gurU nwnk dyv jI:jIvn Aqy rcnw

ਸਤਿਗੁਯ ਨਾਨਕ ਰਗਤਿਆ ਤਭਿੀ ਧੁੁੰ ਦ
ਜਗ ਚਾਨਣ ਹਇਆ।

 ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ ਤਸਖ ਭਿ ਦ ਤਹਰ ਗੁਯੂ ਅਿ ਸੁੰ ਸਥਾਕ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਭ ਅਤਜਹ ਸਭੇਂ ਤਵਚ ਹਇਆ ਜਦੋਂ ਦਸ਼ ਤਵਚ
ਭੁਸਰਭਾਨ ਯਾਜ ਕਯ ਯਹ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦ ਅਤਿਆਚਾਯਾਂ ਿੋਂ ਿੁੰ ਗ ਆ
ਕ ਤਹੁੰ ਦੂ ਬਾਸ ਿਰਾਸ ਕਯ ਯਹ ਸਨ। ਤਹੁੰ ਦੂ ਅਿ ਭੁਸਰਭਾਨ ਦਵੇਂ
ਧਾਯਤਭਕ ਅਡੁੰ ਫਯਾਂ ਤਵਚ  ਕ ਇਕ ਦੂਜ ਦ ਖੂਨ ਦ ਤਆਯ ਹ ਯਹ
ਸਨ। ਅਤਜਹ ਸਭੇਂ ਤਵਚ ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ ਨੇ ਜਨਭ ਰ ਕ ਆਭ
ਜਨਿਾ ਨੂੁੰ ਧਯਭ ਦਾ ਸਚਾ ਯਾਹ ਤਵਖਾਇਆ।

 ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਭ ਸੁੰ ਭਿ 1526 ਦੀ ਕਿਕ ਦੀ
ੂਯਨਭਾਸ਼ੀ ਨੂੁੰ ਤ਼ਿਰਾ ਸ਼ਖੂਯ
ੁ ਾ ਦ ਇਕ ਤੁੰ ਡ ਿਰਵੁੰ ਡੀ ਤਵਖ ਹਇਆ।
ਇਹ ਸਥਾਨ ਫਾਅਦ ਤਵਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਤਹਫ ਦ ਨਾਂ ਨਾਰ ਰਤਸਧ ਹ
ਤਗਆ। ਾਤਕਸਿਾਨ ਦ ਫਣ ਜਾਣ ਦ ਕਾਯਣ ਇਹ ਖਿਯ ਛਭੀ
ਾਤਕਸਿਾਨ ਤਵਚ ਚਰਾ ਤਗਆ ਹ।

 ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ ਦ ਤਿਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕਤਰਆਣ ਚੁੰ ਦ ਜਾਂ ਭਤਹਿਾ
ਕਾਰੂ ਅਿ ਭਾਿਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤਿਰਿਾ ਸੀ। ਫਾਰਕ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਚਨ
ਤਨਯਾਰਾ ਸੀ।

 ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੁੰ ਜਦੋਂ ਤਹਰ ਤਦਨ ੜ੍ਹਨ ਰਈ ਬਤਜਆ ਤਗਆ ਿਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਅਤਧਆਕ ਿੋਂ ੁਤਛਆ ਤਕ ਿੁਸੀਂ ਕੀ ਤੜ੍ਆ ਹਇਆ ਹ ?
ਅਤਧਆਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਯ ਤਵਸ਼ ਦਸ ਤਦਿੱ ਿ ਜ ਉਸਨੇ ੜ੍ ਹਏ ਸਨ।
ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ ਨੂੁੰ ਅਤਧਆਕ ਦ ਤਵਸ਼ ਸੁਣ ਕ ਫੜ੍ੀ ਤਨਯਾਸ਼ਾ
ਹਈ ਤਕਉਂਤਕ ਉਹ ਈਸ਼ਵਯ ਦ ਫਾਫਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ।
ਕਤਹੁੰ ਦ ਹਨ ਤਕ ਉਹ ਇਸਦ ਫਾਅਦ ਤਕਿ ਵੀ ੜ੍ਹਨ ਰਈ ਨਹੀਂ ਗਏ ।
ਘਯ ਵਾਤਰਆਂ ਨੇ ੜ੍ਹਾਈ ਤਵਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੁਚੀ ਨਾ ਦਖ ਕ ਸ਼ੂ
ਚਯਾਉਣ ਦਾ ਕੁੰ ਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੁੰ ਦ ਤਦਿੱ ਿਾ। ਨਾਨਕ ਸ਼ੂਆਂ ਨੂੁੰ ਚਯਾਉਣ
ਫਾਹਯ ਚਰ ਜਾਂਦ ਿ ਆ ਆਣ ਤਵਚਾਯਾਂ ਤਵਚ ਗੁਭ ਹਏ ਯਤਹੁੰ ਦਾ।
ਸ਼ੂ ਰ ਕਾਂ ਦ ਖਿ ਨਸ਼ਿ ਕਯ ਤਦੁੰ ਦ।ਤਿਾ ਦ ਕਰ ਤਸ਼ਕਾਇਿਾਂ
ਆਈਆਂ। ਫਾਰਕ ਨਾਨਕ ਨੂੁੰ ਡਾਂਤਿਆ ਤਗਆ, ਰ ਤਕਨ ਜਦੋਂ ਖਿ ਦਖ
ਿਾ ਉਸ ਿਯਹਾਂ ਹਯ ਬਯ ਸਨ।

 15 ਵਯ ਦੀ ਉਭਯ ਤਵਚ ਆ ਦਾ ਤਵਆਹ ਫੀਫੀ ਸੁਰਖਣੀ ਨਾਰ ਕਯ ਤਦਿੱ ਿਾ

ਤਗਆ। ਉਹਨਾਂ ਦ ਸਰੀ ਚੁੰ ਦ ਅਿ ਰਖਭੀ ਚੁੰ ਦ ਨਾਂ ਦ ਦ ਰੜ੍ਕ ਹੀ ਹਏ
ਰ ਤਕਨ ਨਾਨਕ ਦਾ ਭਨ ਇਹਨਾਂ ਸੁੰ ਸਾਤਯਕ ਧੁੰ ਤਦਆਂ ਤਵਚ ਨਹੀਂ ਰਗਦਾ ਸੀ।
ਿਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੁੰ ਇਕ ਚੁੰ ਗਾ ਵਾਯੀ ਫਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਕ
ਵਾਯੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੁੰ 20 ਯੁ ਤਦਿੱ ਿ, ਆਣ ਇਕ ਨਕਯ ਨੂੁੰ ਵੀ ਨਾਰ ਬਜ
ਤਦਿੱ ਿਾ ਅਿ ਨਾਨਕ ਨੂੁੰ ਤਕਹਾ ਤਕ ਜਾਉ ਅਿ ਕਈ ਚੁੰ ਗਾ ਤਜਹਾ ਸਦਾ ਕਯਕ
ਆਉ।ਨਾਨਕ ਨਕਯ ਨੂੁੰ ਰ ਕ ਘਯੋਂ ਤਨਕਰ ਏ। ਅਜ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਯ ਗਏ ਸਨ
ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੁੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਇਕ ਿਰੀ ਤਭਰੀ ਤਜਹੜ੍ੀ ਬਜਨ ਦੀ ਿਰਾਸ਼ ਤਵਚ
ਸੀ। ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਕਯ ਨੂੁੰ 20 ਯੁ ਤਦਿੱ ਿ ਅਿ ਬਜਨ ਦਾ ਕਾਪੀ ਸਭਾਨ ਭੁੰ ਗਵਾ
ਤਰਆ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੁੰ ਬਜਨ ਕਯਵਾ ਕ ਨਾਨਕ ਘਯ ਵਾਸ ਆ ਗਏ। ਤਿਾ ਨੇ
ਨਾਨਕ ਕਰੋਂ ਤਹਸਾਫ ਭੁੰ ਤਗਆ। ਇਸ ਿਯਹਾਂ ਧੁੰ ਨ ਨੂੁੰ ਨਸ਼ਿ ਕਯਕ ਆਏ ਿਯ
ਿ ਤਿਾ ਨੂੁੰ ਫੜ੍ਾ ਗੁਿੱ ਸਾ ਆਇਆ। ਯ ਨਾਨਕ ਿਾਂ ਸਿੱ ਚਾ ਸਦਾ ਕਯਕ ਆਏ
ਸਨ।

