
 

 

ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ                                                  ਜਮਾਤ ਦਸਿੀਂ                                                ਸਾਲ ਮਈ 2020 

                                                ਗੁਰਮਵਤ ਕਾਵਿ      ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ 

                               (ਪਰਸੰਗ ਸਵਿਤ ਵਿਆਵਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਿ) 

  

 
 

 

ਸਵਤਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਰਗਵਿਆ 

ਸਵਤਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਰਗਵਿਆ ਵਮਿੀ ਧੰੁਧ ਜਗ ਚਾਨਣ ਿੋਆ॥ 

ਵਜਉ ਕਵਰ ਸੂਰਜੁ ਵਨਕਵਲਆ ਤਾਰੇ ਛਵਪ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ॥ 

ਵਸੰਘ ਬੁਕੇ ਵਮਰਗਾਿਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਇ ਨ ਧੀਵਰ ਧਰੋਆ॥ 

ਵਜਥੈ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਵਰ ਪੂਜਾ ਆਸਣੁ ਥਾਪਵਣ ਸੋਆ॥ 

ਵਸਧ ਆਸਵਣ ਸਵਭ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਆਵਦ ਮਤੇ ਜੇ ਕੋਆ॥ 

ਘਵਰ ਘਵਰ ਅੰਦਵਰ ਧਰਮਸਾਲ ਿੋਿੈ ਕੀਰਤਨੁ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ॥ 

ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਵਰ ਚਵਕ ਨਉਿੰਵਿ ਵਪਰਥਮੀ ਸਚਾ ਢੋਆ॥ 

ਗੁਰਮੁਵਿ ਕਵਲ ਵਿਵਚ ਪਰਗਿ ਿੋਆ ॥ 



 

 

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਕਾਵਿ ਿੋਿਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਰਵਚਆ ਿੋਇਆ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ‘ਸਾਵਿਤ-ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ 
‘ਸਵਤਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਰਗਵਿਆ’ ਵਸਰਲੇਿ  ਿੇਠ ਦਰਜ ਿੈ। ਇਸ ਵਿਿੱ ਚ ਭਾਈ ਸਾਵਿਬ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਵਭਆਨਕ 
ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੰੂ ਵਪਛੋਕੜ ਵਿਿੱ ਚ ਰਿੱ ਿਦੇ ਿੋਏ ਦਿੱ ਸਦੇ ਿਨ ਵਕ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਉੱਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ 
ਨੇ ਅਿਤਾਰ ਵਲਆ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਿੱ ਚ ਿਰ ਪਾਸੇ ਚਿੱ ਕਰ ਲਾ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਿਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤਾ। 

ਵਿਆਵਿਆ :- ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਵਿੰਦੇ ਿਨ, ਜਦੋਂ ਸਵਤਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਧਾਵਰਆ ਤਾਂ ਜਗਤ 
ਵਿਿੱ ਚੋ ਅਵਗਆਨ ਦੀ ਧੰੁਦ ਵਮਿ ਗਈ ਤੇ ਵਗਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਿੋ ਵਗਆ। ਵਜਸ ਤਰਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਨਕਲਣ ਨਾਲ਼ 
ਤਾਰੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਿਨੇਰਾ ਦੂਰ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਵਜਿੇਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦਿਾੜ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਰਨਾਂ ਦੀ ਿਾਰ ਭਿੱ ਜ ਜਾਂਦੀ 
ਿੋਈ ਧੀਰਜ ਨਿੀਂ ਧਰਦੀ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਭਰਮੀ-ਿਵਿਮੀ ਠਵਿਰ ਨਿੀਂ ਸਕੇ। ਵਜਿੱ ਥੇ 
ਵਜਿੱ ਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨੇ ਪਰਸ ੇਿਨ, ਉਿ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿਿੱ ਚ ਵਸਿੱ ਧਾਂ ਦੇ 
ਸਥਾਨ, 'ਨਾਨਕ ਮਤੇ ' ਿਾਂਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਦੇ ਿੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ 
ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਵਜਿੱ ਥੇ ਸਦਾ ਿੀ ਕੀਰਤਨ ਿੰੁਦਾ ਿੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਿਸਾਿੀ ਿੋਿੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰੇ ਵਦਸ਼ਾਿਾਂ ਤਾਰ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ, ਨੌਂ  
ਿੰਿਾਂ ਿਾਲ਼ੀ ਵਪਰਥਿੀ ਦਾ ਸਿੱਚ ਨਾਲ਼ ਵਮਲਾਪ ਿੋ ਵਗਆ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਵਤਗੁਰ ਨਾਨਕ ਇਿੱ ਕ ਗੁਰਮੁਿ ਦੀ ਤਰਹਾਂ 
ਕਲਜੁਗ ਵਿਿੱ ਚ ਪਰਗਿ ਿੋਏ।  

