
ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ                                    ਜਮਾਤ ਦਸਿੀਂ                                                                 ਸਾਲ ਮਈ 2020 

                                     3.  ਗੁਰਮਵਤ ਕਾਵਿ   ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ 

                                      (ਪਰਸੰਗ ਸਵਿਤ ਵਿਆਵਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਿ) 

      

                                 1.  ਤੂੰ  ਮੇਰਾ ਵਪਤਾ ਤੂੰ  ਿ ੈਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਤੂੰ  

                                                      ਮੇਰਾ ਵਪਤਾ ਤੰੂ ਿੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ॥ 

                                                      ਤੰੂ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪੁ ਤੰੂ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ ॥ 

                                       ਤੰੂ ਮੇਰਾ ਰਾਿਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਤਾ ਭਉ ਕੇਿਾ ਕਾੜਾ ਜੀਉ ॥ 

                                                      ਤੁਮਰੀ ਵਕਰਪਾ ਤੇ ਤੁਧੁ ਪਛਾਣਾ ॥  

                                                     ਤੰੂ ਮੇਰਾ ਓਟ ਤੰੂ ਿੈ ਮੇਰਾ ਮਾਣਾ ॥ 

                                     ਤੁਝ ਵਬਨੁ ਦੂਜਾ ਅਿਰੁ ਨ ਕੋਈ ਸਭੁ ਤੇਰਾ ਿੇਲੁ ਅਿਾੜਾ ਜੀਉ ॥2 ॥ 

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ-ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ‘ਤੰੂ ਮੇਰਾ 
ਵਪਤਾ ਤੰੂ ਿੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ’ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿਿੱ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਭੂ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ 
ਿੋਏ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਟੇਕ ਨੰੂ ਵਬਆਨ ਕਰਵਦਆਂ ਇਿ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿੈ ਵਕ ਉਸ ਦਾ 



ਨਾਮ ਵਧਆਉਣ ਨਾਲ ਮਿਾਂ ਸੁਿੱ ਿ ਵਮਲਦਾ ਿੈ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਔਿਾ ਘੋਲ ਵਜਿੱ ਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਭੂ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਿੋਏ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਟੇਕ ਨੰੂ ਵਬਆਨ ਕੀਤਾ ਿੈ।                      

ਵਿਆਵਿਆ :- ਗੁਰੂ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਿਨ ਵਕ ਿੇ ਪਰਭੂ ! ਤੰੂ ਮੇਰੇ ਵਪਉ ਦੀ ਥਾਂ ਿੈਂ, ਤੰੂ ਿੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਿੈ ਤੰੂ ਮੇਰਾ 
ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਿੈਂ, ਤੰੂ ਿੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਿੈਂ । ਜਦੋਂ ਤੰੂ ਿੀ ਸਭ ਥਾਿਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਿਾ ਿੈਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਿੀਂ, ਕੋਈ    
ਵਚੰਤਾ । ਿੇ ਪਰਭੂ ! ਤੇਰੀ ਵਮਿਰ ਨਾਲ ਿੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਡੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਿਾਂ । ਤੰੂ ਿੀ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਿੈਂ, ਤੰੂ 
ਿੀ ਮੇਰਾ ਫ਼ਖ਼ਰ ਦਾ ਥਾਂ ਿੈਂ । ਤੈਥੋਂ ਵਬਨਾ ਤੇਰੇ ਿਰਗਾ ਿੋਰ ਕੋਈ ਨਿੀਂ ਿੈ । ਇਿ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਇਿ ਜਗਤ 
ਅਿਾੜਾ ਤੇਰਾ ਿੀ ਬਣਾਇਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। 

                                ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਵਭ ਤੁਧੁ ਉਪਾਏ ॥ 

                       ਵਜਤੁ ਵਜਤੁ ਭਾਣਾ ਵਤਤੁ ਵਤਤੁ ਲਾਏ ॥ 

                 ਸਭ ਵਕਛੁ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਿੋਿੈ ਨਾਿੀ ਵਕਛੁ ਅਸਾੜਾ ਜੀਉ ॥੩॥ 

