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ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਸਾਿਦ ॥
ਬਾਣੀ ਦਾ (ਮੰ ਤ ਦਾ ) ਮੂਲ, ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਿਦ ਸ਼ਬਦ (ਸੁਤੇ ਹੀ ਮੰ ਗਲ ਰੂਪ)। (ਓਨਮ =
ਮੰ ਤ ਦੇ ਆਿਦ ਅੰ ਤ ਿਵਖੇ ਪਯੋਗ ਕਰਣੇ ਜੋਗ ਸੰ ਪੁਟ ਰੂਪ ਸੰ ਕੇਤੀ ਅਖਰ ) ਸ਼ੋਭਾ, ਕਲ ਾਣ,

ਅਨੰਦ। ਿਤੰ ਨ ਕਾਲ ਿਵਚ ਇਕ ਰਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਸ਼ ਰਿਹਤ। ਹਨਰੇ ਿਵਚ ਚਾਨਣਾ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੜ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਪਕਾਸ਼ਕ ਚੈਤੰਨ ਸਰੂਪ।

ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਭਲੇ ਕੀ ।

ਸੋਰਠਾ Sorath:
ਆਿਦ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ ਓਨਮ ਸੀ ਸਿਤਗੁਰ ਚਰਨ ॥
My Supplication to Ad(i) Purakh (Primordial Lord), salutation the holy feet of
the True Guru (who is the embodiment of the Lord)
ਸਭ ਦੀ ਆਿਦ ਿਸਸ਼ਟੀ ਆਿਦ ਦਾ ਭੀ ਜੋ ਆਿਦ ਹੈ, ਓ ਨਮ, ਓ+ਅ+ਮ= ਸਿਤ ਿਚਤ ਆਨੰਦ

ਸਰੂਪ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰ ਤਰਯਾਮੀ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਿਵਖੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਆਿਦ ਸਰੂਪ ਨੂ ਐ
ੰ ਸਾ ਜਾਣ
ਕਰ ਅਨੁਭਵ ਿਵਖੇ ਿਲਆ ਕੇ ਿਤਸ ਦੇ ਤਾਈ ਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ ।

ਘਟ ਘਟ ਕਾ ਪਰਵੇਸ ਏਕ ਅਨਕ ਿਬਬੇਕ ਸਿਸ ॥੧॥੧॥
Like the moon, who though one, resides everywhere and in everyone and yet
remains one.
ਜੋ ਇਕ ਚੰ ਦਮਾ ਦੇ ਅਨਕ ਘਿੜਆਂ ਮਟਿਕਆਂ ਆਿਦ ਿਵਚ ਪਿਤਿਬੰ ਿਬਤ ਹੋ ਅਨਕ ਰੂਪ ਹੋਣ

ਵਤ ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਹੋ ਰਿਮਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਿਵਖੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਆਿਦ ਸਰੂਪ ਨੂ ਐ
ੰ ਸਾ
ਜਾਣ ਕਰ ਅਨੁਭਵ ਿਵਖੇ ਿਲਆ ਕੇ ਆਦੇਸ ਪਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹ ॥1॥

ਦੋਹਰਾ Dohra:
ਸਿਤਗੁਰੂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ:
ਓਨਮ ਸੀ ਸਿਤਗੁਰ ਚਰਨ ਆਿਦ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸੁ ।
Salutation in the holy feet of Satguru, the embodiment of glorious Waheguru
who is the Primeval Lord.
ਨਮ ਓ ਮੰ ਗਲ ਮਈ ਸ਼ਬਦ ਨੂ ਉ
ੰ ਚਾਰਣ ਕਰੇ, ਆਿਦ ਪਿਹਲੇ ਸੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਮਾਨ, ਸਿਤਗੁਰ
ਪੁਰਖ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਰੂਪ ਜੋ ਹੋ ਕੇ ਪਗਟੇ ਿਤਨ ਦੇ ਤ ਈ ਆਦੇਸ ਪਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹ ।

ਏਕ ਅਨਕ ਿਬਬੇਕ ਸਿਸ ਘਟ ਘਟ ਕਾ ਪਰਵੇਸ ॥੨॥੧॥
He is like the moon, Who though one is present everywhere and yet remains
one.
ਘਟ ਘਟ ਕਾ ਪਰਵੇਸ ਘੜੇ ਘੜੀਆਂ ਆਿਦ ਸਰੂਪੀ ਪੁਰਖ ਇਸਤੀਆਂ ਆਿਦ ਸਰੀਰ ਿਵਖੇ ਿਜਸ

ਨ ਪਰਵੇਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਪਿਤਿਬੰ ਬਤ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਚੰ ਦਮਾ ਤ ਅਨਕ ਵਤ ਅਪਨਾ ਿਬਬੇਕ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ
॥2॥

ਛੰ ਦ Channt:
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨਾਮੀ ਸਰੂਪ ਹਨ:
ਘਟ ਘਟ ਕਾ ਪਰਵੇਸ ਸੇਸ ਪਿਹ ਕਹਤ ਨ ਆਵੈ ।
Waheguru (Lord) who is all-pervading and whose extent cannot be defined
even by Sheshnag (a mythological serpent with thousand heads),
ਘੜੇ ਘੜੀਆਂ ਿਵਖੇ ਚੰ ਦ ਪਿਤਿਬੰ ਬ ਵਤ ਿਜਸ ਪਕਾਰ ਸਿਤਗੁਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨ ਊਚ ਨੀਚ

ਆਿਦ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵਖੇ ਪਵੇਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਪਾਸ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਜ਼ਬਾਨ ਤ ਭੀ, ਨਹ
ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਨਤ ਨਤ ਕਿਹ ਨਤ ਬੇਦੁ ਬੰ ਦੀ ਜਨੁ ਗਾਵੈ ।
Whose praises Ved, Bhats and aIl others have been singing since eons and
yet say-not this, not even this.
ਬੇਦ ਭੱਟ ਸਮਾਨ, 'ਨ ਇਤੀ' 'ਨ ਇਤੀ' 'ਨ ਇਤੀ' ('ਨਹ ਬਸ' 'ਨਹ ਬਸ' 'ਨਹ ਬਸ' ਵਾ 'ਨਹ

ਇਸ ਪਕਾਰ ਦਾ' ਇਦੰ ਤਾ ਕਰ ਕੇ ਕਥਨ ਕਰਣ ਜੋਗ ਬਾਰੰ ਬਾਰ ਉਚਾਰ ਉਚਾਰ ਕੇ, ਗਾਯਨ ਕਰਦੇ
ਹਨ।

ਆਿਦ ਮਿਧ ਅਰੁ ਅੰ ਤੁ ਹੁਤੇ ਹੁਤ ਹੈ ਪੁਿਨ ਹੋਨਮ ।
Who was there in the beginning, in between era and will remain in future,
ਆਿਦ ਿਵਚ ਭੀ ਉਹ ਹੈ ਸੀ, ਅਰੁ, ਮਧ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਿਵਖੇ ਭੀ ਹੈਨਵੇ, ਬਹੁੜੋ ਐਸਾ ਹੀ, ਅੰ ਤ
ਪਲਯ ਕਾਲ ਿਵਖੇ ਓੜਕ ਸਮ ਭੀ, ਹੋਣਗੇ।

ਆਿਦ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ ਚਰਨ ਸੀ ਸਿਤਗੁਰ ਓਨਮ ॥੩॥੧॥
My supplication to Him through the holy feet of the True Guru in which He is
totally effulgent. (1)
ਮੰ ਗਲ ਮਈ ਅਖ ਰ ਦਾ ਉਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਐਸੇ ਸਿਤ ਿਚਤ ਅਨੰਦ, ਚਲਨ ਸਭਾਵ ਵਾ ਸਰੂਪ
ਆਿਦ ਪੁਰਖ ਆਿਦਗੁਰੂ ਤ ਈ ਂ ਮ ਪਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹ ॥3॥
ਸੋਰਠਾ Sorath:
ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਭੀ ਸਿਤਗੁਰੂ ਅਸ਼ਰੀਰੀ ਹਨ:
ਅਿਬਗਿਤ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਅਨੰਤ ਗੁਰ ।
Eternal, imperceptible, fearless, beyond reach, illimitable, infinite and
destroyer of the darkness of ignorance
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਬ ਕਤ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਅਥਵਾ ਅਿਬ = ਅਬ = ਅਖ ਰ ਗਿਤ = ਗ ਾਨ ਵਾ
ਮਿਹਮਾ ਿਜਨ ਦੀ ਗਿਤ ਮਿਹਮਾ ਅਖ ਰ ਨਹ ਛੀਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਯਾ ਿਜਨ ਦਾ ਗ ਾਨ

ਅਿਬਨਾਸ਼ੀ ਰੂਪ ਹੈ ਿਜਨ ਦੀ ਲਖਤਾ ਮਾਨੁਖੀ ਕੋਟੀ ਿਵਖੇ ਨਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ

ਿਜਨ ਦਾ ਭੇਵ ਮਰਮ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਫੇਰ ਉਹ ਗੰ ਮਤਾ ਪਹੁ ੰ ਚਤ ਪਰੇ ਹਨ,
ਅਰੁ ਓਨ ਦਾ ਪਾਰ ਨਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਐਸਾ ਹੀ ਉਹ, ਅਨੰਤ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਕਰ

ਕੇ ਅੰ ਤ ਤ ਭੀ ਰਹਤ ਹਨ ਭਾਵ ਸਰਬ ਦੇਸ ਿਵਖੇ ਅਰੁ ਸਮੂਹ ਕਾਲ ਿਵਖੇ ਤਥਾ ਸਮਗ ਪਦਾਰਥ
ਿਵਖੇ ਇਕ ਰਸ ਓਨ ਦਾ ਪਕਾਸ਼ ਪੀਪੂਰਣ ਹੈ,

ਸਿਤਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਰਬਹਮ ਪੂਰਨ ਬਹਮ ॥੧॥੨॥
Waheguru (Lord) who is transcendental and immanent in the form of Guru
Nanak Dev.
ਆਪ ਨੂ ਸ
ੰ ਿਤਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਰੁ ਨਰ ਤਨ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਭੀ ਉਹ 'ਬਹਮ' ਪਦ
ਦਾਰੇ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਕਾਸ਼, ਮਾਯਾ ਅਰੁ ਮਾਯਾ ਸਬਲ ਈਸ਼ਰ ਆਿਦਕ ਤੋ ਪਾਰ ਪਰਮ

ਉਤਿਕਸ਼ਟ = ਪਾਰਬਹਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਕਤ ਬਹਮ ਆਿਦਕ ਿਵਚ ਓਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸਫੁਰਤੀ ਦੇ

ਪਰੀ ਪੂਰਣ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹੀ ਪੂਰਣ ਬਹਮ ਹਨ ॥4॥

ਦੋਹਰਾ Dohra:
ਬ ਕਤੀ ਰਿਹਤ ਹੁ ੰ ਦੇਭੀ ਬ ਕਤੀ ਵਾਨ ਿਦਖਲਾਯਾ:
ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਅਨੰਤ ਗੁਰ ਅਿਬਗਤ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ।
The embodiment of formless God, who is imperishable, beyond description,
inaccessible, illimitable, infinite and destroyer of darkness of ignorance.
ਿਜਸ ਨੂ ਗ
ੰ ੰ ਮਤਾ ਤ ਦੂਰ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਤ ਰਹਤ, ਅਰੁ ਬੇਓੜਕ, ਤਥਾ ਅਗ ਾਨ, ਅੰ ਧਕਾਰ ਦਾ

ਿਨਿਵਰਤਕ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਬ ਕਤ ਅਪਕਟ ਸਰੂਪ, ਅਰੁ ਿਕਸੇ ਪਕਾਰ ਲਖਤਾ ਿਵਚ ਨਹ
ਆ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਐਸਾ ਹੀ ਿਜਸ ਦਾ ਮਰਮ ਭੀ ਨਹ ਕਦਾਿਚਤ ਪਾ ਸਕੀਦਾ,
ਪਾਰਬਹਮ ਪੂਰਨ ਬਹਮ ਸਿਤਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ॥੨॥੨॥
Satgur (True Guru) Nanak Dev is the immanent form of God.
ਉਹੀ ਪਾਰਬਹਮ ਪੂਰਣ ਬਹਮ ਸਿਤਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੈ ॥5॥

ਛੰ ਦ Channt:
ਉਪਰ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਭਾਵ ਨੂ ਹ
ੰ ੀ ਪੌਢਤਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ:
ਸਿਤਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵੀ ਸਭ ਿਧਆਵਿਹ ।
All gods and goddesses contemplate on the True Guru, Guru Nanak Dev.
ਸਿਤਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਰਮ ਦੇਵ ਨੂ, ੰ ਦੇਵਤੇ ਔਰ ਦੇਵੀਆਂ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਹੀ ਿਸਧ ਬੁਧ ਗਣ

ਂ ਰਿਹੰ ਦੇ
ਗੰ ਧਰਬ ਜਛ ਿਕੰ ਨਰ ਆਿਦ ਅਪਣੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਵ ਗਣ ਸਮੇਤ, ਿਧਔਦੇ

ਧ ਾਨ ਿਵਚ ਿਲਆਈ ਰਖਦੇ ਹਨ,
ਨਾਦ ਬਾਦ ਿਬਸਮਾਦ ਰਾਗ ਰਾਗਿਨ ਗੁਨ ਗਾਵਿਹ ।
They along with minstrels of heaven sing his praises to the accompaniment of
musical instruments producing ecstatic music.
ਨਾਦ ਅਰੁ ਬਾਦ ਬਾਜੇ ਸਾਜ ਆਿਦ ਵਲ ਿਬਸਮਾਦ ਹਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਛੀਏ ਹੀ ਰਾਗ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ
ਰਾਗਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣ ਦਾ ਗਾਯਨ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ।

ਸੁ ੰ ਨਸਮਾਿਧ ਅਗਾਿਧ ਸਾਧ ਸੰ ਗਿਤ ਸਪਰੰ ਪਰ ।
Saints and holy men in his company (Guru Nanak) go in deep meditation and
state of nothingness,
ਪਰੰ ਪਰਾ ਤ, 'ਸ' ਸੋ ਿਤਸ ਨੂ ਅ
ੰ ਥਵਾ ਸਪਰੰ ਪਰ = ਸ+ਪਰ ਸਰੂਪ ਆਕਾਰ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਭੀ ਜੋ

ਅਪਰ ਰੂਪ ਹੈ ਿਤਸ ਸਿਤਗੁਰੂ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰ ਗਤ ਇਕਤ ਹੋ ਕੇ, ਅਫੁਰ ਭਾਵ ਿਵਖੇ ਿਨਰਿਵਕਲਪ
ਹੋ ਕਰ, ਅਗਾਧ ਨਾ ਗਾਹੀ ਜਾ ਸਕਨ ਵਾਲੀ ਸਮਾਧੀ ਇਸਿਥਤੀ ਨੂ ਸ
ੰ ਾਧਦੇ ਹਨ।

ਅਿਬਗਿਤ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਅਗਮ ਅਗਿਮਿਤ ਅਪਰੰ ਪਰ ॥੩॥੨॥
And get absorbed in the eternal, imperceptible, infinite, fearless, and
inaccessible Lord (Satguru). (2)
ਉਹ ਸਿਤਗੁਰੂ ਅਿਬਗਿਤ ਹਨ, ਅਲਖ ਹਨ ਤੇ ਅਭੇਵ ਹਨ ਅਰੁ ਅਗੰ ਮ ਤ ਭੀ ਅਗੰ ਮ ਬਸ ਪਰੇ
ਤ ਪਰੇ ਅਪਰੰ ਪਰ ਅਸੀਮ ਹਨ ॥6॥

ਸੋਰਠਾ Sorath:

ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਿਕਤੀ ਸਾਕਾਰ ਰੂਿਪਤਾ ਦਾ ਿਨਰੂਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ:
ਜਗਮਗ ਜੋਿਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮ ਜੋਿਤ ਿਮਲ ਜੋਿਤ ਮਿਹ ।
The light eternal of Guru Nanak Dev melded into the light of Guru Angad
Dev who acquired effulgence like the former.
ਸਿਤਗੁਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਭਾਵ ਸੂਰਤ, ਦੀ ਜੋਤ ਆਭਾ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ = ਦਗ ਦਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਅੰ ਦਰਲੀ ਜੋਤ ਚੈਤੰਨ ਸੱਤਾ ਜੀਵ ਭਾਵਨੀ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦੀ ਹੋਈ ਭੀ ਪਰਮ ਜ ੋਤੀ ਜ ੋਤੀ
ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਵਖੇ ਿਮਲੀ ਹੋਈ = ਅਭੇਦ ਹੈ

ਅਦਭੁਤ ਅਤਿਹ ਅਨੂਪ ਪਰਮ ਤਤੁ ਤਤਿਹ ਿਮਿਲਓ ॥੧॥੩॥
With the light of Guru Nanak merging with that of Guru Angad Dev Ji, the
latter became wondrous in form and beyond words of praise.
ਅਰਥਾਤ ਤੱਤ ਪੰ ਜ ਭੌਿਤਕ ਰਚਨਾ ਅੰ ਦਰ ਕੀੜਾ ਕਰਦੇ = ਖੇਲਦੇ ਹੋਏ ਭੀ ਆਪ ਸਭ ਤੱਤ ਦੇ
ਪਰਮ ਸਾਰ ਰੂਪ ਤੱਤ ਤ ਪਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਰਬਹਮ ਿਵਖੇ, ਿਮਲੇ ਹੋਏ ਿਲਵਲੀਨ, ਅਤਯੰ ਤ
ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਅਰੁ ਉਪਮਾ ਤ ਰਹਤ ਹਨ ॥7॥

ਦੋਹਰਾ Dohra:
ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ:
ਪਰਮ ਜੋਿਤ ਿਮਿਲ ਜੋਿਤ ਮਿਹ ਜਗਮਗ ਜੋਿਤ ਸਰੂਪ ।
Light supreme (Guru Nanak Dev Ji) merged in Guru Angad Dev's light who
himself became light divine.
ਪਰਮ ਜੋਤ ਸਭ ਸੂਰ ਚੰ ਦਮਾ ਿਬਜਲੀ ਆਿਦ ਜੋਤ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰੁ ਸਮੂਹ ਐਸੀਆਂ
ਜੋਤ ਤ ਪਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਤ ਦੀ ਮਾਨ ਹੱਦ ਰੂਪ ਪਾਰਬਹਮੀ ਜੋਤ ਿਵਖੇ ਿਜਸ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੀ

ਆਤਮ ਜਯੋਤੀ ਅਭੇਦ ਹੋਈ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਿਕਤੀ ਸੂਰਤ ਦੀ ਆਭਾ ਿਜਨ ਦੀ ਦਗ ਦਗ
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰਮ ਤਤ ਤਤਿਹ ਿਮਿਲਓ ਅਦਭੁਤ ਅਤ ਹੀ ਅਨੂਪ ॥੨॥੩॥
Truth of Guru Nanak merged with the essence of Guru Angad transforming
him into astonishing form.
ਤੱਤ ਸਰੂਪੀ ਹੁ ੰ ਦੇਹੋਏ ਭੀ। ਉਹ ਪਰਮ ਤੱਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਵਚ ਹੀ ਇਸਿਥਤ ਹਨ। ਅਿਤਸ ਕਰ
ਕੇ ਅਦਭੁਤ ਅਰੁ ਅਨੂਪ ਉਪਮਾ ਤ ਰਿਹਤ ਹਨ ॥8॥

ਛੰ ਦ Channt:
ਗੁਰੂ ਅੰ ਗਦ ਸਰੂਪ ਜੋਤ ਜਗਾਈ:
ਅਦਭੁਤ ਅਿਤ ਹੀ ਅਨੂਪ ਰੂਪ ਪਾਰਸ ਕੈ ਪਾਰਸ ।
Guru Angad coming in contact with Guru Nanak the philosopher-stone,
became a philosopher-stone himself. His form too became wondrous.
ਅਿਤਸ ਕਰ ਕੇ ਅਦਭੁਤ ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ, ਅਰੁ ਅਤਯੰ ਤ ਅਨੂਪ ਹਨ ਪਾਰਸ ਸਰੂਪ ਐਸੇ ਜੋ
ਪਾਰਸ ਦੇ ਭੀ ਬਨਾਣ ਹਾਰੇ-

ਗੁਰ ਅੰ ਗਦ ਿਮਿਲ ਅੰ ਗ ਸੰ ਗ ਿਮਿਲ ਸੰ ਗ ਉਧਾਰਸ ।
Becoming inseparable from Guru Nanak, Lehna Ji became Guru Angad and
then whosoever came in touch with him (Guru Angad) was liberated.
ਿਜਹਾ ਿਕ ਆਪਣੇ ਅੰ ਗ ਨਾਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਓਨ ਨ ਅੰ ਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂ ਗ
ੰ ੁਰੂ ਬਣਾ ਿਲਆ, ਿਜਨ ਦੇ
ਸੰ ਗ ਮੇਲ ਸਿਤਸੰ ਗ ਿਵਚ ਜੋ ਭੀ ਆ ਰਿਲਆ, ਉਧਾਰ ਿਨਸਤਾਰੇ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਹੋ ਿਗਆ।

ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਿਰ ਸੂਤ ਗਿਤ ਓਿਤ ਪੋਿਤ ਮਿਹ ।
Guru Angad Ji integrated himself like warp and weft with Guru Nanak, the
possessor of Divine power of the Lord.
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਕਲਾ ਮਾਯਕ ਭਾਵ ਰਿਹਤ ਕਲਾ ਿਦਬਯ ਸ਼ਕਤੀ ਐਸੀ

ਓਨ ਿਵਚ ਕੁਟ ਕੁਟਕੇ ਭਰੀ ਿਕ ਪੜੇ ਦੇ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਿਵਚ ਸੂਤ ਦੀਆਂ ਤਾਰ ਵਤ ਸਰਬ ਸ਼ ਰੂਪਤਾ
ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਗਿਤ ਓਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਬਾਹਰ ਪਿਵਰਤ ਹੋ ਗਏ ਰਮ ਗਏ। ਭਾਵ ਆਪ ਨ ਉਨ ਨੂ ੰ
ਆਪਣਾ ਤਦਰੂਪ ਹੀ ਬਣਾ ਿਲਆ।

ਜਗਮਗ ਜੋਿਤ ਸਰੂਪ ਜੋਿਤ ਿਮਿਲ ਜੋਿਤ ਜੋਿਤ ਮਿਹ ॥੩॥੩॥
Light merged with light so much that whosoever came in contact with light
embodiment (Guru Angad) , became resplendent too. (3)
ਅਰਥਾਤ ਜੋਤ ਿਵੱਚ ਜੋਤ ਐਸੀ ਿਮਲਾਈ ਿਕ ਜੋ ਭੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਓਸ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰ ਗਦ
ਦੇਵ ਜੀ ਨੂ ਿੰ ਮਿਲਆ, ਓਸ ਅੰ ਦਰ ਭੀ ਜੋਤ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਕਰ ਉਠੀ ॥9॥

ਸੋਰਠਾ Sorath: I
ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਕਾਸ਼:
ਅੰ ਿਮਤ ਿਦਸਿਟ ਿਨਵਾਸ ਅੰ ਿਮਤ ਬਚਨ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ।
n the divine glimpse of Guru Amar Das dwells the elixir of life. (On
whomsoever he casts his look, he makes him immortal). His elixir-like words
are like unstruck music.
ਿਜਨ ਦੀ ਿਦਸ਼ਟੀ ਿਨਗਾ ਿਵਚ ਅੰ ਿਮਤ ਦਾ ਿਨਵਾਸ ਸੀ। ਅਰ ਿਜਨ ਦੇ ਅੰ ਿਮਤ ਮਈ ਬਚਨ ਮਾਨ

ਸਾਖ ਾਤ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਸਨ।

ਸਿਤਗੁਰ ਅਮਰ ਪਗਾਸ ਿਮਿਲ ਅੰ ਿਮਤ ਅੰ ਿਮਤ ਭਏ ॥੧॥੪॥
Resplendent True Guru Amar Das Ji became elixir-like after meeting Guru
Angad Dev Ji. He now makes others calm and mortal.
ਜੋ ਅੰ ਿਮਤ ਸਰੂਪ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰ ਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂ ਿੰ ਮਲ ਕੇ ਸਿਤਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਰੂਪਤਾ ਕਰ ਕੇ
ਪਿਸੱਧ ਹੁ ੰ ਦੇਹੋਏ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ॥10॥

ਦੋਹਰਾ Dohra:
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਿਕਸ ਪਕਾਰ ਪਗਟੇ:
ਅੰ ਿਮਤ ਬਚਨ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਅੰ ਿਮਤ ਿਦਸਿਟ ਿਨਵਾਸ ।
Meditating on unstruck melodious Divine Word, the sight and utterances of
Guru Amar Das Ji, started showering elixir of life.
ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਇਕਰਸ ਬੇਹੱਦ ਕੋਟੀ ਿਵਖੇ ਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਿਵਖੇ ਇਸਿਥਤ ਹੋ,

ਅਭ ਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਿਜਨ ਦੇ ਬਚਨ ਬੋਲ ਅੰ ਿਮਤ ਰੂਪ ਿਮੱਠ ਵਾ ਕਲ ਾਨ ਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ
ਏਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਓਨ ਦੀ ਿਦਸ਼ਟੀ ਭੀ, ਅੰ ਿਮਤ ਿਮਤ ੂ ਰਿਹਤ ਅਮਰ ਪਦ ਿਵਖੇ ਇਸਿਥਤ ਹੋ
ਗਈ ਸੀ।

ਿਮਿਲ ਅੰ ਿਮਤ ਅੰ ਿਮਤ ਭਏ ਸਿਤਗੁਰ ਅਮਰ ਪਗਾਸ ॥੨॥੪॥
Meeting Guru Angad Dev Ji, elixir-like cool, tranquil and granter of
emancipation, Satgur Amar Das too became the same.

ਉਹ ਸਤਗੁਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰ ਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂ ਿੰ ਮਲਨ ਸਾਰ ਹੀ ਿਮਤ = ਆਪੇ ਵੱਲ ਮਰ ਕੇ ਆਪ
ਤਯਾਗ ਕੇ ਅੰ ਿਮਤ ਿਮਰਤੂ ਰਿਹਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਿਬਨਾਸ਼ੀ ਅਮਰਦੇਵ ਦੇਵਾਿਧ ਦੇਵ = ਸਤ
ਸਰੂਪੀ ਪਗਾਸ ਰੂਪ ਕਹਾਏ ॥11॥

ਛੰ ਦ Channt:
ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚਰਣ ਸਰਣ ਮਿਹਮਾ:
ਸਿਤਗੁਰ ਅਮਰ ਪਗਾਸ ਤਾਸ ਚਰਨਾਮਤ ਪਾਵੈ ।
Satgur Amar Das Ji who is light refulgent, whosoever partakes nectar-like
wash of his feet,
ਐਸੇ ਜੋ ਸੀ ਸ਼ੋ ਾਯਮਾਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਹਨ, ਿਤਨ ਦੇ ਚਰਣ ਦਾ ਅੰ ਿਮਤ ਚਰਣ ਪਾਹੁਲ
ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ ਭੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਪਾਵੇ ਪਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਕਾਮ ਨਾਮ ਿਨਿਹਕਾਮ ਪਰਮਪਦ ਸਹਜ ਸਮਾਵੈ ।
Becomes free from all desires is absorbed in high state of spirituality and
equipoise.
ਉਹ ਿਨਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵ ਕਾਮਨਾ ਤ ਰਿਹਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮ ਪਦ ਿਜਸ ਪਦ = ਪਾਪਤੀ ਤ ਪਰੇ ਹੋਰ
ਕੁਛ ਪਾਪਤ ਕਰਣੇ ਜੋਗ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦਾ ਐਸੀ ਕੈਵਲ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਦਰਜੇ ਿਵਖੇ ਸਹਜੇ ਹੀ ਲੀਨ
ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੰ ਿਧ ਸੁਗੰਧ ਸਾਧ ਸੰ ਗਿਤ ਿਨਜ ਆਸਨ ।
By the fragrance of Naam Simran of Guru Amar Das Ji, the Guru's obedient
seeker finds stability in the company of holy men and Lord's devotees
ਤਾਤਪਰਜ ਕੀਹ ਿਕ ਮਨ ਿਵਚ ਗੁਰੁ ਮੁਖੀ ਭਾਵ ਦਾ ਜੋੜ ਜੁਿੜਆਂ ਅਰਥਾਤ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਮਨ

ਿਵਚ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਭਾਵ ਦੇ ਸਾਰ, ਸਾਧ ਸੰ ਗਤ ਿਵਚ, ਉਕਤ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਕੀਰਤੀ, ਪਸਰ
ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇ ਸਿਤਗੁਰੂ ਅਰੁ ਸੰ ਗਤ ਦਾ ਮਨ ਭ ਵਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਆਤਮ
ਇਸਿਥਤੀ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ।

ਅੰ ਿਮਤ ਿਦਸਿਟ ਿਨਵਾਸ ਅੰ ਿਮਤ ਮੁਖ ਬਚਨ ਪਗਾਸਨ ॥੩॥੪॥
In the elixir-like vision of Guru Amar Das lies the nectar of life and his words
provide elixir-like luminance of Naam of the Lord. (4)
ਓਸਦੀ ਿਦਸ਼ਟੀ ਿਵਚ ਅੰ ਿਮਤ ਵਸਨ ਲਗ ਪਦਾ ਅਤੇ ਮੁਖ ਰਸਨਾ ਤ ਬਾਣੀ ਭੀ ਅੰ ਿਮਤ ਮਈ ਹੀ
ਪਕਾਸ਼ ਪਗਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ॥12॥
ਸੋਰਠਾ Sorath:
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਦੀ ਸੰ ਗਤ ਿਵਚ ਸੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ:
ਬਹਮਾਸਨ ਿਬਸਾਮ ਗੁਰ ਭਏ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੰ ਿਧ ਿਮਿਲ ।
Satguru who resides in Waheguru (Brahm), meeting such Guru-conscious
person (Guru Amar Das), and becoming one with him he too acquired all
traits of Guru.
ਬਹਮ ਦਾ ਆਸਨ ਇਸਿਥਤੀ ਦਸਵ ਦਾਰੇ ਿਵਖੇ ਓਨ ਨੂ ਿੰ ਵਸਰਾਮ ਿਟਕਾਉ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ
ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਮ ਦਾਸ ਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਣ ਗਏ

ਗੁਰਮੁਿਖ ਰਮਤਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਿਖ ਭਏ ॥੧॥੫॥
Through the blessings of Naam Simran of the principal Guru Satguru (Amar
Das Ji), Guru Ram Das Ji too became prime Guru.
(ਕੌਣ?) ਰਾਮ ਹੈ ਨਾਮ ਿਜਨ ਦਾ, ਜਦ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਭਏ = ਸਨਮੁਖ

ਹੋਏ, ਭਾਵ ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਓਨ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਰਾਮ ਪੀਪੂਰਣ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਵਖੇ ਰਮਣ ਕਰਣ ਹਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ॥13॥

ਦੋਹਰਾ Dohra:
ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾਸ ਕਹਾਏ:
ਗੁਰ ਭਏ ਗੁਰਿਸਖ ਸੰ ਧ ਿਮਿਲ ਬਹਮਾਸਨ ਿਬਸਾਮ ।
In the association of prime Guru (Guru Amar Das Ji) he too became Guru and
found refuge in the holy feet of the Lord.
ਜਦ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸੰ ਧੀ ਿਵਖੇ ਮੇਲਾ ਿਮਲ ਿਗਆ - ਭਾਵ ਪੂਰਣ ਪਤੀਤ ਆ ਗਈ ਤ ਬਹਮ ਆਸਨ
ਬਹਮ ਸਰੂਪੀ ਇਿਥਤੀ ਿਵਖੇ ਿਬਸਰਾਮ ਅਰਾਮ ਪਾ ਕਰ - ਇਸਿਥਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਖ ਾਤ, ਗੁਰੂ ਹੀ
ਬਣ ਗਏ

ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਿਖ ਭਏ ਗੁਰਮੁਿਖ ਰਮਤਾ ਰਾਮ ॥੨॥੫॥
The Guru-conscious person whose name is Ram Das, by perpetual meditation
on Lord's name, became Guru-oriented and virtuous (Satguru)
ਸਭ ਿਵਖੇ ਰਮਣ ਕਰਣ ਹਾਰੇ ਸਰਬ ਬ ਾਪੀ ਸਰੂਪ ਰਾਮ ਹੁ ੰ ਦੇਹੋਏ ਵੀ ਿਜਨ ਨ ਅਪਨ ਆਪ ਨੂ ੰ
ਗੁਰਮੁਿਖ ਦਾਸ ਅਰਥਾਤ 'ਰਾਮਦਾਸ' ਕਹਾਯਾ ਸੀ ਓਹੀ ਰਾਮ ਨਾਮੀਏ ਨਾਮ ਲੇ ਵੇ = ਦੀਖ ਤ
ਗੁਰਮੁਖੀ ਗੁਰਿਸਖ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਣੇ ॥14॥

ਛੰ ਦ Channt:
ਸੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹੋ ਪਗਟੇ:

ਗੁਰਮੁਿਖ ਰਮਤਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਗਟਾਇਓ ।
Through God-conscious Guru Amar Das Ji and by the blessing of meditation
on His name, the virtuous Ram Das emerged as Guru Ram Das (slave of the
Lord).
ਿਸਸ਼ਟੀ ਮਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਖ ਗੁਰੂ (ਆਿਦ ਗੁਰ)ੂ ਰਮਤਾ ਰਾਮ ਹੁ ੰ ਿਦਆਂਸੁ ੰ ਿਦਆਂਿਜਨ ਨ

ਅਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾਸ ਪਿਸੱਧ ਕੀਤਾ ਭਾਵ ਸਾਖ ਾਤ ਆਦ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣ ਤੇ ਭੀ
ਿਜਨ ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ਿੰ ਨਰੋਲ 'ਰਾਮ ਦਾਸ' ਰਾਮਦਾਸ ਅਖਵਾਇਆ।

ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਗੁਰੁ ਿਗਆਨ ਿਧਆਨ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਇਓ ।
Because of knowledge of Guru Shabad and consciously uniting with Him,
Guru Ram Das became known as principal Guru.
ਓਨ ਨ ਭੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਚਲਾਈ ਿਨਰੰ ਕਾਰੀ ਪੱਧਤੀ ਦੀ ਪਪਾਟੀ ਨੂ ਅ
ੰ ਗਾਹ ਚਲਾਣ
ਖਾਤਰ, ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਸ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਿਗਆਨ ਮਰਮ ਜਾਣ ਕੇ ਓਸ ਮੂਜਬ

ਿਧਆਂਨ ਕਰਿਦਆਂ ਮਹ ਗੁਰੂ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਿਨਰੰ ਕਾਰ ਨੂ ਅ
ੰ ੰ ਤਰਮੁਖੀ ਭਾਵ ਿਵਖੇ
ਜਿਪਆ।

ਦੀਪ ਜੋਿਤ ਿਮਿਲ ਦੀਪ ਜੋਿਤ ਜਗਮਗ ਅੰ ਤਿਰ ਉਰ ।
The flame of a beacon lights up another lamp.
ਇ ਅਭ ਾਸ ਸਾਧਿਦਆਂ ਜਦ ਆਤਮ ਜੋਤੀ ਪਰਮਾਤਮ ਜੋਤੀ ਿਵਖੇ ਿਮਲ ਗਈ ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ
ਿਵਖੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਿਧਆਨ ਿਲਵ ਲਗ ਿਦਆਂ ਲਗ ਿਦਆਂ "ਆਤਮਾ ਪਰਾਤਮਾ ਏਕੋ ਕਰੈ ॥ ਅੰ ਤਰ
ਕੀ ਦੁਿਬਧਾ ਅੰ ਤਿਰ ਮਰੈ ॥" ਬਚਨ ਮੂਜਬ ਜਦ ਏਕਤਾ ਦਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਿਗਆ ਤ ਿਰਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਜਗ ਮਗ ਜਗ ਮਗ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਆਇਆ।

ਗੁਰਮੁਿਖ ਰਮਤਾ ਰਾਮ ਸੰ ਧ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਮਿਲ ਭਏ ਗੁਰ ॥੩॥੫॥
Thus Guru Ram Das became principal Guru through the blessings of Simran
of Lord's name and his association with Guru Amar Das Ji. (5)
ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਿਵਖੇ ਜ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸੰ ਧੀ ਿਮਲੀ ਰਮਤੇ ਿਲਵਲੀਨ = ਮਸਤਾਨ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ
ਗੁਰਮੁਖ ਤ ਗੁਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ॥15॥
ਸੋਰਠਾ Sorath:
ਿਪਤਾ ਗੁਰੂ ਤ ਗੁਰੂ ਪੁਤ ਪਗਿਟਆ:
ਆਿਦ ਅੰ ਿਤ ਿਬਸਮਾਦ ਫਲ ਦਮ ਗੁਰ ਿਸਖ ਸੰ ਧ ਗਿਤ ।
Just as the puzzle of seed and tree as to who came first is strange and
perplexing, similarly strange is understanding the meeting of Guru and Sikh.
ਆਿਦ = ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੀ ਅਮਰ ਦੇਵ ਸਿਹਬ ਦੀਆਂ ਚਰਣ ਕਮਲ ਿਵਚ ਆਉਣ ਤ
ਪਿਹਲ ਅਥਵਾ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਣ ਤ ਪਥਮ ਭੀ, ਜੋ ਿਬਸਮਾਦ ਅਸਚਰਜ ਸਰੂਪ ਸਨ, ਅਤੇ

ਿਬਸਮਾਦ ਰੂਪ ਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਰ ਿਬੰ ਦ ਿਵਖੇ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਅਨੰਤਰ ਅਥਵਾ

ਮਾਨੁਖੀ ਨਰ ਨਾਟ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰੂਪ ਿਵਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵਨ ਦੇ ਸਮਯ ਅੰ ਤ ਨੂ ਭ
ੰ ੀ

ਸਨ, ਐਸੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਨ ਫਲ ਅਰੁ ਿਬਰਛ ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਾ ਚਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰ ਿਸਖ
ਸੰ ਧੀ ਗੁਰੂ ਅਰੁ ਿਸਖ ਦੇ ਮੇਲੇ ਿਮਲਨ, ਦੀ ਿਮਰਯਾਦਾ ਭੀ ਿਬਸਮਾਦ ਰੂਪ ਹੀ ਵਰਤਾਈ।

ਆਿਦ ਪਰਮ ਪਰਮਾਿਦ ਅੰ ਤ ਅਨੰਤ ਨ ਜਾਨੀਐ ॥੧॥੬॥
This mystery of the beginning and end is beyond comprehension. Lord is
beyond, away and infinite.
ਆਿਦ ਪਰਮ = ਿਜਨ ਤ ਪਰੇ ਆਿਦ◌ੌ ਰੂਪ ਕੋਈ ਨਹ ਅਰਥਾਤ ਸਭ ਦੀ ਆਿਦ ਦੇ ਜੋ ਆਿਦ

ਹਨ, ਤੇ ਆਿਦ ਅੰ ਤ ਤ ਪਰੇ ਹਨ ਨਹ ਜਾਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਓਨ ਦਾ ਮਰਮ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ ਨਾਲ
ਿਕ ਿਕ ਉਹ ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਹਨ = ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਪਿਰਛੇਦ ਤ ਪਰੇ ॥16॥

ਦੋਹਰਾ Dohra:
ਇਹ ਅਪੂਰਬ ਚਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੋਰੀ

ਫਲ ਦਮ ਗੁਰਿਸਖ ਸੰ ਧ ਗਿਤ ਆਿਦ ਅੰ ਤ ਿਬਸਮਾਿਦ ।
Guru Ram Das caused the meeting of Guru and Sikh in the same wondrous
way of fruit and tree.
ਫਲੁ ਅਰੁ ਿਬਰਛ ਦੇ ਚਕਾਕਾਰ ਚਾਲੇ ਵਤ ਿਜਨ ਨ, ਗੁਰੂ ਿਸਖ ਿਮਲਾਪ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨੂ ਆ
ੰ ਿਦ ਅੰ ਤ
ਿਵਖੇ ਹੀ, ਿਬਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਰਤਾਇਆ।

ਅੰ ਤ ਅਨੰਤ ਨ ਜਾਨੀਐ ਆਦ ਪਰਮ ਪਰਮਾਿਦ ॥੨॥੬॥
That perspective is infinite and no one can understand it. It is beyond, away
and still away out of the reach of mortals.
ਓਨ ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅੰ ਤ ਓੜਕ ਨਹ ਜਾਿਣਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ
ਿਬਸਮਾਦ ਰੂਪ ਸਭ ਦੀ ਪਰਾ ਕਾਸ਼ਟਾ ਪਰਮ ਹੱਦ ਆਿਦ ਹਨ। ਭਾਵ ਓਨ ਦੀ ਆਿਦ ਕੋਈ ਨਹ
॥17॥

ਛੰ ਦ Channt:

ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨਦੇਵ ਿਕਸ ਪਕਾਰ ਗੁਰੂ ਬਣੇ:
ਆਿਦ ਪਰਮ ਪਰਮਾਿਦ ਨਾਦ ਿਮਿਲ ਨਾਦ ਸਬਦ ਧੁਿਨ ।
Just as the sound of musical instruments melds with the words (of
song/hymns), similarly Guru Ram Das and Guru Arjan became
indistinguishable.
ਸਮੂਹ ਜੜ ਜੰ ਗਮ ਰੂਪ ਵਾਨ ਿਸਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਿਵਖੇ ਪਰਮ ਉਤਿਕਸ਼ਟ ਰੂਪ ਭਾਵ ਸਭ ਤ ਉਤਮ
ਸਭ ਦਾ ਪਥਮ ਭਾਵੀ ਆਿਦ ਜੋ ਜੀਵਾਤਮਾ ਹੈ, ਸੋ ਪਰਮਾਿਦ ਸੰ ਪੂਰਣ ਆਦ ਦੇ ਆਿਦ = ਪਰਮ

ਬਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਵਖੇ ਸਮਾਇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ; ਿਜਸ ਪਕਾਰਨਾਦ ਿਮਲ
ਕੇ ਨਾਦ ਿਵਖੇ ਿਜਸ ਪਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਸਿਲਲਿਹ ਸਿਲਲ ਸਮਾਇ ਨਾਦ ਸਰਤਾ ਸਾਗਰ ਸੁਿਨ ।
Just as the river water becomes inseparable from the water of the ocean, Guru
Arjan became one with Guru Amar Das by engrossing himself in his precepts
and following them obediently.
ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਦ ਗਰਜਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮੁ ੰ ਦਦੇ ਿਨਸ ਤਰੰ ਗ ਜਲ ਿਵਖੇ ਸਮਾ ਅਭੇਦ ਹੋ
ਕੇ ਸ਼ ਤ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ,

ਨਰਪਿਤ ਸੁਤ ਿਨਪ ਹੋਤ ਜੋਿਤ ਗੁਰਮੁਿਖ ਗੁਨ ਗੁਰ ਜਨ ।
Just as son of a king becomes king, similarly Guru Arjan born as son to Guru
Ram Das became an enlightened soul by singing the eulogies of Lord-a boon
blessed to him by Satguru.
ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁਤ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਵਤ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਿਸਖ ਗੁਣਾਨੁਵਾਦ ਗਾਯਨ ਕਰਤਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ
ਹੋਇਆ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ,

ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਸਾਿਦ ਭਏ ਗੁਰ ਤੇ ਗੁਰੁ ਅਰਜਨ ॥੩॥੬॥
By the grace of Guru Ram Das, Arjan Dev succeeded him as Guru Arjan
Dev.
ਇਸੀ ਪਕਾਰ ਰਾਮ ਹੈ ਨਾਮ ਿਜਨ ਦਾ, ਐਸੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਿਕਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸੀ

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ ॥18॥
ਸੋਰਠਾ Sorath:
ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰ ਗੋਿਬੰ ਦ ਸਾਿਹਬ:
ਪੂਰਨ ਬਹਮ ਿਬਬੇਕ ਆਪਾ ਆਪ ਪਗਾਸ ਹੁਇ ।
Being supreme conscious and knowledgeable; it seems God Himself has
descended as light divine in the form of Guru Hargobind.
ਆਪਾ ਜੀਵਤ ਭਾਵ = ਆਤਮੇ, ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਿਨਰਣਾ ਕੀਿਤਆਂ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੀ ਪੂਰਣ ਬਹਮ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਭਾਸਦਾ ਹੈ। "ਆਤਮ ਚੀਿਨ ਪਰਾਤਮ ਚੀਨਹੁ........"
ਨਾਮ ਦੋਇ ਪਭ ਏਕ ਗੁਰ ਗੋਿਬੰ ਦ ਬਖਾਨੀਐ ॥੧॥੭॥
One may hold them (Guru Hargobind) and Gobind different due to their
names, but in reality, God Himself has appeared in the form of Hargobind.
ਪਭੂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੀ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਪਰਾਤਮਾ ਕਰ ਕੇ ਦੋ

ਨਾਮ ਕਹੇ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਹਾ ਿਕ ਗੁਰੂ ਅਰੁ ਗੋਿਬੰ ਦ ਇਕ ਰੂਪ ਹੁ ੰ ਦੇਹੋਏ ਭੀ ਦੋ ਕਰ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ
ਵਰਨਣ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ ॥19॥

ਦੋਹਰਾ Dohra
ਨਾਮ ਮਾਤ ਤ ਹੀ ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਖੇਵ ਦੂਰ ਤਕ ਿਦਖਲਾਇਆ:
ਆਪਾ ਆਪ ਪਗਾਸ ਹੋਇ ਪੂਰਨ ਬਹਮ ਿਬਬੇਕ ।
: Guru Hargobind the enlightened is manifest of Lord. He is granter of
spiritual knowledge.
ਆਪੇ ਦਾ ਆਪੇ ਿਵਚ ਜਦ ਪਕਾਸ਼ (ਸਾਖ ਾਤਕਾਰ) ਹੋ ਆਵੇ ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਿਵਖੇ ਆਪ ਰੂਪ

ਇਸਿਥਤ ਹੋਇਆਂ ਿਜਸ ਸਮ ਆਪੇ ਦਾ ਆਪਾ ਜ ਕਾ ਤ ਅਪਣੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਿਵਖੇ ਪਗਟ

ਹੋ ਆਵੇ, ਤ ਇਸੇ ਸਾਖ ਾਤਕਾਰਤਾ ਦਾਰੇ ਹੀ ਸਾਖ ਾਤ ਪੂਰਣ ਬਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਸੁਤੇ
ਿਨਰਣਾ ਵੀਚਾਰ ਹੋ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰ ਗੋਿਬੰ ਦ ਬਖਾਨੀਐ ਨਾਮ ਦੋਇ ਪਭ ਏਕ ॥੨॥੭॥
Guru and Gobind are just two separate names, but in reality it is Lord Himself
who is manifest.
ਆਹ ‘ਗੁਰ’ ਜੀਵ ਹੈ- ‘ਬੋਲਨਹਾਰੁ ਪਰਮ ਗੁਰ ਏਹੀ ਗੁਰੂ ਪਮਾਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਹ ਆਿਦਕ

ਅਨਾਤਮ ਜੜ ਸੰ ਘਾਤ ਰੂਪ ਅੰ ਧਕਾਰ ਿਵਖੇ ਚਾਨਣਾ ਕਰਣਹਾਰ ਹੋਣ ਤੇ "ਸਭ ਮਿਹ ਜੋਿਤ ਜੋਿਤ ਹੈ
ਸੋਇ। ਿਤਸਕੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮਿਹ ਚਾਨਣ ਹੋਇ ॥" ਭਾਵ ਦੋਹ ਅੰ ਦਰ ਚੈਤੰਨ ਰੂਪ ਚਾਨਣਾ ਹੀ

‘ਗੁਰ’ ਮਹਾਨ ਵਸਤੂ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂ ਜ
ੰ ੀਵ ਆਤਮਾ ਕਰ ਕੇ ਆਿਖਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ‘ਗੋਿਬੰ ਦ’
ਿਸ਼ਸ਼ਟੀ ਰੂਪ ਆਕਾਰ ਸਮੁਚ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਭਾਵ ਰਚਨਾ ਮਾਤ ਿਵਖੇ ਅੰ ਤਰਯਾਮੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ

ਿਬਰਾਜਮਾਨ, ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜੀਵ ਅਰੁ ਗੋਿਬੰ ਦ ਈਸ਼ਵਰ ਕਰ ਕੇ ਿਜਨ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੋ

ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਹ ਇਕ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰ ਤਰਯਾਮੀ ਦੇ ਦੋ ਅੱਡ ਅੱਡ
ਨਾਮ ਹਨ ॥20॥

ਛੰ ਦ Channt:
ਓਹੀ ਬਾਰਤਾ ਮੁੜ:
ਨਾਮ ਦੋਇ ਪਭ ਏਕ ਟੇਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਠਹਰਾਈ ।
Guru and Gobind though are two different names, in reality He himself is
refulgent
ਇਕੋ ਹੀ ਪਭੂ ਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਨ ਏਹੀ ਟੇਕ- ਿਨਸਚਾ ਿਦੜ ਪਪੱਕ ਕਰ ਰਿਖਆ ਹੈ।

ਆਿਦ ਭਏ ਗੁਰ ਨਾਮ ਦੁਤੀਆ ਗੋਿਬੰ ਦ ਬਡਾਈ ।
Sikhs ever in attendance of Guru has this strong belief that, first He was
called Guru Arjan and then he gave this honour of Guruship to Hargobind.
ਿਕ ਿਕ ਗੁਰੂ ਹਿਰ ਗੋਿਬੰ ਦ ਸਾਿਹਬ ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਆਿਦ ਿਵਚ ਪਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਉਪਰ
ਗੋਿਬੰ ਦ ਨਾਮ ਦੀ ਬਡਾਈ ਮਹੱਤ ਨੂ ਪ
ੰ ਗਟ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਿਸਖ ਾ ਸਾਨੂ ਿੰ ਨਸਚੇ ਕਰਾਈ ਹੈ।

ਹਿਰ ਗੁਰ ਹਿਰਗੋਿਬੰ ਦ ਰਚਨ ਰਿਚ ਥਾਿਪ ਓਥਾਪਨ ।
God Lord is Guru Arjan Himself and then He Himself became Hargobind.
ਿਜਹਾ ਿਕ ਹਿਰ ਸਾਖ ਾਤ ਅੰ ਤਰਯਾਮੀ ਸਰੂਪ ਹੁ ੰ ਿਦਆਂਭੀ ਆਪ ਨ 'ਗੁਰ'ੂ ਅਗ ਾਨ ਅੰ ਧਕਾਰ

ਨਾਸ਼ਕ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਹਰ ਇਕ ਿਵਚ ਵਸਨ ਵਾਲੇ ਤਥਾ ਸਮੂਹ ਿਸਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜਾਨਣਹਾਰ ਵਾਲੀ
ਰਚਨਾ ਰਚਕੇ ਅਰੁ ਥਾਪਨਾ ਉਥਾਪਨਾ ਕਰ ਕੇ-

ਪੂਰਨ ਬਹਮ ਿਬਬੇਕ ਪਗਟ ਹੁਇ ਆਪਾ ਆਪਨ ॥੩॥੭॥
The Omnipotent Lord who created the cosmos, established it and has singular
authority of destroying it; it seems He Himself has taken the form of
Hargobind to reveal all knowledge about Himself. (7)
ਇਹ ਪਰਤੱਖ ਕਰ ਿਦਖਾਿਲਆ ਿਕ ਅਪਨਾ ਆਪਾ ਜਦ ਅਪਨ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਿਵਚ ਪਗਟ ਉਘਾ
ਹੋ ਆਵੇ ਤ ਦਾ ਹੀ ਪੂਰਣ ਬਹਮ ਸਰੂਪੀ ਿਗਆਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥21॥

ਸੋਰਠਾ Sorath:
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਰੂਪ ਵਰਨਣ:
ਿਬਸਮਾਦਿਹ ਿਬਸਮਾਦ ਅਸਚਰਜਿਹ ਅਸਚਰਜ ਗਿਤ ।

God - manifest Satguru's play is ecstatic and blissful, astonishing beyond
astonishment,
ਿਬਸਮਾਦ ਤ ਿਬਸਮਾਦ ਮਹਾਨ ਤ ਮਹਾਨ ਅਚੰ ਭੇ ਿਵਚ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਅਰੁ ਅਸਚਰਜ ਤ ਭੀ
ਅਸਚਰਜ ਮਹ ਅਪੂਰਬ,

ਆਿਦ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਿਦ ਅਦਭੁਤ ਪਰਮਦਭੁਤ ਭਏ ॥੧॥੮॥
unimaginably wondrous, and amazing beyond perception.
ਅਲੌ ਿਕਕ ਚਮਤਕਾਰ ਸਰੂਪੀ ਿਗਆਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਔਰ ਮਾਇਆ ਆਿਦ ਸਭਨ
ਆਿਦ ਰੂਪ ਦੇ ਆਿਦ ਪਿਹਲੇ ਹੀ ਇਸਿਥਤ ਰੂਪ ਮਹਾਨ ਤ ਮਹਾਨ ਿਵਲੱਖਣ ਅਨਖੇ ਭਾਵ ਤ ਭੀ
ਅਦਭੁਤ ਿਵਲੱਖਣ ਸਰੂਪ ਪੁਰਖ ਨਰ ਤਨ ਧਾਰੀ ਉਹ ਹੋਏ ਹਨ ॥22॥

ਦੋਹਰਾ Dohra:
ਓਹੋ ਹੀ ਿਸਧ ਤ ਮੁੜ:
ਅਸਚਰਜਿਹ ਅਸਚਰਜ ਗਿਤ ਿਬਸਮਾਦਿਹ ਿਬਸਮਾਦ ।
(Describing the wondrous state of Guru who is immanent of the Lord), we
have reached the awesome of awesome state, in the most enrapturing ecstatic
state,
ਚੇਸ਼ਟਾ ਗਿਤ ਓਨ ਦੀ ਅਸਚਰਜ ਤ ਭੀ ਅਸਚਰਜ ਅਤ ੰਤ ਕਰ ਕੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਿਵਸਮਾਦ ਨੂ ੰ
ਭੀ ਿਵਸਮਾਦ ਅਚੰ ਭੇ ਿਵਚ ਪੌਣ ਵਾਲੀ-

ਅਦਭੁਤ ਪਰਮਦਭੁਤ ਭਏ ਆਿਦ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਿਦ ॥੨॥੮॥
wonderfully strange condition of transcendence seeing the magnificence of
the Lord .
ਤਥਾ ਆਸਚਰਜਤਾ ਿਵਖੇ ਪੌਣ ਹਾਰੀ ਐਸੀ ਿਕ ਉਸ ਤ ਵਧ ਕੇ ਕੋਈ ਅਦਭੁਤ ਅਨਖਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀ
ਸਕਦਾ, ਇਸ ਭ ਤ ਦੇ ਆਿਦ ਰਿਹਤ ਪਰਮ +ਆਿਦ, ਆਿਦ ਪੁਰਖ ਉਹ ਹੋਏ ਹਨ ॥23॥

ਛੰ ਦ Channt:
ਆਿਦ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਿਦ ਸਾਦ ਰਸ ਗੰ ਧ ਅਗੋਚਰ ।
Primordial Lord (God) has no beginning. He is beyond and still farther. He is
free of such mundane worldly pleasures like taste, desires and fragrances.
‘ਪਰਮਾਿਦ’ ‘ਪਰਮਦਭੁਤ’ ਆਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸੰ ਜੁਗਤ ਿਨਰੂਪਣ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਆਿਦ ਪੁਰਖ

ਸਿਤਗੁਰੂ ਸਾਦ ਰਸ ਦੀ ਆਧਾਰ ਰਸਨਾ ਅਰੁ ਗੰ ਧ ਬਾਸਨਾ ਦੀ ਆਧਾਰ ਨਾਿਸਕਾ ਇੰ ਦੀ ਤ

ਅਗੋਚਰ ਹਨ (ਅ+ਗੋ+ਚਰ = ਗੋ ਨਾਮ ਇੰ ਦੀਆਂ ਦਾ ਤੇ +ਚਰ = ਓਨ ਿਵਖੇ ਿਵਚਰਣੇ ਯਾ

ਵਰਤਨ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਜੋ ਇੰ ਦੀਆਂ ਦਾ ਿਵਖ ਪਦਾਰਥ ਹੋਵੇ ਓਸ ਨੂ ਗ
ੰ ੋਚਰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੇ ‘ਅ’

ਅਖ ਰ ਿਨਖੇਧੀ ਵਾਚਕ, ਿਜਸ ਕਰ ਕੇ ਅਗੋਚਰ’ ਸ਼ਬਦ ਿਸੱਧ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਜੋ ਉਕਤ ਇੰ ਦੀਆਂ
ਦਾ ਿਵਖ ਨਹ ਹੋਵੇ।

ਿਦਸਿਟ ਦਰਸ ਅਸ ਪਰਸ ਸੁਰਿਤ ਮਿਤ ਸਬਦ ਮਨਚਰ ।
He is beyond vision, touch, reach of mind, intelligence and words.
ਐਸਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਧਾਰ ਨਤ, ਇੰ ਦੀ, ਅਰੁ ਅ+ਸਪਰਸ਼ ਤੁਚਾ ਇੰ ਦੀ ਜੋ ਸਪਰਸ਼ ਦੀ ਆਧਾਰ
ਹੈ ਓਨ ਤ ਭੀ ਿਵਯ ਹੋਣੇ ਜੋਗ ਨਹ ਤੈਸਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਧਾਰ ਸੁਰਿਤ ਕੰ ਨ ਇੰ ਦੀ, ਅਤੇ ਮਿਤ
ਮਨਨ ਕਰਤਾ ਿਬਰਤੀ ਮਨ ਦੀ ਤ ਚਾ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਨਚਰ = ਮਨ +)
ਉਚ+ਚਰ ਰੂਪ ਿਮਸ਼ਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰ ਧੀ ਜੋੜ ਹੋ ਕੇ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੂਹ

ਕਥਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਿਤਗੁਰੂ ਇੰ ਦੀਆਂ ਤਥਾ ਮਨ ਦੀ ਗੰ ਮਤਾ ਗੋਚਰੇ ਿਕਸੇ ਪਕਾਰ ਭੀ
ਨਹ ਹਨ।

ਲੋ ਗ ਬੇਦ ਗਿਤ ਿਗਆਨ ਲਖੇ ਨਹ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ।
The imperceptible and unattached Lord cannot be known by study of Vedas
and through other earthly knowledge.
ਇਸ ਤਰ ਲੋ ਗ+ਗਿਤ = ਲੋ ਕਾਚਾਰ ਲੌ ਿਕਕ ਿਗਆਨ ਪਰਤੱਖ ਚਾਲੀ ਅਰੁ ਭੇਦ ਿਗਆਨ ਸ਼ਬਦ
ਪਮਾਣ ਦਾਰੇ ਭੀ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਸਿਤਗੁਰੂ ਨਹ ਲਖੇ ਜਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਨਤ ਨਤ ਕਿਰ ਨਮੋ ਨਮੋ ਨਮ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇਵਾ ॥੩॥੮॥
Satguru who is embodiment of Lord and inhabits His divine radiance is
infinite. Thus, he is worthy of salutation and obeisance in all the three timespast, present and future. (8)
ਤ ਤੇ ਨਿਤ = ਨ ਇਤੀ = ਨਹ ਇਸ ਪਕਾਰ, ਨਹ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਕਰ ਕੇ ਕਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ
ਕਾਰਣ ਪਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਸਿਤਗੁਰ ਤਾਈ ਂ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਬਾਰੰ ਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹ ॥24॥

ਕਿਬਤ Kabit
ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਗ ੰ ਥਦਾ ਅਰੰ ਭ:
ਦਰਸਨ ਦੇਖਤ ਹੀ ਸੁਿਧ ਕੀ ਨ ਸੁਿਧ ਰਹੀ ਬੁਿਧ ਕੀ ਨ ਬੁਿਧ ਰਹੀ ਮਿਤ ਮੈ ਨ ਮਿਤ ਹੈ ।
A glimpse of (Satguru) left me bereft of all my consciousness, senses,
intelligence, cleverness and all other considered wisdom of the world.
ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਭੀ ਜੋ
ਝਲਕਾ ਓਨ ਦੇ ਿਨਰਗੁਣ ਸਰੂਪੀ ਪਕਾਸ਼ ਦਾ ਅੰ ਦਰ ਵੱਜਾ ਅਰਥਾਤ ਅਨਭਉ ਹੋਇਆ ਤ

ਤਤਕਾਲ ਹੀ, ਸੁਧ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਦੀ ਿਚਤਵਨ ਿਸਮਰਣ = ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵਸਰ ਗਈ। ਅਰਥਾਤ ਜੋ
ਗੱਲ ਮੁੜ ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਆਨ ਆਨ ਸੰ ਸਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਅੰ ਦਰ ਵੁਿਠਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਕੋ

ਵਾਰ ਹੀ ਬੰ ਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਰੁ ਬੁਿਧ ਬੁਝਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬੂਝ ਗੁ ੰ ਮਹੋ ਗਈ। ਮਿਤ ਬੁਧੀ ਅਕਲ

ਿਵੱਚ ਅਕਲ ਥੌਹ ਲਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਬਲ, ਲੋ ਪ ਹੋ ਿਗਆ।

ਸੁਰਿਤ ਮੈ ਨ ਸੁਰਿਤ ਅਉ ਿਧਆਨ ਮੈ ਨ ਿਧਆਨੁ ਰਿਹਓ ਿਗਆਨ ਮੈ ਨ ਿਗਆਨ ਰਿਹਓ ਗਿਤ
ਮੈ ਨ ਗਿਤ ਹੈ ।
I lost my awareness, attachment of mind with insignificant matters, desires to
acquire base or futile ego inflating knowledge and other worldly
predicaments.
ਸੁਰਿਤ ਸੋਝੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ = ਸੂ ੰ ਹਦੀ ਤਾਕਤ ਿਵਚ ਸੂਝ ਨ ਰਹੀ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਸੋਚ ਿਵਚਾਰ ਿਵਚ
ਿਧਆਨ ਸੋਚਨ = ਿਖਆਲ ਕਰਣ ਦੀ ਿਹੰ ਮਤ ਨਾ ਰਹੀ। ਿਗਆਨ ਿਵਚ ਿਗਆਨ ਨਾ ਿਰਹਾ ਭਾਵ
ਜਾਨਣ ਦਾ ਬਲ ਅਥਵਾ ਜੋ ਕੁਛ ਜਾਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵਚ ਉਠ ਿਗਆ ਅਤੇ

ਗਤ ਰੀਤੀ, ਢੰ ਗ, ਪਹੁ ੰ ਚ, ਪਿਵਰਤੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਿਹ ਿਵਚ ਪਹੁ ੰ ਚਨਅਥਵਾ ਪਿਵਰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ
ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਓਸ ਦੀ ਉਹ ਗਿਤ ਦਸ਼ਾ ਨਹ ਰਹੀ।

ਧੀਰਜੁ ਕੋ ਧੀਰਜੁ ਗਰਬ ਕੋ ਗਰਬੁ ਗਇਓ ਰਿਤ ਮੈ ਨ ਰਿਤ ਰਹੀ ਪਿਤ ਰਿਤ ਪਿਤ ਮੈ ।
My patience was lost and so was my vanity. There was no life in me and I
was bereft of my existence even.
ਧੀਰਜ ਦਾ ਧੀਰਜ, ਅਤੇ ਗਰਬ ਹੰ ਕਾਰ ਦਾ ਗਰਬ ਪਣਾ ਅਹੰ ਭਾਵ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਤਥਾ ਰਿਤ ਪੀਤੀ
ਦਾ ਪਤੀ ਭਾਵ ਰਿਹ ਿਗਆ, ਅਰੁ ਪਿਤਸ਼ਟਾ ਮਾਨੁਖੀ ਗੌਰਵਤਾ ਦੀ ਮਨੌਤ ਭੀ ਰਿਤ ਪਿਤ ਲੱਤ
ਪੱਤ ਹੋ ਗਈ। ‘ਰ’ ਦਾ ‘ਲ’ ਹੋ ਕੇ ਲੱਤ ਪੱਤ ਲੁੜ ਖੜਾ ਗਈ ਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਅਰਥ ਹੋਇਆ।

ਅਦਭੁਤ ਪਰਮਦਭੁਤ ਿਬਸਮੈ ਿਬਸਮ ਅਸਚਰਜੈ ਅਸਚਰਜ ਅਿਤ ਅਿਤ ਹੈ ॥੧॥੯॥
The glimpse of Satguru is capable of amazing one with wondrous feelings.

These are astonishing and marvellous and there is no end to this amazement.
(9)
ਓਸ ਦਸ਼ਾ ਨੂ ਕ
ੰ ੀਕੁਰ ਦਿਸਆ ਜਾਵੇ ਅਦਭੁਤ ਿਵਲੱਖਣ ਤ ਭੀ ਮਹ ਨ ਿਵਲੱਖਣ ਅਨਖੀ ਭ ਤ ਦੀ
ਤੇ ਅਚੰ ਭੇ ਤ ਭੀ ਅਤ ੰਤ ਅਚੰ ਭਾ ਸਰੂਪ ਤਥਾ ਅਸਚਰਜੈ ਚਮਤਕਾਰੀ = ਹਰਾਨੀ ਿਵਚ ਪਾਨ
ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਾ ਤ ਭੀ ਅਤ ੰਤ ਕਰ ਕੇ ਚਮਤਕਾਰ ਸਰੂਪ ਉਹ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ॥1॥9॥

ਦਸਮ ਸਥਾਨ ਕੇ ਸਮਾਿਨ ਕਉਨ ਭਉਨ ਕਹਓ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਵੈ ਸੁ ਤਉ ਅਨਤ ਨ ਪਾਵਈ ।
What other place of mystic abode can I say than the tenth concealed opening
of a human being? Only the Guru conscious person can reach it by the grace
of True Guru by meditating on His name.
ਦਸਵ ਸਥਾਨ ਦਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਿਕਹੜਾ ਭੌਨ ਿਟਕਾਣਾ ਦੱਸ , ਉਹ ਤ ਗੁਰੂਮੁਖ ਰਾਹ ਅਥਵਾ
ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਦਾ ਹੈ, ਅਨਤ ਹੋਰ ਿਦਰ ਿਕਤ ਨਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਉਨਮਨੀ ਜੋਿਤ ਪਟੰ ਤਰ ਦੀਜੈ ਕਉਨ ਜੋਿਤ ਦਇਆ ਕੈ ਿਦਖਾਵੈ ਜਾਹੀ ਤਾਹੀ ਬਿਨ ਆਵਈ ।
What light can be equated with the radiance one receives at the time of
spiritual enlightenment?
ਉਨਮਨੀ ਜੋਿਤ ਦੀ ਿਕਹੜੀ ਜੋਿਤ ਪਟੰ ਤਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਸਤੇ ਿਦਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ , ਿਜਸ ਨੂ ਦ
ੰ ਇਆ

ਕਰ ਕੇ ਸਿਤਗੁਰੂ ਇਸ ਜੋਤੀ ਨੂ ਿੰ ਦਖਾਵਨ ਿਤਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂ ਹ
ੰ ੀ ਇਸ ਿਵਖੇ ਬਣ ਆ ਦੀ ਹੈ ਭਾਵ
ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਿਵਖੇ ਪਰਚਾ ਿਪਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਸਮਸਿਰ ਨਾਦ ਬਾਦ ਕਓਨ ਸੀ ਗੁਰ ਸੁਨਾਵੇ ਜਾਿਹ ਸੋਈ ਿਲਵ ਲਾਵਈ ।
What melodious musical sound can be equal to the melodious unstruck
musical sound of divine word?

ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਵਾਸਤੇ ਿਕਹੜੇ ਬਾਜੇ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨੂ ਸ
ੰ ਮਸਿਰ ਬਰਾਬਰ ਕਹ , ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਨੂ ੰ
ਸਿਤਗੁਰੂ ਇਹ ਅਗੰ ਮੀ ਧੁਨ ਸੁਨਾਵਣ ਓਹੋ ਹੀ ਿਲਵ ਤਾਰ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨਝਰ ਅਪਾਰ ਧਾਰ ਤੁਿਲ ਨ ਅੰ ਿਮਤ ਰਸ ਅਿਪਓ ਪੀਆਵੈ ਜਾਿਹ ਤਾਹੀ ਮੈ ਸਮਾਵਈ ॥੨॥੧੦॥
There is no other elixir capable of making one immortal than the one that
flows perpetually in the concealed opening (Dasam Duar) of a human being.
And one who is blessed by the True Guru (Satguru) to receive this elixir of
immortality obtains it by His g
ਿਨਝਰ ਿਨਰੰ ਤਰ = ਲਗਾਤਾਰ ਝਰਨ ਵਾਲੀ ਧਾਰ ਜੋ ਅਪਾਰ ਹੈ ਭਾਵ ਿਜਸ ਦਾ ਪਾਰ ਿਟਕਾਣਾ

ਨਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਪਗਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਸੁਆਦ ਤੁੱਲ ਨਹ
ਹੈ। ਅੰ ਿਮਤ ਰਸ ਸੁਰਗੀ ਅੰ ਿਮਤ ਦਾ ਭੀ ਸਾਦ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂ ਇ
ੰ ਹ ਅੰ ਿਮਤ ਜਲ ਆਿਦ
ਦੇ ਪੀਣ ਵਤ ਨਾ ਪੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਥਵਾ ਿਕਪਾ ਪਾਤ ਗੁਰਮੁਖ ਿਬਨ ਹੋਰਸ ਿਕਸੇ ਤ ਭੀ ਨਾ
ਪੀਤਾ ਜਾਣ ਜੋਗ ਅਿਪਉ ਰੂਪ ਪਰਮ ਿਦਬ ਰਸ ਿਪਆਲਦਾ ਅਨਭਉ ਦਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਸਾ

ਅਨੁਭਈਆ ਅਨਭਉ ਕਰਣਹਾਰਾ ਗੁਰਿਸੱਖ ਿਤਸ ਅੰ ਿਮਤ ਵਾਲੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਿਵਖੇ
ਹੀ ਸਮਾ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਆਪੇ ਭਾਵ ਤ ਪਾਰ ਹੋ ਆਪੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਿਵਚ
ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥2॥10॥

ਗੁਰ ਿਸਖ ਸੰ ਿਧ ਿਮਲੇ ਬੀਸ ਇਕੀਸ ਈਸ ਇਤ ਤੇ ਉਲੰਿਘ ਉਤ ਜਾਇ ਠਹਰਾਵਈ ।
Meeting with Guru, a Sikh receives the Lord's word to meditate upon and by
his untiring and resolute efforts become one with Him. He frees himself from
the worldly matters and lives in harmony in the realm of the Lord.
ਗੁਰੂ ਿਸੱਖ ਦੀ ਸੰ ਿਧ ਜੋੜ = ਿਮਲਾਪ ਦੇ ਿਮਿਲਆਂ ਵਾ ਜੁਿੜਆਂ ਅਰਥਾਤ ਇਨ ਦੇ ਆਪੋ ਿਵਚ

ਪਤੀਜ ਿਪਆਂ, ਬੀਸ ਇਕ = ਇਕ ਕੋੜੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਿਸੱਖੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਜਿਗਆਸੀ ਈਸ ਈਸ =
ਈਸ਼ਰ ਪਤਾਪੀਆਂ ਦਾ ਭੀ ਈਸ਼ਰ ਪਤਾਪੀ ਪੁਰਖ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਤ ਇਸ ਲੋ ਕ ਤ ਉਲੰਘ ਪਾਰ

ਹੋ ਕੇ ਉਤ ਓਸ ਲੋ ਕ ਲੋ ਕ ਪਾਰਬਹਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵਖੇ ਜਾ ਠਿਹਰਦਾ ਿਨਵਾਸ ਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਚਰਮ ਿਦਸਿਟ ਮੂਦ ਪੇਖੈ ਿਦਬ ਿਦਸਿਟ ਕੈ ਜਗਮਗ ਜੋਿਤ ਓਨਮਨੀ ਸੁਧ ਪਾਵਈ ।
He shuts his eyes from mundane worldly attractions and lives in the spiritual
wisdom that helps him feel His presence in everything.
ਚੰ ਮ ਦੀ ਿਦਸ਼ਟੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖ ਨੂ ਬ
ੰ ੰ ਦ ਕਰ ਕੇ, ਜਦ ਿਦੱਬ ਿਦਸ਼ਟੀ ਅੰ ਤਰੀਵੀ = ਮਾਨਸੀ
ਨਤ ਨਾਲ, ਧ ਾਨ ਕਰੇ ਤੱਕੇ, ਤ ਉਨਮਨੀ ਭਾਵ ਮਨ ਦੇ ਅੰ ਤਰ ਮੁਖੀ ਦਸ਼ਾ ਿਵਚ ਉਲਟ

ਆਇਆਂ ਅਰਥਾਤ ਅੰ ਤਰ ਲਖ ਬਾਹਰ ਿਦਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਪੱਕ ਅਵਸਥਾ ਿਵਖ, ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ

ਦਗ ਦਗ ਕਰ ਰਹੀ ਿਨਰੰ ਕਾਰੀ ਜੋਤ ਪਕਾਸ਼ ਦੀ ਸੁੱਧ ਅਨੁਭਵ = ਸੂਝ ਨੂ ਿੰ ਸੱਖ ਪਾਪਤ ਹੋ ਜ ਦਾ
ਹੈ।

ਸੁਰਿਤ ਸੰ ਕੋਚਤ ਹੀ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਖੋਿਲ ਨਾਦ ਬਾਦ ਪਰੈ ਅਨਹਤ ਿਲਵ ਲਾਵਈ ।
Weaning his thoughts away from the worldly attractions, his doors of
ignorance are opened; he is distracted from all sources of worldly pleasures
and he gets engrossed in listening to celestial songs and music.
ਤਾਤਪਰਯ ਕੀਹ ਿਕ ਸੁਰਤ ਨੂ 'ਸੰ
ੰ ਕੋਚਤ ਹੀ' ਸੰ ਕੋਚਦੇ ਸਾਰ ਅਰਥਾਤ ਬਾਹਰਲੇ ਪਸਾਰੇ ਵਲ
ਅੰ ਤਰਮੁਖ ਕਰਣ ਸਾਰ ਹੀ ਮੋਖ ਦਾਰ ਦੇ ਬਜਵਤ ਿਦੜ ਜਿੜਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਸਾ ਅੰ ਦੇਸਾ ਰੂਪ

ਿਕਵਾੜ ਨੂ ਖ
ੰ ੋਲ ਕੇ ਬਾਦ ਸਾਜ ਬਾਜ ਆਿਦ ਦੀ ਨਾਦ ਸ ਗੀਿਤਕ ਧੁਨੀ ਤ ਪਰੇ ਅਨਹਤ ਪੌਣ

ਆਿਦਕ ਦੀ ਅੰ ਤਰੀਵੀ ਚੋਟ ਅਥਵਾ ਿਹਲੋ ਰ = ਹਰਕਤ ਆਿਦ ਤ ਉਤਪੰ ਨ ਹੋਣਹਾਰੀ ਧੁਨੀ ਤ
ਿਵਲੱਖਣ ਧੁਨੀ ਿਵਚ ਿਲਵ ਲਗ ਜ ਦੀ ਹੈ।

ਬਚਨ ਿਬਸਰਜਤ ਅਨ ਰਸ ਰਿਹਤ ਹੁਇ ਿਨਝਰ ਅਪਾਰ ਧਾਰ ਅਿਪਉ ਪੀਆਵਈ ॥੧੧॥

Renouncing the worldly matters and shedding all attachment with worldly
pleasures, he drinks deep the elixir that flows continuously in his (Dasam
Duar) the celestial door of the body. (11)
ਜਦ ਿਕ ਬਚਨ ਿਬਲਾਸ ਿਤਆਗ ਕੇ ਮਾਹਰਮੁਖੀ ਸਾਦ ਤ ਰਿਹਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਿਨਝਰ

ਿਨਰੰ ਤਰ ਝਰ ਰਹੀ ਅਪਾਰ ਧਾਰਾ ਵਾਨ ਅਿਪਉ ਅੰ ਿਮਤ = ਅਨਭਉ ਰਸ ਨੂ ਪ
ੰ ੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ
॥11॥

ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਿਬਰਤੀ ਨੂ ਮ
ੰ ੋੜ ਅੰ ਤਰਮੁਖ ਹੋਵੇ:
ਜਉ ਲਉ ਅਨਰਸ ਬਿਸ ਤਉ ਲਉ ਨਹੀ ਪੇਮ ਰਸੁ ਜਉ ਲਉ ਆਨ ਿਧਆਨ ਆਪਾ ਆਪੁ ਨਹੀ
ਦੇਖੀਐ ।
So long a human being remains absorbed in worldly attractions and pleasures,
he cannot know love. So long his attention is focused on something else, he
cannot realize self.
ਜਉ ਲਉ = ਜਦ ਤਕ ਅਨਰਸ ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਰੂਪ ਰਸ ਗੰ ਧ ਰੂਪ ਹੋਰ ਹੋਰ ਅਨਾਤਮ ਪਦਾਰਥ
ਦੇ ਬਸ ਵੱਸ = ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਿਵਖਯ ਰਸ ਿਬਨ ਜਦ ਤਕ ਰਿਹ ਨਹ

ਸਕਦਾ, ਤਦ ਤਕ ਨਹ ਪਾਪਤ ਹੁ ੰ ਦਾ, ਪੇਮ ਰਸ ਅੰ ਦਰਲੇ ਦੇ ਪੇਮ ਦਾ ਸੁਆਦ। ਅਰੁ ਇਸੇ ਤਰ

ਜਦ ਤਕ ਆਨ ਿਧਆਨ = ਅਨਾਤਮਤ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਤ ਘ ਅੰ ਤਰ ਆਤਮੇ ਤ ਛੁੱਟ ਬਾਹਰਲੇ ਭੋਗ
ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਿਖਆਲ ਹੋਵੇ ਆਪ ਆਪ ਆਪਨਾ ਆਪ = ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਨਹ ਿਦੱਸਦਾ =
ਭਾਵ ਓਸ ਦਾ ਸਾਖ ਾਤ ਅਨਭਉ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਜਉ ਲਉ ਆਨ ਿਗਆਨ ਤਉ ਲਉ ਨਹੀ ਅਿਧਆਤਮ ਿਗਆਨ ਜਉ ਲਉ ਨਾਦ ਬਾਦ ਨ
ਅਨਾਹਦ ਿਬਸੇਖੀਐ ।
(Renouncing Lord) as long as one is busy acquiring knowledge of mundane
worldly things, he remains bereft of spiritual wisdom. As long as one remains
involved in worldly pleasures one cannot hear the unstruck celestial music of

divine word.
ਇੰ ਞੇ ਹੀ ਜਦ ਤਕ ਹੋਰ ਿਗਆਨ ਆਤਮ ਿਗਆਨ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਿਖਆਲ ਨੂ ਇ
ੰ ਕ ਪਾਸੇ

ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰੀਲਆਂ ਅਨਾਤਮ ਪਾਇਣੀ ਸ ਾਨਪ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਧੁਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤਦ
ਤਕ ਨਹ ਪਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। (ਅਧ ਾਤਮ ਿਗਆਨ = ਆਤਮਾ ਨੂ ਹ
ੰ ੀ ਆਸਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਆਤਮ ਪਾਇਣੀ ਿਗਆਨ) ਅਰੁ ਫੇਰ ਜਦ ਤਕ ਨਾਦ ਗੂ ੰ ਜ= ਧੁ ੰ ਨੀ= ਸੋਦ ਬਾਦ ਬਾਿਜਆਂ ਦੀ

ਅੰ ਦਰ ਵਸ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਓਨ ਦੇ ਸੁਨਣ ਲਈ ਜੀ ਲਲਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਤਕ ਨਹ ਅਨਾਹਦ
ਅਗੰ ਮੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦੀ ਕੁਛ ਿਵਸ਼ੇਖਤਾ ਵਿਡਆਈ ਪਤੀਤ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਜਉ ਲਉ ਅਹੰ ਬੁਿਧ ਸੁਿਧ ਹੋਇ ਨ ਅੰ ਤਿਰ ਗਿਤ ਜਉ ਲਉ ਨ ਲਖਾਵੈ ਤਉ ਲਉ ਅਲਖ ਨ ਲੇ ਖੀਐ
।
As long as one remains proud and arrogant, one cannot realise self. Till such
time True Guru does not initiate a person with the boon of Lord's name and
propitiate the Lord, one cannot realise the 'formless God'.
ਅਤੇ ਐਸਾ ਹੀ ਹਉਮੈ ਬੁੱਧੀ ਮ ਮੇਰੀ ਦਾ ਮਾਨ ਅੰ ਦਰ ਵੱਿਸਆ ਹੋਵੇ ਜਦ ਤਕ, ਸੁਿਧ ਸੋਝੀ ਨਹ ਹੋ
ਸਕਦੀ (ਅੰ ਤਰਗਿਤ ਅੰ ਦਰਲੇ ਚੱਜ ਦੀ ਵਾ ਅੰ ਦਰਲੀ ਦਸ਼ਾ ਅਥਵਾ ਚਾਲੇ ਦੀ) ਯਾ ਇ ਕਹੋ ਿਕ
ਜੋ ਅੰ ਤਰ = ਿਵੱਥ ਭੇਦ ਭਾਵਨਾ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਵੱਲ ਜੀਵ ਦੀ -ਤਕ ਤਕ ਨਹ ਗਿਤ
ਕਿਲਆਣ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦ ਤਕ ਨਹ ਲਖਤਾ ਸਮਝ ਿਵਚ ਆ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਤਕ ਤਕ ਅਲਖ
ਲਖਤਾ ਤ ਪਾਰ = ਪਾਰਬਹਮ ਨੂ ਨ
ੰ ਹ ਲੇ ਿਖਆ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਿਤ ਰੂਪ ਸਿਤਨਾਮ ਸਿਤਗੁਰ ਿਗਆਨ ਿਧਆਨ ਏਕ ਹੀ ਅਨਕ ਮੇਕ ਏਕ ਏਕ ਭੇਖੀਐ ॥੧੨॥
The knowledge of Almighty lies in the consecrating words of the True Guru
that leads one to reality of His name and form. By uniting his mind with His
name, the Lord who prevails in various forms gets revealed. (12)
ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀਹ ਿਕ ਸਿਤਗੁਰੂ ਸਿਤਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਿਤ ਸਰੂਪ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਅਕਾਲ

ਪੁਰਖ ਦਾ ਿਗਆਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਸ ਿਵਖੇ ਿਚੱਤ ਿਬਰਤੀ ਨੂ ਹ
ੰ ੋੜ ਹੋੜ ਕੇ

ਜੋੜਨ ਿਵਚ ਸਾਵਧਾਨਗੀ ਪਾਲਨ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਰੂਪ ਿਧਆਨ ਧਾਰੇ, ਤ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ
ਅਨਕ ਰੂਪ ਿਸਸ਼ਟੀ ਿਵਖੇ = ਮੇਕ = ਿਮਿਲਆ ਰਮਯਾ ਹੋਇਆ ਿਦਸ਼ਟ ਆਕੇ ਅ ਜਾਪੇਗਾ ਿਕ

ਉਸ ਇੱਕ ਨ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਰਿਹੰ ਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਭੇਖ ਅਨਕ ਅਕਾਰ ਰੂਪ ਸ ਗ ਧਾਰੇ
ਹੋਏ ਹਨ। ਯਥਾ: ਬਾਜੀਗਰ ਜੈਸੇ ਬਾਜੀ ਪਾਈ ॥ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਭੇਖ ਿਦਖਲਾਈ ॥ ॥12॥

ਨਾਨਾ ਿਮਸਟਾਨ ਪਾਨ ਬਹੁ ਿਬੰ ਜਨਾਿਦ ਸਾਦ ਸੀਚਤ ਸਰਬ ਰਸ ਰਸਨਾ ਕਹਾਈ ਹੈ ।
Tongue that enjoys many forms of sweet and savoury foods, drinks and is
relisher of all the tastes is called gustation. Eyes see good and bad, beautiful
and ugly and is therefore known as vision power.
ਨਾਨਾ ਪਕਾਰ ਦੇ ਿਮਸ਼ਟਾਨ ਪਾਨ ਿਮੱਠ ਿਮੱਠ ਅਨੂਪਾਨ = ਖਾਣ ਪੀਨ ਜੋਗ ਿਮੱਠ ਿਮੱਠ ਪਦਾਰਥ
ਹੋਰ ਭੀ ਬਹੁ ਿਬੰ ਜਨਾਿਦ ਬਹੁਤ ਭ ਤ ਦੇ ਸਾਗ ਸਲੂਣੇ ਪੁਲਾ ਆਿਦ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਹਨ-

ਏਨ ਸਰਬ ਸਮੂਹ ਖਟ ਰਸ ਿਦਆਂ ਸਾਦ ਨੂ ਸ
ੰ ੀਚਤ ਸੰ ਚਨ = ਸਮੇਟਨਹਾਰੀ ਲੈ ਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਕੇ
ਉਸ ਸਾਰਬ ਬ ਾਪੀ ਅੰ ਤਰਯਾਿਮਨੀ ਸਮਾਨ ਸੱਤਾ ਨ ਅਪਨ ਆਪ ਨੂ ਰ
ੰ ਸਨਾ ਕਹਾਇਆ ਹੈ।

ਿਦਸਿਟ ਦਰਸ ਅਰੁ ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਿਲਵ ਿਗਆਨ ਿਧਆਨ ਿਸਮਰਨ ਅਿਮਤ ਬਡਾਈ ਹੈ ।
Ears for their ability to hear all sorts of sounds, melodies etc. are called
hearing power. With the use of all these faculties, one obtains knowledge of
various things, focuses one's mind in meaningful thoughts and earns worldly
respect.
ਸਰਬੱਤ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਵਾਨ ਪਦਾਰਥ ਨੂ ਤ
ੰ ੱਕ ਿਵਚ ਰਖਨ ਵਾਲੀ ਿਦਸਿਟ ਨਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਰੁ
ਸ਼ਬਦ ਬਚਨ ਦੇ ਸੁਨਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨ ਸੁਰਿਤ ਸੁਨਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੰ ਨ

ਅਖਵਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਿਗਆਨ ਿਧਆਨ ਅਰੁ ਿਸਮਰਣ ਰੂਪ ਕਾਰਜ ਦਾ ਿਨਰਬਾਹ ਕਰਿਦਆਂ ਉਸ
ਨ ਿਲਵ ਸੁਰਤ ਨਾਮ ਦਾਰੇ ਅਿਮਤ ਅਮਾਪ ਬੇਮਯਾਦ ਵਿਡਆਈ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਕਲ ਸੁਰਿਤ ਅਸਪਰਸ ਅਉ ਰਾਗ ਨਾਦ ਬੁਿਧ ਬਲ ਬਚਨ ਿਬਬੇਕ ਟੇਕ ਪਾਈ ਹੈ ।
The skin brings awareness of things through touch. Enjoyment of music and
songs, intellect, strength, speech and dependence on discrimination is the
boon of the Lord.
ਅਉਰ ਸੰ ਪੂਰਣ ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਦ ਧੁਨੀ ਨ ਤਥਾ ਬੁਧੀ ਬਲ ਿਨਸਚੇ ਕਾਰਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾ ਬਚਨ
ਿਬਬੇਕ ਬਚਨ ਦੇ ਿਨਰਣੇ ਨ ਭੀ ਉਸ ਇਸੇ ਪਾਸ ਹੀ ਟੇਕ ਸਹਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ ਉਕਤ

ਸਮੂਹ ਕਾਰਯ ਦੀ ਸੁਰਿਤ ਸੁਗਯਾਤ ਰੂਪ = ਅਨੁਭਵ ਕਾਿਰਣੀ ਸੱਤਾ ਹੁ ੰ ਿਦਆਂਹੋਇਆ ਭੀ, ਇਹ
ਮੂਲ ਹੀ ਅਸਪਰਸ ਅਰਥਾਤ ਅਸੰ ਗ ਹੈ ਿਕਸੇ ਪਕਾਰ ਭੀ ਿਲਪਾਯਮਾਨ ਨਹ ਹੁ ੰ ਦੀ।

ਗੁਰਮਿਤ ਸਿਤਨਾਮ ਿਸਮਰਤ ਸਫਲ ਹੁਇ ਬੋਲਤ ਮਧੁਰ ਧੁਿਨ ਸੁ ੰ ਨਸੁਖਦਾਈ ਹੈ ॥੧੩॥
But all these senses of knowledge are useful if a person obtains the boon of
Guru's wisdom, dwells his mind in the name of the Immortal Lord and sings
the sweet paeans of me Lord's name. Such tune and melody of His name is
bestower of bliss and happiness.
ਗੁਰਮਿਤ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਤਨਾਮ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਤਾਈ ਂ ਅਜਪ ਜਾਪ ਰੂਪੀ ਦਸ਼ਾ ਿਵਖੇ

ਿਸਮਰਤ ਜਪਿਦਆਂ ਤਥਾ ਸੁਣਨ ਿਵਖੇ ਸੁਖਦਾਈ ਿਮਠੀ ਿਮਠੀ ਧੁਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਚਾਰਿਦਆਂ ਇਹ
ਅਪਨ ਸੁਰਤ ਨਾਮ ਿਵਖੇ ਸਫਲ ਹਦੀ ਹੈ ॥13॥

ਪੇਮ ਪੂਰਬਕ ਅੰ ਤਰਮੁਖੀ ਿਧਆਨ ਸਾਧੇ:
ਪੇਮ ਰਸ ਬਿਸ ਹੁਇ ਪਤੰ ਗ ਸੰ ਗਮ ਨ ਜਾਨ ਿਬਰਹ ਿਬਛੋਹ ਮੀਨ ਹੁਇ ਨ ਮਿਰ ਜਾਨ ਹੈ ।
In order to become one with my dear beloved, I, a deceitful lover, not
possessed by his love, did not learn from a mot how to die in separation from

him, nor did I learn from fish how to die in the separation of beloved.
ਪੇਮ ਰਸ ਵੱਸ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਕੀਹ ਪਤੰ ਗਾ ਫੰ ਬਟ ਨਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ- ਦੀਪਕ ਦੇ ਸੰ ਗਮ ਿਮਲਾਪ ਤ
ਹੋਣ ਹਾਰੇ ਮਰਣ ਰੂਪ ਦੁਖ ਨੂ?ੰ ਿਕੰ ਤੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਰੁ ਿਬਰਹ ਿਵਛੋੜੇ ਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਬਛੋਹ

ਜੁਦਾਈ ਕਰ ਕੇ ਮਛਲੀ ਨਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਮਰਣੇ = ਮੌਤ ਨੂ?ੰ ਿਕੰ ਤੂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ
ਇਹ ਦੋਨ ਪੇਮ ਅਤੇ ਿਵਛੋੜੇ ਦੇ ਵੱਸ ਹੁ ੰ ਦੇਹੋਏ ਿਮਰਤੂ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੁ ੰ ਦੇਹਨ ਤੇ ਇਨ ਨੂ ਰ
ੰ ਵਾਲ
ਭਰ ਭੀ ਸੰ ਕੋਚ ਨਹ ਹੁ ੰ ਦਾਤ ਇਨ ਨੂ ਦ
ੰ ੇਖਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੀ-

ਦਰਸ ਿਧਆਨ ਜੋਿਤ ਮੈ ਨ ਹੁਇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਚਰਨ ਿਬਮੁਖ ਹੋਇ ਪਾਨ ਠਹਰਾਨ ਹੈ ।
And here I am who is not making any effort to merge in my Lord by keeping
his refulgence in my heart; and yet with all this recalcitrance, I am alive.
ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤ ਘ ਿਵਚ ਭਾਵ ਉਕਤ ਸਰੂਪ ਦਾ ਇਕ ਟਕ

ਿਧਆਨ ਿਖਆਲ ਕਰਿਦਆਂ, ਜ ੋਤੀ ਸਰੂਪ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਅਰੁ
ਚਰਣ ਤ ਿਬਮੁਖ ਓਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਮੇਰ,ੇ ਪਾਨ ਠਿਹਰੇ ਪਏ ਹਨ ਭਾਵ ਮ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਨਹ
ਿਗਆ।

ਿਮਿਲ ਿਬਛਰਤ ਗਿਤ ਪੇਮ ਨ ਿਬਰਹ ਜਾਨੀ ਮੀਨ ਅਉ ਪਤੰ ਗ ਮੋਿਹ ਦੇਖਤ ਲਜਾਨ ਹੈ ।
I have not understood the intensity of love and consequence of death as is in
the case of a moth and flame or fish and water, and therefore both moth and
fish feel ashamed of my; fraudulent love.
ਇਸ ਤ ਿਸੱਧ ਹੈ ਿਕ ਪੇਮ ਭਾਵ ਕਰ ਕੇ ਿਮਲਾਪ ਦੀ ਗਿਤ ਦਸ਼ਾ ਨੂ ਅ
ੰ ਰੁ ਿਵਛੋੜੇ ਕਰ ਕੇ ਿਬਛੜਨ
ਦੀ ਦਸ਼ਾ = ਨਹ ਜਾਣੀ ਮ ਨਹ ਸਮਝੀ, ਿਜਸ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂ ਮ
ੰ ੱਛੀ ਅਤੇ ਪਤੰ ਗਾ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ
ਸ਼ਰਿਮੰ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਿਧਗੁ ਧੰ ਿਨ ਹੈ ਿਤਗਦ ਜੋਿਨ ਕਪਟ ਸਨਹ ਦੇਹ ਨਰਕ ਨ ਮਾਨ ਹੈ ॥੧੪॥
Being a deceitful friend, my human life is damnable, whereas the reptilian
species are worth appreciation for their love of their beloveds like the moth
and fish. Because of my fraudulent love I will not even get a place in hell.
(14)
ਤ ਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂ ਿੰ ਧਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਪਟ ਦਾ ਸਨਹ ਿਦਖਾਵੇ ਮਾਤ ਦਾ ਪੇਮ ਧਾਰੀ ਇਸ
ਦੇਹ ਨੂ ਨ
ੰ ਰਕ ਰੂਪ ਨਹ ਮੰ ਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਮਸੀ ਜੂਨ ਧੰ ਨ ਹਨ, ਜੋ ਨਰਕ ਰੂਪ

ਦੇਹ ਦਾ ਮਾਨ ਆਦਰ ਨਹ ਕਰਦੀਆਂ ਭਾਵ ਿਪਆਰੇ ਪੀਤਮ ਤ ਤੁਛ ਸਮਝ ਕੇ ਵਾਰ ਿਸੱਟਦੀਆਂ
ਹਨ ॥14॥

ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਵ ਧਾਰਣ ਦਾ ਮਹੱਤ:
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੁਖਫਲ ਸਾਦ ਿਬਸਮਾਦ ਅਿਤ ਅਕਥ ਕਥਾ ਿਬਨਦ ਕਹਤ ਨ ਆਵਈ ।
The spiritual happiness of a devout Sikh of Guru who meditates on Lord's
name, the bliss and his spiritual happiness is wonderful beyond explanation.
ਗੁਰਮੁਖ ਨੂ ਅ
ੰ ਪਨਾ ਮੁਖ ਿਧਆਨ ਰੁਖ ਸਿਤਗੁਰ ਵੱਲ ਕਰਿਦਆਂ ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਧਾਿਰਆਂ ਜੋ
ਫਲ ਰੂਪ, ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਪਾਪਤ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ, ਓਸ ਦਾ ਸਾਦ ਰਸ ਅਨਭਉ ਅਤ ੰਤ ਿਵਿਚਤਕਾਰੀ
ਭੌਚਕ ਿਵਚ ਪਾਣ ਹਾਰਾ ਹੈ। ਿਜਹੜੇ ਿਬਨਦ ਕੌਤਕ ਕਰਤਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਓਸ ਦੀ ਿਦਸ਼ਟੀ

ਗੋਚਰ ਹੁ ੰ ਦੇਹਨ ਉਹ ਅਕਥ ਕਥਾ ਰੂਪ ਹਨ - ਓਨ ਦੀ ਕਥਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਥਨ ਕਹਿਨ ਕਾ ਜਤਨ
ਕਰੇ ਭੀ, ਤ ਕਿਹਨ ਿਵਚ ਨਹ ਆ ਸਕਦੀ, ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਤ ਅਗੰ ਮ ਹੈ।

ਗੁਰਮਿਖ ਸੁਖਫਲ ਗੰ ਧ ਪਰਮਦਭੁਤ ਸੀਤਲ ਕੋਮਲ ਪਰਸਤ ਬਿਨ ਆਵਈ ।
The peace and joy of a Guru-conscious person diffuses wonderful fragrance.
Its tranquility and softness can only be realised when it is relished. There is
no limit of the divine peace and wisdom of such a Guru-oriented person. It

can understood best when
ਗੁਰਮੁਖ ਨੂ ਗ
ੰ ੁਰਿਸੱਖੀ ਧਾਰਦੇ ਸਾਰ ਿਜਸ ਸੁਖਫਲ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਹੁ ੰ ਦੀਹੈ। ਓਸ ਦੀ ਗੰ ਧ ਸੁਗੰਧੀ =

ਪਫੁਲਤਤਾ ਅਰਥਾਤ ਅੰ ਗ ਅੰ ਗ ਿਵਖੇ ਖੇੜੇ ਦਾ ਿਖੜਨਾ ਰੋਮ ਹਰਖ ਆਿਦ ਹੋਣਾ ਪਰਮ ਅਦਭੁਤ =
ਅਿਤਸ ਕਰ ਕੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਅਨਖਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਸੀਤਲ ਤੇ ਕੋਮਲ ਿਕ ਪਰਸਨ ਮਾਤ ਤੇ ਹੀ
ਅਰਥਾਤ ਅਨਭਉ ਕੀਿਤਆਂ ਹੀ ਓਸ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਬਣ ਆ ਸਕਦਾ ਫੱਬਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੁਖਫਲ ਮਿਹਮਾ ਅਗਾਿਧ ਬੋਧ ਗੁਰ ਿਸਖ ਸੰ ਧ ਿਮਿਲ ਅਲਖ ਲਖਾਵਈ ।
One who is a devout Sikh of Guru, the glory of his spiritual, knowledge gets
reflected in every limb of his body umpteen times. Every hair of his body
becomes alive with divine effulgence.
ਗੁਰਮੁਖ ਨੂ ਗ
ੰ ੁਰਮੁਖੀ ਭਾਵ ਧਾਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਿਜਸ ਸੁਖਫਲ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਹੁ ੰ ਦੀਹੈ, ਓਸ ਦੀ ਮਿਹਮਾ
ਗੌਰਵਤਾ = ਕਦਰ = ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਬੋਧ ਬੁਝਨਾ ਅਗਾਧ ਗਾਿਹਆ ਨਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹ ਗੁਰੂ
ਤੇ ਿਸੱਖ ਦੀ ਸੰ ਧੀ ਜੋੜ ਜਦ ਿਮਲ ਪਦਾ ਹੈ ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਰੁ ਿਸੱਖ ਦੇ ਮਨ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਪੋ ਿਵਚ

ਪਰਚਾ ਪੈ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਇਹ ਨਾ ਲਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਲਖ ਪਦ, ਲਖਤਾ ਸ ਾਨ ਿਵਚ ਆ ਜਾਇਆ
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੁਖਫਲ ਅੰ ਿਗ ਅੰ ਿਗ ਕੋਟ ਸੋਭਾ ਮਾਇਆ ਕੈ ਿਦਖਾਵੈ ਸੋ ਤੋ ਅਨਤ ਨ ਧਾਵਈ ॥੧੫॥
By his grace, whosoever is shown this state of spiritual bliss, does not wander
about anywhere. (15)
ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਣਆਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂ ਹ
ੰ ੀ ਮੁਖ ਦੇਵ ਪਰਮ ਇਸ਼ਟ ਸਰੂਪ ਸਮਝਨ
ਦੇ ਭਾਵ ਿਵਚ ਆਉਣ ਮਾਤ ਤੇ ਹੀ ਿਜਹੜੇ ਸੁਖਫਲ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ, ਓਸ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ

ਗੁਰਿਸੱਖ ਦੇ ਅੰ ਗ ਅੰ ਗ ਰੋਮ ਰੋਮ ਿਵਖੇ ਕੋੜ ਗੁਣ ਸ਼ੋਭਾ ਤੇਜ ਦਮਕ ਉਠਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ
ਇਸ ਪਭਾਵ ਨੂ ਨ
ੰ ਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਕੇਵਲ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਜਸ ਨੂ ਮ
ੰ ਇਆ ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ

ਸਿਤਗੁਰੂ ਿਦਖਲਾਵਨ ਅਨਭਉ ਕਰਾਨ ਮਾਯਾ ਪਾਠ ਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਅਰਥ ਇ ਹਨ: ਿਜਸ ਨੂ ੰ
ਚਮਤਕਾਰ ਮਾਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਿਦਖਾਨ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਓਸ ਦੀ ਇਹ ਹੁ ੰ ਦੀਹੈ ਿਕ ਓਹ ਿਸੱਖ

ਅਨਤ ਹੋਰ ਿਦਰੇ ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਦਵਾਰੇ ਯਾ ਮਾਯਕੀ ਪਦਾਰਥ ਿਪਛੇ ਕਦਾਿਚਤ ਨਹ ਧ ਵਦਾ
ਦੌੜਦਾ = ਭਟਕਦਾ ॥15॥

ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਿਭਆਸ:
ਉਲਿਟ ਪਵਨ ਮਨ ਮੀਨ ਕੀ ਚਪਲ ਗਿਤ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰਚੇ ਪਰਮਪਦ ਪਾਏ ਹੈ ।
By practicing Naam Simran (meditation on Lord's name) one can turn the
wind-like wayward mind into sharp and swift movement of fish. Developing
association with the word of True Guru, one attains noble state.
ਮਨ ਜਦ ਮਛਲੀ ਦੀ ਜਲ ਦੀ ਪਬਲ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਕਤ ਸੋਤ ਦੇ ਿਨਕਾਸ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਹੋਣ

ਖਾਤਰ, ਚਪਲ ਗਿਤ = ਚੰ ਚਲ ਚਾਲ ਵਤ ਪਵਨ ਪਾਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂ ਪ
ੰ ਕੜ ਕੇ ਉਲਟਾ ਹੋ ਵਗਦਾ
ਹੈ। ਭਾਵ ਬਾਹਰਲੇ ਫੁਰਿਨਆਂ ਸੰ ਕਲਪ ਵੱਲ ਹਟਕੇ ਸਾਸ ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਨ ਦੀ ਆਉਣ
ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਲ ਮੂਜਬ ਜਦ ਉਲਟਾ ਅੰ ਤਰਮੁਖ ਹੋ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਤ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰਚੇ = ਸਿਤਗੁਰ
ਉਪਰ ਪੂਰਣ ਪਤੀਤ ਨੂ ਿੰ ਲਆ ਕੇ ਪਰਮ ਪਦ ਮੋਖ ਪਦ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ
ਅਥਵਾ ਰਸ ਦੀ ਿਖੱਚ ਵੱਲ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੂਰ ਸਰ ਸੋਿਖ ਪੋਿਖ ਸੋਮ ਸਰ ਪੂਰਨ ਕੈ ਬੰ ਧਨ ਦੇ ਿਮਤ ਸਰ ਅਪੀਅ ਿਪਆਏ ਹੈ ।
Nectar of life (blissful peace) is obtained only by meditation. By burning
away the indestructible ego and by killing the imperishable mind, leaving all
doubts and suspicions, those who stabilise their body, their life-force finds a
direction.
ਸੂਰ ਸਰ ਸੋਖ = ਸਰ ਨਾਮ ਪਵਾਹ ਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸੂਰਜ ਸੁਰ ਨੂ ਸ
ੰ ੋਖਨ ਸੁਕੌਨਾ ਕਰੇ ਯਾ ਸੂਰਜ ਨਾਮੀ
ਇੜਾ ਨਾੜੀ ਸਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨਾਸ ਰਸਤੇ ਚਲਨ ਹਾਰੀ ਸਾਸ ਦੀ ਸੁਰ ਨੂ ਸ
ੰ ੁਕਾਵੇ ਬਾਹਰ ਿਨਕਾਲ

ਦੇਵੇ ਜੋ ਖੱਬੀ ਨਾਸ ਦੇ ਬੰ ਦ ਕੀਿਤਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੇ ਤ ਐਵ ਭੀ

ਅਰੁ ਐਸਾ ਕਰ ਕੇ ਸੋਮ ਸਰ ਚੰ ਦਮਾ ਨਾਮੀ ਸੁਰ ਸਾਸ ਦੀ ਜੋ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨਾਸ ਿਵਚ ਚਿਲਆ
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਓਸ ਰਾਹ ਬਾਹਰ ਕਢ ਸਾਸ ਨੂ ਪ
ੰ ੂਰਨ ਕੈ ਭਰ ਕਰ ਕੇ ਅੰ ਦਰ ਨੂ ਮ
ੰ ੁੜ ‘ਪੋਖ’ ਨਾਮ

ਪਾਲੇ ਅਰਥਾਤ ਖਾਲੀ ਸਾਸ ਤ ਵਰਤੀ ਿਸ਼ਥਲਤਾ ਨੂ ਮ
ੰ ੁੜ ਥੌਹ ਿਸਰ ਿਲਆਵੈ, ਪ ੰ ਤੂਜੀਕੂ ੰ ਮੱਛੀ

ਉਲਟੀ ਚਲਕੇ ਟੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜ ਆ ਦੀ ਤੇ ਮੁੜ ਪਿਹਲੇ ਦੀ ਤਰ ਹੀ ਉਲਟੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਰੁ
ਲਾਗਤਾਰ ਅਜੇਹਾ ਕਲੋ ਲ ਜਲ ਦੇ ਪਵਾਹ ਅੰ ਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ ਸਾਸ ਪਰਸਾਸ ਦੀ

ਲਗਾਤਾਰ ਅੰ ਦਰ ਬਾਹਰ ਯਾ ਹੇਠ ਉਪਰਲੀ ਚਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨ ਭੀ ਇਸ ਅਿਭਆਸ ਿਵਚ

ਇਕਸਾਰ ਜੁਿਟਆ ਰਹੇ ਤ ਬੰ ਧਨ ਦੈ ਿਮਤ ਸਰ = ਿਜਸ ਿਟਕਾਣੇ ਸੁਰ ਅਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂ ੰ

ਿਤਆਗ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਦਸ਼ਾ ਿਵਚ ਪਲਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਿਵਚ ਪਲਟ ਕੇ ਮੁੜ ਪਿਹਲੀ ਹਾਲਤ ਵਲ
ਹੀ ਿਜਥ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਉਲਟਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਰ ਦੀ ਿਮਰਤੂ ਦਾ ਿਟਕਾਣਾ ਜੋ ਸੁਖਮਣਾ ਦਾ ਘਾਟ

ਆਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਥੇ ਕੁਛ ਕਾਲ ਬੰ ਧਨ ਦੈ ਿਟਕਾਉ ਸੁਰਤ ਦਾ ਕਰੇ ਅਜੇਹਾ ਬਾਰੰ ਬਾਰ ਕਰਦੇ

ਿਰਹ ਅਿਪਅ ਨਹ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਪੀਣੇ ਲੈ ਕ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਰਸ ਰੂਪ ਅੰ ਿਮਤ, ਉਸ ਨੂ ਪ
ੰ ੀਤਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ।

ਅਜਰਿਹ ਜਾਿਰ ਮਾਿਰ ਅਮਰਿਹ ਭਾਿਤ ਛਾਿਡ ਅਸਿਥਰ ਕੰ ਧ ਹੰ ਸ ਅਨਤ ਨ ਧਾਏ ਹੈ ।
By burning away the indestructible ego and by killing the imperishable mind,
leaving all doubts and suspicions, those who stabilise their body, their lifeforce finds a direction.
ਅਜਰਿਹ ਜਾਿਰ = ਨਾ ਸਾੜੀ ਜਾ ਸਕਨ ਵਾਲੀ ਹਉਮ ਨੂ ਇ
ੰ ਸ ਪਕਾਰ ਅਿਭਆਸ ਨੂ ਕ
ੰ ਰਦਾ

ਹੋਇਆ ਸਾੜ ਿਸੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰਿਹ ਮਾਿਰ = ਅਮਰ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਆਮਰ ਆਕੀ ਹੋਏ ਹੋਏ
ਮਨ ਨੂ ਭ
ੰ ੀ ਮਾਰ ਪਛਾੜ ਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਿਕ ਭਾਿਤ ਭਰਮਨਾ ਭਰਮਿਚੱਤੀ ਅਥਵਾ ਦੇਹ ਅਧ ਾਸ

ਭਾਵ ਿਬਰਤੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਨੂ ਛ
ੰ ੋੜ ਿਤਆਗ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਕਰ ਕੇ ਅਸਿਥਰ ਕੰ ਧ = ਕੰ ਧ ਰੂਪ

ਸਰੀਰ ਦੇਹ ਅਜਰ ਅਮਰ ਹੋ ਜ ਦੀ ਤੇ ਹੰ ਸ ਜੀਵ ਫੇਰ ਅਨਤ ਹੋਰ ਿਦਰੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਜੂਨ ਜੂਨ ਤਰ
ਿਵਚ ਨ ਧਾਏ ਹੈ ਨਹ ਭਟਿਕਆ ਕਰਦਾ।

ਆਦੈ ਆਦ ਨਾਦੈ ਨਾਦ ਸਲਲੈ ਸਿਲਲ ਿਮਿਲ ਬਹਮੈ ਬਹਮ ਿਮਿਲ ਸਹਜ ਸਮਾਏ ਹੈ ॥੧੬॥
As the space merges with space, air with air and water mixes up with its
source, so does the life-force integrates with the radiance of the Lord and
supreme bliss is experienced. (16)
ਆਦੈ ਆਿਦ ਸਭ ਤੱਤ ਦੀ ਆਿਦ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜੀਕੂ ੰ ਘਟ ਮਟ ਘੜੇ, ਕੋਠ ਆਿਦ ਦੇ ਟੁੱਟ ਿਗਰ
ਪੈਣ ਤੇ ਮਹ ਆਕਾਸ਼ ਿਵਚ ਿਮਲ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਰੁ ਨਾਦੈ ਨਾਿਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਧੁਨੀ ਿਵਖੇ ਤਥਾ

ਜਲ ਿਵਖੇ ਜਲ, ਿਮਲ ਕੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੀਕੂ ੰ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਨੂ ਿੰ ਤਆਗ
ਬਹ ਭਾਵ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਬਹਮ ਸਰੂਪ ਿਵਖੇ ਿਮਲ ਕੇ ਸਹਜੇ ਹੀ ਸਮਾ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਇਆ
ਕਰਦਾ ਹੈ ॥16॥

ਗੁਰਮੁਖ ਬਨਣ ਿਵਖੇ ਡੇਰੀ ਨਹ ਲਗਾਵੇ:
ਿਚਰੰ ਕਾਲ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਿਨਰਮੋਲ ਪਾਏ ਸਫਲ ਜਨਮ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਕੈ ।
After wandering many births, this human life is obtained. But the birth
becomes successful only when one takes the refuge the holy feet of a True
Guru.
ਿਚਰੰ ਕਾਲ ਸਮ ਗੁਜਰਨ ਉਪਰੰ ਤ = ਅਨੰਤ ਜਨਮ ਜੂਨ ਜੂਨ ਤਰ ਿਵਚ ਭਟਕਨ ਉਪ ੰ ਤ,

ਿਨਰਮੋਲ = ਅਮੋਲਕ ਲਖ ਕੋੜ ਬ ੰਤ ਮਾਯਾ ਖਰਿਚਆਂ ਭੀ ਜੋ ਹਥ ਨਹ ਆ ਸਕਦਾ, ਐਸੇ

ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰ ਦੇ ਚਰਣ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਪੈਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਫਲਾ ਜਨਮ
ਆਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਇਸ ਦੀ ਅਮੋਲਕਤਾ ਦਾ ਮਹੱਤ ਇਞ ਹੀ ਪਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੋ ਚਨ ਅਮੋਲ ਗੁਰ ਦਰਸ ਅਮੋਲ ਦੇਖੇ ਸਵਨ ਅਮੋਲ ਗੁਰ ਬਚਨ ਧਰਨ ਕੈ ।
Eyes are invaluable only when they see a glimpse of the Lord ugh the form of
Sat guru. Ears are fruitful if they listen the precepts and command of Satguru
attentively.

ਤਾਤਪਰਜ ਇਹ ਿਕ ਮਾਇਆ ਤ ਅਚਾਹ ਸਿਤਗੁਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂ ਦ
ੰ ੇਿਖਆ
ਨਤ ਅਮੋਲਕ ਿਦਬ ਿਦਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਅਰੁ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂ ੰ

ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੰ ਨ ਅਮੋਲਕ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਅਗੰ ਮ ਲੋ ਕ ਦੀ ਿਦੱਬ ਧੁਨੀ
ਸੁਨਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ।

ਨਾਸਕਾ ਅਮੋਲ ਚਰਨਾਰਿਬੰ ਦ ਬਾਸਨਾ ਕੈ ਰਸਨਾ ਅਮੋਲ ਗੁਰਮੰ ਤ ਿਸਮਰਨ ਕੈ ।
Nostril’s are worthy only when they smell the fragrance of dust of Satguru's
lotus-feet. The tongue becomes invaluable when it recites the word of the
Lord given as consecration by Satguru Ji.
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਣਾਰਿਬੰ ਦ ਚਰਣ ਕਮਲ

ਪਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਨ ਦੀ

ਧੂਲੀ ਿਵਚ ਉਸ ਦੇ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵਾਸਨਾ ਦੀ ਲਪਟ ਤ ਨਾਸ ਅਮੋਲਕ ਹੋ

ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਰੁ ਗੁਰਮੰ ਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧੁਰ ਿਲਆ ਉਪਦੇਸ਼ੇ ਮੰ ਤ ਦੇ ਿਸਮਰਣ ਯਾਦ
ਕਰਦੇ ਿਰਹ ਰਸਨਾ ਰਸਨਾ ਉਪਰ ਿਟਕਾਈ ਰਖਨ ਖਾਤਰ ਅਮੋਲਕ ਬਣ ਜ ਦੀ ਹੈ।

ਹਸਨ ਅਮੋਲ ਗੁਰਦੇਵ ਸੇਵ ਕੈ ਸਫਲ ਚਰਨ ਅਮੋਲ ਪਰਦਛਨਾ ਕਰਨ ਕੈ ॥੧੭॥
Hands are invaluable only when they involve in the comforting service of
Satguru and feet become precious when they ever stroll about in the vicinity
of Satguru. (17)
ਗੁਰਦੇਵ ਦੇਵ ਪਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਸਿਤਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ ਹੱਥ ਦੀ ਅਮੋਲਕਤਾ ਸਫਲੀ ਹੁ ੰ ਦੀਹੈ,

ਅਤੇ ਪਰਦੱਖਣਾ ਕਰਨ ਪਿਰਕਰਮਾ ਚਾਰ ਪਾਸ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਕਰਮ ਲੈ ਣ ਕਰ ਕੇ ਪੈਰ ਅਮੋਲਕ
ਬਣਾ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ॥17॥

ਇਸੇ ਅਮੋਲਕਤਾ ਨੂ ਸ
ੰ ਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ:

ਦਰਸ ਿਧਆਨ ਿਦਿਬ ਿਦਸਿਟ ਪਗਾਸ ਭਈ ਕਰੁਨਾ ਕਟਾਛ ਿਦਿਬ ਦੇਹ ਪਰਵਾਨ ਹੈ ।
Focusing mind on the form of True Guru, one is enlightened with celestial
vision of knowledge. By the grace of True Guru, the human form acquires
Godly refulgence making its coming to this world a success.
ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਿਧਆਨ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਟਕ ਅੰ ਤਰ ਮੁਖ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕਿਦਆਂ ਤੱਕਿਦਆਂ

ਿਦੱਬ ਿਦਸ਼ਟੀ = ਸੱਛ ਿਦਸ਼ਟੀ = ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਇਣੀ ਿਨਗਾ = ਮੋਖ ਦੀ ਸਾਧਨ ਰੂਪ ਨਤ ਸ਼ਕਤੀ
ਦਾ ਪਕਾਸ਼ ਸਾਖ ਾਤ ਹੋ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰੁ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਰੁਣਾ ਿਕਰਪਾ ਭਰੇ ਕਟਾਛ ਨਤ
ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥਾਤ ਸਿਤਗੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਭਰੀ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਿਨਹਾਲ ਕਰਣ ਹਾਰੀ ਿਨਗਾ ਦੀ
ਤੱਕਨ ਪਾਪਤ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਪਸੰ ਨਤਾ ਦੇ ਪਭਾਵ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਿਸੱਖ ਦੀ ਦੇਹ ਿਦੱਬ ਰੱਬੀ
ਦਮਕ ਵਾਲੀ ਸਦਾ ਨਵ ਨਰੋਈ ਤੇ ਲੇ ਖੇ ਪਈ ਪਵਾਨ ਸਮਝੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।

ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਿਲਵ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਖੁਲੇ ਪੇਮ ਰਸ ਰਸਨਾ ਕੈ ਅੰ ਿਮਤ ਿਨਧਾਨ ਹੈ ।
Concentrating the mind on the divine word, the rock strong doors of
ignorance become ajar. The acquisition of knowledge then blesses one with
the treasure of Lord's name.
ਸ਼ਬਦ ਅੰ ਤਰੀਵੀ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਸੁਨਣ ਿਵਖੇ ਿਲਵ ਲਗਾਇਆਂ, ਵਾ ਸ਼ਬਦ ਅਿਭਆਸ ਿਵਖੇ ਸੁਰਤ
ਦੀ ਿਲਵ ਤਾਰ ਲਗਾਇਆਂ ਅਥਵਾ ਸਿਤਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਰਿਤ ਸੁਣ ਕਰ ਕੇ ਓਸ
ਿਵਚ ਿਲਵ ਇਕਸਾਰ ਿਬਰਤੀ ਿਟਕਾਇਆਂ, ਬਜਰ ਸਮਾਨ ਅਨਭੇਦ ਭੇਦਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕਨ ਵਾਲੇ

ਅਤ ੰਤ ਿਦੜ ਕਪਾਟ ਿਕਵਾੜ ਮਾਇਆ ਅਿਵਦ ਾ ਦੇ ਆਵਰਣ ਰੂਪ ਪੜਦੇ ਖੁਲ ਆ ਦੇ ਹਨ,
ਅਰੁ ਇ ਰਸਨ ਰਸੀਲਾ ਪੇਮ ਰਸ ਅੰ ਿਮਤ ਿਨਧਾਨ ਅੰ ਿਮਤ ਦਾ ਭੰ ਡਾਰ ਇਸ ਨੂ ਪ
ੰ ੀਣ ਵਾਸਤੇ

ਪਾਪਤ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਇਸ ਭ ਤ ਿਕਵਾੜ ਖੁੱਲਨ ਸਾਰ ਪੇਮ ਰਸ ਅਨੁਭਵ ਰਸ ਿਵਚ ਰਸਨ
ਪਰਚ ਜਾਨ ਕਰ ਕੇ ਅੰ ਿਮਤ ਦਾ ਭੰ ਡਾਰ ਰੂਪ ਹੀ ਸਯੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਿਸੱਖ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ।

ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰ ਦ ਬਾਸਨਾ ਸੁਬਾਸ ਹਸਤ ਪੂਜਾ ਪਨਾਮ ਸਫਲ ਸੁ ਿਗਆਨ ਹੈ ।
The touching and feeling of the dust of True Guru's feet enlivens the fragrance
of Lord's name in the mind. Involving the hands in His prayer and service,
one is blessed with true and real spiritual knowledge.
ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਚਰਣ ਕਮਲ ਦੀ ਮਕਰੰ ਦ ਰਜ = ਧੂਲੀ ਦੀ ਬਾਸਨਾ ਸੁਗੰਧੀ ਕਰ ਕੇ ਸੁਬਾਸ
ਸੁਗੰਧੀਵਾਨ ਵਾ ਸੁਬਾਸ ਆਤਮ ਪਦ ਵਾਸੀ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੱਥ ਨੂ ਪ
ੰ ੂਜਾ ਵਾ ਪਣਾਮ

ਨਮਸਕਾਰ ਸਮ ਰਚਣ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਿਦਆਂ ਸਫਲੇ ਬਨਾਉਣ ਸਾਰ ਸੁ ਗ ਾਨ ਸੈ ਿਗਆਨ ਸੇਸ਼ਟ
ਿਗਆਨ ਆਤਮ ਿਗਆਨ ਇਸ ਨੂ ਹ
ੰ ੋ ਜ ਦਾ ਹੈ।

ਅੰ ਗ ਅੰ ਗ ਿਬਸਮ ਸਬੰ ਗ ਮੈ ਸਮਾਇ ਭਏ ਮਨ ਮਨਸਾ ਥਕਤ ਬਹਮ ਿਧਆਨ ਹੈ ॥੧੮॥
Thus every hair of a person becomes glorious and he merges with the light
divine. All his vices and desires end and his mind dwells in the love of Lord's
feet. (18)
ਸੋ ਇਸ ਭ ਤ ਅੰ ਗ ਅੰ ਗ ਕਰ ਕੇ ਿਸਬਮ ਅਚੰ ਿਭਤ ਆਪ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸਬੰ ਗ ਸਰਬ
ਸਰੂਪੀ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਿਵਖੇ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨ ਜਦ ਥਿਕਤ ਹੋ ਹੁੱਟ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ,

ਤਦ ਿਨਸਚੇ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹੀ ਬਹਮ ਿਧਆਨ ਬਹਮ ਪਾਇਣੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ
ਵਾਲੇ ਗੁਰਿਸੱਖ ਨੂ ਬ
ੰ ਹਮ ਿਗਆਨ ਸੰ ਪੰ ਨ ਬਹਮਿਗਆਨੀ ਬਹਮ ਹੀ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਿਲਆਈ ਦਾ
ਹੈ ॥18॥

ਇਸੇ ਅਨੁਭਵੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਫਲ ਦਾ ਮੁੜ ਿਨਰੂਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ:
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੁਖਫਲ ਅਿਤ ਅਸਚਰਜ ਮੈ ਹੇਰਤ ਿਹਰਾਨ ਆਨ ਿਧਆਨ ਿਬਸਰਾਨ ਹੈ ।
The contentment that a devout Sikh gets from meditating on His name is so
mystical that he (Gursikh) forgets all other worldly pleasures.

ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਿਸੱਖ ਨੂ ਉ
ੰ ਕਤ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਿਭਆਸ ਕਰਿਦਆਂ ਜੋ ਸੁਖ ਸਰੂਪੀ ਫਲ ਪਾਪਤ
ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ ਉਹ, ਅਤ ੰਤ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਹੈ, ਵਰਨਣ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੱਸ ਉਸ ਦੇ ਹੇਰਤ

ਤੱਕਦੇ ਸਾਰ ਅਨੁਭਵ ਹੁ ੰ ਿਦਆਂਸਾਰ ਹੀ ਿਹਰਾਨ ਹਉਮੈ ਦਾ ਮੂਲ ਆਪਾ ਭਾਵ ਥਿਕਤ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ
ਵਾ ਬਾਹਰਲੀ ਸੁਧ ਭੁੱਲ ਜ ਦੀ ਹੈ ਯਾ ਿਹਰ ਿਨਿਵਰਤ = ਆਨ ਦੈਤ ਿਹਰਾਨ ਅਰਥਾਤ ਦੈਤ

ਭਾਵਨਾ ਿਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਨ ਿਧਆਨ = ਦੂਸਰੀ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਤ ਘ ਅਥਵਾ ਦੂਸਰੇ
ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਆਿਦ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਿਧਆਨ ਿਖਆਲ ਚੁਕ ਜ ਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੁਖਫਲ ਗੰ ਧ ਰਸ ਿਬਸਮ ਹੁਇ ਅਨ ਰਸ ਬਾਸਨਾ ਿਬਲਾਸ ਨ ਿਹਤਾਨ ਹੈ ।
With the fragrance of spiritual peace Guru-conscious person lives in a state of
bliss and forgets all other worldly enjoyments.
ਗੁਰਮੁਖ ਨੂ ਜ
ੰ ੋ ਸੁਖਫਲ ਪਾਪਤ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ ਓਸ ਦੀ ਗੰ ਧ ਮਿਹਕ ਪਫੁਲਤਤਾ ਦਾ ਰਸ ਸਾਦ ਅਜੇਹਾ

ਿਬਸਮ ਅਚੰ ਿਭਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ ਿਕ ਦੂਸਰੇ ਰਸ ਦੇ ਿਬਲਾਸ ਿਵਸਤਾਰ ਪਸਾਰੇ ਪਿਵਰਤੀ
ਦੀ ਬਾਸਨਾ ਕਲਪਨਾ ਫੁਰਣੀ ਹੀ ਪਸੰ ਦ ਨਹ ਆ ਦੀ ਭਦੀ ਨਹ ।

ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੁਖਫਲ ਅਦਭੁਤ ਅਸਥਾਨ ਿਮਤ ਮੰ ਡਲ ਅਸਥਲ ਨ ਲੁਭਾਨ ਹੈ ।
Those who live in the conscious presence of True Guru live a state of
perpetual bliss. The perishable pleasures of the destructible world entice and
attract them no more
ਗੁਰਮੁਖ ਨੂ ਜ
ੰ ੋ ਸੁਖਫਲ ਪਾਪਤ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ ਓਸ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਿਟਕਾਣਾ ਿਟਕਾ ਐਸਾ ਅਦਭੁਤ

ਅਲੌ ਿਕਕ = ਅਨਖਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਿਵਖੇ ਇਸਿਥਤ ਹੋਏ ਨੂ ਤ
ੰ ਕੀਹ ਦੇਖਨ ਮਾਤ ਦੇਖਨ ਵਾਲੇ ਨੂ ਭ
ੰ ੀ
ਮਾਤ ਲੋ ਕ ਧਰਤੀ ਮੰ ਡਲ ਦਾ ਿਟਕਾਣਾ ਹੁਣ ਲੁਭਾਯਮਾਨ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਪਰਮ ਪਦ
ਿਵਖੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਿਖਚਾਉ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਿਸੱਖ ਨੂ ਹ
ੰ ੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ ਰਸ ਕਸ
ਆਿਦ ਨਹ ਿਖੱਚ ਸਿਕਆ ਕਰਦੇ।

ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੁਖਫਲ ਸੰ ਗਿਤ ਿਮਲਾਪ ਦੇਖ ਆਨ ਿਗਆਨ ਿਧਆਨ ਸਭ ਿਨਰਸ ਕਿਰ ਜਾਨ ਹੈ
॥੧੯॥
In the company of spiritually elevated souls and seeing their state of ecstasy
of uniting with the Lord, they consider all wisdom and attractions of the
world as worthless. (19)
ਗੁਰਮੁਖ ਨੂ ਸ
ੰ ੁਖਫਲ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਉਪ ੰ ਤਿਜਸ ਿਕਸੇ ਨ ਉਸ ਦੀ ਸੰ ਗਤ ਕੀਤੀ ਯਾ ਿਮਲਾਪ ਦੇ
ਪਭਾਵ ਨੂ ਦ
ੰ ੇਿਖਆ ਤੱਿਕਆ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਭੀ ਹੋਰਨ , ਸਾਿਰਆਂ ਿਗਆਨ ਿਧਆਨ ਨੂ ੰ
ਿਨਰਸ ਿਫੱਿਕਆਂ = ਬੇਸਾਿਦਆਂ ਕਰ ਕੇ ਜਾਨਣ ਲਗ ਪਦਾ ਹੈ ॥19॥

ਇਸ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸੁਖਫਲ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਦਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਉਹੀ ਬਾਰਤਾ ਿਦੜ
ਕਰਾ ਦੇ ਹਨ:

ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੁਖਫਲ ਦਇਆ ਕੈ ਿਦਖਾਵੈ ਜਾਿਹ ਤਾਿਹ ਆਨ ਰੂਪ ਰੰ ਗ ਦੇਖੇ ਨਾਹੀ ਭਾਵਈ ।
One who is blessed by Satguru with spiritual wisdom, he does not like to see
any other form or attraction. Nothing else can give tranquility and peace to
such a blessed person.
ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸੁਖਫਲ ਿਜਸ ਨੂ ਸ
ੰ ਿਤਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰ ਕੇ ਿਦਖਾਲਦੇ ਹਨ, ਓਸ ਨੂ ਹ
ੰ ੋਰ ਰਸ

ਸਾਦ ਰੂਪ ਦਰਸਨ ਰੰ ਗ ਿਪਆਰ ਪਾਤ ਪਦਾਰਥ ਭਾਵ - ਇੰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਿਵਖਯ ਰੂਪ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ
ਤੱਕੇ ਭੀ ਨਹ ਭਦੇ ਅਰਥਾਤ ਦੇਖਨ ਲਈ ਭੀ ਓਸ ਦਾ ਜੀ ਨਹ ਲਲਚਦਾ।

ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੁਖਫਲ ਮਇਆ ਕੈ ਚਖਾਵੈ ਜਾਿਹ ਤਾਿਹ ਅਨਰਸ ਨਹ ਰਸਨਾ ਿਹਤਾਵਹੀ ।
One who is blessed with spiritual pleasure by the True Guru, he does not
relish any other pleasures.

ਿਜਸ ਨੂ ਸ
ੰ ਿਤਗੁਰੂ, ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸੁਖਫਲ ਚਖਾ ਦੇਣ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਿਤਸ
ਨੂ ਅ
ੰ ਨਰਸ ਹੋਰ ਹੋਰ ਸਾਦ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਦ ਰਸਨਾ ਰਸੀਲੇ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਨਹ ਿਹਤ ਆ ਦੇ ਅਰਥਾਤ
ਰੁਚ ਾ ਨਹ ਕਰਦੇ।

ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੁਖਫਲ ਅਗਹੁ ਗਹਾਵੈ ਜਾਿਹ ਸਰਬ ਿਨਧਾਨ ਪਰਸਨ ਕਉ ਨ ਧਾਵਈ ।
A devout Sikh who is blessed with the spiritual pleasure that no one can reach
to, he need not run after other worldly relishments.
ਿਜਸ ਅਗਹੁ = ਨਹ ਗਿਹਣ ਕੀਤੇ ਜ ਸਕਨ ਜੋਗ ਅਗੰ ਮ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਸੁਖਫਲ ਨੂ ਸ
ੰ ਿਤਗੁਰੂ
ਗਹਾਵੈ ਫੜਾ ਦੇਣ = ਪਾਪਤ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਮੁੜ ਸਭ ਪਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿਨੱਧ ਨੂ ਿੰ ਦੱਬ

ਖਜ਼ਾਿਨਆਂ ਨੂ ਸ
ੰ ਨਮੁਖ ਪਾਪਤ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਭੀ ਪਰਸਨ ਕਉ ਛੋਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦਾਿਚਤ ਨਹ
ਧ ਵਦਾ ਭਟਕਦਾ।

ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੁਖਫਲ ਅਲਖ ਲਖਾਵੈ ਜਾਿਹ ਅਕਥ ਕਥਾ ਿਬਨਦ ਵਾਹੀ ਬਿਨ ਆਵਈ ॥੨੦॥
Only he who is blessed with self-realization (spiritual knowledge) can feel its
pleasure and this cannot be explained. The devotee himself can only
appreciate the pleasure of that state. (20)
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀਹ ਿਕ ਿਜਸ ਨੂ ਅ
ੰ ਲਖ ਲਖਤਾ ਿਵਚ ਨਾ ਆ ਸਕਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸੁਖਫਲ ਨੂ ੰ

ਸਿਤਗੁਰ ਲਖਾ ਦੇਣ, ਓਸ ਦੇ ਿਬਨਦ ਕੌਤਕ ਖੇਲ ਦੀ ਕਥਾ ਅਕੱਥ ਰੂਪ ਕਿਹਣ ਤ ਪਾਰ ਹੈ, ਿਜਸ
ਨ ਅਨਭਉ ਕੀਤੀ ਬੱਸ ਓਸੇ ਨੂ ਹ
ੰ ੀ ਸਮਝੀ ਬਣਾ ਆ ਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਆਖ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਤ ਕੋਈ
ਿਵਸ਼ੇਖ ਖਾਸ ਲਾਭ ਨਹ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ॥20॥

ਹੋਰਨ ਮਤ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਮਨ ਸਤ ਤਾ ਿਵਚ ਨਹ ਮੰ ਨ ਾ, ਗੁਰ ਿਸੱਖ ਨੂ ਹ
ੰ ੀ ਪੂਰਨ ਿਸੱਧੀ
ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਿਸਧ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਜੋਗ ਿਧਆਨ ਮੈ ਨ ਆਨ ਸਕੇ ਬੇਦ ਪਾਠ ਕਿਰ ਬਹਮਾਿਦਕ ਨ ਜਾਨ ਹੈ ।
The Supreme, absolute, true Lord whom Sidhs, Yogis and Naths could not
bring in their perception, who could not be known by Brahma and other
deities despite contemplation of Vedas;
ਿਸੱਧ ਲੋ ਕ ਿਜਨ ਨੂ ਅ
ੰ ਿਣਮਾ ਮਿਹਮਾ ਆਿਦ ਅੱਠ ਐਸ਼ਰਯ ਿਸੱਧੀਆਂ ਪਾਪਤ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਵਾ
ਿਦਨ ਰਾਤ ਜਪ ਤਪ ਆਿਦ ਸਾਧਨ ਦੇ ਿਸੱਧ ਕਰਨ ਿਵਚ ਜੁਟਕੇ ਿਜਨ ਨ ਅਪਨ ਆਪ ਨੂ ਪ
ੰ ੂਰਾ
ਪੂਰਾ ਸਾਧ ਿਲਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਅੰ ਗ ਅੰ ਗ ਉਪਰ ਿਜਨ ਨ ਵਸ਼ੀਕਾਰ ਪਾ ਿਲਆ ਹੈ, ਨਾਥ -ਉਹ ਲੋ ਕ
ਿਜਨ ਨ ਅਪਨੀਆਂ ਮਨ ਅਰੁ ਇੰ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਬਰਤੀਆਂ ਨੂ ਨ
ੰ ੱਥ ਿਲਆ ਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਿਸੱਧ
ਉਪਰ ਮਹਾਨਤਾ ਪਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਐਸੇ ਗੋਰਖ ਨਾਥ ਆਿਦ ਿਜਨ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨ ਮੰ ਨੀ

ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਿਸੱਧ, ਨਾਥ ਅਰੁ ਜੋਗੀ ਿਜਨ ਦਾ ਕਰਤਬ ਿਕਸਬ ਹੀ ਜੋਗ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਯੋਗੀ
ਸਦਾ ਦੇ ਹਨ ਜੋਗ ਅਸ਼ਾਗ ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਆਿਦ ਜਤਨ ਰਾਹ ਿਜਸ ਨੂ ਿੰ ਧਆਨ ਿਵਚ ਨਹ

ਿਲਆ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਬਹਮਾ ਆਿਦਕ ਨ ਬੇਦ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਿਜਸ ਨੂ ਨ
ੰ ਹ ਜਾਿਣਆ ਭਾਵ ਿਜਸ ਦੇ
ਿਗਆਨ ਤ ਬੰ ਿਚਤ ਰਹੇ।

ਅਿਧਆਤਮ ਿਗਆਨ ਕੈ ਨ ਿਸਵ ਸਨਕਾਿਦ ਪਾਏ ਜੋਗ ਭੋਗ ਮੈ ਨ ਇੰ ਦਾਿਦਕ ਪਿਹਚਾਨ ਹੈ ।
The Lord who could not be realised by Shiva and four sons of Brahma, nor by
Indra and other such deities who resorted myriad yags and penances;
ਇਸੀ ਪਕਾਰ ਿਸ਼ਵਜੀ ਅਰੁ ਸਨਕਾਿਦਕ ਨ ਅਧ ਾਤਮ ਿਗਆਨ ਕਮਾ ਕਮਾ ਕੇ ਿਜਸ ਨੂ ਨ
ੰ ਹ
ਪਾਇਆ, ਉਸ ਨੂ ਭ
ੰ ੋਗ ਿਵਖੇ ਜੋਗ ਸਾਧਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੰ ਦ ਆਿਦਕ ਭੀ ਨਹ ਪਛਾਿਨਆ ਹੈ।

ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਨੂ ਆ
ੰ ਸ਼ਯ ਕਰਣ ਹਾਰ ਆਤਮ ਿਗਆਨ ਪਾਇਣ ਅਧ ਾਤਮ ਿਵਿਦਆ ਰੂਪ ਵੇਦ ਤ

ਦਾਰੇ ਜੋ ਪਾਪਤ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਰੁ ਜੋਗ ਭੋਗ = ਰਾਜ ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਭੀ ਿਜਸ ਦੀ ਪਛਾਨ ਕਰਾਨ
ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹ ।

ਨਾਮ ਿਸਮਰਨ ਕੈ ਸੇਖਾਿਦਕ ਨ ਸੰ ਖ ਜਾਨੀ ਬਹਮਚਰਜ ਨਾਰਦਾਦਕ ਿਹਰਾਨ ਹੈ ।
Whom Shesh Naag with his thousand tongues could not comprehend and
speak out all names of the Lord; bewildered by His magnificence, even the
celibate sage Narad gave up the search out of frustration,
ਨਾਮ ਿਸਮਰਨ ਕੈ = ਿਗਣਤੀਆਂ ਿਵਚ ਨਾਮ ਨੂ ਚ
ੰ ੇਤੇ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਆਿਦਕ ਨ ਭੀ ਉਸ
ਅਸੰ ਖ ਦੀ ਸੰ ਖ ਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨੂ ਨ
ੰ ਹ ਜਾਿਣਆ, ਨਾਰਦ ਆਿਦਕ ਮੁਨੀ ਭੀ ਿਜਸ ਦੇ ਮਰਮ ਨੂ ੰ
ਲੱਭਦੇ। ਬਹਮਚਰਜ ਨੂ ਸ
ੰ ਾਧਦੇ ਸਾਧਦੇ ਥੱਕ ਗਏ।

ਨਾਨਾ ਅਵਤਾਰ ਕੈ ਅਪਾਰ ਕੋ ਨ ਪਾਰ ਪਾਇਓ ਪੂਰਨ ਬਹਮ ਗੁਰਿਸਖ ਮਨ ਮਾਨ ਹੈ ॥੨੧॥
About the infinitude of which Lord, Vishnu in spite of manifesting in so many
incarnations, could know nothing. Satguru manifests Him in the heart of his
obedient devotee. (21)
ਇਞ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਿਵਸ਼ਨੂ ਭ
ੰ ੀ ਅਨਕ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਿਜਸ ਅਪਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਨੂ ਨ
ੰ ਹ ਪਾ
ਸਕੇ ਓਸ ਪੂਰਨ ਬਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂ ਗ
ੰ ੁਰੂ ਦੇ ਿਸੱਖ ਨ ਹੀ ਜ ਕਾ ਤ ਅਪਣੇ ਮਨ ਿਵਖੇ
ਮੰ ਿਨਆ ਭਾਵ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ ਿਨਸਚੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ॥21॥

ਇਹ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰਿਸੱਖ ਨੂ ਹ
ੰ ੀ ਕ ਪਾਪਤ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਿਕ:
ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ ਿਰਦੈ ਿਨਵਾਸ ਿਨਮਤਾ ਿਨਵਾਸ ਜਾਸੁ ਿਧਆਨ ਗੁਰ ਮੁਰਿਤ ਕੈ ਪੂਰਨ ਬਹਮ ਹੈ ।
The Sikh in whose heart resides the percept of Guru, and by focusing his
mind in the holy feet of the Lord through Simran, the omnipresent Lord
dwells in him;
ਿਜਸ ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਨੰਮਤਾਈ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਿਨਵਾਸ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੀ

ਿਨਵਾਸ ਿਟਕਾਉ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਨੂ ਪ
ੰ ੂਰਨ ਬਹਮ ਰੂਪ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਧ ਾਨ ਿਨਗਾ ਿਵਚ
ਿਲਆ ਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਉਨਮਾਨ ਿਗਆਨ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਸਰਬਾਤਮ ਕੈ ਸਮ ਹੈ ।
He who lodges the holy word of the True Guru, contemplates on spiritual
knowledge and in the process realises that One Supreme Lord exists in all,
thus treats all as equals;
ਸਿਤਗੁਰ ਵੱਲ ਰੁਖ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਿਵਖੇ ਸੁਰਤ ਨੂ ਤ
ੰ ੋਲਦਾ ਤੋਲਦਾ ਧਾਰਣ
ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਹਜੇ ਿਨਰ ਜਤਨ ਸੁਤੇ ਹੀ ਸੁਭਾਇ = ਸੁ +ਭਾਇ = ਸੈ +ਭਾਵੀ = ਆਤਮ ਭਾਵੀ

ਦਸ਼ਾ ਿਵਖੇ ਆਪਣੇ ਅੰ ਦਰ ਹੀ ਸਮ ਇਕ ਰਸ ਪੀਪੂਰਣ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂ ਸ
ੰ ਰਬਾਤਮ ਕੈ
= ਸਭ ਦਾ ਅਪਨਾ ਆਪ ਸਰਬ ਸਰੂਪੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਿਗਆਨ ਜਾਣ ਲਦਾ ਹੈ।

ਹਉਮੈ ਿਤਆਿਗ ਿਤਆਗੀ ਿਬਸਮਾਦ ਕੋ ਬੈਰਾਗੀ ਭਏ ਮਨ ਓਨਮਨ ਿਲਵ ਗੰ ਿਮਤਾ ਅਗੰ ਮ ਹੈ
।
He who sheds his ego and becomes an ascetic by virtue of Simran, yet live a
detached worldly life; reaches the inaccessible Lord,
ਇਸ ਿਗਆਨ ਦੇ ਪਭਾਵ ਕਰ ਕੇ ਦੇਹ ਅਧ ਾਸ ਰੂਪ ਆਪੇ ਦੀ ਗੰ ਢ ਸਰੂਪ ਹਉਮੈ ਨੂ ਿੰ ਤਆਗ ਦੇਣ
ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਿਤਆਗੀ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਰੁ ਦੇਹ ਅੰ ਦਰ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀ ਇਸ ਤ ਿਜ ਕਾ

ਿਤ ਅਸੰ ਗ ਅਲੇ ਪ ਹੋ ਭਾਸਨ ਵਾਲੀ ਿਬਸਮਾਦ ਅਚੰ ਿਭਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮਾਨ
ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਮ ਮਮਤਾ ਆਿਦ ਸਮੂਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤ ਿਵਰਾਗਵਾਨ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਮਨ
ਲੋ ਿਕਕ ਿਦਸ਼ਟੀ ਿਵਖੇ ਬਾਹਰ ਵਰਤਦਾ ਭਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਭੀ ਅੰ ਦਰ ਿਨਸਚੇ ਿਵਚ ਅਡੋਲ ਿਟਕ

ਜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਿਲਵ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਓਸ ਨੂ ਅ
ੰ ਗੰ ਮ ਦੀ ਗੰ ਮਤਾ ਪਹੁ ੰ ਚਹੋ ਆ ਦੀ ਹੈ। ਿਜਸ ਕਰ
ਕੇ ਉਹ ਇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਗ ਜ ਦਾ ਹੈ-

ਸੂਖਮ ਅਸਥੂਲ ਮੂਲ ਏਕ ਹੀ ਅਨਕ ਮੇਕ ਜੀਵਨ ਮੁਕਿਤ ਨਮੋ ਨਮੋ ਨਮੋ ਨਮ ਹੈ ॥੨੨॥

He who recognises one Lord manifested in all things subtle and absolute; that
Guru-conscious person is emancipated even when living a worldly life. (22)
ਿਕ ਸੂਖਮ ਮਨ ਿਦਸ਼ਟੀ ਗੰ ਮ ਅਰੁ ਅਸਥੂਲ ਚਰਮ ਿਦਸ਼ਟੀ ਗੰ ਮ ਜੋ ਕੁਛ ਭੀ ਿਸਸ਼ਟੀ ਅੰ ਦਰ
ਦੇਖਣ ਸੁਨਣ ਯਾ ਿਚੰ ਤਨ ਿਵਖੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਮੁਢ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ ਤੇ
ਉਹ ਇਕ ਹੀ ਉਕਤ ਸਥੂਲ ਸੂਖਮ ਭਾਵੀ ਅਨਕਤਾ ਿਵਚ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੀ

ਅਨੁਭਵੀ ਿਦਸ਼ਟੀ ਸੰ ਪੰ ਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਭਾਵ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਗੁਰਿਸੱਖ ਹੈ ਿਤਸ ਦੇ ਤ ਈ
ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ ਅਧੀਨਗੀ ਸਿਹਤ ॥22॥
ਪੂਰਬ ਉਕਤ ਪਭਾਵ ਵਾਲਾ ਿਸੱਖ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਪੇਮੀ ਿਕ ਨਹ ਬਣਦਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਖੇਦ ਨੂ ੰ
ਪਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਦਸ਼ਾ ਉਪਰ ਝੁਰਦੇ ਹਨ:

ਦਰਸਨ ਜੋਿਤ ਨ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹੁਇ ਪਤੰ ਗ ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਿਮਗ ਜੁਗਿਤ ਨ ਜਾਨੀ ਹੈ ।
Like a moth, I do not sacrifice myself over the radiant glimpse True Guru, nor
do I know the method of lodging the music of True Guru's words as is the
wont of a deer;
ਪਤੰ ਗਾ ਜੀਕੂ ੰ ਆਪਣੀ ਪੀਤਮ ਲਾਟ ਉਪਰ ਸਦਕੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹੋਇ ਲਾਟ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨੂ ਹ
ੰ ੀ

ਧਾਰਣ ਕਰ ਲਦਾ ਹੈ, ਤੀਕੂ ੰ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋਤਨਾ ਪਕਾਸ਼ ਉਪਰ ਇਕ ਟਕ ਮਗਨ ਹੋ

ਕੇ ਕ ਿਲਵ ਲੀਨ ਨਹ ਹੋ ਜ ਦਾ? ਤੇ ਐਸਾ ਹੀ ਿਮਰਗ ਹਰਣ ਵ ਗੂ ੰ ਸ਼ਬਦ ਬੇਧੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੋਦ
ਉਪਰ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜੁਗਿਤ ਰੀਤੀ ਨੂ ਇ
ੰ ਹ ਨਹ ਜਾਣਦਾ, ਿਜਸ ਕਰ ਕੇ ਿਕ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ
ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਿਤ ਸ਼ਬਦ = ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂ ਇ
ੰ ਕ ਸਾਰ ਸੁਣਦਾ ਸੁਣਦਾ ਆਿਪ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰ ਦ ਨ ਮਧੁਪ ਗਿਤ ਿਬਰਹ ਿਬਓਗ ਹੁਇ ਨ ਮੀਨ ਮਿਰ ਜਾਨ ਹੈ ।
Like a bumble bee mad for the nectar of lotus flower loses his life when the
flower closes, but I have not sacrificed myself unto the lotus like feet of my
Satguru, nor have Known the pangs of separation from my Satguru like a fish
when out of water;

ਮਧੁਪ ਭੌਰੇ ਗਿਤ ਚਾਲ = ਵ ਕੂ ੰ ਿਜਸ ਤਰ ਫੇਰ ਭੌਰੇ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਚਾਲ ਕਮਲ ਦੀ ਮਕਰੰ ਦ ਧੂਲੀ

ਰਸ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਯਾ ਪਾਪਤੀ ਹੋਣ ਸਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਵ ਗੂ ੰ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਚਰਣ
ਕਮਲ ਦੀ ਰਜ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਿਕ ਗੁਰਿਸੱਖ ਲੱਟੂ ਨਹ ਹੋ ਜ ਦਾ? ਅਰੁ ਿਬਛੋੜੇ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਹੋ
ਕੇ ਿਬਜੋਗ ਜੁਦਾਈ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮਛਲੀ ਦੇ ਜਲ ਤ ਅੱਡ ਹੋਣ ਸਮ ਮਰ ਜਾਣ ਵਤ ਇਹ ਿਕ ਨਹ
ਮਰ ਜ ਦਾ?

ਏਕ ਏਕ ਟੇਕ ਨ ਟਰਤ ਹੈ ਿਤਗਦ ਜੋਿਨ ਚਾਤੁਰ ਚਤਰ ਗੁਨ ਹੋਇ ਨ ਿਹਰਾਨ ਹੈ ।
The living being of lower species do not backtrack their steps dying for their
love that is based on just one virtue. But I with all my wisdom do not carry
any trait like these beings, I do not sacrifice myself unto my True Guru
creatures do;
ਅਤ ੰਤ ਖੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਿਤਗਦ ਜੋਿਨ = ਤਾਮਸੀ ਜੂਨ ਿਵਖੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਕਤ ਜੀਵ ਇਕੋ
ਇਕ ਪੇਮ ਦੀ ਟੇਕ ਨੂ ਧ
ੰ ਾਰਣ ਕਰ ਕੇ ਓੜਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਨਹ ਟਲਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਭ
ਤਰ ਕਰ ਕੇ ਚਾਤੁਰ = ਚਾਲਾਕ ਚੁਸਤ ਅਰੁ ਚਤਰ ਗੁਨ ਹੋਇ ਗੁਣ ਕਰ ਕੇ ਸੰ ਪੰ ਨ ਹਰ ਤਰ
ਨਾਲ ਿਨਪੁ ੰ ਨਿਸਆਣਾ ਿਬਆਣਾ ਹੁ ੰ ਦਾਹੋਇਆ ਭੀ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਪੇਮ ਤ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ਨ
ੰ ਹ
ਲੁਟਾ ਿਦੰ ਦਾ ਵਾਰ ਿਸੱਟਦਾ।

ਪਾਹਨ ਕਠਰ ਸਿਤਗੁਰ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮੈ ਸੁਿਨ ਮਮ ਨਾਮ ਜਮ ਨਰਕ ਲਜਾਨ ਹੈ ॥੨੩॥
Satguru is ocean of peace and tranquillity but I am like a stone (who is least
influenced by any precept of the True Guru) despite living near Him. Hearing
the name of a sinner like the messenger of hell would feel ashamed of me.
(23)
ਹੋਰਨ ਦੀ ਮ ਕੀਹ ਆਖ , ਹਰ ਦਮ ਸੁਖ ਦੇ ਸਮੁ ੰ ਦਰਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਚਰਣ ਿਵਚ ਵੱਸਿਦਆਂ
ਹੋਇਆਂ ਭੀ ਮ ਕਰੜਾ ਪੱਥਰ ਹੀ ਿਰਹਾ। ਿਕਸੇ ਪਕਾਰ ਪੇਮ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਿਭਿਜਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ

(ਭੱਗਲ ਵਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਤ) ਸੁਣ ਕੇ ਜਮ ਜਮਦੂਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਰੁ ਨਰਕ ਭੀ

ਸ਼ਰਿਮੰ ਦੇ ਹੋ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਮੈਨੂ ਿੰ ਕਹੜੇ ਨਰਕ ਿਵਚ ਪਾਉਣਗੇ ॥23॥

ਿਜਨ ਨ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਨੂ ਜ
ੰ ਕਾ ਤ ਪਾਿਲਆ ਓਨ ਨੂ ਕ
ੰ ੀਹ ਕੀਹ ਲਾਭ ਪੁੱਜਾ:
ਗੁਰਮਿਤ ਸਿਤ ਕਿਰ ਚੰ ਚਲ ਅਚਲ ਭਏ ਮਹਾ ਮਲ ਮੂਤ ਧਾਰੀ ਿਨਰਮਲ ਕੀਨ ਹੈ ।
Those frolicsome persons who toil on the name of the Lord with devotion and
love become peaceful and tranquil. Those who are filled with dross become
neat and clean.
ਿਜਨ ਨ ਗੁਰਮਿਤ = ਗੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀਚਾਰ ਵਾ ਮਤੇ ਨੂ ਸ
ੰ ਿਤ ਯਥਾਰਥ ਕਰ ਕੇ ਮੰ ਿਨਆ ਹੈ,

ਉਹ ਚੰ ਚਲ ਭਾਵ ਭਟਕਨਾ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਵ ਨੂ ਿੰ ਤਆਗ ਕੇ ਅਚਲ ਭਏ ਸ਼ ਤ ਿਬਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸਾਤਕੀ
ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਅਰੁ ਅਤ ੰਤ ਮਲ ਮੂਤ ਧਾਰੀ ਮਲ ਮੂਤ ਦੇ ਸਾਜੇ ਦੇਹ ਦੀ ਿਲੰਬਾ ਪੋਚੀ ਵਾ

ਪਾਲਨਾ ਪੋਖਨਾ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਮਾਤ ਿਫਕਰ ਿਜਨ ਨੂ ਲ
ੰ ਗਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਸੀ, ਓਨ ਨੂ ਗ
ੰ ੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ
ਯਥਾਰਥ ਕਰ ਕੇ ਮੰ ਨਣ ਕਾਰਣ, ਸਿਤਗੁਰ ਨ ਿਨਰਮਲ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਭੈੜੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨ ਤ
ਛੁਡਾਕੇ ਅਪਨ ਪੰ ਨ ਪਾ ਿਲਆ ਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਬਣਾ ਿਲੱਤਾ ਹੈ।

ਗੁਰਮਿਤ ਸਿਤ ਕਿਰ ਜੋਿਨ ਕੈ ਅਜੋਿਨ ਭਏ ਕਾਲ ਸੈ ਅਕਾਲ ਕੈ ਅਮਰ ਪਦ ਦੀਨ ਹੈ ।
Those who practiced the consecration of True Guru saved themselves from
the repeated births in the life of various species and achieved immortality.
ਿਜਨ ਨ ਇਞ ਹੀ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂ ਸ
ੰ ਚੋ ਸੱਚ ਕਰ ਕੇ ਮੰ ਿਨਆ ਹੈ ਮਾਤ ਜੋਨੀ ਿਵਚ

ਆਉਣ ਤ ਭਾਵ ਜੂਨ ਿਵਚ ਭਟਕਨ ਛੁੱਟਕੇ ਅਗੇ ਲਈ ਅਜੋਿਨ ਭਏ = ਅਜਨਮੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ,
ਅਰੁ ਸਿਤਗੁਰ ਨ ਅਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਲ ਕਰ ਕੇ ਕਾਲ ਤ ਮੌਤ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣੋ = ਮਰਣ

ਅਕਾਲ ਕੈ = ਮਰਣ ਰਿਹਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਤਗੁਰ ਨ ਓਨ ਨੂ ਅ
ੰ ਮਰ ਪਦ = ਅਿਬਨਾਸ਼ੀ ਇਸਿਥਤੀ
ਵਾ ਨਾਸ਼ ਰਿਹਤ ਸੇਸ਼ਟ ਗਤੀ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।

ਗੁਰਮਿਤ ਸਿਤ ਕਿਰ ਹਉਮੈ ਖੋਇ ਹੋਇ ਰੇਨ ਿਤਕੁਟੀ ਿਤਬੇਨੀ ਪਾਿਰ ਆਪਾ ਆਪ ਚੀਨ ਹੈ ।
Those who toil on the Naam Simran of the Lord with full devotion and love,
become humble by renouncing ego and crossing all hurdles merge into Him.
ਿਜਨ ਨ ਗੁਰਮਿਤ ਨੂ ਸ
ੰ ਿਤ ਕਰ ਕੇ ਮੰ ਨ ਾ ਵਾ ਗੁਰਮਿਤ ਦੀ ਸਿਤ ਸਤ ਾ = ਬਲ ਕਰ ਕੇ,

ਗੁਰਿਸਖ ਹਉਮੈ ਹੰ ਕਾਰ ਵਾਲੀ ਿਬਰਤੀ ਨੂ ਖ
ੰ ੋਇ ਗੁਆਕੇ ਹੋਇ ਰੇਨੁ = ਧੂਲੀ ਸਮਾਨ ਿਨੰਮਰਤਾਈ
ਦੇ ਧਾਰਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਿਤਕੁਟੀ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰ ਤਰ ਵਰਤੀ ਉਤਪਿਤ
ਇਸਿਥਤੀ ਅਰੁ ਸੰ ਘਾਰ ਕਰਤਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਿਨਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਅਰੁ ਿਤਬੇਣੀ ਇੜਾ ਿਪੰ ਗਲਾ

ਸੁਖਮਣਾ ਰੂਪ ਪਾਣ ਧਾਰ ਦੇ ਿਮਲੌ ਣੀ ਅਸਥਾਨ ਨੂ ਉ
ੰ ਲੰਘ ਕੇ ਿਪੰ ਡ ਮੰ ਡਲ ਅਰੁ ਬਹਮੰ ਡ ਦੀ ਹੱਦ
ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਰੂਪ ਹੋਏ ਸਭ ਦੇ ਆਪੇ ਸਰੂਪ ਪਰਮ ਤੱਤ ਨੂ ਚ
ੰ ੀਨ ਹੈ ਪਛਾਣ ਲਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਮਿਤ ਸਿਤ ਕਿਰ ਬਰਨ ਅਬਰਨ ਭਏ ਭੈ ਭਮ ਿਨਵਾਿਰ ਡਾਿਰ ਿਨਰਭੈ ਕੈ ਲੀਨ ਹੈ ॥੨੪॥
They are free from caste, creed, race and colour-based social inequalities and
becoming fearless merge with the Fearless Lord. (24)
ਤਾਤਪਰਯ ਕੀਹ ਿਕ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂ ਸ
ੰ ਿਤ ਬਚਨ ਰੂਪ ਮੰ ਨਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਹਮਣ

ਖਤਰੀ ਆਿਦ ਵਰਨ ਭਾਵ ਛੁਟਕੇ ਅਬਰਨ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਅਿਭਮਾਨ ਤ ਰਹਤ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ,
ਡਰ ਨੂ ਦ
ੰ ੂਰ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਭਰਮ ਸੰ ਸੇ ਨੂ ਪ
ੰ ਰੇ ਿਸੱਟ ਕੇ ਿਨਰਭੈ ਪਦ ਮੁਕਤ ਪਦਵੀ ਿਵਖੇ ਲੀਨ ਹੋ
ਜ ਦਾ ਹੈ ॥24॥

ਇਸੇ ਬਾਰਤਾ ਨੂ ਪ
ੰ ੁਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ:
ਗੁਰਮਿਤ ਸਿਤ ਕਿਰ ਅਧਮ ਅਸਾਧ ਸਾਧ ਗੁਰਮਿਤ ਸਿਤ ਕਿਰ ਜੰ ਤ ਸੰ ਤ ਨਾਮ ਹੈ ।
By adopting and accepting the Guru's word as true and immortal, a lowly and
base person can become pious. By concentrating on the precepts of Guru,
even a lowly and trivial person can rise to become a holy man.