 ਤਿਾ ੁਿੱ ਿਯ ਿੋਂ ਕਾਫੀ ਤਨਯਾਸ ਹ ਚੁਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਯ ਕ ਨਾਨਕ ਨੂੁੰ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਫੀਫੀ ਨਾਨਕੀ ਕਰ ਸੁਰਿਾਨੁਯ ਬਜ ਤਦਿੱ ਿਾ। ਨਾਨਕ
ਉਥ ਨਵਾਫ ਦ ਭਦੀ ਖਾਨੇ ਤਵਚ ਕੁੰ ਭ ਕਯਨ ਰਿੱਗ। ਕਤਹੁੰ ਦ ਹਨ ਤਕ
ਰ ਕਾਂ ਨੂੁੰ ਚੀ਼ਿਾਂ ਵੁੰ ਡਦ ਸਭੇਂ ਭੈਂ ਿਯਾ ਭੈਂ ਿਯਾ ਕਤਹੁੰ ਦ ਕਤਹੁੰ ਦ ਕਾਪੀ ਵੁੰ ਡ
ਤਦਆ ਕਯਦ ਸਨ। ਨਵਾਫ ਦਰਿ ਖਾਂ ਰ ਧੀ ਦ ਕਰ ਤਕਸ ਨੇ ਤਸ਼ਕਾਇਿ
ਕੀਿੀ। ਇਕ ਤਦਨ ਜਾਚ ੜ੍ਿਾਰ ਕਯਵਾਈ ਗਈ। ਕੁਝ ਵੀ ਪਯਕ ਨਹੀਂ
ਤਨਕਤਰਆ। ਤਸ਼ਕਾਇਿ ਕਯਨ ਵਾਰ ਸ਼ਯਤਭੁੰ ਦਾ ਹ ਕ ਯਤਹ ਗਏ।

 ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ ਨੇ 12 ਵਯ ਿਕ ਤਹਸਥ ਜੀਵਨ ਦਾ ਾਰਣ
ਕੀਿਾ। ਘਯ ਤਦਆ ਫੁੰ ਧਨਾਂ ਿੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਨ ਉਕਿਾ ਤਗਆ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਿਾਂ ਰ ਕਾਂ ਦ ਕਤਰਆਣ ਰਈ ਸੀ। ਬਰਾ ਇਹਨਾਂ
ਫੁੰ ਧਨਾਂ ਤਵਚ ਕਦੋਂ ਿਕ ਫਸ ਯਤਹੁੰ ਦ। ਇਕ ਵਾਯ ਨਦੀ ਤਵਚ ਇਸ਼ਨਾਨ
ਕਯਕ ਹਏ ਆ ਨੂੁੰ ਫਰਹਭ ਦਯਸ਼ਨ ਹਇਆ। ਆ ਨੇ ਫਰਹਭ ਦਯਸ਼ਨ
ਕਯਕ ਭਨੁਖੀ ਕਤਰਆਣ ਵਰ ਕਦਭ ਵਧਾ ਤਦਿੱ ਿਾ। ਆ ਨੇ ਚਾਯ
ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਿੀਆਂ। ਸਿੱ ਜਣ ਠਿੱਗ ਿ ਕਡ ਯਾਖਸ਼ ਤਜਹਾ ਦਾ ਉਧਾਯ
ਕੀਿਾ।

 ਗੁਯੂ ਜੀ ਨੇ ਤਹੁੰ ਦੂ ਭੁਸਤਰਭ ਏਕਿਾ ਦ ਰਈ ਅਣਥਕ ਕਤਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਿੀਆਂ।

