਦੂ 
ਇਹ ਮਨਮਤ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚੁਲੋ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
ਨੇ ਚਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਨਿਸਚੇ ਰਖੋ । 
ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਅਸਤੋਤ੍ਰ ਰੂਪ ਹਨ । ਜਿਹੜੇ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਨ । ਗੁਰਮੰਤੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ । 
ਉਹ ।ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਵਾਂ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸਤਤ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਨ 1 ਹੈ 
ਗੁਗੰਤ੍ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ । 

ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੩ ।। ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਆਪ ਅਖਾਇਦਾ ॥। ਕੰ 

ਵਾਹੁ ਓਹ ਅਸਚਰਜ ਸਰੂਪ ਹੈ । ਵਾਹੁ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਖਾਂ 
[ਦੇ (ਅਖਾਇਦਾ) ਸਦਾਉਦਾ ਹੈ_। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 
੧੭ਅ੯੭੯੭੪੧.੭੨-੭੩੦-੭੦-੭੩੦-" ₹-੭੧੦-੭੯-੭੪੪੦-੭੨-੭੯-੭੨-੭੧੪੯੦-੭੨-੭੬੪੦-੭੨-੭੪੪੦-੭੨-#੦੧-੭ 
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(੨੩੬) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
“ਦੱ ਅਅਆਂ ੨੯੨ "੯੪੨ ੪੨੦੪੨ 6੯੪੦੨ 6੦੪ ੨6੦%ਆ੨੭੯੮੩੦੨੪੦੪੦੭) ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ' ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ'। ਸੱਚਾ ਸੋ ਪਸਰ ਤੱਤ ਪਵ ਦਾਲ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। 
ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਪ੍ਰਯਾਵਾਂ £ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਮੰਨੇ ਹਨ । 

ਵਾਹ ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ ਹੈ, ਵਾਹ ਜੌ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ । ਇਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠ | ਸ ਕੇ ਜੋ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਉਣਾ ਇਹ $ ਸਲਾਹ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ । ਕੋਈ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੇ ਭਾਈ ਸਮਝਦੇ | £ ਹਨ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤਾਈ” ਜਿਹੜਾ (ਵਹਿਗੁਰੂ ੨) ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਨਿਸਚੇ ਕਰ ਲਵੋ । ਇਸ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੋ ਸਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ! 'ਸਤਿਨਾਮੁ' ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਵਾਚਕ ਸਮਝੋ । 

ਤਿ 
ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 
ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪੋਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਵੱਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨ ਵਰਨ ਆਵੈ ਹਨ- 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਉ ॥ 
£ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ੧੩ ਵਾਰ ਹਾਹੇ ਸਰੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸਵੱਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹੁ ਵਾ ਨੰ ਸਬਦ ਵੀ_ਸਵੱਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਤੇ ਨਾਲ--'ਵਾਹਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਾ' ਭੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਵਾਹੁ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਤੇ ਵਾਹਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਭੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਅੰਮਿ੍ਤ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਸਚੇ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । [ 

___ ਜਿਥੇ 'ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ' ਸ਼ਬਦ ਆਵੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਣਾ ਹੈ । ਸੋ £ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਥੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ-- 

, ਐਤੇ ਫੇਰ  ਫੁਰਮਾਇਆ--ਸੁਤਿਆ ਗੁਰ _ਆਲਾਈਐ _ਉਠਦਿਆ ਭੀ ਗੁਰ ਆਲਾਉ` ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ! ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਪ ਮੰਤਰ ਇਸ ਗੋਪ ਮੰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ” ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਨ ਉਪਦੇਸ਼ (ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਤੇ ਵੇਢ ਤ ਪੂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ) `ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੨੩੭) 
(900੨6 ੯0 ਨਨ ੧6 ੪੪ਆ ਨਨ ੦0ਖ ੨ ੦੬ਵ੨ >ਖ੪ਵਾ 2 ਟਾਖ ਆਨ ₹.#੫੧੧੦੭ ਨਾਦ 

ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇ“ 'ਲੰਗਰ' ਸ਼ਬਦ ਸਤੇ ਬਲਵੈਡ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਥਨ 
ਗੌਤਾ ਹੈ- 

ਲੰਗਰ ਦਉਲਤਿ ਵੈਡੀਐ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ ॥ 

, ਏਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ ਜਦੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ 
ਹੈ।ਸਵੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ੧੩ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤੁ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ 
ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਤੇ-- 

'ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ' ॥ 

ਇਹ ਸਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਥੇ ਗੂਜਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਚੌਥੇ 
ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭੀ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 
'ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ' ਸ਼ਬਦ ਗਉੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਅਸਟ- 
ਪਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ । 

ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 'ਰਾਮ' 
'ਹਰਿ' ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ । 
ਵਾਸਦੇਵ ਜੋ ਜਾਪ ਹੈ ਇਹ 'ਵਾਵੇ' ਤੋਂ ਬਣਿਆਂ ਹੈ ਅਤੇਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 'ਹਾਰੇ' ਤੋਂ ਹਰਿ ਹਰਿ 
ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 'ਗੱਗੋ' ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆਂ ਹੈ । 'ਰਾਰੇ' ਤੋ" ਰਾਮ 
ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆਂ ਹੈ। 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ! ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਹਨ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ-- 

ਛਤੀਹ ਜੁਗ ਵਰਤਿਓ ਗੁਬਾਰੇ ॥ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਸਿਰਜਨਹਾਰੇ ॥ 

! ਇਹ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲੋਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਸ 
ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ੯ ਜੁਗ 
ਦਵੇ ਦਾਜਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ੯ ਯੁਗ 'ਹਾਹੇ' ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ੯ ਯੂਗ 'ਗੱਗੇ' ਦਾ ਜਾਪ 
ਗੈਤਾ ਅਤੇ ੯ ਜੁਗ 'ਰਾਰੇ' ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤ੍ਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 
1 ਲਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । 

ਜਿਸ ਵੇਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤ੍ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ" ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਵਾਸਦੇਵ ਮੰਤੁ 
| ਕੇਤਾ ਹੈ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਵਾਵੇ' ਅੱਖਰ ਤੋਂ` ਵਾਸਦੇਵ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ 
ਹੈ। ਵਾਵੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ` ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਵਾਸਦੇਵ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਿਆ ਹੈ । ਅਤੇ ਮਨੂੰ ਅਵਤਾਰ 
1 ਹਾਹੇ' ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਾ ਜਾਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਅਵਤਾਰ 
ਵਲੋ 'ਗੱਗੇ' ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਜਾਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੈਗਤ 
(੫੧॥੯੧੮੭੪<੭੦-੭੨੦੭੨-“੩੦੦੭੮੭੨੨੭੮#੦੯੭੨-੭੧੦-੭੦-੭੪੦-੭੦-੭੪੦੯-੭੮੭੪੩-੭੦-੭੩੯-੭ ਓਦੀ 
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ਜੀ ! ਸ਼ੈਕਰਾਚਾਰਜ ਵੇਲੋਂ 'ਰਾਰੇ' ਵਿਚੋਂ ਰਮ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਪ 
0 ਪ੍ਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ । 

ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਪਹਿਲੇ 
ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਵਰੋਸਾਇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਬੁਢਾ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ । ਬਾਬਾ ਬੁਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ) 
ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤ ਨਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ। 
ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਤੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
£ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ 

੧ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ- 

ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਅਗੋਚਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ॥ 

ਰ੍ ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਕਤੇਬਾਂ ਤੋ” ਅਗੋਚਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ । ਵੇਦਾਂ ਦੋ ਅਵਿਸ਼ੇ ਹੈ । ਜਦੋ ਇਹ 
0 ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਵੇ ਪਾਤਿਸ਼'ਹ ਜੀ_ਆਪ ਗੱਦੀ ਦੇ 
ਮਾਲਕ ਸਨ ਉਹ ਵਰਜ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਛੇਵੇ` ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤ੍ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਵਣ ਕਰਾਇਆ ਹੈ । 

ਮਦ ਅਸਚਰਜ ਦਾ ਹੈ । ਅਸਚਰਜ ਤੋ ਪਰੇ ਕਥਨ ਕੋਈ ਨਹੀ ਹੈ । 

ਗੁ-ਨਾਮ ਅੰਨ੍ਹੇਰੇ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹੈ । 

8 ਰੂ-ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ, ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ _ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ' 
ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ । 

ਨ ਕ-ਨਮ ਭੂਮਾ ਸੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੇ । ਰੂ-ਨਾਮ ਚੇਤਨ ਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ! 
<< === == === ਲੇ =%% ਅਜ %੩<੬ %% 24444. 97੨5 ੭੬੫9 

ਕਾਸ਼ਕ ਹੈ । 

8 ਵਾਹੁ-ਨਾਉ” ਜੋ ਅਸਚਰਜ ਹੈ, ਅਸਚਰਜ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਨਿਰਾਧਾਰ 
ਹੈ । ਅਤੇ ਅਸਚਰਜ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਸ੍ਰੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ 
ਹੈ । ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀ' ਹੈ । ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਚਰਜ ਸਰੂਪ ਹੈ । ਉਸ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ । 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੨੩੯) 
_€੧0 ੪੨ ੦੦੨੦੦੧੬੦”੨੦"੨੦੦੨੦%੦੨੦੦੧੨੦"੦੬੦੦੮੦੧੦”> "੦੪੦ ੦੦੧੬੦ 

ਸੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤ੍ਰ ਕੰ 
ਦੇ ਅਰਥ ਪੰਡਿਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਾਲੋ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ । | 

ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਡਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਹੈਕਾਰ 
ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ' ਮੰਤ ਵੇਦ ਮੰਤ੍ਰ ਨਹੀ' ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ੫੦੦ ਅਰਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤੁ ਦਾ 
ਉਚਾਰਨ ਕੀਤ! ਵੇਦ ਦੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਈ" ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਨ ਤੂੰ 
ਨੂੰ ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ ਪਈ । ਇਹ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਤੋ" ਵੀ ਅਗੋਰਰ ਮੰਤੁ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ £ 
ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ੨ ਝਗੜੇ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ । ਉਹ ਮੰਤੁ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਰਕ ਵੀ 
ਅਗੌਚਰ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ_ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ 2 

54,61 ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚੁਲੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਰਚਨ ਵੇਲੋਂ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਮੰਤ੍ਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ̀  ਦੇ ਚੁਲੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ' 
ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਸੈਸਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੱਟਾਂ ਦਾ 
ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

[ 

: ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ_ 'ਵਾਹੁਗੁਰ' ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁ 

ਜਿਵੇ 'ਲੰਗਰ' ਸ਼ਬਦ ਸਸਤੇ ਬਲਵੈਡ ਨੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹ, ਜੋ ਸਤਿਗੁ ਹੈ 
ਹਸ ਜੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੀ__ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੰਤ੍ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭੱਟਾਂ & ਨੰ 
ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੋ ਕੋਲੋ” ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ । ਸਤਿਗਾਂਚ ਮਖਾਰਬੰਦ 
ਤੋ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ 

ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜੀ ! ਸਤਿਗੁਰਾਂ 
1 ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤ੍ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਵੇ" 

ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੇ ਸਿਦਕੀ ਤੋ ਮੋਹਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਿਖਾਈ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹ 
ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ- 

ਟੂ 

ਸਤਿਜੁਗਿ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਸਦੇਵ ਵਵਾ ਵਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ ॥ ਕੰ 
ਦੁਆਪਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਾਹਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ ॥ 
ਤ੍ਰਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ ਜੀ_ਰਾਰਾ ਰਾਮ ਜਪੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ॥ ਕੰ 
ਕਲਿਜੁਗ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਗੋਵਿੰਦ ਗਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਅਲਾਵੈ ॥ 
ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚਹੁੰ ਜੁਗੀ ਪੰਚਾਇਣਿ ਵਿਚ ਜਾਇ ਸਮਾਵੈ ॥ ੍ 
ਚਾਰੋਂ ਅੱਛਰ ਇਕ _ਕਰਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਮੰਤੁ ਜਪਾਵੈ ॥ 
ਜਹਾਂ _ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ _ਫਿਰ ਤਹਾਂ ਸਮਾਵੈ ॥ 

(ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਰ ੧) 
।6#੧੧੧੭੯.੭%੧੧..੭ €.੭#8%..੭ ₹-#੬੪.੭ -#੧<੦. ੭ ੨ #੪੨੦-੭ ੬੭੪੧੧ ੨-੭੪੧੯੨-੭ ੨..੭<੧੫੦ ੭ ੨. #੬੦-” ੨.#੪੩੦-੭ ੬ ਲਆ> ਟਲ ੨੦੦ ੦੦੦”੨ ਟ-੪੦> 
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' ੦6; ੦੦6੦੨੦੧੦੪੨੦੮੦੪੦੨੦੦੪ਇ੨੦੧੦੪੦ ੪੧੪੦੨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਸਬਦ ਲੋ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਚੁਪ ਚਬੋਲਾ ॥ 
(ਵਾਰ ੪) ਪਫੈਣ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਬਦ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ॥ 

(ਵਾਰ ੬ਵੀ') 
ਵੇਦ ਨ ਜਾਣੈ ਭੇਦ ਕਿਹੁ `ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਨ_ਪਾਏ॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ __ ਸਾਲਾਹਣਾ ਗੁਰ ਸਬਦ __ਅਲਾਏ।। 

(ਵਾਰ ੯ਵੀ') ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲ ਹੋਇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਚ ਮੰਤ ਸੁਣਾਇਆ ॥ 
(ਵਾਰ ੧੧) ਨਿਰੈਕਾਰ ਆਕਾਰ ਕਰ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਅਨੂਪ ਦਿਖਾਯਾ ॥ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਅਗੋਚਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਬਦ ਸੁਣਾਯਾ ॥ 

(ਵਾਰ ੧੨ਵੀ') ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ ਹੈ ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ ॥ (ਵਾਰ ੧੩ਵੀ') ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਤ ਨਾ [ ਦਿੱਤਾ ਹੈਦਾ ਤਾਂ ਜਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ_ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬ' ਬੁੱਢਾਂ ਜੀ [ਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੰਤ੍ਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀ ਇਹ ਕਿਉ” ਲਿਖਿਆ ਹੈ ? ਪਰ ਪਹਿਲੋਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੌਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਰ ਮੰਤ੍ਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ' ਬੋਲੇ ਪੰਢਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੰਜਫ' ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੋ। ਗੋ 
ਦਸਵੇ' ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ 

'ਚਾਰਿਆ ਹੈ-- (ਸਵੈਯਾ ਛੇਵਾਂ) 
ਸ਼ਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫਤੇ ਸਤਗੁਰੂ ਕੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਚ ਮੰਤ੍ਰ ਅਖਛੈ ॥ 

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ 

(ਸਰਬ ਲੌਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪ੧ ੧੦ ਸਵਯੋ ਗੁਰੂ ਪਦ ਕੇ) 

2 

ਕਿ ਸੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ' ਮੰਤੁ ਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । 'ਯਥਾ-ਜਦੋਂ' ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਸਤੀਆਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭੇਡੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ) ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਖਸ਼ਦਿਆਂ ਇਹ ਉਚਾਰਿਆ-- 
੧0 ਨਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੱਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਅਰਦਾਸ ਤਿਹਾਵਲ ਕੀ ਕਰੀਯੇ ॥ ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋਵਹਿਗੀ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਰਿਦੇ ਧਰੀਯੇ ॥ 

ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼) 
(੨-੭੦੧੫੦-੭੮.੭%੧੯੭੨੭%੫੨" &.#੧੭ 

ਯੂ 

ਲੇ "੨ 6੧੪੦” ੮੨੦ ੨੦੧੧੦੨੦”੦੧੦੨੦੦੧#੨ "੦੪੪੨ ੦੮੦੩੦ ੧9੦ ੦੪੦੨ ੦੯੪੦੨੭੮੪੦੨ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੨੪੧) 
ਨ ਭਵ ਇਹ ਪਰਸ 

_ ਤ੍ਰਿਯਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ- 
ਸਿਖ ਸੈਤ ਆਇ ਤਾ ਪੈ ਮੰਤ ਨ _ਚਲਾਇ ਨਿਜ, 
ਟਹਿਲ ਬਨਾਇ ਕੀਜੈ ਛੋਰ ਰੀਤਿ ਮਾਨ ਕੀ॥ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ ਮੁਖ ਜਾਹਿ ਭਵ _ਜਨਯ ਦੁੱਖ, 
ਦੇਤਿ ਸੁਖ ਰੀਤਿ ਜਯੋ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਭਾਨ ਕੀ ।। 

ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼) 
ਰਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋ ਲੰਘ ਕੇ ਹਾਰੂ ਪੁਰ ਟਾਪੂ ਨੂੰ 

ਹਾਰੂ ਪੁਰ ਇਗ ਟਾਪੂ ਮਾਹੀ ।। ਤਹਾਂ ਚਲਨ ਕੀ ਭੀ ਮਨ ਚਾਹੀ ॥ ੫੪ ।! 
ਮਰਦਾਨੇ ਸੇ ਬੋਲੇ ਤਬ ਹੀ ॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਆਵਹੁ ਸਭਿ ਹੀ ॥ 
ਉਪਰ ਸਾਗਰ ਕੋਰ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ ॥ ਹਮ ਕੌ ਲੇ ਗਮਨੇ ਤਤਕਾਲਾ ॥ ੫੫॥ 

ਗੁਰੂ ਕਰੈ” ਸੋਹੈ ਕੋ ਜਾਧੂ ॥ | 

(ਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੌ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ੭ ਉਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ) 
ਚਲੇ ਜਾਤਿ ਕਿਵ ਛੁਵੈ ਨ ਆਪੂ ॥ 

ਸਾਗਰ ਬੀਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜਬ ਹੀ ।। ਜਾਪੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਜਿ ਕਰਿ ਤਬਹੀ ॥੫੬॥ 
ਸੋਹੈ ਕਰਨ ਲਗਾ ਮਰਦਾਨਾ ॥ ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਸਮਤਾ ਚਹਿਤ ਅਯਾਨਾ ।। ਰੰ 
ਬੂਡਨ ਲਗਾ ਸਿੰਧ ਕੇ ਮਾਹੀ" ॥ ਬਹੁ ਡੁਬਕੀ ਲੀਨੀ ਜਬ ਤਾਹੀ" ॥ ੫੭ ॥ 

ਦੋਹਰਾ-ਗ੍ਰੀਵ ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਿਖਾ ਭੀਗ_ਗਏ ਜਿਹ ਚੀਰ ॥ | 
ਬੂਡਤਿ ਤਿਹ ਕੌ ਜਾਨਿ ਕੈ ਬੋਲੋ ਗੁਨੀ ਗਹੀਰ ॥ ੫੮ ॥ 

ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ-ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾ _ਕਾਰ _ਕਮਾਵਹੁ ॥ ਰੰ 
ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਣੀ ਕਾਹੇ ਧਾਵਹੁ ॥ 

(ਦਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰ) ਕੰ 

ਚੋਪਈ--ਸੁਨਿ ਸਮਝਯੋ ਪੁਨ ਮਨ ਮਰਦਾਨਾ ॥। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋ ਜਾਪ ਬਖਾਨਾ ॥ 
ਅੱਗੂਜ ਹੀ ਸਮ ਚਲਤਾ ਭਯੋ ।। ਸਿੰਧ ਬੂਢਨ ਤੇ ਸੋ ਰਹਿ ਗਯੋ । | 

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੰਨਾ ੮੭੧) 

'ਸ਼ੀਹਾਂ ਤੇ ਗੱਜਣ' ਦੋਨੋ“ ਭਾਈ ਜਦੋ“ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਰੰ 
ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ- 

ਚਤੁਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਹੁ ਪ੍ਰਭੁ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਟਿ ਫਾਂਸ ॥ 

ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ- 
ਸਿਮ਼ਰਹੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਵ ਲਾਈ ।। ਦੇਇ ਪਦਾਰਥ ਸੋ ਤੁਮ ਤਾਈ ॥ ਰੰ 

1 (ਸ੍ਰੀ ਗੁ: ਨਾ: ਪ੍ਰ: ੧੧੨੯) 
੧੭੧੧-੭੯-##੫<੭ ੨.੭੩੦-੭ ੨.#<੪੦.੭ 2. #੩੦੫.੭ ੨.#੬੦...੭ ੨..#੭੧-੭ ੯. #8<..੭ 2. #੪੧੫,੍੭ ੨, #੪8੧<੭" 
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(੨੩੨) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
(5੦੬੨ ੦੮੦੪ਇ੨੦੦੧੦੦੨ ੦੦੧੨੦੦੪੦੨੦੮੦੪੦੦੦੧੪੦੨ ਇਕ ਦਿਨ ਸ੍ਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਥਾਇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ-- 

ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਹਿੰ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਿਹੀ“ । ਮਨ ਕਰਿ ਸਬਦ ਕਮਾਵਨ ਕਰਿਹੀ' ॥ 
ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਜਿਨ ਕੋ ਨਾਮ ॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਰਹਿਤ ਅਕਾਮ ॥ ੫੧॥ 
ਸੋ ਜਮ ਕੋ ਨਹਿ ਦੇਖਨ ਪੈਹੇ” ॥ ਸੁਖ ਸੋ" ਗਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਨ ਹੁਵੈ' ਹੈ 

(ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਹਨ) 
'ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੇਵਹੁ ਮੀਤਾ ॥ ਗ਼ੁਰ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਹੁਕਮ ਏਹ ਕੀਤਾ ।।' "ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਅਗਾਧ ਜੋਈ, 

ਤਾਹਿ ਕੋ ਬਖਾਨੈ ਗੁਰੂ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਹੈ ॥ 
“ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਜਾਨੋ ॥ ਪੰਚ ਪਿਆਰੇ ਦੇਵਤ ਮਾਨੋ ॥' 

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ) 
ਦੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਤ੍ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 

ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ--ਵੇਰਾਗਆ 
ਇਹ ਦਿੱਤਾ । ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਸੇਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੋ. 

ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਤੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਜਪੁ॥ ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ॥ ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ॥੧॥ 
ਤਕ ਬਖਸ਼ਿਆ । ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ੈਕਾ ਤਕ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀਚਾਰ` ਇਹ ਹੈ । ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ- ਲੂ 

੍ 

੍ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ-'ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ' 
ਜੀ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਏਕੈਕਾਰ ਇਕਾਂਗ ਲਿਖ ਉੜਾ ਓਅੰਕਾਰ _ਲਿਖਾਇਆ ॥ | ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਹੁਇ ਨਿਰਵੈਰ ਸਦਾਇਆ ॥ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਪ੍ਰਤਖ ਸੋਇ ਨਾਉ” ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੈ ਭਾਇਆ ।। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਹ ਜੁਗੈਤਰ ਹੋਂਦਾ ਆਇਆ ॥ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਸਚ ਨਾਉ” ਸਚ ਦਰਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ ਰੰ ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਲਿਵਲੀਣ ਹੁਇਿ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਪਰਚਾ ਪਰਚਾਇਆ।( ਰਿ 

ੈ 
ਰ 

ਹ 

ਹ ਸੱ. ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ 

! 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੨੪੩) 

ਹੀ ਜਿ 
ਵਿ ਤਰ 2 ਨੀ ੨ ਤਰ ਡਰ 

ਰਿ 
ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਵੇ' ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਸੀ ਦਮਦਮੇ 

ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ । ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਤੋਂ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਾਂ 
ਚਕ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਂਲ` ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਿਆ ਹੈ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ 

ਡੇ 5 
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾਂ 

ਜੱਦ ਰਨ ਉਸ ਉਤੇ '੧ ਓਤ'` ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ' ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ ਇਕਿ 

ਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । 
ਸੋ; ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੇ ਮੰਤੁ ਦਾ ਹੀ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ 

ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਨ । 

ਨੋਟ-ਪਿਛੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਦਲਾ 
ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਖ੍ਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 
ਤੋਂ ਉਲਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪਵਾਈ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ 
ਨਿਤਨੇਮ, ਸਿਮਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਦਿ ਕਰਨ 
ਸਮੇ' ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ । 

ਆਲ ਆ ਤਲਬ ਚ 

ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਖਾਲਸਾ' 
ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜ਼ਿਲਾ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ 

" 

੍ 

ਰਿ 

੍ ਰਿ ੨੧੯੭ ੩,#੬੦-੭ 

5।1 56180 7637 50 ਹ। ੬46੦੧ 1401061191ਇ16।0॥ਇ910011.ਟ੦।੧ 



#” 
੧ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 

ਘ% 
ਯੇ 

ਵਖਰੇ ਵਖਰੇ ? 

ਉੱਤਰ-ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਦਿਕ ਮੂਲਮੰਤ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਧੁਰੋ' ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ । ਜੌ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਮੂਲ ਮੰਤੁ ਵਿੱਚ 
ਸਤ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਹਜ ਭੇਦ ਸੂਤ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਰਖੋ 
ਹਨ । ਉਹੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਪ੍ਸ਼ਨ--(੧) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤੁ, ਮੂਲਮੰਤ੍, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਿੰਨੇ ਇਕੋ ਰੂਪ ੩ 

ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂਲਮੰਤ-, ਗੁਰਮੰਤ`, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਕੋ ਰੂਪ ਹਨ । [ 

'ਜੇਭੇ' ਸ਼ਬਦ ਸੁਅੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ । ਉਹ ਸਰੂਪ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜੋਤੀਆਂ ਦਾ 

ਰ੍ 
ਰ੍ 
ਰ੍ ਚ 

ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ( 

ਰ 
ਰਿ 
ਰ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ । ਆਪ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋ” ਪ੍ਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ । 
੭੨੩ ੩ 'ਜਾਂ 

'ਵਾਹਿ' ਨਾਮ ਅਸਚਰਜ ਦਾ ਹੈ 'ਗੁੱ' ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ 'ਰੂ 
ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਇਉ” ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤ੍ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੋ ਸਰੂਪ ਹੈ । ਸਖੋਪ 
1 ਰੂਪ ਵਾਕ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਰੂਪ ਵਾਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਹੋ । 

ਪ੍ਸ਼ਨ-(੨) ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀ 
ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀ“ ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀ" ? 

] ਉੱਤਰ-ਜਿਤਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਲੀ 
ਜਾਰੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ 

ਨੰ ਤਰਾ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ । $ 
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ । ਜੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਾਲੋ ਵਾਕ ਹਨ ਉਹ 

ਨੰ ਆਪ ਦੀ ਵਲੋਂ” ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ । ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਕ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੨੪੫) 
੬੧੬੦ 6੧੬੦ ੦੦੪੦੨ ੦੮੦੦੦”੨ ੦੦੪੦੨ ੦੦%੦੨੦”੦੧੦੨੦"੦੧੦ ੦੧੦ ੦੦੦੦੨੦੦੪੦ 

ਹਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਲੋ“ ਹੁਕਮ ਜਾਣ ਕੇ ਸੁਣਨੇ ਹਨ । ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ 
ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਜਾਪ ਜਦੋ ਮਨ ਪੂਰਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਇਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਰਾਸ 
ਚਾਰੇ ਓਦੋ' ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤ ਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਇਕ ਰਸ ਅਨੰਦ ਨਿਰਵਿਖੇਪ ਹੋ 
ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 1 

ਜਾਪ ਦਾ ਰਲ 

ਕਦੇ ਸੈਕਲਪਾਂ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹੇ ਓਦੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਵ 
ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਮਨ ਪਾਪ ਵਿਕਾਰ 
ਚਿਤਵੇ ਇਕ ਖਿਨ ਭੀ ਨਾ ਟਿਕੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ। ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੂ 
ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਕੜ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਹੋ 
ਸਕੇ ਤਾਂ ਸੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਵੇ । ਅਜ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਲ ਤੇ ਨਹੀ ਛੱਡਣਾ । ਕੰ 
ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਤਨੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਕਰੀ 
ਜਾਵੇ ਇਉ" ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਉ” ਮਨ ਵਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਰੂ 

। ਜਾਪਕ ਉਲਟ ਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦੋ ਮਨ ਕਦੇ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, 

£ ਰਥੋ- 
(੧) ਹਉਮੈ ਤਜਨ _ਨਾਮ _ਲਿਵ ਲਾਵਨ ॥ 

ਭਾਣਾ _ਮੰਨਣ _ ਪੰਥ _ ਇਹ _ ਪਾਵਨ ॥ 
ਕਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਨਹੀ" ਕਰਨੀ । 

1 ਹਉਮੈ ਕਰੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਾਹੀ । 
ਯਥਾ--ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਤਾ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ।। 

1 (੨) ਦੂਜਾ ਅਠੇ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ 1 
ਅਠੇ ਪਹਿਰ ਇਕਤੈ ਲਿਵੈ ਮੰਨੇਨਿ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰੁ ॥ 

। (੩) ਤੀਜਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਕਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਹੇਂ । ਚੰਗਾ ਜਾਂ 
ਮੰਦਾ ਜੌ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । 
1 ਯਥਾ-ਜੋ ਤੂ ਕਰਹਿ ਕਰਾਵਹਿ ਸੁਆਮੀ ਸਾ ਮਸਲਤ ਪਰਵਾਨ ।। (ਪੰਨਾ ੬੭੭) 

[ਮੇਸਰ ਕੈ ਆਸਰੈ ਕਲਮਲ ਸਭ ਨਸਨਾਂ ॥' 
ਇਉ' ਸਿੱਖਿਆ ਗਹਿਣ ਕਰੇ । ਇਉ” ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ 

ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾ ਜਾਪ ਕਰਾਉ'ਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾ 
ਇਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਨ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਜਾਂ ਗੁਰ 

|: ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਅੜੀ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । _ਲਾਇਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, ਬੇ-ਰਸੀ 
.&#੧੧੭੯.#੧੧੫੦੭੨.#੩੦-੭ ੨੭੩੮. .੭੨ ੭੪੦੫੭ ੨,੭੩੫, ੭ ੨. ੭੬੧<.੭ ੮. ੭੧੫-੭ ੨ ,੭੪੦੯੨-੭ ੨. ੭੭੬੫੦੭ 2- ੭੪੧੧੭ 

ਹੱ 
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ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮਨ ਫੋਕਾ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਓਦੋ' ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਠਮਲਵੇ 

ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ । 
ਜਿਤਨੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਅਭਿਆਸੀ ਪੁਰਖ ਹਨ ਅਤੇ ਤੱਤਬੇਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਸ 

ਰਿ ਇਨ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਭਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ'ਦੀ ਹੈ । ਫਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਰੂਰ ਹ। 

ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੈਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿਚ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਥੰਮ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ 

ਪਾਠ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ'ਦੀ ਹੈ । ਰਾ ਲਗ 

ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ-ਦਾ ਪਾਠ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸਮੇ ਉਠ ਕੇ ਇਸ 

ਕਰ ਕੇ ਕਰੇ । ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ । 

ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ-ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਅਗੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਰੂਪ ਦਾ ਲਖਣ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। 
ਸਵੈਯੋ-ਵੈਰਾਗ ਵਾਸਤੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । 
8 ਚੌਪਈ-ਰੱ'ਖਿਆ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ । 

ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ-ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣ ਵਾਸਤੇ । 
8 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ, ਤੇਤੀ ਸਵੈਯੇ ਆਦਿ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ 

ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਕਾ ਵਾਦੀਆਂ ਤੋ ਬੱਚ ਜਾਈਦਾ ਹੈ । 

੧ ਪ੍ਰਸ਼ਨ--ਸਤਿਨਾਮੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ_ ਨੇ _ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉਸ 
ਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋ” ਜੋ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਹਨ, ਕਿਉ” ਨਿਆਰਾ ਤੇ (ਸ੍ਰਸ਼ਟ) ਦੱਸਿਆ ? ਅਤੇ 
ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇ“ ਵਿਚ ਜਪਣ_ਲਈ ਕੇਵਲ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਅਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤ ਦੀ ਕਿਉਂ 
ਆਗਿਆ ਹੈ ? ਇਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ? ਇਸਦੇ ਸੈਖੋਪ ਅੱਖਰੀ ਅਰ 

$ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਸਮੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ । ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਂ ਕੇ 
ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ _ਹੈ_। 
[ ੧] ਜਾਤੀ, [੨] ਗੁਣ, [੩] ਕ੍ਰਿਆ, [੩] ਸਬੈਧ, [੫] ਵਿਅਕਤੀ । 
। [੧] ਜਾਤੀ ਕਰ ਕੇ ਜਿਵੇ“ ਜਾਦਮਰਾਇਆ, ਰਘਬੀਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਜਾਤੀ ਲੀ 

ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਰਹੇਗਾ । 

! [੨] ਗੁਣ ਕਰਕੇ- ਸਯਾਮ ਆਦਿਕ ਰੈਗਾਂ ਵਿਚ ਪਰਚਿਆ ਰਹੇਗਾ । 

1 [੩] ਕ੍ਰਿਆ-ਰਾਧਾ ਰਮਣ ਆਦਿਕਾਂ ਕੋਤਿਕਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਚਿਆ ਰਹੇਗਾ । 

ਕੀ ਹਨ ? | 

ਉੱਤਰ-ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਦਸ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਨ 

ਕ੍ਰਿਤਮ ਨਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉ”ਦੀਆਂ ਹਨ । 

[੩] ਸਬੈਧ-ਨੰਦ ਕੋ ਨੰਦਨ ਹੀ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿਣਗੇ । 
5੯ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਏਕੰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਝ ਤੋਂ 

ਨਰਮ ਹਿਰ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੨੪੭) 
.ਓਉਆ ੦ 5੯੦੬੦” > 6੬੦” ”੦੧੧੦”੨.੦੨%੮”੨ ੧੨੧੬੦”੨੦੮੨੫੬੦”੨ ੧੦੦੦”੨੦੦੦੨੦"੦੧੦੨ ੮੦੬੦ 

ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕ੍ਰਿਤਮ ਨਾਮਾਂ ਤੋ ਉੱਚਾ, ਸੱਚਾ, ਸੁੱਚਾ ਨਾਮ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਇਉ” 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨਿਆਰਾ ਤੇ ਸਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਵੀ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੇਸ਼ਟ ਹੈ । ਇਸੇ ਜਨਮ ਦੂ 
ਵਿਚ ਹੀ ਕਲਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਪਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਚੌਹਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿਛੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੂੰ 
ਇਸ ਜਨਮ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਜੀਵ ਤੇ ਈਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦਾ 

6 ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਕਿ ਥੋਹੜੀ 
ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਭੀ ਜਪ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਰਹਿਤ 
ਗੇ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ_ ਭਰੋਸਾ ਰਖੇ । ਇਸ ਜਨਮ ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਨਾ ਆਵੇ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਮਾਵੇ । 

1 ੧ਓ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ 
1 ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈ ਸੈਭੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 
ਉਤ ॥ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ॥ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ॥੧॥ 

ਲੇ ਰਿ 
ਇਸ ਦੇ ਸੈਖੇਪ ਅਰਥ ਇਹ ਹਨ-੧-ਅਦ੍ਰਤ ਰੂਪ। ਓ ਸਾਰਿਆਂ _ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । 

ਸਤਿ-ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾਸ ਤੋ ਰਹਿਤ । ਨਾਮੁ- -ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮ ਵਾਲਾ । ਕਰਤਾ-ਜਗਤ ਨੂੰ 
ਰਚਨ ਵਾਲਾ । ਪੁਰਖੁ-ਪੂਰਨ ਵਿਆਪਕ ਹੈ । ਨਿਰਭਉ-ਡਰ ਤੋ ਰਹਿਤ ਹੈ / ਨਿਰਵੈਰੁ- ਵੈਰ 
ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ 1 ਅਕਾਲ-ਕਾਲ ਤੋ" ਰਹਿਤ । ਮੂਰਤਿ-ਸਰੂਪ, ਹਸਤੀ ਹੈ, ਅਜੂਨੀ-ਜਨਮ ਤੋ” ਰੰ 
ਰਹਿਤ ਹੈ । ਸੈਭੈ-ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ । ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ-ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਮੋਟ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਜਪੁ-ਜਪਨੇ ਯੋਗ ਹੈ । ਆਦਿ ਸਚੁ- ਕੰ 
ਵਿ ਰਚਨਾ ਤੋ“ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਸੀ । ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ-ਜੁਗ ਰਚਨ ਦੇ ਸਮੇ“ ਵੀ ਸੱਚ 
ਸਰੂਪ ਸੀ । ਹੈਭੀ ਸਚੁ-ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇ” ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ । ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ -ਗੁਰੂ ਰੰ 
ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੱਗੇ ਨੂੰ (ਭਵਿਖਤ ਸਮੇ” ਨੂੰ) ਵੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ । 

ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਗੁਰਮੰਤ ਲਈ, ਜਾਪ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇ ਹਨ ? ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ 
( ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਮਹਾਤਮ ਕੀ ਹਨ ? 

ਉੱਤਰ-ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਦੇ ਤੜਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 
ਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਲਈ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਚਿਤ ਟਿਤਾ ਕੇ ਮੁਲਮੰਤ੍ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਘੱਟੋ 
! ਪੱਟ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਪ ਕਰੇ ਨਿਰਆਲਸ ਹੋ ਕੇ, 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤ੍ਰ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਮੋਲ 
ਕੇਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਲਿਵ ਲਾਉਣੀ ਯੋਗ ਹੈ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਚੈਚਲਤਾਈ 
ਮੈਟਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
1 ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਗਿ ਢੇ 
&#%੧-੭੯.੭੪੫-੭੨.੭੧੧੦-੭੨.#੩<੭ ਟ..੭੭੦੫..੭ ੨. ੭੭੩<.੭ ੨.੭6੧੦,੭ ੨-੭੭੧<..੭ ੨੭੩੦੭ ੨-#੭੦੫੦੭ 
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੨੪੮ ਰ੍ (੨੪੮) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
(5੨6੦ ੨੦੦%੦੨੦"੦੪੨੦੦੧੦ਇ੨੦੮੦੦੦੨੦੦੪ਇ੨੦੯੦੪੦੦੦੧੪੦੧ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਸਚੀ ਲਿਵ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵਾਹਿ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਵਾਹਿਗੁਰੁ 

ਚ ਗੁਰੂ | ਦੇ ਰੂ ਵਿਚ ਬਿਰਤੀ ਲਿਵਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਗੂਰੂ 

ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ 
੬-#੫੬੦-= 

ਦੇ ਅੰਗ--(੧) ਚਿਰਕਾਲ ਤੱਕ ਜਾਪ ਕਰਨਾ 1 (੨) ਦਸਾਂ ਸਤਿ- 
੩) ਅਰਥ ਵਿਚ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾਉਣੀ । (੩) ਚਿੱਤ ਦੀ 

(੭) ਪਿਛਲੀ _ਰਾਤ ਤੇ ਇਕਾਂਤ ਦੋਸ ਹੋਵੈ । (੮) ਨਿਰ- ਕਰਨਾਂ । (੫ਕੀ ਸਕਤੀ । (੧੦) ਪਰੇਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਂ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਨਾਲ £ । ਕਸੇ ਭਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰੱਖਣੀ । (੧੨) ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਰੋਣਾ । (੧੩) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਮਰ ਸੀ ਰਖਣੀ । ਇਹ 

& ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ $ ਹੈ ਆਂ ਸਹਿਤ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਰਾਗ [ਦਦ ਪਰੇਮ, ਗਿਆਨ, ਜੀਵਨ ਲੀ 8 , ਨਾਮ ਅਉਖਧੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਫਲ 

ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਖਾਲਸਾ' ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ, 

ਰ੍ 

ਤੱ 
ਗਰਦੁਆਰਾ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜ਼ਿਲਾ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ 

,੨-੭੩੫-੭੨-੭%੧੫੭ ੮੭#੧੭੨੭੪੫੭, ੨੩੦੦੭ ੮੫੭੩੯੭੮੭੧੯੭੦੭੦੦<੭੦-੭੪੫੭੮੭੧੧੭ ੧੧੧੭ 

ਹਰ । ਯੋ ੩੫ ਹੈ ਤਰਾ ਗ੍ਹ 2੧ ਪ੍ ਹੈ ਘ੍ ਇ ਤਹਾ 

: ਜ2 ਤੂ 

ਘ ੨੧ ਹਮ 

੨.#੫੨੯੦੭ ੨-#੪੦੧੦੭ 2..#<੪੨...੭ ੨.,#੫੧੫੫..੭ ੨. #੩੫.੭੨..੭੩੦<੦..੭ 2..#<8%੫, ੨..#੧੧੧੦੭ ੨.# ੫੪੫੦. ੭ ੮_,੭੦0%,. ੭ ੭48੫. ੭ ੦,48੫. ਠ_.#<੪<-. 2 &--#<੪<੦-੨ 
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ਵਲੋਂ-ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 
ਸਾਬਕਾ ਹੈ`ਡ ਗਰੈਥੀ ਸ੍ਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 

ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 
ਸ੍ਰੀ ਆੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 

ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ' ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ?- 
ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ, $ 
। (ੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਧੁਰ ਕੀ 

ਬਾਣੀ ਆਦਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਵਜੋ ਹੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ । 
| ਿਪਵਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸੌਮਿਆਂ ਰਾਹੀ` ਵਰਤਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਸਾਡੇ ਤਕ ਅੱਪੜੀ ਹੈ । 

[੧] ਜਗਤ ਉਧਾਰਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ 
ਰੋ ਅਕਹਿ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰੂਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅਸਲ ਆਪੇ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਗੈਮੀ ਸੈਗੀਤਕ ਲਹਿਰਾਉ ਵਿੱਚ ਗਾ ਉਠਦੇ । ਜਿਸ ਆਤਮ ਸੋਗੀਤ 
ਦੇ ਦੈਵੀ ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਚੇਤਨ ਜੜ੍ਹ ਤੇ ਜੜ੍ਹ ਚੇਤਨ ਹੋ ਖਲੌਦੇ । 

244 80490469404969944.20204 52704 9466 45264 &.੭੬੬-੭ 
[੨] ਕਈ ਵਾਰ ਅਤਿ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਤੇ ਸਿਦਕੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਉਗਮੇ 

ਸਕੇ ਨਵਿਰਤ ਕਰਨ ਹਿਤ ਹਜੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੜੀ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਨ 
ਪਰਮ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ _ਬਖਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਦੂਵ ਕੇ ਰੱਬੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੀਜ 
ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸੀਲੇ ਗਲੇ ਤੋ ਅਜਿਹਾ ਇਲਾਹੀ ਨਾਦ ਛਿੜਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ੯ 
ਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਣਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਰੋੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ । 

1 [੩] ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ _ਯੋਗੀਆਂ, ਸਿੱਧਾਂ, _ਨਾਥਾਂ, ਪੰਡਿਤਾਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ, 
ਰਾ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀਰਾਂ _ਫੜੀਰਾਂ ਆਦਿ _ਨਾਲ_ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਈਆਂ, 

ਜਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋ ਬੜੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅੜਾਉਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ 
ਗਈਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਰੈਕਾਰੀ _ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਮਲ ਰਲ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ 
ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਭਰੀ ਰੱਬੀ ਰੋਗਣ ਚਾੜ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਕਰਣੀ ਭਰਪੂਰ ਗੁਰੂ 
ਬਾਣ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਕੈ 
ਜਾਂਦੇ ਡਿੱਠੇ। 
.੫#੧੧-੧੯੭੧੮.੭੯.#੮-੭੨-#੧੦੨<੭ ੨੭੧੧੭ ੨-੭੭੧੦-੭ ੨-੭੪੧੯<੭੨ .#੪੧<” ₹--੭40੧-੭੯-੭੧੧-੭੨-੭੪॥੧੦੭ 

ਸਿਉ 
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ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਹਰਵਾਨ ਆਦਿਕਾਂ ਵਲੋਂ' ਲਿਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ' ਨਾਨਕ' ਨਾਮ ਦੀ ਛਾਪ ਲਾ ਕੇ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ; ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਤਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੈਕਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ । 
ਹਰ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚੌਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਭੁੱਟਾ ਆਦਿ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਰੂਮਵਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਬੀੜ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਨਾਮ 'ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ' ਰਖਿਆ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਦਰੋ” ਸੁਦੀ ਏਕਮ ੧੬੬੧ ਬਿਕ੍ਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੀਅਤ ਕੀਤਾ । 

ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਬਵਾ ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋ” ਵੱਧ ਅਦਬ ਰਖਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। 

ਰੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ” ਪਹਿਲੇ 
ਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਜੀ 

ਦੇ ਨੰਗੀ ਚਰਨੀ _ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਆੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਜੇ ਤੇ | 
ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ 
ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨੂੰ ਆਗਿਆ 

੍ 
੍ 

ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ-- 1 

੍ 
੍ ਰੇ ਦੂ ਦਾਦ ਤਣ ਦਾਦਾ 

6 ੦#ਆ> 5 ਦਇਆ 

॥ 

ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੋਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਥੀਆਂ ਪਾਸ ਸਾਰੀ ਰਾਤ 3 ਜੰਗਰਾਤਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਨਾਮੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ 

ਕੇ ਕੀਤਾ । ਬੁਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ̀ਤਾਬਿਆ ਬਿਠਾ ਕੋ ਪਹਿਲਾ ਗੁੰਥੀ ] ਥਾਪਿਆ । ਆਪ _ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀਤੋ“ 1 ਦਆਨੇਓ ਚ ਨੇ 

ਕੰ & ਡਂ £ੰ ਰੱ 
& ਭੈ ਭਾ ਬਰ 2; ਪੱ 2, ੧7 34, 

।. 24 7੨੨੭ 
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ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗੇ ਤੋ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ 
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ । 

[੩] ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਕਮਰੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 
[ਜਿ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਧੂ ਬ੍ਹਮ ਕੁਟੀਆ ਵੀ ਆਖਦੇ] ਜਿੱਥੇ _ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪ ਬਿਰਾਜਿਆ 
ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਸਮੋ ਨਵੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪ ਪਲੀਘ ਦੇ ਹੇਠ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਦਰੀ ਤੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ 
ਕੇ ਬਿਰਾਜਦੇ ਰਹੇ । 
1 ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਦਰ ਕੇ ਹੇਤ ॥ ਭੂਤਲ ਸੈਨੇ ਗੁਰੂ ਸਮੇਤ ॥੧੫॥ 

1 ਤਹਾਂ ਨਿਵਾਸ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਕੀਨੋ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਭੂਤਲ ਨਿਕਟ ਅਸੀਨੋ ॥੫੧॥ ਕੰ 
[ਗੁ ਪ੍ਰ: ਸੂ: ਰਾਸ ੩ ਅੰਸੂ ੫੦] 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਰੰ 
ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੁਰਮਾਇਆ, ਅਦਬ ਰੱਖਣ ਚੈਦਨ ਤੇ ਕੇਸਰ ਘਸਾ ਕੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾ ਕੇ 

[ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੂਜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ- ਰੰ 

ਸ੍ਰ ਗੁਰੁ ਕੇਰ ਸਰੀਰ ਜੋਊ, ਸਭਿ ਥਾਨ ਸਮੋ ਸਭ ਨ ਦਰਸੈ ਹੈ। 
ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਦਾ ਗੁਰ ਕੌ ਇਹ ਜਾਨਹੁ, ਉਤਮ ਹੈ ਸਭਿ ਕਾਲ ਰਹੈ ਹੈ | 
ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਯਾਂ ਤੇ ਹੈ ਦੀਰਘ, ਸਾਹਿਬ ਜਾਨਿ ਅਦਾਇਬ ਕੈ ਹੈ ॥ 
ਪੂਜਹੁ ਚੈਦਨ ਕੇਸਰ ਕੋ _ਘਸਿ, ਧੂਪ ਧੁਖਾਇ ਕੈ ਫੂਲ ਚਢੈ ਹੈ ॥ | 

(ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਸੂ: ਰਾਸ ੩ ਅੰਸੂ ੫੦] 
1 [੪] ਸਤਵੇ' ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਰੰ 

ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੰਘ ਤੇ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਦੋ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ 
ਦੂਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ 'ਚ ਨਿਮਗਨ ਹੋਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ 
ਗੌਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ .ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਿਆਂ ̀  ਸਾਰ ਹੀ 

ਸੁਨ ਬਾਣੀ ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗੇ ।। ਕਰੀ ਸ਼ੀਘ੍ਰਤਾ ਸਿਹਜਾ ਤਿਆਗੇ ॥ 

ਹਰ ਬਰਾਇ ਜਬ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੀ ॥ ਪਾਟੀ ਚੋਟ ਗੋਡ ਪਰ ਲਾਗੀ ॥੮॥ 
(ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਸ਼ੂ: ਰਾਸ ੧੦ ਅੰਸੂ ੨੧) 

ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ 
ਅਦਬ ਤੇ ਭੈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੁਰਮਾਇਆ-- 

ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭੈ ਕਰੈ । ਬਿਨ ਪ੍ਰਯਾਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੈ । ੧੫ ॥ 
_&#੧੧-੭੯.#੩੧੫.੭.੭੪੦<..੭ 2. ੭੭੧<..੭ ੨. ੭੪੩<..੭ ੨. ੭੪੦<੦-੭੨-#੦੦੭੨-੭<੧<<<੭ 2 .,#<੧<,੭ ੨੭੪੦੯. 2 .#੪੩<੦” 
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(੨੫੨) ਗੁਰਮਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
੧੦੦੦੨ 2੦੦੨੦੦੦੦੨੦੮੦%੨੦੮੦੦੦੨੦੮੦%੬੦੨੦੦੦੦੨੦੮੨੦੦੨੦੦%੬੦੨੦੮੦੬੦”> ੦੪ 

ਜੋ ਗੁਰ ਭਗਤ ਸੋ ਸਿਖ ਹੈ ਮੋਰਾ ।। ਗੁਰਬਾਣੀ ਭੈ ਤਿਸੈ ਘਨੇਰਾ ॥ 
ਜਿਨ ਭੈ ਅਦਬ ਨਾ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ ॥ ਜਾਨਹੁ ਸੋ ਸਿਖ ਨਹੀ ਹਮਾਰਾ ।। 

(ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਸੂ: ਰਾਸ ੧੦ ਅੰਸ਼ੂ ੨੧) 

ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਇਤਿਹਾਸਕ_ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ“ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਅਤੇ ਅਤਿ ਉਚੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ । ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ 

ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁਗ ਵਿਚ ਜਗਤ ਦੋ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ 
੧ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਭੈ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਸਿੱਖ [ 

| 

੭੪੦੨੦ 02 

ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ 

ਆਤਮਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹਨ-- 

8 ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿਚਿ ਬਾਣੀ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ।। 
(ਨਟ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ) 

ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਬਚਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਧਰੁ ਮੁਕਤਿ ਜਨਾਵੇਗੋ ।। 
(ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ਅਸਟਪਦੀਆ) 

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਐ ॥ 
(ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਪਉੜੀ ੯) 

। 
੧ ਉਪਰੋਕਤ ਗੁਰਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। 

ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਦਬ ਤੇ ਭੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ 
ਦੇ ਰੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਗਤਾ ਸਹਿਤ ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ 
ਦੀ ਅਦਥ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੋ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਦਾ ਮਹੱਤਵ- | 

ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੇਠ ਲਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋ" ਭਲੀ ਭਾਂਤ 
ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜੋਧਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਗ 
ਇਕ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਛੇਵੇ” ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ-- 

ਕਰਹੁ ਸੁਨਾਵਨ ਸੁਧ ਜਪੁ ਮੋਹੀ ॥ ਜਾਚਹਿ ਕਹੈ' ਸੁ ਦੇਵੋ' ਤੋਹੀ ॥ | 

(ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਸੂ: ਰਾਸ ੬ ਅੰਸੂ ੪੬) 
ਸੈਗਤ ਵਿਚੋ ਭਾਈ 'ਗੋਪਾਲ' ਨਾਮ ਦੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋ ਆਗਿਆਂ 

ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਇਕਾਗ੍ਰਤਾ ਤੇ _ਲਿਵਲੀਨਤਾ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਤੋਂ 
99404 0੭੬4 ੮445 
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ਰਿ ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੨੫੩) 
(6 ਦ# ੨੪ ੦੪ ੨੦੮੪ ੦੦੦੦੦ ੨੦੦੧੨ ੦੦੪੨ ੦੦੨੦੯ ੦੯੪੨੦੯੪ਇ੨ 

15 ਲਗ ਮਾਤਰ ਸੋਧ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲ ਦੇ ਤੂੰ 
ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਰੇਸ਼ਟ ਆਪਣੀ 
ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਉੱਖੜ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ 
ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜਾ ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕੀਮਤ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਠੀ, ਗੁਰਾਂ ਤੋ“ ਮੰਗ 
ਲੈਣ ਦਾ ਸੈਕਲਪ ਕਰ ਬੈਠਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕੇ 
[ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਰਮ ਵਰਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ । ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਨਿਰ-ਸੈਕਲਪ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਠ 
ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਦਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 
1 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ । 

1 ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਦਾ ਦੋਸ਼- 

ਜਿਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੋ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋ“ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨ ਲਈ 
ਤਿਆਰ ਸਨ ਉੱਥੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਤਾੜਨਾ ਭਰਿਆ ਵਰਤਾਉ 
ਕਰਦੇ ਸਨ । 

ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ 
ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਤੋ ̀ ਇਹ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ! ਇਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ 
ਸਵੇਰੇ ੰ ਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਤੋ ਕਿਹਾ 'ਕਿ ਮੈ” 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ! ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ! ਇਸ 
| ਨੇ ਸਾਂ ਹੀ ਰਕਮ ਵਜਾਇਆ ੈ। ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਤੱ ਨੂੰ ਅੱ ਪੜ ਰਹਾ 
ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁਧ ਪਾਠ ਸੀ 'ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ 'ਕੈ` ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਸੂਰਾ ॥ ਮੰ 
ਕੀ ਕਿ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ (ਕੇ) ਜਾਂ 

ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੈ 'ਕੇ' ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਸੂਰਾ ॥' ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ 

ਬਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ (ਕੇ) ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਕ ਲਗ ਦੇ 
ਅਸ਼ੂਧ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਤੇ ਅਨ੍ਹੇਰੇ ਜੇਡਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 
ਧਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਲਗਾਂ 
ਮਾਤ੍ਰਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਤੇ ਰੋਮ ਹਨ । 

! ਰੋਮ ਰੋਮ ਅੱਖਰ ਮੁਹਿ ਲਹੋ ॥ ਬਾਤ ਯਥਾਰਥ ਤੁਮ ਸੋ ਕਹੋ ॥ 

1 (ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ) 

੧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬੇ-ਅਦਬੀ ਤੇ ਵੱਡਾ 
ਪਾਪ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਤਮ ਤੇ ਫਲ ਹੈ । ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦਾ 

ਦੂਸਰ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜਾਨੋ ॥ ਆਪਨ ਅੰਗ ਮੇਰੇ ਕਰ ਮਾਨੋ ॥ ਕੰ 

੧੭੧੫-੭੨-#੧੦-੭ -੭੦੯--੭੨-੭੧੧-੭੨-੭੧੧੧-੭ ੨,੭੧੯. ੧੭੧8੨? ੨,੭੧੫, ੯੭੪੪੫. ੭੨,#%% 9 ੯#੪੧੫੫੭ [ 
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2੯ ੦੪੨ ਟ"੦੪੨੦੦੪੨੦੮੪੨੦੦੦੦੨੦੮੪੨੦੦੪ਇ੦੦੬ਆ੨"੦%ਆ> 6੯੬#> 

ਸਚਾ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ੁੱਖ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਕਾਗ੍ਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ 
ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

।। 
ਰੈ ਰੱ 

8 ਸਿੱਖਹੁ ਸੁਣਹੁ ਸੀਖ ਇਹ ਮੇਰੀ ॥ ਬਾਣੀ ਪਢਰਹੁ ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਰ ਕੇਰੀ ॥ 
ਪਢੈ ਮਹਾਤਮ ਲਹੈ ਬਿਸਾਲਾ । ਹਲਤ ਪਲਤ ਮਹਿ ਹੋਇ ਨਿਹਾਲਾ ॥ 

! (ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਸੂ: ਰਾਸ ੩ ਅੰਸੂ ੩੪ ਛੰਤ ੨੮) 

ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਬਿਨਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀ“ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਰਥ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਮਲ 
£ ਗਿਆਨ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ । 

ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ੁੱਧ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਧ ॥ 

8 ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਧ ਵਿਗਿਆਨ ਸ਼ੁੱਧ, ਬੋਧ ਅਬੋਧ ਸੁਬੋਧ ॥ 

੬ (ਲੇਖਕ) 

ਉਸ ਸਮੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦਿ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਲੋਂ' ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ 
ਅਰਥ ਪਨ ਲੀ ਸਨੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਹਲ ਦੇ ਸਮੇ` ਯਾਦ 
ਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ । 

ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਜੋਗ ਤੋ ਬਾਅਦ _ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਸ੍ਰੀ _ਦਮਦਮੇ 
ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਧੀਰ ਮੱਲ ਪਾਸੋ ਉਹ ਬੀੜ ਮੰਗਵਾ 
ਭੇਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ । ਧੀਰ 
ਮਲ ਵਲੋਂ ਅਨੁਚਿਤ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ (ਗੁਰੂ ਕਾਂਸ਼ੀ) ਵਾਲੀ 
ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬੀੜ ਕੌਠੋ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ 
ਨੌਵੇ' ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਕ ਆਪਣਾ ਦੋਹਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਬੀੜ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ 
ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਬੀੜ ਨੂੰ 'ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ' 

ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 
ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ । 

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੀੜ ਲਿਖਵਾਉ'ਦੇ ਤੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਬਾਣੀ ਦੀ 
ਕਥਾ ਗਰਦੇ । ਐਉ' ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਰਥ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ 
ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਰਾਹੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵਦੋਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਿਆਂ 
ਪਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ 
ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਰਥ ਤੇ ਬੀੜ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ 
ਦੀ ਸਵਾਸੋਪੀ ਰਈ । ਅੱਗੋ“ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ' ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠਾਂ ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸੈਪ੍ਰ ਦਾਇ 
ਆ (ਰਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ 

ਸਿ 140 .0-4-1. ਵੋ 02੨%- ਸਮ ਗਿ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੨੫੫) 

, ਚਂ ੨ 6 ਉਆ ੭੦੧੧੦੨੦੧੦੧੪੦੨ ੦੦੧੦੨ ੦੯੧੪੨੦੦੪੦੨ 2੦੪੦੨ 

ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 

ਭਾਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਭਾ: ਚੀਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ___ ਭਾ: ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ __ ਭਾ: ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਭਾਈ ਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਕੌਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਭਾਈ ਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਭਾਈ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਸੈਤ ਸੰਘ ਜੀ 

3 
[ 

ਹਜਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰ੍ 
ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿਘ ਜ ਭਾਏ ਰ 1 

ਚ 
ਰਿ 
ਰਿ 
ਰਿ 

ਕੱ 

[ 
ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ 9 ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਮਾਮਾ” 

ਸੈਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਫਤੇ ਚੋਦ ਜੀ _ਸੌਤ ਗਿਆਨੀ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 

(ਬੇਦੀ) (ਸੰਤ) ਗਲੀ ਸੋਤੇ ਵਾਲੀ (ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ) 
1 

ਸੋਤ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਸੈਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਤ ਗਿ: ਪਲ ਪੀ ਜੀ 

(ਮੁਰਾਲੋ ਵਾਲੋਂ) (ਕਮਾਲੀਏ ਵਾਲੋ) 
1 ਤਤ 

ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ __ਸੌਤ ਗਿ: ਸੂਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ _ ਸੌਤ ਮੱਖਣ ਹਸ ਜ਼ 

(ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ) (ਅੱਜ ਕਲ) (ਅੱਜ ਕੱਲ) 

ਸਤ ਗਿਆਨੀ ਗਰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਖਾਲਸਾ' ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ 
ਦਲ ਤਦ ਆਦਤ ਨ ਪਈਆ ਦਰਦ ਦਲ ਅਸਲ ਅਖਰ 

ਸੈਤ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ (ਅੱਜ ਕੱਲ) 

੧#੧੫੫੭ ੯੭੫੫੭-੭੧੩੦੭ €..੭੭੦੫,੭ ੨ -੭੪੧੦-੭ ੨-#੧8੧੦੭੨-#੧੧੧<੭ ੨-੭੧੦੧.<੭ ੨.#੪0<...੭ ੨੭੪੦੦ 
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(੨੫੬) ਗੁਰਮਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
੭੦੪੨ ੦੦੧੦੨ ੦੦੪੦੨ ੦੦੪੦੨੦"੦੪੦੨੦"੦੬੦”੨੦੦੬੦੨੦"੦੦੦੨੦"੨੧੦੨੦੦੬੦੨੦੦੪੦੨' 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਸੈਪੁਦਾਇ- 

ਸੈਪ੍ਰਦਾਈ ਪਾਠ ਤੇ ਅਰਥ ਗਿਆਨੀ_ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਕ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਜਿਉ“ 
ਦੇ ਤਿਉ” ਚਲੋਂ ਆਏ ਸੁਣੀਦੇ ਹਨ । ਮਗਰੋਂ ਵੇਦਾਂਤਕ ਤੇ ਸੂਫ਼ੀਆਨਾ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 
ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰੈਗਣ ਚਾੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ . ਦਿਤੀ । ਪਰ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਸੈਪ੍ਰਦਾਈ ਪਾਠਾਂ ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਜਿਸਦਾ ਸਦਕਾ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਪਾਠ ਤੇ ਅਰਥ 
ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਨ । 

6੦੩ ੨੦੮੦੨ ੭੮੦੪੨੦"੦੪੯”> 

ਸੈਪ੍ਰਦਾਇ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਲੜੀਆਂ ਵਿਚੋ” ਇਕ ਲੜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਮੋਤੀ 
ਮਾਨ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਮਹਾਨ ਤਿਆਗੀ ਸੈਤ _ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਲੱ ਸੀ 

ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਨਾਮੀ ਤੋਂ” _ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਭਲੀ_ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੈ। 
ਆਪ ਪਾਸੋ_ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁਧ ਪਾਠ ਤੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਦੇ ਉੱਚੇ ਤੇਂ ਅਮਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ 
ਬਣ ਕੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ । ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ 

ਪਾਸੋ ਤੇਰਾਂ ਸੌ [੧੩੦੦] ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ [੧੦੦੦] ਅਖੰਡ 
ਪਾਠੀ, ਦੋ ਸੀ [੨੦੦] ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਕ ਸੌ [੧੦੦] ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ 
੪ ਣੇ 

ਆਪ ਤੋ ਮਗਰੋ ਆਪ ਦੋ ਸੁਸਿੱਖਯਤ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਸੈਤ ਗਿਆਨੀ 
ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਤੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 
ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ । ਆਪ ਦੇ ਜੱਥੇ ਵਿੱਚ ਹਰ 
ਵਕਤ ਲਗ ਪਗ ਡੇਢ ਸੌ (੧੫੦) ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ । ਇਹ ਮਾਨੋ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ 
ਇਕ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਿਮੋਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਨੂੰ 
ਆਪ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸਨ । ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੰਘ ਆਪ ਪਾਸੋ“ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, 
ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਦਿ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਬੈਧੀ 
ਪੁਸਤਕਾਂ-ਪਾਠ, ਅਰਥ, ਭਾਵ ਅਤੇ ਅਲੋਚਨਾ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ 
ਅਮਲੀ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬਣਦੇ ਸਨ । 

ਦਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਰ 
ਅਤੋ ਦੈਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਰੀ ਚੁਬਕ ਤੇ ਪਾਰਸ ਆਤਮਕ ਛੋਹ ਤੋਂ' ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਵਸਰ 
ਮਿਲਿਆ ਹੈ । ਆਪ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 
ਗਰੰਥੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਦਵੀ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ । 
੨੪੬੫੭ ੨-#੪੧੧੦-੭ 2. #੪8੫੦-੭ ੨..੭੭੩੫,੭ ੨-#੪੦੫੭ ੨,#੦8੦.੭ ੨ .#੧੦ ੯੭ ੨ .#<੩੦.੭ ੭੨੧੫੭ ੭8੧੫੭ ₹-੭#-੭ ਦਰਦ ਦਰ ਗਨ ਆ ਲਾ ਕ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੨੫੭) 
`””`ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ- 
ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਠਨ ਪਾਠਾਂ, 

ਮਾਂ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਯ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੁਘੜਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 1 
ਚੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੋ ਤਿੰਨ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਸਨ :- 

(੧) ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਪਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਹਿਤ ਅੱਪੜਦੇ 
$ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 'ਕਠਨ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ 
ਜੀਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਦੇਂ ਸਨ । ਇਸ ਦਿੱਕਤ 
ਦੇ ਗਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋ“ ਅਜਿਹੀ ਪੁਸਤਕ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂ ਰਹ 

੧ 

(੨ ੨) ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਲੋ` ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਠ 
ਦੇ ਨਿਸਚਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ । ਬਹੁਤੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ 
ਝਮੇਲਿਆਂ ਚੋ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠਕ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਵਲੋ” ਨਿਸਚਤ ਪਾਠਾਂ ਦੀ 

6 ਮੰਗ ਬੜੀ ਬਿਹਬਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । 
(੩) ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਇੱਛਾਵਾਨ ਹੁ ਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੰ 

ਭੀ ਘਰੋਗੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਸੋਪ੍ਰਦਾਈ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅੱਪੜ ਕੇ ਪਾਠ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ” 
ਅਸਮਰਥ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਜਿਹੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਢੂੰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । 

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀ, 
ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਚਾਰਯ, ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੈਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ | 
ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਖਾਲਸਾ' ਭਿੰਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ । 

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ੧੯੫੯ ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀ ੧੯੬੯ ਈ: 
ਵਿੱਚ, ਤੀਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ੧੯੭੩ ਈ: ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਈ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਹੌਰ ਵੀ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਧੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ । 

ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੈਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਖਾਲਸਾ' ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ 
ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਤੀਸਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤ੍ਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੈਤ 
ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੀ । ਕੰ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ-- 
(੧) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚੋ ਕੇਵਲ ਅਜਿਹੀਆ ਤੁਕਾਂ ਹੀ ਸੈਕਲਤ 

ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੇਈ ਕਠਨ ਪਾਠ ਹੈ 1 ਹਰ ਇਕ ਤੁਕ ਦੇ ਪਦਾਂ ਨੂੰ ਪਦ 
ਛੇਦ ਕਰ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 

(੨) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋ“ ਵਧੀਕ ਠਹਿਰਾਓ ਹਨ, 
ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸੌਖ ਲਈ ਅਲਪ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਮੇ ( , ) ਨਾਲ ਅਰਧ ਬਿਲ ਤੂੰ 
੧੫੫੭੮-#੧੧੯-੭੨.੭੧੦-੭੬-#੪੩੨-੭੮-੪੦੧੯੭ ੨-#੫੩੯-੭੯-੩੧-੭੯-੭੦੧੮-੭ ੮-੭੩੦.੭੮-੭੧੧-੭੦੭੦੩<੭ 
ਰਿ ਜਦ ਨਲ 6" ਅਆ> 6੯ > 2 ਯਆ >੦"<ਅਆ ੨ <<, 
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(੨੫੮) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
2੨੦੦੨ ੦੮੦੦੦੨੦੦੬੦”੨ ੦੦੦੦੨੦੦੦੦੨੦"੦%੦੨੦੮੦੦੬੦੨੦"੨੦੦੨੦੦੦੦੨੦੦੦੦ ੮੦੪੦੨ 

ਬਿੰਦੀ ਕਾਮੇ ( ; ) ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਬਿਸ੍ਹਾਮ ਨੂੰ ਦੁਡੈਡੀ ( ॥ ) ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। [ 
(੩) ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਠਨ ਪਾਠ ਨੂੰ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਲਟਾਵੇ' 

ਕਾਮੇ (' ') ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ-ਬਲਤੋਂ ਜਲਤੋਂ 'ਤਉਕਿਆ 'ਗੁਰ ਚੈਦਨ 'ਸੀਤਲਾਇਓ' 
ਤੁਕ ਵਿੱਚ 'ਤਉਕਿਆ' ਤੇ 'ਸੀਤਲਾਇਓ' । 

(੩) ਮੁਸ਼ਕਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੁਕਾਂ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ ਸਫੇਂ ਦੇ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਅਰਥ ਲਿਖ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਤਾਕਿ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ । 

(੫) ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੈਖੇਪ ਉਥਾਨਕਾ ਵੀ ਪੈਰ ਟੂਕਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰ 
ਤੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾ ਕਿ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ । 

(੬) ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਾਠ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋ 
ਪਾਠ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰ ਚੱਲਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀ',ਉਸ 
(੨) ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 

(੭) 'ਰਾਮਕਲੀ ਸਦ' ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਜਵੀ ਪਉੜੀ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥ ਲਿਖ 

ਲਹ 

£ 
ਲੋ ਡੱਤੇਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । 

੮) ਹਰ ਇਕ ਰਾਂਗ ਜਿੱਥੇ 'ਮਹਲਾ' ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਮੌਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ 
ਨ ਅਤੇ ਘਰ ਆਦਿ ਦੀ ਉਹੋ ਸੂਚਨਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸੌਖ ਲਈ 
ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । 

(੯) ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਯੱਯੋ' ਅੱਖਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਂ ਤੇ ਵੱ ਵੱਖ 
ਆਉਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸ਼ੁਧ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਅਰਥ ਦਾ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ' ਅਗ 
ਅੱਖਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਕੇ ੨੫੧ ਪੰਨੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਅਰਥ 
ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । 

(੧੦) ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਗੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਯ ਵੀ ਸੂਚਨਾ 
ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ੨੫੧ ਪੀਨੇ ਤੇ ਹੀ ਦਰਜ ਹੈ 

(੧੧) ਆਮ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਵਾ ਦਮਦਮੀ ਸਰੂਪ (ਬੀੜਾਂ) ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠਾਂ ਦਾ 
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਪਵਿੱਤ੍ ਬੀੜ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੌਾਂ ਹੀ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ 
ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਹ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਸਪਰ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । [ 

(੧੨) ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਵਾਂਛਤ ਤੁਕ ਜਾਂ ਪਾਠ ਲੱਭਣ ਦੀ ਔਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਹਰ ਤੁਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੋਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋ“ ੧੪੩੦ ਪੰਨੇ 
ਵਾਲੀ ਛਾਪੇਂ ਦੀ ਉੱਠੀ" (੧੯) ਪੰਗਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਦਾ ਪੰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਖਾਨੇ 
ਵਿਚ ਤੁਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੀਜੇ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੌਰ ਪੰਨਿਆਂ ਭੂ 
ਵਾਲੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਜਾਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਠ ਸੁਖੈਨ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । 
“੪੫੦੭ -#੩੫੦-੭੨- “੬੫੦੭੨-੭੩੫੦੭ ੨. #੫੧੫-੭੨-#੫੩੦-੭੨.#੧੫੦-੭੨-੭੧੩੨੦-੭੨-੭੪੧<੦-੭ ₹-#੧੪੨੨-੭੨-#੩੦-੭ ਇਤ ਰੀ 7੧੬੦੨ 

5।1 56180 7637 50 ਹੈ। ੬467੦ 1401061191ਇ16।0॥ਇ910011.ਟ੦।੧ 



ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੨੫੯) 
6 ਦੇਉ ਤਓਚਜਿੰਚ 3 €ਚਵੰਆਂ 2 ਨਦਰ ੨੫੭ ੯ਅਖਾ ੨ ਇਖਾਜੀਆਂ ਹਓ੧੪ਇਖਾਂ ਤੇ? ਚ ਜਪਤ €ਖਉਆਂ ੨੦ 'ਚਜਆਂ ਤਨ ਵਆ 

(੧੩) 'ਰਾਗ ਮਾਲਾ' ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਰਥੀ ਅਰਥ ਜੋ ਪਰੈਪਰਾ ਤੋਂ” ਚਲੋਂ ਆ ਰਹੇਂ 
ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਹਿਤ ਪੁਸਤਕ 
ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਛਾਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । 

ਇਆ ਕਈ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰੀਕ ਟਾਈਪ ਵਿਚ ਲਿਖ 

“ਘਹਲਾ'' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਣ 

ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਆਏ "ਮਹਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ੁਧ ਉਚਾਰਣ ਮਹੱਲਾ 
ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਸਿ ਨਾ 1 ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ' ਅਸੀ” ਹੇਠ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇ“ ਤੋਂ” ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ” 
ਸੈਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਵਿ ਕਿ ਉਦਾਸੀ, ਨਿਰਮਲੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਆਦਿ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹੱਲਾ ਉਚਾਰਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ ਐਸਾ ਉਚਾਰਣ ਪਰੋਪਰਾ ਤੋ ਹੀ 
ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । 

੨. ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਪ੍ਰਦਾਈ | 
ਟਕਸਾਲਾਂ ਜਿਵੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਗਲ) ਸਤੋਵਾਲੀ ਟਕਸਾਲ, ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ 
ਸਾਹਿਬ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੈਡੀ ਦੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਟਕਸਾਲ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ 
[ਸਿੱਧ ਟਕਸਾਲ, ਸ਼ੇਖਵਾਂ ਤੇ ਮਾਣੂਕੇ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਗਿਆਨੀ ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ 
ਮਹਲਾ" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ 
ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇ“ ਵਿਚ ਮਹੱਲਾ ਉਚਾਰਣ ਹੀ ਸਿਖਾਲ ਰਹੇਂ ਹਨ । 

੩. ਅਰੈਭ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਾਰੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, 
ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਸਿਖ ਸੈਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਆਦਿ ਸਭ ਥਾਵੇ' ਮਹਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਣ 
ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । 

੍ 

ਹੂ 
ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਆਏ 

ਹ 
੍ ਰ ਹ 
#। 

ਮਹਲਾ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਲ੍ਹਲ (ਉਤਰਨ) ਦੀ 
ਥਾਂ। (ਦੇਖੋ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਪੰਨਾ ੨੭੯੫) ਇਸ ਦੀ_ਧਾੜੂ ਹੱਲ ਹੈ ਆ ਅਰ 

(੦੦੦੦੨ << > ੦੦੨ ੦੦੪੨ ੦੨੪੨ ੦"੦੪੦੨। 

੨ ਆ 

( 

( 
ਮਹੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ 

ਮਹੱਲ, ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਆਦਿ ਬਣੇ ਹਨ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਏ ਇਸ ਮਹਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
੬6੧੫੭ ੮.##੫.੭ ੨੭੧੦੭ €.#੪੦੫੦-੭ ੨. #੪੬੫੦-੭ ੨. .੭੪੧<..੭ ₹.#684੦.੭ 2..੭੦੫੫" ੨੭੧੧੫” .,# 60੫੫, ੮ ,#੪੫੦,੭ 
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(੨੬੦) ਗੁਰਮਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 

ਉਚਾਰਣ ਹਾਹੇ ਅੱਖਰ ਉਪਰ ਅਧਿਕ ਸਹਿਤ ਹੈ । ਅਰਬੀ ਦੇਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਤੇ 
ਮਤਫਿੱਕਾ' ਰਾਇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਧਾਤੂ ਦਾ ਉਚਾਰਣ 
ਅਰਥ ਨਹੀ ਬਦਲਦੇ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਣ _ਹਾਹੇ ਉਪਰ 
ਅਧਿਕ ਸਹਿਤ ਮਹਲਾ ਹੀ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਮ ਕੌਰਕੇ 

ਫ ਇਹੋ ਉਚਾਰਣ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ ਤੇ ਅਗੋਂ” ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਉਚਾਰਣ ਸ਼ੁੱਧ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਏ ਮਹਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਤਰਨ ਦੀ 
ਥਾਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ 

੬ ਇਹ ਸੈਕੇਤਕ ਪਦ ਮਹਲਾ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਸਿਰਲੇਖ ਵਜੋਂ 
ਆਇਆ ਹੈ ਇਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਵ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਈ 
ਥਾਵੇ' ਇਸ ਦਾ ਸਬੋਧ ਸੈਖਿਅਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵੀ ਪੁਲਿੰਗ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੰਕਾਂ ਤੋ” ੬ 
ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਕਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇ“ ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਪਹਿਲਾ (ਪੰਨਾ ੧੪) ਵਡਹੌਸ 
ਮਹਲਾ ੩ ਮਹਲਾ ੩ ਪੰਨਾ ੫੮੨। 

ਇਹ ਮਹਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ । 

੧. ਪੰਡਿਤ ਤਾਰਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਰੋਤਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਰਚਿਤ ਪੁਸਤਕ | 
ਗੁਰਮਤਿ ਨਿਰਣਯ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪੰਨਾ ੩੫੮ ਉਰਮੀ ੨੨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗਿਰਾਰਥ ਕੋਸ਼ ਭਾਗ 
ਆ ੫੧੩-੧੪ ਉਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਏ ਮਹਲਾ (ਮਹੱਲਾ ਪੁਲਿੰਗ ਅਰਬੀ) । 

ਵ 3 ਰਤ 
[ 1 ਰੂ 

| 1 

1 ਸਿ 
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਹਲਾ (ਮਹਿਲਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ, ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ) ਕਲਪਤ ਉਚਾਰਣ ਤੇ ਅਰਥ ਇਸਤਰੀ । 
ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ "ਸਖੀ ਭਾਵ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਸੇ ਹੀ ਬਾਨੀ ਰਚਨਾ ! 1 
ਕਰਤੇ ਸਮੇ" ਗੁਰੋ' ਨੇ ਆਪਨੇ ਕੋ ਮਹਲਾ ਲਿਖਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਆਪਣੇ ਆਪ , 
ਖੰਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਹਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੋਂ ੧,੨,੩,8,੫ ਤੇ , ਰ੍ 
੯ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇ' ਸਰ ਰਾਗੁ ' 
ਮਹਲਾ ੧ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ੧ (ਪੰਨਾ ੧੪) ਜੇ ਮਹਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ' 
ਖ਼ਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਹਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਅੰਕਾਂ ੧,੨,੩.੪,੫ ਤੇ ੯ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਪਹਿਲੀ, 
ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀ, ਨੌਵੀ ਆਦਿ ਬਣਦਾ । ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਚਾਰਣ 
ਕੋਈ ਨਹੀ“ ਕਰਦਾ । ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੈਕੇਤਕ ਪਦ 
ਹੈ । ਜੋ ਪੁਲਿੰਗ ਇਕ-ਬਚਨ ਹੈ । ਐਉ“ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਅਰਥ ਇਸਤ੍ਰੀ 

$ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੰਡਨ ਹੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

£ ੨. ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ 
£ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ "ਬਾਣੀ ਬਿਉਰਾ” ਵਿਚ ਵੀ ਉਕਤ ਉਚਾਰਣ 
ਨ ਤੇ ਅਰਥ ਬੀਤ ਸਜ ਮੰਨਣ ਯੌਗ ਨਹੀਂ“ । ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ 

ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਮਹਿਲ ਤੇ ਅਰਥ ਇਸਤ੍ਰੀ 
ਲਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਚਾਰਣ ਮਹੱਲਾ ਅਤੇ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਵ 

੨4੪੩੫ ੭-#੪੬੧<੭ ੯. #964-੭ ੨. #੪8੫੦-੭ ੨੭੧੧੧ ੨-੭੪੬੦੧੦<੭ ₹.੭੦8੧੦-੭ ੨.#<੬੫੦-੭ ੨#<੦੫੦.੍੭ ੨.#੩੦-੭੨-#੩੦ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੨੬੧) 
6੯ ੨6੦੬੦” ੦੮੦੧੦” “੦੪੦੨੦੦੧੦੦੨੦੦੦੦੨੦੦੪੨ ੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨ ੦੪੦੨ ੦੮੦੪੦ 

[ਦੇ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ । 
੩. ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ "ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ 

ਦੇ ਪੰਨਾਂ ੨੨ ਤੋ ੨੬ ਤੱਕ ਲਫਜ਼ ਮਹਲਾ ਉਚਾਰਨ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ 
ਵਿਚ ਮਹਲ ਮਹਲਿ ਮਹਲੁ ਆਦਿ ਪਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਲਿਖਕੇ 
ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋ' ਬਹੁਤ ਲਾਂਭੇ ਚਲੇਂ ਗਏ ਹਨ । ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਮਹਲਾ ਪਦ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਤੋਂ 
ਅਸ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਹਲ ਮਹਿਲ ਤੇ ਮਹਲੁ ਪਦ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਏ ਮਹਲਾ ਪਦ ਦਾ 
ਉਚਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ 
ਸੈ ਾਲਪ੍ਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪਰ ਪੰਡਿਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਂਗ ਅਰਥ ਇਸਤ੍ਰੀ ਕਰਨ 

ਤੋਂ ਸੈਕੋਚ ਕਰਕੇ ਅਰਥ 'ਕਾਇਆਂ'' ਦੇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਚਾਰਣ ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ 
ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੇ` ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । 

ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚੋਂ ਦਸ ਤੁਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ । 
ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਹਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦਸ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ । 

੧- ਦਰ ਘਰ ਮਹਲਾ ਸੋਹਣੇ ਪਕੇ ਕੋਟ ਹਜਾਰ ॥ (ਪੰਨਾ ੬੩) 

ਅਰਥ:-ਸੋਹਣੇ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੋਂ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਤੇ ਮਹੱਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੱਕੇ ਕਿਲੋ ! 
(ਪੋਥੀ ਪਹਿਲੀ, ਪੰਨਾ ੪੨੯) 

੨- ਮਹਲਾ ਮੰਝਿ ਨਿਵਾਸ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰੀਆਂ ॥ (ਪੰਨਾ ੧੪੮) ੍ 

ਅਰਥ:-ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਮਾਨੋ ਮਹਿਲਾਂ 

ਵਿਚ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ । (ਪੋਥੀ ਪਹਿਲੀ, ਪੰਨਾ ੮੬੧) 

- ਦਰ ਘਰ ਮਹਲਾ ਸੋਜ ਸੁਖਾਲੀ । (ਪੰਨਾ ੨੨੫) ੨ 

ਅਰਥ:-ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵਸਣ ਲਈ ਮਹਲ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋਣ ਸੂਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪਲੀਘ 

ਹੋਵੇ। (ਪੋਥੀ ਦੂਜੀ, ਪੰਨਾ ੩੭੯) 

੪- __ਦਰ ਦਰ ਮਹਲਾ ਹਸਤੀ ਘੋੜੇ ਛੋਡਿ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇਸ ਗਏ ॥ (ਪੰਨਾ ੩੫੮) 

ਅਰਥ:-ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਆਂ ਇਿ ਵਿ 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਹੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਤਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋਗਲ। ਚਲ 

. (ਪੋਥੀ ਤੀਜੀ ਪੰਨਾ ੬੬) 

੫- __ ਗ੍ਰਿ ਮੰਦਰ ਮਹਲਾ ਜੋ ਦੀਸਹਿ ਨ ਕੌਈ ਸੇਗਾਰ । (ਪੰਨਾ ੩੭੯) 

੩ 
.##੧<੭ ₹,#48%.੭ ੨.,#48੫.% 5..#6੧੫-%€.#੧8੧.% ੨ .੭6੧੫੦੭ ੯ ,੭#੧੯,੭ ੮ ,੭48%,.੭੯.#੧0੧..੭੯.##੪0.੭ 

੍ 

1੨੧੨ 

੬,##੧੫੭੨-#੫6੧-੭ 2. ੭੩੫-੭੯-੭੩<-੭ 

ਅਰਥ:-ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ (ਆਖ ਹੋ ਭਾਈ) ਘਰ ਦਰਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੈ 

ਹੇ ੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ (ਅੰਤ ਵੱਲੋ) ਕੱਏ ਜਾਏਗਾ । 
ਦਿਸ ਰਹੇਂ ਹਨ ਇੰਨਾਂ ਤਿ (ਤੀਜ, ਪੰਨਾ ੧੭੪) 

ਦਿਰਿ ਹੋ ਮਿਲੇ ਹਦੂਰਿ ॥ (ਪੰਨਾ ੪੧੭) 
ਮਹਲਾ ਅੰਦਰਿ ਹੋਦੀਆ ਹੁਣਿ ਬਹਣਿ ਨ ਦੂ 

੦੭੧੫੭੯੭੧੦੭੭॥੦੭੨-੭੩੦-੭੮-#੧
੦-੭੨-੩੦੭੨੭੩੨੭ਰ੩੬੪੩੨੧ 

੨੬੬੦੨ ੨੭੩੧੨੭੨੭੩੦ 
€.,# 604੦੭ 
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(੨੬੨) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 

ਅਰਥ:-ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਲਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਉਹਨਾਂ ਮਹਲਾਂ ਦੇ ਨੌੜੇ ਵੀ ਢੁੱਕਣ ਨਹੀ' ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ । 

(ਪੋਥੀ ਤੀਜੀ, ਪੰਨਾ ੩੭੩) 
੭= ਕਹਾ ਸੁ ਘਰ ਦਰ ਮੰਡਪ ਮਹਲਾ ਕਹਾ ਸੁ ਬੈਕ ਸਰਾਈ । 

(ਪੰਨਾ ੩੧੭) 
ਅਰਥ:-ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਮਹਲ ਮਾੜੀਆਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ । 

(ਪੋਥੀ ਤੀਜੀ, ਪੰਨਾ ੩੭੬) 
੮- ਸਬਦ ਪਤੀਜੈ ਅੰਕ ਭੀਜੇ ਸੁ ਮਹਲ ਮਹਲਾ ਅੰਤਰੇ ॥ (ਪੰਨਾ ੭੬੭) 

ਅਰਥ:-ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਗਿੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਾਮ 
ਰਸ ਨਾਲ ਭਿਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । !ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਵ ਸਭ ਸਰੀਰਾਂ ਅੰਦਰ 
ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਦਿਸਦਾ ਹੈ । (ਪੋਥੀ ਪੰਜਵੀ, ਪੰਨਾ ੫੩੯) 

੮- ਗੜ ਮੰਦਰ ਮਹਲਾ ਕਹਾ ਜਿਉ ਬਾਜੀ ਦੀਬਾਣੁ । _(ਪੰਨਾ ੯੩੬) 
ਅਰਥ:-ਕਿਲੋ ਪੱਕੇ ਘਰ ਮਹਲ ਮਾੜੀਆਂ (ਤੇ ਹਕ੍ਹਮਤ ਸਭ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ) ਇਹ 

ਤਾਂ (ਮਦਾਰੀ ਦੀ) ਖੇਡ ਹੀ ਸਨ । (ਪੋਥੀ ਛੇਵੀ', ਪੰਨਾ ੮੩੩) 

£ ੧੦- ਮਹਲਾ ਅੰਦਰਿ ਗੈਰ ਮਹਲ ਪਾਏ ਭਾਣਾ ਬੁਝਿ ਸਮਾਹਾ ਹੈ '! (ਪੰਨਾ ੧੦੫੮) 
ਅਰਥ:-ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਲਾ ਮਕਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ (ਵੱਸਦਾ) ਵੇਖ 

! ਲੈਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 
(ਪੋਥੀ ਸੱਤਵੀ, ਪੰਨਾ ੭੨੯) 

_ਉਪਰੋਕਤ ਦਸ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦੋ ਤੁੱਕਾਂ 
ਵੀ ਨੰ: ੮ ਤੇ ੧੦ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ 
ਦੇ ਪੰਨਾ ੨੪ ਤੇ “ਮਹਲਾ” ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਾਇਆ", ਦੋਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪਾਠਕ ਪਿਛੇ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ 
ਸਿਰਲੇਖ ਵਜੋ" ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੈਕੇਤਕ ਪਦ ਮਹਲਾ ਇਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ 
ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਦਸਾਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਦਸ ਵਾਰ ਆਇਆ "ਮਹਲਾ ਪਦ ਬਹੁ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ 
ਤੇ ਅਰਥ ਮਹੱਲਾਂ ਜਾਂ ਮਹਲ ਮਾੜੀਆਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਉਚਾਰਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 
ਤੁਕ ਨੰ: ੧,੩,੪,੫,੭, ਤੋਂ ੯ ਵਿਚ ਮਹਲਾ ਪਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਬਿੰਦੇ ਰਹਿਤ ਮਹਲਾ ਹੈ ਪਰ 
ਅਰਥ ਬਹੁ-ਵਚਨ ਬਹੁਤੇ ਮਹੱਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਕ ਨੰ: ੨,੬,੮, ਤੇ ੧੦ ਵਿਚ ਮਹਲਾ ਦਾ 
ਉਚਾਰਣ ਬਿੰਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥ ਉਹੋ ਹੀ ਬਹੁ-ਵਚਨ ਮਹੱਲਾਂ ਜਾਂ ਮਹਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ) 
ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਮਹਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਕੈਨੇ ਦਾ ਬਿੰਦੇ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਣ ਇਸ ਲਈ 
ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁ-ਵਚਨ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੈਧਕੀ ਪਦ ਆਏ ਹਨ । ਉਪਰੋਕਤ 

੬-#੪੫੦-੭ ੨੭48 ੧<੭ €.-4464੨-੭ ੨-#੫8੦-੭ ੯੭੭੦੦-੭੨੭੦੭ ੨੭੪੧੧੭ ੨--#੪੧੦੦੭ ₹-੭੧੧੯੦-੭੨-੭੩੧<੭ ₹-੭੬੦-੭ 
.₹.-#40੫<% ੨. ੭੫੧੫੦-੭੭੫੦੫. ₹..#੪8੧੦.੭ €..#੪8੫੦੭ ੨.. ੭੦8੫੭ ੨੭੩੫੦ ੨.-੭੫੧<੨੦੭ ੨..#੩੧੦-੭ ੨,#੧੧%੫.੭ ੨-”੪8੧੦੭ ੮ ,#੪8%੫..੭ 2. # 0੦੧... ੨-#੪੦%.੭ ੮੭੫੪੦. 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੨੬੩) 

ਜੂ 11 ਡ ਛੂ ਦਿ 1 ਛ ਇੰ 8 ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ” ਕੀਤੇ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਹਿਬ ਦਰਪਨ ਤੂੰ 
ਵਿਚੋ' ਹੀ ਦਿਤੇ ਹਨ । ਹੇਠ ਪੋਥੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਨੇ ਵੀ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੁ ਪਾਠਕ ਵੇਖ ਲੈਣ 
ਕਿਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਵਿਚ ਮਹਲਾ ਦਾ ਉਚਾਰਣ 'ਮਹਿਲਾ” ਤੂ 
ਅਰਥ ਕਾਇਆਂ, ਦੇਹ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ ਇਕ ਵਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ੬ 

6 ਉਪਰੋਕਤ ਉਚਾਰਣ ਤੇ ਅਰਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਤੁਕ ਨੰ: ੮ ਤੇ ੧੦ ਉਚਾਰਣ ਵਜੋ" ਪੇਸ 
ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਟੀਕ ਵਿਚ ਉਚਾਰਣ ਮਹਲਾ ਦੇ 
ਅਰਥ ਮਹਲਾਂ (ਸਰੀਰਾਂ) ਬਹੁ-ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ 

 ੦੦੪੦”੨ ੦੦੫੧੨ 

ਵਰਤਿਆ ਪਦ ਮਹਲਾ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਤੁੱਕਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਮਹਲਾ ਪਦ ਦੇ ਉਚਾਰਣ 
ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਢੇਰ ਫਰਕ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਲੌਖ ਵਜੋ ਆਇਆ ਪਦ ਮਹਲਾ 
ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਮਹੱਲਾ ਤੋ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਤਰਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 
ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ, ਪਰੋਪਰਾ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ £ 
ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ । 

ਦੂਜੀ ਗਲ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਲਾ ਪਦ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ 

ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇ ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰਹਤ ਬਹਰੇ, ਬਹਲੇਂ, ਸਹਜ ਆਦਿ ਦਾ ਤੂ 

ਉਚਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਿਵੇ' ਸ਼ਬਦ ਮਹਲਾ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ 

ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਅਧਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਨਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ । 
(ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਪੰਨਾ ੨੨੩-੨੫) 

ਅਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀ” 

ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉ'ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਧਾਰਨ ਉਚਾਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 

ਫਿਰ "ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤ'' ਵਿਚ ਮਹੱਤ ਦੀ ਥਾਂ ਉਚਾਰਨ ਮਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਵੇ” 

ਗੈ 'ਬਹਤਰਿ ਘਰਿ ਇਕ ਪੁਰਖ ਸਮਾਇਆ" ਤੁਕ 'ਚ ਬਹੱਤਰਿ ਦੀ ਥਾਂ ਉਚਾਰਣ ਬਹਿਤਰਿ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਐਸਾ ਉਚਾਰਣ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਪਾਠੀ ਵੀ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਐਸਾ 

ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਉਚਾਰਣ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਅਰਥ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ 

ਉ ਉਚਾਰਣ ਦਾ ਸੋਧ ਅਰਥ ਨਾਲ ਹੈ । ਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਉਚਾਰਣ ਨਾਲ ਨਹੀ । : 

ਉਚਾਰਣ ਉਹੋ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸੈਗਕ ਅਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ । ਜੋ 

ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਅਧਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀ ਚ 

ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀ ਜਾਪਦੀ । ਕਿਉ'ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਈ 

ਪਦ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਵਾਲੋਂ ਆਉ'ਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ । ਪਰ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ । ਭਾਵ ਅਰਥ ਭੇਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 
ਉਚਾਰਣ ਨਹੀ ਕਰੀਦਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦਾ ਉਚਾਰਣ 

ਇਹ ਕਿ ਇਕ ਪਦ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦਾ 
ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇ ਕਿ :- 

] (6) ੧-ਅਜ ਕੈ ਵਸਿ ਗੁਰਿ ਕੀਨੋ ਕੇਹਰਿ ਕੂਕਰ ਤਿਨਹਿ ਲਗਾਈ ਰੇ ॥ (ਪੰਨਾ ੩੮੧) 

੦੪੫੭੯੭੫੫੨ ੮੩੫ ੨੮੭੩੦ ੮੩੫੭ ੮੩<੭੦-੧੯੭੮-੭੩੦-੭੯੭੧੧-੭੦-#੫੩੦-=
੯੩੨-੭ 

ਤਦ ਦਲਦਲ ਆਪ ਰਾ 
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ਚਲਣੁ ਅਜੁ ਕਿ ਕਲ ਧੁਰਹੁ ਫੁਰਮਾਇਆ ॥ (ਪੰਨਾ ੩੬੯) 
ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਆਏ ਪਦ ਅਜ ਦਾ ਅਧਿਕ ਤੋਂ` ਬਿਨਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਉਚਾਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਤੁਕ 'ਚ ਆਏ ਅਜੂ ਦਾ 
ਉਚਾਰਣ ਅਧਿਕ ਸਹਿਤ ਅੱਜੁ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵਰਤਮਾਨ ਦਿਨ ਹੈ । 

(ਅ) ੧-ਅਬੇ ਤਬੇ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਕਿਉ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ॥ | 
(ਪੰਨਾ ੪੨੦) 

੨-ਅੰਮ ਅਬੇ ਧਾਵਹੁ ਮਿਠੜਾ ॥ (ਪੰਨਾ ੭੩) | 

ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਆਏ ਪਦ ਅਬੇ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕ ਤੋ" ਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ 

ਵਿਚ ਅਬੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੀ ਭਾਵ ਹਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਜਾ । 
ਪਰ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਆਏ ਪਦ ਅਬੇਂ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਅੱਬੇ ਅਧਿਕ ਸਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਵਾ 
ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਤਾ । (ਅ: ਅਬਾ-ਪਿਤਾ) 

(ਏ) ੧-ਖਲੜੀ ਖਪਰੀ ਲਕੜੀ ਚਮੜੀ ਸਿਖਾ ਸੂਤੁ ਧੋਤੀ ਕੀਨੀ ॥ 
(ਪੰਨਾ ੩੫੮) 

੨-ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਕਉ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਖਾ ॥ (ਪੰਨਾ ੬੫੦) | 
ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਆਏ ਪਦ 'ਸਿਖਾ' ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਅਧਿਕ ਤੋਂ` ਬਿਨਾਂ ਸਿਖਾਂ 

ਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਬੋਦੀ । ਪਰ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਆ 
ਪਦ ਸਿਖਾ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਅਧਿਕ ਸਹਿਤ ਸਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਗੁਰਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰੀ ਸਿੱਖ । [ 

(ਸ) ੧-ਪਟ ਸਾਸਤਰ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਵਿਖਿਆਨ ।! (ਪੰਨਾ ੨੬੫) 
੨-ਲਾਵੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਦਾ ਗਲ ਸੇਤੀ ਮਨ ਜਾਣੈ ਖਟਿ ਖਵਾਏ । | 

(ਪੰਨਾ ੭੬) 

ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ 'ਚ ਪਦ ਖਟ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਅਧਿਕ ਤੋ ਬਿਨਾ ਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੀ ਤੁਕ 'ਚ ਆਏ ਪਦ ਖਟਿ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਅਧਿਕ ਸਹਿਤ ਖੱਟਿ ਕਰਨਾਂ 

। ਪਹਿਲੋਂ ਪਦ ਖਟ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ-ਛੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਦ ਖਟਿ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ- 
ਕੱਟ ਕੇ, ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ । 

(ਹ) ੧-ਹੇਰਾ ਰੋਟੀ ਕਰਨੇ ਗਲਾ ਕਟਾਵੈ ਕਉਨ ॥ (ਪੰਨਾ ੧੩੭੪) 
੨-ਦਯਿ,ਵਿਗੋਟੇ ਫਿਰਹਿ ਵਿਗੁਤੇ, ਫਿਟਾ ਵਤੈ ਗਲਾ । (ਪੰਨਾ ੧੫੦) 

ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਗਲਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਧਿਕ ਰਹਿਤ ਗਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥ ਹੈ ਗਲ ਪਰ 
ਦੂਜੀ ਤੁਕ 'ਚ ਗਲਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਧਿਕ ਸਹਿਤ ਗੱਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਸਮੂੰਹ, 
ਸਮਦਾਅ, ਜੱਥਾ । 
੯.#%੫੭੨-੭੪੦੫੦੭੬-੭੪੬੧੦-੭€_.#੧੧੧<% € .#੩<੭ ੨. ,੭੭੩<੭੨-#੪੪੯੭੨_.#<੪੫< ₹-੭੧੧੫-੭੯-੭੪੫੦,੭2 ੭੩੭੦੭ 

ਏ 
ਦੇ 

ਨ੭੨੍ 

(6੧੪੦੦ ੦"੦੪੦੨੦੦੪੦੨ ੦੮੦੪੮ 6੮੪੦੨ ੦੮੦੦੨ 2੨੬੦ ੨੦੮੦੪ ੨੦੪ਇ੨੦੮੪੦੨੦੦੦ਇ੨੭੦੪੪੨੦"ਓਵ 

6੧੦੬੦ 
€-#<੦੦-੭ ₹-#੪੧੫-੭ ੮. #੪੪੫੦-੮ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੨੬੫) 
6੦੬ ੭੮੦੬੦੨੦੮੦੧੨੦੮੦%੮”>੦੮੦੧੦੨੦੦੪੨੦੦%੦੨੦੦੦੦੨ ੦੮੦੬੦੨੦"੦੦੦੨ ੦੪੦ 

(ਕ) ੧-ਮਲ ਭਰਮ ਕਰਮ ਅਹੈ ਮਮਤਾ ਮਰਣੁ ਚੀਤਿ ਨ ਆਵਏ ॥ 
(ਪੰਨਾ ੪੫੮) 

੨-ਖੁੰਢਾ ਅੰਦਰਿ ਰਖਿ ਕੇ ਦੇਨਿ ਸੁ ਮਲ ਸਜਾਇ ॥ __ (ਪੰਨਾ ੧੪੩) ਕੰ 
ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ 'ਚ ਮਲ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਅਧਿਕ ਤੋ ਬਿਨਾ ਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਲ ਪਰ ਦੂਜੀ ਤੁਕ 'ਚ ਮਲ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਅਧਿਕ ਸਹਿਤ ਮੱਲ 
ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੱਲ-ਪਹਿਲਵਾਨ । 

(ਖ) ੧-ਤਾ ਕੇ ਪਗ ਕੀ ਪਾਨਹੀ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ ਚਾਮ 
(ਪੰਨਾ ੧੩੬੭) 

੨-ਫਰੀਦਾ ਮੇ ਭੋਲਾਵਾ ਪਗ ਦਾ ਮਤੁ ਮੈਲੀ ਹੋਇ ਜਾਇ 
(ਪੰਨਾ ੧੩੭੯) 

ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ 'ਚ ਆਏ ਪਦ ਪਗ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕ 
ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥ ਹੈ ਚਰਨ-ਪੈਰ । ਪਰ ਦੂਜੀ ਤੁਕ 'ਚ ਆਏ ਪਦ ਪਗ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਅਧਿਕ 
ਸਹਿਤ ਪਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਪਗੜੀ-ਦਸਤਾਰ । | 

(ਗ) ੧-ਈਤ ਉਤ ਜਤ ਕਤ ਤਤ ਤੁਮਹੀ ਮਿਲੋ ਨਾਨਕ ਸੈਤ ਸੇਵਾ ॥ 
(ਪੰਨਾ ੬੮੦) ਰੰ 

੨-ਪਾਂਚ ਤਤ ਕੋ ਤਨੁ ਰਚਿਓ ਜਾਨਹੁ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ ।। 
(ਪੰਨਾ ੧੪੨੭) ਨੂ 

ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ 'ਚ ਤਤ ਪਦ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਧਿਕ ਰਹਿਤ ਤਤ ਹੈ ਤੇ 

ਅਰਥ ਹੈ ਤਿੱਥੇ, ਉਥੇ ਪਰ ਦੂਜੀ ਤੁਕ 'ਚ ਆਏ ਪਦ ਤਤ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਅਧਿਕ ਸਹਿਤ ਤੱਤ ਕੰ 

ਹੈ ਤੇ ਅਰਥ ਹੈ (ਅਕਾਸ਼, ਹਵਾ, ਅੱਗ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਆਦਿ) ਪੰਜ ਤੱਤ । 

(੫) ੧-ਜ਼ਿਥੇ ਮਿਲਹਿ ਵਡਿਆਈਆ ਸਦ ਖੁਸੀਆ ਸਦੁ ਚਾਉ ॥ 
(ਪੰਨਾ ੧੬) 

੨-ਇਕਿ ਵਣ ਖੰਡਿ ਬੈਸਹਿ ਜਾਇ ਸਦ ਨ ਦੇਵਹੀ ॥ (ਪੰਨਾ ੧੨੮੪) | 

ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ 'ਚ ਆਏ ਪਦ ਸਦ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਧਿਕ ਰਹਿਤ 

ਸਦ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥ ਹੈ ਸਦਾ-ਹਮੇਸ਼ਾ । ਪਰ ਦੂਜੀ ਤੁਕ 'ਚ ਆਏ ਪਦ ਸਦ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਅਧਿਕ 
ਸ਼ਹਿਤ ਸੱਦ ਹੈ ਤੇਂ ਅਰਥ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ । 

ਅਜਿਹੇ ਹੌਰ ਵੀ ਸੈਕੜੇ ਪਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚੋ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੌੜ ਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਚਾਰਣ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੈ । ਇਕ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਸਾਧਾਰਨ 
ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ̀ ਵਿਚ । ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 
| ਸਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਦ ਤੇ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਅਧਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋ” ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਉਸ 
੧੭੧੫੧-੭੨੪੧੫ ੭੨੭੬੧ ੭੨.#੩੧੯<੭ ₹..#੩੦੫. ੭ ੨.#<੩੧<੭ ੨ .#੪੧੫-੭ ੨-੭0੧<੨.੭ ੯ ੭੭੬੦੭ ੨..੭<੧੫.੭ ੮ .੭<੩੫,੭ 

੦੪ ੨ < ਖਲ > << ਲਤ ੦੨ ੦੬੬੦੨ ੦੦੪੦੨<੦੩੦"੨੦੦੪੦੨ 2੦੬੦੨ ੨੦੦੦੨ >> << ਅਆ> << ਅ>, 
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(੨੬੬) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
੭੧੦੧੧”> ੦੮੦੧੧੦੨੦੮੦%੦੨੦"੦੧੦੨੦੮੦%੦੨੦੮੨੧੦੨੦੮੦%੦”੨ ੦੦੦੨੦੮੦%੦੨੦੮੦੧੪੦ ੦੨੪੦੨ ( 

ਸਬੈਧੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੀਰਘ ਮਾਤ੍ਰਾ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਲਈ ਉਚੇਚ ਕਰਨੀ ਹੀ | 
ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀ” ਤਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਉਚਾਰਣ ਨਾਲ ਪਾਠ ਵੀ ਅਸ਼ੁਧ ਤੇ ਅਰਥ ਦਾ ਵੀ ਅਨਰਥ 
੨ ੜ੍ ਰੂ 

ਅਧਿਕ ਚੂਕਿ ਦੀਰਘ ਮਾਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਲਈ ਉਚੇਚ ਕਰਨੀ ਮ[ 
ਹੀ ਪਏਗੀ । ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ( ") 
ਨਹੀ” ਲਾਏ । ਪਰ ਕੁਝ ਪਦਾਂ ਉਪਰ ਅਧਿਕ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਬਾਣੀ 

" ਅੰਦਰ ਸੈਕੜੇ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਅਧਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਉਚੇਚੇ ਤੋਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ | 
ਹੈ। ਅਧਿਕ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਦਾ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਮਾ 

6੦੪੦ ਵਲ ਮਦਦ ਤਦ 6 ਚ ੨ ਖਤ 

5 ਕੁੱਝ ਕੁ ਪਦ ਇਹ ਹਨ :-- [ 

ਪਦ ਸ਼ੁਧ ਉਚਾਰਨ ਪਦ ਸ਼ੁਧ ਉਚਾਰਨ $ 

ਅਕਥ ਅਕੱਥ ਅਥਕ ਅਥੱਕ | 
ਅਖਰ ਅੱਖਰ ਅਧ ਅੱਧ 
ਅਖੜੀਆ ਅੱਖੜੀਆਂ ਅਨਰੁਧ ਅਨਰੁੱਧ 
ਅਗਥ ਅਗੱਥ ਅਪਰਸ ਅਪੱਰਸ ਪੈ 
ਅਠ ਅੱਠ ਇਖ ਇੱਖ | 
ਅਚਲ ਅਚੱਲ ਇਛਾ ਇੱਛਾ 
ਅਠਤਰੇ ਅਠੱਤਰੇ ਇਠੜੇ ਇੱਠੜੋ 
ਅਠੇ ਅੱਠੇ ਸਚ ਸੱਚ 
ਅਤੁਟ ਅਤੁੱਟ ਸਮਹਥ ਸਮਰੱਥ 
ਅਤੁਲ ਅਤੁੱਲ ਸਵਦ ਸਵੱਦ 

ਇਹ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪਦ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋ” ਹੀ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਨਹੀ' ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚੋ” ਰੋੜ ਤੂ 
ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਦ ਨਹੀ 
ਲਿਖੇ । ਉੱਝ ਮੈ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਮਾਤ੍ਰਾ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਜਰ ਤੂੰ 
ਕਰ ਲਈ ਹੈ । 

ਮਹਲਾ ਪਦ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਸਬੈਧੀ ਇਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ੋਰ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਹੈ । ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁੱਢ 'ਚ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ 
ਪਹਿਲਾ ੧ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਪਹਿਲਾ ਪਦ ਦੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ | 
ਮਹਲਾ ਪਦ ਦਾ 'ਹ ਮੁਕਤਾ ਹੈ । ਜੇ ਮਹਲਾ ਪਦ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਮਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਹਲਾ ਪਦ 
ਦੇ 'ਹ' ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ । ਪਰ ਮਹਲਾ ਪਦ ਦਾ ' 'ਹ' ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾਂ 

ਮਹੱਲਾ ਉਚਾਰਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇ ਮਹਤ ਤੇ ਬਹਤਰ ਪਦਾਂ ਦੇ ਹਾਹੇ ਮੁਕਤੇ ਹਨ 
,4੪੫-੭੯-੭੪੧੧-੭੨-੭#੧੧-੭੨-੭੬੫-੭੨-#੫੧੦-੭੦-੭੦੦੦-੭੮-੭੧੦੦-੭੯-੭੦੦੦. ੮-੭੩੦੦-੭੨-੭੧੩੨੭ ੨੭੩੧੭ 

ਮਿਲੀ 

੦੩੦੨ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੨੬੭) 
, ਓਂ 2 6 "ਦਾਲ "੦੬”> ੦੧੬੦”੨੦੮੨੧੦”੨੦”੨੬੦”੨੦੮੦੧੬੦”੨ ੭੨੧੬੦” ੦੦੬੦” ੦੧੦”੨ ੦੦੬” 

[ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਹੇ ਅੱਖਰ ਉਪਰ ਅਧਿਕ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ” ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਈ 

ਦਿ ਸੈਕੇਤਕ ਪਦ ਮਹਲਾ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ । ਸਾਡੀ 'ਇਸ ਰਾਇ 
ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ :--ਦਬਿਸਤਾਨਿ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਮੁਹਸਨ ਫਾਨੀ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਸਿੱਖ 
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾ: ਰੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰ: ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋ: ਆਫ ਸਿਖਇਜ਼ਮ, ਡਾਕਟਰ ਟ੍ਰੰਪ 
ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਾਲਫ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ੋਕ ਰੀਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੋਟੀ, ਆੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 
ਡਾ: ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
19 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਐਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰੋ: ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸੰਤ ਗਿ: ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੋਂ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਤ 
11 ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ ਸੈਪ੍ਰਦਾਇ ਭਿੰਡਰਾਂ (ਅਜ ਕਲ) ਸੈਤ ਗਿ: ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਲ) ਸਤੋਵਾਲ), 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੰਤ ਨਿਰੈਜਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਗਿ: ਗੁਰਦਿਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭੁ ਸਰੀ ਗੁਰੂ 
[ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਾਕਾਰ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ, ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੀਸਰਚ 

ਸਕਾਲਰ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵਾੜਾ, 
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਾਕਾਰ ਗਿਆਨੀ ਮੋਵਾ ਸਿੰਘ ਮੈਬਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੋਟੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ “ਵੇਦਾਂਤੀ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ 
ਸਾਹਿਬ, ਅੰ! ਮਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ । 

(੧੬) 'ਰਹਾਉ' ਨੂੰ ਇਕ ਰਹਾਉ ਨਹੀ” ਕੇਵਲ 'ਰਹਾਉ' ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ । 
ਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਪਾਸੀ' ਡੇਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੇਕਾ ਅੰਗ 1। ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨਜਾਣ ਪਾਠਕ “ਇਕ ਰਹਾਉ” ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸ਼ੁਧ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਏਕਾ ਅੰਗ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਪਦ ਦੀ 
( ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 'ਰਹਾਉ' ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਹੈ । ਪੰਨਾ ੯੬ 
ਤੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਤੋ ਪੰਨਾ ੯੨ ਤੇ ਇਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਛੇ ਵਾਰ ਰਹਾਉ ਸ਼ਬਦ ਆਉਦਾ ਹੈ, 
ਪਰ ਹਰ ਇਕ ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕਾ ਅੰਗ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਕਾਰ ਰਾਗ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਰਹਾਉ ਬਿਨਾਂ ਇਕਾਂਗ ਤ” ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਜਿੱਥੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ 

ਗੁ 
ਤੱ 

ਰ ਹ 
ਹ ਰ 
ਨ 

। 
1 

'ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ' ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੀ ਇਕ ਰਹਾਉ 
ਨਹੀ" ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਗੋ' ਸਭ ਥਾਈ" ਕੇਵਲ 'ਰਹਾਉ' ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। 1 

ਇਹ 'ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ' ਪੁਸਤਕ, ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਅਪੇਕਸ਼ਾ (ਨਿਸਬਤ?) ) 
.੨#%੫੭੮.#੧<..੭ ੨੭੪੧੮. ੭ 2.੭੬<.੭ ੨੭੩੭੨. ₹੭੪੪<੦੭ ੨੭੧੯੭-੭੭੧੯੭ _੭੭੯੦” ੨੭੩੦੯-੭੨੭੫੭ 
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(੨੬੮) ਗੁਰਮਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 

ਤੱ 
ਰਿ ਰ੍ ਰ੍ ਰਿ ਰਿ ਰ੍ ਰਿ ਰ੍ 

ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਹਜ ਪਾਠੀਆਂ, ਅਖੰਡ ਪਾਠੀਆਂ, ਕਥਾ ਵਾਚਕ, ਰਾਗੀਆਂ, ਧਰਮ 
ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਖੋਜੀਆਂ, ਲਿਖਾਰੀਆਂ, ਨਿਤਨੇਮੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ 
ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੁਸਤਕ 

ਚੋਗੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਕੈਮ ਕਰੇਗੀ । ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹਿਰਦੇ 
ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇਗੀ । ਤਬ 

ਮੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨਾਂ ਪਾਸ ਪੁਰ ਜ਼ੋਰ 
ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਤੇ ਹਰ ਪੁਸਤਕਾਲਯ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਲੇਖਕ 
ਅਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋ" ਵੱਧ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ । 

-ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਦਾਸ- 
੨੩ ਫਰਵਰੀ ੧੯੮੮ ਈ: ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 
ਕੋਠੀ ਨੰ: 358 ਅਜੀਤ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 
ਨੇੜੇ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਗੇਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 

ਫੋਨ : ੪੬੬੦੦ 

੭੦੬ 6੦੪੦ ੦੦੪੨ ੦੦੪੦੨ 6੯੪ ੨੦੮੪੨੦੦੦੦੨ ੮੪੯੨ 6੯੪ ੨੦੦੪੦੨੦੬ਇ੨੦੦੪੨੦੮੦੪ਇ੮ 

।.,#68-&... 2...#6੬੫...? 2. ..#੪੩-੫... <....#੬੬੫....੭ “੬੬੫... ੨, # ੧੧੦੦੭ 2.“ 98੧... “ ,#68%੫...') 2. ..#00੫...੭' 

੯੪੦੨੦੪੪੨ _ਦ-/<੩੫੦-੭੮-#੪੩੫੦- ੭੨... ੪੫8੦੫. ੨..#੪੪੫<<੭ ੨..#8 ੫੭ 2..#੪8੫.੭ €.#0-੭ 2. “੧੫੦੭ 2-#੧੦-੭ 2. # 68੧੫੭ 2.,#68੫..? ੯,੭੧੧. ੨..#60੫੫.. ੭੨ _,#%;<੦੮ ੮੭੪੧੧,” ੮ ,#੫,੭ 2 ,#੪੧੧<੭ 
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ਦੂਜਾ 
ਪ੍ਰੇਰਕ, ਦਿਆਲੂ 

ਪ੍ਰਰਕ ਨੂੰ 
ਦੁੰਤ ਭਾਵ 
[ਭਾਈ, ਭਰਾ 
[ਪਰਜਾ 
ਪ੍ਰੇਰਕ, ਦਿਆਲੂ 
[ਪਿਆਰੀਏ 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ੩ 

ਵਰਤੇ ਗਏ ਖਾਸ ਖਾਸ ਅੱਖਰਾਂ ਸੈਬੋਧੀ ਕੰ 

ਸੂਚਨਾ 

ਉ-ਐਔੱਕੁੜ ਤੇ ਹੋੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋ” 
ਸੁ ਹੂ ਈ-ਦਮਿਆਨੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ 
ਗਾਵਨਿ-ਪੈਰ ਹਾਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋ” 
ਗ੍ਾਨ-ਅੱਧੇ ਧੇ ਯਯੋ ਦੀ ਵਰਤੋ” 
ਕੈਹ-ਬਿੱਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋ” | 
ਹੱਉ- ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ” ( 
ਕ੍ਰਿਸੈ-ਅੱਧੇ ਨੱਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋ" 

ਜਿਨ ਅੱਧੇ ਚੱਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋ" 

ਬ੍ੜੈਤਣ: :-ਹਾਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋ" 
ਅਤਿਥਤੋ-ਅੱਧੇ ਸੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋ” 
ਦਸਗੀਰੀ-ਅੱਧੇ ਤੱਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋ” 

ਡੰ 

ਨੋਟ--ਸਹਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਸਵੱਯਾਂ ਵਿਚ 
ਜੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ 
ਅੱਖਰਾਂ_ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਓਹ 
ਦੇ ਥਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਖਰ ਹੇਠ ( 

ਚ 
ਐੱਕੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੜੇ ਸੀ 

। 

& 

2 ਹਰ ਤੇ 
) 

ਕਈ ਥਾਂਈ' ਚਰਨੀ ਯੱਯੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਲਗਾਂ 
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਾ ਕਿ 'ਅਤ੍ਰੰ ਤ' ਇਥੇ 
ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੋਂ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਯਯਾ 
ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਸਮਝੋ । 

੬੭੧੧੭ ੨.#੧੧<.੭ ੨ . ੭੪੧੫੭ ੮..੭੭0੫..੭ ੨੭04੦. 2. 7684... 2, ੭604.,. ₹., ੭684. ੨,#404..੭ ੮ ,#0੫<.੭ 
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(੨੭੦) ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ 
੦੪ ਹ੪੨੦੦੧੦੨੦੦੪੨੦੦੪੦੨੦੨੪੦੨੦"੦%੦੨੦੦%੦੨੦੨੬੨੦੦॥੯ ੯੬ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਚਾਰ 

ਨੋਟ--ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਸਬੈਧਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਰਣਾ :-- 

(੧) ਜਿਥੇ ਪਦਾਂ ਵਿੱਚ ( - ) ਸਥੈਧਕ ਚਿਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਉਤੋਂ” ਖੁਲ੍ਹਾ ਛਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਯਥਾ:-ਬਹੁਰਿ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵਹਿਗੇ ॥ ਆਵਨ ਜਾਨਾ ਹੁਕਮੁ ਤਿਸੈ ਕਾ ਹੁਕਮੈ ਬੁਝਿ ਸਮਾਵਹਿਗੇ ॥ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਹਿਗੇ, ਸਮਾਵਹਿਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਂ ਨਾਲ 'ਗਗੇ ਅਖਰ' ਨਾਲ 
ਬੋਲਣੇ ਹਨ; ਜਾਂ ਵਖਰੇ । ਇਵੇ' ਹੀ-ਆਨੀਲੇਂ ਕਾਗਦੁ ਕਾਟੀਲੇਂ ਗੂਡੀ; ਅਕਾਸ ਮਧੇ ਭਰਮੀਅਲੇ ॥ 

ਹ 
ਿੰ 

ਇਸ ਪੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਆਨੀਲੇ, ਕਾਟੀਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਂ ਵਿੱਚ 'ਲਲੇ' ਅਖਰ ਨਾਲ “1 

ਰ 

ਹ 
। 

ਹੀ 

3 ਤਰ ਘਰ 

ਰੀ । ਉੱਤਰ:-ਐਸੇ ਪੂਰਬੋਕਤ ਪਦਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤੋਂ ਮੋਲਣ ਤੋ ਬਿਨਾ 
ਸਬੈਧਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਕਿ ਅਖੀਰਲਾ ਅਖ਼ਰ ਪਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭੀ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜਾਂ 
ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਦਾ ਸਬੈਧ ਰਖ਼ਣ ਤੋਂ ਉਤੋ“ ਲਕੀਰ ਨਹੀ“ ਮੋਲੀ ਗਈ । ਪਦ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ। 

[ਬੋਲਣਾ ਭੀ ਨਖੇੜ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ । 

ਯਥਾ-ਆਵਹਿ-ਗੇ, ਸਮਾਵਹਿ-ਗੇ, ਆਨੀ-ਲੇ, ਕਾਟੀ-ਲੇ ਆਦਿ । 

(੨) ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੁਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾ-ਕਉ, ਮੋ-ਕਉ ਆਦਿ_ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ 
ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ, ਐਸੇ ਪਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤੋ' ਮੇਲਣ ਤੋ ਬਿਨਾ ( - ) ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਦਾ ਸਥੈਧਕ 
ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਪਦਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, 
ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਣੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ । 

(੨) ਐਸੇ ਪਦਜੋ ਉੜੋ' ਲਕੀਰ ਮੇਲ ਕੇ ਵਿੱਚ (-) ਸਬੈਧਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ! 

ਯੁਥਾ-ਸਾਰਿੰਗ-ਪਾਣ, ਗੁਣ-ਤਾਸੁ ਆਦਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮੋਸਵਰ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 
ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਜੁੜਵੇ' ਪਦ ਕੇਵਲ ਰੂੜੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀ” ਹਨ । ਸਗੋ” ਯੋਗ ਰੂੜੀ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ 
ਦਾ ਅਰਥ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪੋ ਵਿਚੀ ਪਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੌੜ ਦਾ ਸਬੈਧ 
ਹੈ ਪਰ ਬੋਲਣੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ । 

(੨) ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਰਜਾਰੈ, ਪਰਜਾਲੀਐ ਆਦਿ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਆਪੋ ਵਿੱਚੀ' ਬਹੁਤ 
ਨੇੜ ਦਾ ਸਥੈਧ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ( - ) ਸਬਧਕ ਚੰ ਦੇਕੇ ਉਤ“ ਮੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 
ਉਰਿ ਨਉ 6੦੪੦ ੧6੦੨ ੦"੦੪ਇ6"੪੪ਇ> ੭੯੪ 

੦੪੦੨ 
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ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (੨੭੧) 
.ਊ੧॥੦੭੦੯੦੪੦੨ ੦੦੬੦ ੦੦%੦੨੦੮੦੪੦੨੦੮੦੧੦੨੦੮੦੪੦”੨ ੦੦੪੦” 6੦੧੦੨ ੦"੦੪੦ ੦੮੦੪੦ 

1 ਯਥਾ-ਪਰ-ਜਾਰੇ, ਪਰ-ਜਾਲੀਐ ਆਦਿ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਪਦ ਇਕੋਂ ਹੀ ਹੈ ਐਪਰ ਕੂ 
'ਪਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ । 

(੩) ਐਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੂੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਉਪਕਾਰੀਆ, ਵੇਪਰਵਾਹ ਅਤੇ ਨਿਮੁਨੀਆਦਾ ਕੰ 
ਆਦਿ ਪਦਾਂ ਵਿੱਚ 'ਪਰ' ਦਾ 'ਵੇ' ਅਤੇ 'ਨਿ' ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ_ਕਰਨਾ' ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ 
ਐਜੇ ਪਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀ ( - ) ਸਬੰਧਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਉਤੋਂ” ਮੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 

ਯਥਾ-ਪਰ-ਉਪਕਾਰੀਆ, ਵੋ-ਪਰਵਾਹ ਅਤੇ ਨਿ-ਮੁਨੀਆਦਾ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਪਦ 
ਇਕੋ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਨੋੜ ਦਾ ਸਬੋਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ( - ) ਸਬੈਧਕ ਚਿਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਉਤੋ' ਮੇਲ 
ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ । 

(੪) ਇਵੇ' ਹੀ- ਤੁਮ ਕਹੀਅਤ-ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰ ਸੁਆਮੀ ॥ ਜਾਂ ਤੋਆ ਆਖੈ-ਹਉ 
ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਹਛਾ; ਤੋਐ ਬਹੁਤ ਬਿਕਾਰਾ ॥ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਅਤ-ਹੋ, ਆਖੋ-ਹਉ 
ਦਾ ਅਰਥ 'ਕਹੀਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ 'ਆਖਦੇ ਹੋ' ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਅਰਥ ਇਕੋ ਹੀ ਹੋਣ ਤੋ" ਵਿਚਾਲੇ 
(-) ਨੌੜ ਦਾ ਸਬੈਧਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਉਤੋਂ' ਮੇਲ ਦਿਤੇ ਹਨ । ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ, ਪਦ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ, 

1 

[ਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ । 

ਹ 
੍ 
੍ 

[ 

ਰਿ 
3 

ਰਿ 

ਰਿ 

ਰਿ 
੯੧੫੭੧-#੪੫-੭੨-੭੩੮-੭੯-੭੩੫-੭੨-੭੨੧=੭ €-#੩੫-੭ ੩-੭੩੫-੭੩-#੧੯-੭ ੨-#੪੩੯-੭੯-#੩੧-੭ ੯੪੦੫੨ 
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ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 

ਇੰ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਦੇ “ਪਾਠ-ਭੇਦਾਂ' ਦੀ ਵੈਨਗੀ ਰਿ 
ਪੰਨਾ | ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਤੋ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਦੇ 2 
£ ਛਾਪੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਪਾਠ | ਲਿਖਤੀ ਪਾਠ 

ਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ।੧॥ ॥੧॥ ਨਹੀ' ਹੈ 

ਰਿ 
ਹ 

ਰਿ 

ਰਿ 

ਰਿ 
੩੨੩੧੭ ਸ਼ੁਅਟਾ ਤੋਰ 

੩੨੪।੧੩1।੧॥ਰਹਾਉ॥ 
` ` ,੪੫੦੭੦-#੪੧੫੦੭੯-#੪੬੫੦-੨ ੨. ੭੧੯੦੭ ੨-#੪੧<..੭ ੨੭੭੦੧, ” ੭੪੯੭੮ --2-੩੦੫...? ੮,904... ₹,#404...੭ ₹_,7664>-? 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੨੭੩) 
 ੪੦੪੨੦੦੪੦ 6"੦%੦”੨ ੦੦੧੦”੨ ੦੦੧੬੦੨੦"੦੬੦”੨੦”੦੬੦”੨ ੦੦੬੦੨ ੦੦੬੦” 6੦੬੦ ਆ 

ਪੰਨਾ।ਤੁਕ| ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਤੇ | ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਦੇ 
ਸਤ ਛਾਪੇ ਦੇ ਪੁਚੱਲਤ ਪਾਠ ਲਿਖਤੀ ਪਾਠ ______ 
੩੨੪੨੬ਕਬ ਕੇਂ ਹੋਏ ਹੁਏ 
੩੨੬ ਦ[ਉੈਠਿ ਆਇਆ 
੩੩੩(੧੬ਗਉੜੀ ਪੰਚਪਦਾ 
੩੪੬੧੭ਜਾਤੇ ਆਵਾਗਵਨੁ 
੩੪੮ ੬ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ ਹਉ 
੩੫੬ ੫ਪੰਚਪਦੇ 
੩੭੫੧੬[ਆਸਾਂ ਮ: ਪ 
8੦੯ ੭ਆਸਾਵਰੀ 
੪੩੬੧੨(ਮਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ 
੪੩੮ ਦਰੀਸੈਸਾਰਿ ਜੀਉ 
੪੪੨੧੫[ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਲੈ ਜਾਹਿ 
੪੫੦,੧੦[ਅੰਗੈ ਭੁਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ 
8੫6,੧੫ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ 

ਤਾਪ ਸੈਜਮ ਕਿਰਿਆ ਪੂਜਾ 

“੩” 

੪੭੩੧੨[ਸਲੋਕ ਮ: ੧ 
8੭੫੧੫ ੧੦੧੬੦"੨ 2੦੬੦੨ ੭੦੦੦੦” ੧੦੨ ੮੦੪ ੨੦੮੦੪੦੨੬੯੦੪੦੨. 

੪੮੯ ੭ਆਵਤ ਜਾਤ ਰਹੈ ਗੁਬਾਰਿ 
੫੦੦ ਘਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ 
੫੦੯ -੨[ਸਲੋਕ ਮ: ੩ 
੫੧੬੧੮ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸਿ 

ਰਿ 
ਰਿ 

ਰਿ 
ਰ੍ 
ਰਿ 
| 

ਰ੍ 
1 
ਰਿ 

ਰਿ ਲਆ”> € ੦੫੭੦” > ਰਲ > ਹਲ" << ੨ <੦੬"੨. 

੫੧੯ ਤ[ਨਾਉ ॥੧॥ ਮ: ੫ ॥ ਸਿਮਰਤ ॥੧॥ ਸਿਮਰਤ 
੫੨੪੧੬[ਤਨਨਾ ਬੁਨਨਾ ਤਤਨਾ 
੫੨੫ ੮॥ਰਹਾਉ॥ ॥ ਰਹਉ ॥ 
੫੨੬ ਦਗਰੀਬ ਬੁਲਾਵਉ ਬਲਾਵਉ 
੫੫੯ [ਮਿਲਾਏ ॥੨। ਮੇਰੀ ਮਿਲਾਏ ਮੇਰੀ 
੫੬੮੧੭ ਅਪਣਾ 
੫੯੮੧੦ ਪੰਚਪਦ 
੬੧੭੧੬ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ਸੋਰਠਿ ਮਹਲ ੫ 

੧੫੧੧੯੭੮੭॥੨-੭ ੨-੭੧੩੦-੭੮-੭੦੧੯-੭੮-੭੦੪੦-੭੨-#੪੩੫-੭੨-੭੧੧੨-੭੨-੭੦੧੯੨-੭ ੯ .#੫੪੫-੭ ੯੭੭੪੫-੭੭੫੦੦ 

5।1 56180 7637 50 ਹੈ। ੬46੦੧ 1401061101ਇ116।0॥ਇ911011.ਟ੦।੧ 



_ਛਾਪੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਪਾਠ 

੯੫੪ ੩(ਕਿਰਪਨ ਸੈਚਹਿ 
੯੫੪੧੧[ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਈ 
੯੫੭) ੪ਪੂਰੈ ਵੇਖਾਲਿਆ 
੯੬੫ ਦਮਹਲਾ ੫ 
੯੬੮| ੬ਕਿਆ ਸਾਲਾਹੀ 
੯੬੮|੧੨ਗੁਰੁ ਅਮਰੁ ਤੂ 
੯੬੮੧੬ਦੂਣੀ ਚਉਣੀ ਕਰਾਂਮਾਤਿ 
੯੮੩। ੮1੧॥ਰਹਾਉ। 

ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਤੋ 

ਦੂ ਚਉਣੀ 

ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਦੇ 
ਲਿਖਤੀ ਪਾਠ 

੯-#੪੧%੦੭ %.#੪੧੧੦੭ ੨#੪੧%੫੦੭ ੧.#੬੧੫੫੦੭੨--੭੫੪੫.੭ <.-#੫੪੨-੭੨..#੪8੫<-੭ ੮..੭੪੦੫੦-੭੨--#੪੧੫੦-= ੨-#੫੧੫੦-੭ ੨ -#੫੦੫--੭੨--੭<੦੦--੭੩-੭੪੩੦੨ 

ਇਤਿਆਦਿਕ ਕ੍ਰੀਬਨ ਪੰਦਾਂ ਸੌ ਪਾਠ ਹਨ ਜੋ ਦਰ ਬੀੜ ਦੇ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀ' ਮਿਲਦੇ । ਨ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਰਬ 

ਜਪੁ ਜੀ ਉਥਾਨਕਾ 
1 ਇਕ ਸਮੇ' ਜਦੋ ਸੈਤ ਰੇਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਛਕਾ ਕੇ ਰਿ 
ਸਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਓਹ ਸਹਿਤ ਬੈਰਾਗੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੋਂ ਆਇਆ ਨੂੰ 
ਸੀ। ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੈਤ ਕੰ 
ਰੇਣ ਨੇ ਇਹ ਪੁਛਿਆ _ਕਿ_ ਆਪਦਾ ਮਾਲਾ.-ਮੰਤ੍ਰ,, ਮੂਲਮੰਤ੍ ਤੇ ਗੁਰਮੰਤ੍ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਕਿਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮੰਤੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੂਲਮੰਤ੍ਰ" ੧ ਓ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ | 
ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੇਭੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਜਪੁ । ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ ।। ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ 
ਨਾਨਕ ਹੌਂਸੀ ਭੀ ਸਰੁ ॥ ਪਰ ਮਾਲਾ ਮੰਤ ਅਸੀ' ਨਹੀ' ਪੁਛਿਆ, ਪੁਛ ਕੇ ਦਸਾਂਗੇ । ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ | 
ਦੂਜੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਸੋ ਪੁਛਿਆ ਤੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਖਾ ! 
ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ ਤਾਂ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੌ ਅਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਦੂਜੀ 
1 ਵੇਰ ਸਿਧਾੰ ਨਾਲ ਉਚਾਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨੰਬਰ ਵਾਰ ਪਉੜੀਆਂ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਸਰੀ 

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਸੈਗਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ | 
ਹੋਇਆ । ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। 

#੧ ਜਪੁ ਨੀਸਾਣ 
੧ ਓ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ 
ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 

ਜਪੁ॥ 

ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ॥ ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ।੧॥ 
ਮੂਲ ਮੰਤ ਦਾ ਸੁਖੋਨ ਅਰਥ ਨੰ: ੧ 

੧= ਜੋ ਇਕੋ ਇਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਅਦਵੈਂਤ ਸਰੂਪ ਅਖੰਡ, ਓ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਤਿ=ਨਾਸ ਤੋ” 
ਰਹਿਤ ਹੈ । ਨਾਮੁ=ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਹੈ । ਕਿਰਤਾ=ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਨਿਤਭਤੇ=ਪੁਰਖੁ=- 
ਪੂਰਨ ਹੈ । ਭੈ ਤੋ ਰਹਿਤ ਹੈ । ਨਿਰਵੈਰੁ=ਵੇਰ ਤੋ“ ਰਹਿਤ ਹੈ । ਅਕਾਲ=ਕਾਲ, ਕਲਪਨਾ ਤੋ 
ਰਹਿਤ ਹੈ । ਮੂਰਤਿ=ਸਰੂਪ ਹੈ । ਅਜੂਨੀ=ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ । ਸੈਭੈ=ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ । ਗੁਰ- 
ਪ੍ਰਸਾਦਿ= (ਗੁ) ਅਗਿਆਨ ਅੰਨੋਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ (ਰ) ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ । ਗੁਰੂ 
ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਪੁ=ਜਪੋ ਇਸ ਨੂੰ । ਆਦਿ ਸਚੁ=ਭੂਤ ਭਵਿਖ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ 
[ ਮਧਿਕਾਲ ਵਿਚ ਸਚ ਸਰੂਪ ਹੈ । ਜੁਗਾਦਿ=ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਭੀ । 

੫੪੧<੭੨੭੩੨-੭੨੪॥੨-੭੨-੭੩੦੨-੭੮-੭੩੮੭ ੨-੭੩੧੦-੭੨-੭੦੧੦-੭੨੫੭੧<<" ੨-੭੩੫-੭੨੭%੦-੭੮ ੭੩੧੭ 
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(੨੭੬) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
੯੪੦੨ ਹ੧੧੧੪#੨ ੪"੯%ਆ > ਦਲ; ੧੪ ੨੯੪੦੨ 6 ਚ6ਆ> ਹ"ਖਆਤ 6੪ ਰਹ ਦਵਾ ਦੇ 6੫6੨ 

ਨੰ£ ੨ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਸੈਕੇਤੀ ਸੈਪ੍ਰਦਾਈ ਪਦ ਅਰਥ 

ਰ ੧-ਏਕਾ ਏਕੰਕਾਰ ਲਿਖ ਵੇਖਾਲਿਆ । | 
! ਤਥਾ ਹੀ-ਏਕੈਕਾਰ ਇਕਾਂਗ ਲਿਖ ਉੜਾ ਓਅੰਕਾਰ ਲਿਖਾਇਆ ।। ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ 

ਨਿਰਭਉ ਹੁਇ ਨਿਰਵੈਰੁ ਸਦਾਇਆ ।। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੋਇ, ਨਾਉ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੈ ਭਾਇਆ ॥ [ 
8 ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁ ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਹ ਜੁਗੈਤਰ ਹੋਦਾਂ ਆਇਆ ॥ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਸਚ ਨਾਉ” ਸਚ 

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ ॥ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਲੀਣ ਹੁਇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਪਰਚਾ ਪਰਚਾਇਆ।। 
8 ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਰਹਿਰਾਸ ਕਰ ਵੀਹ ਇਕੀਹ ਚੜਾਉ ਚੜਾਇਆ ॥। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਅਲਖ 
ਲਖਾਇਆ ॥ (੩੯ ਵੀ' ਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਉੜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) ਭਾਵ ਏਕਾ ਇਕ ਦਾ 
£ ਸਰੂਪ ਲਿਖਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ । ਵਾ ਏਕਾ ਅਦੂੰਤ ਦਾ ਬੋਧਕ ਹੈ । 'ਤਿਸਦਾ ਸਰੀਰ ਕੋ ਇ ਨੀ 

ਜਿਸਨੋ ਲਵੇ ਲਾਇ ਸੁਣਾਇਆ ।।' ਜੌ ਜਾਤੀ ਬਿਜਾਤੀ ਸ੍ਰੋਗਤ, ਭੇਦ ਸੋ ਰਹਿਤ, ਸੋ ਕਹੀਏ ਇਕ । 
ਆ ਦੀ | 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ੧-ਏਕਾ ਕਿਉ” ਲਿਖਿਆ ? ਏਕ ਮੇਵਾ ਅਦੁਤੀਯ ਬ੍ਰਹਮ । 
8 ਜਦੋ' ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿਖੋ ਆਪਸ ਵਿਚ [ 

ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਤਾਂ ਦੇ ਓਅੰਕਾਰ ਅਖਰ ਦੇ ਵੀਚਾਰ ਤੇ .--, ੬੩ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਪਏ ਹੋਏ 
ਸਨ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ੧-ਏਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕ ਓਅੰਕਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀ 
ਭਾਈ ਏਹ ਇਕ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡ' ਅਦ੍ਰਤ ਮਤ ਹੈ । ਵਾ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਮਤ ਵਿਚ, ਰੂਹ 
ਉਕੱਦਸ, ਖੂਦਾ_ ਤੋਂ _ਪੈਗੈਬਰ ਮੰਨੇ ਹਨ ।__.--, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਪੈਕੈਬਰ ਮੰਨੇ 
ਹਨ। ਇਹ ਭੇਦ ਮੋਟਣ ਲਈ ਏਕਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਾ(ਓੰਅੰਕਾਰ ਤੋਂ) ਪਹਿਲੀ ਗਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ । 
ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ੀ ਅਰਥ-ਨੁਖਾ ਸਹੁਰੇ ਵਾਂਗ ਸਭ ਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ । [ 

ਓ ਰੂੜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ 'ਓਅੰਕਾਰ' ,-, ਕਰਨਾ ਹੈ । 
ਓ ਅਰਥ-ਸਰਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦਾ ਨਾਮ ਓਅੰਕਾਰ ਹੈ । 

ਵਿਆਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ--ਅਵ ਧਾਤੂ ਤੋ ਮਾਨਿਆ ਹੈ (ਰਖਯਾ ਅਰਥੇ) ਜੋ ਉਚਾਰਨ 
ਮਾਤ ਸੇ ਰਖਯਾ ਕਰੇ । 

੍ਿ ਜੋਗ ਅਰਥ :--ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਉਰਧ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੋ ਕਹੀਏ ਓਅੰਕਾਰ । 
ਭਗਤਿ ਅਰਥ-ਜੋ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਪਯਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਸੋ ਕਹੀਏ ਓਅੰਕਾਰ । 

ਲਕੀਰਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਕਰਕੇ :-(ਅਕਾਰ) ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਰਜੋ ਗੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ 
£ ਕਰਕੇ (ਓਕਾਰ) ਸਤੋ ਗੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ । (ਮਕਾਰ) ਤਮੋਂ ਗੁਣ ਦੀ ! 

ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ । (ਅਰਧ ਬਿੰਦੂ) ਕੁੰਡਲ ਜੋ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਸ਼ਟਾਨ 
ਖਤ ਲਖ ਭਾਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸੌ ਕਹੀਏ ਓਅੰਕਾਰ 1 

“6੧੫੦੭ 2. ੭684>=-੭ ੨..#੪੧<੦-= ੨..# ੦8੧੦. ੨੭੫੧੫... ₹,#4੧<.੍੭ ੨੭੪੪੫...” ₹..੭੭॥<...੭ <.੭404..੭ 2੭੩੧੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੨੭੭) 
/ ਦ੯ ੨6੯੬ ੨>੦੦%ਆ੦੮੦੬6ਆ੨ ੦੦੧੨ 6੦੪੦੨੦"੦੪ਇ ੭੦੪੦ ੦੦੪ਇ੨੦੦੬ਇ੨੦੦%” 

ਲੈ ਚਿੰਤਨ ਸੇ ਅਰਥ :--(ਅਕਾਰ) ਜਿਥੇ ਜਾਗਤ ਵਿਖੋ ੪੨ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਸਫੁਰਨ ਹੈ ਕੰ 
ਤਿਸਦਾ ਵਸਯਟੀ ਭੇਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਮਾ ਜੀਵ ਅਤਿਮਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨੀ 
ਵੈਰਾਟਹੈ । ਇਹ ਵੇਰਾਟ ਅਭਿੰਨ ਵਿਸ਼੍ਹ ਨਾਮੇ ਜੀਵਕਾ ਵਾਚਕ ਹੈ । ਓਹ ਵਾਚ ਸਰੂਪ ਹੈ । 

/ (ਓਕਾਰ) ਵਕਸਟੀ ਭੇਦ ਸੇ ਤੋਜਸ ਨਾਮਾ _ਜੀਵ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੈ । ਸਮੱਸ਼ਟੀ 
ਭੇਦ ਸੇ ਸੂਖਮ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾ ਹਿਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ) ਗਰਭ (ਕਾਰਨ) ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੈ । ਓ'ਕਾਰ 
ਹਿਰਨ ਗਰਭ ਤੈਜਸ ਨਾਮੇ ਜੀਵ ਕਾ ਵਾਚਕ ਹੈ ਓਹ ਵਾਚ ਸਰੂਪ ਹੈ। (ਮਕਾਰ) ਇਸ ਪ੍ਰਾਗ ਨਾਮਾ 
ਜੀਵ ਸੁਖੋਪਤ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਸਰਬ ਦੀ ਸੁਖੋਪਤ ਦਾ ਈਸ਼ਰ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੈ । ਈਸ਼ਰ 
15 ਅਭਿੰਨ ਪ੍ਰਾਗ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਚ ਸਰੂਪ ਹੈ । (ਅਰਧ) ਅਧੇ ਭਾਗ ਦਾ (ਬਿੰਦੂ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ 

ਹੋਣੇ ਸੇ ਸ਼ੂਧ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ (ਵਾ) ਪੁਰਖ ਪਕ੍ਰਿਤੀ ਮਹਿਤੁਤ, ਤ੍ਰਿਪਾਹੈਕਾਰ, ਸੂਖਮ ਉਤ ਤਨ ਮਾਤਾ, 
[ ਪੰਜ ਤੱਤ, ਪੰਜ ਸਥੂਲ ਤੱਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਲਖ ਭਾਂਗ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ । 

ਸਤਿ-ਤੁ ਈ ਕਾਲ ਅਬਾਧਤ੍ਰ`ਸਤ੍ਰਵੇ । ਜੋ ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਸਤਿ ਹੈ । 
ਵਾ) ਜਿਸਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਤਾ ਹੈ (ਵਾ) ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤ ਰੂਪ ਹੈ ਵਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਾ 
ਸ਼ਫੁਰਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੋ ਸਤਿ ਹੈ। 

੍ ਨਾਮੁੰ-ਪ੍ਰਸਿਧ ਜੋ ਹਵੇ ਸੋ ਨਾਮੁ (ਯਥਾ) ਰਲਾਣੇਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਵ ਪ੍ਰਸਿਧ (ਮਸ਼ਹੂਰ) ( 

ਹੈ।ਸਚਾ ਨਾਮ (ਸਿਬੈਧਕ ਅਰਥ) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਧਕ ਭਾਵ ਹੋਵੇ ਸੋ ਕਹੀਏ ਨਾਮੁ (ਸਤਿ ਬੋਧ ਰੂਪ | 

| ਤੇ (ਨਾਮੁ) ਬੋਧਕ । (ਵਾ) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਆਮ-ਆਮ ਖਾਸ ਪ੍ਪੰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ । (ਵਾ) ਰੋਗ ਨਹੀ” 

6 (ਵਾ) ਮਾ-ਮੋਹ ਨਹੀਂ” ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋ ਕਹੀਏ ਨਾਮੁ । | 

ਕਰਤਾਂ-ਜਾਰੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਵਾ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੂਪੀ ਤੇ ਤੇ ਚੇਤਨ 

1 ਸੱਤਾਂ ਰੂਪੀ ਤਾਰ, ਜਿਸਦੇ ਹਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੋ ਕਹੀਏ ਕਰਤਾ! (ਵਾ) ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਹੈ । 

ਪੁਰਖੁ-ਪੂਰਨ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ (ਵਾ) ਪੂਨਰਕਾਦਿ ਤੋ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣ-ਇਸ ਜਗ ਮਰਿ ਪੁਤਖੁ ਏਤੁ ਹੈ ਹੋਰ ਸਗਲੀ| ਨਾਰਿ ਸਬਾਈ । (ਵਾ) ਪੁਰ-ਖੋ-ਦੇਹਾਂ 

ਰੂਪੀ ਪੂਰੀਆਂ ਵਿਚ ਥੈ, ਸੈ-ਸੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ । (ਵਾ) ਪੁਰ-ਥੈ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਰੂਪੀ ਪੁਰੀਆਂ 

ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ । 

ਨਿਰਭਉ-੩ ੩“ ਰਹਿਤ ਸਰੂਪ 'ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ' । (ਵਾ) ਨਿਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ 

ਕਲਿਆਨ ਭਵ-ਸਰੂਪ ਹੈ । (ਵਾ) ਉਤਪਤੀ ਸੇ ਰਹਿਤ ਹੈ (ਵਾਂ) ਸੰਸਾਰ ਤੋ" ਭੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ।(ਵ ਵਾ) 

ਨਿਰ-ਵਿਸ਼ੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਭੈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਨਿਰਭੈ ਕਿਉ” ਨਹੀ" ਕਹਿ ਦਿਤਾ ? 

੧. ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਜੀਵ ਦੀ ਸ਼ੈਕਾ ਈਸ਼ਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ । 

੨. ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਅਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਕ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ । (ਭੈ ਵਿਚਿ ਪਵਣ) 

ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਹੀ” ਤਾਂ ਇਥੇ ਨਿਰਭੋਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ । 
੬੧੫੭੯ .#%<..੭ 2੭੨੬...” ੨.#੨੬੫੦-੭ 2. #੪੧4<-੭ ̀₹,#604..੭ 

₹.,/#664..? ₹..#404੨. ੮. #68੧<੭ ਦ..#4੧੫, ਟ..#<8੧੦੭ 

5।1 56180 7637 50 ਹ। ੬467੦ 1401061191ਇ16।0॥ਇ910011.ਟ੦।੧ 



(੨੭੮) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
2੦੬੦੨ ੦੦੧੦੨ ੦੦੦੦੨੦"੦੪੦੨੦੦੦੦੨੦੮੦੦੦੨੦੮੦੪੦੨੦੮੦੦੨ ੦੮੦੬੨ “੨੪੦੦੭ 

ਨਿਰਵੈਰੁ == ਫੇਰ ਤ“ ਰਹਿਤ ਸਰੂਪ ਹੈ (ਵਾ) ਨਿਰ-ਵੈਲ-ਵੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। 

ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ = ਕਾਲ (ਭਲਪਨਾ) ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰੀ ਨਜਰ 
ਪ ਹੈ (ਸੈਸ:) ਸਰੂਪ । ਵਿ) ਅਕਾਲ ਸਭ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਵਾ) ਕਾਲ- 

ਅਰਿਆਲ ਰੂਪੀ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ" ਹੈ । ਕਾਲ (ਦੁਰਭਿਖ) ਪੈਣ ਤੋ” ਰਹਿਤ ਹੈ ਵਾ (8 ਤੋ ਰਲ ਅ 
ਉਸ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ ਵਾ (ਅ) ਵਿਸ਼ਨੂੰ (ਕਾ) ਬ੍ਰਹਮਾ (ਲ) ਸ਼ਿਵ ਸਰੂਪ ਭੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ । ਅਕਾਲ- 

ਕ-ਦੁਖਾਂ ਨੂੰ ਲ-ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ । 

੭੦੪ 

ਅਜੂਨੀ = == ਜੂਨੀ ਸੇ ਰਹਿਤ ਹੈ ਵਾ ਸਰਬ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰੂਪ ਹੈ ਲਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਭ ਵਿੱਚ (ਵਾ) ਅਜ-ਉਨੀ ਬ੍ਹਮਾਦਿਕ ਭੀ ਉਣੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ (ਵਾ) ਅਜ- | 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਭੀ 1 ਕਾਰਨ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ (ਉਨੀ) ਉਸ ਤੋ' ਉਰੇ ਹੈ । 

ਸੈਭੈ = ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ । (ਵਾ) ਸੈ ਸੇ-ਸੈ'ਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਾਲਾਂ ਹੈ 
(ਵਾ) ਭੰ-ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਵਾ) ਸੈ-ਸੈਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ । 

ਗੁਰ == ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਆਪ ਹੈ । (ਵਾ) ਗੂ- 
ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਆਯੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰ-ਰੂ-ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱ ।''ਗੋ- 
ਤਮ ਨਾਮ ਅਗਿਆਨ ਅਨਿਤ ॥ ਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਯੋ ਜਿਨ ਚਿਤ ।,' (ਵਾ) ਵਡਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਢ ਰੂਪ ਹੈ 
(ਸੈਸ:) ਗੁਰ ਗੀਰ ਧਾਤੂ ਤੋ“ ਅਰਥੇ : ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਹੈ । 

ਪ੍ਰਸਾਦਿ = ਅਨੰਦ ਸਰੂਪ ਜੋ ਪਾਰਬ੍ਹਮ ਹੈ ਵਾ ਸੁਆਦਾਂ ਤੋ' ਜੋ ਪਰੇ ਹੈ ਵਾ 
(ਮੰਦਰ) ਦਿ ਸਰੂਪ ਜੋ ਹੈ, ਵਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਸਰੂਪ ਹੈ । 

ਜਪੁ = ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ-ਜਪੁ | 
ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਾਨਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਪਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਪਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ । [ 

ਆਦਿ ਸਚ = ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੀ ਸਚ ਸਰੂਪ ਸੀ । ੪ 

ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ = ਸਤਿਜੁਗ, ਤ੍ਰਤਾ, ਦੁਆਪਰ ਆਦਿਕ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਆਦਿ 
( ਪ੍ਰਾਰੰਭ) ਵਿਚ ਭੀ ਸਚ ਸਰੂਪ ਸੀ। 

ਸਚੋ = ਹੈ ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇ' ਵਿਚ ਭੀ ਨਾਸ ਤੋ ਰਹਿਤ ਸਰੂਪ ਹੈ 

ਨਾਨਕੇ = ਦਵੇਤ ਤੇ' ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉ'ਦੇ ਹਨ । 

ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ == ਘਵਖਤ ਕਾਲ ਵਿਚ ਭੀ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਚੁ ਸਰੂਪ 
ਹੋਵੇਗਾ । (ਇਥੋਂਏਕ ਮੂਲ ਮੰਤੁ ਹੈ) 

&-#%੫<੭੨..੭੪0੧<੭ 2੭8੧੦-੭੦੭੪੧ ੨-#8੫੦੭੨-# ੧੧੫੫੭ ੨,#੪੧੫,੭ ੨-#੪<. ੭ ੭੧੦੭ 2 .੭੦੪੫..੭ 2,੭੪੧. 
0 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੨੭੯) 
ਹੂਆ ਓਂ; 6 ਓਇ ੦੦੪ ੦੦੪੦੨ ੦੦੪੦੨੦੯੦੦੨੦੦੪੦੨੦੦੪੦ 6੯੪੦੨ 6੮6੦੨ 

ਪਨਾ [ਸਤਰ |ਸ਼ਬਦ। ਜਪੁ ਨੀਸਾਣੁ 

੧| ੫ | ੧ [ਸੈਚੇ, ਸੋਚਿ ਨ ਹੋਵਈ; ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖ ਵਾਰ ॥ [ਲੱਖ ਪੜ੍ਹ] 
ਚੁਪੈ, ਚੁਪ ਨ ਹੋਵਈ; ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵ ਤਾਰ ॥ ਦੂ 
ਭੁਖਿਆ, ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ; ਜੋ ਬੈਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ॥ 

੧੦] ੨ [ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੂਝੇ; ਤ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ ॥ [ਬੱਝੇ ਪੜ] ਰੰ 
ਗਾਵੈ ਕੌ ਤਾਣੁ, ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣੁ ॥ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤਿ; ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਣੁ ॥ 

ਟੂ 

[ 

ਸਿ ੦ ਘ 

ਗਾਵੈ ਕੋ; ਗੁਣ 'ਵਡਿਆਈਆ' "ਚਾਰ ।। 
[ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਬਿਸ੍ਰਾਮ 'ਗਾਵੈ ਕੋ' ਤੇ ਹਨ] 

੨ | ੪ | ੪ [ਫੇਰਿ, ਕਿ ਅਗੈ ਰਖੀਐ; ਜਿਤੁ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰੁ ।! 
ਮੁਹ, ਕਿ ਬੋ ਬੋਲਣੁ ਬੋਲੀਐ; ਜਿਤੁ ਸੁਣਿ ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ ॥ 

੬ | ੪ ਨਾਨਕ, ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ; ਸਭੁ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰੁ ॥ 
੮ [੫ |ਦਖ ੨ਪਰਹਰਿ ਸੁਖੁ ਘਰਿ ਲੈ ਜਾਇ ॥ 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਨਾਦੇ ਗੁਰਮੁਖਿ “ਵੇਦੈ; ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥ 
ਗੁਰੁ “ਈਸਰੁ ਗੁਰੁ =ਗੋਰਖੁ, ਬਰਮਾ ਗੁਰੁ; ਪਾਰਬਤੀ “ਮਾਈ ॥ 

੧੦| ੫ |ਗੁਰਾ; ਇਕ ਦੇਹਿ ਬੁਝਾਈ ॥ [ਗੁਰਾਂ ਨਹੀ' ਪੜ੍ਹਨਾ] 
੧੧1 ੬ [ਤੀਰਥਿ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵਾ; [ਨ੍ਹਾਵਾ ਪੜ੍ਹ] 

ਵਿਣੁ ਭਾਣੇ, ਕਿ ਨਾਇ ਕਰੀ । [ਨ੍ਹਾਇ ਪੜ੍ਹ] 
ਜੇਤੀ ਸਿਰਠਿ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾ; ਵਿਣੁ ਕਰਮਾ, ਕਿ ਮਿਲੋ ਲਈ ॥ 
ਮਤਿ ਵਿਚਿ, “ਰਤਨ ੯ਜਵਾਹਰ "£ਮਾਣਿਕ; ਜੇ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿਖ ਸੁਣੀ ॥ 

੧੭| ੮ ਸੁਣਿਐ; ਸਿਧ ਪੀਰ ਸੁਰਿ ਨਾਥ ॥ 
੧੮| ੮ |ਨਾਨਕ, ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ । 

[ਚਾਰੇ ਪਉੜੀਆਂ ਦੇ ਬਿਸ੍ਰਾਮ 'ਸੁਣਿਐ' ਤੇ ਹਨ] 
੩ | ੫ [੧੨ [ਮੰਨੋ ਕੀ ਗਤਿ; ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ 1! 

੫ [੧੨ [ਕਾਗਦਿ ਕਲਮ; ਨ ਲਿਖਣਹਾਰੁ । 

੧. ਸੁੰਦਰ । ਆਚਾਰ ਪਾਠ ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਆਚਾਰ ਕਰਤੱਥ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ ਐੜੇ ਦੇ ਕੌਨੇ ਵਿਚੋਂ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ 
ਐੜਾ ਕਢੀਏ ਆਚਾਰ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਡਿਆਈਆ ਬਹੁ ਵਚਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਬਣਕੇ ਕਰਤੱਬ ਹੋ ਜਾਂਦ' ਹੈ । ਟਕਸਾਲ ਚ'ਰ=ਸੈਦਰ 

ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਗੁਣ, ਸ਼ੁਦਰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੋਈ ਗਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ੨. ਛਡ ਕੇ, 
ਤਿਆਗ ਕੇ । ੩. ਉਪਦੇਸ਼ । ੪. ਵਿਚਾਰ, ਗਿਆਨ । ੫. ਸ਼ਿਵ ਜੀ । ੬. ਵਿਸ਼ਨੂੰ । 
੭. ਮਾ=ਲਛਮੀ, ਈ=ਸੁਰਸਤੀ । ੮ ਵੈਰਾਗ । ੯. ਗਿਆਨ । ੧੦. ਸੈਕੇਤੀ ਅਰਥ 

ਸ੍ਵਣ, ਮੰਨਣ, ਨਿਧਿਆਸਣ 1 
੧<੭੯,੪੪<੭੨੭੪੫-੭੨-#੨੦੦-੭੨-੭੬੧੯-੭ ੨-੭੭੧੯--੭੬-#<8੧-੭੨-#੧੦੧-੭੨ _ ₹.੭੦੧." ₹.੭%<-੭ ੯੭੭੦੦ 

[ਅਗੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਉੜੀਆਂ ਦੇ ਬਿਸ੍ਾਮ 'ਮੰਨੈ' ਤੇ ਹਨ] 

| 

ਰਿ 
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(੨੮੦) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
੦੬੦ ੨੦੮੬ ੨੦੦੦੦੨੦੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੦੦੦੨੦੮੦੪੦੨੦"੦%੦ ੨੦੦੦੦ ੦੦੪੦” 6੦੪੭੯ 

ਜਪੁ ਨੀਸਾਣੁ 

ਕਾ; "ਬਹਿ ਕਰਨਿ ਵੀਚਾਰੁ । 

ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ; ਮਨਿ ਕੋਇ ॥ 
[ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ 'ਜਾਣੈ' ਤੇ ਬਿਸ੍ਹਾ ਹੈ] 

ਮੰਨੈ; “'ਮਗੂ' ਨ ਚਲੈ ਪੰਥੁ ॥ 
ਮੰਨੈ; ਪਾਵਹਿ ਮੋਖੁ ਦੁਆਰੁ (੨) ਮੋਤੁਦੁਆਰੁ ॥ 
ਮੰਨੈ; ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰੁਸਿਖ ॥ (੨) ਗੁਰੁ ਸਿਖ ॥ 
ਪੰਚੇ ਸੋਹਹਿ; ਦਰਿ =ਰਾਜਾਨੁ ।। ਪੰਚਾ ਕਾ; ਗੁਰੁ ਏਕੁ ਧਿਆਨੁ ॥ 
ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ; ਨਿਰੈਕਾਰ ॥ 
ਅਜੈਖ ਪੂਜਾ; ਅਸੈਖ ਤਪ ਤਾਉ।। 
ਅਸੋਖ ਅਮਰ; ਕਰਿ ਜਾਹਿ ਜੋਰ ॥ 
ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ; ਕਹੈ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 
ਅਖਰੀ; ਗਿਆਨੁ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ ॥ 
ਅਖਰੀ; ਲਿਖਣੁ ਬੋਲਣੁ ਬਾਣਿ ॥ 
ਭਰੀਐ; ਹਥੁ ਪੈਰੁ ਤਨੁ ਦੇਹ ॥ 
ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ; ਉਤਰ ਸੁ ਖੇਹ ॥ (੨) ਉਤਰਸੁ ਖੇਹ । 
ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨੁ ॥ 
ਸੁਅਸਤਿ “ਆਬਿ; £ਬਾਣੀ “ਬਰਮਾਉ ॥ 
ਕਵਣਿ ਸਿ ਰੁਤੀ, ਮਾਹੁ ਕਵਣ; ਜਿਤੁ ਹੋਆ ਆਕਾਰੁ ॥ 
ਨਾਨਕ ਆਖਣਿ ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੋ; ਇਕ-ਦੂ ਇਕੁ, ਸਿਆਣਾ ।। 
ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ; ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ ।। 
ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲਿ ਥਕੇ; ਵੇਦ ਕਹਨਿ ਇਕ ਵਾਤ ॥ 
'ਦਜਹਸ ਅਠਾਰਹ ਕਹਨਿ ਕਤੇਬਾ; ੯ਅਸੁਲੂ ਇਕੁ ਧਾਤੁ ॥ (੨) ਅਸੁ ਲੂ । 
ਨਦੀਆ ਅਤੇ ਵਾਹ; ਪਵਹਿ ਸਮੁੰਦਿ, ਨ ਜਾਣੀਅਹਿ ।। 

[ਅੱਤੇ ਪਾਠ ਨਹੀ' ਕਰਣਾ] 

£, ਯ ਗਰ 2! 
੩।੫ ਮੰਨੇ 

ਜੇ ਕੋ 

ਤਾ ਕੇ ਅੰਤ; ਨ ਪਾਏ ਜਾਹਿ ॥ 
ਨਾਨਕ; ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤਿ ॥ 
ਕੇਤੇ; ਖਪਿ ਤੁਟਹਿ ਵੇਕਾਰ ।- 
ਕੇਤੇ, ਮੂਰਖ; ਖਾਹੀ ਖਾਹਿ ॥ 

੧. ਇਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿਚ । ੨. ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 
ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਡੇ ਨਹੀ" ਚਲਦਾ । ੩. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰ ਵਿਚ । ੪. ਕਲਿਆਣ 
ਸਰੂਪ । ੫. ਮਾਇਆ । ੬. ਓਅੰਕਾਰ ਅਥਵਾ ਬਣਾਵਟ । ੭. ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਬ੍ਰਹਮਾ 
ਆਦਿ । ੮. ਹਜ਼ਾਰ ਆਲਮ । ੯. ਅਸਲ ਵਿਚ । (ਅ) ਧਾਤ੍ਹ==ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ 
ਘੋੜੇ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਲੂੰ ਵਿਚ ਸੰਜਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ । ੧੦. ਨਾਲੇ 1 

-##੫-੭੦-#੪੪੫-੭੦-#੦੧੫੦੭ 2-੭੬੧੧-੭੨-੭੩੧-੭”  .#੩੧੦੭ ₹-#੪੧੨੦-੭ ੨੭੧੯੭ €,#8<੭੯.੭੧੩੦੭੦੭#' 6੪6) ਹਦ ੨ ਚਕ) ਹਦ ੨੪8੨ ਚ "੪੨6੪੬ ੨੦੮੦੪ਇ੨ਓਦ9ਆ 6੯੪6" ਦ9ਆ>"ਖਜਆ> “੯266 
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੫ |੧੪। ੨੫ |ਹੋਰੁ, ਆਖਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥ 
ਜੇ ਕੋ "ਖਾਇਕੂ; ਆਖਣਿ ਪਾਇ ॥ [ਤੁਆਖਣਿ ਪਾਠ ਨਹੀ" ਕਰਣਾ] 

੧੫੨੫| ਆਖਹਿ; ਸਿ ਭਿ ਕੇਈ ਕੇਇ ॥ 
੧੫|੨੫। ਨਾਨਕ; ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥ 
੧੮੨੬।| ਆਖਿ ਆਖਿ; ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ 

੬ | ੧ |੨੬। ਆਖਹਿ; ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ ॥ 
੪ ੨੬ ਤਾ ਲਿਖੀਐ; ਸਿਰਿ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰੁ ।। 
੪ ੨੭ ਸੋ ਦਰੁ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਹਾ; ਜਿਤੁ ਬਹਿ, ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ ॥ 
੭ ੨੭ ਗਾਵਹਿ “ਇੰਦ, ਇਦਾਸਣਿ ਬੈਠੇ; ਦੇਵਤਿਆ, ਦਰਿ ਨਾਲੋ ॥ 

[ਆਦਰਿ ਪਾਠ ਨਹੀ“ ਕਰਣਾ 
੮ |੨੭। ਗਾਵਹਿ ਸਿਧ, ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰਿ; ਗਾਵਨਿ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ।। 
੧੩| ੨੭ |ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਾਹਿਬੁ; ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ॥ 
੧੪੨੭ |ਰੋਗੀ ਰੈਗੀ ਭਾਤੀ, ਕਰਿ ਕਰਿ “ਜਿਨਸੀ; “ਮਾਇਆ ਜਿਨਿ ਉਪਾਈ ॥ 
੧੬। ੨੮ |ਖਿੰਥਾ, ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ; ਜੁਗਤਿ ਡੰਡਾ ਪਰਤੀਤਿ ॥ 

੍ 
੍ 

੍ 
1 ੧੭ |੨੮ | ਆਦੇਸੁ; ਤਿਸੈ ਆਦੇਸੁ ॥ [ਚਾਰੇ ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚ 'ਆਦੇਸੁ' ਤੇ ਬਸ੍ਾਮ ਹੈ] 

੍ 

ਹ 

(੨੭੨-੭੦੭੩੦੮-੭੨੭੧੮-੭੯<੭੧੧੧੭੦੭%੯੭੯-੭੧੦੭੦ 

੧੯੨੯ ਆਪਿ ਨਾਥੁ, ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾਂ ਕੀ; ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਅਵਰਾ ਸਾਦ ॥ | 

ਸੈਜੋਗੁ ਵਿਜੋਗ ਦੁਇ, ਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ; ਲੇਖੇ ਆਵਹਿ ਭਾਗ ॥ ਡ 

੨ [੩੦ |ਇਕ ੬ਸੈਸਾਰੀ ਇਕੁ “ਭੰਡਾਰੀ; ਇਕੁ ਦਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣੁ ॥ (੨) ਦੀਬਾਣੁ ॥ ਨ 
੬ ੩੨ |ਇਕ-ਦੁ ਜੀਭੋਂ ਲਖ ਹੋਹਿ; ਲਖ ਹੋਵਹਿ ਲਖ ਵੀਸ ॥ 
੭ ੩੨ [ਏਤੁ ਰਾਹਿ, ਪਤਿ ਪਵੜੀਆ; ਚੜੀਐ ਹੋਇ ਇਕੀਸ ।। 

੯ |੩੩ [ਜੋਰੁ ਨ ਰਾਜਿ ਮਾਲਿ; ਮਨਿ ਸੌਰੁ । [ਬਿਸ੍ਰਾਮ ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ] 
੧੧| ੩੩ |ਨਾਨਕ; ਉਤਮੁ ਨੀਚੁ ਨ ਕੋਇ ॥ 
੧੨੩੪ |ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ; ਧਰਤੀ ਥਾਪਿ ਰਖੀ ਧਰਮਜਾਲ ॥ ਕੰ 

੧੬ | ੩੫ |ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ-ਭੂਮੀ, ਮੋਰ ਕੇਤੇ; ਕੇਤੇ ਧੂ, ਉਪਦੇਸ ॥ 

੧੮ | ੩੫ [ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ, ਕੈਤੀਆ ਬਾਣੀ; ਕੇਤੇ “ਪਾਤ "ਓਨਰਿੰਦ ॥ ਕੰ 

ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ, ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ; ਨਾਨਕ, ਅੰਤੁ ਨ ਅੰਤੁ ॥ 

ਥੈ; ਹੋਰੁ ਨ ਕੋਈ ਹੋਰੁ ॥ 

ਫੀ ਵਨ (ਆ ਸੀਤ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹਿ ॥_[ਸੋਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰੀ ਬੋਲ] ਕੰ 

₹ਯ਼ਰ ੨ ਜ਼ਰ ਰਜ,੬ੰਵਰ ਜੇਂਪਜਨ। ੩. ਦੇਵੰਤਆਂ ਦੋਆਫੋਜਜ 
ਦਲ । ੪. ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਦਾਰਥ । ੫. ਜਿਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੁਆਰਾ ਜੀ 

ਪੋਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ੬. ਸੌਸਾਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਰਜੋ ਗੁਣ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ । 

੭. ਪਾਲਣਾ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਸਤੋ ਗੁਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ । ੮. ਲੈਤਾ ਕਰਣ ਦੀ ਆਦਤ 

ਵਾਲਾ ਤਮੌ ਗੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ । ੯. ਪੰਗਤੀ ਜਾਂ ਤਖਤ ਜਾਂ ਪੈਦਲ । ੧੦. ਰਾਜਾ । | 

੮੪੦੦ ੧੮ ੭#੧੭੦-੭੪੦੭੦-੭੧੨=੭੩੭੩੨੭੦
੭੧੨=" <੭੪੦੨੭੨੭੧੯ ੨ ਰਹ 
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੩੭ |ਸਚਖੰਡਿ; ਵਸੈ ਨਿਰੈਕਾਰੁ ॥ 
੩੭ ਜੇ ਕੋ ਕਥੇ; ਤ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ ॥। 
੩੮ [ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰਮੁ; ਤਿਨ ਕਾਰ ॥ 
੧ |ਦਿਵਸੁ ਰਾਤਿ ਦੁਇ, ਦਾਈ ਦਾਇਆ; ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤੁ ।! 

[ਜਗੱਤੁ ਨਹੀ” ਪੜ੍ਹਨਾ] 
੧ [ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ; ਗਏ 'ਮਸਕਤਿ “ਘਾਲਿ ॥ 

[ਮਸੱਕਤਿ ਬੋਲੋ] 
ਨਾਨਕ, ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ; ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲਿ ॥ 

<੦== 

ਸੈ ਦਰੁ, ਰਾਗੁ ਆਸਾ, ਮਹਲ' ੧ 

ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੋਖਾ; ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣਹਾਰੇ ।। 
ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ; ਤੇਰਾ ਕੇਤਾ, ਕੇਵਡੁ ਚੀਰਾ ॥ 
ਸਭ ਕੀਮਤਿ ਮਿਲਿ; 'ਕੀਮਤਿ' ਪਾਈ ॥ 
ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ; ਤਗੁਰ ਏਗੁਰਹਾਈ ॥ 
ਤੁਧੁ ਵਿਣੁ: ਸਿਧੀ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈਆ ।। 
ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ; ਨਾਹੀ ਠਾਕਿ ਰਹਾਈਆ ॥ 
ਨਾਨਕ; ਸਚੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ।। 
ਉਤ ਭੂਥੋ; ਖਾਇ ਚਲੀਅਹਿ ਦੂਖ ॥ 
ਜਿਨਿ, ਦਿਨੁ ਕਰਿ ਕੈ; ਕੀਤੀ ਰਾਤਿ ॥ 
ਖਸਮੁ ਵਿਸਾਰਹਿ; ਤੇ ਕਮਜਾਤਿ ॥ 
ਨਾਨਕ; ਨਾਵੈ ਬਾਝੁ, ਸਨਾਤਿ ॥ 

੪ |ਮੋਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ; ਮੋ-ਕਉ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਿ ।! 
੫ [ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ, ਚਿਤਵਹਿ ਉਦਮੁ; ਜਾ ਆਹਰਿ ਹਰਿ ਜੀਉ “ਪਰਿਆ ॥ 
ਪ 

੫ 

੦੦੦੦੬ 

0 

6੦%੦੨6੦੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦੦੧੪੦੨੦੧੪੦ ੧੦੪੦ 

ਉਡੈ, ਉਡਿ ਆਵੇ ਸੈ ਕੋਸਾ; ਤਿਸੁ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ ॥ 
ਸਭਿ ਨਿਧਾਨ, ਦਸ ਅਸਟ ਸਿਧਾਨ; ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ ॥ 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲਿ ਬਲਿ ਸਦ ਬਲਿ ਜਾਈਐ; ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਰਿਆ ॥ 

੧ |ਸਭਿ ਧਿਆਵਹਿ ਸਭਿ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧੁ ਜੀ; ਹਰਿ ਸਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ॥ 
[ਸਾਰੇ ਬਸ੍ਰਾਮ 'ਜੀ' ਤੇ ਹਨ] 

੧. ਮੇਹਨਤ । ੨. ਕਮਾ ਕੇ । ੩. ਪੂਜ ਭਾਵ ਦੇਵਤੇ । ੪. ਗੁਰ (ਵਡੇ) 
ਹਾਈ (ਭਾਈ) ਭਾਵ ਦੈਤ । ਪ. ਉਦਮ ਵਿਚ ਹਰੀ ਜੀ ਲਤਾ ਹੈ । 

੯,੭9੫ ੭₹੮,# %<੨.੭ ੬7665 ੬.੧68<੨-੭ ₹4੭੧8੯੦-੭ ੩-੭੧੦੦== ੨੭੪-੭੨.੭੪੧੯.੭ ₹,੭96੧<੭ ੨,੭੧੧੯੭ ੨,੭8੯” ੪੮੦੪੦ ੦੮੨੧੧੦੦6੦੮੧੦੦੨੦੮੦੧੦੦੦੦%੦੨. 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੨੮੩) 
੬੧੧੦ 2੦੧੪੦ 6੮੦੧6੦”> ੦੦੬੦” 2੬੦ 2੮੨੧੮” 2੦੬੦੨੦"੨੧੦”੨ ੦੦੪੦ ੮੨੧੦੨੦੮੨੧੬੦੨੦੨%੦ 

।ਰ[ਸ਼ਬਦ| ਸੋ ਦਰੁ ਰੂ 

੧੭| ੨ |ਤੁਝ ਬਿਨੁ; ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹਿ ॥ 
੨ | ੩ |ਤਿਤੁ ਸਰਵਰੜੈਂ, 'ਭਈ-ਲੋ' ਨਿਵਾਸਾ; ਪਾਣੀ ਪਾਵਕੁ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ । 

੧ਪੰਕ 'ਜੁ' ਮੋਹ, ਪਗੁ ਨਹੀ ਚਾਲੈ; [ਭਈ-ਲੋ ਬੋਲੋ 
ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹ ਡੂਬੀਅਲੋਂ ॥ (੨) ਪੰਕਜੁ 

੪ [ਭਈ ਪਰਾਪਤਿ; ਮਾਨੁਖ “ਦੇਹੁਰੀਆ ॥ 
੪ |ਤਸਰੈਜਾਮਿ ਲਾਗੁ; ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ ॥ 
੪ [ਸੇਵਾ ਸਾਧ; ਨ ਜਾਨਿਆ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥ 

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਤੁ ਸੋਹਿਲੈ; ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ । 
ਬਾਬਾ; ਜੈ ਘਰਿ, ਕਰਤੇ ਕੀਰਤਿ ਹੋਇ ॥ 
8ਵਿਸੁਏ “ਚਸਿਆ, ੬੫ੜੀਆ 2ਪਹਰਾ; “ਥਿਤੀ ੯ਵਾਰੀ, "“ਮਾਹੁ "ਹੋਆ ॥ 
ਗਗਨ ਮੈ ਬਾਲ, “ਰਵਿ ਚੋਦੁ ਦੀਪਕ ਬਨੇ; 

ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ, "ਤਜਨਕ ਮੋਤੀ ॥ 
ਧੂਪੁ "ਮਲਆਨ "€ਲੋਂ, ਪਵਣੁ ਚਵਰੋ ਕਰੇ; 

ਸਗਲ "੬ਬਨਰਾਇ, ਫੂਲੰਤ "“ਜੋਤੀ ॥ _(੨) ਮਲ ਆਨਲੋਂ ਨ 
੩ [ਅਨਹਤਾ ਸਬਦ; ਵਾਜੈਤ ਭੇਰੀ ॥ ਰਹਾਉ॥ 

ਸਹਸ ਤਵ ਨੈਨ, ਨਨ ਨੈਨ ਹਹਿ ਤੋਹਿ ਕਉ; 
ਸਹਸ ਮੂਰਤਿ, ਨਨਾ ਏਕ ਤੁੰਹੀ॥ _(੨) ਨੈਨਨ ਨ ਨੈਨ 

ਸਹਸ ਪਦ ਬਿਮਲ, ਨਨ ਏਕ ਪਦ; "'ਗੈਧ ਬਿਨੁ, 
ਸਹਸ ਤਵ ਗੈਧ; ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ ॥ 

੩ |ਗੁਰ ਸਾਖੀ; ਜੋਤਿ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ।1 

040 -2 

| 
( 

ਸੋਹਿਲਾ 

[ 

| 

੧. ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਚਿੱਕੜ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੈਰ ਨਹੀ” ਕੂ 
ਚਲਦਾ, ਤਮਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਚਿੱਕੜ ਵਿਚ ਹੀ ਡੁਬ ਰਹੇ ਹਨ । ੨. ਦੇਹੀ । 
੩. ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਬੰਦੋਬਸਤ । ੪. ਪੰਦਰਾਂ ਵਾਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਖੌਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਮੀਟਣਾ ਵਿਸੁਆ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ੫. ਪੰਦਰਾਂ ਵਿਸੁਆਂ ਦਾ ਇਕ ਚਸਾ, ਤੀਹ ਚਸਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਪਲ । 
੬. ਸਨਠਾਂ ਪਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਘੜੀ । ੭. ਸਾਢੇ ਸਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਰ । 
੮. ਅਠਾਂ ਪਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਥਿਤ । ੯. ਚਾਰ ਪਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ, ਸੱਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ 
ਹਫਤਾ । ੧੦. ਤੀਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰੁਤ, ਛੇ ਗੁਤਾਂ ਦਾ 
ਸਾਲ । ੧੧. ਹੋਇਆ । _੧੨. ਸੂਰਜ । _੧੩. ਜਾਨਣਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜੜੇ ਹੋਏ। ਕੰ 
੧੪. ਮਲਿਆਗਰ ਚੰਦਨ । ੧੫. ਪ੍ਰਯੋਤ ਤਕ ਜਾਂ ਆਨਲੋਂ ਪਾਠ ਮੰਨ ਕੇ ਅਗਨੀ । 
੧੬. ਬਨਾਸਪਤੀ । ੧੭. ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ । ੧੮. ਨਾਸਾਂ । ਰੰ 
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(੨੮੪) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
੪੦੪੦੨੦੮੦੬੦੨੦੮੦੧੦੦੦੦੦੦੨੦੮੦੪੦੨ ੦੪੦੨੦੮੨੪੦ ੦੨੦੦੨੦੮੦੪੦੨੦੮੧੦੦੨੦6੦6ਉ੦੬ 

[ਰ[ਰਬਦ, ਸੋਹਿਲਾ 
੩ [ਹਰਿ ਚਰਣ ਕਵਲ "ਮਕਰੇਦ, “ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ; 

ਅਨਦਿਨੂੰ , ਮੋਹਿ “ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ ॥ 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਜਲੁ ਦੇਹਿ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿੰਗ ਕਉ; ਹੋਇ ਜਾ ਤੇ, ਤੇਰੈ ਨਾਇ ਵਾਸਾ ॥ 
ਈਹਾ ਖਾਟਿ ਚਲਹੁ ਹਰਿ ਲਾਹਾ; ਆਗੈ ਬਸਨੁ ਸੁਹੇਲਾ । 
ਅਉਧ ਘਟੈ; ਦਿਨਸੁ ਰੈਣਾਰੇ ॥ 
ਨਿਜ ਘਰਿ ਮਹਲੁ, ਪਾਵਹੁ ਸੁਖ ਸਹਜੇ; ਬਹੁਰਿ ਨ 'ਹੋ ਇਗੋ' ਫੇਰਾ ॥ 
ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਇਹੈ ਸੁਖੁ ਮਾਗੇਂ; ਮੋ-ਕਉ ਕਰਿ ਸੈਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ ॥ [ਮਾਗੈ 'ਬੋਠ] 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ 
੧ |ਹਰਿ ਬਿਨੁ, ਜੀਉ ਜਲਿ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥ 
੨ |ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ, ਆਖਣੁ ਆਖਣਾ; ਜੇ ਭਾਵੈ ਕਰੇ ਤਮਾਇ ॥ 

ਪਗ੍ਸਾ ਕਟੀਆ ਵਾਰ ਵਾਰ; ਪੀਸਣਿ ਪੀਸਾ ਪਾਇ ॥। [ਕੁੱਸਾ ਨ ਬੋਲੇ] 
੩ |ਲੋਖੈ, ਵਾਟ ਚਲਾਈਆ; ਲੋਥੈ, ਸੁਣਿ 'ਵੇਖਾਉ' ॥ 
੪ |ਪਰ ਨਿੰਦਾ, ਪਰ ਮਲੁ ਮੁਖ “ਸੁਧੀ; ਅਗਨਿ ਕ੍ਰੋਧੁ ਚੈਡਾਲੁ ॥ 

['ਸੁੱਧੀ ਪਾਠ ਨਹੀ“ ਕਰਣਾ] 
੪ |ਰਸੁ ਸੁਇਨਾ, ਰਸੁ ਰੁਪਾ, ਕਾਮਣਿ; [ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੈ] 

ਰਸੁ 'ਪਰਮਲ' ਕੀ ਵਾਸੁ ॥ [ਰੁਪਾ ਪੜ੍ਹਨਾ] 
੪ |ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਾਹਰੇ; ਰਾਚਹਿ ਦਾਨਿ, ਨ ਨਾਇ ॥ 
੫ |ਸਚੁ ਸਰਾ, ਗੁੜ ਬਾਹਰਾ, ਜਿਸੁ ਵਿਚਿ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥ 
੫ ।ਨਾਉ ਨੀਰੁ; ਚੈਗਿਆਈਆ; ਸਤੁ 'ਪਰਮਲ', ਤਨਿ ਵਾਸੁ ॥ 
੬ |ਇਕਿ ਆਵਹਿ, ਇਕਿ ਜਾਹਿ ਉਠਿ, ਰਖੀਅਹਿ ਨਾਵ ਸਲਾਰ ॥ 

ਜਾ ਪਤਿ ਲੋਖੋ ਨਾ ਪਵੇ; ਸਭਾ ਪੂਜ ਖੁਆਰੁ ॥ (ਸੱਭਾ ਬੋਲੇ) 
੭ |ਰਤਾ ਪੈਨਣੁ, ਮਨੁ ਰਤਾ; ਸਪੇਦੀ, ਸਤੁ ਦਾਨੁ ।। 
੭ |”'ਕਮਰਬੈਦੁ' ਸੈਤੋਖ ਕਾ; ਧਨੁ ਜੋਬਨੁ, ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ॥ 
੮ [ਤਰਕਸ ਤੀਰ, ਕਮਾਣ ਸਾਂਗ; “ਤੇਗਬੇਦ, ਗੁਣ ਧਾਤੁ । 
੮ |ਓਤੁ ਮਤੀ ਸਾਲਾਹਣਾ; ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਗੁਣਤਾਸੁ ।। 
੮ |ਨਾਉ ਸਦਾਏ ਆਪਣਾ; ਹੋਵੈ ਸਿਧੁ ਸੁਮਾਰੁ ।। 

੯ 
੧੦ 
੨੧ 
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੧੪ 

੧੫ 

੧੬ 

੧੭ 

ਮੌਤੀ ਹੀਰਾ ਨਿਰਮਲਾ; ਕੈਚਨ ਕੋਟ, ਰੀਸਾਲ ।1 
ਮਿਲਿ ਕੈ ਕਰਹ ਕਹਾਣੀਆ; ਸੰਮ੍ਥ ਕੈਤ ਕੀਆਹ ॥। 

੧੮ ਭਲੀ ੯ਸਰੀ, ਜਿ "2ਉਬਰੀ; ਹਉਮੈ ਮੁਈ ਘਰਾਹੁ ॥ 

੧. ਧੂੜਾ ਜਾਂ ਰਸ । ੨. ਲੁਭਾਇਮਾਨ । ੩. ਹੈ । ੪. ਉਮਰ । ੫. ਦੱਭ ਵੀ 
ਕੁਹ ਸੱਟਾਂ । ੬. ਨਿਰੀ । ੭. ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਬਸਤ੍੍ ਕਮਰਕਸਾ । ੮. ਭਗਤੀ ਰੂਪਾ 
ਤੇਗ ਬੈਨ੍ਹਣੀ ੯. ਹੋਈ । ੧੦. ਬਚ ਗਈ । 

੭੪੧੦੭ ੧.੭#੧<੭੬-੭੪੧੧=੭ 2੭੧੦੭ "੨ ੭੪੧੯੭ ₹,੭0੧੯<੭ ੨,੭6੧੯੭ ੭੭੧੦੭ &.੭੭੧੦.੭2.੭%੪੯.੭੯.੭੧% -੬੨੭੧੦੨੪੦੪ਚ੨੦੧੪੦੨੦੧੬੦੨੦੦੪੦੨੦੨੧੦੨੦੨੧੪ਇ੦੦੦੪੦੦੦੦%੪੨੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੨੪ਇ੦੦੧੧੦੨੦੦੧#੨੦੦੪੦ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੨੮੫) 
੪੧੬੦ 6੧%੪"੨੦੦੧੦੨੦੦੦੨੦%੦੨੦>੦੦੨੦੦੧੪੦੨੦੨੦੦੨੦%੪੦੨੦੦੪੦੨੦੮੦੬੦੨੦੦੪੦੮੨ 

ਪੰਨਾ |ਸਤਰ[ਸ਼ਬਦ। ਸਿਰੀਰਾਗੁ 
੧੮ | ੫ ੧੧ "ਕਲਪ ਤਿਆਗੀ, ਬਾਦਿ ਹੈ; ਸਚਾ ਵੇ-ਪਰਵਾਹੁ ॥ 

੧੧ [ਸੈਜੋਗੀ, ਮਿਲਿ “ਏਕ “ਸੇ; ਵਿਜੋਗੀ, ਉਠਿ ਜਾਇ (੨) ਏਕਸੇ 
੧੩ ਕਲਰ ਕੇਰੀ ਕੈਧ ਜਿਉ; ਅਹਿ-ਨਿਜਿ ਕਿਰਿ, ਢਹਿ ਪਾਇ ॥ 
੧੩ ਨਉ ਨਿਧਿ ਉਪਜੈ ਨਾਮੁ ਏਕੁ; ਕਰਮਿ ਪਵੈ ਨੀਸਾਣੁ ॥ 
੧੪ |ਭਾਹਿ ਬਲੰਦੀ, 5ਵਿਝਵੀ; ਧੂਉ ਨ ਨਿਕਸਿਓ ਕਾਇ ॥ 
੧੬ [ਮਨ ਹਠਿ ਮਤੀ, ਬੂਡੀਐ; ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੁ, ਸੁ ਤਾਰਿ ॥ 
੧੬| ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਕਿਉ ਤਰੀਐ; ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ 
੧੬| ਆਗੈ ਦੇਖਉ ਡਉ ਜਲੈ; ਪਾਛੋਂ, ਹਰਿਓ ਅੰਗੂਰ ॥ 

੧੪ | ੧੭ |ਓਹੁ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਅਤੋਲਵਾ; ਗੁਰਮਤਿ 'ਕੀਮਤਿ' ਸਾਰੁ ॥ 
(੨) ) ਕੀ ਮਤਿ ਸਾਰੁ ॥ 

੧੫|੧੭| ਬਿਨੁ ਸੈਗਤਿ ਸਾਧ, ਨ ਧ੍ਰਾਪੀਆ; ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਦੂਖ ਸੈਤਾਪੁ ॥ 
੧੯ ੧੮|ਅੰਤਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤੂ ਵਸਹਿ; ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਨਿਰਜਾਸਿ ॥ 

੨੧ |੧੨|੧੯| ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ, ਦੁਖੁ ਘਣੋ; ਜਮੁ ਮਾਰਿ, ਕਰੇ “ਖੁਲ ਹਾਨੁ ॥ (੨) ਖੁਲਹਾਨੁ ॥ 
ਮਨਮੁਖਿ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਈਐ; ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖੁ “ਸੁਭਾਨੁ ॥ 

੨੩ | ੬ |੨੪ [ਪਬਣਿ ਕੇਰੇ 'ਪਤ' ਜਿਉ; ਢਲਿ ਢੁਲਿ ਜੁਮਣਹਾਰ ।। [ਪੱਬਣ ਤੇ ਪੱਤ ਪੜ੍ਹੋ] 
੬ |੨੪ |ਰੈਗੁ ਮਾਣਿ-ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ; ਜਾ ਜੋਬਨੁ “ਨਉ ਹੁਲਾ ॥ [ਹੁੱਲਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ] 

[ 

ਦਿਨ ਥੋੜੜੇ ਥਕੇ; ਭਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ ॥ 11 
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੨੪ |ਸਜਣ ਮੇਰੇ ਰੈਗੁਲੇ; ਜਾਇ ਸੁਤੇ “ਜੀਰਾਣਿ ॥ 
ਹੈ ਭੀ ਵੈਵਾ ੯ਡੁਮਣੀ; ਰੋਵਾ "“ਝੀਣੀ ਬਾਣਿ ॥ 

੮ ੨੪ [ਕੀ ਨ ਸੁਣੇਹੀ "ਗੋਰੀਏ; ਆਪਣ ਕੈਨੀ ਸੋਇ ॥ 
੯ [੨੪ |ਨਾਨਕ ਸੁਤੀ ਪੇਈਐ; ਜਾਣੁ "“'ਵਿਰਤੀ' ਸੈਨਿ ॥ __[ਵਿਰੱਤੀ ਪਾਠ ਬੋਲੋ] 
੧੨|੨੫|ਆਪੇ ਜਾਲ ਮਣਕੜਾ; ਆਪੋ ਅੰਦਰਿ ਲਾਲੁ ॥ ਰਾ ਨਹੀ" ਬੋਲਣਾ 
੧੪੨੫ |ਕਉਲ ਤੂਹੈ ਕਵੀਆ ਤੂਹੈ; ਆਪੋ ਵੇਖਿ ਵਿਗਸੁ । [ਵਿਗੱਕੁ ਪੜ੍ਹੋ 
੧੫|੨੬। ਇਹੁ ਤਨੁ ਧਰਤੀ; ਬੀਜੁ ਕਰਮਾ ਕਰੋ; 

ਸਲਿਲ ਆ ਪਾਉ ਸਾਰਿੰਗ-ਪਾਣੀ ॥ (੨) ਆਪਾਉ ॥ 
੧੬੨੬ |ਕਾਹੇ ਗਰਬਸਿ ਮੂੜੇ, ਮਾਇਆ ॥ 
੧੮।੨੬ |ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੈਜਮੁ, , ਹੋਹਿ ਜਬ ਰਾਖੇ, ਕਮਲੁ 'ਬਿਚਸੈ', "₹ਮਧੁ "੯ਆਸ੍ਰਮਾਈ ॥ 

੧. ਕਲਪਨਾ । _੨. ਇਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ। ੩. ਸਾਥ । ੪. ਬੁਝ ਗਈ । 
੫. ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਹਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤ੍ੜੀ ਦੀ ਨਿਆਈ'। _ ੬. ਅਸਚਰਜ । 
੭. ਨਵੇਂ' ਹੁਲਾਰੇ ਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀ" ਹਿਲਿਆ । ੮. ਉਜਾੜ, ਮਸਾਣ । ੯. ਦੁਖੀ ਰੋ ਕੇ। 
੧੦. ਬਰੀਕ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ । ੧੧. ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ । ੧੨. ਵਰਤੀ ਜਾਂ 
ਕਰੁੱਤੀ । ੧੩. ਅੰਤਹਕਰਣ ਰੂਪੀ ਅਸਥਾਨ ਵਿਚੋ ਮਧੁ=-ਆੰਮ੍ਰਿਤ । ੧੪. ਸ੍ਵ 
ਆਉਦਾ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਆਉ'ਦਾ ਹੈ । 

੧੨੭੧੧੭੨#੧੯<੭ ੨੭੧੮੭ ੮-੭੪੧੨-੭੨੭੧੯-੭੭੩੯-੭ 1 ੧-੭੩੨-੭੨੭੧੩੧-੭<੭੧੯-੭੯੭੪<੭੦੭੪<੭ 
ਤਣ ਆ"? 2੦੦੬੦" ੬੯੦੪੦੦”੨ ੦੮੦੪ ੨੦੮੦੫੦ਆ ੦੦ "ਦਲਦਾ ਤਨ" ਨੇ ਆ (੦੦੨੦੦ ੨ ੨੦੧੪੦ ੨੫੨੯੫੪੦੨੪"੦੫੬੦੨ €"੦੧੦”੨ ੦<੦੪੦”੨ 

੨ 

5।1 56180 7637 50 ਹੈ। ੬4670) ੧401061101ਇ116।0॥ਇ910011.ਟ੦।੧ 



ਪੰਨਾ |ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਸਿਰੀਰਾਗੁ 1 
੨੩ | ੧੮ ੨੬ |"ਬੀਸ ਸਪਤਾ ਹਰੋ, “ਬਾਸਰੋ “ਸੈਗ੍ਰਹੈ; (੨) ਬੀਸ ਸਪਤਾਹਰੋ ੧ 

ਤੀਨਿ ਖੋੜਾ ਨਿਤ “ਕਾਲੁ ਸਾਰੈ ॥ 
ਦਸ ਅਠਾਰ ਮੈਂ, ਅਪਰੈਪਰੋ ਚੀਨੈ; ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਇਵ ਏਕੁ ਤਾਰੇ ।। 

੨੪ | ੧ ੨੭ ਅਮਲੁ ਕਰਿ ਧਰਤੀ, ਬੀਜੁ ਸਬਦੋ ਕਰਿ; 
ਸਚ ਕੀ “ਆਬ, ਨਿਤ ਦੇਹਿ ਪਾਣੀ ॥ 

੨੭ |ਮਤੁ ਜਾਣ; ਸਹਿ ਗਲੀ ਪਾਇਆ ॥ 
੨੭ ।”ਐਬ ਤਨਿ ਚਿਕੜੋ, ਇਹੁ ਮਨੁ “ਮੀਡਕੋ; 

ਕਮਲ ਕੀ ਸਾਰ ਨਹੀ ਮੂਲਿ ਪਾਈ ॥ 
ਭਉਰੁ ੯ਉਸਤਾਦੁ, ਨਿਤ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲੇ; 

ਕਿਉ ਬੂਝੇ, ਜਾ ਨਹ ਬੁਝਾਈ ॥ (੨) ਜਾਨਹ ਬੁਝਾਈ 
੬ |੨੭| ਨਾਨਕੁ ਆਖੋ ਰਾਹਿ ਪੈ ਚਲਣਾ; ਮਾਲੁ ਧਨੁ ਕਿਤ-ਕੂ "“ਸੈਜਿਆਹੀ ॥ 
੧੨ |੨੮ | ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਗੋਰ '"'ਸਦੇਈ'; ਰਹਿਓ ਪੀਣਾ ਖਾਣਾ॥ _ [ਸੱੱਦੇਈ ਬੋਲੋ] 

ਮੈ ਪਤਿ ਕੀ "ੰਦਿ ਨ; ਕਰਣੀ ਕੀ ਕਾਰ ॥ 
ਹਉ ਬਿਗੜੇ-ਰੂਪਿ; ਰਹਾ ਬਿਕਰਾਲ ॥ 

੧੫ |੨੯ [ਮੁਖਿ ਨਿੰਦਾ; ਆਖਾ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥ 
੧੬ ੨੯ | ਫਾਹੀ ਸੁਰਤਿ; ੩ਮਲੂਕੀ ਵੇਸੁ । ਹਉ ਠਗਵਾੜਾ; ਠਗੀ ਦੇਸੁ । 
੧੭ ੨੯ |ਧਾਣਕ ਰੂਪਿ ਰਹਾ; ਕਰਤਾਰ ॥ 
੯ ੩੧ "੧ਬਿਆ ਦਰੁ ਨਾਹੀ; ਕੋ ਦਰਿ ਜਾਉ ॥ 
੧੩। ੩੨ | ਅੰਧਾ ਕਚਾ; ਕਚੁਨਿ ਕਚੁ ॥ (੨) ਕਚੁ ਨਿਕਚੁ 

੨੫ | ੭ ੩੩ |ਜਿਉ ਸਾਹਿਬੁ ਰਾਖੈ ਤਿਉ ਰਹੈ; ਇਸੁ ਲੋਭੀ ਕਾ ਜੀਉ, ““ਟਲ ਪਲੈ ॥ 
['ਟਲ ਪਲੈ' ਪੋਲਾ ਬੋਲੋ] 

੨੬ | ੨ ੩੩ |ਕਹੁ ਨਾਨਕ; "੬ਬਾਹ ਲੁਡਾਈਐ ।। 
੪ ੩੬ | ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਨ "ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥੁ ਹੈ; ਜਿਸਨੋ ਦੇਇ ਬੁਝਾਇ ।। 
੬ |੩੪ |ਮਨ ਮੇਰੇ, ਹਰਿ ਰਸੁ ਚਾਖੁ; ਤਿਖ ਜਾਇ ॥ 

6੧੦6੦੨੦੧੦੧੦੨੪੧੧੦੨੦੮੧੪੦੨੦੮੧੪੦੨੦੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੧੦੪੬ਇ੨੦੧੦੪੦੦੦੮੧੪੦੨੦੨0੬੦ 

ਪ੍ ੨ ਪ /ਨਿ 

੧. ਦਸ ਇੰਦਰੇ, ਪੰਜ ਸ਼ੂਖਮ ਤੱਤ, ਪੰਜ ਸਥੂਲ ਤੱਤ, ਚਾਰ ਅੰਤਹਕਰਣ, 
ਤਿੰਨ ਗੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਸਤਾਈਆਂ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਮੋਟੋ । ੨. ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦਿਨ । 

੩. ਇਕਤ੍ਰ ਕਰੋਂ । ੪. ਬਾਲ ਯੁਵਾ, ਬ੍ਰਿਧ । ੫. ਕਾਲ ਸਾੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ 1 
੬. ਸਲ੍ਹਾਭ । ੭. ਗੁਨਾਹ । ੮. ਡੱਡੂ । ੯. ਗੁਰੂ । ੧੦. ਇਕੱਤ੍੍ ਕਰਣਾ । 

੧੧. ਕਬਰ ਸੱਦੀ ਹੈ । ੧੨. ਸਿਖਿਆ । ੧੩. ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਲਿਬਾਸ । ੧੪. ਦੂਜਾ ! 
੧੫. ਪਲ ਪਲ ਵਿਚ ਉਲਟ ਪੈਦਾ ਹੈ । ੧੬. ਥੇ-ਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰਿਤੀ ਰੂਪ ਬਾਂਹ ਨੂੰ 
ਫੁਲਾਉਣਾ । ੧੭. ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਮਨੀ ਕਰਨ ਤੀਰਥ 
ਦੀ ਨਿਆਈ'। 

,6੧੧੦੦੦੧੦੦੦੦੦੨੦੦੦੦੦੧੦੨। ੮੭੪੦੭੦-੭੩੦-੭੦-੭#੨-੭੬-੭੪੪੨-੭੨-੭੪੨-੭੭੩੦-੭੮-- ₹੭੪੯-੭੩-੭੪੦੮-੭ ੨੭੭<-੭੦-੭੩੨-੭੩੭੩੨੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੨੮੭) 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਕੰ 

ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਰਿ ਕੈ; ਹਰਿ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰਿ । ਮਿ 
ਮਨ ਰੇ; ਗ੍ਰਿਹ ਹੀ ਮਾਹਿ ਉਦਾਸੁ । ਰੂ 
ਜਿਸਹੀ ਕੀ ਸਿਰ ਕਾਰ ਹੈ; ਤਿਸਹੀ ਕਾ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ _(੨) "ਸਿਰਕਾਰ 
ਪੜਿ ਪੜਿ ਪੰਡਿਤ ਜੋਤਕੀ; ਵਾਦ ਕਰਹਿ ਬੀਚਾਰੁ । 
੨ਧਾਤੁਰ ਬਾਜੀ ਪਲਚਿ ਰਹੇ; ਨਾ ਉਰਵਾਰੁ ਨ ਪਾਰੁ ।। 
ਮਨਮੁਖੁ ਮੋਹਿ ਵਿਆਪਿਆ; ਬੈਰਾਗੁ ਉਦਾਸੀ ਨ ਹੋਇ ॥ 
ਮੇਰੇ ਮਨ; ਅਹਿ-ਨਿਸਿ ਪੂਰਿ ਰਹੀ ਨਿਤ ਆਸਾਂ ॥ ਕੰ 
ਸਤਗੁਰੁ ਸੇਵਿ; ਮੋਹੁ ਪਰ-ਜਲੈ; ਘਰ ਹੀ ਮਾਹਿ, ਉਦਾਸਾ ॥ 
੩ਅੰਤਰਿ ਲਾਗਿ, ਨ ਤਾਮਸੁ ਮੂਲੋਂ; ਵਿਚਹ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ।। ਕੂ 
'ਲੋਭੀਅਨ' ਕਉ ਸੇਵਦੇ; ਪੜਿ ਵੇਦਾ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ॥ (੨) ਲੋਭੀ ਅਨ ।। 
ਪੂਰੇ ਭਾਗਿ ਸਤਗੁਰੁ ਮਿਲੈ; ਜਾ ਭਾਗੈ ਕਾ “ਉਦਉ ਹੋਇ ॥ ਕੰ 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਾਤਾ ਰੈਗ ਸਿਉ; ਰਸਨਾ ਰਸਨ ਰਸਾਇ ।। 
ਨਾਨਕ ਰੈਗੁ ਨ ਉਤਰੈ; ਜੋ ਹਰਿ ਧੁਰਿ, ਛੋਡਿਆ ਲਾਇ ॥ ੧ 
ਅਨ-ਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਸਦਾ; ਸਾਚੇ ਕੀ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ 
ਮਨ ਮੇਰੇ, ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗੁ; ਹਰਿ ਚੇਤਿ ॥ 
ਮਨ ਮੇਰੇ; ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ, “ਭਰਨਾਲਿ' ॥ (੨) ਭਰ ਨਾਲਿ ॥ 
ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਸਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਹਿ; ਤਾ ਸੁਖ ਲਹਹਿ ਮਹਲੁ ॥ 

[ਮਹੱਲ ਬੋਲੋ] ਕੰ 
ਸਾ ਧਨ ਨਾਵੈ ਬਾਹਰੀ; ਅਵਗਣਵੈਤੀ ਰੋਇ ॥ 
ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ, ਪਿਰ “ਮੁਤੀਆ; ਪਿਰਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ।। ਕੰ 
ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਮਨਿ ਵਸੈ; ਜਿ ਸਭਸੈ ਦੋਇ ਅਧਾਰੁ ॥ 
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਤਰਸਦੇ ਫਿਰੇ; ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਪੀਰੇ । 
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਦੁਸਟੁ ਆਤਮਾ; ਓਹੁ ਤੇਰੀ “ਸਰਕਾਰ ॥ 
੯ਅਧਿਆਤਮੀ ਹਰਿ-ਗੁਣ ਤਾਸੁ ਮਨਿ; ਜਪਹਿ ਏਕੁ ਮੁਰਾਰਿ ॥ 
ਅੰਤਰਿ ਅਗਿਆਨ ਦੁਖੁ ਭਰਮੁ ਹੈ; ਵਿਚਿ ਪੜਦਾ, ਦੂਰਿ ਪਈਆਸਿ ॥ 
ਹਉ ਗੁਰੁ ਸਾਲਾਹਿ ਨ ਰਜਉ ਮੈ ਮੇਲੋਂ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਸਿ ॥ 
ਸਿਰਜਣਹਾਰਿ ਭੁਲਾਇਆ; ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਪਾਕ ॥! 

੧. ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ, ਗੋਰਮਿੰਟ । ੨. ਦਾਈਆਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੋਣ ਦੀ 
ਬਾਜੀ ਪੋ'ਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਤੁਰ= ਮਾਇਕ ਬਾਜੀ । ੩. ਅੰਦਰ ਤਮੋ ਗੁਣ 
ਦੀ ਲਾਗ ਉਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ” ਹੈ । ੪. ਜਾਗਣਾ । ੫. ਸਮੰਦਰ । ੬. ਸਰੂਪ ਦਾ । 
੭. ਛੁੱਟੜ । ੮. ਰੱਯਤ ਵਾ ਹਕੂਮਤ ਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰ ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਹੈ । 
੯. ਅਧਿ=ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤਿਸਦੀ ਪਾਾਪਤੀ ਵਾਲੋਂ 
ਅਧਿਆਤਮੀ, ਜੋ ਤੱਤ ਬੇਤੇ ਹਨ, ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹਨ । 

੧੭%੯੭,# <੫<੭੨,੭੪੦੯<੭ ₹.੭੧0੨--੭ ₹.੭੭੧੦--੭ ੨.੭੧੧੦-੭== ੩-੭੪੧੯-੭੨.੭੧੧੯-੭੨<੭੪੪੯<੭ ੨੭੭੦੯. ੭ ੨.੭੭੧੨-੭ ੨੭੪੫੧-੭੪੧੦੭ ੮੭੪੦-੭੯-੭੧੯-੭ ੯੭੪੯੭-੭੭੧੯੭ 
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(੨੮੮) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
6੦੬੦੨ ੦੧੧੦੨ ੦੦੦੨੦੦੦੦੨੦੦੪੦੨੦੮੦੦੦੨੦੮੦੪੦੨੦੮੦੦੦੨੦੮੦%੦ ੦੨੪੦੦੦੪੦੦੭੮੨੪੦ਨ 

ਪੰਨਾ _|[ਸਤਰ[ਸ਼ਬਦ _ਸਿਰੀਰਾਗੁ 
੪੨ | ੧੮ | ੭੨ |ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਏ ਨਿਸੰਗ ਹੋਇ; ਵਰਤੈ “ਅਫਰਿਆ ॥ _[ਅ-ਫਰਿਆ ਬੋਲੋ] 

੧੯ |੭੨ =ਗਿਰੈ ਬਾਰੀ ਵਡ ਸਾਹਬੀ; ਸਭੁ ਨਾਨਕ ਸੁਪਨ ਥੀਆ (੨) ਵਿ 
੪੩ | ੧ ੭੩ |ਭਲਕੇ ਉਠਿ ਤਪਪੋਲੀਐ; ਵਿਣੁ ਬੁਝੇ ਮੁਗਧ ਅਜਾਣਿ ॥ [ਬੱਝੇ ਬੋਲੋ] 

ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਚਿਤਿ ਨ ਆਇਓ; ਛੁਟੈਗੀ “ਬੇਬਾਣਿ ।। (੨) ਬੇ ਸਿ 
੩ | ੭੩ |ਲਗਾਂ ਕਿਤੁ “ਕੁਫਕੜੇ, ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚਲੀ ਰੈਣਿ ॥ [ਭੁਫੱਕੜੇ ਬੋਲੋ] 

੪੪ | ੧ ੭੫ [ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਵਸਗਤਿ ਸਾਹਿਬੈ: ਆਪੇ ਕਰਣ ਕਰੇਵ ।। 
੨ | ੭੫ |ਇਕਸੈ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ; ਇਕਸੈ ਦੀ ਹੈ ਰੀਤਿ । 
੧੭ ੭੭ ਵਰਨਾ ਚਿਹਨਾ ਬਾਹਰਾ; ਕੀਮਤਿ ਕਹਿ ਨ ਸਕਾਉ ।' 

੪੫ | ੫ ੭੮ |ਤਿਸੈ ਪਰਾਪਤਿ ਭਾਈ-ਹੋ; ਜਿਸੁ ਦੇਵੈ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਿ ॥ 
੪੬ | ੧੮| ੮੩ |ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੇਜਨਾ; ਸੇਵਕ ਕੇ 'ਸਤਭਾਇ' ॥ 
੪੭ |੧੫। ੮੫ |ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਬਨਿਤਾ ਅਨੇਕ; ਬਹੁਤੁ ਰੈਗ ਅਰੁ ਵੇਸ ॥ 
੪੮ ੧੯੮੮ |ਸੁਖਾ ਕੀ ਮਿਤਿ ਕਿਆ ਗਣੀ; ਜਾ ਸਿਮਰੀ ਗੋਵਿੰਦੁ । 
੪੯ | ੨ | ੮੮ |ਅਉਸਰਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਗੁਣ ਰਮਣ ਜਿਤੁ; ਕੋਟਿ ਮਜਨ ਇਸਨਾਨੁ ॥ 

੧੧੮੯ |ਪਰਵਦਗਾਰੁ ਸਾਲਾਹੀਐ; ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਤ ਅਨੇਕ ।। 
ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ; ਗੁਰੁ, ਡੁਬਦਾ ਲਏ ਤਰਾਇ ॥ 

੫੦ | ੪ |੯੧|ਭਾਈ ਮੀਤ #ਸੁਰਿਦ ਕੀਏ; ਬਿਖਿਆ ਰਚਿਆ ਬਾਦੁ ॥ 
੬ ੯੧ ਜਿਉਂ ਕੂਕਰੁ ਹਰਕਾਇਆ; ਧਾਵੈ ਦਹ ਦਿਸ ਜਾਇ ॥ 
੧੦੯੨ |ਗੋਇਲਿ, ਆਇਆ ਗੋਇਲ); ਕਿਆ ਤਿਸੁ, ਡੋਫੁ ਪਸਾਰੁ ।। 
੧੨| ੯੨ ਕਿਆ ਥੋੜੜੀ ਬਾਂਤ; ਗੁਮਾਨ ।! 
੧੪| ੯੨|ਜਰਪਰ ਉਠੀ ਚਲਣਾ; ਛਡਿ ਜਾਸੀ ਲਖ ਕਰੋੜਿ ।। 

੫੧ | ੫ |੯੪ [ਦੇਖਿ ਦਰਸਨੁ ਮਨੁ ਸਾਧਾਰੈ; ਪਾਪ ਸਗਲੋਂ ਜਾਹਿ ॥ 
੮ | ੯੫ ਜਪਿ ਮਨ; ਨਾਮੁ ਏਕੁ ਅਪਾਰੁ ।। 
੧੨| ੯੬ |ਦੁਕ੍ਰਿਤ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਮੰਧੇ; ਸੈਸਾਰੁ ਸਗਲਾਣਾ ।। 
੧੫| ੯੬ ਕਹਨ ਕਹਾਵਨ; ਇਹੁ ਕੀਰਤਿ “ਕਰਲਾ ॥ 

੫੨ | ੧ | ੯੭ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਨਾਨਕ; ਪਾਰਬ੍ਹਮੁ ਪਛਾਣਾ ॥ 
੬ | ੯੮ |ਆਏ ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ ਹਹਿ; ਜਿਨ ਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਸੁਭਾਇ ॥ 

ਪੜ | ੧੨] ੧ [ਪੀਰ ਪੈਕਾਮਰ ੯ਸਾਲਕ "?ਸਾਦਕ; "'ਸੁਹਦੇ ਅਉਰੁ ਸਹੀਦ ।। 
."੫੬ਭ3 6੫੬੪ 6੮੪੦੦੦੮੧ਇ੦੦੮੪੬੦੨੦੦੪ਇ੨੦੮੪੦੨੪੦੬੪੨੦੨੪#੨੭੦੪ਇ੨6੮੧ਇ੨੦੦੪੦"੦੬€੨: 

ਇਹ 6 ਗਿ ੦ 

ਮਿ ਨ 

੧. ਅਰੋਕ, ਆਫਰਿਆ ਹੋਇਆ । _੨. ਪਹਾੜ ਜੈਸੇ ਕਦ ਵਾਲਾ ਹਾਥੀ । 
ਬਾਰੀ=ਅੰਬਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਡੀ ਸਾਹਬੀ==ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੋ (ਵਾ) ਗਿਰੰ=ਪਹਾੜਾਂ 
ਤੋ" ਲੈ ਕੇ ਬਾਰੀ=ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਟਾਪੂ ਸਹਿਤ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਡੀ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ 
ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ । ੩. ਪਾਲਣਾ ਪਲੋਸਣਾ । ੪. ਉਜਾੜ ਵਿਚ । ਪ. ਖੋਟੇ ਕੰਮਾਂ 
ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚ । ੬. ਪਿਆਰੇ । ੭. ਗਊਆਂ ਦਾ ਚਰਾਵਾ ਗੁੱਜਰ । ੮. ਰਸਤਾ । 
੯. ਗਿਆਨਵਾਨ । ੧੦. ਜਗਿਆਸੂ । ੧੧. ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁ-ਵਚਨ ਜਾਂ ਗਰੀਬ । 

੦੭੪੯੦੭ -੭#੯<੭੦.੭੧੧੧੦੭ 3-੭60੧੦੭-੭੫੧੯-੭==: ₹.੭੧੧੨-੭੨-੭%<.੭ ₹-੭੭੪<<.੭ ੨. #੬੫੦੭ 2੭੧੦੨-੭੨੭੦੭ ੭੦੪੦੨੦੨੦੦੨੦੦੪੦ 
੮੫੭੧੧ ੧੦੦੭ ੨.੭੧੧੯੦-੭ ੨,੭0੯ ੭੨੭੬0 ੧੦੭੨੭00੧੦੭੨-੭੧<੦<੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੨੮੮) 

ਪੰਨਾ ।ਸਤਰ|ਕ਼ਬਦ ਸਿਰੀਰਾਗੁ 
ਸੇਖ "ਮਸਾਇਕ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾ; ਦਰਿ ਦਰਵੇਸ “ਰਸੀਦ ॥ 
ਥਾਵਾ, ਨਾਵ ਨ ਜਾਣੀਅਹਿ; ਨਾਵਾ, ਕੇਵਡੁ ਨਾਉ ।। 
ਪਿਰੁ ਰੀਸਾਲੂ ਨਉਤਨੋ; ਸਾਚਉ, ਮਰੇ ਨ ਜਾਇ ॥ 
ਨਿਡਰਿਆ ਡਰੁ ਜਾਣੀਐ; ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰੁ ॥ 

('ਨਿੱਡਰਿਆ' ਅਧਕ ਲਾ ਕੇਂ ਬੋ 
ਤਿਤ ਤਨਿ ਮੈਲੁ ਨ ਲਗਈ; ਸਚ ਘਰਿ ਜਿਸੁ ੨'ਓਤਾਕੁ' ।। 
ਬਸੀਚਾਨੇ, ਜਿਉ ਪੰਖੀਆ; ਜਾਲੀ, ਬਧਿਕ ਹਾਥਿ ॥ 
ਮਨਿ ਮੁਖਿ ਸੂਚੇ ਜਾਣੀਅਹਿ; ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਨਾ ਗਿਆਨੁ ॥ 

( 

ਬਿਨੁ ਅਭ ਸਬਦ, ਨ ਮਾਂਜੀਐ; ਸਾਚੇ ਤੇ ਸਚੁ ਹੋਇ ॥ 1 

 = ਲੂ 0 

00 - -2 

90 ਦੇ 
ਪਪ | ੧ 

੫੬|੧ 
ਪਿਰ ਕੈ ਕਾਮਿ, ਨ ਆਵਈ; ਬੋਲੇ, “ਫਾਦਿਲ ਬਾਦਿ । 
ਅਨ ਕਉ. ਮਤੀ ਦੇ ਚਲਹਿ; ਮਾਇਆ ਕਾ ਵਾਪਾਰੁ ॥ 
ਕਥਨੀ ਝੂਠੀ ਜਗੁ ਭਵੈ; ਰਹਣੀ ਸਬਦੁ, ਸੁ ਸਾਰੁ ॥ 
ਜਿਨੀ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਆ; ਘਰ ਮਹਿ ਮਹਲੁ 'ਸੁਥਾਇ' । 3 
ਰਾਜਨੁ ਜਾਣਹਿ ਆਪਣਾ; ਦਰਿ ਘਰਿ. ਠਾਕ ਨ ਹੋਇ ॥ 
ਮੁਨਿ ਜਨ ਸੇਵਕ ਸਾਧਿਕਾ; ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥ 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਾਚਿ ਵਿਗਸਿਆ, ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥ 

[ਵਿਗੱਸਿਆ ਨ ਬੋਲ] 
੧੮| ੯ |ਇਕਤੁ ਤਾਗੈ ਰਲਿ ਮਿਲੋ,ਗਲਿ ਮੋਤੀਅਨ ਕਾ ਹਾਰੁ ॥ [ਇਕੱਤੁ ਨਹੀ ਕਰਨਾ] ਕੰ 

੫੯ ੧੪ |੧੨੦ [ਮੋਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਿ ਗਏ, ਤਨੁ ਧਨੁ ਕਲਤੁ ਨ ਸਾਥਿ॥ ['ਕਲੰਤ' ਬੋਲੋ] 

੧੯| ੧੧ |ਲਹਰੀ ਨਾਲਿ ਪਛਾੜੀਐ; ਭੀ ਵਿਗਸੈ ਅਸਨੇਹਿ ।। 
੬੦ | ੨ |੧੧ [ਜਿਉ ਅਧਿਕਉ, ਤਿਉ ਸੁਖੁ ਘਣੋ; ਮਨਿ ਤਨਿ ਸਾਂਤਿ ਸਰੀਰ ॥ ੨ 

੬ |੧੧੯'ਆਵਟਣ' ਆਪੇ ਖਵੈ; ਦੁਧ ਕਉ ਖਪਣਿ ਨ ਦੇਇ ॥ _[ਆਵੱਟਣੁ ਬੋਲੋ] | 

੫੭।੪ 

/ਲਿ 

#“ਸ੯॥0੫ ੨੨੨੦੦ ੫੮ |੧੬ 

੧੧| ੧੧ |ਖੇਲਿ ਗਏ ਸੇ ਪੰਖਣੂੰ: ਜੋ ਚੁਗਦੇ ਸਰ ਤਲਿ ॥ 
ਘੜੀ ਕਿ, ਮੁਹਤਿ ਕਿ, ਚਲਣਾ; ਖੇਲਣ ਅਜੁ, ਕਿ ਕਲਿ ॥ 

੧੩੧੧ [ਸੌ 'ਹੈ' ਆਪੁ ਪਛਾਣੀਐ; ਸਬਦਿ ਭੇ ਦਿ ਪਤੀਆਇ ॥ 
੬੧ |੧੦ ੧੩ [ਮੌਹ ਠਗਉਲੀ ਹਉ ਮੁਈ; ਸਾ ੭ਵਰਤੈ ਸੈਸਾਰਿ ॥ 
੬੨ | ੧ ੧੩ [ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚਾ ਮਨਿ ਵਸੈਂ; ਨਾਮੁ ਭਲੋ ਪਤਿ ਸਾਖੁ ।। _(ਪਾਠੇਤ੍ ਸਾਥੂ) 

੬ | ੧੪ |ਤਨੁ ਬੈਸੈਤਰਿ ਹੋਮੀਐ; ਇਕ ਰਤੀ ਤੋਲਿ ਕਟਾਇ ॥ [ਰੱਤੀ ਬੋਲੋ] 
ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਮਧਾ ਜੇ ਕਰੀ; ਅਨਦਿਨੁ ਅਗਨਿ ਜਲਾਇ ॥ 

[ਸਸੱਧਾ ਪਾਠ ਨਹੀ ਕਰਣਾ] 

ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਾਜ । ੫. ਵਧੀਕ, ਫਜ਼ੂਲ, ਬਿਅਰਬ । ੬. ਉਬਾਲਾ । ੭, ਤਿਸ ਹੋਗਤਾ 
ਵਿਚ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ । 

। ੧. ਮੇਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇਂ । ੨. ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ । ੩. ਬੈਠਕ, ਘਰ । ੪. ਛੋਟੀ 

ਦੀ ਲਬ । ੨੭੧੮-੭੨-#੧੦-੭੦.੭੦੧੯," ੯੭੦੦੫-੭੨੧੯੭ ੨.#੩੪੦-੭ ੭੪੧੦੭ 2-604=੭ 
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(੨੯੦) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
2੦੪੨ ੦੬੦੨੦੮੦%੨੦੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੦੧੦੦੨੦੮੦੪੦੨੦੮੮੦੦੨ 6੮੨੬੦੨੦੮੦%੦ ੦੮੦੪੮ 6੨੧੪੨ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਨ 

ਅਰਧ ਸਰੀਰੁ ਕਟਾਈਐ; ਸਿਰਿ ਕਰਵਤ ਧਰਾਇ ।। [ਕਰਵੱਤ ਬੋਲੋ] 
ਤਨੁ, 'ਹੈਮੰਚਲਿ' ਗਾਲੀਐ; ਭੀ ਮਨ ਤੋ ਰੋਗੁ ਨ ਜਾਇ ॥ 
ਕੌਚਨ ਕੇ ਕੋਟ, "ਦਤੁ ਕਰੀ; ਬਹੁ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਦਾਨੁ ॥ 
ਚਿਤੇ ਦਿਸਹਿ 'ਧਉਲਹਰ'; ਬਗੇ, ਬੈਕ ਦੁਆਰ ॥। 
ਬਾਹਰਿ ਢ੍ਰੈਢਿ ਵਿਗੁਚੀਐ; ਘਰ ਮਹਿ, ਵਸਤੁ ਸੁਥਾਇ ॥ 
ਬਿਨੁ ਜਲ, ਕਮਲ ਸੁ ਨਾ ਥੀਐ; ਬਿਨੁ ਜਲ, ਮੀਨੁ ਮਰਾਇ ।। 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਤਰਿ ਜਾਣਿਆ; ਗੁਰਿ ਮੇਲੀ ਤਰੀਆਸੁ ॥ 
ਪਿੰਡ 'ਪੜੈ', ਜੀਉ ਖੇਲਸੀ; ਬਦਫੈਲੀ ਕਿਆ ਹਾਲ ।। 

['ਪੜ੍ਹੇ' ਪਾਠ ਨਹੀ' ਕਰਣਾ] 
ਮਨਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ; ਜਿਉ “ਡਵਿ, ਦਧਾ ₹ਕਾਨ ॥ 
ਸਭੁ ਜਗੁ, ਕਾਜਲ ਕੋਠੜੀ; ਤਨੁ ਮਨੁ ਦੇਹ, ਸੁਆਹਿ' ॥ 
ਦੁਨੀਆ; ਕੈਸਿ ਮੁਕਾਮੇ ॥ 
ਪੰਡਿਤ ਵਖਾਣਹਿ ਪੋਥੀਆ; ਸਿਧ ਬਹਹਿ ਦੇਵ ਸਥਾਨਿ ॥ 

(੨) ਦੇਵਸਥਾਨਿ ॥ 
ਸੁਰ ਸਿਧ ਗਣ ਗੈਧਰਬ, ਮੁਨਿ ਜਨ; ਸੇਖ ਪੀਰ ਸਲਾਰ ॥ 
ਘੜੀ ਮੁਹਤਿ ਕਿ, ਚਲਣਾ ਦਿਲ ਸਮਝੁ; ਤੂੰ ਭਿ ਪਹੂਚੁ ॥ 
ਸਬਦਾਹ ਮਾਹਿ, ਵਖਾਣੀਐ; ਵਿਰਲਾ ਤ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥ 
ਦਿਨ ਰਵਿ ਚਲੈ ਨਿਸਿ ਸਸਿ ਚਲੈ; ਤਾਰਿਕਾ ਲਖ, ਪਲੋਇ ॥ 
ਮੁਕਾਮੁ, ਓਹੀ ਏਕੁ ਹੈ; ਨਾਨਕਾ, ਸਚੁ “ਬੁਗੋਇ ॥। 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ ॥ 

ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ; ਹਉਮੈ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ 
ਨਾਨਕ ਸੋਭਾ ਸੁਰਤਿ, ਦੇਇ ਪ੍ਰਭੁ, ਆਪੇ, ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ।। 
ਮਾਇਆ ਭੂਲੇ, ਸਿਧ ਫਿਰਹਿ; ਸਮਾਧਿ ਨ ਲਗੈ, ਸੁਭਾਇ ॥ 
ਦੈਤ ਪੁਤੁ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਛੁ ਸੈਜਮ ਨ ਪੜੈ; ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਨ ਜਾ ॥ 

[ਪੜ੍ਹੋ ਬੋਲ] 
ਪੜਿ ਪੜਿ ਪੰਡਿਤ ਜੋਤਕੀ ਥਕੇ; ਭੇਖੀ, ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇ ॥ [ਪੜ੍ਹ ਬੋਲ] 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ । 

ਪੋਥੀ ਗੀਤ ਕਵਿਤ ਕਿਛੁ; ਕਦੇ ਨ ਕਰਨਿ ਧਰਿਆ । 
[ਕਵਿੱਤ ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ] 

ਲਸਕਰ ਤਰਕਸ ਬੇਦ ਬੇਦ; ਜੀਉ ਜੀਉ, ਸਗਲੀ ਕੀਤ ॥ 
ਸਭ ਕਿਛੁ, ਕੀਤੋਨੁ ਆਪਣਾ; ਜੀਇ, ਨ ਸੈਕ ਧਰਿਆ ॥ 

੧. ਢਾਨ । ੨. ਡੌ, ਅਗਨੀ । ੩. ਜੈਗਲ । ੪. ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ (ਕੋਸ਼ 

£ ਅਨੁਸਾਰ) ਜਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਮੰਦਰ । ੫. ਕਿਹਾ ਹੈ । ੬. ਇੱਕ ਰਸ । 

_੩-#੪੪੧੦੭ ੬-#੪੧੧<੭ ₹-੭੪੧<.੭ ੨-੭੪॥੧੦੭੨-੭੦੬੧੦-੭ _੬.?00੧<.੭ 2. ੭੪੬੫... ੮. ੭00੯੨? 2..੭੪0੬..? 2..੭%੧..? 2 .#੬%. 
੩-੭੬੦੦-੭ ੮-੭੧੧੨-੭੮-#੦੦੫੦-੭ ੮ -੭<੪੧<-੭ ੮,੭੪੦. ੨..੭੩-੫੫<੭ ੨.-੭੫੦-੫੦੭੮.,# ੪8੧੦੭ ੮ -#੮੩<੫.੭ €-#੧੩%੦.੭੮_#੫੦੫..੭ ੨੪੫8੫... ੨_.4੫੦੫੦-੭ ੨੭੪੫੭ ੨-੭੩<-" ੨੪੪੨੭ 

5।1 56180 7637 50 ਹੈ। ੬467੦) 1401061191ਇ116।0॥ਇ910011.ਟ੦।੧ 



ਨ ੦੫੪੧੦ ੯੨੫੨੭-੫੭0ਲ5 (੨੯੧) ' ੭੦੬੦੨ ੦੦੧” 2੮੦੪੦”. ੨੧੦ 

ਸਿਗੈਰਾਗੁ 
੬ ੨੭ ਜਾਨਉ ਨਹੀ; ਭਾਵੈ ਕਵਨ ਬਾਤਾ ॥ 

ਮਨ; ਖੋਜਿ ਮਾਰਗੁ ।। 
ਧਿਆਨੀ; ਧਿਆਨੁ ਲਾਵਹਿ ॥ ਗਿਆਨੀ; ਗਿਆਨੁ ਕਮਾਵਹਿ ॥ 
ਪਰਭੂ; ਕਿਨਹੀ ਜਾਤਾ ॥ 
ਭਗਉਤੀ; ਰਹਤ ਜੁਗਤਾ ।। 
ਜੋਗੀ; ਕਹਤ ਮੁਕਤਾ ॥( 

੨੭ ਭਗਤਿ; ਨਵੈ ਪਰਕਾਰਾ ॥ (੨) ਨ ਵੈ ਪਰਕਾਰਾ 
੨੭ |ਗਿਰਸਤੀ; ਜਿਰਸਤਿ "ਧਰਮਾਤਾ ॥ 

ਇਕ ਸਬਦੀ; ਬਹੁਰੂਪਿ ਅਵਧੂਤਾ । 
ਕਾਪੜੀ “ਕਉਤੇ, =ਜਾਗੂਤਾ ।। 

੨੭ |ਨਿਰਹਾਰ ਵਰਤੀ; ਆਪਰਸਾ ॥ [ਆਪੱਰਸਾ ਬੋਲ] 

ਇਕਿ ਲ੍ਰਕਿ; ਨ ਦੇਵਹਿ ਦਰਸਾ ॥ 
੨੭||ਘਾਟਿ; ਨ ਕਿਨਹੀ ਕਹਾਇਆ ॥ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩ ॥ 

੧ |ਜੋਗੀ ਅੰਦਰਿ; ਜੋਗੀਆਂ ॥ 
ਤੂੰ ਭੋਗੀ ਅੰਦਰਿ; ਭੋਗੀਆ ॥ 

੭ 

।੯.#੫0੫੦-੭ ੨.-#੪੩੫੦-੭ ੨-.#<੩੧...੭ ੯੭੪੧੫. ੭੯,#<੪<.੭੯.#੫੭ ਰੰ 

੧੬| ੧ [ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰਣੈ, ਕੁਰਬਾਣੁ ਤੇਰੇ ਨਾਵ 'ਨੋ' 

੧੮| ੧ ਸਭੁ ਨਾਵੈ ਨੋ; “ਪਰਤਾਪਦਾ ॥ (੨) ਪਰ ਤਾਪਦਾ 

੭੨ | ੨ | ੧ |ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਹੁਕਮੁ ਹੈ; ਨਾਨਕ, ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆਂ ਬੁਝਾਇ ਜੀਉ ॥ 

੩ | ੧ |'ਪਰਤਾਪੁ ਲਗਾ, ਦੋਹਾਗਣੀ; ਭਾਗ ਜਿਨਾ ਕੇ ਨਾਹਿ ਜੀਉ ॥ 
(੨) ਪਰ ਤਾਪੁ 

ਨਦਰਿ 'ਕਰੇਕੈ', ਆਪਣੀ; ਆਪੇ, ਲਏ ਮਿਲਾਇ ਜੀਉ ॥ 

ਜਿਨਾ; ਭਾਣੇ ਕਾ, ਰਸੁ ਆਇਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਐਸਾ ਜਾਣੀਐ; ਜੌ ਸਭਸੈ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ਜੀਉ ।। 

ਗੋਪੀ “ਨੈ, ਗੋਆਲੀਆਂ ॥ 
ਅਣਮੰ ਗਿਆ ਦਾਨੁ ਦੇਵਣਾ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਮਾਲਿ ਜੀਉ ॥ 

ਪੈ ਪਾਇ; ਮਨਾਈ ਸੋਇ ਜੀਉ ॥ 

ਦੁਯਾ ਕਾਗਲੁ; ਚਿਤਿ ਨ ਜਾਣਦਾ ।! (੨) ਕਾ ਗਲੁ 

ਹਉ ਆਇਆ, “ਸਾਮੰ` ਤਿਹੰਡੀਆ 1 

ਦਝਿੰਮਿਝਿੰਮਿ; ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ॥ (੨) ੯ਝਿੰਮਿ ਝਿੰਮਿ ॥ 

੧. ਅਤਿ ਵਡਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ । ੨. ਗਵਈਏ ਕਲੌਤ ਵਾ ਕਵੀ । ੩. ਰਾਤ 
ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਵਾਲੋਂ । ੪. ਪਰ=ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ੫. ਪਸਚਾਤਾਪ । 

੬. ਨਦੀ ਜਮਨਾਂ । ੭. ਸ਼ਰਨ । ੮. ਇਕ-ਰਸੇ । ੯, ਥੋਮਥੈਮ੍ਰ ਕੇ ਭਾਵ ਰੁਕ ਰੁਕਕੇ । 

੯੭੪੯੭੯,#੪੪੫,੭੯#੪੦-੭ ੨੭੦੦੧-੭੨੭੭੭ ੨-੭੯੧੯<੭੯ -#੪੧੧-੭੨-” ੧੧੦ > ੮੭੦੧੧ ੧੭੧੦੭, 

੭੩ 

0400 -੦--2 -5. 

 £ ਲਤ ੦੩੫੨ ੬"੨-ਅ"੨ ੮੦੪ > ੦8 ੨ਓ-ਦਲਆ> ਓ-ਦਾਲ ਨ ਓ"ਦਲਦਜ ਨ" ਦ ਦੇ ਓਰ ਆ >>> ਦਾਲ > ਓ "ਦਾਲ 6"ਦਜਾਆ 6"ਖਆਨ, ੨-#੪੪੦-੭੩-#੪੬੦-੭ 2..#੦-੭2..##8੫2੨..#੪੪੧੦੭ ੨. #੪੫-੭੨-#੩੨-੨' 
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(੨੯੨) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
“ਆ” > ੭੦੧੧੦”੨੦"੦੦੬੦”੨੦੦੧੦”>੦"੦੧੦”੨੦"੦੦੬੦੨੦"੦੧੬੦੨੦"੦੧੦੨ ੦੦੧੦” ੦੦੬੦ ੦੮੦੬੦। 

ਪੰਨਾ [ਸਿਤਰ[ਸ਼ਬਦ ਸਿਰੀਰਾਗੁ 
੭੪ | ੯ | ੨ [ਸਭ ਹੋਈ ਛਿੰਝ ਇਕੱਠੀਆ; ਦਯੁ ਬੈਠਾ ਵੇਖੋ ਆਪਿ ਜੀਉ ॥ 

(ਇਕੰਠੀਆ ਬੋਲੋ 
੧੦] ੨ |ਨਿਹਤੇ ਪੰਜਿ ਜੁਆਨ ਮੈ; ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿਤੀ ਕੈਡਿ ਜੀਉ ॥ 

(ਨਿਹੱਤੇ' ਨਹੀ" ਕਰਣਾ, 'ਨਿਹ-ਤੇ' ਕਰੋ, ਇਕੱਠਾ ਹੈ) 
੧੧| ੨ |ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇ; ਆਇਆ ।। (ਇਕੱਠੇ ਨੂੰ ਅਧਕ ਸਹਿਤ ਬੋਲੋ) 
੧੩ ੨ |ਮੈ; ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਦਯੈ ਸੋਵੜੀ । (ਵਈਐ ਬੋਲੋ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਪਹਰੇ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ । 
੧੮ ੧ |ਨਾ 'ਅਰਜਾਦੁ ਆਇਆ ਕਲਿ ਭੀਤਰਿ; ਬਾਹੁੜਿ ਜਾਸੀ ਨਾਗਾ ॥ 

(ਨਾਂਗਾ ਬੋਲੋ 
੭੫ | ੨ | ੧ |ਹਥੋ ਹਥਿ ਨਚਾਈਐ, ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ; ਜਿਉ ਜਸੁਦਾ ਘਰਿ, ਕਾਨੁ ॥ 

(ਜਸੁੱਦਾ ਨਹੀ" ਬੋਲਣਾ 
੧੫| ੨ |ਦੂਜੈ ਪਹਰੈ ਰੈਣਿ ਕੈ, ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ; ਭਰਿ ਜੋਬਨਿ, ਮੈ ਮਤਿ ॥ 

(ਮੈ ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ 

੨ 

॥ ੧੯ ੨ |ਤੀਜੈ ਪਹਰੇ ਰੈਣਿ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤਾਾ; 
ਚ ੨ਸਰਿ ਤਹੈਸ “ਉਲਥੜੇ ਆਇ ।। (ਉਲੱਥੜੇ ਬੋਲਣਾ) 
ਸ ੭੬ | ੨। ੨ |ਬੁਧਿ “ਵਿਸਰਜੀ, ਗਈ ਸਿਆਣਪ; ਕਰਿ ਅਵਗਣ ਪਛੁਤਾਇ ॥ 
ਰੂ (ਵਿਸੱਰਜੀ ਬੋਲੋ) 
8 ੨ |ਅਥੀ ਅੰਧੁ, ਜੀਭ ਰਸੁ ਨਾਹੀ; ਰਹੇਂ #ਪਰਾਕਉ ਤਾਣਾ ॥ (੨) ਪਰਾਂ ਕਉ 

੨ |ਇਕ ਰਤੀ ਗੁਣ ਨ ਸਮਾਣਿਆ, ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ, 
1 ਅਵਗਣ ਖੜਸਨਿ ਬੈਨਿ ॥ (੨) ਖੜ ਸਨਿ, 
£ ੭੭ | ੩ | ੩ |ਚਉਥੇ ਪਹਰੇ ਰੈਣਿ ਕੈ, ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ; ਹਰਿ ਚਲਣ ਵੇਲਾ ਆਦੀ ॥ 

[ਆਂਦੀ ਤੋ ਵਿਹਾਂਦੀ ਬੋਲੋ] 

੯੭ - 

੬ । ੩ |ਜਿਤ ਮਿਲਿ, ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਸੁਖਾਂਦੀ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ; ਸਫਲਿਉ ਰੈਣਿ, ਭਗਤਾ ਦੀ ॥ 

('ਭਗਤਾਂ ਬੋਲੋ') 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ । 

੭ | ੪ [ਪਹਿਲੇ ਪਹਰੇ ਰੈਣਿ ਕੈ, ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ; 
ਧਰਿ ?ਪਾਇਤਾ ਉਦਰੇ ਮਾਹਿ ॥ 

ਕਰਮ ਸੁਕਰਮ ਕਰਾਏ ਆਪੇ; ਇਸੁ ਜੌਤੈ ਵਸਿ ਕਿਛੁ ਨਾਹਿ ॥ 
੪ |ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਸਰੀਰੁ, ਜੁਗ ਅੰਤਰਿ; ਜੋ ਬੋਵੈ ਸੋ ਖਾਤਿ ॥ -੨#ਨ 

੨ 

੭੮ 

੧. ਮਰਯਾਦਾ ਤੋ ਰਹਿਤ ਭਾਵ ਨੰਗਾ। ੨. ਸਿਰ । ੩. ਚਿੱਟੇ ਕੇਸ। 

੪. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆ ਉਤਰੇ । ੫. ਵਿਦਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੀ ਗਈ । ੬. ਪਹਿਲਾਂ 
ਬਲ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ । ੭. ਪੈ'ਤੜਾ । 

੧.#੪੦੫-੭ ₹-#੪੪੫-੭ 2. #੬੩੫੦੭੬-#੪੪੫੦-੭ ₹-#੪8੫੦<੭ ੨ _.#੪8<<-੭ ੨..#੪੩<..੭ ੨.,#੪੧<੭੨..੭੭੩੦-੭੨-#%੦<.੭ । ੨੭੪੯੦ ੨੪੫੧੦ ੩-੪੫੪੫-% 2,#੦੬੦-%੮ ੬੬ ਗਾ -੬<੩੦੬- ਜਨ &=੩<੬ ਜਦ ੦੩੦੬ ਰ.ਦ ,&%,੬ ਲਨ ੬੬੬. ਲਨ ੬. ਲਨ ਆ ਲੱਦ << ਲੱਦ << << ਦਰ ੬੬੦੬ ਦੀਦ -੫੩=- 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੨੯੩) 
 6ਦਓਂਆ ੪ 6 ਇੰ 6੧੬2 2੨੧੦੨ ੦੦੦੨੦੮੦%੦੨੦੮੦%”੨ ੦੪੦੨੦੮੦੬੦੨੦੦੦੦੨੦੦%੦ 6੨੦੦੨ 

ਪੰਨਾ |ਸਤਰ[ਸ਼ਬਦ। ਸਿਗੋਰਾਗੁ 
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ ਛੋਤੁ ॥ 

੭੮ | ੯ | ੧ [ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਪਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ; ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਹਰੜੇਂ ਕੌਮ ਸਿਖੈ ॥ 
(ਸਿੱਖੋ ਬਲ) 

੧੦| ੧ |ਸਾਹੁਰੜੈ ਕੈਮ ਸਿਖੋ ਗੁਰਮੁਖਿ; ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ॥ 
ਲੇਖਾ, ਧਰਮਰਾਇ ਕੀ ਬਾਕੀ; ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ, "ਕਿਰਖੋ ।। 

(ਕਿਰੱਥੋ ਬੋਲ) 
ਹਰਿ ਜੁਗਹ ਜੁਗੋ. ਜੁਗ ਜੁਗਹ ਜੁਗੋ; ਸਦ ਪੀੜੀ, ਗੁਰੂ ਚਲੰਦੀ ॥ 
ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸਰਬਤਿ ਰਵਿਆ; ਮਨਿ ਉਪਜਿਆ ਬਿਸੁਆਸੋ ॥ 

[ਸਰਬੱਤਿ ਬੋਲੋ ] 
੫ | ੨ |ਲੜਿ ਲੀਨੇ ਲਾਏ, ਨਉ ਨਿਧਿ ਪਾਏ, ਨਾਉ 'ਸਰਬਸੁ' ਠਾਕੁਰਿ ਦੀਨਾ ॥। 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਛੋਤ ॥ 

੧ |₹ਹਠ ₹ਮਝਾਹੂ ਮਾਂ ਪਿਰੀ; “ਪਸੇ ਕਿਉ. ਦੀਦਾਰ ॥ 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ, ਰੀਤਿ, ਸੈਤਨ ਮਨਿ ਆਵਏ ਜੀਉ ॥ 
ਦੁਤੀਆ ਭਾਉ, ਬਿਪਰੀਤਿ; ਅਨੀਤਿ, ਦਾਸਾ ਨਹ ਭਾਵਏ ਜੀਉ ॥ 

(ਰੀਤਿ ਅਤੇ ਅਨੀਤਿ ਪਦ ਤੇ ਭੀ ਤਿਸ੍ਰਾਮ ਲੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) 
ਖੁਲ੍ੜੇ ਕਪਾਟ; ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਤੇ ॥ 
ਧੂੜੀ ਮਜਨੁ, ਸਾਧ ਖੋ; ਸਾਈ, ਬੀਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥ [ਸਾਂਈ ਬੋਲ 
'ਸਰਬਸੋ' ਸੂਖ, ਆਨੰਦ ਘਨ ਪਿਆਰੇ; ਹਰਿ ਰਤਨੁ ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਸੀਵਤੇ ॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਭੇਟਤ; ਹਰੇ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ, ਲੋਭੁ ਮਾਰਿਆ ॥ 

(ਹਰੇ ਪਦ ਤੇ ਭੀ ਇਸਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) 
ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਇ ਅਕਥੁ ਸੁਆਮੀ; ਸਦਕੇ ਜਾਇ ਨਾਨਕੁ ਵਾਰਿਆ ।। 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲ' ੪ ਵਣਜਾਰਾ ॥ 

ਵਿਚਿ ਹਉਮੈ, ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ; ਜਿਉ ਵੇਸੁਆ ਪੁਤੁ, “ਨਿਨਾਉ ॥ 
੧੦। ੧ |ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਉ, ਜਿਨ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮਤੇ ॥ 

[ਗੁਰਮੱਤੇ ਬੋਲੋ] 
੧੧ ੧ |ਹਰਿ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਭਜਿ ਪਉ ਜਿੰਦੂ; ਸਭ ਕਿਲਵਿਖ ਦੁਖ, ਪਰਹਰੇ ॥ 

&” [ਭੱਜ ਬੋਲ] 
੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਦਿ ॥ ਸਿਰੀਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ੪ ਸਲੋਕਾ ਨਾਲਿ ॥ 

ਹਰਿ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ, ਕੋਈ ਨਾਹਿ; ਡਰੁ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ, ਦੂਰਿ ਕਰਿ ॥ 
ਸਿਦਕੁ ਸਬੂਰੀ ੬ਸਾਦਿਕਾ; ਸਬਰੁ ਤੋਸਾ, “ਮਲਾਇਕਾਂ । 
ਦੀਦਾਰੁ ਪੂਰੇ ਪਾਇਸਾ; ਥਾਉ ਨਾਹੀ “ਖ'ਇਕਾ ॥ [ਖਾਇਕਾਂ ਬੋਲੋ] 

-੭ -੭ ੨੭ 

ਮਦ ੦ “% -੭ & ਘ = 

“ਸਿਮ ੭ 

੧੩ 

ਸਿ ਮੰ 

ਘਅ੭੫੭੭੪੭ ੪ ੧੨ 

ਮਾੰ ਸਿ <੭ ੭ 

ਭਾ ਘ 

<੭ 27” ਘ ੭ 

.4%/4/<੭੯-“੪੯੭੬-#੪੦੭ ੮-੭੦੨-੭੨-੭੩੯੭੯-੭੪੩੫-੭੯-੭੩੦੭੦-#੩੨-੭੦-੭੩<-੭੯-੭੭੩੯-੭੮੭੬੯-੭੮੭੧੧੭੯੭੪੦੦੯੭੪੫੭ 

| ੧. ਕੱਟੇ । ੨. ਹਿਰਦਾ । ੩. ਵਿਚ। ੪. ਦੇਖੇ । ੫. ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤ” 
ਰਹਿਤ । ੬. ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ ਜਗਿਆਸੂ । ੭. ਦੇਵਤਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ । ੮. ਮੂਰਖਾਂ । 

0੭੫੮ % ੧,੭੧੧ ੨-੭੪੬੧<-੭੨-#<8੫੨-੭੨-੭੦੧<--੭ ੨-੭੪੧੦੨-੭ ੨੭੦੦੯-੭੨੭੦੦.” ੮-੭੪੨੯.੭ ੨.੭੭੦੯੫੭ ੨,੭੦੭ 
2੨ £੧੪ਇ ੨ ੨੦੦ ੫੦ ੦ਓਆ> ਆ ੨ ਹ-ਦਆ> "ਆ ਨ 6"ਦਲਦ> ਨ-ਦਲਆ`ਨ ਦਲ; ਘ"ਦਆ ਨ ਨਾਲਿਆਂ ੨ ਓ-ਦਆ ਓ"ਦਲਆ ੨ ੧੦੦੯੨ 2੪ 

ਮਿ <੭ ਤੇ 
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(੨੯੪) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
੭੦੧੦੨ 2"੦੬੦੨੦”੦੧%”੨੦੦੬੦੨੦੬੦੨੦੦੧੦੨੦”੨੧%੦੨੦”੨੧੦੨੦੮੦੧੦੨੦"੨੦੦੨੦੨੧੪੦੮ ੦੮ 

੧ ਪੰਨਾ ਤਰ [ਸ਼ਬਦ] ਸਿਰੀਰਾਗੁ 
੮੩ ਸਰੇ ਸਰੀਅਤਿ; ਕਰਹਿ ਬੀਚਾਰੁ । & 

੪ |ਸਪਤ ਦੀਪ, ਸਪਤ ਸਾਗਰਾ, ਨਵ ਖੰਡ; ਚਾਰਿ ਵੇਦ, ਦਸ ਅਸਟ ਪੁਰਾਣਾ ॥ 
੫ |"ਕਲਉ “ਅਸਾਜਨੀ ਜਾਇਸੀ; ਲਿਖਿਆ ਭੀ, ਨਾਲੋ ਜਾਇ ॥ 
ਪ [ਨਦਰੀ ਆਵਦਾ, ਨਾਲਿ ਨ ਚਲਈ; ਵੇਖਹੁ ਕੋ, ਦਵਿਉਪਾਇ ।1 
੬ |ਹਰਿ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ਹੈ; ਅਪੁਛਿਆ ਦਾਨੁ £ਦੇਵਕਾ ॥ 

(ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੱਥੇ ਅੱਡ ਹਨ) 
੩ | ੭ |ਰੋਦੈ ਤਾਣਿ, ਨਿਤਾਣੀਆ; ਰਹਹਿ ਨਿਮਾਨਣੀਆਹ ॥ 
੫ | ੭ | ਤੂੰ ਆਪੇ, ਜਾਲੁ “ਵਤਾਇਦਾ; ਆਪੇ, ਵਿਚਿ “'ਸੇਬਾਲ' ॥ 
੮ | ੮ |ਜੇ ਧਨ; ਖਸਮੈ ਚਲੈ ਰਜਾਈ ॥ 
੧੨| ੮ |ਸਿਸਟਿ ਉਪਾਈ ਸਭ ਤੁਧੁ; ਆਪੇ ਰਿਜਕੁ ਸੈਬਾਹਿਆ ॥ 

ਇਕਿ ਵਲੁ ਛਲੁ ਕਰਿ ਕੈ ਖਾਵਦੇ; ਮੁਹਹੁ ਕੂੜ ਕੁਸਤੁ ਤਿਨੀ ਢਾਹਿਆ ॥ 

(ਕੁਸੱਤੁ ਬੋਲੋ) 
੮ |ਹਰਿ ਚੇਤਿ ਖਾਹਿ, ਤਿਨਾ ਸਫਲੁ ਹੈ; ਅਚੇਤਾ, ਹਥ ”ਤਡਾਇਆ । 

੧੮| ੯ |ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈਂ; ਸੁਖਦਾਤਾ, ਨਾਮੁ ਵਸੇ ਮਨਿ ਆਇ । 
੯ 

! 
੍ 

੍ 
੍ 
੍ ੮੬। ੩੪ ਸਭੁ ਕੋਂ ਤੇਰਾ ਤੂੰ 'ਸਭਸੁ ਦਾ'; ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਰਾਸਿ ॥ £ ਤੋ ਮਧ ਟੇ 

੍ 

੍ 
੍ 
੍ 

ਕੰਮਮਆਲ= 

੮੫ 

੮੭ | ੬ |੧੨|ਆਤਮਾਦੇਉ ਪੂਜੀਐ; ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ _ (੨) ਆਤਮਾ ਦੇਉ 
੧੮ | ੧੨| ਤਹ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸੁ. ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ; 

ਜਿਉ ਸੂਰਜ, ਰੈਣਿ “ਕਿਰਾਖੀ ।। 
੮੮ |੧੮| ੧੪ [ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ; ਸੇ ੯ਕੜਿਨ ਸਵਾਹੀ ।। (੨)ਕੜਿ ਨ ਸਵਾਹੀ 
੯੦ | ੧੩ | ੧੮ |ਹਰਿ ਜੇਵਡੁ ਨਾਹੀ ਕੋਈ; ਜਾਣੂ ਹਰਿ, ਧਰਮੁ ਬੀਚਾਰਦਾ ।! 
੯੧ | ੩ ੨੦ |ਕੁਬੁਧਿ ਡੂਮਣੀ, ਕੁਦਇਆ ਕਸਾਇਣਿ; 

ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਘਟ ਚੂਹੜੀ; ਮੁਠੀ ਕ੍ਰੋਧਿ ਚੈਡਾਲਿ ॥ 
੧੨|੨੧ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਸਦ ਵਜਦੇ; ਉਨਮਨਿ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ [ਵੱਜਦੇ ਬੋਕੋ] 

੭“ 
੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕਾ ॥ ਏਕੁ ਸੁਆਨੁ ਕੈ ਘਰਿ ਗਾਵਣਾ 

ਇਤਨਾ-ਕੁ ਨ ਜਾਨੈ; ਜਿ ਦਿਨ ਦਿਨ ਅਵਧ ਘਟਤੁ ਹੈ ।। 
ਐਸਾ; ਤੈ ਜਗੁ ਭਰਮਿ ਲਾਇਆ।। 
ਰਮਈਆ ਜਪਹੁ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਅਨਤ ਜੀਵਣ ਬਾਣੀ; 

ਇਨ ਬਿਧਿ, ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਤਰਣਾ ॥ (੨) ਅਨ ਤਜੀਵਣ 

੯੨ 

0 ਆ ਤੀ ੭ ੭ ੭ 

ਹੈ। ੫. ਪੌਦਾ, ਫੇਰਦਾ ਹੈ“। ੬. ਜਾਲਾ । ੭. ਲੋਕਾਂ ਅਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਦੇ ਹਨ 
੮. ਕੱਟੀ । ੯. ਇੰਦ੍ਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਦੇ ਹਨ, ਝੂਰਦੇ ਨਹੀ” ਸਵੇਰੇ ਉਠਕੇ 

£ ੧. ਕਲਮ । ੨. ਦਵਾਤ । ੩. ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ । ੪. ਦੇਵਕਾ=ਦੇਣਾ ਕਰ₹ 

11... ਸਤ । ੩੫੫੦ ੨੭# 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੨੯੫) 
੪ ੯6੨੦੦੬੨੦"੦੪੦੨੦"੨%”੨੦”੨੧”੨੦੦੦੦”੨੦੦੧੦”੨੦"੨%੦”੨੦੦੧੬੦”੨ ੦੦੧੬੦” ੦੬” "੨੧੦੮੨ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਸਿਰੀਰਾਗੁ 
£ ੯੨ | ੪ | ੧ |ਉਪਜੈ ਸਹਜੁ; ਗਿਆਨ ਮਤਿ ਜਾਗੈ ॥ 

੭ | ੨ |"ਦੂੜਾ ਆਇਓਹਿ; ਜਮਹਿ ਤਣਾ ॥ 
੯ | ੨ [ਅਨਿਕ ਅਨਿਕ, ਭੋਗ ਰਾਜ ਬਿਸਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, 

ਸੈਸਾਰ ਸਾਗਰ “ਪੈ ਅਮਰੁ ਭਇਆ ॥ 
੧੨| ੨ [ਤਹ ਕਰ ਦਲ ਕਰਨਿ, ਮਹਾ ਬਲੀ; 

ਤਿਨ ₹'ਆਗਲੜੋਮੈ'; ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥ 
[ਆਗ-ਲੜੇ ਪਾਠ ਨਹੀ” ਕਰਣਾ] 

੧੩] ੨ |ਐ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਭ ਕਿਛੁ ਜਾਣਦਾ; ਓਬਦਤਿ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਰਾਮਈਆ 1। 
੧੫| ੩ |ਰਾਜਾਰਾਮ; ਅਨਹਦ ਕਿੰਗੁਰੀ ਬਾਜੈ ॥ 
੧੭| ੩ |ਏਕਜੁ ਬਾਤ ਅਨੂਪ ਬਨੀ ਹੈ, ਪਵਨ ਪਿਆਲਾ ਸਾਜਿਆ ॥ 

('ਬੱਨੀ' ਪਾਠ ਨਹੀ ਕਰਣਾ) 

ਅਉਰ ਦੁਨੀ ਸਭ, ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਨੀ; ਮਨੁ, ਰਾਮ ਰਸਾਇਨ ਮਾ ॥ 

੯੩ | ੩ | ੧ |ਮਿਰਤਕ ਪਿੰਡਿ ਪਦ 'ਮਦਨਾ', (੨) ਪਦ ਮਦ ਨਾ; 
ਅਹਿਨਿਸਿ; ਏਕੁ ਅਗਿਆਨ ਸੁ ਨਾਗਾ । _(ਨਾਂਗਾ ਨਹੀ' ਕਰਨਾ) 

ਗਰਭ ਛੋਡਿ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਆਇਆ; ਤਉ ਨਰਹਰਿ ਮਨਹੁ ਬਿਸਾਰਿਆ ॥ 
ਚੇਤਿ ਰਾਮੁ, ਨਾਹੀ ਜਮਪੂਰਿ ਜਾਹਿਗਾ; ਜਨੁ ਬਿਚਰੋ “ਅਨਰਾਧਾ ॥ 
੬ਉਨਮਤ ਕਾਮਿ, ਮਹਾ ਬਿਖੁ ਭੂਲੈ; ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਨ ਪਛਾਨਿਆ ॥ 
ਤੁਮ ਜੁ ਨਾਇਕ ਆਛਹੁ; ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ 
ਪ੍ਰਭ ਤੇ, ਜਨੁ ਜਾਨੀਜੈ; ਜਨ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ॥ 

੧੯| ੨ [ਰਵਿਦਾਸ ਸਮ “ਦਲ; ਸਮਝਾਵੈ ਕੋਊ ॥ 

ਰਾਗੁ ਮਾਝ 

ਸਿ ੦ 

0 - << 

ਨ-ਦਲਆ”> ਟਲ > <ਲਆ”> 6" ੨ <-ਲਆ> <੦ਲਆ”> >"੯ਆ”੨ “"੯ਅ ੨ << ੨੦-੦ਲਆ> 2੦ 

੨੭ “ਨ ਘ 

| & ਰਾਗੁ ਮਾਝ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ ਮਹਲਾ ੪ ॥ 
੧੩| ੨ |ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ; 

੯ ਗੁਰ ਜਲ ਮਿਲਿ ਕਮਲੁ ਵਿਗਸੈ ਜੀਉ ॥ ((ਵਗੱਸੇ ਤੇ ਰਹੱਸੈ ਬੋਲੇ) 
੬ [੧੨1੭ ਉਪਦੇਸੁ ਕਰੇ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ; 

ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀਆ ਜੀਉ ।। 
੧੭| ੯ |ਚਿਰੁ ਹੋਆ; ਦੇਖੇ ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਣੀ ॥ 

[ 
| 
[ 

ਸਰੀਰਾਗ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਬੇਣ। ਜੀਉ ਕੀ ॥ 2 

ਰ 
| 
| 
| 
| 
| 

ਸਾਹਮਣੇਂ । (ਸੈਪ੍ਦਾਈ ਟੀਕਾ ਗਿ: ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਏਹੋ ਅਰਥ ਮੰਨਿਆਂ 
ਹੈ।)੪. ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੫. ਅਨਰਿੱਧ ਕੋਕੜ੍ਹ । ੬. ਕਮਲਾ । ੭. ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ । 

- ਦਾ 
੧. ਦੌੜ ਕੇ (ਵਾ) ਧੌਲਾ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹਾ । ੨. ਵਿਚ । ੩. ਅੱਗ ਭਾਵ ਵਿਚ ਭਾਵ 

(੧#੧੧੫੭੯.#੦੧੯੫੭੩.-੭9੦੦੫੭..#੩੫੦੭੨.੭੩੦੧<੭ । ੨20੧੦-੭੨੭੧੫ 2..#੭੦੫" ੨-੭੪੧੧<੭੨ ੭੪੪੧੭ ੭੩੦੭ 
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(੨੯੬) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
੭੦੦੦ "੦੬੦੨ ੦"੦੧੧੦੨੦"੦੧੬੦”੨ ੦੦੬੦੨ ੦੦੪੦੨ ੦"੦੪੦੨੦"੦੪੦੨੦੮੦੧੦੨੦"੦੧੬੨੦"੨੧੦੨੦੪#੨ 

£ ਪੰਨਾ ਰਾਗੁ ਮਾਝ 
੮੯੭ ਸਭੁ ਕੌ; ਆਸੈ ਤੋਰੀ ਬੈਠਾ ॥ 

£ ਤੂੰ ਆਪੇ; ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੁਕਤਿ ਕਰਾਇਹਿ ॥ | 
ਤੂੰ ਆਪੇ; ਮਨਮੁਖਿ ਜਨਮਿ ਭਵਾਇਹਿ ॥ 3 
ਸਾ ਕੁਲਵੈਤੀ, ਸਾ ਸਭ ਰਾਈ; (੨) “ਸ-ਭਰਾਈ 

ਜੋ ਪਿਰਿ ਕੈ ਰੈਗਿ ਸਵਾਰੀ ਜੀਉ ॥ | 
੯੮ ਇਕੁ ਖਿਨੁ, ਹਿਰਦੈ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਵੈ ਜੋਗੀ; ਬਹੁੜਿ ਬਹੁੜਿ ਉਠਿ ਧਾਵੈ ਜੀਉ॥ 

! ੯੯ ਦੇਦੇ ਤੋਟਿ ਨਾਹੀ; ਪ੍ਰਭ ਰੈਗਾ ।। (ਢੇ'ਦੇ ਬੋਲ) 
ਆਤਮ, ਗੜ੍ ਤਬਿਖਮੁ; ਤਿਨਾ ਹੀ ਜੀਤਾ ॥ 

£ ੧੦੦ ਸਭ ਕਿਛੁ ਦੀਆ; ਭਲੀਆ ਜਾਈ ॥ 
ਤੂੰ ਜਲਨਿਧਿ; ਹਮ ਮੀਨ ਤੁਮਾਰੇ ।। 
ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਬੂੰਦ; ਹਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਤਿਖਹਾਰੇ ॥ 
ਸੁਖਦਾਈ; ਦੂਖ ਬਿਡਾਰਨ ਹਰੀਆ ॥ 

੧੦੧ ਹਰਿ “ਇਕਸੁ ਹਥਿ ਆਇਆ; ਵਰਸਾਣੇ 'ਬਹੁਤੇਰੇ' ।। " 
8 ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ; ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ਸਗਲ #ਅਵਰਦਾ ਜੀਉ ॥ | 
ਰੰ [ਆਵਰਦਾ ਬੋਲੋ] 
ਸ ਸਤਿ ਕਰੇ, ਜਿਨਿ ਗੁਰੂ ਪਛਾਤਾ; ਸੋ ਕਾਹੇ ਕਉ ਡਰਦਾ ਜੀਉ ॥ | 

ਓਤਿ ਪੋਤਿ; ਸੇਵਕ ਸੈਗਿ ਰਾਤਾ ॥ 
੧੦੨ ਸੋ ਗਹਿਰ ਗਭੀਰ; ”'ਗਉਹਰੁ' ਜੀਉ ॥ 

ਨ 'ਸੁਮਤਿ' ਪਾਏ ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ; ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਏ ਮੇਲਾ ਜੀਉ ॥ 
['ਸੁਮੱਤਿ' ਇਕੱਠਾ ਹੈ] 

੧੦੩ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ; ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਸੀਤਲਾਇਆ ॥ 
ਦਮਨਸਾ ਧਾਰਿ; ਜੋ ਘਰ ਤੇ ਆਵੇ ॥ 

! ੧੦੪ ਜਿਨਿ ਸੇਵਿਆ ਸੋ ੯ਪਾਰਗਿਰਾਮੀ; ਕਾਰਜ ਸਗਲੇ ਥੀਏ ਜੀਉ ॥ [ 
੧੦੫ ਸੇ "ਅਸਥਲ; ਸੋਇਨ ਚਉਬਾਰੇ ।। 

£ ਖਾਇ ਖਾਇ. ਕਰੇ ""ਬਦਫੈਲੀ; ਜਾਣੁ ਵਿਸੂ ਕੀ ਵਾੜੀ ਜੀਉ ॥ | 
ਸਾਕਤ ਸੰਗਿ; ਵਿਕਰਮ ਕਮਾਏ ॥ [ਵਿ-ਕਰਮ ਬੋਲ] 

£ ੧੦੬ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ. ਹੋਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਠਾਕੁਰੁ; ਸਭ ਤਿਸੈ ਕੀਆ, ਜਾਈ ਜੀਉ [ 
ਹਥੀ ਦਿਤੀ; ਪ੍ਰਭਿ 'ਦੇਵਤਹਾਰੈ' ॥ [ਹੱਥੀ ਬੋਲ] 

£ ੧. ਸਾਰੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਵਿਚੋ` ਪਟਰਾਣੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਕਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੇਸ਼ਰ ਦੇ [ 
ਰੰਗ ਨੂੰ ਮਾਣਦੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਸਖੀ - ੨. ਸੁਭ ਗੁਣਾਂ ਰੂਪ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ । 

£ ੩. ਕਠਨ । ੪. ਜਗ੍ਹਾ । ੫. ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ । ੬. ਉਮਰ । ੭. ਵਡਾ, | 
ਦੂ ਅਨਵਿਧ ਮੌਤੀ । ੮. ਸਰਧਾ ਭਾਵਨਾ, ਇੱਛਾ । ੯. ਸਮੂਹ ਸੰਸਾਰ । ੧੦. ਉਜਾੜ 

1 ਵਾ ਖੁਸ਼ਕ ਜਗ੍ਹਾ । ੧੧. ਖੋਟੀ ਕਰਤੂਤ । [ 

੧,#%੧<੭ ₹-੭੬੧੫੦੭ ੨-੭੪੦੯<-੭ 2-#੪੧੧੦-੭੨-੭੪੦੯.੭ __ ₹-#੪੧੧੦-੭ ੨.#੩੯੦-੭੭#੦੮..੭ ੮੭੭੧੦.” ੮.੭੧੧੯-੭੯. ੭੩੫ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੨੯੭) 

ਪੰਨਾਂ ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਮਾਝ 
੭ ੪੪ [ਸਾਂ ਧਰਤਿ ਸੁਹਾਵੀ,ਜਿਤੁ ਵਸਹਿ ਹਰਿ ਜਨ;ਸਚੇ ਨਾਮ ਵਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੋ ਜੀਉ। 
੮ ੪੪ ਸਚੁ ਵਡਾਈ; ਕੀਮ ਨ ਪਾਈ । 

੧੦੮ | ੪ ੪੭| "ਸਰਬਸੁ' ਦੀਜੈ; ਅਪਨਾ ਵਾਰੇ । 
੬ |੪੭| ਸਾਧੂ ਸੈਗਿ ਤਰੀਜੈ ਸਾਗਰੁ; ਕਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ਜੀਉ ॥ 
੬ |੪੭| ਪਾਰਜਾਤ; ਜਪਿ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥ ਕੰ 

ਰਾਗੁ ਮਾਝ ਅਜਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੂ੧॥ 

੧ |ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਰਿ ਲੇਖਾ ਸਚੈ; ਛੂਟਸਿ ਨਾਮਿ ਸੁਹਾਵਣਿਆ ॥ 
੨ | ਗੁਰਮਤੀ ਪਰਗਾਸੁ ਹੋਆ ਜੀ; ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ॥ 
੪ | ਇਕੋ ਆਪਿ; ਫਿਰੈ “ਪਰਛੇਨਾ ॥ ਕੰ 
੬ | ਤੇਰੀ ਨਦਰੀ; ਤਸੀਝਸਿ ਦੇਹਾ ॥ 

੧੧੩ ।੧੬| ੮ | ਤੁਧੁ ਸਾਲਾਹਿ, ਨ ਰਜਾ ਕਬਹੂ; ਸਚੇ ਨਾਵੈ ਕੀ ਭੁਖ ਲਾਵਣਿਆ ॥ | 
੯ |ਮਰਣੁ ਲਿਖਾਇ ਆਏ; ਨਹੀ ਬੂਝੇ ॥ (ਬੂਝੇ ਬੋਲੋ) 
੯ |ਬੈਸਿ ਸੁਥਾਨਿ, ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ; ਆਪੇ ਕਰਿ, ਸਤਿ ਮਨਾਵਣਿਆ ॥ 
੧੧|ਫਿਰਿ ਓਇ ਕਿਥਹੁ; ਪਾਇਨਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ ॥ 

੧੧੬ | ੮ ੧੨|ਅੰਤਰਿ ਮੈਲੁ ਲਾਗੀ ਬਹੁ; ਦੂਜੇ ਭਾਏ ॥ 
੧੧੭ |੧੧| ੧੪ | ਗੁਰਮੁਖਿ, ਪਵਣੁ ਬੈਸੈਤਰੁ; ਖੋਲੋ ਵਿਡਾਣੀ ॥ 
੧੧੮ | ੬ | ੧੫| ਆਤਮਘਾਤੀ; ਹੈ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ॥ 

ਅਜਬ ਕੋਮ; ਕਰਤੇ ਹਰਿ ਕੇਰੇ ॥ (ਅਜੱਥ ਨਹੀ' ਕਹਣਾ) ਕੰ 
੧੯|੧੬| ਇਹੁ ਮਨੁ ਭੂਲਾ ਜਾਂਦਾ; ਫੇਰੇ ।। 

੧੨੦ | ੧੩| ੧੯|ਮਰਿ ਮਰਿ ਜਨਮੈ ਪਤਿ ਗਵਾਏ ਅਪਣੀ; ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵਣਿਆਂ ।। ਕੰ 

੧੨੨ ੧੦।੨੨।ਸਭੁ ਕੋ; ਸਚੇ ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੇਰਾ ॥ 
੧੨੪ | ੨ ੨੪ |ਇਸੁ ਤਨ ਮਹਿ ਮਨੁ; ਕੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੇਖੋ ॥ 

੧੫੨੫ ਨ ਵਸਤੁ ਲਹੈ; ਨ ਚੂਕੇ ਫੇਰਾ ॥ 
੧੨੫ | ੮ ।੨੬|ਜਮ-ਕਾਲਿ ਗਰਠੇ; ਕਰਹਿ ਪੁਕਾਰਾ ॥ ('ਗਰੱਠੇ' ਨਾ ਬੋਲੋ) £ 
੧੨੭ | ੨ ੨੯ |ਜਮੁ ਜਾਗਾਤੀ; ਦੂਜੈ ਭਾਇ, “ਕਰੁ “ਲਾਏ ।। 

੭ | ੩੦ | ਉਤਮ ਜਨਮੁ; ਸੁਥਾਨਿ ਹੈ ਵਾਸਾ ॥ 
੧੨੮ ੧੫੩੨।ਸੋ “ਨਿਹਕਰਮੀ; ਜੋ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥ 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ 

੧੩੦ |੧੪| ੩੫ |ਧਰਤੀ ਸੇਵਕ; ?ਪਾਇਕ ਚਰਨਾ ।। 
੧੮| ੩੫ | ਪਹਿਲੋਦੇ; ਤੈ" ਰਿਜਕੁ “ਸਮਾਹਾ ॥ ਪਿਛੋਦੇ, ਤੈ' ਜੈਤੁ ਉਪਾਹ' ॥ 

੧. ਸਰਬੈਜ । ੨. ਗੁਪਤ, ਛੀਨਤਾਈ ਤੋ” ਰਹਿਤ (ਵਾ) ਛੁਪਣ ਤੋ ਰਹਿਤ 
ਪ੍ਰਗਟ । ੩. ਮੁਕਤ । ੪. ਟੈਕਸ, ਮਸੂਲ । ੫. ਲਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ੬. ਨਿਸਕਾਮੀ । 
੭. ਦਾਸ ਜਾਂ ਅਗਨੀ । ੮. ਅਪੜਾਇਆ । ਕੰ 

੯੭੫੮੭ % ੬.,/004.੭ ੨. ੭੬੫੧੦. 2--#੪੧੫੦.੭ ੨..੭੧੧੬-.੭ 2.“ ੧੫.. 2. #<8੫...੭ ੨... ੭੬੫...” ੮ ,੭-੨੦੯..੭ ੨ ,੭੯..੭ ੨੭੯੭ 
ਦਲ € ਅਤ ਪਲ ੨ ੬੦82 2੧੦੫੬"੨ ੨੯੦੧੬੦੨ 2੦੩੦੨ ੦ ੦8 >> <ਲਆ >ਓ-ਦਾਲਆ ਨ ਪ"ਦਾਲਆ ਨ ਨ ਦਲਆ”ਨ ਨ "ਦਲਆ”ਨੇ ਨ-ਦਾਲਆ ਨ"ਦਲਆ > 6੦੪ 

੨੭ ਮੰ ੭ ।ਿਨ 
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(੨੯੮) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
2੦੪੨ ੦"੬>੦"੦੦੦”੨੦"੦੪੦੨੦"੨%੦”੨ ੦੦੪੦੨੦"੦੧੦੨ ੦੦੦੦੨ ੦੦੦੦੨ ੦੮੦੪ ੦੮੦੪੦ ੦੯੦੬੦ 

ਰਾਗੁ ਮਾਝ 
ਨਿਤ ਨਿਤ, "'ਦਯੁ' ਸਮਾਲੀਐ । ('ਦਈਉ') 
ਕਾਰਜ ਸਭਿ, ਸਵਾਰਿ ਲੈ; ਨਿਤ ਪੂਜਹੁ, ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਵ ਜੀਉ ॥ 
ਮਨਿ ਭਾਵੈਦਾ ਕੈਤੁ ਹਰਿ. ਤੇਰਾ ਬਿਰੁ ਹੋਆ ਸੋਹਾਗੁ ਜੀਉ ॥ 
ਕਰਤੈ ਕੀਆ, “ਤਪਾਵਸੋ; ਦੁਸਟ ਮੁਏ, ਹੋਇ ਤਮੂਰੇ ॥ 

ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ, ਮਾਂਝ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪ ॥ 

ਹਰਿ 'ਨਾਹ', ਨ ਮਿਲੀਐ ਸਾਜਨੈ; ਕਤ ਪਾਈਐ ਬਿਸਰਾਮ ॥ (੨) ਨਾਹਨ 
ਇਕਸੁ, ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨੁ; ਅਗੈ ਲਈਅਹਿ ਖੋਹਿ ॥ 
ਦੂਯੋ ਭਾਇ, ਵਿਗੁਚੀਐ; ਗਲਿ ਪਈ “ਸੁ, ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ ।। ('ਦੁਇਐ' ਬੋਲੋ) 
ਵਣੁ ਤਿਣੁ ਪ੍ਰਭ ਸੈਗਿ ਮਉਲਿਆ; ਸੈਮ੍ਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰੁ ॥ 
ਜਿਤੁ ਦਿਨਿ, ਦੇਹ ਬਿਨਸ-ਸੀ; ਤਿਤੁ ਵੇਲੌ, ਕਹਸਨਿ ਪ੍ਰੇਤ ॥ 
ਜਿੰਨੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸੁ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਰਹੇ ਆਘਾਇ ॥ 
ਵਿਚੁ ਨ ਕੋਈ ਕਰਿ ਸਕੇ; ਕਿਸ ਥੇ ਰੋਵਹਿ ਰੋਜ ॥ 
ਮੰਘਿਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਆਰਾਧਣਾ; ਬਹੁੜਿ ਨ ਜਨਮੜੀਆਹ ॥ 
ਫਲਗੁਣਿ, ਅਨੰਦ =ਉਪਾਰਜਨਾ; ਹਰਿ ਸਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਇ ।। 
ਮਾਹ ਦਿਵਸ, ਮੂਰਤ ਭਲੋਂ; ਜਿਸ ਕਉ, ਨਦਰਿ ਕਰੇ ॥ 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ; ਹਰਿ ਸੁਰਜਨੁ ਦੇਖਾ ਨੈਣ ॥ 
ਸੇਵਾ ਸਾ, ਤਿਸੁ ਭਾਵਸੀ; ਸੰਤਾ ਕੀ. ਹੋਇ ਛਾਰੁ । 
ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ, ਜਿਨਿ ਸਾਜਿਆ; ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ, ਦਿਤੀਅਨੁ ਜਿੰਦੁ ॥ 

(ਪਾਠੰਤ ਦਿਤੀਨ੍) 
ਹਰਿ ਓਟ ਗਹੀ, ਮਨ ਅੰਦਰੇ, ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵਾਂ, ਨਾਉ ।। (ਪਾਠੰਤ੍ਰ ਅੰਤਰੈ) 

ਵਾਰ ਮਾਝ ਕੀ, ਤਥਾ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੧ 
?ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ, ਤਥਾ ਚੌਦ੍ਹੜਾ ਦਸੋਹੀਆ ਕੀ ਧੁਨੀ, ਗਾਵਣੀ ॥ 

ਪਹਿਲੈ ਪਿਆਰਿ ਲਗਾ; ਥਣ ਦੁਧਿ । 
ਤੀਜੈ; ੧5ਭਯਾ ਭਾਭੀ ਬੇਬ ॥ ('ਭਈਆ' ਬੋਲੋ) 
ਛਿਵੈ; ਕਾਮੁ ਨ ਪੁਛੇ ਜਾਤਿ ॥ 
ਗਏ, ਸਿ ""ਗੀਤ; ਪੁਕਾਰੀ ਧਾਹ । (੨) ਗਏ ੧ਪੰਸਗੀਤ 
ਨਾਨਕ, ਮਨਮੁਖਿ ਅੰਧੁ ਪਿਆਰੁ ।। 
ਦਸ “੨ਬਾਲਤਣਿ, ਬੀਸ "ਏਰਵਣਿ; ਤੀਸਾ ਕਾ ਸੁੰਦਰੁ ਕਹਾਵੈ ॥ 

('ਬਾਲੱਤਣਿ' ਨਾ ਬੋਲੋ) 

੧੩੨ 

੧੩੩ 

੧੩੪ 

੧੩੫ 

੧੩੬ 

ਘ੫੦੨ਨੂੰਨੂੰਰੰ-ਆ੦।=%੦੨ ੧੩੭ 

2 

6 ੮੪੯ >6੯ਵ ੦੯੩; 6 ਆ ਹ੯ਯਆ 6੯੯ ਲਵ; 7੯੩ ਨ? ੯ਜਵ ੨6 ੪ਦ; ਤਦ 

ਨਾਲਾ ਸਾ ਦਾ ਦਾ ਜਾ ੧੩੮ 

੧. ਪ੍ਰੇਰਕ । ੨. ਨਿਆਉ । ੩. ਮੂੜ ਹੋ ਕੇ, ਬੁੱਤ ਬਣ ਕੇ । ੪. ਪਤੀ । ੫. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ । 

੬. ਉਤਪੰਨ । _੭. ਖਤਾਬ । ੮. ਸੋਹੀਆ ਜਾਤੀ ਹੈ । ੯. ਗਾਉਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ, 
ਗਾਉਣ ਦਾ ਢੌਗ। ੧੦. ਭਰਾ । ੧੧. ਓਹੋ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਗੀਤ । ੧੨. ਰਾਗੀ। 

੧੩. ਬਾਲ ਪੁਣਾ । ੧੪. ਸੁੰਦਰ, ਦਸ ਤੋ ਬੀਸ ਸਾਲ ਤਕ ਕਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ 1 

੨੫੭੭੧<੭ ੬੭੬੯੭ ੨-੭੩੦-੭ ₹-#੪੪੧੦-੭੦-੭੪੦<<੭"_ 2-੭੪੦੧੦੭ €.੭੦੧੯<੭ ੨.੭੧੦੯੦-੭ ₹.੭੪੦੯<੭ 2..#<੦੧.੭.##੫-੭ 

੍ 
੍ 
੍ 
੍ 
੍ 
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ਰਾਗੁ ਮਾਝ 
੧੩੮ | ੨ | ੧ |"ਚਾਲੀਸੀ ਪੁਰੁ ਹੋਇ, “ਪਚਾਸੀ ਪਗੁ ਖਿਸੈ; ਸਠੀ ਕੇ ਬੋਢੇਪਾ ਆਵੈ ॥ 

(ਸੱਠੀ ਬੋਲ) 
'ਸਤਰਿ' ਕਾ ਮਤਿ ਹੀਣੁ; ਤ'ਅਸੀਹਾਂ' ਕਾ ਵਿਉਹਾਰੁ ਨ ਪਾਵੇ ਨ 

(ਸੱਤਰਿ ਤੇ ਅੱਸੀਹਾਂ ਬੋਲੋ) 
'ਨਵੈ' ਕਾ $ਸਿਹਜਾਸਣੀ; ਮੂਲਿ ਨ ਜਾਣੈ, ਅਪ “ਬਲੁ ॥ (੨) ਮਰਲਾ 

ਢੇਢੋਲਿਮੁ ਢੂਢਿਮੁ ਡਿਠੁ ਮੈ; ਨਾਨਕ ਜਗੁ ਧੂਏ ਕਾ 'ਧਵਲਹਰੁ' ।। 
੧ ਰੋਗ ੬ਪਰੈਗ, ਉਪਾਰਜਨਾ; ਬਹੁ ਬਹੁ ਬਿਧਿ, ਭਾਤੀ ।। 

ਤੂੰ ਜਾਣਹਿ, ਜਿਨਿ ਉਪਾਈਐ; ਸਭੁ ਖੇਲ, “ਤਮਾਤੀ ॥ 
੧ |ਜੋ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਤੁਧੁ ਧਿਆਇਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਚਿਆ; 

ਬਲਿ ਬਲਿ ਹਉ, ਤਿਨ ਜਾਤੀ ॥ 
੨ [ਜੀਉ ਪਾਇ, ਤਨੁ ਸਾਜਿਆ; ਰਖਿਆ ਬਣਤ ਬਣਾਇ ॥ 
੨ |ਜਿਚਰੁ ਤੇਰੀ ਜੋਤਿ, ਤਿਚਰੁ ਜੌਤੀ ਵਿਚਿ ਤੂੰ ਬੋਲਹਿ; 

ਵਿਣੁ ਜੋਤੀ ਕੋਈ ਕਿਛੁ ਕਰਿਹੁ, ਦਿਖਾ 'ਸਿਆਣੀਐ ॥ 

[ 
ਤਰ 

ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ; ਸੁਖਿ 'ਰਜਾ', ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਇਆ ।। ('ਰੱਜਾ ਬੋਲੋ) 

| 

| 
ਰਿ 

ਹੇ 

ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ, ਆਪਣਾ; ਪੈਨ, ਜਣੇਦੀ ਮਾਇਆ ॥ 

ਭੈ ਕੇ ਚਰਣ, ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ; ਲੋਇਣ, ਸੁਰਤਿ ਕਰੇਇ ।। 
ਸੁਇਨੇ ਕੈ ਪਰਬਤਿ ਗੁਫਾ ਕਰੀ; ਕੈ ਪਾਣੀ ਪਇਆਲਿ ॥ 
ਬਗਾ ਰਤਾ, ਪੀਅਲਾ ਕਾਲਾ; ਬੇਦਾ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ । 
ਨਾ ਹਉ ਨਾ ਮੈ; ਨਾ ਹਉ ਹੋਵਾ; ਨਾਨਕ, ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ॥ 

ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰਿ ਸਚੁ ਹੈ; ਸੋ ਸਚਾ ਨਾਮੁ, ਮੁਖਿ ਸਚੁ ਅਲਾਏ ॥ 

ਅੰਦਰਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬਹੁਤੁ; ਛਾਦਨ ਭੋਜਨ ਕੀ ਆਸਾ ।। 

ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ; ਨ_ਗਿਰਹੀ ਨ ਉਦਾਸਾ ॥ 

ਆਪਿ ਨ ਬੁਝਾ, ਲੌਕ ਬੁਝਾਈ; ਐਸਾ ਆਗੂ ਹੋਵਾਂ ॥ 

ਨਾਨਕ, ਅੰਧਾ ਹੋਇ-ਕੈ ਦਸੇ ਰਾਹੇ; ਸਭਸੁ ਮੁਹਾਏ ਸਾਥੇ ॥ 

ਮਾਹਾ ਰੁਤੀ ਸਭ ਤੂੰ ਘੜੀ; ਮੂਰਤ ਵੀਚਾਰਾ ॥ 

ਮਿਹਰ ਮਸੀਤਿ ਸਿਦਕੁ ਮੁਸਲਾ; ਹਕੁ ਹਲਾਲੁ ਕੁਰਾਣੁ । _ (ਮੁਸੱਲਾ ਬੋਲ) 

ਤਸਬੀ ਸਾ, ਤਿਸੁ ਭਾਵਸੀ; ਨਾਨਕ, ਰਖੈ ਲਾਜ ॥ 
(੨) ਤਸਬੀ ਸਾਤਿ ਸੁਭਾਵਸੀ 

ਹਕੁ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ; ਉਸੁ ਸੂਅਰ ਲਾ ਗਾਇ ॥ 

੧੩੯ 

੧੪੦ 

੦੦੦੨੭ 

੨੮੦॥ ।ਨ ਦੂ 

ਸਿ ਲੇ ਸਿ ਤੇ ੯ 

੧. ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਤੇ ਲੰਬਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕੰ 
੨. ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਤੋਂ। ੩. ਅੱਸੀ । _ ੪. ਸਿਹਜਾ ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ । 
੫. ਆਪਣੇ ਬਲ ਨੂੰ ਅਥਵਾ ਨਿਰਬਲ । ੬. ਮਿਸਰਤ ਰੈਗ । ੭. ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਦਾ । ਕੰ 

&##੮੭੦-#੨<-੭ ੬੭੩੧੭ ੭੩੩੧੦ 2-੭੩੧੬== । ੧੭੨੨੭ ੨-#੧੧੧-= ੨,੭੫੫." ₹..੭੧੧੧੫੭੮,#੧੧%੫-੭ ੮ ੭੨੫੭ ਲਵ ਅਤ ਲਵ << << ੨ << ਯਆ ੨ << ਲਆ”੨ ੦੧੨ ੦੦੪੨੦-੦੪੨੦੦ ੨ "ਆ ੨ 6ਲਆ > ੦੦੪” <-੦ਆ” 2੯੪ 
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(੩੦੦) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਮਾਝ 
੧੪੧ | ੮ | ੭ |ਇਕਿ ਨਿਰਧਨ, ਸਦਾ ਭਉਕਦੇ; ਇਕਨਾ, ਭਰੇ "ਤੁਜਾਰਾ । 

੧੧| ੮ |₹'ਅਵਲਿ' =ਅਉਲਿ, ਦੀਨੁ ਕਰਿ ਮਿਠਾ; 
ਬ'ਮਸਕਲ' “ਮਾਨਾ, ਮਾਲੁ “ਮੁਸਾਵੈ । 

(ਅੱਵਲਿ ਬੋਲੋ ਤੇ ਮਸੱਕਲ ਨਾ ਬੋਲੋ) 
ਹੋਇ “ਮੁਸਲਿਮੁ, “ਦੀਨ ਦਮੁਹਾਣੈ; ਮਰਣ ਜੀਵਣ ਕਾ, ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਵੈ ॥ 

('ਮੁਸੱਲਿਮ' ਬੋਲ) 
੧੨| ੮ |ਤਉ ਨਾਨਕ, ਸਰਬ ਜੀਆ ਮਿਹਰੈਮਤਿ ਹੋਇ; ਤ ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਕਹਾਵੈ ॥ 
੧੬| ੮ |ਰਾਜੇ "“ਰਯਤਿ ""ਸਿਕਦਾਰ; ਕੋਇ ਨ ਰਹਸੀਓ ।। _ (ਰੱਹੱਸੀਓ ਨ ਬੋਲੋ) 
੧੮| ੮ |ਬਾਗ ਮਿਲਖ ਘਰ ਬਾਰ; ਕਿਥੈਂ, "ਸਿ ਆਪਣੇ ।। (੨) "੨ ਸਿਆਪਣੇ 

ਤੇਬੂ ਪਲੰਘ ਨਿਵਾਰ; "£ਸਰਾਇਚੇ "“ਲਾਲਤੀ ॥ 
ਨਾਨਕ, ਸਚ ਦਾਤਾਰੁ; "੬ਸਿਨਾਖਤੁ ਕੁਦਰਤੀ ॥ 
ਜੇ ਦੇਹੈ ਦੁਖੁ ਲਾਈਐ; ਪਾਪ "”ਗਰਹ, ਦੁਇ ਰਾਹੁ ॥ 

੮ | ੯ |੯ਕੁਫਰ "੯ਗੋਅ, ““ਕੁਫਰਾਣੈ; ਪਇਆ ਦਝਸੀ ॥। 
ਸਭ ਦੁਨੀਆ,;”"ਸੁਬਹਾਨੁ; ਸਚਿ ਸਮਾਈਐ ॥ 

੧੧| ੧੦| ਨਾਨਕ; ਠਗਿਆ ਮੁਠਾ ਜਾਇ ॥ 
ਕਿਆ “ਲਸਕਰ, ਕਿਆ “ਤਨੇਬ “$ਖਵਾਸੀ; ਆਵੈ ਮਹਲੀ ਵਾਸੁ ॥ 
ਸਚੇ ਕੀ ““ਸਿਰ ਕਾਰ; ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਜਾਣੀਐ ॥ (੨) ਸਿਰਕਾਰ 

੧੬| ੧੦ | ਤਬਲਬਾਜ ਬੀਚਾਰ; ਸਬਦਿ ਸੁਣਾਇਆ ॥ (ਤਬਲ-ਬਾਜ ਬੋਲੋ) 
੧੮| ੧੧ |ਜਾ ਪਕਾ, ਤਾਂ ਕਟਿਆ, ਰਹੀ, ਸੁ “੬ਪਲਰਿ ਵਾੜਿ ॥ 

੨੭ਸਣੁ “ਕੀਸਾਰਾ, ਚਿਥਿਆ; “੯ਕਣੁ ਲਇਆ, ਤਨੁ ਝਾੜਿ ॥ 
੧੪੩ | ੧ |੧੧। ੩੦ਬੁਢਾ ਅੰਦਰਿ ਰਖਿਕੈ; ਦੇਨਿ, ਸੁ ₹"'ਮਲ' ਸਜਾਇ ॥_ ('ਮੱਲ' ਬੋਲੋ) 

੧੭| ੧੩ |੩੨ਹਮ ੨੩ਜੇਰ ਜਿਮੀ, ਦੁਨੀਆ; ਪੀਰਾ ₹੯ਮਸਾਇਕਾ ਰਾਇਆ ॥ 

॥ 

੭ ਦੂ ਘ ਘ /ਸਿ 

੧. ਸੈਦੂਕ, ਖਜ਼ਾਨੇ । ੨. ਆਦਿ ਵਿਚ । ੩. ਕਰਾਮਾਤ ਬੈਦਗੀ ਵਾਲ ਸੈਤ । 
੪. ਮਾਂਜਣ, ਸਿਕਲ ਕਰਣਾ। ੫. ਮਾਣ ਦਾ। ੬. ਲਟੋਣ। ੭.ਦ੍ਿੜ੍ਹਹੈ। 
੮. ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਥ। ੯. ਮੋਹਰੀ ਭਾਵ ਮਲਾਹ । ੧੦. ਪਰਜਾ। _੧੧. ਸ੍ਰਵਾਰ 

ਥਾਣੇਦਾਰ । _੧੨. ਓਹ ਆਪਣੇ । _ ੧੩. ਸਿਵ'ਣੇ, ਜਾਣੇ । _ ੧੪. ਕਨਾਤਾਂ ! 

੧੫. ਅਤਲਸੀ ਬਸਤੁ । ੧੬. ਪਛਾਣ । ੧੭. ਗ੍ਸਣਾ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਗਣਾ । ੧੮. ਝੂਠ । 
੧੯. ਬੋਲਣ ਕਰ ਕੇ । ੨੦. ਕੁਫਰ ਝੂਠ ਦਾ ਆਣ=ਘਰ । ੨੧. ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ, 
ਹੈਰਾਨ । ੨੨. ਫੌਜ। _੨੩. ਚੌਬਦਾਰ । ੨੪. ਖਾਸ ਟਹਿਲ੍ਹਆ, ਚੌਰਬਰਦਾਰ । 
੨੫. ਸਿਰ ਦੇ ਉਪਰ । ੫੬. ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਨਿਆਈ' ਫੋਕੀ । ੨੭. ਸਣੇ । ੨੮. ਕਸੀਰ 
ਦੀ ਨਿਆਈ' ਇੰਦਰੇ । ੨੯. ਦਾਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ । ੩੦. ਵੇਲਣੇ ਕਾਠ 

9 ਦੇ। ੩੧. ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਮਦੂਤ । ੩੨. ਤਮਾਮ । ੩੩. ਨੀਚੇ । ੩੪. ਮਿਹਨਤ 
! ਕਰਨ ਵਾਲੇ । 

= ੨੭੪ ੫੫੭੨੭੪੫੭੬-੭੩੦੭੨-"੨= ੯੭ ੬੫-੭੮-#੩੫-੭੮-#੩੫-੭੨-੭੩੯-੭੮-੭੩੦-੭ 1 ੧.#॥੫-੭੨-##੬=' 

-੦6੦”੨੦%ਦ” ੨੦ ੯€ ੨ ਖੇਡ) 6੯ ਕੋ; ਆ ਪਦ 6੪੨ ਪਖ ਆ ਹਦ ਅਨ 2੯੩ ੨6੯6੪ ੮੪੨੦ ੯੩੨ 

੭ ੨ % ੭ < ੦੦ 

੮੭੦੧੦ ੮-#੧੩੫੦-> ੨... #<੩੫.੭੨-.#੫੩੫੦<੭ ੮. .੪<੩੫੦-੭ ..#<੩੫੦-੭੨--#੪੩<੦.੭ ੨.-#੫੩੫<.੭੮. ੧੧੧੦੭ ੨੧੧੫੦ ੮ ,#੪8%<. ੭ ੮ ,#੪8੫...? ੮ ,#੪8੫...੭ ੨ .#48%੫..੭ ੮..#੦8%.੭ ੨੭੭0੧. 

