
ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ                             ਜਮਾਤ ਦਸਿੀਂ                                       ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ 2020 

                                 ਗੁਰਮਵਤ ਕਾਵਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ  

                       (ਪਰਸੰਗ ਸਵਿਤ ਵਿਆਵਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਿ) 

 

 

1. ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ 

ਅਨੰਦੁ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਵਤਗੁਰੂ ਮੈ ਪਾਇਆ ॥ 

ਸਵਤਗੁਰੁ ਤ ਪਾਇਆ ਸਿਜ ਸੇਤੀ ਮਵਨ ਿਜੀਆ ਿਾਧਾਈਆ ॥ 

ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਾਰ ਪਰੀਆ ਸਬਦ ਗਾਿਣ ਆਈਆ ॥ 

ਸਬਦੋ ਤ ਗਾਿਿੁ ਿਰੀ ਕੇਰਾ ਮਵਨ ਵਜਨੀ ਿਸਾਇਆ ॥ 

ਕਿੈ ਨਾਨਕੁ ਅਨੰਦੁ ਿੋਆ ਸਵਤਗੁਰੂ ਮੈ ਪਾਇਆ ॥1॥ 

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ‘ਅਨੰਦ ਸਾਵਿਬ’ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ 
‘ਸਾਵਿਤ-ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ‘ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ’ ਵਸਰਲੇਿ ਿੇਠ ਦਰਜ ਿੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਿੱ ਚ ਗੁਰੂ 
ਸਾਵਿਬ ਦਿੱ ਸਦੇ ਿਨ  ਜੀਿ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਿਿੱ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਿੀ ਨਿੱ ਚਦਾ ਰਵਿੰਦਾ ਿੈ ਤੇ ਦੁਿੀ ਰਵਿੰਦਾ ਿੈ। 
ਵਜਸ ਮਨੁਿੱ ਿ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਮਿਰ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਿੰੁਦੀ ਿੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਇਕ 
ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਉਸ ਦੀ ਦੁਿੱ ਿਾਂ ਤੋਂ ਨਵਿਰਤੀ ਿੰੁਦੀ ਿੈ ਤੇ ਮਨ ਵਿਿੱ ਚ ਿਰ ਿੇਲੇ ਅਨੰਦ ਬਵਣਆ ਰਵਿੰਦਾ 
ਿੈ।  



ਵਿਆਵਿਆ :- ਗੁਰੂ ਸਾਵਿਬ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਿਨ, ਿੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ! ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਵਿੜਾਓ ਪੈਦਾ ਿੋ ਵਗਆ ਿੈ 
ਵਕਉਂਵਕ ਮੈਨੰੂ ਸਿੱ ਚਾ ਗੁਰੂ ਵਮਲ ਵਗਆ ਿੈ। ਮੈਨੰੂ ਸਵਤਗੁਰੂ ਵਮਵਲਆ ਿੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਿੀ ਅਡੋਲ ਅਿਸਥਾ ਿੀ ਪਰਾਪਤ 
ਿੋ ਗਈ ਿੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਮਲਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਡੋਲਣੋ ਿਿੱ ਟ ਵਗਆ ਿੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਿੱ ਚ ਮਾਨੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਿਾਜੇ ਿਿੱ ਜ ਰਿੇ 
ਿਨ; ਸੋਿਣੇ ਰਾਗ ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਤੇ ਰਾਗਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਿੱ ਚ ਮਾਨੋ ਪਰਭੂ ਦੀ ਵਸਫ਼ਤ ਸਲਾਿ ਦੇ ਗੀਤ 
ਗਾਉਣ ਆ ਗਏ ਿਨ।  

 

 

 ਮਨ ਮੇਵਰਆ ਤੂ ਸਦਾ ਰਿੁ ਿਵਰ ਨਾਲੇ ॥ 

ਿਵਰ ਨਾਵਲ ਰਿੁ ਤੂ ਮੰਨ ਮੇਰੇ ਦੂਿ ਸਵਭ ਵਿਸਾਰਣਾ ॥ 

ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਓਿੁ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਵਭ ਸਿਾਰਣਾ ॥ 

ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਵਕਉ ਮਨਿੁ ਵਿਸਾਰੇ ॥ 

ਕਿੈ ਨਾਨਕੁ ਮੰਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਿੁ ਿਵਰ ਨਾਲੇ ॥2 

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ‘ਅਨੰਦ ਸਾਵਿਬ’ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ 
‘ਸਾਵਿਤ-ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ‘ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ’ ਵਸਰਲੇਿ ਿੇਠ ਦਰਜ ਿੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਿੱ ਚ ਗੁਰੂ 
ਸਾਵਿਬ ਦਿੱ ਸਦੇ ਿਨ  ਜੀਿ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਿਿੱ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਿੀ ਨਿੱ ਚਦਾ ਰਵਿੰਦਾ ਿੈ ਤੇ ਦੁਿੀ ਰਵਿੰਦਾ ਿੈ। 
ਵਜਸ ਮਨੁਿੱ ਿ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਮਿਰ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਿੰੁਦੀ ਿੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਇਕ 
ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਉਸ ਦੀ ਦੁਿੱ ਿਾਂ ਤੋਂ ਨਵਿਰਤੀ ਿੰੁਦੀ ਿੈ ਤੇ ਮਨ ਵਿਿੱ ਚ ਿਰ ਿੇਲੇ ਅਨੰਦ ਬਵਣਆ ਰਵਿੰਦਾ 
ਿੈ।  

ਵਿਆਵਿਆ :- ਗੁਰੂ ਸਾਵਿਬ ਕਵਿੰਦੇ ਿਨ, ਿੇ ਮਨ !  ਤੰੂ ਸਦਾ ਪਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਵੜਆ ਰਵਿ। ਤੰੂ ਸਦਾ ਪਰਭੂ ਨੰੂ 
ਯਾਦ ਰਿੱ ਿ। ਉਿ ਪਰਭੂ ਸਾਰੇ ਦੁਿੱ ਿ ਦੂਰ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਿੈ। ਇਿ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਿੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ 
ਕੰਮ ਵਸਰੇ ਚਾੜਹਨ ਦੇ ਸਮਰਿੱਥ ਿੈ। ਵਜਿੜਾ ਪਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਿੱਥ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਮਨੋ ਵਕਉਂ 
ਵਿਸਾਵਰਆ ਜਾਿੇ ਿੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੰੂ ਸਦਾ ਪਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁਵੜਆ ਰਵਿ। 

 

 

     2. ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਵਰਆ 



ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਵਰਆ ਇਸੁ ਜਗ ਮਵਿ 

 ਆਇ ਕੈ ਵਕਆ ਤੁਧੁ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ॥  
ਵਕ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧੁ ਸਰੀਰਾ 
 ਜਾ ਤੂ ਜਗ ਮਵਿ ਆਇਆ ॥  
ਵਜਵਨ ਿਵਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨੁ ਰਵਚਆ  
ਸੋ ਿਵਰ ਮਵਨ ਨ ਿਸਾਇਆ ॥  
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਵਰ ਮੰਵਨ ਿਵਸਆ 