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸ਼ਾ ਤਵਚ ਦਹਾਂ ਧਯਭਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁਯਾਈਆਂ ਦਾ ਖੁੰ ਡਨ ਕੀਿਾ। ਗੁਯੂ
ਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਯਿ ਅਿ ਬਾਯਿ ਿੋਂ ਫਾਹਯ ਦਸ਼ਾਂ ਤਵਚ ਜਾ ਕ ਆਭ
ਰ ਕਾਂ ਨੂੁੰ ਆਣ ਉਦਸ਼ਾਂ ਨਾਰ ਰਬਾਤਵਿ ਕੀਿਾ। ਗੁਯੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਸਤਖਆਵਾਂ
ਫੜ੍ੀਆਂ ਆਸਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਜਾਿ ਾਿ ਨੂੁੰ ਫਕਾਯ ਭੁੰ ਨਦ ਸਨ। ਤਿਰਕ,
ਜਾ. ਮਿੱ ਗ ਆਤਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨ਼ਿਯ ਤਵਚ ਸਾਯ ਫੈਂਕਾਯ ਸਨ। ਉਹ ਰ ਕਾਂ ਨੂੁੰ
ਕਵਰ ਈਸ਼ਵਯ ਨੂੁੰ ਮਾਦ ਕਯਨ ਦਾ ਉਦਸ਼ ਤਦੁੰ ਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਿ
ਦ ਰ ਕਾਂ ਨੂੁੰ ਵੀ ਗਰ ਰਗਾਇਆ ਅਿ ਉਹਨਾਂ ਰਈ ਬਗਿੀ ਦਾ ਯਾਹ ਖਰਹ
ਤਦਿੱ ਿਾ। ਗੁਯੂ ਜੀ ਜੀਵਨ ਬਯ ਆਣ ਉਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਚਾਯ ਕਯਦ ਯਹ। ਉਹਨਾਂ
ਦ ਉਦਸ਼ ਸੀ। ਗੁਯੂ ਗਯੁੰ ਥ ਸਾਤਹਫ ਤਵਚ ਭਹਿੱ ਰਾ ਤਹਰਾ ਤਵਚ ਇਕਠੇ ਕੀਿ
ਗਏ ਹਨ। ਗਯ ਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ ਸਿਯ ਵਯਹ ਦੀ ਉਭਯ ਤਵਚ ਜਿੀ ਜਿ ਸਭਾ
ਗਏ।

ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ: ਸ਼ਬਦ, ਰਾਗ, ਰਬਾਬ

 ਭਿੱ ਧਕਾਰ ਤਵਚ ਸਰੀ ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ ਨੇ ‘ਰਬੂ ਬਗਿੀ’ ਅਿ ‘ਨਾਭ
ਤਸਭਯਨ’ ਰਈ ਧੁਯ ਕੀ ਫਾਣੀ ਦ ਅਨਹਦ ਯੂ ਨੂੁੰ ਨਾਦੀ ਫਣਾਉਂਤਦਆਂ
‘ਯਾਗ ਸਤਹਿ’ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਭਤਹਭਾ ‘ਕੀਯਿਨ’ ਦ ਯੂ ਤਵਚ ਕੀਿੀ।
ਬਾਵੇਂ ਗੁਯੂ ਸਾਤਹਫ ਨੇ ਦਾਯਸ਼ਤਨਕ ਕਾਤਵ ਤਜਵੇਂ ‘ਜੁ’, ਸਰ ਕਸਹਸਤਕਰਿੀ ਿ ਸਰ ਕ ਵਾਯਾਂ ਿੋਂ ਵਧੀਕ ਯਾਗ ਯਤਹਿ ਯਚ, ਯ ਉਨਹਾਂ
ਤਵਚਰਾ ਦਯਸ਼ਨ ਆਰਾ ਵਾਂਗ ਤਵਚਾਯਧਾਯਾ ਨੂੁੰ ਉਜਾਗਯ ਕਯਦਾ ਹ
ਤਜਸ ਤਵਚ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰ ਗੀਿਕਿਾ ਅਿ ਰਗੀਿਕਿਾ ਦੀ ਆਣੀ
ਤਭਕਨਾਿੀਸੀ ਹ।