ਿਜਨ ਨ ਗੁਰਮਿਤ ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਨੂ ਸ
ੰ ਿਤ ਸਿਤ ਕਰ ਕੇ ਮੰ ਿਨਆ ਵਾ ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਨੂ ਧ
ੰ ਾਰਨ

ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਧਮ = ਪ ਬਰ, ਨੀਚ, ਿਨੰਦਤ ਕਰਮੀ, ਅਸਾਧ = ਭੈੜੇ ਭੀ ਚਾਹੇ ਸਨ ਿਕੰ ਤੂ ਸਾਧ =

ਭਲੇ ਸੇਸ਼ਟ ਪੁਰਖ ਬਣ ਗਏ ਜੀਕੂ ੰ ਿਕ ਬਾਲਮੀਕ ਧਾੜਵੀ ਅਰੁ ਅਜਾਮਲ, ਭੀਲਨੀ ਆਿਦ ਦੇ ਨਾਮ
ਲਏ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮਿਤ ਨੂ ਸ
ੰ ਿਤ ਕਰ ਕੇ ਮੰ ਨਣ ਵਾਲੇ ਅਥਵਾ ਗੁਰਮਿਤ ਦੀ ਸਿਤਆ ਕਰ ਕੇ,
ਿਜਹੜੇ ਬਾਲਮੀਕ ਸੁਪੱਚ ਜੇਹੇ ਭੰ ਗੀ ਜੰ ਤ ਨੀਚ ਜੰ ਤੂਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਰੇ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਉਹ
ਭੀ ਸੰ ਤ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਵਾ ਸੰ ਤ ਨਾਮ ਪਿਸੱਧ ਹੋਏ।

ਗੁਰਮਿਤ ਸਿਤ ਕਿਰ ਅਿਬਬੇਕੀ ਹੁਇ ਿਬਬੇਕੀ ਗੁਰਮਿਤ ਸਿਤ ਕਿਰ ਕਾਮ ਿਨਹਕਾਮ ਹੈ ।
The thoughtless and ignorant person becomes rational and considerate once
he accepts the truth of Guru's wisdom. He also becomes free from all desires
and wants.
ਗੁਰਮਿਤ ਸਿਤ ਕਰ ਕੇ ਅਿਬਬੇਕੀ ਿਬਬੇਕ ਵੀਚਾਰ ਤ ਰਿਹਤ ਮੂਰਖ ਲੋ ਕ ਭੀ ਿਬਬੇਕ

ਵੀਚਾਰਵਾਨ ਿਸਆਣੇ ਬਣ ਗਏ, ਅਰੁ ਇਞ ਹੀ ਗੁਰਮਿਤ ਨੂ ਸ
ੰ ਿਤ ਕਰ ਕੇ ਕਾਮ = ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਕੇ
ਗਸੇ ਹੋਏ ਕਾਮੀ ਲੋ ਕ ਿਨਹਕਾਮ ਿਨਸ਼ਕਾਮਤਾ ਵਾਨ ਕਾਮਨਾ ਰਿਹਤ = ਵੈਰਾਗੀ ਪੁਰਖ ਬਣ ਗਏ।

ਗੁਰਮਿਤ ਸਿਤ ਕਿਰ ਅਿਗਆਨੀ ਬਹਮਿਗਆਨੀ ਗੁਰਮਿਤ ਸਿਤ ਕਿਰ ਸਹਜ ਿਬਸਾਮ ਹੈ ।
One who is wandering in the darkness of ignorance becomes a Brahm Gyani
once he accepts the truth of Guru's wisdom and teachings. By practicing the
teachings of Guru with full devotion and confidence, one reaches a state of
equipoise.
ਗੁਰਮਿਤ ਸਿਤ ਕਰ ਕੇ ਅਿਗਆਨੀ ਅਿਗਆਨ = ਮਾਯਾ, ਅਿਵਦ ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਰਤਨ ਵਾਲੇ ਬੇ
ਸਮਝ ਲੋ ਕ ਬਹਮ ਿਗਆਨੀ = ਬਹਮ ਦੇ ਜਾਨਣ ਹਾਰੇ ਮਨ ਬੁਧੀ ਆਿਦਕ ਦੀ ਗੰ ਮਤਾ ਤ ਭੀ

ਪਾਰ ਪਰਮ ਤੱਤ ਨੂ ਸ
ੰ ਮਝਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਗੁਰਮਿਤ ਨੂ ਸ
ੰ ਿਤ ਕਰ ਕੇ ਸਹਜ ਸਰੂਪ ਿਗਆਨ
ਸਰੂਪ ਉਕਤ ਬਹਮ ਿਵਖੇ ਿਬਸਾਮ ਚੈਨ ਿਟਕਾਉ ਇਸਿਥਤੀ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਅਨੁਭਵ ਸੰ ਪੰ ਨ

ਬਣ ਗਏ।

ਗੁਰਮਿਤ ਸਿਤ ਕਿਰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਿਤ ਭਏ ਗੁਰਮਿਤ ਸਿਤ ਕਿਰ ਿਨਹਚਲ ਧਾਮ ਹੈ ॥੨੫॥
By accepting Guru's teachings as true and practicing them with concentration,
devotion and faith, one attains salvation when still alive and secures a place in
the higher realms of the Lord. (25)
ਇਸ ਪਕਾਰ ਗੁਰਮਿਤ ਨੂ ਸ
ੰ ਿਤ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜੀ ਦੇ ਜੀ ਹੀ ਮ ਮੇਰੀ ਮੋਹ ਮਮਤਾ
ਿਦਆਂ ਬੰ ਧਨ ਤ ਰਿਹਤ ਹੋ ਗਏ ਵਾ ਸਰੀਰ ਿਵਖੇ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਭੀ ਅੰ ਦਰਲੇ ਨੂ ਵ
ੰ ਾਿਹਗੁਰੂ ਪਾਇਣ
ਕਰ ਕੇ ਅਲੇ ਪ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਗੁਰਮਿਤ ਦੀ ਸਿਤਆ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮੁਕਤ

ਧਾਮ = ਬਹਮ ਪਦ ਪਾਰਬਹਮ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਇਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਿਨਰਮਲ ਇਕ ਰਸ ਅਡੋਲ ਿਟਕੇ

ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁੜ ਇਸ
ਤ ਚਲਾਯਮਾਨ ਨਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ॥25॥

ਉਸੇ ਿਸਧ ਤ ਨੂ ਹ
ੰ ੀ ਮੁੜ ਿਵਸਤਾਰਦੇ ਹਨ:
ਗੁਰਮਿਤ ਸਿਤ ਕਿਰ ਬੈਰ ਿਨਰਬੈਰ ਭਏ ਪੂਰਨ ਬਹਮ ਗੁਰ ਸਰਬ ਮੈ ਜਾਨ ਹੈ ।
Those who abide by Guru's teachings with faith and sincerity are without
rancour. They carry no enmity for anyone because they have realised His
presence in everybody.
ਗੁਰਮਿਤ ਸਿਤ ਕਰ ਕੇ ਵੈਰ ਿਵਰੋਧ ਕਰਣ ਿਨਰਵੈਰ ਿਮਲਾਪਣੇ ਸੁਭਾਵ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਿਕ ਿਕ

ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨ ਪੂਰਨ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ ਬਹਮ ਿਬਆਪੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ
ਦੇ ਪਛੇਦ ਿਭੰ ਨ ਭੇਦ ਤ ਰਿਹਤ ਇਕ ਰਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅੰ ਤਰਯਾਮੀ ਨੂ ਸ
ੰ ਰਬ ਮੈ ਸਰਬ ਸਰੂਪੀ
ਰੂਪ ਕਰ ਕੇ ਅਥਵਾ ਸਭ ਪਾਣੀਆਂ ਿਵਖੇ ਸਭ ਦਾ ਆਪਾ ਰੂਪ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣ ਿਲਆ ਹੈ।

ਗੁਰਮਿਤ ਸਿਤ ਕਿਰ ਭੇਦ ਿਨਰਭੇਦ ਭਏ ਦੁਿਬਧਾ ਿਬਿਧ ਿਨਖੇਧ ਖੇਦ ਿਬਨਾਸਨ ਹੈ ।
Those who practice the teachings of the Guru are free from discriminatory
temperament. All are alike for them. The sense of dualism and attitude of
condemnation of others disappear from their mind.
ਗੁਰਮਿਤ ਸਿਤ ਕਰ ਕੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੈਤ ਿਦਸ਼ਟੀ ਵੱਲ, ਿਨਰਭੇਦ ਪਾਠ ਤਰੇ: ਿਨਰਬੇਦ = ਵੈਰਾਗ
ਸੰ ਪੰ ਨ ਅਦੈਤ ਦਰਸ਼ੀ ਭਏ, ਹੋ ਗਏ ਅਥਵਾ ਫੁੱਟ ਭੇਦ ਪੌਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣ ਨੂ ਿੰ ਤਆਗ ਕੇ ਿਨਰਭੇਦ

ਿਮਲੌ ਨੀ ਿਵਚ ਵਰਤਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਅਰੁ ਅਮੁਕਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਅਮੁਕਾ ਫਲਾਨਾ
ਅਧਰਮ ਰੂਪ ਏਸ ਭ ਤ ਦੇ ਿਬਧੀ ਿਨਖੇਧ ਰੂਪਾ ਵੀਚਾਰ ਦੀ ਦੁਿਬਧਾ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਖੇਦ ਦੁਖ
ਸੰ ਤਾਪ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਮਿਤ ਸਿਤ ਕਿਰ ਬਾਇਸ ਪਰਮਹੰ ਸ ਿਗਆਨ ਅੰ ਸ ਬੰ ਸ ਿਨਰਗੰ ਧ ਗੰ ਧ ਠਾਨ ਹੈ ।
Those crow-like dross-filled persons who adopt Guru's wisdom as truth are
able to shed all the dross and become clean and pious. A miniscule of
spiritual knowledge help them spread the fragrance of the Lord like
Sandalwood.
ਗੁਰਮਿਤ ਸਿਤ ਕਰ ਕੇ ਬਾਇਸ ਕ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਲ ਫੋਲਨ ਯਾ ਕਰ ਬੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ
ਚੱਲਨ ਨੂ ਿੰ ਤਆਗ ਕੇ ਪਰਮ ਹੰ ਸ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਨਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋ ਮੋਤੀ ਭੱਖਣ ਹਾਰੇ

ਪਰਮ ਿਬਬੇਕੀ ਿਨਰਮਲ ਸੁਭਾਵ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਪਰਮ ਹੰ ਸ ਭੀ ਉਹ ਿਕ ਿਜਨ ਦੀ ਅੰ ਸ ਸੰ ਤਾਨ
ਨਸਲ ਹੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਤ ਗੁਰੂ ਿਗਆਨ ਸੰ ਪੰ ਨ ਪਗਟਦੀ ਹੈ, ਓਨ ਦੀ ਬੰ ਸ ਗੁਰਿਸੱਖੀ ਿਵਖੇ ਪਵੇਸ਼
ਪਾ ਗਏ ਿਜਸ ਕਰ ਕੇ ਸੁਗੰਧੀ ਤ ਰਿਹਤ ਿਨਰਗੰ ਧ ਕੀਰਤੀ ਹੀਨ ਹੁ ੰ ਦੇਹੋਏ ਭੀ ਗੰ ਧ ਸੁਗੰਧੀ

ਸੇਸ਼ਟ ਕੀਰਤੀ ਵਾਨ ਠਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਿਜਹਾ ਿਕ ਿਸੰ ਬਲ, ਿਕੱਕਰ, ਟਾਹਲੀ ਆਿਦ ਿਨਰਗੰ ਧ
ਿਬਰਛ ਭੀ ਚੰ ਨਣ ਦੀ ਸੰ ਗਤ ਕਰ ਕੇ ਸੁਗੰਧਵਾਨ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰਮਿਤ ਸਿਤ ਕਿਰ ਕਰਮ ਭਰਮ ਖੋਏ ਆਸਾ ਮੈ ਿਨਰਾਸ ਹੁਇ ਿਬਸਾਸ ਉਰ ਆਨ ਹੈ ॥੨੬॥

Those who abide by the teachings of the Guru destroy all their doubts of rites
and rituals. They become unattached with worldly desires and imbibe the
intellect of the Guru in their hearts. (26)
ਗੁਰਮਿਤ ਸਿਤ ਕਰ ਕੇ ਕਰਮ ਦਾ ਭਰਮ ਅਮੁਕਾ ਕੰ ਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤ ਔਹ ਹਾਨੀ ਹੋ ਜਾਊ,

ਫਲਾਨੀ ਰੀਤ ਕੁਲਾ ਧਰਮ ਦੀ ਨਾ ਪਾਲੀ ਤ ਆਹ ਉਪਦਵ ਆਨ ਵਰਤੂ, ਇਹ ਭਰਮ ਿਚਤੀ

ਸੰ ਿਸਆਂ ਿਵਚ ਗਰਕੀ ਰਿਹਣ ਦੀ ਵਾਦੀ ਖੋ ਗੁਵਾ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਆਸ ਉਮੈਦ ਿਵਚ ਹੀ ਸੰ ਸਾਰੀ

ਧੰ ਿਦਆਂ ਿਵਖੇ ਿਜੰ ਦਗੀ ਨੂ ਲ
ੰ ੋ ਕ ਵ ਕੂ ੰ ਗੁਜ਼ਾਹਰਨ ਿਨਰਾਸ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰ ਸਾਰੀ ਉਮੇਦ ਨੂ ੰ
ਮੂਲ ਹੀ ਿਤਆਗ ਕੇ, ਇਹ 'ਿਬਸਾਸ' ਭਰੋਸਾ ਿਨਸਚਾ 'ਉਰ' ਿਹਰਦੇ ਅੰ ਦਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ 'ਸਹਜੇ
ਹੋਤਾ ਜਾਇ ਸੁ ਹੋਇ। ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਪਛਾਣੈ ਸੋਇ' ॥26॥

ਿਪਛਲੀ ਬਾਰਤਾ ਨੂ ਹ
ੰ ੀ ਸਪਸ਼ਟ ਅਖਰ ਿਵਚ ਮੁੜ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ:
ਗੁਰਮਿਤ ਸਿਤ ਕਿਰ ਿਸੰ ਬਲ ਸਫਲ ਭਏ ਗੁਰਮਿਤ ਸਿਤ ਕਿਰ ਬ ਸ ਮੈ ਸੁਗੰਧ ਹੈ ।
Those who sincerely and faithfully follow the teachings of the True Guru turn
into a fruit-bearing tree from a silk cotton tree (Simbal). That is to say that
they become worthy from what good for nothing they were earlier. It is like
egoistic bamboo tree
ਗੁਰਮਿਤ ਸਿਤ ਕਰ ਕੇ ਿਸੰ ਬਲ = ਪਪੰ ਚੀ ਭਾਵ ਿਦਖਾਵੇ ਦੇ ਪਾਸਾਰੇ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਵ ਨੂ ਪ
ੰ ਲਟ ਕੇ

ਸਫਲ ਭਏ ਫਲਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਭਾਵ ਕਰਣੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰਮਿਤ ਸਿਤ ਕਰ ਕੇ ਵ ਸ ਸਮਾਨ
ਅਿਭਮਾਨੀਆਂ ਿਵਚ ਭੀ ਸੁਗੰਧ ਹੋ ਗਈ ਸਿਤਗੁਰ ਦੀ ਸੰ ਗਿਤ ਦੀ ਪਾਹ ਨਾਲ ਿਨਰਅਿਭਮਾਨਤਾ
ਧਾਰ ਲਈ ਤੇ ਿਚਕਨੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲ ਦੀ ਵਾਦੀ ਨੂ ਿੰ ਤਆਗ ਿਦੱਤਾ।

ਗੁਰਮਿਤ ਸਿਤ ਕਿਰ ਕੰ ਚਨ ਭਏ ਮਨੂਰ ਗੁਰਮਿਤ ਸਿਤ ਕਿਰ ਪਰਖਤ ਅੰ ਧ ਹੈ ।
Those who toil their lives on the teachings of Guru become glittering like gold
(those who are highly noble and pious) from burnt out iron sludge (useless
persons). The ignorants acquire assayer intellect and become knowledgeable.

ਗੁਰਮਿਤ ਸਿਤ ਕਰ ਕੇ ਕੰ ਚਨ ਹੋ ਗਏ ਮਨੂਰ ਤ ਭਾਵ ਊਰਾ ਮਨ ਊਨਤਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਮਨ

ਸ਼ੁੱਧ ਿਨਰਮਲ ਿਦਬ ਤੇਜ ਵਾਲਾ ਸਰਨ ਵਤ ਬਹੁ ਮੁੱਲਾ ਬਣ ਿਗਆ, ਤੇ ਗੁਰਮਿਤ ਸਿਤ ਕਰ ਕੇ,
ਅੰ ਧ ਅੰ ਨ ਿਵਵੇਕ ਵੀਚਾਰ ਰੂਪ ਨਤ ਤ ਰਿਹਤ ਭੀ ਪਰਖਤ ਪਰਖਨ ਲਗ ਪਏ ਤੱਤ ਿਮਿਥਆ
ਭਾਵੀ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਖਊਏ ਹੋ ਗਏ।

ਗੁਰਮਿਤ ਸਿਤ ਕਿਰ ਕਾਲਕੂਟ ਅੰ ਿਮਤ ਹੁਇ ਕਾਲ ਮੈ ਅਕਾਲ ਭਏ ਅਸਿਥਰ ਕੰ ਧ ਹੈ ।
Those who imbibe Guru's teachings as true are filled with spiritual happiness
shedding all the attachment with maya. They do not fear death any more and
their body rests in the memory of the Lord forever.
ਗੁਰਮਿਤ ਸਿਤ ਕਰ ਕੇ, ਕਾਲਕੂਟ ਿਵਹੁ ਭੀ ਅੰ ਿਮਤ ਿਮੱਠੀ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕੌੜੀ ਗੰ ਦਲ ਵਾ

ਿਨੰਮ ਵ ਗੂ ੰ ਕੁੜੱਤਨ ਭਰੀ ਬੋਲੀ ਅੰ ਿਮਤ ਵਰਗੀ ਿਮੱਠੀ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਲ ਮ ਕਾਲ
ਦੇ ਮੂ ੰ ਹਆਏ ਰਿਹਣ ਅਕਾਲ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ ਅਰ ਕੰ ਧ ਸ਼ਰੀਰ ਕੁੜੱਤਨ ਦੀ ਿਵਹੁ ਨਾਲ ਸੜਦੇ

ਰਿਹਣ ਛੇਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਬਚਕੇ ਅਸਿਥਰ ਅੱਟਲ ਬਹੁ ਹੰ ਢਨਾ ਿਚਰਜੀਵੀ ਹੋ ਜ ਦਾ
ਹੈ।

ਗੁਰਮਿਤ ਸਿਤ ਕਿਰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਭਏ ਮਾਇਆ ਮੈ ਉਦਾਸ ਬਾਸ ਬੰ ਧ ਿਨਰਬੰ ਧ ਹੈ ॥੨੭॥
such people are emancipated from the love and attachment of worldly
pleasures despite staying and living their life-span in this world. (27)
ਗੁਰਮਿਤ ਸਿਤ ਕਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਏਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਸੰ ਸਾਰ ਵਾ ਮੇਰ

ਤੇਰ ਆਿਦ ਪਸਾਰੇ ਪਸਾਰਨ ਉਦਾਸ ਉਪਾਮ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਰ ਬਾਸ ਬੰ ਧ = ਬਾਸਨਾ ਤ ਉਤਪੰ ਨ
ਹੋਣ ਹਾਿਰਆਂ ਬੰ ਧਨ ਸੰ ਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥ ਵਾ ਫੁਰਿਨਆਂ ਦੇ ਲਗਾਉ ਪਲੇ ਟ ਤ ਿਨਰਬੰ ਧ ਬੰ ਧਨ
ਰਿਹਤ ਹੋਏ ਛੁਟੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ॥27॥

ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਿਲਵ ਗੁਰ ਿਸਖ ਸੰ ਧ ਿਮਲੇ ਸਿਸ ਘਿਰ ਸੂਿਰ ਪੂਰ ਿਨਜ ਘਿਰ ਆਏ ਹੈ ।
The union of Guru and Sikh leads the Sikh to focus his mind on the divine
word. The irha, pingla and Sukhmana enter the tenth door of the Sikh making
him realise himself and granting him spiritual peace.
ਗੁਰੂ ਅਰ ਿਸੱਖ ਦੀ ਸੰ ਿਧ ਜੋੜ ਿਮਲ ਜੁੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਸਹਜ ਧੁਨੀ
ਿਵਖੇ ਸੁਰਿਤ ਦੀ ਿਲਵ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਇ ਕਰ ਕੇ ਿਕ ਜਦ ਸਿਸ ਚੰ ਦਮਾ = ਖਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਪਾਣ

ਧਾਰਾ ਘਿਰ ਸੂਰ ਸੂਰਜ ਸੁਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਪਾਣ ਧਾਰਾ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹੀ ਉਲਟ ਕੇ ਭਾਵ
ਸੂਰਜ ਸੁਰ ਚੰ ਦਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪੂਰ ਪੂਰਣ ਆਨ ਭਰੀਏ, ਤ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਨ ਿਨਜ ਘਰ ਅਪਣੇ
ਅਸਲੀ ਿਟਕਾਣੇ ਆਤਮ ਪਦ ਿਵਖੇ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।

ਓਲਿਟ ਪਵਨ ਮਨ ਮੀਨ ਿਤਬੈਨੀ ਪਸੰ ਗ ਿਤਕੁਟੀ ਉਲੰਿਘ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸਮਾਏ ਹੈ ।
Practicing Naam Simran, the frolicsome mind becomes peaceful and crossing
all hurdles gets engrossed in the realm of peace and tranquillity-the Dasam
Duar. They are not to bear the torments of yogic practices.
ਇਹ ਉਲਟਾਇਆ ਇਸ ਭ ਤ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੱਛੀ ਵ ਗੂ ੰ ਜਲ ਦੇ ਸੋਤ ਉਪਰ ਪਹੁ ੰ ਚਨਖਾਤਰ ਜੀਕੂ ੰ
ਉਹ ਪਵਾਹ ਉਲਟਾ ਪਕੜ ਕੇ। ਚਲਦੀ ਤੇ ਥਾਹ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਆ ਦੀ ਅਰ ਫੇਰ ਞ ਹੀ

ਿਪਛਾਹ ਨੂ ਉ
ੰ ਲਟਾ ਮੋੜਾ ਖ ਦੀ ਹੋਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਐਸਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ, ਤੀਕੂ ੰ ਹੀ ਸੋ ਮਨ
ਮੱਛ ਨੂ ਪ
ੰ ੌਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸਾਰ ਸਾਸ ਦੀ

ਆਵਾਜਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਾਈ ਜਾਵੇ, ਤ ਸੱਜੀ ਖੱਬੀ ਸੁਰ ਿਜਹੜੇ ਿਟਕਾਣੇ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਦੇ
ਘਾਟ ਉਪਰ ਮੇਲ ਖ ਦੀਆਂ ਹਨ ਓਸ ਿਤਬੇਣੀ ਦੇ ਿਟਕਾਣੇ ਜਾ ਪਸੰ ਗ ਸੰ ਬਧ = ਪਹੁ ੰ ਚਪਾਪਤ

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰੁ ਫੇਰ ਿਤਕੁਟੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁਜ ਓਸ ਨੂ ਭ
ੰ ੀ ਉਲੰਘ ਕੇ ਸ਼ ਤ ਸਰੋਵਰ ਨਾਮੀ

ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਖ ਸਮੁ ੰ ਦਰਰੂਪ ਸੁ ੰ ਨਪਦ ਅਫੁਰ ਪਦ ਸਰੂਪ ਚੌਥੇ ਧਾਮ ਿਵਖੇ ਹੀ ਜਾ ਸਮਾ ਦਾ
ਹੈ।

ਿਤਗੁਨ ਅਤੀਤ ਚਤੁਰਥ ਪਦ ਗੰ ਿਮਤਾ ਕੈ ਿਨਝਰ ਅਪਾਰ ਧਾਰ ਅਿਮਅ ਚੁਆੲ◌ੈ ਹੈ ।
A practitioner of Naam detaches himself from the three pronged influence of
mammon i.e. the worldly attractions and reach the stage of absolute.
ਜਦ ਇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਿਵਖੇ ਗੰ ਮਤਾ ਕੈ ਪਹੁ ੰ ਚਪਾਪਤ ਕਰ ਲਦਾ ਹੈ ਤ ਿਤੰ ਨ ਗੁਣ
ਰਜੋ ਸਤੋ ਤਮੋ ਅਰੁ ਇਨ ਦੇ ਬਲ ਤ ਉਤਪੰ ਨ ਹੋਣ ਹਾਰੀਆਂ ਜਾਗਤ ਸੁਪਨ ਸੁਖੋਪਤ ਰੂਪ

ਅਵਸਥਾਵ ਦੇ ਬੇਗ ਤ ਹੋਣ ਹਾਿਰਆਂ ਅਸਰ ਤ ਅਤੀਤ = ਰਿਹਤ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਿਕ ਿਨਝਰ
ਝਰਣੇ ਫੁਹਾਰੇ = ਝਲਾਰ ਤ ਿਬਨ ਹੀ ਅਪਾਰ ਧਾਰਾ ਅੰ ਿਮਤ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਚੋ ਆਇਆ
ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਚਕਈ ਚਕੋਰ ਮੋਰ ਚਾਿਤਕ ਅਨੰਦਮਈ ਕਦਲੀ ਕਮਲ ਿਬਮਲ ਜਲ ਛਾਏ ਹੈ ॥੨੮॥
Just as Chakvi (Sun bird) seeing sun, Chakor (moon bird) seeing moon, rain
bird and peacock seeing clouds get into wondrous stage of bliss, similarly a ·
Gunnukh (Guru conscious person) who practices Naam Simran keeps
progressing like a lotus flower in the
ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਤੀ ਸਾਧ ਲੈ ਣ ਕਰ ਕੇ ਚਕਵੀ ਵਤ ਤੇ ਚੰ ਦ ਸੁਰ ਨੂ ਸ
ੰ ਾਧ ਕੇ ਚਕੋਰ ਸਮਾਨ ਅਰ

ਸ਼ਬਦ ਧੁਨੀ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਹੁ ੰ ਦਾਹੋਇਆ ਮੋਰ ਵ ਗੂ ੰ ਤਥਾ ਅੰ ਿਮਤ ਧਾਰਾ ਦੇ ਚੋਣ ਕਾਰਣ ਚਾਿਤਕ

ਪਪੀਹੇ ਸਮਾਨ, ਆਨੰਦ ਮਈ ਆਨੰਦ ਰੂਿਪਣੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂ ਮ
ੰ ਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਐਸ ਤਰ ਪਫੁਿਲਤ ਹੁ ੰ ਦਾ
ਹੈ, ਿਜਸ ਤਰ ਿਕ ਿਨਰਮਲ ਜਲ ਿਵਖੇ ਕੌਲ ਤਥਾ ਕੇਲਾ ॥28॥ ਕੇਲੇ ਤੇ ਕੌਲ ਅੰ ਦਰ ਇਤਨੀ
ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਿਚਕਨਾਹਟ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਜੀਕੂ ੰ ਜਲ ਉਨ ਨੂ ਪ
ੰ ੋਹ ਨਹ ਸਕਦਾ ਤੀਕੂ ੰ ਹੀ

ਗੁਰਮਤ ਿਵਖੇ ਿਦੜ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਿਗਆਨੀ ਨੂ ਏ
ੰ ਹ ਸੰ ਸਾਰ ਭੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਿਦਆਂ
ਸੰ ਿਦਆਂ ਭੀ ਿਲਪਾਇਮਾਨ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਿਲਵ ਗੁਰਿਸਖ ਸੰ ਧ ਿਮਲੇ ਪੰ ਚ ਪਰਪੰ ਚ ਿਮਟੇ ਪੰ ਚ ਪਰਧਾਨ ਹੈ ।
With the meeting of Guru and Sikh, and engrossment of the latter in the

divine word, he is able to counter the deceit of five vices-kam, krodh, lobh,
moh and ahankar. The five virtues of Truth, Contentment, Compassion,
Devotion and Patience become paramou
ਗੁਰੂ ਅਰ ਿਸੱਖ ਦੀ ਸੰ ਿਧ ਜੋੜ ਿਮਿਲਆਂ ਸ਼ਬਦ ਿਵਖੇ ਸੁਰਿਤ ਸਰੀਰ ਅੰ ਦਰ ਅੰ ਗ ਅੰ ਗ ਰੋਮ ਰੋਮ,
ਸੁਰਤ ਰੱਖਣ ਕਰ ਕੇ ਚੇਤਨ ਕਲਾ ਆਤਮ ਸੱਤਾ ਸਰੂਿਪਨੀ ਅੰ ਤਯਾਮੀ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂ ਗ
ੰ ੁਰਬਾਣੀ

ਅੰ ਦਰ ਸੰ ਕੇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰਿਤ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਉਚਾਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਸੋ ਉਕਤ ਸੁਰਿਤ ਦੀ ਿਲਵ
ਲਗ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਪਾ, ਸ਼ਬਦ ਿਵਖੇ ਮਗਨ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰ ਚ ਪਰਪੰ ਚ = ਪੰ ਜ
ਤੱਤ ਦਾ ਰਿਚਆ ਹੋਇਆ ਪਸਾਰਾ ਸੰ ਸਾਰ ਿਦਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਿਮਟ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਪਤੀਤ ਹੋਣ ਰਿਹਤ ਹੋ
ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਰ ਪੰ ਚ +ਪਰ+ਧਾਨ ਹੈ = ਪੰ ਚ ਕਾਮ ਕੋਧ ਲੋ ਭ ਮੋਹ ਅਹੰ ਕਾਰ 'ਪਰੇ' ਦੂਰ 'ਧਾਨ' ਨੱਠ
ਜ ਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਇਨ ਦਾ ਬਲ ਸਮੂਲਚਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ।

ਭਾਗੈ ਭੈ ਭਰਮ ਭੇਦ ਕਾਲ ਅਉ ਕਰਮ ਖੇਦ ਲੋ ਗ ਬੇਦ ਉਲੰਿਘ ਉਦੋਤ ਗੁਰ ਿਗਆਨ ਹੈ ।
All his doubts, fear and discriminatory feelings are destroyed. He is not
hunted by the worldly discomforts those accrue from worldly activities.
ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਮ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂ ਆ
ੰ ਪਾ ਸਮਝਨ ਵਾਲੀ ਭੁੱਲਨ ਤੋ ਉਤਪੰ ਨ ਹੋਇਆ ਸਰਬ ਪਕਾਰ ਦਾ

ਭੇਦ ਅਤੇ ਭੇਦ ਤ ਉਤਪੰ ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਭ ਤ ਦੇ ਭੈ ਡਰ ਹਾਨ, ਲਾਭ, ਜਸ ਅਪਜਸ ਵਾ ਜਨਮ
ਮਰਣ ਆਿਦ ਭੀ ਭੱਜ ਜ ਦੇ ਿਨਵਰਤ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ ਅਰੁ ਐਸਾ ਹੀ ਕਾਲ ਿਦਸ਼ਾ, ਯੋਗਨੀਆਂ,

ਨਖ ਤ ਵਾ ਗਿਹ ਆਿਦਕ ਤ ਤਥਾ ਕਰਮ ਸੰ ਿਚਤ = ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਗੇ ਲਈ

ਫਲ ਨੂ ਪ
ੰ ੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਜਨਮ ਿਵਚ ਤੀਰਥ ਬਾਸਨਾ ਦੇ ਬੇਗ ਕਾਰਣ ਕੀਤੇ ਜਾ
ਰਹੇ ਿਕਯਮਾਨ ਕਰਮ ਤਥਾ ਪਾਰਬਧ ਭੋਗਿਦਆਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਹਾਰੀਆਂ

ਿਚੰ ਤਾ ਆਿਦਕ ਦੇ ਖੇਦ ਕਲੇ ਸ਼ ਭੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਭ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਞ ਹੀ ਲੋ ਕਾਚਾਰ ਵਾ ਬੇਦ ਆਚਾਰ ਰੂਪ ਲੌ ਿਕਕ ਬੇਿਦਕ ਰੀਤ ਰਸਮ ਦੀਆਂ ਿਸਆਣਪ ਤ

ਉਲੰਘ ਉਪਾਮ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਗੁਰ ਿਗਆਨ ਉਦੋਤ ਹੈ ਬਹਮਿਗਆਨ ਉਦੇ ਪਗਟ
ਹੋ ਆ ਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਵਡੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹਮ ਭੀ ਬਡੇ ਅਰਥ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮ

ਅਰਥ ਬੋਧਕ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰ ਬਹਮ ਪਯਾਯ ਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਥ ਬਹਮ

ਲਈ ਹਨ।

ਮਾਇਆ ਅਉ ਬਹਮ ਸਮ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਪਾਿਰ ਅਨਹਦ ਰੁਨਝੁਨ ਬਾਜਤ ਨੀਸਾਨ ਹੈ ।
With his conscious awareness firmly lodged in the mystical tenth opening, the
worldly attractions and Lord appears alike to him. He sees the image of the
Lord in every creature of the world. And in such a state, he remains
engrossed in the celestial music
ਮਾਯਾ ਔਰ ਬਹਮ ਜੋ ਦੋ ਨ ਾਰੇ ਨਾਮ ਰਾਹ ਆਖਣ ਿਵਚ ਆ ਦੇ ਹਨ ਗੁਰਮਿਤ ਅਨੁਸਾਿਰਣੀ
ਪੂਰਬ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਸਾਧਿਦਆਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਪਾਰ ਸੁਰਤ ਦੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਸਮ

ਸਮਤਾ ਭਾਵ ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਇਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਅਧ ਸੂ ਰੂਪ ਕਲਿਪਤ ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ
ਅਿਧਸ਼ਟਾਨ ਸਰੂਪ ਬਹਮ ਿਵਖੇ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਾਤ ਸਮਾਨ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ

ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਿਕ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਦਾ ਰੁਣ ਝੁਣਕਾਰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਗੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ
ਚ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਿਦਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਬਾਜਤ
ਵੱਜ ਿਪਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨਮਨ ਮਗਨ ਗਗਨ ਜਗਮਗ ਜੋਿਤ ਿਨਝਰ ਅਪਾਰ ਧਾਰ ਪਰਮ ਿਨਧਾਨ ਹੈ ॥੨੯॥
In such a high spiritual state, he enjoys heavenly bliss and the divine light
shines in him. He is ever relishing the divine elixir of Naam. (29)
ਗੱਲ ਕੀਹ ਿਕ ਇਸ ਅਗੰ ਮੀ ਧੁਨੀ ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੁਰਿਤ ਉਨਮਨ ਉਤਕੰ ਿਠਤ
ਹੋਈ ਤੀਬਰ ਉਤਸਾਹ ਸੰ ਪੰ ਨ ਹੋਈ ਮਗਨ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ ਵਾ ਉਨਮਨੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਲੀਨ ਹੋ

ਜ ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਿਕ ਗਗਨ ਆਕਾਸ਼ = ਸੁ ੰ ਨ= ਅਫੁਰ ਮੰ ਡਲ ਿਵਖੇ ਜਗ ਮਗ ਜ ੋਤੀ ਦਾ ਪਕਾਸ਼

ਸਾਖ ਾਤਕਾਰਤਾ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮ ਿਨਧਾਨ ਮਹਾਨ ਿਨਧੀਆਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ
ਰੂਪ ਿਦਬ ਅੰ ਿਮਤ ਦੀ ਅਪਾਰ ਧਾਰਾ ਇਕ ਰਸ ਸਿਵਆ ਕਰਦੀ ਇਸ ਨੂ ਅ
ੰ ਿਬਨਾਸ਼ੀ ਿਤਪਤੀ
ਬਖਿਸ਼ਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ॥29॥

ਿਗਹ ਮਿਹ ਿਗਹਸਤੀ ਹੁਇ ਪਾਇਓ ਨ ਸਹਜ ਘਿਰ ਬਿਨ ਬਨਵਾਸ ਨ ਉਦਾਸ ਡਲ ਪਾਇਓ ਹੈ ।
Without Guru's teaching and all by himself a householder engrossed in all
household duties cannot reach the state of oneness with Lord nor renouncing
the world and living in jungles can he attain Him
ਗਿਹ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਣ ਹਾਰੇ ਿਗਹ ਮਿਹ ਘਰ ਿਵਚ ਕਈ ਗਿਹ ਧਰਮੀ ਗਹਸਥੀ ਤ ਹੋਏ
ਪਰ ਸਹਜ ਘਰ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਭਾਵ ਿਜਸ ਅਗੰ ਮ ਪੁਰੇ ਨੂ ਗ
ੰ ਗਨ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹ ਉਪਰ
ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਰੁ ਿਜਹੜਾ ਜੀਵ ਦੇ ਦਸਮ ਦਾਰ ਨੂ ਭ
ੰ ੇਦਨ ਕਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਅੰ ਦਰ ਪਵੇਸ਼

ਕਰਿਦਆਂ ਅੰ ਤਯਾਮੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨ ਸਾਥ ਹੀ ਉਸ ਸਮ ਆਪਣਾ ਿਨਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਥਾਿਪਆ
ਸੀ, ਉਹ ਸਹਜ ਘਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤ ਕੀਹ ਗਹਸਥੀ ਹੋਏ? ਅਰੁ ਐਸਾ ਹੀ ਬਨ ਉਜਾੜ

ਬੀਆਬਾਨ ਿਵਖੇ ਵੱਸਨ ਵਾਿਲਆਂ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵ ਬਨਵਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਉਦਾਸੀ ਧਾਰੇ ਦਾ ਫਲ ਉਤ

+ਆਸ ਚੀ ਆਸਾ ਦਾ ਫਲ ਰੂਪ ਸਮੂਹ ਆਸ ਉਮੈਦ ਤ ਉਚੀ ਆਸ਼ਾ ਮੋਖ ਦੀ ਆਸਾ ਦਾ ਫਲ
ਰੂਪ ਬਹਮ ਿਗਆਨ ਨਹ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਪਿੜ ਪਿੜ ਪੰ ਿਡਤ ਨ ਅਕਥ ਕਥਾ ਿਬਚਾਰੀ ਿਸਧਾਸਨ ਕੈ ਨ ਿਨਜ ਆਸਨ ਿਦੜਾਇਓ ਹੈ ।
By becoming a scholar, reading scriptures no one can become knowledgeable
of the magnificence of the Lord and describe Him. Nor by doing Yogic
practices can one merge in Him.
ਪਿੜ ਪਿੜ ਕੇ ਬੜੇ ਪੰ ਡਤ ਬਣ ਗਏ ਪ ੰ ਤੂਅਕਥ ਕਥਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੰ ਮਤਾ ਤ ਪਾਰ ਹੈ ਿਜਸ ਕਥਾ
ਦਾ ਕਥਨਾ ਉਸ ਿਸਧ ਤ ਨੂ ਨ
ੰ ਾ ਿਵਚਾਿਰਆ ਅਤੇ ਇਞ ਹੀ ਿਸੱਧ ਵਾਲੇ ਆਸਨ ਕੀਤੇ ਯਾ
ਿਸੱਧੀਆਂ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸਿਥਤੀ ਸਾਧੀ, ਪਰ ਿਨਜ ਆਸਨ ਆਤਮ ਪਦ ਿਵਖੇ
ਇਸਿਥਤੀ ਿਦੜ ਪਪੱਕ ਨਾ ਕੀਤੀ।

ਜੋਗ ਿਧਆਨ ਧਾਰਨ ਕੈ ਨਾਥਨ ਦੇਖੇ ਨ ਨਾਥ ਜਿਗ ਭੋਗ ਪੂਜਾ ਕੈ ਨ ਅਗਹੁ ਗਹਾਇਓ ਹੈ ।
Yogis, Naths could not realise Him by their strenuous yogic practices, nor can

He be attained by doing yags etc.
ਧਾਰਣਾ ਅੰ ਦਰ ਖਾਸ ਖਾਸ ਸੁਰਤ ਦੇ ਿਟਕੌਣ ਵਾਿਲਆਂ ਿਟਕਾਿਣਆਂ ਉਪਰ ਧਾਰਣਾ ਕਰ ਕਰ ਕੇ

ਜੋਗ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਿਧਆਨ ਭੀ ਨਾਥ ਨ ਿਸੱਧ ਕੀਤੇ ਪਰ ਨਾਥ ਮਾਲਕ ਿਤਲੋ ਕੀ ਦਾ ਿਦਸ਼੍ਟ ਨਾ ਹੀ
ਆਯਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪਕਾਰ ਯਗ ਦੇਵਿਤਆਂ ਪਥਾਇ ਹੋਮ ਕਰ ਕਰ ਕੇ, ਵਾ ਭੋਗ ਬਹਮ ਭੋਜ ਆਿਦ
ਕਰ ਕੇ ਅਥਵਾ ਦੇਵਤਾ ਪੂਜਨ ਠਾਕਰ ਪੂਜਾ ਆਿਦਕਰ ਕਰ ਕੇ ਅਗਹੁ = ਨਾ ਗਿਹਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣ
ਂ ਬਾਹਰਾ ਬੁਧੀ ਆਿਦ ਦੇ ਿਗਆਨ ਤ ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਗਿਹਣ ਹੋ ਸਿਕਆ
ਵਾਲਾ ਪਕੜ ਿਵਚ ਔਣ
ਿਕਸੇ ਪਕਾਰ ਭੀ ਐ ਨਾ ਜਾਿਨਆ ਜਾ ਸਿਕਆ।

ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਸੇਵ ਕੈ ਨ ਅਹੰ ਮੇਵ ਟੇਵ ਟਾਰੀ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਗੁਰਦੇਵ ਸਮਝਾਇਓ ਹੈ ॥੩੦॥
Serving gods and goddesses one cannot get rid of one's ego. All this worship
and offerings before these gods and goddesses only inflate the ego. The Lord
who is beyond reach and description can only be reached with the teachings,
knowledge and wisdom of t
ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਭੀ ਭਗਤ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਪ ੰ ਤੂਅਹਮੇਵ ਮ ਹੀ ਹ

ਐਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ਤ
ੰ ੀਸ ਮਾਰ ਖ ਮੰ ਨਣ ਵਾਲੀ ਕੁਬੁਧੀ ਦੀ ਟੇਵ ਖੋਟੀ ਬਾਣ ਨਾ ਹੀ ਟਾਰੀ,
ਟਾਲੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਤਾਤਪਯ ਕੀਹ ਿਕ ਅਜੇਹੇ ਅਜੇਹੇ ਸਮੂ ੰ ਹਸਾਧਨ ਨੂ ਸ
ੰ ਾਧ ਸਾਧ ਕੇ ਜਫਰ ਜਾਲ
ਕੇ ਿਜਸ ਦੇ ਮਰਮ ਨੂ ਸ
ੰ ਮਝਨ ਬੁਝਨ ਵਾਸਤੇ ਅਨਿਗਣਤ ਲੋ ਕ ਹਾਰ ਥੱਕੇ, ਓਸ ਅਲਖ ਤ ਪਾਰ
ਅਰੁ ਅਭੇਵ = ਆਪਣਾ ਮਰਮ ਜਨੌਣੋ ਅਗੰ ਮ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਨੂ ਪ
ੰ ਕਾਸ਼ ਰੂਪ
ਸਿਤਗੁਰ ਨ ਅਸਾਨੂ ਯ
ੰ ਥਾਵਤ ਸਮਝਾ ਿਦੱਤਾ ਸਾਿਖਆਤ ਕਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ॥30॥
ਿਤਗੁਨ ਅਤੀਤ ਚਤੁਰਥ ਗੁਨ ਗੰ ਿਮਤਾ ਕੈ ਪੰ ਚ ਤਤ ਉਲੰਿਘ ਪਰਮ ਤਤ ਵਾਸੀ ਹੈ ।
detaching himself from the worldly attractions and the three its of maya, a
Guru-conscious person acquires fourth state and discarding all adorations of
the body lives in the memory the Lord.
ਿਤਗੁਨ ਅਤੀਤ = ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਗੁਣ ਦੇ ਪਭਾਵ ਤ ਜੋ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਰਹਟ
ਦੀਆਂ ਿਟੰ ਡ ਵਤ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦਾ ਗੇੜ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਿਛਣ ਿਛਣ ਿਵਚ

ਸਾਡੇ ਅੰ ਦਰ ਸੁਭਾਵ ਿਵਖੇ ਉਲਟਮ ਪਲਟਮ ਦਸ਼ਾ ਵਰਤਦੀ ਿਰਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਦਲਾ

ਬਦਲੀ ਤ ਅਤੀਤ = ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵ ਅਡੋਲ ਸੁਭਾਵ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਅਥਵਾ ਏਨਾ ਅਨੁਸਾਰ

ਿਚੱਤ ਿਬਰਤੀਆਂ ਦੇ ਤਰਥੱਲ ਨੂ ਿੰ ਨਵਾਰਣ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ ਤ ਮਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਹੇ ਗੁਰਮੁਖ! ਚੌਥੇ ਗੁਣ

ਰੂਪ ਅਫੁਰ ਭਾਵ ਅਿਚੱਤ ਦਸ਼ਾ ਿਵਖੇ ਗੰ ਮਤਾ ਪਹੁ ੰ ਚਕੈ = ਕਰੀਦੀ ਪਾਈਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇ ਚਉਥੇ
ਪਦ ਿਵਖੇ ਪਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰ ਚ ਤੱਤ = ਪੰ ਜ ਤੱਤ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਦੇਹ ਨੂ ਉ
ੰ ਲੰਘ ਟੱਪ ਜਾਈਦਾ ਹੈ

ਭਾਵ ਦੇਹ ਅਧ ਾਸ ਤ ਰਿਹਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਪੰ ਜ ਤੱਤ ਦੇ ਮੇਲ ਸੰ ਘਾਤ ਰੂਪ ਜੜ
ਦੇਹ ਨੂ ਤ
ੰ ੱਤ ਸੁਰਜੀਤ ਭਾਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਿਦਖਲਾਨ ਵਾਲਾ ਇਨ ਤ ਪਰੇ ਏਨਾ ਦਾ ਸਾਖੀ ਸਰੂਪ
ਪਰਮ ਤੱਤ ਚੈਤੰਨ ਓਸ ਿਵਖੇ ਇਸਿਥਤੀ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਦਾ ਹੈ।

ਖਟ ਰਸ ਿਤਆਿਗ ਪੇਮ ਰਸ ਕਉ ਪਾਪਿਤ ਭਏ ਪੂਰ ਸੁਿਰ ਸਪਤ ਅਨਹਦ ਅਿਭਆਸੀ ਹੈ ।
He is not enamoured by the tastes of worldly things, and enjoys the bliss of
love of the Lord; and celestial music by keeping Him in his mind all the time
ਪ ੰ ਤੂਗੁਣ ਤ ਅਤੀਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਵਸ਼ ਕ ਹੈ ਿਕ ਖਟ ਰਸ ਿਮਠ, ਕੌੜੇ, ਕਸੈਲੇ, ਸਲੋ ਨ,
ਖੱਟੇ ਅਰ ਚਰਪਰੇ ਸਾਦ ਦੀ ਚਾਟ ਨੂ ਤ
ੰ ਾਗ ਦੇਵੋ, ਕ ਿਕ ਇਨ ਦੇ ਤ ਾਗ

ਹੀ ਪੇਮ ਰਸ ਨੂ ੰ

ਪਾਪਤ ਹੋ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ਅਰੁ ਐਸਾ ਹੀ ਪੂਰ ਸੁਰ ਸਪਤ ਸੱਤ ਸੁਰ ਜੋ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ ਵੱਲ
ਭੀ ਕੰ ਨ ਨੂ ਪ
ੰ ੂਰ ਦੇਵ ਭਾਵ ਰਾਗ ਨਾਦ ਦੀ ਚਾਟ ਵਾ ਕੰ ਨ ਰਸ ਵੱਲ ਸਭ ਪਕਾਰ ਪੂਰ ਬੱਸ ਬਸ =
ਤੌਬਾ ਕਰੇ, ਤ ਅਨਹਦ ਅੰ ਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦਾ ਅਭ ਾਸੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕੀਦਾ ਹੈ।

ਅਸਟ ਿਸਧ ਤ ਭੇਦ ਨਾਥਨ ਕੈ ਨਾਥ ਭਏ ਦਸਮ ਸਥਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਿਬਲਾਸੀ ਹੈ ।
he renunciates yog and ways of Naths and surpasses them ;all-spiritually, and
reaching the ultimate, enjoys all happiness and peace.
ਹ ਿਵਿਦਤ ਰਹੇ ਿਕ ਰਸ ਦਾ ਤ ਾਗ ਕਰ ਕੇ ਤੱਤ ਨੂ ਸ
ੰ ਾਖ ਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦਾ

ਅਭ ਾਸ ਰੂਪ ਯਤਨ ਭੀ ਿਸਧੀਆਂ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੀ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂ ਇ
ੰ ਸ
ਿਖਆਲ ਨਾਲ ਨਹ ਅਭ ਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਿਕ ਅਸ਼ਟ ਿਸਧ ਤ ਭੇਦ = ਅਠਾਰ ਿਵਚ

ਅੱਠ ਮਹ ਿਸਧੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸਭਨ ਦਾ ਹੀ ਅੰ ਤ ਕਰ ਕੇ ਖਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਰੁ ਨਾਥਨ ਕੈ ਭੇਦ
= ਨ ਦਾਿਰਆਂ ਦੇ ਨਾਥ ਇੰ ਿਦਆਂ ਨੂ ਭ
ੰ ੇਦ ਕੇ ਭੰ ਨ ਕਰ ਕੇ ਇਨ ਦਾ ਬਲ ਤੋੜਕੇ ਨਾਥ ਭਏ ਏਨ

ਦਾ ਸਾਮੀ ਨੱਥਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤ ਦਸਮ ਸਥਲ ਸਦਮੇ ਦਾਰ ਿਵਖੇ ਸੁਖ ਦੇ ਸਮੁ ੰ ਦਰਅਲਖ
ਅਪਾਰ ਭਗਵੰ ਤ ਿਵਖੇ ਿਬਲਾਸੀ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ।

ਉਨਮਨ ਮਗਨ ਗਗਨ ਹੁਇ ਿਨਝਰ ਝਰੈ ਸਹਜ ਸਮਾਿਧ ਗੁਰ ਪਰਚੇ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ॥੩੧॥
because of his high spiritual state and residing his conscious awareness in the
Dasam Duar, he gets detached from worldly things and remains in a state of
bliss. (31)
ਇ ਕਰ ਕੇ ਗਗਨ ਮੰ ਡਲ ਦਸਮ ਦਾਰ ਿਵਖੇ ਉਨਮਨ = ਉਤਸਾਿਹਤ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਨਮਨੀ

ਭਾਵ ਿਵਖੇ ਇਸਿਥਤ ਮਗਨ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਿਨਝਰ ਝਰਨਾ ਅੰ ਿਮਤ ਦਾ ਝਰਨ ਲੱਗ ਪਦਾ ਹੈ,

ਿਜਸ ਨੂ ਛ
ੰ ਕਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਹਜ ਸਰੂਪ ਿਵਖੇ ਸਮਾਿਧ ਇਸਿਥਤੀਵਾਨ ਹੋਇਆ ਇਕ ਮਾਤ ਗੁਰ
ਪਰਚੈ ਪਾਰਬਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਬਹਮ ਿਵਖੇ ਪਰਿਚਆ ਿਲਵਲੀਨ

ਰਿਹੰ ਦਾ, ਉਦਾਸੀ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਖੇ ਵਰਤਦਾ ਭੀ ਸੰ ਸਾਰ ਤ ਚਾ ਵਾ ਉਪਾਮ ਅਟੰ ਕ ਅਲੇ ਪ ਿਰਹਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ ॥31॥

ਦੁਿਬਧਾ ਿਨਵਾਿਰ ਅਬਰਨ ਹੁਇ ਬਰਨ ਿਬਖੈ ਪ ਚ ਪਰਪੰ ਚ ਨ ਦਰਸ ਅਦਰਸ ਹੈ ।
By perpetual meditation on Lord's name, a Guru-conscious person distances
himself from duality and caste discrimination. He frees himself from the grip
of five vices (lust, anger, greed, ego and attachment) nor does he entangle
himself in the rationales o
ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ ਿਵਖੇ ਇਸਿਥਤ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਦੁਿਬਧਾ = ਦੈਤ ਭਾਵੀ ਿਦਸ਼ਟੀ ਿਨਵਾਰ

ਿਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ ਅਰੁ ਬਰਨ ਬਾਹਮਣ ਖ ਤੀ ਵੈਸ਼ ਸ਼ੂਦਰ ਆਿਦ ਿਵਖੇ ਉਤਪੰ ਨ ਹੋਇਆ

ਹੁ ੰ ਦਾਭੀ ਉਹ ਅਬਰਨ ਬਾਹਮਣ ਆਿਦ ਵਰਨ ਤਥਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਅਿਭਮਾਨ ਰਿਹਤ ਭਾਵ ਜਾਤੀ
ਗੋਤਰ ਆਿਦਕ ਦੇ ਅਧ ਾਸ ਤ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਿਦਸ਼ਟੀ ਸੰ ਕਲਪ ਿਵਖੇ ਪ ਚ =

ਪੰ ਜ ਤੱਤ ਦਾ ਪਰਪੰ ਚ ਪਸਾਰਾ ਨ = ਨਹ ਰਿਹੰ ਦਾ ਅਰਥਾਤ ਦਰਸ ਿਦਸ਼ = ਸਮੂ ੰ ਹਦੇਖਣ
ਯੋਗ ਪਦਾਰਥ ਅਦਰਸ = ਅਿਦਸ਼ ਰੂਪ ਧ ਾਨ ਤ ਓਹਲੇ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸੁਖੁਪਤੀ

ਅਵਸਥਾ ਿਵਖੇ ਿਜਸ ਪਕਾਰ ਸੰ ਸਾਰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਿਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ ਿਗਆਨ ਮਈ
ਿਲਵ ਿਵਚ ਸਮੂਲਚੀ ਦਵੈਤ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਰਮ ਪਾਰਸ ਗੁਰ ਪਰਿਸ ਪਾਰਸ ਭਏ ਕਿਨਕ ਅਿਨਕ ਧਾਤੁ ਆਪਾ ਅਪਰਸ ਹੈ ।
Just as an iron piece when touched with a philosopher-stone becomes gold,
similarly a devotee meeting Guru becomes a pious and a clean man.
ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਜਦ ਹੀ ਿਕ ਪਰਮ ਪਾਰਸ ਅਪਨੀ ਸੰ ਗਤ ਰੂਪ ਮਹਾਨ ਉਤਮ ਸਪਰਸ਼ ਦਾਰੇ

ਸਾਿਖਆਤ ਪਾਰਸ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂ ਪ
ੰ ਰਸ ਪਰਿਸਆ ਭਾਵ ਆਪਾ ਭੇਿਟਆ, ਤ ਪਾਪਤ
ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ ਜੀਕੂ ੰ ਪਰਸ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਪਾਰਸ ਦੇ ਅਿਨਕ ਧਾਤ ਲੋ ਹਾ ਤ ਬਾ ਿਪਤਲ ਆਿਦ ਭਏ

ਕਿਨਕ = ਹੋ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਸਰਣ ਰੂਪ ਅਤੇ ਿਜਸ ਭ ਤ ਉਹ ਧ ਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ
ਿਤਸੇ। ਭ ਤ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਆਪਾ ਭੀ ਅਪਰਸ ਹੁਣ ਅਲੇ ਪ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਵ ਦੁਆਰ ਦੁਆਰ ਪਾਿਰਬਮਾਸਨ ਿਸੰ ਘਾਸਨ ਮੈ ਿਨਝਰ ਝਰਿਨ ਰੁਚਤ ਨ ਅਨ ਰਸ ਹੈ ।
Overcoming the pleasures of the nine doors of the body, he rests his faculties
in the tenth door, where the divine elixir flows perpetually that turn him away
from all other pleasures.
ਨ ਦੁਆਿਰਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਕੰ ਨ , ਨਾਸ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਸਾਰੇ ਛੀ, ਅਰੁ ਮੂ ੰ ਹਤੇ ਮਲ ਮੂਤ ਦੇ ਦੋਨ ਇਹ ਜੋ
ਨ ਦਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਅੰ ਦਰ ਹਨ ਇਨ ਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਜੋ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਹੈ ਿਜਸ ਦੁਆਿਰ ਇਨ

ਉਕਤ ਲਵ ਦਾਰ ਿਵਚ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂ ਅ
ੰ ਪਣਾ ਕਾਰਜ ਨਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਸਤ ਾ ਿਚਤੰ ਨਤਾ ਦੀ
ਧਾਰ ਆਯਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਓਸ ਿਵਖੇ ਬਹਮਾਸਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸਨ ਇਸਿਥਤੀ ਦਾ ਿਸੰ ਘਾਸਨ
ਹੈ, ਭਾਵ ਦਸਵ ਵਾਸਾ ਅਲਖ ਅਪਾਰੇ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ

ਹੋਣ ਦਾ ਿਟਕਾਣਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੁਰਿਤ ਪੁੱਜ ਕੇ ਿਟਕਾਉ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ,

ਿਜਥੇ ਿਕ ਇਕ ਰਸ ਝਰਨਾ ਝਰਦਾ ਅੰ ਿਮਤ ਦਾ ਪਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ ਿਜਸ
ਨੂ ਛ
ੰ ਕਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਅਨਰਸ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਾਦ ਿਵਖ

ਦੇ ਰਸ ਨ ਰੁਿਚਤ ਏਸ ਤ ਈ ਨਹ

ਭਾਇਆ ਕਰਦੇ।

ਗੁਰ ਿਸਖ ਸੰ ਿਧ ਿਮਲੇ ਬੀਸ ਇਕੀਸ ਈਸ ਅਨਹਦ ਗਦ ਗਦ ਅਭਰ ਭਰਸ ਹੈ ॥੩੨॥
Be assured that the meeting of Guru and a disciple, makes a disciple realise
Lord and virtually becomes like Him. His heart then remains immersed in the
celestial music. (32)
ਇੱਥੇ ਪਹੁ ੰ ਚਕੇ ਹੀ ਬੀਸ = ਦਸ ਇੰ ਦੀਆਂ +ਪੰ ਜ ਪਾਣ +ਚਾਰ ਅੰ ਤਾਕਰਣ ਤੇ ਇਕ ਜੀਵ ਇਕ
ਈਸ ਇਕੀਸਵੇ ਈਸ਼ਰ ਿਵਖੇ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਈਸ ਈਸ਼ਰ ਮਈ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪਤੱਖ

ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਰਤ ਿਪਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰ ਇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਦੀਆਂ ਹੱਦ ਵਲ ਅਨਹਦ ਬੇਹੱਦ ਸਰੂਪੀ
ਹੋ ਗਦਗਦ = ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਪਗਟ ਹੁ ੰ ਦਾਹੋਇਆ ਅਭਰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਤਰ ਦੇ ਅਿਤਪਤ

ਨੂ ਭ
ੰ ੀ ਭਰਸ ਹੈ ਿਤਪਤ ਕਰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਅਥਵਾ ਅਭਰ = ਸੰ ਪੂਰਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਕੂਪ ਪਯੰ ਤ ਭੀ
ਜੋ ਖਾਲੀ ਥਾਵ ਹਨ ਓਨ ਿਵਖੇ ਛੇਕ ਛੇਕ ਤਾਈ ਭੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਭਰਸ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ
॥32॥

ਚਰਨ ਕਮਲ ਭਿਜ ਕਮਲ ਪਗਾਸ ਭਏ ਦਰਸ ਦਰਸ ਸਮਦਰਸ ਿਦਖਾਏ ਹੈ ।
By taking refuge of Sat guru's lotus feet, a devotee's mind )0 blooms like lotus
flower. By the blessings of a True Guru, he treats and conducts himself alike
with all and sundry. He carries no rancour for anyone.
ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨੂ ਭ
ੰ ਜ ਅਰਾਧਨ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਅਥਵਾ ਕਮਲ ਸਮਾਨ ਅਲੇ ਪ

ਅਸੰ ਗ ਹੈ ਚਰਣ ਚਲਨ ਸਭਾਵ ਿਜਸ ਿਨਰੰ ਕਾਰ ਿਨਰਾਕਾਰ ਦਾ ਓਸ ਨੂ ਭ
ੰ ਜ ਧ ਾਨ ਕਰਨ ਕਰ
ਂ ਹੈ ਭਾਵ ਸੰ ਿਸਆਂ ਿਫਕਰ ਨਾਲ ਸਮੀਿਟਆ
ਕੇ ਕਮਲ ਪਗਾਸ ਭਏ ਿਰਦਾ ਕਮਲ ਿਖੜ ਔਦਾ

ਂ ਹੈ, ਿਜਸ ਕਰ ਕੇ ਦਰਸ ਦਰਿਸ = ਿਦਸ਼
ਹੋਇਆ ਿਹਰਦਾ ਮਨ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਪਫੁੱਿਲਤ ਹੋ ਔਦਾ
ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਅਨਕ ਭਾਵੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਮ ਦਰਸ ਬਹਮ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਹੋ ਭਾਿਸਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਾ

ਚਰਣ ਕਮਲ ਦਾ ਿਧਆਨ ਕਰਿਦਆਂ ਿਹਰਦੇ ਕਮਲ ਦੇ ਿਖੜ ਔਣ ਪੁਰ, ਦਰਸ ਅੰ ਤਰਯਾਮੀ

ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂ ਦ
ੰ ਰਸ ਦਰਸਕੇ ਦੇਖਣ ਤੇ, ਉਹ ਦਰਸਨ ਸਮ ਿਦਖਾਏ ਹੈ ਇਕ ਰਸ
ਰਿਮਆ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤਾ ਅਨਭਉ ਹੋਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਅਨਹਦ ਿਲਵਲੀਨ ਭਏ ਓਨਮਨ ਮਗਨ ਗਗਨ ਪੁਰ ਛਾਏ ਹੈ ।
Such Guru-conscious person attaches his mind in the unstruck celestial music
and enjoying heavenley bliss, rests his mind in the Dasam Duar.
ਅਰੁ ਐਸਾ ਹੀ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਿਵਖੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਿਲਵਲੀਨ

ਹੋਇਆਂ ਮਾਨ ਮਗਨ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਉਨਮਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਬਕ ਵਾ ਉਨਮਨੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵਖੇ,

ਗਗਨ ਪੁਰ ਚੈਤੰਨ ਭਵਨ = ਬਹਮ ਸਥਲ ਪਮਾਤਮਾ ਦੇ ਿਨਜ ਪਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਲੋ ਕ ਿਵਖੇ ਛਾਏ ਹੈ
ਸ਼ੁਭਾਯਮਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੇਮ ਰਸ ਬਿਸ ਹੁਇ ਿਬਸਮ ਿਬਦੇਹ ਭਏ ਅਿਤ ਅਸਚਰਜ ਮੋ ਹੇਰਤ ਿਹਰਾਏ ਹੈ ।
Enamoured by the love of Lord, he does not remain conscious of his body any
more. This is such a wondrous state that surprises everyone.
ਅਤੇ ਉਥੇ ਦੇ ਪੇਮ ਰਸ ਅਨੁਭਵੀ ਸਾਦ ਆਨੰਦਾਕਾਿਰਤਾ ਦੇ ਬਸ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਿਬਸਮ ਅਚਰਜ
ਹੋਇਆ ਦੇਹ ਤ ਿਬਦੇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁਧ ਬੁਧ ਤ ਰਿਹਤ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਤ ੰਤ ਅਸਚਰਜ

ਮਈ ਕੌਤੁਕੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵਖੇ ਦੈਵੀ ਪਕਾਸ਼ ਦੇ ਕੌਤਕ ਨੂ ਹ
ੰ ੇਰਤ = ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ
ਕਰਦਾ ਿਹਰਾਏ ਹੈ = ਆਪੇ ਨੂ ਭ
ੰ ੀ ਖੋਹ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਅੰ ਦਰਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਗ ਾਨ ਸਭ
ਿਵਿਸਿਮਤ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੁਖਫਲ ਮਿਹਮਾ ਅਗਾਿਧ ਬੋਿਧ ਅਕਥ ਕਥਾ ਿਬਨਦ ਕਹਤ ਨ ਆਏ ਹੈ ॥੩੩॥

The spiritually ecstatic state of a Guru's disciple cannot even be praised. It is
beyond contemplation and indescribable too. (33)
ਸੋ ਇਸ ਪਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸੁਖਫਲ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਵਡ ਾਈ ਅਸ ਕੀਹ ਆਖੀਏ, ਓਸ ਦਾ ਬੋਧ

ਗ ਾਨ ਅਗਾਧ ਨਹ ਗਾਿਹਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,ਤੇ ਓਸ ਦੀ ਕਥਾ ਬਾਰਤਾ ਚਲਾਣੀ ਸਭ ਪਕਾਰ
ਹੀ ਅਕਥ ਕਥਨ ਤ ਪਾਰ ਹੈ ਉਹ ਿਬਨਦ ਆਨੰਦ ਿਕਸੇ ਤਰ ਭੀ ਕਿਹਣ ਿਵਚ ਨਹ ਆ ਸਕਦਾ
ਹੈ ॥33॥
ਦੁਰਮਿਤ ਮੇਿਟ ਗੁਰਮਿਤ ਿਹਰਦੈ ਪਗਾਸੀ ਖੋਏ ਹੈ ਅਿਗਆਨ ਜਾਨ ਬਹਮ ਿਗਆਨ ਹੈ ।
When a disciple meets his Guru and he works hard and toil himself on his
precepts, he gets rid of base intellect and divine intelligence is revealed to
him. He sheds his ignorance and acquires His knowledge.
ਦੁਰਮਿਤ ਦੂਰ ਭਾਵੀ ਮਿਤ ਦੈਤ ਭਾਵੀ ਬੁਧੀ ਯਾ ਦੁਸ਼੍ਟਤਾ ਪਾਇਣ ਮਿਤ ਦੂਖਣਾ ਗਸੀ = ਿਵਕਾਰ
ਰਚੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂ ਮ
ੰ ੇਟਕੇ ਜਦ ਗੁਰਮੁਖ ਪੁਰਖ ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਅੰ ਦਰ ਗੁਰਮਿਤ ਸਿਤਗੁਰ ਦੀ ਿਸਖ ਾ
ਪਗਾਸੀ ਉਜਲੇ = ਉਘੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੋ ਭਾਸੀ, ਤ ਗੁਵਾ ਕੇ ਅਗ ਾਨ ਵਾਹਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੀ

ਬੇਸਮਝੀ ਤੇ ਅਨਜਾਨਤਾ ਨੂ ਜ
ੰ ਾਨ = ਜਾਣ ਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਹ ਕੁਛ ਬਹਮਗ ਾਨ ਬਹਮ ਦੇਸਰੂਪ
ਦਾ ਜਾਨਣਾ ਹੈ।

ਦਰਸ ਿਧਆਨ ਆਨ ਿਧਆਨ ਿਬਸਮਰਨ ਕੈ ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਮੋਿਨ ਬਤ ਪਰਵਾਨ ਹੈ ।
By the glimpse of the True Guru and focusing his mind, he weans away his
attention from worldly pleasures and concentrates the divine word in his
consciousness and closes his mind from all other attractions.
ਜਦ ਇ ਜਾਣ ਲਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਓਸ ਸਰੂਪ ਨੂ ਧ
ੰ ਾਨ ਿਵਚ ਲ ਦਾ, ਦਰਸ ਸਾਖ ਾਤਕਾਰ = ਮਾਨ
ਸਾਮਰਤਖ ਓਸੇ ਅਨਭਉ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਕਰ ਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਖ ਾਤਕਾਿਰਤਾ ਦੇ ਪਾਪਤ ਹੋਯ

ਹੋਰ ਧ ਾਨ ਧਾਰਣੇ ਭੁੱਲ ਜ ਦਾ ਹੈ ਬੇਲੋੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਿਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਚ ਕੁਛ

ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਣ ਅਥਵਾ ਕਿਹਨ ਵਜ ਮੋਨ ਬਤ ਚੁੱਪ ਦੀ ਪਤਗ ਾ ਨੂ ਹ
ੰ ੀ ਪਰਵਾਣ ਕਬੂਲ ਕਰ

ਿਲਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਮੂਹ ਿਬਰਤੀਆਂ ਵਲ ਚੁਪ ਸਾਧ ਲਦਾ ਅਥਵਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਚ ਕੁਛ
ਕਿਹਣ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੰ ਮਤਾ ਹੀ ਓਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮੂਲ ਉਠ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੇਮ ਰਸ ਰਿਸਕ ਹਇ ਅਨ ਰਸ ਰਹਤ ਹੁਇ ਜੋਤੀ ਮੈ ਜੋਿਤ ਸਰੂਪ ਸੋਹੰ ਸੁਰ ਤਾਨ ਹੈ ।
In His love, leaving all worldly pleasures, getting absorbed in His Naam, he
keeps on remembering Him all the time.
ਬੱਸ ਇਸ ਮਾਤ ਪੇਮ ਰਸ ਦਾ ਰਸੀਆ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਰਸ ਸਾਦ = ਿਖੱਚ ਵਲ ਰਸ
ਰਿਹਤ ਿਫੱਕੇ ਿਦਲ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਸਰੂਪ ਪਕਾਸ਼ ਮਯ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਵਖੇ ਿਮਲ ਕੇ ਜੋਤੀ ਮ

ਜ ੋਤੀਮਈ = ਪਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜ ਦਾ ਤੇ ‘ਸੋਹੰ ਸੋਹੰ’ ਦੀ ਸੁਰ ਰਟ ਦੀ ਤਾਨ ਤਾਰ ਅੰ ਦਰੇ ਅੰ ਦਰ
ਬੰ ਨ ਿਲਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਪਨ ਅੰ ਦਰ ਓਸੇ ਨੂ ਹ
ੰ ੀ ਆਪ ਰੂਪ ਹੋ ਵੱਿਸਆ ਸਾਖ ਾਤ ਅਨਭਉ
ਕਰ ਕੇ 'ਸੋਈ ਮ ਹ ' 'ਸੋਈ ਮ ਹ ' ਇਹ ਰਟ ਲਗਾਈ ਰਖਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰ ਿਸਖ ਸੰ ਧ ਿਮਲੇ ਬੀਸ ਇਕੀਸ ਈਸ ਪੂਰਨ ਿਬਬੇਕ ਟੇਕ ਏਕ ਹੀਯੇ ਆਨ ਹੈ ॥੩੪॥
Believe it for Sure that by meeting with Guru, a Guru conscious person
becomes one with Lord and all his life depends on Naam Simran-an exclusive
support of the Lord. (34)
ਅਸਲ ਿਵਚ ਗੁਰੂ ਿਸੱਖ ਦੀ ਸੰ ਧੀ ਮੇਲ ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਹੀ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹੀ

ਵੀਹ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਿਵਚ ਵਰਤਨਹਾਰਾ ਇਹ ਲੋ ਕ ਤੇ ਇਕੀਸਵ ਭਾਵ ਿਵਖੇ ਵਰਤਨਹਾਰਾ ਪਰਲੋ ਕ

ਿਪੰ ਡੀ ਔਰ ਬਹਮੰ ਡੀ ਸਮੂਹ ਿਸਸ਼ਟੀ ਈਸ ਈਸਰ ਮਈ ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰਣ ਿਬਬੇਕ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਗ ਾਨ
ਂ ਧਾਰਣ ਕਰਦਾ
ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹੀ ਇਕ ਮਾਤ ਏਕਤਾ ਦੀ ਟੇਕ ਿਨਸਚਾ ਿਹਰਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਲਔਦਾ
ਹੈ ॥34॥

ਰੋਮ ਰੋਮ ਕੋਿਟ ਬਿਹਮ ਡ ਕੋ ਿਨਵਾਸ ਜਾਸੁ ਮਾਨਸ ਅਉਤਾਰ ਧਾਰ ਦਰਸ ਿਦਖਾਏ ਹੈ ।
Supreme Lord, whose each hair support millions of cosmos has incarnated as
Satguru in human form.
ਿਜਸ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਾਲ ਵਾਲ ਿਵਖੇ ਕੋੜ ਹੀ ਬਹਮੰ ਡ ਦਾ ਿਨਵਾਸ ਹੈ,
ਉਸ ਨ ਆਪ ਮਾਨਸ ਅਉਤਾਰ ਮਾਨੁਖੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਿਦਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਭਾਵ ਇਸ ਕਾਲ ਿਵਖੇ ਮਨੁੱਖ ਮੰ ਡਲ ਅੰ ਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਾ ਕੇ ਓਅੰ ਕਾਰ ਕੈ ਅਕਾਰ ਹੈ ਨਾਨਾ ਪਕਾਰ ਸੀਮੁਖ ਸਬਦ ਗੁਰ ਿਸਖਨੁ ਸੁਨਾਏ ਹੈ ।
The Omniprotector Lord who has many forms, appearing as Guru has given
sermon to his disciples in person.
ਿਜਸ ਦੇ ਓਅੰ ਕਾਰ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਬਹਮ ਦੇ ਹੀ ਨਾਨਾ ਪਕਾਰ ਦੇ ਨ ਾਰੇ ਨ ਾਰੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ =

ਅਨੰਤ ਆਕਾਰ ਜਗਤ = ਿਸਸ਼ਟੀ ਰੂਪ ਹੋ ਪਸਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਓਹੋ ਹੀ ਸਯੰ ਸੀ ਮੁਖ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ
ਮੁਖ ਕਮਲ ਦਾਰੇ ਸਾਖ ਾਤ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਿਸੱਖ ਨੂ ਸ
ੰ ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਏ ਹੈ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਗ ਭੋਗ ਨਈਬੇਦ ਜਗਤ ਭਗਤ ਜਾਿਹ ਅਸਨ ਬਸਨ ਗੁਰਿਸਖਨ ਲਡਾਏ ਹੈ ।
The God for whose propitiation yags are performed, food and offerings are
made, the same Lord takes the form of Guru now coddling his Sikhs by
distributing food and to his disciples.
ਜਗ ਬੇਦ ਦੇ ਕਰਮਕ ਡ ਦਾਰੇ ਿਨਰਪੂਣ ਕੀਤੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਦਾਰੇ ਯਗ = ਬਹਮ ਯਗ

ਆਿਦ ਹੋਮ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਿਜਸ ਨੂ ਕ
ੰ ਰਮਕ ਡੀ ਅਰਾਧਦੇ ਹਨ, ਨਈ ਵੇਦ ਭੋਗ ਅਨਕ ਭ ਤ ਦੇ ਭੋਗ

ਭੋਜਨ ਜੋਗ ਮੋਹਨ ਭੋਗ ਆਿਦ ਪਦਾਰਥ ਨੂ ਅ
ੰ ਰਪਣ ਕਰ ਕੇ, ਜਗਤ ਿਵਚ ਭਗਤ ਜਨ ਉਪਾਸਨਾ
ਕ ਡ ਅਨੁਸਾਰੀ ਢੰ ਗ ਦਾਰਾ ਿਜਸ ਨੂ ਪ
ੰ ੂਜਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਪਰਮ ਪੂਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸਨ ਬਸਨ
ਖਾਨ ਪਾਨ ਅਰੁ ਪਿਹਰਾਨ ਜੋਗ ਪਦਾਰਥ ਆਿਦ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਸ਼ ਬਖਸ਼ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗੁਰ ਿਸੱਖਨ

ਆਪਿਣਆਂ ਿਸੱਖ ਨੂ ਲ
ੰ ਾਡ ਲਡਦੇ ਪਏ ਦੁਲਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਿਨਗਮ ਸੇਖਾਿਦ ਕਬਤ ਨਤ ਨਤ ਕਿਰ ਪੂਰਮ ਬਹਮ ਗੁਰਿਸਖਨੁ ਲਖਾਏ ਹੈ ॥੩੫॥
The supreme Creator, whom Shesh Nag and others have calling by
innumerable names, now manifests as Guru showing Himself to His devotees
(The Sikhs). (35)
ਿਨਗਮ ਬੇਦ, ਸ਼ਾਸਤ ਵਾ ਬੇਦ ਸ਼ਾਸਤ ਵੇਤਾ ਬਹਮਾ ਆਿਦਕ, ਤਥਾ ਸੇਖਾਿਦਕ = ਸੇਸ਼ ਨਾਗ

ਪਤੰ ਜਲੀ ਆਿਦਕ ਿਰਖੀ ਮੁਨੀ, 'ਨਿਤ ਨਿਤ' ਨਹ ਅੰ ਤ ਿਜਸ ਦਾ, ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਕਰ ਕੇ ਿਜਸ ਨੂ ੰ
ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਓਸ ਪੂਰਨ ਬਹਮ ਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਿਸਖ ਨੂ ਆ
ੰ ਪਣੇ ਆਪ ਤ ਈ
ਲਖਾਇਆ ਹੈ ॥35॥

ਿਨਰਗੁਨ ਸਰਗੁਨ ਕੈ ਅਲਖ ਅਿਬਗਤ ਗਿਤ ਪੂਰਨ ਬਹਮ ਗੁਰ ਰੂਪ ਪਗਟਾਏ ਹੈ ।
The Supreme Lord whose countenance is beyond perception, who is
indestructible, despite being formless took human form and revealed Himself
as Guru.
ਿਜਸ ਦੇ ਿਨਰਗੁਣ ਿਨਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਨੂ ਨ
ੰ ਾ ਿਲਿਖਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਲਖ ਰੂਪ

ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੀ ਗਿਤ ਗ ਾਨ ਅਿਬਗਤ ਅਬ ਕ੍ਤ = ਅਪਗਟ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਵਾ

ਿਜਸ ਦਾ ਅਿਬਗਤ ਗ ਾਨ ਗਿਤ ਿਨਿਵਰਤ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਬੁਧੀ ਆਿਦਕ ਦੀ ਗੰ ਮਤਾ ਤ ਐਸੇ ਪੂਰਨ
ਬਹਮ ਨ ਹੀ ਸਰਗੁਨ ਆਕਾਰ ਧਾਰੀ ਹੈ ਹੋ ਕੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ਗ
ੰ ੁਰੂ ਰੂਪ ਿਵਖੇ
ਪਗਟਾਇਆ ਹੈ।

ਸਰਗੁਨ ਸੀ ਗੁਰ ਦਰਸ ਕੈ ਿਧਆਨ ਰੂਪ ਅਕੁਲ ਅਕਾਲ ਗੁਰਿਸਖਨੁ ਿਦਖਾਏ ਹੈ ।
God in His immanent form as Satguru who is beyond all castes, creed and

race make the Sikhs realise the true form of God.
ਉਸ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਮਨੁਖ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਸੀ ਕਲ ਾਨ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂ ਦ
ੰ ਰਸ ਨਤ

ਗੋਚਰ ਹੋਣ ਤੇ ਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵਚ ਔਣ ਤੇ ਿਜਨ ਨ ਕੈ ਧ ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਧ ਾਨ ਉਨ ਦਾ ਭਾਵ
ਆਪਣੇ ਿਚੱਤ ਅੰ ਦਰ ਿਜਨ ਨ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ ਗੁਰ ਿਸੱਖ ਨੂ ਆ
ੰ ਪਣਾ ਅਕਲ ਮਾਯਾ

ਅਿਵਦ ਾ ਦੀਆਂ ਕਲ ਤ ਰਿਹਤ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਸਤ ਸਰੂਪ ਅਿਬਨਾਸੀ ਰੂਪ ਿਦਖਾਇਆ
ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਇਆ ਹੈ।

ਿਨਰਗੁਨ ਸੀ ਗੁਰ ਸਬਦ ਅਨਹਦ ਧੁਿਨ ਸਬਦ ਬੇਧੀ ਗੁਰ ਿਸਖਨੁ ਸੁਨਾਏ ਹੈ ।
The heart piercing melodious tune which Satguru sings to his Sikhs is in fact
manifestation of True Lord.
ਇਸ ਭ ਤ ਤ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪੀ ਦਾਰੇ ਅਪਣਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਯਾ ਤੇ ਿਨਰਗੁਣ ਸਰੂਪ

ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨ ਸ਼ਬਦ ਬੇਧੀ ਿਜਨ ਦੇ ਿਚੱਤ ਨੂ ਸ
ੰ ਿਤਗੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨ ਿਵੰ ਨ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ ਿਜਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸ਼ਬਦ ਧਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਥਵਾ ਬੇਧੀ ਪਾਠ ਤਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਣਹਾਰੇ

ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਰਮੀ ਹਨ ਐਸੇ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਗੁਰਿਸੱਖ ਨੂ ਅ
ੰ ਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ
ਸੁਣਾਕੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਇਆ ਹੈ।

ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰ ਦ ਿਨਹਕਾਮ ਧਾਮ ਗੁਰੁਿਸਖ ਮਧੁਕਰ ਗਿਤ ਲਪਟਾਏ ਹੈ ॥੩੬॥
Fragrance of the dust (of the lotus feet of such Satguru) with which the Sikhs
remain attached is capable of destroying all worldly desires. (36)
ਇ ਕਰ ਕੇ ਿਨਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੌਣ ਹਾਰੇ ਸਿਤਗੁਰ ਨੂ ਿੰ ਨਹਕਾਮ ਧਾਮ
ਿਨਸ਼ਕਾਮਤਾ ਦੇ ਮੰ ਿਦਰ ਵਾ ਿਨਸ਼ਕਾਮ ਪਦ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰ ਿਸੱਖ ਉਨ ਦੇ
ਚਰਣ ਕਮਲ ਦੀ ਮਕਰੰ ਦ ਸੁਗੰਧੀ ਦੀ ਸਾਰ ਰੂਪ ਧੂਲੀ ਰਜ ਨਾਲ ਮਧੁਕਰ ਗਿਤ ਭੌਰੇ ਵਾਕੂ ੰ
ਲਪਟਾਏ ਹੈ ਲੰਪਟ ਹੁ ੰ ਦੇਪੇਮ ਕਰਦੇ ਵਾ ਉਸ ਿਵਖੇ ਿਲਵ ਲੀਣ ਹੁ ੰ ਦੇਹਨ ॥36॥

ਪੂਰਨ ਬਹਮ ਗੁਰ ਬੇਲ ਹੁਇ ਚੰ ਬੇਲੀ ਗਿਤ ਮੂਲ ਸਾਖਾ ਪਤ ਕਿਰ ਿਬਿਬਧ ਿਬਥਾਰ ਹੈ ।
Satguru, manifestation of Almighty God, is like jasmine creeper of which He
Himself is the root and all His devotees and pious persons are its leaves and
branches.
ਪੂਰਨ ਬਹਮ ਸਰੂਪ ਸਿਤਗੁਰ ਨ ਅਨਕ ਪਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਵਸਥਾਰ ਪਾਇਆ ਚੰ ਬੇ ਲੀ ਦੀ

ਬੇਲ ਵਲ ਵਾਕੂ ੰ, ਭਾਵ ਿਜ ਪਕਾਰ ਚੰ ਬੇਲੀ ਦੀ ਝੁਕ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਆਈ ਸ਼ਾਖ ਿਜਥੇ ਭੀ ਧਰਤੀ

ਿਵਚ ਧਸ ਕੇ ਗਡ ਜ ਦੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ, ਦਾਬ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲਦੀ ਹੈ, ਉਥ ਹੀ ਮੁਢ ਜੜ ਪਗਟ
ਕਰ ਕੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਪੱਤ ਆਿਦ ਅਨਕ ਤਰ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਪਸਾਰਾ ਕਰ ਲਦੀ ਹੈ ਐਸੇ ਹੀ ਪੂਰਨ

ਬਹਮ ਪਮਾਤਮਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਸਰੂਪ ਿਵਖੇ ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਜਥੇ ਭੀ ਸੀ ਲਿਹਣੇ ਜੀ ਆਿਦ
ਦੇ ਿਰਦੇ ਭੂਮੀ ਿਵਖੇ ਗਡ ਗਏ ਧਸ ਗਏ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਿਨਜ ਭਾਵ ਰੂਪ ਮੁਢ ਪਗਟ ਕਰ ਕੇ

ਪੱਧਤੀ, ਸੰ ਪਦਾਇ ਪਿਵਰਤ ਕਰਨ ਹਾਰੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰ ਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਆਿਦ ਦੇ ਸਰੂਪ ਿਵਖੇ ਸ਼ਾਖਾ

ਰੂਪ ਹੋ ਪਿਵਰਤੇ ਉਪ ੰ ਤਆਪਣੇ ਤ ਸਾਖ ਾਤ ਸਾਜੇ ਪਚਾਰਕ ਰੂਪ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ

ਵਾ ਝੰ ਡਾ ਬਾਢੀ ਜੀ ਆਿਦ, ਅਥਵਾ ਪ ੰ ਪਰਾਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰ ਗਦ ਜੀ, ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਿਦ
ਤ ਸਾਜੇ ਐਿਸਆਂ ਪਚਾਰਕ ਿਸੱਖ ਦੀਆਂ ਪੜਸ਼ਾਖ ਸ਼ਾਖ ਿਵਚ ਿਨਕਲੀਆਂ ਸੂਖਮ ਸ਼ਾਖ

ਟਾਹਣੀਆਂ ਪਗਟਾਈਆਂ ਇਸ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਵਾ ਸਯੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤਥਾ ਹੋਰ ਮੰ ਜੀਆਂ
ਆਿਦ ਥਾਪਨ ਦੇ ਪਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਸਾਜ ਕੇ ਫੇਰ ਅਗੇ ਜੋ ਇਨ ਪਚਾਰਕ ਦਾਰਾ ਗੁਰ ਿਸੱਖ

ਸੰ ਗਤ ਥਾਪੀਆਂ ਉਹ ਮਾਨ ਪੁਸ਼ਪ ਫੁਲ ਉਤਪੰ ਨ ਕੀਤੇ। ਅਰ ਿਤਨ ਿਵਚ ਿਨਜਰੂਪ = ਨਾਨਕ
ਿਨਰੰ ਕਾਰੀ ਹੀ ਜੈਜੈਕਾਰ ਰੂਪ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਸੁਬਾਸ ਸੇਸ਼ਟ ਬਾਸਨਾ ਸੁਗੰਧੀ ਦੀਆਂ ਲਪਟ
ਪਸਾਰੀਆਂ, ਿਜਨ ਨ ਇ ਪਗਟ ਹੋ ਕਰ ਕੇ ਸੰ ਸਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਲ ਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗੁਰਿਸਖ ਪੁਹਪ ਸੁਬਾਸ ਿਨਜ ਰੂਪ ਤਾ ਮੈ ਪਗਟ ਹੁਇ ਕਰਤ ਸੰ ਸਾਰ ਕੋ ਉਧਾਰ ਹੈ ।
Pleased at the services of His devotees (like Bhai Lehna Ji, Baba Amar Das
Ji, etc.) Satguru turns those devotees by His grace and makes them into
fragrance-spreading flowers and by manifesting in them is liberating the
world.

