
 

 

ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ                 ਜਮਾਤ ਦਸਿੀਂ                      ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ 2020 

                      ਗੁਰਮਵਤ ਕਾਵਿ  ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ 

                     (ਪਰਸੰਗ ਸਵਿਤ ਵਿਆਵਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਿ) 

 

 

 

                    1.  ਪਿਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਵਪਤਾ   

                       ਪਿਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਵਪਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਵਤ ਮਿਤੁ॥ 

                    ਵਦਿਸ ਰਾਵਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਿੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤੁ॥ 

                      ਚੰਵਗਆਈਆ ਬੁਵਰਆਈਆ ਿਾਚੈ ਧਰਮੁ ਿਦੂਵਰ॥ 

                         ਕਰਮੀ ਆਪ ੋਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਵਰ॥ 

                        ਵਜਨੀ ਨਾਮੁ ਵਧਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਵਤ ਘਾਵਲ॥ 

                         ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਿ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਵਲ॥1॥ 

                                                                   (ਪੰਨਾ 8) 



 

 

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਰਚਨਾ ‘ਜਪੁਜੀ’ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਿੱ ਚ ਆਉਦੇ ਸਲੋਕ ਦਾ 
ਇਿੱ ਕ ਅੰਸ਼ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ‘ਸਾਵਿਤ-ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ‘ਪਿਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਵਪਤਾ’ ਵਸਰਲੇਿ ਿੇਠ ਦਰਜ ਿੈ। ਇਸ 
ਰੂਪ ਵਿਿੱ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਗਤ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਰੰਗ ਭੂਮੀ ਦਸਵਦਆਂ ਮਨੁਿੱ ਿ ਦੇ ਨੇਕ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਵਸਮਰਨ ਦਾ ਮਿਿੱਤਿ 
ਦਰਸਾਇਆ ਿੈ। 

ਵਿਆਵਿਆ :- ਗੁਰੂ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਿਨ ਵਕ ਪਿਣੁ ਰੂਪੀ ਸੁਆਸ ਸਰੀਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿਨ, ਵਜਸ ਤਰਹਾਂ ਗੁਰੂ 
ਜੀਿਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਲਈ ਿੈ। ਪਾਣੀ ਸਭ ਜੀਿਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਿੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਸਭ ਦੀ ਿਿੱ ਡੀ ਮਾਂ ਿੈ। ਵਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੋਿੇਂ 
ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਵਿਡਾਉਣ ਿਾਲੇ ਿਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿਿੱ ਥਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿੇਡ ਵਰਿਾ ਿੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਿ 
ਦੀ ਿਜ਼ੂਰੀ ਵਿਿੱ ਚ (ਜੀਿਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਿੋਏ) ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚਾਰਦਾ ਿੈ। ਆਪ-ੋਆਪਣੇ (ਇਨਹ ਾਂ ਕੀਤੇ ਿੋਏ) ਕਰਮਾਂ 
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਜੀਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਿ ਦੇ ਨੇੜੇ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਿ ਤੋਂ ਦੂਰ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਵਜਨਹ ਾਂ 
ਮਨੁਿੱ ਿਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਿ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਮਵਰਿਾ ਿੈ, ਉਿ ਆਪਣੀ ਵਮਿਨਤ ਸਫਲੀ ਕਰ ਗਏ ਿਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਿ ਦੇ 
ਦਰ ‘ਤੇ ਉਿ ਉੱਜਲ ਮੁਿੱ ਿ ਿਾਲੇ ਿਨ ਅਤੇ ਿੋਰ ਿੀ ਕਈ ਜੀਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਿੱ ਚ ਰਵਿ ਕੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਿੋ 
ਗਏ, ਭਾਿ ਮੁਕਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। 

 

