
ੴ ਤਤੁਯ ਰਾਤਦ ॥ 
ਆਾ ਦੀ ਵਾਯ ਦਾ ਬਾਵ 

ੁਯੂ ਅਯਜਨ ਾਤਸਫ ਜੀ ਤੋਂ ਤਸਰਾਂ „ਆਾ ਦੀ ਵਾਯ ‟ ਦੀ ਏੀਸ ਸ਼ਏਰ ੀ —ਇ ੱਰ ਦਾ 
ਤਨਯਨਾ “ਰਏ ਬੀ ਭਸਰ ਤਸਰ ਏ ਤਰਐ ” ਦ ਤਯਰਐ ਦੀ ਤਵਆਤਐਆ ਤਵਚ ਏੀਤਾ ਤਆ ਸ। 
„ਵਾਯ‟ ਤਸਰਾਂ ਏਵਰ ਉੋੀਆਂ ਸੀ ੀ।  ਆਾ ਦੀ ਵਾਯ ਦਾ ਬਾਵ ਤਰਐਣ ਜਾਂ ਭਝਣ ਵਰ 
ਸਯਏ ਉੋੀ ਦ ਰਏਾਂ ਦਾ ਤਧਆਨ ਯੱਐਣ ਦੀ ਰੋ ਨਸੀਂ ਸ।  

ੁਯੂ ਰੰ ਥ ਾਤਸਫ ਦੀ ਫਾਣੀ ਦ ਸ਼ਫਦ ਜਾਂ ਰਏ ਆਤਦਏ ਆਭ ਤਯ ਤ ਤਏ ੈਾ ਇਤਤਸਾਏ 
ਾਐੀ ੰਫੰਧੀ ਸਨ , ਯ ਉਸਨਾਂ ਦਾ ਭੁਐ -ਬਾਵ ਸਯਏ ਭਨੱੁਐ ਦ ਜੀਵਨ ਤ ਟ ਏਦਾ ਸ। ਇ 
ੱਰ ਦੀ ਰੋ ਨਸੀਂ ਸ ਤਏ ਜ ਉਸ ਤਜਸੀ ਇਤਤਸਾਏ ਟਨਾ ਵਯਤੋਂ ਤਵਚ ਆਵ , ਤਦੋਂ ਸੀ ਏਈ 
ਸ਼ਫਦ ਜਾਂ ਰਏ ਢੁਏ ਏਾ। ਇ ਤਯਹਾਂ „ਆਾ ਦੀ ਵਾਯ ‟ ਦ ਰਏਾਂ ਦਾ ਾਐੀ ਵਾਰਾ ੰਫੰਧ 
ਉੋੀਆਂ ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਸ, ਏਵਰ ਭੁੱ ਐ ਬਾਵ ਦਾ ੰਫੰਧ ਉੋੀਆਂ ਦ ਬਾਵ ਨਾਰ ਸ।  

ਇ ੱਰ ਨੰੂ ਸਯ ਵਧੀਏ ਭਝਣ ਵਾਤ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਾਤਸਫ ਜੀ ਦ ਜੀਵਨ ਤਵਚੋਂ ਇਏ ਾਐੀ 
ਰ ਰਵ। ੰਰਾਦੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦ ਸ , ਯਤ ਤਵਚ ਜਨੀਆਂ ਦ ਇਏ ਭੱਠ ਤ ੁਯੂ ਾਤਸਫ ਇਏ 
ਯਵੋ ਨੰੂ ਤਭਰ , ਤਜ ਦਾ ਨਾਉਂ „ਅਨਬੀ‟ ੀ। ਇ ਦ ਨਾਰ ਧਯਭ-ਤਵਚਾਯ ਦ ੰਫੰਧ ਤਵਚ ੁਯੂ 
ਾਤਸਫ ਨੇ ਸਠ-ਤਰਤਐਆ ਰਏ ਉਚਾਤਯਆ: 

ਤਯੁ ਐਸਾਇ ੀਅਤਸ ਭਰਵਾਣੀ ਜੂਠਾ ਭੰਤ ਭੰਤ ਐਾਸੀ ॥ ਪਤਰ ਪਦੀਸਤਤ ਭੁਤਸ ਰਤਨ ਬੋਾਾ 
ਾਣੀ ਦਤਐ ਾਸੀ ॥ ਬਡਾ ਵਾੀ ਤਯ ਐਸਾਇਤਨ ਬਯੀ ਅਤਨ ਸਥ ੁਆਸੀ ॥...... 

 ਵਰ ਇਸ ਰਏ „ਭਾਝ ਏੀ ਵਾਯ ‟ ਦੀ 26 ਵੀਂ ਉੋੀ ਦ ਨਾਰ ਦਯਜ ਸ। ਉਯਰੀ ਾਐੀ 
ਤਵਚ ਤਏਤ ਇਸ ਤਏਯ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਏ ਉ ਯਵੋ ਨੰੂ ਉਦਸ਼ ਏਯਨ ਵਰ ੁਯੂ ਨਾਨਏ 
ਾਤਸਫ ਨੇ ਇਸ „ਭਾਝ ਏੀ ਵਾਯ ‟ ਬੀ ਉਚਾਯੀ ੀ , ਤਜ ਤਵਚ ਸੁਣ ਉਯਰਾ ਰਏ ਦਯਜ ਸ। 
ਰਏਾਂ ਭਤ ਇਸ ਵਾਯ ਉ ਯਵੋ ੰਫੰਧੀ ਸ ਨਸੀਂ ੀ ਏਦੀ , ਤਏਉਂਤਏ ਇ ਤਵਚ 
ਭੁਰਭਾਨਾਂ ਫਾਯ ਰਏ ਬੀ ਦਯਜ ਸਨ।  

 „ਭਾਝ ਏੀ ਵਾਯ ‟ ਦ ਭੁਐ-ਉਦਸ਼ ਦਾ ਤਏਯ ਏਯਨ ਵਾਰ ਇਸਨਾਂ ਰਏਾਂ ਦੀਆਂ ਾਐੀਆਂ ਦਾ 
ਸਵਾਰਾ ਦਣਾ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਆਐਣਾ ਤਏ „ਭਾਝ ਏੀ ਵਾਯ‟ ਤਵਚ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਾਤਸਫ ਨੇ ਯਵਤੋਆਂ ਤ 
ਭੁਰਭਾਨਾਂ ਨੰੂ ਅਭੁਏਾ ਉਦਸ਼ ਏੀਤਾ , ਰਤ ਸ। „ਭਾਝ ਏੀ ਵਾਯ ‟ ਏਵਰ ਉੋੀਆਂ ਸਨ , ਇ 



ਵਾਤ „ਵਾਯ‟ ਦਾ ਭੁਐ-ਬਾਵ ਏਵਰ ਉੋੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਭੁਐ-ਬਾਵ ਸ ਏਦਾ ਸ।  

ਇ ਤਯਹਾਂ „ਆਾ ਦੀ ਵਾਯ‟ ਦ ਭੁਐ-ਉਦਸ਼ ਦਾ ਵਯਣਨ ਏਯਨ ਵਰ ਇਸ ਆਐਣਾ ਅਸ਼ੁੱ ਧ ਸ ਤਏ 
ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਾਤਸਫ ਨੇ „ਆਾ ਦੀ ਵਾਯ ‟ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਯਾਾਂ ੰਫੰਧੀ , ਭੁਰਭਾਨਾਂ ਦ ਭੁਯਦ ਦੱਫਣ 
ੰਫੰਧੀ, ਜਨੇਊ ੰਫੰਧੀ , ਊ ਦ ਫਯ ਦਾ ਚਾ ਪਯਨ ੰਫੰਧੀ , ਸਉਭ ੰਫੰਧੀ , ਇਤਰੀ ਜਾਤੀ 
ੰਫੰਧੀ, ਜਾਂ ਸਯ ਰਏਾਂ ਦ ਤਏ ਭਭੂਨ ੰਫੰਧੀ ਉਦਸ਼ ਏੀਤਾ ਸ। ਰਏਾਂ ਦ ਵਐ ਵਐਯ 
ਭਭੂਨ ਸੀ ਦੱ ਯਸ ਸਨ ਤਏ ਇਸ ਬ ਵਐ ਵਐਯ ਭੇਂ ਰੋ ਉਚਾਯ  ਸਨ। ਜਨੇਊ ਦੀ 
ਾਐੀ ਆਭ ਯਤੱਧ ਸ। ਇਤਤਸਾ ਤਵਚ ਉਸ ੈਾ ਰਏ ਬੀ ਤਦੱਤ  ਸਨ , ਜ ਜਨੇਊ ਵਰ 
ੁਯੂ ਾਤਸਫ ਨੇ ਾਂਧ ਨੰੂ ੁਣਾ ਨ, ਯ ਏਈ ਤਆਣਾ ਭਨੱੁਐ ਇਸ ਨਸੀਂ ਆਐ ਏਦਾ ਤਏ ਇਸ 
ਾਯੀ „ਵਾਯ‟ ਾਯ ਰਏਾਂ ਭਤ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਨੇ ਉ ਜਨੇਊ ਦ ਭ ਾਂਧ ਨੰੂ ਉਦਸ਼ 
ਦਣ ਵਾਤ ਉਚਾਯੀ ੀ। ਜਨੇਊ ਦ ਰਏਾਂ ਦੀ ਾਐੀ ਦਾ „ਆਾ ਦੀ ਵਾਯ ‟ ਦੀ 15ਵੀਂ ਉੋੀ ਦ 
ਭਭੂਨ ਨਾਰ ਏਈ ੰਫੰਧ ਨਸੀਂ ਸ। ਇਸੀ ਸਾਰ ਾਯ ਰਏਾਂ ਦਾ ਸ। ਇਸਨਾਂ ਰਏਾਂ ਦੀ ਏਵਰ 
ਉਸੀ ਤੱਤਐਆ , ਜ “ਾਂਝੀ ਰ ਜਸਾਨੈ ” ਸ ਤ ਇਨਹ ਾਂ ਉੋੀਆਂ ਦ ਬਾਵ ਨਾਰ ਯਰਦੀ ਸ , 

