
4. ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ 

1. ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਤਿਆ 

(ੳ)   ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਤਿਆ ਤਿਿੀ ਧੁੁੰ ਧ ਜਗ ਚਾਨਣੁ ਹੋਆ ॥ 

         ਤਜਉ ਕਰ ਸੂਰਜੁ ਤਨਕਤਿਆ ਿਾਰੇ ਛਪ੍ੇ ਅੁੰ ਧੇਰੁ ਪ੍ਿੋਆ ॥ 

         ਤਸੁੰਘ ਬੁਕੇ ਤਿਰਗਾਵਿੀ ਭੁੰ ਨੀ ਜਾਇ ਨ ਧੀਤਰ ਧਰੋਆ ॥ 

         ਤਜਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈ੍ਰ ਧਤਰ ਪ੍ੂਜਾ ਆਸਣੁ ਥਾਪ੍ਤਣ ਸੋਆ ॥  
 

ਪ੍ਰਸੁੰ ਗ –  ਇਹ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਵਿਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੁੰ ਜੀ ਅਖਿਾਉਂਦੀਆਂ ‘ਿਾਰਾਂ ਭਾਈ 
ਗੁਰਦਾਸ’ ਦਾ ਅੁੰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਿੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਸਾਵਹਤ-ਮਾਲਾ’ ਵਿਿੱਿ ਗੁਰਮਵਤ-ਕਾਵਿ ਭਾਗ ਅਧੀਨ ‘ਸਵਤਗੁਰ 
ਨਾਨਕ ਪਰਗਵਟਆ’ ਵਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਿੱਿ ਭਾਈ ਸਾਵਹਬ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਵਭਆਨਕ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨ ੁੰ  ਵਪਛੋਕੜ 
ਵਿਿੱਿ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ ਵਕ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ ਅਿਤਾਰ ਵਲਆ 
ਅਤੇ ਅਵਗਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰ ਨ ੁੰ  ਵਗਆਨ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਦ ਰ ਕੀਤਾ। 
 

ਤਵਆਤਿਆ – ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ ਵਕ ਜਦੋਂ ਪਵਹਲੇ ਗੁਰ  ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਹਰ 
ਪਾਸੇ ਅਵਗਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਪਸਵਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰ  ਜੀ ਨੇ ਵਗਆਨ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਨ ੁੰ  ਦ ਰ ਕਰ 
ਵਦਿੱਤਾ। ਵਜਿੇਂ ਸ ਰਜ ਿੜਹਨ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਦ ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ ਜੁੰਗਲ ਵਿਿੱਿ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦਹਾੜ 
ਸੁਣ ਕੇ ਵਹਰਨਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਵਿਿੱਿ ਨਿੱ ਸਣ ਲਈ ਭਾਜੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਸ ਪਰਕਾਰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਿਣਜ 
ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਨ ੁੰ  ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ। ਵਜਸ ਥਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਿਰਨ ਪਏ, ਉਹ ਥਾਿਾਂ ਪ ਜਣ-ਯੋਗ ਹੋ ਗਈਆਂ। 
 
(ਅ)  ਤਸਧ ਆਸਤਣ ਸਭ ਜਗਿ ਦੇ ਨਾਨਕ ਆਤਦ ਿਿੇ ਜੇ ਕੋਆ ॥ 

       ਘਤਰ ਘਤਰ ਅੁੰ ਦਰ ਧਰਿਸਾਿ ਹੋਵੈ ਕੀਰਿਨੁ ਸਦਾ ਵਸੋਆ ॥ 

       ਬਾਬੇ ਿਾਰੇ ਚਾਤਰ ਚਤਕ ਨੌਉ ਿੁੰ ਤਿ ਤਪ੍ਰਥਵੀ ਸਚਾ ਢੋਆ ॥ 

       ਗੁਰਿੁਤਿ ਕਤਿ ਤਵਚ ਪ੍ਰਗਿ ਹੋਆ ॥ 

 