                       ਨਾਮੁ ਵਧਆਇ ਮਿਾ ਸੁਿੁ ਪਾਇਆ ॥ 

                                                ਿਵਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਸੀਤਲਾਇਆ ॥ 

                                   ਗਵਰ ਪੂਰੈ ਿਜੀ ਿਾਧਾਈ ਨਾਨਕ ਵਜਤਾ ਵਬਿਾੜਾ ਜੀਉ ॥4॥ 

                                                                                                     {ਪੰਨਾ 103} 

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ-ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ‘ਤੰੂ ਮੇਰਾ 
ਵਪਤਾ ਤੰੂ ਿੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ’ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿਿੱ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਭੂ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ 
ਿੋਏ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਟੇਕ ਨੰੂ ਵਬਆਨ ਕਰਵਦਆਂ ਇਿ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿੈ ਵਕ ਉਸ ਦਾ 
ਨਾਮ ਵਧਆਉਣ ਨਾਲ ਮਿਾਂ ਸੁਿੱ ਿ ਵਮਲਦਾ ਿੈ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਔਿਾ ਘੋਲ ਵਜਿੱ ਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਭੂ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਿੋਏ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਟੇਕ ਨੰੂ ਵਬਆਨ ਕੀਤਾ ਿੈ। 

ਵਿਆਵਿਆ :- ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਿਦੇ ਿਨ ਵਕ ਿੇ ਪਰਭੂ! ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਤੰੂ ਿੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਿਨ, ਵਜਸ ਵਜਸ 
ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਿੋਈ, ਤੰੂ ਉਸ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿਚ (ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਜੰਤ) ਲਾਏ ਿੋਏ ਿਨ । ਜਗਤ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਿੋ 
ਵਰਿਾ ਿੈ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਿੋ ਵਰਿਾ ਿੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਿਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਿੀਂ ਚਿੱਲ ਸਕਦਾ। ਿੇ ਭਾਈ ! ਪਰਮਤਾਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਵਸਮਰ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਿਾਸਲ ਕੀਤਾ ਿੈ । ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਠੰਢਾ-ਠਾਰ 
ਿੋ ਵਗਆ ਿੈ । ਿੇ ਨਾਨਕ ! ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਿੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਵਮਕ ਉਤਸ਼ਾਿ ਦਾ ਢੋਲ ਿਿੱ ਜ ਵਪਆ ਿੈ ਤੇ ਮੈਂ 
(ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਿੋ ਵਰਿਾ) ਔਿਾ ਘੋਲ ਵਜਿੱ ਤ ਵਲਆ ਿੈ। 

 



 

 

 

                     2. ਵਮਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਿਵਰ ਸਜਣ ੁਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ ॥ 

                               ਵਮਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਿਵਰ ਸਜਣੁ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ ॥ 

                           ਿਉ ਸੰਮਵਲ ਥਕੀ ਜੀ ਓਿੁ ਕਦੇ ਨ ਬੋਲੈ ਕਉਰਾ ॥ 

                      ਕਉੜਾ ਬੋਵਲ ਨ ਜਾਨੈ ਪੂਰਨ ਭਗਿਾਨੈ ਅਉਗਣੁ ਕੋ ਨ ਵਚਤਾਰੇ ॥ 

                      ਪਵਤਤ ਪਾਿਨੁ ਿਵਰ ਵਬਰਦੁ ਸਦਾਏ ਇਕੁ ਵਤਲੁ ਨਿੀ ਭੰਨੈ ਘਾਲੇ ॥ 

                               ਘਟ ਘਟ ਿਾਸੀ ਸਰਬ ਵਨਿਾਸੀ ਨੇਰੈ ਿੀ ਤੇ ਨੇਰਾ ॥ 

                          ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਸਦਾ ਸਰਣਾਗਵਤ ਿਵਰ ਅੰਵਮਰਤ ਸਜਣੁ ਮੇਰਾ ॥1॥ {ਪੰਨਾ 784} 

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ-ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਜ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ‘ਵਮਿੱ ਠ 
ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਿਵਰ ਸਜਣੁ’ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਿੱ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਲਕ ਪਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਵਿਮਾ 
ਗਾਈ ਿੈ। 