                         2.   ਸੋ ਵਕਉ ਮੰਦਾ ਆਿੀਐ 

                                              ਭੰਵਡ ਜੰਮੀਐ ਭੰਵਡ ਵਨੰਮੀਐ ਭੰਵਡ ਮੰਗਣੁ ਿੀਆਿੁ ॥ 

                                                     ਭੰਡਿੁ ਿੋਿੈ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡਿੁ ਚਲੈ ਰਾਿੁ ॥ 

                                                     ਭੰਡੁ ਮੁਆ ਭੰਡੁ ਭਾਲੀਐ ਭੰਵਡ ਿੋਿੈ ਬੰਧਾਨੁ ॥ 

                                                 ਸੋ ਵਕਉ ਮੰਦਾ ਆਿੀਐ ਵਜਤੁ ਜੰਮਵਿ ਰਾਜਾਨ ॥ 

                                                       

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ‘ਆਸਾ ਦੀ ਿਾਰ’ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਲੋਕ 
ਿੈ। ਅਤੇ ਇਿ ‘ਸਾਵਿਤ-ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ‘ਸੋ ਵਕਉਂ ਮੰਦਾ ਆਿੀਐ’ ਵਸਰਲੇਿ ਿੇਠ ਦਰਜ ਿੈ। ਇਸ ਵਿਿੱ ਚ ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਨੇ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਮਨੁਿੱ ਿੀ ਜੀਿਨ ਵਿਿੱ ਚ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਮਿਾਨਤਾ ਨੰੂ ਪਛਾਨਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਦਿੱ ਤਾ ਿੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਦਿੱ ਸਦੇ ਿਨ ਵਕ  ਕੇਿਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੀ ਿੈ ਵਜਿੜਾ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਨਿੀਂ ਜੰਵਮਆ। ਸਾਨੰੂ ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ 
ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ। 



 

 

ਵਿਆਵਿਆ :- ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਿਨ ਵਕ ਮਨੁਿੱ ਿ ਵਕ ਮਨੁਿੱ ਿੀ ਜੀਿ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਿੈ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ 
ਪੇਟ ਵਿਿੱ ਚ ਿੀ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਿੈ। ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਿੀ ਉਸ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਤੇ ਵਿਆਿ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਇਸਤਰੀ 
ਦੇ ਰਾਿੀਂ ਿੀ ਜੀਿ ਦਾ ਿੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਦਾ ਿੈ। ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰਾਿੀਂ  ਿੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਰਾਿ 
ਚਿੱਲਦਾ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਤਰੀ ਮਰ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਮਨੁਿੱ ਿ ਿੋਰ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਿੈ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਿੀ ਉਸ ਦੀ 
ਿੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਿੈ। ਵਜਸ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਿੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਿਨ, ਉਸ ਨੰੂ ਬੁਰਾ ਜਾਂ ਨੀਿਾਂ 
ਆਿਣਾ ਠੀਕ ਨਿੀਂ। ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਨੁਿੱ ਿੀ ਜੀਿਨ ਵਿਿੱ ਚ ਬਿੁਤ ਉੱਚਾ ਿੈ। 

                                ਭੰਡਿੁ ਿੀ ਭੰਡੁ ਊਪਜੈ ਭੰਡੈ ਬਾਝੁ ਨ ਕੋਇ ॥ 

                                               ਨਾਨਕ ਭੰਡੈ ਬਾਿਰਾ ਏਕੋ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥  

                                         ਵਜਤੁ ਮੁਵਿ ਸਦਾ ਸਾਲਾਿੀਐ ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਵਰ ॥  

                                           ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਿ ਊਜਲੇ ਵਤਤੁ ਸਚੈ ਦਰਬਾਵਰ 

                                                                       (ਿਾਰ ਆਸਾ, ਮਿਲਾ੧) 

 

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ‘ਆਸਾ ਦੀ ਿਾਰ’ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਲੋਕ 
ਿੈ। ਅਤੇ ਇਿ ‘ਸਾਵਿਤ-ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ‘ਸੋ ਵਕਉਂ ਮੰਦਾ ਆਿੀਐ’ ਵਸਰਲੇਿ ਿੇਠ ਦਰਜ ਿੈ। ਇਸ ਵਿਿੱ ਚ ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਨੇ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਮਨੁਿੱ ਿੀ ਜੀਿਨ ਵਿਿੱ ਚ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਮਿਾਨਤਾ ਨੰੂ ਪਛਾਨਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਦਿੱ ਤਾ ਿੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਦਿੱ ਸਦੇ ਿਨ ਵਕ  ਕੇਿਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੀ ਿੈ ਵਜਿੜਾ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਨਿੀਂ ਜੰਵਮਆ। ਸਾਨੰੂ ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ 
ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ। 