ਇਸ ਭ ਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨੂ ਮ
ੰ ਿਹਕਾਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ ਪਦੇਸ ਵੱਸਨਹਾਰੇ
ਿਸੱਖ ਸੰ ਗਤ ਰੂਪ ਫੁਲ ਨਾਲ ਿਤਲ ਦੀ ਨ ਾਈ ਂ ਤਿਹ ਪਰ ਤਿਹ ਅੰ ਦਰ ਬਾਹਰ ਇਕ ਹੋ ਕੇ

ਜੇਹੜੇ ਲੋ ਕ ਆਣ ਆਣ ਿਮਲੇ , ਉਨ ਅੰ ਦਰ ਭੀ ਉਹੀ ਸੁਗੰਧੀ ਰੂਪ ਬਾਸਨਾ ਖੁਸ਼ਬੂ = ਸੀ ਗੁਰੂ

ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਿਨਵਾਸ ਉਨ ਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲੇ ਵਾ
ਿਸੱਖ ਬਣਾ ਿਦੱਤੇ।

ਿਤਲ ਿਮਿਲ ਬਾਸਨਾ ਸੁਬਾਸ ਕੋ ਿਨਵਾਸ ਕਿਰ ਆਪਾ ਖੋਇ ਹੋਇ ਹੈ ਫੁਲੇਲ ਮਹਕਾਰ ਹੈ ।
Just as sesame seed loses its existence and becomes scent when unites with
the fragrance of the flowers, the devotees too lose themselves to the Lord
through meditation and spread divine fragrance in the world.
ਿਜਨ ਨ ਸਚ ਮੁਚ ਿਤਲ ਵ ਙੂ ੰ ਹੀ ਆਪਾ ਗੁਵਾ ਕੇ ਜਾਤੀ ਗੋਤ ਆਿਦ ਦਾ ਅਿਭਮਾਨ ਿਤਆਗ ਕੇ
ਫੁਲੇਲ ਵ ਙ ਪੂਰਨ ਪੇਮੀ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮਿਹਕਾਰ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂ ਪ
ੰ ਸਾਰਨਾ ਅਰੰ ਭ ਿਦੱਤਾ।

ਗੁਰਮੁਿਖ ਮਾਰਗ ਮੈ ਪਿਤਤ ਪੁਨੀਤ ਰੀਿਤ ਸੰ ਸਾਰੀ ਹੁਇ ਿਨਰੰ ਕਾਰੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ॥੩੭॥
Sikhism has a tradition of changing sinners into holy persons. And in this
path, this is a very righteous task and service towards others. Those
engrossed in material world are converted into God-loving and godly persons.
They are detached from maya (mamm
ਬਸ! ਇ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰ ਥ ਿਸੱਖੀ ਮਾਰਗ ਿਵਚ ਆ ਿਗਆ ਪਿਤਤ ਪਰਮਾਰਥ ਿਡਿਗਆ

ਵਾ ਮਨੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਹੱਤ ਤ ਿਡਿਗਆਂ ਸਭ ਨੂ ਹ
ੰ ੀ ਪਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੀਤੀ ਮਯਾਦਾ ਨਾਲ
ਸੰ ਸਾਰੀ ਹੁ ੰ ਦੇਨੂ ਭ
ੰ ੀ ਿਨਰੰ ਕਾਰੀ ਿਨਰੰ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਨਾਨਕ ਪੰ ਥੀਆ ਬਣਾ ਿਲਆ ਯਾ ਬਣਾ ਿਲਆ

ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਰ ਏਹੋ ਹੀ ਪਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਪਕਾਰ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੂਰ ਿਵਛਿੜਆਂ ਨੂ ੰ
ਉਪ +ਕਾਰ = ਉਸ ਦਾ ਸਮੀਪੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਚਾਲਾ ਵਰਤਨਾ ਹਰ ਇਕ ਗੁਰਿਸੱਖ ਦਾ ਵਾ

ਿਸਖੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੀਵ ਮਾਤ ਨੂ ਹ
ੰ ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਝੰ ਡੇ ਹੇਠ ਿਲਆਣਾ

ਅਸਾਡਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਹੈ ॥37॥

ਪੂਰਨ ਬਹਮ ਗੁਰ ਿਬਰਖ ਿਬਥਾਰ ਧਾਰ ਮੁਨ ਕੰ ਦ ਸਾਖਾ ਪਤ ਅਿਨਕ ਪਕਾਰ ਹੈ ।
Satguru, a total form of complete Lord is like a fragrant tree, whose spread
has many branches, leaves, flowers in the form of Sikhs.
ਪੂਰਨ ਬਹਮ ਸਰੂਪ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨ ਪੂਰਬ ਉਕਤ ਰੀਤੀ ਦਾਰੇ ਿਬਰਛ ਦੇ ਸਮਾਨ

ਿਵਸਤਾਰ ਨੂ ਧ
ੰ ਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਿਕਤੇ ਤ ਮੂਲ ਰੂਪ ਹੋ ਮੂਲ ਫਲ ਉਹ ਹੁ ੰ ਦੇਹਨ ਿਜਨ ਦੇ ਪੱਤ ਜੜ
ਉਪਰ ਹੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਛਕਨ ਵਾਲਾ ਫਲ ਰੂਪ ਪਦਾਰਥ ਥੱਲੇ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਇ ਮੁਢ ਹੀ

ਆਪ ਰੂਪ ਹੋ ਿਸੱਖ ਨੂ ਿੰ ਨਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਿਕਤੇ ਕੰ ਦ ਰੂਪ ਹੋ ਿਸ਼ਵ ਨਾਭ ਰਾਜੇ ਵਰਿਗਆਂ ਨੂ ੰ
ਅੰ ਦਰੇ ਅੰ ਦਰ ਹੀ ਚਾਹ ਤਾਿਰਆ ਕੰ ਦ ਫਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਵਚ ਹੀ ਉਗਮ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਹੁ ੰ ਦੇਹਨ। ਅਰੁ
ਿਕਧਰੇ ਸ਼ਾਸਤ ਆਿਦ ਦੇ ਅਨਕ ਢੰ ਗ ਦਾਰੇ ਿਸਸ਼ਟੀ ਨੂ ਤ
ੰ ਾਿਰਆ। ਿਜਸ ਦੇ ਿਵਚੇ ਬਰਕਤ ,

ਬਖਸ਼ਸ਼ ਬਖਸ਼ਕੇ ਵਾ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਅਨਕ ਪਕਾਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਸਿਹ ਸਿਹ ਕੇ ਕੀਤੇ ਉਪਕਾਰ ਦਾ
ਵੀਚਾਰ ਹੈ।

ਤਾ ਮੈ ਿਨਜ ਰੂਪ ਗੁਰਿਸਖ ਫਲ ਕੋ ਪਗਾਸ ਬਾਸਨਾ ਸੁਬਾਸ ਅਉ ਸਾਦ ਉਪਕਾਰ ਹੈ ।
By the strenuous toil of devoted Sikhs like Bhai Lehna Ji and Baba Amar Das
Ji, the True Guru illuminated His own light in them. Engulfed in the desire of
worship and fragrance of the Lord, these pious souls are keen to spread and
distribute the elixir-li
ਿਤਨ ਐਿਸਆਂ ਿਵਚ ਹੀ ਿਕਤੇ ਿਨਜ ਰੂਪ ਗੁਰ ਿਸੱਖ ਫਲ ਸਰੂਪ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰ ਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤ

ਆਿਦ ਲੈ ਸਮੂ ੰ ਹਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਪਗਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਭਾਵ ਦੂਸਰੇ ਸਰੂਪ ਿਵਖੇ ਜੋਤ ਜਗਾ
ਕੇ ਿਨਸਤਾਿਰਆ ਅਰਥਾਤ ਸੁਗੰਧੀ ਰੂਪ ਬਾਸਨਾ ਰਸਤੇ ਲੋ ਕ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਨੂ ਖ
ੰ ੇਿੜਆ ਅਤੇ ਸਾਦ

ਅਨੁਭਵ ਰਸ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਦਾਰੇ ਸਭ ਿਕਸੇ ਉਪਰ ਇ ਉਪਕਾਰ ਹੀ ਉਪਕਾਰ ਉਨ ਨ
ਪਾਿਲਆ ਹੈ।

ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰ ਦ ਰਸ ਰਿਸਕ ਹੁਇ ਚਾਖੇ ਚਰਨਾਿਮਤ ਸੰ ਸਾਰ ਕੋ ਉਧਾਰ ਹੈ ।
Such Gursikhs enjoying the fragrance of the dust of Lord's lotus-feet
emancipate others from the world.
ਿਸਧ ਤ ਕੀਹ ਿਕ ਉਨ ਦੇ ਚਰਣ ਕਮਲ ਦੀ ਧੂਲੀ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਰਿਸਕ ਰਸੀਆ = ਪੇਮੀ ਬਣ ਕੇ
ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਨ ਭੀ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਣਾ ਦਾ ਅੰ ਿਮਤ ਚੱਿਖਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਓਨੜ ਨ ਸੰ ਸਾਰ ਤ
ਜਨਮ ਮਰਣ ਿਵਚ ਰੁੜਦੇ ਰਿਹਣ ਤ ਉਧਾਰ ਿਨਸਤਾਰਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

ਗੁਰਮੁਿਖ ਮਾਰਗ ਮਹਾਤਮ ਅਕਥ ਕਥਾ ਨਿਤ ਨਿਤ ਨਿਤ ਨਮੋ ਨਮੋ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ॥੩੮॥
The glory of the path of Sikhism cannot be described. All that we can say is
that He is infinite, infinite and beyond and is worthy of our salutes myriad
times. (38)
ਇਸ ਭ ਤ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਿਸੱਖੀ ਪੰ ਥ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਪਭਾਵ ਦੀ ਕਥਾ ਅਕਥ ਰੂਪ ਕਿਹਣ ਤ ਪਾਰ
ਹੈ ਿਜਸ ਕਰ ਕੇ ਿਤੰ ਨ ਵਾਰ ਨਤ ਨਤ ਦੀ ਪਤਗ ਾ ਕਰਦਾ ਹੋਯਾ ਬਾਰੰ ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ
ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ ॥38॥
ਬਰਨ ਬਰਨ ਬਹੁ ਬਰਨ ਗੋਬੰਸ ਜੈਸੇ ਏਕ ਹੀ ਬਰਨ ਦੁਹੇ ਦੂਧ ਜਗ ਜਾਨੀਐ ।
Just as the cows are of many breeds and colours, yet the whole world knows
that they all yield milk of the same colour.
ਰੰ ਗ ਰੰ ਗ ਦੀ ਰੰ ਗ ਬਰੰ ਗੀ ਨ ਾਰੇ ਰੰ ਗ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਿਜਸ ਤਰ ਗਊ ਜਾਤੀ ਬਹੁ ਬਰਨ

ਬਹੁਤ ਰੰ ਗ ਦੀ ਆਖਣ ਿਵਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ ੰ ਤੂਦੁਧ ਚੋਇਆ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਇਕੋ ਰੰ ਗ ਦਾ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ,
ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਬੱਸ ਐਸਾ ਹੀ ਹਾਲ ਗੁਣ ਕਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ
ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਮਝੋ ਬਾਹਮਣ, ਖ ਤੀ, ਵੈਸ਼, ਅਰ, ਸ਼ੂਦਰ ਸੰ ਗ ਾ ਇਸੇ ਤਰ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ

ਗਊਆਂ ਦੇ ਦੁਧ ਵਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਤ ਾ ਸਭ ਪਾਣੀ ਮਾਤ ਅੰ ਦਰ ਇਕ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੈ।

ਅਿਨਕ ਪਕਾਰ ਫਲ ਫੂਲ ਕੈ ਬਨਾਸਪਤੀ ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਗਿਨ ਸਰਬ ਮੈ ਸਮਾਨੀਐ ।
There are many species of fruit and flower trees but all carry the same latent
fire in them.
ਹੋਰ ਿਦਸ਼ਟ ਤ: ਫਲ ਫੁਲ ਆਿਦ ਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਭੇਦ ਭਾਵ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ, ਬਨਾਸਪਤੀ

ਅਨਕ ਪਕਾਰ ਦੀ ਕਹੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਨੀ ਇਕ ਰੂਪ ਹੀ ਸਭ ਿਵਖੇ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਞ ਹੀ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਕਾਸ਼ ਸਭ ਜੀਵ ਮਾਤ ਿਵਖੇ ਇਕ ਸਮਾਨ ਰਿਮਆ ਹੋਯਾ ਹੈ।

ਚਤੁਰ ਬਰਨ ਪਾਨ ਚੂਨਾ ਅਉ ਸੁਪਾਰੀ ਕਾਥਾ ਆਪਾ ਖੋਇ ਿਮਲਤ ਅਨੂਪ ਰੂਪ ਠਾਨੀਐ ।
Four different colours-beetle leaf, Supari (beetle nut), Kattha (extract of the
bark of accacia) and lime shed their own colour and merge in each other in a
Paan and make beautiful red colour.
ਪਾਨ, ਸੁਪਾਰੀ, ਚੂਨਾ ਅਤੇ ਕੱਥ- ਏਨ ਚੌਹ ਦਾ ਹੀ ਅਡੋ ਅੱਡ ਚਾਰ ਪਕਾਰ ਦਾ ਰੰ ਗ ਹੈ, ਜਤ

ਆਪੋ ਿਵਚ ਿਮਲ ਕੇ ਆਪਾ ਗੁਵਾ ਦਦੇ ਹਨ ਤ ਉਪਮਾ ਤ ਰਿਹਤ ਸੁ ੰ ਦਰਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਰੰ ਗ ਬਣ
ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਹੋ ਹੀ ਹਾਲਤ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰਣੀ ਕਰਮ ਆਿਦਕ ਦੇ ਅਿਭਮਾਨ ਕਰ ਕੇ

ਬਾਹਮਣ ਆਿਦ ਚਾਰ ਵਰਣ ਯਾ ਅਨਕ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ; ਪ ੰ ਤੂਆਤਮ ਸੱਤਾ ਉਪਰ
ਿਨਗਾ ਪਸਾਰ

ਕੋਈ ਿਭੰ ਨ ਭੇਦ ਨਹ ਭਾਸਦਾ।

ਲੋ ਗਨ ਮੈ ਲੋ ਗਾਚਾਰ ਗੁਰਮੁਿਖ ਏਕੰ ਕਾਰ ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਉਨਮਨ ਉਨਮਾਨੀਐ ॥੩੯॥
Similarly the Guru-conscious person (Gurmukh) renounces various worldly
pleasures and adopts one colour of the formless God. And because of the
blessings of his Guru who has taught him to unite with the divine word and

his mind, he achieves higher spiritu
ਸੋ ਦੁੱਧ ਿਦਸ਼ਟੀ ਕਰ ਕੇ ਗਊ ਜਾਤੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਤ ਅਰੁ ਅਗਨੀ ਦੀ ਿਨਗਾ ਨਾਲ ਬਨਸਪਤੀ
ਦੀ ਇਕ ਰੂਪਤਾ ਨ ਾਈ ਂ ਤਥਾ ਲਾਲੀ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਿਵਚ ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਆਿਦ ਦੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡ
ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਿਵਲ ਹੋਣ ਸਮਾਨ ਲੋ ਕਾਚਾਰ ਿਦਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਲੋ ਕ ਨ ਾਰੇ ਨ ਾਰੇ ਹੋਣ ਪ ੰ ਤੂ

ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਵ ਗੁਰ ਿਸੱਖੀ ਭਾਵ ਿਵਖੇ ਇਕੋ ਆਕਾਰ ਇਕ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਯਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹ

ਸੁਰਿਤ ਜੇਕਰ ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਉਨਮਨ ਉਤਕੰ ਠਾ ਵਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਵੇ

ਤ ਇਸ ਏਕਤਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂ ਉ
ੰ ਨ ਮਾਨੀਐ = ਵੀਚਾਰ ਿਵਚ ਲ ਦਾ ਯਾ ਅਨਭਉ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ ॥39॥
ਸ ਚਤ ਸਿਲਲ ਬਹੁ ਬਰਨ ਬਨਾਸਪਤੀ ਚੰ ਦਨ ਸੁਬਾਸ ਏਕੈ ਚੰ ਦਨ ਬਖਾਨੀਐ ।
By irrigation, several kinds of plants and vegetation can be grown but when
they come in touch with sandalwood they are all called sandalwood (because
they have the same fragrance).
ਪਾਣੀ ਦਾਰੇ ਿਸੰ ਜੀ ਹੋਈ ਬਨਾਸਪਤੀ (ਘਾਹ ਤੀਣ ਿਬਰਛ ਬੇਲ ਆਿਦ) ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ਜੋ ਹੋ
ਰਹੀ ਸੀ ਚੰ ਦਨ ਦੀ ਸੁਬਾਸ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾਰੇ ਿਸੰ ਚੀ ਜਾ ਕੇ ਇਕ ਮਾਤ ਚੰ ਨਣ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗ
ਪਦੀ ਹੈ।

ਪਰਬਤ ਿਬਖੈ ਉਤਪਤ ਹੁਇ ਅਸਟ ਧਾਤ ਪਾਰਸ ਪਰਿਸ ਏਕੈ ਕੰ ਚਨ ਕੈ ਜਾਨੀਐ ।
Eight metals are obtained from mountain but when each one of them are
touched by philosopher-stone become gold.
ਪਰਬਤ ਿਵਖੇ ਲੋ ਹਾ, ਤ ਬਾ, ਚ ਦੀ, ਕਲੀ, ਿਜਸਤ, ਿਸੱਕਾ, ਪਾਰਾ, ਸੋਨਾ ਅੱਠ ਧਾਤ ਉਪਿਜਆ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪ ੰ ਤੂਪਾਰਸ ਨੂ ਪ
ੰ ਰਸਨ ਛੋਹਨ ਮਾਤ ਤੇ ਹੀ ਇਕ ਸੋਨਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾਨਣ ਿਵਚ
ਆਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਿਨਸ ਅੰ ਧਕਾਰ ਤਾਰਾ ਮੰ ਡਲ ਚਮਤਕਾਰ ਿਦਨ ਿਦਨਕਰ ਜੋਿਤ ਏਕੈ ਪਰਵਾਨੀਐ ।
In the darkness of the night, many stars shine but during the day, the light of
one Sun alone is considered authentic.
ਰਾਤੀ ਸਮ ਅੰ ਧਕਾਰ ਹਨਰਾ ਪਸਰਨ ਸਮ ਤਾਿਰਆਂ ਦਾ ਮੰ ਡਲ ਅਸੰ ਖ ਾਤ ਤਾਿਰਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ

ਚਮਤਕਾਰ ਿਵਚ ਆਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਗਿਟਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ ਹੀ ਿਕ ਿਦਨ ਦੇ ਸਮ

ਿਦਨਕਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜੋਤ ਪਗਟ ਹੁ ੰ ਦੀਹੈ ਤ ਉਹੀ ਤਾਰੇ ਭੀ ਆਪਣੇ ਪਕਾਸ਼ ਦੀ ਅਨਕਤਾਈ ਨੂ ੰ
ਤ ਾਗ ਕੇ ਏਕੈ ਪਰਵਾਨੀਐ ਇਕੋ ਮਾਤ ਪਕਾਸ਼ ਨੂ ਹ
ੰ ੀ ਪਵਾਣ ਕਰ ਲਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਏਕਤਾ ਿਵਚ
ਲੀਨ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ।

ਲੋ ਗਨ ਮੈ ਲੋ ਗਾਚਾਰ ਗੁਰਮੁਿਖ ਏਕੰ ਕਾਰ ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਉਨਮਨ ਉਨਮਾਨੀਐ ॥੪੦॥
Similarly a Sikh who lives life according to the advice of his Guru becomes
divine in all respects, even when he is living life as a worldly person. Due to
the lodging of the divine word in his mind, he is known to be living in
heavenly state. (40)
ਬੱਸ ਇਵ ਹੀ ਬਨਸਪਤੀ, ਧਾਤੂਆਂ ਤਥਾ ਸਤਾਿਰਆਂ ਦੇ ਵੁਕਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਿਵਚ ਆ ਜਾਣ

ਸਮਾਨ ਹੀ ਲੋ ਕ ਅੰ ਦਰ ਲੋ ਕਾਚਾਰੀ ਿਵਚ ਵਰਿਤਦਆਂ ਹੋਇਆ ਭੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਵ ਿਵਖੇ ਏਕੰ ਕਾਰ
ਇਕੋ ਸਰੂਪ = ਗੁਰ ਿਸੱਖ ਹੀ ਹੋ ਜਾਯਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹ ! ਇਸ ਮਰਮ ਦਾ ਉਨਮਾਨ ਵੀਚਾਰ ਤਦ
ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਸ਼ਬਦ ਿਵਖੇ ਸੁਰਤ ਉਨਮਾਨ ਉਨਮਨੀ ਦਸ਼ਾ ਿਵਖੇ ਆਈ ਹੋਈ
ਪਰਚੇ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਹੋ = ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ॥40॥

ਜੈਸੇ ਕੁਲਾ ਬਧੂ ਗੁਰ ਜਨ ਮੈ ਘੂਘਟ ਪਟ ਿਸਹਜਾ ਸੰ ਜੋਗ ਸਮੈ ਅੰ ਤਰੁ ਨ ਪੀਅ ਸੈ ।
Just as a daughter-in-law covers herself with veil in front of the elders of the
house, but keeps no distance from her husband at the time of sharing his bed;
ਿਜਸ ਪਕਾਰ ਕੁਲਾ ਬਧੂ ਘਰ ਦੀ ਨੂ ੰ ਹਗੁਰ ਜਨ ਜਠਿਰਆਂ = ਵਡੇਿਰਆਂ = ਸੱਸ ਸੌਹਰੇ ਆਿਦਕ

ਿਵਖੇ, ਪੀਅ ਸੈ ਪਤੀ ਪਾਸ ਘੁ ੰ ਡਦਾ ਪੜਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ ੰ ਤੂਿਸਹਜਾ ਸੰ ਜੋਗ ਦੇ ਸਮ ਅੰ ਤਰ ਪੜਦਾ
ਿਵੜ ਿਵੱਥ ਨਹ ਰਖਦੀ ਭਰਤਾ ਕੋਲ।

ਜੈਸੇ ਮਿਣ ਅਛਤ ਕੁਟੰਬ ਹੀ ਸਿਹਤ ਅਿਹ ਬੰ ਕ ਤਨ ਸੂਧੋ ਿਬਲ ਪੈਸਤ ਹੁਇ ਜੀਅ ਸੈ ।
Just as a snake remains crooked when with female snake and his family, but
becomes straight when it enters in the burrow;
ਿਜਸ ਤਰ ਮਣੀ ਅਛਤ ਮਣਕੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁ ੰ ਿਦਆਂਭੀ, ਅਿਹ ਸੱਪ ਅਪਣੇ ਟੱਬਰ ਿਵਚ ਕੋੜਮੇ

ਸਮੇਤ ਬੰ ਕ ਤਨ ਟੇਢਾ ਸਰੀਰ ਕੁ ੰ ਡਲਹੀ ਮਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪ ੰ ਤੂਿਬਲ ਪੈਸਤ ਖੁੱਡ ਿਵਚ ਪਵੇਸ਼

ਪਿਦਆਂ = ਧਸਿਦਆਂ ਹੋਯ ਸੂਧੋ ਸੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਸਰਲਤਾ ਭਾਵ ਨਾਲ 'ਜੀਅ ਸੈ' ਇਕ ਿਨਕੱਲਾ ਮਾਤ
ਹੀ ਹੁਇ ਹੋਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਅਛਤ ਨ ਬੋਲੈ ਸੁਤ ਬਿਨਤਾ ਸੈ ਪਾਛੇ ਕੈ ਦੈ ਸਰਬਸੁ ਮੋਹ ਸੁਤ ਤੀਅ ਸੈ ।
Just as a son avoids talking to his wife in front of his parents, but when alone
showers all his love upon her,
ਐਸਾ ਹੀ ਫੇਰ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਦੇ ਅਛਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁ ੰ ਦੇਭਾਵ ਸਾਮਨ ਪੁਤ ਅਪਣੀ ਇਸਤੀ ਨਾਲ ਨਹ
ਬੋਲ ਾ ਕਰਦਾ ਬਚਨ ਿਬਲਾਸ ਕਰਦਾ ਪ ੰ ਤੂਿਪਛ ਦੀ ਓਹੋ ਪੁਤ ਹੀ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਪ ਾਰ ਦੇ

ਅਧੀਨ ਹੋਯਾ ਹੋਯਾ ਿਦਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰਬੰ ਸ ਹੀ ਜੋ ਕੁਛ ਭੀ ਓਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ ਤੀਤਮ
ਤ ਈ।ਂ

ਲੋ ਗਨ ਮੈ ਲੋ ਗਾਚਾਰ ਗੁਰਮੁਿਖ ਏਕੰ ਕਾਰ ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਉਨਮਨ ਮਨ ਹੀਅ ਸੈ ॥੪੧॥
Similarly a devoted Sikh appears worldly among others but having attached
his mind with Guru's word, he rises spiritually and realises the Lord.
Quintessence: One may maintain oneself as a worldly person outwardly but

inwardly one keeps oneself attached w
ਐਸਾ ਹੀ ਲੋ ਕ ਪਵਾਰ ਵਾ ਭਾਈ ਚਾਰੇ ਆਿਦ ਿਵਚ ਤ ਜੀਕੂ ੰ ਜੀਕੂ ੰ ਲੋ ਕਾਚਾਰੀ ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਵਾਹ

ਿਪਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੀਕੂ ੰ ਤੀਕੂ ੰ ਹੀ ਵਰਿਤਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕੰ ਤੂ ਵੈਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਿਸੱਖ ਏਕੰ ਕਾਰ
ਇਕ ਆਕਾਰ ਮਾਤ ਨਰੋਲ ਿਸੱਖ ਹੀ ਹੋਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰੁ ਮਨ ਿਚੱਤ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵਖੇ
ਸੁਰਿਤ ਓਸ ਦੀ ਉਨਮਨ ਮਗਨ ਹੋਈ ਪਰਚੀ ਹੋਈ ਹੁ ੰ ਦੀਹੈ ॥41॥

ਜੋਗ ਿਬਖੈ ਭੋਗ ਅਰੁ ਭੋਗ ਿਬਖੈ ਜੋਗ ਜਤ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪੰ ਥ ਜੋਗ ਭੋਗ ਸੈ ਅਤੀਤ ਹੈ ।
Where yogic practitioners have innate desire for worldly relishments and the
worldly people desire to become yogi, but those treading the path of Guru
maintain a very different and unique desire in their hearts than the yogis.
ਜੋਗ ਿਬਖੈ ਭੋਗ ਜੋਗ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਿਵਖੇ ਿਰਧੀਆਂ ਿਸੱਧੀਆਂ ਆਿਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਪਤ ਹੋਣਾ ਮੰ ਿਨਆ
ਹੈ- ਅਰੁ ਭੋਗ ਿਬਖੈ ਜੋਗ ਜਤ ਯਗ ਆਿਦ ਭੋਗ ਿਵਭੂਤੀ ਿਵਖੇ ਪਿਵਰਿਤਆਂ ਜੋਗ ਿਵਖੇ ਜੁੜਨਾ
ਫਲ ਪਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਪ ੰ ਤੂਿਰੱਧੀਆਂ ਿਸੱਧੀਆਂ ਨੂ ਚ
ੰ ੇਟਕ ਰੂਪ ਤਥਾ ਯਗ ਆਿਦ ਸਾਧਨ
ਰਾਹ ਸੁਰਗ ਆਿਦ ਲੋ ਕ ਦੇ ਸਮ ਪਾ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਗ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਨੂ ਿੰ ਛਣ ਭੰ ਗੁਰ

ਿਛਣ ਿਵਨਾਸੀ ਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਿਗੜਾਉ ਦਾ ਕਾਰਣ ਮੰ ਨਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰ ਥ, ਜੋਗ ਤਥਾ ਭੋਗ
ਦੋਹ ਤ ਹੀ ਅਤੀਤ ਅਸੰ ਗ ਨ ਾਰਾ ਹੈ।

ਿਗਆਨ ਿਬਖੈ ਿਧਆਨ ਅਰੁ ਿਧਆਨ ਿਬਖੈ ਬੇਧੇ ਿਗਆਨ ਗੁਰਮਿਤ ਗਿਤ ਿਗਆਨ ਿਧਆਨ ਕੈ
ਅਜੀਤ ਹੈ ।
Those following the path of Gyan (knowledge) keep their mind focused on
contemplation while those in contemplation are wandering for Gyan. But the
state of a person treading the path of his Guru is above those persons who are
pursuing Gyan or Dhyan (conte
ਿਗਆਨ ਿਬਖੈ ਿਧਆਨ ਿਗਆਨ ਵੀਚਾਰ ਦੇ ਉਤਪੰ ਨ ਕਰਣਹਾਰੇ ਸ ਖ ਸ਼ਾਸਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਵਰਤਨ ਵਾਲੇ ਨੂ ਿੰ ਧਆਨ ਦਾ ਜੋਗ ਸਾਧਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਫਲ ਪਾਪਤ ਹੋਣਾ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਰੁ

ਿਧਆਨ ਿਬਖੈ ਬੇਧੇ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਜੋਗ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਨ ਿਵਖੇ ਹੀ ਿਗਆਨ ਅੰ ਦਰ ਨੂ ੰ
ਿਵੰ ਨ ਿਦੰ ਦਾ ਭਾਵ ਿਗਆਨ ਿਚੱਤ ਅੰ ਦਰ ਆਣ ਪਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਸਤਕਾਰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਪ ੰ ਤੂ

ਗੁਰਮਿਤ ਗਿਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਤ ਿਸਧ ਤ ਵਾਲਾ ਗਿਤ ਿਗਆਨ ਅਥਵਾ ਗਿਤ ਰਿਹਣੀ

ਿਗਆਨ ਿਧਆਨ ਕੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਉਕਤ ਸ ਖ ਅਰੁ ਯੋਗ ਦਾਰੇ ਨਹ ਿਜੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਰਥਾਤ
ਉਨ ਤ ਿਸ਼ਰੋਮਣੀ ਹੈ।

ਪੇਮ ਕੈ ਭਗਿਤ ਅਰੁ ਭਗਿਤ ਕੈ ਪੇਮ ਨਮ ਅਲਖ ਭਗਿਤ ਪੇਮ ਗੁਰਮੁਿਖ ਰੀਿਤ ਹੈ ।
Followers of path of love yearn for devotion and those on path of devotion
desire love, but the innate desire of Guru-conscious person is to remain
engrossed in loving worship of God.
ਇਸੇ ਪਕਾਰ ਇਕਨਾ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਿਕ ਪੇਮ ਕਰ ਕੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਮ ਧਾਿਰਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ
ਅਰੁ ਇਕਨਾ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਿਕ ਭਗਤੀ ਦੇ ਖਾਸ ਿਨਯਮ ਦੇ ਪਾਲਣ ਕੀਿਤਆਂ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਪਤੀ

ਹੁ ੰ ਦੀਹੈ ਪ ੰ ਤੂਗੁਰਮੁਿਖ ਰੀਿਤ = ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਲਾ ਚਾਲਾ ਉਕਤ ਪਕਾਰ ਦੇ ਪੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਮਤ
ਤ ਅਲਖ ਨਹ ਲਖ ਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਲੋ ਗ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪੇਮ ਨੂ ਨ
ੰ ਹ ਪੁਗ ਸਕਦੇ।

ਿਨਰਗੁਨ ਸਰਗੁਨ ਿਬਖੈ ਿਬਸਮ ਿਬਸਾਸ ਿਰਦੈ ਿਬਸਮ ਿਬਸਾਸ ਪਾਿਰ ਪੂਰਨ ਪਤੀਿਤ ਹੈ ॥੪੨॥
Many seekers hold a faith on the worship of Transcendental Lord while
others hold a strange view of worship of God. Perhaps their belief and
understanding is half baked. But the disciples of Guru hold their faith on the
Lord much above these strange devot
ਇਞੇ ਹੀ ਇਕਨਾ ਦੇ ਿਰਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਨਰਗੁਣ ਦਾ ਿਬਸਮ ਿਬਸਾਸ ਅਨਖਾ ਿਨਸਚਾ ਤੇ ਇਕਨਾ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਪ ੰ ਤੂਇਸ ਦੋਨ ਭ ਤ ਦੇ ਅਨਖੇ ਿਨਸਚੇ ਤ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਪੂਰਣ ਪਤੀਤ

ਭਿਰਆ ਿਨਸਚਾ ਪਾਰ ਟੱਿਪਆ ਿਪਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਿਨਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਿਸੱਖ ਬਹੁਤ ਦੂਰ
ਪੁਗਦੇ ਹਨ ॥42॥

ਿਕੰ ਚਤ ਕਟਾਛ ਿਦਿਬ ਦੇਹ ਿਦਿਬ ਿਦਸਿਟ ਹੁਇ ਿਦਿਬ ਜੋਿਤ ਕੋ ਿਧਆਨੁ ਿਦਿਬ ਿਦਸਟਾਤ ਕੈ ।
With just a miniscule of clement look of Satguru, the body and looks of a
disciple of the Guru become divine. He then starts seeing the presence of the
Lord all around him.
ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਸਿਤਗੁਰ ਦੀ ਸੰ ਗਿਤ ਿਵਚ ਆਯਾ ਤੇ ਿਕੰ ਿਚਤ ਕਟਾਛ ਥੋੜਾ ਮਾਤ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਉਨ
ਤੱਕ ਿਲਆ, ਭਾਵ ਕਟ ਕ ਟਾ +ਅੱਛ ਅੱਖ ਦਾ = ਿਕੰ ਿਚਤ ਭਰ ਿਕਪਾ ਭਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਚੋਭ

ਿਜਗ ਾਸੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਿਦੱਤੀ, ਤ ਇਤਨ ਮਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਓਸੀ ਦੇਹੀ ਿਦਬ ਉਜਲੇ ਭਾਵ ਵਾਲੀ

ਸੁਚੀ ਸੁ ੰ ਦਰਬਣ ਜਾਯਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਿਦਬ ਿਦਸਿਟ ਅਲੌ ਿਕਕ ਗ ਾਨ ਸੰ ਪੰ ਨ ਸਿਤਸੰ ਗ ਦੀਆਂ
ਰਮਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਰੁ ਿਦਬ ਜੋਿਤ ਕੇ ਈਸਰ ਪਕਾਸ਼ ਦੇ ਿਧਆਨ ਕੇ ਕਰ ਕੇ

ਿਦਬ ਿਦਸ਼ਟ ਤ ਿਦਬ ਸਰੂਪ ਭਗਵੰ ਤ ਿਦਸ਼੍ਟ ਆ ਜ ਦਾ ਸਾਖ ਾਤਕਾਰ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ।

ਸਬਦ ਿਬਬੇਕ ਟੇਕ ਪਗਟ ਹੁਇ ਗੁਰਮਿਤ ਅਨਹਦ ਗੰ ਿਮ ਉਨਮਨੀ ਕੋ ਮਤਾਤ ਕੈ ।
By meditating on Gur Shabad (Guru's Word) and taking its refuge, Guru's
precepts are revealed to him. When he reaches the state of listening to
unstruck melody of the divine word, he enjoys the bliss of higher state of
equipoise.
ਂ ਹੈ ਤੇ ਓਸ ਦੀ ਟੇਕ
ਸ਼ਬਦ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਿਬਬੇਕ ਜ ਕਾ ਤ ਵੀਚਾਰ ਹੋ ਔਦਾ

ਂ ਹੈ,
ਸਹਾਰਾ ਅੰ ਦਰ ਿਮਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਗੁਰਮਿਤ ਪਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਮਿਤ ਪਗਟ ਹੋ ਔਦੀ
ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਹੀ ਭਾਵ ਿਵਖੇ ਉਨਮਨੀ ਕੋ ਉਨਮਨੀ ਅਵਸਥਾ ਯਾ ਮੁਦਾ ਅੰ ਤਰ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਾਹਰ
ਿਦਸ਼੍ਟੀ ਭਾਵੀ ਸਾਧਨਾ ਨੂ ਮ
ੰ ਤ ਤ ਕੈ ਮਤਿਦਆਂ ਮਤਿਦਆਂ ਮਨਨ ਕਰਦੇ ਅਭ ਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਅਨਹ ਗੰ ਮ ਬੇਹੱਦ ਮੰ ਡਲ ਿਵਖੇ ਵਾ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਦੇ ਸ਼ਵਣ ਦੀ ਗੰ ਮ ਪਹੁ ੰ ਚਪਾਪਤ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ।

ਿਗਆਨ ਿਧਆਨ ਕਰਨੀ ਕੈ ਉਪਜਤ ਪੇਮ ਰਸੁ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੁਖ ਪੇਮ ਨਮ ਿਨਜ ਕਾਿਤ ਕੈ ।

Concentrating on the knowledge of the True Guru, listening to his counsel,
practicing contemplation and living life according to His command, a feeling
of love grows and blossoms. And in living this life of love, a Guru-conscious
person realises the radia
ਬੱਸ ਇਸ ਪਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਿਗਆਨ ਿਧਆਨ ਕਰਨੀ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਿਗਆਨ ਵਾ ਿਧਆਨ ਅਭ ਾਸ ਰੂਪ
ਂ ਹੈ ਪੇਮ ਰਸ ਅਨੁਭਵ ਿਜਸ ਅਨੁਭਵ ਦਾਰੇ ਪਾਪਤ ਹੋਈ ਿਨਜ
ਕਰਣੀ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਉਪਜ ਔਦਾ

ਕ ਿਤ ਕੈ ਆਤਿਮਕ ਤੇਜਨਾ ਆਤਿਮਕ ਓਜ ਕਰ ਕੇ ਪੇਮ ਅਨੁਭਵੀ ਭਾਵ ਿਵਚ ਿਟਕਨ ਦੀ ਚਾਟ

ਲੱਗ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਏਸੇ ਹੀ ਨਮ ਇਕ ਤਾਰ ਿਖੱਚ ਟੀਚੇ ਕਾਰਣ ਵਾ ਨਮ ਿਨਸਚੇ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ
ਨੂ ਸ
ੰ ੁਖ ਬਹਮਾਨੰਦ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਹੁ ੰ ਦੀਹੈ।

ਚਰਨ ਕਮਲ ਦਲ ਸੰ ਪਟ ਮਧੁਪ ਗਿਤ ਸਹਜ ਸਮਾਿਧ ਮਧ ਪਾਨ ਪਾਨ ਸ ਿਤ ਕੈ ॥੪੩॥
As the bumble bee attains the divine bliss by drinking the elixir and getting
shut in the box-like petals of a lotus flower, similarly in order to provide
spiritual peace to his life, a true seeker enjoins the lotus-like feet of Guru and
drinks deep by co
ਕਮਲ ਦਲ ਸਪਟ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਪੱਤ ਪੰ ਖੜੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਿਵਚ ਿਸਮਟਾਉ ਿਵਖੇ ਮਧੁਪ ਗਿਤ ਭੌਰੇ
ਦਸ਼ਾ ਸਮਾਨ ਭੌਰੇ ਵਾਕੂ ੰ ਮਧ ਪਾਨ ਅੰ ਿਮਤ ਰਸ ਅਨੁਭਵ ਰਸ ਨੂ ਛ
ੰ ਕਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਨ ਮਨ ਵਾ
ਸਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਅਥਵਾ ਜਾਨ ਨੂ ਿੰ ਵਸਾਰ ਸਿਤਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਚਰਣ ਕਮਲ ਿਵਖੇ ਅਥਵਾ

ਉਕਤ ਚੱਲਣ = ਮਗਨਤਾਈ ਿਵਖੇ ਸ਼ ਤ ਕੈ ਸ਼ ਤੀ ਪੂਰਬਕ ਅਡੋਲ ਸਹਜ ਸਮਾਧ ਸੁਭਾਿਵਕੀ
ਇਸਿਥਤੀ ਿਵਖੇ ਇਸਿਥਤ ਹੋਇਆ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ॥43॥
ਸੂਆ ਗਿਹ ਨਿਲਨੀ ਕਉ ਉਲਿਟ ਗਹਾਵੈ ਆਪੁ ਹਾਥ ਸੈ ਛਡਾਏ ਛਾਡੈ ਪਰ ਬਿਸ ਆਵਈ ।
A parrot catcher fixes a rotating pipe/tube on which a parrot comes and sits.
The pipe rotates and the parrot hangs upside down. He does not let go the
pipe. The parrot catcher then comes and frees his claws. Thus he becomes a
slave.
ਨਲਨੀ ਨੜੇ ਦੀ ਨਲਕੀ ਕਵੀ ਚੰ ਦਬੰ ਸੀ ਕੌਲ ਦੀ ਨਾਲ ਿਜਸ ਨੂ ਿੰ ਚੜੀ ਮਾਰ ਲੋ ਕ ਤੋਿਤਆਂ ਨੂ ੰ

ਫੜਣ ਸਮ ਐ ਕੰ ਮ ਿਵਚ ਲ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਆਮੋ ਸਾਮਨ ਦੋ ਲੱਕੜੀਆਂ ਗੱਡਕੇ ਉਨ ਿਵਚ ਇਕ

ਲੱਕੜ ਦਾ ਪਤਲਾ ਡੰ ਡਾ ਿਜਸ ਉਪਰ ਨੜੇ ਦੀ ਨਲਕੀ ਿਫਰਵ ਦਸ਼ਾ ਿਵਚ ਚੜਾਈ ਜ ਦੀ ਹੈ ਪਰੋ

ਕੇ ਥੱਲੇ ਓਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੱਠਲ ਭਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਤੋਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਿਵਚ ਜ ਹੀ ਿਕ ਉਪਰ
ਆਨ ਕੇ ਬੈਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਫਰਕੀ ਵ ਕੂ ਭ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰ ਕਾਰਣ ਤੋਤਾ ਥੱਲੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵ

ਨੂ ਦ
ੰ ੇਖ ਦੇਖ ਿਡਗਨ ਡੁੱਬਨ ਦੇ ਭੈ ਨਾਲ ਓਸ ਨੂ ਫ
ੰ ੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ
ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਤਾਣ ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਬੂ ਕਰਾ ਲਦਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਕਵੀ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮਮੂਲੀ ਜੋਰ ਨਾਲ

ਟੁਟ ਨਹ ਸਕ ਾ ਕਰਦੀ ਓਸ ਨੂ ਦ
ੰ ੋ ਅਿਡਆਂ ਿਵਚ ਪਰੋ ਕੇ ਜਕੜ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਉਪਰ ਤੋਤੇ

ਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂ ਲ
ੰ ਚਕ ਖਾ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਿਕ ਭੈਭੀਤ ਤੋਤਾ ਓਸ ਨੂ ਨ
ੰ ਰੜਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਫਿੜਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਕਤ ਨਲਨੀ ਨੂ ਗ
ੰ ਿਹ ਪਕੜ ਕੇ ਤੋਤਾ ਜੀਕੂ ੰ ਉਲਟਦਾ ਹੋਯਾ ਅਪਨ

ਆਪ ਨੂ ਗ
ੰ ਹਾਵੈ ਫੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਛੁਡਾਯ ਹੀ ਓਸ ਨਲਕੀ ਨੂ ਛ
ੰ ੱਡ ਕੇ ਪਰਾਏ ਿਚੜੀ
ਮਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਅਧੀਨਗੀ ਿਵਚ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।

ਤੈਸੇ ਬਾਰੰ ਬਾਰ ਟੇਿਰ ਟੇਿਰ ਕਹੇ ਪਟੇ ਪਟੇ ਆਪਨ ਹੀ ਨਾਓ ਸੀਿਖ ਆਪ ਹੀ ਪੜਾਈ ।
As the parrot is trained and taught to say words, he repeatedly speak those
words. He learns to speak his own name and he teaches it to others as well.
ਰਘੁਬੰਸੀ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਗਾਲ ਜਾਮਨੀ ਸੁ ਭਾਖ ਸੰ ਗਿਤ ਸੁਭਾਵ ਗਿਤ ਬੁਿਧ ਪਗਟਾਵਈ ।
A parrot learns to pronounce the name of Ram from the devotees of Ram.
From the wicked and unrighteous, he learns bad names. In the company of
Greeks, he learns their language. He develops his intellect according to the
company he keeps.
ਤੈਸੇ ਇਸੇ ਹੀ ਪਕਾਰ ਫੇਰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਹਾਕ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ- ਪੜੋ

ਪੜੋ ਪੜੋ ਗੰ ਗਾ ਰਾਮ ਪੜੋ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਅਰੁ ਇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਮ ‘ਗੰ ਗਾ ਰਾਮ’ ਿਸਖ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ
ਦੂਸਿਰਆਂ ਨੂ ਭ
ੰ ੀ ਪੜੌਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਪੜੌਣ ਲੱਗ ਪਦਾ ਹੈ, ਇਞ ਹੀ ਕੇਵਲ ਤੋਤੇ ਵਾਕੂ ੰ ਰਾਮ

ਰਾਮ ਿਸਖ ਕੇ ਜੋ ਿਸਖੋਣ ਲੱਗ ਪਦੇ ਹਨ ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਹ ਨਾਮ ਲਦੇ ਹਨ ਰਘੁਬੰਸੀ ਰਾਮ ਦਾ

ਨਾਮ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਗਾਲੀ ਹੁ ੰ ਦੀਹੈ ਜਮਨੀ ਸੁਭਾਖਾ ਜਮਨ ਲੋ ਕ ਤੁਰਕ ਦੀ ਅਪਣੀ ਭਾਖਾ ਬੋਲੀ

ਫਾਰਸੀ ਿਵਖੇ ਕ ਿਕ ‘ਰਾਮ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਇਸ ਬੋਲੀ ਿਵਚ ਲਡਾ ਯਾ ਗੁਲਾਮ ਸੋ ਸਚ

ਮੁਚ ਤੋਤਾ ਜ ਜ ਬੇ ਸਮਝੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਰਾਮ ਰਾਮ ਲਡਾ ਲਡਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਕੇ ਿਪੰ ਜਰੇ ਿਵਚ
ਲੋ ਕ ਨੂ ਭ
ੰ ੀ ਇਹੋ ਿਸਖਾਲਦਾ ਿਸਖਾਲਦਾ ਮਾਨ ਅਪਨ ਹੀ ਬੰ ਧਨ ਨੂ ਪ
ੰ ਸਾਰਦਾ ਹੈ ਤ ਤ ਹੀ
ਦਸਰਥ ਸੁਤ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਆਪ ਟਰ ਲਗਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਿਰਆਂ ਨੂ ਭ
ੰ ੀ ਇਸੇ ਹੀ

ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਬੰ ਧੂਆ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਕਰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਐਸੇ ਲੋ ਕ ਅਪਨ ਹੀ ਬੰ ਧਨ ਨੂ ਅ
ੰ ਿਧਕ

ਪਸਾਰਦੇ ਹਨ ਕ ਜੁ ਸੰ ਗਿਤ ਸੁਭਾਵ ਗਿਤ ਸੰ ਗਿਤ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਮੂਜਬ ਹੀ ਗਿਤ ਗਤੀ ਮੋਖ ਹੁ ੰ ਦੀ
ਹੈ ਤੇ ਓਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬੁਧ ਬੋਧ ਿਗਆਨ ਭੀ ਪਗਟ ਹੋਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਸੰ ਗਤ ਦੇ ਸੁਭਾਵ

ਗਿਤ ਮੂਜਬ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬੁਧ ਬੋਧ ਹੋਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਾ ਬੁਧੀ ਅੰ ਤ ਮਤਾ ਸੋਈ ਗਤਾ ਿਜਹੀ ਿਜਹੀ
ਗਤੀ ਵਰਤ ਿਨਤ ਦੀ ਹੋਵੇ ਿਤਹੀ ਿਤਹੀ ਹੀ ਅੰ ਤ ਮਤਾ ਅੰ ਤ ਸਮ ਬੁਧ ਫੁਿਰਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ
ਬੰ ਧੂਏ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰ ਗਤ ਿਵਚ ਮੋਖ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਤੈਸੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰਿਨ ਸਾਧ ਸੰ ਗ ਿਮਲੇ ਆਪਾ ਆਪੁ ਚੀਿਨ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੁਖ ਪਾਵਈ ॥੪੪॥
Similarly in the company of holy men, and taking the refuge of the lotus-like
feet of the Satguru, the Sikh in attendance of his Guru realises his self and
enjoys the true bliss and peace. (44)
ਸੋ ਿਜਸ ਤਰ ਬੰ ਧੂਏ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰ ਗਤ ਬੰ ਧਨਕਾਰੀ ਹੈ ਿਤਸੀ ਪਕਾਰ ਸਿਤਗੁਰ ਦੀ ਸੰ ਗਤ ਮੋਖ
ਕਰਤਾ ਹੈ ਕ ਿਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਣ ਦੀ ਸਰਣ ਆਯ ਸਿਤਸੰ ਗ ਪਾਪਤ ਹੋਇਆ

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਤਸੰ ਗ ਦੇ ਪਭਾਵ ਸਭ ਦੇ ਆਪ ਰੂਪ ਨੂ ਆ
ੰ ਪਣੇ ਅੰ ਦਰ ਚੀਨ ਪਛਾਣ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ
ਨੂ ਸ
ੰ ੁਖ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਹੋਯਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕੀਹ ਿਕ ਤੋਿਤਆਂ ਵਾਕੂ ੰ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਰਟ ਨਾਲ ਕੁਛ

ਨਹ ਬਨਣਾ ਜਦ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਾਮ ਜਪ ਾ ਜਾਊ ਤਦੇ ਹੀ ਸੱਚਾ
ਸੁਖ ਪਾਪਤ ਹੋਊ ॥44॥
ਿਦਸਿਟ ਮੈ ਦਰਸ ਦਰਸ ਮੈ ਿਦਸਿਟ ਿਦਗ ਿਦਸਿਟ ਦਰਸ ਅਦਰਸ ਗੁਰ ਿਧਆਨ ਹੈ ।
In the vision of Guru-conscious persons rests the image of the True Guru, and
in the eyes of the True Guru, rests the glimpse of the disciple. Because of this
attention of Satguru, these disciples keep away from the worldly attractions.

ਿਦਸਿਟ ਮਿਹ ਨਤ ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵਚ, ਦਰਸ ਿਦਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਗ ਸਮੂਹ ਪਦਾਰਥ ਯਾ ਸੰ ਸਾਰ
ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਅਰੁ ਦਰਸ ਮਿਹ ਿਦਸ਼ ਦੇਖਨ ਜੋਗ ਸਮੂਹ ਪਦਾਰਥ ਿਵਖੇ, ਿਦਸਿਟ ਨਤ ਦੀ

ਧਾਰ ਿਧਆਨ ਇਹ ਹੈ ਆਮ ਲੌ ਿਕਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸੰ ਸਾਰ ਅੰ ਦਰ, ਪ ੰ ਤੂਿਦਗ ਨਤ ਿਦਸਿਟ ਨਤ ਦੀ
ਤਾਰਧਾਰ ਯਾ ਿਧਆਨ ਅਰ ਦਰਸ ਿਦਸ਼ ਭਾਵ ਤਕਨ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਤੇ ਿਜਸ ਅੰ ਤਰ ਵਰਤੀ

ਉਕਤ ਤਾਰ ਦਾਰਾ ਤਕਣ ਜੋਗ ਵਸਤੂ ਤੱਕੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਿਜਸ ਨੂ ਤ
ੰ ੱਿਕਆ ਜ ਦਾ
ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਦਸ਼੍ਟਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਅਰੁ ਿਦਸ਼ ਰੂਪ ਿਤਪੁਟੀ ਵਲ, ਅਦਰਸ ਅਿਦਸ਼ ਭਾਵ ਹਾਲਤ

ਿਵਖੇ ਇਸਿਥਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰ ਿਧਆਨ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਿਤਕ ਿਧਆਨ ਨੂ ਗ
ੰ ੁਰਮੁਖ ਪਾਪਤ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ।

ਸਬਦ ਮਹ ਸੁਰਿਤ ਸੁਰਿਤ ਮਹ ਸਬਦ ਧੁਿਨ ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਅਗਿਮਿਤ ਗੁਰ ਿਗਆਨ ਹੈ ।
They remain engrossed in the words of the Guru and the tune of these words
remain lodged in their consciousness. But the knowledge of word and
consciousness is beyond reach.
ਐਸਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਿਵਖੇ ਸੁਰਿਤ ਸੁਨਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਰ ਸੁਨਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵਖੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ
ਧੁਨੀ ਇਹ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਖੇ ਲੌ ਿਕਕ ਿਬਵਹਾਰ ਹੈ ਪ ੰ ਤੂਸਬਦ ਅਰੁ ਸੁਰਿਤ ਦੇ ਅਗਿਮਤ ਅਗਮ

ਪਹੁ ੰ ਚਨਪਰੇ ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਣ ਵੱਲ ਕੰ ਨ ਨੂ ਸ
ੰ ਮੇਿਟਆ ਤੇ ਕੰ ਨ ਅੰ ਦਰਲੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂ ੰ
ਭੀ ਉਲੰਘ ਕੇ ਿਜਸ ਉਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਪਦਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪੁਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੌ ਿਕਕ
ਵਰਤਾਰੇ ਤ ਅਗੰ ਮ ਅਵਸਥਾ ਅਰ ਗੁਰੂ ਿਗਆਨ ਹੈ।

ਿਗਆਨ ਿਧਆਨ ਕਰਨੀ ਕੈ ਪਗਟਤ ਪੇਮ ਰਸੁ ਗੁਰਮਿਤ ਗਿਤ ਪੇਮ ਨਮ ਿਨਰਬਾਨ ਹੈ ।
By following the teachings of the True Guru and moulding one's character in
accordance with the contemplation of Lord's qualities, a sense of love
develops. The well defined routine of Guru's philosophy, leads one to free
oneself from the worldly shackles
ਇਸ ਪਕਾਰ ਦੀ ਿਗਆਨ ਅਰ ਿਧਆਨ ਮਈ ਕਰਣੀ ਅਭ ਾਸ ਨੂ ਕ
ੰ ਰ ਕੇ ਪਗਟ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ ਜੋ ਪੇਮ
ਰਸ ਅਨੁਭਵ ਉਹੀ ਅਸਲ ਗੁਰਮਿਤ ਗਿਤ = ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਕਹੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਅਰ ਏਹੋ ਹੀ

ਗਿਤ = ਅਵਸਥਾ ਦਸ਼ਾ ਪੇਮ ਦੀ ਹੁ ੰ ਦੀਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਅੰ ਗੇ ਸਭ ਪਕਾਰ ਦਾ ਨਮ ਿਨਰਬਾਨ ਹੈ

ਅਰਥਾਤ ਿਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਇਹ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਿਜਥੇ ਨਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦ ਵੱਟ ਟੁੱਟ
ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਿਪੰ ਡ ਪਾਨ ਪਾਨਪਿਤ ਬੀਸ ਕੋ ਬਰਤਮਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਇਕ ਈਸ ਮੋ ਿਨਧਾਨ ਹੈ ॥੪੫॥
Living life in the world, a Guru-conscious person always believes that his life
belongs to the Master of Life-God. Remaining engrossed in One Lord is the
wealth of happiness of the Guru-conscious persons. (45)
ਦੂਏ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ ਐ ਸਮਝੋ ਿਕ ਿਪੰ ਡ ਸਰੀਰ ਅਰ ਪਾਨ ਸਾਸ ਜਾਨ ਅਤੇ ਪਾਨਪਿਤ ਪਾਨ ਦਾ
ਪਤੀ ਸਾਮੀ ਮਨ ਇਹ ਸਭ ਵੀਹ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੰ ਸਾਰੀ ਪਿਵਰਤੀ ਹੁ ੰ ਦੀਹੈ ਪ ੰ ਤੂਗੁਰਮੁਖ ਨੂ ੰ

ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਜੋਗ ਸੁਖ ਸਰਬ ਪਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸੰ ਸਾਰੀ ਿਦਸ਼ਟੀ ਤ ਦੂਰ ਇਕੀਸਵ ਿਨਧਾਨ ਘਰ
ਠੌਰ ਖਜਾਨਾ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖ ਇਕੀਸਵ ਿਟਕਾਣੇ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ ਅਥਵਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸੁਖ ਰੂਪ

ਿਨਧਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੀਸਮ ਇਕੀਸਵੇ ਅੰ ਗ ਪੁਰ ਿਗਣੇ ਜਾਣ ਲੈ ਕ ਹੈ ਹ ਟੱਿਪਆ ਹੋਯਾ ਬੇਹੱਦ ਰੂਪ
॥45॥

ਮਨ ਬਚ ਕਮ ਹੁਇ ਇਕਤ ਛਤਪਿਤ ਭਏ ਸਹਜ ਿਸੰ ਘਾਸਨ ਕੈ ਅਿਬ ਿਨਹਚਲ ਰਾਜ ਹੈ ।
A Guru-conscious person feels like a mighty king when he is able to
concentrate his mind on words and acts as per the teachings of Gum. When
he is able to rest in a state of equipoise, he feels like an emperor of infallible
kingdom.
ਮਨ, ਬਚ, ਕਮ = ਮਨ ਬਾਣੀ ਅਰੁ ਸਰੀਰ ਜਦ ਇਕਤ ਹੋ ਜਾਣ ਇਕ ਘਾਟ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲੱਗ
ਜਾਣ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਇੰ ਦੀਆਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਮੂ ੰ ਹਿਨਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਅਰੁ
ਬਾਣੀ ਉਹ ਮੂ ੰ ਹਿਨਕਲੇ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਮਨਨ ਿਵਚ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਰਥਾਤ ਿਜਹੜੀ ਐਨ ਿਨਸਚੇ

ਿਵਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤ ਇਸ ਪਕਾਰ ਸੰ ਕਲਪ ਕਥਨੀ ਅਰ ਕਰਣੀ ਦੇ ਇਕ ਸਮਾਨ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ
ਸੁਭਾਵ ਪਪੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤ ਗੁਰਮੁਖ ਛਤਪਿਤ ਸੱਚਾ ਪਾਿਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਰੁ ਐਸੀ

ਰਿਹਣੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਸਹਜ ਿਸੰ ਘਾਸਨ ਸਹਜਭਾਵੀ ਇਸਿਥਤੀ ਿਵਖੇ ਇਸਿਥਤ ਿਵਸ਼ਾਮ ਨੂ ਪ
ੰ ਦਾ
ਹੋਇਆ ਿਲਹਚਲ ਰਾਜ ਅਡੋਲ ਅਕੰ ਟਕ ਇਕਰਸ ਰਾਜ ਸੋਭਾ ਪਭਾਵ ਨੂ ਮ
ੰ ਾਿਣਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਤ ਅਉ ਸੰ ਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਅਰਥ ਮੇਿਲ ਪੰ ਚ ਪਰਵਾਨ ਕੀਏ ਗੁਰਮਿਤ ਸਾਜ ਹੈ ।
By imbibing the five virtues of Truth, Contentment, Compassion,
Righteousness and Purpose in accordance with the teachings of the Gum, he
becomes acceptable and an honourable person.
ਸਤ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਅਰੁ ਸੰ ਤੋਖ ਜੈਸੀ ਲੱਭਤ ਹੋਵੇ ਉਸ

ਪਰ ਪਸੰ ਨ ਰਿਹਣਾ, ਦਯਾ ਦੁਖੀਏ ਦੀ ਸਹੈਤਾ ਕਰਨੀ ਧਰਮ ਸੱਚੇ ਭਰੋਸੇ ਉਤੇ ਪਿਹਰਾ ਦੇਣਾ ਤਥਾ

ਅਰਥ ਗੁਰਮਤ ਿਸਧ ਤ ਉਪਰ ਿਨਸਚਾ ਰੱਖਣਾ ਇਨ ਪੰ ਜ ਨੂ ਅ
ੰ ਪਣੀ ਸਮੂ ੰ ਹਵਰਤਨ ਿਵਖੇ ਮੇਲ
ਇਕ ਸਮ ਿਵਹਾਰ ਿਵਚ ਿਲਔਣਾ ਪਵਾਣ ਕਬੂਲ ਕਰ ਕੇ ਮਾਨ ਏਸ ਪੰ ਜ ਕਸਲੀ ਰਾਹ ਗੁਰਮਿਤ
ਦੀ ਸਾਜਨਾ = ਪਿਵਰਤੀ ਨੂ ਿੰ ਨਬਾਿਹਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਕਲ ਪਦਾਰਥ ਅਉ ਸਰਬ ਿਨਧਾਨ ਸਭਾ ਿਸਵ ਨਗਰੀ ਸੁਬਾਸ ਕੋਿਟ ਛਿਬ ਛਾਜ ਹੈ ।
All materials and worldly treasures are his. The divine abode of Dasam Duar
is his fort where the continuous presence of melodious Naam makes him a
unique and glorious person.
ਸਕਲ ਪਦਾਰਥ = ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ ਰੂਪ ਚਾਰ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਰਿਹਣੀ ਅਉ
ਸਰਬ ਿਨਧਾਨ = ਅਰੁ ਸਮੂ ੰ ਹਿਨਧਾਨ ਭੰ ਡਾਰੇ ਵੈਰਾਗ ਭਗਤੀ ਆਿਦ ਗੁਣ ਦੇ ਭੀ ਪਾਪਤ ਹੋਏ

ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸਪਾ ਕਚੈਹਰੀ ਲੱਗੀ ਰਿਹੰ ਦ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਇਸੀ ਪਕਾਰ ਦੇ
ਸਾਧਨ ਅਰ ਗੁਣ ਸੰ ਪੰ ਨ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰ ਤਾਕਰਣ ਦਾ ਜੋ ਮੂਲ ਹੀ ਅਫੁਰ ਭਾਵ ਿਵਖੇ ਹੋ
ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਿਨਿਵਰਤੀ ਭਾਵ ਰੂਪ ਅਰਥਾਤ ਸਭ ਸੰ ਕਲਪ ਬਾਸਨਾ ਆਿਦ ਦੇ ਅਭਾਵ ਦੇ

ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਣੇ ਉਪ ੰ ਤਜੋ ਭਾਵ ਰੂਪ ਪਦ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇਹੀ ਸਭਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣੋ। ਿਸ਼ਵ ਨਗਰੀ =
ਮੰ ਗਲ ਮਈ ਨਗਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਬਾਸ ਸੇਸ਼ਟ ਬਾਸ਼ਨਾ ਸੁਕੀਰਤੀ ਦਾ ਕੋਟ ਫਸੀਲ =

ਵਲਗਨ ਮਾਨ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਰ ਪਨਾਹ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਸੁਬਾਸ = ਸੁ ਆਤਮ ਪਦ +ਬਾਸ ਿਨਵਾਸ =
ਆਤਮ ਪਦ ਿਵਖੇ ਹੀ ਆਤਮਾ ਰਾਮੀ ਹੋਏ ਰਿਹਣਾ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਪਨਾਹ ਫਸੀਲ ਹੈ। ਬਸ ਇ ਦੀ
ਛਿਬ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁ ੰ ਦਰਤਾਕਰ ਕੇ ਛਾਜ ਹੈ ਪਭਾਵ ਸੰ ਪੰ ਨ = ਦਬ ਦਬੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਿਤ ਰੀਿਤ ਪੀਿਤ ਪਰਜਾ ਕੈ ਸੁਖੈ ਸੁਖ ਪੂਰਨ ਮਨਰਥ ਸਫਲ ਸਬ ਕਾਜ ਹੈ ॥੪੬॥
The loving and affectionate treatment of such a king-like disciple of the True
Guru with other human beings is his statesmanship that spreads happiness,
peace and success all around him. (46)
ਪੀਤ ਦੀ ਰੀਤ ਸਭ ਨਾਲ ਪੀਤੀ ਵਾਲਾ ਚਾਲਾ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਓਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁ ੰ ਦੀਹੈ। ਅਰੁ
ਪਰਜਾ ਦੇ ਸੁਖੈਨ ਸੁਖ = ਜੋ ਸਤਸੰ ਗੀ ਜਗ ਾਸੀ ਵਾ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਢੁ ੰ ਡਾਊਸੰ ਗੀ ਅਥਵਾ

ਿਵਦ ਾਰਥੀ ਆਿਦ ਸਮੀਪਤਾ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਪੌਣ, ਉਨ ਨੂ ਸ
ੰ ੁਖੈਨ ਸੁਖ ਅਸਥਾਨੀ = ਸੁਖ ਦਾ

ਬਾਸੀ ਬਨੌਣ ਿਵਚ ਹੀ ਸੁਖ ਅਨੰਦ ਨੂ ਮ
ੰ ੰ ਨਦਾ ਹੋਯਾ ਇਸ ਪਕਾਰ ਉਹ ਸੰ ਪੂਰਣ ਮਨਰਥ ਦੇ ਪੂਰਣ
ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਿਜਸ ਦੇ ਇਸ ਪਕਾਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣ
ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥46॥

ਚਰਨ ਸਰਿਨ ਮਨ ਬਚ ਕਮ ਹੁਇ ਇਕਤ ਗੰ ਿਮਤਾ ਿਤਕਾਲ ਿਤਭਵਨ ਸੁਿਧ ਪਾਈ ਹੈ ।
When a Guru-conscious person achieves harmony with his mind, words and
actions, and by the blessings of the refuge of True Guru, he acquires
knowledge of times and the three worlds.
ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਚਰਣ ਦੀ ਸਰਣ ਿਵਖੇ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਇਕਤ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਭਾਵ

ਸਰਬ ਪਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅੰ ਦਰ ਬਾਹਰ ਜੋ ਸਿਤਗੁਰੂ ਪਰਾਇਣ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਓਸ ਨੂ ਬ
ੰ ਾਲ ਯੁਬਾ
ਅਰੁ ਿਬਰਧ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪ ਿਤੰ ਨ ਕਾਲ ਅੰ ਦਰ: ਕੀਕੂ ੰ ਜੀਵ ਭਮਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਥਵਾ ਪਾਤ:
ਮਧ ਾਨ ਸੰ ਧ ਾ ਸਮ ਯਾ ਰਾਤੀ ਦੇ ਿਤੰ ਨ ਸਮ

ਅੰ ਦਰ: ਕੀਹ ਕੀਹ ਏਸ ਲਈ ਕਰਣੇ ਅਰੁ

ਅਕਰਣੇ ਜੋਗ ਹੈ ਅਥਵਾ ਕੀਹ ਕੀਹ ਦਸ਼ਾ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਬੀਤ ਰਹੀ, ਯਾ ਬੀਤਨ ਵਾਲੀ ਹੈ

ਂ ਹੈ ਅਰੁ ਐਸਾ ਹੀ ਿਤਭਵਣ ਮਾਤ ਲੋ ਕ,
ਇਹ ਗੰ ਮਤਾ ਗ ਾਤ ਇਸ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਹੁ ੰ ਦਾਹੋ ਔਦੀ

ਪਾਤਾਲ ਲੋ ਕ, ਅਤੇ ਸੁਰਗ ਿਵਖੇ ਕੀਕੂ ੰ ਜੀਵ ਨਤੀ ਅਵੰ ਨਤੀ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ ਅਥਵਾ ਸਥੂਲ
ਸੂਖਮ ਵਾ ਕਾਰਣ ਸਰੀਰ ਿਵਖੇ ਿਕਸ ਪਕਾਰ ਜੀਵ ਘੁ ੰ ਮਦਾਤੇ ਕੀਕੂ ੰ ਕੀਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭੁਗਤ ਦਾ,
ਇਹ ਸਭ ਸੁਧ ਸੂਝ ਪਾਪਤ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ।

ਸਹਜ ਸਮਾਿਧ ਸਾਿਧ ਅਗਮ ਅਗਾਿਧ ਕਥਾ ਅੰ ਤਿਰ ਿਦਸੰ ਤਰ ਿਨਰੰ ਤਰੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ।
By practicing on Naam, a Guru-conscious person lives in a state of equipoise.
Any description of that state is beyond our comprehension. It is indescribable.
By dint of that state, he becomes aware of all that is happening in every nook
and corner of the
ਸਾਧ ਿਸੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਗਮ ਗੰ ਮਤਾ ਿਗਆਨ ਤ ਪਾਰ ਅਰੁ ਅਗਾਧ ਨਾ
ਗਾਹੀ ਜਾ ਸਕਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਹ ਕਥਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਸਮਾਧੀ ਰੂਪ ਇਸਿਥਤੀ ਦੇ ਪਭਾਵ ਕਰ ਕੇ

ਅੰ ਤਰ ਆਪਣੇ ਅੰ ਤਾਕਰਣ ਿਵਖੇ ਤਥਾ ਿਦਸੰ ਤਰ ਅਨ ਤ ਦੇਸ ਦੂਸਿਰਆਂ ਿਦਲ ਅੰ ਦਰ ਕੀਕੂ ੰ ਤੇ
ਕੀਹ ਕੀਹ ਫੁਰਿਣਆਂ ਤੇ ਅਫੁਰਿਣਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਿਨਰੰ ਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਤਾਈ ਹੈ
ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ।

ਖੰ ਡ ਬਹਮੰ ਡ ਿਪੰ ਡ ਪਾਨ ਪਾਨਪਿਤ ਗਿਤ ਗੁਰ ਿਸਖ ਸੰ ਿਧ ਿਮਲੇ ਸੋਹੰ ਿਲਵ ਲਾਈ ਹੈ ।
By the union of Guru and Sikh, the seeker feels the presence of the Lord of
Cosmos in his body and his life-giving support; and when he achieves
oneness with God, he remains engrossed in the memory of Lord.
ਇਸੇ ਪਕਾਰ ਖੰ ਡ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਪੰ ਡੀ ਦੇਸ ਅਧੋ ਪਾਤੀ ਿਪੰ ਡੀ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਸੁਰਿਤ ਦੇ ਕਦ ਹੇਠਲੇ
ਮੰ ਡਲ ਿਵਖੇ ਅਰੁ ਬਹਮੰ ਡ ਊਰਧ ਮੰ ਡਲੀਕ ਉਕਤ ਕਦ ਿਵਖੇ ਅਰਥਾਤ ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਅਰ

ਿਦਮਾਗ ਦੀਆਂ ਤਿਹਆਂ ਪਰ ਤਿਹਆਂ ਿਵਖੇ ਭਾਵ ਸਭ ਿਪੰ ਡ ਦੇਹ ਪਾਨ ਅਰੁ ਪਾਨ ਪਿਤ ਮਨ

ਪਯੰ ਤ ਓਸ ਦੀ ਗੰ ਮਤਾ ਹੁ ੰ ਦੀਹੈ ਤਾਤਪਰਯ ਇਹ ਿਕ ਓਸ ਦੀ ਅੰ ਦਰ ਸਾਰੇ ਦੁਹਾਈ ਧੂਮ ਮਚੀ
ਹੁ ੰ ਦੀਹੈ। ਿਕ ਿਕ ਗੁਰੂ ਸਬਦ ਤੇ ਿਸੱਖ ਸੁਰਤ ਦੀ ਸੰ ਧੀ ਿਮਲਣ ਕਰ ਕੇ ਅਥਵਾ ਸਾਖ ਾਤ ਗੁਰੂ

ਅਰੁ ਿਸੱਖ ਦੇ ਅਨਭਉ ਦੀ ਉਕਤ ਪਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਣ, ਗੁਰਮੁਖ ਨ ਸੋਹੰ ਸੋਹੰ
ਦੀ ਰਟ ਲਗਾਈ ਹੁ ੰ ਦੀਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਭਾਵ ਿਵਚ ਹੀ ਿਲਵ ਲਗਾਈ ਉਹ ਮਗਨ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ।

ਦਰਪਨ ਦਰਸ ਅਉ ਜੰ ਤ ਧਿਨ ਜੰ ਤੀ ਿਬਿਧ ਓਤ ਪੋਿਤ ਸੂਤੁ ਏਕੈ ਦੁਿਬਧਾ ਿਮਟਾਈ ਹੈ ॥੪੭॥
As the mirror and image in it, music and the musical instrument, waft and
woof of a cloth are all part of each other and inseparable, so does the Guruconscious person becomes one with God and is freed of all doubts of duality.
(47)
ਿਜਸ ਤਰ ਦਰਪਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਿਵਚ, ਦਰ ਿਦਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਗ ਪਦਾਰਥ ਅੰ ਦਰ ਬਾਹਰ ਇਕ ਰੂਪ
ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ, ਅਉ ਜੰ ਤ ਧੁਿਨ ਬਾਜੇ ਿਵਚ ਵੀ ਆਵਾਜ ਅਤੇ ਜੰ ਤੀ ਬਜੌਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਵਾਜ ਦੀ ਿਬਧ