ਪ੍ਰਸੁੰ ਗ – ਇਹ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਵਿਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੁੰ ਜੀ ਅਖਿਾਉਂਦੀਆਂ ‘ਿਾਰਾਂ ਭਾਈ 
ਗੁਰਦਾਸ’ ਦਾ ਅੁੰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਿੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਸਾਵਹਤ-ਮਾਲਾ’ ਵਿਿੱਿ ਗੁਰਮਵਤ-ਕਾਵਿ ਭਾਗ ਅਧੀਨ ‘ਸਵਤਗੁਰ 
ਨਾਨਕ ਪਰਗਵਟਆ’ ਵਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਿੱਿ ਭਾਈ ਸਾਵਹਬ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਵਭਆਨਕ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨ ੁੰ  ਵਪਛੋਕੜ 
ਵਿਿੱਿ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ ਵਕ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ ਅਿਤਾਰ ਵਲਆ 
ਅਤੇ ਅਵਗਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰ ਨ ੁੰ  ਵਗਆਨ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਦ ਰ ਕੀਤਾ। 
ਤਵਆਤਿਆ – ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ ਵਕ ਪਵਹਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਿਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਪਵਿਿੱਤਰ ਸਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਅਵਜਹਾ ਪਰਭਾਿ ਸੀ ਵਕ ਸੁੰਸਾਰ ਵਿਿੱਿ ਵਜੁੰਨੀਆਂ ਿੀ ਪਰਵਸਿੱਧ ਥਾਿਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰ  ਦੇ 



ਆਸਣ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਵਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰ  ਦੇ ਘਰ ਬਣ ਗਏ । ਘਰ-ਘਰ ਅੁੰਦਰ 
ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਿਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣ ਲਿੱ ਗ ਵਪਆ , ਵਜਿੇਂ ਹਰ ਘਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਿੱਿ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਵਰਹਾ 

ਹੋਿੇ । ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਿਾਰੇ ਵਦਸ਼ਾਿਾਂ ਤਾਰ ਵਦਿੱਤੀਆਂ , ਨੌਂ  ਖੁੰਡਾਂ ਵਿਿੱਿ ਸਿੱਿ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਫੈਲ ਵਗਆ । ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਭਆਨਕ 
ਸਮੇਂ ਵਿਿੱਿ ਅਿਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ । 
 

ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ 

      ਸਰੀ ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਸੁੰ ਸਾਰ ਵਿਿੱਿ ਪਸਵਰਆ ਅਵਗਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ 

ਹੋ ਵਗਆ। ਗੁਰ  ਜੀ ਨੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਿ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਿਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਗੁਰ  ਜੀ ਨੇ ਿਾਰੇ ਵਦਸ਼ਾਿਾਂ ਅਤੇ ਨੌ 

ਖੁੰਡ ਵਪਰਥਿੀ ਨ ੁੰ  ਤਾਰ ਵਦਿੱਤਾ। 

ਵਸਿੂਤਨਸ਼ਠ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 

 

ਪ੍ਰ 1. ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰ ਸਾਰ ਤਵਿੱ ਚ ਜਨਿ ਿੈਣ ਨਾਿ ਕੀ ਤਿਿ ਤਗਆ ? 

ਉ -  ਅਵਗਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ। 
ਪ੍ਰ 2. ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੁਿੱ ਕਣ ਨਾਿ ਤਕਸ ਦਾ ਧੀਰਜ ਿੁਿੱ ਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? 

ਉ – ਵਹਰਨਾਂ ਦਾ । 
ਪ੍ਰ 3. ਤਜਸ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੈ੍ਰ ਧਤਰਆ,ਉਹ ਥਾਂਵਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ?   

ਉ – ਪ ਜਣਯੋਗ । 
ਪ੍ਰ 4. ਚਾਰੇ ਤਦਸ਼ਾਵਾਂ ਿੇ ਨੌ ਿੁੰ ਿਾਂ ਨੂੁੰ  ਤਕਸ ਨੇ ਿਾਤਰਆ ? 