„ਆਾ ਦੀ ਵਾਯ ‟ ਦ ਭੁਐ ਉਦਸ਼ ਤਵਚ ਰਈ ਜਾਣੀ ਸ। ਦੂਜ ਅੱਐਯਾਂ ਤਵਚ ਇਉਂ ਆਐ ਰਵ ਤਏ 
„ਆਾ ਦੀ ਵਾਯ‟ ਦਾ ਭੁਐ-ਬਾਵ ਏਵਰ ਉੋੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਭੁਐ-ਬਾਵ ਸ।  

 ਜ ੱਜਣ ਸੁਣ ਤਏ ਤਸ਼ਏਾਇਤ ਏਤਯਆ ਏਯਦ ਨ ਤਏ „ਆਾ ਦੀ ਵਾਯ‟ ਦ ਾਯ ਭਭੂਨ ਦੀ 
ਇਏ ਰੋੀ ਨਸੀਂ ਫਣਦੀ , ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਵਾ ਤਵਚ ਰਾਯਥਨਾ ਸ ਤਏ ਰਏਾਂ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਯਤਾ ਸੁ 
ਨਾਰ ਭੂਰ „ਆਾ ਦੀ ਵਾਯ ‟, ਅਯਥਾਤ ਏਵਰ ਉੋੀਆਂ ਦਾ ਾਠ ਏਯਨ , ਅਤ ਵਐ ਰਣ ਤਏ 
ਾਯੀਆਂ ਉੋੀਆਂ ਤਏਵੇਂ ਇਏ ਸੀ ੁੰ ਦਯ ਭਭੂਨ ਤਵਚ ਯਤੀਆਂ ਸਈਆਂ ਸਨ।  

ਫਾਏੀ ਯਸ ਰਏ ; ਉਸਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀ ਾਐੀਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਏ ਜ ੱਜਣ ਜਨ „ਾਂਝ ਉਦਸ਼‟, „ਭੁਐ-

ਬਾਵ‟ ਨੰੂ ਯਤਾ ਤਵਚਾਯ ਨਾਰ ਚਣ , ਤਾਂ ਯਤੱਐ ਯਟ ਸ ਜਾਵਾ ਤਏ ਸਯਏ ਰਏ ਤਜ 
ਉੋੀ ਦ ਨਾਰ ਦਯਜ ਸ ਉ ਦਾ ਭੁਐ -ਬਾਵ ਉੋੀ ਨਾਰ ਤਭਰਦਾ ਸ। ਏਈ ਇਤਤਸਾਏਾਯ 
ਤਰਐ  ਸਨ ਤਏ „ਆਾ ਦੀ ਵਾਯ‟ ਦੀਆਂ ਤਸਰੀਆਂ 9 ਉੋੀਆਂ (ਰਏਾਂ ਭਤ) ਾਏ-ਟਨ 
ਤਵਚ ਸ਼ਐ ਫਰਸਭ ਾ ਉਚਾਯੀਆਂ ਨ ਤ ਫਾਏੀ 15 ਤਏ ਸਯ ਥਾਂ। ਇਸ ਤੈਆਰ ਉੱਏਾ ਸੀ 
ਰਤ ਸ। ਾਯੀ „ਵਾਯ‟ ਦਾ ਇਏ ਸੀ ਭਭੂਨ ਸ , ਤਜੱਥ ਬੀ ਉਚਾਯੀ ਸ , ਾਯੀ ਇਏੱਠੀ ਸੀ 
ਉਚਾਯੀ ਸ।  



ਉੋੀ-ਵਾਯ ਬਾਵ: 

(1) ਏੁਦਯਤਤ ਾਜ ਏ ਇ ਤਵਚ ਆ ਸੀ ਫਠਾ ਰਬੂ ਜਤ-ਤਭਾਸ਼ਾ ਵਐ ਤਯਸਾ ਸ।  

(2) ਜਤ ਤਵਚ ਰਬੂ ਨੇ ਜੀਵ ਨੰੂ ੱਤਰਆ ਸ ਤਏ ਇਸ „ਚ‟ ਨੰੂ ਰਸਣ ਏਯ ; „ਨਾਭ-ਤਭਯਨ‟ 

ਭਨੱੁਐ ਦ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਨ ਯਥ ਸ। ਸਯਏ ਜੀਵ ਨੰੂ ਆ ਆਣ ਏੀਤ ਏਯਭਾਂ ਦਾ ਰਐਾ ਤਨਿੱਫੋਨਾ 
ੈਂਦਾ ਸ।  

(3) ਜ ਜੀਵ ਤਯੌ ਬਾਂ ਤਵਚ ਸੀ ਜੀਵਨ ਤਫਤਾ ਜਾਂਦ ਸਨ , ਉਸਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਵਅਯਥ ਜਾਂਦਾ 
ਸ।  

(4) ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਉਤ ਰਬੂ ਤਭਸਯ ਏਯ ਉ ਨੰੂ „ੁਯੂ‟ ਤਭਰਾਉਂਦਾ ਸ , ਉ ਨੰੂ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ 
ੋ ਤਵਚੋਂ ਏੱਢ ਰੈਂਦਾ ਸ ਤਏਉਂਤਏ ਉਸ ਜੀਵ ਸਉਭ ਤਤਆ ਏ „ਨਾਭ‟ ਜਦਾ ਸ।  

(5) ਰਬੂ ਦਾ „ਨਾਭ‟ ਸੀ ਦੁੱ ਐਾਂ ਨਯਏਾਂ ਤੋਂ ਫਚਾਉਂਦਾ ਸ। ਜ ਜੀਵ ਆਣਾ ਬਰਾ ਰੋਦਾ ਸ ਤਾਂ ਇ 
ਨੰੂ ਇਸੀ ਬਰੀ ਏਭਾਈ ਏਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ। ਜਤ ਤਵਚ ਦਾ ਨਸੀਂ ਫਠ ਯਤਸਣਾ।  

(6) ਯ ਇਸ ਤਨਚ ਜਾਣ ਤਏ „ਨਾਭ‟ ਦੀ ਦਾਤਤ „ੁਯੂ‟ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਤਏ ਸਯ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਸੀਂ ਤਭਰਦੀ। 
ੁਯੂ ਤਵਚ ਸੀ ਤਨਯੰਏਾਯ ਨੇ ਆਣਾ ਆ ਯਟ ਏੀਤਾ ਸ।  

(7) „ਨਾਭ‟ ਉਸੀ ਭਨੱੁਐ ਤਭਯ ਏਦਾ ਸ ਜ ੰਤਐੀ ਸ ਤ ਭੰਦ ਾ ਯ ਨਸੀਂ ਧਯਦਾ , ਜ 
ਦੁਨੀਆ ਦ ਫੰਧਨਾਂ ਤਵਚ ਨਸੀਂ ਪਦਾ ਤ ਚਤਏਆਂ ਤੋਂ ਫਤਚਆ ਯਤਸੰਦਾ ਸ।  

(8) ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਉਤ ਰਬੂ ਦੀ ਤਭਸਯ ਸੰੁਦੀ ਸ ਉ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਚ „ਨਾਭ‟ ਵੱਦਾ ਸ। ਯ 
ਆਣ ਸੀ ਭਨ ਦ ਤੱਛ ਤੁਯਨ ਵਾਰ ਭੂਯਐ ਫੰਦ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈ ਂਵਾਉਂਦ ਸਨ।  

(9) ਜ ਭਨੱੁਐ ਯੀਫ -ੁਬਾਉ ਯਤਸ ਏ ਰਬੂ ਦ ਦਯ ਤ ਤੌਤਤ -ਾਰਾਸ ਏਯਦ ਸਨ , ਉਸ ਸਨ 
ਰਬੂ ਦ ਬਤ; ਤ ਉਸ ਬਤ ਉ ਨੰੂ ਤਆਯ ਰੱਦ ਸਨ।  

(10) ਤਾਂ ਤ , ਜ ੁਯਭੁਐਾਂ ਦ ਚਯਨਾਂ ਦੀ ਧੂੋ ਤਭਰ ਉਸ ਆਣ ਭੱਥ ਉਤ ਰਾਈ , ਬਾਵ, 

ੁਯਭੁਐਾਂ ਦ ਦਯ ਤ ਤਨੰਭਰਤਾ-ਬਾਵ ਨਾਰ ਆਵੀ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਦਾ ਤਤਆ ਏੀਤਾ 
ਜਾ ਏਦਾ ਸ।  