ਦਸ਼ਾ ਯਾ ਰੀਤੀ ਅੰ ਦਰ ਬਾਹਰ ਇਕੋ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੋਈ ਹੁ ੰ ਦੀਹੈ ਇਸੇ ਤਰ ਬਸਤ ਿਵਖੇ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ

ਦੀ ਤਾਰ ਇਕੋ ਰੂਪ ਵਤ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨ ਓਸ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਕ ਰੂਪ ਹੋ, ਦੁਿਬਧਾ ਦੈਤ ਭਾਵਨਾ
ਿਮਟਾ ਿਦੱਤੀ ਿਨਿਵਰਤ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੁ ੰ ਦੀਹੈ ॥47॥

ਚਰਨ ਸਰਿਨ ਮਨ ਬਚ ਕਮ ਹੁਇ ਇਕਤ ਤਨ ਿਤਭਵਨ ਗਿਤ ਅਲਖ ਲਖਾਈ ਹੈ ।
Because of the refuge of True Guru and moulding his mind, words and
actions as per His teachings, a Guru-conscious person learns the happenings
of the three worlds innately. He recognises the true Lord residing within.
ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਜੇਕਰ ਚਰਣ ਦੀ ਸਰਣ ਅੰ ਦਰ ਵਰਤਿਦਆਂ ਇਕਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤ ਿਤਭਵਨ

ਿਤਲੋ ਕੀ ਦੀ ਗਿਤ ਦਸ਼ਾ ਜੋ ਅਲਖ ਰੂਪ ਸੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੀ ਲਖਤਾ ਿਵਚ ਆ ਜ ਦੀ ਪਤੀਤ
ਹੋਣ ਲਗ ਿਪਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਮ ਮਨ ਬਚਨ ਕੈ ਬਚਨ ਕਰਮ ਮਨ ਉਨਮਨੀ ਛਾਈ ਹੈ ।

With the harmony of actions, mind and words, the thoughts of the mind, the
utterance of the words and actions performed are influenced.
ਭਾਵ ਜੋ ਕੁਛ ਮਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਚ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਤੇ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਓਹੋ ਹੀ ਫੇਰ ਸਰੀਰ

ਦਾਰੇ ਕਰਣੀ ਰੂਪ ਹੋ ਵਰਤੇ ਅਰਥਾਤ ਸਰੀਰ ਮਨ ਬਾਣੀ ਕਰ ਕੇ ਕਥਨੀ ਕਰਣੀ ਅਰੁ ਸੰ ਕਲਪ
ਸਾਧਨ ਦਾਰੇ ਅਪਨ ਆਪ ਨੂ ਐ
ੰ ਸਾ ਸਾਧੇ ਿਕ ਬਾਣੀ ਬੋਲਿਦਆਂ, ਕੰ ਮ ਕਜ ਕਰਿਦਆਂ ਤਥਾ
ਸੰ ਕਲਪ ਦੀ ਤਾਰ ਿਵਖੇ ਇਕ ਮਾਤ ਉਨਮਨੀ ਦਸ਼ਾ ਹੀ ਵਰਤੀ ਰਹੇ।

ਿਗਆਨੀ ਿਧਆਨੀ ਕਰਨੀ ਿਜਉ ਗੁਰ ਮਹੂਆ ਕਮਾਿਦ ਿਨਝਰ ਅਪਾਰ ਧਾਰ ਭਾਠੀ ਕੈ ਚੁਆਈ ਹੈ
।
As wine is brewed from jaggery, sugarcane and Madhuca Indica flowers, so
does a Guru-conscious person obtains the unique flow of elixir of Naam when
Gyan of his Guru's precepts, Dhyan (concentration of mind) on these precepts
and clean actions are perform
ਤ ਐਹੋ ਜੇਹੇ ਿਗਆਨੀ ਿਤਲੋ ਕੀ ਦੀ ਹੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂ ਅ
ੰ ਪਨ ਅੰ ਦਰ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਿਗਆਨ
ਅਰੁ ਮਨ ਦੇ ਘਾਟ ਪੁਰ ਅਵਸ਼ ਕ ਸੋਚ ਵੀਚਾਰ ਨੂ ਕ
ੰ ਰਦੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਾ ਉਨਮਨੀ

ਿਧਆਨ ਤਥਾ ਸਰੀਰ ਯਾਤਾ ਦੇ ਿਨਬਾਹਨ ਸਬੰ ਧੀ ਸਮੂ ੰ ਹਕਾਰ ਿਵਹਾਰ ਰੂਪ ਕਰਣੀ ਉਸ ਦੀ

ਉਨਮਨੀ ਭਾਵ ਰੂਪ ਕਰਣੀ ਹੀ ਹੁ ੰ ਦੀਹੈ ਇਹ ਿਤੰ ਨ ਿਗਆਨ ਿਧਆਨ ਅਰੁ ਕਰਣੀ ਗੁੜ ਮਹੂਏ

ਤਥਾ ਕਮਾਦ ਸਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ ਇਨ ਿਤੰ ਨ ਸਾਧਨ ਨੂ ਸ
ੰ ਰੀਰ ਕਰਣੀ ਸੰ ਪੰ ਨ ਹੋਣ

ਅਰਥ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਰ ਕੇ ਿਗਆਂਨ ਸੰ ਯੁਕ੍ਤ ਤਥਾ ਮਨ ਕਰ ਕੇ ਿਧਆਨ ਪਰਾਇਣ ਹੋਣ ਦੇ ਅਭ ਾਸ

ਨੂ ਇ
ੰ ਕ ਸਮ ਅਭ ਾਸੇ, ਤ ਇਸ ਅਭ ਾਸ ਰੂਪ ਭੱਠ ਦਾਰੇ ਅਪਾਰ ਧਾਰਾ ਅੰ ਿਮਤ ਦੀ ਿਨਝਰ ਇਕ
ਰਸ ਚੁਆਈ = ਚੋ ਆਯਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੇਮ ਰਸ ਅੰ ਿਮਤ ਿਨਧਾਨ ਪਾਨ ਪੂਰਨ ਹੁਇ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੰ ਿਧ ਿਮਲੇ ਸਹਜ ਸਮਾਈ ਹੈ ॥੪੮॥
Guru-conscious person satiates himself by drinking deep the loving elixir of
Lord's name and by his union with the divine word of the True Guru, he

resides in a state of equipoise. (48)
ਿਤਸ ਅੰ ਿਮਤ ਦੇ ਿਨਧਾਨ ਭੰ ਡਾਰ ਰੂਪ ਪੇਮ ਰਸ ਅਨੁਭਵ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਨ ਛਕ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਨ ਿਤਪਤ ਹੋ
ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਿਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸਿਤਗੁਰੂ ਅੰ ਤਰਯਾਮੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਸੰ ਧੀ

ਿਮਲ ਜ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸਹਜ ਸਰੂਪ ਸ਼ ਤ ਪਦ ਿਵਖੇ ਸਮਾਈ ਿਵਲੀਨਤਾ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਹੋ
ਜ ਦਾ ਹੈ ॥48॥

ਿਬਿਬਿਧ ਿਬਰਖ ਬਲੀ ਫਲ ਫੂਲ ਮੂਲ ਸਾਖਾ ਰਚਨ ਚਿਰਤ ਿਚਤ ਅਿਨਕ ਪਕਾਰ ਹੈ ।
The vegetation is seen in many forms like trees, creepers, fruit, flowers, roots
and branches. This beautiful creation of the Lord unfolds itself in many forms
of wonderful artistic skills.
ਿਬਿਬਧ ਅਨਕ ਭ ਤ ਦੀਆਂ ਜਾਤ ਦੇ ਿਬਰਛ ਬੂਟੇ ਬਲੀ ਵੇਲ ਫਲ, ਫੁੱਲ, ਮੁੱਢ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਰੂਪ
ਕਰ ਕੇ ਬਨਸਪਤੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਚਿਲਤ ਦਾ ਿਚਤ ਦੇਖਣ ਜੋਗ ਪਸਾਰਾ ਅਨਕ ਪਕਾਰ ਦਾ ਹੈ।

ਬਰਨ ਬਰਨ ਫਲ ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਸਾਦ ਰਸ ਬਰਨ ਬਰਨ ਫੂਲ ਬਾਸਨਾ ਿਬਥਾਰ ਹੈ ।
These trees and creepers bear fruits of different tastes and flavour, flowers of
myriad shape and colour. All of them spread various types of fragrance.
ਬਰਨ ਬਰਨ ਫਲ ਰੰ ਗ ਰੰ ਗੀ ਭ ਤ ਦੇ ਫਲ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਭੇਦ ਅਨੁਸਾਰ

ਓਨ ਦੇ ਸਾਦ ਦਾ ਰਸ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਬਰਨ ਬਰਨ ਵੰ ਨ ਵੰ ਨੀ ਭ ਤ ਦੇ ਫੁਲ ਹਨ ਅਰੁ ਉਸੇ ਪਕਾਰ
ਫੁੱਲ ਦੀ ਜਾਤੀ ਭੇਦ ਕਾਰਣ ਬਾਸਨਾ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਬਰਨ ਬਰਨ ਮੂਲ ਬਰਨ ਬਰਨ ਸਾਖਾ ਬਰਨ ਬਰਨ ਪਤ ਸੁਗਨ ਅਚਾਰ ਹੈ ।
The trunks of the trees and creepers, their branches and leaves are of many

kind and each leaves a different effect.
ਬਰਨ ਬਰਨ ਮੂਲ ਰੰ ਗ ਿਬਰੰ ਗੀ ਮੂਲ ਮੁੱਢ ਹਨ ਤੇ ਸਰਨ ਸਰਨ ਭ ਤ ਭ ਤ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਖ
ਟਾਹਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰਹ ਤਰਹ ਦੇ ਰੰ ਗ ਦੇ ਫੇਰ ਓਨ ਦੇ ਪਤ ਹਨ ਿਤਸੀ ਪਕਾਰ ਗਨ

ਆਚਾਰ ਸਮੂਹ ਪਕਾਰ ਦਾ ਉਨ ਦਾ ਨ ਾਰਾ ਨ ਾਰਾ ਿਹੱਲਨ ਜੁਲਨ ਆਿਦ ਦਾ ਚਿਲਤ ਯਾ
ਿਬਵਹਾਰ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ।

ਿਬਿਬਿਧ ਬਨਾਸਪਿਤ ਅੰ ਤਿਰ ਅਗਿਨ ਜੈਸੇ ਸਕਲ ਸੰ ਸਾਰ ਿਬਖੈ ਏਕੈ ਏਕੰ ਕਾਰ ਹੈ ॥੪੯॥
As the latent fire in all these types of vegetation is the same, so do the Godloving persons find One Lord dwelling in the hearts of all the living beings in
this world. (49)
ਇ ਕਰ ਕੇ, ਜੀਕੂ ੰ ਿਬਿਬਧ ਬਨਾਸਪਤੀ ਅਨਕ ਪਕਾਰ ਦੀਬਨਾਸਪਤੀ ਦੇ ਹੁ ੰ ਿਦਆਂਸਭ ਦੇ

ਅੰ ਦਰ ਅਗਨੀ ਇਕ ਮਾਤ ਹੀ ਇਕ ਸਰੂਪ ਹੀ ਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਿਤਸੀ ਭਾਵ ਸੰ ਪੂਰਣ ਸੰ ਸਾਰ ਨਾਨਾ
ਰੂਪ ਹੋਈ ਿਸਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇਕ ਮਾਤ ਏਕੰ ਕਾਰ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਹੀ ਰਿਮਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਨ ਐਸਾ
ਗੁਰਮੁਖ ਸਰਬਤ ਇਕ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਨੂ ਹ
ੰ ੀ ਅਨਕ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਤਿਕਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥49॥
ਗੁਰ ਿਸਖ ਸੰ ਿਧ ਿਮਲੇ ਿਦਸਿਟ ਦਰਸ ਿਲਵ ਗੁਰਮੁਿਖ ਬਹਮ ਿਗਆਨ ਿਧਆਨ ਿਲਵ ਲਾਈ ਹੈ ।
When the devoted Guru-conscious person becomes one with the True form of
the True Lord, his vision enjoins the holy sight of Guru. He who practices
meditation on Lord's name remains attached with the words of wisdom of the
True Guru.
ਗੁਰ ਿਸੱਖ ਸੰ ਧੀ ਦੇ ਿਮਿਲਆਂ ਪਿਹਲ ਪਥਮੇ ਿਦਸ਼੍ਟੀ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਿਲਵ ਅਭ ਾਸ ਦੀ ਤਾਰ
ਂ ਹਨ। ਤਾਤਪਯ ਇਹ ਿਕ ਸਭ ਸਰੀਰ
ਦੇ ਮੰ ਡਲ ਿਵਚ ਵਰਤ ਕੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵਚ ਔਦੇ

ਇੰ ਦੀਆਂ ਮਨ ਆਿਦ ਦੀ ਿਕਯਾ ਵਰਤਨ ਨੂ ਿੰ ਨਗਾ ਿਵਚ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਅੰ ਤੀਵੀ ਜੋਤ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ
ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵਚ ਿਲਵ ਲੱਗ ਜ ਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰ ਿਸਖ ਸੰ ਿਧ ਿਮਲੇ ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਿਲਵ ਗੁਰਮੁਿਖ ਬਹਮ ਿਗਆਨ ਿਧਆਨ ਸੁਿਧ ਪਾਈ ਹੈ ।
By the union of True Guru and his disciple (Gursikh) the disciple obeys the
command of his Guru very sincerely and faithfully. By meditating on the
Lord, he learns to reflect on the True Guru.
ਅਰ ਇਸੇ ਹੀ 'ਸਾਧ ਿਲਵ ਲਾਈ' ਿਲਵ ਲਾਵਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਿਦਆਂ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਏਹੋ ਹੀ ਸਾਧਨ
ਗੁਰਮੁਖੀ ਬਹਮਗ ਾਨ। ਭਾਵ ਗੁਰਮਿਤ ਅਨੁਸਾਰੀ ਪਿਹਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਬਹਮ ਿਗਆਨ ਇਸ
ਅਭ ਾਸ ਦਾਰੇ ਪਾਪਤ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ। ਉਪ ੰ ਤਗੁਰ ਿਸੱਖ ਸੰ ਧੀ ਦੇ ਿਮਿਲਆਂ ਸ਼ਬਦ ਿਵਖੇ ਸੁਰਿਤ ਦੀ

ਿਲਵ ਲੱਿਗਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਤਪਰਜ ਇਹ ਿਕ ਤੱਕਨ ਸੁਨਣ ਆਿਦ ਸਮੂਹ ਅੰ ਦਰਲੀ ਬਾਹਰਲੀ

ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉਤਰ ਦਾਤੇ ਅੰ ਦਰਲੇ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਿਨ ਹਾਰ ਪਰਮ ਗੁਰ ਏਹੀ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਬਹਮ ਦੇ

ਸੁਨਣ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤਨ ਰੂਪ ਅਭ ਾਸ ਦਾਰੇ ਜਦ ਸੁਰਿਤ ਦੀ ਿਲਵ ਉਸ ਿਵਖੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ
ਤ ਇਸ ਗ ਾਨ ਦੇ ਪਭਾਵ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਸੁਧ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਪਾਪਤ ਹੁ ੰ ਦੀਹੈ ਉਹ ਭੀ ਹੈ ਬਹਮ
ਿਗਆਨ ਹੀ ਦਰਜੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ।

ਗੁਰ ਿਸਖ ਸੰ ਿਧ ਿਮਲੇ ਸਾਮੀ ਸੇਵਕ ਹੁਇ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਨਹਕਾਮ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ।
Thus union of a disciple with Guru imbibes the trait of service of the Master.
He serves all without reward or desire as he has learnt that he is serving Him
who resides in all.
ਇਸੇ ਪਕਾਰ ਹੀ ਗੁਰ ਿਸੱਖ ਸੰ ਧੀ ਦੇ ਿਮਿਲਆਂ ਸਾਮੀ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੇਵਕ ਹੋਇ ਿਸੱਖ ਦੇ

ਅੰ ਦਰ ਵਾ ਆਤਮੇ ਿਵਚ ਿਨਜਰੂਪ ਦਾ ਸਾਖ ਾਤਕਾਰ ਜਲਵਾ ਬਖਿਸ਼ਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਉਪਰਲੇ
ਸਾਧਨ ਸਾਧਦੇ ਸਾਧਦੇ, ਆਤਮਾ ਪਾਇਣ ਹੁ ੰ ਦੇਇਸ ਿਵਖੇ ਸਿਤਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਤੱਖ
ਂ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਦਰਜਾ ਇਸ ਕਰਣੀ ਕਮਾਈ ਅਿਭਆਸ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ
ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਔਦਾ

ਿਨਹਕਮ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਿਨਰਸੰ ਕਲਪ ਿਨਰ ਿਵਕਲਪ ਿਨਰਬਾਣ, ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰ ਿਸਖ ਸੰ ਿਧ ਿਮਲੇ ਕਰਨੀ ਸੁ ਿਗਆਨ ਿਧਆਨ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪੇਮ ਨਮ ਸਹਜ ਸਮਾਈ ਹੈ ॥੫੦॥
Such a person emerges as a person with ideal actions by virtue of the
meditation and reflection on Lord. In the process, he attains equipoise and
remains engrossed in it. (50)
ਿਸਧ ਤ ਕੀਹ ਿਕ ਗੁਰਿਸੱਖ ਸੰ ਧੀ ਿਮਿਲਆਂ ਉਕਤ ਸੇਸ਼ਟ ਕਰਣੀ ਤਥਾ ਿਗਆਨ ਿਧਆਨ ਨੂ ੰ
ਸਾਧਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਜ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਮ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਮ ਪਰਚੇ ਿਵਖੇ ਸਮਾਈ ਹੈ

ਸਮਾਇ ਜ ਦਾ ਿਲਵ ਲੀਨ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਬਹਮ ਿਗਆਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਦ ਸਹਜ
ਿਗਆਨ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ॥50॥

ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੰ ਿਧ ਿਮਲੇ ਬਹਮ ਿਧਆਨ ਿਲਵ ਏਕੰ ਕਾਰ ਕੈ ਆਕਾਰ ਅਿਨਕ ਪਕਾਰ ਹੈ ।
When a Guru-conscious person lives in harmony with his Guru, his mind is
absorbed in the remembrance of God. He then realises that all forms are
actually His forms.
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੰ ਿਧ ਿਮਲੇ ਸੰ ਿਧ ਜੋੜ ਿਮਲੇ ਜੁੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਅਰਥਾਤ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ
ਜੋੜ ਜੁੜਦੇ ਸਾਰ ਜਦ ਪਿਹਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਬਹਮ ਿਗਆਨ ਪਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਿਵਖੇ ਿਧਆਨ ਦੀ

ਿਲਵ ਲਿਗਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤ ਿਜਸ ਪਕਾਰ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਨ ਏਕੰ ਕਾਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਅਨਕ ਪਕਾਰ ਦੇ
ਆਕਾਰ ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਨ ਓਸ ਸਰੂਪ ਦਾ ਭਾਨ ਜਲਵਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੰ ਿਧ ਿਮਲੇ ਬਹਮ ਿਗਆਨ ਿਲਵ ਿਨਰੰ ਕਾਰ ਓਅੰ ਕਾਰ ਿਬਿਬਿਧ ਿਬਥਾਰ ਹੈ ।
And when he establishes his relationship with Him, he realises through the
medium of meditation on His name that Formless Lord has manifested
Himself in various forms and shapes.
ਜਦ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਿਵਚ ਜੋੜ ਜੁਿੜਆ ਗੁਰਮੁਖ ਉਨਤੀ ਕਿਰਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ ਬਹਮ ਿਗਆਨ
ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਅਜੇਹੀ ਿਲਵ ਨੂ ਧ
ੰ ਾਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂ ਓ
ੰ ਹ ਕੁਛ ਭਾਨ ਪਤੀਤ

ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਿਕ ਿਨਰੰ ਕਾਰ ਨ ਓਅੰ ਕਾਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਿਬਿਬਧ ਿਬਥਾਰ ਅਨਕ ਸਰੂਪੀ

ਿਸਸਟੀ ਦਾ ਪਸਰਾ ਪਸਾਿਰਆ ਸੀ ਭਾਵ ਿਨਰੰ ਕਾਰ ਦੇ ਓਅੰ ਕਾਰ ਰੂਪ ਹੋ ਪਗਟਨ ਦੀ ਬ ਵਸਥਾ
ਹੂਬਹੂ ਵ ਤ ਇਸ ਦੇ ਅੰ ਤੀਵੀ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਸਾਖ ਾਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰ ਿਸਖ ਸੰ ਿਧ ਿਮਲੇ ਸਾਮੀ ਸੇਵ ਸੇਵਕ ਹੁਇ ਬਹਮ ਿਬਬੇਕ ਪੇਮ ਭਗਿਤ ਅਚਾਰ ਹੈ ।
The union of a devoted Sikh with True Guru renders him with an attitude of
service and benevolence and he yearns to be available at His service. He then
develops character of loving devotion and divine reflection.
ਗੁਰ ਿਸੱਖ ਸੰ ਿਧ ਿਮਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰ ਿਸੱਖ ਦੀ ਜੀਵ ਬਹਮ ਦੀ ਇਸ ਪਕਾਰ ਸੰ ਧੀ ਿਮਲੇ ਤ ਸਾਮੀ
ਸੇਵ ਸੇਵਕ ਹੁਇ ਸੇਵਾ ਸੇ ਸੇਵਕ ਸਾਮੀ ਹੋਇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਯਾ

ਸਾਖ ਾਤ ਸਾਮੀ ਸਾਮੀ ਸਰੂਪ ਬਹਮ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਿਵਖੇ ਪੇਮ
ਭਗਿਤ ਅਚਾਰ ਐਹੋ ਜੇਹਾ ਪੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੇਮੀ ਪੀਤਮ ਅਰੁ ਪੀਤਮ

ਪੇਮੀ ਇਕੋ ਰੂਪ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ ਇਸ ਬਹਮ ਿਗਆਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਹਮ ਿਬਬੇਕ ਅਰਥਾਤ
ਿਜਥੇ ਿਬਬੇਕ ਿਬਬ+ਏਕ ਦੈਤਾ ਏਕਤਾ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਮ ਹੀ ਬਹਮ ਭਾਨ ਪਤੀਤ ਹੋਯਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ 'ਦੈ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੈ ਗਇਓ ॥'

ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੰ ਧ ਿਮਲੇ ਪਰਮਦਭੁਤ ਗਿਤ ਨਤ ਨਤ ਨਤ ਨਮੋ ਨਮੋ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ॥੫੧॥
The state of union of a God-conscious person and his True Guru is glorious
and full of astonishment. No other state can equal it. He is worthy of
salutation infinite time, again and again. (51)
ਏਸ ਅਵਸਥਾ ਿਵਖੇ ਜਦ ਪੁੱਜ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੰ ਧੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਿਵਖੇ ਏਕਤਾ ਨੂ ੰ
ਪਾਪਤ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗਤੀ ਦਸ਼ਾ ਵਾ ਿਗਆਨ ਪਰਮ ਅਦਭੁਤ ਅਤ ੰਤ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਅਨਖਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਕਰਣੋ ਤ ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਹੈ ਬਸ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸੀਰ ਕਰ ਕੇ ਐਸੇ
ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਈ ਂ ਬਾਰੰ ਬਾਰ ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹ ॥51॥

ਗੁਰਮੁਿਖ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਇਕਤ ਭਏ ਅੰ ਗ ਅੰ ਗ ਿਬਸਮ ਸਬੰ ਗ ਮੈ ਸਮਾਏ ਹੈ ।
By practicing the teachings of Guru with mind, words and action, the devoted
Sikh in attendance keeps every limb of his body in the memory of blissful
Omnipresent Lord all the time.
ਜੇਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰ ਕੇ ਇਕਤ ਇਕ +ਅਤ = ਇਕ ਮਾਤ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਿਵਖੇ
ਹੀ ਇਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਸਰਬੰ ਗ ਸਰਬ ਸਰੂਪੀ ਪਾਰ ਬਹਮ ਮ ਸਮਾਏ ਿਲਵ ਲੀਨ ਹੋਏ ਹੋਏ

ਅੰ ਗ ਅੰ ਗ ਿਬਸਮ ਹੈ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰ ਕੇ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਹੋਏ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਰੋਮ ਰੋਮ ਓਨ ਦਾ
ਮੌਿਲਆ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ।

ਪੇਮ ਰਸ ਅੰ ਿਮਤ ਿਨਧਾਨ ਪਾਨ ਕੇ ਮਦੋਨ ਰਸਨਾ ਥਕਤ ਭਈ ਕਿਹਤ ਨ ਆਏ ਹੈ ।
He remains in a state of trance by drinking the loving elixir of Naam: He
relishes not any other pleasure of life anymore.
ਪੇਮ ਰਸ ਰੂਪ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਿਨਧਾਨ ਭੰ ਡਾਰ ਸੋਮ ਿਵਖ ਅੰ ਮਤ ਪਾਨ ਕੈ ਛਕ ਛਕ ਕੇ ਮਦੋਨ

ਮਦਮਸਤ ਮਸਤ ਅਲਮਸਤ ਘੂਰਮ ਹੋਏ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਸਾਦ ਕਾਰਣ ਰਸਨਾ ਥਿਕਤ
ਅਚਰਜ ਭਾਵ ਿਵਖੇ ਹੁੱਟੀ ਹੋਈ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਓਸ ਪਾਸ ਆਿਖਆ ਨਹ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਗਮਗ ਪੇਮ ਜੋਿਤ ਅਿਤ ਅਸਚਰਜ ਮੈ ਲੋ ਚਨ ਚਕਤ ਭਏ ਹੇਰਤ ਿਹਰਾਏ ਹੈ ।
The wonderful elixir that has caused him to live such a celestial state of
trance is indescribable.
ਐਸਾ ਹੀ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਇਕ ਰਸ ਲਟਲਟ ਪਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤ ੰਤ ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ ਜੋਤੀ
ਦੇ ਪੇਮ ਿਵਖੇ ਤਕਦੇ ਤਕਦੇ ਨਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਿਹਰਾਇ ਹੈ ਹੁੱਟ ਗਏ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਦੈਤ ਭਾਵ
ਵੱਲ ਿਖਚੀਨ ਬਸ ਬਸ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ।

ਰਾਗ ਨਾਦ ਬਾਦ ਿਬਸਮਾਦ ਪੇਮ ਧੁਿਨ ਸੁਿਨ ਸਵਨ ਸੁਰਿਤ ਿਬਲੈ ਿਬਲੈ ਿਬਲਾਏ ਹੈ ॥੫੨॥
The radiance of love for Naam Simran exists in him a strange form that
surprises all the beholders. (52)
ਇਞ ਹੀ ਿਬਸਮਾਦ ਅਚੰ ਭਾ ਕਰਣ ਹਾਰੀ ਪੇਮ ਧੁਨੀ ਨੂ ਸ
ੰ ੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਨਾਦ ਸੋਦ ਅਰੁ
ਬਾਿਜਆਂ ਦੇ ਸੁਨਣ ਵੱਲ ਸਵਨ ਸੁਰਿਤ ਕੰ ਨ ਦੀ ਸੁਨਣਹਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭੀ ਿਬਲੈ ਿਬਲੇ ਲਗ ਜ ਦੀ
ਬਸ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਓੜਕ ਨੂ ਿੰ ਬਲੈ ਿਵਲੀਨਤਾ ਸਯੰ ਿਲਵ ਭੀ ਿਬਲਾਏ ਹੈ ਿਵਨਸ਼ਟ ਹੋ
ਜਾਯਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ॥52॥
ਗੁਰਮੁਿਖ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਇਕਤ ਭਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਪਦ ਪੇਮ ਪਗਟਾਏ ਹੈ ।
By virtue of the harmonious state of mind, words and actions, a Guru's
disciple who is blessed with the loving elixir of Naam Simran, reaches a
highly conscious state.
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਿਤਗੁਰ ਦੀ ਚਰਣ ਸਰਣ ਪਾਪਤ ਿਜਗ ਾਸੀ ਜਦ ਮਨ ਸੰ ਕਲਪ ਬਚ ਬਾਣੀ ਕਰਮ

ਸਰੀਰ ਕਰ ਕੇ ਇਕੱਤ ਭਾਵ ਿਵਖੇ ਹੋ ਆਵੇ ਅਰਥਾਤ ਜਦ ਓਸ ਦੀ ਰਿਹਣੀ ਕਥਨੀ ਅਰੁ ਕਰਣੀ
ਅੰ ਦਰ ਬਾਹਰ ਇਕ ਸਾਮਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤ ਪਰਮ ਪਦ ਿਜੱਥੇ ਪਹੁ ੰ ਚਕੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੁਛ ਭੀ
ਂ ਹੈ।
ਕਰਣਾ ਬਾਕੀ ਨਹ ਿਰਹਾ ਕਰਦਾ ਐਸੀ ਕੈਵੱਲ ਮੋਖ ਦਾ ਓਸ ਨੂ ਪ
ੰ ੂਰਣ ਪੇਮ ਪਗਟ ਹੋ ਔਦਾ

ਲੋ ਚਨ ਮੈ ਿਦਸਿਟ ਦਰਸ ਰਸ ਗੰ ਧ ਸੰ ਿਧ ਸਵਨ ਸਬਦ ਸਿਤ ਗੰ ਧ ਰਸ ਪਾਏ ਹੈ ।
By virtue of the fragrance of Naam relishment, he is blessed with True Gurulike glimpse. His ears perpetually hear His celestial music.
ਿਜਸ ਪੇਮ ਦੇ ਕਾਰਣ ਨਤ ਿਵਖੇ ਜੋ ਿਦਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਦਰਸਨ ਰਸ ਦੀ ਗੰ ਧ ਵਾਸਨਾ ਿਖੱਚ

ਸ਼ਬਦ ਿਵਖੇ ਸੁਰਿਤ ਦੀ ਸੰ ਧੀ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਕਰ ਿਲਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਰੁ ਕੰ ਨ ਿਵਖੇ ਜੋ ਸਬਦ ਸੁਨਣ
ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਹੈਸੀ ਉਹ ਭੀ ਸਬਦ ਿਵਖੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਸੰ ਧੀ ਨੂ ਪ
ੰ ਾ ਿਲਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਰਸਨਾ ਮੈ ਰਸ ਗੰ ਧ ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਮੇਲ
This harmonious integration of word and consciousness renders his tongue to
be sweet and comfort-giving.
ਐਸਾ ਹੀ ਰਸਨਾ ਿਵਖੇ ਰਸ ਗਹਣ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਸਬਦ ਿਵਖੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ,
ਅਰੁ ਨਾਸ ਦੇ ਬਾਸ ਸੁਗੰਧੀ ਗਹਣ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਬਾਸਨਾ ਭੀ ਸ਼ਬਦ ਿਵਖੇ ਹੀ ਸੁਰਿਤ ਨੂ ੰ
ਲਖਾਏ ਪਗਟ ਕਿਰਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਨਾਸ ਬਾਸੁ ਰਸ ਸਿਤ ਸਬਦ ਲਖਾਏ ਹੈ
The exhaling of his breath too is fragrant and reflects his high state of
harmonious relationship between his mental faculties and Naam.
ਸੋ ਇ ਰਸਨਾ ਦਾਰੇ ਸਾਦ ਲਿਦਆਂ ਕੰ ਨ ਰਾਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਦਆਂ ਨਤ ਕਰ ਕੇ ਤੱਕਿਦਆਂ ਅਰੁ

ਨਾਸ ਥਾਨ ਸੁ ੰ ਘਿਦਆਂਗੁਰਮੁਖ ਜਦ ਸਬਦ ਿਵਖੇ ਹੀ ਸੁਰਿਤ ਨੂ ਿੰ ਮਲੌ ਣ ਿਵਚ ਤਤਪਰ ਹੋਇਆ
ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਨਤ ਕਰ ਕੇ ਸਬਦ ਿਧਆਨ ਿਵਖੇ ਸੁਰਤ ਨੂ ਸ
ੰ ਾਵਧਾਨ ਰਖਦਾ ਕੰ ਨ ਕਰ ਕੇ

ਅੰ ਤਰ ਸਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਸੁਨਣ ਿਵਚ ਸਾਵਧਾਨ, ਰਸਨਾ ਕਰ ਕੇ ਹਰਦਮ ਸਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਰਟ
ਲਗਦਾ ਤਥਾ ਨਾਯ ਕਰ ਕੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਬਦ ਦੀ ਹੀ ਤਾਰ ਪੋਈ ਰਖਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ

ਰੋਮ ਰੋਮ ਿਵਖੇ ਿਪੰ ਡ ਪਾਣ ਮ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੀ ਕੋੜ ਖੰ ਡ ਬਹਮੰ ਡ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂ ੰ
ਪਤੱਖ ਰੂਪ ਿਵਚ ਤਿਕਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥53॥

ਰੋਮ ਰੋਮ ਰਸਨਾ ਸਵਨ ਿਦਗ ਨਾਸਾ ਕੋਿਟ ਖੰ ਡ ਬਹਮੰ ਡ ਿਪੰ ਡ ਪਾਨ ਮੈ ਜਤਾਏ ਹੈ ॥੫੩॥
Thus by perpetual meditation on Him, with the relishing fragrance of Lord's
name residing on his tongue, eyes, ears and nostrils, a Guru-conscious person
realises the presence of Lord who abides in millions cosmoses within himself.
(53)

ਇਹ ਤੌਫੀਕ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂ ਹ
ੰ ੀ ਪਦਾਨ ਹੋਣ ਿਵਖੇ ਕਾਰਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਗੁਰੂਆਂ ਨ ਆਪ
ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਧੁਰ ਦੀ ਨਤ ਕੈਮ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ:

ਪੂਰਨ ਬਹਮ ਆਪ ਆਪਨ ਹੀ ਆਿਪ ਸਾਿਜ ਆਪਨ ਰਿਚਓ ਹੈ ਨਾਉ ਆਿਪ ਹੈ ਿਬਚਾਿਰ ਕੈ ।
Omniscient and Omnipotent God Himself has created His own form and has
named Himself as (Guru) Nanak.
ਪੂਰਨ ਬਹਮ ਨ ਆਪ ਅਪਣੇ ਆਪ ਤ ਹੀ ਆਪ ਅਪਣੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵੀਚਾਰ ਕੇ

ਿਕ ਅਕਾਰ ਧਾਰੀ ਬਿਣਆਂ ਅਰਥਾਤ ਅਨਕਤਾ ਦਾ ਅੰ ਗ ਰੂਪ ਪਗਟ ਹੋਣ ਿਵਖੇ ਇਸ ਤਰ ਆਪਣੀ
ਏਕਤਾ ਦਾ ਿਸੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਘਾ ਕਰ ਓਸ ਨ ਰਿਚਆ ਪਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ
ਿਜਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ, ਅਨਕਤਾ ਤ ਰਿਹਤ।

ਆਿਦ ਗੁਰ ਦੁਤੀਆ ਗੋਿਬੰ ਦ ਕਹਾਇਉ ਗੁਰਮੁਖ ਰਚਨਾ ਅਕਾਰ ਓਅੰ ਕਾਰ ਕੈ ।
The second name that He called Himself is Gobind. The transcendental Lord
took the immanent form to appear as the first Guru.
ਇਸ ਭ ਤ ਆਿਦ ਿਵਖੇ ਪਿਹਲ ਪਥਮ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਓਅੰ ਕਾਰ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਤੋ

ਗੁਰਮੁਖੀ ਰਚਨਾ ਦਾਰੇ ਆਕਾਰ ਧਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਦੁਤੀਆ ਦੂਸਰੇ ਦੂਸਰੀ ਥ ਤੇ ਭਾਵ ਅੰ ਤਲੇ ਗੁਰੂ
ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ, ਵਾ ਮਾਨ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰ ਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ਕ
ੰ ਹਾਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਹੈ।

ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਦ ਬੇਦ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਵੈ ਭੇਦ ਗੁਰਮੁਿਖ ਲੀਲਾਧਾਰੀ ਅਿਨਕ ਅਉਤਾਰ ਕੈ ।
Lord Himself is the precept of Vedas and He Himself knows all the secrets
that lie therein. Lord Himself has created this wonderful act and is
manifesting in many forms and bodies
ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਨਾਦ ਰਬੀ ਸਬਦ ਦੀ ਸੋਦ ਮੂਲ ਮੰ ਤ ਮਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇਦ ਗ ਾਨ ਪਾਪਤ

ਹੋਣਾ ਦਸ ਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਅੰ ਗਦ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗੇ ਫੇਰ ਭੇਦ ਏਸ ਮਰਮ ਨੂ ੰ

ਭਾਵ ਇਹ ਿਕ ਏਸਤਰ ਅਨਕ ਅਵਤਾਰ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪੀ ਧਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਵ ਵਾਲੀ
ਲੀਲਾ ਧਾਰੀ ਧਾਰਣ ਕੀਤੀ ਖੇਲ ਵਰਤਾਈ।

ਗੁਰ ਗੋਿਬੰ ਦ ਅਓ ਗੋਿਬੰ ਦ ਗੁਰ ਏਕਮੇਕ ਓਿਤ ਪੋਿਤ ਸੂਤ ਗਿਤ ਅੰ ਬਰ ਉਚਾਰ ਕੈ ॥੫੪॥
Like waft and woof of a cloth, both Guru and Gobind (God) are not different
to each other. (54)
ਇ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹੋਯਾ ਗੋਿਬੰ ਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪੱਧਤ ਸੰ ਪਦਾਯ
ਚਲਾਨ ਖਾਤਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀਖ ਾ ਸੱਚ ਖੰ ਡ ਲੈ ਗੁਰੂ ਬਿਣਆ। ਅਰੁ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀਿਖਆ ਦੀ
ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਿਨਰਜੰ ਕਾਰੀ ਮੁੜ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾਤਾ ਬਣ ਗਏ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਨਰੰ ਕਾਰ ਹੀ
ਅਰਥਾਤ ਜੀਕੂ ੰ, ਅੰ ਬਰ ਬਸਤਰ ਿਵਚ ਸੂਤ ਤਾਰ ਦੀ ਓਤ ਪੋਤ ਤਾਿਣ ਪੇਿਟ ਇਕੋ ਹੀ

ਂ ਹੈ, ਤੀਕੂ ੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੋਿਬੰ ਦ ਨੂ ਸ
ਪਿਵਰਤੀ ਪਸਰਾਉ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆਖਣ ਿਵਚ ਔਦੀ
ੰ ਰਗੁਣ
ਿਨਰਗੁਣ ਭਾਵ ਿਵਖੇ ਵਾ ਅਨਕਤਾ ਿਵਖੇ ਏਕਤਾ ਨੂ ਵ
ੰ ਰਤਾ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਓਸ ਨਾਲ ਇਕ ਿਮਕ
ਅਭੇਦ ਸਾਖ ਾਤ ਿਨਰੰ ਕਾਰ ਹੀ ॥54॥
ਜੈਸੇ ਬੀਜ ਬੋਇ ਹੋਤ ਿਬਰਖ ਿਬਥਾਰ ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਬਹਮ ਿਨਰੰ ਕਾਰ ਏਕੰ ਕਾਰ ਹੈ ।
As the seed sown develops into a tree and with time it expands, so has a True
Guru emerged out of the one divine form of the all knowing, all powerful,
Omnipotent God.
ਿਜਸ ਤਰ ਬੀਜ ਬੋਇ ਬੀਿਜਆ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ ਿਬਰਛ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਪਸਾਰਾ ਭਾਰਾ ਿਤਸੇ ਤਰ ਪੂਰਨ
ਬਹਮ ਿਨਰੰ ਕਾਰ ਿਨਰਾਕਾਰ ਨ ਏਕੰ ਕਾਰ ਇਕ ਅਕਾਰ ਸਭ ਅਕਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਆਕਾਰ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ਪ
ੰ ਗਟ ਕੀਤਾ।

ਜੈਸੇ ਏਕ ਿਬਰਖ ਸੈ ਹੋਤ ਹੈ ਅਨਕ ਫਲ ਤੈਸੇ ਗੁਰ ਿਸਖ ਸਾਧ ਸੰ ਗਿਤ ਅਕਾਰ ਹੈ ।

As a tree yields countless fruits, so is the gathering of many disciples
(Gursikhs) of the True Guru.
ਿਜਸ ਤਰ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਇਕ ਿਬਰਛ ਤ ਹੁ ੰ ਦੇਹਨ ਅਨਕ ਹੀ ਫਲ, ਿਤਸੇ ਪਕਾਰ ਉਸ ਆਿਦ

ਆਕਾਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤ ਗੁਰੂ ਿਸੱਖ ਸਰੂਪੀ ਸਾਧ ਸੰ ਗਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਬ ੰਤ ਆਕਾਰ
ਹੋਏ।

ਦਰਸ ਿਧਆਨ ਗੁਰ ਸਬਦ ਿਗਆਨ ਗੁਰ ਿਨਰਗੁਨ ਸਰਗੁਨ ਬਹਮ ਬੀਚਾਰ ਹੈ ।
Focusing mind on the holy form of True Guru who is the immanent
manifestation of Lord, his percepts in the shape of word, its contemplation
and understanding of the Transcendental form of God is in reality the
contemplation of immanent Lord.
ਸੋ ਇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰ ਿਸੱਖ ਸਾਧ ਸੰ ਗਿਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਿਧਆਨ ਕਰੋ ਤੱਕੋ,

ਇਕੋ ਗੁਰੂ ਨੂ ਹ
ੰ ੀ ਅਰੁ ਓਨ ਲੋ ਕ ਦੇ ਬਚਨ ਿਬਲਾਸ ਰੂਪ ਸਬਦ ਵਾ ਸਾਧ ਸੰ ਗਿਤ ਦੇ ਸਬਦ ਰੂਪ
ਉਪਦੇਸ਼ ਤ ਜੋ ਹੋਵੇ ਿਗਆਨ ਓਸ ਨੂ ਭ
ੰ ੀ ਪਵਾਣ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਿਗਆਨ। ਇਸ ਪਕਾਰ ਵਰਤਿਦਆਂ
ਪਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵਖੇ ਤ ਹੈ ਬੀਚਾਰ ਿਨਰਣਾ ਸਰਗੁਣ ਬਹਮ ਦਾਅਰੁ ਸਬਦ ਿਗਆਨ ਿਵਖੇ ਜੋ ਹੈ
ਿਗਆਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਸ ਨੂ ਿੰ ਨਸਚੇ ਕਰੋ ਿਨਰਗੁਣ ਬਹਮ।

ਿਗਆਨ ਿਧਆਨ ਬਹਮ ਸਥਾਨ ਸਾਵਧਾਨ ਸਾਧ ਸੰ ਗਿਤ ਪਸੰ ਗ ਪੇਮ ਭਗਿਤ ਉਧਾਰ ਹੈ ॥੫੫॥
By assembling in the holy congregation at the appointed place and meditating
on Lord's name with total concentration and loving worship, can one sail
through the worldly ocean. (55)
ਇਸ ਭ ਤ ਸਾਧ ਸੰ ਗਤ ਨੂ ਬ
ੰ ਹਮ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਪਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਿਨਵਾਸ ਦੀ ਠੌਰ ਿਨਰਣਾ ਕਰ
ਕੇ ਓਸ ਦੇ ਪਸੰ ਗ ਸੰ ਗਤ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਹੋ ਉਕਤ ਬਹਮ ਿਧਆਨ ਔਰ ਬਹਮ ਿਗਆਨ ਿਵਖੇ

ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹੰ ਿਦਆਂ ਮਾਨ ਇਸੇ ਹੀ ਪੇਮ ਭਗਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਧਾਰ ਿਨਸਤਾਰਾ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰ ਗਿਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਅਰੁ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਨਣਾ ਮੰ ਨਣਾ ਹੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਪੇਮਾ
ਭਗਤੀ ਿਨਸਤਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ॥55॥
ਫਲ ਫੂਲ ਮੂਲ ਫਲ ਮੂਲ ਫਲ ਫਲ ਮੂਲ ਆਿਦ ਪਰਮਾਿਦ ਅਰੁ ਅੰ ਤ ਕੈ ਅਨੰਤ ਹੈ ।
From fruit one begets a seed and seed develops into a tree to give fruit, and
this process continues. This system of growth has been in vogue before the
beginning. Its end is beyond the end.
ਿਜਸ ਤਰ ਫਲ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਬੀਜ ਤ ਪਗਟ ਹੋ ਆਪ ਮੂਲ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਫਲ ਨੂ ਉ
ੰ ਤਪੰ ਨ ਕਰਦਾ

ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਫਲ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਫਲ ਨੂ ਪ
ੰ ਗਟਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇ ਫਲ ਮੂਲ
ਦੇ ਿਸਲਿਸਲੇ ਦੀ ਆਿਦ ਆਰੰ ਭ ਪਰਮਾਿਦ ਆਿਦ ਤ ਪਰੇ ਹੈ ਭਾਵ ਇਹ ਿਸਲਿਸਲਾ ਇੰ ਞ ਹੀ
ਅਨਾਦੀ ਰੂਪ ਹੈ ਅਰੁ ਐਸਾ ਹੀ ਅੰ ਤ ਵੱਲ ਭੀ ਅਨੰਤ ਹੈ।

ਿਪਤ ਸੁਤ ਸੁਤ ਿਪਤ ਸੁਤ ਿਪਤ ਿਪਤ ਸੁਤ ਉਤਪਿਤ ਗਿਤ ਅਿਤ ਗੂੜ ਮੂਲ ਮੰ ਤ ਹੈ ।
Father begets a son and the son then becomes a father and begets son. Thus
continues the system of father-son-father. This convention of creation has
very deep quintessence.
ਇਸੇ ਪਕਾਰ ਿਜਸ ਤਰ ਿਪਤਾ ਤ ਪੁਤ ਉਤਪੰ ਨ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ ਤੇ ਪੁਤ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਿਪਤਾ ਬਣ ਕੇ ਪੁਤ
ਉਪਜਦ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹ ਪੁਤ ਮੁੜ ਿਪਤਾ ਬਣਦਾ ਅਰੁ ਇਸੇ ਤਰ ਿਪਤਾ ਪੁਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ

ਿਸਲਿਸਲੇ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰ ਤ ਹੀਲ ਪ ਾਜ਼ = ਿਨਰਣਾ ਅਿਤ ਗੂੜ ਅਤ ੰਤ ਗੁਝੇ ਮਰਮ ਵਾਲਾ
ਹੈ।

ਪਿਥਕ ਬਸੇਰਾ ਕੋ ਿਨਬੇਰਾ ਿਜਉ ਿਨਕਿਸ ਬੈਠ ਇਤ ਉਤ ਵਾਰ ਪਾਰ ਸਿਰਤਾ ਿਸਧਤ ਹੈ ।
As the end of journey of a traveller depends upon his embarking a boat and
then de-embarking from it, crossing the river defines its near and far ends,
and these ends keep changing depending upon which direction a traveller is

crossing the river from.
ਇੰ ਜੇ ਹੀ ਿਜਸ ਭ ਤ ਪਿਥਕ ਰਾਹੀਆਂ ਮੁਸਾਫਰ ਦੇ ਬਸੇਰੇ ਿਟਕਾਣਾ ਿਵਸ਼ਾਮ ਦਾ ਿਨਬੇਰਾ ਫੈਸਲਾ

ਿਨਰਣਾ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ, ਿਕ ਕਦੀ ਨੌਕਾ ਿਵਚ ਿਨਕਲਕੇ ਉਤ ਓਸ ਿਕਨਾਰੇ ਸਿਰਤਾ ਨਦੀ ਦਪਾਰ ਿਸਧੰ ਤ
ਿਸਧਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੀ ਇਤ ਇਸ ਵਾਰ ਉਰਾਰਲੇ ਪਾਸੇ।

ਪੂਰਨ ਬਹਮ ਗੁਰ ਗੋਿਬੰ ਦ ਗੋਿਬੰ ਦ ਗੁਰ ਅਿਬਗਤ ਗਿਤ ਿਸਮਰਤ ਿਸਖ ਸੰ ਤ ਹੈ ॥੫੬॥
Similarly all powerful, all knowing Guru is God Himself. He is both Guru and
God. This incomprehensible state can best be understood by a Guruconscious person. (56)
ਬਸ ਇਸੇ ਪਕਾਰ ਹੀ ਫਲ ਬੀਜ ਦੀ ਅਨਾਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਵਤ, ਅਰ ਿਪਤਾ ਪੁਤ ਦੇ ਪਰਸਪਰ

ਕਾਰਜ ਕਾਰਣਤਾ ਦੀ ਇਕ ਰੂਪਤਾ ਦੇ ਅਕਥ ਿਸਲਿਸਲੇ ਸਮਾਨ ਤਥਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਉਰਾਰ ਦੀ
ਇਕ ਸਮਾਨਤਾ ਵ ਕੂ ੰ ਪੂਰਨ ਬਹਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋ ਪਗਟੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੁੜ ਗੋਿਬੰ ਦ ਪੂਰਨ ਬਹਮ
ਸਮਾਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਗਟਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੋਿਬੰ ਦ ਭਾਵ ਪਾਪਤ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਗੁਰੂ
ਪਗਟਾਨ ਦਾ ਹੇਤੂ ਹੁ ੰ ਦੇਆਏ ਿਜਸ ਿਸਲਿਸਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰੋਥਲੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਗਿਤ

ਿਗਆਤ ਬੂਝ ਅਿਬਗਿਤ ਅਬ ਕਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਨ ਦੂਰ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਿਸੱਖ ਸੰ ਤ ਹੀ ਇਸ ਗੂੜ
ਤੱਤ ਨੂ ਿੰ ਸਮਰੰ ਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ॥56॥
ਗੁਰਮੁਿਖ ਪੰ ਥ ਗਹੇ ਜਮਪੁਿਰ ਪੰ ਥ ਮੇਟੇ ਗੁਰਿਸਖ ਸੰ ਗ ਪੰ ਚ ਦੂਤ ਸੰ ਗ ਿਤਆਗੇ ਹੈ ।
Treading the path of Guru's percepts, a Sikh is freed from the fear of death.
By keeping company of the holy Sangat (congregation) even vices like lust,
anger, avarice, attachment and pride are shed.
ਐਿਸਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧੁਰ ਪਿਵਰਿਤਆ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰ ਥ ਮਾਰਗ ਪੱਧਤੀ

ਪਣਾਲੀ ਵਾ ਪਪਾਟੀ ਹੈ, ਓਸ ਦੇ ਗਹੇ ਗਹਣ ਕੀਿਤਆਂ ਧਾਰਣ ਕੀਿਤਆਂ ਇਹ ਜਮ ਪੁਰ ਨਰਕ ਦਾ
ਰਾਹ ਮੇਟ ਿਸੱਟਦਾ ਹੈ। ਐਹੋ ਜੇਿਹਆਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੀ ਿਸਖ ਾ ਧਾਰਣ ਵਾਿਲਆਂ ਗੁਰ ਿਸਖ ਦੇ

ਸੰ ਗ ਜੋੜ ਸੰ ਗਿਤ ਿਵਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੰ ਜ ਦੂਤ ਕਾਮ ਕੋਧ ਲੋ ਭ ਮੋਹ ਹੰ ਕਾਰ ਰੂਪ ਦੁਸ਼ਟ ਸੰ ਗ

ਸਾਥ ਿਤਆਗ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਓਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਏਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂ ਆ
ੰ ਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਣ ਮੂਲ
ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਚਰਨ ਸਰਿਨ ਗੁਰ ਕਰਮ ਭਰਮ ਖੋਏ ਦਰਸ ਅਕਾਲ ਕਾਲ ਕੰ ਟਕ ਭੈ ਭਾਗੇ ਹੈ ।
By taking the refuge of Satguru, one destroys all effects of the past deeds.
And beholding the God-like form of Satguru, the fear of death disappears.
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਣ ਦੀ ਆਂਭ ਸ ਭ ਹੋਣ ਸਾਰ ਕਰਮ ਦਾ ਭਰਮ ਖੋਇ ਿਨਿਵਰਤ ਹੋ
ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਅਮੁਕਾ ਕਰਮ ਕੀਿਤਆਂ ਆਹ ਹਾਨੀ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ ਯਾ ਅਮੁਕੇ ਦੇ ਕੀਿਤਆਂ

ਫੁਲਾਨਾ ਹਰਜਾ ਵਾਪਰੇਗਾ; ਇਸ ਭ ਤ ਦਾ ਕਰਮ ਪਾਇਣੀ ਿਬਧੀ ਿਨਖੇਧ ਦਾ ਸੰ ਸਾ ਹੀ ਿਨਿਵਰਤ
ਹੋ ਜਾਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਾਲ ਅਿਬਨਾਸ਼ੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ ਸਾਖ ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ

ਕਾਲ ਕੰ ਟਕ ਕੰ ਡੇ ਸਮਾਨ ਦੁਖਦਾਈ ਕਾਲ ਵਾ ਕੰ ਡੇ ਸਮਾਨ ਹਰ ਸਮ ਚੁਭਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਿਚੱਤ
ਅੰ ਦਰ ਜੋ ਕਾਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਥਵਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸੰ ਸਾ ਓਸ ਦਾ ਭੈ ਤੌਖਲਾ ਡਰ ਭੀ ਭਜ ਨੱਠ ਨਾਸ਼ ਹੋ
ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ ਵੇਸ ਬਜ ਕਪਾਟ ਖੁਲੇ ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਮੂਰਛਤ ਮਨ ਜਾਗੇ ਹੈ ।
Abiding by the sermons of the Satguru, all desires and apprehensions vanish.
By engrossing the mind in the holy words of the Guru, the mammon-gripped
unconscious mind becomes alert.
ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ ਵੇਸ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਵਖੇ ਅਵੇਸ਼ ਸਮਾਈ ਪਾ ਲੈ ਣ ਲਗਨ ਦੀ ਿਦੜਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾ

ਪਵੇਸ਼ ਪਾ ਲੈ ਣ ਕਰ ਕੇ ਅਰਥਾਤ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸੰ ਚੇ ਿਵਚ ਢਾਲ ਕੇ ਮਾਨ ਉਪਦੇਸ਼
ਮਈ ਵੇਸ ਹੀ ਢਾਲ ਲੈ ਣ ਕਰ ਕੇ ਬੱਜਰ ਸਮਾਨ ਜੜੇ ਹੋਏ ਆਸਾ ਅੰ ਦੇਸੇ ਵਾ ਅਿਗਆਨ ਭਰਮ ਦੇ

ਂ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵਖੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ
ਕਪਾਟ ਿਕਵਾੜ ਖੁਲ ਜ ਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਅਨਭਉ ਜਾਗ ਔਦਾ
ਪਰਚ ਿਗਆਂ ਮੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਿਕੰ ਚਤ ਕਟਾਛ ਿਕਪਾ ਸਰਬ ਿਨਧਾਨ ਪਾਏ ਜੀਵਨ ਮੁਕਿਤ ਗੁਰ ਿਗਆਨ ਿਲਵ ਲਾਗੇ ਹੈ ॥੫੭॥
Even a subtle element of grace of the Satguru is no less than all the worldly
treasures. By engrossing the mind in the word and Naam blessed by the
Satguru, one achieves salvation while still alive and living life. (57)
ਂ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ
ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਿਵਖੇ ਿਕੰ ਿਚਤ ਮਾਤ ਿਕਪਾ ਕਟਾਖ ਦੀ ਪਾਪਤ ਹੋ ਔਦੇ
ਵਾਸਤਵੀ ਿਗਆਨ ਪਗਟ ਹੋ ਕੇ ਓਸ ਿਵਚ ਿਲਵ ਲੱਗੀ ਿਰਹਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ
ਬਹਮ ਿਗਆਨ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥57॥
ਗੁਰਮੁਿਖ ਪੰ ਥ ਸੁਖ ਚਾਹਤ ਸਕਲ ਪੰ ਥ ਸਕਲ ਦਰਸ ਗੁਰ ਦਰਸ ਅਧੀਨ ਹੈ ।
All religions yearn for the comfort and peace of the path of Guru-conscious
people. All cults and religions are subservient and in attendance to the path of
Guru
ਗੁਰਮੁਖ ਪੰ ਥ ਗੁਰ ਿਸੱਖੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਨੂ ਚ
ੰ ਾਹੁ ੰ ਦੇਹਨ ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਕਲ ਪੰ ਥ

ਸਭ ਦੂਸਰੇ ਮਤ ਮਤ ਤਰ ਕ ਿਕ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਾਿਬਆ

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਿਕ ਪੂਰਨ ਬਹਮ ਨ ਆਪ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਤ ਨੂ ਚ
ੰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ
ਮਤ ਹਨ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਓਸ ਦੇ ਿਰਖੀਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰ ਕ ਵਾ ਦੇ ਇ ਭੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ:ਿਕ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿਤਗੁਰ ਦਾ, ਕ ਿਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਤਾਿਬਆ ਹਨ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਿਤਆਂ ਆਿਦ ਦੇ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਪੂਰਨ ਬਹਮ ਦਾ

ਸਾਖ ਾਤ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਥਵਾ ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਓਸ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਨ
ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ।

ਸੁਰ ਸੁਰਸਿਰ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਚਾਹੈ ਬੇਦ ਬਹਮਾਿਦਕ ਸਬਦ ਿਲਵ ਲੀਨ ਹੈ ।
All gods and their holy rivers yearn for the refuge of Satguru Ji. Brahma the

creator of Vedas also longs to attach his mind in the words of Guru.
ਐਸਾ ਹੀ ਸੁਰ ਦੇਵਤੇ ਸੁਰਸਿਰ ਗੰ ਗਾ ਆਿਦ ਸਮੂਹ ਤੀਰਥ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇਹਨ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਚਰਣ ਦੀ
ਸਰਣ। ਵਾ ਸਿਤਗੁਰ ਦੀ ਚਰਣ ਸਰਣ ਪਾਪਤ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂ ਸ
ੰ ਭ ਤੀਰਥ ਹੀ ਲੋ ਚਨ
ਲਗ ਪਦੇ ਹਨ ਐਡਾ ਪਰਮ ਪਿਵਤ ਉਹ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੇਦ ਿਰਗ ਜੁਜਰ ਸਾਮ ਅਥਰਵਨ ਭੀ
ਬਹਮਾ ਆਿਦਕ ਸਮੇਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਿਵਚ ਿਲਵ ਲੀਨ ਮਗਨ ਹਨ। ਅਥਵਾ ਜੋ
ਸਬਦ ਿਵਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਓਸ ਨੂ ਬ
ੰ ਹਮਾ ਆਿਦਕ ਤਥਾ ਬੇਦ ਭੀ ਸਲਾਹੁਣ ਲੱਗ ਜ ਦੇ ਹਨ।

ਸਰਬ ਿਗਆਿਨ ਗੁਰੁ ਿਗਆਨ ਅਵਗਾਹਨ ਮੈ ਸਰਬ ਿਨਧਾਨ ਗੁਰ ਿਕਪਾ ਜਲ ਮੀਨ ਹੈ ।
All the religions are seekers of the Naam Simran. By the blessings of the
Guru, one gets all the treasures of the world just as a fish receives lifesupporting water.
ਿਤਸੀ ਪਕਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗ ਾਨ ਦੇ ਅਵਗਾਹਨ ਥੌਹ ਲਗਾਨ ਿਵਖੇ ਸਰਬ ਗ ਾਨ ਜੁੱਟੇ
ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਾ ਗੁਰੂ ਗ ਾਨ ਨੂ ਿੰ ਜਸ ਨ ਅਵਗਾਹਨ ਕਰ ਕਮਾ ਿਲਆ ਓਸ ਨੂ ਸ
ੰ ਭ ਪਕਾਰ ਦਾ
ਗ ਾਨ ਆਪ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਣ ਪਾਪਤ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਬ ਿਨਧਾਨ ਸਭ ਪਕਾਰ ਦੀਆਂ

ਿਨਧੀਆਂ ਵਾ ਭੰ ਡਾਰੇ ਰੂਪ ਿਸੱਧੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਿਕਪਾ ਨਾਲ ਐ ਪਾਪਤ ਹੁ ੰ ਦੇਹਨ ਜੀਕੂ ੰ ਜਲ ਅਰੁ

ਮਛਲੀ ਹੁ ੰ ਦੀਹੈ ਭਾਵ ਜਲ ਮਛਲੀ ਦੇ ਘਨ ਸਬੰ ਧ ਵਤ ਗੁਰੂ ਿਕਪਾ ਦੇ ਪਭਾਵ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਰਗ
ਿਵਖੇ ਸਭ ਿਰਧੀਆਂ ਿਸੱਧੀਆਂ ਅਰੁ ਿਨਧੀਆਂ ਸੁਤੇ ਹੀ ਅਵਸ਼ ਪਾਪਤ ਹੋ ਜਾਯਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੋਗੀ ਜੋਗ ਜੁਗਿਤ ਮੈ ਭੋਗੀ ਭੋਗ ਭੁਗਿਤ ਮੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਨਜ ਪਦ ਕੁਲ ਅਕੁਲੀਨ ਹੈ ॥੫੮॥
Just as the Yogis are perpetually immersed in practicing yogic exercises and a
worldly man is ever engrossed in enjoying the relishments, similarly the
devoted Sikhs remain engrossed in the higher spiritual state through Naam
Simran and keep themselves un
ਇਨ ਸਭ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਤ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਭੀ ਵਾਧਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜੋਗ ਜੁਗਤੀ ਮ ਜੋਗ ਰੀਤੀ ਿਵਖੇ

ਿਨਪੁ ੰ ਨਓਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਗੁਰੂ ਿਵਚ ਜੁਟਨ ਜੁੜੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਤ ਉਹ ਜੋਗੀ ਹੁ ੰ ਦਾ
ਹੈ, ਤੇ ਭੋਗ ਭੁਗਿਤ ਮੈ ਸੰ ਸਾਰੀ ਪਭਤਾ ਵਾ ਸੁਖ ਦੇ ਭੋਗਨ ਮਾਨਣ ਿਵਖੇ ਉਹ ਭੋਗੀ ਿਵਭੂਤੀ ਵਾਨ

ਪਭੁਤਾ ਵਾਲਾ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ। ਤੇ ਞ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ, ਿਨਜ ਪਦ ਆਤਮ ਪਦ ਿਵਖੇ ਿਵਸਰਾਮ ਪਾ ਕੇ ਦੇਹ
ਅਧ ਾਸ ਤ ਰਿਹਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਲ ਜਾਤੀ ਗੋਤ ਆਿਦ ਵੱਲ ਅਕੁਲੀਨ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ, ਭਾਵ ਇਕ
ਗੁਰੂ ਕਾ ਿਸੱਖ ਬਣ ਕੇ ਹੋਰਨਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤ ਸਮੂਲਚਾ ਛੁੱਟ ਜ ਦਾ ਹੈ ॥58॥
ਉਲਿਟ ਪਵਨ ਮਨ ਮੀਨ ਕੀ ਚਪਲ ਗਿਤ ਸੁਖਮਨਾ ਸੰ ਗਮ ਕੈ ਬਹਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ।
By the practice of Naam Simran, Guru-conscious disciples are able to control
the wayward and frolicsome mind and with sharp fish-like movement harbour
their consciousness in the Dasam Duar (tenth opening), the meeting place of
Irha, Pingla and Sukhmana. T
ਿਪੱਛੇ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਛਲੀ ਦੀ ਚੰ ਚਲ ਗਤੀ ਸਮਾਨ ਮਨ ਅਤੇ ਪੌਣ ਨੂ ਸ
ੰ ੁਖਮਨਾ
ਨਾੜੀ ਿਵਚਕਾਰਾਲੀ ਸੁਰ ਦਾਰੇ ਸੰ ਗਮ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਕਰ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਵਚ ਿਵਚ ਦੀ ਉਲਟਾ

ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਲ ਅੰ ਤਰਮੁਖ ਪਲਟ ਕੇ ਬਹਮ ਸਥਾਨ ਬਹਮ ਰੰ ਧਰ ਦਸਮ ਦਾਰ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਿਵਖੇ
ਹੋਵੇ ਿਟਕੇ ਭਾਵ ਸੁਰਤ ਨੂ ਇ
ੰ ਸਿਥਤ ਕਰੇ।

ਸਾਗਰ ਸਿਲਲ ਗਿਹ ਗਗਨ ਘਟਾ ਘਮੰ ਡ ਉਨਮਨ ਮਗਨ ਲਗਨ ਗੁਰ ਿਗਆਨ ਹੈ ।
With their consciousness resting in the Dasam Duar, they integrate
themselves in the light eternal of the Lord just as the river merges with the
water of the ocean. They remain in the ecstatic state of Naam Simran and all
their interest and devotion remai
ਹੋਰ ਿਦਸ਼ਟ ਤ ਦੇ ਕੇ ਅਿਧਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਿਜਸ ਤਰ ਸਮੁ ੰ ਦਰਿਵਚ ਸਿਲਲ ਪਾਣੀ ਪ ਦੇ
ਸਮ ਬਦਲ ਗਿਹ ਲੈ ਕੇ ਿਖੱਚ ਕੇ ਗਗਨ ਅਕਾਸ਼ ਿਵਖੇ, ਘਟਾ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਜਮਘਟ ਸੰ ਘਟ ਰੂਪ

ਿਵਚ ਘੁਮੰਡ ਿਘਰ ਆਯਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ ਮਨ, ਪਾਣ ਰੂਪ ਜਲ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨਾਭ ਅਸਥਾਨ

ਤ ਪਉਣ ਨੂ ਧ
ੰ ੀਮੇ ਧੀਮੇ ਸੁਖਮਣਾ ਨਾਲੀ ਿਵਚ ਦੀ ਗਹਣ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰ ਿਗਆਨ ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਮੰ ਤਰ
ਿਵਖੇ ਲਗਨ ਲਿਗਆ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਉਨਮਨੀ ਭਾਵ ਿਵਖੇ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਊਰਧ ਕਮਲ

ਰੂਪ ਆਕਾਸ਼ ਿਵਖੇ ਦਸਮ ਦਾਰ ਅੰ ਦਰ ਸੁਰਤ ਨੂ ਸ
ੰ ਹਜ ਸੁਭਾਈ ਦਸ਼ਾ ਿਵਚ ਿਟਕਾਵੇ।

ਜੋਿਤ ਮੈ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਦਾਮਨੀ ਚਮਤਕਾਰ ਗਰਜਤ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਨੀਸਾਨ ਹੈ ।
By melding into the super radiance of the Lord, they enjoy the blissful electric
radiance of the union. They hear the sound of unstruck music loud and clear.
ਇਸ ਪਕਾਰ ਬਾਰੰ ਬਾਰ ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰ ਬੰ ਨਕੇ ਪਾਣ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਿਟਕਾਣੇ ਵਾਲੇ

ਅਸਥਾਨ ਉਪਰ ਸੁਰਤ ਦੇ ਇਸਿਥਤ ਕਰਿਦਆਂ ਦਾਿਮਨੀ ਿਬਜਲੀ ਸਮਾਨ ਚਮਤਕਾਰ ਪਕਾਸ਼

ਪਗਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਗਿਕ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੱਜਨ ਲੱਗ ਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਸੁਰਤ ਵਾਹਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਿਤ ਿਵਖੇ ਪਰਚਕੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਿਨਝਰ ਅਪਾਰ ਧਾਰ ਬਰਖਾ ਅੰ ਿਮਤ ਜਲ ਸੇਵਕ ਸਕਲ ਫਲ ਸਰਬ ਿਨਧਾਨ ਹੈ ॥੫੯॥
They perpetually enjoy the continuous flow of the divine elixir in the Dasam
Duar and the seekers obtain all the fruits and treasures. (59)
ਿਜਸ ਭ ਤ ਬਰਖਾ ਦੇ ਅੰ ਿਮਤ ਅਮਰੀ ਜਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰ ਿਰਮ ਿਝਮ ਿਰਮ ਿਝਮ ਇਕ ਸਾਰ

ਬਰਿਸਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ ਬਹਮਾਨੰਦ ਨਾਮ ਰਸ ਅਨਭਉ ਅੰ ਿਮਤ ਦੀ ਿਨਝਰ ਇਕ
ਰਸ ਅਪਾਰ ਧਾਰਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਵਾਹ ਪਿਵਰਤ ਹੋਯਾ ਝਰਦਾ ਹੋਯਾ ਆਪਣੇ ਅੰ ਦਰ ਪਤੀਤ

ਕਰ ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਿਜਸ ਨੂ ਇ
ੰ ਹ ਪਾਪਤ ਹੋ ਿਗਆ ਓਸ ਦੇ ਸਭ ਹੀ ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ,
ਭਾਵ ਸਭਦਾ ਹੀ ਓਹ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਫਲ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ ਦਾ ਉਹ
ਿਨਧਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਚਾਹੇ ਤੇ ਿਜਸ ਨੂ ਚ
ੰ ਾਹੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਣ ਲਈ
ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥59॥

ਲੋ ਗਨ ਮੈ ਲੋ ਗਾਚਾਰ ਬੇਦਨ ਮੈ ਬੇਦ ਿਬਚਾਰ ਲੋ ਗ ਬੇਦ ਬੀਸ ਇਕੀਸ ਗੁਰ ਿਗਆਨ ਹੈ ।

A Guru-conscious seeker lives like a worldly being in the society and
conducts himself as a knowledgeable person among the scholars. And yet for
him, all these are worldly deeds and keeps him unsullied from them. He
remains engrossed in the memory of the
ਲੋ ਗਨ ਮ ਲੋ ਗਾਚਾਰ ਪਤੱਖ ਤ ਉਹ ਜਦ ਲੋ ਕ ਪਰਵਾਰ ਸਰਬੰ ਧੀਆਂ ਅਥਵਾ ਵਾਹ ਪਏ ਕਾਰ

ਿਵਹਾਰ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤ ਲੋ ਕ ਪਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹਾ ਿਜਹਾ ਸਮ ਜੈਸੀ ਜੈਸੀ
ਲੋ ੜ ਵਾਪਰੇ ਓਹੋ ਓਹੋ ਜੇਹਾ ਓਸੀ ਓਸੀ ਤਰ ਦਾ ਹੀ ਿਵਹਾਰ ਿਨਬਾਿਹਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰੁ ਜਦ
ਬੇਦ ਿਵਚ ਿਨਰੂਪੀ ਹੋਈ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰ ਧਰਮ ਮਯਾਦਾ ਕੋਈ ਧਾਰਿਮਕ ਿਬਵਹਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ

ਅਉਸਰ, ਆਣ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤ ਓਹੋ ਜੇਹੇ ਧਰਮੀਆਂ ਲੋ ਕ ਨਾਲ ਓਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਰਤਣ ਲੱਗ
ਿਪਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰ ਤੂ ਏਸ ਲੋ ਕ ਬੇਦ ਮਯਾਦਾ ਕੁਲਾ ਧਰਮ ਅਰੁ ਬੇਿਦਕ ਧਰਮ ਮਈ ਪਿਵਰਤੀ
ਨੂ ਮ
ੰ ੂਲ ਹੀ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਰਤਨ ਵਾਲੀ ਵੀਹ ਿਵਸਿਵਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਿਵਚ ਵਰਤਨਹਾਰੀ

ਸੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਅੰ ਦਰ ਓਹ ਇਕ ਈਸ ਇਕੀਸਵ ਸੰ ਸਾਰ ਪਾਰ ਗੁਰ ਗ ਾਨ ਿਵਖੇ ਿਦੜ ਿਰਹਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੁੱਛ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮਈ ਿਨਸਚੇ ਿਵਚ ਵਰਿਤਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੋਗ ਮੈ ਨ ਜੋਗ ਭੋਗ ਮੈ ਨ ਖਾਨ ਪਾਨ ਜੋਗ ਭੋਗਾਤੀਤ ਉਨਮਨ ਉਨਮਾਨ ਹੈ ।
The yogic practices do not provide a seeker with the true union of the Lord.
The worldly pleasures are also devoid of true comfort and peace. Thus a
Guru-conscious person keeps himself free from such distractions and enjoys
the true bliss by engrossing hi
ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਿਵਚ ਜੁੜੇ ਰਿਹਣ ਰੂਪ ਜੋਗ ਨੂ ਸ
ੰ ਾਧਦੇ ਹੋਏ ਜੋਗ ਮ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਭੀ
ਅਜੇਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋ ਕ ਬੇਦ ਪਿਸੱਧ ਰੀਤੀ ਵਾਲੇ ਜੋਗ ਨੂ ਨ
ੰ ਹ ਸਾਧਦੇ ਅਰੁ ਐਸਾ ਹੀ ਖਾਨ ਪਾਨ

ਆਿਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖ ਦੇ ਪ ਦੇ ਪਿਹਨਦੇ ਸੁਖ ਮਾਣਦੇ ਭੀ ਭੋਗ ਮ ਨ ਮਾਨ ਭੋਗ ਨੂ ਭ
ੰ ੀ ਗਹਣ ਨਹ
ਕਰਯਾ ਕਰਦੇ, ਅਰਥਾਤ ਓਨ ਦਾ ਵਾਸਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਜੋਗ ਅਰੁ ਭੋਗ ਤ ਹੀ ਅਤੀਤ ਕੇਵਲ
ਉਨਮਨੀ ਭਾਵ ਿਵਖੇ ਹੀ ਵਰਤਣਹਾਰਾ ਉਨਮਾਨ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ।

ਿਦਸਟ ਦਰਸ ਿਧਆਨ ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਿਗਆਨ ਿਗਆਨ ਿਧਆਨ ਲਖ ਪੇਮ ਪਰਮ ਿਨਧਾਨ ਹੈ ।
Guru-conscious person's vision is always focused on the glimpse of his Guru.
His mind is always engrossed in repeated remembrance of Lord's name. In
acquiring such divine awareness, he is able to receive the divine treasure of
love of the Lord.
ਂ ਹੈ, ਓਸ
ਮੂਲ ਕੀਹ ਿਕ ਜੋ ਕੁਛ ਦਰਸ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਗ ਿਦਸ਼ ਓਨ ਦੀ ਿਦਸ਼ਟੀ ਿਨਗਾ ਿਵਚ ਔਦੀ

ਿਵਚ ਇਕ ਵਾਹਗੁਰੂ ਸਿਤਗੁਰੂ ਅੰ ਤਰਯਾਮੀ ਦਾ ਹੀ ਿਧਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਰੁ ਜੋ ਕੁਛ ਸਬਦ ਗੱਲ
ਮਾਤ ਭੀ ਸੁਰਿਤ ਓਨ ਦੇ ਸੁਣਨ ਿਵਚ ਆਵੇ ਸਭ ਿਵਖੇ ਓਸ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਿਗਆਨ ਹੀ ਬੁਿਝਆ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਇਸ ਭ ਤ ਿਗਆਨ ਿਧਆਨ ਪਾਸ਼ਇਣ ਤਤਪਰ ਹੋਏ ਏਸੇ ਲਖ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਖ
ਨੂ ਧ
ੰ ਾਰਣ ਕਰਦੇ ਪਰਮ ਪੇਮ ਦੇ ਿਨਧਾਨ ਭੰ ਡਾਰੇ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ।

ਮਨ ਬਚ ਕਮ ਸਮ ਸਾਧਨਾਧ ਾਤਮ ਕਮ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਸਰਬੋਿਤਮ ਿਨਧਾਨ ਹੈ ॥੬੦॥
Whatever good he does with mind, words and actions, is all spiritual. He
enjoys all the happiness in the supreme treasure of Naam Simran. (60)
ਿਸਧ ਤ ਇਹ ਿਕ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਭੀ ਸਮ ਸਾਧਨ ਜਤਨ ਸਾਧਨਾ ਉਦਮ
ਪਿਵਰਤ ਓਹ ਧਾਰਦੇ ਹਨ, ਓਸ ਿਵਖੇ ਅਧ ਾਤਮ ਕਮ ਆਤਮਾ ਨੂ ਹ
ੰ ੀ ਆਸਯ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਿਸਲਿਸਲੇ ਆਤਮ ਪਾਇਣੀ ਵੀਚਾਰ ਨੂ ਹ
ੰ ੀ ਸਨਮੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਰਬੋਤਮ ਸੁਖ ਲੋ ਕ

ਪਲੋ ਕ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੁਖ ਤ ਵੁਤਮ ਿਸਰੋਮਣੀ ਅਨੰਦ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੇ ਿਨਧਾਨ ਸਮੁਦ ਵਾ ਖਜ਼ਾਨ ਬਣ
ਜਾਯਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤ ਲਈ ਹੀ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪਦਾਤੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ
॥60॥
ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਿਲਵ ਧਾਵਤ ਬਰਿਜ ਰਾਖੇ ਿਨਹਚਲ ਮਿਤ ਮਨ ਉਨਮਨ ਭੀਨ ਹੈ ।
By engrossing the mind in the divine word, a Guru-conscious seeker is able to
arrest his wandering mind. That stabilises his memory in the meditation of
Naam raising him to a higher spiritual state.