ਉ – ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ । 
ਪ੍ਰ 5. ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਿ ਤਸਿੱ ਧਾਂ ਦੇ ਆਸਣ ਤਕਹੋ ਤਜਹੇ ਬਣ ਗਏ ? 

ਉ – ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਸਣ । 
ਪ੍ਰ 6. ਥਾਂ-ਥਾਂ , ਘਰ-ਘਰ ਤਵਿੱ ਚ ਕੀ ਹੋਣ ਿਿੱ ਗਾ ? 

ਉ – ਕੀਰਤਨ । 
ਪ੍ਰ 7. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਕਸ ਯੁਗ ਤਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਗਿ ਹੋਏ ? 

ਉ – ਕਲਯੁਗ ਵਿਿੱਿ । 
ਪ੍ਰ 8. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਿ ਨਾਿ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਤਗਆ ? 

ਉ – ਵਗਆਨ ਦਾ । 
 

 

 

 



 

2. ਦੇਤਿ ਪ੍ਰਾਈਆ ਚੁੰ ਗੀਆ 

 
       ਦੇਤਿ ਪ੍ਰਾਈਆ ਚੁੰ ਗੀਆ ਿਾਵਾ ਭੈਣਾ ਧੀਆ ਜਾਣੈ। 

       ਉਸੁ ਸੂਅਰੁ ਉਸ ਗਾਇ ਹੈ ਪ੍ਰ ਧਨ ਤਹੁੰ ਦੂ ਿੁਸਿਿਾਣੈ। 

       ਪੁ੍ਿਰ ਕਿਿਰ ਕੁਿੁੰ ਬੁ ਦੇਤਿ ਿੋਹੇ ਿੋਤਹ ਨ ਧੋਤਹ ਤਧਙਾਣੈ। 

       ਉਸਤਿਿ ਤਨੁੰ ਦਾ ਕੁੰ ਤਨ ਸੁਤਣ ਆਪ੍ਹੁ ਬੁਰਾ ਨ ਆਤਿ ਵਿਾਣੈ। 

       ਵਿ ਪ੍ਰਿਾਪੁ੍ ਨ ਆਪੁ੍ ਗਤਣ ਕਤਰ ਅਹੁੰ ਿੇਉ ਨ ਤਕਸੈ ਰਞਾਣੈ। 

       ਗੁਰਿੁਤਿ ਸੁਿ ਫਿੁ ਪ੍ਾਇਆ ਰਾਜੁ ਜੋਗ ੁਰਸ ਰਿੀਆ ਿਾਣੈ। 

       ਸਾਧ ਸੁੰ ਗਤਿ ਤਵਿਹੁ ਕੁਰਬਾਣੈ ॥ 

 

ਪ੍ਰਸੁੰ ਗ – ਇਹ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਵਿਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੁੰ ਜੀ ਅਖਿਾਉਂਦੀਆਂ ‘ਿਾਰਾਂ ਭਾਈ 
ਗੁਰਦਾਸ’ ਦਾ ਅੁੰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਿੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਸਾਵਹਤ-ਮਾਲਾ’ ਵਿਿੱਿ ਗੁਰਮਵਤ-ਕਾਵਿ ਭਾਗ ਅਧੀਨ 
‘ਦੇਵਖ ਪਰਾਈਆ ਿੁੰਗੀਆ ’ ਵਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਿੱਿ ਭਾਈ ਸਾਵਹਬ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱ ਕ ਗੁਰਵਸਿੱਖ ਨ ੁੰ  ਨੇਕ ਆਿਰਨ 
ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਜਰ ਰੀ ਨੁਕਵਤਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਕਰਿਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ।  
 