ਵਿਆਵਿਆ  :- ਿੇ ਭਾਈ! ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ-ਪਰਭੂ ਵਮਿੱ ਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਿਾਲਾ ਵਪਆਰਾ ਵਮਿੱ ਤਰ ਿੈ। ਮੈਂ ਚੇਤੇ ਕਰ-ਕਰ ਕੇ 
ਥਿੱ ਕ ਗਈ ਿਾਂ ਵਕ ਉਸ ਦਾ ਕਦੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਬੋਵਲਆ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਿ ਕਦੇ ਿੀ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਿੀਂ ਬੋਲਦਾ। 
ਿੇ ਭਾਈ ! ਉਿ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭਗਿਾਨ ਕੌੜਾ (ਿਰਿਾ) ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ ਿੀ ਨਿੀਂ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਿ ਸਾਡਾ 
ਕੋਈ ਿੀ ਔਗੁਣ ਚੇਤੇ ਿੀ ਨਿੀਂ ਰਿੱ ਿਦਾ। ਉਿ ਵਿਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪਵਿਿੱ ਤਰ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਿੈ। ਇਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਿੱ ਢ-
ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਦਿੱ ਵਸਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਉਿ ਵਕਸੇ ਦੀ ਿੀ ਕੀਤੀ ਘਾਲ-ਕਮਾਈ ਨੰੂ ਰਤਾ ਭਰ ਿੀ ਵਿਅਰਥ 
ਨਿੀਂ ਜਾਣ ਦੇਂਦਾ। ਿੇ ਭਾਈ ! ਮੇਰਾ ਸਿੱਜਣ ਿਰੇਕ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਿਿੱ ਸਦਾ ਿੈ, ਸਭ ਜੀਿਾਂ ਵਿਚ ਿਿੱ ਸਦਾ ਿੈ, ਿਰੇਕ ਜੀਿ 
ਦੇ ਅਿੱ ਤ ਨੇੜੇ ਿਿੱ ਸਦਾ ਿੈ। ਦਾਸ ਸਦਾ ਉਸ ਦੀ ਸਰਨ ਵਪਆ ਰਵਿੰਦਾ ਿੈ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਜਣ ਪਰਭੂ ਆਤਮਕ ਜੀਿਨ ਦੇਣ 
ਿਾਲਾ ਿੈ। 

 

 

                                       

 



                                              ਿਉ ਵਬਸਮੁ ਭਈ ਜੀ ਿਵਰ ਦਰਸਨੁ ਦੇਵਿ ਅਪਾਰਾ ॥  

                                              ਮੇਰਾ ਸੰੁਦਰੁ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਿਉ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਗ ਛਾਰਾ ॥  

                                            ਪਰਭ ਪੇਿਤ ਜੀਿਾ ਠੰਢੀ ਥੀਿਾ ਵਤਸੁ ਜੇਿਡੁ ਅਿਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥  

                                           ਆਵਦ ਅੰਵਤ ਮਵਧ ਪਰਭੁ ਰਵਿਆ ਜਵਲ ਥਵਲ ਮਿੀਅਵਲ ਸੋਈ ॥  

                                             ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਵਪ ਸਾਗਰੁ ਤਵਰਆ ਭਿਜਲ ਉਤਰੇ ਪਾਰਾ ॥  

                                ਨਾਨਕ ਸਰਵਣ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਿਾਰਾ ॥2॥ {ਪੰਨਾ 784} 

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ-ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਜ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ‘ਵਮਿੱ ਠ 
ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਿਵਰ ਸਜਣੁ’ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਿੱ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਲਕ ਪਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਵਿਮਾ 
ਗਾਈ ਿੈ। 

ਵਿਆਵਿਆ :- ਗੁਰੂ ਜੀ ਫ਼ਰੁਮਾਉਂਦੇ ਿਨ, ਿੇ ਭਾਈ !  ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਿੈਰਾਨ ਿੋ 
ਰਿੀ ਿਾਂ। ਉਿ ਮੇਰਾ ਸੋਿਣਾ ਮਾਲਕ ਿੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਿਾਂ। ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਦਆਂ ਮੇਰੇ 
ਅੰਦਰ ਵਜੰਦ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਵਚਿੱਤ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿਾਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਿੋਰ ਕੋਈ ਿੀ ਨਿੀਂ। 
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਿੱ ਚ ਿੀ ਉਿੀ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਿੱ ਚ ਿੀ ਉਿੀ ਿੋਿੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਿੇਲੇ ਿੀ ਉਿ ਿੀ ਿੈ। 
ਪਾਣੀ ਵਿਚ, ਧਰਤੀ ਵਿਚ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿਿੱ ਚ, ਸਭ ਥਾਈ ਂਉਿ ਿੀ ਿਿੱ ਸਦਾ ਿੈ। ਉਸ ਦੇ ਸੋਿਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਵਧਆਨ 
ਧਰ ਕੇ ਜੀਿ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰ ਦਰ ਨੰੂ ਤਰ ਸਕਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਿੀ ਜੀਿ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 
ਲੰਘਦੇ ਆ ਰਿੇ ਿਨ। ਿੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਿਰ ! ਵਕਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਿਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਿਸਤੀ ਦਾ 
ਉਰਲਾ ਪਰਲਾ ਬੰਨਾ ਨਿੀਂ ਲਿੱ ਭ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