 ਪੂਰਵਬ ਵਲਵਿਆ ਪਾਇਆ ॥ 

ਕਿੈ ਨਾਨਕੁ ਏਿੁ ਸਰੀਰੁ ਪਰਿਾਣੁ ਿੋਆ 

 ਵਜਵਨ ਸਵਤਗੁਰ ਵਸਉ ਵਚਤੁ ਲਾਇਆ ॥ 

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ‘ਅਨੰਦ ਸਾਵਿਬ’ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ 
‘ਸਾਵਿਤ-ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ‘ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਵਰਆ’ ਵਸਰਲੇਿ ਿੇਠ ਦਰਜ ਿੈ। ਇਸ ਵਿਿੱ ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਵਿਬ ਦਿੱ ਸਦੇ 
ਿਨ ਵਕ ਜੀਿ ਨੰੂ ਜੰਮਵਦਆਂ ਿੀ ਮਾਂ ਵਪਓ ਆਵਦ ਦੇ ਵਪਆਰ ਰਾਿੀਂ ਮਾਇਆ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਿੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਿ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਿਿੱ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਿੀ ਨਿੱ ਚਦਾ ਰਵਿੰਦਾ ਿੈ ਤੇ ਦੁਿੀ ਰਵਿੰਦਾ ਿੈ। ਵਜਸ ਮਨੁਿੱ ਿ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਮਿਰ ਕਰਦਾ 
ਿੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਿੰੁਦੀ ਿੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਇਕ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਉਸ ਦੀ ਦੁਿੱ ਿਾਂ ਤੋਂ 
ਨਵਿਰਤੀ ਿੰੁਦੀ ਿੈ ਤੇ ਮਨ ਵਿਿੱ ਚ ਿਰ ਿੇਲੇ ਆਨੰਦ ਬਵਣਆ ਰਵਿੰਦਾ ਿੈ।  

ਵਿਆਵਿਆ :- ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਿਦੇ ਿਨ, ਿੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ! ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਿੱ ਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਤੰੂ ਵਕਿੜੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ  ਕੰਮ 
ਕਰਦਾ ਿੈਂ ?  ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੰੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਿੱ ਚ ਆਇਆ ਿੈਂ  ਤਾਂ ਤੰੂ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਿੀ ਭਟਕ ਵਰਿਾ ਿੈ। ਤੇਰੇ 
ਕਰਨ ਯੋਗ ਇਿੱ ਕ ਵਿਸੇਸ ਕੰਮ ਸੀ ਵਕ ਤੰੂ ਉਸ ਪਰਭੂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਦੇ ਵਿਿੱ ਚ  ਿਸਾਉਂਦਾ, ਵਜਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ 
ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਿੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਤੰੂ ਇਿ ਕੰਮ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਜਨਹ ਾਂ ਮਨੁਿੱ ਿਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਲਵਿਆ ਿੋਇਆ 
ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਕਰਪਾ ਿੋਈ ਿੈ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪਰਭੂ ਦਾ ਵਨਿਾਸ ਿੋ ਵਗਆ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਮਨੁਿੱ ਿਾਂ 
ਦਾ ਸਰੀਰ ਿੀ ਸਫਲ ਿੰੁਦਾ ਿੈ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਚੇ ਸਵਤਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਚਿੱ ਤ ਜੋੜ ਵਲਆ ਿੈ। 

 

ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਿ ਮਨੁਿੱ ਿ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਿੱ ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਚਣਿਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੰੂ ਭੁਿੱ ਲ ਕੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ, ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਿੀ ਲਿੱ ਗਾ ਰਵਿੰਦਾ ਿੈ ਪਰਤੰੂ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਤਗੁਰੂ ਦੀ ਵਮਿਰ ਿੰੁਦੀ ਿੈ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਨਿਾਸ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਫਲ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।  

 



 

 

    3.  ਵਕਰਪਾ ਕਵਰ ਕੈ ਬਿਵਸ ਲੈਿੁ 

ਅਸੀ ਿਤੇ ਬਿੁਤੁ ਕਮਾਿਦੇ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਿਾਰੁ ॥  

ਿਵਰ ਵਕਰਪਾ ਕਵਰ ਕੈ ਬਿਵਸ ਲੈਿੁ ਿਉ ਪਾਪੀ ਿਡ ਗੁਨਿਗਾਰੁ ॥ 

 ਿਵਰ ਜੀਉ ਲੇਿੈ ਿਾਰ ਨ ਆਿਈ ਤੰੂ ਬਿਵਸ ਵਮਲਾਿਣਿਾਰੁ ॥  

 