ਸਾਸ ਸਾਸ ਸ਼ਬਦ ਅਭ ਾਸ ਿਵਖੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਿਲਵ ਲਗਿਦਆਂ ਵਾ ਸ਼ਬਦ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਦੀ

ਅਗੰ ਮੀ ਧੁਨੀ ਨੂ ਸ
ੰ ੁਰਿਤ ਸੁਨਣ ਿਵਖੇ ਿਲਵ ਤਾਰ ਬੰ ਨਿਦਆਂ ਮਨ ਿਜਧਰ ਿਜਧਰ ਸੰ ਕਲਪ ਉਠਦਾ
ਧਾਵਤ ਦੌੜਦਾ ਹੋਵੇ ਓਧਰ ਓਧਰ ਹੀ ਬਰਜ ਰਾਖੈ ਮੋੜ ਮੋੜਕੇ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਇ ਿਨਹਚਲ ਅਚੱਲ
ਅਡੋਲ ਹੋਈ ਹੋਈ ਮਿਤ ਿਨਸਚਾ ਕਾਿਰਣੀ ਸਕਤੀ ਵਾ ਿਬਰਤੀ ਮਨ ਦੀ ਉਨਮਨ ਮਗਨਾਨੀ ਦਸ਼ਾ

ਿਵਖੇ ਭੀਨ ਹੈ ਿਭਜ ਜ ਦੀ ਪਰਚ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਿਸੱਖੀ ਹੋਈ ਮਿਤ ਿਵਖੇ ਮਨ ਅਡੋਲ ਰਿਹ ਕੇ
ਉਨਮਨੀ ਭਾਵ ਿਵਖੇ ਿਭਜ ਾ ਰਿਚਆ ਰੁਿਝਆ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ।

ਸਾਗਰ ਲਹਿਰ ਗਿਤ ਆਤਮ ਤਰੰ ਗ ਰੰ ਗ ਪਰਮੁਦਭੁਤ ਪਰਮਾਰਥ ਪਬੀਨ ਹੈ ।
The sea and the waves are one and the same. Similarly by becoming one with
the Lord, the spiritual waves experienced are astonishing and gloriously
unique. Guru-conscious people are only capable of understanding and
experiencing the spiritual state.
ਿਜਸ ਤਰ ਸਾਗਰ ਸਮੁ ੰ ਦਿਵਖੇ ਲਿਹਰ ਦੀ ਗਿਤ ਚੇਸ਼ਟਾ ਅਨਕ ਪਕਾਰ ਦੀ ਹੁ ੰ ਦੀਹੋਈ ਭੀ ਇਕ
ਸਮੁ ੰ ਦਮਈ ਹੀ ਹੁ ੰ ਦੀਹੈ ਇਸੀ ਪਕਾਰ ਆਤਮ ਤਰੰ ਗ ਰੰ ਗ ਆਤਮਾ ਿਵਖੇ ਰੰ ਗ ਰੰ ਗ ਦੀਆਂ

ਤਰੰ ਗ ਮਨ ਿਬਰਤੀਆਂ ਵਾ ਸੰ ਕਲਪ ਰੂਪ ਦੀਆਂ ਚੇਸ਼ਟ ਕਲੋ ਲ ਅਥਵਾ ਨਾਨਾ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪੀ
ਭਾਵਨਾ ਨੂ ਪ
ੰ ਰਮ ਅਦਭੁਤ ਅਤ ੰਤ ਅਸਰਜ ਮਈ ਪਮਾਰਥ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਬੀਨ

ਪਰ+ਬੀਨ = ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਤਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਅਨੰਤ ਪਕਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿਵਖੇ ਉਸ ਨੂ ਇ
ੰ ਕ ਮਾਤ
ਵਾਹਗੁਰੂ ਦਾ ਪਕਾਸ਼ ਹੀ ਕਲੋ ਲ ਕਰਦਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ ਿਨਰਮੋਲਕ ਰਤਨ ਧਨ ਪਰਮ ਿਨਧਾਨ ਗੁਰ ਿਗਆਨ ਿਲਵ ਲੀਨ ਹੈ ।
The Guru-conscious person obtains the invaluable jewel like treasure of
Naam by the precepts of Guru. And once he obtains it, he remains engrossed
in the practicing of Naam Simran.
ਬੱਸ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਧਨ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਪਭਾਵ ਕਰ ਕੇ ਪਾਪਤ

ਹੋਣਹਾਰੇ ਪਰਮ ਿਨਧਾਨ ਮਹਾਨ ਤ ਮਹਾਨ ਭੰ ਡਾਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਿਗਆਨ ਦਾ
ਮਾਨ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਿਲਵ ਲੀਨ ਮਗਨ ਬੇਪਵਾਹ ਅਚਾਹ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਓਸ ਨੂ ਕ
ੰ ੋਈ
ਲੋ ੜ ਯਾ ਥੋੜ ਵਾਪਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖ ਨਹ ਬਣਾ ਸੱਿਕਆ ਕਰਦੀ।

ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਿਲਵ ਗੁਰ ਿਸਖ ਸੰ ਿਧ ਿਮਲੇ ਸੋਹੰ ਹੰ ਸੋ ਏਕਾ ਮੇਕ ਆਪਾ ਆਪੁ ਚੀਨ ਹੈ ॥੬੧॥
By the harmonious union of Guru and Sikh (disciple) the Sikh attaches his
mind in the divine word that enables his self to become one with the Supreme
soul. Thus he is able to recognise what he truly is. (61)
ਸਾਰ ਿਸਧ ਤ ਇਹ ਿਕ ਸ਼ਬਦ ਿਵਖੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਉਪੋਕਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਿਲਵ ਲੱਿਗਆਂ, ਗੁਰੂ

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਰੁ ਿਸੱਖ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰ ਿਧ ਜੋੜੀ ਿਮਲੇ ਇਕੋ ਰੂਪ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਏਸ ਿਮਲਾਪ ਦੀ
ਅਵਸਥਾ ਿਵਖੇ ਇਸ ਨੂ ਐ
ੰ
ਸਾਮਰਤਖ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਸਰੂਪ ਿਵਖੇ ਿਮੱਕ ਿਮਲੇ ਹੋਏ ਆਪ ਹੀ

ਆਪ ਦੀ ਚੀਨ ਿਚਨਾਰ = ਪਛਾਣ ਹੁ ੰ ਦੀਹੈ ਿਜਸ ਨੂ ਿੰ ਨਰਭਉ ਕਹਉ ਸੋਇ ਹ ਗੁਰ ਉਪਦੇਿਸਆ

ਮੇਰੇ ਮਨਾ’ ਗੁਰ ਪਮਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਭ ਤ ਅਨਭਉ ਦਾਰੇ ਪਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੋਹੰ ਓਹੋ ਹੀ ਮ
ਆਤਮਾ ਹ , ਅਰੁ ਹੰ ਸੋ ਮ ਆਤਮਾ ਸ ਉਹ ਹੈ ॥61॥

ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਅਵਗਾਹਨ ਿਬਮਲ ਮਿਤ ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਗੁਰ ਿਗਆਨ ਕੋ ਪਗਾਸ ਹੈ ।
The Sikh who remains in service of his Guru, whose mind is engrossed in his
teachings, who practices remembering Lord; his intellect becomes sharp and
high. That enlightens his mind and soul with the light of Guru's knowledge.
ਸਬਦ ਿਵਖੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਿਲਵ ਦੇ ਅਵਗਾਹਨ, ਅਭ ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਿਬਮਲ ਮਿਤ ਿਨਰਮਲ ਬੁਧੀ ਕੂੜ
ਂ ਹੈ। ਸਬਦ ਸੁਰਤ ਦੇ ਿਲਵ ਪਰਚੇ ਦਾਰੇ
ਸੱਚ ਨੂ ਠ
ੰ ੀਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਮਿਤ ਪਾਪਤ ਹੋ ਔਦੀ
ਗੁਰਿਗਆਨ ਬਹਮ ਗ ਾਨ ਦਾ ਪਗਾਸ ਉਦੇ ਹੋਣਾ ਪਗਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਸਮ ਿਦਸਿਟ ਕੈ ਿਦਿਬ ਜੋਿਤ ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਿਲਵ ਅਨਭੈ ਅਿਭਆਸ ਹੈ ।
With Guru's word residing in the memory, seeing and treating all alike, he
experiences the divine refulgence in his soul. By attachment of his mind in the
divine word, he becomes a practitioner of Fearless Lord's Naam Simran.
ਸਬਦ ਿਵਖੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਪਰਚ ਿਪਆਂ ਹੀ ਸਮ ਿਦਸ਼ਟੀ ਬਹਮ ਸਰੂਪ ਤਕਨ ਵਾਲੀ ਿਨਗਾ ਕਰ ਕੇ
ਂ ਹੈ। ਅਰੁ ਸਬਦ ਸੁਰਤ ਦੀ ਿਲਵ
ਿਦੱਬ ਜੋਿਤ ਦੈਵੀ ਪਕਾਸ਼ ਬਹਮ ਸਾਖ ਾਤਕਾਰ ਪਾਪਤ ਹੋ ਔਦਾ
ਦੇ ਅਭ ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਬਹਮ ਸਾਖ ਾਤਕਾਰਤਾ ਦੇ ਅਨਭਉ ਦਾ ਅਭ ਾਸ ਬਹਮਾਨੰਦ ਦੀ ਤਾਰ
ਦੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਤਰੰ ਗਇਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪਤੀਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਪਰਮਾਰਥ ਪਰਮਪਦ ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਸੁਖ ਸਹਜ ਿਨਵਾਸ ਹੈ ।
By this union a Guru-conscious person achieves emancipation, the supreme
spiritual state. He then rests in a state of perpetual comfort and peace and
lives in a state of blissful equipoise.
ਇਸੇ ਤਰ ਸਬਦ ਿਵਖੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅਭ ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮਾਰਥ ਸਰੂਪ ਪਰਮ ਪਯੋਜਨ ਪਰਮ ਪਦ
ਕੈਵੱਲ ਮੋਖ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਬਦ ਿਵਖੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਿਲਵ ਲਿਗਆਂ ਸੁਖ
ਸਹਜ ਸਹਜ ਸਰੂਪੀ ਸੁਖ ਬਹਮਾਨੰਦ ਪਾਇਣੀ ਇਸਿਥਤੀ ਿਵਖੇ ਿਨਵਾਸ ਪਾਪਤ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ।

ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਿਲਵ ਪੇਮ ਰਸ ਰਿਸਕ ਹੁਇ ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਿਲਵ ਿਬਸਮ ਿਬਸਾਸ ਹੈ ॥੬੨॥
And by imbibing the divine word in his memory, Guru conscious person lives
in the love of the Lord. He relishes the divine elixir forever. An astonishing
devotion for the Lord develops in his mind then. (62)
ਗੱਲ ਕੀਹ ਿਕ ਸਬਦ ਸੁਰਤ ਿਵਖੇ ਿਲਵ ਦੇ ਲਗਨ ਕਰ ਕੇ ਪੇਮ ਰਸ ਦਾ ਰਸੀਆ ਬਣ ਕੇ ਸਬਦ

ਸੁਰਤ ਦੀ ਿਲਵ ਦੇ ਕਾਰਣ ਬਹਮ ਿਬਸਾਸ ਸਰਬ ਠੌਰ ਬਹਮ ਦੇ ਰਮੇ ਹੋਣ ਦਾ ਿਦੜ ਿਨਸਚਾ ਬੱਝ

ਜ ਦਾ ਹੈ ॥62॥
ਿਦਸਿਟ ਦਰਸ ਿਲਵ ਗੁਰ ਿਸਖ ਸੰ ਿਧ ਿਮਲੇ ਘਟ ਘਿਟ ਕਾਸ ਜਲ ਅੰ ਤਿਰ ਿਧਆਨ ਹੈ ।
When a devoted Sikh meets True Guru, his vision gets absorbed in the
sight/glimpse of the Guru. And then his soul recognises everyone as if He
resides in all; like the sky/space resides equally in all the water pitchers.
ਗੁਰ ਿਸੱਖ ਸੰ ਿਧ ਿਮਲੇ ਸਿਤਗੁਰ ਦੀ ਿਨਗਾ ਿਵਚ ਿਸੱਖ ਜਦ ਪੂਰਾ ਭ ਡਾ ਿਦੱਸ ਆਵੇ ਤੇ ਿਸੱਖ ਭੀ

ਸਿਤਗੁਰ ਉਪਰ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਪਤੀਤ ਲੈ ਆਵੇ ਤਦ ਿਦਸਿਟ ਨਤ ਦਾਰੇ ਜੋ ਕੁਛ ਭੀ ਦਰਸ ਿਦਖਾਈ
ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਓਸ ਿਵਖੇ ਇਕ ਸਿਤਗੁਰੂ ਅੰ ਤਰਯਾਮੀ ਦਾ ਪਕਾਸ਼ ਹੀ ਰਮ ਾ ਹੋਇਆ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਕੇ,

ਉਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵਚ ਿਲਵ ਲਗ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਿਜਸ ਤਰ ਘਿਟ ਘੜੇ ਿਵਖੇ ਰਿਮਆ ਹੋਇਆ ਆਕਾਸ
ਘਟਾਕਾਸ਼ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਖ ਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਰੁ ਜਲ ਅੰ ਦਰ ਆਏ ਆਕਾਸ਼ ਨੂ ਜ
ੰ ਲਾਕਾਸ਼ ਕਿਹੰ ਦੇ

ਹਨ ਪਰੰ ਤੂ ਧ ਾਨ ਕਰ ਕੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੀਚਾਰ ਕੇ ਤਕੀਏ ਤ ਇਕਮਾਤ ਮਹ ਅਕਾਸ ਹੀ ਘੜੇ
ਔਰ ਜਲ ਆਸ਼

ਸੋਵਰ ਆਿਦ ਿਵਖੇ ਸਮਾਕੇ ਘੜਾਕਾਸ਼ ਅਰ ਜਲਾਕਾਸ਼ ਕਹਦਾ ਪਤੀਤ ਹੋਇਆ

ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸੀ ਤਰ ਘਟਾਕਾਸ਼ ਨ ਾਈ ਜੀਵ ਅਰੁ ਜਲਾਕਾਸ਼ ਨ ਾਈ ਂ ਈਸ਼ਰ ਅਥਵਾ ਨੀਚ ਊਚ
ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਉਪਾਧੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਾਧਾਰਣ ਜੀਵ, ਤਥਾ ਮਹਾ ਜੀਵ ਈਸ਼ਰ ਿਲਵ ਦੇ ਮੰ ਡਲ ਿਵਚ
ਜਾਿਗਆਂ, ਸਭ ਉਪਾਧੀ ਭੇਦ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਨ ਾਰੇ ਨ ਾਰੇ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਞ

ਵਾਸਤਵ ਿਵਚ ਇਕ ਮਾਤ ਿਚਦਾਕਾਸ਼ ਅੰ ਤਰਯਾਮੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪਕਾਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਪਕਾਰ
ਂ ਹੈ।
ਕੌਤਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਔਦਾ

ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਿਲਵ ਗੁਰ ਿਸਖ ਸੰ ਿਧ ਿਮਲੇ ਜੰ ਤ ਧੁਿਨ ਜੰ ਤੀ ਉਨਮਨ ਉਨਮਾਨ ਹੈ ।
The union of a True Guru and a Sikh blesses the Sikh with the capability of
remaining engrossed in the words/precepts of the Guru. As a musician gets
totally engrossed in the tune that he is playing, so is the case of a Sikh's
absorption in his Guru.
ਜੀਕੂ ੰ ਉਪਰ, ਿਦਸ਼੍ਟੀ ਅੰ ਦਰ ਆਏ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਿਵਖੇ ਗੁਰਿਸੱਖ ਨੂ ਵ
ੰ ਾਹਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਮਾਤ
ਪਕਾਸ਼ ਅਨਕ ਹੋਯਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਤੀਕੂ ੰ ਹੀ ਗੁਰ ਿਸੱਖ ਸੰ ਧੀ ਿਮਲ

ਸੰ ਪੂਰਣ ਸੁਰਤ ਸੁਨਣ

ਿਵਖੇ ਆ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਸਬਦ ਮਾਤ ਿਵਖੇ ਭੀ ਇਕ ਮਾਤ ਵਾਹਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂ ਿੰ ਨਸਚੇ ਕਰਦਾ

ਹੋਯਾ ਅਥਵਾ ਆਪਣੇ ਅੰ ਦਰ ਸਬਦਦੀ ਤਾਰ ਿਵਖੇ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਿਲਵ ਦੇ ਮੰ ਡਲ ਿਵਚ

ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਤ ਿਜਸ ਭ ਤ ਜੰ ਤ ਬਾਜੇ ਦੀ ਧੁਨੀ ਤੇ ਜੰ ਤੀ ਬਜਾਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧੁਨ ਅਵਾਜ ਪਤੱਖ ਹੀ
ਅੰ ਦਰ ਬਾਹਰ ਇਕ ਸਰੂਪ ਹੋਈ ਜਾਪ ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਪਕਾਰ ਬਾਹਰ ਸਭ ਸਰੀਰ ਘਾਰੀਆਂ
ਅੰ ਦਰ ਅਰੁ ਅੰ ਦਰ ਆਪਣੇ ਅੰ ਤਰ ਇਕ ਮਾਤ ਬੋਲਣਹਾਰੇ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ
ਉਨਮਾਨ ਿਨਸਚਾ ਕਰ ਕੇ, ਉਨਮਨ ਮਗਨ ਹੋਇਆ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਮੁਿਖ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਇਕਤ ਭਏ ਤਨ ਿਤਭਵਨ ਗਿਤ ਗੰ ਿਮਤਾ ਿਗਆਨ ਹੈ ।
With the concentration of mind and Guru's words in a Guru devotee, he
realises all the happenings of the three worlds within his body.
ਇਸੇ ਤਰ ਹੀ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰ ਕੇ ਸਮੂਹ ਕਾਰਜ ਸਾਧਿਦਆਂ ਗੁਰੂ ਿਸੱਖ ਜਦ ਇਕ ਮਾਤ

ਇਸੇ ਹੀ ਧਾਰਣਾ ਦੇ ਧ ਾਨ ਿਵਚ ਇਕਤ ਿਲਵ ਪਾਇਣ ਹੋਯਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੀ
ਿਤਲੋ ਕੀ ਦੀ ਗੰ ਮਤਾ ਵਾਲੀ ਗਤੀ ਦੇ ਿਗਆਨ ਸੰ ਪੰ ਨ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ।

ਏਕ ਅਉ ਅਨਕ ਮੇਕ ਬਹਮ ਿਬਬੇਕ ਟੇਕ ਸੋਤ ਸਰਤਾ ਸਮੁ ੰ ਦਆਤਮ ਸਮਾਨ ਹੈ ॥੬੩॥
By the help of divine knowledge, the soul of a Guru devotee becomes
harmonious with One Lord who is present in every bit of His creation. This
union is like the merging of a river water in the ocean. (63)
ਇ ਦੇ ਬਹਮ ਿਬਬੇਕ ਟੇਕ ਬਹਮ ਗ ਾਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇੱਕ ਅਤੇ ਅਨਕ ਨੂ ਿੰ ਮਲ

ਹੋਯ ਅਭੇਦ ਿਨਸਚੇ ਕਰ ਕੇ, ਆਤਮਾ ਆਪੇ ਨੂ ਐ
ੰ
ਇਕ ਸਾਮਨ ਸਰੂਪ ਿਵਖੇ ਜ ਕੇ ਤ ਰੂਪ

ਿਵਚ ਅਨੁਭਵ ਕਿਰਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤਰ ਸੋਤ ਚਸ਼ਮਾ ਨਦੀ ਦੇ ਿਨਕਾਸ ਦਾ ਮੁਹਾਨਾ ਨਦੀ ਦਾ
ਮੂਲ ਅਰੁ ਸਿਰਤਾ ਨਦੀ ਤਥਾ ਸਮੁ ੰ ਦਿਜਸ ਿਵਖੇ ਨਦ ਨਾਲੇ ਨਦੀਆਂ ਓੜਕੇ ਨੂ ਜ
ੰ ਾ ਕੇ ਲੀਨ

ਹੁ ੰ ਦੀਆਂਹਨ ਸੋਤ ਜੀਵ ਦੇ ਪਗਟ ਕਰਣਹਾਰੇ ਈਸ਼ਰ ਤ ਅਰੁ ਨਦ ਨਦੀਆਂ ਜਨਮ ਜਨਮਾਤਰ

ਿਵਚ ਵਾ ਓਪਤ ਖਪਤ ਿਵਚ ਵਿਹਨਹਾਰੇ ਜੀਵ ਤ ਭਾਵ ਹੈ, ਤਥਾ ਸਮੁ ੰ ਦਵਾਹਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ

ਤ। ਅਿਭਪਾਯ ਕੀਹ ਿਕ ਸਭ ਇਕ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਦੈਤਾ ਨਾਮ ਨੂ ਭ
ੰ ੀ ਗੁਰ ਿਸੱਖ ਦੀ ਿਦਸ਼੍ਟੀ ਿਵਚ
ਨਹ ਹੁ ੰ ਦੀਹੈ ॥63॥

ਗੁਰਮੁਿਖ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਇਕਤ ਭਏ ਪਰਮਦਭੁਤ ਗਿਤ ਅਲਖ ਲਖਾਏ ਹੈ ।
The obedient slaves of Guru, being dyed in the hue of Naam Simran (with
their mind, speech and actions being harmonious) sees the astonishing and
transcendental Lord God conspicuous.
ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰ ਕੇ ਇਕਤ ਏਕਤਾ ਭਾਵ ਿਵਖੇ ਪਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਅਲਖ ਸਰੂਪੀ ਪਰਮ
ਅਦਭੁਤ ਗਤੀ ਅਵਸਥਾ ਯਾ ਗ ਾਨ ਨੂ ਲ
ੰ ਖਾਏ ਹੈ ਅਨੁਭਵ ਕਿਰਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅੰ ਤਰ ਿਧਆਨ ਿਦਬ ਜੋਤ ਕੋ ਉਦੋਤੁ ਭਇਓ ਿਤਭਵਨ ਰੂਪ ਘਟ ਅੰ ਤਿਰ ਿਦਖਾਏ ਹੈ ।
And when he looks inward (concentrates his faculties within), he sees the
divine light refulgent within. He sees the happenings of the three worlds in his
consciousness.
ਇਸੀ ਪਕਾਰ ਅੰ ਦਰ ਇਕ ਸਰੂਪੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਸਭ ਤਰ ਵਰਤਿਦਆਂ ਹੋਯ ਿਦਬ
ਂ
ਜੋਤ ਉਪਮਾ ਤ ਰਿਹਤ ਪਰਮ ਮਨਹਰ ਪਕਾਸ਼ ਪਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਦੋਤ ਭਇਓ ਉਦੇ ਹੋ ਔਦਾ

ਸਾਖ ਾਤਕਾਰਤਾ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਹੋਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਕਰ ਕੇ ਘਟ ਅੰ ਤਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅੰ ਦਰ
ਹੀ ਿਤਭਵਨ ਰੂਪ ਿਤਲੋ ਕੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਵਰਤਣਹਾਰੇ ਸਰਬਤ ਰੂਪ ਵਾ ਅਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਮਾਤ ਲੋ ਕ,
ਅੰ ਦਰ ਵਰਤਣਹਾਰੇ ਸਮੂਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਪਤੱਖ ਿਦਸ ਆਯਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਰਮ ਿਨਧਾਨ ਗੁਰ ਿਗਆਨ ਕੋ ਪਗਾਸੁ ਭਇਓ ਗੰ ਿਮਤਾ ਿਤਕਾਲ ਗਿਤ ਜਤਨ ਜਤਾਏ ਹੈ ।
When the supreme treasure of Guru's Gyan (Divine knowledge) becomes
effulgent in the mind of a Guru conscious person, he becomes aware of all the

three worlds. And even then, he does not go astray from his objective of
absorption of self into the vastness
ਿਜਸ ਪਕਾਰ ਆਕਾਸ ਪਾਤਾਲ ਅਰੁ ਮਾਤ ਲੋ ਕ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਲਗ ਪਦੇ ਹਨ ਿਤਸੀ
ਪਕਾਰ ਜਦ ਿਨਧੀਆਂ ਦਾ ਪਰਮ ਅਸਥਾਨ ਕਾਰਣ ਰੂਪ ਗੁਰ ਿਗਆਨ ਅੰ ਦਰ ਪਗਾਸ ਪਗਟ

ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਿਤਕਾਲ ਗਿਤ ਿਤੰ ਨ ਕਾਲ ਭੂਤ ਭਿਵਖ ਤ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਿਦਸ਼ਟੀ ਦੀ
ਂ ਹੈ। ਅਰੁ ਏਹੋ ਹੀ ਜਤਨ ਸਾਧਨ ਗ ਾਨ ਜਤਾਏ ਹੈ ਵਾਹਗੁਰੂ
ਗੰ ਮਤਾ ਪਹੁ ੰ ਚਪਾਪਤੀ ਹੋ ਔਦੀ

ਿਵਚ ਜੋੜੀ ਰਖ ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਿਤਲੋ ਕੀ ਦੀ ਅਰੁ ਿਤਕਾਲ ਦਰਿਸ਼ਤਾ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ

ਇਸ ਚੇਟਕ ਿਵਚ ਭਰਮ ਨਹ ਜਾਯਾ ਕਰਦਾ, ਬਲਿਕ ਵਾਹਗੁਰੂ ਿਵਚ ਹੀ ਇਸਿਥਤ ਿਰਹਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ।

ਆਤਮ ਤਰੰ ਗ ਪੇਮ ਰਸ ਮਧ ਪਾਨ ਮਤ ਅਕਥ ਕਥਾ ਿਬਨਦ ਹੇਰਤ ਿਹਰਾਏ ਹੈ ॥੬੪॥
Such a devotee remains in a state of trance drinking deep the divine elixir of
ecstasy. This wonderful state is beyond description. One feels amazed at this
state. (64)
ਕ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਪਕਾਰ ਦੀ ਗੰ ਮਤਾ ਵਾ ਅਨਭਉ ਨੂ ਆ
ੰ ਤਮ ਤਰੰ ਗ ਅਪਨ ਅੰ ਦਰ ਦਾ ਹੀ

ਆਤਮਕ ਫੁਰਨਾ ਮਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਪੇਮ ਰਸ ਬਹਮਾਨੰਦ ਰੂਪ ਮਧ ਅੰ ਿਮਤ ਨਸ਼ੇ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਨ ਛਕ ਕਰ
ਕੇ, ਮਤ ਮਸਤ ਸਰਸ਼ਾਰ ਖੀਵਾ, ਹੋਯਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਿਬਨਦ ਕੌਤੁਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਾ

ਅਨੁਭਵੀ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕਿਹਣ ਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਅਰੁ ਿਜਹੜਾ

ਕੋਈ ਹੇਰਤ ਇਸ ਨੂ ਤ
ੰ ੱਕਤਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ਹ
ੰ ੀ ਮਾਨ ਿਹਰਾਏ ਤੱਕਦਾ
ਹੋਯਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਜੋ ਆਪੇ ਨੂ ਿੰ ਹਰਾਏ ਗੁਵਾਏ ਉਕਤ ਧ ਾਨ ਿਵਚ ਗੁ ੰ ਮਕਰੇ ਉਹ
ਇਸ ਨਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਤੁਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂ ਸ
ੰ ਾਮਰਤੱਖ ਤਕ ਪਾਵੇਗਾ ॥64॥
ਿਬਨੁ ਰਸ ਰਸਨਾ ਬਕਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਾਤੈ ਪੇਮ ਰਸ ਬਿਸ ਭਏ ਮੋਿਨ ਬਤ ਲੀਨ ਹੈ ।
Without tasting the elixir of Naam, an insipid tongue speaks much trash. On
the contrary, by indulging in repeated utterance of His name, a devotee
becomes sweet of tongue and pleasant of disposition.

ਿਜਹੜੀ ਰਸਨਾ ਪੂਰਬ ਕਾਲ ਿਵਖੇ ਰਸ ਤ ਿਬਹੀਨ ਹੋਈ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਬਾਤ ਬਿਕਆ ਕਰਦੀ ਸੀ

ਪੇਮ ਰਸ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਦ ਦੇ ਬਸ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵ ਉਸ ਿਵਚ ਪਰਚ ਕੇ ਮੋਨ ਬਤ ਲੀਨ ਹੈ ਮਸ਼ਟ
ਿਬਰਤੀ ਿਵਚ ਿਲਵ ਲੀਨ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਦੂਸਰੇ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਿਬਲਾਸ ਕਰਣ ਚੁੱਪ ਸਾਧ
ਲਦੀ ਹੈ।

ਪੇਮ ਰਸ ਅੰ ਿਮਤ ਿਨਧਾਨ ਪਾਨ ਕੈ ਮਦੋਨ ਅੰ ਤਰ ਿਧਆਨ ਿਦਗ ਦੁਤੀਆ ਨ ਚੀਨ ਹੈ ।
By drinking the elixir-like Naam, a devotee remains in a state of exhilaration.
He starts seeing inward and depends not on anyone else.
ਅੰ ਿਮਤ ਰੂਪ ਿਨਧੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਰੂਪ ਅੰ ਿਮਤ ਿਨਧਾਨ ਅੰ ਿਮਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਪੇਮ ਰਸ ਹੈ, ਓਸ
ਨੂ ਪ
ੰ ਾਨ ਕੈ ਛਕ ਕੇ ਿਜਹੜੇ ਮਦੋਨ ਘੂਰਮ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਿਦਗ ਨਤਰ ਦੇ ਿਧਆਨ
ਅੰ ਦਰ ਦੁਤੀਆ ਦੂਸਰੇ ਿਕਸੇ ਰੂਪ ਨੂ ਪ
ੰ ਛਾਨ ਿਚਨਾਰ ਿਵਚ ਲ ਦੇ ਹੀ ਨਹ ਹਨ।

ਪੇਮ ਨਮ ਸਹਜ ਸਮਾਿਧ ਅਨਹਦ ਿਲਵ ਦੁਤੀਆ ਸਬਦ ਸਵਨੰਤਿਰ ਨ ਕੀਨ ਹੈ ।
The devoted traveller on the path of Naam stays in a state of equipoise and
remains absorbed in the celestial melody of divine words music. He hears no
other sound in his ears.
ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਦੀ ਿਲਵ ਿਵਖੇ ਪੇਮ ਦਾ ਨਮ ਧਾਿਰਆਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਾਪਤ ਿਜਨ ਨੂ ਸ
ੰ ਹਜ ਸਮਾਧ

ਸਹਜ ਸਰੂਪੀ ਇਸਿਥਤੀ ਿਟਕਾਉ ਓਨ ਨ ਮੁੜ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸਬਦ ਬਚਨ ਵਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਸਖ ਾ
ਨੂ ਸ
ੰ ਵਨੰਤਰ ਕੰ ਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕਦੀ ਨਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਦਾਿਚਤ ਨਹ ਕਰਦੇ ਸੁਣਦੇ।

ਿਬਸਮ ਿਬਦੇਹ ਜਗ ਜੀਵਨ ਮੁਕਿਤ ਭਏ ਿਤਭਵਨ ਅਉ ਿਤਕਾਲ ਗੰ ਿਮਤਾ ਪਬੀਨ ਹੈ ॥੬੫॥
And in this blissful state, he is free of body and still alive. He is free from all

worldly things and is emancipated while still living. He becomes capable of
knowing the happenings of the three worlds and of the three periods. (65)
ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਿਕ ਆਪਣੇ ਅੰ ਦਰ ਹੀ ਿਸਬਮ ਿਬਸਮਾਦ ਅਵਸਥਾ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦੇਹ
ਵਲ ਬੇ ਸੁਰਤ ਬੇ ਪਵਾਹ ਦੇਹ ਅਧ ਾਸ ਰਹਤ ਿਬਦੇਹ ਅਸ਼ਰੀਰ ਰੂਪ ਹੋਏ ਹੋਏ ਜਗਤ ਿਵਚ

ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜੀ ਦੇ ਜੀ ਹੀ ਮ ਮੇਰੀ ਦੇ ਬੰ ਧਨ ਤ ਰਿਹਤ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ ਅਰੁ ਿਤੰ ਨ ਭਵਨ ਤੈ
ਲੋ ਕੀ ਅਤੇ ਿਤੰ ਨ ਕਾਲ ਦੀ ਗੰ ਮਤਾ ਗ ਾਤ ਪਹੁ ੰ ਚਪਾਪਤੀ ਿਵਖੇ ਪਬੀਨ ਅਤ ੰਤ ਸ ਾਣੇ ਪਾਰ
ਦਰਸ਼ੀ ਹੁ ੰ ਦੇਹਨ ॥65॥
ਸਕਲ ਸੁਗੰਧਤਾ ਿਮਲਤ ਅਰਗਜਾ ਹੋਤ ਕੋਿਟ ਅਰਗਜਾ ਿਮਿਲ ਿਬਸਮ ਸੁਬਾਸ ਕੈ ।
When sandalwood, musk, camphor and saffron are mixed; a fragrant paste is
formed, But millions of such pastes are worthless before the fragrance of the
lotus like feet of Satguru Ji.
ਸਕਲ ਸੁਗੰਿਧਤਾ ਸਭ ਭ ਤ ਦੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਕਸਤੂਰੀ, ਚੰ ਦਨ, ਮੁਸ਼ਕਿਬਲਾਈ, ਗੋਰੋਚਨ ਅਰੁ
ਕੇਸਰ ਕਪੂਰ ਆਿਦ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਿਮਲਣ ਤ ਅਰਗਜਾ ਅਬੀਰ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਇਕ ਅਨਖੀ

ਸੁਗੰਧੀ ਪਗਿਟਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਹੋ ਜੇਹੇ ਕੋੜ ਹੀ ਅਰਗਜੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ, ਿਜਸ ਭ ਤ ਦੀ ਕੋਈ

ਪਰਮ ਅਨਖੀ ਸੁਗੰਧੀ ਉਤਪੰ ਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਖੜੀ ਹੋਈ ਸੁਬਾਸ ਕੈ ਅਨਭਉ
ਦੀ ਮਿਹਕਾਰ ਤ ਿਬਸਮ ਭੌਚਕ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਿਵਖੇ ਹੋ ਿਪਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਕਲ ਅਨੂਪ ਰੂਪ ਕਮਲ ਿਬਖੈ ਸਮਾਤ ਹੇਰਤ ਿਹਰਾਤ ਕੋਿਟ ਕਮਲਾ ਪਗਾਸ ਕੈ ।
All the beauties of the world are absorbed in Lakshmi (the consort of Vishnu)
but the beautiful radiance of Lord's feet is many times more blissful and
pleasant than millions of Lakshmis,
ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਨੂਪ ਰੂਪ ਕਮਲ ਕਮਲਾ ਲਛਮੀ ਿਵਖੇ ਸਮਾਏ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਐਸੀਆਂ ਕੋੜ

ਕਮਲਾ ਲਛਮੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪਗਾਸ ਪਾਕਮ ਤੇਜ ਨੂ ਹ
ੰ ੇਰਤ ਿਹਰਾਤ ਤਕਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮਾਤ ਪੈ
ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਬ ਿਨਧਾਨ ਿਮਿਲ ਪਰਮ ਿਨਧਾਨ ਭਏ ਕੋਿਟਕ ਿਨਧਾਨ ਹੁਇ ਚਿਕਤ ਿਬਲਾਸ ਕੈ ।
The wealth of the world put together becomes supreme and invaluable assets.
But all the peace and comforts obtainable from many times more wealth is not
even a counterpart of the comforts obtained from the spiritual bliss of the
Lord,
ਸਭ ਪਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿਨਧਾਨ ਿਨਧੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨ ਇਕ ਠਰ ਪਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮ ਿਨਧਾਨ ਮਹ

ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਿਣਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਸੇ ਕੋੜ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਇਕ ਿਬਲਾਸ ਮੌਜੂ ਅਨੰਦ ਮਈ
ਅੰ ਤਰੀਵੀ ਿਬਗਾਸ ਤ ਚਿਕਤ ਚਿਕਤ ਹਰਾਨ ਹੋ ਹੋ ਿਪਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਮੌਜ
ਿਵਚ ਉਚਾਰੇ ਿਬਲਾਸ ਤ ਵਾਰਣੇ ਹੋ ਹੋ ਪਦੇ ਹਨ।

ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਮਿਹਮਾ ਅਗਾਿਧ ਬੋਿਧ ਗੁਰਿਸਖ ਮਧੁਕਰ ਅਨਭੈ ਅਿਭਆਸ ਕੈ ॥੬੬॥
The glory of the lotus feet of a True Guru is beyond the perception of a man.
The devoted Sikhs enjoy and relish the elixir of the lotus feet of Fearless God
through engrossing themselves in Naam Simran. (66)
ਤਾਤਪਰਯ ਕੀਹ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਗੁਰ ਿਸੱਖ ਅਨਭੈ ਉਕਤ ਅਨੁਭਵੀ ਦਸ਼ਾ ਿਵਖੇ ਮਗਨ ਰਿਹਣ ਦੇ

ਅਭ ਾਸ ਦੇ ਮਧੁਕਰ ਭੌਰੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅੰ ਤਰਯਾਮੀ ਦੀ ਇਸ ਪਕਾਰ ਚਰਣ ਸਰਣ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਓਨ
ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦਾ ਬੋਧ ਅਗਾਧ ਅਥਾਹ ਹੈ ਭਾਵ ਐਹੋ ਜੇਹੇ ਿਦਸ਼ਟ ਤ ਰਾਹ ਿਕਸੇ ਪਕਾਰ ਵਰਨਣ
ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ॥66॥

ਰਤਨ ਪਾਰਖ ਿਮਿਲ ਰਤਨ ਪਰੀਖਾ ਹੋਤ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਾਟ ਸਾਟ ਰਤਨ ਿਬਉਹਾਰ ਹੈ ।
The genuineness of a gem can only be assayed by some connoisseur of the
trade. Similarly an alert and attentive Sikh of the Guru trades in the purchase
of jewel like Naam at the shop of a True Guru.

ਰਤਨ ਪਾਰਖ ਤਰਨ ਦਾ ਪਰਖਊਆ ਿਮਲੇ ਤ ਰਤਨ ਪਰੀਖਾ ਹੋਤ ਰਤਨ ਦੀ ਪਰਖ ਪਛਾਣ
ਕੂੜ ਸੱਚਖ ਦਾ ਿਬਬੇਕ ਹੋਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ ੰ ਤੂਇਨ ਤਰਨ ਦੇ ਸਾਟ ਸੌਦੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ

ਿਬਉਹਾਰ ਪਵਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਸਿਤਸੰ ਗ ਰੂਪ ਹੱਟੀ ਉਪਰ ਅਥਵਾ
ਸਿਤਗੁਰ ਦੀ ਮੁਖ ਰੂਪ ਹੱਟੀ ਉਪਰ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਿਦਆਂ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਿਵਖੇ
ਇਨ ਰਤਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਿਵਹਾਝਨਾ ਪਦਾ ਹੈ।

ਮਾਨਕ ਹੀਰਾ ਅਮੋਲ ਮਿਨ ਮੁਕਤਾਹਲ ਕੈ ਗਾਹਕ ਚਾਹਕ ਲਾਭ ਲਭਿਤ ਅਪਾਰ ਹੈ ।
He who is genuinely interested in the trading of the diamonds, pearls, rubies
and precious stones, he alone makes maximum profit out of it. Similarly true
devotees and disciples of the Guru trade in the commodity of True Naam and
make their life profitabl
ਉਹ ਰਤਨ ਹਨ ਮਾਨਕ ਰਤਨ ਲਾਲ ਰੰ ਗ ਸੰ ਪੰ ਨ ਪੇਮ ਹੀਰਾ ਿਚਟੇ ਰੰ ਗ ਦਾ ਰਤਨ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਮ
ਅਮੋਲ ਮਿਨ ਅਮੋਲਕ ਮਣੀਆਂ ਨਗੀਨ ਸਮ ਦਮ ਆਿਦਕ ਿਗਆਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੈਰਾਗ ਿਬਬੇਕ

ਆਦੀ ਮੁਕਤਾਹਲ ਮੋਤੀ = ਅਿਹੱਲ ਮੁਕਤੀ ਪਦਾਤਾ ਬਹਮ ਗ ਾਨ ਵਾ ਆਹਲ+ਮੁਕਤ = ਸਮੂਹ
ਆਹਰ = ਅਰੰ ਭ ਤ ਮੁਕਤ ਛੁੱਿਟਆ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਬੇਪਵਾਹੀ ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ ਚਾਹਕ ਚਾਹਵੰ ਦ
ਿਸੱਕਵਾਨ ਗਾਹਕ ਗਹਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੀਦਾਰ ਭਾਵ ਪੂਰਨ ਲੋ ੜਵੰ ਦ, ਿਜਗ ਾਸੀ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ,
ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਸਤਸੰ ਗ ਿਵਚ ਏਨ ਿਦਬ ਰਤਨ ਨੂ ਲ
ੰ ੈ ਣ ਲਈ, ਉਹ ਲਭਦਾ ਹੈ ਪਾਪਤ ਕਰ
ਲਦਾ ਹੈ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਲਾਭ ਲਾਹੇ ਨੂ।ੰ

ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਅਵਗਾਹਨ ਿਬਸਾਹਨ ਕੈ ਪਰਮ ਿਨਧਾਨ ਪੇਮ ਨਮ ਗੁਰਦੁਆਰ ਹੈ ।
By engrossing the mind in the divine word and trading in the commodity of
Naam and Shabad (divine word), True Guru blesses his disciple with the
treasure of love.
ਹ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਪਦਾ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਪਰਮ ਿਨਧਾਨ ਰੂਪ ਪੇਮ ਦਾ ਨਮ; ਅਤੇ ਸਬਦ

ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂ ਸ
ੰ ੁਣ ਕੇ ਓਸ ਦਾ ਅਵਗਾਹਨ ਅਭ ਾਸ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ। ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂ ੰ
ਿਬਸਾਹਨ ਕੈ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕੀਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਿਸਖ ਸੰ ਿਧ ਿਮਿਲ ਸੰ ਗਮ ਸਮਾਗਮ ਕੈ ਮਾਇਆ ਮੈ ਉਦਾਸ ਭਵ ਤਰਤ ਸੰ ਸਾਰ ਹੈ ॥੬੭॥
When a true servant meets with True Guru; when he joins the loving and
devoted congregation of the Guru, such a disciple who is ever in attendance
of the Guru remains aloof and unsullied of maya (mammon). He sails across
the worldly ocean with impunity. (
ਬਸ ਫੇਰ ਤ ਗੁਰੂ ਿਸੱਖ ਦੇ ਸੰ ਗਮ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੰ ਜੋਗ ਹੁ ੰ ਦੇਸਾਰ, ਸੰ ਧੀ ਿਮਲ ਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਿਸੱਖ
ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੈ ਉਦਾਸ ਿਬਵਹਾਰ ਕਾਰ ਿਵਖੇ ਵਰਤਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀ ਉਦਾਸ ਉਪਾਮ ਅਲੇ ਪ
ਰਿਹਣ ਵਲਾ ਬਣ ਕੇ ਭਵ ਭਉਜਲ ਸੰ ਸਾਰ ਜਨਮ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਸੰ ਸਾਰ ਤ ਤਰ ਜ ਦਾ ਹੈ
॥67॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰ ਦ ਰਸ ਲੁਿਭਤ ਹੁਇ ਿਨਜ ਘਰ ਸਹਜ ਸਮਾਿਧ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ਹੈ ।
A Gursikh (disciple of the Gum) immersed in the pleasure of the elixir of
Naam of the Lord remains stable of mind and fully conscious of his self. His
mind is ever absorbed in the memory of God.
ਸੋ ਿਜਹੜੇ ਕੋਈ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੀ ਮਕਰੰ ਦ ਰਸ ਧੂਲੀ ਦੇ ਲੁਿਭਤ ਪੇਮੀ ਬਣੇ ਹਨ
ਉ◌ਾ◌ਂ ਦੀ ਹੀ ਿਨਜ ਘਰ ਆਤਮ ਪਦ ਿਵਖੇ ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ ਸੁਭਾਿਵਕੀ ਇਸਿਥਤੀ ਰੂਪ ਿਲਵ
ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰ ਦ ਰਸ ਲੁਿਭਤ ਹੁਇ ਗੁਰਮਿਤ ਿਰਦੈ ਜਗਮਗ ਜੋਿਤ ਜਾਗੀ ਹੈ ।
One who remains engrossed in the elixir-like Naam of the Lord is blessed by
the wisdom of Gum. The higher wisdom and his toil of remembering the Lord

perpetually reveals the supernatural form of God radiance in his mind.
ਿਜਹੜੇ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੀ ਧੂਲੀ ਲਈ ਲੁਭਤ ਲੁਭਾਯਮਾਨ ਿਸੱਕਵੰ ਦ ਹੁ ੰ ਦੇਹਨ,
ਉਨ ਦੇ ਹੀ ਿਹਰਦੇ ਿਵਖੇ ਗੁਰਮਿਤ ਸਿਤਗੁਰ ਦੀ ਿਸਖ ਾ ਗੁਰੂ ਮੰ ਤ ਿਟਕਣ ਕਰ ਕੇ ਜੋਿਤ
ਆਤਮ ਸਾਖ ਾਤਕਾਿਰਤਾ ਦਾ ਪਕਾਸ਼ ਜਗ ਮਗ ਜਗ ਮਗ ਜਾਿਗਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰ ਦ ਰਸ ਲੁਿਭਤ ਹੁਇ ਅੰ ਿਮਤ ਿਨਧਾਨ ਪਾਨ ਦੁਰਮਿਤ ਭਾਗੀ ਹੈ ।
One who is absorbed in the lotus-like holy feet of the True Guru, keeps
drinking the elixir Naam from the inexhaustible source of the Lord. Thus he
destroys his sullied wisdom.
ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੀ ਮਕਰੰ ਦ ਰਸ ਉਪਰ ਲੱਟੂ ਹੋਏ ਹਨ ਇਞ ਹੀ ਿਜਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ

ਅੰ ਿਮਤ ਦੇ ਭੰ ਡਾਰੇ ਿਵਚ ਅੰ ਿਮਤ ਪਾਨ ਪੀ ਕਰ ਕੇ ਛਕ ਕਰ ਕੇ ਓਨ ਦੀ ਹੀ ਦੁਰਮਿਤ ਬੁਧੀ ਦੈਤ
ਬੁਧੀ ਦੁਸ਼ਟ ਮਿਤ ਭਾਗੀ ਨੱਠੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ।

ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰ ਦ ਰਸ ਲੁਿਭਤ ਹੁਇ ਮਾਇਆ ਮੈ ਉਦਾਸ ਬਾਸ ਿਬਰਲੋ ਬੈਰਾਗੀ ਹੈ ॥੬੮॥
One who remains absorbed in the lotus-like holy feet of the True Guru
remains unsoiled by the effect of maya (mammon). Only a rare person
achieves renunciation from material attractions of the world. (68)
ਿਸਧ ਤ ਕੀਹ ਿਕ ਇਸੀ ਪਕਾਰ ਿਜਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੀ ਮਕਰੰ ਦ ਰਸ ਦੇ
ਪੇਮੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਓਹੋ ਹੀ ਿਬਰਲੇ ਪੁਰਖ ਬੈਰਾਗਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਾਇਆ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਖੇ ਉਦਾਸ ਉਪਾਮ
ਹੋ ਕੇ ਬਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਿਜੰ ਦਗੀ ਗੁਜਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹਨ ॥68॥

ਜੈਸੇ ਨਾਉ ਬੂਡਤ ਸੈ ਜੋਈ ਿਨਕਸੈ ਸੋਈ ਭਲੋ ਬੂਿਡ ਗਏ ਪਾਛੇ ਪਛਤਾਇਓ ਰਿਹ ਜਾਤ ਹੈ ।
Blessed are those who are saved from a capsizing boat. If drowned, there

would be nothing but repentance.
ਿਜਸ ਤਰ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬਦੀ ਿਵਚ ਜੋ ਕੁਛ ਬਚਾਯਾ ਜਾ ਸਕੇ ਓਹੋ ਹੀ ਚੰ ਗਾ ਸਮਝਨਾ ਚਾਹੀਏ ਜੋ ਹੁਣੇ
ਹੁਣੇ ਪਲ ਘੜੀ ਕਰਿਦਆਂ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਏ ਯਾ ਆਪ ਹੀ ਿਵਚ ਡੁਬ ਗਏ ਤ ਿਪਛ ਪਛੁਤਾਵਾ ਮਾਤ
ਹੀ ਰਿਹ ਜ ਦਾ ਹੈ।

ਜੈਸੇ ਘਰ ਲਾਗੇ ਆਿਗ ਜੋਈ ਬਚੈ ਸੋਈ ਭਲੋ ਜਿਰ ਬੁਝੇ ਪਾਛੇ ਕਛੁ ਬਸੁ ਨ ਬਸਾਤ ਹੈ ।
All those who escape from a burning house are blessed people. Nothing can
be done if one is burnt into ashes.
ਿਜਸ ਤਰ ਅਗ ਲਗੇ ਘਰ ਿਵਚ ਜੋ ਕੁਛ ਬਚੇ ਸਕੇ, ਓਹੀ ਚੰ ਗਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਸੜ ਬੁਝੇ ਿਪਛ ਤ
ਕੁਛ ਭੀ ਚਾਰਾ ਨਹ ਚਲ ਸਕ ਾ ਕਰਦਾ।

ਜੈਸੇ ਚੋਰ ਲਾਗੇ ਜਾਗੇ ਜੋਈ ਰਹੈ ਸੋਈ ਭਲੋ ਸੋਇ ਗਏ ਰੀਤੋ ਘਰ ਦੇਖੈ ਉਿਠ ਪਾਤ ਹੈ ।
As one wakes up when the thief is committing theft, whatever is left behind
by him is bonus and blessing. Otherwise one would find the house empty in
the morning.
ਅਰੁ ਐਸਾ ਹੀ ਿਜਸ ਤਰ ਚੋਰ ਦੇ ਘਰ ਅੰ ਦਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਣ ਲਿਗਆਂ ਜਾਗ ਪੈਣ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ

ਰਿਹ ਜਾਵੇ ਓਸੇ ਨੂ ਹ
ੰ ੀ ਭਲਾ ਸਮਝੀ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸੋਇ ਗਏ ਅਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਚਲਦੇ
ਹੋਏ ਤ ਰੀਤੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਘਰ ਨੂ ਵ
ੰ ਾ ਸਫਾਈ ਵਰਤੀ ਹੀ ਪਾਤਾਕਾਲ ਸਵੇਰੇ ਉਠਕੇ ਦੇਖਣੀ
ਪਦੀ ਹੈ।

ਤੈਸੇ ਅੰ ਤ ਕਾਲ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰਿਨ ਆਵੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਪਦਵੀ ਨਾਤਰ ਿਬਲਲਾਤ ਹੈ ॥੬੯॥
Similarly if a wayward person comes to the refuge of Guru even at the near

end of his life, he can achieve a state of emancipation. Otherwise he would
fall in the hands of angels of death and keep wailing. (69)
ਿਤਸੀ ਪਕਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰਿਦਆਂ ਯਾ ਭਾਗ ਦੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵਚ ਅਥ ਫੁਰਸਤ ਿਵਹਲ
ਨੂ ਤ
ੰ ਕਿਦਆਂ ਤਕਿਦਆਂ ਆਰਬਲਾ ਵੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤ ਅੰ ਤ ਵੇਲੇ ਭੀ ਸਿਤਗੁਰ ਦੀ ਚਰਨ ਸਰਨ

ਆਨ ਪਾਪਤ ਹੋਇਆਂ ਮੋਖ ਪਦਵੀ ਮੁਕਤੀ ਪਦ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੰ ਤ ਵੇਲਾ ਭੀ ਗੁਵਾ

ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਸੰ ਭਾਿਲਆ ਨਾ ਤ ਿਬਲਲਾਤ ਹੈ ਪਏ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕੀਰਣੇ ਪਦੇ ਕਲਪਦੇ ਹੀ ਗੁਜਰ
ਜਾਵੇਗੀ ॥69॥

ਅੰ ਤ ਕਾਲ ਏਕ ਘਰੀ ਿਨਗਹ ਕੈ ਸਤੀ ਹੋਇ ਧੰ ਿਨ ਧੰ ਿਨ ਕਹਤ ਹੈ ਸਕਲ ਸੰ ਸਾਰ ਜੀ ।
Controlling her mind and with utmost determination, when a woman jumps
into the pyre of her husband and self immolates herself, the whole world
applauds her effort of being a loving and devoted wife.
ਅੰ ਤਕਾਲ ਓੜਕ ਦੇ ਸਮ ਇਕ ਘੜੀ ਭਰ 'ਿਨਗਹ ਕੈ' ਹਠ ਕਰ ਕੇ ਇਸਤੀ ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸੜ
ਕੇ ਸਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਓਸ ਨਾਲ ਿਨਭਨ ਦੀ ਪਤਗ ਾ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਲਣ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸਤੀ ਹੋਇ ਿਚਖਾ

ਚੜੀ ਬਣਯਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਫਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰ ਸਾਰ ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ! ਧੰ ਨ ਧੰ ਨ ! ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ!
ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ! ਉਸ ਨੂ ਕ
ੰ ਿਹੰ ਦਾ ਹੈ।

ਅੰ ਤ ਕਾਲ ਏਕ ਘਰੀ ਿਨਗਹ ਕੈ ਜੋਧਾ ਜੂਝੈ ਇਤ ਉਤ ਜਤ ਕਤ ਹੋਤ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਜੀ ।
As a brave warrior lays down his life fighting for his noble cause
determinedly till the end, he is applauded here, there and everywhere as a
martyr.
ਇਸੇ ਤਰ ਦੇਖੋ ਅੰ ਤਕਾਲ ਓੜਕ ਸਮ ਇੱਕ ਘੜੀ ਹਠ ਕਰ ਕੇ 'ਜੋਧਾ ਜੂਝੈ' ਜਾਨ ਤ ਖੇਲਦਾ

ਸ਼ਹੀਦ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ, ਿਜਸ ਕਰ ਕੇ 'ਇਤ ਉਤ' ਇਸ ਲੋ ਕ ਅਰ ਪਲੋ ਕ ਿਵਖੇ ਅਰ 'ਜਤ ਕਤ' ਿਜਧਰੇ
ਿਕਧਰੇ ਥ ਪਰ ਥ ਜੀ ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ! ਓਸ ਦੀ ਭੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਧੰ ਨ ਧੰ ਨ ਹੋ ਪਦੀ ਹੈ।

ਅੰ ਤ ਕਾਲ ਏਕ ਘਰੀ ਿਨਗਹ ਕੈ ਚੋਰੁ ਮਰੈ ਫਾਸੀ ਕੈ ਸੂਰੀ ਚਢਾਏ ਜਗ ਮੈ ਿਧਕਾਰ ਜੀ ।
Contrary to this, as a thief determinedly makes up his mind to commit theft, if
caught, he is jailed, hanged or punished, he is degraded and rebuked the
world over
ਅਤੇ ਫੇਰ ਇੰ ਞ ਹੀ ਓੜਕ ਸਮ ਇਕ ਘੜੀ ਹਠ ਕਰ ਕੇ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਭੈੜੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਹਠ ਿਵਚ
ਹੀ ਸੂਲੀ ਅਥਵਾ ਫ ਸੀ ਚੜਾਈਦਾ ਮਰੇ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿਪਆਿਰਓ ਅਪਣੇ ਓੜਕ ਜਗਤ ਿਵਚ
ਿਧਰਕਾਰ ਿਫੱਟ ਿਫੱਟ ਹੋਯਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਤੈਸੇ ਦੁਰਮਿਤ ਗੁਰਮਿਤ ਕੈ ਅਸਾਧ ਸਾਧ ਸੰ ਗਿਤ ਸੁਭਾਵ ਗਿਤ ਮਾਨਸ ਅਉਤਾਰ ਜੀ ॥੭੦॥
Similarly one becomes bad and wicked with base wisdom whereas accepting
and abiding by Guru's wisdom makes a person noble and virtuous. A human
being makes his life a success or failure according to the company he keeps
or his devotion to the holy congreg
ਿਤਸੀ ਪਕਾਰ ਜੇਕਰ ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ! ਅਪਣੇ ਓੜਕ ਵੇਲੇ ਨੂ ਹ
ੰ ੀ ਤੁਸ ਸਤੀ ਅਰੁ ਸੂਰਮੇ ਵ ਕੂ ੰ

ਸੰ ਭਾਲ ਿਲਆ ਤ ਗੁਰਮਿਤ ਕੈ ਗੁਰਮਿਤ ਦੇ ਧਾਰਣ ਕਰ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰ ਗਿਤ ਸੁਭਾਵ ਗਿਤ ਸਿਤਸੰ ਗ
ਿਵਖੇ ਸੇਸ਼ਟ ਪੇਮ ਵਾ ਭੌਣੀ ਵਾਲੀ ਗਤੀ ਿਨਸਤਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨਸ ਔਤਾਰ ਮਨੁਖਾ ਜਨਮ ਦਾ

ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਦੁਰਮਿਤ ਕੈ ਦੁਰਮਿਤ ਦੇ ਧਾਰਣ ਕਰ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰ ਗਿਤ ਸੁਭਾਵ ਗਿਤ ਸਿਤਸੰ ਗ
ਿਵਖੇ ਸੇਸ਼ਟ ਪੇਮ ਵਾ ਭੌਣੀ ਵਾਲੀ ਗਤੀ ਿਨਸਤਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨਸ ਔਤਾਰ ਮਨੁਖਾ ਜਨਮ ਦਾ

ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਦੁਰਮਿਤ ਕੈ ਦੁਰਮਤ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕਕੇ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸ ਅਸਾਧ

ਸੰ ਗਿਤ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਨੂ ਧ
ੰ ਾਿਰਆ ਤ ਅਸਾਧ ਚੋਰ ਵਾਲੀ ਗਤੀ ਭੈੜੀ ਦਸ਼ਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਤਰ ਿਵਖੇ
ਭਟਕਣ ਵਾਲੀ ਅਪਗਤੀ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂ ਖ
ੰ ੁਆਰ ਕਰੋਗੇ ॥70॥
ਆਿਦ ਕੈ ਅਨਾਿਦ ਅਰ ਅੰ ਿਤ ਕੈ ਅਨੰਤ ਅਿਤ ਪਾਰ ਕੈ ਅਪਾਰ ਨ ਅਥਾਹ ਥਾਹ ਪਾਈ ਹੈ ।
As the imperishable God is beyond beginning though He is the beginning of

all; as He is beyond end since He is the end of all; as He is beyond the
farthest conceivable extent as He is unfathomable, so is the praise of the True
Guru just like that of Lord.
ਆਿਦ ਕੈ ਅਨਾਿਦ ਆਿਦ ਅਰੰ ਭ ਵੱਲ ਅਨਾਿਦ ਆਿਦ ਰਹਤ ਹਨ ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਤਗੁਰ ਦੀ
ਆਿਦ ਅਰੰ ਭ ਜਾਨਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੇ, ਿਕ ਸਿਤਗੁਰ ਕਦ ਅਰੁ ਿਕਸ ਜੁਗ ਿਵਚ ਪਗਟੇ ਤ ਓਨ
ਦੀ ਆਿਦ ਨਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕ ਿਕ ਸਿਤਗੁਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਿਵਖੇ ਹੀ ਪਗਟ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ।

ਅਤੇ ਅੰ ਤ ਕੈ ਅਨੰਤ ਅਿਤ ਅੰ ਤ ਵੱਲ ਅਰਥਾਤ ਅੰ ਤ ਦਾ ਪੱਖ ਕੋਈ ਲਵੇ ਤ ਓਸ ਵੱਲ ਅਿਤ ਸੈ

ਕਰ ਕੇ ਅਨੰਤ ਹਨ ਕ ਿਕ ਹਰ ਦੇਸ ਕਾਲ ਅਰੁ ਵਸਤੂ ਅੰ ਦਰ ਹੀ ਓਨ ਦੀ ਕਲਾ ਮਰੀ ਵ ਾਪੀ

ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਅਰੁ ਐਸਾ ਹੀ ਪਾਰ ਕੈ ਅਪਾਰ ਓਨ ਦਾ ਪਾਰ ਭੀ ਕੋਈ ਨਹ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕ ਿਕ ਓਨ
ਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਪਰਲੇ ਿਕਨਾਰੇ ਉਨ ਿਬਨ ਦੂਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹ ਹੈ ਓਨ ਦੇ ਸਯੰ ਪੂਰਨ

ਪਾਰਬਹਮ ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ। ਫੇਰ ਓਨ ਦੀ ਥਾਹ ਹਾਥ ਭੀ ਿਕਸੇ ਨ ਨਹ ਪਾਈ, ਕ ਿਕ ਉਹ
ਅਥਾਹ ਅਗਾਧ ਰੂਪ ਹਨ ਭਾਵ ਓਨ ਦਾ ਥੌਹ ਿਥੱਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹ ਪਾ ਸਿਕਆ।

ਿਮਿਤ ਕੈ ਅਿਮਿਤ ਅਰ ਸੰ ਖ ਕੈ ਅਸੰ ਖ ਪੁਿਨ ਲੇ ਖ ਕੈ ਅਲੇ ਖ ਨਹੀ ਤੌਲ ਕੈ ਤੌਲਾਈ ਹੈ ।
As the imperishable God is beyond measurement, beyond counting, beyond
perception, beyond· weighing; so is the praise of a True Guru.
ਿਮਤ ਕੈ ਅਿਮਤ ਮਯਾਦਾ ਵੱਲ ਅਥਵ ਿਮਣਤੀ ਵਜ, ਉਹ ਅਮੇਉ ਅਮਾਪ ਰੂਪ ਹਨ, ਭਾਵ ਓਨ

ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੁੜਾਈ ਦੀ ਮਯਾਦਾ ਜਾਨਣ ਤ ਪਰੇ ਹੈ ਬਹੁੜੋ ਫੇਰ ਅਰੁ ਇੰ ਞ ਹੀ ਫੇਰ ਸੰ ਖ ਕੈ ਅਸੰ ਖ
ਸੰ ਖ ਾ ਗੇਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਭੀ ਉਹ ਅਸੰ ਖ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਨਿਗਣਤ ਸਰੂਪ ਹਨ ਅਤੇ ਲੇ ਖੇ ਵੱਲ
ਅਲੇ ਖ ਲੇ ਖ ਪਾਰ ਹਨ ਅਰੁਉਹ ਤੋਲ ਕੈ ਤੋਲਨ ਕਰ ਕੇ ਜਾਚ

ਹਾੜ

ਨਹ ਤੁਲਾਈ ਹੈ ਿਕਸੇ

ਪਕਾਰ ਤੋਲੇ ਹਾੜੇ ਯਾ ਜਾਚੇ ਨਹ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਅਰਧ ਉਰਧ ਪਰਜੰ ਤ ਕੈ ਅਪਾਰ ਜੰ ਤ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਨ ਮੋਲ ਕੈ ਮੁਲਾਈ ਹੈ ।
As the Almighty is limitless, inaccessible, beyond the perception of senses

and evaluation, so is the praise of the True Guru.
ਅਰਧ ਹੇਠ ਉਰਧ ਉਪਰ ਦੀ ਪਰਜੰ ਤ ਹੱਦ ਓੜਕ ਵੱਲ ਉਹ ਅਪਾਰਜੰ ਤ ਅਪਜੰ ਤ ਅਸੀਮ
ਬੇਓੜਕੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਹੇਠ ਉਪਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦ ਵੱਟ ਿਵਚ ਭੀ ਉਹ ਨਹ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅਗੰ ਮ
ਮਨ ਬੁਧ ਆਿਦ ਅੰ ਤਾਕਰਣ ਦੀ ਗੰ ਮਤਾ ਤ ਰਿਹਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗੋਚਰ ਇੰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਿਵਚ

ਨਹ ਆ ਸਕਦੇ ਭਾਵ ਿਨਰਿਵਖਯ ਸਰੂਪ ਹਨ ਤਥਾ ਮੋਲ ਕੈ ਨ ਮੁਲਾਈ ਹੈ ਮੁੱਲ ਵੱਜ ਓਨ ਦਾ
ਮੁੱਲ ਨਹ ਿਕਸੇ ਪਕਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪਰਮਦਭੁਤ ਅਸਚਰਜ ਿਬਸਮ ਅਿਤ ਅਿਬਗਿਤ ਗਿਤ ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਬਡਾਈ ਹੈ ॥੭੧॥
As God Almighty is absolutely marvellous, astonishing and very strange, so is
the praise of True Guru. (71)
ਬਹੁਤ ਕੀਹ ਆਖੀਏ, ਸਿਤਗੁਰੂ ਪਰਮਦਭੁਤ ਅਿਤਸੈ ਕਰ ਕੇ ਅਚੰ ਭਤਕਾਰੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਹਨ,
ਅਰੁ ਅਤੀ ਕਰ ਕੇ ਅਸਚਰਜ ਿਵਿਚਤ ਸਰੂਪ ਤਥਾ ਪੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਿਰਤ ਕਰਣਹਾਰੇ

ਿਬਸਮ ਿਬਮਾਦ ਸਰੂਪ ਹਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁ ੰ ਿਦਆਂਹੋਇਆਂ ਭੀ ਸਿਤਗੁਰ ਦੀ ਬਡਾਈ ਮਹੱਤ
ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਿਬਗਤ ਅਪਗਿਤਆਂ ਘੋਰ ਅਪਾਧੀਆਂ ਦੀ ਭੀ ਗਿਤ ਕਲ ਾਨ ਕਰਣਹਾਰੇ ਹਨ
॥71॥
ਚਰਨ ਸਰਿਨ ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਪੁਰਬ ਕੋਿਟ ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਸੇਵ ਗੁਰ ਚਰਿਨ ਸਰਨ ਹੈ ।
Refuge of a True Guru is equivalent to pilgrimage of millions of holy places.
Service of millions of gods and goddesses is also equivalent to living in the
service of True Guru.
ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਦੀ ਸਰਨ ਕੋੜ ਤੀਰਥ ਦਾ ਪੁਰਬ ਇਸਿਥਤ ਹੈ ਭਾਵ ਚਰਨ ਸਰਨ ਪੈਣ
ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਨੂ ਇ
ੰ ਤਨਾ ਮਹਾਨ ਪੁ ੰ ਨਪਾਪਤ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ, ਿਜਤਨਾ ਿਕ ਕੋੜ ਤੀਰਥ ਉਪਰ ਪੁਰਬ

ਸਮੇ ਸਨਾਨ ਤ ਪਾਪਤ ਹੋਣਾ ਿਲਿਖਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿਤਗੁਰ ਦੀ ਚਰਨ ਸਰਨ ਆਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂ ੰ

ਸਮੂਹ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਸੁਤੇ ਹੀ ਪਾਪਤ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਓਸ ਨੂ ਹ
ੰ ੋਰ ਿਕਸੇ

ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੀ ਨਹੀ ਰਿਹੰ ਦੀ।

ਚਰਨ ਸਰਿਨ ਗੁਰ ਕਾਮਨਾ ਸਕਲ ਫਲ ਿਰਿਧ ਿਸਿਧ ਿਨਿਧ ਅਵਤਾਰ ਅਮਰਨ ਹੈ ।
All desires fructify in the holy refuge of True Guru. All the miraculous
powers remain in attendance forever.
ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਦੀ ਸਰਨ ਔਣਹਾਰੇ ਦੀਆਂ, ਸਭ ਕਾਮਨ ਫਲ ਕਰ ਕੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜ ਦੀਆਂ
ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਜੋ ਭੀ ਕਾਮਨਾ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ ਰੂਪ ਹਨ, ਉਸ ਸਰਣਾਗਤ ਦੀਆਂ ਸਭ
ਹੀ ਜ ਕੀਆਂ ਤ ਪੂਰਨ ਹੋ ਆਯਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਿਰਧੀਆਂ ਚੀਜ ਨੂ ਅ
ੰ ੱਖੁਟ ਬਨਾਣ

ਹਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਿਸਧੀਆਂ ਅਿਣਮ ਮਿਹਮਾ ਲਘੁਮਾ ਗਿਰਮਾ ਆਿਦ, ਤਥਾ ਿਨਧੀਆਂ ਨੌ ਖੰ ਡ
ਧਰਤੀ ਅੰ ਦਰ ਗੁਪਤ ਖਜਾਿਨਆਂ ਿਵਚਲੀ ਸਿਮਧੀ ਸੰ ਪਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੂਰਤੀ ਮਾਨ ਹੋ ਖਲਦੀਆਂ
ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇ ਅਮਰਨ ਅਿਬਨਾਸ਼ੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਅਰਥਾਤ ਸਦਾ ਲਈ ਹੀ।

ਚਰਨ ਸਰਿਨ ਗੁਰ ਨਾਮ ਿਨਹਕਾਮ ਧਾਮ ਭਗਿਤ ਜੁਗਿਤ ਕਿਰ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਹੈ ।
Meditation on Lord's name carried out in the refuge of the True Guru but with
no reward at the back of the mind, is the place of all the comforts and peace
in the world. A devoted Sikh absorbs himself in Naam Simran and sails
across the worldly ocean besi
ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਦੀ ਸਰਨ ਪਾਪਤ ਹੋਯ ਨਾਮ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਿਨਸ਼ਕਾਮ ਿਨਰਸੰ ਕਲਪ ਔਰ
ਿਨਰਿਵਕਲਪ ਪਦ ਉਹ ਪਾਪਤ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਰੁ ਭਗਿਤ ਜੁਗਿਤ ਭਜਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਵਾਹਗੁਰੂ

ਨਾਲ ਪ ਾਰ ਪਾਲਨ ਦੇ ਢੰ ਗ ਕਰ ਕੇ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਦੂਸਿਰਆਂ ਨੂ ਸ
ੰ ੰ ਸਾਰ ਸਮੁਦਰ ਤਾਰਨ ਖਾਤਰ
ਤਰਨ ਜਹਾਜ ਸਮਾਨ ਪਭਾਵ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ।

ਚਰਨ ਸਰਿਨ ਗੁਰ ਮਿਹਮਾ ਅਗਾਿਧ ਬੋਧ ਹਰਨ ਭਰਨ ਗਿਤ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਹੈ ॥੭੨॥
The glory of the refuge of a True Guru is beyond perception. Like eternal
Lord, it destroys all base deeds and vices and fills a person with virtues. (72)
ਿਕੱਥ ਤਕ ਦੱਸੀਏ! ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਦੀ ਸਰਨ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦਾ ਬੋਧ ਅਗਾਧ
ਅਥਾਹ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ ਭੀ ਸਰਣ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ, ਓਸ ਨੂ ਹ
ੰ ਰਨ ਭਰਨ ਮਾਰਣ ਅਰੁ ਰਖ ਾ
ਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਣ ਕਰਣ ਸਭ ਸਬੱਬ ਦੇ ਬਣਾ ਲੈ ਣ
ਪਿਤਪਾਲਾ ਦੀ ਸਮਥਾ ਪਾਪਤ ਹੋ ਔਦੀ
ਵਾਲਾ ਸਰਬ ਸਮਰਥ ਸੰ ਪੰ ਨ ਬਣ ਜਾਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥72॥
ਗੁਰਿਸਖ ਏਕਮੇਕ ਰੋਮ ਮਿਹਮਾ ਅਨੰਤ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਗੁਰ ਮਿਹਮਾ ਿਨਧਾਨ ਹੈ ।
By virtue of inexhaustible toil of Naam Simran in the service of a True Guru,
the praise of a hair of a Gursikh is infinite. Then the inaccessible Satguru with
countless virtues is a treasure house of praises.
ਜੇਹੜੇ ਿਸੱਖ ਗੁਰ ਨਾਲ ਏਕ ਮੇਕ ਇੱਕ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਗੁਰ ਿਸੱਖ ਸੰ ਧੀ ਦੇ ਮੇਲ ਿਵਚ ਆਏ ਹੋਏ ਬਣ
ਗਏ ਹਨ, ਓਨ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਮ ਭਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਅਨੰਤ ਹੈ ਭਾਵ ਓਸ ਦਾ ਅੰ ਤ ਨਹ ਪਾਇਆ ਜਾ

ਸਕਦਾ। ਜਦ ਰੋਮ ਭਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਅਨੰਤ ਕਾਰਣ ਿਸੱਖ ਦੀ ਐਡੀ ਮਹਾਨ ਮਿਹਮਾ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ,
ਤ ਗੁਰੂ ਤ ਹੈਣ ਹੀ ਅਗੰ ਮ ਅਪਾਰ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਿਨਧਾਨ ਘਰ ਭੰ ਡਾਰੇ।

ਗੁਰਿਸਖ ਏਕਮੇਕ ਬੋਲ ਕੋ ਨ ਤੋਲ ਮੋਲ ਸੀ ਗੁਰ ਸਬਦ ਅਗਿਮਿਤ ਿਗਆਨ ਿਧਆਨ ਹੈ ।
Those who obey the commands of their True Guru; those who are one with
their Guru; their words are beyond evaluation. Then the divine words of a
True Guru, his Gyan (knowledge) and reflection on his precepts is beyond
comprehension.
ਐਸਾ ਹੀ ਗੁਰ ਿਸੱਖ ਦੇ ਇਕ ਮਾਤ ਬੋਲ ਬਚਨ ਦੇ ਤੋਲ ਵੀਚਾਰ ਅੰ ਦਾਜ਼ੇ ਿਸਧ ਤ ਨੂ ਹ
ੰ ਾਰੀ ਸਾਰੀ
ਨਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਓਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਮਾਯਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵਚ
ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਸਬਦ ਦਾ ਜੋ ਿਗਆਨ ਹੈ, ਓਸ ਦਾ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਲ ੌਣਾ ਤ ਹੈ ਹੀ ਅਗੰ ਮ+ਇਤ =

ਅਗੰ ਮਤਾ ਦੀ ਅਵਧੀ ਰੂਪ।

ਗੁਰਿਸਖ ਏਕਮੇਕ ਿਦਸਿਟ ਿਦਸਿਟ ਤਾਰੈ ਸੀ ਗੁਰ ਕਟਾਛ ਿਕਪਾ ਕੋ ਨ ਪਰਮਾਨ ਹੈ ।
When one who is in harmony with True Guru, who meditates on His name,
his one glimpse is good enough to sail the recipient across the ocean. Then
the intensity of power of a True Guru is incomprehensible.
ਗੁਰਿਸੱਖ ਦੀ ਿਦਸ਼੍ਟੀ ਅੱਖ ਦੀ ਇਕ ਮਾਤ ਿਨਗਾ ਤਾਰ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਬੰ ਦੇ ਨੂ ਸ
ੰ ੰ ਸਾਰ ਤ ਤ ਫੇਰ
ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਿਕਪਾ ਭਰੇ ਕਟਾਖ ਅੱਖ ਦੇ ਚੁਭਾਉ ਨਤ ਭਰ ਕੇ ਤੱਕਨ ਦੇ ਪਭਾਉ ਦਾ ਤ ਕੋਈ
ਪਰਮਾਣ ਅੰ ਦਾਜਾ ਥਹੁ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਗੁਰਿਸਖ ਏਕਮੇਕ ਪਲ ਸੰ ਗ ਰੰ ਗ ਰਸ ਅਿਬਗਤ ਗਿਤ ਸਿਤਗੁਰ ਿਨਰਬਾਨ ਹੈ ॥੭੩॥
The company of a person for a second, who is deep into the meditation of
Lord's name bless one with happiness, ecstasy and elixir of life. Like
indestructible Lord, Satguru is an epitome of eternal bliss. (73)
ਅਤੇ ਐਸਾ ਹੀ ਗੁਰ ਿਸੱਖ ਦੇ ਤ ਇਕ ਮਾਤ ਪਲ ਘੜੀ ਸੰ ਗ ਸਾਥ ਕੀਿਤਆਂ ਰੰ ਗ ਰਸ ਪੇਮ ਦਾ

ਰਸ ਰੱਬੀ ਸੁਆਦ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਸਿਤਗੁਰ ਦੀ ਗਤੀ ਮਿਹਮਾ ਤ ਫੇਰ ਹੈ ਹੀ ਅਿਬਗਤ ਅਬ ਕ੍ਤ

ਰੂਪ ਅਰੁ ਿਨਰਬਾਣ ਅਥਵਾ ਸਿਤਗੁਰੂ ਿਨਰਬਾਣ ਿਮਤ ਮਯਾਦਾ ਤ ਰਿਹਤ ਖੁਲਮ ਖੁੱਲਾ ਮੌਜ ਮਾਤ
ਤੇ ਹੀ ਅਿਬਗਤ ਅਪਗਤ ਦੀ ਭੀ ਗਤੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ॥73॥
ਬਰਨ ਬਰਨ ਬਹੁ ਬਰਨ ਘਟਾ ਘਮੰ ਡ ਬਸੁਧਾ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਬਰਖਾ ਅਨੰਦ ਕੈ ।
The gathering of thick and different hue of clouds in the sky causes rain that
beautifies the Earth spreading happiness all around.
ਬਰਨ ਬਰਨ ਰੰ ਗਾ ਰੰ ਗੀ ਬਹੁ ਬਰਨ ਬਹੁਤ ਭ ਤ ਦੀਆਂ ਘਟਾ ਬਦਲੀਆਂ, ਘਮੰ ਡ ਿਘਰਕੇ
ਪਸਰਕੇ ਅਕਾਸ਼ ਿਵਚ ਬਰਖਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤ ਬਸੁਧਾ ਿਬਰਾਜਮਾਨ = ਧਰਤੀ

ਸੋਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਭਾਸ ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬਰਨ ਬਰਨ ਹੁਇ ਪਫੁਿਲਤ ਬਨਾਸਪਤੀ ਬਰਨ ਬਰਨ ਫਲ ਫੂਲ ਮੂਲ ਕੰ ਦ ਕੈ ।
That also causes colourful flowers to bloom. The vegetation wears a fresh and
new look.
ਰੰ ਗ ਰੰ ਗੀ, ਬਨਸਪਤੀਆਂ ਤੀਣ ਘਾਹ ਖੇਤੀਆਂ ਬਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਪਕਾਰ ਦੀ ਹਰਯੌਲ ਅਰੁ ਫਲ
ਫੁਲ ਮੂਲ ਕੰ ਤ ਆਿਦ ਸਮੇਤ ਪਫੁਿਲਤ ਹੋ ਪਦੀ ਿਖੜ ਆਯਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬਰਨ ਬਰਨ ਖਗ ਿਬਿਬਧ ਭਾਖਾ ਪਗਾਸ ਕੁਸਮ ਸੁਗੰਧ ਪਉਨ ਗਉਨ ਸੀਤ ਮੰ ਦ ਕੈ ।
With fragrance of the colourful flowers carried by cool breeze and fruits of
different shape, size and taste, birds of various species come and sing songs
merrily.
ਕੁਸਮ ਸੁਗੰਿਧ ਫੁਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ, ਸੀਤਲ ਤੇ ਮੰ ਦ ਸਹਜ ਸਹਜ ਧੀਮੇ ਧੀਮੇ ਪੌਣ ਦੇ ਗਉਣ

ਝੋਿਕਆਂ ਨਾਲ ਚਿਲਆ ਪਸਿਰਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੰ ਗ ਰੰ ਗ ਦੇ ਖਗ ਪੰ ਛੀ ਿਬਿਬਧ ਭਾਖਾ ਪਗਾਸ
ਨਾਨਾ ਭ ਤ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪਗਾਸ ਉਜਾਲਾ ਬੋਲਣਾ ਕਰ ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰਵਨ ਗਵਨ ਜਲ ਥਨ ਿਤਨ ਸੋਭਾ ਿਨਿਧ ਸਫਲ ਹੁਇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰ ਦ ਕੈ ॥੭੪॥
Enjoying all these attractions of the rainy season become more fruitful and
enjoyable by putting hard work on the meditation of Lord's name as is
advised by Satguru. (74)
ਰਵਨ ਗਵਨ ਗਵਨ ਗੈਨ ਗਗਨ ਅਕਾਸ਼ ਰਵਨ ਸੁ ੰ ਦਰਲਗਨ ਲੱਗ ਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲ ਥਲ ਅਰ
ਿਤਣ ਘਾਹ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਹੀ ਸੋਭਾ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਥਨ ਕੀਤੀ

ਸੁ ੰ ਦਰਤਾਤਦੇ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਚਰਣ ਦੀ ਧੂਲੀ ਇਨ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤ
ਅਥਵਾ ਜੀਕੂ ੰ ਇਹ ਸਭ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ ਦੀ ਸੁ ੰ ਦਰਤਾਇਕ ਬਰਖਾ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਫਲੀ
ਤੇ ਰਮਣੀਕ ਹੋ ਸਿਕਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੀਕੂ ੰ ਹੀ ਸਰਬ ਪਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨੁਖੀ ਸੁ ੰ ਦਤਾਅਰੁ ਿਸੰ ਗਾਰ

ਤਥਾ ਿਵਭੂਤੀ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਚਰਣ ਕਮਲ ਦੀ ਮਕਰੰ ਦ ਧੂਲੀ ਦੇ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ ॥74॥
ਚੀਟੀ ਕੈ ਉਦਰ ਿਬਖੈ ਹਸਤੀ ਸਮਾਇ ਕੈਸੇ ਅਤੁਲ ਪਹਾਰ ਭਾਰ ਿਭ ੰ ਗੀਨਉਠਾਵਈ ।
As an elephant cannot be contained in the stomach of an ant, as a small flying
insect cannot lift the weight of a mountain,
ਿਜਸ ਤਰ ਕੀੜੀ ਚੀਟੀ ਦੇ ਉਦਰ ਪੇਟ ਿਵਖੇ ਹਾਥੀ ਨਹ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਕੀੜੀ ਸਮਾਨ ਤੰ ਗ ਿਦਲ
ਵਾਲੇ ਅੰ ਦਰ, ਹਸਤੀ ਸਭ ਜੜ ਪਦਾਰਥ ਨੂ ਸ
ੰ ਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਸਿਤਤ ਹਦ ਰੂਪ ਚੇਤਨ
ਸਤ ਾ ਿਕਸ ਤਰ ਸਮਾ ਸਕੇ ਭਾਵ ਸਾਖ ਾਤਕਾਰਤਾ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ? ਿਭ ੰ ਗੀਭੂ ੰ ਡਵਰਗਾ
ਉਡਾਰੂ ਕੀੜਾ ਅਤੁਲ ਅਤੋਲ ਅਪਾਰ ਭਾਗ ਨੂ ਨ
ੰ ਹ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਭਾਰ+ਇੰ ਗੀ ਭਰ ਾ ਹੋਯਾ

ਚੇਸ਼੍ਟਾ ਚਪਲਤਾ ਕਰ ਕੇ ਚੰ ਚਲ ਮਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸੰ ਪੂਰਣ ਿਸ਼ਸ਼ਟੀ ਵਾ ਅਨੰਤ

ਬਹਮੰ ਡ ਨੂ ਸ
ੰ ਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਮਾਤਮਾ ਸਿਤਗੁਰੂ ਨੂ ਕ
ੰ ੀਕੂ ੰ ਆਪਣੇ ਅੰ ਦਰ ਧਾਰਣ ਕਰ ਸਕੇ?
ਭਾਵ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਮਾਛਰ ਕੈ ਡੰ ਗ ਨ ਮਰਤ ਹੈ ਬਿਸਤ ਨਾਗੁ ਮਕਰੀ ਨ ਚੀਤੈ ਜੀਤੈ ਸਿਰ ਨ ਪੂਜਾਵਈ ।
As a mosquito sting cannot kill the king of snakes, a spider can neither win a
tiger nor match with it,
ਮੱਛਰ ਦੇ ਡੰ ਗ ਨਾਲ ਬਾਸਕ ਨਾਗ ਤਖ ਕ ਨਾਗ ਸਮੁ ੰ ਦਰਦੇ ਮਥਨ ਦਾ ਸਹਾਈ ਸਰਪ ਨਹ

ਮਾਿਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐਸੇ ਹੀ ਮਤਸਰ ਈਰਖਾ ਕਰ ਕੇ ਗਸ ਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਸਮੂਹ ਬਾਸਨ ਦੇ
ਉਤਪੰ ਨ ਕਰਨ ਤਥਾ ਿਸਸ਼ਟੀ ਭਰ ਨੂ ਮ
ੰ ਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੂ ਕ
ੰ ੀਕੂ ੰ ਮਾਰ ਸਕੇ? ਭਾਵ ਨਹ

ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਕਰੀ ਮਕੜੀ ਿਜਸ ਦਾ ਲੱਕ ਿਵਚ ਪਤਲਾ ਸੂਖਮ ਿਚਤੇ ਵਰਗਾ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ, ਉਹ

ਚੀਤੈ ਿਜੱਤਨ ਵਾਲੇ ਪਤਲੇ ਲੱਕ ਧਾਰੀ ਿਚਤੇ ਦੇ ਸਰ ਬਰਾਬਰ ਨਹ ਪੁਜ ਸਕਦੇ, ਿਜਨ ਨ ਿਜੱਤ

ਲਏ ਹਨ ਆਪਣੇ ਿਚੱਤ ਭਾਵ ਸੰ ਤ ਭਗਤ ਵਾਲੀ ਰਿਹਣੀ ਨੂ ਸ
ੰ ੰ ਸਾਰੀ ਮਾਯਾਧਾਰੀ ਨਹ ਪਹੁ ੰ ਚ
ਸਕਦੇ।

ਤਮਚਰ ਉਡਤ ਨ ਪਹੂਚੈ ਆਕਾਸ ਬਾਸ ਮੂਸਾ ਤਉ ਨ ਪੈਰਤ ਸਮੁ ੰ ਦਪਾਰ ਪਾਵਈ ।
As an owl cannot fly and reach the sky, nor can a rat swim across the ocean
and reach the far side,
ਤਮਚਰ ਲੂ ਯਾ ਚਮਿਗੱਦੜ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹ ਪਹੁ ੰ ਚਸਕਦਾ ਅਕਾਸ ਬਾਸ ਅਕਾਸ ਬਾਸੀ
ਅਲਪੰ ਖੀ ਨੂ ਅ
ੰ ਥਵਾ ਤਮਚਰ ਦਤ ਆਿਦ ਪਾਤਾਲ ਬਾਸੀ ਨਹ ਪਹੁ ੰ ਚਸਕਦੇ, ਅਕਾਸ਼ ਬਾਸੀ

ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂ ਤ
ੰ ੀਕੂ ੰ ਹੀ ਤਮੋਗੁਣੀ ਵਾ ਆਸੁਰੀ ਸੰ ਪਤ ਵਾਨ ਿਚੱਤ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੈਵੀ ਸੰ ਪਤ ਵਾਲੇ
ਯਾ ਦਸਮ ਦਾਰ ਬਾਸੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਦੀ ਸਮਤਾ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਰੁ ਇਵ ਹੀ ਮੂਸਾ ਚੂਹਾ ਤਉ
ਫੇਰ ਪੈਰਤ ਤਰਕੇ ਨਹ ਸਮੁ ੰ ਦਰਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੀਕੂ ੰ ਹੀ ਮੂਸਾ ਮੋਹੇ ਹੋਏ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੇ
ਸੰ ਸਾਰ ਸਮੁ ੰ ਦਪਾਰ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਤੈਸੇ ਿਪਅ ਪੇਮ ਨਮ ਅਗਮ ਅਗਾਿਧ ਬੋਿਧ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਾਗਰ ਿਜਉ ਬੂ ੰ ਦਹੁਇ ਸਮਾਵਈ ॥੭੫॥
So are the ethics of love of our beloved Lord difficult and beyond for us to
understand. It is a very serious subject. As a drop of water merges with the
water of the ocean, so does a devoted Sikh of the Guru becomes one with his
beloved Lord. (75)
ਇਸੀ ਪਕਾਰ ਹੀ ਮਨਮੁਖੀ ਸੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਿਪਯ ਪੇਮ ਨਮ ਬੋਧ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪੀਤਮ ਿਪਆਰੇ
ਵਾਹਗੁਰੂ ਦੇ ਪੇਮ ਦਾ ਨਮ ਨਤ ਮਯਾਦਾ ਿਬਧ ਦਾ ਬੋਧ ਸਮਝਨਾ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ

ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਸਰਣ ਪਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਬੂ ੰ ਦਵ ਕੂ ੰ ਿਨਰ ਅਿਭਮਾਨ ਸੂਖਮ ਹੋਵੇ, ਤ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਗਰ

ਪਾਰਾਵਾਰ ਰਿਹਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਵਖੇ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਪਰਮਪਦ ਰੂਪ ਸਿਤਗੁਰ ਦੀ ਪਾਪਤੀ

ਸੁਭਾਵ ਸੁੱਧੀ ਤ ਬੰ ਿਚਤ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਭੀ ਿਕਸੇ ਪਕਾਰ ਹੋਰ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਨਹ ਪਾਪਤ
ਕਰ ਸਕਦਾ ॥75॥

ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਅਵਗਾਹਨ ਕੈ ਸਾਧਸੰ ਿਗ ਆਤਮ ਤਰੰ ਗ ਗੰ ਗ ਸਾਗਰ ਲਹਿਰ ਹੈ ।
When a Sikh joins in the holy congregation and become engrossed in the
divine word, the ecstasy of the spiritual waves felt by him is like the waves of
the ocean.
ਸਿਤਸੰ ਗ ਦਾਰਾ ਸਬਦ ਿਵਖੇ ਸੁਰਿਤ ਦੇ ਪਰਚਾਉ ਿਟਕਾਉ ਦਾ ਅਵਗਾਹਨ ਕੈ ਅਭ ਾਸ ਕਰਨ

ਕਰ ਕੇ ਆਤਮਾ ਅਭ ਾਸੀ ਸਾਧਕ ਦਾ ਆਪਾ ਗੰ ਗਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣੀ ਿਨਰਮਲ ਚੈਤੰਨ ਸਰੂਿਪਣੀ
ਤਰੰ ਗ ਲਿਹਰ ਉਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਚੈਤੰਨ ਕਲਾ ਨੂ ਸ
ੰ ਾਖ ਾਤ ਪਗਟ ਕਰ ਕੇ ਕੀਕੂ ੰ
ਲਹਰ ਮੌਜ ਸਾਗਰ ਸਮੁ ੰ ਦਿਵਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ,

ਅਗਮ ਅਥਾਿਹ ਆਿਹ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਅਿਤ ਰਤਨ ਪਗਾਸ ਿਨਿਧ ਪੂਰਨ ਗਹਿਰ ਹੈ ।
The ocean-like Lord is beyond our reach and its depth is unfathomable. One
who stays engrossed in Naam Simran and adulations of the Lord is able to
realise the jewel-like treasure of the Almighty.
ਇਹ ਪਰਮਾਤਮ ਸਰੂਪੀ ਿਨਜ ਸਮੁ ੰ ਦਰਅਿਤ ਅਗਮ ਅਤ ੰਤ ਕਰ ਕੇ ਅਗਮ ਗੰ ਮਤਾ ਤ ਰਿਹਤ

ਅਰੁ ਅਥਾਹ ਹਾਥ ਨਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਨ ਵਾਲਾ ਆਿਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰ ਉਸਤੋ ਪਰ ਪਰੇ ਵਾ ਸੇਸ਼ਟ
ਕੋਈ ਨਹ ਹੈ, ਤਥਾ ਅਪਾਰ ਓਸ ਦਾ ਪਾਰ ਨਹ ਪਾਯਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਓਸ ਿਵਖੇ ਪਗਾਸ ਦੇ ਭੰ ਡਾਰ
ਰੂਪ ਰਤਨ ਪੇਮ ਭਗਤੀ ਵੈਰਾਗ ਗ ਾਨ ਆਿਦ ਗੁਣ ਪੂਰਨ ਭਰਪੂਰ ਹਨ ਅਰੁ ਅਿਤ ਗਹਰ
ਅਤ ੰਤ ਕਰ ਕੇ ਗੰ ਭੀਰ ਹੈ।

ਹੰ ਸ ਮਰਜੀਵਾ ਗੁਨ ਗਾਹਕ ਚਾਹਕ ਸੰ ਤ ਿਨਸ ਿਦਨ ਘਿਟਕਾ ਮਹੂਰਤ ਪਹਰ ਹੈ ।
The true disciple and seeker of the Lord remains a trader for the jewel-like
traits of the Lord's name and he is never affected by the time of the day or
night, watch, auspiciousness of the time and other rites and rituals.