(11) ਤਪਯ ਬੀ , ਤਨਯਾ ਤਏ ਆਣ ਉੱਦਭ ਦੀ ਟਏ ਯੱਐਣਾ ਬੁੱ ਰ ਸ। ਧੁਯੋਂ ਤਜਨਹ ਾਂ ਉਤ ਤਭਸਯ ਸ 



ਉਸੀ „ਨਾਭ‟ ਤਭਯਦ ਸਨ। ਸਯ ਵਰ ਫੈਸ਼ਸ਼ ਦੀ ਆ ਯੱਐ।  

(12) ਰਬੂ ਦੀ ਸਯੂੀ ਤਵਚ ੋਹ ਅਨੋਹ ਦੀ ਤਵਚਾਯ ਨਸੀਂ ; ਸਯਏ ਦੀ ਆ ਆਣੀ ਏਭਾਈ 
ਉਤ ਤਨਫੋਾ ਸੁੰ ਦਾ ਸ। ਜ ਬੀ ਭਨੱੁਐ ਭੂੰ ਸ-ਯ ਸ, ਉਸ ਅੰਤ ਦੁੱ ਐੀ ਸੁੰ ਦਾ ਸ।  

(13) ਇ ਜਤ ਨੰੂ ਇਏ ਭੁੰ ਦਯ ਭਾਨ ਜਾਣ ਤਜ ਤਵਚ ਤਵਏਾਯਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਯਾਂ ਉਠ ਯਸੀਆਂ 
ਸਨ; ਇ ਤਵਚੋਂ ਾਯ ਰੰਣ ਰਈ ੁਯੂ , ਭਾਨ , ਜਸਾ ਸ। ਯ, ਇਸ ਭਝ ਤਏ ਤਵਯਰ ਨੰੂ 
ਆਉਂਦੀ ਸ ਤਜ ਉਤ ਭਾਰਏ ਦੀ ਤਭਸਯ ਸਵ।  

(14) ਯੂ (ਬਾਵ, ਤਵਐਾਵਾ) ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਤਨਬਦਾ , ਚੰੀ ਭੰਦੀ ਏਭਾਈ ਸੀ ਨਾਰ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਤਜਨਹ ਾਂ 
ਇਥ ਸੁਏਭ ਏੀਤ, ਉਸਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਏੀਆਂ ਉਸਨਾਂ ਦ ਾਸਭਣ ਜਭ-ਯੂ ਤਦੱਦੀਆਂ ਸਨ।  

(15) ਤਜ ਜੀਵ ਉਤ ਰਬੂ ਤਭਸਯ ਏਯਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਆਣ „ਸੁਏਭ‟ ਤਵਚ ਤਯਦਾ ਸ, ਤਜ ਏਯ 
ਏ ਉਸ ਜੀਵ ਉ ਦੀ ਸਯੂੀ ਤਵਚ ਏਫੂਰ ਸੰੁਦਾ ਸ।  

(16) ਸਯਏ ਦੀ ੰਬਾਰ ਆ ਸੀ ਏਯਦਾ ਸ , ਭਾਣ ਵਤਡਆਈ ਦਣ ਵਾਰਾ ਆ ਸੀ ਸ , ਯ, 

ਇਸਨਾਂ ਵਤਡਆਈਆਂ ਦਾ ਭਾਣ ਏੂੋਾ ਸ , ਉਸ ਏਦ ਫਾਦਸ਼ਾਸ ਨੰੂ ਬੀ ਤਬਐਾਯੀ ਫਣਾ ਏ ਦਯ ਦਯ 
ਯੁਰਾਉਂਦਾ ਸ।  

(17) ਸਣ ੋ, ਭਸਰ ਭਾੋੀਆ,ਂ ਸਏੂਭਤ—ਇਸਨਾਂ ਤਵਚ ਭਤ ਸ ਏ ਭਤ ਨੰੂ ਬੁਰਾ ਦਣਾ ਬੁੱ ਰ 
ਸ, ਉਭਯ ਅਜਾਈ ਂਚਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸ।  

(18) ਅਰ ਵਤਡਆਈਆਂ ਸਨ ਉੱਚ ਆਤਭਏ ੁਣ ਜ ੁਯੂ ਾੋਂ ਸੀ ਤਭਰ ਏਦ ਸਨ। ਤਜ 
ਉਤ ਰਬੂ ਤਭਸਯ ਏਯਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ੁਯੂ ਤਭਰਾਉਂਦਾ ਸ; ੁਯੂ ਤਭਤਰਆਂ ਅਉਣ ਦੂਯ ਸੰੁਦ ਸਨ ਤ 
ੁਣ ਯਟਦ ਸਨ।  

(19) ਸਯਏ ਜੀਵ „ਅਣੱਤ‟ ਤਵਚ ਪਤਆ ਤਆ ਸ ; ਯ ਇ ਜਤ ਦੀ ੈਾਤਯ ਭਾਣ ਏਯਨਾ 
ਬੁੱ ਰ ਸ, ਤਏਉਂਤਏ ਇਸ ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਤਨਬਣਾ।  

(20) ਇ ਜੀਵ ਨੰੂ ਤਣ-ਤਭਥ ਤਦਨ ਤਭਰ ਸਨ ; ਜੀਵ ਨੰੂ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਤਏ ਰਬੂ ਦਾ ਤਭਯਨ ਏਯ 
ਏ ਆਣਾ ਜੀਵਨ ਵਾਯ, ਉਸ ਰਬੂ ਸਯਏ ਨੰੂ ਜੀਵਨ-ੱਤਾ ਦ ਤਯਸਾ ਸ।  

(21) ਆਣਾ ਫੀਤਜਆ ਸੀ ਵੱਢਣਾ ੈਂਦਾ ਸ। ਫੁਯਾਈ ਵਰੋਂ ਫਚ , ਉਸ ਫਾੀ ਐਡ ਤਜ ਏਯਏ 



ਭਾਰਏ ਨਾਰ ਫਣ ਆਵ।  

(22) ਜ ਭਨੱੁਐ „ਚਾਏਯ‟ ਫਣਦਾ ਸ ਤ „ਯਾ‟ ਤਵਚ ਤੁਯਦਾ ਸ , ਉਸ ਭਾਣ ਾਉਂਦਾ ਸ ; ਭਾਰਏ 
ਨਾਰ ਸ਼ਯੀਏਾ ਏੀਤਤਆਂ ਸ਼ਯਤਭੰਦੀ ਤਭਰਦੀ ਸ।  

(23) ਦਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਤ ਭਾਯਨ ਵਾਰਾ ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਸ , ਤਏ ਨੰੂ ੁਐ ਤ ਤਏ ਨੰੂ ਦੁੱ ਐ ਆ 
ਸੀ ਦਣਸਾਯ ਸ, ਉਸੀ ਸਯਏ ਦੀ ੰਬਾਰ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ।  

(24) ਤਯਜਣਸਾਯ ਆ ਸੀ ਤਯਏ ਦਣ ਦ ਭਯੱਥ ਸ। ਉ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਜੀਵ ਦਾ ਸਯ ਏਈ 
ਆਯਾ ਨਸੀਂ ਸ।  

ਭੁੱ ਚਾ ਬਾਵ: 

1. (ਉੋੀ 1, 2, 3) ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ ਆਣ ਆ ਤੋਂ ਜਤ ਯਤਚਆ ਸ , ਇ ਤਵਚ ਸਯ ਥਾਂ 
ਫਠ ਏ ਜਤ -ਤਭਾਸ਼ਾ ਵਐ ਤਯਸਾ ਸ। ਜਤ ਤਵਚ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਏੀਤਾ ਸ ਤਏ „ਚ‟ ਨੰੂ ਰਸਣ 
ਏਯ, „ੱਚ‟ ਰਬੂ ਦੀ ਫੰਦੀ ਏਯ, ਯ ਦੁਨੀਆ ਤਵਚ ਰੱ ਏ ਫੰਦਾ ਫਾੀ ਸਾਯ ਤਯਸਾ ਸ।  

2. (ਨੰ: 4, 5, 6) ਰਬੂ ਦੀ ਤਭਸਯ ਨਾਰ ਤਜ ਨੰੂ ੁਯੂ ਤਭਰਦਾ ਸ ਉਸ „ਆਾ-ਬਾਵ‟ ਵਾ ਏ ੁਯੂ 
ਦਾ ਉਦਸ਼ ੁਣਦਾ ਸ ਤ „ਨਾਭ‟ ਤਭਯਦਾ ਸ ਤਜ ਏਯ ਏ ਉ ਦ ਦੁੱ ਐ -ਏਰਸ਼ ਤਨਵਯਦ ਸਨ। 
ੁਯੂ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਇਸ ਦਾਤਤ ਨਸੀਂ ਤਭਰਦੀ , ੁਯੂ ਦੀ ਅੱਐ ਸੀ ਰਬੂ ਦਾ ਸਯ ਥਾਂ ਦੀਦਾਯ ਏਯਨ ਦ 
ਭਯੱਥ ਸ।  