ਦੇਵਿ ਪਰਾਈਆ ਚੰਗੀਆ 

ਦੇਵਿ ਪਰਾਈਆ ਚੰਗੀਆ ਮਾਿਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੈ।  

ਉਸ ਸੂਅਰੁ ਉਸੁ ਗਾਇ ਿੈ ਪਰ ਧਨ ਵਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਣੈ।  

ਪੁਤਰ ਕਲਤਰ ਕੁਿੰਬੁ ਦੇਵਿ ਮੋਿੇ ਮੋਵਿ ਨ ਧੋਵਿ ਵਧਙਾਣੈ।  

ਉਸਤਵਤ ਵਨੰਦਾ ਕੰਵਨ ਸੁਵਣ ਆਪਿੁ ਬੁਰਾ ਨ ਆਵਿ ਿਿਾਣੈ।  

ਿਿ ਪਰਤਾਪੁ ਨ ਆਪੁ ਗਵਣ ਕਵਰ ਅਿੰਮੇਉ ਨ ਵਕਸੈ ਰਞਾਣੈ।  

ਗੁਰਮੁਵਿ ਸੁਿਫਲ ਪਾਇਆ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਰਸ ਰਲੀਆ ਮਾਣੈ।  

ਸਾਧਸੰਗਵਤ ਵਿਿਿੁ ਕੁਰਬਾਣੈ ॥ 

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਪਉੜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ‘ਸਾਵਿਤ-ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ‘ਦੇਵਿ 

ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ’ ਵਸਰਲੇਿ ਿੇਠ ਦਰਜ ਿੈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿਿੱ ਚ ਭਾਈ ਸਾਵਿਬ ਨੇ ਗੁਰਵਸਿ ਨੰੂ ਨੀਂਿ ਕਚਰੇ 
ਨੁਕਤੇ ਦਿੱ ਸੇ ਿਨ। 



 

 

ਵਿਆਵਿਆ :- ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਵਿੰਦੇ ਿਨ ਵਕ ਮਨੁਿੱ ਿ ਪਰਾਈਆਂ ਸੋਿਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿੇਿ ਕੇ, ਿਿੱ ਿੀਆਂ 
ਨੰੂ ਮਾਂਿਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਨੰੂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਿੈ , ਉਸ ਨੰੂ ਵਿੰਦੂ ਗਊ ਸਮਝੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸ 
ਨੰੂ ਸੂਰ ਸਮਝੇ। ਪੁਿੱ ਤਰ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨੰੂ ਿੇਿ ਕੇ ਮੋਿਦੇ ਿਿੱ ਸ ਿੋ ਕੇ ਵਕਸੇ ਨਾਲ਼ ਧਰੋਿ ਤੇ ਧਿੱ ਕਾ ਨਾ ਕਰੇ। 

ਉਸਤਤ ਤੇ ਵਨੰਦਾ ਨੰੂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਵਕਸੇ ਨੰੂ ਿੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕਵਿ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਾਿੇ । ਆਪਣਾ ਿਿੱ ਿਾ ਪਰਤਾਪ 
ਨਾ ਵਗਣੇ ਅਤੇ ਿੰਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵਕਸੇ ਨੰੂ ਦੁਿੱ ਿ ਨਾ ਦੇਿੇ। ਜੋਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਵਤਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
ਸੁਿੱ ਿ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਰਾਜ-ਜੋਗ ਦੀਆਂ ਰੰਗ-ਰਲ਼ੀਆਂ ਮਾਣਦਾ ਿੈ। ਮੈਂ ਅਵਜਿੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 
ਉੱਪਰੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਿਾਂ, ਵਜਸ ਤੋਂ ਇਿ ਪਦਾਰਥ ਪਰਾਪਤ ਿੰੁਦੇ ਿਨ।  