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ‘ਸਲੋਕ ਿਾਰਾਂ ਤੇ ਿਧੀਕ’ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਿੈ ਅਤੇ 
ਇਿ ‘ਸਾਵਿਤ-ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਜ ‘ਵਕਰਪਾ ਕਵਰ ਕੈ ਬਿਸ਼ ਲੈਿੁ’ ਵਸਰਲੇਿ ਿੇਠ ਦਰਜ ਿੈ। ਇਸ ਸਲੋਕ 
ਵਿਿੱ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੀਿ ਨੰੂ ਭਾਰੀ ਗੁਨਾਿਗਾਰ ਦਿੱ ਸਵਦਆਂ ਿੋਇਆਂ ਪਰਭੂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਵਮਿਰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 
ਕੀਤੀ ਿੈ। 

ਵਿਆਵਿਆ :-  ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਭੂ ਅਿੱ ਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੇ ਿਨ ਵਕ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਿੁਤ ਭੁਿੱ ਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਿੰਦੇ ਿਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ 
ਭੁਿੱ ਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੁਿੱ ਲਾਂ ਦਾ ਉਰਲਾ-ਪਰਲਾ ਬੰਨਾ ਨਿੀਂ ਲਿੱ ਭਦਾ। ਿੇ ਪਰਭੂ ! ਤੰੂ ਵਮਿਰ ਕਰ 
ਕੇ ਆਪ ਿੀ ਸਾਨੰੂ ਬਿਸ਼ ਲੈ; ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਤੇ ਗੁਨਾਿਗਾਰ ਿਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਿੇ ਦੇ ਰਾਿੀਂ ਤਾਂ ਬਖਵਸ਼ਸ਼ 
ਿਾਵਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਿਾਰੀ ਿੀ ਨਿੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਤੰੂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁਿੱ ਲਾਂ ਬਖਸ ਕੇ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚ 
ਵਮਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਰਿੱ ਿਦਾ ਿੈ।  

 

ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਿਵਰ ਪਰਭੁ ਮੇਵਲਆ ਸਭ ਵਕਲਵਿਿ ਕਵਟ ਵਿਕਾਰ ॥ 

ਵਜਨਾ ਿਵਰ ਿਵਰ ਨਾਮੁ ਵਧਆਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਤਨ੍ਿ ਜੈਕਾਰੁ॥ 

 

 

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ‘ਸਲੋਕ ਿਾਰਾਂ ਤੇ ਿਧੀਕ’ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਿੈ ਅਤੇ 
ਇਿ ‘ਸਾਵਿਤ-ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਜ ‘ਵਕਰਪਾ ਕਵਰ ਕੈ ਬਿਸ਼ ਲੈਿੁ’ ਵਸਰਲੇਿ ਿੇਠ ਦਰਜ ਿੈ। ਇਸ ਸਲੋਕ 



ਵਿਿੱ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੀਿ ਨੰੂ ਭਾਰੀ ਗੁਨਾਿਗਾਰ ਦਿੱ ਸਵਦਆਂ ਿੋਇਆਂ ਪਰਭੂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਵਮਿਰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 
ਕੀਤੀ ਿੈ। 

ਵਿਆਵਿਆ :- ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੇ ਿਨ ਵਕ ਅਸੀਂ ਜੀਿ ਬਿੁਤ ਭੁਿੱ ਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਿੰਦੇ ਿਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੁਿੱ ਲਾਂ ਦਾ 
ਅੰਤ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦਾ। ਉਿ ਪਰਭੂ ਵਮਿਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੰੂ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਿੇ ਪਰਭੂ ! ਤੰੂ ਵਮਿਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਿੀ 
ਸਾਨੰੂ ਬਖਸ਼ ਲੈ; ਵਜਸ ਜੀਿ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਮਿਰ ਿੋ ਗਈ ਿੈ, ਉਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਕਿੱਟ ਕੇ 
ਉਸ ਨੰੂ ਪਰਭੂ ਨਾਲ ਵਮਲਾ ਵਦੰਦਾ ਿੈ। ਵਜਨਹ ਾਂ ਮਨੁਿੱ ਿਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਮਵਰਿਾ ਿੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁਿੱ ਲਾਂ 
ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਲੋਕ- ਪਰਲੋਕ ਵਿਿੱ ਚ ਇੰਜ ਵਮਲਦੀ ਿੈ। 