3. „ਨਾਭ‟ ਦੀ ਏਭਾਈ ਏੀਸ ਸ? (7 ਤੋਂ 10) ੰਤਐ ਦਾ ਜੀਵਨ , ਆਣ ਅੰਦਯ ਸਯ ਵਰ ਰਬੂ ਨੰੂ 
ਤਦਰੋ ਏਯਨਾ, ੁਯਭੁਐਾਂ ਦੀ ੰਤਤ , ਤਨਯੀ ਆਣੀ ਤਨਿੱਏੀ ਤਜਸੀ ਭੱਤ ਤ ਟਏ ਯੱਐਣੀ ; ੋਂ (11 

ਤੋਂ 15) ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਫੈਸ਼ਸ਼ ਤ ਆ ਯੱਐ ਏ ਉੱਦਭ ਏਯਨਾ, ਤਏ ਤਵੱਤਦਆ ਦ ਭਾਣ ਤ ਭੂੰ ਸ-

ਯ ਨਾਸ ਸ ਜਾਣਾ, ੋਂ „ਆਾ‟ ੁਯੂ ਤੋਂ ਵਾਯ ਦਣਾ, ਨੇਏ ਏਭਾਈ, ਨੇਏ ਅਭਰ ਅਤ ਯਭਾਤਭਾ 
ਦੀ ਯਾ ਤਵਚ ਯਾੀ ਯਤਸਣਾ।  

4. ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਤਡਆਈਆਂ ਦਾ ਭਾਣ ਏੂੋਾ ਸ ; (16) ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਵਤਡਆਈਆਂ ਦੇਂਦਾ ਸ 
ਯ ਜ ਐਸਣ ਰੱ ਤਾਂ ਯਾਜ ਤੋਂ ਏੰਾਰ ਫਣਾ ਦੇਂਦਾ ਸ। (17) ਯਾਜ ਤਭਰਐ ਤੈਤ ਭਸਰ ਵਐ ਏ 
ਭਨ-ਭੰਨੀਆਂ ਭਜਾਂ ਤਵਚ ਜੀਵਨ ਵਾ ਰਣਾ ਬਾਯੀ ਬੁੱ ਰ ਸ। (18) ਆਤਭਏ ਯੱਫੀ ੁਣ ਬ ਤੋਂ 
ਉੱਚਾ ਧਨ ਸ, ਇਸ ੁਣ ੁਯੂ ਤੋਂ ਤਭਰਦਾ ਸ। (19) ਭਭਤਾ ਤਵਚ ਪ ਏ ਤਏ ਅਸੰਏਾਯ ਤਵਚ ਆ 



ਏ ਭੰਦ ਾ ਨਾ ਤੁਯੀ , ਤਏ ਦਾ ਤਦਰ ਨਾਸ ਦੁਐਾਈ। (20) ਜੀਵਨ ੁਆਯੀ ਤ ਰਬੂ ਨੰੂ ਚਤ 
ਯੱਐੀ, ਇਥ ਦਾ ਨਸੀਂ ਯਤਸਣਾ। (21) ਆਣ ਏੀਤ ਅਨੁਾਯ ੁਐ ਦੁੱ ਐ ਤਭਰਦਾ ਸ , ਤਾਂ ਤਪਯ 
ਫੁਯ ਯਾਸ ਤਏਉਂ ਤੁਯੀ ? (22) ਦੁਨੀਆ ਦ ਏੂੋ ਭਾਣ ਤ ਭਾਰਏ ਨਾਰ ਸ਼ਯੀਏਾ ਏੀਤਤਆਂ 
ਸ਼ਯਤਭੰਦੀ ਤਭਰਦੀ ਸ। (23) ਤਏ ਨੰੂ ੁਐ ਤ ਤਏ ਨੰੂ ਦੁੱ ਐ ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਦ ਤਯਸਾ ਸ। 
(24) ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਸੀ ਯਾਏ ਸ, ਉ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਜੀਵ ਦਾ ਸਯ ਏਈ ਆਯਾ ਨਸੀਂ ਸ।  

ਭੁੱ ਐ ਬਾਵ: 

ਏਯਤਾਯ ਨੇ ਜੀਵ ਨੰੂ „ਚ‟ੁ ਰਸਣ ਏਯਨ ਰਈ „ਨਾਭ‟ ਤਭਯਨ ਰਈ ਦਾ ਏੀਤਾ ਸ , ਯ ਇਸ 
ਭਾਇਏ ਬਾਂ ਤਵਚ ਯੁੱ ਝ ਏ ਜੀਵਨ ਤਵਅਯਥ ਵਾ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਤਜ ਉਤ ਰਬੂ ਤਭਸਯ ਏਯ ਉ ਨੰੂ 
ੁਯੂ ਤਭਰਾਉਂਦਾ ਸ, ੁਯੂ ਤੋਂ ਸੀ „ਨਾਭ‟ ਰਾਤ ਸੰੁਦਾ ਸ, ਤਜ ਦੀ ਫਯਏਤਤ ਨਾਰ ਉ ਦਾ ਜੀਵਨ 
ਉੱਚਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਉ ਨੰੂ ਭਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸ ਤਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਤਡਆਈਆਂ ਦਾ ਭਾਣ ਏੂੋਾ 
ਸ, ਉਸ ਇਏ ਰਬੂ ਨੰੂ ਸੀ ਆਣਾ ਆਯਾ ਜਾਣਦਾ ਸ।  

ਫਣਤਯ 

ਇ „ਵਾਯ‟ ਦੀਆਂ 24 ਉੋੀਆਂ ਸਨ, ਤ ਇਸਨਾਂ ਨਾਰ 59 ਰਏ ਸਨ। ਵਯਵਾ ਇਉਂ ਸ: 

ਰਏ ਭ: 1—44 

ਰਏ ਭ: 2—15 

ਉੋੀ ਨੰ : 1, 2, 11, 12, 15, 18 ਅਤ 22 ਨੰੂ ਛੱਡ ਏ ਫਾਏੀ 17 ਉੋੀਆਂ ਨਾਰ ਦ ਦ 
ਰਏ ਸਨ; ਜੋ—34 

ਉੋੀ ਨੰ: 1, 2, 11 ਅਤ 18 ਨਾਰ ਤਤੰਨ ਤਤੰਨ ਰਏ ਸਨ; ਜੋ—12।  

ਉੋੀ ਨੰ: 12 ਅਤ 15 ਨਾਰ ਚਾਯ ਚਾਯ ਰਏ, ਜੋ 8।  

ਉੋੀ ਨੰ: 22 ਨਾਰ 5 ਰਏ।  

ਏੁੱ ਰ ਜੋ—34+12+8+5=59।  

ਉੋੀ ਨੰ: 21, 22, 23 ਨਾਰ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਾਤਸਫ ਦਾ ਏਈ ਬੀ ਰਏ ਨਸੀਂ ਸ। ਉੋੀ ਨੰ : 7 

ਅਤ 24 ਨਾਰ ਇਏ ਇਏ ਰਏ ; ਉੋੀ ਨੰ: 11 ਅਤ 18 ਨਾਰ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਦ ਤਤੰਨ 



ਤਤੰਨ ਰਏ ਅਤ ਉੋੀ ਨੰ: 15 ਨਾਰ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਾਤਸਫ ਦ ਚਾਯ ਰਏ ਸਨ।  

ਏਤਵਤਾ ਦ ਤਦਰਸ਼ਟੀ-ਏਣ ਤੋਂ ਉੋੀਆਂ ਦੀ ਫਨਾਵਟ ਵਰ ਵਐ। ਉੋੀ ਨੰ : 18, 22 ਅਤ 23 ਨੰੂ 
ਛੱਡ ਏ ਫਾਏੀ ਬ ਦੀ ਫਨਾਵਟ ਇਏ ਤਜਸੀ ਸ , ਤੁਏਾਂ ਦੀ ਤਣਤੀ ਬੀ ਇਏ -ਭਾਨ ਸ। ਜ ੁਯੂ 
ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਨੇ „ਵਾਯ‟ ਉਚਾਯਨ ਵਰ ਰਏ ਬੀ ਨਾਰ ਨਾਰ ਸੀ ਉਚਾਯ ਸੰੁਦ ਤ ਆ ਸੀ 
ਇਸਨਾਂ ਉੋੀਆਂ ਨਾਰ ਦਯਜ ਏੀਤ ਸੰੁਦ , ਤਾਂ ਇਸ ਨਸੀਂ ੀ ਸ ਏਦਾ ਤਏ ਏੁਝ ਉੋੀਆਂ 
ਰਏਾਂ ਤੋਂ ਉੱਏਾ ਸੀ ੱਐਣੀਆਂ ਯਤਸਣ ਦੇਂਦ। ਤਪਯ, ਰਏਾਂ ਦ ਭਭੂਨ ਵਰ ਤੱਏ, ਾੌ ਤਦੱਦਾ ਸ 
ਤਏ ਵਐ ਵਐ ਭ ਦ ਸਨ , ਜਨੇਊ, ੂਤਏ, ਭੁਯਦ ਦੱਫਣ , ਚਉਏ ਦੀ ੁੱ ਚ , ਯਾਾਂ ਆਤਦਏ।  
ਇਸ ਤਵਚਾਯਾਂ ਾੌ ਯਟ ਏਯਦੀਆਂ ਸਨ ਤਏ „ਵਾਯ‟ ਤਯੌ „ਉੋੀਆ‟ਂ ਸੀ ੀ। ੁਯੂ ਨਾਨਏ 
ਦਵ ਜੀ ਦ ਭ ਤੋਂ ਰ ਏ ੁਯੂ ਯਾਭ ਦਾ ਜੀ ਦ ਭ ਤਏ ਇਸ ਇ ਸੀ ਸ਼ਏਰ ਤਵਚ ਯਸੀ। 
ਰਏ ੁਯੂ ਅਯਜਨ ਦਵ ਜੀ ਨੇ ਦਯਜ ਏੀਤ ਨ।  