5।1 56180 7637 50 ਹ। ੬460੧ ੧4010611041ਇ116।0॥ਇ910011.ਟ੦।੧ 



ਪੰਨਾ [ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਮਾਝ 
੧੪੩ | ੧੮ | ੧੩ |"'ਮੇ-ਰਵਦਿ' ਬਾਦਿਸਾਹਾ; “ਅਫਜੂ ਖੁਦਾਇਆ ॥ 

('ਮੇ ਰਵੱਦਿ' ਪਾਠ ਬੋਲੋ) 
੧੯| ੧੩ ਨ ਦੇਵ ਤਦਾਨਵਾ; ਨਰਾ ॥ ਨ ਸਿਧ “ਸਾਧਿਕਾ; ਪਧਰਾ ।। 

੧੪੪ | ੧ ੧੩ |ਨ ਦਾਦੇ ਦਿਹੈਦ; ਆਦਮੀ ॥ ਨ ਸਪਤ; ਜੇਰ ਜਿਮੀ ॥ 
੨ |੧੩ |ਨ ਸੂਰ ਸਸਿ, ਮੰਡਲੋ ॥ 
੩ ੧੩ [ਨ ਰਿਜਕੁ ਦਸਤ; =ਆ ?ਕਸੇ ।। “ਹਮਾ ੯ਰਾ; ਏਕੁ ਆਸ ਵਸੇ ॥ 
੪ |੧੩ |"ਪਰੇਦਏ; ਨ ""ਗਿਰਾਹ “ਜਰ ॥ 

'ਦਰਖਤ' ਆਬ; ਆਸ ਕਰ ।। (ਦਰੱਖਤ ਬੋਲੋ) 
੧੨|੧੪ |ਜੋਤੇ ਜੀਅ, ਜੀਵਹਿ ਲੈ ਸਾਹਾ; ਜੀਵਾਲੇ, "ਤਾ ਕਿ ੧ਅਸਾਹ ।। 
੧੪| ੧੪ | ਇਕਿ, ਪਉਣ "“ਸੁਮਾਰੀ; ਪਉਣ "£ਸੁਮਾਰਿ ॥ 

('ਸੁਮਾਰਿ' ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਸੱਸਾ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਸੁ-ਮਾਰਿ ਹੈ ਪਰ ਪਾਠ ਇਕੱਠਾ ਹੈ) 
੧੭| ੧੪ |ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੋਵੇ, ਨਾਹੀ ਸੁਖਿ ਨਿਵਾਸੁ; ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਆਈਐ ॥ 

੧੪੫ ।੧੧।੧੬|ਹਉ ਭਾਲਿ; "2ਵਿਕੈਨੀ ਹੋਈ । 
੧੧| ੧੬|ਵਿਚਿ ਹਉਮੈ ਕਰਿ, ਦੁਖੁ ਰੋਈ । _(ਹਉਮੈ ਤੇ ਭੀ ਬਿਸਰਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) 
੧੨| ੧੬ | ਕਲਿ ਕੀਰਤਿ; ਪਰਗਟੁ, ਚਾਨਣੁ ਸੈਸਾਰਿ ॥ 

੧੪੬ | ੧ | ੧੭ ਤੀਜੇ, ਮੁਹੀ ਗਿਰਾਹ; ਭੁਖ ਤਿਖਾਂ ਦੁਇ, ਭਉਕੀਆ॥ (੨) ਭਉ ਕੀਆਂ | 
੮ |੧੭ | ਲਈਅਨਿ, ਖਰੇ 'ਪਰਖਿ'; ਦਰਿ "ਬੀਨਾਈਐ ॥ (੨) "੯ਦਰਿਬੀ ਨਾਈਐ $ 

('ਪਰਖਿ' ਬੋਲ) ਕੰ 
ਤਿਨਾ ਦਰੀਆਵਾ ਸਿਉ ਦੋਸਤੀ; ਮਨਿ ਮੁਖਿ, ਸਚਾ ਨਾਉ ॥ ੬ 
ਸਤੀ ਪਹਰੀ ਸਤੁ ਭਲਾ; ਬਹੀਐ ਪੜਿ ਮਾਂ ਪਾਸਿ । _(ਸੱਤੀ' ਪਹਿਰੀ' ਬੋਲੋ) ਕੰ 

੧੮। ੧੮ |ਸਚੇ ਹੀ ਪਤੀਆਇ; ਸਚਿ ਵਿਗਸਿਆ ॥ 
(ਨੋਟ-ਕਾਵਿ ਦੀ ਚਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗੱ ਸਿਆ ਬੋਲੋ ] 

੧੪੭ | ੩ | ੧੯ |ਏਵਡੁ 'ਵਧਾ'; ਮਾਵਾ ਨਾਹੀ, ਸਭਸੈ ਨਥਿ ਚਲਾਈ ।। (ਵੱਧ' ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ) | 
੪ ੧੯ [ਜੇਵਡੁ ਸਾਹਿਬੁ, ਤੇਵਡ ਦਾਤੀ; ਦੇ ਦੇ ਕਰੇ ਰਜਾਈ ॥ 
੧੧।੨੦|ਰਜਿ ਰਸਿਆ, ਹਰਿਆ ਸਦਾ; ਪਕੈ, ਕਰਮਿ ਧਿਆਨਿ ॥ ੍ 
੧੨| ੨੦।ਸੁਇਨੇ ਕਾ ਬਿਰਖੁ, 'ਪਤ' “”ਪਰਵਾਲਾ; 'ਫੁਲ' ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ॥ 

(ਪੱਤ ਪਾਠ ਬੋਲੋ) ਕੰ 
੧. ਸਭ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ । ੨. ਬ'ਕੀ । ੩. ਦੈਤ । ੪. ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ! $ 

4. ਧਰਤੀ । ੬. ਉਹਨਾਂ ਦਾ । ੭. ਮਨੁੱਖ । ੮. ਤਮਾਮ । ੯. ਦਾ । ੧੦. ਪਰਾਂ | 
ਵਾਲੇ ਪੰਡੀ। _੧੧. ਗੰਢ । _੧੨. ਮਾਇਆ। _੧੩. ਤਾਂ ਕੀ ਅਸਚਰਜ ਹੈ । 
੧੪. ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋ । ੧੫. ਗਿਣਤੀ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਕੰ 
ਵਾਲੇ ਪੌਣਾਹਾਰੀ । ੧੬. ਪੌਣ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੋਂ । ੧੭. ਬਿਆਕਲ, ਝੱਲੀ । ੧੮. ਚੁਣ 
ਕੇ, ਦੇਖ ਕੇ । ੧੯. ਨਿੰਮ੍ਤਾ ਵਾਲੋਂ ਨਾਮ ਵਿਚ । ੨੦. ਲਾਲ ਮ੍ਰੇਗੇ ਵਾ ਗੁੱਲੀਆਂ । 

੧੭੬<-੭੨-#੧੯-੭੨-੭੩੦-੭੨-੭੩<-੭੨-#੩੫-੭੨-#੧੨-੭੨-੭੪੬੧<੭ ੨੭੦੦੨-੭੨੫੦੧.” । ੨੭੫੭੯-੪੪੪੦੭ 2੦ €ਲਆ> ਟਲ ੨6 ਲਆ> €ਆ> “੦੬੦” ਟਲ > < ਆ” ਆ” << ਲਆ"> ੦੦੬" ੨ << ਲਆ”> << ਲਆ”> <੯੩> ੦੦੦੦੨ <੦੦੦ਆ>' 

੨) - & - ੭ “ ਮੋਮ 
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(੩੦੨) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
ਆ? "ਆ ੦੦੪ ੨੦੯੪ਇ੨੦੦੪੨੦"੦%੦੨ ੮੦੪੨ ੦੮੦੧੬ਵ ੨੦੦੬ ਨ ੦੬੦੨6੮੧੯੧ 

।ਕਬਦ| ਰਾਗੁ ਮਾਝ 

੨੦|ਤਿਤੁ, ਫਲ ਰਤਨ ਲਗਹਿ, ਮੁਖਿ ਭਾਖਿਤ; ਹਿਰਦੈ ਰਿਦੈ, ਨਿਹਾਲੁ ॥ 
੨੦ |ਕਾਲ ਬੁਰਾ, 'ਖੈ ਕਾਲ; ਸਿਰਿ ਦੁਨੀਆਈਐ ॥ 
੨੨ |ਹੁਕਮੁ ਪਇਆ ਧੁਰਿ ਖਸਮ ਕਾ; ਅਤੀ-ਹੂ ਧਕਾ ਖਾਇ ।। _(ਅਤੀ ਨਾ ਬੋਲੋ) 
੨੨ |ਦੁਹਾ ਸਿਰਿਆ, ਆਪੇ ਖਸਮੁ; ਵੇਖੈ, ਕਰਿ “ਵਿਉਪਾਇ ॥ 
੨੨ |ਅਗੈ ਓਹੁ ਤਅਗੰਮੁ ਹੈ; “ਵਾਹੇਦੜ ਜਾਣੁ ॥ (ਵਾਹੇ ਦੜ ਬੋਲੋ) ) 1 
੨੨|ਕਰਨਿ ਭਗਤਿ, ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ; ਨ ਰਹਨੀ, “ਵਾਰੀਆਂ ।। 
੨੨|ਸਚੁ ਕਹਨਿ, ਅਰਦਾਸਿ; ਸੇ ਵੇਚਾਰੀਆਂ ।। ਰ 
੨੨|ਸਬਦਿ ਸਵਾਰੀ ਆਸੁ; ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵਿਆ ॥ 
੨੩ |ਮਾਰੂ ਮੀਹਿ ਨ ਤ੍ਿਪਤਿਆ; ਅਗੀ, ਲਹੈ ਨ ਭੁਖ ।। 

ਰਾਜਾ, ਰਾਜਿ ਨ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ; ਸਾਇਰ ਭਰੇ, ੬ਕਿਸੁਕ' । (੨) “ਕਿ ਸੂਕ 
(ਕਿਸੁੱਕ ਪਾਠ ਨਹੀ" ਕਰਨਾ) 

੨੩ |ਨਿਹਫਲੰ, “ਤਸਿ ਜਨਮਸਿ; “ਜਾਵਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਨ "“ਬਿੰਦਤੇ ॥ 
('ਜਨਮੱਸ' ਬੋਲੋ) 

੨੩ |"'ਸਾਗਰੇ ਸੈਸਾਰਸਿ; ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਤਰਹਿ ””ਕੇ । ('ਸੰਸਾਰੱਸਿ' ਬੋਲੋ) 
੨੪ |ਖਤਿਅਹੁ ਜੈਮੇ, "੨ਖਤੇ ਕਰ; ਨਿਤ ਖਤਿਆ ਵਿਚਿ ਪਾਹਿ ।। 

('ਖਤਿਆ' ਪਦ ਪੇਲੇ ਜਿਹੇ ਬੋਲ) 
੨੪ |ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸਲਾਹਿ; ਸੁਖੀਏ ਸਚ-ਵਾਲਿਆ ।। 

ਨਿਡਰਿਆ ਡਰੁ ਲਗਿ; ਗਰਬਿ ਜਿ ਗਾਲਿਆ ।। (ਨਿੱਡਰਿਆ ਬੋਭੋ) 
੨੬ |ਸਿਰੁ ਖੋਹਾਇ, ਪੀਅਹਿ "ਮਲ ਵਾਣੀ; ਜੂਠਾ, ਮੰਗਿ ਮੰਗਿ ਖਾਹੀ ॥ 

ਫੋਲਿ "“ਫਦੀਹਤਿ, ਮੁਹਿ ਲੈਨਿ "੬ਭੜਾਸਾ; ਪਾਣੀ ਦੇਖਿ, "2ਸਗਾਹੀ ॥ 
੨੬|ਓਨਾ ਪਿੰਡੁ ਨ ਪਤਲਿ ਕਿਰਿਆ, ਨ ਦੀਵਾ; ਮੁਏ ਕਿਥਾਉ ਪਾਹੀ ॥ 
੨੬|ਦਯਿ ਵਿਗੋਏ ਫਿਰਹਿ "੮ਵਿਗੁਤੇ; ਫਿਟਾ, "੯ਵਤੇ “੨ਗਲਾ । 

(ਦਈਇ, ਫਿੱਟਾ; ਵੱਤੇ, ਗੱਲਾ ਬੋਲੋ) 
੨੬ [ਨਾਇ ਨਿਵਾਜਾ, “"ਨਾਤੇ ਪੂਜਾ; (ਨਾਇ, ਨ੍ਹਾਤੇ ਬੋਲ) 

`ਨਾਵਨਿ ਸਦਾ, ਸੁਜਾਣੀ ॥ (ਨ੍ਹਾਵਨਿ ਬੋਲੋ) 

੧. ਨਾਸ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਕਾਲ । ੨. ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਿਸੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ 
ਉਪਾਉ । ੩. ਅਕਾਸ਼ ਗੌਮਤਾ ਤੋ“ ਰਹਿਤ ਹੈ । ੪. ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੋਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਰ੍ਹਦਾ 
ਹੈ ਤੀਰ । ੫. ਵਰਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ । ੬. ਕਿਸ ਨੇ=ਨਦੀਆਂ ਕਰਕੇ । ੭. ਕਿ ਅਥਵਾ 
ਸੁਕੇ ਹੋਏ। ੮. ਤਿਸ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ । ੯. ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ । ੧੦. ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ । 
੧੧. ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਅਸਿ=ਹੈ । ੧੨. ਕੋਈ ਕੋਈ । ੧੩. ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ 
ਹਨ । ੧੪. ਮੈਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ । ੧੫. ਵਿਸ਼ਟਾ ਖੁਆਰੀ ਕਰਣ ਵਾਲਾ । ੧੬. ਗੰਦੀ 
ਹਵਾ ਦੀ ਭੜਾਸ । ੧੭. ਸੈਗਦੇ ਹਨ । ੧੮. ਖਰਾਬ ਹੋਏ । ੧੯. ਫਿਰਦਾ ਹੈ। 

੨੦. ਟੋਲਾ । ੨੧. ਨਹਾ ਡੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ । 

ਰਿ । ੩੭੧੦-੭੩-੭੬੦੨-੭੨-੭੦੬੦ ₹-੭੦੧੧-੭੨-੭੩੧-੭੨੭੩੯੭ 
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[ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਕੂ 
੨੬। ਮੁਇਆ ਜੀਵਦਿਆ "ਗਤਿ ਹੋਵੈ; ਜਾਂ ਸਿਰਿ ਪਾਈਐ ਪਾਣੀ ॥ 

ਨਾਨਕ, ਜਿਰਖੁਥੇ ਸੈਤਾਨੀ; ਏਨਾ ਗਲ ਨ ਭਾਣੀ ।। (ਗੱਲ ਬੋਲ 
੨੬| “ਵਠੈ, ਘਾਹੁ ਚਰਹਿ ਨਿਤਿ ਸੁਰਹੀ; ੪ਸਾ ਧਨ ਦਹੀ “ਵਿਲੋਵੈ ॥ 

ਤਿਤੁ ਘਿਇ, ਹੋਮ ਜਗ ਸਦ ਪੂਜਾ; #ਪਇਐ ਕਾਰਜੁ ਸੋਹੈ ॥ 
੨੬। ਨਾਨਕ, ਜੇ ?ਸਿਰਖੁਥੇ ਨਾਵਨਿ ਨਾਹੀ; (ਸਿਰਖੁੱਥੇ ਬੋਲੋ) ਕੰ 

ਤਾ ਦਸਤ ੯ਚਟੇ, ਸਿਰਿ ਛਾਈ ॥ (ਨ੍ਹਾਵਨਿ ਤੇ ਚੱਟੇ ਬੋਲੋ) 
੨੭।| ਰਾਤਿ ਦਿਹੈ, "ਕੇ ”"ਵਾਰ; ਧੁਰਹੁ ਫੁਰਮਾਇਆ ॥ 

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ 
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ; ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ਦੁਪਦੇ 

੧ |ਮਨ ਮਤਿ ਹਉਲੀ; ਬੋਲੇ ਬੋਲ ॥ | 
੧ [ਭੈ ਤਨਿ ਅਗਨਿ ਭਖੈ; ਭੈ ਨਾਲਿ ॥ 

ਭੈ ਭਉ; ਘੜੀਐ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰਿ ॥ | 
(ਭੱਖੋ ਨਹੀ” ਪੜ੍ਹਨਾ, ਢਿੱਲੇ ਅਖਰ ਬੋਲੋ) 

ਭੈ ਬਿਠੁ; ਘਾੜਤ ਕਚੁਨਿ ਕਚ॥ 
ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ ਭੂਖ ਬਹੁਤੁ; "“ਨੈ ਸਾਨੁ ।। (੨) "੩ਨੈਸਾਨੁ ਕੰ 
ਭਉ; ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਧਾਰੁ ॥ 
੧੪ਕਰਣੀ ਕਾਮਣਿ; ਕਰਿ ਮਨ ਲਏ ।। ਕੰ 

ਮੂਈ “ਸੁਰਤਿ; ਬਾਦੁ ਅਹੈਕਾਰੁ । (ਪਾਠੰਤਰ ਸੂਰਤਿ) 
ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿ; ਚਲੇ ਮਨਿ ਖੋਟ ॥ ਕੰ 
ਜਲ %੬ਪੁਰਾਇਨਿ; "?ਰਸ ਕਮਲ 'ਪਰੀਖ ॥ 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੁਕਤੋ; ਬੰਧੁ ਨ ਪਾਇ ॥ | 
੧੯ਜਾਝ “੮ਬਿਹਾਗ; ਤਕਹਿ ਆਗਾਸੁ ॥ 

ਗੁਰ ਮਿਲਿ; ਖੋਲੋ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ॥ 9 

ਸਚਿ ਰਹਸੇ; ਪੂਰੇ ਹਰਿ ਲੋਗ ॥ (ਰਹੱਸੇ ਬੋਲੋ) ਕੰ 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਦੇ; ਲੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ 

੨ 

।ਿਨ॥ਮ।ਮ0ਮ0ਿਨ= = ੦੨੭੫ 

੧. ਪਵਿਤ੍ਤਾ, ਏਥੇ ਗਤਿ-ਕਲਿਆਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀ'। ੨. ਬਰਖਾ ਦੇ 

ਵੱਸਣੇ ਕਰ ਕੇ । ੩. ਗਉਆਂ । ੪. ਇਸਤ੍ਰੀ । ੫. ਰਿੜਕਦੀ ਹੈ । ੬. ਜਿਸ ਕਾਰਜ 

ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ੭. ਜੈਨੀ ਸਰੇਵੜੇ । ੮. ਸੌ । ੯. ਕਾਠ ਦਾ ਠੂਠਾ, ਬੇੜੀ ਦਾ 

ਪਾਣੀ ਕਢਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸੋ ਬੁੱਕ । ੧੦. ਕਰਿਆ ਕਰੋ । ੧੧. ਜਸ । ੧੨. ਨਦੀ ਦੇ 

ਸਾਠੁ=ਸਦੱਰਸ਼ । ੧੩. ਪ੍ਰਗਟ । ੧੪. ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਕਾਮਣਿ=ਇਸਤ੍ਰ ਨੂੰ ਮਨ ਨੇ 

ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ੧੫. ਸੁਰਤ=ਸ਼ਕਲ (ਵਾ) ਦੇਹ ਅਧਿਆਸਣ ਬ੍ਰਿਤੀ । 
੧੬. ਚੁਪੱਤੀ 1 ੧੭. ਪਾਣੀ । ੧੮. ਪਰਖਣਾ ਕਰੋਂ । ੧੯. ਰਾਤ । ੨੦. ਦਿਨ । 
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(੩੦੩੪) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
_੭੦੬”> "੦੬੦੨ "੦੧੬੦੨ ੦"੦੧੦”੨੦"੦੪੦੨੦"੦੬੦”੨ "੦੬”>੦"੦੬੦”੨ ੦੧-”> "੦੪੦ "੦੪੦੨੦ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ 
੧੫੩ ਫ਼ ੭ |ਤਰੁ ਤਾਰੀ; ਮਨਿ ਨਾਮੁ ਸੁ ਚੀਤੁ । (੨) ਸੁਚੀਤੁ 

੭ [ਅਗਨਿ ਪਾਣੀ; ਬੋਲੈ “ਭੜ ਵਾਉ ॥ (ਭੜ-ਵਾਉ ਬੋਲੋ 
੮ |ਨਜਰਿ ਭਈ; ਘਰੁ ਘਰ ਤੇ ਜਾਨਿਆ ॥ 
੯ |ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ; “ਸੁਮਰਣੁ ਦਿਖਾਏ । (੨) ਸੁ ਮਰਣੁ _(ਸੁ-ਮਰਣੁ ਬੋਲੋ) 
੧੦ |ਤਨ ਮਹਿ ਮੈਲੁ ਨਾਹੀ; ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥ 
੧੧ ਅਨ ਭੈ ਵਿਸਰੇ; ਨਾਮਿ ਸਮਾਇਆ ॥ 

੩ਤੁਰੀਆਵਸਥਾ; ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ, ਹਰਿ ਜਾਨੁ ॥ (ਤੁਰੀਅ-ਵਸਥਾ ਥੋਲੋ) 
੧੩ |ਨਿੰਦਾ 5ਚਿੰਦਾ ਕਰਹਿ ਪਰਾਈ; ਝੂਠੀ “ਲਾਇਤਬਾਰੀ ॥ 
੧੩ |ਹੈਸੁ ਚਲਿਆ ਤੂੰ ਪਿਛੈ ਰਹੀਏਹਿ; ਛੁਟੜਿ ਹੋਈਅਹਿ ਨਾਰੀ ॥ 
੧੩ [ਤੂੰ ਕਾਇਆ ਰਹੀਅਹਿ “ਸੁਪਨੰਤਰਿ; ਤੁਧੁ ਕਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ।! 
੧੩ [ਹਉ ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ ਹੋਈ; ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਮੋਰੀ ਬਾਤ ਨ ਪੁਛੇ ਕੋਈ ॥ 
੧੩ |ਕਿਸ ਹੀ ਨਾਲਿ ਨ ਚਲੋਂ ਨਾਨਕ; ਝੜਿ ਝੜਿ ਪਏ ਗਵਾਰਾ ॥ 
੧੩੪ |ਉਸਾਰਿ “ਮੜੋਲੀ ਰਾਖੋ ਦੁਆਰਾ; ਭੀਤਰਿ ਬੈਠੀ ੯'ਸਾ' ਧਨਾ ॥ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇਲ ਕਰੇ ਨਿਤ ਕਾਮਣਿ; ਅਵਰਿ ਲੁਟੇਨਿ, ਸੁ ਪੰਚ ਜਨਾ ॥ 

(੨) ਲੁਟੇ ਨਿਸ 
੧੪ | ੧੪ |ਕਾਮਣਿ ਲੋੜੇ ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ; ਮਿਤ ਲੁੜੇਨਿ, ਸੁ ਖਾਧਾ-ਤਾ ॥ 

(ਤੱਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬੋਧਕ ਹਨ, ਪਾਠ ਇਕੱਠੇ ਹਨ) 
੧੭ | ੧੫ | ਏਕੁ "ਸਬਦੁ ਦੂਜਾ ਹੋਰੁ ""ਨਾਸਤਿ; "੨ ਕੈਦ ਮੂਲਿ ਮਨੁ ਲਾਵਸਿਤਾ ॥ 

(੨) ਕੈਦਮੂਲਿ 
੧ | ੧੫| ਏਕਸੁ ਚਰਣੀ ਜੇ ਚਿਤੁ ਲਾਵਹਿ; ਲਬਿ ਲੋਭਿ ਕੀ ਧਾਵਸਿ-ਤਾ ॥ 
੩ | ੧੫|ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ 'ਨਾਗੀ' ਦਾਝੋ; ਫਿਰਿ ਪਾਛੇ ਪਛੁਤਾਣੀ-ਤਾ ॥ 

(ਨਾਂਗੀ ਬੋਲੋ) 
੬ | ੧੬ [ਰਾਤਿ ਅਨੇਰੀ ਸੂੜਸਿ ਨਾਹੀ; ਲਜੁ ਟੂਕਸਿ ਮੂਸਾ, ਭਾਈ ਰੇ ॥ 

ਰਹ ਪੇ 9 672੦੦ ਨੂੰ ੦=ਣੂੰਨੁੰ= 

ੜੇ ੭ 

੍ 
੍ 

ਰਿ 
੍ 

੍ 
ਰ੍ 
੍ 
ਹੂ" 
ਹੂ 
8 ੧. ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਹਵਾ, ਭੜ=ਅਗਨੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਉ । ੨. ਸ਼੍ਰੋਸ਼ਟ ਮਰਨੀ । 

੩. ਚੌਥੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਸਾਖੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਰਸ 
ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ । ਤਿੰਨੇ ਅਵਸਥਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਭਚਾਰੀ ਹਨ। ਜਾਗ੍ਰਤ ਅਵਸਥਾਂ 
ਵਿਚ ਸਥੂਲ ਬ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣ ਵਾਲਾ, ਸੁਪਨ ਵਿਚ ਸੂਖਮ ਬ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ 
ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣ ਵਾਲਾ, ਸਖੋਪਤ ਵਿਚ ਅਵਿੱਦਿਆ ਬ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 

£ ਪ੍ਕੇਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਤਿੰਨਾਂ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਖੀ ਤੁਰੀਆ ਹੈ । ੪. ਉਸਤਤ । 
੫. ਚੁਗਲੀ । ੬. ਜੀਵ । ੭. ਸੈਸਾਰ । ੮. ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਮਟੀਲੀ । ੯. ਜਿੰਦ ਰੂਪੀ 

£ ਇਸਤ੍ਰੀ । _੧੦. ਇਕ ਪਾਰਬ੍ਹਮ ਸੱਚਾ ਹੈ । _੧੧. ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਨਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। 
੧੨. ਕੰਦ=ਡਾਹਣਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਣ ਵਾਲੋਂ ਫਲ ਤੇਂ ਮੂਲ=ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 
ਵਾਲੇ ਮੂਲੀਆਂ ਆਦਿ (ਵਾ) ਕੰਦ-ਮੂਲ ਇਕ ਫਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ । 

੨੫#੪੧੫੦੭ ₹.,#604੫-੭ ₹ ੭6:੫੭ 2..#<੪<..੭ ੨ .੭੪੦<..੭ ₹,#48%,੭ ੨ ੭੪੦੯. ੭ ੬੭੧੬੯ । ₹.੭%੧੦-੭ ੯-੭੧੯-੭ ੭੩੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੩੦੫) 
੪੧੬੨੦੦੦੨੦੮੦%੦” ੮੦੦੦” ੦੦੧ 2੮੨੧੦ ੦੪੦੨੦੨੬੦”> ੮੦੪ ੦੦੨੦੨੦੦੨੦੮੨੬੦ 

ਪੰਨਾਂ [ਜਤਰ|ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ 
੧੫੬ [੧੨੧੭ |ਹਟ ਪਟਣ "ਬਿਜ-ਮੰਦਰ ਭੈਨੈ; ਕਰਿ ਚੋਰੀ ਘਰਿਆਵੇਂ । (ਹੱਟ ਪਟਣ ਬੋਲੋ) 

੧੮| ੧੮ | “ਅਨਤਾ ਧਨੁ, ਧਰਣੀ ਧਰੇ; 'ਅਨਤ' ਨ “ਚਾਹਿਆ ਜਾਇ । 
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ, ਮਹਲਾ ੩ ਚਉਪਦੇ ॥ ਕੰ 

੧੫੮ | ੪ ।੨੨|ਗੁਰ ਤੇ ਬੂਝੇ; ਸੀਝੇ ਸੋਇ । 
੯ ੨੩ |ਪਸੁਥਾਉ ਸਚੁ; ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥ ਕੰ 
੧੧੨੩ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੇ; ਬੋਸਿ ਸੁਥਾਏ ॥ 
੧੯।੨੪|ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਵਹਿ; ਬਿਨੁ ੬ਮਸਨੇਹ ॥ 

੧੫੯ | ੭ |੨੫|।ਮਨੁ, “ਮੈ “ਮਤੁ; ੯ਮੈਗਲ "?ਮਿਕਦਾਰਾ ॥ (ਸੈ ਨਹੀ ਕਰਣਾ) 
੧੬੦ |੧੦| ੨੯ [ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੇਸੈਤਰੁ; ਸਭਿ ""ਸਹਲੰਗਾ ॥ 
੧੬੧ ੧੨।੩੨|ਪੁਤਿ ਕੁਟਬਿ; ਗ੍ਰਿਹਿ ਮੋਹਿਆ ਮਾਇ ॥ 
੧੬੨ । ੯ ੩੫| ਇਤਨੇ ਜਨਮ ਭੂਲਿ ਪਰੇ ਸੇ; ਜਾ ਪਾਇਆ ਤਾ ਭੂਲੇ ਨਾਹੀ ॥ 

੧੦੩੫ |ਤੇਰਾ "“ਸਬਦੁ, ਤੂੰਹੈ ਹਹਿ ਆਪੇ; ਭਰਮੁ ਕਹਾ ਹੀ । (ਕਹਾਂ ਬੋਲਣਾ) | 
੧੬੩ । ੩ |੩੭। ਮਨਮੁਖਿ ਗਰਬਿ, ਨ ਪਾਇਓ; ਅਗਿਆਨ ਇਆਣੇ ॥ 

੧੨| ੩੮ |ਜਿਸੁ ਗੁਰ ਤੇ ਹਰਿ ਪਾਇਆ; ਸੋ ਗੁਰੁ, ਹਮ ਕੀਨੀ ॥ | 
੧੬੪ | ੨ ੩੯ |ਖਤ੍ਰੀ ਕਰਮ ਕਰੇ; "੨ਸੂਰਤਣੁ ਪਾਵੇ ॥ ('ਸੁਰੱਤਣੁ' ਬੋਲੋ) 

! ੬ ।੪੦|ਤਿਨ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸ ਕਰਹੁ; ਹਮਰਾਮਾ॥ ਕੰ 
੧੦ ।੪੧|ਤੇ ਹਰਿ ਜਨ; ਹਰਿ ਮੋਲਹੁ ਹਮ ਪਿਆਰੇ ॥ ਕੂ 
੧੨|੪੧|ਸਾਰਿੰਗ ਪ੍ਰੀਤਿ; ਬਸੇ "੯ਜਲਧਾਰਾ ॥ 1 

੧੬੫ । ੨ ੪੩ |ਜਿਤ ਮਿਲਿ; ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ, ਹਰਿ ਧਣੀ ॥ ਨ 
੨ ।੪੩ |ਗੁਰਸਿਖ, ਹਰਿ ਬੋਲਹੁ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ 
੬ | ੪੩ |ਕ੍ਰਿਸਨ "“ਬਲਭਦ-, ਗੁਰ ਪਗ ਲਗਿ ਧਿਆਵੇ ॥ (ਤਲਭੱਦ ਬੋਝੇ) 
੯ ।੪੪ [ਹਰਿ ਆਪੇ ਸਬਦੁ ਸੁਰਤਿ; ਧੁਨਿ ਆਪੇ ॥ 

। ੧੦। ੪੪ |ਹਰਿ ਆਪੇ ਸਾਰਿੰਗ; "੬ਅੰ ਮਿ੍ਤਧਾਰਾ ॥ ਕੰ 
੧੪੪੫ ਹਰਿ ਵਣਜੁ ਕਰਾਵੇ; ਦੇ ਰਾਸਿ ਰੇ॥ 

1 ੧੯੪੬ |ਤਿਉ ਹਰਿ ਜਨ ਪ੍ਰਤਿ, ਹਰਿ ਰਾਖਦਾ; ਦੇ ਆਪਿ ਹਥਾਸਾ ॥ ਕੰ 
੧੬੬ | ੧ ।੪੬ [ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੈ ਮੂਰਖ; ਹਰਿ ਰਾਖੁ ਮੇਰੇ ਗੁਤਈਆ ॥ 

1 ੨ ੪੬ |ਮੰਦਰਿ ਘਰਿ ਆਨੰਦੁ ਹਰਿ; ਹਰਿ ਜਸੁ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ॥ | 
(ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸ੍ਾਮ) 

੧. ਪੱਥਰ ਦੇ ਚੂਨੇ ਗੱਚ ਮੰਦਰ। ੨. ਅਨੌਤ । ੩. ਹੋਰ । ੪. ਇੱਛਾ । ਕੰ 
੫. ਸ਼੍ਰੋਸ਼ਟ ਥਾਉ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ । ੬. ਪਰੇਮ । ੭. ਮਮਤਾ ਰੂਪ ਸ਼ਰਾਬ । ੮. ਮਸਤ । 
੯. ਹਾਥੀ । ੧੦. ਮਨਿੰਦ, ਸਦਰਸ਼, ਬਰਾਬਰ । ੧੧. ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਲਗਿਆ ਕੰ 
ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮੇਜ਼ਰ । ੧੨. ਸੋਕਾਰ । ੧੩. ਸੂਰਮਤਾ, ਬਹਾਦਰੀ । ੧੪. ਜਲ ਦੀ ਧਾਰ । 
੧੫. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ । ੧੬. ਸ੍ਰਾਂਤੀ ਬ੍ਰੋਦ ਵਾ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ । 

੧੭੪੯੭੨੭<੨-੭੨੭੧<-੭ ੮੭੬੯=੨-੭੧੨-੭੯-੭੪੧੯<-੧-=੨ ੨੭੪੧੨-੭੨-੭੫੪੯-੭੨-੭੭੪੪੯-੭੯-੭੪<-੭₹-੭੪੪<-੭' 
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(੩੦੬) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਹ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ 
ਨਰੁ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰੇ; ਨਰਪਤਿ ਰਾਜੇ, ਅਰਥਿ ਸਭ ਮਾਇਆ ॥ 

(ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ਹੈ) 
ਮਤੁ ਨਿਰਗੁਣ ਹਮ ਮੇਲੈ ਕਬਹੂੰ; ਅਪੁਨੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ॥ 
ਮੇਰੇ ਰਾਮ; ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹਰਿ ਮੋਰੇ ।1 
ਅੰਨੁ ਖਾਣਾ ਕਪੜ੍ ਪੈਨਣੁ ਦੀਆ; ਰਸ ਅਨਿ ਭੋਗਾਣੀ ।। 
ਮੇਰੇ ਰਾਮ; ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਹੈ ਇਆਣੋ ।। 
ਜੈਸੇ ਕਾਤੀ, ਤੀਸ ਬਤੀਸ ਹੈ; ਵਿਚਿ ਰਾਖੈ ਰਸਨਾ, ਮਾਸ ਰਤੁ ਕੇਰੀ ॥ 
ਕੋਈ ਜਾਣਹੁ ਮਾਸ ਕਾਤੀ ਕੈ ਕਿਛੁ ਹਾਥਿ ਹੈ; ਸਭ “ਵਸਗਤਿ ਹੈ ਹਰਿ ਕੇਗੇ॥ 
ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪੁ. ₹ਸਿਰਤਿ “ਸਾਪੁ, ਸਭੁ ਹਰਿ ਕੈ ਵਸਿ ਹੈ; 

ਕੋਈ ਲਾਗਿ ਨ ਸਕੈ, ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਕਾ ਲਾਇਆ ॥ 
ਐਸਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਨਿਤਿ ਧਿਆਵਹੁ, 

ਜਨ ਨਾਨਕ; ਜੋ ਅੰਤੀ “ਅਉਸਰਿ ਲਏ ਛਡਾਇਆ ॥ 
੧੬੯ ਆਪੇ ਸਾਹ ਵਡੇ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ; ਹਮ ਵਣਜਾਰੇ ਹਹਿ ਤਾ-ਚੇ । 
੧੭੦ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੂ ਐਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਚਾਖਿਆ ਮਿਲਿ ਸਤਿਗੁਰ; ਮੀਠ ਰਸ ਗਾਨੇ ॥ 

ਇਹੂ ਮਨੂਆ ਖਿਨੁ ਨ ਟਿਕੈਂ, ਬਹੁ ਰੈਗੀ; 
ਦਹ ਦਹ-ਦਿਸਿ ਚਲਿ ਚਲਿ ਹਾਢੇ '। (ਹਾਂਢੇ ਬੋਲ) 

ਮਨਮੁਖ ਹੀਅਰਾ ਅਤਿ ਕਠੋਰੁ ਹੈ; ਤਿਨ ਅੰਤਰਿ ਕਾਰ ੬ਕਰੀਨਾ ॥ 1 
(੨) ਕਾਰਕ ਰੀਠਾਂ 

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਮਾਝ, ਮਹਲਾ ੪ ॥ 

ਮਤਿ ਮਾਤਾ ਮਤਿ ਜੀਉ; ਨਾਮੁ ਮੁਖਿ, ਰਾਮਾ ॥ | 
ਵਿਚਿ ਸੰਗਤਿ; ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਲੈ ਲਾਹਾ ਜੀਉ ॥। 
ਮਨੁ ਮੋਰ, ਕੁਹੁਕਿਅੜਾ; ਸਬਦ, ਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ।। 1 
ਵਸੁ ਮੈਰੋ ਪਿਆਰਿਆ,' ਵਸੁ ਮੈਰੇ ਗੋਵਿਦਾ; | 

ਹਰਿ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮਨਿ ਵਸੁ ਜੀਉ ॥ । 
(ਵੱਸੁ, ਵਿਗੱਸੁ, ਰਹੱਸ, ਹੱਸ ਬੋਲੋ)! 

ਸਤਿਗੁਰੁ ੯ਵਿਸਟੁ ਮੇਲਿ, ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ; 1 
ਹਰਿ ਮੇਲੇ, ਕਰਿ "“ਰੈਬਾਰੀ ਜੀਉ ।। । 

ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਿ; ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਪਰਗਾਸਾ ਜੀਉ ।। 
ਮੈ "'ਵੇਦਨ' ਪ੍ਰੇਮ; ਹਰਿ ਬਿਰਹੁ ਲਗਾਈ ਜੀਉ ॥ ੧ 

੧੭੧ 

੧੭੨ 

੧੭੩ 

੧੭੪ 

੧੭੫ 

੧. ਦੰਦਾਂ ਰੂਪੀ ਕੈਚੀ । ੨. ਅਧੀਨ । ੩. ਛਿਲਤ ਲੱਗਣੀ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਸਿਰ ' 
ਢੁਖਣਾ ਜਾਂ ਠੰਢਾ ਤੱਤਾ ਤਾਪ । ੪. ਸਰਪ ਜਾਂ ਸਰਾਪ । ੫. ਵੇਲੇ । ੬. ਕਾਲਾਚੇ। ! 
੭. ਕੌੜਾ ਰੀਠਾ । ੮. ਮੋਰ ਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਕੂਕਣਾ । ੯. ਵਿਚੋਲਾ । ੧੦. ਵਿਚੌਲਗੀ। ' 
੧੧. ਪੀੜਾ। 1 

੯.੭#੧੫੭੯੭੪0੧<੭ ੬,੭604<੭੨-੭੧੧੯--੭੨-੭੧੧੯<੭੨-੭੪੧੯-੭੯੮" ੨-੭੪੧੯<੭ ₹.-੭6੧<-.੭ ੨੭00<<.੭ ₹.੭੧੧੯<੭ ੨੭੧੧੨ 

6੨੪੦” ੦੦੧੪੦੨੦੮੦੧੦੨੦੮੦੧੦੨੦੮੦%੦੨੦੦੧੦ ੦੪੦੨ ੦੮੪੦੨੦੦੧੦੨ ੦੮੦੪੨੦੮੦%੦੨੦੮੦੪੦੨੦੦੦੨੦੦੦੦੨੦੮੦੪੦ 

੧੦੧੦”੨। 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੩੦੭) 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ |ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ 
ਮਹਲਾ ੫ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਚਉਪਦੇ 

4”) 
੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 

੧੭੫ ੧੯੭੧ "ਕੁਸਲੁ ਨ, ਗ੍ਰਿਹਿ; ਮੋਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ ॥ 
੧੭੬ | ੧ |੭੧| ਲਸਕਰ “ਜੋੜੇ; ₹'ਨੇਬ' “ਖਵਾਸਾ ।1 

੮ [੭੧ | ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭਵਹਿ; ਧੁਰਿ ਕਿਰਤਿ ਲਿਖਿਆਸਾ ॥ 
੧੩੭੨ | ਕਈ ਜਨਮ; ਗਰਭ, “ਹਿਰਿ ੬ਖਰਿਆ ॥ 

੧੭੮ |੧੧|੭੮ |ਜੋ ਉਬਰੇ; ਸੇ ਬੈਧਿ 'ਲਕੁ' ਖਰੇ ।! 
੧੨੭੮ | ਉਨ ਤੇ ਦੁਗੁਣ;, ਦਿੜੀ ਉਨ ਮਾਏ ॥ (ਦੱਗੁਣ ਬੋਲੋ) 
੧੬੭੮ |ਕਿਆ ਕੋ ਕਹੈ; ਕਿ ਆਖਿ ਵਖਾਨੈ ॥ 
੧੯੭੯। ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ; ?ਆਗਲ ਭਾਰਾ ।। 

੧੭੯ | ੨ ੭੯ ਅਗਨਿ; ਸੀਤ ਕਾ, ਲਾਹਸਿ ਦੂਖ ॥ 
੧੩ ੮੧ |“ਮਹਰ ੯'ਮਲੂਕ; ਹੋਇ ਦੇਖਿਆ "5ਖਾਨ । (ਮਹਿਰ ਬੋਲੋ) 

[ ੧੮੦ | ੧ |੮੨|""ਬਹੁਰਿ ਬਹੁਰਿ; ਉਆਹੂ ਲਪਟੇਰਾ ॥ 
੨ |੮੨। ਕਵਨ ਸੁ ਮਤਿ; ਜਿਤ ਤਰੈ ਇਹ ਮਾਇ ॥ 
੪ |੮੨ |ਜੋ "੩ ਹਲਾਹਲ; ਸੋ ਪੀਵੈ ਬਉਰਾ । (ਹਲਾ ਹਲ ਨਹੀ' ਕਹਿਣਾ) 
੧੭੮੪ | ਬਨਸਪਤਿ ਮਉਲੀ; ਫਲ ਫੁਲ ਪੇਡੇ ॥ (ਬਨੱਸਪਤਿ ਬੋਲੋ) 
੧੮ ੮੪ |"੧ਆਨ 'ਨ' ਰਸ ਕਸ; "“ਲਵੇ ਨ ਲਾਈ॥। (੨) "ਆਨਨ 

੧੮੧ | ੨ |੮੫ ਨਾਮ ਰਤਨ; ਕੌ ਕੌ ਬਿਉਹਾਰੀ ॥ 
੧੦ [੮੬ |ਸਦਾ ”"?ਅਲਿਪਤੁ; ਜੋਗ ਅਰੁ ਜੁਗਤੇ ॥ 

੧੮੨ | ੧ ੮੮ |ਬਿਆਪਤ; ਧਨ ਨਿਰਧਨ ਪੇਖਿ ਸੋਭਾ ॥ 
੬ |੮੮ | ਆਚਾਰ ਬਿਉਹਾਰ; ਬਿਆਪਤ ਇਹ ਜਾਤਿ ॥ 
੧੧| ੮੯ | “੯ਮੁਸਨਹਾਰ; ਪੰਚ "੯ਬਟਵਾਰੇ (ਮੁੱਸਨਹਾਰ ਬੋਲੋ) 

ਸ਼ੂਨੇ ਨਗਰਿ; ਪਰੇ ਠਗਹਾਰੇ ॥ 
੧੮੩ | ੮ ੯੧ |ਸਾਧ ਸੰਗਿ; 'ਤਾ' ਬੈਠਣੁ ਪਾਵਉ ॥ 

੧੧| ੯੨| ਅਬ ਮਤਿ ਬਿਨਸੀ; ਦੁਸਟ ਬਿਗਾਨੀ ॥ 

੧. ਸੁਖ ਨਹੀ' ਹੁੰਦਾ । ੨. ਪੁਸ਼ਾਕੇ । ੩. ਚੋਬਦਾਰ । ੪. ਚੌਰਦਾਰ । 

੫. ਛਣ ਕੇ । ੬. ਖਰ ਜਾਣਾ । ੭. ਬਹੁਤਾ, ਪ੍ਰਲੋਕ ਦਾ ਆ ਕੇ, ਗਲ ਵਿਚ । 
੮. ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ । ੯. ਬਿਲੌਚਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਕੋਮਲ, ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ 
ਲਿਬਾਸ ਵਾਲਾ । ੧੦. ਬਹਾਦਰ ਪਠਾਣ । ੧੧. ਪੁਨਾ ਪੂਨਾ, ਫੇਰ । ੧੨. ਉਸ 

ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ । ੧੩. ਜ਼ਹਿਰ ਸੈਖੀਆ; ਨਿੰਦਾ । ੧੪. ਹੋਰ ਨਾ ਰਸ ਨਾ ਕਸ ਅਰਕ 
[ ਆਦਿ । ੧੫. ਬਰਾਬਰ । ੧੬. ਮੁਖ । ੧੭. ਨਿਰਲੇਪ । ੧੮. ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ 

| ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿ । ੧੯. ਰਾਹ ਮਾਰ । 

।0/੧੧-੭੮,੭%੦.੭2.੭40<,੭ ੮-੭6੬<=-੭੨.-,7664--੭੬-੭60<--੭ ੨੭੪੧੭ ੨੭੧੧੭ - ੩੧੫. ੨.੭%੯-੭ ੨੭੪੦੭ ੨੭੩੦੭੨੭੧੨-੭੦-੭੩੦-੭ ੨੭੧੯-੭੦੭੪੨-੭੨੭੧੧-੭੨-੭੧੨=੭ ੩੭੧੨੬ ੨੭੧੫੨ ੨੧੧੨੨ ੨੭੭੧੧੨੨-੭੯੭੩੫<੭੨੭੩੯.੭੮੧੯੭੮੭੧੮੭੯੭੧੧੭ 

5।1 56180 7637 50 ਹ। ੬46੦੧ 1401061191ਇ116।0॥ਇ910011.ਟ੦।੧ 



5।1 56180 7637 50 ਹੈ। ੬46੦੧ 

(੩੦੮) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਰਿ ਰਿ ਰ੍ ਰਿ ਰਿ 1 
ਪੰਨਾਂ _|ਜਤਰ|ਕਬਦ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ 
੧੮੪ | ੪ ੯੪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ; ਰਿਦੈ ਹਰਿ ਜਾਪੈਂ ॥ 

੫ |੯੪ |ਕਰਣ ਕਰਾਵਨਹਾਰ; ਦਇਆਲ ।। 
੧੯੯੬ [ਮੰਤੁ ਤੋੜ; ਅਉਖਧੁ "ਪੁਨਹਚਾਰੁ ॥ (ਪੁਨਹ ਚਾਰੁ ਬੋਲੋ) 

ਰਾ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਦੁਪਦੇ 
੩੦੭੧੧<੦੦੭ ੮੪੭੧੭ 

ਭਾ 
£ ੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 
੧ ੧੮੫ | ੧੨ | ੯੮ |ਜੋ “'ਬਿਬਰਜਤ'; ਤਿਸ ਸਿਉ ਨੇਹ ॥ (ਬਿ-ਬਰਜਤ ਬੋਲੋਂ) 

੧੭| ੯੯ |ਤਿਸੁ ਨਾਰੀ ਕਉ; ਦੁਖੁ ਨ, =ਜਮਾਨੈ ॥ 
੧ ੧੮੬ | ੫ |੧੦੧[ਛੋਡਿ ਨ ਜਾਈ; 'ਸਰਪਰ' ਤਾਰੈ ।। 

੧੮੭ | ੫ [੧੦੬ ਆਪਨ ਤਨੁ ਨਹੀ; ਜਾ ਕੋ ਗਰਬਾ ।। 
ਰਾਜ ਮਿਲਖ; ਨਹੀ ਆਪਨ ਦਰਬਾ ॥। (ਨਹੀ” ਪਦ ਦੇਹਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ) 

! ੧੮ |੧੦੯| ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ; ਮੋਹਿ “ਅਸਨਾਹਾ ॥ 
੧੮੮ | ੨ |੧੧੦|ਤਾ ਕਉ; ਕਛੁ ਨਾਹੀ “ਕਾਲੰਗਾ' ॥ 

ਸ ੧੦|੧੧੨੧ਕਾਹੇ ਕਉ, ਮੂਰਖ “ਭਖਲਾਇਆ । 
੧੩ |੧੧੩|ਕਉਨ ਵਡਾ; ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ॥ 

ਸ ੧੪ [੧੧੩ “ਭੂਮੀਆ; ਭੂਮਿ ਉਪਰਿ, ਨਿਤ "ਲੂਝੇ ।। (ਲੁੱਝੇ ਬੋਲ) 

੨-੭੪੩੫੦੭ ੨-੭੪੧-੭੨.-੭੪੧੧੦੭੨-੭੦੦੯<੭ ੨੭੧੧੦ ੨੭੭੧੧੦੦ ੨੭੧੨੦ ੨੧੧੦ ੨ ੯੧੫੨੦੭੮--੭੯੧੨੦੦੭੮੦੭੧੧੧੦੦ ੨-#?9੧੧੦੦੭ ੨7੮੧੦ ੨੭੧੧੯ 

੧੭ |੧੧੪ਪਾਰਬਹਮ ਕੀ ਸਰਣਿ; ਜਨ 'ਤਾਕੀ' ॥ (ਤਾਂਗੀ ਬੋਲੋ) 
੧੮|੧੧੪[ਪੂਰੀ ਸੋਭਾ; ਪੂਰਾ ੯ ਲੋਕੀਕ' ॥ 

੧੮੯ | ੨ |੧੧੫[ਸੈਤ 'ਸੁ' "“ਪ੍ਸੇਨ; ਆਏ ਵਸਿ ਪੰਚਾ ॥ 
੧੩ |੧੧੮|ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ; ਜਨ 'ਕਉ' ਧਾਰੈ । _(੨) ੧“ਜਨਕ ਉਧਾਰੇ ॥ 

ਰਸ ੧੯੧ | ੧੬੧੨੯ ਜਿਤੁ ਭੇਟੇ, ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਜੋਗ ॥ 
੧੯੨ | ੭ |੧੩੧ਰਵਿ ਰਹਿਆ; ਸਰਬਤ ਸੁਮਾਮੀ । (ਸਰਬੱਤ ਬੋਲੋ) 

ਰਸ ੧੩ |੧੩੩|ਤੁਝ ਬਿਨ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ; ਨਹੀ ਕੋਇ ॥ 
੧੯੪ | ੧ |੧੪੦]ਕਰੈ ੧੩ਦੁਹਕਰਮ; ਦਿਖਾਵੇ ਹੋਰੁ 1! 

£ ੧੬੫ | ੬ |੧੪੬[ਹਰਿ ਦਿਠੁ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨੁ; ਮੋਰੇ ਭਾਈ ।। __(ਪਾਠੰਤ੍ਰ ਹਰਿ ਬਿਠ) 
੧੦|੧੪%ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ; ਸਗਲ ੧5ਬਿਪਰੀਤਿ ॥ 

੧੯੬ | ੧੭|੧੫੩|ਪ੍ਰੋਮ ਭਗਤਿ; ਭਜੁ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ ॥ 
੧੯੮ | ੩ [੧੬੦(ਓਹੁ ਬਿਖਈ; ਓਸੁ ਰਾਮ ਕੋ ਰੈਗੁ ॥ 

£ ੧. ਪੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ (ਵਾ) ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ । ੨. ਰੁਕਾਵਟ । 
੩. ਸੈਜਾਰ । ੪. ਪਰੇਮ । ੫. ਕਲੰਕ । ੬. ਭਟਕਦਾ ਹੈ । ੭. ਜ਼ਿਮੀ'ਦਾਰ ਜਾਂ 

£ ਰਾਜਾ। ੮. ਝਗੜਦਾ ਹੈ । ੯. ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਤੀ । ੧੦. ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾਈ । 
੧੧. ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨੇ ਜੋਗ ਹੈ। ੧੨. ਜਨਕ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ੧੩. ਥੌਟੇ 

ਡ ਕਰਮ । ੧੪. ਉਲਟੀ ਰੀਤੀ । 

6 &੭%੫੭੨-੭੪੦-੭੨-੭੪੦੧-੭ ੨-੭੧੦-੭੯-੭੧੧੯੭੦-੭੪<<੭ 1 ੭੧੨੭ ₹.੭੧0੯-੭ ੨.੭੪੧੯੭੯-੭੧0੨<੭ ੬੭੧੬= 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੩੦੯) 
 ੪੧॥੦੨੦੪੦ ੦੮੦੧੦” ੦੦੪” 2੮੪੦੨ ੮੦੦ ੦੦੪੨੦੮੨੦੦ ੦੮੪੦੨ ੦੨੦੦੦੦੦੨੦੨੦੦੨ 

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ 

।੧੬੦।ਜਿਉ "'ਕਾਪੁਰਖੁ'; “ਪੁਚਾਰੇ ਨਾਰੀ ॥ 
੧੬੮|ਗਉ ਚਰਿ; ਸਿੰਘ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ॥ 
੧੬੦|='ਗਾਡਰ' ਲੋ; ਕਾਮਧੇਨੁ ਕਰਿ ਪੂਜੀ ॥ 
੧੬੫ ਏਕੋ ਸਿਮਰਿ; ਨ ਦੂਜਾ ਭਾਉ॥ 
੧੬੬ ਮੁਇਆ ਉਨ ਤੋਂ; ਕੋ ਵਰਸਾਂਨੇ ॥ 
।੧੬੬|9ਦਾਰਨ ਦੁਖ; “ਦੁਤਰ ਸੈਸਾਰੁ । 
੧੬੮|੬'ਮਹਜਰੁ' ਝੂਠਾ; 'ਕੀਤੋਨ' ਆਪਿ ॥ (ਮਹਿਜਰ ਬੋਲੋ) 
੧੬੯ ਅਹੈ-ਬੁਧਿ; ਮਨ ਪੂਰਿ “ਥਿਧਾਈ ॥ _(ਪਾ:) ਬਿਧਾਈ ॥ 

[ 
ਰ [ 

੨੭੧|ਸਾਧੂ 'ਸੈਗਮਿ; ਹੈ ਨਿਸਤਾਰ ॥ | 

ਰਿ 

| 

(੧੦੭ ਜੀਆਂ ਕੁਹਤ; ਨ ਸੋਗੈ ਪਰਾਣੀ ॥ (ਕੁਹੱਤ ਨਹੀ“ ਬੋਲਣਾ) 
੧੧੧|ਬਹੁਤੁ “ਉਰਧ ਤਪ; ਸਾਧਨ ਸਾਧੇ ॥ 

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ 

੧੧੧੫ ਭੁਜ ਬਲ ਬੀਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ; 
੧੯ਗੁਰਤ ਪਰਤ, ਗਹਿ ਲੋਹੁ ੧੧ਅੰਗੁਰੀਆ ॥ 

੧੧੫।ਸਵਨਿ, ਨ “੨ਸੁਰਤਿ, ਨੈਨ, ਸੁੰਦਰ ਨਹੀ; 
(੧੧੫ ਦੀਨਾ ਨਾਥ, ਅਨਾਥ 'ਕਰੁਣਾ-ਮੈ'; ਸਾਜਨ ਮੀਤ, ਪਿਤਾ ੧੩ਮਹਤਰੀਆ ॥ 

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੫ 
੧੧੬ ੧੪ਦਯ ਗੁਸਾਈ ਮੀਤੁਲਾ; ਤੂੰ ਸੈਗਿ ਹਮਾਰੇ, ਬਾਸੁ ਜੀਉ ।! ('ਦੇ' ਬੋਲੋ) ਕੰ 
੧੧੬ ਹਸਤ ੧੫ਅਲੰਬਨੁ ਦੇਹੁ ਪ੍ਰਭ; ਗਰਤਹੁ, ਉਧਰੁ ਗੋਪਾਲ ॥" 

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੫ 
੧੧੮ ਕਵਨੁ ਗੁਨ; ਪ੍ਰਾਨਪਤਿ, ਮਿਲਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ । ਕੰ 
੧੧੮| ਨਾਹਿਨ ਦਰਬੁ. ਨ ਜੋਬਨ ਮਾਤੀ; ਮੋਹਿ ਅਨਾਥ ਕੀ ਕਰਹੁ ਸਮਾਈ ॥ 
੧੨੨|ਏਕਾ ਸੰਗਤਿ ਇਕਤੁ ਗ੍ਰਿਹਿ ਬਸਤੇ; ਮਿਲਿ, ਬਾਤ ਨ ਕਰਤੋਂ ਭਾਈ ॥੧ ਰੰ 
੧੨੨੨|ਜਿਸ ਕਾ ਗ੍ਰਿਹੁ, ਤਿਨਿ ਦੀਆ ੧੬ਤਾਲਾ; ੧੭ਕ੍ਜੀ, ਗੁਰ ੧੮੯ਸਉਪਾਈ' ॥ 

੩ 
੪ 

੨੪੫ । ੨ 
੩ 

੨੨੩|ਨਉਨਿਧਿ, ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ, ਇਕ ਠਾਈ; ਤਉ ਬਾਹਰਿ ਕੈਠੈ ਜਾਇਓ ।। ਕੰ 

੧. ਹੀਜੜਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੀਨ । ੨. ਮੁਖ ਨਾਲ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣਾ । ਵੀ 
ਭੂਤ ਉਪਾਸ਼ਨਾ । ੪. ਭਿਆਨਕ । ੫. ਕਠਨ ਤਰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ” । ੬. ਪੰਜਾਹ ਸੱਠ 
ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਦਸਖਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਕ ਸ਼ੁਬਹ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ 
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ (ਵਾ) ਮੋਹਜਰ ਨਾਮਾ । ੭. ਥੈਧਿਆਈ । ੮. ਇਕੱਤਰਤਾ $ 
੯. ਉਲਟੇ ਲਮਕਕੇ । ੧੦. ਨਰਕ ਰੂਪੀ ਟੋਆ (ਵਾ) ਮੋਹ । ੧੧. ਬਿਰਤੀ ਰੂਪ 
ਉੱਗਲੀ । ੧੨. ਗਿਆਤ ।_ ੧੩. ਮਾਂਤਾ । ੧੪. ਪ੍ਰੇਰਕ । ੧੫. ਅਜਰਾਂ। ਤੂੰ 
੧੬. ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਿੰਦਰਾ । ੧੭. ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਕੈਜੀ । ੧੮. ਗੁਰਾਂ ਦੇ 
ਪਾਸ ਪ੍ਰਮੇਜ਼ਰ ਨੇ ਸੋਪ ਦਿਤੀ । 1 

੫੭੫੮੭ ੯੬.#%੧-੭੨-੭੩੩੨-੭੨-#=੩੦੧-੭ ₹-੭੧੮-੭੨-੭੧੦੮<੭ €-#<੪<-੭੨੭੧੦੯੭ ੮ ੭੦੧੦.੭੯.੭੧<-੭-੭੪੪੦੦੭ 

ਹਸ 

ਰ 

ਰ੍ 

੍ 
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(ਸੋਹਿ ਪਦ ਦੇਹਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ) 
ਏਕ "ਮਹਲਿ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪੇ; ਏਕ ਮਹਲਿ, ਗਰੀਬਾਨੋ ॥ 

੧੨੬| ਜੈਸਾ ਭੇਖੁ ਕਰਾਵੈ ਬਾਜੀਗਰੁ; ਓਹੁ ਤੈਸੋ ਹੀ, ਸਾਜੁ ਆਨੈ ॥ 
੧੨੬ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਪਰੈਪਰ ਸੁਆਮੀ; ਕੀਮਤਿ ਅਪੁਨੇ “ਕਾਜੀ ।( (ਕਾੱਜੀ ਬੋਲੋ) 

੧੨੭| ਉਰਝਿ ਰਹਿਓ ਰੇ, ਦਬਾਵਰ “ਗਾਵਰ; 
ਜਿਉ ਕਿਰਖੈ ਹਰਿਆਇਓ ਪਸ਼ੂਆ । (ਹਰ੍ਹਿਆਇਓ ਬੋਲੋ) 

੧੨੭ ਕਰਤ ਕਰਤ ਇਵਹੀ ਬਿਰਧਾਨੋ; ਹਾਰਿਓ “ਉਕਤੇ, ਤਨੁ “ਖੀਨਸੂਆਂ ॥ 
(ਖੀਨੱਸੂਆ ਬੋਲੋ) 

।੧੨੭। ਜਗੁ ਐਸਾ, ਮੋਹਿ ਗੁਰਹਿ ਦਿਖਾਇਓ; 
ਤਉ ਸਰਣਿ ਪਰਿਓ, ਤਜਿ ?'ਗਰਬਸ਼ੂਆ' ।। _ (ਗਰਬੱਸੂਆ ਬੋਲੋ) 

੧੨੯ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ, ਠਾਕੁਰ ਨਾਮੁ ਤੁਮਰਾ; ਸੁਖਦਾਈ ਨਿਰਮਲ 'ਸੀਤਲੋਹੀ' ॥ 
।੧੩੩| ਅਨੂਪ ਪਦਾਰਥੁ, ਨਾਮੁ ਸੁਨਹੁ; ਸਗਲ ਧਿਆਇ-ਲੋ ਮੀਤਾ ॥ 
੧੩੪(ਪ੍ਰਿ-ਉ ਪ੍ਰਿਉ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ, ਦਰਸਨੁ ਚਾਹੈ; 

ਜੈਸੇ ਦ੍ਰਿਸਟਿ, ਓਹ ਚੋਦ ਚਕੌਰੀ ॥ 
(ਤੇਰਾ) ਪਦ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਦੇਹਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ 

੧੩੪। ਰਾਮ ਸੈਤ ਮਹਿ, ਭੇਦੁ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ; ਏਕੁ ਜਨੁ, ਕਈ ਮਹਿ ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ॥ 
ਜਾਂ ਕੈ ਹੀਐ, ਪ੍ਰਗਟੁ ਪ੍ਰਭੁ ਹੋਆ; ਅਨ-ਦਿਨੁ ਕੀਰਤਨੁ, ਰਸਨ ਰਮੌਰੀ ॥ 

੧੩੫| ਤੁਮਰਾ ਮਰਮੁ, ਤੁਮਾ ਹੀ ਜਾਨਿਆ; ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ ॥ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਸੁ ਰਾਖਹੁ ਸੰਗੇ; ਤੇ ਤੇ ਪਾਰਿ ਪਰਾਤੇ ॥ 

੧੩੫ ਐਸਾ ਨਿਧਾਨੁ ਦੇਹੁ ਮੋ-ਕਉ, ਹਰਿ ਜਨ; ਚਲੈ ਹਮਾਰੈ ਸਾਥੇ ॥ 
੧੩੬| ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਪੀਓ, ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ; “ਅਨਭੈ ਠਹਰਾਇਓ ॥ 
੧੩੭| ਜਿਨਿ ਧਾਰੇ ਬ੍ਹਮੰਡ ਖੰਡ ਹਰਿ; ਤਾ ਕੋ ਨਾਮੁ ਜਪੀਜੈ ਰੇ ॥ 
੧੩੮| ਕਾਮਿ ਕ੍ਰੋਧਿ ਲੋਭਿ ਮੋਹਿ ਮਨੁ ਲੀਨੋ; ਨਿਰਗੁਣ ਕੇ ਦਾਤਾਰੇ ।। 

ਮਨ ੯ਧਰ; ਤਰਬੇ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨੋ ॥ 
ਸਾਗਰ ਲਹਰਿ ਸੈਸਾ ਸੈਸਾਰੁ; ਗੁਰੁ ਬੋਹਿਥੁ ਪਾਰ-ਗਰਾਮਨੋ ।। 
੧੦ਮਤਵਾਰੋ; ਮਾਇਆ ਸੋਇਆ ॥ 
ਬਖਸੀਸ ਵਜਹੁ; ਮਿਲਿ ਏਕੁ ਨਾਮ ॥ (ਵੱਜਹੁ ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ) 

੨੦੭ 

੨੦੮ 

੧ 
॥ 
। 

੧ 
॥ 
( 
1 
। । 
1 
। । 
। 

੨੦੯ 

੨੧੦ 

੧. ਸਰੀਰ । ੨. ਕੰਮਾਂ ਦੀ । ੩. ਕਮਲੇ । ੪. ਬੇ-ਸਮਝ । ੫. ਬਾਣੀ ਬੋਲਣ ਵਲੋ ਭੀ 
ਗਾਰ ਗਿਆ । ੬. ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਭੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ੭. ਹੰਕਾਰ, ਅਸੂਆ= 
ਈਰਖਾ । ੮. ਜੋ ਨਿਰਭਉ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਇਸਥਿਤ ਹੋ ਗਏ । ੯. ਟੇਕ ਮਨ 
ਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ । ੧੦. ਮਸਤਾਨਾ, ਕਮਲਾ । 

5੧੧੨ "੪0੦ 2੪੦੨੦੦੪੦੨ ੦੪੦੨ ੦੦੪੦੨ ੦੪੦੨ ੦੦੪੦੨ ੪੦੪੦੨ 6੦੬੦ ੨੦੯੪੦ ੮੦੪੦੨ 6੦੪੨੦੮੦੪#੨੦੮੪੦ 
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੨੧੨ | ੨ |੧੪%ਤਾ ਕੈ ਕਰ 'ਤਲ'; ਨਵ ਨਿਧਿ ਸਿਧਿ ॥ 
੫ [੧੪੮] ਬੇਬਰਜਤ, ਬੇਂਦ ਸੰਤਨਾ; 'ਉਆਹੁ' ਸਿਉ, ਰੇ ਹਿਤਨੋ 1 [ਬੋ-ਬਰਜਤ ਬੋਲੋ] 

ਹਾਰ ਜੂਆਰ ਜੂਆ ਬਿਧੇਂ; ਇੰਦਰੀ ਵਸਿ ਲੰ, ਜਿਤਨੋ । 
੮ [੧੪੯ ਕਾਮੁ ਕਰੀ; “ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਭਾਵਾ ॥ (ਪ:) ਜੋ 

੧੫੧| ਚਿੰਤਾਮਣਿ; ਕਰੁਣਾ-ਮਏ ॥ 
੧੫੩| ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮਿ ਲਏ ਜਮ ਬੰਧ ਤੇ ਛੂਟਹਿ; ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ॥ 
।੧੫੫[ਕਾਹੂ ਹੋ, ਗਉਨੁ ਕਰਿ ਹੋ ॥ 
੧੫੭ ਮਨਿ; ਓਹੋ ਸੁਖੁ ਜਾਤੋ ॥ 
੧੫੮| ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਲੇਹੁ, ਮੀਤਾ ਲੋਹੁ ਆਗੈ; ਬਿਖਮ ਪੰਥੁ ਭੈਆਨ ॥ 
੧੫੮| ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਤੂੰ, ਸਾਧ ਕੀ; ਹੋ ਕਾਟੀਐ ਜਮ ਜਾਲੁ ॥ 2 
੧੫੮ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਸੁਖੁ ਨਹੀ; ਹੋ ਸਾਕਤ ਆਵਹਿ ਜਾਹਿ ॥ 

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਮਾਲਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (ਮਾਲ੍ਹਾ ਨਹੀ” ਬੋਲਣਾ) 

੧੩ |੧੫੯| ਹਰਖ ਸੋਗ, ਹਾਨਿ ਮਿਰਤੁ, ਦੂਖ ਸੁਖ; ਚਿਤਿ ਸਮਸਰਿ, ਗ਼ੁਰ ਮਿਲੋ ॥ 

੨੧੩ 

੨੧੪ 

“ਨ € ॥% ਘ ਨੂੰ ਣੰ 

੧੪ |੧੫੯|ਜਉ ਲਉ ਹਉ ਕਿਛੁ ਸੋਚਉ ਚਿਤਵਉ; ਤਉ ਲਉ ਦੁਖਨੁ ਭਰੇ ॥ 
੧੫ |੧੫੯| ਜੇਤੀ ਸਿਆਨਪ ਕਰਮ ਹਉ ਕੀਏ; ਤੇਤੇ ਬੈਧ ਪਰੇ ॥ 

੨੧੬ | ੭ |੧੬੪| ਉਹਾ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵੇ, ਇਹ ਬਿਧਿ; ਓਹੁ ₹ਲੋਗ, ਨਹੀ ਪਤੀਆਵੈ ॥ 
ਰਜ (੨) ਲੋਗਨ ਹੀ ਪਤੀਆਵੈ ॥ 

੧੦ |੧੬੫|ਮਾਧਉ, ਹਰਿ ਹਰਿ; ਹਰਿ ਮੁਖਿ ਕਹੀਐ ॥ ਕੰ 

੧੫੧੬੬ ਭਗਤ ਵਛਲੁ; ਤੇਰਾ ਬਿਰਦੁ ਰਖਾਇਆ ਜੀਉ ॥ 

੧੬|੧੬੬|ਕਿਉ ਪੇਖਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ; ਕਵਣ  ਸੁਕਰਣੀ' ਜੀਉ ॥ |! 

੨੧੭ | ੨ |੧੬੬ ਜਿਸੁ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ; ਤਿਸੁ ਸਭ ਸੁਕਰਣੀ ਜੀਉ ।! 

੧੦ |੧੬੮|ਮਨੁ ਤਨੁ ਤੇਰਾ; ਇਹੁ “ਜੀਉ ਭਿ, ਵਾਰੇ ਜੀਉ ॥ 

੧੨ [੧੬੮|ਸਭ ਕਿਛੁ ਪ੍ਰਭ ਕਾ; ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ ਜਾਈ ਜੀਉ ॥ |! 

੨੧੮ | ੧ |੧੬੯|ਦੇਇ ਬੁਝਾਰਤ £'ਸਾਰਤਾ'; ਸੇ ਅਖੀ ਡਿਠੜਿਆ ॥ 

੧੯ (੧੭੨ ਨਾਨਕੁ ਜਾਚਕੁ, `ਦਰਿ ਤੋਰੈ ਪ੍ਰਭ; ਤੁਧਨੋ ਮੰਗੇ ਦਾਨੁ ॥ 
[ਪ੍ਰਭ ਦੇਹਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ] 

ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਈਏ) । ੩. ਜਮਦੂਤ ਲੌਕ । ੪. ਭਗਤੀ । ੫. ਜੀਉ=ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਭਿ= 
ਪੁਨਾ, ਵਾਰੇ==ਵਾਰਨਾ ਕਰੀਏ । ੬. ਇਸ਼ਾਰੇ । 

ਟਲ ੨੦੦੨ ਟ੦੪”੨ ੦੦੪੨੦੮੦੦੨ ੦੦੦੨੦੦%੦੨੦੮੦%੦੨੦੮੦%੨੦੦੧੨੦੧੦੦੦੦੨੦੦%੦੨੦੦੧੦੦੨ ੮੦੦੨੦੦%੦”੨ ੦੦੦੦ ੪ 

੍ਗਗਗਲਆ======ਗਲਲਲਲਆਲ ਲਅਲ 

੧. ਕਾਮੁ=ਕੰਮ । ੨. ਜੇ= ਜੇਹੜਾ, (ਓਹ ਕੌਮ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਠਾਕਰ ਕੰ 

5।1 56180 7637 50 ਹੈ। ੬467੦ 14010611091ਇ116।0॥ਇ911011.ਟ੦।੧ 



(੩੧੨) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
2੦੬੦> ਲਾ [ਬਧ ਰਾ 

ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ 

ਮਾਇਆ ਮੋਹ, ਮਹਾ ਸੈਕਟ 'ਬਨ'; ਤਾ ਸਿਉ ਰੁਚ ਉਪਜਾਵੈ ॥ 
ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਖੁ, ਏ ਸਭ; ਤਿਉ ਕੌਚਨ ਅਰੁ ਪੈਸਾ ॥ 
ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਗਾਇ 'ਕਰੁਨਾ-ਮੈ'; ਭਵ ਸਾਗਰ ਕੈ ਪਾਰਿ ਉਤਰੁ ਰੇ ॥ 

(ਵ-ਤਰੁ ਪਦ ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ) 
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ॥ 

ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ; 'ਜੀਇ' ਆਈ ਕਾਰਿ ॥ 
ਰਾਜ ਦੁਆਰੇ; ਸੋਭ, ਸੁ ਮਾਨੋ ॥ 
ਕਨੰਨਾਕਾਰੁ; ਨ ਕੋਇ ਕਰੇਈ ॥ 
ਤਨਿ ਮਨਿ ਸੂਚੇ; ਸਾਚੁ ਸੁ ਚੀਤਿ ॥ 
ਕਾਮਿ “ਬਿਰੂਧਉ; ਰਹੈ ਨ ਠਾਇ ॥ 
ਹਰਖ ਸੋਕ; ਉਭੇ ਦਰਵਾਰਿ ॥ 
ਏਕ ਬਿਨਾ; ਝੂਠੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥ 
ਮਨਮੁਖ ਤਕੁਚੀਲ; “ਕੁਛਿਤ “ਬਿਕਰਾਲਾ ।। [ਕੁਛਿੱਤ ਪਾਠ ਕਰਣਾ] 

) 

੬ਅਧਿਆਤਮ ਕਰਮ ਕਰੇ; ਤਾ ਸਾਚਾ ॥ 

੨ 1 

ਨ 

“ਨ ੯ 0 

੨੨੧ 

੨੨੨ 

੨੨੩ 
੨੨੪੩ ਨਰ ਨਿਹਕੇਵਲ; ਨਿਰਭਉ ਨਾਉ ॥ 

'ਜਗਨ' ਕਰੇ; ਬਹੁ ਭਾਰ ਅਫਾਰੀ ॥। ਬੋਲੋ] 
ਬਿਨੁ ਗੁਰ, ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇ; 'ਅਭੇਵੈ' ॥ 
'ਸਹਸਬਾਹੁ'; ਮਧੁ ਕੀਟ ਮਹਿਖਾਸਾ ॥ 
ਜਰਾਸੈਧਿ; ਕਾਲਜਮੁਨ ਸੇਘਾਰੇ । ਰਕਤਬੀਜੁ; ਕਾਲੁਨੇਮੁ ਬਿਦਾਰੇ ॥ 
ਨੈਨ 'ਸਲੋਨੀ'; ਸ਼ੁਦਰ ਨਾਰੀ ॥ 
ਲਸਕਰ ਨੇਬ; ਖਵਾਸੀ ੯ਪਾਜੇ ॥ 
ਤਾਜ '੯ਕੁਲਹ; ਸਿਰਿ ਛਤ੍ ਬਨਾਵਉ ॥ 
ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦ; ਨ `ਸਵਰਸਿ ਕਾਜਾ ॥ 
ਸੇਵਾ ਏਕ; ਨ 'ਜਾਨਸਿ' ਅਵਰੇ ॥ 
ਪਰਪੰਚ ਬਿਆਧਿ; ਤਿਆਗੈ ੧੧ਕਵਰੇ ॥ 
ਭਾਇ ਮਿਲੈ; ਸਚੁ ਸਾਚੇ ੧੨ਸਚੁਰੇ ।। 

੧੧ ਦੁਰਮਤਿ ਅਗਨਿ; ਜਗਤ ਪਰ-ਜਾਰੈ ।। 

੨੨੫ 

ਆ ੭ ੭ ੬ ਛਿਕ 

< ਉਰ 

੧. ਰੁਕਾਵਟ । ੨. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਕਾਮ ਨੂੰ । ੩. ਅਪਵਿੱ 
ਇੰਦ੍ਿਆਂ ਕਰਕੇ । ੪. ਖੋਟੀ ਧਰਤੀ ਬੁੱਧ । ੫. ਭਿਆਨਕ ਭੈ ਦਾਇਕ । ੬. ਆਤਮਾ 
ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ । ੭. ਜੱਗਾਂ ਨੂੰ । ੮. ਸ਼ੰਦਰ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲੀ । ੬. ਦਾਸ । 
੧੦. ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨੀ ਦੀ ਟੋਪੀ ਵਾ ਤਾਜ । ੧੧. ਕੌੜੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇ । ੧੨. ਇਕੱਤ੍ 

[ “ 

ਰ੍ 

੍ 
੍ 
੍ 

੍ 
੍ 
੍ 

ਹ 
ਕਰਣਾ | 

2੭੧੬੭ &੭%੧<੭ ੨੭੧੦੭-੭੧੧੧੦? ੩-੭੪੧੯-=੭੬੭੪6<<=੭ 1 2-੭9੧੧<੭ ੬-੭੪੧੯..੭ ₹,੭੭੧੦.੭੨,੭੭<-੭੬-੭੪੧.੭ 

5।1 56180 7637 50 ਹ। ੬46੦੧ ੧4010611971ਇ116।0॥ਇ911011.ਟ੦।੧ 



ਉ 
ਪੰਨਾ ।ਕਤਰ[ਕਬਦ! ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ 
੨੨੫ ੧੯੧੧ |ਕਾਮੁ ਚਿਤੈ, ਕਾਮਣਿ ਹਿਤਕਾਰੀ ॥ 
੨੨੬ । ੪ |੧੧|ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀ; ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਾ ॥ 

੭ ।੧੨।ਚੋਆ ਚੈਦਨ; ਅਗਰ ਕਪੂਰਿ ॥ 
੮ |੧੨ |ਅਧਕੀ ਤ੍ਸਨਾ; ਵਿਆਪੈਂ ਕਾਮੁ ॥ 
੯ |੧੨। ਬਿਨੁ ਦਮ ਕੇ, ਸਉਦਾ ਨਹੀ ਹਾਟ ॥ 
੧੭ |੧੩ |'ਰਾਜਨੁ' ਜਾਣਿ; ਪਰਮਗਤਿ ਪਾਵਹਿ ॥ 

੨੨੭ | ੭ ੧੪ |ਰਯਤਿ ਮਹਰ; 'ਮੁਕਦਮ' ਸਿਕਦਾਰੈ ॥ _(ਰਈਅਤਿ ਬੋਲੋ, ਮੁਕੱਦਮ ਬੋਲੋ) 
੧੭੧੫ |ਭੋਜਨੁ; ਨਾਮੁ ਨਿਰੈਜਨ ਸਾਰੁ ॥ 

੨੨੮ | ੪ ੧੬ |"ਉਪਜੈਪਿ; ਦਰਸਨੁ ਕੀਜੈ ਤਾ ਕਾ ॥ 
੧੬|੧੬ |ਨਿਜ ਘਰਿ ਮਹਲੁ ਅਪਾਰ ਕੋ; ਅਪਰੈਪਰੁ ਸੋਈ ॥ 

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ ॥ 
ਮਨਮੁਖਿ ਸੂਤਕੁ; ਕਬਹਿ ਨ ਜਾਇ ॥ 
ਸ਼ੂਤਕਿ ' 'ਕਰਮਨ'; ਪੂਜਾ ਹੋਇ। (੨) “ਕਰਮ ਨ ਪੂਜਾ ਹੋਇ ॥ 
ਬਗ ਜਿਉ; ਲਾਇ ਬਹੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨਾ ॥ (ਬੱਗ ਬੋਲੋ) 
ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨਿ; ਕੁਮਾਰਗਿ ਪਾਏ ॥ 
ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ; ਭਗਤਾ ਕੀ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ ॥ 
ਇਨ ਬਿਧਿ ਕੁਸਲੁ ਤੇਰੇ; ਮੋਰੇ ਮੀਤਾ ॥ 
ਤ੍ਰੰ ਗੁਣ; ਕਾਲੈ ਕੀ ਸਿਰਿ ਕਾਰਾ ॥ 
ਮਾਇਆ ਕਰਿ; ੨'ਮੂਲਜੈਤ੍ਰ' ਭਰਮਾਏ ॥ _(੨) ਮੂਲ ਜੌਤ੍ 
ਦਾਸਨਿ ਦਾਸ; ਨਿਤ ਹੋਂਵਹਿ ਦਾਸੁ ॥ 
ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਨਿਰਮਲਾ; ਸਭਤੈ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥ 

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੩ ॥ 
ਜਿਸ ਦਾ ਪਿੰਡੁ ਪਰਾਣ ਹੈ; ਤਿਸ ਕੀ ਸਿਰਿ ਕਾਰ ॥ 

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲ' ੪ ਕਰਹਲੇ (ਕਰਹੱਲੇ ਨਹੀ” ਬੋਲਣਾ) 

੪'ਕਰਹਲੋ' ਮਨ ਪਰਦੇਸੀਆ; ਕਿਉ ਮਿਲੀਐ ਹਰਿ ਮਾਇ ।। 
ਮਨ 'ਕਰਹਲਾ', ਤੂੰ ਮੀਤੁ ਮੋਰਾ; ਪਾਬੰਡੁ ਲੌਭੁ ਤਜਾਇ ॥ 
ਜਾਸੁ ਜਪਤ; ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਵੈ ॥ 

ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੇ; ਮੰਤੁ ਦੇ ਹਰੀ ॥ 
ਸਹਜੇ; <ਰੁਣ ='ਝੁਣੰਕਾਰੁ' ਸੁਹਾਇਆ ॥ 
ਸਾਸਤ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ; ਬਿਨਸਹਿ-ਗੇ ਬੇਦਾ ॥ 

੨੨੯ | ੧੨ 

੨੩੦ | ੫ 
੨੩੧ ੧ 

੨੩੨ | ੨ 

੨੩੩ | ੨ 

ਸਿ = <੭ 

੨੩੪ । ੪ 

੬.#6੧<੭ ₹-੭6੧੧੫੭₹,੭6੧੯.੭ 2-੭੧੧=੭੬ ੧੧੧੦? ੩-7੧੧੧੦੦੭ ੧<੭੧੧੯੨<੭ ੩4੭੧0੧.੭ ੨.੭੧0੧.੭ ੬.੭॥੧<੭ 2.੭੯.੭੧,੭੬0੯<੭ 

੨੩੬ | ੭ 

੨੩੭ | ੪ 

ਉਰ ਇੰ 

20੫੫0 --੨% 

੧. ਉਪ==ਸਮੀਪ, ਜੈਪ==ਜਾ ਕੇ । ੨. ਜਿਸ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਤਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ 
ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਰਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ 
ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ । ੩. ਚੇਡੋਲ । ੪. ਬੇ-ਮੁਹਾਰੇ ਉਠ । ੫. ਸੁੰਦਰ । ੬. ਛਣਕਾਰ 1` 

<#੪੫੭੦<<੭੦-੭੨੦੭੦੭੬੦੭੦-੭੪੨-੭੯-੭੩੨-੭==” ੮੭੭੧੮-੭੨੭੩੦-੭੯-੭੩੦੭੮.੭੩੦੭੭੭੪੦੭ ਅਲ > ੦ ਵ> ਦਾ ੯੩” ੦<੦੧੬"੨ 2੧%੦"੨ ੦੦੦੪੨ ੦੮੧੦੦ ੨੦੦੫੦ਆ” ੭੮6” ਓ"ਚਫਆਨ 6 ਚ ਲਨ "ਚੰਦਾ ਚਾਲੇ ?"੮ਓਆ ੨ ਓਨੇ ਓ"ਚਚਾ> 

ਨਾ = 

7੮੨00-੨੨੦੦੨ ੨੭ 

[ਕਦ 

5।1 56180 7637 50 ਹੈ। ੬467੦ 14010611071ਇ116।0॥ਇ911011.ਟ੦।੧ 



ਪੰਨਾ _[ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ 
੨੩੭ |੧੧| ੪ |ਮਾਲਾ ਤਿਲਕੁ; ਸੋਚ ਪਾਕ ਹੋਤੀ । 

੪ [ਧੋਤੀ 'ਡੈਡਉਤਿ; ੧ਪਰਸਾਦਨ' ਭੋਗਾ 1। 
੫ |ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ; ਸੋਈ 'ਸੁਗਿਆਨੀ' ॥ 
੬ |ਵਡੇ ਵਡੇ; ਜੌ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ॥ 
੬ |ਜਾ ਕੈ ਕਾਮਿ; ਤੇਰਾ ਵਡ “ਗਮਰੁ '। 

੨੩੯ | ੨ | ੭ [ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ; ਜੈਸੇ ਸਰਪ ਆਰਜਾਰੀ ॥ 
੭ |ਕਾਗ ₹'ਬਤਨ'; ਬਿਸਟਾ ਮਹਿ ਵਾਸ ॥ 
੭ |ਸਾਕਤ, ਬੇਸੁਆ ਪੂਤ; ਨਿਨਾਮ ॥ 
੭ |ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ; ਜੈਸੇ £ਸੀਡ ਛਤਾਰਾ ।। 
੭ [ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ; ਕੂਕਰ ਹਰਕਾਇਆ ॥ ਸਾਕਤ ਲੌਭੀ; “ਬੈਧੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 

੨੪੦ | ੧੪ |੧੧।ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ; 'ਨਵਤਨੁ' ਨਿਤ ਬਾਲਾ ॥ 
੧੬| ੧੧ |'ਸਰਬਸੁ' ਨਾਮੁ; ਭਗਤ ਕਉ ਦੀਨ ॥ (ਸਰਬਸੁ ਨਾ ਬੋਲੋ) 
੧੯| ੧੨|ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਪੰਥੁ ਡਰਾਉ; ਬਹੁਤੁ ਭੈ-ਹਾਰੀਆ ।। 

੨੪੧ | ੬ |੧੨ |ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਭਉਜਲੁ ਤਰੀਐ; ਕਹਉ 'ਪੁਕਾਰੀਆ' 1! 
੧੫ | ੧੪ |ਬਲਤੋ ਜਲਤੋ ੬ਤਉਕਿਆ'; ਗੁਰ ਚੈਦਨੁ 'ਸੀਤਲਾਇਓ' ॥ 
੧੮ ੧੪ |ਅਨਾਬਹ ਨਾਥ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦੀਨ; ਸੈਮ੍ਰਿਥ ਸੰਤ ਓਟਾਇਓ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਰਨਿ ਤੁਹਾਰੀ ਠਾਕੁਰ; ਸੇਵਕੁ ਦੁਆਰੈ ਆਇਓ ॥ 
੨੪੨ | ੩ | ੧੫ |ਜਿਉ ਉਲਝਾਇਓ “ਬਾਧ ਬੁਧਿ; ਕਾਮ ਰਤਿਆ ਨਹੀ ਬਿਸਰਾਨੀ ॥ 

(੨) ਜਿਉ ਉਲਝਾਇਓ 'ਬਾਲ' ਬੁਧਿ ਕਾ; ਮਰਤਿਆ ਨਹੀ ਬਿਸਰਾਨੀ । 
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਛੋਤ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 

੧ |ਕਿਉ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ-ਗੀ; ਬਿਨੁ ਉਰ ਧਾਰੇ ।। 
੧ [ਸਾਚ ਕੀ ਮਤਿ ਸਦਾ 'ਨਉਤਨ'; ਸਬਦਿ ਨੇਹੁ “ਨਵੇਲਓ ॥ 
੨ [ਸੁਣਿ ਨਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਉ; 'ਏਕਲ-ੜੀ' ਬਨ ਮਾਹੇ ॥ 
੨ [ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਨੀ-ਘਰੀਆ ਜੀਉ; ਕੂੜਿ ਮੁਠੀ ਕੁੜਿਆਰੇ ॥ 
੨ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੇ, ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰੇ; ਤਿਸ ਹੀ ਕਾ 'ਸੋ' ਹੋਵੈ ॥ 
੨ |ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਗਤਿ ਕੌਇ ਨ ਪਾਵੈ; ਹਠਿ ਨਿਗ੍ਰ/ਹ ੯'ਬੇਥਾਣੈ' ॥ [ਨਿੰਗ੍ਰਹਿ ਬੋਲੋ] 

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਛੋਤ /ਟਲਾ ੩।। 

੨ |ਗੁਰ ਆਗੈ ਕਰਉ ਬਿਨੰਤੀ, ਜੇ ਗੁਰ ਭਾਵੈ, ਜਿਉ ਮਿਲੈ ਤਿਵੈ ਮਿਲਾਈਐ॥ 
੩ |ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਕੂੜਿ "£ਕੁਸਤਿ ਭਰਿਆ; [ਕੁਸੱਤਿ ਬੋਲ] 

੧੧ਗਲਤਾ-ਈ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ॥ (੨) ਗਲ ਤਾਈ 

੧੨ 
੧੬ 

੨੪੩ | ੧ 
੭ 
ਦ 
੮੯ ੯-੭404.੭ &-4੭4੦<.੭ ੨-੭੪੦੯੦.੭ ੭੧੧੯੫ $-੭<84-% &..#08੧੦-% &.-੭40੨੫-੭੬-#੧6੧੦-੭ ੩-#<੦੯੦-੭੦-੭੦੧<੦-੭ $-੭੧੧<੨-੭੩-੭8੦੨-੭ 

੨੪੫ 

੧. ਮੰਦਰ । ੨. ਪ੍ਰਤਾਪ । ੩. ਦੇਸ ਜਾਂ ਮੁਖ । ੪. ਛਤਰੇ ਦੇ ਸਿੰਝ। ੫. ਸੰਤੋਖ । 
੬. ਛਿੜਕਣਾ । ੭. ਨਾਸ ਹੋਈ ਬੁੱਧ ਵਿਚ । ੮. ਨਵਾਂ ਪਰੇਮ । ੯. ਉਜਾੜ । ੬ 
੧੦. ਉਲਟਾ ਹਠ । ੧੧. ਗਲਤਾਨ । 

'੧੦6੦੦੧੦6੦੦੦੧੦੪੦੨੦੧੦੪ਇ੦੦੯੦੪ਇ੦੦੧੦੪੦੨੦੪੦੦੦੧੪੦੦੦੧੦੪੦੨੦੪੦੨6੨੪੬੨6੦੦੪੦੨੦੪੦੨੦੪#੨੪੪੨ 6੨੪੦੨ 

੨੭ /ਨਿ ਪੇ & 

ਰ ਰ ਮਿ [ 52 £ ਰ ਵਿ 
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ਪਨਾ [ਸਤਗ[ਸ਼ਬਦ| ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ 
ਹਮ ਮਤਿ ਹੀਣ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅੰਧੇ; ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਾਰਗਿ ਪਾਏ ॥। 

੫ | ਘਰਿ ਬੈਠਿਆ ਹਰਿ ਪਾਏ, ਸਦਾ ਚਿਤੁ ਲਾਏ; ਸਹਜੇ ਸਤਿ ਸੁਭਾਏ ॥ 
ਪ |ਰਸਨਾ ਹਰਿ ਰਸੁ ਚਾਖੁ, 'ਮੁਯੋ ਜੀਉ; (ਖੁਈਏ ਬੋਲੋ) 

ਅਨ ਰਸ ਸਾਦ ਗਵਾਏ ॥ 
੨੪੭ | ੨ | ੫ | ਮਾਇਆ ਕਾ ਭ੍ਰਮੁ ਅੰਧੁ ਪਿਰਾ ਜੀਉ; ਹਰਿ ਮਾਰਗੁ ਕਿਉ ਪਾਏ ॥ 

ਰ'ਗੁ ਗਉੜੀ ਛੋਤ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 

ਅਰਪਿਆ ਤ ਸੀਸੁ 'ਸੁਥਾਨਿ' ਗੁਰ ਪਹਿ; ਸੈਗਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਖਾਇਆ ॥ 
ਮੋਹਨ, ਤੇਰੇ ਉਚੇ ਮੰਦਰ; ਮਹਲ ਅਪਾਰਾ ॥ 
ਮਲ ਮੂਤ ਮੂੜ, ਜਿ ਮੁਗਧ ਹੌਤੇ, ਸਿ ਦੇਖਿ ਦਰਸੁ 'ਸੁਗਿਆਨਾ' ॥ 
ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿ, 'ਪਾਵਕੋ'; ਤਿਨ “ਕਿਲਬਿਖ ਦਾਹਨਹਾਰ ।। 
੩ਕਲਿਮਲਹ ਦਹਤਾ, ਸੁਧੁ ਕਰਤਾ; ਦਿਨਸੁ ਰੈਣਿ, ਅਰਾਧੋ ।। 
“ਕਰੁਣਾ-ਮੈ' ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ; ਘਟ ਘਟ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰੀ ॥ 

1 
( 
[ 

ਨ 
੪ਬਿਸੇ-ਭਰੁ ਦੇਵਨ ਕਉ ਏਕੈ; ਸਰਬ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ॥ 

8 

੨੪੮੧ 

੨੪੯।| ੩ 

ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ, ਉਪਾਧਿ ਰਹਤ ਹੋਇ; ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦਹਿ ਗਾਈਐ ॥ 

ਸਖੀ ਇਛ ਕਰੀ, ਨਿਤ ਜੁਖ ਮਨਾਈ; ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੁਜਾਏ ।। (ਸੁੱਖ ਬੋਲੋ) 
ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮਿਲਿਆ “ ਸੁਰਿਜਨੁ' ਸੁਖ ਦਾਤਾ; ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਮਾਏ ॥ 

ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ, ਮਹਲਾ ੫ ॥ 

੭ ੫ 

੨੨੫੦੨ 

੨੫੦ | ੩ | ੧ [ਗੁਰਦੇਵ ਦਾਤਾ, ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਉਪਦੇਸੈ; ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤੁ, ੬ਨਿਰੋਧਰਾ ॥ 

ਪ | ੧ |ਗੁਰਦੇਵ ਕਰਤਾ ਸਭਿ ਪਾਪ ਹਰਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ, ਪਤਿਤ ੫ਵਿਤ ਕਰਾ ॥ 

੬ | ੧ [ਗੁਰਦੇਵ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ, ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤੁ ਹਰਿ, ਜਪਿ ਉਧਰਾ ।। 

ਗੁਰਦੇਵ ਸੈਗਤਿ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲਿ, ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ; 

ਹਮ ਮੂੜ ਪਾਪੀ, ਜਿਤੁ ਲਗਿ ਤਰਾਂ ॥ 

ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ, 

ਗੁਰਦੇਵ ਨਾਨਕ ਹਰਿ, ਨਮਸਕਰਾ ॥ 

੧੩| ੨ |ਓਐ, ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੀਓ ਅਕਾਰਾ । 

੧੭! ੩ [ਸੋਊ ਸਰਨਿ ਪਰੈ, ਜਿਹ ਪਾਯੋ ॥ (ਪਾਇਐ ਬੋਲੋ 

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ, ਗੁਨ ਗਾਇ ਸੁਨਾਯੋ ॥ (ਸੁਨਾਇਐ ਬੋਲੋ) 

੨੫੧ | ੧ | ੪ |ਧਧਾ, ਧੂਰਿ ਪੁਨੀਤ ਤੇਰੇ ਜਨੂਆਂ । 

੧. ਪਿਆਰੀਏ, (ਪਹਾੜੀ ਬੋਲੀ) ਹੈ । ੨. ਪਾਪਾਂ ਰੂਪ ਕੱਖ । ੩. ਜੋ 
ਕਲਪਨਾ ਸਹਿਤ ਰਿਦੋ ਨੂੰ ਮਲੀਣ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਹਨ । ੪. ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਭਰਨੇ 
ਵਾਲਾ (ਭਾਵ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ) । ੫. ਪਿਆਰਾ ਵਾ ਚਤ੍ਰ । ੬. ਨਿਰਾ ਉਧਾਰ 
ਕਰਣ ਵਾਲਾ । 

2 ਆ ਟ ਆਨ = ਲਟ €-ਦ ਆ: << ੨੦ 6੨ ਟਲ > 6“ ਲਆ”> ੭੯” <"੦ਆ ੨ ਰ ੦੨ ਟ<੦ਲਆ 3 <੦੫੪੦”੨ ਓ੫੦੧੪੦"੨੦-੯ਯਆ> 

ਨ ਲੇ 

ਧਨਿ ਤੇਉ, ਜਿਹ ਰੁਚ ਇਆ ਮਨੂਆ ॥ ਕੂ 
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(੩੧੬) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ 

ਜੋ ਏਕ ਛਾਡਿ; ਅਨ 'ਕਤਹਿ' ਨ ਜਾਹੂ ॥ 
ਰਾਚਿ ਰਹੇਂ ਬਨਿਤਾ ਬਿਨੋਦ; ਕੁਸਮ ਰੈਗ, ਬਿਖ "ਸੋਰ ॥ 
ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੇ ਕਰਮ ਰਤ; ਤਾ ਕੋ ਭਾਰੁ ਅਫਾਰ ।। (੨) ਕਰ ਮਰਤ 
ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਹ; ਕਹੈ ਨ ਕੋਊ ॥ 
ਕੋਉ 'ਸੁਘਰੁ'; ਨ ਕੋਊ ਮੂਰਾ ॥ 
ਜਿਹ ਆਸਰ; ਇਆ ਭਵਜਲੁ ਤਰਨਾ ॥ 
ਨਾਨਕ ਤੇ ਤੋ; ਬਹੁਰਿ ਨ ਆਇਆ ॥ 
ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ; ਮੁਖਿ ਡਿਆਨੀ ਧਨਵੇਤ ॥ 
੨ਪੂਰਕੁ 'ਤਕੁੰਭਕ' “ਰੇਚਕ; “ਕਰਾਮਾਤਾ' ॥ 
੬ਜੈਮਪਾਕ; 'ਅਪਰਸ' ? ਉਦਿਆਨੀ' ॥ __(ਸੋਮ-ਪਾਕ ਤੇ ਅਪੱਰਸ ਬੋਲੋ) 
ਉਆ ਤੇ; ਉਤਮੁ ਗਨਉ ਚੈਡਾਲਾ ।। 
ਕਕਾ; 'ਕਾਰਨ' ਕਰਤਾ ਸੋਊ ॥ 
ਨਹੀ ਹੋਤ; ਕਛੁ ਦੋਊ-ਬਾਰਾ ॥ 
ਥੇਦੁ ਨ ਦੂਖੁ, ਨ ਡਾਨ ਤਿਹ; ਜਾ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੀ ॥ 
ਨਾਮ ਤਤੁ, ਕਲਿ ਮਹਿ; “'ਪੁਨਹਚਰਨਾ' ॥ 
ਭਣਿ ਘਾਲ ਸਭ ਦਿਵਸ ਸਾਸ; ਨਹ ਬਢਨ ਘਟਨ, ੯ਤਿਲ-ਸਾਰ ॥ 
ਧਨਿ ਧਨਿ ਉਆ ਦਿਨ; ਸੈਜੋਗ ਸਭਾਗਾ ॥ 
ਵਾਣਹੁ ਇਆ ਬਿਧਿ, ਸਹੀ ਚਿਤ; ਝੂਠਉ, ਮਾਇਆ ਰੈਗੁ ॥ 
ਵਾਣਤ ਸੋਈ ਸੰਤੁ ਸੁਇ; ਭਰਮ ਤੇ ਕੀ ਚਿਤ' ਭਿੰਨ ॥ (੨) ਕੀਚਿ 
ਨਾਨਕ; ਪਾਪ ਬਿਨਾਸੇ ਕਦਿ ਕੇ ॥ 
ਡੇਰਾ ਨਿਹਚਲੁ ਸਚੁ; ਸਾਧ ਸੈਗ ਪਾਇਆ ॥ 
ਢਾਹਨ ਲਾਗੇ ਧਰਮਰਾਇ; _ਕਿਨਹਿ ਨ ਘਾਲਿਓ ਬੋਧ ॥ (੨)ਢਾਹ ਨ ਲਾਂ 
ਢੇਰੀ, ₹੦'ਜਾ ਮੈ' ਜਮਿ ਮਰੈ; ਗਰਭ ਜੋਨਿ ਦੁਖ ਪਾਇ ॥ _ (੨) ਜਾ 
੧੨ਣਾ ਹਉ, ੧੩ਣਾ ਤੂੰ, ੧੪ਣਹ ਛੁਟਹਿ, ਨਿਕਟਿ ਨ ਜਾਈਅਹੁ ਦੂਤ ॥ 
ਹਉਮੈ ਅਨ ਸਿਉ ਲਰਿ ਮਰੈ; ਸੋ ਸੋਭਾ ੧ਖਦੂ, ਹੋਇ ॥ (੨) ਸੋ ਸੋ "੬ਭਾ 

੨੫੩ । ੨ ।੧੪ 

੨੫੫ |੧੨|੨੬ 

੨੫੬ | ੭ ੨੯ 

੧. ਰੋਲਾ ਕਿਖ = ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ । ੨. ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ । ੩. ਨ 
ਦਾ ਠਹਿਰਾਉਣਾ । ੪. ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਨਾ । ੫. ਅਤਿਅੰਤ ਕਰਮ 
ਹੈ। ੬. ਪਾਕ = ਰਸੋਈ (ਸੋਮ = ਖੁਦ) ਆਪਣੇ ਹਥੀ“ ਰਸੋਈ ਬਨੌਣ ਵਾਟ 
ਸੌਮਵਲੀ ਫਲ ਹੁੰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ । ੭ 
ਵਾਸੀ । ੮. ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ । ੯. ਤਿਲ ਮਾਤ, 
ਸਦਰਸ਼ । ੧੦. ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ । ੧੧. ਜੌਮੀ ਹੋਏ 
੧੨. ਧਰਮਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈ" । ੧੩. ਨਾ ਜਮਦੂਤੇ ਤੁਸੀ । ੧੪. ਨਾਂ 
ਪੁਰੀ । ੧੫. ਦੂਣੀ ਚੌਣੀ । ੧੬. ਕਲਿਆਣ 1 

6੯੦੬੨ ੦੨੧੦” 2੧੪੦੨੦੦੪ਇ੨ ੪੨ ਹ੦੪ਇ੨ ੦੦੩੦੨ 6੯੪੦੨ 6੦੪ਇ੨੦੦੪ਇ ੨੦੮੪੨ ੭੮੩੦ ੨੦੮੩੦ ੦੦੯੬੦ ੨ਓ ੯੪੪੮ “ਦਵਾ 

ਘ ਤੀ ਲੁ 
ਇਹ ਕੰਮ 0 ੭ 6 

੬. #੪0੫-੭ ₹-#੧੬ ੧੨੭ ੨-੭੪੪੨੦-੭ ੨-#੪੧੧>= ੨-#੧8੧--੭੨-੭੦੧<--੭੨-੭੦੧੧੦੭੨-੭੪੧੧<-੭੨-੭੭੦<<੍੭ । ੧#%੫੭੨- 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੩੧੭) 

ਪਨਾ [ਸਤਰ |ਸ਼ਬਦ| ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ 
੨੫੬ | ੧੫ ੩੧ |ਮਨੂਆ ਜੀਤੇ ਹਰਿ ਮਿਲੈ; ਤਿਹ "ਸੂਰਤਣ' ਵੇਸ (ਸ਼ੂਰੱਤਣ ਰਗ 
੨੫੭ । ੩ |੩੨|ਤਾਤਾ ਕਛੂ ਨ ਹੋਈ ਹੈ; (ਤਾਂਤਾ ਬੋਲੋ) 

ਜਉ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰੇ ਆਪ ॥ ਕੰ 
੫ | ੩੩ | ਅਨਿਕ 'ਬੈਚ' ਬਲ ਛਲ ਕਰਹੁ; ਮਾਇਆ ਏਕ ਉਪਾਵ ॥ 
੧੫| ੩੫ [ਧੀਰਜੁ ਜਸੁ ਸੋਭਾ; ਤਿਹ ਬਨਿਆ ॥ ਰੂ 
੧੯|੩੬ [ਨੌਨਾਕਾਰੁ; ਨ ਹੋਤਾ ਤਾ ਕਹੁ ॥ 

੨੫੮ | ੧ [੩੬ ਤਹ ਬਾਜੇ ਨਾਨਕ; ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ॥ 
੨ |੩੭ |ਪਪਾ; ਪਰ ਮਿਤਿ ਪਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 
੪ ੩੭ |“ਪਰਪਰ, ਧ੍ਰੋਹ ਮੋਹ; ਤਮਿਟ ਨਾਈ ॥ 
੪ ੩੭ ਪਾਤਿਸਾਹੁ; ਛਤ੍- -ਸਿਰ ਸੋਉ ॥ 
੫ ੩੮ [ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਥਿਤ ਪਾਈ; ; ਫਿਰਨ 'ਮਿਟੇ' ਨਿਤ ਨੀਤ ॥ 

(੨) “ਫਿਰ ਨ 
੧੦ | ੩੯ [ਬੈਸਨੋ ਤੇ; ਗੁਰਮੁਖਿ ਸ਼ੁਚ ਧਰਮਾ ॥ 
੧੯| ੪੧ |ਮਾਗਨਿ 'ਮਾਗਤ'; ਏਕਹਿ ਮਾਗ ॥ (੨) ਮਾਗਨਿ ਮਾਗ 'ਤ' ਏਕਹਿ ਮਾਗ ॥ 

1 ੭ ੪੩ |ਯਾ 'ਉਬਰਨ'; ਧਾਰੇ ਸਭੁ ਕੋਊ ॥ 
ਉਆਹਿ ਜਪੇ ਬਿਨੁ; “ਉਬਰ ਨ ਹੋਉ ॥ 

੮ [੪੩ |ਰਾਖਿ ਲੋਹੁ, ਨਿਰਗੁਨ; ਨਰ-ਨਾਥਾਂ ॥ (ਨਰ-ਨਾਥਾ ਸੰਥੰਧਕ ਬੋਲੋ) 
੮ ੪੩ ਨਾਨਕ; ਤਿਹ ਮਤਿ ਪ੍ਗਟੀਆਈ ॥ 
੧੨। ੪੪ |ਨਾਨਕ; ਹਰਿ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਦਾਤੇ ॥ (ਦਾਤੇ ਬੋਲੋ) 

੨੬੦ | ੩ |੪੭ [ਕਰਮ ਧਰਮ ਤਤੁ; ਨਾਮ ਅਰਾਧੂ ॥ 
੩ ੪੭ [ਉਆ ਕੀ “ਝਾੜਿ; ਮਿਟਤ ਦਬਿਨਸਾਹੀ ॥ (੨) ੯ਬਿਨ ਸਾਹੀ 

| ੧੦|੪੯|ਖਖਾ; ਖਰਾ ੧੦ਸਰਾਹਉ, ਤਾਹੂ ॥ 
ਜੋ ਖਿਨ ਮਹਿ; ਉਨੇਂ ਸੁਭਰ ਭਰਾਹੂ ॥ 

1 ੧੧1੪੯ ਭਾਵੈ ਖਸਮ; ਤ ਉਆ ਸੁਖੁ ਦੇਤਾ ॥ 
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ; ਐਸੋ ""ਆਗਨਤਾ ॥ (ਆਗਨੱਤਾ ਬੋਲੋ) 

੧੮ [੫੧ [ਹਉ ਛੁਟਕੈ ਹੋਇ ਅਨੰਦੁ ਤਿਹ; ਹਉ ਨਾਹੀ ਤਹ ਆਪਿ ॥ 
੨੬੧ | ੨ |੫੨ ਲੂਣਹਰਾਮੀ ਗੁਨਹਗਾਰ; ਬੇਗਾਨਾ ਅਲਪ ਮਤਿ ।। _(ਲੂਣ-ਹਰਾਮੀ ਬੋਲੋ) 

! ੧੩ | ੫੪ | ਅਖਰ, ਮੁਕਤਿ ਜੁਗਤਿ; ਭੈ ਭਰਮਾ ॥ (ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸਰਾਮ) 

੨੫੯ | ੬ ੪੩ [ਏਕ ਨਾਮ ਬਿਨੁ; ਕਹ ਲਉ ਸਿਧੀਆਂ ॥ 

ਰਿ 
ਰ੍ 

੧. ਸ਼ੂਰਮਤਾਈ ਵਾਲਾ । ੨. ਛਲ । ੩. ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
੪. ਫਿਰਨਾ ਨਿਤ ਨਿਤ ਦਾ । ੫. ਮਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ । ੬. ਬਚਾਉ । ੭. ਲੜਾਈ । 
੮. ਨਾਸ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ॥ ੯. ਪਾਪਾਂ ਰੂਪ ਕਾਲਖ ਤੋਂ” ਬਿਨਾਂ । ੧੦. ਸਲੌਹਣਾ ਕਰੋ । 
੧੧. ਅਨ-ਗਿਣਤ । ਕੰ 
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8 ਪੰਨਾ [ਸਤਰ[ਸ਼ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ | 

੨੬੧ | ੧੩ | ੫੪ |ਅਖਰ, ਕਰਮ ਕਿਰਤ; ਸੁਚਾ ਧਰਮਾ ।। (ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜ੍ਰਾਮ) 

੧ ੨੬੨ ਏਹੁ ਸਲੋਕੁ; ਆਦਿ ਅੰਤਿ "ਪੜਣਾ ॥ | 
ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫ ॥ ਸਲੋਕੁ ॥ 

੧ [ਆਦਿ ਗੁਰ “ਏ; ਨਮਹ ॥ 

ਸ ੧ [ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ; ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮੁ ॥ (ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸ੍ਰਾਮ) | 

੨੬੩ ੧ |ਸਿਮਰਨ, ਤੇ ਲਾਗੇ; ਜਿਨ ਆਪਿ ਦਇਆਲਾ ।। 

8 ੧ [ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ; ਹਰਿ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ॥ 

੨੬੪ ੨ |ਅਨਿਕ ਪੁਨਹਚਰਨ ਕਰਤ; ਨਹੀ ਤਰੈ ।। . 

! ੨ |ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ; =ਬੰਧੁਨ ਪਰੈ .। (੨) ਬੈਧੁਨ 
੨੬੫ ੩ [ਨਉ ਖੰਡ ਪ੍ਰ੍ਥਿਸੀ ਫਿਰੇ; ਚਿਰੁ ਜੀਵੈ । 
੨੬੬ ੩ |ਭੇਖ ਅਨੌਕ; ਅਗਨਿ ਨਹੀ ਬੁਝੇ ॥ (ਬੁਝੈ ਪੋਲਾ ਬੋਲੋ) 

੩ |ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਜਪਿ; ਨਿਰਮਲ ਕਰਮੁ ॥ ਰੰ 

੨੬੭ ੪ |ਮੁਖਿ ਅਪਿਆਉ; ਬੈਠ ਕਉ ਦੋਨ ॥ 
੪ |ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾ-ਮੈ; ਦੀਨੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ।। 

੨੬੮ ਪ |ਏਕ ਬਸਤੁ ਕਾਰਨਿ; “ਬਿਖੋਟਿ ਗਵਾਵੇ ।। 
੨੬੯ ਪ |ਮਨਿ ਨਹੀ ਪ੍ਰੀਤਿ; ਮੁਖਹੁ ਗੈਢ ਲਾਵਤ ।। 
੨੭੧ ੭ [ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ; ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨੁ ।! 

ਸ ੨੭੨ ੭ [ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ; ਸਾਧ ਬਨਿਆਈ ।। (ਬਨਿ-ਆਈ ਬੋਲੋ) _ 
੮ [ਜਿਉ 'ਬਸੁਧਾ'; ਕੋਊ ਖੋਦੈ ਕੋਊ ਚੈਦਨ ਲੋਪ ॥ _(ਬਸੁੱਧਾ ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ) | 

੨੭੩ ੮ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨਿ; ਪਰਮਾਨੰਦ ॥ 
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕੈ ਘਰਿ; ਸਦਾ ਅਨੰਦ ॥ ਕੂ 

੮ [ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕਾ, ਕਥਿਆ ਨ ਜਾਇ “ਅਧਾਖ੍ਰੁ । 
ਸ ੮ [ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕੀ ਮਿਤਿ; ਕਉਨ ਬਖਾਨੈ ।। ਰੰ 

੨੭੪ ੯ |ਨਾਨਕ ਓਹੁ 'ਅਪਰਸੁ'; ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰੇ .। (ਅਪੱਰਸ ਬੋਲੋ) 

੧. ਇਹ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਲਿਖੋ ਹਨ ਕਿ ਕੰਠ" ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕੂ 
ਇਹ ਸਲੋਕ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਵਾਲਾ ਅੰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਛਡਣਾ ਨਹੀ” । ਇਹ 
ਅਖਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ । ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ ਸਧਾਣਨ ਪਾਠ ਵਿਚ ਭੀ ਇਹ ਰੀਤੀ ਹੈ। 

੬ ੨. ਕੇ ਤਾਈ'। ੩. ਪ੍ਰਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਧੁਨ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇ ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ 
॥ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਸਾਰੇ ਨਹੀ ਢੁਕਦਾ । ਉਦਾਹਤਣ-ਰਸਨਾ ਏਕ ਜਰਭ ਨ 

ਨ ਸਾਕੈ, ਬਹੁ ਕੀਜੈ, ਬਹੁ ਰਸੁਨ ਥੇ । ਏਥੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਐੱਕੜ ਹੈ । (ਪੰਨਾ ੧੩੨੦ 
! ਰਾਗੁ ਕਲਿਆਨ) ੪. ਸਫਾਈ । ੫. ਅੱਧਾ ਅਖਰ ਜਾਂ ਅਧਿਸ਼ਟਾਨ ਰੂਪ ਅਗ ਤੂ 

ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ । ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਅਖਰ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ. ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੀ ਕਥਨ ਨਹੀ' 
! ਰੋ ਸਕਦਾ, ਓਸ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਕਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 1 

੨. /6%੧<੭ 2. #604<- 2..#604੦- 2..#੪੧੧੨- । ੧੭%<-੭ ੨-੭੪੧੧- 2੭੨੨," ₹-੭੦੧<੭ ੨੭੧੯੦. 2 .੭੭੧.੭ 2.੭੧੯-। 
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; ਊ੯॥੨6 ੧ 5੪੨ ੦੧ਇ> ੦੦੪੯੨ 

ਰ [ਸ਼ਬਦ 

2੦੬੦੨ 2੦੬੦੨ ਟ੯੦੪੨੦੦੪ਆ” 6੮੦” ੭"ਖਫਾ ਨੇ ਪਦਾ ਨ "ਚਦ ਨੇ ਓਦਦਾਨੇ €-<੫੦੦”> 2-ਇ”੨ ਆ ਜਦ ਨਦਖਵਾ ਨ ਰਖਿਆ 

ਕੰ ੨ 
੨੭੫ 

੨੭੬ 
੨੭੭ 

੨੭੮ 

੨੭੯ 

੨੮੦ 

੨੮੨ 
੨੮੩ 
੨੮੩ 
੨੮੫ 
੨੮੬ 
੨੮੭ 

੨੮੮ 
੨੯੦ 

੨੯੪ 
੨੯੫ 
੨੯੬ 

੧ 

੧੬ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ 
੯ |ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮੁ; ਸਤਿ ਰਾਮਦਾਸੁ ॥ 

੧੦| ੯ [ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ; ਨਾਨਕ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ॥ 
੧੦ 

੧੮੦ 

੧੧ 
੧੧ 
੧੧ 
੧੨ 
੧੩ 
੧੩ 
੧੩ 
੧੩ 
੧੩ 
੧੫ 
੧੫ 
੧੬ 
੧੬ 
੧੮ 
੧੮ 
੧੮ 
੧੯ 
੨੦ 
੨੦ 
੨੦ 
੨੧ 
੨੩ 
੨੪ 
੨੩ 

ਕਈ ਕੋਟਿ; ਪਰ ਦੂਖਨਾ ਕਰਹਿ ॥ 
ਕਈ ਕੋਟਿ; ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਅਰੁ ਸਾਸਤ ॥ 
ਅੰਤੁ ਨਹੀ ਕਿਛੁ; ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥ 
ਹੁਕਮੇ ਧਾਰਿ; ਅਧਰ ਰਹਾਵੈ ॥ 
ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ; ਭਰਮੈ ਭਰਮੀਆ ॥ 
ਹਰਿ ਦਰਗਹ; ਕਹੁ ਕੈਸੇ ਗਵੈ 
ਸੈਤ ਕੇ ਦੂਖਨ ਤੋ; ਮੁਖੁ ਭਵੈ ।। 
ਸੇਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ; "ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨਿ ਕਿਰਮਾਇ ॥ 
ਸੈਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ; ਮਹਾ “ਅਤਤਾਈ ।1 
ਜਿਉ ਜਲ ਬਿਹੂਨ; ਮਛੁਲੀ ਤੜਫੜਾਇ ॥ 
ਜਿਉਂ ਬੂ ਆੜ ਤਿਲੁ; ਖੇਤ ਮਾਹਿ ਦੁਹੇਲਾ ॥ 
ਤਿਉ ਗੁਹ ਕਾ ਸਬਦੁ; ਮਨਹਿ “ਅਸਥੰਮਨੁ । 
ਲਪਟਿ ਰਹਿਓ ਰਸਿ; ਲੌਭੀ ਪਤੈਗ ॥ 
ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨਿ; ਇਹੁ “ਅਨਰਾਉ ॥ 
ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੇ; ਸੋ ਵਰਤੀਆ ॥ 
ਸਿਖ ਕੀ ਗੁਰੁ; ਦੁਰਮਤਿ ਮਲੁ ਹਿਰੈ ॥ 
ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ; _£ਅਖਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤੁ ॥ 
ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਮੋਹ ਦੁਖ; ਤਹ ਤੇ ਨਾਸੇ । 
ਇਨ ਤੋਂ ਕਹਹੁ ਤੁਮ; ਕਵਨ ਸਨਾਥਾ । 
ਨੇਤ੍ਹੁ ਪੇਖਿ ਦਰਸੁ: ਸੁਖੁ ਹੋਇ । 

ਬਹੁ ਭੋਜਨ; ਕਾਪਰ ਸੈਗੀਤ ॥ 

ਭਲ 'ਸੁਕਰਨੀ'; ਸੋਭਾ ਧਨਵੈਤ ॥ 

(੩੧੮੯) 
6੦%੦੨੦"੦੬ਇ 6੯੪੦ ੨੦੦੦੦ ੦੮੦%੦੨੦੦੩੦ ੦੦੧੦੨ 

[ 

ਰ ( ) 

| 

1 
(ਅਖਿਅਓ ਬੋਠੇ) ਕੰ 

ਜਬ ਅਕਾਰੁ ਇਹੁ; ਕਛੁ ਨ ਦ੍ਰਿਸਟੇਤਾ ॥ ਪਾਪ ਪੁਨ; ਤਬ ਕਹ ਤੇ ਹੋਤਾ ॥ 
ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ; ਨਖੜ ਮਹਿ ਏਕੁ ॥ 
ਅਮੁਲੀਕ ਲਾਲ; ਏਹਿ ਰਤਨ । 

ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣਿ; ਨਮੁ ਸੁਖਮਨੀ । 

(ਨਖਿਅਤੁ੍ ਬੋਲੋ) 

੧. ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਭੀੜੇ ਆਦਿ । 

ਹਨ--ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ, ਜ਼ਾਹਰ ਦੇਣੀ, ਸ਼ਸਤ੍ ਹੀਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਧਨ ਦਾ ਚੁਰੇਣਾ, 

ਇਸਤ੍ਰੀ ਚੁਰੋਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣੀ, ਇਹ ਛੇ ਕੌਮ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਅਤਿਤਾਈ ਹ੍ਦਾ 
ਹੈ। ਨਿੰਦਕ ਵਡਾ ਅਤਿਤਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ੩. ਤੜਫਦੀ ਹੈ । ੪. ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਥੋਮੂਣ ਵਾਲਾ 1 ੫. ਪ੍ਰੋਮ । ੬. ਨਾਸ ਤੋ ਰਹਿਤ । 
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(੩੨੦) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
.2੧੦੧6੦”੨ ੦੮੦੧੦”> 2੮੦੧੬੦”੨ ੦੦੪੦੨੦੦%੦੨੦੮੦੦੦੨੦"੦੦੦੨੦੮੦੧੦੨੦੧੦੦੦”੦੦੨੧੧੦੨੦੮੦੦੦੨੦੮॥੪ 

ਪੰਨਾ (ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ 
,-;ਥਿਤੀ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਲੋਕੁ ॥ 

੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ।। 

ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ, ਮੁਖੁ ਉਜਲਾ; ਹੋਇ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਰਵਾਲ ॥ ੨੯੭ |੧੨ 
੨੯੮ । ੩ ਖਾਟਿ ਖਜਾਨਾ ਗੁਣ `ਨਿਧਿ ਹਰੇ; ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥ 

੧੧ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ; ਨਿਰੋਧਰ ਮੰਤ ।। 

੨੯੯ ਹਰਿ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਹੁ; ਸਾਧ ਸੈਗਿ ॥ 

੍ ੍ 
੬ [ “145 ੧੪| ੯ |ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ਜਪਹਿ, ਕਰਤ ਬਿਪਰੀਤਿ 11 
੧੨ 

! ੧੨| "ਪੰਚ-ਭੂ-ਆਤਮਾ; ਹਰਿ ਨਾਮ ਰਸਿ ਪੋਥੋ । ੧ 
! ੩੦੦ | ੫ |੧੬ |-ਪੂਰਨਮਾ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕੁ; ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ । 

4” ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥ 
੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 

!ਸ ੧੬] ੧ |ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਦਇਆਲੁ ਹੈ; ਜਿਸਨੋ ='ਸਮਤੁ' ਸਭੁ ਕੋਇ !! 
(ਸਸੱਤ ਨਾ ਬੋਲੋ) 

! ੫ | ੨ [ਜਿਨ ਸਾਲਾਹਨਿ ਸੇ ਮਰਹਿ; ਖਪਿ ਜਾਵੈ ਸਭੁ “'ਅਪਵਾਦੁ' ॥ ਰੰ 
2 _ ੩੦੧ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਉਬਰੇ; ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ “ਪਰਮਾਨਾਦੁ ।। 
£ ੭ | ੨ [ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਵਿਤੁ; ਹਰਿ ਮੁਖਿ ਬੋਲੀ ਸਭਿ ਦੁਖ 'ਪਰਹਰੀ' ॥ 

੧੬। ੬ |ਕੂੜਿਆਰ ਪਿਛਾਹਾ ਸਟੀਅਨਿ; ਕੂੜ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟੁ, ਮਹਾ ਦੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥ ) 
੧ | ੭ [ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਰਾਫੁ, ਨਦਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ; ੩੦੨ 

£ ੩੦੩ ੬'ਸੁਆਵਗੀਰ' ਸਭਿ ਉਘੜਿ ਆਏ ।। (ਸੁਆਵ-ਗੀਰ ਬੋਲੋ) 
ਓਇ ਜੋਹਾ ਚਿਤਵਹਿ ਨਿਤ, ਤੇਹਾ ਪਾਇਨਿ; 

ਇੱ ਓਇ ਤੇਹੋਂ ਜੇਹੇ ਦਯਿ “ਵਜਾਏ ॥ (ਦਯਿ ਪਾਠ ਦਈਏ ਪੜ੍ਹੋ) 
੫ | ੭ |ਅਹੈਕਾਰੀਆ ਨੌ ਦੁਖ ਭੁਖ ਹੈ; ਹਥੁ “'ਤਡਹਿ' ਘਰਿ ਘਰਿ ਮੰਗਾਇ ॥ 

(ਤੱਡਹਿ ਬੋਲੋ) 
੯ | ੭ |ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ; ਜਿਨਿ ਅਉਗਣ ਮੇਟਿ, ਗੁਣ ਪਰਗਟੀਆਏ ॥ 

ਹਰਿ ਬਾਤਾ ਆਖਿ ਸੁਣਾਏ ਨਾਨਕੁ; ਹਰਿ ਕਰਤੇ ਏਵੇ ਭਾਵੈ । 
ਓਹੁ 'ਗਲ' ੯ਫਰੋਸੀ ਕਰੇ, ਬਹੁਤੋਰੀ; (ਗੱਲ ਬੋਲੋ) 

ਓਸ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨ ਭਾਇਆ ॥ 
੭ - ੨ ਮੰਗੀ 

੧ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਤੋ ਗੁਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਮਨ। ੨. ਪੁਨਿਆਂ । ੩. ਸਮਾਨ, 

ਇਕੋ ਜਿਹਾ । ੪. ਖੋਟਾ ਝਗੜਾ ਵਾ ਨਿੰਦਾ । ੫. ਪਰਮ ਅਨਾਦਿ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਪਰਮ 
ਉਪਦੇਸ । ੬. ਮਤਲਬ ਦੇ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬੀ ਵਾ ਸ੍ਰਾਂਗਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵਾਲ । 
੭. ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ੮. ਹਥ ਅੱਡਣੇਂ । ੯. ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਵੇਚਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ 
ਸੱਚੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋ” ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਤੋ' ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ 
ਏਹ ਹੀ ਵੇਚਣਾ ਹੈ । 
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੭੧੧੦੬੦”੨੦"੦੧੦” 1 ਪਨਾ _[ਸਤਰ[ਤਬਦ। ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ੩੦੪ | ੮ | ੯ |ਗੁਰਸਿਖੀ, ਹਰਿ ਐਮ੍ਰਿਤੁ ਬੀਜਿਆ; ਕੰ । ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ, ਫਲੁ ਐਮ੍ਰਿਤੁ ਪਾਇਆ ॥ 
੧੨| ੯ |ਰਾਤੀ ਉਘੈ ਦਬਿਆ;ਨਵੇ ਸੋਤ, ਸਭਿ ਢਿਲਾ॥।(ਨੱਵੇ ਨਹੀ" ਬੋਲਣਾ, ਢਿੱਲਾ ਬੋਲੋ) 

ਰਿ 
੩੦੭ 

। ੩੦੮ 

ਰ 6 

5।1 56180 7637 50 ਹ। ੬4670 

£ ੍ ੍ ੍ ! 1 

ਮਨਮੁਖਾ ਦੈ ਸਿਰਿ ਜੋਰਾ ਅਮਰੁ ਹੈ; ਨਿਤ ਦੇਵਹਿ "ਭਲਾ ॥ 
ਹੇ (ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ ਭੱਠਾ ਬੇਲੋਂ, ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਭਲਾ ਧੌਲਾ ਬੋਲੋ) 
ਜੋਰਾ ਦਾ ਆਖਿਆ, ਪੁਰਖ ਕਮਾਵਦੇ; ਸੇ ਅਪਵਿਤ ਅਮੋਧ ਖਲਾ।। 

_ (ਖੱਲਾ ਨਾ ਬੋਲੋ) ਹੂ 
ਹਰਿ ਖੇਲ, ਸਭਿ “ਖਿਲਾ ।। ਭਲ ਭਲਾ ॥ (ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਬੋਲੋ) 
ਜਿਨ ਅੰਦਰਿ ਕਪਟੁ, ਵਿਕਾਰੁ ਝੂਠੁ; ਓਇ ਆਪੇ ਸਚੈ, ਵਖਿ ਕਢੇ ਜਜਮਾਲੋਂ ੜ 
ਜਿਨ ਅੰਦਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਹੀ, ਹਰਿ ਕੇਰੀ; 

ਸੇ ਦਕਿਚਰਕੁ “ਵੇਰਾਈਅਨਿ; ਮਨਮੁਖ “ਬੇਤਾਲੇ ॥ 
ਅਗੋਦੇ ੬ਸਤਭਾਉ ਨ ਦਿਚੈ; (੨) ਸਤ ਭਾਉ 

ਪਿਛੋਦੇ ਆਖਿਆ, ਕੈਮਿ ਨ ਆਵੇ ॥ (ਅਗੋ-ਦੇ, ਪਿਛੋ-ਦੇ ਬੋਲੋ) 
ਉਦਮੁ ਕਰੇ, ”ਭਲਕੇ ਪਰਭਾਤੀ; ਇਸਨਾਨੁ ਕਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਿ ਨਾਵੇ ॥ ਰੰ 
ਪਾਸਿ ਨ ਦੇਈ ਕੋਈ ਬਹਣਿ, ਜਗਤ ਮਹਿ; 

ਗੂਹ ਪੜਿ, ਸਗਵੀ ਮਲੁ ਲਾਇ, ਮਨਮੁਖੁ ਆਇਆ ॥! ਕੰ 
ਦਤੜ ਸੁਣਿਆ, ਸਭਤੁ ਜਗਤ ਵਿਚਿ ਭਾਈ; ਵੇਮੁਖੁ ਸਣੈ ਨਫਰੈ 

ਪਉਲੀ ਪਉਦੀ; ਫਾਵਾ ਹੋਇ ਕੈ, ਉਠਿ ਘਰਿ ਆਇਆ ॥ ਕੰ 
ਤੂਹੈ ਸਚਾ, ਸਚੁ ਤੂ; ਸਭ-ਦੂ ਉਪਰਿ ਤੂ ਦੀਬਾਣੁ ॥ 
ਜੋ ਇਛੈ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਇਸੀ, ਪੁਤੁ ਧਨੁ ਲਖਮੀ; 

੯ਖੜਿ ਮੇਲੇ, ਹਰਿ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਰਿ ਜਾਣਹੁ ਗੁਰਸਿਖਹੁ; 

ਹਰਿ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਮੁਹਹੁ ਕਢਾਏ ॥ 
ਗੁਰਸਿਖਾ ਕੇ ਮੁਹ ਉਜਲੇ ਕਰੇ, ਹਰਿ ਪਿਆਰਾ; 

ਗੁਰ ਕਾ ਜੈਕਾਰੁ ਸੈਸਾਰਿ ਸਭਤੁ ਕਰਾਏ ॥ 
ਸਚੁ ਪੂਜੀ, ਨਾਮੁ ਦਿ੍ੜਾਇ ਪ੍ਰਭ; ਵਣਜਾਰੇ '<ਬਾਰੇ ॥ $ 
ਗਲਾ ਉਪਰਿ, ""'ਤਪਾਵਸੁ' ਨ ਹੋਈ; ਵਿਸੁ ਖਾਧੀ 'ਤਤਕਾਲ' ਮਰਿ ਜਾਏ ॥ ਕੰ 
ਤਿਸ ਕਉ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨਮਸਕਾਰੁ ਕਰਹਿ; 

ਜਿਸਕੈ ਮਸਤਕਿ, ਹਥੁ ਧਰਿਆ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ; ਸੋ ਪੂਰਾ ਹੋਈ ॥ 

ਮਾਰਨ ਹੈ (ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਦੇ _ਪ੍ਰਯਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) । ੨. ਖੇਡਿਆ ਹੈ । ੩. ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਚਿਰ । ੪. ਪ੍ਰਚੌਣਾ ਕਰੀਏ। ਪ. ਭੂਤ । ੬, ਨਿਸਚਾ ਵਾ ਸੱਚਾ ਪਰੇਮ । ੭. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲ; ਹਮੇਸ਼ਾਂ । ੮. ਛੇਤੀ । ੬. ਲਿਜਾ ਕੇ । ੧੦. ਤੇਰੇ । ੧੧ ਨਿਆਉ'। 

੧. ਜੋ ਨਿੱਤ ਕੁ-ਬਚਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਰਕ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਏਹੋ ਹੀ ਨੇਜਾ 

੧੧ ਵੇ 
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(੩੨੨) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
2੦੦੦੦੦੦%੦੨੦੧੦੦੨੦੮੦੦੨੦੦੦੦੨੦੮੦੦੦੨੦੮੨੧੦੨੦੮੨੦੦੨੦੨੪੦੦੦੨੦੦੦੦੨੧੬੦੦੭੨੪੪# 

£ ਪੰਨਾ |ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ 
੩੦੯ ਕਾਇਆ ਕੌਟੁ ਅਪਾਰੁ ਹੈ; ਅੰਦਰਿ "ਹਟਨਾਲੋ' । 

£ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹਰਿ ਵਣਜੀਐ; ਹੀਰੇ “ਪਰਵਾਲੇ ॥ 
੩੧੦ ਧਨੁ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਧਨੁ ਧੈਨੁ ਕੁਲ, 

ਧਨੁ ਧਨੁ ਸੁ ਜਨਨੀ; ਜਿਨਿ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਇ ॥ 
ਜਾਂ ਡਿਠਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ; ਤਾਂ ਅੰਦਰਹੁ ਮਨੁ ਸਾਧਾਰਿਆ 
ਜਿਨਾ ਅੰਦਰਿ ਤ'ਉਮਰਥਲ'; ਸੇਈ ਜਾਣਨਿ “ਸੂਲੀਆ ॥ 

(ਉਮਰ-ਥਲ ਬੋਲੇ, ਇਕੱਠਾ ਹੈ) 
ਹਰਿ ਮੋਲਹੁ ਸਜਣੁ ਪੁਰਖੁ; ਮੇਰਾ ਸਿਰੁ, ਤਿਨ ਵਿਟਹੁ ਤਲ ਰੋਲੀਆਂ । 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਮੇਲਿ; ਗੁਰ ਪਹਿ, ਸਿਰੁ ਵੇਚਿਆ ਮੋਲੀਆ ॥ 
ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਣਾ; ਸਚੁ ਸਚਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰ'ਲੋਂ ॥ 
ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਆਪੁ; ਰਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚਿ; ਗੁਰੁ ਆਪੇ ਤੁਧੁ ਸਵਾਰਿਆ ॥ 
ਜਨ ਨਾਨਕ, ਕੇ “ਗੁਰਸਿਖ ਪੁਤ-ਹਹੁ; ਹਰਿ ਜਪਿਅਹੁ. ਹਰਿ ਨਿਸਤਾਰਿਆਂ ॥ 
ਜਾ ਗੁਰੁ ਕਹੈ, ਉਠਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ; ਬਹਿ ਜਾਹਿ ਘੁਸਰਿ, ੬ਬਗੁਲਾਰੇ ॥। 
ਗੁਰਸਿਖਾ ਅੰਦਰਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਵਰਤੈ; ਚੁਣਿ ਕਢੇ, ”ਲਧੋ-ਵਾਰੇ ।! 
ਓਇ ਅਗੈ ਪਿਛੋਂ ਬਹਿ, ਮੁਹੁ ਛਪਾਇਨਿ; ਨ ਰਲਨੀ ਖੋਟੇਆਰੇ । 
ਓਨਾ ਦਾ ਭਖੂ, ਸੁ ਓਥੈ ਨਾਹੀ, ਜਾਇ ਕੂੜ ਲਹਨਿ, 'ਭੇਡਾਰੇ' ।। (ਭੁੱਖ ਬੋਲੋ) 
ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ; ਅਤਿ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ॥ (ਅੱਤਿ ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ) 
ਨਾਨਕ; ਵਜਦਾ ਜੰਤੁ ਵਜਾਇਆ ॥ 
ਜਿਨਿ, ਗੁਰੁ “ਗੋਪਿਆ ਆਪਣਾ, ਤਿਸੁ ਠਉਰ ਨ ਠਾਉ ॥ 

ਪਉੜੀ ੫-ਇਹ ਪੰਜ ਅੰਗ ਜਿਸੁ ਪਉੜੀ ਅਗੇ ਆਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ 
ਥਾਂ ਪਉੜੀ ਪੰਜਵਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਉ'ਕਿ ਇਹ ਪਉੜੀਆਂ ਪੰਜਵੇ' 
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਜੋ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਲੋਖੁ ਪ੍ਰਭ; ਮੋਟਣਾ ਨ ਜਾਇ ॥ 
ਨਾਰਾਇਣ, ਲਇਆ ਦਨਾਨੂੰਗੜਾ; ਪੈਰ ਕਿਥੈ ਰਖੈ ॥ 
ਤਪਾ ਨ ਹੋਵੈ, ਅੰਦਹੁ ਲੋਭੀ, ('ਤਪਾ' ਪੇਲਾ ਬੋਲੋ) 

ਨਿਤ ਮਾਇਆ ਨੌ ਫਿਰੇ, "'ਜਜਮਾਲਿਆ' ॥ 

੩੧੧ 
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੧. ਬਜਾਰ ਇੰਦਰੇ ਰੂਪੀ ਜਾਂ ਸੁਵਣ ਮੰਨਣਾਦਿ । ੨. ਮੂਗੇ, ਸੁਭ ਗੁਣ ਰੂਪ । 
੩. ਗੱਦੋਧਾਣਾ ਫੋੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮਰ ਦਾ ਥੱਲਾ, ਸਿਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 
ਅਥਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਦਾ ਸਥਾਨ ਪਰੇਮ ਨਾਲ ਉਮਗ ਆਇਆ' ਹੈ । ੪. ਦੁੱਖ । 
੫. ਤੁਸੀ" ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋ (ਪੁਤ-ਹਹੁ) ਤੁਸੀ" ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤ ਹੋ । ੬. ਬਗਲ, ਧੂਜੇ 

£ ਵਿਚ, ਬਗਲੇ ਵਤ ਦੌਭੀ ਘੁਸਰ=ਦੱਬ ਕੇ _ਛਿਪਣਾ । ੭_ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ । 
੮. ਛਪਾਇਆ । ੯. ਨਠਣਾ ਜੋ ਨਰੈਣ ਤੋ" ਭਗੋੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ੧੦. ਰੰਢਾਣਿਆਂ, 

! ਦਬਾਇਆ 1 
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ਪੰਨਾ [ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ 
੩੧੫ | ੧੪ |੩੦ | ਅਗੌਦੇ ਸਦਿਆ, "ਸਤੈ ਦੀ ਭਿਖਿਆ ਲਏ ਨਾਹੀ; (ਸੱਤੇ ਬੋਲੋ) 

_ _ਪਿਛੋਂਦੇ ਪਛੁਤਾਇਕੇ, ਆਣਿ ਤਪੈ, ਪੁਤੁ ਵਿਚਿ ਬਹਾਲਿਆ ॥ 
੧੬| ੩੦ [ਜਿਥੈ ਥੋੜਾ ਧਨੁ ਵੇਖੈ. ਤਿਥੈ ਤਪਾ ਭਿਟੈ ਨਾਹੀ; 

ਧਨਿ ਬਹੁਤੈ ਡਿਠੈ ਤਪੈ ਧਰਮੁ ਹਾਰਿਆ ॥ 
੩੧੬ । ੧ ੩੦ |ਧਰਮਰਾਇ, ਜਮਕੋਕਰਾ ਨੋ ਆਖਿ ਛਡਿਆ; ਕੰ 

ਏਸੁ ਤਪੇ ਨੋ, ਤਿਥੈ “ਖੜਿ ਪਾਇਅਹੁ; 
ਜਿਥੇ, ਮਹਾ ਮਹਾਂ ਹਤਿਆਰਿਆ ॥ ਕੂ 

੧੦੩੦ |ਆਇ ₹'ਲਗੇਨੀ' ਦਿਹ ਥੋੜੇ, ਜਿਉ ਪਕਾ ਖੋਤੁ, “ਲੁਣੀਐ ॥ ( 
(ਲੱਗੇਨ। ਬੋਲ) 

੩੧੭ | ੪ ੩੨ | 'ਖੁਧਿਆਵੇਤੁ' ਨ ਜਾਣਈ; ਲਾਜ ਕੁਲਾਜ ਕੁਬੋਲੁ ।। ੫ 
ਨਾਨਕੁ ਮਾਂਗੈ ਨਾਮੁ ਹਰਿ; ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸੇਜੋਗੁ ॥ 

੬ ੩੨ |“ਘਤਿ =ਗਲਾਵਾਂ, ਚਾਲਿਆ; (ਘੱਤਿ ਬੋਲੋ) 
ਤਿਨਿ ਦੂਤਿ ?'ਅਮਲ' ਤੇ । (ਅਮੱਲ ਨਹੀ" ਬੋਲਣਾ) 

ਕਾਈ ਆਸ ਨ ਪ੍ੈਨੀਆ; ਨਿਤ ₹'ਪਰ' ਮਲੁ ੯ਹਿਰਤੇ ॥ ਕੰ 
੭ 1੩੨ [ਸਭੇ "ਧਿਰਾਂ ""ਨਿਖੁਟੀਅਸੁ; "“ਹਿਰਿ “ਲਈਅਸੁ', ਧਰ ਤੇ ।। 

੧੩ਵਿਝਣ "$ਕਲਹ, ਨ ਦੇਵਦਾ; ਤਾਂ "ਪਲਇਆ ਕਰਤੇ ॥ ਕੰ 
ਜੋ ਜੋ ਕਰਤੇ "£'ਅਹੈਮੋਉ'; ਝੜਿ, ਧਰਤੀ ਪੜਤੇ ॥ 

੩੩ | ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨੁ; ਬਿਬੇਕ ਬੁਧਿ ਹੋਇ ॥ (ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸ੍ਹਾਮ) ਕੰ 

੩੩ [ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਖੈ ਸੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵਨਿ, ਸੁ ਜਪੁ ਕਮਾਵਹਿ; 
``ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਕੀ ਘਾਲ, ਸਚਾ ਥਾਇ ਪਾਵੈ । 

ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਰਾਇ ਕਮਾਲਦੀ; ਰੇ 

` ਮੋਜਦੀ ਕੀ, ਵਾਰ ਕੀ ਧੁਨਿ ਉਪਰਿ, ਗਾਵਣੀ । 
(ਕਮਾਲਦੀ' ਮੋਜਦੀ” ਪੜ੍ਹੋ) ਕੰ 

੧੦| ੨ ['ਚੇਤਾਈ ਤਾਂ ਚੇਤਿ; ਸਾਹਿਬੁ ਸਚਾ, ਸੋ ਧਣੀ ॥ ਲਾ 

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਣੀ; ਹਰਿ ਆਪੇ ਪਰਖੇ ॥ (ਪਰੱਖੇ ਬੋਝੇ 

੧੭| ੩ |ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ; ਭੁਖ ਰਹੈ ਨ ਕਾਈ ॥ 

ਘ ਇਹ ਮੰ ਹੇ 

ਨਾ ਘ & 

੧. ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀ ਲੈਦਾ ਵਾ ਸਤਿ ਬਚਨ ਆਖ ਕੇ ਨਿਉ'ਦੇ ਦਿਤੇ 

ਹੋਏ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀ” ਕੀਤਾ । ਵਾ ਆਦਰ ਨਾਲ ਨਿਉ'ਦਾ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨਜੂਰ ( 

ਨਹੀ ਕੀਤਾ । ੨. ਲਿਜਾਕੇ। _੩. ਲਗੇ ਹਨ। ੪. ਕੱਟਣਾ। ੫.੫ਾਕੇ। 

੬. ਫਾਹਾ । ੭. ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ । ੮. ਪਰਾਈ ਮੈਲ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਨਿੰਦਾ । 9 

੯. ਚੁਰਾਉ'ਦੇ ਹਨ 1 ੧੦. ਤਰਫਾਂ 1 ੧੧. ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ । ੧੨. ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਧਰ= 

ਧਰਤੀ ਤੋ ਭਾਵ ਮਾਰ ਦਿਤਾ । ੧੩. ਮਿਟਣ । ੧੪. ਲੜਾਈ । ੧੫. ਮਾਰ ਲਿਆ । 

੧੬. ਰੌਕਾਰ । ੧੭. ਚੇਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਹੈ । 
ਕੂ 

੬-#੪੦.੭੨-੭੫੬-੭੬-੭੬੪੯--੭
 ੨-੭੧੫੦= ੨-੭੧੧੨-੭੨੧੨੮੭ । ੩੪੨ ੬ ਰੇ ਸਿ 

-€- ੨ ਅ<੦੬ "੨ 6੦੬6੦ 2੨੦੬੦ 2੦੧੪੦੯੨ ੦੦੬੦੨ 2੦੫੦੨ ੭੨੦੬੨ ੦੯੨੫੪੦੨੦੨੦੪੦੨ <੦੦੫੪੦"੨੦੦੪ਆ ੨੦੦੦੨ ੪੦੦ ਟ<੪੨ ੯੪੦੨ 

ਜਿ ਹਾ ਿ 

#੪੩੯੦੭੨੭੩੨-੭' 
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(੩੨੪) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 

ਪੰਨਾ |ਕਤਰ[ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ 
੩੧੯ | ੧ | ੪ |"ਦਾਮਨੀ 'ਚਮਤਕਾਰ'; ਤਿਉ ਵਰਤਾਰਾ ਜਗ “ਖੇ ॥। 

ਵਥੁ ਸੁਹਾਵੀ ਸਾਇ; ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਜਪੈਦੋ ਤਿਸੁ ਧਣੀ ॥ 
੬ [ਚਿੜੀ ਚੁਹਕੀ ਪਹੁ ਫੁਟੀ; ਵਗਨਿ ਬਹੁਤੁ ਤਰੈਗੁ ।। _(ਚੁਹੱਕ) ਨਾ ਬੋਲਣਾ) 

੧੧] ੬ |ਤਿਸੈ ਪਰਾਪਤਿ ਤਭਾਇਰਹੁ; ਜਿਸੁ ਦੇਇ ਬਿਧਾਤਾ ।। 
੭ |'ਵਿਸਾਰੇਦੇ' ਮਰਿ ਗਏ; ਮਰਿ ਭਿ ਨ ਸਕਹਿ ਮੂਲਿ ॥ 

੩੨੦ | ੬ | ੯ ਓਥੈ ਆੰਮ੍ਰਿਤੁ ਵੈਡੀਐ; ਸੁਖੀਆ, ਹਰਿ ਕਰਣੇ ।। 
੧੨ ੧੦ |ਗੁਰੁ ਭੇਟਿਆ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਹਰਿ; ਪੜਿ ਬੁਝਿ, “'ਸਮਧਾ' ।1 _(ਸਮੱਧਾ ਬੋਲੋ) 

ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਸੋ ਧਣੀ; ਹਰਿ ਅਗਮ ਅਗਧਾ ।। (ਅਗੱਧਾ ਬੋਲੋ) 
੧੭| ੧੧ |ਹਰਿ ਗੁਣ ਖਗੁੰਫਹੁ, ਮਨਿ ਮਾਲ ਹਰਿ; ਸਭ ਮਲੁ, ਪਰਹਰੀਐ ॥ 
੧੮| ੧੨|ਗਾਲੀ ਅਲ-ਪਲਾਲੀਆ; ਕੈਮਿ ਨ ਆਵਹਿ ਮਿਤ ॥ 

੩੨੧ | ੪ |੧੩ |ਉਠੰਦਿਆ ਬਹੰਦਿਆ ਸਵੈਦਿਆ; ਸੁਖੁ ਸੋਇ ॥ 
੭ |੧੩ ਇਕੁ ਨਿਰੈਜਨੁ ਰਵਿ ਰਹਿਆ; ਭਾਉ 'ਦੁਯਾ', ?ਕੁਠਾ ।। _ (ਕਠਾ ਬੋਲੋ) 
੮ |੧੪|ਜਾਚੜੀ ਸਾ 'ਸਾਰੁ'; ਜੋ ਜਾਚੈਦੀ ਹੇਕੜੋ ॥ 
੯ ੧੪ |੯ਨੀਹਿ ਜਿ “ਵਿਧਾ ਮੰਨੁ; ਪਛਾਣੂ ਵਿਰਲੇ ""ਥਿਓ ॥ 
੬ |੧੭|ਧਰਣਿ 'ਸੁਵੈਨੀ', ੩ਖੜ "ਰਤਨ _ਜੜਾਵੀ; 

ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖੁ; ਮਨਿ ਵੁਠਾ ।। 
੮ |੧੭|ਜਿਥੈ ਡਿਠਾ "੧'ਮਿਰਤਕੋਂ; "੬ਇਲ ਬਹਿਠੀ ਆਇ ॥ 

ਜਿਥਹੁ ਵੋਵੈ ਜਾਇ; ਤਿਥਾਉ "“ਮਉਜੂਦੁ ਸੋਇ ॥ 
੩੨੩ | ੭ ੨੧ |ਤਿੰਨਾ ਭੁਖ ਨ ਕਾ ਰਹੀ; ਜਿਸ-ਦਾ ਪ੍ਰਭੁ ਹੈ ਸੋਇ ॥ 

੯ ੨੧ [ਪ੍ਰਤਿ ਲਗੀ ਹਰਿ ਨਾਮ ਸਿਉ; 'ਏ ਹਸਤੀ ਘੋੜੇ ॥ 
੧੧੨੧ |ਸੁਧੁ ਕੀਚੇ ।। ਸੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰੇ ਬਾਣੀ ਦਾ; ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ । 

ਕੋਈ ਸੋਧਣ ਲਈ ਕਲਮ ਨਾ ਚੁਕੇ ॥ | 

੩੨੨ 

%) ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ 

੧ ਓ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਜਦਿ । ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ 

੧੩] ੧ | ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ਚਉਪਦੇ ੧੪' ਨੂੰ ਚੌਦਾਂ ਉਚਾਰੋ ॥ ਅਜਿਹੇ ਅੰਗ ਜੇ 
ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਾਠ ਸਮੇ ਉਚਾਰਨੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੋਣ 
ਤਾਂ ਨਹੀ' ਪੜ੍ਹਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਖੇ ਇਹੋ ਨਿਯਮ ਹੈ। 

੧. ਬਿਜਲੀ । ੨. ਵਿਖੇ । ੩. ਭਰਾਵੋ ! ਪਰੇਮ ਵਿਚ ਰਹੋ । ੪. ਸਮਝ ਲਿਆ! 
੫. ਗੁੰਦਣਾ ਕਰੋ । ੬. ਅਸਤ ਬਿਅਸਤ ਭਾਵ ਬਿਅਰਥ । ੭. ਨਾਸ ਕੀਤਾ! 

੮. ਮੰਗਣਾ । ੯. ਪਰੇਮ । ੧੦. ਵਿੰਨ੍ਹਿਆਂ ਗਿਆ । ੧੧. ਹੋਇਆ । ੧੨. ਬੁੱਧ ਰੂਪ 
ਧਰਤੀ ਸੁਵੈਨੀ=ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਰੂਪੀ ਸ਼ੁਭ ਰੇਗ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ । ੧੩. ਘਾਸ, ਖਟ ਸੰਪਤੀ 
ਰੂਪ ਸਮ ਦਮ ਆਦਿ । ੧੪. ਵੈਰਾਗ ਆਦਿ । ੧੫. ਮੁਰਦਾਰ । ੧੬. ਇੱਲ, ਮੰਟ 

ਵੈਰਾਗੀ; ਇਸਤੀ ਰੂਪ ਮੁਰਦੇ ਤੇ । ੧੭. ਇਸਥਿਤ । 

੨੭8੦੭੦੭੧੨-੭੨-੭੪੨-੭੯-੭੧੨-੭੦.੭੪੨-੭੦-੭੦੧੨੭੮੮. ੩-੭੪੧੦੨-੭੦-੭੪੯੭ ੨-੭੧੪੯-੭੬-੭#<-੭੦੭੩੦੭ 2੨੦੪ਇ੨੦੦੦੦੫੦੦੨੦੦੦੦੨੦੮੨੧੬੦੦੦੦੧੧ਇ੨੦੧੦੨ ੦੮੮੧੦੨੦੮੦੧੪੦੨੭੦੦੦੨੦੮੦੦੦੨੦੮੧੨੦੮੬੦੨੦੦%੦” “੦੦੪੦ 6੮੨੪੦ 

<੍੭ 0 ੨੭ “ਸਿ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੩੨੫) 
0੧0੯੨6੧6੦” 6੨੧੦੨੦੮੨%੦੦੦੧੦੨੦੦੧੦੨੦੮੦੦੦੨੦੮੦ਇ੦੨੦੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦੦੪੦੦੦੦੪੦੨ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ[ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ 
੩੨੩ | ੧੩ ਅਬ ਮੋਹਿ ਜਲਤ; ਰਾਮ ਜਲੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਮਨੁ ਮਾਰਣ ਕਾਰਣਿ; ਬਨ ਜਾਈਐ ॥ 
੩੨੪ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੁ; ਹਉ "'ਨਉਤਨੁ' “ਚੇਲਾ ॥ 

ਹਮ ਅਪਤਹ, ਅਪੁਨੀ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥ (ਅਪੱਤਹ ਬੋਲੋ) 
ਜਉ ਪੈ; ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਤਿ ਨਾਹੀ । (ਰਾਮ ਨਾਮ ਭੀ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਹੂ 
ਤਿਨ ਕਉ; ਦਇਆ ਸੁਪਨੈ ਭੀ ਨਾਹੀ ॥ 
'ਸਰਬਸੁ' ਛੋਡਿ; ਮਹਾ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ।। (ਸਰਬ ਰਸੁ ਪਾਠ ਭੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਕੰ 
ਕਰਮ ਕਰਤ; ਤਬਧੇ ਅਹੈਮੇਵ ॥ (ਬੱਧੇ ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ) 

੩੨੫ ਮੁਏ ਮਰਮੁ; ਕੋ ਕਾ ਕਰ ਜਾਨਾ॥ ਰੰ 
ਜੋਤਿ ਕੀ, ਜਾਤਿ; ਜਾਤਿ ਕੀ, ਜੋਤੀ ॥ 
ਕਵਨ ਸੁ 'ਘਰੁ'; ਜੋ ਨਿਰਭਉ ਕਹੀਐ ॥ 
ਕਬੀਰ; ਨਿਰਗੁਣ ਨਾਮ ਨਰੋਸੁ॥ 

ਠੰ-/ਨ/ਨਨਗਅ2 ੨੨੦੭੭ ਜੋ ਜਨ ਪਰ £'ਮਿਤਿ'; ਪਰ 'ਮਠੁ ਜਾਨਾ ॥ 
ਬਾਤਨ ਹੀ; ਬੈਕੈਠ ਸਮਾਨਾ ॥ (੨) ਬਾਤ ਨਹੀ, (੩) ਬਾ ਤਨ ਹੀ 
ਨਾ ਜਾਨਾ; ਬੈਕੈਠ 'ਕਹਾ' ਹੀ ॥ 
ਜਾਨੁ ਜਾਨੁ; ਸਭਿ ਕਹਹਿ ਤਹਾ ਹੀ ॥ 

ਹ 
ਹ 
ਹ 

ਕਹਨ _ਕਹਾਵਨ; ਨਹ “'ਪਤੀਅਈ' ਹੈ ॥ 

ਹ 
ਹ 
ਹ 
ਹ 

ਹ 

“ਸਿ ਹੀ ੦ 

੧੪| ੧੧ ਚੋਆ ਚੈਦਨੁ; ”'ਮਰਦਨ' ਅੰਗਾ ॥ ਕੰ 

੧੬| ੧੨ ਤਉ ਕੀਜੋ; ਜਉ “'ਆਪ' ਨ ਜੀਜੈ ॥ (੨) ਆਪਨ ਜੀਜੇ 
੧੬। ੧੨ ਅਬ ਮੋਹਿ ਮਿਲਿਓ ਹੈ; ਜੀਆਵਨ-ਹਾਰਾ । ਕੰ 

੧੭| ੧੨|ਇਆ ਦੇਹੀ; ੯'ਪਰਮਲ' "”'ਮਹਕੈਦਾ' ॥ 
੩੨੬ | ੫ | ੧ |ਮਾਤਾ "=ਭੈਸਾ; ”੨ਅੰਮੁਹਾ ਜਾਇ ॥ 

(ਮਾਤਾ ਬੋਲਣਾ, ਅੰ-ਮੁਹਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਹੈ) 
੬ | ੧੪ [ਲੋਲੋਂ ਕਉ; ਚੂਘੇ ਨਿਤ ਭੇਡ ॥ (ਨਿੱਤ ਬੋਲੋ) 
੭ ੧੪ ਰਾਮ ਰਮਤ; ਮਤਿ ਪਰਗਟੀ-ਆਈ । ਕੰ 
੧੦| ੧੫ |ਮਰਤੀ ਬਾਰ; "£'ਮਗਹਰਿ' ਉਠਿਆਇਆ ॥ 

੧. ਨਵੀਨ । ੨. ਸੇਵਕ । ੩. ਵਧਦਾ ਹੈ। ੪. ਮਰਯਾਦਾ ਤੋ” ਪਰੇ । 
੫. ਮਨ ਤੋ” ਪਰੇ । ੬. ਪਤੀਜਦਾ ਨਹੀ', ਮੰਨਦਾ ਨਹੀ” । ੭. ਮਲਦਾ ਹੈ ਬਟਣਾ 
ਆਦਿਕ । ੮. ਆਪ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੋਣੇ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉ'ਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰ 
ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀ”। ੯. ਚੰਦਨ । ੧੦. ਮਹਿਕਾਉ'ਦਾ 
ਹੈ . ੧੧. ਮਸਤ । ੧੨. ਝੋਟਾ ਹੈਕਾਰੀ ਜੀਵ । ੧੩. ਅਮੋੜ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
੧੪. ਮਗਹਰ ਧਰਤੀ ਜਿਥੇ ਮਰਕੇ, ਜੀਵ ਗਧਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਗਣੇਸ਼ ਨੇ 
ਧੋਖੇ ਛਲ ਨਾਲ ਸਰਾਪ ਦੁਆਇਆ ਸੀ । 

0੭੧੯੭ ੯੭੧੯-੭ ੨-੭੧੦੦-੭੩-੭੦੩੨-੭੨-#੪੧੦-੭੯-#੩੦੦-੭੨-#੪੩੯-੭੨-੭੩੧੭੨੭%੯੭ । ੮੭੪<੭੯੭੪੫੭ 
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ਕਹੁ ਗੁਰ ਗਜੇ ਸਿਵ; ਸਭੁ ਕੌ ਜਾਨੈ ॥ 
ਧਰਨਿ ਪਰੈ; ਉਰਵਾਰਿ ਨ ਜਾਈ ॥ 
ਹਾਥਿ "ਤਡੌਰ; ਮੁਖਿ ਖਾਇਓ “ਬੋਰ । (੨) ਤ ਡੋਰ 
ਸਾਕਤ ਉਲਟਿ; ੨'ਸੂਜਨਾ ਭਏ ਚੀਤਾ ।। (ਸੁਜੱਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਧਕ ਬੋਲੋ) 

ਜਿਉ ਗ੍ ਗੂੰਗੇ; 'ਸਾਕਰ' ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥ 
ਮਨ ਰੇ, ਪਵਨ ਦ੍ਿੜ; 'ਸੁਖਮਨ' ਨਾਰੀ ॥ 
ਉਲਟੀ ਰੰਗਾ; 'ਜਮੁਨ' ਮਿਲਾਵਉ ॥ (੨) ਜਮੁ ਨ ਮਿਲਾਵਉ 
੬ਅਪੁ "ਤੇਜੁ ਬਾਇ; ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਆਕਾਸਾ ॥ 
ਮਰਿ ਮਰਿ ਜਾਤੇ; ਜਿਨ ਰਾਮੁ ਨ ਜਾਨਿਆ ।। 
ਬਿਨੁ ਸਤ; ਸਤੀ ਹੋਇ ਕੈਸੇ ਨਾਰਿ । 
ਸਾਹਨਿ ਸਤੁ ਕਰੈ; ਜੀਅ ਅਪਨੈ ।1 (ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸਰਾਮ) 

ਸੋ ਰਮਯੋਂ ਕਉ; ਮਿਲੋ ਨ ਸੁਪਨੈ ॥ (ਰਮਯੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਰਮੱਈਏ ਪੜ੍ਹਨਾ) 
ਬਿਧਵਾ ਕਸ ਨ ਭਈ; ਮਹਤਾਰੀ ॥ 
੬ਮੁਚੁ “ਮੁਚੁ ਗਰਭ ਗਏ; “ਕੀਨ ਬਚਿਆ ॥ 
੯ਬੁਡਭੁਜ-ਰੂਪ; ਜੀਵੇ ਜਗ "”ਮਝਿਆ ॥ 
ਬੂਝੇ; ਬੂਝਨਹਾਰੁ ਸਭਾਗਾ ॥ 
੧੧ਸਾਂਕਲ' "੨ਜੇਵਰੀ; ਲੈ ਹੈ ਆਈ ॥ 
੧੩ਸਾ ੧੯'ਸਾਪਨਿ' ਹੋਇ; ਜਗ ਕਉ ਖਾਈ 1 
ਸਗਲ "“ਤਜੀਨੁ; ਗਗਨ ਦਉਰਾਵਉ ॥ 
੧੬ਹਿਚਹਿ', ਤ ਪ੍ਰੋਮ ਕੇ ਚਾਬੁਕ ਮਾਰਉ ।1 
ਤਿਹ ਮੁਖ ਦੇਖਤ, "?'ਲੂਕਟ' ਲਾਏ ॥ 
ਕੋ ਜਾਰੇ; ਕੋ ਗਡਿ-ਲੇ ਮਾਟੀ ॥ 
ਰਾਮ ਜਪਤ; ਤਨੁ, ਜਰਿ ਕੀ ਨਜਾਇ॥ 
ਕਾ ਕੋ ਜਰੇ; ਕਾਹਿ ਹੋਇ ਹਾਨਿ ॥ 
ਨਟ ਵਟ ਖੇਲੈ; ਸਾਰਿਗ-ਪਾਨਿ ॥ (ਨਟ ਵੱਟ ਬੋਲੋ) 
ਨਾ 'ਮੈ'; ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਚਿਤ ਲਾਇਆ 1 
ਬਿਖਿਆ ਅਜਹੁ ਸੁਰਤਿ; ਸੁਖ ਆਸਾ ।। 
ਅਹਿ-ਨਿਸਿ; ਏਕ ਨਾਮ ਜੋ ਜਾਗੇ ॥ 

੧. ਹਥ ਟਡੇ ਹੋਏ ਹਨ । ੨. ਪਾਨਾਂ ਦੇ ਬੀੜੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ । ੩. ਮਿਤ੍ਰ । ੪. ਪਾਣੀ 1, 
੫. ਅਗਨੀ । ੬. ਬਹੁਤੇ । ੭. ਛਣਨਾਂ, ਗਿਰਨਾ । ੮. ਕਿਉ” । ੯. ਭੁਜਾਂ ਤਕ , 
ਡੁਬਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਸ਼ਟੀ ਰੂਪ। ੧੦. ਵਿਚ । ੧੧. ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਰੂਪੀ ਸੰਗਲ ।! 

੧੨. ਵਾਸਨਾ । ੧੩. ਓਹ ਮਾਇਆ । ੧੪. ਸੱਪਣੀ ਹੋ ਕੇ । ੧੫. ਸਰਬ ਦਾ ਤਿਆਗ 
ਰੂਪੀ ਕਾਠੀ । ੧੬. ਅੜੀ ਕਰੇ । ੧੭. ਅਗਨੀ ਦੀ ਚੁਆਤੀ । 

%੭॥<੭੩-੭੪੦੭੦-੭੧੦੭੩੦੭੬੮-੭੦-੭੩੦-੭੮੧੯-੭== ੦੭੪੯-੭੦-੭੧੨-੭੦੭੭੩੩੯੦੭੮੭੩੯੭੮੭੩੦੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੩੨੭) 
,“੫6੦੧੬”੨੦"੦ਇਆ ੮੨੧੦੨ ੦੮੦੬੦੨੦੮੦੧੦”੨੦੮੦੪੦੨੦੦%੦੨ ੦੦੦੦”੨੦”੦੦੦”੨ ੮੦੦੦” ੮੦੬੦ 

ਪੰਨਾ ਕਬਦ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ 
੩੩੦ | ੧੪||੩੭|ਏਕ ਨਾਮ; "'ਕਲਿਪਤਰ' “ਭਾਰੇ ॥ 

(ਕਲਿ ਪਤਰ ਪਾਠ ਨਹੀ ਕਰਣਾ, ਕਲਿਪ-ਤਰ ਬੋਲੋ) 
੩੮ |ਰੇ ਜੀਅ 'ਨਿਲਜ'; ਲਾਜ ਤੁੰ ਹਿ ਨਾਹੀ ॥ (ਨਿਲੱਜ ਬੋਲ) 
੩੮ |ਕਹੁ ਜਨ; ਕਾ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤਾ ਕੇ ॥ 

੩੩੧ ੪੧ |ਐਸਾ ਗਿਆਨੁ; ਜਪਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ।। 
੪੨।| ਇਹੁ ਮਨੁ ਬਡਾ; ਕਿ ਜਾ 'ਸਉ' ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥ 
੪੩ |ਦੁਚਿਤੇ ਕੀ, ਦੁਇ ਬੂਨਿ ਗਿਰਾਨੀ, ਮੋਹ ਬਲੋਡਾ, ਣੂਟਾ। (ਦੁਚਿੱਤੇ ਬੋਲੋ) 

੩੩੨ ੪੪ |ਬੇਠਤ ਉਠਤ; =ਕੁਟਿਲਤਾ, ਚਾਲਹਿ ॥ 
੪੪ |ਛਾਡਿ “ਕੁਚਰਚਾ; ਆਨ ਨ ਜਾਨਹਿ ॥ (ਕੁਰੱਰਚਾ ਬੋਲੋ) 

( ੪੪ |'ਅਵਰਨ' ਹਸਤ; ਆਪ ਹਹਿ ਕਾਂਨੇ ॥ (ਅਵੱਰਨ ਨਹੀ" ਬੋਲਣਾ) 
੪ਪ |ਐਸੇ ਪਿਤਰ ਤੁਮਾਰੇ ਕਹੀਅਹਿ; ਆਪਨ 'ਕਹਿਆ' ਨ ਲੇਹੀ ॥ 

(੨) ਆਪਨ ਕਹਿ ਆਨ ਲੋਹੀ 
੪੫ |ਸਰ-ਜੀਉ ਕਾਟਹਿ ਨਿਰ-ਜੀਉ ਪੂਜਹਿ; ਅੰਤ ਕਾਲ ਕਉ ਭਾਰੀ ॥ 
੪੫ [ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਪੂਜਹਿ ਡੋਲਹਿ; ਪਾਰਬ੍ਹਮੁ ਨਹੀ ਜਾਨਾ । 
੪੭ |ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਅਕਲਿ ਭਈ ਅਵਰੈ; “ਨਾ ਤਰੁ 'ਥਾ' ਬੇਗਾਨਾ ॥ 

੬ਅਲਉਤੀ ਕਾ ਜੈਸੇ ਭਇਆ “ਬਰੇਡਾ; ਜਿਨਿ ਪੀਆ ਤਿਨਿ ਜਾਨਿਆ ॥ 
੪੮ |ਦਤੁਲਿ ਨਹੀ ਚਢੋ, ਜਾਇ ਨ €ਮੁਕਾਤੀ; ਹਲੁਕੀ ਲਗੈ, ਨ ਭਾਰੀ । 
੫੦ |ਸਾਹਿਬੁ ਹੋਇ ਦਇਆਲ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ; ਅਪੁਨਾ ਕਾਰਜੁ ਸਵਾਰੇ ।। 
੫੧|੧੦ਰੂਡਿਤ ""ਮੂੰਡਿਤ "“ਏਕੇ ਸਬਦੀ; ਏਇ ਕਹਹਿ "ਤਸਿਧਿ ਪਾਈ ॥ 
੫੧|ਜਾ ਪਹਿ ਜਾਉ. ਆਪੁ ਛੁਟਕਾਵਨਿ; ਤੇ ਬਾਂਧੇ ਬਹੁ ਫੇਧਾ ॥ 
੫੨|ਇੜਾ ਪਿੰਗੁਲਾ ਸੁਖਮਨ ਬੰਦੇ; ਏ 2ਅਵ "“ਗਨ, ਕਤ ਜਾਹੀ ॥ 

ਸੁਰਤਿ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਦੁਇ, ਕੇਨੀ ਮੁਦਾ; ਪਰ ਮਿਤਿ ਬਾਹਰਿ, ਖਿੰਥਾ । 
ਸੁਨ ਗੁਫਾ ਮਹਿ, ਆਸਣੁ ਬੈਸਣੁ; ਕਲਪ ਬਿਬਰਜਿਤ, ਪੰਥਾ ॥ 

੧੮੫੩ |ਮਰਤ ਨ; ਸੋਗ ਬਿਓਗੀ ॥ 
੧੮| ੫੩ [ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਮਹਿ ਸਿੰਡੀ ਮੇਰਾ ਬਟੂਆ; ਸਭੁ ਜਗੁ ਭਸਮਾਧਾਰੀ ॥ 

(ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸਰਾਮ) 

੩੩੩ 

੩੩੪ 

=॥੦੭੪।॥੦=2& 

& [ 

੭ -੭ ॥ਨ - ਆ ਘ 

(੯੭॥੨-੭੬-੭੩੨-੭੨-੭੧-੭੯-੭੧੯੦੭੦੭੩੦-੭੦੭੭੧੯੦੭੨੭੧੧੦੭੦੭੧੯੭੯੭੪੯੭੦੭੪੧੭੯੭੪੮੭ 

੧. ਕਲਪ ਤਰ (ਬ੍ਰਿਛ) ਦੀ ਨਿਆਈ' । ੨. ਜਹਾਜ । ੩. ਟੇਢਤਾਈ । 
੪. ਖੋਟੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਛੁਟ । ੫. ਅਤਿਸੈ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀ' ਤਾਂ। ੬. ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਜਾਂ 

ਗਲੋਂ ਦਾ ਜਾਂ ਅਲੌਤ ਤਾੜ ਬ੍ਰਿਛ ਦੀ ਨਿਆਈ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਰੋ' ਪਹਿਲੇ ਤੋੜ 
ਵਰਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ । ੭. ਸ਼ਰਬਤ, ਸਤ ਅਲੋਤੀ ਬਰਾਂਡੀ ਦਾ ਬਰੇਡਾ 
ਸ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ੮. ਤਰਾਜੂ ਤੇ ਨਹੀ' ਚੜ੍ਹਦੀ । ੯. ਮੁਕਦੀ ਨਹ)' । ੧੦. ਜਿਰਾਂ 
ਦੀ ਮਾਲਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਰੇਵੜੇ । _੧੧. ਰੋਡੇ ਜਾਂ ਮੈਜ ਦੀ ਤੜਾਗੀ ਵਾਲੇ । 
੧੨. ਵਿਆਕਰਨੀ ਜਾਂ ਅਲੋਂਖੀਏ । ੧੩. ਮੁਕਤੀ । ੧੪. ਹੁਣ । ੧੫_ ਗਿਣਤੀ । 

੬੭੧੫੭ ₹.#੫੧੯<੭ ੩.੭੦੦੨<੭ ੩੪੪੮੭ ੮-੭8<੨.੭ ₹-੭੧੧੦੦-੭੨-੭੦੨੯-੭੨-੭੨-੭ । ੨੭੪੦੮.“ ੮੭੪੪੫-੭। ੭ ੧੭੪੭ ੩੭੦-੭੦੭#੨-੭ ੦੭੪੯੧-੭੭੪੯੦” 

ਮਿ 
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(੩੨੮) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
੦੦੦੨ "੦੪੦੨ ੦"੦੦੦”੨ ੯੦੪੦੨ ੦੮੦੪੦ ੦੦੪੨੦੮੦੬੦੨੦"੦੦੪੦ ੭੦੦੪੦” ੭੦੪੦ 2੦੪੪੨੭੧੪੪੩ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ 
੩੩੫ | ੧ ਸੁਨਿ ਮਨ, ਮਗਨ ਭਏ ਹੈ ਪੂਰੇ; ਮਾਇਆ ਡੋਲ ਨ ਲਾਗੀ ।। (੨) ਡੌਲਨ _ ਦੂ 

੩ ਗਜ ਨਵ, ਗਜ ਦਸ, ਗਜ ਇਕੀਸ; ਪੁਰੀਆ ਏਕ ਤਨਾਈ ॥ ੂ 
੬ ਛੋਛੀ ਨਲੀ, ਤੌਤੁ ਨਹੀ ਨਿਕਸੈ; ਨ ਤਰ ਰਹੀ ਉਰਝਾਈ ॥। ਰੰ 
ਦ ਏਕ ਜੋਤਿ ਏਕਾ ਮਿਲੀ; "ਕਿੰਬਾ ਹੋਇ, “ਮਹੋਇ । ਸਿ 
੧੫ ੩ਉਊਨਮਤ ਮਾਨ ਹਿਰਿਓ, ਮਨ ਮਾਹੀ; ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਨ ਧਾਰਿਓ ਰੇ _ ੪ 

(ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ੪ 
੧੯ ਕਾਲਬੂਤ ਕੀ ਹਸਤਨੀ, ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ; ਚਲਤੁ ਰਚਿਓ ਜਗਦੀਸ ॥ ਹੂ 

(ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਸਰਾਮ 'ਬਉਰਾ ਰੇ' ਤੇ ਹਨ) ! 
੩੩੬ | ੭ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ, ਕਰਿ £ਸੈਚਉਨੀ; ਸੋ ਧਨੁ ਕਤ ਹੀ ਨ ਜਾਵੇ ।। 

੧੭ ਪਅਉਧ ੬ਅਨਲ, “ਤਨੁ “ਤਿਨ ਕੋ ਮੰਦਰੁ; ਚਹੁ ਦਿਸ ੯ਠਾਣੁ "ਠਇਓ ॥ 
੩੩੭ | ੬ ਗਉੜੀ ੧੬॥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਨ, ਨਾਵੀ', ਦਸਵੀ', ਗਿਆਰਵੀ' , 

ਆਦਿ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ॥ 
੧੩ ਜਿਉ ਸੰਪੈ ਤਿਉ ਬਿਪਤਿ ਹੈ; ਬਿਧ ਨੇ ਰਚਿਆ ਸੌ ਹੋਇ ॥ ਿ 
੧੯ ਪੰਥੁ ਨਿਹਾਰੈ ਕਾਮਨੀ; ਲੋਚਨ ਭਰੀ, ਲੇ "“ਉਸਾਸਾ ॥ 1 

੩੩੮ | ੧ ਉਡਹੁ 'ਨ'; "ਤਕਾਗਾ ਕਾਰੇ । (੨) ਉਡ "£ਹੁਨ / 
੩ ਆਸ ਪਾਸ ਘਨ ਤੁਰਸੀ ਕਾ ਬਿਰਵਾ; 

ਮਾਝ ਬਨਾਰਸਿ ਗਾਉ ਰੇ ॥ (੨) ਬਨਾ ਰਸਿ 
੧੫ਅਤਿਗਤ'; ਸਮਝੁ ਇਆਨਾ ।। 
ਡਗਮਗ ਛਾਡਿ; ਰੇ ਮਨ ਬਉਰਾ । (੨) ਡਗ ਮਗ 
ਬੇਦੇ; ਬੈਦਗੀ “੬“ਇਕਤੀਆਰ' ॥ 
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਗੁਲਾਮੁ ਘਰ ਕਾ; ਜੀਆਇ ਭਾਵੈ ਮਾਰਿ ॥ 
ਭਗਤਿ ਹੇਤਿ ਅਵਤਾਰੁ ਲੀਓ ਹੈ; ਭਾਗੁ ਬਡੋ 'ਬਪੁਰਾ' ਕੋ ਰੇ ॥ 
ਤੁਮ ਜੁ ਕਹਤ ਹਤੇ ਨੰਦ ਕੋ ਨੰਦਨੁ; ਨੰਦ ਸੁ ਨੰਦਨੁ ਕਾਕੋਰੇ॥ 
ਧਰਨਿ ਅਕਾਸੁ ਦਸੋ ਦਿਸ ਨਾਹੀ; ਤਬ ਇਹੁ ਨੰਦੁ ਕਹਾ ਥੋ ਰੇ ॥ 
ਨਿੰਦਕੁ ਸੋ; ਜੋ ਨਿੰਦਾ '“ਹੋਰੈ ॥ 
ਰਾਜਾਰਾਮ, ਤੂੰ ਐਸਾ ਨਿਰਭਉ; ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਰਾਮ-ਰਾਇਆ ।। 
ਅਬ ਹਮ ਤੁਮ, ਏਕ ਭਏੇ ਹਹਿ; ਏਕੈ ਦੇਖਤ ਮਨੁ 'ਪਤੀਆਹੀ' ॥ 

੩੩੯ | ੫ 

੧. ਅਥਵਾ । ੨. ਮਤੇ ਹੋਵੇ । ੩, ਕਮਲਾ ਹੋ ਕੇ । ੪. ਇਕੱਤਰ । ੫. ਉਮਰ । 
੬. ਅਗਨੀ 1 ੭. ਸਰੀਰ । ੮. ਕੱਖਾਂ ਦਾ ਮੰਦਰ । ੯. ਬਣੌਟ । ੧੦. ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। 
੧੧. ਜਾਤੀ ਹੈ । ੧੨. ਹੋ ਕੇ । ੧੩. ਹੇ ਕਾਲੇ ਕੇਸੋ ਰੂਪੀ ਕਾਲੇ ਕਾਓ ! ਉਡੋ ਨਾ। 
੧੪. ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪੀ ਕਾਗੋ ! ਹੁਣ ਉਡ ਜਾਵੋ । ੧੫. ਵਿਅਕਤੀ ਤੋ ਰਹਿਤ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੂਪ ਗਿਆਨ । ੧੬. ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ । ੧੭. ਹਟਾਵੇ ਵਾ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਰੂਪ 
ਹੋ ਰਰੋ। ਹੂ 

੨.੭#੯-੭੦-੭੪੧<੭ ₹-੭੧0੧੦੭ ੨-#੪੩<੦੭ ₹.#%੧੧੦੭ 1 ੭੧੧੯੭ =-.#੬੦੫<% 2.,#੪8੫੭ ₹..੭62੧.੭੨-੭%<੭੯-੭੩੦੭ .ਨਾ੦€ 36੫6 ਨ ਹ"੫੪ਇ੨ 6੯੨ ਆਨ ਅਨ 6੪੨ 6੨੧੦੨ ੦੦੪੨ ੯੩੦੨6 ੮॥ ੨69 ੨੦੧੪੦੨6੦੪੨੦੪੦' 

ਸਿ ਸ਼ਾ 
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ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ 
ਜਬ "ਬੁਧਿ ਹੋਤੀ ਤਬ ਬਲੁ ਕੈਸਾ; ਅਬ “ਬੁਧਿ, ਬਲੁ ਨ ਖਟਾਈ ॥ 
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਬੁਧਿ ਹਰਿ ਲਈ ਮੋਰੀ; ਬੁਧਿ ਬਦਲੀ ਪਸਿਧਿ ਪਾਈ ॥ 
ਚੇਤਿ 'ਸੁਚੇਤ', ਚਿਤ ਹੋਇ ਰਹੁ; ਤਉ ਲੈ ਪਰਗਾਸੁ ਉਜਾਰਾ 11 
ਮਾਈ, ਮੋਹਿ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਿਓ; ਆਨਾ-ਨਾਂ । 
ਏਕ ਸੁਮਤਿ ਰਤਿ, ਜਾਨਿ ਮਾਨਿ ਪ੍ਰਭ; ਦੂਸਰ ਮਨਹਿ, ਨ ਆਨਾ-ਨਾ ॥ 

(ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨੌਨੇ ਸਬੋਧਕ ਹਨ) 
,/;ਰਾਂਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ, ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ । 

੧ ਓ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ । 

ਰ੍ 
[ 

ਇਹ - 
ਏ ਅਖਰ ਖਿਰਿ ਜਾਹਿਗੇ; (ਅੱਖਰ ਬੋਲੋ) ਕੰ 

ਹ 
। 

ਘ ਛੇ ਨ & ਹੇ 

ਓਇ ਅਖਰ, ਇਨ ਮਹਿ ਨਾਹਿ ॥ (ਅ-ਖਰ ਬੋਲੋ) 
ਅਲਹ ਲਹਉ, ਤਉ ਕਿਆ ਕਹਉ; ਕਹਉ ਤਾ ਕੋ ਉਪਕਾਰ ।(ਅੱਲਹ ਬੋਲਣਾ) 
ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨੇ; ਕਛੂਅਕ ਪੜੀਐ ਗਿਆਨ ॥ 
ਅਕਹ ਕਹਾ; ਕਹਿ, ਕਾ ਸਮਝਾਵਾ ।। (ਅ-ਕਹ ਬੋਲੋ) 
ਤਉ ਹੋਇ £ਨਿ-ਖਿਅਉ; ਅਖੈ ਪਦੁ ਲਹੈ ॥ 
ਘਟ ਫੂਟੇ; ਘਟਿ ਕਬਹਿ ਨ ਹੋਈ ॥ (ਘੱਟਿ ਬੋਲ) 
ਸੋ ਘਟੁ ਛਾਡਿ; “'ਅਵਘਟ' ਕਤ ਧਾਵਾ ॥ 
ਚਿਤ੍ਰ ਬਚਿਤ੍; ਇਹੈ 'ਅਵਝੇਰਾ' ॥ 
ਛਛਾ; ਇਹੈ ਛਤ੍ਪਤਿ ਪਾਸਾ ।। 

੧੦ਛਕਿ 'ਕਿ', ਨਰਹਹੁ; ਛਾਡਿ 'ਕਿ', ਨ ਆਸਾ ॥ 
ਜਜਾ; ਜਉ ਤਨ ਜੀਵਤ ਜਰਾਵੇ । 
ਅਸ ਜਰਿ ਪਰ ਜਰਿ; ਜਰਿ ਜਬ ਰਹੈ ॥ 
ਰਹਿਓ ਝਝਕਿ; ਨਾਹੀ ਪਰਵਾਨਾ ॥ 
ਝਗਰੁ ਕੀਏ; 'ਝਗਰਉ' ਹੀ ਪਾਵਾ ॥ 

2 & <੍੭ <੭ ੭ ਘਾ 

ਟਟਾ; ਬਿਕਟ ਘਾਟ ਘਟ ਮਾਹੀ ॥ (ਟਟਾ ਬੋਲੋ) 
ਖੋਲਿ ਕਪਾਟ; ਮਹਲਿ, ਕਿ 'ਨ' ਜਾਹੀ' ॥ 
ਠਠਾ ਇਹੈ ਦੂਰਿ; ਠਗ ਨੀਰਾ ॥ ""ਨੀਠਿ ਨੀਠਿ; ਮਨੁ ਕੀਆ ਧੀਰਾ ॥ 
ਢਢਾ ਢਿਗ; ਢੂਢਹਿ ਕਤ ਆਨਾਂ ॥ 

ਸੀ । ੨. ਹੁਣ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਸੁਰੀ ਸੰਪਦਾ ਦਾ ਬਲ ਖੁਟਾਈ, 
ਨਹੀ” ਮਿਲਦਾ । ੩. ਵਿਸ਼ੈ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਹਰਿ ਲਈ । ੪. ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ 
ਸੱਤਤਾ ਵਲੋ" ਬੁੱਧ ਬਦਲ ਗਈ । ੫. ਮੁਕਤ ਪਾ ਲਈ । ੬. ਨਾਸ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ । 
੭. ਔਖੇ ਘਾਟ ਅਗਿਆਨ ਕਾਮਾਦਿਕਾਂ ਦੇ । ੮. ਉਲਝੇਵਾਂ, ਝਗੜਾ-ਖਾਤਾ । 
੯. ਚੱਕਵਰਤੀ ਰਾਜਾ । ੧੦. ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ । ੧੧. ਸਨੇ ਸਨੇ । ਕੂ 

੧੭੧੫੭੬.##੦੭੨੭੧੦-੭੦-੭੬੧੨-੭੨-੭੧੧<-੭੩.੭੪04--੭੨-੭੧੧<੭- ੩.#੧੫੦੭੨ ੭੦੦੯. ੭ ੭੪੦੯. ੭੨#੩੫,੭ 

੧. ਵਿਸ਼ੈ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁੱਧ ਜਦੋ" ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਦੋਂ” ਬਿਬੇਕ ਰੂਪੀ ਬਲ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ੧ 

2੦੪੦੨ ੦੪੦੨ ਟ"੦%ਆ”੨ ਟ<੦੪੦੨੦"੦੦ਆ”੨ ੧੦” 2੦੧੦੦”"੨ ੮੦੧੦" ੨.%੧੪ਆ”> ੦੬੫”੨੦੦੦੦੨ ੦੦੦੫੬" 2੧੦੬੫" ,ਟ੨੦੬੦"੨ ੭ `੦ਆ੨੦ ਅਖ” 

੭ < -2 ੦੦੨੦ “ਆ ਆ ੭ “੦੦ 
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(੩੩੦) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
.2੦੪੨੦੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦"੦੪੦੮੨੦੮੪੦੨੦੦%੦੨ ੦੪੨੦੮੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੮੧੦> 

'ਰ[ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ 

੨੧ |ਣਾਣਾ ੧ਰਣਿ ਰੂਤਉ; ਨਰ “ਨੌਹੀ ਕਰੈ ।। 
੨੨ |ਤਤਾ ਅਤਰ; ਤਰਿਓ ਨਹ ਜਾਈ ॥ (ਅਤਰ ਬੋਲੋ) 
੨੪ |ਦਦਾ ਦੇਖਿ ਜੁ; ਬਿਨਸਨਹਾਰਾ ॥ 
੨੪ |ਦਸਵੈ ਦੁਆਰਿ; =ਕੁੰਚੀ ਜਬ ਦੀਜੋ ॥ (ਕੁੰਜੀ ਭੀ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) 
੨੫ |ਅਰਧਹਿ ਉਰਧਹ; ਮੰਝਿ ਬਸੇਰਾ ॥ 
੨੫ [ਤਉ ਅਰਧਹਿ ਉਰਧ ਮਿਲਿਆ; ਸੁਖ ਪਾਵਾ ॥ 
੨੬|ਨਿਰਖਤ ਨੈਨ; ਰਹੇ “'ਰਤਵਾਈ' 1। 
੨੬|ਤਬ ਲੋ, ਨਿਰਖਹਿ; ਨਿਰਖ ਮਿਲਾਵਾ ।। 
੨੭ |ਪਪਾ ਅਪਰ; ਪਾਰੁ ਨਹੀ ਪਾਵਾ ॥ (ਅਪਰ ਬੋਲੋ) 
੨੯|ਬਿੰਦਹਿ ਬਿੰਦਿ; ਨ 'ਬਿਛੁਰਨ' ਪਾਵਾ । 
੨੯|੪ਬੈਦਕ ਹੋਇ; ਬੈਧ ਸੁਧਿ ਲਹੈ ।। 
੩੧ [ਮਗਨ ਭਇਆ ਤੋਂ; ਸੋ ਸਚੁ ਪਾਵੇ ॥ 
੩੧ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਉ, ਕਹੈ ਕਬੀਰਾ; 

੬ਮਨਸਾ', ਮਿਲਿਆ ਨ ਕੋਇ ॥ (੨) “ਮਨ ਸਾ 
੩੩ |ਇਹੁ ਮਨੁ ਲੋ; ਜਉ 'ਉਨਮਨਿ' ਰਹੈ ॥ 
੩੪ |ਯਯਾ, ਜਉ ਜਾਨਹਿ, ਤਉ ਦੁਰਮਤਿ ਹਨਿ; ਕਰਿ ਬਸਿ ਕਾਇਆ ਗਾਉ ॥ 

ਰਣਿ ੯ਰੂਤਉ ਭਾਜੈ ਨਹੀ: ਸੂਰਉ 'ਬਾਰਉ' ਨਾਉ ।। 
੩੫ |ਰਾਰਾ ਰਸੁ; 'ਨਿਰਸ' ਕਰਿ ਜਾਨਿਆ ॥ (ਨਿ-ਰਸ ਬੋਲੋ) 
੩੬ |੧੦ਅਨਤ ਨ ਜਾਇ; ਪਰਮ ਸਚੁ ਪਾਵੈ ॥ 

ਅਰੁ ਜਉ; ਤਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ॥ 
ਤਉ ਅਲਹ ਲਹੈ; ਲਹਿ ਚਰਨ ਸਮਾਵੈ ।1 (ਅੱਲਹ ਬੋਲੋ) 

੩੭ |ਬਲਿ ਬਲਿ, ਜੇ ੧੧ਬਿਸਨ ੧੨ਤਨਾ, ਜਸੁ ਗਾਵੈ ।। 
੩੮ |ਵਾਵਾ, ੧੩'ਵਾਹੀ' ਜਾਨੀਐ; ੧੪ਵਾ ਜਾਨੋਂ ਇਹੁ ਹੋਇ ॥ 
੩੯ |ਸਸਾ; ਸੋ 'ਨੀਕਾ' ਕਰਿ ਸੋਧਹੁ ॥ 

ਘਟ ਪਰਚਾ ਕੀ; ਬਾਤ ਨਿਰੋਧਹੁ ।। 
ਹਾਹਾ ਹੋਤ; ਹੋਇ ਨਹੀ ਜਾਨਾ ॥ 

੩੪੨ 

੧੦੪੨੦"੦੪੦ 6੧੧੦੨ ੦੮੧੦੨੦੦੪੦੦੦੦੪੦੨੦੮੦੦੨ 6੦੪#੨੦੪੪੨੦੧੪੦੨੦੮੪੪੨੪੦੪੦੨੦੮੪੪੨ ੧. ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਜੋਗ ਜਦੋ” ਆ ਪਵੇ । ੨. ਨਿਸਚੇ ਕਰ ਕੇ 
ਹਠ ਕਰੇ । ੩. ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਭਗਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਦਿਆ ਰੂਪ ਕੁੰਜੀ । ੪. ਲਾਲੀ ਦੇ 
ਸਹਿਤ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ । ੫. ਜੋ ਬੈਦਕ=ਬੈਦਗੀ ਵਾਲਾ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਉਸਦੀ ਬੰਧ=ਸਬੈਧੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਖਬਰ ਲੈਦਾ ਹੈ । ੬. ਵਾਸ਼ਨਾ । ੭. ਮਨ ਸਰੀਖਾਂ । 
੮. ਤੁਰੀਆ ਪਦ । ੯. ਰੁਕਣਾ । ੧੦. ਹੋਰ ਥਾਉ” । ੧੧. ਬਿਸ=ਸੋਸਾਰ (ਅਨ) 

ਚੇਸ਼ਟਾ, ਸਾਰੇ ਸੌਸਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਕਰਾਰੈਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮ, ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ । 
੧੨. ਪੁੱਤਰ, ਪਿਆਰੇ, ਸਰੂਪ । ੧੩. ਪ੍ਰੇਰਕ । ੧੪. ਓਸ ਦੇ ਤਾਈ' । 

੧<੭#੧<੭ 2-੭#0੧੦੭੬-੭੪੬੬=੭ 2-7984<੭ ੬੭੧੧੯” 1 ੭੧੫੦੭ ੩-੭੬੧੮-੭ ੨-੭੪੪੯੭੬-੭੧<-੭ ੦,੭%੧੧੦੭ ੨,੭੬੬ 6੦੬੦” ੦੦੧੦੦੧੦੧੦' 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ| ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ 
੩੪੨ | ੧੭੪੨ |ਤਬ ਓਹੀ ਉਹੁ; ਏਹੁ ਨ ਹੋਈ ॥ 

੧੮| ੪੩ |ਲਖਿਮੀ-ਬਰ ਸਿਉ; ਜਉ ਲਿਉ ਲਾਵੇ ॥ 
੧੯। ੪੪।ਖਖਾ; ਖਿਰਤ ਖਪਤ ਗਏ ਕੇਤੇ ॥ 
੧੯| ੪੪ |ਅਬ ਜਗੁ ਜਾਨਿ; ਜਉ ਮਨਾ ਰਹੈ ॥ (ਮਨ੍ਹਾ ਬੋਲ) 

“3 | ੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਬਿਤੰ) ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੰ) ॥ 

੨ |ਪਰਿਵਾ'; ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰ ॥ $ 
੩ |ਦੁਤੀਆ; =ਦੁਹ-ਕਰਿ ਜਾਨੈ ਅੰਗ ॥ 

੧੪ | ੬ ਪ੍ਰੇਮ 'ਸੁਧਾ' ਰਸੁ; ਪੀਵੈ ਕੋਇ ॥ (ੁੱਧਾ ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ) 

੯ |ਤਾ ਮਹਿ; ਅਕੁਲ ਮਹਾ ਨਿਧਿ ਰਾਇਆ ॥ (ਅ-ਕੁਲ ਬੋਲੋ) | 
੮ |ਉਲਟਾ; ਰਹੈ ਅਭੇਗ ਅਛੇਦ ॥ 

੩੪੪ | ੨ |੧੧|ਅਮਲ ਨ 'ਮਲਨ'; ਛਾਹ ਨਹੀ ਧੂਪ ॥ 
(ਅਮਲ ਪਾਠ ਬਹੁਤਾ ਦੱਬ ਕੇ ਨਹੀ" ਕਰਨਾ) | 

੨ | ੧੨ | 'ਏਕਾਦਸੀ'; ਏਕ ਦਿਸ ਧਾਵੈ ॥ 
੩ |੧੩ |'ਬਾਰਸਿ'; ਬਾਰਹ ਉਗਵੈ ਸੂਰ ।। | 

੪ [੧੩ [ਅਚਰਜੁ ਭਇਆ; ਜੀਵ ਤੇ, “ਸੀਉ ॥ 

੫ |੧੪| ਤੇਰਸਿ' “ਤੇਰਹ ਅਗਮ ਬਖਾਣਿ ॥ 8 

੮ [੧੬ (ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਮਧਿ; ਹੋਇ ਰਹਿਆ #ਬੀਰ ॥ (ਪਾ:) ਬੀਰ 
ਇਸ 

੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ, ਵਾਰ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ੭ (ਏਸ ੭ ਅੰਗ ਨੂੰ ਸੱਤ ਉਚਾਰੋ) 
੧੦| ੧ |ਗੁਰ ਗਮਿ; ਭੇਦੁ ਸੁ ਹਰਿ ਕਾ ਪਾਵਉ ॥ 

੧੧| ੧ ੭”ਆਦਿਤ' ਕਰੈ ਭਗਤਿ ਆਰੈਭ ॥ (ਆਦਿੱਤ ਬੋਲੋ) 
੧੨| ੧ |ਅਹਿ-ਨਿਸਿ ਅਖੰਡ; 'ਸੁ' ਰਹੀ ਜਾਇ ॥ (੨) ਸੁਰਹੀ 

੧੪| ੩ |ਮੰਗਲ-ਵਾਰੇ, ਲੋ “ਮਾਹੀਤਿ ॥ 
੧੪। ੩ |ਨਾ ਤਰੁ ਖਰਾ; 'ਰਿਸੈ' ਹੈ ਰਾਇ ॥ ਕੰ 
੧੭| ੫ |ਅਹਿ-ਨਿਸਿ; ੯'ਕਸਮਲ' ਧੋਵਹਿ ਨਾਹਿ ॥ 

੧. ਹਟੇ ਰਹਿਣ । ੨. ਏਕਮ । ੩. ਕਠਨ ਵਾ ਦੋਹਾਂ ਕਰਕੇ । ੪. ਕਲਿਆਨ 
ਸਰੂਪ ਚੇਤਨ । ੫. ਨੋ ਵਿਆਕਰਨ, ਚਾਰ ਵੇਦ । ੬. ਇਸਥਿਤ । ੭. ਐਤਵਾਰ । 
੮. ਘੋਰਾ ਘਤਣਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ । ੯. ਪਾਪ । 

੪ । ੧੭੧੧੭੨੭੧੧-੭੨.੭੧੨<੭੩-੭੪੧੯== ੭੧੯੦੭ ₹.੭੪੧੧੭੧.੭%<-੭ ੨੭੪੦5 
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(੩੩੨) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
.€੦੪੦੨੦੨੦੦੨੦੮੦੧੦ ੦੮੦੪੦ 2੦੪੦੨ 6੨੦੦ ੦੮੦੪੦੨੦"੨%੦੨ ੦੮੦੪੦ ੦੨੪੦੨੦੪੦੨੦੨ 

ਪੰਨਾ |ਸਤਰ| ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ 

੩੪੪ |੧੯| ੭ [ਜੋਤਿ ਦੀ ੧ਵਟੀ; ਘਟ ਮਹਿ ਜੋਇ॥ (੨) ਦੀਵਟੀ 
,; ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ, ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀਉ ਕੀ 

੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ । 

੩੪੫ | ੪ | ੧ |ਦੇਵਾ; ਪਾਹਨ ਤਾਰੀਅਲੋ ॥ 
ਰਾਮ ਕਹਤ; ਜਨ “'ਕਸ' ਨ ਤਰੇ ॥ 
ਤਾਰੀ-ਲੋ ਗਨਿਕਾ, ਬਿਨੁ ਰੂਪ ਕੁਬਿਜਾ; 

ਤਬਿਆਧਿ ਅਜਾਮਲੁ ਤਾਰੀਅਲੇ ॥ 

੬ | ੧ |ਓਜਪ ਹੀਨ “ਤਪ ਹੀਨ, ੬ਕੁਲ ਹੀਨ “ਕਰਮ ਹੀਨ; 
ਨਾਮੇ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਤੇਉ ਤਰੇ ॥ 

ਗਉੜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ 

੯ | ੧ [ਮੇਰੀ ਸੈਂਗਤਿ ਪੋਚ, ਸੋਚ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ । 
ਮੇਰਾ ਕਰਮੁ ੯'ਕੁਟਿਲਤਾ'; ਜਨਮੁ ੯ਕੁਭਾਂਤੀ ॥ 

੧੧| ੧ [ਮੇਰੀ ਹਰਹੁ ਬਿਪਤਿ; ਜਨ ਕਰਹੁ ੧੦'ਸੁਭਾਈ' ।। 

ਰ੍ 
! 

੍ 
8 ੧੨। ੧ |ਬੇਗਿ ਮਿਲਹੁ ਜਨ; ਕਰਿ ਨ ੧੧ਬਿਲਾਂਬਾ । 

੧੩ ੨ |ਨਾਂ ੧੨ਤਸਵੀਸ; ੧੩ਖਿਰਾਜੁ ਨ ਮਾਲੁ । 
ਖਉਫੁ ਨ ੧੪ਖਤਾ; ਨ ਤਰਸੁ ੧“ਜਵਾਲੁ ।। ((ਖੱਤਾ ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ) 

੧੪| ੨ |੧੬ਕਾਇਮੁ ੧੭ਦਾਇਮੁ; ਸਦਾ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ।। 
£ ੧੮ਦੋਮ ਨ ੧੯ਸੇਮ; ਏਕ ਸੋ ਆਹੀ ॥ 

੨੦ਆਬਾਦਾਨੁ; ਸਦਾ ਮਸਹੂਰ ॥ ਉਹਾਂ ੨੧ਗਨੀ ਬਸਹਿ, ੨੨'ਮਾਮੂਰ' ॥ 
੧੬| ੨ |੨੩'ਮਹਰਮ' ੨੪ਮਹਲ; ਨ ਕੋ ਅਟਕਾਵੈ ॥ 
੧੯| ੧ |ਰਮਈਏ ਸਿਉ ਇਕ ਬੇਨਤੀ; ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖੁ, ਮੁਰਾਰਿ । 
੨ | ੧ |ਉਰਵਾਰ ਪਾਰ ਕੇ ਦਾਨੀਆ; ਲਿਖਿ ਲੋਹੁ ੨ਆਲ-ਪਤਾਲ ॥ 

8 ੩੪੬ | ੭ | ੧ |ਮਲਿਨ ਭਈ ਮਤਿ, ਮਾਧਵਾ; ਤੇਰੀ ਗਤਿ ਲਖੀ ਨ ਜਾਇ॥ 
੫ ੮ | ੧ |ਜੋਗੀਸਰ' ਪਾਵਹਿ ਨਹੀ; 'ਤੁਅ' ਗੁਣ ਕਥਨੁ ਅਪਾਰ ॥ 

੧. ਬ੍ਹਮਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਰੂਪ ਬੱਤੀ । _੨. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤਗ 
੩ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਪੰਛੀ _ਬਣਾਇ ਪੈਰ ਪਕੜ 
ਲਟਕਾਇਕੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਪਾਸ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਏਸ ਦਾ ਨਾਉ” ਲੌਦੀਆ 

੪. ਗਨਕਾ । ੫. ਕੁਬਜਾਂ । ੬. ਬਿਆਧ । ੭. ਅਜਾਮਲ । ੮. ਟੇਢਤਾਈ ਵਾਂ 
ਸ ੯. ਖੋਟੇ ਲਗਨ ਵਾਲਾ ਜਨਮ । ੧੦. ਸੋਭਾ । ੧੧. ਦੇਰ । ੧੨. ਸ਼ਰਮਿੰਦ 
ਹੋ ੧੩. ਟੈਕਸ । ੧੪. ਗੁਨਾਹ । ੧੫. ਘਾਟਾ । ੧੬. ਇਸਥਿਤ । ੧੭.ਹ/ 
! ੧੮. ਦੂਜਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਦ੍ਰੰਂਤ । ੧੯. ਖਜ਼ਾਨਚੀ । ੨੦. ਅਬਾਦ, ਨਿਤ ਵਸਦ 

੨੧. ਧਨੀ । ੨੨. ਲਬਾ-ਲਬ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਭਰਪੂਰ । ੨੩. ਭੇਤੀ ਹਾਂ । ੨੪. ਸਰੂਪ 
8 ੨੫. ਅਸਤ ਬਿ-ਅਜਤ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ । 

੫੫੭ ₹-#੬੫੦-੭੬-#੪੪੧== ।_ ₹-੭੩੧-੭੦-੭੪੦੯-੭ ੬੭੬੭੯-੭੦੭੩੨" ੨੭੧੦੭ 2.#੬੪੫-੭੨- ੭੬੦੭੯ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੩੩੩) 
ਕਦਰ: 6੨੪ ੨੦੦੪੦੨ ੦੦੪੦ ੨੪੧੦੪੦੨੦੯੪ਇ੨੪੯੧੪੦੨੪੦ਅਇ੨੪੮੪ਇ੨੦੯੪੦੨ 

ਪੰਨਾ ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਆਸਾ 
੩੪੬ ੧੧ ੧ |ਸਤਿਜੁਗ ਸਤ, ਤੇਤਾ ਜਗੀ; ਦੁਆਪਰਿ, ਪੂਜਾ ਚਾਰ ॥ (ਜੱਜ ਬੋਲ) 

੧੨। ੧ |ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਧਤਮ ੧ਨਿਰੂਪੀਐ, ਕਰਤਾ ਦੀਸੈ ਸਭ ਲੋਇ 11 
੧੫ ੫ | ਰਵਿ ਪ੍ਰਗਾਸ, ₹'ਰਜਨੀ' ਜਥਾ, “ਗਤਿ; ਜਾਨਤ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ॥ 
੧੭।| ੬ | ਉਨਮਨ, ਮਨ, ਮਨ ਹੀ ਮਿਲੋ; ਛੁਟਕਤ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ।। 

ਰਾਗੁ ਆਸਾ 

ਰਾਗੁ ਆਸਾ, ਮਹਲਾ ੧ ਘਤੁ ੧ ਸੋ ਦਰੁ 

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ, ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ ਜੇਤੇ, ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਨਾਲੋਂ ॥ 
ਰੋਗੀ ਰੋਗੀ ਭਾਤੀ ਜਿਨਸੀ; ਮਾਇਆ ਜਿਨਿ ਉਪਾਈ ॥ 
ਸੇ ਮੁਕਤ ਸੇ ਮੁਕਤੁ ਭਏ, ਜਿਨ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਜੀਉ; 

ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ॥ 
ਨਾਨਕ; ਨਾਵੇ ਬਾਝੁ, ਪਸਨਾਤਿ ॥ 
ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਇ, ਵਖਾਣੈ ਨਾਨਕੁ; ਆਗੈ ਪੂਛ ਨ ਲੋਇ ॥ 
੬ਤਾਲ ?'ਮਦੀਰੇ'; ਘਟ ਕੇ ਘਾਟ ॥ 
ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ ॥ 
ਕਲਿ “'ਕਲਵਾਲੀ', ਮਾਇਆ ਮਦੁ ਮੀਠਾ; ਮਨੁ ਮਤਵਾਲਾ, ਪੀਵਤੁ ਰਹੈ ॥ 

ਰਿ 
ਰਿ 

ਵਾਜਾ ਮਤਿ; ੯'ਪਖਾਵਜੂ' ਭਾਉ ॥ ਰਿ ਆ ਰਿ 
੍ 

੍ 

ਨ 

੩੪੭ ੧੧ 

੭ = ਨ 

੩੪੮ ੮ ੭ 

੩੪੯ | ੧੨ 

੩੫੦ | ੫ 

ਭਉ ਫੇਤੀ; ਹੋਵੈ ਮਨਿ ਚੀਤਿ ॥ 
ਕਿਆ ਉਪਮਾ; ਤੇਰੀ ਆਖੀ ਜਾਇ ॥ 
ਨਾਲਿ ਕੁਟੈਬੁ ਸਾਥਿ ੧੦ਵਰ-ਦਾਤਾ; ਬ੍ਹਮਾ ਭਾਲਣ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਗਇਆ ॥ 
ਰਤਨ ਉਪਾਇ ਧਰੇ, ਖੀਰੁ ਮਥਿਆ; ਹੋਰਿ ੧੧'ਭਖਲਾਏ' ਜਿ ਅਸੀ ਕੀਆ ॥ 
ਤਉ ਪਰਵਾਹ ਕੇਹੀ; ਕਿਆ ਕੀਜੈ ॥ 
ਮਨ ਕੀ ਮਤਿ; ੧੨'ਮਤਾਗਲੁ' ਮਤਾ ॥ (ਮੱਤਾ ਬੋਲੋ) 
ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹਮਰਾ ੧੩ਵੀਮਾਹੁ ਜਿ ਹੋਆ; 

ਜਾਂ ਸਹੁ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜਾਨਿਆ ॥ 
ਆਪਣਾ ਕਾਰਜੁ ਆਪਿ ਸਵਾਰੇ; ੧੪ਹੋਰਨਿ, ਕਾਰਜੁ ਨ ਹੋਈ ॥ 

੩੫੧ | ੮ 

<੭ 0 ਉਨ ੦ 

੧. ਕਥਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ । ੨. ਸੂਰਜ । ਤੇ. ਰਾਤ । ੪. ਨਾਸ । ੫. ਭੂਤਨੇ 
ਜਾਂ ਨੀਚ ਜਾਤ । ੬. ਕੈੱਸੀਆਂ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪ । ੭. ਛੈਣੇ ਰਾਗ ਦ੍ੰਖ ਰੂਪ । 
ਦ. ਮਂਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ, ਕਲਜੁਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਿਆ ਹੀ ਮੱਠੀ ਹੈ । 
੯. ਜੋੜੀ ਵਾਲਾ । ੧੦. ਵਿਸ਼ਨੂੰ । ੧੧. ਭਟਕਾਏ । ੧੨. ਮਨ ਰਹੀ ਹਾਥੀ ਮਨ ਦੀ 
ਮੱਤ ਕਰਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ੧੩. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰ੍ਹ੍ਪ 
ਵਿਆਹ । ਇਸ ਤੁਕ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ, ਪੋਠੋਹਾਰੀਫੇ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ੧੪. ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਸੋ“ 1 
੧੭੬<੭੨.#੪੧੫-੭ ੨-੧੨-੭ ੨. ੪੩੨੭ ੯-#੩੧-੭੨-#੩੦-੭੨-#੩੦-੭੨-੨੮੭੨੭#%<੭ । ੮੭ ਅਲ > ਨ ਲਆ”> ੦੪੬੦”੨ ੦੦੧੬” ਓ"੦੬ਆ”੨੦੦੪”੨੦"੦੬”੨ ੦੦੦੧੬੦”੨ ੦੧੦੧੬” ੦੦੧੬” <੦੧੬”੨ <੯੦੧ਇਵ”? 2੦੧੦੦”> ੦੦੬੬੦”, ੦੦੧੬੦” 2੦੦੦੨ 

ਸਿ ਉਹ 

ਰੰ“:“>-੪੦੦॥੦॥੫=੨੨੦੦% 
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(੩੩੪) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
_2੦੪੨੦੦੦੦੨੦੮੨੧੦੨੦੦੧੬੦ "੦੪੦ "੮੧੦੦ ੦੦੪੦ ੦੮੬੦ ੦੮੦੪੦ ੦੮੨੪੦੨੦੦੪੦੦6੧੬ਵ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ|[ਸ਼ਬਦ| ਰਾਗੁ ਆਸਾ 

੩੫੨ | ੨ | ੧੧ |ਅਧਿਕ "'ਤਿਆਸ'; ਭੇਖ ਬਹੁ ਕਰੈ ।1 
੬ ੧੨ |ਸਦਾ ਬਿਗਾਸੈ; “ਪਰਮਲ ਰੂਪ ॥ 
੯ | ੧੨ [ਰਾਜਨ ਰਾਜਿ; ਸਦਾ =ਬਿਗਸਾਂਤਉ ।। 

੍ ੧੧| ੧੨|ਅਹਿ-ਨਿਸਿ ਭਗਤਿ ਕਰੇ; ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ 
੧ ੧੭| ੧੩ |ਨਾਨਕ; ਵਿਚਹੁ ਆਪ ਗਵਾਏ ॥ 

੩੫੩ | ੪ |੧੪ |ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੈਜਮੁ; 'ਸਤਭਾਉ' ॥ 
8 ੭ | ੧੫ [ਇਹੁ ਸੈਸਾਰੁ ਬਿਖੁ-ਵਤ ਅਤਿ ਭਉਜਲ; 

ਗੁਰ ਸਬਦੀ, ਹਰਿ ਪਾਰਿ ਲੰਘਾਈ ।! 
! ੩੫੪ | ੫ |੧੭ [ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਦੂਰਿ ਨਾਹੀ; ਪ੍ਰਭੁ ਤੂਹੈ ।। (੨) ਤੂੰ ਹੈ 

੮ |੧੮15ਵਾਟ ਨ ਪਾਵਉ; ਵੀਗਾ ਜਾਉ ॥ 
੧੭| ੧੯ [ਚਰਣੀ ਚਲੈ, ਪਪਜੂਤਾ ਆਗੇ; ਵਿਣੁ ਸੇਵਾ ਫਲ ਲਾਗੇ ॥ 

੩੫੫ | ੨ |੨੦ |ਗਿਆਨ ਜਨੇਉ; ਧਿਆਨੁ #'ਕੁਸ' “ਪਾਤੀ ॥ 
੫ [੨੦ |ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ; ਹੋਰਿ ਕਰਮ ਨ ਭਾਲਿ । 

£ ੫ |੨੦ [ਪੂਜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਇਆ ਪਰ-ਜਾਲਿ । 
੭ |੨੦ [₹'ਪਾਹਰੂਅ' ਦਰਾਛਬਿ; ਚੋਰੁ ਨ ਲਾਗੇ ।। (੨) ਪਾਹਰੂਅਰਾ ਛਬਿ 

£ ੩੫੬ | ੩ |੨੨ |ਤੁਰੀਆਵਸਥਾ, ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ, ਸੈਤ ਸਭਾ ਕੀ. ਓਟ ਲਹੀ । 
੧੧੨੪ |ਮਨਮੁਖ ਕੀ, 'ਮਤਿ'; ਕੂੜਿ ਵਿਆਪੀ ॥ 

£ ੧੭੨੫ |ਆਪਿ ਮਰੇ; 'ਅਵਰਾ' ਨਹ ਮਾਰੀ ॥ 
੧੭੨੫ [ਨਾਨਕੁ ਜਾਣੈ; ੧੦ਚੋਜ ਨ ਤੇਰੇ ॥ (ਚਾਲ ਜਾਣੈ ਤੇ ਹੈ) 
੧੮ ੨੬ |੧੧ਏਕ ਨ ਭਰੀਆ; ਗੁਣ ਕਰਿ ਧੋਵਾ ॥ 

੩੫੭ | ੨ ੨੬ [ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਚਾਖਿਆ; ਮੇਰੀ ਤਿਸ ਨ ਬੁਝਾਨੀ ।। 
੧੩ | ੨੯ |੧੨ਪੰਕ '੩'ਜੁ' ਮੋਹ; ੪ਪਗੁ ਨਹੀ ਚਾਲੈ; ਹਮ ਦੇਖਾ, ਤਹ 'ਡੂਬੀਅਲੇ' । 

8 ੧੬| ੩੦ |੧੫ਛਿਅ ਘਰ, ੧੬ਛਿਅ ਗੁਰ; ੭ਛਿਅ ਉਪਦੇਸ ।। ਰਹ 
1 ੧੭ | ੩੦ |ਵਿਸੁਏ ਚਸਿਆ ਘੜੀਆਂ ਪਹਰਾ; ਥਿਤੀ ਵਾਰੀ, ਮਾਹੁ ਭਇਆ 1! 

੧. ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ । ੨. ਚੋਦਨ । ੩. ਖਿੜਦਾ ਹੈ । ੪. ਰਸਤਾ ਭਗਤੀ ਦਾ । 
ਪ. ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੌਲੋ ਪੈਣਗੇ । ੬. ਦੱਭ । ੭. ਪਵਿਤ੍ਰ ਛੱਲੇ ਜਾਂ ਪੱਤਲਾਂ । 

੮. ਪਹਿਰੇਦਾਰ । ੯. ਰਾਖਾ । ੧੦. ਕੌਤਕ । ੧੧. ਇਕ ਔਗੁਣ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਤੀ ਨਹੀ” 

ਭਰੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸ ਗੁਣ ਕਰ ਕੇ ਧੋਵਾਂ ਭਾਵ ਕੋਈ 
ਗੁਣ ਨਹੀ” । ੧੨. ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਚਿੱਕੜ । ੧੩. ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ੧੪. ਮਨ ਰੂਪੀ 
ਪੈਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਵਲ ਨਹੀ" ਚੱਲਦਾ । ੧੫. ਛੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ-ਸਾਂਖ, ਨਿਆਇ, ਪੂਰਬ ਮੀਮਾਂਸਾ, 

£ ਬਿਸ਼ੇਸ਼ਕ, ਪਤੌਜਲ, ਵੇਦਾਂਤ । ੧੬. ਕਪਲ, ਗੌਤਮ, ਜੈਮਨ, ਕਣਾਦਿ, ਪਤੌਜਲੀ, 
ਬਿਆਸ । ੧੭. ਸਾਂਖ-ਜੀਵ ਵਾਦੀ, ਇਕ ਦੇਸੀ, ਈਸ਼ਰ ਜੁਗਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਕਾਲ 

! ਜੋਗ ਦਾ ਗਿਆਨ । 

₹-੭90੧<੭-੭#੧੧<੭ ੬,੭6੧੧੦੭ ੬-੭੪8੧੦੭ ੬-#੦੦੧-੭ ।  ੯-੭੧੯-੭੨-੭੪8੫੦-੩ ੮-.#੦੩੫੭੯.੭੧੦੦-੭੨.੭੧੧<੫੭ ੬੭੪੦੭ 
੨੭੨੧੦ ੨੧੧ ੧੫੭੯_,੭00%. ੭ ੨੭48੫. ੭ 2੭੭8੫. ੭੨ ੭48੫. ੧੦੭੪੫. ੭੨੭੪੫-੭੨੭੩੫. 2੭੬੦੭ 2..4<੦<--੭ ੨--੪੪੩੫੦-੭ ੨--=੪੩੦੦-੭ ੨-#<੪੦-੭੨--੭੦8੫੦-੭੩-#੪੦੫੨-੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੩੩੫) 
 #੯੯6ਆ ਤ 9੦੦੨੦" ੦੬੦" ੦"੦੧੬੦੨੦"੦੪੦੨੦"੦੪੦ ੨੦੪੦੨੦"੦੦੦੨੦"੦੧੬੦੨੦"੦੬੦ ੦੨੩੬੯ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ। ਰਾਗੁ ਆਸਾ 
੩੫੮ | ੪ |੩੧ |ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਾਈਐ ਭੋਲਾ; ਭੀ, ਸੋ ਅੰਧੋ ਅੰਧਾ ॥ 

੪ [੩੧ [ਲਖ ਖਟੀਅਹਿ, ਲਖ ਸੈਜੀਅਹਿ ਖਾਜਹਿ; ਲਖ ਆਵਹਿ, ਲਖ ਜਾਹਿ ।। 
੬ |੩੧ |ਜਾਂ ਪਤਿ ਲੋਖੈ ਨਾ ਪਵੈ; ਤਾਂ ਸਭੇ "'ਕੁਪਰਵਾਣ' ॥ 
੯ |੩੨ | ਲੋਕਾ; ਮਤ ਕੋ ਫਕੜਿ ਪਾਇ । 

ਲਖ “ਅੜਿਆ ਕਰਿ 'ਏਕਠੇ'; ਏਕ ਰਤੀ ਲੇ ਭਾਹਿ । 
(ਏਕ-ਠੇ ਬੋਲੋ, ਇਕੱਠਾ ਹੈ) 

੩੨ [ਪਿੰਡੁ ਪਤਲਿ, ਮੇਰੀ ਤ'ਕੇਸਉ' ਕਿਰਿਆ; ਸਚੁ ਨਾਮੁ, ਕਰਤਾਰੁ ॥ 
੩੨ |ਗੈਗ ਓਬਨਾਰਸਿ, ਸਿਫਤਿ ਤੁਮਾਰੀ; ਨਾਵੈ ਆਤਮਰਾਉ ।। 

(੨) ਆਤਮ ਰਾਉ 
੧੧੩੨ |ਇਕ ਲੋਕੀ ਹੋਰੁ #ਛਮਿਛਰੀ; ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਵਟਿ “ਪਿੰਡ ਖਾਇ ॥ 
੧੫ |੩੩ |ਤਉ ਕਾਰਣਿ ਸਾਹਿਬਾ; ਰੇਗਿ ਰਤੇ ॥ 
੧੬ | ੩੩ |ਦਪੀਰ "ਪੇਕਾਂਬਰ ੧੦ਸਾਲਿਕ “੧ਸਾਦਿਕ; ਛੌਡੀ ਦੁਨੀਆ ਥਾਇ ਪਏ ॥ 
੧੮ ੩੩ [ਖਲੜੀ ਖਪਰੀ ਲਕੜੀ ਚਮੜੀ; ਸਿਖਾ ਸੂਤ ਧੋਤੀ ਕੀਨੀ ॥ ) ( 

. ੦੪ ੨ < <ਅ8ਆ ੨ ਨ"੧੯੦ਆ ੫ >8ਆ 2੦8 <੦ ੨ 

੭੭ ਤ ੦੦੨ 

(ਸਿੱਖਾ ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ) 
੩੫੯ | ੨ [੩੪ [ਭੀਤਰਿ ਪੰਚ; ਗੁਪਤ ਮਨਿ ਵਾਸੇ ॥ 

੩ |੩੪ |ਮਨੁ ਮੋਰਾ; ਦਇਆਲ ਸੇਤੀ, ਥਿਰੁ ਨ ਰਹੈ ॥ 
੪ ੩੪ |ਫੂਲ ਮਾਲਾ; ਗਲਿ ਪਹਿਰਉ-ਗੀ ਹਾਰੋ ।। 
੪ |੩੪ [ਪੰਚ ਸਖੀ; ਹਮ, ਏਕੁ ਭਤਾਰੋ ॥ 
੫ ੩੪ |ਪੰਚ ਸਖੀ ਮਿਲਿ; ਰੁਦਨੁ ਕਰੇਹਾ ।। 

ਸਾਹੁ ੧੨ਪਜੂਤਾ; ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ, ਲੋਖਾ ਦੇਹਾ ॥ 
੧੧ | ੩੫ [ਧੀਰਜੁ, ਧੜੀ ਬੰਧਾਵੈ ਕਾਮਣਿ; ਸਰੀਰੋਗੁ, ਸੁਰਮਾ ਦੇਈ ॥ 

੧. ਅਪ੍ਰਵਾਣ । ੨. ਲਕੜਾਂ ਦੇ ਢੇਰ । ੩. ਕੇਸ਼ੋ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸਚ 
ਦਾ ਨਾਮ ਪੱਤਲ, ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਰਿਆ । ੪. ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਹੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਹੈ। 
੫. ਇਕ ਪੱਕੇ ਪਿੰਡ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਲੋਕੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਮਿਤ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, 
ਇਕ ਦੇਵ ਪਦ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋਯਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ੬. ਇਕ ਕੱਚੇ ਪਿੰਡ ਭਰਦੇ ਹਨ & 
ਭਾਵ ਫਲਗੂ ਦੇ ਰੇਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਤ ਮੰਨ ਕੇ ਜਵਾਂ ਦੇ ਆਟੇ ਦਾ ਪੇੜਾ ਦੇਦੇ ਹਨ ਧਰਤੀ 
ਦੇ ਉਪਰ । ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਗਿਆ ਮੰਨਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਮਿਤ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਠੂਠੀਆਂ ] 
ਵਿਚ ਅੰਨਾਦਿਕ ਸੁਟਦੇ ਹਨ । ੭. ਆਪ ਬਾਹਮਣ ਲੜ੍ਹ ਪੇੜੇ ਵੱਟ ਵੱਟ ਕੇ ਖੋਏ ਦੇ 
ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਪਿਛੋਂ' ਫੇਰ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਮਿਤ | 
ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਵੇ” ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ? ੮. ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ । ੯. ਨਵੇ” 
ਮਤਿ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੋਂ ਅਕਾਸ਼ੀ ਹੁਕਮ ਫਰੇਸ਼ਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕੰ 
ਆਦਿ। ੧੦. ਗਿਆਨਵਾਨ । ੧੧. ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ ਜਗਿਆਸੂ । ੧੨. ਪਕੜਿਆ 
ਹੋਇਆ । 

 ੯#੧੧.੭ ੯,#48੫੫੭ ੨.੭੪੬੫੦-੭ 1 2੭੪੬੧.” 2..੭੭<..੭ ੨.੭48%..= ੨,੭੧੫," ੨-੭੫੪੧੦-੭ ੨੪੦੫੭ ੮ ੭੪੦੧੯ ੨੭੨੦੭ 
ਲਨ 6 ਲ> << ਲ> ੩੦" 2 > << ਆ> ਪਖ "> “੦੬੬੦੨ <੦੬੦"੨ ੬੦੨: 
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(੩੩੬) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
(੨੧੦੬੦ ੨ ੭"੦੧੬੦”>੦"੦੧੬੦”੨੦੦੪੨੦"੦੦੦੨੦"੦੪੦੨੦"੦੧੦”੨੦"੦੧੦”੨੦੦੧੦੨੦"੦੪੦੨੦"੦੪੦੦੧੨੧੪੦੨ 

ਪੰਨਾ ਰਬਦ ਰਾਗੁ ਆਸਾ | 
ਊ_ ੩੬੦ ਪਤੁ ਵੀਚਾਰੁ, ਗਿਆਨ ਮਤਿ, ਡੋਡਾ; ਵਰਤਮਾਨ ਥਿਭੂਤੇ ॥ 

ਸਗਲੀ ਜੋਤਿ, ਹਮਾਰੀ "ਸੈਮਿਆ, ਨਾਨਾ ਵਰਨ ਅਨੇਕੇ । 
॥ ਪੂਰਾ ਸਾਚੁ. ਪਿਆਲਾ ਸਹਜੇ; ਤਿਸਹਿ ਪੀਆਏ, ਜਾ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ॥ 

ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ 'ਕਰਲਾਣੇ'; ਤੈ” ਕੀ. ਦਰਦੁ ਨ ਆਇਆ ॥ 
! ਸਕਤਾ ਸੀਹੁ, ਮਾਰੇ ਪੈ ਵਗੈ; ਖਸਮੈ, ਸਾ “'ਪੁਰਸਾਈ'।। _(ਵੱਗੇ ਬੋਲ) | 

ਰਾਗੁ ਆਸਾ, ਘਰੁ ੨ ਮਹਲਾ ਤੇ 

£ ੩੬੧ ਜਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ; 'ਪਰਵਾਰ' ਸਾਧਾਰੁ ॥ | 
ਗੁਰਮੁਖਿ; ਤਾ ਕਉ ਲਗੈ ਨ ਪੀਰ ॥ ਲੂ 

£ ੩੬੨ ਮੇਰਾ ਮੋਰਾ, ਕਰਿ ਕਰਿ; ਵਿਗੂਤਾ ॥ [ 
੩੬੩ ਦੋਹਾਗਣੀ ਕਾਮਨ; ਦੇਖੁ ਸੀਗਾਰੁ ॥ 

8 ੩੬੪ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਰਹੈ; ਥਿਰੁ ਨਾਮਿ ਸਮਾਣੇ ।। 
ਤਿਨ_ਕੀ ₹ਗਹਣ-ਗਤਿ; ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ 
ਜੇ ਸਉ ਘਾਲੋਂ; ਥਾਇ ਨ ਪਾਏ ॥ 
ਅੰਤਰਿ ਲੌਭੁ; ਭਰਮੁ ਅਨਲ-ਵਾਉ ॥ | 

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੨, ਮਹਲਾ ੪ ॥ 

£ ੩੬੬ ਪਕਿਸਹੀ ਧੜਾ ਕੀਆ; ਸਿਕਦਾਰ ਚਉਧਰੀ ਨਾਲਿ; ਆਪਣੈ ਸੁਆਈ ॥ | 
ਪਰਾਇਆ ੬ਛਿਦ੍ਰ੍, ਅਟਕ 'ਲੈ'; ਆਪਣਾ ਅਹੰਕਾਰੁ ਵਧਾਵੈ ।। 

£ (੨) ਅਟਕਲੈ ਰੰ 
ਊ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਾ, ਹਰਿ ?ਧੜਾਂ ਧਰਮੁ; ਸਭ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਜਿਣਿ, ਆਵੈ ॥ 
ਹੈ ੩੬੭ ਵਡਾ ਵਡਾ ਹਰਿ; ਭਾਗ ਕਰਿ ਪਾਇਆ । 

ਸਤਿ ਸਤਿ, ਸਤਿਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ਦਿੜਾਇਆ, ਰਜਿ ਗਾਏ, ਗੁਣ 'ਪਰਮਾਨੰਦਾ' ॥ 
ਵਡੇ ਭਾਗਿ; ਪਾਏ, ਹਰਿ ਨਿਰਜੋਗਾ ।। 

॥ ਨਾਮੈ ਸੁਰਤਿ ਸੁਨੀ; ਮਨਿ ਭਾਈ ॥ ਰੰ 
ਡ ਫਲ ਲਾਗੇ; ਹਰਿ ਰਸਕ ਰਸਾਈ ॥। 
ਸ ਮਹਲਾ ੪ ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੬ (ਘਰ ਛੇਵੇ' ਤੇ ਤਿੰਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ) ਰੰ 

੩੬੮ ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਮਹਿ ਕਰਮ ਹਰਿ ਬੋਵਹੁ, ਹਰਿ ਜਾਮੈ, ਹਰਿਆ ਖੇਤੁ ॥ 
ਰਸ ਕਬ ਕੋਊ. ਮੇਲੋਂ “ਪੰਚ “ਸਤ ਗਾਇਣ; ਕਬ ਕੌ, ਰਾਗ ਧੁਨਿ ਉਠਾਵੈ ॥ ਰੰ 

ਕਬ ਕੋਉ, ਲੋਗਨ ਕਉ 'ਪਤੀਆਵੈ'; ਲੋਕਿ ਪਤੀਣੈ, ਨਾ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥ 

£ ੧. ਸੰਗਿਆ ਅਥਵਾ ਸੈਪ੍ਰਦਾ । ੨. ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਉਦਮ, ਮਰਦਉਪੁਣਾ । ਰੰ 
੩. ਜੋ ਗ੍ਰੰਹਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਤੀ (੨) ਜਾਂ ਸੋਹਤ ਗਤੀ । ੪. ਭੜਕੀ ਹਵਾ । ੫. 

8 ਕਿਸੇ ਨੇ । ੬. ਦੌਜ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅਟਕਾਕੇ । ੭. ਪੱਖ । ੮. ਪੰਚ ਰਾਗੀ 
ਨੂ ਆਦਿ । ੯. ਸੂਤਾਂ ਆਦਿ 1 5 

£ਸ ੧,੭੪0੧<੭ 2. ##0<,੭ ੨-੭੪੧੧੦-੭੨-੭੧੫=-੭੨.੭%੧<੦-੭ ੯੭੬੫੫ 2..#904-.੍੭ ₹.੭੩੦,੭==: ੩-੭੬੦= - ₹-#੪੦੫੦੯੦੭੭੩੦੭ | 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੩੩੭) 
2੧੬੦ ੧੧੬੨੦੦੦੨੦੦੦੨੦੦੨੦੦੦੦੨੦੮੦੪੦੨੦੦੦੨੦੦੨੦੨੦੦੦੦੮੦ਇ੦” ੦੦੬੯੨ 

ਮੋਹ ਤੋ' ਹੋਏ । ੫. ਪੂਜਾ ਆਦਿ । ੬. ਵਿਆਹ ਜੱਗ ਆਦਿ। 2. ਪ੍ਰਲੋਕ । 
੮. ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਲਿਆਂਦੀ । ੯. ਔਲਾਦ । 
੧੦. ਪੈੱਦੇ ਹੈ', ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਨਿਆਈ' ਫਾਹ ਲੈ'ਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ । ੧੧. ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ । ੧੩. ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਹਨ, 
ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ । 

੧੭੧੯੭ ".“੩੫-੭ ੨੭੪੦੨. ੭ ੨੭੦.੭੨.੭੭੦੯<੭ ੨੭੦੯. ੭==” ਮਿ 

੧. ਦਿਨ । ੨. ਬੇ-ਮੁਹਾਰਾ ਉਠ । ੩. ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ੪. ਬਿਨਾ ਕੰ 

ਪੰਨਾਂ ਸਤਰ |ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਆਸਾਂ 
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੮ (ਅਠਵੇ') ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਲਾ ਬ 

(ਘਰ ਅਠਵੇਂ' ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ।) 
੩੬੯ ੬੪ |ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ, ਸੁ ਸਾਰੁ; ਸਬਦਿ ਸਮਾਣਿਆ ।1 

੬੪ [ਪੂਰਬਿ ਲਿਖੇ "ਡੇਹ; ਸਿ ਆਏ ਮਾਇਆ ॥ 
੬੫ |ਜਿਨ੍ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਲੋਖੁ; ਤਿਨ ਨਾਮੁ ਕਮਾਇਆ । ਕੂ 

ਰਾਗੁ ਆਸਾਵਰੀ ਘਰੁ ੧੬ (ਸੋਲ੍ਰਵੇ') ਕੇ ੨ (ਦੋ) ਮਹਲਾ ੪ ਸੁਧੰਧ 
1 (ਘਰ ਸੋਲਵੇ' ਕੇ ਦੋ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ) ਕੂ 

੬੬ |ਹਮਰੈ ਸਵਣ, ਸਿਮਰਨੁ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ; 
1 ਹਉ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਰਹਿ ਨ ਸਕਉ-ਹਉ, ਇਕੁ ਖਿਨੁ ॥ ਕੂ 

੬੬|ਹਰਿ ਜਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਈ, ਹਰਿ ਨਿਰਬਾਣ ਪਦ; 
ਨਾਨਕ, ਸਿਮਰਤ ਹਰਿ ਹਰਿ ਭਗਵਾਨ ॥ 

੬੭ |ਹਉ ਹਰਿ ਬਿਨੁ. ਖਿਨੁ ਪਲੁ ਰਹਿ ਨ ਸਕਉ;ਜੈਸੇ “ਕਰਹਲ, ਬੇਲਿ ਰੀਭਾਈ ॥ 
੩੭੦ ੧ |ਭਾਈ ਮੀਤ ਕੁਟੋਬ; ਦੇਖਿ =ਬਿਬਾਦੇ ॥ 

ਹਮ ਆਈ 'ਵਸਗਤਿ; ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੇ ॥ 
੧ |ਐਸਾ ਦੇਖਿ; “ਬਿਮੋਹਿਤ ਹੋਏ ॥ 
੧ |ਤ੍ੰ ਗੁਣ ਮੋਹੇ, ਮੋਹਿਆ ਆਕਾਸੁ ।। ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖੇ; ਦੇ ਕਰਿ ਹਾਥੁ ॥ ਕੰ 
੧ |ਗਿਆਨੀ ਕੀ; ਹੋਇ ਵਰਤੀ ਦਾਸਿ । 
੩ |ਰੂਪਿ ਅਨੂਪ; ਪੂਰੀ 'ਆਚਾਰਿ' ॥ ਕੰ 

੩੭੧ ੩ |'ਸੁਕਰਣੀ' ਕਾਮਣਿ; ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਹਮ ਪਾਈ ॥ 2 
| ਪਜਜਿ ੬ਕਾਜਿ; ?ਪਰਬਾਇ ਸੁਹਾਈ । ਕੰ 

੩ |'ਗੁਰਿ 'ਆਣੀ' ਘਰ ਮਹਿ; ਤਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ॥ 
੩ |ਬਤੀਹ 'ਸੁਲਖਣੀ'; ਸਚੁ ੯ਸੈਤਤਿ ਪੂਤ ॥ (ਬੱਤੀਹ ਤੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਬੋਲੋ) 
੩ |ਧੈਨੁ ਸੁ ਗ੍ਰਿਹੁ; ਜਿਤੁ ਪ੍ਰਗਟੀ-ਆਇ ॥ 
੪ ਜਤਨ ਕਰਉ; ਉਰਝਾਇ '<ਪਰੇਵੈ ॥ 

। ੪ [ਧੁਰ ਕੀ ਭੇਜੀ; ਆਈ ੧੧ਆਮਰਿ ।। ਕੰ 
੪ [ਇਹ ਆਮਰਿ; ਹਮ ਗੁਰਿ ਕੀਏ ੧੨ਦਰਬਾਰੀ ॥ 

8 ੫ |ਮਹਾ ਅਨੰਦ; ਅਚਿੰਤ ਸਹਜਾਇਆ ॥ 
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(੩੩੮) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
2੦੨੦੪ ੨੦੮੦੪੦੨੦੦੪੦੨ ੦੦੨ ੦੮੪੪ ੦੦੪੦੨੦"੦੪੪੨੦੦੦੦੨੦"੦ਇਵ >

> 6 

ਰਾਗੁ ਆਸਾ 

ਤੁਧਨੋ ਛੋਡਿ; ਜਾਈਐ ਪ੍ਰਭ, ਕੈ" “ਧਰਿ ॥ 

ਸਾਕਤੁ ਭੂਲਾ; ਫਿਰੇ “ਥੇਬਾਣਿ ॥ 
ਵਸਤੁ ਅਨੂਪ ਸੁਣੀ; ਲਾਭਾਇਆ । 
ਤਵਿਸਟੁ “ਸੁਭਾਈ; ਪਾਇਆ ਮੀਤ । 
ਸੁਨਿਬੋ ਸਖੀ; ਕੰਤਿ ਹਮਾਰੋ, ਕੀਅਲੋਂ “ਖਸਮਾਨਾ ॥ 

'ਨਿਰਾਪਰਾਧ'; ਚਿਤਵਹਿ ਬੁਰਿਆਈ ।' 

ਭਏ ਅਨੰਦ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ; ਅਬ ਮੋਰਾ ਮੁ ਕਤ ਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ 

ਅਣਹੋਦਾ ੬ਅਜਗਰੁ ਭਾਰੁ ਉਠਾਏ; ਨਿੰਦਕੁ, ਅਗਨੀ ਮਾਹਿ ਜਲਾਵੇ ॥ 

ਪਰਮੇਸਰ ਕੇ ਦੁਆਰੈ, ਜਿ ਹੋਇ “ਬਿਤੀਤੈ; ਸੁ ਨਾਨਕੁ ਆਖਿ ਸੁਣਾਵੈ ॥ 

ਦਬਿੰਜਨ ਭੋਜਨ; ਅਨਿਕ ਪਰਕਾਰ । 

੧੨ |੯'ਬਿਗੜਰੂਪੁ; ਮਨ ਮਹਿ ਅਭਿਮਾਨ ।। 

੧੨|ਅਤਿ ਸੂਚੀ; ਤੇਰੀ "ਪਾਕਸਾਲ । 
੧੨ ਅਵਰ ਜੋਨਿ; ਤੋਰੀ ""ਪਨਿਹਾਰੀ ॥ 
੧੩ [ਕਾਚੀ ਮਟੁਕੀ; ਬਿਨਸਿ ਬਿਨਾਸਾਂ ॥ 

੧੪ |ਬਿਸਟਾ "ਅਸਤ ਤੋਰਕਤੁ; "5ਪਰੇਟੇ ਚਾਮ ॥ 
੧੪ [ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ; ਤੂੰ ਸਦਾ "੫'ਨਾਪਾਕ' ॥ 
੧੬ ਦੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸਿਮਰੀ, ਤਹ 'ਮਉਜੂਦ'; 

ਜਮੁ ਬਪੂਰਾ, ਮੋ-ਕਉ ਕਹਾ ਡਰਾਈ 1 

੧੮ [ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ; ਹਰਿ ਪਰਗਟੀ- ਆਇਆ ॥ 
੨੦ [ਇਛਾ ਪੂਰਕੁ; ਰਥੋ "੬ਨਿਦਾਨ ॥ 
੨੧ ੧੭ਕਰ੍ੰ ਨ ਝੂਰੇ; ਨਾ ਮਨੁ ਰੋਵਨਹਾਰਾ ।। 

੨੧ ਜੋ "ਦੱਲਉਡਾਂ; ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਆ "੯ਅਜਾਤਿ ॥ 
੨੧ |ਵੇਮੁਹਤਾਜਾ; ਵੇਪਰਵਾਹੁ .। 
੨੨ [ਐਸੇ ਗੁਨਹ; “5'ਅਛਾਦਿਓ' ਪ੍ਰਾਨੀ ॥ 
੨੪ |ਅਨਦ ਬਿਨੋਦ; 'ਭਰੇਪੁਰਿ' ਧਾਰਿਆ ॥ 

੩੭੩ 

0੬੫੬ ਤ= 

-<) ਆ ਆ ੦ 

੩੭੪ 

:2 22 % ਤੀ ਆ . 

“੦3੨੦੫-੭੧੭੦੭ ਟ੫੦੨੬ ੩੭੫ 

ਤੇ ਡੇ 

੩੭੬ 

੭%੦॥੦੦ 
੩੭ ੮੨ 

੧. ਕਿਸ ਦੀ ਓਟ। _੨. ਸੈਸਾਰ ਰੂਪੀ ਉਜਾੜ ਵਿਚ । ੩. ਵਿਚੋਲਾਂ 
ਸਤਿਗੁਰੂ । ੪. ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ । ੫. ਪੱਖ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਹਣਾ । ੬. ਅਜਗਰ ਭਾਵ 
ਸਾਬਤ ਬਕਰੇ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ । ੭. ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ । ੮. ਮਿਠੇ ਭੋਜਨ 1 
੯. ਕੁਸ਼ਟੀ । _੧੦. ਰਸੋਈ । _੧੧. ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ । _੧੨. ਹੱਡ । 
੧੩. ਲਹੂ । ੧੪. ਲਪੇਟਿਆ ਹੈ 1 ੧੫. ਅਪਵਿਤ੍੍ । ੧੬. ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਲਕਾਂ 
ਨੂੰ । ੧੭. ਬੱਝਦਾ ਨਹੀ” ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿਚ । ੧੮. ਸੇਵਕ, ਦਾਸ, ਗੁਲਾਮ । 

੧੯. ਸੁਤੰਤਰ, ਅਜ਼ਾਦ, ਜਾਤੀ ਅਭਿਮਾਨ ਤੋ“ ਪਰੇ । ੨੦. ਐਸੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਭਰਕੇ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

%#%੫੭ ₹-#੪੦-੭੨-੭੩੦-੭ ₹-੭੬੬੯-੭੨-#੩੧੯-੭੨-#੧੦-੭ ੨-#੩੧-੭੨-੭੧੦੯-੭ ' ੨-#%<-੭₹-੭੪੧-੭੦੭##੦੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੩੩੮) 
,੧6੦"੦੦੦੨ ੦੦੧੦੨ ੦੮੦੬”੨ ੦੧੬੦”੨੦"੦੬੦”੨ "੦੪੨੦”੦%੦”> ੦"੦੪੦”>੦"੦੦੬੦੨ ੦੦੧੬੦” "੨੬੦੨ 

ਪੰਨਾਂ ।ਰ[ਸ਼ਬਦ। ਰਾਗੁ ਆਸਾ 

ਐਸੀ ਗੁਰਮਤਿ; 'ਪਾਈਅਲੋ' ॥ 
ਜਾਪ ਤਾਪ; ਕਛੁ "ਉਕਤਿ ਨ ਮੌਰੀ ॥ 
ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀਵੈ; “ਅਲਮਸਤੁ ਮਤਵਾਰਾ ॥ (ਅਲ-ਮਸਤੁ ਬੋਲੋ) 
ਦੂਖ ਭੂਖ ਮਿਟੇ ਤੇਰੋ ਸਹਸਾ; (ਮਿਟੈ ਪਦ ਢੋਹਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ) 

ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਤੂੰ, ਸੁਖਮਨਿ ਨਾਰੀ ॥ 
ਜੋ ਇਹੁ ਮੰਤੁ ਕਮਾਵੈ, ਨਾਨਕ; ਸੋ, ਭਉਜਲੁ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰੀ ॥ 
ਭਈ ਪਰਾਪਾਤਿ; ਮਾਨੁਖ ₹'ਦੇਹੁਰੀਆ' ॥ 
£ਸਰੇਜਾਮਿ ਲਾਗੁ; ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ ॥ 
ਪਡਾਕੀ ਕੋ ਚਿਤਿ, ਕਛੂ ਨ ਲਾਗੇ; ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨਾਇ । 

(੨) ੬ਕੋਚਿਤਿ 
| ਬਿਨੁ ਹੁਕਮੈ; ਕਿਉ “ਬੁਝੈ ਬੁਝਾਈ ।। (ਬੁੱਝੈ ਨਹੀ" ਬੋਲਣਾ) 

(ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਬੁੱਝੈ ਪਾਠ ਕਰਣਾ ਹੈ) 
ਏਕੋ ਏਕੁ, ਆਪਿ ਇਕੁ ਏਕੇ; ਏਕੇ ਹੈ ਸਗਲਾ ਪਾਸਾਰੇ ॥ 
ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ; ਅਪਨੇ ਬਾਲਿਕ ਰਾਖਹੁ, “ਲੀਲਾ ਧਾਰਿ ।1 
ਜੈਸੇ 'ਜਨਨਿ' ੯ਜਠਰ ਮਹਿ ਪ੍ਰਾਨੀ; ਓਹੁ ਰਹਤਾ ਨਾਮ ਅਧਾਰਿ ।। 
ਅਨਦੁ ਕਰੇ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਮਾ੍ਰੇ; ਨਾ ਪੋਹੈ ਅਗਨਾਰਿ ॥ 
ਰਾਜ "ਮਿਲਕ ਜੋਬਨ, ਗ੍ਰਿਹ ਸੋਭਾ; ਰੂਪਵੈਤੁ ੯"'ਜੂੰ ਆਨੀ' ॥ 

[ 
[ 

ਨ । ਬਹੁਤੁ ਦਰਬੁ ਹਸਤੀ ਅਰੁ ਘੋੜੇ, ਲਾਲ ਲਾਖ, "੨ ਬੈ' ਆਨੀ ॥ ਕੰ 

ਰਿ 
| 

ਰਿ 
ਰਿ 

੩੭੮ 

੩੭੯ 

(7੦੪੦੨ ੦੦੫੦੨ >੦੧੦੦”੨ ੦੦੦੦੨ ਟ੦੧੦੦”੨ ਟ<੦੫੪੦੨ ੭੦੧੦੨੦੦੪ਵ੨ 

ਹਉ ਮਾਰਉ ਹਉ ਬੈਧਉ ਛੌਡਉ; ਮੁਖ ਤੇ ਏਵ "ਤਬਬਾੜੇ । 
ਭ੍ਰਮ ਮਹਿ ਸੋਈ; ਸਗਲ ਜਗਤ ਧੈਧ ਅੰਧ । 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਲੂਪ; ਹਰਿ ਸੈਤ ਮੰਤ ॥ 
ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸੈਗਿ; ਜਾਗੇ ਗਿਆਨ ਰੈਗਿ ॥ 
ਕੂੜਿ ਕਪਟਿ ਬੈਚਿ ੧੪ਨਿੰ-ਮੁਨੀਆਦਾ; ਬਿਨਸਿ ਗਇਆ ਤਤਕਾਲੇ ॥ 

(ਲੌਨੇ ਦੀ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਲੋ) 
ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਸਖਨੀ; ੧੫'ਲਹਬਰ' ਬੂਝੀ, ਖਾਈ ਰੇ ॥ 

(ਸੱਖਨੀ ਬੋਲੋ 

੩੮੦ 

੩੮੧ 

੧. ਕਥਨ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ । ੨. ਪੂਰਨ ਮਸਤ । ੩ ਦੇਹੀ । ੪. ਇੰਤਜ਼ਾਮ, 
ਬੰਦੋਬਸਤ । ੫. ਡਾਇਣ ਮਾਇਆ, 'ਉਪਰਛਲ । ੬. ਦਸਤ ਅਤੀਸਾਰ ਵਾ ਮਾਇਆ 
ਰੂਪੀ ਡਾਇਣ ਦਾ ਚਿਤਵਣਾ ਦੇਖਣਾ ਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ" ਲਗਦੀ । ੭. ਹੁਕਮ ਤੋ 
ਬਿਨਾਂ ਕਾਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ” ਬੁਝਦੀ। _ਦ. ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਇਛਾਚਾਰੀ । 
੯. ਉਦਰ ਵਿਚ । ੧੦. ਜਗੀਰ । ੧੧. ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਤੇ ਜੁਵਾ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ 
ਇਸਤ੍ਰੀ । ੧੨. ਮੁਲ ਲਿਆਂਦੀ । _੧੩. ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ । ੧੪. ਬਿਨਾਂ 
ਮੁਨਿਆਦ ਤੋਂ” । ੧੫. ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਲਾਟ । 

'੫੭੧੧੧.੭ ੨.੭੪੪੯.੭ ੨,੭90੯<੭ ੨੭੨੧੯-੭੨੭੨੭ 1 ੨੭੧੧੧<੭ ੨੭੩੧੯-੭੨੦੭੭੧੯-੭ ੯-੭॥੧੧<੭ ੧,੭%੧<.੭੯.੭%੦੭ 
 &੦੫੦> 2੦੦੪੨ ੦੫੦੦”੨ ੦੦੦੦੨ ੦੦੦੨ ੦੦੦੨੦ ੦੦੦੨, 
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(੩੪੦) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
ਊ੮੦%੦੦੦੦੧6੦੨੦੮੦੬੦੨੦੮੦੪੦੨੦੦੧੦੨੦੦੪੦੨੦੦%੦” ੦੮੬੦੨੦੮੦੧ਇ੦੦੨੧੦੦੦੦੬੦੦੦੮੧੦੨ 

ਰਾਗੁ ਆਸਾ 

ਕਅਜ ਕੈ ਵਸਿ, ਗੁਰਿ ਕੀਨੋ “ਕੇਹਰਿ; ਕੂਕਰ ਤਿਨਹਿ ਲਗਾਈ ਰੇ । 
ਬਾਝੁ ਬੂਨੀਆ ਛਪਰਾ ਬਾਮਿ੍ਆ; ਨੀ-ਘਰਿਆ, ਘਰੁ ਪਾਇਆ ਰੇ ॥ 
ਬਿਨੁ ਜੜੀਏ, ਲੈ ਜੜਿਓ ਜੜਾਵਾ; ਥੇਵਾ ਅਚਰਜੁ ਲਾਇਆ ਰੇ ॥ 
ਤਦਾਦੀ #ਦਾਦਿ, ਨ ਪਹੁਚਨ-ਹਾਰਾ; ਚੂਪੀ, 'ਨਿਰਨਉ' ਪਾਇਆ ਰੇ ॥ 
ਮਾਲਿ ਦੁਲੀਚੇ ਬੈਠੀ-ਲੇ ਮਿਰਤਕੁ: ਨੈਨ ਦਿਖਾਲਨੁ ਧਾਰਿਆ ਰੇ ॥ 
ਏਕ ਤੂੰ, ਤਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਹੈ; ਮੈ ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ, ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ॥ 
ਧੈਨੁ ਸੁ ਕਲਿਜੁਗੁ, ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ; 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਹੀਓ ॥ 
ਐਸੀ ਦਾਤਿ ਤੋਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ; ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ।। 
ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਸਾਹਿਬ; ਮਨਿ ਮੇਲਾ ॥ 
ਖੋਲਿ ਕਿਵਾਰ ਦਿਖਾਲੇ ਦਰਸਨੁ; 'ਪੁਨਰਪਿ' ਜਨਮਿ ਨ ਆਈਐ ।। 
ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ, ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਭਏ; ਹਰਖ ਸੋਗ ਮਹਿ ਬਸਨਾਂ ॥ 
ਮੋਹ ਮਲਨ, ਨੀਦ ਤੇ ਛੁਟਕੀ; ਕਉਨ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਭਇਓ ਰੀ ॥ 
ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਅਹੋਕਾਰੁ “ਗਾਖਰੋ, ਸੋਜਮਿ ਕਉਨ, ਛੁਟਿਓ ਰੀ ॥ 
ਦਾਵਾ ਅਗਨਿ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਲੋਂ, ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟੁ. ਰਹਿਓ ਰੀ ॥ 
ਕਾਜਰ ਕੋਠ ਮਹਿ, ਭਈ 'ਨ' ਕਾਰੀ; ਨਿਰਮਲ ਬਰਨੁ, ਬਨਿਓ ਰੀ ।। 
ਲਾਲੁ ਚੋਲਨਾ; ਤੈ ਤਨਿ ਸੋਹਿਆ ॥ ਸੁਰਿਜਨ ਭਾਨੀ; ਤਾਂ ਮਨੁ ਮੋਹਿਆ ॥ 
ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਨੀ; ਤੁਹੀ #ਸੁਰਗਿਆਨਿ ॥ (ਸੁਰ-ਗਿਆਨਿ ਬੋਲੋ) 
ਦੀਸਿ ਆਵਤ ਹੈ, ਬਹੁਤੁ ਭੀਹਾਲਾ ॥ ਹੀ 
ਪਾਵਤੁ “ਰਲੀਆ, ਜੌਬਨਿ ਬਲੀਆਂ ॥ (੨) ਪਾਵ ੯ੰਤੁਰਲੀਆ [ 

੍ 
੍ 
ਰਿ 
੍ 
ਰਿ 
੍ 

੩੮੨ | ੯ 

੩੮੩ | ੫ 

੩੮੪ ੧ 

੩੮੫ | ੧ 
੩੮੬ ੫ ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪ੍ਰਭ, ਸੁਖੀ ਵਲਾਈ) ॥ 

ਕਾਰਜਿ ਕਾਮਿ, ਬਾਟ ਘਾਟ ਜਪੀਜੈ । 
ਰਤਨ ਜਨਮੁ ਇਹੁ, ਸਫਲ ਭਇਆ ॥ 
੧੦ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ; ੧੨ਅਗਿਆਨ ੧੩ਅ-ਵੀਚਾਰੀ ॥ 
ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੈਜਮੁ, ਕਰਮ 'ਨ' ਸਾਧਾ ॥ (ਸਾਧਾ ਕੱਜ ਕੇ ਤੇ ਭਾਰਾ ਬੋਲੋ) 
ਜਉ ਸੁ ਪ੍ਰਕੋਨ ਹੋਇਓ, ਪ੍ਰਭੁ ਮੌਰਾ ॥ 
ਤੁਝਹਿ ਪੇਖਿ; ਬਿਗਸੈ ਕਉਲਾਰੁ ॥ 
ਪਹੁਚਿ ਨ, ਮੂਕਾ, ਫਿਰਿ ਪਛੁਤਾਨਾ ॥ 

'. ਇੰਚ > 6੪੪ ੯੪੦੨ “੯੪੨੦੪ ੨6੮੮੪” , ੯9੨6 ੯੪ਇ੨੦੪੪੨੦੮੯੪ਇ੨ 

% ੨੭% 

੩੮੭ ੧੧ 

੩੮੮ | ੨ 

੩੮੯ | ੩ 

।6੧੧੧੬੦”੦੦੦੬੦ ੨ ੦੦੪੦੨੦੦੪੦੦੨ 

॥ 

੧. ਬਿਬੇਕ ਰੂਪ ਬੱਕਰੇ ਦੇ । ੨. ਹੌਕਾਰ ਸ਼ੇਰ । ੩. ਇਨਸਾਫ ਵਾਂ ਫਰਿਆਦੀ । 
੪. ਫਰਿਆਦ ਕਰਣ ਵਾਲਾ । ੫. ਕਠਨ । ੬. ਸੁਰ ਗਿਆਨਿ, ਸੁਰ=ਸਰੈਸ਼ਟ 
ਗਿਆਨ, ਉਤਮ ਗਿਆਨ ਵਾ ਦਿਬ ਗਿਆਨ । ੭. ਭੈਦਾਇਕ । ੮. ਖੁਸ਼ੀਆਂ । 
੯. ਚੰਚਲ । ੧੦. ਬਿਵਹਾਰਾਂ ਕਰ ਕੇ । ੧੧. ਸ਼ਾਸਤ੍ ਗਿਆਨ ਵਲੋ । ੧੨. ਪਰੋਖ 
ਗਿਆਨ ਵਲੋ" । ੧੩. ਅਪ੍ਰੈਖ ਗਿਆਨ ਵਲੋਂ“ । 

੭0੧੫੭ ੨.੭੪੧੧..੭੨..੭#0<<੭ ੮੭੪੬੯. &-< 2.,੭6੬<੨.੭ ੨..੭੬8<-..੭ ੨.,੭੪੧<..੭ ੨. ,੭੭੧<..੭ ੮,੭#੬੫੦.੭ 2,੭੪੧. ੯.੭#੧੦੭। 6੦੬੦ 2੦੪੦੨ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੩੪੧) 
੯0; ?੯6”>੦੦੬ਇ ੦੦੪ਇ੨੦"੦੦੦੨੦੮੦੪੦੨੦੦੦ਇ੨ 2੦੪੨੦੮੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੮੦੪੦ ੨੯ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ[ਕਬਦ ਰਾਗੁ ਆਸਾ 

੩੮੯ |੧੦।੭੬|ਕਰ ਮਹਿ; ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਆਣਿ "ਨਿਸਾਰਿਓ ॥ 
੩੯੦ |੧੩। ੮੨| ਆਸਾਂ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਤੁਕੇ ੯ (ਨੋ) 

੩੯੧ | ੨ ੮੩ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਉ; ਮਾਰਨ-ਵਾਰਾ ॥ 

ਜੀਅਉ ਹਮਾਰਾ; ਜੀਉ ਦੇਨ-ਹਾਰਾ ॥ 
੩੯੨ | ੧੦ [੮੭ |”'ਅਗਰਕ' ਉਸ ਕੇ; ਵਡੇ ਠਗਾਉ ॥ 

੧੮| ੮੮ |ਮੋਹਿ ਸੈਤਹ ਟਹਲ; ਦੀਜੈ ਗੁਣ-ਤਾਸਿ ॥ 
੩੯੩ | ੭ ੯੦ |ਸਦ ਹੀ ਭੋਗੁ ਲਗਾਇ; 'ਸੁਗਿਆਨੀ' ॥ 

੮ |੯੦ |੨ਸਾਲ- ਗਿਰਾਮੁ; ਹਮਾਰੇ ਸੇਵਾ ॥ 
੧੪ ੯੧ |ਦੂਰਿ ਰਹੀ; ਉਹ ਜਨ ਤੋ ਬਾਟ ॥ 

੧੫|੯੧|ਜਹ <'ਆਵਟੇ'; ਬਹੁਤੁ “ਘਨ “ਸਾਥ ॥ (ਆਵੱਟੇ ਬੋਲਣਾ) 
੧੭| ੯੨ |ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁ-ਪਦਾ ੧ (ਇਕ) 

੩੯੪ | ੯ ੯੫ [ਹਉ ਬੰਦੀ; ਪ੍ਰਿਅ ਖਿਜਮਤਦਾਰ ॥ 
(ਖਿਜਮਤ-ਦਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, ਖਿਜਮੱਤਦਾਰ ਨਹੀ" ਕਰਣਾ) 

੧੦| ੯੫ [ਲੋ ਪਖਾ; ਪ੍ਰਿਅ ੯ਝਲਉ ਪਾਏ ॥ 
੧੪ [੯੬ [ਐਸੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਇਕ; ਰਾਮਿ ਉਪਾਈ ॥ 

੧੬।| ੯੬ ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰਿ ਥਾਕੇ; 'ਪੁਨਹਚਰਨਾ' ॥ 

੧੮| ੯੬ [ਹਉਸੈ ਪਚੈ; ਮਨਮੁਖ "“ਮੂਰਾਖਾ ॥ 
੯੮ [ਮਿਟੇ ੧੧ਉਪਦ੍ਹ'; ਮਨ ਤੋ ਬੈਰ॥ 
੧੦੧ 'ਚਿਰੁਜੀਵਨੁ' ਰੋਪਜਿਆ ਸੈੋਜੋਗਿ ॥ 

੩ |੧੦੩ਮੈ ਬੈਦਾ ਬੈ ਖਰੀਦ; ਸਚੁ ਸਾਹਿਬੁ ਮੋ ਮੇਰਾ ॥ 

੧੦੫| ਦੁਖੁ ਦਰਦੁ ਰੋਗੁ ਮਾਇ; ਮੈਡਾ ਹਭੁ ਨਸੈ । 

੧੦੫[ਸੂਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖੁ ਪਾਇ; ਮਾਇ ਨ ਕੀਮ ਗਣੀ ॥ 

੧੦੫| ਨੈਣ "'ਪਸੈਦੋ ਸੋਇ; ਪੇਖਿ "'ਮੁਸਤਾਕ' ਭਈ ॥ 

੧੦੫|ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਸੰਸਾਰ; "“ਹਭਾ ਹੂੰ ਬਾਹਰਾ । 

੭00੧੦" ੬-੭੧੩੫-੭ ੨੭੧੨੭ ੯-#੩੧-੭੯-#੧੧<੭ ੨੭੧੫੭ 

੩੯੭ 

“%੮॥੦= 2 ਨੂੰ “0 ੧੦੬ ਤੇਰੀ ਟੋਕ ਗੋਵਿੰਦ; ਗੁਪਾਲ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ॥ 

੧੦੬|ਨਾਮ ਬਿਹੂਨੜਿਆ; ਸੇ ਮਰਨਿ੍ "“ਵਿਸੂਰਿ "੬ਵਿਸੂਰਿ ॥ 
੭ ੦ 

੧. ਪਾਇਆ । ੨. ਮਾਇਆ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਮਾਦਿ ਅਗਵਾਨੀ । ੩. ਸਾਲ== 

ਘਰ ।੪. ਗਿਰਮੁ=ਮੂੰਹ । ਸਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ । ੫. ਉਬਾਲੇ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਰਕ ਰੂਪੀ ਕੜਾਹੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ । ੬. ਬਹੁਤੇ । 

2. ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ । ਦ. ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ । ੯. ਝੱਲ ਪੋੱਦੀ ਹਾਂ। ੧੦. ਮੂਰਖ । 

੧੧. ਵਿਘਨ । ੧੨. ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪਸੈਦੋ=ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਵਾ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦ 

ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ੧੩. ਮੋਹਤ ਜਾਂ ਚਾਹਵਾਨ । ੧੪. ਸਾਰਿਆਂ ਤੋ" । ੧੫. ਝੂਰ ਕੇ । 

੧੬. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ । 

੯6੪੫੭੭੪੦੭੨੭੨੦੭੬-੩੦੭੬-੩੦=੭ 
। ੯੭੧੧੨-੭੨੩੯੭ ੨੭੩੦੭ ੮੭੧੨-੭੨੭੩੦-੭ 

1 
੍ 
੍ 
! 
੍ 
ਇੰ 
। 
੍ 
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(੩੪੨) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
.2੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦੮੦%੦ ੨੦੦੪੦ ੦੦੪੦ ੬੮੦੧੦ ੦੦੪੦੨੦੮੨%੦ ੦੮੦੪੦ ੦੦੨੦੧੦੨੦੮੨੧੦ਊ 

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਜੰ 

੩੯੭ | ੧੦ ੧੦੬ ਦਾਸ 'ਦਾਸਤਣ' ਭਾਇ; ਮਿਟਿਆ ਤਿਨਾ “ਗਉਣੁ ॥ _ (ਦਾਸੱਤਣ ਬੋਲੋ) 

ਜੈਸੇ ਪਸੁ 'ਹਰ੍ਆਉ; ਤੈਸਾ ਸੈਸਾਰੁ ਸਭ ॥ 
ਨਾਨਕ ਬੈਧਨ ਕਾਟਿ; ਮਿਲਾਵਹੁ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭ ।। 
ਸੋਈ ਲਗੈ ਸਚਿ; ਜਿਸੁ ਤੂੰ ₹ਦੇਹਿਅਲਾ' ॥ (੨) ਦੇਹਿ ਅਲਾ 
ਜੇਤੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ; ਉਧਾਰੇ ਤਿੰਨ “'ਖੇ' ॥ 
ਕਪੜ ਭੋਗ ਸੁਗੰਧ; ਤਨਿ ੯ਮਰਦਨ #ਮਾਲਣਾ ॥ 
ਮੈ ਗਰੀਬ, ਸਚੁ ਟੇਕ ਤੂੰ; ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ॥ 
ਜੇਤੇ ਮਾਇਆ ਰੈਗ; ਤੇਤ “'ਪਛਾਵਿਆ' ।। 
ਸਚਾ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ ਤੂੰ; ਪ੍ਰਭ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੇ ॥ 

।੧੧੨| ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸੰਗਿ; ਸਹਾਈ ਗਿਆਨ ਜੋਗੁ ॥ 
੧੧੪ ਦੁਰਮਤਿ ਮਦੁ, ਜੋ ਪੀਵਤੋਂ; ੯'ਬਿਖਲੀ-ਪਤਿ' ਕਮਲੀ ॥ 

(੨) ਬਿਖ "?ਲੀਪਤਿ 

-ਅ -੬<੩੩= ੭ ੬--#੫੩੦੩=-੩੬--#੪੬੦-= ੩੯੮ 

੧੧੫|ਜੋ ਪ੍ਰਭਿ ਦਿਤੀ ਦਾਤਿ; ਸਾ ਪੂਰਨ ਵਡਿਆਈ ॥ 
੧੧੫ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਗੁਣ ਗਾਉ; ਲਾਗੁ, ਪੂਰੇ ਗੁਰਿ ਦਿਤਾ ॥ 
੧੧੬| ਜਾ ਕਾ ਠਾਕੁਰੁ ਤੁਹੀ ਪ੍ਰਭ, ਤਾ ਕੇ ਵਡਭਾਗਾ ॥ 
੧੧੬| ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਅਉਰੁ ਕੋ; ਤਾ "ਕਾ ਭਉ ਕਰੀਐ ॥ 
੧੧੭] ਜਾਂ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਹਉ ਚੇਰੁਲੀ; ਸੋ ਸਭ ਤੇ ਉਚਾ ॥ 
੧੧੧੭ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਅਨੰਦ-ਮੈ; ਨਾਉ ਮਾਣਕ ਹੀਰਾ ॥ 
੧੧੭ ੨ਰਜੀ "ਧਾਈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ; ਜਾ ਕਾ ਤੂੰ ਮੀਰਾ ॥ (ਰੱਜ ਬੋਲੋ) 
੧੧੮|ਸੋਤਾ ਕੀ ਹੋਇ ਦਾਸਰੀ; ਏਹੁ ਅਚਾਰਾ ਸਿਖੁ ਰੀ ॥ 
੧੧੮ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਰਿ ਦੀਪਕੋ; ਇਹ ਸਤ ਕੀ ਸੇਜ ਬਿਛਾਇ ਰੀ ॥ 

('ਗ' ਪਾਠ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਬਦ ਵਿਚ ਵਖਰਾ ਪੜ੍ਹ) 
੧੧੮ 'ਡੀਗਨ' ਡੋਲਾ ਤਉ ਲਉ; ਜਉ ਮਨ ਕੇ ਭਰਮਾ ॥ 
੧੧੯| ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕੋ; ਨਾਨਕ ਖਸਮੈ ਬੋਦਾ ॥ 

੪੦੧ | ੧ |੧੨੦|'ਸਗੁਨ' 'ਅਪਸਗੁਨ' ਤਿਸ ਕਉ ਲਗਹਿ; (ਅਪ ਸਗੁਨ ਬੋਲੋ) 
ਜਿਸੁ ਚੀਤਿ ਨ ਆਵੇ ॥ 

੪੦੦ 

ਮੈ 

ਮੈ 
ਰ 
£ ੩੯੯ 

੍ 
੍ 
੍ 
੍ 

੍ 
੧. ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਪੁਣਾ । ੨. ਜੈਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਫਿਰਨਾ । ੩. ਦੇਣਾ 

ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੇਦੇ ਹੋ ਹੇ ਅੱਲਾ ! ਪਾਕ ਰੂਪ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ । ੪. ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 
ਕਰਕੇ । ੫. ਬਟਣਾ । ੬. ਮਲਣਾ । ੭. ਪਰਛਾਵੇ" ਦੀ ਨਿਆਈ' ਬਦਲ ਜਾਣ 
ਵਾਲੇ ਹਨ । ੮. ਸ਼ਰਾਬ । ੯. ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਪਤੀ ਕੌਜਰ । ੧੦. ਵਿਸਿਆਂ ਵਿਚ 
ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਕਮਲ) ਬੁਧ ਵਾਲੋਂ । ੧੧ ਤਾਂ ਕੀ ਭੋਂ ਕਰਣਾ ਹੈ । ੧੨. ਐਸ ਲੌਕ ਦੇ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਲੋ” । ੧੩. ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਲੋ“ । 

<< %%%===<<=<==<<-========== ੨੯ ੨<< ਦੀਦ << ਦੀ ਦਰ ਦਰ ਲੇ ਦੀਦ ੬ ਦਰ ੬ 
ਮਿ €-6484..੭ 2..#੪੧੫੦.੭ ₹..#<8੫..੭੭ ੨--#੯੧੫..੭ 2,#<੧<,੭ | 2.#੪੧੫੦" $.##%-” 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੩੪੩) 

'ਗ]ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਆਸਾ 
੧੨੧ਚਿਤਵਉ ਚਿਤਵਿ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਉ; 

ਆਗੈ ਭਾਵਉ ਕਿ ਨ ਭਾਵਉ ॥ 
੧੨੧[ਹਉ ਮਾਗਉ ਆਨ; ਲਜਾਵਉ ॥ 
੧੧੨੧ ਬ੍ਹਮਾਦਿਕ ਸਨਕਾਦਿਕ, ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਸਨਾਤਨ ਸਨਤਕੁਮਾਰ; 

ਤਿਨ ਕਉ ਮਹਲੁ ਦੁਲਭਾਵਉ । ਕੂ 
।੧੨੧|'ਤਾਕੀ' ਸਰਣਿ, ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਕੀ; ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ, ਧਿਆਵਉ ॥ 

।-ਮਲਆ”> ਹ੦੩ਆ”੨ 6੧੦੧੦੦”੨ ੦੦੧੪੦੨ 

(ਤਾਕੀ ਬੋਲੋ) ਕੂ 
੧੨੧| ਭਇਓ ਕ੍ਰਿਪਾਲ, ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭੁ ਠਾਕੁਰੁ, ਕਾਟਿਓ ਬੈਧੁ, ਗਰਾਵਉ ।! 
੧੨੨ ਦਿਠ ਭੀ ਗਾਵਉ ਰੈਨੀ ਗਾਵਉ; ਗਾਵਉ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਰਸਨਾਰੀ ॥ ਰੂ 

ਸਤਸੈਗਤਿ ਮਹਿ ਬਿਸਾਸੁ ਹੋਇ; ਹਰਿ ਜੀਵਤ ਮਰਤ ਸੈਗਾਰੀ ॥ ੭ 
੧੨੩| ਜਿਸਨੋ ਤਰੇ ਅਸਥਿਰੁ ਕਰਿ ਮਾਨਹਿ; ਤੋਂ ਪਾਹੁਨ, ”'ਦੋ' ਤਦਾਹਾ ॥ 

੪੦੨ ੧੨੩|ਪੁਤ ਕਲਤ੍ ਗ੍ਰਿਹ, ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ; (ਕਲੱਤ੍ ਬੋਲੋ) 
ਸਭ ਮਿਥਿਆ $ਅਸਨਾਹਾ ।1 

੧੨੩|ਰੇ ਮਨ, ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਹੈ, ਹਾ-ਹਾ ॥ 
੧੨੩| ਜੈਸੇ ਬਸਤਰ ਦੇਹ ਓਢਾਨੇ; ਦਿਨ ਦੋਇ ਚਾਰਿ, ਭੋਰਾਹਾ ॥ 

ਭੀਤਿ ਉਪਰੇ ਕੇਤਕੁ ਧਾਈਐ; ਅੰਤਿ “ਓਰਕੋਂ ਆਹਾ ॥ 
੧੨੩| ਆਵਗਿ ਆਗਿਆ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ; ਉਠਿ ਜਾਸੀ ਮੁਹਤ ਚਸਾਹਾ ॥ ੨ 
।੧੨੪|ਏਕੁ ਬੋਲ ਭੀ. “ਖਵਤੋ ਨਾਹੀ; ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਸੀਤਲਈ ॥ 
੧੨੫|ਸਸਤ ਵਖਰੁ, ਤੂੰ ”ਘਿੰਨਹਿ ਨਾਹੀ, ਪਾਪੀ ਬਾਧਾ “'ਰੇਨਾਇਆ' ॥ 
੧੨੫ਸਤਿਗੁਰ; ਤੇਰੀ ੯“ਆਸਾਇਆ ॥ 
੧੨੫|੧੦ਗੈਧਣ ਵੈਣ ਸੁਣਹਿ, ਉਰਝਾਵਹਿ; ਨਾਮੁ ਲੈਤ ੯੧ਅਲਕਾਇਆ ॥ 
੧੨੫ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਤੀ ਨਿੰਦਾ; 

੧੨ਅਖਾਧਿ ਖਾਹਿ, ੧੩'ਹਰਕਾਇਆ' । 
੧੨੫| ਨਾਨਕ, ੧ਆਹਿ ਸਰਣ ਪ੍ਰਭ ਆਇਓ; ਰਾਖੁ ਲਾਜ ਅਪਨਾਇਆ ॥ 
੧੨੬। ਮੋਰੀ ਮੋਰੀ ਕਰਤ, ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਬਿਹਾਵੇ; ਪਲੁ ਖਿਨੁ, ਛੀਜੈ ਅਰਜਾਧੇ । 
੧੨੭ਘਰੀ ਮੁਹਤ ਰੈਗ ਮਾਣਹਿ; ਫਿਰਿ ਬਹੁਰਿ ਬਹੁਰਿ ਪਛੁਤਾਵਹਿ ।। 
੧੧੨੭ ਪਲਕ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਦੇਖਿ, ਭੂਲੋ; ਆਕ ਨੀਮ ਕੌ, ੧੫'ਤੂਮਰੁ' ॥ 
੧੨੮|ਆਪ ਕਮਾਨੇ ਕਉ, ਲੋ ਬਾਂਧੇ; ਫਿਰਿ ਪਾਛੈ ਪਛੁਤਾਨੀ । 

ਛਲ 2 ਘ 

੪. ਪ੍ਰੇਮ । ਪ. ਅਥੀਰ । ੬. ਸਹਾਰ ਨਹੀ” ਸਕਦਾ । ੭. ਲੈ'ਦਾ ਨਹੀ' । ੮. ਕਰਜ਼ਾ 
ਲੌਕ ਦੰਡ, ਪਿਤਰ ਦੰਡ ਆਦਿ । ੯. ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ । ੧੦. ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਗੈਧੀ 
ਵਾਲੇ ਬਚਨ । ੧੧. ਆਲਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ੧੩. ਨਖਿੱਧ, ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ । 

੧੩. ਹਲਕਿਆ ਹੋਇਆ । ੧੪. ਚਾਹ ਕੇ । ੧੫. ਤ੍ਰੌਮਾਂ । ਕੰ 
(੨੭੧੮-੭੨-੭੧੪<-੭ ੨.੭੭੦੨-੭ ੩<੭੪੧੦੭੨-੭੧੦<--੭₹.੭੧੧੯-੭-=੮ ੨੭੪੦੯<-੭੨-੭੪੩੧੫੭੨.੭੪੧੯-੭੮੭੨੦੦੫੭ ੩<੭<੭ = 

੧. ਫਾਹੇ । ਵਾ ਜੋ ਗਲ ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ੨. ਦੋ । ੩. ਦਿਨਾਂ ਦੇ । 

ਆ > ਟ- ੪੨ ੦੦੨ ੦੦ >> ੦੩੨ “੯੨ ੦੦੨ 2੦੨੦੦ ਯਆ”> ਟ੦ ੪੨ << ਲਨ, 
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(੩੪੪) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
€੧੦%੦”੨ ੦੦੧੧੦ ੦੮੦੧੦੨੦੮੦੧੦੦੨੦੮੦੧੦” ਟ੮੪੦੨੦੮੦੧6੦੨੦੮੨%੦੨੦੨੦੯੨੦੨੧%੦੨੦੮੧੪੦੨੦੧॥੦ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਆਸਾ 
੪੦੩ | ੧ |੧੩੦[ਸਾਜਨ ਸੈਤ, ਹਮਾਰੇ ਮੀਤਾ; ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ, ੧ਆਨੀਤਾ ਰੇ ।! 

੧੧੧੩੨|ਵਡੀ ਕੋਮ, ਵਸਿ ਭਾਗਹਿ ਨਾਹੀ; “ਮੁਹਕਮ ਫਉਜ, ₹“ਹਠਲੀ' ਰੇ ॥ 
! (ਹ-ਠਲੀ ਬੋਲਣਾ ਅੱਧ' ਅੱਧਕ ਬੋਲੋ) 

੧੩ |੧੩੩|ਨੀਕੀ ਜੀਅ ਕੀ, ਹਰਿ ਕਥਾ ਉਤਮ; ਆਨ ਸਗਲ ਰਸ, ਫੀਕੀ ਰੇ ॥ 
! ੧੩ |੧੩੩|ਬਹੁ ਗੁਨਿ ਧੁਨਿ ਮੁਨਿ ਜਨ, ਖਟੁ ਬੇਤੇ; ਅਵਰੁ ਨ ਕਿਛੁ. ਲਾਈਕੀ ਰੇ ॥ 

੧੪ [੧੩੩|ਬਿਖਾਰੀ ਨਿਰਾਰੀ ਅਪਾਰੀ ਸਹਜਾਰੀ; ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਨਾਨਕ, £ਪੀਕੀ ਰੇ ॥ 
੧ ੧੬|੧੩੬|ਖਿਨੁ ਰਮ ਗੁਰ ਗਮ, ਹਰਿ ਦਮ ਨਹ ਜਮ; 

ਹਰਿ ਕੈਠਿ ਨਾਨਕ, “ਉਰਿ' ਹਾਰੀ ਰੇ ।1 
ਸ ੧੮ |੧੩੫|ਪਹਰ ਮੂਰਤਿ ਪਲ ਗਾਵਤ ਗਾਵਤ; ਗੋਵਿੰਦ ਗੋਵਿੰਦ ਵਖਾਨੀ ॥ 

੬ ਯੇ -੬< % 

੧੯੧੩੫[ਹੋਉ ਹਉਰੋ ਤੂ ਠਾਕੁਰੁ ਗਉਰੋ, ਨਾਨਕ ਸਰਨਿ ਪਛਾਨੀ ॥ 
੪੦੫ | ੫ ।੧੩੬|ਏਕ ਟੇਕ ਅਧਾਰੁ ਏਕੋ; ਏਕ ਕਾ ਮਨਿ ਜੋਰੁ ॥ 

੭ |੧੩੭[ਜੀਉ ਮਨੁ ਤਨੁ ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ; ਦੀਏ ਸਭਿ ਰਸ ਭੋਗ ॥ 
੧੦੧੩੭ ਨਾਮੁ ਦਿ ੜੁ, 'ਕਰਿ' ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਕੀ; ਭਲੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸੇਵ । 

('ਕਰਿ' ਦੇਹਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ) 
੧੬|੧੩੮|ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ, ਪ੍ਰਭ ਪਾਰਬ੍ਹਮ; ਗੁਣ, ਤੇਰਾ ਜਸੁ ਗਾਉ ॥ 

੪੦੬ | ੧੩ |੧੪੧[ਮਹਾ ਬਿਖਾਦੀ ਦੁਸਟ ੬'ਅਪਵਾਦੀ'; ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਸੈਗਾਰੇ ॥ 
੧੬੧੪੨੧ਮੌਹ ਕੁਟੈਬ, ਬਿਖੈ ਰਸ ਮਾਤੇ; ਮਿਥਿਆ, 'ਗਹਨ' ਗਹੇ ॥ 

ਸ ੧੭੧੪੨[ਮਿਥਨ ਮਨੋਰਥ, ਸੁਪਨ ਆਨੰਦ ?ਉਲਾਸ; ਮਨਿ ਮੁਖਿ ਸਤਿ ਕਹੇ ॥ 
੧੯|੧੪੩|ਉਹਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੀ। 
੧੯੧੪੩|ਕਨਿਕ ਮਾਣਿਕ, ਗਜ ਮੋਤੀਅਨ ਲਾਲਨ; ਨਹ ਨਾਹ ਨਹੀ ॥ 
੧੯|੧੪੩|ਰਾਜਨ ਭਾਗਨ, ਹੁਕਮ ਨ “ਸਾਦਨ; ਕਿਛੁ ਕਿਛੁ ਨ ਚਾਹੀ ।। 

(੨) ਰਾਜ ਨ ਭਾਗ ਨ; ਹੁਕਮ ਨ ਸਾਂਦ ਨ 
£ ੪੦੭ | ੬ |੧੪੫[ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਈ, ਬਾਪੁ ਮੋਰੋ ਮਾਈ; ਭਗਤਨ ਕਾ ਓਲ੍ਂ ॥ 

੮ |੧੪੬[ਠਾਕੁਰ; ਆਇਓ ਆਹਿ ॥ 
੮ |੨੪੬ਏਹ ਮੁਕਤਾ ਏਹ ਜੁਗਤਾ; ਰਾਖਹੁ ਸੰਤ ਸੰਗਾਹਿ ॥ 
੧੦ |੧੪੭[ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਸੇਵ ਕਮਾਇਆ; ਗੁਨ ਰਸਿ ਰਸਿ ਗਾਵੇ ॥ 

ਰਸ ੧੯ (੧੫੦[ਓਹੁ, ਨੇਹੁ ੯'ਨਵੇਲਾ' ॥ (੨) ਓਹੁ ਨੇਹੁ ੧੦ਨ ਵੇਲਾ ॥ 
੪੦੮ | ੩ |੧੫੨[ਵਰਤ ਨੌਮ, ਸੈਜਮ ਕਰਿ ਥਾਕੇ; ਨਾਨਕ, ਸਾਧ ਸਰਨਿ; ਪ੍ਭ ਸੰਗਿ ਵਸੈ ॥ 

ਸ ੭ |੧੫੨[ਲੋਭ ਬਿਖਿਆ ਬਿਖੈ, ਲਾਗੇ; ੧੧ਹਿਰਿ ੧੨ਵਿਤ, ਚਿਤ ਦੁਖਾਹੀ । 

੧. ਨਾਸਵੈਤ । ੨. ਇਜਥਿਤ । ੩. ਹਠ ਵਾਲੀ । ੪. ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾ 
ਪੀਣਾ ਕੀਤੀ ।_੫. ਹਿਰਦਾ । _ ੬. ਨਿੰਦਕ ਵਾ ਝਗੜਾਲੂ । ੭. ਉਤਸ਼ਾਹ । 
੮. ਬਟਣੇ ਤੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਸਵਾਦ । ੯. ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੇਮ । ੧੦. ਓਹ ਨੌਹੁ ਲਾਉਣ ਦਾ 

8 ਵੇਲਾ ਨਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਓਹ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਵੇਲਾ ਹੈ । ੧੧. ਚੁਰਾਉ”ਦੇ ਹਨ । ੧੨. ਧਨ। 
੬.੭%੫-੭੨-੭੪੦੦-੭ 2-੭੦੪<<੭ ₹-੭੯੧<੭ 6-> ₹.੭੪੧<<੭੨-੭੪੧੯<੭ ੨,੭੪੯.” ੨੭੭੪੦-੭੭੬੯੭ ੨-੭੪੪੦੭੯-੭#੫=  ₹4੭46੫- 2 -#੬8੦-੭੦ -੬੪੩੦੬੦ %,7 ,848% (੧,248, ੧6੧ -2.842. ਲਨ -੬<੪੦੬੦ ਦ੧੪੮ -੬<੩<੬> "6. -#<੬6੫੦- ੨ ੮੨ _.#੫੬੦੫੦-੨ ੬੮੬੫ ੬੦੬=-੨੪੯ - ੬੩੨੬ ਨਕਦ -ਰ“੩=੬- "ਨਨ -<੩-&- 
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ਰਾਗੁ ਆਸਾ 
"ਖਿਨ ਭੈਗੁਨਾ ਕੈ, ਮਾਨਿ ਮਾਤੇ; ਅਸੁਰ, ਜਾਣਹਿ ਨਾਹੀ ॥ 

੮ |੧੫੨|"ਨਿਪਟਿ, ਬਾਜੀ ਹਾਰਿ ਮੁਕਾ; ਪਛੁਤਾਇਓਂ ਮਨਿ, ਭੌਰਾ ॥ 
੯ |੧੫੨| ਡਾਨੁ ਸਗਲ, =ਗੈਰ 'ਵਜਹਿ' ਭਰਿਆ; 

<ਦੀਵਾਨ, ਲੋਖੈ ਨ ਪਰਿਆ ॥ (ਵੱਜਹਿ ਨਹੀ" ਬੋਲਣਾ) ਨ 
੧੧।੧੫੩| ਸਾਧ ਸੈਤ ਮਨਾਏ, ਪ੍ਰ ਪਾਏ ਗੁਨ ਗਾਏ, ਪੰਚ ਨਾਦ, ਪਤੂਰ ਬਜਾਏ ॥ ਕੰ 
੧੨|੧੫੩| ਕਿਰਪਾ ਪਾਏ, 'ਸਹਜਾਏ' ਦਰਸਾਏ; ਅਥ ਰਾਤਿਆ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿਉ ॥ 

ਸੋਤ ਸੇਵਿ, ਪੀਤਿ ਨਾਥ; ਰੈਗੁ ਲਾਲਨ ਲਾਏ ॥। 
੧੩ |੧੫੩|ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਮਨਿ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਰਹਸਾਏ, ਨਹੀ ਆਏ; 

ਜਹਜਾਏ, ਮਨਿ ਨਿਧਾਨੁ ਪਾਏ ॥ 
ਸਭ ਤਜੀ; ਮਨੈ ਕੀ ੬ਕਾਮ ਕਰਾ ॥ ਿ 

੧੪ |੧੫੩| ਚਿਰੁ ਚਿਰੁ ਚਿਰੁ ਚਿਰੁ ਭਇਆ; ਮਨਿ ਬਹੁਤੁ ਪਿਆਸ ਲਾਗੀ ॥ 
੧੭।੧੫੪[ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਾਨ; ਇਹ ਬਿਆਧਿ ਛੋਰੇ ॥ 
੧੮੧੫੩ ਭੂਮ ਭੀਤਿ, ਜੀਤਿ ਮਿਟਾਵਉ ॥। 

8੦੯ | ੨ |੧੫੫[ਪ੍ਰਭ ਗੋਪਾਲ ਦੀਨ ਦਇਆਲ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ; ਕੰ 
ਹਰਿ ਚਰਣ ਸਿਮਰਿ ਜਾਗੁ ॥ 

੩ |੧੫੬| ਹਰਖ ਸੋਗ ਬੋਰਾਗ ਅਨੰਦੀ; ਖੋਲ ਰੀ, ਦਿਖਾਇਓ ॥ ਕੰ 
੧੫੬ ਖਿਨਹੂੰ ਭੈ, ਨਿਰਭੈ ਖਿਨਹੂੰ; ਖਿਨਹੂੰ, ਉਠਿ ਧਾਇਓ ॥ 

ਖਿਨਹੂ ਰਸ, ਭੋਗਨ ਖਿਨਹੂੰ_ ਖਿਨ ਹੂ. ਤਜਿ ਜਾਇਓ ॥ ਕੰ 
੧੫੭| ਆਸਾਵਰੀ ॥ 'ਆਸਾਵ-ਰੀ' ਪਾਠ ਇਕੱਠਾ ਬੋਲੋ) 

੮ [੧੫੭ ਅਨ ਸਿਉ ਤੋਰਿ; ਫੇਰਿ ਹਾਂ । ਕੰ 
ਐਸੇ ਲਾਲਨੁ ਪਾਇਓ; ਰੀ ਸਖੀ ॥ 

੯ |੧੫੭[ਪੰਕਜ ਮੋਹ, ਸਰਿ ਹਾਂ ॥ (“ਹਾ ਪਾਠ ਸਭ ਥਾਂ ਇਕੱਲਾ ਬੋਲੋ) 
੧੦ |੧੫੭|੭ਗਹਡਿਓ, ਮੂੜ ਨਰਿ ਹਾਂ ॥ ਕੰ 

ਦਅਨਿ ਨ, ਉਪਾਵ ਕਰਿ ਹਾਂ ॥ (ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸ੍ਰਾਮ) 
(੨) ੯ਅਨਿਨ ਉਪਾਵ ਕਰਿ ਹਾਂ ॥ 1 

ਤਉ ਨਿਕਸੈਂ; ਸਰਨਿ 'ਪੈ', ਰੀ ਸਖੀ ॥ 
“ਰਾਜਨ' ਜੋਗੁ ਕਰਿ ਹਾਂ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ; ਲੌਗ ਅਲੌਗੀ, ਰੀ ਸਖੀ ॥ 

੧੧।੨੫ 

੧. ਇਕ ਖਿਨ ਵਿਤ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੋਹ ਦੇ ਮਾਣ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੋਏ 
ਹਨ । ੨. ਅਤਿਸੈ ਕਰਕੇ । ੩. ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਡੌਨ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ । ੪. ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਲੋਖਾ ਨਹੀ” ਪਿਆ । ੫. ਵਾਜੇ । ੬. ਕਾਮ ਦੀ (ਕਰਾ) ਕਲਾ=- 
ਚੇਸ਼ਟਾ । ੭. ਪਕੜਿਆ ਗਿਆਂ । ੮. ਹੋਰ ਉਪਾਵ ਨਹੀ' ਕਰਦੇ । ੯. ਇਕ ਰਸ 
ਉਪਾਵ ਕਰੀਏ । 

੧੭੧੮੭੦੭੨੯੭੨੭॥੨-੭੩-੭੩੦੭੩੭੩੨ । ੭੩੮੭੨੭੩੦-੭੦੭੩੨-੭੨-੭੧੧੯੦-੭੯.੭੩੦੦੭੨੭%੫੮੦' ੦੪੨ ਟਲ << ੨੦੦੨ ੦੦੪੨ <੦%੦੨੦"੦੧੪ਆ” ੪੦੫੪੦") 6੧੦4੬੦"੨ 2੧੦੦੫੦੦੯੮੨ ੨੦੦੬੬੦੨ ੦੦੦੦੨ ੦"੦੧੦"੨੦੦੫੦੦”"੨ ੦੦੦੦੨ ੦੪ਆ> 

੯ & 
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ਪੰਨਾ [ਸਤਰ [ਕਬਦ। 

੧੩ ੧੫੮ ਤਉ ਮਿਲੀਐ, ਗੁਰ ਕ੍ਰਿਪਾਨਿ; ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥ 
੧੪ |੧੫੮|ਪਾਇਓ; ਪੇਡ ਥਾਨਿ ਹਾਂ ॥ 
੧੫ |੧੫੮|ਭੈ ਪਾਵਕ; ਪਾਰਿ ਪਰਾਨਿ ਹਾਂ ॥ 
੧੬ |੧੫੮ਹਰਿ ਰਸ; ਰਸਹਿ ਮਾਨਿ ਹਾਂ ॥ 
੧੬|੧੫੮[ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਸਮਾਇਓ; ਰੇ ਮਨਾ । 
੧੭|੧੫੯|ਹਰਿ ਹਰਿ, ਹਰਿ ਗੁਨੀ ਹਾਂ ॥ 
੧੭।੧੫੯|ਸਾਧੂ ਰਸਨ, ਭਨੀ ਹਾਂ । 

ਹੈ 

ਰ ਰ 
੧ ਹੀ ੧੮ |੧੫੯|ਛੂਟਨ ਬਿਧਿ; ਸੁਨੀ ਹਾਂ ॥ 

ਰ੍ 
੍ 
੍ 

੧ [੧੫੯ ਅਲਖ ਅਭੇਵੀਐ; ਹਾਂ । 
੧ |੧੫੯[ਬਿਨਸਿ ਨ ਜਾਇ; ਮਰਿ ਹਾਂ॥ (ਨ ਦੇਹਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ) 
੩ |੧੬੦[ਆਗਿਆ ਸਤਿ; ਸਹੁ ਹਾਂ ॥ ਮਨਹਿ ਨਿਧਾਨੁ; ਲਹੁ ਹਾਂ ॥ 
੭ [੧੬੧ਉਆ ਰਸ; ਜੋ ਬਿਧੇ ਹਾਂ ॥ (ਬਿੱਧੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ) 
੧੦੧੬੧ ਜਨਮਿ ਨ ਕਦੇ ਮਰੁ ਹਾਂ ॥ (ਨ ਦੇਹਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ) 
੧੦|੧੬੧[ਸਾਜਨ ਮੀਤ; ਤੂੰ ਹਾਂ । ਨਾਮੁ ਦਿ੍ੜਾਇ; ਮੂ ਹਾਂ ॥ 
੧੪ |੧੬੨]ਧੀਰਜ, ਮਨਿ ਭਏ ਹਾਂ ॥ 
੧੪ |੧੬੨[ਸਾਧੂ ਸੰਗਮੇ, ਹਾਂ ॥ ਪੂਰਨ ਸੰਜਮੇ, ਹਾਂ ॥ 
੧੫|੧੬੨[ਜਬ ਤੇ; ਛੁਟੇ ਆਪ ਹਾਂ॥ 
੧੮ |੧੬੨| ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸਿ ਏਹੁ; ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥ 
੧੯[੧੬੩ਓਇ ਪਰਦੇਸੀਆ, ਹਾਂ । ਸੁਨਤ ਸੋਦੇਸਿਆ ਹਾਂ । 

੪੧੧ | ੨ |੧੬੩| ਜਨਮਹਿ ਮਰਿ, ਭਗੇ ਹਾਂ ॥ 
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੯ ॥ 

ਬਿਰਥਾ ਕਹਉ; ਕਉਨ ਸਿਉ ਮਨ ਕੀ ॥ (ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸਰਮ) 
ਨਾਨਕ, ਹਰਿ ਜਸੁ ਕਿਉ ਨਹੀ ਗਾਵਤ; 'ਕੁਮਤਿ' ਬਿਨਾਸੈ ਤਨ ਕੀ ॥ 

(ਕੁਮੱਤਿ ਬੋਲੋ) 
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੨ ॥ 

ਉਤਰਿ ਅਵਘਟਿ; ਸਰਵਰਿ ਨਾਵੈ । 
ਸੁਭਰ ਸਰਵਰਿ; “ਮੈਲਨ ਧੋਵੈ ॥ (੨) ਮੈਲ ਨ ਧੋਵੈ 
ਜਗੁ ਤ੍ਰਿਅ ਜਿਤੁ; ਕਾਮਣਿ ਹਿਤਕਾਰੀ ॥ 
ਭਾਇ ਮਿਲੈ; ਭਾਵੈ ਭਇ ਕਾਰੁ 11 
ਮੂਏ ਕਉ ਰੋਵੈ; ਦੁਖੁ ਕੋਇ ॥ ਸੋ ਰੋਵੈ; ਜਿਸੁ =ਬੇਦਨ ਹੋਇ ॥ 

੮ ਤੇ 

& ਪੰ ਹਾ ਪੇ 

੦00੨੭ 

੧. ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ । ੨. ਮੈਲ ਨੂੰ । ਫਰੀਦ ਕੋਟ ਸਟੀਕ ਵਿਚ ਤੇ ਪੰਡਤ ਨਰੈਣ 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ (ਮੈਲੁਨ) ਪਾਠ ਮੰਨਿਆ ਹੈ । ੩. ਪੀੜਾ । 

, €.4660੧੦% ੯.,#60੧<੭ ₹..#64>..੭ 2. #984...੭ ੨੭੪੧੫. ੨, #68-੧.-? ੨.#੧੧<੦. ੨.੭੪੧<.੭ । ੨੭੪੬੨.” ₹..?0੧੧<.੭ ੯੭੬੧” ੩੭ ਦਲ ਯੇ ਲੇ ਲੇ ਲੇ ਰਲ ਆ ੦ ਚ €- ਤਕ ਤਲ ਆਲ ਦਲ ਦਲ ਦਲ ਦਲ <<” 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੩੪੭) 
€੪॥੪੩੦੧੧੦੦੦੧੦੦੦ ੦੦੦੦੨੦੦%੦੨ ੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੦੦੦੨੦੦6੦੨ 

1 ਪੰਨਾ [ਸਤਰ[ਸ਼ਬਦ। ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਰੰ 
੪੧੩ ।੧੧। ੪ | ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਪਰਹਰਿ; ਸਹਜਿ ਸੁ ਚੀਤ ॥ ਣ 

1 ੧੩ ੪ |ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ; ਮਿਲਿ "'ਪਰਮਾਰੈਥ' ॥ 
੧੭। ੫ | ਗੁਰੁ ਮਾਨੈ; ਮਨ ਤੇ, ਮਨੁ ਧੀਰਾ ॥ 
੧੮ ੫ |ਨਿਰਮਲੁ ਸਾਚਿ ਰਤਾ; “'ਪੈਕਾਰੁ' ।। 

ਸਿਫਤਿ ਸਹਜ; ਘਰਿ ਗੁਰੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥ ਕੰ 

੪੧੪ | ੨ | ੫ |ਧਰਣਿ ਗਗਨੁ; ਕਲ ਧਾਰਿ ਰਹਾਵੈ ॥ ੬ 

1 ੩ | ੫ |ਮੂਰਖੁ ਹੋਇ; ਨ ਆਖੀ ਸੂਝ ॥ ਕੰ 
੫ | ੫ [ਮਨੁ ਮੋਤੀ ਹੈ; ਤਿਸ ਕਾ ਮਾਲੁ ॥ 

1 ੬ | ੬ [ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਹਲੀ; ਮਹਲੁ ਪਛਾਨੁ ॥ । 
੭ | ੬ |ਅਹਿ-ਨਿਸਿ ਨਿਰਮਲੁ; ਥਾਨਿ 'ਸੁਥਾਨੁ । 3 

ਤੀਨ ਭਵਨ; “ਨਿਹਕੇਵਲ ਗਿਆਨੁ । 

| ੧੨] ੬ |ਜਿਸ ਕਾ ਅਨੁ ਧਨੁ; ਸਹਜਿ ਨ ਜਾਨਾਂ ॥ 

੪੧੫ | ੬ | ੮ |ਮਨੁ 'ਮੈਗਲ; ਸਾਕਤੁ ਦੇਵਾਨਾਂ ॥ 

[ ੭ | ੮ |ਬਨ ਖੰਡਿ; ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਹੈਰਾਨਾ ॥ ਰੂ 

੧੩ | ੮ |ਘਟਿ ਘਟਿ; ਮਨਸਾਂ ਦੁਬਿਧਾ ਲਾਗੀ ॥ 

| ੧੫| ੮ |ਗੁਰਮੁਖਿ, ਰਾਗ ਸੁਆਦ ਅਨ ਤਿਆਗੇ ।। 1 

੪੧੬ | ੧ | ੯ |ਬਿਨੁ ਗੁਰ; ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਕਤ ਲਹੀਐ ॥ ੨ 

੭ | ੯ [ਰੋਗੁ ਭਰਮੁ ਭੇਦੁ; ਮਨਿ ਦੂਜਾ ॥ | 

੮ | ੯ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਗੁਰ; ਦਰਸ ਨ ਦੇਖਹਿ ॥ (੨) ਦਰਸਨ ਦੇਖਹਿ 
ਵਿਣੁ ਗੁਰ ਸਬਦੈ; ਜਨਮੁ, ਕਿ ਲੋਖਹਿ ॥ 

1 ੧੧| ੯ ਨਾ ਜਮਦੂਤ; ਦੂਖੁ ਤਿਸੁ ਲਾਗੇ ॥ 

੧੬ | ੧੦ |ਬੈਧਨ; ਸਉਦਾ ਅਣ-ਵੀਚਾਰੀ ॥ 

1 ੧੮ |੧੦| ਬੈਧਨਿ; ਬਿਨਸੈ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ॥ | 

੧੯| ੧੦ [ਸਤਿਗੁਰਿ ਰਾਖੇ; ਬੰਧੁ ਨ ਪਾਈ ॥ 

! ੪੧੭ | ੫ [੧੧੯ ਹੀਡੋਲੀ' ਚੜਿ, ਆਈਆ; ਦੰਦ ਖੰਡ ਕੀਤੇ ਰਾਸਿ ॥ ਕੰ 

੭ |੧੧ |ਤਿਨ੍ ਗਲਿ “ਸਿਲਕਾ ਪਾਈਆ; ਤੁਟਨਿ-, “ਮੋਤ ਸਰੀਆਂ ॥ 

੧੦ | ੧੧ |ਬਾਬਰ ੯'ਵਾਣੀ', ਫਿਰਿ ਗਈ; ੧੦ਕੁਇਰੁ, ਨ ਰੋਟੀ ਖਾਇ ॥ 

੧੪ | ੧੨ ਕਹਾ, ਸੁ ਖੇਲ ਤਬੇਲਾ ਘੋੜੇ; ਕਹਾ, ੧੧ਭੋਰੀ "ਹਨਾਈ ॥ 

----------------- ਮਮ 
1 ੧. ਪਰਮਾਰਥ, ਤਤ ਗਿਆਨ । ੨. ਚਤੁਰ । ੩. ਸ਼ਰੇਸ਼ਟ ਥਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੰ 

ਰੂਪ। ੪. ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਗਿਆਨ । ੫. ਹਾਥੀ । ੬. ਸੁਖ ਪਾਲਕੀ । ੭. 
ਫਾਹੀਆਂ । 

! ੮_ ਮੌਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ । ੯. ਬਾਬਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੀ ਬਾਣੀ । ੧੦. ਟਿੱਕੇ ਕੰ 

ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੰਵਰ । ੧੧. ਵਾਜੇ । ੧੨. ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਆਦਿ । 

ਰਿ ੨੭0੧੯” ੯ ੭੦੦੯. ੨੭੩੦੭ 
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(੩੪੮) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
੦੧੬੦” ੨ ੭੮੦੬੦”੨ ੦੦੪੦ 2੦੦੦੨ ੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦"੦%੦ ੦੮੪੦੨ ੦੦੪੦੨ 2੮੪੦੨ ੪੧੪੦ 

ਪੰਨਾ |ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਆਸਾ 
੪੧੭ ੧੩੪ ੧੨ |ਕਹਾ, ਸੁ ਤੇਗਬੈਦ "ਗਾਡੋਰੜਿ; ਕਹਾ, ਸੁ ਲਾਲ “ਕਵਾਈ । 

(੨) ਗਾਡੇ ਰੜਿ 
ਕਹਾ, ਸੁ ਆਰਸੀਆ ਮੁਹ ਬੈਕੇ; ਐਥੇ ਦਿਸਹਿ ਨਾਹੀ ॥ 

੧੨ |ਕਹਾਂ, ਸੁ ਸੇਜ, ਸੁਖਾਲੀ ਕਾਮਣਿ; ਜਿਸੁ ਵੇਖਿ, ਨੀਦ ਨ ਪਾਈ ॥ 
੪੧੮ | ੧ |੧੨ [ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ ਜਲੋਂ ਬਿਜ-ਮੰਦਰ; ਮੁਛਿ ਮੁਛਿ ਕੁਇਰ ਰੁਲਾਇਆ ॥ | 

੧੨ |ਜਿਨ੍ਕੀ ₹ਚੀਰੀ ਦਰਗਹ ਫਾਟੀ; ਤਿਨਾ ਮਰਣਾ, ਭਾਈ ॥ 
੧੨ ਇਕਨਾ, ਓਪੋਰਣ ਸਿਰ ਖੁਰ ਪਾਟੇ; ਇਕਨਾ, ਵਾਸੁ ਮਸਾਣੀ ॥ 
੧੩ | ਵਣਜੁ ਕਰਹੁ “ਮਖਸੂਦ' ਲੌਹੁ, ਮਤ ਪਛੋਂਤਾਵਹੁ ॥ 

ਅਉਗਣ ਛੋਂਡਹੁ ਗੁਣ ਕਰਹੁ; ਐਸੇ _ਤਤੁ ਪਰਾਵਹੁ ॥ 
੧੪ [ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਢੂਢੀਆ; ਕੌ, “ਨੀਮ ਮੈਡਾ ॥ 

ਜੇ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਹਿਬਾ; ਤੂ ਮੈ ਹਉ ਤੌਡਾ ॥ 
੧੪ |ਦਰੁ ?ਬੀਭਾ, ਮੈ ਦਨੀਮਿ_ ਕੌ; ਕੈ ਕਰੀ ਸਲਾਮੁ ॥ 
੧੪ [ਇਕਿ ਗਿਰਹੀ ਸੇਵਕ ਸਾਧਿਕਾ; ਗੁਰਮਤੀ ਲਾਗੇ ॥ 
੧੫ |ਦੁਬਿਧਾਂ ਛੋਡਿ ੯'ਕੁਵਾਟੜੀ'; ਮੂਸਹੁ-ਗੇ ਭਾਈ ॥ ਰੰ 
੧੬|ਮਮਤਾ ਮੋਹੁ "2ਵਿਸਰਜਿਆ; ਅਪਨੈ ਘਰਿ ਆਇਆ ॥ 

(ਵਿ-ਸਰਜਿਆ ਬੋਲੋ) 
੧੬ [ਹੁਕਮੇ ਹੀ ਸਿਰਿ ਮਾਰ; ਬੈਦਿ "ਰਬਾਣੀਐ ॥ (੨) %“ਬੈਦਿਰ ਬਾਣ 
੧੬ ਗੁਨਹਾਂ ਬਖਸਣਹਾਰੁ; ਸਬਦੁ ਕਮਾਵਹੀ ॥ ਰੰ 
੧੭ | ਕਿਆ ਜੈਗਲੁ ਢੂਢੀ ਜਾਇ; ਮੈ ਘਰਿ. ਬਨ _ ਹਰੀਆਵਲਾ ॥ 
੧੭ [ਪਥਰ ਕੀ ਬੇੜੀ ਜੇ ਚੜੈ; ੧੩ਭਰਨਾਲਿ ਬੁਡਾਵੈ ॥ 
੧੮ [ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ, ਸਾਚੇ "$ਪਰਥਾਈ । 
੧੯] ਮੈ “ਓਲ੍ਗੀਆ ਓਲ੍ਗੀ; ਹਮ ਛੌਰੂ ਥਾਰੇ ॥ 

(੨) ਮੈ ਓ "£ਲ੍ਗੀਆ, ਓ ਲ੍ਗੀ 
੨੧ |ਭਗਤਿ ਤੇਰੀ "“ਹੈਰਾਨੁ; ਦਰਦੁ ਗਵਾਵਹੀ ॥ 
੨੨। ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹਰਿ, ਟੇਕ ਹੈ; ਨਿਸਿ “੯'ਦਉਤ', ਸਵਾਰੈ ।। 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਤੇ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੨ ॥ 
੨੪ |ਜਿਨਿ ਮਮਤਾ; ਅਗਨਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬੁਝਾਈ ॥ ਕੂ 

ਰਿ 
੍ 

੪੧੯।੪ 

੪੨੦ 

੪੨੧ । ੩ 

੪੨੨ | ੩ 

੧. ਸੂਰਮੇ । ੨. ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ । ੩. ਉਮਰ ਰੂਪ ਚਿੱਠੀ । ੪. ਚੋਲੇ ਵਾ ਬੂਰਕੇ । 
ਪ. ਲਾਭ । ੬. ਨਹੀ“। ੭. ਦੂਜਾ । ੮. ਨਹੀ“। €. ਖੋਟਾ ਰਸਤਾ ਦ੍ਰੰਤ ਰੂਪ । 
੧੦. ਵਿਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਲਿਆ ਗਿਆ । ੧੧. ਰੱਬ ਦੇ ਬੈਦੀਖਾਨੇ ਵਿਚੋਂ । 
੧੨. ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣ ਹੈ । ੧੩. ਸਮੁੰਦਰ । ੧੪. ਸਬੱਥ ਕਰ ਕੇ । ੧੫. ਦਾਸਾਂ 
ਦੇ ਦਾਸ । ੧੬. ਓਹ ਜੋਹੜੀ ਸੌਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਨ ਲਗੀ ਹੈ, ਓਹ ਮੈਨੂੰ ਲਗੇ । 
੧੭. ਅਸਚਰਜ । ੧੮. ਦਿਨ । 

੨.#੪੧੫<੭ ੨-੭੪੧੦-੭੨-#੧੦੧=੭ । ₹-#੩੧੧੦-੭੨ .੭੭੪<.੭ ੨-#੪੯<੭੦ ੭੨੦੫." ₹.੭੪੦੧੦੭੨.੭੩੦-੭੮ ੭੭੩੫੭ ੯-੭੩<੭ 

੍ 

੍ 
£ ੪੨੩ । ੧੧ 

੍ 
ਰ੍ 
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ਰਾਗੁ ਆਸਾ 
8੨੫ | ੫ |੨੭ ਆਪੈ ”'ਥੈ' ਸਭੁ ਰਖਿਓਨੁ; ਕਿਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥ 

੭ [੨੭ ਇਕੋ ਹੁਕਮੁ ਵਰਤਦਾ; ਏਕਾ ਸਿਰਿ 'ਕਾਰਾ' ॥ 
੧੩| ੨੮ |ਅੰਦਰੁ ਖੋਲੋ “ਦਿਬ ਦਿਸਟਿ; ਦੇਖੈ ਮੁਕਤਿ ਭੇਡਾਰਾ ॥ 
੧੫।੨੮| ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਅਮੁਲੁ 'ਸਾ'; ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵੇ ਕੋਈ ॥ 

੪੨੬ | ੧੪ | ੩੦ |ਸਾ 'ਸਭ-ਰਾਈ' ਸੁੰਦਰੀ; ਪਿਰ ਕੈ ਹੇਤਿ, ਪਿਆਰਿ ॥ 
੧੬੩੦ ਹੇਮ 'ਪਿਰਮਲੁ', ਤਨਿ ਲਾਵਣਾ; ਅੰਤਰਿ, ਰਤਨੁ ਵੀਚਾਰੁ ।। 

੪੨੭ | ੪ |੩੧ |ਭੇਂ ਬਿਨੁ ਲਾਗਿ ਨ ਲਗਈ; ਨਾ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥ 
੫ | ੩੧ |ਜਿਸਨੋ ਆਪੇ ਰੈਗੇ, ਸੁ ₹'ਰਪਸੀ'; ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲਾਇ ।। 
੭ ੩੧ | ਇਕਿ ਗੁਣ ਵਿਹਾਝਹਿ, ਅਉਗਣ ਵਿਕਣਹਿ; ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ 
੧੨੩੨ |ਬੁਝਣਾ ਅਬੁਝਣਾ, ਤੁਧੁ ਕੀਆ; ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਿਰਿ 'ਕਾਰ' ॥ 

(ਬੁੱਝਣਾ, ਅਬੁੱਝਣਾ ਬੋਲ) 
੧੪| ੩੨ |ਇਕਿ ਕੁਚਲ ਕੁਚੀਲ, <'ਵਿਖਲੀ'-ਪਤੇ; ਨਾਵਹੁ ਆਪਿ ਖੁਆਏ ।। 

(੨) ਵਿਖ ਲੀਪਤੇ 
ਨਾ ਓਨ ਸਿਧਿ ਨ ਬੁਧਿ ਹੈ, ਨ ਸੰਜਮੀ; ਫਿਰਹਿ ੬ਉਤਵਤਾਏ ॥ 

(ਉਤ-ਵਤਾਏ ਬੋਲੋ) 
੪੨੮ | ੭ |੩੩ |ਪਿਰ ਸੇਤੀ ਅਨ-ਦਿਨੁ ਗਹਿ ਰਹੀ; ਸਚੀ ਸੇਜ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥ 
੪੩੦ | ੧ ।੩੬ |ਭਗਤਿ ਨਿਰਾਲੀ ਅਲਾਹ ਦੀ; ਜਾਪੈ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ ॥ 

੧੫| ੧ |[ਫਰਹੇ ?ਮੁਹਕਮ'; ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਬੀਚਾਰਿ । 
੧੭ ੧ |ਦਜੇਜੀਆ €ਡੇਨੁ; ਕੌ ਲਏ ਨ "“ਜਗਾਤਿ । 

੪੩੧ | ੩ | ੨ |ਕਰਹੁ ""ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ; ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ਮੁਰਾਰਿ ॥ 
੧੧| ੩ |ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਬਿਰਹੜੇਂ ਘਰੁ ੪ ਛੈਤਾ ਕੀ 'ਜਤਿ' ॥ (ਜੱਤਿ ਬੋਲੋ) 

੧੬| ੩ |ਅੰਚਲੁ ਗਹਿਆ ਸਾਧ ਕਾ, ਨਾਨਕ; ਭੇ ਸਾਗਰੁ, ਪਾਰਿ ਪਰਾਇ ॥ 

੧੭| ੪ [ਸੁੰਦਰ ਸੁਘਰੁ ਸੁਜਾਣੁ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ; ਜੀਵਨੁ ਦਰਸੁ ਦਿਖਾਇ ॥ 
ਹਾ ਜਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਪਟੀ ਲਿਖੀ 

੪੩੨ | ੧੦| ੧ [ਜਬ ਲੇਖਾ ਦੇਵਹਿ "“ਬੀਰਾ; ਤਉ ਪੜਿਆ ॥ 

੧੫| ੬ |ਖਥੈ, "ਤਯੈ ਦਕਾਰੁ ਸਾਹ "£ਆਲਮੁ; 

੧. ਟਿਕਾਣੇ ਸਿਰ । ੨. ਅਪ੍ਰੰਖ ਗਿਆਨ, ਵਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਤਿ੍ਲੌਕੀ ਦਾ 

ਬੋਧ। ੩. ਰੈਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ੪. ਵੇਚਦੇ । ੫. ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਪਤੀ । ੬. ਅਵੋੜਤਾਈ । 

੭. ਇਜਥਿਤ ਕਰਕੇ (ਫਰਹੇ) ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਖਤਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫਲ੍ਹਾ। 

੮. ਜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਮਾਦਿਕਾਂ ਦਾ ਦੌਡ, ਟੈਕਸ । ੯. ਲੋਕ ਦੰਡ, ਪਿਤਰ ਦੰਡ 
ਆਦਿਕ । ੧੦. ਮਸ਼ੂਲ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਜਮਦੂਤ ਨਹੀ' ਲੈਦੇ । ੧੧. ਕ੍ਰਿਪਾ । 
੧੨. ਹੇ ਭਾਈ ਜਾਂ ਪੰਡਤ । ੧੩. ਸੱਤਾਂ ਵਲਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ । ੧੪. ਸੋਸਾਰ । 

੯੭੪੯੭੭੪੦੭੦-੭॥੦੭੨-੭੨੨-੭੩-੭੧੨-੭੯-#੧੩੫-੭੨-੧੯-੭੨੭੬੦੧-੭==: ੯੭੪੨-੭ ੨.#੩੫-੭੨ 

ਰ 
| 
| 
ਰਿ 

ਆਸਾ ਮਹਠਾ ੫ ਅਸਟੁਪਦੀਆਂ ਘਰੁ ੨ ॥॥ ਕੰ 

( 
੧ 

8 
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(੩੫੦) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
2੦੬੦੨ ੦੦੧੬੦”੨ "੦੪੦੨ ੦"੦੪੨੦੦੪੨੦"੦੦੦੨ ੦੦੪੨ ੦"੦੬”੨ ੭੮੦੬ >੦੮੦ਇ> "੦ ੨6੮੩੦) 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਆਸਾ 

੪੩੨ |੧੫| ੬ |ਕਰਿ "ਖਰੀਦਿ ਜਿਨਿ “ਖਰਚੁ ਦੀਆ ॥ 

! ੧੭| ੭ [ਤਘੜਿ ਭਾਂਡੇ, ਜਿਨਿ “ਆਵੀ ਸਾਜੀ; ਪਚਾੜਣ ਵਾਹੈ “ਤਈ ਕੀਆ ॥ | 

੪੩੩ | ੧ | ੧੦ ਭਰਮੁ ਉਪਾਇ ਭੁਲਾਈਅਨੁ ਆਪੇ; 
ਤੇਰਾ ਕਰਮੁ ਹੋਆ, ਤਿਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ॥ 

! ੧੨| ੧੯ [ਨਾ “ਤਰ, ਨਾਂ “ਤੁਲਹਾ, ਹਮ ਬੂਡਸਿ; ̀ਤਾਰਿ ਲੋਹਿ ਤਾਰਣ ਰਾਇਆ ॥ | 
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ਪਟੀ ॥ (ਪੱਟੀ ਬੋਲੋ) 

8 ੪੩੪ |੧੪| ੧ |੯ਅਯੋ ਐਝੈ, ਸਭੁ ਜਗੁ ਆਇਆ; | 
੧੦ਕਾਬੋ "ਪੰ, “ਕਾਲੁ ਭਇਆ ॥ 

! ੧੩ਰੀਰੀ “ਲਲੀ ਪਾਪ ਕਮਾਣੇ; ਪੜਿ ਅਵਗਣ, ਗੁਣ ਵੀਸਰਿਆਂ ॥ | 

੧੬| ੩ |ਪਸਿਧੈਭਾਇਐ, ਸਿਮਰਹਿ ਨਾਹੀ; ਨੰਨੰ, ਨਾ ਤੁਧੁ ਨਾਮੁ ਲਇਆ ।! 