 

 

                                           ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਿ 

ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਮਿਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਨੁਿੱ ਿ ਨੰੂ ਸਵਤਗੁਰ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਿੰੁਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਨੁਿੱ ਿ ਦੀ 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਿੰੁਦੀ ਿੈ।  ਉਸ ਦੀ ਦੁਿੱ ਿਾਂ-ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਵਿਰਤੀ ਿੰੁਦੀ ਿੈ ਤੇ ਪਰਭੂ ਦੀ ਵਸਫ਼ਤ-ਸਲਾਵਿ 
ਵਿਿੱ ਚ ਜੁਵੜਆ ਮਨ ਅਡੋਲ ਅਨੰਦ ਦੀ ਅਿਸਥਾ ਵਿਚ ਵਟਕ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

 

ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਵਰਆ 

 ਮਨੁਿੱ ਿ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਿੱ ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਚਣਿਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੰੂ ਭੁਿੱ ਲ ਕੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ 
ਿੀ ਲਿੱ ਗਾ ਰਵਿੰਦਾ ਿੈ ਪਰਤੰੂ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਤਗੁਰੂ ਦੀ ਵਮਿਰ ਿੰੁਦੀ ਿੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਵਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਨਿਾਸ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਫਲ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।  

 

ਵਕਰਪਾ ਕਵਰ ਕੈ ਬਿਵਸ ਲੈਿੁ 

  ਜੀਿ ਬਿੁਤ ਭੁਿੱ ਲਾਂ ਤੇ ਗੁਨਾਿ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਿੈ, ਵਜਨਹ ਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਭੂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੀ ਉਸ ਨੰੂ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਿੈ ਤੇ 
ਪਰਭੂ ਨਾਲ ਵਮਲਾਪ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਿੰੁਦਾ ਿੈ, ਵਜਿੜੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਕਿੱਟਣ ਿਾਲੇ ਗੁਰੂ 
ਦੀ ਵਕਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਿਨ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

                      ਿਸਤੂਵਨਸ਼ਠ ਉੱਤਰ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ 

1. ਆਨੰਦ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਾਪਤ ਿੰੁਦਾ ਿੈ ? 

 ਸਵਤਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਨਾਲ  
2. ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਦਾ ਵਚਿੱ ਤ ਲਾਈ ਰਿੱਿਣ ਦਾ ਕੀ ਸੁਿੱ ਿ ਿੈ ? 

ਦੁਿੱ ਿ ਦੂਰ ਿੰੁਦੇ ਿਨ  
3. ਸਰੀਰ ਨੇ ਵਕਸ ਨੰੂ ਮਨ ਵਿਿੱ ਚ ਨਿੀਂ ਿਸਾਇਆ ? 

 ਰਚਣਿਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੰੂ 

4.  ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਵਚਿੱਤ ਲਾਉਣ ਿਾਲਾ ਸਰੀਰ ਸਫਲ ਿੰੁਦਾ ਿੈ ? 

 ਸਵਤਗੁਰੂ ਨਾਲ  
5. ਮਨੁਿੱ ਿ ਦੀ ਵਬਰਤੀ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਿੈ ? 

ਭੁਿੱ ਲਾਂ ਤੇ ਗੁਨਾਿ ਕਰਨ ਿਾਲੀ 
6.  ਗੁਰੂ ਪਰਸੰਨ ਿੋ ਕੇ ਵਕਿੜੀ ਦਾਤ ਵਦੰਦਾ ਿੈ ? 

ਨਾਮ ਵਸਮਰਨ ਦੀ  