ਸ ਿੱ ਸਿਆਵਾਂ

 ਰਤਸਿੱ ਧ ਯੁੰ ਯਾ ਦੁਆਯਾ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਸਿੱ ਤਖਆ ਨੂੁੰ ਤਿੁੰ ਨ ਿਯੀਤਕਆਂ
ਨਾਰ ਭੁੰ ਤਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹ:
 ਵੰ ਡ ਛਕੋ : ਦੂਤਜਆਂ ਨਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਯਨਾ, ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਕਯ
ਤਜਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਼ਿਯੂਯਿ ਹ।

 ਸਕਰਤ ਕਰੋ : ਤਫਨਾਂ ਤਕਸ ਸ਼ਸ਼ਣ ਜਾਂ ਧਖਾਧੜ੍ੀ ਦ ਈਭਾਨਦਾਯੀ ਨਾਰ
ਤ਼ਿੁੰ ਦਗੀ ਕਭਾਉਣਾ / ਤਫਿਾਉਣਾ।
 ਨਾਮ ਜਪੋ : ਭਨੁਿੱਖ ਦੀਆਂ ੁੰ ਜ ਕਭ਼ਿਯੀਆਂ ਨੂੁੰ ਕਾਫੂ ਕਯਨ ਰਈ
ਰਭਾਿਭਾ ਦ ਨਾਭ ਦਾ ਤਸਭਯਨ ਕਯਨਾ।

ਆ ਾ ਦੀ ਵਾਰ

 ਆ ਾ ਕੀ ਵਾਰ (ਜਾਂ ਵਾਰ ਆ ਾ) ਤਸਿੱ ਖਾਂ ਦ ਤਹਰ ਗੁਯੂ, ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ
ਦਵ ਦਾ ਕਰਾਭ ਹ ਜ ਤਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਧਾਯਤਭਕ ਤਕਿਾਫ ਅਿ ਯਤਹਫਯ ਗੁਯੂ
ਗਰੁੰ ਥ ਸਾਤਹਫ ਅਿ ਤਸਿੱ ਖਾਂ ਦ ਤਨਿਨੇਭ ਦਾ ਤਹਿੱ ਸਾ ਹ। ਇਸ ਫਾਣੀ ਨੂੁੰ
ੁੰ ਜਵੇਂ ਗੁਯੂ, ਗੁਯੂ ਅਯਜਨ ਦਵ ਜੀ ਨੇ 24 ਉੜ੍ੀਆਂ ਅਿ 59 ਸਰ ਕ
ਸੁੰ ਗਰਤਹਿ ਕਯ ਕ ਗੁਯੂ ਗਰੁੰ ਥ ਸਾਤਹਫ ਤਵਿੱ ਚ ਸਵਯ ਸੁਵਖਿ ਦੀ ਅਯਦਾਸ
ਦ ਿਯ ਸ਼ਾਭਰ ਕੀਿਾ।[1] ਇਸ ਤਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਸਰ ਕ ਦੂਜ ਗੁਯੂ, ਗੁਯੂ
ਅੁੰ ਗਦ ਦਵ ਜੀ ਦ ਵੀ ਸ਼ਾਭਰ ਕੀਿ ਗਏ ਹਨ ਜ ਉੜ੍ੀਆਂ ਦ ਥੀਭ ਿ
ਸੁੰ ਦਸ਼ ਨਾਰ ਭਰ ਖਾਂਦ ਹਨ। ਇਹ ਫਾਣੀ ਸਭਕਾਰੀ ਸਭਾਤਜਕ,
ਧਾਯਤਭਕ ਅਿ ਯਾਜਨੈਤਿਕ ਖੁੰ ਡਾਂ ਨੂੁੰ ਨੁੰਤਗਆਂ ਕਯਕ ਸਿੱ ਚ ਦਾ ਯਾਹ
ਦਯਸਾਉਂਦੀ ਹ।