 

   ਆਵਪ ਭਲਾ ਸਭ ੁਜਗੁ ਭਲਾ  

ਆਵਪ ਭਲਾ ਸਭੁ ਜਗੁ ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਸਭਨਾ ਕਵਰ ਦੇਿੈ।  

ਆਵਪ ਬੁਰਾ ਸਭੁ ਜਗੁ ਬੁਰਾ ਸਭ ਕੋ ਬੁਰਾ ਬੁਰੇ ਦੇ ਲੇਿੈ।  

ਵਕਸਨੁ ਸਿਾਈ ਪਾਂਿਿਾਂ ਭਾਇ ਭਗਵਤ ਕਰਤੂਵਤ ਵਿਸੇਿੈ।  

ਿੈਰ ਭਾਉ ਵਚਵਤ ਕੈਰਿਾਂ ਗਣਤੀ ਗਣਵਨ ਅੰਦਵਰ ਕਾਲੇਿੈ। 

ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਪਰਿੰਵਨਆ ਭਾਲਣ ਗਏ ਨ ਵਦਸਵਿ ਸਰੇਿੈ।  

ਬੁਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਵਧਸਿਰੈ ਦੁਰਜੋਧਨ ਕੋ ਭਲਾ ਨ ਭੇਿੈ।  

ਕਰਿੈ ਿੋਇ ਸੁ ਿੋਿੀ ਰੇਿੈ ॥  

ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਪਉੜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ‘ਸਾਵਿਤ-ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ‘ਆਵਪ ਭਲਾ 
ਸਭੁ ਜਗੁ ਭਲਾ’ ਵਸਰਲੇਿ ਿੇਠ ਦਰਜ ਿੈ। ਇਸ ਵਿਿੱ ਚ ਭਾਈ ਸਾਵਿਬ ਦਿੱ ਸਦੇ ਿਨ ਵਕ ਿਰ ਇਿੱ ਕ ਮਨੁਿੱ ਿ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ 
ਆਪਣੀ ਭਾਿਨਾ ਦਾ ਿੀ ਫਲ ਪਰਾਪਤ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਭਲੇ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਭਲੇ ਵਦਿੱ ਸਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਵਦਸਦੇ 
ਿਨ। 

ਵਿਆਵਿਆ  :- ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਵਿੰਦੇ ਿਨ, ਜੋ ਆਪ ਭਲਾ ਿੈ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਭਲਾ ਿੈ, ਵਕਉਂਵਕ 
ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੰੂ ਭਲਾ ਕਰ ਕੇ ਿੇਿਦਾ ਿੈ l ਜੋ ਆਪ ਬੁਰਾ ਿੈ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਬੁਰਾ ਿੈ 

ਵਕਉਂਵਕ ਬੁਰੇ ਦੇ ਲੇਿੇ ਵਿਿੱ ਚ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਿੈ l ਸਰੀ ਵਕਰਸ਼ਨ ਜੀ ਪਾਂਿਿਾਂ ਦੇ ਸਿਾਈ ਿੋਏ ਸਨ , ਵਕਉਂਵਕ ਉਿਨਾਂ 
ਵਿਿੱ ਚ ਪਰੇਮ ਭਗਤੀ ਕੌਰਿਾਂ ਨਾਲ਼ੋ ਿਧੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਿ ਆਪ ਿੀ ਭਗਤੀ ਿਾਲ਼ੇ ਸਨ l ਕੌਰਿਾਂ ਦੇ ਵਚਿੱ ਤ ਵਿਿੱ ਚ ਿੈਰ-
ਭਾਿ ਸੀ , ਇਸ ਲਈ ਉਿ ਕਾਲ਼ੇ ਵਦਲ ਵਿਿੱ ਚ ਬਦਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਿੀ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸਨ l ਮੰਨੇ-ਪਰਮੰਨੇ ਦੋ ਰਾਜੇ 
ਯੁਵਧਸ਼ਿਰ ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ, ਬੁਰਾ ਤੇ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਭਾਲਣ ਗਏ ਸਨ ,ਪਰ ਉਿਨਾਂ ਦੋਂਿਾਂ ਦੀ ਵਦਰਸ਼ਿੀ ਇਿੱ ਕੋ ਵਜਿੀ 