ੴ ਸਤਤਨਾਭੁ ਕਯਤਾ ੁਯਖੁ ਤਨਯਬਉ ਤਨਯਵਯੁ ਅਕਾਰ ਭੂਯਤਤ ਅਜੂਨੀ ਸਬੰ ਗੁਯ ਰਸਾਤਦ 
॥ {ੰਨਾ 462} 

ੴ —„ਅੰਏਾਯ‟ ੰਤਏਰਤ ਦ „ਅੰ‟ ਸ਼ਫਦ ਤੋਂ ਤਰਆ ਤਆ ਸ। ਇਸ ਸ਼ਫਦ „ਅੰ‟ ਬ ਤੋਂ 
ਤਸਰਾਂ ਉਤਨਸ਼ਦਾਂ ਤਵਚ ਵਯਤਤਆ ਤਆ ਸ „ਭਾਂਡੂਏਮ‟ ਉਤਨਸ਼ਦ ਤਵਚ ਤਰਤਐਆ ਸ ਤਏ ਜ 
ਏੁਝ ਸ ਚੁਤਏਆ ਸ, ਜ  ਵਰ ਭਜੂਦ ਸ ਅਤ ਜ ਸਵਾ, ਇਸ „ਅੰ‟ ਸੀ ਸ।  

ਉਤਨਸ਼ਦਾਂ ਤੋਂ ਤਛੋਂ ਦ ਭ ਤਵਚ ਸ਼ਫਦ „ਅੰ‟ ਤਵਸ਼ਨੰੂ, ਤਸ਼ਵ ਅਤ ਫਰਸਭਾ ਦ ਭੁਦਾਇ ਰਈ 
ਵਯਤਤਆ ਤਆ।  

„ਅੰਏਾਯ‟ ਸ਼ਫਦ „ਅਏਾਰ ੁਯਐ ‟ ਦ ਅਯਥ ਤਵਚ ਰੀ ੁਯੂ ਰੰ ਥ ਾਤਸਫ ਜੀ ਤਵਚ ਆਉਂਦਾ ਸ , 

ਤਜਵੇਂ: 

ਅੰਏਾਤਯ ਫਰਸਭਾ ਉਤਤਤ ॥ ਅੰਏਾਯ ਏੀਆ ਤਜਤਨ ਤਚਤਤ ॥ ਅੰਏਾਤਯ ਰ ਜੁ ਬ ॥ 
ਅੰਏਾਯ ਫਦ ਤਨਯਭ ॥ 

{ਯਾਭਏਰੀ ਭਸਰਾ 1 ਦਐਣੀ, ਅੰਏਾਯੁ 

ਸ਼ਫਦ „ਏੰਏਾਯ‟ ਬੀ (ਜ ੴ ਦਾ ਉਚਾਯਨ ਸ ) ਰੀ ੁਯੂ ਰੰ ਥ ਾਤਸਫ ਤਵਚ ਵਯਤਤਆ ਤਆ ਸ , 
ਮਥਾ: 



ਏਭ ਏੰਏਾਯੁ ਤਨਯਾਰਾ ॥ ਅਭਯੁ ਅਜਨੀ ਜਾਤਤ ਨ ਜਾਰਾ ॥ 

{ਤਫਰਾਵਰੁ ਭਸਰਾ 1 ਤਥਤੀ ਯੁ 10 ਜਤਤ 

ਤਤਨਾਭ:ੁ- ਤਜ ਦਾ ਨਾਭ „ਤਤ‟ ਸ। ਸ਼ਫਦ „ਤਤ‟ ੰਤਏਰਤ ਦ ਧਾਤੂ „ਅ‟ ਤੋਂ ਸ , ਤਜ ਦਾ 
ਅਯਥ ਸ „ਸਣਾ‟। „ਤਤ‟ ਦਾ ੰਤਏਰਤ ਯੂ „ਤਮ‟ ਸ। ਇ ਦਾ ਅਯਥ ਸ „ਸੋਂਦ ਵਾਰਾ ‟। 
„ਤਤਨਾਭ‟ੁ ਦਾ ਅਯਥ ਸ, „ਉਸ ਇਏ ਅੰਏਾਯ ਤਜ ਦਾ ਨਾਭ ਸ ਸੋਂਦ ਵਾਰਾ‟।  

ੁਯਐੁ:- ੰਤਏਰਤ ਤਵਚ ਤਵਉਤੱਤੀ ਅਨੁਾਯ ਇ ਦ ਅਯਥ ਇਉਂ ਏੀਤ ਸਨ :- „ੁਤਯ ਸ਼ਤ ਇਤਤ 
ੁਯੁਸ਼ਸ‟। ਬਾਵ, ਜ ਯੀਯ ਤਵਚ ਰਤਟਆ ਸਇਆ ਸ। ੰਤਏਰਤ ਤਵਚ ਸ਼ਫਦ „ੁਯਐੁ‟ ਦਾ 
ਯਚਰਤ ਅਯਥ ਸ „ਭਨੱੁਐ‟। ਬਵਤ ੀਤਾ ਤਵਚ „ੁਯਐ‟ „ਆਤਭਾ‟ ਅਯਥ ਤਵਚ ਵਯਤਤਆ 
ਤਆ ਸ। „ਯੁਵੰਸ਼‟ ੁਤਏ ਤਵਚ ਇਸ ਸ਼ਫਦ „ਫਰਸਭਾਂਡ ਦਾ ਆਤਭਾ‟ ਦ ਅਯਥਾਂ ਤਵਚ ਆਇਆ 
ਸ। ਇ ਤਯਹਾਂ ੁਤਏ „ਤਸ਼ਸ਼ੂਾਰ ਵਧ‟ ਤਵਚ ਬੀ।  

ਰੀ ੁਯੂ ਰੰ ਥ ਾਤਸਫ ਤਵਚ „ੁਯਐੁ‟ ਦ ਅਯਥ ਸਨ ਸ ਅੰਏਾਯ ਜ ਾਯ ਜਤ ਤਵਚ ਤਵਆਏ 
ਸ, ਉਸ ਆਤਭਾ ਜ ਾਯੀ ਤਰਸ਼ਟੀ ਤਵਚ ਯਭ ਤਯਸਾ ਸ। „ਭਨੱੁਐ‟ ਅਤ „ਆਤਭਾ‟ ਅਯਥ ਤਵਚ ਬੀ 
ਇਸ ਸ਼ਫਦ ਏਈ ਥਾਈ ਂਆਇਆ ਸ।  

ਅਏਾਰ ਭੂਯਤਤ :- ਸ਼ਫਦ „ਭੂਯਤਤ‟ ਇਤਰੀ-ਤਰੰ ਸ। ਅਏਾਰ ਇ ਦਾ ਤਵਸ਼ਸ਼ਣ ਸ। ਇ ਏਯਏ 
ਇਸ ਇਤਰੀ ਤਰੰ ਯੂ ਤਵਚ ਤਰਤਐਆ ਤਆ ਸ। ਜ ਸ਼ਫਦ „ਅਏਾਰ‟ ਇਏੱਰਾ ਸੀ „ੁਯਐੁ‟ 

„ਤਨਯਬਉ‟ „ਤਨਯਵਯੁ‟ ਵਾਂ 1  ਦਾ ੁਣ -ਵਾਚਏ ਸੰੁਦਾ, ਤਾਂ ੁਤਰੰ ਯੂ ਤਵਚ ਸੁੰ ਦਾ , ਬਾਵ, ਤਾਂ 
ਇ ਦ ਅੰਤ ਤਵਚ (ੁ)ੁ ਸੰੁਦਾ।  

ਅਯਥ:- ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਇੱਏ ਸ; ਤਜ ਦਾ ਨਾਭ „ਸੋਂਦ ਵਾਰਾ‟ ਸ, ਜ ਤਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਯਚਨਸਾਯ ਸ, ਜ 
ਬ ਤਵਚ ਤਵਆਏ ਸ , ਬ ਤੋਂ ਯਤਸਤ ਸ , ਵਯ-ਯਤਸਤ ਸ , ਤਜ ਦਾ ਯੂ ਏਾਰ ਤੋਂ ਯ ਸ , 