ਤਵਆਤਿਆ – ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਲਖਦੇ ਹਨ ਵਕ ਗੁਰਵਸਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਪਰਾਈਆਂ ਸੁੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨ ੁੰ  
ਦੇਖ ਕੇ ਉਮਰ ਵਿਿੱਿ ਿਿੱਡੀਆਂ ਨ ੁੰ  ਮਾਂਿਾਂ , ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਨ ੁੰ  ਭਣੈਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨ ੁੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਮਝੇ । ਉਹ ਪਰਾਏ 
ਧਨ ਨ ੁੰ  ਹੜਿੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਕਉਂਵਕ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਵਹੁੰਦ  ਲਈ ਗਊ ਦਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਸ ਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ 
ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ । ਗੁਰਵਸਿੱਖ ਨ ੁੰ  ਪੁਿੱ ਤਰ , ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਪਆਰ ਵਿਿੱਿ ਆ ਕੇ , ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 
ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਧਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ । ਉਹ ਪਰਾਈ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਵਨੁੰ ਵਦਆ ਆਪਣੇ ਕੁੰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਿ ੇਸੁਣ ਲਿ ੇ, ਪਰ 
ਆਪਣੇ ਮ ੁੰ ਹ ਨਾਲ ਵਕਸੇ ਦੀ ਝ ਠੀ ਿਵਡਆਈ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ।  ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੁੰ  ਿਿੱ ਡੇ ਪਰਤਾਪ ਿਾਲਾ ਨਾ 
ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁੰਕਾਰ ਵਿਿੱਿ ਆ ਕੇ ਵਕਸੇ ਨ ੁੰ  ਦੁਿੱ ਖ ਦੇਿੇ । ਆਵਜਹੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਿਾਲੇ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਨ ੁੰ  ਸਵਹਜ-ਅਨੁੰ ਦ ਅਤੇ 
ਸੁਿੱ ਖ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁੰਸਾਰ ਵਿਿੱਿ ਜੋਗ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਆਨੁੰ ਦ ਨ ੁੰ  ਮਾਣਦੇ ਹਨ । ਅਵਜਹੀ ਸਾਧ-ਸੁੰਗਤ ਤੋਂ ਮੈਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰਵਸਿੱਖ ਨ ੁੰ  ਅਵਜਹੇ ਉੱਿੇ ਨੈਵਤਕ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਖਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ । 
 

ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ 

           ਉੱਿੇ ਨੈਵਤਕ ਗਣੁਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰਵਸਿੱਖ ਜੋ ਗਣੁ ਉਸ ਨ ੁੰ  ਸਾਧ-ਸੁੰਗਤ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਵਜੁੰਨਹ ਾਂ ਨੈਵਤਕ 
ਗੁਣਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨ ੁੰ  ਮਾਿਾਂ, ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਏ ਹਿੱਕ, ਪਵਰਿਾਵਰਕ ਮੋਹ, 

ਹੁੰਕਾਰ ਤੇ ਉਸਤਤ ਵਨੁੰ ਵਦਆ ਤੋਂ ਬਿਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਿੱਖ-ਫਲ ਨ ੁੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ-ਯੋਗ ਦਾ ਆਨੁੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ।  
 

 



 

 

ਵਸਿੂਤਨਸ਼ਠ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 

 

ਪ੍ਰ 1. ਗੁਰਤਸਿੱ ਿ ਨੂੁੰ  ਪ੍ਰਾਈਆਂ ਇਸਿਰੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਕੀ ਸਿਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? 

ਉ – ਮਾਂਿਾਂ , ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ । 
ਪ੍ਰ 2. ਤਹੁੰ ਦੂ ਿਈ ਪ੍ਰਾਇਆ ਧਨ ਿਾਣਾ ਤਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ? 

ਉ – ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ । 
ਪ੍ਰ 3. ਿੁਸਿਿਾਨ ਿਈ ਪ੍ਰਾਇਆ ਧਨ ਿਾਣਾ ਤਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ? 