 

 

ਨਿੀਂ ਸੀ। ਯੁਵਧਸ਼ਿਰ ਨੰੂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੰੂ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਾ ਵਦਵਸਆ l ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਜੋ ਿੰੁਦਾ ਿੈ, 
ਿੂਿੀ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਉਿੀ ਵਨਕਲਦਾ ਿੈ। 

 

ਅਵਕਰਤਘਣ 

ਨਾ ਵਤਸੁ ਭਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਿਿੰਦੇ।  

ਨਾ ਵਤਸੁ ਭਾਰੇ ਕੋਿ ਗੜਹ ਘਰਬਾਰ ਵਦਸੰਦੇ।  

ਨਾ ਵਤਸੁ ਭਾਰੇ ਸਾਇਰਾਂ ਨਦ ਿਾਿ ਿਿੰਦੇ।  

ਨਾ ਵਤਸੁ ਭਾਰੇ ਤਰੁਿਰਾਂ ਫਲ ਸੁਫਲ ਫਲੰਦੇ।  

ਨਾ ਵਤਸੁ ਭਾਰੇ ਜੀਅਜੰਤ ਅਣਗਣਤ ਵਫਰੰਦੇ।  

ਭਾਰੇ ਭੁਈ ਂਅਵਕਰਤਘਣ ਮੰਦੀ ਿੂ ਮੰਦੇ ॥੮॥  

 ਪਰਸੰਗ :- ਇਿ ਪਉੜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ‘ਸਾਵਿਤ-ਮਾਲਾ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਿੱ ਚ ‘ ਅਵਕਤਘਣ’    
ਵਸਰਲੇਿ ਿੇਠ ਦਰਜ ਿੈ। ਇਸ ਵਿਿੱ ਚ ਭਾਈ ਸਾਵਿਬ ਨੇ ਅਵਕਰਤਘਣ ਦੀ ਦੁਰਦਸਾ ਨੰੂ ਵਬਆਨ ਕੀਤਾ ਿੈ। 

ਵਿਆਵਿਆ  :- ਭਾਈ ਸਾਵਿਬ ਵਲਿਦੇ ਿਨ ਵਕ ਵਜਿੇਂ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਅਸਮਾਨ ਨਾਲ਼ ਿਵਿਣ ਿਾਲ਼ੇ ਪਿਾੜਾਂ ਦਾ ਭਾਰ 
ਨਿੀ ਲਿੱ ਗਦਾ। ਵਕਲਹੇ  ਤੇ ਗੜਹੀਆਂ, ਘਰ-ਬਾਰ ਜੇ ਵਦਸਦੇ ਿਨ, ਨਾ ਿੀ ਉਸ ਨੰੂ ਇਿ ਭਾਰੇ ਲਿੱ ਗਦੇ ਿਨ  ਉਸ ਨੰੂ 
ਿਗਣ ਿਾਲ਼ੇ ਦਵਰਆ, ਤੇ ਸਮੁੰ ਦਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਿੀਂ ਲਿੱ ਗਦਾ। ਉਸ ਨੰੂ ਫਲ਼ਾਂ-ਫੁਿੱ ਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਫਲ਼ਨ ਿਾਲੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦਾ 
ਭਾਰ ਨਿੀਂ ਿੈ । ਉਸ ਨੰੂ ਅਣਵਗਣਤ ਵਫਰ ਰਿੇ ਜੀਆਂ ਜੰਤਾਂ ਦਾ ਿੀ ਭਾਰ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਪਰ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ 
ਜਾਣਨ ਿਾਲ਼ੇ (ਅਵਕਰਤਘਣ) ਬਿੁਤ ਭਾਰੇ ਲਗਦੇ ਿਨ, ਵਕਉਂਵਕ ਅਵਕਰਤਘਣ ਮੰਵਦਆਂ ਤੋਂ ਿੀ ਿਿੱ ਧ ਮੰਦੇ ਿਨ। 