ਹੰ ਸ ਸਮਾਨ ਸੰ ਤ ਜਨ ਰਾਤ ਿਦਨ, ਘੜੀਆਂ ਪਹਰ, ਮਹੂਰਤ ਆਿਦ ਸਮੂਹ ਸਮ

ਿਵਖੇ ਅਰੁ

ਮਰਜੀਊਿੜਆਂ ਸਦਸ਼ ਚਾਹਕ ਿਜਗ ਾਸੀ ਜਨ ਿਸਰ ਨੂ ਤ
ੰ ਲੀ ਉਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਮਰਣ
ਲਈ ਤਯਾਰ ਹੋ ਕੇ ਏਨ ਗੁਣ ਦੇ ਗਾਹਕ ਗਹਣ ਕਰਣ ਹਾਰੇ ਹਨ।

ਸ ਤ ਬੂ ੰ ਦਬਰਖਾ ਿਜਉ ਗਵਨ ਘਟਾ ਘਮੰ ਡ ਹੋਤ ਮੁਕਤਾਹਲ ਅਉ ਨਰ ਨਰਹਰ ਹੈ ॥੭੬॥
As the Swati raindrop becomes a precious pearl when it falls on a clam in the
deep sea, similarly when a Sikh experiences the divine unstruck music in the
tenth opening (Dasam Duar) as a result of Naam Simran, he becomes God
from the form of a human being
ਿਜਸ ਤਰ ਸਮੁ ੰ ਦਅਪਨ ਿਵਚ ਊਖਮਾ ਹਵਾੜ ਪਗਟ ਕਰ ਕੇ ਬੱਦਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਆਪ ਹੀ

ਗਵਨ ਗੌਨ ਗਗਨ ਅਕਾਸ਼ ਮੰ ਿਡਲ ਿਵਖੇ ਘਮੰ ਡ ਿਘਰੀ ਹੋਈ ਘਟਾ ਬਦਲੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੋ
ਸ ਤੀ ਬੂ ੰ ਦਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕਤਾਹਲ ਮੋਤੀ ਿਸੱਪ ਿਵਚ ਪੈ ਕੇ ਅਰੁ ਨਰ ਲਰਹਿਰ ਨਰ

ਉਪਰ ਬਰਸ ਕੇ ਓਨ ਨੂ ਨ
ੰ ਰ ਿਸੰ ਘ ਰਾਜੇ ਵਾ ਸਾਖ ਾਤ ਭਗਵਾਨ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ,

ਇਸੇ ਤਰ ਪੂਰਨ ਬਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਪਣੇ ਤ ਅਪਣੀ ਕਲਾ ਰੂਪ ਸਿਤਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਰੂਪ ਹੋ
ਸੁ ੰ ਨਸਰੂਪੀ ਸੰ ਸਾਰ ਆਕਾਸ਼ ਅੰ ਦਰ ਅਪਣੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂ ਪ
ੰ ਗਟ ਕਰ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਸ ਤੀ

ਬੂ ੰ ਦਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰ ਿਸੱਪੇ ਸਮਾਨ ਿਸੱਕਵੰ ਦ ਿਜਗ ਾਸੂਆਂ ਅੰ ਦਰ ਗ ਾਨ ਗੌਹਰ ਪਗਟ ਦੇ ਹਨ,
ਤੇ ਸਮੂਲਚੇ ਹੀ ਿਜਨ ਲਿਹਣੇ ਜੀ ਆਿਦਕ ਉਪਰ ਤੁੱਠ ਪਏ ਓਨ ਨੂ ਓ
ੰ ਨ ਨ ਆਪਣੇ ਸਾਖ ਾਤ
ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਭਾਵ ਿਵਖੇ ਹੀ ਚਾਹ ਪਗਟਾਯਾ ॥76॥

ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਿਲਵ ਜੋਤ ਕੋ ਉਦੋਤ ਭਇਓ ਿਤਭਵਨ ਅਉ ਿਤਕਾਲ ਅੰ ਤਿਰ ਿਦਖਾਏ ਹੈ ।
With the absorption of his mind in the divine word, a devoted servant of the
Guru experiences the radiance of the Lord within, and in such a state, he
becomes aware of the happenings three worlds and in the three periods.
ਂ ਹੈ
ਸ਼ਬਦ ਿਵਖੇ ਸੁਰਿਤ ਦੀ ਿਲਵ ਦੇ ਪਭਾਵ ਕਰ ਕੇ ਜੋਿਤ ਕੋ ਉਦੋਤ ਭਇਓ ਪਕਾਸ਼ ਉਦੇ ਹੋ ਔਦਾ

ਆਤਮ ਸਾਖ ਾਤਕਾਰਤਾ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਹੋ ਆਯਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਪਕਾਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਿਤੰ ਨ ਲੋ ਕ ਅਰੁ

ਿਤੰ ਨ ਕਾਲ ਅੰ ਦਰ ਵਰਤਣਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਿਬਰਤ ਤ ਅਪਣੇ ਅੰ ਦਰ ਹੀ ਿਦੱਸ ਆਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਿਲਵ ਗੁਰਮਿਤ ਕੋ ਪਗਾਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਿਬਨਦ ਅਲਖ ਲਖਾਏ ਹੈ ।
With the lodging of the divine word in the consciousness Guru-conscious
person, he experiences the refulgence of the divine wisdom within. And in
this state, he establishes a relationship with the God and enjoys lasting bliss.
He then understands the unkn
ਸ਼ਬਦ ਿਵਖੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਿਲਵ ਲਿਗਆਂ ਗੁਰਮਿਤ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਫਲ ਬ ਿਛਤ
ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਗਾਸ ਪਗਟ ਹੋ ਪਦਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਿਬਨਦ ਕੌਤੁਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਅੰ ਤਰੀਵੀ ਆਨੰਦ ਦੀ

ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਰੂਪ ਅਰਥਾਤ ਨਹ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਓਸ ਅਲਖ ਸਰੂਪ
ਆਨੰਦ ਨੂ ਲ
ੰ ਖਾ ਲਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਦਾ ਹੈ।

ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਿਲਵ ਿਨਝਰ ਅਪਾਰ ਧਾਰ ਪੇਮ ਰਸ ਰਿਸਕ ਹੁਇ ਅਪੀਆ ਪੀਆਏ ਹੈ ।
By his engrossment in the word, he experiences a perpetual flow of elixir of
Naam from the Dasam Duar and he continuously enjoys its relishment.
ਂ
ਸਬਦ ਿਵਖੇ ਸੁਰਿਤ ਦੀ ਿਲਵ ਲਗ ਆਇਆਂ ਿਨਰੰ ਤਰ ਝਰਣ ਹਾਰੀ ਅਪਾਰ ਧਾਰਾ ਝਰ ਔਦੀ

ਸਰਨ ਲਗ ਪਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਪੇਮ ਰਸ ਦਾ ਰਸੀਆ ਹੋ ਕੇ ਅਿਪਅ ਮਾਸ ਦੀ ਰਸਨਾ ਆਿਦ ਦਾਰੇ
ਨਾ ਪੀਤਾ ਜਾ ਸਕਨ ਵਾਲਾ ਿਦਬ ਅੰ ਿਮਤ ਪੀਣ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ।

ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਿਲਵ ਸੋਹੰ ਸੋਹ ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਸਹਜ ਸਮਾਿਧ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸਮਾਏ ਹੈ ॥੭੭॥
This engrossment of his consciousness attaches him with the comforting and
peace-giving Lord and he remains absorbed meditating on His name. (77)

ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਿਜਸ ਿਵਚ ਸੁਰਿਤ ਦੀ ਿਲਵ ਲਗਾਇਆਂ ਪੂਰਨ ਅਨੁਭਵ ਪਾਪਤ ਹੋਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,

ਸੋਹੰ ਸੋ ਸੋਹੰ ਹੰ ਸਾ ਰੂਪ ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਭਾਵ ਜੋ ਬਾਣੀ ਆਿਦ ਕਰ ਕੇ ਜਾਪ ਹੋ ਸਕਣ ਅਜਪਾ ਰੂਪ

ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਨਹ ਜਿਪਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂ ਅ
ੰ ਜਪ ਅਵਸਥਾ ਿਵਖੇ 21600 ਵਾ 24000
ਸਾਸ ਦਾਰਾ ਜਪਿਦਆਂ ਸਹਜ ਸਮਾਿਧ ਸੁਭਾਿਵਕੀ ਆਤਿਮਕ ਇਸਿਥਤੀ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਹੋ ਕੇ,

ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਖ ਸਮੁ ੰ ਦਪੂਰਨ ਬਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਵਖੇ ਸਮਾ ਜ ਦਾ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਯਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ ॥77॥

ਆਿਧ ਕੈ ਿਬਆਿਧ ਕੈ ਉਪਾਿਧ ਕੈ ਿਤਦੋਖ ਹੁਤੇ ਗੁਰਿਸਖ ਸਾਧ ਗੁਰ ਬੈਦ ਪੈ ਲੈ ਆਏ ਹੈ ।
The disciple servant of the Guru brings all those who suffer from physical,
psychic or ailments of mind, to the doctor like True Guru.
ਆਿਧ ਕੈ ਮਾਨਸੀ ਦੁੱਖ ਕਰ ਕੇ ਦੁਖੀ, ਅਤੇ ਿਬਆਿਧ ਕੈ ਸਰੀਿਰਕ ਰੋਗ ਗਸਤ ਤਥਾ ਉਪਾਿਧ ਕੈ

ਕਾਮੁਿਕ ਲੌ ਿਕਕ ਅਤੇ ਦੈਿਵਕ ਬਖੇਿੜਆਂ ਕਰ ਕੇ ਦੁਖੀ, ਇ ਆਿਧ ਬ ਾਿਧ ਉਪਾਿਧ ਰੂਪ ਿਤਦੋਖ
ਸੰ ਨਪਾਤ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਨ ਰੋਗੀ ਲੋ ਕ ਹਨ, ਓਨ ਨੂ ਪ
ੰ ੇਰ ਪੇਰ ਕੇ ਸੁਮੱਤੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ
ਂ ਹਨ।
ਗੁਰੂ ਕੇ ਿਸੱਖ ਸਾਧ ਗੁਰ ਸਿਤਗੁਰੂ ਿਨਰਮਲ ਕਰਮਾ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਬੈਦ ਪਾਸ ਿਲਔਦੇ

ਅੰ ਿਮਤ ਕਟਾਛ ਪੇਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੇਟੇ ਜੋਨ ਜਮ ਭੈ ਿਨਵਾਰੇ ਅਭੈ ਪਦ ਪਾਏ ਹੈ ।
The True Guru obliterates their cycle of re-incarnation by casting one clement
look of grace upon them. He makes them free of all psychosis of death and
thus they attain a state of fearlessness.
ਐਸੇ ਅਿਧਦੈਿਵਕ, ਅਿਧਭੂਿਤਕ ਤੈ ਤਾਪ ਰੂਪ ਰੋਗ ਕਰ ਕੇ ਗਸਤ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂ ਸ
ੰ ਰਣ ਆਯਾ ਤਕ
ਸਿਤਗੁਰੂ ਅੰ ਿਮਤ ਬਰਸੌਣੀ ਿਦਪਾ ਿਦਸ਼੍ਟੀ ਨਾਲ ਪੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਣ ਮੇਟ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ

ਅਰਥਾਤ ਜੋਿਨ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦਾਿਰ ਔਣ ਜੰ ਮਨ ਦਾ ਅਰੁ ਜਮ ਯਮ ਮਰਣ ਦਾ ਭੈ ਿਨਵਾਰਣ
ਕਰ ਕੇ ਅਭੈ ਪਦ ਮੋਖ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਕਰਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ।

ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰ ਦ ਰਜ ਲੇ ਪਨ ਕੈ ਦੀਿਖਆ ਸੀਿਖਆ ਸੰ ਜਮ ਕੈ ਅਉਖਦ ਖਵਾਏ ਹੈ ।
By providing support to all those who come to his refuge, by consecrating
them with practice of meditation and imparting them with divine knowledge,
he provides them with the medication of Naam and restraint.
ਆਪਿਣਆਂ ਚਰਣ ਕਮਲ ਦੀ ਮਕਰੰ ਦ ਰੂਪੀ ਰਜ ਧੂਲੀ ਸਰੀਰ ਉਪਰ ਲੇ ਪਨ ਮਾਿਲਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ
ਬਾਹਰਲੇ ਰੋਗ ਤ ਰਿਹਤ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਅਰੁ ਦੀਖ ਾ ਿਬਧੀ ਵਤ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਾਨ ਰੂਪ
ਔਖਧੀ ਦਾਈ ਸੀਖ ਾ ਸਿਤਸੰ ਗ ਿਵਖੇ ਸਰਧਾ ਪੇਮ ਪੂਰਬਕ ਅਰਾਧਨ ਿਵਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਤਪਰ
ਰਿਹਣ ਰੂਪ ਅਨੂਪਾਨ ਪਾਲਿਦਆਂ: ਕੁਸੰਗ, ਕੁਭੌਣੀ ਵਾ ਅਸਰਧਾ ਤਥਾ ਆਲਸ ਆਿਦ ਕੁਪੱਥ ਤ
ਬਚਦੇ ਰਿਹਣਾ; ਇਸ ਭ ਤ ਦੀ ਿਸਖ ਾ ਸੰ ਜਮ ਪੂਰਬਕ ਕਮਾਨਾ ਿਸਖਾਲਦੇ ਹਨ ਮਾਨ ਇਹ
ਦਵਾਈ ਖੁਵਦੇ ਹਨ।

ਕਰਮ ਭਰਮ ਖੋਏ ਧਾਵਤ ਬਰਿਜ ਰਾਖੇ ਿਨਹਚਲ ਮਿਤ ਸੁਖ ਸਹਜ ਸਮਾਏ ਹੈ ॥੭੮॥
And thus the ailing persons sheds away the network of rites and rituals
controlling the wandering mind for enjoyment of false pleasures. They then
stay in stable disposition and acquire state of equipoise. (78)
ਅਤੇ ਇਸੇ ਪਕਾਰ ਹੀ ਭਰਮ ਰੂਪ ਕਮਰ ਨੂ ਖ
ੰ ੋਇ ਕੇ ਭਾਵ ਭਰਮ ਭਾਵੀ ਪਿਵਰਤੀ ਨੂ ਗ
ੰ ੁਵਾ ਕੇ

ਧਾਵਨ ਬਾਸਨਾ ਅਧੀਨ ਭੱਜੇ ਜ ਦੇ ਮਨ ਨੂ ਮ
ੰ ੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਉਕਤ ਸੰ ਜਮ ਿਵਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਖਣਾ

ਅਰੁ ਿਨਹਚਲ ਮਤੀ ਿਨਸਚਾ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਔਖਧੀ ਤਥਾ ਸੰ ਜਮ ਉਪਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਜੋ ਵਰਤਣਾ ਕਰੇ
ਉਹ ਸਹਜ ਸੁਖ ਬਹਮਾ ਨੰਦ ਆਤਮ ਸੁਖ ਿਵਖੇ ਅਥਵਾ ਸਹਜ ਹੀ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਵਚ
ਲੀਨ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ॥78॥

ਬੋਿਹਿਥ ਪਵੇਸ ਭਏ ਿਨਰਭੈ ਹੁਇ ਪਾਰਗਾਮੀ ਬੋਿਹਥ ਸਮੀਪ ਬੂਿਡ ਮਰਤ ਅਭਾਗੇ ਹੈ ।
Once someone boards a ship, he is confident of sailing across the sea. But

many unfortunates die even when the ship is near about.
ਬੋਿਹਥ ਪਵੇਸ ਭਏ ਜਹਾਜ ਅੰ ਦਰ ਵੜ ਬੈਿਠਆਂ ਚੜ ਿਪਆਂ ਿਨਰਭੈ ਹੋਇ ਪਾਰ ਗਰਾਮੀ ਬੇ ਖਟਕੇ
ਹੋ ਜਾਈ ਦਾ ਹੈ ਪਾਰਗਰਾਮੀ ਪਾਰ ਪਹੁ ੰ ਚਨਵਾਲੇ ਅਥਵਾ ਪਾਰ ਵਾਸੀ ਪਾਰ ਗਰਾਮ ਪਾਰਲੇ ਿਪੰ ਡ
ਿਵਚ ਵੱਸਨ ਵਾਲੇ ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਮੀਪ ਨੜੇ ਹੁ ੰ ਿਦਆਂਹੋਇਆ ਭੀ ਮੰ ਦ ਭਾਗ ਵਲੇ ਬਦ

ਿਕਸਮਤੇ ਡੁੱਬਕੇ ਹੀ ਮਰ ਜ ਦੇ ਹਨ ਉਨ ਨੂ ਛ
ੰ ਲ ਸਮੇਟ ਲਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਬੰ ਸੀ
ਆਿਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਨ ਧਾਰ ਕੇ ਯਾ ਕੜਾਹ ਪਸ਼ਾਦ ਆਿਦ ਦਾ ਲੋ ਭ ਆਪਣੇ ਅੰ ਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਦੀਵ
ਕਾਲ ਸਿਤਗੁਰ ਦੀ ਸੰ ਗਿਤ ਿਵਚ ਰਿਹ ਕੇ ਭੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਾਰੇ ਿਬਨ ਵਾ ਚਰਣ ਦੀ ਓਟ ਲਏ
ਬਾਝ ਮਾਯਾ ਦੇ ਰੋੜ ਿਵਚ ਹੀ ਰੁੜ ਜਾਯਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਚੰ ਦਨ ਸਮੀਪ ਦਗੰ ਧ ਸੋ ਸੁਗੰਧ ਹੋਿਹ ਦੁਰੰਤਰ ਤਰ ਗੰ ਧ ਮਾਰੁਤ ਨ ਲਾਗੇ ਹੈ ।
Fragrance less trees acquire fragrance when they grow near Sandalwood
trees. But those trees which are located far away do not receive fragrant
breeze of Sandalwood as it cannot reach them.
ਚੰ ਨਣ ਦੇ ਨੜੇ ਿਬਰਛ ਦੁਰਗੰ ਧ ਸੋ ਦੁਰਗੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਖੋਟੀ ਬਾਸਨਾ ਵਾਲੇ ਹਿਰੰ ਡ ਆਿਦ ਸੁਗੰਧ
ਹੋਇ ਸੇਸ਼ਟ ਬਾਸਨਾ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ ਦੂਰ+ਅਨ ਤ ਦੂਰ+ਹੋਰ ਿਦਰੇ ਵਾ ਦੂਰ+ਅੰ ਤਰ =

ਦੂਰ+ਅੰ ਤਰ, ਦੂਰ ਓਹਲੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਤਰ ਿਬਰਛ ਨੂ ਗ
ੰ ੰ ਧ ਮਾਰੁਤ ਚੰ ਨਣ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ
ਵਾਲੀ ਪੌਣ ਸਪਰਸ਼ ਹੀ ਨਹ ਕਰ ਸਿਕਆ ਕਰਦੀ ਿਜਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਜੇਹੇ ਤੇ ਤੇਹੇ ਹੀ ਰਿਹ ਜ ਦੇ
ਹਨ ਭਾਵ ਸਮੀਪ ਵੱਸੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਧਾਰ ਕੇ ਵੱਸੇ ਤ ਲਾਭ ਪੁਜਦਾ ਹੈ।

ਿਸਹਜਾ ਸੰ ਜੋਗ ਭੋਗ ਨਾਿਰ ਗਰ ਹਾਿਰ ਹੋਤ ਪੁਰਖ ਿਬਦੇਿਸ ਕੁਲ ਦੀਪਕ ਨ ਜਾਗੇ ਹੈ ।
To enjoy the pleasure of nocturnal bed, a faithful wife clings to her husband.
But one whose husband is away don't even feel like lighting a lamp in her
home.
ਿਸਹਜਾ ਸੰ ਜੋਗ ਭੋਗ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਨਾਲ ਿਸਹਜਾ ਭੋਗ ਮਾਨਣ ਦਾ ਸੰ ਜੋਗ ਅਉਸਰ ਿਮਿਲਆ ਹੋਯਾ

ਹੋਵੇ, ਤ ਨਾਰ ਗਰ ਹਾਰ ਹੋਤ ਇਸਤੀਭਰਤਾ ਦੇ ਗਲ ਦਾ ਹਾਰ ਹੁਦੀ ਹੈ ਭਰਤਾ ਦੇ ਗਲ ਲਗਦੀ ਹੈ
ਯਾ ਭਰਤਾ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਓਸ ਦੇ ਕੰ ਠ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਪ ੰ ਤੂਜੇ ਪੁਰਖ ਹੋਵੇ
ਿਬਦੇਸ ਵ ਢੇ ਿਗਆ ਹੋਯਾ ਤ ਓਸ ਦੇ ਕੁਲ = ਕੁੱਲੇ -ਘਰ ਦੀਵਾ ਭੀ ਨਹ ਜਿਗਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਥਵਾ ਓਸ ਦੇ ਕੁਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਨਹ ਜਾਗ ਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਪੁਤਰ ਪਾਪਤੀ ਨਹ ਹੋ ਸਕ ਾ ਕਰਦੀ
ਹੈ।

ਸੀ ਗੁਰੂ ਿਕਪਾ ਿਨਧਾਨ ਿਸਮਰਨ ਿਗਆਨ ਿਧਆਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਪਲ ਅਨੁਰਾਗੇ ਹੈ ॥੭੯॥
Similarly a Guru-conscious, slave disciple who holds the True Guru close
receives the celestial comfort by abiding by the counsel, sermon and loving
by remembering His name every second that the clement True Guru has so
kindly blessed him with. One who do
ਤਾਤਪਯ ਕੀਹ ਿਕ ਜੀਕੂ ੰ ਪਿਹਲੇ ਅਰੁ ਿਪਛਿਲਆਂ ਉਦਾਹਰਣ ਤ ਲਾਭ ਪਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਨੜੇ
ਦਾ ਕੋਈ ਿਨਯਮ ਨਹ ਤੀਕੂ ੰ ਹੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਭੰ ਡਾਰੇ ਵਾ ਿਕਰਪਾ ਸਾਗਰ ਸਿਤਗੁਰ ਨੂ ਕ
ੰ ੋਈ

ਿਸਮਰਣ ਯਾਦ ਕਰ ਓਨ ਦਾ ਗ ਾਨ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੇ ਅਥਵਾ ਧ ਾਨ ਕਰੇ ਹਰ ਪਕਾਰ ਹੀ

ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂ ਸ
ੰ ੁਖ ਰੂਪ ਫਲ ਪਾਪਤ ਹੋਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਲ ਭਰ ਭੀ ਅਨੁਰਾਗੇ ਪੇਮ
ਿਵਚ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇ ਤ ਭਾਵ ਅਨੁ+ਰਾਗੇ = ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਰਾਗੇ ਪੀਤ ਦੇ ਅਨੁ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ
ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੇਵਨ ਿਕਸੇ ਪਕਾਰ ਭੀ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨੜੇ ਰਿਹ ਕੇ ਕਰੇ ਸਭ ਤਰ ਹੀ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ
॥79॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੇ ਮਹਾਤਮ ਅਗਾਿਧ ਬੋਿਧ ਅਿਤ ਅਸਚਰਜ ਮੈ ਨਮੋ ਨਮੋ ਨਮ ਹੈ ।
The praise of the lotus feet of Satguru Ii is comprehension. It is indeed
wonderful. Salutations time and again.
ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਪਤਾਪ ਦਾ ਬੋਧ ਗ ਾਨ ਸਮਝਨਾ ਅਗਾਧ ਅਥਾਹ

ਸਰੂਪ ਹੈ ਓਸ ਦੀ ਥਾਹ ਨਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੇਕਰ ਧ ਾਨ ਿਵਚ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤ

ਅਤ ੰਤ ਅਸਚਰਜ ਮੈ ਅਲੌ ਿਕ ਸਰੂਪ ਆਪੇ ਦੀ ਸੁਧ ਭੁਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਤੰ ਨ ਵਾਰ

ਪਿਤਗ ਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਯਾ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰ ਕੇ ਿਨੰਮਤਾ ਿਵਚ ਆਣ ਕੇ ਏਹੋ ਹੀ
ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਉਿਚਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਕ ਓਨ ਤ ਈ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਵੇ,
ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਵੇ।

ਕੋਮਲ ਕੋਮਲਤਾ ਅਉ ਸੀਤਲ ਸੀਤਲਤਾ ਕੈ ਬਾਸਨਾ ਸੁਬਾਸੁ ਤਾਸੁ ਦੁਤੀਆ ਨ ਸਮ ਹੈ ।
They are tender than the tenderness of the whole world. They are indeed
comfortably cool. No other fragrance matches them.
ਿਸਸ਼ਟੀ ਭਰ ਦੀ ਕੋਮਲਤਾ ਤਂ ਉਹ ਕੋਮਲ ਹਨ ਅਰੁ ਸੀਤਲਤਾ ਸਮੂ ੰ ਹਤ ਉਹ ਸੀਤਲ ਹਨ, ਅਤੇ

ਬਾਸਨਾ ਗੰ ਧਤੱਤ ਤ ਸੁਗੰਧੀ ਲਈ ਓਨ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਤਪਯ ਕੀਹ ਿਕ ਦੁਤੀਆ ਨ ਸਮ ਹੈ ਓਨ ਦੇ
ਸਮਾਨ ਐਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਕੋਮਲ ਸੀਤਲ, ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਨ ਤਥਾ ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ ਨਹ ਹੈ।

ਸਹਜ ਸਮਾਿਧ ਿਨਜ ਆਸਨ ਿਸੰ ਘਾਸਨ ਸਾਦ ਿਬਸਮਾਦ ਰਸ ਗੰ ਿਮਤ ਅਗਮ ਹੈ ।
The disciple, who lives ever in attendance of the holy feet of the True Satguru
Ii and has worked hard on meditation of Lord's name, has relished the
supernatural elixir of Naam Simran.
ਿਜਨ ਪੇਮੀਆਂ ਨ ਿਨਜ ਆਸਨ ਅਪਣੀ ਇਸਿਥਤੀ ਦਾ ਅਪਣੇ ਰਾ ਭਾਗ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਮਨੁੱਖ

ਜਨਮ ਦੀ ਪਿਤਸ੍ਟਾ ਦੀ ਠੌਰ ਰੂਪ ਿਸੰ ਘਾਸਨ ਓਨ ਚਰਣ ਕਮਲ ਨੂ ਬ
ੰ ਣਾ ਿਲਆ ਉਹ ਸਹਜ

ਸਮਾਿਧ ਸਹਜ ਪਦ ਮੋਖ ਪਦ ਿਵਖੇ ਅਰੂਉ ਨਤ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ

ਓਨ ਦੇ ਿਬਸਮਾਦ ਆਪੇ ਦੀ ਸੁਧ ਭੁਲਾਨ ਹਾਰੇ ਰਸ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਸਾਦ ਗਮ ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ
ਅਗੰ ਮ ਦੂਰ ਪਹੁ ੰ ਚਨਪਰੇ ਹੈ।

ਰੂਪ ਕੈ ਅਨੂਪ ਰੂਪ ਮਨ ਮਨਸਾ ਬਕਤ ਅਕਥ ਕਥਾ ਿਬਨਦ ਿਬਸਮੈ ਿਬਸਮ ਹੈ ॥੮੦॥

The beauty of Satguru's lotus feet is exemplary. The desire and faculty of
mind tires describing it. Their praise indescribable. This wonder of wonders is
astonishing. (80)
ਰੂਪ ਵੱਲ ਭੀ ਓਨ ਦਾ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਹੈ ਭਾਵ ਿਸਸ਼ਟੀ ਭਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁ ੰ ਦਰਤਾਭੀ ਜੇ ਇਕੱਠੀ ਆਣ
ਹੋਵੇ, ਤ ਓਸ ਦੀ ਭੀ ਉਪਮਾ ਓਨ ਨੂ ਨ
ੰ ਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਮਨ ਮਨਸਾ ਥਕਤ ਮਨ ਤਕ ਓਸ

ਨੂ ਮ
ੰ ਨਣ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਿਵਚ ਲ ੌਣ ਥਿਕਤ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਥਾ ਕਹਣਾ ਕੁਛ ਓਨ ਬਾਬਤ
ਤ ਬਾਣੀ ਲਈ ਮੂਲ ਹੀ ਅਕਥ ਨਹ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਨ ਜੋਗ ਹੈ। ਕੀਹ ਆਖੀਏ। ਿਬਨਕ
ਓਨ ਦੇ ਧ ਾਨ ਿਵਚ ਮਗਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਜੋ ਿਕ ਿਬਸਮੈ ਬਹਮ ਡ ਭਰ ਦੀ ਹਰਾਨੀ ਨੂ ਭ
ੰ ੀ
ਿਬਸਮ ਹੈ ਪੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਿਸੱਟਦਾ ਹੈ ॥80॥
ਸਿਤਗੁਰ ਦਰਸਨ ਸਬਦ ਅਗਾਿਧ ਬੋਧ ਅਿਬਗਿਤ ਗਿਤ ਨਤ ਨਤ ਨਮੋ ਨਮੋ ਹੈ ।
Understanding the deep philosophy and his precept is highly unfathomable
matter that is beyond comprehension. Like the imperishable Lord, it is beyond
and infinite and worthy of salutation time and again.
ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਤ ਪੰ ਥ ਦਾ ਤਥਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀਖ ਾ ਦਾਰੇ ਪਾਪਤ ਹੋਣੇ ਜੋਗ ਗੁਰੂ ਮੰ ਤ ਦਾ
ਬੋਧ ਗ ਾਨ ਸਮਝਨਾ, ਅਗਾਧ ਅਥਾਹ ਰੂਪ ਅਤ ੰਤ ਗੰ ਭੀਰ ਹੈ, ਅਰੁ ਗਿਤ ਗਤੀ ਮੁਕਤੀ ਜੋ
ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਹੈ, ਓਸ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਅਿਬਗਿਤ ਅਬ ਕਤ ਰੂਪ ਵਾ ਸਮਝ ਤ ਪਰੇ ਹੈ।

ਨਿਤ ਨਿਤ ਬੱਸ ਬੱਸ ਦੀ ਹੱਦ ਟਿਪਆ ਹੋਯਾ ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਆਖਕੇ ਨਮ ਨਮ ਹੈ ਬਾਰੰ ਬਾਰ ਇਸ
ਗੁਰੂ ਪੰ ਥ ਤਾਈ ਂ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ ।

ਦਰਸ ਿਧਆਨ ਅਰੁ ਸਬਦ ਿਗਆਨ ਿਲਵ ਗੁਪਤ ਪਗਟ ਠਟ ਪੂਰਨ ਬਹਮ ਹੈ ।
By concentrating mind in his philosophy and attaching the mind in Naam
Simran, one realises the omnipresent Lord in the entire expanse created by
Him.
ਿਜਨ ਨ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਧਾਰਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਤਗੁਰ ਅੰ ਤਰਯਾਮੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ

ਿਧਆਨ ਿਵਖੇ ਿਲਵ ਲਗਾਈ, ਅਥਵਾ ਸਬਦ ਦੇ ਗ ਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਾਪਤ ਕਰ ਕੇ, ਓਸ ਿਚ
ਿਲਵ ਲਗਨ ਲਾਈ ਹੈ, ਓਨ ਨੂ ਗ
ੰ ੁਪਤ ਪਗਟ ਅੰ ਦਰ ਭਾਸਨ ਵਾਲਾ ਤਥਾ ਬਾਹਰ ਿਦਸ਼ਟੀ ਿਵਚ
ਆ ਿਰਹਾ ਸਾਰਾ ਠਟ ਠਾਟ ਪਸਾਰਾ ਜਗਤ ਭਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬਹਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰ ਰਜਾਮੀ ਦਾ
ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਸਰੂਪ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਲਗ ਿਪਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਨਟ ਪਾਠ ਪਾਠ ਤਰ ਹੋਣ

ਕਰ ਕੇ ਅਰਥ ਐ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤ ਜੋ ਧ ਾਨ ਬੱਝਦਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗ ਾਨ
ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ ਓਸ ਿਵਖੇ ਿਲਵ ਿਦੜ ਲਗਨ ਹੋ ਔਣ ਕਾਰਣ, ਪੂਰਨ ਬਹਮ ਹੀ ਸਾਖ ਾਤ ਨਟ ਰੂਪ
ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਗੁਪਤ ਭਾਵ ਪਗਟ ਹੋਇਆ ਭਾਸ ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਿਨਰਗੁਨ ਸਰਗੁਨ ਕੁਸਮਾਵਲੀ ਸੁਗੰਿਧ ਏਕ ਅਉ ਅਨਕ ਰੂਪ ਗਿਮਤਾ ਅਗਮ ਹੈ ।
One Transcendental Lord is appearing in countless immanent forms. Like the
fragrance of a flower bed, He, the inaccessible can be realised and felt.
ਿਜਸ ਤਰ ਕੁਸਮਾਵਲੀ ਫੁਲ ਦੀ ਪਾਲ ਿਕਤਾਰੋ ਿਕਤਾਰ ਿਖੜੇ ਅਨਕ ਫੁੱਲ ਿਵਖੇ ਇਕ ਮਾਤ ਹੀ
ਸੁਗੰਧੀ ਸੰ ਧੀ ਪਾਈ ਿਮਲੀ ਹੋਈ ਹੁ ੰ ਦੀਹੈ ਭਾਵ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੀ ਅਨਕ ਿਵਚ ਰਮੀ ਹੋਈ ਹੁ ੰ ਦੀਹੈ,
ਇਸੇ ਤਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਿਨਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਿਨਰੰ ਕਾਰ ਅਉ ਸਰਗੁਣ ਸਾਕਾਰ ਅਨਕ ਸਰਗੁਣ

ਰੂਪ ਸੂਰਤ ਿਵਖੇ ਸਰਬ ਸਰੂਪੀ ਹੋਯਾ ਹੋਯਾ, ਰਿਮਆ ਹੋਯਾ ਅਗਮ ਦੀ ਗੰ ਿਮਤਾ ਕਿਰਆ ਕਰਦਾ
ਹੈ।

ਪਰਮਦਭੁਤ ਅਚਰਜੈ ਅਸਚਰਜ ਮੈ ਅਕਥ ਕਥਾ ਅਲਖ ਿਬਸਮੈ ਿਬਸਮ ਹੈ ॥੮੧॥
The precept and philosophy of the True Guru is utmost admirable. It is most
astonishing and beyond description. He is beyond understanding and stranger
than the strangest. (81)
ਓਸ ਅਗੰ ਮ ਗੰ ਿਮਤਾ ਦਾ ਅਨਭਉ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਪਰਮਦਭੁਤ ਅਤ ੰਤ ਕਰ ਕੇ ਅਨਖਾ ਅਪੂਰਬ
ਹੈ ਤੇ ਅਸਚਰਜ ਤ ਭੀ ਅਸਚਰ ਮੈ ਅਸਚਰਜ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਏਸਦੀ ਕਥਾ ਅਕਥ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਕੁਛ
ਆਖ ਾ ਨਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਰੁ ਅਲਖ ਲਖਤਾ ਤ ਪਰੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਬਸਮ ਿਬਸਮਾਦ ਤ ਭੀ ਵਧਕੇ

ਿਬਸਮੈ ਿਬਸਮਾਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਿਬਸਮਾਦ ਦਸ਼ਾ ਨੂ ਭ
ੰ ੀ ਭੌਚਕ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਿਵਚ ਪਾਣ ਹਾਰਾ
ਹੈ ॥81॥
ਸਿਤਗੁਰ ਦਰਸ ਿਧਆਨ ਿਗਆਨ ਅੰ ਜਮ ਕੈ ਿਮਤ ਸਤਤਾ ਿਨਵਾਰੀ ਪੂਰਨ ਬਹਮ ਹੈ ।
By concentrating mind on the vision and by toiling on Naam Simran with rapt
attention, one destroys all enmity and friendship and experiences presence of
One Lord God.
ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਿਧਆਨ ਧਾਰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਿਜਨ ਦੀ ਬੁਧੀ ਰੂਪ ਿਦਸ਼ਟੀ ਿਵਖੇ

ਿਗਆਨ ਅੰ ਜਨ ਆਤਿਮਕ ਸੋਝੀ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪੈ ਿਗਆ ਹੈ, ਓਨ ਨ ਿਮਤ ਿਵਖੇ ਿਮਤਾਨਾ ਪਣਾ ਤੇ
ਸ਼ਤ ਿਵਖੇ ਸਤਤਾ ਸ਼ਤਪੁਣਾ ਵੈਰੀਭਾਵ ਿਨਵਾਰਣ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਨ ਬਹਮ ਹੀ ਸਭ ਿਵਖੇ ਰਿਮਆ
ਹੋਇਆ ਤਿਕਆ ਹੈ।

ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ ਪਰਵੇਸ ਆਿਦ ਕਉ ਆਦੇਸ ਉਸਤਿਤ ਿਨੰਦਾ ਮੇਿਟ ਗੰ ਿਮਤਾ ਅਗਮ ਹੈ ।
By imbibing the words of the Guru in one's heart and by the counsel of the
True Guru can one indulge in His praise humbly. All desires of praise and
slander are destroyed and one reaches the inaccessible Lord.
ਿਜਨ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਮੰ ਤ ਿਵਖੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਸਮਾਈ ਪਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਆਿਦ ਕਉ

ਅਦੇਸ ਆਿਦ ਪੁਰਖ ਨੂ ਨ
ੰ ਮਸਕਾਰ ਬਦਨਾ ਬੰ ਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ ਨ ਦੂਸਿਰਆਂ ਦੀ ਉਸਤਿਤ

ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥ ਦੂਸਿਰਆਂ ਦਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸਤਿਤ ਿਨੰਦਾ ਸੁਨਣ ਦੀ ਵਾਦੀ ਨੂ ੰ
ਮੇਟ ਕੇ ਅਗੰ ਮ ਮਨ ਬੁਧੀ ਤ ਅਗੋਚਰ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੰ ਮਤਾ ਪਹੁ ੰ ਚਸੋਝੀ ਪਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਚਰਨ ਸਰਿਨ ਗਹੇ ਧਾਵਤ ਬਰਿਜ ਰਾਖੇ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਥਕਤ ਸਫਲ ਜਨਮ ਹੈ ।
By taking the refuge of a True Guru, a mind chasing vices and other evil
pleasures come to rest. All desires and expectations end. Thus a human birth

becomes a success.
ਿਜਨ ਨ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਚਰਣ ਦੀ ਸਰਣ ਗਹੇ ਗਹਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ ਨ ਮਨ ਔਰ ਇੰ ਦੀਆਂ ਨੂ ੰ
ਿਵਿਖਆਂ ਵੱਲ ਧਾਵਤ ਭਟਕਿਦਆਂ, ਬਰਜ ਰਾਖੇ ਹੋੜ ਰਖ ਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਸਾ ਉਮੇਦ ਭੋਗ

ਪਦਾਰਥ ਦੀਆਂ ਤਥਾ ਮਨਸਾ ਕਾਮਨ ਕਲਪਨਾ ਭੀ ਓਨ ਦੀਆਂ ਥਿਕਤ ਹੋ ਹੁੱਟ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ
ਅ◌ੁ ਇ ਓਨਾ ਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜ ਦਾ ਸੌਰ ਜ ਦਾ ਹੈ।

ਸਾਧੁ ਸੰ ਿਗ ਪੇਮ ਨਮ ਜੀਵਨ ਮੁਕਿਤ ਗਿਤ ਕਾਮ ਿਨਹਕਾਮ ਿਨਹਕਰਮ ਕਰਮ ਹੈ ॥੮੨॥
By joining the holy congregation of a God-like True Guru. the loving promise
or pious resolution is fulfilled and one reaches the state of emancipation while
still alive (Jeevan Mukt). One feels pacified towards worldly desires and
indulges more in noble
ਇਸ ਪਕਾਰ ਸਿਤਗੁਰ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰ ਗਿਤ ਸਤਸੰ ਗ ਦੇ ਪੇਮ ਦਾ ਨਮ ਪਾਲਣ ਕਰਿਦਆਂ ਜੀਵਨ
ਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਮਨਾ ਵੱਲ ਿਨਹਕਾਮ
ਮੁਕਤੀ ਵਾਲੀ ਗਤੀ ਦਸ਼ਾ ਅਵਸਥਾ ਪਾਪਤ ਹੋ ਔਦੀ

ਿਨਸ਼ਕਾਮ ਕਾਮਨਾ ਰਹਤ ਤਥਾ ਕਰਮ ਵੱਲ ਿਨਹਕਰਮ ਕਰਮ ਕੰ ਮ ਕਾਰ ਕਰਿਦਆਂ ਭੀ ਕਰਮ
ਭੌਣੀ ਵਾ ਕਰਮ ਦੇ ਅਿਭਮਾਨ ਤ ਰਹਤ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ॥82॥

ਸਿਤਗੁਰ ਦੇਵ ਸੇਵ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਗਿਤ ਸਾਵਧਾਨ ਸਾਧ ਸੰ ਗ ਿਸਮਰਨ ਮਾਤ ਕੈ ।
Keeping company of holy persons wakefully, serving the effulgent True Guru
and practicing continuous Naam Simran the indescribable and
incomprehensible Lord is perceived.
ਸਾਧ ਸੰ ਗਿਤ ਿਵਖੇ ਸਾਵਧਾਨ ਤ ਾਰ ਬਰ ਤ ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੇਵ ਪਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਸਿਤਗੁਰ
ਦੀ ਸੇਵ ਸੇਵਾ ਬੰ ਦਨ ਪੂਜਨ ਅਰਾਧਨ ਕਰਿਦਆਂ ਇਕ ਿਸਮਰਨ ਮਾਤ ਵਾਹਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਾਤ
ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਅਲਖ ਤੇ ਅਭੇਵ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗਿਤ ਗ ਾਨ ਸੋਝੀ ਪਾਪਤੀ ਹੋ ਆਯਾ ਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿਤਤ ਪੁਨੀਤ ਰੀਿਤ ਪਾਰਸ ਕਰੈ ਮਨੂਰ ਬ ਸੁ ਮੈ ਸੁਬਾਸ ਦੈ ਕੁਪਾਤਿਹ ਸੁਪਾਤ ਕੈ ।
In the true tradition of converting sinners into pious individuals, by the
sermon of Naam Simran, a True Guru changes the iron slag-like base persons
into gold/philosopher-stone. And by instilling the fragrance of Naam Simran
in the bamboo-like arrogant i
ਿਜਸ ਤਰ ਪਾਰਸ ਆਪਣੇ ਸਪਰਸ਼ ਨਾਲ ਮਨੂਰ ਸੜੇ ਲੋ ਹੇ ਦੀ ਮੈਲ ਵਾ ਜੰ ਗਾਲ ਖਾਧੇ ਲੋ ਹੇ ਨੂ ਭ
ੰ ੀ
ਸੋਨ ਬਣਾ ਲਦਾ ਹੈ ਅਰੁ ਚੰ ਨਣ ਬ ਸ ਮ ਵ ਸ ਿਵਚ ਭੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂ ਧ
ੰ ਸਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਰੀਤੀ

ਨਾਲ ਹੀ ਏਸੇ ਤਰ ਸਿਤਗੁਰੂ ਕੁਪਾਤਿਹ ਅਨ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂ ਭ
ੰ ੀ ਸੁਪਾਤ ਕੈ ਸੇਸ਼੍ਟ ਅਿਧਕਾਰੀ

ਸੱਚੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਤਤ ਭੈੜੇ ਆਚਰਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂ ਭ
ੰ ੀ ਪੁਨੀਤ ਪਰਮ ਪਿਵਤ ਬਣਾ ਿਲਆ
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਿਤਤ ਪੁਨੀਤ ਕਿਰ ਪਾਵਨ ਪਿਵਤ ਕੀਨ ਪਾਰਸ ਮਨੂਰ ਬ ਸ ਬਾਸੈ ਦਮ ਜਾਤ ਕੈ ।
Whoever is made noble by Satguru, he strives to make others noble too.
Vices ridden, iron-slag-like person becomes pure like gold or even
philosopher-stone. And a bamboo-like arrogant person becoming humble with
the practicing of Lord's name acquires frag
ਇੱਕੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹ ਹੋ ਜ ਦੀ ਸਗ ਿਜਨ ਪਿਤਤ ਨੂ ਭ
ੰ ੀ ਸਿਤਗੁਰੂ ਪੁਨੀਤ ਬਣਾਯਾ ਹੈ ਓਨ ਨ

ਿਸੱਖ ਸਜ ਕੇ ਅਗੇ ਹੋਰਨ ਭੀ ਕਈਆਂ ਜਿਣਆਂ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਵਨ ਪਿਵਤ ਕਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂ ੰ
ਫੇਰ ਪਿਵਤ ਕੀਨ ਸੱਛ ਬਣਾ ਿਲਆ ਹੈ ਮਾਨ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਿਕ ਮਨੂਰ ਸਸੰ ਪਾਰਸ ਬਣ
ਿਨਕਲੇ , ਅਰੁ ਬ ਸੈ ਬ ਸ ਆਪਣੀ ਬਾਸਨਾ ਸੁਗੰਧੀ ਅਗੇ ਵਸੌਣ ਲਗ ਪਏ, ਅਰਥਾਤ ਿਜਹੜੇ

ਿਜਹੜੇ ਦਮ ਿਬਰਛ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਜਾਤ ਕੈ ਓਨ ਦੀ ਜਾਤਾ ਮੇਲ ਿਮਲਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਨੜੇ ਆਏ,
ਓਨ ਨੂ ਿੰ ਸੱਖ ਸਜਾ ਿਲਆ।

ਸਿਰਤਾ ਸਮੁ ੰ ਦਸਾਧਸੰ ਿਗ ਿਤਖਾਵੰ ਤ ਜੀਅ ਿਕਪਾ ਜਲ ਦੀਜੈ ਮੋਿਹ ਕੰ ਠ ਛੇਦ ਚਾਤਕੈ ॥੮੩॥
The company of holy and True Guru is like rivers and lakes from where his

disciples drink the elixir of Naam and quench their thirst. I, an unfortunate
person am still thirsty because I am full of ill traits and vices. Please be
clement on me and grant me
ਪਰ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਿਸੱਖ ਦੇ ਸਿਤਸੰ ਗ ਸਿਰਤਾ ਨਦੀਆਂ ਅਰੁ ਸਮੁ ੰ ਦਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁ ੰ ਦੇਹਨ, ਜੋ

ਿਤਖਾਵੰ ਤ ਪ ਾਿਸਆਂ ਜੀਵ ਿਜਗ ਾਸੂਆਂ ਿਸੱਕਵੰ ਦ ਦੀਆਂ ਆਸ ਨੂ ਤ
ੰ ਪੂਰਨ ਕਰ ਿਦਆ
ਕਰਦੇ ਹਨ ॥83॥

ਬੀਸ ਕੇ ਬਰਤਮਾਨ ਭਏ ਨ ਸੁਬਾਸੁ ਬ ਸੁ ਹੇਮ ਨ ਭਏ ਮਨੂਰ ਲੋ ਗ ਬੇਦ ਿਗਆਨ ਹੈ ।
By the common folk wisdom, knowledge of religious books and the dealings
of the worldly people, a bamboo cannot acquire fragrance nor can the iron
waste become gold. It is the undeniable truth of Guru's intellect that a
bamboo-like arrogant person cannot
ਬੀਸ ਕੇ ਸਰਤਮਾਨ ਪੰ ਜ ਗ ਾਨ ਇੰ ਦੀਆਂ, ਪੰ ਜ ਕਰਮ ਇੰ ਦੀਆਂ, ਪੰ ਜ ਪਾਣ, ਚਾਰ ਅੰ ਤਾਕਰਣ,
ਇਕ ਇਨ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਅਿਭਮਾਨੀ ਜੀਵ ਪਣੇ ਦਾ ਅਧ ਾਸ ਧਾਰੀ ਏਨ ਵੀਹ ਦੇ ਸੰ ਸਾਰ ਰੂਪ

ਵਰਤਾਰੇ ਿਵਖੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਰਤਨਹਾਰੇ ਜੋ ਬ ਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਾਸਨਾ ਗਸਤ ਸੰ ਸਾਰੀ ਜੀਵ ਹਨ

ਉਹ ਲੋ ਗ ਬੇਦ ਿਗਆਨ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣ ਕਾਰਣ ਸਿਤਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਚੰ ਨਣ ਦੀ ਸੰ ਗਤ ਦਾਰਾ
ਨਸੁਬਾਸ ਭਏ ਸੁਗੰਧੀ ਕਰ ਕੇ ਸੰ ਪੰ ਨ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਿ ਯਿਕ ਸਿਤਗੁਰ ਦੀ ਸੰ ਗਿਤ ਿਵਚ ਹੀ

ਂ । ਐਸੇ ਹੀ ਜੋ ਇਸ ਉਕਤ ਲੌ ਿਕਕ ਆਚਾਰ ਅਰੁ ਬੇਦ ਆਚਾਰ ਰੂਪ, ਲੋ ਕ ਬੇ ਿਗਆਨ
ਨਹ ਔਦੇ
ਿਵਖੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਇਨ ਦੇ ਹਠ ਪੱਖ ਕਾਰਣ ਮਨੂਰ ਊਰੇ ਮਨ ਵਾਲੇ ਅਧ ਲੂਠ ਿਚੱਤ ਵਾਲੇ

ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਐਸੇ ਹੀ ਆਚਾਰ ਵਾਨ ਆਚਾਰਯ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪੀ ਪਾਰਸ ਨੂ ਸ
ੰ ਪਰਸ਼
ਕਰ ਕੇ ਹੇਮ ਸਰਣ ਰੂਪ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਬਣ ਸਕੇ।

ਗੁਰਮੁਿਖ ਪੰ ਥ ਇਕੀਸ ਕੋ ਬਰਤਮਾਨ ਚੰ ਦਨ ਸੁਬਾਸੁ ਬ ਸ ਬਾਸੈ ਦਮ ਆਨ ਹੈ ।
The path of Sikhism is a path of One God. The sandalwood like True Guru
blesses a bamboo-like arrogant person with humility and Naam making him
full of virtuous qualities. His dedication to Naam Simran instills fragrance into

other similar persons.
ਗੁਰਮੁਖ ਪੰ ਥ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵੀਹ ਤ ਉਪਰ ਇਕੀਸਵ ਇਕ+ਈਸਵ ਇਕ ਮਾਤ ਈਸਰ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਵਖੇ ਵਰਤਣ ਹਾਰਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਐਸਾ ਚੰ ਨਣ ਹੈ ਜੋ ਬ ਸ ਵਰਗੇ ਿਚਕਨ

ਚੋਪੜੇ ਨਰੋਲ ਸੰ ਸਾਰੀਆਂ ਿਵਚ ਭੀ ਆਪਣੀ ਸੁਗੰਧੀ ਸੇਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਪਭਾਵ ਵਸਾਕੇ ਓਨ ਨੂ ਏ
ੰ ਸ

ਯੋਗ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਗੇ ਦਮ ਆਨ ਬਾਸੈ ਹੈ ਦੂਸਿਰਆਂ ਹੋਰਨ ਿਬਰਛ ਿਨਕਟੀ ਮਨੁਖ ਨੂ ੰ
ਭੀ ਅਪਣੀ ਸੁਗੰਧੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੰ ਚਨ ਮਨੂਰ ਹੋਇ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਭੇਿਟ ਪਾਰਸ ਮਨੂਰ ਕਰੈ ਅਉਰ ਠਉਰ ਮਾਨ ਹੈ ।
Vice laden iron waste-like person becomes philosopher-stone by touching
Paaras (philosopher stone) like True Guru. The True Guru converts the
wasted person into gold like virtuous. He earns respect everywhere.
ਐਸਾ ਹੀ ਫੇਰ ਇਹ ਐਹੋ ਜੇਹਾ ਪਾਰਸ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਲੋ ਕਾਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮ ਤਥਾ ਬੇਿਦਕ

ਕਰਮ ਕ ਡੀ ਪਿਵਰਤੀ ਦੀ ਹਠ ਧਰਮੀ ਿਵਚ ਅਧ ਲੂਠ ਮਨ ਵਾਲੇ ਮਨੂਰ ਵਤ ਹੋ ਚੁਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂ ੰ
ਭੀ ਆਪ ਤੇ ਆਪ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਾਕੇ ਕੰ ਚਨ ਸੋਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਿਸੱਖ ਬਣਾ ਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਿਜਹਾ
ਕੋਈ ਓਸ ਨੂ ਭ
ੰ ੇਟ ਿਭਟ ਪਵੇ ਛੋਹ ਪਵੇ ਓਸ ਮਨੂਰ ਨੂ ਭ
ੰ ੀ ਪਾਰਸ ਬਣਾਕੇ, ਹੋਰ ਠੌਰ ਦੂਸਿਰਆਂ
ਮਨੁੱਖ ਿਵਚ ਭਾਵ ਅਗੇ ਤੇ ਅਗੇ ਮਾਨ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਮਾਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਿਸਖ ਸਾਧ ਸੰ ਗ ਪਿਤਤ ਪੁਨੀਿਤ ਰੀਿਤ ਗੁਰਿਸਖ ਸੰ ਧ ਿਮਲੇ ਗੁਰਿਸਖ ਜਾਿਨ ਹੈ ॥੮੪॥
The congregation of holy and true disciples of a True Guru is capable of
making the sinners into pious persons. One who joins the congregation of true
Sikhs of Satguru is also known as Guru's disciple. (84)
ਇਸ ਇਸ ਤਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਿਸੱਖ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰ ਗਤ ਦੀ ਰੀਤ ਮਯਾਦਾ ਚਾਲ ਪਿਤਤ ਨੂ ਪ
ੰ ੁਨੀਤ

ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਿਸੱਖ ਦੀ ਸੰ ਿਧ ਸੰ ਗਤ ਿਵਚ ਆਣ ਕੇ ਿਮਲੇ ਤ ਗੁਰ ਿਸੱਖ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਇਸ
ਗੱਲ ਨੂ ਜ
ੰ ਕਾ ਤ ਜਾਣ ਸਕ ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥84॥

ਚਰਨ ਸਰਿਨ ਗੁਰ ਭਈ ਿਨਹਚਲ ਮਿਤ ਮਨ ਉਨਮਨ ਿਲਵ ਸਹਜ ਸਮਾਏ ਹੈ ।
In the refuge of Satguru the intellect becomes stable. The mind attaches itself
with state divine and rests in equipoise.
ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਚਰਣ ਦੀ ਸਰਣ ਜੋ ਕੋਈ ਆਯਾ ਓਸ ਦੀ ਮਿਤ ਮਨ ਿਬਰਤੀ ਿਨਹਚਲ ਅਡੋਲ

ਏਕਾਗ ਹੋ ਗਈ ਵਾ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਅਰੁ ਮਨ ਉਨਮਨ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਭਾਵ ਵੱਲ ਉਲਟ ਕੇ ਅੰ ਤਰਮੁਖੀ
ਹੋ ਸਿਹਜ ਸਰੂਪ ਿਨਜ ਆਤਮ ਿਵਖੇ ਿਲਵ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮਾਏ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਿਦਸਿਟ ਦਰਸ ਅਰੁ ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਿਮਿਲ ਪਰਮਦਭੁਤ ਪੇਮ ਨਮ ਉਪਜਾਏ ਹੈ ।
With the mind engrossing into the teachings of Satguru and divine word
residing for ever in the memory, astonishing loving devotion is generated.
ਿਦਸ਼ਟੀ ਅਰੁ ਦਰਸ਼ਨ ਤਥਾ ਸ਼ਬਦ ਅਰੁ ਸੁਰਿਤ ਸੁਨਣਹਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਜਸ ਿਟਕਾਣੇ ਿਮਲ

ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਿਦਸ਼ ਦੇਖਣ ਜੋਗ ਪਦਾਰਥ ਨੂ ਤ
ੰ ੱਕ ਕੇ ਓਸ ਦੇ ਆਪਾਸ ਪਰਤੋ
ਸਮੇਤ ਿਨਗਾ ਿਦਸ਼੍ਟੀ ਅਰੁ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਿਗਆਨ ਿਜਸ ਅੰ ਦਰਲੇ ਘਾਟ

ਉਪਰ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ, ਅਤੇ ਕੰ ਨ ਦੀ ਸਕਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਣ ਉਪ ੰ ਤਸ਼ਬਦ ਤਥਾ ਉਸ ਦੀ ਸੁਨਣਹਾਰੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਏਕਤਾ ਪੌਣ ਦਾ ਬੋਧ ਿਜਸ ਅੰ ਦਰਲੇ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਘਾਟ ਤੇ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ ਓਸਮੇਲ ਦੇ

ਅਨੁਭਵ ਕਰਣੇਹਾਰਾ ਜੋ ਪਰਮ ਤੱਤ ਸਰੂਪ, ਇਸ ਤੱਤ ਦੇ ਰਚੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤ ਨ ਾਰਾ ਹੈ ਓਸ ਪਰਮ
ਅਦਭੁਤ ਸਰੂਪ ਿਵਖੇ ਪਰਚਾ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੇਮ ਦਾ ਨਮ ਿਖਚਾਉ ਤ ਘ ਭਿਰਆ ਟੀਚੇ ਿਸਰ
ਂ ਹੈ।
ਦਾ ਲਗਾਉ ਉਤਪੰ ਨ ਹੋ ਔਦਾ

ਗੁਰਿਸਖ ਸਾਧਸੰ ਗ ਰੰ ਗ ਹੁਇ ਤੰ ਬੋਲ ਰਸ ਪਾਰਸ ਪਰਿਸ ਧਾਤੁ ਕੰ ਚਨ ਿਦਖਾਏ ਹੈ ।
In the company of devoted, slave Sikhs, noble and pious persons, one gets
dyed in the hue of colour as beetle leaf, beetle nut, lime, cardamom and
catechu mix together to become red beside giving pleasant smell. As other

metals become gold when touched wi
ਗੁਰੂ ਕੇ ਿਸੱਖ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰ ਗਤ ਿਵਚ ਬਾਹਮਣ ਖ ਤੀ ਵੈਸ਼ ਸੂਦਰ ਕੋਈ ਭੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਚੂਨਾ ਕੱਥ
ਸੁਪਾਰੀ ਸਪਰਸ਼ਨ ਸਾਰ ਪਾਨ ਦੇ ਰਸ ਵਤ ਲਾਲ ਰੰ ਗ ਿਸੱਖੀ ਿਸਦਕ ਵਾਲਾ ਪੇਮ ਅਵਸ਼ ਿਖੜ

ਂ ਹੈ ਗੁਰ ਿਸੱਖ ਸੰ ਗਤ ਕਰ ਕੇ ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਐਸਾ ਸੱਚਾ ਿਸਖ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਔਦਾ
ਜੈਸੀ ਿਕ ਹਰ ਭ ਤ ਦੀ ਊਚ ਨੀਚ ਧਾਤੂ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਰਣ।

ਚੰ ਦਨ ਸੁਗੰਧ ਸੰ ਧ ਬਾਸਨਾ ਸੁਬਾਸ ਤਾਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਿਬਨਦ ਕਹਤ ਨ ਆਏ ਹੈ ॥੮੫॥
As the fragrance of sandalwood makes other trees equally fragrant, so does
the touch of the holy feet, a glimpse of the True Guru, and with' the union of
the divine word and the conscious mind; the company of pious and noble
persons, fragrance blossoms. T
ਅਤੇ ਚੰ ਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦੀ ਸੰ ਧੀ ਜੋੜ ਪਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਿਵਖ ਬਾਸਨਾ ਗਸੇ ਵ ਸ ਸਮਾਨ ਹੰ ਕਾਰੀ
ਸੰ ਸਾਰੀਆਂ ਿਵਚ ਿਸੱਖੀ ਦੀ ਸੇਸ਼ਟ ਸੁਗੰਧੀ ਰੂਪ ਮਿਹਕ ਪਗਟ ਹੋ ਆਯਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਸੇ ਿਸੱਖੀ

ਪਾਪਤ ਪੁਰਖ ਨੂ ਉ
ੰ ਹ ਿਬਨਦ ਕੌਤੁਕ ਆਨੰਦ ਪਾਪਤ ਹੋਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਥਵਾ ਸੁਬਾਸ ਤਾਸ ਉਹ

ਿਸੱਖੀ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭੌਣੀ ਰੂਪ ਸੇਸ਼ਟ ਸਗੰ ਧੀ ਦਾ ਤਾਸ ਭੰ ਡਾਰ ਬਣ ਜਾਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ
ਦੀ ਕਥਾ ਅਕਥ ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਣ ਿਵਚ ਨਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ॥85॥

ਪੇਮ ਰਸ ਅੰ ਿਮਤ ਿਨਧਾਨ ਪਾਨ ਪੂਰਨ ਹੁਇ ਅਕਥ ਕਥਾ ਿਬਨਦ ਕਹਤ ਨ ਆਏ ਹੈ ।
The union between Guru and Sikh is full of pleasure and happiness. It cannot
be described. By the strenuous practice of meditation on the Guru blessed
Naam and by relishing the elixir of love, a Sikh feels totally satiated.
ਅੰ ਿਮਤ ਿਨਧਾਨ ਅੰ ਿਮਤ ਦੇ ਭੰ ਡਾਰ ਸਿਤਗੁਰ ਦੀ ਚਰਣ ਸਰਣ ਿਵਚ ਿਜਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨ ਪੇਮ

ਰਸ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਨ ਕਰ ਕੇ ਛਕ ਕੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ਪ
ੰ ੂਰਨ ਿਤਪਤੀਵਾਨ ਰੱਿਜਆ ਹੋਇਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ;
ਓਨ ਦੇ ਿਬਨਦ ਆਨੰਦ ਦੀ ਕਥਾ ਅਕਥ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਹਣ ਿਵਚ ਨਹ ਆ ਸਕਦੀ।

ਿਗਆਨ ਿਧਆਨ ਿਸਆਨ ਿਸਮਰਨ ਿਬਸਮਰਨ ਕੈ ਿਬਸਮ ਿਬਦੇਹ ਿਬਸਮਾਦ ਿਬਸਮਾਏ ਹੈ ।
Forgetting the worldly boasts of knowledge, involvements, wisdoms and
other achievements, practicing the Simran strenuously, a Sikh loses the
awareness of his existence and he merges in the astonishing of astonishing
state.
ਿਗਆਨ ਛ ਟਨ, ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੀਆਂ ਡੀੱਗ ਮਾਰਣੀਆਂ, ਅਰੁ ਿਸ◌ਾਨ ਸ ਾਣਪ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ

ਧਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਚਲਾਣੇ ਤਥਾ ਿਸਮਰਣ ਵਾਹਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਰਸੀਏ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁੱਕੇ ਛਡਨ
ਦੇ ਪਾਜ ਭਰੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂ ਿੰ ਬਿਸਮਰਨ ਕੈ ਮੂਲ ਹੀ ਭੁਲਾਕੇ, ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਿਛਣ ਿਛਣ

ਅੰ ਦਰਲੀ ਿਵਿਚਤਤਾ ਕਾਰਣ ਿਜਹੜੇ ਿਸਬਮ ਆਪਣੇ ਅੰ ਦਰ ਹਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰ

ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਿਬਦੇਹ ਦੇਹ ਦੀ ਸੁਰਤ ਭੀ ਿਵਸਾਰ ਕੇ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਮਰ ਜ ਦੇ ਹਨ ਅਰੁ ਇੰ ਞੇ ਹੀ
ਆਪ ਬਾਹਰ ਰਿਹੰ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਿਬਸਮਾਦ ਦੇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਧ ਾਸ ਦੀ ਿਵਖਮ ਗੰ ਢ ਟੁੱਟਨ ਦੀ

ਆਦਲੀ ਅਨੁਭਵੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵਖੇ ਿਬਸਮਾਏ ਹੈ ਿਬ+ਸਮਾਏ ਹੈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੈ।
ਭਾਵ ਆਤਮ ਸਰੂਪੀ ਅਨਭਉ ਪਦ ਿਵਖੇ ਮਗਨ ਹੋਏ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ।

ਆਿਦ ਪਰਮਾਿਦ ਅਰੁ ਅੰ ਤ ਕੈ ਅਨੰਤ ਭਏ ਥਾਹ ਕੈ ਅਥਾਹ ਨ ਅਪਾਰ ਪਾਰ ਪਾਏ ਹੈ ।
By reaching the high divine state and becoming one with the Lord who is
beyond the beginning, and even the eons, a Sikh goes beyond the beginning
and end. He becomes unfathomable and because of his oneness with Him, his
extent cannot be comprehended.
ਆਿਦ ਪਰਮਾਿਦ ਹੁਣ ਉਹ ਆਿਦ ਵਜ ਤ ਆਿਦ ਤ ਪਰੇ ਆਿਦ ਰਿਹਤ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ ਕ ਿਕ

ਆਿਦ ਜੁਗਾਿਦ ਪਦ ਿਵਖੇ ਇਸਿਥਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਰੁ ਅੰ ਤ ਵੱਲ ਅਨੰਤ ਅੰ ਤ ਰਿਹਣ ਬਣ ਜ ਦੇ
ਹਨ ਕ ਿਕ ਬੇ ਓੜਕ ਬੇਹੱਦ ਸਰੂਪ ਿਵਚ ਸਮਾਈ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ ਥਾਹ ਕੈ ਥਾਹ ਵੱਲ

ਅਥਾਹ ਅਸਗਾਹ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਓਨ ਦੀ ਹਾਥ ਨਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਓਨ ਦੇ ਆਸ਼ਯ ਦਾ ਥੌਹ
ਨਹ ਪਾ ਸਕੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਾਰ ਪਾਰਬਹਮ ਸਰੂਪ ਿਵਖੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਸੋ ਓਨ ਦਾ
ਪਾਰ ਮਰਮ ਆਦਰਸ਼ ਧੁਰ ਮੰ ਜਲ ਿਟਕਾਣਾ ਭੀ ਨਹ ਪਾਯਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਗੁਰ ਿਸਖ ਸੰ ਿਧ ਿਮਲੇ ਬੀਸ ਇਕੀਸ ਈਸ ਸੋਹੰ ਸੋਈ ਦੀਪਕ ਸੈ ਦੀਪਕ ਜਗਾਇ ਹੈ ॥੮੬॥
This union of Guru and Sikh surely makes a Sikh like God Himself. This
union makes him dwell in His name. He perpetually utters-Thou! Thou! Lord!
Lord! and he enlightens the beacon of Naam. (86)
ਤਾਤਪਰਯ ਕੀਹ ਿਕ ਗੁਰਿਸਖ ਸੰ ਿਧ ਿਮਲ

ਐ ਬੀਸ ਇਕਈਸ ਵੀਹ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਿਵਚ

ਇਕੀਸਵ ਈਸ਼ਰੀ ਪਾਇਣੀ ਵਰਤਾਰੇ ਿਵਚ ਵਰਤ ਕੇ ਈਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ।

ਅਤੇ 'ਸੋਹੰ ਸੋਈ' ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮ ਜੀਵ 'ਉਹੀ ਈ' ਇਹ ਜਗਤ ਭਾਵ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦੇਹ
ਅੰ ਦਰ ਮ ਮ ਕਰਣਹਾਰਾ ਆਤਮਾ ਆਪਾ ਹੈ ਅਰ ਓਹੀ ਆਪਾ ਹੀ ਈ ਇਸ ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਸੰ ਪੂਰਣ

ਦੇਹ ਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇ ਦੇ ਿਨਸਚੇ ਿਵਚ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਜੀਕੂ ੰ ਦੀਪਕ ਸੈ ਦੀਪਕ ਜਗਾਏ
ਹੈ ਦੀਵੇ ਤ ਦੀਵਾ ਜਗਾਈਦਾ ਹੈ, ਤੀਕੂ ੰ ਹੀ ਜ ੋਤੀ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਜ ੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹੋ
ਪਕਾਿਸ਼ਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥86॥
ਸਿਤਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰਿਨ ਚਿਲ ਜਾਏ ਿਸਖ ਤਾ ਚਰਨ ਸਰਿਨ ਜਗਤੁ ਚਿਲ ਆਵਈ ।
A Sikh who devotedly goes to the refuge of a True Guru, has the whole world
falling at his feet.
ਤਦੇ ਹੀ ਤ ਅਸ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹ ਿਕ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਚਰਣ ਦੀ ਸਰਣ ਤੁਰਕੇ ਜਾਵੇ ਿਜਹੜਾ ਿਸੱਖ,
ਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਬ ੰਤ ਲੋ ਕ ਓਸ ਦੀ ਯਾਤਾ ਨੂ ੰ
ਿਤਸ ਦੇ ਚਰਣ ਦੀ ਸਰਣ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਚੱਲ ਕੇ ਔਦਾ
ਧਰਮ ਸਮਝਣ ਲਗ ਪਦੇ ਹਨ।

ਸਿਤਗੁਰ ਆਿਗਆ ਸਿਤ ਸਿਤ ਕਿਰ ਮਾਨ ਿਸਖ ਆਿਗਆ ਤਾਿਹ ਸਕਲ ਸੰ ਸਾਰਿਹ ਿਹਤਾਵਈ ।
A Sikh of the Guru who abides by the command of his Guru, accepting it to
be true; his command is loved by the whole world.