੪੩੫ | ੯ |੧੨[ਏਹ ਵੇਲਾ, ਨ ਲਹਸਹਿ ਮੂੜੇ; ਫਿਰਿ ਤੂ ਜਮ ਕੈ ਵਸਿ ਪਇਆ ।। 
੧੦| ੧੩ |ਝਝੇ ਕਦੇ ਨ ਝੂਰਹਿ ਮੂੜੇ, 

ਪੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਣਿ ਤੂੰ, ਵਿਖਾ ॥ (ਵਿੱਧਾ ਬੋਲੋ) 
8 ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਛੋਤ ਘਰੁ ੧ ॥ 

੧੯| ੧ | ਮੁੰਧ "੬ਜੋਬਨਿ, ਬਾਲੜੀਏ, ਮੇਰਾ ਪਿਰੁ 'ਰਲੀਆਲਾ' ਰਾਮ ॥ 
£ ਧਨ ਪਿਰ, ਨੌਹੁ ਘਣਾ; ਰਸਿ ਪ੍ਰਤਿ ਦਇਆਲਾ ਰਾਮ ।। [ 

੪੩੬ ਕਰਿ ਦਇਆ ਮਇਆ, ਦਇਆਲ ਸਾਚੇ; ਸਬਦਿ ਮਿਲਿ ਗੁਣ ਗਾਵਓ ॥ 
ਮੁੰਧ ਸਹਜਿ 'ਸਲੋਨੜੀਏ'; ਇਕ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨੰਤੀ ਰਾਮ । [ 
ਨਾਨਕਾ, ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਕਰਿ ਪੁਕਾਰੇ; ਰਸਨ ਰਸਿ ਮਨੁ ਭੀਜਏ ॥ 
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਧਨ ਸੋਹਾਗਣਿ; ਸਬਦੁ. "?ਅਭ ਸਾਧਾਰਏ ॥ 

੍ 

ਗੂੰਨ।੫ ੫੭੦ %0% ੦੦੭ % ਅਨਹਦੋ ਅਨਹਦੁ ਵਾਜੈ; ਰੁਣ 'ਝੁਣਕਾਰੇ', ਰਾਮ । 

ਸ ੧. ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਰੂਪ ਖਰੀਦਿਆ । 
੨. ਰੋਜੀ ਰੂਪ ਖਰਚ । ੩. ਘੜਿ ਭਾਂਡੇ=ਸਰੀਰਾਂ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਲ” 

! ਬ੍ਰਹਮਾ । ੪. ਆਵੀ=ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਕਰਣ ਰੂਪੀ ਆਵੀ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸਨੂੰ । 
੫. ਚਾੜਣ ਵਾ ਹੈ=-ਮ੍ਿਤ੍ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ । ੬. ਤਈਨਾਤ, ਮੁਕਰਰ 
ਨ । ੭. ਨਾ ਤਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ । ੮. ਨਾ ਪਰੇਮ ਰੂਪੀ ਤੁਲਹਾ' ਹੈ । ੯. ਅਯੋ= 
ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋ' ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ 
ਆਇਆ ਹੈ । ੧੦. ਕਾਖੈ==ਕਾ==ਕਾਲ ਦਾ ਜੋ ਖੇ = ਨਾਸ ਰੂਪ 1 ੧੧. ਘੋਡੋ=ਘਰ 

8 ਹੈ ਸੈਸਾਰ । ੧੨. ਇਸਦਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆਂ । ੧੩. ਰੀ=ਹੇ ਸਖੀ ! ਰੀ= 
ਰੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ । ੧੪. ਲਲੀ==ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਲਗ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਮਾਏ । 
1 ੧੫. ਸਿਧੈਡਾਇਐ = ਜੋ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਧੰ = ਪ੍ਰਾਪਤਿ 

ਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਨਹ” । ੧੬. ਸ਼ੋਕ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਜੋਬਨ ਤੋ” 
੧ ਸੁਧ = ਅਗਿਆਤ । ੧੭. ਹਿਰਦਾ । 

੩-#੧੧੧੦੭ &,#੪੦੫-੭ ੮. ੭੩੫੦੭ ੬-#੪੧੫<੭ ੨. ੭੧੯੦੭ ₹..#<੩੦੧੦-੭ ₹.੭੭੧<-੭੨.੭੯੦੯.੭ । 2.੭%੧<.੭ ₹.੭੦੪੯-੭੬-##੦੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੩੫੧) 
.੪੧੪੦੨੦੦੪੦੦"੦੧੦” ਟ"੦੧੦੨੦"੨੧੦੨੦"੦੧੦੨੦੦੧੬੦੨੦"੨੧੬੦੨੦"੦੬੦”>੦"੦੧੦੨੭"੨੧੦੨੦੮੦੧੬੦ 

ਰਾਗੁ ਆਸਾ 
ਅਵਗਣ ਮੋਟਿ ਚਲੋ; ਗੁਣ ਸੈਗਮ ਨਾਲੋਂ ਰਾਮ ॥ 
ਸਚੁ ਅੰਜਨੋ ਅੰਜਨੁ ਸਾਰਿ; ਨਿਰੋਜਨਿ ਰਾਤਾ ਰਾਮ ।। 
ਹੈਸ, 'ਸਿ' ਹੰਸਾ, ਬਗ, 'ਸਿ' ਬਗਾ; ਘਟ ਘਟ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ਜੀਉ ॥ 
ਜਿਨ੍ਇਕ ਮਨਿ ਧਿਆਇਆ, ਤਿਨ_ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ; 

ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਸੈਸਾਰਿ ਜੀਉ ॥ 
ਤੂੰ ਸੁਣਿ ਹਰਣਾ ਕਾਲਿਆ; ਕੀ 'ਵਾੜੀਐ' ਰਾਤਾ ਰਾਮ ।/ 
ਫਿਰਿ ਹੋਇ ਤਾਤਾ, ਖਰਾ ਮਾਤਾ; ਨਾਮ ਬਿਨੁ "ਪਰਤਾਪਏ । £ 

(੨) ਪਰ ਤਾਪਏ ਡ 
ਓਹੁ “ਜੋਵ ੨ਸਾਇਰ, ਦੇਇ ਲਹਰੀ; ਬਿਜੁਲ ਜਿਵੇ ਚਮਕਏ ।। ਕੰ 
ਸੂਰਜੁ ਚੜਿਆ ਪਿੰਡੁ ਪੜਿਆ; ਤੇਲੁ ਤਾਵਣਿ ਤਾਤਓ ॥ 

(ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀ ਬੋਲਣਾ) 
ਆਸ ਮਹਲਾ ੩ ਛੌਤ ਘਰੁ ੧ 11 

ਕਾਮਣਿ, ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ; ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਏ ਰਾਮ !। 
ਦੇਖਿ ਪਿਰੁ ਵਿਗਸੀ ਅੰਦਰਹੁ ਸਰਸੀ; ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸੁਭਾਏ ।। ਕੰ 
ਅੰਤਰਿ ਸਬਦਿ ਮਿਲੀ: ਸਹਜੇ ਤਪਤਿ ਬੁਝਾਈ ਰਾਮ ॥ 
ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਪਣੇ, ਸਦਾ ਰੋਗੁ ਮਾਣੇ; ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸੁਭਾਖਿਆ ॥ ਕੂ 
ਸਾ ਧਨਿ ਮਨਿ ਅਨਦੁ ਭਇਆ; ਹਰਿ ਜੀਉ, ਮੋਲਿ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ।। 
ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਤੁਮ ਕਰਹੁ; ਤਾ ਫਿਰਿ, ਸਹ ਖੁਸੀ ਨ ਆਵਏ 1 ਕੰ 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਬੈਰਾਗੀਆ; ਤੂੰ ਬੈਰਾਗੁ ਕਰਿ, ਕਿਸੁ ਦਿਖਾਵਹਿ । 
ਇਉ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ, ਜਹ ਮਨ ਤੂ੍ ਧਾਵਦਾ; ਤਹ ਹਰਿ ਤੋਰੇ ਸਦਾ ਨਾਲੋਂ ॥ 
ਤਹ ਅਨੇਕ ਵਾਜੇ, ਸਦਾ ਅਨਦੁ ਹੈ; ਸਚੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ।! 
ਇਉ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ. ਮਨ ਤੂੰ ਗਾਰਬਿ ਅਟਿਆ; 

ਗਾਰਬਿ ਲਦਿਆ ਜਾਵਹੇ ।! ਕੂ 
ਮਨ ਤੂ ਮਤ ਮਾਣੁ ਕਰਹਿ, ਜਿ ਹਉ ਕਿਛੁ ਜਾਣਦਾ; 

੪੩੯ । ੩ 

੪੪8੦ | ੧ 

88੧ | ੨ 

੦੮੮੦੮੦੮੦॥07੦770ਮ0ਮ 

੫ 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋਹੁ ॥ 
2 |ਤਿਨਿ ਸਹਿ ਆਪਿ ਭੁਲਾਏ ਕੁਮਾਰਗਿ ਪਾਏ; ਤਿਨ ਕਾ ਕਿਛੁ ਨ ਵਸਾਈ । 

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਛੌਤ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ੧॥ 

੮ |ਖਿਨੁ ਆਵੇ ਖਿਨੁ ਜਾਵੈ; “ਦੁਰਗੀਧ ਮੜੈ, ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
੮ [ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਤੋਲਕੁ ਪਾਇਆ; ਤੇਰੀ ਭਗਤਿ, ਭਰੇ ਭੈਡਾਰਾ ।। 

੯ |ਝਿਮਿਝਿਮੋ ਝਿਮਿ ਝਿਮਿ ਵਰਸੈ; ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਰਾਮ ।। (੨) ਝਿਮਿ, ਝਿਮੇ 
(ਨੋਟ--ਜਿਥੇ ਦੋ ਵਾਰ ਇਮ ਭਿਮ ਆਵੇ ਉਥੇ ਪਿਛਲਾ ਅੱਡ ਕਰਣਾ) ਕੰ 

8੪੨ | ੧੦ 

.ਡ੯ਅਆ”> ੮੪੨ 2੦੨ ਆ” <<੦੫੬੦੯੨ 2੯੦੫੦੦"੨ 2੦੫੪੦"੨੦੪੨੦੦੫੪੦੮੨ ੪੧੫੦੨ ੧੦੨ ੦੦੦੦੦੯੨ ਟ<੦੦੦੫੯੨ ੬<੦੧੦੨੦੦੪੦੨ 

0 

੧. ਪਸਚਾਤਾਪ । ੨. ਜੇਵ = ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ । ੩. ਸਮੁੰਦਰ ਦ ਨਿਆਈ)' । 
੪. ਵਿਸ਼ੇ ਰੂਪ ਦੁਰਰੈਧੀ ਦਾ ਮੜੈ = ਸਰੀਰ । 

 ੧.#%੧.੭੨.#੩<,.੭ ੨.#੪੧੯੦-੭ _।_੮..੭੪੧੧੦-੭ 2..੭੩੨<-੭ 2..੭੪੧<੦.੭ ੨. .੭੬੫, " ੨-੭੦੧੧੦-੭੨.# ੪0੧, ੮ ,#੩੫. = ੩੧੯ ੨੨੭ ੭  <<੪> 
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(੩੫੨) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
੬੦੬੦੨ 2੦੧੦੨ ੦੨੦੦੨ ੦੨੪੦੨ ੦੦੪੨੦"੦%੦੨੦੮੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੦੦੦੨੦੮੦੪੦੦੨੩੦੨੦੬੪੯ 

ਪੰਨਾ ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਆਸਾ 
੪੪੩ | ੭ | ੯ |ਬਾਣੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਣੀ; ਸਿਧਿ ਕਾਰਜ ਸਭਿ ਸੁਹਾਏ ਰਾਮ ॥ 

੭ | ੯ [ਰੋਮੇ ਰੋਮਿ, ਰੋਮਿ ਰੋਮੋ; ਮੈ ਗੁਰਮੁਖਿ, ਰਾਮੁ ਧਿਆਏ ਰਾਮ ॥ 
੧੦| ੮ |ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਅਠਗ੍ਹੁ ਕੀਆ; ਹਮ ਦਾਸਨਿ, ਦਾਸਨਿ ਦਾਸਾ । 
੧੧| ੯ |ਤਿਨ ਅੰਤਰੇ ਮੋਹੁ ਵਿਆਪੈ; ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ, ਮਾਇਆ ਲਾਗੀ ਰਾਮ ॥ 
੧੩| ੯ [ਮਹਾ ਬਿਖਮੁ, ਜਮ ਪੰਥੁ ਦੁਹੇਲਾ; "ਕਾਲੂਖਤ, ਮੋਹ ਅੰਧਿਆਰਾ । 
੧੪ ੯ |ਰਾਮੋ ਰਾਮ, ਨਾਮੁ ਗੁਰੂ; ਰਾਮੁ, ਗੁਰਮੁਖੇ ਜਾਣੈ “ਰਾਮ ॥ ਨੂ 

1 ਇਹੁ ੭੨੧੬੪ ਖਿਨੁ ਤੋਉਭ ਪਇਆਲੀ; 
੨ 7; ਇਕਤੁ ਘਰਿ ਆਣੈ ਰਾਮ ॥ (ਚਾਲ ਵਸਤੇ) 
8 ੪੪੪ ੬ ੯ |ਰਾਮੋਰਾਮ ਮਰ ਰਤ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣਿਆ ਰਾਮ ॥ 

ਸੇਵਕੋ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਗਾ; 
ਜਿਨਿ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪਿ, ਚੜਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 

੮ | ੯ [ਗੁਰੂ ਸਿਖੁ, ਸਿਖੁ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਏਕੋ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਚਲਾਏ ।। 
੪੪੫ | ੫ | ੧੦|ਹਰਿ ਰਸ ਭੋਗ, ਮਹਾ “ਨਿਰਜੋਗ; ਵਡਭਾਗੀ, ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ॥ 

£ ੧੩ [੧੧|ਮਨਿ ਹਿਰਦੈ ਕ੍ਰੋਧੁ, ਮਹਾ ਪਬਿਸ 'ਲੋਂਧੁ'; 
ਨਿਰਪ ਧਾਵਹਿ, ਲੜਿ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 

8 ੧੬| ੧੧ |ਤਪੁ ਤਾਪਨ ਤਾਪਹਿ, ਜਗ ਪੁੰਨ ਆਰੇਭਹਿ; 
ਅਤਿ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ, ਕਮਾਇ ਜੀਉ ।। _(ਅੱਤ ਨਹੀ" ਕਰਣਾ) 

ਸ ੪੪੬ | ੧੧| ੧੨ |ਹਰਿ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ, ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ; ਮੁਖਿ, ਭਾਗਾ ਰਤੀ, ਚਾਰੇ ॥ 
੧੫| ੧੨ |ਹਰਿ ਹਰਿ ਆਰਾਧਿਆ ਗੁਰ ਸਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ; ___(ਰੱਤੀ ਪਾਠ ਕਰਣਾ) 

ਬੀਜਾ, ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਜੀਉ ॥ (ਬੀਜਾਂ ਬੋਲ) 
੪8੪੭ | ੧ |੧੨|ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਿਆ; ਆਰਾਧਿਆ; ਮੁਖਿ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੁ ਸਭਾਗਾ ॥ 

੯ ।੧੩ |ਮਨਮੁਖ ਕਰਣ ਪਲਾਵ ਕਰਿ ਭਰਮੇ; 
8 ਸਭਿ ਅਉਖਧ ਦਾਰੂ ਲਾਇ ਜੀਉ ॥ 
ਹ ੧੪।| ੧੩ [ਹਰਿ-ਜਨ ਪ੍ਰਭੁ ਰਲਿ, ਏਕੋ ਹੋਏ; 
£ ਹਰਿ-ਜਨ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕ ਸਮਾਨਿ ਜੀਉ ॥ (ਹਰਿ-ਜਨ ਬੋਲੋ) 

੪੪੮ |੧੦| ੧੪|ਤੇਰਾ ਸਬਦੁ, ਸਭੁ ਤੂੰਹੈ ਵਰਤਹਿ; 
ਰਸ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ, ਸੁ ਹੋਈ ॥ (ਤ੍ਰਹੈ ਇਕੱਠਾ ਹੈ) 

੪੪੯ | ੧ | ੧੫ [ਹਰਿ ਪ੍ਰੋਮ ਬਾਣੀ, ਮਨੁ ਮਾਰਿਆ; ੬ਅਣੀਆਲੋ “ਅਣੀਆ, ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ 
੧੦|੧੬|ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਚੇਤਾਇ ਗੁਰ; ਹਰਿ ਮਾਰਗਿ ਚਾਲੀ । 
੧੧| ੧੬ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲਿ ਹਰਿ; ਹਰਿ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ॥ 

੧. ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਕਰਕੇ । ੨. ਹੇ ਭਾਈ । ੩. ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਪਤਾਲ । 
੪. ਬੰਧਨਾਂ ਤੋ“ ਰਹਿਤ । _ ੫. ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੋਧ = ਘੋਲਦੇ ਹਨ। _ ੬. ਤੀਰ। 
੭. ਕੁੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ 1 

੭੬੧੧-੭ ₹-੭#੦-੭੨-੭੦੧੨<੭ ੨-੭੪੪੨-੭੨੭੭੪੧੯<੭ । ₹-੭੩੧੮-੭੨.੭੪੧<੭ ੨੭੭੦੯. ੭ ੬,੭੧੭ ੨.੭#੦੦੭੨-#੩੫੭' ੭੩੫੭੯ ੪4੦੫. ੭੯4੬੫ %੨_੪<੩੦੩- ੭੦..੪੪੩=-% ੭੪੩੦੦ ੭ ੮.-.#੪੩-੬- ੨ ੨.#੬੬੫.-% 2੭੭੬ ੧੬ _#<੬੬- %&..&<੬੬- ੧੨ -&੫੬੬- % ੨੭੦੩੦ % ₹_,੭40:0...7€.44੩੦-7 ੨. .#੪੪੦-੭ 
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ਰਾਗੁ ਆਸਾ 
੪੪੯ |੧੩ ਮੈ, ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਪਿਆਰਾ, ਦਸਿ ਗੁਰੁ; ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਮਨੁ ਮੈਨੇ ॥ (ਦੱਸਿ ਬੋਲੋ) 

ਹਮ, ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰਹ, ਸੁਆਮੀ; ਤਰ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ 11 
ਜਨ ਨਾਨਕ, ਨਾਮੁ ਦੀਬਾਣੁ ਹੈ; ਹਰਿ ਤਾਣੁ, ਸਤਾਣੇ ॥ 
ਭਾਗ "ਮਣੀ, ਸੋਹਾਗਣਿ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ; ਨਾਨਕ, ਹਰਿ ਉਰਿ ਧਾਰੇ ॥ 

(ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਸ੍ਰਾਮ 'ਪਿਆਰੇ' ਤੇ ਹਨ) 
ਚੜਿ ਚੇਤੁ ਬਸੰਤ, ਮੋਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਭਲੀਅ ਰੁਤੇ ॥ 
ਕਿਉ ਪਾਈ ਗੁਰੁ; ਜਿਤ ਲਗਿ; ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਸਾ ॥ 
ਹਰਿ ਦਾਤੜੇ ਮੋਲਿ ਗੁਰੂ; ਮੁਖਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੇਲਸਾ ॥ 

('ਮੁਖਿ' ਤੇ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ਭੀ ਠੀਕ ਹੈ) 
ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ; ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਲੋਖੁ ਸਾ । 

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੇਤ ਘਰੁ ੧॥ 

ਚਾਖਿਅੜਾ ਚਾਖਿਅੜਾ; ਮੈ ਹਰਿ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਰਾਮ ॥ 
ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਜੀਤਾ, ਹਰਿ ਹਰਿ ਕੀਤਾ; ਤੂਟੀ ਭੀਤਾ, ਭਰਮ ਗੜਾ ॥ 
ਸੋਈ ਸੁਗਿਆਨਾ ਸੋ ਪਰਧਾਨਾ; ਜੌ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਨਾ ਕੀਤਾ ।1 

ਰਿ 

) $ 
| 

| 
ਵਡਭਾਗੀ ਵਡਭਾਗੀ; ਸਤਸੈਗਤਿ ਪਾਈ ਰਾਮ ॥ ਰ੍ 

ਰ | 

8 

| 
| 

੪੫੨ 

੍ ੪੫੩ 

8 ਹਰਿ ਦਰੇ, ਹਰਿ ਦਰਿ ਸੋਹਨਿ; ਤੇਰੇ, ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ॥ 
ਊ ਬੇਅੰਤਾ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤੋਰੇ; ਕੇਤਕ ਗਾਵਾ ਰਾਮ ॥ 

ਤੇਰੇ ਚਰਣਾ ਤੋਰੇ ਚਰਣ ਧੂੜਿ; ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਵਾ ਰਾਮ ॥ 
ਮਿਲਿ ਸੈਤ ਸੈਗਤਿ, ਆਰਾਧਿਆ; ਹਰਿ ਘਟਿ ਘਟੇ ਡੀਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ 

੪4੪ ਪ੍ਰਭੁ ਪੁਰਖੁ ਜਗਜੀਵਨੋ, ਸੈਤ ਰਸੁ ਪੀਵਨੋ; 
ਜਪਿ, ਭਰਮ ਮੋਹ ਦੁਖ ਡਾਰਾ ॥ 

੍ ਹਰਿ ਮਿਲੋਂ ਨਰਾਇਣ ਨਾਨਕਾ; ਮਾਨੌਰਥੁੰ ਪੂਰਾ ॥ 
ਜਲ ਦੁਧ ਨਿਆਈ ਰੀਤਿ, ਅਬ ਦੁਧ ਆਚ ਨਹੀ; ਮਨ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹਰੇ ॥ 
ਅਬ ਉਰਝਿਓ ਅਲਿ ਕਮਲੇਹ, ਬਾਸਨ ਮਾਹਿ ਮਗਨ; 

। ਇਕੁ ਖਿਨੁ ਭੀ ਨਾਹਿ ਟਰੈ ॥ 

ਦਹ ਚਕਵੀ ਸ਼ੂਰ ਸਨੇਹ, ਚਿਤਵੈ ਆਸ ਘਣੀ; ਕਦਿ “ਦਿਨੀਅਰੁ ਦੇਖੀਐ ॥ 
ਕੋਕਿਲ ਅੰਬ ਪਰੀਤਿ; ਵਚਵੈ ਸੁਹਾਵੀਆ; ਮਨ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਕੀਜੀਐ ॥। 

ਨਿਸਿ “ਕ੍ਰੈਕ ਜੈਸੇ ਨਾਦ, ਸੁਣਿ ਸ੍ਵਣੀ ਪਹੀਉ ੪ਡਿਵੈ; 

ਚ ਮਨ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕੀਜੈ ॥ ___(ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ 'ਨਾਦ' ਤੇ ਜਮਕ ਹੈ) 

। ਜੋਸ਼ੀ ”ਤਰੁਣਿ ਭਤਾਰ, ਉਰਝੀ ਪਿਰਹਿ "ਸਿਵੈ; ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਲ ਦੀਜੈ ॥। 

੪ਪਪ 

੧. ਸ਼ਰੋਮਣੀ । ੨. ਸੂਰਜ । ੩. ਬੋਲਦੀ ਹੈ । ੪. ਹਰਨ । ੫. ਹਿਰਦਾ । |! 

੬. ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ੭. ਜੁਆਨ ਇਸਤ੍ਰੀ । ੮. ਸੇਵਾ ਵਿਚ । 

।੯.,?60 ੧੫੭ 

5।1 56180 7637 50 ਹੈ। ੬4670 1401061191€116।0॥ਇ910011.ਟ੦।੧ 



ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 

ਰਾਗੁ ਆਸਾ 

ਗੁਰੁ ਥੀਆ ਸਾਖੀ, ਤਾ ਡਿਠਮੁ ਆਖੀ; ਪਿਰ ਜੇਹਾ ਅਵਰੁ ਨ ਦੀਸੈ ॥ 
(ਆਧੀ' ਬੋਲੋ) 

ਜਾ ਕਉ ਖੋਜਹਿ; ਅਸੈਖ ਮੁਨੀ, ਅਨੇਕ ਤਪੇ ।। 
ਜਪ ਤਾਪ ਸੈਜਮ ਕਿਰਿਆ ਪੂਜਾ; ਅਨਿਕ "'ਸੋਧਨ' ਬੈਦਨਾ ।। 
ਕਰਿ ਗਵਨੁ ਬਸੁਧਾ, 'ਤੀਰਥਹ' ਮਜਨੁ; ਮਿਲਨ ਕਉ ਨਿਰੇਜਨਾ ॥ 

(ਬਸੁੱਧਾ ਨਹੀ" ਕਰਣਾ) 
ਦਇਆਲ ਲਾਲ ਗੋਬਿੰਦ, ਨਾਨਕ; ਮਿਲੁ ਸਾਧਸੈਗਤਿ ਹੋਇ ਗਤੇ ॥ 
ਚਾਹਹਿ ਤੁਝਹਿ ਦਇਆਰ; ਮਨਿ ਤਨਿ, ਰੁਚ ਅਪਾਰ । 
ਨਖਿਅਤ੍੍ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਧਿਆਵਹਿ; ਬਸੁਧ ਗਗਨਾ ਗਾਵਏ ॥। 

(ਬਸੁੱਧ ਨਹੀ" ਕਰਣਾ) 
ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ, ਭਗਤਿ ਵਛਲ; 

ਨਾਨਕ ਮਿਲੀਐ “ਸੈਗਿ ਸਾਤਿ ॥ (੨) ਸੈਗਿਸਾਤ 
('ਸਾਂਤਿ' ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ) 

ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ, ਅਰਾਧਿ ਹਰਿ ਹਰਿ; ਧਿਆਇ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ, ਮਨਿ ਮੁਖੀ ॥ 
ਮੋਹਿ ਆਸਰ, ਤੁਅ ਚਰਨ; ਤੁਮਾਰੀ ਸਰਨਿ =ਸਿਧੇ ॥ 
ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ, ਭਵ ਉਤਾਰ; ਨਾਮੁ ਸਿਮਰਤ, ਬਹੁ ਤਰੇ ॥ 
ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਬੇਅੰਤ ਖੋਜਹਿ; ਸੁਨੀ ਉਧਰਨ, ਸੈਤ ਸੰਗ ਬਿਧੇ ।। 

('ਉੱਧਰਨ' ਤੇ 'ਬਿੱਧੇ' ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ) 
ਨਾਨਕੁ £ਪਇਐਪੈ, ਚਰਨ ਜੰਪੈ; 

ਓਟ ਗਹੀ ਗੋਪਾਲ, ਦਇਆਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧੇ ॥। 
ਅਵਿਨਾਸੀ ਅਵਿਗਤੁ ਸੌ ਪ੍ਰਭੁ; ਸਦਾ ਨਵਤਨੁ ਨਿਰਮਲਾ ॥ 
ਪ੍ਰਾਨ ਪਤਿ ਗਤਿ ਮਤਿ ਜਾਤੇ; ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਭਾਵਏ ॥। (੨) ਜਾ ਤੇ 
ਮਾਣ ਮਹਤੁ ਕਲਿਆਣੁ, ਹਰਿ ਜਸੁ; (ਮਹੱਤ ਬੋਲੋ) 

ਸੰਗਿ 'ਸੁਰਜਨੁ' ਸੌ ਪ੍ਰਭੂ 
ਸਰਬ ਸਿਧਿ ਨਵ-ਨਿਧਿ ਤਿਤੁ ਗ੍ਰਿਹਿ; ਨਹੀ ਉਨਾ ਸਭੁ ਕਛੂ ।। 
ਕਤਹੂੰ ਨ ਧਾਵਉ ਸਰਣਿ ਪਾਵਉ 'ਕਰੁਣਾ-ਮੈ' ਪ੍ਰਭ, ਕਰਿ ਮਇਆ ॥ 
ਅਪਰਾਧੀ ਮਤਿ ਹੀਨੁ; ਨਿਰਗੁਨੁ ਅਨਾਥੁ ਨੀਚੁ ॥ 
ਸਠ ਕਠੋਰੁ ਕੁਲ ਹੀਨ, ਬਿਆਪਤ, ਮੋਹ <ਕੀਚੁ ॥ 
ਬਨਿਤਾ ਬਿਨੋਦ ਅਨੰਦ ਮਾਇਆ; ਅਗਿਆਨਤਾ ਲਪਟਾਵਏ ।। 
ਲਪਟਿ ਰਹਿਓ ਤਿਹ ਸੈਗਿ; ਮੀਠੇ ਭੋਗ ਸੋ ਨ ॥ 
ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ; ਮੁਝ ਤੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਆ, ਹੋ ਨ ॥ 

੧. ਸੁੱਚਮ । ੨. ਸੈਗਿ ਸਾਤਿ = ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ । ੩. ਮੁਕਤ । 
੪. ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਬਕ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾ ਹੇ ਪੀਆ ਆਪਣੇ । ੫. ਚਿੱਕੜ । 

&. ,9664੫੭ 2,-760੧੫੭ ੬.7604<੭ 2-#<੧੧,੭ ੨-੭#੫8੫੨੭ । ੧੭੧੭੨-੭੪੧੫੦ ੭ ੮-#੩੧੫.੭ ੨.੭੪੧<--੭ ੯,੭%੫.੭੯.##<-੭' 
੩੩੦੧ ====<=- --- -- 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੩੫੫) 
9 ਹ6 ਆ? ਹਨ ਹਦ ੦੦੪੦੨ ੦੦੪੨ ੦੦੪ 2੯੪੦੨੦੮੦ਇ ੨੦੮੯੨ ੦੯: ੧੦੬ਦ> 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ|[ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਆਸਾਂ 
੪੫੮ | ੬ | ੮ [ਨਾਮ ਧਾਰੀਕ ਉਧਾਰੇ; ਭਗਤਹ ਸੈਸਾ ਕਉਨ ॥। 

੭ | ੮ "ਜੈਨ “ਕੇਨ ਤਪਰਕਾਰੇ; ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਸੁ, ਸੁਨਹੁ ਸਰਵਨ । ਕੂ 
੮ | ੮ |ਬਸੁਧਾ ਕਾਗਦ, ਬਨਰਾਜ ਕਲਮਾ; ਲਿਖਣ ਕਉ ਜੋ ਹੋਇ ਪਵਨ ॥ 
੧੩| ੯ |“ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਬਨੁ ਸੰਸਾਰੁ; ਸਹਾਈ ਆਪਿ ਭਏ ।! 

੯ | ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਪਾਲ ਦਇਆਲ ਸੰਮ੍ਰਥ; ਬੋਲਿ ਸਾਧੂ, ਹਰਿ ਜੈ ਜਏ ॥ 
੪੫੯ | ੫ |੧੦|ਨਾਨਕ_ ਨਾਮੁ ਨ ਵਿਸਰਉ, ਇਕ ਘੜੀ; ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਭਗਵੇਤ ।। 

੬ | ੧੦ |ਭਿੰਨੀ ਰੈਨੜੀਐ; ਚਾਮਕਨਿ ਤਾਰੇ ।। (ਚਾਮੱਕਨਿ ਬੋਲੋ) 
੧੨| ੧੦ |ਗੁਣ ਗੂੜ ਗੁਪਤ, ਅਪਾਰ ਕਰਤੇ; ਨਿਗਮ, ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਵਹੇ ॥ 
੧੩। ੧੦ [ਸਗਲ ਗੁਣ, 'ਸੁਗਿਆਨ' ਪੂਰਨ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ, ਭਾਣੀ ॥ ਕੂ 

੪੬੦ | ੩ |੧੧|ਹਰਿਚੈਦਉਰੀ ਦੇਖਿ ਮੂਠਾ; ਕੂੜ ਸੇਜਾ, ਰਾਵਿਆ ॥ 
੫ ।੧੧|ਤਰਣੁ ਦੁਹੇਲਾ ਭਇਆ, ਖਿਨ ਮਹਿ; ਖਸਮੁ, ਚਿਤਿ ਨ ਆਇਓ ।। 
੮ |੧੧ |ਬਲ ਬੁਧਿ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨੁ ਅਪਣਾ; ਆਪਿ, ਨਾਮੁ ਜਪਾਇਆ ॥ | 
੧੩ | ੧੨ |?ਬਿਰਹਾ ਲਜਾਇਆ ਦਰਸੁ ਪਾਇਆ; ਅਮਿਉ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸਿੰਚੋਤੀ ।। 
੧੪ | ੧੨ |ਨਸਿ ਵੈਵਹੁ ਕਿਲਵਿਖਹੁ, ਕਰਤਾ ਘਰਿ ਆਇਆ ॥ ਰੰ 

੪੬੧ | ੧ ੧੨ |ਨਿਧਿ ਸਿਧਿ ਚਰਣ ਗਹੇ; ਤਾ ਕੇਹਾ ਕਾੜਾ ॥ 
ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਨਾਮ ਰੈਗੇ, ਰਣੁ ਜੀਤਿ ਵਡਾ ਅਖਾੜਾ 11 ਕੰ 

੩ |੧੨ਬਿਨਵੈਤਿ ਨਾਨਕ, ਸਰਣਿ ਸੁਆਮੀ; ਬਹੁੜਿ ਜਮਿ ਨ ੯ਉਪਾੜਾ ॥ 

੧੦ | ੧੩ [ਕੂੜ ਕਪਟੁ ਕਮਾਵਦੜੇ; ਜਨਮਹਿ ਸੈਸਾਰਾਂ ॥ ਰੰ 

੧੫ |੧੩ [ਮੀਤ ਜੋਬਨੁ ਮਾਲੁ ਸਰਬਸੁ; ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੁ ਕਰਿ, ਮਨ ਮਾਹੀ ॥ 
੧੯੧੪ |੯ਗਹਬਰ ਬਨ ਘੋਰ, ਗਹਬਰ ਬਨ, ਘੋਰ ਹੋ; ਗ੍ਰਿਹ ਮੂਸਤ, 

ਮਨ ਚੋਰ ਹੈ; ੧੧ਦਿਨਕਰੋ ਅਨ-ਦਿਨੁ ਖਾਤ ।। (੨) ਦਿਨ ਕਰੋ 

੪੬੨ | ੧ ੧੪ |ਦਿਨ, ਖਾਤ ਜਾਤ, ਬਿਹਾਤ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨੁ; ਮਿਲਹੁ ਪਭ ਕਰੁਣਾਪਤੇ ॥ 

੪ [੧੪ [ਸਨਮੁਖ, ਸਹਿ ਬਾਨ, ਸਨਮੁਖ, ਸਹਿ ਬਾਨ ਹੈ; ਮ੍ਰਿਗ ਅਰਪੇ, 
ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਾਨ ਹੋ; ਓਹੁ ਬੇਧਿਓ ਸਹਜ “ਸਰੋਤ ॥ 

੫ |੧੪ |ਪਲਕਾ ਨ ਲਾਗੈ. ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਾਗੈ; ਚਿਤਵੈਤਿ ਅਨ-ਦਿਨੁ ਪ੍ਰਭ ਮਨਾ ॥ 
੭ |੧੪ [ਅਲੀ ਅਲ ਗ੍ੰਜਾਤ, ਅਲੀ ਅਲ ਗੁੰਜਾਤ ਹੈ; 

----------------- 
੧. ਜਿਸ। ੨. ਕਿਸ। ੩. ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਵੇ“ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ । 

੪. ਜਦੋ' ਆਪ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਸਹਇਤਾ ਕੀਤੀ ਤਦੋ” ਜੋ ਵਿਹੁ ਰੂਪ ਸੋਸਾਰ ਸੀ, 

ਉਹ ਬਦ5 ਕੇ ਅੰਮਿ੍ਤ ਦਾ ਬਗੀਰ' ਬਣ ਗਿਆ। ੫. ਬੇਦ । ੬. ਗੈਧਰਕਾ 

ਨਗਰੀ, ਰੌੜ ਵਿਚ ਨਗਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣਾ ਵਾ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਨਗਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ । 
੭, ਵਿਛੋੜਾ ਲਜਾਇਆ = ਹਉਮੈ ਰੂਪ ਲਜਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਭਾਵ ਮਿਣ 
ਗਿਆ । ੮. ਪਣਦਾ ਨਹੀ'। ੯. ਗਾੜ੍ਹਾ ਬਨ । ੧੦. ਭੈ ਦਾਇਕ । ੧੧. ਕਾਲ 

ਰੁਪੀ ਸ਼ੂਰਜ । ੧੨. ਘੰਡਾ ਹੇੜੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਵਿਚ । 

(੬੭੫੧੭. 4੧੫ ੭੦--੩੦-੭੦-੭੩<-੭ ੨-“੩੫-੭੦-੭੩੯-੭੨-੭੩੯-੭੯-੪੩੦੭੯੦#੦੩੧-੭ । ੮੭੫੫੦, 

("੯ ਅਆ ੨ << ਆ ੨ ੦੯੨ ੦੪੨੦੯ << ੨ << ੨ <<; <੯%ਆ੨ 2 - ੨ ੪<੦ਅਆ> ੦੯੦੦੨ <<<=-੨ 

ਘ ਜਿ ਘ 

 ਯਆ> ੪੨ >>, 
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ਪੰਨਾ [ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਆਸਾ 

੪੬੨ | ੭ ੧੪ |'ਮਕਰੈਦ ਰਸ ਬਾਸਨ, ਮਾਤ ਹੈ; ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਮਲ, ਬੋਧਾਵਤ ਆਪ ॥ 
ਚਾਤਿ੍ਕਿ ਚਿਤ, ਪਿਆਸ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਚਿਤ, ਪਿਆਸ ਹੋਂ; 

8 ਘਨ ਬੂਦ ਬਚਿਤ੍ਰ, ਮਨਿ ਆਸ ਹੈ; ਅਲ ਪੀਵਤ ਬਿਨਸਤ ਤਾਪ ॥ 
੧੧ |੧੪ [ਚਿਤਵਉ ਚਿਤ, ਨਾਥ, ਚਿਤਵਉ ਚਿਤ, ਨਾਥ ਹੈਂ; ਰਖਿ ਲੇਵਹੁ ਸਰਣਿ 

! ਅਨਾਥ ਹੈ; ਮਿਲੁ ਚਾਉ “ਚਾਈਲੋਂ ਪ੍ਰਾਨ ॥ (ਚਾਈ- -ਲੇ ਬੋਲੋ) 
ਚੁ ੧੩| ੧੪ [ਪ੍ਰਭ ਮਾਨ ਪੂਰਨ, ਦੁਖ ਤੋਬਿਦੀਰਨ; ਸਗਲ ਇਛ, ਪੁਜੈਤੀਆ ॥ 
! _(ਇੱਛ ਬੇ ਬੋਲੋ) 

ਆਸਾਂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਵਾਰ, ਸਲੋਕਾ ਨਾਲਿ ਸਲੋਕ ਭੀ), ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ 

ਲਿਖੋ; ਟੁੰਡੇ ਅਜਰਾਜੈ ਕੀ, ਧੁਨੀ । 
(ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਪਉੜੀਆਂ ਸਭ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਦੀਆਂ ਹਨ ।) 

ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ; ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦ ਵਾਰ ॥ 
ਜੇ ਸਉ ਚੈਦਾ ਉਗਵਹਿ; ਸੂਰਜ ਚੜਹਿ ਹਜਾਰ ॥ 
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨ ਚੇਤਨੀ; ਮਨਿ ਆਪਣੈ “ਸੁਚੇਤ ।। 

! ਖੇਤੈ ਅੰਦਰਿ ਛੁਟਿਆ; ਕਹੁ ਨਾਨਕ #ਸਉ “ਨਾਹ ॥ 
ਫਲੀਅਹਿ ਫੁਲੀਅਹਿ ਬਪੁੜੇ; ਭੀ ਤਨ ਵਿਚਿ. ਸੁਆਹ ॥ 

£ ਆਪੀਨੰ ਆਪੁ ਸਾਜਿਓ; ਆਪੀਨ੍ੰ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ॥ 
ਮੂ ਦਦੁਯੀ ਕੁਦਰਤਿ ਸਾਜੀਐ; ਕਰਿ ਆਸਣੁ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ॥ 

੪੬੩ 

ਅਘ ੨ -? - 

& ੭ 

(ਦੁਇਈ ਉਚਾਰੋ) 
ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭਸੋ; ਦੇ ਲੈਸਹਿ ਜਿੰਦੁ “ਕਵਾਉ ॥ 

੨੭੫੫੦ ੨੦੧੧੧੦੭ 2. #0॥੧. ੭੮,04੫.” 5.,੭004,.੭2..#4੦%.੭ 2..੭68.੭ 2.4404..੭ 2੭48. ੨. ੭40੫. ੭੮-,੭00&..੭ ੮..੭08&..੭ ੧..੭60੧..੭੯.#08&..੭ ੨.#੭੧੦-੭੨-#੪੦੨.੭ 

੫੧ 
੯ | ੨ |ਜੋ ਮਰਿ ਜੈਮੋ; ਸੁ ੯੦ਕਚੁਨਿ ਕਚੁ ॥ (੨) ਕਚੁ ਨਿਕਚੁ 
੧੧| ੨ |ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ; ਜਾ ੧੧ਪੁਛਿ ਨ ਦਾਤਿ ॥ 
੧੨| ੨ [ਨਾਨਕ; ਕਾਰ ਨ ਕਥਨੀ ਜਾਇ । 

£ ੧੬| ੨ |ਓਥੈ ਸਚੇ ਹੀ ਸਚਿ ਨਿਬੜੈ; ਚੁਣਿ ਵਖਿ ਕਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ॥ 
੪੬੪ | ੯ | ੩ [ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰਿ ਵੇਖੈ; ਵਰਤੈ ੧੨ਤਾਕੌ ਤਾਕੁ ॥ 

ਸ ੯ | ੩ |ਆਪੀਨੰ ਭੋਗ ਭੋਗਿ ਕੈ, ਹੋਇ "ਤਭਸ ਮੜਿ, ਭਉਰੁ ਸਿਧਾਇਆ ॥ 

੧. ਧੂੜੀ । ੨. ਕਾਹਲੇ ੩. ਕੱਟਣਾ । ਬ. ਸੈਕੜੇ ਵਾਰ । ੫. ਹੁਸ਼ਿਆਰ । 

੬. ਰੱਖਯਕ । ਫਰੀਦ ਕੋਟ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪੰ: ਨਰੈਣ 
ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਅਰਥ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ । ਖਾਲਸਾ ਟ੍ਰੰਕਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 
ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਸ ਵਿਚ ਕਈ ਅਰਥ ਮੰਨੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ' ਪੰਜਾਬੀ 
ਮੰਨਕੇ ਇਕ ਅਰਬ 'ਸਉ' ਦਾ ਰਾਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ੭. ਨਾਹ = ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ । ੮. ਦੂਜੀ 
ਰਚਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋ” ਭਿੰਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ੯. ਪੁਸ਼ਾਕ । ੧੦. ਕੱਚ ਤੋਂ” ਵੀ 
ਕੱਚਾ । ੧੧. ਪੁਛ ਕੇ ਦਾਤ ਨਹੀ" ਦਿੰਦਾ । ੧੨. ਇਕੋ ਇਕ ਨੂੰ ਤੱਕ । ੧੩. ਸਰੀਰ 
ਸੁਆਹ ਦਾ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਉਰ = ਜੀਵਾਤਮਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ । 

੭9੧੫੭ ₹-#੪੬੧੦-੭ 2... #੪੧<..੭ ੨,੪੧੭ ੨,#60੯੨.੭ ੬.#੪੧੧੦.੭ -= ੨.੭੭੧੯-੭੨੭੪੧੯..੭ ੨.,#60੯੭ ੨ .੭੭%੧,੭ ੬.੭#੬-੭' 
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ਰਾਗੁ ਆਸਾ 

ਥਾਉ ਨ ਹੋਵੀ ਪਉਦੀਈ, ਹੁਣਿ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ, "ਰੂਆਇਆ ॥ 
ਭੈ ਵਿਚਿ; ਪਵਣੁ ਵਹੈ “ਸਦ ਵਾਉ ॥ (੨) ਸਦਵਾਉ 
ਭੈ ਵਿਚਿ; ਰਾਜਾਧਰਮ ਦੁਆਰੁ ॥ ਨ 
ਲਾਟੂ ਮਾਧਾਣੀਆ; ਤਅਨ-ਗਾਹ ॥ 
ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤਿਸਦਾ; “ਦੇ ਖਾਜੈ, ਆਖਿ ਗਵਾਈਐ ॥ 
ਕੋ ਰਹੈ ਨ; ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ ॥ 
ਤੀਰਥਿ ਨਾਵਹਿ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ; ਅਗਰ ਵਾਸੁ ੫ਬਹਕਾਰੁ ।; 
ਦੇ ਦੇ ਮੰਗਹਿ ਸਹਸਾ “ਗੁਣਾ; ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੈਸਾਰੁ ।। 
ਇਕਿ ਹੋਦਾ ਖਾਇ ਚਲਹਿ ਐਥਾਉ; ਤਿਨਾ ਭਿ ਕਾਈ ਕਾਰ ॥ 
ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥ, 'ਤਟਾਂ ਮੋਘਾਂ ਖੇਤਾਹ ॥ 

| 
| 

ਢਿਲੋ ਅੱਖਰ ਬੋਲੋ ਤੱਟਾਂ ਨਹੀ' ਬ ੍ ( ਖਰ ਬੋਲੋ ਤੱਟਾਂ ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ) | 

੪੬੫ ੧੨ 

੪੩ 0 ਨ 

ਜਿ 

੮! 

ਗਿ।ਅ॥॥ਮ===੦॥੦੦੨% ੮ 0 ੮ ਘ 

ਅੰਡਜ ਜੈਰਜ ਉਤਭੁਜਾਂ, ਖਾਣੀ ਸੇਤਜਾਂਹ ।। 
ਨਾਨਕ ਜੈਤ ਉਪਾਇ ਕੈ; ਸੰਮਾਲੇ ਸਭਨਾਹ ॥ 

੮੨0੨੨ ਗਿਗਿਗੰਗ 

! ਤਿਸੁ “ਜੋਹਾਰੀ ਦਸੁਅਸਤਿ ਤਿਸੁ;ਤਿਸੁ “ਦੀਬਾਣੁ "“ਅਭਗੂ॥ (ਅਭੱਗ ਬੋਲੋ) 

ਰੰ ਲਖ ਤਪ ਉਪਰਿ ਤੀਰਥਾਂ; ਸਹਜ ਜੋਗ ”"ਬੇਬਾਣ ॥ 

! ਲਖ ””'ਸੂਰਤਣ' "-ਸੈਗਰਾਮ; ਰਣ ਮਹਿ ਛੁਟਹਿ ਪਰਾਣ ॥ 
(ਸੂਰੱਤਣ ਬੋਲੋ) 

! ਜਿਸੁ ਤੂੰ ਦੇਹਿ, ਤਿਸੁ ਮਿਲੋ ਸਚੁ; ਤਾ ਤਿਨ੍ਹੀ ਸਚੁ ਕਮਾਇਆ ॥ 
ਸਹੁ ਵੇ ਜੀਆ; ਅਪਣਾ ਕੀਆ ॥ 
ਪਗ ੧ਉਪੇਤਾਣਾ; ਅਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ॥ 

! ੧੫ਅਲੁ "ਮਲੁ ਖਾਈ; ਸਿਰਿ ਛਾਈ ਪਾਈ ॥ 

] ਆਸ %”ਐਦੇਸੇ ਤੇ, "ਦਨਿਹਕੇਵਲੁ; ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਜਲਾਏ ॥ ਛੇ 0 ਮੰ ਊਂ 

ਫਲੁ ਤੇਵੇਹੋ ਪਾਈਐ; ਜੇਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ॥ 

੭ ਮੰ 

- ੦7੧77 ਅੰਧੀ ਰਯਤਿ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ, "੯ਭਾਹਿ ਭਰੇ, ਮੁਰਦਾਰੁ । (ਰਈਅਤਿ ਬੋਲੋ) 

੧. ਪੁਕਾਰਿਆਂ ਹੋਇਆ । ੨. ਪ੍ਰਗਟ ਭਾਵ ਚੰਗੀ ਗਤੀ ਵਾਲੀ । ੩. ਫਲਹੇ 
ਗਾਹੁਣ ਵਾਲੇ । ੪. ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਖਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋ" 
ਆਖਣਾ ਛਡ ਦੇਈਏ, ਕਿਉ'ਕਿ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿਤਾ ਖਾਈਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ - 

ਹੈ ਕਿ ਮੈ' ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਗਵੌਣਾ ਹੀ ਹੈ । ੫. ਮਹਿਕੋ'ਦੇ ਹਨ 
ਖੁਸ਼ਬੂ । ੬. ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾਂ । ੭. ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਕਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ । ੮. ਕਲਿਆਣ 
ਸਰੂਪ । ੯. ਸਾਧ ਸੈਗਤ । ੧੦. ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ । ੧੧. ਉਜਾੜ । 
੧੨. ਸੂਰਮਪੁਣਾ । ੧੩. ਜੋਗ । ੧੪. ਨੰਗਾ, ਬਲੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ । ੧੫. ਰੱਜ ਕੇ । ਕੰ 
੧੬. ਮੈਲ ਘੋਰੀਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀ । ੧੭. ਸੈਸੇ । ੧੮. ਸ਼ੁੱਧ । ੧੯. ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ 
ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ । 

(੯,604 
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(੩੫੮) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
2੦੪੦੨ ੦੦੪੨ ੦੮੦੧੪੦੨੦੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੮੦੪੨੦"੦੪੦੨੦"੦੧੪੦ ੨੦੦੪੦ ੪੦੪੦੨ 6੮੪੦ 6੧੧੯੨ ] 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ| , ਰਾਗੁ ਆਸਾ [ 
੪੬੯ | ੫ |੧੧ "ਵਦੀ “ ਸੁਵਜਗਿ' ਨਾਨਕਾ; ਸਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਇ ॥ (ਜੁਵੱਜਗਿ ਬੋਲੋ) 

੬ |੧੧| ਅਗੈ, ਜਾਤਿ ਨ ਜੋਰੁ ਹੈ; ਅਗੇ, ਜੀਉ ਨਵੇਂ ॥ 
੯ |੧੨ [ਦੁਖੁ ਦਾਰੂ ਸੁਖੁ ਰੋਗੁ ਭਇਆ; ਜਾ ਸੁਖੁ, ਦਤਾਮਿ ਨ ਹੋਈ ॥ 

ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ, 'ਮੈ' ਨਾਹੀ; ਜਾ ਹਉ ਕਰੀ, ਨ ਹੋਈ ॥_('ਮੈ'' ਬੋਲੋ) 
! ੧੪ |੧੨ | ਖਤ੍ਰੀ “ਸਬਦੇ ਸੂਰ ਸਬਦੇ; ਸੂਦ ਸਬਦੇ “ਪਰਾ-ਕ੍ਰਿਤਹ ॥ 

੧੫ | ੧੨ |ਏਕ “ਕ੍ਰਿਸਨ ਸਰਬ ਦੇਵਾ; “ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤ ਆਤਮਾ ॥ 
$ _ ੪੭੦ | ੧ |੧੩ ਨਾਨਕ ਮੇਰੁ ਸਰੀਰ ਕਾ; ਇਕੁ ਰਥੁ ਇਕੁ ਰਥਵਾਹੁ ।। 
ਦ੍ਹ ੬ |੧੩ |੯ਪਾਰਜਾਤੁ, ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ; ਬਿੰਦਾ-ਬਨ ਮਹਿ ਰੇਗੁ ਕੀਆ ॥ 
£ ੧੪| ੧੪ [ਧਰਿ ਤਾਰਾਜੂ ਤੋਲੀਐ, ਨਿਵੈ ਸੁ "“ਗਉਰਾ ਹੋਇ ।। 

ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ, ਜੋ ਹੈਤਾ ਮਿਰਗਾਹਿ ॥ 
8੭੧ | ੩ |੧੫ |'ਸਿਖਾ' ਕੈਨਿ ਚੜਾਈਆ; ਗੁਰੁ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਥਿਆ ।। 

(ਸਿੱਖਾ ਪਾਠ ਬੋਲੋ, ਦੂਜਾ ਪਾਠ ਸਿਖ' ਹੈ) 
੬ |੧੧ ਲਖ ਠਗੀਆ ""ਪਹਿਨਾਮੀਆ; ਰਾਤਿ ਦਿਨਸੁ ਜੀਅ ਨਾਲਿ ॥ 

£ ੭ ੧੫ |%੨ਕੁਹਿ ਬਕਰਾ ਰਿੰਨਿ੍ ਖਾਇਆ; ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਪਾਇ ॥ 
(ਫੁਹਿਬ ਕਰਾਰਿੰ ਪਾਠ ਨਹੀ` ਕਰੇਣਾ) 

੧੦ | ੧੫ |ਵੇਤਗਾ; ਆਪੇ ਵਤੈ ॥ (ਵੇਤਗਾ ਤੇ ਵੱਤੇ ਬੋਲੋ) 
੧੧| ੧੫ [ਕਢਿ "ਤਕਾਗਲੁ; ਦਸੇ "£ਰਾਹੁ ।। 
੧੨। ੧੫ [ਸਾਹਿਬੁ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤਾ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਇਸੀ ॥ 
੧੫ ੧੬ |ਗਉ ਬਿਰਾਹਮਣ ਕਉ, “ਖਕਰੁ ਲਾਵਹੁ; ਗੋਬਰਿ, ਤਰਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥ 

ਧੋਤੀ ਟਿਕਾ, ਤੈ ਜਪਮਾਲੀ; ਧਾਨੁ ਮਲੋਛਾਂ ਖਾਈ '। 
੧੭੧੬ ਤਿਨ ਘਰਿ; ਬ੍ਹਮਣ ਪੂਰਹਿ ਨਾਦ ॥ 
੧੯| ੧੬ [ਹਥਿ "੬ਛੁਰੀ; ਜਗਤ ਕਾਸਾਈ ॥ 

£ ੪੭੨ | ੭ ੧੭ ਜੇ "“ਮੋਹਾਕਾ ਘਰੁ "'ਮੁਹੈ; ਘਰੁ ਮੁਹਿ, ਪਿਤਰੀ ਦੇਇ ॥ 
8 ੯ ੧੭ [ਜਿਉ "੯ਜੋਰੂ “”ਸਿਰਨਾਵਣੀ; ਆਵੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ।। (ਸਿਰ-ਨਾਵਣੀ ਬੋਲੋਂ) 

੧. ਜੋ ਠਟੀ ਹੈ ਨੇਤ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ । ੨. ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਹੈ । ੩. ਇੱਛਾ । 
੪. ਧਰਮ । ੫. ਉਪਦੇਸ਼ । ੬. ਪਰਈ ਕਿਰਤ ਕਰਣੀ ਤਥਾ ਬੈਸ ਨੇ ਪਰ=ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰਣੀ । _੭. ਭਰਮਾ ਰੂਪ ਸ਼ੁਧ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ । 
੮. ਚੰਦਰ ਸੂਰਜ ਆਦਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੂਪ ਹੈ । 

! ੯੪ ਕਲਪਤਰ ਬਿ੍ਛ ਸਤ ਭਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ । ੧੦. ਭਾਰੀ 
ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਵਾਲਾ । ੧੧. ਛਪਾਬਾਜੀ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ । ੧੨. ਮਾਰ ਕੇ । ੧੩. ਪੱਤ੍ਰੀ । 

! ੧੪. ਰਾਹੂ ਕੇਤ੍ਹ । ੧੫. ਟੈਕਸ । ੧੬. ਪੱਤ੍ਰੀ ਜਾਂ ਕਲਮ । ੧੭. ਠੱਗ । ੧੮. ਲੁਟੇ । 
ਰ ੧੯. ਇਸਤ੍ਰੀ । ੨੦. ਰਿਤੂ, ਮਾਸਕ ਧਰਮ, ਮੰਥਲੀ ਕੋਰਸ । 

<-੭੫੩੯੦੦ ੮੧8੧੭. ,#੪8 ੧. ੯੨..#<॥੫.੭ ੮,੪੫੫. .੭ ੨ ੭48੦. ₹..#<੬<.. ੨-.੪੪੩<੦--੭ ..੪<੩-੩--੭੭੨-- ੪੫੦੦੦-੭੨੪੪੩ ਹ..#<੩੫੦--੨੭੯--#੫੩-੨<-੭ ੨-੪੫੩੦੨=-੨੩--੪੫੩੦=-੭' 
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ਰ੍ ਰਿ ੍ ੍ 
'ਰ[ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਆਸਾ 

੧੭| "ਤੁਰੇ “ਪਲਾਣੇ, ਪਉਣ ਵੇਗ; ਹਰ ਰੋਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ॥ 
੧੭ |ਕਰਿ ਫੁਰਮਾਇਸਿ ਖਾਇਆ; ਵੇਖਿ “ਮਹਲਤਿ' ਮਰਣੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ॥ 
੧੮ [ਕੈਨੀ ਸੂਤਕੁ ਕੈਨਿ ਪੈ; “ਲਾਇਤਬਾਰੀ' ਖਾਹਿ । _(ਲਾਇ-ਤਕਾਰੀ ਬੋਲੋ) 
੧੮ |ਕਰਿ ਹੁਕਮੁ. ਮਸਤਕਿ ਹਥੁ ਧਰਿ; ਵਿਚਹ ਮਾਰਿ ਕਢੀਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ।। 
੧੯ |੬ਕੁਹਥੀ ਜਾਈ ਸਟਿਆ; ਕਿਸੁ ਏਹੁ ਲਗਾ ਦਖੁ । 

(ਕੁਹੱਥੀ ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ) 
੧੯ |ਅੰਠ ?ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ, ਬੈਸੰਤਰੁ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ; 

ਪੰਜਵਾ, ਪਾਇਆ ਘਿਰਤੁ ॥ ਤਾ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿਤੁ ॥ 
੧੯ [ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ; ਜਿਤੁ ਜੇਮਹਿ “ਰਾਜਾਨ । 
੨੦ [ਸਲੋਕੁ ਮ: ੧ ॥ (ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ) 
੨੦ |ਦਰਿ ਵਾਟ ਉਪਰਿ ਖਰਚੁ ਮੰਗਾ; ਜਬੇ ਦੇਇ ਤ ਖਾਹਿ ॥ 
੨੦ | ਦਰਿ ਲਏ ਲੋਖਾ ਪੀੜਿ ਛੁਟੈ; ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲੁ ।। 
੨੦ |ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਣਾ ਕੀਓ; ੯ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ, ਤੈ ਧਾਰੀਐ ॥ 
੨੨ |ਜੋਹਾ ਜਾਣੈ ਤੇਹੋ ਵਰਤੈ; ਵੇਖਹੁ ਕੋ, ਨਿਰਜਾਸਿ ॥ 
੨੨|ਜੇ ਇਕ ਅਧ ਚੋਗੀ ਕਰੇ, ਦੂਜੀ ਭੀ, ਵੇਰਾਸਿ । 
੨੩ |ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਤਿ; ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੋ । 
੨੪ |ਇਕਿ. "ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਨਿ-; ਇਕਿ, ਉਪਰਿ ਰਹਨਿ ਖੜੇ ॥ 
੨੪ |ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ ਜੈਤ ਉਪਾਇਕੈ; (ਉਪਾਇ-ਕੈ ਬੋਲੋ) 

ਦੇਖੈ ੧"ਥਾਪਿ ੧੨ਉਥਾਪਿ ॥੨੪॥੧॥ ਸੁਧੁ 
ਰਾਗੁ ਆਸਾ, ਬਾਣ] ਭਗਤਾ ਕੀ । 

੧ |ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਾਗਿ ਹਮ ਬਿਨਵਤਾ; ਪੂਛਤ, ਕਹ ਜੀਉ ਪਾਇਆ ।। 
੧ [ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ, ੧੩ਫੇੜ ਕਰਮ; ਸੁਖ ਜੀਅ. ਜਨਮ ਤੇ ਛੂਟੇ॥ 
੧ |ਮਾਇਆ ਫਾਸ, ਬੈਧ ਨਹੀ ਫਾਰੈ; ਅਰੁ, ਮਨ ਸੁੰਨਿ ਨ ਲ੍ਰਕੇ ॥ 

ਆਪਾ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਣੁ ਨ ਚੀਨਿ੍ਆ; ਇਨ ਬਿਧਿ, ੧੧ਅਭਿਉ ਨ ਚੂਕੇ । 
੧ [ਜਿਉ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ. ਬਿੰਬ ਕਉ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਦਕ ਕੁੰਭੁ, ਬਿਗਰਾਨਾ ॥ 
੨੪ |ਗਜ ਸਾਢੇ ਤੈ ਤੇ, ਧੋਤੀਆ, ਤਿਹਰੇ ਪਾਇਨਿ ਤਗ ॥। 

ਗਲੀ ਜਿਨ ਜਪਮਾਲੀਆ; ਲੋਟੇ ਹਥਿ ੧ਨਿ-ਬਗ ॥ _(ਤੱਗ ਤੇ ਬੱਗ ਬੋਲੋ) 

“੮ ੫੪ ੭ 90 ਰੇ 

੬੪<੭੨-੭੪੩੫੬੦-੭੭੯-੭੦-"੩<੭੦-#੦੪੯-੭੨-੭੩੦੭੨੭੪੯੨੦-੪੪੦੯੭੮੭੧੫੭੯੭੪<੭੦੭੪੯੦੭੦੭੪੫੭ 

੧. ਘੋੜੇ । ੨. ਕਾਠੀਆਂ। ੩. ਘਰ । ੪. ਹਵੇਲੀਆਂ । ੫. ਚੁਗਲੀ । 
੬. ਭੈੜੀ ਜਗ੍ਹ। 2. ਪਵਿਤ੍। _ ੮. ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ । __ ੯. ਸ਼ਕਤੀ । 
੧੦. ਤੁਲਾਈ । ੧੧. ਇਸਥਿਤ ਕਰਕੇ । ੧੨. ਲੈ ਕਰ ਕੇ ਭਾਵ ਨਾਸ਼ ਕਰਕ । 
੧੩. ਕੀਤੇ ਹੋਏ । ੧੪. ਹਿਰਦਾ ਨਿਰਭਉ ਨਹੀ” ਹੋਇਆ । ੧੫. ਵਿਸ਼ੇਜ ਕਰਕੇ 
ਬਗਲਿਆਂ ਵਤ ਚਿਟੇ । 

ਰ੍ 
੍ 
ਰ 
੍ ₹.<੩੫-੭ 2. #੧੧-੭੯-#੬੦੦-੭" ,#੬੫-੭ (੦੭੪੯੭੦੭੭੧੯<੭ ੩-੭੪੧੦-੭ ੦੦੪੨੦-੭੧੨੯੭ । ੧-੭੧੯-੭੨-੭੧੧੯੦੭ ੧-੭੦੪੯-੭<-੩੧-੭੦੭੪੦੭ ੮੭੪੫੭ 
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(੩੬੦) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
2੦੬੦੨ ੦੦੪੦੨ ੦੦੦੦੨ ੦੦੦੦੨ €੮੪੦੨੦੦੪੦੨੦੦%੦੨ ੦੦੦੦੨੦੦੪੦੨੦੦੦੦੨੦੮੦੪੦੦੦੧੨॥੦#੨ 

ਪੰਨਾ ਸਤਰ ਰਾਗੁ ਆਸਾ 

੪੭੬ ੨ ਐਸੇ ਸੈਤ; ਨ ਮੋ-ਕਉ ਭਾਵਹਿ । 
ਇਕਤੁ ਪਤਰਿ, ਭਰਿ ਉਰਕਟ ਕੁਰਕਟ; ਇਕਤੁ ਪਤਰਿ, ਭਰਿ ਪਾਨੀ ॥ 

ਆਸਿ ਪਾਸਿ ਪੰਚ ਜੋਗੀਆ ਬੈਠੇ; ਬੀਚਿ ਨਕਟ, ਦੇ ਰਾਨੀ ।। 
ਨਕਟੀ ਕੋ "ਠਨਗਨੁ; “ਬਾਡਾ ₹ਡੂੰ ॥ 
ਸਗਲ ਮਾਹਿ, ਨਕਟੀ ਕਾ ਵਾਸਾ; ਸਗਲ ਮਾਰਿ ਅਉ ਹੇਰੀ ॥ 
ਸਗਲਿਆ ਕੀ, ਹਉ ਬਹਨਿ ਭਾਨਜੀ; ਜਿਨਹਿ ਬਰੀ ਤਿਸੁ ਚੇਰੀ ॥ 
ਤਾ ਤੇ ਸੇਵੀਅਲੋਂ; ਰਾਮ “ਨਾ ॥ 
ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਤੁ ਜਾ ਕੈ; ਕਹਾ ਕਰੇ ਜਮਨਾ ॥ 
ਪਆਗਮ ੬ਨਿਰਗਮ ਜਤਿਕ ਜਾਨਹਿ; ਬਹੁ ਬਹੁ ਬਿਆਕਰਨਾ ।। 

£ ੪੭੭੨ ਪਾਨ ਕਪੂਰ ?“ਸੁਬਾਸਕ ਚੇਦਨ; ਅੰਤਿ ਤਉ ਮਰਨਾ ॥ 
ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿੰਮ੍ਿਤਿ, ਸਭ ਖੋਜੇ; ਕਹੂ ਨ ਉਬਰਨਾ ॥ 
ਰਾਜਾਰਾਮ; ਕਕਰੀਆ ਬਰੇ ਪਕਾਏ 11 (ਕੱਕਰੀਆ ਬੇਲੇ) 
ਬੇਸ ਕੌ ਪੁਤ, 'ਬੀਆਹਨ' ਚਲਿਆ; ਸੁਇਨੇ ਮੰਡਪ ਛਾਏ ॥ 
ਰੂਪ ਕੈਨਿਆ ਸੁੰਦਰਿ ਬੇਧੀ; ਸਸੈ ਸਿੰਘ, ਗੁਨ ਗਾਏ ॥ 

(ਸੱਸੈ ਨਹੀ” ਬੋਲਣਾ, ਪੋਲਾ ਬੋਲੋ) 
ਕਛੂਆ ਕਹੈ, ਅੰਗਾਰ ਭਿ ਲੌਰਉ; ਲੂਕੀ, ਸਬਦੁ ਸੁਨਾਇਆ ॥ 
ਤਲ ਕਾ ਬ੍ਹਮੁ; ਲੋ ਗਗਨਿ ਚਰਾਵੈ ॥ 
ਸਭ ੯'ਜੋਗਤਣ' ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹੈ; ਜਿਸ-ਕਾ ਪਿੰਡੁ ਪਰਾਨਾ ॥ 

(ਜੋਗੱਤਣ ਬੋਲੋ 
ਦਿਲ ਮਹਿ, ਸੋਚਿ ਬਿਚਾਰਿ ੯ਕਵਾਦੇ; ਭਿਸਤ ਦੋਜਕ ਕਿਨਿ ਪਾਈ ॥ 
ਕਾਜੀ; ਤੈ ਕਵਨ ਕਤੇਬ ਬਖਾਨੀ ।। 
੧੦ਸਕਤਿ ਸਨੇਹੁ ਕਰਿ, ਸ਼ੈਨਤਿ ਕਰੀਐ; ਮੈ ਨ "?ਬਦਉਗਾ, ਭਾਈ ॥ 

(ਬਦਉ-ਗਾ ਬੋਲੋ) 
ਜਉ ਰੇ ਖੁਦਾਇ ਮੋਹਿ ਤੁਰਕੁ ਕਰੈ-ਗਾ; ਆਪਨ ਹੀ ਕਟਿ ਜਾਈ ॥ 
ਕਬੀਰੈ ਪਕਰੀ ਟੇਕ ਰਾਮ ਕੀ; ਤੁਰਕ ਰਹੇਂ ਪਚਿ ਹਾਰੀ ॥ 
ਕਾ ਕੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕਹੁ ਕਾ 'ਕੋ'; ਕਵਨ ਪੁਰਖ ਕੀ ਜੋਈ ' 
ਬੇਦ ਪੜੇਂ ਪੜਿ; ਬ੍ਹਮੇ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 
੧੨ਮੰਦਲੁ ਨ ਬਾਜੈ; "₹ਨਟੁ ਪੈ, ਸੂਤਾ ॥ 

੪੭੮ 

੧. ਚਮਤਕਾਰ, ਡੋਰੂ । ੨. ਵੱਡਾ । ੩. ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ। ੪.ਨਮ। 
੫. ਸ਼ਾਸਤ੍ । ੬. ਬੇਦ । ੭. ਸਰੇਸ਼ਟ ਖੁੜਬੂ । ੮. ਜੋਗ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ । ੯. ਉਤਰ 
ਦੇਹ ਵਾ ਖਟਾ ਵਾਦ ਕਰਣ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੇ ਧਨੂਖ ਦੀ ਨਿਆਈਂ', ਦੁਖੀ । ੧੦. ਇਸਤ੍ਰੀ 
ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਇਥਰਾਹੀਮ ਨੇ ਸੈਨਤ ਕਰਾਈ ਸੀ । ੧੧. ਬਦਉਗਾ=ਮੈ' ਰੱਬ 
ਵ&' ਸੁਨਤ ਕਰਣੀ ਨਹੀਂ” ਮੰਨਾਂਗਾ । ੧੨. ਦ੍ਰੈਤ ਰੂਪੀ ਢੋਲ । ੧੩. ਮਨ ਰੂਪੀ ਨਟ। 

੭੧੧੫੭ 2..#404<.੭ ੨ #੪੧੧<੭ 2੭੪0੯-੭੨੭੪੧. ₹..#੪੬੧੦੭ 2. ੭੬੧<..੭ ੨ ,੭-੬੧..੭ ==: ੯੭੪੧੯.” ੨. #40੫੭,੭੧੯੦੭। ੨੭੧੩੦-੭੨-੭੫੪੧-੭੨.੭੩੫੭੨_#%੫<੭ ₹-੭੩<.੭ ੨.੭4੪੫-੭੨-੭<-੭੨-੭੩੨.੭ 2੭੩੫.” 2.#੩੩੫.੭ ੯-#੪੦<.੭ 2-#੫੪<<੭ ₹-੭੩<-5 2.੭੩੧-੭੦-੭੭੩੧<੭੩-##%-੭ 
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ਪੰਨਾ [ਸਤਰ[ਰਬਦ ਰਾਗੁ ਆਸਾ 
੪੭੮ | ੧੬। ੧੨ |ਜੇ ਅਤਿ ਕੋਪ ਕਰੇ ਕਰਿ; ਧਾਇਆ ॥ 
8੭੯ | ੨ | ੧੩ |ਸਹੇਸ ਨਮੁ ਲੈ ਲੋ; ਕਰਉ ਸਲਾਮੁ ॥ 

੮ | ੧੪ |"ਭਾਤੁ “ਪਹਿਤਿ ਅਰੁ ਤਲਾਪਸੀ; “ਕਰਕਰਾ ਪਕਾਸਾਰੁ ।/ 
੧੧| ੧੫ |ਸਾਇਰੁ ਸੋਖਿ; ਭੁਜੋ ਬਲਇਓ ॥ (੨) ਭੁਜੈਬ ਲਇਓ 

('ਬਲੱਇਓ' ਨਹੀ" ਬੋਲਣਾ) 
੧੨। ੧੫ [ਸੂਕੇ ਸਰਵਰਿ, ਪਾਲਿ ਬੇਧਾਵੈ; <ਲਹਣੇ ਖੋਤਿ, ਹਥ ਵਾਰਿ ਕਰੈ ॥ 
੧੮ | ੧੬ [2ਅ-ਹਿਰਖ ਵਾਦੁ; ਨ ਕੀਜੋ ਰੇ ਮਨ ॥ (ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਡੋਸ਼ ਲਾਈ ਹੈ) 
੧੯੧੬ |ਕਾਹੂ ਮਹਿ, ਮੋਤੀ ਦਮੁਕਤਾਹਲ; ਕਾਹੂ, ਬਿਆਧਿ ਲਗਾਈ ॥। 

੯ਚਿਰਗਣ "“ਫਾਰਿ, ""ਚਟਾਰਾ ਲੈ ਗਇਓ; 
੧੧੩ਰੀ "₹ਤਾਗਰੀ ਛੂਟੀ ॥ 

੪ |੧੭ ਹਮ ਮਸਕੀਨ ਖੁਦਾਈ ਬੈਦੇ; ਤੁਮ "ਦਰਾਜਸੁ ਮਨਿ ਭਾਵੇ ॥ 
੫ |੧੭|ਕਾਜੀ; ਬੋਲਿਆ ਬਨਿ ਨਹੀ ਆਵੇ ॥ 
੬ |੧੭||ਸਤਰਿ ਕਾਬਾ ਘਟ ਹੀ ਭੀਤਰਿ; ਜੇ ਕਰਿ ਜਾਨੈ ਕੋਈ ।। (ਸੱਤਰਿ ਨਾ ਬੋਲੋ) 
੭ |੧੭ |੧੫ਪਾਚਹੁ ਮੁਸਿ, ੧੬ਮੁਸਲਾ ਬਿਛਾਵੈ; ਤਬ ਤਉ ਦੀਨੁ ਪਛਾਨੈ ॥ 

| 
[ 
[ 

(ਮੁਸਲਾ ਬੋਲੋ) ਹ 

[ 
ਰਿ 

| 

 -੧-੦ਆ”੨ ੯੩੨ ੨੫੪੨, 

ਟੂ ਮੱ ੦ ਘਿ <੭ ॥ਨ 

੧੦| ੧੮ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸੁਰ ਮਾਧੋ; ਪਰਮਹੈਸੁ ਲੇ, ਸਿਧਾਨਾ ॥ 
੧੧| ੧੮ [ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ; ਤੇ ਕਹਾ ਗਏ; 
੧੨ ੧੮ |ਸ੍ਵਨਨ ਬਿਕਲ ਭਏ, ਸੈਗਿ ਤੇਰੇ; ਇੰਦ੍ਰੀ ਕਾ ਬਲੁ, ਥਾਕਾ ॥ 

ਥਾਕਾ ਮਨੁ ਕੁੰਚਰ, ਉਰੁ 'ਥਾ' ਕਾ; ਤੇਜੁ, ਸੂਤੁ ਧਰਿ, ਰਮਤੋਂ ॥ 
੧੯| ੧੯|ਸ੍ਪਨੀ ਜੀਤੀ; ਕਹਾ ਕਰੈ ਜਮ ਰਾ ॥ 

ਸਾਕਤ ਸਿਉ; ਭੂਲਿ ਨਹੀ ਕਹੀਐ ॥ 
੧੧ |੨੨|ਪਹਿਲਾ ਪੂਤੁ; ਪਿਛੈ ਰੀ, ਮਾਈ ॥ [ਦੂਜਾ ਪਾਠ ਪਿਛੈਰੀ ਅਕੱਠਾ ਹੈ] 
੧੩ ੨੨ |੧੯ਤਲੈ ਰੇ ਬੈਸਾ; ਉਪਰਿ ੧੯ਸੂਲਾ ॥ 

ਛੂ ਮੰ ੭ ਘਿ ਘ ੦ 

੧. ਚਾਵਲ । ੨. ਦਾਲ । ੩. ਮਿਠੀ ਕੜੀ ਦਾ ਸੀਰਾ। ੪. ਪਾਪੜ ਜਾਂ 

ੱਡੂ । ੫. ਪੰਜੀਰੀ । ੬. ਕਟੇ ਹੋਏ । ੭. ਅਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਤੇ ਝਗੜਾ । ੮. ਮੋਤੀਆਂ 
ਦੇ ਗ੍ੱਛੇ ਭਾਵ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਕਤ । ੯. ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰ । ੧੦. ਪਾੜ 

ਕੇ। ੧੧. ਜੀਵ ਰੂਪ ਚਿੜੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਬਿੱਲਾ ਲੈ ਗਿਆ । ੧੨. ਪਾਣੀ ਚੋਗੇ ਵਾਲੀਆਂ 
ਠੂਨੀਆਂ ਭਾਵ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਤੋ” ਮੁਰਾਦ ਹੈ । ੧੩. ਪਿੰਜਰੇ ਦੀਆਂ ਸੂਤ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ 
ਟੁਟ ਗਈਆਂ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ । ੧੪. ਰਜੋ ਗੁਣ । ੧੫. ਪੰਜੇ 
ਕਾਮਾਵਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਿ=ਲੁਟਣਾ । ੧੬. ਨਿਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਆਸਣ । ੧੭. ਮਨੌਤ 
੧੮. ਸੁਭ ਵਾਸ਼ਨਾਂ ਥਲੇਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ । ੧੯. ਸੂਲ ਦੀ ਨਿਆਈ' ਮੰਦ-ਵਾਸ਼ਨਾਂ _ 
ਉਤੇ ਆ ਗਈਆਂ 1 ਕੂ 

੭੧੯੭ ,,<੭੯-੭੪੯-੭੨-੭੬੦੦-੭੦-੭੭੨-੭੨-੭੧੧੧-੭੮-੭੦੧੦੧-੭੨-੭੬੪੯-੭ । ੮੭੧੪੮.” ₹.੭੦੫੯-੭ ੭੪੦੭ 2੪੦ £-ਅਆ> 2੦ <<” << >> ਆ ੨੦੩੨ ੦੦੦੨੦"੦੬ਇ੨੦"੦੪੦"੨“ਯਆ> ੦੦੪੦੨, 

੭ 2 ਆ ਮੰ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
.2੦੪੦੨੦੮੦੧੦੨ ੦੦੧੧੦ ੦੦੪ "੦੪੦੨ ੦੨੪੦੨੦੦੪੨੦੮੨੪੦ ੦੮੪੦ €੨੪੦੨੦੧੬੦੨੦੧੬੦ 

ਰਾਗੁ ਆਸਾ 

ਆਸਾ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ਤਿ-ਪਦੇ ੮ (ਅੱਠ) 
ਦੁ-ਤੁਕੇ ੭ (ਸੱਤ) ਇਕ ਤੁਕਾ ੧ (ਇੱਕ) 

ਪੂਰਬ ਜਨਮਿ, ਕਰਮ ਭੂਮਿ; ਬੀਜੁ ਨਾਹੀ ਬੋਇਆ ।। 
ਤਨੁ "ਰੈਨੀ, ਮਨੁ ਪੁਨ “'ਰਪਿ' 'ਕਰਿਹਉ'; ਪਾਚਉ ਤਤ ਬਰਾਤੀ ॥ 

(ਇਥੇ ਪਾਠ 'ਪੁਨ' ਤੇ 'ਰਪਿ' ਜੁਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ 
ਪੁਨਰਪਿ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।) 

ਰਾਮ ਰਾਇ ਸਿਉ =ਭਾਵਰਿ ਲੈਹਉ; ਆਤਮ, ਤਿਹ ਰੇਗ ਰਾਤੀ ।। 
ਗਾਉ ਗਾਉ ਰੀ, ਦੁਲਹਨੀ; ਮੰਗਲ ਚਾਰਾ ।। _ (੨) ਮੰਗਲਚਾਰਾ 
ਸੁਰਿ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ, ਕਉਤਕ ਆਏ; ਕੋਟਿ ਤੇਤੀਸ ੫ਉਜਾਨਾਂ ॥ 

(੨) ਤੇਤੀਸਉ ਜਾਨਾਂ 
ਸੇਜੈ ਰਮਤੁ; ਨੈਨ ਨਹੀ ਪੋਖਉ; ਇਹੁ ਦੁਖੁ ਕਾ ਸਉ ਕਹਉਰੇ॥ 
ਬਾਪੁ ੬ਸਾਵਕਾ, ਕਰੈ ਲਰਾਈ; ਮਾਇਆ ਸਦ ਮਤਵਾਰੀ ।। 
ਤੂੰ ਬਾਮ ਨ, ਮੈ ਕਾਸੀਕ ਜੁਲਹਾ; ਬੂਝਹੁ ਮੌਰ ਗਿਆਨਾ ।। 
ਬਾਬਾ; ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹਿਤੁ 'ਕੀਨ੍ ॥ 
ਰੋਜਾ ਧਰੈ ਮਨਾਵੈ ਅਲਹੁ; ਸੁਆਦਤਿ ਜੀਅ ਸੈਘਾਰੇ । 
ਕਾਜੀ, ਸਾਹਿਬੁ ਏਕੁ ਤੋਹੀ ਮਹਿ ਤੇਰਾ; ਸੋਚਿ ਬਿਚਾਰਿ ਨ ਦੇਖੈ । 
ਰਾਮ ਬਡੋ, ਮੈ “ਤਨਕ ਲਹੁਰੀਆ । 
ਹੀਰੇ, ਹੀਰਾ ਬੇਧਿ, ਪਵਨ ਮਨੁ; ਸਹਜੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥ 
ਗੁਪਤਾ ਹੀਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਓ, ਜਬ ਗੁਰ ਗਮ ਦੀਆ ਦਿਖਾਈ ।। 
ਲੇ ਰਾਖਿਓ; 'ਰਾਮਜਨੀਆ' ਨਾਉ ॥ 
ਇਨ ਮੁੰਡੀਅਨ; ਮੇਰਾ ਘਰੁ "ਧੁੰਧ ਰਾਵਾ ॥ 
<੯ਬਿਟਵਹਿ; ਰਾਮ ਰਮਉਆ ਲਾਵਾ ॥ 
ਘੂਘਟੁ ਕਾਢਿ ਗਈ; ਤੇਰੀ ਆਗੈ ।। 
ਤੁਮਹਿ ਸੁ ਕੈਤ; ਨਾਰਿ ਹਮ ਸੋਈ । 
ਤਬ ਹਮ; 'ਇਤਨਕੁ' ਪਸਰਿਓ ਤਾਨਾਂ । 
ਧਰਨਿ ਅਕਾਸ ਕੀ; "“'ਕਰਗਹ' ਬਨਾਈ ।। 
ਪਾਈ ਜੋਰਿ, ਬਾਤ ਇਕ ਕੀਨੀ; ਤਹ ਤਾਂਤੀ, ਮਨੁ ਮਾਨਾਂ । 
ਜੋਲਾਹੇ ਘਰੁ ਅਪਨਾ ਚੀਨਾਾਂ; ਘਟ ਹੀ ਰਾਮੁ ਪਛਾਨਾਂ ।। 
ਕਹਤ ਕਬੀਰੁ; 'ਕਾਰਗਹ' ਤੋਰੀ ॥ 

੧. ਮੱਟੀ । ੨. ਰੈਗਣਾ । ੩. ਫੇਰੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਧਰਮ, ਵੈਰਾਗ, ਪ੍ਰੇਮ, 
ਗਿਆਨ । ੪. ਸੁੰਦਰ । ੫. ਉਜਾਨ=ਦੇਵਤਾ, ਬ੍ਹਮਾ ਦੇ ਸੌਕਲਪ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 
ਵਾਲੋਂ ਤੋਤੀ ਕਰੋੜ । ੬. ਸਕਾ । ੭. ਛੋਟੀ ਤੋ' ਛੋਟੀ । ੮. ਘੱਟੇ ਵਿਚ ਰਲਾ ਦਿਤਾ 
ਹੈ । ੯. ਮਨ ਬੇਟੇ ਨੂੰ । ੧੦. ਕੌਘੀ। 

-੭੧੦-੭੬-#੧੦-੭੦-੭੫੩੯=੭ । ₹-੭੧੫-੭੦-੭੧੧੨-੭੨-੭੦੧੧-੭੦-੭੬੯>" ₹-੭੪੪੯੦-੭੨--੭੭੪੫੭੦-੭੩੧<੭ ੭੧੧੭ ੮੨-੭੩੦-੨ ੨੭੧੦੧<੭ ₹-੭੦੧੫੦-੭੨-੭੪੦੧੦੭੨-੭੪੩੫-੭ ੨.,੭੧੧੦੭ ੮“੧੧੫੭ ੨੭੯੧੯ ੨੪੧੧੦ ੨-#੧੧5੦੭੯_,#0%੫.੭੯.#੪6੧.੭ ੨-#੪8੧੦.੭ 2,#੪6੧੦੭ ੨,#੪0੧੦੭' 

5।1 56180 7637 50 ਹ। ੬460੧ ੧401061101ਇ116।0॥ਇ911011.ਟ੦।੧ 



ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੩੬੩) 
ਹੋ ੬? ਇਆ ਨ ਦਬ ਅਰ ਓ ਚਂ ਨਲ ਲਨ ਅਤ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਆਸਾ 
੪੮੪ |੧੫| ੩੭ [ਲੋਕ ਪਤੀਣੇ ਕਛੁ ਨ ਹੋਵੈ; ਨਾਹੀ ਰਾਮੁ ਅਯਾਨਾ ।। _(ਅਇਆਨਾ ਬੋਲਣਾ) £ 

੧੮ | ੩੭ |ਦਿਨਸੁ ਨ ਰੈਨਿ, ਬੇਦੁ ਨਹੀ ਸਾਸਤ; ਤਹਾ ਬਸੈ ਨਿਰੈਕਾਰਾ । 
(ਪਾਠ 'ਢਿਨਸੁ ਰੈਨਿ' ਭੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) 

੩ | ੧ [ਏਕ ਅਨੇਕ, ਬਿਆਪਕ ਪੂਰਕ; ਜਤ ਦੇਖਉ, ਤਤ ਸੋਈ ।। 
ਮਾਇਆ ਚਿਤ੍ਰ ਬਚਿਤ੍ਰ, ਬਿਮੋਹਿਤ; ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥ 

੪ | ੧ [ਸੂਤ ਏਕੁ, ਮਣਿ ਸਤ ਸਹੈਸ ਜੈਸੇ; ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਪ੍ਰ ਭੁ ਸੋਈ ॥ 
੫ | ੧ [ਇਹੁ ਪਰਪੰਚੁ, ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਲੀਲਾ; ਬਿਰਰਤ, ਆਨ ਨ ਹੋਈ ॥ 
੧੧| ੨ |ਆਨੀ ਲੋ ਦੁਧੁ; ਰੀਧਾਈ ਲੋ ਖੀਰੈ; ਠਾਕੁਰ ਕਉ "ਨੈਵੇਦੁ ਕਰਉ ॥ 

('ਆਨੀ-ਲੋ' ਤੇ 'ਰੈਧਾਈ-ਲੇ' ਬੋਲ) 
੧੫ ੩ [ਰਾਂਗਨਿ ਰਾਂਗਉ; ਸੀਵਨਿ ਸੀਵਉ ॥ 

੨੭ “ਨ ੮ 

੨ਸਿੰਘਚ ਭੋਜਨੁ; ਜੋ ਨਰੁ ਜਾਨੈ ॥ 
[ 

੧੯| ੪ |ਐਸੇ ਹੀ; ਠਗ  ੩ਦੇਉ ਬਖਾਨੈ ॥ 
੨ | ੫ [ਕੈਸੇ ਮਨ ਤਰਹਿਗਾ ਰੇ; ਸੈਸਾਰੁ ਸਾਗਰੁ ਬਿਖੈ ਕੌ ਬਨਾ ॥ 
੩ | ੫ |ਛੀਪੇ ਕੇ ਘਰਿ, ਜਨਮੁ “ਦੈਲਾ; ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ “ਭੈਲਾ । 
੬ | ੧ [ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਸਾਧ, ਜਾਂ ਮਹਿ; ਤਾ ਕੀ ਕੇਤਕ ਆਸ ।। 
੯ | ੧ |ਕਾਲ ਫਾਸ 'ਅਬਧ' ਲਾਗੇ; ਕਛੁ ਨ ਚਲੋ ਉਪਾਇ । ('ਅਬੱਧ' ਬੋਲੋ) 
੯ | ੧ |ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸ, ਉਦਾਸ, ਤਜੁ ਭ੍ ਮੁ: 'ਤਪਨ' ਤਪੁ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ॥ 

ਭਗਤ ਜਨ, ਭੈ ਹਰਨ; ਪਰਮਾਨੰਦ ਕਰਹੁ #ਨਿਦਾਨ ॥ 
੧੦| ੨ |ਸੈਤ, “ਤੁਝੀ “ਤਨੁ; ਸੈਗਤਿ ਪ੍ਰਾਨ । 
੧੧] ੨ [ਸੈਤ ੯ਚੀ, ਸੈਗਤਿ; ਸੈਤ ਕਥਾ ਰਸੁ ।। 
੧੨| ੨ |ਸੈਤ ਆਚਰਣ, ਸੈਤ ਚੋ ਮਾਰਗੁ; ਸੈਤਚ, "“ਓਲ੍ਹਗ ਓਲ੍ਗਣੀ ।। 
੧੨| ੨ |ਅਉਰ ਇਕ ਮਾਗਉ; ਭਗਤਿ ̀  ਚਿੰਤਾਮਣਿ ॥ 

੧ਜਣੀ ਲਖਾਵਹੁ; ਅਸੈਤ "'ਪਾਪੀਸਣਿ' (੨) ਪਾਪੀ ਸਣਿ 
ਤੁਮ "ਤਮਖਤੂਲ "ਸੁਪੇਦ ੧<“ਸਪੀਅਲ; ਹਮ ਬਪੁਰੇ. ਜਸ ੧੬ਕੀਰਾ ।। 
ਸਤਸੈਗਤਿ ਮਿਲਿ ਰਹੀਐ ਮਾਧਉ; ਜੈਸੇ ੧੭ਮਧੁਪ ੧੮ਮਖੀਰਾ । 

(੨.੭੧-੭੨-#੦੧੫-੭੦-#੦੩੯-੭੨-#੩੫੮੭ <-#੫੧੨੭੦-#੪੩੯-੭੯-੭੩੮੭੨-#੪੭੮.#੫<.੭੯#%<੭੦ ,464੫% ੨ ,੭40੧.੭ <੭ 0 ਘ 

੧. ਮਿੱਠਾ ਭੋਜਨ ਅਰਪਣਾ । ੨. ਹਿੰਸਕ ਜੀਵ ਘਾਤ ਕਰਕੇ । ੩. ਠੱਗਾਂ 
ਦੇ ਗੁਰੂ ਵਡੇ ਠੱਗ । ੪. ਪਰੋਜ਼ਰ ਨੇ ਦਿਤਾ । ੫. ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ । ੬. ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਾਂ 
ਬਾਲਕ ਨੂੰ । ੭. ਤੋਰੇ । ੮. ਪੁੱਤ੍ । ੯. ਦੀ । ੧੦. ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਅਥਵਾ ਜੇਹੜੀ 

ਜੰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਵ ਲਗੀ ਹੈ ਓਹ ਮੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਗੇ । ੧੧. ਮਤ. ਨਾ ਦਿਖਾਓ । ੧੨. ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਪਾਪ ਪਿਆਰਾ ਹੋ । ੧੩. ਕਾਲਾ ਰੇਸ਼ਮ । ੧੪. ਚਿੱਟਾ ਰੇਸ਼ਮ। ੧੫. ਪੀਲਾ 
ਰੇਸ਼ਮ । ੧੬. ਰੇਸ਼ਮ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ । ੧੭. ਸ਼ਹਿਦ । ੧੮. ਮੱਖੀਆਂ । 

ਰੱ 
। 

[` 
1 
1 
1 

[ 
੍ 
੍ 

੍ 
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(੩੬੪) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਆਸਾ 
੪੮੬ |੧੭| ੩ |ਰਾਜਾਰਾਮ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਕੀਨੀ; ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾ ॥ 

੧੮| ੪ |ਤੁਝਹਿ ਚਰਨ ਅਰਬਿੰਦ; “ਭਵਨ ਮਨੁ । (ਪਾ:) ਭਵਰ ਮਨੁ 
੨ਪਾਨ ਕਰਤ ਪਾਇਓ; ਪਾਇਓ ਰਾਮਈਆ ਧਨੁ ।। 

੪੮੭ | ੨ | ੫ [ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ; ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰੇ ॥ 
! ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ; ਜਨ ਗਏ ਨਿਸਤਰਿ ਤਰੇ ॥ 

੩ | ੫ |'ਨਿਮਤ' ਨਾਮਦੇਉ; ਦੂਧੁ ਪੀਆਇਆ 11 (ਨਿਮੱਤ ਨਹੀਂ' ਪੜ੍ਹਨਾ) 
! ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਧੈਨੇ ਜੀ ਕੀ 

੧੦| ੧ |ਲਾਲਚ ਬਿਖ, ਕਾਮ ਤਲੁਬਧ ਰਾਤਾ; ਮਨਿ ਬਿਸਰੇ ਪ੍ਰਭ ਹੀਰੇ ॥ 
੧੩1 ੧ |ਬਿਖੁ ਫਲ ਸੰਚਿ, ਭਰੇ ਮਨ ਐਸੇ; ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ, ਮਨ ਬਿਸਰੇ ।। 
੧੩| ੧ [ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵੇਸੁ, ਗੁਰਹਿ ਧਨੁ ਦੀਆ; ਧਿਆਨੁ ਮਾਨੁ ਮਨ ਏਕ ਮਏ ॥ 
੧੪ ੧ [ਜੋਤਿ ਸਮਾਇ ਸਮਾਨੀ ਜਾਕੇ; 'ਅਛਲੀ' ਪ੍ਰਭੁ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ॥ 

(ਅ-ਛਲੀ ਨਹੀ ਬੋਲਣਾ) 
੧੭| ੨ |ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੋਲਾਹਰਾ; ਭਇਓ ਗੁਨੀਯ £ਗਹੀਰਾ ।। (ਗੁਨੀਅ ਬੋਲੋ) 

£ ੧੯| ੨ |ਸੈਨੁ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ; ਓਹੁ ਘਰਿ ਘਰਿ ਸੁਨਿਆ ॥ 
ਹੈ _੪੮੮ | ੨| ੩ |ਰੇਂ ਚਿਤ ਚੇਤਸਿ ਕੀ ਨ ਦਯਾਲ ਦਮੋਦਰ; । 
£ ੫ਪਬਿਬਹਿ ਨ ਜਾਨਸਿ ਕੋਈ ॥ (ਦਇਆਲ ਬੋਲੋ) ! 

੩ | ੩ |ਜਨਨੀ ਕੇਰੇ, ਉਦਰ ਉਦਕ ਮਹਿ; ਪਿੰਡੁ ਕੀਆ ਦਸ ਦੁਆਰਾ ॥ । 
£ ੪ | ੩ |=ਕੁੰਮੀ ਜਲ ਮਾਹਿ, ਤਨ ਤਿਸੁ ਬਾਹਰਿ; ਪੰਖ ਖੀਰੁ ਤਿਨ ਨਾਹੀ ॥ | 

੫ | ੩ |ਪਾਖਣਿ ਕੀਟੁ, ਗੁਪਤੁ ਹੋਇ ਰਹਤਾ; ਤਾ-ਚੋ ਮਾਰਗੁ ਨਾਹੀ ।। । 
ਆਸਾਂ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀਉ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥ 1 

੧੧।| ੧ [ਸੇਖ ਫਰੀਦੈ; ਖੈਰੁ ਦੀਜੈ ਬੈਦਗੀ ॥ ਰਹ 
੧੨ ੨ |ਆਜੁ ਮਿਲਾਵਾ, ਸੇਖ ਫਰੀਦ; ਟਾਕਿਮ ਕਰੈਜੜੀਆ, ਮਨਹੁ ਮਚਿੰਦੜੀਆ॥ ' 

8 ੧੪| ੨ |ਜੋ ਗੁਰੁ ਦਸੈ ਵਾਟ; ਮੁਰੀਦਾ ਜੋਲੀਐ ॥ | 
੧੬] ੨ [ਸੇਖ, ੯'ਹੈਯਾਤੀ' ਜਗਿ; ਨ ਕੋਈ ਥਿਰੁ ਰਹਿਆ ॥ (ਹੈਇਆਤੀ ਬੋਲੋ) 

£ ੧੭] ੨ |ਕਤਿਕ ਕੂੰਜਾਂ, ਚੇਤਿ 'ਦਡਉ; ਸਾਵਣਿ ਬਿਜੁਲੀਆਂ ॥ | 
੧੭| ੨ |ਚਲੋ ਚਲਣਹਾਰ; ਵਿਚਾਰਾ ਲੋਇ ਮਨੋ ॥ ਦੂ 

£ ੧੮| ੨ | ਜਿਮੀ ਪੁਛੋ, ਅਸਮਾਨ ਫਰੀਦਾ; ੧੧ਖੋਵਟ ਕਿੰਨਿ ਗਏ ॥ 1 

-੦= ਦੂ 

(ਤਨ 
੧. ਘਰ ਜਾਂ ਭੌਰੇ ਨੂੰ । ੨, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੀ'ਦਿਆਂ ਦਾ । ੩. ਲੁਭਾਇਮਾਨ 

! ਹੋ ਕੇ ਹੇੜੀ ਦੀ ਨਿਆਈ' । ੪. ਸਮੁੰਦਰ । ੫. ਦੂਜਾ । ੬. ਕੱਛੂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ | 
ਨੁ ਕਛੌਪਰੀ । ੭. ਪੁੱਤਰ । ੮. ਚੱਲੀ । ੯. ਅਮਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ' ਉਪਰੰਤ । 
! ੧੦. ਡਉ ਅਗਨੀ ਜੋ ਬਾਂਸ ਘਸ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ੧੧. ਮਲਾਹ ਪੀਰ ਸੀ ਜੌ । | 
੨-#੪੧੧੫੭ 2-#੪੧੧੦.੭ 2 -੭-੬੧੦-੭ 2. ੭੭8੫... ₹.,# 604. 2..#੪੧<...੭ ੮,੭੧4... ੨੭੪੧੫...” ੨ ੭<੪<..੭ | ₹.##%-੭੯-##੧-੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੩੬੫) 
੬੫॥੪੦੦੦%੦੨੦੮੦੧੦” ਟ੧੦੦੦੨੦੨੬੦ ੦੦੦੦੦੧੦੪੦੨੦੮੦੦੦੨੦੮੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦੦੦੦੨੦੦੦੦” 

ਪੰਨਾਂ ।ਜਤਰ|ਕਬਦ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ 

ਗੁ ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ । 

੪੮੯ | ੫ | ੧ |ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ, ਕਰੀ "ਚਨਣਾਠੀਆ; ਜੋ ਮਨੁ “ਉਰਸਾ ਹੋਇ ॥। ਕੂ 
੧੨। ੨ ।ਰਵਿ ਸਸਿ ਦੀਪਕ, ਜਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਭਵਣਿ, ਏਕਾ ਜੋਤਿ ਮੁਰਾਰਿ ॥ 

ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ ॥ 
੪੯੦ | ੩ | ੩ |ਐਂਸਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੀਐ ਮਨਾ, ਜਿਤੁ ਸੇਵਿਐ, 

। ਗੋਵਿਦ ਪ੍ਰੀਤਿ ਉਪਜੇ; ਅਵਰ ਵਿਸਰਿ ਸਭ ਜਾਇ ॥ ਰੂ 
ਕੂ ੧੦| ੪ |ਹਰਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤਿ, , ਰੀਤਿ ਹੈ ਹਰਿ ਮੇਰੀ; ਹਰਿ ਮੋਰੀ ਕਥਾ ਕਹਾਨੀ ਜੀ ॥ _£ 

ਪ੍ਹ ਊ & ਹਰਿ ਕੀ, ਮੈ ਭੂਖ ਲਾਗੇ; ਹਰਿ ਨਾਮਿ, ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਿਰਪਤੇ; 
ਹਰਿ ਮੇਰਾ ਸਾਕ, ਅੰਤਿ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥ 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਕਾ ਭਾਣਾ ਹੋਆ; ਕਹਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਈ ॥ 
ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਵਈ; ਵੇਖਹੁ ਕੌ; “ਵਿਉਪਾਇ ॥ 
ਪੰਚ ਭੂ-?ਆਤਮਾ ਵਸਿ ਕਰਹਿ; ਤਾ ਤੀਰਥ ਕਰਹਿ ਨਿਵਾਸੁ ।। 
ਇਹੁ ਮਨੁ ਕਾਸੀ, ਸਭਿ ਤੀਰਥ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ; ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ॥ 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ਤੀਜਾ ॥ (ਤੀਜਾ ਦੋ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ) 

ਰਿ 

੪੯੧ ੧੬ 

“ਨਿ11 22੦ ੪੯੨ | ੧ 
ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਪੰਡਿਤ; ਸੁਣਿ ਸਿਖੁ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥ 

ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ ॥ 
ਮੋ-ਕਉ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਿ ॥ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ; ਹਮ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਲਿ ਤੁ 

ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਨਾ; ਮੋ-ਕਉ ਗੋਵਿੰਦੁ, ਗੋਵਿੰਦੁ ਗੋਵਿੰਦੁ ਮਨੁ ਮੋਹੈ ॥ ੭ ਦਾ 

% 4) % ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ; 
ਕਉਲਾ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ, ਲਾਗੈ ਪਗਿ ਓਹੈ । 

੪੯੩ | ੨ | ੨ ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਤਿਵਾਦੀ; ਜਿਤੁ ਨਾਤੇ, ਕਉਆ ਹੌਸੁ ਹੋਹੇ ॥ 
[ ਨਾਨਕ ਧਨੁ ਧੰਨੁ, ਵਡੇ ਵਡਭਾਗੀ;ਜਿਨ੍ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ, ਰਿਦੈ ਮਲੁ ਧੋਹੈ ।। ਕੰ 

੧੧| ੪ |ਸਭਿ ਸੁਖ ਸਭਿ ਗੁਣ; ਸਭਿ ਨਿਧਾਨ ਹਰਿ; 
1 ਜਿਤ ਜਪਿਐ, ਦੁਖ ਭੁਖ ਸਭ ਲਹਿ ਜਾਈ ॥ ਕੰ 

੧੭| ੫ [ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਮੇਰੀ, 
[ ਮੋ-ਕਉ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨ, ਹਰਿ ਪ੍ਰਾਨ ਜੀਵਾਇਆ ॥ ਕੰ 

ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਬਿਰਹੁ; ਗੁਰਸਿਖ ਪਗ ਲਾਇਆ ।1 
੪੯੪ ਹਰਿ ਕਾ ਤਨੁ ਮਨੁ; ਸਭੁ ਹਰਿ ਕੈ ਵਸਿ ਹੈ ਸਰੀਰ ॥ 
੪੯੫ |੧੧| ੨ |ਕਿਰਿਆਚਾਰ, ਕਰਹਿ ਖਟੁ ਕਰਮਾ; ਇਤੁ ਰਾਤੇ ਸੈਸਾਰੀ ।। 

[ (ਕਰਹਿ' ਦੇਲ੍ਹੀ ਦੀਪਕ ਹੈ) | 

ਤ੭ ੨੭ 0“ ੦੨ = 

------ ਮਮ" ------ 
੧. ਚੋਨਣ ਦੀ ਲੱਕੜੀ । ੨. ਚੈਨਣ ਘਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਲਾ ਦੀ ਨਿਆਈ” 

ਮਨ ਅਚੱਲ ਹੋਵੇ । ੩. ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ । ੪. ਮਨ। 
੧੧੧੮-੭੦੭੦੨-੭੨-੭੪੨=੭ ₹-#੧<੦੭ ਵ.#੩੧-੭ 1 ੨੭੩੨੭ ੨-#੫੪੧੦-੩ ੮-#੪੫.੭੨.੭੨-੭ ੨੭੭੦੦-੭੯੭੫੭ 
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(੩੬੬) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
੪੦੪੦ ੨੦੦੦੦੨੦੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦੮੦੦੦ ੮੦੪੦ ੬੦੨੦੧ ੦੮੦੦੨੦੦੦੦੦੮੦੪੦੨੦੧੬੪੨ 

ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ 

ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ; ਰਖਿ ਲੇਂਵਹੁ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ 
ਨਿਮਖ ਨ ਬਿਸਰਉ ਮਨ ਤੋਂ, ਹਰਿ ਹਰਿ; ਸਾਧ ਸੈਗਤਿ ਮਹਿ, ਪਾਇਆ ॥ 
ਪੂਤਾ; ਮਾਤਾ ਕੀ, ਆਸੀਸ ॥ 
ਖਿਨ ਮਹਿ, ਥਾਪਿ ਉਬਾਪਨਹਾਰਾ; ਆਪਨਾ ਹਾਥਿ "ਮਤਾਤ ॥ 

ਜੋ “ਅਨਰੂਪਿਓ ਠਾਕੁਰਿ ਮੋਰੇ; ਹੋਇ ਰਹੀ, ਉਹ ਬਾਤ ॥ 
ਦੇਸੁ ਕਮਾਵਨ, ਧਨ ਜੌਰਨ ਕੀ ਮਨਸਾ; ਬੀਚੇ ਨਿਕਸੇ ਸਾਸ ॥ 
ਲਸਕਰ ਨੇਬ ਖਵਾਸ ਸਭ ਤਿਆਗੇ; ਜਮ-ਪੁਰਿ ਉਠਿ ਸਿਧਾਸ ॥ 
ਹੋਇ ਅਨੰਨਿ, ਮਨ ਹਠ ਕੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ; ਆਪਸ ਕਉ ਜਾਨਾਤ ।। 
ਗੁਰ ਹਰਿ ਬਿਨੁ; ਕੋ ਨ ਬ੍ਰਥਾ ਦੂਖੁ ਕਾਟੇ ॥ 
ਸਾਧ ਕੇ ਚਰਨ ਧੂਰਿ, ਜਨੁ ਬਾਛੈ; ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਪਾਇਆ । 
4ਚਿਤ੍ਰ-ਸਾਲ, ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਮੰਦਰ; ਸੈਗਿ ਨ ਕਛਹੂ ਜਾਇਆ ॥ 
ਅਵਰ ਸਭ ਮਿਥਿਆ; ਲੌਭ 'ਲਬੀ' ॥ (ਲੱਥੀ ਬੋਲੋ) 
ਹੈ ਨਾਹੀ ਕੋਊ, ਬੂਝਨਹਾਰੋਂ; ਜਾਨੈ ਕਵਨੁ ਭਤਾ ॥ 

('ਭੱਤਾ' ਗੱਤਾ' ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ) 
ਜਪ ਤਪ ਸੈਜਮ ਕਰਮ ਧਰਮ; ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਜਨਿ ਗਾਇਓ ।। 
ਮੁਨਿ ਜੋਗੀ <ਸਾਸਤ੍ਰਗਿ ਕਹਾਵਤ; ਸਭ ਕੀਨੇ ਬਸਿ ਅਪਨਹੀ ॥ 

(ਸਾਸਤ੍ਰੱਗ ਬੋਲੋ) 

ਤੀਨਿ ਦੇਵ ਅਰੁ ਕੋੜਿ ਤੇਤੀਸਾ; ਤਿਨ ਕੀ “ਹੈਰਤਿ ਕਛੁ ਨ ਰਹੀ । 
ਬਲਵੈਤਿ; ਬਿਆਪਿ ਰਹੀ ਸਭ ਮਹੀ ॥ 
ਆਲ ਜਾਲ ਭ੍ਰਮ ਮੋਹ ਤਜਾਵੇ; ਪ੍ਰਭ ਸੇਤੀ ਰੇਗੁ ਲਾਈ ॥ 
ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਹਰਿ ਜਸੁ ਗਾਵੇ ਨਾਨਕ; ਭਵਜਲੁ ਪਾਰਿ ਪਰਾਈ ॥ 
ਧਿਆਈਐ ਅਪਨੌ. ਸਦਾ ਹਰੀ ।। 
ਅਚੇਤ ਇਆਨੇ ਬਾਰਿਕ ਨਾਨਕ ਹਮ; ਤੁਮ ਰਾਖਹੁ ਧਾਰਿ ਕਰੀ ॥ 
ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਅਰੁ ਰੁਦ ਲੌਕ; ਆਈ ਇੰਦ ਲੋਕ ਤੇ ਧਾਇ ॥ 
ਗੁਹਜ ਪਾਵਕੋਂ ਬਹੁਤੁ ਪ੍ਰਜਾਰੈ, ਮੋ-ਕਉ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਓ ਹੈ ਬਤਾਇ ॥ 
'ਬਿਸ੍ਹੰਭਰ' ਜੀਅਨ ਕੌ ਦਾਤਾ; ਭਗਤਿ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ॥ 

(ਬਿਸਅੰ-ਭਰ ਬੋਲੋ) 
ਕਉਡੀ ਕਉਡੀ ਜੌਰਤ ਕਪਟੇ; ਅਨਿਕ ਜੁਗਤਿ ਕਰਿ ਧਾਰਿਓ ॥ 
ਨਾਮੁ ਏਕੁ ਅਧਾਰੁ ਭਗਤਾ; ”ਈਤ ਆਗੇ, “ਟੇਕ ॥ 
ਅਗਮ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭੂ ਉਚਾ; ਸਰਣਿ ਸਾਧੂ, ਜੌਗੁ ॥ 

੪੯੭ 

੪੯੮ 

੪੯੮੯ 

੫੦੦ 

੫੦੧ 

੧. ਸਿਧਾਂਤ, ਮਤਾ, ਸਲਾਹ । ੨. ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਵਾ ਜੋ ਮਿਥੀ ਹੈ। 
੩. ਇਕ ਰਸ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਨਣਾ । ੪. ਚਿਤ੍ਰਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰ । ੫. ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ 
ਦੇ ਗਿਆਤੇ । ੬. ਅਕਲ, ਹੋਸ਼ । ੭. ਏਥੇ । ੮. ਆਸਰਾ । 

€.੭੩੫-੭੦-#੧੦੦-੭੦-੭੬੦=੭ _। _₹-੭੧੧੧੦ ੨. ੭੩੧੯<-੭੨-#੦੧੧੦੭੨-੭੦੫੍ ੨-੭੪੪੧-੭.#੪੪੫-੭੨-#੩੧<੭ ੬-੭੧%=' 
ਨਹ ਰਿ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੩੬੭) 
,੧0੨੦੦੪੦੦"੦੦੦੨੦"੦%੦”੨੦"੦%”੨ "੦੬੦੨ "੦੧੬੦" ੦"੦੧੬੦”੨ "੦੧੬੦੨ ੦੦੬੦” ਟ"੦੬੦> 

ਪੰਨਾ ਸਿਤਰ|ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ 
੫੦੨ | ੪ |੨੯|ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਿ, ਤਾਰਣ; ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਣ ।। 

ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ; ਦਿ੍ਤ੍ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਰਣ ।। 
(ਅਟੱਲ ਬੋਲੋ) 

੍ 

੬ |੩੦ |ਅਹੈ-ਬੁਧਿ ਬਹੁ ਸਘਨ ਮਾਇਆ; ਮਹਾ ਦੀਰਘ, ਰੋਗੁ । 
੮ ੩੦ |ਆਦਿ ਅੰਤੇ ਮਧਿ ਆਸਾ; ਕੂਕਰੀ ਬਿਕਰਾਲ ॥ (ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ) 
੯ |੩੦ [ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੱਭ ਮੋਹ ਮੂਠੇ, ਸਦਾ ਆਵਾ ਗਵਣ ॥ 
੧੦| ੩੦ [ਮਿਤ ਪੁਤ ਕਲਤ ਸ਼ੁਰਰਿਦ; ਤੀਨਿ ਤਾਪ ਜਲੰਤ ॥। 
੧੧|੩੦ [ਸਰਬ ਬਿਧਿ ਭ੍ਰਮਤੇ ਪੁਕਾਰਹਿ; ਕਤਹਿ ਨਾਹੀ ਛੋਟਿ ॥ 

ਹਰਿ ਚਰਣ ਸਰਣ, ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇ; ਦਰਿ ਗਹੀ; ਨਾਨਕ ਓਟ ॥ 
੧੪| ੩੧ [ਗੁਣ ਰਮਣ, ਸ੍ਵਣ, ਅਪਾਰ ਮਹਿਮਾ; ਫਿਰਿ ਨ ਹੋਤ ਬਿਓਗੁ । 
੧੫ ੩੧ |ਮਨ; ਚਰਣਾਰਬਿੰਦ "ਉਪਾਸ ।। 

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ॥ 
੩ |੩੨ [ਚਰਣ ਅਧਾਰੁ ਤੇਰਾ, ਪਭ ਸੁਆਮੀ; ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਥਿ ॥ 
੬ | ੧ |“ਤ੍ਰਹਦ ਸਮਾਲ ਰਖੋ, ਜੋ ਨਾਨਕ; ਮੋਖ ਮੁਕਤਿ ਸੋ ਪਾਵੈ ॥ 

(੨) ਤਤ੍ਰ੍ਹ ਦਸ ਮਾਲ 

ਸਿ $ ਘ 

ਚੇਤਹੁ; ਬਾਸੁਦੇਉ ਬਨਵਾਲੀ ॥ 
ਉਰਧ ਮੂਲ ਜਿਸੁ, “ਸਾਖ #'ਤਲਾਹਾ'; ਚਾਰਿ ਬੇਦ ਜਿਤੁ ਲਾਗੇ ।। 
ਸਹਜ ਭਾਇ “ਜਾਇਤੇ, ਨਾਨਕ; ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਲਿਵ ਜਾਗੇ ।। 
ਪਾਰਜਾਤੁ' ਘਰਿ ਆਗਨਿ ਮੇਰੈ; ਪੁਹਪ ਪਤ ਤਤੁ ਡਾਲਾ ॥ 
ਸੁਣਿ 'ਸਿਖਵੇਤੇ' ਨਾਨਕੁ ਬਿਨਵੈ; ਛੋਡਹੁ ਮਾਇਆ ਜਾਲਾਂ ॥ 
ਤਿਸੁ ਕਾਰਣਿ ਕੌਮੁ ਨ, ਧੰਧਾ ਨਾਹੀ; ਧੈਧੈ, .ਗਿਰਹੀ ਜੋਗੀ ॥ 
ਬ੍ਰਹਮ ਕਮਲ ਮਧੁ, ਤਾਸੁ “ਰਸਾਦੈ; ਜਾਗਤ, ਨਾਹੀ ਸੂਤਾ ॥ 
ਮਹਾ ਗੈਭੀਰ ਪਤ੍੍ ਪਾਤਾਲਾ; ਨਾਨਕ, ਸਰਬ ਜੁ ਆਇਆ ।। 
ਉਪਦੇਸ ਗੁਰੂ ਮਮ, ਪੁਨਹਿ ਨ ਗਰਭੰ; ਬਿਖੁ ਤਜਿ ਅੰਮਿ੍ਤ ਪੀਆਇਆ ॥ 
ਐ ਜੀ, ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੈਜਮੁ, ਸਚੁ ਅਧਾਰ । ਕੂ 

੧੯| ੨ |ਨਾ ਤਦਿ ਮਾਇਆ, ਮਗਨੁ ਨ ਛਾਇਆ, 
ਨਾ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਨ, ਜੌਤਿ ਅਪਾਰ ॥ (ਨੰਨਾ ਦੇਲ੍ਹ। ਦੀਪਕ ਹੈ) 

ਸਿ ੭ 

-% ੦੦੭. ੨-੭੫੩੦੦੭੯-੭੩੫-੭੦-#੩੫-੭੯-#੩੫੭੦-#੩੦੭ ੮-੭੩੫-੭੯.#੪੫੭ ੮੭੩੯੭ ੮੭੬੪੯-੭੨੭੪੯ ੦੮੪੫੭ 

੭ ਗਨ ਘ 

੧. ਭਗਤੀ । ੨. ਦੇਵਤੇ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾ ਚੋਰ । (ਤ੍ਰਹਦ) ਪਾਠ ਭਾਈ ਕੰ 
ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ੩. ਤਿੰਨ ਗੁਣ, ਦਸ ਇੰਦ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਮਾਲ । ੪. ਉਤਲੇ ਲੋਕ, ਬ੍ਰਹਮ ਲੌਕ । ੫. ਡਾਹਣੀਆਂ । ੬. ਥਲੇ ਦੀਆਂ 

ਨੀਵੀਆਂ । ੭. ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ੮. ਰਸ ਦਾ ਅਸਨ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ । ਕੰ 
੯. ਅਵਿਦਿਆ । 

- %ਅਵ> ਟਲ > ੮੦੪੨੦-੦”੨<੦੧੬੦”੨ ੬੧੦੫੬੦"੨ ੭੦੦੧੪੦"੨ ੦੧੬੦੨ ੦੧੪੨ 2੦੦੦੨ .੦੦%੦੨ >> ੦੦੨ ਟ੦੦੪੦”੨ ੪੨ 

ਮੰ ੦੮ 

ਆ = 

(ਆ> ।੧%%੫.੭੯#੧੫-੭ ੨-੭੩੦-੭ ₹-#<੪੯੦-੭ ੨. ੭੭8%੭ 2.#<੩੦੧੦-੭ ੨-#੫੦੫੦-੭ ੨-੭੪੨੯<੭ । ₹.#<੦<.. ₹.#੩੫.੭ 2੭੩੫5 
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(੩੬੮) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
੦੦੬੦੨ ੦੮੦%੦”੨ ੦੮੦੧੦” 2੦੪੦ ੦੦੪੦ "੨੧੪੮੨ ਟ੪੨੦੮੨੦੦ ੮੦੪੦੨ ੦੪੦੨੦੨੪੦੦੧੨੬੦੨ 

ਪੰਨਾ ਵਿ ਪਿ ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ 

੫੦੪ ਐਂ ਜੀ; ਬਹੁਤੇ ਭੇਖ ਕਰਹਿ ਭਿਖਿਆ ਕਉ; 
ਕੇਤੇ, ਉਦਰੁ ਭਰਨ ਕੈ ਤਾਈ ॥ 

੧੧।| ੩ |ਐ ਜੀ, ਕਾਲੁ ਸਦਾ ਸਿਰ ਉਪਰਿ ਠਾਢੇਂ; ਜਨਮਿ ਜਨਮਿ ਵੈਰਾਈ ॥ 
੧੯| ੪ |ਨਾਮ ਰਤੇ ਕੇਵਲ ਬੈਰਾਗੀ; ਸੋਗ ਬਿਜੋਗ "ਬਿਸਰਜਿਤ ਰੋਗ ॥ 

(ਬਿਸੱਰਜਿਤ ਬੋਲੋ) 
੨ | ੪ |ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮ, ਬਿਰਥਾ ਜਗਿ ਜੀਵਨੁ; 

ਹਰਿ ਬਿਨੁ, ਨਿਹਫਲ “'ਮੇਕ' ਘਰੀ ।। 
੫ | ੪ |ਐ ਜੀ, ਸਰਣਿ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਵੈ; 

ਬਿਲਮ ਨ, =ਅਧੂਆ ਰਾਈ ॥ 
! ੭ | ੪ |ਐ ਜੀ; ਸਦਾ ਦਇਆਲੁ, ਦਇਆ ਕਰਿ ਰਵਿਆ; 

ਗੁਰਮਤਿ ਭ੍ਰਮਨਿ ਚੁਕਾਈ ॥ 
! ੮ | ੪ [ਪੁਨਰਪਿ ਜਨਮੁ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਸੰਗਤਿ; ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਈ ॥ 

੧੩ ੫ [ਸੈਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤਾਰਿ ਤਾਰਣ; ਰਮ ਨਾਮ, ਕਰਿ ਕਰਣੀ ॥ 
£ ੧੫| ੫ |ਚਲ, ਚਿਤ ਵਿਤ, ਭੁਮਾ ਭ੍ਰਮ; ਜਗੁ ਮੋਹ ਮਗਨ ਹਿਤੇ ॥ 

ਥਿਰੁ ਨਾਮੁ ਭਗਤਿ, ਦਿੜੈ ਮਤੀ; ਗੁਰ ਵਾਕਿ ਸਬਦ ਰਤੇ ।। 
੧੮| ੫ ਗੁਰਮਤਿ ਨਿਹਚਲ, ਮਨਿ ਮਨੁ; ਮਨੋ ਸਹਜ ਬੀਚਾਰੇ ॥ 

(ਬਿਸ੍ਾਮ ਗੋਵਿੰਦ ਦਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ ॥ 

ਨਿਰਤਿ ਕਰੀ; ਇਹੁ ਮਨੁ ਨਚਾਈ ॥ 
ਸਕਤੀ ਘਰਿ ਜਗਤੁ ਸੂਤਾ, ਨਾਚੈ ਟਾਪੈ ਅਵਰੋ ਗਾਵੈ; 

ਮਨਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥ 
ਸੁਰਿ ਨਰ, ਵਿਰਤਿ ਪਖਿ, ਕਰਮੀ ਨਾਚੇ; ਮੁਨਿ ਜਨ, ਗਿਆਨ ਬੀਚਾਰੀ ॥ 

ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ ॥ 

ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ, ਉਤਮ ਬਾਣੀ; ਗਾਵਹਿ ਅਕਥ ਕਥਾ ਨਿਤ ਨਿਆਰੀ ॥ 
ਰਸ £'ਨਿਰਸਨਿ', ਰਸਿ ਗਾਵਹਿ ਹਰਿ ਗੁਣ; ਰਸਨਾ ਹਰਿ ਰਸੁ ਧਾਰੀ ॥ 

ਨੂ 

ਹੂ < 
£ (ਨਿ-ਰਸਨਿ ਬੋਲੋ) 

੍ 
[ੰ ' 
੍ 
ਰ੍ 

੯ 

| ਦੀ ਤੇ 

੦੮੦ 

(੨) ਪਰਸਨਿ ਰਸਨਿ, ਰਸਿ ਗਾਵਹਿ ਹਰਿ ਗੁਣ 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ । 

ਲਖਿਮੀ ਕੇਤਕ, ਗਨੀ ਨ ਜਾਈਐ; ਗਨਿ ਨ ਸਕਉ #ਸੀਕਾ ।1 
ਨਾਥ 'ਨਰਹਰ', ਦੀਨ ਬੈਧਵ; ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਦੇਵ ॥ 
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹਰਨ, ਮਦ ਮੋਹ ?'ਦਹਨ'; ਮੁਰਾਰਿ, ਮਨ ਮਕਰੈਦ ॥ 

£- [੨] ਨੀ 2 
ਸਾਲਾ 

੧. ਚਲੇ ਗਏ । ੨. ਇਕ । ੩. ਅੱਧੀ ਰਾਈ ਜਿੰਨੀ । ੪. ਨਿਰਾਸ ਹੋ ਕੇ। ੫. ਰਸਨਾ 
ਨੂੰ ਰਸਨ=ਰਸਾ ਕੇ, ਰਸ=ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ । ੬. ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਸਿਕਾ । ੭. ਸਾੜਨਾ। 

&.#੫੩੫-੭ ₹-#੪॥੫੦-੭ 2੨੬੫੦. 2. #8੫.੭ <.. #੪0 ੧੫੭ ੮. # ੭੧੫. ੨.,#8੫,.੭ ੨--?੯੧-੧...੭ ੮ ,੭<੪<..੭ । .#੩੫-੭੯-##੯-੭' ੨੬੫੨ ₹..੪੬੩੫.੭ 2੭੫੪੫. ੭੯ “8੨, 2. 4੩੫੭੨. .੪<੩੫.੭ 2. ੪੫8੫੫. .੭ ੬..<੩੪੫.. 4੩੪੫੭ <-.<੩੩੫--੭ <-..<੩੩੫੦-੨ ਦ...੪<੩੫੦-% ਦ..#੪੬੫੦-% ਦ-,#੪8੧< €..#੩੫੦ ੨--#੬੪੫-੭ 
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ਪੰਨਾ _|ਜਤਰ|ਕਬਦ ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ 
੫੦੮ | ੭ | ੧ |ਜਲਤ, ਅਨਿਕ ਤਰੈਗ ਮਾਇਆ; ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਹਰਿ ਰਿਦ ਮੰਤ ॥ 

੭ | ੧ |ਛੇਦਿ ਅਹੈ-ਬੁਧਿ 'ਕਰੁਣਾਮੈ'; ਚਿੰਤ ਮੋਟਿ ਪੁਰਖ ਅਨੰਤ ॥ 
੧੦| ੧ |ਧਨਾਢਿ ਆਢਿ, ਭੈਡਾਰ ਹਰਿ ਨਿਧਿ; ਹੋਤ ਜਿਨਾ ਨ ਚੀਰ ॥ 
੧੦| ੧ | ਖਲ ਮੁਗਧ ਮੂੜ, ਕਟਾਖ੍ ਸ੍ਰੀਧਰ; ਭਏ ਗੁਣ ਮਤਿ ਧੀਰ ॥ 
੧੨| ੧ |ਜੀਅ ਦਇਆ ਮਇਆ, ਸਰਬਤ ਰਮਣੇ; ਪਰਮਹੈਸਹ ਰੀਤਿ ॥ 
੧੨। ੧ | ਦੇਤ ਦਰਸਨ, ਸਵਨ ਹਰਿ ਜਸੁ; (ਨੇਤ ਪਾਠ ਭੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) 

ਰਸਨ ਨਾਮ ਉਚਾਰ ॥ 
ਗੂਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥ 

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ, ਜਨਮੁ ਬਿਰਥਾ ਗਵਾਇਆ; 
ਨਾਨਕ ਜਮੁ ਮਾਰਿ ਕਰੇ ਖੁਆਰ ।। 

੨ [ਓਹੁ ਅਉ "ਹਾਣੀ ਕਦੇ ਨਾਹਿ; ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਇ॥ (੨) ਅਉਹਾਣੀ) 
ਨਿਹਫਲੁ ਤਿਨ ਕਾ ਜੀਵਿਆ; ਜਿ ਖਸਮੁ ਨ ਜਾਣਹਿ ਆਪਣਾ; 

ਅਵਰੀ ਕਉ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥ 
ਨਾਨਕ ਏਵ ਨ ਜਾਪਈ, ਕਰਤਾ ਕੇਤੀ ਦੇਇ ਸਜਾਇ ॥ 

| 
[ 
( 

ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਕਰਤਾ ਫਿਰੈ; ਹੁਕਮੈ ਮੂਲਿ ਨ ਬੁਝਈ, 

( 

( 

( 

੫੦੯ <੭ ਹੇ 

ਗਨ 2% ਹੇ 

੯ 

9 & 

ਅੰਹਾ “ਕਚੁਨਿ ਕਚੁ ॥ (੨) ਤਕਚੁ ਨਿਕਚੁ 
ਬ੍ਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਤ੍ਰੰ ਗੁਣ; ਸਿਰਿ ਧੈਧੈ ਲਾਇਆ ॥ 
ਮਾਇਆ ਕਾ ਮੂਲ ਰਚਾਇਓਨੁ; ਤੁਰੀਆ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥! 
ਮਨੁ ਤਉ ਮੈਗਲ ਹੋਇ ਰਹਾ; ਨਿਕਸਿਆ ਕਿਉ ਕਰਿ ਜਾਇ ॥ 
ਨਾਨਕ ਮੁਕਤਿ ਦੁਆਰਾ ਅਤਿ ਨੀਕਾ; “ਨਾਨਾ ਹੋਇ, ਸੁ ਜਾਇ ॥ 
ਹਉਮੈ, ਮਨੁ ਅਸਥੂਲ ਹੈ; ਕਿਉ ਕਰਿ, ਵਿਚੁ <ਦੇ ਜਾਇ ॥ 
ਗਣਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨ ਪਾਈਐ; ਦੂਜੈ ਭਰਮੀਤਾ ॥ 
ਗੁਣਵੇਤੀ ਸਾਲਾਹਿਆ; ਸਦਾ ਥਿਰੁ ਨਿਹਚਲੁ, ਹਰਿ ਪੂਰਾ ॥ 
ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਮਨਮੁਖ ਕੂੜ ਬੋਲਿ ਬੋਲਿ ਡੁਬੇ; 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਰੇ ਜਪਿ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥ 
ਬ੍ਰਹਮੁ ਬਿੰਦੇ, ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਐ; ਜਿ ਅਨ-ਦਿਨੁ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਏ ॥ 
ਆਪਿ ਤਰਿਆ ਕੁਲ ਜਗਤੁ ਤਰਾਇਆ; ਧੈਠ ਜਣੇਦੀ ਮਾਇਆ ॥ 

(ਕੱਲ ਪਾਠ ਨਹੀਂ' ਕਰਣਾ । ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਕਰਣਾ) 
ਦੂਜੇ ਭਾਇ, ਪੜਹਿ ਨਿਤ ਬਿਖਿਆ; ਨਾਵਹੁ ਦਯਿ ਖੁਆਇਆ ।। 

੫੧੦ | ੨ 

੫੧੧੭ 

੭ “ਸਲ 

7੨੨॥੨੧੦੮੨੦੦੫੭% 

੫੧੨। ੩ 

੫੧੩ । ੬ ਡੀ - ੦੦ 

/ਨਿ ਸਿ ੭ 

੧. ਉਸਦੀ ਹਾਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀ" ਹੁੰਦੀ, ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀ। 
੨. ਕੱਚ ਤੋ' ਭੀ ਕੱਚਾ । ੩. ਕੱਚ ਤੋ ਭੀ ਨਿਕੇਮਾਂ । ੪. ਛੋ 
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿਚ ਦੀ ਕਿਵੇਂ' ਲੰਘਿਆ ਜਾਏ 1 

੧੭%੫੧੨%%<-੭੨੭%੯=੭ ੨-4੧<=੭ ੨.੭%੧<.੭੬. ੪੬੫੫ ੨,੭੨੭ ੨੭੩੧੫ 

(ਦਈਇ ਬੋਲੋ) ਕੰ 

ਟਾ। ੫. ਮੁਕਤੀ ਦੇ 

=ਹ 

੯੭ 

੨-੭੪੧੧<੭ ੯੭੧੦੧-੭੭੩੮੭ 
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(੩੭੦) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 

।ਰ[ਸ਼ਬਦ| ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ 

੫੧੩ | ੧੧| ੧੨ |ਛਾਦਨੁ ਭੋਜਨੁ, ਨ ਲੰਹੀ "ਸਤ ਭਿਖਿਆ; 
ਮਨ ਹਠਿ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 

ਏਤੜਿਆ ਵਿਚਹੁ ਸੋ ਜਨੁ “'ਸਮਧਾ'; 
ਜਿਨਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ॥___(ਸਮੱਧਾ ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ) 

੧੩ ੧੨ |ਏਹ ਜਮ ਕੀ ਸਿਰ ਕਾਰ ਹੈ; (੨) ਸਿਰਕਾਰ 
ਏਨਾ ਉਪਰਿ 'ਜਮ' ਕਾ ਡੈਡੁ ਕਰਾਰਾ ॥ 

੧੬| ੧੩ |ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਪਰ-ਜਾਲੀਐ; ਤਾ ਏਹ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥ 
੬ | ੧੪ [ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਤੀ; ਰਸਨਾ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਈ ॥ 
੧੩ | ੧੫ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ; ਕਰਮੀ, ਬੋਲੈ ਬੋਲਾਇ ॥ 
੧੦ | ੧੭ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਹਿਰਦੈ ਉਚਰਾ; ਮੁਖਹੁ ਭੀ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰੇਉ ॥ ਹਾ 
੧੩| ੧੭ |ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ, ਗੁਰਸਿਖ ਨਿਤ ਸਭ ਕਰਹੁ; ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਭਾਵੇ ॥ 
੪ |੧੮।ਜਿਨ੍ਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ; ਸੁ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾਹਿ ॥ 
੧੦ | ੧੯ |ਓਹ ਕੁਚਜੀ ਕੁਲਖਣੀ; ਪਰਹਰਿ ਛੋਡੀ ਭਤਾਰਿ ॥ (ਕਚੱਜੀ ਬੋਲ) 
੧੮ |੨੦ [ਮਨੁ ਕੁੰਚਰੁ, ਤਪੀਲਕੁ ਗੁਰੂ, ਗਿਆਨੁ ਕੁੰਡਾ; ਜਹ ਖਿੰ-ਚੇ ਤਹ ਜਾਇ । 
੨ 1੨੦ [ਨਾਨਕ ਭਏ ਅਚਿੰਤੁ; ਹਰਿ ਧਨੁ ਨਿਹਚਲਾਇਆ ॥ 
੩ |੨੧||ਮਹਲ ਭਗਤੀ ਘਰਿ ਸਰੇ; ਸਜਣ ਪਾਹੁਣਿਅਉ ॥ 
੪ [੨੧ |[ਬਰਸਨਾ ਤ ਬਰਸੁ ਘਨਾ; ਬਹੁੜਿ ਬਰਸਹਿ ਕ.ਹਿ ।। 
੧੨੨੨ ਆਪੇ ਗੁਰੁ, ਚੇਲਾ ਹੈ ਆਪੇ; ਆਪੇ ਦਸੇ ਘਾਟੁ ॥ 

ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
੨ | ੧ |ਸਭਸੈ ਦੇ ਦਾਤਾਰੁ; ਜੇਤ “ਉਪਾਰੀਐ ।। 

ਇਕਤੁ ਸੂਤਿ, ਪਰੋਇ; ਜੋਤਿ <ਸੈਜਾਰੀਐ ॥ 
੨ |ਜਾ ਤੂੰ ਤੁਸਹਿ ਮਿਹਰਵਾਨ; ਨਉ ਨਿਧਿ ਘਰ ਮਹਿ ਪਾਹਿ ॥ 
੨ |ਕਿਤੀ “ਬੈਹਨਿ ਬੈਹਣੇ; “ਮੁਚੁ, 'ਵਜਾਇਨਿ' “ਵਜ ॥ 
੨ |ਤੁਧੁ, ਧਿਆਇਨਿ ਬੇਦ, ਕਤੇਬਾ, ਸਣੁ ਖੜੇ ॥ 
੨ 

੩ 
੩ 

੍ ਰਿ ਰਿ 
ਨ 

੫੧੪ 

੫੧੫ 

੫੧੬ 

੫੧੭ 

੫੧੮ 

(ਓਂ? ?੯- ੩੨੪ ੩੨ 2੪੦੨ ੯੪੨੦੦੪ਇ੨ ੦੪੨੦੪ ੪੧੪੪੨੦੧੪# 

ਪੀਰ ਪਿਕਾਬਰ ਸੇਖ; ੯ਮਸਾਇਕ ਅਉਲੀਏ ।। 
ਚੈਗਿਆਈ;) "੯ਆਲਕੁ ਕਰੇ; ਬੁਰਿਆਈ), ਹੋਇ ਸੇਰੁ ॥ 
ਕਿਤੀਆ ਕੁਢੰਗ; ਗੁਝਾ ਥੀਐ, ਨ ਹਿਤੁ ॥ 
ਨਾਨਕ ਤੈ ਸਹਿ ਢਕਿਆ; ਮਨ ਮਹਿ ਸਚਾ ਮਿਤੁ ।' 

੧੮| ੪ |ਨਿਤ ਜਪੀਐ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ; ਨਾਉ ਪਰਵਦਿਗਾਰ ਦਾ ॥ 

੧. ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਭਿਛਿਆ ਵਾ ਸੱਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈੱਦੇ ! 
੨. ਸਮਝਿਆ ਹੈ । ੩. ਮਹਾਵਤ । ੪. ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ । ੫. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ 
ਹੈ। ੬. ਸਿੰਘਾਸਣ । ੭. ਬਹੁਤੇ 1 ੮. ਵਾਜੇ । ੯. ਮਿਹਨਤ ਕਰਣ ਵਾਲੇ । 
੧੦. ਆਲਸ । 

.੭90%<੭ €-੭੪96<੭੮-੭964<੭ ₹-੭੪੪੯<੭ €-" ₹.੭੪0੧੫੭ ₹,੭੪0੯..੭ ੭੪੪੯. ੭ ੨,੭੦੭ ₹,੭#੧੧੫ $.੭#੧੫੭੯,੭੬੯-੭ 
੨-੭੦੧੫੦-੭ ੮,੧੧੦੭ ੮.#੧੩੯੫੭੮,##੪੯.੭ ੨.੭%%.੭੮.੭੭੦੫." ੮,੭੧੯. ੭੮ .੭4੧. ੭੯,੭੭4, ੭"੮.੭6੧੧...੭੮.੭6੦੧..੭ ੨ .੭600.? ੨ .#404.. ,੭੭:੫.੭੨.#੯੩%.੭ 

_੪੦੬੨੦"੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੪੦ ੦੪੦੨, 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੩੭੧) 
ਉ੧॥ਇ੨੦੧੪੦"੦੦੪੦੨੦੦੦੦੨੦੦੧੦੨੦੯੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੧੪੦੨੦੧੧੪੦੨੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦੦੪੦੨ 

ਰਾਗੂ!ਗੂਜਰੀ 
ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਾਣੈ ਜਾਣੂ; ਬੁਝਿ ਵੀਚਾਰਦਾ ।। 
ਸਦਾ ਅਭਗੁ ਦੀਬਾਣੁ ਹੈ; ਹਉ ਤਿਸੁ ਨਮਸਕਾਰਦਾ 1 (ਅਭੱਗ ਬੋਲੋ) 
ਖਿਨ ਮਹਿ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲੁ; ਉਣੇ, 'ਸੁਭਰ' ਭਰਿ ॥ 
ਲਗੜੀ 'ਸੁਥਾਨਿ'; ਜੋੜਣ-ਹਾਰੈ ਜੋੜੀਆਂ ॥ 
ਨਾਨਕ, ਲਹਰੀ ਲਖ "ਸੈ, ਆਨ; ਡੁਬਣ ਦੇਇ ਨ, ਮਾਂ ਪਿਰੀ ।/ 
ਬਨਿ 'ਭੀਹਾਵਲੋ', ਹਿਕੁ ਸਾਬੀ ਲਧਮੁ; ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ॥ 
ਹਰਿ ਹਰਿ, ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ; ਜੀਵਾ ਸੁਣਿ ਸੁਣੇ ॥ 
ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ, ਤੋਂ ਸਹਿ ਦਿਤਾ; ਢਕਣ ਕੂ, ਪਤਿ ਮੇਰੀ ॥ 
ਤੈਡੈ ਸਿਮਰਣਿ ਹਭੁ ਕਿਛੁ ਲਧਮੁ; ਬਿਖਮੁ, ਨ ਡਿਠਮੁ ਕੋਈ ॥ 
ਤਉ ਸਹ ਚਰਣੀ, ਮੈਡਾ “'ਹੀਅੜਾ' =ਸੀਤਮੁ; 

ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਤੁਲਹਾ ਬੇੜੀ ॥ 
ਬਾਰਿ “ਵਿਡਾਨੜੇ “ਹੁੰਮਸ ਧੁੰਮਸ; ਕੂਕਾ ਪਈਆਂ ਰਾਹੀ । 
ਵਿਛੋਹੇ ਜੈਬੂਰ; “ਖਵੇ ਨ ?ਵੈਵਨਿ, “ਗਾਖੜੇ ॥ 
ਜੇ ਸੋ ਧਣੀ ਮਿਲੰਨਿ; ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸੈਬੂਹ ਸਚੁ ॥ 
ਸਰਣਿ ਪਰੇ ਤੇਰੀ, ਦਾਸ; ਕਰਿ ਗਤਿ ਹੋਇ ਮੇਰੀਆਂ ॥ 
ਖੋਜੀ ਲਧਮੁ ਛਡੀਆ ਉਜਾੜਿ ॥ 

[ 

ਹੂ 
[ 

| 
| 
| 

ਹ 
( 

੫੨੦ 

੫੨੧ 

ਇਕੋ 'ਸਿਰਜਣ- ਹਾਰੁਂ; ਨਾਨਕ ੯ਬਿਆ ਨ "$ਪਸੀਐ ॥ 
੧੧ਪਾਪੜਿਆ ਪਛਾੜਿ; ਬਾਣੁ ਸਚਾਵਾ ਸੰਨਿ੍ ਕੈ ॥ 
ਵਡੀ ਹੂੰ ਵਡਾ, ਅਪਾਰ ਖਸਮੁ; ਜਿਸੁ ਲੋਪੁ ਨ, ਪੁੰਨਿ ਪਾਪ ॥ 
ਪੀਵਤਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਜਨ; ਨਾਮੇ ਰਹੇ ਅਘਾਇ ॥ 
ਨਾਨਕ ਅਨ-ਦਿਨੁ ਬਿਲਪਤੇ; ਜਿਉ ਸੁੰਵੈ ਘਰਿ ਕਾਉ ॥ 
ਫਉਜ 'ਸਤਾਣੀ' "“ਹਾਠ; ਪੰਚਾ ਜੋੜੀਐ ॥ 
ਦਸ ਨਾਰੀ ੧ਤਅਉਧੂਤ; ਦੇਨਿ ਚਮੋੜੀਐ ॥ 
ਭਰਮੁ ਕੋਟੁ, ਮਾਇਆ ਖਾਈ; ਕਹੁ ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਤੋੜੀਐ ।। 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵਿਸਰਉ, ਇਕ ਘੜੀ; ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਭਗਵੇਤ ॥ 
ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਸੰਗਿ "£ਗੁਦਾਰਿਆ; ਸਾਕਤ ਮੂੜ 'ਨਪਾਕ' ॥ 

ਪ੍ਰਭ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁਖੁ ਨ ' “ਖਵਿ ਸਕਹਿ; ਫੜਿ ਜੌਣੀ ਜੁਤੇ ॥ 
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ; ਸਚਿ ਸਮਾਇਆ ॥ ਸੁਧੁ ॥ 
ਦਾਤ ਦਾ ਾਰ”-੮੮੦੨੮=-- 

੧. ਹੈ ਵਾ ਸੈੱਕੜੇ । ੨. ਹਿਰਦਾ । ੩. ਸਿਊ'ਤਾ ਹੋਇਆ । ੪. ਬਿਗਾਨੇ 
ਬਾਰ 1 ੫. ਡੰਡ ਰੌਲਾ । ੬. ਸਹਾਰੇ ਨਹੀ" । ੭. ਜਾਂਦੇ । ੮. ਕਠਨ । ੯. ਦੂਜਾ । 
੧੦. ਦੇਖੀਦਾ । ੧੧. ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ । ੧੨. ਤਰਫਾਂ । ੧੩. ਵਿ-ਰਕਤ । 
੧੪. ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ । ੧੫. ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ" ਸਕਦੇ । 

੯੭੧੯੭ -“੩੫-੭੦-੭੧੨-੭੩-੭੧੨== ੭੬੯੭ €-੧%-੭ ਨ ੬ ੨੭੧੧-੭੨੭੭੧੮-੭੮੭੭੪੧-੭ ੨੭੦੯੭" 

੫੨੨ 

੫੨੩ 

੫੨੪ 
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(੩੭੨) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
_ਨ-ਆਣ-> ੦8 ੦੦੧੬੨੦੦੬੦੨੦"੦੪੦ ੦੦੪੦ ੦੪੦੨੦੦੦੦੨ ੮੦੦੦੨ ੦੦੪੦੨ ੦੧੦੦੨੦੮੧੧੬੦ 

ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ 
ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ, ਭਗਤਾ ਕੀ ਬਾਣੀ 

ਚਾਰਿ ਪਾਵ, ਦੁਇ ਸਿੰਗ, ਗੁੰਗ ਮੁਖ; ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਨ ਗਈ ਹੈ ॥ 
ਫਾਟੇ 'ਨਾਕਨ', ਟੂਟੇ ਕਾਧਨ; ਕੋਦਉ ਕੋ ਭੁਸੁ ਖਈ ਹੈ । 
ਭਰਮਤ ਫਿਰਤ, "ਤੋਲਕ ਕੇ “ਕਪਿ ਜਿਉ; ਗਤਿ ਬਿਨੁ ਰੈਨਿ ਬਿਹਈ ਹੈ ॥ 
ਜਬ ਲਗੁ; ਤਾਗਾ 'ਬਾਹਉ' =ਬੇਹੀ । 
ਹਮਰਾ ਇਨਕਾ ਦਾਤਾ; ਏਕੁ, ਰਘੁਰਾਈ ।। 
ਬਹੁਰਿ ਨ ਹੋਇ; ਤੇਰਾ ਆਵਨ ਜਾਨੁ ॥ 
ਸਭ ਤੈ ਉਪਾਈ; ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ ॥। 
ਮਲੌ ਨ ਲਾਛੇ. ਪਾਰ ਮਲੋ; “ਪਰਮਲੀਓ, ਬੈਠੇ ਰੀ ਆਈ । 
ਕਉਣੁ ਕਹੈ ਕਿਣਿ ਬੂਝੀਐ; ਰਮਈਆ ਆਕੁਲ, ਰੀ ਬਾਈ ॥ 
ਜਿਉ ਆਕਾਸੈ 'ਪੰਖੀਅਲੋ'; ਖੋਜੁ ਨਿਰਖਿਓ ਨ ਜਾਈ ॥ 
ਨਾਮੇ ਚੇ ਸੁਆਮੀ, ਬੀਠਲੋ; ਜਿਨਿ ਤੀਨੈ ਜਰਿਆ । 
ਅਵਰੁ ਨ ਫੂਲ; “ਅਨੂਪੁਨ ਪਾਵਉ ।। (੨) ਅਨੂਪੁ ਨ ਪਾਵਉ ॥ 
“ਮੈਲਾਗਰ; ਦਬੇਰ੍ਹੇ ਹੈ ਭੁਇਅੰਗਾ ॥ 
ਧੂਪ ਦੀਪ; 'ਨਈਬੇਦਹਿ' ਬਾਸਾ ॥ 
ਭਰਮੇ ਭੂਲੀ; ਰੇ ਜੈਰੈਦਾ ॥ 
ਨਹੀ ਨਹੀ ਚੀਨਿ ਆ, ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥ 
ਕਾਇ 'ਕਮੰਡਲੁ' ਕਾਪੜੀਆ ਰੇ; ਅਠਸਠਿ ਕਾਇ ਫਿਰਾਹੀ ।। 
ਅੰਤਿ ਕਾਲਿ ਜੋ ਲਛਮੀ ਸਿਮਰੈ; ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ ॥ 
ਸਰਪ ਜੋਨਿ; ਵਲਿ ਵਲਿ "“ਅਉਤਰੇ ।! 
ਬਦਤਿ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ, ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ; ਪੀਤੇਬਰੁ ਵਾ ਕੇ ਰਿਦੈ ਬਸੈ ॥ 
੧੧ਪਰਮਾਦਿ ਪੁਰਖ ਮਨੋਪਿਮੰ; ਸਤਿ ਆਦਿ ਭਾਵ ਰਤੇ ।। 
੧੨ਮਰਮਦਭੁਤੈ ਪਰਕ੍ਰਿਤਿ ਪਰੋ; ਜਦਿ ਚਿੰਤਿ ਸਰਬ ਗਤੇ ॥੧॥ 
੧੩੩ਵਲ; ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨੋਰਮੰ ॥ 
ਬਦਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ; ਤਤ ਮਇਆੰ। 

੧. ਤ੍ਰੰਲ ਦੇ ਕਿਣਕੇ । ੨. ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ” ਵਾ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਦੀ 
ਨਿਆਈ' । ਤ. ਨਲੀ ਦਾ ਛੇਕ । ੪. ਚਿੰਨ੍ਹ । ੫. ਚੌਨਣ। ੬. ਅਨੂਪਮ, ਉਪਮਾਂ 
ਤੋਂ ਰਹਿਤ । ੭. ਚੰਨਣ 1 ੮. ਵਲੋ ਹੋਏ । ੬. ਸੱਪਾਂ ਨੇ । ੧੦. ਜਨਮ ਧਾਰਦਾ ਹੈ 1 
੧੧. ਵਡਾ ਹੈ ਆਦਿ=ਮੁਢ ਰੂਪ, ਉਪਮਾਂ ਤੋ" ਰਹਿਤ ਪੂਰਨ ਹੈ. ਸਤ ਚੇਤਨ ਅਨੰਦ 
ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੋ ਸੰਜੁਘਤ ਹੈ । ੧੨. ਵਡਾ ਅਸਚਰਜ ਰੁਪ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ” 
ਪਰੇ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੂਪ ਹੈ । ੧੩. ਇਕੋ ਇਕ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਕਥਨ ਕਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪ ਹੈ। 

4 ੪੩੨=੨੦੨੬੬੬ ੨੭੩੮-੭੨੭੩੨-੭੩-੭੩੦-੭੦੦੪੯ ੨੦੭੩<<੭ । ₹੩੧-੭੮੭੭੪੯-੭ ੨੭੦੦ <੭੪੭੦੭੪੦੭੯੭੪੦੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੩੭੩) 
(੧੬੭6੧੬੪੨੦6ਇ ੨੦੮੦੪ ੪੧੨ ੦੪ਇ੨੦੦੪੦੨੦੦੪੨੦੦੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੦੪੨੦੮੯੪੨ 

ਪੰਨਾ ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ 
੫੨੬ |੧੪| ੧ “ਨ ਦਨੌਂਤਿ ਜ ਸਮਰਣੇਨ; ਜਨਮ ਜਰਾਧਿ, ਮਰਣ ਭਇਐ ।:੧1ਰਹਾਉ॥ 

ਇਛਜਸਿ ਜਮਾਦਿ 'ਪਰਾਭਯੰ'; ਜਸੁ ਸ੍ਰਸਤਿ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਿਤੇ ॥ 
ਤਭਵ ਭੂਤ ਭਾਵ, ਸਮਬਿ੍ਐ; ਪਰਮੰਪ੍ਰਸੈਨ ਮਿਦੈ ॥੨॥ 
(1 (ਸਮੱਬਿਐ ਬੋਲ) 

੧੬। ੧ |੪ਲੋਭਾਦਿ, ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਪਰ ਗ੍ਰਿਹੈ, ਜਦਿ ਬਿਧਿ ਆਚਰਣ ॥ ਕੂ 
ਪ੍ਰਤਿ ਸਕਲ ਦੁਹਕ੍ਰਿਤ ਦੁਰਮਤੀ; ਭਜੁ ਚਕ੍ਹ-ਧਰ ਸਰਣੈ ॥੩।। 
ਹਰਿ ਭਗਤ ਨਿਜ ਨਿਹਕੇਵਲਾ; ਰਿਦ ਕਰਮਣਾ ਬਚਸਾ।। ਕੂ 

“ਜੋਗੇਨ ਕਿੰ. ਜਗੇਨ ਕਿੰ: ਦਾਨੇਨ ਕਿ. ਤਪਸਾ ॥੪॥ (ਜੱਗੇਨ ਬੋਲੋ) 
(੨) ਜੋਗੇ ਨ ਕਿੰ. ਜਗੇ ਨ ਕਿੰ: ਦਾਨੇ ਨ ਕਿੰ. ਤਪਸਾਂ ॥੪॥ ਕੰ 

ਦਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦੇਤਿ ਜਪਿ ਨਰ; ਸਕਲ ਸਿਧਿ ਪਦੇ ॥ ਢ 
<ਜੈਦੇਵ ਆਇਉ ਤਸ ਸਫੁਟੋ; ਭਵ ਭੂਤ ਸਰਬ ਗਤੇ ॥੫॥। (ਸਵੁ-ਟੋ ਬੋਲੋ 

ਰਾਗੁ ਦੇਵਗੈਧਾਰੀ 
ਲੋ) 

ਰਾਗੁ ਦੇਵਗੋਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ॥ ਕੰ 
(ਟੇ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੈਧਨ ਫਾਹੇ; ਹਰਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ॥ 
ਰੋ ਸੁੰਦਰੁ; ਕਹਹੁ ਮਿਲੋ ਕਿਤੁ "ਗਲੀ ॥ ਕੰ 

(ਗੱਲੀ ਨਹੀ“ ਕਰਣਾ) ਦੂਸਰੇ ਅਰਥ ਵਿਚ (ਗੱਲੀ') ਕਰਦੇ ਹਨ । 

੧. ਜਿਸਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਕੇ ਪੀੜਾ ਨਹੀ' ਹੁੰਦੀ, ਬੁਢੇਪਾ ਆਧੀ ਬਿਆਧੀ ਕੰ 
ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਭੈ ਦੀ । ੨. ਜੇ ਇੱਛਾ ਜਮਾਂ ਆਦਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਣ 
ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੰਨ ਰੂਪ ਜਸ ਕਹਿਣਾ ਕਰੇ । ੩. ਕਲਿਆਣ 
ਸਰੂਪ ਭਵਿਖ ਕਾਲ ਵਿਚ ਭੂਤ ਕਾਲ ਵਿਚ ਤੇ ਭਾਵ=ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਵਿਚ 
ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਵਡਾ ਅਨੰਦ ਸਰੂਪ ਐਜਾ ਹੈ। ੪. ਲੋਭ 
ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਪਰਾਏ ਘਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਜੇ ਕਰਕੇ ਇਸ 
ਬਿਧੀ ਦੇ ਕਰਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ । ੫. ਸਾਰੀ ਖੋਟੀ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਖੋਟੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਕੰ 
ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ, ਚੱਕ੍ਰਧਾਰੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਸੇਵਨ ਕਰੇ । ੬. ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਆਪ ਇਕੋ ਇਕ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਰੇ । ੭. ਜੋਗ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ, ਯੱਗਾਂ ਕੂ 
ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ, ਦਾਨ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ, ਤ-ਪਸਿਆ ਵਿਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ । ਵਾ-ਕੀ ਉਸ ਨੇ 
ਜੋਗ ਨਹੀ` ਕਰ ਲਿਆ ? ਯੱਗ ਦਾਨ ਤ-ਪਸਿਆ ਆਦਿ ਨਹੀ” ਕਰ ਲਏ ? ਭਾਵ 
ਸਭ ਕਰ ਲਏ ਹਨ । ੮. ਗੋ=ਇੰਟ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿੰਦ=ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਗੋ=ਪ੍ਰਿਥਵੀ 
ਦਾ ਜੋ ਰੱਖਯਕ ਹੈ 'ਏਤ' ਐਸੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰ ਹੇ ਪੁਰਖ ! ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ 
ਮੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਦੌ=ਥਾਨ ਹੈ । ੯. ਜੈ ਦੇਵ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈ' ਆਇਆ ਕੰ 
ਹਾਂ, ਤਿਸਦੀ ਸ=ਸ਼ਰਨ (ਸਫੁਟੋ) ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ 
ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ੧੦. ਰਸਤੇ । 

੮੭੪੫੭ ੧#੫੭੨-੭੩੨-੭੩-੭੪੨-੭੯-੭੧੧੦-੭੨-੭੩੧੦<੭੨-੭੧੧੯-੭੯-੭੧੧੮-੭੨੭੪੯-੭ । ₹.#<੦੦-੭₹-੭੪੪<੨੭ 2੦੪੨ "੦੬ ੦੦੪੨ ਆ” ੭੮੪ ੨੦੦੪ਇ ੨੦੦੦੨ ੭੦੧੪੨ ੦੪੦੨ ੦੦੪੦”੨ 2੧੦੫੬੦੨ ੦੦ ਲਾ ਟਲ ੨੦੦੯੨ ੦੦ ੪੨<-੮੪੨। 
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(੩੭੪) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
2੦੬੨ ੦੦੪੦੨੦੦੦੦੨੦੮੦੩੦੨੦੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨ ੦੦੪੦੨੦੦੪੦੨ ੦੦੪੨੦੮੦੪੦੨੦੮੦੪੨ ੦੮੦੧੯” 

ਪੰਨਾ [ਕਤਰ |ਕਬਦ। ਰਾਗੁ ਦੇਵਗੈਧਾਰੀ 
੫੨੭ | ੯ | ੨ |"ਲਟੁਰੀ “ਮਧੁਰੀ ਠਾਕੁਰ ਭਾਈ; ਓਹ ਸੁਦਰਿ, ਹਰਿ ₹ਢੁਲਿ ਮਿਲ ॥ 

੧ ੧੧| ੩ |ਮੋਰੇ ਮਨ; ਮੁਖਿ ਹਰਿ ਹਰਿ, ਹਰਿ ਬੋਲੀਐ ॥ 
੫੨੮ | ੪ | ੫ |ਤੁਮ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਾਵਨ ਪੁਰਖ, ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ; 

ਹਮ ਕਿਉ ਕਰਿ ਮਿਲਹ “ਜੂਠਾਰੀ ॥ 
] ੮ | ੬ |ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ, ਨਾਹਿ ਹਰਿ ਸੁਆਮੀ; ਤੇ “ਬਿਗੜਰੂਪ £ਬੇਰਕਟੀ ॥ 

(ਬੇ-ਰਕਟੀ ਬੋਲੋ) 
! ੧੦| ੬ [ਜਿਨ ਕਉ ਦਇਆਲੁ ਹੋਆ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ; 

ਤਿਨਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਪਗ ”ਚਕਟੀ ॥ 
! ਨਾਨਕ ਪਤਿਤ ਪਵਿਤ ਮਿਲਿ ਸੈਗਤਿ; ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਛੈ, ਦਛੁਕਟੀ ॥ 

ਛਕਾ ੧ (ਇਕ) (੧ ਅੰਗ ਨੂੰ ਇਕ ਰਹੋ) 
8 ੧੭| ੨ |ਕਹ ਫੂਲਹਿ, ਆਨੰਦ ਬਿਖੋ ਸੋਗ; ਕਬ ਹਸਨੋ ਕਬ ਰੋਈਐ ॥ 
£ ੫੨੯ | ੨ | ੩ [ਜੋ ਜੋ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨਉ; ਨਾਹਿਨ ਕਾ ਬੋਲ ਕਰਤ ॥ 

(੨) ਨਾਹਿ ਨ ਕਾ ਬੋਲ ਕਰਤ ॥ 
੪ | ੩ [ਨਿਰਗੁਨਿ ਕਰੂਪਿ ਕੁਲ ਹੀਣ, ਨਾਨਕ ਹਉ; ਅਨਦ ਰੂਪ ਸੁਆਮੀ ਭਰਤ ॥ 
੭ | ੪ |ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਮਨੋਰਥ; ਸਾਧ ਸੰਗਿ, 'ਤਜਿ' “ਲਬਹੂੰ ॥ 

8 (“ਸੋਗਤ' ਨਹੀਂ' ਬੋਲਣਾ, 'ਸੌਰਿ' ਤੇ 'ਤਜਿ' ਬੋਲ) 
੧੧| ੬ [ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦਿ; ਭਰਮੁ ਡਾਰਿਓ ॥ 

ਸ ੧੭] ੭ [ਖਿਨ ਮਹਿ, ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਨ-ਹਾਰੇ; ਕੁਦਰਤਿ ਕੀਮ ਨ ਪਹੀ ॥ 
੫੩੦ | ੪ | ੯ |ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ, ਕਰਿ ਲੀਨੋ ਅਪੁਨਾ; "ਜਲਤੇ' ਸੀਤਲ ਹੋਣੀ । 

੧੦ [ਸੁੰਦਰ ਸੁਘੜ ਸਰੂਪ ਤੇ, ਨਾਨਕ; ਜਿਨ੍ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਹਾ ॥ 
੧੧|ਮਨ; ਕਹ ਅਹੈਕਾਰਿ ਅਫਾਰਾ ॥ 

ਦੁਰਗੈਧ ਅਪਵਿਤ੍ ਅਪਾਵਨ ਭੀਤਰਿ; ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਛਾਰਾ । 
॥ ੧੫ | ੧੨ |”ਅੰਧ ਬਿਲਾ ਤੇ, ਕਾਢਹੁ ਕਰਤੇ; ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰਿ ਤੇਰੇ ।। 

੫੩੧ | ੧੨| ੧੨ |ਦੇਵਗੈਧਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (ਇਥੇ 'ਦੇਵਗੰਧਾਰ' ਸੁੱਧ ਹੈ) 
£ ੧੫ | ੧੭ [ਕਰੁਣਾ-ਮੈ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ; ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਸਰਨਹੀਐ ॥ 

੫੩੨ | ੬ |੨੦ [ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਭਗਤ ਜਨ ਸੇਵਕ; ਤਾਕੀ, ਬਿਖੈ ਅਧਾਰਾ ।। 
ਸ (੨) ਤਾ ਕੀ (ਤਾਗ੍ਹੀ ਬੋਲ) 

੧. ਚੰਚਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਾਲੀ । ੨. ਨੀਵੀ" ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਵਾਲੀ । 

੩. ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਤੋ ਢਲਕ ਕੇ । ੪. ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਜੂਠ ਕਰ ਕੇ ਅਪਵਿਤਰ 
ਹਨ । ੫. ਬਿਗੜੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋ ਹੈ । ੬. ਕੁਸ਼ਟੀ । ੭. ਚਾਹ, 
ਇੱਛਾ । ੮. ਛੁਟਕਾਣਾ । ੯. ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਤਿਆਗ । ੧੦. ਸੜਦੇ । ੧੧. ਸਰੀਰ 
ਰੂਪੀ ਖੱਡ ਤੋ" । 

ਹੀ ਲ-% ੨੭੧੧-੭੨੭॥੨-੭੦-੭੧੦੦-੭੭੭੦੦੦.੭੨੭੪੧<੭੬-੭#੧-੭੯੭#੪੦੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੩੭੫) 
.€ ੯6 6” "੪6੦੨ ੦੮੦ਇ੦”੨ 2੦੦੨ ੦੮੦੪੦੨੦੦੪੦੨੨੦੪੦੨੦੦੦੦੨੦੮੦੪੦੨ "੦੪੦ [ਰੀ 

ਨ (ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਦੇਵਗੋਧਾਰੀ 
੧੦੨੧ ਸਫਲੁ ਜਨਮੁ, ਹਰਿ ਜਨ ਕਾ ਉਪਜਿਆ; ਜਿਨਿ ਕੀਨੋ “ਸਉਤ ਬਿਧਾਤਾ 1 
੧੩੨੨ |ਟਿਕਨੁ ਨ ਪਾਵੈ ਬਿਨੁ ਸਤਸੈਗਤਿ; ਕਿਸੁ ਆਗੈ ਜਾਇ; “ਰੂਆਈਐ ।। 
੧੬੨੩ ਭਈ ਕਲਿਆਣ ਅਨੰਦ-ਰੂਪ ਹੋਈ ਹੈ; ਉਬਰੇ ਬਾਲ ਗੁਪਾਲ ॥ 
੪ |੨੪ |ਕਰੁ ਮਸਤਕਿ ਧਾਰਿ ਸਾਜਿ ਨਿਵਾਜੇ; ਮੁਏ ਦੁਸਟ ਜੋ ₹ਖਇਆ ॥ 
ਪ ੨੩੪ [ਪਰ-ਉਪਕਾਰੀ ਸਰਬ ਸਧਾਰੀ; ਸਫਲ ਦਰਸਨ 'ਸਹਜਇਆ' । 
੭ ੨੫ |ਆਗੈ ਪਾਛੇ; 'ਅੰਤੀਵਾਰੇ' ॥ 

੫੩੩ 

(ਬਚਨਾਰੇ, ਦਰਸਾਰੇ, ਕਰਨੋਹਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਇਕੱਠੇ ਹਨ) 
੯ |੨੫ |ਮਨਿ ਮਹਿ ਰਾਖਉ; ਏਕ “ਅਸਾਰੇ ॥ 
੧੦ ੨੬ [ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਇਆਲ ਮੋਹਿ; ਦੀਜੈ ਕਰਿ ਸੈਤਨ ਕਾ ਚੇਰਾ ॥ 

(ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸਰਾਮ) 
੧੬ [੨੭ [ਅਨਿਕ ਅਨਿਕ ਭਾਤਿ, ਬਹੁ ਪੇਖੇ; ਪ੍ਰਿਅ, ਰੋਮ ਨ ਸਮਸਰਿ ਲਾਏ ॥ 
੧੭ ੨੭ |ਮੰਦਰਿ ਭਾਗੁ ਸੋਭ ਦੁਆਰੈ; ਅਨਹਤ ਰੁਣੁ ਝੁਣੁ ਲਾਏ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਰੋਗੁ ਮਾਣੋ; ਗਿ੍ਹ ਪ੍ਰਿਅ “ਬੀਤੇ, ਸਦ ਥਾਏ ॥ 

੧ |੨੮ |ਜੁਗਤਿ ਨ ਜਾਨਾ ਗੁਨੁ ਨਹੀ ਕੋਈ; ਮਹਾ ਦੁਤਰੁ ੬ਮਾਇਆਛੈ ॥ 

੪ |੨੯ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸ ਸਿਧ ਮੁਨਿ ਇੰਦਾ; ਮੋਹਿ ਠਾਕੁਰ ਹੀ ਦਰਸਾਏ ॥ 

ਉਤ ੫ [੨੯ ਦੀਨੁ ਦੁਆਰੇ ਆਇਓ ਠਾਕੁਰ; ਸਰਨਿ ਪਰਿਓ ਸੈਤ, ਹਾਰੇਂ ॥ 

੧੨ | ੩੧ |ਕਥਨ ਸੁਨਾਵਨ ਗੀਤ ਨੀਕੇ ਗਾਵਨ; ਮਨ ਮਹਿ ਧਰਤੇ ਗਾਰ ॥ 

੩੧ ੩੧ [ਮਾਨ ਮੋਹ ਮੇਰ ਤੇਰ ਬਿਬਰਜਿਤ; ਏਹੁ ਮਾਰਗੁ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ॥ 

ਸ ('ਬਿ-ਬਰਜਿਤ' ਬੋਲੋ) 

੧੭੩੨ [ਆਨ ਨ ਸਮਸਰਿ ਕੋਉ ਲਾਗੇ; ਢੂਢਿ ਰਹੇ ਹਮ “ਮੂਚਾਂ ॥ 

। ੧੮ ੩੨ [ਬਹੁ ਬੇਅੰਤੁ, ਅਤਿ ਬਡੋਂ ਦਗਾਹਰੋ; _(ਅੱਤਿ ਨਹੀ” ਕਰਣਾ) 

ਥਾਹ ਨਹੀ, “ਅਗਹੂਚਾ ॥ 

ਰਿ ੧੯੩੨ [ਖੋਜ ਅਸੈਖਾ ਅਨਿਕ ੧੦੩ਪੰਥਾ; ਬਿਨੁ ਗੁਰ, ਨਹੀ ਪਹੂਚਾ ॥ 

੩ | ੩੩ |ਚਾਰਿ ""ਆਸਰਮ ਚਾਰਿ ਬਰੋਨਾ; ਮੁਕਤਿ ਭਏ ੧੨ਜੇਵਤੋਉ ॥ 

੪ [੩੩ |ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਤਰਿਆ; ਹਰਿ ਨਿਧਿ ਪਾਈ “ਕੈਸਹਜੋਊ ॥ 

ਕਾਹੇ ਭ੍ਰਮਤ-ਹਉ ਤੁਮ ਭ੍ਰਮਹੁ ਨ ਭਾਈ; ਰਵਿਆ ਰੇ ਰਵਿਆਂ, ਸਬ ਥਾਨ ॥ 

੧੦ | ੩੫ [ਕਹ "$ਪੇਖਾਰਉ ਹਉ ਕਰਿ ਚਤੁਰਾਈ; 

| ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮੇ, ਕਹਨ ਕਹਾਤਿ ॥ 

੩ 

੧. ਸਫਲਾ, ਸਪੁਤ੍। ੨. ਪੁਕਾਰੀਏ । ੩. ਖਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ । 

੪. ਆਸਰਾ । ੫. ਇਸਥਿਤ 1 ੬. ਕਠਨ ਮਾਇਆ । ੭. ਬਹੁਤਾ । ੮. ਗਹਿਰਾ ਵਾ 

ਗਾਹੜਾ, ਭਾਰੀ । ੯. ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋ” ਰਹਿਤ, ਉਚਾ । ੧੦. ਤਪੀਏ । ੧੧. ਚਾਰ 

ਆਸ਼੍ਹਮ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ, ਬਾਨਪ੍ਸਤੀ, ਸੈਨਿਆਸੀ । ੧੨. ਉਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ 

ਸੇਵ ਕੇ । ੧੩. ਸਹਿਜੇ ਹੀ । ੧੪. ਦਿਖਲਾਉ”। 
ਨ ਤਨਿ 

੮੭੬੧੭ 
੧੧੪<੭੯੭੩੦੭੦੭#੧-੭੮-੭੩੦੩੬-੭੧੨-੭੯-੭੩੫੨੭੧੨੭੨੭੧੯-੭==: ੮੭੧੯੭ ੨੭੩੦੭ ੨੭੨੦੭ 
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(੩੭੬) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
੭੮੧੧੬” ੦੦੧੦੨ ੦੬੦ ੦੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦"੦%੪੦੨੦"੦੧੦੨੦੮੦੪੦੨੦੦੦੦੨੦੧੦੦੦੦੦੧੦੬੪ 

੮|ਸ਼ਬਦ| ਰਾਗੁ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ 
੫੩੫ | ੧੨ |੩੫ [ਗੁਨ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਭਨੁ, ਨਾਨਕ; ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ਪਰੈ ਪਰਾਤਿ ॥ 

੧੩ |੩੬ ਭਉ ਨਾਹੀ, ਸੁਖ ਸਹਜ ਅਨੰਦਾ; ਅਨਿਕ ਓਹੀ ਰੇ, ਏਕ ਸਮਾਰ ॥ 
੧੬| ੩੬ |ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਨਿ ਆਸਰ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ; ਜਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ. ਪਾਰਾਵਾਰ ॥ 
੧੭ ੩੭ |ਝੂਠੇ ਕੀ 'ਰੇ', ਝੂਠੁ ਪਰੀਤਿ; ਛੁਟਕੀ 'ਰੇ' ਮਨ, ਛੁਟਕੀ ਰੇ; 

ਸਾਕਤ ਸੰਗਿ, ਨ "ਛੁਟਕੀ ਰੇ ॥ 
੧੮ ੩੭ ਜਿਉ ਕਾਜਰ ਭਰਿ, ਮੰਦਰੁ ਰਾਖਿਓ; ਜੋ ਪੈਸੇਂ “ਕਾਲੂਖੀ ਰੇ ॥ 

ਦੂਰਹੁ ਹੀ ਤੇ ਭਾਗਿ ਗਇਓ ਹੈ; 
ਜਿਸੁ ਗੁਰ ਮਿਲਿ, ਛੁਟਕੀ ਤਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਰੇ ॥ 

੪ ੩੮ |ਗਾਵਨ ਭਾਵਨ, ਸੈਤਨ ਤੋਰੇ, ਚਰਨ ਉਵਾ ਕੇ, ਪਾਉ ॥ 
੫ | ੩੮ |ਜਾਸਨ ਬਾਸਨ ਸਹਜ ਕੇਲ ਕਰੁਣਾ-ਮੈ; ਏਕ ਅਨੰਤ. ਅਨੂਪੈ ਠਾਉ ॥ 

ਰਾਗੁ ਦੇਵਗੈਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ 

੧੨। ੧ |ਕਹੁ ਨਾਨਕ, ਭਜੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਤ; ਜਾ ਤੇ ਕਾਜੁ ਸਰੇ ॥ 
੧੪| ੨ |ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਜਿਉ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਯਹ; ਦੇਖਹੁ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰਿ ॥ 
੧੮। ੩ [ਮਨ ਮੂਰਖ, 'ਅਜਹੂ' ਨਹ ਸਮਝਤ; ਸਿਖ ਦੇ ਹਾਰਿਓ, ਨੀਤ ॥ 

ਰਾਗੁ ਬਿਹਾਗੜਾ 
ਰਾਗੁ ਬਿਹਾਗੜਾ ਚਉਪਦੇ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਦੇ ॥ 

(੨ ਅੰਗ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨਾ) 
੪ | ੧ |ਦੂਤਨ “ਸੈਗਰੀਆ ॥ ੯ਭੁਇਅੰਗਨਿ ਬਸਰੀਆਂ ।। 

ਅਨਿਕ ੬ਉਪਰੀਆਂ । 
(ਸੰ-ਗਰੀਆ, ਬ-ਸਰੀਆ, ਉ-ਪਰੀਆ ਮੋ-ਹਰੀਆ, ਬ-ਟਰੀਆ, 

ਇਕੱਤਰੀਆ, ਸ-ਫਰੀਆ, ਸਰ-ਨਰੀਆ ਬੋਲੋ) 
੫ | ੧ |ਤਉ ਸੁਖ, ਸਹਜਰੀਆ ॥ 

(ਸਹ ਜਰੀਆ' ਨਹੀ" ਬੋਲਣਾ, ਸਹਜਰੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੈ) 
੬ | ੧ |?ਅਨ ਕਉ; ਮੋਰੀਆ ॥ 
੭ | ੧ [ਸਗਲ ੯ਬਟਰੀਆ ॥ ਬਿਰਖ 'ਇਕਤਰੀਆ' ॥ (ਇਕੱਤਰੀਆ ਬੋਲੋ) 

ਰਾਗੁ ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੯ ॥ 
<ਰੀਤੇ ਭਰੇਂ, ਭਰੇ "ਸਖਨਾਵੈ, ਯਹ ਤਾ ਕੋ ਬਿਵਹਾਰੇ ।। 
ਸਗਲ ਭਰਮ ਤਜਿ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ; ਚਰਨਿ ਤਾਹਿ, ਚਿਤੁ ਲਾਇਓ ॥ 

੧੧ 

੧੩ 

੧. ਮੁਕਤ ਨਹੀ" ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ । ੨. ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ! 
੩. ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ । ੪. ਕਾਮਾਦਿਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ । ੫. ਮਾਇਆ ਰੂਪ 
ਸੱਪਣੀ । ੬. ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ । ੭,ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਮਝਣਾ । 
੮. ਰਾਹੀ । ੯. ਖਾਲੀ । ੧੦. ਖਾਲੀ । 

੩.੭੧੧੧੦੭ ੩-੭੪੧੯<੭ ₹-੭੧੧<-੭ ੩-੭੧੧੧<੭ ੩੭੧੦੭ । ੭੪੧੯੭ ੨,੭੪੪੯<੭੯.੭%੧੨.੭੬4੭੪੪੯-੭ ₹.੭੪%੭੯-#੪੦੭ ੮੭੩੦੭ ₹.੪੦<-੭੨-#੦੯-੭ ੨--੪੫੪੫੦-੭੮--੪੫੩੦੦-= ੮. ੪੫੩੦-੨੭੯--੪<੧੦-੭--੪੫੦੫੦-੭ ੮ _-#੫੩੦੩--੭ ੭੪੦੦ ਅ ੮੭੪੩੦-੦੪੫੩੦ -#<੬੦੦=-% ਟ. ੪੫੦੨ <--#੫੩੩--੭ ੨--#੫੧੫੨-੭ 
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ਰਾਗੁ ਬਿਹਾਗੜਾ ਤਊ 
ਰਾਗੁ ਬਿਹਾਗੜਾ ਛੋਤ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ॥ ਹਉ 

੫੩੮ | ੨ | ੧ ਮਨ ਚਿੰਦਿਅੜਾ ਫਲੁ ਪਾਇਆ, ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ; 
ਗੁਣ ਨਾਨਕ, ਬਾਣੀ ਬੋਲੇ ਰਾਮ । ਕੰ 
ਨੋਟ--ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੰਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਦੁੜੀਏ ਪ'ਠ ਤੇ ਬਿਸਾਮ ਕਰਣੇ, 

ਬਾਕੀ ਲੌੜਵੈਦੇ ਬਿਸਰਾਮ ਲਿਖ ਵਿਤੋ ਹਨ । ਕੰ 
੧੮ ੨ |ਜਿਉ ਪੰਖੀ "ਕਪੋਤਿ, ਆਪੁ ਬਨਾਇਆ, ਮੋਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ; 

ਤਿਉ ਮਨਮੁਖ, ਸਭਿ ਵਿ ਕਾਲੇ ਰਾਮ ॥ ਕੰ 
੧੯ ੨ |ਜੋ ਮੋਹਿ ਮਾਇਆ, ਚਿਤੁ ਲਾਇਦੇ ਮੋਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ; 

ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ, ਬਿਤਾਲੇ ਰਾਮ ॥ 
੫੩੯ | ੭ | ੩ |ਵਡ ਪੁੰਨੀ, ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ; 

ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਨਿਸਤਾਰੇ ਰਾਮ ॥ 
੮ | ੩ [ਜੋ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਦੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ; 

ਤਿਨਾ ਪੀੰਚੇ ਵਸਗਤਿ ਆਏ ਰਾਮ ॥ 
ਹਮ ਪਾਪੀ “ਬਲ ਵੈਚੀਆ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ; 

ਪਰ ਦਹੀ, ਠਗ ਮਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
ਨਾਨਕ, ਤੇ ਹਰਿ ਦਰਿ ਪੈਨ੍੍ਇਆ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ; 

ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਿ, ਭਗਤਿ ਮਨੁ ਲਾਵੇ, ਰਾਮ ॥ 

ਸਾ ਵੇਲਾ ਸੋ ਮੂਰਤੁ ਸਾ ਘੜੀ, ਸੋ ਮੁਹਤ ਸਫਲੁ ਹੈ, ਮੋਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ; ਕੰ 

. ੭ 2 

& ੫੪੦ ੧੦ 

ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਮੋਰਾ, ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਰਾਮ ॥ 

੫੪੧ | ੩ | ੫ [ਜਿਨ੍ਹੀ ਇਕ ਮਨਿ ਇਕੁ ਅਰਾਧਿਆ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ; 

ਤਿਨਾ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਦੀ, ਕਿਛੁ ਚਡਾ ਰਾਮ । (ਚੱਡਾ ਬੋਲੋ) 

੬ | ੬ [ਸਭਿ ਜੀਅ ਤੋਰੇ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ, ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ; 
ਤੂੰ ਜਾਣਹਿ, ਜੋ ਜੀਇ ਕਮਾਈਐ ਰਾਮ ॥ 

੧੭| ੦ ਛਕਾ ੧ (ਛਕਾ ਇਕ) ਪੜ੍ਹਨਾ 
ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੋਤ ਘਰੁ ੧ ॥ 

੫੪੨ [੧੫ ੨ [ਅਤਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨਾ, ਘਟ ਸੋਹਨਾ; ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ਰਾਮ ॥ 
(ਅੱਤਿ ਨਹੀ“ ਕਰਣਾ) 

ਨੈਨ ਤਰਸਨ ਦਰਸ ਪਰਸਨ, ਨਹ ਨੀਦ, ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਣੀਆ ॥ ਨ 

ਨਾਨਕ ਪਇਅੰਪੈ ਸੈਤ “ਜੈਪੈ; ਮੇਲਿ ਕੇਤੁ ਹਮਾਰਾ ॥ ੭ ਦਾ ਉਸ 

ਲਾਖ ੬ਉਲਾਹਨੇ ਮੋਹਿ; ਹਰਿ ਜਬ ਲਗੁ ਨਹ ਮਿਲੈ ਰਾਮ ।। 

ਮਿਲਨ ਕਉ ਕਰਉ ਉਪਾਵ; ਕਿਛੁ ਹਮਾਰਾ ਨਹ ਚਲੈ ਰਾਮ ॥। 
-----

 

੧. ਕਬੂਤਰ । ੨. ਛਲ, ਫਰੇਬ ਕਰਣ ਵਾਲੇਂ ! ੩. ਚਾਹ ਕਨੌਡ । ੪. ਕਥਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ । ੫. ਜਾਪਦੇ ਹਨ । ੬. ਉਲਾਂਭੇ । ੧ 

੯੭੪੫੭ ੨੭੩੯੭੦੭੩੦੭੨-੩੦੭੦#੩੨ 1 ੮੭੩੦੭ ੨-੪੩੦੨੭੦੭੪੦੭੦੭੩੯-੭੨੭੩੧-੭ ੨੭੩੯੭ 

੭ ਮੰ & 

<< ਅਣ ਓ ਆਣ 6 ਆ ਆਓ ਲਆ੨ "੯; < ਲਨ ੨ 6 ਅਆ> ਦਲ > "੯੨ ੦੦੨੯ ਅਆ” 6" ੪<੪ਆ> 

ਦੁ ।ਨ ਜਲਿ 
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(੩੭੮) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
੦੪੦ ੨੦੮੦੦” ੦੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦੮੦੦੯” ੦੮੦੪੦ 6੦੪੪੨੦੨%੦੮੮੨੧੦੦੮੦%੦੨੬੦੨ ੭੮੬੪ 

ਪੰਨਾ _[ਸਤਟ [ਕਬਦ। ਰਾਗੁ ਬਿਹਾਗੜਾ ਹਰ 

ਚਲ ਚਿਤ, ਬਿਤ ਅਨਿਤ, ਪ੍ਰਿਅ ਬਿਨ; ਕਵਨ ਬਿਧੀ ਨ ਧੀਜੀਐ ॥ ੫੪੩ |੧੯| ੨ 
੨ | ੨ [ਸੋਜ ਏਕ ਪ੍ਰਿਉ ਸੰਗਿ; ਦਰਸੁ ਨ ਪਾਈਐ ਰਾਮ ।। 

੧੩| ੩ [ਧੂਰਿ ਭਗਤਨ ਕੀ ਮਨਿ ਤਨਿ ਲਚਉ ਹਰਿ ਜੀਉ; 
ਸਭ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤਾ ਰਾਮ ॥ 

! ੧੫] ੩ |ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਨਵ-ਨਿਧਿ, ਹਰਿ ਜਪਿ; ਜਿਨ੍ਹੀ ਆਤਮੁ ਜੀਤਾ ॥ 
੫੪੪ |੧੨| ੪ |[ਰਾਂਡ, ਨ ਬੈਸਈ; ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ "ਚਿਰਾਣੇ ॥ 

੧ ੧੩| ੪ [ਸੁਖ ਸਹਜਿ ਸੋਵਹਿ ਕਿਲਬਿਖ ਖੋਵਹਿ; ਨਾਮ ਰਜਿ ਰੈਗਿ, ਜਾਗੀਆ ॥ 

੫੪੫ |੧੧| ੫ |ਮਿਲਿ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤੀ, “ਓਤਿ ਪੋਤੀ; ਉਦਕੁ =ਉਦਕਿ ਸਮਾਇਆ ॥ 

!ਸ ੫੪੬ | ੧ | ੬ |ਅਮਿਅ ਸਰੋਵਰੋ; ਪੀਉ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਰਾਮ । 

੪ | ੬ |ਕਈ ਕੋਟਿਕ ਜਗ ਫਲਾ; ਸੁਣਿ ਗਾਵਨ-ਹਾਰੇ ਰਾਮ ॥ 
੮ | ੭ [ਅਨ ਕਾਏ ਰਾਤੜਿਆ; ਵਾਟ ਦੁਹੇਲੀ ਰਾਮ ॥ 

੧੧| ੭ [ਤੂੰ ਵਲ ਵੈਚ ਲੂਕਿ ਕਰਹਿ; ਸਭ ਜਾਣੈ ਜਾਣੀ ਰਾਮ ।' 
੧੩| ੭ |ਇਕਸੁ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਝਹੁ; ਆਨ ਕਾਜ ਸਿਆਣੀ ॥1 

! ੧੪| ੭ ਆਏ ਖਰੇ ਕਠਿਨ; ਜਮਕੈਕਰਿ ਪਕੜਿ ਲਇਆ ॥ 
੧੮ ੭ |ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਣ; ਹਰਿ ਬਿਰਦੁ ਤੁਮਾਰਾ ਰਾਮ ॥ 

£ ੫੪੭ | ੬ | ੮ [ਸਰਨਿ ਤੇਰੀ ਰਖਿ ਲੋਹੁ ਮੇਰੀ; ਸਰਬ-ਮੈ ਨਿਰੋਜਨਾ ॥ 
੯ | ੮ |ਕਰਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ; ਬਹੁ ਜੋਨਿ ਭ੍ਰਮਤੇ ਹਾਰੀ ॥ 

8 ੧੨| ੮ |ਰਤਨੁ ਤਿਆਗਿ, 'ਸੈਗ੍ਹਨ ਕਉਡੀ; ਪਸੂ ਨੀਚੁ ਇਆਨਾ । 
੧੪ ੮ |ਗੁਣ ਗਾਇ ਗੋਵਿਦ ਸਦਾ ਨੀਕੇ; ਕਲਿਆਣ-ਮੈ ਪਰਗਟ ਭਏ ॥ 
੧੭| ੯ |ਬੋਲਿ, ਸੁ “ਧਰਮੀੜਿਆ; ਮੋਨਿ ਕਤ ਧਾਰੀ ਰਾਮ ॥ 

੫੪੮ | ੧ | ੯ [ਮਾਇਆ ਝੂਠੁ ਰੁਦਨ; ਕੇਤੇ ਬਿਲਲਾਹੀ ਰਾਮ ॥ 
੨ | ੯ |ਸਹਸ ਸਿਆਣਪ ਉਪਾਵ ਥਾਕੇ; ਜਹ ਭਾਵਤ ਤਹ ਜਾਹੀ ॥ 

ਸ ੪ | ੯ [|ਨਰਪਤਿ ਜਾਣਿ “ਗ੍ਰਹਿਓ; ਸੇਵਕ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ । 
੯ | ੯ [ਮਹਾਂ ਧਰਮ, ਸੁ ਦਾਨ ਕਿਰਿਆ; ਸੈਗਿ ਤੋਰੇ ਸੇ ਚਲੋ । 

£ ਬਿਹਾਗੜੇ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ 

੧੨ ੧ |ਗੁਰ ਸੇਵਾਤੇ, ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ; ਹੌਰ ਥੈ ਸੁਖੁ ਨ ਭਾਲਿ ॥ 
! ੧੫ ੧ [ਸਭ ਤੋਰੀ ਤੂ ਸਭਸ-ਦਾ; ਸਭ ਤੁਧੁ ਉਪਾਇਆ ॥ 

੧੯| ੨ |ਗੁਰਮਤਿ, ਮਤਿ ਅਚਲੁ ਹੈ; ਚਲਾਇ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ।। 
੫੪੯ | ੩ | ੨ |ਦਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨ ਸੰਤੌਖੀਅਨਿ; ਅੰਤਰਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬਹੁਤੁ ਅਗਾਾਨੁ ਅੰਧਾਰੁ ॥ 

੧੦| ੩ |ਅੰਤਰਿ ਸਬਦੁ ਵਸਾਇਆ ਦੁਖੁ ਕਟਿਆ; ਚਾਨਣੁ ਕੀਆ ਕਰਤਾਰਿ । 

੧. ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਰਖ । ੨. ਓਤਿਪੋਤੀ=ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ । ੩. ਜਲ 
ਵਿਚ ਜਲ। _ ੪. ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਏ=ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ । _ ੫. ਇਕੱਤ੍ ਕਰਣਾ । 

! ੬. ਧਰਮੀਆਂ । ੭. ਘਰ ਦੇ । 

_€.“60੫<੭ ੮. # ੪੬੫੦2 2 -੭<੩<੦-੭ ੮. #4੬-੫..੭ 2..#੪੧੫...੭ 2..#੪8੫...” 2..#6੧੫...੭ =-”੪੧੧...? ੨,੭੭੦...” 1 2.#<੬੫.੭ " ##% 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੩੭੮੯) 
੪੧0੨ ੦੧੦੧੦ ੦੦੧੨ ੦੦੦੦੨੦7੦੬੦੨੦"੦੧੦੨੦੦੪੦੨੦੦੦੦੨੦੦੧੦੦੨੦"੦੧੬੦” ੦੮੦੬” ] 

ਰਾਗੁ ਬਿਹਾਗੜਾ 

੫੪੯ |੧੫| ੩ |ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਦਾਤਾਰੁ, ਮੈ ਕੋਈ ਨਦਰਿ ਨ ਆਵਈ; 
ਤੁਧੁ ਸਭਸੈ ਨੋ ਦਾਨੁ ਦਿਤਾ; 
ਖੰਡੀ ਵਰਭੇਡੀ ਪਾਤਾਲੀ ਪੁਰਈ, ਸਭ ਲੋਈ ॥ 

੪ |ਮੁਢੈ ਦੀ "ਖਸਲਤਿ, ਨ ਗਈਆ ਅੰਧੇ; ਵਿਛੜਿ ਚੋਟਾ ਖਾਏ ॥ 
੪ [ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਤੇ, ਹੋਆ ਹਰਿ ਭਗਤੁ; ਹਰਿ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਮੁਹਿ ਡਿਠੇ, 

ਜਗਤੁ ਤਰਿਆ ਸਭੁ ਲੋੜੀਐ ॥ 
ਹਰਿ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰੁ ਸੇਵਕੁ ਭਗਤੁ; ਹਰਿ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ॥ 
ਹਰਿ ਰਸਿ ਫਲਿ ਰਾਤੇ ਨਾਨਕਾ; ਕਰਮਿ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ।। 
ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਭਿ ਬੈਧਨਾ; ਪਾਪ ਪੁਨ ਸਨਬੈਧੁ ।। (੨) ਸਨ ਬੈਧੁ 
ਫਿਰਿ ਆਪੇ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਕਰਤੈ; ਦਾਨੁ ਸਭਨਾ ਕਉ ਦੀਆ ॥ 
ਆਪੇ ਸੇਵ ਬਣਾਈਅਨੁ ਗੁਰਮੁਖਿ; ਆਪੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ॥ 
ਆਪਿ ਨਿਰੈਕਾਰੁ, ਆਕਾਰੁ ਹੈ ਆਪੇ; ਆਪੇ ਕਰੈ ਸੁ ਥੀਆ 

੯ |ਸੇਖਾ ਅੰਦਰਹੁ ਜੋਰੁ ਛਡਿ ਤੂ, ਭਉ ਕਰਿ ਝਲੁ ਗਵਾਇ ॥ 
੧੦ |ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਸਾਲਾਹਿ ਨ ਰਜੈ, ਤੁਧੁ ਕਰਤੇ; 

| 

ਰੂ 
| 
| 

ਸਾਲ, ਅਪਰ ਪਾ 
1 
| 
| 
| 
| 
| 

੫੫੦ 

੫੫੧ 
੦੮੦0੦ 

੫੫੨ 

੧੧||ਆਪੇ “ਚਾਟਸਾਲ, ਆਪਿ ਹੈ ਪਾਧਾ; ਆਪੇ ਚਾਟੜੇ ਪੜਣ ਕਉ, ਆਣੇ ॥ 
(ਪੱਧਾ ਬੋਲੋ) 

੧੧ ਇਕ ਥੈ ਪੜਿ, ਬੁਤੇ ਸਭੁ ਆਪੇ; ਇਕ ਥੇ ਆਪੇ ਕਰੇ ਇਆਣੇ ॥ 
੧੨|ਸਲੌਕੁ ਮਰਦਾਨਾ ੧ ॥ (ਸਲੋਕ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲੋ) 

ਕਲਿ ₹ਕਲਵਾਲੀ ਕਾਮ ਮਦੁ; ਮਨੂਆ ਪੀਵਣ-ਹਾਰੁ ॥ 
ਕੋੋਧ ਕਟੋਰੀ ਮੋਹਿ ਭਰੀ; ਪੀਲਾਵਾ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥ 

੧੨ [ਕਰਣੀ £ਲਾਹਣਿ ਸਤੁ ਗੁੜ; ਸਚੁ ਸਰਾ ਕਰਿ, ਸਾਰੁ ॥ 
੧੨|ਮਰਦਾਨਾ ੧ (੧ ਅੰਗ ਨੂੰ 'ਪਹਿਲਾ' ਬੋਲੋ) 

ਕਾਇਆ ਲਾਹਣਿ ਆਪੁ ਮਦ; ਮਜਲਸ, ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਧਾਤੁ ॥ 
੧੨ |'ਕਾਂਯਾਂ' ਲਾਹਣਿ ਆਪੁ ਮਦੁ; ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਸ ਕੀ ਧਾਰ ॥ 

('ਕਾਂਇਆਂ' ਬੋਲੋ) 

੫੫੩ 

੧੨ ਸਤਸੈਗਤਿ ਸਿਉ ਮੇਲਾਪੁ ਹੋਇ; 
ਲਿਵ ਕਟੋਰੀ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੀ; ਪੀ ਪੀ ਕਟਹਿ ਬਿਕਾਰ ।। 

੧੨ਆਪੇ ਸ਼ੁਰਿ ਨਰ ਗਣ ਗੈਧਰਬਾ; ਆਪੇ ਖਟ ਦਰਸਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥ 
੧੩ |ਏਹਾ ਸੰਧਿਆ ਪਰਵਾਣੁ ਹੈ; ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ਚਿਤਿ ਆਵੈ ॥ 
੧੩ [ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਮਰੇ; ਕੂ 

ਹੇ 

੨੦੨6 ੮੫੪ਆ ੨6 "ਦਜਾਖ ਨ ਹਦ; ?"ਚਲਆ ਨ ਨ"ਪਜਾਲਾ> ਟ"ਖਆ; ਟ"੯ ਚਾ; 6-੦੬ਆ ੨੨੧੦੨ ਟ੦੦੦੦₹੨੦੮੦੬੦੨ ੨੪੦੨, 

ਮਨੂਆ ਅਸਬਿਰੁ, ਸੈਧਿਆ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 
ਇਦਾ ਤਾਅਲ = ਅਗ ਸਦ ਕਰਕ 

੧. ਆਦਤ । ੨. ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ, ਸਕੂਲ । ੩. ਮੱਟੀ । ੪. ਪੁਰ । 
੧੦੧੧੭੮੭੩੨੭੨-੩੦ । ੨੭੩੦੭ ੨.੭੨੨-੭ ੨. ੪੪੨੭੮-੪੨੫੯੦. ੯-੭੪੪੯-੭੯.੭੪੯-੭੦੫<੨ ੭੭੪੦੭ 

2੦੦੪੨ 2੦੪੦੨ 2੦੪੨, 
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(੩੮੦) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
_੭੦੪੬੦੨੦੨੧੧੦”੨ "੦੧੧੦੨ "੦੬ ਟ"8> "੨੧੦੨ 6੦੪੦੨੦”੨੧੦”੨ ੦੧੦੨ ੦੮੨੧੦੦੮੦%੦”੦੧੧ 

ਪੰਨਾ |ਸਤਰ|[ਸ਼ਬਦ| ਰਾਗੁ ਬਿਹਾਗੜਾ 

ਮਰਿ ਜੈਮੈ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥ 
ਘਟਿ ਵਸਹਿ ਚਰਣਾਰਬਿੰਦ; ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਗੁਪਾਲ ॥। 

(ਜਧੋ=-ਦੇਲ੍ਹੀ ਦੀਪਕ ਹੈ) 
ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੈ ਹੋਇਕੈ; ਸਾਹਿਬੁ ਸੰਮਾਲੋਹੁ ॥ 
ਸਾਹਿਬੁ ਸਦਾ ਹਜੂਰਿ ਹੈ; 

ਭਰਮੈਂ ਕੇ ਛਉੜ ਕਟਿ ਕੈ, ਅੰਤਰਿ ਜੋਤਿ ਧਰੇਹੁ ।। 
ਆਪੇ ਭਾਰ ਅਠਾਰਹ 'ਬਣਸਪਤਿ'; ਆਪੇ ਹੀ ਫਲ ਲਾਏ ॥ 

(ਬਣੱਸਪਤਿ ਬੋਲਣਾ) 
ਝੂਠਾ ਮਦੁ ਮੂਲਿ ਨ ਪੀਚਈ; ਜੇ ਕਾ ਪਾਰਿ ਵਸਾਇ ॥ 
ਜੁਗ ਛਤੀਹ ਗੁਬਾਰੁ ਕਰਿ; ਵਰਤਿਆ 'ਸੁੰਨਾ' ਹਰਿ ॥ 
ਬੈਠਾ ਤਾੜੀ ਲਾਇ; ਆਪਿ ਸਭ-ਦੂ ਹੀ, ਬਾਹਰਿ ॥ 
ਆਪਣੀ ਮਿਤਿ ਆਪਿ ਜਾਣਦਾ; ਆਪੇ ਹੀ “'ਗਉਹਰੁ' 
ਜਿਚਰੁ ਵਿਚਿ ਦੌਮ ਹੈ ਤਿਚਰੁ ਨ ਚੇਤਈ; ਕਿ ਕਰੇਗੁ ਅਗੈ ਜਾਇ ॥ 
ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਤ'ਮਰਤਬਾ' ਤਿਸਨੋ ਦੇਇ; ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਇ ॥ 
ਪੁਤੁ £'ਜਿਨੂਰਾ` ਧੀਅ ਪਜਿੰਨੂਰੀ; #ਜੌਰੂ ਜਿੰਨਾ ਦਾ “ਸਿਕਦਾਰੁ । 
ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਦਾਨੁ ਹਰਿ; ਸੰਤਾ ਰੇਨਾਰੁ ॥ 

ਨ 
ਰਾਗੁ ਵਡਹਸ 

ਰਾਗੁ ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ॥ 

ਹਉ ਵਾਰੀ ਵੈਵਾ, 'ਖੰਨੀਐ ਵੈਵਾ; ਤਉ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਨਾਵੈ ।। 
ਮੈ ੯ਕੀ, ਨਦਰਿ ਨ ਆਵਹੀ; ਵਸਹਿ, "?ਹਭੀਆਂ ਨਾਲਿ ॥ 
ਤਿਖਾ ਤਿਹਾਇਆ ਕਿਉ ਲਹੈ; ਜਾ ਸਰ ਭੀਤਰਿ, ਪਾਲਿ ॥ 
ਮੇਰਾ ਕੈਤੁ ਰੀਸਾਲ੍ਹ; ਕੀ ਧਨ ਅਵਰਾ ਰਾਵੇ ਜੀ । 
ਰਾਹੁ ਦਸਾਈ ਨ ““ਜੁਲਾਂ, ਆਖਾਂ "ਤਅੰਮੜੀਆਸੁ ॥ 
ਤੇ ਸਹ ਨਾਲਿ "ਅਕੂਅਣਾ; ਕਿਉ ਥੀਵੈ ਘਰ ਵਾਸੁ ॥ 
੧੫ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਝੁਣ ਲਾਇਆ; ਭੈਣੇ, "੬ਸਾਵਣੁ ਆਇਆ ॥ 
ਤੇਰੇ ਮੁੰਧ ਕਟਾਰੇ, ੧”ਜੇਵਡਾ; ਤਿਨਿ ਲੋਭੀ, ਲੋਭ ਲੁਭਾਇਆ ॥ 

ਪਪਪ 

੫੫੬ 
6੧੬੪੨ ੦੪੦੨ ੭੦੪੦੨ 6੪੨ ੦੪੦੨ 6੮੪ ੭"੦॥ਵ 

੧. ਫੋਲੋ, ਪੜਦੇ । ੨. ਅਣਵਿਧ ਮੋਤੀ ਦੀ ਨਿਆਈ' ਭਾਰਾ । ੩. ਅਹੁਦਾ, ਦਰਜਾਂ । 
੪. ਭੂਤ । ੫. ਭੂਤਣੀ । ੬. ਇਸਤ੍ਰੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ । ੭. ਥਾਣੇਦਾਰ । ੮. ਟੁਕੜੇ । 

੯. ਮੈਨੂੰ ਕਿਉ” ਨਹੀ” । ੧੦. ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਤਮਾਂ ਰੂਪੀ ਸਖੀਆਂ ਨਾਲ 
੧੧. ਪੁਛਦੀ ਹਾਂ । ੧੨. ਚੱਲਦੀ ਨਹੀ“ । ੧੩. ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਾਂ । ੧੪. ਬੋਲਣਾ 
ਨਹੀ” । ੧੫. ਇੰਦ੍ਰ । ੧੬. ਸ਼ੋਕ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪ । ੧੭. ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਫਾਹਾ । 

੫੭੫੪੫-੭ 2੭੩੫੦ 2--#੫੪੫-੭ 2--੭੫੩੫੨-੭ ੨..#<੩<੭ ੨..#੪੦੦-੭੨-#੦੩੨੨-੭੨-੭੧੨੯-੭ । ₹.#%੦-੭੯.੭੩੦-੭੦੭੩੦੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੩੮੧) 
, 6੧6 6੮੦੬੦”੨੦੮੦%੦” ੦੬੨੦੪ ੦੦੦੦੨੦੧੦੦੦੨੦੮੦੬੦”੨੦”੨੧੬੦”>੦੦੧੦੨੦੮੦੯੮”੨ ੪੦੪੨ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਵਡਹੰਸੁ 
੩ |ਚੂੜਾ ਭੈਨੁ; "ਪਲੰਘ ਸਿਉ, ਮੁੰਧੇ; ਸਣੁ “ਬਾਹੀ ਸਣੁ =ਬਾਹਾ ॥ 
੩ |ਨਾ ਏਮਨੀਆਰੁ ਨ ਪਚੂੜੀਆ; ਨਾ ਸੇ ੬ਵੈਗੁੜੀਆਹਾ ॥ 
੩ |“ਮਾਠਿ, ਗੁਦਾ ੮ਪਟੀਆ; ਭਰੀਐ, ੯ਮਾਗ ੧੦ਸੈਧੂਰੇ ॥ 
੩ 

੩ 
ਆਇ ਨ ਸਕਾ, ਤੁਝ ""ਕਨਿ ਪਿਆਰੇ; "“ਭੇਜਿ ਨ ਸਕਾ ਕੋ ਇ ।। 

= ਗੀ ਘ ਸੀਸੁ ਵਢੇਂ ਕਰਿ, ੨ਬੈਸਣੁ ਦੀਜੈ; ੧੪ਵਿਣੁ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ ॥ 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ ॥ 

੧੪| ੧ |ਭਣਤਿ ਨਾਨਕੁ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ "੫ਮਿਲਦੋ ਮਰੈ; 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਫਿਰਿ ਜੀਵੇ ਕੋਇ ॥ 

੮ | ੪ |ਸਤਗੁਰਿ ਮੋ-ਕਉ; ਹਰਿ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ॥ 
੯ | ੪ ਦੂਜੈ ਭਾਇ "੬ਕਰੂਪੀ; ਦੂਖੁ ਪਾਵਹਿ ਆਗੈ ਜਾਇ ।। 
੧੧ ੪ |ਸਭਨਾ ਕਾ ਭਤਾਰੁ, ਏਕੁ ਹੈ ਸੁਆਮੀ; ਕਹਣਾ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥ 

- ਆ #ਸ 

ਨਾਨਕ, ਆਪੇ ੧੭ਵੇਕ ਕੀਤਿਅਨੁ; ਨਾਮੇਂ ਲਇਅਲੁ ਲਾਇ ॥ 
੫ |'ਮਹਾਦੇਉ' ਗਿਆਨੀ, ਵਰਤੈ ਘਰਿ ਆਪਣੈ; ਤਾਮਸੁ, ਬਹੁਤੁ ਅਹੈਕਾਰਾ ॥ 
੬ |ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤਿ ਪਤਿ; ਸਚੁ ਸੋਇ ॥ 

ਗੁਰਮੁਖਿ; ਅੰਤਰਿ ਸਖਾਈ ਪ੍ਰਭੁ ਹੋਇ ॥ 
੨ | ੬ |ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਸਨੋ ਆਪਿ ਕਰੇ; ਸੋ ਹੋਇ ॥ 

੬ 

ਵਿ ਗਲ ੦ ੭ 

ਗੁਰਮੁਖਿ; ਆਪਿ ਵਡਾਈ ਦੇਵੈ ਸੋਇ ।। | 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦੁ ਸਚੁ; ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ॥ ਕੰ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਨਕ; ਪਰਵਾਰੇ ਸਾਧਾਰੁ । 

੭ [ਸਦਾ ਸੁਖੁ; ਸਾਚੇ ਸਬਦਿ, ਵੀਚਾਰੀ ॥ 
੭ | ੭ [ਨਾਮੁ ਪਰਮਲੁ; ਹਿਰਦੈ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥ 

ਵਡਹੈਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ॥ 
੧੯| ੧ |ਮੈ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣ; ਪ੍ਰੇਮ ਮਨਿ ਆਸਾ ॥ ਕੰ 

ਮੈ ਨਿਰਗੁਣ ਬਖਸਿ; ਨਾਨਕੁ ਵੇਚਾਰਾ ॥ 
ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਹੁ, ਹਰਿ ਗੋਸਟਿ ਪੂਛਾਂ; ਕਰਿ ਸਾਂਝੀ, ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ।। ਕੰ 

ਫਟ ਗਨ ੭ /ਨਿ ਘ 

੫੬੨ | ੨ ਤੇ 

੧. ਅੰਤਹਕਰਨ ਚੂੜਾ ਸਕਾਮ ਕਰਮ । ੨. ਯੱਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ 
ਵਿਧੀਆਂ । ੩. ਬ੍ਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਦਿਕ ਬਾਹਾਂ ਹਨ । ੪. ਵੇਗਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ 
ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰ ਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨੌਸ਼ਟੀ ਗੁਰੂ । ੫. ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ । 
੬. ਕਰੁਣਾ ਮੈਤ੍ਰੀ ਆਦਿ । ੭. ਬਣਾ ਕੇ । ੮. ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਰੂਪ ਪੱਟੀਆਂ । 
੯. ਚੀਰਨੀਆਂ ਤਿਲਕ ਛਾਪਾ ਆਦਿਕ 1 ੧੦. ਸੋਧੂਰ ਸਹਿਤ । ੧੧. ਤੁਹਾਡੇ 
ਵਲ। ੧੨. ਇੰਦਰੇ ਰੂਪ ਹਲਕਾਰਾ । ੧੩. ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੀਸ ਰੂਪ ਹੈਕਾਰ, ਵਢੇ= 
ਮੋਟ ਕੇ । ੧੪. ਬਿਨਾਂ ਹੌਕਾਰ ਤੋ ਹੋ ਕੇ । ੧੫ ਮਿਲਣ ਸਾਰ । ੧੬. ਦਿਲ ਦੀ 
ਬੇ-ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ । ੧੭. ਭਿੰਨ, ਭਿੰਨ । 

੧੭%੫੭੧੩੦-੭੨-੩੯੭ । ਜਪਿ ੦੦੨ € ੨ ਆ > ਆ ਆ ਆ 2" ਆ > ਆ 6੦ ਲਆ”> “੯੨ “੯ > ਲਨ << ੨ ੦ %”> << ੦-੨<-<੩> 

ਘ 
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(੩੮੨) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
2੦੬੦੨੦"੨੧੦”੨ ੦"੦੧੦੨੦"੦੧੦੨੦੦%੦” ੭੮੦੪” "੦੬੦ ੦੨੧੧੦” <੮੨੧6”੦ ੮੦੧੬੦” ੦੦੬੦” ੯੦੬ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਵਡਹੌਸੁ 
ਵਡਹੌਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ॥ 

ਮਹਲਿ ਬੁਲਾਇਆ ਪ੍ਰਭ; ਆੰਮ੍ਰਿਤੁ ਭੂਚਾ ॥ 
ਨਾਨਕ, ਸਾਧੂ ਦੇਖਿ, ਮਨੁ ਰਾਤਾ 11 
ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਪ੍ਰਭ; ਭਏ ਨਿਹਾਲਾ ॥ 
ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ; ਕਢੁ, ਦੇ ਹਾਥੀ ॥ 
ਮੇਰੈ ਅੰਤਰਿ ਲੋਚਾ ਮਿਲਣ ਕੀ ਪਿਆਰੇ; ਹਉ ਕਿਉ ਪਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ॥ 
ਮੇਰੈ ਅੰਤਰਿ ਭੁਖ, ਨ ਉਤਰੇ "ਅੰਮਾਲੀ; ਜੇ ਸਉ ਭੋਜਨ ਮੈ ਨੀਰੇ ॥ 
ਜਿਚਰੁ, ਦੂਜਾ ਭਰਮੁ 'ਸਾ' ਅੰਮਾਲੀ; ਤਿਚਰੁ ਮੈ ਜਾਣਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਦੂਰੇ ॥ 

ਵਡਹੈਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ ॥1 

ਬਿਨੁ ਸਾਚੋ ਹੋਰੁ ਸਾਲਾਹਣਾ; ਜਾਸਹਿ ਜਨਮੁ ਸਭੁ ਖੋਇ ॥ 
ਅਨ-ਦਿਨੁ ਲਾਹਾ, ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਧਨ; ਭੰਗਤਿ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ !। 
ਹਮ ਨੀਚ ਸੇ, ਉਤਮ ਭਏ; ਹਰਿ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ।। 
ਬਿਖੁ ਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਏ; ਗੁਰਮਤਿ ਬੁਧਿ ਪਾਈ ॥ 
੨ਅਕਹੁ' ਤਪਰਮਲ ਭਏ, ਅੰਤਰਿ “ਵਾਸਨਾ ਵਸਾਈ ।। _(ਅੱਕਹੁ ਬੋਲੋ) 

ਰ੍ 
੍ 
੍ 

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ਛੌਤ ॥ 

੍ 
੍ 

੍ 
ਰ੍ 
੍ 

੫੬੨ ।੧੪ 
੫੬੩ | ੩ 

੫੬੪ | ੪ 

ਹੇ ੨ 

#ਨਿ/ਨਿ/ਨਿ੨0੧0 % 

੫੬੫ | ੧ 

ਸਿ 2 
ਲਾ ਲਾ ਲਾ 

ਜਬ ਸਾਚ ਅੰਦਰਿ, ਹੋਇ ਸਾਚਾ; “ਤਾਮਿ ਸਾਚਾ ਪਾਈਐ ॥ 
ਜਿਸੁ ਨਾਲਿ ਸੈਗਤਿ, ਕਰਿ ਸਰੀਕੀ; ਜਾਇ ਕਿਆ, ਰੁਆਵਣਾ ॥ 
ਕਿਛੁ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਕਰਣੀ; ਨਾਮ <ਤੁਲਿ ਨ, ਸਮਸਰੇ ॥ 
ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਨਾਮੁ ਮਿਲਿਆ; ਕਰਮੁ ਹੋਆ ਧੁਰਿ ”ਕਦੇ ॥ 
ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਹੈ ਸਾਚਾ; ਸਦਾ ਮੈ ਮਨਿ ਭਾਣਾ ॥ 
ਕੀਰਤਿ ਕਰਹਿ ਸੁਆਮੀ; ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ॥ 
ਵਡਾ ਸਾਹਿਬੁ ਹੈ ਆਪਿ; ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ।। 
ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਸੁਹਾਵੀ; “ਮਧੁਰਾੜੀ ਬਾਣੀ ॥ 
੯ਕੁਹਕਨਿ ਕੋਕਿਲਾ; ”2ਤਰਲ ਜੁਆਣੀ ॥ 
੧੧ਜਾਰੈਗ ਜਿਉ. ਪਗੁ ਧਰੈ "ਠਿਮਿ ਠਿਮਿ; ਆਪਿ ਆਪੁ ਸੈਧੂਰਏ ॥ 
ਸ੍ਰੀ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਫਿਰੇ ਮਾਤੀ; ਉਦਕੁ, ਗੈਗਾ ਵਾਣੀ । 

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ਛੌਤ ।। 

੧੮ ੧ [ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਮੇਲਿ ਲਈ, ਪਿਰਿ ਆਪੇ, ਸਾਚੈ ਸਾਹਿ ਸਵਾਰੀ । 

੫੬੭ 

“੫੫੦੦੨ ੦% 

ਸਾ ਘ ੭% 

੧. ਅੰਮਾਂ, ਵੱਡੀ ਸਖੀ । ੨. ਕ੍ਰੋਧਾਦਿਕ ਸਹਿਤ । ੩. ਚੌਨਣ ਬਣ ਗਏ। 
੪. ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਸਣ ਕਰਕੇ । ੫. ਤਦੋ” । ੬. ਵਿਚਾਰੋ । ੭. ਚਿਰੋਕਣਾ। 

ਰਸ ੮. ਮਿੱਠੀ । _ ੯. ਕੂਕਣਾ । ੧੦. ਚੰਚਲ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ । ੧੪੧. ਹਾਥੀ । 
1 ੧੨. ਥੰਮ੍ਹ ਥੰਮੂ ਕੇ, ਇਕ ਰਸ । 

੨੩੨੦੨ ੨੧੦੨-੭੮-੭੭੧੨੦-੭ ੨੭੧੧੦ ੨੭੧੧੦ ੮.#੪੧੧੫੭੨-#॥੮.੭੮-”੧%੩<੭੯.#੪੧%.੭੯-੭੭੧੫.੭੮_੭੦8%੫-੭੮-੭4੧੬..੭ ”7੧8੯.੭੨-#੪੪੧੦੭ €.# 96੧੦੭ "੧੩੯੦ 9 2... #੪0 4੦੭ ₹.-#੪੬੫.੭ 2-.੭-੩੧੦-੭ 2-.#੪੫੦-= 2..#<੬੫..੭ ੨. #੧<..੭ ੨ .#<੩੫,.੭੨-#੧੧੦.੭੮ ੭੦੯੭ । ੨੭੪੦੦੭੦ ੭੧੯੭ 

5।1 56180 7037 50 ਹ। ੬46੦) ੧401061191ਇ116।0॥ਇ911011.ਟ੦।੧ 



ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੩੮੩) 
੪੧੪੨੭੦੪੦੨੦੦੧੪੦੨ ੦੮੦੪੨ ੦੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦"੦੦੬੦੨੦੮੨੦੪੦੨੦੮੦੦੦ ੦੨੪੯੮ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਵਡਹੰਸੁ 

੭ | ੩ |ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗਰਿ ਨਾਮੁ ਦਿਿੜ੍ਰਿਇਆ; ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ, ਹਰਿ ਸਤੀ ।। 
('ਸੱਤੀ' ਬੋਲੋ) 

੯ | ੪ [ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ; ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲਿ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ॥। 
ਹਮ ਪੂਛਹ ਹਮ ਪੂਛਹ; ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਿ, ਹਰਿ ਬਾਤਾ ਰਾਮ ॥ 

੧੬| ੪ [ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ, ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ; ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 

੧. ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾਂ । ੨. ਕਾਇਰ । ੩. ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਖੂਹ । ੪. ਕਮਲਾਪਨ । 
ਪ. ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ । 

੧੧੫੭ ੯.੭੩%੫,੭ ੨੭੩੦੦. ੭ ੨੭੧੫੦ ੭ ੨ ੭੪੦੫੦. ੨. ੭੦੧੦੭ ੨-੭੧੫੦-੭ ੨੭੨੨੭ । ੨-੭੨੦੨- ੨੭੧੦੮.” ੨.੭੪੫-" 

| ੫੬੮ | ੨ | ੧ |ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਚਾਖਿਆ, ਸਬਦਿ ਸੁਭਾਖਿਆ; ਹਰਿ ਸਰਿ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰੇ !1 
੬ | ੧ ਕਾਮਣਿ ਵਡਭਾਗੀ ਅੰਤਰਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ; ਰਿ 

( ਹਰਿ ਕਾਂ ਪ੍ਰੇਮੁ 'ਸੁ' ਭਾਇਆ '। (੨) ਸੁਭਾਇਆ ॥ 
੧੭| ੨ |ਹਰਿ ਵਾਪਾਰਿ ਸੇ ਜਨ ਲਾਗੇ; ਜਿਨਾ ਮਸਤਕਿ ਮਣੀ, ਵਡਭਾਗੋ ਰਾਮ ॥ ਇੰ 

1 ੫੬੯ ੧੧ ੩ |ਮਨ ਮੋਰਿਆ, ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇ-ਕੈ; ਇਕਿ ਸਚਿ ਲਗੇ ਵਾਪਾਰਾ ।। 
੫੭੦ | ੮ | ੪ |ਮਨਮੁਖ ਸੈਤਾ ਨਾਲਿ ਵੇਰੁ ਕਰਿ; ਦੁਖੁ ਖਟੇ ਸੈਸਾਰਾ ॥ 

੧੦| ੩ [ਜਿਉ ਤਿਸਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪਿ ਕਰਾਈ; ਕੰ 

ਰੋ ੧ਵਰੀਆਮੁ ਨ “ਫੁਸੀ ਕੋਈ ॥ (ਨਨ੍ਹਾ ਦੇਲ੍ਹ ਦੀਪਕ ਹੈ) _ ੬ 
! ੧੮| ੫ |ਅੰਤਰਿ ਤਖੂਹਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਿ ਭਰਿਆ; ਸਬਦੇ, ਕਾਢਿ ਪੀਐ ਪਨਿਹਾਰੀ । 

੫੭੧ |੧੧| ੬ |ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਭੁ “ਬਰਲੁ ਹੈ; ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਈ ਰਾਮ ।! 
ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਭੁ ਹੇਤੁ ਹੈ; ਹੇਤੇ ਪਲਚਾਈ ਰਾਮ ॥ 

੧੯| ੬ |ਦਰਿ ਸਾਚੈ ਸਦਾ ਹੈ ਸਾਚਾ; ਸਾਚੈ ਸਬਦਿ “ਸੁਭਾਖਿਆ ॥ 
੫੭੨ | ੨ | ੬ |ਨਾਨਕ ਜੋ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸੋਈ ਮਹਲੁ ਪਾਇਨਿ; ਮਤਿ ਪਰਵਾਣੁ ਸਚੁ ਸਾਈ ॥ 

(ਸਾਂਈ ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ) 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ਛੋਤ ॥ 

1 ੭ | ੧ [ਹਰਿ ਨਾਮੋ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਿੜਾਏ; ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਿਗਸੇ ਰਾਮ ॥ ਕੰ 
(ਵਿਗੱਸੇ ਨਹੀ" ਬੋਲਣਾ) 

੧੨। ੧ |ਮੋਰੇ ਮਨਿ ਬੈਰਾਗੁ ਭਇਆ, ਬੈਰਾਗੀ; ਮਿਲਿ ਗੁਰ ਦਰਸਨਿ, ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥ | 
੧੯| ੨ [ਜਿਸੁ ਕਾਰਣਿ ਹੈਉ ਢੂੰਢਿ ਢੂਢੇਦੀ; ਸੌ ਸਜਣੁ ਹਰਿ ਘਰਿ ਪਾਇਆ ।। 

੫੭੩ | ੯ | ੨ [ਹਰਿ ਆਪੇ ਹਰਿ ਆਪੇ; ਪੁਰਖੁ ਨਿਰੈਜਨੂ ਸੋਈ ਰਾਮ ॥ ਕੰ 
੧੩। ੩ |ਹਰਿ ਆਪੇ ਹਰਿ ਆਪੇ ਮੇਲੈ; ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਈ ਰਾਮ ॥ 

ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨੁ ਗਵਾਇਆ; ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਅੰਜਨੁ, ਗੁਰਿ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
੫੭੪ | ੧ | ੩ |ਜਿਨੀ ਦਰਸਨੁ ਜਿਨੀ ਦਰਸਨੁ; ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 

ਤਿਨ ਨਿਹਫਲੁ ਤਿਨ ਨਿਹਫਲ ਜਨਮੁ; ਸਭੁ ਬਿਿਥਾ ਗਵਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
1 ੫ | ੩ |ਹਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਹਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੀਨ; ਹਰਿ ਪਾਸਿ ਬੇਨੰਤੀ ਰਾਮ ॥ ਕੰ 

ਮੁਥਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੁਖਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪਿ; ਸਭਿ ਰੋਗ ਗਵਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
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(੩੮੪) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
2੦੪੦੨੦੮੦੧੦੨ ੦੮੦੧੮”੨ ੦੬੦ "੪੦ "੮੦੬੦੨ ੦੦੪੦੨੦੮੮੦੦੨ ੦੮੦੧੨ ੦੦੦੦੨੦੦੦੦੨੦੦੪#੨੩ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ |ਸ਼ਬਦ 
੪ |ਹਮ ਪਾਪੀ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਨਿਰਗੁਣ; ਦੀਨ ਤੁਮਾਰੇ ਰਾਮ ॥ ੫੭੫ | ੧ 

੬ 
੬ 

5।1 56180 7037 50 ਹੈ। ੬46੦੧ 

ਪ 
ਪ 

0 ॥ਨ । ॥ਨ 0 = 

< 

0% 

੨.੭%੧੦੭ 2.੭%੧<੭ ੨੪੧੧੭ 2-#8੨.੭ .#੬<-੭ । _.੭੧੧..੭ 5..#<੩<੫.੩ ੮_.#੪੪੫..੭੮.੭%<੭੨.੭੦੦.੭ ੬.##੦੭ 

ਰਾਗੁ ਵਡਹੰਸੁ 

ਦੇਹ "ਤੇਜਣਿ' ਜੀ; ਰਾਮਿ ਉਪਾਈਆ ਰਾਮ ॥ 
ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਵਡ ਪੁਨੇ ਪਾਇਆ; ਦੇਹ ਸੁ ਕੌਚਨ, “ਚੈਗੜੀਆ ॥ 
ਗੁਰਮੁਖਿ, ਰੈਗੁ ਚਲੂਲਾ ਪਾਵੈ; 

ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਵ ਰੈਗੜੀਆ ॥ 
ਦੋਹ ਪਾਵਉ ਜੀਨੁ; ਬੁਝਿ ਚੈਗਾ ਰਾਮ ॥ 
ਹਰਿ ਬੋਹਿਥਿ ਚੜਿ, ਵਡਭਾਗੀ ਲੰਘੇ; ਗੁਰੁ “ਖੇਵਟੁ, ਸਬਦਿ ਤਰਾਏ ॥ 
ਕੜੀਆਲੁ ਮੁਖੋ; ਗੁਰਿ ਗਿਆਨੁ ਦਿੜਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਹਰਿ; ਚਾਬਕੁ ਲਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
ਅਘੜੋ ਘੜਾਵੈ ਸਬਦੁ ਪਾਵੈ; ਅਪਿਉ, ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀਤਿਆਂ ॥ 

(ਅ-ਪੜੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ) 
ਘੋੜੀ 'ਤੇਜਣਿ', ਦੇਹ; ਰਾਮਿ ਉਪਾਈਆ ਰਾਮ ।। 
ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਪੈ; ਸਾ ਧਨੁ ਧਨ ਪਤੁਖਾਈਆ ਰਾਮ ॥! 
ਚੜਿ <'ਦੇਹੜਿ' ਘੋੜੀ, ਬਿਖਮੁ ਲਘਾਏ; ਮਿਲੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥ 
ਦੇਹ ਤੇਜਨੜੀ; ਹਰਿ ਨਵਰੈਗੀਆ ਰਾਮ ।। 
ਦੋਹ ਕੈਚਨ; ਜੀਨੁ “ਸੁਵਿਨਾ ਰਾਮ ॥ 
ਕੜੀਆਲੁ ਗੁਰਿ “ਅੰਕਸੁ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
ਮਨੁ ੯ਮੈਗਲ'; ਗੁਰ ਸਬਦਿ, ਵਸਿ ਆਇਆ ਰਾਮ ॥ 
ਮਨੁ ਵਸਗਤਿ ਆਇਆ ਪਰਮਪਦੁ ਪਾਇਆ; ਸਾ ਧਨ ਕੈਤਿ ਪਿਆਰੀ ॥ 
ਹਰਿ ਗਾਇ ਮੰਗਲੁ ਰਾਮ ਨਾਮਾ; ਹਰਿ ਸੇਵ 'ਸੇਵਕ', ਸੇਵ 'ਕੀ'॥ 
ਪ੍ਰਭ ਜਾਇ ਪਾਵੈ ਰੋਗ ਮਹਲੀ; ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਮਾਣੈ ਰੈਗ 'ਕੀ' ॥ 

ਰਾਗੁ ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ਛੌਤ ਘਰੁ ੪ ॥ 

ਸੋ ਘਰੁ ਲਧਾਂ ਸਹਜਿ "£'ਸਮਧਾ'; ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰਾ ॥ 
(ਸਸੱਧਾ ਬੋਲੋ) 

ਗੁਰਿ, ਮੰਤੁ ਸਬਦੁ ਸਚੁ; ਦੀਤਾ ਰਾਮ ॥ 
ਲੋਇਣ, _ "ਲੋਈ ਡਿਠ; ਪਿਆਸ ਨ ਬੁਝੈ, ਮੂ ਘਣੀ ॥ 
ਨਾਨਕ, ਸੇ ਅਖੜੀਆਂ "੨ਬਿਅੰਨਿ; ਜਿਨੀ ਡਿਸੰਦੋ ਮਾ ਪਿਰੀ ॥ 

(ਬੱਝੇ ਨਹੀ" ਕਰਣਾ) 
ਸੇ ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ; ਭਾਣੇ ਰਾਮ ॥ (ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ ਭਿਸ੍ਰਾਮ) 

੧. ਘੋੜੀ । ੨. ਚੰਗੀ । ੩. ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਵੀਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੀ 
ਗਈ। ੪. ਮਲਾਹ । ੫. ਘੋੜੀ । ੬. ਦੇਹ ਰੂਪੀ । ੭. ਸੁਨਹਿਰੀ । ੮. ਕੁੰਡਾ । 

੯. ਹਾਥੀ । ੧੦. ਸਮਾਏ ਜਾਂ ਸਮਝੇ । ੧੧. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ । ੧੨. ਦੂਜੀਆਂ 
ਹੋਰ, ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ । 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੩੮੫) 
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।ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ| ਰਾਗੁ ਵਡਹੰਸੁ 
੧੫ ਸੇਈ ਸਜਣ, ਸੈਤ ਸੇ ਸੁਖੀਏ; ਠਾਕੁਰ ਅਪਣੇ ਭਾਣੇ ॥ 
੧੯ ਦੁਖ ਨਾਸ. ਭਰਮ ਬਿਨਾਸ ਤਨ ਤੇ; ਜਪਿ ਜਗਦੀਸ ਈਸਹ, ਜੈ ਜਏ ॥ 

੫੭੮ | ੨ ਨਾਨਕ ਜਾਣੋ ਸਤਿ; ਸਾਂਈ, ਸੈਤ ਨ ਬਾਹਰਾ ॥ 
ਮਿਲਿ ਜਲੁ ਜਲਹਿ; ਖਟਾਨਾਂ ॥ 
ਰਖੁ ਜਗਤੁ ਸਗਲ; ਦੇ ਹਥਾ ਰਾਮ ॥ 
ਪ੍ਰਭ ਦੂਖ ਦਰਦ; ਭ੍ਰਮ ਹਰਤਾ ਰਾਮ ॥ 
ਮਨ ਇਛਿਅੜਾ; ਫਲ ਪਾਈਐ ਰਾਮ ॥ 
੧ਮਹਲਤਿ ਪੁਨੀ, “ਪਾਈ ਭਰੀ; ਜਾਨੀਅੜਾ ਘਤਿ ਚਲਾਇਆ ॥ 
੩ਵਾਲੇਵੇ ਕਾਰਣਿ ਬਾਬਾ ਰੋਈਐ; ਰੋਵਣੁ ਸਗਲ ਬਿਕਾਰੋ !। 
ਜਿਨਿ ਆਪੀ-ਨੈ ਆਪੁ ਸਾਜਿਆ; ਸਚੜਾ ਅਲਖ ਅਪਾਰੋ ॥ 
ਜੈਮਣੁ ਮਰਣਾ ਆਇ ਗਇਆ; “ਬਧਿਕੁ, ਜੀਉ ਬਿਕਾਰੋ ॥ 
'ਤੂਡੜੇ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ; “ਬੂਡੜੈ ਕਿਆ ਤਿਸੁ “ਚਾਰੋ ॥ 
ਸਾਂ ਧਨ "ਛੁਟੀ ਦਮੁਠੀ, ਝੂਠਿ ੧੦ਵਿਧਣੀਆ; 

[ 
੍ 

ਰੀ 
੍ 
ਰ੍ 

੫੭੯ ੧੦ 
੫੮੦ | ੭ 

ਮਾੰ 

ਘਘ>>0੦%੦੦੦੭% 

੭ 0 ਘ 

ਸੁਰਤਿ ਮੁਈ, ਮਰੁ ਮਾਈਏ; ਮਹਲ ਰੂੰਨੀ, ਦਰ "ਬਾਰੇ ॥ 
ਜੀਵਤੁ ਮਰੇ, 'ਸੁ' ਜਾਣੀਐ; ਪਿਰ ਸਚੜੇ, ਹੇਤਿ ਪਿਆਰੇ ॥ 
ਹਉ ਮੁਠੜੀ ਧੈਧੈ ਧਾਵਣੀਆ; ਪਿਰਿ ਛੋਡਿਅੜੀ "£ਵਿਧਣ ਕਾਰੇ ॥ 
ਮੈ, ਪਿਰੁ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਣਾ; ਹਉ "“ਰਹਸਿਅੜੀ ਨਾਮਿ ਭਤਾਰੇ ॥ 
੧੬ਬਈਅਰਿ, ਨਾਮਿ ਸੁੰ ਹਾਗਣੀ; ਸਚੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰੋ ।। 
ਗਾਵਹੁ ਗੀਤੁ, ਨ "?ਬਿਰਹੜਾ; ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰੋ ।। 

(੨) ਗਾਵਹੁ ਗੀਤੁਨ 
ਜਿਨਿ ਜਗੁ "੮ਥਾਪਿ, "੯ਵਤਾਇਆ ਜਾਲੂੰ ; ਸੋ ਸਾਹਿਬੁ ਪਰਵਾਣੋ ॥ 
ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਠਿ ਚਲਣਾ; “ਅਧ ਪੈਧੈ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੋ 'ਵਾ' ॥ 
ਆਪਿ ਨਿਰਾਲਮ ਧੇਧੈ ਬਾਧੀ; ਕਰਿ ਹੁਕਮੁ ਛਡਾਵਣ-ਹਾਰੋਂ ॥ 
ਇਬ “ਕੇ ਰਾਹੇ ਜੌਮਨਿ ਨਾਹੀ; ਪਛੁਤਾਣੇ ਸਿਰਿ ਭਾਰੋ ॥ 
ਬਾਬਾ ਰੋਵਹਿ ਰਵਹਿ, ਸੁ ਜਾਣੀਅਹਿ; ਮਿਲਿ ਰੋਵੇ, ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਵਾ ॥ 

੫੮੧ 
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੧. ਅਰਸ', ਵਕਤ । ੨. ਪੜੋਪੀ । ੩. ਮਿਤ ਹੋਇ ਮਗਰੋ', ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਥਾ ਵਾਲੋਵੇ=ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਧੈਧੇ ਲਈ । ੪. ਹਿੰਜਕ 
ਜੀਵ । ੫. ਭੈੜੇ ਨੇ । ੬. ਡੁਬਣ ਜੌਗੇ ਦਾ । ੭. ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ੮. ਛੁਟੜ ਹੋਈ । 

1 ੯. ਲੁੱਟੀ ਗਈ । ੧੦. ਦੁਖੀ । ੧੧. ਮੁਰਦਾ । ੧੨. ਵੇਹੜੇ ਦੇ । ੧੩. ਬੂਹੇ 
ਵਿਚ । ੧੪. ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ । ੧੫. ਅਨੌਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ । ੧੬. ਇਸਤ੍ਰੀ । 
੧. ਪ੍ਰੋਮ ਵਿਛੋੜਾ । ੧੮. ਇਸਥਿਤ ਕਰਕੇ । ੧੯. ਫੇਰਿਆ, ਪਾਇਆ, ਕਾਲ 
ਰੂਪੀ । ੨੦. ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ । ੨੧. ਇਸ ਵੇਲੋਂ ਦੇ ਰਾਹੋ=ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ । 

੧੪੧੮੭੯੭੨੮-੭੨-੭੩੦-੭੨-੭੧੮-੭੩-੭੩੦-੭੦-੭੧੦-੭੨-੩੦੭ । ੮੭੧੦੮-੭੨੭#੫੭੯੭੪੯੭ (ਉਨ 
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(੩੮੬) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
2੦%੦”੨ ੦੦੪੦੨ ੮੨੪੦੨੦੦੪੦੨੦-੦%੪੦ £੮੦੦੦”੨੦੦੪੦੨੦੮੦੧%੦ ੦੮੦੦੦”੨੦੮੦੧੦” 6੨੬੦੦੦ਦ੬੯ 

'ਰ[ਸ਼ਬਦ। ਰਾਗੁ ਵਡਹੌਸੁ 
੫੮੧ ।੧੫| ੪ [ਧੰਧਾ ਰੋਵੈ ਮੈਲੁ ਨ ਧੋਵੈ; ਸੁਪਨੰਤਰੁ ਸੈਸਾਰੋ । 

ਪ |ਲਬਿ ਧੰਧੈ ਮਾਇਆ, ਜਗਤੁ ਭੁਲਾਇਆ; ਕਾਲੁ ਖੜਾ "ਰੂਆਏ ॥ 
(ਕਾਲੁ ਖੜਾਰੂ ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ) 

੫੮੨ | ੭ | ਪ |ਹੋਛੀ ਮਤਿ, ਭਇਆ ਮਨੁ ਹੋਛਾ; “ਗੁੜ ਸਾ, ਦਮਖੀ ਖਾਇਆ ॥ 
ਓਨਾਂ 'ਮਰਜਾਦ' ਆਇਆ, ਕਲਿ ਭੀਤਰਿ; ਨਾਂਗੋ ਬੰਧਿ ਚਲਾਇਆ ॥ 

੫ [ਲਿਖਿਅੜਾ ਲੇਖੁ, ਨ ਮੋਟੀਐ; ਦਰਿ, ੯ਹਾਕਾਰੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ॥ 
੫ ।ਨਾਨਕ, ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਜਾਣ “'ਸਿਜਾਣਾ'; ਰੋਵਹਿ, ਸਚੁ ਸਮਾਲੋ ॥ 

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ਮਹਲਾ ਤੀਜ' ॥ 
(ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਲਿਖਕੇ ਜਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ੩ ਅੰਗ ਨੂੰ ਤੇ 

ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਨਹੀ" ਕਹਿਣਾ, ਤੀਜਾ ਬੋਲਣਾ । 

ਸਾ ਧਨ, ਰੈਡ ਨ ਕਬਹੂ ਬੈਸਈ; ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਵੈ ਸੋਗੁ ॥ 
ਗੁਣਵੈਤੀਆ ਗੁਣ ਸਾਰਹਿ, ਅਪਣੇ ਕੈਤ ਸਮਾਲਹਿ; ਨਾ ਕਦੇ ਲਗੈ ਵਿਜੋਗੋ ॥ 
ਅਉਗੁਣ ਸਬਦਿ ਜਲਾਏ, ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਗਵਾਏ; ਸਚੇ ਹੀ ਸਚਿ ਰਾਤੀ ॥ 
ਸੌ ਪਿਰੁ ਸਚਾ, ਸਦ ਹੀ ਸਾਚਾ ਹੈ; ਨਾ ਓਹੁ ਮਰੇ ਨ ਜਾਏ ॥ 
ਇਹੁ ਤਨੁ ਰੁਲੈ ਰੁਲਾਇਆ ਕਾਮਿ ਨ ਆਇਆ; 

ਜਿਨਿ, ਖਸਮੁ ਨ ਜਾਤਾ ਹਦੂਰੇ ॥ 
ਜਮ-ਪੁਰਿ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰੁ, ਮਹਾ ਗੁਬਾਰੁ; ਨਾ ਤਿਥੈ ਭੈਣ ਨ ਭਾਈ ॥ 
ਵਡਹੰਸ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪, ਲਲਾਂ ਬਹਲੀਮਾ ਕੀ ਧੁਨਿ, ਗਾਵਣੀ 

(ਲੱਲਾਂ ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ) 

੦੭&੦੨੮੦ ੮੨ 

2 

੫੮੪ 
ਪਦਪ 

ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਵਡਹੰਸ ਹੈ; ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਉਰਿਧਾਰ ॥ 
ਮੈ ਜਾਨਿਆ ਵਡਹੈਸ ਹੈ; ਤਾ ਮੈ ਕੀਆ ਸੰਗੁ ॥ 
ਤੂ ਅਣਮੰਗਿਆ ਦਾਨੁ ਦੇਵਣਾ; ?'ਸਭਨਾਹਾ' ਜੀਆ ॥ 
ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਹਰਖੁ ਸਦਾ; ਦਰਿ ਸਚੈ ਸਚਿਆਰੁ ॥ 
ਇਕਿ ਸਦਾ 'ਇਕਤੋ' ਰੇਗਿ ਰਹਹਿ; ਤਿਨ ਕੈ ਹਉ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥ 
ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦੀਆ; 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਆਸ ਪੁਰਾਈ ॥1 
ਦਵਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪੁ ਨਾ ਮਰੇ; ਤਿਉ ਨਿਗੁਰੇ ਕਰਮ ਕਮਾਹਿ ॥ 
ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ; ਤਿਨੀ ਪਾਇਅੜੇ ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ॥ 

(ਸੁੱਖਾ, ਭੁੱਖਾ, ਦੱਖਾ, ਚੁੱਖਾ, ਮੁੱਖਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਨ) 

੫੮੬ 
੫੮੭ 
੫੮੮ 

“੦੨੫੦੦ 

੍ 
ਰ੍ 
੍ 
੍ 
£ ੫੮੩ 

੍ 
ਰ੍ 

੍ 
੍ 

॥ਨ।ਿਨ 

੧. ਸੱਦਾ ਹੈ । ੨. ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਗੁੜ । ੩. ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਮੱਖੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ 
ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਵਾ ਮਾਇਆ ਗੁੜ ਵਾਂਗ ਹੈ ਤ੍ਰੋ ਉਸਨੂੰ ਮੱਖੀ ਦੀ ਨਿਆਈ' ਖਾ ਰਿਹਾਂ 
ਹੈ”। ੪. ਬੇ-ਮ੍ਯਾਦਾ ਭਾਵ ਨੰਗ । ੫. ਸੱਦਾ । ੬. ਸਿਆਣਾ । ੭. ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ । 
੮. ਸਗੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣੇ ਕਰ ਕੇ ਮਨ ਨਹੀ” ਮਰਦਾ ਹੈ । 

€-,/48%- ੭੨. #੫੩੧੦-੭੬-੭੧੧੧<-੭ ੮੭੪੧੬” 2.੭੪0<-੭੨-੭੯੪੯੦੭੯.#੬੦੧੦੭ | ₹ #<੦੯.੭ ੨.੭੪੪<.੭੯.੭%੧.੭ $-?#%= 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੩੮੭) 
 £੯ 2" 2"ਲਆ”> "੦੬੦”੨੦”੨੧੦੨੦"੦੪੦੨੦"੦%੦” ੮੦੬੦੨ ੦੧੦੨ ੦੦੬੦”੨੦"੦੧੦” ੨੦੮੨ 

ਪੰਨਾ |ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ| ਰਾਗੁ ਵਡਹੰਸੁ 
੫੮੮ |੧੪| ੭ |ਜਮ ਕਾਲੈਂ ਵਸਿ. ਜਗੁ ਬਾਂਧਿਆ; ਤਿਸਦਾ "ਫਰੂ ਨ ਕੋਇ ॥ 

੧੫| ੭ |ਏਹਾ ਕਾਇਆ ਰੋਗਿ ਭਰੀ; ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ, ਦੁਖੁ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਨ ਜਾਇ ॥ 
੧੮| ੭ [ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਹਉ ਖੰਨੀਐ; ਜਿਨਿ ਮਧੁਸੂਦਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੁਣਾਇਆ 11 

੫੮੯ [੧੦| ੯ |ਰਤਨਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਈ; ਅਗਿਆਨੀ, ਅੰਧੁ ਅੰਧਾਰੁ ॥ 
੫੯੦ | ੪ | ੧੦ [ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਹੁ ਮੰਗੀਐ; ਤਾ ਲਾਜ ਮਰਾਈਐ ॥ ਕੰ 

੧੧ ਰਾਜੇ ਓਇ ਨ ਆਖੀਅਹਿ; ਭਿੜਿ ਮਰਹਿ, ਫਿਰਿ ਜੂਨੀ ਪਾਹਿ ॥। | 
੧੨ |ਮਨਮੁਖ, ਘਰਿ ਹੋਦੀ ਵਥੁ ਨ ਜਾਣਨੀ; ਅੰਧੇ ਭਉਕਿ ਮੁਏ ਬਿਲਲਾਇ ॥ 
੧੨ |ਜਿਨਾ ਗੁਰਸਿਖਾ ਕਉ, ਹਰਿ “ਸੈਤਸਟੁ ਹੈ; ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਗਲ ਮੰਨੀ ।। 

ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਦੇ; ਤਿਨੀ ਚੜੀ 'ਚਵਗਣਿ' ਵੈਨੀ ॥ 
(ਚਵੱਗਣ ਬੋਲੋ) 

= “ ੭ ੭ 

੧੩ |ਗੁਰਮੁਖਿ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਿ; ਜਪਿ ਹਰਿ, ਗਤਿ ਪਾਈ ॥ | 
(ਦੂਜੇ 'ਬਸਿਸਟਿ' ਤੇ 'ਜਨਕਿ' ਤੇ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ਹਨ) 

੧੩ |ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਹਰਿ ਨਾਮੁ; ਨ ਕਿਨੈ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ ) 
੧੪ |ਨਾਨਕ ਪੂਰੈ ਕਰਮਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੌਂ; ਹਰਿ ਜੀਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਰਜਾਇ ।। 
੧੪ ਜਿਸ ਕੈ ਘਰਿ ਦੀਬਾਨੁ ਹਰਿ ਹੋਵੈ; ਨੂ 

ਤਿਸ ਕੀ ਮੁਠੀ ਵਿਚਿ, ਜਗਤੁ ਸਭੁ ਆਇਆ ॥ ਕੰ 
੧੪ |ਮਾਣਸਾ ਤਕਿਅਹੁ ਦੀਬਾਣਹੁ, ਕੋਈ ਨਸਿ ਭਜਿ ਨਿਕਲ; 

ਹਰਿ ਦੀਬਾਣਹੁ, ਕੋਈ ਕਿਥੈ ਜਾਇਆ ।। ਕੰ 
ਸੋ ਐਸਾ ਹਰਿ ਦੀਬਾਨੁ, ਵਸਿਆ ਭਗਤਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ, 

ਤਿਨਿ ਰਹਦੇ ਖੁਹਦੇ ਆਣਿ, ਸਭਿ ਭਗਤਾ ਅਗੈਂ ਖਲਵਾਇਆ ॥ 
੧੫ [ਸਭਿ ਘਟ ਭੋਗਵੈ ਅਲਿਪਤੁ ਰਹੈ; ਅਲਖੁ ਨ ਲਖਣਾ ਜਾਈ ॥ 
੧੫ [ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੰਉ, ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਗੁਰਿ ਦੀਆ; 

ਹਰਿ ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ, ਸਦਾ ਕਰੇ ਨਿਸਤਾਰਾ ॥ 
੧੬ |ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰਾ, ਪ੍ਰਭੁ ਅਬਿਗਤ ਅਗੋਚਰੁ; 

ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਬਿਧਾਤਾ । 
੧੭ |ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰਾ ਭੋਜਨੁ, ਛਤੀਹ ਪਰਕਾਰ; 

ਰਿ 
ਰ 

ਜਿਤ ਖਾਇਐ, ਹਮ ਕਉ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਭਈ ॥ | 

( 
ਰ੍ 
੍ 

੫੯੨| ੧ 

ਟੇ “ਸੇ &ਘ & 

੧੭ [ਹਰਿ ਨਾਮੈ ਕੀ ਹਮ ਕਉ; ਸਤਿਗੁਰਿ 'ਕਾਰਕੁਨੀ' ਦੀਈ ॥ 
੨੦|ਘਰ ਹੀ ਮੁਧਿ, ਵਿਦੇਸਿ ਪਿਰੁ; ਨਿਤ ਝੂਰੇ ਸੇਮਾਲੇ ॥ 
੨੦ |ਤਿਪਤਿ ਰਹੇ ਆਘਾਇ; ਮਿਟੀ ਭਭਾਖਿਆ ॥ 

ਤਾ ਨਾ 7” 
੧. ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ । ੨. ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸੈਨਡਾਈ । 

ਇਤ “ਨ ੨ 

(6੦੬੨੨ ੦੮੦%੨੦੦੧੬੦੨੦੮੦੦੦੨੦"੦%੨੦੧%੦੨੦੦%੦੨੦੮੦%੦” “੮੦੧੦੨ ੬੦੧੪੦ ੦੪੦੨ ੦੦੪੨ 6੦੧੦੨ <੦੦੦੨ 

੨ ਪੇ 2 ਘ 

2੦ਆ>, 
੧“ %੧.੭੯.#%੫੦-੭੨-#੩੫੦-੭ ੨..#੩੫੦-੭ ੨੭੭੩੦,” ੨-#੭੪੫-੭ । ੨-#੩੧੧-੭ ੨--#੧੧੧--% ੮#੪6੫,..੭ ੮ ,#0੫..੭੮.#੫੪੫੦੭ 
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੧੭ |੨੧ [ਹਰਿ ਬਿਨੁ, ਕੋਈ ਮਾਰਿ ਜੀਵਾਲਿ ਨ ਸਕੇ; 
ਮਨ ਹੋਇ ਨਿਚਿੰਦ, “ਨਿਸਲੁ ਹੋਇ ਰਹੀਐ ॥ 

(ਸੱਕੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਸਹਿਤ ਬੋਲੋ) 

ਉਠਦਿਆ ਬਹਦਿਆ ਸੁਤਿਆ; ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ, 
ਜਨ ਨਾਨਕ; ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਲਹੀਐ ॥ 

ਰਾਗ ਸੋਰਠਿ 
ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ ॥ 

੧ [ਸਭਨਾ ਮਰਣਾ ਆਇਆ; ਵੇਛੋੜਾ 'ਸਭਨਾਹ' ॥ 
ਪੁਛਹੁ ਜਾਇ ਸਿਆਣਿਆ; ਆਗੈ ਮਿਲਣੁ 'ਕਿਨਾਹ' ॥ (੨) ਕਿ ਨਾਹ 
ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬੁ ਵੀਸਰੈ; ਵਡੜੀ ਵੇਦਨ 'ਤਿਨਾਹ' ।। 

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ; ਤਰਨ, ਕਿ “ਰੂਨੈ ਹੋਇ ॥ 
ਜੋ ਅਸਮਾਨਿ ਨ ਮਾਵਨੀ; ਤਿਨ ਨਕਿ ਨਥਾ ਪਾਇ ।। 
ਅਗੈ ਗਏ ਨ ਮੰਨੀਅਨਿ; ਮਾਰਿ ਕਢਹੁ “ਵੇ-ਪੀਰ ॥ 
ਭਾਉ ਕਰਮ ਕਰਿ, ਜੇਮਸੀ; ਸੇ ਘਰ ੬ਭਾਗਠ ਦੇਖੁ ।। 
ਜੁਰਤਿ ਸੋਚ ਕਰਿ, “ਭਾਂਡਸਾਲ; ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ ਤਿਸਨੋ ਰਖੁ ॥ 
ਵਣਜਾਰਿਆ ਸਿਉ ਵਣਜੁ ਕਰਿ; ਲੈ ਲਾਹਾ, ਮਨ "ਹਸੁ ॥ 
੯ਰੰਧਣ ਵੈਣਿ ਰਤਾ, ਹਿਤਕਾਰੀ; ਸਬਦੇ, ਸੁਰਤਿ ਨ ਆਈ ॥ 
੧੦ਪੂੜੁ ਧਰਤੀ, ਪੁੜ ਪਾਣੀ ਆਸਣੁ; ਚਾਰਿ ਕਟ, ਚਉਬਾਰਾ । 
ਇਕਤੁ ਰੂਪਿ ਫਿਰਹਿ ""ਪਰਛੋਨਾ; ਕੋਇ ਨ ਕਿਸਹੀ ਜੇਹਾ ॥ 
ਕਰਤਾ; ਤੂ ਮੈ, ਮਾਣੁ ਨਿਮਾਣੇ ॥ 
ਜਾਤਿ ਅਜਾਤਿ ਅਜੋਨੀ ਸੈਭਉ; ਨਾ ਤਿਸੁ ਭਾਉ, ਨ ਭਰਮਾ ॥ 
ਬਜਰ ਕਪਾਟ, ਮੁਕਤੇ ਗੁਰਮਤੀ; ਨਿਰਭੈ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ।। 
ਸੂਚੈ "“ਭਾਡੈ ਸਾਚੁ ਸਮਾਵੈ; ਵਿਰਲੇ "=ਸੂਚਾਚਾਰੀ ।। 
ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਗੁਪਤੋਂ ਵਰਤੈ; (੨) ਮਹੀ ਅਲਿ 

ਗੁਰ ਸਬਦੀ, ਦੇਖਿ "$ਨਿਹਾਰੀ ਜੀਉ ॥ 

੦੨੦੦੭ 

#0੧।੧।॥੧ 2 ੦੨੮੫ 

੧. ਸਹਾਇਤਾ । ੨. ਵੇਪ੍ਰਵਾਹ (ਵਾ) ,ਦੁਖਾਂ ਤੋ“ ਰਹਿਤ । ੩. ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ 
ਦੀ ਨਿਆਈ” । ੪. ਰੋਣੇਂ ਤੇ । ੫. ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋ" ਭਾਵ ਨਿਗੁਰੇ । ੬. ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ | 
੭. ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮਾਲ ਗੁਦਾਮ । ੮. ਪਸੈਨ ਹੋ ਕੇ । ੯. ਦੁਰਗਧੀ ਵਾਲੇ 
ਬਚਨ । ੧੦. ਪੜਦਾ ਜਾਂ ਚੱਕ । ੧੧. ਗੁਪਤ । ੧੨. ਸ਼ੁਧ ਹਿਰਦੇ । ੧੩. ਸਰੇਸ਼ਟ 
ਕਰਤੱਥ ਵਾਲੇ । ੧੪. ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਈ । 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੩੮੯) 
।੦੦੯੪੨੦੮੨੧੦ ੦੪੦੨੦੦੪੦੨ ੦੮੨੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦੦%੦੨ ੭੦੦੦ ੦੮੦੧੦ ੮੨੦੨ ੪੨੦੦੨ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਸੋਰਠਿ 
੫੯੮ | ੨ | ੮ [ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਧਨ ਤੋੜਿ ਨਿਰਾਰੇ; ਬਹੁੜਿ, ਨ ਗਰਭ ਮਝਾਰੀ ਜੀਉ ॥। 

੭ | ੯ |'ਯਰ ਅਪਸਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਹਿ; ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ “ਕੀਚ ਬੁਡਾਹੀ ਜੀਉ ॥। 
੧੦| ੧੦ ਅਪਨਾ ਘਰੁ ਤਮੂਸਤ, ਰਾਖਿ ਨ ਸਾਕਹਿ; ਕੀ ਪਰ ਘਰੁ “ਜੋਹਨ ਲਾਗਾ ॥ 
੧੧।| ੧੦ |ਮਨ ਰੇ ਸਮਝੁ; ਕਵਨ ਮਤਿ ਲਾਗਾ ।। 
੧੩| ੧੦ ।ਆਪੇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਭੋਗਿ ਭੋਗਾਵੈ; ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੋ “ਅਨਰਾਗਾ ॥ 
੧੪। ੧੦ [ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਤ, ਜਿਨਿ ਇਹੁ ਰਸੁ ਖੋਇਆ; 

ਜਾ ਸਾਕਤ ਦੁਰਮਤਿ ਲਾਗਾ ॥ ਕੰ 
੫੯੯ | ੩ | ੧੧ ਜਨਮ ਮਰਣ, ਭਵ ਭੈਜਨੁ ਗਾਈਐ; ਪੁਨਰਪਿ ਜਨਮੁ ਨ ਹੋਈ । ੭. 