 

 

                                           3. ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲੋਚ ੈਗੁਰਦਰਸਨ ਤਾਈ 

                                               ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲੋਚੈ ਗੁਰਸਰਦਨ ਰਾਿੀ 

                                            ਵਬਲਪ ਕਰੇ ਚਾਵਤਰਕ ਕੀ ਵਨਆਈ ॥ 

                        ਵਤਰਿਾ ਨ ਉਤਰੈ ਸਾਂਵਤ ਨ ਆਿੈ ਵਬਨੁ ਦਰਸਨ ਸੰਤ ਵਪਆਰੇ ਜੀਉ ॥1॥ 

                  ਿਉ ਘੋਲੀ ਜੀਉ ਘੋਵਲ ਘੁਮਾਈ ਗੁਰ ਦਰਸਨ ਸੰਤ ਵਪਆਰੇ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਿਾਉ ॥ 



                                          ਤੇਰਾ ਮੁਿੁ ਸੁਿਾਿਾ ਜੀਉ ਸਿਜ ਧੁਵਨ ਬਾਣੀ ॥ 

                                                 ਵਚਰੁ ਿੋਆ ਦੇਿੇ ਸਾਵਰੰਗਪਾਣੀ ॥ 

                             ਧੰਨੁ ਸੁ ਦੇਸੁ ਜਿਾ ਤੰੂ ਿਵਸਆ ਮੇਰੇ ਸਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਉ ॥2॥ 

                         ਿਉ ਘੋਲੀ ਿਉ ਘੋਵਲ ਘੁਮਾਈ ਗੁਰ ਸਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਿਾਉ ॥ 

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ-ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲੋਚੈ 
ਗੁਰ ਦਰਸਨ ਤਾਈ’ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਵਿਲੇ ਵਤੰਨ ਬੰਦਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਵਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਗੁਰੂ ਵਪਤਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਚੌਥੀ ਬੰਦ ਵਿਿੱ ਚ ਵਮਲਾਪ ਦੀ ਅਿਸਥਾ ਨੰੂ ਵਬਆਨ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਗੁਰੂ 
ਵਪਤਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਬੇਕਰਾਰੀ ਨੰੂ ਵਬਆਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ। 

 

ਵਿਆਵਿਆ :- ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਿਦੇ ਿਨ ਵਕ ਮੇਰਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਤਾਂਘ ਕਰ ਵਰਿਾ   
ਿੈ । ਉਿ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਤੜਫ ਵਰਿਾ ਿੈ, ਵਜਿੇਂ ਪਪੀਿਾ ਸਵਾਂਤੀ ਬੰੂਦ ਲਈ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਿੈ । ਪਪੀਿੇ ਿਾਂਗ ਮੇਰਾ ਮਨ 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਨ ਲਈ ਤਰਲੇ ਲੈ ਵਰਿਾ ਿੈ। ਵਪਆਰੇ ਸੰਤ-ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਬਨਾ (ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਕ) 
ਤਰੇਿ ਵਮਟਦੀ ਨਿੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੰੂ ਧੀਰਜ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਵਪਆਰੇ ਸੰਤ-ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਨ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂ, ਸਦਕੇ 
ਿਾਂ। ਿੇ ਗੁਰੂ ਵਪਤਾ ਜੀਓ ! ਤੇਰਾ ਮੁਿੱ ਿੜਾ ਸੁੰ ਦਰ ਿੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਧੁਨੀ ਮਨ ਵਿਿੱ ਚ ਵਟਕਾਓ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਿੈ, 
ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੇਰੀ ਵਿਛੋੜੇ ਕਾਰਨ ਅਵਜਿੀ ਅਿਸਥਾ ਿੈ ਵਜਿੋ ਵਜਿੀ ਪਪੀਿੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇਿੇ ਨੰੂ ਵਚਰ ਿੋਇਆ ਿੋਣ 
ਕਰਕੇ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। 