(ਬਾਵ, ਤਜ ਦਾ ਯੀਯ ਨਾ -ਯਤਸਤ ਸ) ਜ ਜੂਨਾਂ ਤਵਚ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ , ਤਜ ਦਾ ਰਏਾਸ਼ ਆਣ 
ਆ ਤੋਂ ਸਇਆ ਸ ਅਤ ਜ ਤਤੁਯੂ ਦੀ ਤਏਯਾ ਨਾਰ ਤਭਰਦਾ ਸ।  

ਆਸਾ ਭਹਰਾ ੧ ॥ ਵਾਯ ਸਰਕਾ ਨਾਤਰ ਸਰਕ ਬੀ ਭਹਰ  ਤਹਰ  ਕ ਤਰਖ  {ੰਨਾ 462} 

ਾਯੀ ਫਾਣੀ ਨੰੂ ਤਯਤੀਫ ਦ ਏ ਰੀ ੁਯੂ ਰੰ ਥ ਾਤਸਫ ਜੀ ਦ ਯੂ ਤਵਚ ਇਏੱਤਯ ਏਯਾਉਣ ਵਾਰ 
ਰੀ ੁਯੂ ਅਯਜਨ ਦਵ ਜੀ ਨ। ਵਐ ਵਐਯ ਸ਼ਫਦਾਂ ਅਤ ਫਾਣੀਆਂ ਦ ਭੁੱ ਢ ਤਵਚ ਤਯਰਐ ਬੀ ੁਯੂ 



ਅਯਜਨ ਾਤਸਫ ਜੀ ਨੇ ਸੀ ਬਾਈ ੁਯਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਤਰਐਾ। ਆਾ ਦੀ ਵਾਯ ਦ ਭੁੱ ਢ ਤ ਬੀ ਇਸ 
ੰਏਤੀ „ਰਏ ਬੀ ਭਸਰ ਤਸਰ ਏ ਤਰਐ ‟ ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤਰਐਾਈ ਸਈ ਸ। ਉਸ ਆ ਸੀ ਤਰਐ 
ਯਸ ਸਨ ਤਏ ਇ ਵਾਯ ਦ „ਨਾਤਰ‟ ਰਏ ਬੀ ਅਾਂ ਭਸਰ ਤਸਰ ਏ ਤਰਐ ਤਦੱਤ ਸਨ। ਇ ਤੋਂ 
ਇਸ ੱਰ ੱਸ਼ਟ ਸ ਤਏ ਰੀ ੁਯੂ ਰੰ ਥ ਾਤਸਫ ਜੀ ਦੀ ਫੀੋ ਤਤਆਯ ਸਣ ਤੋਂ ਤਸਰਾਂ „ਆਾ ਦੀ 
ਵਾਯ‟ ਏਵਰ 24 ਉੋੀਆਂ ਸੀ ੀ। ਾਯ ੁਯ -ਭਸਰਾਂ ਦੀ ਅਤ ਬਤਾਂ ਆਤਦਏਾਂ ਦੀ ਫਾਣੀ ਨੰੂ 
ਤਯਤੀਫ ਦਣ ਵਰ ੁਯੂ ਅਯਜਨ ਾਤਸਫ ਜੀ ਨੇ ਬ ਤੋਂ ਤਸਰਾਂ ਸਯਏ ਯਾ ਦ „ਸ਼ਫਦ‟, ਪਯ 
„ਅਟਦੀਆ‟ਂ, „ਛੰਤ‟ ਤ „ਵਾਯ‟ ਆਤਦਏ ਤਰਐਾ ਅਤ ਯਾ ਦ ਅੈੀਯ ਤਵਚ ਬਤਾਂ ਦ ਸ਼ਫਦ 
ਤਰਐਾ।  ਤਯਹਾਂ ਾਯ ੁਯ -ਭਸਰਾਂ ਦ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਆ ਨੇ ਵਾਯਾਂ ਦੀਆਂ ਉੋੀਆਂ ਦ ਨਾਰ ਦ 
ਦ ਤਤੰਨ ਤਤੰਨ ਏਯ ਏ ਜੋ ਤਦੱਤਾ। ਜਸੋ ਰਏ ਵਧ ਯਸ , ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਫੀੋ ਦ ਅੈੀਯ ਤਵਚ 
ਦਯਜ ਏੀਤਾ ਤ ਤਯਰਐ ਵਜੋਂ ਤਰਤਐਆ „ਰਏ ਵਾਯਾਂ ਤ ਵਧੀਏ‟।  

ਟੁੰ ਡ ਅਸ ਯਾਜ ਕੀ ਧੁਨੀ ॥ {ੰਨਾ 462} 

ਧੁਨੀ—ੁਯ। ਅਯਥ:- (ਇਸ ਵਾਯ) ਟੁੰ ਡ (ਯਾਜਾ) ਅਯਾਜ ਦੀ (ਵਾਯ ਦੀ) ੁਯ ਉਤ (ਾਉਣੀ ਸ)।  

ਾਐੀ:- ਅਯਾਜ ਇਏ ਯਾਜ ਦਾ ੁੱ ਤਯ ੀ , ਤਜ ਦਾ ਨਾਭ ਾਯੰ ੀ। ਆਣੀ ਇਤਰੀ ਭਯ 
ਜਾਣ ਏਯਏ ਯਾਜਾ ਾਯੰ ਨੇ ਤਛਰੀ ਉਭਯ ਇਏ ਸਯ ਤਵਆਸ ਏਯ ਤਰਆ। ਨਵੀਂ ਯਾਣੀ ਆਣ 
ਭਤਰ ੱੁਤਯ ਅਯਾਜ ਤ ਯੀਝ ਈ , ਯ ਅਯਾਜ ਆਣ ਧਯਭ ਤ ਏਾਇਭ ਤਯਸਾ। ਜਦੋਂ ਯਾਣੀ 
ਦੀ ਸਯ ਏਈ ਚਾਰ ੱੁਤਯ ਨੰੂ ਧਯਭ ਤੋਂ ਡਣ ਤਵਚ ਏਾਭਮਾਫ ਨਾਸ ਸਈ , ਤਾਂ ਉ ਨੇ ਯਾਜ ਾ 
ਅਯਾਜ ਦ ਉਰਟ ਝੂਠੇ ਦੂਸ਼ਣ ਰਾ ਤਦੱਤ। ਯਾਜ ਨੇ ਏਰਧ ਤਵਚ ਆ ਏ ੱੁਤਯ ਵਾਤ ਪਾਂੀ ਦਾ 
ਸੁਏਭ ਦ ਤਦੱਤਾ।  

ਯਾਜ ਦਾ ਵੀਯ ਤਆਣਾ ੀ। ਉ ਨੇ ਅਯਾਜ ਨੰੂ ਜਾਨੋਂ  ਤਾਂ ਨਾਸ ਭਾਤਯਆ ਯ ਉ ਦਾ ਇਏ 
ਸੱਥ ਏੱਟ ਏ ਉ ਨੰੂ ਸ਼ਤਸਯੋਂ ਫਾਸਯ ਤਏ ਉਜਾੋ ਤਵਚ ਇਏ ਐੂਸ ਤ ਛੱਡ ਤਦੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ 
ਵਣਜਾਤਯਆਂ ਦਾ ਇਏ ਏਾੌਰਾ ਰੰਤਆ। ਉਸਨਾਂ ਤਵਚੋਂ ਇਏ ਵਣਜਾਯ ਨੇ ਅਯਾਜ ਨੰੂ ਆਣ ਨਾਰ 
ਰ ਤਰਆ। ਵਣਜਾਯ ਤਏ ਸਯ ਯਾਜ ਦ ਸ਼ਤਸਯ ਤਵਚੋਂ ਦੀ ਰੰ। ਉਥ ਅਯਾਜ ਇਏ ਧਫੀ ਦ ਾ 
ਵਚ ਤਦੱਤਾ ਤਆ।  

ਅਯਾਜ ਉੱਥ ਧਫੀ ਦ ਯ ਯਤਸ ਏ ਵਾ ਤਵਚ ਆਣ ਤਦਨ ਤਫਤਾਉਣ ਰੱ ਤਆ। ਭਾ ਾ ਏ 
ਉ ਸ਼ਤਸਯ ਦਾ ਯਾਜਾ ੰਤਾਨ -ਸੀਨ ਸੀ ਭਯ ਤਆ। ਵੀਯਾਂ ਨੇ ਆ ਤਵਚ ੌਰਾ ਏੀਤਾ ਤਏ 



ਵਯ ਜ ਭਨੱੁਐ ਬ ਤੋਂ ਤਸਰਾਂ ਸ਼ਤਸਯ ਦਾ ਦਯਵਾਾ ਐੋਏਾ , ਉ ਨੰੂ ਯਾਜ ਦ ਤਦੱਤਾ ਜਾ। 
ਅਯਾਜ ਦ ਬਾ ਜਾ ਧਫੀ ਦਾ ਫਰਦ ਐੁਰਹ ਤਆ ਫਰਦ ਦੀ ਢੂੰ ਡ ਬਾਰ ਤਵਚ ਅਯਾਜ ਵਯ 
ਸੀ ਉਠ ਤੁਤਯਆ ਤ ਦਯਵਾਾ ਜਾ ਐੋਏਾਇੁ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਉ ਦਸ਼ ਦਾ ਯਾਜ ਇ ਨੰੂ ਤਭਰ 
ਤਆ।  