੫ । ੧੧ [ਤਤੁ ਨਿਰੋਜਨੁ ਜੋਤਿ ਸਬਾਈ; “ਸੋ ਹੈ ਭੇਦੁ ਨ ਕੋਈ ਜੀਉ ॥ 
ਅਪਰੈਪਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ; ਨਾਨਕ, ਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ਜੀਉ ॥ 

ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ 
੧੬ ਅਨ-ਦਿਨੁ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਨਿਤ ਸਾਚੇ; ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਇਆ ॥ ਕੰ 
੨੭ ਏਕੋ ਸਚਾ ਸਚੁ ਤੂ; ਕੇਵਲੁ ਆਪਿ ਮੁਰਾਰੀ । 

੬੦੦ ੧੩ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਸਦਾ 'ਇਕਰੇਗੀ'; ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹੇ ਸਮਾਈ । 

੧ 
੧ 

੩ 
੬੦੧ | ੬ | ੪ |ਹਰਿ ਰਸੁ ਨ ਪਾਇਆ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ; ਜੈਮਹਿ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ। ਮ 

੮ | ੪ |ਜੋ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ, ਸੁ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟੈ ਭਾਈ; ਕਰਤਾ ਕਰੇ, ਸੁ ਹੋਈ ।। | 
੬੦੨ |੧੫| ੭ |ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਮਗੁ ਪਛਾਣੈ; ਹਰਿ ਰਸਿ ਰਸਨ ਰਸਾਈ ॥ 
੬੦੩ | ੧ | ੮ |ਤੁਹ ਕੁਟਹਿ, ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰਹਿ ਭਾਈ; ਪਲੈ ਕਿਛੂ ਨ ਪਾਇ ॥ ਕੰ 

੯ |ਮਨ ਰੇ ਤ੍ਰੰ-ਗੁਣ ਛੋਡਿ; ਚਉਥੈ ਚਿਤ ਲਾਇ ॥ 
੯ |ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਬੇੜਾ, ਨਾਉ ਤੁਲਹੜਾ ਭਾਈ; 

ਜਿਤੁ ਲਗਿ, ਪਾਰਿ ਜਨ ਪਾਇ ॥ 
੧੧| ੧੦ [ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੋਵਿ; ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥ 
੧੩ | ੧੦ |ਸੈਧਿਆ ”ਤਰਪਣੁ ਕਰਹਿ, ਗਾਇਤ੍ਰੀ, ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ ਕੰ 

('ਕਰਹਿ' ਦੇਹਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ) _ £ 
੬੦੪ ੧੨ ੧ |ਜਪਿ ਮਨ; ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹ ॥ | 

੧੮| ੨ |ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੪ ਚਉਥਾ ।। (੪ ਨੂੰ 'ਚਉਥਾ' ਬੋਲੋ) 
੧੮| ੨ |ਆਪੇ, ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਭੁਜ; ਆਪੇ ਖੰਡ, ਆਪੇ ਸਭ ਲੋਇ ॥ 

੬੦੫ | ੧ । ੨ |ਆਪੇ ਹੀ 'ਸੂਤਧਾਰੁ' ਹੈ ਪਿਆਰਾ; ਸੂਤੁ ਖਿੰਚੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਇ ॥ 
੨ | ੨ ਆਪੇ ਜਲ ਥਲਿ ਸਭਤੁ ਹੈ ਪਿਆਰਾ; (ਸੱਭਤੁ ਬੋਲੋ) ਕੰ 

੧. ਸਰ=- ਚੰਗੇ, ਅਪਜਰ==ਮੰਦੇ ਦੀ । ੨. ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਚਿੱਕੜ । ੩. ਕਾਮ 
ਆਦਿਕਾਂ ਕਰਕੇ ਲੁਟੀਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ੪. ਤਾੜਨ ਲਗਾ । ੫. ਪ੍ਰੇਮ । ੬; ਜੀਵ ਕੂ 
ਈਸ਼ ਦੀ ਭਗਤੀ । ੭. ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੱਭ ਦੇ ਛੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣ) ਦੇਣਾ । ਏ 
੮. ਨਟ। 

੯੪&੦=੨੭੪੩੫੭੦੨-੭੧੯-੭ ੨੭੩੦੦-੭੨-੭੩੨-੭੨-੭੩੦-੭੨-#੪੦-੭ 1 ₹-੭੩੦- ੭੨੭੧੫-੭੭੪੦੮ ੨੭੭੩੭ 

5।1 56180 7037 50 ਹੈ। ੬46੦੧ ੧401061191ਇ116।0॥ਇ910011.ਟ੦।੧ 



(੩੯੦) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
2੦੪੦੨ <੦੪੨੦੮੦੦੦੨੦੮੦੪੦੨੦-੦੦੦੨੦੮੦੬੦੨੦੮੦੪੦੨੦੮੦੧੦੨੦੦%੦੨੦੦੧੦੨ ੦੮੧੪੦੨੦੧॥੦੨ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ|ਕ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਸੋਰਠਿ 
੬੦੫ | ੨ | ੨ [ਪ੍ਰਭੁ ਆਪੇ ਕਰੇ, ਸੁ ਹੋਇ । 

ਸਭਨਾ ਰਿਜਕੁ ਸਮਾਹਦਾ ਪਿਆਰਾ; ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ।। 
[ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆਰਾ ਪਾਠ ਤੇ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ਦੇਣਾ) 

ਜਪਿ ਮਨ; ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ, ਰਸਿ ਧ੍ਰਾਪੈਂ । 
ਆਪੇ ਧਰਤੀ ਸਾਜੀਅਨੁ ਪਿਆਰੇ; ਪਿਛੈ "ਟੈਕੁ ਚੜਾਇਆ ।। 
ਆਪੇ ਹੀ ਭਉ ਪਾਇਦਾ ਪਿਆਰਾ; 

੧. ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਮਾਸੇ ਦਾ ਟੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਓਅੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਟੌਕ ਵੱਟਾ 
ਚਾੜ੍ਹਿਆ । ੨. ਕੁਪੇਚ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਥੀ । ੩. ਇਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ । 
੪. ਕੇਸੀ ਦੈਤ । ੫. ਸਬੰਧੀ । ੬. ਖਰਾ ਤੇ ਚੋਗਾ । ੭. ਸੰਕੇਤ ਕਰਕੇ । ੮. ਪਾਣੀ । 
੯. ਕੁਤੇ ਵਾ ਕੂ=ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕਰ==ਕਰੰਕੇ । ੧੦. ਅਗਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ 
ਕਰਕੇ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਅਗਨੀ । 

੯ %੫੭ 2. #੬੫-੭ 2. “੪੬੫੫੭ ੨..# 68੫... 2..# 66੫... ੨...#੪੬-੫..੭ ..# 9੬੫. । _2..#੪<..੭ ੨..#੪੪੫,੭ ੮.#੪੧੫੫੭੬.##<= 

8 'ਬੈਨਿ' ਬਕਰੀ, ਸੀਹੁ ਹਢਾਇਆ ॥ (ਬਨ੍ਹ ਬੋਲੋ) 
੬੦੬ | ੭ | ੫ [ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ, ਧਿਆਇ ਤੂ ਹਰਿ ਹਰਿ; ਬਹੁੜਿ, ਨ ਆਵਣ ਜਾਣੂ॥ _। 

£ ੧੭।| ੬ |“ਕੁਵਲੀਆ-ਪੀੜੁ ਆਪਿ ਮਰਾਇਦਾ ਪਿਆਰਾ; 1 
ਕਰਿ ਬਾਲਕ ਰੂਪਿ, ਪਚਾਹਾ । ੧ 

੧੮| ੬ [ਕਰਿ ਬਾਲਕ ਰੂਪ, ਉਪਾਇਦਾ ਪਿਆਰਾ; ੧ 
ਤੇਚੈਡੂਰੁ ਕੇਸ “ਕੇਸੁ, ਮਾਰਾਹਾ ॥ £ 

੬੦੭ | ੪ | ੭ |[ਗੋਬਿਦ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੀ; ਅਤਿ ਪਿਆਰੀ ।। ਕੰ 
8 ਜਬ ਸਤਸੈਗ ਭਏ, ਸਾਧੂ ਜਨ; ਹਿਰਦੈ ਮਿਲਿਆ ਸਾਂਤਿ ਮੁਰਾਰੀ ॥ । 

੧੦] ੮ [ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ; ਕਿਰਪਾ ਜਲੁ ਦੇਵਹੁ ਹਰਿ ਨਾਈ ॥ । 
8 ੧੫ ੯ |ਅਚਰੁ ਚਰੈ ਤਾ ਸਿਧਿ ਹੋਈ; ਸਿਧੀ ਤੇ, ਬੁਧਿ ਪਾਈ ॥ | 

ਪ੍ਰੋਮ ਕੇ ਸਰ, ਲਾਗੇ ਤਨ ਭੀਤਰਿ; ਤਾ ਭਰਮੁ ਕਾਟਿਆ ਜਾਈ ॥ ] 
£ ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਤਿਤੁਕੇ 1 

੬੦੮ | ੬ | ੧ [ਹਰਿ ਜੀਉ; ਤੇਰੀ ਦਾਤੀ 'ਰਾਜਾ' ।1 (ਗੌਜਾ ਬੋਲਣਾ) । 
੮ | ੧ |ਐਸਾ ਧਨੁ ਦੀਆ ਸੁਖ ਦਾਤੇ; ਨਿਖੁਟਿ ਨ ਕਬਹੀ ਜਾਈ । । 

੬੦੯ | ੪ | ੩ |ਆਨ ਆਪਨਾ ਕਰਤ ਬੀਚਾਰਾ; ਤਉ ਲਉ ਬੀਚੁ ਬਿਖਾਈ ॥ 
੭ | ੩ [ਸੋਗੁ ਨ ਬਿਆਪੈ ਆਪੁ ਨ ਥਾਪੈ; ਸਾਧਸੈਗਤਿ ਬੁਧਿ ਪਾਈ ॥ ਰਤ 

ਰਿ ਸਾਕਤ ਕਾ ਬਕਨਾ ਇਉ ਜਾਨਉ; ਜੈਸੇ ਪਵਨੁ ਝੁਲਾਈ ॥ | 
੯ | ੩ [ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੀਨ, ਸਰਨਿ ਆਇਓ ਪ੍ਰਭ; ਸਭੁ ਲੇਖਾ ਰਖਹੁ ਉਠਾਈ॥ _ ੪ 

£ ੯ | ੪ |ਪੁਤ੍੍ ਕਲਤੁ ਲੌਕ, ਗ੍ਰਿਹ ਬਨਿਤਾ; ਮਾਇਆ ਪਸਨਬੈਧੇਹੀ ॥ | 
ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ, ਕੇ “ਖਰਾ ਨ ਹੋਸੀ; ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਅਸਨੇਹੀ ॥ ] 

੧੦| ੪ |ਰੇ ਨਰ; ਕਾਹੇ ਪਪੋਰਹੁ ਦੇਹੀ । |] 
੧੧] ੪ [ਤੀਨਿ “ਸੰਡਿਆ ਕਰਿ, ਦੇਹੀ ਕੀਨੀ; “ਜਲ ੯ਕੂਕਰ ““'ਭਸਮੇਹੀ' ॥ ਰਿ 

5।1 56180 7037 50 ਹੈ। ੬46੦੧ 1401061101ਇ116।0॥ਇ911011.ਟ੦।੧ 



ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੩੯੧) 
£ ੧0 ੦੪੦ ੦੦੪੦ ੦੦੪੦੨੦੦੦੦੨੦"੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨ ੨੦੪੦੨੦੮੦੦੦੨੦੪੦੦੦੬੦” "੨੧੯ 

ਪੰਨਾ _|ਸਤਰ[ਸ਼ਬਦ| ਰਾਗੁ ਸੋਰਠਿ 
ਹੋਇ ਆਮਰੋ ਗ੍ਰਿਹ ਮਹਿ ਬੈਠਾ; ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਬਿਸਰੋਹੀ ॥ 
ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਪ੍ਰਭੁ; ਹੈ ਭੀ ਹੋਵਨ-ਹਾਰਾ ॥ 
ਕਰਣ ਕਰਾਵਨ-ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ; ਆਪਨ ਹਾਥਿ ਸੰਜੋਗੀ ॥ 
ਸੋਈ ਗਿਆਨੀ ਸੋਈ ਧਿਆਨੀ; ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਸੁਭਾਈ ।। 
ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਨ ਰਹਈ; ਫਿਰਿ ਆਵਤ ਬਾਰੋ ਬਾਰਾ ॥ 
ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ; "ਸਬਦੁ ਸੁਭਾਖਿਆ ॥ 
ਏਕੁ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ; ਤੂ ਮੇਰਾ “'ਗੁਰਹਾਈ' ॥ 

(੨) ਗੁਰ ਹਾਈ ।। 
੬੧੨ ਇਹੁ ਮਨੁ ਤੇਰਾ; ਭਾਈ । 

ਪਾਵ ਮਲੋਵਾ ਮਲਿ ਮਲਿ ਧੋਵਾ; ਇਹੁ ਮਨੁ ਤੈ-ਕੂ ਦੇਸਾ ॥ 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ; ਸਭੁ ਅਕੁਲ ਨਿਰੈਜਨੁ ਡੀਠਾ ॥ 

ਹਰਿ ਜੀਉ; ਨਾਮੁ ਪਰਿਓ ਰਾਮ ਦਾਸੁ । 
ਜਿਨਾ ਬਾਤ ਕੌ ਬਹੁਤੁ ਅੰਦੇਸਰੋ; ਤੇ ਮਿਟੇ ਸਭਿ ਗਇਆ ॥ 
ਤਸਹਜ ਸੈਨ ਅਰੁ ਦਸੁਖਮਨ ਨਾਰੀ; ਉਧ ਕਮਲ ਬਿਗਸਇਆ ॥। 

[ਬਿਗ-ਸਇਆ ਬੋਲੋ] 
ਜੋਇ ਦੂਤ, ਮੋਹਿ ਬਹੁਤ ਸੈਤਾਵਤ; ਤੇ 'ਭਇਆਨਕ' ਭਇਆ ॥ 
ਜਿਸਨੇ ਵਿਸਰੈ ਮੋਰਾ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ; ਤਿਸੁ ਲਾਖ ਬੇਦਨ ਜਣੁ ਆਈ ॥ 
ਜਿਹ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਸਾਰਿ ਗੁਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖਾਈ; ਤੇ ਨਰਕ ਘੋਰ ਮਹਿ ਪਰਿਆ ॥ 
ਬਿਦਿਆ ਮਹਿ ੪ਬਿਦੁਅੰਸੀ ਰਚਿਆ; ਨੈਨ ਦੇਖਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ।। 
ਜੋਸੀ ਭੂਖ ਤੇਸੀ ਕਾਂ ਪੂਰਕ; ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ॥ 
ਹਮ ਪਾਪੀ, ਤੁਮ ਪਾਪ ਖੰਡਨ; ਨੀਕੋ ਠਾਕੁਰ ਦੇਸਾ ।। 
ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਹਿ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨੁ ਦੇ; ਤਹ ਤੁਮ ਰਾਖਨ-ਹਾਰੇ ।। 
ਕੀਤੇ ਕਉ, ਮੇਰੇ ਸੰਮਾਨੈ; ਕਰਣਹਾਰੁ ਤਿ੍ਣੁ ਜਾਨੈ ॥ 
ਘਾਲ ਨ ਭਾਨੌ, ਅੰਤਰ ਬਿਧਿ ਜਾਨੈ, ਤਾ ਕੀ ਕਰਿ ਮਨ ਸੇਵਾ ।। 
ਨਾਮੁ ਵਰਤਣਿ ਨਾਮੋ #ਵਾਲੋਂਵਾ; ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥ 
ਸਿਮਰਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ: ਪਰਾਨੀ ॥ 
ਬਿਨਸੈ ਕਾਚੀ ਦੇਹ; ਅਗਿਆਨੀ ॥ 
ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ, ਬਿਹਾਇ “ਅਵਰਦਾ; ਜੀਅ ਕੌ ਕਾਮੁ ਨ ਕੀਨਾ ॥ 

[ਅ-ਵਰਦਾ ਬੋਲੋ] 

ਨ ਸਿ ਘ 

(ਡਦ ਆਣ ਟਲ ੨੬੯ ਆ ੦੦੦੨ ੯੦” << ਆਨ ੦੯੨ <"੮੫੦ਇ੨ ੦੪੦੦ "੯ ਲ੧ਆ ੫ ੯੨ <੦%੫੨ ੦੦੪੦੨ << ਅਨ 

੯,#੫੦੫- ੧.੭੧੧-੭ ੨੭੧੫੭ ੯੭੪੯੭ <੭੧੯੭੦-੭੨੦੭੮-੭੩੫-੭੯-੭੪੧੨-੭੨-"੧੧੦੦੭੦੭੦੧੨-੩੨੭੧੦" ੮੭੧੯-੭੯੦੭੯੭੪੯੭੮੭੪੫੩ 
੧. ਉਪਦੇਸ਼ । _੨. ਗੁਰ ਭਾਈ । ੩. ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿਚ ਬਿਰਾਜਦੇ ਹਾਂ । 

੪. ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਨਾਰੀ । _ ੫. ਵਿਦਿਆਰਥੀ । 
੬. ਪਦਾਰਥ । ੭. ਉਮਰ । 

(੦੭੧੫੭੨੭%੮.੭੨੭੪੦੮-੭ ੨੭੪੦੯ ੨੭੧੯੭ ੨.੭੭੪<.੭੨-੭੪੪੧-੭ । ੨-੭੪੧੯੨-੭ ₹,#੫੪੫.੭ ੨੭੪੦੧. ੨੭੩੦੭ 
੪੯੭ ਟਰ, ੮੭੪੦੭ 
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(੩੯੨) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 

ਪੰਨਾ |ਜਤਰ।ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਸੋਰਠਿ 
੧ _ ੬੧੫ | ੭ ੨੩ [ਪੂਰੈ ਗੁਰਿ; ਮੋਟਿਓ ਭਰਮੁ ਅੰਧੋਰਾ । ॥ 

ਭਜੁ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ; ਪ੍ਰਭੁ ਨੇਰਾ ॥ | 
੭ 1੨੩ [ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨ, ਰਸੁ ਪੀਆ; ਮਨ ਤਨ ਰਹੇ ਅਘਾਈ ॥ 
੧੨|੨੪ [ਮੋਰਾ ਗੁਰੁ; ਹੋਆ ਆਪਿ ਸਹਾਈ ॥ 
੧੩ [੨੪ |ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਆਰਾਧਿ ਨਾਮੁ ਹਰਿ; ਆਏ ਅਪੁਨੇ ਥਾਨੇ ॥ 

੬੧੭ | ੧੮ [੩੩ |ਮੋਰੇ ਮਨ; ਜਪਿ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਈ ॥ 
੬੧੮ | ੨ ੩੪ [ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰੈ; ਸੂਕਾ ਮਨੁ, ਸਾਧਾਰੇ ॥ 

੬ |੩੫ ਹਰਿ ਚਰਣ ਸਰਣ, ਮੋਹਿ ਚੇਰੋਂ ॥ 
੭ ੩੫ |ਕਾਟਿ "ਸਿਲਕ ਕੀਨੋ ਅਪੁਨੋ ਦਾਸਰੋ; ਤਉ ਨਾਨਕ ਕਹਾ “ਨਿਹੋਰੋ ॥ | 
੮ | ੩੬ [ਸੋਰਠਿ ੫ ॥ 

[ਇਸ ਅੰਗ ਨੂੰ 'ਪੰਜਵਾਂ' ਕਹਿਣਾ, 'ਮਹਲਾ' ਨਾਲ ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ] | 
੯ |੩੬ [ਸਾਂਤਿ ਸਹਜ ਆਨੰਦ, ਨਾਮੁ ਜਪਿ; ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰਾ ॥ 
੧੪ | ੩੭ [ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਅਚਰਜ ਵਡਿਆਈ; ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ । 

[ਅਚੱਰਜ ਨਹੀ” ਕਰਣਾ] 
੧੬| ੨੮ [ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ, ਅਧਾਰ ॥ 

੬੧੯ | ੧੯| ੪੪ [ਜੀਉ ਪਾਇ, ਪਿੰਡੁ ਜਿਨਿ ਸਾਜਿਆ; ਦਿਤਾ ਪੈਨਣੁ ਖਾਣੁ ॥ 
2 _ ੬੨੦ | ੨ |੪੫ [ਹੋਈ; ਰਾਜੋਰਾਮ ਕੀ, ਰਖਵਾਲੀ ॥ 

੩ ੪੫ |ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨਦ, ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ; ਮਨੁ ਤਨੁ ਦੇਹ ਸੁਖਾਲੀ ॥ ( 
੭ ੪੬ |ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ; ਸਾਚੁ ਸਬਦੁ ਸਤਿ ਭਾਖਿਆ ॥ 
੯ ੪੭ ਅਪਣੇ ਜੀਅ ਜੋਤ ਆਪੇ ਰਾਖੇ; ਜਮਹਿ ਕੀਓ ₹ਹਟਤਾਰਿ ॥ 

'(੨) ਹਟ ਤਾਰਿ 
੬੨੧ ੫੦ [ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪੂਰਾ; ਮੇਰੇ ਨਾਲਿ ॥ 

੫੧ ਮਿਲਿ ਪੰਚਹੁ; ਨਹੀ ਸਹਸਾ ਚੁਕਾਇਆ ॥ 
ਸਿਕਦਾਰਹੁ, ਨਹ ਪਤੀਆਇਆ ॥ 

£ ਉਮਰਾਵਹੁ ਆਗੇ; ਝੇਰਾ ॥ 
ਮਿਲਿ ਰਾਜਨਰਾਮ; ਨਿਬੇਰਾ ॥ 

੧੦ | ੫੧ |ਉਹਾ; ਸਮ ਠਾਕੁਰੁ ਸਮ ਚੇਰਾ 1! 
੬੨੨ । ੬ ੫੪ [ਜਪਿ ਅਨਦਿ ਰਹਉ; ਗੁਰ ਚਰਣਾ ॥ 

£ ੧੬ [੫੬ [ਸਰਣਿ ਸਚੇ ਕੀ; 'ਤਾਕੀ' ॥ [ਤਾ ਬਰ] | 
੬੨੩ | ੭ [੫੭ |ਇਹੁ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਚਾਰੁ; ਸੁ ਜਾਨੈ ॥ 

੧. ਫਾਹੀ । ੨. ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੋਣਾ । ੩. ਬੋਦ ਕਰ ਦਿਤਾ । 

5।1 56180 7637 50 ਹ। ੬46੦੧ ੧4010611971ਇ116।0॥ਇ910011.ਟ੦।੧ 



ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੩੯੩) 
੧੬੦੨੦੮੦੬੦੦੦੬੦ ੮੦੪੦੨੦੨%੦੨੦੦੧੦੨੦੮੦੦੨੦੨੧੦੨੦੦੯੬੦”> ਟ੮੦੧੦੭੦%੦” ੭੮੦੪੦ 

ਪੰਨਾ ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਸੋਰਠਿ 
੬੭੩ |੧੫। ੫੯ [ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ; ਸਦਾ "'ਸੁਭਾਈ' ॥ 
੬੨੪ | ੩ ੬੦ |ਬਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਤਿਲ ਕਾ ਕੋਈ; ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ।। 

੭ ੬੧|ਦਹ ਦਿਸ ਛਤ, ਮੋਘ ਘਟਾ ਘਟ; ਦਾਮਨਿ ਚਮਕਿ, ਡਰਾਇਓ ।' 
੮ ੬੧ [ਹੁਣਿ ਨਹੀ; “ਸੈਦੇਸ ₹ਰੋਮਾਇਓ ॥ (੨) ਸੰਦੇਸਰੋ ਮਾਇਓ 

ਏਕ ਕੋਸਰੋ. ਸਿਧਿ ਕਰਤ ਲਾਲੁ; ਤਬ, ਚਤੁਰ ਪਾਤਰੋ ਆਇਓ ।। ਕੂ 
੯ [੬੧ |ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ, ਇਹੁ ਲਾਲੁ ਪਿਆਰੋ; ਸਰਬ ਗੁਣਾ ਸੁਖਦਾਇਓ ॥। 
੧੧੬੧ |ਭਾਂਭੀਰੀ ਕੇ ਪਾਤ ਪਰਦੋ; ਬਿਨੁ ਪੇਖੇ ਦੂਰਾਇਓ ॥ ਕੰ 
੧੨|੬੧ [ਸਭੁ ਰਹਿਓ “ਅੰਦੇਸਰੋ; ਮਾਇਓ ।। 
੧੭੬੨ |ਪਿਛਲੋ ਅਉਗੁਣ ਬਖਸਿ ਲਏ ਪ੍ਰਭੁ; ਆਗੈ ਮਾਰਗਿ ਪਾਵੇ ॥ 

੬੨੫ | ੫ ੬੩ [ਤੂਹੈ ਪੰਤ੍ਰੀ, ਸੁਨਹਿ ਪ੍ਰਭ ਤੂਹੈ; ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਕਰਣੈ-ਹਾਰਾ ॥ 
੬੨੬ ੧੬੭੦ [ਜਨ ਨਾਨਕ; ਸਾਚੁ ਸੁਭਾਖਿਆ । 
੬੨੭ | ੯ ੭੪ |ਇਹੁ =ਲਹੁੜਾ; ਗੁਰੂ ਉਬਾਰਿਆਂ ॥ ਕੂ 

੧੨। ੭੫ [ਪ੍ਰਭ; ਬਾਲਕ ਰਾਖੇ ਆਪੇ ।। 
੬੨੮ | ੪ ੭੮ ਘਟਿ ਘਟਿ; ਸਬਦੁ ਸੁਭਾਖੇ । ਕੂ 

੬ |੭੮|ਪਾਈ ਨਾਨਕ; ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਈ ।। 
੧੧੭੯ [ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੀਨੇ, ਸਰਬਸੁ ਦੀਨੇ; ਆਪਹਿ ਆਪੁ ਮਿਲਾਇਆ ॥ ਕੰ 
੧੩੮੦ |ਖੰਨਾ; ਸਗਲ ਰੇਨੁ, ਛਾਰੀ ।। 

੬੨੯ | ੪ |੮੩।ਅਪਨੇ ਕਾਜ ਕਉ; ਕਿਉ ?ਅਲਕਾਈਐ ॥ 
'ਸੁਖ “ਸਾਂਦਿ'; ਘਰਿ ਆਇਆ ॥ ੨ 

੧੦੮੪ |ਦਾਸੁ; ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮੁ ਵਖਾਣੋ ॥ 
੧੧੮੫ ਘਰਿ 'ਸਹੀ ਸਲਾਮਤਿ'; ਆਏ ॥ ਕੰ 

੬੩੦ | ੧ [੮੭ ਅਚਰਜੁ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ॥ [ਅ-ਚਰਜ ਨਹੀ' ਕਰਣਾ] 
੩ ੮੮ |ਦੁਸਮਨ ਮਾਰਿ ਵਿਡਾਰੇ ਸਗਲੋਂ; ਦਾਸ ਕਉ ਸੁਮਤਿ ਦੀਤੀ ॥ ਕੰ 

[ਸੁ-ਮਤਿ ਬੋਲੋ] 
੬੩੧ | ੪ ੯੩|ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ; ੯ਖਸਮਾਨਾ ਕਰਿ ਪਿਆਰੇ ॥ ਕੰ 

੫ ੯੩ |ਪਹਿਰਿ ਸਿਰਪਾਉ, ਸੇਵਕ ਜਨ ਮੌਲੇ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰੇ ॥ 
ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੯॥ 

੧੩| ੧ |ਕਾਲੁ, ਬਿਆਲ ਜਿਉ ਪਰਿਓ ਡੋਲੈ; ਮੁਖੁ ਪਸਾਰੇ ਮੀਤ ॥ 
੬੩੨ | ੧ | ੩ |ਨਾ ਹਰਿ ਭਜਿਓ ਨ ਗੁਰ 'ਜਨ', ਸੇਵਿਓ; ਨਹ ਉਪਜਿਓ ਕਛੁ ਗਿਆਨਾ ॥ 

੪ | ੪ ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਗਨਕਾ ਸੀ ਉਧਰੀ; ਤਾ ਕੋ ਜਸੁ ਉਰ ਧਾਰੋ ॥ 

੧. ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ । ੨. ਸੁਨੇਹਾ । ੩. ਪੁਚਾਇਆ । ੪. ਸੰਸੇ । ੫. ਵਜ਼ੀਰ । 
੬. ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ । ੭. ਆਲਸ । ੮. ਸੁਖ ਅਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ਼ ਵਾ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਨਾਲ । 
੯. ਪੱਥ 1 ਰਾ 

(੧#੧.੭੨.੭%੬<.੭ ੩,੭੪੧੯..੭ ੨. #੭੬<.੭ ₹-#੪੦੧.੭ | ੨-2੪੧੨--੭ ੨-#੪੪੧<$ ੨੭੬੦ ੯੫੭੯-੭#੧੦੮੭੨#੭੫<੭੨੪<੪<੭ 
 &-ਦਗਆ ਨ ਦਾਦ ਲਗ ਨਾਗ "ਦਾਲ ਨੇ ਨਚਲਭਾਣੇ ਓ"ਦਜਆ ਨ ਦਾਲ > “ਆ > ਕਦ ਨਾਲ ਦੇ" ਦੇਦੇ 6 "ਦਲ ਆਤ "ਦਲਾਆਂ ੨ "ਖਲ 36 ਕਅਲਆ੨, 

ਮੰ ਮੰ ੮ 
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(੩੯੪) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
੦੬੦੨ ੦੦੧੦੨ ੦੦੧੦੨ ੦੦੬੦ "੦੬੦ "੨੧੦੨ "੦੪੦੨੦"੨੧੦”> ੦੮੦੪੦” 2੨੧੦੦੮੦੧੦ 6੧੪੨ 

ਰਾਗੁ ਸੋਰਠਿ 

੬੩੨ ਅਜਾਮਲੁ ਪਾਪੀ, ਜਗੁ ਜਾਨੇ; ਨਿਮਖ ਮਾਹਿ ਨਿਸਤਾਰਾ ।1 ਘ 
ਨਾਨਕ ਕਹਤ, ਚੇਤ ਚਿੰਤਾਮਨਿ; ਤੈ ਭੀ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰਾ 1। ਨਹ 
ਕਉਨੁ ਨਾਮੁ ਗੁਰ, ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰੈ; ਭਵ ਸਾਗਰ ਕਉ ਤਰਈ ॥1 
ਮਹਾ ਮੋਹ ਅਗਿਆਨਿ ਤਿਮਰਿ; ਮੋ ਮਨੁ ਰਹਿਓ ਉਰਝਾਈ ॥ ਪ੍ਰ 
੧ਬਿਖਿਆਸਕਤ ਰਹਿਓ; ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ; ਨਹ ਛੂਟੀ “ਅਧਮਾਈ । ] 
ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਕੇ ਮਤ ਸੁਨਿ; ਨਿਮਖ ਨ ਹੀਏ ਬਸਾਵੇ ॥ ਭੂ 
ਕਹੰਉ ਕਹਾ, 'ਯਿਆ' ਮਨ ਬਉਰੇ ਕਉ; ਇਨ ਸਿਉ ਨੇਹੁ ਲਗਾਇਓ ॥ 1 

['ਯਿਆ' ਪਾਠ ਨੂੰ 'ਇਆ' ਬੋਲਣਾ, ਯਯਾ ਦੇ ਥਾਂ ਈੜੀ ਬੋਲਣ, ੬ 
ਪਰ 'ਯਯਾ' ਭੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ] 

੬੩੩ 

ਜੋ ਨਰੁ; ਦੁਖ ਮੈ, ਦੁਖੁ ਨਹੀ ਮਾਨੋ ॥ 
ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ ਚਉਤੁਕੀ 

ਤੂ ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਆਪੇ ਬੀਨਾ; ਤੂ ਦੇਵਹਿ ਮਤਿ ਸਾਈ ॥ 
ਕਰਮ 'ਸੁਕਰਮ' ਕਰਾਏ ਆਪੇ; ਆਪੇ ਭਗਤਿ ਦਿੜਾਮੰ ॥ 
ਮਨਿ ਮੁਖਿ ਜੂਠਿ ਲਹੈ, ਭੈ ਮਾਨੰ; ਆਪੇ _ ਗਿਆਨੁ ਅਗਾਮੰ ॥ 
ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਜੋ ਕਿਛੁ ਹੋਵੈ ਅਪਣਾ; ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਤੁਮਾਰਾ ॥ 
ਪੂਰਾ ਬੈਰਾਗੀ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਗੀ; ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਮਾਨੰ ॥ 
ਆਸਾਂ ਮਨਸਾ ਬੈਧਨੀ ਭਾਈ; ਕਰਮ ਧਰਮ “ਬੋਧ ਕਾਰੀ ॥ 
ਪਾਪਿ ਧੁਨਿ ਜਗੁ ਜਾਇਆ ਭਾਈ; ਬਿਨਸੈ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰੀ ॥ 
ਸੁਣਿ ਪੰਡਿਤ; “ਕਰਮਾ ਕਾਰੀ । 
ਸਾਸਤੁ ਬੇਦੁ, ਬਕੈ ਖੜੋ ਭਾਈ; ਕਰਮ ਕਰਹੁ ਸੈਜਾਰੀ ॥ 
ਇਨ ਬਿਧਿ ਡੂਬੀ ਮ'ਕੁਰੀ ਭਾਈ; ਉੱਡੀ ਸਿਰ ਕੈ ਭਾਰੀ ॥ 
ਇਹੁ ਜਗੁ ਤਾਗੋ ਸੂਤ ਕੋ ਭਾਈ; ਦਹ ਦਿਸ ਬਾਧੋ ਮਾਇ ।। 
ਤਿਨਾ ਠਾਕ ਨ ਪਾਈਐ ਪਿਆਰੇ; ਅੰਮਿ੍ਤ ਰਸਨ ਹਰੇ ॥ 
ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰਿ ਆਇਆ ਪਿਆਰੇ; ਹੁਕਮੇ ਜਾਦੋ ਜਾਏ ।। 

੬੩੪ 

੬੩੫ 

੬੩੬ 

[ਜਾਦੋ' ਬਿੰਦੀ ਲਾਕੇ ਬੋਲੋ] 
ਤੂ ਗੁਣ ਦਾਤੌ ਨਿਰਮਲੋਂ ਭਾਈ; ਨਿਰਮਲੁ ਨਾ ਮਨੁ ਹੋਇ ॥ 
ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ; ਤੁ ਕਰਤਾ ਕਰਿ ਵੇਖੁ ॥ 
ਰੂੜੋ ਰੂੜੌ ਆਖੀਐ ਭਾਈ; ਰੂੜੌ ਲਾਲ, ਚਲੂਲੁ ॥ 
'ਬਈਅਰਿ ਬੋਲੈ ਮੀਠੁਲੀ ਭਾਈ; ਸਾਚੁ ਕਹੈ ਪਿਰ ਭਾਇ ।। 
ਬਿਰਹੈ ਬੋਧੀ ਸਚਿ ਵਸੀ ਭਾਈ; ਅਧਿਕ ਰਹੀ ਹਰਿ ਨਾਇ ॥ 
ਖਿਨੁ ਪਲੁ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਵਸੈ ਭਾਈ; ਨਾਨਕ ਮਿਲਣੁ ਸੁਭਾਇ । 
੬੨੬੨੩ ੨<੩੩੨੫੬੨੬੦੨੨੬੦੨੬੬੨=੨=੬= ੬੩੮2 ੨੬ 

੧. ਬਿਖਿਆ= ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਮੋਹਤ ਹੋ ਕੇ । ੨. ਨੀਚਤਾਈ । ੩. ਬੰਧਨ ਕਰਣ 

੬੩੭ 

੍ 

੍ 
੍ 
੍ 
੍ 
ਹੈ 
੍ 
੍ 
੍ 
੍ 

੍ 
ਰ੍ 
£ ਵਾਲਾ, ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ । ੪. ਹੇ ਪੰਡਿਤ ! ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਣ ਵਾਲੇ । ੫. ਮੱਕੜੀ । 

(੯-#੪੪੫-੭ ੨--#੦੩੫੫੭ ੨--#੪8੧੦-੭ 2-.#<8੫੦-੭ ੨-#੪੦-੭੨-#੫੩੦-੭੨-#੧੦੦-੭੨-੭%੯-੭ । 2,੭੩੦. ੨੭੩੦੭ &੭੪%੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੩੯੫) 
੪੧੬੨ ੦੦੧੬੦”੨ ੪੦੦੦੨ ੦੬੦੨ ੦"੦੦੦੨੦"੦%੦ ੦੦੪੦੨੦"੦%੦"੨੦"੦੧੦੨ ੦੦੦੦ ੦੦੪੦੨ ੮੦੧੪੮ 

ਪੰਨਾ |ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ| ਰਾਗੁ ਸੋਰਠਿ 
ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ ਤਿਤੁਕੀ ॥ 

੬੩੭ |੧੩| ੧ [ਭਗਤਾ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂ ਰਖਦਾ, ਹਰਿ ਜੀਉ; ਧੁਰਿ ਤੁ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ।1 
੧੫ ੧ | ਭਗਤਾ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖੁ ਤੂ ਸੁਆਮੀ, ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥ 

੬੩੯ | ੪ | ੩ [ਪਿਰ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਣਈ ਭਾਈ; ਸਾ ਕੁਲਖਣੀ ਕੁਨਾਰਿ ॥ 
1 ਸੋਤਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ ॥ ਕੂ 

੧੯| ੧ |ਮਿਟੈ ਅੰਧੇਰਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਭਾਈ; ਕਮਲ ਹੋਵੈ ਪਰਗਾਸੁ । 
| ੬੪੦ | ੭ | ੧ |ਬਹੁ ਗੁਣ ਮੋਰੇ ਸਾਹਿਬੈ ਭਾਈ; ਹਉ ਤਿਸ-ਕੇ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥ ਕੂ 

੯ | ੧ [ਜਿਸੁ ਗੁਰੁ ਸਾਚਾ ਭੇਟੀਐ ਭਾਈ; ਪੂਰਾ ਤਿਸੁ ਕਰਮਾਉ ॥ 
1 ੬੪੧ | ੨ | ੨ |ਕਉੜਾ ਹੋਇ "'ਪਤਿਸਟਿਆ', ਪਿਆਰੇ; ਤਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਸੋਗੁ ॥ ਕੰ 

੧੨| ੨ (੫-ਤਿਸਟਿਆ ਬੋਲੋ) 
੧੯| ੩ |ਸੰਮ੍ਥ ਪੁਰਖੁ ਦਇਆਲ ਦੇਉ ਪਿਆਰੇ; ਭਗਤਾ ਤਿਸ ਕਾ ਤਾਣੁ ॥ 

੬੪੨ | ੧ | ੩ |[ਮੋਨਿ ਭਇਓ, ਕਰ ਪਾਤੀ ਰਹਿਓ; ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨ ਮਾਹੀ ॥ 
ਮਨ ਕਾਮਨਾ, ਤੀਰਥਿ ਜਾਇ ਬਸਿਓ; ਸਿਰਿ ਕਰਵਤ ਧਰਾਏ ॥। 

1 [ਕਰਵੰਤ ਬੋੜਣਾ] ਕੰ 
੧੦| ੩ [ਰਾਗੁ ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ਮਹਲੇ ੪ ਕੀ [ਚਉਥੇ ਕੀ ਬਲ] 

। ੧੧] ੧ |ਦੈਦੀ “ਮੈਲੁ ਨ, =ਕਤੁ ਮਨਿ; ਜੀਭੈ, ਸਚਾ ਸੋਇ ॥ ਕੰ 
੧੨। ੧ |ਸਦਾ ਸੀਗਾਰੀ ਨਾਉ ਮਨਿ; ਕਦੇ, ਨ ਮੈਲੁ £ਪਤੰਗੁ ॥ 

੍ ਦੇਵਰ ਜੇਠ ਮੁਏ, ਦੁਖਿ; ਸਸੂ ਕਾ ਡਰੁ ਕਿਸੁ ॥ ਕੰ 
੬੪੩ |੧੬| ੧ |ਗੁਰਿ ਸਤਿਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ਦਿਿੜਾਇਆ; ਮਨੁ, ਅਨਤ ਨ ਕਾਹੂ ਡੋਲੇ । 

੧ | ੨ [ਹਉਮੈ ਜਲਤੋਂ ਜਲਿ ਮੁਏ; ਭਰਮਿ ਆਏ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥ 
੩ | ੨ |ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ, ਜੀਵਦਿਆ ਮੁਇਆ ਨ ਵਿਸਰੇ; ਸੇਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਣ ॥ 
੭ | ੨ |ਹਉ ਗੋਲਾ ਲਾਲਾ ਤੁਧੁ; ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਫੁਰਮਾਈਐ ॥ 

1 ੯ | ੩ |ਮਤੁ ਜਾਣਹੁ ਜਗੁ ਜੀਵਦਾ; ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਮੁਇਆਸੁ ।। ਕੰ 
੬੪੪ ।੧੧| ੩ ।ਮਨਮੁਖਾ ਨੌ, ਕੋ ਨ “ਵਿਸਹੀ; ਚੁਕਿ ਗਇਆ ਵੇਸਾਸੁ : 

੩ | ੪ |ਜਿਉ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗੁ ਨ ਜਾਣੈ; ਭ੍ਰਮਦਾ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇਆ ॥ ਕੂ 
੭ | ੪ [ਤਿਸੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖ ਅਦ੍ਸਟੁ; ਕਹੁ ਜਨ ਕਿਉ ਧਿਆਈਐ ।। 

੬੪੫ | ੮ | ੪ |੬ਜਿਸੁ, ਆਪਿ ਬੁਝਾਏ ਆਪਿ; ਸੁ ਹਰਿ ਮਾਰਗਿ ਪਾਈਐ ॥ ਕੰ 
੮ | ੭ |ਜਿਉਂ ਛੁਟੜਿ ਘਰਿ ਘਰਿ ਫਿਰੈ; ਦੁਹਚਾਰਣਿ ਬਦ ਨਾਉ ॥ 
੧੩| ੮ |ਇਹੁ ਭੋਜਨੁ ਅਲਭੁ ਹੈ ਸੈਤਹੁ; ਲਭੇ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ ॥ [ਅ-ਲਭ ਬੋਲੋ] 
੧੪| ੮ |ਏਹ “ਮੁਦਾਵਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਈ; ਗੁਰਸਿਖਾ ਲਧੀ ਭਾਲਿ ॥ 

ਵਿ ਅਨਤ ਕਿ 
[ ੧. ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਫੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਜਥਿਤ ਹੋਇਆ । 

੨. ਚ੍ੰਤ ਰੂਪ ਮੈਲ । _ ੩. ਕਤਰਾ ਮਾਤ । ੪. ਸਰੀਰ । ੫. ਭਰੋਸਾ ਨਹੀ'। 
੬. ਜਿਸ ਨੂੰ । ੭. ਬੁਝਾਰਤ । 

(੧੭੧੧੭ ੨.#੫੪੫੭ ੨ -<<੫੧੦-੭੨-#੬੦੧੦੭ । ₹-#੫੪੫-੭੨-.#੧੧੦..੭ ੯. #੦੫.੭੨-੭੨੦੧.੭੦੭<<੮੭ । ੨-#0੧੫੧੦੭ ੮ -#੪੦੧੦੭' 
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(੩੯੬) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 

ਰਾਗੁ ਸੋਰਠਿ 

੧ਜੇਖਾ “ਚਉ ਚਕਿਆ' ਤਚਉਵਾਇਆ; ਏਹੁ ਮਨੁ, ਇਕਤੁ ਘਰਿ ਆਣਿ ॥ 
[ਚਉ-ਚੱਕਿਆ ਬੋਲੋ] 

ਪੰਡਿਤ ਤਿਨ ਕੀ 'ਬਰਕਤੀ', ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਖਾਇ; ਜੋ ਰਤੇ ਹਰਿ ਨਾਇ ॥ 
[ਬਰੱਤਤੀ ਨਹ)“ ਬੋਲਣਾ] 

ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੋਲਹੁ ਸਭਿ; ਗੁਰੂ ਆਖਿ, ਗੁਰੂ ਜੀਵਾਈਆ ॥ 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਨੀ; ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧੁਲੇ, ਅਵਰ ਕਰਮ ਕਮਾਹਿ । 
ਇਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿਚਿ ਉ-ਸਟੀਅਹਿ; ਇਕਿ ਭੀ ਫਿਰਿ, £ਹਸਣਿ ਪਾਹਿ ॥ 
ਤਿਨ ਕੇ ਘਰ ਮੰਦਰ, ਮਹਲ ਸਰਾਈ, ਸਭਿ ਪਵਿਤੁ ਹਹਿ; 

ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਕ ਸਿਖ, ਅਭਿਆਗਤ ਜਾਇ ਵਰਸਾਤੇ ॥ 
[ਅਭਿਆ-ਗਤ ਬੋਲੋ] 

ਤਿਨ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜੀਨ “ਖੁਰਗੀਰ; ਸਭਿ ਪਵਿਤੁ ਹਹਿ; 
ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਿਖ, ਸਾਧ ਸੈਤ ਚੜਿ ਜਾਤੇ ।। 

ਮਹਲੁ ਕੁਮਹਲ ਨ ਜਾਣਨੀ; ਮੂਰਖ ਅਪਣੈ ਸੁਆਇ ।। 
ਧਨੁ ਧਨੁ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾ; ਜੌ ਗੁਰ ਸਿਖ ਲੈ, ਮਨੁ ਜਿਣਤਿਆ ॥ 
ਬ੍ਰਹਮੁ ਬਿੰ ਦੇ, ਤਿਸ-ਦਾ 'ਬ੍ਰਹਮਤੁ' ਰਹੈ; ਏਕ ਸਬਦਿ ਲਿਵ ਲਾਇ । 

[ਬ੍ਰਹਮੱਤ ਬੋਲ] 
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਮਨਮੁਖੀ; ਜਾਸਨਿ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ॥ 
ਸਾ ਸਿਧਿ ਸਾ ਕਰਮਾਤਿ ਹੈ; ਅਚਿੰਤ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਦਾਤਿ । 
ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਕਰਹ, ਹਰਿ ਜਸੁ ਸੁਣਹ; ਤਿਸੁ ਕਵਲਾ-ਕੌਤਾ ॥ 
ਹਰਿ ਹਰਿ ਸੀਗਾਰੁ ਬਨਾਵਹੁ, ਹਰਿ ਜਨ; 

ਹਰਿ ਕਾਪੜ੍ ਪਹਿਰਹੁ ਖਿਮ ਕਾ ॥ 
ਐਸਾ ਸੀਗਾਰ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ, ਹਰਿ ਲਾਗੇ ਪਿਆਰਾ, ਪ੍ਰਿਮ ਕਾ । 
ਰੇ ਜਨ ੬ਉਬਾਰੈ ਦਬਿਓਹੁ, ਸੁਤਿਆ ਗਈ ਵਿਹਾਇ ॥ 
ਹਰਿ ਜੀਉ ਤਿਨ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਨਾ ਕਰਹੁ; ”'ਪਾਪਿਸਟ' ਹਤਿਆਰੀ ॥ 
ਓਹਿ ਘਰਿ ਘਰਿ ਫਿਰਹਿ ਕੁਸੁਧ ਮਨਿ; ਜਿਉ 'ਧਰਕਟ' ਨਾਰੀ । 
ਸੋ ਹਰਿ ਜਨੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਦਾ; ਹਰਿ, 'ਹਰਿ-ਜਨੁ', ਇਕ ਸਮਾਨਿ ॥ 

੬੪੯ | ੯ ੧੮ 

੬੫੦ 

(ਨ ਦਆ ੨6੯੦੨ 6੯ ਹੁਆ; ਹ੯੪ਇ੨ ੯੪ ੨6੯੦॥੨੨੧੨੦ ੯੪ ੨6੯੪॥ਇ 6੯੪ 

ਸਿ ਲ ੭ 01 

੬੫੧ | ੯ ੨੩ 

੬੫੨ | ੮ ੨੫ 

੧. ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਾਤੀ ਵਾ ਸਿਖਿਆ ਵਾਲੋਂ । ੨. ਚੋਹਾਂ ਚੱਕ ਵਿਚ । ੩. ਮਨ ਨੂੰ 
ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ ਵਾ ਚਾ-ਪੁਨਾਂ ਉਚਕਿਆ, ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਚਾਮਲਿਆ 
ਹੋਇਆ । ੪. ਖੂਹ, ਧੋਲਪੁਰ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਪਾਰਸੀ ਜਿਸ ਡੂੰਘੇ ਖ਼ੂਹ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ 
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੱਸਣ' ਹੈ । ੫. ਤਾਹਰੂ ਦੇ ਹੇਠਲਾ 
ਬਸਤ੍ਰ ਜੋ ਗੱਦੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ੬. ਛਾਤੀ ਉਤੇ ਹੱਥ ਆ ਕੇ 
ਦਬਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦਬਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਭਾਵ 
ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਦੱਥੇ ਨਾਲ । ੭. ਪਾਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਟ=-ਪਿਆਰਾ ਹੈ । 

ਸਜ । ੮੦੪੪੦੭੮੭੩੨-੭੦-੭੩੦੭੮੭੩੫" <੧੯-੭੮੭੦੯੭੮੭੦੦੭੦੭੩<੭ ੨੭੧੧੭ ੨<੭੪੪੫-= ੨੭੩੫੨੭੨-੭੩੧੧<੭ ੨੪੦੦੫ ੨੭੧੧੦ ੨੧੧੦੭ ੨-੭੧੧੦-੭ ੨੭੦੧੯-੭੨੭੧੧ ੦.-੭੪੧੧-੭ ੨--੭੪੪੦<੭੯--੭੪੧੯੦੭ ੮..੭੪੧੦੦-੭੮-#੪੦੫-੭੨-#੩੦੦-੭ 

੍ 

੍ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੩੯੭) 
,6੧੧੬੦੨੦੦੬੦”੨੦੮੦੧੦”੨ ੦੦੦>੦”੨੧੦੦੦੪੦੨੦੦੬੦੨੦੮੦੬੦”੨੦"੦੧6੦”>੦"੦੧੦੨੦"੦੧੬੮”੨ ੪੦੪੦੨ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਸੋਰਠਿ 
੬੫੩ | ੫ ੨੭ |ਕਿਆ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਹੀ ਦੈ ਕੀਤੈ; 

ਜਾਂ ਧੁਰਿ ਕਿਰਤੁ, ਓਸਦਾ ਏਹੋ ਜੇਹਾ ਪਇਆ ॥ 
੮ ੨੭ |ਗੁਰਿ ਸਚੈ, ਬਧਾ ਥੇਹੁ; ਰਖਵਾਲੇ, ਗੁਰਿ ਦਿਤੇ ॥ 

੨੮ |ਤਾ ਕੀ ਰਜਾਇ ਲੋਖਿਆ ਪਾਇ; ਅਬ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਪਾਂਡੇ ॥ 
ਹੁਕਮੁ ਹੋਆ "ਹਾਸਲੁ, ਤਦੇ ਹੋਇ ਨਿਬੜਿਆ; “ਹੈਢਹਿ ਜੀਅ ਕਮਾਂਦੇ ॥ 

੧੮ ੨੯ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਨਿ, ਤਿਨ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸੁ ਹੈ; 
ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਸੋਭਾ ਹੋਇ ॥ 

ਰਾਗੁ ਸੋਰਠਿ; ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਘਰੁ ੧ 
['ਘਰੁ ਪਹਿਲਾ' ਬੋਲੋ] 

੫ | ੧ |ਤਬੁਤ ਪੂਜਿ ਪੂਜਿ ਹਿੰਦੂ ਮੂਏ, ਤੁਰਕ ਮੂਏ “ਸਿਰੁ ਨਾਈ ॥ 
੬ | ੧ [ਕਬਿਤ ਪੜੇ ਪੜਿ, ਕਥਿਤਾ ਮੂਏ; ਕਪੜ ਕੇਦਾਰੇ ਜਾਈ ॥ 

[ਕਬਿੱਤ ਨਹੀ" ਬੋਲਣਾ, 'ਕੱਪੜ' ਬੋਲੋ] 
੧ |ਦਰਬੁ ਸੈਚਿ ਸੈਚਿ, ਰਾਜੇ ਮੂਏ; “ਗਡਿਲੇ, ਕੈਚਨ ਭਾਰੀ ॥ 
੨ ਜਬ ਜਰੀਐ, ਤਬ ਹੋਇ ਭਸਮ ਤਨੁ; ਰਹੈ ਕਿਰਮ ਦਲ ਖਾਈ ॥ 

੧੧| ੨ |ਕਾਹੇ ਭਈਆ; ਫਿਰਤੌ ਫੂਲਿਆ ਫੂਲਿਆ ॥ 
੨ 

੨ 

ਗਨ ਭੀ ਗਲ 2& ੦ 

੯ 2੦੦” >੯ ਆ "੯੪੦੨ >੦੦੦> 

੭ ੭ 

ਜਿਉ ਮਧੁ ਮਾਖੀ, ਤਿਉ ਸਠੋਰਿ ਰਸੁ; ਜੋਰਿ ਜੋਰਿ ਧਨੁ ਕੀਆ॥ 
ਦੇਹੁਰੀ “ਲਉ. “ਬਰੀ ਨਾਰਿ ਸੈਗਿ ਭਈ; ਆਗੈ ਸਜਨ ਸੁਹੇਲਾ ॥ 
੯ਮਰਘਟ ਲਉ, ਸਭੁ ਲੌਗੁ ਕੁਟੰਬੁ ਭਇਓ; ਆਗੈ ਹੰਸੁ ਅਕੇਲਾ ॥ 
ਕਾਲ ਗ੍ਰਸਤ, ਸਭ ਲੌਗ ਸਿਆਨੇਂ; ਉਠਿ ਪੰਡਿਤ, ਪੈ ਚਲੋ ਨਿਰਾਸਾ ॥ 
ਭਗਤਿ "?ਨਾਰਦੀ ਰਿਦੈ ਨ ਆਈ, ਕਾਛਿ "'ਕੂਛਿ ਤਨੁ ਦੀਨਾ ॥ ਇੱ 
ਪਰਿਓ ਕਾਲ, ਸਭੈ ਜਗ ਉਪਰ; ਮਾਹਿ ਲਿਖੇ ਭ੍ਰਮ ਗਿਆਨੀ ॥ 
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ "ਖਾਲਸੇ; ਪ੍ਰੋਮ ਭਗਤਿ ਜਿਹ ਜਾਨੀ । 

(ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ ਤੇ ਦਮਦਮੇ ਵਾਲੇ ਦੋਹਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਪਾਠ ਖਾਲਸੇ ਹੀ ਹੈ) 
ਅਬ “੨ਬੇਗਲ; ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥ (੨) ਬੇ ਗਲ 
ਗੁਰ; ਕਿੰਚਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ ॥ 
ਸਭੁ ਤਨੁ ਮਨੁ ਦੋਹ; ਹਰਿ ਲੀਨੀ ॥ 

੨੭੪੦ ,੭₹-੭੫0੯-੭ ੬-#੧੧੧੦ ੯-#੬੫-੭ ੨-#-੩੫੯-੭੮..੭੦੮.੭ ੮ ,੭੩੩੫.੭੨੭੪੫ %੬#% 
੭ ਮੰ 

000 

|! ੮ 0 

੧. ਪ੍ਰਾਪਤ । ੨. ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ੩. ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਨਕਲ, ਕਾਗਜ਼, 
ਪੱਥਰ, ਕਾਠ ਵਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ । ੪. ਮਸਜਦਾਂ ਅਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ । 
੫. ਗੱਡ ਲਿਆ । ੬. ਮੂਰਖ । ੭. ਤੱਕ । ੮. ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ । ੯. ਮਸਾਣ ਭੂਮੀ । 
੧੦. ਪ੍ਰੋਮਾ ਭਗਤੀ ਵਾ ਨਾ-ਅਰ-ਦੀ, ਵੈਰੀ ਜੋ ਅਗਿਆਨ ਹੈ ਤਿਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਾਸ 
ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਐਸੀ ਭਗਤੀ । ੧੧. ਪਾਲ ਪਲੋਸ ਕੇ ਵਾ ਮਿਣ ਮਿਣਾ ਕੇ । 
੧੨. ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ । ਨੌਟ-'ਖਾਲਸੇ' ਪਾਠ ਸ਼ੁਧ ਹੈ, ਖਾਲਾਸੇ ਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਧ 
ਨਹੀ” । ੧੩. ਛੇਤੀ ਜਾਂ ਦ੍ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ । 

।੨੭੧੧-੭੨.#੫੧-੭ ੨-“-੩੦-੭੨-#<੦<--= ੨-#੧<--੭੨.#<੩੫੦-੭੨-.#<੩੫੦-੭੨-੭੪੦੧੫੭੨੭੦੮.੭ । ੨੦੫੫੭ 2-#੧੧੦- 
੦ ੦੦> ਇਆ” ਟ"੦%> 2੦੨੦੦” ੦੦੦੦੨ ੦੦੦” ਟ੮੦੧੪੦੨ 2੦੦੨ “੦੧੦੨ ੦੮੦੦੨ 

ਗਨ ਉਰ = ੭ 

2 [_ ੭ €.,#40%4.? ੯. 6684. 2. #684੫-੭ ੪੧੧੫੭ €..#੪8%੫.੭ ੨.#6੬੯.. 
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(੩੯੮) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 

ਪੰਨਾ |ਸਤਰ[ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਸੋਰਠਿ 

੫ |ਤੇਰੇ ਗਲਹਿ "ਤਉਕੁ; ਪਗ “ਬੇਰੀ ॥ 
੫ |ਸੁ ਰਸੁ; ਕਬੀਰੇ ਜਾਨਿਆ ॥ 
੬ |ਸਦ ਜੀਵਨੁ; ਭਲੋ ₹'ਕਹਾਂਹੀ' ॥ (੨) ਕਹਾਂ ਹੀ 

੧੫| ੬ |ਜਾਚਕ ਜਨ; ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ 11 

੮ [ਝੂਠੇ; ਕਹਾ ਬਿਲੋਵਸਿ ਪਾਨੀ ॥ 
੮ ਜਉ, ਘਟ ਭੀਤਰਿ ਹੈ; ਮਲਨਾਂ ॥ 
੮ [$ਲਉਕੀ; ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਨਾਈ ॥ 

ਕਉਰਾ-ਪਨੁ; ਤਉ ਨ ਜਾਈ ॥ 
੯ | ੯ ਹਿਰਦੈ ਰਾਮੁ; ਕੀ ਨ ਜਪਹਿ ਸਵੇਰਾ ॥ 
੧੬| ੧੧ |ਤੇਰੀ ਭਗਤਿ ਕਰੋ; ਜਨੁ “ਥੰੋਧਾ ॥ (੨) ਪਾਠ 'ਬੰਤਧਾ' ਵੀ ਹੈ 
੧੬| ੧੧ [ਮੈ, ਨਾਹੀ ਕੀਤਾ ਲਬੋ ।! [ਲੱਬੋ, ਫੱਥੋ ਬੋਲ] 
੧ | ੧ [ਨਾਦਿ ਸਮਾਇਦਲੋ ਰੇ; ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟਿਲੇ ਦੇਵਾ ॥ 
੧ | ੧ ਜਹ; ੬ਝਿਲਿਮਿਲਿਕਾਰੁ ਦਿਸੈਤਾ ॥ 
੩ | ੧ |ਜਹ; ਅਨਹਤ ਸੂਰ ਉਜਾਰਾ । [ਉਜਿਆਰਾ ਬੋਲੋ] 
੫ | ੨ |ਤੋ ਪਹਿ, ਦੁਗਣੀ ਮਜੂਰੀ ਦੌਹਉ; ਮੋ-ਕਉ, “ਬੇਢੀ ਦੇਹੁ ਬਤਾਈ ਹੋ ॥ 
੬ | ੨ |ਦੇਖੁ; ਬੇਢੀ ਰਹਿਓ ਸਮਾਈ ॥ 
੭ | ੨ [ਲੌਗ ਕੁਟੰਬ ਸਭਹੁ ਤੇ ਤੌਰੇ; ਤਉ ਆਪਨ ਬੇਢੀ ਆਵੈ ਹੋ ॥ 
੧੦| ੨ |ਨਾਮੇ ਕੇ ਸੁਆਮੀ, “ਸੀਅ ੯ਬਹੋਰੀ; ਲੰਕ, ਭਭੀਖਣ "2ਆਪਿਓ ਹੋ । 
੧੦| ੩ |ਅਣ-ਮੜਿਆ; ਮੰਦਲੁ ਬਾਜੈ ॥ 
੧੧| ੩ |ਜਿਹ ਮਿਲਿਐ; ਦੇਹ ਸੁਦੇਹੀ ॥ 
੧੨| ੩ |ਮੁਖ ਮਨਸਾ; ਰਤਨੁ ਪਰੋਇਆ ॥ 
੧੭| ੧ |ਅਨਲ ਅਗਮ ਜੈਸੇ, ਲਹਰਿ, "ਮਇ, ”ਓਦਧਿ; 

ਜਲ ਕੇਵਲ ਜਲ ਮਾਂਹੀ ।। (੨) ਮਇਓ ਦਧਿ 
ਨਰਪਤਿ ਏਕੁ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ; ਸੁਪਨੇ, ਭਇਆ ਭਿਖਾਰੀ ॥ 

੧ |ਅਨਿਕ "ਕਟਕ ਜੈਸੇ, ਭੂਲਿ ਪਰੇ; ਅਬ ਕਹਤੇ, ਕਹਨੁ ਨ ਆਇਆ ॥ 
ਜਉ ਹਮ ਬਾਂਧੇ ਮੋਹ ਫਾਸ; ਹਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬਧਨਿ, ਤੁਮ ਬਾਧੇ ॥ 

ਆ 

(੧ 
ਤੇ 

ਨੂ 

£ ੧. ਵਾਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਜੀਰ ਵਾਲਾ ਪਟ' । ੨. ਦ੍ਰੰਤ ਰੂਪੀ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇੜੀ 
ਹੈ। ੩. ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਾ ਅਖਵਾਈਦਾ ਹੈ 1 ੪. ਤ੍ਰੌਬੀ । ੫. ਸਨਿਗਧ ਹੋ ਕੇ । 
੬. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ । ੭. ਛੱਪਰ ਦੇ ਬੈਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹਰੀ । ੮. ਸੀਤਾ 
ਨੂੰ । ੯. ਉਬਾਰਿਆ, ਮੋੜਿਆ, ਸੀਅ=-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ । ੧੦. ਅਰਪਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । 

8 ੧੧. ਰੂਪ । ੧੨. ਸਮੁੰਦਰ । ੧੩. ਕੜਾ 1 

੮-੬੫੩੦-੭ ੨.੭੫੧੧<੭ 2-੭੦੦੧੦੭ ੨ ੭੧੦੧੭ ੨.੭੪8੫੦-੭ ੨..੭੩੫<੭ ੨-#੨੩੫<੭ ੨-੭੭੧<--੭੦੨-੭੪੪<੨.੭੨-੭੧੧੦<੭ ੨-੭॥੦-੭੨-੭੦੦<੨-੭ ੨--੭੪੪੫੦੭ ੨--#੪੩੫੦-੭ ੨--#੪੧<<-੭ ੨-#੪੦੫੦-੭ 
, ੯-#40੧<੭ ੬. #੧84<੭ 2.-#48 ੧੦੭ ੨-.੭੪0<.੭ ੨. ੭੧8੫੭ ੨. #੪੪੨..੭ ੨. ੭੪੩੦੭ ੨-#%੦੨<੭ । 2.#੫.੭ ₹.#੩੦-੭੦-##< 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੩੯੮) 
੪੯6) 5੪੪੦” ੪੪੦” ੦੦੪੨ ੦੮੦੦ 6੦੧੦੨ ੦੦੪੪” 2੦੪੦ ੦੦੪੦੨੦"੦੦੦੦"੦੪੦ 2੨੬੯੮ 

ਜ਼ ਰਾਗੁ ਸੋਰਠਿ 
੬੫੮ | ੬ | ੨ | ਆਪਨ ਬਾਪੈ, ਨਾਹੀ ਕਿਸੀ ਕੋ; ਭਾਵਨ ਕੋ ਹਰਿ ਰਾਜਾ ॥ 

ਮੋਹ "ਪਟਲ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਬਿਆਪਿਓ; ਭਗਤ, ਨਹੀ ਸੰਤਾਪਾ ॥ 
ਦੁਲਭ ਜਨਮੁ ਪੁਨ ਫਲ ਪਾਇਓ; ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ, “ਅਬਿਬੇਕੇ ॥ 

[ਦੁ-ਲਭ ਬੋਲੋ] 
ਕਹੀਅਤ ਆਨ, “ਅਚਰੀਅਤ ਅਨ ਕਛੁ; 

ਸਮਝ ਨ ਪਰੇ, ਅਪਰ ਮਾਇਆ ॥ ['ਅੰਪਰ' ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ] 
ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ, ਉਦਾਸ, ਦਾਸ ਮਤਿ; 

ਪਰਹਰਿ ਕੌਪੁ, ਕਰਹੁ ਜੀਅ ਦਇਆ ॥ 
ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਸੁਰਤਰ ਚਿੰਤਾਮਨਿ; ਕਾਮਧੇਨੁ ਬਸਿ ਜਾ ਕੇ ।। 
ਜਉ ਤੁਮ ਗਿਰਿਵਰ; ਤਉ ਹਮ ਮੋਰਾ ॥ 
ਮਾਧਵੇ ਤੁਮਨ ਤੋਰਹੁ; ਤਉ ਹਮ ਨਹੀ ਤੋਰਹਿ ॥ (੨) ਤੁਮ ਨ ਤੋਰਹੁ 
“ਚਮਰਟਾ'; ਗਾਂਠਿ ਨ ਜਨਈ ॥ ['ਚਮਰੱਟਾ' ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ] 
ਆਰ ਨਹੀ; ਜਿਹ ਤੋਪਉ ॥ 
ਨਹੀ ਰਾਂਬੀ; ਠਾਉ ਰੋਪਉ ।1 
ਨੈਨਹੁ ਨੀਰੁ ਬਹੈ, ਤਨੁ ਖੀਨਾ; ਭਏ ਕੇਸ ਦੁਧ ਵਾਨੀ ॥ 
ਰਾਮਰਾਇ; ਹੋਹਿ ਬੈਦ, 'ਬਨਵਾਰੀ' ॥ 
ਐਸੀ ਬੇਦਨ, ਉਪਜਿ ਖਰੀ ਭਈ; ਵਾ ਕਾ ਅਉਖਧੁ ਨਾਹੀ ॥ 

ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ 

ਜੀਉ ਡਰਤੁ ਹੈ ਆਪਣਾ; ਕੈ ਸਿਉ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ॥ 
ਐਧੇ ਜੀਵਨਾ ਵੀਚਾਰਿ; ਦੇਖਿ ਕੇਤੇ-ਕੇ, ਦਿਨਾ ॥ 
ਤਪੈ ਹਿਆਉ; ਜੀਅੜਾ ਬਿਲਲਾਇ ।1 
ਹੁਣਿ ਉਠਿ ਚਲਣਾ; ਮੁਹਤਿ, <ਕਿ ਤਾਲਿ ॥ 
ਵਿਣੁ ਨਦਰੀ; ਨਾਨਕ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥ 
ਆਤਮਾ ਪਰਾਤਮਾ; ਏਕੋ ਕਰੇ । 
ਜਪੁ ਤਪੁ ਸਭੁ; ਇਹੁ ਸਬਦੁ ਹੈ ਸਾਰੁ ॥ 
ਖੋਟੇ ਕਾ ਮੁਲ; ਏਕੁ =ਦੁਗਾਣਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ; ਜਾਣੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥ [ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ] 
ਖੋਟਾ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵੈ; ਵੇਖੁ ॥ 

੬੫੯੮ 

੬੬੦ ੪ 

੬੬੧੦ 

੬੬੨ । ੬ 

੦00੨੨ ੦੨ 

(ਟਲ ੦" ਦਅਆਨ 6": ਟਦਲਆਨ ਓ-ਦ ਆ ਹਦ ਆ ਖਟ ਅ=ਰ ਟਦਲ=ਣਦਲਨੜਟਦਲ>ਟਵਲ>>੪-ਦਕਟਰਣਕਵਲ>ਤਟ 

੭ 0 

੮#੩੯੦੭ 2-#੬੫-੭ 2-40੧-੭੨-#੪੧-੭ ੨. ੭੩੧.੭੦-#੩੫-੭੨-#੩੧੫੭ ₹-#੩੨-੭੨-#੩੧-੭੨-#੧੧੫-੭੨-#੧੪੦੭ ੨੭੧੫-੭੮-#<੦੫੭੯੭#੪੫.੭੮.੪੫੭੦੭੫੫੭ 

੧. ਪੜਦਾ । _੨. ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ। ੩. ਕਰਤੱਥ । ੪. ਹਿਰਦਾ । 
੫. 'ਕਿ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਥਵਾ । ੬. ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਇਕ ਰੁਪਦੇ ਤੋ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋ 
ਕਰ ਦੇਣੇ 1 ਹੂ ਰ੍ 

(੦੭੩੧੭੮੭੧੯.੭੨-੭॥੮-੭ ₹-#੩੦੦- ੨੩੦੭ । ੨੭੩੦੧-੭ ੨੬੪੪੭ ੨੪੦੩੧-੭੮੭੯੭ ₹੭#<੦੧.੭ ੮੭੪੫੭ 
1, 
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(੪੦੦) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
2੦੪੦੨ ੦੦੪੦ ੦੦੪੦੨ 2੦੪੦੨ ੦੪੨੦"੦੬੦ ੮੦੬੦” 7੦੪੦੨ ੦੦੪੦੨ ੦੦੪੦੦੦੦੧੪੦੦੮੦੬੪ 

!ਸ ਪੰਨਾ [ਸਤਰ।ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ 

੬੬੨ |੧੨| ੭ [ਬਾਹਮਣ ਨਾਵੈ; ਜੀਆ ਘਾਇ ॥ ਨਹਾਵੇ ਭਾਗੇ ਕਲ] 
੧੫| ੭ ["ਦਾਨਸਬੰਦੁ ਸੋਈ; ਦਿਲਿ ਧੋਵੇ '। [ਦਾਨਸ-ਬੈਦੁ ਬੇਲੋਂ, ਇਕੱਠਾ ਹੈ| 

ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਸੋਈ; ਮਲੁ ਖੋਵੈ ॥ 
੧੮| ੮ |₹'ਥਾਨਸਟ', “ਜਗ ਭਰਿਸਟ ਹੋਏ; ਡੂਬਤਾ ਇਵ ਜਗੁ ॥॥ _[ਥਾਨੱਸਟ ਥੋਠ] 

!ਸ ੬੬੩੬੯ ਧੂਪੁ ਮਲਆਨ ਲੋ, ਪਵਣੁ ਚਵਰੋ ਕਰੇ; 

$ ਸਗਲ ਬਨਰਾਇ, ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ ॥ 
!ਸ ੭ | ੯ [ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਇ; ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ।। 
ਊ ੮ | ੯ [ਸਹਸ ਪਦ ਬਿਮਲ, ਨਨ ਏਕ ਪਦ; ਗੈਧ ਬਿਨੁ, 
ਹ ਸਹਸ ਤਵ ਗੈਧ; ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ ।। 

੯ | ੯ [ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤਿ; ਜੋਤਿ ਹੈ ਸੋਇ॥1 
੧੦| ੯ |ਗੁਰ ਸਾਖੀ; ਜੋਤਿ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥। 
੧੧| ੯ ਹਰਿ ਚਰਣ ਕਮਲ ਮਕਰੈਦ, ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ; 

ਅਨ-ਦਿਨੋਂ ਮੋਹਿ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ ॥ 
£ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੨੩ ਚਉਪਦੇ ॥ 

੧੭] ੧ [ਸੁਖ ਮਨ ਅੰਤਰਿ; ਸਹਜਿ ਸਮਾਣੀ ॥ 
8 ੬੬੪ | ੧ | ੨ |ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਨਿਰਮਲੁ; ਅਤਿ ਅਪਾਰਾ ।। 

੮ | ੩ [ਸਦਾ ਧਨੁ; ਅੰਤਰਿ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੋਂ । 
ਸ ੧੧| ੩ |ਗੁਰ ਤੋਂ; ਸਾਤਿ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਬਾਣੀ ॥ 

੧੪| ੪ |ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ਤੀਜਾ ॥ 
[ਤੀਜਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਲਾ 

ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਤ੍ਰੰ ਨਹੀ“ ਉਚਾਰਨਾ, ਤੀਜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ] 

ਪੇ & 

“ਸਿ ੧੨00੧ % 

ਹੈ । ੫. ਸਦਰਸ਼, ਮਾਨਿੰਦ । 

.9੧੦੪੨੦੦੪੨੦੧੪੦੨੦੦੦੨੦੮੧੦੨੦੮੧੦੨ 

ਲ। ।ਨ ਤੇ 

ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਜਨੁ; ਵਡਿਆਈ ਪਾਏ ॥ 
ਮਨੁ ਮੈ ਮਤੁ; ਮੈਗਲ <ਮਿਕਦਾਰਾ ॥ 
ਗੁਰਮੁਖਿ; ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਇਆ ਸਵਾਰਿ ॥ 
ਕਾਚਾ ਧਨੁ ਸੋਚਹਿ; ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ ॥ 
ਨਾਵੈ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਮਿਤਿ; ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ॥ 
ਰੋਹੁ ਦੈਆਲ, ਨਾਮੁ ਦੇਹੁ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੈਉ; ਸਦਾ ਰਹਉ ਰੈਗਿ ਰਾਤਾਂ ॥ 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ ॥ 
ਹਰਿ ਗੁਣ ਕਹਿ ਨ ਸਕਉ; ਬਨਵਾਰੀ । 

੧. ਅਕਲਮੰਦ । ੨. ਇਸ਼ਟ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਥਾਂ । ੩. ਯੱਤਾਂ ਵਾਲੋਂ ਥਾਂ 
ਭੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਵੱਸਣ ਲਗ ਪਏ ਹਨ । ੪. ਮਲਿਆਗਰ ਚੰਨਣ ਤੱਕ ਵਾ ਮਲ= 
ਚੰਨਣ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਧੂਪ ਦਾ ਧੁਖੌਣਾ 

੭੫੦੭੯-੭੧੧੫੦ ₹#੪੬੧੦-੭ 1 €..#੧੧੦੭ 2. .,#<੩੫,੭ ੨੭੪੧੯. 2.#੪੬੧.੭ ੨੭੭੧੯... ੭ ੨ ,#<੧੫੦੭ ੮.੭੩੫-੭੯-#੯= 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੩੦੧) 
6੧0੨ 6੪ਇ 2੮੨੧੦ ੦੦੦੨ ੦੦੪੦੨ "੦੦੨੦"੦%੦੨੦੮੦੧6੦”੨੦੮੦੧੦”੨ ੦੧੦੦ 2੮੨੦੦੨੦੮੨ਇ੦ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ 
੬੬੬ |੧੭| ੧ |ਜਿਉ ਕੰਚਨੁ ਬੈਸੈਤਰਿ ਤਾਇਓ; "'ਮਲ-ਕਾਟੀ' ਕਟਿਤ ਉਤਾਰੀ 11 
੬੬੭ | ੫ | ੨ ਕਿਆ ਹਮ ਕਿਰਮ, ਨਾਨ ਨਿਕ ਕੀਰੇ; ਤੁਮ ਵਡ ਪੁਰਖ ਵਡਾਗੀ 1 

[ਠਮਕ ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ ] 
ਤੁਮ੍ਰੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਕਹਿ ਨ ਸਕਹ ਪ੍ਰਭ; 

ਹਮ ਕਿਉ ਕਰਿ ਮਿਲਹ ਅਭਾਗੀ ।! 
ਹਮ ਅੰਧੁਲੋਂ ਅੰਧ, ਬਿਖੈ ਬਿਖੁ, ਰਾਤੇ; ਕਿਉ ਚਾਲਹ, ਗੁਰ ਚਾਲੀ ॥ 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੈਗਤਿ ਸਾਧ, ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ, ਹਮ ਸਾਧ ਜਨਾ, ਪਗ ਰਾਲੀ ॥ 
ਹਰਿ ਬਿਨੁ; ਰਹਿ ਨ ਸਕਉ ਇਕ ਰਾਤੀ ।। 
ਤੁਮ ਹਰਿ ਸਰਵਰ ਅਤਿ ਅਗਾਹ; ਹਮ ਲਹਿ ਨ ਸਕਹਿ, ਅੰਤੁ ਮਾਤੀ । 
ਤੂ ਪਰੈ ਪਰੈ, ਅਪਰੈਪਰੁ ਸੁਆਮੀ; ਮਿਤਿ ਜਾਨਹੁ ਆਪਨ “ਗਾਤੀ ॥ 

੯ | ੬ |ਹਰਿ ਜੀ; ਲਾਜ ਰਖਹੁ ਹਰਿ ਜਨ ਕੀ ॥ 
੧੧] ੬ |ਹਰਿ ਕੇ ਸੈਤ, ਜਪਿਓ ਮਨਿ ਹਰਿ ਹਤਿ; ਲਗਿ ਸੈਗਤਿ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ॥ 

[ 
[ 

[ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ 'ਜਨ ਕੀ' 'ਜਨਾ ਕੀ' ਪਾਠ ਵਖਰਾ ਹੈ, 

| 

ਗਿ [ ਮੰ 

ਹੇ 

੮%< ਨੂੰ “੨੦੨੦੨ 

ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਨ] 
੧੬| ੭ [ਉਰ ਧਾਰਿ ਬੀਚਾਰਿ, ਮੁਰਾਰਿ ਰਮੋ ਰਮੁ; ਮਨ ਮੋਹਨ ਨਾਮੁ ਜਪੀਨੇ ॥ 
੧੮| ੭ |ਨਵ ਛਿਅ ਖਟੁ, ਬੋਲਹਿ ਮੁਖ ਆਗਰ; 

ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ. ਇਵ ਨ ਪਤੀਨੇ ॥ 
ਗੁਨ ਕਹੁ ਹਰਿ ਲਹੁ, ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ; 

ਇਵ, ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ ॥ 
੬ | ੯ [ਮਨਿ ਬਚਨਿ, ਰਿਦੇ ਧਿਆਇ ਹਰਿ, ਹੋਇ ਤਸੈਤੁਸਟੁ; 

ਇਵ ਭਣੁ, ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥ 
੧੦ | ੧੦ |ਚਉਰਾਸੀਹ ਸਿਧ ਬੁਧ, ਤੇਤੀਸ ਕੋਟਿ ਮੁਨਿ ਜਨ; ਇੱ 

ਸਭਿ ਚਾਹਹਿ, ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ॥ ਕੰ 
੧੭| ੧੧ ਆਪੇ ਗੁਰੁ, ਚੇਲਾ ਹੈ ਆਪੇ; ਆਪੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ. ਚੋਜ ਵਿਡਾਨੀ ॥ 
੧੭| ੧੧ [ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਮਿਲਾਏ, ਸੋਈ ਹਰਿ ਮਿਲਸੀ; ਕੂ 

ਅਵਰ ਸਭ ਤਿਆਗਿ, ਓਹਾ ਹਰਿ ਭਾਨੀ ॥ 
੧੯| ੧੨ ਇਛਾ ਪੂਰਕੁ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰਿ; ਜਾ ਕੈ ਵਸਿ ਹੈ ਕਾਮਧੇਨਾ ॥ ਕੰ 

ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ; 
ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ, ਹਰਿ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰੇਜਨਾ । 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ ॥ 
੧੬| ੧ [ਅਗਮ ਰੂਪ 'ਗਿਰਧਾਰੇ' ॥ | 

ਮਨ ੨ & ਤੇ ਪ੍ਹ ਊ 

੧. ਸੁਨਿਆਰਾ । ੨. ਆਪਣੀ ਰੀਤੀ ਦੀ ਮ੍ਯਾਦਾ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ 

<< ਆਣ ਆ > <<” ੦ %ਆ> 2੯੦੨ ੦੦੦੦੨ ੨੦੪੨ ੪੦੪” “੦੪੨੦੦” ੬੦੩੦੨ ੦੦੦੦੦” ੦੦੫੪੦”੨ ੦੦੦੦”੨ >੦ਲਆ੨ 

7 [1 “ਨ <੭ ਮੰ 

ਹੈ । ੩. ਪ੍ਰਸੰਨ । ਕੂ 
(੬੭੧.੭੯.੭੧<-੭੦-੭੪੧੨-੭੨-੭੭੦੯-੭ -੦ ੨੭੧੨-੭੨੭੧੧੮-੭੨-੭੭੧੨--੭ ੨-੭੧੮੭.੭੭੪੯<੭੧੭%<੭੦੭੭੪<-੭ 
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(੪੦੨) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
੯੦੦੦੨ ੦੦੪੦੨੦"੦੪੦੨੦੮੦੦੦੨੦-੦੦੦੨੦੮੦੪੦੦੮੦੪੦੨੦੮੪੦੨੦੨੦੦੨੦੮੦੪੦ ੮੦੦੦੨੦੦੬ਵ੧ 

ਪੰਨਾ |ਜਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ 
੬੭੧ | ੩ | ੨ |ਅਤਿ ਰਚਿਓ, ਕਰਿ ਲੀਨੇ ਅਪੁਨਾ; ਉਨਿ ਛੋਡਿ ਸਰਾਪਰ ਜਾਨਾ 1! 

[ਸਰਾ-ਪਰ ਬੋਲੋ] 
੩ |ਅਹੈ-ਬੁਧਿ ਮੋਹ ਮਨ ਬਾਸਨ; ਦੇ ਕਰਿ ਗਡਹਾ, ਗਾਡੀ ।। 
੫ |ਜਿਸ ਕਾ ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਕਾ; ਸੋਈ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਨੀ ॥ 

੧੭| ੫ |ਜੀਅ ਕੀ; ਏਕੋ ਹੀ ਪਹਿ ਮਾਨੀ ॥ 
੫ 

੬ 

(੨-#੧੧੦੭ ₹--੭੫੩੫-੭੬-#੫੩੦-੭' 
੬੭੨ | ੧ ੧ਅਲੰਕਾਰ ਮਿਲਿ, “ਬੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ; ਤਾ ਤੇ ਕਨਿਕ ਵਖਾਨੀ ॥ 

ਕਾਮਵੇਤ ਕਾਮੀ ਬਹੁ ਨਾਰੀ; ਪਰ ਗਿਹ ਜੋਹ ਨ ਚੂਕੈ ॥ 
ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤਿ ਕਰੈ, ਕਰੈ ਪਛੁਤਾਪੈ; ਸੋਗ ਲੌਭ ਮਹਿ ਸੂਕੇ ।। 

੬੭੩ | ੨ | ੯ |ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭੂਲੋ; ਅਵਰੇ ਹੀਤ ॥ 
ਹਰਿਚੈਦਉਰੀ, ਬਨ ਹਰ ਪਾਤ ਰੇ; ਇਹੈ ਤੁਹਾਰੋ ਬੀਤ ।। 

੧੬੧੧ [ਕਿਸਹੀ ਵਾਧਿ, ਘਾਟਿ ਕਿਸਹੀ ਪਹਿ, ਸਗਲੋਂ ਲਰਿ ਲਰਿ ਮੂਆ ॥ 
੬੭੪ | ੬ ੧੩ [ਪਭ ਜੀ ਕੌ ਨਾਮੁ ਜਪਤ; ਮਨ ਚੈਨ । 

੭ | ੧੩ [ਜਾਪ ਤਾਪ, ਭ੍ਰਮਨ ਬਸੁਧਾ ਕਰਿ; ਦਉਰਧ ਤਾਪ “ਲੌਗੈਨ ॥ 
੧੦ | ੧੪ |ਬੈਧਨ ਤੋ ਛੁਟਕਾਵੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਵੈ; ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੁਨਾਵੈ ॥ 
੧੧| ੧੪ [ਹੈ ਕੋਉ ਐਸੋ; ਹਮਰਾ ਮੀਤੁ ॥ 

ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਜੀਉ ਹੀਉ ਦੇਉ; ਅਰਪਉ ਅਪਨੇ ਚੀਤੁ ।। 
੧੨| ੧੪ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਕੀ ਨਿੰਦਾ; ਇਨ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਲਾਗੈ ॥ 

ਸੰਤਹ ਸੰਗੁ ਸੈਤ “ਸੈਭਾਖਨੁ; ਹਰਿ ਕੀਰਤਨਿ ਮਨੁ ਜਾਗੇ ॥ 
੧੩ ੧੪ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ, ਸਰਬ ਸੂਖ ਦਇਆਲਾ ॥ 
੧੬ | ੧੫ |ਭ੍ਰਮਤ ਭ੍ਰਮਤ ਉਹਾਂ ਹੀ ਮੂਏ; ਬਾਹੁੜਿ ਗ੍ਰਿਹਿ ਨ ਮੰਝਾਰਿ ॥ 
੧੮ | ੧੬ |ਅਬ; ਹਰਿ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਚਿਤਾਰਿਆ ॥ 

੬੭੫ | ੬ |੧੮ ਅਉਖਧੁ; ਤੇਰੋ ਨਾਮੁ ਦਇਆਲੁ । 
ਮੋਹਿ =ਆਤੁਰ, ਤੋਰੀ ਗਤਿ ਨਹੀ ਜਾਨੀ; ਤਰ ਆਪਿ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥ 

੧੨ | ੧੯ |ਹਾ ਹਾ, ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਿ ਲੋਹੁ ॥ 
੧੬ |੨੦ |ਤਰਣ ਤਾਰਣ ਹਰਿ ਨਿਧਿ; ਦੂਖੁ ਨ ਸਕੈ ਬਿਆਪਿ ॥ 

੬੭੬ | ੩ |੨੧|ਤਾ ਤੋਂ; ਮੋਹਿ ਧਾਰੀ ਓਟ ਗੋਪਾਲ । 
੯ | ੨੨ ਐਸੇ; ਭਰਮਿ ਭੁਲੇ ਸੈਸਾਰਾ ॥ 

ਕਰਮ ਧਰਮ; ਸਗਲਾਈ ਖੋਵੈ । [ਸਗਲਾ-ਈ' ਬੋਲੋਂ, ਪਾਠ ਇਕੱਠਾ ਹੈ] 
੧੩ |੨੩ |ਮੋਹਿ ਮਸਕੀਨ, ਪ੍ਰ ਭੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ । 

ਖਾਟਣ ਕਉ; ਹਰਿ ਹਰਿ 'ਰੋਜਗਾਰੁ' ॥ 
੧੫ | ੨੩ |ਨਾਮਿ ਰਤੋਂ ਪ੍ਰਭ; ਰੈਗਿ ਅਪਾਰ ॥ ਸਾਧ ਗਾਵਹਿ; ਗੁਣ ਏਕ ਨਿਰੈਕਾਰ ॥ 

।6੧੦੬ਇ੨੦ ੧੦੪੦੮ ੦੦੪੦੨6੮੧੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੧੦੪#੦੦੧੦੪੦੨੦੮੨੧੦੨! 

੧. ਭੂਖਣ । ੨. ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ । _੩. ਉਲਟਾ ਤਪ । ੪. ਲਗਣਾਂ । 
੫. ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ਬਚਨ । ੬. ਅਧੀਨ, ਦੁਖੀ । 

੬-#੬੧-=੩-#੧੪੯-੭ 2-੭੪੦੫੦੭ ₹.੭੧੦੦<੭ ₹-੭੪੪੯੦-੭੨-੭੪੬੯੦-੭ ੨੭੫੩੦” 1 2..#੪੪੫੦੭੯-੭੧<੦੭੨-੭੩੨.੭ ੨-੭#%= ੨-੬੫੧੦੨-੨੮-੭੫੧੯੦੭ ੮੭੩੫੦ ੨-#੧੧੧੦੭ ੮੧੪੧੦ ੮ .#੪੯੮੦੭ ੮-#੧॥੧.੭੮.#੧੩੯੦-੭ ੨,#੪8%੯.੭ ੨-,#੫8<. ੭ ੨-,#੪8੯.੭ ੮..#੪੩੧੦੭੨-"੧੩੨੦੭ €੧੦%੦੨੦ %੦”੨੦੧੦੪੦੨੦੮੦੦੦੨੦੦੦੦੦੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨. 

2 ਹੇ ਰੰ ਊ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੩੪੦੩) 
,੬੯੨੦੧੪੦੨੦੦੦੨੦੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੮੦੪੦ ੦੦੪੦੨ ੦੦੧ ੦੮੦੪ ੮੦੧੦੨ ੪੯੨ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ 
ਕੀਮਤਿ ਕਉਣੁ ਕਹੈ; ਬੀਚਾਰੁ ॥ 
ਚਰਨ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰਿ; ਹਰਿ ਸੈਤੀ, ਇਹ ਬਿਧਿ ਜਾਤੀ ॥ 

[ਗੰਰ ਹਰਿ ਤੇ ਭੀ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ਠੀਕ ਹੈ] 
ਜਾਨਿ ਬੂਝਿ ਅਪਨਾ ਕੀਓ ਨਾਨਕ; ਭਗਤਨ ਕਾ ਅੰਕੁਰੁ ਰਾਖਿਓ ॥ 
ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤ੍ ਮੈ; ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ ॥ 
ਸਾ ਮਤਿ ਦੇਹੁ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ; ਜਿਤ ਤੁਮਹਿ ਅਰਾਧਾ ।। 
ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨੇ-ਹਾਰੇ; ਨਾਸਨ ਭਾਜਨ ਥਾਕੇ ॥ 
ਜੇ ਜੈ ਕਾਰੁ, ਸਗਲ "ਭੂ-ਪਡਿਲ; ਮੁਖ ਉਜਲ ਦਰਬਾਰ ॥ 
ਹਰਿ ਬਿਨੁ; ਮੁਕਤਿ ਨ ਕਾਹੂ ਜੀਉ ।। 
ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰਿ, ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਹਰਿ; 

ਅਵਰਿ ਜੈਜਾਲ, ਤੇਰੈ ਕਾਹੂ ਨ ਕਾਮ ਜੀਉ ॥ 
ਜੀਵਨ ਦੇਵਾ, ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸੇਵਾ; 

ਇਹੁ ਉਪਦੇਸੁ, ਮੋ-ਕਉ ਗੁਰਿ ਦੀਨਾ ਜੀਉ ॥ 
ਤਿਸੁ ਸਿਉ ਨ ਲਾਈਐ ਹੀਤੁ, ਜਾਂ ਕੋ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ₹ਬੀਤੁ; 

ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ, ਓਹੁ ਸੈਗਿ ਨ ਚਾਲੈ ।। 
ਮਨਿ ਤਨਿ, ਤੂ ਆਰਾਧ, ਹਰਿ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਧ; 

ਜਾ ਕੈ ਸੰਗਿ, ਤੇਰੇ ਬੈਧਨ ਛੂਟੈ ॥ ੍ 
ਗਹੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨ, ਹਿਰਦੈ ਕਮਲ ਚਰਨ; ਕੰ 

ਰਿ 
| 

ਰਿ 
ਰਿ 

ਗਨ ੮੩ ਮਿ 

 ਡਚਜਆਣ ਓ"ਖਿਆੇ ਓ"ਦਲਆ "ਆ; << ਆ ਚ ਦਵਾ ਨ ਚਲਣਾ ਹਾ ਵਡ ਹਲ ਅਵਰ ਆਸ ਕਛੁ, ਪਟਲੁ ਨ ਕੀਜੈ ॥ 
ਸੋਈ ਭਗਤੁ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ, ਤਪਾ ਸੋਈ; 

ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ॥ 
੫ਪਚੈਦਨ ਚੋਆ ਰਸ, ਭੌਗ ਕਰਤ ਅਨੌਕੇ; ਬਿਖਿਆ ਬਿਕਾਰ ਦੇਖੁ, 
ਸਗਲ ਹੈ ਫੀਕੇ; ਏਕੈ ਗੋਬਿਦ ਕੋ ਨਾਮੁ ਨੀਕੋਂ, ਕਹਤ ਹੈ ਸਾਧ ਜਨ ॥ 
ਤਨੁ ਧਨੁ ਆਪਨ ਥਾਪਿਓ, ਹਰਿ ਜਪੁ ਨ ਨਿਮਖ ਜਾਪਿਓ; 

_ਅਰਥੁ ਦ੍ਬੁ ਦੇਖੁ, ਕਛੁ ਸੈਗਿ ਨਾਹੀ ਚਲਨਾ ॥ 
ਜਾ ਕੋ ਰੇ ਕਰਮੁ ਭਲਾ, ਤਿਨਿ ਓਟ ਗਹੀ ਸੈਤ 'ਪਲਾ'; _['ਪੱਲਾ' ਬੋਲਣਾ] 

ਤਿਨ ਨਾਹੀ ਰੇ ਜਮੁ ਸੌਤਾਵੇ, ਸਾਧੂ ਕੀ ੬'ਸੈਗਨਾ' ॥ 
ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਰੇਨ ਨਾਨਕ; ਮੰਗਲ ਸੂਖ ਸਧਾਰੇ ।। 
ਨਿਰਧਨ ਕਉ ਧਨੁ, ਅੰਧੁਲੇ ਕਉ ਟਿਕ; ਮਾਤ ਦੂਧੁ ਜੈਸੇ, ਬਾਲੇ । 
ਨਵ ਨਿਧਿ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਹਰਿ; ਲਾਗਿ ਰਹੀ ਜਨ ਪਾਈ । 

(ਸਿਧਿ ਤੇ ਭੀ ਬਿਸਾਮ ਠੀਕ ਹੈ] 
<<=<<੩<੬==<==੩੩====੩=੬੨੨੬੨੦੬੬੦ 

੧. ਪ੍ਰਿਥਵੀ । ੨. ਗੋਲਾਕਾਰ । ੩. ਤਾਕਤ । ੪. ਪੜਦਾ । ੫. ਚੈਦਨ ਦਾ $ 
ਚੋਇਆ ਰਸ, ਭਾਵ ਅੰਤਰ । ੬. ਸੰਗਤ । 

੧੯੩੮੭੮੭੫੫-੭੯-੧੨੭੨-੯੩੦-੭ ੨-#੩੦-੭੦-#੩੧੨-੭੨-੭੩੦-੭ ।  ੨-੭੩੦-੭੨-#੪੦-੭੮#%<੭੮-੪੦੫੭ ਕੰ 
 ੬੦੫੪੦”੨ 2੯੦੧੬ 2੦੧੬੦”੨ 2੦੫੨੦ "੦੦੦ 6"੪੪ਦ”>, 

0 ੮ “ਲੇ 
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(੪੦੪) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
2੦੬੦੨ €੮੦੬੦”੨ ੭੦੧੬੦ ੦੦੦੦੨੦੦%੪੦ ੦੦” ੦੬੦੨ ੦੮੨੧੦ ੦੨੧੦੦” “੮੦੧੦” ੦੦੪੦੨ ੭੦੪ 

ਪੰਨਾ [ਜਤਰ|ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ 
੬੭੯ | ੧੭ ੩੪ |ਆਨ ਤਿਆਗਿ ਭਏ ਇਕ ਆਸਰ; ਸਰਣਿ ਸਰਣਿ ਕਰਿ ਆਏ ॥ 
੬੮੦ | ੫ ੩੬ |ਉਤ 'ਤਾਕੈ', ਉਤ ਤੇ ਉਤ ਪੇਖੈ; ਆਵੇ ਲੋਭੀ ਫੇਰਿ ॥ 

੧੨| ੩੮ |ਮਹਾ ਅਨੰਦ, ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਤੁਮਰੇ; ਬਚਨ ਅਨੂਪ ਰਸਾਲ ॥ 
੬੮੧ | ੧ ੪੦ |ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਸਰਧਾ ਪੂਰਹੁ ਠਾਕੁਰ; [ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ] 

! ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਨਮਸਕਾਰੇ ॥ _['ਪੂਰਹੁ' ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਭੀ ਬਿਸ੍ਾਮ ਠੀਕ ਹੈ] 
$ ੬ |੪੨ [ਪਰ ਹਰਨਾ ਲੋਭੁ ਝੂਠ ਨਿੰਦ; ਇਵਹੀ ਕਰਤ ਗੁਦਾਰੀ । 

੪੨ [ਸਾਕਤ ਕੀ ਆਵਰਦਾ; ਜਾਇ  ਬ੍ਰਿਥਾਰੀ [ਆ=ਵਰਦਾ ਬੋਲ] 
! ੬੮੨ ਰਸ ੪੯ |“ਯਰਸਤਿ ₹ਬਿਵਸਥਾ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ; “'ਮਧੰ: ਤ' ਪ੍ਰਭ ਜਾਪਣ ॥ 

[ਸੁ- ਅਸਤਿ, ਮਧਿਅੰਤ ਤੇ ਬਿਵੰਸਥਾ ਬੋਲੋ] 
੬੮੩ | ੨ ੫੧ ਸਰਬ ਮਨੋਰਥ ਰਾਜ ਸੂਖ ਰਸ; ਸਦ ਖੁਸੀਆ, ਕੀਰਤਨੁ ਜਪਿ ਨਾਮ॥ 

੯ |੫੩ |ਹਰਿ ਚਰਨ ਸਰਨ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ; 
ਦਾਸ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਨਾਮੁ ਦੇਵਹੁ ॥ 

£ ੧੩| ੫੪ |ਹਲਤਿ ਸੁਖੁ ਪਲਤਿ ਸੁਖੁ, ਨਿਤ ਸੁਖੁ ਸਿਮਰਨੋ; 

$ £ 
ਰਸ ੪੨ |ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸਨਾ, ਆਸ ਮਿਥਿਆ ਮੀਠੀ; ਇਹ ਟੇਕ ਮਨਹਿ ਸਾਧਾਰੀ ॥ 1 

੬ | 

1 
॥ 1 

1 
॥ 1 

1 
ਨਾਮੁ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸਦਾ ਲੀਜੈ ॥ । 

! ੧੪| ੫੪ [ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਬਿਸਰੈਤ ਹਰਿ, ਮਾਇਆ; ਮਹਾ ਦੁਖੁ, ਏਹੁ “ਮਹਾਂਤ ਕਹੈ। _! 
['ਹਰਿ' ਤੇ ਭ ਬਿਸ ਮ ਠੀਕ ਹੈ] ! 

£ ੧੯ | ੫੫ [ਕੋਟਿ ਪਰਾਧ ਮਿਟੇ; ਹਰਿ ਸੇਵਾ ॥ 1 
੬੮੪ | ੬ |੫੬ [ਹਸਤੀ ਰਥ; =ਅਸੁ ?ਅਸਵਾਰੀ ॥ 1 

£ ੮ |੫੭ |ਕੋਈ ਹੋਆ ਕ੍ਰਮ ਰਤੁ; ਕੋਟੀ ਤੀਰਥ ਨਾਇਆ ॥ ੧ 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ 1 

੧੬| ੧ ।ਪੁਹਪ ਮਧਿ, ਜਿਉ ਬਾਸੁ ਬਸਤੁ ਹੈ; “'ਮੁਕਰ' ਮਾਹਿ ਜੈਸੇ ਛਾਈ ॥ ॥ 
£ [ਮੁੱਕਰ ਨਹੀ ਬੋਲਣਾ] ' 

੬੮੫ | ੧ | ੨ |ਜੋਬਨ ਧਨੁ, ੯ਪ੍ਰਭਤਾ ਕੈ ਮਦ ਮੈ; ਅਹਿ-ਨਿਸਿ ਰਹੈ ਦਿਵਾਨਾ ॥ 
£ ੨ | ੨ |ਜਨ ਨਾਨਕ, ਕੋਟਨ ਮੈ, ਕਿਨਹੂ; ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ਪਛਾਨਾ ।1 | 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ਅਸਟਪਦੀਆ ॥ । 
8 ੧੪| ੧ |ਰਖਿ ਰਖਿ; ਚਰਨ ਧਰੇ ਵੀਚਾਰੀ ।। 1 

੧੮। ੧ |ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਮਿਲੋਂ; ਪਗੁ ਧਾਰੇ ॥ । 

1 
। 

£ਸ ੬੮੬ | ੧ | ੧ [ਆਪੁ ਨ ਚੀਨਸਿ; ਭ੍ਰਮਿ ਭਰਮਿ ਰੋਵੈ ॥ 

੧. ਉਮਰ । _ ੨. ਸਰੀਰ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ । $ 
8 ੩. ਉਮਰ । ੪. ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ । ੫. ਵਡੇ ਪੁਰਖ । ੬. ਘੋੜਾ । ੭. ਸੁਖ ਪਾਲਕੀ। | 

੮. ਸ਼ੀਸ਼ਾ । ੯. ਵਡਿਆਈ । 

ਪਿ । ੨੭%<-੭-#੪੫-੭੦੭8੧-੭੯੧੯੯ 
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ਪੰਨਾਂ ਸਤਰ[ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ 
੬੮੬ | ੮ | ੨ |ਸੇਵਕੁ; ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਲਾਗੈ ਪਾਇ ॥ 

। ੨ [ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਪ੍ਰਭਿ; ਮਨੁ ਪਤੀਆਇਆ ॥ 
੧੪| ੨ |ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ; ਗੁਰੁ ਮੇਲਿ ਪਿਆਰੇ ॥ 

੦ [ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ 'ਘਰੁ ੬' ਅਸਟਪਦੀ [ਘਰ ੬ ਨੂੰ ਛੇਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ] 
੧ |'ਤਾਕੀ' ਹੈ ਓਟ ਸਾਧ; ਰਾਖਹੁ ਦੇ ਕਰਿ ਹਾਥ; ਕੰ 

ਸ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ, ਮੇਲਹੁ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥ [ਤਾਕ੍ਹੀ ਬੋਲ] 
। ੧੮| ੧ |ਕਰਉ ਸੇਵਾ, ਗੁਰ ਲਾਗਉ ਚਰਨ; £ 
! ਗੋਵਿੰਦ ਜੀ ਕਾ ਮਾਰਗੁ, ਦੇਹੁ ਜੀ ਬਤਾਈ ॥ ਡੰ 

੧੯| ੧ |ਅਨਿਕ ਉਪਾਵ ਕਰਉ, ਮਾਇਆ ਕਉ "'ਬਚਿਤਿ' ਧਰਉ; ਕੂ 
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ, ਸਦਹੀ ਵਿਹਾਵੈ ॥ [ਬਚਿੱਤਿ ਬੋਲੋ] 

੬੮੭ | ੩ | ੧ |ਜੇਤੇ ਰੇ ਤੀਰਥ ਨਾਏ, ਅਹੰ-ਬੁਧਿ ਮੈਲੁ ਲਾਏ; 
ਘਰ “ਕੋ ਠਾਕ੍ਰੁ, ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਨ ਮਾਨੈ ॥ 

੧੦| ੧ |ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦੁ ਭੇਂਟਿਓ ਨਿਰਭੇ ਗੋਬਿੰਦੁ; 
ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਲਾਧੇ ਹਰਿ ਚਰਨ ₹ਪਰਾਤਾ ॥ ਕੰ 

ਸਫਲ ਸਫਲ ਭਈ; ਸਫਲ ਜਾਤ੍ਰਾਂ ॥ 2 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਛੰਤ 

੧੪| ੧ |ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ, ਸਾਚਾ ਥਾਨੁ ਤੀਰਥੁ;,“ਦਸ ਪੁਰਬ, ਸਦਾ ਪਦਸਾਹਰਾ । 
ਸਾਲਾਹਿ ਸਾਚੇ ਮੰਨਿ ਸਤਿਗੁਰੁ; ਪੁਨ ਦਾਨ ਦਇਆ ਮਤੇ ॥ ਕੰ 
ਪਿਰ ਸੈਗਿ ਭਾਵੈ ਸਹਜਿ ਨਾਵੈ; ਬੇਣੀ ਤ ਸੈਗਮੁ, 'ਸਤ ਸਤੇ' । 

[ਮੱਤੇ ਨਹੀ” ਕਰਣਾ, ਸੱਤ ਸੱਤੇ ਬੋਲੋ] 
ਭੂਖ ਪਿਆਸੋ ਆਬਿ; ਕਿਉ ਦਰਿ ਜਾਇਸਾ ਜੀਉ ।! 
ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ; ਪਾਵਹਿ ਸੁਖਿ ਮਹਲੋ ॥। [ਮਹੱਲੋ ਨਹੀ“ ਕਰਣਾ] ਊ 
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਜਲਾਏ, ਪ੍ਰੀਤਮੁ; ਰਸ ਮਹਿ ਰੋਗੁ ਕਰੇਈ । ਕੂ 
ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਨ ਮਾਨੈ ਫਾਹੀ ਫਾਥੀ; ਸਾ ਧਨ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਏ '। 
ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਵਿਗਾਸੀ, ਸਹੁ ਰਾਵਾਸੀ; ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਗੁਣਕਾਰੀ ॥ 

ਸਿ ਸਿ ੭ 

ਲਾ ਉਸ 

0000 0% 

ਦੂ 

( 
੧. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਚਿਤ ਵਿਚ ਵਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਫੇ ਨੂੰ ਚਿਤ ਰਖਣਾ 1 

੨. ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦਾ ਠਾਕੁਰ । ੩. ਪੈ ਕੇ, ਪਛਾਣ ਕੇ । ੪. ਜੇਠ ਮਾਸ, ਸ਼ੁਕਲ 
ਪੱਖ ਦਸਵੀ" ਥਿਤ, ਬੁਧਵਾਰ, ਗੁਰ ਕਰਨ, ਬਿਤੀ ਪਾਤ, ਅਨੌਤ ਜੋਗ, ਕੌਨਿਆਂ ਦਾ 
ਚੰਦ੍ਮਾਂ, ਬ੍ਰਿਖ ਦਾ ਸੂਰਜ, ਹਸਤ ਨਿਛੱਤ੍ । ੫. ਦਸ ਦੋਸ਼ ਹਰਨੇ, ਚੋਰੀ, ਯਾਰੀ, "ਆਂ <੦ਓ ਆ? ੫੦ ੬੦"੨ "੫੦੦੩੦" ੨ £ ੦੫੩੨ 6 ਖਅਲਆ”2 ੦ "ਆ ੨ ਆ ੨ “ਲਵ 2; 

1 ਮੰ ਮਾੰ 

ਆ ੭੭ 

ਸਿ 

ਹਿੰਜਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਨ । ਨਿੰਦਾ, ਝੂਠ, ਕਠੋਰਤਾ, ਚੁਗਲੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ 
ਚਾਰ ਦੌਸ਼ ਹਨ । ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਚਿੰਤਾ, ਬੁਰੀ ਚਿਤਵਨੀ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ । ਪੰਜ 
ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਸਤਿ ਸੰਤੋਖ ਆਦਿ ਧਾਰ ਕੇ ਦਸਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਕੇ 

[ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਦੋਸ਼ ਹਰ ਦੇਈਏ ਦਸਹਿਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ । ੬. ਮਾਇਆ । 
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(੪੦੬) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
2੦੪੦੨ ੦੮੧੦੨ ੦੮੦੧੦ 6੦੪ ੦੦੪੦੨ ੮੧੦੨ 6੦੪੦੨੦੮੨੧੦”੨ ੦੮੦੪੦ ੦੮੦੧੦ ੦੦੪੦੨੦੧੧੬੦੨ 

ਪੰਨਾ _।ਸਤਗ[ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ 
ਹਰਿ ਜੀਉ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ; ਤਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਜੀਉ ॥ 
ਸਦਾਸਦਾ, "ਸਿੰਮ੍ਤਬ ਸੁਆਮੀ; ; ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਗੁਣ ਬੋਲਈ ॥ 

ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ, ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕ) 

ਹਨ੍ਹਮਾਨ ਸਰਿ; ਗਰੁੜ ਸਮਾਨਾਂ ॥ 
ਪਗ ਲਗਿ ਰਾਮ; ਰਹੈ ਸਰਨਾਂਹੀ ॥ 
ਮਾਤ ਪਿਤਾ, ਭਾਈ ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ; ਕਹਹੁ, ਕੋਉ ਹੈ 'ਕਾ ਕਾ' ॥ 
ਜੋ ਜਨੁ. ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਕਛੁ ਜਾਨੈ; “ਤਾ ਕਉ ਅਚਰਜੁ ਕਾ ਹੋ ॥ 
ਜਉ ਤਨੁ ਕਾਸੀ ਤਜਹਿ ਕਬੀਰਾ; ਰਮਈਐ, ਕਹਾ ₹ਨਿਹੋਰਾ ॥ 
ਕਿਆ ਕਾਸੀ, ਕਿਆ $ਉਖਰੁ ਮਗਹਰੁ; ਰਾਮੁ ਰਿਦੈ ਜਉ ਹੋਈ ॥ 
ਸੋਭਾ ਰਾਜ, ਪਬਿਭੈ ਬਡਿਆਈ ॥ 
ਹਮਰੇ ਮਨ; ਧਨ ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਮਾ ॥ 
ਬਨਿਤਾ ਸੁਤ ਦੇਹ ਗ੍ਰੰਹ; ਸੈਪਤਿ ਸੁਖਦਾਈ ।। 
ਰਾਮ ਨਾਮ, ਛਾਡਿ ਅੰਮਿ੍ਤ; ਕਾਹੇ ਬਿਖੁ ਖਾਈ ।। 
ਬਾਰਹ ਜੋਜਨ, ਛਤ੍੍ ਚਲੈ ਥਾ; ਦੇਹੀ ਗਿਰਝ ਨ ਖਾਈ ॥ [੨] ਗਿਰਝਨ ਖਾਈ 

। 

ਦਸ #ਬੈਰਾਗਨਿ ਮੋਹਿ ਬਸਿ ਕੀਨੀ; “ਪੰਚਹੁ ਕਾ ਮਿਟ ਨਾਵਉ ॥ 

ਰ 
ਰ 

। 
ਹ 

ਆ ਆ 

੬੬੩ 
ਅਆ=੦੦੨0॥੦੦੦੫੨੭% 

੮'ਸਤਰਿ' ਦੋਇ, ਭਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਿ; ਬਿਖੁ ਕਉ ਮਾਰਿ ਕਢਾਵਉ ॥ 
[ਸੱਤਰ ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ] 

੨ |ਸੈਤਨ ਕੇ, ਹਮ ਉਲਟੇ ਸੇਵਕ; ਭਗਤਨ ਤੇ, ਡਰ ਪਾਵਉ ॥ 
੩ |ਦਮਾਰਵਾੜਿ ਜੈਸੇ, ਨੀਰੁ "”ਬਾਲਹਾ; ੧੧ਬੇਲਿ ਬਾਲਹਾ, 'ਕਰਹਲਾ' ॥ 

[ਕਰਹੱਲਾ ਨਹੀ“ ਬੋਲਣਾ] 
੩ |ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਰੂੜੋ ਕੋ ਰੂਪੁ ਰੂੜੋ, ਅਤਿ ਰੈਗ ਰੂੜੋ; ਮੇਰੋ ਰਾਮਈਆ ॥ 
੩ |ਬਾਰਿਕ ਕਉ ਜੋ ਜੈਸੇ, ਖੀਰੁ ਬਾਲਹਾ; ਚਾਤ੍ਰਕ ਮੁਖ ਜੈਸੇ, ਜਲਧਰਾ ॥ 
੪ |"ਤਪਹਿਲ ਪੁਰੀਏ; ਪੁਡਰਕ ਵਨਾ । 

ਤਾ-ਚੇ "5ਹੈਸਾ, ਸਗਲੇ ਜਨਾਂ ॥ 
ਪਕ੍ਰਿਸਨਾ ਤੇ ਜਾਨਉ; ਹਰਿ ਹਰਿ, "੬ਨਾਚੈਤੀ "੭ਨਾਚਨਾ ॥ 

੧. ਸਿਮਰਨੇ ਯੋਗ ਅਵਿਨਾਂਸੀ । ੨. ਤਿਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ [ਕਾ ਹੋ] ਕੀ 
ਅਸਚਰਜ ਹੈ । ੩. ਅਹਿਸਾਨ । ੪. ਕਾਲਰੀ ਧਰਤੀ । ੫. ਮਾਇਆ ਦੀ ਬਿਕ੍ਹੂਤੀ । 
੬. ਚੰਚਲ ਇੰਦਰੀਆਂ । ੭. ਪੰਜ ਕਾਮਾਦਿਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿਤਾ ਹੈ । 
੮. ਪੜਦਾ, ਮਨ ਬੁਧ । ੯. ਇਕ ਦੇਸ ਹੈ । ੧੦. ਪਿਆਰਾ । ੧੧. ਵੇਠ ਜਾਂ 
ਜੰਗਲ । ੧੨. ਊਠ । ੧੩. ਪਹਿਲ ਪੁਰੀਏ=ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਰ ਤੋ ਪੁੰਡਰਕ = ਕਵਲ, 
ਵਨਾ=-ਬਣਿਆਂ । ੧੪. ਬ੍ਹਮਾ । ੧੫. ਮਾਇਆ ਤੋ । ੧੬. ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਕਰਣ 
ਵਾਲੀ । ੧੭. ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ । 

ਰ੍ 
ਰ੍ 
੍ 
ਰ੍ 

ਹੈ 
੍ 
੍ 
੍ 
੍ 
੍ 
੍ 
੧ ੬-#੪0੫=-੭ €-#॥੧੦% ੨7੮੧੨” 2.੭੪੧੧<੭ ੨.#੪੬੧<੭ 1 2.-#੪੧<<੭ .,#੪8੫..੭ ੨ .੭੭੧<<੭ ੮੭6੧੧. ੨.੭੪੦.੭੯-##੧=” 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੩੦੭) 
6੧6 6੧6੦” 6੦੦੦ £੦੧੪੦੨੦੮੦ਇ੦੨੦੮੦%੦੨੦੮੦੪੦੨੦੦੦੦੦੦੮੦੧੦”> ੦੦੧੦੦੦"੦੧੦”੦ ੦੪੦੨੩ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ 
੬੯੩ |੧੭| ੪ [ਪਹਿਲ “"ਪੁਰਸਾ; “ਬਿਰਾ ॥ =ਅਬੋਨ ਪੁਰਸਾ; £ਦਮਰਾ । 

੫ਅਸਗਾ; ਅਸ =ਉਸਗਾ ॥ 
ਹਰਿ ਕਾ “ਬਾਗਰਾ; ਨਾਚੈ ਦਪਿੰਧੀ ਮਹਿ “ਸਾਗਰਾ ।੧॥ਰਹਾਉ॥ 
ਨਾਚੈਤੀ; “ਗੋਪੀ ₹"ਜੈਨਾ ॥ ੧“ਨਈਆ ਤੇ; ਬੈਰੇ ਕੋਨਾ ॥ 
ਤਰਕ; ਨ "ਤ'ਚਾ' । "ਓਭੁਮੀਆ; 'ਚਾ” ॥ | 
ਕੇਸਵਾ ਬਚਉਨੀ; "ਪਅਈਏ "੬ਮਈਏ, ਏਕ "2ਆਨ ਜੀਉ ॥੨॥ 
ਪਿੰਧੀ <ਉਭ-ਕਲੋ, ਸੈਸਾਰਾ 4 

1 ਭਰਮਿ ਭਰਮਿ ਆਏ; ਤੁਮ-ਚੇ ਦੁਆਰਾ 1 
ਤੂ ਕੁਨੁ ਰੇ ॥ ਮੈ ਜੀ ॥ ਨਾਮਾ ॥ ਹੋ ਜੀ; | 
੧੯ਆਲਾ ਤੇ “2ਨਿਵਾਰਣਾ, ਜਮ ਕਾਰਣਾ ॥ 

[ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ 'ਨਾਮਾ ਹੋ ਜੀ' ਤੇ ਬਿਸਾਮ ਕਰੋ] 
੬੯੪ | ੨ | ੫ [ਧੈਨਿ ਤੇ ਵੈ ਮੁਨਿ ਜਨ; ਜਿਨ ਧਿਆਇਓ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ॥ 

੪ | ੫ |ਚਰਨ ਸਰਨ; ਨਾਮਾ ਬਲਿ ਤਿਹਾਰੀ ॥ 
੧੦| ੨ |ਚਿਤ ਸਿਮਰਨੁ ਕਰਉ, ਨੈਨ “"ਅਵਿਲੋਕਨੋ; ਕੰ 

ਸ੍ਰਵਨ ਬਾਨੀ 'ਸੁਜਸੁ' ਪੂਰਿ ਰਾਖਉ ॥ [ਸੁਜੱਸੁ ਬੋਲੋ] 
1 ਮਨੁ “” ਸੁਮਧੁਕਰੁ' ਕਰਉ, ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਧਰਉ; ਕੰ 

ਰਸਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਭਾਖਉ ॥ [ਸੁਮੱਧ-ਕਰ ਬੋਲੋ] 
। ੧੫] ੩ |ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ “੩ਅੰਭੁਲਾ, ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਚੈਦਨੋ; | 

ਘਸਿ ਜਪੇ, ਨਾਮੁ ਲੇ ਤੁਝਹਿ ਕਉ ਚਾਰੇ ॥ 
1 ੬੯੫ | ੨ | ੧ |ਨਾਰ'ਇਣ, ਨਿੰਦਸਿ ਕਾਇ; ਭੂਲੀ “£ਗਵਾਰੀ ॥ 

੨੫ਦੁਕ੍ਰਿਤ “੬ਸੁਕ੍ਰਿਤ; “?ਥਾਰੋ ਕਰਮੁ ਰੀ ॥ 
1 ੩ | ੧ [ਕੁਲ ਜਨ ਮਧੇ; ਮਿਲ੍ਹੋ ਸਾਰਗ-ਪਾਨ ਰੇ ।1 ਹੂ 

੧. ਪੁਰਖ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ । ੨. ਬਾਣੀ ਹੋਈ । ੩. ਉਸ ਤੋ ਉਪਰੈਤ । ੪. ਪੁਰਖਾਂ 

1 ਨੂੰ ਦਬਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ । ੫. ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸੱਤ ਜੜ ਦੂਖ ਰੂਪ | 
ਜੁਤਾਵ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆਂ । ੬. ਉਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਤ ਚਿਤ ਅਨੰਦ 

। ਰੂਪ ਸੁਭਾਵ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਸ=-ਹੈ । ੭. ਬਤੀਚਾ । ੮. ਸਰੀਰ 
ਰੂਪੀ ਟਿੰਡਾਂ ਵਿਚ। ੯. ਜਲ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਚੇ= ਚੇਸ਼ਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । 

1 ੧੦. ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ । ੧੧. ਪੁਰਖ । ੧੨. ਪ੍ਰੇਰਕ ਤੋਂ' ਬੈਰੇ=-ਬਗੈਰ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ । 
੨੩. ਉਠਾਣਾ । ੧੪. ਭਰਮ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ । ੧੫. ਆਇਆ ਹਾਂ । ੧੬. ਮੈ'। ਕੰ 
੧੭. ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਹੇ ਕੇਸਵ ਬਚਉਨੀ=-ਬਚਾਉਣਾ ਕਰੋ । _੧੮. ਹਲਟ । 
੧੯. ਸੋਸਾਰ ਘਰ । _ ੨੦. ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣਾ ਨਵਿਰਤ ਕਰ ਦੇਵੇ । ੧ 
੨੧. ਦੇਖਣਾ ਕਰੋ । ੨੨. ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭੋਰਾ ।੨੩, ਜਲ । ੨੪. ਬੇਸਮਝ । ੨੫. ਪਾਪ। 

| ੨੬. ਪੁਨ । ੨੭. ਤੇਰਾ । 

੭॥<੭੯੭੬੮੭੨-੭੧੦-੭੩-੭੧੨-੭੨-੭੩੨-੭੮-੭੧੨-੭੨-#੬੦-੭ । ₹-#੪੯.੭੨-#੪<੭੮੭੪<੭੯੭੪੦੭ 
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(੩੦੮) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
੭੪੨੦੪ ੦੦੪੦੨ ਟ੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦"੦੦੦” ੦੧੪੦ 6 ੦੦੦”> “ਦਲ > 9੨੩੦ ੨੦੪ਇ= 

ਪੰਨਾ [ਕਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ [ 
੬੯੫ | ੩ | ੧ "ਬਿਸ ਕਾ ਦੀਪਕੁ ਸ੍ਰਾਮੀ, ਤਾ-ਚੇ ਰੇ “ਸੁਆਰਥੀ; 

ਪੰਖੀ ਰਾਇ ਗਰੁੜ, ਤਾ-ਚੇ ਬਾਧਵਾ ॥ 
[ਬਿਸ੍ਹ (ਸ਼) ਦੇ ਪੈਰ ਵਾਵਾ ਪੋਲਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਣਾ] 

੫ | ੧ [ਅਨਿਕ £ਪਾਤਿਕ ਹਰਤਾ; ਤ੍ਰਿਭਵਿਣ ਨਾਥੁ ਰੀ, 
ਤੀਰਥਿ ਤੀਰਥਿ ਭ੍ਰਮਤਾ; ਲਹੈ ਨ ਪਾਰੁ ਰੀ ॥ 

੬ | ੧ [ਅੰਮ੍ਰਿਤ “ਸਸੀਅ ੬ਧੇਨ ਲਛਿਮੀ; ਕਲਪਤਰ 
“ਜਿਖਰਿ “'ਸੁਨਾਗਰ', ਨਦੀ ਚੇ ੯ਨਾਥੈ ॥ 

੭ | ੧ |'ਓਦਾਧੀ ਲੇ ਲੰਕਾ ਗੜ ""ਉਪਾੜੀ-ਲੇ ਰਾਵਣ ਬਣ; 
"ਜਲਿ ਬਿਸਲਿ ਆਣਿ, 'ਤੇਤੋਖੀ-ਲੇ ਹਰੀ । _[ਬਿ-ਸਲ ਬੋਲੋ] 

੧ਓਕਰਮ ਕਰਿ; ਕਛਉਟੀ "“ਮਫੀਟਸਿ ਰੀ ।। 
੮ | ੧ |ਪੂਰਬਲੌ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮੁ ਨ ਮਿਟੇ, ਰੀ ਘਰ "੬ਗੇਹਣਿ; 

ਤਾ-ਚੇ ਮੋਹਿ ਜਾਪੀਅਲੇਂ, ਰਾਮ-ਚੇ ਨਾਮੰ ।। 
ਨਿਤ ਮੰਗਲੁ; ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਇ ਕੋ ॥ 
੧੭ਕਾਇਅਉ, ਧੂਪ ਦੀਪ "ਨਈਬੇਦਾ; ਕਾਇਅਉ, ਪੂਜਉ "੯ਪਾਤੀ ॥ 
ਦਾਲਿ ਸੀਧਾ; ਮਾਗਉ ਘੀਉ । 
ਅਨਾਜੁ ਮਗਉ; “੯ਸਤ “"ਸੀਕਾ ॥ [ਸੱਤ ਬੋਲ] 
ਗਉ ਭੈਂਸ ਮਗਉ; ਲਾਵੇਰੀ ॥ 

ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ 
੬੯੬ | ੪ | ੧ [ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ, ਕਿਲਬਿਖ ਦੁਖ ਉਤਰੇ; 

ਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ਦੀਓ, ““ਰਿਨੁ ਲਾਥਾ ॥ 
੫ | ੧ [ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ; ਸਭਿ ਅਰਥਾਂ 1 

੧. ਸੰਸਾਰ । ੨. ਆਪਣਾ ਰਥਵਾਹੀ । ੩. ਸਬੋਧੀ ਭਾਈ । ੪. ਪਾਪ 
ਹਰਤਾ ਸ਼ਿਵਜੀ । _ ੫. ਚੰਦ੍ਰਮਾ । _ ੬. ਕਾਮਧੇਨ । _ 2੭. ਉਚਜਸ੍ਰਵਾ ਘੌੜਾਂ । 

੮. ਐਰਾਪਤਿ ਹਾਥੀ ਵਾ ਚਤਰ ਧਨੰਤਰ ਵੈਦ । ੯. ਸਮਦਰ । ੧੦. ਸਾੜਿਆ 1 
੧੧. ਪੱਟਿਆ ਰਾਵਣ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਬਨ ਨੂੰ 1 ੧੨. ਦੁਖ ਤੋ ਰਹਿਤ ਕਰਣ ਵਾਲੀ 

ਸੋਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ । ੧੩. ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਰਾਮ ਨੂੰ । ੧੪. ਕਰਮ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਸਤਰ 
ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਛਉਟੀ==ਕੱਛ ਮਿਲੀ । ੧੫. ਇਹ ਅਮੇਟ 
ਰਹੀ । ੧੬. ਹੈ ਇਸਤ੍ਰੀ ! ੧੭. ਦੇਹ ਜਾਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ । ੧੮. ਮਿਠੇ ਭੋਜਨ । 
੧੯. ਪੱਤਲਾਂ । ੨੦. ਸੌ । ੨੧. ਸਿਆੜ ਜੋ ਸੌ ਵਾਰ ਵਾਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੱਤ ਵਾਰੀ । 
੨੨. ਕਰਜ਼ਾ । 

,੬-760੧੫੭ ₹..੭%8<੭ ₹., 7906੫ 24੭0੯ €-੪ ੭੪੧੧੦ ੨-੭6੧੯<-੭ €.੭6੧<<.੭ 2.੭੧<੮. ੭੮ ,੭60੧੫੭੨-੭੯੭ ₹.੭੧੬-”। 

(6 ਓ੪6ਆ; 6੦੬੨ “੦੧੦੨ ੦੦੪੨੦੪ਇ੨੦੦੪੦੨੦੯੧੨ ੨੦੪੦੨੦੦੪੦੨ 6੦੪੦੨੦੦੪੨੦੦੪੦੨੪੧੧ਇ੨ 

੭ 6 

ਲਾ ਲਾ ਦਾ ਦਾ 

ਰਿ 

ਹ 
ਰਾਗੁ ਜੈਤਸਰੀ 

੮ 
ਹ 

੭੧੬੦ ੦੦੪੦੨, 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੩੪੦੯) 
("੨6 ੯੨੦੦੦” ੪੨੦੦੪ ੨੦੮੦੦ ੨੦੮੮੫੦੨੦"੦੪੨੦੦੪੦੨੦"੦ਇਇ੨੦੦੪੦੨੦੮੨੬੯ ਟੇ 

ਪੰਨਾ [ਸ਼ਬਦ] ਰਾਗੁ ਜੈਤਸਰੀ 
੬੯੭ | ੧ | ੩ |ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਕਛੂਅ ਨ ਜਾਨਹ ਗਤਿ ਮਿਤਿ; 

ਤੇਰੇ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਇਆਨਾ ॥ 
੨ | ੩ |ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਆਲਸੀਆ; "ਉਘਲਾਨਾ ।! 

ਹਰਿ ਹਰਿ ਆਨਿ ਮਿਲਾਇਓ, ਗੁਰੁ ਸਾਧੂ; ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਕਪਟ ਖੁਲਾਨਾਂ ॥ 
੪ | ੩ |ਗੁਰ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਵਹੁ, ਮੇਰੇ ਹੀਅਰੈ; 

ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਨਾਮੁ ਪਰਾਨਾ ॥ 
੬ | ੩ |ਹਰਿ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰਿ; 

ਜਨੁ ਬਿਛੁਰਿਆ ਚਿਰੀ ਮਿਲਾਨਾ ॥ 
੧੦| ੫ |ਹਰਿ ਕੀਏ ਪਤਿਤ ਪਵਿਤ੍ਰ, ਮਿਲਿ ਸਾਧ ਗੁਰ; 

ਹਰਿ ਨਾਮੈ ਹਰਿ ਰਸੁ ਚਾਖਿਬਾ ॥ 
੧੦| ੧ |ਧਨੁ ਧਨੁ ਵਡਭਾਗ, ਮਿਲਿਓ ਗੁਰੁ ਸਾਧੂ, 

ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ, ਲਿਵ “ਉਨਮਨਿ ਲਾਗਿਬਾ ॥ 
ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਗਨਿ ਬੁਝੀ ਸਾਂਤਿ ਪਾਈ; 

ਹਰਿ ਨਿਰਮਲ, ਨਿਰਮਲ ਗੁਨ ਗਾਇਬਾ ॥ 
੧੨ ੪ [ਹਰਿ ਦੋਹੁ ਬਿਮਲ ਮਤਿ, ਗੁਰ ਸਾਧ ਪਗ ਸੇਵਹ; 

ਹਮ, ਹਰਿ ਮੀਠ ਲਗਾਇਬਾ ॥ 
ਮੇਰੇ ਮਨ; ਜਪਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ, ਹਰਿ ਮਾਝਾ ॥ 

[ 
[ 
[ 

ਰਿ 
੍ 
( 

ਜਿਨ ਹਰਿ =ਅਰਥਿ, ਸਰੀਰੁ ਲਗਾਇਆ ਗੁਰ ਸਾਧੂ; | 

1 
( 

( 

੪ ੫ 
੬੯੮ ੬ 

ਬਹੁ ਸਰਧਾ; ਲਾਇ ਮੁਖਿ ਧੂੜਾ । 
੮ | ੬ [ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੀ, ਪਗ ਸਾਧ, ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ; 

ਪਾਖਾਣੁ ਹਰਿਓ ਮਨੁ ਮੂੜਾ ॥ 
੯ |ਰਸਿ ਰਸਿ; ਰਾਮੁ ਰਸਾਲੁ ਸਲਾਹਾ ॥ 

ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ 
੫ | ੧ |ਮੁਕਤਿ ਮਾਲ ਕਨਿਕ ਲਾਲ ਹੀਰ; ਮਨ “ਰੇਜਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ॥ 
੬ | ੧ |ਹਸਤਿ ਰਥ ਅਸ ਪਵਨ ਤੇਜ; “ਧਣੀ #ਭੂਮਨ “ਚਤੁਰਾਂਗਾ ॥ 
੭ | ੧ [ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ, ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਕੇ; 

ਤਾ ਕੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗਾਈਐ ॥ 
੧੦ ੨ |ਦੇਹੁ ਸੈਦੇਸਰੋ, ਕਹੀਅਉ, ਪ੍ਰਿਅ ਕਹੀਅਉ ॥ 
੧੧| ੨ |ਬਰਨੁ ਨ ਦੀਸੈ ਚਿਹਨੁ ਨ ਲਖੀਐ; ਸ਼ੁਹਾਗਨਿ “'ਸਾਤਿ' ਬੁਝਹੀਅਉ ॥ 

[ਬੁੱਝਹੀਅਉ ਬੋਲੋ, 'ਸਾਂਤਿ' ਨਹੀ” ਬੋਲਣਾ] 
[== ਦ= ਦ 

੬੯੯ 

ਹ 266 

੧. ਉੱ'ਘਦਾ ਹੈ, ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨੀਦ ਵਿਚ । ੨. ਤੁਰੀਆ ਪਦ । ੩. ਵਾਸਤੇ । ੪. ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੈਨ ਕਰਣ ਵਾਲੀ । ੫. ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ । ੬. ਜਗੀਰਦਾਰੀ । 
੭. ਚਤੁਰੈਗੀ ਫੋਜ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਰਥ ਪੈਦਲ । ੮. ਸੱਚਾ ਜਾਂ ਨਿਸਚੇ ਕਰਕੇ । 

੧੭੧੦੭੨%੫੦ । ੨-#੧੨-੭੦-੭੦੧੨-੭੨-#੧੬੫--੭੮-੭#੫੦੨- ₹-੭੨੪<-੭ ਦ-੭੧੪<.੭੨ ੭੫੪੮ 
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(੪੧੦) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
੦੧੬੦ ੦੦੪੦੦"੨੪੦੨੦੦੪੦੨੦-੦%੦੨੦੮੦%੦੨੦੮੨੧੦”੨੦੨੧੦”੨੦੨੧6੦”>੦”੦੦੬੦”੨ ੦੨੬੦6੧੧੯੨ 

ਹੂੰ “5 ਮਲ [ਸਤਰ |ਸ਼ ਰਾਗੁ ਜੈਤਸਰੀ 
੧੨| ੨ [ਨਾਨਕੁ ਕਹਤ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਲੋਗਾ; ਸੈਤ ਰਸਨ ਕੋ "ਬਸਹੀਅਉ ॥ 

੧ [ਬਸੱਹੀਅਉ ਬੋਲੋ 
੧੩। ੩ |ਧੀਰਉ ਸੁਨਿ; ਧੀਰਉ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ॥ 

੭੦੧ | ੩ | ੫ |ਅਬ ਮੈ ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ; ਗੁਰ “ਆਗਿ੍।। [ਆਗਿਅ ਬੋਲਣਾ] 
! ੮ | ੬ [ਆਇਓ ਦੁਖ ਹਰਣ, ਸਰਣ ਕਰੁਣਾ-ਪਤਿ; ਗਹਿਓ ਚਰਣ ਆਸਰਾ ॥ 

੧੧| ੭ |ਦੀਸਹਿ ਸਭ ਸੈਗਿ, ਰਹਹਿ ਅਲੋਪਾ; ਨਹ ਵਿਆਪੈ, ਉਨ ਮਾਈ ॥ 
! ੧੨। ੭ ਦਇਆ ਤਮਇਆ ਕਿਰਪਾ ਠਾਕੁਰ ਕੀ; ਸੇਈ ਸੈਤ, ਸੁਭਾਈ ॥ 
1 ੯ |੧੨।ਆਏ ਅਨਿਕ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮਿ; ਸਰਣੀ ।। 
8 ੧੦ | ੧੨ [ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ, ਕਿਛੁ ਕਰਮੁ ਨ ਜਾਨਾ; ਨਾਹਿਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਣੀ ॥ 

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕੈ ਅੰਚਲਿ ਲਾਵਹੁ; “ਬਿਖਮੁ ਨਦੀ, ਜਾਇ ਤਰਣੀ ॥ 
੧੨| ੧੨ |ਹਰਿ ਦਰਸਨ ਤ੍ਰਿਪਤਿ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪਾਵਤ; 

ਹਰਿ ਨਾਮ ਰੋਗ, ਆਭਰਣੀ ॥ 
੭੦੩ [੧੬ ੧ [ਯਾਰ ਵੇ, ਪ੍ਰਿਅ ੫ਹਭੇ ਸਖੀਆ; ਮੂ, ੬ਕਹੀ ਨ ਜੋਹੀਆ ॥ 

! ਯਾਰ ਵੇ, ਹਿਕ ਡੂੰ ”ਹਿਕਿ ਚਾੜੋ; ਹਉ ਕਿਸੁ ਚਿਤੋਹੀਆ ॥ 
੧੯| ੧ [ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ, ਸੁਣਿ ਬਿਨਉ ਸੁਹਾਗ; ਮੂ ਦਜਿ, ਡਿਖਾ ਪਿਰੁ ਕੇਹੀਆ ॥ 

£ ੧੯| ੧ [ਯਾਰ ਵੇ, ਪਿਰੁ ਆਪਣ ਭਾਣਾ; ਕਿਛੁ ਨੀ ਸੀ, ੯ਛੈਦਾ ॥ 
ਯਾਰ ਵੇ, ਤੈ ਰਾਵਿਆ ਲਾਲਨੁ; ਮੂ ਦਸਿ, ਦਸੈਦਾ ॥ 

£ ੭੦੪ | ੪ | ੧ [ਯਾਰ ਵੇ, ਨਿਤ `6ਸੁਖ ਸੁਖੇਦੀ; ਸਾ ਮੈ ਪਾਈ ॥ 
੧੨] ੨ [”"ਨਿਰਤਿ ਨ ਪਵੈ, ਅਸੈਖ ਗੁਣ; ਉਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਉ ॥ ੧ 

੭੦੫ |੧੦| ੩ |ਰਤਨ ਜਨਮੁ ਹਾਰੈਤ ਜੂਐ; ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਿ ਨੰ ਭਾਵਹੀ ॥ 
੧੧| ੩ [ਜੋਬਨੁ ਗਇਆ ਬਿਤੀਤਿ; ਜਰੁ ਮਲਿ ਬੈਠੀਆ ।। [ਮੱਲ ਬੋਲੋ] 

੧੨ਕਰ ਕੈਪਹਿ ਸਿਰੁ ਡੋਲ; ਨੈਣ ਨ ਡੀਠਿਆ । 
£ ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾ ਨਾਲਿ ॥ 

“) 
£ ੧ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਸਾਦਿ ।। 

੭੦੬ | ੫ | ੨ [ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਿਮਰੇਤਿ, ਨਾਨਕ; ਮਹਾ ਅਗਨਿ, ਨ ਬਿਨਾਸਨੰ ॥ 
£ ੫ | ੨ [ਮੁਖੁ ਤਲੰ ਪੈਰ ਉਪਰੇ; ਵਸੈਦੋ '₹“ਕੁਹਥੜੇ' ਥਾਇ ।1 

[ਕੁਹੱਥੜੇ ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ] 

£ ੧. ਵੱਸਦਾ ਹੈ । ੨. ਆਗਿਆ । ੩. ਸਰੂਪ । ੪. ਔਖੀ ਨਦੀ ਬੈਤਰਨੀ ਜਾਂ [ 
ਆਸਾ ਰੂਪ । ੫. ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਖੀਆਂ । ੬. ਸੇ" ਕਿਸੇ ਜੈਸੀ ਭੀ ਨਹੀਂ । 

8 ੭. ਇਕ ਤੋਂ ਇਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਮੈ“ ਕਿਸਦੇ ਚੇਤੇ ਹਾਂ । ੮. ਨਹੰ' ਹੈ 
੯. ਮੁਹਤਾਜਗੀ, ਖੁਸ਼ਾਮਦ । ੧੦. ਜਿਸ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੁਖਾਂ ਸੁਖਦੀ ਸਾਂ। ? 

£ ੧੧. ਨਿਰਨਾ । ੧੨. ਹਥ । ੧੩. ਭੈੜੀ ਤੇ ਤੰਗ ਕਸੂਤੀ ਜਗਾ । 
੬,900੧<੭੯-੭905>੭੬-੭98੧੦-੭ ੨-੭੩੧੯<= ੨#੩੦-੭ 1 ੨-੭੧੦੦-੭ ੨-#੭੪੦੯-੭ ₹-#੦੪੧-= ₹-੭੭੧-੭੦੭੭੪੦੭੯੭੪੬੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੪੧੧) 
7੦੪੨ ੦੦੦੦੨੦"੦੧੦”੨ ੮੨੦੨ ੦੦੦੦੨੦੮੦੦੦੨ ੦੪੦੨੦੦੦੦ ੦੮੦੬੦੨੦੦੪੦ ੮੦੪੦੨ ੮੦੦੮੨ 

| ਪੰਨਾ |ਸਤਰ[ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਜੈਤਸਰੀ 
੭੦੬ | ੯ | ੩ |ਖੰਡਣੈ ਕਲਿ ਕਲੋਸਹ; ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਿ, ਨਾਨਕ ਨਹ ਦੁਰਣਹ ।1 

੧੧। ੩ |ਸੋ ਸਹੁ ਬਿੰਦ ਨ ਵਿਸਰਉ; ਨਾਨਕ, ਜਿਨਿ ਸੁੰਦਰੁ ਰਚਿਆ ਦੇਹੁ 1 ਕੂ 
੧੨।| ੩ |ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ, ਸਾਜਨ ਸੇਵਕ ਦੀਏ; ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਜੋਗ ।। 
੧੪| ੪ |ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਭਾਵ, ਹੀਣੈ; ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰਤ, ਤੋਂ ਧ੍ਰਤਤਹ ॥ ਤ 
੧੫| ੪ |ਤੁਟੜੀਆ ਸਾ ਪ੍ਰੀਤਿ; ਜੋ ਲਾਈ "ਬਿਅੰਨ ਸਿਉ ॥ 
੧੮। ੫ [ਕੋਟਿ ਦਾਨ ਇਸਨਾਨ; ਅਨਿਕ “ਸੋਧਨ ਪਵਿਤ੍ਤਹ ॥ (੨) ਸੋਧ ਨ 

[ .. ੧੯| ੫ |ਤਈਧਣੁ “ਕੀਤੋਮੂ, “ਘਣਾ; “ਭੋਰੀ ਦਿਤੀਮੁ ਦਭਾਹਿ ॥ ਕੰ 
੪ | ੬ |੯'ਕਦਾਂਚ', ਨਹ ਸਿਮਰੈਤਿ ਨਾਨਕ; ਤੇ ਜੈਤ ਬਿਸਟਾ ਕ੍ਰਿਮਹ ।। ਨ 
੫|। ੬ ।"ਮੁਚੁ ੧੧ਅਡੋਬਰੁ ਹਭੁ ਕਿਹੁ; ਮੰਝਿ ਮੁਹਬਤਿ ਨੇਹ ॥ _[ਮੁਹੱਬਤ ਬੋਲੋ] 

( ੬ | ੬ | ਗ੍ਰਿਹ ਸੋਇਨ, ਚੈਦਨ ਸੁਗੈਧ; ਲਾਇ ਮੌਤੀ ਹੀਰੇ ॥ 
੮ | ੭ |ਚਰਨ ਕਮਲ "“ਬਿਰਹੈ; ਖੋਜੈਤ ਬੈਰਾਗੀ ਦਹ ਦਿਸਹ ॥ 

ਤਿਆਗੈਤ ਕਪਟ ਰੂਪ ਮਾਇਆ; ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਰੂਪ, ਸਾਧ ਸੈਗਮਹ ।। 

ਮਿਤ੍੍ ਨ "੯ਇਠ, ਧਨ, ਰੂਪ ਹੀਣ; ਕਿਛੁ ਸਾਕੁ ਨ ਸਿੰਨਾ ॥ 
ਰਚੈਤਿ, ਮੂੜ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧਹ; ਨਾਨਕ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਮਾਇਆ ॥ 
ਬਿਸਰੇ ਰਾਜ ਰਸ ਭੋਗ; ਜਾਗਤ; ੧੫ ਭਖਲਾਇਆ' ॥ 

. ਹੇ 

/ਸਿਮਿ7ਦ% 

ਮਨਿ ਸਾਂਈ ਮੁਖਿ ਉਚਰਾ; "ਵਤਾ, ਹਭੇ ਲੋਅ ॥ ਕੰ 

ਬਸੈਤਿ ਸ੍ਰਗ ਲੌਕਹ; ਜਿਤਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਨਵ ਖੰਡਣਹ ॥ 
[ਸੁ-ਅਰਗ ਬੋਲੋ] 

ਬਿਸਰੋਤ ਹਰਿ ਗੋਪਾਲਹ; ਨਾਨਕ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਦਿਆਨ ਭਰਮਣਹ ॥ 
੩ | ੧੦ |"“ਸੋਚੇਤਿ "੮ਬਿਖਿਆ ਛਲੈ "੯ਛਿਦੰ, ਕੂ 

[ ” ਨਾਨਕ, ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਸੈਗਿ ਨ ਚਾਲਤੋਂ ॥ 
੫ | ੧੦ [ਹਰਿ ਬਿਸਰਿਐ ਕਿਉ ਤਿਰਿਪਤਾਵੈ; ਨਾ ਮਨੁ ““ਰੋਜੀਐ ॥ 

ਪ੍ਰਭੂ ਛੋਡਿ ਅਨ ਲਾਗੇ; ਨਰਕਿ “੧ਸਮੰਜੀਐ ॥ 
੭ | ੧੧ |₹ਮਿਸਟੈ ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਹਰਿ; ਨਾਨਕ ਦਾਸ, ਮਿਸਟੈ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸਨ ॥ 
੧੧|੧੧|ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਣ ਤਨੁ ਮਨੁ ਪ੍ਰਭੂ; ਬਿਨਸੇ ਸਭਿ ਝੂਠਾ ॥ ਕੰ 
੧੧| ੧੧| “ਤਤਿਅਕਤ ਜਲੰ, ਨਹ ਜੀਵ ਮੀਨੰ; | 

ਨਹ ਤਿਆਗਿ ਚਾਤ੍੍ਕ, ਮੇਘ ਮੰਡਲਹ ॥ 

੧. ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ । ੨. ਸੁੱਚਮ । ੩. ਲੱਕੜਾਂ । ੪. ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ । 
੫. ਬਹੁਤੀਆਂ । ੬. ਥੋਹੜੀ । ੭. ਦਿਤੀ ਹੈ। ੮. ਅਗਨੀ । ੯. ਕਦੇ ਭੀ । 
੧੦. ਬਹੁਤਾ । ੧੧. ਬਨਾਵਟ । ੧੩੨. ਪ੍ਰੋਮੀ । ੧੩. ਫਿਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 
ਵਿਚ 1 _ ੧੪. ਪਿਆਰੇ । ੧੫. ਭਟਕਣਾ । _ ੧੬. ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਉਜਾੜ । 
੧੭. ਇਕੱਤ੍ ਕਰਦੇ ਹਨ । _੧੮. ਮਾਇਆ । _੧੯. ਦੋਸ਼ । ੨੦. ਪ੍ਰਸੈਨ। & 
੨੧. ਸਮੋ'ਦੇ ਹਨ । ੨੨. ਮਿੱਠਾ । ੨੩. ਤਿਆਗ ਕੇ । 

੯੫#੪੦-੭੨-#੫੪੫੭ ੨-# ੪੪੨੭ ੨-੭੦੪੫੨-੭੦-੭੫੩੦-੭੮-੭੨੧੦-੭੨-#੩੨-੭੯੭੭੩੨-੭ । ੨.੭੪<.੭੨੫੫੭੦੭੪੦੦੭ 

5।1 56180 7637 50 ਹੈ। ੬46੦੧ ੧401061101ਇ116।0॥ਇ910011.ਟ੦।੧ 



(੪੧੨) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
6੦੬੦”੨ ੮੨੬੦੨ ੮੦੪੦੨ ੦੦੦੦”੨੦੦੬੦” "੦੪੦੨ ੦੦੧੦” ੦"੨੧੦”੨ "੨੧6੦੨ ੦੦੧੦੨ ੦੦੪੦ 2੦੧੨ 

ਪੰਨਾ ਰਾਗੁ ਜੈਤਸਰੀ 
੭੦੮ | ੧੨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਚੈਤਿ ਸੈਤਹ; ਨਾਨਕ ਆਨ ਨ "ਰੁਚਤੇ ।1 

ਮੁਖੁ “ਡੇਖਾਉ ਪਲਕ; ਛਡਿ, ਆਨ ਨ “ਡੇਉ ਚਿਤ । 
ਜੀਵਣ ਸੰਗਮੁ ਤਿਸੁ ਧਣੀ; ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਸੈਤਾਂ ਮਿਤੁ ॥ 
ਬੂਦ ਵਿਹੂਣਾ ਚਾਤ੍ਰਿਕੋ; ਕਿਉ ਕਰਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ ॥ 
ਭਵਰੁ ਲੋਭੀ ਕੁਸਮ ਬਾਸੁ ਕਾ; ਮਿਲਿ ਆਪੁ ਬੈਧਾਵੈ । 
ਨਹ ਬਿਸਰੇਤਿ ਨਾਮ ਅਚੁਤ; ਨਾਨਕ ਆਸ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰਹ ॥ 
ਹਭਿ ਕੂੜਾਵੇ ਕੌਮ; ਇਕਸੁ 'ਸਾਈ' ਬਾਹਰੇ ।। [ਸਾਂਈ" ਬੋਰ] 
ਨਾਨਕ ਸਾ ਪਵੇਲੜੀ ਪਰਵਾਣੁ; ਜਿਤ ਮਿਲੰਦੜੋ ਮਾ ਪਿਰੀ । 
ਸਰਣਿ ਸੂਰ ਭਗਵਾਨਹ; ਜਪੰਤਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰੇ ॥ 
ਨਠੜੋਂ ਦੂਖ ਤਾਪੁ; ਨਾਨਕ ਪ੍ਭੁ ਪੇਖੰ ਦਿਆ ।1 
ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਤੇਰਾ ਬਿਰਦੁ; ਹਰਿ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਿਆ ॥ 
ਸੈਤ ਉਧਰਣ ਦਇਆਲੰ; ਆਸਰੇ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨਹ ॥ 

[ਉੱਧਰਣ ਨਹੀ“ ਬੋਲਣਾ ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਉ-ਧਰਣ ਹੈ] 

ਚੈਦਨ ਚੰਦੁ, ਨ ਸਰਦ ਰੁਤਿ; ਮੂਲਿ ਨ ਮਿਟਈ ਘਾਂਮ ॥ 

ਹ 
ਹ 

ਹ 
[ਨ ਦੇਹਲੀ ਦੀਪਕ ਹੋ] 

ਹ 
ਹ 
ਹ 
[ 

ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨਹ; ਨਾਨਕ, ਲਿਪਤ ਨ ਮਾਇਆ ।। 
ਗੁਰ ਦਇਆਲ ਸਮਰਥ ਗੁਰ; ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਣਹ । 
ਕਾਟਿ ਸਿਲਕ ਦੁਖ ਮਾਇਆ; ਕਰਿ ਲੀਨੇ ਅਪ “ਦਸੇ ॥ 
ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਹੁਕਮੁ ਸਭੁ; ਨਿਹਚਲੁ ਤੁਧੁ ਥੇਹੁ ॥ 

ਜੈਤਸਰੀ, ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ 
ਨਾਥ; ਕਛੂਅ ਨ ਜਾਨਉ ॥ 
ਮਨੁ; ਮਾਇਆ ਕੈ ਹਾਥਿ ਬਿਕਾਨਉ ।1 
ਤੁਮ ਕਹੀਅਤ-ਹੋ; ਜਗਤ ਗੁਰ, ਸੁਆਮੀ ।। 
ਅਜੋ' ਨ 'ਪੜ੍ਹਾਇ'; ਨਿਗਮ ਭਏ “ਸਾਖੀ ।। [ਪਤਿਆਇ ਕੋਲ] 
੯ਗੋਤਮ ਨਾਰਿ; "”ਉਮਾ-ਪਤਿ ””ਸ੍ਰਾਮੀ ॥ 
ਸੀਸੁ ““ਧਰਨਿ; ਸਹਸ “੨ਭਗ, %£ਗਾਂਮੀ ॥ 
ਇਨ ਦੂਤਨ; ਖਲੁ, ਬਧੁ ਕਰਿ ਮਾਰਿਓ ॥ 

<੩0 
ਟ<੩=====੩===੩੩੩੩੩੩੩੨੩੬੨<੫੦੬੦<੩੪੬੩=੨੩੬-=੪੩੨੬੨੬ ੬ 

੧. ਇਛਿਆ । ੨. ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਰੇ । ੩. ਨਿਮਖ ਮਾਤ । ੪. ਦੇਉਗਾ। 

੫. ਵੇਲੋਂ ਦੀ ਘੜੀ । ੬. ਸੈਤ ਆਪ ਉਧਰਦੇ ਹਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰਣ ਵਾਲੇ 
ਹਨ । ੭. ਆਪ ਦੇ ਦਾਸ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ । ੮. ਉਗਾਹ ਹੋਏ ਬੇਦ । ੯. ਗਤਮ 
ਰਿਖੀ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਅਹੱਲਿਆ ਜਿਲਾ ਬਣੀ । ੧੦. ਸ਼ਿਵਜੀ । ੧੧. ਵਿਸ਼ਨੂੰ। 

੍ 
ਰ੍ ੂ 
੍ 
੍ 
੍ 
9 
ਮੈ 
੍ 
ਰ੍ 
੍ 
੍ 

੧੨. ਬ੍ਰਹਮਾ । ੧੩. ਇੰਦ । ੧੪. ਗੋਤਮ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ । 
੯4੫. ੭੨-#੬੫-੭੮--੩੫-੭੨-. ੭੩੦੭ ੨-#੧੩੫੦-੭੨..#੪੧੦-੭੨.-#੫੪੫੦-੭੨-੭੫੪੦.੭_੭੦੦੯੭ । %%੫੭੦੭੬<੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੪੧੩) 
.6੪੦੦੧੦੨੦੮੦੧੦੨ 6੮੧੦੦੨੦੮੦%੦੨੦੮੦੦੦੨੦੮੦੧੦੨੦੮੦%੦੦੦੮੦੦%੦੦੮੦੦੦੨੦੭੮੦੦੦” 6੦੪੦੨ 

ਪੰਨਾ |ਸਤਰ|ਜ਼ਬਦ| 

। 2. 

੭੧੩ 

੭੧੪ 

੭੧੫ 

5।1 56180 7637 50 ਹੈ। ੬460੧ 

ਗਨ 

ਸਾ ਊਂ 

2 - 2 2 2 % %% #“ਸਿਮ।ਮ01/ਿ-==੭& 

ਰਾਗੁ ਟੋਡੀ 

#” 
੧ਓ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ 

ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੇਭੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 
ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਦੁਪਦੇ 

ਸੈਤਨ; ਅਵਰ ਨ ਕਾਹੂ ਜਾਨੀ ॥ ਕੂ 
ਬਿਠੁ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨੁ ਬਲਨਾ; ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ ॥ 
ਧਾਇਓ ਰੇ ਮਨ; ਦਹ ਦਿਸ ਧਾਇਓ ਰੰ 
ਨਾਨਾ ਝੂ ਠਿ ਲਾਇ ਮਨੁ ੧ਤੋਖਿਓ; ਨਹ ਬੂਝਿਓ ਅਪਨਾਇਓ ॥ 
ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ; ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਸੁਣਿ ਆਇਓ ॥ 
ਕਰਿ “ਆਭਰਣ ਸਵਾਰੀ ਸੇਜਾ; ਕਾਮਨਿ ਥਾਟੁ ਬਨਾਇਆ । 
ਸਾਰੋ ਦਿਨਸੁ ਮਜੂਰੀ ਕਰਤਾ; “ਤੁਹੁ ਮੂਸਲਹਿ ਛਰਾਇਆ ॥ 
ਮੁਖ ਉਜਲ, ਮਨੁ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ; ਤੇਰੋ ਰਹੈ ਈਹਾ ਉਹਾਲੋਗੁ ॥ 
ਛੋਡਿ “'ਆਪਤ' ਬਾਦੁ ਅਹੈਕਾਰਾ; ਮਾਨੁ ਸੋਈ ਜੋ ਰੋਗੁ ॥ 

[ਆ-ਪੱਤੁ ਨਹੀ" ਬੋਲਣਾ] ਕੰ 
ਅਨਿਕ ਛਿਦ ਬੋਹਿਥ ਕੇ ਛੁਟਕਤ; ਥਾਮ ਨ ਜਾਹੀ ਪਕਰੇ ॥ 
ਜਿਸ ਕਾ ਬੋਹਿਥੁ ਤਿਸੁ ਆਰਾਧੇ; ਖੋਟੇ, ਸੰਗਿ ਖਰੇ ॥ | 
ਕਾਢਿ ੬ਕੁਠਾਰੁ ਪਿਤ ਬਾਤ ਹੈਤਾ; ਅਉਖਧੁ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਉ ॥ 
ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਪਰਮਗਤਿ ਪਾਈਐ, ਮਾਇਆ ਰਚਿ ਬੈਧਿ, ਹਾਰੇ ॥ 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਨਿ ਲਾਗੀ, ਸੁਰਿਜਨ ਮਿਲੋਂ ਪਿਆਰੇ । 
ਤੇਰੋ ਨਹੀ; ਸੁ ਜਾਨੀ ਮੇਰੀ ॥ 
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧਿ, ਮੋਹ ਗਰੂਪਿ ਪਰਿਆ ॥ 
ਆਚਾਰ ਬਿਉਹਾਰ ਜਾਤਿ; ਹਰਿ ਗੁਨੀਆ ॥ [। 
ਹਉ ਢੂਢੇਦੀ ਦਰਸਨ ਕਾਰਣਿ; “ਬੀਥੀ ਬੀਥੀ ਪੇਖਾ ॥ ਕੰ 
ਗਰਬਿ “ਗਹਿਲੜੋਂ; ਮੂੜੜੋ ਹੀਓ ਰੇ ॥ 
ਹੀਓ; ੯ਮਹਰਾਜ ਰੀ, ਮਾਇਓ ॥ ਰੰ 
੧੦ਡੀਹਰ ਨਿਆਈ; ਮੋਹਿ ਫਾਕਿਓ ਰੇ ।ਰਹਾਉ॥ 
੧੧ਘਣੋ ੧੨ਘਣੇ ੧੩ਘਣੋ ਸਦ ਲੋੜੇ; ਖਿਨੁ ਲਹਣੇ 'ਖਕੋਠੈ ਪਾਇਓ ਰੇ ॥ 

੧. ਪ੍ਰਸੋਨ ਕੀਤਾ । ੨. ਭੂਖਣ । ਤ, ਫੂ੨ । ੪. ਅਪਣੰਤ । ੫. ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। 
੬. ਕੁਹਾੜਾ । ੭. ਗਲੀ ਗਲੀ । ੮. ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ੯. ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਇਆ । _ ੧੦. ਡੈਣ ਦੀ ਨਿਆਈ' ਜਾਂ ਕੁੰਡੀ । _ ੧੧. ਬਹੁਤਾ ਜਸ । ੧੨. ਬਹੁਤਾ ਜਿਊਣਾ । ੧੩. ਬਹੁਤਾ ਪਦਾਰਥ । ੧੪. ਕਿਸ ਥਾਂ ਤ“। ਨ 
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(੪੧੪) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
2੦੪੨ ੦੦੬੨੦"੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦"੦੪੦੨੦"੨੧੦”੨੦"੦੧੬੦”> ੦੦੬” ੦ "੦੬੦”> >”੦੬”੨ ੦"੦੪੦੨੦੧੧੩ 

ਪੰਨਾ ਰਾਗੁ ਟੋਂਡੀ 

੭੧੫ | ੧੭| ੧੯ |ਮਹਰਾਜ-ਰੋ “ਗਾਥੁ; ਵਾਹੂ ਜਿਉ ਲੁਭੜਿਓ; 

ਚ ਨਿਹਭਾਗੜੋ, ₹ਭਾਹਿ ਤਸੈਜੋਇਓ ਰੇ ॥੧। 
ਸੁਣਿ ਮਨ ਸੀਖ, ਸਾਧੂ ਜਨ ਸਗਲੋਂ; ਥਾਰੇ ਸਗਲੇ ਪ੍ਰਾਛਤ, ਮਿਟਿਓ ਰੇ ॥ 
ਜਾ ਕੌ ਲਹਣੋ ਮਹਰਾਜ ਰੀ, “ਗਾਠੜੀਓ; 

ਜਨ ਨਾਨਕ, ਗਰਭਾਸਿ ਨ ਪਉੜਿਓ ਰੇ । 
ਐਸੋ ਗੁਨੁ; ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੀਨ 11 
ਪਪੰਚ ਦੋਖ ਅਰੁ ਅਹੈ ਰੋਗ; ਇਹ ਤਨ ਤੇ ਸਗਲ ਦੂਰਿ ਕੀਨ । 
ਰੂਪੁ #ਅਨਰੂਪੁ, ਮੋਰੋ ਕਛੁ ਨ ਬੀਚਾਰਿਓ; 

ਪ੍ਰੇਮ ਗਹਿਓ ਮੋਹਿ, ਹਰਿ ਰੈਗ ਭੀਨ ।1 
ਪੇਖਿਓ ਲਾਲਨੁ, “ਪਾਟ ਬੀਚ ਦਖੋਏ; ਅਨਦ ਚਿਤਾ, ਹਰਖੋ ੯ਪਤੀਨ 1 
ਸੁਦਰੁ ਸੁਘੜ ਚਤੁਰੁ ਸਭ ਬੇਤਾ; 

ਰਿਦ ਦਾਸ ਨਿਵਾਸ, ਭਗਤ ਗੁਨ ਗਾਵਨ ।। 
ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ 

ਕਹਉ ਕਹਾ; ਅਪਨੀ ੧੦ਅਧਮਾਈ । 
ਕਹਿ ਨਾਨਕ, ਅਬ ਨਾਹਿ ਅਨਤ ਗਤਿ; ਬਿਨੁ, ਹਰਿ ਕੀ ਸਰਨਾਈ ॥ 

ਟੋਡੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੰ) । 
ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਪਾਇਓ; ਤਿਨਹਿ ਛਪਾਇਓ ।। 

[ 

ਰਾਮ ਸੈਗਿ ਨਾਮਦੇਵ; ਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰਤਗਿਆ ਆਈ ॥ 
ਨਾਮੇ ਮਧੇ ਰਾਮੁ ਆਛੋ; ਰਾਮ ਸਿਆਮ ਗੋਬਿੰਦ, “ਗੋ' ॥ 

['ਗੇ' ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਅੱਡ ਕਰਣੋ] 
2੬੨੩ 

ਰਾਗੁ ਬੈਰਾੜੀ 
ਰਾਗੁ ਬੈਰਾੜੀ, ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ਦੁਪਦੇ ।। 

ਸੁਨਿ ਮਨ ਅਕਥ ਕਥਾ; ਹਰਿ ਨਾਮ ॥। 
ਸੈਕਰ, ਕ੍ਰੋੜਿ ਤੇਤੀਸ ਧਿਆਇਓ; ਨਹੀ ਜਾਨਿਓ, ਹਰਿ ੧੧ਮਰਮਾਮ' ॥ 
ਸੁਰਿ ਨਰ ਗਣ ਗੈਧ੍ਰਬ, ਜਸੁ ਗਾਵਹਿ; ਸਭ ਗਾਵਤ, ਜੇਤ ੧੨'ਉਪਾਮ' ॥ 
ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ, ਹਰਿ ਜਨ ਕੀ; ਅਪੁਨਾ ੧੩ਗੁਨੁ ਨ ਗਵਾਵੈ ॥ 

੭੧੬ 

੭੧੭ 

੭੧੮ 

੭੧੯ 

੍ 
੍ 
੍ 
੍ 
੍ 
ਰ੍ 
੍ 

੧. ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਗਾਥ =- ਪਦਾਰਥ । _੨. ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਅੱਗ 
ਵਿਚ । ੩. ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ੪. ਬੁਧ ਰੂਪੀ ਗਠੜੀ ਦੇ ਵਿਚ । ੫. ਪੌਜ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਬਦ 
ਸਪਰਸ਼ਾਦਿ । ੬. ਅਨਰੂਪੁ=-ਬੇਰੂਪ, ਰੂਪ ਦਾ ਅਰਥ ਚੰਗਾ । ੭. ਪੜਦਾ । ੮. ਗਵਾ 
ਦਿਤਾ 1 ੯. ਪਤੀਜ ਗਏ । ੧੦. ਨੀਚਤਾਈ । ੧੧. ਭੇਤ । ੧੨. ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 
ਹੋਏ । ੧੩. ਉਪਕਾਰ । 

੯, #੫੦% ੨. “੧੫੦੭ 2. “੪੬੫.” 2. #੧੬੫੦-੭ ੨. ੭੨੬੦੦ ੨..#=੧<੦.. ੨..੭੪੧੫..੭ । _੮..੭੦<..੭ 2. ੭੬੫...੭ ੮_.#੪੪੫.੭੨.#੩੦੭ 

ਰ੍ 

੍ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੪੧੫) 
(੨6੫੪ ੭੦੨ ੦੦੧੧੦ ਟ"੦੪੮੨ ੦੪੨ ੦੦੪ਇ” ?੮੪੦੨੦੯੦੪ਇ੨੦੦੪੦੨੦੦੪੪ 6੨੧੯ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਬੈਰਾੜੀ 
2੨੦ | ੨ | ੪ [ਜਪਿ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ; ਨਿਸਤਾਰਾ ॥ 
[ ੧੦ ੫ |ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ, ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਜਪੁ; ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰਾਂ । 

੧੧। ੬ [ਜਪਿ ਮਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ; ਨਿਤ ਧਿਆਇ ॥ 

ਰਾਗੁ ਤਿਲੰਗ ਕੰ 
ਰਾਗੁ ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ॥! 

[ 2੨੧ ੪ | ੧ |"ਯਕ “ਅਰਜ ਤਗੁਫਤਮ, ਪੋਸਿ “ਤੋ; “ਦਰ #ਗੋਸ “ਕੁਨ, ਕਰਤਾਰ ॥ ਕੂ 
ਰੱ ਦਹਕਾ ੯ਕਬੀਰ ੧੦ਕਰੀਮ ਤੂ; ਬੇ-ਐਬ ੧੧ਪਰਵਦਗਾਰ ॥੧॥ 

ਦੁਨੀਆ ੧੨ਮੁਕਾਮੇ ੧੨ਫਾਨੀ; ੧੪ਤਹਕੀਕ, ਦਿਲ ੧੫ਦਾਨੀ ॥ 
੧੬ਮਮ ੧੭ਸਰ ੧੮ਮੂ ਇ, ੧੯ਅਜਰਾਈਲ, “£ਗਿਰਫਤਹ; 

ਦਿਲ ੨ ਹੇਚਿ, ਨ ਦਾਨੀ ॥੧॥ਰਹਾਉ। | 
॥ ੨੧ਜਨ ”ਵਪਿਸਰ “$ਪਦਰ “੫ਬਿਰਾਦਰਾਂ; “੬ਕਸ ““ਨੌਸ, “੯ਦਸਤੈਗੀਰ ॥ 2 

੨੯ਆਖਿਰ ੩੯ਬਿਅਫਤਮ, ਕਸ ਨ =“ਦਾਰਦ; 
੩੨ਚੂ ੩੩ਸਵਦ ₹$ਤਕਬੀਰ ॥੨॥ [ਸਵੱਦ ਬੋਲੋ] 

੩੫ਸਬ ੨੬ਰੋਜ ੩”ਗਸਤਮ, ਦਰ ₹੯ਹਵਾ ₹੯ਕਰਦੇਮ ਬਦੀ ਖਿਆਲ ॥! 
ਬ੮ਗਾਹੇ ਨ £੧ਨੇਕੀ, “ਕਾਰ “=ਕਰਦਮ; | 

ਮਮ $5ਝ? 5੫ਚਿਨੀ, “ਅਹਵਾਲ ॥੩। 
੪੭੩ਬਦ ੪੮ਬਖਤ, ੪੯ਹਮ ਚੁ ੫੦ਬਖੀਲ ੫੧ਗਾਫਿਲ; 

੫੨ਬੇ-ਨਜਰ  ਬੇ-ਬਾਕ ॥ 

ਹ ੧. ਇਕ । ੨. ਬੇਨਤੀ । ੩. ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ । ੪. ਤੇਰੋ ਅਗੇ । ੫. ਵਿਚ । 
੬. ਕੈਨਾਂ ਦੇ । ੭. ਕਰ । ੮. ਐ ਹੱਕ ਸੱਚ ਸਰੂਪ । ੯. ਵੱਡਾ । ੧੦. ਕਰਮ 
ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਣ ਵਾਲਾ । _੧੧. ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । _੧੨. ਇਸਥਿਤੀ 1 
੧੩. ਫਨਾਹ । ੧੪. ਨਿਸਚੇ ਕਰਕੇ । ੧੫. ਦਿਲ ਵਿਚ ਜਾਨਣਾ ਕਰ । ੧੬. ਮੇਰੇ । 
੧੭. ਸਿਰ ਦੇ । ੧੮. ਕੇਸ । ੧੯. ਜਮਦੂਤ ਨੇ । ੨੦. ਪਕੜੇ । ੨੧. ਕੁਝ ਵੀ, 

ਸੇ ਥੋਹੜੇ ਮਾੜ੍ । ੨੨. ਇਸਤ੍ੀ ੨੩. ਪੁਤਰ । ੨੪. ਪਿਤਾ । ੨੫. ਸਬੋਧੀ । 
। ੨੬. ਮਨੁਖ ਨੇ । ੨੭. ਨਹੀ। ੨੮. ਹੱਥ ਪਕੜਨਾਂ । ੨੯. ਅਖੀਰ ਨੂੰ । ਕੰ 

੩੦. ਜਦੋ“ ਗਿਰ ਪੜਿਆ । ੩੧. ਰਖਿਆ ਕਰਣ ਵਾਲਾ । ੩੨. ਜਦੋ'। 

| ੩੩. ਹੋਵੇਗੀ। ੩੪. ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਕੋਹਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ । ੩੫. ਰਾਤ । ੩੬. ਦਿਨ 
੩੭. ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ । ੩੮. ਖਾਹਸ਼ ਹੈ । ੩੯. ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈ'। ੪੦. ਕਦੇ ਭੀ । 

[ ੪੧. ਭਲਿਆਈ । ੪੨. ਕੰਮ। ੪੩. ਕਰਦਾ ਹੈ । ੪੪. ਐਸੀ । ੪੫. ਜੈਸੀ । 
੪੬. ਹਾਲਤ । ੪੭. ਮਾੜੇ । ੪੮. ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ । ੪੯. ਭੀ ਚਾ, ਐਸੇ ਹੀ। 
੫੦. ਸੂਮਤਾਈ, ਨਿੰਦਕ । ੫੧. ਸੁਸਤ । ੫੨. ਬਿਨਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋ । 
ਪਤ. ਬਿਨਾਂ ਖੌਫ ਤੋ” । 

੧੪੧੮੭੦੭%੮-੭੨.੭੦੦੦-੭ ੨-੭੪੪੨-੭੨-੭੭੦੯-੭੨-੭੪੦੯੭ 2੭੩<-੭ । ੨੭੨੮-੭੨.#੫੫-੭੨੭# ੨੭੨ ੧੧੧੫੭ ਕੰ 
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(੪੧੬) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
੭੦੬੦੨ ੦੦੦੦੨੦੮੦%੦ ੪੦੪੦ 2੦੪੦੨ ੮੨੦੦ ੨੦੦੪੦ ੦੮੨੧੦”੨ ੦੦੧੦੨ ੮੨੧੦੦੨੦੮੦੪੦੧੦੧੧ 

ਪੰਨਾ ।ਸਤਟ|ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਤਿਲੰਗ 
੭੨੧ |੧੦| ੧ [ਨਾਨਕ 'ਬੁਗੋਯਦ' “ਜਨੁ =ਤੁਰਾ; 

੧੧ 
੧੨ 

ਹੈ 
ਰ੍ 
! ੭੨੨ 

ਰ੍ 

ਹ ੧੧ 

ਰਿ ੭੨੩ | ੨ 

੍ 

00004 

= ੨੦੨ ਲ& 

ਹੀ 

੮੨ ॥ਨ ਮਨ 

ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ, ੫ਪਾ ਖਾਕ ।੪॥ [ਬੁਗੋਇਦ ਬੋਲਣਾ] 
ਕਰ ?ਕਾਸਾ; ਦਰਸਨ ਕੀ ਭੂਖ 11 
ਕੇਸਰਿ ਕੁਸਮ “ਮਿਰਗਮੈ ੯ਹਰਣਾ; ਸਰਬ ਸਰੀਰੀ ਚੜ੍ਣਾ ॥ 
ਚੰਦਨ ਭਗਤਾ “ਜੋਤਿ ਇਨੇਹੀ; ਸਰਬੇ ਪਰਮਲ ਕਰਣਾ । 
ਘਿਅ ਪਟ ਭਾਂਡਾ; ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ । 
ਤੇਰੈ ਨਾਮਿ ਨਿਵੇ; ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥1 
ਰੈਡਣ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਰੈਡੈ ਸਾਹਿਬੁ; ਐਸਾ ਰੋਗੁ ਨ ਡੀਠ ।। 
ਧੁੜਿ ਤਿਨਾਂ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੈ, ਜੀ ਕਹੁ; ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਿ ॥1 
ਇਆਨੜੀਏ; ਮਾਨੜਾ ਕਾਇ ਕਰੇਹਿ ।੧ 
ਆਪਨੜੈ ਘਰਿ ਹਰਿ; ਰੈਗੌ ਕੀ ਨ ਮਾਣੇਹਿ ॥ 
ਭੈ ਕੀਆ ਦੇਹਿ ਸਲਾਈਆ ਨੈਣੀ; ਭਾਵ ਕਾ ਕਰਿ ਸੀਗਾਰੋ ॥ 
ਤਾ ਸੋਹਾਗਣਿ ਜਾਣੀਐ ਲਾਗੀ; ਜਾ ਸਹੁ ਧਰੇ ਪਿਆਰੋ ॥ 
ਜਾਇ ਪੁਛਹੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ੧੨ਵਾਹੈ; ਕਿਨੀ ਬਾਤੀ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ।। 
ਆਪਣੇ ਕੈਤ ਪਿਆਰੀ ਸਾ ਸੋਹਾਗਣਿ; ਨਾਨਕ ਸਾ ੧੩'ਸਭ-ਰਾਈ' ॥ 
ਜੈਸੀ ਮੈ ਆਵੈ, ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ; 

ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨੁ, ਵੇ ਲਾਲੋ ॥ 
ਸਚਾ ਸੋ ਸਾਹਿਬੁ, ਸਚੁ ਤਪਾਵਸੁ; 

ਸਚੜਾ ਨਿਆਉ ਕਰੇਗੁ, ੧੪ਮਸੋਲਾ ॥। 
ਆਵਨਿ ੧੫ਅਠਤਰੇ ਜਾਨਿ ਸਤਾਨਵੈ; 

ਹੋਰੁ ਭੀ ਉਠਸੀ, ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ .। [ਅਠੱਤ 
ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ ॥ 

ਸਚੁ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਖੋਲ; ਸਭੁ ਹਰਿ ਧਨੀ ॥ 
ਸਾਲਾਹਿਹੁ ਸਚੁ; ਸਭ ਉਪਰਿ ਹਰਿ ਧਨੀ ॥ 
ਨਿਤ ਨਿਹਫਲ ਕਰਮ ਕਮਾਇ; “੬ਬਫਾਵੈ ਦੁਰਮਤੀਆ ।। 
ਜਬ ਆਣੈ ਵਲ ਵੈਚ ਕਰਿ, ਝੂਠੁ; ਤਬ ਜਾਣੈ, ਜਗੁ ਜਿਤੀਆਂ ॥ 

੧. ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ੨. ਸੇਵਕ । ੩. ਤੇਰੇ । ੪. ਭਗਤ । ੫. ਪੈਰਾਂ 
ਦੀ । ੬. ਖਾਕ, ਮਿੱਟੀ । ੭. ਕਾਠ ਦਾ ਠੂਠਾ। ੮. ਕਸਤੂਰੀ । ੯. ਮ੍ਰਿਕਨ। 
੧੦. ਗਿਆਨ ਮਨ ਬੁਧ ਰੂਪ ਹੱਥ । _੧੧. ਭੰਡੀ ਵਾ ਉਤਪਤੀ । ੧੨. ਪਸੋ'। 
੧੩. ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋ“ ਪਟਰਾਣੀ । _੧੪. ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਸਲਾਹ । ੧੫. ਬਿਹ 
੧੫੭੮ ਵਿਚ ਬਾਬਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ੧੭੯੭ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾਂ 
ਜਾਵੇਗਾ, ਮਰਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਚੇਲਾ ਖਾਲਸਾ ਉਠੇਗਾ (ਇਹ 
ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਚੁਕਾ ਹੈ । ੧੬. ਗਿਬਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

੭੪੦੭ ੯-#੩੫-੭੨-੭੧੨-੭ ੨<੭੪੪੨-੭੨-੭੩੧<੭ । -੭੪੧੯੦੭ ੨..#੪੧੫੦੭ ੨੭੨੦੦. ੭ ੨੭੪੧੫ ੨.੭॥੨੭੯੧੧ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੩੧੭) 
6੧0 6੪੦੨ ੦੨੧੦” <"੦੧੨੦”੦੦੦੨ ੦"੨੬੦੨੦੦੦”੨੦੦੧੦੨੦੦੬੦੨੦"੦੦੦੨੦੮੨੬੦ ੮੬੦੨ 

ਪੰਨਾ |ਜਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਤਿਲੰਗ 
ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ 

੭੨੩ | ੧੩ ੧ |"ਖਾਕ “ਨੂਰ =ਕਰਦੇ;, “ਆਲਮ ਦੁਨੀਆਇ ॥ 
ਅਸਮਾਨ ਜਿਮੀ 'ਦਰਖਤ' ਪਆਬ; €ਪੈਦਾਇਸਿ ਖੁਦਾਇ ॥੧॥ 

[ਦਰੱਖਤ ਬੋਲੋ] 
੧੪ ੧ |ਬੇਦੇ, ”ਚਸਮ “ਦੀਦੇ; “ਫਨਾਇ ॥ 

ਦੁਨ)ਆ, ਮੁਰਦਾਰ 'ਖੁਰਦਨੀ; ੧ਗਾਫਲ ੧੨ਹਵਾਇ ।ਰਹਾਉ॥ 
ਰ ੩ਗੈਬਾਨ ਹੈਵਾਨ, ਹਰਾਮ ੧੪ਕੁਸਤਨੀ; ਮੁਰਦਾਰ ੧੪ਬਖੋਰਾਇ ॥ ਹੂ 

ਦਿਲ ੧੬ਕਬਜ, ੧੭ਕਬਜਾ ਕਾਦਰੇ; ੧੮ਦੋਜਕ ਸਜਾਇ ॥੨॥ 3 
1 ੧੬| ੧ ।੧੯ਵਲੀ “੦ਨਿਆਮਤਿ, “"ਬਿਰਾਦਰਾ; 

੨੨ਦਰਬਾਰ “੩ਮਿਲਕ, “ਖਾਨਾਇ 
ਜਬ ਅਜਰਾਈਲੁ “ਪਬਸਤਨੀ, ਤਬ, “੬ਚਿ ““ਕਾਰੇ, “-ਬਿਦਾਇ ॥ 
ਹਵਾਲ ਮਾਲੂਮ ਕਰਦੈ; ਪਾਕ ਅਲਾਹ ॥ | 
੨੯ਬੁਗੋ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸਿ; =“ਪੋਸਿ, ਦਰਵੇਸ ਬੈਦਾਹ ॥ 

੨ |੩੧ਹੈ ੨੨ਤੂਹੈ; ਤੂ ₹੩ਹੋਵਨ-ਹਾਰ ॥ ਕੰ 
੯ | ੩ |ਰਹਮ ਤੇਰੀ, ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਦਾ; ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਿ ॥ 

੪ |ਕਰਤੇ; ਕੁਦਰਤੀ =£ਮੁਸਤਾਕੁ ॥ ਕੰ 
ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਏਕ ਤੂਹੀ; ਸਭ ਖਲਕ ਹੀ ਤੋਂ ਪਾਕੁ ॥ਰਹਾਉ॥ 
ਖਿਨ ਮਾਹਿ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਦਾ; 'ਆਚਰਜ' ਤੇਰੇ ਰੂਪ ॥ ['ਆਚੱਰਜ' ਬੋਲੋ 
ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਚਲਤ ਤੇਰੇ; ਅੰਧਿਆਰੇ ਮਹਿ ਦੀਪ ॥੧॥ 
ਖੁਦਿ ਖਸਮ, ਖਲਕ ਜਹਾਨ ਅਲਹ; ਮਿਹਰਵਾਨ ਖੁਦਾਇ ॥ 

੧੨। ੪ |ਦਿਨਸੁ ਰੈਣਿ, ਜਿ ਤੁਧੁ ਅਰਾਧੇ; ਸੋ ਕਿਉ ਦੋਜਕਿ ਜਾਇ ॥੨॥ 
ਅਜਰਾਈਲ ਯਾਰੁ ਬੈਦੇ; ਜਿਸੁ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥ 

੯. ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ । ੧੭”. ਖਾਂਦਾ ਹੈ । ੧੧. ਪਰਮ'ਦੀ । ੧੨. ਇੱਛਾ । ੧੩. ਭੂਤਾਂ 
ਦੀ ਨਿਆਈ”। _ ੧੪. ਕੋਹਣ ਵਾਲੇ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ । _੧੫. ਸਾਥ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। 

੧੬. ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਣ ਵਾਲੀ । ੧੭. ਮਾਇਆ ਨੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਬਜੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । 

੧੮. ਨਰਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ । _੧੯. ਪੁਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਖਾਣਾ 
੨੦. ਪਦਾਰਥ । ੨੧. ਸਬੈਧੀ । ੨੨. ਕਚਹਿਹੀਆਂ । ੨੩. ਜਗੀਰਾਂ । ੨੪. ਘਰ । 
੨੫. ਬੈਨ੍ਹੇਗਾ। ੨੬. ਕਿਆ। ੨੭. ਕਰੇਗਾ । ੨੮. ਜਾਣ ਲੈ ਇਜ ਗੱਭ ਨੂੰ । 
੨੯. ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ । ੩੦. ਅਗੇ । ੩੧. ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇ' ਵਿਚ । 
੩੨. ਭੂਤਕਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਟ ਸਮੇ' ਵਿਚ 1 ੩੩. ਤ੍ਰੋ ਅਗੇ ਨੂੰ ਹੋਵਣਹਾਰ ਹੈ'। 

੧. ਮਿੱਟੀ । ੨. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । ੩. ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ੪. ਸੈਸਾਰ । ੫. ਪਾਣੀ । | 
ਰ ੬. ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਤਪਤੀ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾ ਨੇ । ੭. ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ । ੮. ਦੇਖਦਾ ਹੈ । ਕੰ 

੩੪. ਚਾਹਵਾਨ, ਮੋਹਤ ਹੋ ਜਾਣਾ । ਤੂ 
੧੭੫੫੭ .੭%੦=੭ -੭੪੦੧<-੭ ੨. ੭੩੩੫ ੨-੭#<-੭ । ੨੭੧੫-੭ ੨੬੫੯-੭ ੮੪੧੭੯-੭੪੧੭੨ ੭੩੧-੭ ੮੪੫੫੭ 
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(੪੧੮) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
£੦੬੦੨੦੦੧੦੨੭੦੪੦੨੦"੦੦੦੨੦੦੪੦ 7੪੦” €੮੦੧੦”੨ ੦੨੧੬੦” ੦੨੧6੦” ੦੦੧੬੦”੨ ੦੪੦੨ ੦੧੪੦ 

ਰਾਗੁ ਤਿਲੰਗ 

੦ |ਗੁਨਹ ਉਸ-ਕੇ ਸਗਲ ੧ਆਫੂ; ਤੇਰੇ ਜਨ, ਦੇਖਹਿ -ਦੀਦਾਰੁ ॥ 
੪ [ਦੁਨੀਆ ਚੀਜ, ੨ਫਿਲਹਾਲ ਸਗਲੋਂ; ਸਚ ਸੁਖੁ. ਤੇਰਾ ਨਾਉ ॥ 

ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਨਾਨਕੁ ਬੂਝਿਆ; ਸਦਾ ਏਕਸੁ ਗਾਉ ॥ 
੫ |ਤਮੀਰਾਂ “ਦਾਨਾਂ; ਦਿਲ “ਸੋਚ ॥ 

ਮੁਹਬਤੇ ਮਨਿ ਤਨਿ ਬਸੇ; [ਮੁਹੱਬਤੇ 
ਸਚੁ ਸਾਹ ਬੈਦੀ ੬ਮੋਚ ॥੧।ਰਹਾਉ। 

ਦੀਦਨੇ, ਦੀਦਾਰ ਸਾਹਿਬ; ਕਛੁ ਨਹੀ ਇਸ ਕਾ ਮੋਲੁ ॥ 
ਪਾਕ ਪਰਵਦਗਾਰ ਤੂ; ਖੁਦਿ ਖਸਮੁ, ਵਡਾ ਅਤੋਲੁ ।।੧। 
ਦਸਤਗੀਰੀ ਦੇਹਿ “ਦਿਲਾਵਰ; ਤੂਹੀ ਤੂਹੀ ਏਕ ।1 
ਕਰਤਾਰ, ਕੁਦਰਤਿ ਕਰਣ ਖਾਲਕ; ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ।। 

ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥ 
ਦਰਾਇਸਾ ਪਿਆਰੇ ਕਾ, ਰਾਇਸਾ; ਜਿਤੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ 
ਜਿਨਿ ਰੈਗਿ ਕੰਤ ਨ ਰਾਵਿਆ; ਸਾ ਪਛੋ ਰੇ ਤਾਣੀ । 
ਕੈਤੁ ਲੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ; ਮੈ ਤੇ, “ਵਧਵੀ ਏਹ ॥ 
ਆਇ ਮਿਲੁ ਗੁਰਸਿਖ, ਆਇ ਮਿਲੁ; ਤੂ ਮੋਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ॥ 
ਹਉ ਵੇਖਿ ਵੇਖਿ ਗੁਰੂ, ਵਿਗਸਿਆ; ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਹਾ ॥ 

ਅ | 

['ਵਿਗੱਜਿਆ ਨਹੀ" ਬੋਲਣਾ] 
੫੦੭੦੨ 

ਤਿਲੰਗ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ਕਬੀਰ ਜੀ 
੧ |ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਇਫਤਰਾ ਭਾਈ, ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰੁ ਨ ਜਾਇ ।' 

੧ਣੂਕੁ ੧੧ਦਮੁ ੧੨ਕਰਾਰੀ ਜਉ ਕਰਹੁ; ਹਾਜਿਰ ਹਜੂਰਿ ਖੁਦਾਇ ॥ 
੧ |ਬੈਦੇ, ਖੋਜੁ ਦਿਲ ਹਰ-ਰੋਜ; ਨਾ ਫਿਰੁ ੧੩ਪਰੇਸਾਨੀ ਮਾਹਿ ॥ 

ਇਹ ਜੁ ਦੁਨੀਆ “੪ਸਿਹਰੁ ਮੋਲਾ; ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਹਿ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ 
੧ਪਦਰੇਗੁ ਪੜਿ ਪੜਿ ਖੁਸੀ ਹੋਇ; ਬੇ-ਖਬਰ ਬਾਦੁ ੧੬ਬਕਾਹਿ । 
ਹਕੁ ਸਚੁ ੧੭ਖਾਲਕੁ, ਖਲਕ ੧੮ਮਿਆਨੇ; ਸਿਆਮ ਮੂਰਤਿ ਨਾਹਿ ॥੨॥ 

੧ |੧੬ਅਸਮਾਨ ਮਿਰਾਨੇਂ ਲਹੈਗ ਦਰੀਆ; 

੨੦ਗੁਸਲ ੨੧ਕਰਦਨ ੨-ਬੂਦ ।। (੨) ਕਰਦ ਨ 

੧, ਮੁਆਫ । ੨. ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇ` ਵਿਚ । ੩. ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ! 

੪. ਗਿਆਤਾ । ੫. ਵਿਚਾਰ । ੬. ਛਡਾਉਣਾ । ੭, ਬਹਾਦਰ 1 ੮. ਉਚਾਰਨ 
ਕਰਾਂ। _੯. ਵਧੀਕ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ । _੧੮. ਥੋਂਹੜੇ ਜਿਹੇ । ੧੧. ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ। 

੧੨. ਰੋਕਣਾ । ੧੩. ਹੈਰਾਨਗੀ । _੧੪. ਜਾਦੂਗਰ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਨਿਆਈ'। 
੧੫. ਝੂਠ । 9੬. ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ । ੧੭. ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਰ । _੧੮. ਦਰਮਿਆਨ 
ਵਿਚ। ੧੯. ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਲਹੰਗ-ਲਖ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਰੂਪ 

ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਰ ਨੂੰ । ੨੦. ਇਸ਼ਨਾਨ 1 ੨੧. ਕਰਨਾ ਸੀ । ੨੨. ਪਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀ'। 

“੫੭ ੬੭੩੫੦ ੬-#੪॥੦-੭ 2. # 8੫੭ ੨-#੪੦੯<੭ 2. ੭੭੪੫੭ ੬-# ੧8੨੭੨-੭੭੦੯੭ । ੨#੦੦<..” .੭੭੪੯-੭੦-#੪<੭' 

੍ 
੍ 
੍ 
ਰ੍ 
੍ 
ਰਿ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੪੧੯) 
1੧0#੨੦੦੪੦੨ ੦੦੬੦੨ ੦੮੦੦੨ ੦੮੦੦੨੦੮੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੦੦੨੦੮੦%੦੨੦੦੬੦੦"੦੪੦ 6੮੨੬੦”> 

'ਰ[ਸ਼ਬਦ। ਰਾਗੁ ਤਿਲੰਗ 
੭੨੭ |੧੧| ੧ |ਕਰਿ 'ਫਕਰੁ' ੧ਦਾਇਮ, ਲਾਇ ੨ਚਸਮੇ; 

ਜਹ ਤਹਾ ਤਮਉਜੂਦੁ ॥ [ਫੱਕਰ ਬੋਲਣਾ] 
ਮੈ ਅੰਧੁਲੋਂ ਕੀ ਟੇਕ; ਤੇਰਾ ਨਮੁ “ਬੁਦਕਾਰਾਂ ॥ 
ਕਰੀਮਾਂ ਰਹੀਮਾਂ; ਅਲਾਹ ਤੂ, ਗਨੀ । 
ਦਰੀਆਉ ਤੂ, ਪਦਿਹੈਦ ਤਰ: =ਬਿਸੀਆਰ ਤੂ, ਧਨੀ ॥ 
ਨੀਕੀ ਤੋਰੀ 2ਬਿਗਾਰੀ; “ਆਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ॥ 
ਦ੯ਕੁਜਾ ੧੦ਆਮਦ, ਕੁਜਾ ੧੧ਰਫਤੀ; ਕੁਜਾ ੧੨ ਮੇ-ਰਵੀ' ॥ 
ਚੋਦ) ਹਜਾਰ ੧੩ਆਲਮ; ਏਕ ੯ਲਖਾਨਾਂ ॥ 
੧ਪਹਮ ੧੬ਚਿਨੀ ਪਾਤਿਸਾਹ; ੧੭ਸਾਂਵਲੇ ਬਰਨਾਂ ॥ 
੧੮ਅਸਪਤਿ ੧੯ਗਜਪਤਿ; ਨਰਹ ੨੦ਨਰਿੰਦ ॥ ਅਘ 040 00 

ਰਾਂਗੂ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ ॥ 

ਇਹੁ ਮਠੁ ੨੧ਈਟੀ, ਹਾਬਿ ਕਰਹੁ ਫੁਨਿ; ਨੇਤ੍-ਉ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ॥ 
ਸੇਵਾ ਕਰੇ; ਸੁ ਚਾਕਰੁ ਹੋਇ ॥ 
ਉਜਲ ੨੨ਕੈਹਾ. ਚਿਲਕਣਾ; ੨੩ਘੋਟਿਮ ਕਾਲੜੀ ੨9ਮਸੁ ॥ [ਕੇਹਾਂ ਬੋਲੋ] 
ਸਿੰਮਲ ਰੁਖੁ ਸਰੀਰੁ ਮੈ; ੨4'ਮੈ ਜਨ', ਦੇਖਿ ਭੁਲੰਨਿ ॥ 

(੨) ਮੈਜਨ ਦੇਖਿ ਭੁਲੰਨਿ੍॥ 
ਤੇਰਾ ਏਕੋ ਨਾਮੁ, ਮੰਜੀਠੜਾ; “੬ਰਤਾ ਮੇਤਾ ਚੋਲਾ ਸਦ ਰੈਗ ੨੭ਢ੍੍ਲਾਂ ॥ 
ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਫਲੁ ਪਾਇਆ; ਸਹ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਾ ॥ 
ਦਰਿ ੨੮ਦਰਵਾਣੀ ਨਾਹਿ; ਮੂਲੋਂ ਪੁਛ ਤਿਸ ॥ [ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸਰਾਮ] 
ਘਲੋਂ ਆਣੋ ਆਪਿ; ਜਿਸੁ ਨਾਹੀ ਦੂਜਾ ਮਤੈ ਕੋਇ ॥ 

ਰਿ 
ਢਾਹਿ ਉਸਾਰੇ ਸਾਜਿ; ਜਾਣੈ ਸਭ ਸੋਇ ॥ ਰਿ 

6 ਰਿ 
ਰਿ 
ਰਿ 
ਰਿ 

0002 

ਰਾਗ ਸੂਰ ਰ 
੍ 

ਹ 
“੦੨੦੦ 

& ਅਗੈ ਪੁਛ ਨ ਹੋਵਈ; ਜੇ ਸਣੁ ਨੀਸਾਣੈ ਜਾਇ ॥ 

੧. ਹਮੋਸ਼ਾਂ । ੨. ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਚਸ਼ਮੇ= ਐਨਕਾਂ । ੩. ਪ੍ਰਤੱਖ । ੪. ਸੱਤਾਂ 
ਵਲਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਧੋਬੀ ਦੇ ਪਟੜੇ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਕਿੱਲਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ । 

੫. ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ । ੬. ਵੱਡਾ । ੭. ਵਗਾਰ । ੮. ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ । ੯. ਕਿਥੋ। 

੧੦. ਆਏ ਹੋ । ੧੧. ਗੇ ਸੀ । ੧੨. ਜਾਓਗੇ । ੧੩_ ਸੰਸਾਰ । ੧੪. ਲਖਿਆ 
ਹੈ । ੧੫. ਤਮਾਮ । ੧੬. ਐਸੇ। ੧੭. ਸਿਆਮ ਰੇਗ ਵਾਲਾ । ੧੮. ਸੂਰਜ । 

੧੯. ਇੰਦਰ । ੨੦. ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿਕ । ੨੧. ਗੁੱਲੀਆਂ, ਢੀਡੀਆਂ । 38, ਕਾਂਸੀ। 

੨੩. ਘਸੌਣੇ ਕਰ ਕੇ । ੨੪. ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ । ੨੫. ਮੇਰੇ ਜੈਸੇ ਜਨ। ਕੂ 
੨੬. ਮਨ ਰੂਪੀ ਚੋਲਾ । ੨੭. ਪਿਆਰਾ । ੨੮. ਡਿਉਢੀਦਾਰ । ਹੂ 

0੭8੫.” :.੭੭੬੫,੭ । ₹-?604<-੭ 2. #084੦-%੭ ੨-#084--੭੨-#<8੦੦" ੨-੭੦੨੯੦-੭ ੨-੭੪੧੧..੭ ੭੧੫." ੨.#੪੪੫੭ ੨੭੪੫੭ ਹ 
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(੪੨੦) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
੪੦੧੦੨ ੦੦੪੦੨੦੮੨੦੦੨ ੦੮੦੦੦੨੦-੦੪੦੨੦੮੦੦੦੨੦੦੪੦੨੦"੨੪੦੨੦੮>%੦ ੦੦੬੦ ੨੦੦ 6੧੪੯੨ 

ਪੰਨਾ (ਬਦ ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ 
੭੩੦ | ੧੨| ੮ |ਗਲੀ; ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਈ ॥ 

੧੩| ੮ |ਜੌਗੁ ਨ, ਬਾਹਰਿ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ; ਜੋਗੁ ਨ ਤਾੜੀ ਲਾਈਐ ।। 
(“ਜੋਗੁ ਨ' ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਜਮਕੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਥੋਹੜ' ਅਟਕਣਾ ਹੈ] 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ॥ 

੭ | ੧ |ਮਨਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਆਰਾਧਿਆ; ਗੁਰ ਸਬਦਿ, ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕੇ ॥ 
ਨੋਟ-ਗਟਕੇ, ਰਸਕੇ ਇਹ ਕੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ।] 

੧੧] ੧ |ਹਮਰੀ ਜਾਤਿ ਪਾਤਿ, ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ; ਹਮ ਵੇਚਿਓ ਸਿਰੁ, ਗੁਰ ਕੇ ॥ 
੧੬| ੨ [ਹਰਿ ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ, ਜਨ ਕਿਰਮ ਤੁਮਾਰੇ; ਸਰਣਾਗਤਿ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਿਪਲਘਾ॥ _$ 
੧੭| ੨ |ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਪੁਰਖ, ਵਡੇ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ; 

ਮੋ-ਕਉ ਦੀਜੈ ਦਾਨੁ; ਹਰਿ ੧ਨਿਮਘਾ ॥ 
੩ |ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਚਿਤਿ ਨ ਆਇਓ; ਮਨਿ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ੨ਸਹਲੰਝੁ ॥ 
੪ [ਗਿਆਨੀ; ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥ 

੬ | ਗੁਰਮੁਖਿ; ਰੈਗੁ ਚਲੂਲਾ ਹੋਈ ।। 
੪ | ੭ |ਮਨਮੁਖਿ; ਹਰਿ ਰਸੁ ਚਾਖਿਆ ਨ ਜਾਇ ॥ 

੮ 
੯ 

੯ 

੭੩੧ 

੭੩੨ 

੭੩੩ 
ਪੂਛਹੁ ਬਿਟਰ, ਦਾਸੀ ਸੁਤੈ; ਕਿਸਨੁ ਉਤਰਿਆ ਘਰਿ ਜਿਸੁ ਜਾਇ ॥ 
ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਇ ਮਨ ਮੋਰੇ, ਮਨ ਧਿਆਇ ਹਰਿ; 

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਸਭਿ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਣ-ਹਾਰਾ ॥ 
ਜਿਸੁ ਘਰਿ ੨ਵਿਰਤੀ, ਸੋਈ ਜਾਣੈ, 

ਜਗਤ ਗਰ ਨਾਨਕ ਪੂਛਿ, ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰਾ । 

ਚਹੁ ਪੀੜੀ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ, ਬਖੀਲੀ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ; 
ਹਰਿ ਸੇਵਕ-ਭਾਇ ਨਿਸਤਾਰਾ ॥ 

੩ | ੧੦ [ਹਰਿ ਰਤਨੈ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀਆ, ਹਰਿ ਰਤਨ ਧਨੁ ਵਿਹਾਝੇ; 
ਕਚੇ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀਏ, ਵਾ ਕਿ ਹਰਿ ਧਨੁ ਲਇਆ ਨ ਜਾਈ ॥ 

(੨) ਵਾਕਿ 
੪ | ੧੦ [ਹਰਿ ਧਨੁ ਰਤਨੁ ਜਵੇਹਰੁ ਮਾਣਕ, ਹਰਿ ਧਨੈ ਨਾਲਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੌ ਵਤੇ; 

ਹਰਿ ਭਗਤੀ, ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥ 
੫ | ੧੦ [ਹਰਿ ਧਨੁ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੈ ਵਤੇ ਕਾ ਬੀਜਿਆ; 

ਭਗਤ ਖਾਇ ਖਰਚਿ ਰਹੇ ਨਿਖੁਟੈ ਨਾਹੀ ॥ 
੬ | ੧੦ |ਹਰਿ ਧਨੁ ਨਿਰਭਉ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਸਥਿਰੁ ਹੈ ਸਾਚਾ, 

ਇਹੁ ਹਰਿ ਧਨੁ ਅਗਨੀ ਤਸਕਰੇ ਪਾਣੀਐ ਜਮਦ੍ਤੇ; 

੭੩੩ 

੧. ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ । ੨. ਸਾਥੀ, ਸਹ=ਸਾਥ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਚਿੱਤ 
ਪੈ ਜਾਣ ਵਾਂਗ੍ਰੰ ਦਿਲ ਛੱਡ ਜਾਣਾ । ੩. ਵਰਤਾਰਾ । ੪. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋ' ਵਾ 
ਬਚਨਾਂ ਕਰ ਕੇ । 

&.-/40੫੫-੭ ੨.,#੪॥੧੦੭ 2 ---੩੧੦-੭ ੨... ੭੫੪੨. <.,#98<..੭ ੨.,#8 4... 2...#੪੧੧..੭ ੨--#੪੧੫..੭ ੨ _੭<.੭ । &.#%੫੭੯-##੬= 

[1 

੨.੪੩੫-੭੮.#੫੫-੭੦.੭੧<-੭੨.“੫<<੭੨-੭੩<-੭੨੭#<.੭੨_-#੩<..੭ ₹-#੩੫. ੭ ੨੭6੧4. ੭੭੪੫੭ ੨. #੪੦੧੫੭ ₹_.#੩੦੦.੨ 2,#੧੧੧੦੭ ੨੧੦੦ <-੦੧੨੦= ੨੦” ੧੦੨੦> 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੪੨੧) 
੯੬” 7੧੪੦੨੦”੨੧੦੨ ੦੮੦੦੦੦੦੦੪੦੨੦੮੦੬੦੨੦੮੦%੦੨੦੦੦੦੨੦੦%੦੨੦੦੪੦੨ ੦੮੦੦ ੦੮੦#ਆ”> 

1 ਪੰਨਾ [ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ 
੭੩੪ | ੭ [੧੦ 

1 ੯ ੧੦ 

੭੩੫ | ੭ ੧੨ 

੧੧੧੩ 

[੮੧ ਤੀ 

ਪ੍ ੭ 

੭੩੭ ।੧੦ 

੭੩੮ | ੧ 

ਨ. . [ਉੱਟ 

ਰਿ 

ਸਿ = 

ਗਮ ੨੦੦੦੦ % 

੦੮੯ 

੭੩੯ | ੪ /ਨਿ 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ 

ਕਿਸੇ ਕਾ ਗਵਾਇਆ ਨ ਜਾਈ ॥ 
ਹਰਿ ਧਨ ਕਉ 'ਉਚਕਾ' ਨੇੜਿ ਨ ਆਵਈ; 

ਜਮੁ ਜਾਗਾਤੀ ਡੋਡੁ ਨ ਲਗਾਈ ॥ [ਉਤੱਕਾ 
੧ਹਲਤੇਂ ਵਿਚਿ ਸਾਕਤ ਦੁਹੋਲੇਂ ਭਏ, ਹਥਹੁ ਛੁੜਕਿ ਗਇਆ; 

ਅਗੈ ਪਲਤਿ ਸਾਕਤੁ, ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਢੋਈ ਨ ਪਾਈ ॥ 
ਜਿਸਲੋ ਹਰਿ ਸੁ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਇ, ਸੋ ਹਰਿ ਗੁਣਾ ਰਵੈ; ਸੋ ਭਗਤ ਸੋ ਪਰਵਾਨੁ ॥ 
ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਜੀਉ; ਲਾਇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲਿ ਧਿਆਨੁ ॥ 
ਜੋ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਸਾਕਤ, ਕਾਮਨਾ ਅਰਥਿ ਦੁਰਗੈਧ ਸਰੇਵਦੇ; 

 । 
ਰਿ 

ਸੋ ਨਿਹਫਲ ਸਭੁ ਅਗਿਆਨੁ ॥ ਰੰ 

। 

੬ 

“ਬਕਰੀ ₹ਸਿੰਘੁ, ਇਕਤੇ ਥਾਇ ਰਾਖੇ; 
ਮਨ ਹਰਿ ਜਪਿ, ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਦੂਰਿ ਕੀਜੈ ॥ 

ਜਭੁ ਮੋਹਿ ਮਾਇਆ ਸਰੀਰੁ, ਹਰਿ ਕੀਆ; 
ਵਿਚਿ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁਖ, ਭਗਤਿ ਕਰਾਈ ॥ 

ਬ੍ਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹਾਦੇਉ ਤੁੰ ਗੁਣ ਰੋਗੀ; ਵਿਚਿ ਹਉਮੈ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ॥ 
ਪੰਚ ਤਤੁ ਕਰਿ ਤੁਧੁ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਭ ਸਾਜੀ; 

ਕੋਈ ਛੇਵਾ ਕਰਿਉ, ਜੇ ਕਿਛੁ ਕੀਤਾ ਹੋਵੈ ।। 
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ॥ 

ਕਵਨ ਰੂਪ; ਦ੍ਰਿਸਟਿਓ ਬਿਨਸਾਇਓ ॥ 
ਬੀਜੁ, ਬੀਜਿ; ਦੇਖਿਓ ਬਹੁ ਪਰਕਾਰਾ ॥ 
ਕਵਨ ਕਹਾ ਗੁਨ; ਕੈਤ ਪਿਆਰੇ ॥ 
ਕੇਗਨ ਬਸਤ੍ਰ ਗਹਨੇ, ਬਨੇ ਸੁਹਾਵੇ ॥ 
ਜਨ ਨਾਨਕ; ਪਿਰ ਧਨ ਮਿਲਿ, ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 
ਸੁਨਤ ਸਦੋਸਕਰੋ ਪ੍ਰਿਅ; ਗ੍ਰਿਹਿ ਸੇਜ ਵਿਛਾਈਂ'॥ 
ਹੋਇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਪ੍ਰਭ, ਮਿਲਹ ਸਭਾਗੇ । 
ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰ ਸਾਰਿ ਸਮ੍ਾਲੀ, ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਨ ਕੇ ਦਾਤਾਰੇ ॥ 

[ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਰੇ 'ਰਾਰੇ' ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹਨ] 
ਕੂੜੇ ਮੂਰਖ ਕੀਹਾ; 9ਠੀਸਾ । (੨) ਕੀ ਪਹਾਠੀਸਾ ।। 
ਦਰਸਨ ਦੋਖੇ ਕੀ; ਵਡਿਆਈ ॥ 
ਤੁਮੁ ਸੁਖ ਦਾਤੇ; ਪੁਰਖ ਸੁਭਾਈ ॥ 
ਓਹੁ ਪਾਹੁਣ; ਲੈ ਉਸ ਕਉ ਡੁਬਤਾ ॥ 
ਪਾਹਣ ਨਾਵ; ਨ ਪਾਰ ਗਿਰਾਮੀ ॥ 
੬ ਤਵ << ੬੨੬੦੩ ੮੩੬...“ 

੧. ਮਾਤ ਲੌਕ ਵਿਚ । ੨. ਧਰਤੀ, ਕਠ ਜਿੰਦ । ੩. ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਕਾਲ 
ਭਾਵ ਕਾਲ ਤੇ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਖਿਆ ਹੈ । ੪. ਗੱਪਾਂ । ੫. ਹਠ । 

੨੭੪੯੭ ੧.੭੧੧੯<੭ ₹.#੩੧੧< 2੨੧੦” ੨-#੫੬੫<੭ ੨.#੫੬੫-੭ ੨ #੫<.੭੨੭%<.੭ । ₹-੭੭੧੦੫੭੩-੭੧੦੯੦੭ 
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(੪੨੨) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
੪੦੪੦” 2੦੬੦੨ £੮੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦-੦%੦੨੦੮੦੧੦੦੦੪੦੨੦੦੦੦ ੦੦੧੦ ੨੦੦੦੦” ੮੦੧੦੨6੯੬#੨ 

$ ਪੰਨਾ ।ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ 
੭੩੯ | ੫ | ੯ |ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਨਾਨਕ; ਠਾਕੁਰੁ ਜਾਤਾ ।। 

੭ | ੧੦ |ਪਾਵ ਮਲੋਵਉ; ਸੈਗਿ ਨੈਨ "ਭਤੀਰੀ ॥ 
£ [ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ 'ਭਤੀਰੀ' ਪਾਠ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ 'ਰਾਰੇ' ਵੱਖਰੇ ਹਨ] 

੭ | ੧੦ ਜਹਾ ਪਠਾਵਉ; ਜਾਉ ਤਤੀ ਰੀ ॥ 
£ ੧੯| ੧੩ |ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਣਿ; ਮੁਖ ਉਜਲਾਰੇ ।। 

੭੪੦ | ੧੦ | ੧੬ |ਕਈ ਜੈਤ; “ਬਿਨਾਹਿ ੨ਉਪਾਰਾ ।1 
੧ ੧੮ ੧੮ [ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ; ਮੋਹ 'ਤਜਾਰੀ' ।1 

ਦ੍ਰਿੜ ਨਾਮ ਦਾਨੁ; ਇਸਨਾਨੁ 'ਸੁਚਾਰੀ' । 
ਸ ੭੪੨ | ੧ |੨੪ |ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਜੀਵਾ; ਗੁਰ ਤੇਰਾ । 

੬ |੨੫ [ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਜਪਿ; ਪਹਿਰਿ “ਸਨਾਹ ।। 
ਕੋਟਿ =ਆਵਧ; ਤਿਸੁ ਬੇਧਤ ਨਾਹਿ ॥ 

੭ | ੨੫ |ਕਾਲ ਕੈਟਕੁ ਜਮੁ; ਤਿਸੁ ਨ ਬਿਦਾਰੇ '। 
੮ |੨੬ |ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਕੇ; ਨਿਤ ਗਾਹਾ ।। 

£ ੧੪ |੨੭ ਅਚਰਜ ਸਾਦ ਤਾ ਕੇ; ਬਰਨੇ ਨ ਜਾਹੀ । [ਅਚੱਰਜ ਨਹੀ' ਕਰਣਾ] 
੧੫ ੨੭ [ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਸਰਣਿ; ਜਨ 'ਤਾਕੀ' ॥ [ਤਾਂਕੀ ਬੋਲ] 

8 ੭੪੩ | ੩ |੨੯ [ਸਚਾ ਧਰਮੁ ਪੁੰਨੁ; ਭਲਾ ਕਰਾਏ ॥ 
੧੦ | ੩੧ |ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਠਾਕੁਰ; ਕਵਨੁ ਹਮਾਰਾ ॥ 

ਮ ੧੧ ੩੧ [ਪੂਰਬ ਕਰਮਿ ਲਿਖਤ; ਧੁਰਿ ਪਾਈ ॥ 
੧੧| ੩੧ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ; ਅਚਰਜੁ ਪਰਤਾਪ ॥ ['ਅਢੱਰਜ' ਨਾ ਬੋਲੋ] 
੧੪ || ੩੨।ਸਾਧ ਗਾਵਹਿ; ਗੁਣ ਸਦਾ ਰਸਾਲਾ । 
੧੬।| ੩੨ |ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭ, ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥ 
੧੬੩੨ ਨਾਨਕ; ਦੇਵਨਹਾਰ ਸੁਜਾਨਾ ।। 

ਸ ੧੮ ੩੩ |ਮਾਧਵੇ; ਭਜੁ ਦਿਨ ਨਿਤ ਰੈਣੀ ॥ 
ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਜੀਤਿ; ਹਰਿ ਸਰਣੀ ।। 

£ ੭੪੪ | ੨ ੩੪ [ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ; ਸਿਮਰਿ ਰਤਨਾਗਰੁ ॥ 
੪ । ੩੪ |ਮਨੁ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ; ਸਾਚੁ “ਸੁਆਉ ॥ 

8 ੧੫ | ੩੪ |ਗੋਬਿੰਦਾ ਗੁਣ ਗਾਉ; ਦਇਆਲਾ ॥ 
੨ 

੭੪੫ | ੨ 8੦ [ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਛੋਹਾ; ਕਰਤ “ਕਸਾਈ ॥ 
ਦਨਿਰਦੈ ਜੰਤੁ; ਤਿਸੁ ਦਇਆ ਨ ਪਾਈ ॥ ਭਾ ਪ੍ (ਿ# ਹੱ 

੍ ੧. ਨੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਤੀਰੀਆਂ । ੨. ਨਾਸ । ੩. ਉਤਪਤੀ । ੪. ਪਵਿੱਤ੍ਰਤਾ 
£ ੫. ਸੈਜੋਐ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਕੁੜਤਾ । ੬. ਸ਼ਸਤ੍ । ੭. ਪ੍ਰਯੋਜਨ, ਲਾਭ । 

੮. ਕਾਮਾਦਿਕ । ੯. ਨਿਰਦਈ ਕਾਮਾਦਿਕ । 

੨੭੩੧੨-੭ ₹-੭੦੧੨੭ ੨੭੨੯੦ ੨-#੪੧੦੦-੭੨.੭੪੧੦<੭ ੨.-੭੧੩੯੦੭ ₹.੭੧੧੧,੭ ₹.#<8੫..੭ ੨-੭੪੧੯੨.੭ ₹.੭੪੪<੦-੭੮..੭੭੪੦<੭੨.੭੭੧੧੫੭੨-੭੧੧੧੫੭੯.੭੧੧੦੭ ੨੧੧੦੭ ₹.# ੧੧੧੦੭ , €.#66੧੦% 5. -੭<8੧੫-੭ ੨. #੪8੧੦-੭ ੨, #੪0<...੭ ੨_.#੪੪੫. 2..#੭੬੫..੭ ₹-੭%੦੫..੭ ਟ -੭੪੦੧.. ੭ ₹-੭੨੧.੭ 1 ₹.#੪੪੫੭੬. ੭੬੫੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੪੨੩) 
.£੯੬ਇ 6 ਆ 2੨੦੮ ਟ੮੦੪੨੦੦੪੦੨੦੮੦੦੨੦੨੦੦੨੦੮੨੧੦੨ ੦੬੨੦੦ ੦੮੨੧੦੨੦੮੨੧੦ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ 
੩ |੪੦ [ਅਨਿਕ ਜਨਮ "ਬੀਤੀਅਨ; ਭਰਮਾਈ ॥ _(੨) ਬੀਤੀ “ਅਨ ਭਰਮਾਈ 
੮ |੪੦ ਜਲਿ ਜਾਉ ਏਹੁ ਬਡਪਨਾ; ਮਾਇਆ ਲਪਟਾਏ ॥ 

['ਬਡ-ਪਨਾ' ਬੋਲੋਂ, 'ਬਡੱਪਨਾ' ਨਹੀ" ਬੋਲਣਾ] 
੯ | ੪੧ |ਪੀਸਨੁ ਪੀਸਿ ਓਢਿ ਕਾਮਰੀ; ਸੁਖੁ ਮਨੁ, =ਸੈਤੋਖਾਏ ॥ 
੧੨| ੪੨ [ਹਰਿ ਕਾ ਸੰਤੁ ਪਰਾਨ ਧਨ; ਤਿਸ ਕਾ ਪਨਿਹਾਰਾ ।। ਕੂ 

੭੪੫ 

੧੭|੪੩ [ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ, ਇਹੁ ਬਿਖਈ ਜੀਉ; ਦੇਹੁ ਅਪੁਨਾ ਨਾਉ ॥ 
। ੭੪੬ | ੩ | ੪੪ |ਜਪਿ ਮਨ ਗੋਬਿੰਦ ਏਕੇ, ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਕੌ ਲੇਖੋ; 

ਸੈਤ ਲਾਗੁ, ਮਨਹਿ ਛਾਡ ਦੁਬਿਧਾ ਕੀ “ਕੁਰੀਆ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ 
1 ਨਿਰਗੁਨ ਹਰੀਆਂ ਸਰਗੁਨ ਧਰੀਆ; ਅਨਿਕ ਕੋਠਰੀਆ; 

੫ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ, ਭਿੰਨ ਭਿਨ ਕਰੀਆ ॥ 
1 ਵਿਚਿ; ਮਨ ੬'ਕੌਟਵਰੀਆ' ।। 

”ਕਿਰਤਨਿ ਜੁਰੀਆ, ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਫਿਰੀਆ; ਗਿ & 2 

ਪਰ ਕਉ ਹਿਰੀਆਂ ।। ੯ਬਿਖਨਾ ਘਿਰੀਆ ॥ 
੮ | ੪੫ [ਪੇਥੋ ਖੁਸੀ; "“ਭੋਗਨ ਹੀ ਹਾਰਾਂ ॥ (੨) ₹"ਭੋਗ ਨਹੀ ਹਾਰਾ ॥ 

ਸਭਿ ਰਸ ਲੌਂਤ; ਬਸਤ ਨਿਰਾਰਾਂ । 
੧੦ | ੪੫ |ਬਰਨੁ ਚਿਹਨੁ ਨਾਹੀ; ਮੁਖੁ ਨ "ਸਾਰਾ ॥ 
੧੩ | ੪੬ |ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਹੀ; ਡਰਾਇਆ ॥ 

ਗਹੀ ਓਟ; ਸਾਧਾਇਆ ॥ 
੭੪੮ | ੧ ।੫੦|ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪੈ, ਉਧਰੈ ਸੋ ਕਲਿ ਮਹਿ; 

ਘਟਿ ਘਟਿ, ਨਾਨਕ "ਮਾਝਾ ॥ 
੧੦ |੫੨ |ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੋ, ਕਾਢਿ ਲੀਏ ਤੁਮ; ਆਪਿ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲਾ ॥ 

ਰਿ 

੨੪ ੫੩ [ਜਬ ਕਛੁ ਨ ਸੀਓ, ਤਬ ਕਿਆਂ ਕਰਤਾ; ਕਵਨ ਕਰਮ ਕਰਿ ਆਇਆ ॥ ਰ੍ ਹ ਰਿ 
ਰਿ 
ਰ੍ 
ਰਿ 
ਰਿ 

੭੪੯ | ੧੩ | ੫੬ [ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ; ਤੂੰ ਮੈ, ਮਾਣੁ ਨਿਮਾਣੀ ॥ 
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ 

| ੭੫੦ |੧੫] ੧ [ਅੰਤਿ ਨ; ਸਾਹਿਬੁ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਈ ॥ [ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ] 
੧੯| ੧ |ਜੈ ਭਾਵੈ ਪਿਆਰਾ; ਤੋ ਰਾਵੇਸੀ ॥ ___[ਰਾਵੇ-ਸੀ ਬੋਲੋ ਪਾਠ ਇਕੱਠਾ ਹੈ] 

[ ੭੫੧ [੧੧] ੧ |"%ਅਨ ਕੋ ਕੀਜੈ ਮਿਤੜਾ; ਖਾਕੁ ਰਲੈ, ਮਰਿ ਜਾਇ ਜੀਉ ।। 

੧. ਗੁਜਰ ਗਏ ਭਰਮਾਉ'ਦਿਆਂ ਨੂੰ । ਦੂਤ ਵਿਚ । ੩. ਸੰਤੋਖ ਆਵਣ 
ਤੇ । ੪. ਡੰਡੀ । ੫. ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਰੂਪ । ੬. ਕੋਤਵਾਲ । ੭. ਮਾਯਕੀ ਕੌਮਾਂ 
ਵਿਚ । ੮. ਪਰਾਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾਉ'ਦੇ ਹਨ । €. ਮਾਇਆ 1 ੨੦. ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪੋਣ ਵਾਲਾ । ੧੧. ਪਦਾਰਥ ਦਾਤਾ 
ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀ”। ੧੨. ਦਾਹੜਾ ਵਾ ਮਾਸ । ੧੩. ਵਿਚ । 
੧੪. ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ । 

੯.#੧੧੦੭੯.#%੧,੭ । ੨੭੪੧੫.” ੨. ੭6੧੫੫.” 2..#੧<੨.੭ 2੭੩੫" ੨੭੩੧੯? ੨-੭੧੧੧੦੭ ੯.# ੭੦੧. ੮ ,#0੫.੭ ੨,੭੪੦ 
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(੪੨੪) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
2੦੧ ੦੮੦੧੨ ੦੦੪੨੦੮੦੦੦੨੦੮੦੪੦ 2੦੪੦ €੦੦੦੨੦੨%੦੨ ੦੦੧੬੦ ੦੮੦%੦੨੦੮੦੪੦ ੦੮੧੪੨ 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ 

'ਖਿੰਚੋਤਾਣਿ' ਵਿਗੁਚੀਐ; ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੁਇ ਨਾਲਿ ਜੀਉ ॥ 
ਤੂ ਦੇਖਹਿ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਿ; ਦਰਿ "ਬੀਨਾਈਐ ॥ (੨)₹ ਦਰਿਬੀ ਨਾਈਐ 
ਇਹੁ ਕਿਥੈ ਘਰੁ ਤ'ਅਉਤਾਕੁ'; ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਈਐ ॥੪।। 
ਦਿਹੁ ਦੀਵੀ ਅੰਧ ਘੋਰੁ; “ਘਬੁ 'ਪਮੁਹਾਈਐ ॥ 
ਗਰਬਿ ਮੁਸੈ ਘਰੁ “ਚੋਰੁ; ਕਿਸੁ ?'ਰੂਆਈਐ ॥ 
ਸਬਦਿ ਨਿਵਾਰੀ ਆਗਿ; ਜੋਤਿ ਦਦੀਪਾਈਐ । 
ਜਨਮਤ ਹੀ ਦੁਖੁ ਲਾਗੈ; ਮਰਣਾ ਆਇ-ਕੇ ।। 
ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰਿ; ਜਾਣਹਿ ਸਭ 'ਤੂਹੈ' ॥ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਵੇਖਿ ਹਦੂਰਿ; ਅੰਤਰਿ ਭੀ 'ਤੂਹੈ' ।1 
ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ; ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਤਿ ਦੇਇ ॥ 
ਇਸੁ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰਿ ਨਾਮੁ ਨਉ-ਨਿਧਿ; 

ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰਾ ॥ 
ਮੋਲਿ ਕਿਤਹੀ, ਨਮੁ ਪਾਈਐ ਨ/ਹੀ; ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰਾ ॥ 
੯ਗੁਣਕਾਰੀ ਗੁਣ "“ਸੰਘਰੈ; ਅਵਰਾ ਉਪਦੇਸੇਨਿ । 
ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ, ਜਿ ਓਨਾ ਮਿਲਿ ਰਹੇ; ਅਨ-ਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਲਏਨਿ ।। 
ਸਪੈ ਦੂਧੁ ਪੀਆਈਐ; ਅੰਦਰਿ ਵਿਸੁ, ""ਨਿਕੋਰ ॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਨੌ ਮਿਲੋ ਸਿ "“ਭਾਇਰਾ; ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਲਗੈਨਿ ॥ 
ਅਵਗਣ "੨ਵਿਕਣਿ "£ਪਲ੍ਰਨਿ; ਗੁਣ ਕੀ ਸਾਝ ਕਰੈਨਿ੍। 
ਚਿਰੀ ਵਿਛੈਨੇ ਭੀ ਮਿਲਨਿ; ਜੌ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੈਨਿ ॥ 
ਅੰਤਰਿ ਨਵ-ਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ਹੈ; ਖਾਨਿ ਖਰਚਨਿ ਨ ਨਿਖੁਟਈ; 

ਹਰਿ ਗੁਣ ਸਹਜਿ ਰਵੇਨਿ ॥ 
ਸੇਵਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਖੋਜਿਆ; ਸੇ ਹੈਸੁਲੇਂ ਨਾਮੁ ਲਹੈਨਿ ॥ 

ਰਾਂਗੁ ਸੂਹੀ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ ॥। 
ਦਰਸਨੁ ਹਰਿ; ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ ॥ 
ਅਖੀ ਕਾਢਿ, ਧਰੀ ਚਰਣਾ ਤਲਿ; ਸਭ ਧਰਤੀ ਫਿਰਿ, “ਮਤ ਪਾਈ ॥ 
ਤੂ ਆਪੇ ਗੁਰੁ, ਚੇਲਾ ਹੈ ਆਪੋ; ਗੁਰ "੬ਵਿਚੁ ਦੇ, ਤੁਝਹਿ ਧਿਆਈ ॥ 
ਸਭੁ ਦਿਨਸੁ ਰੈਣਿ ਦੇਖਉ ਗੁਰੁ ਅਪੁਨਾ; ਵਿਚਿ ਅਥੀ, ਗੁਰ ਪੈਰ ਧਰਾਈ ॥ 

੭੫੩ 

੭੫੩੬ 

੭੫੫ 

੭੫੬ 

੭੫੭ 

੧. ਚੁਣ ਕੇ। ੨. ਢਲਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਤੇ ਵਾ ਕੜਛੀ ਦੀ ਨਿਆਈ!' ਜਿਹੜੇ 
ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ੩. ਬੈਠਕਾਂ । ੪. ਘਰ । ੫. ਲੁਟਾਉ'ਦੇ ਹਨ । ੬. ਹੰਕਾਰ 
ਰੂਪੀ ਚੋਰ ਘਰ ਨੂੰ ਲੁਟਦਾ ਹੈ । ੭. ਕਿਸ ਅੱਗੋ ਫਰਿਆਦ ਕਰੀਏ । ੮. ਪਰਕਾਸ਼ਦੀ 
ਹੈ।੯. ਉਪਕਾਰੀ । ੧੦. ਇਕੱਤ੍ ਕਰਦੇ ਹਨ । ੧੧. ਨਿਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। 
੧੨. ਭਾਈ ੧੩. ਵੇਚਦੇ ਹਨ । ੧੪. ਪੱਲਰ ਦੀ ਨਿਆਈ' ਫਿੱਕੇ ਜਾਣਦੇ 
ਹਨ । ੧੫. ਸਿਖਿਆ । ੧੬. ਵਿਚੋਲਗੀ । 

-੯-“੪੦-੭੨-੭੩੨-੭ ੨-#੧੩੫-੭ ੯ -#੩੫-੭੨-੭੩੫-੭ ੨-੭੧੦-੭੨-੭੪੦੦-੭੨੭੩੦੦-੭ । 2੭੭ ੯-੭੫-੭੬੭#%੭ 
0 ਵੀ 

੍ 
੍ 
੍ 
ਰੀ 
੍ 
੍ 
੍ 
੍ 
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8 ਰ ਰਿ ਰਿ 
ਪੰਨਾ |ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ ਰਾਂਗੁ ਸੂਹੀ 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ 11 

ਬਸਇ ਕਰੋਧੁ; ਸਰੀਰਿ ਚੋਡਾਰਾ ।1 
ਚਰਣ ਕਮਲ ਸਰਣਾਇ; ਨਰਾਇਣ ॥ 
ਸਾਧ ਸੈਗਿ; ਜਮਦੂਤ ਨ ਭੇਟਨ ॥ 
ਆਦਰੁ ਦਿਤਾ ਪਾਰਬ੍ਹਮਿ; ਗੁਰੁ ਸੇਵਿਆ "'ਸਤਭਾਇ' ਜੀਉ ॥ 
ਤੁ ਸਮਰਥੁ ਤੂ ਸਰਬ ਮੈ; 'ਤੂਹੈ' ਬੁਧਿ ਬਿਬੇਕ ਜੀਉ ॥ 
ਜਿਨਾ ਨੇਹੁ “ਦੂਜਾਣੇ ਲਗਾ, ਝੂਰਿ ਮਰਹੁ, ਸੇ ਦਵਾਢੀਆ ॥ 
ਏਹਾ ਪਾਈ ਮੂ ਦਾਤੜੀ; ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਰਖਾ ਸਮਾਲਿ ॥ 
ਪਾਵ ਜੁਲਾਈ “ਪੰਧ ੬ਤਉ; ਨੈਣੀ ਦਰਸੁ ਦਿਖਾਲਿ । 
ਕਿਤੀ ਲਖ ਕਰੋੜਿ ਪਿਰੀਏ; ਰੋਮ ਨ ਪੁਜਨਿ ਤੇਰਿਆ ॥ 
ਆਵਹਿ ਜਾਹਿ ਅਨੇਕ; ਮਰਿ ਮਰਿ ਜਨਮਤੇ ॥ 
ਖੋਜਹਿ ਕੋਟਿ ਅਸੈਖ; ਬਹੁਤੁ ਅਨੰਤ ਕੇ ॥ 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਕੁਚਜੀ 

ਜਿਨ ਸਖੀ ਸਹੁ ਰਾਵਿਆ। ਸੇ “ਅੰਥੀ “ਛਾਵੜੀਏਹਿ', ਜੀਉ ॥ 
ਇਕਤੁ ੯ਟੋਲਿ ਨ "ਅੰਬੜਾ, ਹਉ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣੈ ਤੇਰੈ, ਜਾਉ ਜੀਉ ॥ 
ਹਉ ਏਨੀ ""ਟੋਲੀ, ਭੁਲੀਅਸੁ; ਤਿਸੁ ਕੈਤ, ਨ ਬੈਠੀ ਪਾਸਿ ਜੀਉ ॥ 
ਸੁਤੀ ਸੁਤੀ "“ਝਾਲ ਥੀਆ; ਭੁਲੀ ੧੩ਵਾਟੜੀਆਸੁ ਜੀਉ ॥ 
ਤੈ ਸਹ ਨਾਲਹੁ "“ਮੁਤੀਅਸੁ; ਦੁਖਾ ਕੂ, "ਪਧਰੀਆਸੁ ਜੀਉ ॥ 
ਸੁਚਜੀ ॥ (ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਕੁਚੱਜੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਬੋਲੋ] 
ਭਾਣੈ, "ਬਲ ਸਿਰਿ. ਸਰੁ ਵਹੈ; ਕਮਲੁ ਫੁਲੈ, "”ਆਕਾਸਿ ਜੀਉ ॥ 
ਭਾਣੈ, ਸਹੁ "੯ਭੀਹਾਵਲਾ; ਹਉਂ ਆਵਣਿ ਜਾਣਿ ਮੁਈਆਸਿ ਜੀਉ ॥ 
ਇਹੁ ਮਨੁ ਤੈ-ਕਰੰ "੯ਡੇਵਸਾ; ਮੈ ਮਾਰਗੁ ਦੇਹੁ ਬਤਾਇ ਜੀਉ ॥ 
ਮੈਲੀ ਅਵਗਣਿ ਚਿਤਿ; ਬਿਨੁ ਗੁਰ, 

ਗੁਣ ਨ ਸਮਾਵਨੀ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ 

(ਨਗ 2 

੭੫੯ ੧੪ 
੭੬੦ | ੩ 

2੬੧੦੪ 

੭੬੨] ੧ 

੯ 

“੨੦੧੦॥੦੮੦੨੫੦੦੫੦੦੭% 

“ਨ 

-? ਆ ਆ ਆ 

੭੬੩ । ੩ 

ਸਿ ੯ 

ਲਾ ਤਾ ਸਾ 

੧. ਨਿਸਰੇ ਕਰਕੇ । ੨. ਦੂਜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ । ੩. ਵਿਛੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ । 
੫. ਚੱਲਾਂ । ੫. ਰਸਤੇ ਵਿਚ । ੬. ਤੇਰੇ । ੭. ਅੰਥ ਦੀ ਨਿਆਈ' ਸੌਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 
ਹਨ। _ ੮. ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪ ਠੰਢੀ ਛਾਂ ਹੈ । _੯. ਪਦਾਰਥ । _ ੧੦. ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ । 
੧੧. ਪਦਾਰਥ । __ ੧੨. ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਸਵੇਰਾ । _ ੧੩. ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਰਸਤਾ 1 
੧੪. ਛੁੱਟੜ ਹੋ ਕੇ । ੧੫. ਧਾਰਨ _ ਕਰਦੀ ਹਾਂ । ੧੬. ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਮਾਰੂਬਲਾਂ 
ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਰ--ਦਰਿਆ ਵਹਿ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀਨ ਖੁਸ਼ਕ ਹਿਰਦਿਆਂ 
ਵਿਚ ਪਰੇਮ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗ ਤੁਰਦੇ ਹਨ । ੧੭. ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ।' ਹੰਕਾਰੀ 
ਰਿਦਿਆਂ ਵਿਚ ਭੀ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕੋਵਲ ਖਿੜ ਆਉ'ਦੇ ਹਨ । 
੧੮. ਭੈ ਦਾਇਕ ਸੰਸਾਰ । ੧੯. ਦੇ ਦੇਵਾਂ । 

੧੭੪੭੨. &੮-੭੨੭੨<-੭ ੨੭੭੨-੭੨-੭੩੧੨-੭ 1 ੨੭੩੧” ੨-#੧੧੧-੭੨-੭੦੦੧<੭੨.੭੧੦੯< ੭ ੨ .੭<੪<.੭ ੩_ ੭%<-੭' 

“੨. ੭੫ ੪੦੯੨੦੦੪ ੨੦ ਖਲ ਨਨ-ਦਲਆ>ਨ-ਦੱਗਤ ਛ-ਚਜਦ ਦੇਦੇ ਦਦਦੇ = ਦੇਦੇ ਦੇ ਦਦਦੇ ਦਦ ਦੇਦੇ ਦੇਦੇ ਦਦਦੇ ਦੇ ਦਾਲ ੦੯ ਦਾਦ ੦੬ ਦਾਲ 

ਸਿ ੭ 

੍ (੧੧੦5 ੯ 4੮6੫੭ ੦੭॥ ੮੧੮੭੬ <੭੦੭੩੯<੭ ੦੭੪੯ ੮੭੪੦ ੦੧੦੭੧ ੦੭੫<੨੭੩੯੮੩੫੧੦੭੪<੧੦੭੪੯੭੮੭੪੯ 
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(੪੨੬) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
<< ਜਨ 2੧੧੦੨ ੦੮੦੧੦੨੦੦੦੨੦੦੪੨੦੦੬੦੨੦੮੨੬ਵ੨ ਆ” ੨ ੦"੦ਇ੦> "੦ਇ੨੦"੦%੨੦ ੯੫ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ 
੭੬੩ | ੧੩ | ੪ |ਨਾਨਕ " ਬਾਲਤਣਿ' ਰਾਡੇਪਾ; ਬਿਨੁ ਪਿਰ, ਧਨ ਕੁਮਲਾਣੀ ॥ 

[ਬਾਲੱਤਣਿ ਨਾ ਬੋਲੋ] 
੧੪| ੪ |ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਵਰੁ ਦੇਹਿ; ਮੈ ਹਰਿ ਵਰੁ ਭਾਵੈ, “ਤਿਸ ਕੀ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ 

ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਜੁਗ ਚਾਰਿ; 
ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਕੀ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ 

੧੬| ੪ [ਹਰਿ ਕੀ ਤਨਾਰਿ, ਸੁ ਸਰਬ ਸੁਹਾਗਣਿ; “ਰਾਂਡ 'ਨ' “ਮੈਲੈ ਵੇਸੇ ॥ 
[ਨੇਨਾ' ਦੇਹਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ] 

ਬਾਬਾ ੬ਲਗਨੁ “ਗਣਾਇ; ਹੈ ਭੀ “ਵੋਵਾ ੯ਸਾਹੁਰੈ; ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ 
੧੦ਘਰਿ 'ਆਪਨੜੈ' ਖੜੀ ਤਕਾ; ਮੈ ਮਨਿ ਚਾਉ ਘਨੇਰਾ ਰਾਮ ॥ 

[ਆਪਨ-ੜੈ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਪਾਠ ਇਕੱਠਾ ਹੈ| 
ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਭਈ "'ਪਨਿਹਕੇਵਲ; ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਨਾਸਾਂ ॥ 
ਹਰਿ ਮੋਹਿਅੜੀ ਸਾਚ ਸਬਦਿ; ਠਾਕੁਰ ਦੇਖਿ "“ਰਹੈਸੀ ਰਾਮ । 
ਪਿਰਿ ਰਾਵਿਅੜੀ ਸਬਦਿ ਰਲੀ; ਰਵਿ ਰਹਿਆ, ਨਹ ਦੂਰੀ ਰਾਮ ॥ 
ਨਾਨਕ, ਆਪੇ ਜੋਗ ਸਜੋਗੀ; ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਈਐ ॥ 
ਪਿਰੁ "੩ਉਚੜੀਐ ਮਾੜੜੀਐ; ਤਿਹੁ ਲੋਆ, ਸਿਰਤਾਜਾ ਰਾਮ ॥ 
੧੪ਚੈਦੋ "ਪਦੀਪਾਇਆ ਦਾਨਿ ਹਰਿ ਕੋ; ਦੁਖੁ ਅੰਧੇਰਾ ਉਠਿ ਗਇਆ ॥ 
ਗੁਣ "੬ਜੈਵ, ਲਾੜੇ ਨਾਲਿ ਸੋਹੈ; ਪਰਖਿ "“ਮੋਹਣੀਐ ਲਇਆ ॥ 
ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਾਜਨਾ; ਮੀਤਾ ”"੯ਅਵਰੀਤਾਂ ।। 
ਜਿਨ ੯੯ ਦਿਸਿਆਇਆ', ਹੋਹਿ ਰਲੀਆ; ਜੀਅ ਸੇਤੀ ਗਹਿ ਰਹਹਿ ॥ 

/੨) ਦਿਸਿ ਆਇਆ 
੭੬੬ | ੭ | ਪ [ਸੁਖਿ ਸਹਜਿ ਆਵੋ ਸਾਚ ਭਾਵੇ; ਸਾਚ ਕੀ ਮਤਿ, ਕਿਉ ਟਲੈ ॥ 

ਇਸਨਾਨੁ ਦਾਨੁ ਸੁਗਿਆਨੁ “£ਮਜਨੁ; 
ਆਪਿ ₹"ਅਛਲਿਓ' ਕਿਉ ਛਲੌ । [ਅਛੱ ਲਿਓ ਨਹੀ' ਕਰਣਾ] 

. 7੯ਇ੦"> 6"੧ਇ੦” 

ਤੇ ੫ 2& 

੭੬੪ |੧੮ ਘ 

੭੬੫ | ੨ 

ਆ 0 0੨ 

(68 -%ਖ ੨੦੬੦” 2੦੪੨ 6੦੪ 6੯੪ਇ੨੦੦੪੦੨ ੦੦੪੨ 6੦੪# ੭੦੪੦੨ 

ਮਿ& 

000 

੧. ਬਾਲਪੁਣੇ ਤੋ'। _ ੨. ਤਿਸ ਹਰੀ ਪਤੀ ਦੀ ਹਾਂ। _ ੩. ਭਗਤ । 
੪. ਨਾਸਤਕ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ । ੫. ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਤਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਲਾ ਵੇਸ ਨਹੀ” 
ਹੁੰਦਾ । ੬. ਪਰਮ ਰੂਪੀ ਜੋਤਸ਼ ਦਾ ਲਗਨ । ੭. ਵੀਚਾਰੋ । ੮. ਜਾਵਾਂ । ੯. ਸਰੂਪ 
ਰੂਪੀ ਸਹੁਰਾ ਘਰ । _ ੧੦. ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿਚ । _ ੧੧. ਸ਼ੁਧ ਨਿਰਮਲ । 
੧੨. ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ । ੧੩. ਸਜ਼ਖੰਡ ਰੂਪੀ ਉਚੀ ਮਲ੍ਰੌਤ, ਹਵੇਲੀ । _੧੪. ਵੈਰਾਗ 
ਰੂਪੀ ਚੰਦ੍ਮਾਂ । ੧੫. ਪ੍ਰਕਾਜ਼ਿਆ । ੧੬. ਸ਼ੁਤ ਗੁਣ ਰੂਪ ਜਾਂਈੀ' ਹਨ । ੧੭.ਪ੍ਰਮੋਸ਼ 

£ ਦੇ ਤਾਈ” ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਰੂਪ ਸੰਤਾਂ ਨੇ । ੧੮. ਹੋਰ ਟੀਤਾਂ (ਵਿਛੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲਣ 
6੧੦੧੦” 2੦੬੦੨ 

ਵਾਲੀਆਂ) । ੧੯. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ । __ ੨੦. ਪੂਰਬ 1 
੨੧. ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਛਲਿਆ ਨਹੀ ਜਾਂਦਾ । 

.੨-੭%੧-੭ ੯.੭੪੧੫੦-੭ ੨-੪੫੪<੦-੭੨-#੦੧- ੫੩੨੨ <<.#੫੩੯੦= ੨--੪੪੦੫੦-੭ €--#੦੦੫-੭ ੨--#<੦-੦-  < -#<੧੦੦--% <--#<੦-੦-੭ ੦<--੭੪8੫੦--੭ ੦- #<੦੦-% ੬ _-#<੪੫੦-੭ ₹-.#੭8੫-% &-੭04<-੭ !ਸ ੭8੨੦੭-੭੧੯੦੭ ₹-੭#੧੦੭੨-੭੧੧੯-੭ ੦੮“ ₹.੭੪੬੫-੭੨-੭੧੨-੭੦-੭੧੪੯.੭੨-੭੧੯-੭੦.੭#੦-੭੯੭੩੧-੭੦੭੩੯<" 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੪੨੭) 
੦੦੦ ੦ 6੦੬” 6੦੪" ੦੮੦੬੨ ੮੦੪੦੨੦"੦੧੦੨੦"੦੬੦> >੦%੪”> "੦੧੦”>੦"੦੬੦”੨੦"੯ਓਆ”. ੦੦੬੦੨ 

[ ਪੰਨਾ [ਸਤਰ|[ਸ਼ਬਦ। ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ 
੭੬੬ |੧੨| ੫ [ਆਇ ਗਇਆ, ਕੀ ਨ ਆਇਓ; ਕਿਉ ਆਵੈ ਜਾਤਾ ।। 

੧੪| ੫ | “ਪੰਚ-ਭੂ ੨ਨਾਇਕੋ, ਆਪਿ ਸਿਰੈਦਾ; ਜਿਨਿ ਸਚ ਕਾ “ਪਿੰਡੁ ਸਵਾਰਿਆ ॥ 
੧੭| ੫ |ਕਰਮ ਸੁਕਰਮ ਕਰਾਏ ਆਪੇ; ਕੀਮਤਿ ਕਉਣ ੬ਅਭੇਵਏ ।1 

੭੬੭ | ੩ | ੫ |ਕਿਉ ਰਾਹਿ ਜਾਵੇ, ਮਹਲੁ ਪਾਵੈ; ਅੰਧ ਕੀ ਮਤਿ, ਅੰਧਲੀ / 
! ੯ | ੫ [ਸਬਦੇ ਪਤੀਜੇ “ਅੰਕੁ ਭੀਜੈ; ਸੁ ਮਹਲੁ, “ਮਹਲਾ ਅੰਤਰੇ ॥ ਕੰ 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛੋਤ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੩ 

! ੭੬੮ |੧੫| ੨ [ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ; ਘਰ ਹੀ ਮਹਿ ਬੈਰਾਗੀ । 
੧੭| ੨ |ਮਨਮੁਖ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ; 

| ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ਰਾਮ ॥ ਕੂ 
੭੭੦ | ੬ | ੪ |ਗੁਰਮੁਖਿ, ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਆਪਣਾ, ਸਾਚੀ ਸੋਭਾ ਹੋਈ ॥ 

( ੧੦] ੪੩ |ਸਾ ਧਨ ਬਾਲੀ, ਧੁਰਿ ਮੇਲੀ; ਮੇਰੈ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਮਿਲਾਈ ਰਾਮ ॥ 
! ੧੪] ੫ |ਹਰਿ ਹਰੇ, ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ; ਹਰਿ ਗੁਰਮੁਖੇ ਪਾਏ ਰਾਮ ॥ 

੭੭੧ | ੩ | ੫ [ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ, ਸਦ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਭਏ; 
1 ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਏ ਰਾਮ॥ ਰੰ 

੧੦| ੬ |ਸਦਾ ਹੋਵਹਿ ਸੋਹਾਗਣੀ; ਹਰਿ ਜੀਉ, ਮਰੇ ਨ ਜਾਏ ਰਾਮ ॥ 
1 ੭੭੨ | ੭ | ੭ [ਹਰਿ ਹਰਿ ਏਕੋ, ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ; ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥ ਕੰ 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਛੋਤ ਘਰੁ ੧ 
1 ੭੭੩ | ਤੇ | ੧ |ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਮਿਲਾਇ; ਅਵਗਣ ੯'ਵਿਕਣਾ', ['ਵਿੱਕਣਾ' ਬੋਲੋ] ਕੰ 

ਗੁਣ ਰਵਾ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ ।। 
੧੦ | ੧ |ਮਨਮੁਖਿ ਵਿਛੁੜੀ ਦੂਰਿ; ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਏ ਬਲਿ ਗਈ, ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ 

ਅੰਤਰਿ ਮਮਤਾ ਕੂਰਿ; ਕੂੜੁ ਵਿਹਾਝੇ, ਕੂੜਿ ਲਈ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ 
੧੪| ੧ |ਪੀਡਿਤ ₹੧ਪਾਧੇ ਆਣਿ; "ਪਤੀ ਬਹਿ "ਤਵਾਚਾਈਆ, 

1 ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ ਕੰ 

੧੭ ੨ ।|ਹਰਿ ਪਹਿਲੜੀ "ਏਲਾਵ; ₹- ਪਰਵਿਰਤੀ "੬ਕਰਮ ਦਿ੍ੜਾਇਆ, 
| ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ . ਕੂ 

1 ੧. ਜਦ' ਪਰਮੇਸਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀ” 
ਆਇਆ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਇਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਉ” ਜਾਵੇ ਭਾਵ 

। ਨਹੀ” ਜਾਂਦਾ । ੨. ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ । ੩. ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰੇਰਕ । ੪. ਰਚਨ ਵਾਲਾ । ਕੰ 
੫. ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਰੂਪੀ ਪਿੰਡ । ੬. ਭੇਦ ਤੋ ਰਹਿਤ । ੭. ਹਿਰਦਾ । ੮. ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ 

ਅੰਤਰ ਮਹਲ = ਸਰੂਪ । ੯. ਵੇਚਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ੧੦. ਤੱਤ ਵੇਤੇ । ੧੧. ਮਨ ਰੂਪੀ 
1 ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ । _ ੧੨. ਚਿੱਠੀ, ਬੇਦ ਸ਼ਾਸਤ੍ ਦਾ ਜਿਧਾਂਤ । ਕੰ 

੧੩. ਪੜ੍ਹਾਈ । _ ੧੪. ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਤੇ ਭੂਮਕਾ, ਅਵਸਥਾ, ਲਗਨ, ਸਿਖਿਆ । 
| ੧੫. ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣ । ੧੬. ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ । ਕੰ 
੯੭੫੯੭੨-੭੩੦੭੯-੩੨੭੨-"੩੨-੭੨-੭੩੦੭੦-#੩੦-੭੯-#੨੩੯-੭ । ੨-੩੮-੭੮੧੦-੭੨੭੭੪੦੦੨੨-੭੩੫੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ 

ਹਿਰਦੈ; ਰਸਨ ਰਸਾਏ ॥ 
ਹਰਿ ਸਰਿ ਨਿਰਮਲਿ; ਨਾਏ ॥ 
ਅੰਤਰਿ; ਰਤਨੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥ 
ਸੁਰਿ ਨਰ ਗਣ ਗੈਧਰਬ, ਮਿਲਿ ਆਏ; "ਅਪੂਰਬ ਜੈਵ ਬਣਾਈ ।1 
ਸਬਦ ਘਨੇਰੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ; ਤੂ ਕਰਤਾ ਸਭ ਥਾਈ '। 

[ਨੇਰੇ ਪਾਠ ਭੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ] 
ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਰਵੈ, ਰਵਿ ਰਹਿਆ; ਸੌ ਪ੍ਰਭੁ, ਮੋਰਾ ਸੁਆਮੀ ਰਾਮ ।। 
ਗੁਰੁ ਸੈਤ ਜਨੋ, ਪਿਆਰਾ ਮੈ ਮਿਲਿਆ; ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ, ਬੁਝਿ 'ਗਈਆਸੇ' ॥ 

(੨) ਗਈ ਆਸੇ 
ਘਰਿ ਆਵਹੁ ਚਿਰੀ ਵਿਛੋਨਿਆ; ਮਿਲੁ ਸਬਦਿ ਗੁਰੂ, ਪ੍ਰਭ “ਨਾਹਾ ॥ 
੩ਅਨਤਾ ਧਨੁ, ਧਰਿ ਦਬਿਆ; ਫਿਰਿ, ਬਿਖੁ ਭਾਲਣ ਗਇਆ ।। 
ਮੈ ਅੰਤਰਿ ਵੇਦਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ; ਗੁਰ ਦੇਖਤ ਮਨੁ ਸਾਧਾਰਿਆ ' 
ਬਮਾਰੇਹਿ, ਸੁ “ਵੇ ਜਨ, ਹਉਮੈ ਬਿਖਿਆ; 

ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ, ਮਿਲਣ ਨ ਦਿਤੀਆ । 
ਦੇਹ ਕੈਚਨ ਵੇ, “ਵੈਨੀਆ; ਇਨਿ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਵਿਗੁਤੀਆ ॥ 
ਮੋਹੁ ਮਾਇਆ ਵੇ, ਸਭ ਕਾਲਖਾ; ਇਨ ਮਨਮੁਖਿ ਮੂੜਿ, ਦਸਜੁਤੀਆ ॥ 
ਵਸਿ ਆਣਿਹੁ, ਵੇ ਜਨ, ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ; 

ਮਨੁ “ਬਾਸੇ ਜਿਉ, ਨਿਤ ਭਉਦਿਆ ॥ 
ਦੁਖਿ ਰੈਣਿ ਵੇ, ਵਿਹਾਣੀਆ; ਨਿਤ ਆਸਾ, ਆਸ ਕਰੇਦਿਆ ॥ 
ਸਾ ਧਨ ਆਸਾ ਚਿਤਿ ਕਰੇ. ਰਾਮ ਰਾਜਿਆ; ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਸੋਜੜੀਐ ਆਈ ॥ 
ਗੁਰੁ ਤੁਠਾ ਜੀਉ, ਰਾਮ ਰਾਜਿਆ; ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਮੇਲੋਈ ॥ 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛੋਤ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ 

ਸੁਣਿ ਬਾਵਰੇ; ਨੇਹੁ ਕੂੜਾ ਲਾਇਓ, ਕੁਸੰਗ ਰੋਗਾਨਾ ॥ 
ਕੂੜੀ ਡੇਖਿ ਭੁਲੋ; "“ਅਢੁ ਲਹੈ ਨ ਮੁਲੋਂ; ਗੋਵਿਦ ਨਾਮੁ ਮਜੀਠਾ ॥ 
ਮਿਥਿਆ ਮੋਹਿ, ਮਗਠੁ "ਥੀ ਰਹਿਆ; ਝੂਠ ਸੈਗਿ ਲਪਟਾਨਾ ॥ 
ਸੁਣਿ ਬਾਵਰੇ; ਮਤੁ ਜਾਣਹਿ, ਪ੍ਰਭੁ ਮੈ ਪਾਇਆ ।। 
ਸ਼ੁਣਿ ਬਾਵਰੇ; ਥੀਉ ਰੇਣੁ, ਜਿਨੀ ਪ੍ਰਭੁ ਧਿਆਇਆ ॥ 
ਓਹੁ ਧਨੁ ਭਾਗ "”'ਸੁਧਾ', ਜਿਨਿ ਪ੍ਰਭੁ 'ਲਧਾ'; 

ਹਮ ਤਿਸੁ ਪਹਿ, ਆਪੁ ਵੇਚਾਇਆ ॥ 

('ਸੂਧਾ” ਪੋਲਾ ਬੋਲੋ, 'ਲੱਧਾ' ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲ] 

੧. ਅਸਚਰਜ । ੨. ਪਤੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ । ੩. ਅਨੰਤ ਧਨ । ੪. ਮਾਰਨਾ ਕਰੋ 
ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ ! ੫. ਹੋ। ੬. ਮਾਇਆ ਨੂੰ । ੭. ਰੰਗ ਦੀ । ੮. ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ । 
੯. ਛੋਟਾ ਬਾਜ । ੧੦. ਦਮੜੀ ਜਾਂ ਕੌਡੀ । ੧੧. ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ੧੨. ਅਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ । 

ਊਂ ੫੭#੦੭੦-੭੫੦-੭੨-੭੧੦-੭੨-੭੧੦-੭੨-੭੧੯-੭੦-੭॥੯-੭੨-੭੩੦ । ੮੭੯੭੦੭੫<੭੦੭੪੨੭੦੭੩੦੭ .੨-੭੧੫੭ ੨-#੧੩੫੦-੭ ੨.੭੨੧੯੦-੭ ੨੭੦੧੦” ₹.#੪੬੫੦-੭ <-੭੧੧੯੦੭੨-#੪੦੧<੭ 2੪੫੦੯.” 2-#੭੧੯੭ ੨੭੧੦੭ ੯.੭੭੧੦<੭ ੨--#੫੩੯੦-੭ ੨..੭੭੨੯੦੭ ੨ -੭੫੩੫੦-੭ ੯.-੭੪੩੫੧੦੭ ੮-੭੪੪੨== 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੪੨੯) 
੬੬੨ £੦੪੦ ੦੮੦੦੦੨੦"੦੦੦੨੦੮੦੪੦੨੦"੦੪੦੨੦੦੪੦ 2੦੪੦ ੭੮੦੦੦੦੦੪੦੦੮੦੬੦ 2੮੨੬੯ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ। ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ 
੭੭੭ |੧੮| ੧ |ਨਾਨਕ ਦੀਨ, ਸਰਣਿ ਸੁਖ ਸਾਗਰ; ਰਾਖੁ ਲਾਜ ਅਪਨਾਇਆ ।। 

[ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ ਠਮਕ ਹੈ] 
੭੭੮ | ੭ | ੨ |ਸੈਮ੍ਲਿਆ ਸਚੁ ਥਾਨੁ, ਮਾਨੁ 'ਮਹਤੁ' ਸਚੁ ਪਾਇਆ, ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ ।' 

[ਮਹੱਤ ਬੋਲ] 
। ੮ | ੨ |ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ, ਗਾਉ ਨਿਤ ਨਿਤ; ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਸੁਆਮੀਆ ॥ ਕੰ 

੧੦| ੨ |ਉਪਜਿਆ ਤਤੁ ਗਿਆਨੁ; ਸਾਹੁਰੇ ਪੇਈਐ ਇਕੁ ਹਰਿ, ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ । 
੭੭੯ | ੩ | ੩ |ਭਾਇ ਭਗਤਿ, ਸੁਭਾਇ ਹਰਿ ਜਪਿ; ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਾ ॥ 

੫ | ੩ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ; ਹਰਿ ਨਾਮਾ ॥ ਪੂਰਨ, ਸੈਤ ਜਨਾ ਕੇ ਕਾਮਾ ॥ 
! ੧੩। ੪ |ਤੁਮ ਵਡੇ ਵਡੇ, ਵਡੇ ਉਚੇ; ਹਉ ਇਤਨੀਕ "ਲਹੁਰੀਆ ਰਾਮ ॥ | 

[ਇਤਨੀ-ਕ ਬੋਲੋ, ਪਾਠ ਇਕੱਠਾ ਹੈ] 
8 ੧੫। ੪ |ਨਾਨਕ, ਠਾਕੁਰੁ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ; ਆਪਨ _ਭਾਵਨ ਕਰੀਆ ॥ 

੭੮੦ | ੫ | ੫ |ਤਾ ਕੀ ਸਰਣਿ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਏ; ਹੋਏ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣਾ । 
੧੬] ੫ ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ਘਟਿ ਘਟਿ ਅਬਿਨਾਸੀ; ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਸਾਈ ॥ 

1 [ਜਾਂਈ' ਬੋਲਣਾ] ਰੰ 
੭੮੧ | ੩ | ੬ |ਕਟੀਐ ਜਮ ਫਾਸੀ ਸਿਮਰਿ ਅਥਿਨਾਸੀ; ਸਗਲ ਮੰਗਲ ਸੁਗਿਆਨਾ ॥ 

1 ੬ | ੬ |ਭਵ ਸਾਗਰ, ਨਾਵ ਹਰਿ ਸੇਵਾ; ਜੋ ਚੜੇ; ਤਿਸੁ ਤਾਰਗਿ ਰਾਮ ॥ ਕੰ 
੭ | ੬ |ਮਨ ਬਾਂਛਤ, ਫਲ ਪਾਏ ਸਗਲੇ; ਕੁਦਰਤਿ, ਕੀਮ “ਅਪਾਰਗਿ ॥ 

1 ੧੬| ੭ |ਗੁਰਮੁਖੇ ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ; ਬਿਨਸੇ ਭ੍ਰਮ ਭੈ ਝੂਠਾ ਰਾਮ ॥ ੧ 
੭੮੨ | ੩ | ੭ |ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੋਹਿਆ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਸਰਸੇ; 

ਗੁਣ ਮੰਗਲ, ਹਰਿ ਗਾਇਆ ਰਾਮ ।1 ਕੰ 
੯ | ੮ |ਦੂਖ ਨ ਭੂਖ ਨ, ਰੋਗੁ ਨ ਬਿਆਪੈ; ਸੁਖ ਸਾਗਰ; ਸਰਣੀ, ਪਾਏ ॥ 
੧੧| ੮ |ਆਪਨੜਾ ਮਨੁ, ਆਗੈ ਧਰਿਆ; ਸਰਬਸੁ ਠਾਕੁਰਿ ਦੀਨੇ ਰਾਮ ॥ 

1 ੧੮| ੮ [ਜਪਿ ਏਕ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਨੌਕ ਰਵਿਆ; ਸਰਥ ₹ਮੰਡਲਿ ਛਾਇਆ ॥ 
੭੮੩ | ੫ | ੯ “ਘਰ #ਮੰਦਰ, ਹਟਨਾਲੇ ਸੋਹੇ; ਜਿਸੁ ਵਿਚਿ ਨਾਮੁ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਮ ॥ 

੯ | ੯ ਪਾਰਬ੍ਹਮਿ "ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ; ਜਿਸ ਦੀ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਰਾਮ । ਕੰ 
੧੯| ੧੦ |ਠਵ ੯ਨਿਧਿ "?ਸਿਧਿ ਰਿਧਿ; ਦੀਨੇ ਕਰਤੇ; ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੇ ਕਾਈ ਰਾਮ ॥। 

1 ੧.ਛੋਟਾ। _੨. ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋ ਰਹਿਤ । _੩. ਸਮੂਹ ਸੋਸਾਰ ਵਿਚ । 
੪. ਪੂਰਿਆ ਹੈ। ੫. ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ, ਸਗੇਰ । ੬. ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਤਹ- 

1 ਕਰਨ । ੭. ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪੀ । ੮. ਪੱਖ । ੯. ਪਦਮ, ਮਹਾਂ ਪਦਮ, ਕੰ 

ਮਕਰ, ਕਛਪ, ਮੁਕੌਦ, ਕੁੰਦ, ਨੀਲ, ਸੰਖ, ਖਰਬ । ੧੦. ਅਣਿਮਾਂ, ਮਹਿਮਾਂ, _$ 

| ਲਘਮਾਂ, ਗਰਮਾਂ, ਪਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਯ, ਬਸੀ ਕਰਨ, ਈਸਤਾ, ਅਨਰੂਪਣੀ, ਦੂਰ ਨੂ 
ਸ੍ਵਣ, ਦੂਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਮਨੋ ਬੇਗ, ਕਾਮ ਰੂਪ, ਪਰ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਸੁਛੋਦ, ਮਿਤ, 

[ ਸੁਰ ਕੀੜਾ, ਸੋਕਲਪ ਸਿਧੀ, ਅਪ੍ਰਤਿਹਤ ਗਤ । ਕੰ 
੯੭%੯੭ ੧੭੦੦-੭੬-੭੨<-੭ ੩-੭੪੧੯-੭੨-੭੧੦੨੭ ੩-੭੪੪੯-੭ ੨-੭੪੪੯-੭। ੨.੭੪੯.੭ .#%੦.੭੨੭੪੦-੭੨-੭੧-੭ 
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6) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
 &੧੯੬੨੦੮੦੪੦ ੦੮੦੦੦” ੦੦੪ "੪੪੦੨ ਟ੦੦੨੦੦੪੦੨੦੮੦੦੦ ੦੮੦੪੦ ੮੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੧੪੦੨ 

£ ਪੰਨਾ _[ਸਤਗ[ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ 

੭੮੫ | ੨ |੧੧ |ਮੈ ਖੋਜਤ ਖੌਜਤ ਜੀ; ਹਰਿ ਨਿਹਚਲੁ ਸੁ-ਘਰੁ ਪਾਇਆ ॥ 
£ ਸਭਿ 'ਅਧ੍ਵ ਡਿਠੇ ਜੀਉ; ਤਾ ਚਰਨ ਕਮਲ, ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ॥ 
4 ਵਾਰ ਸੂਹੀ ਕੀ, ਸਲੋਕਾ ਨਾਲਿ; ਮਹਲਾ ੩ 

੧੫| ੨ |ਸੂਹਬ ਤਾ ਸੋਹਾਗਣੀ; ਜਾ ਮੰਨਿ ਲੈਹਿ ਸਚੁ ਨਾਉ ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਪਣਾ ਮਨਾਇ ਲੈ, ਰੂਪ ਚੜੀ ਤਾ ਅਗਲਾ; 

ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥ 
8 ੧੭] ੨ |ਐਸਾ ਸੀਗਾਰੁ ਬਣਾਇ ਤੂ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨ ਹੋਵਈ; 

ਅਹਿਨਿਸਿ ਲਾਗੇ ਭਾਉ ॥ 
8 ਨਾਨਕ ਸੋਹਾਗਣਿ ਕਾ ਕਿਆ ਚਿਹਨੁ ਹੈ; 

ਅੰਦਰਿ ਸਚੁ, ਮੁਖੁ ਉਜਲਾ; ਖਸਮੈ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ ॥ 
£ ਲੋਕਾ ਵੇ. ਹਉ ਸੂਹਵੀ; ਸੂਹਾ ਵੇਸੁ ਕਰੀ ॥ 

੭੮੬ | ੧ | ੨ |ਹੁਕਮੀ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਾਜੀਅਨੁ; ਬਹੁ ਦਭਿਤਿ ਸੋਸਾਰਾ ॥ 
੪ | ੩ |ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ; ਜਿਉ ਰੈਗਿ ਮਜੀਠ, “ਸ ਚੜਾਉ ॥ 

(੨) ਸਸਚੜਾਉ 
੬ |ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜਿਸੁ ਅਵਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ, ਭਰਤਾਰੁ ॥ 

ਸ ੧੫] ੪ [ਸੂਹਾ ਰੈਗੁ, ਸੁਪਨੈ ?ਨਿਸੀ; ਬਿਨੁ ਤਾਗੇ ਗਲਿ ਹਾਰੁ ।। 
8 |ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾ ਰਸੀ; ਸਭਿ ਬੁਰਿਆਈਆ ਛਾਰੁ । 

£ [ਰੱਜੀ ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ] 
੫ [ਸੂਹਵੀਏ ਸੂਹਾ ਵੇਸੁ ਛਡਿ ਤੁ; ਤਾ, ਪਿਰ ਲਗੀ ਪਿਆਰੁ । 

ਸ ੭੮੭ | ੮ | ੬ [ਸਤੀਆ ਏਹਿ ਨ ਆਖੀਅਨਿ; ਜੋ “ਮੜਿਆ ਲਗਿ ਜਲੰਨ੍੍॥ 
2 |ਮਨ ਹਠਿ, ਤਰਫ ਨ ੯ਜਿਪਈ; ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਘਾਲੋਂ । 

੭੮ ੧੦੩ਰਫ ਜਿਣੈ, ""ਸਤਭਾਉ ਦੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੇ ॥ 

ਡਾ ਤਹ /ਸਿ 

੨ | ੮ [ਜਿਨਾ ਭਉ, ਤਿਨ ਨਾਹਿ ਭਉ; ਮੁਚੁ ਭਉ ਨਿਭਵਿਆਹ ।(੨)ਭਵਿ ਆਹ 
ਨਾਨਕ ਏਹੁ ੧੩੫ਟਤਰਾ; ਤਿਤ ਦੀਬਾਣਿ ਗਇਆਹ ॥ 

2 | ੮ [ਜਿਸੁ ਬੁਝਾਇਹਿ, ਸੋ ਬੁਝਸੀ ਸਚਿਆ, ਕਿਆਜੈਤ ਵਿਚਾਰੀ ॥ 

£ ੧. ਚਲਾਇਮਾਨ । ੨.ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਸੂਹੀ । ੩. ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਤਾ ਦਿਤਾ ਹੈ 
ਵਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਹੈ । ੪. ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ੫. ਸੱਚਾ । ੬. ਕੱਚਾ 
ਗੁਲਾਬੀ ਰੋਗ, ਮਾਇਕੀ । ੭. ਰਾਤ । ੮. ਮੁਰਦਿਆਂ ਨਾਲ । ੯. ਜਿੱਤ ਨਹੀ 
ਸਕਦਾ । ੧੦. ਕਾਮਾਦਿਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋ ਤਾਂ ਮਨ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ । ੧੧. ਨਿਸਚਾਂ 
ਕਰਕੇ । ੧੨. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ', ਜੌ 

8 ਪ੍ਰਮੋਸਰ ਦੇ ਭੈ ਤੋ ਨਿ=ਰਹਿਤ ਆਹ --ਹੈ, ਮੁਚ ਭਉ=' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੌਕ 
1 ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਭੈ ਹੋਵੇਗਾ । ੧੩, ਭੇਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਪ੍ਲੌਕ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹੇਗਾ । 

੧੫੧੫੬-44440 0044 ੮੭%੦-੭੨-੭੦੫-੭੨-#੩੫੨-੭੨.#੫੩੫-੭੨-#੦੫-੭੨-੭੬੮-੭-੭੪੯-੭ । ₹.੭%੦-੭₹-੩੫੭੦-੭੪੦੭੯-੪੪੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੪੩੧) ( ਰਿ ਰ ਰ੍ ਰਿ 
ਪੰਨਾ [ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ 
੭੮੮ | ੧੬ | ੧੦ |'ਸਾਂਗਰ ਲਹਿਰ “ਸਮੁੰਦ ਸਰ; =ਵੇਲਿ £ਵਰਸ “ਵਰਾਹੁ ॥ 

ਆਪਿ ੬ਖੜੋਵਹਿ ਆਪਿ ਕਰਿ; ਆਪੀਣੈ ”ਆਪਾਹੁ ॥ 
ਗੁਰਮੁਖਿ, ਸੇਵਾ ਥਾਇ ਪਵੇ; -“ਉਨਮਨਿ ਤਤੁ ਕਮਾਹੁ ॥ 
'ਮਸਕਤਿ', ਲਹਹੁ ਮਜੂਰੀਆ; ਮੰ ਗਿ ਮੰਗਿ ਖਸਮ ੯ਦਰਾਹੁ । 

[ਮਸੱਕਤਿ ਬੋਲੋ] 
ਨਾਨਕ ਪੁਰ ਦਰ 'ਵੇ-ਪਰਵਾਹੁ'; 

ਤਉ ਦਰਿ ਉਣਾ ਨਾਹਿ ਕੋ, ਸਚਾ ਵੇ-ਪਰਵਾਹੁ ।। 
ਪਉਦੀ ਜਾਇ “£ਪਰਲਿ, ਪਿਛੈ ਹਥੁ ਨ ਅੰਬੜੈ; 

ਤਿਤੁ "ਨਿਵੇਧੈ ਤਾਲਿ ।1 
ਨਾਨਕ ਮਨ ਕੇ ਕੋਮ, ੧੨ਫਿਟਿਆ ਗਣਤ ਨ ਆਵਹੀ ।। 
ਕਿਤੀ ਲਹਾ ੧ ਸਹੰਮ; ਜਾ ਬਖਸੇ ਤਾ ਧਕਾ ਨਹੀ । 
ਨਾਨਕ, ੧੪ਬਦਰਾ ਮਾਲ ਕਾ; ਭੀਤਰਿ ਧਰਿਆ ਆਣਿ ॥ 

[ 
[ 

੧ ਬਾਹਰਿ ਧੋਤੀ ਤੂਮੜੀ; ਅੰਦਰਿ ਵਿਸੁ “੫ਨਿਕੋਰ । ੦ [੧੨ ਤੁਮੜੀ; ਕੁ ਹ 

| 

੯ ਮੰ “ਨ 

= ੮੨ ਸਿ ਲਾ ਯਹ ਹੇ 

[ ਪੇ & 

ਸਾਧ ਭਲੋ ਅਣ-ਨਾਤਿਆ; ਚੋਰ ਸਿ ਚੋਰਾ ਚੋਰ ॥ 
ਰਾਤੀ ਹੋਵਨਿ ਕਾਲੀਆ; #ਸੁਪੇਦਾ, ਸੇ ਵੈਨ ॥ 
ਦਿਹੁ ਬਗਾ ਤਪੈ ਘਣਾ; ਕਾਲਿਆ; ਕਾਲੋਂ ਵੈਨ ॥ 

੧੮ | ੧੩ [ਇਹੁ ਮਾਨਸ ਜਨਮੁ ਦੁਲੋਭ ਸਾ; ਮਨਮੁਖ ਸੰਤਾਪੇ ॥ 
ਚੋਰਾ ਜਾਰ ੧੭ਰੈਡੀਆ; ੧੮ਕੁਟਣੀਆ ੧੯ਦੀਬਾਣੁ ।1 
੨੦ਵੇ-ਦੀਨਾ ਕੀ ਦੋਸਤੀ; ਵੇ-ਦੀਨਾ ਕਾ ਖਾਣੁ ।। 

੨ | ੧੪ |ਗਦਹੁ, ਚੈਦਨਿ ੨੧ਖਉਲੀਐ; ਭੀ, ਸਾਹੂ ਸਿਉ ਪਾਣੁ ॥ _ [ਗੱਦਹੁ ਬੋਲੋ] 
੪ | ੧੪ [”“ਬਾਂਗਾ “=ਬੁਰਗੂ “੯ਸਿੰਡੀਆ; ਨਾਲੋਂ ਮਿਲੀ ““ਕਲਾਣ ॥। 

੨ / ੦ - ੭ & 

੧. ਸੋ ਜੋਜਨ ਦਾ ਗੋਗਾ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸਹਿਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪੀ 
ਜਲ ਦੇ ਵਿਚ ਇੱਛਾ ਰੂਪ ਲਹਿਰ । ੨. ਲੱਖ ਜੋਜਨ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੋਦਰ। ਹੂ 
੩. ਵੈਰਾਗ ਬਿਬੇਕ ਰੂਪੀ ਕਿਨਾਰੇ । ੪. ਵਰਖਾ ਸਾਲ । ੫. ਸਾਲ==ਬੈਰਾਹ ੧ 
ਅਵਤਾਰ ਵਾ ਕੁੰਭ । ੬. ਇਸਥਿਤ ਹੌਦਾ । ੭. ਨਿਰਲੇਪ ਆਪੀਣੈ= ਆਪਣ ਆਪ _$ 
ਰੂਪ । ੮. ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਦਾ ਤੱਤ ਗਿਆਨ । ੯. ਦਰ ਵਿਚ । ੧੦. ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰ 
ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਭ । ੧੧. ਨੀਵੇ'। ੧੨. ਫਿਟਕਾਰ ਯੋਗ । 
੧੩. ਦੁਖ । ੧੪. ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਥੋਲਾ, ਸੈਦੂਕ । ੧ਪ. ਨਿਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ । 
੧੬. ਚਿੱਟਿਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵੈਨਰੰਗ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ੧੭. ਵੇਸਵਾ 1 
੧੮. ਫਫੇ ਕੁਟਣੀਆਂ । ੧੯. ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ _੨੦. ਬੇ-ਧਰਮੇ । 
੨੧. ਘਸਾਂ ਕੇ ਲਾਈਏ । ੨੨. ਬਾਂਗਾ ਵਾਲੋਂ ਮੁਲਾਂ । ੨੩. ਸੋਖ-=ਖੋਖਰ ਵਜਾਉਣ ਕੰ 
ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ । ੨੪. ਸਿੰਡੀ ਵਜੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ । ੨੫. ਕਲਿਆਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ 

੦8 ਟੇ” €੦੧੬”੨ >੦੫੬”੨ 2੦੧੪੦”੨ ੦੮੦੬੦” >"੯%੦”> 2੮੦੧੬” "੦੦੦੨ 2੦੧੬੦” ੦੦੬੦੨ ਟ੮੦੧੦੦੨੦੦੦੦”੨੦੦੧੦੦”੨ ੨੦੪੦੨ 

੭ ॥ਨ ੭ ਹੇ 

"ਆ 
ਮਰਾਸੀ । 

0੭॥੮-5੨.੭੦੯-੭੦੭੪੧<੭੯-੭੪੧੨-੭ 5-੦ ਨਿਜ 
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(੪੩੨) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
2੦੦੦੨ 2੦੪੦੨ ੦੦੬੦੨ ਟ੦੦੨੦੮੦੦੦੨੦"੦੦੦੨੦੮੦੧੦”

> 7੮੦੦੦”੨ ੦੦੧੦ ੯੬ ੨6” ੨6੮੦ 

ਪੰਨਾ |[ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ| ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ 
੭੯੦ | ੮ |੧੫|ਮਹਲਾ ੧ ॥ 

[ਇਥੇ ਮਹਲੇ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਅੱਖਰ ਨਹੀ ਹਨ, ਕੇਵਲ 'ਮਹਲਾ ੧' ਹੀ ਹੈ] [ 
ਸਤਿਗੁਰ ਭੀਖਿਆ ਦੇਹਿ ਮੈ; ਤੂੰ ਸੈਮ੍ਥੁ ਦਾਤਾਰੁ । 
ਲਬੁ ਲੌਭੁ ਪਰ-ਜਾਲੀਐ; ਨਾਮੁ ਮਿਲੋ ਆਧਾਰੁ ॥ 
ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਉ; ਸਿਫਤਿ ਜਿਨਾ ਦੈ ੧ਵਾਤਿ ॥ 

ਦਰਿ ਮੰਗਤੁ ਜਾਚੈ ਦਾਨੁ; ਹਰਿ ਦੀਜੈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ।! 
ਢਾਢੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਿਤ; ਜਨਮੁ ਸਵਾਰਿਆ ॥। [ 

ਕਾਇਆ ਕਮਲ, ਫੁਲ ਗੁਣ, ਨਾਨਕ, “ਗੁਪਸਿ =ਮਾਲ ॥ ਰਿ 

ਸਿ ਊਂ 

ਆ % -< % << ੨ ੪5 ੪ 

ਘ੍ ਨ ਇਿ ।ਨ 

ਰ੍ 
[ 
ਰ੍ ੭੯੧੯ ਹੇ ਮੰ 

ਦੇਨੀ ਫੁਲੀ 5ਰਉ ਕਰੇ; ਅਵਰ, ਕਿ ਚੁਣੀਅਹਿ ਡਾਲ ।। 
ਜਿਨ ਕੇ ਕੰਤ “ਦਿਸਾਪੁਰੀ; ਸੋ ਅਹਿਨਿਸਿ, ਫਿਰਹਿ ਜਲੰਤ ॥ 
ਪਹਿਲ ਬਸੰਤੋ ਆਗਮਨਿ; ਪਹਿਲਾ ਮਉਲਿਓ ਸੋਇ ॥ 
ਜਾਂ ਸੁਖੁ ਤਾ ਸਹੁ ਰਾਵਿਓ; ਦੁਖਿ ਭੀ ਸੋਮਾਲਿਓਇ ॥ 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ 
੬ਅਵਤਰਿ ਆਇ; ਕਹਾ ਤੁਮ ਕੀਨਾ ॥ 
ਮਰਿ ?ਜਇਬੇ ਕਉ; ਕਿਆ ਕਰਹੁ ਅਭਾਗੇ ॥ 
ਮਰਤੀ ਬਾਰ; “ਇਕਸਰ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ (੨) 'ਇਕ ਸਰ' 

ਸਿ ਘ 

& ੭ % ੦੪ਨ7 ਨੰ <੨ ੧ 

੍ ਕੌਠ ੯ਗਹਨ; ਤਬ ਕਰਨ ਪੁਕਾਰਾ ॥ 
ਕੁਆਰ ਕੈਨਿਆ; ਜੈਸੇ ਕਰਤ ਸੀਗਾਰਾਂ ॥ 
੧੦'ਅਮਲੁ' ੧੧ਜਿਰਾਨੋ; ਲੇਖਾ ਦੇਨਾ ॥ [ਅਮੁੱਲ ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ] 
ਚਲਹੁ ਸਿਤਾਬ; ੧੨ਦੀਬਾਨਿ ਬੁਲਾਇਆ ॥ 
ਚਲੁ ੧੩ਦਰਹਾਲੁ; ੧੪ਦੀਵਾਨਿ ਬੁਲਾਇਆ । 
ਜਰਾ ਹਕਦੀ, ਸਭ ਮਤਿ ਥਾਕੀ; ਏਕ ਨ ਥਾਕਸਿ ਮਾਇਆ ॥ 
ਬਾਵਰੇ; ਤੈਂ ਗਿਆਨ ਬੀਚਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ ਰਿ 
ਜੋ ਜਨ ਜਾਨਿ ਭਜਹਿ, “ਅਬਿਗਤ ਕਉ; ਤਿਨ ਕਾਂ ਕਛੂ ਨ ਨਾਸਾ ॥ 
੦੦੦੨੨ ੦੨੦<੨੦੦%੭ ੨ ਨਉ “੬ਡਾਡੀ, ੧੭ਦਸ ਮੁਸਫ ਧਾਵਹਿ; ਰਈਅਤਿ ਬਸਨ ਨ ਦੇਹੀ ॥ 

ਡੋਰੀ ਪੂਰੀ, ਮਾਪਹਿ ਨਾਹੀ; ਬਹੁ ੧੮ਬਿਸਟਾਲਾ ਲੋਂਹੀ ॥ 

ਕਰੇ । ੫. ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਭਾਵ ਸਖਿਆਤਤਾ ਤੋਂ” ਰਹਿਤ 1 ੬. ਅਵਤਾਰ ਮਨੁਖਾਂ 

ਜਨਮ ਦਾ । ੭. ਮਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਗ ਜਾਣੇ ਹਨ । ੮. ਇਕ ਰਸੋ 

ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ । ੯. ਪਕੜ ਲਿਆ । _੧੦. ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਰੂਪੀ ਕਰਮ । 
੧੧. ਜਦੇ“ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ । ੧੨. ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ । ੧੩. ਸੀਘਰ 

ਜਾਂ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ । ੧੪. ਧਰਮ ਰਾਜਾ 1 _ ੧੫. ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ । ੧੬. ਨੰ' 

ਗੋਲਕਾਂ ਮਿਣਤੀ ਜ਼ਰੀਬ ਵਾਲੋਂ । ੧੭. ਦਸ ਵਿੰਦਰੇ ਰੂਪ ਮੁੰਸਫ਼ । ੧੮. ਵੱਢੀ / 
.੬-/੫੬੫੦-੭ ੨ ੭੪੩੫੦ ੭ ੨-੭੪6੧੦=੭ 2-੭੪੧<੦੭ ੨-#੩੦੨੦੭ । ੮੫੭੧੯-੭ ੮-੭੩੧-੭੨-੭੧੧-੭੦-੭੪੯੦੭੮੭੭੪੨੭ ੮੧੩੯੭ 

8 ੧. ਮੁਖ ਵਿਚ । ੨. ਗੁੰ ਦਣਾ ਕਰੋ । ੩. ਮਾਲ੍ਹਾ । ੪. ਗਾਵਣਾ ਕਰੇ, ਉਚਾਰਨਾਂ 
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੭੯੩ | ੧੦ 

੮ “ਨ ਛੁ 

੮ “$ 1 ੨ 

€ /ਲਿ ਮਨ 

ਹਾ 

“੨ ੬ ਅਤ ੬੬੯੨ ੬੦੪੯੨ ੬੦੪੨੦ ੧੦ ੨੦੦੫੦# ੨੦੦੦ ੨੦"੦੦ਆ` ਓ"ਖਜਆ ਨ ਹ੦੬ਓ ਨ 6੦੪ ੨੦੪੬ ੨੦੧੪ ੨੯੦੬੨੦੯੦੦੦੨ 

5।1 56180 7637 50 ਹੈ। ੬467੦) 

ਪੰਨਾ [ਜਤਰ|ਕਬਦ 
੫ 

ਲਾ ਤਤ ਤਾ 

&) ਘੇ ੭ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੪੩੩) 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ । 
ਧਰਮਰਾਇ ਕਾ ਦਫਤਰੁ ਸੋਧਿਆ; ਬਾਕੀ ੧ਰਿਜਮ ਨ ਕਾਈ ।। ਕੰ 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਉ ਕੀ ॥ 
ਜਿਨਿ ਨਾਹ ਨਿਰੈਤਰਿ; ਭਗਤ ਨ ਕੀਨੀ ॥ ਕੰ 
ਪੂਰ “ਸਲਾਤ ਕਾ, ਪੰਥੁ ਦੁਹੇਲਾ ॥ _(੨) ਤਪੁਰਸਲਾਤ 
ਤੇ ਜੀਵਨੁ ਜਗਿ; ਸਚੁ ਕਰਿ ਜਾਨਾ ॥ ਕੰ 
ਜਿਨਿ ਜੀਉ ਦੀਆ; ਸੁ ਰਿਜਕੁ “ਅੰਬਰਾਵੇ । 
ਚੇਤਸਿ ਨਾਹੀ; ਦੁਨੀਆ ਪਫਨ ਖਾਨੇ ॥ ਕੰ 
ਓਇ ਭੀ ਲਾਗੇ; ਕਾਢੁ ਸਵੇਰਾ '। 
ਘਰ ਕੀ ਨਾਰਿ; “ਉਰਹਿ ਤਨ ਲਾਗੀ ।। 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਬਾਣੀ, ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ 

ਅਪਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ, ਹਉ ਬਿਰਹੈ ਜਾਲੀ ॥ 
੭ਖੰਨਿਅਹੁ ਤਿਖੀ; ਬਹੁਤ “ਪਿਈਣੀ । 
ਇਕ ਆਪੀਨੰ ੯ਪਤ ਲੀ; ਸਹ ਕੇਰੇ ਬੋਲਾ ॥ _(੨) ਪਤਲੀ 

ਪਤ ਲੀ-ਲੱਲਾ ਵੱਖਰਾ ਟੀਕਾ ਫਰੀਦ ਕੋਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ । ਕੰ 
ਕਹੈ ਫਰੀਦੁ ਸਹੇਲੀਹੋ; ਸਹੁ ੧”ਅਲਾਏਸੀ ।। 
ਹੈਸੁ ਚਲਸੀ _ ੧'ਡੁੇਮਣਾ; ੧੨ਅਹਿ ਤਨੁ ਢੇਰੀ ਥੀਸੀ ॥ ਕੰ 

ਰਾਗੁ ਬਿਲਾਵਲੁ £ 
੧ਓ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਰੰ 

ਅਜੂਨੀ ਸੋਭੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 
ਰਾਗੁ ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ ॥ ਕੰ 

ਤੂ ਸੁਲਤਾਨ, ਕਹਾ ਹਉ ਮੀਆ; ਤੋਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ ॥ 
ਏਤੇ "੩ ਕੂਕਰ', ਹਉ ਬੇਗਾਨਾ; ਭਉਕਾ ਇਸੁ ਤਨ ਤਾਈ ॥ ਕੰ 

(੨) ਏਤੇ ਕੂ ੧9ਕਰਹਉ ਬੇਗਾਨਾ (੩) ਏਤੇ ੧੫ਕੂਕ ਰਹਉ 
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ; ੬ਧਰਕਟੀ ਨਾਰਿ । 1 

ਰਾਜੁ ਰੂਪੁ ਝੂਠਾ; ਦਿਨ ਚਾਰਿ ।' ੨ 

੧. ਰੱਤੀ ਮਾਤ ਭੀ । ੨. ਸੱਲ, ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖਾ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪੁਲ ਹੈ ਓਸਦਾ 

ਪੰਥ=ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। _ ੩. ਮੁਸਤਕੀਮ । ੪. ਅਪੜੋ ਦਾ ਹੈ । 
੫. ਫਨਾਹ ਦਾ ਖਾਨੇ==ਮੁਕਾਮ ਹੈ । ੬. ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ । ੭. ਖੰਡੇ _ਊ 
ਨਾਲੋ। ੮. ਬਰੀਕ । ੯. ਪੱਤ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ੧੦. ਕਹੇਗਾ । ੧੧. ਦੁਖੀ 
ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ। ੧੨. ਇਹ । ੧੩. ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਕੁਤੇ। 
੧੪. ਇਤਨੇ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਗੋਣ ਤੋਂ” ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ । ੧੫. ਇਤਨੇ 
ਤ੍ਰਕਦੇ ਹਨ ਬਿਆਸ ਆਦਿ ਮੈ” ਬਿਨਾਂ ਗੌਣ ਤੋ” ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ 

ਭੈ ਹੈ । ੧੬. ਧਰੇਲ ਛੁੱਟੜ, ਹੁੰਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਧਰ ਕੱਟੀ ਰੋਈ ਹੋਵੇ । 
੫#੫੯੭੨.੭੪੦੦-੭ ੨-੭੩੨-੭੨-੭੪੦੦-੭ ੨੭੪੨੭ ੨-#੦੦੨੨-੭੯-#੪੪੧<੭੨-੭੧੦੯੦੭ 1 ੨੭੪੪੨...” ੨੭੭੦੫. ੭%_#%੫< 
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(੪੩੪) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
ਟ। ੍ ਰ 

ਪੰਨਾ [ਸਤ੦|ਜ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਬਿਲਾਵਲੁ 

੭੯੬ | ੩ | ੩ |੧ਬਾਪੁ ਦਿਸੈ; “ਵੇਜਾਤਿ ਨ ਹੋਇ । 
੩ |ਸਬਦਿ ਮੁਏ; ਮਨੁ; ਮਨ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ।1 

੬ | ੪ |ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਕਿਉ ਰਹੀਐ; ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਪਛਾਨੇ ॥ 
੪ |ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਜੀਅਰਾ ਰਹਿ ਨ ਸਕੈ ਖਿਨੁ; ਸਤਿਗੁਰਿ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ 
੪ |ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮਿ; ਮਿਲੈ ਸਾਬਾਸਿ ॥ [(ਮਲੈ ਪਦ ਦੇਹਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ] 

ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ 

੧੪| ੧ [ਧ੍ਰਿਗਿ ਧਿਗੁ, ਖਾਇਆ ਧ੍ਗਿ ਧਿ੍ਗੁ, ਸੋਇਆ, 
ਧ੍ਰਿਗੁ ਧਿ੍ਗ, ਕਾਪੜ ਅੰਗਿ ਚੜਾਇਆ ।! 

ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਜਨ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ; ਤਿਨ ਕੇ ਤੇ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰੇ ।! 
ਤਾ ਕੋ ਜਾਣੈ; ਦੁਬਿਧਾ ਜਾਇ ॥ 
ਜਿਸਨੋ ਲਾਏ; ਲਗੈ ਤਿਸੁ ਆਇ ।! 
ਜਬ ਅਪੁਨੀ ਜੋਤਿ ਖਿੰਚਹਿ, ਤੂ ਸੁਆਮੀ,ਤਬ ਕੋਈ ਕਰਉ ਦਿਖਾ ਵਖਿਆਨਾ।। 
ਚਹੁ ਜੁਗਾ ਕਾ ਹੁਣਿ ਨਿਬੇੜਾ; ਨਰ ਤਮਨੁਖਾ ਨੋ, ਏਕੁ ਨਿਧਾਨਾ ॥ 

[ਮਨੁੱਖਾ ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ] 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਨੀ, ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਹਰਿ; ਜਗਿ. ਤੋ ਪੂਰੇ ਪਰਵਾਨਾ ॥ 

ਲ 

200੨ 

ਸਿ /ਸਿ 2 

ਰ੍ 
ਹੈ 
ਰ੍ 
ਦੇ 
ਰ੍ 
੍ 
੍ 
੍ 

੭੯੮ | ੧ | ੪ |ਕਹਤ ਸੁਣਤ ਸਭੇ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ; ਮਾਨਤ, ਪਾਹਿ ਨਿਧਾਨਾ ।। 
ਉ ੩ | ੫ |ਮੰਗਲੂ; ਨਾਰੀ ਗਾਵਹਿ ਆਏ ॥ 

ਰਾਗੁ ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੩ 
੭੯੯ |੧੩। ੩ |ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪਿ; “ਨਰਹਰ ਨਾਮੁ, “ਨਰਹਰਾ ॥ 
੮੦੦ 1੧੦ ਮਤਿ ਸੁਮਤਿ ਤੇਰੇ ਵਸਿ ਸੁਆਮੀ; ਹਮ ਜੈਤ ਤੂ ਪੁਰਖੁ ਜੈਤੈਨੀ ॥ 
੮੦੧੧ ਨਿਤ ਗਾਈਐ; ਹਰਿ, ਦੂਖ ਬਿਸਾਰਨੋ ॥ 

1 ਰਾਗੁ ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ ॥ 

੮੨੨ 

ਪਾਇਆ ਵੇੜ੍; ਮਾਇਆ, ਸਰਬ ਭੁਇਅੰਗਾ ।। 
ਨਿਰਮੋਲਕੁ ਹੀਰਾ; ਮਿਲੈ ਨ, =ਉਪਾਇਆ 1 
ਨਾਨਕ ਭਗਤਨ ਕੈ ਘਰਿ; ਸਦਾ ਅਨੰਦ ॥! 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧੀਐ ਨਿਰਮਲੁ; ਮਨੈ ਹੋਵੈ ਪਰਗਾਸੋ ।। 
ਤਹ ਦੂਖ ਨ ਭੂਖ, ਨ ਰੋਗੁ ਬਿਆਪੈ; ਚਰਨ ਕਮਲ ਲਿਵ ਲਾਈਐ ॥ 
ਨਾਨਕ ਅਚਰਜੁ, ਅਚਰਜ ਸਿਉ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਏ ॥ 

ਰ੍ 
੍ [ਦੋਵੇ' ਅ-ਚਰਜ ਬੋਲੋ] 

੍ 
੍ 
ਰ੍ 

੮੦੨।॥ ੭ 

੮੦੩ | ਘ 

ਆ ਪੰ 

=੨੦੦੦੫੨੦੨% 

੧. ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਦਾ ਹੈ । ੨. ਉਹ ਨੀਵੀ' ਜ਼ਾਂਤ ਵਾਲਾ ਭਾਵ 
ਨਿਥਾਵਾਂ ਨਹੀ" ਹੋ ਸਕਦਾ । ੩. ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਰਹੱਟੀ ਬੋਲੀ ਹੈ । ੪. ਨਰ 
ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਨਾਮਾਂ ਵਾਲੇ । ੫. ਜੋ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਣ ਵਾਲਾਂ ਹੈ । 
੬. ਯਤਨ ਕਰਕੇ । 

,##੫<੭ €.੭#੦੨-੭੨-੭੪੧<੦-੭ 2-#੪੪<>-੭ ੪੮੨੧੦” > ₹-#੪8<.੭੨.#੪੦੧.੭ ੨੭੩੦.” 2.੭%੦<੭ । 2,੭੧੯. ੧੭#੯-੭ ੨੩੦੨੭ ੨੭੧੯੭ ੨-੭੧੦੧੦-੭ ੨.੭੪੧੦੭ ₹--#੪੪੫੦-੭੨..੭<੦੦੦੭ ੨-੭੫੩੫੦-੭ ੨--#੫੪੫੨-੮ ੮੭੪੩੫. ੨_.੭੪੦<<-੨੭ ੨..੪੪੪੫--੭ ੨.-#੫੬੨੦-੭-.#੫੪੫੨੦-੭ ੨-੭੪੧੯੦-੭ =--#੫੬੫੦-੭੨--=੩੦-੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੪੩੫) 
 ੪੯੪੦੨੦੦੬੦੨ ੦੦੪੦੨੦੮੦੪੨੦੮੦੦੦੨ ੦੦੪੦੨ ੮੦੪ ੪੮੦੦੦੨੦"੦੦੦੨ ੦੮੦੦ ੦੮੦੬੦ "੦੬੮੨ 

ਇਮ [ਤਰ|[ਸ਼ਬਦ। ਰਾਗੁ ਬਿਲਾਵਲੁ 

੧੧| ੬ |ਐਸੋ ਗਿਆਨੁ; ਬਿਰਲੋ-ਈ ਪਾਏ ॥ 
੧੪ ੭ [ਆਪਿ ਉਪਾਵਨ; ਆਪਿ "ਸਧਰਨਾ ॥ [ਸਧੱਰਨਾ ਬੋਲੋ] 

੧੫| ੭ |ਆਪਨ “ਬਿਭਉ; ਆਪ ਹੀ ਤਜਰਨਾ ।। 
੮੦੪ | ੪ | ੯ |ਕਵਨ ਸੁਮਤਿ; ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਨਾ । 

੮ [੧੦ |ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭੁ; ਸਭ ਮਹਿ ਆਪੇ ॥ 
੯ | ੧੦ |ਤਿਖਾ ਭੂਖ, ਬਹੁ “ਤਪਤਿ ਵਿਆਪਿਆ ॥ 
੧੩| ੧੧|ਅਵਰਿ ਕਰਮ; ਸਭਿ ਲੋਕਾਚਾਰ ॥ 
੧੬| ੧੩ [ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ; ਪੂਰਨ “ਆਸੀਨਾ ॥ 

੮੦੫ | ੬ ੧੪ |ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੁ; ਘਰ ਮਹਿ ਆਇਆ 11 ( 
੭ | ੧੪ [ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਦੁ; ਬੇਦਿ ਲੇਖਿਆ ॥ 
੯ | ੧੫ [ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭ; ਗਹਿਰ ਗੈਭੀਰੇ ।। | 
੧੨੧੫ |ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰ ਭੁ; ਤਿਨ ਹੀ ਪਾਇਆ ॥। 

੮੦੬ | ੪ [੧੮ |੬ਮਿਰਤਕ ਫਾਸ; ਗਲੈ ਸਿਰਿ ਪੈਰੇ ॥ 
੧੫ |੨੨ ਦਿਨੁ ਦਿਨੁ ਛਿਜਤ, ਬਿਕਾਰ ਕਰਤ ਅਉਧ; 

?ਫਾਹੀ ਫਾਥਾ ਜਮ ਕੈ ਜਾਲ ।। 
੮੦੭ | ੧੧ ੨੭ [ਜੋ ਜੋ ਨਿੰਦ ਕਰੈ ਇਨ "ਗਿਹਨ ਕੀ; 

ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਹੀ ਮਾਰੈ ਕਰਤਾਰ ॥1 
! ੧੩ |੨੮ [ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਤੇਰੀ ੯ਮੰਡਲ); ਤੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਆਰੋਗ ॥ ਕੂ 

੮੦੮ | ੬ ੩੧ [ਸੁਨਿ ਮੇਰੀ ੧੦ਮਨਸਾ ਮਨੈ ਮਾਹਿ; ਸਤਿ ਦੇਖੁ ਬੀਚਾਰਿ ॥ 
੮ 1੩੧ [ਕਹਾ ਸੁ ਭਾਈ ਮੀਤ ਹੈ; ਦੇਖੁ ਨੈਨ ਪਸਾਰਿ ॥ । 
੧੨| ੩੨ ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਅਤਿ ਘਨੀ; ਇਹੁ ਜੀਉ ੧੧ਹੋਮਾਗਉ ।। ਹੈ 
੧੫ ।੩੨ [ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਨਿ ਪਾਇਆ; ਤਨੁ ਮਨੁ 'ਸੀਤਲਾਗਉ' ॥ 

| ੮੦੯ | ੨ |੩੪ [ਰਾਖਹੁ ਅਪਨੀ ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਭ; ਮੋਹਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥ 
੩ ੩੪[ਹਮ ਅਵਗਨ ਕਰਹ ਅਸੈਖ, ਨੀਤਿ; ਤੁਮ੍ ਨਿਰਗੁਨ ਦਾਤਾਰੇ ॥ 

! ਦਾਸੀ ਸੈਗਤਿ, ਪਰ ਭੂ ਤਿਆਗਿ; ਏ ਕਰਮ ਹਮਾਰੇ ॥ ਰੰ 
੪ ੩੪ |ਤੁਮ੍ ਦੇਵਹੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ, ਦਇਆ ਧਾਰਿ; ਹਮ ਅਕਿਰਤਘਨਾਰੇ ।। 
੬ 1੩੪ |ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਦਇਆਲ ਗੁਰ; ਲੌਹੁ ਮੁਗਧ ਉਧਾਰੇ ॥। 
੧੦ | ੩੫ [ਜੋ ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਸੋਈ ਭਲਾ; ੧੨ਮਨਿ ਲੇਤਾ ਮੁਕਤਾ ॥ 

੧. ਸਹਿਤ ਆਸਰੇ । _੨. ਬਿਭੂਤੀ ਮਾਇਆ । ੩. ਆ੫ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ | 
ਸਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ । ੪. ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਵਿਚ । ੫. ਇਸਥਿਤੀ । ੬. ਮੌਤ ਦੀ 
ਫਾਹੀ ਪੈਦੀ ਹੈ ਸਿਰ ਤੋ' ਪੈਰਾਂ ਤਕ । ੭. ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ । ੮. ਗ੍ਹਿਸਤੀਆਂ | 
ਦੀ ਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ । ੯. ਸੈਗਤ ਵਿਚ । ੧੦. ਸਿਖਿਆ । ੧੧. ਹਵਨ ਕਰੀਏ 
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿਚ । ੧੨. ਜੋ ਮੰਨ ਲੈ'ਦਾ ਹੈ । | 

੬#੧੧-੭੯.੭੫8੧<੭ 1 ੮.੭੧੧<<੭ ੨. #੦੧,੭ ੯. #੪੦੫੦-੭੯_੭੭੦੫੦੍" ₹-੭੦੩੯<੭ ₹.੭੧੧<.੭ 2. ੭੭੪੯. ੭ ੨ ,#੧੫<੭੮#੫੧੫੦੭ 

5।1 56180 7637 50 ਹੈ। ੬4670) ੧4010611071ਇ116।0॥ਇ911011.ਟ੦।੧ 



(੪੩੬) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
6੦੧੦੨ ੦੦੪੦੨੦"੦੦੨੦੮੦੧੦੨੦-੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੦੪੦੨੭੪੦੨੦੮੦੧ਇ੦੨੦੦੧੦੨੦”੨੧੦੦6੦੧੬੪੩ 

ਪੰਨਾ |ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਬਿਲਾਵਲੁ 
੮੦੯ | ੧੭੩੭ |੧ਪਿੰਗੁਲ, “ਪਰਬਤ ਪਾਰਿ ਪਰੇ; ਦਖਲ, “ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ ।। 

(੨) ਚਤੁਰਬ ਕੀਤਾ 
੮੧੦ | ੨ ੩੭ |ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ, ਮੋਹਿ ਨਾਮੁ ਦੇਹੁ; ਨਾਨਕ ਦਰ “ਸਰੀਤਾ ॥ 

(੨) ਦਰਸ ਗੀਤਾ 
੩ ।੩੮ |'ਅਹੈ-ਬੁਧਿ' ਪਰ ਬਾਦ ਨੀਤ; ਲੋਭ ਰਸਨਾ ਸਾਦਿ ॥ (੨) ਪਰਬਾਦ | 
੪ |੩੮ |ਐਸੀ ਪੇਖੀ ਨੇਤ ਮਹਿ; ਪੂਰੇ ਗੁਰ, ਪਰਸਾਦਿ ॥ 
੫ | ੩੮ |ਰੂਪ ਧੂਪ ਸੋਗੈਧਤਾ; ਕਾਪਰ ਭੋਗਾਦਿ ।। | 

ਮਿਲਤ ਸੰਗਿ ਪਾਪਿਸਟ ਤਨ; ਹੋਏ ਦੁਰਗਾਦਿ ॥ 
੬ ।੩੮ |ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਮਾਨੁਖੁ ਭਇਆ; ਖਿਨ ਭੈਗਨ, ਦੇਹਾਦਿ ॥ | 
੭ | ੩੮ [ਸੂਖ ਸਹਜ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ; ਤਾ ਕੈ ਪੂਰਨ ਨਾਦ ।। 
੧੩ | ੪੦ | ਬਿਨੁ ਸਾਧੂ ਜੋ ਜੀਵਨਾ; ਤੇਤੋ ਬਿਰਥਾਰੀ ॥ 
੧੫ | ੪੦ [ਸਗਲ ਰੇਨ ਇਹੁ ਮਨੁ ਭਇਆ; ਬਿਨਸੀ ਅਪ ਧਾਰੀ ॥ 

ਨਿੰਦ “ਚਿੰਦ “ਪਰ ਦੂਖਨਾ; ਏਂ ਖਿਨ ਮਹਿ ਜਾਰੀ ॥ 
੧੭੪੦ |ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਭਏ ਅਬ; ਮੁਕਤੇ ਸੈਸਾਰੀ ।। | 

੮੧੧ | ੩ ੪੧ |ਬਿਨਉ ਕਰਉ ਕਰੁਣਾਪਤੇ; ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ।। 
੧੭।| ੪੪ [ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਾ ੯ਲੂਗਰਾ, ੧੮ਓਢਿ, ਨਗਨ ਨ ਹੋਈ ॥ 

ਸਾਕਤ ਸਿਰਪਾਉ ਰੇਸਮੀ; ਪਹਿਰਤ ਪਤਿ ਖੋਈ ।। 
੩ |੪੫ [ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ''ਰੇਣੁਕਾ; ਲੈ ਮਾਥੈ ਲਾਵਉ ॥ 
੯ |੪੬ | ਕਰਮ ਭੂਮਿ, ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਬੋਇ; ੧੨ਅਉਸਰੁ ਦੁਲਭਾਇਆ ॥ 
੧੧| ੪੬ |ਮਤ ਭੂਲਹੁ ਮਾਨੁਖ ਜਨ; ਮਾਇਆ ਭਰਮਾਇਆ ।। 

੮੧੨ 

੧੫ ੪੭ |ਜਿਨਿ ਅਨਿਕ ਏਕ, ਬਹੁ ਰੈਗ ਕੀਏ; ਹੈ ਹੋਸੀ ਏਹ ॥ | 
੧੬ ੪੭| ਉਚੇ ਤੇ ਉਚਾ ਵਡਾ; ਸਭ ਸੈਗਿ "੩ਬਰਨੇਹ ॥ 

੮੧੩ [੧੩ ੫੧ ਜਲੁ ਢੋਵਉ, ਇਹ ਸੀਸ ਕਰਿ; “੪ਕਰ ਪਗ ੧੫ਪਖਲਾਵਉ ।। | 
੮੧੪ | ੧ ।੫੨|ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਜੀਵੇ ਦਾਸ ਤੁਮ; ਬਾਣੀ, ਜਨ ਆਖੀ ॥ ਉਆ -੯ ਆ; ਹਦ ੦੪੪੨ 6੪੨੯੦ ੨6੯੬# ੨6੯੪੨ ੯੪ਇ੨ 6੯੪੨ 6੯੪੦੨ 
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੬ ੫੩ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ; ਤਾ ਕੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ ।! 
੯ ।੫੩ [ਸੁਨਤ ਜਪਤ, ਹਰਿ ਨਾਮ ਜਸੁ; ਤਾ ਕੀ ਦੂਰਿ ਬਲਾਈ ॥ 

੧. ਸਾਧਨਾਂ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ' ਰਹਿਤ । ੨. ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਪਹਾੜ ਤੇ” 
ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ । ੩. ਮੂਰਖ ਪ੍ਰੀਤ ਰੂਪੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋ" ਰਹਿਤ । ੪. ਚੌ'ਹ ਬੇਦਾਂ ਦਾ 
ਬਕਤਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾੜ੍ਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਤੁਰ ਬਣਾ 
ਦਿਤਾ। ੫, ਗੱਲੋਂ ਵਾ ਦਰਸ ਰੀਤਾ=ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇਹ ਗੌਤ । 
੬. ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। _ ੭. ਉਸਤਤ । _੮. ਪਰ ਦੋਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ । 
੯. ਫਟੇ ਹੋਏ ਭੂਰੇ ਦਾ ਲੜ । ੧੦. ਪਹਿਰਨੇ ਕਰਕੇ । ੧੧. ਧੂੜੀ । ੧੨. ਸਮਾਂ1 
੧੩. ਕਥਨ ਕਰੀਦੇ ਹਨ । ੧੪. ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ । ੧੫. ਧੋਣਾ ਕਰੋ । 

_&.#੪੪੫<੭ 2੩੫੦੭ ੨ #੪੦੫੦-੭ 2.-੭੭੧੯>-੭ ੨੭੪੦੯ ੭ ੨ .੭੪੦੯-੭ ੨.-੭੪੪<.੭ 2 -#੪੦੯..੭ ੨-੭੪੦੫੦੭ 1 ੨.#%੦-੭2.##੯੭ ੪੦੬੦ "੦੧੦ ੦੦੯੨੦੦੪੦੨੦੦੪੦੨ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੪੩੭) 
੪੯0੨ ੮੦੪੦” €"੦੬”੨ ੦੦੬੦੨ ੦੦੪੦੨੦"੦੬੦>੦"੦੪੨੦"੦੬੦੨੦"੦੬੦੨੦"੦%੦”੨ ੦੩” "੯ ਇੰਦਾਟ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ[ਕ਼ਬਦ| ਰਾਗੁ ਬਿਲਾਵਲੁ 
੮੧੪ | ੧੯|੫੫ |ਨੀਚੁ ਅਨਾਥੁ ਅਜਾਨੁ ਮੈ; ਨਿਰਗੁਨੁ ਗੁਣ ਹੀਨੁ ।। 
੮੧੫ | ੪ |੫੬ ਏਕਸੁ ਆਗੈ ਬੇਨਤੀ; ਰਵਿਆ ਸਬ ਥਾਇ ॥ 

੧੨| ੫੮ |ਮਨ 'ਖੁਟਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀ ਬਿਸਾਸੁ; ਤੂ ਮਹਾ “ਉਦਮਾਦਾ ॥ 
੩ਖਰ ਕਾ “ਪੈਖਰੁ ਤਉ ਛੁਟੈ; ਜਉ “ਉਪਰਿ ਲਾਦਾ ॥ 

੧੬| ੫੮ ਤਨ ਧਨੁ “ਸਰਬਸੁ ਆਪਣਾ; ਪ੍ਰਭਿ ਜਨ ਕਉ ਦੀਨੀ ॥ 
[ਸਰੱਬਸ ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ] 

੮੧੬ | ੧ ੫੯ [ਧੈਨੁ ਸੁ ਥਾਨੁ ਬਸੈਤ ਧੈਨੁ; ਜਹ ਜਪੀਐ ਨਾਮੁ ॥ | 
੩ |੬੦ [ਸਦਾ ਸਿਮਰਿ ਚਰਣਾਰਬਿੰਦ; ਸੀਤਲ “ਹੋਤਾਇਆ ॥ (੨) ਦਹੋ ਤਾਇਆ 
੫ ੬੦ [ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਉਸਨ ਸੀਤ ਕਰਤਾ ਕਰੇ; ਘਾਮ ਤੇ ਕਾਢੈ ॥ | 
੧੧|੬੧ [ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਾ ਕਉ ਮਿਲੋ; ਧਨਿ ਧਨਿ ਤੇ, ਈਸੁਰ ॥ 

੮੧੭ | ੩ |੬੩ |ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ, ਨਿਧਾਨ ਸੁਖ; ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥ 
੪ |੬੪ |ਰਾਮਚੈਦ ਕੀ ੯ਲਸਟਿਕਾ; ਜਿਨਿ ਮਾਰਿਆ ਰੋਗੁ ॥ 
੧੧| ੬੫ |ਬਾਹ ਪਕੜਿ ਪ੍ਰਭਿ ਕਾਢਿਆ; ਕੀਨਾ ਅਪਨਇਆ ॥ 

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖੀ; ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਇਆ ॥ ਕੂ 
੬੬ |ਕਰੁ ਧਰਿ ਮਸਤਕਿ, ਥਾਪਿਆ; ਨਾਮੁ ਦੀਨੋ ਦਾਨਿ ॥ 
੬੭ |ਰਾਮ ਰਾਜ, ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰਿ; ਕੀਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ॥ ਰੰ 

੮੧੮ | ੧ ੬੮ |ਤੇਤ ਮੰਤ ਨਹ ਜੌਹਈ; ਤਿਤੁ "“ਚਾਖੁ ਨ ਲਾਗੇ ॥ 
੮ ੭੦ |ਕਥਾਂ ਕੀਰਤਨੁ ਰਾਗ ਨਾਦ ਧੁਨਿ; ਇਹੁ ਬਨਿਓ ਸੁਆਉ ॥ 
੧੫੭੨ |ਨਾਨਕ, ਭਗਤ ਆਨੰਦ-ਮੈ; ਪੇਖਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਧੀਰ ॥ 
੧੯|੭੪ |ਨਿੰਦਕ ਮਿਰਤਕ ਹੋਇ ਗਏ; ਤੁਮ ਹੋਹੁ ਨਿਚਿੰਦ ॥ 

੮੧੯ | ੮ ੭੬ ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਸੈਸਾਰ ਮਹਿ; ਫਿਰਤੇ ""ਪਹਨਾਮ ॥ 
੧੨੭੮ [ਮਰਿ ਮਰਿ ਜਨਮੇ; ਜਿਨ ਬਿਸਰਿਆ ਜੀਵਨ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥ 

੮੨੦ | ੫ ੮੧ [ਸਾਕਤ ਗੀਤ ਨਾਦ, ਧੁਨਿ ਗਾਵਤ; ਬੋਲਤ ਬੋਲ, ਅਜਾਏ ॥ 
੮ ੮੧ ਅਭਿਮਾਨੁ “ਖੋਇ "੨ਖੋਇ ਖੋਇ; "5ਖੋਈਹਉ; 

ਮੋ-ਕਉ ਸਤਿ ਤ੍ਰਿ ਦ੍ੜਾਏ ਰ 

ਰ 
1 

੧. ਖੁੱਟਿਆਈ ਹਾਰੇ । ੨. ਹੈਕਾਰ ਉਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਲਾ । 
੩. ਖੋਤੇ ਦੀ ਨਿਆਈ” ਮਨ ਅਮੋੜ ਹੈ । ੪. ਬਿ੍ਤੀ ਦਾ ਨਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀ 
ਲਾਉਣੀ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਪੈਖੜ ਪਾਉਣਾ ਹੈ । ੫. ਉਪਰ ਲੱਦਣਾ, ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇਜੋ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਛਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ । ੬. ਸਰਬੰਸ । 
੭. ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਠੰਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ੮. ਅਗਨੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 
ਦੀ । ੯. ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਲਾਠੀ । ੧੦. ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਲਗਦੀ । ੧੧. ਛਿਪਦੇ ਫਿਰਦੇ 
ਸਨ। ੧੨. ਆਦਤ । ੧੩. ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਉ ਨੂੰ ਖੋਇ=ਗਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 
੧੪. ਮੇਟਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । 

੯#&੫-5੦#੫-੭੨-੭੧<੭ ੨.੭੧<<੭੨.੭੪੧੧੭ | ੨੭੧੧੨- ੨-#੫੧੫-੭ ੨-#੧੪੧.੭੨#੮.< ੨,੭੭੭. 
<< ੨ ਦਲ << "ਦਲ <<” 6੦੨ ੯ > ਦਲ > ਆ” £੦੧੬੦"੨ 2੦੬੦” 2੯੪੦੨ 2੦੪੦੨ 2੦੬੦੨ 2੦੧੪੦੨ ?੧੦੪੦> 
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(੪੩੮) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
2੦੬੦੨ ੦੦੧੦” £੦੪੦੨੦”੦੧੦੨੦੦੬੦ ੭੦੦੦ ੮੦੬੦੨ ੦੮੨੧੦”> ੦੬੦”੨ ੮੦੧੬੦”੨ "੦੪੦। 

ਪੰਨਾ |ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ| ਰਾਗੁ ਬਿਲਾਵਲੁ 

੮੨੦ | ੧੪ ੮੩ |ਸ਼ੁਨੀਅਤ ਪ੍ਰਭ ਤਉ; ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ ।। 

੧੫ |੮੩ [ਸੈਚਿ ਬਿਖਿਆ ਲੋ, "ਗ੍ਰਾਹਜ ਕੀਨੀ; ਅੰ ਮਿਤ ਮਨ ਤੇ ਡਾਰਨ ॥ 

੧੭।|੮੪ |ਸੈਤਨ ਕੈ ਸੁਨੀਅਤ; ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਤ ॥ 
ਕਥਾ ਕੀਰਤਨੁ, ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਧੁਨਿ; ਪੂਰਿ ਰਹੀ ਦਿਨਸੁ ਅਰੁ ਰਾਤਿ ॥ 

੮੨੧ | ੮ |੮੬ ਦਾਸ ਕੀ ਲਾਜ ਰਖੈ; ਮਿਹਰਵਾਨੁ ।। 
੧੩ [੮੭ |ਉਚਨ ਊਚਾ, “ਬੀਚੁ ਨ ਦਖੀਚਾ; ਹਉ ਤੋਰਾ ਤੂੰ ਮੋਰਾ ॥ 
੧੫ ੮੭ |ਓਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ, ਪਸੂਚਾ ਸੂਚੋ; “ਸੂਚਾ ਸੂਚੋ ਸੂਚਾ ॥ 

ਅੰਤ ?ਨ ਅੰਤਾ, ਸਦਾ ਬੇਅੰਤਾ; ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਉਚੋਂ ਉਚਾ ॥ 
੧੯੮੮ |ਐਸੇ ਗੜ ਮਹਿ ਦਐਠਿ ੯ਹਠੀਲੋਂ; "“ਫੂਲਿ ਫੂਲਿ ਕਿਆ ਪਾਵਤ ਹੇ ॥ 
੫ [੮੯ ["ਰੂਪ, ਨ "ਧੂਪ, ਨ "=ਗੈਧ, ਨ '੬ਦੀਪਾ; 

ਓਤਿ ਪੋਤਿ. ਅੰਗ ਅੰਗ ਸੰਗਿ ਮਉਲੀ ॥ 
੭ |੯੦ [ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ; ਗੋਬਿੰਦ ਮਈ । 
੮ ੯੦ [ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਸੈਪੂਰਨ; ਸੀਤਲ ਸਾਂਤਿ ਦਇਆਲ ਦਈ ॥ 
੯ ੯੦ ਸਤੁ ਸੈਤੋਖੁ ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਸੁਚਿ; ਸੈਤਨ ਤੇ ਇਹੁ ਮੰਤੁ ਲਈ ॥ 

ਇ 

੧੧| ੯੧ |ਕਿਆ ਹਮ ਜੀਅ ਜੰਤ ਬੇਚਾਰੇ; ਬਰਨਿ ਨ ਸਾਕਹ; ਏਕ ਰੋਮਾਈ ।। 
੧੫ | ੯੨ [ਅਚਰਜੁ ਸੁਨਿਓ ਪਰਾਪਤਿ ਭੇਟੁਲੇ; ਸੈਤ ਚਰਨ, ਚਰਨ ਮਨੁ ਲਾਈਐ ॥ 

(ਸੇਤ ਪਦ ਦੇਹਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ] 
੧੭ | ੯੨ [ਜੋ ”% ਮਨੁਖੁ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਸੇਵਾ; 

ਓਹੁ ਤਿਸ ਕੀ ਲਈ ਲਈ, ਫੁਨਿ ਜਾਈਐ ॥ 

੮੨੩ | ੪ ੯੪ |ਅਨ-ਬੋਲੇ ਕਉ ਤੁਹੀ ਪਛਾਨਹਿ; ਜੋ ਜੀਅਨ ਮਹਿ ਹੋਤਾ ॥ 
ਰੇ ਮਨ ਕਾਇ, ਕਹਾ ਲਉ ਡਹਕਹਿ; ਜਉ ਪੇਖਤ ਹੀ ਸੰਗਿ ਸੁਨਤਾ ॥ 

੧੧੯੬ |ਕਾਚ ਬਿਹਾਝਨ ਕੈਚਨ ਛਾਡਨ; ਬੈਰੀ ਸੈਗਿ ਹੇਤੁ, 
ਸਾਜਨ ਤਿਆਗਿ ਖਰੇ ।। 

੧੬੯੭ [ਹਾਥ ਦੇਇ ਰਾਖੈ ਅਪਨੇ ਕਉ; ਕਾਹੂ ਨ "੬ਕਰ ਤੋਂ, ਕਛੁ "?ਖੀਨਾ ॥ 

£ ੧. ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ । ੨. ਪੜਦਾ ਦ੍ਰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪੀ । ੩. ਖਿਰਿਆ 
ਨਹੀ ਭਾਵ ਤਾਣਿਆ ਨਹੀ' । ੪. ਗੁਰੂ ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤੁ_ ਹੈ । ੫. ਸੂਚਾ,, ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦਾ ਸ਼ੂਚੋ ਨਾਮ ਹੈ । ੬. ਸੁਚਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਸੂਚਿਆਂ 
ਤੋ” ਭੀ ਸੁਚੇ ਹੋ ਗਏ । ੭. ਨਿਅੰਤਾ, ਪ੍ਰੇਰਕ । ੮. ਆਕੜ ਵਾਲਾ । ੯. ਹਠੀਆ । 

£ ੧੦. ਦੀਵੇਂ ਦੇ ਫੁਲ ਦੀ ਨਿਆਈ' ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਹੀ ਹੈ ਫੁਲ ਫੁਲਕੀ 
ਪੈਦਾ ਹੈ' । ੧੧. ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ । ੧੨. ਜਸ । ੧੩. ਭਗਤੀ । ੧੪. ਗਿਆਨ 

! ਰੂਪੀ । ੧੫. ਜੋ ਮਨੁਖ ਕਿਸੇ ਮਨੁਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ 
ਅਗੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਚ ਲਈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਕਿਉ” 
ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ? ੧੬. ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋ“ । ੧੭. ਨਾਸ ਨਹੀ'। 

੭੪੫੭੩-੭੩੩-੭੨-੭੧੫੨-੭੨-੭੩੫੨-੭੦-੭੧੨-੭੨-੭੩੨-੭੨੭੦੦੯੭ । ੯੭੧੯੦-੭੨੩੫੭ ੦੭੩੨੭੮੭#੯੭ 
੮-੭੧੩੦-=੭ ੮-੭੮੦੯੦-੭ ੮-#<੪੧੦੭੮-#੪੧੫੦੦੭ ੮ ,#੪8%.੭ ੨ ,#੪॥੧. ੭੮-.#੪॥੫.੭ ੨_,#<੩੫.੭੮-.#੪॥੫..੭੮-.#੦੪੫.੭ ੨ -#੪੩੮..੭ ੨--#੪8੧-੭੦-#੪੩੯੦-੭ ੮.#॥੧੨੦੭੮-"੧੫੦= 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੪੩੯) 

ਜੋ ਰ'ਗੁ ਬਿਲਾਵਲੁ 
੮੨੪ | ੨ ੯੮ [ਤਾ ਕੀ ਸਰਨਿ ਪਰਿਓ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ; ਜਾ ਤੇ ਊਪਰਿ ਕੌ ਨਾਹੀ ॥ 

੬ | ੯੯ |ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਸਰਣਾਈ; ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨੁ 1। 
੧੦੦।ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਪਰ-ਉਪਕਾਰ ਨਿਤ; 

ਤਿਸੁ ਰਸਨਾ ਕਾ ਮੋਲੁ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ॥ 
੧੦੦ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ, ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਨਾ; 

ਅਨਦ ਸੇਤੀ "ਬਿਖਿਆ “ਬਨੁ =ਗਾਹੀ ।। 

['ਸਰਨਿ ਸਮਥ' ਪਾਠ ਭੀ ਹੈ] 
ਜੇਤੇ ਪੁਨਹਚਰਨ ਸੇ ਕੀਨ; ਮਨਿ ਤਨਿ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਣ ਗਹੇ ॥ 
ਪੁਤ ਮੀਤ ਧਨੁ ਕਿਛੁ ਨ ਰਹਿਓ; ਸੁ ਛੋਡਿ ਗਇਆ ਸਭ ਭਾਈ ਸਾਕੁ ॥ 
ਮਿਟੀ ਉਪਾਧਿ ਭਇਆ ਸੁਖੁ ਸਾਚਾ; ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਣੁ ॥ 

੮੨੫ |੧੮ 
੮੨੬ | ੪ 

੮੨੭ | ੧ ਰੰ 
੧੧੪॥ਮੂ ਲਾਲਨ ਸਿਉ; ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਨੀ ॥ 
੧੧੭|ਈਘੈ ਨਿਰਗੁਨ ਉਘੇ ਸਰਗੁਨ; ਕੇਲ ਕਰਤ ਬਿਚਿ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ॥ 
੧੧੭|ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਜਨੁ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਇਆ; ਕਹ ਕਹ ਠਾਕੁਰੁ ਕਹ ਕਹ ਚੇਰਾਂ ॥ 
੧੧੭|ਸਾਧ ਮੂਰਤਿ, ਗੁਰੁ ਭੇਟਿਓ, ਨਾਨਕ; 

ਮਿਲਿ ਸਾਗਰ ਬੂੰਦ, ਨਹੀ ਪਅਨ #ਹੇਰਾ ।। $ 
੧੧੮|ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਸੋ ਤੁਮ ਜਾਨਿਓ; 

੭ਪੇਖਿਓ ਠਉਰ ਨਾਹੀ ਕਛੁ. ਢੀਠ 'ਮੁਕਰਨ' ॥ ['ਮੁਕਰਨ' ਬੋਲੋ] 
੧੧੮|ਹਮਰੋ ਸਹਾਉ ਸਦਾ ਸਦ ਭੂਲਨ; ਤੁਮਰੋ ਬਿਰਦੁ, ਪਤਿਤ ਉਧਰਨ ॥ 

[ਉ-ਧਰਨ ਬੋਲੋ] 
੧੨੦| ਜਨ ਕੀ ਟਹਲ, "ਸੰਭਾਖਨੁ ਜਨ ਸਿਉ; ਉਠਨੁ ਬੈਠਨੁ, ਜਨ ਕੈ ਸੈਗਾ ॥ 

ਜਨ ਚਰ ਰਜ, ਮੁਖਿ ਮਾਥੈ ਲਾਗੀ; ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਅਨਤ ਤਰੈਗਾ ॥ | 
੧੨੦|ਜਨ ਕੀ ਧੂਰਿ, ਕੀਓ ਮਜਨੁ ਨਾਨਕ; ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਹਰੇ ਕਲੰਗਾ ॥ 
੧੨੫[ਕੇਸਵ, ਕਲੇਸ ਨਾਸ, ਅਘ ਖੰਡਨ; ਨਾਨਕ, ਜੀਵਤ ਦਰਸ ਦਿਸੇ ॥ 
੧੨੮|ਮੋਹਨ, ਨੀਦ ਨ ਆਵੇ ੯ਹਾਵੈ; ਹਾਰ ਕਜਰ, ਬਸਤ "ਅਭਰਨ ਕੀਨੇ ॥ 

[ਅ-ਭਰਨ ਬੋਲੋ] 
੧੨੮|ਸੁਨਹੁ ਸਹੇਰੀ, ਮਿਲਨ, ਬਾਤ ਕਹਉ; ਸਗਰੋ ਅਹੈ ਮਿਟਾਵਹੁ; 

ਤਉ ਘਰ ਹੀ ਲਾਲਨੁ ਪਾਵਹੁ ॥ | 
<< = ੬ << << ੩੬੬ 

੧. ਮਾਇਆ । ੨. ਸੋਜਾਰ। ੩. ਲੰਘਾ ਕੈ । ੪. ਅਰੋਗ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ 

ਠੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਅਨੰਦ ਪੂਰਬਕ । ੫. ਹੋਰ । ੬. ਦੇਖਦੇ ਨਹੀ“। ੭. ਐਜਾ ਥਾਂ | 
ਨਹੀ ਜਿਥੇ ਤ੍ਰ ਕੁਝ ਨਹੀ” ਦੇਖਦਾ ਇਹ ਮਨ ਫੇਰ ਭੀ ਐਜਾ ਢੀਨੁ ਹੈ ਮੁੱਕਰ 
ਪੈਦਾ ਹੈ । ੮. ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੋਲ ਚਾਲ । ੯. ਹੋਕਿਆਂ ਵਿਚ । ੧੦. ਭੂਖਣ ਹਮ ਦੇ | 

੯੭੧੧.੭੧.੭॥੯੭੨-੭੪੪੯-੭੯-੭੭੯.੭ । ੨੭੩੨੭੨੭੩੨੭੦੭੨੯-੭੦੭੨੨੭੯-੭੧੧੭੨੭੩੧੦ 

੮੨੮ | ੨ 

੧੦੦%”੨ < "੦੦੦੨ ੬"੦੪੦”੨ ੦੦੦੨ ੮੦੦੨ ੦੦੦੨ ੪੨ 2੦੦੦ ੦੦੪੦੨ 

੮੨੯ |੧੧ 

੮੩੦ । 8 

ਆ €੯ਆ> << > €- ੦6 ੨੦੦੪੨ ੦੦੦੦੨ ੪੦੪੨ 

॥ਨ 
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(੪੪੦) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
_੦”> ੦੦੧੬੨ "੦੪੨੦"੦੪੦੨੦"੦੪੦੨੦”੦੧੦>੦"੦%੦”> "੦੬੦੨ ੦ "”> ੭ "੦6> 2੦੪੦ ਰ 

ਪੰਨਾ |ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ| ਰਾਗੁ ਬਿਲਾਵਲੁ 
੮੩੦ | ੧੦ |੧੨੯|ਰਾਚਹੁ ਨਾਥ "ਹੀ, ਸਹਾਈ ਸੰਤਨਾ ।! 