ਉ – ਸ ਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ । 
ਪ੍ਰ 4. ਕੌਣ ਸੁਿ ਫਿ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੇ ਰਾਜ-ਯੋਗ ਦਾ ਰਸ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ? 

ਉ – ਗੁਰਮੁਖ । 
ਪ੍ਰ 5. ਗੁਰਿੁਿ ਤਕਸ ਿੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? 

ਉ – ਸਾਧ – ਸੁੰਗਤ ਤੋਂ । 
ਪ੍ਰ 6 ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਿ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ? 

ਉ – 1559 ਈ ਨ ੁੰ  । 
ਪ੍ਰ 7. ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ੁੰਜਾਬੀ ਤਵਿੱ ਚ ਤਕੁੰ ਨੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਤਿਿੀਆਂ ? 

ਉ – ਿਾਲੀ । 
ਪ੍ਰ 8. ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤਕਸ ਕਾਤਵ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਕਵੀ ਹਨ ? 

ਉ – ਗੁਰਮਵਤ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਦੇ । 
ਪ੍ਰ 9. ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੁੰ ਜੀ ਤਕਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੁੰ  ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? 

ਉ - ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ । 
ਪ੍ਰ 10. ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਾਠਕਰਿ ਤਵਿੱ ਚ ਦਰਜ਼ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਿਿੋ । 

ਉ -  1. ਸਵਤਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਰਗਵਟਆ 

       2. ਦੇਵਖ ਪਰਾਈਆ ਿੁੰਗੀਆ  

       3. ਆਵਪ ਭਲਾ ਸਭੁ ਜਗੁ ਭਲਾ  
       4. ਅਵਕਰਤਘਣ 

 

 

 

 

 



 

3. ਆਤਪ੍ ਭਿਾ ਸਭੁ ਜਗੁ ਭਿਾ 
 

       ਆਤਪ੍ ਭਿਾ ਸਭੁ ਜਗ ੁਭਿਾ ਭਿਾ ਭਿਾ ਸਭਨਾ ਕਤਰ ਦੇਿੈ। 

       ਆਤਪ੍ ਬੁਰਾ ਸਭੁ ਜਗ ੁਬੁਰਾ ਸਭ ਕੋ ਬੁਰਾ ਬੁਰੇ ਦੇ ਿੇਿੈ। 

       ਤਕਸਨੁ ਸਹਾਈ ਪ੍ਾਂਿਵਾਂ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਕਰਿਤੂਿ ਤਵਸੇਿੈ। 

       ਵੈਰ ਭਾਉ ਤਚਤਿ ਕੈਰਵਾਂ ਗਣਿੀ ਗਣਤਨ ਅੁੰ ਦਤਰ ਕਾਿੇਿੈ। 

       ਭਿਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਵੁੰ ਤਨਆ ਭਾਿਣ ਗਏ  ਤਦਸਤਿ ਸਰੇਿੈ। 

       ਬੁਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਤਧਸਿਰ ੈਦੁਰਯੋਧਨ ਕੋ ਭਿਾ ਨ ਦੇਿੈ। 

       ਕਰਵੈ ਹੋਇ ਸੁ ਿਿੋੀ ਰੇਿੈ ॥ 

 

ਪ੍ਰਸੁੰ ਗ – ਇਹ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਵਿਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੁੰ ਜੀ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ‘ਿਾਰਾਂ ਭਾਈ 
ਗੁਰਦਾਸ’ ਦਾ ਅੁੰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਿੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਸਾਵਹਤ-ਮਾਲਾ’ ਵਿਿੱਿ ਗੁਰਮਵਤ-ਕਾਵਿ ਭਾਗ ਅਧੀਨ 
‘ਆਵਪ ਭਲਾ ਸਭੁ ਜਗ ੁਭਲਾ’ ਵਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਿੱਿ ਭਾਈ ਸਾਵਹਬ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ ਵਕ ਹਰੇਕ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨ ੁੰ  ਉਸ 
ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਿਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫਲ ਪਰਾਪਤ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਿੁੰਗੇ ਨ ੁੰ  ਸਾਰੇ ਿੁੰਗੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੁੰ  ਸਾਰੇ 
ਬੁਰੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ।   
 