 

 

ਿੇ ਵਪਆਰੇ ਭਗਿਾਨ! ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਇਕ ਘੜੀ ਭਰ ਭੀ ਨਿੀਂ ਵਮਲਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾ ਦਾ ਕਵਲਜੁਗ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ (ਮੈਂ 
ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿਚ ਵਬਿਬਲ ਿਾਂ, ਦਿੱ ਸ ਿੁਣ ਤੈਨੰੂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਵਮਲ ਸਕਾਂਗਾ । (ਿੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਵਬਨਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵਮਲਾਪ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਿੀਏ)ਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਮੇਰੀ 
(ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ) ਰਾਤ (ਸੌਿੀ) ਨਿੀਂ ਲੰਘਦੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦੀ ।੩। 

 

 

                                                     

 



                                                       ਇਕ ਘੜੀ ਨ ਵਮਲਤੇ ਤਾ ਕਵਲਜੁਗੁ ਿੋਤਾ ॥ 

                                                            ਿੁਵਣ ਕਵਦ ਵਮਲੀਐ ਵਪਰਅ ਤੁਧੁ ਭਗਿੰਤਾ ॥ 

                                          ਮੋਵਿ ਰੈਵਣ ਨ ਵਿਿਾਿੈ ਨੀਦ ਨ ਆਿੈ ਵਬਨੁ ਦੇਿੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਉ ॥੩॥ 

                                     ਿਉ ਘੋਲੀ ਜੀਉ ਘੋਵਲ ਘੁਮਾਈ ਵਤਸੁ ਸਚੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਿਾਉ ॥ 

                                                                     ਭਾਗੁ ਿੋਆ ਗੁਵਰ ਸੰਤੁ ਵਮਲਾਇਆ ॥ 

                                                                     ਪਰਭੁ ਅਵਬਨਾਸੀ ਘਰ ਮਵਿ ਪਾਇਆ ॥ 

                                               ਸੇਿ ਕਰੀ ਪਲੁ ਚਸਾ ਨ ਵਿਛੁੜਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਉ ॥੪॥ 

ਿਉ ਘੋਲੀ ਜੀਉ ਘੋਵਲ ਘੁਮਾਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਉ ॥ ਰਿਾਉ ॥੧॥੮॥ {ਪੰਨਾ 96-97} 

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ-ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲੋਚੈ 
ਗੁਰ ਦਰਸਨ ਤਾਈ’ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਵਿਲੇ ਵਤੰਨ ਬੰਦਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਵਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਗੁਰੂ ਵਪਤਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਚੌਥੀ ਬੰਦ ਵਿਿੱ ਚ ਵਮਲਾਪ ਦੀ ਅਿਸਥਾ ਨੰੂ ਵਬਆਨ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਗੁਰੂ 
ਵਪਤਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਬੇਕਰਾਰੀ ਨੰੂ ਵਬਆਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ। 

ਵਿਆਵਿਆ :- ਗੁਰੂ ਜੀ  ਆਿਦੇ ਿਨ, ਿੇ ਗੁਰੂ ਵਪਤਾ ਜੀਓ ! ਜੇਕਰ ਆਪ ਮੈਨੰੂ  ਇਕ ਘੜੀ ਲਈ  ਿੀ ਨਿੀਂ ਵਮਲਦੇ, 
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਬਤਾਉਣੀ ਔਿੀ ਿੋ ਜਾਂਦੀ  ਿੈ ਤੇ ਉਿ ਘੜੀ ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਿੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿਚ ਵਬਿਬਲ 
ਿਾਂ, ਦਿੱ ਸ ਿੁਣ ਤੈਨੰੂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਵਮਲ ਸਕਾਂਗਾ। ਿੇ ਭਾਈ ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵਮਲਾਪ ਨਿੀਂ 
ਿੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਿੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਮੇਰੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਸੌਿੀ ਨਿੀਂ ਲੰਘਦੀ, ਮੇਰੇ 
ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਵਪਤਾ ਦਾ ਵਮਲਾਪ ਿੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ ਿਨ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ 
ਸੋਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਮਲਾ ਵਦਿੱ ਤਾ ਿੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਅਵਬਨਾਸੀ ਪਰਭੂ ਨੰੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਦੇ ਵਿਚ ਿੀ 
ਲਿੱ ਭ ਵਲਆ ਿੈ। ਮੈਂ ਿੁਣ ਿਰ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ  ਸੇਿਾ ਿੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕ ਪਲ ਭਰ ਿੀ ਤੈਥੋਂ ਨਾ ਵਿਛੜਾ। ਿੇ ਗੁਰੂ 