ਵਿਆਵਿਆ :- ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਿਨ ਵਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਨੁਿੱ ਿੀ ਜੀਿਨ ਵਿਿੱ ਚ ਮਿਿੱਤਿਪੂਰਨ ਦਰਜਾ 
ਰਿੱ ਿਣ ਿਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਿੀ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਿੀ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਿੱ ਚ ਕੋਈ ਿੀ ਜੀਿ 
ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਪੈਦਾ ਨਿੀਂ ਿੋਇਆ। ਕੇਿਲ ਇਿੱ ਕ ਸਿੱ ਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੀ ਿੈ, ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ 
ਨਿੀਂ ਜੰਵਮਆ। ਭਾਿੇਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਿੈ, ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ, ਵਜਿੜਾ ਿੀ ਆਪਣ ੇਮੰੂਿ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਿੈ,  ਉਸ ਦ ੇਮਿੱਥ ੇਉੱਤ ੇਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਸ਼ੋਭਦੀ ਿੈ। ਅਰਥਾਤ ਉਿ ਮਿੱਥਾ ਭਾਗਾਂ 
ਿਾਲਾ ਿੁੰ ਦਾ ਿ ੈਤੇ ਅਵਜਿੇ ਮੁਿੱ ਿ ਿੀ ਉਸ ਸਿੱ ਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਿੱ ਚ ਸੋਿਣ ੇਲਿੱ ਗਦੇ ਿਨ। 

  



 

 

 

                                          

                               3. ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲੁ 

                          ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲੁ ਰਵਿ ਚੰਦੁ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਵਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ॥ 

                             ਧੂਪੁ ਮਲਆਨਲੋ ਪਿਣੁ ਚਿਰ ੋਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨਰਾਇ ਫਲੰੂਤ ਜਤੋੀ ॥੧॥ 

                                             ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਿੋਇ ॥ ਭਿ ਿੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ॥ 

                                                  ਅਨਿਤਾ ਸਬਦ ਿਾਜੰਤ ਭੇਰੀ ॥੧॥ ਰਿਾਉ ॥  

 

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ-ਿਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਜ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ‘ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲੁ’ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਿੱ ਚ ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੇ ਮੰਵਦਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਉਤਾਰੀ 
ਜਾਂਦੀ ਪਰਭੂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਕਰਾਰ ਵਦੰਦੇ ਿੋਏ ਦਿੱ ਵਸਆ ਿ ੈਵਕ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਿਰ 
ਸਮੇਂ ਸਰਗੁਣ ਤ ੇਵਨਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਿਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਆਿਰ ਵਿਚ ਲਿੱ ਗੀ 
ਿੋਈ ਿ ੈਅਤ ੇਜੀਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਿੱ ਚ ਪਰਭ ੂਦ ੇਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤ ੇਗੁਰੂ ਦੀ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਨੰੂ 
ਗਰਵਿਣ ਕਰਕੇ ਪਰਭੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਚਰਵਦਆਂ ਕੁਦਰਤ  ਦੁਆਰਾ ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਰਿੀ ਇਸ ਆਰਤੀ 
ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। 

ਵਿਆਵਿਆ :- ਗੁਰੂ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦ ੇਿਨ ਵਕ ਆਕਾਸ਼ ਰਪੂੀ ਥਾਲ ਵਿਿੱ ਚ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦ ਦੀਪਕ 
ਬਣ ਕੇ ਜਾਗ ਰਿੇ ਿਨ ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਮਾਨੋ  ਮੋਤੀ ਿਨ। ਮਲਯ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਰੁਿੱ ਿਾਂ 
ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਪੌਣ ਧਫ਼ੂ ਦ ੇਰਿੀ ਿ ੈਅਤੇ ਇਿ ਚਿੱ ਲਦੀ ਿੋਈ ਪਣੌ ਚਿਰ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। 
ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਫੁਿੱ ਲ ਭਟੇਾ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ !  ਿੇ ਪਰਭੂ ! ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ 
ਵਕੰਨੀ ਅਸਚਰਜ ਿੈ ! ਸਾਰੇ ਜੀਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਰੁਮਕ ਰਿੀ ਇਿੱ ਕ ਰਸ ਜੀਿਨ ਮਾਨੋ ਨਗਾਰੇ ਿਿੱ ਜ ਰਿ ੇ
ਿਨ। ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿ ੇਪਰਭੂ ! ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਿੀ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜੁਟੀ ਿੋਈ ਿੈ। 