੧੦ ੧੨੯ਆਹੇ ਮਨ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਵੈ; ਚਰਨਾਵੇ ਚਰਨਾਵੈ; 
ਉਲਝਿਓਂ “ਅਲਿ, ਦਮਕਰੈਦ ਕਮਲ ਜਿਉ ।1 

ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੯ 

! ੧੭| ੧ [ਨਾਨਕ ਕਹਤ, ਭਗਤ 'ਰਛਕ' ਹਰਿ; ਨਿਕਟਿ ਤਾਹਿ ਤੁਮ ਮਾਨੋ । 
[ਰੱਛਕ ਬਲੇ] 

!ਸ ੮੩੧ ਬਿਲਾਵਲੁ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ 

ਦਹ ੧ |ਐਸਾ ਗਿਆਨੁ; ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ । 
੧ |ਮਨੁ ਮਾਇਆ; ਬੈਧਿਓਂ, ਸਰ ਜਾਲਿ ॥ 
੧ |ਜੋ “ਆਂਜੈ; ਸੋ ਦੀਸੈ ਕਾਲਿ ॥ 

੧੫| ੧ [ਮਨਮੁਖਿ ਹਉਮੈ; ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥ 
੧ [ਨਾਮ ਬਿਨਾ; ਝੂਠੇ, ਪਕੂਚਲ ੬ਕਛੋਤਿ ॥ 
੧ [ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਂਤਿ; ਉਤਮ ਕਰਾਮੰ।। ਮਨਮੁਖਿ; ਜੋਨੀ ਦੂਖ ਸਹਾਮੰ ॥ 

£ ੨ |ਮਨ ਕਾ ਕਹਿਆ; ਮਨਸਾ ਕਰੇ । 
ਇਹੁ ਮਨੁ; ਪੁੰਨੁ ਪਾਪੁ ਉਚਰੈ ।। [ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਉ-ਚਰੈ ਬੋਲੋ] 

£ ੨ | ੨ |ਤਨੁ ਧਨੁ ਕਲਤੁ; ਸਭੁ ਦੇਖੁ ਅਭਿਮਾਨਾ ।। [ਕਲੱਤ ਪਾਠ ਕਰਣਾ] 
੫ | ੨ |ਗੀਤ ਰਾਗ ੯ਘਨ; ਤਾਲ, ਸਿ ਕੂਰੇ ॥ [ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ] 
੬ | ੨ |ਅੰਤਰਿ ਕ੍ਰੋਧੁ; ਪੜਹਿ; ਨਾਟ ੧੦ਸਾਲਾ ॥ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟਪਦੀ ੧ ਘਰੁ ੧੦ 
੧੫| ੧ [ਬਿਠੁ ਨਾਵੈ; ਪਾਜੁ ਲਹਗੁ ""ਨਿਦਾਨਿ ॥ 

ਗੁਰਿ ਕਹਿਆ; ਸਾ ਕਾਰ ਕਮਾਵਹੁ ।। 
ਤਿਸੁ ਨਾਲਿ; ਕਿਆ ਚਲੈ ਪਹਨਾਮੀ । 

8 ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ਅਸਟਪਦੀਆ 
੮੩੩ | ੮ | ੧ [ਮੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ; ਰਮਈਆ ॥ 

੧੪ | ੧ |[ਗੁਰਮੁਖਿ, ਮਨੂਆ ਇਕਤੁ ਘਰਿ ਆਵੇ; 
ਮਿਲਉ ਗੂੰ ਪਾਲ ਨੀਸਾਨੁ ਬਜਈਆ । 

੮੩੪ | ੧ | ੨ [ਮਿਲਿ ਸਤਸੈਗਤਿ ਪਰਮਪਦੁ ਪਾਇਆ; 
ਮੈ ੧੨ਹਿਰਡ "੩ਪਲਾਸ, ਸੰਗਿ ਹਰਿ "£ਬੁਹੀਆ । 

੧. ਨਿਸਚੇ ਕਰਕੇ । ੨. ਭੌਰਾ । ੩. ਧੂੜੀ । ੪. ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੌ 
ਅੱਜ ਹੈ ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿਸੇਗਾ ਨਹੀ" । ੫. ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਦ-ਚਲਣ । ੬. ਬੁਧ 
ਰੂਪੀ ਖੋਟੀ ਧਰਤੀ । ੭. ਕਲਾਮ, ਬਾਣੀ । ੮. ਬੁਧੀ । ੯. ਕੈ'ਸੀਆਂ । ੧੦. ਨਟਾਂ 
ਦੇ ਸਖੋਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਨਟ ਦੇ ਵੱਟੇ ਦੀ ਨਿਆਈ' । ੧੧. ਅੰਤ ਨੂੰ । ੧੨. 
ਇੰਰਿੰਡ, ਕੋੜਾ ਸੁਭਾਉ । ੧੩. ਪਲਾਹ,ਫਿੱਕਾ ਸੁਭਾਉ । ੧੪. ਸੁਗੰਧੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪ । 

_€.,#੫੬੫੦ ੭ ₹.#6੬੫੦.੭ 2.“ 68੦. ੨... “68... 2... # 96੫... ੨... “੪੧੫... ₹..#੪੬੫੫੭ | ₹.#੧੧੫੭੦.#੧੫-੭੨.#੩੫-੭੦-੩੬ 
੬-੭੩੦੦੭ ੨੭੫੩੦-੭੦ ੭੩੫੭੨-੪੩੫੭੦ -<੫੩੫-੭ ੮-੭੪੫-੭ ੮ -#%੫੫<੭ ੮੭੬੦੮ ੮-.#੫੧-੭੮ ੭੪੪੫੭ ੮<#੪੪੧-੭੮<#%੮<੨ ੨“ ਜ੧<੭ ₹-੭੫੨-੨ ੨-%<-= 

5।1 56180 7637 50 ਹੈ। ੬4670 ੧401061191ਇ116।0॥ਇ910011.ਟ੦।੧ 



ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੪੩੪੧) 
6੧੧੦੨੦੦੦੦੨੦੮੦੦੦੨ ਟ੦੦੨੦੮੦੪੦੨੦੮੦੬੦੨੦੮੦੦੦੨੦੮੦੪੦੨੦੮੦%੯੨੦੮੦੪੦੨੦੦੦੦”੨ ੪੮੦੪੨ 

ਰਿ 

ਰਾ 
੍ 
ਰ੍ 

1 

! ੮੩੭ 

੍ 
੍ 
ਹਾ 

॥ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ| 

੩ 

੭ 

੧੨ 

੯ 

੧੨ 

੧੬ 

੨ 
੨ 

੩ 

2. 45 

।ਨ 

ਮਮ 

0040 -2-22 -2 -? . 

ਰਾਗੁ ਬਿਲਾਵਲੁ 

ਸਾਕਤ ਕੂੜੇ ਉਭ-ਸੁਕ ਹੂਏ; ਮਨਿ ਅਭਿਮਾਨੁ, ਵਿਛੁੜਿ ਦੂਰਿ ਗਈਆ ॥ 
ਪਰਮ ਕੇਰਾਗੁ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਹਰਿ ਧਿਆਏ; 

ਮੈ ਹਰਿ ਗੁਣ ਕਹਤੇ, ਭਾਵਨੀ ਕਹੀਆਂ ॥ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਧਿਆਇਆ; 

ਹਉ ਬਲਿ ਬਲਿ, ਸਤਿਗੁਰ 'ਸਤਿ ਪੁਰਖਈਆ' ।। 
ਤਜੈ ਗਿਰਸਤੁ ਭਇਆ ਬਨ-ਵਾਸੀ; 

ਇਕੁ ਖਿਨੁ ਮਨੂਆ ਟਿਕੈ ਨ ਟਿਕਈਆ ॥ 
ਪ੍ਰਭਵਨ ਕਰੇ, ਬੂਝੈ ਨਹੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ; 

ਮਿਲਿ ਸੈਗਿ ਸਾਧ, ਦਇਆ ਘਰੁ ਲਹੀਆ ॥ _ [ਪ੍-ਭਵਨੁ ਬੋਲੋ] 
ਨਾਮਾ ਜੇਦੇਉ ਕੈਬੀਰੁ ਤ੍੍ਲੋਂਚਨੁ; 
ਅਉ' ਜਾਤਿ ਰਵਿਦਾਸੁ, ਚਮਿਆਰੁ “ਚਮਈਆ।। _ (੨) ਅਉਜਾਤਿ 
ਜੋ ਜੋ ਮਿਲੋ ਸਾਧੂ ਜਨ ਸੋਗਤਿ; 

ਧਨੁ, ਧੰਨਾ ਜਟੁ, ਸੈਣੁ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਦਈਆ ॥ 
ਰਾਮ, ਗੁਰਿ ਮੋਹਨਿ; ਮੋਹਿ ਮਨੁ ਲਈਆਂ ॥ 
ਹਰਿ ਹਰਿ; ਹਾਰੁ ਕੇਠਿ ਹੈ ਬਨਿਆ; 

ਮਨੁ ₹ ਮੌਤੀਚੂਰ', ਵਡ ਗਹਨ 'ਗਹਨਈਆ' ।। 
ਅਨੋਕ ਜਨਮ ਕੇ ਵਿਛੁੜੇ, ਜਨ ਮੇਲੋਂ; 

ਜਾ ਸਤਿ ਸਤਿ, 'ਸਤਿਗੁਰ' ਸਰਣਿ 
ਕਰਿ ਕਰਿ ਕਿਰਿਆਚਾਰ ਵਧਾਏ, ਮਨਿ ਪਾਖਡ ਕਰਮੁ, ਕਪਟ ਲੌਭਈਆ ॥ 

ਰਾਗੁ ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀ ਘਰੁ ੧੨ 
ਤਜਿ ਆਨ; ਸਰਣਿ ਗਹੀ ॥। 
ਤਜਿ; ਆਨ ਕਤਹਿ ਨ ਜਾਹਿ ॥ 
ਚੜਿ ਨਾਵ ਸੈਤ; ਉਧਾਰਿ ॥ 
ਤੇ; ਜਮੁ ਨ ਪੇਖਹਿ ਨੈਨ ॥ 
ਦੁਖ ਦੀਨ ਦਰਦ; ਨਿਵਾਰ ॥ 
ਤਮ ਅਗਿਆਨ; ਮੋਹਤ ਘੂਪ ।। 
ਚਿਤ ਗੁਪਤ; ਕਰਮਹਿ ਜਾਨ ॥ 
ਜਿਉ ਮਹਾਂ ਖੁਧਿਆਰਥ; “ਭੋਗੁ ।। 

੧. ਖੜ ਸੋਕੜ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪ ਜੜ੍ਹ ਨਹੀ", ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਛਿੱਲ ਨਹੀ', ਪ੍ਰੇਮ 
ਰੂਪੀ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪ ਪੱਤੇ ਨਹੀ”, ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਫੁਲ ਨਹੀ', 
ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਫਲ ਨਹੀਂ', ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪ ਛਾਂ ਨਹੀ” । ੨. ਬੇਟਾ, ਪੁੱਤਰ । ੩. ਮੱਥੇ 
ਉਪਰ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ । ੪. ਭੁਖ ਦੇ ਅਧੀਨ । ੫. ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ 
ਵਾ ਪਦਾਰਥ 1 
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ਪੰਨਾ |ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਬਿਲਾਵਲੁ 
: _ ੮੩੮ ੧੨ ੨ [ਜਿਉ ਦੀਪ; "ਪਤਨ ਪਤੰਗ ॥ ਜਿਉ ਚੋਰ; ਹਿਰਤ ਨਿਸੈਗ ॥ 

੧੩| ੨ |ਜਿਉ ਜੁਆਰ; “ਬਿਸਨੁ ਨ ਜਾਇ ।। 
੧੮| ੧ [ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ੧ ਥਿਤੀ ਘਰੁ ੧੦ ਜਤਿ [ਜੱਤਿ ਬੋਲ] 
੫ | ੩ [ਧਰਤਿ ਅਕਾਸੁ ਕੀਏ; ਬੈਸਣ ਕਉ ਥਾਉ ।। 

! ੮੩੯ | ੪ ੧੩ |ਏਕਾਦਸੀ; ਇਕੁ ਰਿਦੈ ਵਸਾਵੈ ।। 
੮੪੦ | ੬ ੧੪ ਫਲੋਹਾਰ ਕੀਏ; ਫਲੁ ਜਾਇ ॥ 

!ਸ ੮ |੧੫ ਜਾਗਤ ਜਾਗਿ; ਰਹੈ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ 
੧੦ ੧੬ |ਬਰਤੀ ਬਰਤ; ਰਹੈ ਨਿਹਕਾਮ ॥ ਅਜਪਾ ਜਾਪੁ; ਜਪੇ ਮੁਖਿ ਨਾਮ ॥ 

! ੧੩ | ੧੮ |ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਤ; ਕਾਲ ਸਮਾਵੈ ॥ [ਅਭਾਵ ਕਰੇ ਏਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ] 
੧੫ | ੧੯ |ਤਅਮਾਵਸਿਆ; ਚੇਦੁ ਗੁਪਤੁ ਗੋਣਾਰਿ ॥ 

ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ਵਾਰ ਸਤ ਘਰੁ ੧੦ 
੮੪੧ | ੩ | ੧ |'ਆਦਿਤਵਾਰਿ'; ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਸੋਈ ॥ [ਆਦਿੱਤ-ਵਾਰ ਬੋਲੋ] 

੩ |ਮੰਗਲਿ; ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਉਪਾਇਆ ।. 
8 ੧੧ ਪ ||ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ; ਪਾਏ ਗੁਰ ਦੁਆਰਿ ॥ 

੮ [ਮਨਮੁਖ ਮਰਹਿ; ਮਰਿ ਬਿਗਤੀ ਜਾਹਿ । [ਬਿ-ਗਤੀ ਬੋਲੋ] 
£ ੯ [ਭਵਿ ਭਵਿ ਭਰਮਹਿ; ਕਾਚੀ ਸਾਰੀ । 

੮੪੨ | ੩ |੧੦ [ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੇ, ਸੋਝੀ ਪਾਇ ।। 
£ ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ਛੇਤ ਦਖਣੀ ੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 

੮੪੩ | ੬ | ੧ |'ਮੁੰਧ “ਨਵੇਲੜੀਆ; =ਗੋਇਲਿ ਆਈ ਰਾਮ ॥ 
ਮਟੁਕੀ ਡਾਰਿ ਧਰੀ; ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ਰਾਮ । 

੧ |ਨਾਨਕ ਮੁਧ ਨਵੇਲ ਸੁੰਦਰਿ; ਦੇਖਿ ਪਿਰੁ ਸਾਧਾਰਿਆ ।। 
੧ |ਦਰਿ ਜਾਇ ਦਰਸਨੁ ਕਰੀ ਭਾਣੈ; ਤਾਰਿ ਤਾਰਣਹਾਰਿਆ ॥ 

£ ੮੪੪ | ੩ | ੨ |ਨਵ-ਹਾਣਿ ਨਵ-ਧਨ, ਸਬਦਿ ਜਾਗੀ; ਆਪਣੇ ਪਿਰ ਭਾਣੀਆ ॥ 
੨ |ਜਾਗੁ “ਸਲੋਨੜੀਏ; ਬੋਲੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ ।! 

£ ਰਾਗੁ ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ 
੨ |ਅਗਿਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਕਟਿਆ; ਜੋਤਿ ਪਰਗਟਿ-ਆਈ ਰਾਮ ।; 

£ ੮ | ੨ |ਅਖੀ ਪ੍ਰੇਮ “ਕਸਾਈਆ; ਜਿਉ ੯ਬਿਲਕ "੯ਮਸਾਈ, ਰਾਮ ।1 
ਕ੫| ੧ ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਛੈਤ 

੮੪੫ [੧੭ ੧ [ਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਗੇ, ਵਡੇ ਭਾਗੇ; ਕਬ ਮਿਲੀਐ ਪੂਰਨ-ਪਤੇ ॥ 
ਭਇਆ "'ਸਮਾਹੜਾ; ਹਰਿ ਰਤਨੁ ਵਿਸਾਹਾ ਰਾਮ ॥ 

੧. ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ੨. ਆਦਤ । ਤ. ਮੱਸਿਆ । ੪. ਬੇ-ਸਮਝ । ੫. ਨਵੀਨ । 
੬. ਗੋਇਲ ਵਾਸਾ ਸੌਸਾਰ ਵਿਚ । ੭. ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵੈਰਾਗ ਵਿਵੇਕ ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਵਾਲੀ । ੮. 

! ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕੰਸ=-ਖਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ । ੯.ਬਿੱਲੀ । ੧੦. ਮਾਸ, ਚੂਹਾ । ੧੧ ਅਨੰਦ 
੮੭੪< ੨੭੪੦੭ । ੮-੭੩<੭੦-੭੩੯੧-੭੯-੭੩<-੭੦-੭੪੫- ₹-੭੧੯-੭੮੭॥੦-੭੦੭੦੯੨੭੭੩੦੭੦#੧੦੭ 

੨-੭੦੧੨- ੨-੭੫੩੦੦੦ ੨ ੭੧੧੦੭ ੨-#੧੩੯੦-੭ ੮-੧੩੧੦-੭੨-=੧੧-੨੦੭ ੮.<#੧੧੧੫੭ ੨-#੦੦੫-੭ ੨.੭੧੯੦੭੨-੭੦੧<੦-੭ ੩-੭੨੭੦੨੦-੭ ੮-#੫੪੦੦-੭ ੮-#4੬੫-੭੨-#੫੩੫-੭੦-੭੪੦੯-੭੨-੭੪੨੦੭। 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੪੪੩) 
੯੬ 6੦੬੦੨ ੦੦੪੦੨ ੦੪੦੨ 2੦੪੦” ੦"੦੪੦੨੦"੦੪੦ "੦੧੦੨੦"੦%੦ ੨੦੦੦੦ "੦%ਆ ੦੨੬” 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਬਿਲਾਵਲੁ 
੮੪੬ ਦ ਆਨੰਦ, ਅਨ-ਦਿਨੁ ਵਜਹਿ ਵਾਜੇ; ਅਹੈ-ਮਤਿ ਮਨ ਕੀ ਤਿਆਗੀ ।। 

ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ "ਸੁਧਾ ਰਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ; ਭਗਤਿ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ।। 
['ਸੁੱਧਾ' ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ] 

ਸੂਰਜ ਕਿਰਣਿ ਮਿਲੋਂ; “ਜਲ ਕਾ ਜਲੁ ਹੂਆ, ਰਾਮ ॥ 
ਸਖੀ ਆਉ ਸਖੀ, ਵਸਿ ਆਉ ਸਖੀ; ਅਸੀ ਪਿਰ ਕਾ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਹ । 
ਲਗੁ ਚਰਣ ਸਰਣ, ਦਇਆਲ ਪ੍ਰੀਤਮ; ਸਗਲ ਤਦੁਰਤ, $ਬਿਖੰਡਨੋ ॥ 
ਨਾਨਕੁ ਪਇਅਆੰਪੈ, ਦਇਆ ਧਾਰਹੁ; ਮੈ ਨਾਮੁ ਅੰਧੁਲੇ <ਟੋਹਨੀ ॥ 
ਜੇ ਜੈ “ਜਇਅੰਪਹਿ, ਸਗਲ ਜਾ ਕਉ, 

ਕਰੁਣਾ-ਪਤਿ, ਗਤਿ ਕਿ ”ਨਿ ਲਖਹੁ ॥ _(੨) ਕਿਨਿ 

[ 

ਲਾਡਿਲੇ, ਲਾਡ ਲਡਾਇ ਸਭ ਮਹਿ; ਮਿਲ ਹਮਾਰੀ ਹੋਇ ਗਤੇ ॥ 
੍ 
੍ 

ਰਿ 
| 
ਰਿ 

0੭ 

੮੪੭ | ੩ 

੨ 

00020 

੮੪੮ ਦਮਾਨਨਿ, ਮਾਨੁ ਵਵਾਈਐ; ਹਰਿ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ ਰਾਮ ॥ 
ਲਾਜ ਨ ਆਵੈ ਅਗਿਆਨ ਮਤੀ; ਦੁਰਜਨ ੯ਬਿਰਮਾਈਐ ਰਾਮ '। 

॥੧ 0 4 20੨ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਨ ਉਚਰਹਿ, ਬਲਿ ਗਈਏ; "“ਦੁਹਚਾਰਣਿ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ॥ 
ਪ੍ਰਭੁ ਭਗਤਿ ਵਛਲ, ਨਹ ਸੇਵਹੀ; ਕਾਇਆ, "”ਕਾਕ ਗ੍ਰਸਨਾ ਰਾਮ ॥ 
ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਹਰਿ, ਅਵਰੁ ਜਿ ਚਾਹਨਾ; ਬਿਸਟਾ ਕ੍ਰਿਮ ਭਸਮਾ ਰਾਮ । ਆ 

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਨਾਰਾਇਣੈ; ਭਏ ਪਾਰ-ਗਰਾਮੀ ਰਾਮ ।1 

੍ 
੍ 
ਰ੍ 
੍ 
੍ 
(|: 

ਿ ਬਿਲਾਵਲ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ 

ਰ੍ 
੍ 

੨ 

ਸਿ ਮੰ ਘ ਹਰਿ ਭਗਤਾ ਕਾ ਮੇਲੀ, ਸਰਬਤ ਸਉ; [ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸਰਾਮ] 
੧੨ਨਿਸੁਲ ਜਨ, ਤਟੋਗ ਧਰਿ ।1 [ਸਰਬੱਤ ਬੋਲਣਾ] 

੮੪੯ | ੭ | ੩ ।"ਜਿ ਵਸਤ ਮੰਗੀਐ ਸਾਈ ਪਾਈਐ, ਜੇ ਨਾਮਿ ਚਿਤੁ ਲਾਈਐ ॥ 
੮੫੦ |੧੪| ੪ |ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਮਿਲਾਇਅਨੁ; ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸੁਚੇਇ ॥ 

੧੮| ੪ |ਜਿ ਗਲ ਕਰਤੇ ਭਾਵੈ, ਸਾ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜੈ ਸਵਾਈ; 
ਸਭ ਝਖਿ ਝਖਿ ਮਰੈ ਲੋਕਾਈ ॥! 

੮੫੧ |੧੩ ਜੋ ਕਿਛੁ ਹਰਿ ਕਰਾਵੈ, ਸੁ ਓਇ ਕਰਹਿ; ਸਭਿ ਹਰਿ ਕੇ ੯ ਅਰਥੀਏ ॥ 
੧੪ ॥ਨ 7 ਸੋ ਐਸਾ ਹਰਿ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪਰਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਵਲਿ ਹੈ; ਕੰ 

ਤਿਨਿ ਸਭਿ ਵਰਨ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ, ਸਭ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਗੋਲੇ ਕਰਿ; 
ਸਤਿਗੁਰ ਅਗੈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣ ਕਉ ਦੀਏ ॥ ਕੂ 
<< 

੧. ਨਿਰਾ । ੨. ਵਿਕਾਰ ਜਾਂ ਬਰਫ । ੩. ਪਾਂਪ । ੪. ਵਿਸ਼ੇੜ ਕਰਕੇ 
ਕੱਟਣਾ । ੫ ਸੋਟੀ । ੬. ਜਪ ਹੇ । ੭. ਕਿਤੇ” ਨਹੀ"। ੮. ਇਸਤੀ । ੯. ਪਰਚਦੀ 
ਹੈ। ੧੦. ਖੋਟਿਆਂ ਆਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਖੋਟਿਆਂ ਕਰਤੱਥਾਂ ਵਾਲੀ । ੧੧. ਕਾਲ $ 
ਰੂਪੀ ਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਸੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਾਮਾਦਿ ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਸੀ ਹੋਏ । ੧੨. ਬੇ- ਫਿਕਰ, ਨੂ 
ਦੂਖ ਤੋ" ਰਹਿਤ । ੧੩. ਨਿਸ਼ੋਕ ਹੋਕੇ ਬਿ੍ਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਰ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰੇ । 
੧੪. ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ । ੧੫. ਮੰਗਤੇ । ਕੰ 

(6#%੫-੭੯.੭੧੨..੭੨ ੭੧੯੭ ੨.#੪੪੧<੭ 5੨੭੮” > ੨..#੪੦੫.੭ ₹-#੪੩੯੦-੭ 2-#੨੦੨--੭ ੮.੭੨<.੭ । ੮੭੧5 ੨,੭੧੭ 
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(੪੪੩੪) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
੦੧੦੬੮” ੦"੦੧੬੦”> ਨ"੦%੦”> >"੦੪੦੨ ੦੨੧੦੨ ੦੦੪੦੨੦”੨੧੦”੨ ੦੦੦੨੦"੦੧੬੦੨੦"੦੧੦੨੦੦੧੦ ੧੪੨ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਬਿਲਾਵਲੁ ” 
੮੫੨ | ੭ | ੭ [ਤਿਸ ਕੀ "ਮੁਹਤਾਜੀ ਲੋਕੁ ਕਢਦਾ; ਹੋਰਤ ਹਟਿ ਨ ਵਥੁ, ਨ ਵੇਸਾਹੁ ॥ 

੧੫| ੮ |ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ, ਸੋਈ ਜਨ “ਸਮਧੇ; ਜਿ ਆਪੇ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥ 
['ਸਮੱਧੇ' ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ] 

੧੭ | ੮ |ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ, ਹਰਿ ਨਾਮ ਧਠੁ ਨ ਖਟਿਓ; 
੧ ਸੇ ₹ਦੇਵਾਲੀਏ ਜੁਗ ਮਾਹਿ ॥ | 

੧੯] ੮ |ਜਿਸੁ ਧਨ ਕਾਰਣਿ ਚੁਗਲੀ ਕਰਹਿ, ਸੋ ਧਨ, 
! ਚੁਗਲੀ ਹਥਿ ਨ ਆਵੈ; ਓਇ ਭਾਵੈ ਤਿਥੈ ਜਾਹਿ ॥ 1 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਕ-ਭਾਇ, ਹਰਿ ਧਨੁ ਮਿਲੌ, ਤਿਥਹੁ ਕਰਮ ਹੀਣੁ, ਨੂ 
ਲੈ ਨ ਸਕਹਿ; ਹੋਰ ਥੈ ਦੇਸ ਦਿਸੈਤਰਿ, ਹਰਿ ਧਨ ਨਾਹਿ ॥ | 

੮੫੩ | ੬ | ੯ [ਹਰਿ ਧਨੁ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰੀ; 
ਸੋ ਗੁਰਿ ਹਰਿ ਧਨੁ, ਹਰਿ ਪਾਸਹੁ ਦੇਵਾਇਆ । 

੭ | ੯ ]ਜੇ ਕਿਸੈ ਕਿਹੁ ਦਿਸਿ ਆਵੇ, ਤਾ ਕੋਈ ਕਿਹੁ ਮੰਗਿ ਲਏ, 
੪ਅਕੇ ਕੋਈ ਕਿਹੁ ਦੇਵਾਏ; ਏਹੁ ਹਰਿ ਧਨ ਜੋਰਿ ਕੀਤੈ, 

8 ਕਿਸੇ ਨਾਲਿ, ਨ ਜਾਇ ਵੈਡਾਇਆ ॥ | 
੮ | ੯ |ਜਿਸਨੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲਿ ਹਰਿ ਸਰਧਾ ਲਾਏ, 

8 ਤਿਸੁ ਹਰਿ ਧਨ ਕੀ ਵੇਡ. ਹਥਿ ਆਵੇ; | 
ਜਿਸਨੋ ਕਰਤੈ, ਧੁਰਿ ਲਿਖਿ ਪਾਇਆ ॥ 

੯ | ੯ |ਇਸੁ ਹਰਿ ਧਨ ਕਾ ਕੋਈ ਸਰੀਕੁ ਨਾਹੀ, ਕਿਸੈ ਕਾ ਖਤੁ ਨਾਹੀ, | 
ਕਿਸੈ ਕੈ “ਸੀਵ “ਬੇਨੈ ਰੋਲ ਨਾਹੀ; ਜੋ ਕੋ ਹਰਿ ਧਨ ਕੀ ਬਖੀਲੀ ਕਰੇ 
ਤਿਸ-ਕਾ ਮੁਹੁ, ਹਰਿ ਚਹੁ ਕੁਡਾ ਵਿਚਿ ਕਾਲਾ ਕਰਾਇਆ ॥ 

੧੪ | ੧੦ [ਨਾ ਇਹ ਮਾਰੀ ਨ ਮਰੇ; ਨਾ ਇਹ ਹਟਿ ਵਿਕਾਇ ॥ 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਪਰ-ਜਾਲੀਐ; ਤਾ ਇਹ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥ # 

£ ੧੭| ੧੦ |ਪੁਤੀ ”ਭਾਤੀਈ “ਜਾਵਾਈ ਸਕੀ, ਅਗਹੁ ਪਿਛਹੁ ਟੋਲਿ ਡਿਠਾ; ਰੰ 
ਯੂ ਲਾਹਿਓਨੁ ਸਭਨਾ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨੁ । 
ਰਸ ਜਿਥੈ ਕੇਂ ਵੇਖੈ ਤਿਥੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ; ਹਰਿ ਬਖਸਿਓਸੁ ਸਭੁ ਜਹਾਨੁ ॥ ੍ 

ਜਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਮਿਲਿ ਮੈਨੇ, ਸੁ ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਸਿਝੈ; & 
ਜਿ ਵੇਮੁਖੁ ਹੋਵੇ ਸੁ ਫਿਰੇ ਭਰਿਸਟ ਥਾਨੁ ॥ | 

੮੫੬ | ੨ |੧੧| ਕੋਈ ਵਾਹੇ ਕੌ ਲੁਣੈ, ਕੋ ਪਾਏ ੯ਖਲਿਹਾਨਿ ॥ 

ਵਾਲੇ, ਕਰਜ਼ਾਈ । ੪. ਅਥਵਾ । ੫. ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੱਦ । ੬. ਪੱਤੀ ਦੇ । ੭. ਭਤੀਜਾ 
ਸਾਵਣ ਮੱਲ । ੮. ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਾ ਜੀ, ਪੁਤੀ ਮੋਹਣ ਆਦਿ । ੯. ਖਲਵਾੜਾ ਵਾਹੇ- 

! ੧. ਖੁਸ਼ਾਮਤੀ । ੨. ਸਮਝੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮਾਏ ਹਨ । ੩. ਦੁਆਲਾ ਕੱਢਣ 

ਰ ਕਰਮ ਸ੍ਵਣ, ਲੁਣੈ ਮੈਨਣ, ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਖੁਲਹਾਨ=ਨਿਧਿਆਸਣ ਗਿਆਨ । 

੬-#੪੫੭੨-੭੪੦-੭ ੨-੭੩੨-੭ ੨-੭੬੧੯-੭੨-੭੪੩੧-੭੨-੭੦੧੨-੭੨-੭#੧੨-੭੬-੭ । ੨੪੩੨-੭੨੭੧੧੭੦੭੬ਵ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੪੪੫) 
6੧੦੬੦੨੦੮੦੦੨੦੮੦੪੦੨ ੦੮੦੪੦੨੦੦੦੦੨੦੮੦੦੨੦੦੦੦੨੦੦੦੦੦੨੦੮੦੯੬੦੨੦੦੧੦੨੦੦੦੦ ੦੪੦੨ 

ਪੰਨਾ |ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਬਿਲਾਵਲੁ 
0 _ ੮੫੪ | ੧੪ | ੧੨ |ਸਚੁ ਸਹਜੁ ਅਨਦੁ; ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸਿ; ਸਚੀ, ਗੁਰ “ਮਣੀਆ ॥ 

੮੫੫ | ੨ | ੧੩ |ਜਿਉ ਮੀਹਿ ਵੁਠੇ, “ਗਲੀਆਂ ਤਨਾਲਿਆ £ਟੋਭਿਆ ਕਾ ਜਲ, 
ਜਾਇ ਪਵੈ ਵਿਚਿ “ਸੁਰਸਰੀ; 

ਸੁਰਸਰੀ ਮਿਲਤ, ਪਵਿਤ੍ ਪਾਵਨੁ ਹੋਇ ਜਾਵੈ ॥ 
੩ ੧੩ |ਏਹ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰਵੈਰ ਵਿਚਿ; ਕੰ 

੪ |੧੩ |ਨਾਨਕ ਜਿਹੁ ਅਚਰਜੁ ਦੇਖਹੁ, ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਸਚੇ ਸਾਹ ਕਾ; 
ਜਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌ ਮੰਨੈ ਸੁ ਸਭਨਾਂ ਭਾਵੇ ॥ 

[ਅਚਰਜ (ਢੱਲਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲੋ, ਅਚੱਰਜ ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ] 
ਬਿਲਾਵਲੁ, ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ॥ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ 

੭ | ੧ [ਸੂਧੇ ਸੁਧੇ #ਰੇਗਿ, ਚਲਹੁ ਤੁਮ; ”ਨ-ਤਰ “ਕੁਧਕਾ ਦਿਵਈ ਹੈ ਵੇ ਇ 0 
ਕਾ ਬੋਲੋ] 

ਜਿਤੁ ਮਿਲਿਐ ਤਿਸਨਾ ਭੁਖ ਉਤਰੈ, ਹਰਿ ਸਾਂਤਿ, ਤੜ ਆਵੈ ॥ | 

੯ | ੧ |ਧਨਵੇਤਾ ਅਰੁ ਨਿਰਧਨ ੯ਮਨਈ; ਤਾ ਕੀ ਕਛੂ ਨ ਕਾਨੀ ਰੇ ਇੰ 
8 [ਮਨੱਈ ਬੋਲ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ । | 

੨ ।ਹਰਿ ਗੁਨ ਕਥਤ ਸੁਨਤ, ਬਉਰਾਨੋ ॥ 
। ੨ [ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਾਰਿ ਗਇਓ; ਭ੍ਰਮੁ ਮੋਰਾ ॥ । | 

੨ ।ਅਬਹਿ ਨ ਮਾਤਾ; ਸੁ ਕਬਹੁ ਨ ਮਾਤਾ ॥ ਮਾਂਤ੍ਰਾਂ ਬੋਲਣਾ] 
ਰਿ ੧੯| ੩ |ਬਿਖੈ ਬਿਖੈ ਕੀ ਬਾਸਨਾ; ਤਜੀਅ ਨਹ ਜਾਈ ॥ ਕੰ 

੪ ਜਬ ਕੀ ਮਾਲਾ ਲਈ ਨਿਪੂਤੇ; ਤਬ ਤੋਂ ਸੁਖੁ ਨ ਭਇਓ ॥ 
੪ [ਸੈਤ ਪ੍ਹਲਾਦ ਕੀ ਪੈਜ ਜਿਨਿ ਰਾਖੀ; ਹਰਨਾਖਸੁ ਨਖ "“ਬਿਦਰਿਓ ॥ 

_['ਬਿਦੇ' ਰਿਓ' ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ] 
੫ |ਤੇਰੇ ਜਨੁ ਹੋਇ, ਸੋਇ ਕਤ ਡੋਲੇ; ਤੀਨਿ ਭਵਨ ਪਰ, ""ਛਾਜਾ । 
੭ |ਦਰ %“ਮਾਦੇ; ਠਾਢੇ ਦਰਬਾਰਿ ॥ (੨) ਦਰਮਾਦੇ 
੭ |ਤੁਮ ਧਨ ਧਨੀ, ਉਦਾਰ ਤਿਆਗੀ; ਸ੍ਵਨਨ ਸੁਨੀਅਤੁ ਸੁਜਸੁ ਤੁਮਾਰ ॥ 

[| ੮੭ ੨ | ੮ ਕਹਿ ਕਬੀਰ; ਕੇਸੋ ਜਗਿ ਜੋਗੀ ॥ 
੯ |ਕਿਆ ਖੇਤੀ ਕਿਆ ਲੇਵਾ ਦੇਈ; ਪਰਪੰਚ ਝੂਠੁ ਗੁਮਾਨਾ ॥ 

3 ੧੦ |ਪਰਮ ਜੋਤਿ ਪੁਰਖੋਤਮੋ; ਜਾ ਕੈ ਰੇਖ ਨ ਰੂਪ ॥ 
ਹ ੧੦ |ਰੋ ਮਨ ਹਰਿ ਭਜੁ, ਭਰਮੁ ਤਜਹੁ; ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ।। 

ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੋ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮੀਹਿ ਵੂਠੈ = ਈਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ 

ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਰੂਪ ਵਰਖਾ ਹੋਈ । ੬. ਰਸਤੇ । ੭. ਨਹੀਂ ਤਾਂ । ੮. ਖੋਟਾ 
ਧੱਕਾ ਨਰਕ ਆਦਿਕ ਦਾ 1 ੯. ਮਠੁਖ । ੧੦. ਨਾਸ ਕੀਤਾ । ੧੧. ਸਜ ਰਿਹਾ 

ਹੈ । ੧੨. ਮਾਂਦਗੀ, ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਸਹਿਤ । 

੯੭%੧੫੭੦#॥੦੭ । ₹-੦੯-੭੨- ੭੪੨੦੭ ੨-#੬<੨-੭ ੨੭੩੧੦ ੨-੭੭੧੯--੭ ੨.੭੧੧-.੭ ੨ ੭46੫. ੭ ੨੭4੩੫ 

੧. ਮਨੌਤ । ੨. ਵੈਸ਼ । ੩. ਖੱਤਰੀ । ੪. ਬਾਹਮਣ । ੫. ਗੈਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੰ 
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ਪੰਨਾ |ਸਤਰ|ਸ਼ ਰਾਗੁ ਬਿਲਾਵਲੁ 

੮੫੭ | ੮ ਜਹ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਤਹੀ; ਜੈਸੇ “ਪੁਰਿਵਨ ਪਾਤ ॥ 
ਐਸੀ ਬੁਧਿ ਸਮਾਚਰੀ; ਘਟ ਮਾਹਿ ਤਿਆਗੀ ॥ 
ਆਪੁ ਆਪ ਤੋਂ ਜਾਨਿਆ; ਤੇਜ ਤੇਜੁ ਸਮਾਨਾ ।। 
ਬਾਰੇ ਬਾਰ ਮਾਇਆ ਤੇ ਅਟਕੈ; ਲੈ “ਨਰਜਾ, ਮਨੁ ਤੋਲੋ ਦੇਵ । 
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ; 

ਰਾਮ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕੀਓ ਲੈ, ਦੇਵ । (੨) ਕੀ ਓਲੈਂ ਦੇਵ 
ਬਿਲਾਵਲੁ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ 

ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਮੋ-ਕਉ; ਗੁਰ ਕੀਨਾ ।। 
ਬਿਲਾਵਲੁ ਬਾਣੀ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਕੀ 

ਅਸਟ ਦਸਾਂ ਸਿਧਿ; ਕਰ ਤਲੈ; ਸਭ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੁਮਾਰੀ ॥ 
ਉਚ ਨੀਚ ਤੁਮ ਤੋ ਤਰੇ, -ਆਲਜੁ ਸੈਸਾਰੁ ।। (੨) “ਆ ਲਜੁ 
ਜਿਨਿ ਪੀਆ ਸਾਰ ਰਸੁ, ਤਜੇ ਆਨ ਰਸ; 

ਹੋਇ ਰਸ ਮਗਨ, ਡਾਰੇ, ਬਿਖੁ ਪਖੋਇ ॥ 
ਜੈਸੇ ੬ਪੁਰੈਨ ਪਾਤ, ਰਹੈ ਜਲ ਸਮੀਪ; 

ਭਨਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜਨਮੇ ਜਗਿ ਓਇ ।। 
ਬਾਣੀ ਸਧਨੇ ਕੀ ਰਾਗੁ ਬਿਲਾਵਲੁ 

੭ਕਾਮਾਰਥੀ “ਸੁਆਰਥੀ; ਵਾ ਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ॥ 
ਪ੍ਰਾਨ ਜੁ ਥਾਕੇ ਥਿਰੁ ਨਹੀ; ਕੈਸੇ “ਬਿਰਮਾਵਉ ।। 
ਬੂਡਿ ਮੂਏ, ““ਨਉਕਾ ਮਿਲੋ; ਕਹੁ, ਕਾਹਿ ਚਢਾਵਉ ॥ 

ਨਿਤ 
੩੪ 

ਰਾਗੁ ਗੇ ਤ 

ਰਾਗੁ ਗੋੱਡ ਚਉਪਦੇ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ॥ 

ਜੋ ਦੀਸੈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕੁਟੇਬੁ ਸਭੁ; 
ਮਤ ਤਿਸ ਕੀ ਆਸ ਲਗਿ, ਜਨਮੁ ਗਵਾਈ ॥ 

ਜੇ ਕਿਛੁ ਆਸ ਅਵਰ ਕਰਹਿ, ਪਰ-""ਮਿਤ੍ਰੀ 
ਮਤ ਤੂੰ ਜਾਣਹਿ, ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਕੈਮਿ ਆਈ ॥ 

੬ 

੮੫੯ 

੧. ਚੁਪੱਤੀ। ੨. ਤਰਾਜੂ । ੩. ਸੰਪੂਰਨ । ੪. ਬੰਧਨਾਂ ਤੋ“ ਰਹਿਤ ਵਾ 
ਨਿਰਲੱਜ । _ ੫. ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ । ੬. ਚੁਪੱਤੀ । ੭. ਕਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬੀ । 
੮. ਆਪਣਾ ਮਤਲਬੀ । ੮. [ਮੋਰ ਧੁਜ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ 
ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਹਰੀ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਗਰੜ ਬਣਾ 
ਕੇ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਸੀ 1] ੯. ਦੇਰ ਲਾਉ'ਦੇ ਜਾਂ ਪਰਚਾਉਦੇ। 
੧੦. ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਬੇੜੀ । ੧੧. ਮਾਇਕੀ ਮਿਤਰ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ । 

੬੭੪੫੭੯-੭੧੧੦੭੨-੭੧-੭੯-#੬੪੧-੭੦"੮% ੨੯-#੩੫-੭੯-੭੬੫-੭੨-੩੦੭੦੭੪੯-੭ । ੮੭੩੨੭੦੭#= ੮੩੫. ੭੮..#<੩੫੫.੭ ੨..#<੩੫.੭ ੨੭੫੩੫. ੭ 2....4੩<. ੭ ਟ_.੭੪੩੫੦_ ੭ ੮_.#4੩੨. ੭੮ _. ੫੩੫੦੭ 7,੫੦੫ ੭੮_.#੪੩੯੦੭੨.# ੦੩੯੦੭ ੨-੧੩੨੦੭ ੨-੭੧੧੫੨-੭੨--੪੦੪੫੨-੭੨--=੫੩੨੭' 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੪੪੭) 

।ਰ[ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਗੋੱਡ 
੧੧ ੨ [ਮਨ ਮੇਰੇ, ਅਪਨਾ ਹਰਿ ਸੇਵਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ; 

ਜੋ ਤੁਧੁ "ਉਪਕਰੈ ਦੂਖਿ ਸੁਖਾਸਾ । 
['ਉਪੱਕਰੇ' ਬੋਲੋ ਪਰ ਅਧਿਕ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀ'] 

੧੪। ੩ |ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਸਦਾ ਹੋਇ ਅਨੰਦੁ; 
ਸੁਖੁ ਅੰਤਰਿ ਸਾਂਤਿ, ਸੀਤਲ ਮਨੁ ਅਪਨਾ ॥ ਕੰ 

੩ |ਮੋਰੇ ਮਨ ਅਨ-ਦਿਨੁ ਧਿਆਇ; ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਜਪਨਾ ।। 
੮੬੧ | ੧ | ੩ |ਓਹੁ ਘਟੈ ਨ ਕਿਸੈ ਕੀ ਘਟਾਈ; ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਤਿਲ ਤਿਲਨਾਂ ।। ਕੰ 

੪ |ਜਿਤਨੇ ਸਾਹ ਪਾਤਿਸਾਹ, ਉਮਰਾਵ ਸਿਕਦਾਰ ਚਉਧਰੀ; 
ਸਭਿ ਮਿਥਿਆ ਝੂਠੁ, ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਜਾਣੁ ॥ ਕੰ 

੧੦| ੪ |ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਤਿਸ ਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾਲੈ; 
ਜੋ ਹਰਿ ਜਨੁ, ਨੀਚੁ ਜਾਤਿ ਸੇਵਕਾਣੁ ॥ | 

੧੧ ੫ |ਸੋ ਐਸਾ ਹਰਿ ਸੇਵਿ ਸਦਾ, ਮਨ ਮੇਰੇਂ; ਜੋ ਤੁਧਨੋ “ਸਭ-ਦੂ ਰਖਿ ਲਈਐ ॥ 
[ਪੜਈਐ, ਕੜੱਈਐ, ਛਡੱਈਐ ਇਤਿਆਦਿਕ 
ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਅਧਿਕ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲੋ] 

੧੮| ੬ |ਮੇਰੇ ਮਨਿ; ਪ੍ਰੇਮ ਲਗੋ ਹਰਿ ਤੀਰ । | 
ਰਾਗੁ ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ 

੮ | ੨ [ਫਾਕਿਓ ਮੀਨ ₹ਕਪਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ; ਤੂ ਉਰਝਿ ਰਹਿਓ ਕੁਸੰਭਾਇਲੇ ॥ 
ਪਗ ਧਾਰਹਿ ਸਾਸੁ ਲੇਖੈ ਲੈ; ਕੰ 

ਤਉ ਉਧਰਹਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇਲੇ _(੨) ਲੇਖੈ ਲੈਤਉ 
੯ | ੨ ਅਪਨੇ ਰਹਨ ਕਉ ਠਉਰੁ ਨ ਪਾਵਹਿ; ਕਾਏ, ਪਰ ਕੈ ਜਾਇਲੇ ।। ਕੰ 

[ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੱਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨ] ਰ੍ 

੮੬੨ 

੮੬੩ 
੮੬੪ 

੧੬| ੬ |ਸੇ ਸੈਤਨ ਹਰਿ ਕੇ; ਮੇਰੇ ਮੀਤ ॥ 
੮ | ੮ | ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ; ਗੁਰੁ ਕਰਿ ਮਨ ਮੋਰ ॥ 
੧੩| ੮ ਪਾਰਬ੍ਹਮੁ ਗੁਰੁ; ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥ 

੮੬੫ | ੨ | ੧੦ |ਰਾਮ ਰਾਮ; ਰਾਮ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਇ ॥ ਕੰ 
੭ | ੧੦ |ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਜਪਿ; ਨਾਨਕ ਦਾਸ ॥ 
੭ | ੧੧ ਉਨ ਕਉ; ਖਸਮਿ ਕੀਨੀ ਠਾਕਹਾਰੇ ॥ 
੧੦| ੧੧ |ਸਾਧ ਜਨਾ ਪਗ; ਮਲਿ ਮਲਿ ਧੋਵਹਿ ॥ 
੧੧| ੧੧ |ਪੰਚ ਪੂਤ ਜਣੇ; ਇਕ ਮਾਇ । 
੧੧ | ੧੧ |ਤੀਨਿ ਗੁਣਾ ਕੈ ਸੰਗਿ; ਰਚਿ ਰਸੇ 1 
੧੪ | ੧੨ ਜਪਿ ਜਪਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ; ਅਘਾਏ ॥ 
੧੦ | ੧੪ [ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖ ਮੋਟਿ; ਮਿਲਾਏ ॥ 

੧. ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ । ੨. ਸਾਰਿਆਂ ਤੋ“। ੩. ਬਾਂਦਰ । 
।੯#%੫.੭ ੯, #੪੪੦-੭ ੨.#੪੧੯>-੭ 2... #੪੧ ੧੨੭ 2. #<8<੦..੭ 2. # ੪0੧... ੨. # ੪84੦੭ ੨੭੧੦੭ । ੨੭੫੧੫. ₹.,#੪੫੭੨ ੭੪੫੭ 

੍ 
ਰ੍ 
ਰ 
ਰ੍ 

ਰ੍ 
ਰ੍ 

| ਘ 
[. 
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(੪੪੮) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
_2੦੬੦”੨੦"੦੧੦”> ੦੦੦ "੦੬ £"੨੧੦"੨ ੦੦੪੦੨੦"੨੧੦”੨ ੦੦੦੨ ੮੨੧੦”੨੦"੦੧੬੦”੨੦੨੬੦ ੪੮੪੦੨ 

ਸ ਪੰਨਾ [ਸਤਰ ਰਾਗੁ ਗੋਡ 
ਇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ; ਮਿਟਹਿ "ਉਨਮਾਦ ।। ['ਮਿਟਹਿ' ਪਦ ਦੇਹਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ] 

ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਰੈਗ; ਸੈਗਿ ਜਾਗਾ ॥ [ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ] 
ਮਹਾ ਬੀਚਾਰ; ਪੰਚ ਦੂਤਹ “ਮੰਥ ॥ 
ਕਰਣ ਤਪਲਾਹ ਕਰਹਿ; ਸਿਵ ਦੇਵ ।। 
ਸੈਤ ਕਾ ਏਲੀਆ; ਧਰਤਿ ਬਿਦਾਰਉ ॥ [ਕਾਲੀਆ ਨਾ ਬੋਲੋ] 
ਸੇਤ ਉਧਾਰਉ, “ਤਤ #ਖਿਣ “ਤਾਲਿ । _ (੨) ਤਤਖਿਣ 
ਜੋ ਨਿੰਦੈ; ਤਿਸ ਕਾ “ਪਤਨੁ ਹੋਇ । [ਪੱਤਨ ਨਹੀ ਬੋਲਣਾ] 
ਨਾਰਾਇਣ; ਦੈਤ ਭਾਨੇ ਡਾਇਣ ।' 
ਰਾਮ ੯ਕਵਚੁ; ਦਾਸ ਕਾ ਸੈਨਾਹੁ ॥ ਦੂਤ ਦੁਸਟ; ਤਿਸੁ ਪੋਹਤ ਨਾਹਿ ॥ 
ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਕੀ; ਪ੍ਰਭੁ ਸਰਣਾਇ ।। 
'ਪ੍ਰਾਤਮਾ; "ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਰੂਪੁ ॥ 
ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਰਉ”; ਸਚੁ ਵਾਪਾਰੁ ॥ 

ਰਾਗੁ ਗੋੱ'ਡ, ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ 

ਮੂਰਖ ਸਿਉ ਬੋਲੋ; ਝਖ ਮਾਰੀ ॥ 
ਕਰਮ "”'ਬਧ', ਤੁਮ ਜੀਉ ਕਹਤ-ਹੋਂ; 

ਕਰਮਹਿ ਕਿਨਿ ਜੀਉ ਦੀਨੁ ਰੇ ॥ [ਬੱਧ ਬੋਲੋ] 
ਨਾ ਇਹੁ ਰਾਜ; ਨ ਭੀਖ ਮੰਗਾਸੀ ॥ 
ਨਾ ਇਸੁ ਪਿੰਡੁ; ਨ ਰਕਤੂ "ਤਰਾਤੀ । 
ਆਵਤ ਜਾਤ; "ਏਨਾਕਸਰ ਹੋਈ ॥ (੨) ਨਾ "੫ਕਸਰ 
੬ਲਰਿਕੀ "2ਲਰਿਕਨ; ਖੈਬੋ ਨਾਹਿ ॥ 
ਕਰਿ ਸੀਗਾਰੁ; ਬਹੈ ੧੮ਪਖਿਆਰੀ ॥ 
ਹਮ ਕਉ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਪਰੇ,੧੯ਤਖਿ ਡਾਇਣਿ ॥ 

੮੬੮ 

੮੭੧ 

੧-੭੪੪੧<" €.#੪॥੧੫੭ ੨-੭੧੧੦੦੭ ੨੫ ੭੧੧੧੫੭੨-੭੧੧੫੦-੭੨-#੪੧੯੦-੭੨-੪੦੯੦-੭੨--#੪੧੫੦-੭ ੨-#੧੧੯੨੦=੨-੭੪੩੦=੭ 

੧. ਹੈਕਾਰ ਬੇ ਕਮਲ।੨. ਮਲਣਾ।੩. ਕੀਰਨੇ, ਯਤਨ । ੪. ਫਿਟਕ'ਰਿਆ ਹੋਇਆ । 
੫. ਤਤ =ਛੇਂਤੀ ਹੀ । ਖਿਣ=ਖਿਣ ਤੋ” ਭੀ ਤਾਲਿ=ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਵਾ ਤਿਸੇ ਕਾਲ 
(ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ) ਅਰਥ । ੬. ਸ਼ੀਘਰ । ੭. ਛੋਤੀ ਤੋ“ ਛੇਤੀ । ੮. ਨਾਸ । ੯. ਮੰਤੁ, 
ਸੰਨਾਹ”ਸੰਜੋਅ ਦੀ ਨਿਆਈ' ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ੧੦. ਪ੍ਰਤਕ ਚੇਤਨ 
ਆਤਮਾ ਜੀਵ । ੧੧. ਅਕ'ਲ ਪੁਰਖ ਅਦ੍ਰਂਤ ਅਨੰਦ ਦਾ ਸਰੂਪ 1 ੧੨. ਬੱਧ- 
ਬੈਨ੍ਹਿਆਂ । ੧੩.ਲਹੂ, ਪ੍ਰੀਤ । ੧੪.ਨੱਕ ਦਮ, ਨੱਕ 'ਚ ਜਿੰਦ ਆਵਣ ਦੀ ਨਿਆਈ” 
ਹੋ ਗਈ ਨਾਕ-ਸਵਰਗ ਆਦਿਕ ਜਿੱਤੇ ਗਏ । ੧੫. ਆਵਣ, ਜਾਵਣ, ਜੌਮਣ 

ਮਰਨ ਦੀ ਕਸਰ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ । ੧੬. ਬੁਧੀ । ੧੭. ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ” ਖਾਂਦੀ । 
੧੮. ਵੇਸਵਾ-ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਪੇਕੇ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਰੀ ਦੀ ਨਿਆਈ' ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 
੧੯. ਤਿੱਖੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਡੈਣ ਜਾਂ ਤਰਖ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਉਤੋਂ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰਣ 
ਵਾਲੀ ਡਾਇਣ । 

-#60੫<.੭ 2..#੪੬੫੦.੭ 2..#੬੬੫..੭ ..੭6੧<੨.੭ 2. ੭੪੧੧. 2. #60<...੭ 2 -#੪8੧੦੭ 1 ੩#੫੪੯-% ੯-<-੩੫-੭੨.੭੩੫-੭੨#੧=' 

ਰ੍ 
ਰ੍ 

੍ 

੍ 
੍ 
੍ 
੍ 

੨-੭੧੧-੭ ੨. ੭੪੦੧੦੭੮.-੭੦੩੧੦੭ ੮. “੩੫੦੦੭ ੮੧੪੦੭ ੨.੭੭੩੮<੭ 
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੧ਪਗ “ਨੋਵਰ; “ਛਨਕ, “ਛਨ ਹਰੀ । 
ਪਨਾਹਿ ਤ ਚਲੀ; ਬੇਗਿ ਉਠਿ ਨੰਗੇ ॥ 
ਪਾਂਚ ਨਾਰਦ ਕੈ; ਸੈਗਿ ਬਿਧਵਾਰਿ । (੨) ਬਿਧ ਵਾਰਿ $ 
ਜੈਸੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿ; #ਬਲ ਹਰ, ਨਾ ਠਾਹਰੇ ॥ 
ਕੁੰਭ ਬਿਨਾ; ਜਲੁ ਨਾਂ ਟੀਕਾਵੈ ॥ 
ਤਨ ਮਨ ਰਮਤ ਰਹੈ; ਮਹਿ "ਖੋਤੇ ॥ 
ਖਸਮਿ ਦੁਹਾਗਨਿ ਤਜਿ; ੯ਅਉ “"“ਹੇਰੀ ॥ | 
ਕਹੈ ਕਬੀਰ; ਏਕੇ ਕਰਿ ਕਰਨਾ ॥ 
੧੧ਨਉ ਨਾਇਕ ਕੀ; ਭਗਤਿ ਪਛਾਨੈ ।! | 
ਧੈਨੁ ਅਨਾਦਿ; ਭੂਖੇ, "ਤਕਵਲੁ "$ਟਹਕੇਵ ।। 
ਜਪੀਐ ਨਾਮੁ; ਜਪੀਐ ਅੰਨੁ ॥ ['ਜੱਪੀਐ ਅੰਨ' ਬੋਲਣਾ] 
੧੫ਅੰਤੈ ਕੈ ਸੈਗਿ, “੬ਨੀਕਾ ੧੭ਵੈਨੁ । 
ਗੁਪਤੀ ਖਾਵਹਿ; ੧੯ਵਟਿਕਾ ਸਾਰੀ । (੨) ਵਟਿ ੧੯ਕਾਸਾਰੀ | 

$ 

ਹੋ 04404 

੭ < 

.= ੭ ਜਿ 

ਰਾਗੁ ਗੋੱਡ ਬ'ਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀ ਕੀ 

੨੦ਅਸੁਮੇਧ ਜਗਨੋ ॥ ਤੁਲਾ ਪੁਰਖ, ਦਾਨੇ ॥ [ਜੱਗਨੇ' ਬੋਲੋ] 
੨ਬਨਾਰਸਿ; “ਅਸਿ ਬਸਤਾ ।। ਮ਼ੁਖਿ, ਬੇਦ ਚਤੁਰ, ਪੜਤਾ ॥ 
ਸਗਲ ਧਰਮ; ”੨ਅਛਿਤਾ । [ਅੱਛਿਤਾ ਬੋਲੋ ਸਿਹਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਬੋਲੋ] 
ਗੁਰ ਗਿਆਨ; ਇੰਦ ਦਿਤਾ ॥ 
ਭਜੁ ਨਾਮਾ; ਤਰਸਿ ਭਵ ਸਿੰਧ ॥ 
੨੪ਨਾਦ ਭ੍ਰਮੇ; ਜੈਸੇ ਮਿਰਗਾਏ ॥ 
ਰਾਮੁ ਛੋਡਿ; ਚਿਤੁ ਅਨਤ ਨ ਫੇਰਉ ॥ 
ਜਿਉ ਮੀਨਾ; ਹੇਰੇ?“ਪਸੂਆਰਾ ॥ 
ਨਰ ਤੋਂ, ਸੁਰ ਹੋਇ ਜਾਤ, ਨਿਮਖ ਮੈ; ਸਤਿਗੁਰ ਬੁਧਿ ਸਿਖਲਾਈ ॥ 
ਮੋਹਿ ਲਾਗਤੀ; ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ । _(੨) ਤਾਲਾਬੇਲੀ 

ਸਿ ੭56%% ਸਾਲਾ 

੬੦੬੨੬ ਵਣ ਹਡ 

7 ੩ ਘ 

ਪ੍ਹ 2 

0੦0੦੦ ੨ 

੧. ਪੈਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਾਗ ਦ੍ਰੇਖ ਰੂਪ । ੨. ਪੋ'ਟੇ. ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਰੂਪ | 
ਰਸ ਗੈਧ। ੩. ਛਣਕਾਟ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖਿਚ ਰੂਪੀ ਛਣਕਾਟ । ੪. ਇਕ ਛਿਨ ਰੰ 

ਵਿਚ ਹਰ ਲੈਦੀ ਹੈ । ੫. ਨਹੀ' ਤਾਂ, ਨਿਹਾਇਤ, ਅੰਤ ਨੂੰ । ੬. ਸ਼ਤੀਰ । ੭. ਖਿਚ 
ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਨਹੀ” ਠਹਿਰਦਾ । ੮. ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਖੇਤ । ੯. ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ । ਕੰ 
੧੦. ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ । ੧੧. ਨਵਾਂ ਖੰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ । ੧੨. ਅਨਾਜ। 
੧੩. ਰਿਦੇ । ੧੪. ਖਿੜੌਣ ਵਾਲਾ । ੧੫. ਜਲ । ੧੬. ਸੋਹਣਾ । ੧੭. ਰੋਗ । 
੧੮. ਪੰਨਸੇਰੀ । ੧੯. ਪੰਜੀਰੀ ਵੱਟ ਵੱਟਕੇ ਪੇੜੇ । ੨੦. ਅਸਮੇਧ ਯੱਗ ਆਦਿਕ ਕੰ 
ਘੋੜੇ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲ ਯੱਗ । ੨੧. ਕਾਂਸੀ । ੨੨. ਹੈ । ੨੩. ਸਹਿਤ, 
ਸੰਜੁਗਤ । ੨੪. ਘੰਡਾ ਹੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ । ੨੫. ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਧਤੀਰਾ। ਕੰ 

੧6%੫੭੨.#॥%੦੦-੭ ੨-#੩੫-੭ ੭੩੫੦੭ 2੭6੨੭ ੨. ੭5੧੧੦? ੨. #੪੧੫੍੭ 1 _੨.-/6੧੧..੭ ੨.,#60%<_.੭ ੮. #੦੫<.੭ ੨_,#੪੫੦੭ 
ਅਤ ਟਲ ਦਲ ੦੨ ੦੪੦੨੦"੦%੦”੨ ੦੦੪੦੨ 
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(੪੫੦) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
 2੦ਅ>ੇ 6੬੨ ੦੮੦੬੦ ੦੮੦੪੨ "੦੦੦੨੦੮੪੦੨੦੮%੯”> ੭੮੦੪੯ 6"੪ਲ€ > ਖਲ > 6੦੨6੯ 

ਪੰਨਾ 
੮੭੩ 

੮੭੫ 

੮੭੬ 

੮੭੭ 

ਰਾਗੁ ਗੌੱਡ 
ਐਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬਿਨੁ; ਬਾਪੁਰੋ ਨਾਮਾ ॥ 
ਸੋ ਹਰਿ; ਅੰਧੁਲੇ ਕੀ ੧ਲਾਕਰੀ ॥ 
ਹਰ “ਏ, ਨਮਸਤੇ; ਹਰ ਏ, ਨਮਹ ।। 
ਹਰਿ ਹਰਨਾਕਸ; ਹਰੇ ਪਰਾਨ ॥ 
ਸਿਮਰਨ; ਦਰ ਪਦ ਸੁਤ, ਉਧਰੀ ॥ 
ਤਗਉਤਮ ਸਤੀ; ਸਿਲਾ ਨਿਸਤਰੀ ॥ 
ਆਨ ਦੇਵ “ਬਦਲਾਵ; <ਨਿ ਦੈਹਉ ॥ (੨) ਬਦਲਾਵਨਿ ਦੌਹਉ 
ਗੁਰਮਤਿ; ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਹੁ ਮੀਤਾ ॥ 
ਰਾਵਨ ਸੇਤੀ ?ਸਰਬਰ ਹੋਈ; ਘਰ ਕੀ ਦਜੌਇ ਗਵਾਈ ਥੀ ॥ 

ਬਾਣੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਉ ਕੀ 

ਬਿਨੁ ਮੁਕੰਦ; ਤਨੁ ਹੋਇ ੯'ਅਉ' ੧”ਹਾਰ ।। (੨) ਅਉਹਾਰ 
ਤੁਹੀ ਮੁਕੈਦ; ਜੋਗ, ਜੁਗ ਤਾਰਿ । 
ਜੇ ਓਹੁ; ਦੁਆਦਸ ਸਿਲਾ ਪੂਜਾਵੈ ॥ 
ਨਿੰਦਾ ਕਹਾ ਕਰਹੁ; ਸੈਸਾਰਾ । 

ਵਰ ਇਸ 

ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ 
,- ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ 

੧ ਓ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੇਰੁ 
ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ।। 

ਕੋਈ ਪੜਤਾ “ਸਹਸਾਕਿਰਤਾ; ਕੋਈ ਪੜੈ ਪੁਰਾਨਾ ॥ 
ਕੋਈ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਜਪਮਾਲੀ; ਲਾਗੈ ਤਿਸੈ ਧਿਆਨਾ ॥ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ; ਰਾਖਹੁ ਮੋਰੀ ਲਾਜ ਪਤੇ । 
ਮਰਣੁ ਲਿਖਾਇ; ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਆਏ; ਜੀਵਣੁ %੨ਜਾਜਹਿ `£ਮਾਈ ॥ 
ਅੰਤਰਿ ਸਹਸਾ ਬਾਹਰਿ ਮਾਇਆ; ਨੈਣੀ ਲਾਗਿ ੧੯ਬਾਣੀ ।1 
ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸਾ; ੧੬ਪਰਤਾਪਹਿ-ਗਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ॥ 

੭੬ ,#4੪੯. ੭੦-੪੦੪੦-੭੯ “੩੦੨੭ 

੦੬੦ ੦੮੦੪੦ ੦੪੨ "੦੪੪ ੨੦੪੨੦" £੨੪੦੨੦"੦੪੦ ੦੦੪੦੨ ੦੪੦੨ ੦੨੦੪੦੨੦੯ਉਓ ੨ 6੧੪ਇ੨੦੮੦੪੦੨੦੮੧੪ਇ੨ਓ੯ਓ#੪> 
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੧. ਸੋਟੀ । ੨. ਕੇ ਤਾਈ" । ੩. ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਦੀ । ੪. ਅਹੱਲਿਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀ । 

੫. ਵੱਟੇ ਬਦਲੋਂ । ੬. ਨਹੀ” । ੭. ਬਰਾਬਰੀ ਜਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ । ੮. ਇਸਤ੍ਰੀ । 

੯. ਪੁਨਾ । ੧੦. ਨਾਸ । ੧੧. ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤਾਰਨ ਵਾਲੋਂ 

੧੨. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ, ਨਾਗ ਭਾਸ਼ਾ । ੧੩. ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ੧੪. ਮਾਇਆ ਨੂੰ । 
੧੫. ਬਾਣੀ=ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਭੀ ਮਾਇਆ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ 
ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੧੬. ਪਛਤਾਵਹਿਗਾ । ੨੭. ਤਾਪਾਂ ਤੇ" ਪਰੇ । 

€-#੦-੭ ੨-੭੩੦-੭੨-੭੧੪੯੮੭੨-੭੧੨-੭੨-੭੩੦੭ । ੨੭੪੧੨” ੨. #੪੪੧-੭੨-੭੭੧੮-੭ ੨.੭੪੪੯.੭੬-੭#੦੭<##ਵ=ੀ 

(੨) ਪਰ ੧?ਤਾਪਹਿ ਗਾ ਪ੍ਰਾਣੀ 

'੮.#੦-੭੨..੭<੬੫੦%੨..੪<੩੦-2 ਦ 4੬੩੦ ੭੫੨--#੩੦੦-੨੭"੨-.#<੩੦੨--੩ €-.#੪੬੬੬<-2 ਟ...<<੩੦<-% 2...44੬੫<-%2੩.-#੫੦੯<-੭੬-.੩<੩੦.੭ 

14001911071€116।0ਊਇ੪019।1.ਟ੦। 



ਪੰਨਾ [ਸਤਰ |ਸ਼ਬਦ| ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ੧ 

੮੭੭ । ੭ | ੩ |ਜਬ ਆਸਾਂ ਆੰਦੇਸਾ ਤਬਹੀ; ਕਿਉ ਕਰਿ ਏਕੁ ਕਹੈ ॥ 
੯ | ੪ [ਸੁਰਤਿ ਸਬਦੁ "ਸਾਖੀ, ਮੇਰੀ ਸਿੰਝੀ, ਬਾਜੋ ਲੋਕੁ ਸੁਣੋ ॥ 

[ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸਰਾਮ] 
੧੫| ੫ |ਵਸਗਤਿ ਪੰਚ ਕਰੇ; ਨਹ ਡੋਲੇ ॥ 
੧੬| ੫ |ਭਿਖਿਆ; ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਭੇ ਚਲੋਂ ॥ ਕੰ 

ਹੋਵੈ ਸੁ ਤ੍ਰਿਪਤਿ; ਸੈਤੋਖਿ 'ਅਮੁਲੈ' ॥ [%ੱ 
੮੭੮ | ੭ | ੭ [ਅਹਿ-ਨਿਸਿ; ਦੀਵਾ ਬਲ, 'ਅਥਕੁ' ।। [ਅਥਕੁ ਕੂ 

੭ |ਹਛੀ ਮਿਟੀ; ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥ [ਸਿੱਟੀ ਬੋਲੋ] $ 
੧੨| ੭ |ਨਾਨਕ; ਸੋ “ਪਾਰੈਗਤਿ ਰੋਇ । ਕੰ 

੮ |ਨਾਨਕ; ਬਿਰਥਾ ਕੋਇ ਨ ਹੋਇ ॥ ੨ 
੮ |ਲੌਕੁ ਧਿਕਾਰੁ ਕਹੈ, ਮੰਗਤ ਜਨ; ਮਾਗਤ, ਮਾਨੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 

ਸਹ ਕੀਆ ਗਲਾ, ਦਰ ਕੀਆ ਬਾਤਾ; ਤੇ ਤਾ, ਕਹਣੁ ਕਹਾਇਆ ।1 
੮੭੯ |੧੨| ੧੧ |ਖੁਧਿਆ ਦੁਸਟ ਜਲੈ; ਦੁਖੁ ਆਗੈ ॥ 

੧੩ | ੧੧ [ਗੁਰਮਤਿ; ਭਗਤਿ ਪਾਵੈ ਜਨੁ ਕੋਈ ॥ 
੧੫ | ੧੧ |ਰਾਮ ਕਲਾ; ਨਿਬਹੈ ਪਤਿ ਸਾਰੀ ॥ 
੧੬| ੧੧ |ਲਕਰੀ ਬਿਖਰਿ; ਜਰੀ, ਮੰਝ £ਭਾਰਿ ॥ 

੧੧ |ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਮ ਕਰਣਾ; ਸੋਗ ਬਿਓਗੀ ॥ 
ਸਹਜ .ਜਗੋਟਾ; ਬੈਧਨ ਤੇ ਛੂਟਾ ॥ 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਟਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ ॥ 

੧ |ਸਤਜੁਗਿ, ਧਰਮੁ ਪਰ ਹੈ ਚਾਰਿ ॥ 
ਦੁਆਪੁਰਿ; ਧਰਮਿ, ਦੁਇ ਪੈਰ ਰਖਾਏ ॥! 

ਰਿ 

੧ |ਕਲਜੁਗਿ; ਧਰਮ ਕਲਾ, ਇਕ ਰਹਾਏ ॥ ॥ 

9 
ਰ 

ਰਿ 

੮੮੦ 

੮੨0 

ਹੇ 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ੧॥ 

੧੩ ੧ [ਜੇ ਵਡਭਾਗ ਹੋਵਹਿ, ਵਡਭਾਗੀ; ਤਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੇ ॥ 
੧੫ ੧ |ਜਿਸੁ ਵਡਭਾਗੁ ਹੋਵੇ, ਵਡ ਮਸਤਕਿ; ਤਿਨਿ ਗੁਰਮਤਿ; ਕਢਿ ਲੀਆ 

[ਦੂਜਾ ਪਾਠ ਕਢਿ ਕਾਢਿ ਭੀ ਹੈ] 
੮੮੧ | ੧ | ੨ |ਭਾਗ ਹੀਣ ਮਨਮੁਖਿ, ਨਹੀ ਲੀਆ; “ਤ੍ਰਿਣ ਓਲੈ ਲਾਖੁ ਛਪਾਇਆ ॥ 

੪ [ ੨ |ਰਾਮ; ਜਨ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮੁ ਬੋਲਾਇ ॥ 
ਧ੍ਰਿਗੁ ਧ੍ਰਿਗੁ ਨਰ ਨਿੰਦਕ, ਜਿਨ ਜਨ ਨਹੀ ਭਾਏ; ਹਰਿ ਕੇ ਸਖਾ ਸਖਾਇ ॥ 

੧. ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਜੋ ਸ਼ਬਦ-ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਰ ਹੈ ਏਹੀ ਮੋਰੀ ਸਿੰਡ। ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਕ ਜੁਰਤਿ-ਗਿਆਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ । _੨. ਪਰਮ ਗਤਿ, ਕਲਿਆਣ । | ੩. ਉਲਾਂਭਾ । ੪. ਚਿਖਾ 1 ਪ. ਲੰਗੋਟਾ 1 ੬. ਖਾਨ । ੭. ਕੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਰੂਪੀ ਜਾਂ ਪੰਜ 
ਕੌਸ਼ਾਂ ਰੂਪੀ ਲਾਖ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਲਾਲ 1 

9੯%%੫੭੯੭॥੦੭੨੭੧੨-੭੨-੧੨੭ । ੧੨੭੧੯੭੨੦੭੧੨੦੮੭੩੯੭੮੭੧੮-੭੦੦੭੧੧-੭੯੭੧੧੭੯੭੪੦੭ ,& ਲਾ > <੦੬”੨ €੮੦੦੦੦”੨ <੦੦੦”੨ "੦੦੨ ੮੦੦੦” ੦੦੧੦੦” £੮੦੧੦੦੨੦੮੦੦੦੨੦੮੦੧੦੦੨ ਟ੮੦੦੦੨੦੮੦੧੦੨ ੭੮੦੫੪” ੦੮੦੪੦”੨ ੦੦੦੦੨ 
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(੪੫੨) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
2੦੧੦੨ ੦੮੦੦੦” "੦੦੦੨੦੦੦੦੨੭੮੦੦੪੦ ੦੪੦ ੦੦੪੨੦੨੦੦੨੦੨੧੦”੦ ੮੦੧੦”੨੦੯੦੪੦ ੭੬੨ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ 
੮੮੧ | ੮ | ੩ |ਰਾਮ; ਮੋ-ਕਉ ਹਰਿ ਜਨ ਮੇਲਿ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ॥ 

੧੨| ੩ [ਮੌ-ਕਉ ਧਾਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ, ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤੇ; ਹਰਿ ਸੰਤ ਪਰੀ, ਲੋ ਪਾਵੈ ॥ 
! [ਪੰਗੀ ਅੱਧਾ ਅਧਕ ਬੋਲਣਾ] 
ਨੂ ੧੪| ੪ |ਹਰਿ ਜਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਟ ੧ਸਰ “ਨੀਕੇ; ਵਡਭਾਗੀ ਤਿਤੁ ਨਾਵਾਈਐ ॥ 

੮੮੨ | ੯ | ੬ |ਰਾਮ; ਗੁਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ, ਕੈਠਿ ਧਾਰੇ ॥ 
,%; ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ 

੧ ੧ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 
ਇਹ ਬਿਧਿ ਹੈ; ਮਨੁ ਜੌਗਨੀ ॥ 
ਸੁਰਗ ਪਵਿਤ੍ਰਾ ਮਿਰਤ ਪਵਿਤ੍ਰ, ਪਇਆਲ ਪਵਿਤ੍ਰ =ਅਲੋਗਨੀ ।। 
ਸਤਿਗੁਰੁ; ਪਰਮੇਸਰੁ ਮੇਰਾ ।। 

੮੮੩ ੧੧ 
੮੮੪ | ੨ 

ਪਵਨੁ ਵਿਚੋਲਾ ਕਰਤ ਇਕੇਲਾ; ਜਲ ਤੇ ਓਪਤਿ ਹੋਆ ॥ 
ਦਸ £ਪਾਤਉ, ਪੰਚ ਪਸੈਗੀਤਾ; ਏਕੇ ਭੀਤਰਿ ਸਾਥੇ ॥ 

“੮੨੮੦੦ ਓਅੰਕਾਰਿ ਏਕ ਧੁਨਿ ਏਕੈ; ਏਕੈ ਰਾਗੁ ਅਲਾਪੈ ॥ 
ਏਕਾ ਦੇਸੀ ਏਕੁ ਦਿਖਾਵੈ; ਏਕੋ ਰਹਿਆ ਬਿਆਪੈ । 
੬ਨਾਰਦੀ; ਨਰਹਰ ਜਾਣਿ ਹਦੂਰੇ ॥ 
ਕੋਈ ਓਢੈ ਨੀਲ; ਕੋਈ ਸੁਪੇਦ ॥ 
ਕੋਈ ਬਾਛੈ ਭਿਸਤੁ; ਕੋਈ “ਸੁਰਗਿੰਦੂ ॥ 

1 
1 

ਰੱ 
ਸੁਪਨੁ ਭਇਆ; “ਭਖਲਾਏ ਅੰਧ ॥ 

੮੮੫। ੧ 

ਹੇ =ਹੇ 

2 ਫੰ“-“>ਮਅ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕੁ; ਆਖੋ ਏਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ 
ਦ੯ਗਾਠੀ ੧੯ਭਿਨਿ; ਭਿਨਿ; ਭਿਨਿ ਭਿਨਿ ਤਣੀਏ ॥ 

੮੮੬।॥ ੧ 

ਠ ਪੰ ਘ 

£ ੧੧| ੧੩ ੧੧ਲਉ ਨਾੜੀ; ਸੂਆ ਹੈ ੧ਅਸਤੀ ॥ 
੧੩| ੧੩ [ਗਹਰੀ ਬਿਭੂਤ; ਲਾਇ ਬੈਠਾ ਤਾੜੀ ।। __[ਲਾਇ ਪਦ ਦੇਹਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ] 

ਸ ੧੪ | ੧੩ | ਸਿੰਡੀ ਵਾਜੇ; ਨਿਤ ਉਦਾਸੇਰਾ !1 
੧੬| ੧੩ | ਨਾਮੈ ਖਿੰਥਾ; ਨਾਮੈ ਬਸਤਰੁ । 

8 ਜਨ ਨਾਨਕ; ਜੋਗੀ, ਹੋਆ ਅਸਥਿਰੁ ॥ 
੪ _ ੮੮੭ | ੧ |੧੪|ਪੀਵਤ; ਅਮਰ ਭਏ, ਨਿਹਕਾਮ ॥ 
! ੮੯ | ੧੫ |ਏਕੋਂ ਏਕੁ; ਨਿਰੈਜਨ ਪੂਜਾ ॥ [ਪੂਜਾ ਨਹੀ" ਕਰਣਾ] 

੧. ਸ-ਦਰਸ਼ । ੨. ਅੱਛੇ ੩. ਅਲੱਗ ਜਾਂ ਅਲੌਕਿਕ । ੪. ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀ ਵੇਸਵਾ, ਦਸੇ ਇੰਦਰੀਆਂ । ੫. ਪੰਜ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧਾਦਿ ਸੰਗੀਤਾ= ਸੰਗੀ ਭੜ੍ਹਏ । 
੬. ਭਗਤੀ । ੭. ਬੈਕੰਠ । ੮. ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਭਟਕਦਾ ਹੈ । ੯. ਵਰਨਾਂ ਆਸ੍ਹਮਾਂ 
ਦੀਆਂ ਗੌਢਾਂ । ੧੦. ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਰੂਪ । ੧੧. ਲਵੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਬਰੀਕ । 
੧੨. ਮੋਟੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ । 

੨੭੪੫੭ ੯-੭੩੫-੭੬-੭੪੩੫੦੭ ੨. ੭੪੧੯੭-੭੧੧੦੭ ੨-੭੬੧੯<੭ ੨-#੩੪੧-੭ । ₹.੭੪੦੦-੭ ₹.#੪<੭੦੭੪੦੭੯੭#੦੭' 
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ਪੰਨਾਂ [ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ 
੮੮੭ ।੧੬ 
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੪੫ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 

ਜਾ ਕਉ; ਗੁਰਿ ਹਰਿ ਦੀਏ ਸੂਖਾ ॥ 
ਹਿਰਦੈ ਰਾਮੁ; ਨਹੀ ਪੂਰਨ ਰਹਤ ॥ 
ਉਪਦੇਸੁ ਕਰੇ ਕਰਿ; ਲੌਕ ਦਿ੍ੜਾਵੈ । 
ਤ੍ਰੰ ਗੁਣ ਕੀ; ਓਸੁ ਉਤਰੀ ਮਾਇ ॥ 
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ; ਕਲਿ ਮਾਹਿ ॥ 
ਡਿਗੈ ਨ ਡੋਲੇ; ਕਤਹੂ ਨ ਧਾਵੇ ॥ 
ਤੇਰੇ ਕਾਜਿ ਨ; ਗ੍ਰਿਹੁ ਰਾਜੁ ਮਾਲੁ ॥ 
ਤੇਰੈ ਕਾਜਿ ਨ; ਬਿਖੈ ਜੈਜਾਲੁ ॥ 
ਤੇਰੇ ਕਾਜਿ ਨ; ਅਵਰਾ ਜੌਗ ॥ 
ਜਮ ਕੀ ਜੇਵੜੀ, ਤੁ ਆਗੈ ਬੋਧ ॥ 
ਰਾਚਿ ਰਹਿਓ ਤੂ; ਸੈਗਿ ਸੁਪਨਾ ॥ 
ਸਗਲ ਫਲਾ; ਸੇ ਸੂਖਿ ਸਮਾਏ । 
ਰਾਮ ਗੁਣਾ; ਨਿਤ ਨਿਤ ਹਰਿ ਗਾਈਐ । 
ਰਿਧਿ ਬੁਧਿ; ਸਿਧਿ "ਸੁਰ ਗਿਆਨ । 
ਸਹਜ ਸਮਾਧਿ; ਧੁਨਿ ਗਹਿਰ ਗੈਭੀਰਾ ॥ 
ਹਰਿ ਹਰਿ; ਜਾਪੁ ਜਪਲਾ ॥ 
ਹਰਿ ਕਾ ਜਸੁ ਨਿਧਿ; ਲੀਆ ਲਾਭ ॥ 
ਰਾਮ ਜਨੀ; ਕੀਨੀ ਖੰਡ ਖੰਡ । 
ਕੋਟਿ ਪ੍ਰਗਾਸ; ਨ ਦਿਸੇ ਅੰਧੇਰਾ । 
ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ; ਟੇਢਉ ਜਾਤ ॥ 
ਮਨਿ ਮੁਖਿ; ਕਬਹਿ ਨ ਉਸਤਤਿ ਕਰੈ ॥ 
ਮੋਹ ਮਗਨ; ਲਪਟਿਓ ਭ੍ਰਮ ਗਿਰਹ ॥ 
ਗਨਿ ਮਿਨਿ ਦੇਖਹੁ; ਸਗਲ ਬੀਚਾਰਿ ॥ 
ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ਗੁਫਾ; ਤਹ ਆਸਨੁ ॥ 
ਨਹੀ ਲੌਪੁ ਤਿਸੁ; ਪੁੰਨਿ ਨ ਪਾਪਿ॥ 
ਰਿਧਿ ਨ ਬੁਧਿ; ਨ ਸਿਧਿ ਪ੍ਰਗਾਸੁ । 
ਬੇਅੰਤ ਸਾਹਿਬੁ ਮੇਰਾ; ਮਿਹਰਵਾਣੁ ॥ 
ਸੁ ਮਤਿ ਸਾਰੁ; ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਸਿਮਰੀਜੈ । 
ਹੋਵੈ; ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੁ ॥ 
ਮਨਿ ਤਨਿ; ਹਰਿ ਓਹੀ, ਧਿਆਇਆ ॥ 
ਓ“ ਨਮੋ; ਭਗਵੇਤ ਗੁਸਾਈ ॥ 

੧. ਦਿਬਰ ਗਿਆਨ । 
ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਹੈ । 
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੨. ਓਅੰਕਾਰ ਜੋ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 

(੪੫੩) 
. ਦਇਆ; 6੦੨ 2੦੪੦੨ "੦੦੦੨ ੦੦੪੦੨ "੦੪੦੨੦"੦੪੦ 2੦੧੨ ੦੦੪੦੨ 2੦੬੦੨ "੦੪੦ ੭੮੦੪੨ 

ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ 
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ਪੰਨਾ [ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ 

੮੯੭ | ੧੮| ੪੭ [ਮਨਿ ਸੰਤੋਖੁ; ਸਬਦਿ ਗੁਰ ਰਾਜੇ ॥ 

੮੯੮ | ੧੬ | ੫੦ |ਦੀਸਤ 'ਮਾਸੁ; ਨ ਖਾਇ “ਬਿਲਾਈ ॥ 
ਮਹਾ ਤਕਸਾਬਿ; ਛੁਰੀ ਸਟਿ ਪਾਈ ॥ 

੧ ੫੧ [ਪੰਚ ਸਿੰਘ; ਰਾਖੇ ਪ੍ਰਭਿ ਮਾਰਿ ॥ 
੧ ੫੧ |ਤੀਨਿ ਆਵਰਤ ਕੀ; ਚੂਕੀ ਘੇਰ । ['ਆ-ਵਰਤ ਬੋਲੋ] 

੩ ੫੧ |ਦਾਝਿ ਗਏ ਤ੍ਰਿਣ; ਪਾਪ ਸੁਮੋਰ' । 

੮ |੫੨ |ਅਚਿੰਤੁ ਜਾਲੁ ਕਾਲੁ; ਚਕ ਪੇਲ । 

੮੯੯ 

4 

| ੧੦ ੫੨ |ਗਾਫਲ ਸੈਗਿ; ਨ ਪਤਸੂਆਂ ਜਾਈ ॥ 

£ ੯੦੦ | ੪ |੫੪ |੬ਹੇਂਦੀ ਕਉ; ਅਣਰੋਂ'ਦੀ ਹਿਰੈ । 
੫ ੫੪ |”ਠਗਣਹਾਰ; ਅਣ-ਠਗਦਾ ਠਾਗੇ । 
੧੫ | ੫੬ ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਸੇ; ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੇ ॥ 

੯੦੧ | ੧੧੫੯ [ਨਰ “ਨਰਹ, ਨਮਸਕਾਰੇ ॥ 
ਜਲਨ ਥਲਨ, ਬਸੁਧ ਗਗਨ; ਏਕ ਏਕੇਕਾਰੇ ।,੧।ਰਹ'ਉ। 

8 ਹਰਨ ਧਰਨ; ਪੁਨ ਪੁਨਹ ਕਰਨ ॥ ਨਹ ਗਿਰਹ; ਨਿਰੋਹਾਰੈ ।੧॥ 
ਗੈਭੀਰ ਧੀਰ ਨਾਮ ਹੀਰ, ਉਚ ਮੂਚ ਅਪਾਰੇ ।। 

॥ ਕਰਨ ਕੇਲ ਗੁਣ ਅਮੋਲ, ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੈ ॥ 
੧੩ | ੬੦ |ਰੂਪ ਰੈਗ ਸੁਗੈਧ ਭੋਗ, ਤਿਆਗਿ ਚਲੇ, ਮਾਇਆ ਛਲੋਂ ਕਨਿਕ ਕਾਮਿਨੀ ॥ 

£ ੧੪ | ੬੦ |ਭੈਡਾਰ ਦਰਬ ਅਰਬ ਖਰਬ; ਪੇਖਿ ਲੀਲਾ ਮਨੁ ਸੁਧਾਰੇ । 
੧੫ ੬੦ [ਸੁਤ ਕਲਤ੍ ਭ੍ਰਾਤ ਮੀਤ, ਉਰਝਿ ਪਰਿਓ ਭਰਮਿ ਮੋਹਿਓ; 

ਇਹ ਬਿਰਖ ਛਾਮਨੀ ॥ 
ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੯ 

੯੦੨ | ੧ | ੧ |ਅਜਾਮਲ ਕਉ ਅੰਤ ਕਾਲ ਮੈ; ਨਾਰਾਇਨ ਸੁਹਿ ਆਈ ।। 
ਸ ਜਾਂ ਗਤਿ ਕਉ ਜੋਗੀਸੁਰ ਬਾਛਤ, ਸੋ ਗਤਿ ਛਿਨ ਮਹਿਪਾਈ॥ 

ਨਾਹਿਨ ਗੁਨ ਨਾਹਿਨ ਕਛੁ ਬਿਦਿਆ; ਧਰਮੁ ਕਉਨੁ, ਗਜਿ ਕੀਨਾ ॥ 
ਸ ਕਉਨੁ ਨਾਮੁ, ਜਗੁ ਜਾਂ ਕੈ ਸਿਮਰੇ; ਪਾਵੇ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਨਾ । 

ਜਮ ਕੋ ਤਾਸੁ ਮਿਟੈ, ਨਾਨਕ ਤਿਹ; ਅਪੁਨੋ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰੈ ' 

/ਸਿ੦&=੭% 0੨ ੯ਤਰਨਾਪੌ ਬਿਖਿਅਨ ਸਿਉ ਖੋਇਓ; ਬਾਲਪਨੁ ਅਗਿਆਨਾ ॥ 
[ਤਰਨਾ-ਪੋ ਤੇ ਬਾਲ-ਪਨੁ ਬੋਲ] 

£ ੧. ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪੀ ਮਾਸ । ੨. ਬੁਧੀ ਰੂਪੀ ਬਿੱਲੀ । ੩. ਵੱਡਾ ਕਸਾਈ, 
ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪੀ ਸਧਨਾ ਹਿੰਸਾ ਰੂਪੀ ਛੁਰੀ । ੪. ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਤਲਾ ਕਾਰ ਘੁੰਮਣ 

| ਘੋਰੀ ਚੁਕੀ ਗਈ । ੫. ਦੋ ਸੂਤ ਮਾਤ, ਗਜ ਦਾ ਚੋਵੀਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵ ਥੋਹੜੇ ਮਾਤ । 
੬. ਸੌਤ ਨੂੰ । ੭. ਇਹ ਜੀਵ ਅਣਠੱਗ ਸੀ ਪਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਠੱਗ 

£ ਲਿਆ । ੮. ਨਿਅੰਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈ । ੯. ਜੁਆਨੀ-ਪੁਣਾ । 
੪੬੯੦੮੭6੯9੦੭੫ ੫੩ ਦੋ ॥੯੭੦੭॥੦ਟ੦॥<੭੦॥ ੨੦੪੩੨ ੩੦੭੩੫ 5੦੭॥ ੫੭੦78 <੪੦੭6॥੯੭੦੭॥-ਡ੬== 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੩੫੫) 
੧੪੦੦"੦੪੦”੨੦੦੧੦ ੦੧੦੦>੦"੨੧੦੨੦੮੦੦੦੨੦੦੪੦੨੦"੨੪੦੨੦੦੧੬੦੨੦"੦੧੪੦੨ ੦੮੦੦੦ ੪੦੦੦੨ 

<< 

੧. ਤਿਸ ਦੀ ਬਢਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ੨. ਨਿਆਉ”। ੩. ਕਲਜੁਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ 

(ਕਿਰਿਆ । ੪. ਨਿਆਉ' ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ । ੫. ਕਾਲੇ ਮਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ । ਫੰ. ਅਖ 

ਗਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀ । ੭. ਜੋਤਸ਼ ਵਿਦਿਆ। 
੮. ਪੱਤੀ ਕੀਤੀ । ੯. ਕਥਨ ਨਹੀਂ” ਕਰਦੇ । ੧੦. ਕਵੀਸ਼ਰੀ । ੧੧. ਵਿੰਦਰੇ ਰੋਕਣੇ। 5 

੧੨. ਜਿੰਦ ਦਾ ਵੌਰੀ ਡੰਡਾ ਤੇ ਜਲਾਦ । ੧੩. ਮਾਇਆ । ੧੪. ਦਸਵੇ' ਦੁਆਰ 

।੬,#%੫.੭੬.#੩੫=੭ ₹.੭੪੪<--੭ ੨..੭੭੧੧<੭ ੨. ੭46<<-੭ 2264੭ ੨..੭੪04<-੭ ੨.੭੦੧<੍੭ ।੬ ਕਿ = 

ਪੰਨਾ _[ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ੂ 
। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ _ 
| ੯੦੨ |੧੫| ੧ |ਸਾ ਧਰਤੀ ਸੋ ਪਉਣੁ ਝੁਲਾਰੇ; ਜੁਗ ਜੀਅ ਖੇਲੇ, ਥਾਵ ਕੈਸੇ ॥ 

੧੭| ੧ |ਦਾਤਾ ਦਾਨੁ ਕਰੇ, ਤਹ ਨਾਹੀ; ਮਹਲ ਉਸਾਰਿ ਨ ਬੈਠਾ ॥ [ਮਹਿਲ ਬੋਲੋ] 
੧੮] ੧ |ਜੇ ਕੋ ਸਤੁ ਕਰੇ, ਸੋ ਛੀਜੈ; ਤਪ ਘਰਿ, ਤਪੁ ਨ ਹੋਈ ॥ 

। ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਲਏ "ਬਦਨਾਵੀ; ਕਲਿ ਕੇ ਲਖਣ ਏਈ ॥ ੬ 
੯੦੩ | ੧ | ੧ [ਆਖੁ ਗੁਣਾ; ਠਲਿ ਆਈ ਮੈ । $ 

। ਤਿਹੁ ਜੁਗ ਕੇਰਾ ਰਹਿਆ “ਤਪਾਵਸੁ; ਜੇ ਗੁਣ ਦੇਹਿ; ਤ ਪਾਈਐ ॥ 
੨ | ੧ |ਦਕਲਿ ਕਲਵਾਲੀ, ਸਰਾ ਨਿਬੇੜੀ; ਕਾਜੀ, “ਕ੍ਰਿਸਨਾ ਹੋਆ ॥ 

। ੯ | ੨ |ਕਿਉ ਲਾਗੀ ਨਿਵਰੇ; ਪਰਤਾਪੁ ।। ਕੂ 
੧੨] ੨ |ਨਿਰਦਇਆ; ਨਹੀ ਜੋਤਿ ਉਜਾਲਾ ॥ [ਨਿਰ-ਦਇਆ ਬੋਲੋ] 
੧੩| ੨ |ਤੂਠੋ ਖੇਲੁ ਖੇਲੈ; ਬਹੁ ਨਣੂਆ ॥ 
੧੪| ੨ |ਮੁਕਤਿ ਨਹੀ; ਬਿਦਿਆ ੬ਬਿਗਿਆਨਿ ॥ 
੧੭| ੨ |ਜਤੁ ਸਤੁ ਸੈਜਮੁ; ਸਚੁ ਸੁ ਚੀਤੁ ।। 

। ੯੦੪ | ੪ | ੩ |ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਗਤਿ; ਅੰਤਰਿ ਪਾਈ ॥ ਕੰ 
੬ | ੩ |ਸਦ ਬੈਰਾਗੀ; 'ਤਤ ਪਰੋਤਾ' ॥ 
੧੧| ੪ [ਝੂਠੁ ਨ ਬੋਲਿ ਪਾਡੇ; ਸਚੁ ਕਹੀਐ ॥ ਕੰ 

[ ੧੨। ੪ |ਗਣਿ ਗਣਿ “ਜੋਤਕੁ; “ਕਾਂਡੀ ਕੀਨੀ ॥ $ 
੧੩| ੪ [ਹੋਰ ਕਥਨੀ ੯ਬਦਉ ਨ; ਸਗਲੀ ਛਾਰੁ ॥ (੨) "ਬਦਉਨ ਕੰ 
੧੫ ੪ [ਮੁਕਤਿ ਪਾਨ; ਜਪਿ, ਹਰਿ ਕਿਰਤਾਰਥਿ ।। 

੯੦੫ | ੪ | ੫ [ਹਠੁ ""ਨਿਗ੍ਰਹੁ ਕਰਿ; ਕਾਇਆ ਛੀਜੈ ॥ 
੫ | ੫ [ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰਿ; ਅਵਰੁ ਨ ਪੂਜੈ ॥ [ਪੂਜੈ ਬੋਲੋ] 
੬ | ੫ [ਜਮੁ "“ਜੰਦਾਰੁ ਜੋਹਿ ਨਹੀ ਸਾਕੈ; 

1 ੧੩ਸਰਪਨਿ ਡਸਿ ਨ ਸਕੈ, ਹਰਿ ਕਾ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥ ਕੰ 
9 ੭ | ੫ [ਤ੍ਰੰ ਗੁਣ ਬਿਖਿਆ; ਜਨਮਿ ਮਰੀਜੈ । ਦੂ 
। ੭ | ੫ |ਚਾਂੜਸਿ ਪਵਨੁ; 'ਸਿੰਘਾਸਨੁ ਭੀਜੈ ॥ 1 
ਊ ੯੦੬ [੧੨] ੫ [ਮਨੁ ਹਰਿ ਰਾਚੈ; ਨਹੀ ਜਨਮਿ ਮਰੀਜੈ ॥ ਟੂ 

੧ | ੬ [ਤੀਰਥਿ ਭਰਮਸਿ; ਬਿਆਧਿ ਨ ਜਾਵੈ ॥ 
। ੪ | ੬ |ਤੁਮ ਸਰਾਣਗਤਿ; ਰਹਉ ਸੁਭਾਉ ॥ ਕੰ 
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ਪੰਨਾ [ਸਤਰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ 
੯੦੬ | ੯ | ੭ |"ਕਨਿਕ “ਕਾਮਨੀ ਸਿਉ, ਹੇਤੁ ਵਧਾਇਹਿ; 

ਕੀ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਹਿ, ਭਰਮਿ ਗਇਆ ॥ 
੧੯| ੭ [ਮੂਏ ਕਉ ਰੋਵਹਿ ਕਿਸਹਿ ਸੁਣਾਵਹਿ; ਭੈ ਸਾਗਰ, ₹ਅਸਰਾਲਿ ਪਇਆ ॥ 

੯੦੭ | ੭ | ੮ |ਰਹੈ “ਗਗਨ ਪੁਰਿ, ਦ੍ਰਿਸਟਿ “ਸਮੈਸਰਿ; ਅਨਹਤ, ਸਬਦਿ ਰੈਗੀਣਾ ॥ 
('ਸਸੈਯਰਿ' ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਪਰ 'ਸਮੈ--ਸਰ' ਬੋਲੋ) 

ਸਤੁ ਬੈਧਿ ਕੁਪੀਨ, ਭਰਿਪੁਰਿ ਲੀਣਾ; ਜਿਹਵਾ; ਰੈਗਿ ਰਸੀਣਾ ॥ 
੬ਅਉ “ਹਠਿ £ਹਸਤ, ਮੜੀ, ਘਰੁ "ਛਾਇਆ; 

ਧਰਣਿ ਗਗਨ, ਕਲ ਧਾਰੀ । ਰਿ 

ਪਰਪੰਚ ""ਬੇਣ; ਤਹੀ ਮਨੁ ਰਾਖਿਆ, ਬ੍ਹਮ ਅਗਨਿ ਪਰ-ਜਾਰੀ ॥ 
੧੨ਰਵਿ ਸਜਿ '੨ਲਉਕੇ, ਇਹੁ ਤਨ ਕਿੰਗੁਰੀ; ਵਾਜੈ ਸਬਦੁ ਨਿਰਾਰੀ ॥ 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ 
੯੦੮ |੧੩ | ੧ |ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ, "$ਪਤੁ ਕਰਿ ਝੋਲੀ, ਜੋਗੀ; 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ੯੬ਭੁਗਤਿ ਪਾਈ ।। _ [ਕਰਿ ਪਦ ਦੇਹਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ] 
ਮਨੁ ਦ੍ਿੜ੍ ਕਰਿ, ਆਸਣਿ ਬੈਸੁ ਜੋਗੀ; ਤਾ ਤੇਰੀ ਕਲਪਣਾ ਜਾਈ ॥ 
ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਮਹਿ, ਮੰਗਣਿ ਚੜਹਿ ਜੋਗੀ; ਤਾ ਨਾਮੁ ਪਲੰ ਪਾਈ ॥ 
ਭਉ ਭਾਉ ਦੁਇ; "੭ਪਤ ਲਾਇ, ਜੋਗੀ; ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ, ਕਰਿ ਡੇਡੀ । 
ਏਹੁ ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਵੈ, ਜੋਗੀ; ਜਿ ਕੁਟੰਬੁ ਛੋਡਿ, "ਪਰ ਭਵਣੁ ਕਰਹਿ ॥ 
ਸਚਿ ਰਹਹੁ ਸਦਾ ਸਹਜੁ ਸੁਖੁ ਉਪਜੈ; ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਵਿਚਹੁ ਜਾਈ ॥ 
'ਧਾਤੁਰ-ਬਾਜੀ, ਸਬਦਿ ਨਿਵਾਰੇ; ਨਾਮੁ ਵਸੇ ਮਨਿ ਆਈ । 
ਭੇ ਭੈਜਨੁ, ਅਤਿ ਪਾਪ "੯ਨਿਖੰਜਨੁ; ਮੋਰਾ ਪ੍ਰ ਭੁ ਅੰਤਿ ਸਖਾਈ ॥ 
ਸੋਤਹੁ; ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੁਕਤਿ ਗਤਿ ਪਾਈ । 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ 

ਦ 
੯ 

੧੪| ੯ |ਗੁਰਮੁਖਿ; ਕੇਤੀ ਸਬਦਿ ਉਧਾਰੀ ਸੈਤਹੁ ॥ [ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ] 
੬ 
੯ 

<੭ 2 ੭ 

੯੦੯੧ 

(6੧੦੪੦੨੦੦੫੦੨੦੧੪੦੦੦੧੦੪੦੨੦੮੦੦੪੦੨ ੭੦੪੦੨ ੫੪ ੨੦੮੬੦>੦"੦੪ਇ 

੭ ੯ 

੮੯੧੦ ।੧੭ 

੮੯੧੧ | ੧੯ 

ਜਿ € 

=੦੫੦੦੦੦੦੨ ੨ 

੍ ੯੨੨ | ੧੫] ੧ | ਕਿਨਹੀ; ਕੀਆ ਪਰਵਿਰਤਿ ਪਸਾਰਾ ॥ ਕਿਨਹੀ; ਕੀਆ ਪੂਜਾ ਬਿਸਥਾਰਾਂ ॥ 
£ ਕਿਨਹੀ; ਨਿਵਲ ਭੁਇਅੰਗਮ ਸਾਧੇ ।। ਮੋਹਿ ਦੀਨ; ਹਰਿ ਹਰਿ ਆਰਾਧੇ ॥ | 

੧੬] ੧ | ਕਿਨਹੀ; ਗ੍ਹੁ ਤਜਿ ਵਣ ਖੰਡਿ ਪਾਇਆ ॥ 
! ਕਿਨਹੀ; ਮੋਨਿ ਅਉਧੂਤੁ ਸਦਾਇਆ ।1 | 

3. ਸੋਨਾ । ੨. ਇਸਤ੍ਰੀ । ੩. ਅਸਰਾਲ ਆਦਿ ਜੂਨਾਂ ਨੂੰ । ੪. ਚਿਦਾਕਾਸ 
ਪੂਰਲ ਵਿਚ । ੫. ਇਕ ਜੈਸਾ ਗਿਆਨੀ । ੬. ਬਹੁੜੋ । ੭. ਹਿਰਦਾ । ੮. ਹੈ। 
੯. ਸਰੀਰ । ੧੦. ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਨੇ । ੧੧. ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਬੀਨ ! 
੧੨. ਸੂਰਜ ਬਿਬੇਕ. ਚੰਦ ਵੈਰਾਗ । ੧੩. ਤ੍ਰੋਬੇ । ੧੪. ਸਤੁ ਦਾ ਪਾਤ ਕਰੇ । 
੧੫. ਸੈਤੋਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਕਰੇ । ੧੬. ਭੋਜਨ । ੧੭. ਤ੍ਰੰਬੇ । ੧੮. ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ 

8 ਵਿਚਰਨਾ ਕਰੇ ਵਾ ਪਰਾਏ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ੧੯. ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ । 
੨.##੫-੭ 2. ੭੦੧੯੭ ੨ ੭6੧੯. &.,#60੫੫.੭੭"੨੧੬”> ੨..#%੫,੭ ₹..#੪੦੫, ੭੭੨੦੫. 2.੭%<.੭ 1 €.੭੧੧.੭੬-#੧੬=' 
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ਪੰਨਾ |[ਸਤਰ|[ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ 
ਕੋਈ ਕਹਤਉ; "ਅਨੰਨਿ “ਭਗਉਤੀ ॥ 
ਕਿਨਹੀ; ਭਵਨੁ ਸਭ ਧਰਤੀ ਕਰਿਆ ॥ 
ਕਿਨਹੀ; ਘੂਘਰ ਨਿਰਤਿ ਕਰਾਈ ।। ਕਿਨਹੂ; ਵਰਤ ਨੇਮ ਮਾਲਾ ਪਾਈ । 
ਕਿਨਹੀ; ਤਿਲਕ ₹ਗੋਪੀ ਚੈਦਨ ਲਾਇਆ ॥ 
ਕਿਨਹੀ; ਸਿਧ ਬਹੁ ਚੇਟਕ ਲਾਏ ।। ਕਿਨਹੀ; ਭੇਖ ਬਹੁ ਥਾਟ ਬਨਾਏ ॥ 
ਕਿਨਹੀ; ਤੌਤ ਮੰਤ ਬਹੁ ਖੋਵਾ ॥ 
ਕੋਈ ਚਤਰ; ਕਹਾਵੈ ਪੰਡਿਤ ॥ ਕੋ ਖਟੁ ਕਰਮ ਸਹਿਤ; ਸਿਉ ਮੰਡਿਤ ॥ 
ਕੋਟੀ ਕਰੇ ਆਚਾਰ; 'ਸੁਕਰਣੀ' ॥ 
ਸਗਲੇ ਕਰਮ ਧਰਮ; ਜੁਗ ਸੋਧੇ ॥ 
ਮਾਟੀ ਕਾ ਲੋ; ਦੇਹੁਰਾ ਕਰਿਆ ॥ 
ਜਿਨਿ ਦੀਏ ਤੁਧੁ; ਬਾਪ ਮਹਤਾਰੀ ॥। 
ਜਿਨਿ ਦੀਏ); ਭ੍ਰਾਤ “ਪੁਤ ਹਾਰੀ੪ ।। (੨) ੬ਪੁਤਹਾਰੀ ।। 
੭ਹਸਤ ਕਮਾਵਨ; “ਬਾਸਨ ੯ਰਸਨਾ ॥ 
ਅਬ ਤੂ ਸੀਝੁ; ਭਾਵੈ ਨਹੀ ਸੀਝੇ । ਕਾਰਜੁ ਸਵਰੇ; ਮਨ ਪ੍ਰਭੁ ਧਿਆਈਜੇ ॥ 
ਨਾ ਕਿਛੁ ਸੇਵਾ; ਨਾਂ "“ਕਰਮਾਰੇ ।। 

ਰ੍ 

ਹ 

% % -2 = -?  .? - -.?:) -) 

“ਏ ੨੭ 2 £ ਕਾਹੂ; ਰੋਗ ਸੋਗ ਭਰਮੀਜਾ । 
ਕਾਹੂ; ੧"੫ਵਨਧਾਰ ਜਾਤ ਬਿਹਾਏ ॥ ['ਪਵਨਧਾਰ' ਇਕੱਠਾ ਹੈ] 
ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੇ; "ਜੀਆਇਹ ਹਿਰਤੇ । 
ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ; ਦ੨ਮਤਾ ੧5ਮਸੂਰਤਿ ॥ 
ਦਾਵਾ ਅਗਨਿ; ਰਹੇ ਹਰਿ ਬੂਟ ॥ 
ਕਿਰਸਾਨੀ; ਜਿਉ ਰਾਖੈ ਰਖਵਾਲਾ ।। 
ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ; ਪਰਤੇ ਪਾਰਿ ॥ 
ਜਿਉ ਪਾਵਕ ਸੈਗਿ; ਸੀਤ ਕੋ ਨਾਸ ॥ 
ਅਪਣੇ ਜੀਅ, ਤੈ ਆਪਿ ਸਮ੍ਰਾਲੋ; ਆਪਿ ਲੀਏ ਲੜਿ ਲਾਈ ॥ 
ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭਉ; ਕਲਿ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਾਈ ॥ 
ਸਤਿਗੁਰਿ, ਖੇਪ ਨਿਬਾਹੀ; ਸੈਤਹੁ ॥ ਟੂ 

੯੧੫ | ੧ 

<੭ ੭ 

੦00੮ ੦੨੦੦0੦੦੦੦% 

੧. ਇਕ ਰਸ । ੨. ਭਗਤ । ੩. ਅਰਜਨ ਪਾਸੋ” ਜਦੋ” ਭੀਲਾਂ ਨੇ ਗੋਪੀਆਂ 
ਖੋਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਓਸ ਥਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ 
ਤਿਲਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਪੀ ਚੰਦਨ ਹੈ ਵਾ ਗੋਪੀ ਨਾਮ ਚੰਦਨ ਦਾ ਹੈ, ਲਾਲ 
ਚੈਦਨ ਦਾ' ਟਿੱਕਾ 1 ੪. ਪੁਤ । ੫. ਹਾਲੀ । ੬. ਪੁਤਹਾਰੀ=ਨੂੰਹ । ੭. ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ 
ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ੮. ਨਾਸਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਨਾ ਲੈ'ਦੇ ਹਾਂ । ੯. ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਰਸ 
ਲੈ'ਦੇ ਹਾਂ। ੧੦. ਕਰਮ । ੧੧. ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ । ੧੨. ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅਉਗਣਾਂ ਨੂੰ _$ 
ਹਿਰਤੇ=ਦੇਖਦੇ । ੧੩. ਥੋਹੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਇ 1 ੧੪. ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਰਾਇ । 

2੦6੦੨ €ਲਆ ੨ ਓ੦੧੦”> ਓ-ਖਲਆ ੨ €੦੧ਲਆ ਨ ੦” €੮੦੧”੨ £੮੦੧”੨ €੮੦੧੪੦”੨੦੦%੦੦”੨ ੦੦੦੦੨ ੮੦੦੦੨ ੦੦ ੨ ੦੦੦੦੦ ੨ ਟਲ ੨ 2੦੨ 

੦ = 

( 
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ਆ . . ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ 

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਲਾਹਾ, ਦਾਸ ਕਉ ਦੀਆ: ਸਗਲੀ ਤ੍ਰਿਸਨ "ਉੱਲਾਹੀ ਸੈਤਹੁ ॥` 

ਮੀਤ ਸ਼ਾਜਨ, ਮਾਲੁ ਜੋਬਨੁ ਸੁਤ; ਹਰਿ ਨਾਨਕ_ ਬਾਪੁ, ਮੋਗੇ ਮਾਈ ਸੰਤਹੁ ॥ 

ਘੂਮਨ;ਘੇਰਿ ਮਰਾ ਅਤਿ ਬਿਖੜੀ; ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਨਕ, ਪਾਰਿ ਉੜਾਂਰੀ॥ _' 

ਅੰਤਰਿ ਸੂਖਾ ਬਾਹਰਿ ਸੂਖਾ; ਹਰਿ ਜਪਿ, “ਮਲਨ ਭਏ; ਤਦੂਸਟਾਰੀ ॥ 
ਨ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਨੰਦੁ 

ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਓਹੁ ਕਰੇ ਤੇਰਾ; ਕਾਰਜੇ ਸਭਿ ਸਵਾਰਣਾ ॥ 
ਸ਼ਾਚਾ ਨਾਮੁ; ਮੋਰ ਆਧਾਰੇ ॥ ਤੁ 
ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਮੇਰਾ; ਜਿਨਿ ਭੁਖਾ ਸਭਿ ਗਵਾਈਆ 0: 
ਧੁਰਿ ਭਰਮਿ ਪਇਆ, ਤੁਧੁ ਜਿਨ ਕਉ; ਸਿ ਨਾਮਿ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ॥ _' 
ਪਾਵੈ ਤ ਸੋ ਜਨੁ, ਦੇਹਿ ਜਿਸਨੋ; ਹੋਰਿ ਕਿਆ ਕਰੈ ਵੇਚਾਰਿਆ ॥ 

-| ੧੦ [ਚਤੁਰਾਈ ਨ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ; ਤੂ ਸੁਣਿ ਮੰਨ ਮੇਰਿਆ ॥ 
੧੧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਂ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਣਿ ਤੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋ ॥ 1 
੧੪ [ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਜੈਕਾਰੁ ਤ ਤਜਿ ਤ੍ਸਿਨਾ; ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ ॥ 
੧੬ ਇਕਿ ਜਿ ਘੰਨੇਰੈ ਕਰਹਿ ਗਲਾ; ਗਲੀ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 

: _ (ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੱਠੀ' ਬੋਲ] 
੧੭ ਪਵਿਤੁ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ; ਕੁਟੇਬ । ਸਹਿਤ ਸਿਉ; ਪਵਿਤੁ ਸੰਗਤਿ ਸਬਾਈਆਂ ॥ 

-[ . [ਕਹਦੇ ਪਵਿਤ-ਸੁਣਦੇ . ਪਵਿਤੁ; ਸੇ ਪਵਿਤੁ ਜਿਨੀ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇਆ ॥ 
੧੯ ਵੇਦਾ ਮਹਿ ਨਮੁ ਉਤਮੁ ਸੋ ਸੁਣਹਿ ਨਾਹੀ; ਫਿਰਹਿ ਜਿਉ 'ਬੇਤਾਲਿਆ'॥' 
੨੧ [ਜੇ ਕੋ, ਸਿਖੁ; ਗੁਰੂ ਸ਼ੇਤੀ ਸਨਮੁਖੁ ਹੋਵੇ ॥ . ੍ 

. ੨੩ |ਪੀਵਹੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹਹੁ ਹਰਿ ਰੈਗਿ; ਜਪਿਹੁ ਸਾਰਿਗ-ਪਾਣੀ ॥ 

. | ੨੪ |ਚਿਤ ਜਿਨ ਕ! ਹਿਰਿ ਲਇਆ ਮਾਇਆ; ਬੋਲਨਿ ਪਏ ਰਵਾਣੀ ॥ 
੨੫ |ਆਪੇ ਹੀਰਾ, ਰਤਨੁ: ਆਪੇ; ਜਿਸ-ਨੋ ਦੇਇ ਬੁਝਾਇ ।1 ਇਿ 
੨੬ |ਪਸਿਵ ਸਕਤਿ, ਆਪਿ ਉਪਾਇਕੇ ਕਰਤਾ, ਆਪੇ ਹੁਕਮੁ ਵਰੌਤਾਏ॥ _ ' 
੨੭ |ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ- ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ. 

-__. ਜਿਨਾਂ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸਿਆ; ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ॥ 
ਕਹੇ ਨਾਨਕੁ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ; ਜਿਸ-ਨੋ ਅਨ-ਦਿਨੁ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਗੇ; 

ਜਾਗਤ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਣੀ ॥ 
ਰਹ ੨੯ ਏਹ ਮਾਇਆ, ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਵਿਸ਼ਰੈ, ਮੋਹੁ ਉਪਜੈ; ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ॥ ॥ 
੨੮ |ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ, ਜਿਨਾ ਲਿਵ ਲਾਗੀ; 

- ਤਿਨੀ ਵਿਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ॥ 
੩੦ [ਹਰਿ ਆਪਿ ਅਮੁਲਕੁ ਹੈ,ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ; ਜਿਨ ਹਰਿ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥ 

ਘ ੮ ੮੯ਵ%੨ ੧੯ “₹ 

- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਹ ਦਿਤੀ ।_ ੨. ਉਦਾਸ ਵਾ ਮਲੈ ਗਏ 1 ੩. ਕਾਮਾਦਿ 
ਅਰੀ ਦੁਸਟ ੪. ਆਦਿਤ ਵਾਂ ਬੇ-ਅਰਥ ਬੋਲਦੇ ਹਨ । ੫. ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਕਰਿਤੀ । 

੭੪੨੭ ੮-੭੩੫੭੦-੭੩੫-੭੮-੭੩੧੭੯੭੫੦੭ 1 ੯<੧੦੮੭੬-੪੪੦੭੨੭੩੦੭੯੭੪੨੬ ੮੭੪੦੭<੭੧੦੭ 

ਰਿ ਦੇ = ਰੇ ॥ ੮ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੪੫੯) 
ਪਦ ਦਲ ਨ ਆ ਦਲ ਦਮ ਤਦ ਆ ਆ 

1 
੍ 
! 
ਰੰ 
੍ 

[ 
ਤਕ 
। 

੍ 
੍ 

ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ 
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਿਤ ਜਪਿਹ, ਜੀਅਹੁ; ਲਾਹਾ ਖਟਿਹੁ ਦਿਹਾੜੀ ॥ 
ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਇ ਪਲੋ ਪੀਐ ਹਰਿ ਰਸੁ; ਬਹੁੜਿ ਨ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਲਾਗੈ ਆਇ ॥ 
ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੋਰਿਆ,ਹਰਿ ਤੁਮ ਸਹਿ ਜੋਤਿ ਰਖੀ;ਤਾ ਤੂ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ ॥ 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ, ਤਾ ਚਲਤ ਹੋਆ; ਚਲਤੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥ 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਕਾ ਮੂਲੁ ਰਚਿਆ, ਜੋਤਿ ਰਾਖੀ; ਕੂ 

ਤਾ ਤੂ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ ॥ 
ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸਭਾਗੇ; ਆਪਣਾ ਪਿਰੁ ਜਾਪਏ ।। ੂ 
ਏਹੁ ਵਿਸੁ ਸੈਸਾਰੁ ਤਮ ਦੇਖਦੇ; ਏਹੁ ਹਰਿ ਕਾ ਰੂਪੁ ਹੈ; 

ਹਰਿ ਰੂਪੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ । | 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਏਹਿ ਨੇਤ ਅੰਧ ਸੇ,ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ, "ਦਿਬ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਹੋਈ ।। , 
ਸਾਚੈ ਸੁਨਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ; ਜਰੀਰਿ ਲਾਏ; ਸੁਣਹੁ ਸਤਿ ਬਾਣੀ ॥ 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਸੁਣਹੁ, ਪਵਿਤ੍ ਹੋਵਹੁ; ਸਾਚੇ ਸੁਨਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ॥ 
ਤਹ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਵ ਨਿਧਿ ਤਿਸਦਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਈ ਪਾਇਆ ॥ ਨ 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਪਿਆਰੈ ਜੀਉ, ਗੁਫਾ ਅੰਦਰਿ ਰਖਿ ਕੈ; 

- ਵਾਜਾ ਪਵਣੁ ਵਜਾਇਆ ॥ 
[ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜੀਉ ਤੇ ਜਮਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰੈ ਤੇ ਲਗਦੀ ਹੈ] ਰੰ 

ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿਤੁ; ਸਤਿਗੁਰੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ।1 ਦੂ 
ਰਾਮਕਲੀ “ਸਦੁ [ਸੱਦ' ਬੋਲ] ਕੰ 
ਜਗਿ ਦਾਤਾ ਸੋਇ; ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ, ਤਿਹੁ ਲੋਇ ਜੀਉ । 
ਅੰਤਿ ਚਲਦਿਆ ਹੋਇ ਬੇਲੀ; ਜਮਦੂਤ ਕਾਲੁ ਨਿਖੰਜਨੋ ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ₹ਪਾਈ; ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ, ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸਿ ਜੀਉ ॥ 
ਮੇਰੇ ਸਿਖ ਸੁਣਹੁ ਪੁਤ ਭਾਈਹੋ; 

ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਭਾਣਾ, ਆਉ ਮੈ ਪਾਸਿ ਜੀਉ ॥ ਕੰ 
ਤੁਸੀ ਪੁਤ ਭਾਈ ਪਰਵਾਰੁ ਮੋਰਾ; ਮਨਿ ਵੇਖਹੁ, ਕਰਿ ਨਿਰਜਾਸਿ ਜੀਉ ॥ 
ਮਿਤੁ “ਪੈਝੈ <ਮਿਤ੍ਰ ਬਿਗਸੈ; ਜਿਸੁ “ਮਿਤ ਕੀ ਪੈਜ ਭਾਵਏ॥ __` 
ਹਰਿ ਕਥਾ ਪੜੀਐ,` ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੁਣੀਐ; ਬੇਬਾਣੁ ਹਰਿ ਰੋਗੁ, ਗੁਰ ਭਾਵਏ ॥ 
ਪਿੰਡ ਪਤਲਿ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ; ਫੁਲ ਹਰਿ ਸਰਿ ਪਾਵਏ ॥ 

ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ੩. ਕੀਤੀ । ੪. ਪੈਨ੍ਹਾਈਅਹਿ==ਸਿਰੋਪਾ । ,ਪ੍. ਮਿਤ । ੬. ਜਿਸ ਨੂੰ 
ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਚੋਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਓਹ ਮਿਤ ਖੁਸ਼ ਹ੍ਰਦਾ ਹੈ । ੭. ਸਰੀਰ ਦੇ 
ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਤੋ" ਪਿਛੋਂ" ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਹਰੀ 

੧. ਵੱਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ । ੨, ਅਖੀਰੀ ਸੱਦਾ, ਅੰਤ ਦਾ ਕੰ 

ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਬਣ ਚ੍ਰੋਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । 

ਇਸ ₹,੭%<-੭ ੯੭੫੪੫” ੨੭੬੧੯ ੭ ੯-#੪੪੦<੭ 
'ਲ ਸਕ ੮੬੯." ".&੮. ੧੪ 
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ਰਾਮਕਲੀ ਸਦੁ ਦਾ ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਅਰਥ 
! --ਨੋਟ- 

੧ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੜੋਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਸਦ' ਉਚਾਰਿਆ 1 
ਹੈ । ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇ ਪੁਤਰ ਭਾਈ ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪੁਤਰ ਭਾਈ ਅਨੰਦ ਜੀ; 
ਭਾਈ ਅਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪੁਤਰ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ 
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ । 

£ ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੋਲਿਆ; 
8 ਮੈ ਪਿਛੈ ਕੀਰਤਨੁ ਕਰਿਅਹੁ ਨਿਰਬਾਣੁ ਜੀਉ ॥ 

ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬੋਲੋ-ਸਾਡੇ ਪਿਛੋ ਇਕ ਰਸ 
ਦਿ ਤੋ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ । 

ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਿਤ, ਸਦਿਅਹੁ; 
£ਸ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ, ਪੜਹਿ ਪੁਰਾਣੁ ਜੀਉ ॥ 

ਕੇ, ਸੋ ਜੋ ਜਲ ਆਦਿਕਾਂ ਵਿਚ ਸੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇਸਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ 
(ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀਐ ਨਾ ਸੋਈਐ ਅਸਾਰ) ਅਤੇ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ! ਹੋ ਗੋਪਾਲ ! ਕੇਸਵ ਗੋਪਾਲ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਪੰਡਤ- ਪੜਿਆ ਪੰਡਿਤ ਆਪੁ ਬੀਆ' ਦੇ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਨੂੰ ਜੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹੋਂ ਹੀ ਪੰਡਤ ਦਾ ਸੱਦਣਾ ਹੈ । ਹਰੀ ਜੋ ਪਾਪਾਂ ਦਾ 
ਹਾਰਕ ਹੈ ਤਿਸ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੀ ਮੇਰਾਂ ਪੁਰਾਣ ਹੈ । ਹਰਿ ਮੋਰਾ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਹਰਿ ਮੋਰਾ 

£ਸ ਸਾਸਤ, ਹਰਿ ਮੋਰੀ ਕਥਾ ਕਹਾਨੀ ਜੀ । 

ਤ ਹਰਿ ਕਥਾ ਪੜੀਐ, ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੁਣੀਐ; 
ਬੇਬਾਣੁ ਹਰਿ ਰੰਗੁ, ਗੁਰ ਭਾਵਏ ॥ 

£ ਹਰੀ ਦੀ ਹੀ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣੀਏ । ਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 

2 ਦਾ ਬਿਬਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਉ'ਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਹਰੇ ਰੈਗ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਬਿਬਾਣ ਦੀ 

ਲੋੜ ਨਹੀ'। 
੯,#੫੦੫੦੭ ੨. ੭੬੫੦੭ ੨-#੪੬੫੦-੭ ੨.“ ੧੩੫੦੭ ₹.-#੪੩੫੦੭ ੨..#੩੩੫੦.੭ ੨.#<੪<<੭ 1 ₹..#੪੫.੭੨,#੪੧੫੦-੭ 2-#੪੩੦-੭.#੩%-੭' ੨੧੫੦ ੨<੭੫੧੯੦੭ ੮..#੧੩੫੦੭ ੨.(#੭॥੧.੭ <-,#੫੩੦-੭ ੨..#੨੦<੨..੭ ₹..#੫੦<੦੭ ੮. #੪੩੫੦.੭ ੮. #੪੩੫੦੫੭ ੨. ੭੭੪੭ ੨. ,#੪8%੦੭ ੨. ੭੩੫੦੭ ₹.੭#੧%੦<੭ ੨-#੧8੦<੭ ੨-#੧<੦-੭ ੨-#੧੩੦੦->। 
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ਪਿੰਡੁ “ਪਤਲਿ “ਕਿਰਿਆ “ਦੀਵਾ; 
'ਫੁਲ “ਹਰਿ ਸਰਿ ਪਾਵਏ ॥ 

ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੋ ਭਰਣਾ ਨ ਪੱਤਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਰਿਆ, ਬਾਰ੍ਹੀ ਤੋਰ੍ਹੀ ਕਰਣੀ, ਦੀਵੇ 
ਜਗਾਉਣੇ, ਫੁਲ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਹਰਿ=ਹਰੀ ਦੇ ਸਰਿ=ਸ ਦਰਸ਼ ਪਾ ਦਿਓਂਗੇ, 
ਭਾਵ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸ-ਦਰਸ਼ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀ', ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ 
ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ । 

ਹਰਿ ਭਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੋਲਿਆ; 
ਹਰਿ ਮਿਲਿਆ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ਜੀਉ ॥ 

ਜੋ ਹਰੀ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਜੀ ਝੋਲੇ ਹਨ, ਹਰੀ ਪੂਰਨ ਦੇ ਵਿਚ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੋਂ ਹੋਏ ਹਨ । 

ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਤਿਲਕੁ ਦੀਆ; 
ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ਜੀਉ ॥ 

[ 
| 
[ 
[ 
| 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਬੈਸ ਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦਿਤਾਂ | 

( 
ਰ੍ 

1 

ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਬਦ ਸੱਚਾ ਪ੍ਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । 

੧. ਕੋਸੋ ਦਾ ਨਾਮ । ਪਿੰਡ ਹੈ। ੨. ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪੱਤਲ ਹੈ। ੩. ਪੰਡਿਤ ਤਤ 

ਬੇਤਿਆਂ ਦਾ ਬੁਲਾਉਣਾ [ਮਲਾਰ ਮ: ੩ ॥ ਸੋ ਪਾਡਿਤ ਜੋ ਤਿਹਾ ਗੁਣਾ ਕੀ ਪੰਡ ਉਤਾਰੈ] 

ਐਸੇ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦਾ ਸੱਦਣਾ ਸਾਡੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ । ੪. ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੀਵਾ ਹੈ । ੫. ਹਰੀ 

ਰੂਪ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ; ਇਹ ਸਾਂਡੇ ਫੁਲ ਪਾਉਣੇ ਹਨ । ਪਿੰਡੁ ਪਤਲਿ ਮੇਰੀ 

ਕੇਸੋ ਕਿਰਿਆ ਸਚੁ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ॥। ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮੁ। ੬. ਹਰਿ ਸਰਿ ਵਸੈ ਹਉਮੈ 

ਮਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਸਰਿ, ਸਤ ਸੈਤਤ ਹੈ-ਸੈਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਫੁਲ ਪਾਉਣੇ ਹਨ, ਰ੍ 

ਹਰਿ ਸਰ ਵਾਸਾ ਪਾਵਣਿਆ । 'ਹਰਿ ਸਰਿ' ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੌਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀ', 

ਹਰਿ ਸਰਿ ਸਤ ਸੌਗਤ ਦਾ ਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੰਗਾ, 

ਭਗੀਰਥੀ ਆਣੀ, ਜਾਹਰਨਵੀ, ਸੁਰਸਰੀ ਆਦਿ ਨਾਮ ਹਨ, ਹੌਰਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭੀ [ਹਰਿ 

ਸਰਿ] ਗੰਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀ” ਹੈ। ਦੇਵ ਨਦੀ, ਦਿਬ ਧੁਨੀ ਆਦਿ ਅਨੰਤ ਨਾਮ ਹਨ । 'ਨਖ 

ਪ੍ਰਸੇਵ ਜਾਂਕੇ ਸੁਰਸਰੀ' ਜਿਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਓਥੇ ਨਖ= 

ਨੌਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੇਵ=ਮੁੜ੍ਕਾ ਸੁਰਸਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹਰਿ ਸਰਿ ਨਹੀ । ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹਠ ਕਰੇ 

ਭੀ ਕਿ ਇਹ ਗੌਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਬਾਬਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ--ਰੰਗ ਬਨਾਰਸਿ ਸਿਫਤਿ 
ਤੁਮਾਰੀ, ਨਾਵੈ ਆਤਮ ਰਾਉ ॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੰਗਾ ਕਾਂਸੀ ਹੈ । 

੧#੪੯੭੨-#੧੫੦੭ ੨-“੩੦-੭੨-੩੫੦-੭ ੨-#੩੦-੭੨-#੩੫-੭੨-#੧੩੦=੭ । ₹.#੧੩੦-੭੨.#੧੫.੭੯.#੪੪੫-੭੨.੭੪੪੦੭ 

.- ੧੦8 ੮੦੧੦੨ 6 62 2੦੬ ੦੦੦੦ਆ੨੨੦੦ਆ੨ਟ੧੦੨ ੨੧੪੦੨ ੬੦੪੦੨. 

ਰਲ? ਨਲ ਘਨ 2੦੫੦2 2੬ ੨੦੬੮੨ ੧੦੨ 
_.;6੧੧<? 2੭੬ 
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(੪੬੨) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
2੦੪੦੨ ੦੮੦੦੦”੨੦੦੪੨੦"੦੪੦੨੦੮੦੩੦ ੮੦੪੦” €"੦੪੨੦੨੧੦੦੨੦੦੦੮੦੬੦੨ ੦੮੦੩੦ 

ਪੰਨਾ |ਸਤਰ॥ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਛੋਤ ਰੀ 

੧. ਸਦਰ ਝੁਨਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜਸ, ਬਾਲਕ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇ' ਜੋ ਗਾਵਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 
ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਹਨ ਬਾਕ) ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀ ਉਚਾਰਿਆ 

ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਤੋਤ੍ਤਾ ਹੈ । ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ 

ਬੀੜ ਵਿਚ ਦੋਵੇ' ਤੁਕਾਂ ਹਨ ਹੋਰ ਸ਼ਕਦ ਨਹੀ" ਹੈ, ਨਾ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਾਣੀ 
ਵਾਂਗ ਥਾਂ ਛਡਿਆ ਹੈ । ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਜਿੰਘ ਦੀ ਬੀੜ ਵਿਚ ਵੀ ਇਤਨਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ 
ਹੈ । ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੀੜ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਦੋਵੇ' ਹਜੂਰ 
ਸਾਹਿਬ ਬਿਰ'ਜਮਾਨ ਹਨ । ਬੈਨੋ ਦੀ ਬੀੜ ਵਿਚ ੪ ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਰ 
ਮੰਗਣੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਆਦਿਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉ'ਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀ” ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ 
ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਸੀ ਮੁਖਵਾਕ ਨਹੀਂ', ਛੌਦ ਦੀ 
ਚਾਲ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀ“। ੨. ਤਾੜਨਾ । ੩. ਝੁਕਕੇ ।੪. ਜਲ । 

੯੨੪ | ੮ | ੧ [ਨਾਲਿ ਹੋਵੈਦਾ, ਲਹਿ ਨ ਸਕੰਦਾ; ਸੁਆਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੂੜਾ ॥ | 

! ਮਾਇਆ ਮਦਿ ਮਾਤਾ, ਹੋਛੀ ਬਾਤਾ; ਮਿਲਣੁ ਨ ਜਾਈ, ਭਰਮ ਧੜਾ ॥ 

2 _ ੬੨੫ | ੬ | ੨ ਕਿਲਵਿਖ ਹਰਣਾ, ਨਾਮ ਪੁਨਹਚਰਣਾ; ਨਾਮੁ ਜਮ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਹਰਾ ॥ 
੧ ੭ | ੨ |ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤੋਰੇ; ਕੋਇ ਨ ਜਾਨਈ ॥ 

੯ | ੨ |ਸਰਬ ਜਾਚਿਕ ਏਕੁ ਦਾਤਾ; ਕਰਣਾ-ਮੈ ਜਗਦੀਸਰਾ ।। 

੧ ੧੪| ੩ |ਰੁਣ ਝੁਣੋ ਸਬਦੁ ਅਨਾਹਦੁ; ਨਿਤ ਉਠਿ ਗਾਈਐ ਸੈਤਨ ਕੈ । 

੯੨੬ |੧੨। ੧ |ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸਭਾਗੇ; ਸਰਬ ਗੁਣ ਜਗਦੀਸਰੈ । 
੧੪ ੨ |ਭੈ ਸੈਕਟ ਕਾਟੇ; ਨਾਰਾਇਣ ਦਇਆਲ ਜੀਉ ।1 
੧੯| ੩ |ਸੋ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭੁ ਰਖਕੋ; ਅੰਚਲਿ ਤਾ ਕੇ ਲਾਗੁ ਜੀਉ ॥ 

੯੨੭ | ੮ | ੦ |ਰਣ "ਉਝਨੜਾ ਗਾਉ ਸਖੀ; ਹਰਿ ਏਕੁ ਧਿਆਵਹੁ ।। ਰੰ 
੧ ੧੮| ੨ |ਰੁਤਿ ਸਰਸ ਬਸੰਤ ਮਾਹ; ਚੇਤੁ ਵੈਸਾਖ, ਸੁਖ ਮਾਸੁ ਜੀਉ ॥ 

੬੨੮ | ੩ | ੩ [ਕੌਮਲ ਬੈਧਨ ਬਾਧੀਆ; ਨਾਨਕ ਕਰਮਹਿ ਲੋਖ।। 
£ ੭ | ੩ [ਕਰਿ ਪਾਪ ਜੋਨੀ, ਭੈ ਭੀਤ ਹੋਈ; ਦੇਇ “ਸਾਸਨ ਜਾਮ ਜੀਉ ॥ 

੧੦| ੪ |ਘਣ ਤਉਨਵਿ ਵੁਠੇ;, ਜਲ ਥਲ, ਪੂਰਿਆ “ਮਕਰੰਦ ਜੀਉ ॥ 
£ ੧੪] ੫ |ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਜਨੁ ਸੈਤ ਜਨੁ; ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਲਣਹਾਰ ।। ਕੰ 

੧੭ ੫ |ਈਤ ਉਤ ਦਹ-ਦਿਸ ਅਲੋਕਨ; ਮਨਿ ਮਿਲਨ ਕੀ; ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਸ ਜੀਉ॥ $ 
੯੨੯ | ੧ | ੬ [ਸਾਧ ਪਠਾਏ ਆਪਿ ਹਰਿ; ਹਮ ਤੁਮ ਤੇ, ਨਾਹੀ ਦੂਰਿ ।। 

੨ | ੬ |ਰੁਤਿ ਸਿਸੀਅਰ ਸੀਤਲ; ਹਰਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਮੰਘਰ ਪੋਹਿ ਜੀਉ '। 
੭ | ੭ |ਹਿਮਕਰ ਰੁਤਿ, ਮਨਿ ਭਾਵਤੀ, ਮਾਘੁ ਫਗਣੁ ਗੁਣਵੈਤ ਜੀਉ ॥ | 
੧੫| ੮ |ਤਜਿ ਆਪੁ, ਸਰਣੀ ਪਰੇ ਚਰਨੀ; ਸਰਬ ਗੁਣ ਜਗਦੀਸਰੇ ॥ 

੬੦੦੦੨ 6"੧੦੧੬੦ ੭੦੬੦੨੦"੦੪੨੦੦੪੦੨। ੭੬੦੦੭ ₹-੭੪੧<<-੭ ₹.੭੧੬<-੭ ੨? ੦੧੧੦੭ €.,#664.੭ ₹.,੭੪8<..੭ ₹.੭%੦੬..੭ । ੮੭੯੧<..੭ ੨.,੭੭੪੧੫੭ ₹,੭9੦੧੫੭ 2.#੩%=” 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੪੬੩) 
੯0? ੦6੦” ੦੦੪੦੨ ੦"੦੧੨ ੦੦੦੦੨ ੪੮੦੪੦੨੮੦੪੦੨ ੦੮੦੦੦ ੨੦"੦੦”੨ ੦੦੧੦੨ ੦੬੦” "੦੬੦ 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ਦਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰੁ` 

੯੨੯ |੧੯| ੧ |ਓਅੰਕਾਰਿ, ਬੇਦ "ਨਿਰਮਏ ॥ [ਨਿਰ-ਮਏ ਬੋਲ] 
੨ਓ ਨਮ ਅਖਰ; ਸੁਣਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ 
ਧਧੈ ਧਰਮੁ ਧਰੇ, ਧਰਮਾ ਪੁਰਿ; ਗੁਣਕਾਰੀ ਮਨੁ ਧੀਰਾ ।। 
ਗੁਰ ਰਸੁ ਗੀਤ ਬਾਦ, ਨਹੀ ਭਾਵੇ ਸੁਣੀਐ; ਗਹਿਰ ਗੈਭੀਰੁ ਗਵਾਇਆ ।1 
ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ; =ਅਸ ਰੂਪੁ ॥ _(੨) 'ਅਸਰੂਪੁ' ਕੰ 
ਏਕੋ ਭਵਰੁ; ਭਵੈ ਤਿਹੁ ਲੋਇ ॥ 
ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਲੋ; ਸਮਸਰਿ ਰਹੈ ॥ ਕੂ 
ਜਿਸਨੋ ਦੋਇ; ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ।। 
<ਉਰਮ 'ਧੂਰਮ; ਜੋਤਿ ਉਜਾਲਾ ॥ _(੨) ਉਰ ਮਧੂ ਰਮ ਕੰ 
੬ਉਗਵਿਆ; ਅਸ ਰੂਪੁ ਦਿਖਾਵੇ । 
ਆਪੇ ਕਰੈ ਕਥੇ; ਸੁਣੈ ਸੋਇ ॥ | 

੯੩੧ ਓਹੁ ਬਿਧਾਤਾ; ਮਨਿ ਮੁਖਿ ਸੋਇ ॥ 
ਰਾਜਨ-ਰਾਮ; ਰਵੈ ਹਿਤਕਾਰਿ । 
ਰਹਸੀ; ਰਾਮੁ ਰਿਦੈ ਇਕ ਭਾਇ ॥ 
ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਰਾਮ ਨਾਮ “ਨਿਰੋਂਧਰੁ; ਗੁਰੁ ਦੇਵੈ ਪਤਿ ਮਤੀ ।! [ਮੱਤੀ ਬੋਲੋ] 
ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ; ਜਪਿ ਸਾਰੁ ॥ | 
ਦਲਾੜੀ ਚਾੜੀ; "”ਲਾਇਤਬਾਰੁ ॥ [ਲਾਇ-ਤਬਾਰੁ ਬੋਲੋ] 
ਆਇ ਵਿਗੁਤਾ ਜਗੁ; ਜਮ ਪੰਥੁ ॥ "ਆਈ; ਨ ਮੋਟਣ ਕੋ ਸਮਰਥੁ ॥ ਕੰ 
ਜਨਮਿ ਮਰਣਿ; ਨਹੀ ਧੰਧਾ ਧੈਰੁ ॥ [ਨਹੀ ਪਦ ਢੇਹਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ 
ਕਸਿ ਕਸਵਟੀ; ਸਹੈ ਸੁ ਤਾਉ ॥ [ਕਸਵੱਟੀ ਬੋਲ] ਕੰ 
ਨਦਰਿ ਸਰਾਫ; ਵੈਨੀਸ ਚੜਾਉ ॥ (੨) ਵੈਨੀ ਸਚੜਾਉ । 
ਜਗਤੁ ਪਸੂ; ਅਹੈ ਕਾਲ ਕਸਾਈ ॥ 
੧੨ਗਗਨ ”₹ਗੈਭੀਰੁ; "9ਗਗਨੌਤਰਿ ਵਾਸੁ ।। 
ਅਸਥਿਰੁ ਚੀਤੁ; ਸਮਾਧਿ "“ਸਗੋਨੀ ॥ 
ਘਰ ਦਰ; ਫਿਰਿ ਥਾਕੀ ਬਹੁਤੇਰੇ ॥ 
ਕੇਤੇ ਗੁਰ ਚੇਲੇ; ਫੁਨਿ ਹੂਆ ॥ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਤੋਲਿ; ਤੁੰ ਲਾਵੈ ਤੋਲੈ ॥ 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਜਨੁ; ਚਜ਼ੁ ਅਚਾਰੁ ॥ 

8 

੯੩੨ 

੧. ਪੈਂਦਾ ਕੀਤੇ । ੨. ਮੰਗਲ ਰੂਪ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਣ ਯੋਗ ਅੱਖਰ ਜੋ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ । ੩. ਐਸਾ ਰੂਪ। ੪. ਅਕਾਸ਼ । ੫. ਧਰਤੀ । ੬. ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ । 

ਕਣ ਵਾਲਾ । ੮. ਨਿੰਦਾ । ੯. ਉਸਤਤ । ੧੦. ਚੁਗਲੀ । ੧੧. ਮੌਤ 
ਆਈ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵਾ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੋਈ ਨੂੰ ਨੂੰ । ੧੨. ਚੇਤਨ । ੧੩. ਡ੍ਰੇਘਾ 
ਹੈ। ੧੪. ਅਕਾਸ਼ ਆਦਿਕ ਤੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭੀ 1 ੧੫. ਸੋ ਗੁਣੀ । 

। €,#੧੧੧.੭ ੯,੭੭੧4..? ₹.,#564...5. ₹.,# 66੧੨. ੭2-#੪੬<..੭ &.,#੪6੧...? ੨. ੭੭੬੧੦? | ੨੭੧੦੯. ੨ .#<੩੫.₹ ੨ ,#%੦<.੭ ੮੭੨੫੭ 

ਨ ਲਆ> <<” €"੯”> ੨੦੫੪੦" 2੦੬੦੨ ੦੦੦੨ ੮੧੦੦੨ =ਯਆ 6੦” ਤ 

ਦ੍ -ਦਆ> 
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(੪੬੩) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 

ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਲਿ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦ; ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹੈ ਸਾਝੁ ॥ ਨਾਨਕ, ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵੈ ਪਾਰੁ॥ _ $ 
ਚਿੰਤਤ ਹੀ; ਦੀਸੈ ਸਭੁ ਕੋਇ !। ਚੇਤਹਿ ਏਕੁ; ਤਹੀ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ | 
'ਛੇਆਨਿਤ ਦੇ ਦੇਖਹੁ; ਜਗਿ "ਹੋਢਿ ॥ 
ਧੂਪ ਛਾਵ; ਜੇ ਸਮ ਕਰਿ ਜਾਣੈ ॥ 
ਕਾਇਆ ਛੀਜੈ; ਭਈ ₹ਸਿਬਾਲੁ ।। 

£ |ਝੂਰਿ ਮਰੈ; ਦੇਖੈ “ਪਰਮਾਦੁ ॥ 
ਝੂਰਿ ਝੁਰਿ ਝਖਿ; ਮਾਟੀ ਰਲਿ ਜਾਇ ॥ | 
ਗੁਰਿ ਕਹਿਆ; ਸਾ ਕਾਰ ਕਮਾਵਹੁ 0 ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਣੀ; ਕਾਹੇ ਪਧਾਵਹੁ ॥ [ 

੯੩੩ 

ਟੂਟੇ ਨੇਹੁ; ਕਿ ਬੋਲਹਿ ੬ਸਹੀ । ਟੂਟੈ “ਬਾਹ; ਦੁਹੂ ਦਿਸ ਗਹੀ ॥ 
ਟੂਟਿ ਪਰੀਤਿ ਗਈ; ਬੁਰ ਬੋਲਿ ॥ 
ਪਰ ਘਰਿ ਜਾਂਤੀ; ਠਾਕਿ ਰਹਾਈ ।। ਮਹਲਿ ਬੁਲਾਈ; ਠਾਕ ਨ ਪਾਈ ॥ | 
ਦਡਾਹਪਣਿ ਤਨਿ ਸੁਖੁ ਨਹੀ; ਬਿਨੁ ਡਰ, ੯ਬਿਣਠੀ ਡਾਰ ।। 

[ਡਾਹੱਪਣਿ ਨਾ ਬੋਲੋ] | 
ਲੰਨ: 7ਾ=&੦< 

ਣਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਕਿਸੁ "“ਗਹੀ; ਣਾਕੋ ਹੋਆ ਨ ਹੋਗ ॥ 
ਤਤੁ ਚੁਗਹਿ ਮਿਲਿ ਏਕ ਸੇ; ਤਿਨ ਕਉ ਫਾਸ ਨ ਰੈਚ ॥ _ (੨) ਏਕਸੇ । 

੯੩੪ 

0੧ & 

ਉਡਹਿ ਤ ਬੇਗੁਲ ਬੇਗੁਲੋਂ; ਤਾਕਹਿ ਚੋਗ ਘਣੀ ॥ 
ਨਾ ਨਾਂ ਕਰਤ ਨ ਛੂਟੀਐ; ਵਿਣੁ ਗੁਣ ਜਮ-ਪੁਰਿ ਜਾਹਿ ॥ 
ਥਾਕਿ ਰਹੀ ਕਿਵ ਅਪੜਾ; ਹਾਥ ਨਹੀ; ਨਾ ਪਾਰੁ ॥ 
ਨਾ ਤਿਸੁ; ਸੋਗੁ ਵਿਜੋਗੁ ਸੰਤਾਪੁ ॥ 
ਕਿਉ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਵੀਸਰੈ; ਝੂਠੁ ਬੁਰਾ, ਖੈ ਕਾਲੁ | 
ਜਿਉ ਮਛੁਲੀ; ਫਾਬੀ ਜਮ ਜਾਲਿ । 
ਇਵ ਛੂਟੇ; ਫਿਰਿ ਫਾਸ ਨ ਪਾਇ ॥ 
ਸਰ ਭਰਿ, ਸੋਖੈ, ਭੀ, ਭਰਿ ""ਪੋਖੋ; ਸਮਰਥ ਵੇ-ਪਰਵਾਹੈ । 
ਗੜ ਮੰਦਰ ਮਹਲਾ ਕਹਾ; ਜਿਉ ਬਾਜੀ ਦੀ '“ਂਬਾਣੁ ॥ (੨) ਦੀਬਾਣੁ 
ਆਪੇ ਚਤੁਰੁ ਸਰੂਪੁ ਹੈ; ਆਪੇ ਜਾਣੁ ਸੁਜਾਣੁ 1 | 
ਜੀਉ "੨ ਸਮਪਉ' ਆਪਣਾ; ਤਨੁ ਮਨੁ ਆਗੈ ਦੇਉ ॥ __ [ਸਮੱਪਉ ਬੋਲੋ] [ 

੯੩੫ 

ਤਹ 

2੦੫੦ ੧7=੨੭੦ਊੰ 

੧. ਛੇਆਨਿਤ=ਨਾਸ ਰੂਪ, ਝੂਠਾ । ੨. ਫਿਰ ਕੇ । ੩. ਸੁੱਕੇ ਜਾਲੋਂ ਦੀ 
।ਨਿਆਈ' । ੪. ਪਰਮ ਆਦੀ ਸਰੂਪ ਵਾ ਹੈਕਾਰ । ੫. ਭਗਤੀ ਤੋ' ਕਿਉ' ਨੱਸਦੇ 
ਰੋ ? ੬. ਸਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ । 2. ਬਾਂਹ ਦੀ ਨਿਆਈ” ਬਿਰਤੀ 
ਖਿਚੋਤਾਣ ਵਿਚ ਟੁਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ੮. ਭਟਕਣੇ ਕਰਕੇ, ਚਤੁਰਾਈ [ਡਾਹਪਣ ਸਿੰਧੀ 
ਬੋਲੀ ਹੈ| ੯. ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ੧੦. ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂ ੧੧. ਭਰਿਆਂ ਨੰ ਸੁਕਾ 
ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ [ਪੋਖੋ] ਲਬਾਲਬ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ੧੨. ਬਾਜੀ ਦੀ 
ਬਣਾਵਟ । ੧੩. ਅਤਪਣਾ ਕਰੋ । 

-₹-#੧-੭੨-#੫੬੧-੭੨-੭੧੧੧੦-੭ ੨-੭੧੧੧<੭੨-੭੪੩੫<੭ 1 ₹-੭੪੧੯-੭ ੨ .#੦<-੭੯੭੧੮.੭ ੮੭੪<-੭੦#੪੦੭<##੯੭ 
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ਪੰਨਾ _|ਸਤਰ[ਸ਼ਬਦ| ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ 
੧ _ ੯੩੬ | ੭ |੪੪ [ਰਾਹੁ ਬੁਰਾ "ਭੀਹਾਵਲਾ; “ਸਰ =ਡੂਗਰ “ਅਸਗਾਹ ॥ 

੧੨| ੪੫ |ਚਾਕਰੁ ਕਹੀਐ ਖਸਮ ਕਾ; “ਸਉਹੇਂ ਉਤਰ ਦੇਇ ॥ 
੧੪ | ੪੬ |ਨਰਕ ਨਿਵਾਰਣ ਨਰਹ ਨਰੁ; ਸਾਚਉ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ।1 
੧੭ ੪੭ |ੜਾੜੋ; ਰੂੜਾ ਹਰਿ ਜੀਉ ਸੋਈ ॥ 

1 ੯੩੭ | ੬ ੪੯ |ਖਸਮੁ ਪਛਾਣੈ ਆਪਣਾ; ਖੂਲੈ, 'ਬੈਧੁ' ਨ ਪਾਇ ॥ (੨) ਬੈਧੁਨ 
੯੩੮ | ੩ ੫੪ |੯ਸਚੀ ਪਟੀ ਸਰੁ ਮਨਿ; ਪੜੀਐ ਸਬਦੁ, ਸੁ ਸਾਰੁ ॥ 

1 ਰਾਮਤਲੀ ਮਹਲਾ ੧ _?ਸਿਧਗੋਸਟਿ 
੧ |ਸਿਧ ਸਭਾ; ਕਰਿ ਆਸਣਿ ਬੈਠੇ; ਸੈਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰੋ ।। 

। ੨ ਕਿਆ ਭਵੀਐ; ਸਚਿ ਸੂਚਾ ਹੋਇ ।। 
੧੩| ੪ |ਚਰਪਟੁ ਬੋਲੋ, “ਅਉਧੂ ਨਾਨਕ; ਦੇਹੁ ਸਚਾ ਬੀਚਾਰੇ ॥ 

੪ ।ਸਾਚੁ ਕਨਾਹੁ ਤੁਮ ੯ਪਾਰ ਗਰਾਮੀ; ਤੁਝੁ, ਕਿਆ "“ਬੇਸਣੁ ਦੀਜੈ ।। 
੍ ੫ ।ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ, ਕਮਲੁ ਨਿਰਾਲ4 

ਮੁਰਗਾਈ ਨੈ ੯ਜਾਣੇ । (੨) "ਨੈਸਾਣੇ ॥ 
੯੩੯ | ੧ | ੭ |ਗੋਰਖ "ਪੂਤੁ; "ਪਲੋਹਾਰੀਪਾ ਬੋਲੇ; ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ, ਬਿਧਿ ਸਾਈ ॥ 

[ਸਾਂਈ ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ] 
1 ੮ | ੧੧ |ਉ'ਧਉ ਖਪਰੁ; ਪੰਚ ਭੂ, ਟੋਪੀ ॥ ਕਾਇਆ "੬ਕੜਾਸਣੁ; ਮਨੁ ਜਾਗੋਟੀ ॥ 

੧੫ ੧੫ ਨਾਨਕ; ਹਉਮੈ ਮੋਟਿ ਸਮਾਇ ॥ 
। ੯੪੦ | ੮ ।੨੨ |ਏਸੁ ਸਬਦ ਕਉ, ਜੋ ““ਅਰਥਾਵੈ; ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਤਿਲੁ ਨ ਤਮਾਈ । 

੧੧੨੩ |[ਅਕਲਪਤ ""ਮੁਦਾ, ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਬੀਚਾਰੀਅਲੋ; 
| ਘਟਿ ਘਟਿ ਸਾਚਾ, ਸਰਬ ਜੀਆ ॥ [ਅ-ਕਲਪਤ ਬੋਲੋ] 
੯੪੧ | ੨ ੨੫ [ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਤਾਰਣ-ਹਾਰਾ; ਹਉਮੈ ਦੂਜਾ, ਪਰਹਰਿਆ ॥ 

੩ |੨੬ [ਮਨਮੁਖਿ ਭਰਮਿ; ਭਵੈ "੯ਬੇਬਾਣਿ ॥ ਵੇ-ਮਾਰਗਿ ਮੂਸੈ; ਮੰਤਿ੍ ਮਸਾਣਿ ॥ 
[ ਸਬਦੁ ਨ ਚੀਨੌ; ਲਵੇ “ਕੁਬਾਣਿ ।। 

੪ |੨੭ |ਗੁਰਮੁਖਿ; ਬਾਣੀ ਅਘੜ, ਘੜਾਵੈ ॥1 
1 ੫ [੨੭ [ਗੁਰਮੁਖਿ; ਨਿਰਮਲ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ । 

੍ 9 

੯,44੭. ੪੫-੭੨-੭੬੧-੭ ੯.#੪੧੦-੭੨-"੪੨੨੭ ੯-੭੧੫-੭੦-#੫੪੫-੭੯-#੫੧੫-੭ ੮੫੭੪੧੯-੭੮.#੦੪੧੭੮੭੪੫-੭ 

੧. ਭੈ ਦਾਇੜ । ੨. ਸਮੁੰਦਰ ਸੈਸਾਰ । ੩. ਪਹਾੜ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ । ੪.ਡੂੰਘਾ । 
੫. ਸਾਮਣੇ । ੬. ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪੀ ਸੱਚੀ ਪੱਟੀ । ੭. ਸਿਧ ਸਿਧੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਗੋਸ਼ਟ=- 
ਪ੍ਰਨ ਉਤਰ ਚਰਚਾ, ਤਥ' ਸਿਧਗੋਸਟਿ ਮੁਖ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ । ੩. ਅਉਧੂਤ, 
ਸੁਧ, ਵਿਰਕਤ । ੯. ਸਮੂੰਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋ ਪਰੇ ਹੋਏ । ੧੦. ਉਤਰ ਪ੍ਰਜਨ, ਉਠਦੇ 
ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਉਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੈਸਣ ਹੈ । ੧੧. ਨਦੀ ਦੇ । 
੧੨. ਸਾਹਮਣੇ । ੧੩. ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਭਿੱਜਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ । ੧੪. ਚੇਲਾ । ੧੫. ਸਿਧ 
ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ੧੬. ਲੱਕ ਨੂੰ ਕੜਨ ਵਾਲਾ ਜੈਜੀਰ । ੧੭. ਅਰਥ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ । 
੧੩. ਨਿਸ਼ਾਨੀ । ੧੯. ਉਜਾੜ ਵਿਚ, ਖੋਟੀ ਆਦਤ । ੨੦. ਖੋਟੀ ਬਾਣੀ । ਕੰ 

੧#੫-੭੨-੭੧੨-੭੨-੭੧੦੨੭ -#੧-੭੮੯%੦”> ੨..੭<੪<-੭ ੨.-#੫੪੫.੭ ੨.੭<੦<੭੨.#੩੦੫੭ । ੧.੭%੧੭੨੭%੫੦੭ 

,੬4#64੫.੭ ੯-#੫੪੧.੭ 2 -#੦੧੫੦-੭੨-#੬੧-੭ 
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(੪੬੬) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 

ਹਨ 
ਵਜ ਆ ਨਵ 

ਨਾਨਕੁ ਆਖੋਂ ਸਚੁ ਸੁਭਾਖੋ; ਸਚਿ %੬ਰਪੈ ਰੈਗੁ ਕਬਹੂ ਨ ਜਾਵੈ ॥ 

੧. ਹੈਕਾਰੀ ਰਾਵਣ । ੨. ਬਰਫ ਦਾ । ੩. ਚੋਲਾ । ੪. ਸੁਪਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 
ਅਫੁਰ ਰੂਪ ਹੈ । ੫. ਜਗਤ ਰੂਪ ਵੀ ਅਵੁਰ ਰੂਪ ਹੈ । ੬. ਸੁਖੋਪਤਿ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ 
ਵੀ ਅਫੁਰ ਰੂਪ ਹੈ । ੭. ਜੜ੍ਹ ਨਹੀ", ਜੜ੍ਹਤਾਈ ਤੋ ਰਹਿਤ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਹੈ ਅਫੁਰ ਤੇ 
ਹੈ ਚੇਤਨ । ੮. ਨਵਾਂ ਗੋਲਕਾਂ ਵਲੋ” ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ । ੯. ਦਸਵੇ' ਦੁਵਾਰ ਵਿਚ 
ਚੜ੍ਹਾਵੇ । ੧੦. ਦਸ, ਅੰਗੁਲ = ਉੱ'ਗਲਾਂ । ੧੧. ਹਵਾ । ੧੨. ਤ੍ਰਿਕਟੀ ਵਿਚ 
ਪਾਣਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾੜੀ । ੧੩. ਖੱਬੀ ਸੁਰ ਚੈਦਰਮਾਂ ਦੀ । ੧੩. ਸੱਜੀ 
ਸੁਰ ਸੂਰਜ ਦੀ । ੧੫. ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਨਾ. ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੇ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸਮੇ । 
੧੬. ਰੰਗੇ ਜਾਣੇ । ਰਹ 

੬./60੫੧<੭ €-#੪8੧੦-੭ 2-.760੧੦-੭ ੨. #੪8੧<੭ ੨. #੪੧<੦<੭ ੨..੭੪੨<-..੭ ੨..#੪੧<-..੭ ੨੭<੧<..੭ । ੭੮.” 2੭੬੪੧-੭੭8੦੭ 

ਰਿ `। 
੧੦ ਤਿਸ ਮਹਿ; ਓਪਤਿ ਖਪਤਿ ਸੁ ਬਾਜੀ ॥ 

£ ੧੨ ਗੁਰਮੁਖਿ; ਅਸਟ ਸਿਧੀ, ਸਭਿ ਬੁਧੀ ॥ 
੧੩ ਗੁਰਮੁਖਿ; ਪਰਵਿਰਤਿ ਨਰਵਿਰਤਿ, ਪਛਾਣੇ ।। 

£ ੯੪੨ | ੯ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨਹੀ; ਬਿਖੁ ਖਾਇ ॥ | 

੯ ਬਿਨੁ ਗੁਰ; ਬਿਸੀਅਰੁ ਡਸੈ, ਮਰਿ ਵਾਟ ॥ 

£ ੧੩ ਰਾਮਚੰਦਿ; ਮਾਰਿਓ, "ਅਹਿ ਰਾਵਣ ॥ | 

੧੩ ਗੁਰਮੁਖਿ; ਸਾਇਰਿ, ਪਾਹਣ ਤਾਰੇ ।। ਗੁਰਮੁਖਿ; ਕੋਟਿ ਤੇਤੀਸ ਉਧਾਰੇ ॥ 
8 ੧੫ ਨਾਨਕ; ਗੁਰਮੁਖਿ, ਬੈਧੁ ਨ ਪਾਇ ॥ | 

੯੪੩ |੪ ੨ਹਿਵੈ ਕਾ ਘਰੁ ਮੰਦਗੁ; ਅਗਨਿ =ਪਿਰਾਹਨੁ ।! 

ਪ ਹਉ ਹਉ ਮੈ ਮੈ; ਵਿਚਹੁ ਖੋਵੇ ॥ 
੮ ਸਬਦੁ ਵਸੈ ਸਚੁ; ਅੰਤਰਿ ਹੀਆ ॥! 

੨ ੯ ਕਵਨ ਮੁਖਿ: ਕਾਲੁ ਜੋਹਤ ਨਿਤ ਰਹੈ ॥ 
। ੧੫ ਬਅੰਤਰਿ ਸੁੰਨੰ ਬਾਹਰਿ ਸੁੰਨੰ; “ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਸੁੰਨ “ਮਸੁਨੰ ॥ | 

੧੯ ਦਨਉ ਸਰ ਸੁਭਰ, ੯ਦਸਵੈ ਪੂਰੇ ॥ 
! ੯੪੪ | ੩ ਨਾਨਕ ਆਪੁ ਗਵਾਇ; ਮਿਲਣ ਨਹੀ ਭ੍ਰਾਤੇ ॥ [ 

ਪ ਨਾਨਕ; ਮਨਮੁਖਿ ਨ ਬੁਝੇ ਗਵਾਰੁ ॥ (ਝੁੱਝੇ ਬੋਲ] 9 

ਕੰ 2 ਸਾਚੁ ਵਖਰੁ ਧਨੁ; ਪਲੈ ਹੋਇ ।। [ 

ਦ ਸਹਜਿ ਰਤਾ; ਬੁਝੈ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥ 
੧੦ ੧੦ ਤੂੰ ਸਤ ਅੰਗੁਲ, "੧ਵਾਈ ਕਹੀਐ; ਤਿਸੁ ਕਹੁ ਕਵਨੁ ਅਧਾਰੋ 
੧੮ "੨ਜਖਮਨਾ "੩ ਇੜਾ ੧੬ਪਿੰਗੁਲਾ ੧੫ਬੂਝੈ; ਜਾ ਆਪੇ ਅਲਖੁ ਲਖਾਏ ॥ 

8 ੯੪੫ | ੧੨ ਖਾਵੈ ਦੂਖ, ਭੂਖ ਸਾਚੇ ਕੀ; ਸਾਚੇ ਹੀ ਤਿਪਤਾਸਿ ਰਹੈ ॥ | 

ਰ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੪੬੭) 
੫66੨੧ "੦੬੦੨ ੦"੦੦੦ ੨੦੦੧੦ ੪"੨੪੦੨੦੦੬੦੨੦"੦੬> "੦੧੦੨ "੦੦੨ ੦"੦੧੬੦੨੦"੦੬” 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ 
੯੪੫ |੧੪| ੬੬ [ਜਾਂ ਇਹੁ ਹਿਰਦਾ, ਦੇਹ ਨ ਹੋਤੀ; ਤਉ ਮਨੁ ਕੋਠੇ ਰਹਤਾ ॥ 

੧੬ | ੬੬ [ਰਕਤ ਬਿੰਦੁ ਕੀ, ਮੜੀ ਨ ਹੋਤੀ; ਮਿਤਿ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥ 
੧੬| ੬੬ |ਵਰਨੁ ਭੇਖੁ ਅਸ ਰੂਪੁ ਨ ਜਾਪੀ; ਕਿਉ ਕਰਿ ਜਾਪਸਿ ਸਾਚਾ 1 (੨) ਅਸਰੂਪ 
੧੯ | ੬੭ |ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖਿਆ ਜਾਤਿ ਨ ਹੋਤੀ; 

ਤਉ ਅਕੁਲੀਣਿ ਰਹਤਉ, ਸਬਦੁ ਸੁ ਸਾਰੁ ॥ 
੯੪੬ | ੬ ੬੯ ਗੁਰਮੁਖਿ; ਸਾਚੁ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੇ ਕੋ ਇ ॥ 

1 ੭ ੬੯ |ਗੁਰਮੁਖਿ; ਜੌਗੀ ਜੁਗਤਿ ਪਛਾਣੇ ॥ [ਜੋਗੀ ਪਦ ਦੇਹਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ] 
ਹੈ ੯ |੭੦।ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਗੁਰ; ਮੁਆ ਜਨਮੁ ਹਾਰਿ ॥ 

੧੧ |੭੧ |ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੋਲਿ ਮਿਲਾਏ, ਸੋ ਜਾਣੈ ॥ 
1 ੧੪ | ੭੨ [ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਅਉਧੂ; ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਤਾ ਹੋਈ ॥ 

੧੭੭੩ |ਮਾਗਹਿ ਨਾਮੁ, ਪਾਇ ਇਹ ਭਿਖਿਆ; ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਕੁਰਬਾਣੇ ॥ 
੧੮ | ੭੩ |ਅਬਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭਿ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ; ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੋਝੀ ਹੋਈ । 

ਨਾਨਕ ਸਭਿ ਜੁਗ ਆਪੇ ,--ਵਰਤੈ; ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 
੧ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 

ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਜੋਧੇ ਵੀਰੇ, ਪੂਰਬਾਣੀ ਕੀ, ਧੁਨੀ 
। ੯੪੭ |੧੩| ੧ |"ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਚੇ ਪਾਤਿਸਾਹ; ਤੂ ਸਚੀ ਨਾਈ ।। 

[ਇਹ ਪੰਗਤੀ ਏਸ ਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਪਉੜੀ ਦੇ ਪਿਛੋ" ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ] 
੧੪] ੨ |ਤੇ ਸਹ, ਬਾਤ ਨ ਪੁਛੀਆ; ਕਬਹੂ ਨ ਲਾਈ ਪਾਇ ।। 

(4 ੧੭| ੨ |ਵੇਕੀ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਈਅਨੁ; ਸਭ ਹੁਕਮਿ, ਆਵੈ ਜਾਇ ਸਮਾਹੀ । 
੯੦੮ | ੬ | ੩ [ਇਕਨਾ ਨੋ ਨਾਉ ਬਖਸਿਓਨੁ; ਅਸਥਿਰੁ ਹਰਿ ਸਤੀ ॥ [ਸੱਤੀ ਬੋਲੋ] 

੍ ੧. ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਰਚ 
1 ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਜਦੋਂ” ਨੋ ਧੁਨਾਂ ਚਾੜ੍ਹੀਆ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ 

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਬਤ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤੀਜੇ 
] ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪਉੜੀਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਹਨ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ੨੧ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋ' (ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਰੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ਤ੍ਰ ਸਚੀ ਨਾਈ) ਇਹ ਤੁੜ 
| ਹਰ ਪਉੜੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਭਾਵ ਇੱਕੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ । ਧੁਨ ਵਾਲੀ 
$ ਵਾਰ ਦੀ ਪਉੜੀ ਦੀਆਂ ਛੇ ਤੁਕਾਂ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ 

ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਛੇ ਤੁਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਬਣਾਈ ਹੈ । ਗੁਰ ਥਿਲਾਸ ਵਿਚ ਭਾਈ 
] ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਧੁਨਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ 

ਵਾਲੇ ਧਿਆਇ ਵਿਚ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋ" ਲਿਖਾਈਆਂ ਹਨ ਟਕਸਾਲੀ 
ਗਿਆਨੀ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਇ ਵਿਚ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 
ਟਕਸਾਲੀ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਇ ਟੀਕਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆਦਿ ਵਿਚ ਇਹ ਤੁਕ 
ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋ“ ਆਗਿਆ ਦੱਸੀ ਹੈ । ਡੇ 

6੭੧੫.” .#%੧੫,੭ ੨੭੦੦੯.” ੨. #੪॥੫<੭ ₹-੭੭੦<<੭ ₹..੭੩<..੭੦ -#੪੧੫੦੭ / ੨੧੧੩੯ <-੩੫੭₹.੭੪੦੫-੮ ੨੭੩੫੭ _₹.#੧੬੫੫੭ ੮, ੭00੧..੭ ੨. #੪੧੫੦= ੩੭੫੮੭ ੭੧੦੨-੭੬-੭੧੨-੭੨. ੭੧੧੧੭ ੩-੭੧੧੯-੭ ੨-#੧੧੭੯-#੧੩੨੦੭੨-੭੫੧੨-੭੨-੭॥੧੦-੭੨-#੫੧੫-੭ <.#੩੯.੭ ੮੭੭੩੦-੧੮੭੧੦ 
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(੪੬੮) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
6੧੦੬6੦”੨ ੭੦੧੧੦” ੭੯੦੬੦” "੦੪੦੨ ੦੮੦%੦”੨ ੦੮੦੪੦੨੦੨੧੦ ੦੦੪੦੨੦੮੨੦੦੨੦੧੬੦੨੦੦੦ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ 
੯੪੮ | ੭ | ੩ |ਏਨਾ ਨੋ ਭਉ ਅਗਲਾ; ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਤੀ ॥ [ਬਣੱਤੀ ਬੋਲੋ] 

੮ | ੪ [ਰਾਮ ਕਸਉਟੀ ਸੋ ਸਹੈ; ਜੌ ਮਰ ਜੀਵਾ ਹੋਇ । 
੯੪੯ | ੩ | ੬ |'ਅਭਿਆਗਤ ਏਹਿ ਨ ਆਖੀਅਨਿ; ਜਿਨ ਕੇ ਚਿਤ ਮਹਿ ਭਰਮੁ ॥ 

[ਅਭਿਆ-ਗਤ ਬੋਲੋ] 
੭ | ੬ |ਅੰਬਰੁ ਧਰਤਿ ਵਿਛੋਂੜਿਅਨੁ; ਵਿਚਿ ਸਚਾ “ਅਸਰਾਉ ॥ 
੯ | ੭ |ਵੌਰੇਣਾਇਰ ਮਾਹਿ ਅਨੰਤੁ ਹੈ; ਕੂੜੀ ਆਵੈ ਜਾਇ । 
੧੩। ੭ |ਇਕਸੁ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਵਿਣੁ; ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਣ ਧ੍ਰਿਗਿ ਵਾਸੁ ॥ 
੧੫| ੭ |ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ਸਭੁ ਕੋ; ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵ ਹਰਿ ਗੁਣ-ਤਾਸੁ ॥ 
੧੬।| ੭ |ਛਤੀਹ ਜੁਗ ਗੁਬਾਰੁ ਸਾ; ਆਪੇ ਗਣਤ ਕੀਨੀ ।। 

੯੫੦ | ੬ | ੮ [ਸੋਸਾਰੇ ਵਿਚਿ ਸੋਭ ਨ ਪਾਇਨੀ; ਅਗੈ ਜਿ ਕਰੇ, ਸੁ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾਰੁ ॥ 
੧੫| ੯ |ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ, ਸੋ ਭਗਤੁ ਹੋਇ; ਵਿਣੁ ਮੈਨੇ ਕਚੁਨਿ ਕਚੁ ॥ 

੯੫੧ | ੧ | ੯ |ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦੇ ਏਹਿ ਚਲਤ ਹਹਿ; ਸੋ ਜੀਵਉ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥ 
੬ | ੧੦ ਜਾਇ ਪੁਛਹੁ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ, ਬਿਆਸ ਸੁਕ ਨਾਰਦ; 

ਬਚਨ ਸਭ “ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਕਰੇਨਿ ॥ 
ਜਿਨ ਕਉ “ਪੋਤੇ ਪੁੰਨੁ ਹੈ; ਤਿਨ =ਵਾਤਿ ”ਸਿਪੀਤੀ ॥ 

੧੩ | ੧੧ [ਸਤੀ ਪਾਪੁ ਕਰਿ; ਸਤੁ ਕਮਾਹਿ ।। ('ਸਤੀ' ਤੇ 'ਸਤ' ਢਿੱਲੋ ਬੋਲ] 

੯੫੨ । ੮ |੧੨|ਨਾ ਸਤਿ ਦੁਖੀਆ ਨਾ ਸਤਿ ਸੁਖੀਆ; ਨਾ ਸਤਿ, ਪਾਣੀ ਜੈਤ ਫਿਰਹਿ ॥ 
੧੫| ੧੨।੯ਅਉ ੯ਹਠ, ੧੯ਪਟਣ ਮਹਿ; ਭੀਖਿਆ ਕਰੇ॥ 

੯੫੩ | ੪ | ੧੨|੧੧ਆਸਤਿ ੧੨ਨਾਸਤਿ; ਏਕੋ ਨਾਉ ॥ 
ਕਉਣੁ ਸੁ ਅਖਰੁ; ਜਿਤੁ ਰਹੈ "੨ਹਿਆਉ ॥ 

੧੩ | ੧੩ |ਲੋਖਾ ਰਬੁ ਮੰਗੇਸੀਆ; ਬੇਠਾ ਕਾਢਿ ਵਹੀ ॥ 
੧੬ਤਲਬਾ ਪਉਸਨਿ "੫ਆਕੀਆ; ਬਾਕੀ ਜਿਨਾ ਰਹੀ ॥ 
ਅਜਰਾਈਲੁ ਫਰੇਸਤਾ; ਹੋਸੀ ਆਇ ੧੬ਤਈ ॥ 

੧੮| ੧੪ [ਸਹੌਸਰ ੧2 ਦਾਨ ਦੇ; ਇੰਦ ਰੋਆਇਆ ॥ 
੧੯੧੪ ਅਜੈ ਸੁ ਰੋਵੈ; ਭੀਖਿਆ ਖਾਇ ॥ ਬੋਲੋ] 

੯੫੪ | ੨ |੧੪ |ਜਿਨ ਕੈ; ਸੁਆਮੀ ਰਹਤ ਹਦੂਰਿ ॥ 

੧. ਅਤਿਥੀ, ਵਿਰਕਤ, ਸੈਤ । ੨. ਆਸਰਾ । ੩. ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ । ੪. ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਚਨ ਕਰਨੇ । ੫. ਖਜ਼ਾਨੇ । ੬. ਮੁਖ । ੭. ਸਿਫਤ ਵਾਂ 
ਵਾਤਿਸ=-ਐੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਹੈ । ੮. ਪੁਨਾਂ । ੯. ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ । ੧੦. ਸ਼ਹਿਰ, 
ਸਰੀਰ । ੧੧. ਆਸਤਕ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ । ੧੨. ਨਾਸਤਕ, ਨਾਸ ਰੂਪ ਸਮਝੇ ਦੁਨੀਆਂ 
ਨੂੰ । ੧੩. ਲੱਜਿਆ ਰਹਿ ਆਵੇ ਵਾ ਹਿਰਦਾ ਟਿਕੇ 1 ੧੪. ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸੱਦੇ 
ਪੈਣਗੇ । ੧੫. ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ । ੧੬. ਤਈਨਾਤ=-ਮੁਕਰਰ । ੧੭. ਡੈਨ । 

੨੬੧੦੭ ੨./੪੬੫੦-੭ ੨. #੪੩੦--੭੨-੭੧੧੫੦-੭ ੨-.#੪੨੫<-੭ ੨.#<੦੧<-੭ 2..੭੬੪੫..੭੨#%੫੭ 1 .#%੫੭੯-#੩੦-੭੨-ਨ੯= 

੦੮੧੦੬੯”੨੦"੦ਇ੪”੨੦"੦ਓ ੨੦ ਚੇਆਨ ਆਨ ਹ "ਆ ੪ ੦੪੨ ੭੮੦੨੦੯੪ਇ੨੦੧੪੦੨੦੦੪ਇ੦੯੪ਇ੨੦੦੪੦੨ 

ਹੇ ਊਂ ੍ 2 

ਹ 

[ 

ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ; ਘਰਿ ਦੇਵਣ ਜਾਹਿ ॥ ਰ੍ 

ਰਿ 

ਦੀ 
ਰ 
੍ ਓਇ ੨੦੧੬੦ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੪੬੯) 
੬੯੦੨ 6੧੪੦੨ ੦"੮%੦”੨ ੦੦੪੦ ੨੦"੦੪੦੨ ੦੦੪੦ ੨੦"੦੦੦੨੦੮੨੧੦੦੮੦੧੦੨੦"੦%੦੨ ੦੪੦੦੮੦੦੦ 

ਪੰਨਾ |[ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ 
੯੫੪ | ੩ ੧੪ |੧ਏਕੀ ਕਾਰਣਿ; ਪਾਪੀ ਭਇਆ ॥ 

੩ |੧੪ |ਰੋਵਹਿ; ਸੇਖ ਮਸਾਇਕ ਪੀਰ ॥ 
੧੦੧੫ [ਰਤਨਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਈ; ਆਵੈ ਆਪੁ ਲਖਾਇ ॥। 
੧੭| ੧੬ |ਮ: ੨॥ ਸਾਹਿਬਿ, ਅੰਧਾ ਜੌ ਕੀਆ; ਕਰੇ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋਇ ॥ 

[ਇਥੇ 'ਮਹਲਾ ੨' ਸੁਧ ਹੈ] 
੯੫੫ | ੨ |੧੬ |ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ; ਸਚੁ ਪਰਗਟੀ-“ਏਸਾ ॥ ਹੈ 

੪ [੧੭ [ਲਬੁ ਵੜ, ਤਦਰੋਗ ਬੀਉ; ਹਾਲੀ ਰਾਹ, “ਕੁਹੇਤ ॥ [ਵ੩ ਬਲ] 

੍ 
ਰ ੯੫੬ 

੍ 
੍ 

੫ | ੧੭ |ਭਉ ਭੁਇ, ਪਵਿਤੁ ਪਾਣੀ; ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ, ਬਲੇ ਦ ॥ ਕੰ 
ਹਲੁ ਹਲੋਮੀ, ਹਾਲੀ ਚਿਤੁ; ਚੇਤਾ ਵਤ੍ , ਵਖਤ ਸੈਜੌਗੁ ॥ 

੧੮ |ਜੀਆ ਕਾ ਆਹਾਰੁ; ਜੀਅ; ਖਾਣਾ ਏਹੁ ਕਰੇਇ ॥ 
੧੯ |ਇਉ ਪਤਿ ਪਾਟੀ, ਸਿਫਤੀ ਸੀਪੈ; ਨਾਨਕ ਜੀਵਤ ਜੀਵੈ ।। 
੧੯ |ਸਬਦੇ ਸਾਣ; ਰਖਾਈ ਲਾਇ ॥ ਗੁਣ ਕੀ “ਥੇਕੇਂ, ਵਿਚਿ ਸਮਾਇ ॥ 

ਤਿਸਦਾ ਕੁਠਾ; ਹੋਵੈ ਸੇਖੁ । | 
੧੯ ਨਾਨਕ; ਦਰਿ ਦੀਦਾਰਿ ਸਮਾਇ । 
੧੯ ਭਗਤ ਸੋਹਨਿ ਗੁਣ ਗਾਵਦੇ; ਗੁਰਮਤਿ ਅਚਲੈ ॥ ਕਲ] ਨੂੰ 
੨੦ [ਨਾ ਕਿਛੁ ਆਸ' ਹਥਿ ਹੈ; ਕੇਉ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਇ ॥ 
੨੧ |ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੌ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨਾ ਧੁਰੇ ਪੈਯਾ ਪਰਵਾਣਾ ॥ 

['ਧੋਯਾ' ਨੂੰ ਪੈਇਆ ਬੋਲਣਾ] 

ਮਤ 

ਰਿ 1 1 
ਰਾਮਕਣ! ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਕੰ 

। 

ਤਹ ਆ) ਆ "2੭੦੨੭ 

ਇਸ /% 

ਹਲੁ ਬੀਚਾਰੁ. ਵਿਕਾਰ ਮਣ; ਹੁਕਮੀ ਖਟੇ ਖਾਇ ।। 

੯੫੭ ਗੁਰਿ ਪੁਰੈ ਵੇਖਾਲਿਆ, ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਸਭ ਬਾਦਿ ।। 
ਕੁਦਰਤਿ ਕੀਮ ਨ ਪਾਇ; ਅਲਖ #ਬ੍ਹਮਟਿਆ ॥ 
ਆਪੇ ਵਡ ਪਾਤਿਸਾਹੁ; ਆਪਿ ਵਜੀਰਟਿਆ ।[ ਵਜੀਰੱਟਿਆ ਨਹੀਂ" ਬੋਲਣਾ] 
ਇਕਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਹਰਾ; ਧਿਗਿ ਜੀਵਣ ਸੰਸਾਰਿ ॥ 
ਤਿਸ-ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸਚੁ; ਮੰਤਰ ਗੁਰ, ਮਨਿ ਧਰੇ ॥ 
ਧੈਠੁ ਸੁ ਰਾਗ “ਸੁਰੇਗੜੇ; ਆਲਾਂਪਤ ਸਭ ਤਿਖ ਜਾਇ ॥ 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਰੂਪੁ; ਅਨਤ ਨ ਕਾਹੂ ਜਾਇ ॥ 
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਲਗਾ ਸੇਵ ਹਰਿ; ਉਧਰਿਆ ਸਗਲ ਸੈਜਾਰੁ । 

[ਉਧ ਰਿਆ ਨਹੀ” ਕਰਣਾ] 

੯੫੮ 

ਪੇ ਹੇ “੧7੧ = 2 ੧ਮਾਂ = 0੨00੫ - - 

੪ [ਓਨਾਂ ਪਿਆਰਾ ਰਬੁ; ਓਨਾਹਾ ਜੋਗਈ ।। 
ਹੇ 2& 

------- 
੧. ਇਕੋਂ ਕਾਰਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਜਨਮੇਜਾ । ੨. ਈਸਰ । ਕੰ 

੩. ਝੂਠ । ੪. ਖੋਟੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਹੇਤ । ੫. ਗੁਥਲੀ, ਮਿਆਨ । ੬. ਬ੍ਹਮ 
ਅਟਿਆ = ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ੭. ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਤ, ਆਨੈਦ--ਦਾਇਕ ੧ ੨ 

0੭੫੫੭ ੨.#%<-੭ ੮.੭%੧..੭ ੨. ੭੪੪੧... #੬੧4,੭ ੨..#੭੧<੦੭੨.੭੧੧੨.੭ | ੨੭੩੨ ੭੮.੭੪੧੧੭੨ ੭੧੦੭ 
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(੪੭੦) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
੬੦੪੦੨ ੦੮੦੪੦ ੦੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨ 6੯੪੦ ੪੪੨੦੦ “੮੧੦ ੮੦੪੦੨ ੦੮੦੪੨ 6੮੪੬੨ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ 
੯੫੮ ।੧੯| ੫ [ਹਰਿ ਇਕਸੈ ਦੀ, ਮੈ ਟੇਕ ਹੈ; ਜੋ ਸਿਰਿ ਸਭਨਾ ਸਮਰਥੁ । 

੯ | ੫ [ਮਨੁ ਤਨੁ ਹੋਇ ਨਿਹਾਲ; ਬਿੰਦਕ ਨਦਰਿ ਝਾਕੁ ॥ 

੯੫੯ | ੧੧] ੬ |"ਹਰਣਾਖੀ ਕੂ, ਸਚੁ ਵੈਣੁ ਸੁਣਾਈ; ਜੇ ਤਉ ਕਰੇ ਉਧਾਰਣੁ ।' 
ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ, ਤੁਮ ਸੁਣਹੁ “ਛਬੀਲੀ; ਪਿਰੁ, ਤੋਡਾ ਮਨ =ਸਾਧਾਰਣੁ ॥ 

੧੩ ੬ |ਨਾ ਹਉ ਭੁਲੀ, ਨਾਂ ਹਉ ਚੁਕੀ; ਨਾ ਮੈ, ਨਾਹੀ ਦੋਸਾ ॥ 
੧੯| ੬ |ਅਠੇ ਪਹਰ ਇਕਤੇ ਲਿਵੇ; ਮੰਨੇਨਿ ਹੁਕਮੁ ਅਪਾਰੁ ॥ 
੨ | ੬ |ਜਿਸੁ ਤੁ ਆਵਹਿ ਚਿਤਿ; ਤਿਸੁ ਕਿ ਕਾੜਿਆ ।। 

੯੬੦ | ੮ | ੭ ]ਜਾ ਹੈਸ ਸਭਾ, ਵੀਚਾਰੁ ਕਰਿ ਦੇਖਨਿ; 
ਤਾ ਬਗਾ ਨਾਲਿ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ॥ ['ਸਭਾ' ਪੋਲਾਬੋਲ] 

੯ | ੭ |ਉਡਰਿਆ ਵੇਚਾਰਾ ਬਗੁਲਾ; ਮਤੁ ਹੋਵੇ. ਮੰਵੁ ਲਖਾਵੇ ॥ 
੧੧| ੭ |ਸਿਖ ਹੈਸ, ਸਰਵਰਿ ਇਕਠੇ ਹੋਏ; ਸਤਿਘੁਰ ਕੈ ਹੁਕਮਾਵੇ ॥ 
੧੪ ੭ |ਅੰਦਰਿ ਮੋਹੁ, ਨਿਤ ਭਰਮਿ ਵਿਆਪਿਆ; 

ਤਿਸਟਸਿ' ਨਾਹੀ, ਦੇਹਾ ॥ (ਤਿਸਟਸਿ ਪੋਲਾ ਬੋਲੋ] 
ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਾਫੁ. ਨਦਰੀ ੬ਵਿਚਦੋ ਕਢੋ, ਤਾਂ ਉਘੜਿ ਆਇਆ ਲੋਹਾ ॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰਵੈਰੁ, ਪੁਤ ਸਤ ਸਮਾਨੇ; ਅਉਗਣ ਕਟੇ, ਕਰੇ ਸੁਧੁ ਦੇਹਾ ॥ 
ਜਿਸਨੇ, ਤੂ “ਸੰਤੁਸਟੁ; ਕਲਮਲ ਤਿਸੁ ਖਈ ।। 
ਜਿਸਨੇ, ਤੂ ਕਿਰਪਾਲ; ਸਚਾ ਸੋ ੯ਬਿਅਈ ॥ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਸਚੁ; ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥ 
ਜਿਸਨੇ, ਤੂ ਪ੍ਭ ਵਲਿ; ਤਿਸੁ ਕਿਆ "ਮੁਹਛੋਦਗੀ ॥ 
ਤੁਧਹੁ ਭੁਲ, ਸਿ ਜਮਿ ਜਮਿ ਮਰਦੇ; ਤਿਨ ਕਦੇ ਨ ਚੁਕਨਿ ਹਾਵੇ ॥ 
ਸੁਣਿ ਕੈ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ; ਨਾਇ ਤੇਰੈ ਛਡਿ ਜਾਹਿ ॥ 
੧੧ਦੂਜਾ ਤਿਸੁ ਨ ਬੁਝਾਇਹੁ; ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨਾਮੁ ਦੇਹੁ ਆਧਾਰੁ ॥ 
ਜਿਨਾ ਲਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਰ੍ਭ ਨਾਮ; ਸਹਜ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥ 
ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਛਾਡਿ ਦੇਹਿ; ਨਾਨਕ ਉਧਰਸਿ ਨਾਇ ॥ 
ਹੁਕਮਿ "“ਉਛਲੈ; ਹੁਕਮੇ ਰਹੈ ॥ 
ਸੋ ਢਾਢੀ ਭਾਗਠੁ; ਜਿਸੁ ਸਚਾ ੯੨ਦੁਆਰਬਾਰੁ ॥ __[ਦੁਆਰ-ਬਾਰ ਬੋਲੋ] 
ਓਹੁ ਢਾਢੀ ਤੁਧੁ ਧਿਆਇ; "£ਕਲਾਣੇ ਦਿਨੁ ਰੈਣਾਰ । 

੯੬੧।|੪ 

੭ ਮੰ 

੭ ੭ ਤ ੦੦੭੭ ੦੦੦੦ 

ਆ) ਮੋ&£ ਆ <) = 

੧. ਸੁਰਤੀ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤੀ ਰੂਪ ਹਰਨਾਂ ਸਰੀਖੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗਿਆਸੂ 
ਜਖੀ । ੨. ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀ । ੩. ਸਹਿਤ ਆਸਰੇ ਦੇ । ੪. ਝੋਰਾ । ੫. ਇਸਥਿਤ ਨਹੀ' 
ਕਰ ਸਕਦਾ । ੬. ਵਿਚਦੀ । ੭. ਲੋਭੀ, ਲਾਲਚੀ, ਪਾਪੀ । ੮. ਭਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ 
੯. ਹੁੰਦਾ ਹੈ। __੧੦. ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜਗੀ । _ ੧੧. ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਤ ਨਹੀ' 
ਸਮਝਾਉਣੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਹੈ । ੧੨. ਉਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਮਨ 
ਸਮੁੰਦਰ । ੧੩. ਸਰੂਪ ਵਾ ਸਾਧ ਸੈਗਤਿ। ੧੪. ਜਸ। _ 

<#੧੬੧੦੭ ੨. ੭6੧੦੭/੨.#੪੬੧੦੭ ੨-#੧੧<੦-੭੨--੭੦੧੫੦੭ ੭੧੧੦੦ ੨੭੪੬੭ । 2,੭੪੫. ੭ ₹.੭<੪<-੭ 2.੭੪੪੦-੭੮-##” 

6੦੬੦੨ 6੧੧੬੦” "੦੪੦ ੭੦੧” ੭੦੪੦੨ 6੮੦੪੪ >੦੦੪੦੨ ੦੦੪੨ ੦"੦੪੦੨ ਟ੦੦੦੨£"੦੪੨੮੮%੦ ੦੪੦ 6੧੦੦੭੦੪੦' 

ਪੇ & 

੨੧੧੦੨ ੨-"੧੫-੭੮-#੩੧੦੭੮.੭੧੧੧.੭ ੮.,#੧੪੧੦੭ = ,੭੭੧%.੭ ੨,੭੭੫. ੭ ੭੫੩੭੮ -#੫੪੧.੭ 2 _,੭੭੧੯..੭ ੮_.#੪8%੫.੭ ੨-#੪੪੧-੭ ੨੭੩੪੫. ੭੨-#੧੧੫੦-੭ ੨<"੧੧੨੨੦੭੨-=੩੨- 
6੧੬੦, 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
ਉ ਓ ਦਦ ੨੦ ਅਰ... ਤਾਰਕ ੧44 

ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ 
4 ਕੀ, ਮੈ ਕੀਮ ਨ ਪਉਦੀ; ਹਉ ਤੁਧੁ ਬਿਠੁ ਅਢੁ ਨ ਲਹਦੀ ॥। 

ਵਿਰਾਇਣਿ ਨਾਨਕ ਜੀਉ, ਤਸਸੁਰਾ ਵਾਦੀ; 
“ਜੇਠੇ ੫ਉ ਪਉ ਲੂਹੈ ॥ 

ਹਭੇ, “ਭਸੁ “ਪੁਣੇਦੇ €ਵਤਨੁ; ਜਾ ਮੈ ਸਜਣੁ ਤੂਹੈ ॥ 
ਉਸਤਤਿ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਮੈ ਹਭ ੯ਵੈਵਾਈ; 

ਛੋੜਿਆ, ਹਭੁ ਕਿਝੁ ਤਿਆਗੀ ॥ 
ਫਿਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਨਾਨਕ ਜੀਉ, 

ਹਉ "ਫਾਵੀ "ਬਈ; ਬਹੁਤੁ “”ਦਿਸਾਵਰੁ ਪੰਧਾ ॥ 
ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਇਕ; ਇਕ ੧੩ੋਰੀਤਾਵੀਆ ॥ 
ਮਨਿ ਦਰਸਨ ਕੀ ਪਿਆਸ; ਚਰਣ "5ਦਾਸਾਵੀਆ ॥ 
ਹਭਿ ਗੁਣ ਤੈਡੇ ਨਾਨਕ ਜੀਉ. ਮੈ ਕੂ ਥੀਏ; ਮੈ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ, ਕਿਆ ਹੋਵੇ ॥ 
ਦੇਹ "<ਛਿਜੈਦੜੀ_੧<ਉਣ %“ਮਝੂਣਾ; 

ਗੁਰਿ ਸਜਣਿ, ਜੀਉ ਧਰਾਇਆ ॥ (੨) ੧੯ਉਣਮ ਝੂਣਾ 
੧੯ਆਤਮੁ ਜਿਤਾ ਗੁਰਮਤੀ; “ਆਗੈਜਤ “੧ਪਾਗਾ ॥ (੨) ) ਆਰੀਜ ਤਪਾਗਾ 
ਜਿਸੁ ਲਿਖਿਆਂ ਨਾਨਕ ਦਾਸ; ਤਿਸੁ ਨਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ. ਸਤਿਗੁਰਿ ਦਿਤਾ ॥ 
ਫਰੀਦਾ, ““ਭੂਮਿ “ਤਰੇਗਾਵਲੀ; ਮੰਝਿ, ੨੪ਵਿਸੂਲਾ ਬਾਗੁ ॥ 
ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇ ਪਾਈਅਹਿ; ਤਿਸੁ ਜਨ, ੨ਪਕੀਮ ਨ ੨੬ਮੂਲਿ ॥ 

| 
| 
| 
| 
1 

ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਰਾਇ ਬਲਵੈਡਿ ਤਥਾ ਸਤੋ ਡ੍ਰਮਿ ਆਖੀ _ [ਸੱਤੋ ਬੋਲੋ] ਹ 

8 

| 
| 
ਰਿ 

94 

#? 
੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥। 

ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰੁ ਕਰੇ; ਕਿਉ ਬੋਲੁ, ਹੋਵੈ ““ਜੋਖੀਵਦੈ ॥ 
(੨) ਜੋ “<ਖੀਵਦੇ 

੨੬ਦੇ ਗੁਨਾ ਸਤਿ, “ਭੈਣ ਭਰਾਵ ਹੈ; ₹੧ਪਾਰੰਗਤਿ ਦਾਨੁ, ₹੨ਪੜੀਵਦੇ ॥ 

੧_ ਸੌਜੇ ਆਤਮਕ ਬ੍ਰਿਤੀ ਰੂਪ ਮਾਇਆ । ੨. ਵੈਰਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ੩. ਦੇਰ 

ਅਧਿਆਸ ਅਗਿਆਨ । ੪. ਧਰਮ ਰਾਂਜਾ। ੫. ਨਰਕ ਵਿਚ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਲੂਹੇ = 

ਜਾੜਦਾ ਹੈ। ੬. ਸੁਆਹ ਖੋਹ । ੭. ਛਾਣਦੇ । ੮. ਫਿਰਨ । ੯. ਛਡੀ । 
੧੦. ਬਿਆਗੁਲ, ਝੱਲੀ । ੧੧. ਹੋਈ । ੧੨. ਜੂਨਾਂ ਰੂਪੀ ਦਸੋਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ । 
ਧ੩. ਮ੍ਰਯਾਦਾ । ੧੪. ਦਾਸੀ ਸਦਾਉ'ਨੀ ਹਾਂ । ੧੫.ਨਾਸ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ।੧੬. ਖਾਲੀ । 

੧੭. ਹਿਰਦਾ ਸੀ । ੧੮. ਨਿਮੋਝ੍ੂਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ । ੧੯. ਮਨ । ੨੦. ਕੱਟਣ ਤੁ“ 

ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ । ੨੧. ਪਾਇਆ । ੨੨. ਬੁਧੀ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ । ੨੩. ਅਨੌਦ ਵਾਲ 
ਜੀ । ੨੪. ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਹੁ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ।੨੫. ਕੀਮਤ ।੨੬. ਉਕਾ ਹੀ ਨਹੀ” 

੨੭. ਜੌਖਣਾ । ੨੮. ਸਹਾਰਨਾਂ । ੨੯. ਦੇਵੀ ਗੁਣ, ਸਤ ਆਦਿਕ ਭਈ। 
੩੦. ਕਰੁਣਾ ਆਦਿਕ ਭੈਣਾਂ । ੩੧. ਪਰਮ ਗਤੀ ਮੋਖ । ੩੨. ਪ੍ਰਾਪਤ ਹ੍੍ ਤੂ. ਹੈ। 

੯.#੩੦-੭ 1 %-੭੧੨-੭੯-#੪੫-੭੮-#੩੫੦-੭੨.#੩੫-੯੯੭੫੫ 
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(੩੭੨) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਗ|ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ 
੯੬੬ ੧੬] ੧ |ਨਾਨਕਿ ੧ਰਾਜੁ ਚਲਾਇਆ; “ਸਚੁ ਕੌਟੁ, ਦਸਤਾਣੀ ਨੀਵ ਦੇ । 

੧੭। ੧ | ੬ਮਤਿ, ਗੁਰ “ਆਤਮਦੋਵ ਦੀ; #ਖੜਗਿ ਜੋਰਿ ?ਪਰਾਕੁਇ “ਜੀਅ ਦੋ ॥ 
੧੮| ੧ |ਸਹਿ ਟਿਕਾ ਦਿਤੋਸੁ; ਜੀਵਦੇ ॥ 

੯੬੭ | ੧ | ੨ |ਲੰਗਰੁ ਚਲੈਂ ਗੁਰ ਸਬਦਿ; ਹਰਿ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੀ, ਖਟੀਐ ॥ [ਖੱਟੀਐ ਬੋਲੋ] 
ਖਰਚੇ ਦਿਤਿ ਖਸੈਮ ਦੀ; 

ਆਪ ੯ਖਹਦੀ, ““ਬੈਰਿ ੧੧ਦਬਟੀਐ । [ਦਬੱਟੀਐ ਬੋਲ] 
(੨) ਖੈਰਿਦ ੧“ਬਟੀਐ 

੪ | ੨ ।ਪੁਤ੍ਰੀ ਕਉਲੁ ਨ ਪਾਲਿਓ; ਕਰਿ ਪੀਰਹੁ ਕੈਨ ਮੁਰਟੀਐ ॥ 
[ਪੁਤੀ' ਤੇ ਮੁਰੱਟੀਐ ਬੋਲ] 

ਦਿਲਿ ਖੋਟੈ ਆਕੀ ਫਿਰਨਿ_; ਬੈਨਿ੍੧₹ਭਾਰੁ, ਉਚਾਇਨਿ੍ ਛਟੀਐ ॥ 

ਕਉਣੁ ਹਾਰੇ; ਕਿਨਿ £ਉਵਟੀਐ ॥ 1ਉਵੱਟੀਐ ਬੋਲ] 
ਜਿਨਿ ਕੀਤੀ ਸੋ ਸੋ ਮੰਨਣਾ; ੧“ਕੋਸਾਲੁ ੧੬ਜਿਵਾਹੇ ੧੭ਸਾਲੀ ।। (੨) ਕੋ ਸਾਲ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਖੈ, ਸਚਾ ਕਰੇ; ਸਾ ਬਾਤ ਹੋਵੇ ੧-ਦਰਹਾਲੀ । 
ਨਾਨਕੁ ਕਾਇਆ ਪਲਟੁ ਕਰਿ; ਮਲਿ ਤਖਤ ਬੈਠਾ, ੧'ਸੈ' ਡਾਲੀ ॥ &੨॥੦& = 00 

੧੧। ੪ |ਹੋਰਿਓ ਗੈਗ ਵਹਾਈਐ, ਦੁਨਿਆਈ ਆਖੋ, ਕਿ “੩ਕਿਓਨੁ ॥ 
ਨਾਨਕ ਈਸਰਿ ਜਗਨਾਬਥਿ; ਉਚ “£ਹਦੀ ਵੈਣ, ““ਵਿਰਿਕਿਓਨੁ ॥ 

੧੨। ੪ |ਮਾਧਾਣਾ ਪਰਬਤੁ ਕਰਿ, ਨੇਤਿਰਿ “£ਬਾਸਕੁ; ““ਸਬਦਿ ਰਿੜਕਿਓਨੁ ॥ 

੧. ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਦਾ ਰਾਜ । ੨. ਸੱਚ ਦ' ਕਿਲ੍ਹਾ । ੩. ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ 
ਸਹਿਤ ਬਲ ਦੇ ਨੀ'ਹ ਰਖੀ । ੪. ਸਿਖਿਆ । ੫. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਦੀ ਇਹ ਢ'ਲਾ ਹੈ 
੬. ਗਿਆਨ ਖੜਗ । ੭. ਬਲ ਵਾਲਾ । ੮. ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਹੈ । 
੯. ਖਹਦੀ = ਆਪ ਖਾਂਦੇ ਹਨ । ੧੦. ਖਰੈਤ । ੧੧. ਦੇ'ਦੇ ਹਨ । ੧੨. ਵੰਡਦੇ 
ਹਨ । ੧੩. ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਭਾਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹੌਕਾਰ ਰੂਪੀ ਛਟ ਚੁਕਦੇ ਹਨ । 
੧੪. ਜਿਤੇਗਾ, ਹਾਰਨ ਤੋ ਉਲਟ ਜਿਤੇਗਾ । ੧੫. ਬੇ-ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਗਿਆ 
ਨਹੀ” ਮੰਨਦਾ ਭਾਵ ਕਪੁਤ੍ । ੧੬. ਜੇਹੜਾ । ੧੭. ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ । ੧੮. ਛੇਤੀ । ੧੯. ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਣਾਂ ਰੂਪ ਡਾਲੀਆਂ । ੨੦. ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, 
ਸਿੱਖੀ । ੨੧. ਮਾਂਜਣਾ, ਸੇਵਾ ਰੂਪ ਸਿਕਲ ਕਰਣਾ । ੨੨. ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਜੰਗਾਲ ਵਾਲੀ 
ਬੁਧੀ । ੨੩. ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੁਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛਡਕੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿਤੀ, ਇਹ 

।੯--#48੧..” ੮ ,/48%. ੭੮ _#੫੪੫.੭ ੮,440. ੭੮_,#48੫੫. ੭੮ “੫੪੫੭ ੨_,#੪8੫. ੭੮,੭੧8. ੭ ੨-# ੩੫੦੦੭ ੨-੭੫੩੫--੭੨--#੫੩੫੦-੭ ੨--#੫੩੫੦-੭ ੨-.#੩੦-੭੨-੭੦੧੨੨-੭੨-੭੫੪੦੮੭। 
ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਗਾ ਦਿਤੀ, ਬਿਰਤੀ ਸੈਸਾਰ ਤੋ ਉਲਟਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਲ ਜੋੜ 
ਦਿਤੀ । ੨੪.ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਦ ਤੋ ਉਚੇ ਵੈਣੁ = ਬਚਨ । ੨੫.ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
੨੬. ਬਾਸ਼ਕ ਨਾਗ ਦਾ ਨੇਤਾ । ੨੭. ਸਮੁੰਦਰ । 

੯੫੫੭ ₹.-#੩੫-੭ “੧8੫੭ ੨..#੪੨.੭ ੨. #੪੪੫੦.੭ ੨..#੩੬<੦.੭੮.#੪੩੫,੭ । ₹._.#੪੫-੭੮ ੭੫੪੫ ੭੮-#੪੪੫-੭2-##੬=੭ ੧੭੩੫੭ 

ਰ੍ 
ਹੈ 

੍ 
੍ 
ਰਿ ਦਰ ਸੋਵੇ “੭ਉਮਤਿ ਖੜੀ; “ਮਸਕਲੈ ਹੋਇ ““ਜੌਗਾਲੀ । [ਮੱਲਿ ਬੋਲ] 

੍ 

੍ 

੍ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੪੭੩) 
੪੨੦੧੦ ੦੦੦੦ ੦੮੦੦੦੨੦੦੦੦੨੦੦੦੦੨੦੦੦੦੨੦੮੦੦੨੦੮੦%੦੨ ੦੦੪੦੨੦੮੦%੦”੨ ੦੪੨ 

ਪੰਨਾ |ਤਤਰ|ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ 
੯੬੭ |੧੪| ੩ ਕੁਦਰਤਿ “ਅਹਿ ਵੇਖਾਲੀਅਨੁ; ਜਿਣਿ ਐਵਡ ₹ਪਿਡ, “ਠਿਣਕਿਓਨੁ ।। 

ਪਲਹਣੇ ਧਰਿਓਨੁ ਛਤ੍ ਸਿਰਿ; ਅਸਮਾਨਿ #ਕਿਆੜਾ ਛਿਕਿਓਨੁ ॥ 
੧੫। ੪ |ਸਿਖਾਂ ਪੁਤਾਂ “ਘੋਖਿ ਕੈ; ਸਭ ₹ਉਮਤਿ ਵੇਖਹੁ, ਜਿ ਕਿਓਨੁ ॥1 

ਜਾਂ ੯ਸੁਧੋਸੁ; ਤਾਂ ਲਹਣਾ ਟਿਕਿਓਨੁ ॥ 
੧੬| ੫ [ਫੇਰਿ ਵਸਾਇਆ ੧ਫੇਰੁ-ਆਣਿ; ਸਤਿਗੁਰਿ ਖਾਡੂਰੁ ।। 
੧੭। ੫ |ਲਬੁ "੧ਵਿਣਾਹੇ ਮਾਣਸਾ; ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਬੂਰੁ ॥ 

੯੬੮ | ੧ | ੬ |੨”'ਪਿਯੂ' ਦਾਦੇ #ਜੇਵਿਹਾ; ੧ਪਪੋਤਾ ਪਰਵਾਣੁ ॥ [੫ਿਊ ਬੋਲੋ 
ਜਿਨਿ ਬਾਸਕੁ ਨੇਤਰ ਘੜਿਆ, ਕਰਿ ਨੇਹੀ "੬ਤਾਣੁ ॥ 

੩ | ੬ |ਧਣਖੁ ਚੜਾਇਓ ਸਤਦਾ; ਜਸ ੧ਹੰਦ' ਬਾਣੁ ॥ [ਸੱਤ ਬੋਲਣਾ] 
ਕਲਿ ਵਿਚਿ ਧੂ ਅੰਧਾਰੁ ਸਾ; ਚੜਿਆ, ਰੇ ਭਾਣੁ । 

੪ | ੬ |ਨਿਤ ਰਸੋਈ ਤੇਰੀਐ; ਘਿਉ ਮੈਦਾ ੧ਖਾਣੁ ॥ 
੬ | ੬ |”ਅਉਤਰਿਆ ਅਉਤਾਰੁ ਲੈ; ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ । 
੧੧। ੭ |ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਮੋਹੁ; ਮਾਰਿ ਕਢੇ ਤੁਧੁ ਸਪਰਵਾਰਿਆ ।। 
੧੨। ੭ |ਧੈਨੁ ਸੁ ਤੇਰਾ ਥਾਨੁ ਹੈ; ਸਚੁ ਤੇਰਾ “੧ਪੈਸਕਾਰਿਆ ॥ 

ਨਾਨਕੁ ਤੂ, ਲਹਣਾ ਤੂਹੈ; ਗੁਰੁ ਅਮਰੁ, ਤੂ ਵੀਚਾਰਿਆ ।। 
ਗੁਰੁ ਡਿਠਾ; ਤਾਂ ਮਨੁ ਸਾਧਾਰਿਆ ॥ 

੧੪| ੮ [ਆਪੀਨੰ ਆਪੁ ਸਾਜਿਓਨੁ; ਆਪੋ ਹੀ ਥੰਮਿ੍ਖਲੋਆ ।। _ [ਆਪੀ-ਨੈ ਬੋਲੋ 
ਰਾਮਕਲੀ, ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ।। ਕਬੀਰ ਜੀਉ 

੯੬੯ | ੮ | ੨ |੨ਉਨਮਦ ਚਢਾ, “੩ਮਦਨ ਰਸੁ ਚਾਖਿਆ; (੨) ਮਦ ਨ 
ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਭਇਆ ਉਜਿਆਰਾਂ ॥ [ਚੱਢਾ ਨਹੀ ਬੋਲਨਾ] 

੯ | ੨ [ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੌਧੁ ਦੁਇ, ਕੀਏ “5ਜਲੋਤਾ; ਛੁਟਿ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ ॥ 

੧. ਸ਼ਕਤੀ 1੨. ਅਸਚਰਜ । ੩. ਬ੍ਹਮੰਡ । ੪. ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ । ੫. ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ 
ਸਹਿਬ । ੬. ਗਰਦਨ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਖਿੱਚਣਾ ਕੀਤੀ, ਗਰਦਨ ਫਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ 
ਭਾਵ ਏਥੋ' ਲਾਕੇ ਅਸਮਾਨ = ਬੈ ਭੈਠ ਤਕ ਜਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸ = ਹੈ ਮਾਨ ਜੋ 
ਕਿਆੜਾ==ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਕਿਆਰੇ ਵਿਚੋ" ਛਿਕਿਓਨੁ=-ਖਿੱਚਕੇ ਕੱਢ ਦਿਤਾ। 
੭.ਖੋਜਕੇ।੮. ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾਹੈ।੯. ਜਦੋ" ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਿਆ । 
੧੦. ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਣ = ਪੁਤਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋ” ਜੋਗੀ ਨੇ ਜੱਟਾਂ ਤੋ“ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ ਸੀ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਜਾਇਆ 
ਸੀ। ੧੧. ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੧੨. ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ । ੧੩. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ । ੧੪. ਜੈਸਾ । ੧੫. ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ । ੧੬. ਬਲ ਦੀ ਨੇਹੀ 
ਬਣਾਈ । ੧੭. ਜਸ ਦਾ 1 ੧੮. ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਕਿਰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੂਰਜ । 
੧੯. ਖੰਡ; ਤਿਹਾਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦਿ । ੨੦.ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ । ੨੧.ਪਸਾਰਾ ਵਾ ਤੇਰੀ 
ਪੇਸ਼ਗੀ, ਆਗੂਪੁਣਾ । ੨੨. ਮਸਤੀ । ੨੩. ਸ਼ੈਦਰ । ੨੪. ਬਾਲਣ, ਲੱਕੜਾਂ । 

06੧੫੭ ੨੭੩੫੭ 2.੭੪੧<>..੭ 2..#੪੬..੭੭ ੮-#<੬੫੫...੭ 2..#<੬<੫...੭ ੨..#<੬<..? 2.੭੩<.੭ | ੮੭੩੯੭੯੭੧੯੭੦੭੪੫= 

੭ ₹-੭੩੫-੭੯. 444੫ ੭੮੭੪੫੭੯-੪੫-੭੮-੭੪੫-੭੯-“੩੫-੭੨-੭੩੫੭੨-੭੩੫<੭੮-੪੩੨੭੦੨-੧੯-੭੮੭੩੦-੭-੭੩੫੭੦-੭੪੦੯-੭੦-੦੯੭੦੪੫੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 

ਸਕ ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ 

੧੦| ੨ |ਦਾਸੁ ਕਬੀਰੁ, ਤਾਸੁ ਮਦ ਮਾਤਾ; ਉਚ. ਨ ਕਬਹੂ ਜਾਈ । 
[ਫਚੱਤਕਿ ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ, ਪੋਲਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ] 

ਮੇਰੋ, ਮੇਰੁ ਪਰਬਤੁ ਸੁਆਮੀ; ਓਟ ਗਹੀ, ਮੈ ਤੇਰੀ ।। 
ਰਿ ਭਰੋਸੇ ਮਗਹਰ ਬਸਿਓ; ਮੋਰੇ ਮਨ ਕੀ ਤਪਤਿ ਬੁਝਾਈ ।। 

ਅਜੈ ਸੁ ਚੋਭ ਕਉ “ਬਿਲਲ ਬਿਲਾਤੇ; ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਚਾਹੀ ॥ 
[ਅੱਜੇ ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ] 

੪ |ਕੋਠਰੇ ਮਹਿ ਕੋਠਰੀ; ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਬੀਚਾਰਿ ॥ 
੫ [ਆਪਨ ਉਚ; ਨੀਚ ਘਰਿ ਭੋਜਨੁ; ਹਠੇ ਕਰਮ ਕਰਿ ਉਦਰੁ ਭਰਹਿ ॥ 
੫ |ਤੂੰ ਬ੍ਹਮਨ, ਮੈ ਕਾਸੀਕ ਜੁਲਹਾ; ਮੁਹਿ ਤੋਹਿ ਬਰਾਬਰੀ. ਕੋਸੇ ਕੈ ਬਨਹਿ ॥ 
੬ |=ਭਵਰੁ ਏਕੁ, £ਪੁਹਪ ਰਸ ਬੀਧ; “ਬਾਰਹ ਲੋ, ਉਰ ਧਰਿਆ ॥ 
੬ |੬ਸਹਜ ਸੁਨਿ, ਇਕੁ “ਬਿਰਵਾ ਉਪਜਿਆ; 

ਦਧਰਤੀ, “ਜਲਹਰੁ ਸੋਖਿਆ ॥ (੨) ਜਲ ਹਰੁ 
੭ |"ਮੁਦਾ ਮੋਨਿ, ਦਇਆ ਕਰਿ ਝੋਲੀ, ਪਤ ਕਾ ਕਰਹੁ ""ਬੀਚਾਰੁ ਰੇ ॥ 
੮ |ਭਵ ਨਿਧਿ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਚਿੰਤਾਮਨਿ; 

ਇਕ ਨਿਮਖ, ਨ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਇਆ ॥ 
੮ |ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਤੀ ਨਿੰਦਾ; ਪਰ ਅਪਬਾਦੁ ਨ ਛੂਟੈ ।। 
੯ |ਜਿਹ ਸਿਮਰਨਿ: ਨਾਹੀ "੩ਨਨਕਾਰੁ ॥ 
੯ [ਸੋਂ ਦੀਪਕ; ਅਮਰਕੁ ਸੈਸਾਰਿ ॥ 
੯ |ਸੋ ਸਿਮਰਨੁ ਕਰਿ; ਨਹੀ ਰਾਖੁ ਉਤਾਰਿ ॥ 
੧ [ਬੋਧਚਿ; ਬੈਧਨੁ ਪਾਇਆ ॥ 
੧ |ਚੂਕੀਅਲੋਂ; ਮੋਹ ੧5ਮਇ, ਆਸਾ ॥ 
੩ [ਦਨੀਆ ਹੁਸੀਆਰ "<ਬੇਦਾਰ; ਜਾਗਤ "੬'ਮੁਸੀਅਤ-ਹਉ', ਰੇ ਭਾਈ ॥ 

ਨਿਗਮ ਹੁਸੀਆਰ ਪਹਰੂਆ; ਦੇਖਤ, ਜਮੁ ਲੇ ਜਾਈ ।। 
੩ |੧੭ਨਾਲੀਏਰ ਫਲ; ੧“ਸੇਬਰਿ ਪਾਕਾ; ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ ॥ 
੩ |ਕਹਿ ਕਮੀਰ; ਕੁਲ ਜਾਤਿ ਪਾਂਤਿ ਤਜਿ; ਚੀਟੀ ਹੋਇ, ਚੁਨਿ ਖਾਈ ॥ 

੧. ਉਥਾਨ ਹੋਣਾ, ਉਤਰਨਾ । ੨. ਇਕ ਰਸ ਜਾਂ ਬਿ-ਲਲਿਆਂ ਦੀ 
ਨਿਆਈ' । ੩. ਜਗਿਆਸੂ । ੪. ਸ਼ਾਸਤ੍੍ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਫੁਲ । ੫. ਬਾਰਾਂ ਅੱਖਰਾਂ 
ਵਾਲਾ ਮੰਤੁ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪਾੱਜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਪੰਜੇ ਕਰਮ ਇੰਟਰੇ, ਮਨ, ਬੁਧ, 
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਰਿਆ । ੬. ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੁੰਨ 
ਅਫੁਰ ਰੂਪ । ੭. ਬੂਟਾ । ੮. ਬੁਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋ" । ੬. ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪੀ ਜਲ ਸੁਕਾ 
ਦਿਤਾ । ੧੦. ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁਪ ਕਰੌਣਾ ਮੁੰਦਾ ਹੈ । ੧੧. ਵੀਚਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰ 
੧੨. ਪਰਾਏ ਮੈਡਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬੀ ਕਰਣੀ । ੧੩. ਰੁਕਾਵਟ । ੧੪. ਮੋਹ ਰੂਪ । 

ਸ ੧੫. ਖਬਰਦਾਰ । ੧੬.ਲੁੱਟੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ।੧੭_ਸੰਗਤ । ੧੮. ਸਿੰਥਲ ਕੁਸੈਗਤ । 
€,#48੧੫੭ €.,#੪੪੫੫-੭€-.#੪੬੧੦੭ ੨.#%੦੧<੭ 2..#<੩੫-੭ 2..#੫੦੫.੭ ੨..੭੭੦੦.੭੯.੭#੪੦੫੭ । ₹-“੪੪੫-੭੦-#੪੫੭੨-੭#%੭ 

੨੭੧੧੫-੭ ੨-੭੫੬੫-੭੨-#੫੩੦-੭੨.#੫੩੮-੭ ੨ _.#<੩੫-੭੨--#੦੦੯.੭ ੮..#੫੩੫.੭ ੨..#੦%੫-੭ ੨--੪੫੧<੦-੭ ੨੪੭੬੯. ੨..੪<੩੯_੭੮ -4੪੪੫<੭ ੨ -#੫੩੨. ੭ ੨੩੦੫੭ ੨--#੪੪੫-੭੦--੭੪੪੫-੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੪੭੫) 
। ਨ੦੧੬੦”> 6"੦੧੬੦”੨ 6"੦%੦”੨੦"੦%੦”੨੦"੦%੦੨੦"੦੪੦ ੮੦੦੦੨ ੦੦੧੦੨ ੦"੦੪੨੦"੦%੦ 

ਪੰਨਾ _|ਸਤਰ[ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ __ ੭) 

੯੭੨ ।੧੪ 
੧੫ 
੧੮ 

| ੧੯ % % -2 

੭ 

੭ 

ਹੇ 

ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀਉ ਕੀ ਰਾਮਕਲੀ ਘਰੁ ੧ ੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 

ਆਨੀ-ਲੋ ਕਾਗਦੁ ਕਾਟੀ-ਲੋ ਗੂਡੀ; ਆਕਾਸ ਮਧੇ ਭਰਮੀਅਲੇ ॥ 
ਆਨੀਦਲੋ ਕੁੰਭੁ, ਭਰਾਈ-ਲੇ ਉਦਕ; ਰਾਜ-ਕੁਆਰਿ 'ਪੁਰੈਦਰੀਏ ॥। 
ਕਹਤ ਨਾਮਦੇਉ ਸੁਨਹੁ ਤ੍੍ਲੋਚਨ; ਬਾਲਕੁ, ਪਾਲਨ ਪਉਢੀਅਲੇ ॥ 
ਬਦ ਪੁਰਾਨ, ਸਾਸਤ ਆਨੰਤਾ; ਗੀਤ 'ਕਬਿਤ', ਨ ਗਾਵਉ-ਗੋ ॥ 

[ਕਬਿੱਤ ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ, ਗੋ ਸੰਬੰਧਕ ਬੋਲ] ਡੰ 
ਬਾਨਾਰਸੀ ਤਪੁ ਕਰੈ, ਉਲਟਿ ਤੀਰਥ ਮਰੇ; ਕੰ 

ਅਗਨਿ ਦਹੈ. ਕ' ਇਆ “ਕਲਪੁ ਕੀਜੈ 1। ਟੂ 
ਅਸੁਮੋਧ ਜਗੁ ਕੀਜੈ ਸੋਨਾ ਦਗਰਭ ਦਾਨੁ ਦੀਜੋ; ਕੂ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰਿ, ਤਊ ਨ ਪੂਜੈ ॥ [ਪੂੱਜੇ ਬੋਲ] 
ਛੋਡਿ ਛੋਡਿ ਰੇ ਪਾਖੰਡੀ; ਮਨ ਕਪਟੁ ਨ ਕੀਜੈ ।: 
ਕੋਟਿ ਜਉ ਤੀਰਥ ਕਰੈ, ਤਨੁ ਜਉ ਹਿਵਾਲੇ ਗਾਰੇ; 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰਿ, ਤਉ ਨ ਪੂਜੇ ॥ ਕੂ 
ਓਜਸਰਥ-ਰਾਇ, ਨੰਦੁ, ਰਾਜਾ _ ਮੋਰਾਂ ਰਾਮਚੈਦ; 

ਪ੍ਣਵੈ ਨਾਮਾ, ਤਤੁ ਰਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਜੋ ॥` 
ਰਾਮਕਲੀ ਬਾਣੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ | 

ਲੋਹਾ, ਕੇਚਨੁ “ਹਿਰਨ ਹੋਇ ਕੇਸੇ; ਜਉ ਪਾਰਸਹਿ ਨ ਪਰਸੈ ॥ £ 
ਦੇਵ; ਸੋਸੈ ਗਾਂਠਿ ਨ ਛੂਟੈ ॥ 
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ, ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਤਸਰ; ਇਨ ਪੰਚਹੁ ਮਿਲਿ, ਲੂਟੇ ॥ 
ਹਮ, ਬਡ ਕਬਿ ਕੁਲੀਨ, ਹਮ ਪੰਡਿਤ; ਹਮ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ॥ 

ਰਾਮਕਲੀ ਬਾਣੀ ਬੇਣੀ ਜੀਉ ਕੀ 

੬ਬੇਣੀ ਸੰਗਮੁ, ਤਹ ਪਿਰਾਗੁ; ਮਨੁ ਮਜਨੁ ਕਰੇ, ਤਿਥਾਈ ॥ 

ਲਈਏ ਵਾ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਆਦਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਲਪ ਤਕ ਰਖਦੇ ਹਨ । 
੩. ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਖੀਰੇ ਆਦਿਕਾਂ 'ਵਚ ਪਾਕੇ ਦੇਦੇ ਹਨ । ੪. ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ $ 
ਹਨ :--ਤਤ ਰਸ = ਔਮਿ੍ਤ ਦਾ ਜੋ ਪੀਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜਸਰਥ ਰਾਇ ਦੇ ਪੁਤ੍ਰ ਸਾਡੇ ਕੰ 
ਰਾਮ ਚੰਦ ਹੈ ਅਥਵਾ ਜਸ = ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ = ਪ੍ਰਵਾਹ, ਰਾਇ = ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ 
ਦਾ, ਨੰਦ = ਪੁਤ ਗਿਆਨ, ਰਾਜਾਂ = ਬਿਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਰਾਮ = ਕੂ 

੧. ਪੁਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ । ੨. ਚੌਹਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰ ਚੇਕੜੀ ਤਕ ਦੇਹ ਰਖ । 

ਵਿਆਪਕ ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ' ਸੀਤਲਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਣਵੈ = ਓਅੰਕਾਰ ਰੂਪ 
ਤਿਨ੍ਹ ਕੇ ਤਤ ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਦੇ ਹਾਂ । ਅਥਵਾ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ 
ਵਿਚ ਸਰੀ ਰਾਮਚੇਦ੍ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਅਮਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਤਾ ਸੀ। ੫_ਬਾਰਾਂ 
ਵੰਨੀਆਂ ਦਾ ਸੋਨਾਂ । ੬. ਤ੍ਰਿਬੈਣੀ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸੁਰਸਤੀ ਸੇਗਮ, ਇੜਾ ਪਿੰਗਲਾ 
ਸੁਖਮਨਾ, ਭਗਤੀ. ਕਰਮ, ਗਿਆਨ । 

(੫੧੯੭੯.#੬੪<- ੨੭੧੧੨-੭੯-#੬੦-੭੨-੭੧੨-੭੯-੭੨੯.੭੦ ੭੩੦੭ 1 ੨-#੩੦-੭੯ << ੭੦੭੫੫ 
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(੪੭੬) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
£੦੦੦੨੦੦੪੦੨੦੮੦%੪੦” ੦੦੪੦੨੦-੦੪੦੨੦"੦੦੦੨੦੦੦੦੨੦"੦%੦੨੦”੦੧੦੨੦੮੦੧੦੨੦੦੦੦੦੦੬#੨ 

ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ . 

ਦੇਵ ਸਥਾਨੈ, ਕਿਆ ਨੀਸਾਣੀ ॥ (੨) ਦੇਵਸਥਾਨੋ 
ਤੀਨਿ ਤਿਲੌਕ; ਸਮਾਧਿ ਪਲੋਵੇ ॥ 
ਜਾਗਤੁ ਰਹੈ; ਨ “ਅਲੀਆ ਭਾਖੈ ॥ 
ਕਰ “ਪਲਵ; ਤਸਾਖਾ ਬੀਚਾਰੇ ।। 
ਅਸੁਰ ਨਦੀ ਕਾ; ਬੋਧੈ ਮੂਲੁ ।। 
ਪਪਲੂ ੬ਅਨਤ; “ਮੂਲੁ ਬਿਚਕਾਰਿ ।। (ਪੱਲ੍ਹ ਨਹੀ” ਬੋਲਣਾ] 
ਮਸਤਕਿ ਪਦਮੁ; ਦੁਆਲੇ ੯ਮਣੀ ॥ 

ਰਾ 

ਰਾਗੁ ਨ ਟਨਾਰਾਇਨ 
ਰਾਗੁ ਨਟਨਾਰਾਇਨ ਮਹਲਾ ੪ 

ਕਿਲਬਿਖ ਦੋਖ, ਗਏ ਸਭ ਨੀਕਰਿ; ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਮੈਲੁ ਹਰੇ ॥ 
ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ, ਨਰੁ ਨਾਰਾਇਨੁ ਗਾਵਹਿ; ਮੁਖਿ ਬੋਲਹਿ ਨਰ ਨਰਹਰੇ ॥ 
ਰਾਮ ਜਪਿ ਜਨ; ਰਾਮੈ ਨਾਮਿ ਰਲੇ ॥ 
੧੧ਉਨਵੇ "ਅਨੁ, ₹ਘਨ "$ਘਨਿਹਰੁ ਗਰਜੈ, 

ਮਨਿ ਬਿਗਸੇ, ਮੋਰ "ਪਮੁਰਲੇ । 
ਜਿਉ '੬ਚੇਦਨ ਸੈਗਿ, ਬਸੇ "?ਨਿੰਮੁ ਬਿਰਖਾ; ਗੁਨ ਚੰਦਨ ਕੇ ੧੯ਬਸਖੇ ॥ 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ; ਤੁਮ ਦੁਸਟ ਤਾਰੇ "੯ਹਰਣਖੇ ॥ 

[ਹਰਣ-ਖੇ, ਜਨ-ਖੇ ਬੋਲੋ, ਜਨੱਖੇ ਨਹੀ" ਬੋਲਣਾ, 
ਪਾਠ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹਨ, ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਕ ਕੀਤੇ ਹਨ] 

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ, ਭੂਲ ਚੂਕ ਹਮ, ਅਬ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਗੇ ।। 
[ਸਰਨੱਗੇ ਬੋਲੋ] 

ਰ ਸਰਣਾਗਤਿ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ਸੁਆਮੀ; ਹਮ ਰਾਖਹੁ ਵਡ ਪਾਪਗੇ । 

“ਨਿ1੯੯0=੦੫ 

“ਮਿ & ੦ 

੯੭੬ 

[ਪਾਪੱਗੇ ਬੋਲ] 
ਤੁਮਰੀ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ, ਕੇ ਕੋ ਨ ਉਧਰਿਓ; ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਪਤਿਤ ਪਵਗੇ ॥ 

[ਪਵੱਗੇ ਬੋਲੋ] -<% 6੦॥ਇ੨ ੯੭੬੦੧-੭੦੦੪੮ ?੯੪ਆ 2੯੪ 6੯੪ ੨6੯੪ ੨੪੮੯6 ਆਨ 9੯੪ 

੧. ਝੂਠ । ੨. ਪੱਤ ਰਿਦੇ ਕਮਲ ਦੇ । ੩. ਨਾੜੀਆਂ । ੪. ਅਪਾਨ ਵਾਯੂ 
ਤੇ ਆਸੁਰੀ ਸੰਪਦਾ। ੫. ਪੱਤਰੇ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ । ੬. ਲਾਂਭੇ । ੭. ਛੌਡੀ । ੮. ਦਸਵਾਂ 
ਦੁਆਰ । ੯. ਮਿਝ ਦੀਆਂ ਬੁਰਜੀਆਂ ਕਰੁਣਾ ਮੈਤ੍ਰੀ ਆਦਿਕ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਪਦਮ ਸਾਧ 
ਸੋਗਤ । ੧੦. ਨਿਕਲ ਗਏ । ੧੧. ਝੂਕਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਪਾਲ । ੧੨. ਇਕ ਰਸ। 
੧੩. ਘਣੇ ਹੀ, ਬਹੁਤੇ । ੧੪. ਬੱਦਲ ਗੁਰੂ । ੧੫. ਕਲੈਹਰੀ ਮੋਰ, ਉਤਮ 

[ ਅਧਿਕਾਰੀ । _ ੧੬. ਗੁਰੂ । ੧੭. ਅਧਿਕਾਰੀ । _ ੧੮. ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

੧੯. ਹਰਨਾਖਸ਼ ਵਰਗੇ । 

੨੭੪੫੭੨-੭੩੯੦-੭੯-੭੩੧-੭੯-੭੪੩<੨-੭ ੨-#੧੫੦-੭੨-੭੦੧੦-੭੨-#੩੫-੭-੭੪੦੯-੭ । -##<.੭੨-#8੨੭੨੭੪<੭' ੯-੭੫੧੫-੭੨.੭੫੩੫<-੭ 2..#੩੫.੭੨--੭08੫੫-੭ ੨.੭<੩<.੭ ..#੪੩੫੦..੭ ੨. .#੭੦੫.. ੨_.#੪੧੫..੭ ੮.#੪॥੧..੭੨,#੪8੧੦੭ ੨.# ੪੯੦੨੭ ੨<੪#੯੧੧੦੦੭ ੩-੪੭੧੧<੦-੭ ੨.-#0੦<੦= ੨.#੪੩੨੨-੭ ੨-#੪੩੦੦੭ 
੦੪੭੦੪ "੦੪੦੨ ੦੦੩੦੫ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੩੭੭) 
੪੬੨੦"੦%੦”੨ "੦੬੦੨ ੦੦੩੪੦੨੦"੦੪੦੨੦੮੦੬੦੨੦੦੪੦੨੦”੦੧੦੨੦੦੬੦੨੦”੦੬੦੨ ੦੬੦” "੯੬੮੨ 

ਪੰਨਾ |ਜਤਰ[ਕਬਦ ਰਾਗੁ ਨਟਨਾਰਾਇਨ 
੯੭੬ [੧੦| ੪ |ਗੁਝ ਗਾਵਤ ਛੀਪਾ ਦੁਸਟਾਰਿਓ; ਪ੍ਰਭਿ ਰਾਖੀ ਪੈਂਜ ਜਨਗੇ । [ਜਨ-ਗੇ ਕੋਲੋ] 

੧੧। ੪ |ਜੋ ਤੁਮਰੇ ਗੁਨ ਗਾਵਹਿ ਸੁਆਮੀ; ਹਉ ਬਲਿ ਬਲਿ ਬਲਿ ਤਿਨਗੇ ॥ 
[ਤਿਨ-ਗੇ ਬੋਲ] 

[ਏਹ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਰਿ ਹੀ ਹਨ] 
ਹਰਿ ਜਨ, ਹਰਿ ਜਸੁ, ਹਰਿ ਹਰਿ ਗਾਇਓ; ਉਪਦੇਸਿ ਗੁਰੂ ਗੁਰ, ਸੁਨੋ ।। 

੪ | ੬ [ਜੋ ਪ੍ਭ ਕੀਆ, ਸੁ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨਹੁ; ਹਮ ਨਹ ਜਾਣੀ, ਹਰਿ "ਗਹਣੇ ॥ 
੯ | ੭ [ਮੇਰੇ ਮਨ; ਸੇਵ ਸਫਲ, ਹਰਿ ਘਾਲ ॥ ਲੋ ਗੁਰ ਪਗ; ਰੇਨ ਰਵਾਲ ॥। 

ਸਭਿ ਦਾਲਿਦ ਭੇਜਿ; ਦੁਖ ਦਾਲ ॥ ਹਰਿ ਹੋ;ਹੋ ਹੋ ̀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ ।। 
੧੦] ੭ |ਹਰਿ ਕਾ ਗਿਹੁ ਹਰਿ ਆਪਿ ਸਵਾਰਿਓ; ਹਰਿ ਰੋਗ ਰੋਗ ਮਹਲ, 

ਬੇਅੰਤ ਲਾਲ ਲਾਲ ਹਰਿ ਲਾਲ ॥ 
ਹਰਿ ਆਪਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੀ, ਆਪਿ ਗਿ੍ਹਿ ਆਇਓ; 

ਹਮ ਹਰਿ ਕੀ ਗੁਰ ਕੀਈ ਹੈ “ਬਸੀਠੀ; ਹਮ ਹਰਿ ਦੇਖੋ; 

ਰਿ 
ਭਈ ਨਿਹਾਲ, ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ । 

ਰਿ 

ਰਿ 
| 

ਪੇ & ਆ 

੯੭੭ 

੧ ੧੩| ੭ ।ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਿਲੋਂ, 
ਭਏ “ਗਲਤਾਨ “ਹਾਲ, ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ।। 

1 ੯ |ਤਿਸ ਕਉ ਹਉ; ਬਲਿ ਬਲਿ ਬਾਲ ॥ 
੯੭੮ | ੧ | ੯ [ਹਰਿ ਹੋ; ਹੋ ਹੋ ਮੇਲਿ ਨਿਹਾਲ ॥ 

1 ੨ | ੯ ।ਅੰਤਰਿ ਕਪਟੁ ਚੁਕਾਵਹੁ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿਖਹੁ; ਨਿਹਕਪਟ ਕਮਾਵਹੁ, 
ਹਰਿ ਕੀ ਹਰਿ ਘਾਲ, ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ॥ 

ਰਾਗੁ ਨਟਨਾਰਾਇਨ ਮਹਲਾ ੫ 
1 ੨ |ਪਉਲਾਹਨੋ; ਮੈ ਕਾਹੂ ਨ ਦੀਓ ॥ ਮਨ ਮੀਠ; ਤੁਹਾਰੋ ਕੀਓ ॥ 

੨ ਆਗਿਆ ਮਾਨਿ ਜਾਨਿ, ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ; ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਨਾਮੁ ਤਹਾਰੋ, ਜੀਓ ॥ 
1 ੯੭੯ |੧੦| ੬ [ਸੁਖ ਸਾਗਰ; ਕਰਿ ਪਰਮਗਤਿ ਮੋਰੀ ॥ 

੧੬। ੮ [ਮੇਰੈ ੬ ਸਰਬਸੁ'; ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨ ॥ [ਸਰੱਬਸੁ' ਨਹੀ" ਬੋਲਣਾ] 

1 ੯੮੦ | ੧ | ੯ [ਹਉ ਵਾਰਿ ਵਾਰਿ ਜਾਉ; ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ॥ ਕੰ 
੫ [੧੦ [ਕੋਊ ਹੈ, ਮੇਰੋ ਸਾਜਨੁ ਮੀਤੁ । 
੫ | ੧੦ |ਬਿਨਸੈ; ਦੁਖੁ ਬਿਪਰੀਤਿ ॥ 
੬ |੧੦|ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ; ਆਪਨ ਕੀਤ ॥ 1 

ਨਟ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੪ 

੧੨| ੧ |ਮਧ-ਸੂਦਨ ਜਗਜੀਵਨ ਮਾਧੋ; ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥ ਕੰ 
[ ੧੯| ੧ [ਸਾਸੁ ਸਾਸੁ ਜਾਇ, ਨਾਮੈ ਬਿਨ; ਸੋ ਬਿਰਥਾ ਸਾਸੁ, ਬਿਕਾਰੇ ।। 

ਇਤ ਆ ਅਗ 
੧. ਗੁਪਤ ਗਤੀ । ੨. ਵਿਚੋਲਗੀ । ੩. ਮਸਤ । ੪. ਹਾਲਤ । ੫. ਉਲਾਂਭਾ । 1 

| ੬. ਸਰਬੰਸ । 
੮6੪੯੭੨-#੬੧੦-੭੦-੭੧੦੦-੭੨-੭੪੨-੭੨-=੩੦-੭ । ₹-੭੧੧੨-੭ ੨-#੫੩੫-੭੨-੭੨੦-੭੨-੭੩੧੯-੭ ੯੭੦੧੫-੭੭੩੧੭ ੧ 
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(੪੭੮) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
,2੦੪”੨ ੦੮੦%੨੦"੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦"੦੦੦੨੦"੦੪੦੨੦੦%੦” ੦੪੦੨ ੮੪੦੮ ੦ > ਟਲ 7" 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ|[ਸ਼ਬਦ! ਰਾਗੁ ਨਟਨਾਰਾਇਨ 

੯੮੧ | ੩ | ੨ |ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮੁ ਦਿ੍ੜਾਏ, ਅਤਿ ਮੀਠਾ; 'ਮੈਲਾਗਰੁ “ਮਲਗਾਰੇ ॥ 

੮ | ੨ |ਆਈ ਰੈਨਿ ਭਇਆ ਸੁਪਨੰਤਰੁ; ਬਿਖੁ ਸੁਪਨੈ ਭੀ, ਦੁਖ ਸਾਰੇ ।। 
੧੧| ੨ [ਜਗੈਨਾਥ, ਸਭਿ ਜੋਤ ਉਪਾਏ; =ਨਕਿ ਖੀਨੀ, ਸਭ “ਨਥਹਾਰੇ ।। 

੧੪ ੩ |ਪਰਸ ਪਨਪਰਸ ਭਏ, ਕੁਬਿਜਾ ਕਉ; [ਨ-ਪਰਸ ਬੋਲੋ] 

8 ਲੈ ਬੈਕੰਠਿ ਸਿਧਾਰੇ । 
੨ | ੩ [ਪੂਰਬਿ ਜਨਮਿ, ੬ਪਰਚੂਨ ਕਮਾਏ; ਹਰਿ ਹਰਿ, ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਪਿਆਰੇ ॥ 

। ੯ | ੪ [ਅੰਤਰਿ ਵਾਸੁ ਬਹੁਤ ਮੁਸਕਾਈ; ਭ੍ਰਮਿ ਭੂਲਾ, ਮਿਰਗੁ ਸਿੰੜ੍ਰਾਰੇ ॥ 
4 [ਧੈਰ ਵਿਚ ਹਾਹਾ ਨਹੀਂ', ਭਾਰੇ ਧੈਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ] 
ਸ ੧੨] ੪ [ਸਭੁ ਹੈ ਬ੍ਹਮੁ, ਬ੍ਹਮੁ ਹੈ ਪਸਰਿਆ; ਮਨਿ ਬੀਜਿਆ ਖਾਵਾਰੇ ॥ 

ਜਿਉ, ਜਨ ੭ਚੈਦ੍ਹਾਂਸੁ, ਦਦੁਖਿਆ ਧ੍ਰਿਸਟਬੁਧੀ; ਅਪੁਨਾ ਘਰੁ ਲੂਕੀ ਜਾਰੇ ॥ 
$੍ [ਧ੍ਰਸ- ਬੁਧੀ ਬੋਲੇ] 

੯੮੩ | ੮ | ੬ [ਮੇਰੇ ਮਨ; ਭਜੁ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ । 
੧੦| ੬ |੯ਪਚੈ ਪਤੈਗੁ ਮਗ. '“ਭਿੰਗ ਕੁਚਰ ਮੀਨ; 

£ ਇਕ ਇੰਦੀ ਪਕਰਿ ੧੧ਸਘਾਰੇ । 
੧੪। ੬ |”“ਮੇਰ ੧=ਸੁਮੇਰ, ਮੋਰੁ ਬਹੁ ਨਾਚੈ; ਜਬ ਉਨਵੈ ਘਨ, ਘਨਹਾਰੇ ॥ 
੧੪| ੬ |ਸਾਕਤ ਕਉ; ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਹੁ ਸਿੰਚਹੁ; 

ਸਭ "£ਡਾਲ "ਪਫੂਲ, "੬ਬਿਸੁ ਕਾਰੇ ॥ 

੨੨0੬੦ 

੍ ੧. ਚੰਦਨ । ੨. ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ, ਮੋਲ ਨੂੰ ਗਾਲਣ ਵਾਲਾ । ੩. ਪਾਉਣੀ, 
॥ ਅੰਤਹਕਰਣ ਰੂਪੀ ਨੱਕ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਨੱਥ ਪਾਈ । ੪. ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ । ੫. ਜੇਹੜੀ 

ਨਾ ਪਰਸਣੇ ਯੋਗ ਸੀ ; ੬. ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ 
£ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਸੀ । ੭. ਚੇਦ੍ਹਾਂਜ ਭਤਤ ਨੂੰ ਧ੍੍ਿਸ਼ਟ ਬੁਧੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਿਖ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀ 

ਸੀ, ਅਖੀਰ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁਤਰ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਇਉ” 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੁਆਤੀ ਲਾਈ ਸੀ । ਚੌਦ੍ਹਾਂਸ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ 

ਹੋ ਗਈ,ਨਾਲੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ । ਚੇਦ੍ਹਾਂਸ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁਤਰ ਨੂੰ ਜਿਉਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ । ੮. ਧ੍ਰਿਸਟ ਬੁਧੀ ਦਾ 
ਦੁਖਾਇਆ । ੯. ਸੜਦੇ ਹਨ । ੧੦. ਭੋਰਾ । ੧੧. ਨਾਸ ਕਰ ਦਿਤੇ ੧੨.ਉਪਰ । 
੧੩. ਪ੍ਰੋਮ ਰੂਪੀ ਸੁਮੇਰ ਦੇ ਮੇਰ = ਉਪਰ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪੀ ਮੋਰ ਨਿਰਨਾ ਕਰਨ ਰੂਪ 

ਸ ਨੱਚਦੇ ਹਨ ਜਦੋ" ਘਨਹਾਰੇ = ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਬੱਦਲ ਘਨ = ਬਹੁਤੇ ਉਨਵੈ = 
ਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ੧੪. ਇੰਦਰੇ । ੧੫. ਕਰਮ । 
। ੧੬. ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਹੁ ਕਰ ਕੇ ਕਾਲੋਂ ਹਨ । 

੬੭੧੦੭ 2. ੭੧੧੦੭ ₹.#68੫੫੭ ੨੭8 <..੭ ੬.#68੧..੭ €..#੦੧੧...੭ ੯..#੪੪੫<੭ । 2੭੭੧੯. ੭੨#<੪<-੭ ੨-੭੪੧੧੦੭੯-#੧੬= 
ਵਿ 04 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੩੭੯) 
2੯6੨੦ 2੨੧੦ £੦੪੦੨੦"੦੪੨ ੦੪੦ ੨੦੮੦੦੦੨੦੮੦੦੬੦੨੦੮੦੦੦੨੦੮੦੧੦੨੦੨੦੦੨੦੨੬੦ 

ਪੰਨਾ (ਸਤ ਰਾਗੁ ਮਾਲੀਗਉੜਾ 
ਰਾਗੁ ਮਾਲੀਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੪ 

ਜਪਿ ਮਨ; ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ॥ ਕੂ 
ਦੁਰਮਤਿ ਮੈਲੁ ਗਈ, ਸਭ ਨੀਕਰਿ; ਹਰਿ ਆੰਮ੍ਰਿਤਿ, "ਹਰਿ ਸਰਿ ਨਾਤਾ ।। 
ਪਾਇ ਲਗਉ, ਨਿਤ ਕਰਉ ₹ ਜ਼ੁਦਰੀਆ'; [ਜੁ-ਦਰੀਆਂ ਬੋਲੋ] ਕੰ 

ਹਰਿ ਮੋਲਹੁ ਕਰਮਿ ਬਿਧਾਤਾ ॥ 
੯੮੫ | ਪ ਮਤਿ ਦੇਹਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ, ਅਗਮ ਠਾਕੁਰ; ਗੁਰ ਚਰਨ, ਮਨੁ ਮੈ ਲਾਇਓ ॥ 

ਖਿਨ ਮਹਿ, ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ =ਪਰਤਾਪੇ; ਡੰਡੁ ਧਰਮਰਾਇ ਕਾ ਲਾਗਾ ॥ 
ਹਰਿ ਚਾਰ੍ਹਿਓ ਰੈਗੁ, ਮਿਲੋ ਗੁਰ ਸੋਭਾ; ਹਰਿ ਰੈਗਿ ਚਲ੍ਹਲੇ ਰੀ ॥ 

['ਚਮਰ੍ਹਓ' ਇਹ ਵੀ ਪੈਰ ਵਿਚ 'ਹ' ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ] 
ਜਿਨ ਕੇ ਮਸਤਕਿ ਲੀਖਿਆ; ਹਰਿ ਮਿਲਿਆ, ਹਰਿ ਬਨਮਾਲਾ ॥ 

ਮਾਲੀਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੫ 

ਜਾਂ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ; ਕੁਲਹ ਉਧਰ ॥ [ਉ-ਧਰ ਨਹੀ' ਕਰਨਾ] 
ਬੂਝਤ ਦੀਪਕ; ਮਿਲਤ “ਤਿਲਤ ॥ 
ਜੈਜੇ ਪਕਿਰਖਹਿ; ਬਰਸ ਮੇਘ ॥ ਰਿ 

| 

ਹ 

੯੮੬ 
੯੮੭ 

ਨੈਨਿ ਦਰਸੁ ਪੇਖਉ; ਨਿਸਿ ਭੋਰ॥ 
ਨਾਮ ਸੰਗਿ; ਮਨ ਤਨਹਿ ਰਾਤ ॥ 
ਆਲ ਜਾਲ ਬਿਕਾਰ ਤਜਿ ਸਭਿ; ਹਰਿ ਗੁਨਾ ਨਿਤਿ ਗਾਉ ॥ 
ਜੇਤ ਕੀਨ ਉਪਾਰਜਨਾ; ਪ੍ਰਭੁ ਦਾਨੁ ਦੇਇ ਦਾਤਾਰ । 

ਮਾਲੀਗਉੜਾ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ 
੦0੨੨੦ 

੧੦| ੧ |ਧਨਿ ਧੈਨਿ; ਓ ਰਾਮ ਬੇਨੁ ਬਾਜੈ ।। ਮਧੁਰ ਮਧੁਰ ਧੁਨਿ; ਅਨਹਤ ਗਾਜੋ ॥ 
੧੦| ੧ |ਧਨਿ ਧਨਿ; ਮੋਘਾ ਰੋਮਾਵਲੀ ॥ 
੧੧| ੧ |ਧਨਿ ਧਨਿ; ਤੂ ਮਾਤਾ ਦੇਵਕੀ ॥ 
੧੧ | ੧ |ਜਿਹ ਗਿਹ; ਰਮਈਆ ਕਵਲਾ-ਪਤੀ ॥ 
੧੨ ੧ 
੧੨| ੧ [੬ਬੇਠੁ ਬਜਾਵੈ; “ਗੋਧਨੁ ਚਰੈ ।। 
੧੩| ੨ |ਮੋਰੋ ਬਾਪੁ ਮਾਧਉ, ਤੂ ਧਨੁ ਕੇਸੌ, “ਸਾਂਵਲੀਓ ੯ਬੀਠੁਲਾਇ ॥ 

੧. ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਜੋ ਐ ਮਿਤ ਦੇ ਸ-ਦਰਸ਼ ਹੈ । ੨. ਬੇਨਤੀਆਂ 
ਜਾਂ ਮਿੰਨਤਾਂ । ੩. ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਖਿਨ ਵਿਚ ਬਿਨਸ ਜਾਣੇ ਤੋ [ਪਰਤਾਧੋ] 
ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ੪. ਤੇਲ । ੫. ਖੇਤੀ ਤੇ । ੬. ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਰੂਪ ਬੀਨ, 
ਚੇਤਨ ਚੁਗੋ'ਦਾ ਹੈ । ੭. ਇੰਦੀਆਂ ਰੂਪ ਗਊਆਂ । ੮. ਸਿਆਮ ।੯. ' ਉਤਪਤੀ, 
ਪਾਲਣਾ, ਲੈਤਾ ਕਰਣ ਵਾਲਾ । ਪੁੰਡਰੀਕ ਭਰਤ ਨੇ ਠਾਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ 
ਇੱਟ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਇੱਟ ਤੇ ਬੈਠਣ ਕਰ ਕੇ 'ਬੀਠਲ' ਨਾਮ ਪਿਆ ਹੈ । ਕੰ 

੧੫੫੨ ੮.੪੫੫੦੭੨- “੪੩੫੦੮ ੨. ੪੩੫੭ ੨-.#੪੩੫--੭੨-੭੧੫-੭੨-#੧੩<-੭ । ੭੧੧੫੭ ੮.#੩<..੭ ੨੭੪੫੭ ੨.੭੪੪੦੭ 

ਹਾ 
ਰ੍ 

( 

ਵਿ 

ਧਨਿ ਧਨਿ; ਬਨ ਖੰਡ ਬਿੰਦ੍ਰਾਬਨਾ ॥ ਕੰ 

1 
[ 
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(੪੮੦) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਰ ਰਿ ਰਿ । = ਝ ੜ 
ਪੰਨਾ |ਜਤਰ[ਕਬਦ! ਰਾਗ ਮਾਰ 

ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ 

੧ਖੇਮੇ “ਛਤ੍ ਦਸਰਾਇਚੇ; ਦਿਸਨਿ “ਰਥ “ਪੀੜੇ ॥ 
ਜਿਨੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ; ਤਿਨ ਕਉ ਸਦਿ ਮਿਲੋਂ ॥ _[ਸੱਦਿ ਬੋਲੋ] 
ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ਤੇਰਾ; ਅੰਧਾ, ਭਰਮਿ ਭੂਲਾ ਮਨੁ ਮੋਰਾ । 
ਸਾਦ ਕੀਤੇ, ਦੁਖ “ਪਰਫੁੜੇ; ਪੂਰਬਿ ਲਿਖੋ ਮਾਇ ।। 
ਲਿਖੁ; ਦਾਤਿ ਜੋਤਿ ਵਡਿਆਈ ॥ 
ਮੂਰਖ ਮਨ; ਕਾਹੇ ?ਕਰਸਹਿ ਮਾਣਾ ॥ 
ਘਰ ਘੁੰਮਣ-ਵਾਣੀ; ਭਾਈ ।। 
ਚਿਤ ਚੇਤਸਿ ਕੀ ਨਹੀ; ਬਾਵਰਿਆ ॥ 
ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ, ਤਿਸੁ ਉਪਰਿ; ਮਨੁ ਜਲਿਆ, ਸੈਨ ਚਿੰਤ ਭਈ ॥ 

(ਪੜੇ ਨਹੀ' ਕਰਨਾ] 
ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ, ਓਹੁ ਦੇਵੈ; ਤਉ ਨਾਨਕ, “ਤਿ੍ਸਟਸਿ ਦੇਹਾ ॥ 

[੯ਬਿਮਲ ਮਝਾਰਿ, ਬਸਸਿ ਨਿਰਮਲ ਜਲ; "£ਪਦਮਨਿ ?"ਜਾਵਲ ਰੇ ॥ 
(੨) ਪਦਮ ਨਿਜਾਵਲ ਰੇ 

ਪਦਮਨਿ ਜਾਵਲ, ਜਲ "ਰਸ ਸੰਗਤਿ; ਸੰਗਿ ਦੋਖ ਨਹੀ ਰੇ ।। 
੯ | ੪ |”₹ਭਖਸਿ "ਏਸਿਬਾਲ, ਬਸਸਿ ਨਿਰਮਲ ਜਲ; ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨ ਲਖਸਿ ਰੇ॥ 

ਬਸੁ ਪਜਲ ਨਿਤ, ਨ ਵਸਤ ਅਲੀ "੬ਅਲ; ਮੇਰ ਚ "?ਚਾਗੁਨ ਰੇ॥ 
(੨) ਚਚਾ ਗੁਨ ਰੇ 

ਚੋਦ "ਕੁਮੁਦਨੀ ਦੂਰਹੁ ਨਿਵਸਸਿ; "ਅਨਭਉ ਕਾਰਨਿ ਰੇ ।! 
੨੦ਅੰਮ੍ਰਿਤ ₹'ਖੰਡੁ, ““ਦੂਧਿ “੩ਮਧੁ ਸੈਚਸਿ; ““ਤੂਬ, ਨ ਚਾਤੁਰ ਰੇ ॥ 

(੨) ਤੁ ਬਨ 
੧੨] ੪ |ਅਪਨਾਂ ਆਪੁ, ਤੂ ਕਬਹੁ ਨ ਛੋਡਸਿ; “ਪਪਿਸਨ ਪ੍ਰਤਿ ਜਿਉ ਰੇ।। 

“ਨ ਮੰ /ਨਿ .= ੭ 

੯੯੦ | ੩ 

<੭ ਹੇ 

ਅਘ ੨ 

ਜਦ 0 

ਸਾ ਹੇ & 

੧. ਤੰਬੂ ਖਿਮਾਂ ਦੇ । ੨. ਛਤ ਜਸ ਦੇ । ੩. ਕਨਾਤਾਂ ਕਰੁਣਾਂ ਮੈਤ੍ਰੀ ਆਦਿ। 
੪. ਰਥ ਸਰਵਣ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ । ੫. ਜੋੜੇ ਹਨ । ੬. ਪ੍ਰੁਲਤ ਹੋਏ । ੭. ਕਰਦਾ ਹੈ' । 

੮. ਇਸਥਿਤ। ੯. ਉਜਲ । ੧੦. ਕਵਲ । ੧੧. ਜਾਲਾਂ । ੧੨. ਪਾਂਣੀ । 

੧੩. ਭੱਖਦਾ ਹੈ'। ੧੪. ਜਾਲਾ । ੧੫. ਡੱਡੂ ਜਲ ਵਿਚ ਨਿਤ ਵੱਸਦਾ ਹੈ । 
੧੬. ਭੋਰਾ ਭੋਰੀਆਂ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਜਗਿਆਸਣਾਂ ਮੋਰ = ਉਪਰੋ ਭਾਵ ਬਾਂਹਰੋ' । 
੧੭.ਚਾ ਗੁਨ = ਚ = ਪੁਨਾ,ਚਾਗੁਨ = ਚੁਣ ਲੈਦੇ ਹਨ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ । ੧੮.ਕਵੀਆਂ/ 

੧੯. ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਤਾਤਪਰਯ । ੨੦. ਗਿਆਨ । ੨੧. ਭਗਤੀ । ੨੨. ਨਿਸ਼ਕਾਮ 

ਕਰਮ । ੨੩. ਸ਼ਹਿਦ ਪਰੇਮ । ੨੪. ਤੂੰਦਥੇ ਦੀ ਨਿਆਈ' ਜੋ ਜੀਵ ਹਨ ਕੌੜੇ,ਚਾਤਰ 
ਚਾ ਪੁਨਾ ਅਤਰ = ਅਤਰ ਦੀ ਨਿਆਈ'' ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੀ । 

੨੫. ਚਿੱਚੜ ਜਾਂ ਚੁਗਲ । 
<੭੪੪੧<੭ ੬-੭੪੪੧੦੭੬-੭੪੧੧੦੭ ੨. ੭60੧.-੭ ੨. #੧੧੧੫-੭੨.,#੪8੧੦੭.੭%੪%.੭ । 2.੭੪੪<.੭੯.੭੪੫੦੭੨-੭੧-੭੬-੭੧੬=” 

੯#੫੩੫੫੭੮-੭੫੪੫-੭ ੨੭੧੫੭ ੮-#੦੩੫<੭ ੮-#੪੧-੭੯-੭੪੪੦-੭ ੨੭੪੧੯-੭੯੬੧੭ <੭੦੧੯<੭ ੮-੭੪੩੧-੭੨-#੫੩੫੨-੭੨-੭੪੧੯੦-੭੨-੭੭੧੯-੭ ੨-#੧੩੦-੭੯-੭੫੩੨੭ 

2੦੪੦੮ 6੦੪੨ ਓ੫ਓ# 6੪੪੪ 6੦੪੪ ਨ>੪ਇ” ੧੦੦” ੦੪੦੮ ਟ੮੯੪੦੨੦੦੪੦੨੦੦੦੨੦੦੪੨੦੯੦੪#੨੦੦੧੦੭੦੪੪੨੦੮੦੬੦੨ 

ਯਹ [] 2 

./60੧੦੭' 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੪੮੧) 
%੨੦੧੪੦੨੦੮੦%੦” "੦੦੦੨੦੦੪੦੦੦੦੦੨੦੦੧੪੦੨੦”੨%੦੨੦੨੧੦”੦੧੦੦੦੨੦੮੦੧੦ ੪੦੦੨ 

ਪੰਨਾ ਸਿਤਰ[ਸਬਦ| ਰਾਗੂ ਮਾਰੂ 
੯੯੦ ੧੫| ੫ |ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭ; ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗ ॥ 

੧੭| ੫ |ਜੋ ਮੈ ਬੇਦਨ; ਸਾ ਕਿਸੁ ਆਖਾ ਮਾਈ ॥ 
੧੮| ੫ [ਤੂ ਦਾਨਾ; ਸਾਹਿਬੁ ਸਿਰਿ ਮੇਰਾ । [ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਸ੍ਰਮੀ ਹੈ] $ 

੯੯੧ | ੩ | ੬ |ਪੀਅਹਿ ਤ, ਪਾਣੀ ਆਣੀ ਮੀਰਾ; ਖਾਹਿ ਤ, ਪੀਸਣ ਜਾਉ ॥ 
੧੬| ੯ |'ਸੂਰ ਸਰੁ ਸਸਿ-ਲੈ, “ਸੋਮ ਸਰੁ ਪੋਖਿ-ਲੈ; ਕੂ 

ਜੁਗਤਿ ਕਰਿ ਤਮਰਤੁ, ਸੁ ਸਨਬੇਧੁ ਕੀਜੇ ॥ [ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ] ਤ 
੧੮। ੯ ।ਮੂੜੇ “ਕਾਇਰੇ; ਭਰਮਿ ਭੁਲਾ ॥ | 
੧੮| ੯ |ਪਅਜਰ ਗਹੁ ਜਾਰਿ ਲੈ, #ਅਮਰ ਗਹੁ ਮਾਰਿ ਲੈ; 

ਭਰਾਤਿ ਤਜਿ ਛੋਡਿ, ਤਉ ਅਪਿਉ ਪੀਜੇ ॥ [ਭਾਂਤ ਬੋਲੋ] 
੯੯੨ | ੧ | ੯ |ਭਣਤਿ ਨਾਨਕੁ ਜਨੋ, ਰਵੇਂ ਜੇ ਹਰਿ ਮਨੋ; 

ਮਨ ਪਵਨ ਸਿਉ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ ॥ [ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਿਕਰਮ] ? 
੪ |੧੦ [ਰਾਜਾ ਤਖਤਿ ਟਿਕੈ, ਗੁਣੀ; ਭੈ “ਪੰਚਾਇਣ ਰਤੁ ।। 
੬ | ੧੦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਸੈਕਰੁ; ਇੰਦੁ ਤਪੈ ਭੇਖਾਰੀ ॥ 

ਮਾਨੋ ਹੁਕਮੁ, ਸੋਹੈ ਦਰਿ ਸਾਚੈ; ਆਕੀ ਮਰਹਿ ਅਫਾਰੀ ॥ | 
੧੩| ੧੧| ਗੁਸਾਈ ਤੇਰਾ ਕਹਾ ਨਾਮੁ; ਕੈਸੇ ਜਾਤੀ ॥ 

ਜਾ ਤਉ, ਭੀਤਰਿ ਮਹਲਿ ਬੁਲਾਵਹਿ; ਪੂਛਉ ਬਾਤ ਨਿਰੈਤੀ ॥ 
੧੭ | ੧੧ |ਦੋਵੇ ਸਿਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਬੇੜੇ; ਸੋ ਬੂਝੈ ਜਿਸੁ ਏ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ; 

ਜੀਅਹੁ ਰਹੈ ਨਿਭਰਾਤੀ ॥ [ਨਿ-ਭਰਾਂਤੀ ਬੋਲੋ] ਕੰ 
੧੮ | ੧੧ |੯ਉਪਰਿ ਗਗਨੁ, ਗਗਨ ਪਰਿ ਗੋਰਖੁ; 

ਤਾ ੯ਕਾ ਅਗਮੁ ਗੁਰੂ, ਪੁਨਿ ਵਾਸੀ ॥ | 

( 
੯੯੩ | ੭ |੧੧ | ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਮਰੇ, ਮਨੁ ਮਾਰੇ; ਸੁਦਰਿ, ਜੋਗਾ ਧਾਰੀ ਜੀਉ ॥ 

੧. ਸੂਰਜ ਦੀ ਸੂਰ ਪਿੰਗਲਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈ ਤਮੇਂ ਗੁਣੀਆਂ ਦੀ 
ਸੰਗਤ ਤੋ ਮਨ ਸੌਕੇਚ ਲਵੇ । ੨. ਚੇਦ੍ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਇੜਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਤ 
ਕਰ ਲਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਸਤਿਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲਵੇ । ੩. ਪੌਣ = 
ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰੇ । ੪. ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ । ੫. ਕਾਮਾਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰ 
ਲੈ । ੬. ਮਨ ਜੇਹੜਾ ਮਰਨ ਤੋਂ" ਰਹਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਸ ਵਿਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਏਹੀ 

ਮਾਰਨ' ਹੈ । ੭. ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਰ ਵਾ ਸਤਿਸੈਗਤ । ੮. ਚੌਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਉਪਰ ਅਕਾਸ਼, ਅਕਾਸ਼ 
ਵਿਚ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੋਰਖ, ਗੋਰਖ ਦਾ ਗੁਰੂ 

ਮਛਿੰਦ । ੯. ਤਿਸ ਮਛਿੰਦ੍ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੋ ਅਗੌਮ ਹੈ ਊਪਰ ਗਗਨ = ਸਵਰਗ 
ਗਗਨ ਪਰ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੋਰਖ”=ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੋ 
ਅਗੈਮ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਪੁਨਾ ਅਸੀ ਵੱਸਦੇ ਹਾਂ । 

੯#੧੫੭੨੭੨੨-੭੦.੭੩੦.੭ ੨..੭੩੩<>-੭ ੨-#੩੦.੭ ੨. #੪<੦. ੭ ੨_#<੩੦-੭੨.੭੭੨<੭ । ਜੀ 
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ਪੰਨਾ [ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ| ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ '£ 

੯੯੩ |੧੪| ੧ [ਬਾਬਾ ਦੇਹਿ ਵਸਾ; ਸਚ ਗਾਵਾ ॥ 
੧੮| ੧ [ਭਣਤਿ ਨਾਨਕੁ, ਲੇਖਾ ਮਾਗੈ ਕਵਨਾ; ਜਾ ਚੂਕਾ, ਮਨਿ ਅਭਿਮਾਨ' ॥ 

੯੯੪ | ੧ | ੨ [ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਧਿਆਇ ਤੁ; 'ਤਾ' ਸਚਿ ਲਗੀ ਪਿਆਰੁ । 
[ਠੋਟ-ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਬੀੜਾਂ ਛਪੀਆਂ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀੜਾਂ 

ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਤਾ ਅੱਖੀ” ਵੇਖਿਆ ਹੈ] 
੭ | ੩ [ਨਾਮੈ ਜਾਤਿ ਨ ਪਤਿ ਹੈ; ਨਾਮੈ ਥੇਹੁ ਨ ਥਾਉ ॥ 
੧੧| ੪ |ਬਾਬਾ; ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ. ਰਿਦੈ ਸਮਾਲਿ ॥ 

੯੯੫ | ੧ ਮੋਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਹੈ; ਨਾ "ਤਿਸੁ. “ਤਿਲੁ ਨ ਤਮਾਇ ॥ 
(੨) ਨਾਂ ਤਿਸੁ ਤਿਲੁਨ ਤਮਾਇ॥ 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੬ ਘਰੁ ੨ 

ਜਪਿਓ ਨਾਮੁ ਸੁਕ ਜਨਕ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ; ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਰਣਿ ਪਰੇ ॥ 
ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੈਤੋਖੀ ਧਿਆਇਆ; ਮੁਖਿ ਇੰਦਾਦਿਕ ਰਵਿਆ ॥ 
ਗੁਰਿ ਪੂਰੇ ਨਾਮੁ ਦਿੜਾਇਆ; ਹਰਿ ਧੀਰਕ ਹਰਿ ਸਾਬਾਜਿ । 
ਹਰਿ ਭਾਉ ਲਗਾ ਬੈਰਾਗੀਆ; ਵਡਭਾਗੀ ਹਰਿ ਮਨਿ ਰਾਖੁ ॥ 
ਗੁਰਮੁਖਿ; ਰਾਮ਼ੁ ਕਰੇ ਨਿਸਤਾਰਾ ॥ 
ਹਰਿ ਸਤਿ ਸਤਿ, ਸਦਾ ਹਰਿ ਸਤਿ; ਹਰਿ ਸਤਿ, ਮੇਰੇ ਮਨਿ ਭਾਵੇ ਜੀਉ ॥ 
ਨਵੇਂ ਛਿਦ ਸਵਹਿ; ਅਪਵਿਤ੍ਾ ॥ 
ਸਭਿ ਕਿਲਵਿਖ; ਕਾਟੈ ਹਰਿ ਤੇਰੇ । 
ਹਉ ਅਨ-ਦਿਨ; ਨਾਮੁ ਲਈ ਕਰਤਾਰੇ ॥ 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ 

ਮੋਹਿ ਦੀਨ, ਅਲਪ ਮਤਿ ਨਿਰਗਣ; ਪਰਿਓ ਸਰਣਿ ਦੁਆਰੇ ॥ 

.= 

੯੯੭। ੮ 

੯੯੮ | ੨ 
ਤਾ ਮੰ 

ਨਗਿੰਗਿ੧੯੦੯੮੦੧0੦੮੦੦੦੨੭ 

ਰ੍ 

[ 
8 ੯੯੬ | ੧੩ 

ਹ 

੯-੪੫੬੦-੭. 

ੱ੨-੪੫੩੦੨=੨੭੨-੪੫੩੦੨-੭੨੫੭੧੩੧੦੫੭੯,#<੩੦੫.੭੮.੭੦੦੫.੭੮_#੫੪੫੫-੭੯_#<੩੫.੭੯_੭੫੩<. ੧੦-#<੩<-੭੬-੪੪੪<-੭੦ <੫੪੫-੭€--#<੩੫-੭ ੦.-੪੫੩੫-੭ ₹-੭੪੩%-੭੦-#੦੫-੭ 

੯੯੬੫੨ 
੫ | ੨ |ਬ'ਲਮੀਕ ਤਸੁਪਚਾਰੋ ਤਰਿਓ; ਬਧਿਕ ਤਰੇ ਬਿਚਾਰੇ ॥ 

ਏਕ ਨਿਮਖ ਮਨ ਮਾਹਿ ਅਰਾਧਿਓ; ਗਜਪਤਿ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰੇ ॥ 
੯ | ੩ |$ਵਿਤ “ਨਵਿਤ. ਭੁਮਿਓ ਬਹੁ ਭਾਤੀ; ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰਿ, ਧਾਏ ॥ 

। ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਏ. ਹਉ ਹਉਮੈ; ਤੇ ਤੇ ਭਏ =ਅਜਾਏ ॥। 
੧੧] ੩ [ਮਾਇਆ ਮਦ ਚਾਖਿ, ਭਏ ”ਉਦਮਾਤੇਂ; ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਬਹੁ ਨ ਗਾਏ ॥ 
੧੫| ੪ [ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਤੂ ਕਉਨੁ; ਕਹਾ ਤੇ ਆਇਓ ॥ 

ਏਤੀ ਨ ਜਾਨਉ ਕੇਤੀਕ ਮੁਦਤਿ; ਚਲਤੇ ਖਬਰਿ ਨ ਪਾਇਓ ॥ 
[ਕੇਤੀ-ਕ ਬੋਲੋਂ, ਪਾਠ ਇਕੱਠਾ ਹੈ] 

1 ੧੭| ੪ |ਸਹਨ ਸੀਲ, ਪਵਨ ਅਰੁ ਪਾਣੀ; ਬਸੁਧਾ ਖਿਮਾ, ਨਿ-ਭਰਾਤੇ । 

੧. ਨਾਂ = ਨਿਸਚੇ ਕਰਕੇ ਤਿਸ = ਤਿਸ ਦੇ ਤਾਈ'। ੨. ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਭੀ । 
£ ੩. ਚੂਹੜਾ, ਚੰਡਾਲ । ੪. ਧਨ ਦੇ । ੫. ਵਾਸਤੇ । ੬. ਬੇ-ਅਰਥ । ੭. ਕਮਲੇ । 
੬#੪੨-੭੦-#੪੬੫-੭੦-#੪੧-" ੨-#੪੦੧== 2..#੬੪ ੯੭ 2੩੨੭੨-੭੪੦੦੦. ੭੨੭੩੧ । ੮-੭#<-੭੬-#੩੦੭੨੭੨੦੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੪੮੩) 
੦੨੦੦੦” ੦੦੪੦੨ ੦"੦੧੪੨੦"੦੦੦੨੦੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੦੧੦ ੭੮੦੦੪੦੨ ੦੦੦੦੨ ੦੧੬੦੨ "੦ਇਆ 

ਪੰਨਾ 
੯੯੯ 

੧੦੦੦ 

੧੦੦੧ 

੧੦੦੨ 

੧੦੦੩ 

੧੦੦੪ 

੧੦੦੫ 

ਆ ਟਲ "ਦਾਤ ਓਂ” <<“? €੮੦੧੦੦੨ ੨੭੪੪੫. ੭੦੮੦੫੪੦੨ “੦੨ 2੦੪੦੨ ਟ੦੦੦ ੨੦੦੪” ਟਲ ੨ ੦%੨੦"੦੪੦”੨ ੦੦੪੦੨ 

[ਤਰ|ਸ਼ਬਦ| ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ 
੧੯| ੪ |ਭਣਤਿ ਨਾਨਕੁ, ਜਬ ਖੇਲ "ਉਝਾਰੇ; ਤਬ, ਏਕੇ ਏਕੈਕਾਰਾ ॥ 
੪ | ੫ ਸਹਜੁ ਅਨੰਦੁ, ਰਖਿਓ ਗ੍ਰਿਹ ਭੀਤਰਿ; ਉਠਿ ਉਆਹੂ ਕਉ ਦਉਰਿਓ ।। ਕੰ 
੧੪| ੭ [ਬੈਰੀ ਸੰਗਿ, ਰੈਗ ਰਸਿ ਰਚਿਆ; ਤਿਸੁ ਸਿਉ ਜੀਅਰਾ ਜਾਰਸਿ ਰੇ ॥ 

[ਮੁਖ ਪਾਠ 'ਜਾਰਸਿ' ਹੈ, ਆਮ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿਚ 'ਜਾਗਸਿ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ] | 
੩ | ੯ |ਚਰਨ ਕਮਲ ਪ੍ਰਭ; ਰਾਖੇ ਚੀਤਿ ॥ 
੧੪ | ੧੨ |ਗੁਪਤ ਕਰਤਾ, ਸੋਗਿ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ; ਡਹਕਾਵਏ 'ਮਨੁਖਾਇ' ॥ [ਮਨੁੱਖਾਇ ਬੋਲੋ] $ 
੧੫| ੧੧ |ਰੇ ਨਰ; ਕਾਇ ਪਰ ਗ੍ਰਿਹਿ । ਜਾਇ ॥ ਕੰ 
੧੬ |੧੧ |ਬਿਕਾਰ ਪਾਥਰ. ਗਲਹਿ ਬਾਧੇ; ਨਿੰਦ ਪੋਟ ਸਿਰਾਇ ॥ $ 
੧੭।| ੧੧ [ਸੀਸੁ ਉਠਾਵਨ ਨ ਕਬਹੂ ਮਿਲਈ; ਮਹਾ ਦੁਤਰ ਮਾਇ ॥ ਕੰ 
੧੮ | ੧੧ |ਸੁਭਾਵਤ ਜੈਸੇ ਬੇਸੈਤਰ; ਅਲਿਪਤ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲਾਇ ॥ 
੧ | ੧੧ [ਗੁਰਿ ਮੰਤ ਅਵਖਧੁ, ਨਾਮੁ ਦੀਨਾ; ਜਨ ਨਾਨਕ, ਸੈਕਟ ਜੋਨਿ ਨ ਪਾਇ ॥ | 
੪ |੧੨।ਮਾਨਕੁ `ਪਾਇਓ ਰੇ, ਪਾਇਓ; ਹਰਿ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਥਾ ॥ 

[ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ 'ਥਾ' ਪਾਠ ਵੱ<ਰਾ ਹੈ] 
੧੭ | ੧੪ |ਜਬ ਤੇਂ ਸਾਧੂ ਸੋਗੁ ਭਇਆ; ਤਉ ਛੋਡਿ ਗਏ “ਨਿਗਹਾਰ ॥ ਕੂ 
੧ | ੧੫ [ਬੇਦੁ ਪੁਕਾਰੇ ਮੁਖ ਤੇ, ਪੰਡਤ; ₹ਕਾਮਾਮਨ ਕਾ ਮਾਠਾ ।। 

(੨) ੯ਕਾਮਾ ਮਨ ਕਾ ਮਾਠਾ ਕੰ 
ਮੋਨੀ ਹੋਇ ਬੈਠਾ ਇਕਾਂਤੀ; ਹਿਰਦੈ ਕਲਪਨ ਗਾਠਾ ।। 

ਪ | ੧੫ ਘੂੰਘਰ ਬਾਧਿ, ਭਏ “ਰਾਮਦਾਸਾ; ਰੋਟੀਅਨ ਕੇ ਓਪਾਵਾ ॥ ਕੰ 
੮ | ੧੫ [ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਾਣੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਅ ਕਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ; ਬਿਸਰਿ ਗਏ ੬ਬਕਬਾਇਆ ।। 
੧੧| ੧੬ |ਰੂਪ ਰੈਗ ਖੁਸੀਆ. ਮਨ ਭੋਗਣ; ਤੇ ਤੇ ਛਿਦ ਵਿਕਾਰਾਂ ॥ 
੧੪ | ੧੬ ਉਚ ਮੂਚ ਅਪਾਰ ਸੁਆਮੀ; ਅਗਮ ਦਰਬਾਰਾ ।। 

ਨਾਮੋ ਵਡਿਆਈ ਸੋਭਾ; ਨਾਨਕ ਖਸਮੁ ਪਿਆਰਾ ॥ ਨ 
੧ |੧੭ |ਤੇ ਤੇ; ਬੋਧ “ਗਲਾਣੇ ।। ਕੂ 
੪ |੧੭ [ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ, ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥ ੧ 

੧੨੧੯ |ਸਿਮਰਹੁ; ਏਕੁ ਨਿਰੈਜਨ ਸੋਊ ॥ 
੧੫| ੧੯ [ਸਾਧ ਸੈਗਿ; ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਏ ॥ 3 

੧੯ [ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਜੋਨੀ; ਫਿਰਤ ਅਨੇਤਾ ॥ 
੧੯ |ਅਹੈਮੇਵ; ਮੂਠੋ ਬੇਚਾਰਾ ।। 

੪ | ੧੯ |ਤਹ ਮਾਤ ਨ ਬੇਧੁ; ਨ ਮੀਤ ਨ “ਜਾਇਆ ॥ 
੧੦ |੨੦|ਕਤ ਕਉ, ਡਹਕਾਵਹੁ ਲੋਗਾ; ਮੋਹਨ, ਦੀਨ ਕਿਰਪਾਈ ॥ 

੧ ਉਜਾੜੇ, ਖਿੰਡਾਵੇ । ੨. ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਾਦਿਕ । ੩. ਕਮਾਈ 
ਕਰਨ ਤੋ” 1 ੪.ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਕੇ ਮਨ ਦਾ ਮੱਠਾ ਹੈ । ਪ.ਇਕ ਪੰਥ ਹੈ । ੬.ਬਕਵਾਸ। 
੭. ਗਲ ਵਿਚ ਫਾਹੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੋਂ । ੮. ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ । 

੯੭੩੧-੭੯#੩੫੦-੭੨੭॥੦-੭੨-#੩੦-੭੯-#੩੫<੭੨-੭੦੦੨-੭੨੭੩੦੮-=੮੭੦<-੭ । <੭੧੧-੯ ੨੭੮੦੯” ੧੭੫੨ 
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(੩੮੪) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
੦੯੦੧੦” ?੮੦੪੦੨੦੮੦%੦੨੦੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੮੦%੦”੨ ੦੦੪੦੨੦੮੧੦੦੨੦੮੦੧%੦੨੦੮੦੦੨੦੮੦੦੦੨੭੦੬ਵ੨ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ| ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ 
੧੦੦੫ | ੧੩ | ੨੧ |ਮੋਹਨੁ ਲਾਲੁ ਮੇਰਾ; ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਪ੍ਰਾਨਾ ॥ ਮੋ-ਕਉ, ਦੇਹੁ ਦਾਨਾ ॥ 

[ਇਹ ਇਕੋਂ ਹੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਬਿਸ੍ਰਾਮ ਵਾਲ) ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਦਾਂ ਲਾਕੇ 
ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਸ਼ੁਧ ਇਕੋ ਹੀ ਤੁਕ ਹੈ] 

੧੫ |੨੧ |"ਹੈ ਹੋਸੀ; ਆਹੇ ॥ 
੧੬| ੨੨ |ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨ ਤਾਰਨ; ਬਲਿ ਬਲਿ, ਬਲੇ ਬਲਿ ਜਾਈਐ ॥ 
੧੯|੨੨।ਪੂਰਨ ਬਿਸਥੀਰਨ ਸੁਆਮੀ; ਆਹਿ, ਆਇਓ ਪਾਛੇ ।। 
੧੮੨੨ |ਸਗਲੋਂ “ਭੂ ੨ਮੰਡਲ “ਖੰਡਲ; ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਹੀ ਆਛੇ ॥ 

ਅਟਲ ਅਖਇਓ ਦੇਵਾ; ਮੋਹਨ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ।1 [ਅ-ਖਇਓ ਬੋਲੋ] 
੩ ੨੩ ਲਾਲੁ; ਅਮੋਲਾ ਲਾਲੋ ॥ ਅਗਹ ਅਤੋਲਾ; ਨਾਮੋ ॥ 
੪ ੨੨ [ਤਜਿਓ; ਮਨ ਤੋਂ ਅਭਿਮਾਨੋ ।। 
੭ ੨੩ ਨਾਨਕ, ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ।। 
੯ |੨੪ ਅਵਰੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ; ਮਿਥਿਆ; ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਖਾਨ ।। 
੧੦| ੨੫ |ਮਿਟਹਿ ਅਘ ਤੇਰੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ; ਕਵਨੁ ਬਪੁਰੋ ਜਾਮੁ ॥ 
੧੮।੨੨ |ਪਨਵਲ ਨਵਤਨ ਚਤੁਰ ਸੁਦਰ; ਮਨੁ ਨਾਨਕ, ਤਿਸੁ ਸੈਗਿ ਬੀਧਿ ॥ 

ਮਹਾ ਭਉਜਲ ਮਾਹਿ, ਤੁਲਹੋ; ਜਾ ਕੋ ਲਿਖਿਓ ਮਾਥ ॥ 
੧੫ |੩੧ [੬ਸਾਹੈ ਕੇ, ਫੁਰਮਾਇਅੜੇ ਜੀ; ਦੇਹੀ ਵਿਚਿ, ਜੀਉ ਆਇ ਪਇਆ ॥ 
੧੬ | ੩੧ |ਜਿਥੈ ਅਗਨਿ ਭਥੈ; ਭੜ “ਹਾਰੇ ॥ (੨) “ਭੜਹਾਰੇ 

ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਜਿਣਿ ਚਲਿਆ ਨਾਨਕ; ਆਇਆ, ਸੋ ਪਰਵਾਣ ਥਿਆ। 
ਕੀਤਾ ਜਿਸੋ ਹੋਵੈ, ਪਾਪਾਂ ਮਲੋਂ ਧੋਵੇ; ਸੋ ਸਿਮਰਹੁ ਪਰਧਾਨੁ ਹੇ ॥ 

[ਸਾਰੇ ਸਿਰੇ ਵਾਲੇ 'ਹਾਹੇ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਹਨ] 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ € 

ਜਾ ਕਉ ਸਿਮਰਿ, ਅਜਾਮਲੁ ਉਧਰਿਓਂ; ਗਨਿਕਾ ਹੂ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥ 
੯ਪੰਚਾਲੀ ਕਉ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈ; ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਧਿ ਆਈ ॥ 
ਸਗਲ ਜਨਮੁ, ਬਿਖਿਅਨ ਸਿਉ ਖੋਇਆ; ਸਿਮਰਿਓ ਨਾਹਿ "ਕਨ੍ਾਈ ॥ 
ਜੋ ਸੈਪਤਿ ਅਪਨੀ ਕਰਿ ਮਾਨੀ; ਛਿਨ ਮੋ ਭਈ ਪਰਾਈ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ, ਯਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਮਨਿ; ਹਰਿ ਜਸੁ ਕਬਹੂ ਨ ਗਾਈ ॥ 

੧੪| ੩ |ਕਹਾ ਹੋਤ_ਅਬ ਕੈ ਪਛੁਤਾਏ, ਛੂਟਤ ਨਾਹਨਿ ਭਾਗਿਓ ॥ 
(੨) ਨਾਹਿ ਨਿਭਾਗਿਓ 

੧੫| ੩ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਉਪਜੀ ਘਟ ਮੈ ਤਬ; ਗੁਰ ਚਰਨਨ ਅਨੁਰਾਗਿਓ ॥ 

ਪੇ € ਰਾ ਮਨ ੨੭ ਉਰ ਘ 

ਹਾ € ੦ ੨ ਤਾ ੦ ਛੁ [ਨ 

ਪੇ 2 & ਹਰ ਊਂ 0 ਊਂ 

ਸਿ 6 

% 4) 

੧. ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ । ੨,ਧਰਤੀ । ੩. ਗੋਲਾਕਾਰ । ੪. ਖੰਡ । 
੫. ਨਹੀ” ਹੈ ਬਲ ਜਿਸ ਵਿਚ । ੬. ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ । ੭. ਭੱਠ ਦੇ ਸ- 
ਦਰਸ਼ । ੮. ਭੜ ਭੜ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । ੯. ਦਰੋਪਤਾ, ਪੰਚਾਲ ਦੇਸ ਦੀ 

ਪਟਰਾਣੀ । ੧੦. ਸੁਖ ਰੂਪੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਵਾਲਾ ਭਗਵਾਨ ਜੀ), ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ । 

੮੦6੦”) ਨਖ6ਆ £6ਆ £੦ ੦੦੪੦ ੪੧੪੨੦੦੧੦੨੦੮੧੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦੪੦੨੦੪੦੨੦੦੪੦੨੪੮੪੦੨ ੮੦੪੦ ੦੮੦੧੦” £"੦੪੦' 

<੭ “ਨ ਘ ਤੇ 

.₹-<੦੫-੭੨-#੫੩੫-੭ ੨<੩੫-੭੦-੭੦੩੫-੭ ੨--#੬੪੫<5 ₹-#8੫-5 ₹-40੧.੭ ੮_#੪੦੧-੭੨-੭੧<-੭੩-੭੭੧੯੦੭ ੨-੭੦੧<੦੭ -੭੪੧੨੨-੭੦-੭੪੧੦੦-੭ ੩-੭੪੧੦੨-੭੨-੭੧੧੨੨-੭੩-੭੭੩੨੮੭ ੍ ੍ ਰ੍ ਰ ਰ੍ ੍ ੍ ਰ ੍ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੪੮੫) 
੦੪੦੨ ੦੮੦੪੦ 2੦੪੦੨ ੦੦੪੦੨੦"੦੪੦੨ ੦੮੦੦੨ ੮੦੪੦੨੦੦੦੦”੨ ੭੮੦੪੦ ੨੦"੦੪੦”> "੦੪੦ "੦੪੦ 

੧ ਪੰਨਾ ਕਬਦ ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ “7 
ਨ ਮਾਰੂ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ _ ੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰ '2ਸਾਤਿ ਘਿ 
! ੧੦੦੮ |੧੯| ੧ |ਤੁ "ਅਜਰਾ-ਵਰੁ ਅਮਰੁ ਤੂ; ਸਭ ਚਾਲਣ-ਹਾਰੀ । ਡ 

੧ ।ਗੁਰਮਤੀ ਦਧਿ ਮਥੀਐ; ਅੰਮਿ੍ਤ ਪਾਈਐ, ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨਾ ।। 
ਤੈ ੨ |ਬਾਬਾ; ਜਗੁ ਫਾਬਾ ਮਹਾ ਜਾਲਿ ॥ 
। ੧੦੧੦ ੩ ।ਬਾਬਾ ਮੈ ਕੁਚੀਲੁ; ਕਾਚਉ ਮਤਿ ਹੀਨ ॥ ਕੰ 

੩ |ਅਗੇ ਕਿਆ ਜਾਣਾ, ਨਾਹਿ ਮੈ; ਭੂਲੇ ਤੂ ਸਮਝਾਇ ॥ 
1 ੩ |ਮੁਖਿ “ਧਿਮਾਣੈ ਧਨ ਖੜੀ; ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਖੀ ਦੇਖੁ ॥ ਕੰ 

੩ |ਨਾਰਿ ਨ ਪੁਰਖੁ, ਨ ₹ਪੰਖਣੂ; ਸਾਚਉ ਚਤੁਰੁ ਸਰੂਪੁ । __(੨) “ਨਪੰਖਣੂ 
੪ ।ਐਸਾ ਲਾਲਾ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਕੋ; ਸੁਣਿ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ ॥ ਕੰ 

੧੦੧੧ ੪ |ਲਾਲੋਂ ਗੋਲੇ, ਮਤਿ ਖਰੀ; ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ, ਨੀਕੀ । 
੪ |ਮਨੁ ਤਨੁ ਤੇਰਾ, ਤੂ ਪ੍ਭੂ; ਸਚੁ ਧੀਰਕ, ਧੁਰ ਕੀ ॥ 
੪ |ਬਾਦਿ ਕਾਰਾ ਸਭਿ ਛੇਡੀਆ; ਸਾਚੀ, ਤਰੁ ਤਾਰੀ ॥ 

6 ੫ |“ਲਾਲੋਂ ਨੋ ਸਿਰਿ =ਕਾਰ ਹੈ; ਧੁਰਿ ਖਸਮਿ ਫੁਰਮਾਈ ॥ 

੧ ੧੦੧੨ ੬ ।ਦੇਦੇ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵਈ; ਲੈ ਲੈ ਥਕਿ ਪਾਈ ॥ [ਦੇਦੇ ਬੋਲ] ਕੂ 
੭ |ਬਾਬਾ; ਐਸੀ ਰਵਤ ਰਵੇ ਸੈਨਿਆਸੀ । 

੧੦੧੩ | ੧ | ੭ | ਅੰਤਰਿ ਅਗਨਿ, ਨ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਬੂਝੈ; ਬਾਹਰਿ “ਪੂਅਰ ਤਾਪੈ । ਕੰ 
੨ | ੭ |ਨਿੰਦਾ ਕਰਿ ਕਰਿ, ਨਰਕ ਨਿਵਾਸੀ; ਅੰਤਰਿ 'ਆਤਸ' ਜਾਪੈ ॥ 

(੨) ਆਤਮ ਜਾਪੈ ਕੰ 
੪ | ੭ |ਪਾਠੁ ਪੜੇ, ਮੁਖਿ ਝੂਠੋ ਬੋਲੈ; ਨਿਗੁਰੇ ਕੀ, ਮਤਿ ਓਹੈ ॥ __[ਨਿ-ਗੁਰੇ ਬੋਲੋ] 
੫ । ੭ |ਸੂਡ ਮੁਡਾਇ ਜਟਾ 'ਸਿਖ' ਬਾਧੀ; ['ੱਖ ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ 

ਮੋਨਿ 'ਰਹੈ' ਅਭਿਮਾਨਾ ॥ ['ਰਹੈ' ਦੇਹਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ 
੭ | ੭ ।ਹਾਥ ਕਮੰਤਲੁ ਕਾਪੜੀਆ; ਮਨਿ ਤਿ੍ਸਨਾ ਉਪਜੀ ਭਾਰੀ ॥ 

੧ ੮ | ੭ |'ਸਿਖ' ਕਰੇ ਕਰਿ, ਸਬਦੁ ਨ ਚੀਨੈ; ਲੈਪਟੁ ਹੈ ਬਾਜਾਰੀ '। _ [ਸਿੱਖ ਬੋਲੋ] ਕੰ 
ਅੰਤਰਿ ਬਿਖੁ ਬਾਹਰਿ ਨਿਭਰਾਤੀ; ਤਾ ਜਮੁ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ॥ 

। ੧੦੧੪ | ੭ | ੮ |ਬਿਸਰਤ ਨਾਮ ਐਸੇ ਦੋਖ ਲਾਗਹਿ; ਜਮੁ ਮਾਰਿ ਸਮਾਰੇ, ਨਰਕਿ “ਖਰੇ ॥੧ ਕੰ 
੯ ੮ | ੮ |ਬਿਨੁ ਗੁਰ, ਬਾਦਿ ਜੀਵਣੁ, ਹੋਰੁ ਮਰਣਾ; ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦੈ ਜਨਮੁ ਜਰੇ ॥ 

੧ 1 ੧੦੧੫ | ੧ | ੯ 'ਕਿਤੀ ਚਖਉ ੯ਸਾਡੜੇ; ਕਿਤੀ ਵੇਸ ਕਰੇਉ ॥ 
ਪਿਰ ਬਿਨੁ, ਜੋਬਨੁ ਬਾਦਿ ਗਇਅਮੁ; ਵਾਢੀ, 'ਝੂਰੇਦੀ' ਝੂਰੇਉ ॥ 

[ [ਝੂਰੇ'ਦੀ ਬੋਲੋ] ਕੰ 

੬ ੧. ਬੁਢੇਪੇ ਤੋ" ਰਹਿਤ, ਵਰ = ਸ੍ਰਸ਼ਟ । ੨. ਨਿੰਮੋਝੂਣੇ, ਉਦਾਸ । ੩. ਪੰਛੀ। ੬ 
] 8. ਹੀਜੜਾ । ੫. ਸੇਵਕ । ੬. ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ । ੭. ਧੂਣੀਆਂ । ੮. ਲਿਜਾਂਦਾ । 

ਹੈ, ਖੜਦਾ ਹੈ । ੯. ਸੁਆਦ । 

ਗਿ ੨੭੫੭੨ -#੪੧-੭ 1 ਰਾ 
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(੪੯੬) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 

1 ਪੰਨਾ [ਸਤਰ[ਜ਼ ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ [ 

੧੦੧੫ | ੩ | ੯ [ਤਉ ਭਾਵਨਿ ਤਉ ਜੇਹੀਆ; ਮੁ ਜੇਹੀਆ ਕਿਤੀਆਹ । 
੧ ੬ | ੧੦ [ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਏਤਾ ਭਵਿ ਥਕੀ; ਗੁਰਿ ਪਿਰੁ ਮੇਲਿਮੁ. ਦਿਤਮੁ ਮਿਲਾਇ ॥ [ 

੮ |੧੦ [ਮਾਮੇ ਤੈ ਮਾਮਾਣੀਆ; ਭਾਇਰ ਬਾਪ ਨ ਮਾਉ ।। 

ਇੰ ੧੧| ੧੦ |੫ਤਣਿ, ਕੂਕੇ ਪਾਤਣੀ; ਵੈਵਹੁ. ਧਰਕਿ ਵਿਲਾੜਿ ॥ [ਪੱਤਣਿ ਬੋਲੋ] 
ਪਾਰਿ ਪਵੈਦੜੇ ਡਿਠੁ ਮੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਹਿਥਿ ਚਾੜਿ ॥ 

੧੧| ੧੦ |ਹਿਕਨੀ ਲਦਿਆ, ਹਿਕਿ ਲਦਿ ਗਏ; ਹਿਕਿ ਭਾਰੇ ਦਭਰਨਾਲਿ ॥ 
੧ ੧੫ | ੧੧ |ਬਾਬਾ ਮੂਰਖੁ ਹਾ; ਨਾਵੈ ਬਲਿ ਜਾਉ । [ 

ਮਾਰੁ ਮਹਲਾ ੩ ੬ 
! ੧੦੧੬ |੧੦| ੧ [ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ, ਮਰੈ ਮੰਦਾ; ਹੋਵੇ ਗਿਆਨ ਬੀਚਾਰੀ ਜੀਉ ॥ | 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ । 

£ ੧੦੧੭ |੧੪| ੨ |ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਨਵ ਨਿਧਿ ਜਾ ਕੈ; ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪਰਵਾਹ । | 
੧੭| ੨ |ਬਲ ਬੁਧਿ ਸੁਧਿ ਪਰਾਣ ਸਰਬਸੁ; ਸੈਤਨਾ ਕੀ ਰਾਸਿ॥ 

[ਸਤਬੱਜ ਨਹੀ ਕਰਨਾ] 
£ ੧੦੧੮ | ੩ | ੩ |ਉਚ ਨੀਚ ਬਿਕਾਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ; ਸੇਲਗਨ ਸਭ ਸੁਖ ਛਤ੍੍ '। | 
ਹੋ [ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰ-ਲਗਨ ਬੋ ੜੇ, ਪਾਠ ਇਕੱਠਾ ਹੈ] 
8 ਮਿਤ੍ਰ ਸਤ ਨ ਕਛੁ ਜਾਨੈ; ਸਰਬ ਜੀਅ ਏਸਮਤ ॥_[ਸਮੱਤ ਨਹੀਂ' ਬੋਲਣਾਂ ] ਰੰ 

੧੦੧੯ | ੧ | ੬ |[ਜੀਵਨਾ, ਸਫਲ ਜੀਵਨ; ਸੁਨਿ ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਪਿ ਸਦ ਜੀਵਨਾ ॥ 
£ ੪ | ੬ |ਮਾਤਿਆ, ਹਰਿ ਰਸ ਮਹਿ ਰਾਤੇ; ਤਿਸੁ ਬਹੁੜਿ ਨ ਕਬਹੂ, ਅਉ “ਖੀਵਨਾ ॥ | 

[ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ] 
(੨) ਅਉਖੀਵਨਾ | 

੯ | ੭ [ਗ੍ਰਿਹ ਰਾਜ ਮਹਿ ਨਰਕੁ; ਉਦਾਸ ਕਰੋਧਾ ।1 
੧੯| ੮ [ਪਾਪ ੬'ਕਰੇਦੜ'; ਸਰਪਰ ਮੁਠੇ ॥ [ਕਰੇਂ ਦੜ ਬੋਲ] 

£ ੧੦੨੦ | ੫ | ੮ |ਦੁਨੀਆ ਖੇਲੁ ਬੁਰਾ; ਰੁਠ ਤੁਠਾ । 
ਸਿਦਕੁ “ਸਬੂਰੀ, ਸੈਤ ਨ ਮਿਲਿਓ; ਵਤੋ, ਆਪਣ ਭਾਣੀਆਂ 1! 

£ ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹਲਾ ੧ ਕੂ 
੧੬] ੧ [ਆਪੇ ਭਵਰੁ; ਫੁਲ ਫਲੁ ਤਰਵਰੁ ।। 

£ ੧੭| ੧ | ਆਪੇ ਮਛੁ, ਕਛੁ. ਕਰਣੀ ਕਰੁ, ਤੇਰਾ ਰੂਪੁ, ਨ ਲਖਣਾ ਜਾਈ ਹੋ । | 
੧੦੨੧ | ੧ | ੧ ਆਪੇ ਕਿਸਹੀ, ੯ਕਸਿ ਬਖਸੇ; ਆਪੇ ਦੇ ਲੈ, ਭਾਈ ਹੋ ॥ 

£ ੧. ਭਰਾ । ੨. ਗੁਰੂ-ਰੂਪ ਮਲਾਹ ਵੈਰਾਗ ਰੂਪ ਪੱਤਣ ਦੇ ਉਤੇ ਕੂਕਦੇ ਹਨ, | 
ਵੈਵਹੁ = ਚਲੋ, ਧੁਕਿ = ਸ਼ੀਘਰ । ਵਿਲਾੜਿ = ਲੰਘਾ ਦੇਈਏ ਵਾ ਖਰਾਬੜੀਆਂ 

£ ਵਿਚ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੇਂ ਹੋ, ਆ ਜਾਓ । ੩.ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਡੁਬਦੇ ਹਨ 1 ੪.ਇਕੋ ਜੇਹਾ, 

ਬਰਾਬਰ । ੫. ਮਸਤੀ ਤੋ ਅਉ = ਰਹਿਤ ਨਹੀ' ਹੋਏ । ੬.ਕਰਨ ਵਾਲੇ  ੭.ਸੰਤੌਖ 
£ ਵਾਲਾ । ੮. ਫਿਰਦਾ ਹੈ । ੯. ਕਸ਼ਟ, ਦੁਖ ਵਾ ਮਨੁਖ 1 | 

੬-#੫੪੫੦੭ ₹-੭੧੧੧੦੭ 2-7664<੭ ..#੬8<<੭ ₹-.੭<੪੫੦੭ ੨-#<੪੫.੭੯-੭੦੪<.੭₹੭੦੦-੭ । .੭੭<-੭੦-੭੧੯-੭੯.੭੩੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੩੮੭) 
੪੧੪੦ ੦੦੪੦੨ ੪੧੬੦ ੦੮੦੦੮ ੦੧੦੨੦੮੦੬੦੦੦੮੦੦੦੨੦੮੨੧ਇ੦੧੧੬੦੦੦੮੦੧੦੨੦੮੦%੦”੦੪੦੪੦੨ 

ਰਹਿਨ ਵਾਲਾ । ੬. ਭੜ ਭੜ ਕਰਕੇ ਭਟਕਦੇ ਹਾਂ । ੭. ਪ੍ਰਲੋਕ ਨੂੰ । ੮. ਆਪ ਜੀ 
ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ । ੯. ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾ ਉਛਲ ਕੇ । 
੧੦. ਭੜਾਕੇਂ ਮਾਰ ਕੇ । ੧੧. ਤਿਸ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ । ੧੨. ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਤਾਈ, ਤਾਈ 
ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂਈ । ੧੩. ਚਾਰੇ । 

0੭੫. ੭ ੨.#੩੦,” 2.੭੬<>. 2... ੭੩੬੫੦.” 2. #੪੧<.... ੨. ੭੭੦੫... 2. ੭੪੧੯. 2.੭੩<੭ । ੨੩੦੮” ₹.#%੫-੭੨.੭੦-੭ ਆ > ੬੦੧੦੨. 

[ ਪੰਨਾ 'ਰ[ਸ਼ਬਦ| ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ੧ 

(੧੦੨੧ ੧ [ਆਪੇ "ਧਨਖੁ; ਆਪੇ “ਸਰ ₹ਬਾਣਾ ॥ (੨) $ਸਰਬਾਣਾ 
੍ ੧ |ਆਪੇ ਪਵੇਬਾਣੀ ਨਿਰੈਕਾਰੀ; ਨਿਰਭਉ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੇ ॥ ਕੰ 

੧ ਸਬਦੁ ਸਹਜ ਰਸੁ; ਅੰਤਰਿ ਮਾਨੇ ॥ 
੧੦੨੨ ੩ |ਘਰਿ ਵਰੁ. ਸਹਜੁ ਨ ਜਾਣੈ ਛੋਹਰਿ; ਬਿਨੁ ਪਿਰ, ਨੀਦ ਨ ਪਾਈ ਹੈ ॥ 

] ੩ [ਅੰਤਰਿ ਅਗਨਿ; ਜਲੈ <ਭੜਕਾਰੇ ॥ ਕੂ 
ਮਨਮੁਖੁ ਤਕੇ; ਕੇਡਾ ਚਾਰੇ ।। 

੩ ।ਮਾ ਕੀ ਰਕਤ; ਪਿਤਾ ਬਿਦੁ ਧਾਰਾ । [ਮਾਂ ਬੋਲ] ਕੰ 
6 ੩ |ਕਿਉ ਰਹੀਐ; ਚਲਣਾ “ਪਰਥਾਏ ॥ ੬ 
| ੧੦੨੩ ੩ |ਸਚੈ ਉਪਰਿ ਅਵਰ ਨ ਦੀਸੈ; “ਸਾਚੇ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ਹੇ ॥ 

੩ |ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੈਗੀ, ਭਉ ਨ ਭਰਾਤੀ ॥। [ਭਰਾਂਤੀ ਬੋਲੋ] 

ਸ੍ਵਣ ਸੰ ਤ ਰਜੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ; ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਈ ਹੇ ॥ 
੧੦੨੫ ੪ [ਮਨਿ ਮੁਖਿ ਸਾਚੁ, ਭਰਮ ਭਉ ਭੋਜਨੁ; ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਚੁ ਸਖਾਈ ਹੇ ॥ ੨ 

੪ |ਹਠਿ ਨਿਗ੍ਰਹਿ, ਅਪਤੀਜੁ ਨ ਭੀਜੈ; ਭ 
1 ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਗੁਰ, ਕਿਨਿ ਪਤਿ ਪਾਈ ਹੈ ॥ ਕੰ 

੪ [ਕਲੀ ਕਾਲ ਮਹਿ; ਇਕ ਕਲ ਰਾਖੀ ॥ 
1 ੫ |ਦੇਦੇ, ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੈ, ਸਾਚੇ ।! ਲੈ ਲੈ; ਮੁਕਰਿ ਪਉਦੇ ਕਾਚੇ ॥ ਕੰ 
3 ੫ |ਕੂੜਿ ਮੁਠੀ; ਠਗੀ ਠਗਵਾੜੀ । 
1 ੧੦੨੫ ੫ |ਭਗਤਿ ਭਾਉ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਪੂਰੀ; ਅਨਹਦਿ ਸਬਦਿ ਲਖਾਈ ਹੇ ॥ ਕੰ 

੫ |ਮਨਮੁਖਿ ਰਾਮੁ ਨ ਜਪੈ; ਅਵਾਈ ॥ ੯ 
੬ [ਕੂੜ ਮਾਰੇ; ਕਾਲੁ ੯ਉਛਾਹਾੜਾ ॥ ਕੰ 

| ੧੦੨੬ ੬ |ਹਉਮੈ ਧੰਧੁ; ਛੋਡਹੁ ਲੰਪਟਾਈ ॥ ਿ 
( ੬ |"੯ਭੜ ਭੜ ਅਗਨਿ, ਸਾਗਰੁ ਦੇ ਲਹਰੀ; 
| ੧੧ਪੜਿ ਦਝਹਿ ਮਨਮੁਖ "ਤਾਈ ਹੇ ॥ 
( ੬ |ਗੁਰ ਪਹਿ ਮੁਕਤਿ; ਦਾਨੁ ਦੇ ਭਾਣੈ ॥ 
! ੭ |ਧੁੰਧੂਕਾਰਿ ਨਿਰਲਾਮੁ ਬੈਠਾ; ਨਾ ਤਦਿ ਧੰਧੁ ਪਸਾਰਾ ਹੇ ॥ ਰੰ 

| ੧੬] ੭ |ਗੁਪਤੇ ਬੂਝਹੁ; ਜੁਗ "=ਚੜੁਆਰੇ ॥ [ਚਤੁ-ਆਰੇ ਬੋਲੋ] 
1 ੧੦੨੭ ੮ |ਹਰਿ ਸਾ ਮੀਤੁ; ਨਾਹੀ ਮੈ ਕੋਈ ॥ ਕੰ 

] ੧. ਆਪੇ ਧਰਮ ਰੂਪ ਧਨੁਖ ਹੈ । ੨. ਸਰ = ਸ-ਦਰਸ਼ ਹੈ । ੩. ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ 
ਤੀਰ ਦੇ । ੪. ਸਰਬਾਣਾ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਭੱਥਾ । ੫. ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਉਜਾੜ ਵਿਚ 
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(੪੮੮) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 

ਪੰਨਾ [ਕਤਰ |ਕਬਦ ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ 
੧੦੨੭ |੧੮| ੮ [ਸਤਿਗੁਰ 'ਅਤਿ ਤਾਰੇ ਤਾਰਣ-ਹਾਰਾ; ਮੇਲਿ ਲਏ ਰੈਗਿ ਲੀਨਾ ਹੇ ॥ 

੧੦੨੮ | ੧੧| ੮ । ਦਰਸਨੁ ਪਾਵਹੁ; ਸਹਜਿ 'ਮਹਲਹੁ' ॥ [ਮਹੱਲਹੁ ਬੋਲੋ 

੧੦੨੯ | ੭ | ੯ |ਅਪਤੁ ਪਸੂ; ਮਨਮੁਖੁ ਬੇਤਾਲਾ ॥ [ਅਪੱਤ ਨਹੀ” ਕਰਨਾ] 
੯ [ਮਨਮੁਖੁ ਪਾਥਰੁ ਸੈਲੁ; ਨ ਭੀਜੇ ॥ 

੧੭| ੯ |ਭਉਕਿ ਮਰਹਿ; “ਭਉ ਭਉ ਤਭਉਹਾਰਾ ।। 

੮੯ 
੧੦ 

ਰ ਹ ੍ 
ਕੀ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਦੇ, ਸਰਣਿ £ਪਰੇਕੈ ॥ 
੧੦੩੦ | ੨ ਘਰਿ ਰਹੁ; ਰੇ ਮਨ ਮੁਗਧ ਇਆਨੇ ॥ 

੧੫ | ੧੦ | ਬਿਨੁ ਗੁਰ; ਸਾਕਤ, ਕਹਹੁ ਕੋ ਤਰਿਆ । 
੧੦੩੧ | ੧੦ | ੧੧ |ਪਚਾਰਿ ਨਦੀ ਅਗਨੀ; ੬ਅਸਰਾਲਾ ॥। 

੪ ਅਪੁ ਤੇਸੂ ਵਾਇ, ਪ੍ਿਥਮੀ ਆਕਾਸਾ ॥ 
੧੦੩੨ | ੪ | ੧੧ [ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ; “ਸੁਪਰਸਨੁ '। [ਜੁ-ਪਰਸਨੁ ਬੋਲੋ 

੭ | ੧੧ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਸੁ, ਹਰਿ ਜਨ ਕੀ ਸੈਗਤਿ ਦੀਜੈ; 
ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਤਾ ਹੈਂ ॥ 

੧੮| ੧੨ |ਸਚੁ ਸਉਦਾ ਲੰ; ਗੁਰ ਵੀਚਾਰੀ ॥ 
੧੦੩੩ | ੧ | ੧੨| ਅੰਧੁਲੇ ਕੀ ਮਤਿ, ਅੰਧਲੀ ਬੇਲੀ; ਆਇ ਗਇਆ ਦੁਖੁ ਤਾਹਾ ਹੇ ॥ 

੩ | ੧੨ [ਸਚੀ ਕਰਣੀ; ਗੁਰ ਕੀ ਸਿਰ ਕਾਰਾ ॥ (੨) ਸਿਰਕਾਰਾਂ 
੯ [੧੩ [ਸਾਚਾ ਵਾਸਾ; 'ਪੁਰਿ ੯ਗਗਨੰਦਰਿ ॥ 
੯ | ੧੩ | ਅਸਥਿਰੁ ਥਾਨੁ, ਸਦਾ ਨਿਰਮਾਇਲੁ; ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇਦਾ ॥ 

[ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਦੱਦੇ' ਨਾਲ ਹੀ ਹਨ] 5੨੫੦? ੦੦੦; ਹ੦6ਇ੨ ੪੯੦੪ ੨੦੦੪ਇ੨੦੮੧ਇ੨੦੧੪੦੨੦੦੪੦ “੯#੯ 

=ਹ <ਹ ਹੇ ਸਿ 

੧੦ | ੧੩ | ਅੰਦਰਿ ਕੋਟ; ਛਜੇ ਜੋ “ਹਣਲਾਲੋ ॥ 
੧੬| ੧੩ |ਪੰਖੀ "ਪੰਚ; ਉਡਰਿ ਨਹੀ ਧਾਵਹਿ ।। 
੧੭| ੧੩ |ਝਿਲਮਿਲਿ ਝਿਲਕੇ; ਚੈਦੁ ਨ ਤਾਰਾਂ ॥ 

ਸੂਰਜ ਕਿਰਣਿ; ਨ ਬਿਜੁਲਿ "“ਗੈਣਾਰਾ ॥ [ਨੰਨਾ ਦੇਹਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ] 
੧੯| ੧੩ | ਅਨਹਦ ਰੁਣ ਝੁਣਕਾਰੁ; ਸਦਾ ਧੁਨਿ; ਨਿਰਭਉ ਕੈ ਘਰਿ, ਵਾਇਦਾ ॥ 

੧੦੩੪ | ੮ |੧੩ |ਦੇਖਹਿ ਆਪਿ; ਬੈਸਿ "੨ਬਿਜ-ਮੰਦਰਿ ॥ 
੧੦੩੫ | ੬ | ੧੪ |ਆਪੇ ਮੁਕਤਿ ਦਾਨੁ, ਮੁਕਤੀ ਸਰੁ; ਮਮਤਾ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਦਾ ।। 

੧. ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਰਣ ਹਾਰਾ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਤਾਰ ਲੇ'ਦਾ ਹੈ । ੨. ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ 
ਭਉ = ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ । ੩.ਭਉ'ਕਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਕਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਭਉਕ ਮਰਹਿ = 
ਭੜਕ ਭੜਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ੪. ਪੈ ਕੇ । ੫. ਚਾਰ ਨਦੀਆਂ ਹਿੰਸਾ, ਕਾਮ, ਮੋਹ, 
ਲੋਭ। ੬. ਭਿਆਨਕ । ੭. ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈਦਾ ਹੈ ਵਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ 
ਏਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ । ੮. ਪੂਰਨ ਹੈ । ੯. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਹੈ । 
੧੦. ਬਜ਼ਾਰ । ੧੧. ਪੰਜੇ ਵੰਦਰੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਣ 1 ੧੨. ਅਕਾਸ਼। ੧੩. ਚੂਨੇ ਗਚ 

ਮੰਦਰ ਤੁਰੀਆ ਰੂਪ । 
੧#੪੪੫੦੭ €.#98੫੦-੭ ੨. ੪੪੨੫੭ ੨-#੪੧੫੦੭ 2-.#੪੪੫੦.੭ 2... ੭੫੩੫੭ ੨੭੩. ੭ ੭੫੭ _1 ₹-#੫੪੭ 2-#੬੦-੭੨-੭੧੧੩੭ 

੨-#੪੩੫-੭੮-# ੫8੫੦੭ ੮-.#੫8੧-੭੨..#੪8 ੫੦. ੭ ੨-.#੪੩<...੭ ੨ _.#੩੫੨...੭੨_.#<੪ ੨. ੨,੭੫੪ ੫੨. ੭ ੨..#੫8੫.੭ €..#੪੪ ੫. .੭ ੨,੪48 ੫... <...#੬8 ੫. ੨ ,#48%-੭ ੨੭੭੧੫ ੭੨..#੧੩੫੦-੭ 
੦੧੦੪ਇ੨੦੦੦੨੦੦੧੦੨ ੦੮੧੦੨੦੮%੦੨੦੦੪੨੦੦੪੦੨ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੪੮੯) 
| (੯੫੨ 6੦੪੨ ੦੦੪੦੨ ੦੦ ਅ ੨੦੮੮੪ ਟ੦੪੨੦੪੦੨੦੦੪੦੨ ੦੨੦੦੪ ੮੧੦੨ €੨%੦੦ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ[ਤਬਦ ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ 
੧੦੩੫ | ੯ ੧੫ |"ਅਰਬਦ “ਨਰਬਦ; ਧੁੰਧੂਕਾਰਾ । 

੧੧| ੧੫ |ਖੰਡ ਪਤਾਲ, ਸਪਤ ਨਹੀ ਸਾਗਰ; ਨਦੀ ਨ ਨੀਰੁ ਵਹਾਇਦਾ ॥ 
['ਨੇਨਾਂ ਦੇਹਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ] 

੧੨। ੧੫ |ਦੋਜਕੁ ਭਿਸਤੁ; ਨਹੀ ਖੇ ਕਾਲਾ ॥ [ਨਹੀ ਢੇਹਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ] 
੧੯ | ੧੫ |ਨਾ ਤਦਿ ਗੋਰਖੁ; ਨਾ ਮਾਛਿੰਦੋ ॥ 

੧੦੩੬ | ੮ | ੧੫ [ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪਾਤਾਲ ਅਰੈਭੇ; ਗੁਪਤਹੁ ਪਰਗਟੀਆਇਦਾ ॥ 
੮ ੧੬|੯ਨੋਬ ਖਵਾਸ; ਭਲਾ ੬ਦਰਵਾਜਾ ॥ 
੮ | ੧੬ |ਸਤੁ ਸੰਤੇਖੁ; ਨਗਰ ਮਹਿ ਕਾਰੀ ॥ 
੧੧| ੧੭ [ਜਿਸਟਿ ਉਪਾਇ, ਕਾਇਆ ਗੜ ਰਾਜੇ ॥ [ਗਜੇ ਨਹ“ ਕਰਨਾ] 
੧੬| ੧੭ |ਬਿਨੁ ਥੰਮਾ ਰਾਖੇ; ਸਚੁ ਕਲ ਪਾਏ ।। 

੧੦੩੮ | ੧ | ੧੭|ਸਾਮ ਵੇਦ ਰੁਗੁ; ਜੁਜਰੁ ਅਥਰਬਣੁ ॥ |'ਭੁਗੁ' ਪਾਠ ਸੁਧ ਹੈ] 
੩ ੧੭ [ਰਜ ਤਮ ਸਤ ਕਲ; ਤੇਰੀ ਛਾਇਆ ।! 
੧੦| ੧੭ |ਇਸੁ ਮਨ, ਮਾਇਆ ਕਉ ਨੌਹੁ ਘਨੇਰਾ ॥ 
੧੪| ੧੮ |ਨਾਂ ਤਿਸੁ ਓਪਤਿ ਖਪਤਿ, ਕੁਲ ਜਾਤੀ; 

ਓਹੁ “ਅਜਰਾਵਰੁ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥ [ਅਜਰਾ-ਵਰੁ ਬੋਲੋ] 
੧੮| ੧੮ [ਉਤਮ ਜਨ ਸੰਤ, ਭਲੋਂ; ਹਰਿ ਪਿਆਰੇ ।। 

ਰਿ 
[ 

ਰਿ 
੧੦੩੯ | ੧ | ੧੮ [ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਦੀਜੈ; ਗੁਰਿ ਗਿਆਨ ਰਤਨੁ ਦੀਪਾਇਆ ॥ 

੨ 
ਰਿ 
| 
| 

” ੯.#੧੫੭ 

ਆਪਿ ਤਰਹਿ 'ਸੰਗਤਿ' ਕੁਲ ਤਾਰਹਿ; 
ਤਿਨ ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਜਗਿ ਆਇਆ ॥ 

['ਸੰਗਤ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਸਗਲੇ' ਪਾਠ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ] 
੧੯ |ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੈ ਗਰਦਨਿ ਮਾਰੇ; ਹਉਮੈ ਲੋਭੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ 
੧੯ |ਜੋਗੀ; ਸਬਦੁ ਅਨਾਹਦੁ ਵਾਵੇ ॥ 
੧੯ |ਕਾਲੈ ਕਵਲ; ਨਿਰੈਜਨੁ ਜਾਣੈ ॥ 
੨੦ | 'ਅਕਲੁ' ਗਾਇ; ਜਮ ਤੇਂ ਕਿਆ ਡਰੀਐ । ['ਅਕੱਲ' ਨਹੀ" ਬੋਲਣਾ] 

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ; ਆਵੈ ਜਾਵੈ ॥ 
੨੦। ਝੂਠੀ; ਜਗ ਹਿਤ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ॥ 
੨੦ |ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿ, ਚਲਹਿ ਅਭਿਮਾਨੀ; ਉਪਜੈ ਬਿਨਸਿ ਖਪਾਇਆ ॥ 
੨੦ | ਗੁਰਮਤਿ; ਕ੍ਰਿਸਨਿ ੯ਗੋਵਰਧਨ ਧਾਰੇ ।! ਗੁਰਮਤਿ; ਸਾਇਰਿ ਪਾਹਣੂ ਤਾਰੇ ॥ 
੨੦ |ਗੁਰਮਤਿ; ਪੰਚ ਸਖੇਂ ਗੁਰਭਾਈ ॥ 

੧੦੪੦ 

੧੦੪੧ 

“੧0੫ ਨੰਜ[ੀਦਲ੭& 

£ 6 

੧. ਗਿਣਤੀ । _੨. ਅਨ-ਗਿਣਤ । _੩. ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਲ । 
੪. ਚਬਦਾਰ, ਚਾਰ ਸਾਧਨ, ਦੇਵਤੇ । ੫ ਚੋਰਦਾਰ, ਵਜ ਵੰਦਰੇ । ੬. ਮੁਖ, 

ਗਿਆਨ, । ੭.ਔਸ਼ਧੀ । ੮. ਅਜਰ = ਬੁਢੋਪੇ ਤੋ” “ਰਰਿਤ,ਵਰ = = ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ। 
ਵਿ ਜਮਨਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਥਰਾ ਪਾਸ ਏਹ ਪਰਬਤ ਹੈ । 

2੦੪੦੨ ੮੪੨੦ ਦਾਖਾ > "ਦਰ ਤੇ ਦਲ ਦੇ ਨਲ ਦਲ > ਆ ੨6 ਯਲਆ > ਟਲ << 2੦੦੨੦-੦੩੦੨੯ > =- ਦਲ 

ਮੰ ੨੭ ਮੰ 

ਦਾ 
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(੪੯੦) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
_2੦੬੦੨੦੦੧੦੨੦੮੦੪੦੨੦੦੦੦੨੦੮੦੪੦ 2੮੦੪੦” £੦੪੦੨੦”੨%੦੮ ੦੨੧੦” ੮੦੧੦੨ ੦੯੪>। $ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ[ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ | 

੧੦੪੧ |੧੫|੨੧ [ਨਿਸਿ ਦਾਮਨਿ, ਜਿਉ ਚਮਕਿ; ਚੈਦਾਇਣੁ ਦੇਖੇ ॥ 
੧੦੪੨ | ੨ |੨੧ |ਹਰਿ ਜਪਤੇ; ਮਨੁ ਮਨ ਤੋਂ, ਧੀਰਾ । | 

ਦੁਘਟ ਘਟ, ਭਉ ਭੋਜਨੁ ਪਾਈਐ; ਬਹੁੜਿ ਜਨਮਿ ਨ ਜਾਇਆ ॥ 
[ਦੁ-ਘਟ ਬੋਲੋ] 

! ੪ |੨੧|ਜਿਨਿ ਜਪੁ ਜਪਿਓ; ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਿ "ਵਾਕੇ ।। | 
ਜਮਕੈਕਰ ਕਾਲੁ; ਸੇਵਕ ਪਗ ਤਾ ਕੇ 1। 

£ ੧੨੨੧ |ਅੰਤਰੁ ਦੇਖਿ ਨਿਰੈਤਰਿ ਬੂਝੈ; ਅਨਤ, 'ਨ' ਮਨੁ ਡੋਲਾ ਇਆ ॥ | 
੧੫ ੨੨ [ਕੁਦਰਤਿ ਕਰਨੈਹਾਰੁ; ਅਪਾਰਾ ॥ ਕੀਤੇ ਕਾ; ਨਾਹੀ “ਕਿਹੁ ਚਾਰਾ ॥ ਦੂ 

! ੧੦੪੩ | ੬ |੨੨ |ਬਿਖਿਆ ਮਲੁ ਜਾਇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਿ ਨਾਵਹੁ; ਗੁਰ ਸਰ ਸੇਤੋਖੁ, ਪਾਇਆ ॥ | 
੧੧।| ੧੨|ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰਹਿ; ਉਦਿਆਨਾ 1 

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹਲਾ ੩ | 
੧੦੪੪ |੧੮| ੨ |[ਏਕੋਂ ਏਕੁ; ਵਰਤੈ ਸਭੁ ਸੋਈ ॥ ਿ 
੧੦੪੫ | ੧ । ੨ |ਸਭਨਾ ਰਿਜਕੁ ਸਮਾਹੇ ਆਪੇ; ਕੀਮਤਿ ਹੋਰ ਨ ਹੋਈ ਹੈਂ ॥ 

8 ੩ | ੨ [ਸਚਾ ਹੁਕਮੁ ਸਚਾ ਪਾਸਾਰਾ, ਹੌਰਨਿ ਹੁਕਮ ਨ ਹੋਈ ਹੇ॥ ( 
੮ | ੨ |ਕਾਇਆ ਕਰਟੈਬੁ ਮੋਹੁ; ਨ ਬੂਝੇ ॥ 

£ ੧੦੪੬ | ੧ | ੩ [ਏਕੋਂ ਅਮਰੁ ਏਕਾ ਪਤਿਸਾਹੀ; ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਸਿਰਿ ਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੇ । | 
੨ | ੩ |ਗੁਰਮੁਖਿ; ਨਾਮਿ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ॥ ੯ 

£ ੧੬| ੩ |ਮਨਮੁਖ; ਸੇਵਿ ਨ ਜਾਣਨਿ ਕਾਚੇ ॥ | 
੧੦੦੭ | ੪ | ੩ [ਮਨਮੁਖ ਸਹਸਾ; ਬੂਝ ਨ ਪਾਈ ॥ 
੧੦੪੮ | ੭ | ੫ |ਦੋਹੀ ਕਾਚੀ; ਕਾਗਦ ₹ਮਿਕਦਾਰਾ।।ਬੂਦ ਪਵੇ ਬਿਨਸੈ;ਢਹਤ ਨ ਲਾਗੇ ਬਾਰਾ॥ 

੧੩ ਪ [ਕਾਮਿ ਕ੍ਰੋਧਿ ਭਰੇ; ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ॥ 
੧੪| ਪ |ਡੁਬਦੇ ਪਾਥਰ ਮਲਿ ਲੇਹੁ, ਤੁਮ ਆਪੋ; ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਹੇ ॥ 

£ ੧੭| ੫ [ਹਰਿ ਜੀਉ; ਅਵਗਣਿਆਰੇ ਨੋ ਗੁਣੁ ਕੀਜੈ ॥ | 
੧੮| ੪ [੪ਅਨਲ ੫ਵਾਉ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਈ ॥ 

£ ੬ | ੮ [ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇ; <ਉਪੰਨਾ ॥ ਸਭ ਮਹਿ ਵਰਤੈ, ਏਕ “ਪਰਛੋਨਾਂ ॥ | 
੧੦੫੧ |੧੬| ੮ |ਕੋਟ ਗਹੀ ਕੇ; ਪਾਪ ਨਿਵਾਰੇ ।। 

1 ੧੭| ੯ |ਮਨਮੁਖੁ ਗਿਆਨੁ ਕਥੇ; ਨ ਹੋਈ ॥ | 
੭ | ੯ [ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ੩ ॥ ਆਪੇ ਕਰਤਾ; ਸਭੁ ਜਿਸੁ ਕਰਣਾ ।। [੩ ਨੂੰ 'ਤੀਜਾ' ਬੋਲੋ] 

੧੦੫੨ |੧੭| ੧੧ [ਹਰਿ ਜੀਉ ਕੀ ਹੈ; ਸਭ ਸਿਰ ਕਾਰਾ ॥ [ 
੧੦ | ੧੨ |ਤਿਸ-ਦਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਈਐ; ਪਾਰਾਵਾਰਾ ।! 

੧੦੫੪ 
£ ੧੦੫੫ ੧. ਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ । ੨. ਕਿਛੁ । ੩. ਸ-ਦਰਸ਼,ਮਾਨਿੰਦ। ੪. ਔਗ ਦੀ ਨਿਆਈ'। | 
੍ਹ ੫. ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਸਿਿਸ਼ਟੀ । ੬. ਉਤਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 1 ੭. ਗੁਪਤ ਵਾ ਪਰਕਟ। 

੮. ਜਨਮਾਂ ਦੇ। | 

ਸਿਤ । ੨੭੪੨-੭੦੨%੯੨੨-੭੭੦-੭੬.#੬੫-੭੬੧%= 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੪੯੧) 
.£੧%੦੨ ੪੮੦੪੦ ੮੦੦੦੨ ੮੦ €੮੧੦੦੦੨੦੮੦੪੦੨੦੮੦੦੪੦੨੦੨੦੦੨੦>ਇ੦੨੦੮੦੦੦੨੦੦੯੪੦” "੦6੦੨ 

ਪੰਨਾ |ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ ਰਾਂਗੂ ਮਾਰੂ 
੧੪੫੬ | ੧ ੧੨ [ਬਿਖਿਆ ਕਾਰਣਿ, ਲਬੁ ਲੰਭੁ ਕਮਾਵਹਿ; ਦੁਰਮਤਿ ਕਾ "ਦੋ ਰਾਹਾ ਹੋ ॥ 

(੨) ਢੋਰਾਹਾ ਹੇ 
੧੪ | ੧੩ [ਆਪਣੀ ਗਹਣ-ਗਤਿ; ਆਪੇ ਜਾਣੈ । 
੫ ੧੩ |ਆਪੇ ਬਖਸੇ, ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਏ; ਪਰਮਲ ਵਾਸੁ, ਮਨਿ ਤਾਹਾ ਹੇ ॥ 
੬ | ੧੩ |ਆਪੇ ਗੁਣ ਦਾਤਾ, ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਏ, ਸਬਦੈ ਕਾ ਰਸੁ, ਤਾਹਾ ਹੇ ॥ 
੭ | ੧੪ |ਅਨ ਰਸ ਰਾਤੀ, ਰਸਨਾ ਫੀਕੀ ਬੋਲੋਂ; ਹਰਿ ਰਸੁ, ਮੂਲਿ ਨ ਤਾਹਾ ਹੇ ॥ 

੧੦੫੭ 

੧੦੫੮ | 
੧੪ | ੧੫ |ਗੁਰਮੁਖਿ; ਬਾਣੀ ਨਾਦੁ ਵਜਾਵੇ ॥ ਕੰ 
੧੫| ੧੫ ਸਚੇ ਸਬਦੇ; ਸਚੁ ਸੁਭਾਖੀ ।। $ 

੧੦੫੯ | ੮ |੧੫ [ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਰਹਿ; ਸੁ ਹਹਿ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 
੧੩ | ੧੬ [ਆਪੇ ਥਾਪਿ; ਉਥਾਪਿ ਨਿਵਾਜੀ ।। 

੧੦੬੧ | ੩ |੧੭ ਮਨਮੁਖੁ ਅੰਧੁ, ਨ ਚੇਤੇ ਮੂੜਾ; ਸਿਰ ਉਪਰਿ; ਕਾਲੁ ਰੂਆਇਦਾ ॥ 
੧੯ ੧੮ [ਘਟਿ ਘਟਿ ਪਉਣ ਵਹੈ" 'ਇਕਰਗੀ; ਮਿਲਿ ਪਵਣੈ ਸਭ ਵਜਾਇਦਾ ।। 

੧੦੬੩ | ੭ ੧੯ | ਆਗੈ ਮੋਹੁ; ਨ ਚੂਕੈ ਮਾਇਆ ॥ 
੧੦੬੪ | ੧੬ | ੨੦ | ਇਤੁ ਸਾਬਿ ਨਿਬਹੈ ਸਾਲਾਹੇ ਸਚੇ; ਹਰਿ ਸਚਾ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇਦਾ ॥ 
੧੦੬੫ ।੧੩ ੨੧ |ਏਹੁ ਸਰੀਰੁ ਸਭ, ਮੂਲੁ ਹੈ ਮਾਇਆ ॥ 
੧੦੬੬ | ੨ ੨੨ [ਮਾਇਆ “ਆਈ; ਤ੍ਰੰ ਗੁਣ ਪਰਸਰਤਿ ਜਮਾਇਆ ॥ ਕੰ 

੩ |੨੨ |ਵਰ੍ਹੇ ਮਾਹ ਵਾਰ ਥਿਤੀ ਕਰਿ; ਇਸੁ ਜਗ ਮਹਿ, ਸੋਝੀ ਪਾਇਦਾ ॥ 
੮ |੨੨ [ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ; ਤਭਰਮਿਨ ਪਾਏ ॥ (੨) ਭਰਮਿ ਨ ਪਾਏ ਕੰ 
੧ 

< 
੧੦੬੭ ੨੨|ਸਬਦੇ; ਵਿਚਹੁ ਭਰਮਿ ਚੁਕਾਏ ॥ 
੧੦੬੮ ੨੪ |ਅੰਤਰਿ ਸੁਖੁ; ਤੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਈ ॥ 
੧੦੬੯ | ੧੬ | ੨੪ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ; ਨਜੀਕਿ ਪਛਾਣਹੁ ॥ 

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹਲਾ ੪ 
੧੬ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸੂਰੁ; ਨਿਸਿ, ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ ॥ 

੧੦੭੦ [੯ ਤਾ ਕਉ; ਕੋਇ ਨ ਸਾਕਸਿ ਮਾਰਾ ॥ 

੧ 
੨ 

੨ |ਤਿਸੁ ਸਿਉ; ਕਿਛੁ ਨ ਕਹੀਐ ਅਜਾਣੋ । 
੧੩| ੨ |ਹਰਿ ਦੇਵੈ; ਜਲਿ ਥਲਿ, ਜੋਤਾ “ਸਭਤੇ ॥ 

੨ |ਨਾ ਕਰਿ ਆਸ; ਕਿਸੈ ਸਾਹ ਬਿਉਹਾਰ ਕੀ ਪਰਾਈ ॥ 
੨ ,ਡ੦ਆ ਨ, >ਅਆ ੦੦੪੦੨ ੪੧੦੨ ੦੮੦%੨੦੮੦੦੦”੨ >੮੦%੦” >੦੦੦੨ ੪੦੪੨ ੨੦੦੨ ੬੦੪੦੨ <੯੪੦੨੦੦੪੦੨ ੧੦੭੧ | ੫ ਜਿਨ ਕਾ ਪਖੁ ਕਰਹਿ, ਤੂ ਸੁਆਮੀ; 

ਤਿਨ ਕੀ ਊਪਰਿ ਗਲ, ਤੁਧੁ ਆਣੀ ਹੇ ॥ 
ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹਲਾ ੫ 

੧੦੭੨ | ੭ | ੧ |ਮਨਿ ਪਰਤੀਤਿ ਬਨਾ; ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ॥ ਰੂ 
----ਮ------- 

੧. ਖੋਟਾ ਰਾਹ ਵਾਂ ਢ੍ੰਤ ਦਾ ਰਾਹ । ੨. ਈਸ਼ਰ । ੩. ਘੁੰਮਣ ਘੋਰੀ ਮੋਹ 
ਦੀ । ੪. ਸਭ ਤਾਈ', ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਵਿਚ । | 

0੭੧੧੭ ੩-੭੧੧੯੨-੭ ₹-੭੧੩੧੦੭ ₹.੭੪<੨-੭ ੨-੭੧੧੯-੭੩-੭੭੧<੭ ੨-੭੩੩੯-੭ 1 ੮.੭੧੯.੭੯੭੪੯-੭ ੧੪੪੫” ੨੭੨੫੭ 
ਆਣ ਅਲ 
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£ ਪੰਨਾ |ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ | 

੧੦੭੨ | ੧੫| ੨ |ਮਿਲਿ ਏੜਤ੍, ਵਸਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ; ਪਿਉ ਦੇ, ਧਨਹਿ ਦਿਲਾਸਾ ਹੋ ॥ _ 4 
੧੦੭੩ | ੨ | ੨ [ਪ੍ਰਿਅ ਸੁਖ ਵਾਸੀ; ਬਾਲ ਗੁਪਾਲੋ ।। 

੧੧| ੨ |ਸਦਾ ਅਨੰਦੁ ਕਰੇ, ਆਨੰਦੀ; ਜਿਸੁ ਸਿਰਪਾਉ ਪਇਆ, ਗਲਿ ਖਾਸਾ ਹੈ । 
੧੭] ੩ |ਰੂਪ ਕਰੇ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ; ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਿ ਪੂਸਾ ਹੇ। _ [ਪੂਜਾ ਬੋਲੋ] 

8 ੧੦੭੪ 1੧੪ | ੩ |ਬਾਰਹਾ ਕੈਚਨੁ; ਸੁਧ ਕਰਾਇਆ । ( 
ਨਦਰਿ ਸਰਾਫ; ਵੈਨੀਸ ਚੜਾਇਆ ॥ (੨) ਵੈਨੀ ਸ ਚੜਾਇਆ 

£ ੧੦੭੫ | ੮ | ੪ |ਸਤੁ ਸੈਤੋਖੁ ਦੀਆ, ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ, ਨਾਮੁ ਆੰਮ੍ਰਿਤੁ, ਪੀ ਪਾਨਾਂ ਹੇ ॥ | 
੧੮। ੫ |ਜੋ ਕੀਜੈ; ਸੋ ਬੇਧਨੁ ਪੈਰੇ ।। 

ਕ੍ਰੁਤਾ ਬੀਜੁ ਬੀਜੇ, ਨਹੀ ਜੈਮੈ; ਸਭੁ ਲਾਹਾ, ਮੂਲੁ ਗਵਾਇਦਾ ॥ | 

[ਕੁਰਤਂ ਬੋ] 
੧੦੭੬ | ੭ | ੫ [ਜਿਥੇ; ਅਉਘਟੁ ਆਇ ਬਨਤੁ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ॥ 
੧੦੭੭ | ੬ | ੬ |ਸੈਤ ਸਭਾ ਜਹ; ਬੈਸਹਿ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸੇ ।' 

੧੨।| ੬ |ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿ ਤੁਟਹਿ ਸਭਿ ਬੈਧਨ; ਇਹੁ ਭਰਮੁ ਮੋਹੁ ਪਤ-ਜਾਲੜਾ ॥ 
1 ੧੪| ੭ [ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ; ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਨਿਰਾਰੇ ॥ [ 
ਫ _੧੦੭੮ | ੩ | ੬ |ਸੁਰਿ ਨਰ ਦੇਵ, ਨ ਪਾਵਹਿ "ਮੀਤਾ ॥ 
॥ ੬ | ੭ |ਭੋ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ; ਹੋਵਹਿ ਨਿਰਮਲਾ ਤੁ ।। | 
ਊ ੧੦] ੭ |'ਤੁਛਮਾਤ'; ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਵਖਾਣਹਿ ।। [ਤੱਛ-ਮਾਤ ਬੋਲੋ] 
£ ੧੯| ੮ [ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੈਤਰ ਸਿਮਰਹਿ; ਸਿਮਰੈ ਸਗਲ 'ਉਪਾਰਜਨਾ' ।। | 

੧੦੭੯ | ੩ | ੮ [ਸਿਮਰਹਿ ਜਖਿ:, ਦੈਤ ਸਭਿ ਸਿਮਰਹਿ; 
ਅਗਨਤੁ, ਨ ਜਾਈ ਜਸੁ ਗਨਾ ।' [ਅ-ਗਨਤ ਬੋਲੋ] 

੪ । ੮ |“ਲਤਾ ₹ਬਲੀ, ਸਾਖ ਸਭ ਸਿਮਰਹਿ; ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸੁਆਮੀ, ਸਭ ਮਨਾਂ । 
['ਲੱਤਾ' ਨਹੀ” ਬੋਲਣਾ, 'ਬੱਲੀ' ਬੋਲੋ] 

£ ੧੧| ੮ |ਸਰਬ ਨਿਰੈਤਰਿ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਤਾ; ਬਹੁੜਿ ਨ ਜੋਨੀ ਭਰਮਿ 'ਰੁਨਾ ॥ | 
ਹੂ ੧੩| ੮ [ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਜਾ-ਕੈ ਮਨਿ ਵੂਠਾ, ਸੌ ਪੂਰ ਕਰੈਮਾ, ਨਾ “ਛਿਨਾ ॥ 
£ ੧੦੮੦ | ੨ | ੯ |ਹਰਿ ਦਾਤਾ, ਜੀਅ ਜੰਤ ਭੇਖਾਰੀ, ਜਨੁ ਬਾਂਛੈ, “ਜਾਚੈਗਨਾ ॥ 

੧੫| ੯ | ਆਦਿ ਮਹਿ ਅੰਤਿ, ਪ੍ਰਭੁ ਰਵਿਆ; ਤ੍ਰਿਸਨ ਬੁਝੀ ਭਰਮੰਗਨਾ ॥ 
! ੧੮| ੯ |ਜੋ ਕੀਨੋ ਸੋ ਤੁਮਹਿ ਕਰਾਇਓ; ਸਰਣਿ ਸਹਾਈ, ਸੈਤਹ ੬ਤਨਾ ॥ 

੧੯| ੯ |ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ; ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧੈ ॥ [ਸਾਧੈ ਨਹੀ" ਕਰਣਾ] 
ਏਕੋ ਦਾਨ. ਸਰਬ ਸੁਖ ਗੁਣ ਨਿਧਿ, ਆਨ ਮੰਗਲ ?ਨਿਹਕਿੰਚਨਾ ॥ 

[ਸ਼ਬਦ ਨੰ: ੯ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਾਰੇ ਨੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਤਦੇ ਹਨ] 

£ ੧. ਮ੍ਰਯਾਦਾ ਵਾ ਮਿਤ । ੨. ਬ੍ਰਿਛ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਵੇਲ । ੩. ਧਰਤੀ | 
ਤੇ ਵਿਛਣ ਵਾਲੀ ਵੇਲ । ੪. ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ੫. ਜਾਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ। 

! ੬. ਪਿਅ ਰਾ । ੭. ਨਿਰਇੰਛਤ । | 

_੧.#੪॥੫੦-੭ ੯ #6॥੧੫੭੨--7<6 ੧੭ ੨. #48-੧੦-੭੭ ੨--# ੧8੧੦੭ ੨. #੪੬੫ ੭ ₹..#<੩<.. ੨.੭੧<..੭ । ੭੨੭ ੨.੭#੫-੭ ੬.੭#੬= 

5।1 56180 7637 50 ਹੈ। ੬46੦੧ ੧401061101ਇ116।0॥ਇ911011.ਟ੦।੧ 



ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੪੯੩) 
(੬੨੦੦੧ 2੦੬੦” "੦੪੦ ੦੦੪੨ ੦੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੦੬੦ >"੨੧੦੨੦"੦੦੦੨੦੦੧੬੦੨ ੭੦੬੦” 

ਪੰਨਾਂ [ਸਤਰ|ਜ਼ ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ " 
੧੦੮੧ | ੯ ਉਝੜ ਮਾਰਗੁ, ਸਭੁ ਤੁਮਹੀ ਕੀਨਾ; ਚਲੈ ਨਾਹੀ, ਕੋ "ਵੇਂ ਪਾੜਾ ॥ 

ਇਕਿ ਖੜੇ ਰਸਾਤਲਿ ਕਰਿ; ਮਨਮੁਖ ਗਾਵਾਰਾ ।। 
ਆਪੇ ਆਪਿ; ਨਿਰੈਜਨ ਪੂਜਾ ॥ [ਪੂਜਾ ਬੋਲੋ] 
ਆਪਿ ਸੁਗਿਆਨੀ ਆਪਿ ਧਿਆਨੀ; ਆਪਿ ਸਤਵੈਤਾ ਅਤਿ ਗਾੜਾ ।। 

[ਅੱਤ ਨਹੀ" ਕਰਣਾ] 
ਆਪੇ ਜਿਵ ਵਰਤਾਈਅਨੁ ਅੰਤਰਿ; ਆਪੇ ਸੀਤਲੁ, ਠਾਰੁ ਗੜਾ । 
ਆਦਿ ਮਧਿ ਅੰਤਿ, ਪਰ੍ਭੁ ਸੋਈ; ਹਾਥਿ ਤਿਸੈ ਕੇ ਨੇਬੋੜਾ ॥ 
ਕਿਸਹੀ “ਬੁਤੇ; ਜਬਾਬੁ ਨ ਹੋਈ ॥ 
ਬਨਵਾਲੀ ਚਕ੍ਹ-ਪਾਣਿ; ਦਰਸਿ ਅਨੂਪਿਆ ॥ 
ਦ੍ਰਪਤੀ ਲਜਾ ਨਿਵਾਰਿ; ਉਧਾਰਣ ॥ 
ਕਮਲਾ-ਕੈਤ. ਕਰਹਿ =ਕੈਤੂਹਲ;, ਅਨਦ ਬਿਨੌਦੀ 5ਨਿਹਸੈਗਾ ॥ 
ਮਛੁ ਕਛੁ “ਕੂਰਮੁ; ਆਗਿਆ ਅਉਤਰਾਸੀ ॥ 
੬ਧਨੰਜੈ; ਜਲਿ ਥਲਿ ਹੈ ਮਹੀਐ ॥ 
ਮਿਰਤ ਲੋਕ ਪਇਆਲ ਸਮੀਪਤ; 
ਅਸਥਿਰੁ ਥਾਨੁ, ਜਿਸੁ ਹੈ ਅਭਗਾ ॥ [ਅਭੱਗਾ ਬੋਲੋ] 
ਨਵਤਨ ਨਾਮ, ਜਪੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ; 

ਇਕੁ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ. ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ “ਸੈਗਾ ॥ 
ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਣ ਲੈ; ਰਿਦੋਂ ਦਪਰਾਤੇ ॥ 
ਹੋਇ ਪੈ ਖਾਕ, ਫਕੀਰ ਮੁਸਾਫਰੁ, ਇਹੁ ਦਰਵੇਸੁ; ਕਬੂਲ ਦਰਾ ।। 
ਦੇਹ ਮਸੀਤਿ ਮਨੁ ਮਉਲਾਣਾ; ਕਲਮ ਖੁਦਾਈ, ਪਾਕੁ ਖਰਾ 11 
ਸਰਾ ੯ਸਰੀਅਤਿ; ਲੇ ਕੈਮਾਵਹੁ । 
੧੦੩ਰੀਕਤਿ "ਤਰਕ; ਖੋਜਿ ਟੋਲਾਵਹੁ । 
੧੨ਮਾਰਫਤਿ, ਮਨੁ ਮਾਰਹੁ "₹ਅਬਦਾਲਾ; 

ਮਿਲਹੁ "੯ਹਕੀਕਤਿ, ਜਿਤੁ ਫਿਰਿ ਨ ਮਰਾ ॥ 
ਦਸ "“ਅਉਰਾਤ; ਰਖਹੁ "੬ਬਦ ਰਾਹੀ ॥ 
ਮਕਾ ਮਿਹਰ; ਰੋਜਾ, ਪੈ ਖਾਕਾ ॥ 
ਭਿਸਤੁ, ਪੀਰ ਲਫਜ; ਕਮਾਇ ਅੰਦਾਜਾ ॥ 

੭ [ਟ ਮੀ ਘ 

ਫੁੰ ਮੀ ਘ 

੧. ਉਲਟ । ੨. ਪਾਸੋ' ਜਾਂ ਬਹਾਨੇ ਕਰਕੇਂ । ੩. ਉਤਸ਼ਾਹ । ੪. ਅਸੰਗ । 
੫. ਕੱਛੂ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਕੱਛ ਅਵਤਾਰ, ਸਮੋਦਰ ਰਿੜਕਣ ਵੇਲੇ 
ਪਹਾੜ ਹੇਠ ਕੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਦੋ ਕੱਛੂ ਹਨ । ੬. ਧਨੁਖ ਨਾਲ ਜੈ ਕਰਕੇ ਧਨ 
ਲੈਣ ਵਲਾ ਅਰਜਨ । ੭. ਕਹਿ ਸਕਦਾ । ੮. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ । ੯. ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕਰਮ 
ਕਾਂਡ । ੧੦. ਉਪਾਸ਼ਨਾਂ । ੧੧. ਤਰਕ = ਵੈਰਾਗ । ੧੨. ਗਿਆਨ । ੧੩. ਵੱਡਾ । 
੧੪. ਪਰੋਖ ਗਿਆਨ । ੧੫. ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਰੂਪੀ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ । ੧੬. ਖੋਟੇ ਰਾਹ ਤੋ। 

੯#%੫.੭੨.##੫-੭ ੨੭੧੦੭ ੨.#੩੫,੭ ੨. #੬<.੭ ੨..#੬<..੭ ੭੪੦੯. ੭੨.੭%੯.੭ । ₹-#੧੦੨.. ੨੪੪੦੫. ੭ ੭੦੭ 

ਸੇ ੭੯,੧੫੭ ੯-#੧੫-੭੯-#੧੧੦੭੦-੭੧੧-੭੨-#੧੧-੭੨-#੩੫-੭੦-੭੧੨-੭੨-੭੧੦੨-੭੨-੭੧੨-੭੨੭੭॥੦੭੯-੭੧੧੦੭ ੭੩੯੦੭ 

ਅਰ ੯2 ਅਕਲ ₹੨੭ ੦੦੨ <"੧੦੪ਆ੨੦-ਦਗਆ>ਓ"ਚਲਭ> ਨ"ਦਲਦਾਨ "ਦਲ ਦੇ ਹਦ ਓ"ਦਲਆ”> ਛੇ ਆ”> 6੫8੨ ਆ”> ਟਨ ੦6੨ €<੧੪੦”>' 

੭ ਲ“” 
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ਪੰਨਾ _[ਸਤਰ ਸ਼ਬਦ| ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ 

੧੦੮੩ | ੧੯ |੧੨ [ਹੂਰ ਨੂਰ, "ਮੁਸਕੁ ਖੁਦਾਇਆ; ਬੈਦਗੀ ਅਲਹ, ੨'ਆਲਾ' ਤਹੁਜਰਾ ॥ 

੧੦੮੪ | ੧ !੧੨ [ਸੌ ਮੁਲਾ, ਓਮਲਉਨ ਨਿਵਾਰੇ; ਸੋ ਦਰਵੇਸੁ ਜਿਸੁ ਸਿਫਤਿ ਧਰਾ ॥ 

੨ [੧੨ |ਤਸਬੀ ਯਾਦਿ ਕਰਹੁ, “ਦਸ ਮਰਦਨੁ, ਸੁੰਨਤਿ ਸੀਲ, “ਬੈਧਾਨਿ ਬਰਾ ॥ 

੩ |੧੨ |”ਖਿਲਖਾਨਾ ₹ਬਿਰਾਦਰ; ੯ਹਮੂ ਜੈਜਾਲਾ ॥ 
੬ | ੧੨ [ਸਗਲੀ ਜਾਨਿ; ਕਰਹੁ "੭ਮਉਦੀਫਾ । 

ਬਦ ਅਮਲ ਛੋਡਿ; ਕਰਹੁ ਹਥਿ ਕੂਜਾ । [ਗ੍ਰੱਜਾ ਬੋਲ] £ 
੧ | ਖ਼ੁਦਾਇ ਏਕੁ ਬੁਝਿ, ਦੇਵਹੁ ਬਾਂਗਾਂ; 

੍ 
੍ 

੧੧ਬ੍ਰਗੂ, '“ਬਰਖੁਰਦਾਰ ੧੩ਖਰਾ ।। 

੭ |੧੨ |ਹਕੁ ਹਲਾਲ; ੧5ਬਖੋਰਹੁ "“ਖਾਣਾ ॥ 

ਦਿਲ ਦਰੀਆਉ; ਧੋਵਹੁ ਮੈਲਾਣਾ ॥ 
ਪੀਰੁ ਪਛਾਣੇ ਭਿਸਤੀ ਸੋਈ; ਅਜਰਾਈਲ, ਨ "੬ਦੋਜ "?ਠਰਾਂ ॥ 

੮ [੧੨ [ਰੋਗ ਤਮਾਸੇ; ਮ'ਣਿ "<ਹਕੀਨਾ ॥ (੨) "੯ਮਾਣਹਿ ਕੀਨਾ 

ਨਾਪਾਕ, ਪਾਕੁ ਕਰਿ, ਹਦੂਰਿ ਹਦੀਸਾ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤਿ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ ॥ 
੧੦ | ੧੨ |ਦੁਨੀਆ ਰੈਗ, ਨ ਆ'ਵੇ ਨੌੜੇ; 

ਨੂ ਜਿਉ.“ਕੁਸਮ “"ਪਾਟੂ, ਘਿਉ ““ਪਾਕੁ “੨ਹਰਾ ॥ 

ਰਿ ੧੩ | ੧੨ |ਹਕੁ ਹੁਕਮੁ, ਸਚੁ ਖੁਦਾਇਆ ਬੁਝਿ; ਨਾਨਕ, ਬੈਦਿ ਖਲਾਸ “£ਤਰਾਂ ॥ 
੧੪ | ੧੩ [ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਣਿ ਗਹਤ, ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ; 

ਕਿਛੁ ਭਉ ਨ ਵਿਆਪੈ ““ਬਾਲ ਕਾ॥ 
੧੦੮੫ | ੩ ੧੩ |#ਬਾਸਨ ਮੇਟਿ, “?ਨਿਬਾਸਨ ਹੋਈਐ, ਕਲਮਲ ਸਗਲੇ ਜਾਲਕਾ ॥ 

[ਬਾਲ ਕਾ, ਕਾਲ ਕਾ, ਨਾਲ ਕਾ, ਅਨਾਲ ਕਾ, 
ਇਸ ਤੇਰ੍ਹਵੇ' ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਕੱਕੇ (ਇਕੱਠੇ ਹਨ] 

ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੩ 
੧੦੮੭ | ੨ | ੧ [ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਭਰਮਸਹਿ; ਆਵਹਿ ਜਾਵਹਿ ਨੀਤ ॥ 

£ ੧. ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਤਰ, ਭਗਤੀ । ੨. ਆਲ੍ਹਾ ਉਤਮ, । ੩. ਕੋਠੜੀ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ 
ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੋਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਤਮ ਕੋਠੜੀ ਹੈ। 
੪. (ਲਾਅਨਤ ਕੀਤਾ) ਧਿੱਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਊਣਤਾਈ ਵਾਲੀ ਮੈਲ ਪਾਪਾਂ ਦੀ। 
੫. ਦਸੇ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ । ੬. ਨਿਯਮ । ੭. ਖੇਲ ਖਾਨਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਾਂ । 

੮. ਸਬੈਧੀ । ੯. ਤਮਾਮ । ੧੦. ਦਫਾ ਕਰੋ, ਵਜ਼ੀਫਾ, ਹੁੰਦੇ ਕੱਢਣੇ । ੧੧. ਕਾਜ਼ੀ । 
£ ੧੨. ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ । ੧੩. ਚੰਗਾ । ੧੪. ਖਾਣਾ । ੧੫. ਭੋਜਨ । ੧੬. ਦੋਜ਼ਕ । 

੧੭. ਠਹਿਰਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ੧੮. ਹੱਕ ਦਾ ਮਾਨਣਾ । ੧੯. ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ । 

੨੦. ਫੁਲ । ੨੧. ਰੇਸ਼ਮ । ੨੨. ਪਵਿੱਤ੍ । ੨੩. ਮਿ੍ਗਾਨ । ੨੪. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਦ 
1 ਖਲਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ੨੫. ਮਾਇਆ ਦਾ । ੨੬.ਵਾਸ਼ਨਾਂ । ੨੭. ਵਾਸ਼ਨਾਂ ਤੇ" ਰਹਿਤ । 

(6. #4॥ ੫. <.,#੪੩੧.੭ ੮. ੭੦੦੫੦. ੨,੭08੧...) ੨.,#੪8%੫.੭ ੨_.#੦॥%੫.੭ ੮ ,#੪੩%.੨ ੨੭੪8੫. ੨.,#68੧<੭ ੨.#੧੧੫੧੦੭ ੮.੭੪੧੧੫੦੭ ੨.-੭੭੦੯੨-੭ ੬-#੪8੧੦੭ ੨-#੩੫੦--੭ ੨-#੪8<੦-੭ 

੭੩੫੭ 
੨-੭੪੦-੭ ₹-#॥੫-੭₹-੭੪੧੧<੭ ੬ #੧8੫੦੭ ੬-੭੪੪੦<੭ ੨.#੩੦-੭੯-##੧-੭ 1 ੨੭੪੪੫. 2 -=-੩-੭੦-੭੩%-” 2-੭੪੦-੭' 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੪੯੫) 
੪ "੦੧੦ ੦੮੦੦੨ ੦"੦%੦੨੦੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੮੦%੦੨੦੦੦੦੨੦੮੦%੦੨੦੮੦੦੦”੨ ੪੮੦੦੦” €੮੨੧੯”੨ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ[ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ 
੧੦੮੭ | ਦ ੨ |ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਜਾਣੀਐ; 

ਗੁਰੂ ਨ ਛੋਡੇ ਆਪਣਾ, ਦੂਜੇ ਨ ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ ॥ 
੧੦| ੨ [ਠਾਕ ਨ ਸਚੇ ਬੋਹਿਬੇ; ਜੇ ਗੁਰੁ ਧੀਰਕ ਦੋਇ ॥ 
੧੯| ੩ |ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧੁ, ਨ ਬੂਝਈ; ਸਿਰ ਉਪਰਿ, ਜਮ ਖੜਗੁ "ਕਲਖਾ ।। 

[ਕਲੱਖਾ ਬੋਲ] 
2 | ੫ |ਅਹਲ ਕੁਚਜੀ, ਤਮੜ ਵੜੀ; ਕਾਲੀ ਮਨਹੁ ਕਸੁਧ ॥ 

[ਕੁਚੱੜੀ ਤੇ ਕਸੁੱਧ ਬੋਲੋ] 
ਨਾਨਕ, ਤਰਵਰੁ ਏਕੁ ਹੈ; “ਏਕੋ ਫੁਲ, =ਭਿਰੇਗੁ ॥ 

੬ | ੮ |ਗਿਆਨੀਆਂ ਕਾ ਇਹ ਮਹਤੁ ਹੈ; ਮਨ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨਾ ॥ [ਮਹੱਤ ਬੋਲੋ 
੧੫| ੯ |ਅਹੈਕਾਰਿ ਮੁਏ, ਸੇ ?ਵਿਗਤੀ ਗਏ; ਮਰਿ ਜਨਮਹਿ ਫਿਰਿ ਆਵਹਿ । 

[ਵਿ-ਗਤੀ ਬੋਲੋ] 

ਣਾ ਤਾ [2] [ਣ] ਮਹ ਮਿ “ਸਿ 7 2 ਮੰ 

੧੬ | ੧੦ |ਕਾਗਉ. ਹੋਇ ਨ ਉਜਲਾ, ਲੋਹੇ ਨਾਵ, ਨ ਪਾਰੁ ॥ 
ਗੁਰਿ ਸੇਵਿਐ ਸਾਤਿ ਪਾਈਐ, ਜਪਿ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸਾ ॥ [ਸਾਤਿ ਬੋਲ] ਸਿ [2] ਲੇ ੨ & ਸਾ 2 

੧੦ | ੧੨ | ਦਿਲ <ਦਰਵਾਨੀ ਜੋ ਕਰੇ; ਦਰਵੇਸੀ, ਦਿਲੁ ੯ਰਾਸਿ । 
੧੧| ੧੨ ੯੯ਅਲਗਉ, ਜੋਇ ""ਮਧੂਕੜਉ, ਸਾਰੇਗ-ਪਾਣਿ ਸਬਾਇ ॥ 

[ਅਲੱਗਉ ਬੋ 
ਸਰਬੇ "“ਜੋਇ, ੧੩ਅਗਛਮੀ; ਦੂਖੁ ਘਨੇਰੋ, "ਆਬਿ ॥ _ [ਅਗੱਛਮੀ ਬੋ 
”ਪਕਾਲਰੁ ਲਾਦਸਿ, "੬ਸਰੁ ਲਾਘਣਉ; ਲਾਭੁ 'ਨ' ਪੂੰਜੀ ਸਾਥਿ ॥ 

[ਨੰਨਾ ਦੇਹਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ] 
੧੫ | ੧੩ |ਪੂੰਜੀ, ਸਾਚਉ ਨਾਮੁ ਤੂ; ਅਖੁਟਉ ਦਰਬੁ ਅਪਾਰੁ । 
੧੬। ੧੩ [ਪੁਰਬ ਪ੍ਰੀਤਿ; ਪਿਰਾਣਿ ਲੈ: ੧“ਮੋਟਉ ਠਾਕੁਰੁ ਮਾਣਿ ॥ 

੧੦੯੧ | ੧ 1੧੪ ੧੮ਭੋਲਤਣਿ, ਭੈ ਭੈ ਮਨਿ ਵਸੈ; ਹੇਕੈ ਪਾਧਰ, ਹੀਡੁ । 
[ਮੁਖ ਭਲੱਤਣ ਬੋਲੋ ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਭੋਲਾ-ਪਨ ਹੈ । 

ਅਤਿ 'ਡਾਹਪਣਿ' ਦੁਖੁ ਘਣੋ; ਤੀਨੇ ਥਾਵ ਭਰੀਡੁ ॥ _[ਡਾਹੱਪਣਿ ਨਾ ਬੋਲੋ] 
੧ | ੪ | "ਮਾਂਦਲੁ ਬੇਦਿ, “ਸਿ ਬਾਜਣੋ; ਘਣੋ “੧ਧੜੀਐ, ਜੋਇ ॥ 

] 
1 

ਲੋ 
ਲੋ 

੧. ਕਲਖਾ = ਖਿਚੀ ਖੜੇ ਹਨ । ੨. ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਿੰਦ । ੩ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮੜੇ ਕੰ 
ਵਿਚ ਵੜੀ = ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਈ । ੪. ਸੇਜਾਰ ਰੂਪੀ, ਬ੍ਿ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ । ੫. ਫੁਲ, ਧਰਮ 
ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ । ੬. ਭੋਰਾ, ਜਗਿਆਸੂ । ੭. ਅਵਿਗਤ । 
੮. ਰੋਕਣਾ ਕਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ । ੬.ਸਚਿਆਈ ਵਾਲਾ । ੧੦.ਅਲੱਗ । ੧੧. ਮਧੂਕੜੀ । । 
੧੨. ਦੇਖਦਾ ਹੈ । ੧੩. ਇਸਥਿਤ। ੧੪. ਮਾਇਆ ਵਿਚ । ੧੫_ ਵਿਸਿਆਂ ਰੂਪੀ 
ਕੱਲਰ । ੧੬. ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ । ੧੭. ਭਾਰੀ । ੧੮. ਭੁਲਿਆ। ਹੋਇਆ ਵਾ ਕੰ 
ਭੋਲਾ-ਪਨ । ੧੯. ਢੋਲ । ੨੦. ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾ ਵਿਚ । ੨੧. ਪੱਖ, ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਕਰਮ 
ਕਾਂਡ ਆਦਿਕ । ਕੂ 

| ੫੧੫੭੮-੭੨੧੨੭ ੨-#੩੫-੭੨-੭੩੦=੭੨-#੩੦੨੭੦-੭੩੧੨-੭੯੭੩੯੦੭ । ੮-#੩੦-੭੯੭੪੫-੮੮ ੭੦੨੨੭. 
ਅਤ -- ਲਤ << €8= € ੦੬੨ <"੦੦੦੨੬੦੦੦"੨ ੦੦੦"੨੦੮੦%”੨ ੦੦੦੦੨ ਟ੮੦੦੦”੨੦"੦੧੪੦” 5"੦੦ਆ”> >"੦੪ਆ”> €੧੦੬੬੦”੨ 2੦੬੦ 

ਤਹ ੮ ੭ ਘ 
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੨) ਕਿਨਿਹਾ “ਬਾਲਾ 
੧੪ |੨ਮਝ ਭਰਿ, ਦੁਖ ਬਦੁਖ ॥ [ਬ-ਦੁਖ ਬਲੇ] 
੧੬ |ਮਨਮੁਖ ਵਾਪਾਰੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ; ਬਿਖੁ ਵਿਹਾਝਹਿ ਬਿਖੁ ਸੰਗ੍ਰਹਹਿ; 

ਬਿਖ ਸਿਉ ਧਰਹਿ ਪਿਆਰੁ ।। 
੧੭ |ਏਕੋ ਸਿਮਰਹੁ ਭਾਇਰਹੁ; ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ 
੧੭।ਪੈਨਣੁ ਸਿਫਤਿ ਸਨਾਇ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਓਹੁ ਉਜਲਾ; 

ਮੈਲਾ ਕਦੇਨ ਹੋਇ॥ 
੧੮ |ਗੁਰ ਸਬਦੀ, ਦਰੁ ਜਾਣੀਐ; ਅੰਦਰਿ ਮਹਲੁ, ਅਸਰਾਉ ।। 
੧੯| ਨਾਨਕ 'ਸੋ ਹੈ, ਹੈ ਸਾ, ਜਪੁ ਜਾਪਹੁ; ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਤਿਸੇ ਸਮਾਹਿ ॥ 

(੨) ਸੋਹੰ <ਹੌਸਾ 
੧੦੯੩ | ੩ 

੧੯ | ਮਨਮੁਖ ਅੰਦਰੁ ਨ ਭਾਲਨੀ; ਮੁਠੇ ਅਹੈ ਮਤੇ ॥ 
[ਸੱਤੇ, ਤੱਤੇ, ਵਿਗੁੱਤੇ, ਮੱਤੇ ਬੋਲੇ, ਗਤੇ ਪੋਲਾ ਬੋਲੋ] 
ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਡਖਣੇ ਮ: ੫ 

੧ ੍ ੭ਚਉ ਸਜਣ ਦਮੈਡਿਆ; ੯ਡੋਈ "“ਸਿਸੁ ਉਤਾਰਿ ॥ 

੍ 
੍ 
ਸਦ 
ਰ੍ 
੍ 
੍ 

੧੦੯੪੭ 

ਕੂ ੮ | ੧ |੧੧ਨੀਹੁ । <ਹਿੰਜਾ, ਤਊ ਨਾਲਿ; 

੧੦। ੧ |ਕਾਜਲੁ ਹਾਰ, ਤਮੋਲ ਰਸੁ; ਬਿਠੁ ੧੯ਪਸੇ, ੧੫ਹਭਿ ਰਸ ਛਾਰੁ ।। 
ਤੁ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੁ; ਸਚੁ ਸਭੁ ਧਾਰਿਆ ॥ 
ਹਰਿ ਆਗਿਆ ਹੋ ਹੋਏ ਬੇਦ; ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਵੀਚਾਰਿਆ ॥ 
ਹਿਕਸੁ ਕੌਤੈ ਬਾਹਰੀ; ਮੈਡੀ ਵਾਤ ਨ ਪੁਛੇ ਕੋਇ ॥ (੨) ਹਿਕ ਸੁ 
ਹਭੇ ਟੋਲ ਸੁਹਾਵਣੇ; ਸਹੁ ਬੈਠਾ, ਅੰਡਣੁ ਮਲਿ ॥ [ਮੱਲਿ ਬੋਲ] 
ਜਾ ਮੂ ੧੬ਪਸੀ, ੧੭ਹਠ ਮੈ; ਪਿਰੀ ਮਹਿਜੈ, ਨਾਲਿ ॥ [ਮਹਿੱਜੈ ਬੋਲੋ] 
ਹਭੇ ਡੁਖ ੧-ਉਲਾਹਿਅਮੁ; ਨਾਨਕ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿ ।। 
ਨਾਨਕ, ੧੯ਬੈਠਾ ““ਭਖੇ ਵਾਉ; ਲੰਮੇ ਸੇਵਹਿ, “੧ਦਰੁ ਖੜ' ॥ 

੧੦੯੫ | ੩ 

2 

200 

੧. ਹਾਥ, ਅੰਤ । ੨. ਥੱਲਾ, ਅੰਤ । ੩. ਹਿਰਦੇ ਦੇ । ੪. ਆਸਰਾਂ । ੫. ਸੋ 
= ਕਹੀਏ ਤੱਤ ਪਦ ਦਾ ਲਖ ਅਰਥ, ਹੈ = ਕਹੀਏ ਤੰ_ ਪਦ ਦਾ ਲਖ ਅਰਥ ਸੋ 
ਬ੍ਰਹਮ ਮੈ ਹੂੰ। ੬. ਹੈਸਾਂ = ਮੇਂ ਓਰ ਹਾਂ, ਅਭੇਦ ਵਾਚਕ ਵਾਕ ਹੈ । ੭. ਉਚਾਰਣ 
ਕਰ। ੮ਦ.ਮੇਰਿਆ। ੯. ਮੀ ੧੦. ਸਿਰ । ੧੧. ਪ੍ਰੇਮ । ੧੨. ਮੇਰਾ । 
੧੩. ਦੂਜਾ, ਹੋਰ । ੧੪. ਦੇਖੇ । ੧੫. ਸਾਰੇ । ੧੬. ਦੇਖਣਾ ਕਰੇ । ੧੭. ਹਿਰਦੇ 
ਵਿਚ । ੧੮. ਲਾਹ ਦਿਤੇ । ੧੯. ਇਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ । ੨੦. ਕਨਸੋਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ । 
੨੧. ਸਤਿ ਸੈਗਤ ਰੂਪ । 

ਰਿ 
ਰ 

ਹ 

ਚ 
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| ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੪੯੭) 
।0₹:7੦੪ਇ੨6੦੪੦੨ ੪੦੦ਇ੨੦੦੪#੨੦੦੩੦੨੪੧੧੪੨੦੦੪੨੪੮੪੨੦੦੪੨੪%੨ ੪##੨ 

ਪੰਨਾ |ਕਤਰ[ਸ਼ਬਦ, ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ 
। ੧੦੬੫ ਪਿਰੀਏ, ਤੂ ਜਾਣੁ ਮਹਿਜਾ "ਸਾਉ; ਜੋਈ ਸਾਈ, “ਮੁਹੁਖੜਾ ॥ 
1 [ਸਾਂਈ ਬੋਲ] 
੪ [ਖ਼ੁਹੁਖੜਾ ਜੋਰ ਦੀ ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ, ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਹੀ ਵਾਚਕ ਹੈ ਮੁਹੁਖ=ੜਾ ਬੋਲੋ ] 
ਰ੍ ੧੨ ੪ |ਕਿਆ =ਗਾਲਾਇਰ £ਭੂਛ; ਪਰ ਪਵੋਲਿ ਨ #ਜੋਹੇ, ਕੈਤ ਤ੍ੂ॥ 

੧੩| ੪ [ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਣ ਸਰੂਪੁ ਤੂ; ਸਭ ਮਹਿ ਵਰਤੇਤਾ ॥ 
੧੭| ੫ |?ਕੁਰੀਏ ਕਰੀਏ ਦਵੈਦਿਆ; ੯ਤਲਿ "ਗਾੜਾ ”"ਮਹ '₹ਰੇਰੁ ॥ 

! ੧੮| ੫ |ਸਚੁ ਜਾਣੈ. "ਤਕਚੁ ਵੇਦਿਓ; ਤੁ ਆਘੂ ਆਪਘੇ, ਸਲਵੇਂ ॥ ਰੰ 
ਨਾਨਕ, ੧੯ਆਤਸੜੀ ਮੰਝਿ, "੫ ਨੈਣੂ; 

ਬਿਆ, "੬ਢਲਿ "2ਪਬਣਿ ਜਿਉ "੯ਜੁਮਿਓ ॥ ਕਾ 
੧੯| ੫ |”੯ਭੋਰੇ “<ਭੋਰੇ ““ਰੂਹੜੇ, ““ਸੇਵੇਦੇ “੨ਆਲਕੁ ॥ 

੧੦੯੬ । ੨ | ੫ [ਤੂ ਪੁਰਖੁ ਅਨੰਦੀ ਅਨੰਤ, ਸਭ, ਜੋਤਿ “£ਸਮਾਹਰਾ ॥ ] 
੪ | ੫ [ਸੇਵਕ ਸਭਿ ਕਰਦੇ ਸੇਵ ਦਰਿ; ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ, ਤੇਰਾਂ ।। 
੫ | ੬ [-੫ਗਹਡੜੜਾ, ਤਿ੍ਣਿ ਛਾਇਆ; ਗਾਫਲ ਜਲਿਓਹੁ “੬ਭਾਹਿ ॥ 
੧੨। ੭ |ਆਗਾਹਾ ਕੂ ““ਤ੍ਰਾਘਿ; ਪਿਛਾ, ਫੇਰਿ ਨ “<ਮੁਹਡੜਾ ॥ 

[ਮੁਹਡੜਾ ਪੋਲਾ ਬੋਲੋ] 
ਨਾਨਕ, ਸਿਝਿ ਇਵੇਹਾ ਵਾਰ; ਬਹੁੜਿ ਨ ਹੋਵੀ ਜਨਮੜਾ ॥ ਕੰ 

੧੩| ੭ |ਸਜਣੁ ਮੈਡਾ “੯ਚਾਈਆ; ਹਭ ਕਹੀ ਦਾ ਮਿਤੁ ॥ 
੧੫| ੭ |ਜਾ ਤੂ, ਮੇਰੈ ਵਲਿ ਹੈ; ਤਾ ਕਿਆ ₹“ਮੁਹਛੰਦਾ । ਕੰ 
੧੮| ੮ |ਡੇਖਣ ਕੂ, ₹"ਮੁਸਤਾਕੁ; ਮੁਖੁ ₹“ਕਿ ਜੇਹਾ ਤਉ ਧਣੀ ॥ 

੧੦੯੭ | ੧ | ੮ ਦੁਖੀਆ, ਦਰਦ ਘਣੇ; ₹ਤਵੇਦਨ ਜਾਣੇ, ਤੂ ਧਣੀ ॥ ਕੂ 

੧. ਪ੍ਯੋਜਨ, ਮਤਲਬ । ੨. ਮੁਖੜਾ। ੩. ਬੋਲਿਆ ਹੈ । ੪. ਮੋਟਾ ਵਾਕ । 

੫. ਇਸਤ੍ਰੀ, ਪਰ = ਪਰਾਈ । ੬. ਤੱਕੇ । 2. ਡੌਡੀ ਡੰਡੀ, ਵੈਰਾਗ ਰੂਪੀ । 

੮. ਚੱਲਣ ਵ'ਲਾ । ੯. ਥਲੋਂ । ੧੦. ਤਕੜਾ 1 ੧੧. ਬੂਧੀ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ । 
੧੨. ਟੋਆ, ਖਾਤ', ਕਾਮਾਦਿਕਾਂ ਦਾ ਬਚਕੇ ਰਹੀ“। ੧੩. ਕੱਚੇ ਪਦਾਰਥ ਵੈਦਿਓ ਰੰ 
= ਚਲੋ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੂੰ ਅਗੇ ਤੋਂ ਅਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਲਵੇਂ = 

] ਵਿਚਰਦ' ਹੈ“ । ੧੪. ਜਿਵੇ ਅਗਨੀ ਵਿਚ । ੧੫. ਮੱਖਣ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕੰ 
॥ ੧੬. ਪਾਣੀ ਦੇ ਢਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ । ੧੭. ਚੁਪੱਤੀ ਦੇ ਪੱਤੇ । ੧੮. ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਇਉ” ਪਦਾਰਥ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। _ ੧੯. ਹੇ ਭੋਲੇ । _੨੦. ਸਵੇਰੇ । 
॥ ੨੧. ਸਤਰ । ੨੨. ਭਜਨ ਕਰਨ ਨੂੰ । ੨੩. ਆਲਸ ਕਰਦਾ ਹੈ“ । ੨੪. ਸਮਾਈ । ਕੰ 
ਰੰ ੨੫. ਟੋਆ, ਛੱਪਰ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਛੱਪਰ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਰੂਪੀ ਕੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । 

੨੬. ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਅਗਨੀ ਜਾਲਦਾ ਹੈ । ੨੭. ਚਾਹੁਣਾ ਕਰ । ੨੮. ਮੋਢਾ, ਮਨ 
। ਦਾ ਸੋਕਲਪ ਰੂਪ । ੨੯. ਪਿਆਰਾ, ਲਾਡਲਾ, ਚਾਅ ਵਾਲਾ । ੩੦. ਮ੍ਹਛੋਦਗੀ । 

੩੧. ਚਾਹਵਾਨ, ਮੋਹਤ । ੩੨. ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ । ੩੩. ਪੀੜਾ । ਨ 
। ੯੪੧੮੭੨੭॥੨-੭ ੨੭੩੮੭ ੨੭੧੨੭ ੨-੭੩੧੯੭੨-੭੪੧੯<੭ :-੭੭੦੯-੭ 1 ₹.੭੪੯.੭₹.#੭੧੮<੭ ੯ .#<੪<<” ੯-੭੪੦੯੭ 
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(੪੯੮) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 

ਰ[ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ 
੮ | ੮ |”ਗਿਲੀ “ਗਿਲੀ, ਰੋਡੜੀ; ਦਭਉਦੀ £ਭਵਿ ਪਭਵਿ ਆਇ ॥ 
੧੩ ੯ |ਹਉ ਨਿਰਗੁਣੁ ਢਾਢੀ ਬਖਸਿਓਨੁ; ਪ੍ਰਭਿ ਪੁਰਖਿ ਵੇ-ਦਾਵੈ । 
੧੪ | ੧੦ [ਜਾ ਛੁਟੇ ਤਾ ਖਾਕੁ; ਤੂ ਸੁਵੀ ਕੈਤ ਨ ਜਾਣਹੀ ॥ 

ਦੁਰਜਨ ਸੋਤੀ ਨੌਹੁ, ਤੂ ਕੈ ਗੁਣਿ, ਹਰਿ ਰੈਗੁ ਮਾਣਹੀ ॥ 
੧੭ | ੧੦ ਨਾਨਕ, ਵਿਣੁ ਨਾਵੇ =ਆਲੂਦਿਆ; ਜਿਤੀ ਹੋਰੁ ਖਿਆਲੁ ॥ 
੧੮ | ੧੦ |ਜਿਨੀ ਠਗੀ ਜਗੁ ਠਗਿਆ; ਸੇ ਤੁਧੁ ਮਾਰਿ? ਨਿਵਾੜਾ ॥ 
੧੯| ੧੦ ਸਭਿ ਇੰਦੀਆ, ਵਸਿ ਕਰਿ ਦਿਤੀਓ; ਸਤਵੇਤਾ ਸਾੜਾ । 
੧ | ੧੦ [ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਤੁਠਾ, ਭਾਇਰਹੁ; ਹਰਿ ਵਸਦਾ ਨੇੜਾ ।। 

-੨ |੧੧ [ਜਾ ਮੂੰ, ਆਵਹਿ ਚਿਤਿ ਤੂ; ਤਾ, ਹਭੇ ਸੁਖ ਲਹਾਉ ॥ 
੩ |੧੧|ਕਪੜ ਭੋਗ ਵਿਕਾਰ; ਏ, ਹਭੇ ਹੀ ਛਾਰ ॥ 

ਖਾਕੁ ਲੂੰ ੜੇਦਾ, ਤੇਨਿ ਖੋ; ਜੋ ਰਤੇ ਦੀਦਾਰ '। 
੪ |੧੧ ਕਿਆ ਤਕਹਿ, ਬਿਆ ਪਾਸ; ਕਰਿ ਹੀਅੜੇ, ਹਿਕੁ ਅਧਾਰੁ । 
੧੦ | ੧੨ [ਲੋੜੀਦੋ ਹਭ ਜਾਇ; ਸੋਂ ਮੀਰਾ, “ਮੀਰੇਨ ਸਿਰਿ ॥ 
੧੦। ੧੨ |੯ਮਾਣਿਕੂ, ਮੋਹਿ ੧5ਮਾਉ; ਡਿੰਨਾ, ਧਣੀ ੧੧ਅਪਾਹਿ ॥ 
੧੧| ੧੨ |ਮੂ, ਥੀਆ ਸੋਜ; ਨੈਣਾ, ਪਿਰੀ ਵਿਛਾਵਣਾ । 

ਜੇ ਡੇਖੋ, ਹਿਕ ਵਾਰ, ਤਾ ਸੁਖ ਕੀਮਾ ਹੂ, ਬਾਹਰੇ ॥ 
੧੩ | ੧੨ [ਮੈ ਲਖ "“ਵਿੜਤੇ ਸਾਹਿਬਾ; ਜੇ ਬਿੰਦ ਬੁ ਲਾਈਆ ॥ [ਵਿੜਤੇ ਬੋਲ] 
੧੬| ੧੩ |"=ਮੂ, ੧੯ਥੀਆਉ ਤਖਤ; ਪਿਰੀ ਮਹਿੰਜੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ॥ 

ਪਾਵ ਮਿਲਾਵੇ ੧<ਕੌਲਿ; ਕਵਲ ਜਿਵੈ, ੧੯ਬਿਗਸਾਵਦੋ ॥ 
੧੭| ੧੩ [ਪਿਰੀਆ ਸੈਦੜੀ ਭੁਖ; ਮੂ "”ਲਾਵਣ ਬੀ, “੯ਵਿਥਰਾ ॥ 

੧੩ |ਠਗਾ ““ਨੀਹੁਮ ਤ੍ਰੰ ੜਿ; ਜਾਣੁ “"ਗਧ੍ਰਬਾ ਨਗਰੀ । (੨) ਨੀਹੁ ਮਤ੍ਰੜਿ 
੧੩ |ਤਿਲਕੁ ਕਢਹਿ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰਿ; ਅੰਤਰਿ ““ਕਾਲੋਖੰ ॥ 
੧੪ | ਇਕਸੁ. ਹਰਿ ਜੀਉ ਬਾਹਰੀ; ਸਭ ਫਿਰੇ ਨਿਕਾਮੀ ॥ (੨) ਹਿਕਸੁ 
੧੪ |ਬਿਚਰਦੇ ਫਿਰਹਿ ਸੰਸਾਰ ਮਹਿ; ਹਰਿ ਜੀ “੨ਹੁਕਾਮੀ !। 

ਮੁਖਹੁ ਅਲਾਏ ਹਭ ਮਰਣੁ; ਪਛਾਣੈਦੋ ਕੋਇ ।। 

ਲੱ % ਡਰ ੬ 

.€-“੫੩੫-੨ ੮--#੬੬੫-੭ ੨--#੩੦-੭ ੨--#੫੪<-੭੯--#੫੩੫-੭ ੬-੭੩੨-੭ 

੭ 

੧੮੫ ਨੂੰ 
੧੧ 

ਦੀ ਰੋਡੜੀ ਮਾਇਆ । ੩. ਜੀਵ ਰੂਪ ਮੱਖੀ । ੪. ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ । ੫. ਸੰਸਾਰ ਵਿਰ 
ਆਉਦੀ ਹੈ । ੬. ਗੰਦੇ, ਭੋੜੇ । ੭. ਨਵਿਰਤ । ੮. ਪਾਤਿਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ । 

੯. ਮਾਣਕ ਰੂਪ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ । ੧੦. ਮਾਤਾ ਰੂਪ ਸੌਤੋ ੧੧.ਅਪਾਹਿ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ! 
੧੨. ਵੱਟ ਲਏ, ਖੱਟ ਲਏ । ੧੩. ਮੈ” । ੧੪. ਹੋ ਜਾਵਾਂ । ੧੫. ਪਾਸ । ੧੬. ਖਿੜ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ੧੭. ਸਲ੍ਹਣਾ । ੧੮. ਹੋ ਕੇ । ੧੯. ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਬਕ ਟਿਕਾਂ / 
੨੦. ਪਰੇਮ । ੨੧. ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਜਾਣਕੇ । ੨੨. ਕਾਲਖ / 
੨੩. ਹੁਕਮ ਵਿਚ । ਆ ਰ= 

੬-##੫-੭ ₹-੭%<੦੭ ੮੭੨੧੦ ₹-#੪੧੧੦-੭ ੨--#੪8੧.-੭ ੨.,#<੬੫..੭ 2.੭੩੦<.੨.੭%<.੭ । ੮੭੪੮-੭੯੭੪੨੭੦੭੧੯੭ 

ਕਪ 

੧. ਨਿਗਲਨ ਵਾਸਤੇ । ੨. ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਲ੍ਹਾਭ ਵਾਲੀ । ਰੋਡੜੀ, ਗੁੜ 

.੮-੬੫੬੫੦-> ੮ -#੫੩੫੦-> ੨<"੩੧੨੦੦੭ ੮.#੫੪੧. ੨ ੮-#੫੪੫.੭ ਨ_੭<੩੫- ੭ ਠ_2.੬<_ ਲ ਣ_.੪<੩੦<<- ੮.-.#੫੦੫੦-੨ €-.੪੫੩-੨=-> 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੪੯੯) 
2੦੪੦ ੦੪੪੦ ਟ੮੨ਇ੦”੨ ੦੦੪੦੨ ੦੮੦੦੨ ੦੮੨੦੦੨੦੮੨%੬੦੨੦੮੦੦੦੨੦੦੦੦੨੦੮੦੧੦੦੦੦੨%੦੨੦੦੦੦੨ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ 
੧੦੯੮ | ੧੩| ੧੫ |੧ਮਤੜੀ “ਕਾਂਢਕੁ ਆਹ; ਪਾਵ ਧੋਵੈਦੋ ਪੀਵਸਾ।। __(੨) ਕਾਂਢ ਕੁਆਹ 

3ਮ ਤਨਿ, ਪ੍ਰੇਮ ਅਥਾਹ; “ਪਸਣ ਕੂ; ਸਚਾ ਧਣੀ ॥ 
੧੬ | ੧੫ ਮਾਰਿਆ ਸਚੈ ਪਾਤਿਸਾਹਿ; ਵੇਖਿ ਧੁਰਿ ਕਰਿ, ਮਚਾ ॥ 

(੨) ਕਰਮ ਚਾ (੩) ਕਰਮਚਾ 
ਨਾਨਕ, ਸੇ ਅਖੜੀਆ <ਬਿਅੰਨਿ; ਜਿਨੀ ਡਿਸੇਦੋਂ, ਮਾ ਪਿਰੀ ॥ 

੪ |੧੬ |ਓਨਿ ਵੈਰੀ ਮਿਤ, ਸਮ ਕੀਤਿਆ; ਸਭ ਨਾਲਿ ਸੁਭਾਈ ॥ 
ਹੋਆ ਓਹੀ “ਅਲ. ਜਗ ਮਹਿ; ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਜਪਾਈ ॥ 

੬ |੧੭ ਸਜਣ ਮੁਖੁ, ਅਨ੍ਪੁ; ਅਠੇ ਪਹਰ ਨਿਹਾਲਸਾ ।। 
ਸੁਤੜੀ_ ਸੋ ਸਹੁ ਡਿਠ; ਤੈ ਸੁਪਨੇ ਹਉ ਖੰਨੀਐ ॥ 

੭ ੧੭ ਸਜਣ ਸਚੁ ਪਰਖਿ; ਮੁਖ ਅਲਾਵਣੁ ਥੋਥਰਾ । [ਪਰੱਖਿ ਨਹੀ“ ਬੋਲਣਾ 
੮ | ੧੭ |ਮੰਨ ਮਝਾਹੂ ਲਖਿ; ਤੁਧਹੁ ਦੂਰਿ ਨ, ਸੁ ਪਿਰੀ ॥ [ਲਖ ਨ ਬੋਲੋ 

੍ 
| 
੍ 
1 

੯ [੧੭ [ਰੋਗ ਤੰਗ ਗਰੀਬ ਮਸਤ; ਸਭੁ ਲੋਕੁ ਸਿਧਾਸੀ । | 

ਰਿ 
੍ 
( 
( 

ਸਿ ਸਿ ੦ ੯ ਹੇ ਸਿ ।ਨ 

੧੧| ੧੭ ਨਿਹਚਲ, ਸਚੁ ਖੁਦਾਇ ਏਕੁ; ਖੁਦਾਇ ਬੈਦਾ, ਅਬਿਨਾਸੀ ॥ 
੧੨| ੧੮ |ਡਿਠੀ ਹਭ ਢੋਢੋਲਿ; ਹਿਕਸੁ ਬਾਝੁ ਨ ਕੋਇ ॥ 
੧੩ | ੧੮ |ਆਸਕੁ, ਆਸਾਂ ਬਾਹਰਾ, ਮੂ ਮਨਿ ਵਡੀ ਆਸ ।। 

ਆਸ ਨਿਰਾਸਾ, ਹਿਕੁ ਤੂ; ਹਉ ਬਲਿ ਬਲਿ, ਬਲਿ ਗਈਆਸ ॥ 
੧੪ | ੧੮ |ਬਾਝੁ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ; ?ਬਿਰਹੀ, ਨ ੯ਧੀਰੋਦਿ ।। 

ਪੋਥੀ ਪੰਡਿਤ ਗੀਤ 'ਕਵਿਤ', ਕਵਤੇ ਭੀ ਜਾਸੀ ॥ [ਕਵਿੱਤ ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ] 
੧੭| ੧੮ |ਮੁਨਿ ਜੋਗੀ ਦਿਗੈਬਰਾ; ਜਮੈ ਸਣੁ, ਜਾਸੀ । 

ਹਿਕਸ ਕੂ, ਤੂ ਆਹਿ; ਪਛਾਣੂ ਭੀ, ਹਿਕੁ ਕਰਿ । 
ਨਾਨਕ, ਆਸੜੀ ਨਿਬਾਹਿ; ਮਾਨੁਖ ੯ਪਰਥਾਈ, ੧੮ਲਜੀਵਦੋ ॥ 

੭ ੭ ੦ ਹੇ & ਯਹ “ਨ 

੭ ।੨੦ |ਜੋ ਡੁਬੇਦੋ ਆਪਿ; ਸੋ ਤਰਾਏ ਕਿਨ ਖੇ॥ 
ਤਾਰੇਦੜੋ, ਭੀ ਤਾਰਿ; ਨਾਨਕ, ਪਿਰ ਸਿਉ ਰਤਿਆ ॥ 

੮ |੨੦ |ਜਿਥੈ ਕੋਇ ਕਥੰਨਿ; ਨਾਉ ਸੁਣੈਦੋ, ਮਾ ਪਿਰੀ 1 
ਮੂ ਜੁਲਾਉ” ੧"ਤਥਿ; ਨਾਨਕ ਪਿਰੀ ਪਸੈਦੋ, ਹਰਿਓ ਥੀਓਸਿ ॥ ਕੰ 

੯ |੨੦ |ਨਾਨਕ, ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੀਆ; ੧੨ਨਿ-ਮੁਣੀਆਦੀ ਦੇਹ ।। 
੧੪ [੨੧ |ਲਗੜੀਆ ਪਿਰੀਅੰਨਿ; ਪੇਖੰਦੀਆ, ਨਾ ੧੩ਤਿਪੀਆ ॥ ਕੰ 
੧੫੨੧ ਕਥੜੀਆ ਸੈਤਾਹ; ਤੇ ਸੁਖਾਊ ੧%ਪੰਧੀਆਂ ॥ 

੧. ਖੋਟੀ ਮਤ ਨੂੰ । ੨. ਕੱਢ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਸ੍ਰਜ਼ਟ ਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਹ = ਹੈਨ । ੩. ਮੇਰੇ । ੪. ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨੂੰ । ੫. ਦੂਜੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ 
ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ । ੬. ਪੂਰਨ, ਤ੍ਰਿਪਤ । ੭. ਪਰੇਮੀ ਨੂੰ । ੮. ਧੀਰਜ ਨਹੀ” ਉਦੇ 
ਹੁੰਦੀ । ੯. ਪਾਸੋ” ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ । ੧੦. ਸਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ । ੧੧.ਤਿਸ ਜਗ੍ਹਾ । 
੧੨. ਜੜ੍ਹ ਤੋ“ ਬਗੈਰ । ੧੩. ਰੱਜਦੀਆਂ ਨਹੀ' ਅੱਖਾਂ । ੧੪. ਡੰਡੀਆਂ । 

੫#%੧-੭੨.#੩੦-੮ ੨.੭%<.-੭ ੨. #੪੬<੨_.” €..#੩੬<..੭ ੨੭੧੨੭ 1 .#੫੬੧-੭੮.# ੫੧੫.” ..#੪੧<...੭ ੨ ,੭<੧੫. ੮ ੨੭੩੦੭ 
2 ਆ> ੦੨ << ੦੦” ੦੪੦੨ ੦੦੪੨ ੪੨੦੮੦ ੦੦੦੦ ੨੪੨ ੪੦੦੦” ੦੦੪੦੨ ੨੦੪੦੨ ੦੦੦੨ £੮੦੦੦੨੦੮੦%੨' 

ਵਿ ਮਨ <੭ ਮੰ 
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(੫੦੦) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
,੪੦੬੦੨੦"੦੧੦ ਟ੦੬੦੨੦੮੦੦੦੨੭"੦%੦ 2੦੪੦” ੦੧੦੨ ੦੮੨੧੦੨੦੮੦੧੦”੨੦੮੦%੦ ੦੦੪੦ ੯੦੪੦੨ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ 
੧੧੦੨ | ੯ |੨੨ |੧ਹਿਆਇ “ਕਮਾਇ ਧਿਆਇਆ; ਪਾਇਆ ਸਾਧ ਸਰਣਾ ॥ 

ਬੋਹਿਥੁ, ਨਾਨਕ ਦੇਉ ਗੁਰੁ; ਜਿਸੁ ਹਰਿ ਚੜਾਏ, ਤਿਸੁ ਭਉ ਜਲੁ ਤਰਣਾ ॥ 
੧੧੨੩ [ਹੋਹੁ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ; ਤਉ ਆਉ ਹਮਾਰੈ ਪਾਸਿ ॥ 
੧੧੨੩ |ਮੁਆ, ਜੀਵੇਦਾ ਪੇਖੁ; ਜੀਵੇਦੇ, ਮਰਿ ਜਾਨਿ 1 
੧੬| ੨ [ਸੋਈ ਕੌਮੁ ਕਮਾਵਣਾ; ਕੀਆ ਧੁਰਿ ਤਮਉਲੈ ॥ _ [ਮਉਲੈ ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ] 

ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਕੜੀਰ ਜੀਉ ਕੀ 

੧੧੦੩ | ੨ | ੧ [ਜੀਅ £ਬਧਹੁ, ਸੁ ਧਰਮੁ ਕਰਿ ਥਾਪਹੁ; ਅਧਰਮੁ ਕਹਹੁ, ਕਤ ਭਾਈ ॥ 
ਆਪਸ ਕਉ, ਮੁਨਿਵਰ ਕਰਿ ਥਾਪਹੁ; ਕਾ ਕਉ ਕਹਹੁ ਕਸਾਈ ॥ 

੪ | ੧ [ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਰਾਮੈ ਰਮਿ ਛੂਟਹੁ; ਨਾਹਿ ਤ, ਬੂਡੇ ਭਾਈ ॥ 
੬ | ੨ |ਸਾਰ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ; ਰਾਮਾ ।। 
੮ | ੨ ਅੰਜਨੁ ਦੇਇ, ਸਭੈ ਕੋਈ; ੬ਟੁਕੁ ਚਾਹਨ ਮਾਹਿ, ?ਬਿਡਾਨੁ ॥ 
੧੧| ੩ |ਦਰਾਮੁ; ਜਿਹ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
੧੪| ੩ |ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸੁ ਚਾਖਿਆ; ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਹਰ ਤਾਰਿ ।। 

੧੧੦੪ | ੧ | ੫ [ਜਉ ਤੁਮ ਮੋ-ਕਉ ਦੂਰਿ 'ਕਰਤ-ਹਉ'; ਤਉ ਤੁਮ ਮੁਕਤਿ ਬਤਾਵਹੁ ॥ 
ਏਕ. ਅਨੌਕ ਹੋਇ ਰਹਿਓ ਸਗਲ ਮਹਿ; ਅਬ ਕੋਸੇ ਭਰਮਾਵਹੁ । 

੩ | ੫ |ਕ“ਸੋਧਉ 'ਮੁਕਤਿ' ਕਹਾ ਦੇਉ ਕੈਸੀ; ਕਰਿ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮੋਹਿ ਪਾਈ ਹੈ ॥ 
੬ | ੬ |ਕਾਹੇ ੧੧ਕੀਜਤੁ ਹੈ; ਮਨਿ ਭਾਵਨੁ ॥ 
੮ | ੭ [ਦੇਹੀ ਗਾਵਾ, ਜੀਉ ਧਰ ੧“ਮਹਤਉ; ਬਸਹਿ ਪੰਚ ੧2ਕਿਰਸਾਨਾ ॥ 

[ਮਹਿਤਉ ਬੋਲੋ 
ਨੈਨੂ ਨਕਟੂ ਸ੍ਵਨੂ ੧੯ਰਸ _੧'ਪਤਿ; ਇੰਦੀ ਕਹਿਆ ਨ ਮਾਨਾ ॥ 
ਘਰੀ ਘਰੀ ਕਾ ਲੌਖਾ ਮਾਗੈ; ੧<ਕਾਇਬੁ, ੨੭ਚੇਤੂ ਨਾਉ ॥ 

੦6 ੦੯੪ ੨੦੯੪ਇ ੨੦੮੯੪ ੨੦"੯%# ੨੦੪” ੯੮੪ਇ 6੮੦੪੯”, 

੯।੭ 
੧੦| ੭ |ਕਪੰਚ ਕ੍ਰਿਸਾਨ ੧੯ਵਾ ਭਾਗਿ ਗਏ; ਲੈ ਬਾਧਿਓ ਜੀਉ, “5ਦਰਬਾਰੀ ॥ 
੧੪| ੮ [ਬਿਨੁ ਭੈ, ਅਨਭਉ ਹੋਇ; “੧ਵਣਾ ““ਹੰਬੈ ॥ [ਵਣਾਂ ਬੋਲ] 

ਕਬੀਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀ ਕੀ 

੧ |ਚਾਰਿ ਮੁਕਤਿ, ਚਾਰੇ ਸਿਧਿ ਮਿਲਿ ਕੇ; ਦੂਲਹ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨਿ ਪਰਿਓ ॥ 
੯ | ੧ [ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਜਪਤ; ਕੋ ਕੋ ਨ ਤਰਿਓ ॥ 
੧੧| ੧ |ਨਿਰਭਉ ਭਏ, ਰਾਮ ਬਲ ਗਰਜਿਤ; ਜਨਮ ਮਰਨ ਸੰਤਾਪ ਹਿਰਿਓ ॥ 

੧. ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ । ੨. ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ । ੩. ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ । ੪. ਨਾਸ ਕਰਦੇ 
ਹੋ। ੫. ਗਿਆਨ । ੬. ਥੋਹੜੀ ਥੋਹੜੀ ਚਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ੭. ਅਸਚਰਜ 

ਹੈ । ੮. ਹੇ ਭਾਈ । ੯. ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ । ੧੦. ਖੋਜਦੇ ਹੈ' । ੧੧. ਕਰਦੇ 
ਹਨ । ੧੨. ਪਟਵਾਰੀ । ੧੩. ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿ । ੧੪. ਰਸਨਾ । ੧੫. ਪਤਿ = 
ਤੁਚਾ । ੧੬. ਮੁਨਸ਼ੀ । ੧੭. ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਨਾਮ ਵਾਲੇ । _੧੮. ਕਾਮਾਦਿਕ । 

੧੯. ਉਹ ਵਾ = ਵਾਲਾ । ੨੦. ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਨੇ । ੨੧. ਬਣਦਾ । ੨੨. ਹੈ । 

੨੪੫੭੨-੭੩੩੦੭ ੨-੭੬੯-੭੨-੭੧੨-੭੨੭੬੪੧-੭ 1 ੭੬੦੮-੭੦-੭੩੨-੭੯-੭੧੧੦-੭੨੭੧੧੨੦੭੯-੭੪੦੭੯#੯ 

੍ 
੍ 
੍ 
£ ੧੧੦੫ | ੮ 

੍ 
੍ 
੍ 

੨-੭੦੧੫੦-= ੨-੭੫੧੧੦-੭ ੨.<#੫੩੫੦੦੭ ੨੫#੫੧੫੦੭ ੨--੪੫੪੫੦-੭ ੨੭੪੦੫੨<-੨੭ =--#੪੦੫੨<੭ ੮-#੪੦੯੭੮.#੪੪੯੨ ੭ ੨-੭੪੪੯<੭ ੨-੪੭੪੦੨੦.੭ ੨--#੪੧੯੦-੭ ੨--#੭੬੨੦-੭ ੨--੭੪੧੯੦<੭੨-੭08੦੨-੭ ੨-#<੦੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੫੦੧) 
 £੦੪੨੦"੦੪੦ 6੮੧੬੦ ੦੦੦੦੨੦੮੦੬੦੨੦੮੦੦੦੨੦੮੦੦੦੨੦੮੦੬੦੨੦੮੦੦੦”੨ ੦੦੪੦੨੦੮੦੦੦ ੬੦ਲ੦> 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਕੰ 
੧੧੦੫ |੧੧| ੧ | ਸੰਬਰੀਕ ਕਉ ਦੀਓ ਅਭੈ ਪਦੁ; ਰਾਜੁ ਭਭੀਖਨ ਅਧਿਕ ਕਰਿਓ ।1 

੧੬। ੧ |ਸੁਆਨ ਸੂਕਰ, "ਬਾਇਸ ਜਿਵੇ; ਭਟਕਤੁ ਚਾਲਿਓ ਉਠਿ ॥ 
੧੭। ੧ |ਮਨਸਾ ਬਾਚਾ “ਕਰਮਨਾ; ਮੈਂ ਦੋਖੇਂ. ਦੌਜਕ ਜਾਤ ॥ 
੧੮| ੧ [ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਚਾਤੁਰੀ; ਬਾਜੀਗਰ ਬੇ ਕਾਮ । 

੧੧੦੬ | ੨ | ੧ |ਤਚੇਦ ਸਤ, ਭੇਦਿਆ, “ਨਾਦ ਸਰ ਪੂਰਿਆ; | 
“ਸੂਰ ਸਤ, ਖੋੜਸਾ, “ਦਤੁ ਕੀਆ ।। 

ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ, ਬਾਣੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਉ ਕੀ ਕੰ 
੧੨। ੧ | ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ; ਮਾਥੈ ਛਤ੍ ਧਰੇ । 

। ੧੫। ੨ |ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਰਿਤਰੁ ਚਿੰਤਾਮਨਿ; ਕਾਮਧੈਨ, ਬਸਿ ਜਾ-ਕੇ ਰੇ ॥ ਕੰ 
ਕਿ ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ, ਅਸਟ ਮਹਾ ਸਿਧਿ; ਨਵ ਨਿਧਿ, ਕਰ ਤਲ ਤਾ ਕੈ ॥ 
! ੧੭| ੨ |?ਨਾਨਾ ਖਿਆਨ, ਪੁਰਾਨ ਬੇਦ ਬਿਧਿ; “ਚਉਤੀਸ ਅਛਰ ਮਾਹੀ ॥ 

=ਰੈਂ= 

1 ਰਾਗੁ ਤੁਖਾਰੀ 
ਤੁਖਾਰੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੧ ਬਾਰਹ ਮਾਹਾਂ 

੧ ੧੧੦੭ | ੫ | ੧ [ਰਚਨਾ ਰਾਚਿ ਰਹੇ, ਨਿਰੈਕਾਰੀ, ਪ੍ਭ ਮਨਿ, "ਕਰਮ ਸੁਕਰਮਾ ॥ 

0 ਘ ਸਾ ਧਨ ਸਭਿ ਰਸ ""ਚੋਲੈ; "“ਅੰਕਿ ਸਮਾਣੀਆ ॥ 
੧੪| ੩ |'ਉਨਵਿ' ਘਨ ਛਾਏ, ਬਰਸੁ ਸੁਭਾਏ; ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਸੁਖਾਵੈ ॥। 

[ਉਨਵਿ ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ] 
੧੧੦੮ | ੮ ਨਿਮਾਣੀ ਨਿਤਾਣੀ ਹਰਿ ਬਿਨੁ; ਕਿਉ ਪਾਵੇ 'ਸੁਖ', ਮਹਲੀ ॥ 

7੯ ਅਗਨਿ ਰਸੁ ਸੋਖੈ, ਮਰੀਐ ਧੋਖੈ; ਭੀ ਸੋ, ਕਿਰਤੁ ਨ ਹਾਰੇ ॥ 

੧.ਕਾਂ। ੨. ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਵਡੇ ਅਖਵਾਉੱ'ਦੇ ਹਨ । ਕੰ 
੩. ਚੈਦ੍ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਦਿਆ = ਉਤਾਰਿਆ ।ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੀ ਨਿਆਈ' ਸ਼ਾਂਤ 
ਸਰੂਪ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਮਨ ਨੂੰ ਭੇਦਿਆ = ਵਿੰ”ਨ੍ਹਿਆਂ । ੪. ਸੁਖਮਨਾ = ਸਤ ਸੁਰਾਂ ਦੇ 
ਵਿਚ ਨਾਦ = ਸ਼ਬਦ ਓਅੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ = ਠਹਿਰਾਇਆ । ੫. ਸੂਰਜ ਦੀ ਸੁਰ 
ਦੁਆਰਾ ੧੬ ਮਾਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਦਤ = ਢੋਣਾ ਕੀਤਾ ਦਸਵੇ` ਦੁਆਰ ਵਿਚ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ 
ਤਮੋ' ਗੁਣੀ ਕੁਸਗਤ ਵਿਚੋ” ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਪੰਜ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਪੰਜੇ ਪ੍ਰਾਣ 
ਤੋ ਮਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਮਨ = ਰੌਕਣਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਤਿਸੰਗਤ ਵਿਚ 
ਪੂਰਿਆ = ਵਸਾਇਆ । ੬. ਦਮਨ ਕੀਤਾ । ੭.ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਨ = ਪ੍ਰਸੰਗ 
ਭਾਵ ਮਹਾਂ ਭਾਰਤ । ੮. ਸਿੰਮ੍ਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਚੋਤੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਸਤਰ 

| ਮਿਲਾ ਕੇ ੫੨ ਅੱਖਰ ਬਣਾਉ'ਦੇ ਹਨ । ੯. ਚੌਤੀ ਅੱਖਰ ਸ਼ੁਧ ਹਨ ਅੜਾੜੇ ਤੋ” 
ਬਗੈਰ, ਬਾਕੀ ਦੇ । ੧੦. ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰ ਸ਼ਟ ਕਰਮ ਮੰਨਦਾ 

[ ਹੈ। ੧੧. ਬੁਧ ਰੂਪੀ ਚੋਲੋਂ ਵਿਚ । ੧੨. ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ । 
੧੫੫੦੯ ॥੦-੭ ੬-੭੪੦੨-੭੨-੭੩੯<੭੨-੭੪੪<<੭ 1 ੨-੭੧੧੯-੭੦-੭੪8੯੫੭ ੨੭੧੧੭ ₹.,੭੭੦੦-.੭ ੯ .#4੪੫< ੭ ੨..੭੨੫੫੭। 

5।1 56180 7637 50 ਹ। ੬467੦ ੧4010611041ਇ116।0॥ਇ910011.ਟ੦।੧ 



(੫੦੨) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
2੦੧੦੨ ੦੮੦%੦੨੦੦੬੦ 6੦੪੨ 6੦੦੨ ੮੦੪੨੦"੨%੦”੨ ੦੮੦੨੦੮੨੦੦੨੦੦੧੦੦੮੨੧੬੦” ੯੦੬੨ 

ਪੰਨਾ |ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਤੁਖਾਰੀ 
੧੧੦੮ | ੧੦ ੧ਰਥੁ ਫਿਰੋ; “ਛਾਇਆ ਧਨ 'ਤਾਕੈ'; ਦੇਟੀਡ “ਲਵੈ, ਮੰ-ਝਿ ਪਬਾਰੇ ॥ 

੧੭ | ੧੦ [ਪ੍ਰਿਉ ਪਿਉ ਚਵੈ, ਬਬੀਹਾ ਬੋਲੋ; ਭੁਇਅੰਗਮ ਫਿਰਹਿ, ਡਸੈਤੇ ।! 
੧੯| ੧੧ |ਅਸੁਨਿ, ਆਉ ਪਿਰਾ; ਸਾ ਧਨ ਝੂਰਿ ਮੁਈ । 
੧੯| ੧੧ [ਝੂਠਿ ਵਿਗੁਤੀ, ਤਾ ਪਿਰ ਮੁਤੀ; ੬ਕੁਕਹ “ਕਾਹ, ਸਿ “ਫੁਲੋ ॥ 
੧ |੧੧|ਆਰੈ ਘਾਮ ਪਿਛੈ ਰੁਤਿ 'ਜਾਡਾ'; ਦੇਖਿ ਚਲਤ ਮਨੁ ਡੋਲੋ ॥ 
੫ ੧੨|ਨਾਨਕ ਮਿਲਹੁ ਕਪਟ ਦਰ ਖੋਲਹੁ; ਏਕ ਘੜੀ, ਖਟੁ ਮਾਸਾ ॥ 
੭ |੧੩ ਗੀਤ ਨਾਦ 'ਕਵਿਤ' ਕਵੇ, ਸੁਣਿ; ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਦੁਖੁ ਭਾਗੈ ॥ 

[ਕਵਿੱਤ ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ] 

ਆ ਸਿ 2 “ਨ 

[ਤਰ ਥਲ] 
੧੬| ੧੦ |ਜ਼ਲ ਥਲ ਨੀਰਿ ਭਰੇ; ਬਰਸ ਰੁਤੇ, ਰੋਗੁ ਮਾਣੀ । 

ਆਵਤ, ਕੀ ਨਾਹੀ; ਮਨਿ ਤਨਿ, ਵਸਹਿ ਮੁਖੇ ।। 
ਨਾਨਕ ਮਾਘਿ, ਮਹਾ ਰਸੁ ਹਰਿ ਜਪਿ; ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਨਾਤਾ ।। 

[ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਮਕ] 
੧੪ |੧੬|ਫਲਗੁਨਿ, ਮਨਿ ਰਹਸੀ, ਪ੍ਰੇਮੁ ਸ਼ੁਭਾਇਆ ॥ 
੧੭। ੧੭|੯ਬੇ ਦਸ ਮਾਹ; ਰੁਤੀ ਥਿਤੀ ਵਾਰ ਭਲੋ ।। 

੧੦ਘੜੀ ਮੂਰਤ, ਪਲ ਸਾਚੇ; ਆਏ ਸਹਜਿ ਮਿਲੇ ॥ 
੨ |ਪਹਿਲੈ ਪਹਰੈ, ਨੈਣ "ਸਲੋਨੜੀਏ; "“ਰੇਣਿ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਮ ॥ 
੨ [ਨਾਨਕ ਮੂਰਖੁ ਕਬਹਿ ਨ ਚੇਤੇ; ਕਿਆ ਸੂਝੇ ਰੇਣਿ ਅੰਧੇਰੀਆ ॥ 
੨ [ਕਰ ਕੰਪਿ ਚਰਣ ਸਰੀਰੁ ਕੇਪੈ; ਨੈਣ ਅੰਧੁਲੇ, ਤਨੁ ₹ਭਸਮ ੧੬ਸੇ ॥ 

੧੪] ੨ |ਖੂਲੀ "ਪਗੈਠਿ ਉਠੋ; ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਰਾਮ ।! 
੪ 
੪ 
੩ 

<੭ ੭ ਸਿ ੦ ਊਂ 

ਤੇ ਹੇ ਹੇ ਤੇ ਤੇ ੭ ਪਿਰਿ ਛੋਡਿਅੜੀ ਸੁਤੀ; ਪਿਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥ 

ਰ 
ਹ 
੍ 

ਸਾਜਨ, '੬ਦੇਸਿ; ੧”ਵਿਦੇਸੀਅੜੇ, "“ਸਾਨੇਹੜੇ ਦੇਦੀ , ) . ਦੀ ॥ | 

੍ 
੍ 
ਰ 
ਹ 
ਹ 

੭੦੬੨ ੦੮੦੬੦ ੮੦੪੦” ੦੦੪੨ ੦੮੦੪੨ ੦-੦੪੨ ੮੯੪ਇ੨੦੧੧੬੦੨6੮੮੪੦੨੦੮੪੦੨੦੨੩੫੦੭' 

੨੭ ਲ“”> & ੨ -=%੬ 

ਨਾਨਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ "੯ਬਿਰਖੁ, ਮਹਾ ਰਜ ਫਲਿਆ; 
ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਸੁ ਚਾਖੈ ॥ 

੧. ਅਗਿਆਨ ਰਥ । ੨. ਜ਼ਾਂਤ ਰੂਪੀ ਛਾਂ । ੩. ਬਿੰਡੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ 
ਰੂਪੀ । ੪. ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ੫. ਸੋਜਾਰ ਰੂਪੀ ਉਜਾਤ ਵਿਚ । ੬. ਪਿਲਛੀ, ਕੇਸ । 

੭. ਕਾਹੀ, ਦਾਹੜਾ । ੮.ਚਿਟੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ੯.ਬੇ = ਦੋ, ਦਸ ਭਾਵ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ 
੧੦. ਦੋ ਘੜੀਆਂ । _੧੧. ਸੁੰਦਰ ਨੇਤਾਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਸਖੀ । 
੧੨. ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਰਾਤ । ੧੩. ਖਾਕ ਦੀ ਨਿਆਈ' । ੧੪. ਸਰੀਖੇ । ੧੫. ਪ੍ਰਾਨ 
ਅਪਾਨ ਵਾਯੂ ਦੀ ਗੈਢ । ੧੬. ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ! ੧੭. ਜਿਹੜਾ 
ਗੁਪਤ ਆਸਖਿਆਤ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਦੇਸ ਹੈ । _੧੮. ਰਬ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ 
ਸੁਨੇਹੇ । ੧੯. ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ । 

੮੦੬੦” 2੦੬੦” 6੦੬੯ ੨ ੦੦੪੦ ੦੦੪੦੨, ੮੪੦੦੭-੭੧੦੦੭ ੬-੭੧੩੯੦੭੦-੭੬੪੨੭੨-੭੪੧੧-੭੯-੭੧੧-੭੯-੭੪੫-੭ । ₹.੭੩੧੦-੭੬-੭੪੧-੭੨#੩੦੭੦੧੫-੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੫੦੩) 
।6੦੦”੨ ੦੨੪੦੨੦੮੦੪੦੨ 7੦੪੨ ੦੦੦੦੨੦੦੧੦੦੮੨੦੦੦੮੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨ ੮੦੦੦੨ 6੨੦੦ 

ਪੰਨਾ _|ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ| ਰਾਗੁ ਤੁਖਾਰੀ 
੧੧੧੨ |੧੪| ੫ |੧ਦੋਤਿ “ਉਚਾਪਤਿ, ਲੋਖੁ ਨ ਲਿਖੀਐ; ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋਤਿ ਮੁਰਾਰੀ ॥ 

[ਉਚਾ ਪਤਿ ਨਹੀ" ਬੋਲਣਾ] 
੬ |ਏ ਮਨ ਮੋਰਿਆ; ਤੂ ਸਮਝੁ, ਅਚੇਤ ਇਆਣਿਆ ਰਾਮ ।! 

੧੧੧੩ | ੩ | ੬ |ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ; ਤੁ ਬਿਰੁ ਰਹੁ, ਚੋਟ ਨ ਖਾਵਹੀ ਰਾਮ ॥ 

੬ 
੬ 

| 

ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ; ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ, ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਹੀ ਰਾਮ ॥ 
ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ; ਤੂ ਕਿਆ ਲੈ ਆਇਆ, ਕਿਆ ਲੈ ਜਾਇਸੀ ਰਾਮ ॥ 
ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ; ਤਾ ਛੁਟਸੀ; ਜਾ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਸੀ ਰਾਮ ॥ 

ਤੁਖਾਰੀ ਛੇਤ ਮਹਲਾ ੪ 
ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਗਮ ਅਗਾਧਿ; ਅਪਰੈਪਰ, ਅਪਰ ਪਰਾਂ ॥ 
ਤਿਨ ਕੇ, ਕੋਟਿ ਸਭ ਪਾਪ; ਖਿਨੁ ਪਰਹਰਿ, ਹਰਿ ਦੂਰ ਕਰੇ ॥ 
ਵਣਿ ਤਿਰਿਣਿ ਤ੍ਰਿਭਵਣਿ, ਸਭ ਸ੍ਰਿਸਟਿ, ਮੁਖਿ, ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਚਵਿਆ ॥ 
ਨਾਵਣੁ ਪੁਰਬੁ “ਅਭੀਚੁ; ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ, ਦਰਸੁ ਭਇਆ ॥ 
ਹਰਿ ਆਪਿ ਕਰਤੈ, ਪੁਰਬੁ ਕੀਆ; 

ਸਤਿਗੁਰੂ, “ਕੁਲਖੇਤਿ, ਨਾਵਣਿ ਗਇਆ ॥ 

ਰਿ 

ਮਾਰਗਿ ਪੰਥਿ, ਚਲੋ ਗੁਰ; ਸਤਿਗੁਰ, ਸੈਗਿ ਸਿਖਾ ॥ (ਸਿੱਖਾ ਬੋਲ) 1 

| 

੧੧੧੪ ੧੧ 

੧੧੧੫ | ੧੫ 

੧੧੧੬ | ੩ 

੨00੦੦ 

ਪ੍ਰਥਮ ਆਏ ਕੁਲਖੋਤਿ ਗੁਰ; ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਬੁ ਹੋਆ ॥। 
ਦੇਖਣਿ ਆਏ ਤੀਨਿ ਲੋਕ; ਸੁਰਿ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ, ਸਭਿ ਆਇਆ ॥ 
ਜੋਗੀ ਦਿਗੈਥਰ ਸੈਨਿਆਸੀ ਖਟੁ ਦਰਸਨ; ਕਰਿ ਗਏ, €ਗੋਸਟਿ ਢੋਆ ॥ 
?ਦੁਤੀਆ, ਜਮੁਨ ਗਏ ਗੁਰਿ; ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਨੁ ਕੀਆਂ ॥ 
ਦਜਾਗਾਤੀ ਮਿਲੇ, ਦੇ ਭੇਟ; ਗੁਰ ਪਿਛੋ, ਲੰਘਾਇ ਦੀਆ ॥ 
ਸਭ ਮੋਹੀ ਦੇਖਿ ਦਰਸਨੁ, ਗੁਰ ਸੈਤ; ਕਿਨੈ, “ਆਢੁ 'ਨ' ਦਾਮੁ ਲਇਆ ॥ 
ਆਢੁ ਦਾਮੁ, ਕਿਛੁ ਪਇਆ ਨ %“ਬੋਲਕ; 

ਜਾਗਾਤੀਆ, ੧੧ਮੋਹਣ ੧ੁੰਦਣਿ ਪਈ ॥ 
ਜਾਗਾਤੀਆ ਉਪਾਵ ਸਿਆਣਪ ਕਰਿ, ਵੀਚਾਰੁ ਡਿਠਾ; 

ਭੇਨਿ ਬੋਲਕਾ, ਸਭਿ ਉਠਿ ਗਇਆ ॥ 
੩ | ੪ ।ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ, ਗੁਰੁ ਗੋਵਿਦੁ ਪੁਛਿ; ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ॥ 

ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ, ਸਭਨੀ ਸਹੀ ਕੀਤਾ; 

੨੭ 1 2੨ 

੭ ਸਿ ਸਿ ੮੨ ਤੇ ੪0) 

੧. ਉਠ ਗਿਆਂ । ੨. ਰੋਜ਼ ਨਾਮਚਾ, ਹੁਧਾਰ ਚੁਕੀ ਜਾਣਾ, ਰੋਜ਼ ਲਿਖਾਈ 
ਜਾਣਾ। ੩. ਉਚਾਰਿਆ । ੪. ਅਭੀਜਿਤ ਨਿਛੱਤ੍ । ੫. ਕੁਰਛੇਤ੍ । ੬. ਗੋਸਟਿ 
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਢੋਆ = 

ਆਸਰਾ ਲਿਆ । ੭. ਦੂਜੇ ਤੀਰਥ ਤੇ । ੮. ਮਸੂਲੀਏ । ੯. ਅੱਧੀ ਦਮੜੀ । | 
੧੦. ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਆਈਏ ਪੈਸੇ ਭਾਵ ਗੋਲਕ । ੧੧. ਮੋਹਤ ਹੋ ਕੇ । 
੧੨. ਬੋਲਣ ਵਲੋ” ਮੁੰਦ = ਚੁਪ ਹੋ ਗਏ । | 

€ 6੭੧੦੭੦.#੦-੭੨-੭੧੧੯-੭੨-#੦੨੧<੭ ₹-#੫੪੧-੭ ₹-੭<-੭ 1 ੯-#੩<-੭੨ ੭੭੧੫੭ ੭੪੪੧੦-੭੫੩੦੭ ੨-੭੪੧੧੦੭  ਟਲ> _ ਆ ਟ-੦੬੦”> ਟਲ” ੦" ॥”> >> ੦ "੦੬੨ ੦੦੬”> "੦ ਲੇ <<”? 2੦੦ ੨ 2੦੦੬੦ 2੦੦ ੦੦੨ 4 ੦ਓਆ>੦"੧੦੪ਆ>' 

<) ੭0੯ 

002੨੦ 
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(੫੦੪) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
_6੦੬”੨ ੦"੦੧੦”੨ ੦੦੬੦੨ ੦੨੧੦>੭"੦%੦”> ੦੪” 6"੦੧੦”੨੦”੨੧੬੦”੨ "੨੧੬ਦ”੨ ੦੧੦੨ ੦੦” ੧੪੦ 

ਪੰਨਾ |ਸਤਗ[ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਕੇਦਾਰਾ 
੧੧੧੭ | ੪ | ੪ |ਸੁਕਿ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਿ, ਸੀ ਰਾਮਿ ਕਰਿ; ਗੁਰ ਗੋਵਿਦੁ ਧਿਆਇਆ ॥ 

ਦੇਹੀ ਨਗਰਿ ਕੋਟਿ, ਪੰਚ ਚੋਰ ਵਟਵਾਰੇ; 
! ਤਿਨ ਕਾ ਥਾਉ ਥੇਹੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 

੬ | ੪ [ਮਿਲਿ ਆਏਂ, ਨਗਰ “ਮਹਾ ਜਨਾ; ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ, ਓਟ ਗਹੀ ॥ 
ਤੁਖਾਰੀ ਛੌਤ ਮਹਲਾ ੫ 

੧੮| ੧ ਉਸਤਤਿ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ਤੁਮਾਰੀ; ਕਉਣ ਕਹੈ, ਤੂ ਕਦ ਕਾ ॥ 
<< 

ਰਾਗ ਕਦਾਰਾ 

ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ 

੧੧੧੮ |੧੩। ੨ |ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੌਭੁ ਮੋਹੁ, ਅਭਿਮਾਨੁ ਬਿਖੈ ਰਸ; ਇਨ ਸੰਗਤਿ ਤੋਂ, ਤੂ ਰਹੁ ਰੇ॥ 
ਮਿਲਿ ਸਤਸੋਗਤਿ, ਕੀਜੈ ਹਰਿ ਗੋਸਟਿ, ਸਾਧੂ ਸਿਉ ਗੋਸਟਿ; 

ਹਰਿ ਪ੍ਰੋਮ ਰਸਾਇਣ, ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਸਾਇਣ; 
ਰ ਹਰਿ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਰਾਮ ਰਮਹੁ ਰੇ ॥ £ ਹੁ 

੧੧੧੯ | ੧ | ੨ [ਅੰਤਰ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨੁ ਜੋਰ. ਤੁ ਕਿਛ ਕਿਛੁ, ਕਿਛੁ ਜਾਨਤਾ; 
" ਇਹੁ ਦੂਰਿ ਕਰਹੁ, “ਆਪਣੁ ₹ਗਹੁ ਰੇ ।। (੨)॥ਆਪ ਨ ਗਹੁ ਰੇ 

ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ 

੧ --੪੫੬੦੦-= ੮<-੪੫੩੦੦-= ੮..<੪੬੫=-= <--੪੫੩==-੨੨--=੫੩੦੫=-੨ <=--<੫੬=-= ੮੨--<<੩੫--= ੨੨--੪੫੬੦੫੦-੨੦--=੫੦੨=-=੭੦-੪੫੩੦੦੦-੨੭੦੨--=੫੩੨=-੨੦--=੫੩੦=-੨੦--੪੫੩੦੦--= ੨--=੫੬੦੨-=੭੦-=੨-=' 

੫ | ੧ |ਬਿਸਰੀ, “ਤਿਆਸ ਪਬਿਡਾਨੀ । 
੯ | ੨ |ਦੀਨ ਬਿਨਉ, ਸੁਨ ਦਇਆਲ ॥ 
੯ | ੨ ।੬ਰਾਖੁ ਹੋ, ਕਿਰਪਾਲ ॥ 
੧੦] ੨ |ਖਟੁ ਕਰਮ ਜੁਗਤਿ; ਧਿਆਨ ਧਰਉ ।। 
੧੦ ੨ ਉਪਾਵ ਸਗਲ ਕਰਿ, ਹਾਰਿਓ; ਨਹ ਨਹ “ਹੁਟਹਿ, ਬਿਕਰਾਲ ॥ 
੧੨। ੨ |ਲਗਿ ਸੇਤਨਾ; “ਪਗ ੯ਪਾਲ ।। 

ਸ ੧੯| ੩ |ਕਰਉ ਸੇਵਾ, ਸਤ-ਪੁਰਖ ਪਿਆਰੇ; ਜਤ ਸੁਨੀਐ, ਤਤ ਮਨਿ ੧੭ਰਹਸਾਉ॥ 
੧੧੨੦ | ੪ | ੫ ।ਓਇ ਦਿਨ ਪਹਰ, ਮੂਰਤ ਪਲ ਕੈਸੇ; ਓਇ ਪਲ ਘਰੀ, ੧੧ਕਿਹਾਰੀ ॥ 

$ ੮ | ੬ |ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ, ਹੋਇ ਮਨੁ ਮੇਰਾ; ਅਹੈ-ਬੁਧਿ ਤਜਾਵਹੁ ॥ 
ਲੇ ੧੪| ੮ |ਸੁਤ ਸੈਪਤਿ, ਬਿਖਿਆ ਰਸ ਭੁੰ ਗਵਤ; ਨਹ ਨਿਬਤ, ਜਮ ਕੈ ੧੨ਪਾਥ ॥ 
! ੧੧੨੧ ੧ | ੯ [ਬੂੰਦ ਕਹਾ ਤਿਆਗਿ ਚਾਤਿ੍ਕ; ਮੀਨ ਰਹਤ ਨ ਘਰੀ ॥ 

੧੦| ੧੨ |ਕਰਿ ਅਨੁਗ੍ਹੁ ਆਪਿ ਰਾਖਿਓ; ਨਹ ਉਪਜਤਉ ਬੇਕਾਰੁ ॥ 
£ ੧੩। ੧੩ |ਖਾਤ ਪੀਤ, ਅਨੇਕ ਬਿੰਜਨ, ਜੇਸੇ ਭਾਰ ੧੨ਬਾਹਕ, ੧ਖੋਤ ।। 

੧. ਸ਼੍ਰਸ਼ਟ ਪੁਰਖ । ੨. ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ । ੩. ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ । ੪. 
£ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ । ੫. ਬਿਗਾਨੀ । ੬. ਰਖਣਾ [ਹੋ] ਕਰੋ । ੭. ਹਟਦੇ ਨਹੀ' । ੮. ਚਰਨੀ । 

੯. ਪੱਲੇ । ੧੦. ਅਨੰਦ 1 ੧੧. ਕੇਹੋ ਜੇਹੀ । ੧੨. ਰਸਤੇ । ੧੩. ਭਾਰ ਬਾਹੁਣ 
ਵਾਲਾ । ੧੪, ਖੋਤਾ । ਭੀ 

ਨ 1 ੨੭੪੧੨-੭੨੭੫੭ ੨.##੫<੭। 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੫੦੫) 
"੪6 €"੨੧੦”੨ "੦੬੦੨ "੦੦੦੨ ੦"੦੦੦੨੦੮੦੦੦੨੦"੦੬੦੨੦"੦੦੦ ੦੦੦ ੦੮੦੪੦ ੦੮੦੦੦੨੦੮੦੪੦ 

| ਪੰਨਾ [ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਕੇਦਾਰਾ 
੧੧੨੧ | ੧੭| ੧੪ |ਗੁਰ ਬਚਨਿ, ਕਾਰਜ ਸਰਬ ਪੂਰਨ; ਈਤ ਉਤ, ਨ ਹਲੀ ॥ [ਹੱਲੀ ਨਾ ਬੋਲੋ] 

ਕੇਦਾਰਾ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੫ 
੧੧੨੨ । ੬ । ੧ |ਮਾਰਗੁ ਪ੍ਰਭ ਕਾ, ਹਰਿ ਕੀਆ; ਸੰਤਨ ਸੈਗਿ ਜਾਤਾ ॥ 

੧੦ ੧ |ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਕਿਉ ਰਹੀਐ, ਦੂਖ ਕਿਨਿ ਸਹੀਐ; 
ਰਿ ਚਾਤ੍ਰਿਕ, ਬੂਦ ਪਿਆਜਿਆ ॥ | 

੧੭| ੧ |ਨਿਰਗੁਣੁ ਨੀਚੁ, ਅਨਾਥੁ ਮੈ; ਨਹੀ ਦੋਖ ਬੀਚਾਰੇ ॥ 
ਰਾਗੁ ਕੇਦਾਰਾ, ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ ਰੂ 

੧੧੨੩ | ੪ | ੧ |ਤੇਰਾ ਜਨੁ; ਏਕੁ ਆਧੁ ਕੋਈ ॥ 
1 ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੰਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ, ਬਿਬਰਜਿਤ; ਹਰਿ ਪਦੁ, ਚੀਨ੍੍ ਸੋਈ । ਰੰ 

[ਬਿ-ਬਰਜਿਤ ਬੋਲ] 
੯ | ੨ |ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ; ਬਿਆਪਾਰੀ ।1 
੧੪| ੩ |"ਰੀ “ਕਲਵਾਰਿ, ਗਵਾਰਿ ਮੂਢ ਮਤਿ; ਉਲਟੋ ਪਵਨੁ, ਫਿਰਾਵਉ ॥ 

ਮਨੁ “ਮਤਵਾਰ, “ਮੇਰ ਸੋਰ ਭਾਠੀ; ੬ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ, ਚੁਆਵਉ ॥ 
1 ੧੧੨੪ | ੧ | ੪ |ਚਲਤ ਕਤ; ਟੇਢੇ ਟੇਢੇ ਟੇਢੇ ॥ ਕੰ 

੪ | ੩ |“ਬਲੂਆ ਕੇ ਘਰੂਆ ਮਹਿ, ਬਸਤੇ, ਫੁਲਵਤ ਦੇਹ, ਅਇਆਨੇ ।। 
1 ੯ | ੬ | 'ਇਤਨਕੁ' ਖਟੀਆ ਗਠੀਆਂ ਮਟੀਆ; ਸੈਗਿ ਨ ਕਛੁ ਲੈ ਜਾਇ । ਕੰ 

੧੧| ੬ | “ਮਰਹਟ ਲਗਿ, ਸਭੁ ਲੋਗੁ ਕੁਟੈਬੁ ਮਿਲਿ; ਹੰਸੁ ਇਕੇਲਾ ਜਾਇ ॥ 
੧੨ ੬ | ੯ਵੇ ੧“ਸੁਤ ਵੈ ੧੧ਬਿਤ ਵੈ "ਪੁਰ "੨ਪਾਟਨ; ਬਹੁਰਿ ਨ ਦੇਖੋ ਆਇ ॥ ਕੰ 

ਰਾਗੁ ਕੇਦਾਰਾ, ਬਾਣੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਉ ਕੀ 
੧੫। ੧ |੧5ਚਰਨਾਰਬਿੰਦ, ਨ ਕਥਾ ਭਾਵੇ; ੧੫ਸੁਪਚ ੧੬ਤੁਲਿ, ਸਮਾਨਿ ॥ 

(ਬੁਪੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ] 
੧੬। ੧ |ਕਾਹੇ ਨ_ਬਾਲਮੀਕਹਿ ਦੇਖ ॥ 

। ਕਿਸੁ ਜਾਤਿ ਤੋਂ, ਕਿਹ ਪਦਹਿ ੧੭ਅਮਰਿਓ; ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਬਿਸੇਖ ॥ ੧ 
੧ ੧੭| ੧ |ਸੁਆਨ "ਦਸਤ, ਅਜਾਤੁ ਸਭ ਤੇ; ਕਿਸਨ ਲਾਵੇ ਹੇਤੁ ॥ [ਸੱਤ ਬੋਲੋ] ] 

-੦= 

. ___. ੩੨੩ -=<੩-=੩੩੬੩੩==੩੩੩= ੬੩ << ੜੇ 

੍ ੧. ਹੇ ਸਖੀ। ੨. ਕਲਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾਂ ਹੈ। ੩. ਉਲਟਾ ਕੇ ਅਪਾਨ ਵਾਯੂ ੧ 

॥ ਨੂੰ ਦਸਵੇ' ਦੁਆਰ ਵਿਤ ਚੜ੍ਹਾਵੇ । ੪. ਮਤਵਾਲਾ । ੫. ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੀ ਭੱਠੀ 

( ਹੈ। ੬. ਆਤਮ ਰਸ ਦੀ ਧਾਰ ਚੁਔਣਾ ਕਰੋ। ੭. ਪੰਜ ਤੱਤ ਰੂਪੀ ਰੇਤੇ ਦੇ ਸਰੀਰ 
। ਘਰ ਵਿਚ । ੮. ਮਸਾਣਾਂ ਤਕ । ੯. ਓਹ । ੧੦. ਪੁਤਰ । ੧੧. ਧਨ, ਰੋਕੜੀ । 

੧੨. ਪਿੰਡ । ੧੩. ਸ਼ਹਿਰ । ੧੪. ਚਰਨ ਕਵਲਾਂ ਦੀ । ੧੫. ਚੂਹੜੇ ਦੇ । ਕੰ 

੧ ੧੬. ਵਿਚਾਰੋ । ੧੭. ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਨੂੰ (ਅੱਪੜਿਆ) । ੧੮. ਵੈਰੀ । 

੩੨੩ ੮.੭੫੫੫੭੯੭੧੦੨੦੭੪੫੭੯%੪%੭ । ੮੭੩੫੭੯--੩੯੦੭੨-#੧੧੧੦੭ ੨-#੫੪੦-੭੨-#੩੯-੭੦.੭੪੦੭ 
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(੫੦੬) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
26 <"੦੪ ੦੦੬੦੨ ੦੦੦੦੨੦-੦੦੦੨੦"੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦੨੧੦੦੨੦7੨੧੦”੨੦੮੦੬-੨੦੧੬੦੨੦੮੬੦ਨ। 

ਰਾਗੁ ਭੈਰਉ 
ਰਾਗੁ ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ 

ਭਵਜਲ, ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਕਿਉ ਤਰੀਐ ॥। 
ਨੈਨੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਨਹੀ, ਤਨੁ ਹੀਨਾ; ਜਰਿ ਜੀਤਿਆ ਸਿਰਿ ਕਾਲੋਂ ॥ 
ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰਿ ਜਪਿ; ਜਨਮੁ ਗਇਓ ।। 
ਕਭੂੰਡੀ ਚਾਲ, ਚਰਣ ਕਰ “ਖਿਸਰੇ; ਤੁਚਾ ਦੇਹ, ਕੁਮਲਾਨੀ ॥ 

[ਤੁਚਾ ਪੋਲਾ ਬੋਲ] 
ਜਿਹਵਾ, ਰੈਗਿ ਨਹੀ ਹਰਿ ਰਾਤੀ; ਜਬ ਬੋਲੈ ਤਬ ਫੀਕੇ ॥ 
ਤਅਨ ਕੋ, ਦਰੁ ਘਰੁ ਕਬਹੂ ਨ ਜਾਨਸਿ; ਏਕੋ ਦਰੁ ਸਚਿਆਰਾ ॥ 
ਮਨ ਰੇ; ਕਿਉ ਛੂਟਸਿ ਦੁਖੁ ਭਾਰੀ ॥ 
ਸਾਸਤ ਬੇਦ, ਤ੍ੰ ਗੁਣ ਹੈ ਮਾਇਆ; ਅੰਧੁਲਉ, ਧੈਧੁ ਕਮਾਈ ॥ 
ਸੋ ਜਨੁ ਐਸਾ; ਮੈ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ।1 
'ਜਗਨ' ਹੋਮ, ਪੁੰਨ ਤਪ ਪੂਜਾ; ਦੇਹ ਦੁਖੀ, ਨਿਤ ਦੂਖ ਸਹੈ ।। [ਜੱਤਨ ਬੋਲ ] 
ਪੁਸਤਕ ਪਾਠ, ਬਿਆਕਰਣ ਵਖਾਣੈ; ਸੰਧਿਆ ਕਰਮ, “ਤਿਕਾਲ ਕਰੈ ।! 

ਰਾਗੁ ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ 

ਆਪਿ ਮਰੈ; ਅਵਰਾ ਨਹ ਮਾਰੇ ।। 
ਪਰਕਿਰਤਿ ਛੋਡੈ; ਤਤੁ ਪਛਾਣੈ ॥ 
ਮੂਲ ਮੋਹੁ ਕਰਿ; ਕਰਤੇ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ।। 

੧੦ |ਨਾਂ ਰੁਤਿ; ਨ ਕਰਮ, ਥਾਇ ਪਾਹਿ ॥ 
੧੦ |ਨਾਨਕ, ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਿਰਦੈ; ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਲੇਹੁ ਜਮਾਈ ॥ _[ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ] 
੧੧|ਇਕਿ ਆਪੋ ਕਾਢਿ ਲਏ, ਪ੍ਰਭਿ ਆਪੇ; ਗੁਰ ਸੇਵਾ, ਪ੍ਰਭਿ ਲਾਏ । 
੧੧ ਏਕਸੁ ਕੀ. ਸਿਰਿ ਕਾਰ ਏਕ; ਜਿਨਿ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਰੁ ਉਪਾਇਆ ॥ 
ਕਪ ਉਦਰੁ “ਨੈ #ਸਾਣ ਨ ਭਰੀਐ ਕਬਹੂ; 

ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਗਨਿ “ਪਚਾਏ ।। (੨) ਦਨੋਸਾਣੁ 
੧੨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿਨੀ ਨ ਸੇਵਿਆ ਦਾਤਾ; ਸੇ ਅੰਤਿ ਗਏ, ਪਛੁਤਾਹਿ ॥ 
੧੮ |ਅੰਤਰਿ ਤਿਸਾ ਭੂਖ, ਅਤਿ ਬਹੁਤੀ, 

ਭਉਕਤ ਫਿਰੈ ੯ਦਰ ਬਾਰ ।। (੨) ਦਰਬਾਰ 
੧੯ ਮਨਮੁਖਿ; ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਣੁ ਸੈਸਾਰਿ ॥ 
੨੦ |““ਸਾਸਨਾ ਤੇ, ਬਾਲਕੁ ੧੧ਗਮੁ ਨ ਕਰੇ ॥ 

| । ਤਾ 1 

੧੧੨੭ 

ਗਨ =&੮੨ 

--- == =<<= ਅ2੦੬੬ ੨ -#੦੦੫=-੭੦-#੪੪% "੮. #4੬੫--੭ ੦... #8-੭੨-#੫੦-੭ ੧੧੨੮ 

੦੦੭ 

੧੧੨੯ 
੧੧੩੦ 

੧੧੩੧ 

੧੧੩੨ 

੧੧੩੩ 

੧. ਭੈੜੀ । ੨. ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਿਰਬਲਤਾ ਨਾਲ ਖਿਸਕਣ ਲਗ ਪਏ ! 
੩. ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਘਰ । ੪. ਤਿੰਨੇ ਕਾਲ ਸੈਧਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ੫. ਨਦੀ 
ਦੇ । ੬. ਸਦਰਸ਼ । ੭. ਸਾੜੇ ਹੋਏ । ੮. ਟੋਆ । ੯. ਦਰਾਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਬਾਰਾਂ 
ਵਿਚ । ੧੦. ਤਾੜਨਾ, ਸਜ਼ਾ । ੧੧. ਸੋਕ । 

,6.,#48੫< ੭ ੯-#੪॥੧੦੭ €..#੪॥੫੦-੮ €--#੫੪੫੦-੭੨-#<੩੦-੭੮-#੫੦<-੭੨#੩੫੭ 1 ੯ ੬<੭੮੭੦੪<੭੦੭੩੦੭੦੭੧੦ 
<< ਦਲ ਦਲ << ਦ= === == === ਦ= === == === == 

੬੦੪੦੨ ਟ੯ਅਇ੨ 6੯੪੦ ੮੯੪੦੨ 6੯੪੨ ੪੯੪ ੨੦੦੩੯੨6੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੦੪ਇ੨ ੦੦੪੨੦੯੦੪ਇ 6੯੪ਇ੨ ੭੮੪੨6 ਉਨ ਦੀਆ, 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੫੦੭) 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਭੈਰਉ 
੧੧੩੩ | ੫ ੨੦ |₹ਸੋਡਾ ਮਰਕਾ, ਸਭਿ ਜਾਇ ਪੁਕਾਰੇ ॥। 

੭ ੨੦ [ਹਾਥਿ ਖੜਗੁ ਕਰਿ ਧਾਇਆ; ੨ਅਤਿ ਅਹੈਕਾਰਿ ॥ 
ਖਿਨ ਮਹਿ ਭੈਆਨ ਰੂਪੁ; ਨਿਕਸਿਆ ਥੰਮ ਉਪਾੜਿ ॥ 

੨੦ [ਦੈਤ ਪੁਤ੍,, ਪ੍ਹਲਾਦੁ, ਗਾਇਤ੍ਰੀ =ਤਰਪਣੁ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਣੈ; 
੨੧ ਸਬਦੇ, ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇਆ 11 

ਰਾਗੁ ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੪ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ 
੧੧੩੪ ੧ [ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰਿ ਭਜੁ; ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਇਣੁ ॥ 

ਪੇ ਮਾੰ 

੧ 

੨ । ੧ |ਸੈਗਤਿ ਸਾਧ ਮੇਲਿ; ਹਰਿ ਗਾਇਣੁ ॥ 
੩ | ੧ [ਗੁਰ ਸਾਧੂ; ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਸਰਿ, ਨਾਇਣੁ ॥ 
੭ | ੨ |ਜਗਜੀਵਨੁ ਧਿਆਇ ਮਨਿ; ਹਰਿ ਸਿਮਰੀ ॥ 

੧੧੩੫ |੧੨| ੬ |ਹਰਿ ਜਿਸੁ ਤੂ ਮੋਲਹਿ, ਸੌ ਤੁਧੁ ਮਿਲਸੀ; 
ਜਨ ਨਾਨਕ, ਕਿਆ ਏਹਿ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੀ ॥ 

੧੪| ੭ |ਜਗਜੀਵਨੁ ਹਰਿ; ਧਿਆਇ ਤਰਣੇ ।। 
੩ ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ 
੩ ਅਸਟਮ ਥੀਤਿ; “ਗੋਵਿੰਦ ਜਨਮਾ ਸੀ ॥ <੭ ੧੧੩੬ 

<੭ ਭਰਮਿ ਭੂਲੇ; ਨਰ ਕਰਤ ਪਕਚਰਾਇਣ ।! 
[ਨਰ ਪਦ ਦੇਹਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ] 

ਸਗਲ ਪਰਾਧ; ਦੇਹਿ #ਲੌਰੋਨੀ ॥ 
ਵਰਤ ਨ ਰਹਉ; ਨ, “ਮਹ “ਰਮਦਾਨਾ ॥ 
ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ; ਦ੍ਹਾਂ ਨੇਬੇਰਾ ॥ 
੯ਦਸ ਮਿਰਗੀ; ਸਹਜੇ ਬੋਧਿ-ਆਨੀ ॥ 
ਜੇ ਸਉ, ੧੭ਲੋਚਿ ਲੋਚਿ; ਖਾਵਾਇਆ ।। 
ਸਾਕਤ; ਹਰਿ ਹਰਿ ਚੀਤਿ ਨ ਆਇਆ ।। 

੧੧੩੭ | ੨ | ੫ |ਬਿਨੁ ੧੧ਕਣ, ੧੨ਖਲਹਾਨੁ; ਜੈਸੇ ਗਾਹ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 
(੨) ਗਾਹਨ ਪਾਇਆ 

ਤਿਉ ਸਾਕਤ ਤੇ; ਕੋ ਨ ਬਰਾਸਾਇਆ ॥ 1 

੧. ਸ਼ੁਕਰਾਚਾਰਜ ਦੇ ਦੋਵੇ' ਪੁਤ ਸਨ ਜੋ ਦੈੱਤਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ । 

੨. ਅਤਿਅੰਤ । ੩. ਪੂਜਾਂ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਆਦਿ । ੪. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ । 

੫. ਥੀਰੇ ਵਿਚ ਠਾਕ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਵੱਟੀ ਨੂੰ ਕੱਢਕੇ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 

ਗੋਵਿੰਦ ਜਨਮਿਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਚਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ । ੬. ਲੌਰੀਆਂ ਠਾਕੁਰਾਂ ਨੂੰ 

ਦੇਦੇ ਹਨ । ੭. ਮਹੀਨਾ । ੮. ਰਮਜ਼ਾਨ = ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ। ੯. ਦਸ ਇੰਦੀਆਂ । | 

2੯੪ ੨੦੦੪੨੦੦੪੦੨ “੦੦੦੨੦੦੪੨੦੦੪੦੨੦੧੦੪੦੨ 6੨੪੦੨੦-੦੪੦੨੦੧੦੨ ੪੪੦੨੦੦੪੦੨ 

੭ ੭ ਲ% 
੮੦੨੦੨ 

੮੫. ੧੮. ਚਾਹ ਚਾਹ ਕੇ । ੧੧. ਦਾਣੇ । ੧੨. ਖਲਵਾੜਾ । 

੨੭੧੧੫. ੭ ੨ ,੭੧<... ੮੭੪੦੫. ੭ ੯, #8<.੭ ੨੭੪੧੦. ੨..#੪੩੯--੭ ੨-#੧੬੯<-੭ । _ ੨-#੪੧੧੦੭ ੨-੭੪੩੧੦-੭੨-੭੫੩੧-੭ 
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(੫੦੮) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
_2੦੪> "੦੪੦੨੦ ੦੦੪੨੦ ੦੦੪੦ "੦੧੨ ੭੦੦੨੦ "<॥੦> 5੦6੦” 2"੯੧>੭੮੦੬੨ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ |[ਕਬਦ। ਰਾਗੁ ਭੈਰਉ 
੧੧੩੭ ਇਸ ਮੀਤ ਹੀਤ ਧਨ; ਨਹ ੧ਪਾਰਣਾ ॥ 

੨ਮਧਿ-ਭਾਗਿ'; ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸਾਇਣ ॥ 
ਪੂਜਾ ਜਾਪ ਤਾਪ; ਇਸਨਾਨ ।। 
ਰਾਜ ਮਾਲ, ਸਾਜਨ £ਦਰਬਾਰ ॥ 
ਲੇਪੁ ਨ ਲਾਗੌ; ਪਤਿਲ ਕਾ ਮੂਲਿ ॥ 
ਦੁਸਟੁ ਬਾਹਮਣ, ਮੂਆ; ਹੋਇ ਕੈ ਸੂਲ ॥ 

ਮੈ 
। [217 
੮ 

! ੯ 
! ੧੭| ੯ |ਪ੍ਭ ਮਾਤ ਪਿਤਾ; ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕਾ ਰਖਵਾਲਾ ॥ 
ਊ ੧੧੩੮ | ੧ ।੧੦।੯ਨਗਜ, ਤੇਰੇ ਬੈਦੇ; ਦੀਦਾਰੁ ਅਪਾਰੁ ॥ 
| ੧੧ |?ਜੀਵਤ ਜੀਵਤ; ਜੀਵਤ ਰਹਹੁ ।। [ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ] 

੧੩ |ਦਾਸ, ਰਾਮ ਜੀਉ, ਲਾਗੀ ਪੀਤਿ ॥ 
੧੧੩੯ | ੩ | ੧੫ ।ਬਨ ਮਹਿ ਪੇਖਿਓ, ਤਿ੍ਣ ਮਹਿ ਪੇਖਿਓ; ਗ੍ਰਹਿ ਪੇਖਿਓ “ਉਦਾਸਾਏ ॥ 

” 'ਦੰਡਧਾਰ' 'ਜਟਧਾਰੈ' ਪੇਖਿਓ; ਵਰਤ ਨੇਮ 'ਤੀਰਥਾਏ' ॥ 
੪ |੧੫ [ਸੈਤ ਸੈਗਿ ਪੇਖਿਓ; ਮਨ ਮਾਏ” ॥ 

£ ੫ |੧੫ |ਤਪੀ ਤਪੀਸੁਰ, ਮੁਨਿ ਮਹਿ ਪੇਖਿਓ; ਨਟ ੯ਨਾਟਿਕ, ੧੭ਨਿਰਤਾਏ ॥ 
੭ | ੧੫ [ਅਗਹ ਅਗਹ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ; ਨਹ ਕੀਮ ਕੀਮ, ਕੀਮਾਏ ।। 

ਸ [ਅਗੰਹ ਅਗਰ ਬੋਲੋ] 
ਜਨ ਨਾਨਕ, ਤਿਨ ਕੈ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਈਐ; ਜਿਹ ਘਟਿ ਪਰਗਟੀ-ਆਏ ॥ 

£ ੧੮੧੭ |ਕਿਆ ਤੂ ਸੋਚਹਿ; ੧੧ਮਾਣਸ ੧੨ਬਾਣਿ ॥ 
੮ | ੧੮ |੨੩ਦੁਤੀਆ ੧£ਨਾਸਤਿ; ਇਕੁ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥ 
੧੬ |੨੦ |ਕਾਮ ਰੋਗਿ; ਮੈਗਲ ਬਸਿ ਲੀਨਾ ॥ 
੧੮ |੨੦ |ਜਿਹਵਾ ਰੋਗਿ; ਮੀਨੁ ਗਰਸਿ-ਆਨੋ ॥ 

੧੫ਬਾਸਨ ਰੋਗਿ; ਭਵਰੁ ਬਿਨਸਾਨੋ ॥ 
£ ੧੧੪੦ ਮੇ ੨੦ |ਰੋਗ ਬੈਧ; ਰਹਨੁ ਰਤੀ ਨ ਪਾਵੇ ॥ 

੨੧ ਚੀਤਿ ਆਵੈ; ਤਾਂ ਸਦ ੧#ਨਿਭਰੇਤਾ ॥ [ਨਿ-ਭਰੰਤਾ ਬੋਲੋ] 
£ ੧੧੪੧ ੨ ੨੨ ਮਾਲੁ ਹਮਾਰਾ; ਅਖੂਟੁ ੧?ਅਬੇਚਲੁ ॥ 

੧. ਆਸਰਾ। ੨. ਵਿਚਕਾਰਲੇ [ਭਾਗਿ] ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਭੀ ਉਹੀ ਹੈ, 
ਭਾਵ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇ ਵਿਚ, ਵਾ ਹਿਰਦੇ ਅਸਥਾਨ ਵਿਚ । ੩. ਕੱਪੜੇ ! 
੪. ਕਚਹਿਰੀਆਂ । ੫. ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਭੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲਿਪਾਇਮਾਨਗੀ ਉਕਾਂ ਹੀ 
ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀ" ਲੱਗੀ । ੬. ਉਤਮ, ਅਸਚਰਜ 1 

ਰਿ ੭. ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਿਊਂਦੇ 

.੩-#੫੦੦-੮ ੨੪੩੦੦-੭੮੪੦੧. ੭੮-#੬੦੯-੭੨-#੫੩੦-੭ ੨-#੦੦੫-੭ ੮-#੫੩੧੦੭ ੮--#੦॥੦-੭ ੨--#੦੧੦-੭ ੨--#੫੩੫-੭ ੨--#੫੩੫੦-੭ ੨-੭੪੧੨੨-੭੩--#੫੩੦== ੨-੭੫੩੨੨੭੨-੭੩੨= 
ਰਹੋ । ੮. ਉਦਾਸੀਨ । ੯. ਨਟਾਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ । ੧੦. ਨਿਰਤਕਾਰੀ । ੧. ਮਨੂਖੀ। 
੧੨. ਆਦਤ ਦੇ ਅਧੀਨ । ੧੩: ਦ੍ਰੇੱਤ । ੧੪. ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ । ੧੫. ਨਾਸਾਂ ਦੀ 
ਖੁਸ਼ਬੂ । ੧੬: ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋ“ ਰਹਿਤ । ੧੭. ਅਚੱਲ । 

੯4੪੫੭ ੯-੭੪੦-੭੨-#੩੫-੭੨-੭੩੫=੭ 1 ੯-#੩੫੮੭੯-#੩੫-੭੯-#੪੯-੭ ₹.#%੫-੭੯-#੫੪੫-੭੨.#੬੦੭੦੩੦੭ ੩੭੩੦੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
੧0; ਆਨ ੦੪੨੮੦ ੦ ੦੮੪ ੨੦੦੦੦੨੦੦੪ਇ੨੮੦੪ਇ੨ ੪੮੦੪੨ ੦੪ਇ੨੦੦੪੦੨ 

। ਪੰਨਾ [ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਭੈਰਉ 

॥ _ ੧੧੪੨ | ੫ ੨੪ [ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਕੀ; ਵਡਿਆਈ ॥ 
! ੧੦| ੨੫ [ਨਾਮੁ ਲੈਤ; ਸਗਲ ਪੁਰਬਾਇਆ ॥ 
॥ ੧੧| ੨੫ |ਨਾਮੁ ਲੈਤ; ਅਤਿ ਮੂੜ ਸੁਗਿਆਨਾ 1 

੧ਖ ੨੬ ਨਮਸਕਾਰ ਤਾ ਕਉ; ਲਖ ਬਾਰ ॥ 

੧੧੪੩ 

੧੧੪੪ 

੧੧੩੪੫ 

੧੧੪੬ 

੧੧੫੦ 

੧੧੫੧ 

੧੧੫੨ 
੧੧੫੩ 

੍ 

੍ 
੍ 
੍ 
! ੧੧੪੯ 

੍ 
ਰ੍ 
੍ 
ਰ੍ 
ਰ੍ 
ਰ 
ਰਿ 
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੨੬ [ਖਿਨ ਮਹਿ; ਉਣੋ, ਸੁਭਰ ਭਰਿਆ ॥ 
੨੮ |ਚਿਤਵਤ ਪਾਪ; ਨ "ਆਲਕੁ ਆਵੈ ।1 
੨੮ [ਪੇਖਤ; ਮਾਇਆ ਰਗ, ਬਿਹਾਇ ।। 
੨੮ |ਅੰਧ ਬਿਉਹਾਰ; ਬੋਧ ਮਨੁ ਧਾਵੈ ॥ 
੨੯ |[ਸ਼ੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ; ਗੁਣ ਗਾਉ ॥ 
੩੧ |ਤੂ ਮੇਰੇ ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਨ; ਸੁਖ ਦਾਤਾ ॥ 
੩੨ |ਕੋਟਿ ਅਘਾ ਮਿਟਹਿ; ਹਰਿ ਨਾਮ ॥ 
੩੨ |ਦੇਂਦੇ; ਤੋਟਿ ਨਹੀ ਭੈਡਾਰ ॥ 
੩੩ |“ਬਲਨ ਬਰਤਨ ਕਉ; ਸਨਬੰਧੁ ਚਿਤਿ ਆਇਆ ॥ 
੩੪ |ਭਗਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ; ਤਕੋਧੁ ਛੇਦਾਵੈ ॥ 
੩. |ਨਾਨਕ, ਕਿਰਤੁ ਨ ਜਾਇ ਮਿਟਾਇਆ ॥ 
੩੫ |ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ, ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਸੁ ਭੋਗ ॥ 
੩੬ [ਸਗਲ ਭਇਆਨ ਕਾ, ਭਉ ਨਸੇ ॥ 
੩੮ |ਜਬ ਇਹੁ ਨ ਸੋ. ਤਬ ਕਿਨਹਿ ਉਪਾਇਆ ॥ 
੪੫ ਤੀਰਥ ਨਾਇ; ਕਹਾ ਸੁਚਿ ਪਸੈਲੁ । 
੪੫|ਸਰਣਿ ਨਾਨਕ; ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ।। 
੫੦।ਮੁਕਤਿ ਭੁਗਤਿ ਜੁਗਤਿ; ਵਸਿ ਜਾ ਕੈ ॥ 
੫੦ |ਉਣਾ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ; ਜਨ ਤਾ ਕੈ ॥ 
੫੧ |ਭਗਤਾ ਮਨਿ ਆਨੰਦੁ; ਗਬਿੰਦ ॥ 
੫੧।ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨਿ, ਇਹੁ ੬ਪੁਰਖਾਰਥੁ ।। 
੫੩ ਪੰਚ “ਮਜਮੀ; ਜੋ ਪੰਚ ਨ ਰਾਖੈ ॥__(੨) “ਪੰਚਮ ਜਮੀ ਜੋ ਪੰਚਨ ਰਾਖੋ 

੫੩|ਲੀਪਿਐ ਥਾਇ; ਨ ਸੁਚਿ ਹਰਿ ਮਾਨੈ ॥ 
੫੬|ਸਫਲ ਮੂਰਤਿ; ਗੁਰੁ ਤਿਸ ਕਾ ਰੂਪੁ ॥ 

੫੭ ਅਨਿਕ ਰੋਗ, ਬਹੁਤ ਰੈਗ; ਸਰਬ ਕੋ, ਧਨੀ ॥ (੨) ਬਹੁ ਤਰੈਗ 
੫੭ (ਅਨਿਕ ਨਾਦ ਅਨਿਕ ਬਾਜ, ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਅਨਿਕ ਸ੍ਰਾਦ; [ਸੁਆਦ ਬੋਲੋ ] 

ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ੪. ਜਦੋ' ਇਹ ਕਿਛ ਭੀ ਨਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ । ੫. ਪੱਥਰ । 

੬. ਉਦਮ । ੭. ਪੰਜ ਪੀਰੀਆ ਪੰਜਾਂ ਬਾਪਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਕਾਮਾਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ 

ਕੇ ਨਾ ਰਖੇ । ੮. ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆਂ ਹੈ । ੯. ਮਿਸਿਿਤ ਰੈਤ । 

੧. ਆਲਸ । ੨. ਵਰਤਣ ਵਲੇਵਾ, ਪਦਾਰਥ । ੩. ਸਰੀਰ ਛੇਦਾਵੇ = 1 

14001911071€116।0ਊਇ੪019।1.ਟ੦। 



(੫੧੦) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
2੦੪੨ ੦"੦੧੦”2 ਟ"੦੦੦੨੦੦੬੦”> >"੦ਯਆ ,2੦੪੦੨੦੦%੦੨ ੦੦੦੦੦੮੦੧੦” ੦੦੧੦੨੦"੦੪੦ 6੧ਓਦ੦ੇ 

੧. ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ । ੨. ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰ । ੩. ਸੇਕ, ਦੁਖ ਸੁਲਾਕਣਾ | 
੪. ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਵਾ ਸਪਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ । ੫. ਸਹਿਤ ਨਦੀਆਂ ਦੇ 1 
੬. ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈ' ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵਾ 
ਪਰਾਈ ਬ੍ਰਿਤ ਭਾਵ ਦੈ'ਤਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਤੋ" ਵਖਰੀ ਭਗਤੀ । ੭. ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ 
ਕੁਲ । ੮. ਸੇਵਕਣੀਆਂ । ੯. ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਕੈ = ਪਾਣੀ ਦਾ ਈਸ = 
ਰਾਜਾ ਵਰਣ ਜਾਂ ਇਕ ਈਸ਼ਰ ਤੇ“ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਹਮੰਡ ਮੈਲੋਂ ਹਨ । ੧੦. ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਭੀ 
ਮੈਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਕੈ = ਦੇ ਰਾਜੇ ਭੀ ਮੈਲੇ ਹਨ । ੧੧. ਢਿਸਮਿੱਲਾ, ਰਮੇਸ਼ 
ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰ ਮਤਲਬ ਗਲਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੈ । ੧੨. ਤਮ 
ਗੁਣ ਦਾ । ੧੩. ਰੁਮਾਲ ਪਾਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸਟ ਅਗੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਅਰਪਣਾ ਕਦੂਗੀ 
ਹੈ। ਵਾ ਭਰਮ ਨੂੰ ਕਦੂਰੀ==ਕੱਟਣਾ।੧੪.ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੰਜੇ ਕਾਮਾਦਿਕ ।੧੫ਸੰਤੌਖ। 

8 ਪੰਨਾ [ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ| ਰਾਂਗੁ ਭੈਰਉ [ 
੧੧੫੩ | ੫ [੫੭ |ਅਨਿਕ ਦੋਖ, ਅਨਿਕ ਰੋਗ ਮਿਟਹਿ, ਜਸ ਸੁਨੀ ॥ 

8 ਨਾਨਕ, ਸੇਵ ਅਪਾਰ ਦੇਵ, "ਤਟਹ “ਖਟਹ, ਬਰਤ ਪੂਜਾ; | 
ਗਵਨ ਭਵਨ, ਜਾਤ ਕਰਨ, ਸਗਲ ਫਲ ਪੁਨੀ ।। 

ਭੇਰਉ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ 

8 ੧੧| ੧ [ਆਪੇ ਪਰਖੇ, ਪਰਖਣਹਾਰੈ; ਬਹੁਰਿ, “ਸੂਲਾਕੁ ਨ ਹੋਈ [ 
੧੨] ੧ [ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੈਤਰੁ ਰੋਗੀ; ਰੋਗੀ, ਧਰਤਿ ਸ-ਭੋਗੀ ॥ 

8 ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ ਦੇਹ, ਸਿ ਰੋਗੀ; ਰੋਗੀ, ਕੁਟੰਬ ਸੰਜੋਗੀ । 
੧੩] ੧ |ਰੋਗੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਸ-ਰੁਦਾ; ਰੋਗੀ, ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ 
੧੪| ੧ [ਰੋਗੀ, ਸਾਤ ਸਮੁੰਦ ਪਸ-ਨਦੀਆ; ਖੰਡ ਪਤਾਲ, ਸਿ ਰੋਗਿ ਭਰੇ ॥ | 

੧ ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ 
੧੧੫੪ | ੭ | ੧ |੬ਪਰਵਿਰਤਿ ਨ ਪੜਹੁ; ਰਹੀ ਸਮਝਾਇ ।। _(੨) ਪਰ ਚਿਰਤਿ 

੧ ੧੯| ੧ |?ਦੇਵ ਕੁਲੀ, ਲਖਿਮੀ ਕਉ, ਕਰਹਿ ਜੇਕਾਰੁ ॥ [ਕੱਲੀ ਨਾ ਬੋਲ] 
੧੧੫੬ |੧੨| ੫ [ਕੋਟਿ ਮਾਇਆ; ਜਾ-ਕੈ ਦਸੇਵਕਾਇ ।।' 

£ ੧੫| ੫ [ਕੋਟਿ ਪੂਰੀਅਤ ਹੈ; ਜਾ-ਕੈ ਨਾਦ ॥। | 
੧੫ ੫ [ਕੋਟਿ ਸਕਤਿ ਸਿਵ; ਆਗਿਆਕਾਰ ॥ 

£ ੧੮ ੫ [ਕੋਟਿ ਪਰਲਉ ਓ੫ਤਿ, ਨਿਮਖ ਮਾਹਿ ॥ | 
੧੧੫੭ |੧੨| ੬ |ਅਚਿੰਤ ਚਰੀ ਹਥਿ; ਹਰਿ ਹਰਿ ਟੇਕਾ ॥ 

£ ਭੈਰਉ, ਬਾਣ) ਭਗਤਾ ਕੀ ।' ਕਬੀਰ ਜੀਉ | 
੧੧੫੮ | ੧ | ੨ [ਸੋਪੈ ਹੇਤ; ਕਲਤ ਧਠੁ ਤੇਰੇ :1 [ਕਲੱਤ ਬੋਲੋ] 

੫ | ੩ |ਮੈਲੋਂ ਬ੍ਹਮੰਡਾਇ "੯ਕੋ; ਈਸ ॥ (੨) ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਇ ਕੋਈਸ 
੮ | ੩ |ਨਿਰਮਲ ਤੇ; ਜੋ ਰਾਮਹਿ ਜਾਨ ॥ 
੯ | ੪ ”"ਮਿਸਿਮਿਲ "“ਤਾਮਸੁ; ਭਰਮੁ "=ਕਦੂਰੀ ॥ 

£ ਭਾਖਿ-ਲੇ "£ਪਾਚੈ; ਹੋਇ "ਪਸਬੂਰੀ ॥ | 
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[ਪਾਠ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ-ਮੋਰਾ ਤੇ ਭੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ] ( ਕਪ ਰਾਜਾਰਾਮ ਨਾਮੁ; ਮੋਰਾ ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੁ ।। 
੧੭ “ਮੇਰਡੰਡ, ਸਿਰ ਉਪਰਿ ਬਸੈ ।। 

। ਤਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਾ; ਮਰਦੇ ਮਾਨੁ ॥ 
ਕਾਇਆ ਕੀ “ਅਗਨਿ; ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰ-ਜਾਰੈ ॥ 

£ ਜੋ ਪਸੁਰਤਾਨੁ; ਜੁ ਦੁਇ ੬ਸਰ ਤਾਨੌ ॥ 
?ਬੈਤਰ "ਚੀਤੋ; ਅਰੁ ਦਸਿੰਘਾਤਾ ॥ 
੧6ਮਾਂਜਾਰ "ਗਾਡਰ; ਅਰੁ ਲ੍ਰਬਰਾ ॥ 
ਸਾਗਰ "ਇੰਦ; ਅਰੁ ਧਰਤੇਵ ॥ 

1 ਹਰਿ, ਕੀ ਨ ਸਿਮਰਹੁ; ਦੁਖ ਭੈਜਨਾ ॥ 

ਸਵਾ ਲਾਖੁ; ਪੈਕਾਬਰ ਤਾ-ਕੇ ॥ 
੫ ੭ਛਪਨ ਕੋਟਿ, ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ "ਦਖਾਸੀ ॥ 
੬ ਮੋ ਗਰੀਬ ਕੀ; "੯ਕੇ ““ਗੁਜਰਾਵੇ ॥ 

੬ ਤੇਤੀਸ ਕਰੋੜੀ ਹੈ; “"ਖੇਲਖਾਨਾ ॥ 

੧. ਨਿਸਕਪਟ ਪਰੇਮ । ੨. ਕਮਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਾਣਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਸਵੇ” 
ਦੁਆਰ ਵਸੇ, ਲੌਕ ਡੰਡ, ਪਿਤਰ ਦੈਡ ਆਦਿਕਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰ = ਉਪਰ ਹੋ ਕੇ 

ਜਿਰ = ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਚ ਵਸੇ । ੩.ਪੁਰਖਾਂ ਵਿਚੋਂ' ਮ੍ਰਿਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਲ 

ਹੈ, ਤਿਸ ਦਾ ਮਾਨ ਮਲੋ ਭਾਵ ਕਾਲ ਨੂੰ ਜਿਤੇ । ੪. ਬ੍ਰਹਮ ਅਭਿਆਸ ਰੂਪ ਅਗਨੀ 

ਕਰਕੇ ਦੇਹ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਜਾਲਣਾ ਕਰੇ । ੫. ਜੋਤੀ, ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ, ਬ੍ਹਮ 

ਗਿਆਨੀ । ੬. ਵੇਰਾਗ, ਵਿਵੇਕ, ਇੜ', ਪਿੰਗਲਾ, ਪ੍ਰੋਖ, ਅਪ੍ਰੋਖ । ੭. ਬਾਂਦਰ । 

੮. ਚਿਤਰੇ । ੯. ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕਹਨ ਵਾਲਾ ਸਰਭਾਂ । ੧੦, ਬਿਲੇ । ੧੧. ਭੇਡੂ । | 

੧੨. ਲਛਮੀ । ੧੩. ਬਿਬੇਕ ਰੂਪੀ ਸਰਭਾਂ । ੧੪. ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ । 

੧੫. ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ । ੧੬. ਫਰੇਸ਼ਤੇ । ੧੭. ਛਪੰਜਾ ਕ੍ਰੇੈੜ ਜਾਦਵ । ੧੮. ਖਾਸ | 

[ 
[ 

[ਸੱਤਰਿ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ] ਰ 

ਰਿ 
ਰਿ 
ਰਿ 
ਰਿ 

ਨਿਜ ਦੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ । ੧੯. ਕੌਣ । ੨੦. ਪੁਚਾਵੇ 1 ੨੧. ਕਾਰਖਾਨਾ, 

ਰਸੋਈਏ । 

ਲੀ ੫ ੧੪੧੬੫. ੭੮੭<੧੧.੭ ੨,#੧੧੧੫੭੩-੭੧੧੧੦੭ । ,#੩੫੭੯-੭੧੧੯-੭ -.#੧੧੨੦੭੯-#੧੧-੭ ੧. ੭੧੧੦੭ 
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(੫੧੨) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਭੈਰਉ 
੧੧੬੧ | ੮ ।੧੫ ਦਿਲ ੧ਖਲਹਲੁ ਜਾ ਕੈ; “ਜਰਦ, =ਰੂ “ਬਾਨੀ 

੧੦ | ੧੫ ||ਭਿਸਤੁ ਨਜੀਕਿ; ਰਾਖੁ ਪਰਹਮਾਨਾ । 
੧੧ | ੧੬ |ਬਾਤਨ ਹੀ; ਬੈਕੁੰਠੁ 'ਬਖਾਨਾਂ'।। (੨) ਬਾਤ ਨਹੀ (੩) ਬਾਤਨ ਹੀ 
੧੨| ੧੬ ਖਾਈ ਕੌਟੁ; ਨ ੬ਪਰ ਲਪ, ਗਾਰਾ । (੨) ?ਪਰਲ ੯ਪਗਾਰਾ 
੧੪ | ੧੭ |ਪਾਂਚ ੯ਪਚੀਸ, ਮੋਹ ਮਦ ਮਤਸਰ; "2ਆਡੀ, ਪਰਬਲ ਮਾਇਆ ॥ 
੧੫ | ੧੭ |ਕਾਮੁ ""ਕਿਵਾਰੀ; ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ "ਦਰਵਾਨੀ; ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ, ਦਰਵਾਜਾ ॥ 

ੋਧੁ ਪ੍ਧਾਨੁ ਮਹਾ ਬਡ ੧₹ਦੈਦਰ; ਤਹ, ਮਨੁ "੯ਮਾਵਾਸੀ ਰਾਜਾ ॥ 
੧੬| ੧੭ [ਜ੍ਰਾਦ ਸਨਾਹ, ਟੋਪੁ ਮਮਤਾ ਕੋ, ਕੁਕੁਧਿ, ਕਮਾਨ ਚਢਾਈ ॥ [ਸੁਆਦ ਬੋਲੋ] 
੧੮ | ੧੭ |ਬ੍ਹਮ ਅਗਨਿ, ਸਹਜੇ ਪਰ-ਜਾਲੀ; ਏਕਹਿ ਚੋਟ, "ਪਸਿਝਾਇਆ ॥ 

ਜਿਹ ਪਉੜ੍; ਪ੍ਰਭ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ॥ 

ਹਿ 
੍ 

ਰ ੨ [ਉਰ ਨਾਹੀ 8 ੯੧ ਹਾਂ; ਸ਼ੂਰਜ ਨਾਹੀ ਚੈਦ ।। 

੍ 

“੬ੜੋ ਹੈ ਸੋ; ਜਾ ਭਉ ਹੈ ਜਾਪ ॥ 
ਅਬਰਨ ਬਰਨ; ਘਾਮ 'ਨਹੀ' ਛਾਮ ॥ [ਅ-ਬਰਨ ਬੋ 

[ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ 'ਨਹੀ' ਦੇਹਲੀ ਦੀਪਕ 
ਅਵਰ ਨ ਪਾਈਐ; “ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਮ ॥ 

ਲੋ] 
ਹੋ] 

੧੮] ੨ |ਕੋਟਿ ਮਹਾਦੇਵ; ਅਰੁ "“ਕਬਿਲਾਸ ' 
੧੧੬੩ | ੧ | ੨ |ਜੁਰ ਤੋਤੀਸ; ਉਜੇਵਹਿ ਪਾਕ ।। _ (੨) ਤੇਤੀਸਉ ਜੇਵਹਿ 

੧ | ੨ [ਧਰਮ ਕੋਟਿ; ਜਾ-ਕੈ “ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ।। 
੩। ੨ [ਕੋਟਿ ਕਮੋਰ; ਭਰਹਿ ਭੰਡਾਰ ।। 

ਕੋਟਿਕ ਲਖਮੀ; ਕਰੇ ਸੀਗਾਰ ॥ 
੫ | ੨ |ਕੋਟਿ ਕਲਾ; ਖੇਲੋ ਗੋਪਾਲ ॥ 

ਭੈਰਉ ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀਉ ਕੀ 
ਸ ੧੧।| ੧ “ਰੋਗੀ ਲੇ ਜਿਹਬਾ; ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਇ ॥ 
ਹ ਸੁ ਰੈਗ ““ਰੋਗੀਲੇ, ਹਰਿ ਹਰਿ, ਧਿਆਇ ॥ 

੧੪ ੨ ।ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਦਾਰਾ; “ਤਪਰਹਰੀ ॥ 

॥ ੧. ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ । ੨. ਪੀਲਾ । ੩. ਚੋਹਰਾਂ । ੪. ਰੋਗ । 
੫. ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੋ । ੬. ਪਰ = ਵਿਸ਼ੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਪ = ਲਿੱਪਣ ਵਾਲੋ। 

!ਸ ੭. ਬਸਤੀ ਖਾਸ । ੮. ਸ਼ਾਹੀ ਮਹੱਲ । ੯. ਪੰਝੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀਆਂ । ੧੦. ਟੇਢੀ ਛਾਉਣੀ, 
ਰੋਕਣ ਵਾਜਤੇ ਆਂਟ = । ੧੨.ਦਰਵ'ਜਾ ਬੈਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । ੧੨. ਦਰਵਾਨਚੀ । 
੧੩. ਦੈਦ ਜੁਧ ਮਚੋਣ ਵਾਲਾ । ੧੪. ਆਕੀ । ੧੫. ਜਿਤਿਆ । ੧੬. ਅਭੇਦਤਾਂ 

£ ਦਾ ਮਹਾਵਾਕ ਹੈ । ੧੭, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਮ = ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਪਾਈਦਾ ਹੈ । ੧੮.ਕੈਲਾਂਸ਼ 
ਪਰਬਤ । ੧੯. ਪਰੋਸਦੇ ਹਨ, ਛਕਾਉਦੇ ਹਨ । ੨੦. ਦਾਸ, ਦਫਤਰੀ । ੨੧. ਰੰਗੇ 

॥ ਲਈ ਹੈ । ੨੨. ਅਨੰਦੀ ਹੋ ਗਏ । ੨੩. ਤਿਆਗੀ । 
੩.੭90੧੦੭-੭੧੧੦੭ 2,੭੦੭ ੨-੭੧੧੨-੭੨-#੩੧-੭ । ੨੭੧੦੦ “੩੫.” ੮,੭੭੦<-੭੨.੭੪੪੦੭੯-੭੩੦-੭੬“#%੭ 

੨੭੨੫-੭੨੭੦੧੦-੭੨੭੦੩੫-੭੦-#੩<-੭ ੦.੪<੦੫-੭੨-੪<੩੫-੭ ੨-੭੩<-੭੮_-੭੦੫<੭ ੨੭੦. ੭੨-੭੩੦-੭ ੨੭6੨੦. ੭੮-੭੪੦੧੦-੨ ੨੭੧੦੧. ੭੨= ੧੧੦੭ ੨-#੧੨--੭੩-#੧੨੨=੭। 
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ਰਾਗੁ ਭੈਰਉ 
ਪ੍ਣਵਤਿ ਨਾਮਦੇਉ; ਨਾਕਹਿ ਬਿਨਾ ॥ 
ਨਾ ਸੋਹੈ; ਬਤੀਸ ਲਖਨਾ ।। 
ਨਾਸੇ; ਸ੍ਰੀ ਰੈਗੁ ਭੇਟਲ ਸੋਈ ॥ 
ਕਬਹੂ; ੧ਕੂਰਨੁ ਚਨੇਂ “ਬਿਨਾਵੇ ॥ ['ਕਬਰੂ' ਤੋ ਸਾਰੇ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ਲਾਉਣ ] 
ਤਬਹੂ; ਪਾਇ ਤਪਨਹੀਓ ਨ ਪਾਵੈ ॥ ਰਹ ਨ: ਆਜ 
ਕਬਹੂ; ਖਾਟ £ਸੁਪੇਦੀ ਪਸੁਵਾਵੈ ॥ 
ਕਬਹੂ, ਭੂਮਿ #ਪੈਆਰੁ ਨ ਪਾਵੇ ॥ 
ਭਗਤਿ ਕਰਤਿ; ਨਾਮਾ ਪਕਰਿ ਉਠਾਇਆ ॥ 
ਹੀਨੜੀ ਜਾਤਿ ਮੇਰੀ “ਜਾਦਿਮ ਰਾਇਆ ॥ 
ਜੈਸੀ; ਪਰ ਪੁਰਖਾ ਰਤ ਨਾਰੀ ॥ 
ਐਸੀ; ਨਾਮੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮੁਰਾਰੀ ॥ 
ਪੜੈ ਨਹੀ; ਹਮ ਹੀ, ਪਚਿ ਦਹਾਰੇ ॥ 
ਰਾਮ ਨਾਮਾ; ਜਪਿਬੋ ਕਰੇ ॥ 
ਦੁਸਟ ਸਭਾ ਮਿਲਿ; ਮੰਤਰ ਉਪਾਇਆ; ਕਰਸਹ ਅਉਧ ੧੭ਘਨੌਰੀ ॥ 
ਸੁਲਤਾਨੁ ਪ੍ਰਛੋ; ਸੁਨੁ ਬੇ ਨਾਮਾ ॥ 
ਦੇਖਉ; ਰਾਮ ਤੁਮਾਰੇ ਕਾਮਾ ॥ 
੧੧ਬਿਸਮਿਲਿ ਗਊ; ਦੇਹੁ ਜੀਵਾਇ ॥ 
ਨਾ ਤਰੁ; ਗਰਦਨਿ ਮਾਰਉ ੧”ਠਾਂਇ ॥ 
ਪਾਖੰਤਣ; ਬਾਜ 'ਬਜਾਇਲਾ' ॥ 

[ 

ਹ 
ਕਹਹਿ ਤ; ਲੇਂ ਕਰਿ ਊਪਰਿ ਧਰਉ ॥ ( 

ਰਿ 

ਰਿ 
। 

ਪੀ 

[ਮਹਾਨ ਕੌਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ] 

੧੧੬੫ 

ਰਸ ੧੧੬੬ 

੧ ਨਾਮਾ ਪ੍ਣਵੇ; ₹ਸੇਲ ਮਸੇਲ । 
ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ; ਸਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ॥ (੨) ਸਤਿ ਗੁਰਦੇਵ 

੧੧੬੭ ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ; ਸਿਹਜ ਨਿਕਸਾਈ ॥ 
ਭੈਰਉ ਬਾਣੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਉ ਕੀ 

। ਪਰਚੈ ਰਾਮੁ ਰਵੈ; ਜਉ ਕੋਈ ॥ 
ਗਿਆਨੁ ਭਇਆ; ਤਹ ਕਰਮਹ ਨਾਸੁ ॥ 

8 ਰਿਦੈ ਰਾਮੁ; ਕੀ ਨ ਜਪਸਿ ਅਭਾਗ । 

੧. ਸੂੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਕਰੜੇ ਜਾਂ ਕੂੜੇ ਵਿਚੋਂ । ੨. ਚੁਗਾਉ'ਦਾ । ੩. ਜੁਤਾਂ । 

੪. ਚਿੱਟੀ ਵਿਛਾਈ । ੫. ਸਵੋੱਦਾ ਹੈ। ੬. ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਪੈਰ। ੭. ਜਾਢਵਾਂ ਦੀ 

ਬੈਸ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਗੋਵਿੰਦ । ੮. ਪ੍ਰੀਤ । ੯. ਹੰਭ ਕੇ ਹਾਰ ਗਏ । ੧੦. ਮਾਰਨਾਂ । 

੧੧. ਮਰੀ ਹੋਈ। ੧੨. ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ । ੧੩. ਸੈਨਤੋ ਸੈਨਤੀ, ਜੇਲ = ਨਿਆਣਾ 

ਮਸੇਲ = ਪਾਇਆ ਗਊ ਨੂੰ । ਸੇਲ = = ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸੇਲ = ਦੁਖੀ ਹੋਏ। 
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(੫੧੩) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
2੦੧੦੨ ੦੮੦੪੦੨੦੦੦੦੨੦੦੧੪੦੨੦-੦੧੦ ੦੦%੦੨੦੦੪੦੨੦੨੦੦੨੦੮੨%੦ ੦੮੦੦੮ ੦%੦੨੦੯੬ਵ> 

ਪੰਨਾ |[ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਭੈਰਉ 
੧੧੬੭ ।੧੫| ੧ [ਜਿਨਿ ਆਕਾਸ, "ਕੁਲਹ ਸਿਰਿ ਕੀਨੀ; “ਕਉਸੈ, ਸਪਤ ਪਯਾਲਾ ॥ 

[ਪਇਆਲਾ ਬੋਲ] 
ਤਚ਼ਮਰ ਪੌਸ ਕਾ ਮੰਦਰੁ ਤੇਰਾ; ਇਹ ਬਿਧਿ ਬਨੇ ਗੁਪਾਲਾ ॥। 

੧੬| ੧ |ਛਪਨ ਕੋਟਿ ਕਾ €ਪੇਹਨੁ ਤੇਰਾ; ਸੋਲਹ ਸਹਸ, ਪਇਜਾਰਾ ।। 
ਸ ੧੭ | ੧ |ਦੇਹੀ ੬ਮਹਜਿਦਿ, ਮਨੁ ਮਉਲਾਨਾ; ਸਹਜ, ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾਰੈ ।। 

ਬੀਬੀ ਕਉਲਾ ਸਉ, ਦਕਾਇਨੁ ਤੇਰਾ; ਨਿਰੈਕਾਰ ਆਕਾਰੇ ॥ 
! ੧੯ ੧ [ਨਾਮੇ ਕਾਂ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ; ਫਿਰੇ ਸਗਲ ੯ਬੇਦੇਸਵਾ ॥ 

ਰਿ 
ਲੇ 

8 ਰਾਗੁ ਬਸਤ 

ਰਾਗੁ ਬਸੋਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ ਦੁਤੁਕੇ 

੧ ੧੧੬੮ | ੪ | ੧ |'<ਮਾਹਾ ਮਾਹ ਮੁਮਾਰਖੀ; ੧੧੯ਚੜਿਆ ਸਦਾ ਬਸੋਤ ॥ 
੧੨ਪਰਫੜੁ ਚਿਤ, ਸਮਾਲਿ ਸੋਇ; ਸਦਾ ਸਦਾ ਗੋਬਿੰਦੁ ॥ 

8 ੯ | ੨ [ਰੁਤਿ ਆਈ.ਲੋ; ੧੨ਸਰਸ, ਬਸੈਤ ਮਾਹਿ ॥ 
ਰੇਗਿ ਰਾਤੇ ਰਵਹਿ; ਸਿ ਤੇਰੇ ਚਾਇ ॥ 

ਸ ਜਗਜੀਵਨ; ਜੁਗਤਿ ਨ ਮਿਲੈ ਕਾਇ ।। 
ਤੋਰੇ ੯ਸਠਿ ਸੈਬਤ; ਸਭਿ ਤੀਰਥਾਂ ।! [ਸੱਠਿ ਬੋਲ] 

£ ੧੫ਅਣਜਾਣਤ; ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀਐ ।1 
ਸਭੁ ਲੌਕੁ ਸਲਾਹੇਂ; ਏਕ %#ਸੇ।॥ _(੨) ਏਕਸੈ 
੧੭ਰੂਪੇ ਕੀਆ ਕਾਰਾ; ਬਹੁਤੁ ਬਿਸਥਾਰੁ ॥ 
ਦਸ ਅਠ; ਲੀਖੇ ਹੋਵਹਿ ਪਾਸਿ 
ਚਾਰੇ ਬੇਦ; "ਦਮੁਖਾਗਰ ਪਾਠਿ ।। 

8 ੨ | ੩ |ਫਰਤ ਨੇਮ, ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤਿ । [ਕਰੇ ਦੇਹਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ] 
8 ੩ | ੩ ।ਬਿਨ ਬੂਝੇ; ਸਭ ੧੯ਖੜੀਅਸਿ ਬੇਧਿ ॥ 

ਤੇ & 

00 0% 

੧. ਟੋਪੀ । ੨. ਖੜਾਵਾਂ । ੩. ਚਮੜੇ ਦੇ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ 
ਇਕ ਤੇਰਾ ਮੰਦਰ ਹੈ । ੪. ਚੋਲਾ, ਅੰਟਰਖਾ । ੫. ਪਜਾਮਾ, । ੧੬.ਹਜ਼ਾਰ ਭੂਮਾਸਰ 
ਦੀ ਜੇਹਲ ਵਿਚੋ“ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ _ਪਜਾਮੇ ਦੀ ਨਿਆਈ' ਹਨ| 
੬. ਮਸੀਤ । ੭. ਸਾਥ । ੮. ਨਿਕਾਹ । ੯. ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿਚ । ੧੦. ਮਹੀਨਿਆਂ 

॥ ਵਿਚੋ" ਮਹੀਨਾ । ੧੧. ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ । ੧੨. ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾਂ । 
੭ ੧੩. ਸਹਿਤ ਰਸ ਦੇ । ੧੪. ਨਾਰਦ ਦੇ ਪੁਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ 'ਸਠਸੈਬਤ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ 
ਸ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ੨੦ ਸਾਲ ਸਠ ਸੰਬਤ ਹੋਏ । ੧੫. ਜਾਨਣ ਤੋ” ਰਹਿਤ, ਅਨ-ਗਿਣਤ 

੧੬. ਇਕ (ਸੋ) ਨੂੰ । ੧੭. ਚਾਂਦ) ਦੀਆਂ । ੧੮. ਮੂਖ ਦੇ ਅਗਰ ਭਾਵ, ਕੰਠੋ'। 
੧੯. ਲੈ ਜਾਣਗੇ । 

9 । ੩੭੫<੮-੭੦ --੩੫-੭੨.੭੧੦.੭ ੨. #੩੫-# ੨੭੩੫੦-੭੯੬੦੭ 
੨੭੨੨੨ ੨੩੦੦੦ ੨-੭੧੧੨੦੭ "੧੧੦੦੭ ੮-੭੧੧੮੦੭ ੮ “੫੦੦੭੮ ,੭੦੦੫.੭੮#੧੪੫.੭੨-#੧੫.੭੯-#੧੫-੭੦"੯%੨੨-੭੭੦੦-੭੯-੭੧% ”੨-#੫੬੧-੭੨--੭੪੦੯੨-੭੨-੭੩੯<੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
ਹਦ ਦ ੭6 ਦਲ; ਦਲ; ਦਲ ਆ ਆਨ ਆ; ੧੦੯੨੪ ੦੨੦੦੦. (4 

ਪਨਾ [ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਬਸੈਤੇ੍ 
੧੧੬੯ | ੬ ਬਿਨੁ ਸਾਧ; ਨ ਪਾਈਐ, ਹਰਿ ਕਾ ਸੰਗੁ // ਰੀ 

੧੭ ਬਿਖੁ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ; ਪਰਹਰਾਇ ॥ 
੧੧੭੦ ਬਿਨੁ ਗੁਰ; ਸੰਤ ਨ ਸੰਗੁ ਦੇਇ ॥ 

ਮਤ ਬਿਸਰਸਿ; ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਬੋਲਿ ।! 
ਗੁਰ "ਸੇਵ ਤਰੇ; ਤਜਿ ਮੇਰ ਤੋਰ । । 
ਗੁਰ ਸੇਵ ਨ ਭਾਈ; ਸਿ ਚੌਰ ਚੋਰ ॥ ਹੈ 
ਕਾਚੀ ਢਹਗਿ “ਦਿਵਾਲ; ਕਾਹੇ ਤਗਚੁ ਲਾਵਹੁ ॥ 
ਕਰ “ਹਰਿਹਟ, ਮਾਲ ਟਿੰਡ ਪਰੋਂਵਹੁ; ਤਿਸੁ ਭੀਤਰਿ ਮਨੁ ਜੌਵਹੁ ।। 
ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ, ਦੁਇ ਕਰਹੁ “ਬਸੌਲੇ, ਗੋਡਹੁ ਧਰਤੀ ਭਾਈ ॥ 
ਤਾ ਕੇ ਲਖਣ ਜਾਣੀਅਹਿ; ਥਿਮਾ ਧਨੁ <ਸੈਗ੍ਹੇਇ ॥ 
ਕਹਿਆ “ਸੁਣਹਿ, 'ਨ' ਖਾਇਆ ਮਾਨਹਿ; ਤਿਨ੍ਹਾ ਹੀ ਸੇਤੀ ਵਾਸਾ ॥ 

[ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ 'ਨੰਨਾ' ਦੇਹਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ] 
ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ਤੇ 

ਬਿਛੁਰਤ ਮਿਲਾਇ; ਗੁਰ ਸੇਵ, ਰਾਂਗੇ ॥ ਕੂ 
ਚਾਰਿ ਨਦੀਆਂ ਅਗਨੀ; ਤਨਿ ਚਾਰੇ ॥ 
ਮਨਮੁਖ ਮੁਏ; ਨਾਹੀ, ਹਰਿ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥ 

੧੧੭੩ | ੬ ਆਪੁ ਛੋਡਿ, ਹੋਹਿ ਦਾਸਤ ਭਾਇ ॥ 
੧੧੭੪ | ੯ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਜਨ; ਦੇਖਿ ਹਜੂਰਿ ।। ਕੰ 
੧੧੭੫ | ੧੬ ੧੨ |ਗੁਰ ਸਬਦੀ; ਹਰਿ ਚੇਤਿ ਸੁਭਾਇ ॥ 

੧੮ | ੧੨ |ਭਗਵੈ ਵੇਸਿ ਕ੍ਰਮਿ, ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥ 
੧੧੭੬ । ੪ ।੧੩। ਦੇਹਿ ਤ; ਜਾਪੀ ਦਆਦਿ ਮੰਤੁ ॥ 

੧੧। ੧੫|ਜਭਿ ਜੁਗ; ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਇ ॥ 
੧੬| ੧੬ |ਇਹੁ ਮਨੁ ਧੇਧੈ ਬਾਂਧਾ; ਕਰਮ ਕਮਾਇ ।। 

ਰਾਗੁ ਬਸੇਤੁ ਮਹਲਾ ੪ 
੧੧੭੭ | ੧੪| ੧ [ਜਿਉ ਪਸਰੀ; ਸੂਰਜ ਕਿਰਣਿ ਜੋਤਿ ॥ 

ਸਾਕਤ ਨਰ ਲੌਂਭੀ; ਜਾਣਹਿ ਦੂਰਿ॥ | 

ਆ ਕ 

੫ 

੭ 
੯ 
੧੦ 

੧੧੭੧ | ੧ 
੨ 

੩ 

੧੩ 
੧੪ 

੧੧੭੨ 13੧੨ 

ਵੱ ਦੇ (ਅਲ 0442 

੪ ੯੪੦੨੪"੦੪ ੨੦੦੦੨ ੪੮੦੪੦ ੬੮੪੦੨੦੦੦੦੨੦੦੪੦” £੨੬ਇ 

੭ ਮਿਨ <੭ 

2 6 

7੬0੦੭ 

੧੭| ੧ |ਠਾਨਕ; ਹਰਿ ਏਕੂੰ ਕਰੇ, ਸੁ ਹੋਇ ॥ 

੧. ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤਰ ਗਏ । ੨. ਸਗੀਰ ਰੂਪੀ ਕੰਧ । ੩. ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋ” 

ਵਰ ਲੈਣ ਰੂਪ ਚੂਨਾ । ੪. ਹਲਟ, ਸ੍ਵਣ ਮੰਨਣ ਰੂਪ ਸਤਿਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੂਪ 

ਮਾਲ੍ਹ, ਸ਼ਰਧਾ ਆਦਿ ਗੁਣ ਟਿੰਡਾਂ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਬੈਲ ਨੂੰ ਜੋੜੋ । ੫. ਕਸਉਲੀ ਦਸਤੇ 

ਵਾਲੇ ਖੁਰਪੇ ਖਲੌਕੇ ਗੁਡਣ ਵਾਲੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਦੀਨ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤ 

ਸੋਤੋਖ ਦੇ ਬਸੋਲੇ ਕਰੋ, ਵਾ ਵਸਤੂ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਖਿਮਾਂ ਬੂਧ ਰੂਪ ਧਰਤੀ । ੬,ਇਕੱਤ੍ਰ । 

੭. ਇੰਦਰੇ ਨਹੀ' ਸੁਣਦੇ, ਖਾਧਾ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀ” , ੮. ਆਦੀ ਮੂਲ ਮੰਤ । | 

੩੧੯ ੮੭੧੧੬੮ €੭੫੫੭੦੭੪੫੦੦੭੩੦੭੦੭੩੦੭ `'! ੯੪<੭੯੭੩੫੦੭੮੭੩੨੭੮੭੧੯ 
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ਪੰਨਾ |ਸਤਰ[ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਬਸੋਤ 
੧੧੭੮ |੧੧| ੪ ਤਮ ਵਡ ਪੁਰਖ, ਵਡ ਅਗਮ ਗੁਸਾਈ; ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ, "ਤੁਮਨਛੇ ॥ 

(ਸਾਰੇ ਛੱਛੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨ) ( 
੧੪1 ੪ | ਤੁਮਰਾ ਜਨੁ, “ਜਾਤਿ ₹ਅਵਿਜਾਤਾ; ਹਰਿ ਜਪਿਓ, ਪਤਿਤ £ਪਵੀਛੇ॥ _$ 
੧੫| ੪ [ਸੇ ਧੈਨਿ ਵਡੇ ਵਡੇ, ਪੂਰੇ ਹਰਿ ਜਨ; ਜਿਨ ਹਰਿ ਧਾਰਿਓ, ਹਰਿ ਉਰਛੇ“॥ 

ਸ ੧੧੭੮ | ੨ | ੫ [ਜਿਉ ਜਲ ਕਮਲ ਪ੍ਰੀਤਿ ਅਤਿ ਭਾਰੀ; ਬਿਨੁ ਜਲ ਦੇਖੇ, “ਸੁਕਲੀਧੇ ॥ | 
ਹੂ ੪ | ੫ |ਹਮਰੇ ਕਰਮ, ਨ ਬਿਚਰਹੁ ਠਾਕੁਰ; ਤਮ ਪੈਜ ਰਖਹੁ ?ਅਪਨੀਧੇ ॥ $ 
£ ੭ | ੬ |ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਉ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮੇਲਿ; ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ॥ [ 

੮ | ੬ |ਜਿਉ “ਓਡਾ,ਕੂਪੁ ਗੁਹਜ ਖਿਨ ਕਾਢੇ,ਤਿਉ ਸਤਿਗੁਰਿ,ਵਸਤ ਲਹਾਈਐ ॥ 
੧ ੧੩ ੭ |ਰਾਮ ਨਾਮੁ, ਖਿਨੁ ਪਲੁ ਨਹੀ ਚੇਤਿਆ; ਜਮਿ ਪਕਰੇ, ਕਾਲਿ ੯ਸਲੁੰਵੁ ॥ | 

ਬਸੈਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
੧੧੮੦ | ੩ | ੧ [ਆਜੁ ਹਮਾਰੈ; ਮੰਗਲਚਾਰ ।। 

੪ | ੧ |ਗੁਨ ਗਾਏ ਪ੍ਰਭ; ਤੁਮ ਬੇਅੰਤ ॥ 
੫ | ੧ [ਪ੍ਰਭ ਸੈਗੀ; ਮਿਲਿ ਖੇਲਨ ਲਾਗ ॥ 

£ ੧੦| ੨ |ਚੋਦ ਦੇਖਿ; ਬਿਗਸਹਿ '”ਕਉਲਾਰ ॥ | 
੯ | ੩ |ਦਰਸਨ ਪਰਸਨ; ਹੀਤ ਚੀਤਿ ॥ 

£ ੧੧੮੧ | ੧ | ੪ [ਮੁਗਧ ਸ਼ੁੰਦਰ; ਧਾਰਿ ਜੋਤਿ ਕੀਨ੍ ॥ | 
੪ | ੪ [ਸੋ ਬੋਲ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਹਿ ੭ 

£ ੧੦| ੫ |ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ; ਆਨੰਦ ਮੈ ॥ [ 
੧੩| ੬ |ਤੋਸੇ ਉਧਾਰਨ; ਗੁਰਹ ਪੀਰ । 

੧੧੮੨ | ੧ | ੭ |ਜਾਪ ਨ ਤਾਪ; ਨ ਕਰਮ ਕੀਤਿ॥ 
੬ | ੮ ।ਏਵਡ ਭਾਗ ਹੋਹਿ; ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਾਣੀ ॥ 
੯ | ੮ [ਸਾਧੂ ਸੈਗਤਿ; ਪਾਰ-ਗਰਾਮ ॥ 

8 ੧੧੮੩ |੧੪ |੧੨ |ਦੁਖੁ; ਦੇਸ ਦਿਸੈਤਰਿ ਰਹੇ ਧਾਇ ॥ | 
੧੧੮੫ | ੫ | ੧੮ |ਦੇਖੁ; ਫੂਲ ਫੂਲ ਫੂਲੇ ॥ 

£ ੬ | ੧੮ |ਯਘਨ ਬਾਸੁ; “ਖੈਕੂਲੇ ॥ ਇਕਿ ਰਹੇ; ਸੂਕਿ "“ਕਣੂਲੇ ॥ | 
੭ ੧੮ [ਪਰਫੂਲਤਾ ਰਹੇਂ ॥ ਮਨ, ਰੁਤਿ ਨਾਮਰੇ॥ 

£ ੧੧੮੬ | ੩ ੨੧|ਮੂਲ ਨ ਬੂਝੇ, ਆਪੁ ਨ ਸੂਝੈ; ਭਰਮਿ ਬਿਆਪੀ, ਅਹੇ ੧੫ਮਨੀ ॥ | 

੧. ਤੁਹਾਡੇ ਛੇ = ਹੈ” । ੨. ਚੋਗੀ ਜਾਤ । ੩.ਨੀਵੀ“ ਜਾਤ । ੪. ਪਵਿੱਤਰ । 
ਪ. ਛੇ ਦਾ ਅਰਥ (ਹਿਰਦੇ ਵਿਖੇ) । ੬. ਸੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਕਲੀਆਂ, ਪੰਖੜੀਆਂ । 
੭. ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ । . ਸੂੰਘਾ, ਜੋ ਸੁੰਘ ਕੇ ਖਾਰਾ, ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਦਸ ਦੇਵੇ ਤੇ 

£ ਖੂਹ ਗੁਪਤ ਦਸ ਦੇਵੇ । ੯. ਸਹਿਤ ਜੁੰਡਿਆਂ ਦੇ । ੧੦. ਕਵੀਆਂ। ੧੧. ਰੂਪ। 
੧੨, ਸੈਘਣੇ ਸੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ । ੧੩. ਕ੍ਰੇਬਲਾਂ. ਕਰੁਣਾ ਆਦਿ । ੧੪. ਕਠੌਰ ਹੈ ਰਹੇ 

8 ਹੈ`। ੧੫. ਮਨੌਤਾਂ ਵਿਚ । ਰੰ 
੩-#6੧੫-੭ ₹-#੧੬੧੦-੭੨-੭੪੧੯=-੭ ੨-#੪੬੫੦-੭੨-# ੧੧੦੫੭ ੨..#੪੦੨...੭ ੨. #੭੪੧- ੭੨੭੦੯.” 1 ੮.#੩੦.੭੬-#੩੦-੭੬-#<-੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੫੧੭) 
੪ ੦੦੪੦੨ 2੦੧੦੨ ੦੮੦੦੦੨੦੦੪੦੦੦੧੦੦੨੦੮੦੧੬੨੦੮੦੪੦੨੦"੦੪੦੨ ੦੮੦੪੦ 2੮੦੪ 2੦੦੯੮ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ |ਰਬਦ ਰਾਗੁ ਬਸੰਤੁ | 
ਰਾਗੁ ਬਸੰਤੁ ਹਿੰਡੋਲ, ਮਹਲਾ ੯ 

੧ |ਇਹੁ ਜਗੁ ਹੈ, ਸੈਪਤਿ ਸੁਪਨੇ ਕੀ; ਦੇਖਿ, ਕਹਾ ਐਡਾਨੌ ।। 
] ੧੧| ੨ |ਪਾਪੀ ਹੀਐ ਮੈ; ਕਾਮੁ ਬਸਾਇ ॥ 
1 ਬਸੇਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ 

੧੧੮੭ | ੯ ਬਰਖਸਿ “ਬਾਣੀ; ਬੁਦਬੁਦਾ ਹੇਰਿ ॥ (ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ) 
ਸਰਬ ਉਪਾਇ; ਗੁਰੂ ਸਿਰਿ ਮੋਰੁ । (੨) ਸਿਰਿਮੌਰੁ 
੩ਖੀਲੈ ਬਿਗਸੋ; ਤੇਤੇ ਸੋਗ । ਪ੍ਭ ਸਰਣਾਗਤਿ; ਕੀਨ੍ਸਿ ਹੋਗ ॥ 
ਕਾਪੜ ਪਹਿਰਸਿ; ਅਧਿਕੁ ਸੀਗਾਰੁ ॥ 
ਨਾਮੁ ਭਣਹੁ ਸਚੁ; 5ਦੋਤੁ ਪਸਵਾਰਿ ॥ 

੧੧੮੮ ਮਨੁ ਭੂਲਉ; ਭਰਮਸਿ, ੬ਭਵਰ ਤਾਰ ॥ (੨) ਭਵਰਤਾਰ 
ਮੈਗਲ ਜਿਉ ਫਾਸਸਿ; ਕਾਮ-ਹਾਰ ॥ 
ਮਨੁ ਮੁਗਧੋ ਦਾਦਰੁ; ਭਗਤਿ ਹੀਨ ॥ 
ਤਾ ਕੈ ਜਾਤਿ ਨ ਪਾਤੀ; ਨਾਮ ਲੀਨ ॥ 
ਤੂ ਅਭੁਲ; ਨ ਭੂਲੋ, ਕਦੇ ”ਨਾਹਿ ॥ ਕੰ 

੧੧੮੯ | ੧੪ ਇਨ ਬਿਧਿ; ਨਾਗੋ ਜੋਗੁ ਨਾਹਿ ॥ 
ਪੰਚ ਮਾਰਿ; ਚਿਤੁ ਰਖਹੁ ਥਾਇ ਕੰ 

੧੧੯੦ | ੧੦ ਐਸੀ ਭਵਰਾ; ਬਾਸੁ ਲੇ ॥ 
ਨਿਹਕੇਵਲੁ “ਰਾਜਨ; ਸੁਖੀ ਲੋਗੁ ॥ 
੯ਨਉ "ਸਤ ੧੧ਚਉਦਹ "ਤੀਨਿ “੩ਚਾਰਿ; #੨੮੦੬੨੦੫੦੫੦੫੦੫੦੦੨੮-੨ ੨ ੨ ੨ 

ਰ 
੍ 
ਰ੍ 

ਕਰਿ "5ਮਹਲਤਿ, “ਚਾਰਿ ੬ਬਹਾਲੀ ॥ 
ਤੇ “ਨ ਮੰ ਨਾ "“ਸਾਬੂਰੁ ਹੋਵੈ, ਫਿਰਿ ਮੰਗੇ; "੯ਨਾਰਦੁ, ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ॥ 

੧੧੯੧ | ੩ ਆ ੧੯ਦੇਵਲ “ਦੇਵਤਿਆ, “"ਕਰੁ ਲਾਗਾ; ਐਸੀ ਕੀਰਤਿ ਚਾਲੀ ॥। 
ਘ 84 ਕੂਜਾ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ ਮੁਸਲਾ; ਨੀਲ ਰੂਪ ਬਨਵਾਰੀ ॥ 

['ਕ੍ਰੱਜਾ' ਅਤੇ 'ਮੁਸੱਲਾ' ਬੋਲੋ] 
ਜੇ ਤੁ ਮੀਰ ਮਹੀ-ਪਤਿ ਸਾਹਿਬੁ; ਕੁਦਰਤਿ ਕਉਣ ਹਮਾਰੀ ॥ 

ਗਮ ਤੀਰਥ ਸਿੰਮਿਰਿਤਿ ਪੁਨ ਦਾਨ; ਕਿਛੁ ਲਾਹਾ ਮਿਲੈ ਦਿਹਾੜੀ । 

੪. ਸੂਰਜ ਦੇ ਉਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ । ੫. ਸਵੇਰ ਦੇ । ੬. ਭੌਰੇ ਵਤ ਵਾ ਜਲ ਜੁਲਾਹਾ ਵਾ 
ਘ੍ਰੋਮਣ ਘੇਰੀਆਂ । ੭. ਪਤੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਰ ਜੀ । ੮. ਗਿਆਨਵਾਨ । ੯. ਨੌ ਖੰਡ । 
੧੦. ਸੱਤ ਦੀਪ । ੧੧. ਚੌਦਾਂ ਲੌਕ । ੧੨. ਤਿੰਨ ਗੁਣ । ੧੩. ਚਾਰ ਜੁਗ । 

੧੪. ਹਵੇਲੀ । ੧੫. ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀ । ੧੬. ਇਸਥਿਤ ਕੀਤੀ । ਕੰ 

੧੭. ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲਬ । ੧੮. ਮਨ । ੧੯. ਮੰਦਰ । ੨੦. ਦੇਵਤਿਆਂ 
ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ । ੨੧. ਟੈਕਸ 1 

੧-/604<,੭ 2..#੪8੫...” 2. #60-੫... ਟ -#੪੬<੫.. 2..#5੧<...? । ੮.੭੬<... 2 -=<੬੫..= 2,੭6੧...) ੨... #੪8-੫...$ ₹--#੪੬...) ੨... “484... 

੬ 

੧. ਆਕੜਦਾ ਹੈ । ੨. ਬਾਣੀ = ਬਣੌਟ । ੩. ਖਿਲਬਿਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ । 
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(੫੧੮) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
2੦6੨ ੦੦੪੨ ੦"੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦-੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦੮੦੪੦੦"੪੦੦”੨%੦ ੨੦੦੩੨ 6੮6੦੦ਓਦਓ 

! ਪੰਨਾ _[ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਬਸੌਤੁ 
ਬਸੇਤ ਹਿੰਡੋਲੁ, ਘਰੁ ੨ ਮਹਲਾ ੪ 

॥ ੧੧੯੧ |੧੪| ੯ [ਮਿਲਿਓ ਸੁਦਾਮਾ ਭਾਵਨੀ ਧਾਰਿ; 

ਵਰ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਆਗੈ. ਦਾਲਦੁ ਭੈਜਿ ਸਮਾਇਆ 
੧੭ ੯ [ਨਿੰਦਕੁ ਸਾਕਤੁ, ੧ਖਵਿ ਨ ਸਕੇ ਤਿਲੁ; ਅਪਣੈ ਘਰਿ “ਲੂਕੀ ਲਾਈ ॥ 

ਰਸ ਬਸੋਤੁ ਮਹਲਾ ੫ 

੧੧੯੨ | ੫ | ੧ |'ਗਜਇੰਦ' ਧਿਆਇਓ; ਹਰਿ ਕੀਓ ਮੋਖ ॥ 

£ ੬ | ੧ |ਕੁਬਿਜਾ ਉਧਰੀ; ਅੰਗੁਸਟ ਧਾਰ ॥ 
੬ | ੧ |ਬਿਦਰੁ ਉਧਾਰਿਓ; ਦਾਸਤ ਭਾਇ ॥ 

! ੧੦। ੧ |ਮਨੁ ਤੇਡੀਗਿ ਨ ਡੋਲ; ਕਹੂੰ ਜਾਇ । 
੧੯| ੨ |ਪਾਪ ਬੈਧਨ; ਨਿਤ “ਪਉਤ ਜਾਹਿ ॥ 

! ੧੧੯੩ | ੨ | ੨ [ਕਿਰਤ ਰੇਖ; ਕਰਿ ਕਰਮਿਆ ॥ 
੬ | ੧ |ਬਸੈਤ ਕੀ ਵਾਰ 'ਮਹਲੁ' ੫ 

੪ (ਇਥੇ ਪਾਠ 'ਮਹਲ' ਹੈ, 'ਮਹਲਾ' ਨਹੀਂ', 'ਮਹੱਲ' ਬੋਲੋ) 
੧ ਬਸੋਤੁ, ਬਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਬੀਰ ਜੀ 

੧੫| ੧ |ਰਾਜਾਰਾਮੁ ਮਉਲਿਆ; ਅਨਤ ਭਾਇ ॥ 
॥ ੧੬| ੧ [ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਮਉਲੀ; ਸਿਉ ਕਤੇਬ '। 

੧੯| ੨ |ਸੈਗ ਹੀ ਚੋਰ; ਘਰੁ ਮੁਸਨ ਲਾਗ । 
8 ੧੧੯੪ | ੧ | ੨ |ਹਣਵੇਤੁ ਜਾਗੇ; ਧਰਿ ਪਲੈਕੂਰੁ ॥ 

੩ | ੩ |ਜੋਇ; ਖਸਮੁ ਹੈ ਜਾਇਆ ।। ਪੂਤਿ; ਬਾਪੁ ਖੇਲਾਇਆ ॥ 
੪ | ਤੇ [ਸੁਤਿ ਮੁਕਲਾਈ; ਅਪਨੀ ਮਾਉ ॥ 
੬ | ੪ |ਪ੍ਹਲਾਦ ਪਠਾਏ; ਪੜਨਸਾਲ '। 
੧੧| ੪ |[ਕਾਢਿ ਖੜਗੁ =ਕੋਪਿਓ “ਰਿਸਾਇ । (੨) ਕੋ ਪਿਓ ਰਿਸਾਇ 

£ ੧੪ ੫ [ਮੈ ਅਨਾਥੁ; ਪ੍ਰਭ ਕਹਉ ਕਾਹਿ ॥ ਕੋ ਕੌ ਨ ਬਿਗੂਤੋ; ਮੈ ਕੋ ਆਹਿ ॥ 
੧੫ ੫ |ਮਾਧਉ “ਦਾਰੁਨ ਦੁਖੁ; ਸਹਿਓ ਨ ਜਾਇ ॥ 

ਸ ੧੮] ੫ |ਮੇਰੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖੁ; ਆਥਿ ਧੀਰ ॥ 
੧੯| ੬ |ਬਰਧ ਪਚੀਸਕ; ਸੋਗੁ ਕਾਚ ॥ ਨਉ ੯ਬਹੀਆਂ; ਦਸ ਗੋਨਿ, ਆਹਿ ॥ 

£ ਕਸਨਿ “5 ਬਹਤਰਿ'; ਲਾਗੀ ਤਾਹਿ । (ਬਹੱਤਰ ਬੋਲ) 
੧੧੯੫ | ੧ | ੬ |ਮੋਹਿ, ਐਸੇ ਬਨਜ ਸਿਉ; ਨਹੀਨ ਕਾਜੁ ॥ 

8 ੨ | ੩ |ਤੀਨਿ ਜਗਾਤੀ; ਕਰਤ ੧੧ਰਾਰਿ ।। 

੧. ਸਹਾਰ ਨਹੀ” ਸਕਦੇ । ੨. ਚੁਆਤੀ । ੩. ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋ ਕੇ। 
£ ੪. ਪੈਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ੫. ਪੂਛ ਜਾਂ ਨਲ ਨੀਲ ਆਦਿ । ੬. ਗੂਸੇ। ੭. ਖਿਝ 

ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ । ੮. ਭਿਆਨਕ । ੯. ਬਾਹੀਆਂ, ਗੋਲਕਾਂ । ੧੦. ਬਹੁੱਤ ਨਾੜੀਆਂ । 
੧੧. ਝਗੜਾਂ । 

£ਸ <੭੦-#੫੬੫-੭ ₹-#੩੫-੭੨-੭੩੯-੭੨-#੫੩੦-੭੦-੩੦-੭੦-੦੯੭ । ੮-੭੩੦-੭੨-੩੦੭੮੭੩੨੭੨੭੯੯ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੫੧੯) 
(੯6੦ > "੦੧੯ > ੦੦੪੦੨ ੦੪ >੦"੦੧੦੨੭੮੦੪੦”੨ "੦੧੬੨੦" ੭੦੦੨ ੦੦੪੦੨ 6੦੦੪੦ 6੮੦੬” 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ। ਰਾਗੁ ਬਸੰਤੁ 
ਬਸੰਤੁ ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀ ਕੀ 

੧੧੯੫ | ੧੭] ੧ [ਸਾਹਿਬੁ "ਸੈਕਟਵੇ; ਸੇਵਕੁ 'ਭਜੈ' ।। [ਭੱਜੇ ਬੋਲ] 
੧੧੯੬ । ੨ | ੨ “ਅਨਿਲ ਬੇੜਾ; ਹਉ ਤਖੋਵਿ ਨ ਸਾਕਉ । 

੩ | ੨ |ਹੋਹੁ ਦਇਆਲੁ. ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੋਲਿ ਤੂ, ਮੋ-ਕਉ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰੇ ਕੇਸਵਾ ।। 
(ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਕ ਇਕੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਛਾਪੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 

ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ) 
੫ | ੩ [ਸਹਜ ਅਵਲਿ, ਧੂੜਿ ਮਣੀ; ਗਾਡੀ ਚਾਲਤੀ ॥ [ਅੱਵਲਿ ਬੋਲੋ] | 

੬ ੫ | ਤੇ [ਜੈਸੇ ਪਨਕਤ; ਬੂ ੬ਟਿਟਿ, ਹਾਂਕਤੀ ਕੀ 
8 ਬਸੋਤੁ ਬਾਣੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ | 

੯ ] ੧ [ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖੇ; “ਉਭਿ ਜਾਹਿ ॥ 
੧੦ ੧ |ਜੈਸੇ, ਭਾਦਉ ਖੂੰਬ “ਰਾਜੁ; ਤੂ ਤਿਸ ਤੇ, ਖਰੀ ਉਤਾਵਲੀ ॥ ਕੰ 
੧੧| ੧ [ਅਪ ਤਨ ਕਾ; ਜੋ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ।! ਪੁਤ ਕਲਤ੍ ਕਾ; ਕਰਹਿ ਅਹੰਕਾਰੁ 1 _ ੧ 

ਬਸੰਤੁ ਕਬੀਰ ਜੀਉ 

੧੬| ੧ |ਦਸੁਰਹ ਕੀ ਜੈਸੀ; ਤੇਰੀ ਚਾਲ ॥ ਕੰ 
੧੭| ੧ |ਚਾਕੀ ਕਾ "”ਚੀਥਰਾ; ਕਹਾਂ ਲੈ ਜਾਹਿ ॥ 

! ੧੮] ੧ |ਮਤੁ ਲਕਰੀ ਸੋਟਾ, ਤੇਰੀ ਪਰੇ ਪੀਠਿ ॥ ਕੰ 
੧੯| ੧ [ਕਹਿ ਕਬੀਰ; ਭੋਗ ਭਲੇ ਕੀਨ ।। 

ਸ ਰਾਗੁ ਸਾਰਗ ਕੰ 

! ਰਾਗੁ ਸਾਰਗ ਚਉਪਦੇ ਮਹਲਾ ੧ 
੧੧੯੭ | ੬ | ੧ |ਜਬ ਕੀ ਰਾਮ ਰੈਗੀਲੇ ਰਾਤੀ; ਰਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਧੀਰੇ ॥ ਕੰ 

੯ | ੨ |ਜਿਹਵਾ ਸਾਦੁ ਨਾ, ਫੀਕੀ ਰਸ ਬਿਨੁ; ਬਿਨੁ ਪ੍ਰਭ ਕਾਲੁ ਸੈਤਾਪੈ ॥ 
੧੦। ੨ [ਜਬ ਲਗੁ, ਦਰਸੁ ਨ ਪਰਸੈ ਪੀੀਤਮ; ਤਬ ਲਗੁ ਭੂਖ ਪਿਆਸੀ । ੍ 
੧੧| ੨ ।੧੧ਉਨਵਿ "“ਘਨਹਰੁ, ਗਰਜੇ ਬਰਸੈ; ਕੋਕਿਲ ਮੋਰ, ਬੈਰਾਗੇ ।। 

! ੧੧੯੮ | ੫ | ੩ |ਸੰਤਰਿ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ, ਹਿਤ ਕੌ, ੨ਦੁਰੇ ਨ, ਲਾਲ ਪਿਆਰੀ ॥ ਕੰ 
ਫ਼ ਸਾਰੈਗ ਮਹਲਾ ੪ 
! ੧੧੯੯ | ੫ | ੩ [ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਅਚਲੁ, 'ਅਚਲਾ' ਮਤਿ; ਜਿਸੁ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੇ ॥ ਕੰ 

“ਅਚੱਲ ਅਚੱਲਾ' ਬੋਲੋ 

੧. ਤਕਲੀਫ, ਵਕਤ । ੨. ਪੌਣ । ੩. ਸਹਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਨਹੀ' ਸਕਦਾ । ਰਿ 

੪. ਗੋਬਰ ਦੀ ਗੋਲੀ । ੫. ਧ੍ਰੈਹਦੀ ਹੈ। ੬. ਕਾਲੀ ਭ੍ਰੈਡੀ ਜਿੰਨੀ, ਗੋਹੇ ਦੀਆਂ 

ਰੋੜੀਆਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਟਿੱਟਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ੭. ਉਚਾ ਰੋਣਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ । 

੮. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖੁੰਬਾਂ ਦਾ । ੯. ਗਉ ਵਾ ਦੇਵਤੇ । ੧੦. ਪਰੋਲਾ । ੧੧. ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ । 

੧੨. ਬੱਦਲ । ੧੩. ਛੁਪਦੀ ਨਹੀ” । ਕੂ 
ਆ... ਮਤਿ । ੯੭੪੫੭ ੭੩੦੭ ₹-#੬੯-” ੮-#੬੩੫-੭੨-#੧੦-੭ ੨-#੧੩੫-੭੨-#੧੦-੭ 
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ਪੰਨਾ [ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਸਾਰਗ 
੧੨੦੦ | ੩ | ੬ |ਜਪਿ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ; ਪੜ੍ਹ ਸਾਰੁ ॥ 

੧੧| ੭ [ਕਾਹੇ ਪੂਤ, ਝਗਰਤ- -ਹਉ ̀ ̀ ਸੈਗਿ ਬਾਪ ॥ 
ਜਿਨ ਕੈ ਜਣੇ, “ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ-ਹਉ; ਤਿਨ ਸਿਉ ਝਗਰਤ, ਪਾਪ ॥ 

੧੨॥ ੭ |ਜਿਸੁ ਧਨ ਕਾ ਤੁਮ ਗਰਬੁ ਕਰਤ-ਹਉ; ਸੋ ਧਨੁ ਕਿਸਹਿ ਨ ਆਪ॥ 
੧੬| ੮ [ਜਪਿ ਮਨ, ਜਗੈਨਾਥ ਜਗਦੀਸਰੋ ਜਗਜੀਵਨੋ, ਮਨ ਮੋਹਨ ਸਿਉ, 

ਪੀਤਿ ਲਾਗਾ; ਮੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਟੇਕ, ਸਭ ਦਿਨਸੁ ਸਭ ਰਾਤਿ ॥ 
੧੭| ੮ |ਹਰਿ ਕੀ ਉਪਮਾ ਅਨਿਕ ਅਨਿਕ, ਅਨਿਕ ਗੁਨ ਗਾਵਤ; 

ਸੁਕ ਨਾਰਦ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ, ਤਵ ਗੁਨ ਸੁਆਮੀ, ਗਨਿਨ ਨ ਜਾਤਿ ॥ 

੍ 
ਰ 

ਰ ਸਿ 
! ਤੂ ਹਰਿ ਬੇਅੰਤ, ਤੁ ਹਰਿ ਬੇਅੰਤ, ਤੂ ਹਰਿ ਸੁਆਮੀ, 

ਰ੍ 

੯-#੫੬੦-੨ ੮੭੪੧੭ ੮ --#੩੫੦-੭ ੮..-੪੩੦-੭ 

ਤੁ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਨਹਿ, ਆਪਨੀ ਭਾਂਤਿ ॥ 
੧੯| ੮ |ਹਰਿ ਕੈ ਨਿਕਟਿ ਨਿਕਟਿ, ਹਰਿ ਨਿਕਟ ਹੀ ਬਸਤੇ; 

ਤੇ ਹਰਿ ਕੇ ਜਨ ਸਾਧੂ, ਹਰਿ ਭਗਾਤ ॥ 
ਤੇ ਹਰਿ ਕੇ ਜਨ, ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਲਿ ਮਿਲੋ; 

ਜੈਸੇ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਸਲਲੈ ਸਲਲ ਮਿਲਾਤਿ ।। 
੧੨੦੧ | ੧ | ੯ |ਜਪਿ ਮਨ, ਨਰਹਰੇ ਨਰਹਰ ਸੁਮਾਮੀ, ਹਰਿ ਸਗਲ “ਦੇਵ ਦੇਵਾ; 

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮਾ, ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਮੋਰਾ ॥ 
੩ | ੯ |ਜਿਤੁ ਗ੍ਰਿਹਿ ਗੁਨ ਗਾਵਤੇ, ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਤੇ, ਰਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵਤੇ; 

£ ਤਿਤੁ ਗ੍ਰਿਹਿ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸਬਦ, ਵਡਭਾਗ =ਮਥੋਰ' ॥ 
੪ | ੯ [ਤਿਨ ਜਨ ਕੇ ਸਭਿ ਪਾਪ ਗਏ, ਸਭਿ ਦੋਖ ਗਏ, ਸਭਿ ਰੋਗ ਗਏ, 

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਅਭਿਮਾਨੁ ਗਏ; 
ਤਿਨ ਜਨ ਕੇ, ਹਰਿ ਮਾਰਿ ਕਢੇ ਪੰਚ ਚੋਰਾ ॥ 

੫ | ੯ [ਹਰਿ ਰਾਮ ਬੋਲਹੁ ਹਰਿ ਸਾਧੂ, ਹਰਿ ਕੇ ਜਨ ਸਾਧੂ; ਜਗਦੀਸੁ ਜਪਹੁ, 
8 ਮਨਿ ਬਚਨਿ ਕਰਮਿ, ਹਰਿ ਹਰਿ ਆਰਾਧੂ; ਹਰਿ ਕੇ ਜਨ ਸਾਧੂ ॥ 

ਨਿਤ ਨਿਤ £ਜਾਗਰਣੁ ਕਰਹੁ; ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦੁ, ਜਪਿ ਜਗਦੀਸ ਰਾ॥ 
8 ਮਨ ਇਛੇਂ ਫਲ ਪਾਵਹੁ, ਸਭੇ ਫਲ ਪਾਵਹੁ, ਧਰਮੁ ਅਰਥੁ ਕਾਮ ਮੌਖੁ; 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸਿਉ ਮਿਲੋ, ਹਰਿ ਭਗਤ ਤੋਰਾਂ । 
॥ ੯ | ੧੦ [ਜਪਿ ਮਨ ਮਾਧੋਂ, ਮਧੁਸ਼ੂਦਨੋ, ਹਰਿ ਸੀ ਰੈਗੋ, ਪਰਮੇਸਰੋ; 

ਸਤਿ ਪਰਮੇਸਰੋ, ਪ੍ਰਭੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ 
੧੦ | ੧੦ |ਹਰਿ ਘਟਿ ਘਟੇ, ਘਟਿ ਬਸਤਾ, ਹਰਿ ਜਲਿ ਥਲੋ, ਹਰਿ ਬਸਤਾ, 

ਹਰਿ ਥਾਨ ਥਾਨੰਤਰਿ ਬਸਤਾ; ਮੈ ਹਰਿ ਦੇਖਠ ਕੋ ਚਾਉ ॥ 
੧੧| ੧੦ |ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੈਤੋ ਹਰਿ ਕਾ ਜਨੁ ਸੈਤੋ, 

! ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਠ ਸੈਤੋ; ਮੋਹਿ ਮਾਰਗੁ ਦਿਖਲਾਵੈ ॥ 
ਤਹ ਕਿ ਰਨ 

£ ੧. ਵਡਿਆਏ ਹੋਏ । ੨. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ । ੩. ਮੱਥੇ ਦੇ । ੪. ਜ਼ਾਗਣਾ ! 

-#0੫-੭ €-#੪੬੧੦੭ ੨ #੪॥੫੦-੭ €.-# ੧੧੫੦੭ ੮-#੧<੭ ੨. #੧੩੫੦-੭੨-੭%੦੨-੭ । ₹੫੫= ੨੭੩੫੦-੭੩੭੩੩ ੨੧੬੨ ੮-#੪੦.੭੯.#੧੪੦-੭੨-#੧੩੧੦=” ੮-<#੪੧੯੦੨ ੯.#੪੧੯੦<੭ ੨੫੩੫੦-੭੨੪੦੦ ੭ ੦੮੪੨ ੨--#੫੩੫੦-੭੮_.#੪੦੫੦-੭੮..੭੩੪੨<੭ ੨-#੩<੦-੭' 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੫੨੨) 
ਦਇਆ 6੧੦੧੦੨੦੮੦੧6੦”੨ ੦੮੦੧੦੨੦੮੦੧੦੮੦%੦੨੦੮੦੦੦੨੦੦੦੦੨੦੦ਇ੦੨੦੦੧੪੦੨੦੮੦੪੦੨ ੪੦੪੨ 

ਪੰਨਾ |ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਸਾਰਗ 
੧੨੦੧ | ੧੨| ੧੦ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੇ, ਹਉ ਮਲਿ ਮਲਿ ਧੋਵਾ ਪਾਉ ॥ 

੧੭| ੧੧ 

ਪਨ ਘ 64 ਹੇ ਤੇ ਸਿ ਊਂ 

੯੦੨ ੭੦੪੦੨੦੮੦%੦ ੦੮੪ ੨੦੯੦੪੦੨ "੯6੨6 "ਦਗਵ> 6" ਦੇਣ ਤੇ ਦਾਲ >> 6"੦6ਆ> 2੦ 6੦੨੦ ਯ >> ਟ੮੦੪ਇ> 

ਨ 9 6 ਗਿ 
੭ 

ਨ 
9੦੦੦੭ 

/ 

ਹਰਿ ਦਰਸਨ ਕਉ ਹਰਿ ਦਰਸਨ ਕਉ;ਕੌਟਿ ਕੋਟਿ ਤੋਤੀਸ, ਸਿਧ ਜਤੀ ਜੌਗੀ; ਰੂ 
ਤਟ ਤੀਰਥ ਪਰ "ਭਵਨ ਕਰਤ, ਰਹਤ ਨਿਰਾਹਾਰੀ 1 

ਹਰਿ ਕੇ ਹੋ ਸੰਤ ਭਲੋ, ਤੇ ਉਤਮ ਭਗਤ ਭਲੇ; 
ਜੋ ਭਾਵਤ ਹਰਿ ਰਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ॥ ਕੂ 

ਜਪਿ ਮਨ ਗੋਵਿੰਦੁ, ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦੁ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ, ਸਭ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਕਾ ਪ੍ਰਭ; 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਬੋਲਿ, ਹਰਿ ਪੁਰਖੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥ 

ਹਰਿ ਆਪਿ ਦਇਆਲੁ ਦਇਆ ਕਰਿ ਮੌਲੈ, ਜਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰੂ; $ 
ਸੋ ਜਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ, ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਚਖਾਸੀ ॥ 

ਬੋਲਹੁ ਭਈਆ, ਸਦ ਰਾਮ ਰਾਮੁ; ਰਾਮੁ ਰਵਿ ਰਹਿਆ, ਸਰਬਗੇ ॥ 
[ਸਰਬੱਗੇ ਬੋਲੋ] 

ਰਾਮੁ ਆਪੇ ਆਪਿ, ਆਪੇ ਸਭੁ ਕਰਤਾ; 
ਰਾਮ ਆਪੇ ਆਪਿ, ਆਪਿ 'ਸਭਤੁ' ਜਗੇ ।। [ਸੱਭਤ ਬੋਲਣਾ] 

ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਰਾਮ, 

ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ਪ 
ਸਾਧਨ ਕਾ ਸੰਗੁ, ਸਾਧ ਸਿਉ ਗੋਸਟਿ; ਹਰਿ ਸਾਧਨ ਸਿਉ, ਲਿਵ ਲਾਉ ॥ 
ਕਰਤ ਬੁਰਾਈ, ਮਾਨੁਖ ਤੇ, ਛਪਾਈ; ₹ਸਾਖੀ. “ਭੂਤ “ਪਵਾਨ ॥ 
ਕਰਹਿ #ਸੋਮਪਾਕੁ, ਹਿਰਹਿ ਪਰ ਦਰਬਾ; ਅੰਤਰਿ ਝੂਠ ਗੁਮਾਨ ।। 
ਸੋਧਿਆ ਕਾਲ; ਕਰਹਿ ਸਭਿ ਵਰਤਾ, ਜਿਉ “ਸਫਰੀ, ਦੇਫਾਨ ॥ ੧ 
ਪ੍ਭੂ ਭੁਲਾਏ ਉਝੜਿ ਪਾਏ; ਨਿਹਫਲ, ਸਭਿ ੯ਕਰਮਾਨ । 
ਕੁਆਰ ਕੈਨਿਆ, ਜੇਜੇ ਸੈਗਿ ਸਹੇਰੀ; ਪ੍ਰਿਅ ਬਚਨ, ਉਪਹਾਸ ਕਹੋ । 
ਜਿਉ ਕਨਿਕੋ ਕੋਠਾਰੀ ਚੜਿਓ; ੧੭ਕਬਰੋ ਹੋਤ ਫਿਰੋ ।। 
ਬਜਾਵਨਹਾਰੋ ਉਠਿ ਸਿਧਾਰਿਓ, ਤਬ ਫਿਰਿ, ਬਾਜੁ ਨ ਭਇਓ ॥ | 

] 

ਰਾਮ-ਰਾਇ; ਸੋ ਜਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ।। 

ਦੁਲਭ ਜਨਮੁ ਚਿਰੈਕਾਲ ਪਾਇਓ; ਜਾਤਉ ਕਉਡੀ ਬਦਲਹਾਂ ॥ 
[ਬਦਲ-ਹਾ ਬੋਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸਥੈਧਕ ਹੈ 

੧੧ਕਾਬੂਰੀ ਕੋ. ਗਾਹਕੁ ਆਇਓ, 
ਲਾਦਿਓ ਕਾਲਰ, ਬਿਰਖ "“ਜਿਵਹਾ । [ਉਜਿਵ-ਹਾ ਬੋਲੋ] 

੩. ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਖੀ ਹੈ । ੪. ਰੂਪ । ੫. ਪਵਿਤ੍ ਹੈ । 
ਵਾ ਪਛਾਣ ਲੈ । ੬. ਖੁਦ ਰਸੋਈ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣੀ । ੭. ਰਾਹੀ ਵਾ ਮੱਛੀ । ੮: ਦੋਭ, 
ਪਖੰਡ ਵਾ ਬਗਲਾ। ੯. ਕਰਮ । ੧੦. ਪੀਲੇ ਰੈਗ ਜਾਂ ਪਤਲਾ ਪੈ ਕੇ, ਕਾਹਲਾ 
ਫਿਰਨਾ । ੧੧. ਕਸਤੂਰੀ । ੧੨. ਜੁਆਹਾਂ । 

੧. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੋਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ੨. ਧਾਰਦਾ ਸੀ, ਧਾਰੇਗਾ । ੧ 

(੧-੭੧੧੨-੭੯-੭੧੮.੭੯.੭੧੧੫੭ ੯.੭੪੧੧-੭ । ₹.,੭40<.੭੯,੭੩੦੫੭੯-੭੭੪੧੫੭ ਹ੪ਓ੨੯-੭੧੩੯=੭ 
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(੫੨੨) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
2੮੦੬੦੨੦੦੦੦੨ ੦੪੦੨ ੦੦੪੦੨ ੦੨੧੪੦” ਟ੦੪੨੦”੨%੦”੨ ੦੮੦੦ ੦੨੬੦੨੦੦੧੦”੨੦"੦੬੦” "੦੬ ਤੇ 

ਪੰਨਾ _|[ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਸਾਰਗ 
੧੨੦੩ |੧੫| ੪ [ਆਈ "ਮਸਟਿ, ਜੜਵਤ ਕੀ ਨਿਆਈ; 

ਜਿਉ ਤਸਕਰੁ, “ਦਰਿ ਸਾਂਨ੍ਹਾ ॥ 
੧ | ੫ |ਪੂਛਉ ਪੂਛਉ, ਦੀਨ ਭਾਂਤਿ ਕਰਿ; ਕੋਊ ਕਹੈ, ਪ੍ਰਿਅ ਦੇਸਾਂਗਿਓ ॥ 
੨ | ੫ |ਚਰਣ ਬੈਦਨਾ, ਅਮੋਲ ਦਾਸਰੋ; ਦੇਉ ਸਾਧ ਸੈਗਤਿ, “ਅਰਦਾਗਿਓ ॥ 

8 ੫ | ੬ |ਮਾਈ ਸਤਿ ਸਤਿ, ਸਤਿ ਹਰਿ; ਸਤਿ ਸਤਿ, ਸਤਿ ਸਾਧਾ ॥ 
੭ | ੬ |੬ਚਾਰਿ ਬਿਨਾਸੀ, “ਖਟਹਿ ਬਿਨਾਸੀ; ਇਕਿ ਸਾਧ ਬਚਨ, ਨਿਹਚਲਾਧਾ ॥ 

੧ ੭ [ਮੇਰੈ ਮਨਿ; ਬਾਸਿਬੋ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ॥ 
੭ [ਜਹਾ ਸੁਵਨ, ਹਰਿ ਕਥਾ ਨ ਸੁਨੀਐ; 

! ਤਹ ਮਹਾ ਭਇਆਨੁ “ਉਦਿਆਨਦ ।। 
੧੪ ੭ |ਜਹਾਂ ਕੀਰਤਨੁ, ਸਾਧ ਸੈਗਤਿ ਰਸੁ; ਤਹ ਸਘਨ ੯ਬਾਸ, "“ਫਲਾਂਨਦ ॥ 
੧੭| ੮ |ਅਬ ਮੋਹਿ; ਰਾਮ ਭਰੋਸਉ ਪਾਏ ।। 

ਜੋ ਜੋ ਸਰਣਿ ਪਰਿਓ ਕਰੁਣਾ-ਨਿਧਿ; ਤੇ ਤੇ, ੧੧ਭਵਹਿ ਤਰਾਏ । 
੧੨੦੫ | ੨ | ੮ |ਪਾਇਓ ਲਾਲੁ. ਅਮੋਲੁ ਨਾਮੁ ਹਰਿ; ਛੋਡਿ, ਨ ਕਤਹੂ ਜਾਏ ' 

! ੬ | ੯ [ਜੈਸੇ ਪਵਨੁ, "ਬੋਧ ਕਰਿ ਰਾਖਿਓ; ਬੂਝ ਨ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ॥ 
ਜਾ ਕਉ, ਰਿਦੋ ਪਰਗਾਸੁ ਭਇਓ ਹਰਿ; 

£ ਉਆ ਕੀ, ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ਕਹਾਵਤ ।! 
ਟੂ ੭ | ੯ [ਆਨ ਉਪਾਵ, ਜੇਤੇ ਕਿਛੁ ਕਹੀਅਹਿ; ਤੋਂਤੇ ਸੀਖੇ ਪਾਵਤ ॥ 
ਸ ੧੦| ੧੦ |ਬਿਖਈ; ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਇਵ ਹੀ ਗੁਦਾਰੇ ।। 

੧੪ | ੧੦ |ਗਿਰਿਓ ਜਾਇ, ਰਸਾਤਲਿ ਪਰਿਓ; ੧ਛਿਟੀ ਛਿਟੀ, ਸਿਰ ਭਾਰੇ ॥ 
੧੯| ੧੨ [ਨੀਰੁ ਬਿਲੋਵੈ, ਅਤਿ ਸ੍ਰਮੁ ਪਾਵੇ, ““ਨੈਨੂ, ਕੈਸੇ ੧<ਰੀਸੇ ॥ 

੧੨੦੬ | ੧੧| ੧੩ [ਭਗਤਨ ਕੀ ਟਹਲ ਕਮਾਵਤ, ਗਾਵਤ; ਦੁਖ ਕਾਟੇ ਤਾ ਕੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ॥ 
੧੫। ੧੪ |ਸੈਤਹ ਚਰਨ; "£ਮੋਰਲੋ ਮਾਥਾ ॥ 

£ ੧੫ |੧- |ਸਾਧਹ ਮੰਤੁ; “ਮੋਰਲੋ ਮਨੂਆ ।। 

€-#੩੧<੭੮-੪੩੧੦=੭ ੨--=੩੫੦੦= ੨-੭੫੧%੧੦੭ ੮-=੫੬੫੦-੭ ੨.-੭੫੩੦-੭੬-#੩੨-੭੯-੭੩੨-੭ 

੧੬। ੧੪ |ਭਗਤਹ _ ਦਰਸੁ ਦੇਖਿ; ਨੈਨ ਰੈਗਾ ॥। ਲੋਭ ਮੋਹ ਤੂਟੇ, ਭਰਮ ਸੈਗਾ ॥ 
੧੯| ੧੫ |ਕੈਸੇ ਕਹਉ ਮੋਹਿ; ਜੀਅ ੧੯ਬੇਦਨਾਈ ॥ 

੧੨੦੭ | ੭ । ੧੬ ,ਅਨਿਕ ਜਨਮ; ਭ੍ਰਮਤੌ ਹੀ ਆਵਿਓ; ਮਾਨਸ ਜਨਮੁ ਦੁਲਭਾਹੀ । 
੧੦ | ੧੬ [ਮਿਥਿਆ ਸੈਗਿ, ਕੂੜਿ ਲਪਟਾਇਓ; ਉਰਝਿ ਪਰਿਓ, ੧੯ਕੁਸਮਾਂਹੀ 1 

ਹੈ। ੫. ਅਰਦਾਸ ਵਾ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿਓ । ੬. ਵੇਦ 1 ੭. ਸ਼ਾਸਤਰ । 
੮. ਉਜਾੜ 1 ੯. ਸੁਗੰਧੀ । ੧੦. ਫੈਲਦੀ ਹੈ । ੧੧. ਸੰਸਾਰ ਵਾ ਜਨਮਾਂ ਤੌ” 
ਤਾਰਿਆ ।_ ੧੨. ਰੋਕ ਕੇ । ੧੩. ਰੱਤੀ ਰੱਤੀ ਵਾ ਹੱਡੀ ਹੱਡੀ । ੧੪. ਮੱਖਣ । 
੧੫. ਨਿਕਲੋਂ । ੧੬. ਮੇਰਾ ਲਗੇ । ੧੭. ਮੋੜ ਲਵੇ । ੧੮. ਪੀੜਾ, ਹਾਲਤ । 
੧੯, ਕਸੁੰਭ ਦੇ ਫੁਲ ਵਾਂਗ । 

੮੭੧੦੭੯-੭੪੨-੭੦-#੩<੭੨-"੩੨੭੦-੩੨੭੦-੩੦=੦੭੧੯-੭ । ੭੧੨-੭੦੭੧੦੭੦੭੪੦੭੦੭੧੨੭ ੨੭੦੭੯-੪੫੦੦੭ ੮੪੩੦ ੫--੭ ੨_. ੭੫੩੦੭ ੨..# ੫8੧੦੭ ੮..#੩8੨੦=੭ ₹--੭੪੧੫੨੦੦੭ ੨-=੧<੨੦=' 

੧. ਚੁਪ । ੨. ਵਿਚ । ੩. ਸੋਨ੍ਹ ਦੇ। ੪. ਸੌਦੇਸਾ ਵਾ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ ਗਿਆ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੫੨੩) 
। ੦੧੦” "੦੪ ੨੦"੦੬”> ੦"੦੧੬੦”੨ ੦੧੦”੨੦"੦੧੦”੨੦"੦੧੦੦ 6"੪੨੦੦੧੪੦ ੪੬੦ 

ਪੰਨਾ |ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਸਾਰਗ 
੧੨੦੭ | ੧੨। ੧੭ |ਕਿਉ ਜੀਵਨੁ; ਪੀੀਤਮ ਬਿਨ ਮਾਈ ॥ 

੧੫ | ੧੭ [ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ, ਮਿਲੀਐ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ; ਬਲਿ ਬਲਿ ਤਾ-ਕੈ ਹਉ ਜਾਈ ।1 
੧੭| ੧੮ |ਭਲੋਂ ਕਬੀਰੁ ਦਾਸੁ ਦਾਸਨ ਕੌ; ਉਤਮੁ, ਸੈਨੁ ਜਨੁ, ਨਾਈ ॥ 
੧੮| ੧੮ |ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਤਨੁ ਧਨੁ ਸਾਧਨ ਕਾ; ਇਹੁ ਮਨੁ, ਸੰਤ ਰੇਨਾਈ ।। 

੧੯ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ, ਤੋਰੇ ਚਰਨ ਧਿਆਵਉ; 
ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਤਨਿ, ਦਰਸ ਪਿਆਸ ॥ 

੨੧|ਮਨ ਸਦਾ ਮੰਗਲ; ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇ ॥ 
੨੧|ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ, ਨਾਨਕ ਕੋ, ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਹਰਿ ਪ੍ਰਾਨ “ਜਾਇ ॥ 

੧੩ | ੨੨ [ਭਏ ਪੁਨੀਤ, ਪਵਿਤ੍ਰ ਮਨ; ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਹਰੇ ॥ 
੧੬੨੨ |ਹਰਿ ਜਨ; ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਧਿਆਂਏ /। 

੨੪ [ਮੌਹਨ ਘਰਿ ਆਵਹੁ; ਕਰਉ ₹ ਜੋਦਰੀਆ' ॥ (ਜੇਦੱਰੀਆ ਬੋਲੋ) 
੮ |੨੫ |ਹਾਥ ਦੇਇ ਰਾਖਿਓ, ਕਰਿ ਅਪੁਨਾ; ਜਿਉ ਜਲ, ਕਮਲਾ $ਅਲਿਪਾਰੀ । 
੯ | ੨੫ |ਨਾਨਕ, ਭਾਗਿ ਪਰਿਓ ਹਰਿ ਪਾਛੇ; ਰਾਖੁ, ਸੈਤ ੧ਸਦਕਾਰੀ ॥ 
੧੦ | ੨੬ |ਅਬ ਮੋਹਿ; ਸਰਬ ਉਪਾਵ € ਬਿਰਕਾਤੇ' ॥ 
੧੪ | ੨੭ ਅਬ ਮੋਹਿ; ਲਬਧਿਓ ਹੈ, ਹਰਿ ਟੇਕਾ ॥ 
੧੫੨੭ [ਕਾਟੋ ਅਗਿਆਨ ਤਿਮਰ, ਨਿਰਮਲੀਆ; ਬੁਧਿ ਬਿਗਾਸ ਥਿਥੇਕਾ । ॥ 
੧੮|੨੮ ਪੇਖਿ ਆਇਓਂ, ਸਰਬ ਥਾਨ ਦੇਸ; ਪ੍ਰਿਅ ਰੋਮ, ਨ ਸਮਸਰਿ ਲਾਗੇਂ ॥ 
੧੮ ੨੮ [ਮੈ ਨੀਰੇ, ਅਨਿਕ ਭੋਜਨ ਬਹੁ <ਬਿਜਨ; 

ਤਿਨ ਸਿਉ. ਦਿ੍ਸਟਿ ਨ ਕਰੈ ੯'ੁਚਾਂਗੇ' ॥ 
੧੯ ੨੮ [ਹਰਿ ਰਸੁ ਚਾਹੈ, ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰਿਅ ਮੁਖਿ ਟੇਰੇ; 

ਜਿਉ ੧੭ਅਲਿ ਕਨਲਾ, ਲੋਭਾਂਗੇ । 
੫ ੨੯ [ਪਾਵਉ ਦਾਨ, ਸੈਤ ਸੇਵਾ ਹਰਿ; ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨਾਂ ।। 
੬ [੩੦ |ਬਿਸਰਿਓ, ਧੈਧੁ ਬੈਧੁ ਮਾਇਆ ਕੋ; ੧'ਰਜਨਿ' ਸਬਾਈ ੨'ਜੇਗਾ' ॥ 
੮ |੩੦ [ਪਿਉ ਅਪਨਾ, ਗੁਰਿ ਬਸਿ ਕਰਿ ਦੀਨਾ; ਭੋਗਉ ਭੋਗ ਨਿਸੈਗਾ ॥ 
੧੪ | ੩੪ |ਬਿਖਮ ਥਾਨ, ਬਹੁਤ ਬਹੁ ੧5ਧਰੀਆ, ਅਨਿਕ ਰਾਖ, -ਸੂਰੂਟਾ ॥ 

ਬਿਖਮ '੬ਗਾਰ੍ਹ, ਕਰੁ ਪਹੁਚੈ ਨਾਹੀ; ਸੈਤ ੧੭ਸਾਨਥ ਭਏ, ਲੂਟਾ ॥ 

੯ ੩੫ [ਆਨ ਬਾਪਾਰ ਬਨਜ ਜੋ ਕਰੀਅਹਿ; ਤੇਤੇ ਦੂਖ ਸਹਾਮਾ।। 

ਨਦਰ ਵਾ 

ਸਿ ਉਪ € “ਨ ਘ 

(੦੦6੦੨ ੦੦੪੦੨੦੮੦੧ਇ੨੦੦੦ਇ੨ ੦੦੪੨੦੯੩ਆ੨ 

ਸ੍ਰ 

&. । ੯“ 60੧੫2 €.--#604..?। 

੯4/੧%੦ ₹-#੧੫-੭ ੧-੭੧੨-੭੨-#੩੯=੭ -੧੧੨੭੯੭੧੯੭੯੭੧੯੭੯੭੧੯੭੮੭੭< 90 
ਪਟ . ਇੰ ਹੇ 

੧. ਭਗਤ । ੨. ਮਾਲਕ । ੩. ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਾ ਜੋਦੜੀਆਂ, ਮਿੰਨਤਾਂ । 

੪. ਨਿਰਲੋਪ। ੫. ਵਾਰਨੇ ਵਾ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ । ੬. ਵਿ-ਰਕਤ = ਅਤੀਤ 

ਹੋ ਗਏ । ੭. ਭਰੋਸੇ । ੮. ਮਿਠੇ ਭੋਜਨ । ੯. ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀ” । ੧੦. ਭੋਰੇ । 

੧੧. ਲੁਭਾਇਮਾਨ । ੧੨. ਸਾਰੀ ਰਾਂਤ । ੧੩. ਕਾਮਾਦਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੈਗ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ । ੧੪. ਧੜੀਆਂ ਵਾ ਪੱਖ । ੧੫. ਸੂਰਮੇ ਰਾਂਖੋ ਹਨ। ੧੬. ਗੜ੍ਹੀ । 

੧੭. ਸਾਥੀ । 
੬੪੧੫੫ ੨੭੦੧੯. ੭ ੮ ੭੭੧੯੭ ੮੭੭੧੦. ੭ ੮,੭60੧.੭ 1 ੯.੭੨੧..< .,#484,2 2 ,#604੫%) ₹.੭੧੧੯-੭ 

੯./੪੦-੭੯-੭੬੧੦-੭੨-੭੧੯= 

2੮੦੬ > ੧੪2੭ "੪੬ਇ” 2੦੦੨ ੦"੯੩ਇ” 2੯੪੦੨੦੦੬੦” £"੧੪੦”>੦੦੪੦੨ ੦੮੦੦੨ 

ਤਹ .ਿ ਤੇ 2 

7 ੨੪੧੧੦ 
੍ 
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(੫੨੪) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
੬੯੪੦ ੨੦੦੧੬੦੨੭੦੪੦੨੦੦੪੦੨ 7੧੪ਵ੨ 6੦੬੦੨੦੮੦੬੪

੨੦੮੦੦੨੦੦%੦” 7੦੪ ੨੧੪੦੨੦੮੨੧੯ਉ 

ਪੰਨਾ _[ਜਤਰ|ਸ਼ ਰਾਗੁ ਸਾਰਗ 

੧੨੧੧ ਜਿਸੁ ਸੁਣਿਐ ਮਨਿ ਹੋਇ ਰਹਸੁ ਅਤਿ; ਰਿਦੈ ਮਾਨ ਦੁਖ ਜੋਹੰ ॥ 
(ਰਹਿਸ ਕਰਨਾ ਰਹੱਸ ਭੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ' ਹੈ ਚਾਲ ਨਾਲ ਹੈ) [ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਪੀਆ, ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ; ਆਘਾਏ, ਰਸਨ ਚਖਾ ॥ 

ਗੁਰ ਮਿਲਿ; ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਇਆ ॥ 
ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਹਮ ਲੋਤੇ; ਤੋਤੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ।। 

ਸਤਸੈਗਤਿ ਕੀ ਰੇਣੁ. ਮੁਖਿ ਲਾਗੀ; ਕੀਏ ਸਗਲ ਤੀਰਥ, ੧ਮਜਨੀਠਾ ॥ 
੧੨੧੩ ੨ਓਅ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੀਤਿ ਚੀਤਿ; ੨'ਪਹਿਲਰੀਆ ॥ | 

[ਪਹਿਲਰੀ-ਆ ਇਕੱਠਾ ਬੋਲੋ] 
ਹਮ ਨੀਚ £'ਬਿਰਖ' ਤੁਮ ਮੈਲਾਗਰ; ਲਾਜ ਸੇਗਿ, ਸੈਗਿ ਬਸਰੀਆਂ ॥ | 

[ਬ-ਸਰੀਆ ਬੋਲੋ] 
ਮਨ; ਓਇ ਦਿਨਸ, ਧੈਨਿ, ਪਰਵਾਨਾਂ ॥ | 
ਧੈਨਿ ਸੁ “ ਭਾਗ', ਧੈਨਿ #ਸੋਹਾਗਾ; ਖੈਨਿ, ਦੇਤ ਜਿਨਿ ਮਾਨਾਂ ॥ ਹੈ 
ਆਇ ਨ ਜਾਵੈ, ਨ ਕਤਹੀ ਡੋਲੌ; ਬਿਰੁ ਨਾਨਕ, ”'ਰਾਜਇਆ' ॥ 
'ਖੇਲਿ ਖੇਲਾਇ; ਲਾਡ ਲਾਡਾਵੇ; ਸਦਾ ਸਦਾ “ਅਨਦਾਈ ।1 
ਅਪਨਾ ਮੀਤ ਸੁਆਮੀ, ਗਾਈਐ ॥ 
ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲਿਆ; ਸਗਲ ਚੁਕੀ, ੯ਮੁਹਤਾਈਐ ॥ 
ਕਵਨ ਬਸੇਰੋ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੌ; ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਨ-ਹਾਰੇ । 
ਮਨ ਤੇ; ਭੈ ਭਉ ਦੂਰਿ ਪਰਾਇਓ । 
ਏਕੈ ਪਰਗਟੁ ਏਕੇ ਗੁਪਤਾ; ਏਕੇ ਧੂੰਧੂਕਾਰੋ ॥ 
ਝੂਠੋ; ਮਾਇਆ ਕੋ ਮਦ ਮਾਨੁ ॥ 
ਦੀਨ ੧“ਬੇਹਰੋ, ਦਾਸ ਦਾਸਰੋ, ਸੈਤਹ ਕੀ ੧ ਸਾਰਾਨ ॥ 
ਅਨਿਕ ਕਾਜ ਅਨਿਕ ੧” ਧਾਵਰਤਾ'; ਉਰਝਿਓ, ਆਨ ਜੈਜਾਰੀ ॥ 

(ਧਾ-ਵਰਤਾ ਬੋਲੋ) 
ਹਉ ਨਾਹੀ, ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਮੋਰਾ; ਨਾਂ ਹਮਰੋ, ਬਸੁ ੧੨ਚਾਰੀ ॥ 
ਖਟੁ ਸਾਸਤ , ਉਚਰਤ ੧5ਰਸਨਾਗਰ; ਤੀਰਥ ਗਵਨ, ਨ ਥੋਰੀ ॥ 
ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਿ_ਪਤਿਤ ਹੋਤ ਜਗੁ; ਸੈਤਹੁ, ਕਰਹੁ ਪਰਮਗਤਿ ਮੋਰੀ ॥ 
ਪਵਨਿ ੧੫ਅਫਾਰ; ਤੋਰ ਚਾਮਰੋ; ਅਤਿ “੬ਜਜਰੀ ਤੇਰੀ ਰੇ, ੧“ਮਾਟੁਲੀ ।। 
ਕੋਟਿ ਜੋਧ, ਉਆ ਕੀ ਬਾਤ ਨ ਪੁਛੀਐ; ਤਾਂ ਦਰਗਹ ਭੀ, ਮਾਨਿਓ ॥ 

੧੨੧੪ 

੭੯੪੨੦ 6੪੪੨੭ ੧੪੦ 6੧੪#੨੦੬ਇ੨ ੦੮੦੪ ੧੪੪! 9 

੧੨੧੫ 

੧੨੧੬ 

੧. ਪਿਆਰੇ ਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ । ੨. ਮੰਗਲ ਰੂਪ । ੩. ਪਹਿਲਾਂ ਫੀ 

ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵੇਲੋਂ ਦੀ । ੪. ਅਰਿੰਡ ਆਦਿ । ੫. ਕਰਮ । ੬. ਆਨੰਦ । 
੭. ਰਾਜ = ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । ੮. ਅਨੰਦ । ੯. ਖੁਸ਼ਾਮਦ । ੧੦. ਬੰਧੂ ਵਾ ਸਨਬੈਧੀ 1 
੧੧. ਸ਼ਰਨ । ੧੨. ਧੋਣੀਆਂ । ੧੩. ਜ਼ੋਰ । ੧੪. ਕੰਠੋ' ਪੜ੍ਹਨਾ । ੧੫. ਆਫਰਿਆਂ 
ਹੋਇਆ । ੧੬. ਭੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਪੁਰਾਣੀ । ੧੭. ਮਟੀਲੀ, ਦੇਹ । 

੭੪੫੭੧-੭੩੦-੭੬-੭੩੦੭੦-੭੧੧-੭੨-#੩੦-੭੨੭੪੩੦-੭ । ₹-#੬੦<੭੨-#੩੦-੭ <੭੧੯-੭੭੩੦੭ ੨੧੭ 
'੫੧੧॥੧੭-#੧੩੧੦੭ ੨-#੧੧੨੦-੭ ੨-੭੩੨੦੨੭ ੨--#੧੩<੨-੨ ੮-੪#੩੯੦= ੨-=੫8੫੦-੭ ੦--#੦8<੦੭੦-੭੦੧<੦-੭੯-#੪੦੨-੭ 

੍ 
੍ 

੍ 

੍ 
੍ 
੍ 
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ਪੰਨਾ 
੧੨੧੬ 
੧੨੧੭ 

੧੨੧੮ 

੧੨੧੯ 

੧੨੨੧ 

੧੨੨੨ 

੧੨੨੩ 
੧੨੨੪ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੫੨੫) 

।ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਸਾਰਗ 
੧੫ | ੬੩ [ਆਪਿ "ਮਹਾ ਜਨੁ. ਆਪੇ “ਪੰਚ; ਆਪਿ ਸੇਵਕ ਕੌ, ਕਾਮ ॥ 
੧ | ੬੪ |ਜਿਨ ਸੰਤਨ ਜਾਨਿਆ, ਤੂ ਠਾਕੁਰ; ਤੋਂ ਆਏ ਪਰਵਾਨ । | 

੬੫ ਕਰਹੁ ਗਤਿ; ਦਇਆਲ ਸੰਤਹੁ ਮੋਰੀ ॥ 
੬੫ [ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ, ਬਿਖਈ ਤੁਮ ਤਾਰੇ; ਸੁਮਤਿ, ਸੌਗਿ ਤੁਮਾਰੇ ਪਾਈ ॥ 

ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ ਭ੍ਰਮ ਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰਤ; ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ, ਹਰਿ ਗਾਈ ।1 ਹੂ 
੬੫ [ਜੋ ਜੋ, ਸੈਗਿ ਮਿਲੋ ਸਾਧੂ ਕੇ, ਤੇ ਤੋ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤਾ | 

02 

੪ 
੬ | ੬੬ ਠਾਕੁਰ; ਬਿਨਤੀ ਕਰਨ ਜਨੁ ਆਇਓ ॥ 
ਦ ਨੇਨਹੁ ਸੰਗਿ, ਸੈਤਨ ਕੀ ਸੇਵਾ; ਚਰਨ ਝਾਰੀ ਕੇਸਾਇਓ ॥। 
੯ | ੬੭ |ਸਜਨੁ “ਸੁਰਿਦਾ, ਸੁਹੇਲਾ ਸਹਜੇ; ਸੋ ਕਹੀਐ, ਬਡਭਾਗੀ ॥ 
੧੧ ੬੭ |ਅਚਿੰਤ, ਸੋਇ ਜਾਗਨੁ ਉਠਿ ਬੈਸਨੁ; ਅਚਿੰਤ, ਹਸਤ ਬੈਰਾਗੀ ॥ 
੧੮ ੬੯ [ਮਿਤ ਸਤ ਪੇਖਿ, ਸਮਤ ਬੀਚਾਰਿਓ; ਸਗਲ, ਸੰਭਾਖਨ ਜਪੁ ॥ 

੯ [੭੭ ਆਸ ਅਪਾਰ, ਦਿਨਸ ਗਣਿ ਰਾਖੇ; ਗ੍ਰਸਤ ਜਾਤ ਬਲੁ, ਖਜਰਣੀ ॥ ॥ 
੧੪ |੭੮ [ਸਭ ਤੇ ਉਚ, ਉਚ ਤੇ ਉਚੋ; ਅੰਤੁ ਨਹੀ, ਪਮਰਜਾਦ ॥ 
੧੦|੮੮ [ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਆਗਿ, ਆਨ ਜੋ ਚਾਹਤ; ਤਾ ਕੈ ਮੁਖਿ ਲਾਗੇ, <ਕਾਲੇਖਾ ॥ 
੧੬੯੦ [ਸੌਈ 2ਧੁਰੈਧਰੁ, ਸੋਈ ਦਬਸੁਧਰੁ; _ਹਰਿ ਏਕ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ; ਪਾਗੇ ।। ਕੰ 

ਬਲ ਬੋਚ ਠਰੇ, ਨ ਜਾਨੈ ਲਾਭੋਂ, ਸੋ ੯ਧੂਰਤੁ ਨਹੀ, ਮੂੜ ॥ 
੧੨੯੪ [ਸਿਮਰਤ ਨਾਹਿ, ਸਿਰੀ-ਧਰ ਠਾਕੁਰ; ਮਿਲਤ, ਅੰਧ. ਦੁਖ ਘੋਰੀ ॥ ਕੰ 
੧੪ | ੯੪ [ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਭਗਤਿ ਰਸੁ ਦੀਜੈ; ਮਨੁ ""ਖਚਿਤ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ "੨ਖੋਰੀ ॥ 
੧੫੯੫ |ਚਿਤਵਉ ਵਾ ਅਉਸਰ; ਮਨ ਮਾਹਿ ॥ ਕੰ 
੧੬|੯੫ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਜਨ ਜੋਤੇ ਕਾਮ ਕਰੀਅਹਿ; ਤੇਤੇ ਬਿਰਥੇ ਜਾਂਹਿ । 
੧੭।੧੦੧(ਤਿਰਿਪਤਿ ਨ ਹੋਵਤ, ਕੂਕਰੀ ਆਸਾ; ਇਤੁ ਲਾਗੇ, ਬਿਖਿਆ ਛਾਰ ॥ 
੧ |੧੦੨|ਮੈਲਾ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨੁ; ਜੀਉ ।। 
੫ |੧੦੪|ਰਮਣ ਕਉ; ਰਾਮ ਕੇ "ਤਗੁਣ-ਬਾਦ ॥ 

੧੦੧੦੮"੩ਉਘਰਿ ਗਈਆਂ, ਖਿਨਹਿ ਭੀਤਰਿ; ਜਮਹਿ, ਗ੍ਰਾਸੇ "ਝੋਟ ॥ 
੧੩|੧੦੫|ਅਨਾਥ "੬ਰਵਾਣਿ, ਉਦਰੁ ਲੋ ਪੋਖਹਿ; ਮਾਇਆ ਗਈਆ ਹਾਟਿ ॥ 

ਰਿਦਾ । ੪. ਬੁਢੇਪਾ । ੫. ਮਰਯਾਦਾ । ੬. ਕਾਲਖ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ । ੭. ਧੂੜ ਨੂੰ ਧਾਰਨ 

ਵਾਲਾ ਨਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ । ੮. ਬਸਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ 

ਪਰੇਮ ਵਾ ਖਿਮਾਂ ਰੂਪ ਬਸਤ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ । ੯. ਨਾਂਗਾ ਵਾ ਚਤੁਰ । 

੧੦. ਅਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਘੋਰੀ = ਭਿਆਨਕ ਦੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ੧੧. ਲਿਵਲੀਨ । 

੧੨. ਖੁਮਾਰੀ । _ ੧੩. ਗੁਣਾਨਵਾਦ, _ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਨਾ । 

੧੪. ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਰਤ੍ਰਤਾਂ । ੧੫. ਜ੍ੇਡੇ । ੧੬. ਦਬਾ ਕੇ। 

੧. ਸ੍ਰਸ਼ਟ ਪੁਰਖ = ਮੁਵੀ । ੨. ਪੰਚਾਇਤ । ੩. ਸੁਹਿਰਦ = ਸ੍ਰ ਬ਼ਟ 

੭੩੯੭੨ ੭੪. ੪੮-#੨੦੯.੭੨੭੭੪<-੭੨੭੩੦੦੭੮-੩੫-੭੯-੩੨-੭੯੭੩੨-੭੮-੩੦੭ । ੩੭੩੦ 
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(੫੨੬) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
.2੦੪੦੨੦੦੪੨ ੦੮੦੪੨ ੦੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦੮੦%੦” ੭੦੦੦ ੦੬੦ ੨੭ "ਲਆ>"੦੪ਇ੨6੮੯ਓਵ ਨੇ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਸਾਰਗ 
੧੨੨੫ |੧੧੧੧੦[ਪੇਖਿ ਦਇਆਲ, ਅਨਦ ਸੁਖ ਪੂਰਨ; ਹਰਿ ਰਸਿ "ਰਪਿਓ, ਖੁਮਾਰੋ ॥ 

੧੮ |੧੧੨|ਹਰਿ ਕਾਟੀ ਕੁਟਿਲਤਾ; ਕੁਠਾਰਿ ॥ 
ਭਰਮ ਬਨ, ਦਹਨ ਭਏ ਖਿਨ ਭੀਤਰਿ; ਰਾਮ ਨਾਮ, ਪਰਹਾਰਿ ॥ 

੧੨੨੬ | ੩ |੧੧੩[ਪੌਥੀ; ਪਰਮੇਸਰ ਕਾ ਥਾਨੁ ॥ 
੧੩ |੧੧੬|ਨਿਬਹੀ; ਨਾਮ ਕੀ ਸਚੁ ਖੇਪ 11 

ਲਾਭੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ. ਨਿਧਿ ਧਨੁ; ਬਿਖੈ ਮਾਹਿ, ਅਲੋਪ ॥ 
੧੨੨੭ | ੬ |੧੧੯|ਗੁਰ ਚਰਨ ਬੋਹਿਥ ਮਿਲਿਓ, “ਭਾਗੀ; ਉਤਰਿਓ ਸੰਸਾਰ ।। 

੮ |੧੨੦|ਤਾ ਤੇ; ਤਕਰਣ ਪਲਾਹ ਕਰੇ ॥ 
੧੦ |੧੨੦|ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਧੂਰਿ ਜਨ ਬਛੇ, ਉਧਰਹਿ ਲਾਗਿ ਪਲੇ । (ਪੱਲੋ ਬੋਲੋ] 
੧੩ [੧੨੧ਚਰਨ ਕਮਲ ਪ੍ਰੀਤਿ, ਮਨੁ ਬੇਧਿਆ; ਕਰਿ ਸਰਬਸੁ, ਅੰਤਰਿ ਰਾਖੀ ॥ 

ਮੈ 
ਮੈ 
੍ 
ਰ੍ 
ਰੰ ਹਾ ੧ [ਸਰਬੱਸ ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ] 

੍ 

੍ 
੍ 
੍ 

_੨-੭<੦੦੫੦-੭ ੨,੭੧੦ ੨-#੫੧੦੫੭ ੨-#੪੬੦<੭੨-੭੪੦<੨-੭੨-੭<੪੫-੭ ੧੨੨੮ | ੩ [੧੨੪|ਮਾਈ ਰੀ; ਅਰਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਖੋਰਿ ।। 
[ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕ'ਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 

ਓਸ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇਂ ਸਰੂਪ 
ਵਿਚ ਨਹੀਂ' ਹੈ] 

੪ [੧੨੪ ਦਰਸਨ 'ਰੁਚਿਤ' ਪਿਆਸ ਮਨਿ ਸਦਰ; ਸਕਤ ਨ ਕੋਈ ਤੋਰਿ॥ 
੬ |੧੨੪|ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਿ ਸਾਗਰ; ਬਿਨਸਿਓ_ ਆਨ £ਨਿਹੋਰ ॥ 
੮ |੧੨੫[ਚਿਤਵਤਾ, ਗੋਪਾਲ ਦਰਸਨ; ਕਲਮਲਾ ਕਢੁ ਧੋਇ ॥ 
੧੦ |੧੨੬[ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ; ਮਤਿ ਪਸਾਰ ॥ 
੧੭ |੧੨੮|ਤੁਮਹਿ ਪਛਾਨੂ, ਸਾਕ ਤੁਮਹਿ ਸੈਗਿ; ਰਾਖਨਹਾਰ ਤੁਮੈ ਜਗਦੀਸ ॥ 

੧੨੨੯ | ੩ [੧੨੮[ਖਾਤ ਪੀਵਤ ਹਸਤ ਸੋਵਤ; ਅਉਧ ਬਿਤੀ, ੬ਅਸਾਰ ॥ 
੪ |੧੨੮੯2ਪਰ ਦਹ ਕਰਤ, ਬਿਕਾਰ ਨਿੰਦਾ; ਪਾਪ ਦਰਤ, ੯ਕਰ ਝਾਰ ॥ 
੧੦|੧੩੦"ਕਿੰ ਕਰੀ. ਬਿਕਾਰ ॥ (੨) ੧੧ਕਿੰਕਰੀ ਬਿਕਾਰ 
੧੧੧੩੦|ਹਰਿ ਸੈਗਿ ਰੋਗ; ਕਰਤੀ ਮਹਾ ਕੇਲ ॥ 
੧੧ |੧੩੦[ਸੁਪਨ ਰੀ, ਸੈਸਾਰੁ ॥ 
੧੧|੧੩੦|ਸਖੀ, ਕਾਇ ਮੋਹਿ ਮੋਹਿ ਲੀ, ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੀਤਿ, ਰਿਦੈ ਮੇਲ ॥ 
੧੨ |੧੩੦ਕਾਂਏ'; ਆਨ ਆਨ, ਰੁਚੀਐ ॥ 
੧੪ |੧੩੧[ਕੌਚਨਾ ਬਹੁ; "ਂਦਤ ਕਰਾ ॥ 

॥ ੧੬ |੧੩੧।ਦਸ ਅਸਟ ਖਸਟ; ਸ੍ਵਨ ਸੁਨੇ । 

੧. ਰਚਿਆ । ੨. ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ । ੩. ਕੀਰਨੇ, ਯਤਨ । ੪. ਮਨਾਉਣਾ, 
ਅਹਿਸਾਨ । ੫. ਸ੍ਰ਼ਟ । ੬.ਬੇ-ਖਬਰ, ਬੋ-ਸੰਭਾਲ, ਝੂਠੇ ਪਾਸੇ । ੭. ਵੈਰ । ੮.ਪ੍ਰੀਤ 
੯. ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ । ੧੦. ਕਿਉ” ਕਰਦਾ ਹੈ' ਬਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ । ੧੧. ਦਾਸੀ ਹੋ ਰਹੀ 

ਹਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ । ੧੨. ਦਾਨ ਵਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ । 
“੩੫੦੭੨-੪੪੧੨੭ ੨ ੭੧੧੦੭ ੨.-#੧੧੫੦-੭੨-#੪੩੨੦-੭੨-#੫੪<-੭੨-੭੧੪੦੭ । ੮.#੦<.੭੦-੭੩੫-੭੦-੭੩੦੭੨-੧੯ 

੨-੭੪੧੧-੭੦-#੪੦੨ ੧ -#੪੦੧<੭ ੨.#੩੫<-੭੨.#੦੦੫<੭ 2.-੭੦੦੯--੭੨_,੭੦੦<<.੭ ₹--#੪॥੧.੭ 2..#੪੦੨੫੭ ੨.-#੪੪<੨੦੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੫੨੭) 

ਰਾਗੁ ਸਾਰਗ 
੧੨੨੯ | ੧੭|੧੩੧|ਬਰਤ "ਸੋਧਿ; “ਸੋਚ ਤਚਾਰ /1 (੨) ਸੋਚਚਾਰ 

੧੭ [੧੩੧|ਅਪਰਸ; ਕਰਤ “ਪਾਕ ਸਾਰ ॥। [ਅਪੱਰਸ ਬੋਲ] 
੧੮ |੧੩੧|ਦੇਹੁ ਦਰਸੁ, ਨੈਨ ਪੇਖਉ; ਜਨ ਨਾਨਕ, ਨਾਮ ਪਮਿਸਟ ਲਾਗੇ ॥ 

੧੨੩੦ | ੨ |੧੩੨|ਬਿਨਸੇ ਭ੍ਰਮ ਮੋਹ ਅੰਧ, ਟੂਟੇ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੋਧ; 
ਪੂਰਨ ਸਰਬਤ ਠਾਕੁਰ, ਨਹ ਕੋਉ ਬੈਰਾਈ ॥ 

ਪ੍ਰਿ ੫ |੧੩੩|ਸਰਨ “ਪਰਨ, ਸਾਧੂ; ਆਨ “ਬਾਨਿ ਬਿਸਾਂਰੇ ॥ (੨) ਆਨ “ਥਾਨਿ 
! ੫ |੧੩੩[ਹਰਿ ਚਰਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨੀਤ ਨੀਤਿ, ਪਾਵਨਾ ਮਹਿ ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ; 

ਸੇਵਕ ਭੈਂ ਦੂਰਿ ਕਰਨ, _ਕਲਿਮਲ ਦੋਖ ਜਾਰੇ ॥ $ 
੯ |੧੩੪[ਸਰਬ ਕੁਸਲ ਸੁਖ ਬਿਸ੍ਰਾਮ, ਆਨਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾਮ; 

ਜਮ ਕੀ ਕਛੁ ਨਾਹਿ ਤ੍ਰਾਸ, ਸਿਮਰਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ 
8 ੧੨ |੧੩੫ਪੰਚਾ ਤੇ ਏਕੁ ਛੂਟਾ; ਜਉ ਸਾਧ ਸੰਗਿ, ੯ਪਗ ਰਉ ॥ 

੧੬ ੧੩੬ "5ਕਾਮ ਕਰੀ, ਸਭ ਤਿਆਗਿ ਕੈ; ਹਉ ਸਰਣਿ ਪਰਉ-ਗੀ ॥ 
੧੨੩੧ | ੨ |੧੩੮|ਨਹ ਦੂਰਿ; ਪੂਰਿ ਹਜੂਰਿ ਸੰਗੇ ।। 

੪ |੧੩੯| ਉਪਜਤਾ ਬਿਕਾਰ ""ਦੁਦਰ, "ਨਉਪਰੀ ਝੁਨੰਤਕਾਰ ਸੁੰਦਰ; ਕੰ 
੧੩'ਅਨਿਗ' ਭਾਉ ਕਰਤ ਫਿਰਤ, ਬਿਨੁ ਗੋਪਾਲ ਧੋਹੇ।। _[ਅਨਿੱਗ ਬੋਲੋ ] 

੫ |੧੩੮| ਤੀਨਿ ਭਉਨੇ ਲਪਟਾਇ ਰਹੀ, ਕਾਚ ਕਰਮਿ, ਨ ਜਾਤ ਸਹੀ; 1 
ਉਨ ਮਤ ਅੰਧ, ਧੈਧ ਰਚਿਤ; ਜੈਸੇ ਮਹਾ ਸਾਗਰ "£ਹੋਹੇ ॥ 

ਰਾਗੁ ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ॥ ਕੂ 
੧੨੩੨ | ੩ | ੪ [ਕਹਿ ਨਾਨਕ, ਸਭ ਅਉਗਨ ਮੋ ਮੈ; ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਸਰਨਾਇਓ ॥ 

ਰਾਗੁ ਸਾਰਗ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਕੰ 

#”੧ 
੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ । 

ਜਬ ਕੀ ਉਪਜੀ ਤਬ ਕੀ ਤੇਸੀ; 'ਰੋਗੁਲ' ਭਈ ਮਨਿ ਭਾਈ ॥ ਕੰ 
ਕੋਧੁ ਨਿਵਾਰਿ, ਜਲੇ ਹਉ ਮਮਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਦਾ "੫ਨਉਰੇਗੀ ॥ 
੧੬ਅਭਰਤ, ਸਿੰਚਿ ਭਏ ਸੁਭਰ ਸਰ; ਗੁਰਮਤਿ, ਸਾਚੁ ਨਿਹਾਲਾਂ ।। ੧ 

['ਅ-ਭਰਤ' ਬੋਲਣਾ] 
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ ੧ 

ਸਬਦਿ ਭਉ ਭੈਜਨੁ, ਜਮ ਕਾਲ ਨਿਖੰਜਨੁ; ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥ ( 

੧. ਸੋਧਿਆ । ੨. ਪਵਿੱਤ੍ਤਾ । ੩. ਆਚਾਰ । ੪. ਰਸੋਈ । ੫. ਪਿਆਰੇ, 

੬. ਆਸਰਾ । ੭. ਆਦਤ । ੮. ਹੋਰ ਥਾਂ । ੯. ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਰਢੇ = ਰਚੇ । 

੧੦. ਕਾਮ ਦੀ ਕਲਾ = ਚੇਸ਼ਟਾ । ੧੧. ਦੈਦ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲਾਂ । ੧੨. ਧੌੱਟੇ, 

ਝਾਂਜਰਾਂ । ੧੩. ਅਨੇਕਾਂ । ੧੪. ਧੱਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ । ੧੫. ਨਵੀਨ ਰੈਗ । 1 

੧੬. ਖਾਲੀ ਰਿਦੇ । ੯੫੮੦੮ 
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(੫੨੮) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
੦੦੪੦੨ 7੮੦੪ ੨੦"੦੪੦੨੦੦੦੦੨੦-੦੪੦੨੦੮੦%੦੨੦

੮੦%੦੨੦੮੦%੦੦੮੦੧੦੨੦੦੪੦੨੦੮੦੧੦੨ ੦੯੬੪੨ 

ਪੰਨਾ ਰਾਗੁ ਸਾਰਗ 
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ 

ਉਪਮਾ ਸੁਨਹੁ ਰਾਜਨ ਕੀ ਸੋਤਹੁ; ਕਹਤ, "ਜੋਤ “ਪਾਹੂਚਾ ॥ 
ਅਨਿਕ ਮਹੇਸ; ਬੈਸਿ ਧਿਆਨੁ ਧਰਹਿ ॥ 
ਅਨਿਕ ਸੂਰ; ਸਸੀਅਰ ਦਨਖਿਆਤਿ । 
ਅਨਿਕ ਪਰਲਉ; ਅਨਿਕ £ਉਤਪਾਤਿ । 
ਅਨਿਕ ਮਾਇਆ ਜਾ ਕੀ; ਲਖੀ ਨ ਜਾਇ ।1 
ਸਭ ਤੇ ਉਚ; ਭਗਤ ਜਾ ਕੇ ਸੈਗਿ ॥ 
ਕਿਉ ਨ ਅਰਾਧਹੁ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਸਾਧਹੁ; ਘਰੀ ਮੁਹਤਕ, ਬੇਲਾ ਆਈ । 
ਧੈਨਿ ਸੁ ਰਿਦਾ; ਜਿਹ ਚਰਨ ਬਸਾਇਆ ।। 

ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਰਾਇ ਮਹਮੇ ਹਸਨੇ ਕੀ, ਧੁਨਿ 

94 ਹੋ 2 (0 

੧੨੩੫ 
78੦ 6"ਦ੪ਦ> 

੧੨੩੬ 

੧੨੩੭ 

੦੦੦੦੭ 

੧੧| ੧ [ਗੁਰੁ ਕੁਜੀ ਪਾਹੂ, ਪਨਿਵਲੁ; ਮਨੁ ਕੋਠਾ ਤਨ ਛਤਿ ॥ 
੧੨੩੮ | ੪ | ੨ |੬ਜਿਨਸਿ ਥਾਪਿ, ਜੀਆਂ ਕਉ ਭੇਜੇ; ਜਿਨਸਿ ਥਾਪਿ, ਲੌ ਜਾਵੇ ॥ 
੧੨੩੯ | ੮ | ੫ [ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਫੁਰਮਾਣੁ ਹੋਇ; ਉਠੀ, ”ਕਰਲੈ ਪਾਹਿ ॥ 

੧੬| ੬ |ਤੋਲਾ ਮਾਸਾ, ਰਤਕ ਪਾਇ ॥ 
੧੯। ੬ |ਸਭਿ ਕਾਰਣ ਕਰਤਾ ਕਰੇ; ਘਟ ਅਉਘਟ, ਘਟ ਥਾਪਿ ॥ 
੪ | ੭ [ਜੂਠਿ ਨ; ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਕੀ ਭੇਦੀ॥ 

੧੨੪੦ | ੩ | ੭ |ਜੂਠਿ ਨ ਅੰਨੀ; ਜੂਠਿ ਨ ਨਾਈ ॥ 
੧੯। ੯ [ਘਰਿ ਨਾਰਾਇਣੁ, ਸਭਾ ਨਾਲਿ ॥ (ਸੱਭਾ ਨਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੋਲਾ ਬੋਲੋ) 

੧੨੪੧ | ੧੮| ੧੧|ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਪੀ, ਕੇਤੜਾ; ਕਹਿ ਨ ਸਕੀਜੈ, ਕਾਰ ॥ 
੧੨੪੨ | ੮ |੧੨।"ਜਾਂ ਨ ਸਿਆ, ਕਿਆ ਚਾਕਰੀ; ਜਾਂ ਜੇਮੋ ਕਿਆ ਕਾਰ ॥ 

(ਨਸਿਆ ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ) 
੧੩ | ੧੩ |੯ਪੂਕਾਰੇਤਾ "ਅਜਾਣੈਤਾ ॥ 
੧੩| ੧੨ ਨਾਨਕੁ ਆਬੋ; ਕੂਕ ਨ ਹੋਈ ॥ 
੧ ੧੪ |ਰੇਨਾਂ ਹੋਈਆ ""ਬੋਧੀਆ; ਪੁਰਸ ਹੋਏ, "“ਜਈਆਦ ॥ 

ਸੀਲ ਸੈਜਮ ਸੁਚ ਭੇਨੀ; ਖਾਣਾ, ਖਾਜੁ "੨ਅਹਾਜੁ ॥ 
੬ | ੧੫ |ਵਿਛੁੜਿਆ, ਵਿਸੁ ਹੋਇ. ਵਿਛੋੜਾ; ਏਕ ਘੜੀ ਮਹਿ ਜਾਇ ॥ 
੧੦| ੧੫ |ਤੈ, ਸਹ ਪਾਸਹੁ, "£ਕਹਣੁ ਕਹਾਇਆ ॥ 
੧੧| ੧੫ [ਤਉ ਕਉੜਤਣੁ; ਚੂਕਜਿ "“ਮਾਇ ॥ ('ਕਉੜੱਤਣਿ' ਬੋਲੋ) 
੭ ੧੭ |ਭੀਤਰਿ, ਚੋਰੁ ਬਹਾਲਿਆ; ਖੋਟੁ, ਵੇ ਜੀਆ ਖੋਟੁ ॥। 

੧੨੪੩ 

੧੨੪੪ 

੧. ਜਿੰਨੀ ਕੁ । ੨. ਪਹੁੰਚ ਹੈ । ੩. ਤਾਰੇ । ੪. ਉਤਪਤੀ । ੫. ਜੰਦਰਾ । ੬. ਚੀਜ਼ਾਂ । 
੭. ਰਸਤੇ । ੮. ਜਦੋ" ਨਹੀ“ ਸੀ ਕਿਛ । ੯. ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ 1 ੧੦, ਅਨਜਾਣ, 
ਅਗਿਆਨੀ। ੧੧. ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ । ੧੨. ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਰੀਦ । ੧੩. ਖਾਣ 
ਵਾਲਾ, ਨਖਿੱਧ ਖਾਂਦੇ ਹਨ । ੧੪. ਉਲਾਂਭਾ । ੧੫. ਮਾਇਆ ਦੀ । 

੮੦੭੪੫-੭-੭੪੫-੭੨-੭੩੦-੭੨-#੧੪੯-੭ `; ੨-#੪੧੫੦੭੨-#੪੩<੦.੭ ੨.#੫੪੧.੭ ੨.੭%੫.੭ ₹.#4੪%-੭ :-#੪੪੦-੭ :##੯੭ ੪੦੬੦੨ 6੦੧੬੦ 6"੪੦੨੦੨੧੮”੨ 6੦੪੦”੨ ੦੦੪੦੮ .9੦੧#੨੦੧੦੪ਇ੨ 7੯੪੨੦ ੮੬੦ 6 ੯੪੦੨੦੦੪੦੨੦੮੦੦੦੦੨; “੧੫੭ ੨-੭੫੧੫੦-੭ ₹-.#੪੩੦੦-੭ ੮..#੪੩੫<.੭੨--#੫੪੫੦-੭ ੨..#੪੩੫੦-= ੮-#੭੪੧<<-੭ ੭੫੪੦੭ ੨.#<੦<੫੭ ੨.੭੪੧੫-੭ ੨. ੭੪੧੦<-੭ ੨-੭੪੩<੦-- ੨-੭੪੪੫੨੦-੭ ₹-੭=੪੦੨--੭' 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੫੨੮) 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ ਸ਼ਬਦ! ਰਾਗੁ ਸਾਰਗ 
੧੨੪੫ | ੭ |੨੦ [ਹੋਵਹਿ "ਲਿੰਡ, ਝਿੰਡ ਨਹ ਹੋਵਹਿ; ਐਸੀ ਕਹੀਐ ਸੂਰਤਿ ।। 

! ੧੨।| ੨੧ |ਨਉਮੀ; ਨੇਮੁ ਸਚੁ ਜੋ ਕਰੇ ॥ 
ਕਾਮ ਕਰੌ ਤ੍ਰਿਸਨਾ; ₹ਉ-ਚਰੈਂ ॥ (੨) ਉਚਰੈ 

੧੬|੨੧ ਪੁਤ ਕਲਤ੍ ਨ #ਵਿਸ-ਹਹਿ; ਬਹੁ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਇਆ ।। _[ਵਿਸੋਹਹਿ ਬੋਲੋ] 
੧੮ | ੨੨ [ਮਖਟੂ ਹੋਇ ਕੇ; ਕੰਨ ਪੜਾਏ ॥! [ਮਖੱਟੂ ਨਹੀ" ਬੋਲਣਾ 

੧੨੪੬ | ੨ |੨੨ ਇਕਨਾ ਨਾਦ ਨ ਬੇਦ, ਨ ਪਗੀਅ ਰਸੁ; 
1 ਰਸ ਕਸ ਨ ਜਾਣੈਤਿ ।। (੨) #ਗੀਅਰ ਕੂ 

ਇਕਨਾ ਸੁਧਿ ਨ ਬੁਧਿ, ਨ “ਅਕਲਿ ਸਰ; ਅਖਰ ਕਾ ਭੇਉ, ਨ ਲਹੈਤਿ ।! 
1 ੧੨੨੩ [ਗੜ ਮੰਦਰ 'ਗਚਗੀਰੀਆ'; ਕਿਛੁ ਸਾਥਿ ਨ ਜਾਈ ॥ ੂ 

੧੭੨੨ |ਨਾਂਗੇ ਆਵਣਾ, ਨਾਂਗੇ ਜਾਣਾ; ਹਰਿ ਹੁਕਮੁ ਪਾਇਆ, ਕਿਆ ਕੀਜੇ 11 
੧੨੪੭ | ੧ ੨੪ [|ਰੈਗ “ਪਰੈਗ ੯ਕਤੀਫਿਆ; ਪਹਿਰਹਿ "ਧਰ ਮਾਈ ॥ 

੧੭੨੭ |ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਮੇਲਿ ਲਏ; "“ਆਪਤੁ ਗਵਾਵੇਂ । _(ਆਪੱਤ ਨਹੀ" ਬੋਲਣਾ) _ ₹ 
੧੨੪੮ | ੩ |੨੮ ਨਾਨਕ ਅਨ-ਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਤੂ, ਅੰਤਰਿ; 

1 ਜਿਤੁ ਪਾਵਹਿ, ਮੋਖਦੁਆਰ ॥ (੨) ਮੋਖ-ਦੁਆਰ 
੧੮ | ੩੦ [ਨਿਤ ਜੀਵਣ ਕਉ ਚਿਤ; ਗੜ੍ਮੰਡਪ ਸਵਾਰਿਆ ।। 

੧੨੪੯ | ੧੧੩੨ |ਜੇ ਓਸੁ ਨਾਲਿ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਤਾਂ ਵਥੁ ਲਹੈ; ਨਉ ਨਿਧਿ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥ ਕੰ 
੧੯| ੩੨।ਪੁਤ ਕਲਤ ਨਿਤ ਵੇਖੋ; ਵਿਗਸੋ ਮੋਹਿ ਮਾਇਆ ॥ 

£ ੧੨੫੦ | ੧੨।੩੪ | ਸਾਵਣ ` ਆਇਆ ਝਿਮਝਿਮਾ; ਕੰ 
ਹਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥। (੨) ਝਿਮ ਝਿਮਾ 

1 ੧੨੫੧ | ੧ |੩੫ |ਅਮਰੁ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਹੈ; ਤਿਸੁ ਨਾਲਿ ਸਿਆਣਪ ਨ ਚਲਈ; 
ਨ "ਤਹੁਜਤਿ ਕਰਣੀ ਜਾਇ ॥ 

੫ ੩੫ [ਪਉੜੀ ਮ:੫॥ 
4 (ਇਹ ਪੰਜਵੇ' ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ) 

੮ ।੩੬ |ਅੰਨੁ ਪਾਣੀ, "5ਮੁਚੁ ਉਪਾਇ; ਦੁਖ ਦਾਲਦੁ, ਭੈਨਿ ੧੪ਤਰੁ ॥ 
£ ਰਾਗੁ ਸਾਰੈਗ, ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ॥ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਕੰ 

੧੭| ੧ |ਮਨ ਦਸ ੬ਨਾਜੁ, ਟਕਾ ਚਾਰਿ ਗਾਂਠੀ; ੧੭ਐੱਡੋ ਟੇਢੌ ਜਾਤੁ ।। 
! ੧੭। ੧ |ਬਹੁਤੁ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਗਾਂਉ ਸਉ ਪਾਏ; ਦੁਇ ਲਖ ਟਕਾ, "ਬਰਾਤ ॥। ਕੰ 

੧. ਲੱਖਣਾਂ ਸਹਿਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇ । ੨. ਝੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਚਿਆਈ 

ਤੋ' ਜਾਂ ਕਾਇਰ । ੩. ਉਛਾਲਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਚਾਰੇ, ਖਾਵੇ, ਨਾਸ ਕਰੇ । ੪. ਭਰੋਸਾ । 

੫. ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਰਸ । ੬. ਗਿਆਤ । ੭. ਅਕਲ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਨਹੀ"। ੮. ਮਿਸ੍ਤ 

ਰੰਗ ਦੇ। _੯. ਬਸਤੁ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ । _੧੦. ਧਾਰਨ ਕਰੇ । _੧੧. ਮਾਇਆ ਨੂੰ । 

੧੨. ਅਪਣੱਤ ਭਾਵ ਆਪਾ । ੧੩. ਤਰਕ । ੧੪. ਬਹੁਤਾ । ੧੫. ਅਤਿਸੈ ਕਰਕੇ । 

੨੫ 1੧੬. ਅਨਾਜ । ੧੭. ਆਕੜ ਕੇ । ੧੮. ਉਪਰੋ' ਆਮਦਨ, ਇੰਕਮ, ਤਨਖਾਹ । 1 

[ (੧੭੧੦੭, ੭੨੭ਨ੯.੭੨੭੧੦-੭੯-੭੧੭ 1 ₹-#੪੧੧-੭੯-#੩੫-੭ -..੭੧੩੫-੭੨-#੩੩੨-੭ ੯੧੫੦੭ 
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.€੦੪੦੨੦੮੦੦੦੨੦੦੪ਇ੨੦੯੦੦੦” 2੮੦੪੦ €੮੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦੮੦%੦ ੦੮੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੧੪੦੨੦੮੯੬ਨ 

੧ਰਾਜਾਸ੍ਰਮ, ਮਿਤਿ ਨਹੀ ਜਾਨੀ ਤੇਰੀ ॥ 
(ਰਾਜਾਸ੍ਰਮ ਜੋਰ ਦੀ ਬੋਲੋ, ਰਾਜਾ ਸਰਮ ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ) 
ਸਾਰੈਗ, ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀ ਕੀ 

ਜਿਹਬਾ ਸੁਆਦੀ; “ਲੀਲਿਤ =ਲੋਹ ॥ 
ਕਹਤ ਨਾਮਦੇਉ; ਤਾ ਚੀ ਆਣਿ ॥ 
ਬਬਦਹੁ ਕੀ ਨ, ਪਹੌਡ; ਮੋ ਸਿਉ ॥ (੨) ੬ਬਦਹੁ ਕੀਨ 
ਦਰਸਨ ਨਿਮਖ, ਤਾਪ ਤਈ ਮੋਚਨ; 

ਪਰਸਤ ਮੁਕਤਿ ਕਰਤ, “ਗ੍ਰਿਹ ਕੂਪ ॥ 
ਦਅਨਪਾਵਨੀ ਭਗਤਿ ਨਹੀ ਉਪਜੀ; ਭੂਖੈਂ ਦਾਨੁ ਨ ਦੀਨਾ ॥ 
ਜਿਹਿ ਪਰਲੋਕ ਜਾਇ, ੯ਅਪਕੀਰਤਿ; ਸੋਈ ਅਬਿਦਿਆ, ੧ਸਾਧੀ ॥ 
ਪਰਮਾਨੰਦ ਸਾਧ ਸੈਗਤਿ ਮਿਲਿ; ਕਥਾ ਪੁਨੀਤ, ਨ ਚਾਲੀ ॥ 
ਛਾਡਿ ਮਨ; ਹਰਿ, ਬਿਮੁਖਨ ਕੋ ਸੋਗੁ '। 

ਸਾਰੇਗ ਮਹਲਾ ੫ ਸੂਰਦਾਸ” 
ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਿ, ਭਏ ੧੧ਨਿਰਬਿਖਈ; ਪਾਏ ਹੈ ਸਗਲੇ ਥੋਕ ॥ 

ਸਾਰੋਗ ਕਬੀਰ ਜੀਉ 

ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ; ਹਿਤੁ ਲਾਗੋ ਸਭ ਫਨਕਾਂ ॥ 
ਕਹਾ ਬਿਸਾਸਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਕਾ; ਇਤਨਕੁ ਲਾਗੈ ੧੨ਠਨਕਾ । 

%-੪<੦<- ੭ ੨-#੫੩੫੦-੭ ੮--#੦8੫੦-੭੨--#੫੩੫੦-੭੯--#੪8੫੨-੭੮-੭੦੩<੦-੭ 

--੦-- 

੨, ਰਾਜ ਅਸਥਾਨ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ । ੨. ਨਿਗਲ ਲੈ'ਦੀ ਹੈ । ੩. ਲੌਹੇ ਦੀ 
ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਮੱਛੀ । ੪. ਬੈਨ੍ਹ ਕਿਉ” ਨਹੀ' ਲੋ'ਦੇ ? ੫. ਸ਼ਰਤ । ੬. ਬੋਨ੍ਹਣਾ ਕਰੋ । 
੭. ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਰੂਪੀ ਖੂਹ ਵਿਚੋ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਤੇ । ੮. ਉਪਾਇ ਬਿਨਾਸਨੀ ਜੋ 

ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਤੇ ਲੈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਿਸਦੀ ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ 
ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਅਨ=ਨਿਰੈਤਰ ਇਕ ਰਸ ਪਾਵਨੀ= 
ਪਵਿਤ੍ਰ ਭਗਤੀ । ੯. ਨਿੰਦਾ । ੧੦. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ੧੫. ਵਿਸ਼ੇ ਤੋ" ਰਹਿਤ । 

"ਸੂਰਦਾਸ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋ“ ਇਕ ਤੁਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇ” ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ 
ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਈ ਤਾਂ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਇਸਥਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨਾ 
ਉਚਾਰੀਆਂ । ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੂਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ਬਦ 
ਉਚਾਰਿਆ । ਜਦੋ' ਸਮਾਧੀ ਖੁਲ੍ਹ) ਓਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਪ੍ਰਾਰੈਭ 
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਭਾਈ ਬੈਨੋ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀੜ ਵਿਚ 
ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਵਿਚ ਇਕੋ ਹੀ ਤੁਕ ਹੈ । ੧੨. ਲੱਲ੍ਹਾ 1 

..#48੫,." 2..੭604..੭ ₹.#੧%-੭ 2..#6੧੧੦-੭੬,#(੧੧੦੭੨-#੩੧<੭ । ੮੭੩੯-੭੮੭੦੧੯੭੯੩੯੦੭੪੯੩੨੦੭੧੯੭ ੨.੭&<.੭ ₹.#੩<੭€-੭੩੫੭ ੭4੩੫.  ₹ -੪<੩੦੨-  ੨._.<੪੩%੨- ੮._.#4੩%੫...੭ ੨੭੦੧੧... _,#੬੪ %...੭੨.#੪੦੨=== 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੫੩੧) 
£ਦਆ”> €੨੧”> 6੦੧੬੦” ੮੦੧੦੨ ੦੮੦੧੦੨੦”੦੧੦੨੦"੦%੦੨੦"੦੬੦੨੦”੧੦੦”੨ ੦"੦੪੦੨੦"੦੪੦ "6੦੨ 

ਪੰਨਾ _|ਸਤਰ|[ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਮਲਾਰ 

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਚਉਪਦੇ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ 

੧੨੫੪ [੧੦] ੨ [ਸੁਣਿ ਘਨ ਘੋਰ ਸੀਤਲ ਮਨੁ ਮੋਰਾ; ਲਾਲ ਰਤੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ । 
੧੨੫੫ | ੩ | ੩ ਤੀਰਥਿ, “ਤੇਜੁ ਨਿਵਾਰਿ ਨ ਨਾਤੇ; ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨ ਭਾਇਆ ॥ 

੭ | ੩ [ਹਮ ਨੀਚ “ਹੁ ਤੇ, ਹੀਣ ਮਤਿ ਝੂਠੇ; ਕੂ 
ਤੂ, ਸਬਦਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥ (੨) ਨੀਚਹੁੰ` ਤੇ 

੮ | ੩ |ਬੈਸਿ ਸੁਥਾਨਿ, ਕਹਾਂ ਗੁਣ ਤੇਰੇ; ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਥਉ ਅਪਾਰਾ ।। 
੧੦| ੪ [ਜਿਨਿ ਧਨ, ਪਿਰ ਕਾ ਸਾਦੁ ਨ ਜਾਨਿਆ; ਸਾਂ ₹'ਬਿਲਖ' ਬਦਨ ਕੁਮਲਾਨੀ ॥ 

[ਬਿਲੱਖ ਨਹੀ“ ਬੋਲਣਾ] 
੧੩ ੪ [ਮੁਕਤਿ ਭਏ, ਗੁਰਿ ਦਰਸੁ ਦਿਖਾਇਆ; ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਭਗਤਿ ਸੁ ਭਾਵੀ ॥ ੨ 

੧੨੫੬ [੧੩ ੬ |ਨਾਨਕ; “ਪਣ੍ਹਹੀਆ ਪਹਿਰੇ ਸੋਇ ॥ 
੧੩| ੭ [ਇਕੁ ਦੁਖੁ; ਸਕਤਵਾਰ ਜਮਦੂਤ ॥ [ਸਕਤ-ਵਾਰ ਬੋਲੋ] 
੧੪ ੭ [ਵੈਦ ਨ ਭੋਲੇ; ਦਾਰੂ ਲਾਇਮ। 

੧੨੫੭ | ੩ | ੮ [ਦੇਹ ਨ ਨਾਉ; ਨ ਹੋਵੈ ਜਾਤਿ ॥ ਕੰ 
੧੦| ੯ [ਨਾਨਕ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ; ਜਪੀਐ, ਕਰਿ ਗੁਰੁ ਪੀਰੁ ॥ 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ਕੰ 

੧੭| ੧ [ਹਮ ਦੀਨ ਮੂਰਖ 'ਅ-ਵੀਚਾਰੀ', ਤੁਮ ਚਿੰਤਾ ਕਰਹੁ ਹਮਾਰੀ ।। 
੧ [ਕਹਤ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੂਝਹੁ; ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰੇਂ ਵੀਚਾਰਾ ॥ 

੧੨੫੮ | ੨ | ੨ |ਜਿਨੀ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣਿਆ, ਸੇ ਮੋਲੇ; ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇ ॥ 
੮ | ੨ [ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਿ ਤੂ; ਹਰਿ, ਹਰਿ-ਦਰਿ, ਸੋਭਾ ਪਾਇ ।। 4 

੧੨੫੯ [੧੭] ੬ (ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਵੇ; ਘਰੁ ਦਰੁ ਮਹਲੁ ਸੁਬਾਨੁ ॥ [ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ] ੧ 

੬ ੧੨੬੦ | ੪ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਸਦਾ ਤੂ, ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਜਿਤੁ ਪਾਵਹਿ ਪਾਰਿ ॥ 
੧੯| ੯ [ਤੁਰੀਆਂ ਗੁਣੁ ਸਤਸੈਗਤਿ ਪਾਈਐ; ਨਦਰੀ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰੀ ॥ । 

੧੯| ੯ |ਚੈਦਨ ਗੈਧ ਸੁਗੈਧ ਹੈ; ਬਹੁ ਬਾਸਨਾ, “ਬਹਕਾਰਿ ॥ ਚ 

੧੨੬੧ | ੫ |੧੦ |ਕਿ ਇਹੁ ਮਨੁ “ਅਵਰਨੁ; ਸਦਾ “ਅਵਿਨਾਸੀ । [ਅ-ਵਰਨ ਬੋਲੋ] ੧ 

੬ |੧੦।ਪੰ ਡਿਤ; ਇਸੁ ਮਨ ਕਾਂ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ 

| ੧੦! ੧੦ [ਸਦਾ ਅਲਗੁ; ਰਹੈ ਨਿਰਬਾਣੁ ॥ [ਅਲੱਗ ਥੋਲੋ] 1 

੧੧ | ੧੦ |ਕਹਤ ਨਾਨਕੁ; ਕਵਨ ਬਿਧਿ ਕਰੇ ਕਿਆ ਕੋਇ ॥ 

੧੩ | ੧੦ [ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਕੀ; ਫਿਰਿ ਕੂਕ ਨ ਹੋਇ । 

੧੭। ੧੧ |ਬਿਨ ਗੁਰ; ਭਰਮਿ ਭੂਲੇ ਬਹੁ ਮਾਇਆ ॥ 

੧੨੬੨ | ੫ |੧੨ [ਕੂੜੈ ਲਾਲਚਿ; ਨਾ ਲਪਟਾਈ ।। | 
ਇਤ << ===੩੬=੩=੩====== ੬੬੨੩ ੨੨= ੬੨੬੨ 

੧. ਤਸੋ ਗੁਣ । ੨. ਅਸੀ' ਨੀਚ ਹੈਦੇ ਸੀ । ੩. ਵਿਆਤੂਲ, ਵਿਰਲਾਪ । ੪. ਜੁੱਤੀ । 

੫. ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ । ੬. ਮਹਿਕਦੀ । ੭. ਅਗਿਆਨ ਸਹਿਤ ਹੈ । ੮. ਅਵਿਨਾਸੀ ਰੂਪ ਹੈ। ੧ 

੯੨੭੧੧੦੭੯੭%੯੭੯੭%੪<੭੯੭੪੫੭੮੭੪੭੦੭੩੦੮੭੩੯੭ । ੯੭੦੩੧-੭੨-੭੪੧੧<੭ ੯.#੬੪੧੦-੭੨.੭੦੧੫੦੭ 
2੦੦੨ ੪੯੪ 26੦੪ਇ੨੦੦੪੦੨੦੧੦੪੦੨੪੦੪੦੨੦੧%੦ ੨੬੦੨੦੧॥੦੨ ੦ ੧੬੦੨੦੦੪੦” ੦੦੦੦੨ ੦੦੦੦ ਟ੦੦੨੦੮੦੦੦੨ ੦੮੦੦੨ 

ਹੇ “ਨ 
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(੫੩੨) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
੭੦੦੦੨ ੦੦੧੦” "੦ "੪੨ ੪੮੪੦੨ ੦੦੪੨ ੮੨੪੦ ੦੮੦੪੦ ੨੦੦੦੨੦੮੨੦੦੦੮੦੩੦ ੭੯8੯ ਨ 

ਪੰਨਾ _|[ਸਤਰ[ਸ਼ਬਦ| ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ 

੧੨੬੨ | ੯ ੧੩ |ਲਾਹਾ ਕਲਜੁਗਿ, ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹੈ; ਗੁਰਮਤਿ, ਅਨ-ਦਿਨੁ ਹਿਰਦੈ ਰਵੀਜੈ ॥ 
੧੪| ੧੩ |ਗੁਰਮੁਖਿ; ਤੁਰੀਆ ਗੁਣੁ ਉਰਿ ਧਾਰੁ ॥ 

£ ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ | 
੧੯| ੧ |ਨੈਨੀ; ਹਰਿ ਹਰਿ ਲਾਗੀ ਤਾਰੀ ॥ 

ਸ ੧੨੬੩ | ੨ | ੧ [ਹਰਿ ਤਿਸ ਕੈ ਕੁਲਿ, "ਪਰਸੂਤਿ ਨ ਕਰੀਅਹੁ; 1 
ਤਿਸੁ ਬਿਧਵਾ ਕਰਿ, ਮਹਤਾਰੀ ॥ ੭ 

£ ੮ | ੨ |ਜਾਹਰਨਵੀ, ਤਪੈ ਭਾਗੀਰਥਿ ਆਣੀ; ਕੇਦਾਰੁ ਥਾਪਿਓ, ਤਮਹਸਾਈ ॥ | 
['ਜਾਹਰਨ-ਵੀ' ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਵਾ ਸਬੈਧਕ ਹੈ ਪਾਠ ਇਕੱਠਾ ਹੈ] __ 

੧੯ ਸਤਿਗੁਰੁ; ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦਿ੍ੜਾਵੇ ॥ 
0 % ੧੨੬੪ | ੪ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ. ਛਾਦਨ ਭੋਜਨ ਪਾਟ ਪਟੈਬਰ, 

ਬਹੁ ਬਿਧਿ, ਸਤਿ ਕਰਿ ਮੁਖਿ ਸੋਚਹੁ; ਤਿਸੁ ਪੁੰਨ ਕੀ ਫਿਰਿ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੈ ॥ 
੧੦| ੪ |ਜਿਉ ਜਲ ਦੁਧ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਾਢੋ ਚੁਣਿ ਹੈਸੁਲਾ; 

ਤਿਉ ਦੇਹੀ ਤੇ ਚੁਣਿ ਕਾਢੇ ਸਾਧੂ, ਹਉਮੈ ਤਾਤਿ ॥ 
ਹਰਿ ਕਾ ਪਚਿਹਨੁ, ਸੋਈ ਹਰਿ ਜਨ ਕਾ; 

ਰਿ 

ਹਰਿ ਆਪੇ ਜਨ ਮਹਿ, ਆਪੁ ਰਖਾਂਤਿ ॥ 

ਹਾ 

ਰਿ 

ਪੰ ਹੋ .= 

੧੨੬੫ ੧੮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲਿ ਬੋਲਿ; ਖੋਜਤੇ ਬਡਭਾਗੀ ॥ 
੫ ੧੨੬੬ ੧ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਮੋਰੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਮੁ; ਹਰਿ ਪਰਮਾਨੰਦੁ ਬੈਰਾਗੀ । “ਨਨ 

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ 

ਕਰੀ ੬ਪਾਕਸਾਲ “ਸੋਚ ਪਵਿਤ੍ਰਾ, ਹੁਣਿ ਲਾਵਹੁ ਭੋਗੁ ਹਰਿ-ਰਾਏ ॥ 
ਜਉ ਗ੍ਰਿਹਿ ਲਾਲੁ ਦਰੇਗੀਓ ਆਇਆ; ਤਉ ਮੈ ਸਭਿ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥ 
ਸਗਲ ਬਿਧੀ ਜੁਰਿ, “ਆਹਰੁ ਕਰਿਆ; ਤਜਿਓ ਸਗਲ ਅੰਦੇਸਾ ॥ 
ਭੋਰੁ ਭਇਆ, ਮੈ ਪ੍ਰਿਅ ਮੁਖ ਪੇਖੇ; ਗ੍ਰਿਹਿ ਮੰਗਲ "“ਸੁਹਲਾਵੀ 

੧੨੬੭।੪ 
ਉਰ ਮੰ 

02੮੨੨ ੭ 

ਰਾਜ ਤੇ ਕੀਟ, ਕੀਟ ਤੇ %ਸੁਰਪਤਿ; ਕਰਿ ਦੋਖ "“ਜਠਰ ਕਉ ਭਰਤੇ ।। 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਿ ਛੋਡਿ ਆਨ ਕਉ ਪੂਜਹਿ; 

! 
ਰ੍ 
੍ 
[ ”। 
£ ਆਤਮ-ਘਾਤੀ "੨ਹਰਤੇ ॥ (੨) ਹਰ ਤੇ 

£ 

੍ 

(-੭੦0੨= 
ਹਰਿ ਬਿਸਰਤ; ਤੇ ਦੁਖਿ ਦੁਖਿ ਮਰਤੇ ॥ 
ਤਿਆਗਿ ਸੁਆਮੀ, ਆਨ ਕਉ ਚਿਤਵਤ; ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਖਲ ਖਰ ਤੋਂ 1! 
ਕਾਗਰ ਨਾਵ, ਲੰਘਹਿ ਕਤ ਸਾਗਰੁ; ਬ੍ਰਿਥਾ ਕਥਤ ਹਮ ਤਰਤੇ ॥ 

ਮਨ & 0 

੧. ਜੌਮਾਉਣਾ । ੨. ਭਗੀਰਥੀ ਰੰਗਾ ਗੋਡਿਆਂ ਤਕ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨ 
ਜੋੜੇ ਜਾਹਰਨਵੀ ਰਿਖੀ ਦੇ ਰਾਹੀ' ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਈ । ੩. ਸ਼ਿਵਜੀ ਨੇ ! ੪. ਨਿਸਚੇ 
ਕਰਕੇ। _ ੫. ਪਰੇਮ ਜਾਂ ਸਤ ਚਿਤ ਅਨੰਦ । _ ੬. ਰਸੋਈ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ | 
੭. ਪਵਿੱਤ੍ਤਾਈ । ੮. ਆਨੰਦੀ । ੯. ਉਦਮ । ੧੦. ਸੋਹਲੇ=ਆਨੰਦ ਜਸ । 
੧੧. ਇੰਦ । ੧੨. ਗਰਭ, ਪੇਟ । ੧੩. ਨਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ੧੪. ਬੇੜੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ । 

੫੭੪੫੭ <੭੩੦੭੦੭੩੫੦੭੯-੭੩੫੭੦-੧੩੨੭੦੭੩੯੭੦੭੦੯੭ 1 ੨-੭੪੯੦੭੬੦੬੯੭੦੭੩੦੭੨੭੯= ੨-੭੦੧੧<੭ ੨.੭੩੦-੭੦.੭40੧<੭੨-੭੧੦-੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੫੩੩) ਹਮ 1 ਰਿ 
ਪੰਨਾ |ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ 

੧੨੬੭ | ੮ | ੪ |ਨਾਨਕ ਸਰਨਿ, ਚਰਨ ਕਮਲਨ ਕੀ; ਤੁਮ ਨ ਡਾਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤੇ ॥ 
੧੧] ੪ |ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਓਇ; ਬੈਰਾਗੀ ਤਿਆਗੀ ॥ 
੧੭| ੬ |ਭਈ ਨਿਮਾਣੀ, ਸਰਣਿ ਇਕ ਤਾਕੀ; ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਸੁਖਦਾਈ 11 
੧੮| ੭ |ਬਰਸੁ "ਮੇਘ ਜੀ; ਤਿਲੁ ਬਿਲਮੁ ਨ ਲਾਉ ॥ 

੧੨੬੮ | ੩ | ੮ |ਪ੍ਰੀਤਮ; ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ।। 
੧੮ | ੧੨|ਬਿਛੁਰਤ ਕਿਉ ਜੀਵੇ; ਓਇ ਜੀਵਨ ॥ $ 

੧੨੬੮ | ੩ |੧੩ |ਦੇਵ ਕੁਲ ਦੈਤ ਕੁਲ, ਜਖ, ਕਿੰਨਰ ਨਰ; ਸਾਗਰ ਉਤਰੇ ਪਾਰੇ ॥ ਕੰ 
੧੧| ੧੫ |ਲੋਗ “ਦੁਰਾਇ, ਕਰਤ ਠਗਿਆਈ; ਹੋਤੌ. ਸੰਗਿ ਨ ਜਾਨੋ ॥ 
੧੯| ੧੭ |ਤਾਾਹਿ ਤਾਹਿ ਕਰਿ, ਸਰਨੀ ਆਏ; ਜਲਤਉ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ।। 

੧੨੭੦ | ੭ | ੧੯ ਗੁਰਮੁਖਿ; ਤੰ ਗੁਣੀਆਂ ਬਿਸਥਾਰੁ ॥ 
੧੨੭੧ | ੨ ੨੧ [ਸਦਾ ਸਦਾ; ਮਨ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ॥ 

੧੬੨੩ [ਗੁਰ ਤਮਨਾਰਿ; ਪ੍ਰਿਅ ਦਇਆਰ ਸਿਉ, ਰੈਗੁ ਕੀਆ ॥ ੧ 
੧੮|੨੩ [ਬਾਜੇ ਬਜਹਿ ਮ੍ਰਿਦੰਗ, ਅਨਾਹਦ ਕੌਕਿਲ ਰੀ; 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਬੋਲੈ, ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਅਤਿ ਸੁਹੀਆ ॥ 
੧੮ | ੨੩ |ਐਸੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਕੀ ਸੋਭ, ਅਤਿ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਿਅ ਅਮੋਘ; 

ਤੈਸੇ ਹੀ ਸੰਗਿ, ਸੈਤ ਬਨੇ ।। | 
੨ |੨੪ [੫ਉਮਕਿਤ; ਰਸਿ ਚਾਲੈ ॥ (੨) ਉਮਕਿ “ਤਰਸਿ ਚਾਲ ॥ 
੩ [੨੪ |ਤ੍ਰੰ ਗੁਨ ਮਾਈ ਮੌਹਿਆਈ; ਕਹਉ ਬੇਦਨ ਕਾਹਿ ॥ __[ਮੋਹਿਆ-ਈ ਬੋਲੋ] ਕੰ 
੫ |੨੫ [ਹਾਹਾ ਰੂਹੂ ਗੈਧਬ ਅਪਸਰਾ; 

ਅਨੰਦ ਮੰਗਲ ਰਸ, ਗਾਵਨੀ ਨੀਕੀ ॥ (ਅਪੱਸਰਾ ਬੋਲਣਾ) 
੫ ੨੫ |?ਧੁਨਿਤ “ਲਲਿਤ ੯ ਗੁਨਗ' , ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ; 

ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਰੂਪ, ਦਿਖਾਵਨੀ ਨੀਕੀ ॥ (ਗੁਨ ਗਿਅ ਬੋਲੋ) 1 

੧੨੭੨ 

੬ ੨੫ |ਗਿਰਿ ਤਰ ਬਲ ਜਲ, ਭਵਨ ਭਰਪੁਰਿ; 
ਘਟਿ ਘਟਿ ਲਾਲਨ, ਛਾਵਨੀ ਨੀਕੀ ॥ 

੧੧| ੨੭ |ਬਰਸੁ "ਸਰਸੁ; ਆਗਿਆ ॥ 
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ 

੬ | ੧ [ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ, ਘੜੀ ਨਹੀ ਜਗਿ ਜੀਵਾ; ਐਸੀ ਪਿਮਾਸ, 'ਤਿਸਾਈ ॥ 

੧੯| ੨ |ਅਮਰੁ ਅਨਾਥ, ਸਰਬ "”ਸਿਰਿਮੋਰਾ; 
੧੩ਕਾਲ ੧ਬਿਕਾਲ, ਭਰਮ ਭੈ ਖੰਜਨੁ (੨) ਸਿਰਿ ਮੋਰਾ ੧ 

ਹਦ 

ਰਾ & ਦ ਘ 

੧. ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੱਦਲ । ੨. ਛੁਪਾਕੇ । ੩. ਸਦਰ ਜਾਂ ਮਨੌਣੇ । ੪. ਸੋਹਦੀ 

ਹੈ। ੫. ਉਛਲ ਕੇ । ੬. ਚਾਹੁੰਦਾ । ੭. ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ। ੮. ਸਦਰ, ਲਲਤ 

ਰਾਗਣੀ ਭੀ ਹੈ । ੯. ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤੇ। ੧੦. ਬਹੁਤਾ, ਸਹਿਤ ਰਸ ਦੇ । 

੯੫੮੦ ੧੧. ਤਿਹਾਈ । ੧੨. ਸਿਰੋਮਣੀ । ੧੩. ਮਿਤ੍ਰ ਕਾਂ । ੧੪. ਜਨਮ । 

੯੭੧੫੪ ੯.੭੦੦੯.੭ ੨_੭%੪<-੭ ੮. #੩੫੭੨-੭੩੦-੭੨.#੬੫੦੭ 1 €-#੧੪੯੦੭ ੨-#੪8੧੦੭ ੨੭੨੧੨” ੨੭੭ 
.੭੦੪੦੨੦੦੪ਇ ੪੦੪ ੪੦੪੨ ੭੮੪੦੨੦੦ਇ੦੨6੧॥੬ਇ੨੦”੦%੦ ੨੦੦੪੨ ੮੧੨੦੮੦੧੦੨੦੮੦੪ਇ੨੦੦੪੦੨. 4 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
_&੦੪੦੨੦੦੦੦੨ ਟ"੦੪੨੦"੦%੨੦੦੪੦੨੦੦੬੦”> "੦੧੮੨ ੦ "ਖਲ > ੦ "ਕੈ > ੦੮੦ "੦੪੦ 6੦੪੦ 

ਰ[ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ 
੨ |ਨਦੀ "ਉਪ “ਕੈਠਿ, ਜੈਸੇ ਘਰੁ ਤਰਵਰੁ; ਸਰਪਨਿ ਘਰੁ, ਘਰ ਮਾਹੀ ॥ 
੩ [ਪ੍ਰਿਅ ਸਿਉ ਪਤਿ, ਨ ਉਲਟੇ ਕਬਹੂ; 

ਜੋ ਤੇ ਭਾਵੈ ਸਾਈ । (ਸਾਂਈ ਨਹੀ” ਕਰਨਾ) 
ਰੁਖ) ਬਿਰਖ) ਉਡਉ ਭੂਖਾ, ਪੀਵਾ ਨਾਮੁ ਸੁਭਾਈ ।। 
ਤੈਅਖਲੀ “ਉੱਡੀ; ਜਲੁ ਭਰ, “ਨਾਲਿ ॥1 
ਨਾਮੁ ਸਮ੍ਾਲਸਿ; “ਰੂੜੀ ਬਾਣਿ ॥ “ਬੋ ਭਾਵੈ; ਦਰੁ ਲਹਸਿ “ਪਿਰਾਣਿ ॥ 
ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ; ਤਹ ਮਗੁ ਨ ਚਾਲਣਹਾਰ ॥ 
ਕਾਲਰਿ ਬੀਜਸਿ ਦੁਰਮਤਿ ਐਸੀ; ਨਿਗੁਰੇ ਕੀ ਨੀਸਾਣੀ ॥ 
ਸਭ ਮਹਿ ੯ਸਬਦੁ ਵਰਤੋਂ, ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ; ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ, "“ਬੋਆਲੈ ॥ 
ਤੂ ਕੈਸੇ ਆੜਿ; ਫਾਥੀ ਜਾਲਿ ॥ 
ਏਕ ਜੀਅ; ਕੈ ਜੀਆ ਖਾਹੀ ॥ 
ਜਲਿ ਤਰਤੀ; ਬੂਡੀ ਜਲ ਮਾਹੀ ॥ 
ਸਰਬ ਜੀਅ; ਕੀਏ "'ਪ੍ਰਤਪਾਨੀ ॥ 

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ 

੧੨ਧਾਤਰ ਬਾਜੀ. ਸੰਸਾਰੁ ਅਚੇਤੁ ਹੈ; ਚਲੈ ਮੂਲੁ ਗਵਾਇ ।। 
ਮਸਤਕਿ ਲਿਲਾਟਿ ਲਿਖਿਆ, ਧੁਰਿ ਠਾਕੁਰਿ; ਮੇਟਣਾ ਨ ਜਾਇ ॥ 
ਹਰਿ ਨਾਵੈ ਨੋ, ਸਭੁ ਕੋ ਪਰਤਾਪਦਾ; ਵਿਣੁ ਭਾਗਾਂ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ।। 
ਬਿਨੁ ਪਿਰ; ਕਾਮਣਿ ਕਰੇ ਸਗਾਰੁ । 
ਮਨਮੁਖ ਕਾ; ਇਹੁ ਬਾਦਿ ਆਚਾਰੁ ।। 
ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਵਡਾ, ਸੈਸਾਰਿ ॥ 

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਛੌਤ ਮਹਲਾ ੫ 

ਸੰਤ ਸੰਗੇ ਭਜੁ ਨਿਸੰਗੇ, "੨ਰਉ ਸਦਾ, ਅੰਤਰਜਾਮੀਆ ॥ 
ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ ਮਹਲਾ ੧; ਰਾਣੇ ਕੈਲਾਸ; ਤਥਾ ਮਾਲਦੇ ਕੀ, ਧੁਨਿ ॥ 

੧ [ਸਭ ਦਿਸੈ ਹਰੀਆਵਲੀ; "%ਸਰ ਭਰੇ, ਸੁਭਰ ਪਤਾਲ ॥! 
੧ |ਤੀਰਥ, ਧਰਮ ਵੀਚਾਰ; ਨਾਵਣ ਪੁਰਬਾਣਿਆ ॥ 

ਤੁਧੁ ਸਰਿ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ; ਕਿ ਆਖਿ ਵਖਾਣਿ ॥ 

--੦੨<<੨੨੨੦੦੦੦॥0੦੨੦੨% 

੫੦੫੨੨ 

੭ 

- ਪਾਸ । ੨. ਕੰਢੇ ਤੇ । ੩. ਸੰਬੂਹ ਲਮਢੀ'ਗ । ੪. ਕੂੰਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ 
ਉਡ 1 ੫. ਨਾਲੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲੈਦੇ ਹਨ । ਸਕਾਮੀ ਪੁਰਖ ਪੂੰਨਾਂ ਰੂਪੀ 
ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਸਵਰਗ ਰੂਪੀ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਪੂੰਨਾਂ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਸ 
ਹੋਇਆਂ ਫੇਰ ਏਸ ਲੌਕ ਰੂਪੀ ਪਤਾਲ ਵਿਚ ਆ ਡਿਗਦੇ ਹਨ । ੬. ਸਰੰਦਰ । 
੭. ਆਪ ਨੂੰ । ਦ. ਪਛਾਣ ਲੈਣ । ੯. ਹੁਕਮ । ੧੦. ਦਿਨ, ਅਵਿਨਾਸੀ ਘਰ । 
੧੧. ਹੱਥ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜੇਰਿ ਦਸਤ । ੧੨. ਮਾਇਅਆ/। ੧੩ ਉਚਾਰੋ । ੧੪. ਕੱਚੇ 
ਸੱਧਮ ਅਧਿਕਾਰੀ । ੧੫. ਪੱਕੇ ਉੱਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀ । 

,##੫-੭੨-੭੦੧੨੦੭ ੨੩੫੭ ੨-#੫੩੦-੭੨-੩੫੦-੭੮.#੫੪<-੭੮.#੩੦<੭੨੭੬੦੦-੭ 1 ੭੪੦੦.” ੦ #੪੦-੭੯-##੧-੭ 
੨੭੧੦-੭੨-#੨੧੦੦-੭੨-#੩੫੦-੭ <-#੫੪੦.੭੨_-#<੦<੨.% ੯-.#੪੩%--੭ ੨-.੪੪੪੫੦-੭ ੮..#੫<<-੭ ੮ ੭੩੫੭ ੨--#੪<-੭ ੮੭੩੫ ੭੮-.#੪੪੫--੭ ੨,੭੩੦ ੨ --੪੫੩੫-੭ ੨੭੪੬੦-੭੮੪੩੭ 

5।1 56180 7637 50 ਹੈ। ੬46੦੧ ੧401061101ਇ116।0॥ਇ911011.ਟ੦।੧ 



ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੫੩੫) 
"੧੪੦੨੦"੨੧੦”੨ ੦੦੪੦ ੦੦੪੦੨ ੦੦੪੦੨ ੦੪੦੨ ੦੦੪੦ ੦੦੪੦ ੨"੦੪੦੨੦"੦੪੦੨ 6੪੦ ੪" 

1 ਪੰਨਾ |[ਸਤਰ|[ਕ਼ਬਦ| ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ 
੧੨੭੯ | ੧੫। ੩ |ਵੈਦਾ, ਵੈਦੁ ਸੁਵੈਦੁ ਤੂ; ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਗੁ ਪਛਾਣੁ । 

1 ੧੮ ੩ |ਦਸ ਅਵਤਾਰੀ; ਰਾਮੁਰਾਜਾ ਆਇਆ ॥ 
੧੨੮੦ | ੨ । ੪ [ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਹੋਂ ਸਖੀ; ਜਲਹਰੁ ਬਰਸਨ-ਹਾਰੁ 1! 