ਯਾਜ ਦਾ ੁੱ ਤਯ ਸਣ ਏਯਏ ਅਯਾਜ ਦ ਅੰਦਯ ਯਾਜ -ਯਫੰਧ ਵਾਰ ੰਏਾਯ ਭਜੂਦ ਨ ;  
 ਨੇ ਦਸ਼ ਦ ਯਫੰਧ ਨੰੂ ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ੰਬਾਰ ਤਰਆ। ਏੁਝ ਭਾ ਾ ਏ ੁਆਂਢੀ ਦਸ਼ਾਂ ਤਵਚ ਏਾਰ 
 ਤਆ, ਯ ਅਯਾਜ ਦ ਦਸ਼ ਤਵਚ ਚੰਾ ੁਏਾਰ ੀ। ਦੂਯ ਦਸ਼ਾਂ ਦ ਰਏ ਇ ਦ ਯਾਜ ਤਵਚੋਂ 
ਅੰਨ ਦਾਣਾ ਭੁੱ ਰ ਰਣ ਵਾਤ ਆਉਣ ਰੱ । ਇ ਦ ਤਤਾ ਦਾ ਵੀਯ ਬੀ ਆਇਆ। ਅਯਾਜ 
ਨੇ ਵੀਯ ਨੰੂ ਛਾਣ ਤਰਆ। ਆ ਤਵਚ ਦਵੇਂ ਫੋ ਰਭ ਨਾਰ ਤਭਰ। ਅਯਾਜ ਨੇ ਵੀਯ ਦੀ ਫੋੀ 
ਵਾ ਏੀਤੀ, ਤ ਏੁਝ ਤਦਨ ਏਰ ਯੱਐ ਏ ਆਣ ਤਤਾ ਦ ਦਸ਼ -ਵਾੀਆਂ ਵਾਤ ਫਸੁਤ ਾਯਾ ਅੰਨ 
ਭੁੱ ਰ ਰਣ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਸੀ ਬਟ ਏੀਤਾ।  

ਵੀਯ ਨੇ ਵਾ ਆ ਏ ਇਸ ਾਯਾ ਤਫਰਤਾਂਤ ਯਾਜ ਨੰੂ ਦੱਤਆ ਤ ਰਤਯਆ ਤਏ ਆਣ ੁੱ ਤਯ ਨੰੂ 
ਸੀ ਆਣਾ ਯਾਜ ਬੀ ਉਂ। ਯਾਜ ਨੰੂ ਆਣ ੁੱ ਤਯ ਦ ਨੇਏ ਆਚਯਨ ਦਾ ਤਾ ਰੱ ਚੁਏਾ 
ਸਇਆ ੀ। ਉ ਨੇ ਆਣ ਵੀਯ ਦੀ ਇਸ ਬਰੀ ਰਾਸ ਭੰਨ ਰਈ ਤ ਆਣ ੁੱ ਤਯ ਨੰੂ ਦਵਾ 
ਏ ਆਣਾ ਯਾਜ ਬੀ ਉ ਦ ਸਵਾਰ ਏਯ ਤਦੱਤਾ।  

ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਾਯਾ ਤਫਰਤਾਂਤ „ਵਾਯ‟ ਤਵਚ ਜੋ ਏ ਯਾਜਾ ਦ ਦਯਫਾਯ ਤਵਚ ਾਂਤਵਆ ਤ 
ਇਨਾਭ ਸਾਰ ਏੀਤ। ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਢਾਡੀ ਇਸ ਵਾਯ ਾਂਵਦ ਚਰ ਆ ਯਸ ਸਨ।  

ਤਤੁਯੂ ਜੀ ਨੇ „ਆਾ ਦੀ ਵਾਯ‟ ਬੀ ਇ „ਵਾਯ‟ ਦੀ ੁਯ ਉਤ ਾਉਣ ਦੀ ਆਤਆ ਏੀਤੀ ਸ।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਫਤਰਹਾਯੀ ਗੁਯ ਆਣ ਤਦਉਹਾੜੀ ਸਦ ਵਾਯ ॥ ਤਜਤਨ ਭਾਣਸ ਤ ਦਵਤ 
ਕੀ ਕਯਤ ਨ ਰਾਗੀ ਵਾਯ ॥੧॥ {ੰਨਾ 462} 

ਦਅਯਥ:- ਤਦਉਸਾੋੀ—ਤਦਸਾੋੀ ਤਵਚ। ਦ ਵਾਯ—ਉ () ਵਾਯੀ। ਤਜਤਨ—ਤਜ (ੁਯੂ) ਨੇ। 
ਭਾਣ ਤ—ਭਨੱੁਐਾਂ ਤੋਂ। ਏਯਤ—ਫਣਾਉਂਤਦਆਂ। ਵਾਯ—ਦਯ, ਤਚਯ।  

ਅਯਥ:- ਭੈਂ ਆਣ ੁਯੂ ਤੋਂ (ਇਏ) ਤਦਨ ਤਵਚ  ਵਾਯੀ ਦਏ ਸੰੁਦਾ ਸਾਂ , ਤਜ (ੁਯੂ) ਨੇ ਭਨੱੁਐਾਂ 
ਤੋਂ ਦਵਤ ਫਣਾ ਤਦੱਤ ਤ ਫਣਾਉਂਤਦਆਂ (ਯਤਾ) ਤਚਯ ਨਾਸ ਰੱਾ।1।  



ਭਹਰਾ ੨ ॥ ਜ ਸਉ ਚੰਦਾ ਉਗਵਤਹ ਸੂਯਜ ਚੜਤਹ ਹਜਾਯ ॥ ਤ ਚਾਨਣ ਹਤਦਆਂ ਗੁਯ 
ਤਫਨੁ ਘਯ ਅੰਧਾਯ ॥੨॥ {ੰਨਾ 463} 

ਦਅਯਥ:- ਉ ਚੰਦਾ—ਇਏ  ਚੰਦਰਭਾ। ਤ ਚਾਨਣ —ਇਤਨੇ ਚਾਨਣ। ੁਯ ਤਫਨੁ —ੁਯੂ ਤੋਂ 
ਤਫਨਾ। ਯ ਅੰਧਾਯ—ੱੁ ਸਨੇਯਾ।  

ਅਯਥ:- ਜ (ਇਏ)  ਚੰਦਰਭਾ ਚੋਹਨ ਅਤ ਸਾਯ ੂਯਜ ਚੋਹਨ , ਜ ਇਤਨੇ ਬੀ ਚਾਨਣ ਸ ਜਾਣ 
(ਬਾਵ, ਚਾਨਣ ਏਯਨ ਵਾਰ ਜ ਇਤਨੇ ਬੀ ਚੰਦਰਭਾ ੂਯਜ ਆਤਦਏ ਰਤਸ ਅਏਾਸ਼ ਤਵਚ ਚੋਹ ਣ ), 

ੁਯੂ ਤੋਂ ਤਫਨਾ (ਪਯ ਬੀ) ੱੁ ਸਨੇਯਾ ਸ।2।  

ਭਃ ੧ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਯੂ ਨ ਚਤਨੀ ਭਤਨ ਆਣ ਸੁਚਤ ॥ ਛੁਟ ਤਤਰ ਫੂਆੜ ਤਜਉ ਸੁੰ ਞ 
ਅੰਦਤਯ ਖਤ ॥ ਖਤ ਅੰਦਤਯ ਛੁਤਟਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਉ ਨਾਹ ॥ ਪਰੀਅਤਹ ਪੁਰੀਅਤਹ ਫੁੜ 
ਬੀ ਤਨ ਤਵਤਚ ਸੁਆਹ ॥੩॥ {ੰਨਾ 463} 

ਦਅਯਥ:- ਨਾਨਏ—ਸ ਨਾਨਏ! ਨ ਚਤਨੀ—ਨਸੀਂ ਚਤਦ। ਭਤਨ ਆਣ —ਆਣ ਭਨ ਤਵਚ। 
ਤਤਰ ਫੂਆੋ ਤਜਉ —ਫੂਆੋ ਤਤਰਾਂ ਵਾਂ। ਛੁਟ —ਛੁੱ ਟੋ  ਸਨ। ਛੁਤਟਆ —ਛੁੱ ਟੋ  
ਸਇਆਂ ਦ। ਉ —(ਇਏ) । ਨਾਸ—ਐਭ। ਫੁੋ—ਤਵਚਾਯ। ਫੂਆੋ—ਤੋਆ ਸਇਆ (s: 

ÒXuÕt)।  

ਨ ਟ:- ਉਯਰ ਰਏ ਨੰ : 2 ਤਵਚ „ਉ ਚੰਦਾ‟ ਦ ਆਇਆ ਸ। ਇ ਰਏ ਤਵਚ „ਉ ਨਾਸ‟ 

ਦ ਵਯਤਤਆ ਤਆ ਸ। ਏਈ ੱਜਣ ਤਸਰ „ਉ‟ ਦਾ ਅਯਥ „ੈਂਏੋਾ‟ ਏਯਦ ਸਨ ਅਤ ਦੂਜ 
„ਉ‟ ਦਾ ਅਯਥ „ਸ਼ਸੁ‟ „ਐਭ‟ ਏਯਦ ਸਨ। ਇਸ ਉੱਏਾ ਸੀ ਅਸ਼ੁੱ ਧ ਸ। ਦਸੀ ਥਾਂਈ ਸ਼ਫਦ „ਉ‟ 