 ਆ ਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਗੁਯੂ ਗਰੁੰ ਥ ਸਾਤਹਫ ਦ ਅੁੰ ਕ 462 ਿੋਂ ਰ ਕ 475 ਉੱਿ ਸੁਸ਼ਤਬਿ ਹ।

ਇਸ ਫਾਣੀ ਨੂੁੰ ਅੁੰ ਤਭਰਿ ਵਰ ਯਾਗ ਆਸਾ ਤਵਚ 'ਿੁੁੰ ਡ ਅਸਯਾਜ ਕਈ ਧੁਨੀ'ਗਾਉਣ ਦਾ
ਤਵਧਾਨ ਹ। ਇਹ ਵਾਯ ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ ਦੀ ਸਯਫਤਰਮ ਅਿ ਰਤਸਿੱ ਧ ਯਚਨਾ ਹ।
ਇਸ ਤਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਸਰ ਕ ਗੁਯੂ ਅੁੰ ਗਦ ਦਵ ਜੀ ਦ ਵੀ ਅੁੰ ਤਕਿ ਹਨ। ਇਨਹਾ ਸਰ ਕਾਂ ਤਵਿੱ ਚ
44 ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ ਅਿ ਫਾਕੀ 15 ਸਰ ਕ ਗੁਯੂ ਅੁੰ ਗਦ ਦਵ ਜੀ ਦੁਆਯਾ
ਯਤਚਿ ਹਨ। ਹਯ ਉੜ੍ੀ ਿੋਂ ਤਹਰਾਂ ਦ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਸਰ ਕ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਯ ਤਵਿੱ ਚ
ਵਯਤਿਆ ਉੜ੍ੀ ਯੂ (13, 16 ਭਾਿਯਾਂ) ਦਾ ਹ। ਉੜ੍ੀਆਂ ਨਾਰ ਸਰ ਕਾਂ ਦੀ ਵੁੰ ਡ
ਇਿੱ ਕ ਸਭਾਨ ਨਹੀਂ ਹ। ਹਯ ਉੜ੍ੀ ਨਾਰ ਘਿੱ ਿ-ਘਿੱ ਿ ਦ ਅਿ ਵਿੱ ਧ ਿੋਂ ਵਿੱ ਧ ੁੰ ਜ ਸਰ ਕ
ਹਨ। ਸਰ ਕ ਦੀਆਂ ਿੁਕਾਂ ਇਕਸਾਯ ਨਹੀਂ। ਦ ਿੋਂ ਰ ਕ 19 ਿਿੱ ਕ ਿੁਕਾਂ ਤਦਰਸ਼ਿੀਗਚਯ
ਹੁੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਯ ਉੜ੍ੀ ੁੰ ਜ ਿੁਕਾਂ ਦੀ ਹ। ਹਯ ਉੜ੍ੀ ਦੀ ਅੁੰ ਤਿਭ ਿੁਕ ਫਾਕੀਆਂ
ਦ ਭੁਕਾਫਰ ਤਨਿੱਕੀ ਹ ਅਿ ਉਸ ਤਵਿੱ ਚ ਸਾਯੀ ਉੜ੍ੀ ਦਾ ਿਿੱ ਿ-ਸਾਯ ਸਭਇਆ
ਹਇਆ ਹ। ਇਸ ਤਵਧਾਨ ਦਾ ਾਰਣ ਕਵਰ 22ਵੀਂ ਉੜ੍ੀ ਤਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹਇਆ ਤਜਿੱ ਥ
ੁੰ ਜ ਦੀ ਥਾਂ ਛ ਿੁਕਾਂ ਹਨ। ਕੀਯਿਨੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਯ ਤਵਚ ਹਯਕ ਸਰ ਕ ਿੋਂ ਤਹਰਾਂ
ਚਥ ਗੁਯੂ, ਗੁਯੂ ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਯਾ ਆਸਾ ਯਾਗ ਤਵਚ ਉਚਾਯ 'ਛਿੱ ਕ' ਵੀ ਗਾਏ
ਜਾਂਦ ਹਨ।