੫ | ੪ |ਹੁਕਮੀ, ਲਿਥੈ ਸਿਰਿ ਲੇਖੁ; ਵਿਣੁ, ਕਲਮ “ਮਸਵਾਣੀਐ ॥ 
੬ | ੩ |ਨਾਨਕ, ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਸਲਾਹਿ; ਸਚੁ ਪਛਾਣੀਐ ।1 ਕੂ 
੭ | ੫ |₹ਉੱਨਵਿ ਉ'ਨਵਿ ਆਇਆ; ਅਵਰਿ ਕਰੇ'ਦਾ ਤਵੇਨ ।। 

। ੧੧| ਪ [ਪਰਵਿਰਤਿ ਨਿਰਵਿਰਤਿ, “ਹਾਠਾ ਦੋਵੈ; 
ਵਿਚਿ ਧਰਮੁ, ਫਿਰੈ ਰੇਬਾਰਿਆ ॥ 

੧੭| ੬ |ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਾਹਰੀ; ਸਭ ਕਰਣ ਪਲਾਹ ਕਰੇਇ ।1 
੧੨੮੨ | ੬ । ੯ [ਨਾਨਕ ਹੁਕਮਿ ਮੰਨਿਐ, ਤਿਖ ਉਤਰੈ; 

1 ਚੜੈ “'ਚਵਗਲਿ' “ਵੈਨੁ [ਚਵੱਗਲਿ ਬੋਲ] 
੧੦| ੯ |ਜਲਾ ”ਬਿੰਬੁ ੯ਅਸਰਾਲੁ; ਤਿਨੈ ਵਰਤਾਇਆ ॥ 

8 ਨੀਲੁ ਅਨੀਲੁ, ਅਗੌਮੁ; ੧”ਸਰਜੀਤੁ ਸਬਾਇਆ ।! 
੧੨੮੩ | ੧੪ | ੧੨ [ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਅਸੈਖ; ਮੈ, ਗਣਤ ਨ ਹੋਈ ॥ 

੧੭੧੨ [ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ੧੧ਬਾਜਾਰੀਆ; "“ਭੀਹਾਵਲਿ ਹੋਈ ॥ ਹੂ 
੧੨੮੪ | ੧੧| ੧੪ ਪਸ਼ੂ. ਮਾਣਸ ਚੈਮਿ ਪਲੋਟੇ; ਮੰਦਰਹੁ ਕਾਲਿਆਂ ॥ ੧ 
੧੨੮੫ | ੮ 1੧੬ [ਹਥੀ ਸਿਰ ਖੋਹਾਇਨ; ੧ਭਦੁ ਕਰਾਇਆ ॥ £ 

1 (੨) ਖੋਹਾਇ; ਨ ਭਦੁ ਕਰਾਇਆ 1 
੯ | ੧੬ |ਮਨਿ ਜੂਠੇ ਵੇਜਾਤਿ; ਜੂਠਾ ਖਾਇਆ ॥/ 

! ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ; ਆਚਾਰੁ ਨ ਕਿਨਹੀ ਪਾਇਆ ॥। 
੧੫ | ੧੭ |ਹਰਿ ਭਗਤੀ, ਅਸਨੇਹਿ; ਗੁਰਮੁਖਿ ੧ਘੀਜਈ ॥ 

੧੨੮੬ | ੮ |੧੯|ਸੈ, ੧ਮਹਦੂਦ ਲਿਖਾਇਆ; ਖਸਮੈ ਕੈ ਦਰਿ ਜਾਇ ॥। 
੧੦| ੧੯ |ਖਸਮਿ; 'ਮਿਟੀ' ਫਿਰਿ ਭਾਨੀ ॥ [ਮਿੱਟੀ ਬੋਲੋ] 
੧੨| ੧੯ ਸਕਤਾ ਸੀਹੁ, ਮਾਰੈ ਸੈ "ਮਿਰਿਆ; ਸਭ ਪੀਛੇ ਪੈ, ਖਾਇ ॥ 

! ੩੧੯ |ਅਕ ਸਿਉ ਪੀਤਿ ਕਰੇ, ਅਕ ਤਿਡਾ; ਘ 
0 ਅਕ ਡਾਲੀ ਬਹਿ ਖਾਇ ।। 
8 ੧੨੮੭ | ੧ ੨੦ |ਰਾਤੀ ਕਾਲੁ ਘਟੇ; ਦਿਨਿ ਕਾਲੁ । 

ਹ ੧. ਦਵਾਤ । ੨. ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ । ੩. ਰੋਗ । ੪. ਤਰਫਾਂ । ੫. ਵਿਚੇਲਗੀ । 

੬. ਚੋਗੁਣਾਂ ਭਾਵ ਤੁਰੀਆਂ, ਚਾਰ ਉੱ'ਗਲ ਭਾਵ ਚੋਥਾਂ । ੭. ਰੈਗ । ੮. ਪਾਣੀ । 

1 ੯. ਭੈਦਾਇਕ । ੧੦. ਸਦਾ ਜੀਵਣ ਵਾਲਾ । ੧੧. ਮਸਖਰਾ । ੧੨. ਭੈਦਾਇਕ । 

੧੩. ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਖੋਹਣ ਰੂਪੀ [ਭਦੁ] ਮੁੰਨਣਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ੧੪. ਲੈਦੇ 

ਹ | ਹਨ । ੧੫. ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਪਣਾ, ਨਾਮ । ੧੬. ਮ੍ਰਿਗਾਂ । 

1 ਹੋ... ਹਾ ਸਰਿ 1 ੧੭੫੯੭ ੨-੩੦੭੦-#੬੫-੭ ੨੭੩੦੭ 
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8 ਪੰਨਾ _[ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ| ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ 
੧੨੮੭ | ੨ |੨੦ ।ਭੁਲਿਆ; ਚੁਕਿ ਗਇਆ, ਤਪ "ਤਾਲੁ ॥ 

੫ [੨੦ |ਕਿਥਹੁ ਆਇਆ ਕਹ ਗਇਆ; ਕਿਹੁ ਨ ਸੀਓ, ਕਿਹੁ ਸੀ ॥ 
£ ਮਨਿ ਮੁਖਿ ਗਲਾ “ਗੋਈਆ; ਕੀਤਾ ਚਾਉ ਰਲੀ ।। 

ਨਾਨਕ, ਸਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨੁ; ਤਸਿਰ ਖੁਰ ਪਤਿ ਪਾਟੀ ।। 
੧੯੨੧ |ਇਕਨਾ ਗਲੀ' ਜੈਜੀਰ; “ਬੈਦਿ ਰਬਾਣੀਐ ॥। 
੨ |੨੧ [ਨਿੰਦਕ ਲਾਇਤਬਾਰ; ਮਿਲੇ ਹੜ “ਵਾਣੀਐ ॥ (੨) ਹੜ੍ਵਾਣੀਐ 
੩ |੨੨ |ਅੰਧੇ ਕਾ ਨਾਉ ਪਾਰਖੂ; ਏਵੈ, ਕਰੇ “ਗੁਆਉ ॥ 
੬ [੨੨ |ਪਹਿਲੇਂਦੇ, ਜੜ ਅੰਦਰਿ ਜੈਮੈ; ਤਾ ਉਪਰਿ ਹੋਵੈ ਛਾਉ ॥ 
੭ ੨੨ |ਰਾਜੇ ਸੀਹ; ?'ਮੁਕਦਮ' ਕੁਤੇ ॥ [ਮੁਕੱਦਮ ਬੋਲਣਾ] 
੭ [੨੨ ਚਾਕਰ “ਨਹਦਾ; ਪਾਇਨਿ ਘਾਉ ॥ [ਨਹਦਾ, ਨਹਿਦਾ ਨਹੀ" ਬੋਲਣਾ 

6 

੧੦ |੨੨ |ਭੇ ਤੇ, ਭੈਜਲੁ ਲੰਘੀਐ; ਗੁਰਮਤੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ['ਭੈ-ਜਲੁ' ਬੋਲੋ 
੧੩ ੨੩ |ਲਬੇ ਮਾਲੈ, ੯ਘੁਲਿ ਮਿਲਿ “੭ਮਿਚਲਿ; ਉੱਘੇ ੧੧ਸਉੜਿ; ਪਲੋਘੁ ॥ 

ਭੈਉਕੈ ਕੌਪੁ, ਖੁਆਰੁ ਹੋਇ; %“ਫਕੜ, ਪਿਟੇ ਅੰਧੁ ।। 
੧ ੧੫੨੩ |ਏਨਾ ਠਗਨਿ, ਠਗ ਸੇ; ਜਿ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਹਿ ॥ 

੨ |੨੪ |ਇਕਿ ਦੇ ਖਾਹਿ, ਨਿਖੁਟੇ ਨਾਹੀ; ਇਕਿ, ਸਦਾ ਫਿਰਹਿ ਫਕੀਰ ॥ 
8 ੬ |੨੪ |ਅਜਰੁ ਜਰੇ; ਤ ੧ਤਨਉ ਕੁਲ ਬੈਧੁ ॥ 
< ੭ | ੨੪ |੧5ਹੋ'ਦਾ ੧੫ਫੜੀਅਗੁ; ਨਾਨਕ ਜਾਣੁ ॥ 

ਨਾ ਹਉ ਨਾ ਮੈ; ਜੂਨੀ ਪਾਣੁ ॥ 
੧੨|੨੫ |ਜੀਉ ਪਾਇ, ਮਾਸੁ ੧੬ਮੁਹਿ ਮਿਲਿਆ; ਹਡੁ ਚੇਮੁ; ਤਨੁ ਮਾਸੁ ॥ 

ਇਿ ੧੯ |੨੫| ਅੰਧਾ ਸੋਇ ਜਿ ਅੰਧੁ ਕਮਾਵੈ; 
ਤਿਸੁ ਰਿਦੇ “ਸਿ ਲੋਚਨ ਨਾਹੀ ॥ (੨) ੧੮ਸਿਲੋਚਨ 

੪ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੀ ਰਕਤੁ ੧੯ਨਿਪੰਨੇ; ਮਛੀ ਮਾਸੁ, ਨ ਖਾਂਹੀ ॥ 
£ ੧੨੯੦ | ੧ ੨੫ | ਇਸਤੀ ਪੁਰਖੋ, ਜਾਂ “£ਨਿਸਿ ਮੋਲਾ; ਓਥੈ “ਘਧਿ੍ ਕਮਾਹੀ ॥ 

£ ੧. ਸ਼ੀਘਰ ਜਾਂ ਤੱਤਾ ਘਰ, ਨਰਕ, ਗਰਭ । ੨. ਕਥੀਆਂ । ੩. ਸਿਰ ਤੋ” 
ਲਾਕੇ ਖੁਰ=ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ । ੪. ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣ ਜਾਂ 
ਰੱਬ ਦੇ ਬੈਦੇ ਦੂਤ । ੫. ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਾਠ ਦੀ ਬੇੜੀ । ੬. ਕਥਨ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਗੁਵੌਣਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ੭. ਮੁਨਸ਼ੀ ਅਹਿਲਕਾਰ । 
੮. ਨਹੁੰਦਰਾਂ । ੯. ਰਲਣਾ । ੧੦. ਮਿਲਣਾ । ੧੧. ਵਿਛਾਈ ਵਾ ਭੀੜਾ। 

£ ੧੨. ਖਰਾਬੀਆਂ । ੧੩. ਨੌ" ਗੋਲਕਾਂ । ੧੪. ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਾ । ੧੫. ਫੜਿਆ 
ਜਾਵੇਗਾ । ੧੬. ਮੂਹ ਅਗੇ ਮਾਸ ਦਾ ਪੜਦਾ । ੧੭. ਓਹ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਵਿਚ ਕਹੇ 

£ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਗਿਆਨ ਵੈਰਾਗ ਰੂਪੀ ਨੇਤ ਨਹੀ“ ਹਨ । ੧. ਸੰਸ਼ਟ ਲੌਚਨ 
੍ ਗਿਆਨ ਦੇ । ੧੯. ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ । ੨੦. ਰਾਤ । ੨੧. ਮਾਸ । 

੨੮੧੧੦ ੨#੧੧੫੦-੭੨-੭੦੦੦<੭ ੮.੭੧੧੯੦<੭ ੨.,#੧੧੫੦-੭੮-#<੧੦-੭ ੮...੭੭੧੫<੭ ..#੪੧੫੦੭ ੯.#੧੦--੭ ੨_.੭੭੧੦<੭  .੭48%.੭ ੨. #੫੩੫੦੭ ੨_.#੬8<੦੭ ₹--੭੭੧੦..੭ ₹.-੭੭੦੦..੭ 2. ੭੪੪੫੭ ੮੫੫੭ ੨-#੩੫੦੭੮-੭੩੫੦-੭੨-੭੩੯-੭ 1 ₹.#੩੯-੭ ੨--#੪੧੫.੭ .,#੪੩੫.੭ ੨ ,#<੪੫-੭ ੨.#੦੪੦-੭ €-#੬੫੦੭੨-#੬੫-੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੫੩੭) 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ |ਸ਼ਬਦ ਰ'ਗੁ ਮਲਾਰ ਰੂ 
੧੨੯੦ | ੮ ੨੫ |੧ਤੋਇਅਹੁ, ਅੰਨੁ ਕਮਾਦੁ ਕਪਾਹਾਂ; ਤੋ ਇਅਹੁ, ਤ੍ਰਿਭਵਣੁ “ਗੰਨਾ ॥ 

ਤੋਆ ਤਆਥੈ-ਹਉ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਹਛਾ; ਤੋਐ ਬਹੁਤੁ ਬਿਕਾਰਾ ।1 
੧੪ |੨੬।| ਨਾਨਕ, ਮਾਇਆ ਕਰਮ ਬਿਰਖੁ; ਫਲ “ਅੰਮਿ੍ਤ, ਫਲ ਪਵਿਸੁ ॥ 

$ ੧੮ ੨੬ ਅਗਨਿ ਭਖੋ, ੬ਭੜ “ਹਾੜ; ਅਨ-ਦਿਨੁ ਭਖਸੀ । _ (੨) ਭੜਹਾੜੁ 
੧੨੯੧ | ੧ ।੨੭ [ਪੰਚ ਸਬਦ. ਧੁਨਿਕਾਰ ਧੁਨਿ; ਤਹ ਬਾਜੈ, ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਣੁ 1 

ਦੀਪ ਲੋਅ ਪਾਤਾਲ ਤਹ; ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਹੈਰਾਨੁ ॥ 8 
ਤਾਰ ਘੋਰ ਬਾਜਿੰਤੁ ਤਹ; ਸਾਚਿ ਤਖਤਿ ਸੁਲਤਾਨੁ ।। ਰੂ 

੬ |੨੭।ਚਿਲਿਮਿਲਿ ੯ਬਿਸੀਆਰ; ਦੁਨੀਆ ੧ਫਾਨੀ ॥ 
੧੧ਕਾਲਹਬਿ ਅਕਲ; ੧`ਅਨ, ਗੋਰ ਨ ਮਾਨੀ । _(੨) ਕਾਲੂ ਬਿਅਕਲ | 
੧੩ਮਨ ੧ਕਮੀਨ ਪਕਮਤਰੀਨ, ਤੂ ਦਰੀਆਉ ਖੁਦਾਇਆ ॥ 
੬ਪੁਰਾਬ ਖਾਮ, ਕੂਜੇ; ਹਿਕਮਤਿ ਖੁਦਾਇਆ ॥ ਕੂੱਜੈ ਬੋਲੋ 
ਮਨ "“ਤੁਆਨਾ; ਤੂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਇਆ ॥ ਕੰ 
੧ਸਗ ਨਾਨਕ, ਦੀਬਾਨ ਮਸਤਾਨਾ; ਨਿਤ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ॥ ( 

7੧ 0. ੮੮ 

ਕ੯ਆਤਸ ਦੁਨੀਆ; “੯ਖੁਨਕ, ਨਾਮੁ ਖੁਦਾਇਆ ॥ 
ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ, ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਉ ਕੀ ॥ 

੧੨੯੨ | ੩ | ੧ |ਜਾਂ-ਚੈ ਘਰਿ, ਦਿਗ “੧ਦਿਸੈ ““ਸਰਾਇਚਾ, ਬੈਕੁੰਠ ਭਵਨ “ਚਿਤ ਸਾਲਾ; | 
ਸਪਤ ਲੋਕ, ਸਾਮਾਨਿ “੧ਪੂਰੀਆਲੇ ।। __[ਸਾਰੀ ਜਗਾ ਜਾਂ-ਚੈ ਪਾਠ ਬੋਲੋਂ 
੨ਪਜਾਂ-ਚੈ ਘਰਿ; ਲਛਿਮੀ “੬ਕੁਆਰੀ ॥ | 
ਚੈਦੁ ਸੂਰਜੁ ਦੀਵੜੇ, ੨੭ਕਉਤਕੁ ਕਾਲੁ “ਬਪੁੜਾ; ਿ 

ਕੋਟਵਾਲੁ ਸੁ “੯ਕਰਾ ਸਿਰੀ ॥ (੨) ਸੁਕਰਾ ਸਿਰੀ 

੧. ਪਾਣੀ ਤੋ“। ੨. ਗਿਣੀਦੇ, ਵਿਚਾਰੀਦੇ ਹਨ । ੩. ਆਖਦੇ ਹੋ । 
੪. ਸੁਖ । ੫. ਦੂਤ । ੬. ਭੱਠ ਦੇ । ੭. ਸ-ਦਰਸ਼ । ੮. ਚਮਤਕਾਰ । ੯. ਵੱਡਾ । 
੧੦. ਫਨਾਹ, ਨਾਸਵੇਤ । ੧੧. ਕਾਲ੍ਹਬਿ==ਸਰੀਰ ਭਾਵ ਦਿਲ ਨੇ ਅਕਾਲ ਦੁਆਰਾਂ 
ਮਨ ਵਿਖੇ ਵਾ ਕਾਲਹ=-ਕਿਹਾ ਹੈ ਬੇ-ਅਕਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਗਤ ਸੱਚ' ਹੈ ਵਾ ਕੋਠੜੀ 
ਦਿਲ ਵਾ ਜੋ ਕਾਲ = ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਹਾਂ-ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿਚ ਨਹੀ" 
ਮੰਨਿਆਂ । ੧੨. ਮੈ' । ੧੩. ਮੈ“। ੧੪. ਛੋਟਾ। ੧੫. ਛੋਟੇ ਤੋ ਛੋਟਾ । ੧੬. ਪੂਰ ੧ 
ਆਬਦਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੂਜੈ=ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੁੱਜਾ ਭਰ ਕੇ ਖਾਮ== 
ਢਕਿ?' ਹੋਇਆ ਹੈ । ੧੭. ਚਾਹਵਾਨ ਅਕਲਵਾਨ । ੧੮. ਕ੍ਰਕਰ । ੧੯. ਅੱਗ । 
੨੦. 5ਢ । ੨੧. ਦਸੋ ਦਿਸ਼ਾਂ ਦਿਗ ਪਾਲ । ੨੨. ਕਨਾਤਾਂ। ੨੩. ਚਿੱਤ੍ਕਾਰੀ 
ਵਾਲਾਂ ਘਰ । ੨੩. ਪੂਰੀਆਂ ਹਨ । ੨੫. ਜਾਂ ਕੇ । ੨੬. ਕੁਮਾਰ ਅਵਸਥਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਪੂ 

ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੰਗ ਹੋਣੇ ਤੇ ਭੀ ਕੁਆਰੀ ਹੈ । ੨੭. ਤਮਾਸ਼ ਬੀਨ । 
੨੮. ਵਿਚਾਰਾ । ੨੬. ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਬਸਿਰ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਥੇ 
ਦਾ ਲੇਖ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਤਵਾਲ ਹੈ ਵਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ । ੧ 

੯੨੯੩੧੦੦੯੭੧੯੭੦੭੦੦੭੨-੨੦<੭੮੭੪੯੨੮੭੩੫੭੮੭੩੦੭ । ੧੭੧੦-੭੯.#੧੦-੭੨.#੪੫੦੭ ੨੭੧੦੭ 
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(੫੩੮) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
2੧੬੦੨ ੦੦੧੦”੨ "੦੬੦੨ ੦" "੨%੮”੨ ੦੪੦੨੦”੨੧੦”੨ ੦੦ ੮੨%੦੨੦੮੧੦” ੦੮੦੦੦ "ਦਲ 

ਪੰਨਾ _|ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ 
੧੨੯੨ | ੫ | ੧ |ਜਾਂ-ਚੈ ਘਰਿ, ਕੁਲਾਲਬ੍ਹਮਾ, ਚਤੁਰ ਮੁਖ “ਡਾਂਵੜਾ; 

ਜਿਨਿ =ਬਿਸ੍ਹ ਸੈਸਾਰੁ ਰਾਚੀ-ਲੋ ॥ 
ਜਾਂ ਕੈ ਘਰਿ, “ਈਸਰੁ ਪਬਾਵਲਾ, 

ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤਤ ਸ'ਰਖਾ; ਗਿਆਨੁ ਭਾਖੀ-ਲੇ ॥ 
ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਜਾਂ-ਚੇ ?ਡਾਂਗੀਆ ਦੁਆਰੇ; ਚਿਤ ਗੁਪਤੁ ਲੇਖੀਆ ॥ 
ਧਰਮਰਾਇ; “ਪਰੁਲੀ €ਪ੍ਰਤਿਹਾਰੁ ॥ 

੮ | ੧ [ਜਾਂ-ਚੈ ਘਰਿ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਰਿਖੀ ਬਪੁੜੇ; ਢਾਢੀਆ, ਗਾਵੈਤ ੧2ਆਛੈ ॥ 
ਸਰਬ ਸ਼ਾਸਤ੍ “੯ਬਹੁਰੂਪੀਆ, "੨ਅਨਗਰੂਆ ੧੨ਆਖਾੜਾ; 
੧੯ਮੰਡਲੀਕ, ਬੋਲ ਬੋਲਹਿ ੧ਕਾਛੇਂ ॥ ਚਉਰ ਢੂਲ; ਜਾਂ-ਚੈ ਹੈ ਪਵਣੁ । 

੧੦| ੧ |੧੬ਅੰਡ ੧“ਟੂਕ; ਜਾ-ਚੈ ੧-ਭਸਮਤੀ ।। 
੧੦| ੧ |ਜਾਂ-ਚੈ ਘਰਿ "੯ਕੂਰਮਾ “<ਪਾਲੁ; “ਸਹਸ ਫਨੀ, ““ਬਾਸਕੁ ਸੇਜਵਾਲੂਆ ॥ 
੧੧ ੧ |ਅਠਾਰਹ ਭਾਰ ਬਨਾਸਪਤੀ ਮਾਲਣੀ: 

ਛਿਨਵੈ ਕਰੋੜੀ ਮੋਘ ਮਾਲਾ, “੨ਪਾਣੀ-ਹਾਰੀਆ ॥ 
ਨਖ “੬ਪ੍ਰਸੇਵ; ਜਾ-ਚੈ ਸੁਰਸਰੀ ।। 
ਸਪਤ ਸਮੁੰਦ; ਜਾਂ- ਚੈ ੯ਘੜ-ਥਲੀ ॥ 

੧੩ ੧ [ਜਾਂ-ਚੇ ਘਰਿ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ; 
ਅਰਜਨੁ ਧਰ ਪ੍ਹਲਾਦੁ ਅੰਬਰੀਕੁ ਨਾਰਦੁ ““ਨੇਜੈ: 

_ ਸਿਧ ਬੁਧ ਗਣ ਗੈਧਰਬ, “?ਬਾਨਵੈ “ਹੋਲਾ ॥ 
੧੬| ੨ |੯ਆਲਾਵੈਤੀ ਇਹੁ ੨“ਕੁਮੁ =ਜੋਹੈ'; 

ਮੁਝ ਉਪਰਿ ਸਭ ₹ਕੋਪਿਲਾ । (੨) ਜੋ ਹੈ 

੧. ਘੁਮਿਆਰ । ੨. ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਕੱਦਾਂ ਰੂਪੀ ਡੌਲਾਂ ਨੂੰ ਬਨੋਣ ਵਾਲਾ । 
੩. ਸੈਪੂਰਨ, ਸਾਰਾ । ੪. ਸ਼ਿਵਜੀ । ੫. ਮਸਤਾਨਾ । ੬. ਸਾਰ ਰੂਪ ਸਿਧਾਂਤ ਖੈ= 

ਅਕਾਸ਼ ਵਤ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਹਰੀ ਸਰੀਖਾ ਗਿਆਨ ਸ਼ਿਵਜੀ ਭੀ ਭਾਖਦੇ ਹਨ । 
੭. ਚੌਬਦਾਰ । ੮. ਪਰਲੌ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । ੯. ਦਾਸ, ਦਫਤਰੀ । ੧੦. ਸਜਦੇ 
ਹਨ । ੧੧. ਬਹੁ-ਰੂਪੀਏ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਆਦਿਕ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੋ 

ਵਾ ਬਹੁ-ਰੂਪੀਆ = ਬੇਟਰੂਪੀਆਂ । ੧੨. ਅਨੂ = ਨਿਰੰਤਰ । ਗਰੂਆ = ਭਾਰੀ । 
੧੩. ਸਭਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ । ੧੪. ਰਾਜੇ । ੧੫. ਸੁੰਦਰ । ੧੬. ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ । 

. ਟੁਕੜਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ । ੧੮. ਚੁੱਲ੍ਹਾ । ੧੯. ਕੱਛ ਅਵਤਾਰ । ੨੦. ਪਲੰਘ । 
. ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਸੇਜਾ ਹੈ । ੨੨. ਬਾਸਕ ਨਾਗ ਸੋਜ ਬੰਦ ਹੈ । ੨੩. ਝਿਉਰੀਆਂ । 

੨੪. ਮੁੜ੍ਕਾ । ੨੫. ਘੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਘੜੇਸਨੀ । ੨੬. ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਫੌਜ 
ਜਾਂ ਨੇਜਾ ਭਗਤ । ੨੭. ਬਵੰਜਾ ਬੀਰ । ੨੮. ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ । ੨੯. ਆਲਾ = ਘਰ 
ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪੰਡੇ । ੩੦. ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਤਾੜਦੇ ਹਨ । ੩੧. ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 
ਸ਼ੂਦਰ (ਜੋਹੈ) ਦੇਖਦੇ ਹਨ । ੩੨. ਕ੍ਰੋਧ । 

੨<#੩੫-੭ 2-੭੧੦੨-੭੨-੭੩੦-੭ ੨੭੧੫੭ ੨-੭੪॥੦-੭੨-੭੦੦੦-੭੨੭%<੭ । ੨ ੭%੭੬-#੪%-5 ੨੭੪੫੦-੭5੧੧੭ 

( ੦6” ੦੬੦” 2੦੧੪੦” ੦੦੪੦ "੧੧੦ 6੦੬੦ ੦੪੦” 2੦੪੦” 2੦੪੦੨੦੮੦੪੦” ਟ"<੪> 

2੦੬੦” 2੦੬” ਨ"੧੬੦' ੨ "੪੦ 2੦੦੦ 

ਘ ਆ ੧੯੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੫੩੯) 
1 

੧ 
1 1 ਪੰਨਾ [ਸਤਰ |ਸ਼ਬਦ। ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ 
| ੧੨੯੨ । ੧੭ ੨ |ਮੂਏ ਹੂਏ, ਜਉ ਮੁਕਤਿ ਦੇਹੁ-ਗੇ; ਮੁਕਤਿ ਨ ਜਾਨੌ, ਕੋ ਇਲਾ ।। 
! 1 ਏ ਪੰਡੀਆ, ਮੋ-ਕਉ “ਢੇਢ ਕਹਤ; ਤੇਰੀ =ਪੈਜ ਪਿਛੈ ਉਡੀ, ਹੋਇਲਾ ।। ਕੂ 
ਹੂ ਮਲਾਰ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ 
| ੧੨੯੩ | ਤੇ | ੧ [ਨਾਗਰ ਜਨਾਂ; ਮੇਰੀ ਜਾਤਿ, “ਬਿਖਿਆਤ ਚੈਮਾਰੈ ॥ 

ਰਿਦੈ ਰਾਮ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਨ ਸਾਰੇ ॥ 
| ੩ | ੧ |[ਸੁਰਸਰੀ ਸਲਲ, “ਕ੍ਰਿਤ ਬਾਰੁਨੀ ਰੇ; ਸਤ ਜਨ, ਕਰਤ ਨਹੀ ਪਾਨੰ ॥ % 

1 ] ਸੂਰਾ ਅਪਵਿਤ੍੍,ਨਤ ਅਵਰ ਜਲ ਰੇ;ਸੁਰਸਰੀ ਮਿਲਤ, ਨਹਿ ਹੋਇ ੯ਆਨੰ ॥ ਕੰ 
ਹੈ. ੫ | ੧ |ਤਰ ਤਾਰਿ ਅਪਵਿਤ੍ ਕਰਿ ਮਾਨੀਐ ਰੇ; ਜੈਸੇ 'ਕਾਗਰਾ" ਕਰਤ ਬੀਚਾਰੇ ।1 
ਸ ਭਗਤਿ ਭਾਗਉਤ੍ , ਲਿਖੀਐ ਤਿਹ ਉਪਰੇ; ਪੂਜੀਐ ਕਰਿ ਨਮਸਕਾਰੈ ।। ਕੰ 
( ੬ | ੧ [ਮੇਰੀ ਜਾਤਿ ੧ਕੁਟ “੧ਬਾਂਢਲਾ, ੧“ਢੋਰ ਢੋਵੈਤਾ; 

ਨਿਤਹਿ ਬਾਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ ॥ 
੮ | ੨ [ਹਰਿ ਜਪਤ ਤੇਊ ਜਨਾ, ੧੩ਪਦਮ "ਕਵਲਾਸ-ਪਤਿ; 

ਊਂ 

ਤਾਸ ਕੀ ਜਾਤਿ, ੬ਆਛੋਪ ਛੀਪਾ ॥। 
੭ਬਿਆਸ ਮਹਿ ਲੇਖੀਐ; ਸਨਕ ਮਹਿ ਪੇਖੀਐ; 

ਨਾਮ ਕੀ “ਦਨਾਮਨਾ, ਸਪਤ ਦੀਪਾ ॥ 

ਤਾਸ ਸਮ ੧੫ਤੁਲਿ, ਨਹੀ ਆਨ ਕੋਉ ॥ 
੯ ਜਾ ਕੈ ਭਾਗਵਤ ਲੇਖੀਐ, ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਪੇਖੀਐ; ਕੂ 

੧੧ | ੨ |ਜਾਂ ਕੈ ੧੯ਈਦਿ ““ਬਕਰੀਦਿ, ਕੁਲ ਗਉ ਰੇ ੨ ਬਧੁ ਕਰਹਿ; ਕੰ 
ਮਾਨੀਅਹਿ, “ਸੇਖ “ਸਹੀਦ ਪੀਰਾ ।। 

। ਜਾ ਕੈ ““ਬਾਪ ਵੈਸੀ ਕਰੀ, ੨੫ਪੂਤ ਐਸੀ ਸਰੀ; ਇੰ 
੧ ਤਿਹੂ ਰੇ ਲੋੜ ਪਰਸਿਧ ਕਬੀਰਾ ॥ 
! ਕਦ 
[ ੧. ਕੋਈ ਭੀ । ੨. ਨੀਚ ਸ਼ੂਦਰ । ੩. ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਤਗਿਆ । ੪. ਪਿਛੇ ਕੰ 
1੬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ । ੫. ਗੁਜਰਾਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ _$ 
। ਦੇ ਜਨੋਂ । ੬. ਪ੍ਰਗਟ । ੭. ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬ । ੮. ਗੈਦਾ ਨਾਲਾ । ੯. ਰੋਰ। 

| ਨ ੧੦. ਚੰਮ ਨੂੰ ਕੁਟਣ ਵਾਲੀ । ੧੧. ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ । ੧੨. ਮੁਰਦਾਰ ਪ੍ਹਆਂ ਨੰ । ਕੰ 

੧੩. ਬ੍ਰਹਮਾਂ । ੧੪. ਕੈਲਾਸ਼ ਦਾ ਪਤੀ ਸ਼ਿਵਜੀ । ੧੫. ਵਿਚਾਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ 

ਦੇ ਬਰਾਥਰ ਕੋਈ ਨਹੀ । ੧੬. ਨਾ ਛੁਹਣ ਵਾਲੀ ੧੭. ਮਛੋਦਰੀ ਤੋ ਜੇਮਿਆਂ 
ਸੀ । ੧੮. ਮਹਿਮਾਂ । ੧੯. ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ । ੩੦. ਸੱਥ ੪ 

ਹੱਜ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ।_੨੧. ਮਾਰਨਾ ਕਰੇ । ੨੨. ਬਿਧ ਜ਼ਾਤੀ ਵਾਲੇ । ੨੩. ਹਸਨ ਕੰ ਹੁਸੈਨ ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ੨੪. ਕਬੀਰ ਦੇ ਬਾਪ ਨਰ ਅਲੀ ਨ 

! ਕਬੀਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਗਉ ਕਤਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਸੀ । ੨੫. ਪੁਤਰ ਕਬੀਰ ਲੇ ਕੰ 

ਆਖਿਆ ਜੇ ਗਊ ਕਤਲ ਕਰਨੀ ,ਹੈ ਤਾਂ ਮੈ” ਸ਼ਾਦੀ ਨਹ” ਕਰਉਵ, ਰੁ 

ਕਤਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਸ) । ਝੱਦਾ। ਗਊ | 
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(੫੪੦) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
_੪੦੬"੨੦"੦%੦੨੦੦੪੦੨੦੮੦੦੮” 7੦੪ ੦੮੦੪੦੨੦੨੧੦ ੦੮੧੦”> ੮੦੧੦” ੦੦੪੦ ੮੦੪੦੨ 

ਪੰਨਾ _[ਸਤਰ[ਕਬਦ। ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ 

੧੨੯੩ [੧੨] ੨ [ਜਾ ਕੇ ਕੁਟੈਬ ਕੇ ੧ਢੋਢ, ਸਭ “ਢੋਰ ਢੋਵੈਤ ਫਿਰਹਿ; 
ਅਜਹੁ ਬੈਨਾਰਸੀ, ਆਸ ਪਾਸਾ ।! 

ਆਚਾਰ ਸਹਿਤ, ਬਿਪ੍ ਕਰਹਿ ਡੰਡਉਤਿ; 
ਤਿਨ ਤੇਤਨੈ ਰਵਿਦਾਸ, ਦ'ਸਾ ਨ ਦਾਸਾ ॥ 

੧੮| ੩ |ਝੂਠੇ 9ਬਨਜਿ; ਉਠਿ ਹੀ ਗਈ, <ਹਾਟਿਓ ।1 

ਰਾਗੁ ਕਾਨੜਾ 
ਹੀ 

ਰਾਗੁ ਕਾਨੜਾ ਚਉਪਦੇ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ 

੧੨੯੪ | ੫ | ੧ |ਧਨ ਧਨੁ ਸਾਧ, ਜਿਨ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨਿਆ; 
ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਪਤਿਤ ਉਧਰਿਆ । ['ਉਧੱ/ਰਆ' ਬੋਲੋ] 

੮ | ੧ [ਹਉਮੈ ੬ਦੁਰਤੁ, ਗਇਆ ਸਭੁ ਨੀਕਰਿ; ਜਿਉ ਸਾਬੁਨਿ, ਕਾਪਰੁ ਕਰਿਆ ॥ 
£ ੧੧| ੨ |ਹਮ “ਅਚਿਤ ੯ਅਚੇਤ, ਨ ਜਾਨਹਿ ਗਤਿ ਮਿਤਿ; 

ਗੁਰਿ ਕੀਏ, ੯ਸੁਚਿਤ “5ਚਿਤੇਨ । 
ਸ ਪ੍ਭਿ ਦੀਨ ਦਇਆਲ, ਕੀਓ ੧'ਅੰਗੀਕ੍ਰਿਤ; 

੧੨੯੫ ਮਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਜਪੇਨ ॥ 
£ ੧੧ ਨਾਨਾ ਰੁਪ. ਰੈਗ ਹਰਿ ਕੇਰੇ; ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਾਮੁ ਰਵਿਓ, ੧੨ਗੁਪਲਾਕ ।। 

੧੩ ਹਰਿ ਕੇ ਸੈਤ ਮਿਲੇ ਹਰਿ ਮਿਲਿਆ; ਜੇਸੇ ਗਉ, ਦੇਖਿ ਬਛਰਾਕ ॥ 
£ ੧੩ ਹਰਿ ਕੇ ਸੈਤ ਜਨਾ ਮਹਿ, ਹਰਿ ਹਰਿ; ਤੇ ਜਨ ਉਤਮ, ਜਨਕ ਜਨਾਕ ॥ 

੧੬ ਤਿਨ ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਬਾਸੁ ਬਸਾਨੀ; ਛੂਟਿ ਗਈ, ੧੩ਮੁਸਕੀ ੧੪ਮੁਸਕ'ਕ ॥ 

੬ ੧੨੯੬ ਹਰਿ ਹਰਿ ਵਸਤੁ ਮਾਇਆ ਗੜਿ੍ ““ਵੋੜੀ; 
। ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ, ਲੀਓ ਗੜ੍ਹ ਜੀਤਿ ॥ 

ਘੂਮਨ-ਘੇਰ ਪਰੇ, ਬਿਖੁ ਬਿਖਿਆ; ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਢਿ ਲੀਏ, ਦੇ ਹਾਥ ॥ 
! ਹਰਿ ਰਤਨ; ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ॥ 

ਹਰਿ ਹੋ; ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ॥ 
£ ਤੁਮਰੇ ਗੁਨ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ; ਏਕ ਜੀਹ, ਕਿਆ ਕਥੈ ਬਿਚਾਰੀ; 

ਰਾਮ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਲਾਲ । 

ਹਮਰੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾ, ਸੁਆਮੀ ਹਰਿ ਮੀਤਾ; 
ਮੇਰੇ ਮਨਿ ਤਨਿ ੧੬ਜੀਹ, ਹਰਿ ਹਰੇ ਹਰੇ; ਰਾਮ ਨਾਮ, ਧਨੁ ਮਾਲ ॥ 

੦੦ ੦ 

੧੪੩ 

੧੨ 

੧੩ 

੧੩ ੦੮੦੮7 

੧੪ ਠ 

੧. ਨੀਚ । ੨. ਮੁਰਦੇ ਪਸ਼ੂ । ੩. ਪੁਤਰ । ੪. ਵਪਾਰ 1 ੫. ਹੱਟੀ, ਦੇਹ 
ਅਭਿਮਾਨ ਰੂਪੀ। ੬.ਪਾਪ। _2੭. ਜੜ੍ਹ ਹੋਰਹੇਹਾਂ। _੮.ਭੁਲੇ ਹੋਏਹਾਂ। 
੯. ਸਾਵਧਾਨ _੧੦. ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ । _ ੧੧. ਅੰਗੀਕਾਰ, ਪੱਖ ਗ੍ਰਹਿਣ । 

ਰੀ ੧੨. ਗੋਪਾਲ, ਇਕ ਗੁਪਤ । ੧੩. ਮੁਸ਼ਕੀ ਹੋਈ, ਫੈਲੀ ਹੋਈ । ੧੪. ਮਾਇਆ ਡਾ 

ਦੀ ਬਦਬੂ । ੧੫. ਬੱਝੀ ਹੋਈ । ੧੬. ਜ਼ਬਾਨ । 

੮੪੫<੭੭੪੫੭੯੪੫੭ ੨=੩੦੭੮੩੨੭੦੭੧੧੭੦-੩੦੭ । ੨.੭੪੦-੭ ੨.੭੪੯-੭ “੦੪੦ 2੭੩੧੭ 
੧,0੧੭ ₹.#48੫੫-੭ ੯. #4੩੫੦੭ ੪੫8੫. ੭੮ .#੫੩<..੭ “੫੩੫. ੭੨_,#੫੩੦-੭੨-.#੦੦੯੦-੭ ੨. #00%,.੭ ..#8੫੦-% ੨ ,# ੭੧੫੨੭ ੨._.# ੦੩੫੦੭ 2-੭੭੦<੨-੭' 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੫੪੧) 

ਪੰਨਾ _[ਸਤਰ[ਕਬਦ| ਰਾਗੁ ਕਾਨੜਾ 
੧੨੯੬ |੧੫] ੭ ]ਜਾ ਕੋ ਭਾਗੁ, ਤਿਨਿ ਲੀਓ ਰੀ ਸੁਹਾਗੁ; ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰੇ ਹਰੇ, 

ਗੁਨ ਗਾਵੈ ਗੁਰਮਤਿ; ਹਉ ਬਲਿ ਬਲੇ, ਹਉ ਬਲਿ ਬਲੇ; 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਪਿ ਭਈ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ॥ 

੧੮] ੮ |ਹਰਿ ਹੋ; ਹੋ "ਕਿਰਪੀਸ ॥ 
੧੮| ੮ |ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਸੁਆਮੀ, ਹਮ ਲਾਇ ਹਰਿ ਸੇਵਾ; 

ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਪੇ, ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਪੋ; ਜਪੁ ਜਾਪਉ ਜਗਦੀਸ ॥ 
ਤੁਮਰੇ ਜਨ ਰਾਮ ਜਪਹਿ, ਤੇਂ ਉਤਮ; 

ਤਿਨ ਕਉ ਹਉ ਘੁਮਿ ਘੁਮੇ, ਘੁਮਿ ਘੁਮਿ ਜੀਸ ॥ 
੩ | ੯ |ਜਿਸੁ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ; ਵਡਾਮ ॥ 

ਜਿਤੁ ਗ੍ਰਿਹਿ ਮੰਦਰਿ ਹਰਿ ਹੋਤੁ ਜਾਸੁ; 
ਤਿਤੁ ਘਰਿ ਅਨਦੋ ਆਨੰਦੁ, ਭਜੁ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ, ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਉਪਦੇਸਿ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰਾ; 
ਸੁਖੁ ਹੋੜ, ਹਰਿ ਹਰੇ ਹਰਿ ਹਰੇ, ਹਰੇ ਭਜੁ; ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ॥ 

੬ | ੯ [ਸਭ ਸਿਸਟਿ ਧਾਰ, ਹਰਿ ਤੁਮ ਕਿਰਪਾਲ; 
ਕਰਤਾ, ਸਭੁ ਤੂ ਤੂ ਤੂ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ॥ 

ਜਨ ਨਾਨਕੋ ਸਰਣਾਗਤੀ, ਦੇਹੁ ਗੁਰਮਤੀ; ਭਜੁ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ।1 
੮ | ੧੦ |ਭਜੁ ਹਰਿ ਰਸੁ; ਰਸ ਹਰਿ ਗਾਟ ॥। ਹਰਿ ਹੋ; ਹੋ ਲਿਖੋ ਲਿਲਾਟ ॥ 

੧੦ ਖਟ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰਿ. ਬਹੁ ਬਹੁ ਬਿਸਥਾਰ; 
ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਜੋਗੀਆ, ਕਰਿ ਜਟ ਜਟਾ ਜਟ ਜਾਟ ॥ 

ਕਰਿ ਭੇਖ ਨ ਪਾਈਐ, ਹਰਿ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਗੁ ਹਰਿ ਪਾਈਐ; 
ਸਤ ਸੈਗਤੀ, ਉਪਦੋਸਿ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸੈਤ ਜਨਾ; ਖੋਲਿ ਖੋਲਿ ਕਪਾਟ ॥ 

੧੧| ੧੦ |ਤੁ ਅਪਰੈਪਰੁ ਸੁਆਮੀ, ਅਤਿ ਅਗਾਹੁ; ਤੂ ਭਰਪੁਰਿ ਰਹਿਆ ਜਲ ਬਥਲੋਂ; 
ਹਰਿ ਇਕੁ ਏਕੋ, ਇਕ ਏਕੈ ਹਰਿ ਥਾਟ ॥ 

ਤੁ ਜਾਣਹਿ ਸਭ ਬਿਧਿ ਬੂਝਹਿ ਆਪੇ; ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ, 
ਘਟਿ ਘਟੇ ਘਟਿ ਘਣੇ, ਘਟਿ ਹਰਿ ਘਾਟ ॥ 

੧੪ | ੧੧ |ਬਿਖੁ ਮਾਇਆ ਸੈਚਿ, ਬਹੁ ਚਿਤੈ ਬਿਕਾਰ; 
ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਭਜੁ, ਸੇਤ ਸੈਤ ਸੰਗਤੀ; ਮਿਲਿ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੁ ਸਾਧੋ ॥ 
ਜਿਉ ਛੁਹਿ ਪਾਰਸ, ਮਨੂਰ, ਭਏ ਕੇਚਨ; ਤਿਉ ਪਤਿਤ ਜਨ, 
ਮਿਲਿ ਸੈਗਤੀ ਸੁਧ ਹੋਵਤ; ਗੁਰਮਤੀ, ਸੁਧ “ਹਾਧੋ ॥ 

੧੬ | ੨੧ |ਜਿਉ ਕਾਸਟ ਸੈਗਿ ਲੋਹਾ ਬਹੁ ਤਰਤਾ, 
ਤਿਉ ਪਾਪੀ ਸੈਗਿ ਤਰੇ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗਤੀ; ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਾਧੋ ॥ 

ਰਿ ਰ ੍ 

ਪ੍ਹ 0 #ਨਿ ੨ <੭ [ਤ 

& /ਨਿ 

੫੨੭੫੬੧.੭੦-#੫੫-੧ ੨“ ੬੧੯੭੯-੭੬੧੧੭ ੯-#੪੪੨-੭੨-#੩੦੫-੭੨-੪੫੩੦-੭੮-੪੫੬<-੭੯-#੪੯-੭੮-੬੪੧-੭੮੭੧੭੯੭#੪੩੫੭੯੭੪੦੭ " 

੯4/6੫-੭੯-#੬੧੦੭' ੧. ਕ੍ਰਿਪਾਲ, ਈਸ਼ਰ । ੨. ਹੈ, ਹੋਇਆ । 

੦੪੦੨ €੦੪੦੨੦੦੪੦੨ ੦੦ ੨੦੦੪੨ ੦"੦੬੦੨੦੮੦੧੪੨੦੦੧੬ਇ” ੮੦੪੦੨ ੦੮੦੦੨ >> ੦੮” ੦੦੩੨੦੮੦੦੦੨੭੮੦੦੨੦੮੦੪੦੨' 

/ਨਿ 

2੧੧੦੭ ੧.#੬੦-੭ ੮-#੩੫-੭ 2 -<-੩੦-੭੨-#੩੫੦-੭ ੨--#੫੩੫੦-੭ ੨-.#੫੩੦-੭ ੮..੭੪੩੦-੭ “੪੧੭ | ₹.੭੩<.5 6 ੭੪੪੫ ੮੭੩੫੫ 
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ਨ 
੧ ਪੰਨਾ |ਸਤਰ[ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਕਾਨੜਾ 

੧੨੯੭ | ੧੭੧੧ [ਚਾਰਿ ਬਰਨ, ਚਾਰਿ ਆਸ੍ਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਲੈ, ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਨਾਨਕ; 
ਸੋ ਆਪਿ ਤਰੈ, ਕੁਲ ਸਗਲ ਤਰਾਧੋ ।। 

੧੨੯੮ । ੧ |੧੨ |ਤੇਰੇ ਜਨ ਧਿਆਵਹਿ, ਇਕ ਮਨਿ ਇਕ ਚਿਤਿ; 
ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ, ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨ ॥ 

£ ਉਸਤਤਿ ਕਰ/ਹ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀਆ, ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਸਾਧ ਜਨਾ; 
ਹੂ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ।। 
ਸ ੨ |੧੨|ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਤੂ ਸੁਆਮੀ, ਤੇ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਵਹਿ; 

ਤੇਂ ਤਰੇ ਭਵ ਸਿੰਧ, ਤੇ ਭਗਤ ਹਰਿ ਜਾਨ ॥ 
£ ਤਿਨ ਸੇਵਾ ਹਮ ਲਾਇ ਹਰੇ ਹਮ ਲਾਇ ਹਰੇ, 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਹਰਿ, ਤੂ ਤੂ ਤੂ ਤੂ ਤੂ ਭਗਵਾਨ ॥ 
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫॥ 

੬ | ੧ [ਗਾਈਐ ਗੁਣ; ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਿ ॥ 
੮ | ੧ [ਜਾ ਕਉ; ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਪਨਾ ਰਾਖੈ । 

! ੫ | ੫ ਅਨਿਕ ਸ੍ਰਾਂਗ ਕਾਛੇ; ਭੇਖਧਾਰੀ ॥ [ਸੁਆਂਗ ਬੋਲੋ] 
੭ | ੬ [ਮਨਹਿ ਪ੍ਰਗਾਸੁ, ਪੇਖਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸੋਭਾ; "ਜਤ ਕਤ ਪੇਖਉ, “ਆਹਿਓ ॥ 

! ੧੬| ੯ |ਠਾਕੁਰ, ਜੀਉ; ਤੁਹਾਰੋ ਪਰਨਾ ॥ 
੧੩੦੦ | ੧ |੧੦ [ਸੁਪਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਨੀ, ਪੇਖੀ ਸੁਪਨਾ; ਨਾਮ ਮੰਤੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦ੍ੜਾਇਆ ॥ 

! ੭ ੧੧ |ਤਾਪ ਸੰਤਾਪ ਮਿਟੇ, ਨਾਨਕ; ਬਾਹੁੜਿ, ਕਾਲੁ _`ਨ ਖਾਇ ॥ 
੧੫੧੪ [ਸਾਧੂ; ਹਰਿ ਹਰੇ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥ 
੧ | ੧੫ |ਗੁਣ ਰਮੰਤ, ਦੂਖ ਨਾਸਹਿ; ਰਿਦ, “ਭਇਅੰਤ ਸਾਂਤਿ ॥ 
੬ |੧੭ |ਉਧਰੇ; ਹਰਿ ਸਿਮਰਿ ਰਤਨਾਗਰ ।। 
੧੪। ੧੯ |ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਸਰਨਿ ਜੋਗੁ ਤੂ; ਰਾਖਹਿ ਅਪਨੀ ਕਲ ਧਾਰਿ ॥ 

£ ੧੩੦੨ | ੨ | ੨੧ |ਨ ਜਾਨੀ ਸੈਤਨ; ਪ੍ਰਭ ਬਿਨੁ ਆਨ ।। 
੪ ੨੧ |ਕਰਤ ਰਹੇ <ਕਰਤਗ, ਕਰੁਣਾ-ਮੈ; ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗਿ੍ਨ ।। [ਕਰਤੱਗਅ 

£ ੯ | ੨੩ |ਹੀਏ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤਮੁ; ਬਿਸਰਿ ਨ ਜਾਇ ॥ 
੧੧੨੩ [ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਕੀ ਏਕੇ ਜਾਲੀ; ਤਾ ਕੀ ਗੈਠਿ, ਨਹੀ ਛੋਰਾਇ ॥ 

ਸ ੧੧| ੨੩ |ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ, ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਆਇਓ; ਸੰਤਨ ਹੀ ਸਰਨਾਇ ॥ 
੧੩੦੩ | ੨ |੨੬ [ਬਿਖੈ ਦਲੁ, ਸੈਤਨਿ ਤੁਮ੍ਰੇ ਗਾਹਿਓ । 

੪ |੨੬ [ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਰੈਗ ਰੂਪ ਰਸ; ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਲੈ ਲਾਹਿਓ ॥ 
੧੦ | ੨੯ [ਮੇਰੇ ਮਨ; ਪ੍ਰੀਤਿ ਚਰਨ ਪ੍ਰਭ ਪਰਸਨ ॥। 

£ [ਪਰਸਨ, ਦਰਸਨ, ਹਰਸਨ, ਸਰਸਨ, ਕਰਸਨ, ਮਰਸਨ, ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਇਕੱਠੇ ਹਨ] ਊ 

2 9 

(੯-#0੧.% ੨ ,#48%,.੭ €_.#੫੩%. "..,#48<...੭ ੨. #੦੦< ੭ ੨.-#੭8੯੦੫੭੬ ੭੬੧੯੭ €.#48੧<-੭ ੨੭੪੬੧. €_.੭੪0੦.੭ ₹-੭465>-੭ ੯-#<੧੧੦-੭ ੬464੭ ੨..#੪8੧੮ 

8. ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ੫. ਕਰਤੱਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ । 
੧. ਜਿਥੇ ਕਿਥੇ । ੨. ਚਾਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ । ੩. ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ । | 

੨੧੭ ੨- ੫੬੧੦੭ ੨੭੪੩੧? ੮.#੫੧੦੦੭੯.,#<8੦-੭੮-#੪੩੫੦-੭ ੨-#੩੫੧੦੭ । ੮੭੫. ੭ ੨੭੩੫੭ ੨੭੪੦੭ ੨-##<੦੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੫੪੩) ਰਿ ਰ ਰ੍ ਰਿ 
ਪੰਨਾ _|ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਕਾਨੜਾ 

੧੩੦੩ | ੧੧|੨੯|ਕਰਨਨਿ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ, ਜਸੁ ਪ੍ਰੀਤਮ; 
ਕਲਮਲ ਦੋਖ, ਸਗਲ ਮਲ "ਹਰਸਨ ॥ 

੧੫ | ੩੦| “ਕੁਹਕਤ ਤੇਕਪਟ 5ਖਪਟ; “ਖਲ ਗਰਜਤ; 
੬ਮਰਜਤ “ਮੀਚੁ ਅਨਿਕ ਬਰੀਆ ।। 

੧੫ | ੩੦ |੯ਅਹੈ ਮਤ ੯ਅਨ ਰਤ, ਕੁਮਿਤ ਹਿਤ; ਰਿ 
ਪ੍ਰੀਤਮ ਪੇਖਤ, ਭਰਮਤ ਲਾਖ ਗਰੀਆ । 

੧੬ ੩੦ [ਅਨਿਤ ਬਿਉਹਾਰ, ਅਚਾਰ. ਬਿਧਿ ਹੀਨਤ; ਕੰ 
੧੦ਮਮ ੧ਦ ਮਾਤ, ਕੋਪ ਜਰੀਆ ॥ 

ਕਰੁਣ ਕ੍ਰਿਪਾਲ, ਗੁੰ ਪਾਲ. ਦੀਨ ਬੰਧੁ; ਨਾਨਕ, ਉਧਰੁ ਸਰਨਿ ਪਰੀਆ ॥ ਕੰ 
੧੯| ੩੧ [ਬਿਖੋ ਰਸ ਸਿਉ, ਤਆਸਕਤ ਮੂੜੇ, ਕਾਹੇ ਸੁਖ ਮਾਨਿ ॥ _[ਆਸੱਕਤ ਬੋਲੋ] 

ਰਾਜ ਧਨੁ, ਪਰਵਾਰੁ ਮੇਰੇ; ਸਰਬਸੋ ਗੋਬਿੰਦ ॥ | 
ਸਾਧ "5ਸੇਗਮਿ ਲਾਭੁ ਪਾਇਓ; ਨਾਨਕ, ਫਿਰਿ ਨ ਮਰੇਦ ॥ 

੭ | ੩੩ |ਪ੍ਭ ਪੂਜਹੋ; ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਿ ॥ ਬੋਲੋ] 
੭ ੩੩ [ਜਗੁ ਜੀਤੋ ਹੋ; ਹੋ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਧਿ । 

ਹਰਿ ਰੈਗ ਰੋਗ; ਰੈਗ "ਪਅਨੂਪੇਰੇ ।। 
੧੭ | ੩੪ [ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮੁ, ਅੰਤਿ "੬ਪੁਕਰੋਰੇ ॥ ੧ 
੧੮ ੩੪ [ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਹਉ; ਗੁਨ ਪ੍ਰਿਅ ਤੋਰੇ । ਦੂ 

ਸੋ ਮੁਕਤ ਨਾਨਕ; ਜਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਚੰਗਾ ॥ 
੧੦ | ੩੭ [ਪੰਚ ਭਾਗੇ ਚੋਰ, ਸਹਜੇ ਸੁਖੇਨੋ; 

ਹਰੇ ਗੁਨ ਗਾਵਤੀ ਗਾਵਤੀ, ਗਾਵਤੀ ਦਰਸ ਪਿਆਰਿ ॥ 
੧੨। ੩੭ |ਪ੍ਰਭ ਥਾਨੁ ਤੇਰੋ ੧”ਕੇਹਰੋ; ਜਿਤੁ, ਜੈਤਨ ਕਰਿ ਬੀਚਾਰੁ ॥ 
੧੬ | ੩੮ |ਹਰਿ ਸੈਤ ਮੰਤ; ਗੁਪਾਲ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ॥ 
੧੯| ੩੯|ਪ੍ਰਭ ਕਹਨ, "ਦਮਲਨ "੯ਦਹਨ, “”ਲਹਨ, ਗੁਰ ਮਿਲੋ; 

ਆਨ, ਨਹੀ ਉਪਾਉ ॥ 
੨੧੩ਤਟਨ ੨੨ਖਟਨ, ਜਟਨ ਹੋਮਨ; ਨਾਹੀ “੩ਡੇਡਧਾਰ ਸੁਆਉ ।੧ 

ਸਿ ਘ & 2 ਹੇ ਪੂ ਡੀ 

੭ ਘ 2 .= ਠ ਘ ਨ 

੭ ਘ ਨ ।ਨ 2 0 “ਨ 

ਵਾਲੇ ਕਾਮਾਦਿਕ । ੫. ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ । ੬. ਮਾਰਦੀ ਹੈ । ੭. ਮੋਤ । ੮. ਹੈਕਾਰ ਵਿਚ । 
ਮਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ੯. ਦ੍ਰੈਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੧੦. ਮਮਤਾਂ । ੧੧_ਹੌਕਾਰ 
੧੨. ਮਸਤ, ਕਮਲ' । ੧੩. ਮੋਹਤ, ਮੋਹ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋ“ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ । 
੧੪. ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰ ਕੇ । ੧੫. ਅਨੂਪ = ਉਪਮਾ ਤੋ“ ਰਹਿਤ । ੧੬. ਪਕੜਿਆ ਹੈ 
ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । ੧੭. ਕਿਹੜਾ ਹੈ । ੧੮. ਪਾਪ । ੧੯. ਸੜ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ । ੨੦. ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ । ੨੧. ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ । ੨੨. ਛੇ ਕਰਮ ਸੰਧਿਆ 
ਆਦਿ । ੨੩. ਤ੍ਰਿਡੰਡੀ, ਸੋਟਾ, ਲੋਟਾ, ਲੰਗੋਟਾ ਆਦਿ। 

੧&੫-੭੨.#੧੬੫੦_.੭ ੨. “੩੫.” ..#੩੬੫੦੭ । ੨੧੫ ੨-#੫੩੫੦-੭੨-#੧੪੯੭੮.#੧੧੫੦੭ ੨.੭੫੩੯੦.੭ ੨.,#੦੪੫-੭੯.੭੪੪੦੭ 

੦੧੦” ਨ"੧-੩੬੦” ੨ 2੦੬”੨੦੮੨੦੪੦੨ ੪੮੦੧ ੦੦੦੦੨ ੦"੦੦੦੨੦੮੦%੦”੨੦”੦੦੦”੨ ੨੦੫੪੦”੨ €੮੦੧੦”੨੦੮੦੪੨੦੮੦੦੦੨੦੮੦੧” 

ਪੇ 2 0 & 

ਦਲ ਰਲ, 

੧. ਮੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ੨. ਕੂਕਦੇ ਹਨ। ੩. ਛਲ ਆਦਿਕ । ੪. ਖਪੋਣ 

£ 
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(੫੪੪) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
੧੦੧੬੦” ੦੦੦੦੨ ੦੦੬੦੨ ੦੦੪੦੨੦੨%੦੨ ੦੮੦੧੦” "੦੦੦੨ ੦੦੪੦੨ ੦੪੦ > ੦੮੦੪ ੦੪੦ 2੪੦ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਕਾਨੜਾ 
੧੩੦੬ | ੧ |੩੯ |ਜਤਨ ਭਾਂਤਨ ਤਪਨ ਭ੍ਰਮਨ, ਅਨਿਕ ਕਥਨ ਕਥਤੇ; 

ਨਹੀ ਥਾਹ ਪਾਈ, ਠਾਉ ॥ 
ਰਿ ਸੋਧਿ, ਸਗਰ ਸੋਧਨਾ; ਸੁਖੁ ਨਾਨਕਾ; ਭਜੁ ਨਉ ॥ [ਭੱਜ ਨਹੀ' ਕਰਨਾ] 

੧੨] ੪੨ |ਸੁਖੁ ਪ੍ਰਿਅ ਸੁਹਾਗ; "ਪਲਕ =ਰਾਤ ॥ 
੧੨| ੪੨ |ਕਨਿਕ ਮੰਦਰ, ਤਪਾਟ ਸੇਜ ਸਖੀ; ਮੋਹਿ, ਨਾਹਿ ਇਨ ਸਿਉ £ਤਾਤ ॥ 
੧੩ ੪੨ |ਰੂਖੋ ਭੋਜਨ ਭੂਮਿ ਸੈਨ ਸਖੀ; ਪ੍ਰਿ ਸੰਗਿ ਸੂਖਿ ਬਿਹਾਤ ॥ 

£ ੧੭| ੪੩ |ਗਾਇਓ ਰੀ, ਗਾਇਓ; ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਗੁਨੀ ਗਹੇਰੋ ॥ 
੧੮| ੪੪ [ਜੋ ਸੈਤ ਬੇਦ ਕਹਤ, ਪੰਥੁ ਗਾਖਰੋ; ਮੋਹ ਮਗਨ, ਅਹੈ ਤਾਪ । 

1 ੧੮। ੪੪ [ਜੋ ਰਾਤੇ ਮ'ਤੇ, ਸੰਗਿ ਬਪੁਰੀ; ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸੈਤਾਪ ॥ 
6 ੧੩੦੭ | ੩ | ੪੫ [ਮਾਨ ਮੋਹੀ ਪੰਚ ਦੋਹੀ, ਉਰਝਿ, ਨਿਕਟਿ ਬਸਿਓ, 

ਪਤਾਕੀ, ਸਰਨਿ ਸਾਧੂਆ, ਦੂਤ ਸੈਗੁ ਨਿਵਾਰਿ ॥ 
੧੨। ੪੭ [ਕਹਨਿ ਭਵਨਿ, ਨਾਹੀ ਪਾਇਓ ਪਾਇਓ; ਅਨਿਕ ਉਕਤਿ ਚਤੁਰਾਈ ॥ 
੧੩ | ੪੭ [ਜਤਨ ਜਤਨ, ਅਨਿਕ ਉਪਾਵ ਰੇ; ਤਉ ਮਿਲਿਓ, ਜਉ ਕਿਰਪਾਈ ॥ 

£ ੧੬| ੪੮ |ਪ੍ਰਾਨ ਮਨੁ ਧਨੁ ਸਰਬਸੁੰ ; ਹਰਿ ਗੁਨ ਨਿਧੇ, ਸੁਖ ਮੋਰ ॥ 
੧੩੦੮ | ੧ ੫੦ [ਕਰਤ ਕਰਤ; ਚਰਚ ਚਰਚ =ਚਰਚਰੀ ।। 

£ ਜੋਗ ਧਿਆਨ, ਭੇਖ ਗਿਆਨ; ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ, ਧਰਤ ਧਰਤ 'ਧਰ ?ਚਰੀ ।! 
੩ |੫੦|ਅਹੈ ਅਹੈ, ਅਹੈ ਅਵਰ; ਮੂੜ ਮੂੜ ਮੂੜ ਬਵਰਈ ॥। 

ਜਤਿ ਜਾਤ, ਜਾਤ ਜਾਤ, ਸਦਾ ਸਦਾ; ਸਦਾ ਸਦਾ, ਕਾਲ “ਹਈ ॥ 
੪ ਮਾਨੁ ਮਾਨੁ, ਮਾਨੁ ਤਿਆਗਿ; 

ਮਿਰਤੁ ਮਿਰਤੁ, ਨਿਕਟਿ ਨਿਕਟਿ, ਸਦਾ ੯ਹਈ ॥ 
ਹਰਿ ਹਰੇ ਹਰੇ ਭਾਜੁ, ਕਹਤੁ ਨਾਨਕੁ, ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਮੂੜ; 

ਬਿਨੁ ਭਜਨ ਭਜਨ ਭਜਨ, ?ਅਹਿਲਾ ਜਨਮੁ ਗਈ ॥ 
! ਕਾਨੜਾ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੪ 

੨ |ਜਪਿ ਮਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ; ਤਰਾਵੈਗੋ ॥ 
! ੧੩੦੯ ੨ |ਬ੍ਹਮ ਕਮਲ ਪੁਤ, ""ਮੀਨ ਬਿਆਸਾ; [ਪੁਤੁ ਪਦ ਦੇਹਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ] 

ਤਪੁ ਤਾਪਨ, ਪੂਜ ਕਰਾਵੈਗੋ ॥ [ਕਰਾਵੇ-ਗੋ ਬੋਲੋ] 
੧ ਜੋ ਜੋ ਭਗਤੁ ਹੋਇ ਸੋ ਪੂਜਹੁ, ਭਰਮਨ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਵੈਗੋ ॥ 

੮ | ੨ ।ਜਾਤ ੧੨ਨਜਾਤਿ ਦੇਖਿ, ਮਤ ਭਰਮਹੁ; 
£ ਸੁਕ, ਜਨਕ ਪਗੀ', ਲਗਿ ਧਿਆਵੈਗੋ । 

੧. ਛਿਨ ਮਾਤ । ੨. ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਰਾਤ । ੩. ਸੇਜ ਰੇਸ਼ਮ ਜਾਂ ਤਖਤ । 
੪. ਇੱਛਾ । ੫. ਤੱਕੀ ਹੈ । ੬. ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । 
2. ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਕੇ । ੮. ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੬. ਹੈ । ੧੦.ਬਿਅਰਥ 
ਵਾ ਸੁੰਦਰ । ੧੧. ਮਛੋਦ੍ਰੀ ਦਾ ਪੁਤ੍ ਬਿਆਸ । ੧੨. ਨੀਵੀ” ਜ਼ਾਤ । 

੨-#੪੧੯- &-#੦੧੧੦੭੨-#੧੧੧--੭੨-#੧੬੦-੭ ੨.੪<੩੯੦-੭੦-#੫੪੦-੭੨-#੪੪੯-੭ । ੮੭੧੩੦-੭੮੫੫੭ -<੩੦੭੦-#੩੦੭ ₹,#੪੪੦-੭ ..#੧੦੫-੭ ੨ -#੫੩੫੦-੭ 2-- “੫੦੫੭੯-੭੩੪੫੦ ੭੯. ੭੪੩੫੦-੭੨੭੩੨. ੭੨--#੦੧੫<-੭ ੮. #<੦੫,.੭੨_.#<੩<.. ੨ .#੭੩੦-੭ 2..#੫੩<੦.੭ ੨ -#੫੩੫੦-% ੨- ੭੦੧੯. ੭ ੮ -.#੭੦<੦੭੨-#੩੦-੭ 

5।1 56180 7637 50 ਹੈ। ੬467੦ 1401061191ਇ116।0॥ਇ910011.ਟ੦।੧ 



ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੫੪੫) 
੦੪ ੦੮6੪” ੦੨ 2੮੦੦ ੨੦੦੪੨੦"੦%੦੨੦੦੦੦੨੦੮੦੬੦੨੦੮੦੧੦੦੨੦੮੦੧੦੨ ੦੮੨੧੦੨ ੦੮੦੦੮ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ।ਸ਼ਬਦ! ਰਾਗੁ ਕਾਨੜਾ 
੧੩੦੯ | ੮ | ੨ |"ਜੂਠਨ, “ਜੂਠਿ ਪਈ ਸਿਰ ਉਪਰਿ; ਖਿਨੁ ਮਨੂਆ, 'ਤਿਲੁ ਨ ਡੁਲਾਵੈਗੋ ॥ 

੧੫| ੩ |ਸਸਨਿ ਸਾਸਿ, ਸਾਜਿ ਬਲੁ ਪਾਈ ਹੈ ਨਿਹਸਾਸਨਿ, ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ-ਗੋ 
[ਧਿਆਵੇਗੋ 

ਦੂ 

੪ ! ੫ |ਤੁਮ ਜੈਸੇ ਹਰਿ ਪੁਰਖ ਜਾਨੇ, ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ; 
ਮੁਖਿ ਵਡ ਵਡ ਭਾਗ £ਵਡੋਨਾ ॥ 

ਸਭਿ ਧਿਆਵਹੁ ਆਦਿ ਸਤੇ, ਜੁਗਾਦਿ ਸਤੇ, 
ਪਰਤਖਿ ਸਤੇ; ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਤੇ; ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ, “ਦਸੋਨਾ ॥ 

੧੪| ੬ |ਜਭਿ ਗਾਵਹੁ, ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਹਰੇ, ਗੋਵਿੰਦ ਹਰੇ, 
ਗੋਵਿੰਦ ਹਰੇ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਗੁਣੀ “ਸਮਉਲਾ ॥ 

੧੩੧੦ |੧੬| ੫ |ਚਲਤੋ ਚਲੈ ਚਲੈ, ਦਹ ਦਹ-ਦਿਸਿ; ਗੁਰੁ ਰਾਖੈ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਵੇਗੋ ॥ 
੧੩੧੧ | ੩ | ੫ |ਤਾਹਿ ਤਾਹਿ, ਸਰਨਿ ਜਨ ਆਏ; ਗੁਰੁ =ਹਾਬੀ ਦੇ, ਨਿਕਲਾਵੈਗੋ । ਕੂ 

੩ | ੫ [ਹਉਮੈ ਕਰੋ, ਕਰਾਵੈ ਹਉਮੈ; ਪਾਪ ਕੋ ਇਲੇ, ਆਨਿ “ਜਮਾਵੈਗੇ ॥ 
੫ | ੫ |ਖਾਇ ਖਰਚਿ, ਦੇਵਹਿ ਬਹੁਤੇਰਾ; ਹਰਿ ਦੇਦੇ, ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੈਗੋ ॥ ਕੰ 

[ਦੇਦੇ ਬੋਲੋ] 
ਕਾਨੜੇ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪, ਮੂਸੇ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀ, ਇੱ ਕੰ 

੧੩੧੨ |੧੭| ੧ |ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹਰਿ; ਗੁਰਮਤਿ ਰਖੁ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥ 
੧੯| ੧ |ਗੋਵਿੰਦੁ ਗੋਵਿਦੁ ਗੋਵਿਦ ਹਰਿ; ਗੋਵਿਦ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ॥ 

੧੩੧੩ | ੭ | ੨ |ਹਰਿ ਆਪੇ ਆਪਿ, ਦਇਆਲੁ ਹਰਿ; ਆਪੇ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ।। 
੧੩| ੨ [ਸਭਿ ਕਹਹੁ ਮੁਖਹੁ ਰਿਖੀਕੇਸੁ ਹਰੇ ਰਿਖੀਕੇਸੁ ਹਰੇ; 

ਜਿਤੁ ਪਾਵਹਿ ਸਭ ਫਲ ਫਲਨਾ ॥ | 
੧੫| ੩ |ਗੁਰਮੁਖਿ, ਕਮਲੁ ਵਿਗਸਿਆ; ਸਭੁ ਆਤਮ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਛਾਨ । 

ਵਗ ਸਿਆਂ ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ ] । | 
੩ |ਤੂ ਥਾਨ ਥਨੈਤਰਿ, ਭਰਪੂਰੁ ਹਹਿ ਕਰਤੇ; ਸਭ ਤੇਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਵਣੀ ॥ _ ੬ 

੧੩| ੪ |ਸਭ ਜੋਤਿ ਤੇਰੀ, ਜੋਤੀ ਵਿਚਿ ਕਰਤੇ, ਸਭੁ ਸਚੁ, ਤੇਰਾ ਪਾਸਾਰਾ ।। ਕੰ 
ਸਭਿ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧੁ, ਸਫਲ ਸੇ ਗਾਵਹਿ; ਗੁਰਮਤੀ ਹਰਿ ਨਿਰੈਕਾਰਾ ॥ 
ਸਭਿ ਪਚਵਹੁ ਮੁਖਹੁ, ਜਗੈਨਾਬੁ ਜਗੈਨਾਥੁ ਜਗਜੀਵਨੋ, 

ਜਿਤੁ ਭਵਜਲ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਾ ।। 
੧੩੧੫ | ੩ | ੫ [ਜੋ ਧਿਆਵਹਿ ਹਰਿ. ਅਪਰੈਪਰੁ ਹਰਿ ਹਰਿ; ਹਰਿ ਧਿਆਇ, ਹਰੇ ਤੋਂ ਹੋਨਾਂ ॥ ਕੰ 

੧੯| ੭ |ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਵੇਸੁ ਹਰਿ ਏਕੋ; ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਭਜਿਆ ॥ 
[ਭੱਜਿਆ ਨਹੀ” ਬੋਲਣਾ] 

ਰ 

ਰ 

ਰਸ 
ਰ੍ 
ਰ 

ਰ 
ਰ੍ 

ਦ੮ 

ਸਤਾਤ੍ੈਦੇ ਹਾਂ । ੮. ਸਮਾਉਣਾ । 
[੪ ਪੰਜਾ । ੪. ਜਮਾਂ ਕਰੇਗਾ । ੫. ਉਚਾਰੋ । ੬. ਵਡੇ ਤੋ ਵਡੇ । ੭. ਦਾਯਾਂ ਦੇ ਦਾਜ 

ਉਹ ੨੭੩੮੭ ₹-੭੧੨-੭੨-੭੩੧੦-੭੨-੭੧੧੨-੭੦੭#੧੦੭ 1 ੯.੭%੧੧੯-#੪੫੭੯੭%੫੭ ੨੭੪੦੭ 

੧. ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ । ੨. ਜਠੀਆਂ ਪੱਤਲਾਂ । ੩. _ਕ੍ਿਪਾ ਰੂਪ ਹੱਥ, ਦਜਤ ੧ 
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।ਰ[ਬਬਦ ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ 

੧੩੧੬ | ੭ | ੮ [ਜਿਸੁ ਬੁਝਾਏ, ਆਪਿ ਬੁਝਾਇ ਦੋਇ; ਸੋਈ ਜਨ ਦਿਖਾ ।1 

੧੯| ੯ |ਸਭਿ ਕਹਹੁ ਮੁਖਹੁ ਨਰ ਨਰਹਰੇ, ਨਰ ਨਰਹਰੇ, 
ਨਰ ਨਰਹਰੇ; ਹਰਿ ਲਾਹਾ, ਹਰਿ ਭਗਤਿ "ਵਿਸੇਖਿਆ ॥ 

੧੦ [ਕਿਉ ਪਾਈਐ ਕਿਉ ਦੇਖੀਐ; ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਣੀ ॥ 
੧੨|ਨਾਨਕ ਰੋਗ ਵਵਾਇ; ਮਿਲਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸਜਨਾ ॥ 
੧੨ |ਮਨੁ ਤਨੁ. “ਤਾਮਿ ਤਸਗਾਰਵਾ; ਜਾਂ ਦੇਖਾ ਹਰਿ ਨੈਣੇ ।! 

(੨) ਤਾਮਿਸ “ਗਾਰਵਾ 
ਨਾਨਕ, ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ. ਮੈ ਮਿਲੋ; ਹਉ ਜੀਵਾ ੯ਸਦ ਸੁਣੇ । [ਸੱਦ ਬੋਲੋ] 

੧੪ [ਜਨ ਨਾਨਕ, ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਿ ਤੂ; “ਲੁਡਿ ”ਲੁਡਿ, ਦਰਗਹਿ "ਵੈਵੁ ॥ 
੧੪ |ਹਰਿ ਦਾਤੇ ਦਾਤਾਰਿ ਹਥੁ ਕਢਿਆ; ਮੀਹੁ ਵੁਠਾ ਸੈਸਾਰੇ । 

ਰਾਗੂ ਕਾਨੜਾ: ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਉ ਕੀ 

੧ |ਜੈਸੇ “ਦਰਪਨ ਮਾਹਿ; ਬਦਨ "?ਪਰਵਾਨੀ ॥ 
੧ |ਬਸੈ ਘਟਾ ਘਟ; ""ਲੀਪ ਨ "“ਂਡੀਪੈ॥ __['ਨੰਨਾ' "੨ਵੇਹਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ] 

ਵੀ 

ਰਾਗੁ ਕਲਿਆਨੁ 
ਰਾਗੁ ਰਲਿਆਨ ਮਹਲ' ੪ 

ਰਾਮਾ; ਰਮ ਰਾਮੈ, ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 
ਮੇਰੇ ਮਨ; ਜਪੁ ਜਪਿ ਜਗੈਨਾਂਥੇ ।। 
ਰਸਨਾ ਏਕ. ਜਸੁ ਗਾਇ ਨ ਸਾਕੇ; ਬਹੁ ਕੀਜੋ, ਬਹੁ ਰਸੁਨਥੇ ॥ 
ਕੋਈ ਮਾਰਗੁ ਪੰਥੁ ਬਤਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਕਾ; ਕਹੁ ਤਿਨ ਕਉ, ਕਿਆ ਦਿਨਥੇ ॥ 

[ਨੋਟ-ਦੋਹਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ 'ਥੱਥ' ਨਾਲ ਹੀ ਉਚਾਰਨੇ, ਅੱਡ ਨਹੀ“ ਕਰਨੇ ] 
੪ ।ਮੇਰੇ ਮਨ, ਜਪਿ ਹਰਿ ਗੁਨ; ਅਕਥ "£ਸੁਨਥਈ ॥ 
੪ |ਜਹ ਦਰਗਹਿ, ਪ੍ਰਭੁ ਲੇਖਾ ਮਾਗੈ; ਤਹ ਛੁਟੈ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਥਈ ॥ 
੪ |ਹਮਰੇ ਦੋਖ ਬਹੁ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ; ਦੁਖੁ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ, ੧ਪਲਗਥਈ ॥ 

੧੩੧੭ 

ਉਰ ਘ ਵੇ 1 

ਘ੦੦੭ 

੧. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ । ੨. ਤਦੋ” । ੩. ਸਹਿਤ ਗੋਰਵਤਾ (ਵਡਿਆਈ) 
ਦੇ (ਅ) ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਹਿਤ । ੪. ਤਮੋ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਣਾ । ੫. ਜਸ । 
੬. ਬੇਫਿਕਰ । ੭. ਅਨੰਦ ਹੋ ਕੇ । ੮.ਜਾਣਾ ਕਰ । ੯. ਸ਼ੀਸ਼ਾ ।੧੦.ਪ੍ਰਮਾਣਨੀਕ, 
ਸਦ੍ਸ਼, ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਥ ਛਡ ਕੇ ਬਿੰਬੀ ਦੇਖਣ' । ੧੧. ਲਿਪਾਇਮਾਨ ਨਹੀ` ਹੁੰਦਾ ਪਾਪਾਂ 
ਕਰਕੇ । ੧੨. ਛਿਪਦਾ ਨਹੀ' ਜਾਂ ਵਿਖੇਪ ਸਹਿਤ ਨਹੀ” ਹੁੰਦਾ । ੧੩. ਜਿਵੇ 
ਦੇਹਲੀ=ਦਲੀਜ ਤੇ ਰਖਿਆ ਦੀਵਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇ” 
'ਨ' ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੈ । ੧੪. ਜੋ ਅਕੱਥ ਸੁਣੀਦੇ 
ਹਨ । ੧੫. ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ । 

€-4#8%-% ₹..#90੧੦% ੬<#੪੬੧੭ ੮,੭੧੯. ....੭੪੬੧.੭੨.#੧੬<੦.੭ ੯੭੫8੫. ੭ ੨_,#<..੭ ੨.੭%੯<੭ ੨ ,੭੪੫-੭ 1! ੪੪੫੭ 2੦੪੦੨ ੦੦੧੪੦੨੦੦੪੦੨ ੦੦੦੪੦ 7੮੦੦” ੦੦੪੦੨ ੦੪੦੨੦੮੦੬੪#੨ ੦੪੦੨ ੯੦੪੦੨ ੦੪੦ 6੪੪ ੮੦੪੨ ੦੦੪੦੨6੮੧%੪੦੨੦੧੦੧%੦' 

੭ ੭ ਘਘ ਘਤ 6 /ਨ 

੧-#੧੧-੭੦.#॥੧੧੫੭੮#੪੦੯<੭ ₹..#੫੫<੭ ੨,੭੧੦. ੨ ੭੫੩੫੦. ੭ ਟ..<੩<੦. ੭ ੨_.੭੭੧੦-.੭ ੨ .#<੪<..੭ ੨..#੪੪<੦-੭ ₹_.੭46<.੭ ੨-੭੭੨<੭੨੭੪੦੫੦<੭੯-#੪8੫੦-੭ ੨-.#੪੩੫--੭ 2੭੩੫੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੫੪੭) 
£੧੪ਇ੨੦੮੦੦੦੨੦੮੦੦੦੨ ੦੦੪੦੨੦੮੦੧੦੨੦੮੦੦੦੨੦੮੦੧੦੨੦੮੦0੦੦੧੦੧੦੨੦੮੦੪੦੦੦੧੦” ੪੦੪੦੨ 

ਪੰਨਾ |ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ। ਰਾਗੁ ਕਲਿਆਨੁ 

੧੩੨੦ | ੧੦] ੪ [ਗੁਰਿ ਧਾਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ, ਹਰਿ ਜਲਿ ਨਾਵਾਏ; 

੧੬ 

੭ ਛੁ ਸਿ ੨ 

੭ 
੯ 

੧੭ 

੨ ਗੀ] 2 ੭ 

੧੧ 

ਸਿ ਛੁ ਹੋ ਹੀ 

(ਲਟ <-੦੪੦੨ << ੨੬੬੦੨ “੦੪੨ ੦੦%ਦ ੨ ੦" ਅਆ ੨ "ਆ ੨ ਪ “ਦਾਲ”? ੩੨ ੦੯੨ ੦੯੬੨ <੦੩ ੨੦੦੪੨-੯੪੦੮੨ 

[ਕਾਂ =" 

੦ ॥ਆ”>. ੍ 

5।1 56180 7637 50 ਹੈ। ੬46੦੧ 

ਪ 

੬ 

00) -) 2 

ਸਭ ਕਿਲਬਿਖ ਪਾਪ, "ਗਥਈ ॥। (ਗਥੱਈ ਬੋਲੋ) 
੧੨ ੪ |ਜਨ, ਤੇਰਾ ਜਸੁ ਗਾਵਹਿ, ਹਰਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ; ਹਰਿ ਜਪਿਓ ਜਗੰਨਥਈ ॥ 

ਜਾ ਕਉ ਰਾਖਿ ਲੋਇ, ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ; 
ਤਾ ਕਉ ਸੁਮਤਿ ਦੇਇ, “ਪੈ ਕਾਨੈ ॥ 

ਹਉ ਤੁਮਰੀ ਕਰਉ, ਨਿਤ ਆਸ ਪ੍ਰਭ; 
ਮੋਹਿ, ਕਬ ਗਲਿ ਲਾਵਹਿਗੇ ॥ (ਲਾਵਹਿ- ਗੇ ਬਲ) 

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਸਰਨਿ ਦੁਆਰਿ; ਹਰਿ ਲਾਜ ਰਖਾਵਹਿਗੇ ॥। 
ਸਗਲ ਭਗਤ ਜਾਚਹਿ ਸੁਖ ਸਾਗਰ;ਭਵ ਨਿਧਿ ਦਤਰਣ, ਹਰਿ ਚਿੰਤਾਮਣੇ ।। 

ਰਾਗੁ ਕਲਿਆਨੁ ਮਹਲਾ ਪ 

ਜਾਚਿਕੁ; ਨਾਮੁ ਜਾਚੈ ਜਾਚੇ ॥ 
ਸਰਬ-ਧਾਰ ਸਰਬ ਕੇ ਨਾਇਕ; ਸੁਖ ਸਮੂਹ ਕੇ ਦਾਤੇ । 
ਜੋਗ ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਸੇਖਨਾਗੇ; ਸਗਲ ਜਪਹਿ, $ਤਰੈਗੀ ॥ 

। 

[ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ ਠਮਕ ਲਾਈ ਹੈ] ਰਿ 

( 
( 

। 
| 

(ਜਗੌ-ਨਥੱਈ ਬੋਲੋ) ॥ 

ਇਤ ਉਤ, ਦਹ ਦਿਸਿ ਰਵਿਓ; “ਮੇਰ #ਤਿਨਹਿ, ਸਮਾਨਿ ॥ 
ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਮਾਨ ਦਾਨ; ਮਨ ਰਸਿਕ, 

ਰਸਨ ਨਾਮੁ ਜਪਤ; ਤਹ ਪਾਪ ਖੰਡਲੀ ।। 
ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ, ਗਿਆਨ ਭੁਗਤਿ; ਸੁਰਤਿ ਸਬਦ, 

”ਤਤ-ਬੇਤੇ; ਜਪੁ ਤਪੁ ਦਅਖੰਡਲੀ ।। 
ਕਉਨੁ ਬਿਧਿ ਤਾਂ ਕੀ; ਕਹਾ ਕਰਉ ॥ 
ਧਰਤ ਧਿਆਨੁ, ਗਿਆਨੁ ੯ਸਸਤ੍ਗਿਆ; _ [ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ ਠਮਕ ਲਾਈ ਹੈ] 

੧੦ਅਜਰ ਪਦੁ, ਕੈਸੇ ੧ਜਰਉ ॥ [ਅ-ਜਰ ਨਹੀ ਬੋਲਣਾ] 
ਸਰਬ ਸੂਖ, ਆਨੰਦ ਨਾਨਕ; ਜਪਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ, ਕਲਿਆਣ 

ਕਲਿਆਨ ਮਹਲਾ ੪ ਅਸਟਪਦੀਆ 

ਰਾਮਾ; ਰਮ ਰਾਮੋ, ਸੁਨਿ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ॥ 
ਕ੍ਰਿਪ' ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ, ਦੀਨ ਹਮ ਸਾਰਿੰਗ; ਇਕ ਬੂਦ ਨਾਮੁ, ਮੁਖਿ ਦੀਜੇ ॥ ਕੰ 
ਰਾਮ ਗੁਰੁ ਪਾਰਸੁ; ਪਰਸੁ ਕਰੀਜੈ । 
ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਜਨ, ਅਲਿਪਤ ਹੈ ਮੁਕਤੇ,ਜਿਉ ਮੁਰਗਾਈ "“ਪੰਕੁ ਨ ਭੀਜੈ ॥ 

੧. ਚਲੋ ਗਏ । ੨. ਪੌਣਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੈਨਾਂ ਵਿਚ। ੩. ਜਹਾਜ਼ । 
੪. ਜਹਾਜ਼ ਰੂਪੀ, ਅਨੰਤ ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਲਾ । ੫. ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ । _੬. ਕੱਖ । 
੭. ਗਿਆਨੀ । ੮. ਇਕ ਰਸ । ੯. ਸ਼ਾਂਸਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤੇ । ੧੦. ਜਰਨ ਤੋ" ਰਹਿਤ 
ਪਦਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ । ੧੧. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਰਨਗੇ । ੧੨. ਖੰਭ । ਕੰ 

੯-੭੧੧੮.੭ ੨-੭੩੦<-5 ੭੯-5.੭੪੯੭₹-੭੬੦-੭ । ੭੨੦-੭ ₹.੭੧੦੯..੭ 2..#60੫...? ੨ ,#40੫੭ 
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(੫੪੮) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
ਉਤ ਖਲ ਨੇ 

[ਸਤਰ |ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਕਲਿਆਨੁ 

ਸਕ ੪ | ੯ ੧ਪਰਸ ਨਿਪਰਸੁ, ਭਏ ਸਾਧੂ ਜਨ; ਜਨੁ. ਹਰਿ ਭਗਵਾਨੁ ਦਿਖੀਜੇ 1 

9 (੨) ਪਤਸਨਿ ਪਰਸੁ 

੩ |ਅਤੁਲਾ ਤੋਲ; ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ; ਕੋ ਪੁਜੈ ਨ, ਤੋਲ ਤੁਲੀਜੇ ॥ 

੪ |ਆਤਮ ਦੇਉ ਦੇਉ ਹੈ ਆਤਮੁ; ਰਸਿ ਲਾਗੈ ਪੂਜ ਕਰੀਜੈ ॥ 

੪ 
੪ 

21 

੧੩੨੫ 

ਮਨੁ ਤਮੋਤੀਸਾਲੁ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਬਦੀ; ਜਿਤੁ ਹੀਰਾ, ਪਰਖਿ ਲਈਜੇ ॥ 
ਧਰਮੁ ਫੁਲ, ਫਲ ਗੁਰਿ ਗਿਆਨੁ ਦਿੜਾਇਆ; 

ਓਬਹਕਾਰ ਬਾਸੁ ਜਗਿ ਦੀਜੇ । 
ਭਰਮਿ ਸੂਕੇ ਬਹੁ, ਉਭਿਸੁਕ ਕਹੀਅਹਿ; ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਸੇਗਿ, ਹਰੀਜੇ ॥ 
ਸੋਤਹੁ ਸੁਨਹੁ, ਸੁਨਹੁ ਜਨ ਭਾਈ; ਗੁਰਿ ਕਾਢੀ ਬਾਂਹ, ੪ਕੁਕੀਜੇ । 
ਨਾਨਕ, ਰਾਮ ਰਮ, ਰਮੁ ਰਮ; ਰਮ ਰਾਮੈ ਤੇ, ਗਤਿ ਕੀਜੈ ॥ 
ਛਕਾ ੧॥ (ਛਕਾ ਇਕ ਬੋਲੋ) 

ਰਾਗੁ ਪ੍ਰਭਾਤੀ 
ਰਾਗੁ ਪਰਭਾਤੀ ਬਿਭਾਸ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ 

੧੩੨੭ । 8 | ੧ |ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਗਹਣਾ; ਮਤਿ “ਮਕਸੂਦ ॥ 
ਨਾਇ ਤੇਰੇ; ਨਾਉ ਮੰਨੇ, ਸਭ ਕੋਇ ॥ 

੬ | ੧ |ਨਾਇ ਤੇਰੈ; ਮਾਣੁ ਮਹਤ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 
੮ | ੧ [ਨਾਇ ਤੇਰ੍ਹੇ; ਸਭਿ ਸੁਖ, ਵਸਹਿ ਮਨਿ ਆਇ ॥ 

ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਰਤਨ, ਕਰਮੁ ਚਾਨਣੁ; ਸੁਰਤਿ, ਤਿਥੈ ਲੋਇ ॥ 
ਅੰਧੇਰੁ ਅੰਧੀ, “ਵਾਪਰੇ; ਸਗਲ ਲੀਜੇ ਖੋਇ ॥ 
ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਦਾਰੂ, ਅਵਰੁ ਨਾਸਤਿ; ਕਰਣਹਾਰੁ ਅਪਾਰੁ ॥ 
ਪਾਤਾਲ ਪੁਰੀਆ ਏਕ ਭਾਰ; ਹੋਵਹਿ ਲਾਖ ਕਰੋੜਿ ॥ 
ਤੇ ਤਸਕਰ, ਜੋ ਨਾਮੁ ਨ ਲੋਂਵਹਿ, ਵਾਸਹਿ ਕੋਟ ਪੰਤਾਸਾ ।! 
ਜਾ ਕੇ ਬਰਤੁ ਨਾਹੀ, ਨੇਮੁ ਨਾਹੀ; ਨਾਹੀ “ਬਕਬਾਈ ॥ 
ਸਰੁ ਸੋਤੋਖੁ; ਤਾਸੁ ਗੁਰੁ ਹੋਇ ।' 
ਰਤਾ ਸਚਿ ਨਾਮਿ, ਤਲ ੯ਹੀਅਲ; ਸੋ ਗੁਰੁ "ਪਰਮਲੁ ਕਹੀਐ ॥ 

੧੩੨੬ |੧੨ 

'੯-੭੦੦੯-= ₹-੭੪੦੦-੭ €-#<੩੫-੭੨-੭੪੦੦” ੨. #੪੦੧<੭੨-#੪੪੫੦੭੨--#੦੦੨-੭ ੨--#੫੩੫੦-੭੨-=੩੦੨-੭੨-#੦੧੨-੭ ੧੩੨੮ | ੬ 
ਹੇ <੭ 

॥00੧00%% ੧੩੨੯ | ੨ 

੧. ਜੋ ਪਰਸਨ ਤੋ“ ਰਹਿਤ ਸਨ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਪਰਸਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ 
ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ । ੨. ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਰੂਪੀ ਪਾਰਸ ਹੋ ਗਏ । ੩. ਬਰਮਾ ਵਾ 
ਜੋਹਰੀ । ਮਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਜੋਹਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀ' ਨਾਮ ਹੀਰਾ 
ਪਰਖ ਲਈਦਾ ਹੈ ॥ ੪. ਮਹਿਕਾਰ । ੫. ਕੂਕਦੇ ਹਨ, ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ । 
੬. ਲਾਭਦਾਇਕ ਗਹਿਣਾ ਭੂਖਣ ਗ੍ਰਹਣ । ੭. ਅਗਿਆਨ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ । 

੮. ਬਕਵਾਸ । ੯. ਹਿਰਦਾ ਸਾਂਤਿ ਤਲ=ਅਸਥਾਨ । ੧੦. ਗੁਰੂ ਬਾਵਨ 
ਚੰਦਨ ਰੂਪ । 

੯-੭#੫੦੭੨-੭੧੨-੭ ੨-#੬੫<-੭ ੨-#੪੧੫੦੭੨-#੬੩੫-੭੨-#੨੦੨-੭੨੨੨੨-੭ । ₹੭੧੦੯-੭੦-੭੪੧੯-੭੨-#੩੩੦-੭-੭੧੨-੭ (2੦੪ “੦੪” 2੦੪ 6੪੪੨ 6੦੪੨ 6੩੨ ੧੪੨੦੯ ੨ ੦੦ ਅਆ੨6੮॥੨ਓ੧%੪ ੨੦੪ ੨੦੯॥ਇ 6੯੬ਆ £ ਦਲ ਨ ਦਲ 

ਰ੍ ਟੀ 0 

_੧0੧..੭ ੨. #<੧੫੦-੭ 2. 4੪6੫...੭ 2..੪<੪੫...੭ ੨ ੭੩੫੦੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੫੪੯) 
_£੧ਇਦ”> 5੦੧੦੨ ਟ੮੦੬” ੮੨%੦੨੦੮੦੦੦੨੦7੦੧੦੨੦੮੮ਇ੦੨੦੧੦੧੦”੨੦"੦੧੦”੨੦੦੧੬੦”੦੦੮੦੪੦੨੦"੦੬੪੦> 

1 ਪੰਨਾ _|[ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਪ੍ਰਭਾਤੀ | 

੧੨੨੯ | ੩ | ੬ |ਜਾ ਕੀ ਵਾਸੁ, "ਬਨਾਸਪਤਿ “ਸਉਰੇ; ਤਾਸੁ ਚਰਣ, ਲਿਵ ਰਹੀਐ ।। 2 
! ੮ | ੭ |ਜਤੁ ਸਤੁ ਚਾਵਲ, ਦਇਆ ਕਣਕ ਕਰਿ; ਪ੍ਰਾਪਤਿ, =ਪਾਤੀ £ਧਾਨੁ ॥ 
ਇੰ ੧੧| ੮ |ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਆ, ਸੋਈ ਪਰੁ ਜਾਣੈ: ਜਾਂ ਉਸਹੀ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ ॥ 

੧੧| ੮ ]ਤੂਹੈ, ਹੈ ਵਾਹੁ, ਤੇਰੀ ਰਜਾਇ ॥ 
| ੧੨| ੮ |ਜੈਸੇ ਹਰਹਟ ਕੀ ਮਾਲਾ, ਟਿੰਡ ਲਗਤ ਹੈ; [ਠਮਕ ਢਾਲ ਵਾਸਤੇ] 
ਰੁ ਇਕ ਸਖਨੀ, ਹੋਰ ਫੇਰ ਭਰੀਅਤ ਹੈ ॥ [ਸੱਖਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋੜੋ] 
1 ੧੯ ੯ |ਜਿਨ ਜਾਣੁ ਸੁ ਜਾਣਿਆ: ਜਗਿ, ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪਰਵਾਣੁ ।। _(੨) ਸੁਜਾਣਿਆ 

੧੩੩੦ | ੧੫ | ੧੨ |ਪਮਸਟਿ ਕਰਉ; ਮੂਰਖੁ ਜਗਿ ਕਹੀਆਂ । 

£ ੧੯ | ੧੨ |ਮਨਮੁਖੁ “ਖੂਲਿ; ਮਹਾ ਬਿਖੁ, ਖਾਇ ॥ 
(ਭਲ ਪਾਠ ਬੰਨੋ ਦੀ ਬੀੜ ਦਾ ਹੈ, ਸੁਧ 'ਖੂਲਿ' ਹੈ) 

੧੩੩੧ । ੩ |੧੩ |ਖਾਇਆ, ਮੈਲੁ ਵਧਾਇਆ; ਪੈਧੇ, ਘਰ ਕੀ ਹਾਣਿ ॥ 
੫ |੧੩ |?ਬਿਬਲੁ “ਝਾਗਿ; ਸਹਜਿ ਪਰਗਾਸਿਆ ।। 

੍ ੯ |੧੩ [ਨਾਨਕੁ ਜਲ ਕੌ ਮੀਨੁ “ਸੈ; "“ਥੈ ਭਾਵੈ, ਰਾਖਹੁ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ 
1 ੧੦ | ੧੪ |੧ਰਹਸ ਰੈਗ; ਫੁਰਮਾਇਸਿ ਕ'ਈ ॥ | 

੧੨| ੧੪ ਮਤਿ ਸਤਭਾਇ; ਭਗਤਿ ਗੋਬਿੰਦਾ ॥ 

। (੨) ਮਤਿ ਸਤ, ਭਾਇ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦਾ ॥ ਕੰ 

3 ਕੀਰਤਿ ਕਰਮ, ਕਾਰ ਨਿਜ ਸੈਦਾ॥ 
8 ੧੭। ੧੫ |ਅਹਿ ਨਿਸਿ ਜੀਆ ਦੇਖਿ ਸਮਾਲੋਂ; ਤਿਸਹੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ॥ 1 

੧੮ | ੧੫ |ਦੀਨ ਦਇਆਲ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨੁ; ਅਤਿ ਰਸ, ਲਾਲ "“ਸਗੂੜੋ । . 
! ੧੩੩੨ | ੨ | ੧੫ |ਕਾਲ "੩ਬਿਧੁਸਿ, ਮਨਸਾ ਮਨ ਮਾਰੀ; ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ, ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਆ । ਕੰ 

੭ | ੧੬ [ਸਬਦਿ ਮਿਲੋਂ ਸੇ "$ਸ਼ੂਚਾਚਾਰੀ; ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਮਾਨੇ ।। 
ਰਾਗੁ ਪਤਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩ ਚਉਪਦੇ 

8 ੧੩੩੩ | ੧੨। ੩ ।ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਸਾਲਾਹਿਆ ਜਿੰਨਾ; ਤਿਨ ਸਲਾਹਿ ਹਰਿ ਜਾਤਾ ॥ ੧ 
੧੭। ੪ |ਰਾਂਗੁ ਪ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩ ।। 

! ਮਹਲੇ ਹੇਠਲੇ ੫ ਪੰਜ ਅੰਗ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਵੇ” ਕੰ 

ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਾਰਿਆ 

| ਹੋਇਆ ਸੀ । ਤੀਜੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ਦਾ ਮੁਖ ਰਖਿਆ ਤੇ 'ਪਾਂਜਾ' ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ) ਕੰ 

੧੩੩੫ । ੪ | ੭ [ਜਈ ਭਗਤੁ, "ਸੁਘੜ ਸੁੰ ਜਾਣਾ ॥ 
ਤਨ ਆ ਤਤ 

੧. ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਭਗਤੀ ਸਹਿਤ ਹੋਣਾ । ੨. ਸੁਧਰਨਾ। ੩. ਪੱਤਲਾਂ । ੧ 

੪. ਧਨ । ੫. ਚੁਪ । ੬. ਖੁਲ੍ਕੇ । ੭. ਰੱਤ ਦੇ ਬਲ ਨੂੰ । ੮. ਲੰਘਕੇ । ੯. ਹੈ। 

੧੦. ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਰਖੋ ਸਾਡੀ । ੧੧. ਪ੍ਸੈਨਤਾਂ । ੧੨. ਸਹਿਤ ੧ 
ਗੂੜ੍ਹਤਾਈ ਦੇ, ਗਾੜ੍ਹਾ ਆਨੰਦ 1 ੧੩. ਨਾਂਸ। ੧੪. ਸ਼ੂਚਾ==ਪਵਿਤ-, ਚਾਰੀ 

1 ਆਚਾਰ, ਪਾਵੇੱਤ੍ਰ- ਆਚਾਰਾਂ ਵਾਲੋ । ੧੫. ਚਤੁਰ । ਲਿ 

੦੭੫੯੧੮੭੦<੭੦੭੦੦੭੨੭੦੯੭੨੭>੯੭ । ੮-੭੩੧-੭੮-੭੩੦੭੯-੭੬<-੭੨-੩੦-੭੯-੪੩-੮੮੭੩੯੭ 
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(੫੫੦) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
2੦੬੦੨ "੦੪੦੨ ੦੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦"੦੦੦” ੦੦ ੨ 6੦੪੨ ੦੦੪੦ ੦੦੪੦ ੦੦੧੦੮ ੭੮੦੧੦ 

ਪੰਨਾ |ਸਤਰ[ਸ਼ਬਦ। ਰਾਗੁ ਪ੍ਰਭਾਤੀ 
ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੪ ਬਿਭਾਸ 

ਬਿਖੁ ਭਉਜਲ ਡੁਬਦੇ, ਕਾਢਿ ਲੇਹੁ ਪ੍ਭ; ਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਬਾਲ ਗੁਪਾਲ ।। 
ਹਰਿ ਜਨ ਸੋਭਾ, ਸਭ ਜਗ ਉਪਰਿ; 

ਜਿਉ ਵਿਚਿ "ਉਡਵਾ “ਸਸਿ =ਕੀਕ ॥ 
ਜੈਸੇ ਸੀਗਾਰੁ ਕਰੈ, ਦੇਹ ਮਾਨੁਖ; ਨਾਮ ਬਿਨਾ, ਨਕਟੇ ਨਕ ਕੀਕ ॥ 
ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਮਈਆ, ਰਮਤ ਰਾਮ-ਰਾਇ; ਸਭ ਵਰਤੋ, ਸਭ ਮਹਿ ਈਕ । 
ਜਿਉ ਮਿਿਗ ਨਾਭਿ, ਬਸੇ “ਬਾਸੁ “ਬਸਨਾ; ਭਰਮਿ ਕੁਮਿਓ, ੬ਝਾਰ ਗਹੇ ।! 
ਮਨਿ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰਿ; ਹਰਿ ਜਪਿਓ, ਹਰਿ ਪ੍ਭੁ “ਵਡਫਾਂ ॥ 

(ਨੋਟ-ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਫੱਫੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਚਾਰਨੇ ਹਨ) 
ਜਪਿ ਮਨ; ਰਾਮ ਨਾਮੁ “ਅਰਧਾਂਭਾ ॥ [ਪੂਰਾ ਭੱਭਾ ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ] 
ਲੋਹ ਮਨੂਰ, ਕੈਚਨੁ ਮਿਲਿ ਸੈਗਤਿ; 

ਹਰਿ ਉਰ ਧਾਰਿਓ; ਗੁਰਿ ਹਰਿ-ਭਾ॥ 

ਰਿ 

[ਨੋਟ-ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆ ਤੁੜਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਚਾਰੋ ] 

੍ 
੍ 
੍ 
੍ 

੧੧ 

੧੪ 

= 

“੦੬00 

0ਨ 0 

ਪ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ 
੬ |ਉਬਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗਿ । 
੬ |ਸਦਾ ਸਦਾ; ਪ੍ਰਭੁ. ਗੁਣ ਨਿਧਿ ਗਾਈਐ ॥ 
੮ [ਮੁਕਤੁ ; ਸਾਧੂ ਧੂਰੀ ਨਾਵੈ । 

੮ | ੯ |ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਕੇ; ਮਨਿ ਵੂਠੇ ॥ 
੯ [ਘਰਿ ਬਾਹਰਿ, ਪ੍ਰ ਭੁ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ॥ 
੧੦ |ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਨ; ਹੋਆ ਜੋਗੁ । 

੧੪| ੧੦ |ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਿਤ ਨਿਤ; ਨਿਤ ਨਵੇ ॥ 
੧੩੪੧ | ੬ |੧੩।ਅਵਰੁ ਨ; ਦੂਜਾ ਠਾਉ । ਨਾਹੀ; ਬਿਨ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥ 

੧੪|੧੪|ਰਮ ਰਾਮ ਰਾਮ; ਰਾਮ ਜਾਪ ।। 
੧੪।| ੧੫ [ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ, ਸੈਤ ਚਰਨ ਲਾਗਿ; ਮਨੁ ਪਵਿਤੁ ਜਾਹਿ ਪਾਪ ॥ 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਬਿਭਾਸ 
੧ |ਲਪਟਿ ਰਹੀ; ਫੁਨਿ ਬੈਧੁ ਨ ਪਾਇਆ ।। _(੨) ਬੈਧੁਨ ਪਾਇਆ 
੧ ਮਾਇਆ) ਸਾਥਿ ਨ ਚਲੈ ਪਿਆਰੀ 11 

੬ | ੧ |ਜਿਉ ਮਨੁ ਦੇਖਹਿ; ਪਰ ਮਨੁ ਤੈਸਾ ॥ 
੨ ।ਐਸਾ ਜਾਪੁ ਜਪਉ. ਜਪਮਾਲੀ ॥ 
੩ |ਦੁਸਟੀ ਸਭਾ ਵਿਗੁਤੀਐ; ਬਿਖੁ ਵਾਤੀ, ਜੀਵਣ ਬਾਦਿ । 

੧. ਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚ । ੨. ਚੰਦ੍ਮਾਂ । ੩. ਕੀਤਾ । ੪. ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ । 
੫. ਨਾਪਾਂ । ੬. ਝਾੜੀਆਂ ਵਿਜ਼ੇ ਰੂਪ । ੭. ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਫਾਹੇ । ੮. ਅਰਾਧਣ ਯੋਗ, 
ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ, ਅਧਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ । 

੯-#੪੪੧੦-! ₹.#੪੧<੭ 1 2 -#੬੬੯੦-੭ ੨-੭੪8੯<੭ ੮ ,#-8<,.੭ 2--“-੩੫..੭੨ ੭੪੫. ੭ ੨ ,#<੪੫. ੭ 2 .੭੭੪<.੭ ੨-੭੭੧-੭ 2-੭#-੭ ੩-੭੧੧<੭ ₹-੭605<੭੩-੭੧੧੧<੭ ੯-੭੦੧੦.੭੨-੭੬੦੧- ੭" .#<੦<.੭੨-੭੪੦੦<੭ €-੭੦੦<੦.੭੮ ੭੦੦੨੭ ੬-੭੦੦੦-੭ ੨-੭੪੦੯-੭੨-੭੪੦੯>-੭ ੩-੭0੦<-੭ ੨-੭੭੧੨<-੭ ੬-੭੪੧੨੨-੭੦-੭੪੧੦=੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੫੫੧) 
9੯6 7੨੧੦” ੮੦੨੦੨ "੦੧੬੦੨ "੦੧੦੦੨ <"੦੬੨>੦"੦੪੨੦"੦੦”> ੦੪੦੨੦" ੨੦"੦੪੦ ੭੦੬੦” 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਪ੍ਰਭਾਤੀ 
੧੩੪੪ | ੩ | ੪ |ਤਿਨਿ ਹਰੀਚੈਦਿ, ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਪਤਿ ਰਾਜੇ; "ਕਾਗਦਿ, ਕੀਮ ਨ ਪਾਈ ॥ 

ਅਉਗਣੁ ਜਾਣੈ, ਤ ਪੁੰਨ ਕਰੇ ਕਿਉ; ਕਿਉ, “ਨੇਖਾਸਿ ਬਿਕਾਈ ॥ 
੫ |ਇਸੁ ਮਨ; ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਬਿਨਾਸੁ ॥ 
੫ ਇਹੁ ਮਨੂਆ; ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਉਭਿ ਪਇਆਲਿ ॥ 

੧੮| ੫ |ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਕਰਿ; ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥ 
੧੩੪੫ ੧੧| ੭ |ਭੂਠੀ; ਦੁਰਮਤਿ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ॥ ਬਿਨਸਤ; ਬਾਰ ਨ ਲਾਗੋ ਕਾਈ ॥ 

੭ ੧੬ ਜਲੁ ਤਰੇਗ, ਅਗਨੀ ਪਵਨੈ ਫੁਨਿ; ਤਰੀ ਮਿਲਿ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥। ਕੰ 
ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩ ਬਿਭਾਸ 

੧੩੪੬ | ੧੨] ੧ [ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ ਸਉਦਾ, ਏਕੁ ਨਾਮੁ; ਗੁਰਮੁਖਿ ਲੰਨਿ ਸਵਾਰਿ ॥ ਕੂ 
੧੩| ੧ |ਹਰਿਮੰਦਰ ਮਹਿ ਮਨੁ £ਲੋਹਟੁ ਹੈ; ਮੋਹਿਆ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥ 
੧੫| ੨ |ਭੈ ਭਾਇ ਜਾਗੇ, ਸੇ ਜਨ ਜਾਗਣ ਕਰਹਿ; ਹਉਮੈ ਮੋਲੁ ਉਤਾਰਿ ।1 

ਬਿਭਾਸ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ ਕੂ 
੧੩੪੭ | ੮ | ੧ [ਉਰਝਿ ਪਰਿਓ; ਮਨ ਮੀਠ ਮੁੰ ਹਾਰਾ । 

੧੦| ੧ |ਛਲ “ਨਾਗਨਿ ਸਿਉ; ਮੇਰੀ ਟੂਟਨਿ ਹੋਈ ॥ ਕੰ 
੧ |ਮੁਖਿ ਮੀਠੀ; ਖਾਈ ਕਉਰਾਇ ॥ 
੧ |ਇਹੁ “ਨੀ-ਘਗੁ; ਘਰੁ ਕਹੀ ਨ ਪਾਏ ।। ਕੰ 

੧੭।| ੧ |ਏਕ ਗ੍ਰਿਹ ਮਹਿ; ਦੁਇ ਨ ੯ਖਟਾਂਈ ।। 
੧੮| ੧ [ਕਰਹੁ "“ਤਪਾਵਸੁ; ਪ੍ਭ ""ਸਰਬਾਗਿ ॥ ੧ 

੧੩੪੮ | ੪ | ੨ |ਜਮ-ਪੁਰਿ; ਬਾਂਧਿ ਖਰੇ "ਕਾਲੰਕ ॥। 
੫ | ੨ |੧੩ਪੂਅਰ ਤਾਪ, ਗੇਰੀ ਕੇ ਬਸਤ੍ਰਾ ॥ 
੭ | ੨ |ਕਾਨ ਫਰਾਇ; "ਹਿਰਾਏ ਟੂਕਾ ॥ 
੭ | ੨ |ਬਨਿਤਾ ਛੋਡਿ; “ਬਦ ਨਦਰਿ, ਪਰ ਨਾਰੀ ॥ 
੧੦। ੨ |ਪੂਛਹੁ; ਸਗਲ ਬੇਦ ਸਿੰਮਿਿਤੇ ॥ ਕੰ 
੧੮| ੩ [ਪ੍ਰਭਿ "੬੫ਨਿ-ਆਤਮੋ; ਕੀਨੇ ਧਰਮਾ ।। 

ਬਿਭਾਸ ਪ੍ਰਭਾਤੀ; ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ 
੧੩੪੯ | ੧੧| ੨ |ਅਲਹੁ, ਏਕੁ ਮਸੀਤਿ ਬਸਤੁ ਹੈ; ਅਵਰੁ ਮੁਲਖੁ ਕਿਸੁ ਕੇਰਾ । 

੧੩। ੨ |ਤੂ ਕਰਿ ੧”ਮਿਹਰਾਮਤਿ; ਸਾਈ । [ਸਾਂਈ ਬੋਲੋ] 

ਤੇ । ੨. ਮੰਡੀ । ੩. ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੰਡੀ ਹੈ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿਚ । 
੪. ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ । ੫. ਮੋਹ ਦੇ ਵਿਚੇ । ੬. ਮੋਹ ਦੇ ਵਿਚ । ੭. ਮਾਇਆ । 
੮. ਬੇਘਰਾ । ੯. ਮਿਲਾਪ ਨਹੀ' ਹੁੰਦਾ । ੧੦. ਨਿਆਉ” । ੧੧. ਸਰਬੱਗ। 
੧੨. ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ । ੧੩. ਧੂਣੀਆਂ । ੧੪. ਮੰਗੇ, ਦੇਖੇ । ੧੫. ਖੋਟੀ ਨਦਰ । 
੧੬. ਪੁੰਨ ਰੂਪ । ੧੭. ਅਮਿਤ ਮੋਹਰ ਕਰੋ । ਕੰ 

੮੭੫੦੭ ੨੭੧੧੫. ੨੭੩੫੨ 2.੭੩੦੫-੭ 1 ੩॥੫<੭ 2-#੧੦੧੦ ੨੭੧੧੦” %..#੪8<੦੭ 2..#48<...” ੨. ,#੪੩੫੫..੭ ੨_,#<੪੫੦੭ 

੧. ਦਾਨ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀ ਆਇਆ ਵਾਂ ਮਸਤਕ ਰੂਪੀ ਕਾਗਜ ਰੂ 

੯੪੨ <"੦੪੨੦੦੧੦ਇ੨੦੦੦੦”੨ >"੦੧੨ ੪੦੫੬੨ £"੦੧ਇ੨ ੦੨੧੪੦ ੨੦ ੨੦੦੦੦੨੦੦੦੦੨ ੦੦੪੨ ਟ੪ਆ> ੦੨੦੦੩ ੨੦੦੫੦. 

.੭ -2 ॥ਨ - 
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(੫੫੨) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
2੦੧੦੨ ੮੦੪੨ ੦੪੦੨ ੦੦੪੦੨ ੦੮੦੦੦ ੭੦੪੨ ੦੮੦੦੨੭੦%੦੨ ੦੮੧੦ ੨੦੦੧੪੦੨੦-੦੪੨੭੮੨੧੦੦ 

ਪੰਨਾ _|[ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਪ੍ਭਾਤੀ 

੨ |ਬ੍ਰਹਮਨ, "ਗਿਆਸ ਕਰਹਿ, “ਚਉਬੀਸਾ; ਕਾਜੀ, “ਮਹ “ਰਮਜਾਨਾਂ ॥ 

੨ |ਕਹਾ, ੫ਉਡੀਸੇ ਮਜਨੁ ਕੀਆ; ਕਿਆ, ਮਸੀਤਿ ਸਿਰੁ ਨਾਂਏ” ॥ 

੧੭ | ੨ ਕਹਤ ਕਬੀਰੁ, ਸੁਨਹੁ ਨਰ ੬ਨਰਵੈ; ਪਰਹੁ, ਏਕ ਕੀ ਸਰਨਾ ॥ 

੩ |ਨਾ ਕਛੁ “ਪੋਚ, ਮਾਟੀ ਕੇ ਭਾਂਡੇ; ਨਾ ਕਛੁ ਪੇਚ, ਕੁੰਭਾਰੇ ॥ 
੪ |ਬੇਦ ਕਤੇਬ, ਕਹਹੁ ਮਤ ਝੂਠੇ; ਝੂਠਾ, ਜੋ ਨ ਬਿਚਾਰੇ ॥ 
੪ |ਜਉ ਸਭ ਮਹਿ, ਏਕੁ ਖੁਦਾਇ “ਕਹਤ-ਹਉ; 

ਤਉ ਕਿਉ, ਮੁਰਗੀ ਮਾਰੇ ॥ 
੭ | ੩੪ |ਪਕਰਿ ਜੀਉ ਆਨਿਆ, ਦੇਹ ਬਿਨਾਸੀ; 

ਮਾਟੀ ਕਉ ੯ਬਿਸਮਿਲਿ ਕੀਆ ॥ 
ਦ ਕਿਆ "ਉਜੂ ਪਾਕੁ ਕੀਆ, ""ਮੁਹੁ ਧੋਇਆ; 

ਕਿਆ, ਮਸੀਤਿ ਸਿਰੁ ਲਾਇਆ ॥ 
੧੧ ੫ |ਸੁਨ ਸੋਧਿਆ, ਤੇਰੀ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਕਰ; 

੧੨ਅਧਪਤਿ ਆਦਿ ਸਮਾਈ ॥ (੨) ਦੇਵਾਕਰ 
ਲੋਹੁ ਆਰਤੀ, ਹੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੈਜਨ; ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਹੁ ਭਾਈ ॥ 
੧੩ਤਤੁ ਤੇਲੁ; ਨਾਮੁ ਕੀਆ ਬਾਤੀ, ਦੀਪਕੁ ਦੇਹ, ਉਜਾਰਾ ॥ 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜਾ ਕੀ 
੧੩੫੧ | ੧ | ੧ [ਜੋ ਜਨ ਜਾਨਿ, ਭਜਹਿ ਪੁਰਖੋਤਮੁ; "£ਤਾ-ਚੀ ਅਬਿਗਤੁ ਬਾਣੀ ॥ 

! 
! 
ਰਿ 

ਹ 
ਰ੍ 
ਰ ੫ | ੨ |ਬਾਵਨ ੧੫ਬੀਖੂ, ੧੬ਬਾਨੈ ੧੭ਬੀਖੋ; ਬਾਸੁ ਤੇ, ਸੁਖ ਲਾਗਿਲਾ ॥ 

ਰਿ 
! 

 ੨-<੦੪੫੫<੭ ₹-#੪੦੮<੭ ₹--੭੫੦੨੦-੭੨-੭੪<੨-੭੨-੭੦੦<੨-੭੨-੭੦੦੨=੭ 

ਪੇ ਹੇ 

ਲਾ -" 

ਸਰਬੇ ਆਦਿ, ਪਰਮਲਾਦਿ; ਕਾਸਟ. ਚੈਦਨੁ ੧੮ਭੈ ਇਲਾ ॥ 
੬ | ੨ |੧੯ਤੁਮਚੇ ਪਾਰਸੁ “੦ਹਮਚੇ ਲੋਹਾ; ਸੈਗੇ. ਕੈਚਨੁ ਭੈ ਇਲਾ । 

ਤੂ ਦਇਆਲ, ਰਤਨੁ ਲਾਲ; ਨਾਮਾ ਸਾਚਿ ਸਮਾਇਲਾ ॥ 
ਤੋ ਮੈ ਕੀਆ; ਸੁ ਮਾਲੂਮ ਹੋਈ ॥ 
ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਮਦੇਉ; ਇਹੁ ਜੀਉ ਚਿਤਵੇ ਸੁ ਲਹੈ ॥ 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੰ: ਕੀ 
੧੩| ੧ |੨੧ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ; ਕਰ ਤਲ ੨੨ਕਾਤੀ ।। 

ਨ 

੧. ਇਕਾਦਸੀਆਂ । ੨. ਚੋਬੀਸ । ੩. ਮਹੀਨਾ 1 ੪. ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ । 
੫. ਜਗਨ ਨਾਥ ਉਡੀਸੇ ਵਿਚ । ੬. ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ । ੭. ਨਿਊਣਤਾਈ, ਛਟਾਪੁਣਾ 1 

੮. ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ । ੯. ਕਲਮਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ । ੧੦. ਕੂਹਣੀਆਂ 
ਤਕ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤਕ ਲੱਤਾਂ ਧੋਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾ । ੧੧. ਮੱਥੇ ਤੋ 
ਲਾਕੇ ਠੋਡੀ ਤਕ ਮ੍ਹੇਹ ਧੋਣਾ । ੧੨. ਅਧੋਪਤੀ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ । ੧੩. ਸਿਧਾਂਤ 
ਗਿਆਨ । ੧੪. ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ । ੧੫. ਬ੍ਰਿਛ ਚੋਦਨ । ੧੬. ਬਨ। ੧੭. ਵਿਚ 
੧੮. ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ੧੯. ਤੁਸੀ" ਤਾਂ । ੨੦. ਅਸੀ” ਤਾਂ । ੨੧. ਰਿਦੇ ਰੂਪ ਹੱਥ 
ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ । ੨੨. ਈਰਖਾ ਦੀ ਛੁਰੀ 1 

੫੭੧੧੭ 5-#੪੪੧੦-ਭ 2-੭6੯<-੭ 2. ੭੫੩੦੭ ₹..#<੩੦.੭ ੨੭੦੦੭ ੨੭੩੫੭ _। ₹..#੪੫.੭੦-#੪੩੦-੭੦-੭੧੨-੭-੭੧=” 
੨੧੧੦ ੩੧੧੯ ” ੨.” ੧੧੧੦੭ ੨.#ਓ੧੧੦ ੨.” #<੦= 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੫੫੩) 
9੧੬੦੨ ੦੦੧੦੦” ੦੦੧੦੨ ੦੦੦੨੦੦%੦੨੦੦੦੦>੦੮੦੧੬੦”੨ ੦੯੬੦੨੦"੦੧੦੦੦੧੪੦੨੦੦੬੦੨ ੪੦੦੨ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ[ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੁ ਪ੍ਰਭਾਤੀ 
੧੩੫੧ | ੧੪| ੧ |"ਕਲਿ “ਭਗਵਤ; ਬੈਦ =ਚਿਰਾਮੰ ॥ ਕਰਿ ਦਿਸਟਿ; ਰਤਾ ਨਿਸਿ ਬਾਦੈ॥ _ £ 

੧੫ ੧ |ਰਿਦੈ; “ਛੁਰੀ “ਸੈਧਿਆਨੀ ॥ ਹ 
੧੭। ੧ |ਰਿਦੈ ਕੂੜ; ਕੇਠਿ #ਰੁਦਾਖੰ ॥ 
੧੯| ੧ [ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ; ਬਾਟ ਨ ਪਾਵੈ ॥ 

<੬= 

ਰਾਗੁ ਜੇਜਾਵੇਤੀ 
ਰਾਗੁ ਜੈਜਾਵੌਤੀ ਮਹਲਾ ੯ 

[ 
੍ 

ਲਾ | 
ਬਾਰੂ ਕੀ ਭੀਤ ਜੈਸੇ; ਬਸੁਧਾ ਕੌ ਰਾਜੁ ਹੈ ॥ ਕੰ ੧੩੫੨੬ ੧ 

੮ | ੨ [ਰਾਮੁ ਭਜੁ ਰਾਮੁ ਭਜੁ; ਜਨਮੁ “ਸਿਰਾਤੁ ਹੈ ॥ 
੧੦| ੨ |ਅੰਤਿ ਬਾਰ, ਸੌਗਿ ਤੇਰੇ; ਇਹੈ, ਏਕੁ ਜਾਤੁ ਹੈ ।। 
੧੧ ੨ |ਬਿਖਿਆ, ਬਿਖੁ ਜਿਉਂ ਬਿਸਾਰਿ; ਪ੍ਰਭ ਕੌ ਜਸੁ ਹੀਏ ਧਾਰਿ । 
੧੩। ੩ |ਬਿਖਿਅਨ ਸਿਉ ਅਤਿ ਲੁਭਾਨਿ; ਮਤਿ, ਨਾਹਿਨ ਫੇਰੀ ॥ 
੧੯| ੩ |ਸਮਝਤ ਨਹ; ਰੇ ਅਜਾਨ ॥ 

੧੩੫੩ | ੨ | ੪ |ਰਾਮ ਭਗਤਿ, ਹੀਏ ਆਨਿ; ਛਾਡਿ ਦੇ ਤੇ, ਮਨ ਕੋ ਮਾਨੁ ।। 
ਵੀ 

ਸਲੌਕ “ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ਕੂ 
੭ | ੧ |੯੦ੜ੍ਰੰ-ਪਾਲ; ਤਿਹਾਲ ਬਿਚਾਰੇ ॥ 
੯ । ੧ ।ਬਿਠੁ ਸਤਿਗੁਰ; ਬਾਟ ਨ ਪਾਵੈ ।। ਕੰ 
੯ | ੨ |ਨਿਹਫਲੰ, ਤਸ ਜਨਮਸ-, ਜਾਵਦ ਬ੍ਰਹਮ ਨ ਬਿੰਦਤੇ । (ਪਾਠ) ਜਾਵਤ 

ਸਾਗਰੇ ਸੈਸਾਰਸ; ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਤਰਹਿ ਕੇ । 
੧੧। ੩ |ਜੋਗ ਸਬਦੈ ਗਿਆਨ ਸਬਦੇ; ਬੇਦ ਸਬਦੈ, ਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣਹ ।। 

੧. ਸ਼ੋਦਰ । ੨. ਭਗਵੇਤ ਨੂੰ । ੩. ਚਿਰ ਤਕ ਬੈਦਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾਂ । ਕੰ 
੪. ਛੁਰੀ ਹਿੰਸਾ ਰੂਪੀ । ੫. ਸਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਾਉ'ਦਾ ਧਿਆਨੀ ਹੈ । ੬. ਰੁਦਰਾਖੀ 

ਮਾਲਾ । ੭. ਰਜਤਾ । ੮. ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ੯. ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਖ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਹੈ ੧ 

ਉਸ ਵਿਚੋ' ਲੌਣੀ ਕਾਵ, ਕਾਵ ਤੇ ਸੋਗੀਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਜੋ ਸਲੋਕ ਰਚੇ ਜਾਣ ਜੋ 

ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਸੰਜਕ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਬੋਲੀ ਨਹੀ" ਲਿਖੀ । ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿਚ ੧ 

ਗੋਪਾਲ ਦੰਤ ਪੰ ਡਿਤ ਦੇ ਤਾਈ' ਇਹ ਚਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 

ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਦਾਦਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦੱਤ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸਰਾਪ ਕਰਕੇ 

| ਕ੍ਕਰ ਦੀ ਜਨ ਵਿਚ ਪਿਆ ਸੀ । ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਸਿੰਮ੍ਤੀਆਂ ਨ 

| | ਉਚਰਵਾਕੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਉਸਦੀ ਜੂਨ ਛੁਡਾਕੇ ਮੁਕਤੀ 

ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ । ੧੦. ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਲਕ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ । 

੯੭੧੧੦੭੮੭੦੧੧੦੭ ੮੭੪<੭੮੭੦੪੫੭੮-੩੫੭੮੭੩੦੭੦੭੧੯-੭ 1 ੨੭੧੦-੭੨.#੧੦-੭ ੨੭੪੪੫-੭੨੭੩੭ 
2੦੪੨੦ ੨੦ ੦੪ >> ੮੦੪੦੨ ੯੪੦੨ ੮੦੦੦੨੦੧੧੦੦"੯੪ਇ> "੯੪੦ 2੮੦੨੦-੦੪6੮੦ ਟ੮੦੩੦ ੨ ਦਲ ੮੯੬੨ 
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8 ਪੰਨਾ _[ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ| ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ 
੧੩੫੩ | ੧੨। ੩ |ਖ੍ਤ੍ਰੀ ਸਬਦੈ, ਸੂਰ ਸਬਦੇ; ਸੂਦ ਸਬਦੈ ਪਰਾ-ਕ੍ਰਿਤਹ ॥ 

ਸਰਬ ਸਬਦੰ, ਤ ਏਕ ਸਬਦੇ; ਜੇ ਕੋ ਜਾਨਸਿ ਭੇਉ ॥ 
੧੩ ੪ |ਏਕ ਕ੍ਰਿਸਨ ਤ ਸਰਬ ਦੇਵਾ; ਦੇਵ ਦੇਵਾ, ਤ ਆਤਮਹ ।1 

ਆਤਮੰ` ਸ੍ਰੀ ਬਾਸ੍ਦੇਵਸ; ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਨਸਿ ਭੇਵ ॥ 
8 (ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦਾ ਵਾਵਾ ਐੱਕੜ ਵਾਂਗ, ਪੈਰ ਦਾ ਯਯ' ਮੁਕਤੇ ਐੜੇ 

ਵਾਂਗੂੰ ਬੋਲੇਗਾ, ਬਾਸ਼ਹ-ਬਾਸੁਅ ਵਾਂਗ੍ਰੰ ਤੇ 'ਦੇਵਸ' ਦੇਵਸਅ ਵਾਂਗੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ) । 
੧੬| ੧ "ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਹਲਾ ੫ 
੧੮। ੧ |"ਕਤੋਚ ਮਾਤਾ ਕਤੰਚ ਪਿਤਾ; ਕਤੇਚ, ਬਨਿਤਾ “ਬਿਨੋਦ ਸੁਤਹ ॥ 
੧੯| ੧ [ਕਤੇਚ, ਵਚਪਲ ਮੋਹਨੀ ਰੂਪੰ; ਪੇਖੰਤੇ, ਤਿਆਗੀ ਕਰੋਤਿ । 

ਰਹੈਤ ਸੰਗ, ਭਗਵਾਨ ਸਿਮਰਣ; ਨਾਨਕ, ਲਬਧੰ ਅਚੁਤ “ਤਨਹ ॥ 
£ ੧੩੫੪ | ੨ | ੨ [ਧ੍ਰਿਗ ਸਨੇਹੋ; ਪਗ੍ਰਿਹਾਰਥ-ਕਹ ॥ 

੨ | ੩ |ਮਿਬ੍ਰੰਤ ਦੇਹ, ਖੀਣੈਤ ਬਲਨੰ । 
੬ਬਰਧੈਤਿ “ਜਰੂਆ; ਹਿਤ੍ਰੰ ਤ ਮਾਇਆ ।। ((ਿਤਿਅੰਤ ਬੋਲ) 

੧ ੩ | ੩ |ਗਨੰਤ ਸ੍ਰਾਸਾ, ਭੇਯਾਨ ਧਰਮੰ । (ਸੁਆਸਾ ਬੋਲੋ) 
੪ |ਕਾਚ ਕੋਟੈ ਰਚੈਤਿ ਦਤੋਯੋ; ਲੇਪਨੰ ਰਕਤ ਚਰਮਣਹ ॥ 

£ ਨਵੈਤ ਦੁਆਰੇ, ੯ਭੀਤ ਰਹਿਤੇ; "“ਬਾਇ ਰੂਪ ਅਸਥੈਭਨਹ ।। 
2 | ੫ |੧੧ਸੁਭੋਤ ੧੨ਤੁਯੋ, ੧੩ਅਚੁਤ ਗੁਨਰੰ_; 

ਪੂਰਨੰ, ੧੪ਬਹੁਲੋ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ । 
(8 

੨੭0੧੫ ੭ ₹ ੭੧<੭-੭੧<੨.੭ ₹-#08੧੦-੭ ₹...੭੪੬<੦-੭ -#੪੩<>-੭ 

ਪ |੧੫ਕ੍ਰਿਤਿਆ ੧੬ਪ੍ਰਿਅੰ, ਬਿਸ੍ਰਾਮ ਚਰਣੈ ।। 
੮ | ੬ [ਮ੍ਰਿਗੀ ਪੇਖੰਤ, ੧੭ਬਧਿਕ; “ਦਪ੍ਰਹਾਰੇਣ, ੯ਲਖੁ “੭”ਆਵਧਹ ॥ 

੨ਅਹੋ, ਜਸੂ ਰਖੇਣ, ਗੋਪਾਲਹ: ਨਾਨਕ, ਰੋਮ ਨ ਛਦ੍ ਤੇ ॥ 
੯ । ੭ |ਬਹੁ ਜਤਨ ਕਰਤਾ, ਬਲਵੇਤ ““ਕਾਰੀ; ਸੋਵਤ ਸੂਰਾ ਚਤੁਰ ਦਿਸਹ ॥ 

ਪਾਲ ਦੱਤ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ 
ਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਵੇ" ਪਾਤਿਸ਼'ਹ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ। ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ! 

ਜਿਵੇ' ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇ 

ਸ ਸਤਿਗੁਰੋ ! ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਕੱਟ ਦਿਉ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 
ਉਚਾਰੀ । ੧. ਕਦੋਂ” ਦੇ, ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਹਨ, ਕਹਾਂ ਹੈ'। 
੨, ਕੌਤਕ । ੩. ਚੰਚਲ 1 ੪. ਪੁਤ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਤ । ੫. ਘਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 

£ ਦੇ ਅਰਥ==ਵ'ਸਤੇ । ੬. ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ੭. ਬੁਢੇਪਾ। ੮. ਪਾਣੀ, ਬਿੰਦ । 

੯. ਤਖਤੇ । ੧੦. ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪ । ੧੧. ਸੋਭਾ ਹੋਵੇਗੀ । ੧੨. ਤੇਰੀ । ੧੩. ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
£ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੋਵੇ । ੧੪ ਬਹੁਲਤਾ ਕਰਕੇ । ੧੫. ਦਾਸਾਂ ਦਾ 1 

੧੬. ਪਿਆਰਾ । ੧੭. ਹੇੜੀ । ੧੮. ਚਲਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ੧੯. ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ । 
੨੦. ਸ਼ਸਤ੍੍ ਦਾ । ੨੧. ਬੜਾ ਅਸਚਰਜ ਹੈ । ੨੨. ਦਵਾਈ । 

੨-੭੧੯੫<੭ ੬-760੧<੭ €.,#684੦-੭ ੬-੭੪੧੯=-੭ ੬-#੪੧੫੦-੭੨-੭੭੧<੨-੭ ੨-੭੩੦੨-੭ । ੨
੭੨੦੦-੪੦੪੫੨ 2.੭#੩੧-੭੨-੭#੬= ੨-#੫੫-੭੬-#੩੦ ੭੮੭੦੨. ੨. ੭੦੦੫੭ 2. ,੭6੧%੫-੭ ੬. ੭48੫੭ ੨4੩੦੭ ੨੭੧੮... ੨. #4੪੧._੭੨_.੭<੪੫-੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (ਪਪ੫) 

ਪੰਨਾ _[ਸਤਰ|ਕਬਦ| ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ 
੧੩੫੪ |੧੦| ੭ [ਹੋਵੈਤਿ ਆਗਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਖਹ; ਨਾਨਕ, ਕੀਟੀ ਸਾਸ ੧ਅਕਰਖਤੇ ।। 

੧੨।| ੮ |ਮਿਟੈਤਿ “ਤਤਾਗਤ; ਭਰਮ ਮੋਹੰ ।। 
੧੨।| ੮ |ਦ੍ਿਸਟਿ =ਤੁਯ, “ਅਮੋਘ ਦਰਸਨੰ; ਬਸੈਤ ਸਾਧ ਰਸਨਾ ॥ 

ਹਰਿ ਹਰਿ, ਹਰਿ ਹਰੇ; ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰਿਅੰ ਜਾਪੁ ਜਪਨਾ ॥ 
੧੪| ੯ |ਘਟੈਤ ਬਸ਼ੁਧਾ; ਗਿਰਿ ਤਹ “ਸਿ ਖੰਡੇ ॥ ਘਟੌਤ ਲਲਨਾ; ਸੁਤ ਭ੍ਰਾਤ ਹੀਤੈ ॥ 

ਘਟੈਤ ਕਨਿਕ ਮਾਨਿਕ; ਮਾਇਆ ਸ੍ਰੂਪੈ । $ 
[ਸੁਅਰੂਪੰ, ਇਹ ਹੈ ਸਰੂਪ ਬੋਲਣ ਦਾ] ਕੂ 

ਦ੍ਰਿੜੋਤ ਨਾਮੰ, ਤਜੈਤ ਲੋਭ ।। 
੧੬ | ੧੦ [ਪ੍ਰਾਪਤੇ; ਧਰਮ ਲਖ੍ਰਿਣ ॥ ਨਾਨਕ; ਜਿਹ ਸੁ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਾਧਵਹ ॥। ੍ 
੧੬| ੧੦ [ਜੋਬਨ “ਬਹਿਕਰਮ; ਕਨਿਕ ਕੁੰਡਲਹ ॥ 
੧੮| ੧੧ |੯ਬਚਿਤ੍ ਮੰਦਿਰ; ਸੋਭੈਤਿ ਬਸਤ੍ਰਾ; ਇਤ੍ਹ ਤ, ਮਾਇਆ ਬ੍ਰਾਪਿਤੇ ॥ 

[ਇਤਿਅੰਤ ਬੋਲ] 
ਹੇ ਅਚੁਤ, ਸਰਣਿ ਸੈਤ, ਨਾਨ “; ੯ਭੋ ਭਗਵਾਨ, ਏ ਨਮਹ ॥ 

੧੨।ਜਨਮੰ ਤ ਮਰਣੈ, ਹਰਖੰ ਤ ਸੋਗੇ; ਭੋਰ ਤ ਰੋਗੇ ॥ (੨) ਜਨਮੰਤ ਕੰ 
ਉਚੇ ਤ ਨੀਚੇ, ਨਾਨਾ, ਸੁ ਮੂਚੈ ॥ 

੧੨ |ਰਾਜੈ ਤ ਮਾਨੈ; ਅਭਿਮਾਨੰ, ਤ ਹੀਨ ॥ ਰੰ 
ਪ੍ਰਵਿਰਤਿ ਮਾਰਗੇ; ਵਰਤੇਤਿ ਬਿਨਾਸਨੰ ॥ 
ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ, ਸਾਧ ਸੈਗੇਣ ਅਸਥਿਰੇ; ਨਾਨਕ, ਭਗਵੈਤ ਭਜਨਾਸਨੰ ॥ ਕੰ 

('ਜਨਮੰਤ' ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਤੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਭੀ ਹਨ) 
੨ | ੧੩ |ਕਿਰਪੰ ਤ ਹਰੀਅੰ; ਮਤਿ, ਤਤੁ ਗਿਆਨੰ ॥ (੨) ਕਿਰਪੰਤ 
੩ | ੧੩ |੧੧ਬਸਿੰ`ਤ "੨ਰਿਖਿਅੰ, ਤਿਆਗਿ ਮਾਨੰ । (੨) ਬਸ੍ਰਿ ਤ 

ਸੀਤਲੰਤ ਰਿਦਯੰ; ਦਿੜ੍, ਸੇਤ ਗਿਆਨੈ ॥ (੨) ਸੀਤਲੈ ਤ ਕੰ 

੭ ਘ ਇਕ ਰਿ ੭ 

੭ 

ਰਹੈਤ ਜਨਮੰ; ਹਰਿ ਦਰਸ ਲੀਣਾ ॥। 
੪ |੧੪ ।ਕਹੰਤ ਬੇਦਾ, ੧੩ਗੁਣੈਤ ੧੪ਗੁਨੀਆ; 

ਸੁਣੈਤ ਬਾਲਾ, ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਪ੍ਰਕਾਰਾ ॥ 
ਦ੍ਰਿੜੈਤ ਸੁਥਿਦਿਆ; ਹਰਿ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ ॥ 

੫ | ੧੪ |ਨਾਮ ਦਾਨੁ, ਜਾਚੈਤ ਨਾਨਕ; ਦੈਨਹਾਰ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥ 
੬ | ੧੫ |ਨਹ ਚਿੰਤਾ, ਮਾਤ ਪਿਤ ਭ੍ਰਾਤਹ; ਨਹ ਚਿੰਤਾ, ਕਛੁ ਲੋਕ ਕਹ ॥ 

੧ ਅਨ ੦੪੬੨੭"੯ ਆ ੨6੯ ੨੦੯ >"<%ਦ ੨੦੯ ੨੦੦੪ ੨੦੯੪ ੨੦੮੦੪੦੨. 

ਸਿ /ਨਿ 

੩. ਤੇਰੇ; ਤਾਂ । ੪. ਸਫਲ । ੫. ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ । ੬. ਇਸਤ੍ਰੀ । ੭. ਅਵਸਥਾ । 
੮. ਨਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਤ੍ਕਾਰੀ ਵਾਲੋਂ । ੯. ਹੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ! ੧੦. ਤਾਈ'। 
੧੧. ਵਸ ਕਰੇ, ਵੱਸਦਾ ਹੈ । ੧੨. ਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਕਾਲ । 

੧੩. ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ । ੧੪. ਗਿਆਨਵਾਨ । ੧੫. ਜਗਿਆਸੂ । 
੭੩੦੨ ੨੭੧੦੨ ੨੭੧੯-੭੯-#੩੦੯੯੭੨੯-੭੦੭੭੩੯੭੮੭੭੧੧੦੭ । ੯-੭੧੯-੭੯-੭੭੩੦<੭ ੨੦੫੦ ੦੭੪੫-੭ 

“੦੪” ਟਲ ੮੪੮੨ ੦੮੦੩੨<੮੦੩੨ 

੧. ਖਿੱਚ ਲੈ'ਦੇ ਹਨ। ੨. ਤਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਰਮ । ਕੰ 
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ਪੰਨਾ [ਸਤਰ[ਸ਼ਬਦ ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ 
੧੩੫੫ | ੭ | ੧੫ [ਨਹ ਚਿੰਤਾ, ਬਨਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤਹ; ਪ੍ਰਵਿਰਤਿ ਮਾਇਆ ਸਨਬੈਧਨਹ ॥ 

ਦਇਆਲ, ਏਕ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਖਹ; 
! ਨਾਨਕ, ਸਰਬ ਜੀਅ, ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕਹ ॥ 

੮ [੧੬ |੧ਅਨਿਤੁ੍ ਹੋਤੇ ਅਹੈ ਬੋਧ; ਭਰਮ ਮਾਇਆ, ਮਲਨੰ ਬਿਕਾਰੇ ॥ 
ਸ ੯ | ੧੬ |ਫਿਰੈਤ ਜੋਨਿ ਅਨੇਕ, ਜਠਰਾਗਨਿ; 

ਨਹ ਸਿਮਰੈਤ, ਮਲੀਣ ਬੁਧ ॥ [ਬੁਧਿਅੰ ਬੋਲੋ] 
£ ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਰਤ ਮਇਆ; ਨਾਨਕ, ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਣ, ਸਾਧ “ਸੈਗਮਹ ॥ 

੧੦ | ੧੭ |ਗਿਰੈਤ ਗਿਰਿ, ਪਤਿਤ ਪਾਤਾਲੰ; ਜਲੰਤ ₹ਦੇਦੀਪ, 
! ਬੈਸ੍ਰਾਂਤਰਹ । (੨) ਦੇ ਦੀਪ੍ਰ [ਬੈ-ਸੁਆਂਤਰਹ ਬੋਲੋ] 

ਬਬਹੋਤਿ, ੧ਅਗਾਹ ਤੋਯੋ ਤਰੰਗੇ; ਦੁਖੰਤ ਗ੍ਹ ਚਿੰਤਾ, ਜਨਮੰ ਤ ਮਰਣਹ ॥ 
੧੨। ੧੮ |ਘੋਰ ਦੁਖੰ., ਅਨਿਕ ਹਤੰ;; ਜਨਮ ਦਾਰਿਦੰ, ਮਹਾ “ਬਿਖ੍ਾਦੇ ॥ 

[ਬਿਖਿਆਦੇ ਬੋਲੋ] 
ਮਿਟੇਤ ਸਗਲ, ਸਿਮਰੰਤ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨਾਨਕ; 

੧ ਜੈਸੇ ਪਾਵਕ, ਕਾਸਟ, ਭਸਮ ਕਰੋਤਿ ॥ 
੧੫। ੧੯ [ਸਰਣਿ ਜੋਗੇ, ਸੈਤ ਪ੍ਰਿਅ ਨਾਨਕ; ਸੋ ਭਗਵਾਨ, “ਖੇਮੰ ਕਰੋਤਿ ॥ 

ਹੇ ੧੬੨੦ [ਪਾਛੰ, ਕਰੋਤਿ “ਅਗ੍ਰਣੀਵਹ; ਨਿਰਾਸੈ, ਆਸ ਪੂਰਨਹ । 
੍ੂ ਨਿਰਧਨ, ਭਯੰ ਧੈਨਵੰਤਹ; ਰੋਗੀਅੰ, ਰੋਗ ਖੰਡਨਹ ।। 
ਸ ੧੭ ੨੦|ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪੁਰਖ ਦਾਤਾਰਹ; ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸੇਵਾ, ੯ਕਿੰ ਨ ਲਕੂਤੇ ॥ 

੧੮| ੨੧ [ਅਧਰੇ, ਧਰੰ ਧਾਰਣਹ; ਨਿਰਧਨੰ, ਧਨ, ਨਾਮ ਨਰਹਰਹ । [ਅ-ਧਰੇ ਬੋਲੋ 
੧੯੨੧ |ਸਰਬਗ੍`, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨਹ; ਭਗਤਿ ਵਛਲ ੧੦ਕਰੁਣ-ਮਯਹ '। 

[ਕਰੁਣਾ ਮਇਅਹਿ ਬੋਲੋ] 
੧੩੫੬ | ੪ ।੨੩ [ਸਿ੍ਜੰਤ, ਰਤਨ ਜਨਮ; ੧੧ਚਤੁਰ ਚੇਤਨਹ ।। 

ਸ ੫ ੨੩ |ਅਨਿਤ ਰਚਨਾ; ੧੨ਨਿਰਮੋਹ ਤੋ । [ਅਨਿਤਅ ਬੋਲੋ] 
੫ ੨੪ |ਦਾਨੰ, ੧੩ਪਰਾ ੧੪ਪੂਰਬੇਣ; ਭੈਚੰਤੇ ਮਹੀ-ਪਤੇ ॥ 

੧੫ਬਿਪਰੀਤ ਬੁਧ, ੬ਮਾਰਤ ਲੋਕਹ; ਨਾਨਕ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਦੁਖ ਭੌਗਤੇ ।। 
੬ |੨੫ |₹੭ਬਿ੍ਥਾ, "ਦਅਨੁਗ੍ਹੰ ਗੋਬਿੰਦਹ; ਜਸ ਸਿਮਰਣ, ਰਿਦੰਤਰਹ ॥ 

£ ਆਰੋਗੰ, ਮਹਾ ਰੋਗੂੰ ; ਬਿਸਿਮ੍੍ਿਤੇ ਕਰੁਣਾ-ਮਯਹ ॥। 

੧. ਨਾਸਵੇਤ, ਝੂਠਾ । ੨. ਇਕੱਤ੍ਰਤਾ ਸਾਧ ਸੋਗਤ । ੩. ਪ੍ਰਜੁਲਤ । 
੪. ਰੁੜ੍ਹਨਾ । _ ੫. ਤ੍ਰੋਘੇ । ੬. ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆਂ ਦੂਖ । 
੭. ਕਲਿਆਨ । ੮. ਅਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ੯. ਕੀ ਨਹ)“ ਲੱਭਦਾ । ੧੦. ਕ੍ਰਿਪਾਲ੍ਹ 
ਸਰੂਪ । ੧੧.ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਖ ਰੱਥ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ੧੨.ਬਿਨਾ ਮੋਹ ਤੋ = ਤੋ 1 
੧੩. ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੱਡਾ । ੧੪. ਪਹਿਲਾ । ੧੫. ਉਲਟੀ ਬੁਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1 ੧੬. 
ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿਚ ਆਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ੧੭. ਖਾਲੀ । ੧੮. ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ! 

੬-#੪੦-੭੨-੭੪੦.੭ ੨-#੪॥੫<੭ ੨-.#੩੧੫੦<-੭ ..੭੧੨੯<੭੨-੭੧੯੨<੭ ੨..#%੫੦੭੨,੭੭੧੦੭੨.੭੪੦੧.੭੨.#੬੫-੭ 1 €-”#% 

੩੦੭੪੦੯-= ੬-੭੬੦੦-੭ ੨੭੬੧੦ ੭ ੨-.#੭<-੭੦-੭੪੪<-੭ ੨-੭੪੪%੦-% ੮ -#੭੦੦-੭ €.. ੪੪੬੫੭ ੨_,#੦8੯੨.੭ ੬-੭੪੪੧<-੭ ੨. #੫8੦- ੭੯ -#੫੪੫੦-੭੨-੭੦੦੨-੭੨-੭੨੧<-੭ 

-੭#੧-੭੦.#੩੨-੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੫੫੭) ਰ੍ ਰਿ ੍ 
ਪੰਨਾ [ਸਤਰ[ਕ਼ਬਦ ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਭੂ 

੧੩੫੬ | ੭ ੨੬ |"ਰਮਣੈ, ਕੇਵਲੰ ਕੀਰਤਨੰ; “ਸੁਧਰਮੰ; ਦੇਹ ਧਾਰਣਹ । ਕਿ] 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਨਾਰਾਇਣ, ਨਾਨਕ, ਪੀਵਤੰ, ਸਤ ਨ ਤ੍ਰਿਪ੍ਤੇ ॥ 

(ਤ੍ਿਪਅਤੇ ਬੋਲੋ) 
੮ |੨੭|ਸਹਣ ਸੀਲ, ਸੰਤੇ; ਸਮ, ਮਿਤ੍ਸ੍ ਦੁਰਜਨਹ ॥ 

ਨਾਨਕ, ਭੋਜਨ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰੇਣ; ਭੂ 
ਨਿੰਦਕ ਆਵਧ ਹੋਇ, ਉਪ ਤਤਿਸਟਤੇ ।। 

੧੦ [੨੮ |ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਜਪੰਤਿ ਮਿਲਿ ਸਾਧ ਸੰਗਹ; 
ਨਾਨਕ, ਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੁਖ £ਬਾਸਨਹ ॥ 

੧੧੨੯ [ਸੇਨਾ, ਸਾਧ ਸਮੂਹ, ਸੂਰ “ਅਜਿਤ; ਸੰਨਾਹੰ ਤਨਿ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾਹ ॥ 
੧੨| ੨੯ |੬ਆਰੂੜਤੇ, ਅਸ “ਰਥ <ਨਾਗਹ; ਬੁਝੰਤੇਂ, ਪਰ੍ਭ ਮਾਰਗਹ । 

ਬਿਚਰਤੋਂ ਨਿਰਭਯੈ, ਸਤ ਸੈਨਾ; "੯ਧਾਯੰਤੇ, ਗੌਪਾਲ ਕੀਰਤਨਹ । 
੪ (ਧਾਇਅੰਤੇ ਬੋਲੋ) 

ਜਿਤਤੇ, ਬਿਸ੍ਹ ਸੈਸਾਰਹ; ਨਾਨਕ_ ਵਸ? ਕਰੋਤਿ, ਪੰਚ ਤਸਕਰਹ ॥ 
(ਬਿਸ੍ਹ ਅੱਧਾ ਵਾਵਾ ਬੋਲੋ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਵਾਲਾ ਵਾਵਾ ਔੱਕੜ ਦੇ ਰੂਪ | 

ਵਿਚ ਭੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ) 
੧੪।| ੩੦ [ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸਨਾ, ਗੈਧਰਬ ਨਗਰੈ; ਦਮ ਛਾਯਾ, ਰਚਿ ਦੁਰਮਤਿਹ ॥ 

(ਦੁਰਮੱਤਿਹ ਬੋਲੋ) 
੧੬| ੩੦ |ਤਤਹ, ਕ੍ਟੋਬ ਮੋਹ, ਮਿਥਾ; ਸਿਮਰੈਤਿ ਨਾਨਕ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮਹ ॥ 

(ਤੱਤਹ ਨ ਬੋਲੋ) 
੧੫। ੩੧ |ਨਚ, ਬਿਦਿਆ ਨਿਧਾਨ, ਨਿਗਮੰ; ""ਨਚ, ਗੁਣਗ੍, ਨਾਮ ਕੀਰਤਨਹ ॥ 
੧੬। ੩੧ |ਭਾਗ "“ਉਦਿਮ, ਲਬਧੰ. "੨ਮਾਇਆ; 

ਨਾਨਕ, ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਖਲ ਪੰਡਿਤਹ ॥ 
੧੭| ੩੨ |ਕੈਠ ੧ਏਰਮਣੀਯ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਮਾਲਾ, “੧ਹਸਤ-ਊਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਣੀ ।1 ੧ 

ਜੀਹ ਭਣਿਜੋ, ਉਤਮ ਸਲੋਕ; ਉਧਰਣੈ, ਨੈਨ "੬ਨੰਦਨੀ ॥ 

੧. ਉਚਰੀਏ । ੨. ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹੈ । ੩. ਨੇੜੇ ਖਲੌਤਾ ਹੈ । ੪. ਵੱਸਦੇ 
ਹਨ, ਜਾਂ ਪਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ । ੫. ਨਾਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇਂ ਸੂਰਮੇ । ੬. ਸਵਾਰ ਕੰ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ੭. ਘੋੜੇ ਸ੍ਵਣ ਰੂਪ । ੮. ਰਥ ਮੰਨਣ ਰੂਪ । ੯. ਹਾਥੀ ਨਿਦਿਆਸਣ _ ਹੈ 
ਰੂਪ । ੧੦. ਧਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ੧੧. ਨਹੀ” । ੧੨. ਜਾਂਗਦੇ ਹਨ ਵਾ ਉਦਮ ਵਾਲੇ 
ਭਾਗ ਕਰੀਦੇ ਹਨ । ੧੩. ਲਛਮੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੇਗਤ ਵਿਚੋ" ਲਭਦੀ ਹੈ । 
੧੪. ਉਚਾਰਨਾ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ 
ਮਾਲਾ ਹੈ । ੧੫. ਗੌਮੂਖੀ ਉੱਚਾ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੁਥਲੀ ਬੈਨ੍ਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹਸਤ ਉਚ ਹੈ ਏਧਰ ਪਰੇਮ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਗੋਮੁਖੀ ਹੈ। ੧੬. ਅਨੰਦ ਨਹੀ” 
ਲੈਣ ਦਿੰਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ॥ ਰੂ 

(੨-੯॥੩੫-੭੨-੪ ੧੭੮੩੦-੭੯੭੪੦ । ₹-“੪੯-੭੬-੭੩੦-੭੨-#੩੦-੭੯-੭੩੯-੭੪ ੯੪੦ ੨੭੦੫੭ ੮੧੫੭ 
2੦੦੦੨ ੦੯੪੦ ੦੮੦੪੨ ੦"੦੪ਇ ੯੦੪ ੦੪” ੦੪; ਓ ੪6 ਤ ੬ ਦਲ > 6੮੦ ੨੦"੦%ਇ> 6੪ ਟ੮6ਇ> ਜ<੯ ਆ €੪ ੪੨੦੪੨ 
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(੫੫੮) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
,2੦੬੦"੨ ੦੦੪੦੨ "੦੦੦੨੦੦੦੦"੨ ੦੦੦੦੨੦੦੪੦”੨ ੦੨੦੦੨੦੮੪੦੨੦੨%੦ ੦੦੦੦ ੦-੦੦੨੦੮੦੪ਦ 

੧ ਪੰਨਾ _[ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ 
੧੩੫੬ | ੧੮ ੩੩ |ਕੂਕਰਹ ਸੂਕਰਹ ਗਰਧਭਹ ਕਾਕਹ; ਸਰਪਨਹ, ਤੁਲਿ ਖਲਹ ॥ 

(ਤੁਲਿ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਨਾਲ ਲਗੇਗਾ) 
੧੩੫੭ ਨ ੩੪ |ਕੀਰਤਨੰ, ਸਾਧ ਸੈਗੇਣ, ਨਾਨਕ; ਨਹ ਦਿਸਟੈਤਿ, ਜਮਦੂਤਨਹ । 

੩ਪ |ਦੁਰਲਭੰ, ਏਕ ਭਗਵਾਨ ਨਾਮਹ; 
ਨਾਨਕ, ਲਬਧਿ? ਸਾਧ ਸੈਚਿ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਪ੍ਰਭੈ ॥ 

੪ |੩੬ |ਜਤ ਕਤਹ ਤਤਹ, ਦਿ੍ਸਟੈ, ਸ੍ਰਗ 'ਮਅਰਤ, ਪਯਾਲ ਲੋਕਹ ।। 
[ਸੁਅੱਰਗ ਬੋਲੋ] 

੩੭ |ਦੁਖੰ, “ਭਯੰਤਿ ਸੁਖ; ਭੈ ਭੀਤੇ, ਤ ਨਿਰਭਯਹ ।। (੨) ਭੀਤਤ 
(ਨਿਰਭਇਅਹ ਬੋਲੋ ] 

੭ ੩੮ ਸਰਬ ਸੀਲ, ਮਮੰ ਸੀਲੰ; ਸਰਬ ਪਾਵਨ, ਮਮ ਪਾਵਨਹ । 
£ ੮ ੩੯ |ਨਹ ਸੀਤਲ =ਚੇਦ ਦੇਵਹ; ਨਹ ਸੀਤਲੰ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨਹ । 

।ਨ 

ਨਹ ਸੀਤਲੰ, ਸੀਤ ਰੁਤੇਣ; ਨਾਨਕ, ਸੀਤਲੰ ਸਾਧ ਸਜਨਹ ।। 
(ਸ਼ੁਅਜਨਹ ਬੋਲੋ) 

੧੦੪੦ |ਦਯਾਲ, ਸਰਬਤ੍ਰ ਜੀਆ, ਪੰਚ ਦੋਖ ਬਿਵਰਜਿਤਹ ॥ 
ਭੋਜਨੇ, ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨੰ; “ਅਲਪ ਮਾਯਾ, ਜਲ ਕਮਲ ਰਹਤਹ ।। 

੧੧| ੪੦ ਪਰ ਨਿੰਦਾ, ਨਹ ਸ੍ਰ ਤਿ ਸ੍ਵਣ; ਆਪੁ ਤਿ੍ਗਿ ਸਗਲ ਰੇਣੁਕਹ ।। 
੧੩ | ੪੧ |੬ਅਜਾ ਭੋਗੇਤ, “ਕੋਦ ਮੂਲੰ,.ਬਸੰਤੇ, ਸਮੀਪਿ ਕੇਹਰਹ ॥ 

ਦਤਤ੍ਰ-ਗਤੇ ਸੰਸਾਰਹ; ਨਾਨਕ, ਸੋਗ ਹਰਖੀ ਬਿਆਪਤੇ ।। 
੧੫ | ੪੨ |ਦਮ੍ਰਿਤ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮੰਤਿ ਨਰਕਹ; (ਮ੍ਰਿਤਉ ਬੋਲੋ 

€.,#004..% ੯.,੭68,੭ ₹.%੦8੯% ੯ ,੭604.੭ ₹-4੭904--੭₹-੭604--੭੯-੭੧੧5--੭੨-੭੪੧੯-੭ 

` ਅਨਿਕ ਉਪਾਵੰ, ਨ ਸਿਧ੍ਤੇ ॥ (ਸਿਧਅਤੇ ਬੋਲੋ) 
੧੭| ੪੩।|ਨਿਰਾਸ, ਆਸ ਕਰਣ; ਸਗਲ ਅਰਥ, "”ਆਲਯਹ ।। (ਆਲਇਅਹ ਬੋਲੋ) 
੧੮ | ੪੪ |ਦੁਰਗਮ ਸਥਾਨ, ਸੁਗਮੰ; ਮਹਾ ਦੂਖ, ਸਰਬ ਸੂਖਣਹ ॥ 

ਸ (ਦੁਰ-ਗਮ ਬੋਲੋ ਪਾਠ ਇਕੱਠਾ ਹੈ) 
੧੧ਦੂਰ ਬਚਨ, ਭੇਦ ਭਰਮੰ; ਸਾਕਤ "“ਪਿਸਨੰਤ, ਸੁਰਜਨਹ । 
ਅਸਥਿਤ, ਸੋਗ ਹਰਖੰ, ਭੈ ਖੀਣੰਤ, ਨਿਰਭਵਹ ॥ 

੧੩੫੮ ੪੪ |ਭੇ ੧₹ਅਟਵੀਅੰ, ਮਹਾ ਨਗਰ ਬਾਸੰ; ਧਰਮ ਲਖ੍ਣ ਪਭ ਮਇਆ ॥ 
੪੫ [ਗਣ ਗੈਧਰਬ, ਦੇਵ ਮਾਨੁਖ; ਪਸੁ ਪੰਖੀ ਬਿਮੋਹਨਹ ॥ 
੪੬ |ਤਵ ਭੈ "$ਬਿਮੁੰਚਿਤ, ੧“ਸਾਧਸੰਗਮ; ਓਟ ਨਾਨਕ ਨਾਰਾਇਣਹ ॥ 

੧. ਮਾਤਲੌਕ । ੨. ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ੩. ਚੰਦ੍ਰਮਾ (ਦੇਵਹ) ਦੇਵਤਾ ਜੌ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਰੂਪ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ। ੪. ਨਿਰਲੇਪ, ਤੁਛ ਜਾਣਕੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ । ੫. ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ । 
੬. ਬੱਕਰੀ । ੭. ਫਲ ਫੁਲ । ੮. ਤੈਸੇ ਰੀਤੀ ਹੈ ਸੈਜਾਰ ਦੀ । ੯. ਮੌਤ । 
੧੦. ਘਰ ਵਿਚ ਹੈ,ਅਰਥ = ਪਦਾਰਥ । ੧੧. ਖੋਟੇ । ੧੨. ਚੁਗਲ । ੧੩.ਉਜਾੜ 
੧੪. ਛੁੱਟੀਦਾ ਹੈ ਵਾ ਨਾਸ ਹੰਦਾ ਹੈ । ੧੫. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ । 

੮੦੪੦੭੦-੬੦੭ । ੮-੩੦੭੦-੭੩੦-੭੦-#੧੫-੭੮-੪੦੩੦-੭੨-“੪੫<-੭੨-੪੫੧੫-੭੮-੪੪੩੦-੭੦#੩੦੭੦-##੦ ੮੧੭ ੩੭੩ ੧ .੭6੧੨-੭₹.#੪0੧,੭₹-੭੪੧੧੦-੭ ੨-੭੬੧੯੨<੭੨.੭੪8੯--੭੯-੭੦੦੯-੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੫੫੯) 
[ਕਸਬਾ ਅਗ 

ਪੰਨਾ _[ਸਿਤਰ[ਸ਼ਬਦ ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ 
੧੩੫੮ | ੬ ੩੭ ਹੇ "ਕਲਿ “ਮੂਲ ਕ੍ਰੋਧੋ; “ਕਦੇਚ. “ਕਰੁਣਾ ਨ ਉਪਰਜਤੇ ॥ 

1 ੫ਬਿਖਯੰਤ ਜੀਵੈ, ਵਸ੍ਹ` ਕਰੋਤਿ; ਨਿਰਤ੍ਰੰ ਕਰੋਤਿ, ਜਥਾ #ਮਰਕਟਹ ॥ 
ਅਨਿਕ “ਸਾਸਨ; ਤਾੜੰਤਿ ਜਮਦੂਤਹ; 

੭ |8੭ |ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਦਯਾਲ ਪ੍ਰਭੁ ਨਾਨਕ; ਸਰਬ ਜੀਅ ਰਖ੍ਾਂ ਕਰੋਤਿ ॥ 
੮ |੪੮ [ਹੋ ਲੌਭਾ, ਲੰਪਟ ਸੰਗ ਸਿਰਮੋਰਹ; ਅਨਿਕ ਲਹਰੀ ਕਲੌਲਤੋਂ । 
੯ ੪੮ |ਨਚ ਮਿਤ੍ਰ, ਨਚ “ਇਸਟੰ, ੯ਨਚ ਬਾਧਵ; 

ਨਚ ਮਾਤ ਪਿਤਾ, ਤਵ ਲਜਯਾ ॥ 
੦ਅਗਰਣੰ ਕਰੋਤਿ, ਅਖਾਦ੍ਰਿ ਖਾਦ; ੧੧ਅਸਾਜ੍ਰੰ ਸਾਜਿ ੧੨ਸਮਜਯਾ । 

(ਸਮੱਜਿਆ ਬੌਲੋਂ) ਭੂ 
੧੩ੜ੍ਹਿ ਤ੍ਰਾਹਿ ਸਰਣਿ ਸੁਆਮੀ; 

੧੪ਬਿਗ੍ਰਾਪਿਤ ਨਾਨਕ, ਹਰਿ ਨਰਹਰਹ ॥ 
੧੧| ੪੯ |ਹੋ ਜਨਮ ਮਰਣ ਮੂਲੰ; ਅਹੰਕਾਰੈ ਪਾਪਾਤਮਾ 11 [ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ ] 

ਮਿਤ੍ਰੰ ਤਜੈਤਿ, ਸਤੰ ਦਿੜੰਤਿ; ਅਨਿਕ ਮਾਯਾ, ਬਿਸਤੀਰਨਹ । 
੧੫ ੫੦ [ਸਰੀਰ %੫ਸ੍ਰਸਥ, ੧੬ਖੀਣ ੧੭ਮਏ; | 

ਸਿਮਰਤਿ ਨਾਨਕੇ; ਰਾਮ ਦਾਮੋਦਰ ਮਾਧਵਹ ॥ _[ਸੁਅੱਸਥ ਤੇ ਸਮੱਏ ਬੋਲੋ] 
੧੬੫੧ |ਸਾਂਧ ਸੰਗੇਣ ਤਰਣੇ; ਨਾਨਕ ਮਹਾ ਸਾਗਰ, ਭੈ ਦੁਤਰਹ ॥ | 
੧੯੫੩ |ਜੇਨ, ਕਲਾ ਧਾਰਿਓ ਆਕਾਸੰ; ਬੈਸੰਤਰੰ ਕਾਸਟ ੧੮ਬੇਸਟ।। 

ਜੇਨ ਕਲਾ, ਸਸਿ ਸੂਰ ਨਖ੍ਰਤ ੧੯ਜੋਤ੍ਰਿੰ ; ਸਾਸੰ ਸਰੀਰ ਧਾਰਣ ॥ | 
[ਨਖਿਅਤ੍ ਬੋਲੋ] 

੨ |੫੪ |ਗੁਸਾਂਈ “5ਗਰਿਸਟ “"ਰੂਪੇਣ; ਸਿਮਰਣੰ, ਸਰਬਤ ਪੀਰ ॥ 
ਲਬਧ੍ਹੰ ਸੇਤ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ; “'ਸੂਛ ਮਾਰਗ, ਹਰਿ ਨ ॥ 

[ਸੁਅੱਛ ਬੋਲੋ] 
੩ |੫੫ |ਮਸਕੰ, “£ਭਗਨੰਤ “ਪਸੈਲੰ, “੬ਕਰਦਮੰ, ਤਰੰਤ “2ਪਪੀਲਕਹ ॥ 

ਸਾਗਰੈ, ਲੰਘਤਿ ਪਿਗੰ; “ਤਮ ਪਰਗਾਸ ਅੰਧਕਹ । | 

ਸਿ ਪੂ ਇਦਾ #ਲ 

(੪੦੪ ੨੦੦੪ ੪੯੪੨ 6੧੦” “੪੨ “੯੨ ੦੦੦੦੨ ੦੦੪੨੨੯੪ਇ੨ ੦੪੨ 

੧. ਲੜਾਈ । ੨. ਮੁਢ । ੩. ਕਦੇ ਭੀ । ੪. ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਹੀ' ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤ੍ਰੋ 
੫. ਵਿਸ਼ਈ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਦ ਹੈ । ੬. ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ' । ੭.ਸਜਾਵਾਂ ਨੂੰ । 
੮. ਪਿਆਰੇ । ੯. ਨਹੀ, ਪੁਨਾਂ । ੧੦. ਨਹੀ“ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੧੧. ਨਾ 
ਸਾਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਜਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ੧੨. ਭਲੀ ਪਰਕਾਰ ਅਜਿਤ ਹੈ । 
੧੩. ਰਖਿਆ ਕਰੋ । ੧੪. ਬੇਨਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ । ੧੫. ਤਿਆਰ-ਬਰ 
ਤਿਆਰ ਕਲਿਆਣ ਸਹਿਤ । ੧੬. ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ । ੧੭. ਵੇਲੇ । ੧੮. ਕਾਠ ਦੀ 

ਬਲੀ ਹੋਈ ਅਗਨੀ । ੧੯. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । ੨੦. ਭਾਰੀ ਵੱਡਾ । ੨੧. ਰੂਪ ਹੈ। 

੨੨. ਪਵਿਤ੍ । ੨੩. ਮੱਛਰ । ੨੪. ਭੈਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ੨੫. ਪੱਥਰ ਨੂੰ । ੨੬.ਚਿੱਕੜ 

੨੭. ਕੀੜੀ । ੨੮. ਅੰਧੇਰਾ । 
(੨-੭੫੩੫੭੮.੭%੩੯੭੨੭੨.੭ । ੯-੭੧੯-੭ ੦..੭੬੪੧-੭ 5-੭੪੪੧-੭ ੨-#੫੧੫੭ ੯..#੫8੫੨-੭ €.#੬੧੧-੭ 

੬੦੬੦੨ ੭੦੪੦ “੦6 ੦੮੪ਇ੨੦੮੨੦੦੨ ੪੮੪ਇ੨। 
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(੫੬੦) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
੭੦੬੦੨ ੦੦੪੦੨ "੦੪੦੨ ੦੦੪੦੨੦੦੦੦੦"੦੧੦”> ੮੦੦੦੨ ੦੦੬੦ > "ਆ”> ੭ "ਆ 2੪ 8 

ਸ ਪੰਨਾ [ਸਤਰ।ਸ਼ਬਦ ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ 

੧੩੫੯ | ੮ |੫੮ |ਉਦਿਆਨ "ਬਸਨੰ, ਸੰਸਾਰ; ਸਨਬੈਧੀ, “ਸ੍ਰਾਨ ਦਜਿਆਲ £ਖਰਹ ॥ 
[ਸੁਆਨ ਬੋਲੋ] 

੧੦ | ੫੮ |ਭਜੁ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਗੁੰ ਪਾਲ ਨਾਨਕ; 
ਹਰਿ ਚਰਣ ਸਰਣ, ਉਧਰਣ ਕ੍ਰਿਪਾ ॥ 

! [ਉਧੱਰਣ ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ 
੧੧| ੫੯ [ਸਾਧ ਸੰਗੋਣਿ, ਗੁਣ ਰਮਤ ਨਾਨਕ; ਸਰਣਿ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰਹ ॥ 

1 ੧੨ ੬੦ |ਸਿਆਮਲੰ, “ਮਧੁਰ ਮਾਨਖ੍ੰ; ਰਿਦਯੰ ਭੂਮਿ, ਵੈਰਣਹ ॥ 
੧੬ ੬੨ |ਸਤ ਹਤੰ ਪਰਮ ਬਾਦੰ;, “ਅਵਰਤ ਏਥਹ, ਸੁਧ ਅਛਰਣਹ ॥ 

! [ਅਵੱਰਤ ਬੋਲੋ 
੧੬੬੩ |ਗਰਬੰਤਿ ਨਾਰੀ “ਮਦੋਨ ਮਤੰ ॥ 

ਬਲਵੰਤ, ੯ਬਲਾਤ ਕਾਰਣਹ ।। 
ਰਿ ੧੭| ੬੩ [ਹੇ "੯ਪਪੀਲਕਾ, ''ਗ੍ਰਸਟੇ; ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਣ ਤੁਯੰ ਧਨੇ ।। & 

[ਮੁਖ ਪਾਠ ਧਨੇ ਕਰਨਾ 

! ੧੮ | ੬੪ |੧੨ਤਿਣੰ ਤ ੧੩ਮੇਰੰ;, ੧੪ਸਹਕੰ ਤ “ਹਰੀਆਂ ॥ 
ਬੂਡੰ ਤ ਤਰੀਅੰ, ਉਣੰ ਤ ਭਰੀਅੰ ॥ 

! ੧੩੬੦ | ੧ | ੬੫ |ਆਤਮ ਰਤ, ਸੰਸਾਰ ਗਹੰ; ਤੇ ਨਰ ਨਾਨਕ, ਨਿਹਫਲਹ ॥ 
੨ ੬੬ [ਲਉ ੧੬ਲਈ ਤਿ੍ਸਨਾ, ੧੭ਅਤਿਪਤਿ ਮਨ ਮਾਏ; (ਅ-ਤਿਪਤਿ ਬੋਲੋ 

£ ਕਰਮ ਕਰਤ ਸ '੮ਸੂਕਰਹ ॥ (੨) ਸਸੂਕਰਹ 
੩ ੬੭ |ਅਨੇਕ ੧੯ਪਾਤਿਕ ਹਰਣੰ, ਨਾਨਕ, ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਨ ਸੰਸਯਹ ॥ 

['ਸੋਸਇਅਹ' ਪੜ੍ਹ 
੬4੭੪੪੧<੭ ੨.-#੫੪੧<੭ .੭੪੪੧<੭ ੨-.##੧%< ੭ ੨--੭9੧੯੦.੭ ੨-.੭੪੪੧੫੭ ੯-੭6੪੧੦੭੨-੭੪0੯੨-> ੨-੭੧੨੦੭੭-੭੬੧੯-੭ 

-<੦= 

੧. ਬਾਸਾਂ । ੨. ਕੂਕਰ ਲੌਤੀ । ੩. ਦਗੇ ਬਾਜ਼ ਰੂਪੀ ਗਿਦੜ । ੪. ਆਲਸੀ, 
ਕਾਮੀ ਰੂਪੀ ਖੋਤੇ । ਪ. ਕਾਲਾ । ੬. ਮਧਰਾ । ੭. ਆਕੇ ਵਰਤਣਾ ਕਰ ਜਾਂ ਵਰਤਣ 
ਤੋ“ ਰਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਸਨਾ । ੮. ਕਾਮ, ਹੇਕਾਰ 1 ੯. ਛੁਪ ਜਾਣ ਦਾ, ਬਲ ਦਾ 

ਅੰਤ ਕਰਨ ਦਾ । ੧੦. ਕੀੜੀ ਦੀ ਨਿਆਈ' ਨਿੰਮੁਰਤਾ ਵਾਲੋ । ੧੧. ਭਾਰੀ ਹੈ । 
੧੨. ਕੱਖ । ੧੩. ਸੁਮੋਰ । ੧੪. ਸੋਹਾ । ੧੫. ਸ਼ੇਰ । ੧੬. ਇਤਨੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ 
ਲਏ ਹਨ ਇਤਨੇ ਲੈ ਲਵਾਂ । ੧੭. ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਤੋ“ ਰਹਿਤ । ੧੮. ਸ-ਉਹ ਪੁਰਸ਼ 
ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ' ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੧੯. ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾਂ । 

9੦੪੦ €.#੪੧੧੦੭ 2-੭੧੯੦੭ 2.੭੧੧੯੦੭ ੨੭੧੯੭ .੭੪੧੧<੭ ੩੪੫੭੬-੭੬੦੮੭ 1 €-#੩੦-੭੨-੭੩੦-੭੯-#੩੦-੭ ੯ -<-੩੫-੭੯ -#੫੩<-੭੨ 4੩੫. 2੭੩੦੭ ੮੭੩੫੭-੭੪੫੩੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੫੬੧) 
_ਨ੍੯ਓਆ”> 9੦੬੨ ਟ੮੨੧੮”੨ ੦੦੧੦੨ ੭੮੦੪ ੦"੮੪੦੨੦੮੦੧੦੦੨੦੮੦੧੪੦੨੦"੦੧6੦੨੦੮੦ਇ 2੮੨੪੦ ੪੮੬੦੨ 

1 ਪੰਨਾ [ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਮਹਲਾ ੫ ਆਗਾਥਾ 

੧੩੬੦ | ੬ | ੧ |੧ਕਰਪੂਰ “ਪੁਹਪ ਸੁਗੰਧਾ; ਪਰਸ ਮਾਨੁਖ੍ਹ ਦੇਹ, ਮਲੀਣ 
$ਮਜਾ ਪਰੁਧਿਰ ੬ਢ੍ਗੰਧਾ; ਨਾਨਕ, , “ਅਥਿ ਗਰਬੇਣ ਅਗ੍ਹਾਨਣੋ । 

[ਸੱਜਾ ਬੋਲ] 
੭ | ੨ ["ਪਰਮਾਣੋ ੯ਪਰਜੰਤ, ਆਕਾਸਹ; ਦੀਪ ਲੋਅ, “ਸਿ ਖੰਡਣਹ ।! 

ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸ੍ਰਾਮ 
8 ੧੧ਗਛੋਣ, ਨੌਣ "“ਂਭਾਰੇਣ ਨਾਨਕ; ਬਿਨਾ ਸਾਧੂ ਨ "੨ਸਿਧ੍ਰਤੇ ॥ 

੮ | ੩ [ਜਾਣੋ ਸਤਿ, ਹੋਵੰਤੋਂ ਮਰਣੌ; ਦ੍ਰਿਸਟੇਣ ਮਿਥਿਆ ॥ 
੮ | ੪ |[ਲਬਧੰ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ; ਸੁਖ ਅਸਥਾਨ, ਸੋਪਾਲ ਭਜਣ ॥ ਕੂ 
੧੦ | ੫ [ਸੈਲਾਗਰ ਸੰਗੋਣ; ਨਿੰਮੁ ਬਿਰਖ, ਸਿ ਚੰਦਨਹ ॥ ੍ 

। ਨਿਕਟਿ ਬਸੰਤੋ ਬਾਂਸ ਨਾਨਕ ਅਹੰ-ਬੁਧਿ ਨ "£ਬੋਹ "ਤੇ । (੨) ਬੋਹਤੇ ॥ 
ਹੈ ੧੨| ੭ [ਬਚਨ ਸਾਧ, ਸੁਖ ਪੰਥਾ; ਲਹੰਥਾ, ਬਡ ਕਰਮਣਹ । 

ਰਹੰਤਾ, ਜਨਮ ਮਰਣੇਨ; ਰਮਣੰ ਨਾਨਕ, ਹਰਿ ਕੀਰਤਨਹ ॥ 
੧੩। ੮ |ਪਤ੍ "੬ਭੁਰਿਜੇਣ "?ਝੜੀਯੰ; ਨਹ ਜੜੀਅੰ, "ਪੇਡ '੯ਸੈਪਤਾ ॥ 

! ਨਾਮ ਬਿਹੂਣ ਬਿਖਮਤਾ, ਨਾਨਕ; “5ਬਹੋਤਿ ਜੋਨਿ, ਬਾਸਰੋ ਰੈਣੀ ॥ 
ਚ ੧੪। ੯ |ਹਰਿ ਨਾਮ ਗੁਣ, ਰਮਣੰ ਨਾਨਕ; ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨਹ ਬਿਆਪਣਹ ॥ 

੧੫ | ੧੦ |ਗਾਬਾਂ ਗੂੜ ਅਪਾਰੰ; ਸਮਝਣ, ਬਿਰਲਾ ਜਨਹ ॥ 
ਸੰਸਾਰ ਕਾਮ, ਤਜਣੰ; ਨਾਨਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਣੰੰ ਸਾਧ ਸੰਗਮਹ ॥ ਕੰ 

੧੬ | ੧੧ |ਸੁਮੰਤੁ ਸਾਧ ਬਚਨਾ; ਕੋਟਿ ਦੋਖ ਬਿਨਾਸਨਹ ।। 
ਹਰਿ ਚਰਣ ਕਮਲ, ਧ੍ਾਨੰ, ਨਾਨਕ, ਕੁਲ ਸਮੂਹ ਉਧਾਰਣਹ ॥ 

੧੮ | ੧੩ [ਹਰਿ ਲਬਧੋ; ਮਿਤ੍ ਸੁਮਿਤੋ ॥ 
੧੮।੧੩ |ਜਾਂ ਕਾ ਅਸਥਲੁ; ਤੋਲ ਅਮਿਤੋ । 

ਸੂਈ ਨਾਨਕ ਸਖਾ; ਜੀਅ ਸੈਗਿ ਕਿਤੋ ॥ |! 
ਦੂ 

“ਂਗਾਥ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਨਾਲ ਕੰ 

ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ । 

ਵਾਲ ਦੇ ਸੋਵੇ' ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋ ਭੀ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਖੁਰਦਕੀਨਾਂ ਨਾਲ ਭੀ 

ਨਹੀ' ਦਿੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਜੋਗੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ । ੬.ਬਰਾਬਰ 

੧੦. ਤਿੰਨ ਲੋਕ । ੧੧. ਜਾ ਆਵੇਂ । ੧੨. ਅੱਖ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਮੀਚਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ । 

੧੩. ਮੁਕਤ । _੧੪. ਸੁਗੈਧੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । _੧੫. ਤੇ, ਉਸ ਵਿਚ । 

੧੬. ਪੱਤਤੜ ਦੀ ਰੁਤ ਸਿਸਰ । ੧੭. ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। _੧੮. ਬ੍ਰਿਛ । 

੧੯. ਟਾਹਣੀਆਂ । ੨੦. ਰੁੰੜ੍ਰਿਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

੧. ਮੁਸ਼ਕਪੂਰ । ੨. ਫੁਲ ਸੁਗੌਧੀਆਂ । ੩ ਲੱਗਕੇ । ੪. ਮਿੱਝ । ੫. ਲਹੂ । ਡੂੰ 

੬. ਮੈਲਾ । ੭. ਐਸੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ । ੮. ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜੀਵ ਜੋ 

੧੨੭੭੦੫੯੭ ੮੭੫<੭੮੭੪੯੭੨੭੦੧<੭੯੩੧੭੯੭੩੯੭ 1 ੭੦੨੭੯-੭੬੫੦੭ ੨.੭੪੧੫੭੨-੭੪੧੧੦”. ਸਿ 
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(੫੬੨) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
੦੦੦੨ ੦੮੦%੦੨੦੮੦੦੦੨੦੦%੦੨ ੦੦੪੦ ੪੮੦੪੦੨੦੨%੦ ੦੦੪੦੨੦੮੦੦੦ ੦੮੦੪੦ 2੦੪੮੨ "੦੯ ਦੇ 

ਜਾਂਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ' ਇਕ ਫੁਨਹੇ ਬਾਣੀ ਭੀ ਛੰਦ ਹੈ । 
੬੭੭੩੭ ੩-੭੧੩-੭ ੯-#੩੦-੭੨-#੩੦੨-੨ ੨<੭੩੦-੭੨-੭੧੯੨-੭੨-੭੩੯<੭ 1 ₹.੭੩੦-੭.੭੭੯-੭੨-੭੩੫-੭੬-#੩੦੭ 

ਪੰਨਾ |[ਸਤਰ[ਸ਼ਬਦ ਗਾਥਾ 
੧੩੬੦ | ੧੯। ੧੪ |ਅਪਜਸੰ ਮਿਟੰਤ, ਸਤ ਪੁਤ੍ਹ ॥ ੬ 

੧ਸਿਮਰਤਬ੍ਰ ਰਿਦੈ, ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਣਹ ॥ [ਸਿਮਰਤੱਬਅ ਬੋਲੋ] 
। ੧੩੬੧ | ੨ | ੧੫ |ਮਰਣੰ, ਬਿਸਰਣੰ ਗੋਬਿੰਦਹ; ਜੀਵਣੰ_ ਹਰਿ ਨਾਮ ਧਾਵਣਹ ॥ 

੨ |੧੬ |”ਦਸਨ ਬਿਹੂਨ, ਭੁਯੰਗੰ, ਮੰਤ ਦਗਾਰੁੜੀ, ਨਿਵਾਰੇ । 
8 ੩ |੧੭|ਓਜਥ ਕਥ ਰਮਣੈ, ਸਰਣੰ ਸਰਬਤ ਜੀਅਣਹ । ਕੰ 

੫ |੧੯।ਗਾਬਾ ਗਾਵੇਤਿ, ਨਾਨਕ; <ਭਬੰ, ਪਰਾ ਪੂਰਬਣਹ । ੪ 
£ ੫ | ੧੯ |ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਰਮਣੰ ਗਵਣੰ ਸਾਧ ਸਗੇਣ, ਉਧਰਣਹ ਸੈਸਾਰ ਸਾਂਗਰੈ; | 

ਨਾਨਕ ਪੁਨਰਪਿ ਜਨਮ ਨ ਲਭਤੇ ।1 
੬ [੨੦ |ਏਕੰਕਾਰ; ਨਾਮ ਉਰ ਧਾਰੰ । | 
੭ |੨੦ |ਬਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕ; ਕੌ ਤਾਰੰ ।1 
੮ |੨੧ |ਲਬਧਿਅੰ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ, ਨਾਨਕ; ਵਡਭਾਗੀ, ਭੇਟੇਤਿ ਦਰਸਨਹ ।। 

£ ੮ ੨੨ |ਸਰਬ ਦੋਖ, £ਪਰੈਤਿਆਗੀ; ਸਰਬ ਧਰਮ ਦਿ੍ੜੰਤਣ: ।। 
ਲਬਧੇਣਿ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣਿ, ਨਾਨਕ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਣ: ॥ 

8 [ਢਿ੍ੜੰਤਣਹ ਲਿਖਣਹ ਬੋਲੋ] ( 
੧੦ ੨੩ |ਸਾਧੂ “ਸਤਮ ਜਾਣੋ; ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਾਰਣ ।। 

! ੧੧।੨੪।ਰੋਗ ਸੋਗ ਬਿਓਗੰ; ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਨ ਸੁਪਨਹ ॥ | 

#ਫੁਨਹੇ ਮਹਲਾ ੫ | 
੧੩। ੧ |ਉਰਝਿ ਰਹਿਓ, ਸਭ ਸੈਗਿ; ਅਨੂਪ ਰੂਪਾਵਤੀ ॥ 
੧੪| ੨ |ਸੰਤ ਸਭਾ ਮਹਿ, ਬੈਸਿ; ਕਿ ਕੀਰਤਿ ਮੈ ਕਹਾਂ ॥ | 
ਇ ੩ |ਸਖੀ, ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਤੰਬੋਲ; ਸਭੈ ਕਿਛੁ ਸਾਜਿਆ । 

੧੩੬੨ ਪ ਆਸਾ ਦਇਤੀ, ਆਸਕਿ; ਆਸ ਪੁਰਾਈਐ । 
£ (ਗੋਵਿੰਦ ਦਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) __(੨) ਕਿ ਆਸ ਪੁਰਾਈਐ 

8 ੧. ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤ੍ ਦੁਆਰਾ ਸਿਮਰਦੇ । ੨. ਦੋਦ । ੩. (ਗਾਰੜੀ) | 
ਮੰਤੁ ਵਾਲਾ, ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲਾ । ੪. ਜਿਥੇ ਕਿਥੇ । ੫. ਚਿੱਤਰ ਵਾ 
ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ੬.ਪਰੇ ਤਿਆਗ ਦੇ । ੭.ਉਤਮ ਜਾਂ ਨਿਸਚੇ ਕਰਕੇ । ੮. ਬਹੁਤੀ । ਰੰ 

8 "ਫੁਨ = ਪੁਨਾ ਪੁਨਾਂ [ਹੇ] ਹਾਹਾ ਅੱਖਰ ਆਉ'ਦਾ ਹੈ(ਹੇ)ਨਾਮ ਤਿਆਗਦਾ 
ਹੈ [ਫੁਨ] ਨਾਮ ਪੁਨਾਂ ਦਾ ਹੈ । ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਿਆਗ ਕਰ । ਰੰ 

! ਹਰਿਹਾਂ ਸਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਮਾਂਉ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਨੰਦ _₹ 

ਕਾਰਜ ਵੇਲੇ ਹਰਿਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਇ ਬਣੀ ਰਚੀ ਸੀ । ਹਰਿਹਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, 
8 ਹੇ ਭਾਈ ! ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ ਤੇ ਫੁਨਹੇ ਦੀ ਚਾਲ ਅੜਿੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੋ ਪੁਨਾ ਤੋਂ ਰੇਖਤਾਂ ਕੰ 

(ਕੈ ਜੋ ਛੇਦ ਹਨ ਦਸਮ ਬੀੜ ਵਿਚ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਜੈਸੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ, ਅੜਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ( 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੫੬੩) 
।੧੦੬6੦”> “੧੦੦ਇ”> "੦%”੨੦੦੧੦”੨ ੮੦%੨੦੦੧੬੦੨੦੮੦੪੦੨੦੦੬੦੦੦੧੬੦੨੦"੦੧੬੦” ੪੦੪ 

ਪੰਨਾ _|ਸਤਰ|[ਸ਼ਬਦ ਫੁਨਹੇ ਮਹਲਾ ੫ 
੧੨੬੨ । ੩ | ੬ |ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬੇਅੰਤ; ਬੇਅੰਤ ਧਿਆਇਆ ॥ 

੪ | ੭ |ਮੇਰੈ ਹਾਥਿ "ਪਦਮੁ; “ਆਗਨਿ ਸੁਖ ਬਾਸਨਾ 11 [ਆਂਗਨਿ ਬੱਲ 
੬ | ੮ [ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਤਰਾਵਣਿ ਜਾਹਿ; ਸੋਈ “ਤਾਲਾਜੀਅਹਿ 1 

(ਫਗੀਦ ਕੋਟ ਟੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ) (੨) ਪਤਾ ਲਾਜੀਅਹਿ 
੧੨| ੧੧ |ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਚਿਤ ਸੁਚਿਤ; ਸੁ ਸਾਜਨੁ ਚਾਹੀਐ ॥ 
੧੫ ੧੨|੬ਹਰਿਹਾਂ, ਚੇਚਲ ਚੋਰਹਿ ਮਾਰਿ; ਤ ਪਾਵਹਿ ਸਚੁ ਧਨਾ /1 
੧੫ | ੧੩ ਸੁਪਨੈ “ਊਭੀ ਭਈ; ਗਹਿਓਂ ਕੀ ਨ ਅੰਚਲਾ ॥ 
੧੭| ੧੪ [ਕਰਨ ਨ ਸੁਨਹੀ ਨਾਦੁ; ਕਰਨ, “ਮੁੰਦਿ ਘਾਲਿਆ ॥ 
੧੯ ੧੫ [ਅੰਗ ਸੰਗ ਉਰਝਾਇ; ਬਿਸਰਤੇ €ਸੁੰਫਿਆ ।। 

੨੦ [ਮਹਾਂ ਦਗੰਧਤ ਵਾਸੁ; ਸਠ ਕਾ ਛਾਰੁ ਤਨ ॥ ਸੱਠ ਨਹ” ਰਿ 
੧੦ ੨੦ [ਹਰਿਹਾਂ_ ਹਰਿਚੰਦਉਰੀ ਪੇਖਿ; ਕਾਹੇ ਸਚੁ ਮਾਨਈ ॥ 
੧੦ |੨੧ |ਜਿਸ ਕੀ ਪੂਜੈ ਅਉਧ; ਤਿਸੈ ਕਉਣੁ ਰਾਖਈ ॥ ਬੋਲ] 
੧੫੨੩ |ਜੋ ਜੋ ਓਨਾ ਕਰਮ; "£ਸੁਕਰਮ ਹੋਇ ਪਸਰਿਆ ॥ 

=੪= ਹਰ 
%ਚਉਬੋਲੇ ਮਹਲ ੫ ਦਿ 

ਨ 

( 

1 
( 
ਰਿ 

੭੧੦੬੪੦੨ 2੦੬੬੦ 2੦੬੦੨ ਯਾ ੨ 

ਟੇ । ਗਮ ਘ “ਸਿ 

੧੮| ੨ [ਸੰਮਨ ਜਉ ਵਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ; ੧੧ਦਮ ੧੨ਕਿ੍ਹੁ ਹੋਤੀ ੧੨ਸਾਟ ॥(੨)ਦਮ 
੧ਝਰਾਵਨ ਹੁਤੇ ਸੁਰੰਕ ਨਹਿ; ਜਿਨਿ ਸਿਰ ̀ ਦੀਨੋਂ ਕਾਟਿ ॥ 

8 ।ਮੂਸਨ, ੧੫ਮਸਕਰ ਪ੍ਰੈਮ ਕੀ; ਰਹੀ ਜੁ. ੬ਅੰਬਰੁ ਛਾਇ ॥ 
੫ |ਮੂਸਨ, ਨਿਮਖਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਿ; ਵਾਰਿ ਵਾਰਿ ਦੇ'ਉ ਸਰਬ ॥ 
੬ ।ਮੂਸਨ ਮਰਮੁ ਨ ਜਾਨਈ; ਮਰਤ ੧੭ਹਿਰਤ ਸੰਸਾਰ ।(੨) ਮਰਤਹਿ ੧੮ਰਤ 

ਸਿ ਘ । & ਉਰ 

”ਚਉਬੋਲਾ ਛੈਦ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰ ਭਗਤ ਬੋਲੇਂ ਹਨ ਸੈਮਨ ਤੇ ਮੂਸਨ, ਜਮਾਲ ਤੇ 

ਪਤੰਗ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਹਾਂ ਦਾ ਪਰੇਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ̀  ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ 1 
੧. ਕਵਲ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ । ੨. ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਵੇਹੜਾ । ੩. ਭੋਗਣ । ੪. ਤਲੇ 

ਜਾਣਗੇ ਨਰਕਾਂ ਰੂਪ ਕੜਾਹੇ ਵਿਚ । ੫. ਤਾਂ ਲੱਜਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ । ੬. ਹੇ 
ਸਖੀ । ੭. ਦੇ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਮੈ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਪਤੀ ਦਾ । ੮. ਬੈਦ ਕਰ ਦਿਉ । 
੯. ਸਫਾਈ ੧੦. ਸਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ । ੧੧. ਦਮੜੇ ਦੀ । ੧੨. ਕਿਛ । ੧੩. ਮੁਲ 
ਵੱਟੇ, ਬਦਲੇ । ੧੪. ਰਾਵਣ ਧਨ ਕਰਕੇ ਕੰਗਾਲ ਨਹੀ" ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰ ਕੱਟਕੇ 

ਦੇਣੇ ਪਏ ਸ਼ਿਵਜੀ ਨੂੰ। _੧੫. ਮੁਬ਼ਤਲਾਂ, ਕੂਚੀ, ਚੋਦ੍ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ । 

੧੬. ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਮੈਲ ਜੋ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰੇਮ ਦੀ ਕੂਚੀ ਨਾਲ 
ਕ੍ਚਣਾ ਕਰ । ੧੭. ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ । ੧੮. ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਹਨ । 

2੦ ਲਤ << ਲਨ ੦੦੨ <੨%੦੨੦੮੦੦੦੨ "੦%6੦%੦੨੦"੦੬੦ ੨ ੨੦੦੨ <੦੬੮”"੨੪ ੧੦ ੨੦੦੪੨ 

0% 

ਹਾ ਰ੍ 
੮੭੧੩੯. ੭ ...੭6੧੫.੭੯੭੧੧੨. ੨.#੬੩੫-੭ ੯,#੧੧੧-੭ ੯.੧੧੨-੭੯-#੪੦-੭ । ੮੪੦੭ 
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(੫੬੩) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
ਵਰ ਆ ਨਰ ਲਗ ਤਦ ਸਦ ਅਬ ਨੇ ਅਦਾ ਦਵੇ ਦੀਓ ਦਾ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਚਉਬੋਲੇ ਮਹਲਾ ੫ 
੧੩੬ | ੭ | ੯ |ਨੀਚ ਕੀਚ, "ਨਿਮਿ੍ਤ ਘਨੀ; ਕਰਨੀ ਕਮਲ, “ਜਮਾਲ ॥ 

੭ | ੧੦ [ਕਮਲ ਨੈਨ, ਅੰਜਨ ਸਿਆਮ; ਚੋਦ ਬਦਨ, ₹ਚਿਤ ਚਾਰ ।। 
੮ |੧੧ |ਮਗਨੁ ਭਇਓ; ਪਿਅ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਉ; ੈਸੂਧ ਨ. ਸਿਮਰਤ ਅੰਗ ।। 

[ਸਿਮਰਤ ਪਦ ਦੇਹਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ] 

ਸਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ 
£ ੧੩| ੩ |ਕਬੀਰ, ਡਗਮਗ ਕਿਆ ਕਰਹਿ: ਕਹਾ ਡਲਾਵਹਿ ਜੀਉ ॥ (੨) ਡਗ ਮਗ 

ਸਰਬ ਸੂਖ ਕੋ. “ਨਾਇਕੋ; ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪੀਉ ।। 
੧੪ | ੪ |ਦੀਸਹਿ, ਦਾਧੇ ਕਾਨ ਜਿਉ; ਜਿਨ ਮਨਿ ਨਾਹੀ ਨਾਉ ॥ 

੧੫। ੫ [ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਏਕੁ ਆਧੁ; ਜੋ ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕੁ ਹੋਇ ॥ 

੧੩੬ ੧ |੧੦ |ਲੈ ਫਾਹੇ, ਉਠਿ ਧਾਵਤੇ; ਸਿ ਜਾਨਿ, ਮਾਰੇ ਭਗਵੈਤ ।। 

£ ੧ | ੧੧ ਕਬੀਰ, ਚੰਦਨ ਕਾ #ਬਿਰਵਾ ਭਲਾ; ਬੇੜਿਓ, ?ਢਾਕ ਪਲਾਸ । 
੫ | ੧੫ ਕਬੀਰ, ਸੰਤਨ ਕੀ ਝਗੀਆਂ ਭਲੀ, ਭਠਿ ਕੁਸਤੀ ਗਾਉ ।! 

£ (ਕੁਸੱਤੀ ਬੋਲੋ) 
੯ | ੧੯ |ਕਕੀਰ, ਮਾਇਆ “ਡੋਲਨੀ; ਪਵਨੁ ਵਹੈ, ਹਿਵ ਧਾਰ ।1 

! ੧੫ ੨੫ |ਕਬੀਰ, ਪੀਤਿ ਇਕ ਸਿਉ ਕੀਏ; "ਆਨ, ਦੁਬਿਧਾ ਜਾਇ । 
ਭਾਵੈ; ਲਾਂਬੇ ੧੧ਕੇਸ ਕਰੁ; ਭਾਵੇ, ੧੨ਘਰਰਿ ਮੁਡਾਇ । 

੧੬ |੨੬|ਕਬੀਰ, ਜਗੁ ਕਾਜਲ ਕੀ ਕੌਠਰੀ; ਐਧ ਪਰੇ ਤਿਸ ਮਾਹਿ ॥ 
੧੩੬੬ | ੨ ੩੧ ਕਬੀਰਾ, ਤੁਹੀ ਕਬੀਰੁ ਤੁ; ਤੇਰੋ ਨਾਉ ਕਬੀਰੁ ॥ 

੫ |੩੪ ਕਬੀਰ, ਉਜਲ ਪਹਿਰਹਿ ਕਾਪਰੇ; ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਹਿ । 
। ੮ |੩੭|ਹੈਵਰ ਉਪਰਿ, ਛਤ ਤਰ; ਤੇ ਫੁਨਿ ਧਰਨੀ ਗਾਡ ।। 

੧੧ | ੪੦ ਕਬੀਰ, ਗਰਬੁ ਨ ਕੀਜੀਐ; ਦੇਹੀ ਦੇਖਿ ੧੩ਸੁਰੈਗ ॥ 

੍ ੧. ਨਿਮਰਤਾ ਰੂਪੀ ਕੀਚ=ਗਾਰਾ । ੨. ਚਿਹਰਾ, ਖਿੜਿਆ । ੩. ਚਿਤ ਨੂੰ 
ਸ ਚੁਰੋਣ ਵਾਲੇ । ੪. ਸੁਧ ਨਹੀ" । ੫. ਸਿਰੋਮਣੀ ਪਰੇਰਕ । ੬. ਸੈਤ ਰੂਪੀ ਬੂਟਾ । 

੭. ਢੱਕੀ ਪਲਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂ ਨਰ ਮਦੀਨ, ਮੱਧਮ ਉਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀ । ੮. ਦੇਹ ਚਾਟੀ 
ਮਾਇਆ ਰਚਿਤ । ੯. ਹਿਮਾਲੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਠੰਢੇ ਸਵਾਸ । ੧੦. ਹੋਰ ਦ੍ਰੰ ਤ ਚਲੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ੧੧. ਜਟਾਂ ਬਨਾਉਣੀਆਂ ਭਾਵ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰ ਲੈ । ੧੨. ਘਸਾਕੇ 

£ ਮੋਡਾਉਣ ਦੀ ਨਿਆਈ” ਚਾਹੇ ਨਵਿਰਤੀ ਕਰ ਲੌ । ਇਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ 

੯੭੫੦੭ ₹<੭੩੧੯-੭੦-#੩੨-੭੨-੭੧੨੭੯-##੫-" ੨,੭੧੪੮.੭ ੯-#੪੪੯-੭ ੨-#੭੦੯.੭ ੨ .#੫੬੫-੭੮-#੬੦-੭ ੨-੭੭੩੯੨-੭੨-੭੩੩੧-੭੯-#੦੩੧-੭੨-੩੯੭੬੪' 
ਕਰਿਆਂ ਦ੍ਰੰਤ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉ'ਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਤੋ" ਜਨਮ ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਕੇਸ 
ਲੰਬੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ- ਭਾਣੇ ਤੋ' ਉਲਟ ਚੱਲਨ ਵਾਲੋਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਉ'ਦਾ ਹੈ, 
ਘਸਾਕੇ ਮੁਨੋਨ, ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਮੋਡਣ ਕਰਨ ਕੇਸ ਹਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੰਤ ਕੰ 
ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੇਜ ਉਗਣੋ' ਨਹੀ“ ਹਟਦੇ, ਈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਉ' ਹੀ ਭਾਉ'ਦਾ ਹੈ, 
ਪਖੰਡ ਦਾ ਖੰਡਣ ਹੈ । ੧੩. ਸੋਨੇ ਰੋਤੀ । ਕੂ 

੩੭੧੧੭ ੨੭੧੧੦? ੨.,# 684? ੨..#<੧੧੦੭ ੨..#<੬੫...੭ ੨੭੨੬੫” ੨.੭੪੪<<੭ । .੭੪੧<-..੭ ੨.,੭੧੧,੭੨,#੪<<੭੬-੭<<੭ 
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ਪੰਨਾ [ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਸਲੌਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ 
੧੩੬੬ | ੧੧ ੪੦ | ਆਜੁ ਕਾਲਿ ਤਜਿ ਜਾਹੁ-ਗੇ; ਜਿਉ ਕਾਂਚੁਰੀ ਭੁਯੰਗ ।/ 

੧੩ | ੪੨ |ਪਾਂਚਉ ਲਰਿਕਾ ਜਾਰਿ ਕੌ; ਰਹੈ, ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਗੰਗਿ / 
੧੮ | ੪੭ | ਕਬੀਰ, ਪਰਦੇਸੀ ਕੈ “ਘਾਘਰੋ; ਚਹੁ ਦਿਸਿ ਲਾਗੀ ਆਗਿ ।1 
੧੯| ੪੮ | ਕਬੀਰ, “ਖਿੰਥਾ, ਜਲਿ =ਕੋਇਲਾ ਭਈ; “ਖਾਪਰੁ ਫੂਟ, ਪਮਫੂਟ // 
੧ [੪੯ ਇਹ #ਟੋਘਨੇ, ਨ ਛੂਟਸਹਿ; ਫਿਰਿ ਕਰਿ, “ਸਮੁੰਦ ਸਮਾਲਿ ॥ 
੩ |੫੧ |ਕਬੀਰ, ਦਨਿਗੁਸਾਂਏ' ੯ਬਹਿ ਗਏ; '<ਥਾਂਘੀ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥1 

/ਨਿ-ਗੁਸਾਂਏ' ਬਲ] 
੫ | ੫੩ | ਕਬੀਰ, ਹਰਨਾ ੧੧ਦੂਬਲਾ; ਇਹੁ ੧੨ਹਰੀਆਰਾ ੧੩ਤਾਲੂ ॥ 
੯ | ੫੭ [ਕਬੀਰ ਹਰਦੀ “੬ਪੀਰਤਨੁ ਹਰੈ; ੧ਪਰੂਨ ਚਿਹਨੁ ਨ ਰਹਾਇ ।/ 

[ਪੀਰੱਤਨ ਬੱਲ] 

ਸਿ 0 0 ੨ 

੧੦ | ੫੮ |ਕਬੀਰ, ਮੁਕਤਿ ਦੁਆਰਾ “੬ਸੈਕੁਰਾ; ਰਾਈ ਦਸਏ“ ਭਾਇ ॥ 
੧੬। ੬੩ |ਤਾ ਕੇ ਪਗ ਕੀ ਪਾਨਹੀ; ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ, ਚਾਮੁ ॥ 
੧੮ | ੬੫ |ਤੇ ਸਹ, ਬਾਤ ਨ ਪ੍ਰਛੀਐ; ਕਬਹੁ ਨ ਲਾਈ ਪਾਇ ॥ 
੧੯| ੬੭ ਕਬੀਰ, ਡੂਬਾ ੧੭ਥਾ, ਪੈ ਉਬਰਿਓ; “ਦਗੁਨ ਕੀ ਲਹਰਿ, ੧੯ਝਬਕਿ ॥ 

(ਤਬ, ਨਹੀ" ਬੋਲਣਾ] 
7੧ |ਮਰਨੇ ਤੇ, ਕਿਆ ਡਰਪਨਾ; ਜਬ, ਹਾਥਿ “£ਸਿਧਉਰਾ ਲੀਨ । 
੭੩ |ਕਬੀਰ, ਗਾਗਰਿ ਜਲ ਭਰੀ; ਆਜੁ ਕਾਲਿ ਜੋਹੈ ਫੂਟਿ ॥ 

ਗੁਰੁ ਜੁ ਨ ਚੇਤਹਿ ਆਪਨੋ; ਅਧ ਮਾਝਿ ਲੀਜਹਿਗੇ ਲੂਟਿ ॥ 
੧੧੭੭ |ਤਿਹ ਮਿਲਿ, ਤੇਉ ਉਤਮ ਭਏ; ਲੋਹ ਕਾਠ ਨਿਰਗੈਧ ॥ 

੧੩੬੯ | ੧੦ |੯੫ |ਨਰਕਿ ਪਰਹਿ, ਤੇ “ਮਾਨਈ; ਜੋ ਹਰਿ ਨਾਮ ਉਦਾਸ ॥ 
੧੩੭੦ | ੪ |੧੦੮|ਕਬੀਰ, ਹਰਿ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਛਾਡਿ ਕੈ; ““ਅਹੋਈ ਰਾਖੈ ਨਾਰਿ ' 

ਤੀ ॥ ਨ ਮੰ .= 

੧. ਘੇਰੇਦਾਰ ਚੋਲੋਂ ਜਾਂ ਘਗਰਾ: ਧੂੜ ਕੋਟ, ਨਿਹੈਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬੋਠਾ ਹੈ 
ਘਗਰੇ ਨੂੰ ੂੜ ਕੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ੨. ਖਫਣੀ, ਖਿੰ = ਅਕਾਸ਼, ਥਾਂ = ਪ੍ਰਿਬਵੀ 

੫. ਜਿਸ ਨ ਨੂੰ ਫਟਣ ਤੋ" ਰਹਿਤ ਸਮਝਦਾ ਸੈ” । ੬. ਟੋਏ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ । 
੭. ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ । ੮. ਗੁਰ ਗੁਸ'ਈ' ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੁਗਰੇ । ੯.ਸੈਸਾਰ 
ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਰ੍ੜ੍ਹ ਗਏ । ੧੦. ਥੰਮ੍ਰਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਜੋਮਣ ਮਰਣ ਤੋ” ਰੋਕਣ 

ਵਾਲਾ । ੧੧. ਕਮਜ਼ੋਰ । ੧੨. ਹਰਿਆਈ ਵਾਲਾ । ੧੩. ਵਿਸ਼ੇ ਸੁਖ ਰੂਪ ਤਲਾ । 
੧੪. ਹਲਦੀ ਜੀਵਣ ਦਾ ਪੀਲਾ ਪੁਣਾ, ਅਲਪੱਗਤਾਈ । ੧੫. ਚਿੱਟਾ ਆਟਾ, 
ਈਸ਼ਰ ਦੀ ਸਰਬੱਗਤਾ । ੧੬. ਭੀੜਾ । ੧੭. ਸੀ । ੧੮. ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ 
ਤੋਂ । ੧੯. ਸ਼ੀਘਰ । ੨੦. ਖੰਡਾ ਗਿਆਨ, ਨਲੇਰ ਵੈਰਾਗ । ੨੧. ਮਨੁੱਖ । 

੨੨. ਅਹੋਈ = ਅਹੋਈ ਦਾ ਵਰਤ । 
ਦਲ ਰਣ ਵਗਣ ਛਲ ਰਣ ਦਲ ਛਲ ਤਲ ਨ ਓਨੇ ਤਦੇ ਯੇ ਚਗਆ>6੯੪ਇ੨੦ ੦੪ 26੮੪ਇ੨ 

।% 

0 0 

<੭%੪੫੩੯੭-੩੫੭੦੭੫੧੫੭੯-#<= ੯੭੧੯੭ 

ਟ, “08੦੭੦ #੧੧੧= ੬੧੧੦੭ ੯੭%੫੮੮ ੭੧੧੦੭ 
(੫੭॥੨੧੨੭੫੮੦ 

(੨-#੫੧੮੭੮੪੫੫੭੯-੦੫ । ੧#੩੫-੭ 2.੭੨੧<-੭ ₹,790%-.੭ ੮੭੪੫੭ ੮੭੩੧੭-੭੧੩੧੦ 
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(੫੬੬) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
2੦੪੦੨ ੦੦੪੦੨੦"੦੦੦੨੦੦੦੦੨੦੦੦੦੨੦"੦੪੦੮੨ 2੮੦੦੨੦੮੪੦੨੦੮>੦੨੦੦੦੦੨੦-੦੪੦੨6੦੦%#੨ 

ਪੰਨਾ _[ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ ਸਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ 

੧੩੭੦ | ੮ [੧੧੨] ਕਬੀਰ, "ਹੈ “ਗਇ =ਬਾਹਨ, ਸਘਨ ਘਨ; ਲਾਖ ਧਜਾ ਫਹਰਾਹਿ ॥ 

੧੪ |੧੧੭|ਝਜੈਹਹਿ ਆਟਾਲੋਨ ਜਿਉ; <ਸੋਨ ਸਮਾਨਿ ਸਰੀਰੁ । _ (੨) ਆਟਾ ਲੋਨ 
('ਆਟਾਲੋ-ਨ' ਬੋਲੋਂ ਪਾਠ ਇਕੱਠਾ ਹੈ) 

੧੫ |੧੧੮| ਕਬੀਰ ਹੰਸੁ ਉਡਿਓ, ਤਨੁ ਗਾਡਿਓ; =ਸੋਤਾਈ “ਸੈਨਾਹ ॥ 

('ਨੈਨਾਹ' ਜੋਰ ਦੀ ਬੋਲੋ 

ਸਿ 

੮ ।੧੪੮|ਹਰਿ ਜਨੁ, ਵਹ 
੧੦ [੧੫੦ ਉਚ ਭਵਨ, ““ਕਨਕਾਮਨੀ; ਸਿਖਤਿ 

ਤਾ ਤੇ ਭਲੀ ਮਧੂਕਰੀ: ਸੋਤ ਸੰਗਿ ਗੁੜ ਗਾਇ ॥। 
੧੨।੧੫੨|ਤਹਾ ਕਬੀਰੇ, ਮਟੁ ਕੀਆ; ਖੋਜਤ ਮੁਨਿ ਜਨ, "ਬਾਟ ।। 
੧੭ ।੧੫੬|ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁਨਿਵਰ, ਗਲੋ; ਮਾਨੁ, ਸਭੋ ਕਉ ਖਾਇ !। 

੧੩੭੩ | ੧ [੧੫੯|ਤਾਸੁ ““ਪਟੌਤਰ ਨਾ ਪੁਜੈ, ਹਰਿ ਜਨ ਕੀ, ਪਨਿਹਾਰਿ 
੯_,#6੧੦੦. ੭ ੯-੭੬੪%_ ੯ &_,5 ੩੨. ਲੇ ਨਾਦ ਜੀਆ ਡਾ. = ਭਾ ੪ ੨ ੨ <-੩। ੯੪ ੨੦੯-੭੬-੭੫੪%-੭ 

੧. ਘੋੜੇ । ੨. ਹਾਥੀ । ੩. ਸਵਾਰੀਆਂ । ੪. ਲੂਣ ਦੇ ਡਲੇ ਦੀ ਨਿਆਈ" 
ਜੈਹਹਿ = ਜਾਏਗਾਂ । _ ੫. ਸੋਨਾ । ੬. ਸਮਝਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ੭. ਸੈਨਤਾਂ ਨਾਲ । 
੮. ਕੋਗਾਲ-ਪੁਣਾ । ੯. ਸਮੁੰਦਰ । ੧੦. ਵਿਚ । ੧੧. ਕੋਠੜੀ । ੧੨. ਅੱਖਰ । 
੧੩. ਤਖਤੇ । ੧੪. ਸ਼ੀਘਰ । ੧੫. ਨਿਰਾਦਰੀ । ੧੬. ਪਕੜ 'ਚ ਖਚਿਤ ਹੋਣਾ । 
੧੭. ਕਿਨਾਰੇ । ੧੮. ਬਾਰਾਂ ਵੈਨੀ ਦਾ । ੧੯. ਲਾਖ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ । 

੨੦. ਕਨਕ = ਸੋਨਾ ਕਾਮਨੀ = ਇਸਤ੍ਰੀ । ੨੧. ਰਸਤਾ । ੨੨. ਬਰਾਂਬੋਰੀ । 

੯੫੪੫੦" ੯.#੪੪੯੦੭ 1 € ੭੪੪੫੫. ੨੭੫੩੫. 2, #੪੩੫੦.੭ ੨..#੪੩੫.੭ 2. “੫੧੫. ੭_,/੪<. ੭ ੨੭੭੧੦. ੭ 2-#੧੧੯-੭ 2-”੬੫.੭ ੦੪੦੨ 5੦੪੦੨ ੪੧੧੧੦੮੦ 6 "੯%ਆ 6੧੮੪ ੨6੦੪ ਨ 6੯ ਜੋਖਾ ਦਰ" ਜੋ 9 ਦਵੰਦ ਨ(੦੪੦੦੦੦੪੦੦ਓ ੯ਜ# ॥੦੦੪੦੦੦੪੦੦੦੯੦੪੯” "ਚਾਏ 
_2-੭੫--5੮.੭6੧੧..੭ ੧.੭੦੪੦-੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੫੬੭) 
_2ਇਦ> ੦੪੨ ੦੦੦੦੨ ੮੦੪੦੨੦੦੦੦ ੨੦"੦੪੦੨੦੦੬੦”੨੦੮੦੧੦੨੦੦੧੨੦"੦੦੦੨੦"੦੪ ੮੦੪ 

ਸਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ 

੫ [੧੬ਤ|ਅਮਰਾ-ਪੁਰ ਬਾਸਾ ਕਰਹੁ, ਹਰਿ, ਗਇਆ ਬਹੌਰੇ ਬਿਤ 11 
੯ |੧੬੭[ ਕਬੀਰ, ਡੂਬਹਿਗੋ ਰੇਂ ਬਾਪੁਰੇ; ਬਹੁ ਲੋਗਨ ਕੀ ਕਾਨਿ । 

ਪਾਰੋਸੀ ਕੇ ਜੋ ਹੂਆ, ਤੂ ਅਪਨੇ ਭੀ ਜਾਨੁ ॥ 
੧੦ |੧੬੮|ਕਬੀਰ. ਭਲੀ ਮਧੂਕਰੀ, ਨਾਨਾ ਬਿਧਿ ਕੋ, ਨਾਜੁ ।। 
੧੭ ੧੭੪ ਮਲਿਆਗਰੁ ਭੁਯੋਗਮ ਬੇਢਿਓ; ਤ ਸੀਤਲਤਾ ਨ ਤਜੋਤ ।। 

੧੩੭੪ | ੧ |੧੭੭|ਓਰਾ ਗਰਿ ਪਾਨੀ ਭਇਆ ਜਾਇ ਮਿਲਿਓ, ਢਲਿ “ਕੂਠਿ । 
੧ |੧੭੮|ਕਬੀਰਾ ਧੂਰਿ ਸਕੇਠਿ ਕੈ =ਪੁਰੀਆ ਬਾਂਧੀ. ਦੇਹ 1 
੬ |੧੮੩|ਕੜੀਰ ਚੋਟ ਸੁਹੇਲੀ ਸੇੜ ਕੀ. ਲਾਗਤ, ਲੋਇ ਉਦਾਸ '। 
੯ [੧੮੫[ ਕਬੀਰ ਜਾ ਕੀ ਦਿਝ ਸਾਬਤਿ ਨਹੀ; ਤਾ ਕਉ ਕਹਾਂ ਖੁਦਾਇ ॥ 
੧੨ |੨੮੮| “ਹੇਰਾ ਰੋਟੀ ਕਾਰਨੇ: ਗਲਾ ਕਟਾਵੈ ਕਉਨੁ । 

“ਨਿਕ ਜਿਆਨੇ ਪਚਿ ਗਏ; ਨਾ ਨਿਰਵਾਰੀ ਜਾਇ ।1 
ਕਬੀਰ, ਧਤਤੀ ਅਤੁ ਆਕਾਸ ਮਹਿ: ਦੁਇ, ਨ ਤਰੀ ਅਬ 0 

੧੩੭੦ ! 
# 

ਸੀ 

੨੦ ਦਢ-ਦ > < ੯2੦ >% `ਦਜ= ੨6 "੦੪੦ ? ੯%੪"੨੦ ੦੪ >੦੦੧੦੨ ੦੪੦ 7੯੪੦ ੨੦੪੦੨ 

ਤਥੀਰ, ੧੩ਭਾਂਗ ੧=ਮਾਛੁਲੀ, ੧ ਜਰਾ ਪਾਨਿ: ਜੋ ਜੋ ਪਾਨੀ ਖਾਹਿ ।। 
ਆਠ ਜਾਮ, ਚਫੇ ਸਠਿ ਘਰੀ; ਤੁਅ ਨਿਰਖਤ ਰਹੈ ਜੀਝੈ ॥ (੨) ਚਉਸਠਿ 

੧. ਵੱਟਾ ਮੁਝ । ੨. ਪਾਣੀ ਦੀਆ' ਖਾੀਆਂ, ਕਿਨਾਰਾ । ;੩. ਪੁੜੀ । ੩. ਪੁੜੀ । 

੪. ਮਾਸ ਦੀ ਰੋਟ) ਵ'ਸਤੇ। ੫. ਕਰਣ ਲੀ ਰਹਿਤ । ੬. ਛਾਪਦੇ ਹੋ । ੭. ਥਸਤ੍ਰਾਂ 

ਨ੍ਹੇ ਵਾ ਚਾਦਰਾਂ ਨੂੰ । ੮. ਸੁਖ । ੯. ਕਰਨੀ, ਤੋੜੀ । ੧੦. ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ ਬਨ । 

੧੧. ਸ਼ਰਾਬ । ੧੨. ਮਜਤ । ੧੩. ਦੱਖਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਤਮਾਕ੍ ਦੇ ਪੱ” ਤਤ 

ਭੇਗ ਆਖਦੇ ਹਤ ਮਰਹਟੇ ਉਮਰ'ਵਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਾ ਭੇ 

੧੪. ਮੱਛੀ ਦਾ ਮਾਸ ; ੧੫. ਸ਼ਰਾਕ ਤੇ ਪਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇਮਾਕੂ ਸਹਿਤ ਚੱਬਣਾ ਵਾ ਪਾਨ 

ਬੀੜੀ ਦਾ ਪੀਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਨਰਕ ਵਿਚ ਲੋ ਜਾਣਗੇ । 

॥ ₹-“#੫੭ ੨-#%੫-੭੦-#੩੦-੭ -੭੩੩੦-੭੨-#੫੩੦-” ੨-#੩੦੧੦੭ ₹.#੪੪੦.੭ ₹..੭੩੩੫-੭ 

ਰਿ 

1 

ਨ 
ਨ 

ਹੂ 
੦ "ਚ ਇਆ”? "੯ ਜਨ 6 "੯ ਹ 6੯੪੪ >੦"੧ ਜਿਆ ੨੯ ਜੇ / 
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(੫੬੮) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
_ਨ੧੦੬੦”੨ "੦੦੦੨ ੦"੦੪੦੨੦"੦੧੬੨੦੦%੪੦>੦”੦%ਆ” ੦੧੧੦੨ 6" ੦ ਗੋਆ >6" ਦਲ 2੪ "ਇਵ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ |ਕਬਦ| ਸਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ 

੧੩੭੭ | ੧੧ |੨੪੦|ਕਾਚੀ ਸਰਸਉ” ਪੋਲਿ-ਕੈ; ਨਾ ਖਲਿ ਭਈ, ਨ ਤੋਲ ॥ 
੧੧੨੪੧|ਢੂੰਢਤ ਡੋਲਹਿ, ਅੰਧ ਗਤਿ; ਅਰੁ ਚੀਨਤ ਨਾਹੀ, "ਸੈਤ ॥ 

੧੨੨ ੨[ਹਰਿ ਸੋ, ਹੀਰਾ ਛਾਡਿ ਕੈ; ਕਰਹਿ ਆਨ ਕੀ ਆਸ । 
ਕੀ 

ਸਲੋਕ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਕੇ 
੧੬] ੧ |ਜਿੰਦੁ ਨਿਮਾਣੀ ਕਢੀਐ; ਹਡਾ ਕੂ ਕੜਕਾਇ ॥ 
੧੮ || ੧ |ਆਪਣ ਹਥੀ, “ਜਲਿ ਕੈ; ਕੈ ਗਲਿ ਲਗੈ, ਧਾਇ । 

ਵਾਲਹੁ ਨਿਕੀ ₹ਪੁਰ $ਸਲਾਤ; ਕੈਨੀ ਨ ਸੁਣੀਆਇ ।। (੨) ਪੁਰਸਲਾਤ 
ਫਰੀਦਾ, ਕਿੜੀ ੬ਪਵੈਦੀਈ; ਖੜਾ, ਨ ਆਪੁ “ਮੁਹਾਇ ॥ 
ਸਾਂਈ ਮੌਰੇ ਚੋਗਾ ਕੀਤਾ; ਨਾਹੀ ਤ, ਹੈ ਭੀ ਦਝਾਂ ਆਹਿ ॥ 

੪ | ੬ |ਫਰੀਦਾ, ਜੇ ਤੂ ਅਕਲਿ “ਲਤੀਫ; ਕਾਲੇ, ਲਿਖੁ ਨ ਲੇਖੁ ।। 

ਰਿ 
ਰਤ ਰਿ 

ਆਪਨੜੇ ੯ਗਿਰੀਵਾਨ ਮਹਿ; "ਸਿਰੁ ਨੀਵਾਂ ਕਰਿ. ਦੇਖੁ ॥ | 

ਰਿ 
ਰਿ 
ਰਿ 

ਪਟ ਘ 04 ਮੰ -੭ ਘ 

੬ | ੮ |੧੧ਮਰਗ ੧-ਸਵਾਈ, ਨੀਹਿ, ਜਾਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਲਦਿਆ ॥ 

੭ | ੯ |ਦੇਖੁ ਫਰੀਦਾ ਜੁ ਥੀਆ; ਦਾੜੀ, ਹੋਈ ਭੂਰ ।. 

੮ | ੧੦ |ਦੇਖੁ ਫਰੀਦਾ ਜਿ ਥੀਆ; ੧ ਸਕਰ, ਹੋਈ ਵਿਸੁ ॥ 

੯ | ੧੧|੧੪ਸਾਖ ਪਕੇ ਦੀ, ਆਈਆ; ਹੋਰ ਤਰੇ'ਦੀ ਵੈਨ ॥ 
੧੦| ੧੨|ਕਰਿ ਸਾਂਈ ਸਿਉ ਪਿਰਹੜੀ; ਰੈਗੁ ੯ਪਨਵੇਲਾ ਹੋ'ਦ ।। 

ਫਰੀਦਾ; ਥੀਉ ਪਵਾਹੀ ਦਭੁ ॥ ਜੇ. ਸਾਂਈ ਲੋੜਹਿ ਸਭੁ । 
ਇਕੁ ਛਿਜਹਿ; ਬਿਆ ਲਤਾੜੀਅਹਿ । 

੧੬| ੧੮ |ਫਰੀਦਾ, ਜਾ ਲਕੁ. ਤਾ ਨੇਹੁ ਕਿਆ, ਲਬੁ, ਤ ਕੜਾ ਨੌਹੁ । 
੧੮ | ੧੯ |ਵਸੀ ਰਬੁ =ਹਿਆਲੀਐ; ਜੈਗਲੁ ਕਿਆ ਢੂਢੇਹਿ ॥ 
੧੮੨੦ |ਫਰੀਦਾ ਇਨੀ ਨਿਕੀ ਜੈਧੀਐ; ਥਲ ਡੂਗਰ ਭਵਿਓਮਿ੍। 

ਅਜੁ ਫਰੀਦੈ, ੧੭ਕੂਜੜਾ; ਸੇ ਕੋਹਾਂ, ੧੮ਬੀਓਮ ।। 
੧੩੭੯ | ੧ | ੨੨ ਫਰੀਦਾ, ਜੋ ਮੈ ਹੋਦਾ ੧੯ਵਾਰਿਆ; ਮਿਤਾ ਆਇੜਿਆਂ ॥ 

ਜਲੇ ਮਜੀਠ ਜਿਉ; ਉਪਰਿ ਅੰਗਾਰਾ ।1 

੧. ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤਿ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀ“ ਸਿਵਣਦੇ,ਅੰਧਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ' 
ਢ੍ਰੋਫਦੇ ਅਤੇ ਡੋਲਦੇ ਹਨ । ੨. ਤੋਰ ਕੇ । ੩. ਪੁਲ। ੪. ਦੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾ ਪ੍ਰਲੌਕ ਦੇ 

ਰਸਤੇ । ੫. ਅਵਾਜ਼ਾਂ । ੬. ਪੈ'ਦੀਆਂ ਹਨ । ੭. ਲੁਟਾ ਨਹੀ" । ੮. ਚਤੁਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ 

੯.ਕ੍ੜਤੇ ਦੇ ਗਲਾਵੇ' ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਭਾਵ ਅੰਤਰਮੁਖ ਬ੍ਰਿਤੀ ਕਰਕੇ । ੧੦. ਸਿਰ 
ਹੈਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖ । ੧੧. ਮੌਤ । ੧੨. ਸਾਰੀ ਜਿਿਸ਼ਟੀ । ੧੩. ਸ਼ੱਕਰ 
ਦੀ ਨਿਆਈ' ਜੋ ਸਬੈਧੀ ਸਨ ਸੋ ਵਿਹੁ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ । ੧੪, ਖੇਤੀ । ੧੫. ਨਵੀਨ । 
੧੬. ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ । ੧੭. ਲੋਟਾ । ੧੮.ਹੋ ਗਿਆ । ੧੯. ਵਰਜਿਆ, ਰੋਕਿਆ। ਕੰ 

੩੭੦੭੯-੭੩੫੦੭ ੨-#੧੨੯-੭੨-#੩੦-੭੨-#੦੩੯-੭ । ₹.੭੩੩੫-੭੦.੭<੩੫-੭੨-#੭੩੫-੭-#੦੧-੭੨-੭੧<੭੨-#੧% ੦੦੩ 6੮੨੬'੨ ੧੪੦” 6੧੬੦੨੦੮੪੦੨੭੨੧੦੧੬੦੦ ਦਰਦ <੦੦੬੦੦੦੪੦੨੦੮੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦੨੦੦੨੦੨੦੦੨੦੮੦੪#੦੦"੦੪੦ ੮੧੦” 

ਤੇ & ਤਹ (ਨ 
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ਪੰਨਾ 
੧੩੭੯ 

੧੩੮੦ 

੧੩੮੧ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੫੬੯) 
2੦੦੦” "੦%੦>੦"੨੧੦”੨ ੦੦੧੬੦੨੦੨%੦”੨੦੨੧੦”੨੦"੦੦੦੨੦੦੬੦”੨੦"੧੬੦”੨੦੦੪੦੨੦"੦੦੦੨ ੪੦੦੦੨ 

।ਸਤਰ[ਸ਼ਬਦ। ਸਲੌਂਕ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਕੇ 
੨ |੨੩ |ਫਰੀਦਾ; ਲੋੜੇ ਦਾਖ ੧ਬਿਜਉਰੀਆਂ, ਕਿਕਰਿ ਬੀਜੈ ਜਟੁ ॥ [ਕਿੱਕਰ ਬੋਲੋ] £ 
੧੧ 

“ < -੭ 

9070 

ਸਦ 
੧੮੯ 

੩੩ |ਨਾਤੀ ਧੋਤੀ “ਸੈਬਹੀ; ਸੁਤੀ ਆਇ, ਨਚਿੰਦੁ ॥ 
੩੭ |ਇਕਿ ₹ਰਾਹੇਦੇ ਰਹਿ ਗਏ; ਇਕਿ “ਰਾਧੀ, ਗਏ ਉਜਾੜਿ ॥ 
੩੯ |ਏਹੁ ਨਿਦੋਸਾਂ ਮਾਰੀਐ; ਹਮ ਦੋਸਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਹਾਲੁ 11 
੪੦ [ਸੋ “ਹੋੜਾ, ਘੜੀਆਲ ਜਿਉ; ਡੁਖੀ, ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਇ ॥ 
੪੩ |ਕੈਧਿ ਕੁਹਾੜਾ ਸਿਰਿ ਘੜਾ; ਵਣਿ ਕੈ ਸਰੁ ਲੋਹਾਰੁ 1! (੨) ਕੈਸਰੁ 
੪੪ |ਅਗੇ ਗਏ ਸਿਵਾਪਸਨਿ; ਚੋਟਾਂ ਖਾਸੀ ਕਉਣੁ ।। ਹੂ 
੪੫ |ਜਾਇ ਸੁਤੇ ੬ਜੀਰਾਣ ਮਹਿ, ਥੀਏ, ਅਤੀਮਾ ?“ਗਡ ॥ 
੪੬ [ਫਰੀਦਾ ਕੌਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆ; ਉਸਾਰੇਂਦੇ ਭੀ ਗਏ ॥ [ਉਸਾਰ ਰੇ'ਦੋ] 
੪੯ |ਫਰੀਦਾ, ਵੇਖੁ ਕਪਾਹੈ ਜਿ ਥੀਆ; ਜਿ ਸਿਰਿ ਥੀਆ, ੯ਤਿਲਾਹ ॥ 

ਕਮਾਦੈ ਅਰੁ ਕਾਗਦੈ, ਕੁਨੇ ਕੋਇਲਿਆਹ ॥ 
੫੪ |ਫਰੀਦਾ €ਨੰਢੀ, ਕੇਤੁ ਨ ਰਾਵਿਓ; ਵਡੀ ਥੀ, ਮੁਈ ਆਸੁ ॥ 

(੨) ਮੁਈਆਸੁ 
ਧਨ ਕੂਕੇ'ਦੀ, ਗੋਰ ਮੈ“; ਤੇ ਸਹ, ਨਾ ਮਿਲੀਆਸੁ ॥ 

੫੮ ਫਰੀਦਾ, ਮੰਡਪ ਮਾਲੁ ਨ ਲਾਇ; "5ਮਰਗ ""ਸਤਾਣੀ, ਚਿਤਿ ਧਰਿ ॥ 
੫੮ [ਸਾਈ, "“ਜਾਇ ਸਮਾਲਿ; ਜਿਥੇ ਹੀ ਤਉ "ਤਵੈਵਣਾ ॥ 

(ਸਾਂਈ ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ) 
੬੦ |ਦਰਵੇਂਸਾਂ ਨੋ, ਲੋੜੀਐ; ਰੁਖਾਂ ਦੀ "5ਜੀਰਾਂਦਿ । 
੬੧ | 'ਪਗੁਨਹੀ ਭਰਿਆ, ਮੈ ਫਿਰਾ; ਲੋਕੁ ਕਹੈ ਦਰਵੇਸੁ ॥ 

('ਗੁਨੱਹੀ' ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ] 
੬੭।ਕੇਤੜਿਆ ਜੁਗ, ੧੬ਵਾਪਰੇ; ਇਕਤੁ ਪਇਆ ਪਾਸਿ ॥ 
੬੯੮ |ਫਰੀਦਾ, ਭੇਨੀ ਘੜੀ “੭ਸਵੇਨਵੀ; ਟੂਟੀ ਦਨਾਗਰ ੧੯ਲਜੁ ॥ 

ਜੋ ਸਜਣ, ਭੁਇ ਭਾਰੁ ਥੇ; ਸੇ ਕਿਉ, ਆਵਹਿ ਅਜੁ ॥ ਕੰ 
੭੬ |ਫਰੀਦਾ, ਜਿ ਦਿਹਿ ਨਾਲਾ ੨੦ਕਪਿਆ; ਜੇ ਗਲੁ ਕਪਹਿ, ੨੧ਚੁਖ ॥ 
੭੭ |੨੨ਚਬਣ “ਵਚਲਣ “£ਰਤੈਨ; ਸੇ ““ਸੁਣੀਅਰ, “੬ਬਹਿ ਗਏ ॥ | 

ਹੇੜੇ ਮਤੀ ਧਾਹ; ਸੇ ਜਾਨੀ, ਚਲਿ ਗਏ ॥ | 

੧. ਬਜ਼ਉਰ ਦੇਸ ਦੀਆਂ । ੨. ਫੱਥੀ ਹੋਈ, ਸਜ ਧਜ ਕੇ । ੩. ਬੀਜ ਦੇ । 
੪. ਬੀਜੀ ਹੋਈ । ੫. ਸਰੀਰ ਮਾਸ ਦਾ । ੬. ਉਜਾੜ । ੭. ਯਤੀਮ ਗਰੀਬ 1 
੮. ਤਿਲਾਂ ਨਾਲ । ੯. ਛੋਟੇ ਹੈਦਿਆਂ ਭਾਵ ਗਰੀਬੀ ਧਾਰ ਕੇ । ੧੦. ਮੌਤ । 
੧੧. ਸਹਿਤ ਬਲ ਦੇ । ੧੨. ਜਗਾ ਸਾਈ=ਓਹ । ੧੩. ਜਾਣਾ । ੧੪. ਜਰਨ 
ਸ਼ਕਤੀ । ੧੫. ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ । ੧੬. ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ । ੧੭. ਸੋਨੇ ਰੈਗੀ ਘੜੀ ਦੇਹ । 

੧੮. ਚਤੁਰ । ੨੯. ਉਮਰ । ੨੦. ਕੱਟਿਆ । ੨੧. ਰੱਤੀ ਕੁ । ੨੨. ਦੰਦ । 
੨੩. ਪੈਰ । ੨੪. ਨੇਤਰ । ੨੫. ਕੋਨ । ੨੬. ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਵਿਚ ਦਬ ਗਏ । 

੧੭੧੧੭ ੨੭੩੮-੭੯-੭#%੦੭੮੭੭੯੭੦੭੩੦੫੭੦-੭੨<-੭੦-੭੪੯-੭ । ੧੭੧<-੭੯.#੫੫-੭.੭੧੧੧੦੭੨-#੧੫੦੭' 
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ਪੰਨਾ |ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਸਲੋਕ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਕੇ 
੧੩੮੧ | ੧੯ | ੭੮ |ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿ; ਗੁਸਾ, ਮਨਿ ਨ "ਹਢਾਇ ॥ 
੧੩੮੨ | ੫ |੮੨ |ਜੋ ਜਨ, ਪੀਰਿ ਨਿਵਾਜਿਆ; ਤਿੰਨਾ, “ਅੰਚ ਨ ਲਾਗ ।1 

੭ ੮੪ |ਕੌਧੀ ਵਹਣ ਨ ਢਾਹਿ; ਤਉ ਭੀ ਲੇਖਾ ਦੇਵਣਾ ॥ 
੮_ | ੮੫ |ਖੜਾ ਪੁਕਾਰੇ ₹ਪਾਤਣੀ; “ਬੇੜਾ, ੧ਕਪਰ ੬ਵਾਤਿ ।। 
੧੦| ੮੭ [ਧੁਖਾਂ, ਜਿਉ “ਮਾਂਲੀਹ; ਕਾਰਣਿ ਤਿੰਨਾ, ਮਾ ਪਿਰੀ ॥ 
੧੧| ੮੯ [ਫਰੀਦਾ, ਰਬ ਖਜੂਰੀ ਪਕੀਆਂ; “ਮਾਖਿਅ, ੯ਨਈ ਵਹੈਨਿ੍ ॥ 
੧੪ | ੯੨ |ਕਾਗਾ ਚੂਡਿ ਨ ਪਿੰਜਰਾ; ਬਸੈ ਤ "2ਉਡਰਿ ਜਾਹਿ ॥ 
੧੫੯੩ |ਫਰੀਦਾ, “ਗੋਰ '“ਨਿਮਾਣੀ, ₹ਸਡੁ ਕਰੇ; ਨਿਘਰਿਆ ਘਰਿ ਆਉ ॥ 

(ਨਿ-ਘਰਿਆ ਬੋਲੋ) 
੧੪ਸਰਪਰ, 'ਪਮੈ ੧੬ਥੈ ਆਵਣਾ; ਮਰਣਹੁ ਨਾ ਡਰਿਆਹੁ ॥ 

੧੯ | ੯੭ [ਫਰੀਦਾ, “ਮਹਲ "ਨਿਸਖਣ, ਰਹਿ ਗਏ; ਵਾਸਾ ਆਇਆ "੯ਤਲ ॥ 
[ਤੱਲ, ਨਿਸੱਖਣ ਥੋਲੋ] 

੯੭ |੨੯ਆਖੀ' ਸੇਖਾਂ ਬਦਗੀ, ਚਲਣੁ ਅਜੁ, ਕਿ ਕਲਿ ॥ 
੯੮ |ਕੇਲ ਕਰੇਦੇ, “"ਹੰਝ ਨੋ; ਅਚਿੰਤੇ, ਬਾਜ ਪਏ ॥ 
੯੯ [ਜੋ ਮਨਿ ਚਿਤਿ, ਨ ਚੇਤੇ ਸਨਿ; ਸੋ ਗਾਲੀ ਰਬ ਕੀਆਂ ॥ 
੧੦੦[ਆਇਓਂ ਬੇਦਾ ਦੁਨੀ ਵਿਚਿ; “ਵਤਿ, “੩ਆਸੂਣੀ ਬੇਨਿ ॥ 
੧੦੮|ਅਲਹ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ; ਏਹੁ ਸਚਾਵਾਂ, ਸਾਜੁ ।। (ਅੱਲਹ ਬੋਲਣਾ) 
੧੧੩ਇਕਿ ਜਾਗੈਦੇ ਨਾ ਲਹਨਿ੍; ਇਕਨਾ ਸੁਤਿਆ ਦੇਇ ਉਠਾਲਿ ॥ 
।੧੧੪(ਢੂਢੇਦੀਏ ਸੁਹਾਗ ਕੂ; ਤਉ ਤਨਿ, ਕਾਈ “£ਕੋਰ ॥ 
੧੧੫-੫ਸਬਰ “੬ਮੰਝ,ਕਮਾਣ;”੭ਏ ਸਬਰੁ ਕਾ,“ਨੀਹਣੋ। [ਸੱਥਰ ਨਹੀ' ਬੋਣਣਾ ] 
੧੧੧੭|ਵਧਿ, ਥੀਵਹਿ “੯ਦਰੀਆਉ; ਟੁਟਿ ਨ ਥੀਵਹਿ, ੩੦ਵਾਹੜਾ ॥ 
੧੧੮|ਇਕਨਿ, ਕਿਨੈ ਚਾਲੀਐ; ਦਰਵੇਸਾ ੨"ਵੀ ਰੀਤਿ ॥ 

੧੪ |੧੨੫।ਇਹੁ ਤਨੁ ਲਹਰੀ, ਗਡੁ ₹“ਬਿਆ, ਸਚੇ ਤੇਰੀ ਆਸ ॥ 

(੯-੭੫੪੫<.% 2. .#<॥੪੫..੭ ੨.#<8੫...੭ ੨ _,#68-4...੭ ₹_.੭48-<< 2..#48<< ੭ ੮ ੭੪੩੧੭ 

੧. ਫੇਰਨਾ ਕਰ । ੨. ਸੇਕ, ਦੁਖ ਦਾ । ੩. ਗੁਰੂ । ੪. ਬੁਧ । ੫. ਕਾਮ 
ਆਦਿਕ ਲਹਿਰਾਂ । ੬. ਮੁਖ ਵਿਚ । ੭. ਗੋਹਿਆਂ ਦਾ ਗਿੱਲਾ ਚੂਰਾ । ੮. ਸ਼ਹਿਦ । 
੯. ਨਦੀਆਂ । ੧੦. ਉਡ ਜਾਹ ੧੧. ਕਬਰ । ੧੨. ਜਿੰਦ । ੧੩. ਅਵਾਜ ਕਰਦੀ 

0 ਹੈ । ੧੪. ਜਦੋ" ਕਦੋ“ । ੧੫. ਮੇਰੇ । ੧੬. ਥਾਂ ਵਿਚ । ੧੭. ਸਰੀਰ । ੧੮.ਖਾਲੀ। 
੧੯. ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਲੇ । ੨੦. ਆਖਣਾ ਕਰੀਏ ਬੇਦਗੀ) ਨੂੰ । ੨੧. ਬਗਲੇ ਨੂੰ । 
੨੨. ਫੇਰ ਗਿਆ । ੨੩.ਆਸਾ ਨੂੰ ਉਣੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹੀ (ਮਲਕਲ ਮੌਤ) ਪਾਤਸ਼ਾਹਣੀ 

੧ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਵੇਗੀ । ੨੪. ਕਾਣ । ੨੫. ਸੰਤੇਖ 1 ੨੬.ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ । ੨੭.ਸਰੀਰ 

7੧੬੦੨ "੦੧੦ 6੦੪੦ ੦੦੪੦ 6੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੦੬੦ ੦੪੦ “੦੧੦ ੦੦੪੦੨੦"੦੪੦"੦੪੦੦੮੦੧੦” 

ਪ੍ਹ ਪੂ ਮੰ ਘ 

੦॥੦੫੦੭%੫ਨਰਾਅ=੩੭% 

ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖ ਹੈ । ੨੮. ਇਹ ਚਿੱਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸੰਤੋਖ ਹੈ 
ਇਹ ਤੀਰ ਹੈ ਜ਼ਿਸ ਕਰ ਕੇ ਰੱਬ ਗੁਨਹਗਾਰ ਨਾ ਕਰੇਗਾ । ੨੯. ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪੀ । 
੩੦. ਨਾਲਾ, ਜੀਵ । ੩੧. ਵਾਲੀ । ੩੨. ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ । 

€.#6੬੧੦੭੨.੭੪੧੯--੭ €..#8 ੫੫੭ 2. #8-੫..੭ 2..#੪8੫..੭ ਟ..#<8<੫. ੨..#੨੦<੦-੭ 1 €..#੬<..੭ ₹..#<੬<<.੭ ੨. .#੪੬੧੦-੭ ੬-#੪੧੫੦-੭ ੮੭੫੭ ੮.#%੫-੭ ₹-#੦-੭੨.#%੦੯-੭ ੨_. ੪੩੫੦੭ ₹..#<੩<.੭ ੨. ੭੩੫੭੨-੭੪੦੫੭ ੨, ੪੫੪੨. 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੫੭੧) 
ਨਾ 

ਪੰਨਾ _[ਸਤਰ[ਸ਼ਬਦ| ਸਲੌਕ ਸੇਖ ਫਗੀਂਦ ਕੇ 
੧੩੮੪ | ੧੭ ੧੨੯ ਇਕੁ, ਫਿਕਾ ਨ “ਗਾਲਾਇ; ਸਭਨਾ ਮੈ, ਸਚਾ ਧਣੀ ॥ 

ਤਹਿਆਉ, ਨ “ਕੈਹੀ <ਠਾਹਿ; ਮਾਣਕ, ਸਭ ਅਮੌਲਵੇਂ 1 
੧੮ [੧੩੦ ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਣਿਕ; <ਠਾਹਣੁ, “ਮੂਲਿ “ਮਚਾਂਗਵਾ / 

ਜੋ ਤਉ ਪਿਰੀਆ ਦੀ ੯ਸਿਕ; ਹਿਆਉ, ਨ ਠਾਹੇ “ਕਹੀ ਦਾ 1 
ਨਾ 

੦%ਇ੦ 6੪੦੪ ॥ਇ>' 

ਸਵਯੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਬਾਕੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਦਹ ਘ ਨ = ੪ | ੧ |ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾਰ; ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਭ ਆਪੇ ।। 

੫ | ੧ |ਬ੍ਪਤੁ ਦੇਖੀਐ ਜਗਤਿ, ਜਾਨੈ ਕਉਨੁ ਤੇਂਰੀ ਗਤਿ; 
ਸਰਬ ਕੀ ਰਖ ਕਰੈ, ਆਪੇ ਹਰਿ ਪਤਿ // 

॥ਨ ਹੇ ਏਕੇ ਤੂਹੀ ਏਕੈ; ਅਨ ਨਾਹੀ ਤੁਮ ੧੧ਭਤਿ ॥ 
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਭਗਤੁ ਦਰਿ, ੧੨ਤੁਲਿ ਬ੍ਹਮ ਸਮਸਰਿ, 

ਹੂ 
ਹੂ 

ਵੇਕ ਜੀਹ, ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ ।। ਰਿ ਲੈ 

ਰ 
ਰਿ 
ਰਿ 
ਰਿ 
ਰਿ 

੯ ੨੭ 

੧੩ਹਾਂ ਕਿ ਬਲਿ ਬਲਿ; ਬਲਿ ਬਲਿ, ਸਦ ਬਲਿਹਾਰਿ ॥ 
੯ | ੨ |ਆਪੁਨੋ ਭਾਵਨੁ ਕਰਿ, ਮੰਤਿ੍ ਨ ਦੂਸਰੋ ਧਰਿ; 

ਓਪਤਿ ਪਰਲੋ. ਏਕੈ ਨਿਮਖ ਤੁ ਘਰਿ ॥ 
ਆਨ ਨਾਹੀ ਸਮਸਰਿ, ਉਜੀਆਰੋ ੧੫ਨਿਰਮਰਿ; 

ਕੋਟਿ ਪਰਾਛਤ ਜਾਹਿ, ਨਾਮ ਲੀਏ ਹਰਿ ਹਰਿ ॥ 
ਆਪ ਹੀ ਧਾਰਨ ਧਾਰੇ, ਕੁਦਰਤਿ ਹੈ, ਦੇਖਾਰੇ; 

ਬਰਨੁ ਚਿਹਨ ਨਾਹੀ, ਮੁਖ ਨ “੬ਮਸਾਰੇ ॥ 
੩ । ੪ ਸਰਬ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨੰ, ਕੀਮਤਿ ਨ ਗਨ ਧਾਨੰ ॥ 

ਉਚੇ ਤੇ ਉਚੋਂ ਜਾਨੀਜੇ, ਪਭ ਤੇਰੋ ਬਾਨੰ ॥ 
੪ | 8 |ਜਾਨੈ ਕਉਨੁ ਤੇਰੋ ਭੇਉ, ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਦੋਉ; 

ਅਕਲ ਕਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਭ ਸਰਬ ਕੋ ਧਾਨੰ ॥ 
੬ | ੫ |ਨਿਰੈਕਾਰੁ ਆਕਾਰ; ਅਛਲ, ਪੂਰਨ ਅਬਿਨਾਸੀ ।! [ਅਛੱਲ ਬੋਲ] 

ਹਰਖਵੇਤ ਆਨੰਤ ਰੂਪ; ਨਿਰਮਲ ਬਿਗਾਸੀ ॥ 

੭ | ੫ [ਜਾ ਕਉ ਹੋਹਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ; ਸੁ ਜਨੁ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਹਿ ਮਿਲਾਸੀ ॥ 
੮ | ੫ |ਹਰਿ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ; ਜਿਨ ਪਰਸਿਅਉ; ਸਿ ਜਨਮ ਮਰਣ, ਦਹ ਥੇ ਰਹਿਓ ॥ 

੧. ਫਿੱਕਾ ਬਚਨ । ੨. ਕਹੋ ਵਾਂ ਬੋਲ । ੩. ਹਿਰਦਾ । ੪. ਕਿਸੇ ਦਾ । 
੫. ਢਾਹੋ । ੬. ਢਾਹੁਣਾ । ੭. ਉੱਕਾ ਹੀ । ੮. ਚੰਗਾ ਨਹੀ । ੯. ਇੱਛਾ, ਚਾਹ 

ਮਿਲਣ ਦੀ । _੧੦. ਕਿਸੇ ਦਾ । ੧੧. ਤੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ । ੧੨. ਵੀਚਾਰਿਆ । ਕੰ 

੧੩. ਨਿਹਚੇ ਕਰਕੇ ਕਿ = ਜੋ । ੧੪. ਤੇਰੇ । ੧੫. ਉਜਲ । ੧੬. ਮਸਰੂ ਦਾੜਾ, 
ਮਾਸ ਨਹੀ"। 

੨੭੧੨੭ ੨<੭੧੫੧-੭ ੮ ੭%੧੭੨੭੪<£੮੭੩੧੭੦-੭੧੨੭੯-੭੪੯੭ । ੯੧੯੭੦-੭੨੯੦੭ :-“੩੫-੦੭#੪੫੭ 
ਓਇ” ੦੪੦” "੦੪੦੨ "੦੪ ੨੦੮੦੧ ੪੦੬੦” “੦੪੦ ੦੦੪੦ ੨੦੮੦%੦”੨੦"੦ਲਇ ੨ ੦੪੦੨੦੦੪੦” ਟ੦੪੦੨ 

ਹੇ ਹੇ ਮੰ ।ਨ ੭ ਘ 
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੫੭੨ 
ਵਿ ੨੨੫੩੨ =੦੩ 0 ਅਰ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ 

੧੩੮੬ ੯।੬ 

੧੩੮੭ 

੧੩੨੮੮ 

ਰ੍ 
ਰ੍ 
ਰ੍ 
੍ 
੍ 
੍ 
੍ 
ਰ੍ 
ਹੈ 
ਰ੍ 
ਰ੍ 
੍ 
੍ 
੍ 

੧ 

੬ 

੭ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 

ਸਵਯੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਬਾਕ ਮਹਲਾ ੫ 

ਸਤਿ ਸਤਿ, ਹਰਿ ਸਤਿ; ਸਤਿ ਸਤੇ, ਸਤਿ ਭਣੀਐ ॥ 
ਦੂਸਰ ਆਨ, ਨ ਅਵਰੁ; ਪੁਰਖੁ ਪਊਰਾਤਨੁ ਸੁਣੀਐ ॥ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਲੈਤ; ਮਨਿ, ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਏ ।। 
ਜੇਹ ਰਸਨ ਚਾਖਿਓ, ਤੇਹ ਜਨ ਤਿ੍ਪਤਿ ਅਘਾਏ । 
ਸਚੁ ਸਭਾ, ਦੀਬਾਣੁ ਸਚੁ; ਸਚੇ ਪਹਿ ਧਰਿਓ ॥ 
ਸਚਿ ਸਿਰਜਿਉ ਸੈਸਾਰੁ; ਆਪਿ ਆਭੁਲ ਨ ਭੁਲਉ ॥ 
ਰਤਨ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰੁ; ਕੀਮ ਨਹੁ ਪਵੇ, ਅਮੁਲਉ ॥। 
ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ, ਤੇਤੀਸ ਕੋਰਿ; "ਤਿਰੁ ਕੀਮ, ਨ ਪਰੀਐ । 
ਬ੍ਹਮਾਦਿਕ ਸਨਕਾਦਿ; “ਸੇਖ ਗੁਣ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ।। 
ਬਿਨਤਿ ਕਰਉ, ਅਰਦਾਸਿ; ਸੁਨਹੁ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਭਾਵੈ ।। 
ਦੇਹੁ ਦਰਸੁ ਮਨਿ ਚਾਉ; ਭਗਤਿ, ਇਹੁ ਮਨੁ ਠਹਰਾਵੇ ॥ 
ਬਲਿਓ ਚਰਾਗੁ ਅੰਧ੍ਾਰ ਮਹਿ; ਸਭ ਕਲਿ ਉਧਰੀ, ਇਕ ਨਾਮ ਧਰਮ ।। 

('ਸੱਠ' ਨਹੀ ਬੋਲਣਾ. ਪੌਲਾ ਬੋਲੋ) 
ਪਰ ਧਨ, ਪਰ ਤਅਪਵਾਦ ਨਾਰਿ ਨਿੰਦਾ; 

ਯਹ ਮੀਠੀ, ਜੀਅ ਮਾਹਿ =ਹਿਤਾਨੀ । 
ਚਿਤ ਚੇਤਿ ਅਚੇਤ, ਜਾਨਿ ਸਤਸੈਗਤਿ; ਭਰਮ ਅੰਧੇਰ ਮੋਹਿਓ, ਕਤ ੫ਧਉ ॥ 
<ਰੈਚਕ “ਰੇਤ, “ਖੇਤ ਤਨਿ ੯ਨਿਰਮਿਤ; ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਸਵਾਰਿ ਧਰੀ ॥ 

[ਦੁਰਲੱਭ ਬੋਲੋ] 
ਬਰਧਮਾਨ ਹੋਵਤ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ, ਨਿਤ; ਆਵਤ ਨਿਕਟਿ ਬਿਖੰਮ "ਜਰੀ ॥ 
ਰੇ ਮਨ ਮੂਸ, ੧੧ਬਿਲਾ ਮਹਿ ਗਰਬਤ; ਕਰਤਬ ਕਰਤ, ਮਹਾਂ "“ਮੁਘਨਾਂ ॥ 

(ਬਿੱਲਾ, ਕਰਤੱਬ ਪਾਠ ਨਹੀ“ ਕਰਨੇ) 
ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ, ਸਾਜਨ ਸੁਖ ਬੈਧਪ; ਤਾ ਸਿਉ ਮੋਹੁ ਬਢਿਓ, ਸੁ ਘਨਾ । 
ਬੋਇਓ ੧੩ਬੀਜੁ ਅਹੰ, ੧੪ਮਮ ਅੰਕੁਰੁ; ਬੀਤਤ ਅਉਧ. ਕਰਤ ਅਘਨਾਂ ॥ 
ਦੋਹਨ ਗੇਹਨ, ਨੇਹ ਨ ਨੀਤਾ; ਮਾਇਆ ਮਤ, ਕਹਾ ਲਉ ੧੫ਗਾਰਹੁ ।' 
ਛਤ੍ਨ ੧੬ਪਤ੍ਨ,ਚਉਰ ਨ ੧੭ਚਾਵਰ;"੮ਬਹਤੀ ਜਾਤ ਰਿਦੈ ਨ ਬਿਚਾਰਹੁ।। 

੧. ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ । ੨. ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਂਗ । ੩. ਖੋਟੇ ਝਗੜੇ । ੪. ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 

੫. ਧੋਣਾ ਹੈ ਵਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ । ੬. ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ । ੭. ਬਿੰਦ ਨੂੰ । ਦ.ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ 
ਵਿਚ । ੯. ਇਸਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ੧੦. ਬੁਢੇਪਾ । ੧੧. ਦੇਹ ਰੂਪ ਖੱਡ । ੧੨.ਪੂਰਖਾਂ 
ਵਾਲੇ । ੧੩. ਹੌਕਾਰ ਰੂਪੀ ਬੀਜ । ੧੪. ਮਮਤਾ ਰੂਪ ਅੰਕੁਰ । ੧੫.ਗੋਰਵਤਾ ਕਿਥੋ” 

ਲਵੇਗਾ ਵਾ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਥੋ" ਕੁ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਲੌਗੇ । 

੧੬. ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਵੀ ਨਹੀ' ਚੱਲਣੇ । ੧੭. ਚੌਰਦਾਰ ਭੀ ਨਹੀ' ਰਹਿਣੇ ਵਾ ਚੌੜਾਂ ਭੀ 
ਨਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ । ੧੮. ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਮਰ । 

£ _€./<0੧- ੭ ੨..੭੦॥੫੦,% ₹-<#੪੬੫੦੭ ੨ _.# ੪8੧੦੭ ....੭੪੧<<੭ ₹..੭<੧<੨-੭ ੮ _-#੪8੫.੭ ੨.#8੫,.੭ ੨..੭੭੯.੭ ੦ .#੪੪੫੦੭ 1 2-#੪੩੧-੭ 
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੍ 

੍ 
ਕਾਚੀ ਦੇਹ ਮੋਹ ਫੁਨਿ ਬਾਂਧੀ; ਸਠ ਕਠੋਰ, ਕੁਚੀਲ ਕੁਗਿਆਨੀ ।। ਰ੍ ਜਬ 

ਹ 
੍ 
੍ 
੍ 
( ਰ 

ਰਿ 

1.ਟ੦॥੧ 



ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੫੭੩) 
6 >੦”੨੧੮”> ੭੦੪੦੨ "੦੪੦੨ "੦੪੨ "੦੪੦੨੦ "੦੦”>੦"੯ਇ੦> "੦੧੦੨ ੪੦੬੦੨ ੪੦੬੦੨੦"੦੪੦” 

ਸਵਯੋ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਬਾਕ੍ ਮਹਲਾ ਪ 
੧੩੮੮ | ਤੇ | ਪ [ਰਥਨ ਅਸੂਨ, ਗਜ ਸਿੰਘਾਸਨ; ਛਿਨ ਮਹਿ ਤਿਆਗਤ, ਨਾਂਗ ਸਿਧਾਰਹੁ ।! 