  



 

 

 

 

                 ਸਿਸ ਤਿ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਿਵਿ ਤੋਵਿ ਕਉ ਸਿਸ ਮੂਰਵਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋੁਿੀ ॥  

               ਸਿਸ ਪਦ ਵਬਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਵਬਨੁ ਸਿਸ ਤਿ ਗੰਧ ਇਿ ਚਲਤ ਮੋਿੀ ॥੨॥  

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ-ਿਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਜ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ‘ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲੁ’ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਿੱ ਚ ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੇ ਮੰਵਦਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਉਤਾਰੀ 
ਜਾਂਦੀ ਪਰਭੂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਕਰਾਰ ਵਦੰਦੇ ਿੋਏ ਦਿੱ ਵਸਆ ਿ ੈਵਕ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਿਰ 
ਸਮੇਂ ਸਰਗੁਣ ਤ ੇਵਨਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਿਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਆਿਰ ਵਿਚ ਲਿੱ ਗੀ 
ਿੋਈ ਿ ੈਅਤ ੇਜੀਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਿੱ ਚ ਪਰਭ ੂਦ ੇਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤ ੇਗੁਰੂ ਦੀ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਨੰੂ 
ਗਰਵਿਣ ਕਰਕੇ ਪਰਭੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਚਰਵਦਆਂ ਕੁਦਰਤ  ਦੁਆਰਾ ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਰਿੀ ਇਸ ਆਰਤੀ 

ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। 

ਵਿਆਵਿਆ :- ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਿਦੇ ਿਨ ਵਕ ਿੇ ਪਰਭੂ !  ਸਾਰੇ ਜੀਿਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ 

ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿਿੱ ਚ ਤੇਰੀਆ ਂਿਜ਼ਾਰਾਂ ਅਿੱ ਿਾਂ ਿਨ। ਪਰ ਵਨਰਾਕਾਰ (ਵਨਰਗੁਣ) ਸਰੂਪ ਵਿਿੱ ਚ ਤੇਰੀ 
ਕੋਈ ਿੀ ਅਿੱ ਿ ਨਿੀਂ। ਇਸੇ ਪਰਕਾਰ ਿੀ ਤੇਰੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ਾਰਾਂ ਮੂਰਤਾਂ ਿਨ, ਪਰ 
ਵਨਰਾਕਾਰ ਅਿਸਥਾ ਵਿਿੱ ਚ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਨਿੀਂ। ਤੇਰੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰਪੂ ਦੇ ਿਜ਼ਾਰਾਂ ਵਨਰਮਲ ਪੈਰ 
ਿਨ, ਪਰ ਵਨਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰੈ ਨਿੀਂ। ਵਨਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਵਿਿੱ ਚ ਤੂੰ  ਗੰਧ ਅਨੁਭਿ ਕਰਨ 
ਿਾਲੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਿੈ ਪਰ ਸਰਗੁਣ ਸਰਪੂ ਵਿਿੱ ਚ ਤੇਰੀਆਂ ਿਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਸਾਂ ਿਨ। ਅਵਜਿੇ 
ਕੌਤਕਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ  ਸਭ ਨੰੂ ਮੋਵਿਆ ਿੋਇਆ ਿ ੈਤ ੇਇਸ ਮੋਿ ਦੀ ਬੰਨਹ ੀ ਿੋਈ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੀ 

ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਆਿਰ ਵਿਿੱ ਚ ਜੁਿੱ ਟੀ ਿੋਈ ਿੈ।  

 

 

                                           ਸਭ ਮਵਿ ਜੋਵਤ ਜੋਵਤ ਿੈ ਸੋਇ ॥  



 

 