 

 

      

 

 

 



 

 

                  ਕਵਿਤਾਿਾਂ  ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਿ 

ਸਵਤਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਰਗਵਿਆ 

ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿਿੱ ਚ ਪਸਰੇ ਅਵਗਆਨਤਾ ਦੇ ਿਨੇਰੇ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਿੋ 
ਵਗਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਿੱਚ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਚਾਰੇ ਵਦਸ਼ਾਿਾਂ ਅਤੇ ਨੌਂ  ਿੰਿ 
ਵਪਰਥਿੀ ਨੰੂ ਉਤਾਰ ਵਦਿੱ ਤਾ। 

 

 

ਆਵਪ ਭਲਾ ਸਭੁ ਜਗੁ ਭਲਾ 

ਭਲੇ ਨੰੂ ਯੁਵਧਸਿਰ ਿਾਂਗ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਿੀ ਭਲਾ, ਪਰ ਬੁਰੇ ਨੰੂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਿਾਂਗ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਿੀ ਬੁਰਾ ਵਦਸਦਾ 
ਿੈ। ਨਾਲ ਿੀ ਿਰ ਇਿੱ ਕ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਭਾਿਨਾ ਦਾ ਿੀ ਫਲ ਪਰਾਪਤ ਿੰੁਦਾ ਿੈ, ਵਜਸ ਕਰਕੇ ਪਾਂਿਿ ਵਕਰਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ 
ਵਪਆਰ ਅਤੇ ਵਤਰਸਕਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ। 

ਅਵਕਤਘਣ 

ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਉੱਚੇ ਪਿਾੜ, ਸਮੁੰ ਦਰ, ਨਦੀਆਂ, ਿਾਿੜੇ, ਕੋਿ-ਗੜਹ, ਘਰ-ਬਾਰ, ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰੁਿੱ ਿ ਤੇ ਅਣਵਗਣਤ 
ਜੀਿ-ਜੰਤੂ ਭਾਰ ਨਿੀਂ ਲਿੱ ਗਦੇ; ਉਸ ਨੰੂ ਤਾਂ ਕੇਿਲ ਅਵਕਰਤਘਣ ਭਾਰੇ ਲਿੱ ਗਦੇ ਿਨ, ਜੋ ਵਕ ਮੰਵਦਆਂ ਤੋਂ ਿੀ ਮੰਦੇ ਿੰੁਦੇ 
ਿਨ। 

 

                   ਿਸਤੂਵਨਸ਼ਠ ਉੱਤਰ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ 

1. ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੁਿੱ ਕਣ ਨਾਲ ਵਕਸ ਦਾ ਧੀਰਜ ਿੁਿੱ ਿ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ? 

 ਵਿਰਨਾਂ ਦਾ  

2. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਵਕਸੇ ਯੁਗ ਵਿਿੱ ਚ ਪਰਗਿ ਿੋਏ ? 

 ਕਲਯੁਗ  

3. ਵਿੰਦੂ ਲਈ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਿਾਣਾ ਵਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਿੰੁਦਾ ਿੈ ? 

4.  ਗਊ ਦੇ ਮਾਸ ਬਰਾਬਰ ਕੌਣ ਸੁਿੱ ਿ ਫਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਿੈ ਤੇ ਰਾਜਯੋਗ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਿੈ ? 



 

 

 ਗੁਰਮੁਿ  

5. ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਕਸ ਨੰੂ ਬੁਰਾ ਵਦਸਦਾ ਿੈ ? 

 ਬੁਰੇ ਨੰੂ  

6. ਵਜਿੜਾ ਆਪ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਉਸ ਨੰੂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਕਿੋ ਵਜਿਾ ਵਦਿੱ ਸਦਾ ਿੈ ? 

 ਭਲਾ  

 

  


	ਦੇਖਿ ਪਰਾਈਆ ਚੰਗੀਆ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੈ।