ਸ਼ੂਰਨ ਬੀਰਨ, ਮੀਰਨ ਖਾਨਮ; ਸੰਗਿ ਨ ਕੋਊ ਦਿਿਸ਼ਟਿ ਨਿਹਾਰਹੁ ॥ 1 
ਕੋਟਨ ਓਟਨ, "ਕੌਸ ਨ ਛੋਟਾ; ਕਰਤ ਬਿਕਾਰ, ਦੇਉ ਕਰ ਝਾਰਹੁ ॥ 

[ਪਾਠ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਲਿਖੋ ਹਨ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਨ _ $ 
ਮਿਤ ਨ ਪੁਤ ਕਲਤ੍੍ ਸਾਜਨ ਸਖ; ਉਲਟਤ ਜਾਤ, ਬਿਰਖ ਕੀ “ਛਾਰਹੁ // । 

(੨) ਸ਼ੂਰ ਨ ਬੀਰ ਮੀਰ ਨ ਕੌਟ ਨ ਓਟ ਨ ਕੌਸ਼ਨ 
੫ | ੫ [ਸ੍ਰੀਪਤਿ ਨਾਥ ਸਰਣਿ ਨਾਨਕ ਜਨ; ਹੋਂ ਭਗਵੈਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਤਾਰਹੁ / 
੬ ] ੬ (ਪ੍ਰਾਨ ਮਾਨ, ਦਾਨ ਮਗ ਤਜੌਹਨ; ਹੀਤੁ ਚੀਤੁ ਦੇ, ਲੰ ਲੇ ਪਾਰ) 1 

ਸਾਜਨ ਸੈਨ ਮੀਤ ਸੁਤ ਭਾਈ; ਤਾਹੂ ਤੋਂ, ਲੇ ਰਖੀ ਨਿਰਾਰੀ ।/ । 
੮ | ੬ |ਪਸੁ ਪੰਖੀ, ਬਿਰਖ “ਅਸਥਾਵਰ; ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਜੋਨਿ ਭ੍ਰਮਿਓ, ਅਤਿ ਭਾਰ) // 
੯ | ੬ [ਖਾਨ ਪਾਨ, ਮੀਠ ਰਸ ਭੌਜਨ; ਅੰਤ ਗੀ ਬਾਰ, ਹੌਤ ਕਤ ੫ਖਾਰੀ // 

ਨਾਨਕ, ਸੈਤ ਚਰਨ ਸੰਗਿ ਉਧਰੇਂ; 
ਹੋਰਿ ਮਾਇਆ ਮਗਨ, ਚਲੋਂ ਸਭਿ ਡਾਰੀ ॥ 

੧੩ ੭ ਤਿਸਹਿ ਤਿਆਗਿ, ਆਨ ਕਉ ਜਾਚਹਿ; 
ਮੁਖ ਦੇਤ ਰਸਨ, ਸਗਲ ਘਜਿ ਜਾਵਤ ॥ [ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ] £ 

! ਮਾਇਆ ਰੈਗ, ਬਿਰੈਗ ਕਰਤ ਭ੍ਰਮ; ਮੋਹ ਕੈ ਕ੍ੂਪਿ, ਗੁਬਾਰਿ ਪਰਿਓ ਹੈ ।। | 
ਏਤਾ ਗਬੁ, ਅਕਾਸਿ ਨ ਮਾਵਤ; ਬਿਸਟਾ ਅਸਤ ਕ੍ਰਿਮਿ, ਉਦਰੁ ਭਰਿਓ ਹੈ ॥ 

੧੭| ੮ [ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ ਸੰਕਟ, ਨਰਕ ਭੈਚਤ; ਸਾਸਨ ਦੂਖ ਗਰਤਿ ਗਰਿਓ ਹੈ ।। | 
8 ੧੯| ੯ |ਅਉਖਧ ਮੰਤੁ ਤੇਤ੍, ਪਰ ਦੁਖ ਹਰ; ਸਰਬ ਰੋਗ ਖੰਡਣ, ਗੁਣਕਾਰੀ ॥ 

੧੩੮੯ | ੨ | ੯ [ਸਾਜਨ ਮੀਤ, ਸਖਾ ਹਰਿ ਬੈਧਪ; ਜੀਅ €ਧਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰੀ ॥ 
! 2ਆਵਧ, ਕਟਿਓ ਨ ਜਾਤ; ਪ੍ਰੇਮ, ਰਸ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੈਗਿ ॥ 
1 ਦਦਾਵਨਿ, ਬਧਿਓ ਨ ਜਾਤ; ਬਿਧੇ ਮਨ, ਦਰਸ ੯ਮਗਿ ॥ 

੧੦ 

੫ | ੧੦ |ਨੀਰੁ, ਨ ਸਾਕਸਿ ਬੋਰਿ; ਚਲਹਿ ਹਰਿ ਪੰਥਿ, ਪਗਿ ॥ | 
ਨਾਨਕ, ਰੋਗ ਦੋਖ, ਅਘ ਮੋਹ; ਛਿਦੇ, ਹਰਿ ਨਾਮ "£ਖਗਿ ॥ 

੬ । ੧੧ ਉਦਮੁ ਕਰਿ ਲਾਗੇ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ਬਿਚਰਹਿ; ਅਨਿਕ ਸਾਸਤ ਬਹੁ ਖਟੂਆ ॥ ੧ 
੭ [੧੧|ਭਸਮ ਲਗਾਇ, ਤੀਰਥ ਬਹੁ ਭ੍ਰਮਤੇ, ਸੂਖਮ ਦੇਹ, ਬੰਧਹਿ ਬਹੁ ਜਣੂਆ ॥ 

ਥਿਨੁ ਹਰਿ ਭਜਨ, ਸਗਲ ਦੁਖ ਪਾਵਤ; 
ਜਿਉ ਪ੍ਰੇਮ ਬਢਾਇ, ਸੂਤ ਕੇ ੧੨ਹਟੂਆ ॥ 

੧. ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਰਕੇ ਭੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀ। ੨. ਛ/ਇਆ । ੩. ਤਾੜਦਾ ਹੈ 

ਵਾ ਤੱਕਦਾ ਹੈ । ੪. ਜੜ੍ਹ ਪੱਥਰ ਬ੍ਰਿਛ ਆਦਿਕ । ੫. ਖਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ । 
੬. ਧਿਆ ਨ । ੭. ਸ਼ਾਸਤਾਾਂ ਨਾਲ । ੮. ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਵਾ ਪੱਲੇ ਨਾਲ । ੯. ਮਗਨ ਹੋ | 

ਕੇ ਵਾ ਰਸਤੇ ਵਿਚ । ੧੦. ਖੜਗ ਨਾਲ । ੧੧. 'ਬਹੁ' ਦੇਹਲੀ ਦੀਪਕ ਭੀ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ । ੧੨. ਬਾਣੀਆਂ ਸੂਤ ਦੇ ਲੱਤੂ ਜਾਂ ਕੈਹਣਾ ਮਕੜੀ ਸੂਤ ਵਧੋ'ਦੇ ਹਨ । | 

੧੩੨੭੨-੭੪੧੦੮ ੭੫<੦੦੮੭੪੫੯੭੮੭੪੯੭ । ੮-੧੦੭੦੭੩੦੭੨੦੭੪੦੦੭੯੩੦੭੯੩<੭ ੮੩੦੭ 
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(੫੭੩) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
੪੦੬੦੨ ੦੦੦੨ 6੦੪੦” "੦੪੦ ੦੮੦੪੦ ੪੦੧੦੨ ੮੦੧੦ 6੮੨੧੦” ੦੮੦੬” ੦੦੦੦੨੦-੨੦੦ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ।ਸ਼ਬਦ ੧ ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ੧ 
੧੩੮੯ |੧੧| ੧ |ਇਕ ਮਨਿ, ਪੁਰਖੁ ਧਿਆਇ ਬਰ ਦਾਤਾ ।। 

੧੨| ੧ |ਤਉ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ; ਗੁਨ ਗਾਵਉ । 
8 ੧੨| ੨ |ਗਾਵਉ ਗੁਨ, ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ; 

“ਦੁਰਤ' ਨਿਵਾਰਣ ਸਬਦ ਸਰੇ ॥ 
£ ੧੪| ੨ |ਕਬਿ ਕਲ, ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ; ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਜਿਨਿ ਮਾਣਿਓ ॥ 

੩ 

੍ 

ਗਾਵੈ ਗੁਣ “'ਧੋਮੁ, ਅਟਲ ਮੰਡਲਵੇ ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਰਸੁ ਜਾਣਿਓਂ ॥ 
੧੭| ੪ |ਗਾਵਹਿ ਵਕਪਿਲਾਦਿ, ਆਦਿ ਜੋਗੇਸੁਰ; ਅਪਰੋਪਰ ਅਵਤਾਰ ਵਰੋ ।। 

ਗਾਵੇ ਜਮਦਗਨਿ, “ਪਰਸਰਾਮੇਸੁਰ; ਕਰ ਕੁਠਾਰੁ. ਰਘੁ ਤੇਜੁ ਹਰਿਓ ।। 
ਸ ਉਧੋ ਅਕੁਰੁ, ਬਿਦਰੁ ਗੁਣ ਗਾਵੇ; ਸਰਬਾਤਮੁ ਜਿਨਿ ਜਾਣਿਓ ।। 

੧੩੯੦ | ੪ | ੬ |ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਮਾਣਿਓ; ਬਸਿਓ ਨਿਰਵੈਰੁ ਰਿਦੈਤਰਿ ॥ 
ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਗਲ ਉਧਰੀ: ਨਾਮਿ ਲੋ, ਤਰਿਓ ਨਿਰੈਤਰਿ ॥ 

1 ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਸਨਕਾਦਿ ਆਦਿ: ਜਨਕਾਦਿ ਜੁਗਹ ਲਗਿ ॥ 
ਧੈਨਿ ਧੈਨਿ ਗੁਰੁ ਧੈਨਿ; ਜਨਮੁ ਸਕਯਥੁ ਭਲੋ ਜਗਿ ।। 
ਪਾਤਾਲ ਪੁਰੀ, ਜੈਕਾਰ ਧੁਨਿ; ਕਬਿ ਜਨ ਕਲ, ਵਖਾਣਿਓ ॥ 
'ਸਤਜੁਗਿ ਤੈ ਮਾਣਿਓ; ਛਲਿਓ ਬਲ, ਬਾਵਨ ਭਾਇਓ ॥ 
ਦੁਆਪੁਰਿ, ਕ੍ਰਿਸਨ ਮੁਰਾਰਿ; ਕੈਸੁ “ਕਿਰਤਾਰਥੁ ਕੀਓ ।। 
ਕਲਿਜੁਗਿ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ; ਅੰਗਦੁ ਅਮਰੁ, ਕਹਾਇਓ ।। 
ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਰਵਿਦਾਸੁ; ਭਗਤੁ ਜੈਦੇਵ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ॥ 
ਜੋਗ ਧਿਆਨਿ, ਗੁਰ ਗਿਆਨਿ ਬਿਨਾ; ਪ੍ਰਭ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ।। ਹੂੰ ਣੂੰ “ਗਨ ਗਗਦ੯੦੯੦੯ 

ਰ੍ 

ਰ ]2101111111:.... 0 
8 ੧. ਬ੍ਹਮਾ ਤੇ ਬੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਥੋ ਬਗੈਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ 

ਕੋਈ ਮਰਯਾਦਾ ਨਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਬ 
ਰਸ ।ਮੋਟਣ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਬੱਗਤਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਮਾਤ ਲੋਕ 

ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਧਾਰੋ । ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਬੇਦ ਰਚਿਤ ਰਿਖੀ ਬੇਦ ਸੋਗਿਆ ਵਾਲੇ 
੧ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ! ਸਾਡੇ ਸਰਾਪ ਦਾ ਅੰਤ ਕਦੋ' ਹੋਵੇਗਾ ? 

ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਕੌਕਾਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੋਵ ਜੀ ਪੰਜਵੇ” 
! ਸਰੂਪ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੀੜ 

ਰਚਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀ" ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹੋਵੇਗੇ । ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਮ ਇਹ ਹਨ-ਸਿਆਮ ਬੇਦ ਦੇ-ਮਥਰਾ, ਜਾਲਪ, ਹਰਬੈਸ, 
ਬਲ । ਰਿਗ ਬੇਦ ਦੇ-ਕਲ੍ਹ, ਸਦਰੈਗ, ਸੇਵਕ, ਨਲ੍ਹ, ਕਲ-ਸਹਾਰ । ਜੁਜਰ ਬੇਦ 

ਕਉ ਦੇ-ਟਲ, ਸਲ੍ਹ ਭਲ, ਜਲ੍ਹਣ । ਅਥਰਬਣ ਬੇਦ ਦੇ-ਦਾਸ, ਕੀਰਤ, ਗਿਯੋਦ, ਰੀਗਾ 
£ ਤੇ ਸਤਾਹਰਵਾਂ ਭਿਖਾ ਬ੍ਰਹਮਾ । ੨. ਧਰੂਅ । ੩. ਕਪਲ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਂਖ ਦਾ ਕਰਤਾ ਇਥੇ ਨਹੀ” ਸਮਝਣਾ । _੪. ਪਰਸਰਾਮ । 
। ੫. ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੀ । 
(€-#ਵ8੧੦੭ &.,੭੪8੫੦<੭੨-.#੪੬੧੦<੭ ੨-.#੧॥੫੫੭ ੨.,#੪੪੧.੭ 1 ੮.#੪੪੫.-੭੮ -#੫੪੫-” ੨੭੪੩੫. ੭ ੨. # ੪੪੫੫੭. #੭੧-੭ ੨-#੧੧੧-” 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੫੭੫) 
ਆਸ ਤਿਸ ਨ 

ਪੰਨਾ 'ਗ|ਸ਼ਬਦ। ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ੧ 
੧੩੯੦ ਦਾ ੯ |ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ "ਪਾਯਾਲਿ; ਭਗਤ ਨਾਗਾਦਿ ਭੁਯੰਗਮ । 

ਿ 

['ਪਇਆਲ' ਬੋਲੋ] 
ਮਹਾਦੇਉ ਗੁਣ ਰਵੋ; ਸਦਾ ਜੌਗੀ ਜਤਿ ਜੰਗਮ // 

ਬਪ| ੯ [ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਪੂਰਨ ਬ੍ਹਮੁ; ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਸਮ ਜਾਣਿਓ ॥ 
੧੭| ੧੦ -ਂਧਾਤਾ ਗੁਣ ਰਵੈ, ਜੋਨ ਚਕ੍ਹਵੈ ਕਹਾਇਓ ॥ 

ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਬਲਿ ਰਾਉ, ਸਪਤ ਪਾਤਾਲਿ ਬਸੰਤੋਂ ॥ 
ਭਰਥਰਿ ਗੁਣ ਉਚਰੈ; ਸਦਾ “ਗੁਰ ਸੰਗਿ ਰਹੰਤੋਂ ।। 
ਪਦੂਰਬਾ ੬ਪਰੂਰਉ “ਅੰਗਰੈ; ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਸੁ ਗਾਇਓ ।/ 

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਦੂਜੇ ਕੇ ੨ 
੩ | ੧ [ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਧੰਨੁ ਕਰਤਾ; ਕਾਰਣ ਕਰਤਾਰੁ ਕਰਣ ਸਮਰਥੋਂ ।/ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੈਨ ਨਾਨਕੁ; ਮਸਤਕਿ ਤੁਮ ਧਰਿਓ ਜਿਨਿ ਹਥੋਂ ॥ 
ਤ ਧਰਿਓ ਮਸਤਕਿ ਹਥੁ; ਸਹਜਿ ।1 
ਅਮਿਉ ਵੁਠਉ "ਛਜਿ; ਸੁਰਿ ਨਰ ਗਣ, ਮੁਨਿ, “'ਬੋਹਿਯ' "“ਅਗਾਜਿ ॥। 

(“ਯਯਾ' ਪੂਰਾ ਬੋਲਣਾ) 
ਮਾਰਿਓ ਕੇਟਕੁ ਕਾਲ ਗਰਜਿ; ਧਾਵਤੁ ਲੀਓ ਬਰਜਿ; 

ਪੰਚ ਭੂਤ ਏਕ ਘਰਿ, ਰਾਖਿ ਲੋਂ ਸਮਜਿ ॥ 
('ਸਮੱਜਿ' ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ) 

ਰੰ 

ਰੰ 

ਜਗੁ ਜੀਤਉ, ਗੁਰਿ ਦੁਆਰਿ; ਖੇਲਹਿ ਸਮਤ '“ਸਾਰਿ 

( 
1 
ਰ੍ 
1 
( 
1 
੍ 

ਉਪ ਘ “ਨ ੭ 

੧੩ਰਬੁ ੧੧ਉਨਮਨਿ, ਲਿਵ ਰਾਖਿ ਨਿਰੰਕਾਰਿ ॥ 
ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ; ਕਾਲੁਖ, ੧ਖਨਿ ਉਤਾਰ, 

ਤਿਮਰ ਅਗਨ ਜਾਹਿ, ਦਰਸ ਦੁਆਰ ॥ 
ਓਇ ਜੂ ਸੇਵਹਿ ਸਬਦੁ ਸਾਰੁ; ੧੬ਗਾਖੜੀ ਬਿਖਮ ਕਾਰ; 

ਤੇ ਨਰ ਭਵ ਉਤਾਰਿ, ਕੀਏ ਨਿਰ ਭਾਰ ॥ 
ਸਤਸੈਗਤਿ ਸਹਜ ਸਾਰਿ, ਜਾਗੀ ਲੋਂ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰਿ; 

ਨਿੰਮਰੀ ੭ਭੂਤ ਸਦੀਵ, ਪਰਮ ਪਿਆਰਿ ।! 
੧੧] ੩ |੧੮ਬਿਮਲ ਜਾਸੁ ਬਿਥਾਰ; ਸਾਧਿਕ ਸਿਧ ਸੁਜਨ, ਜੀਆ ਕੋ ਆਧਾਰੁ ॥ 

(ਸੁ-ਜਨ ਬੋਲੋ] 

੧. ਪਾਤਾਲ (ਵਿੱਚ) । ਤ. ਮਾਨਧਾਤਾ । ੩. ਬਲ ਰਾਜਾਂ । ੪. ਗੋਰਖ ਦੇ 
ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ੫. ਦੁਰਬਾਸ਼ਾ । ੬. ਪਰੂਰਵ ਰਾਜਾਂ । ੭. ਅੰਗਰੇ ਰਿਖੀ । 
੮. ਛੱਜੀ' ਖਾਰੀ ਫੱਬ ਕੇ । ੯. ਸੁਗੈਧੀ ਜਸ ਰੂਪ । ੧੦. ਪ੍ਰਗਟ । ੧੧.ਭੁਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਜਿੱਤ ਕੇ । ੧੨. ਸੈਮਤਾਂ ਰੂਪ ਬਾਜੀ । ੧੩.ਪ੍ਰਵਾਹ । ੧੪. ਤੁਰੀਆਂ । ੧੫. ਪੁਟ ਕੇ। 
੧੬. ਕਠਨ ਤੋ' ਕਠਨ । ੧੭. ਸਰੂਪ । ੧੮. ਉੱਜਲ । 

(6੦ ਛਆ=> ੯ਆ ੨ "੯੧੨ 6੦ ੨ 6੪8੨੪ ੨6੪੪੪ ੨੦"੦੬ਇ ੨੦੦੪”? 6੮? ੧? ;੦੪ਇ੨ ੦੦੪੦੨, ਨ 

2੪ '੮੭%੫.੨। (੨੭੮੦੭ । ੨੩੫ ੭੮-੪੩੫੭੮#੪੫੭੮"੩੦-੭੨-#੩੯-੭ 
੮੭੬੯-੭ 2੧੫-੭੯#੩੫੮੭੩੦੭ 
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(੫੭੬) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
 2੦੬੨੦੦੩੦ ੪੦੨੦੨ ੦੪੦ ੦੪੦” ੮੦੦੦੨ ੦੦੪੦ ੨੦”੦%੦”੨ ੦੦੪੪੨ ੭੦੪ ੦੪੨ 

ਪੰਨਾ _|ਸਤਰ[ਸ਼ਬਦ ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਦੂਜੇ ਕੇ ੨ 

੧੩੯੧ |੧੧। ੩ |ਤੁ ਤਾ "ਜਨਿਕ ਰਾਜਾ ਅਉਤਾਰੁ; ਸਬਦ ਸੰਸਾਰਿ ਸਾਰੁ; 
ਰਹਹਿ ਜਗਤ, ਜਲ ਪਦਮ ਬੀਚਾਰ ॥ 

੧੨| ੩ | ਕਲਿਪ-ਤਰੁ ਰੋਗ ਬਿਦਾਰੁ, ਸੈਸਾਰ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰੁ; 

ਆਤਮਾ ਤ੍ਰਿ-ਬਿਧਿ, ਤੇਰੇ ਏਕ ਲਿਵ ਤਾਰ ॥ 
੧੪ ੪ |ਤੈ ਤਾਂ “ਹਦਰਥਿ ਪਾਇਓ ਮਾਨੁ, ਸੇਵਿਆ ਗੁਰੁ ਪਰਵਾਨੁ; 

ਸਾਧਿ ਦਅਜਗਰੁ, ਜਿਨਿ ਕੀਆ £ਉਨਮਾਨੁ ॥! 
ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਰਸ ਸਮਾਨ, ਆਤਮਾ ਵੇਤ ਗਿਆਨ; 

ਜਾਣੀਅ ਅਕਲ ਗਤਿ, ਗੁਰ ਪਰਵਾਨ ।। 
ਜਾ ਕੀ ਦਿਿਲਟਿ ਅਚਲ ਠਾਣ, ਬਿਮਲ ਬੁਧਿ ਸੁਥਾਨ; 

ਪਹਿਰਿ ਸੀਲ ਸਨਾਹੁ, ਸਕਤਿ ਬਿਦਾਰਿ ॥ 
ਕਹੁ ਕੀਰਤਿ ੬ਕਲਸਹਾਰ, ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ; 

ਲਹਣਾ ਜਗਤੁ ਗੁਰੁ, ਪਰਸਿ ਮੁਰਾਰਿ । (ਕੱਲ-ਸਹਾਰ ਬੋਲੋ) 

੧੭ ੫ [ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਧਰਤ, ਤਮ ਹਰਨ; ਦਹਨ ਅਘ, ਪਾਪ ਪ੍ਰਨਾਸਨ । 
੧੮| ੫ |ਲੋਭ ਮੋਹ, ਵਸਿ ਕਰਣ; ਸਰਣ ਜਾਚਿਕ, ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਣ ।। 

ਆਤਮ ਰਤ, ਸੰਗ੍ਰਹਣ, ਕਹਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ “ਕਲ ਢਾਲਣ ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲ, 'ਸਤਿਗੁਰ' ਤਿਲਕੁ; ਸਤਿ ਲਾਗੈ, ਸੋ ਪੈ ਤਰੇ ।1 
ਗੁਰ ਜਗਤ, ੯ਫਿਰਣ ੯ਸੀਹ "5ਅੰਗਰਉ, ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਲਹਣਾ ਕਰੈ ॥ 
ਸਦਾ ਅਕਲ ਲਿਵ ਰਹੈ; ੧੧੧ਰਨ ਸਿਉ ਇਛਾ ੨ਚਾਰਹ ॥ 
੩੧ਦਮ ੧੪ਸਪੂਰ ਜਿਉ ਨਿਵੈ; ਖਵੈ ₹ਕਸੁ, ਬਿਮਲ ਬੀਚਾਰਹ ॥ 
ਇਹੈ ਤਤੁ ਜਾਣਿਓ; ਸਰਬ ਗਤਿ ਅਲਖੁ ਬਿਡਾਣੀ ।। 
ਸਹਜ ਭਾਇ ਸੈਚਿਓ; ਕਿਰਣਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਕਲ ਬਾਣੀ ।। 
ਗੁਰ ਗਮਿ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਤੇ ਪਾਇਓ; ਸਤੁ ਸਤੋਖੁ “੬ਗ੍ਰਾਹਜਿ ਲਯੋ ॥ 

,-੭60੧<੭ ੨-੭0੦੧-੭੦-੭੧੦੨੦੭ 

੧. ਜਨਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨਿਆਈ' ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ 
ਵਾਲਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ । ਜਨਕ ਜੋ ਪਿਤਾ ਸੌਸਾਰ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਗੁਰੂ 
ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਅਵਤਾਰ ਹਨ । ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਜਨਕ ਗਿਆਨ ਦਾ 
'ਰਾਜਾ' ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਵਾ ਕਮਲ ਦੀ ਨਿਆਈ' ਨਿਰਲੋਪ ਹੈ । 
੨. ਹਜੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋ ਵਾ ਹੱਦ ਤੋ“ ਰਹਿਤ । ੩. ਅਸਹਿ ਭਾਰ, 
ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ । ੪. ਤੁਰੀਆਂ । ੫. ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ । ੬. ਭੱਟ । 
੭. ਸੁੰਦਰ । ੮. ਫੇਰੂ ਜੀ ਦੇ । ੯.ਸ਼ੇਰ । ੧੦. ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ । 
੧੧. ਇੰਦਰੇ । ੧੨. ਆਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਸੁਤੌਤਰ । ੧੩. ਬ੍ਰਿਛ । 
੧੪. ਸਹਿਤ ਫਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਕੇ ਨਿਵਿਆਂ ਹੋਵੇ । ੧੫. ਕਸ਼ਟ ਖਵੈ = ਸਹਾਰਕੇ ਫਲ 
ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਉਜਲ ਵੀਚਾਰ ਹੈ । ੧੬ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆਂ 1 

2੯੧੬੦ ੬੪੪੦੨ ੦੪੦ ੦੦੯੦੦੦੦੯੦ਇ੦੦"੦੧੦ 2੦੪੦ 6” ੪੦੪੦ ੪੦ ੦6੦ £੦੪ਆ੨੦੮੦੦੦੦੧੦੪੦੨੦੧੦੧੪ 

ਪ੍ ਘ “ਨ ਘ ਹੇ ਨ 

-੭੪੧੯<੭ ₹-੭6੧੦-੭੯.#੪8੯.੭ ₹-.#੪8੯.੭ ੨ -#੪8੫੨-੭ ੨. #੪੦੦੦-੭ ੨--੭੭8੦<੭ 2, #46%.-੭ ੨..#<੪੫੦੭ ੨..#੦<੭ ੨੭੦੯੭ ੨-.੭੪੦<੭ ₹-੭੭੦੧<੭ ੨੧੯੭ ੯#॥੧<੭੨-#੪੪੫.੭ । ੮..#੪੩੫.੭ 2੭੩੫, ੭ 2. #੩੦<-੭ ₹--#੫੧੫<੭ ੮.#੩<੦_.੭ ੨,੭੫੭ ₹-#੩੧-੭੯-##<-੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੫੭੭) 
2੧੦੧੦੨੦"੨੧੦”੨੦੮੦੧੬੦”੨ 6੦੦੦੨੦੨%੦” ੦੬੦”੨੦੧੦੧੬੦੨੦੦੬੦”੨੦੧੦੬੦”੨ ੦੦੪੦੨ ੦੦੦ "ਜਾਣ 

ਪੰਨਾ |ਸਤਫ|ਕਬਦ| ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਦੂਜੇ ਕੇ ੨ 
੧੩੯੨ | ੩ | ੭ |ਹਰਿ ਪਰਸਿਓਂ, "ਕਲੁ “ਸਮੁਲਵੈ; ਜਨ ਦਰਸਨੁ ਲਹਣੇ ਭਯੋ । 

8 ੪ | ੭ |[ਮਨਿ, ਬਿਸਾਸੁ ਪਾਇਓ; ਗਹਰਿ “ਗਹੁ ਹਦਰਥਿ ਦੀਓ ॥ ਰੰ 
1 ਪਗਰਲ ਨਾਸੁ, ਤਨਿ ਨਠਯੋ; ਅਮਿਉ; ਅੰਤਰ ਗਤਿ ਪੀਓ ।। 

੬ | ੭ [ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਹਜ ਸਮ'ਧਿ; ਰਵਿਓਂ, ਸਾਮਾਨਿ ਨਿਰੋਤਰਿ ।। 
ਤੋ ”ਉਦਾਰਉ “ਚਿਤ, ਦਾਰਿਦ ਹਰਨ; ਪਿਖੰਤਿਹ ਕਲਮਲ ਤ੍ਸਨ ॥ 
1 ਸਦ ਰੈਗਿ ਸਹਜਿ ਕਲੁ ਉਚਰੈ; ਜਸ ਜੰਪਉ, ਲਹਣੇ ਰਸਨ ॥ ਕੂ 
ਹੁ [ਕੱਲ ਕਰਨਾ] 

੭ | ੮ [ਨਾਮੁ ਅਵਖਧੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ; ਅਰੁ ਨਾਮੁ ਸਮਾਧਿ ਸੁਖੁ; ਕੰ 
ਸਦਾ ਨਾਮ ਨੀਸਾਣੁ ਸੋਹੈ । 

! ਰੇਗਿ ਰਤੋ, ਨਾਮ ਸਿਉ; ੯ਕਲ ਨਾਮੁ ਸੁਰਿ ਨਹਹ "“ਬੋਹੈ ॥ 
੧੦| ੯ |ਸਚੁ ਤੀਰਥੁ ਸਚੁ ਇਸਨਾਨੁ; ਅਰੁ ਭੌਜਨੁ ਭਾਉ ਸਚੁ; 

ਸਦਾ, ਸਚੁ ਭਾਖੰਤ, ਸੋਹੈ ॥ 
8 ੧੧। ੯ |ਜਿਸੁ ਸਚੁ ਸੈਜਮੁ ਵਰਤੁ ਸਚੁ; ਕਬਿ ਜਨ “੧ਕਲ, ਵਖਾਣੁ  [ ਰੰ 

੧੨| ੧੦ |੧੨ਅਮਿਅ ਦਿਸਟਿ, ਸੁਭ ਕਰੇ, ਹਰੇ ਅਘ ਪਾਪ, ਸਕਲ ਮਲ ॥ $ 
। ੧੩ | ੧੦ |ਗੁਰੁ, ਨਵ ਨਿਧਿ ੧੩ਦਰੀਆਉ; ਜਨਮ ੧੪ਹਮ; ਕਾਲਖ ਧੋਵੈ ॥ 

੧੪। ੧੦ |੯॥ ੧੬ਕਹੁ ੧੭ਟਲ; ਗੁਰੁ ਸੇਵੀਐ; ਅਹਿ-ਨਿਸਿ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ ] 
£ [ਫਲ ਬੇਗ] | 

ਲ ਬੋਲ] 

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਤੀਜੇ ਕੇ ੩ 
੧੮ | ੧ ਤਿਤੁ ਨਾਮਿ ਰਾਸਿਕੁ, ਨਾਨਕੁ ਲਹਣਾ; ਥਪਿਓ ਜੇਨ ਸ੍ਬ ਸਿਧੀ ॥ 

ਕਵਿ ਜਨ ਕਲ:, ਸਬੁਧੀ; ਕੀਰਤਿ ਜਨ, ਅਮਰਦਾਸ ਬਿਸਤਰੀਯਾ ॥ 

2 

ਕੀਰਤਿ ੧੮ਰਵਿ ਕਿਰਣਿ, ਪ੍ਰਗਟਿ ਸੈਸਾਰਹ; 
ਸਾਖ ਤਰੋਵਰ, ੧੯ਮਵਲ ਸਰਾਂ ॥ 

ਉਤਰਿ ਦਖਿਣਹਿ, “#ਪੁਬਿ ਅਰੁ ਪਸਚਮਿ; ਜੇ ਜੈ ਕਾਰੁ ਜਪੰਥਿ ਨਰਾ ॥ 
(ਮਵੱਲ ਨਹੀ" ਕਰਨਾ) 

੧੩੯੩ | ੪ | ੨ |ਸਸੀਅਰੁ ਅਰੁ ਸ਼ੂਰੁ ਨਾਮੁ ੨੧ਉਲਾਸਹਿ; ਸੇਲ ਲੋਅ, ਜਿਨਿ ਉਧਰਿਆ ॥ 

੬, ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ । ੭. ਸ੍ਰਸ਼ਟ ਦਾਤੇ । ੮. ਦੂਖਨ ਸਾਰੇ ਚਿਤ ਦੇ । ੯. ਸੁੰਦਰ । 
੧੦. ਪ੍ਰੀਤ ਰੂਪ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਹਿਤ । ੧੧. ਭੱਟ । ੧੨. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ । ੧੩. ਸਮੁੰਦਰ । 
੧੪. ਤਮਾਮ । ੧੫, , ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ । ੧੬, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ੧੭, ਟਲ ਭੱਟ ਜੀ । 
੧੮, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਣਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ'। ੧੯, ਮਉਲੀ ਰੋਬੀਂ ਜਾਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ 
ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ । ੨੦. ਪੂਰਬ । ੨੧. ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

੨੭0੧੧੫੭ ੮-੭9੧੯..੭ ੯.,#484੫.੭ ੨੭੧੯੭ ੨,#੧੧.੍੭ ₹-੭੪੦੯<੭੨#<੩੧੦੭ | ੨੭੧੫... 2..#੪0੧<੭ ੨ ,#0੧੦੭ ੨-#੧੧੦੭ 

£ ੧. ਭੱਟ । ੨. ਸਮ = ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਲਵੇ = ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਲ੍ਹ ਕਵੀ। 
! ੩. ਗਾੜ੍ਹਾ । ੪. ਗ੍ਹਣ ਹਦਰਥ = ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚੋ” ਦਿੱਤਾ । ੫ ਜ਼ਹਿਰ ਹਉਮੈ ਦੀ। ਕੰ 
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(੫੭੮) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
੯੦੦ ੦੦੦੦੨ ਟ"੦੪੦” "ਕਾਲ 6"੨%੦”੨ ੦੦੪੦੨੦"੨%੦” ੦੦੪੦੨ ੦੮੦੦੦੨੦੦੦”੨ ੦੮੨੪੦ "੦੬੪ ੩ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ ਸ਼ਬਦ] ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਤੀਜੇ ਕੇ ੩ 
੧੩੯੩ | ੫ ਤ ਸੋਈ ਨਾਮੁ ਸਿਵਰਿ,ਨਵ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨੁ; ਸਿਵ ਸਨਕਾਦਿ,"'ਸਮੁਧਰਿਆ' ॥ 

1 ['ਸਮੁੱਧਰਿਆ' ਬੋਲੋ ਸਮੁ ਧਰਿਆ ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ ] 
£ ੭ | ੪ |ਤਿਤੁ ਨਾਮਿ ਲਾਗਿ, ਤੇਤੀਸ ਧਿਆਵਹਿ; ਜਤੀ ਤਪੀ ਸੁਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ॥ 

ਸੋਈ ਨਾਮੁ ਸਿਮਰਿ, “ਗੈਗੇਵ ਪਿਤਾਮਹ; ਚਰਣ ਚਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਿਆ ॥ 
! ਤਿਤੁ ਨਾਮਿ ਗੁਰੂ ਗੈਭੀਰ ਦਗਰੂਅ ਮਤਿ; ਸਤ ਕਰਿ, ਸੰਗਤਿ ̀  ਉਧਰੀਆਂ ॥ ( 

[ਉਧ-ਰਆ ਬੋਲੋ] 
! ੧੦| ੫ |ਨਾਮ “ਕਿਤਿ ਸੈਸਾਰਿ; ਕਿਰਣਿ ਰਵਿ ਸੁਰਤਰ ਸਾਖਹ ॥ | 

ਉਤਰਿ ਦਖਿਣਿ, ਪੁਬਿ ਦੇਸਿ; ਪਸਚਮਿ, ਜਸੁ ਭਾਖਹ ॥ 
1! ੧੧| ੫ |ਜਨਮੁ ਤ ਇਹੁ, ਪਸਕਯਥੁ; ਜਿਤੁ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਰਿਦੈ ਨਿਵਾਸੈ । 

੮ 

[ਸਕਇਅਥ ਬੋਲੋ] 
ਭਲਉ ਪ੍ਰਸਿਧੁ, “ਤੇਜੋ “ਤਨੌ; ਕਲ ਜੋੜਿ ਕਰ ਧਾਇਅਉ ॥ 
ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਹਿ ਦੇਵ ਤੇਤੀਸ, ਅਰੁ ਸਾਧਿਕ, ਸਿਧ ਨਰ; 

੍ 
ਨਾਮਿ, ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਧਾਰੇ ੍ , ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਧਾਰੇ ॥ ( 

ਰਿ 

੧੨ 

੧੩ ਗਿ = 

ਜਹ ਨਾਮੁ “ਸਮਾਧਿਓ; ਹਰਖੁ ਸੋਗੁ ਸਮ ਕਰਿ ਸਹਾਰੇ ।। 
ਸੋਈ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਅਮਰ ਗੁਰ; ੯ਤੁਸਿ ਦੀਓ ਕਰਤਾਰਿ ॥ 
ਸਤਿ ਸੂਰਉ, ਸੀਲਿ ਬਲਵੇਤੁ; ਸਤਭਾਇ ਸੈਗਤਿ ਸਘਨ; 

ਆ ਹਂ= 

੮ 0 

ਗਰੂਅ ਮਤਿ, ਨਿਰਵੈਰਿ ਲੀਣਾ ॥ 
੧੦ਜਿਸੁ ਧੀਰਜੁ, ਧੁਰਿ ਧਵਲ; '੧ਧੁਜਾ ਸੇਤਿ, ਬੇਕੁਠ ”"ੱਬੀਣਾ ॥ 

ਸਿ ਮੱ ਮੰ 

ਘ 

। ਨਾਮੁ ਨਾਵਣੁ, ਨਾਮੁ ਰਸ ਖਾਣੁ; ਅਰੁ ਭੋ ਜਨੁ, 
ਨਾਮ ਰਸੁ, ਸਦਾ 'ਚਾਯ', ਮੁਖਿ ਮਿਸਟ ਬਾਣੀ ॥ __ |'ਚ ਇ' ਬੋਲੋ] 

੧੯। ੮ |ਕੁਲ ਸੈਬੂਹ, ੧੩'ਸਮੁਧਰੇ'; ਪਾਯਉ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੁ ।। [ਸਮੁੱਧਰੇ ਬੋਲ] 
ਸਕਯਥੁ ਜਨਮੁ "$ਕਲ੍ਚਰੈ; ਗੁਰੁ ਪਰਜਿ੍ਉ ਅਮਰ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥ 

ਸ ੧੩੯੪ ੯ ।"੫ਬਾਰਿਜੁ ਕਰਿ "੬ਦਾਹਿਣੈ, ਸਿਧਿ ਸਨਮੁਖ ਮੁਖੁ ਜੋਵੈ । 
ਰਿਧਿ ਬਸੈ, ”“ਬਾਂਵਾਂਗਿ; ਜੁ ਤੀਨਿ "-ਲੋਕਾਂਤਰ ਮੋਹੈ । 
ਰਿਦੈ ਬਸੈ, ੧੯'ਅਕਹੀਉ'; ਸੋਇ ਰਸੁ ਤਿਨਹੀ ਜਾਤਉ । ['ਅਕੱਹੀਉ' ਬੋਲ] 

੪. ਕੀਰਤੀ । ੫. ਸਕਾਰਥ, ਸਫਲਾ । ੬. ਬਾਬੇ ਤੇਜ ਭਾਨ ਦੇ । ੭. ਸਪੁਤਰ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ । ੮. ਸਮ'ਧੀ । ੯. ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋ ਕੇ । ੧੦. ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਧੋਲ 
ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੁਰੋ' ਹੀ ਧੀਰਜ ਦਿਤੀ ਹੈ। ੧੧.ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੇਤ = ਚਿੱਟੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵ'ਲੋ 
ਸੁਲਹ ਕੁਲ । ੧੨. ਸੁੰਦਰ । ੧੩. ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਧਰੇ । ੧੪.ਕਲ ਭੱਟ ਉਚਾਰਦਾ 
ਹੈ। ੧੫. ਕਵਲ ਕਵਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਛਮੀ । ੧੬. ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੜੀ ਹੈ । 
੧੭. ਖੱਬੇ ਅੰਗ ਕੋਲ । _੧੮. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋ" ਅੰਦਰੀ । _੧੯. ਕਥਨ ਤੋ” 
ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ । 

,€/0੫--% (੨. ੭684੭ -#੫8 ੧. <..#<੬ ੧੨. ._..#-8੧੦.੭<.-#੪੧੧੦.੭ 2..#48<...੭ ੨,੭48. ੨.,੭੪8<..੭ ੨..#<੪੫,੭ | €.#੩੧-੭ 

੧. ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਧਰਿਆਂ । ੨. ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ। ੩, ਭਾਰੀ ਮਤ । ( 
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੧੩੯੪ | ੨ 

੧੦ 

੧੧ 

੧੫ 

.6੦੪੦੨੦"੦੪੦੨੦੮੦੪੦” 7੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦੧%੦੨੦੮੦੧੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦੮੪੦੨6੦੮੦੧੬੦” ੧੧੪੦੨ ੪੦੨੦੦੪੦੨੦੮੦੪੨੦੦੦੦0 "੦੦੦੨ 
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ਪੰਨਾ [ਸਤਰ|[ਸ਼ਬਦ ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਤੀਜੇ ਕੇ ੩ 
੯ |ਮੁਖਹੁ ਭਗਤਿ ਉਚਰੇ; ਅਮਰੁ ਗੁਰੁ, ਇਤੁ ਰੈਗਿ ਰਾਤਉ ॥ 

੧੩ 

ਮਸਤਕਿ ਨੀਸਾਣੁ, ਸਚਉ ਕਰਮੁ; ਕਲ ਜੋੜਿ ਕਰ ਧਾਇਅਉ ॥ 
['ਧਿਆਇਅਉ' ਬੋਲੋ] 

ਪਰਸਿਉ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਲਕੁ; ਸਰਬ ਇਛ ਤਿਨਿ ਪਾਇਅਉ ॥ 
ਚਰਣ, ਤ ਪਰ "ਸਕਯਥ, ਚਰਣ, ਗੁਰ ਅਮਰ ” ਪਵਲਿ' ਦਰਯ ॥ ਨ 

['ਪਵੱਲਿ' ਬੋਲੋਂ ਰੇ ਬੋਲ] 
ਸਕਯਥੁ ਸੁ ਹੀਉ, ਜਿਤੁ ਹੀਅ ਬਸੈ,ਗੁਰ ਅਮਰ ਦਾਸੁ, ਨਿਜ ਜਗਤ ਪਿਤ ॥ 
ਸਕਯਥੁ ਸੁ ਸਿਰੁ ਜਾਲਪੁ ਭਣੋ; ਜੁ ਸਿਰੁ ਨਿਵੈ, ਗੁਰ ਅਮਰ ਨਿਤ ॥ 
ਤਿ-ਨਰ ਦੁਖ ਨਹ ਭੁਖ; ਤਿ-ਨਰ £ਨਿ-ਧਨੁ ਨਹੁ ਕਹੀਅਹਿ ॥ 
ਤਿ-ਨਰ ਪਸੇਵ ਨਹੁ ਕਰਹਿ; ਤਿ-ਨਰ, #ਸਯ “ਸਹਸ “ਸਮਪਹਿ ॥ 

[ਸੈ ਬੋਲੋ, ਸਮੱਪਹਿ ਬੋਲ] 
ਸੁਖ ਲਹਹਿ ਤਿ-ਨਰ, ਸੰਸਾਰ ਮਹਿ; ਅਭੈ ੯ਪਟੁ, ਰਿਪ ਮਧਿ ਤਿਹ ॥ 
ਤੇ ਪਢਿਅਉ ਇਕ, ਮਨਿ ਧਰਿਅਉ ਇਕੁ; ਕਰਿ ਇਕੁ ਪਛਾਣਿਓ ॥। 
ਨਯਣਿ ਬਯਣਿ "“ਮੁਹਿ, ਇਕੁ ਇਕੁ; ਦੁਹੁ ਠਾਂਇ ਨ ਜਾਣਿਓ ॥ | 
ਸੁਪਨਿ ਇਕੁ ਪਰਤਖਿ ਇਕੁ; ਇਕਸ ਮਹਿ ਲੀਣਉ ॥ 
੧੧੩ਤੀਸ ਇਕੁ ਅਰੁ "“ਘੰਜਿ ਸਿਧੁ, "ਤਪੈਤੀਸ ਨ “9ਖੀਣਉ ॥ 
ਇਕਹੁ ਜਿ ਲਾਖੁ, ਲਖਹੁ ਅਲਖੁ ਹੈ; ਇਕੁ ਇਕੁ ਕਰਿ 4, ॥ 

('ਲਖੱਹੂ' ਨ ਬੋਲੋ) 
ਜਿ ਮਤਿ ਗਹੀ, ਜੈਦੇਵਿ; ਜਿ ਮਤਿ, ਨਾਮੈ ਸੈਮਾਣੀ ॥ 
ਜਿ ਮਤਿ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਚਿਤਿ; ਭਗਤ ਕੰਬੀਰਹਿ ਜਾਣੀ ॥ 
੧ਪਰੁਕਮਾਂਗਦ ਕਰਤੂਤਿ; ਰਾਮੁ ਜੈਪਹੁ ਨਿਤ ਭਾਈ ॥ 
ਅੰਮਰੀਕਿ ਪ੍ਰਹਲਾਦਿ; ਸਰਣਿ ਗੋਬਿੰਦ ਗਤਿ ਪਾਈ 
ਤੇ ਲੋਭੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਤਿ੍ਸਨਾ ਤਜੀ; ਸੁਮਤਿ, ਜਲਜਾਣੀ ਜੁਗਤਿ ॥ 

੨. ਸਕਾਰਥਾ, ਸਫਲ । ੨. ਪੈਦੇ ਹਨ। ੩. ਰਸਤੇ । ੪. ਨਿਰਧਨ । ਕੰ 
੫. ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀ" ਕਰਦੇ । ੬. ਸੈਕੜੇ ਮਨੁਖਾਂ ਨੂੰ । ੭. ਹਜ਼ਾਰਾਂ 
ਪਦਾਰਥ । ੮. ਅਰਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ੯. ਚਤੁਰ ਹੈ ਵੈਰੀਆਂ ਵਿਚ । ੧੦. ਮੂੰਹ ਵਿਚ। 
੧੧. ਤੀਹ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ੇ ਦੁਖ਼ਾਰਾ। _੧੨. ਪੰਜ ਨਿਮਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀ'। ੧੩. ਪੈੱਤੀਆਂ 
ਅੱਖਰਾਂ ਰਾਹੀ” ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੀਨਤਾ ਨਹੀ', ਕਹੱਤਰ 
ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ੧ 
੧੪. ਬਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ” ਮੰਨਿਆਂ । ੧੫. ਰੁਕਮਾਂਗਦ ਇਕ ਰਾਜਾ ਸੀ 
ਇਸਦੇ ਬਾਗ ਵਿਚ ਇਕ ਅਪੱਛਰਾਂ ਫੁਲ ਤੋੜਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਸਰੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ 
ਮੋਹਤ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਚਿਤ ਅਪੱਛਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀ” ਡੋਲਿਆ, ਐਜੇ ਨਾਮ ਜਪੋ । 

੬੭੧੧੭ .੭00<<-੭ ₹.,#40-4..੭ ੨. ੧੫੦. ੨. #48੫..੭ ੭੨੩੪੫. 2..#੧੫.੭ 1 ..੭੭੦੯...< ੨.,# 9੧੧... .#60੫..” ੨ ,#4੪੫੦੭ 
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(੫੮੦) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
.<੦੬੨੦"੦੪੦”੨ ੦੪੦੨੦"੦੧੦”੨ 2੦੪੦” €੦%੪੦੨੦”੨੧੦੨ ੦੮੨੧੦” ੦੧੦੨ ੦੦੧੦”> "੦੬੦ ੦"੦#ਆਨੇ 

ਪੰਨਾ _[ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਤੀਜੇ ਕੇ ੩ 
੧੩੯੪ | ੧੮ | ੧੪ |ਗੁਰੁ ਅਮਰਦਾਸੁ ਪਰਸੀਐ; "ਪੁਹਮਿ “ਪਾਤਿਕ, ਬਿਨਾਸਹਿ ॥ 

ਗੁਰੁ ਅਮਰਦਾਸੁ, “ਪਰਸੀਐ; ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ, “ਆਸਾਸਹਿ ॥ 
ਗੁਰੁ ਅਮਰਦਾਸੁ ਪਰਸੀਐ; ਧਿਆਨੁ ਲਹੀਐ, ੫ਉ ੬ਮੁਕਿਹਿ ॥ 
ਗੁਰੁ ਅਮਰਦਾਸੁ ਪਰਸੀਐ, ਅਭਉ ਲਭੈ, ਗਉ ਚੁਕਿਹਿ । | 

ਪੇ ਘ੍ “£ ਉਤ ਉ ਸਿ. ਤੇ ਇਕੁ “ਬਿੰਨਿ, “ਦੁ-ਗਣ ਜੁ ਤਉ ਰਹੈ; ਜਾ ਸੁਮੰਤ੍ਰਿ ੯ਮਾਨਵਹਿ ਲਹਿ ॥ 
ਜਾਲਪਾ ਪਦਾਰਥ ਇਤੜੇ; ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸਿ ਡਿਠੇ ਮਿਲਹਿ ॥ 

੨ | ੧੫ [ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰੁ; ਸੁ ਦਿ੍ਤੁ ਨਾਨਕਿ "“ਸੰਗ੍ਰਹਿਅਉ ॥ 
ਤਾ ਤੇ ਅੰਗਦੁ ਲਹਣਾ, ਪ੍ਰਗਟਿ; ਤਾਸ਼ ਚਰਣਹ ਲਿਵ ਰਹਿਅਉ ॥ 
੧੧ਤਿਤ ਕੁਲਿ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸੁ, ਆਸਾ ਨਿਵਾਸੁ; 

ਤਾਸੁ ਗੁਣ ਕਵਣ ਵਖਾਣਉ ॥ 
੫ | ੧੫ [ਬੋਹਿਥਉ ਬਿਧਾਤੇ, "“ਨਿਰਮਯੌ; ਸਭ ਸੈਗਤਿ, ਕੁਲ ਉਧਰਣ ॥ 

ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀਰਤੁ ਕਹੇ; ਤਾਹਿ ਤ੍ਰਾਹਿ, ਤੁਅ ਪਾ ਸਰਣ ॥ ੫ 
(ਉਧੱਰਣ ਨਹੀ” ਬੋਲਣਾ) 

੬ |੧੬ |ਨਿਰਕਾਰਿ ਆਕਾਰੁ; ਜੋਤਿ, ਜਗ %੨ਮੰਡਲਿ ਕਰਿਯਉ ॥ | 
ਜਹ ਕਹ ਤਹ ਭਰਪੁਰੁ; ਸਬਦੁ ਦੀਪਕਿ, '£ਦੀਪਾਯਉ ॥ 

੯ | ੧੭ [ਜਪੁ ਤਪੁ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ, ਪਿਖਿ ਦਰਸਨੁ ਗੁਰਸਿਖਹ ।1 | 
੧੦ | ੧੭ [ਗੁਰੁ "“ਗਉਹਰੁ. "ਦਰੀਆਉ;ਪਲਕ,ਡੁਬੰਤਹ ਤਾਰੇ ।। [ਡੁਬੋ ਤਿਅਹ ਬੋਲੋ] 

ਚਿਤਿ ਚਿਤਵਉ ਅਰਦਾਸਿ; ਕਹਉ, ਪਰੁ ਕਹਿ ਭਿ ਨ ਸਕਉ ॥ 

੨ 

੧੬| ੧੯ [ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ, ਵਸਿ ਕਰੇ, ੧੭ਪਵਣੁ ਉਡੈਤ ਨ ਧਾਵੇ ॥ 
੧੯ |੨੦ |ਸੈਨਿਆਸੀ ਤਪਸੀਅਹ; ਮੁਖਹੁ, ਏ ਪੰਡਿਤ ਮਿਠੇ ।1 

('ਤਪੱਸੀਅਹ' ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ) 
੧੩੯੬ | ੧ |੨੦ [ਕਹਤਿਅਹ ਕਹਤੀ, ਸੁਣੀ; ਰਹਤ ਕੋ ੧੮ਖੁਸੀ ਨ ਆਯਉ ॥ 

੪ |੨੧ |ਭੈ ਨਿਰਭਉ, ਹਰਿ ਅਟਲ ਮਨਿ; ਸਬਦਿ ਗੁਰ, ਨੇਜਾ ਗਡਿਓ ॥ 
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ "੯ਅਪਤੁ; ਪੰਚ ਦੂਤ ਬਿਖੰ ਡਿਓ ॥ ੍ 

[ਅਪੱਤ ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ) 

੧. ਧਰਤੀ ਦੇ। ੨. ਪਾਪ । ੩. ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ । ੪. ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਾਂ | 
ਸੋਸੇ ਤੋ" ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਾ ਆਗਿਆ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ੫. ਪਾਂ 
ਲਈਦੀ ਹੈ । ੬. ਮੁਕਤੀ । ੭. ਇਕ ਨੂੰ ਬਿੰਨ = ਦੇਖ ਲੈ'ਦਾ ਹੈ । ੮. ਦ੍ਰੰਤ ਦੀ 
ਗਿਣਤੀ ਤੋ ਪੁਰਖ ਤਾਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ੯. ਮਨੁਖ । ੧੦. ਗ੍ਰਹਿਣ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ੧੧. ਤਿਸ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਰੂਪ ਕੁਲ ਵਿਚ। ੧੨. ਪੈਦਾ | 
ਕੀਤਾ ਹੈ। ੧੩. ਸਮੂਹ । ੧੪. ਪ੍ਰਕਾਜ਼ਿਆ । ੧੫. ਵਡੇ ਅਨਵਿਧ ਮੋਤੀ ਦੀ 
ਨਿਆਈ' । ੧੬. ਸੇਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚੋ“ । ੧੭. ਵਾਸ਼ਨਾ । ੧੮. ਧਸੰਦ । 
੧੯. ਬੇ-ਪਤੀ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਹੰਕਾਰ । 

.€.,/004੦-? ₹--੭੪੧੧..੭ _,#-0੧%੧. ₹..#੪੧<੭੨_,੭੭੪<.੭ ੨, ੭੪੪੯੭ ₹..#<੧੫੫੭ 1 €.੭੭੧੯-5 ੭੭੧੫੭ &-#੪%-੭ €.##੧-੭ ੪੦੪੦ ੨੦"੦੪੦ ੨੦੦੪੪ 5੬੦ ੦੧੦੦ ੦੦੪੨ "੦6 6੮੦੬੦” "੦੬੦" 6 ਆ > 6” 6੦੪੦” ੭੮੦੪” £੦੪੦੨6"੦੦ “੦੪੪ 

<੭ & ੭ ਰੱ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੫੮੧) 
2੦੪੨ "੦੪੦੨ ੦੮੧੦੨ ੦੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨ ੦੮੦੪੦ ੮੦੧੦”੨ ੦੦੬੦ ੦੦੧ 2੦੪੦੨6੮੦੪੦੨ 

ਪੰਨਾ |ਸਤਰ|ਬ਼ਬਦ| ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਤੀਜੇ ਕੇ ੩ 
੧੩੯੬ | ੫ ੨੧ |ਭਲਉ `ਭੂਹਾਲ, ਤੇਜੋਂ ਤਨਾ; ਨ੍ਿਪਤਿ ਨਾਥੁ ਨਾਨਕ ਬਰਿ ।। 

ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ, ਸਚੁ “ਸਲਭਣਿ; ਤੋਂ ਦਲੁ ਜਿਤਉ ਇਵ ਜੁਧੁ ਕਰਿ । 
੬ [੨੨ |ਤਘਨਹਰ ਬੂਦ, “ਬਸੁਅ ਰੋਮਾਵਲਿ, ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ, ਗਨੰਤ ਨ ਆਵੈ ॥ 

ਰੁਦੂ ਧਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ; 
ਕਬਿ ਜਨ ਭਲ, “ਉਨਹ ਜੂ ਗਾਵੈ ॥ 

੭ | ੨੨ |ਭਲੋ ਅਮਰਦਾਸ,ਗੁਣ ਤੋਰੇ;ਤੋਰੀ ਉਪਮਾ,ਤੋਹਿ ਬਨਿ ਆਵੈ ।['ਭੱਲੋ' ਬੋ 
ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ ੪ 

੧੧| ੧ |ਇਕ ਮਨਿ; ਪੁਰਖੁ ਨਿਰੋਜਨੁ ਧਿਆਵਉ ॥ 

[ 
[ 

ਅਮਿਅ ਨਾਮੁ; ਜਾ ਕਉ ਫੁਰਿਆ 11 ਰੂ 

| 

90, << 

੭ ੨ <੭ 

੧੫| ੧ |ਹਰਿ ਨਾਮ ਰਸਿਕੁ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਹਕੁ; ਚਾਹਕੁ, ਤਤ ਸਮਤ ਸਰੇ । 
('ਸਮੱਤ' ਨਹੀ' ਬੋਲਣਾ) 

ਕਵਿ ਕਲ_, “ਠਕੁਰ, ?ਹਰਦਾਸ “ਤਨੇ; ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ,ਸਰ ਅਭਰ ਭਰੇ ॥ 
੧੯| ੩ |ਸਤਗੁਰ ਮਤਿ ਗੂੜ੍ਬਿਮਲ ਸਤਸੋਗਤਿ; ਆਤਮੁ ਰੈਗਿ ਚਲੂਲੁ ਭਯਾ ॥ 

ਜਾਗ ਮਨ ਕਵਲ, ਸਹਜਿ ਪਰਕਾਸ; ਅਭੈ ਨਿਰੈਜਨੁ ਘਰਹਿ ਲਹਾ ।। 
(ਜਾਗਿਆ ਪਰਕਾਸਿਆ ਬੋਲੋਂ) 

ਅਨਭਉ ਉਨਮਾਨਿ, “ਅਕਲ ਲਿਵ ਲਾਗੀ; ਪਾਰਸੁ ਭੇਟਿਆ ਸਹਜ ਘਰੇ ॥ 
੪ |ਮੋਟਿਆ ਜਨਮਾਂਤ, ਮਰਣ ਭਉ ਭਾਗਾ; ਚਿਤੁ ਲਾਗਾ ਸੈਤੋਖ ਸਰੇ ॥ 
੫ |ਅਭਰ ਭਰੇ, ਪਾਯਉ ਅਪਾਰੁ; ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਧਾਰਿਓ ॥ _(ਪਾਇਅਉ ਬੋਲੋ) 
੫ |ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਦਿ, ਅੰਗਦ ਸੁਮਤਿ; ਗੁਰਿ ਅਮਰਿ, ਅਮਰੁ ਵਰਤਾਇਓ ॥ 
੬ |ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਪਾਇਅਉ, “੦ਢਿੰਤੁ ਹਰਿ ਮਗਿ ਨ ਹੁਟੈ ॥ 
੬ /ਸਿ0 ੮੦ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪ੍ਰਮਾਣ, ੧੧ਬਿਧ ਨੈ ਨੈ ਸਿਰਿਉ; ਜਗਿ, ਜਸ ੧੨ਤੂਰੁ ਬਜਾਇਅਉ ॥ 

ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ੍ਚਰੇ, ਤੇ, ਅਭੇ ਅਮਰਪਦੁ ਪਾਇਅਉ ॥ 
੭ [ਸਹਜ ਸਰੋਵਰੁ _ਮਿਲਿਓ; ਪੁਰਖੁ ਭੇਟਿਓ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥ ਕੰ 
੭ |੧੩ਆਦਿਲੇ ਭਗਤ, ਜਿਤੁ ਲਗਿ ਤਰੇ; ਸੋ, ਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ਦਿ੍ੜਾਇਅਉ ॥ 

੧੪] ੮ |ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ, ਪਤਵਾਹ; ਪ੍ਰੀਤਿ ੧੪ਪੁਬਲੀ ਨ ੧੫ਹੁਟਇ ॥ ਕੰ 
੮ |ਮਤਿ ਮਾਤਾ, ਸੈਤੋਖੁ ਪਿਤਾ; ੧੬ਸਰਿ ੧੭ਸਹਜ ਸਮਾਯਉ ॥ 

7੮੪ ੨੪੦੪ ੨੦੦੪੪ ੦੦੧੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੯੪੨੦੮੯ਜ੦੨ ੯੬੨ ੭੦੪ਇ੨੦੦੪ਇ੨੦੯੪੦੨੦੦%੦੦੦ ੪ਦ> 

ਹੇ ਗਰ “ ੯ 

੧. ਮਹਾਰਾਜਾ । ੨. ਭੱਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ । ੩. ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ । 
੪. ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੋਮਾਵਲੀ ਬਨਾਸਪਤੀ । ੫. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਗਾਂ 
ਸਕੇ । ੬. ਠਾਕਰ ਜੀ, ਛੱਤ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ । ੭. ਬਾਬੇ ਹਰਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ । 
੮. ਪੁਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ । ੯. ਕਲਪਣਾ ਤੋ" ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ । ੧੦. ਦਿੱਤੀ 
ਹੋਈ ਦਾਤ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਗੇ ਦਾਤ । ੧੧. ਬਿਧਾਤਾ ਨੇ । ੧੨.ਵਾਜਾ ਜਸ ਦਾ । 

| ੧੩. ਪੂਰਬਲੇ । ੧੪. ਪਹਿਲੀ, ਮਾਤ- ਦੇ ਗਰਭ ਦੀ । ੧੫. ਹਟਦੀ ਨਹੀ । 
੧੬. ਸਰੋਵਰ । ੧੭. ਸ਼ਾਂਤੀ । ਨ 

੧7604? 2੭੪੧੯... ੨.,੭0<...੭ ੨, #੪॥੧੫੭ ੨,੭04... ੨, ੭9੧<..੭ ੨#604..੭ । ੮੭੧੧੯ 2..੭5੧4..? ੯ ,#404..੭ ੨..#84..੭ 2੦੪੦੨੦੦%੯੦੦੪੯” 
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(੫੮੨) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
2੦੪੦੨੦"੦%੦੨ ੦੦੪੨੦੦੬੦ 7੦੦੦੦ “੦੪੦੨੦"੨ਇ੦ ੪੧੦੪੦੨੦੦%੦” ੦੮੦੪ 2੦੪੦੨ ੦੮੦੪੦ 

ਪੰਨਾ _[ਸਤਰ[ਕ਼ਬਦ| ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ ੪ 

੧੩੯੭ | ੧੬| ੮ |ਆਜੋਨੀ "ਸੈਭਵਿਅਉ; ਜਗਤੁ, ਗੁਰ ਬਨਿ ਤਰਾਯਉ ॥ 

ਅਬਿਗਤ ਅਗੋਚਰੁ ਅਪਰ ਪਰੁ; ਮਨਿ, ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵਸਾਇਅਉ ॥ 

੧੮| ੯ [ਸਹਜ ਤਰੋਵਰ ਫਲਿਓ; ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਲਾਗੇ ।। 
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪਾਈਅਹਿ; ਧੈਨਿ ਤੇ ਜਨ, ਬਡਭਾਗੇ ॥ 
ਤੇ ਮੁਕਤੇ ਭਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦਿ; ਮਨਿ, ਗੁਰ ਪਰਚਾ ਪਾਇਅਉ ॥ 

੧੦ |ਸੋਜ “ਸਧਾ, ਸਹਜੁ ₹ਛਾਵਾਣੁ, ਸੰਤੋਖੁ “ਸਰਾਇਚਉ; 
ਸਦਾ, ਸੀਲ ਸੈਨਾਹੁ ਸੋਹੈ ॥ 

ਗੁਰ ਸਬਦਿ, ਸਮਾਚਰਿਓ; ਨਾਮੁ ਟੇਕ, £ਸੰਗਾਦਿ “ਬੋਹੈ ॥ 
ਆਜੋਨੀਉ ੯ਭਲ੍ ਅਮਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਿ ਨਿਵਾਸੁ । _(ਅ-ਮਲੁ ਬੋਲੋ) 

੫ ੧੧ ਪਰਚਉ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਗੁਰ ਪਾਇਅਉ; ਤਿਨ ਸਕਯਥਉ ਜਨਮੁ ਜਗਿ।। 

ਉਰ ਹੁ /ਨਿ ਮੱ ਹੇ 

੭ | ੧੨ |ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਅੰਗਦੁ ਅਮਰੁ; ਭਗਤ, ਹਰਿ ਸੈਗਿ ਸਮਾਣੇ ।। 
੯ | ੧੩ [ਸਤੁ ਸੈਤੋਖੁ ਸਮਾਚਰੇ; “ਅਭਰਾ ਸਰੁ ਭਰਿਆ ॥ (ਅ-ਭਰਾਂ ਬੋਲੋ) 

ਇਹੁ "£ਜਨਕ ਰਾਜੁ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ; ਤੁਝਹੀ ਬਣਿ ਆਵੈ ' 
੧੦ | ੧੪ [ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮੁ, ਏਕ ਲਿਵ ਮਨਿ ਜਪੈ ਦਿੜ੍; 

ਤਿਨ ਜਨ ਦੁਖ ਪਾਪੁ ਕਹੁ ਕਤ ਹੋਵੈ ਜੀਉ ॥ 
੧੫| ੨ [ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ. ਸਿਧ ਸਾਧ, ਮੁਨਿ ਜਨ ਸੁਰਿ ਨਰ; 

ਜਾਚਹਿ ਸਬਦ ਸਾਰੁ, ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ । 
ਮਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੁਗਧ ਬੀਚਾਰੁ, ਅਹਿ-ਨਿਸਿ ਜਪੁ; 

ਧਰਮ ਕਰਮ, ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਈ ਹੈ । [ਚਾਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ] 
੧ | ੩ |ਨਲ੍ ਕਵਿ ਪਾਰਸ ਪਰਸ. ""ਕਚ "“ਕੈਚਨਾ ਹੁਇ; 

ਚੋਦਨਾ ਸੁਬਾਸੁ ਜਾਸੁ, ਸਿਮਰਤ “੩ਅਨ "ਤਰ । 

ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਤ ਦੁਆਰੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਨਿਵਾਰੇ ਜੀ; 
ਹਉ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਉ, ਸਤਿਗੁਰ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ ॥ 

(ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ) 

ਪੇ ਘ ( ਨ 

੩ | ੪ [ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਤਖਤ, ਦੀਅਨੁ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ 1 
੪ | ੪ [ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦੀਅਉ ਨਿਧਾਨੁ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਗਿਆਨੁ; 

ਪੰਚ ਭੂਤ ਬਸਿ ਕੀਨੇ, ੧ਪਜਪਤ ਨ ਤਾਸ । 

੧; ਅਜੂਨੀ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ । 
੨. ਸ਼ਰਧਾ । ੩. ਚੈਦੋਆ । ੪. ਕਨਾਤਾਂ । ੫. ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ । 
੬. ਸੈਗੀ ਆਦਿਕ । ੭. ਸੁਗੌਧੀ । ੮. ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ । ੯. ਖਾਲੀ । ੧੦. ਗਿਆਨ 
ਰੂਪੀ । ੧੧. ਕਚ ਤੋ” । ੧੨. ਸੋਨਾ ਕਰ ਦਿਤੇ । ੧੩. ਹੋਰ । ੧੪. ਭਰਿ ਵਾਰੇ । 
੧੫. ਜੋਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀ" । 

₹,੪੬੫੫੭ ₹.798-4<-੭ 2..#-984...੭ ੨,#੧੨.੭ ੨,੭੧੧..੭ ੨੭੧੯੦.” ੬੭੪੬੧.” 1 ੮.੭੪੧੯..੭੬.#<੦੫੦ 5 ੭੧੯੫੭-੭੧੧੯੭ ੪੦੪੦੨ ੦੪੨ ੦੮੦%੦”੦ 6੦੪੨੦੮੦੪੨ ੦੦੬੦ ੦੦੧੪੦ ੨੦੪੦੨ ੦੦੦੦ "੦੪੦੨ 6੧੦੦ £੦੪੦”> ੨੦੬੦ <੦ ੦੪੨6੪ £੦੬” 

ਸਿ ਠ ਊਂ 

੭੪੨੭ -੭੩੦-੭੨-੭੦੪੦-੭₹-#੪੪੨<੭ ੬-#੪੦੦-= &-੭6੦5-੭੦-੭੭੪੧<੭ <-੭੦.੭ ੨ -੭੭0੧੭-੭੧੧੯<੭ 5-੭੦੦੧੦-੭ ੮ _.#੫੫-੭੬-੭6੧੦੭ ੬-੭੦੧੨੦-੭੨-#੧੨-੭੨-੭੬੨-੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੫੮੩) 
੪੧੦੦੦ 2੦੪੦ ੦੮੦%੦ 6੧੦੦੨੦੦ਇ੪੨੦੦%੦੨੦੮੦0੦੦੦੮੮੧੪੨੦੧੦ਇ੪”>੦੦੧੪੦੨੦੦੪੦ ੪੦੦੦੨ 

ਪੰਨਾ _|ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ| ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ ੪ 
੧੩੯੮ | ੫ | ੪ |ਗੁਰ ਅਮਰੁ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿ, ਕਲਿਜੁਗਿ ਰਾਖੀ ਪਤਿ; 

੧ਅਘਨ ਦੇਖਤ “ਗਤੁ. ਚਰਨ ਕਵਲ ਜਾਸ 11 

੭ | ਪ |ਜਿਸਹਿ ਧਾਰਿਉ ਧਰਤਿ ਅਰੁ ਦਵਿਉਮੁ, ਅਰੁ ਪਵਣੁ ਤੇ ਨੀਰ ਸਰ; 
ਅਵਰ ਅਨਲ ੫ਅਨਾਦਿ ਕੀਅਉ ॥ 

ਸਸਿ =ਰਿਖਿ ਨਿਸਿ, ਸੂਰ ਦਿਨਿ ਸੈਲ; ਤਰੂਅ, ਫਲ ਫੁਲ ਦੀਅਉ ॥ 
ਸੁਰਿ ਨਰ ਸਪਤ ਸਮੁਦ ਕਿਅ; ਧਾਰਿਓਂ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਜਾਸੁ ।! 
ਸੋਈ ਏਕੁ ਨਾਮੁ. ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਤਿ; ਪਾਇਓ, ਗੁਰ ਅਮਰ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥ 

੧੪] ੭ |ਜਾਮਿ ਗੁਰੂ ਹੋਇ ਵਲਿ; ਗਿਆਨ ਅਰੁ ਧਿਆਨ. ਅਨਨ ਪਰਿ 1! 
੧੮| ੮ |ਗੁਰੁ ਨਯਣਿ ਬਯਣਿ, ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਹੁ; ਗੁਰੂ ਸਤਿ ਕਵਿ ਨਲ ਕਹਿ ॥ 

ਜਿਨਿ ਗੁਰੂ ਨ ਦੇਖਿਅਉ, ਨਹੁ ਕੀਅਉ; ਤੋਂ ਅਕਯਥ, ਸੰਸਾਰ ਮਹਿ ॥ 
[ਅਕਇਅਥ ਬੋਲੋ ] 

ਤਾਰਣ ਤਰਣ “ਸਮਰਥੁ, ਕਲਿਜੁਗਿ; ਸੁਨਤ ਸਮਾਹਿ; ਸਤਦ ਜਿਸੁ ਕੇਰੇ 
ਪੂਰਉ ਪ੍ਰਖੁ ਰਿਦੈ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ; ਮੁਖੁ ਦੇਖਤ, ਅਘ ਜਾਹਿ ੯ਪਰੇਰੇ ।। 
ਜਉ ਹਰਿ ਬੁਧਿ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਚਾਹਤ; ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੁ ਕਰੁ ਮਨ ਮੇਰੇ । 

1 
| 
[ 
| 

੧੦ |ਹੁਤੀ ਜੁ ਪਿਆਸ, ”ਪਿਉਸ "ਪੈਨ ਕੀ; | 

ਰ੍ 

( 

| 

੨ ਲੇ [ ੦ ੨ 

ਬੈਛਤ ੧੨ਸਿਧਿ ਕਉ ਬਿਧਿ ਮਿਲਾਯਉ । 
ਪੂਰਨ ੧੩ਭੋ, ਮਨ ਠਉਰ ਬਸੋ; 

੧੪ਰਸ ਬਾਸਨ ਸਿਉ, ਜੁ ਦਹੇ ਦਿਸਿ ਧਾਯਉ ॥ 
ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ, “ਪਗੋ ਬਿੰਦ ਪੁਰੀ ਸਮ; ਜਲ੍ਨ, ਤੀਰਿ ਬਿਪਾਸ ਬਨਾਯਉ ॥ 
ਗਯਉ ਦੁਖੁ ਦੂਰਿ, ੬ਬਰਖਨ ਕੋ; 

ਸੁ ਗੁਰੂ ਮੁਖੁ ਦੇਖਿ, ੧੭ਗਰੂ ਸੁਖੁ ਪਾਯਉ ॥ [ਗਇਅਉ ਬੋਲ] 
੭ | ੧੧|ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ, ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ; 

ਸੁ ਨਾਮ ਸੁਨੇ, ੧ਦਸੁਤੁ ਭਾਨ ਡਰ੍ਉ ॥ 
ਭਨਿ ੧੯ਦਾਸ, ਸੁ ਆਸ ਜਗਤ੍੍ ਗੁਰੂ ਕੀ; ਪਾਰਸੁ ਭੇ ਟਿ, ਪਰਸੁ ਕਰਉ । 

(ਕਰਿਅਉ ਬੋਲੋਂ 
`੧੧| ੧੨ ਸਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਕਲਜੁਗ ਹੋਇ; 

ਰਾਖਹੁ, ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ ।। 
੧੨ ੧੩ [ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ: ਗੁਰੂ ਜਪੁ ਪ੍ਰਾਨੀਅਹੁ ॥ 

੧. ਪਾਪ। ੨. ਨਾਸ । ੩. ਅਕਾਸ਼ । ੪. ਅਗਨੀ । ੫. ਅੰਨ ਆਦਿਕ । | 
੬. ਤਾਰੇ 1 _੭. ਨਹੀ” ਕੀਤਾ। ੮. ਸਮਰੱਥ । ੯. ਦੂਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨ ਵਾਲੋਂ । ਕੰ 

6੦੪੨੦੮੦੪੨੦੦੪ਇ ੪੦੪੨੦੦%੦੨੦੧੦੦੨੦੧੪੦੨੦ ੧੪੨੦੦੪#੨ ੦੮੦੪੦ ੨੦੦੪੨ ੦੪੦੨੦ ੦੦੪੦੨੦੯੦੪੨ 

2 

੧੦. ਅੰਮਿ੍ਤ । ੧੧. ਪੀਣ ਦੀ । ੧੨. ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਾ ਮੁਕਤ । ੧੩.ਹੋਕੇ। 
੧੪. ਰਸਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ । ੧੫. ਸਚਖੰਡ । ੧੬. ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ । ੧੭. ਵੱਡਾ । 

੧੮. ਧਰਮ ਰਾਜਾ । ੧੯. ਭੱਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 
6੦੪ 
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(੫੮੪) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
ਡੇ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ ੪ | 
੧੪੦੦ । ੧੩। ੧੩ |ਫੁਨਿ ਪ੍ਰੋਮ ਰੈਗ ਪਾਈਐ, "ਗੁਰਮੁਖਹਿ ਧਿਆਈਐ; 

੨ਅੰਨ ਮਾਰਗ ਤਜਹੁ, ਭਜਹੁ ਹਰਿ ਗ੍ਰਾਨੀਅਹੁ ।। | 
੧੫ ੧੩ [ਜਉ ਤ ਸਭ ਸੁਖ, ਇਤ ਉਤ ਤੁਮ ਬੇਛਵਹੁ; 

ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ. ਗੁਰੂ ਜਪੁ ਪ੍ਰਾਨੀਅਹੁ ॥ 
੧੭ | ੧੪ |ਫੁਨਿ ਗੁਰੂ ਜਲ ਬਿਮਲ, ਅਥਾਹ ਮਜਨੁ ਕਰਹੁ; 

ਸੇਤ ਗੁਰਸਿਖ ਤਰਹੁ; ਨਾਮ ਸਚ ਰੇਗ ਸਰਿ ॥ 
ਸਦਾ ਨਿਰਵੇਰੁ ਨਿਰੈਕਾਰੁ, ਨਿਰਭਉ ਜਪੋ; | 

ਧ੍ਰੇਮ ਗੁਰ ਸਬਦ ਰਸਿ; ਕਰਤ ਦਿੜ ਭਗਤਿ ਹਰਿ । 
੩ਉਦਧਿ ਗੁਰੁ ਗਹਿਰ ਗੈਭੀਰ, ਬੇਅੰਤ ਹਰਿ; | 

ਨਾਮ “ਨਗ ਹੀਰ ਮਣਿ; ਮਿਲਤ ਲਿਵ ਲਾਈਐ ॥ 
ਫੁਨਿ ਗੁਰੂ ਪਰਮਲ ਸਰਸ, ਕਰਤ ਕੈਚਨੁ ਪਰਸ; 

ਮੈਲੁ ਦੁਰਮਤਿ ਹਿਰਤ; ਸਬਦਿ ਗੁਰੁ ਧਾਈਐ ॥ _ [ਚਾਲ ਵਸਤੇ] $ 

੩ |੧੫ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰਵਾਹ, ਛੁਟਕੇਤ ਸਦ ਦ੍ਰਾਰਿ ਜਿਸੁ; 
ਗ੍ਰਾਨ ਗੁਰ ਬਿਮਲ ਸਰ, ਸੈਤ ਸਿਖ ਨਾਈਐ ॥ 

ਨਾਮੁ ਨਿਰਬਾਣੁ ਨਿਧਾਨੁ. ਹਰਿ ਉਹਿ ਧਰਹੁ; 
ਗੁਰੂ, ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਹੁ, ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ॥ 

੫ | ੧੬ |ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ, ਸਿਵ ਸਾਧਿਕ, ਸਿਧ, ਸੁਰ ਅਸੁਰ ਗਣ; 
ਤਰਹਿ ਤੇਤੀਸ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸੁਣਿ ਕੈਨ ਰੇ॥ | 

ਪ੍ਹੇ &ੂ & ਹੇ .ਇ ਹੇ ਰੱ=ੀ 

ਫੁਨਿ ਤਰਹਿ ਤੇ ਸੈਤ, ਹਿਤ ਭਗਤ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਕਰਹਿ; 
ਤਰਿਓ ਪ੍ਰਹਲਾਦੁ, ਗੁਰ ਮਿਲਤ ਮੁਨਿ ਜੈਨ ਰੇ ॥ 

ਤਰਹਿ ਨਾਰਦਾਦਿ ਸਨਕਾਦਿ, ਹਰਿ ਗੁਰਮੁਖਹਿ ਤਰਹਿ; 
ਇਕ ਨਾਮ ਲਗਿ, ਤਜਹੁ ਰਸ ਅੰਨ ਰੇ 1! 

ਸਿਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬੁ ਸਭ ਉਪਰਿ ਕਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ; ਸਤਜੁਗਿ ਜਿਨਿ ਧੁ ਪਰਿ 
ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਦੇਹ, ਨਿਸਤਾਰਹੁ ॥ ਸੇ 
ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ; ਨਿਕਟਿ ਬਸੈ ਬਨਵਾਰੀ ॥ | 
ਅਪੁਉ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਖੈ ਨਿਧਿ;ਚਹੁ ਜੁਗਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰਿ,ਫਲੁ ਲਹੀਅੰ 
ਜਿਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਬਾਣੀ; ਜਾਧੂ ਜਨ ਜਪਹਿ, ਕਰਿ “ਬਿਚਿਤਿ ਚਾਓ ॥ | 
ਆਨੰਦੁ ਨਿਤ ਮੰਗਲ, ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਸਫਲੁ ਸੰਸਾਰਿ ॥ $ 

੧੭| ੨ |ਜੀਤਹਿ ਜਮ ਲੋਕ ਪਤਿਤ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਹਰਿ ਜਨ ਸਿਵ ਗੁਰ ਗਿਨ ਰਹੇ ।। | 

ਹਾ ਉਨ 

0 << 

੧੯। ੨ |ਰਘੁਬੈਸਿ “ਤਿਲਕੁ ਸੁੰਦਰੁ, ਦਸਰਥ ਘਰਿ; ਮੁਨਿ ਬੈਛਹਿ ਜਾ ਕੀ ਸਰਣੈ ॥ 

੧. ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ । ੨. ਹੋਰ । ੩. ਸਮੌਦਰ । ੪. ਹੀਰਿਆਂ ਦੀਆਂ 

ਕਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਨੇ । ੫. ਚੌਨਣ । ੬. ਚਿੱਤ ਵਿਚ । ੭. ਟਿੱਕੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ । 

੪੦੪੦੨ 6੦੪ ੨੦੮੦੪ਇ੨੦੦੪੪"੨ਓ"੪#>6ਖ੬ਆ > ਹ"੦੨ਓ ੦ > ੦੮੦ > ੦ <੬੦>੦"੦%# ੨੦੦੬੦ ੦੦੪੨ ੦੮੦੧੦ "੦੪੦੦"੯%੦” ੯੪੧੧੭ ₹..੭੩੧੮.੭ ₹..#0॥<੦..੭ 2..#੪8੫.੭ ੨.,#8੫,੭੨..#<੩੪<.੭ ੨.੭#੦੭ 1 ੨੭੨੧੯-੭੨੭੧੯? ੨.##੬੫੦੭੯-੭੧੨-੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੫੮੫) 
ਆ > "੨੧੦੨ ੦੦੧੦” ੦"੦੧੦੨੦੦੪੦੨੦"੦੦੨ "੦੬੨੦੦ >੦੪੦੨੦"੦੧੦੨ ੨੪੦੨ ੦੪੦੨ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ ੪ 
੧੪੦੨ | ੧ | ੩ |ਸੈਸਾਰੁ ਅਗਮ ਸਾਗਰੁ. ਤੁਲਹਾ; ਹਰਿ ਨਾਮੁ, ਗੁਰੂ ਮੁਖਿ ਪਾਯਾ ।1 

ਜਗਿ ਜਨਮ ਮਰਣੁ. ਭਗਾ; ਇਹ ਆਈ, ਹੀਐ ਪਰਤੀਤਿ ॥ 
੫ | ੩ [ਪਰਤਾਪੁ ਸਦਾ ਗੁਰ ਕਾ, ਘਟਿ ਘਟਿ; ਪਰਗਾਸੁ ਭਯਾ ਜਸੁ ਜਨ ਕੈ । 

ਇਕਿ ਪੜਹਿ ਸੁਣਹਿ, ਗਾਵਹਿ; “ਪਰਭਤਿਹਿ, ਕਰਹਿ ਇਸਨਾਨੁ ॥ 
ਇਸਨਾਨੁ ਕਰਹਿ ਪਰਭਾਤਿ, ਸੁਧ ਮਨਿ; ਗੁਰ ਪੂਜਾ, ਬਿਧਿ ਸਹਿਤ ਕਰੇ 1 

੮ | ੪ [ਜਗਜੀਵਨੁ ਜਗੈਨਾਬੁ, ਜਲ ਥਲ ਮਹਿ; ਰਹਿਆ ਪੂਰਿ, ਬਹੁ ਕਿਧਿ ਬਰਨੰ ।। 
(ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ) 

੯ | ੫ [ਤਿਨ ਤਰਿਓ ਸਮੁਦ ਏਰੁਦ ਖਿਨ ਇਕ ਮਹਿ; ਮਿ 
ਪਜਲਹਰ `#ਬਿੰਬ, ਜੁਗਤਿ ਜਗੁ ਰਚਾ ॥ ('ਰੱਚਾ' ਬੋਲੋ) . ਹੂ 

“ਕੁੰਡਲਨੀ ਸੁਰਝੀ, ਸਤਸੈਗਤਿ; ਪਰਮਾਨੰਦ, ਗੁਰੂ ਮੁਖਿ “ਮਚਾ ॥ 
(ਮੱਚਾ ਬੋਲੋ) 

੧੨| ੬ |ਕਵਲ ਨੈਨ ਮਧੁਰ ਬੈਨ, ਕੋਟਿ ਸੈਨ ਸੈਗ ਸੋਭ; 
ਕਹਤ ਮਾ ੯ਜਸੋਧ ਜਿਸਹਿ, ਦਹੀ 5ਭਾਤੁ ਖਾਹਿ ਜੀਉ ॥ 

ਦੇਖਿ ਰੂਪੁ ਅਤਿ ਅਨ੍ਪੁ, ਮੋਹ ਮਹਾਂ, “ਮਗ ਭਈ; ਕੰ 
੧੨ਕਿੰਕਨੀ ਸਬਦ, ੧੩ਝਨਤਕਾਰ ਖੋਲ ਪਾਹਿ ਜੀਉ ।। 

ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮੁ ਹਾਥਿ, ਕਹਉ, ਕਉਨੁ ਮੇਟਿ ਸਕੈ; ਕੰ 
ਈਸੁ ₹੪ਬੇਮ ਗ੍ਰਾਨ ਧਾਨ, ਧਰਤ ਹੀਐ ਚਾਹਿ ਜੀਉ ॥ 

੧੫| ੬ |ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ; ਵਾਹਿ ਜੀਉ ॥ 
੭ |ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਮ ਧਾਮ, ਸੁਧ ਬੁਧ ਨਿਰੀਕਾਰ; ਚ 

ਬੇਸੁਮਾਰ, ੧ਸਰਬਰ ਕਉ ਕਾਹਿ ਜੀਉ ॥ 
੧੬ਸੁਥਰ ਚਿਤ, ਭਗਤ ਹਿਤ ਭੇਖੁ ਧਰਿਓ; 

ਹਰਨਾਖਸ ਹਰਿਓ, ਨਖ ਬਿਦਾਰਿ ਜੀਉ ॥ 
੧੯| ੮ |ਪੀਤ ਬਸਨ "“ਕੈਂਦ ਦਸਨ, ੧੮ਪ੍ਿਆ ਸਹਿਤ, ਕੇਠ ਮਾਲ; 

ਮੁੜਟੁ ਸੀਸਿ, ਮੋਰ ਪੰਖ, ੧੯ਚਾਹਿ ਜੀਉ ॥ 

੧. ਭੱਜ ਗਿਆ, ਨਵਿਰਤ ਹੋ ਗਿਆ । ੨. ਅੰਮਿ੍ਤ ਵੇਲੇ । ੩. ਬਿਧੀ । 
ਪੂਰਬਕ ਛੇ ਅੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਚਿਤ ਦੀ ਇਕਾਗ੍ਰਤਾ ਸੈਤੋਖ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਅਖੰਡ 
ਸਰਧਾ, ਦੀਰਘ ਕਾਲ ਅਭਿਆਸ, ਗੁਰੂ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੈਗ ਜਾਨਣਾ, ਅੰਤਰ 
ਬਾਹਰ । ੪. ਭਿਆਨਕ । ੫. ਪਾਣੀ । ੬. ਜਿਵੇ' ਜਲ ਦਾ ਬੁਦਬੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

੭. ਭੁਯੋਤਮਾ ਨਾੜੀ ਚੇਤਨ ਤੇ ਜੜ੍ਹ ਦੀ ਗੈਢ,ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੇਢ ਤੇ ਸੰਜਿਆਂ ਦੀ ਗੌਢ, 
ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ੮. ਤਦਾਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ । ੯. ਜਸੋਧਾਂ । 
੧੦. ਚਾਵਲ । ੧੧. ਮਗਨ । ੧੨. ਤੜਾਗੀ ਘੁੰਘਰੂਆਂ ਦੀ । ੧੩. ਝੁਨਕਾਰ । ਕੰ 
੧੪. ਬ੍ਰਹਮਾ । ੧੫. ਬਰਾਬਰ । ੧੬. ਸਾਫ ਸਦਰ । ੧੭. ਮਰਤਬਾਨ ਦੇ ਫੁਲਾਂ ਦੀ 
ਨਿਆਈ' ਦੰਦ । ੧੮. ਪਿਆਰੀ ਸਖੀ । ੧੯. ਗਰੜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ । 

੨੭੨੧੯... ੨.#੩੦੦,੭ 1 ੮ -#੪੧੧੦.੭ ੨-#੪੪੫..੭ ੨. .#48੫...੭ ..#8੫,.੭ ੨..#48“੧..? ੨ _,#<84,.੭ ੨੭੯.” ੨, #-%੪੫<.੭ ੨, #48੫੦੭ ੦੦੪” ੦੪੦੨੦੦੪੦੨੦੦੦੦੨੦੦%੦੨੭੦੦੦ 2੦੦੦੨ ੬੯੦੬੨ 6੪੨੦੦ ੦੮%੦” ੦੯੪੨ ੧੦੦੦੧੦ ੦੧੦ , ੦੪੨ 
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(੫੮੬) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
.੪੦੪੦੨੦"੦੦੦੨ "੦੧੦੨ ੦੦੪੦੨ ੦੦੦੨੦" ਟ੦੦੦੨੦"੦੧੪੦੨੦੦%੦ ੦੮੦੦੦੨੦-੦੦੦੦੦"੦੦੦੮ 

ਸ ਪੰਨਾ [ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ ੪ 
੧੪੦੩ | ੧ | ੮ |ਬੇ-ਵਜੀਰ ਬਡੇ ਧੀਰ, ਧਰਮ ਅੰਗ ਅਲਖ ਅਗਮ; 

ਖੇਲੁ ਕੀਆ, ਆਪਣੈ ਉਛਾਹਿ ਜੀਉ ॥ [ਅਲੱਖ ਬੋਲੋ] 

੪ | ੯ |ਬਲਿਹਿ ਛਲਨ, ਸਬਲ ਮਲਨ, ਭਗਤਿ ਫਲਨ, ਕਾਨ "ਕੁਅਰ; 
੨ਨਿਹਕਲੰਕ ਬਜੀ ਡੈਕ, ਚੜ੍ਹ ਦਲ =ਰਵਿੰਦ ਜੀਉ ।। 

| ਰਾਮ ਰਵਣ, #ਦੁਰਤ “ਦਵਣ, ਸਕਲੰ ਭਵਣ ਕੁਸਲ ਕਰਣ; 

ਹੁ ਸਰਬ “ਭੂਤ, ਆਪਿ ਹੀ ਦੇਵਾਧਿ ਦੇਵ; ਸਹਸ ਮੁਖ “ਫਨਿੰਦ ਜੀਉ ॥ 
£ ਜਰਮ ਕਰਮ, ਮਛ ਕਛ ੯ਹੁਅ ਬਰਾਹ; 

ਜਮੁਨਾ ਕੈ ੦ਕੂਲਿ ਖੋਲ ਖੋਲਿਓ ਜਿਨਿ %੧ਗਿੰਦ ਜੀਉ ॥ 
£ ੮ |੧੦ |ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਨੁ, ਨਿਜ ਨਿਧਾਨੁ, ਸਚੁ ਜਾਨੁ ਮੰਤੁ ਇਹੈ; 

ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਹੋਇ ਕਲਾਨ; ਲਹਹਿ, ਪਰਮਗਤਿ _ ਜੀਉ ॥ 

੧੧| ੧੦ | ਨਾਮੁ ਸਾਰੁ ਹੀਏ ਧਾਰੁ, ਤਜੁ ਬਿਕਾਰੁ ਮਨ ੧੨ਗਯੈਦ; 
£ ਸਿਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿਰੀ ਗੁਰੂ, ਸਿਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿ ਜੀਉ ॥ (ਗਇਅੰਦ ਬੋਲੋ) 

੧੨| ੧੧ |ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ; ਵਾਹਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭੁ “੩ਸਦਕਾ ॥ 
£ ੧੯ | ੧੩ |ਮਾਨਹਿ, ਬ੍ਹਮਾਦਿਕ ਰਦਾਦਿਕ; ਕਾਲ ਕਾ ਕਾਲੁ. ਨਿਰੈਜਨ ਜਚਨਾ ॥ 

੧੪੦੪ | ੨ | ੧ [ਅਗਮੁ ਅਨੰਤੁ ਅਨਾਦਿ; ਆਦਿ. ਜਿਸੁ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ॥ 
ਸਿਵ ਬਿਰੋਚਿ, ਧਰਿ ਧਾਨੁ; ਨਿਤਹਿ ਜਿਸੁ ਬੇਦੁ ਬਖਾਣੈ '। 

੫ | ੨ |ਗੁਰੂ ਸਮਰਥੁ, ਗਹਿ ਕਰੀਆ '੯ਧ੍ਰਵ; ਬੁਧਿ ਸੁਮਤਿ ਸਮ੍ਾਰਨ ਕਉ ॥ 
੭ | ੨ [ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਜਾਨਿ, ਕਹੀ _`ਜੀਅ ਸਾਚੁ; 

ਸੁ ਅਉਰ ਕਛੂ, ਨ ਬਿਚਾਰਨ ਕਉ ।। 
੮ | ੩ |੧੫ਸੈਤਤ ਹੀ ਸਤਸੈਗਤਿ ਸੰਗ; ਸੁ ਰੈਗ ਰਤੇ ਜਸੁ ਗਾਵਤ ਹੈ॥ 

(੨) ਸੈਤ ਤਹੀ 
ਧਰਮ ਪੰਥੁ ਧਰਿਓ, ੧੬ਧਰਨੀ ਧਰ ਆਪਿ; 

! ਰਹੇ ਲਿਵ ਧਾਰਿ, ਨ ਧਾਵਤ ਹੈ ॥ 
ਨੁ ੧੦| ੩ |ਰਵਿ ਕੇ “ਸੁਤ ਕੋ, ਤਿਨ ਤਾਸੁ ਕਹਾ; ਜੁ ਚਰੈਨ ਗੁਰੂ, ਚਿਤੁ ਲਾਵਤ ਹੈ ।। 

੧੧| ੪ | ਨਿਰਮਲ ਨਾਮੁ, ਸੁਧਾ ਪਰ ਪੂਰਨ; 
ਸਬਦ ਤਰੈਗ, ਪ੍ਰਗਤਿਤ ਦਿਨ ੧੮ਆਗਰੁ ।। 

੧. ਕੁਮਾਰ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ,ਕੌਰ, ਟਿੱਕਾ । ੨. ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ 
੩. ਸ਼ੂਰਜ ਚੰਦ ਵੌਸੀਆਂ ਦਾ । ੪. ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ । ੫. ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾਂ । ੬. ਰੂਪ । 
੭. ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅਧੋਪਤੀ ਰਾਜੇ । ੮. ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ । ੯. ਹੋਇਆ । ੧੦. ਕਿਨਾਰੇ 1 
੧੧. ਗੇ'ਦ ਖੇਲੀ ਕਾਨ੍ਹ ਨੇ । ੧੨. ਭੱਟ ਜਾਂ ਹਾਥੀ ਮਨ । ੧੩. ਭਰਸਾ, ਵਾਰਨੇ 
ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋ' । ੧੪. ਬੁਧੀ ਅਚੱਲ ਕੀਤੀ । ੧੫. ਨਿਰੈਤਰ, ਇਕ ਰਸ । ੧੬.ਸ਼ੇਸ਼ 
ਨਾਗ ਵਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਰ । ੧੭. ਧਰਮ ਰਾਜਾ । ੧੮.ਅੱਗੇ ਹੀ । 

24460. ੭ ੨--#8੫_੭ ₹-#੪੬੫. ੭ ੨ -#੫੦%੦- 2. #੪੩੫੦-੭ ੮. #<੬<-੭੯_.#੪੦੧-੭ ₹..#੧੦<੨-੭੯ .#੫੪੫-੭੯-#੦੦੯੦੭੯_.#੭੦੫.% ੮. #੪੬-੭੨.# ੦੫. ੭ €.#੩੧--੭ ੨੭੩੯੭ 

੧੭੪੨੭ ₹.#੫੧੫੭ 2..੭੭0੫੦-੭ ੨. # ੪8੫. ੨.#੪8੧੦.੭ 2 .#੪੪੫੭ 1 2. #੪8<੭ 2 ੭4੪੫੦. ੨..#<੧<.੭ ੮੭੭੦੫. ੨.੭੭੦੯-੭ ₹.##੩੦-੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੫੮੭) 
2੯੧2 ੭੦੦” "੦੪੨੦"੦੦੦੨ ੪"੦੦੦੨੦੮੦੧੦੨ ੮੦%੦੨੦"੦੦੦੨੦੦੦੦੨੦"੦੦੦੨੦੦੪੦੨ ੦੦੪੦੨ 

ਪੰਨਾ _[ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ ਸਵਈਏ ਮਹਲੇਂ ਚਉਥੇਂ ਕੇ ੬ 
੧੪੦੪ |੧੧| ੫ |ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅਥਾਹ, ਅਤਿ ਬਡ ਸੁਭਰੁ; ਸਦਾ ਸਭ ਬਿਧਿ ਰਤਨਾਗਰੁ ॥ 

ਸੰਤ "ਮਰਾਲ, ਕਰਹਿ “ਕੌਤੂਹਲ; 
।੬.#੫੩੫-੭' 

ਤਿਨ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਿਓ, ਦੁਖ ਕਾਗਰੁ ॥ (ਦੇਖੋ ਫਗੀਦ ਕੌਟ ਟੀਕਾ) 
੧੩ ੫ [ਜਾ ਕਉ. ਮੁਨਿ ਧਾਨੁ ਧਰੈ, ਫਿਰਤ ਸਗਲ ਜੁਗ; 

ਕਬਹੁਕ ਕੋਊ ਪਾਵੈ, ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਉ ॥ 
ਬੇਦ ਬਾਣੀ ਸਹਿਤ, ਬਿਰੈਚਿ ਜਸੁ ਗਾਵੇ ਜਾ ਕੌ; 

ਸਿਵ ਮੁਨਿ ਗਹਿ, ਨ ₹ਤਜਾਤ “ਕਬਿਲਾਸ ਕੋਉ ॥ 
ਜਾ ਕੌ; ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਸਿਧ ਸਾਧਕ ਅਨੇਕ ਤਪ; 

ਜਟਾਂ ਜੂਟ ਭੇਖ ਕੀਏ, ਫਿਰਤ ਉਦਾਸ ਕਉ ॥ 
ਸੁਤਿਨਿ ਸਤਿਗੁਰਿ, ਪਸੁਖ ਭਾਇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਾਰੀ ਜੀਅ: 

ਨਾਮ ਕੀ ਬਡਾਈ ਦਈ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਉ॥ 
ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ. ਧਿਆਨ ਅੰਤਰ ਗਤਿ; ਤੇਜ ਪੁੰਜ ਤਿਹੁ ਲੌਗ ਪ੍ਰਗਾਸੇ ॥ 
੬ਬਿਦਮਾਨ, ਗੁਰਿ ਆਪਿ ਥਪਉ ਥਿਰੁ; ਸਾਚਉ ਤਖਤੁ. ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸੇ ॥ 
ਤਾਰਉ ਸੇ ਸੈਸਾਰੁ. ਮਾਯਾ ਮਦ ਮੋਹਿਤ; ਅੰ। ਮਿ੍ਤ ਨਾਮੁ ਦੀਅਉ ਸਮਰਥੁ ।' 
ਫੁਨਿ ਕੀਰਤਿਵੈਤ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਸੈਪਤਿ; ਰਿਧਿ ਅਰੁ ਸਿਧਿ, ਨ ਛੋਡਇ ਸਥੁ ॥ ਰ 

ਘਹ ੭ 
 ॥੧% ੧੪੦੫।॥ ੧ 

ਤਾਹਿ ਕਹਾ, ਪਰਵਾਹ ਕਾਹੂ ਕੀ; ਜਾ ਕੈ ੭ਬਸੀਸਿ ਧਰਿਓ, ਗੁਰਿ ਹਥੁ ॥! 
ਤੀਨਿ ਭਵਨ ਭਰਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਸੋਟੀ; 

ਅਪਨ ਸਰਸੁ. ਕੀਅਉ ਨ ਜਗਤ ਕੌਈ ॥ 
ਆਪੁਨ ਆਪੁ; ਆਪ ਹੀ ਉਪਾਯਉ ।1 
ਪਾਯਉ ਨਹੀ ਅੰਤੁ ਸੁਰੇ ਅਸੁਰਹ ਨਰ; ਗਣ ਗੈਧ੍ਰਬ ਖੋਜੈਤ ਫਿਰੇ ॥ 

੭ | ੨ |ਸਤਿਗੁਰਿ ਨਾਨਕਿ, ਭਗਤਿ ਕਰੀ ਇਕ ਮਨਿ; 
ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨ. ਗੋਬਿੰਦ ਦੀਅਉ ॥ 

ਅੰਗਦਿ, ਅਨੌਤ ਮੂਰਤਿ ਨਿਜ ਧਾਰੀ; 
ਅਗਮ ਗਾਨਿ, ਰਸਿ ਰਸਉ ਹੀਅਉ ॥ 

ਗੁਰਿ ਅਮਰਦਾਸਿ, ਕਰਤਾਰੁ ਕੀਅਉ ਵਸਿ; 
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਿ, ਧਾਇਯਉ ॥ ('ਧਿਆਇਅਉ' ਬੋਲੋ 

੧੦] ੩ |ਨਾਰਦੁ ਧ੍ਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦੁ ਸੁਦਾਮਾ; ਪੁਬ ਭਗਤ ਹਰਿ ਕੇ “ਜ਼ੁਗਣੈ ॥ 
(੨) ਜੁ ੯ਗਣੇ 

ਅੰਬਰੀਕੁ ਜਯਦੇਵ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ; ਨਾਮਾ ਅਵਰੁ ਕਬੀਰ ਭਣੈ ॥ 
੧੦ਮਨਸਾ ਕਰਿ ਸਿਮਰੰਤ ਤੁਝੈ ਨਰ; ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਮਿਟਿਅਉ ਜੁ ਤਿਣੈ ॥ 

ਘ - 

4 <੨ ੭ 

6੧੦੧6#੨੦੦%# “੦੪੦ ੦੦੪੦੨੦੧੦੪੨੦੦%੦੨੦"੦੪੦੨੯-੭੪੫੭੪੮%੦” ਟ੦੪ਆ੨੦੦੪੦੨ ੮੦੦੨੦੦੦ਇ੨ 

ਘ ਉ। 

੧. ਹੌਸ । ੨. ਉਤਸ਼ਾਹ । ੩. ਤਿਆਗਦਾ ਨਹੀ । ੪. ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਨੂੰ । 
੫. ਸੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ । ੬. ਪ੍ਰਗਟ । ੭. ਵਿਜ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਤੇ । 
੮. ਪੂਰਬਲੇ । ੯. ਜੋ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ । ੧੦.ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ । 

_&-#੯੧੫.੭ ₹.,# 84੫. €.#8੫੦-੭ 1 ( “ਤ -- ਤੂ ਮਮ 123 ਤੂ ੍  ਤਤ ਹੂ ਤ ਦੇ 
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(੫੮੮) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
ਆਨ ੦੦” ੨ ੦6” 2"6ਆ”><੧੦”੨6"੯ਉਆ”> >> ੦ਜ੦>< ਆ” 2੧” <"੦ਅਆ” 2੮੦ >ੇ 

।ਸ਼ਬਦ। ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ ਬ 
੪੬ |"ਬਾਚਾ ਕਰਿ, ਸਿਮਰੈਤ ਤੁਝੇ; ਤਿਨ ਦੁਖੁ ਦਰਿਦ ਮਿਟਿਯਉ, ਜੁ ਖਿਣੈ। 2 

੨ਕਰਮ ਕਰਿ ਤੁਅ ਦਰਸ ਪਰਸ, ਪਾਰਸ ਸਰ; ਬੱਲ ਭਟ ਜਸੁ ਗਾਇਯਉ ।। 
੫ [ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸੁ ਗੁਰੁ. ਬਲ_ਭਣਿ; ਮਿਲਿ ਸੈਗਤਿ, ਧੈਨਿ ਧੈਨਿ ਕਰਹੁ । 
੧ |ਤਾ ਤੇ ਤਗਉਹਰੁ ਗਾਨ, ਪ੍ਗਟੁ ਉਜੀਆਰਉ; 

ਦੁਖ ਦਰਿਦ ਅੰਧਾਰ ਕੋ ਨਾਸੁ ।। | 

੨ |ਤਾ ਤੇਂ ਸੇਗਤਿ “ਸਘਨ_ ਭਾਇ ਭਉ ਮਾਨਹਿ; 
ਤੁਮ ਮਲੀਆਗਰ, ਪ੍ਗਟ ਪਸੁਬਾਸੁ ।। 

੨ |ਜਿਹ ਪਿਖਤ ਅਤਿ ਹੋਇ ਰਹਸੁ ਮਨਿ; 
ਸੋਈ ਸੈਤ #ਸਹਾਰੁ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸੁ ॥ ('ਰਹੱਬੂ' ਬੋਲੋ) 

੩ |ਤਾ ਤੇ ਅੰਗਦੁ ਅੰਗ ਸੈਗਿ, ਭਯੋ ?ਸ ਇਰੁ; 
ਤਿਨਿ ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਕੀ, “ਨੀਵ ਰਖਾਈ ॥ (੨) ਕੀਨੀ ਵਰਖਾਈ 

੪ ਇਕ ਅਰਦਾਸਿ, ਭਾਟ ਕੀਰਤਿ ਕੀ; ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖਹੁ ਸਰਣਾਈ ।। 
੧ |ਮੋਹੁ ੯ਮਲਿ, ”ਬਿਵਸਿ ਕੀਅਉ; ਕਾ ਗਹਿ ਕੇਸ, ਪਛਾੜਿਉ ॥ 

('ਬਿਵੱਸਿ' ਤੇ 'ਮੱਲਿ' ਬੋਲੋ) 
੧ [ਕ੍ਰੋਧੁ ਖੰਡਿ ੧੧ਪਰਚੰਡਿ; ਲੋਭੁ ਅਪਮਾਨ ਸਿਉ “੨ਝਾੜ੍ਉ ॥ 
੧ [ਭਵ ਸਾਗਰੁ ੧ ਬੈਧਿਅਉ; ਸਿਖ ਤਾਰੇ ਸੁ ਪ੍ਰਸੈਨੈ ॥ 

ਸਿਰਿ ੧੪ਆਤ ੧੫ਪਤੁ ਸਚੋ ਤਖਤ; ਜੋਗ ਭੌਗ, ਸੈਜੁਤ “੬ਬਲਿ ।। 
੧੪| ੨ |ਤੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਚਹੁ ਜੁਗੀ; ਆਪਿ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸਰੁ ।। 

ਸੁਰਿ ਨਰ ਸਾਧਿਕ ਸਿਧ; ਸਿਖ ਸੇਵੈਤ, “”ਧੁਰਹ ਧੁਰੁ ॥ 

ਰਿ 

ਹ 
ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਅਨਾਦਿ; ਕਲਾ ਧਾਰੀ ਤ੍ਹੁ ਲੋਅਹ ॥ | 

੍ 
ਰਿ 
੍ 
੍ 
੍ 

੧੪੦੬ 

(ਚ 6੧ ੦੪੪੨੦੦੦#੨੦੧੦੧੦#੨੦੦੪੦੨੦੧੦੦੨੦੮੦੪੦੨ ੦੦੪੦੨ 

ਅਗਮ ਨਿਗਮ ੧੮ਉਧਰਣ; ੧੯ਜਰਾ ਜੋਮਹਿ ੨੨ਆਰੋਅਹ ।! 

੧. ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ । ੨. ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ । ੩. ਅਨਥਿੱਧ ਮੋਤੀ ਦੀ ਨਿਆਈ' 

ਵੱਡ' । ੪. ਸੈਘਣੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਇਕ ਰਸ । ੫. ਸ਼੍ਰੋਸ਼ਟ ਖੁਸ਼ਬੂ । ੬. ਸੌਤਾਂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ । ੭. ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ' ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ । ੮. ਸ਼ਬਦ = ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਚ, 

ਸੁਤਤ = ਚਿਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਇਹ ਨਿਰਮਲ 
ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇਣ ਰੂਪ ਨੀਵ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਬ 
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ । ੯. ਪਹਿਲਵਾਨ । ੧੦. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਸ 1 ੧੧. ਜੋ 
ਤਿੱਖਾ ਸੀ । ੧੨. ਝਾੜ ਪਛੋੜ ਕੀਤੀ । ੧੩. ਨਾਮ ਦਾ ਪੁਲ ਬੈਨ੍ਹਿਆਂ । ੧੪. ਚੌਰ । 
੧੫. ਛੱਤ । ੧੬. ਸੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਫੋਜ ਸਹਿਤ । ੧੭.ਆਦਿ ਤੋ' ਲੈ ਕੇ ਸਦਾ ਸਦਾ। 
੧੮. ਉਧਾਰਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਵੇਦ ਸ਼'ਸਤ੍ ਦੇ । ੧੯. ਬੁਢੇਪੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਆਦਿਕਾਂ ਤੋ” । 
੨੦. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਭਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸਵਾਰ । 

੮੦੪ <"੨ਉ੪੨੦੦੪੦੨੦੧੦੪੦੨੦”੨੪੦ ੦੦੧੬੦ ੮੦੮੦ ., ੨.੭੪੧੯-੭ ੯.#੪੪੫-੭੨.#੪੪੦- । ₹..੭੩੩੦-੭--#੧੪੫-੭ ੨,੩੫੨. “੪੧੫੭ ੮.#<੧੫੦.੭ ੨੪੫੪੫. ੨_.##੪੦-੭੨-##੧੦-੮ 

5।1 56180 7637 50 ਹੈ। ੬4670 ੧401061101ਇ116।0॥ਇ911011.ਟ੦।੧ 



ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੫੮੯) 
9੪੦” 7੧੦੪੦੨੦੦੦੦੨ ੦੮੦੦੨੦੦%੦੨੦੮੦੦੦੨੦੮੦੬੦੨੦੨੬੦੨੦੮੦੧੦”> ੦੮੧੦੧੪੦੨੦੮੦੬੦” ੬੦੪੨੩ 

ਪੰਨਾ |ਸਤਰ[ਤਬਦ ਸਵਟੀਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ ੪ | 

੧੪੦੬ |੧੬| ੨ |ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸਿ, ਥਿਰੁ ਥਪਿਅਉ; "ਪਰਗਾਮੀ, ਤਾਰਣ ਤਰਣ ॥ 
੨ਅਘ ਤਅੰਤਿਕ =ਬਦੈ ਨ, ਕਲ_ਕਵਿ; ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣ ॥ 

(੨) ਅੰਤਕ “ਬਦੈਨ, (੩) ਕਬ #ਦੈਨ 
ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇ ਕੇ ੫ 

। ੧੪੦੭ | ੨ | ੧ |ਤੋ 'ਜਨਮਤ'; ਗੁਰਮਤਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਛਾਣਿਓ ॥ | 
੨ | ੧ [ਭਗਤਿ ਜੋਗ ਕੌ, ?ਜੈਤਵਾਰੂ; ਹਰਿ, “ਜਨਕੁ ਉਪਾਯਉ ।1 

(ਉਪਾਇਅਉ ਬੋਲੋ) 
੩ | ੧ |ਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਲਾਗਿ; ਉਤਮ ਪਦੁ ਪਾਯਉ ॥ 

| ਗੁਰੁ ਅਰਜੁਨ, ਘਰਿ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ; ਭਗਤ ਉਤਰਿ ਆਯਉ ॥ 
੪ | ੨ |ਬਡਭਾਗੀ “ਉਨਮਾਨਿਅਉ; ਰਿਦਿ ਸਬਦੁ ਬਸਾਯਉ ।। (ਬਸਾਇਅਉ ਬੋਲੋ) 
੬ | ੩ [ਜਨਕ ਰਾਜੁ ਬਰਤਾਇਆ; ਸਤਜੁਗੁ ਆ-"£ਲੀਣਾ ॥ 

ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ; ੧੧ਅਪਤੀਜੁ ੧੨ਪਤੀਣਾ ।। 
੮ | ੪ |ਖੌਲੁ ੧ਤਗੂੜ੍ਉ ਕੀਅਉ ਹਰਿਰਾਇ, ਸੰਤੋਖ ੧੪ਸਮਾਚਰ੍ਓ; 

1 ਬਿਮਲ ਬੁਧਿ, ਸਤਿਗੁਰਿ ਸਮਾਣਉ ।। | 
ਆਜੋਨੀ ੧੫ਸੰਭਵਿਅਉ, ਸੁਜਸੁ, ਕਲ ਕਵੀਅਣਿ ਬਖਾਣਿਅਉ ॥ 

! ੧੧| ੫ |ਸਦ ਜੀਵਣ, ਅਰਜੁਨ ਅਮੋਲ; ਆਜੋਨੀ ੧੬ਸਭਉ ॥ ਰੰ 
ਭਯ ਭਜਨੁ, ਪਰ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੁ; ਅਪਾਰੁ ੧੭ਅਨੰਭਉ ॥ 
ਅਗਹ ਗਹਣੁ, ਭ੍ਰਮੁ ਭਾਂਤਿ ਦਹਣੁ; ਸੀਤਲੁ ਸੁਖ ਦਾਤਉ ॥ ਕੰ 
੧੮ਆਸੈਭਉ' ੧੯ਉਦਵਿਅਉ; ਪੁਰਖੁ ਪੂਰਨ ਬਿਧਾਤਉ ॥ 

੧੪। ੬ |ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ, ਜਾਸੁ ਜਗ ਅੰਦਰਿ, ਮੰਦਰਿ ਭਾਗੁ, ਜੁਗਤਿ ੨੮ਸਿਵ ਰਹਤਾ । 
£ ੧੬। ੬ |ਕੁਲਿ ਸੋਢੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ "ਤਨੁ; 

ਧਰਮ ”'ਯੁਜਾ, ਅਰਜੁਨ ਹਰਿ ਭਗਤਾ ॥ 
! ੧੮| ੭ |ਸਤਿਵੰਤੁ. ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੰਤ; ਨਵ ਨਿਧਿ ਨ ਨਿਖੁਟੈ ॥ | 

ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨੁ,ਸਰਥੰ ਮੈ; ਸਹਜਿ ਚੈਦੋਆ ਤਾਣਿਅਉ ॥ 

1 ੧. ਆਪ ਸੈਜਾਰ ਸਮੋਦਰ ਤੋ” ਪਾਰ ਤੇ ਸੋਸਾਰ ਤੋ' ਤਾਰਣ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ( 

ਰੂਪ। ੨. ਪਾਪ । ੩. ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਨੂੰ । ੪. ਬਿਦਦੇ ਨਹੀਂ", ਜਾਣਦੇ ਨਹੀ" । 
੫. ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ੬. ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਕੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ । 
੭. ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ । ੮. ਗਿਆਨਵਾਨ । _੯. ਵਿਚਾਰਿਆ । ੧੦. ਮੈਲ ਦਿਤਾ 

1 ਸਤਿਜੁਗ ਨੂੰ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਲਿਆਂਕੇ । _੧੧. ਨਾ ਪਤੀਜਣ ਵਾਲਾ ਮਨ । 
੧੨. ਪਤੀਜ ਗਿਆ । ੧੩. ਗੁਪਤ । ੧੪. ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੇਤੋਖ ਨੂੰ । 

1 ੧੫. ਪ੍ਗਟ ਹੋਇਆ । ੧੬. ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 1 ੧੭. ਭੇ ਤੋ“ ਰਹਿਤ । ੧੮. ਅਸਚਰਜ ਨ 
ਰੂਪ। _੧੯. ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ । ੨੦. ਕਲਿਆਣ ਸਰੂਪ ਵਿਚ । ੨੧. ਸਪੁਤਰ । 

! ੨੨. ਨਿਸ਼ਾਨ 1 

₹-#੧੬੫੧-% ₹..,#60੧...5, ₹-#੬੧<.੭ ₹..# ੬੧. ..੭0<.? ੮ ੭605... 2. # ੪84੫. ੨..#੭੧੫੦.੭ ₹..੭6੨੧..੭ ੨.#<੪੫੦੭ | ਉਸ 
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(੫੯੦) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
_9੦੬੨੦੮੦੧੦”੨ ਟ੦੦੦੨ £"੦੪੨ £"੦੧੦"੨ £੦੪੦੨੦"੦%੦੨ ੦੦੪੦੨੦੮੨੦੦੨੦੦੦੦੨੦੮੨%੦> >ਖਜਵਾ ਠੇ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇ ਕੇ ੫ 
੧੪੦੮ | ੨ | ੮ |ਪੈਨਿ ਧੈਨਿ, ਗੁਰੁ ਧੈਨਿ; ਅਭਰ ਸਰ, ਸੁਭਰ ਭਰਾਯਉ ।। 

(ਅ-ਭਰ ਬੋਲੋ, ਭਰਾਇਆਉ ਬੋਲੋ 

੪ | ੯ |ਅਮਿਉ ਰਸਨਾ, "ਬਦਨਿ ਬਰ ਦਾਤਿ, ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਗੁਰ ਸੂਰ; 
ਸਬਦਿ, ਹਉਮੈ ਨਿਵਾਰਉ ॥ 

੨ਪੰਚਾਹਰੁਨਿ ਦਲਿਅਉ; ਸੈਨ ਸਹਜਿ, ਨਿਜ ਘਰਿ ₹ਸਹਾਰਉ ॥ 
(੨) ੬ਪੰਚਾ ਹਰੁਨਿ (੩) ਨਿਦਲਿਅਉ (ਸਹਾਰਿਅਉ ਬੋਲੋ) 

ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਲਚਰੇ; ਤੇ ਪਜਨਕਹ, ੬ਕਲਸੁ ”ਦੀਪਾਇਅਉ ॥ 
ਗੁਰੁ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਖੁ ਪ੍ਰਮਾਣ, “ਪਾਰਥਉ ਚਾਲੈ ਨਹੀ ॥ 
ਭਵਜਲੁ ਸਾਇਰ. ੯ਸੇਤ; ਨਾਮੁ ਹਰੀ ਕਾ ਬੋਹਿਬਾ ॥ 
ਤੁਅ ਸਤਿਗੁਰ ਸੈਹੇਤ; ਨਾਮਿ ਲਾਗਿ ਜਗੁ ਉਧਰਉ ।। 

੩ |ਅਬ ਨਾਹਿ, ਅਵਰ "ਸਰਿ ੧ਕਾਮੁ; ੧੨ਬਾਰੈਤਰਿ, ਪੂਰੀ ੧੩ਪੜੀ ॥ 
੧੨| ੧ |੧੪ਮੂਰਤਿ ਪੰਚ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੁਰਖ,ਗੁਰੁ ਅਰਜੁਨ,ਪਿਖਹੁ ਨਯਣ ॥ (ਨੌਣ ਬੋਲੋ) 

੨ |ਸਤਿ ਰੂਪੁ ਸਤਿ ਨਾਮੁ; ਸਤੁ ਸੇਤੋਖੁ ਧਰਿਓ ਉਰਿ ।। 
ਆਦਿ ਪੁਰਖਿ ਪਰਤਖਿ; ਲਿਖਉ ਅਛਰੁ, ਮਸਤਕਿ ਧੁਰਿ । 

੧ਪ| ੨ |੧ਪਾਰਸੁ ੧੬ਪਰਸਿ, ੧?ਪਰਸੁ ੧੮ਪਰਸਿ; ਗੁਰਿ “੯ਗੁਰੂ ਕਹਾਯਉ ॥ 
ਭਨਿ ਮਬੁਰਾ, ਮੂਰਤਿ ਸਦਾ ਥਿਰੁ; ਲਾਇ ਚਿਤੁ ਸਨਮੁਖ ਰਹਹੁ । 
ਕਲਜੁਗਿ ਜਹਾਜੁ, ਅਰਜੁਨ ਗੁਰੂ; ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਲਗਿ, ““ਬਿ-ਤਰਹੁ .। 

੧੬| ੩ |ਤਿਹ ਜਨ ਜਾਚਹੁ, ਜਗਤ ਪਰ ਜਾਨੀਅਤੁ; ੨"ਬਾਸ਼ਰ ਰਯਨਿ ਬਾਸੁ, 
ਜਾ ਕੋ ਹਿਤ ਨਾਮ ਸਿਉ ॥ 

੧੯] ੩ |ਮਥੁਰਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭੁ, ਸ੍ਥ ਮਯ ਅਰਜੁਨ ਗੁਰੁ; 
ਭਗਤਿ ਕੈ ਹੇਤਿ ਪਾਇ, ਰਹਿਓ ਮਿਲਿ ਰਾਮ ਸਿਉ।। (ਮੈ ਬੋਲੋ) 

ਅੰਤ ਨ ਪਾਵਤ, ਦੇਵ ਸਬੈ ਮੁਨਿ; ਇੰਦ, ਮਹਾ ਸਿਵ ਜੋਗ ਕਰੀ ॥ 
ਜਗ ਅਉਰੁ ਨ ਯਾਹਿ. ““ਮਹਾਤਮ ਮੈ; 

ਅਵਤਾਰੁ “੩ਉਜਾਗਰੁ, ਆਨਿ ਕੀਅਉ ॥ 

(੧੧੦੨ 7੦੦੦ 6੦੪੦” ₹.#੬੫੭ = 'ਨਿ 

ਘ 

0 ਰਹ = 

੧. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਬਚਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਰਸਨਾ ਤੋ“ । ੨. ਪੰਚਾਹਰੁਨਿ = 
ਸ਼ੇਰ ਕਾਲ ਨੂੰ ਦਲਿਆਂ । ੩,ਆਸਰਾ । ੪.ਪਾੱਜੇ ਹਰਨ, ਕਾਮਾਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲ ਦਿਤਾ 
੫ ਗਿਆਨ ਦਾ । ੬. ਸ਼੍ਰ ਮਣੀ । ੭.ਸ਼੍ਰ ਮਣੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਆਂ ਹੈ । ੮. ਅਰਜਨ 
ਪਾਂਡਵ । ੯. ਪੁਲ । ੧੦. ਸਰਿ = ਸਰ ਗਏ । ੧੧. ਕੰਮ । ੨੨. ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ । 
੧੩. ਪੈ ਗਈ । ੧੪. ਪੰਜਵੇ' ਸਰੂਪ । ੧੫. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜ) । ੧੬.ਸ੍ਰੀ 
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਹਿਬ ਜੀ । ੧੭. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ । ੧੮. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ । ੧੯. ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ । 

| ੨੦. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ । ੨੧. ਦਿਨ । ੨੨. ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲ । ੨੩. ਪ੍ਰਤੱਖ । 

੭੦੪੨੦"੦੪੨੦"੦੪ ੦੦੧੦ "੦ ੪੦ "੦੪੦ ੪੦ ੦"੦੧੦੨੦੦੪੦੨ 2੪੦ ੧੪੦੨ 

੨੭ 2 € /#ਨਿ ਹੇ & 

₹#%<.੭੯.#0੫.੭ ੨.#੦੫. ੨.#੩੧<.੭ 2੭੩੫. "੦੪੦ > 2 .#<੪੫.੭੨ ੭੦੫. ੨ .#੪੦<..੭ ੭੩੨੨. ੭ ੮ ੪੫੩੫੦ ੭ ੨ ੪੭੨੨. ੭੦੧੧੦ >੮.੭#੪੬੫..੭੮.#੩੦.੭ ੭੨੦.” ੨੪੧੧੦” ੩੭੪੧੭ €,#48-4.-੭ ੨..੭੧84੦<੭ ੮_,#੧੧੫..੭ ੨-,#੪8੧੦.੭੨.੭#੪੪<.੭ 1 ੨੭੧੫੨...” ੨ ,#੪੪੫..੭ ੨੭੭੨੭ 2.੭੭੧੧੦੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੫੯੧) 
੭੦੪੦੨ ੦੪੨੦੧ ੦੦੪੦੨੦੦੪੦੨ ੦"੦੦੦੨੦੮੦%੦੨੦"੦੬੦੨੦੦੪੦੨ ੦੦੧੦੦ ੮੦੬੦ ੨੦” 

ਪੰਨਾ _[ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ ਸਵਈਏ ਮਹਲੋਂ ਪੰਜਵੇ ਕੇ ੫ 

੧੪੦੯ | ੫ । ੫ |ਇਹ "ਪਧਤਿ ਤੋ, ਮਤ ਚੂਕਹਿ ਰੇ ਮਨ; 
ਭੇਦੁ “ਬਿਭੇਦੁ, ਨ ਜਾਨ =ਬੀਅਉਂ । 

੯ ! ੭ |੯ਕਲਿ ਸਮੁਦ ਭਏ ਰੂਪ; ਪ੍ਰਗਟਿ, ਹਰਿ ਨਾਮ ਉਧਾਰਨੁ ॥ (ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ) 
ਧਰਨਿ ਗਗਨ, ਨਵ ਖੰਡ ਮਹਿ; ਜੋਤਿ ਸ੍ਰਰੂਪੀ, ਰਹਿਓ ਭਰਿ ॥ 

(ਸੁਅਰੂਪੀ ਬੋਲੋ) 
ਯਹ ਹੇ ਠ 

ਅਜੈ ਗੈਗ ਜਲ, ਅਟਲ, ਜਿਖ ਸੋਗਤਿ ਸਭ ਨਾਵੈ ॥ 
ਨਿਤ, ਪੁਰਾਣ ਬਾਚੀਅਹਿ; ਬੇਦ, ਬ੍ਹਮਾ ਮੁਖਿ ਗਾਵੇ । 
ਅਜੈ ਚਵਰੁ ਸਿਰਿ ਢਲੋ, ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖਿ ਲੀਅਉ ॥ _ (ਅਜੇ ਬੋਲੋ) ਨੂੰ 
ਮਿਲਿ ਨਾਨਕ, ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਗੁਰ; ਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸੁ, ਹਰਿ ਪਹਿ ਗਯਉ । 
ਪਹਰਿਬੈਸ, ਜਗਤਿ ਜਸੁ ਸੈਚਰਉ; ਸੁ ਕਵਣੁ ਕਹੈ; ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਮੁਯਉ ॥ 

੧੬ (ਸੋਚਰਅਉ ਬੋਲੋ) 
੧੭| ੨ [੬ਦੇਵ ਪੁਰੀ ਮਹਿ ਗਯਉ, ਆਪਿ ਪਰਮੇਸਰ, ਭਾਯਉ ॥ 
੧੮| ੨ |?ਰਹਸੁ ਕੀਅਉ "ਸੁਰ ਦੇਵ; ਤੋਹਿ ਜਸੁ, ਜਯ ਜਯ ਜੇਪਹਿ ॥ (ਰਹਿਸੁ ਬੋਲੋ) 

ਛਤ੍ ੯ਸਿੰਘਾਸਨੁ, ਪਿਰਥਮੀ, ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਉ, ਦੇ ਆਇਅਉ ॥ 
ਸਲੋਕ. ਵਾਰ' ਤੇ ਵਧੀਕ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 

੪ | ੧ |"5ਉਤੇਗੀ, ੧ਪੈ ੧੨ਓਹਰੀ; ੧੩ਗਹਿਰੀ ੧੪ਗੈਭੀਰੀ ॥ (੨) ਪੈਓਹਰੀ 
ਸਸੁੜਿ, ਸੁਹੀਅ ਕਿਵ ਕਰੀ; ਨਿਵਣੁ ਨ ਜਾਇ ਥਣੀ ॥ 
੧੫ਗਚ ਜਿ ਲਗਾ, ੧੬ਗਿੜ ੧੭ਵੜੀ; ਸਖੀਏ ੧੮ਧਉਲਹਰੀ । 
ਸੇ ਭੀ ਢਹਦੇ ਡਿਠੁ ਮੈ; ਮੁੰਧ, ਨ ਗਰਬੁ ੧੯ਥਣੀ ॥ 

੫ ਸਣਿ ਮੁੰਥੇ “੭ਹਰਣਾਖੀਏ; ਗੂੜਾ “"ਵੈਣ, ਅਪਾਰੁ ॥ 
੯ | ੩ ]ਜੋ ਤ੍ਰੇ. ਤਾਰੂ ਪਾਣਿ, ਤਾਹੂ ਪਛੁ, ““ਤਿੜਨ “੩ਕਲ ॥ 

ਤਾਹੂ, ਖਰੇ ਸੁਜਾਣ; “5ਵੇਵਾਏਨ੍) “ਪਗਪਰੀ ॥ (੨) ਵੇਵਾ ਏਨੀ 

-704..੭ 2-,੭% ੫... ੯,,#404..੭.,#46੫੫੭ 
ਪਤੇ ਮੀ 

- %% 

ਘ 

ਪ੍ਹ ਛੂ ਪ੍ਹ ੦ 

& 

_੬,# 0੧੫੭ ੮. #0੧%<3 .੭6੧%੦-੭੨-੭<8੫੦-੭ ੨-#੬੦੧੭ ੮-੭੦੧<. " ੨.#੩੫.੭ 

੧. ਟਕਸਾਲ, ਸੰਪ੍ਦਾਇ ਗੁਫ ਸਿੱਖੀ ਦੀ । ੨. ਭੇਟ ਤੋ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ। ਦੂ 
੩. ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਾ ਸਮਝੇ । ੪. ਕਲਜੁਗ ਸਮ੍ਦਰ ਦੇ ਵਿਚ ਜਹਾਜ਼ ਰੂਪ 
ਮਹ'ਰਾਜ ਹੋਏ ਉਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ । ੫.ਭੱਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯਾ ਹਰਿ = ਸੂਰਜ ਦੀ ਬੈਜ 
ਸੋਢ ਬੋਸ ਦੇ । ੬. ਦੇਵ = ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪੁਰੀ ਸੱਚਖੰਡ । _੭. ਪ੍ਸੇਨਤਾ । 1 

੮. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ । ੯. ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਦਾ 
ਛੱਤ੍ਰ ਤੇ ਸਿੰਘਾਜਣ । ੧੦. ਉਚੇ ਅੰਗ ਵੈਰਾਗ (ਜੈਨੀਆਂ) ਬਿਬੇਕ ਆਦਿਕ ਸਾਧਨ । ਕੰ 
੧੧. ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ । ੧੨. ਝੁਕਣਾ ਕਰੇ । ੧੩. ਨਿਰਹੱਲ । ੧੪. ਗੈਭੀਰਤਾ 
ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ । ੧੫. ਵਰ ਰੂਪ ਚੂਨਾ । ੧੬. ਪਹਾੜ । ੧੭. ਹਵੇਲੀਆਂ 
ਸਨ । ੧੮. ਹਰੀ ਮੰਦਰ । ੧੯. ਅਸਥਨ, ਸਾਧਨ । ੨੦. ਹਰਣਾਂ ਸਰੀਖੀ ਨੇਤਰਾਂ ਕੰ 
ਵਾਲੀ ਸੁਰਤੀ ਸਿੰਮ੍ਤੀ ਰੂਪ। ੨੨੧. ਬਚਨ । ੨੨. ਤਰਣਾ ਵਾ ਕਿਨਾਰਾ । 
੨੩. ਜੁਗਤੀ । ੨੪. ਚਲੇ ਗਏ । ੨੫. ਲਹਿਰਾਂ ਕਾਮਾਦਿਕ । ਕੰ 

੩-੭੦੦੮-੭੨-੭੯-੭੯-੭9੧੫੨-੭ ੨੭੪੧੦ ੩-੭੧੧%-੭ 1  ੨-#੦੪੯-" ੨੭੪੯੦.” ੨ ,#<੪੫. ₹ ੨੭੭੦੦. ੮ ₹.੭48੧੫੭੯-#੪੪੧੦੭  ੧%”੨੦੮੦%੨ ੦੦੪੦੨੦੮੦%੦ ੦੦੪੨੦੮੪੦੨੦੧%੦੨੦੦%੦੦ ੦੦#੨੦੮੦੦੦ ਟ੧੪੦੨੦"੦੪੦੨ ੦੪੦੨ ੦੮੪੦੨੦੮੦੦੦੨੦੮੩੪੦੨ 
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(੫੯੨) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 

ਸਲੌਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ 
ਝੜ “ਝਖੜ ਤਓਹਾੜ; ਲਹਰੀ ਵਹਨਿ, ਲਖੇ ਸਰੀ ।। 

(੨) ਪਲਖੋਸਰੀ ('ਲੱਖੇ' ਬੋਲੋ) 
ਨਾਨਕ; ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ ।। 
€ਸਾਲਕੁ ਮਿਤ, ਨ ਹਿਓ ਕੋਈ ॥ 
ਹੈ ਹੈ ਕਰਿ ਕੈ; ਓਹਿ ਕਰੇਨਿ ॥ ਕੰ 
ਨਾਨਕ; ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਇ ॥ 
ਸਹਸੈ ਜੀਅਰਾ, ਪਰਿ ਰਹਿਓ; ਮਾ ਕਉ, ਅਵਰੁ ਨ ਢੌਗੁ ॥ 

੧੪੧੧ | ੨ ਅਗਨਿ ਮਰੈ ਜਲ ਲੋੜਿ ਲਹੁ; ਵਿਣੁ ਗੁਰ ਨਿਧਿ ਜਲੁ ਨਾਹਿ ॥ 
(੨) ਨਿਧਿਜਲੁ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਮੈਲਾ ਅਵਗੁਣੀ; ਚਿੰਜੁ ਭਰੀ ਗੈਧੀ ਆਇ ॥ 
ਸਰਵਰੁ ਹੇਸਿ, ਨ ਜਾਣਿਆ, ਕਾਗ ਕੁਪੰਖੀ, ਸੈਗਿ ॥ 
ਨਾਨਕ ਲਗੀ ਤੁਰਿ ਮਰੇ; ਜੀਵਣ ਨਾਹੀ ਤਾਣੁ ।। 
ਪਿਰਮ "ਪੈਕਾਮੁ ਨ ਨਿਕਲੈ; ਲਾਇਆ ਤਿਨਿ ਸੁਜਾਣਿ ॥ 
ਭਾਂਡਾ, ਆਣਗੁ ਰਾਸਿ; ਜਾਂ ਤਿਸੁ ਭਾਵਸੀ ।1 | 
ਇਕਨਾ ਸਿਧਿ ਨ ਬੁਧਿ, ਨ ਅਕਲਿ ਸਰ; ਅਖਰ ਕਾ ਭੇਉ ਨ ਲਹੰਤ ॥ 

੧੪੧੨ | ੨ ੨੦ ਜਉ ਤਉ; ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ ॥ 
ਸੀਤਾ ਲੈ ਗਇਆ ਦਹ-ਸਿਰੋ; ਲਛਮਣ ਮੂਓ, ਸਰਾਪਿ ॥ 
ਹਣਵੈਤਰੁ ਆਰਾਧਿਆ; ਆਇਆ ਕਰਿ ਸੇਜੋਗੁ ॥ ਕੰ 
ਨਾਨਕ ਵੇ-ਪਰਵਾਹੁ ਸੋ; ਕਿਰਤ ਨ ਮਿਟਈ ਰਾਮ । 
ਲਾਹੋਰ ਸਹਰੁ; ਜਹਰੁ ਕਹਰੁ ਸੋਵਾ ਪਹਰੁ । 
ਲਾਹੌਰ ਸਹਰੁ; ਆੰਮ੍ਰਿਤਸਰੁ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰੁ ।। 
“ਉਦੋਸ'ਹੈ' ਕਿਆ ਨੀਸਾਨੀ; ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੈ ਅੰਨੀ ॥ 
੧੦ਊਉਦੋਸੀਅ ੧੧ਘਰੇ ਹੀ ਵੁਠੀ; “ਕੁੜਿਏ), "ਤੋਰੇਨੀ "%ਧੈਮੀ ॥ ਕੂ 
ਸਤੀ ਰੈਨੀ ਘਰੇ ਸਿਆਪਾ; ਰੋਵਨਿ ਕੂੜੀ ਕੋਮੀ ॥ (ਸੱਤੀ ਬੋਲੋ) 
ਕੇ ਦੋਖੜੇ ਸੜਿਓਹਿ, ਕਾਲੀ ਹੋਈਆ ਦੇਹੁਰੀ; ਨਾਨਕ, ਮੈ ਤਨਿ ਭੈਗੁ ।। ੧ 
ਜਿਤੁ ਡਿਠੇ ਤਨੁ ਪਰਫੁੜੇ; ਚੜੇ 'ਚਵਗਣਿ' ਵੈਨ ।। ('ਚਵੱਗਣਿ' ਬੋਲ) 1 

੨, ਲੱਭ ਦਾ । ੨ ਮੋਹ ਦਾ । ੩. ਹੜ ਕਾਮਾਦਿਕਾਂ ਦਾ । ੪. ਆਸਾ ਰੂਪ 
ਨਦੀ । ੫. ਲੱਖਾਂ ਹੀ । ੬,ਗਿਆਨਵਾਨ । ੭. ਮੇਰੇ ਤਾਈ" । ੮ ਤੀਰ । ੯.ਆਵੇਗਾ 
੧੦. ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿਚ ਉਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਨ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨ । ੧੧. ਸੋਸਾਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਸਦਾ ਹੈ । ੧੨.ਇੰਦੀਆਂ ਰੂਪ। 
੧੩. ਮਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਬ੍ਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਵਿਪਰਜੇ, ਨਿੰਦਾ, ਸਿੰਮਤੀ, ਵਿਕਲਪ, 
ਆਸਾਂ ਤ੍ਰਿਸਨਾ । ੧੪. ਰੋਲਾ ਪਾਉ”ਦੀਆਂ ਹਨ । 

੯੪੨੦੦ ੨੦੪੦ ੨6੪9੨ ੮6੪9 6੦੪੦੦ 6੯॥ਆ ਓਜਆਂਨ ਹਦ; 6 ਦਗਆ੨ "ਦਹਆਂ ੫ ਕਦ ਨ ਦਿਆ ਦੇ 

ਰੇ ਠ (ਸਿ ਲੀ ॥ਨ॥ਨ 

੨-੭੪੧੧= ੨੧੧੧੭ 2. #੪8੫.੭ ੨. #੧..੭ 2--#੪8-੫<੭੨.੭#੪<੦੭ 1 ੭੬੧੯੭ .#<੪<੦. ੭ ₹.੭੭੦<..੭੨.੭੭੦<=੭ ੨. #੭॥੬-੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੫੯੩) 

।[ਤਰ|ਤਬਦ। ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਕੂ 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੩ 

੧੪੧੩ | ੩ | ੧ |"ਅਭਿਆਗਤ ਏਹ ਨ ਆਖੀਅਹਿ; ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਮਹਿ ਭਰਮੁ ।1 
[ (ਅਭਿਆ-ਗਤ ਬੋਲੋ) 

੪ | ੩ |ਹੋਵਾ ਪੰਡਿਤ ਜੋਤਕੀ; ਵੇਦ ਪੜਾ ਮੁਖਿ ਚਾਰਿ ॥ 
! ੫ | ੪ ਬ੍ਰਹਮਣ “ਕੈਲੀ, ਘਾਤੁ ₹ਕੰਵਕਾ; “ਅਣਚਾਰੀ ਕਾ ਪਧਾਨੁ ॥ ਕੂ 

੧੦| ੬ [ਮਨਮੁਖ ਬੈਨਿ੍ ਚਲਾਈਅਹਿ; ਨਾ ਮਿਲਹੀ, ੬ਵਗਿ ਸਗਿ ॥। 
(ਸੱਗਿ ਨਹੀ“ ਬੋਲਣਾ, ਪੋਲਾ ਬੋਲਣਾ) ਰੂ 

੧੨| ੭ [ਨਾਨਕ, ਸਚਾ ਏਕੁ ਦਰੁ; ?ਬੀਭਾ “ਪਰਹਰਿ, ਆਹਿ । 
੧੪੧੫ | ੨ ੨੦ [ਨਾਨਕ, ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਮੈਲਿਆ ਮੁਏ; ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਖੋਇ ॥ ਕੂ 
੧੪੧੬ | ੧ ੨੭ [ਜਨ ਕੀ ਟੇਕ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹਰਿ; ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ੯ਠਵਰ ਨ ਠਾਉ ॥ 

1 ੬ | ੨੯ [ਅਸੀ ਖਤੇ ਬਹੁਤੁ ਕਮਾਵਦੇ; ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥ (ਖੱਤੇ ਨਾ ਬੋਲੋ) 
੧੨| ੩੧ [ਮਨਮੁਖੀਆ ਦਹਾਗਣੀ; ਆਵਣ ਜਾਣਿ ਮੁਈਆਸੁ । 

ਹੂ ੧੯| ੩੩ [ਅੰਤਰਿ ਆਇ ਵਸੈ; ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੇ ਕੋਇ ।। 
! ੧੪੧੭ | ੪ ।੩੪ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਿ ਬੋਹਿਥੈ, ਵਡਭਾਗੀ ਚੜੈ; | 

ਤੇ ਭਉਜਲਿ ਪਾਰਿ ਲੰਘਾਇ ।। 
! ੧੧| ੩੮ |ਮਨਮੁਖਿ ਅਸਥਿਰੁ ਨਾ ਥੀਐ; ਮਰਿ ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਖਿਨ ਵਾਰ ॥ ਹੂ 

੧੪ | ੪੦ |ਲੌਭੀ ਕਾ, ਵੇਸਾਹੁ ਨ ਕੀਜੈ, ੯”ਜੇ ਕਾ ਪਾਰਿ ਵਸਾਇ ॥ 
੧ ੧੪੧੮ | ੩ |੪੨ [ਗੁਰਮੁਖਾਂ ੧੧ਕਰਾਂ ਉਪਰਿ, ਹਰਿ ਚੇਤਿਆ; ਸੇ ਪਾਇਨਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥ ਕੰ 

੬ ੪੩ |ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਕਰੇ; ਸੁ ਹੋਇ ।। 
( ੯ | ੪੫ |ਮਨਮੁਖੁ ਬਾਲਕੁ, ਬਿਰਧਿ ਸਮਾਨਿ ਹੈ; ਕੰ 

ਜਿਨ੍ਹਾ ਅੰਤਰਿ ਹਰਿ ਸੁਰਤਿ ਨਾਹੀ ॥ 
੧੧| ੪੫ |ਮਨਮੁਖ ਜੂਠਿ ਨ ਉਤਰੈ, ਜੇ ਸਉ ਧੋਵਣ ਪਾਇ ॥ 
੧੭ | ੪੮ |ਗੁਰਮਤੀ, ਹਰਿ ਪਾਇਆ; ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਪਰ-ਜਾਲਿ ॥ 

੧. ਅਤਿਥੀ । ੨. ਗਦੇ । ੩. ਲੜਕੀ ਘਾਤ = ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ । ੪.ਧਰਮ 

ਦੇ ਸਰੇਸ਼ਟ' ਚਾਰ ਤੋ” ਰਹਿਤ । ੫. ਅੰਨ । ੬. ਬਗਲੇ ਸਗਿ = ਹੌਸਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀ” 

੬ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਵਾ ਵਗਿ = ਗਊਆਂ ਨਾਲ ਸਗਿ = ਕੁਤੇ ਨਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਇਉ” 
! ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ । ੭. ਦੂਜਾ । ੮. ਤਿਆਗ । 

੯. ਠਹਿਰਨ ਨੂੰ ਯਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ । ੧੨. ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਹ ਚਲੇ । ੧੧. ਮਾਤਾ 
£ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਇਕਰਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੌਕ ਡੌਡ ਤੋ` ਉਪਰ ਹੋ ਗਏ । 

੧੭੬੯-੭੬੭੦੯-੭ । ਨ 
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(੫੯੩) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
2੦੪੦੨ ੦੦੪੦੨੦"੦੧੦੨ ੦"੦੪੦੨੦"੦੦੦੨੦"੦੪੦੨ ੦੮੦੬੦”੨੦੨੦੦੨੦੮੨੧੪੨੦-੦੧੦੦੨੦੦੦ 

ਪੰਨਾ [ਸਤਰ [ਸ਼ਬਦ ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ 
੧੪੧੯ | ੫ ੫੧| ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਉਪੇ, ਜੀਅ ਸਉ ਭਾਈ; ਲਏ ਹੁਕਮਿ ਫਿਰਾਉ ॥ 

੭ | ੫੧ | ਪੈਨਣੁ ਗੁਣ ਚੋਗਿਆਈਆ ਭਾਈ; ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਤਾ ਪਾਇ ॥ 
੧੪੨੦ | ੧੫੬੨ | ਵਡੜੋ ਝਾਲਿ "ਝਲੰਭਲੰ; ਨਾਵੜਾ ਲਈਐ ਕਿਸੁ ।1 

੧੬| ੬੩ | “ਹਰਹਟ ਭੀ, ਤੂੰ ਤਰ ਕਰਹਿ; ਬੋਲਹਿ ਭਲੀ =ਬਾਣਿ ।। 
੧੪੨੧ | ੪ |੬੬। ਨਾਨਕ, ਹੁਕਮੁ ਵਰਤੋ ਖਸਮ ਕਾ; ਮਤਿ ਭਵੀ, ਫਿਰਹਿ “ਚਲ ਚਿਤ ॥ 

ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੪ 

੧੧| ੨ | ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ, ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਤਿ ਪੁਰਖੁ ਹੈ; ਜਿਸਨੋ ਸਮਤ ਸਭ ਕੋਇ ॥ 
(ਸਮੱਤ ਨਹੀ" ਬੋਲਣਾ) 

ਨ 

੭| ੪ | ਹਉ ਢੂਢੇਦੀ ਤਿਨ; ਸਜਣ ਸਚਿ ਸਵਾਰਿਆ ॥ 
੧੯| ੫ | ਹਉ ਖੜੀ ਨਿਹਾਲੀ ਪਪੰਧੁ; ਮਤੁ “ਮੂੰ ਸਜਣੁ, ਆਵਏ ।। 

ਕੋ ਆਣਿ ਮਿਲਾਵੇ ਅਜੁ; ਮੈ, ਪਿਰੁ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਵਏ ॥ 
੮ | ਜਾਂ ਸਹੁ ਦੇਖਨਿ ਆਪਣਾ; ਨਾਨਕ, ਥੀਵਨਿ ਭੀ ਹਰੇ ।। 
੯ | ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਦਰਿ ਨੇਹੁ; ਤੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਚੈ ਲਾਇਆ ॥ 
੧੦ | ਗੁਰਮੁਖਿ, ਸਚੀ 2ਆਸਕੀ; ਜਿਤੁ ਪੀਤਮੁ ਸਚਾ ਪਾਈਐ ॥ 
੧੯| ਵਰਤ ਨੇਮੁ ਸੁਚ ਸੰਜਮੁ ਪੂਜਾ; ਪਾਖੰਡਿ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਇ ॥ 

੧੪੨੨ | ੭ 
੭ 
ਦ 
ਪ 

੧੯|੨੪ | ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੇ, ਤਿਨਾ ਰਾਸਿ ਹੋਇ; ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ, ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥ 
੧੩ 
੧੪ 

੧੪੨੩ 

੧੪੨੪ ੨੮ | ਸਭੁ ਆਪੇ ਆਪਿ, ਵਰਤੈ ਕਰਤਾ; ਜੋ ਭਾਵੈ, ਜੋ ਨਾਇ ਲਾਇਆ ॥ 
੨੯ | ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ; ਭਮਿ ਭੂਲੋਂ ਹਉਮੈ, ਸਾਕਤ ਦੁਰਜਨਾ ।। 

ਨਾਨਕ ਰੋਗੁ ਗਵਾਇ; ਮਿਲਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸਜਣਾ । 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੫ 

੩ | ਜੀਤੇ ਪੰਚ ਬੈਰਾਈਆ; ਨਾਨਕ, ਸਫਲ, ਮਾਰੂ ਇਹੁ ਰਾਗੁ ।। 
੪ | ਦਜਾਂ ੯ਮੂੰ ”ਇਕੁ, ਤ ਲਖ ਤਉ "੧ਜਿਤੀ; ਪਿਨਣੇ, ਦਰਿ ਕਿਤੜੇ ॥ 
੭ | ਕੇਰੋ ਸੁ ਚੋਗਾ ਮਾਨਿ; ੯੨ਦੁਯੀ, ੧ਵਗਣਤ ੧੪ਲਾਹਿ ॥ _ [ਦੁਇਈ ਬੋਲੋ] 

੧੬| ੧੧| ੧੫ਖੁਭੜੀ ੧੬ਕੁਥਾਇ; "੭ਮਿਠੀ ੯੮ਗਲਣਿ, ੧੯ਕੁਮੰਤ੍ਰੀਆ ॥ 
੧੩ । ਸੁਤੜੇ ਅਸੋਖ; ਮਾਇਆ ਝੂਠੀ ਕਾਰਣੇ । 

.,੭484..੭ ੨. ,੭506,.੭੭੧੨%੦”> $.੭੪੦੧..੭੬,#904..੭ ੬-#੧<.੭ ੨. ੭੧੨੨੭ 

੧੪੨੫ | ੫ 

੧. ਵਡੇ ਤੋ" ਵਡੇ ਤੜਕੇ, ਵਾ ਮਨੁਖਾ ਜਨਮ । ੨. ਹਲਟ । ੩. ਬਾਣੀ । 
੪. ਚੈਚਲ ਚਿਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਤ ਫਿਰ ਗਈ ਨਿਸਚੇ ਵਲੋ“। ੫. ਰਸਤਾ । 
੬. ਮੇਰਾਂ । ੭. ਪ੍ਰੀਤੀ । ੮. ਜਦੋ`। ੯. ਮੇਰਾ । ੧੦. ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ । 
੧੧. ਤੇਰੇ ਜੈਸੇ ਕਿਤਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਪਿੰਨਣੇ = ਮੰਗਤੇ ਆਉਦੇ ਹਨ । 
੧੨. ਦੂਸਰੀ । ੧੩. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਣੋਣਾ । ੧੪. ਮੋਟ ਦੋਹ । ੧੫. ਖੁਭ 
ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਰਤੀ । _ ੧੬. ਕਸੂਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਸੈਗਤ । _ ੧੭. ਮਾਇਆ ਦੀ। 
੧੮. ਖੁੱਭਣ, ਜਿਲ੍ਹਣ । ੧੯. ਖੋਟੇ ਮੰਤ੍ਰੀ ਕਾਮਾਦਿਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ । 

%੦੪੦ ੦੯੦੪੦ 6੮੦੦ ੬੦੬੦੨ ੦੪੦ “੪੦੨੦੦੩੦ ੦੪੮ 2੦੪੦੨੦"੦੬੦” £੦੪੦੨੦੧੬੦੨੨੮੦੦੦ ੭੦੪੨ ੦੦੪੦੨੦"੦੬੦, 
_੬.੭0੧੫੫੭ 2.੭6੧੯>5 ੨ ,#੪੧<.੭2..੭੧੧੧..੭ 2,੭੧੯. ੭ ੨ .੭<੬<...੭ ੨ .੭੪੧<੨.੭ (-- 4484... ੨. # ੫੬੧੦੭ 1. #੫੩%.੍% ੯..# ੪੩੫੫੭ ੮. ,#<੧੫,= ੮..#੪੩੫... ੨. ੭੩੫. ੨. .#੩<੦..੭ 2. #<੪੫.” 2 ੭੭੩੫੦ ੭੨-#੨੦.੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (ਪਦ) । [ ਹੇ 1 ਰ ਰ 
ਪੰਨਾ [ਸਤਰ|ਸ਼ਬਦ। ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ 

੧੪੨੬ | ੧ ੧੬ ਦੂਜੀ, ਛੋਡਿ ਕੁਵਾਟੜੀ; ਇਕਸ ਸਉ, ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥ 
੨ | ੧੭।"ਤਿਹਟੜੇ ਬਾਜਾਰ; ਸਉਦਾ ਕਰਨਿ, “ਵਣਜਾਰਿਆ ॥ 

(ਤਿਹੱਟੜੇ ਬੋਲੋ 

੬ |੨੧ |=ਖੰਭ ਵਿਕਾਂਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾਂ: “ਘਿੰਨਾ; ਸਾਵੀ ਤੋਲਿ ॥ 
੮ |੨੨ [ਜਿਸੁ ਪਾਸਿ #ਬਹਿਠਿਆ, ਸੋਹੀਐ; ਸਭਨਾਂ ਦਾ “ਵੇਸਾਹੁ ॥ 

ਸਲੋਕ ਮਹਲ ੯ 
੧੩| ੩ |੯ਤਰਨਾਪੋ ਇਉ ਹੀ ਗਇਓ; ਲੀਓ, ਜਰਾ ਤਨੁ ਜੀਤਿ ॥ 

(ਤਰਨਾ-ਪੋ ਬੋਲੋ) ਕੂ 

੧੭। ੭ |ਤਨੁ ਧਨੁ ਜਿਹ ਤੋ-ਕਉ ਦੀਓ; 
ਤਾਂ ਸਿਉ ਨੇਹੁ ਨ ਕੀਨ ॥ ਕੂ 

੧੮| ੮ |ਤਨੁ ਧਨੁ ਸੈਪੈ, ਸੁਖ ਦੀਓ; ਅਰੁ ਜਿਹ ਨੀਕੇ ਧਾਮ ॥ 
੧੯| ੯ [ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਰਾਮੁ ਹੈ; ਦੂਸਰ ਨਾਹਿਨ ਕੋਇ ॥। 
੧ | ੧੮[ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਗਤਿ ਪਾਈਐ; ਤਿਹ ਭਜੁ ਰੇ ""ਤੇ ਮੀਤ ॥ ੧ 
੩ | ੧੧[ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਭਜੁ ਮਨਾ; ਭਉਨਿਧਿ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰਿ ॥ 
੨ |੩੦ |ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਜਨ, ਜੀਵਨ "੨ਕਉਨੇ ਕਾਮ । ਕੰ 
੭ | ੩੫ |ਬਾਲ ਜੁਆਨੀ ਅਰੁ ਬਿਰਧਿ ਫੁਨਿ; 

ਤੀਨਿ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨਿ ॥ ਕੂ 
੮ |੩੬ |ਕਰਣੋ ੧ਤਹੁਤੋ, ਸੁ ਨਾ ਕੀਓ, ਪਰਿਓ. ਲੌਭ ਕੈ ਫੈਧ॥ 

੮।ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛੁ ਅਉਰ; ਅਉਰੈ ਕੀ ਅਉਰੇ ਭਈ ।1 ਕੰ 
ਚਿਤਵਤ, ਰਹਿਓ ਠਗਉਰ; ਨਾਨਕ, ਫਾਸੀ ਗਲਿ ਪਰੀ ॥ 

੧੫ | ੪੪ |ਏਕ ਭਗਤਿ ਭਗਵਾਨ; ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੈ, ਨਾਹਿ ਮਨਿ ॥ 
੧੬| ੪੫ |ਜੈਸੇ, ਸੂਕਰ ਸੁਆਨ, ਨਾਨਕ, ਮਾਨੋ ਤਾਹਿ ਤਨੁ ॥ 

ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਿਹੁ ਜਿਉ ਸਦਾ; ਸੁਆਨ ਤਜਤ ਨਹੀ ਨਿਤ ॥ 
੧੯| 8੭ |ਸਿਰੁ ਕੇਪਿਓ, ਪਗ ਡਗਮਗੈ, ਨੈਨ, ਜੋਤਿ ਤੇ ਹੀਨ ।। __(੨) ਡਗ ਮਗੈ 8 
੧੪ | ੪੮ |ਨਿਜ ਕਰਿ ਦੇਖਿਓ ਜਗਤੁ ਮੈ; ਕੌ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹਿ ॥ 
੬ ੫੩ ।ਬਲੁ ਛੁਟਕਿਓ, ਬੇਧਨ ਪਰੇ; ਕਛੂ ਨ ਹੋਤ ਉਪਾਇ ॥ 

ਹੇ 2 ਘ “ਨ 

੧. ਤਿੰਨ ਛੱਡੇ ਬਾਜਾਰ । ੨. ਸ੍ਵਣ, ਮੰਨਣ, ਨਿਧਿਆਸਣ ਦੇ । ੩. ਅਧਿਕਾਰੀ 
ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ । ੪.ਖੰਭ ਜੇ ਵਿਕਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਵੈਰਾਗ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ ੫.ਆਪਣੇ 
ਸਬੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਲਵਾਂ ਸੂਖਮ ਸਗੋਰ ਵਿਚ ਜੜ ਲਵਾਂ ਕੰ 

65੦੧੦” "੦੬੦" 2੦੪੦੦੮੦੦੦” ੦੪੦ ੪੪੦੨ £੦੪੨੦੮੦੪੦੨੦੮੧੦ ੦੪੦੨੦੮੪੦੨੦੧੪੦੨੦੦੦੦” ੪ 

ਤਹ ਪੇ & ਦੂ 0 ਉਰ ਮੀ ਦਾ 

ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਵਾਂ । ੬. ਇਸਥਿਤ ਹੋਇਆਂ 1 
੭. ਭਰੋਜੇ ਯੋਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ । ੮. ਜਵਾਨੀ ਪੁਣਾ। ੯. ਐਵੇ' ਹੀ। ੧੦. ਤ੍ਝ 
ਕਉ । ੧੧. ਤ੍ੰ । ੧੨. ਕਿਸ ਕੌਮ । ੧੩. ਕਰਨਾ ਜੀ ॥ 

6੦੪੦” ੪੦੪੦੨ ੩੫੪੦੭ ੯੭੩੦੭੨-੩੦-੭ ! ੨੩੫੭ ੨-#੩੫੦-੭ ੨.# ੩੯. ੭ ੮ .#੫੩੫੦.੭ ੨੪੪੪੯. ੭ ੨-੭੫੩੦-੭ 2੭੫੪੫ ੭ ੮_.#੪੩੫-੭' 
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(੫੯੬) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 

[ਸ਼ਬਦ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੯ 

੧੪੨੯ | ੭ | ੫੪ |'ਬਲੁ ਹੋਆ ਬੈਧਨ ਛਟੇ; ਸਭ ਕਿਛੁ ਹੋਤ ਉਪਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤੁਮਰੈ ਹਾਥ ਮੈ; ਤੁਮਹੀ, ਹੋਤ ਸਹਾਇ ॥ 

੫੫ |ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ “ਬਿਪਤਿ ਮੈ“ ਟੇਕ ਏਕ, ₹'ਰਘੁਨਾਥ ॥ 

੧ |$ਮੂੰਦਾਵਣੀ' । 
ਸਲਕ ਮਹਲਾ ੫॥ 

ਪਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ; ਮੈਨੋ ਜੋਗੁ ਕੀਤੋਈ । [ਕੀਤ-ਈ ਬੋਲ] 

੧ |ਤਰਸੁ ਪਇਆ ੬ਮਿਹਰਾਮਤਿ ਹੋਈ; ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਜਣੁ ਮਿਲਿਆ ॥ 
੨੪੬ 

ਰਾਗ ਮਾਲਾ 
ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਭੈਰਉ; “ਵੇਂ ਕਰਹੀ । 
ਪੁਨਿਆਕੀ ਗਾਵਹਿ; ਬੰਗਲੀ ।' ['ਗਾਵਹਿ' ਦੇਹਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ] 
ਪੁਨਿ ਅਸਲੋਖੀ ਕੀ; ਭਈ ਬਾਰੀ ॥ 
ਪੰਚਮ ਹਰਖ; ਦਿਸਾਖ ਸੁਨਾਵਹਿ ॥ 
ਦੁਤੀਆ; 'ਮਾਲਕਉਸਕ' ਆਲਾਪਹਿ ।! 
ਗੈਧਾਰੀ; ਸੀਹੁਤੀ ਉਚਾਰੀ ॥ 
ਮਾਰੂ ਮਸਤਅੰਗ; ਮੇਵਾਰਾ ।1 
ਖਉਖਟ; ਅਉ ਭਉਰਾਨਦ ਗਾਏ ।। 
ਚੇਦਬਿੰਬ; ਮੰਗਲਨ ਸੁਹਾਏ ॥ 

ਤੇ ਇਨ 

% ਹੇ 

#“ਨਿਗਗਿ ੮੦੨੫ <? “ਆ -“ -?  .? 

-੦- 

੧. ਦਸਮ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਹੈ, ਪਟਨੇ 'ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਮੈਣੀ ਸੈਗਤ ਵਿਖੇ 

ਜੋ ਬੀੜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਮ: ੧੦ਵਾਂ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਜਿੰਘ 
ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਵਿਚ ਪਾਠ ਦਸਵਾਂ ਹੈ । ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਭੀ ਇਕ 
ਦੇਹਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਵਲੋ" ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਛਪੇ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਵਿਚ 
ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀ" ਹਨ । ੨. ਤਕਲੀਫ ਵਕਤ । ੩ ਰਮ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 
ਜ਼ੋ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਵਰਤੇ ਤਾਂ 
“ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਨ ਗਇਓ' ਤੁਕ ਵਿਚ ਉਸ ਰਾਮਚੌਦਰ ਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀ" ਕੇਵਲ 
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ। ੪. ਬੁਝਾਰਤ, ਮੋਹਰ ਛਾਪ । _੫. ਆਪ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 
ਉਪੜਾਰ ਜਾਣਿਆਂ ਨਹੀ! ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋਗ=ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਹੇ ਅਕਾਲ 
.ਪੁਰਖ । ੬. ਮਿਣਤੀ ਤੋ ਰਹਿਤ ਮੇਹਰ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮੇਹਰਬਾਨੀ । ੭. ਉਹ । 

੬,/4੧੫.-੭ 2. #੪8 ੧. ੨.,#੪॥-੧੦-੭ ₹...#੪॥੫..੭ ੨_,#4੪<੫..੭ | ੨,੭੧੯... ੨ .#੪੪੫..੭ ੨ .#48੫੭ 2-#੧੧<..੭ 2.#6%..੭ 2 ,੭0੦<-.੭ 
-#00%-੭ ੮. #੩੫-੭੯..# ੪੪੫੦੭ ੨. #੩੦- ੭੨ .#੩੪<.੭ 2. #604--੭ ੮,੪੪੫. ੭ 2. #੩੫.੭ ੨,੭੦੦. ੭੨-੭੭੫-੭੯-#੪੩੫੦੭ 2੭੩੦ ੭੮.#੩੦੫<੭ ₹.੭0੧੯੮..? 2 "ਜੇ ”.#੪<੦੭ 
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(੫੯੮) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 

4“? 
੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ।। 

% ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੰ 
ਇਹ ਚੁਰਾਸੀ; ੬ ਰਾਗ, ੩੦ ਰਾਗਣੀਆਂ ੪੮ ਪੁਤ੍ਰ, ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕੰ 

ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਸਮੇ ਉਤਸਾਹ ਨਾਲ ਆਪ ਗਾਏ 
ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪੂਰਣ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਗਿਆ 
ਕੀਤੀ ਜੋ_ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹਕੇ ਭੋਗ ਪਾਵੇਗਾ ਉਹ ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ,--, ਜੂਨ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਿਚ 

ਹੂ ਨਹੀ' ਆਵੇਗਾ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ੧ ਓ ਤੋਂ ਅਠਾਰਹ _ਦਸ ਬੀਸ ਰੰ 
ਤਕ ਆਪ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ 
£ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸੈਗਤ ਬਣਾਈ । ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ । ਕੂ 

-ਉਥਾਨਕਾ-- 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦ ਬਾਣ) ਦੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ. 
ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਲਿਖਵਾਈ । ਸੋਗਤਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ/ ਕ ਮਹਾਰਾਜ ! ਰੂ 
ਆਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਮ ਰੂਪੀ ਮਾਲਾ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀ” 
ਅਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਚਉਰਾਸੀਹ ਦੇ ਚੱਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ । 
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ 'ਰਾਗ ਮਾਲਾ' ਰਚੀ । 

ਨੋਟ-ਸਿਖਾਂ ਵਲੋ' ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਲੋ" ਉਤ ਹਨ- ਕੰ 

੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 
ਹੈ, ਅਰਥ-੧-ਅਦ੍ਰੰਤ ਰੂਪ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਰ 1 ਓ=ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਉਚਾਰਨੇ ਮਾਤ ਸੇ 

ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਕਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲ, ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ 1 ਪ੍ਰਸਾਦਿ=ਅਨੰਦ ਸਰੂਪ, 
7 ਦ੍ਰਿਸਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ । ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰੈਕਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੋਵੇ । ਵਹਿਗੁਰੂ 

ਜੀ ( । ਰੂ 

ਦ ਰਾਗ ਮਾਲਾ- 

ਰਾਗ = ਪ੍ਰੇਮ 1 ਮਾਲਾ = ਪੰਗਤੀ । ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਮਾਲਾ । ਜਿਸਦੀ ਪੰਗਤੀ ਪੰਗਤੀ ਰੂਪ 

ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲੈ'ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਉਰਾਸੀਹ ਦੇ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੋ“ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਮਣਕੇ ਹੈ', ਪਰੇਮ ਰੂਪੀ ਸੂਤ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਰੂਪ ਫੇਰਨੀ ਹੈ । ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ 

“8੧੦ ੮#੪੬੫੦-੭ ੨. .#੪੪੧..੭ ੨. #੪8੫..? ₹..#<੪੫..੭ ੮_. ੭੪੧੫੫. 2. .#<੩੫੦.੍.੭ "=<<==" 2. .#੪੬੧.. ੮. #੪8੫...” ੮..#48<੦.੭ ੮. .#48੫-੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੫੮੯) 
.#੬ ੨ "੨੧੦੨ ੦"੦੪੦੨ 2੦੪੨੦"੦%੦੨ ੦੮੦੦੦੨੦”੧੧੬੦” .- 2"੦੦੦੨੦੦੦੦੨ ੦੨੦੦੦ ੦੦੪੦ 

8 ੧. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਮਹਾਰਾਜ ! ਪੰਜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦੀਆਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ? 
ਉਤ੍ਰ-ਰਾਗ ਏਕ ਸੈਗਿ, ਪੰਚ ਬਰੈਗਨ ॥ 

ਰਾਗ-ਪ੍ਰੇਮ । ਏਕ-ਅਦੂੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ । ਸੰਗਿ-ਨਾਲ ਪੰਚ-ਪੰਜ । ਬਰੇਗਨ-(ਬਰਅੰਗਨ) 
ਸਰੇਸ਼ਟ ਨਾਰੀਆਂ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਇਦ੍ੀਆਂ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਲਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜ 
ਗਿਆਨ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ (ਰਸਨਾ, ਨੇਤ, ਤਚਾ, ਨੱਕ, ਕੰਨ) ਸਰੇਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 1 

ਪ੍ਰਮਾਣ-ਲੋਇਣ ਰਤੇ ਲੋਇਣੀ ਕੌਨੀ ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਇ ॥ ਜੀਭ ਰਸਾਇਣਿ ਚੂਨੜੀ 
ਰਤੀ ਲਾਲ ਲਵਾਇ ॥ ਅੰਦਰੁ ਮੁਸਕਿ ਝਕੋਲਿਆ ਕੀਮਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ॥ 
ਹੈ (ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੧ ।। ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਸਲੋਕ ੧੫) ੍ 

੧ ੨. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਣ ਆਖਦਾ ਹੈ ? | 
ਉਤ੍ਰ-ਸੈਗਿ ਅਲਾਪਹਿ; ਆਠਉ ਨੰਦਨ ॥ ਰੰ 

ਸੰਗਿ-ਸੈਗਤਿ । ਅਲਾਪਹਿ-ਉਚਾਰਦੀ ਹੈ । ਆਠਉ-ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ । ਨੰਦਨ-ਪੁਤ੍ (ਜਗਤ) 
ਸਤਿਸੈਗਤਿ ਅਠੇ ਪਹਿਰ (ਉਸ ਅਕਾਲ ਨੂੰ) ਜਿਸਦਾ ਜਗਤ ਪੁਤ ਹੈ, ਉਚਾਰਦੀ ਹੈ । | 

ਪ੍ਰਮਾਣ-ਸੈਤ ਅਰਾਧਨਿ ਸਦ ਸਦਾ ਸਭਨਾ ਕਾ ਬਖਸਿੰਦੁ ।। (ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ ਮਹਲਾ ੫) 

£ ੩. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪਹਿਲੇ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ? | 
੧ ਉਤ੍ਰ-ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ, ਭੈਰਉ ਵੈ ਕਰਹੀ ॥ 

ਪ੍ਰਥਮ-ਪਹਿਲੇ । ਭੈਰਉ _(ਭੈ-ਰਉ) ਡਰ ਵਿਚ ਰਚਕੇ _ਵੈ-ਓਸ । ਕਰਹੀ- 
£ ਕਰੀਏ । ਪਹਿਲਾਂ ਭੈ ਵਿਚ ਰਚਕੇ ਓਸ ਹਰੀ ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਕਰੀਏ । ਪ੍ਰਮਾਣ-ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕੰ 

ਮਨ ਭਉ ਤਿਨਾ ਮਨਿ ਭਾਉ। (ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੧ ਪੰਨਾ ੪੬੫) 

੪. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਹਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰੀਏ ? 

ਉਤ੍ਰ-ਪੌਚ ਰਾਗਨੀ; ਸੈਗਿ। ਉਚਰਹੀ ॥ (ਉਚੱਰਹੀ ਬੋਲੋ) 
ਪੰਚ-ਸਰੇਸ਼ਟ । ਰਾਗਨੀ-ਪ੍ਰੀਤੀ । ਸੈਗਿ-ਨਾਲ । ਸਰੇਸ਼ਟ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਹਰੀ ਨੂੰ 

ਚਾਰੀਏ । ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਰਿਦੈ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ।। (ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫) 

੫. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਅਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ? 
ਉਤ-ਪ੍ਰਥਮ; ਭੈਰਵੀ, ਬਿਲਾਵਲ 

।ਪ ਰਿ 
| 

(ਅਨੰਦੁ ਸਾਹਿਬ) ਕੰ 
੨.੭੦-੭੩-੭੦੦੯--੭ ੨- ੭੧੧੦੭ ੨-#੩੦-੭੨-੭੪੦੦੦-੮੨.੭੪੦੧੦-੭ ₹-੭੭੧੦੦੦-੭ ₹..#੫੧੫੭ ੨ .੪<੦੧੦.੭ >>>" 2 ੭੪੫੭੨-੭੬੪੫੫ 
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ਯੂ ਹੈ 1 ।&॥ ੨ 
) 

੬. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਦ੍ਰੇਤ ਕਿਵੇਂ ਗਲਦੀ ਹੈ ? 
ਉਤ੍-ਪੁਨਿਆਕੀ ਗਾਵਹਿ; ਬੈਗਲੀ ॥ ['ਗਾਵਹਿ' ਦੇਹਲੀ ਦੀਪਕ ਹੋ] 
ਪੁਨਿਆਕੀ-ਪੁੰਨਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁਧੀ । ਬੈਗਲੀ-- (ਬੈ-ਗਲੀ) ਢੂੰਤ ਗਲ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਨਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁਧੀ ਹਰੀ ਨੂੰ ਗਾਉ'ਦੀ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੂੰਤ ਗਲ ਗਈ ਹੈ। 
ਪ੍ਮਾਣ-ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ । 

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹਲਾ ੫ ਤੀਜੀ ਪਉੜੀ, ਪਹਿਲੀ ਅਸਟਪਦੀ) 

੭. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਬ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿਵੇਂ ਪਵੇ ? 
ਉਤ੍ਰ-ਪੁਨਿ[ਅਸਲੋਖੀ ਕੀ; ਭਈ ਬਾਰੀ ॥ 
ਪੁਨਿ-ਪਵਿਤ੍੍ । ਅਸਲੋਖੀ- ਵਲ ਲੇਖੀ) ਸ਼ੁਧ ਸਰੂਪ, ਲਿਖਿਆ । ਬਾਰੀ-ਨਦੀ । ਕੀ- 

ਦੀ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਨਦੀ 
ਦੀ ਨਿਆਈ' ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । 

ਪ੍ਰਮਾਣ-ਲੋਖਾ ਲਿਖੀਐ ਮਨ ਕੈ ਭਾਇ ॥ (ਸਾਰੇਗ ਕੀ ਵਾਰ ਮ: ੪) 

੮. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਮਨ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ? 
ਉਤ੍ਰ-ਏ ਭੈਰਉ ਕੀ; ਪਾਚਉ ਨਾਰੀ ॥ 
ਏ-ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ । ਪਾਚਉ-ਪੰਜੇ । ਨਾਰੀ-ਬ੍ਰ੍ਤੀਆਂ ਰੂਪੀ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇ ਤੂੰ 

& 

ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਿਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜੋ (ਪ੍ਰਮਾਣ, ਵਿਪਰਜੇ, ਨਿੰਦਾ, ਸਿਮਿ੍ਤੀ, ਵਿਕਲਪ) 1 
੧. ਪ੍ਰਮਾਣ-ਦਿਸਣ ਵਾਲੋਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਨ ਦੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਲਗਣਾ । ੨. ਵਿਪਰਜੇ- -ਗੁਰੂ 
ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਸੁਭਾਉ । ੩. ਨਿੰਦਾ-ਨੀ'ਦ ਸੁਖੋਪਤ ਅਵਸਥਾ । ੪. ਸਿਮ੍ਤੀ-ਪਿਛਲੇ 
ਕੀਤੇ ਕੈਮਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ । ੫. ਵਿਕਲਪ- ਦੂਜੀ ਕਲਪਨਾ । ਕਮਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਹੁਤੀ । 
ਏਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਬਿ੍ਤੀਆਂ ਨਾਰੀ ਦੀ ਨਿਆਈ' ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । 

ਪ੍ਰਮਾਣ-ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਭਉ ਪਇਆ ਵਡਭਾਗਿ ਵਸਿਆ ਮਨਿ ਆਇ ।1 
ਭੋ ਪਇਐ ਮਨੁ ਵਸਿ ਹੋਆ 'ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇ ॥ 

(ਸੋਰਠਿ ਕੀ ਵਾਰ ਸਲੋਕ ੬) 

€. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਹੋ ? 
ਉਤ੍ਰ-ਪੰਚਮ ਹਰਖ; ਦਿਸਾਖ ਸੁਨਾਵਹਿ ॥ 

ਪੰਚਮ-(ਪੰਚ-ਮ) ਪੰਜ ਤੱਤ ਮੈ _। ਹਰਖਦਿ-ਅਨੰਦਾਇਕ । ਸਾਖ-ਸਾਖੀ_ ਪੰਜਾਂ 
ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ (ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ” ਨਿਰਮਲ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਮਾਂ, ਪਉਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਨਿਰਲੇਪ, ਅਗਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਕਾਸ਼ਵਾਨ, ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ' ਨਿਰਖੋਭਤਾ ਅਵੁਰ) ਮੈ” 
ਅਨੰਦਾਇਕ ਸਾਖੀ ਚੇਤਨ ਕੋ ਸੁਣਾਂਵਦੇ ਹੈ" । 
ਪ੍ਰਮਾਣ-ਸਹਨ ਸੀਲ ਪਵਨ ਅਰ ਪਾਣੀ, ਬਸੁਧਾ ਖਿਮਾ ਨਿਰਭਰਾਤੇ ।। (ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਸ਼ਬਦ ੪) 

2. #60੫੫੭ 2. #੭੧ ੧੫੨੭ 2... ੭੬6੫੦. ੨_.੭<੧:4...੭ 2 .#6੬੫੫,% ੨. .#੪8-੫..੭ ₹...# ੪8੧... ”=<<==” ੧,#$੧<..੭ ₹.# 6੬. ੯... #68੧..? ੯. #68੧.੍ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੬੦੧) 
6੦6 "੧੦੨ ੦੨੧੦”> ੦੦੦੦੨੦"੦੪੦੨੦"੨੩੦” - ੭”੨੧੬੦>੦"੦੧੦”>੦੦%੦ ੦੦੪੦੨ 

ਵਾ-ਸਸਤ੍੍ਿ ਤੀਖਣਿ ਕਾਟਿ ਡਾਰਿਓ_ ਮਨਿ ਨ ਕੀਨੋ ਰੋਸੁ ।! ਕਾਜੁ ਉਆ ਕੌ ਲੋ 
! ਸਵਾਰਿਓ ਤਿਲੁ ਨੇ ਦੀਨੋ ਦੌਸੁ । ੧॥ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਉ ਨਿਤ ਨੀਤਿ ॥ ਦਇਆਲ ਦੇਵ 

ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਸੁਨਿ ਸੰਤਨਾ ਕੀ ਰੀਤਿ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਚਰਣ ਤਲੈਂ ਉਗਾਹਿ ਬੈਸਿਓ 
ਸ੍ਮੁ ਨ ਰਹਿਓ ਸਰੀਰਿ ॥ ਮਹਾ ਸਾਗਰੁ ਨਹ ਵਿਆਪੈਂ ਖਿਨਹਿ ਉਤਰਿਓ ਤੀਰ ॥੨॥ ਚੰਦਨ ਕੈ 
ਅਗਰ ਕਪੂਰ ਲੋਪਨ ਤਿਸੁ ਸੰਗੇ ਨਹੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ ਇਸਟਾ ਮੂਤ ਖੋਦਿ ਤਿਲੁ ਤਿਲੁ ਮਨਿ ਨ ਮਨੀ ਹੂ 
ਬਿਪਰੀਤਿ ॥੩॥ ਉਚ ਨੀਚ ਬਿਕਾਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਸੈਲਗਨ ਸਭ ਸੁਖ ਛਤ੍੍ ॥ ਮਿਤ ਸਤ ਨ 
ਕਛੂ ਜਾਨੈ ਸਰਬ ਜੀਅ ਸਮਤ ॥ ੪ ॥ ਕਰਿ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਪ੍ਰਚੰਡ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਅੰਧਕਾਰ ਬਿਨਾਸ ̀_ ॥ 
ਪਵਿਤ੍੍ ਅਪਵਿਤ੍ਹ ਕਿਰਣ ਲਾਗੇ ਮਨਿ ਨ ਭਇਓ ਬਿਖਾਦੁ ॥ ੫ ॥ ਸੀਤ ਮੰਦ ਸੁਗੰਧ ਚਲਿਓ 

੪ ਸਰਬ ਥਾਨ ਸਮਾਨ ।। ਜਹਾ ਸਾ ਕਿਛੁ ਤਹਾ ਲਾਗਿਓ ਤਿਲੁ ਨ ਸੈਕਾ ਮਾਨ ॥੬॥ ਸੁਭਾਇ 
ਅਭਾਇ ਜੁ ਨਿਕਟਿ ਆਵੈ ਸੀਤੁ ਤਾ ਕਾ ਜਾਇ । ਆਪ ਪਰ ਕਾ ਕਛੁ ਨ ਜਾਣੈ ਸਦਾ ਸਹਜਿ 
ਸੁਭਾਇ ॥੭॥ ਚਰਣ ਸਰਣ ਸਨਾਥ ਇਹੁ ਮਨੁ ਰੈਗਿ ਰਾਤੇ ਲਾਲ ॥ ਗੋਪਾਲ ਗੁਣ ਨਿਤ 
ਗਾਉ ਨਾਨਕ ਭਏ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾਲ ॥੮॥੩॥ (ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ) 

੧੦. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਕਿਵੇ' ਗਾਵੇ ? 

ਉਤ੍ਰ-ਬੈਗਾਲਮ ਮਧ ਮਾਧਵ; ਗਾਵਹਿ ॥ 
ਬੋਗਾਲਮ-(ਬੰ-ਗਾਲ) ਬੈ-ਦ੍ਰੰਤ ਗਾਲ-ਗਾਲ ਕੇਂ । ਮ-ਵਿਚ। 

ਧੁ-ਹਿਰਦੇ । ਮਾਧਵ-ਮਇਆ ਦਾ ਪਤੀ । ਗੁਰਮੁਖ ਢ੍ਰੰਤ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਮਾਇਆ 
ਪਤੀ ਨੂੰ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ । 

ਪ੍ਰਮਾਣ-ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰਿ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸਾਈ ॥ (ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੩ ਸ਼ਬਦ ੧) 

੧੧. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਫਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀਏ ? 

ਉਤ੍ਰ-ਲਲਤ ਬਿਲਾਵਲ ਗਾਵਹੀ; ਅਪੁਨੀ ਅਪੁਨੀ ਭਾਂਤਿ ॥ 
ਲਲਤ-ਸੁੰਦਰ । ਬਿਲਾਵਲ-ਅਨੰਦ । ਅਪੁਨੀ _ਅਪੁਨੀ-ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ 

ਪੂਰਬਕ । ਭਾਂਤ-ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਜ੍ਹਾ । ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਸਹਿਤ ਗਾਂਵਦੇ ਹੈ“ । ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ 
ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਫਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਰੂਪ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ । ਭਗਤ ਭਗਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ 
ਬ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣ ਕੇ ਇਉ” “ ਜਾਣੀਏ 1 ਪ੍ਰਮਾਣ-ਇਛਾ ਪੂਰਕੁ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ 
ਹਰਿ ਜਾਕੈ ਵਸਿ ਹੈ ਕਾਮਧੇਨਾ ॥ (ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਸ਼ਬਦ ੧੨) 

੧੨. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ ? 

ਉਤ੍ਰ-ਅਸਟ ਪੁਤ੍ਰ ਭੈਰਵ ਕੇ; ਗਾਵਹਿ ਗਾਇਨ ਪਾਤ ॥ 
ਅਸਟ-ਅੱਠ । ਪੁੜ੍-ਅਧੀਨ । ਭੈਰਵ _(ਭੇ-ਰਵ)-ਤੈ ਵਿਚ ਰਚ ਕੇ` ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

(ਸੰਤਾਂ) ਦੇ ਇਹ ਅੱਠੋਂ (ਕੱਅ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਹੈਕਾਰ, ਰਜੋ, ਸਤੋ, ਤਮੋ) ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ 
੮-੬੦੨੦-੭੨-੭੬੧੨-੭੮-#੧੧੨-੭੧-੬੦੧੯੦੭ ੨#੫੩੫੦-੭੮#੪੪੦-੭ ੨-#੫੪੦-੭੮,#੫੪੯-੭੮-੭੫੧<.੭ <<" ੯-#੩੫੭੯-੪੫੭ 

।੯.#68-੧..”6"੧6੦” "੦੪ ੨੦"੦ਇ੦”> ?"੯੬੦> ੦” 6 "੯6 2੪੨6੧ ੦੯੪੦ 2੦6੦ <"<6> "੪੦੨੦"੪੧੦੨ "੦੧ 

੧ ਲੂ 
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(੬੦੨) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
 ਘਆਆ> ੦੦੧੦” ੦੦੪੦੨੦੧੦੧੦੨ “੨੨ "੬”੨੦"੨੧੬੦”੨ ੦੧੦”੨ "੦੨ "੦੬੦੨ "੦੧੦ "੦੬੪੨ 

ਤੋ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਓਹ ਭੈ ਵਿਚ ਰਚਕੇ ਗਾਉਣ ਯੋਗ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗਾ 1 
ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਏ ਹੈ” । 

ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪਾਚਉ ਲਰਿਕਾ ਜਾਰਿ ਕੇ ਰਹੈ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗਿ । (ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ ੪੨ 
ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤੀਨੇ ਸਮ ਕਰਿ ਲਿਆਵੈ । (ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ) 

੧੩. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਸ਼ੌਕਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟੇ ? 
ਉਤ੍ਰ-ਦੁਤੀਆ; ਮਾਲਕਉਸਕ ਅਲਾ੫ਹਿ ॥ 

1 
ਦੁਤੀਆ-ਦ੍ਰੰਤ । ਮਾਲ-ਮਲਕੇ । _ਕਉਸਕ-(ਕਉ _ਸਕ) ਕਉ-ਕਿਉ” । ਸਕ-ਸ਼ੈਕਾ । ( 
ਜੌ ਦੂੰਤ ਨੂੰ ਮਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਕਾ ਉਚਾਰਨ ਭਾਵ ਕੋਈ ਨਹੀ ਸ਼ੈਕਾ ਨਹੀ” 
ਰਹਿੰਦੀ । ਪ੍ਰਮਾਣ-ਦੁਬਿਧਾ ਮੇਟਿ ਖਿਮਾ ਗਹਿ ਰਹਹੁ ॥ (ਗਉੜੀ ਬਿਤੀ ਕਬੀਰ ਜੀ) 

੧੩. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਕਰਮ ਇੰਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕਣ ? 
ਉਤ੍ਰ-ਸੈਗਿ ਰਾਗਨੀ; ਪਾਚਉ ਥਾਪੈ ॥ 
ਸੈਗਿ-ਨਾਲ । _ਰਾਗਨੀ-ਪ੍ਰੀਤੀ । ਪਾਚਉ-ਪੰਜ ਕਰਮ _ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ । ਥਾਪੈ-ਰੋਕਣਾਂ 

ਇਸਥਿਤ । ਪੰਜ ਕਰਮ ਇੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ (ਗੁਰਮੁਖ) ਰੌਕਦੇ ਹੈ' । 
ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪਾਂਚਉ ਇੰਦ੍ਰ ਨਿਗ੍ਹ ਕਰਈ ॥ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਊ ਨਿਰਵਰਈ ॥ 

(ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ) 

੧੫. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੁਗੈਧੀ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ ? ਕੰ 
ਉਤ੍ਰ-ਗੋਂਡਕਰੀ; ਅਰੁ ਦੇਵਗੈਧਾਰੀ ॥ ਕੰ 
ਗੋੱਡ-ਵਿਚਾਰ । ਕਰੀ-ਕਰਦੇ । ਦੇਵ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੈਧਾਰੀ-ਸੁਗੈਧੀ । ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਓਹ ਬਹੁੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਦੀ (ਭਗਤੀ ਰੂਪ) ਸੁਗੈਧੀ ਵਾਲੇ ਹਨ 1 
ਪ੍ਰਮਾਣ-ਸਹਜੇ ਹੀ ਭਗਤਿ ਉਪਜੇ ਸਹਜਿ ਪਿਆਰਿ ਬੈਰਾਗਿ ॥ [ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਅਸਟਪਦੀਆ 

ਰਿ 
ਮ; ੩ ਛੇਵੀ" ਅਸਟਪਦੀ] ਨਾਮੈ ਸੁਰਤਿ ਵਜੀ ਹੈ ਦਹ਼ਦਿਸਿ ਹਰਿ ਮੁਸਕੀ ਮੁਸਕ ਗੈਧਾਰੇ ।। 

(ਨਟ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮ: ੪ ਦੂਜੀ ਅਸਟਪਦੀ) 

੧੬. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਗਿਆਨ ਦਾ ਕਥਨ ਕਹੋ ? 

ਉਤ੍ਰ-ਰੀਧਾਰੀ ਸੀਹੁਤੀ ਉਚਾਰੀ ॥ 
ਗੈਧਾਰੀ-(ਗੈਧ- ਆਰੀ) ਦੁਰਗੈਧ ਵੈਰੀ । ਸੀਹੁਤੀ _(ਸੀ- ਹੁਤੀ) ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਜੋ ਨ 

[ਗਿਆਨ] ਵਿਸ਼ੇ ਦੁਰਗੀਧ ਦਾ ਵੋਰੀ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ. (ਬੁਧੀ) ਤਿਸ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 
ਰੇਚਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਚਾਰੇਗੀ । ਪ੍ਰਮਾਣ-ਕਥੀਐ ਸੋਤ ਸੰਗਿ ਪ੍ਰਭ ਗਿਆਨੁ ॥ 

ਸੋ ਅੰਤਰਿ ਸੋ ਬਾਹਰਿ ਅਨੰਤ । ਘਟਿ ਘਟਿ ਬਿਆਪਿ ਰਹਿਆ ਭਗਵੈਤ ।। 
(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫ ॥ ੨੩ਵੀ" ਅਸਟਪਦੀ 

੯#6੬੫੦_.੭ ੨. #68%-..? ੨... #੧੬੫੧੦- ੮..#<੩੫..੭ ੯. #<8੫...੭ 2..#੪੬4..੭ =<<==-" ੮. # ੪8੫. 2..#90%੫..੭ ੮_.#੪੬<੫..੭ ੨_.#੪੬੫੦੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੬੦੩) 
6੪੨ "੪੦੨ ੦੪੨ ੦੦੪੨੦੦੦੦੨੦"੦੧੦੨੦"੦੧੦” - ੦੬੦ >੦"੦੬> €"੨੬੨। 

੧੭. ਪ੍ਸ਼ਨ-ਬੁਧੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ' ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ? 
ਉਤਰ--ਧਨਾਸਰੀ; ਏ ਪਾਚਉ ਗਾਈ ॥ 

ਧਨਾਸਰੀ-[ਧਨ ਆਸਰੀ] ਧਨ ਦੇ ਆਸ਼ਿ੍ਤ । ਪਾਚਉ-ਪਚਾਇ, ਨਾਸ । ਗਾਈ-ਗਾ ਕੇ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਆਸ਼੍ਰਿਤ (ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ) ਤਿ੍ਿਸ਼ਨਾਲੂ ਬੁਧੀ ਸਤਿਨਾਮੁ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ । 

ਪ੍ਮਾਣ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ । (ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫ ਸ਼ਬਦ ੨੦) 

੧੮. ਪ੍ਰਸ਼ਨ--ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਕਹੋ ? 
ਉਤਰ--ਮਾਲ ਰਾਗ; ਕਉਸਕ ਸੈਗ ਲਾਈ ॥ 

ਮਾਲ-ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਆਦਿ । ਰਾਗ-ਮੋਹ । ਲਾਈ-ਲਾਹ ਦਿਤੀ । ਸੰਗ-ਸਾਬ । ਕਉਸਕ- 
(ਕਉ-ਸਕ) ਕਉ-ਕੀ । ਸਕ-ਸ਼ੇਕਾਂ । (ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਸ਼ੈਕਾ ਸਾਥ 
ਹੀ ਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਦਾਰਥ ਸਤ ਨਹੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਮਾਣ-ਮਿਥਿਆ ਕਰਿ ਮਾਇਆ 
ਤਜੀ ਸੁਖ ਸਹਜਿ ਬੀਚਾਰਿ । (ਬਿਲਾਵਲ ਕਬੀਰ ਜੀ ੧੦ ਸ਼ਬਦ ੩) 

੧੯. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਮਨ ਮਸਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ? 
ਉਤਰ--ਮਾਰੂ ਮਸਤਅੰਗ: ਮੇਵਾਰਾ॥ 

ਮਾਰੂ-ਮਾਰ ਕੇ । ਮਸਤ-ਬੇਪ੍ਵਾਹ । ਅੰਗ-ਪਿਆਰਾ 1 ਮੇ-ਵਿਚ, ਰਿਦਾ । ਵਾਰਾ-ਵਰਜ 
ਕੇ। ਮਨ ਨੂੰ ; ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਲੋ ਵਰਜ ਕੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ 
ਮਿਲਕੇ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ-ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਮਾਣ-ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਅਲਮਸਤੁ ਮਤਵਾਰਾ ।1 

(ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਸ਼ਬਦ ੨੭) 

੨੦. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਅਪੋਖ ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਲ ਕਥਨ ਕਰੋ ? 
ਉਤਰ-੫ਬਲਚੰਡ; ਕਉਸਕ ਉਭਾਰਾ ।। 

ਪ੍ਰਬਲ-ਵਿਸ਼ੇਜ਼ ਬਲ ਵਾਲੇ । ਚੰਡ-ਤਿੱਖੇ । ਕਉ-ਕਉਣ । ਸਕ-ਸ਼ੋਕਾ । ਉਭਾਰਾ- 

ਰਿ 

ਉਠਾਲਣਾ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲ ਵਾਲੇ ਤਿੱਖੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਸੋਕਾ ਨੂੰ ਉਠਾਲ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਭਾਵ ਕਥਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀ' ਰਹਿੰਦੀ । ਪ੍ਰਮਾਣ-ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨ 

 ਪ੍ਰਚੇਡੁ ।। ਤਿਥੈ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਕੋਡ ਅਨੰਦੁ ॥ (ਜਪੁਜੀ) 
ਮੋਲੁ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਕਰਨੇ ਜੋਗਾ ਕਿਆ ਕੋ ਕਹੇ ਸੁਣਾਵੈ । 
ਕਥਨ ਕਹਣ ਕਉ ਸੋਝੀ ਨਾਹੀ ਜੌ ਪੇਖੋ ਤਿਸੁ ਬਣਿ ਆਵੇ ॥ (ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫ ਸ਼ਬਦ ੪) 

੨੧. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨ ਵਿਰਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ? 
ਉਤਰ--ਖਉਖਟ; ਅਉ ਭਉਰਾਨਦ ਗਾਏ ॥ 

ਖਉ-ਨਾਸ । ਖਟ-ਛੇਂ, ਪੰਜ _ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਬਦ, _ਸਪਰਸ਼, ਰੂਪ, 
੭੩੦੮ ੨- ੭੩੦੭ ੨-#੪੧੫-੭੨-੭੩੧-੭੨-#੩੫੯-੭੨-੭੩੯-੭੮-੭੨੧-੭੮-#੦੫-੭੦-੭੪੪੦੭ =- ੮੭੩੯੮ ੮-੪੫੪੦-੭ 
9੧6੦ ॥੮੦੪੨੦੨੦੪੦੨ ਵਿ ਮਿ ੭##੫੫੭੯-#੧੦ ਵਜ ਆ ਮਨ ਮਿ 
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£ ਤੇ ਛੋਵਾਂ ਮਨ । ਭਉਰਾ ਆਨਦ-(ਭਉਰ-ਜਗਜਾਸੂ) (-ਅਨੰਦ) । ਅਉ-ਵੇਰ । ਗਾਏ-ਕਥਨ । 
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਮਨ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੇ ਤਾਈ” ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ 
ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹੈ” । ਪ੍ਰਮਾਣ-ਲੋਭ ਮੋਹ ਏਹ ਪਰਸਿ ਨ ਸਾਕੇ ਗਹੀ ਭਗਤਿ ਭਗਵਾਨ ॥ 

੍ (ਬਸੇਤ ਮ: ੯ ਸ਼ਬਦ ੩) 

੨੨. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਾਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ? 
ਉਤਰ--ਅਸਟ; ਮਾਲਕਉਸਕ ਸੈਗਿ। ਲਾਏ ॥ 

(ਅਸ਼ਟ-ਅਠ-ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਵਿਚਾਰ (ਅਸਤੀ) ਸਤਿ, (ਭਾਤੀ) ਚੇਤਨ 
(ਪ੍ਰੋਅਤਾ) ਆਨੰਦ । ਕਉ- ਸਕ-ਕਉ- ਕਿਉ” । ਸਕ-ਸ਼ੋਕਾ । ਲਾਏ-ਲਿਆਉ'ਦੇ ਹੋ । ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਅੱਠਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕਿਉ ਸ਼ੈਕਾ 
ਲਿਆਉ'ਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਸ਼ੋਕਾ ਤੇ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੋਂ । 

ਪਮਾਣ-ਸੈਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲਾ ਹੋਏ ਆਪਿ ਸਹਾਇ ॥ 
ਗੁਨ ਨਿਧਾਨ ਨਿਤਿ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕੁ ਸਹਸਾ ਦੂਖੁ ਮਿਟਾਇ ।। (ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਸ਼ਬਦ ੩੧) 

੨੩. ਪ੍ਰਸ਼ਨ--ਹਉਮੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਿਟਦੀ ਹੈ ? 

ਉਤਰ-ਪੁਨਿ ਆਇਅਉ ਹਿੰਡੋਲੁ;ਪੈਚਿ ਨਾਰਿ,ਸੈਗਿ ਅਸਟਸੁ੩। 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਰਿਦੇ ਵਿਚ (ਪੁੰਨ) ਪਵਿਤ੍ ਨਾਮ (ਆਇਓ) ਆਇਆ ਹੈ । ਤਕ 

! ਦੀ (ਹਿੰ) ਹੈਗਤਾ_ਡੋਲ-ਡੋਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋ (ਸੈਗਿ) ਸੈਗੀ 
ਸਰੀਰ ਮੰਨਿਆਂ ਸੀ ਅੱਠਾਂ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਭੀ ਮਾਣ ਸੂਤ ਦਿਤਾ ਹੈ । 

(ਰੀ ਰਿ 
੧. ਅੰਨਮਯ ਕੋਸ਼-ਅੰਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ (ਕੋਸ਼) ਪੜਦਾ, ਮਿਆਨ ਦਾਂ 

ਨਾਮ ਹੈ । ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕੋਸ਼ ਹਨ । 
ਪ੍ਰਾਣਮਯ ਕੋਸ਼-ਪੰਜੇ ਪ੍ਰਾਣਰੂਪ-ਪ੍ਰਾਣ, ਅਪਾਨ, ਸਮਾਨ, ਬਿਆਨ, ਉਦਿਆਨ । 

ਸ ਮਨੋਮਯ ਕੋਸ਼-ਪੰਜ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਛੇਵਾਂ ਮਨ । ਕੰ 
ਵਿਗਯਾਨਮਯ ਕੋਸ਼-ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਛੇਵੀ' ਬੁਧੀ । £ 

੧ ਅਨੰਦਮਯ ਕੋਸ਼-ਸਖੋਪਤ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜੋ ਅਨੰਦ ਹੈ ਏਹ ਅਨੰਦਮਯ ਕੋਸ਼ ਹੈ 1 =੩॥੪੦ 
ਪ੍ 3 0 & = 

ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ 

(੧) ਅਸਤ । (੨) ਮਿੱਝ। (੩) ਲਹੂ । (੪) ਚਮੜੀ । (੫) ਮਾਸ । (੬) ਰਸ । 
(੭) ਬੀਰਜ । (੮) ਬਲ ਵਾ ਨਾੜੀਆਂ । 

ਪੰਚ ਨਾਰਿ ਸੈਗਿ-ਵਾ ਏਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ 
ਸੰਗੀ ਜਾਣਿਆਂ ਹੈ ਅੱਠਾਂ ਧਾਤਾਂ ਦੋ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਸੂਤਕੇ (ਵਾ) ਪੰਚ ਨਾਰਿ- 

੭੪੯੭ ੯-੭੦੧੧-੭ ੮-੭੦੧੫-੭੨-੭੧੦੦੦੭੯-#੪<੦॥ <-੭<੩੫-੭==" ੨੩੫੭੦-੪੪੪੫੭ ੨-#੩੫-੭ ੨੭੧੯੭ ੯-੭੦੨-੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੬੦੫) 
੪੦੪੦੨ €੮੦੦੨੦੮੨੧੦ ੦੦੪੦੨੦੮੦੦੦੨੦੮੪੦ - ੨੧6੦੨੦੮੦੧੦੦੧੦੦੪੦੨੦੮੩੦੨ 2੮੦੬੦ 

ਪੰਜ ਨਾਰੀਆਂ-ਪੰਜ ਅਵਸਥਾ । ਖੋਚਰੀ, ਭੂਚਰੀ, ਚਾਚਰੀ, ਅਗੋਚਨੀ, ਉਨਮਨੀ । ਅਸਟ 
ਸੁਤ-ਪ੍ਰਾਣ, ਬਿਆਨ, ਸਮਾਨ, ਅਪਾਨ, ਉਦਿਆਨ, ਇੜਾ, ਪਿੰਗਲਾ ਤੇ ਸੁਖਮਨਾ ਇਹ ਅੱਠੇ 
'ਤ-(ਸੂਤ) ਠੀਕ, ਵਸਿ । 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਮਵਿੱਤ੍ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਅਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਹਨ । ਅਨੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਆਦਿਕ ਵਸ ਹੋ ਗਏ ਹੈ' ਅਤੇ ਹੇਗਤਾ ਡੋਲ ਗਈ ਹੈ 1 

ਜੋਗ ਮਤ ਦੁਆਰਾ (੧) ਖੇਚਰੀ-ਤਾਲੁ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਲਾਉਣੀ ਵਾ ਸਿੱਧੀ ਬਲ ਨਾਲ 
ਕਾਸ਼ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ । (੨) ਭੂਚਰੀ-ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਟਿਕਾਉਣੀ ਵਾ ਧਰਤੀ 

ਵਿਚ ਵਿਚਰਨਾ (੩) ਚਾਚਰੀ-ਤ੍ਿਕੁਟੀ ਵਿਚ ਟਿਕਣਾ ਵਾ ਹਵਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ । 
੪) ਅਗੋਚਰੀ-ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿਖੋ ਸਹੈਸਰ ਦਲ ਕਵਲ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਅਲੋਪ ਹੋ 
ਣਾ । (੫) ਉਨਮਨੀ-ਬ੍ਰਹਮ ਰੈਧ੍ਹ ਨਾੜੀ ਵਿਚ ਜੋਗੀ ਦਾ ਇਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤਾਲੂ ਦੁਆਰਾ 
॥ਣ ਨਿਕਾਸਣ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੋਣਾ ਵਾ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਤ ਰੂਪ 
ਜਾਣਾ ਪਰ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਸਹਿਤ ਕਾਰਨ ਅਵਿਦਿਆ ਦੇਹ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਏਹ ਸਿੱਧੀ ਦੇ 
ਲ ਦੇਹ ਪਲਟ ਲੈਦਾ ਹੈ ਏਹ ਜੋਗ ਮਾਰਗ ਹੈ । (੧) ਪ੍ਰਾਣ-ਜੋ ਰਿਦੇ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ 
ਹਿੰਦੇ ਹੈ'। (੨) ਬਿਆਨ-ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ_ਵਿਖੇ । (੩) ਸਮਾਨ-ਨਾਂਭੀ ਵਿਚ । (੪) ਅਪਾਨ- 
ਦਾ ਮੋ'। (੫) ਉਦਿਆਨ-ਜੋ ਕੋਠ ਮੈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ'। (੬) ਇੜਾ-ਖੱਬੀ ਸੁਰ ਚੈਦ੍ਰਮਾਂ ਦੀ । 

(੭) ਪਿੰਗਲਾ-ਸੱਜੀ ਸੁਰ ਸੂਰਜ ਦੀ । (੮) ਇੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨਾ ਦੀ ਏਕਤਾ । ਤ੍ਰ੍ੀ 
ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਮਨਾ ਹੈ । ਇਹ ਜੋਗ ਮਾਰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹਉਮੈ 
ਦੇ ਮਿਟਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜ ਤੇ ਅੱਠ ਠੀਕ ਹੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

੨ ੨੫੦੬ ੩” ਗ੍ਰਾਂਟ 

ਜੈੱਟ 

ਗੁਰਮਤ _ਦਵਾਰਾ-੧. ਖੈਚਰੀ-(ਖੋ) _ਚਿਦਾਕਾਸ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੋਂ ਹੋਣਾ । 
ਭੂਚਰੀ-ਭੂਮਾ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਖੇ ਬ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਵਿਚਰਨਾ ।_ ੩. ਚਾਚਰੀ-ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ [ਚਾ] 

ਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਬਿਰਤੀ ਚੜ੍ਹੀ ਰਹਿਣੀ । ੪. ਅਗੋਚਰੀ--ਇੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਵਿਸ਼ੇ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ । ਕੰ 
. ਉਨਮਨੀ--ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ । ਵਾ ਖੋਚਰੀ-ਸਤਸੰਗੀ, ਧਰਮਖੰਡ _। ਭੂਚਰੀ-ਸੇਵਕ, ੨ 

ਨ ਪਉ ਰਿ 

ਕੰ ਤੂ “ਹੋਤ 

ਆਨ ਖੰਡ । ਚਾਚਰੀ-ਸਿਖ, ਸਰਮ (ਸੁਖ) ਖੰਡ । ਅਗੋਚਰੀ-ਸਨਮੁਖ-ਕਰਮ (ਬਖਸ਼ਸ਼) 
ਡੇ । ਉਨਮਨੀ-ਗੁਰਮੁਖ-ਸੱਚਖੰਡ ਏਹ ਅਵਸਥਾ (ਨਾਰਿ) ਨਾਲ ਹਨ । 

ਪਾਨ- ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ । ਅਪਾਨ-ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋ' ਰਹਿਤ ਕੰ 
[ਣਾ । ਬਿਆਨ-ਦ੍ੂੰਤ ਤੋਂ“ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣਾ । ਸਮਾਨ-ਬਿਆਪਕ ਸਮਝਣਾ । ਉਦਿਆਨ- ਮਨ 

2੨੨ ਸਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰੂਪ ਸਮਝਣਾ, ਇੜਾ-ਜੋ ਅੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਂ ਹਨ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਨ 
ਨੂੰ (ਪਿੰਗਲਾ) ) ਪਿੰਗਲਾ ਭਰਨਾ । ਸੁਖਮਨਾ-ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ _ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ । 
ਅਥਵਾ ਇੜਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਭਾਵ ਮਾੜੇ ਕੇਮਾਂ ਦਾ ਰੇਚਨ (ਤਿਆਗ) ਕਰਨਾ । 
ਪਿੰਗਲਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁਆਸਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਾਉਣਾ ਭਾਵ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਗਹਿਣ ਕਰਨਾ 
ਸੁਖਮਨਾ ਵਿਖੋ ਸੁਆਸਾਂ ਦਾ ਕੁੰਭਕ ਕਰਨਾ ਭਾਵ ਠਹਿਰਾਉਣਾ, ਮਨ ਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਚ 
ਟਿਕਾਉਣਾ ਇਹ ਠੀਕ ਵਸ ਹੋ ਗਏੇ ਹਨ । 

ਡਰ" ਤੂ 

2੪ਇ੨੦੦੩੦ ਅਉ 7੦੪੦੨ ੦੦੪੨੦੨੪੦੨ 

[ਇਵ 

ਹੜ ਤਹ ਤੈ ੜੇ ੍ ॥ ੧: [ਤੂ 1 [ਤੈਂ ੍ 
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(੬੦੬) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਤਸ਼ਨ 
੭੦੬੦” "੦੧੦੨ "੦%”੨੦"੦੦੦” . "੦੬੦ 2੮੦੬੦੨੦"੧੦੨੦”੨੦੨੦-੦੧੦੦੨੦"੦੧੦੦੨ 2੮੪੦੮ 

ਪ੍ਰਮਾਣ-ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗੁ ਹੈ ਦਾਰੂ ਭੀ ਇਸੁ ਮਾਹਿ ॥ 
ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਤਾ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਮਾਹਿ ॥ 

ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸੁਣਹੁ ਜਨਹੁ ਇਤੁ ਸੈਜਮਿ ਦੁਖੁ ਜਾਹਿ ॥ (ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸਲੋਕ ੭) 

੨੪. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈਕਲ੫ ਕਿਸ ਦੇ ਮਿਟਦੇ ਹੈ ਹੈ ? 

ਉਤ੍ਰ-ਉਠਹਿ ਤਾਨ ਕਲੋਲ; ਗਾਇਨ ਤਾਰ ਮਿਲਾਵਹੀ ॥ 
ਤਾਨ-ਤਨ, ਸਰੀਰ । ਕਲੋਲ- _ਸੈਕਲਪ ਦਿਨ ਲਹਿਰ । ਤਾਰ-ਬਿ੍ਤੀ । ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 

ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਤੀ ਮੇਲਕੇ ਗਾਉ”ਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਉਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

੍ 
ਹਦ 
£ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਮਾਈ ਮੈ ਧਨੁ ਪਾਇਓ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥ 

ਰ੍ 
੍ 
੍ 
੍ 

੯7604...) 

ਮਨੁ ਮੇਰੋ ਧਾਵਨ ਤੇ ਛੂਟਿਓ ਕਰਿ ਬੈਠੋ ਬਿਸਰਾਮੁ ॥ (ਬਸੋਤ ਮ: ੯ ਸ਼ਬਦ ੩) 

੨੫. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ? 
ਉਤ੍ਰ-ਤੇਲੰਗੀ ਦੇਵਕਰੀ; ਆਈ ॥ 

ਤੇ-ਤਿੰਨ । ਲਗੀ ਲੰਘਕੇ । ਦੇਵ-ਪੂਜਾ । ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਤਾਈ” ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਕੇ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਤਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਆਈ ਹੈ । 

ਪ੍ਮਾਣ-ਤੰ ਗੁਣ ਰਹਤ ਰਹੈ ਨਿਰਾਰੀ ਸਾਧਿਕ ਸਿਧ ਨ ਜਾਨੈ ॥ 
ਹ ਰਤਨ _ਕੌਠੜੀ ਅੰਮਿ੍ਤ .ਸੈਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਖਜਾਨੈ ॥ _(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫ ਸ਼ਬਦ ੪) 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਪੂਜਾ ਜਾਣੈ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿ _ਵਸਾਈ ॥ (ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟਪਦੀ ੩) 

੨੬. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 

ਉਤਰ--ਬਸੈਤੀ ਸੈਦੂਰ ਸੁਹਾਈ ॥ 
£ ਬਸੈ-ਤੀ-ਬਸੈ-ਬਸ । ਤੀ- ਇਸਤ੍ਰੀ । ਸੰ-ਦੂਰ-ਸੈ-ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ । 

ਸੁਹਾਈ-ਸੋਭਨੀਕ । ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਵਸ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ 
£ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸੋ ਵੀ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । 

ਪ੍ਰਮਾਣ--ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਸੋ ਮਿਲੈ ਤੁਧੁ ਆਏ ॥। ਜਿਸੁ ਭਾਣਾ ਭਾਵੇ ਸੋ ਤੁਝਹਿ ਸਮਾਏ ॥ 
£ (ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮ: ਸ਼ਬਦ ੨੦) 

ਵਾ-ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਜਗਤੁ ਠਗਾਨਾ ਸੋ ਮਾਇਆ ਹਰਿ ਜਨ ਠਾਗੀ ॥ 
8 (ਰਾਗੁ ਸਾਰੇਗ ਮ: ੫ ਸ਼ਬਦ ੬੭) 

੨੭. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੈਸੇ ਹੋਵੇ ? 

ਉਤਰ-ਸਰਸ ਅਹੀਰੀ; ਲੈ ਭਾਰਜਾ ॥ 
ਸਰਸ-ਸਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ । ਅਹੀ- ਰੀ ਸੱਪਣੀਆਂ । ਰੀ-ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ । ਲੈ-ਨਾਸ । 

ਭਾ-ਰਜਾ-ਭਾ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ । ਰਜਾ-ਤ੍ਿਪਤ । ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਹਿਤ ਪਰੇਮ ਦੇ ਇੰਦੀਆਂ 
.੨.#604੦-੭ ੯,੪੬੫. ੨... “੪੩੧... 2..#6੬... 2..#੩੬<੦..੭ 2... ੭੨੧੯੨. 2. # ੪8੫... ̀ =<== ₹..#604...੭ ₹,#-96<..? ੮. .#48੫..? ੨ .#੬੫..੭ 

੨੭੧੯੭੦੮੭੦<੭੬੪੪੦੭ 444449678 ੯੭੪99 0 484564 994੯ ੩੪੭8<5੬ 0੧੨੬੭ 5੯.੭0੧6.੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੬੦੭) 
6 “ਆ > ?੦੧੪੦” > 2੦” 6੦੪ >੦"੦੧੨੦੮੦%੦੨੦"੦੬੦” . ੦੪੦ ੦੦੪੦੨ ੦੨੧੦” ੭੮੦੬੦ 

ਰੂਪ ਸੱਪਣੀਆਂ ਨਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ', ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਬ੍ਹਮ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੇ ਗਏ ਹੈ” । 
ਪ੍ਰਮਾਣ-ਸਾਚੁ ਕਹੋ' ਸੁਨਿ ਲੋਹੁ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ॥ 

(ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਵਈਏ ੯) 

੨੮. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੌ ਕਿਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਤੀ ਲਾਈ ਹੈ ? 
ਉਤਰ-ਸੇਗ ਲਾਈ; ਪਾਂਚਉ ਆਰਜਾ ॥ 

ਪਾਂਚਉ-ਚੇਤਨ । ਆਰਜਾ-ਸਰੇਸ਼ਟ । ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਤਨ ਜੋ ਸਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਤਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ 
ਆਪਣੀ ਬਿ੍ਤੀ ਲਾਈ ਹੈ । 
[ਮਾਣ-ਨਿਰਭਉ ਹੋਇ ਰਹੇ ਲਿਵ ਏਕੇ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਮਨੁ ਮਾਨੀ ।। (ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ਸ਼ਬਦ ੧) 

ਮਦਦ 

ਸੰ 2 

੨੯. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ? 
ਉਤਰ-ਸੁਰਮਾ ਨੰਦ; ਭਾਸਕਰ ਆਏ ॥ 

ਸੁਰਮਾ-ਕਾਲਾ, ਕਾਲੀ ਮਾਇਆ । ਨੰਦ--ਪੁਤਰ, ਮਨ । ਭਾਸ-ਕਰ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ । 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੁਤਰ ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਤਿਸ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਆ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ 1 ਪ੍ਰਮਾਣ-ਮਨ ਮਹਿ ਆਪਿ ਮਨ ਅਪੁਨੇ ਮਹਿ ॥ 
(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅ: ੧੨ ਵੀ” ਪਉੜੀ ੭) ਵਾ-ਮਨ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਮਹਿ 
ਮਨੂਆ ਪੰਚ ਮਿਲੋਂ ਗੁਰ ਭਾਈ ॥ (ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧ ਸ਼ਬਦ ੯) 

੩੦. ਪ੍ਰਸ਼ਨ--ਜੋਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ? 

ਉਤਰ--ਚੇਦਬਿੰਬ, ਮੰਗਲਨ ਸੁਹਾਏ ॥ 
ਚੋਦ-ਚੰਦਮਾਂ । ਬਿੰਥ-ਅਕਾਸ਼ । ਮੰਗਲਨ-ਅਨੰਦਦਾਇਕ । ਜੈਸੇ ਚੰਦ੍ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਨ 

ਘੜਿਆਂ ਵਿਖੇ ਸੁਹਾਂਵਦਾ ਹੈ ਐਸੇ ਅਨੰਦਦਾਇਕ ਜੋਤਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਸੁਹਾਂਵਦੀ ਹੈ । ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਮਾਣ-ਹਭ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤਿ ਜਿਉ ਜਲ ਘਟਾਉ ਚੈਦ੍ਮਾ ॥ 

_(ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਡਖਣੇ ਮਹਲਾ ੫ ਸਲੋਕ ੧੪) ਕੰ 
ਅਥਵਾ-ਜਿਉ ਪਸਰੀ ਸੂਰਜ ਕਿਰਣਿ ਜੋਤਿ ॥ 

ਤਿਉ ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਮਈਆ ਓਤਿ ਪੋਤਿ ॥ (ਬਸੈਤ ਮ: ੪ ਸ਼ਬਦ ੧) ਕੰ 

੩੧. ਪ੍ਸ਼ਨ-ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਹੈ ? 
ਉਤਰ--ਸਰਸਬਾਨ; ਅਉ ਆਹਿ ਬਿਨੋਦਾ ॥ 

ਸਰਸ-ਸਹਿਤ ਪਰੇਮ । ਬਾਨ-ਤੀਰ । ਅਉ-ਬਹੁੜੋ, ਫੇਰ । ਆਹਿ-ਹੈ । ਬਿਨੋਦਾ-ਅਨੰਦ । 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਪਰੇਮ ਰੂਪੀ ਤੀਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ ਹੈ“, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਈ" ਫੇਰ ਅਕਾਲ 

ਰੈ ਮੂਰਖ ਦਾ ਭ੍ਰਮ ਰਹਿਤ ਨਿ-ਉਪ:ਧ ਅਨੰਦ ਹੀ ਅਨੰਦ ਹੈ । ਮਾਣ-ਪ੍ਰੋਮ ਕੇ ਸਰ ਲਾਗੇ ਤਨ 
ਭੀਤਰਿ ਤਾ ਭ੍ਰਮੁ ਕਾਟਿਆ ਜਾਈ ॥ (ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ਸ਼ਬਦ ੮) 

2-#੧੧੮<੭ ₹-#੦੬੧-੭੨-੭੪8੧>-੭ ੨-#੧੧੧੦-੭ ੨੭੦੦੭ ੨-੭੧੦੦>-੭ ₹.੭੦੦--੭ ੨. # ੩੧੦੭੨-੭੧੫੦੭ >> ੬੭੩੫. ੭੯ _੪੪੪੫੭ 
ਇਤਿ ੮੦੬੦੨ 
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(੬੦੮) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
,€੦੬੬੦”> 2੦੪੦੨ <"੦੪੨੦"੦੬੦”੨ ੦੪੦੨੦"੨੧੦”੨੦੦੧੦੦”੨ ੦੦੦੦੨ ੦"੦੧੦” .- ੦੪" “੮੦੬੦ 

£ ੩੨. ਪ੍ਸ਼ਨ-ਪੇਮ ਨਾਲ ਗਾਵਣ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਹੈ ? 
ਉਤਰ--ਗਾਵਹਿ ਸਰਸ; ਬਸਤ ਕਮੋਦਾ । 

£ ਬਸੈਤ-ਅਨੰਦ । ਕਮੋਦਾ-ਕਵੀਆਂ । ਜੋ ਪਰੇਮ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਾਂਵਦੇ ਹੈ', ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
“ ਰਿਦਾ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ/ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੰਦ੍ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦ ਸਹਿਤ ਹੈ । 
! ਪ੍ਰਮਾਣ-ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਬੀਏ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ॥ 

(ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਮ: ੫ ਸਲੋਕ ੧੭) 
ਕਈ ਕੋਟਿਕ ਜਗ ਫਲਾ ਸੁਣਿ ਗਾਵਣਹਾਰੇ ਰਾਮ ॥ 

(ਰਾਗੁ ਬਿਹਾਗੜਾ ਛੋਤ ਮ: ੫ ਛੋਤ ੬) 

੩੩. ਪ੍ਸ਼ਨ-ਵੈਰਾਗ ਬਿਬੇਕਾਦਿਕ ਸਾਧਨ ਕਹੋ ? 

ਉਤਰ-ਅਸਟ ੫੩ : ਮੈ ਕਹੇ ਸਵਾਰੀ॥ ਆ 

ਅਸ਼ਟ-ਅਠ । ਪੁਤਰ-ਪਵਿੱਤ੍।_ਮੈ-ਮੇਰੇ । ਸਵਾਰੀ-ਸਵਾਰ ੨ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ 
ਰਾਗ, ਬਿਬੇਕ, ਖਟ ਸੇਪਤੀ, ਮੁਕਤੀ ਇੱਛਾ, ਸ੍ਵਨ, ਮੰਨਨ, ਨਿਧਿਆਸਣ । (੮) ̀ ਤੱਤ ਤੂੰ ੩ 

0 ੧ ”ਵੈਰਾਗ-ਬ੍ਹਮ ਲੋਕ ਤਕ ਜਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਰਿਦੇ ਵਿਚੋ ਤਿਆਗ ਕਰੇ । 
ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਰ ਤੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ । 

! ੨. ਬਿਬੇਕ-ਬ੍ਹਮ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਤਿਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਗਤ ਸਰੀਰ ਸਹਿਤ ਨਾਸਵੇਤ ਹੈ । 

੩. ਖਟ ਸੰਪਤੀ-ਛੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ (੧) ਸਮ-ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾਂ 
| ਤੇ “ਰੋਕਣਾ । _(੨) ਦਮ-ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਲੋ“ ਰੋਕਣਾ। (੩) ਸਰਧਾ-ਗੁਰਾਂ ਦੇ 

ਬਚਨ ਸਚੇ ਹਨ, ਮੋਰੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਐਸਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ । (੪) ਸਾਮਧਾਨ-ਮਨ 
ਵਿਚੋਂ ਨਾਨਾ ਪੁਣੇ ਦੀ ਹਿਲ-ਜੁਲੀ ਰੂਪ ਵਿਖੇਪ ਨਾ ਹੋਣਾ । (੫) ਉਪ੍ਰਾਮ-ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਧਨਾਂ 
ਸਮੇਤ ਸਭ ਕਰਮ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਵਿਹੁ ਦੀ ਨਿਆਈ' ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕੇ ਭੱਜਣਾ । ਨੇਤ" 
ਜੇ ਵਿਕਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਗਲਿਆਨੀ ਮੰਨਣੀ । (੬) ਤਤਿਛਿਆ-ਗੁਰਾਂ 
8 ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਧੁਪ, ਪਾਲਾ, ਭੁਖ, ਤੋਹ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੇ ਸੁਭਾਉ ਸਹਾਰ ਲੈਣਾ, ਏਹ ਖਟ ਸੈਪਤੀ 

ਤੀਜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਛੇ ਨਹੀ” । 

8. ੪. ਮੁਕਤੀ ਇੱਛਾ-ਬ੍ਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਰ ਸੋਸਾਰ ਦੁਖ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਮਮੌਖੂ ਦਾ ਸਰੂਪ 
ਟੋ ਹੈ, ਏਸ ਇੱਛਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਮੁਖਤਾ ਹੈ । 

8 ੫. ਸ੍ਵਨ-ਖਟ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਤਾਤਪਰਯ ਨਿਸਚੇ ਕਰਨਾ, 
$ ਚਿਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਪਰੇਮ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ । 
] _ ਖਟ ਚਿੰਨ੍ਹ-੧. ਉਪਕਰਮ-ਜਿਸ਼ ਪ੍ਰਕਰਣ ਤੋਂ' ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ (ਉਪਸਹਾਰ) ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ 

ਸਮਾਪਤੀ (ਆਦਿ ਵਿਚ ਭੀ ਅਦ੍ਰੰਤ ਦਾ ੨ਥਨ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਭੀ ਅਦੂੰਤ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਨਾ । 
8 (ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੬੦੯ ਉਪਰ ਫੁਟ ਠੋਟ) 
੦-੭੧੫-੭੮-੪<੫-੭੮-੭੩੧੫-੭੯੭੭੮-੭੨-੭੪੦ ੨-੪੫-੭੯-੬੫-੭=- ੨੭੪੦੭੯-੪੦੭੨-#੬੦੭੯-੩੦੭ 

ਮਿਸ ਅਮਨ ਆਂ ਬਿਆਸ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੬੦੯) 
6” "੦੬੦੨ "੨੧੦੨ 2"੦੦੦੨੦"੦੦੦੨ ੦੯੨੧੦”. "੦੧੬੦”੨੦"੦੧੬੦੨੦"੦੬੦੨੦"੦੪੦ 

ਦੀ ਸੋਧਨ ਸਾਧਨਾ ਵਾਲੋਂ ਸੰਤ ਮੋਰੇ ਪਵਿੱਤ_ ਸੁਧ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਵਾਰ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਮਾਣ-ਮਨ ਤਨ ਰੰਗਿ ਰਤੇ ਰੈਗ ਏਕੈ ॥ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਬਿਰਤਿ ਬਿਬੇਕੈ ।। 

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫ ਅਸਟਪਦੀ ੨ ਪਉੜੀ ੫) 

੩੪. ਪ੍ਸ਼ਨ--ਮਨੁਖਾ ਦੇਹ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ? 
ਉਤਰ--ਪਨਿ ਆਈ; ਦੀਪਕ ਕੀ ਬਾਰੀ ॥ 

ਪੁਨਿ- ਫੇਰ । ਦੀਪਕ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ । ਬਾਰੀ-ਮਨੁਖਾ ਜਨਮ । ਚਉਰਾਸੀ ਦੇ ਫੇਰ ਵਿਚ 
ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਨੁਖਾ ਜਨਮ ਵਾਰੀ ਆਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ । 

ਪ੍ਰਮਾਣ--ਭਈ ਪਰਾਪਤਿ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ ॥ 
ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ॥ (ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ) 

੩੫. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਕਬੁੱਧੀ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ? 
ਉਤ੍ਰ-ਕਛੇਲੀ ਪਟਮੌਜਰੀ ਟੋਡੀ ਕਹੀ ਅਲਾਪਿ ॥ 

ਕਛੇਲੀ-ਕ-ਛੇਲੀ-ਕ-ਖੁਟਿਆਈ, ਕਰੂਪ । ਛੇਲੀ-ਛਲ ਵਾਲੀ ਬੁਧੀ । ਪਟ-ਪਟ 
ਦੇਣਾ । ਮੰ-ਜਰੀ-ਮੰ-ਰਿਦੇ ਵਿਚ । ਜਰੀ-ਜੜੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਟੋਡੀ-ਦੇਸੀ-ਸਾਖੀ । ਖੁਟਿਆਈ 
ਛਲ ਵਾਲੀ ਜੋ ਕਰੂਪ ਕਬੁਧੀ ਰਿਦੈ ਵਿਚ ਜੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸੋ ਪੁਟ ਦਿਤੀ । ਗੁਰਮੁਖਿ ਸ੍ਰੰ ਦੇਸੀ 
ਸਾਖੀ ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਆਪਿ (ਅਲਾਪਿ) ਗਾਉ'ਦੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗਾਵੇ । 

ਪ੍ਮਾਣ-ਕਬੁਧਿ ਮਿਟੈ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿ । (ਰਾਮਕਲੀ ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ ਪਉੜੀ ੫੬) 

੩੬. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਸਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੈਸੇ ਹੋਵੇ ? 
ਉਤ੍ਰ-ਕਾਮੋਦੀ ਅਉ ਗੂਜਰੀ; ਸੈਗ ਦੀਪਕ ਕੇ, ਥਾਪਿ ॥ 

ਕਾਮੋਦੀ-ਕਾਮ ਨੂੰ ਉਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਬੁਧੀ ਵਾ ਕਵੀਆਂ । ਗੂਜਰੀ-ਗੁਜਰ ਗਈ । 
ਦੀਪਕ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ । ਥਾਪਿ-ਇਸਥਿਤ । ਅਉ-ਪੁਨਾਂ-ਫੇਰ । 

(੬੦੮ ਪੰਨੇ ਦੇ ਫੁਟ ਨੋਟ ਦੀ ਬਾਕੀ) 

੨. ਅਭਿਆਸ-ਪੁਨਾਂ ਪੁਨਾਂ ਅਦ੍ਰਤ ਵਸਤੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ । ੩. ਅਪੂਰਬਤਾ-ਗੁਰਾਂ 

ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ” ਹੁੰਦਾ, ਗਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤਿ ਨਹੀ" । ੪. ਪੂਰਬਤਾ- 
ਫਲ-ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨ । ੫. ਅਰਥਾਵਾਦ-ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ । ੬. ਉਤਪਤੀ-ਜੁਗਤੀ 
ਬੇਮੁਖਤਾ ਦਾ ਖੰਡਨ । ੬. ਮੰਨਣ-ਜੀਵ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਅਭੇਦ ਦੀ ਸਾਧਕ ਅਰ ਭੇਂਦ ਨੂੰ ਖੰਡਨ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਦੁਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ । 

੭. ਨਿਧਿਆਸਣ-ਅਨਾਤਮਾਕਾਰ ਬ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬ੍ਹਮਾਕਾਰ ਬਿ੍ਤੀ ਦੀ ਇਸਥਤੀ ਕਰਨੀ । 
੮. ਤੱਤ ਤ੍ਰ ਦਾਂ ਸੋਧਨ-ਤੱਤ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਈਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਖੀ, ਤ੍ਰੰ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਜੀਵ 

ਦਾ ਸਾਖੀ, ਇਕੋ ਸੁਧ ਸਰੂਪ ਹੈ । 
੩੫#੬੫-੭੨-੭੬੧੯=-੭ ₹-੭੦੧੧<-੭ ੨-#੪੬੧੦-੭ ੨-.# 8੧੭ ੨.#<੧<,੭ ੨..੭੭੧<-੭ ੯.,#੪8%੦.੭ (੮ ,#੪੫. ੭੨ ,#48੧,੭ ̀ === ₹.,448੧੦% 

ਪੰ 
(੬੭8੧੭ 

9੧੦੪ਇ੨੦੧੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦੮੦੪ਇ੨੮੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨੦"੦੦੦ ੦੦੦੪੨ ੦੮੪੦੨੦੦੪੦੨੦੮੪੦੨੦੯੦੪੦੮੨ ੦੮੪੦ ੨੦੦੦੦੨੦੦੪੦੨੦੮੦੪੦੨ ੯.੭੧੫-੭੯#੬੧-੧੯, “੩੯੦੭ ੨-#੩੫੭ ੨-#੧੧-੭"#੩੦-੭੨#੩੮-੭੨੧੯-੭ ੨.#੧੧੫੭੨-#੧੧੨-੭੨#੦੧੧-੭੯੭੧੧.੭-੭੧<.੭੯-“#<੭੯੦੦੭ 
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1 ਜੋ ਕੁਬੁਧੀ ਵਿਸ਼ੇ ਰਸ ਵਿਚ ਕਵੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਖਿੜੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਪੁਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਜਰ ਗਈ 
ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੁਧੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਥਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । 

£ ਪਮਾਣ-ਸੁਕਰਣੀ ਕਾਮਣ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਹਮ ਪਾਈ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੫ ਸ਼ਬਦ ੩) 

ਵਾ-ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਗੁਰੁ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤਿ ਸਮਝਾਏ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੪ ਛੰਤ ੧੭) 

ਸ ੩੭. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਕੀ ਔਗੁਣ ਮਿਟ ਗਏ ? 
£ ਉਤਰ--ਕਾਲੰਕਾ ਕੁੰਤਲ; ਅਉ ਰਾਮਾ ॥ 
6 ਕਾਲੰਕਾ-ਕਲੰਕ, ਪਾਪ । ਕੁਤਲ-ਕਾਲੇ । ਅਉ-ਪੁਨਾ । ਰਾਮਾ-ਰਮ ਗਏ, ਚਲੋਂ ਗਏ 
ਭਾਵ ਕਾਲੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਲੰਕ ਸਨ ਫੇਰ ਉਹ .ਚਲੋਂ ਗਏ ਹਨ । 

ਪ੍ਰਮਾਣ-ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਕੇ ਬਿਨਸੇ ਪਾਪ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਤ ਨਾਹੀ ਸੇਤਾਪ । 
(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫ ਸ਼ਬਦ ੪੬) 

1! ੩੮. ਪ੍ਰਸ਼ਨ--ਚਿਤ ਉਜਲ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ? 
£ ਉਤਰ--ਕਮਲਕੁਸਮ; ਚੋਪਕ ਕੇ ਨਾਮਾ ॥ 

_ਚੰਪਕ-ਚੰਬਾ । ਕੁਸਮ-ਫੁਲ । ਕਮਲ- ਕੌਲ । ਕੇ--ਕਰਕੇ । ਨਾਮਾ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਨਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਕਵਲ ਦੇ ਫੁਲ ਵਾਂਗੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਅਤੇ ਚਬੇ ਦੋ ਫੁਲਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਉਜਲ 

(ਸੈਸਾਰ ਵਿਖੋ) ਹੋ ਗਏ । ਪ੍ਰਮਾਣ-ਨਾਮਿ ਜਿਸੈ ਕੈ ਉਜਲੀ ਤਿਸੁ ਦਾਸੀ ਗਨੀਆ ॥ 
ਸ (ਆਸਾਂ ਮ: ੫ ਸ਼ਬਦ ੧੧੭) 

ਸ਼ਨ--੩੯.ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਲਗਦੀ ਹੈ? 
ਿ ਉਤਰ--ਗਉਰਾ; ਅਉ ਕਾਨਰਾਂ ਕਲਾਨਾ ॥ 
ਸ ਗਉਰਾ-ਗੌਰਵਤਾ, ਵਡਿਆਈ ।_ਕਾਨਰਾ-ਕਾ-ਸੁਖ ਸਰੂਪ 1 ਨਰਾ-ਨਿਅੰਤਾ ਰੂਪ । 

ਕਲ੍ਹਾਨਾ-ਕਲਿਆਨ ਸਰੂਪ । ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਖ, 
£ ਪਰੇਰਕ ਅਤੇ ਨਿਅੰਤਾ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕਲਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੋਏ ਹਨ । 

ਪ੍ਰਮਾਣ-ਸਭ ਵਡਿਆਈਆ ਹਰਿ ਨਾਮ ਵਿਚਿ ਹਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਧਿਆਈਐ ॥ 
! (ਬਿਲਾਵਲ ਕੀ ਵਾਰ ਸਲੋਕ ੩) 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ-੪੦. ਨਾਮੀ ਕਿਸ ਮੁਲ ਕਰਕੇ ਪਾਈਦਾ ਹੈ ? 
£ ਉਤਰ-- ਅਸਟ ੫੩ ;ਦੀਪਕ ਕੇ ਜਾਨਾ ॥ 
£ ਅਸਟ-ਅ-ਬਿਨਾਂ । ਸਟ-ਸਟੇ, ਮੁਲ ਤੋ ਅਮੋਲਕ । ਪੁਤ੍-ਪਵਿੱਤ੍ । ਦੀਪਕ-ਗਿਆਨ 

ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤ੍ਤਾ ਦੇ ਸਟੇ (ਵੱਟੇ) ਨਹੀ“ ਮਿਲਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਵਲ ਨਾਮ ਦੇ ਗਿਆਨ 
ਨ ਲਨ ਹੀ_ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਮਾਣ-ਕੌਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀ ਤੋਲਿ ॥ ਮਨੁ ਦੇ ਰਾਮ 
ਲੀਆ ਹੈ ਮੋਲਿ ॥ (ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ੧੯) 

<,#੧੧=” ੯. #੪੧੫੦੭ ੨.-#੧8੫੦-੭ 2. #੪8<..੭ ੨੭੧੩੫.” ੮.,#੪੪੫੦੭ ੨..#੫੩<੦- ੭ ਟ..#੪੪੫.੭ 2,੭੧੫ `=== 2-.#੫8੫. ੭ ੨੭੩੫੭ 
ਨ ਅਪ 1 ੭ ੯4#੫੪੫.੮ ੨੭੩੫੧ ੯-#੪੫੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੬੧੧) 
“੯ ਨਕ 6 ਆ ਦਲ ਨਰ ਦਲ ਲਸਣ ਆ 

੪੧. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਿਵੇਂ ਗਉਂਦੇ ਹੈ' ? 
ਉਤਰ--ਸਭ ਮਿਲਿ; ਸਿਰੀਰਾਗ ਵੈ ਗਾਵਹਿ ॥ 

ਸੀ-ਸ਼ਰੋਮਣੀ । ਰਾਗ-ਪਰੇਮ । ਵੈ-ਓਸ ਹਰੀ ਤਾਈ' । ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੇ ਤਾਈ' ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਪਰੇਮ ਕਰਕੇ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ । 

ਪ੍ਰਮਾਣ--ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੈ ਦੇਉ ਨਾਮਾ ॥ ਭਗਤਿ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮਿ ਇਨਹੀ ਹੈ ਜਾਨਾ ।। 
ਗਉੜੀ ਅਸਟਪਦੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ੩੭) 

੪੨. ਪ੍ਰਸ਼ਨ--ਹਰੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚੋ' ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੋਂ ? 
ਉਤਰ--ਪਾਚਉ ਸੈਗ; ਬਰੇਗਨ ਲਾਵਹਿ ॥ 

ਪਾਚਉ--ਚੇਤਨ, ਹਰੀ । ਬਰ-ਅੰਗਨ-ਬਰ-ਸਰੇਸ਼ਟ । ਅੰਗਨ-ਰਿਦੇ ਵਾਲਾ । ਸਰੇਸ਼ਟ ਸੈਤਾਂ 
ਸੋਗ ਰਿਦੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਹਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਤਨ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀਦਾ ਹੈ । 

ਪ੍ਰਮਾਣ-ਏਹੁ ਤਨੁ ਵੇਚੀ ਸੈਤ ਪਹਿ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇਇ ਮਿਲਾਇ ॥ 
(ਆਸਾ ਮ: ੫ ਬਿਰਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ੧) 

੪੩. ਪ੍ਰਸ਼ਨ--ਪੂਰਨ ਫਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ? 

ਉਤਰ--ਬੈਰਾਗੀ; ਕਰਨਾਟੀ ਧਰੀ ॥ 

੍ 
੍ 
੍ 
੍ 
ਹਦ 
੍ 
! ਬੇਰਾਗੀ--(ਬੈਰ- -ਅਰ) ਬੈਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਕ ਗਰੀਬੀ । (ਕਰਨ-ਅਟੀ) ਕ੍ਰਿਪਾ, ਪੂਰੀ ॥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

੍ 
ਰ੍ 
ਰ੍ 
ਰ੍ 
ਰਿ 
ਹੈ 
04 

੯੫੯੭ 

ਪੂਰੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 
___ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਸਹਜ ਸੁਹੇਲਾ ਫਲੁ ਮਸਕੀਨੀ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਅਪੁਨੈ ਮੋਹਿ ਦਾਨ ਦੀਨੀ ॥ 

(ਗਉੜੀ ਅਸਟਪਦੀ ਮ: ੫ ਅਸਟਪਦੀ ੧) 

੪8. ਪ੍ਰਸ਼ਨ--ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਸ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ? 
ਉਤਰ--ਗਵਰੀ ਗਾਵਹਿ; ਆਸਾਵਰੀ । 

ਗਵਰੀ--ਰੈਭੀਰਤਾ ਵਾਲੀ ਬੁਧੀ ਵਾ ਪਾਰਬਤੀ । (ਆਸਾ-ਵਰੀ) ਆਸਾ ਵਰਜੀ । 
ਜੋ ਗੈਭੀਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੁਧੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗਾਂਵਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਾ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਹੈ; ਤਿਨ੍ਹਾਂ 

ਦਾ ਜਸ ਪਾਰਬਤੀ ਆਦਿਕ ਦੋਵੀਆਂ ਭੀ ਗਾਉ'ਦੀਆਂ ਹਨ । ਪ੍ਰਮਣ-ਮਮਤਾ ਜਾਲ ਤੋ 
ਰਹੈ ਉਦਾਸਾ ॥ ਪ੍ਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਹਮ ਤਾਕੇ ਦਾਸਾ ॥ (ਬਿਲਾਵਲ ਬਿਤੀ ਮਹਲਾ ੧) 

੪੫. ਪ੍ਰਸ਼ਨ--ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮਰੀ ? 
ਉਤਰ--ਤਿਹ ਪਾਛੈ; ਸਿੰਧਵੀ ਅਲਾਪੀ ॥ 

ਤਿਹ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 1 ਪਾਛੋ-ਪਿਛੇ ਹਣੋ। ਸਿੰਧ ਵੀ-ਸਮੁਦਰ 1 ਵੀ-ਨਿਆਈ। । ਅਲਾਪੀ-- 
ਜਸ। ਜੋ ਸੈਤ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ” ਪਿਛੋਂ ਹਟੇ ਹਨ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਸ ਸੇਸਾਰ ਸਮੈਦਰ 

ਟੰ.“੩੫-੭ ੭੦੫੦੭ ੨-੭੩੯-੭ ੨੭੩੭੯-੭੪੪੫੭ ੨.#੪੪੧-੭੯-੭੪੫-੭== ੮<੭੪੦੭੯-੪੦੪੫੭ ੮੭੪੫ ੭੯-੭੪੫ 

ਸਨ 
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ਤੱ 36 ਡੇ ਰੈ 2 
॥ ਕੰ ਦੀ ਨਿਆਈ” ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।ਵਾ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ' ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਡਾ ਜਾਣ ਕੇ 

੧ ਅਲਾਪਦੇ ਹਨ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋ” ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਟ ਗਈ ਹੈ । 
ਪ੍ਰਮਾਣ--ਤ੍ਰਿਜਨਾ ਅਗਨਿ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਬੁਝਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਈ ।। 

ਕਿ (ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫ ਸ਼ਬਦ ੫੫) 
ਵਾ-ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬੁਝੈ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ ॥ (ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫ ਸ਼ਬਦ ੫੧) 

੪੬. ਪ੍ਰਸ਼ਨ--ਕਲੋਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟੇ ? 
ਉਤਰ--ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਸਿਉ ਪਾਂਚਉ ਥਾਪੀ ॥ 

ਸ੍ਰੀ-ਸ਼ੁਰੋਮਣੀ । ਰਾਗ-ਪਰੇਮ । ਪਾਂਚਉ-ਪੰਜ ਕਲੋਸ਼ (“੧ ਅਵਿਦਿਆ, ੨ ਅਸੈਮਤਾ, 
੩ ਰਾਗ, ੪ ਦ੍ਰਖ, ੫ ਅਭੀਨਵੇਸ) ਥਾਪੀ-ਰੋਕੀ । 

ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਰੇਮ ਸਾਥ ਪੰਜਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋ ਬ੍ਰਿਤੀ ਰੋਕੀ ਹੈ । 
ਪ੍ਰਮਾਣ-ਕਲੀ ਕਾਲ ਕੇ ਮਿਟੇ ਕਲੋਸਾ । ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਮਨ ਮਹਿ ਪਰਵੇਸਾ ॥ 

(ਸੂਹੀ ਮ: ੫ ਸ਼ਬਦ ੩੭) 

੪੭. ੫ਸ਼ਨ--ਬ੍ਹਮ ਕਿਵੇ' ਵਿਆਪਕ ਹੈ ? 
ਉਤਰ--ਸਾਲੂ ਸਾਰਗ ਸਾਗਰਾ; ਅਉਰ ਗੋਡ ਰੀਭੀਰ ॥ 

ਰ੍ ਸਾਲੂ-ਘਰ । ਸਾਰ-ਸ੍ਰ੍ਸ਼ਟਤਾ । ਗ-ਗ੍ਰਹਿਣ । ਸਾਗਰਾ-ਸਮੁਦਰ । ਗੋ'ਡ-ਵਿਚਾਰ । ਗੈਭੀਰ 

ਰ 
£ 
ਨ 

(੯-੭੩੯੫੭ 

-ਡੂਘਾ । ਅਉਰ-ਬਹੁੜੇ । ਸਰੋਸ਼ਟਤਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਘਰ ਜੌ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਬਹੁੜੋ ਤਿਸ ਨੂੰ 
ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ' ਗੈਭੀਰ ਜਾਣ ਕੋ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਵਾ ਘਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆਸਰਾ ਰੂਪ 
ਹੈ । ਸਾਰ-ਸਰੇਸ਼ਟਤਾ ਦਾ (ਗ) ਗਿਆਤਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ' ਅਰੈਮ ਹੈ । ਪ੍ਰਕਿਤੀ ਤੇ 
ਗੈਭੀਰ ਹੈ, ਅਉਰ ਸਭ ਵਿਚ (ਗੋ“ਡ) ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਪ੍ਰਮਾਣ-ਉਦਕ ਸਮੁਦ ਸਲਲ ਕੀ ਸਾਖਿਆ ਨਦੀ ਤਰੈਗ ਸਮਾਵਹਿਗੇ ॥ 
ਸੁਨਹਿ ਸੈਨ ਮਿਲਿਆ ਸਮਦਰਸੀ ਪਵਣ ਰੂਪ ਹੋਇ ਜਾਵਹਿਗੇ ॥ 

(ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ੪) 

੪੮. ਪ੍ਰਸ਼ਨ--ਸੂਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ? 
ਉਤਰ--ਅਸਟ ਪੁਤੁ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕੇ ਗੁੰਡ ਕੁੌਭ ਹਮੀਰ ॥ 

ਅਸਟ-ਅੱਠ (ਯਮ, ਨੇਮ, ਆਸਨ, ਪਾਣਾਯਾਮ, ਪ੍ਤਿਆਹਾਰ, ਧਾਰਨਾ, ਧਿਆਨ, 

ਸਮਾਧੀ) ਪੁਤ੍-ਪਵਿੱਤ ।_ਸੀ ਰਾਗ--ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰੇਮ । ਗੁੰਡ-ਮਿਲਿਆ । ਕੁੰਭ-ਸਰੀਰ । 
ਰਮੀਰ-ਸ਼ੂਰਮਾਂ । ਇਹ ` ਅੱਠੇ ਜੋਗ ਦੇ ਅੰਗ ਜੋ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ _ਪਰੇਮੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

੧. ` ੧. "ਅਵਿਦਿਆ-ਸਰੂਪ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋ ਰਹਿਤ । ੨. ਅਸੇਮਤਾ-ਸਮਾਨ ਬ੍ਰਿਤੀ ਨਾ ਹੋਣੀ 1 

੩. ਰਾਗ-ਮੋਹ । ੪. ਦ੍ੰਖ--ਵੈਰ । ੫. . ਅਭੀਨਵੇਸ-ਉਲਟਾ ਹਨ । ਬੇਦ ਸ਼ਾਸਤ੍ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟੀ 
ਬਾਤ ਦਾ ਹਠ ਕਰਨਾ । 

੨. ੭60੧੦੭ ੨..੭40੧<੭ 2. #60 4੫੭੭ ੨-#੪॥-੧੦-੭ 2,੭੨੦... ੨. 760੧..੭ ੨. #5੧੧੫.੍੭ >> 2. ,੭04...੭ ੬-੭੪੧<--੭ €-੭0੧੧<-੭ ₹੭%੧੧੫੭ 
੨੭੩੦ ੧੯੭੪੦੭੦੭੬੯੬੮੭ ੫੫੬ ੦੭੪੯੬ €906904045219-54484% ੨.੭॥੦੮-੭੬-##੧-੭੦.#੬੫-੭੨-#੬੧-੭੨-੭੪੯-੭੨-੭੧੦੨-੭ 
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ਪਵਿਤ੍੍ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉ'ਕਿ ਜੋ ਮਨੁਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਏਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਅਗਿਆਨ ਸ਼ੱਤ ਨੂੰ ਕੰ 
ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਬਣੇ ਹਨ ਵਾ (ਗੁੰਡ) ਮਿਲਿਆ ਜੋ (ਕੁੰਭ) ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ” ਨੂੰ 
ਮਾਰ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਹੋ ਗਏ । 

ਪ੍ਰਮਾਣ-ਨਾਨਕ ਸੌ ਸੂਰਾ ਵਰੀਆਮੁ ਜਿਨਿ ਵਿਚਹੁ ਦੁਸਟੁ ਅਹੈਕਰਣ ਮਾਰਿਆ ।1 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਸਾਲਾਹਿ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰਿਆ ॥ (ਸਿਰੀਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ ਸਲੋਕ ੧੧) 

(੧) ਯਮ-ਦਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ-- 
(੧) ਅਹਿੰਜਾ- ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ-੧. ਮਨ ਤੋਂ” ਬੁਰਾ ਨਾ ਚਿਤਵਨਾ । ੨. ਜ਼ਬਾਨ 

ਤੋਂ ਫਿੱਕਾ ਨਾਂ ਬੋਲਣਾ । ੩. ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਨਾ । 

(੨) ਸੱਚ-ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇਂ ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲੇ । (੩) ਚੋਰੀ ਤੋ' ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ-ਸਰੀਰ ਨਾਲ 
ਚੀਜ਼ ਨਾਂ ਚੁਕੇ, ਮਨ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾ ਲੁਕੋਵੇ ਇਉ" ਚੋਰੀ ਤੋ' ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇ । 

(੪) ਜਤ ਰਖੋ=ਇਹ ਅੱਠ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਾਮ ਦਾ ਤਿਆਗਨ ਕਰੇ । ੧. ਬਾਤ ਕਰਨੀ । 
. ਸੁਨਣੀ । _੩. ਇਕਾਂਤ ਮਿਲਣਾ । ੪. ਅੰਗ ਪਰਸਣੇਂ । ੫. ਹਿਤ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ । ੨. ਸੁ 

੬. ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ। _੭. ਮਨ ਵਿਚ ਚਿਤਵਨੀ। ੮. ਭੋਗ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠਾਂ ਤੋ ਰਹਿਤ 
ਹੋਵੇ ਇਉ“ ਜਤ ਰਖੇ । 

(੫) ਧੀਰਜ-ਸੁਖ ਦੁਖ ਵਿਚ ਸਮ । (੬) _ਖਿਮਾ-ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਉਗਣ ਵੇਖ ਕੇ 
ਮੁਆਫ ਕਰਨੇ, ਖੋਭ ਨਾ ਕਰਨਾ । (੭) ਦਇਆ-ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ 1 
(੮) ਕੋਮਲ ਹਿਰਦਾ-ਚੰਗਾ ਉਪਦੇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣਾ । _(੯) ਮ੍ਯਾਦਾ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ- 
ਭੁਖ ਤੇ` ਚੋਥਾਂ ਹਿਸਾ ਘਟ ਖਾਣਾ । (੧੦) ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਲ ਨਾਲ, ਮਨ ਦਾ ਰਾਗ 
ਢ੍ੰਖ ਦਾ ਤਿਆਗ । ਇਹ ਦਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯਮ ਇਕ ਅੰਗ ਹੈ । 

(੨) ਨੌਮ--ਇਹ ਭੀ ਦਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ-- 
੧. ਤਪ-ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ -(੧) ਤਾਮਸੀ ਤਪ-ਭੁਖੇ ਤਿਹਾਏ ਰਹਿਣਾ, ਅਗਨ 

ਤਾਵਣੀ, ਜਲ ਧਾਰਾ, ਇਹ ਤਾਮਸੀ ਤਪ ਹੈ । (੨) ਰਾਜਸੀ ਤਪ-ਕੁਕਰਮਾਂ ਵਲੋ" ਇੰਦਰੀਆਂ 
ਰੋਕਣੀਆਂ, ਸਰੇਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਆਦਿਕ ਕਰਨੀ ਰਾਜਸੀ ਤਪ ਹੈ । (੩) ਸ਼ਾਂਤਕੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮ 
ਵਿਚ ਟਿਕਾਉਣਾ । 

੨. ਸੰਤੋਖ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾਇ ਵਿਚ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੋਂ ਦੁਖ ਅਥਵਾ ਸੁਖ ਉਸ ਵਿਚ 
(ਸੈਨ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੈਤੋਖ ਹੈ । 

ਕੱਚਾ ਸੰਤੋਖ-ਪਦਾਰਥ ਹੱਥ ਨਾ ਆਉਣਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈ" ਸੇਤੋਖੀ ਹਾਂ ਐਸੇ ਕਰਨ ਨਾਲ 
ਚਿਤ ਪ੍ਰਸੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਵਲ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਭੁਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

੩. ਆਤਸਕ-ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਬੁਧੀ ਅੰਦਰ ਦ੍੍ੜ੍ਹ ਨਿਸਚਾ ਹੋਣਾ । 

੪. ਦਾਨ-ਕ੍ਰੋਧ ਸਹਿਤ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਚੇਗੇ ਸਮੇ“ ਤੋ“ ਤਾਮਸੀ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਜਸ 
ਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਰਾਜਸੀ ਹੈ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ 
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(੬੧੩) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
੬੧੪੦੨ <"੦੬੦੨੦"੦੧੪੦”੨੦"੦੦੦ .-== ੦੩੦੨ "੦੪੦੨੦"੨੧੪੦੨੦”੨੬੯”੨੦-੦੧੦੦੦"੦੩੪”੨੦”੦੬੦” 

ਭੀ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਏਹ ਸਾਤਕੀ ਉਤਮ (ਗੁਰਮਤਿ) ਦਾਨ ਹੈ । ਚਾਹੇ ਵਿਦਿਆ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਧਨ 
ਹੋਵੇ, ਨਿਰਮਾਣ ਹੌਕੇ ਦੇਵੇ ਬੇਅੰਤ ਫਲ ਹੈ । ੫. ਪੂਜਾ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 
ਧਰਕੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪੂਜਨ ਕਰਨਾ । ੬. ਪਾਠ-ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਨਣਾ ।ਗੁਰੂ 
ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੌਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੈਨੀ ਨਾ ਪਾਉਣੀ ਨਾ ਕਹਿਣੀ । ੭. ਬਿਨਾਂ ਦੰਭ-ਗੁਰੂ ਦੈ 
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪਵਿਤਰ ਰਹੋ । ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ 
ਹੋਕੇ ਵਰਤੋਂ ਪਖੰਡ ਨਾ ਕਰੇ । ੮. ਸ਼ਾਂਤਕੀ ਬ੍ਰਿਤ- ਨੀਵਾਂ ਚਲੋਂ ਮੀਠਾ ਬੋਲੇ । ੯. ਅਬੋਲ- 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ ਓਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਵਿਚ ਨਾ ਬੋਲੋਂ । ੧੦. ਹੋਮ-ਭੁਖੇ ਦੇ ਮੁਖ 
ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਅੰਨ ਜਲ ਇਹ ਬ੍ਹਮ ਹੋਮ ਹੈ. ਅਗਨ ਹੋਮ ਕੇਵਲ ਅਗਨ ਅਹੂਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਸ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ । 

£ (੨) ਆਸਨ-ਪਦਮ ਆਸਨ, ਸਿਧ ਆਸਨ ਆਦਿ । 

£ (੩) ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ-ਸੁਆਸਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਅਹਿਰਾਉਣਾ, ਉਤਰਾਉਣਾ । 

(੫) ਪ੍ਰਤਿਆਹਾਰ-ਪੰਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋ” ਇੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੇਗ ਨੂੰ ਵਰਜ ਕੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ 
ਮੋਟਕੇ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਜੌੜਨਾ । ਅਥਵਾ ਇਕਾਂਤ ਦੇਸ ਇਸ ਅੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 
ਭਾਵ ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਂ ਸੁਣੇ ਤਿਥੇ ਰਹਿਣਾ । 

ਹੈ (੬) ਧਾਰਨਾ-ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਅਸਥਾਨ ਅਰ ਸੱਚੀ ਵਸਤੂ 
ਵਿਚ ਜੋੜਨਾ । 

£ (੭) ਧਿਆਨ-ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ_ਵਿਚ ਚਿਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਧੇ 
ਅਕਾਰ ਬ੍ਰੀਤੀ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਮਨ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਸੋ ਨਾ ਜਾਣਾ । 

8 (੮) ਸਮਾਧਿ-ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਰਹਿਤ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਹਮ ਭਾਵ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧਿ, ਤ੍ਰਿ ਕੁਟੀ 
੍ ਸਹਿਤ, ਧਿਆਤਾ, ਧਿਆਨ, ਧੇਯ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਸਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਹੈ । 

ਗੁਰਮਤਿ ਭਗਤ ਜੋਗ ਦੇ ਅੱਠ ਅੰਗ-- 

(੧) ਯਮ-ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋ" ਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰਹਿਣਾ । 

(੨) ਨੋਮ-ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਸਤਿਸੈਗਤ ਵਿਚ ਜਾਣਾ । ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਗਤ ਵਿਚ 
ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਣਨਾ । ਜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀ ਤਾਂ ਇਕ 
ਮਨ ਹੋਕੇ ਸੁਣਨਾ । 

(੩) ਇਕਾਂਤ ਦੇਸ-ਸਭ ਵਿਚ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਦਿਸਣਾ 
ਹੀ ਨਾ ਇਕੋ ਵਿਆਪਕ ਸਾਰਿਆਂ ਘਟਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਵਾ ਪ੍ਰਤਿਆਹਾਰ-ਮਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸੂਖਮ 
ਕਰਨੀਆਂ, ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਜੋੜਨਾ । 

ਨੂ (੩) ਆਸਨ-ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿਚ ਚਿੱਤ ਦੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਇਸਥਿਤ ਕਰਨਾ, ਚਿਤ ਹੀ 
੭ 

੩੧੭ ₹.੭੧੧੨੭ .੭%:੧.-੭ ੧-#੪੪੧<੭ ੨੭੧੧... ,#8੫.੭੯ ੭੫੦੫੭ “੪੧੮ ੭ 2.,##0੫- ੭ ₹..#੫੧੫< ੭ ੨.“੪<੫-੭੮ 404 36104 92.4004929440 9 
ਤਿਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਆਸਨ ਹੈ। 

ਦੇ .#%੫-੭੮-”੪੫-੭੮-#੩੫-੭੨-੭੩੫-੭੯-੪੫੭ ₹-#੩੯-੭੨-#੪੦-੭`== ੨੧੧੭੯-੭੩੫੭੦੭#੪੫੭੦੭੪<੨ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੬੧੫) 
2੧੦” "੦੧੦”> ੦੦੬” ੮੦੪੦ "੦੬ "੦੬੦੨੦ "੯ਓਆ”> .-= "੦6੨ ੦"੦੬੨ ੦੧੦੦੨ ੦੪ 

੫. ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ- (ਉ) ਪੂਰਕ-ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸ਼ੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਲੈਣੇ । 
(ਅ) ਕੁੰਭਕ-ਜੋ ਆਤਮ ਵਸਤੂ ਸਮਝੀ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਵਿਚ ਸਦਾ ਰਿਦੇ ਨੂੰ 
ਇਸਥਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤਿਆਗਣਾ ਨਾ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤੁ _ ਨੂੰ ਸਦਾ ਮਨ ਵਿਚ 
ਠਹਿਰਾਉਣਾ । (੬) ਰੇ ਰੇਚਕ-ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤਿਆਗਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਿਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਕੇ 

£ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਹੈ । 

੬. ਧਿਆਨ-ਜਦੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਨਣ ਬੈਠੇ ਓਦੋਂ" ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚ 
ਧਿਆਨ ਰਖੋ । ਹੋਰ ਫੁਰਨਾ ਸੈਕਲਪ ਨਾ ਫੁਰਨ ਦੋਵੇ । 

੭. ਧਾਰਨਾ-ਮਨ ਜਦੋ ਸੈਕਲਪ ਵਿਚ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਵੇ । 

੮. ਸਮਾਧਿ-ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਜਦੋ ਮਨ ਦੋ ਚਾਰ ਘੜੀਆਂ ਟਿਕਣ ਲਗ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਤਨ ਮਨ 
ਸਾਧ ਕੇ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਲਵੇ, ਹਉਮੈ ਮੇਟ ਕੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਚ ਸਮਾਵੇ 5 

“ ਪੂਰਨ ਸਮਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਇਹ ਅੱਠ ਅੰਗ ਭਗਤ ਜੋਗ ਦੇ ਹਨ। 

੪੯. ਪ੍ਰਸ਼ਨ--ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਣ ਕੌਣ ਗਾਉ'ਦੇ ਹਨ ? 

ਉਤਰ--ਖਸਟਮ; ਮੇਘਰਾਗ ਵੈ ਗਾਵਹਿ ॥ 
ਖਸਟਮ-ਛੇਂ ਜਤੀ (੧ ਗੋਰਖ ੨ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ੩ _ਲਛਮਣ ੪ ਭੈਰਉ ੫ ਦੱਤਾੜ੍ਰੇ ੬ 

ਹਨੂੰਮਾਨ । ) ਮੋਘ-ਬੱਦਲ-ਲੰ ਉਸ ਸ਼ੁਧ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਛੇ ਜਤੀ ਭੀ ਗੁਰੂ ਬੱਦਲ ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਕਰਕੇ 
ਉਸ ਸੁਧ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਾਉ'ਦੇ ਹਨ । ਵਾ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਛੋਆਂ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਰੇਮ ਨਾਲ ਤਿਸ ਪਰਮੋਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗਾਈਦਾ ਹੈ । 

ਪ੍ਰਮਾਣ-ਗਾਵਹਿ ਜਨਕਾਦਿ ਜੁਗਤਿ ਜੋਗੇਸੁਰ, ਹਰਿ ਰਸ ਪੂਰਨ ਸਰਬ ਕਲਾ ॥ 
ਗਾਵਹਿ ਸਨਕਾਦਿ ਸਾਧ ਸਿਧਾਦਿਕ, ਮੁਨਿ ਜਨ ਗਾਵਹਿ ਅਛਲ ਛਲਾ ॥ 
ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ਧੋਮੁ ਅਟਲ ਮੰਡਲਵੈ, ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਰਸੁ ਜਾਣਿਓ ॥ 
ਕਬਿ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜੁ ਜੋਗ ਜਿਨਿ ਮਾਣਿਓ ॥੩॥ 

(ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕੇ) 

੫੦. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਮਨ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ ? 
ਉਤਰ-ਪਾਚਉ ਸੈਗ; ਬਰੇਗਨ ਲਾਵਹਿ । 

ਪਾਚਉ-ਪੰਚ ਤੱਤ । (੧. ਧਰਤੀ ੨. ਪਾਣੀ ੩. ਪੌਣ ੪. ਅਗਨੀ ੫. ਅਕਾਸ਼) ਬਰ- 
ਸ਼੍ਰ ਸਟਤ'ਈ । ਅੰਗਨ-ਰਿਦੇਂ ਵਿਚ 1 

ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਤੋਂ ਮਯ ਰੂਪ ਜੋ ਮਨ ਹੈ, ਸਤਿ ਸੈਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰੇਸ਼ਟ- 
ਤਾਈ ਨੂੰ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉ'ਦਾ ਹੈ । 

2.?90੧= ₹-੭੧੧੧-੭੨-#੪੬੫੦੭ ੨.੭੦੦੯-੭ ₹.੭੪0੯.੭ ੨,੭8੦, ੭=<-- ੨.੭੨<..੭ ₹-#੩੯.੭ ੮੭੭੦੧.੭ 2.#੪੪੧<੭ ੨,੭੫੭ 

ਘਰ ਵਿ 

ਵਹ ਦੀਆ ਓਇ ਪਗ ਲਾ ਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਹ੯ ਓਂ 6੧੬੨ 6 ਕਦੀ ਖਪਾਨੇ ੯.#੧੫.੭੯.##੫-੭2-#੪੫-੭੯.#੧੧੦੭ ੬੧੧੬ ੬੭0੫ 90,/6456,੩੬੧₹-੩੫ਤ ਅਪ 
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8 ਪ੍ਰਮਾਣ-ਨਿਰਮਲ ਹੰਸਾ ਪ੍ਰੋਮ ਪਿਆਰਿ ॥ ਹਰਿ ਸਰਿ ਵਸੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ॥ 
(ਮਾਝ ਮ: ੩ ਅਸਟਪਦੀ ੩੧-੩੨) 

ਸ ੫੧. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਵੈਰਾਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ? 
ਉਤਰ-ਸੋਰਠਿ ਗੋਡ; ਮਲਾਰੀ ਧੁਨੀ ॥ 

ਸੋਰਠਿ-ਬੁਧੀ । ਗੋੱਡ-ਮਿਲ ਕੇ । ਮਲਾਰੀ-ਮਲ ਦਾ ਅਰੀ-ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਲ ਦਾ ਅਰੀ- 
ਵੈਰਾਗ । ਧੁਨੀ-ਉਚਾਰਨਾ । ਸਬੁਧੀ ਵੇਰਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ 
ਉਚਾਰਨਾ ਕਰੇ । 

8 ਪ੍ਰਮਾਣ--ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਹਜ ਬੈਰਾਗੁ ॥ (ਵਡਹੰਸ ਮ: ੩ ਸ਼ਬਦ ੭) 

੫੨. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕੌਣ ਗਾਉੱ'ਦੇ ਹਨ ? 
£ ਉਤਰ-ਪੁਨਿ ਗਾਵਹਿ ਆਸਾ; ਗੁਨ ਗੁਨ ॥ 

ਪੁਨਿ-ਵਾਰ ਵਾਰ । ਗੁਨੀ-ਗਿਆਨੀ । ਗੁਣੁ-ਵਿਚਾਰ-ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਸਾ ਰੂਪ ਜਗਤ 
ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਕੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਾਉ”ਦੇ ਹਨ । 

ਪ੍ਰਮਾਣ-ਗਿਆਨੀਆਂ ਅੰਦਰਿ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਹੈ ਨਿਤ ਹਰਿ ਲਿਵ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ ॥ 
£ (ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਮ: ੩, ਪਉੜੀ ੨੧ 

1 ੫੩. ਪਰਸ਼ਨ-ਕੀ ਦੇਵਤੇ ਭੀ ਹਰੀ ਨੂੰ ਗਾਉ'ਦੇ ਹਨ ? 
ਉਤਰ--ਉਚੈ ਸੁਰਿ; ਸੂਹਉ ਪੁਨਿ ਕੀਨੀ ॥ 

ਸੁਰਿ-ਦੇਵਤੇ । ਸੂਹਉ-ਸੋਭਾ । ਪੁਨਿ-ਵਾਰ ਵਾਰ । 
ਉਚੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਸ ਪ੍ਰਮਾਣ--ਬ੍ਹਮਾਦਿਕ ਸਿਵ ਛੰਦ ਮੁਨੀਸੁਰ ਰਸਕਿ ਰਸਕਿ ਠਾਕੁਰ ਗੁਨ ਗਾਵਤ ॥ 
(ਸਵਈਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਮ: ੫ ਦੂਜੀ ਤਖਤੀ ਪਉੜੀ ੭) 

!ਸ ੫੩. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਜਾਣਿਆਂ ? 
੧ ਉਤ੍ਰ-ਮੇਘਰਾਗ ਸਿਉ; ਪਾਚਉ ਚੀਨ ॥ 

ਮੇਘ--ਬੱਦਲ । ਰਾਗ-ਪਰੇਮ । ਸਿਉ-ਨਾਲ [ ਪਾਚਉ- ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ । ਪਰੇਮ ਦੇ ਬਦਲ 
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਖੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਣੀਦਾ ਹੈ । 

ਪ੍ਮਾਣ-ਮੌਲਿ ਅਮੋਲ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਈ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਦਿਵਾਇਆ ਥਾ । 
(ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਸ਼ਬਦ ੧੨) 

ਪਪ. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਪਕੜਿਆ ? 
ਉਤਰ--ਬੈਰਾਧਰ ਗਜਧਰ; ਕੇਦਾਰਾ ॥ 

੨੩੧੦੭ ੨੬੫੩੫-੨੭੧੩੫ ੨੭੦੩੨-੭੩੫੦੭ ₹.#੧੧੫.੭ ₹.੭੭੧੯.੭ ੮ ₹.#<੪੯-੭ ੨-#੦੦-੭ ੨-#੭੪<<੭ ੨-੭੩<-੭ 
.7004<੭ ₹,੭904..੭੨,੭੧੯.੭ ₹-੭904...੭ ੮.# ੭੧੧੭ ₹,੭90% %੮.#੪0੧੦.% 2੭੭੧੭ 2੭9੧੧. ੨. ,#੪੧੫.੭ 2,#੪੬<, 2 ੨,੭8੦. ੭੮-੭੭੧੧..੭ ੨,੭੨5 ₹-#੧੧<..੭ 2..“੬<.੭ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੬੧੭) 
੪ 2੦੧੦” "੦੪੨੦੪ .- ੮੨੧੦੨੦”੦੧੦” ੭੮੦੦੦੨੦”੦੦੪੦੨ ੦੦੧੦੦" 

ਬੈਰਾ-ਧਰ-ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨਾ । ਗਜਧਰ-ਮਨ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ । ਕੇ-ਕੀ । ਦਾਰਾ-ਡਰ । 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਾਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਫੇਰ ਕਾਲ ਦਾ ਕੀ ਡਰ । 

ਪ੍ਰਮਾਣ-ਬਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਰਹੈ ਦੁਆਰ ।। ਤਉ ਮਨੁ ਮਤਵਾਰੋ ਪੀਵਨਹਾਰ ॥ 
(ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਕਬੀਰ ਕੇ) 

੫੬. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਜੀਵ ਈਸ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿਖ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ? 
ਉਤਰ-ਜਬਲੀਧਰ ਨਟ; ਅਉਦਲ ਧਾਰਾਂ । 

(ਜਬ-ਲੀ-ਧਰ) ਜਬ-ਜਦੋ [ਬ੍੍ਤੀ) ਧਰ-ਪਕੜਕੇ । ਲੀ-ਲੈ ਕਰ ਲਈ । ਨਟ- 
ਈਸ਼ਰ । ਅਉ-ਫੇਰ । ਜਲਧਾਰਾ-ਬੱਦਲ (ਗੁਰੂ) ਵਾ ਜਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸ੍ਰਾਂਤੀ ਡੂਦ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ 
ਬੰਬੀਹਾ (ਸਿਖ] ਵਾ ਜਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਪਾਣੀ (ਉਪਦੇਸ਼) । ਜਦ ਬਿਰਤੀ ਹੈਕਾਰ ਵਲੋਂ” ਲੈ ਕਰਕੇ 
ਪਕੜ ਲਈ ਤਦ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਖ ਇਹ ਇਕ ਸਰੂਪ ਹੀ ਵੇਖੋ । 

ਪ੍ਰਮਾਣ--ਏਕਲ ਚਿੰਤਾ ਰਾਖੁ ਅਨੰਤਾ ਅਉਰ ਤਜਹੁ ਸਭ ਆਸਾ ਰੇ ।। ਰੰ 

1 

ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਮਾ ਭਏ ਨਿਹਕਾਮਾ ਕੋ ਠਾਕੁਰੁ ਕੋ ਦਾਸਾ ਰੇ ॥ 
(ਮਾਨੀ ਗਉੜਾ ਸ੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਬਦ ੩) 

੫੭. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਸ਼ਿਵ ਬਿਸ਼ਨ ਆਦਿਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗਾਉ'ਦੇ ਹਨ ? 
ਉਤਰ-ਪੁਨਿ ਗਾਵਹਿ; ਸੈਕਰ ਅਉ ਸਿਆਮਾਂ ॥ 

ਪੁਨਿ-ਵਾਰ ਵਾਰ । ਸੈਕਰ-ਸ਼ਿਵਜੀ, ਕਲਿਆਣ ਸਰੂਪ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਮ ਵਾ ਸਦਰ । 
ਵਾਰ ਵਾਰ ਐਸੇ ਸਤਿ ਚੇਤਨ ਅਨੰਦਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ ਰਾਮਚੈਦ ਜੀ ਭੀ ਸਦਰ ਕਲਿਆਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਗਾਉ'ਦੇ ਹਨ । 
ਪ੍ਰਮਾਣ-ਬ੍ਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਸੰਕਰੁ ਵਿੰਦੁ ਤਪੈ ਭੇਖਾਰੀ ॥ 

ਨ 6੦੬ 

ਮਾਨੈ ਹੁਕਮੁ ਸੋਹੈ ਦਰਿ ਸਾਚੈ ਆਕੀ ਮਰਹਿ ਅਫਾਰੀ ॥ (ਮਾਰੂ ਮ. ੧ ਸ਼ਬਦ ੧੦) ਕੰ 

੫੮. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਪਵਿੱਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ? 
ਉਤਰ-ਮੇਘਰਾਂਗ; ੫ਤ੍ਨ ਕੇ ਨਾਮਾ॥ ਕੰ 

ਮੇਘ-ਬੱਦਲ (ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ) । ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪ੍ਰਭਿ ਮੇਘ 
ਪਠਾਇਆ ।। (ਮਾਝ ਮ: ੫) ਰਾਗ-ਪ੍ਰੇਮ । ਪੁਤ੍ਨ-ਪਵਿੱਤ । 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੱਦਲ ਦੀ ਨਿਆਈ' ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਸਤਿਨਾਮੁ ਵਾਹਿਗੁ 
ਦੇ ਪਰੇਮ ਵਿਚ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਅਨੰਤ ਜੀਵ ਪਵਿੱਤ੍੍ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਪੂ 

ਪ੍ਰਮਾਣ-ਖੰਡ _ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਬੇਅੰਤ ਉਧਾਰਨ _ਹਾਰਿਆ ॥ 
ਤੇਰੀ ਸੋਭਾ ਤੁਧੁ ਸਚੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ॥ (ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਸਲੋਕ ੧੨) 

ਵਾ-ਅਨਿਕ ਭਗਤ ਅਨਿਕ ਜਨ ਤਾਰੇ ਸਿਮਰਹਿ ਅਨਿਕ ਮੁਨੀ ॥ 
(ਬਿਲਾਵਲ ਮ: ੫ ਸ਼ਬਦ ੧੨੭) ਕੰ 

੬<#੧੧੯.5 2,੭੩੦,” 2..#੪੦<..੭ ੨. #੪॥੫੭ ੨. # 6੧੫... ੨. ##8੫...? 2. “68੧... ੨ ੭੬੫... 2... #68-4.੍੭ ੨...“ 664..? .,#484..੭ (6੦੪੦੨੦੯੦੪੦ 6੪੦੨ ੦੮੦੦੨ 66# "੦੦੦ 6੪੦੨੦੮੯%੯”੨। 
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(੬੧੮) ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ 
2੦੬੨ "੦੪ ੦"੦੪>੦"੦੪੦੨ ੦੪੦੨੦"੨੧੦”੨ ੦੮੦੧੦” ੦੦੬੦੨ ੦੦੧੬੦” .- "੦੦੦੨ "੦੪੦ 

੫੯. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹੋ? 
ਉਤਰ-ਖਸਟ ਰਾਗ ਉਨਿ ਗਾਏ; ਸੈਗ ਰਾਗਨੀ ਤੀਸ ॥ 

ਖਸਟ=ਪੰਜ ਜੂਖਮ ਤੱਤ (੧ ਸ਼ਬਦ ੨ ਸਪਰਸ਼ ੩ ਰੂਪ ੪ ਰਸ ੫ ਗੰਧ) ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਚਿਤ ! 
ਰਾਗਨੀ-ਪ੍ਰੀਤੀ । `ਤੀਸ ੨੭ ਸਿੰਮ੍ਤੀਆਂ” ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੌਕ ਇਹ ਤੀਹ । ਉਨਿ-ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ । 

ਪੰਜ ਸੂਖਮ ਤੱਤ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਚਿਤ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਈ" ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਗਾਉ'ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਸਤਾਈ ਸਿਮਿਿਤੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲਕੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਹਿਤ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ । 

ਪ੍ਰਮਾਣ-ਖਟ ਭੀ ਏਕਾ ਬਾਤ ਬਖਾਨ ।1 (ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫) ਰੰ 

ਵਾ-ਪ੍ਮਾਣ-ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸਬਦ ਗਾਵਣਿ ਆਈਆ ॥ 
(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩ ਅਨੰਦ ਪਉੜੀ ੧) 

ਵਾ-ਸਿਮਰੈ ਧਰਤੀ ਅਰੁ ਆਕਾਸਾ ॥। ਸਿਮਰਹਿ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਗੁਨ ਤਾਸਾ ॥ 
ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੋਤਰ ਸਿਮਰਹਿ ਸਿਮਰੈ ਸਗਲ ਉਪਾਰਜਨਾ ॥ 

(ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮ: ੫ ਸ਼ਬਦ ੮) 

੍ 

੍ 

! ੬੦. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਸਭ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਿਟਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ? 
ਤ ਉਤਰ-ਸਭੈ ੫੩ ਰਾਰੈਨ ਕੇ; ਅਠਾਰਹ ਦਸ ਬੀਸ ॥ 

ਰੈ 
ਹੈ 

੪ 
ਮੰ 

ਸਭੈ-ਸਾਰੇ ਭਗਤ । ਰਾਗੈਨ- -ਪ੍ਰੇਮ । ਅਠਾਰਹ-ਅਠਾਰਾਂ ਗੋਤ ਵ। ਹਦ । ਪੁਤ੍- 

੪੨੭ ਸਿੰਮ੍ਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ--੧ ਮਨੂੰ ਜਿੰਮ੍ਤੀ । ੨ ਯਾਗਵਾਲਕਯ । ੩ ਲਘੁਅਤਿ੍ । 
ਅਤ੍ਰੀ । ੫ ਵਧ ਅਤਿ੍੍ । ੬ ਵਿਸ਼ਨੂੰ । _੭ ਲਘੁਹਾਰੀਤ । ੮ ਵ੍ਰਧਿਹਾਰੀਤ । ੯ ਔਸਨਸ । 

੧੦ ਆਗਿਰਧ 1 ੧੧ ਯਮ । ੧੨ ਆਪ ਸਤੰਬ । ੧੩ ਸੈਵਰਤ । ੧੪ ਕਾਤਯਾਯਨ । 
੧੫ ਬਿ੍ਹਸਪਤ । ੧੬ ਪਾਰਾਸੁਰ । ੧੭ ਵਿ੍ਹਤ ਪਰਾਸੁਰੀ । ੧੮ ਬਿਆਸ । ੧੯ ਰਿ 

ਵਾਸੁਕ । ੨੦ ਸ਼ੌਖ । ੨੧ ਲਿਖਤ । ੨੨ ਦੱਖ । ੨੩ ਗੋਤਮ । ੨੪ ਵਿਵਧ ਗੋਤਮ । 
੨੫ ਸੋਤਾਤਪ । ੨੬ ਵਸਿਸ਼ਟ । ੨੭ ਪੁਲਸਤ । ਕੰ 

੦-- ਇਹ ਚਾਰੇ ਵਖਰੀਆਂ ਹਨ --੦ 9 
੨੮ ਬੁਧ । ੨੯ ਕਸ਼ਪ । ੩੦ ਨਾਰਦ । ੩੧ ਔਸ਼ਨਸ ਸਿੰਮਿ੍ਤੀ । | 

()ਅਠਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ-੧ ਮੱਤਸ ਪੁਰਾਣ । ੨ ਮਾਰਕੈਡੇ ਪੁਰਾਣ । ੩ ਭਵਿਖਤ $ 
ਰਣ । ੪ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ । ੫ ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਰਾਣ । ੬ ਬ੍ਹਮਾਂਡ ਪੁਰਾਣ । ੭ ਬ੍ਹਮ ਵਰਤ । ਨੂ 
ਵਾਮਣ ਪੁਰਾਣ । ੯ ਵਾਯੂ । ੧੦ ਵਿਸ਼ਨੂੰ । ੧੧ ਵਰਾਹ । ੧੨ ਅਗਨਿ । ੧੩ ਨਾਰਦ ; 

ਪੁਰਾਣ । ੧੪ ਪਦਮ । ੧੫ ਲਿੰਗ । ੧੬ ਗਰੜ । ੧੭ ਕੂਰਮ । ੧੮ ਸਕੋਧ ਪੁਰਾਣ । 
।&.,#40%੦-2 2..##੬੧੧੨੫੭ 2..# 604... ₹.,7604...? 2, #684..੭ €.,#60੧੦ ” €.,# 6੧੫੫੭ ੨੭੭੬੯...” 2. ੭੪੧4੦..੭ ₹..੭੪੧<..੭ 2..੭੧<-.” 

ਨਕ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ (੬੧੮) 
26 "6੦੨ ੦"੨੧੦”੨ 2੦੪੦੨ ੦੦੪੨ ੦੮੨੬੦” .-= "੦੧੦”>੦"੦੬੦>੦"੦੪੦ "੦੪੦ "੦੬੦੨ 

ਪਵਿਤ੍ਰ । ਦਸ-ਦਸ਼” ਅਵਤਾਰ ਵਾ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤ੍੍ ਤੇ ਚਾਰ ਬੇਂਦ । ਬੀਸ਼-ਬੀਸ਼ । ਬਿਸਵੇ-ਨਿਸਚੇ 
ਕਰਕੇ। 

ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਪਰੇਮ ਭਰਕੇ ਪਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਠਾਰਾਂ ਗੋਤ ਵਾ ਪੁਰਾਨ; ਦਸ 
ਅਵਤਾਰ ਵਾ ਚਾਰ ਵੇਦ, ਛੇ ਸ਼ਾਸਤ ਏਹ ਦਸ ਬੀਸ ਬਿਸਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਕਰਕੇ ਵਾ (ਖਸਟ) ਮਿਲਕੇ ਪਰੇਮ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ 
ਸਾਥ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਸਾਥ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਹਿਤ ਭੈ ਦੇ ਪਰੇਮ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤ ਰੋ 
ਗਏ ਹੈ', (ਅ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ (ਠਾਰਹ) ਠੰਢੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹੈ', ਰਿਦੇ (ਦਸ) ਦਸਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ 
ਆਪਣੇ (ਬੀਸ) ਨਿਸਚੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਗਿਆਨ ਤਾਈ” । 

ਪ੍ਰਮਾਣ-ਬੀਸ ਬਿਸਵੇਂ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨੁ ਮਾਨੋ ।। (ਸੁਖਮਨੀ ਅਸਟਪਦੀ ੧੮) 

ਪੁਨਾ-ਬੀਸ ਸਪਤਾ ਹਰੇ ਬਾਸਰੋ ਸੈਗ੍ਰਹੈ ਤੀਨਿ ਖੋੜਾ “ਨਿਤ ਕਾਲੁ ਸਾਰੇ ॥ 
ਦਸ ਅਠਾਰ ਮੈ ਅਪਰੈਪਰੋ ਚੀਨੈ ਕਹੇ ਨਾਨਕੁ ਇਵ ਏਕੁ ਤਾਰੇ ॥ 

(ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮ: ੧ ਸ਼ਬਦ ੨੬) 
ਨੋਟ-ਏਹ ਸੱਠ (੬੦) ਪ੍ਰਕਰਣ ਜੋ ਹਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨੁ ਮਨੁ ੬ 

ਥੀਵੈਂ ਹਰਿਆ" (ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਮਿਲੋਂ ਤਾਂ ਜਿਉ'ਦੇ ਹੋਈ 
" ਹੈ, ਤਨ ਤੋ ਮਨ ਨਾਮ ਰੋਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆ ਹੋ ਆਂਵਦਾ ਹੈ) ਏਸਦੋ ਨਾਲ ਮਿਲਵੇ ਪ੍ਰਕਰਣ 

ਰ੍ 

੍ 
ਰ 
੍ 
ਸਦ 
ਦੇ ਵਾਲੀ ਇਉ" ਰਾਗਮਾਲ' ਹੈ । 

ਰ 
ਰ੍ 

[-` 
0 

(2 

ਪ੍ਰਮਾਣ-ਜਨ ਨਾਨਗ ਕੀ ਹਰਿ ਆਸ ਪੁਜਾਵਹੁ ਹਰਿ ਦਰਸਨਿ ਸਾਂਤਿ ਸਰੀਰ ॥ 
[ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੪ ਸ਼ਬਦ ੬] 

ਬਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੈਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ 
ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਰਥ ਹੈ। 

ਦਾਸਨਿਦਾਸ :-- 

ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ '“ਖਾਲਸਾ'' 

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਫੀਰੋਜ਼ ਨ 

ਓਨਾ ਤਰ 

"੧੦ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੋ ਨਾਮ- -(੧)। ਮੱਛ ਅਵਤਾਰ, (੨) ਕੱਛ, (੩) ) ਬੋਰਾਹ, (੪) ਨਰਸਿੰਘ, 
ਬਾਵਨ, (੬) ਪਰਸਰਾਮ, (੭) ਰਅਮਚੇਦ, (੮) ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, (੯) ਬੁਧ, (੧੦) ਕਲਕੀ । 

੨.,#9੧੧<੭ ₹.,#604<.੭ 2. #60੧੦-੭ 2... ੭੨੬੫੦? ₹.੭#੪6%੦.੭) 2. #੬<..੭) ₹ ,# ੪8੫੦." ੨..#-੭੧੧,..੭ €-# ੪੧੧੦੭ €..# 664੭ &.,#6%੧੍੭ 

5।1 56180 7637 50 ਹੈ। ੬46੦੧ ੧401061101€116।09ਇ910011.ਟ੦।੧ 



੦੦੬੦” ੦੪੨ ੦੦੪” ਟਕਾ €"੦%੦”੨ "੦੪੦੨ ੦੮੦%੦”੨ "੦੪੦੨, 6੨੪੦” ੭੦੧੦ ੦੦੪੦੨ 

ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕ ਜਥੇਦਾਰ 

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੰ ਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋਂ' ਸੈਪਾਦਿਤ | 
੩ 9 ਜਿ 

1 ੍ਰਂ# ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰਆ ੧ 
ਕ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਹੂ ਸਮੂਹ ਸੱਜਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਛਾਪਾ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ $ੂ 
ਸ ਤਿੰਨਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਲਭਿਆ ਹੈ ਕਿਉਕਿ 

ਟਾਈਪ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਤਿਲਕੁਲ ਅਸ਼ੁਧ ਤੇ ਨਕਲੀ ਹਨ । ਫਿਰ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਦ-ਅਰਥਾਂ, ਅਰਥਾਂ 
੧ ਤੇ ਭਾਵ ਅਰਥਾਂ ਸਹਿਤ, ਸਦਰ ਟੀਕਾ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ _ਬਾਕੀ ਰਠਨ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਦ 

ਸਬੈਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੋਜ ਪੈਰ ਟੂਕਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । 
ਮੁਕੈਮਲ ਸੈਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਭੇਟਾ ੩੦੦-੦੦ ਰੁਪਏ 

ਸਰੀ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਸੈਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਜਿੰਘ ਜੀ 'ਖਾਲਸਾ' 

ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤ੍ ਜੀਵਨ 

੪“ ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਸ਼ਨ ,# 
$ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿ ਕਿਰਪਾਲ ਜਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 

ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ 
ਤ ਜੀਵਨ, ਸੈਤ ਗਿਆਨੀ ਸਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਤੋ ਬਾਅਦ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸੈਪ੍ਰਦਾਇ ਦੇ ਦੇ: ਮੁਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਡੇਢ ਸੌ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੰ 

7੨ 
ੱਖ/ ਨਾਲ ਲੈਂ ਕੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਚਰ 

ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਐਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਣਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋ ਛੁਟਕਾਰਾ 
ਦੁਆਉਣਾ, ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਿਆਂ ਸਮੇ" ਪੰਥ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਆਦਿ ਆਪ ਦੇ ਅਨੇਕ ਗੁਣਾਂ, 
ਵਿਦਵਤਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ, ਉਦਾਰਤਾ, ਨਿੰਮਤਾ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਰਣਨ ਹੈ । 

ਛਪ ਕੇ ਤਿਆਰ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। (ਭੇਟਾ-੫੧ ਰੁਪਏ) 
ਮਿਲਣ ਦੇ ਪਤੇ :- 

(੧) ਸ੍ਰ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਮਕਾਨ ਨੰ: 258, ਅਜੀਤ ਨਗਰ, ਐਮ੍ਰਿਤਸਰ । 
(੨) ਬੁੰਗਾ ਸੈਤ ਬਾਬਾ ਸਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਚੌਂਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਐਮ੍ਰਿਤਸਰ । 
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