                              ਵਤਸ ਦੈ ਚਾਨਵਣ ਸਭ ਮਵਿ ਚਾਨਣੁ ਿੋਇ ॥ 

                                   ਗੁਰ ਸਾਿੀ ਜੋਵਤ ਪਰਗਟੁ ਿਇੋ ॥ 

                                 ਜੋ ਵਤਸੁ ਭਾਿ ੈਸ ੁਆਰਤੀ ਿੋਇ ॥੩॥ 

           ਿਵਰ ਚਰਣ ਕਿਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਵਭਤ ਮਨੋ ਅਨਵਦਨੁੋ  ਮੋਵਿ ਆਿੀ ਵਪਆਸਾ ॥  

             ਵਕਰਪਾ ਜਲੁ ਦੇਵਿ ਨਾਨਕ ਸਾਵਰੰਗ ਕਉ ਿੋਇ ਜਾ ਤੇ ਤੇਰ ੈਨਾਇ ਿਾਸਾ ॥ 

                                                                                   (ਪੰਨਾ 663) 

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ‘ਸਾਵਿਤ-ਿਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਜ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ‘ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲੁ’ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਿੱ ਚ ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੇ ਮੰਵਦਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਉਤਾਰੀ 
ਜਾਂਦੀ ਪਰਭੂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਕਰਾਰ ਵਦੰਦੇ ਿੋਏ ਦਿੱ ਵਸਆ ਿ ੈਵਕ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਿਰ 
ਸਮੇਂ ਸਰਗੁਣ ਤ ੇਵਨਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਿਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਆਿਰ ਵਿਚ ਲਿੱ ਗੀ 
ਿੋਈ ਿ ੈਅਤ ੇਜੀਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਿੱ ਚ ਪਰਭ ੂਦ ੇਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤ ੇਗੁਰੂ ਦੀ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਨੰੂ 
ਗਰਵਿਣ ਕਰਕੇ ਪਰਭੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਚਰਵਦਆਂ ਕੁਦਰਤ  ਦੁਆਰਾ ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਰਿੀ ਇਸ ਆਰਤੀ 

ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। 

ਵਿਆਵਿਆ :- ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਿਦੇ ਿਨ ਿੇ ਪਰਭੂ !  ਸਾਰੇ ਜੀਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਿੈ। ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚ 
ਿੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਨਾਲ ਵਿਰਦੇ ਵਿਚ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਪਰਗਟ ਿੰੁਦੀ ਿੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਗਆਨ ਪਰਾਪਤ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਿੇ ਪਰਭੂ 
!  ਜਦੋਂ ਜੀਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦਾ ਵਗਆਨ ਿੰੁਦਾ ਿੈ ਤੇ ਉਸ 
ਦਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿਿੱ ਚ ਤੁਰਨਾ ਿੀ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ  ਿੈ। ਿੇ ਪਰਭੂ ! ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿਿੱ ਚ ਤੁਰਦਾ ਜੀਿ ਸਾਰੀ 
ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਰਿੀ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਪਰੰ ਤੂ ਿੇ ਪਰਭੂ ! ਤੇਰੇ ਇਸ ਭਾਣੇ ਦਾ 
ਵਗਆਨ ਦੇਣ ਿਾਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਸਿੱ ਵਿਆ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਰੀ ਵਕਰਪਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੈ। ਇਸ ਮੰਤਿ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ 
ਲਈ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਰਸ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਭੌਰਾ ਲੋਵਭਤ ਿੋ ਵਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਰਾਤ ਵਦਨ ਇਸ ਨੰੂ 
ਚੂਸਣ ਦੀ ਵਪਆਸ ਲਿੱ ਗੀ ਰਵਿੰਦੀ ਿੈ। ਿੇ ਪਰਭੂ ! ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਵਕਰਪਾ ਦਾ ਜਲ ਦੇਿ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਪੀਿੇ ਿਾਂਗ 
ਵਪਆਸ ੇਮਨ ਦੀ ਤੜਫ ਵਮਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਿ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਿੱ ਚ ਵਟਵਕਆ ਰਿੇ  ਵਕਉਂਵਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਵਟਕਣ 
ਨਾਲ ਿੀ ਤੇਰੀ ਵਮਿਰ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਜੋ ਵਕ ਮੈਨੰੂ ਸਿੱ ਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਮਲਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਅਤੇ  ਸਿੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 