ਜੀ ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂ। 

 

                                                           

 

 

 



                                                      ਕਵਿਤਾਿਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਿ 

ਤੰੂ ਮੇਰਾ ਵਪਤਾ ਤੰੂ ਿੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ 

ਪਰਭੂ ਿੀ ਮਨੁਿੱ ਿ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਤੇ ਸਾਕ-ਸਬੰਧੀ ਿੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਿ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਿਨ ਤੇ ਧੰਵਦਆਂ ਵਿਿੱ ਚ 
ਲਾਏ ਿੋਏ ਿਨ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧਆਉਣ ਨਾਲ ਮਿਾਂ ਸੁਿੱ ਿ ਪਰਾਪਤ ਿੰੁਦਾ ਿੈ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਔਿਾ ਘੋਲ ਵਜਿੱ ਵਤਆ 
ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

ਵਮਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਿਵਰ ਸਜਣੁ 

ਮਾਲਕ ਪਰਭੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਵਮਿੱ ਠਾ ਿੈ। ਉਿ ਸਾਵਰਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿਸਦਾ ਿੈ ਤੇ ਸਭ ਨੰੂ ਆਤਵਮਕ ਜੀਿਨ ਦੇਣ ਿਾਲਾ 
ਿੈ। ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੀਿ ਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਾਪਤ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। ਉਿ ਿਰ ਥਾਂ ਿਸਦਾ ਰਸਦਾ ਿੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਧਆਨ 
ਧਰ ਕੇ ਮਨੁਿੱ ਿ  ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰ ਦਰ ਨੰੂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

 

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸਨ ਤਾਈ  

 ਗੁਰਵਸਿੱ ਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿਿੱ ਚ ਉਸ ਦੇ ਵਮਲਾਪ ਲਈ ਤੜਫਦਾ ਿੈ। ਪਰਭੂ ਦੀ ਵਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਵਮਲਾਪ ਪਰਾਪਤ ਿੰੁਦਾ ਿੈ ਤੇ ਵਫਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਤੇ ਚਿੱਲ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰਭੂ ਦਾ ਵਮਲਾਪ ਿਾਸਲ ਿੰੁਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਵਕ 
ਬੜਾ ਆਨੰਦਮਈ ਿੰੁਦਾ ਿੈ।  

 

 

ਿਸਤੂਵਨਸ਼ਠ ਉੱਤਰ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ 

1. ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕਸ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮਨ ਨੰੂ ਠੰਢਕ ਪੈਂਦੀ ਿੈ ? 

 ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
2.  ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਔਿਾ ਘੋਲ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਵਜਿੱ ਵਤਆ ਵਗਆ ਿੈ ? 

 ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਕਰਪਾ ਨਾਲ  

3.  ‘ਵਮਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਿਵਰ ਸਜਣੁ’ ਵਿਿੱ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਾਿ ਵਕਿੋ ਵਜਿੇ ਿਨ ? 

 ਵਿਸਮਾਦ ਤੇ ਵਨਰਮਾਣਤਾ ਭਰੇ  
4. ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਕਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰਦੇ ਿਨ ? 



 ਮਾਲਕ ਪਰਭੂ ਦੀ 
5.  ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ‘ਮੇਰੇ ਸਜਣੁ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ’ ਵਕਸ ਨੰੂ ਵਕਿਾ ਿੈ ? 

 ਗੁਰੂ ਵਪਤਾ ਨੰੂ  

6.  ਗੁਰੂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਕਸ ਨੇ ਵਮਲਾਇਆ ਿੈ ? 

ਪਰਭੂ ਨੇ  
7. ਗੁਰੂ ਵਮਲਾਪ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿਨ ? 

 ਗੁਰੂ ਸੇਿਾ  