ਜਪੁਜੀ
 ਜਪੁ ਜੀ

ਾਸਿਬ

ਾਸਿਬ (ਜਾਂ ਜਪੁ ਜੀ) ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਵ ਦੀ ਤਰਖੀ ਫਾਣੀ ਹ, ਜ
ਗੁਯੂ ਗਰੁੰ ਥ ਸਾਤਹਫ ਤਵਿੱ ਚ ਸਬ ਿੋਂ ਤਹਰਾਂ ਦਯਜ ਹ।[1] ਇਸ ਤਵਿੱ ਚ ਭੂਰ ਭੁੰ ਿਯ,
38 ੜ੍ੀਆਂ ਅਿ 2 ਸਰ ਕ ਹਨ। ਇਹ ਫਾਣੀ ਗੁਯੂ ਗਰੁੰ ਥ ਸਾਤਹਫ ਦ ਅੁੰ ਗ 1 ਿੋਂ
ਅੁੰ ਗ 8 ਿਿੱ ਕ ਸੁਬਾਇਭਾਨ ਹ। ਇਹ ਇਕ ਰਫੁੰਧ ਕਾਤਵ ਹ ਬਾਵ ਤਕ ਇਸ ਤਵਚ
ਤਵਚਾਯਾਂ ਨੂੁੰ ਇਕ ਕਾਤਵਕ ਰੜ੍ੀ ਤਵਚ ਯਇਆ ਤਗਆ ਹ। ਇਸ ਦ ਸ਼ੁਯੂ ਤਵਿੱ ਚ
ਭੂਰ ਭੁੰ ਿਯ ਯਭਾਿਭਾ ਦ ਗੁਣ, ਤਭ਼ਿਾਜ ਅਿ ਸਯੂ ਫਾਯ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹ।
ਜੁਜੀ ਦਾ ਅਯਥ ਤਵਿੱ ਿਯ ਜਾ, ਅਦਵਿਵਾਦ ਅਿ ਇਿੱ ਕ-ਈਸ਼ਵਯਵਾਦ ਦਾ
ਗੀਿ ਹ।[2] ਇਹ ਯਚਨਾ ਗੁਯੂ ਗਰੁੰ ਥ ਸਾਤਹਫ ਦਾ ਸਾਯ ਹ। ਜੁਜੀ ਸਾਤਹਫ ਦੀ
ਤਵਆਤਖਆ ਗੁਯੂ ਗਰੁੰ ਥ ਸਾਤਹਫ ਦਾ ਕੇਂਦਯੀ ਬਾਵ ਸਸ਼ਿ ਕਯ ਤਦੁੰ ਦੀ ਹ।
 ਜੁਜੀ ਸਾਤਹਫ ਦ ਕੁਿੱ ਰ 40 ਅੁੰ ਗ ਹਨ, ਦਯਸ਼ਨ ਅਿ ਸੁੰ ਗੀਿ ਸਤਹਿ ਕੁਿੱ ਰ
ਕਰਾ ਸਾਯਾਂ ਨਾਰ ਓਿਿ ਹ ਇਿੱ ਕ ਸੁੰ ੂਯਨ ਨਾਮਾਫ ਕਰਾਤਕਰਿੀ ਹਨ ਅਿ
ਨਾਰੋਂ ਨਾਰ ਹਯ ਇਕਾਈ ਦੀ ਆਣੀ ਵਿੱ ਖਯੀ ਛਾਣ ਅਿ ਅਤਹਭੀਅਿ ਹ
ਅਿ ਹਯਕ ਆਣ ਆ ਤਵਿੱ ਚ ਸੁੰ ੂਯਨ ਰਗੀਿਕ ਕਾਤਵਭਈ ਕਰਾਤਕਰਿੀ ਹ।