 

 

ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਮੈਨੰੂ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਤੋਰ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰੀ ਜਾ ਰਿੀ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਿੋਣ ਦੇ ਯੋਗ 
ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। 

                                                                

 

 

                          ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਿ 

 ਪਿਣ ੁਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਵਪਤਾ 

ਸੰਸਾਰ-ਰੂਪੀ ਰੰਗ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਜੀਿ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਿੇਡ ਿੇਡਦੇ ਿਨ। ਧਰਮਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਰ ਇਿੱ ਕ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਵਿੰਦਾ ਿੈ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਸਮਰਨ ਦੀ ਿੇਡ 
ਿੇਡੀ ਿੈ, ਉਿ ਆਪਣੀ ਵਮਿਨਤ ਸਫ਼ਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਕਈ ਿੋਰ ਜੀਿਾਂ ਨੰੂ ਠੀਕ ਰਾਿ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਿੋਏ ਉਿ 
ਪਰਭੂ ਦੀ ਿਜ਼ੂਰੀ ਵਿਿੱ ਚ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਿੋ ਿੰੁਦੇ ਿਨ। 

ਸੋ ਵਕਉ ਮੰਦਾ ਆਿੀਐ 

ਮਨੁਿੱ ਿਾ ਜੀਿਨ ਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤਕ ਿਰ ਪੜਾਅ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁਵੜਆ ਿੋਇਆ ਿੈ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਿਰ 
ਕੇਿਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੈ ਮਨੁਿੱ ਿ ਨਿੀਂ ਰਾਜੇ ਿੀ ਉਸ ਤੋਂ ਿੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀ ਨੰੂ ਮੰਦਾ ਨਿੀਂ ਕਵਿਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ  

ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲ ੁ

ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਿਰ ਸਮੇਂ ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਵਨਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਿਾਲੇ ਪਰਭੂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਆਿਰ ਵਿਿੱ ਚ ਜੁਟੀ ਿੋਈ 
ਿੈ। ਜੀਿ ਪਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਕਰਪਾ ਨਾਲ ਪਰਾਪਤ ਿੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ 
ਜੀਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਪਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਨੰੂ ਿਸਦੀ ਅਨੁਭਿ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਿੱ ਚ ਚਿੱਲਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਿ ਿੀ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ 
ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਰਿੀ ਇਸ ਆਰਤੀ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

 

 

 

 



 

 

ਿਸਤੂਵਨਸ਼ਠ ਉੱਤਰ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ  

1. ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿਨ ਨੰੂ ਵਕਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱ ਵਸਆ ਿੈ ? 

ਗੁਰੂ ਦਾ  
2.  ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਭ ਜੀਿਾਂ ਦੀ ਿਿੱ ਡੀ ਮਾਤਾ ਕੌਣ ਿੈ  

ਧਰਤੀ  

      3    ਵਕਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੀਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਿ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਿੰੁਦੇ ਿਨ ? 

             ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ   

4. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭੰਡੈ ਬਾਿਰਾ ਕੌਣ ਿੈ ? 

ਪਰਮਾਤਮਾ 
5.  ਭੰਡ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਿੈ ? 

ਇਸਤਰੀ 
6.   ਸੋ ਵਕਉਂ ਮੰਦਾ ਆਿੀਐ ਸ਼ਬਦ ਵਿਿੱ ਚ ਵਕਸ ਦੀ ਮਿਾਨਤਾ ਦਿੱ ਸੀ ਗਈ ਿੈ ? 

ਇਸਤਰੀ ਦੀ  
7. ਗਗਨ ਮੇਂ ਥਾਲ ਬਾਣੀ ਵਿਿੱ ਚ ਵਕਸ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ? 

ਭਾਿ ਿੰਡਨਾ ਦੀ / ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ  
8. ਪਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਵਨਿਾਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਿਨ ? 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਕਰਪਾ 
9. ਗਗਨ ਮੇਂ ਥਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿਿੱ ਚ ਭਿ ਿੰਡਨਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕੌਣ ਉਤਾਰ ਵਰਿਾ ਿੈ ? 

ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ  