ਤਵਆਤਿਆ -  ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਲਖਦੇ ਹਨ ਵਕ ਭਲਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਨ ੁੰ  ਸਾਰਾ ਸੁੰ ਸਾਰ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਵਦਸਦਾ 

ਹੈ। ਉਹ ਸਾਵਰਆਂ ਨ ੁੰ  ਭਲਾ ਮਨੁਿੱ ਖ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਵਜਹੜਾ ਆਪ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨ ੁੰ  ਸਾਰਾ ਸੁੰਸਾਰ ਹੀ ਬੁਰਾ ਵਦਖਾਈ 

ਵਦੁੰਦਾ ਹੈ । ਵਕਰਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਪਾਂਡਿਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਵਿਿੱਿ ਭਗਤੀ ਭਾਿ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਬਹੁਤੀ 

ਸੀ। ਕੌਰਿਾਂ ਦੇ ਵਦਲ ਵਿਿੱਿ ਿੈਰ ਭਾਿ ਸੀ। ਉਹ ਵਦਲ ਵਿਿੱਿ ਿੈਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਗਣਤੀ ਕਰਦੇ ਰਵਹੁੰ ਦੇ ਸਨ। ਅੁੰਤ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੁੰ  

ਕਾਲਖ ਦਾ ਹੀ ਵਟਿੱਕਾ ਵਮਵਲਆ। ਦੋ ਵਮਵਥਹਾਵਸਕ ਰਾਵਜਆਂ ਵਿਿੱਿ ਭਲਾ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਲਿੱ ਭਣ ਦੀ ਵਦਰਸ਼ਟੀ ਇਿੱ ਕੋ ਵਜਹੀ ਨਹੀਂ 

ਸੀ। ਯੁਵਧਸ਼ਟਰ ਨ ੁੰ  ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਅਤੇ ਦਰਜੋਧਨ ਨ ੁੰ  ਕੋਈ ਿੁੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱ ਵਭਆ । ਅਸਲ ਵਿਿੱਿ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਟੇ ਵਿਿੱਿ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ, 
ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਟ ਟੀ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿਿੱਿੋਂ ਬਾਹਰ ਿਵਹ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਿ ਭਲੇ ਨ ੁੰ  ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਲੇ ਵਦਖਾਈ ਵਦੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਰ ੇਨ ੁੰ  

ਬੁਰੇ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ 

         ਭਲੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨ ੁੰ  ਯੁਵਧਸ਼ਟਰ ਿਾਂਗ ਸਾਰਾ ਸੁੰਸਾਰ ਹੀ ਭਲਾ, ਪਰ ਬੁਰੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨ ੁੰ  ਦੁਰਯੋਧਨ ਿਾਂਗ ਸਾਰਾ ਸੁੰਸਾਰ ਹੀ 

ਬੁਰਾ ਵਦਸਦਾ ਹ।ੈ ਹਰ ਇਿੱਕ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਜੀਿ ਨ ੁੰ  ਆਪਣੀ ਭਾਿਨਾ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਪਰਾਪਤ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਕਰਕੇ ਪਾਂਡਿ ਵਕਰਸ਼ਨ 
ਜੀ ਦੇ ਵਪਆਰ ਅਤੇ ਕੌਰਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਤਰਸਕਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਸਨ। 
 

 



 

ਵਸਿੂਤਨਸ਼ਠ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 

 

ਪ੍ਰ 1. ਤਜਹੜਾ ਆਪ੍ ਭਿਾ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੁੰ  ਸਾਰਾ ਸੁੰ ਸਾਰ ਤਕਹੋ ਤਜਹਾ ਿਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ? 