ਫੇਰ ਿਜਹੜਾ ਿਸੱਖ ਸਿਤਗੁਰ ਦੀ ਆਗ ਾ ਨੂ ਸ
ੰ ੱਚੀ ਸੱਚੀ ਕਰ ਕੇ ਮੰ ਨ ਤਾਿਹ ਆਿਗਆ ਿਤਸ ਦੀ
ਆਗ ਾ ਸਾਰੇ ਸੰ ਸਾਰ ਨੂ ਹ
ੰ ੀ ਿਹਤਾਵਈ ਭਲੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਲ ਾਨ ਕਰਤਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਸਿਤਗੁਰ ਸੇਵਾ ਭਾਇ ਪਾਨ ਪੂਜਾ ਕਰੈ ਿਸਖ ਸਰਬ ਿਨਧਾਨ ਅਗਭਾਿਗ ਿਲਵ ਲਾਵਈ ।
A Sikh of the Guru who serves his Guru with loving devotion at the cost of
his life considering such service as worship, all the treasures are mute
attendant before him.
ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚਾਉ ਿਵਖੇ ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ ਿਸੱਖ ਪਾਨ ਪੂਜਾ ਕਰੈ ਅਪਣੇ ਪਾਣ ਭੀ
ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਸੰ ਕੋਚ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਥਵਾ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਤਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਭਾਇ ਪੇਮ ਨੂ ਿੰ ਨਬਾਹ
ਲਵੇ। ਸੰ ਪੂਰਣ ਿਨਧਾਨ ਿਨਧੀਆਂ ਬਹਮੰ ਡ ਖੰ ਡ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨ ਓਸ ਦੇ ਅਗਭਾਗ ਸਨਮੁਖ ਿਲਵ
ਲਾਵਈ ਤ ਘ ਲਗਾਈ ਖੜੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ।

ਸਿਤਗੁਰ ਸੀਿਖਆ ਦੀਿਖਆ ਿਹਰਦੇ ਪਵੇਸ ਜਾਿਹ ਤਾ ਕੀ ਸੀਖ ਸੁਨਤ ਪਰਮਪਦ ਪਾਵਈ ॥੮੭॥
A Sikh of the Guru who has the teachings and consecration of his Guru in his
heart, listening to his teachings/sermons one can reach supreme spiritual state.
(87)
ਅਰੁ ਇਸੀ ਪਕਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਰੀਤੀ ਰੂਪ ਦੀਖ ਾ ਦਾਰੇ ਪਾਪਤ
ਹੋਈ ਸੀਿਖਆ ਿਸਿਖਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਿਹ ਿਜਸ ਿਸੱਖ ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਪਵੇਸ਼ ਸਮਾਈ ਪਾ ਲਵੇ,

ਿਤਸ ਦੀ ਿਸਖ ਾ ਨੂ ਸ
ੰ ੁਣਨਹਾਰੇ ਸਭਹੀ ਪਰਮਪਦ ਕੈਵਲ ਭਾਵੀ ਮੋਖ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਹੋ ਜਾਯਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ ॥87॥
ਗੁਰਿਸਖ ਸਾਧਸੰ ਗ ਰੰ ਗ ਮੈ ਰੰ ਗੀਲੇ ਭਏ ਬਾਰਨੀ ਿਬਗੰ ਧ ਗੰ ਗ ਸੰ ਗ ਿਮਿਲ ਗੰ ਗ ਹੈ ।
As evil smelling wine when poured into river Ganges become like the water

of Ganges, so can vice ridden, maya (mammon) immersed, worldly pleasure
seeking individuals get dyed in the hue of Naam Simran when they join the
true, Naam immersed holy company of
ਗੁਰੂ ਿਕਆਂ ਿਸੱਖ ਦੀ ਸਾਧਸੰ ਗ ਸਤਸੰ ਗਤ ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਿਸੱਖ ਸੰ ਤ ਜੋ ਹਨ, ਓਨ ਦੇ ਸੰ ਗ

ਸਤਸੰ ਗ ਿਵਚ ਪੁਰਖ ਰੰ ਗ ਮੈ ਪੇਮ ਮਈ ਰੰ ਗੀਲਾ ਰੰ ਗ ਰੱਤਾ ਪੇਮੀ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜੀਕੂ ੰ ਿਬਗੰ ਧ

ਬਾਰੁਨੀ ਦੁਰਗੰ ਧ ਬਦਬੂ ਮਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਗੰ ਗਾ ਸੰ ਗ ਗੰ ਗਾ ਦੇ ਪਵਾਹ ਿਵਚ ਿਮਲ ਕੇ ਗੰ ਗਾ ਰੂਪ ਹੋ
ਜਾਯਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੁਰਸੁਰੀ ਸੰ ਗਮ ਹੁਇ ਪਬਲ ਪਵਾਹ ਿਲਵ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਸਿਤਗੁਰ ਸੰ ਗ ਸੰ ਿਗ ਹੈ ।
As the rapid flow of brooks and rivers like Ganges merges into the vast ocean
losing all their destructive traits, so can one get absorbed into the ocean like
Satguru by keeping the company of true, loving and devoted Sikhs.
ਿਜਸ ਪਕਾਰ ਗੰ ਗਾ ਦੇ ਸੰ ਗਮ ਮੇਲ ਿਵਖੇ ਪਬਲ ਬੇਗਵਾਨ ਪਵਾਹ ਿਵਚ ਿਲਵ ਲੀਨ ਹੋ ਵੁਹ ਓੜਕ
ਨੂ ਅ
ੰ ਥਾਹ ਸਮੁ ੰ ਦਰਿਵਚ ਜਾ ਿਮਿਲਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਪਕਾਰ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਸਗ ਗੁਰੂ ਿਦਆਂ
ਿਸੱਖ ਦੀ ਸੰ ਗਿਤ ਿਵਚ ਿਮਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਓਸ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰ ਗ ਸਾਖ ਾਤ ਮਲ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਹੋ
ਜ ਦਾ ਹੈ।

ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰ ਦ ਿਨਹਚਲ ਿਚਤ ਦਰਸਨ ਸੋਭਾ ਿਨਿਧ ਲਹਿਰ ਤਰੰ ਗ ਹੈ ।
The mind stabilises in the fragrant dust of Satguru’s feet. The glimpse of
infinite praise, myriad colourful waves of Naam appear in his consciousness.
ਅਰੁ ਿਫਰ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਚਰਣ ਕਮਲ ਦੀ ਮਕਰੰ ਦ ਧੂਲੀ ਨਾਲ ਪੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾ ਿਚੱਤ

ਿਨਹਚਲ ਕੇ ਲਿਹ +ਰਤ +ਰੰ ਗ ਹੈ ਲੈ ਲਦਾ ਹੈ ਪਾਪਤ ਕਰ ਲਦਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਪੇਮ ਦੀ

+ਰੰ ਗਨ ਵਾ ਤਾਰ ਨੂ ਅ
ੰ ਥਵਾ ਲਿਹਰਤ ਰੰ ਗ ਹੈ ਪੇਮ ਦੀ ਤਾਰ ਓਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਲਿਹਰ ਮਾਰਣ ਲਗ
ਪਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਅੰ ਤਰ ਮੁਖ ਿਲਵ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਿਵਖੇ ਜੁੱਟ ਪਦੀ ਹੈ,

ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਕੈ ਸਰਿਬ ਿਨਧਾਨ ਦਾਨ ਿਗਆਨ ਅੰ ਸ ਹੰ ਸ ਗਿਤ ਸੁਮਿਤ ਸਬੰ ਗ ਹੈ ॥੮੮॥
By virtue of Naam Simran and appearance of unstruck music in the
consciousness, a Sikh feels he has been blessed with all the treasures of the
world. He acquires knowledge of the True Guru that reflects in every hair of
his body. (88)
ਿਜਸ ਕਰ ਕੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਕਰ ਕੇ ਧੁਨੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਰਬ ਿਨਧਾਨ ਦਾਨ ਸੰ ਪੂਰਨ
ਿਨਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਹਾਰਾ ਜੋ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਹੈ ਓਸ ਦਾ ਿਗਆਨ ਰੂਪੀ ਹੰ ਸ ਸੂਰਜ ਅੰ ਸਗਿਤ
ਿਕਰਣ ਦੀ ਤਰ ਓਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਸੰ ਚਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸੁਮਿਤ ਸਬੰ ਗ ਹੈ ਸੇਸ਼ਟ ਮਿਤ

ਆਤਮਾ ਕਾਰ ਿਬਰਤੀ ਰੂਪ ਧੁੱਪ ਰੋਮ ਰੋਮ ਿਵਚ ਰਚਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਹੰ ਸ ਸੂਰਯ ਦੀਆਂ

+ਅੰ ਸ ਿਕਰਣ ਦੀ ਗਿਤ ਦਸ਼ਾ ਿਵਚ, ਅਰਥਾਤ ਓਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਿਗਆਨ ਔ ਸੁਮਿਤ ਜਾਣ ਤਥਾ
ਂ ਹੈ, ਸਰਬੰ ਗ ਸਰਬ ਸਰੂਪੀ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਵ ਓਸ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਿਵਖੇ
ਪਛਾਨ ਪਾਪਤ ਹੋ ਔਦੀ
ਕਲਾ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਦੀ ਵਰਤ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ॥88॥

ਗੁਰਮੁਿਖ ਮਾਰਗ ਹੁਇ ਦੁਿਬਧਾ ਭਰਮ ਖੋਏ ਚਰਨ ਸਰਿਨ ਗਹੇ ਿਨਜ ਘਿਰ ਆਏ ਹੈ ।
Entering the path of Sikhism destroys suspicions and separatism and by the
support of Satguru, one realises self.
ਗੁਰਮੁਖੀ ਮਾਰਗ ਿਸੱਖੀ ਪੰ ਥ ਿਵਖੇ ਜੇਹੜਾ ਕੋਈ ਆਨ ਹੋਇ ਰਲਦਾ ਹੋਇ ਰਲਦਾ ਹੈ ਓਹ ਦੁਿਬਧਾ
ਦੈਤਾ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂ ਵ
ੰ ਾ ਦੁਿਬਧਾ ਸੰ ਿਸਆਂ ਦੁਿਚਤਾਈਆਂ ਅਰੁ ਭਰਮ ਨੂ ਖ
ੰ ੋਇ ਗੁਵਾ ਿਸੱਟਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਜਦ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਚਰਣ ਦੀ ਸਰਣ ਨੂ ਗ
ੰ ਹੇ ਗਹਣ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲਦਾ ਹੈ, ਤ ਿਨਜ ਘਰ
ਆਤਮ ਪਦ ਿਵਖੇ ਅਥਵਾ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਭਟਕਨ ਨੂ ਤ
ੰ ਾਗ ਕੇ ਅਪਣੇ ਅੰ ਦਰ ਅੰ ਤਰਮੁਖ
ਪਰਚਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ।

ਦਰਸ ਦਰਿਸ ਿਦਿਬ ਿਦਸਿਟ ਪਗਾਸ ਭਈ ਅੰ ਿਮਤ ਕਟਾਛ ਕੈ ਅਮਰ ਪਦ ਪਾਏ ਹੈ ।

By the glimpse of Satguru, one is blessed with a vision that enables one see
the Lord all around oneself. By the clement look of Satguru, one achieves
eternal position.
ਅਰੁ ਇਸੇ ਭ ਤ ਦਰਸ ਦਰਿਸ ਬਾਰੰ ਬਾਰ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਦਆਂ ਵਾ ਦਰਸ ਦੇਖਣ ਯੋਗ
ਜੋ ਦਰਸ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਤਗੁਰ ਦਾ, ਉਸ ਨੂ ਕ
ੰ ਰਿਦਆਂ ਹੋਯ ਿਦੱਬ ਿਦਸ਼ਿਟ ਗ ਾਨ ਿਦਸ਼ਟੀ
ਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੰ ਿਮਤ
ਿਤਕਾਲ ਦਰਸ਼ੀ ਪੁਣੇ ਦਾ ਪਗਾਸ ਉਜਾਲਾ ਸਾਖ ਾਤਕਾਰ ਪਾਪਤ ਹੋ ਔਦਾ

ਕਟਾਛ ਕੈ ਅੰ ਿਮਤ ਬਰਸੌਣੀ ਿਨਗਾ ਭਰ ਕੇ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਤੱਕ ਿਲਆਂ ਅਮਰ ਪਦ ਅਮਰ ਪਦਵੀ
ਅਿਬਨਾਸੀ ਠੌਰ ਸੱਚਖੰ ਡ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਸਚਖੰ ਡ ਵਾਸੀ ਬਣਾ ਜਾਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਅਨਹਦ ਿਨਝਰ ਝਰਨ ਿਸਮਰਨ ਮੰ ਤ ਿਲਵ ਉਨਮਨ ਛਾਏ ਹੈ ।
By the union of word and consciousness and by virtue of the sweet tune of
Naam, a perpetual flow of divine elixir starts flowing. By continuous
repetition of Guru-given incantation, higher spiritual state is achieved.
ਸ਼ਬਦ ਸਿਤਗੁਰ ਦਾ ਮੰ ਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਰਿਤ ਸੁਣ ਿਲਆਂ ਤ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਦਾ ਿਨਝਰ ਝਰਨਾ

ਿਰਮ ਿਝਮ ਦੀ ਤਾਰ ਬੰ ਨ ਿਦੱਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਕਰ ਕੇ ਮੰ ਤ ਿਸਮਰਣ ਿਵਖੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪ ਹੀ
ਿਲਵ ਲਗ ਕੇ ਉਨਮਨ ਛਾਏ ਹੈ ਮਗਨਤਾ ਹੀ ਮਗਨਤਾ ਅੰ ਦਰ ਰਮ ਜਾਯਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਨ ਬਚ ਕਮ ਹੁਇ ਇਕਤ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਪੇਮ ਨਮ ਿਬਸਮ ਿਬਸਾਸ ਉਪਜਾਏ ਹੈ ॥੮੯॥
A Guru-conscious person attains real spiritual comfort and peace by bringing
in harmony between mind, words and deeds. That unique tradition of Lord's
love breeds a wonderful confidence and faith in his mind. (89)
ਤਾਤਪਰਯ ਕੀਹ ਿਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਾਰਗ ਿਵਚ ਆਨ ਰਲਨ ਔਰ ਚਰਣ ਸਰਣ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ

ਸਰੀਰ ਕਰਮ ਦੇ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤਥਾ ਸ਼ਬਦ ਸਵਣ ਿਵਖੇ ਮਨ ਦੇ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਅਰੁ ਨਾਮ
ਿਸਮਰਣ ਿਵਖੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਿਸਮਟਾਉ ਕਾਰਣ ਮਨ ਬਚ ਕਮ ਹੁਇ ਇਕਤ ਮਨ ਬਾਣੀ ਅਰੁ ਸਰੀਰ
ਂ ਹੈ ਤੇ ਓਸੇ ਿਵਖੇ ਹੀ ਪੇਮ
ਦੇ ਇਕ ਭਾਵ ਿਵਖੇ ਆ ਿਗਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂ ਸ
ੰ ੱਚਾ ਸੁਖ ਪਾਪਤ ਹੋ ਔਦਾ

ਪਰਚੇ ਦੇ ਨਮ ਿਨਰੰ ਤਰ ਰੁਝੇਵ ਦਾ ਿਬਸਮ ਿਜਸ ਦੀ ਸਮਤਾ ਨਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਐਸਾ ਅਦੁਤੀ
ਿਬਸਾਸ ਿਨਸਚਾ ਉਪਜਾਏ ਹੈ ਉਪਜ ਆਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥89॥

ਗੁਰਮੁਿਖ ਆਪਾ ਖੋਇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਿਤ ਗਿਤ ਿਬਸਮ ਿਬਦੇਹ ਗੇਹ ਸਮਤ ਸੁਭਾਉ ਹੈ ।
The Sikh follower of Guru loses his self and achieves salvation in his life
when still alive. Leading a house holder’s life, he feels no concern for distress
or peace/comfort that comes his way.
ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਾ ਖੋਇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਭਾਵ ਰੂਪ ਦੇਹ ਅਧ ਾਸ ਨੂ ਗ
ੰ ੁਵਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਗਿਤ

ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਗੇਹ ਦੇਹ ਰੂਪ ਘਰ ਿਵਚ ਵੱਸਦਾ
ਹੋਯਾ ਹੀ ਿਬਸਮ ਿਬਦੇਹ ਅਸਚਰਜ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰੀਿਰਕ ਅਸੰ ਗਤਾ ਨੂ ਅ
ੰ ਨਭਉ ਕਰਨ

ਲਗ ਜ ਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸਾਖ ਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਆਤਮਾ ਨੂ ਸ
ੰ ਰੀਰ ਨਾਲ ਨ ਾਰਾ ਦੇਖਨ ਲਗ ਪਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਭੀ ਸਮਤ ਸਮਤਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਜਾਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕ ਿਕ ਸਭ
ਨੂ ਹ
ੰ ੀ ਇਸੇ ਰੰ ਗ ਿਵਚ ਸਰੀਰ ਆਤਮੇ ਦੀ ਅਸੰ ਗਤਾ ਸਿਹਤ ਦੇਖਨ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਿਰਕ
ਿਵਖਮਤਾ ਓਸ ਨੂ ਨ
ੰ ਹ ਪੋਹ ਸਿਕਆ ਕਰਦੀ।

ਜਨਮ ਮਰਨ ਸਮ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਰੁ ਪੁ ੰ ਨਪਾਪ ਸੰ ਪਿਤ ਿਬਪਿਤ ਿਚੰ ਤਾ ਚਾਉ ਹੈ ।
And then birth and death, sin and piety, heaven and hell, pleasures and
tribulations, worry and happiness all means equal to him.
ਏਸੇ ਕਾਰਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸੂਥਲ ਦੇਹ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਣ ਆਿਦ ਬਾਬਤ ਓਸ ਨੂ ਹ
ੰ ੁਣ ਫੁਰਣਾ ਨਹ ਹੋ

ਸਕਦਾ, ਤੇ ਐਸਾ ਹੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਮੌਤ ਉਪ ੰ ਤਨਰਕ ਸੁਰਗ
ਵਾਲੀ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਭੀ ਅੰ ਦਰ ਵੀਚਾਰ ਨਹ ਉਪਜਦਾ ਕ ਿਕ ਪੁ ੰ ਨਪਾਪ ਮਈ

ਪਿਵਰਤੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਮਨ ਜੋ ਸੀ, ਸੋ ਤ ਓਸ ਦਾ ਿਬਲੈ ਿਵਨਾਸ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਹੋ ਿਗਆ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ।
ਅਰੁ ਏਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸੰ ਪਦਾ ਿਬਪਤਾ ਭੀ ਓਸ ਨੂ ਅ
ੰ ਗੇ ਲਈ ਿਚੰ ਤਾ ਸੋਗ ਤੇ ਚਾਉ ਹਰਖ ਸੋਗ

ਹਰਖਵਾਨ ਨਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।

ਬਨ ਗਹ ਜੋਗ ਭੋਗ ਲੋ ਗ ਬੇਦ ਿਗਆਨ ਿਧਆਨ ਸੁਖ ਦੁਖ ਸੋਗਾਨੰਦ ਿਮਤ ਸਤ ਤਾਉ ਹੈ ।
For such a Guru-conscious person, jungle and home, enjoyment and
renunciation, folk traditions and traditions of the scriptures, knowledge and
contemplation, peace and distress, sorrow and pleasure, friendship and
enmity are all the same.
ਬਨ ਜੰ ਗਲ ਿਵਚ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਿਗਹ ਘਰ ਿਵਚ ਜੋਗ ਕਰਿਦਆਂ ਸਾਧਿਦਆਂ ਸਮ ਲੰਘ

ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਥਵਾ ਭੋਗ ਸੰ ਸਾਰ ਿਦਆਂ ਪਦਾਰਥ ਿਵਖੇ ਵਰਤਿਦਆਂ ਸਭ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਹੀ ਬੇਦ

ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ ਕਰਿਦਆਂ ਵਾ ਲੋ ਕ ਲੋ ਕਾਚਾਰੀ ਰੀਤ ਰਮਸ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਲਿਦਆਂ ਗ ਾਨ ਧ ਾਨ ਿਵਖੇ
ਤਥਾ ਦੁਖ ਸੁਖ ਅਰੁ ਸੋਗ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਿਮਤ ਸਤਤਾਉ ਿਮਤ+ ਸਤਤਾ + ਅਉ ਔਰ ਿਮਤ ਭਾਈ

ਸਤਤਾਈ ਰੂਪ ਇਨ ਸਮੂ ੰ ਹਦ ੰ ਦ ਭਾਵ ਉਪਰੋ ਥਲੀ ਵਰਤਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰ ਸਾਰੀ ਦਸ਼ ਿਵਚ ਇਕ
ਸਮਾਨ ਹੀ ਸੁਭਾ ਧਾਰੀ ਰਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲੋ ਸਟ ਕਿਨਕ ਿਬਖੁ ਅੰ ਿਮਤ ਅਗਨ ਜਲ ਸਹਜ ਸਮਾਿਧ ਉਨਮਨ ਅਨੁਰਾਉ ਹੈ ॥੯੦॥
A lump of earth or gold, poison and nectar, water and fire are all the same for
a Guru-conscious person. Because, his love is to remain absorbed in the
stable state of perpetual knowledge of the Guru. (90)
ਇਞ ਹੀ ਲੋ ਹੇ ਸੋਨ ਦੀ ਵਾ ਲੋ ਸ੍ਟ ਿਮਟੀ ਦੇ ਢੇਲੇ ਯਾ ਸੋਨ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਿਵਖੇ, ਅਰੁ ਐਸਾ ਹੀ ਿਵਹੁ
ਤੇ ਅੰ ਿਮਤ ਦੇ ਿਪਆਏ ਜਾ ਿਰਹ , ਤਥਾ ਅਗ ਿਵਚ ਸੜਿਦਆਂ ਵਾ ਜਲ ਿਵਚ ਡੁਬ ਿਦਆਂ ਯਥਾ

ਲਾਭ ਸੰ ਤੁਸ਼੍ਟ ਪਸੰ ਨ ਦਸ਼ਾ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ ਰੂਪ ਸਹਜੇ ਹੀ ਿਟਕਾਉ
ਿਵਚ ਿਟਕ ਰਿਹਣ ਦੀ ਉਨਮਨ ਮਸਤਾਨਗੀ ਦਾ ਅਨੁਰਾਉ ਅਨੁਰਾਗ ਪੇਮ ਚਾਉ ਓਸ ਨੂ ਲ
ੰ ਗਾ
ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ॥90॥

ਸਫਲ ਜਨਮ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੁਇ ਜਨਮ ਜੀਿਤਓ ਚਰਨ ਸਫਲ ਗੁਰ ਮਾਰਗ ਰਵਨ ਕੈ ।
A human life is usefully spent when one leads it as an obedient Sikh of the
True Guru and wins all its benefits. The feet are successful if they tread the
path defined by the Guru.
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੁਇ ਜਨਮ ਜੀਿਤਓ ਿਜਨ ਨ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਅਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂ ਿੰ ਜੱਤ ਿਲਆ ਹੈ
ਜਨਮ ਲੈ ਣਾ ਓਨ ਦਾ ਹੀ ਸਫਲ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ। ਕ ਜੁ ਓਨ ਨ ਗੁਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਰਸਤੇ ਰਵਨ ਕੈ ਤੁਰ
ਕਰ ਕੇ ਯਾਤਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਚਰਨ ਪੈਰ ਨੂ ਸ
ੰ ਫਿਲਆਂ ਬਣਾ ਿਲਆ ਹੈ।

ਲੋ ਚਨ ਸਫਲ ਗੁਰ ਦਰਸਾ ਵਲੋ ਕਨ ਕੈ ਮਸਤਕ ਸਫਲ ਰਜ ਪਦ ਗਵਨ ਕੈ ।
The eyes are successful if they accept the omnipresence of the Lord and see
Him everywhere. The forehead is successful if it touches the dust of the path
tread by Satguru.
ਅਰੁ ਗੁਰ ਦਰਸਾਵ ਲੋ ਕਨ ਕੈ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ ਦੀਦਾਰ ਨੂ ਅ
ੰ ਿਵ ਲੋ ਕਨ ਤੱਕਨ ਕਰ ਕੇ ਓਨ
ਨ ਲੋ ਚਨ ਨਤ ਸਫਲੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੱਥੇ ਨੂ ਸ
ੰ ਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਜ ਧੂਲੀ ਲਗਾ ਕੇ
ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਚਰਣ ਗਵਨ ਕੈ ਚੱਲਨ ਵਾਲੀ ਥ ਦੀ।

ਹਸਤ ਸਫਲ ਨਮ ਸਤਗੁਰ ਬਾਣੀ ਿਲਖੇ ਸੁਰਿਤ ਸਫਲ ਗੁਰ ਸਬਦ ਸਵਨ ਕੈ ।
The hands are successful if they are raised in the salutation of Satguru and to
write his utterances/compositions. The ears become successful by listening to
the glory, adulations of the Lord and words of the Guru.
ਹੱਥ ਸਫਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਿਤਗੁਰ ਨੂ ਨ
ੰ ਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਸਿਤਗੁਰ ਦੀ ਿਲਖਣ
ਕਰ ਕੇ ਅਰੁ ਸੁਰਤ ਕੰ ਨ ਫਸਲ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਸਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂ ਸ
ੰ ਵਣ ਕੈ ਸੁਨਣ
ਕਰ ਕੇ।

ਸੰ ਗਿਤ ਸਫਲ ਗੁਰਿਸਖ ਸਾਧ ਸੰ ਗਮ ਕੈ ਪੇਮ ਨਮ ਗੰ ਿਮਤਾ ਿਤਕਾਲ ਿਤਭਵਨ ਕੈ ॥੯੧॥
The congregation of holy and true souls attended by a Sikh is useful as it
helps in uniting with the Lord. Thus abiding by the tradition of Naam Simran,
he becomes aware of all the three worlds and the three periods. (91)
ਸੰ ਗਿਤ ਿਮਲਨਾ ਜੁਲਨਾ ਮੇਲ ਿਮਲਾਪ ਵਾ ਿਮਲੌ ਨੀ ਓਨ ਨ ਸਫਲ ਕਰ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਿਕਆਂ ਿਸੱਖ
ਸਾਧ ਸੰ ਤ ਦੇ ਸੰ ਗਮ ਿਮਲਾਪ ਕਰ ਕੇ। ਅਤੇ ਪੇਮ ਨੂ ਸ
ੰ ਫਲ ਕੀਤਾ ਓਨ ਨ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਨਮ

ਿਨਬਾਹਕੇ ਸੋ ਐਹੋ ਜੇਹੇ ਚਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਨ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ਚ
ੰ ਲਾ ਕੇ ਜਨਮ ਨੂ ਸ
ੰ ਫਿਲਆਂ ਕਰ
ਿਲਆ ਹੈ, ਓਨ ਨੂ ਿੰ ਤਕਾਲ ਿਤੰ ਨ ਕਾਲ ਤਥਾ ਿਤਭਵਨ ਕੈ ਿਤੰ ਨ ਲੋ ਕ ਦੀ ਗੰ ਮਤਾ ਪਹੁ ੰ ਚਹੋ
ਆਯ ਕਰਦੀ ਹੈ ॥91॥

ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰ ਦ ਰਸ ਲੁਿਭਤ ਹੁਇ ਸਹਜ ਸਮਾਿਧ ਸੁਖ ਸੰ ਪਟ ਸਮਾਨ ਹੈ ।
By becoming a true servant of Satguru Ji, remaining fond of the fragrance of
the dust of the holy feet of the True Guru, and in perpetual contemplation, a
Sikh permeates himself in the spiritual peace.
ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੀ ਮਕਰੰ ਦ ਰਸ ਧੂਲੀ ਦੇ ਰਸ ਸਾਦ ਅਨੰਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਹਜ
ਸਰੂਪੀ ਸਮਾਧ ਇਸਿਥਤੀ ਦਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਸੁਖ ਿਵਚ ਸੰ +ਪੁਟ ਭਲੀ ਪਕਾਰ ਆਛਾਿਦਤ ਹੋ ਕੇ ਯਾ
ਭਲੀਭ ਤ ਿਵਚਾਲੇ ਆ ਅਥਵਾ ਿਮਲ ਕੇ ਿਜਹੜੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਭਾਵ ਿਲਵ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਭੈਜਲ ਭਇਆਨਕ ਲਹਿਰ ਨ ਿਬਆਿਪ ਸਕੈ ਦੁਿਬਧਾ ਿਨਵਾਿਰ ਏਕ ਟੇਕ ਠਹਰਾਨ ਹੈ ।
Guru-conscious person is never affected by the frightening worldly waves of
desires and hopes. He is deemed to have destroyed all duality and taken the
refuge of the Lord.
ਓਨ ਨੂ ਭ
ੰ ੈਜਲ ਸੰ ਸਾਰ ਸਮੁ ੰ ਦਰਦੀ ਭ ਾਨਕ ਡਰੌਣੀ ਖਤਰਨਾਕ ਲਿਹਰ ਜਨਮ ਮਰਣ ਵਾਲੀ,

ਅਥਵਾ ਆਸਾ ਿਤਸ਼ਣਾ ਮਈ, ਨਹ ਬ ਾਪ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਦੁਿਬਧਾ ਸੰ ਸੇ ਵਾ ਦੁਿਚਤਾਈ ਨੂ ੰ

ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਟੇਕ ਸ਼ਰਣ ਵਾ ਸਹਾਰੇ, ਅਥਵਾ ਓਟ ਨੂ ਧ
ੰ ਾਰ ਕੇ ਠਹਰਾਨ ਹ
ਸ਼ ਤੀ ਚੈਨ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਕਰ ਲਦੇ ਹਨ।

ਿਦਸਿਟ ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਬਰਿਜ ਿਬਸਰਜਤ ਪੇਮ ਨਮ ਿਬਸਮ ਿਬਸਾਸ ਉਰ ਆਨ ਹੈ ।
He keeps his eyes away from the evils and ears closed to the slander and
praise. Ever engrossed in Naam Simran, he imbibes the celestial faith of the
Lord in his mind.
ਿਦਸਿਟ ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਬਰਿਜ ਿਬਸਰਿਜਤ ਨਤ ਨੂ ਰ
ੰ ੂਪ ਵੱਲ ਭਟਕਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਕੰ ਨ ਨੂ ੰ
ਵਰਜਕੇ ਰੋਕਕੇ; ਿਬਸਰਜਤ ਿਬਦਾ ਕਰ ਿਦਤ

ਆਪੇ ਦੇਹ ਅਧ ਾਸ ਯਾ ਹੌਮ ਭਾਵ ਨੂ ਅ
ੰ ਥਵਾ

ਿਦਸ਼੍ਟੀ ਸਭ ਮਨ ਇੰ ਦੀਆਂ ਤਥਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚੇਸ਼੍ਟਾ ਆਿਦ ਨੂ ਅ
ੰ ਪਣੀ ਿਨਗਾਿਵਚ ਰਖਣ ਹਾਰੀ
ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਿਤਸੀ ਪਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਿਵਖੇ ਸੁਰਤ ਨੂ ਬ
ੰ ਰਜ ਿਨਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਰੋਕਕੇ
ਗੱਡਕੇ, ਿਬਸਰਜਤ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਆਪੇ ਹੌਮ ਭਾਵ ਿਬਦਾ ਕਰ ਿਦਤ

ਭਾਵ ਿਲਵਲੀਨ ਹੋ ਿਗਆਂ

ਿਬਸਮ ਅਪਣੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਅਪੂਰਬ ਿਬਸਾਸ ਿਨਸਚਾ ਪਗਟ ਹੋ ਕੇ ਨਮ ਸਿਹਤ
ਂ ਪਗਟ ਕਰ ਿਲਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੇਮ ਨੂ ਿੰ ਹਰਦੇ ਅੰ ਦਰ ਲੈ ਔਦਾ

ਜੀਵਨ ਮੁਕਿਤ ਜਗਜੀਵਨ ਜੀਵਨ ਮੂਲ ਆਪਾ ਖੋਇ ਹੋਇ ਅਪਰੰ ਪਰ ਪਰਾਨ ਹੈ ॥੯੨॥
Liberated Guru-conscious Sikh sheds all his ego and becomes a devotee of
the infinite Lord, the creator of the World and source of all life on it. (92)
ਜਦ ਿਕ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜੀਵਨ ਮੂਲ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੂਲ ਜੀਊਨ ਮੂੜੀ ਜੋ ਅਪਰੰ ਪਰ

ਪਾਰਬਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇ ਆਪਾ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਹੋਇ ਪਰਾਨ ਓਸ ਦੇ ਪਾਇਣ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ ਤ ਇਸੇ
ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਸੰ ਸਾਰੀ ਿਜੰ ਦਗੀ ਦੇ ਅਸਰ ਤ ਐਸੇ
ਗੁਰਮੁਖ ਅਲੇ ਪ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ॥92॥

ਸਿਰਤਾ ਸਰੋਵਰ ਸਿਲਲ ਿਮਲ ਏਕ ਭਏ ਏਕ ਮੈ ਅਨਕ ਹੋਤ ਕੈਸੇ ਿਨਰਵਾਰੋ ਜੀ ।
When the water of river and lake meet, they become indistinguishable. Then
how can they be disintegrated into their earlier form when they have become
one?
ਸਿਰਤਾ ਨਦੀ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਸਮੁ ੰ ਦਰਤਲਾ ਦਾ ਜਲ ਿਮਲ ਕੇ ਏਕ ਭਏ ਇੱਕ ਹੋ ਿਗਆਂ ਏਕ ਸੈ

ਿਨਰਵਾਰੋ ਅਨਕ ਕੈਸੇ ਹੋਤ ਇੱਕ ਤ ਏਕਤਾਈ ਿਵਚ ਨ ਾਰਾ ਨ ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਅਨਕ ਿਕਸ

ਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹੇ ਭਾਈ ਜਨ! ਅਥਵਾ: ਿਨਰਵਾਰੋ ਜੀ ਿਦਲ ਿਰਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਨਬੇੜਾ ਕਰ ਕੇ
ਤੱਕੋ। ਭਾਵ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਅੰ ਤਰਯਾਮੀ ਸਿਤਗੁਰੂ ਿਵਖੇ ਿਮਿਲਆਂ ਜੀਵ ਭੀ ਮੁੜ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹ ਬਣ
ਸਕਦਾ।

ਪਾਨ ਚੂਨਾ ਕਾਥਾ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਏ ਸੁਰੰਗ ਭਏ ਬਹੁਿਰ ਨ ਚਤੁਰ ਬਰਨ ਿਬਸਥਾਰੋ ਜੀ ।
Chewing beetle leaf, catechu, lime and beetle nut produces deep red colour.
But then none of these ingredients can be separated from that red colour.
ਐਸਾ ਹੀ ਪਾਨ ਚੂਨਾ ਕਥ, ਸੁਪਾਰੀ ਇਨ ਚੌਹ ਨੂ ਇ
ੰ ਕੱਿਠਆਂ ਕਰ ਕੇ ਚਬਾਈਏ ਤ ਸੁਰੰਗ ਭਏ
ਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਹੁਰ ਮੁੜ ਿਫਰ ਕੇ ਓਨ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਵੱਖੋ
ਗੂੜਾ ਲਾਲ ਰੰ ਗ ਪਗਟ ਹੋ ਔਦਾ

ਵੱਖ ਪਸਾਰਾ ਜੀ ਿਦਲ ਅੰ ਦਰ ਲੋ ਚੀਏ ਤ ਉਹ ਚੁਤਰ ਬਰਨ ਨ ਕਦੀ ਚਾਰ ਰੰ ਗ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦੇ

ਇਞ ਹੀ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਬਾਹਮਣ ਖ ਤੀ ਵੈਸ਼ ਅਰੁ ਸ਼ੂਦਰ ਗੁਰ ਿਸੱਖੀ ਭਾਵ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ
ਹੋ ਗੁਰ ਨੂ ਿੰ ਮਲ ਕੇ ਕਦੀ ਚਾਰ ਬਰਣੀਏ ਨਹ ਬਣ ਸਕਦੇ।

ਪਾਰਸ ਪਰਿਤ ਹੋਤ ਕਿਨਕ ਅਿਨਕ ਧਾਤ ਕਿਨਕ ਮੈ ਅਿਨਕ ਨ ਹੋਤ ਗੋਤਾਚਾਰੋ ਜੀ ।
Many metals turn into gold by a touch of the philosopher-stone. Thereafter
they cannot revert back to their original form.
ਅਿਨਕ ਧਾਤ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਕਿਨਕ ਹੋਤ ਲੋ ਹਾ ਤ ਬਾ ਆਿਦ ਅੱਠ ਧਾਤ ਅਥਵਾ ਆਪੋ ਿਵਚ ਇਕ

ਦੂਈ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਅਨਕ ਧਾਤ ਜੀਕੂ ੰ ਪਾਰਸ ਨੂ ਪ
ੰ ਰਸ ਛੋਹ ਕੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜ ਦੀਆਂ
ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੁੜ ਜੀ ਿਚੱਤ ਕਰੇ ਿਕ ਸੋਨ ਤ ਓਨ ਨੂ ਓ
ੰ ਹੋ ਓਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਅਨਕ

ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤ ਗੋਤਾਚਾਰ ਓਨ ਦੀ ਨ ਾਰੀ ਨ ਾਰੀ ਜਾਤ ਨਹ ਕਰ ਸਕੀਦੀ। ਇਸੇ ਪਕਾਰ
ਹੀ ਵਰਣ ਆਸ਼ਮ ਧਾਰੀ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦਾ ਿਸੱਖ ਬਣ ਚੁੱਕਨ ਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਮੁੜ ਿਕਸੇ ਪਕਾਰ
ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਨ ਨਹ ਬਣ ਸਕ ਾ ਕਰਦਾ।

ਚੰ ਦਨ ਸੁਬਾਸੁ ਕੈ ਸੁਬਾਸਨਾ ਬਨਾਸਪਤੀ ਭਗਤ ਜਗਤ ਪਿਤ ਿਬਸਮ ਬੀਚਾਰੋ ਜੀ ॥੯੩॥
The sandalwood tree imparts fragrance to all the other trees around it. That
fragrance cannot then be taken away from them. Similarly the union of the
Lord and his devotees is a very strange and astonishing tale. They become
one and there is no duality le
ਚੰ ਨਣ ਦੀ ਸੁਬਾਸਨਾ ਸੁਗੰਧੀ ਪਾਪਤ ਬਨਾਸਪਤ ਿਵਚ ਓਸ ਨੂ ਦ
ੰ ੂਰ ਨਹ ਕਰ ਸਕੀਦਾ, ਬਸ
ਤੀਕੂ ੰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਅੰ ਤਰਯਾਮੀ ਦੇ ਪੇਮੀ ਅਰੁ ਜਗਤਪਿਤ ਜਗਤ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ
ਿਮਲਾਪ ਦੇ ਿਬਸਮ ਅਸਚਰਜ ਕਾਰੀ ਿਵਚਾਰ ਨੂ ਜ
ੰ ੀ ਿਰਦੇ ਅੰ ਦਰ ਤੱਕ ਲਵੋ ॥93॥

ਚਤੁਰ ਬਰਨ ਿਮਿਲ ਸੁਰੰਗ ਤੰ ਬੇਲ ਰਸ ਗੁਰਿਸਖ ਸਾਧਸੰ ਗ ਰੰ ਗ ਮੈ ਰੰ ਗੀਲੇ ਹੈ ।
As the union of beetle leaf, beetle nut, lime and catechu produce deep red
colour, so do the Sikhs living in the presence of Satguru get dyed in hue of his
love and Naam in the company of True and noble Sikhs.
ਚਾਰ ਬਰਨ ਚੂਨਾ ਕੱਥ ਆਿਦ ਚਾਰ ਰੰ ਗ ਿਮਲ ਕੇ ਜੀਕੂ ੰ ਪਾਨ ਿਵਚ ਗੂੜਾ ਲਾਲ ਰੰ ਗ ਰਸ

ਂ ਹੈ, ਤੀਕੂ ੰ ਹੀ ਚਾਰ ਬਰਣ ਦੇ ਆਦਮੀ ਗੁਰ ਿਸੱਖ ਦੇ ਸਿਤਸੰ ਗ ਦੇ ਰੰ ਗ
ਭਿਰਆ ਿਨਕਲ ਔਦਾ
ਿਵਚ ਰਚਕੇ ਰੰ ਗੀਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੇਮੀ ਲਾਡਲੇ ਿਸੱਖ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ।

ਖ ਡ ਿਘਤ ਚੂਨ ਜਲ ਿਮਲੇ ਿਬੰ ਜਨਾਿਦ ਸਾਦ ਪੇਮ ਰਸ ਅੰ ਿਮਤ ਮੈ ਰਿਸਕ ਰਸੀਲੇ ਹੈ ।
As the mixing of sugar, clarified butter, flour and water results in various
types of dainty dishes, similarly Guru-conscious persons become the relishers
of elixir like Naam in the company of the holy and noble people who
themselves are engrossed in the
ਿਜਸ ਤਰ ਖੰ ਡ, ਿਘਉ, ਚੂਨ ਮੈਦਾ ਅਰੁ ਜਲ ਚਾਰ ਹੀ ਅਗਿਨ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਿਮਲਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਸਾਦੀਕ ਿਬੰ ਜਨਾਿਦ ਛਕਨ ਦੇ ਅਨਕ ਸਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾ ਜਾਯਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ

ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਪਵਾਣ ਪੈ ਕੇ ਚਾਰ ਵਰਣ ਹੀ ਅੰ ਿਮਤ ਮਈ ਪੇਮ ਰਸ ਦੇ ਰਿਸਕ ਚਸਕੇ ਵਾਲੇ
ਪੀਤਵਾਨ ਬਣਕੇ, ਸਯੇ ਰਸੀਲੇ ਰਸ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪ ਾਰੇ ਬਣ ਜਾਯਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਕਲ ਸੁਗੰਧ ਸਨਬੰ ਧ ਅਰਗਜਾ ਹੋਇ ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਿਲਵ ਬਾਸਨਾ ਬਸੀਲੇ ਹੈ ।
As all fragrances when put together result in a perfume of high quality,
similarly the servant Sikhs of the Guru become pleasant smelling by virtue of
Naam Simran and instilling the words of Guru in their conscious mind.
ਕਸਤੂਰੀ, ਗੋਰੋਚਨ, ਮੁਸ਼ਕਿਬਲਾਈ ਤਥਾ ਚੰ ਨਣ ਆਿਦ ਸੰ ਪੂਰਣ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਸਨਬੰ ਧ ਪਾ ਕੇ ਆਪੋ
ਿਵਚ ਿਮਲ ਕੇ ਅਰਗਜਾ ਅੰ ਬੀਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਗੰਧੀ ਸੰ ਚਯ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਪਕਾਰ ਸਿਤਗੁਰੂ
ਦਾ ਮੰ ਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਰਿਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅੰ ਗ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਵਾ ਸਬੰ ਧ ਦੀ ਅੰ ਦਰ ਬਾਹਰ

ਸਭ ਸੂਝ ਰਖਣ ਵਾਲੀ, ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਿਲਵ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਮੇਲ ਰੂਪ ਤਾਰ ਤਥਾ
ਇਨ ਿਤੰ ਨ ਦੀ ਇਕਤਾਰਤਾ ਤ ਉਪਜੀ ਹਈ ਅਨੁਭਵਾਕਾਰ ਗੰ ਮਤਾ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਏਨ ਚੌਹ
ਦਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਬਸੀਲੇ ਆਤਮ ਪਦ ਬਾਸੀ ਅਨੁਭਵੀ ਮਿਹਕਾਰ ਸੰ ਪੰ ਨ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ।

ਪਾਰਸ ਪਰਿਸ ਜੈਸੇ ਕਿਨਕ ਅਿਨਕ ਧਾਤੁ ਿਦਿਬ ਦੇਹ ਮਨ ਉਨਮਨ ਉਨਮੀਲੇ ਹੈ ॥੯੪॥
As many metals turn into gold by the touch of paaras (Philosopher-Stone), so
do the devoted Sikhs become refulgent and blossoms in the company of True
Guru. (94)

ਅਰੁ ਫੇਰ ਜੈਸੇ ਅਨਕ ਧਾਤ ਪਾਰਸ ਨੂ ਪ
ੰ ਰਸਕੇ ਸਰਣ ਭਾਵ ਿਵਚ ਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਯਾ ਕਰਦੀਆਂ

ਹਨ ਐਸੇ ਹੀ ਸਿਤਗੁਰ ਨੂ ਭ
ੰ ੇਟਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਿਦਬ ਦੇਹ ਤੇਜਸੀ ਸਰੂਪ ਿਸੱਖੀ ਭਾਵ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਹੋ

ਕੇ ਉਨਮਨ ਉਨਮਨੀ ਭਾਵ ਿਵਖੇ ਵਾ ਮਗਨਾਨੀ ਗੁਰੂ ਰੰ ਗ ਰੱਤੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵਖੇ ਮਨ ਉਨਮੀਲੇ ਹੈ
ਮਨ ਿਲਵਲੀਨ ਪੇਮ ਗੁੱਟ ਅਲਮਸਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਯਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ॥94॥

ਪਵਨ ਗਵਨ ਜੈਸੇ ਗੁਡੀਆ ਉਡਤ ਰਹੈ ਪਵਨ ਰਹਤ ਗੁਡੀ ਉਿਡ ਨ ਸਕਤ ਹੈ ।
As a kite keeps aloft in the sky only if there is breeze blowing, and in the
absence of breeze it drops down on the ground;
ਪਵਨ ਗਵਨ ਪੌਣ ਦੇ ਚਲਣ ਕਰ ਕੇ ਅਥਵਾ ਪੌਣ ਦੀ ਪੇਿਰਤ ਹੋਈ ਹੋਈ, ਗਵਨ ਅਕਾਸ਼ ਿਵਖੇ,
ਿਜਸ ਪਕਾਰ ਗੁੱਡੀ ਡਦੀ ਿਰਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ ੰ ਤੂਪੌਣ ਜੇ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤ ਗੁੱਡੀ ਨਹ

ਡ

ਸਿਕਆ ਕਰਦੀ।

ਡੋਰੀ ਕੀ ਮਰੋਿਰ ਜੈਸੇ ਲਟੂਆ ਿਫਰਤ ਰਹੈ ਤਾਉ ਹਾਉ ਿਮਟੈ ਿਗਿਰ ਪਰੈ ਹੁਇ ਥਕਤ ਹੈ ।
As a top keeps revolving on its axis/spindle as long as the torque provided to
it by the thread lasts, where after it drops dead;
ਿਜਸ ਤਰ ਡੋਰੀ ਦੀ ਮਰੋੜ ਲਪੇਟ ਮੂਜਬ ਲਾਟੂ ਿਫਰਦਾ ਘੁ ੰ ਮਦਾਰਿਹੰ ਦਾ ਚਕਰੀ ਬੰ ਨੀ ਰਖਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਜੇ ਤਉ ਰਤਾ ਭਰ ਹਾਉ ਿਹਲੋ ਰ ਉਸ ਦਾ ਘੁਮਾਉ ਿਮਟੈ ਮੱਠਾ ਿਪਆ ਅਥਵਾ ਤਾਉ ਜੋਸ਼ ਦਾ
ਹਾਉ ਹੌਲਾ ਿਪਆ ਤ ਓਹ ਥਿਕਤ ਹੋਇ ਹੁੱਟ ਕੇ ਿਗਰ ਪਰੈ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੰ ਚਨ ਅਸੁਧ ਿਜਉ ਕੁਠਾਰੀ ਠਹਰਾਤ ਨਹੀ ਸੁਧ ਭਏ ਿਨਹਚਲ ਛਿਬ ਕੈ ਛਕਤ ਹੈ ।
As a base gold cannot remain stable in a crucible and on becoming pure, rests
and acquire glitter;

ਿਜਸ ਤਰ ਅਸੁੱਧ ਕੰ ਚਨ ਖੋਟ ਵਾਲਾ ਸੋਨਾ ਅੱਗ ਉਪਰ ਚਾਿੜਆਂ ਕੁਠਾਲੀ ਿਵਚ ਠਿਹਿਰਆ ਨਹ
ਕਰਦਾ ਖੂਬ ਚਕਰੀ ਲਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ ੰ ਤੂਿਜਸ ਵੇਲੇ ਖੋਟ ਦੇ ਸੜ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਖਰਾ
ਬਣਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਿਨਹਚਲ ਅਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਛਿਬ ਕੈ ਸੋਭਾ ਦਮਕ ਨਾਲ ਛਕਤ ਹੈ ਦਮਕਨ ਲਗ
ਂ ਹੈ।
ਪਦਾ ਸੋਭਾਯਮਾਨ ਹੋ ਔਦਾ

ਦੁਰਮਿਤ ਦੁਿਬਧਾ ਭਮਤ ਚਤੁਰ ਕੁ ੰ ਟਗੁਰਮਿਤ ਏਕ ਟੇਕ ਮੋਿਨ ਨ ਬਕਤ ਹੈ ॥੯੫॥
So does a person roams about in all the four directions due to duality and
base intelligence. But once he takes the refuge of Guru's wisdom, he acquires
peace and becomes engrossed within. (95)
ਇਸੀ ਤਰ ਦੁਿਬਧਾ ਦੁਿਚਤਾਈਆਂ ਸੰ ਸ

ਨਾਲ ਦੁਸ਼੍ਟ ਹੋਈ ਹੋਈ ਜੋ ਦੁਰਮਿਤ ਰੂਪ ਖੋਟੀ ਬੁਧੀ

ਮਲੀਨ ਮਿਤ ਅਨਕ ਪਕਾਰ ਿਦਆਂ ਮਨਰਥ ਯਾ ਆਸਾ ਿਤਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭਟਕਾਈ ਹੋਈ ਚਾਰ ਕੁ ੰ ਟ

ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਤਰ ਦੱਖਣ ਸਬੰ ਧੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਮਨਸੂਿਬਆਂ ਿਵਚ ਭਮਤ ਹੈ ਭਟਕਦੀ ਰਿਹੰ ਦੀ
ਹੈ, ਪ ੰ ਤੂਜਦ ਇਸ ਨੂ ਇ
ੰ ਕ ਮਾਤ ਗੁਰਮਿਤ ਦੀ ਟੇਕ ਓਟ ਪਾਪਤ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ ਤ ਮੋਨ ਚੁੱਪ ਸਾਧ
ਕੇ ਸ਼ ਤੀ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਨ ਬਕਤ ਹੈ ਬੋਲਦੀ ਚਲਦੀ ਨਹ ਭਾਵ ਸਭ ਪਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ
ਕਲਪਨਾ ਤ ਾਗ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ॥95॥

ਪੇਮ ਰਸ ਅੰ ਿਮਤ ਿਨਧਾਨ ਪਾਨ ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਪਰਮਦਭੁਤ ਗਿਤ ਆਤਮ ਤਰੰ ਗ ਹੈ ।
A Guru-conscious Sikh feels fully satiated drinking the loving elixir of the
nectar-like Naam. He experiences strange and astonishing waves of spiritual
ecstasy within.
ਅੰ ਿਮਤ ਿਨਧਾਨ ਅੰ ਿਮਤ ਭੰ ਡਾਰ ਰੂਪ ਪੇਮ ਰਸ ਪਾਨ ਕਰ ਕੇ ਛਕ ਕੇ ਪੂਰਨ ਿਤਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ
ਿਜਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮਅਦਭੁਤ ਅਤ ੰਤ ਅਲੌ ਿਕਕ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਿਸਸ਼ਟੀ ਅੰ ਦਰ ਕਦੀ ਦੇਖਣ

ਸੁਣਨ ਿਵਚ ਨਹ ਆ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਦਸ਼ਾ ਗਤੀ ਵਾਲੀ ਆਤਮ ਤਰੰ ਗ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਵਰਤ
ਿਪਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਤ ਤੇ ਿਦਸਿਟ ਸੁਰਿਤ ਸਬਦ ਿਬਸਰਜਤ ਉਤ ਤੇ ਿਬਸਮ ਅਸਚਰਜ ਪਸੰ ਗ ਹੈ ।
Relishing the loving elixir, a Guru-conscious person turns his senses away
from the worldly engrossments and attaches them with the faculties that help
him enjoy the divine pleasures. As a result he experiences strange and
astonishing sensations within.
ਿਜਸ ਨੂ ਐ
ੰ
ਦੱਿਸਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਿਕ ਇਤ ਤੇ ਿਦਸਿਟ ਇਸ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਿਦਸ਼ ਰੂਪ

ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਿਸਸ਼ਟੀ ਵੱਲ ਿਦਸ਼ਟੀ ਿਨਗਾ ਨਤ ਸਬਦ ਸ਼ਬਦ ਮਈ ਜੋ ਕੁਛ ਕਿਹਣ ਅਥਵਾ ਸੁਨਣ
ਿਵਚ ਆ ਸਕਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਸਰੂਪੀ ਸੂਖਮ ਪਪੰ ਚ ਵੰ ਲ ਸੁਰਿਤ ਕੰ ਨ ਿਬਸਰਜਤ

ਿਵਦੈਗੀ ਧਾਰ ਜ ਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਨਾਮ ਰੂਪ ਸਰੂਪੀ ਜਗਤ ਵੱਲ ਿਦਸ਼੍ਟੀ ਅਰੁ ਸੋਤਰ ਆਿਦ ਸਮੂਹ
ਇੰ ਦੀਆਂ ਭਟਕਣ ਿਨਿਵਰਤ ਹੋ ਕੇ, ਅੰ ਤਰ ਆਤਮ ਿਵਖੇ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਤ ਤੇ
ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਓਰ ਤੇ ਿਬਸਮ ਅਸਚਰਜ ਅਸਚਰਜਤਾਈ ਨੂ ਭ
ੰ ੀ ਅਚਰਜ
ਹੈਰਾਨ ਪੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਸੰ ਗ ਵਰਤਾਰਾ, ਆਣ ਵਰਿਤਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੇਖੈ ਸੁ ਿਦਖਾਵੈ ਕੈਸੇ ਸੁਨ ਸੁ ਸੁਨਾਵੈ ਕੈਸੇ ਚਾਖੇ ਸੋ ਬਤਾਵੇ ਕੈਸੇ ਰਾਗ ਰਸ ਰੰ ਗ ਹੈ ।
All that he experiences, he cannot make others experience. How can he make
others hear the unstruck music that he himself hears? The taste of Naam
nectar that he enjoys himself, how can he describe it to others? All these he
alone can enjoy.
ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਤਮੇ ਨੂ ਆ
ੰ ਪਣੇ ਿਵਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਲਵ ਲੀਨ ਅਵਸਥਾ ਿਵਖੇ
ਜੋ ਕੁਛ ਿਦੱਬ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨੂ ਿੰ ਕਸ ਤਰ ਿਦਖਾਲੇ ਉਕਤ ਿਤਆਰੀ ਿਬਨ

ਿਜਸ ਿਦੱਬ ਧੁਨੀ ਦੇ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਨੂ ਉ
ੰ ਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸੁਣੇ ਨੂ ਿੰ ਕਸ ਪਕਾਰ ਸੁਣਾਵੇ ਭਾਵ

ਨਤ ਸੋਤ ਦੀ ਓਸੀ ਸਾਧਨਾ ਿਬਹੀਨ ਿਕਸੇ ਤਰ ਭੀ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸੁਣ ਨਹ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਚੱਖਦਾ

ਹੈ ਿਜਸ ਬਹਮਾਨੰਦ ਰੂਪ ਰਸ ਦੇ ਸੁਆਦ ਨੂ ਦ
ੰ ੂਸਿਰਆਂ ਨੂ ਿੰ ਕਸ ਤਰ ਚਖਾਵੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਵੇ ਿਕ
ਉਸ ਰਾਗ ਰੰ ਗ ਦਾ ਰਸ ਆਹ ਕੁਝ ਹੈ।

ਅਕਥ ਕਥਾ ਿਬਨਦ ਅੰ ਗ ਅੰ ਗ ਥਕਤ ਹੁਇ ਹੇਰਤ ਿਹਰਾਨੀ ਬੂ ੰ ਦਸਾਗਰ ਸਬੰ ਗ ਹੈ ॥੯੬॥
It is impossible to narrate the state of spiritual delight of such a person. Every
part of his body becomes stable in the happiness of this state and one feels
flabbergasted. Staying in the holy feet of Satguru, such a person merges in the
ocean-like God
ਗੱਲ ਕੀਹ ਿਕ ਇਸ ਿਬਨਦ ਕੌਤੁਕ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਅਕੱਥ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਨਹ ਕਹੀ ਜਾਣ
ਵਾਲੀ। ਬੱਸ ਉਸ ਰੱਬੀ ਝਰਣਾਟ ਦੇ ਿਛੜਿਦਆਂ ਸਾਰ ਅੰ ਗ ਅੰ ਗ ਥਿਕਤ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਹੇਰਤ ਹੇਲਤ ਓਸ ਦੇ ਿਹਲੋ ਰ ਮਾਰਿਦਆਂ ਕੀੜਾ ਕਲੋ ਲ ਕਰਨ ਸਾਰ ਆਪੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਭੀ
ਿਹਰਾਨੀ ਖੋਈ ਜ ਦੀ ਹੈ ਗੁ ੰ ਮਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ ਜੀਕੂ ੰ ਬੂ ੰ ਦਸਮੁ ੰ ਦਰਿਵਚ ਿਮਲ ਕੇ ਆਪਾ ਗੁਵਾ ਕੇ

ਸਾਗਰ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ ਤੀਕੂ ੰ ਹੀ ਇਹ ਭੀ ਆਪਾ ਗੁਵਾ ਕੇ ਸਰਬੰ ਗ ਸਮੂਲਚੀ ਹੀ ਓਸ ਿਵਖੇ
ਅਭੇਦ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ ॥96॥

ਸਾਧਸੰ ਗ ਗੰ ਗ ਿਮਿਲ ਸੀ ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਿਮਲੇ ਿਗਆਨ ਿਧਆਨ ਪਰਮ ਿਨਧਾਨ ਿਲਵ ਲੀਨ ਹੈ ।
A Sikh ever in attendance of Satguru merges in the ocean-like True Guru
through the Ganges-like holy congregation. He remains engrossed in the
fountain-head of Cyan (knowledge) and contemplation.
ਸਾਧ ਸੰ ਿਗ ਗੰ ਗ ਿਮਿਲ ਗੁਰ ਿਸਖ ਦੀ ਸਤਸੰ ਗਤ ਰੂਪ ਗੰ ਗਾ ਨਾਲ ਿਮਿਲਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਲ ਾਨ

ਸਰੂਪ ਸੋਭਾਯਮਾਨ ਸਿਤਗੁਰ ਸਮੁ ੰ ਦਰਦਾ ਮੇਲਾ ਸਾਖ ਾਤ ਸਿਤਗੁਰ ਦੀ ਸੰ ਗਤ ਪਾਪਤ ਹੋ ਜ ਦੀ
ਹੈ। ਿਜੱਥ ਫੇਰ ਿਗਆਨ ਅਰ ਿਧਆਨ ਦੇ ਪਰਮ ਿਨਧਾਨ ਪਰਮ ਭੰ ਡਾਰ ਰੂਪ ਸਿਤਗੁਰ
ਅੰ ਤਰਯਾਮੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਿਵਖੇ ਿਲਵਲੀਨ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ।

ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰ ਦ ਮਧੁਕਰ ਗਿਤ ਚੰ ਦਮਾ ਚਕੋਰ ਗੁਰ ਿਧਆਨ ਰਸ ਭੀਨ ਹੈ ।
A True Sikh remains absorbed and immersed in the holy dust of the True

Guru like a bumble bee and longs for a glimpse of his Guru just as a moon
bird experiences pangs of separation of his beloved moon.
ਅਰਥਾਤ ਮਧੁਕਰ ਗਿਤ ਭੌਰੇ ਸਮਾਨ ਪੇਮੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਣ ਕਮਲ ਦੀ ਮਕਰੰ ਦ ਧੂਲੀ

ਰਸਪੁਸ਼ਪ ਮਦ ਿਵਚ ਅਤੇ ਚਕੋਰ ਵਾਕੂ ੰ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਚੰ ਦਮ ਦੇ ਧ ਾਨ ਰਸ ਿਵਚ
ਭੀਨ ਹੈ ਿਭਜ ਰਿਹੰ ਦਾ ਤਰ ਹੋਯਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ।

ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਮੁਕਤਾਹਲ ਅਹਾਰ ਹੰ ਸ ਪੇਮ ਪਰਮਾਰਥ ਿਬਮਲ ਜਲ ਮੀਨ ਹੈ ।
Like a swan whose diet is pearls, a true Sikh relishes the pearl-like Naam as
his life support. Like a fish, he swims in the cool, clean and comforting
waters of spirituality.
ਅਰੁ ਸ਼ਬਦ ਿਵਖੇ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੂਿੜਆਂ ਸੰ ਕਲਪ ਘੁੱਗੇ ਆਿਦ ਨੂ ਤ
ੰ ਾਗ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਮਾਤ
ਮੋਤੀ ਦੇ ਹੀ ਅਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੰ ਸ ਵਤ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ। ਵਾ ਸਿਤਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਚਨ ਸੁਰਿਤ

ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਓਨ ਿਵਚ ਉਦੇਸ਼ ਭਰੀਆਂ ਬਾਤ ਰੂਪ ਮੁਕਤਾਹਲ ਮੋਤੀ ਚੁਣ ਚੁਣਕੇ ਅਹਾਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਮਾਨ ਖਾਤਰ ਉਹ ਹੰ ਸ ਸਮਾਨ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਰਮਲ ਪਰਮਾਰਥ ਿਜਸ ਅਰਥ ਤ
ਪਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਯੋਜਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹ ਸਕਾ, ਐਸੇ ਪਰਮ ਤੱਤ ਸਰੂਪੀ ਮੁਕਤ ਪਦ ਿਵਖੇ ਐਡਾ
ਪੇਮ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲਦਾ ਹੈ ਿਜੱਡਾ ਿਕ ਜਲ ਿਵਖੇ ਮੀਨ ਮੱਛ ਦਾ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ।

ਅੰ ਿਮਤ ਕਟਾਛ ਅਮਰਾਪਦ ਿਕਪਾ ਿਕਪਾਲ ਕਮਲਾ ਕਲਪਤਰ ਕਾਮਧੇਨਾਧੀਨ ਹੈ ॥੯੭॥
By the element and nectar-like glimpse of grace of the True Guru, a true Sikh
attains immortality. And then all mythical donors like Kamdhen cow or Kalap
brichh and even Lakshmi (Goddess of wealth) serve him diligently. (97)
ਇਸ ਪਕਾਰ ਿਲਵਲੀਨ ਹੋਯ ਿਕਪਾਲ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਮੰ ਿਦਰ ਸਿਤਗੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦਾਰੇ ਅੰ ਿਮਤ
ਮਈ ਿਕਪਾ ਕਟਾਖ ਿਮਹਰ ਭਰੀ ਅੰ ਿਮਤ ਬਰਸੌਣੀ ਿਨਗਾ ਨਾਲ ਤੱਕਨਾ ਪਾਪਤ ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ ਜੋ
ਅਮਰਾਪਦ ਅਿਬਨਾਸੀ ਪਦ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਕਪਾ ਕਟਾਖ ਦੇ ਕਮਲਾ

ਲਛਮੀ ਕਲਪਤਰੁ ਸੁਰਗੀ ਨੰਦਨ ਬਨ ਦਾ ਭੂਖਣ ਰੂਪ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਣ ਹਾਰਾ ਿਬਰਛ,
ਅਰੁ ਕਾਮਧੇਨੁ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਣਹਾਰੀ ਸੁਰਗੀ ਗਊ ਸਭ ਅਧੀਨ ਹਨ ॥97॥

ਏਕ ਬਹਮ ਡ ਕੇ ਿਬਥਾਰ ਕੀ ਅਪਾਰ ਕਥਾ ਕੋਿਟ ਬਹਮ ਡ ਕੋ ਨਾਇਕੁ ਕੈਸੇ ਜਾਨੀਐ ।
When description of one universe is beyond the ability of a human being then
how can the master of millions of universes be known?
ਇਕ ਬਹਮੰ ਡ ਦੇ ਿਵਸਥਾਰ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੀ ਨਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤ

ਕੋੜ ਅਨੰਤ ਬਹਮੰ ਡ ਦੇ ਰਚਨ ਹਾਰੇ ਨਾਯਕ ਸਾਮੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨੂ ਿੰ ਕਸ ਪਕਾਰ ਜਾਣ
ਸਕੀਏ?

ਘਿਟ ਘਿਟ ਅੰ ਤਿਰ ਅਉ ਸਰਬ ਿਨਰੰ ਤਿਰ ਹੈ ਸੂਖਮ ਸਥੂਲ ਮੂਲ ਕੈਸੇ ਪਿਹਚਾਨੀਐ ।
God, the cause of all visible and invisible world who is prevailing equally in
all and sundry; how can he be reckoned?
ਘਿਟ ਸਰੀਰ ਘਿਟ ਅੰ ਤਾਕਰਣ ਿਰਦਾ ਸੋ ਉਹ ਸਰੀਰ ਸਰੀਰ ਪਤੀ ਅਰੁ ਹਰ ਇਕ ਅੰ ਤਾਕਰਣ

ਿਰਦੇ ਅੰ ਦਰ ਵਸ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਉ ਅਤੇ ਸਰਬ ਿਨਰੰ ਤਰ ਸਭ ਿਵਖੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਿਰਹਾ; ਅਥਵਾ ਸਰਬ
ਦੇ ਸਦਰਸ਼ ਹੀ ਹੋਯਾ ਹੋਯਾ ਮਾਨ ਅੰ ਤਰਾਯ ਤ ਰਿਹਤ ਸਰਬੱਤ ਸਭ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਭਾਸ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂ ੰ ਹਸਥੂਲ ਸੂਖਮ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਵਾ ਮੁੱਢ ਨੂ ਕ
ੰ ਾਰਣ ਵਾ ਮੁੱਢ ਨੂ ਿੰ ਕਸ ਤਰ
ਕੁਛ ਨ ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਪਛਾਣ ਸਕੀਏ?

ਿਨਰਗੁਨ ਅਿਦਸਟ ਿਸਸਿਟ ਮੈ ਨਾਨਾ ਪਕਾਰ ਅਲਖ ਲਿਖਓ ਨ ਜਾਇ ਕੈਸੇ ਉਿਰ ਆਨੀਐ ।
God who is not visible in His Transcendental form, and is visible in myriad
forms in His immanent form; who cannot be perceived, how can he then be
lodged in the mind?
ਿਨਰਗੁਣ ਅਿਦਸਟ ਿਨਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਤ ਉਸ ਦਾ ਹੋਯਾ ਹੀ ਿਦਸ਼ਟੀ ਤ ਅਗੋਚਰ ਪਰ ਿਜਹੜਾ

ਿਦਸਿਟ ਮੈ ਿਦਸ਼ਟੀ ਿਵਖੇ ਔਣਹਾਰਾ ਸਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਸਰਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਨਾਨਾ ਪਕਾਰ ਦਾ ਹਕੇ ਭਾਸ

ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਕਰ ਕੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਿਵਖੇ ਲਖ ਾ ਨਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤ ਤੇ ਓਸ ਅਲਖ ਸਰੂਪ ਨੂ ੰ
ਿਕਸ ਪਕਾਰ ਉਰ ਿਹਰਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਲਆ ਸਕੀਏ? ਭਾਵ ਉਹ ਬੁਧੀ ਮਨ ਅਰੁ ਇੰ ਦੀਆਂ ਦਾਰਾ ਿਕਸੇ
ਪਕਾਰ ਭੀ ਜਾਿਣਆ ਪਛਾਿਣਆ ਯਾ ਿਧਆਿਣਆ ਨਹ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਿਤਰੂਪ ਸਿਤਨਾਮ ਸਿਤਗੁਰ ਿਗਆਨ ਿਧਆਨ ਪੂਰਨ ਬਹਮ ਸਰਬਾਤਮ ਕੈ ਮਾਨੀਐ ॥੯੮॥
Imperishable of character, of ever stable name, the complete Lord God,
becomes known to a devoted Sikh through the Gyan dispensed by True.
Guru. He attaches his conscious mind in the word and its tune and realises
His presence in every living being. (98)
ਹ ! ਜੇਕਰ ਸਿਤਗੁਰ ਤ ਸਤ ਨਾਮ ਤ ਸਤ ਨਾਮ ਨੂ ਪ
ੰ ਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਸਤ ਸਰੂਪ ਦੇ ਗ ਾਨ

ਸੰ ਯੁਕਤ ਆਪਣੇ ਆ ਨੂ ਬ
ੰ ਣਾ ਕੇ ਓਸ ਦੇ ਧ ਾਨ ਪਾਇਣ ਹੋਈਏ ਤ ਸਰਬਾਤਮ ਕੇ ਸਰਬ ਆਤਮ

ਰੂਪਤਾ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਆਪਾ ਰੂਪ ਹੋਏ ਹੋਏ ਓਸ ਪੂਰਨ ਬਹਮ ਨੂ ਮ
ੰ ਾਨੀਐ ਜ ਕਾ ਤ ਿਨਸਚੇ
ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ ॥98॥

ਪੂਰਨ ਬਹਮ ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਸਰਬਮਈ ਪੂਰਨ ਿਕਪਾ ਕੈ ਪਰਪੂਰਨ ਕੈ ਜਾਨੀਐ ।
Guru-blessed Sikh realises the universal presence of God through the total
benefaction and kindness of the complete Guru who is manifestation of
Supreme God.
ਪੂਰਨ ਬਹਮ ਸਰੂਪ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸਰਬਮਈ ਸਰਬ ਸਰੂਪੀ ਰੂਪ ਨੂ ੰ

ਪਰਪੂਰਣ ਪੀਪੂਰਣ ਸਰਬਤ ਸਰਬ ਠੌਰ ਸਭ ਜੜ ਜੰ ਗਮ ਿਵਖੇ ਰਿਮਆ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਸਕੀਦਾ
ਹੈ।

ਦਰਸ ਿਧਆਨ ਿਲਵ ਏਕ ਅਉ ਅਨਕ ਮੇਕ ਸਬਦ ਿਬਬੇਕ ਟੇਕ ਏਕੈ ਉਰ ਆਨੀਐ ।

By absorbing the mind in the form of True Guru and contemplation of Guru's
teachings, the Sikh lodges that God in his heart who is one and is present in
all.
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ੇ ਮਾਰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਰਸ ਿਧਆਨ ਿਲਵ ਏਕ ਅਉ ਅਨਕ ਮੇਕ ਜੋ
ਕੁਛ ਿਦਸ਼ ਸਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਸਮੂਹ ਿਨਗਾ ਿਵੱਚ ਦੀ ਲੰਘੇ, ਓਸ ਿਵਖੇ ਇੱਕ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਦਾ

ਪਕਾਸ਼ ਹੀ ਅਨਕ ਿਵਚ ਮੇਕ ਿਮਲੇ ਹੋਏ ਦੀ ਿਲਵ ਤਾਰ ਲਗਾਵੇ ਅਉ ਔਰ ਐਸਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ

ਿਬਬੇਕ ਸ਼ਬਦ ਮਾਤ ਕਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾਰੇ ਿਜਸ ਕਾਸੇ ਦਾ ਭੀ ਿਬਬੇਕ ਵੀਚਾਰ ਯਾ ਿਗਆਨ ਪਾਪਤ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਓਸ ਸਮੂਹ ਨਾਮ ਰੂਪ ਪਰਪੰ ਚ ਿਵਖੇ ਇੱਕ ਮਾਤ ਸੱਤਾ ਸਰੂਪ ਦੀ ਟੇਕ ਿਨਸਚਾ ਭੌਣੀ
ਹੀ ਉਿਰ ਆਨੀਐ ਿਹਰਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਲਆਵੇ।

ਿਦਸਿਟ ਦਰਸ ਅਰੁ ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਿਮਿਲ ਪੇਖਤਾ ਬਕਤਾ ਸੋਤਾ ਏਕੈ ਪਿਹਚਾਨੀਐ ।
By keeping the vision of the eyes in the glimpse of Satguru and tuning the
ears to the sound of Guru's utterances, an obedient and devoted Sikh reckons
Him as the speaker, listener and watcher.
ਭਾਵ ਿਦਸਿਟ ਦਰਸ ਅਰੁ ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਿਮਿਲ ਿਜਸ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਿਟਕਾਣੇ ਉਪਰ ਿਦਸ਼ਟੀ ਤੇ

ਦਰਸ਼ਨ ਿਮਲਦੇ ਹਨ, ਅਰੁ ਿਜਸ ਉਸੇ ਹੀ ਿਟਕਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸੁਰਿਤ ਸਵਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਿਮਲਾਪ
ਹੁ ੰ ਦਾਹੈ। ਓਥੇ ਉਸ ਿਟਕਾਣੇ ਪੇਖਤਾ ਪੇਖਨ ਹਾਰਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬਕਤਾ ਬੋਲਣਹਾਰਾ ਅਰੁ ਸੋਤਾ
ਸੁਨਣ ਹਾਰਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਮਾਤ ਚੈਤੰਨ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਹੀ ਅਨੁਭਈਆਂ ਪਿਹਚਾਨੀਏ।

ਸੂਖਮ ਸਥੂਲ ਮੂਲ ਗੁਪਤ ਪਗਟ ਠਟ ਨਟ ਵਟ ਿਸਮਰਨ ਮੰ ਤ ਮਨੁ ਮਾਨੀਐ ॥੯੯॥
God who is the cause of the visible and invisible expanse, who is playing the
game of the world both as a performer and the apparatus, the mind of a
devoted Sikh of Guru gets engrossed in words and teachings of the Guru. (99)
ਸਥੂਲ ਸੂਖਮ ਦਾ ਮੂਲ ਮੁੱਢ ਉਹ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਪਗਟ ਅੰ ਦਰ ਬਾਹਰ ਵਰਤਣ ਹਾਰਾ ਠਟ ਠਾਠ
ਪਸਾਰਾ ਸਭ ਨਟ ਵਟ ਓਹੀ ਨਟ ਵਤ ਨਟ ਦੀ ਨ ਾਈ ਂ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣ ਕੇ ਭੀ ਸਭ ਤ ਅਸੰ ਗ

ਨ ਾਰਾ ਰਿਹ ਕੇ ਖੇਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਤਰ ਿਸਮਰਨ ਮੰ ਤ ਮਨੁ ਮਾਨੀਐ ਜੇਕਰ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ੇ
ਂ ਹੈ
ਮੰ ਤ ਨੂ ਿੰ ਸਮਰਣ ਕਰੀਏ ਤਦ ਇਸ ਗੱਲ ਉਪਰ ਮਨ ਮੰ ਨਦਾ ਅਰਥਤਾ ਿਨਸਚਾ ਿਲਔਦਾ
॥99॥

ਨਹ ਦਦਸਾਰ ਿਪਤ ਿਪਤਾਮਾ ਪਰਿਪਤਾਮਾ ਸੁਜਨ ਕੁਟੰਬ ਸੁਤ ਬਾਧਵ ਨ ਭਾਤਾ ਹੈ ।
In the paternal hierarchy, there is not one relation; whether grandfather, great
grandfather or any other son of the family, ward or brother;
ਨਹ ਹੈ ਦਦਸਾਰ ਦਾਦਕੇ ਘਰ ਿਵਖੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾਤਾ ਸਰਬੰ ਧ ਚਾਹੇ ਉਹ ਿਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ

ਿਪਤਾਮਾ ਬਾਬਾ ਦਾਦਾ ਯਾ ਪਰਿਪਤਾਮਾ ਪੜਬਾਬਾ ਪੜਦਾਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸੱਜਨ
ਕੁਟੰਬ ਇਸ ਕੋੜਮੇ ਿਵਚ ਪੁਤ ਬ ਧਵ ਸਾਕ ਸਰਬੰ ਧੀ ਯਾ ਭਰਾ ਆਿਦ।

ਨਹੀ ਨਨਸਾਰ ਮਾਤਾ ਪਰਮਾਤਾ ਿਬਰਿਧ ਪਰਮਾਤਾ ਮਾਮੂ ਮਾਮੀ ਮਾਸੀ ਔ ਮੌਸਾ ਿਬਿਬਧ ਿਬਖਾਤਾ
ਹੈ ।
Similarly there isn't any relation, whether it is mother, grandmother or great
grandmother, maternal uncle, aunt or any other recognised relationships;
ਇਵ ਹੀ, ਨਹ ਹੈ ਨਨਸਾਰ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਿਵਖੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਸਾਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਹੋਵੇ,
ਚਾਹੇ ਪਰਮਾਤਾ ਨਾਨੀ ਯਾ ਿਬਰਧ ਪਮਾਤਾ ਪੜਨਾਨੀ ਅਥਵਾ ਮਾਮੂ ਮਾਮਾ, ਮਾਸੀ, ਅਰ ਮੌਸਾ

ਮਾਸੜ ਜੋ ਿਬਿਬਧ ਬਹਤੁ ਕਰ ਕੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਿਵਚ ਿਬਖ ਾਤਾ ਪਿਸੱਧ ਸਕਾ ਮੰ ਨ ਜ ਦੇ ਹਨ।

ਨਹੀ ਸਸੁਰਾਰ ਸਾਸੁ ਸੁਸਰਾ ਸਾਰੋ ਅਉਸਾਰੀ ਨਹੀ ਿਬਰਤੀਸੁਰ ਮੈ ਜਾਿਚਕ ਨ ਦਾਤਾ ਹੈ ।
And also there is no relationship in the in-laws family whether mother-in-law,
brother-in-law or sister-in-law; nor is their any relationship of family priest,
donor or beggar.

ਇਸੇ ਪਕਾਰ ਨਹ ਹੈ ਸਸੁਰਾਰ ਸੌਹਰੇ ਘਰ ਿਵਖੇ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾਤਾ ਸਰਬੰ ਧ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਸ

ਸੱਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੌਹਰਾ ਸਾਰੋ ਸਾਲਾ ਅਉ ਅਥਵਾ ਸਾਰੀ ਸਾਲੀ ਅਰੁ ਨਹ ਹੈ ਫੇਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਭੀ
ਿਹਤੈਸ਼ੀ ਿਹਤ ਚਾਹੁਨ ਹਾਰਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਿਬਰਤੀਸੁਰ ਮੈ ਪ ਧਾ ਪੋਿਹਤ ਕੁਲ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇ,

ਜਾਿਚਕ ਮੰ ਗਤਾ ਧਰਮ ਦਾ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਈ ਸਫਲਾਨ ਦੀਆਂ ਡ ਗ ਮਾਰਣ ਵਾਲਾ, ਅਥਵਾ
ਨਹੀ ਹੈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਜਜਮਾਨ ਹੀ।

ਅਸਨ ਬਸਨ ਧਨ ਧਾਮ ਕਾਹੂ ਮੈ ਨ ਦੇਿਖਓ ਜੈਸਾ ਗੁਰਿਸਖ ਸਾਧਸੰ ਗਤ ਕੋ ਨਾਤਾ ਹੈ ॥੧੦੦॥
Nor has any relationship been seen amongst the friends and close associates
who share their eats and drinks as is the relationship of Sikh Sangat
(congregation) and a Sikh. (100)
ਇਸੀ ਪਕਾਰ ਅਸਨ ਖਾਨ ਪਾਨ ਆਿਦ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਬਸਨ ਪਿਹਨਣ ਜੋਗ ਬਸਤ ਪਟੰ ਬਰ

ਪਸ਼ਮੰ ਬਰ ਆਿਦ ਤਥਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਧਾਮ ਘਰ ਘਾਟ ਆਿਦ ਭੀ ਜੋ ਹਨ ਓਨ ਿਵਚ ਭੀ ਿਕਸੇ ਿਵਖੇ

ਨਹ ਹੈ ਦੇਖ ਾ ਕੋਈ ਭੀ ਸਾਥ ਿਨਭਨ ਵਾਲਾ ਨਾਤਾ ਿਜਹਾ ਿਕ ਿਨਸਚੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਿਕ ਗੁਰੂ ਿਸਖ,
ਅਰੁ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਿਸੱਖ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰ ਗਿਤ ਦਾ ਨਾਤਾ ਸਾਥ ਿਨਭਨ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਸਾਕ ॥100॥