ਉ – ਭਲਾ । 
ਪ੍ਰ 2. ਸਾਰਾ ਸੁੰ ਸਾਰ ਤਕਸ ਨੂੁੰ  ਬੁਰਾ ਤਦਸਦਾ ਹੈ ? 

ਉ – ਬੁਰੇ ਨ ੁੰ  । 
ਪ੍ਰ 3. ਤਕਰਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ੁੰ ਿਿਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਤਕਸ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਕੀਿੀ ? 

ਉ – ਭਗਤੀ ਭਾਿ ਕਰਕੇ । 
ਪ੍ਰ 4. ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਤਦਿ ਤਵਿੱ ਚ ਕੀ ਸੀ ? 

ਉ – ਿੈਰ ਭਾਿ । 
ਪ੍ਰ 5. ਿੋਿੇ ਦੀ ਿੂਿੀ ਤਵਿੱ ਚੋਂ ਕੀ ਬਾਹਰ ਤਨਕਿਦਾ ਹੈ ? 

ਉ – ਜੋ ਲੋਟੇ ਦੇ ਅੁੰਦਰ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ । 
 

 

4. ਅਤਕਰਿਘਣ 

 

      ਨਾ ਤਿਸੁ ਭਾਰੇ ਪ੍ਰਬਿਾ ਅਸਿਾਨ ਿਹੁੰ ਦੇ। 

      ਨਾ ਤਿਸੁ ਭਾਰੇ ਕੋਿ ਗੜਹ ਘਰ ਬਾਰ ਤਦਸੁੰ ਦੇ। 

      ਨਾ ਤਿਸੁ ਭਾਰੇ ਸਾਇਰਾ ਨਦ ਵਾਹ ਵਹੁੰਦੇ। 

      ਨਾ ਤਿਸੁ ਭਾਰੇ ਿਰੁਵਰਾ ਫਿ ਸਫਿ ਫਿੁੰ ਦੇ। 

      ਨਾ ਤਿਸੁ ਭਾਰੇ ਜੀਅ ਜੁੰ ਿ ਅਣਗਣਿ ਤਫਰੁੰ ਦੇ। 

      ਭਾਰੇ ਭੁਈ ਅਤਕਰਿਘਣ ਿੁੰਦੀ ਹੂ ਿੁੰ ਦੇ ॥ 

 

ਪ੍ਰਸੁੰ ਗ – ਇਹ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਵਿਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੁੰ ਜੀ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ‘ਿਾਰਾਂ ਭਾਈ 
ਗੁਰਦਾਸ’ ਦਾ ਅੁੰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਿੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਸਾਵਹਤ-ਮਾਲਾ’ ਵਿਿੱਿ ਗੁਰਮਵਤ-ਕਾਵਿ ਭਾਗ ਅਧੀਨ 
‘ਅਵਕਰਤਘਣ’ ਵਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਿੱਿ ਭਾਈ ਸਾਵਹਬ ਨੇ ਵਕਸੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਨੇਕੀ ਨ ੁੰ  ਭੁਿੱਲ ਜਾਣ ਿਾਲੇ 
ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨ ੁੰ  ਵਬਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । 
 

ਤਵਆਤਿਆ – ਭਾਈ ਸਾਵਹਬ ਵਲਖਦੇ ਹਨ ਵਕ ਧਰਤੀ ਨ ੁੰ  ਅਸਮਾਨ ਨਾਲ ਖਵਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਉੱਿੇ ਪਹਾੜ ਭਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱ ਗਦੇ  

ਉਸ ਨ ੁੰ  ਕੋਟ,ਗੜਹ ਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਸਾਨ ੁੰ  ਵਦਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਿੀ ਭਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱ ਗਦੇ। ਉਸ ਨ ੁੰ  ਸਮੁੁੰਦਰ ਅਤੇ ਿਗਦੇ ਹੋਏ 

ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਦਵਰਆ ਿੀ ਭਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱ ਗਦੇ। ਉਸ ਨ ੁੰ  ਿੁੰਗੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਰੁਿੱ ਖ ਿੀ ਭਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱ ਗਦੇ। ਉਸ ਨ ੁੰ  



ਇਧਰ-ਉਧਰ ਘੁੁੰ ਮ ਰਹੇ ਅਣਵਗਣਤ ਜੀਿ-ਜੁੰਤ  ਿੀ ਭਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱ ਗਦੇ। ਉਸ ਨ ੁੰ  ਤਾਂ ਕਿੇਲ ਅਵਕਰਤਘਣ ਮਨੁਿੱ ਖ ਭਾਰ ੇ

ਲਿੱ ਗਦੇ ਹਨ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਮੁੰ ਵਦਆਂ ਤੋਂ ਿੀ ਮੁੰ ਦੇ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

 

ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ 

       ਧਰਤੀ ਨ ੁੰ  ਉੱਿੇ-ਉੱਿ ੇਪਹਾੜ, ਸਮੁੁੰਦਰ, ਨਦੀਆਂ, ਦਵਰਆ, ਕੋਟ-ਗੜਹ, ਘਰ-ਬਾਰ, ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਰੁਿੱ ਖ ਅਤੇ 
ਅਣਵਗਣਤ ਜੀਿ-ਜੁੰਤ  ਭਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱ ਗਦੇ, ਉਸ ਨ ੁੰ  ਤਾਂ ਕੇਿਲ ਵਕਸੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਨੇਕੀ ਨ ੁੰ  ਭੁਿੱ ਲ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਅਵਕਰਤਘਣ 

ਮਨੁਿੱ ਖ ਹੀ ਭਾਰੇ ਲਿੱ ਗਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਕ ਮੁੰ ਵਦਆਂ ਤੋਂ ਿੀ ਮੁੰ ਦੇ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

 

ਵਸਿੂਤਨਸ਼ਠ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 

 

ਪ੍ਰ 1. ‘ਅਤਕਰਿਘਣ’ ਕਤਵਿਾ ਤਵਿੱ ਚ ਤਕਸ ਨੂੁੰ  ਿੁੰ ਦਾ ਤਕਹਾ ਤਗਆ ਹੈ ? 

ਉ – ਅਵਕਰਤਘਣਾਂ ਨ ੁੰ  । 
ਪ੍ਰ 2. ਧਰਿੀ ਨੂੁੰ  ਤਕਸ ਦਾ ਭਾਰ ਿਗਦਾ ਹੈ ? 

ਉ - ਅਵਕਰਤਘਣਾਂ ਦਾ । 
ਪ੍ਰ 3. ਅਤਕਰਿਘਣ ਕੌਣ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ ? 

ਉ – ਜੋ ਵਕਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੇਕੀ ਨਾ ਜਾਣੇ । 
ਪ੍ਰ 4. ਧਰਿੀ ਨੂੁੰ  ਤਕਸ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਿਗਦਾ ਹੈ ? 

ਉ – ਅਵਕਰਤਘਣਾਂ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਹੋਰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਿੀਜ ਦਾ ਨਹੀਂ । 
ਪ੍ਰ 5. ਿੁੰ ਤਦਆਂ ਿੋਂ ਵੀ ਿੁੰ ਦੇ ਕੌਣ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ ? 

ਉ – ਅਵਕਰਤਘਣ । 
 

ਤਿਆਰ ਕਰਿਾ – ਗੁਰਦੀਪ੍ ਤਸੁੰ ਘ ਪ੍ੁੰਜਾਬੀ ਿਾਸਿਰ  
ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀ. ਸੈਕੁੰ . ਸਕੂਿ ਕੋਿਿੀ ਅਬਿੂ, 

 ਸ਼ਰੀ ਿੁਕਿਸਰ ਸਾਤਹਬ  
ਿੋ. 9193700037 

 

 