ਦਾ ਜੋ ਇਏ ਸੀ ਸ। ਦੂਜ ਥਾਂ „ਉ‟ ਦਾ ਉਚਾਯਨ ਏਯਨ ਵਰ „ਸ‟ ਦਾ ਉਚਾਯਨ ਏਯ ਏ „ਸੁ‟ 

ਆਐਣਾ ਵੱਡੀ ਬੁੱ ਰ ਸ। ਇ ਦੂਜ „ਉ‟ ਦਾ ਉਚਾਯਨ ਤ ਅਯਥ „ਸੁ‟ ਏਯਨ ਵਾਰ ੱਜਣ ਸ਼ਫਦ 
„ਨਾਸ‟ ਦਾ ਅਯਥ „ਨਸੀਂ‟ ਏਯਦ ਸਨ। ਇਏ ਇਸ ਸਯ ਬੁੱ ਰ ਸ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਉਸ ਜਣ ਇ ਸ਼ਫਦ 
„ਨਾਸ‟ ਨੰੂ ਤਏਰਆ-ਤਵਸ਼ਸ਼ਣ (Adverb) ਫਣਾ ਦੇਂਦ ਸਨ। ੁਯਫਾਣੀ ਨੰੂ ਤਵਆਏਯਣ ਅਨੁਾਯ ੋਹਨ 
ਵਾਰ ੱਜਣ ਜਾਣਦ ਸਨ ਤਏ ਜਦੋਂ ਏਦ ਇਸ ਸ਼ਫਦ ਤਏਰਆ -ਤਵਸ਼ਸ਼ਣ ਸਵ , ਤਾਂ ਇ ਦਾ ਯੂ 
„ਨਾਤਸ‟ ਸੰੁਦਾ ਸ , ਬਾਵ ਇ ਦ ਅੰਤ ਤਵਚ (ਤੁ) ਸੰੁਦੀ ਸ , ਤਏਉਂਤਏ ਇਸ „ਨਾਤਸ‟ ਸ਼ਫਦ ਅਰ 
ਤਵਚ ੰਤਏਰਤ ਦ ਦ ਸ਼ਫਦਾਂ „ਨ‟ (n) ਅਤ „ਤਸ‟ (ih) ਦ ਜੋ ਤੋਂ ਫਤਣਆ ਸਇਆ ਸ।  



ਸ਼ਫਦ „ਨਾਸ‟ ੰਤਏਰਤ ਦ ਸ਼ਫਦ „ਨਾਥ‟ (nwQ) ਦਾ ਰਾਤਏਰਤ ਯੂ ਸ। „ਥ‟ ਤੋਂ „ਸ‟ ਤਏਉਂ ਸ 
ਤਆ, ਇ ਤਵਸ਼ ਉੱਤ „ੁਯਫਾਣੀ ਤਵਆਏਯਣ ‟ ਤਵਚ ਤਵਥਾਯ ਨਾਰ ਤਵਚਾਯ ਏੀਤੀ ਈ ਸ। 
ੁਯਫਾਣੀ ਤਵਚ ਏਈ ਥਾਈ ਂਸ਼ਫਦ „ਨਾਸ‟ ਆਇਆ ਸ, ਤਜ ਦਾ ਅਯਥ ਸ „ਐਭ‟। ਨਾਸੁ—ਇਏ 
ਐਭ (ਇਏ-ਵਚਨ, Singular) ਨਾਸ—(ਫਸੁਤ) ਐਭ (ਫਸ-ੁਵਚਨ, Plural)—ਵਐ 
„ੁਯਫਾਣੀ ਤਵਆਏਯਣ‟।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! (ਜ ਭਨੱੁਐ) ੁਯੂ ਨੰੂ ਚਤ ਨਸੀਂ ਏਯਦ ਆਣ ਆ ਤਵਚ ਚਤਯ (ਫਣ ਸ) 

ਸਨ, ਉਸ ਇਉਂ ਸਨ ਤਜਵੇਂ ਤਏ ੁੰ ਞੀ ਰੀ ਤਵਚ ਅੰਦਯੋਂ ੋ ਤਤਰ ਤਨਐਭ  ਸ ਸਨ। ਸ 
ਨਾਨਏ! (ਫਸ਼ਏ) ਆਐ ਤਏ ਰੀ ਤਵਚ ਤਨਐਭ  ਸ ਉਸਨਾਂ ਫੂਆੋ ਤਤਰਾਂ ਦ  ਐਭ ਸਨ, 

ਉਸ ਤਵਚਾਯ ਪੁੱ ਰਦ ਬੀ ਸਨ (ਬਾਵ, ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਪੁੱ ਰ ਬੀ ਰੱਦ ਸਨ ), ਪਰਦ ਬੀ ਸਨ , ਪਯ ਬੀ 
ਉਸਨਾਂ ਦ ਤਨ ਤਵਚ (ਬਾਵ, ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਪਰੀ ਤਵਚ ਤਤਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ) ੁਆਸ ਸੀ ਸੰੁਦੀ ਸ।  

ਨ ਟ:- ਸ਼ਫਦ „ਉ‟ ਦਾ ਅਯਥ „ਸੁ‟ ਅਤ „ਨਾਸ‟ ਦਾ ਅਯਥ „ਨਾਤਸ‟ ਏਯਨ ਵਾਰ ੱਜਣ ਸ਼ਾਇਦ 
ਇੱਥ ਇਸ ਇਤਯਾ ਏਯਨ ਤਏ ਤਨਐਭ ਫੂਤਟਆਂ ਦ  ਐਭ ਤਏਵੇਂ ਸ। ਇ ਦ ਉੱਤਯ ਤਵਚ 
ਏਵਰ ਇਸ ਫਨਤੀ ਸ ਤਏ ਤਏ ੱਜਣ ਦ ਆਣ ਭਨ ਦ ਤੈਆਰਾਂ ਦੀ ੁਸ਼ਟੀ ਏਯਨ ਵਾਤ 
ੁਯਫਾਣੀ ਦ ਅਯਥ ੁਯਫਾਣੀ ਦ ਯਤੱਐ ਤਵਆਏਯਣ ਦ ਉਰਟ ਨਸੀਂ ਏੀਤ ਜਾ ਏਦ। ਉਂਞ 
ਇਸ ੱਰ ਸ ਬੀ ਫੋੀ ਾੌ। ਏਦ ਏਦ ਫ-ਯੁਤੀ ਵਯਐਾ ਤ ਫੱਦਰਾਂ ਦੀ ਤਰਸ਼ਏ ਦ ਏਾਯਨ ਛਤਰਆਂ 
ਦ ੌਰਾਂ ਦ ੌਰ ੋ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਨਾ ਤਾ ਉਸਨਾਂ ਤਵਚ ਦਾਣ ਸੀ ੈਂਦ ਸਨ ਅਤ ਨਾ ਸੀ ਉਸ 
ਸ਼ੂਆਂ ਦ ਐਾਣ ਦ ਏੰਭ ਆ ਏਦ ਸਨ। ਤਭੀਦਾਯਾਂ ਾ ਤਵਸਰ ਨਾਸ ਸਣ ਏਯਏ , ਉਸ ੌਰ 
ਤਨਐਭ ਸੀ ਐਤਾਂ ਤਵਚ  ਯਤਸੰਦ ਸਨ। ਤਦੋਂ ਤੰਡਾਂ ਦ ਏਭੀਣ ਤ ਯੀਫ ਰੋਵੰਦ ਰਏ ਯ ਜਾ 
ਏ ਫਾਰਣ ਵਾਤ ਬਯੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਯੀਆਂ ਫੰਨਹ  ਏ ਰ ਆਉਂਦ ਸਨ। ਉਥ ਇਸ ੱਰ ਯਤੱਐ 
ਵਐੀਦੀ ਸ ਤਏ ਇੱਏ ਤਭੀਦਾਯ ਐਭ ਦ ਨਾ ਸਣ ਏਯਏ ਏਭੀਣ ਆਤਦਏ ਉਸਨਾਂ ਦ ਏਈ ਐਭ 
ਆ ਫਣਦ ਸਨ।  

ਇ ਤਯਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅੀਂ ਆਣ ਭਨ ਤਵਚ ਚਤਯ ਫਣ ਏ ੁਯੂ ਨੰੂ ਭਨੋਂ  ਤਵਾਯ ਦੇਂਦ ਸਾਂ , ੁਯੂ ਦੀ 
ਯਾਸਫਯੀ ਦੀ ਰੋ ਨਸੀਂ ਭਝਦ , ਤਾਂ ਏਾਭਾਤਦਏ  ਐਭ ਇ ਭਨ ਦ ਆ ਫਣਦ ਸਨ , ਬਾਵ, 

ਭਨ ਏਦ ਤਏ ਤਵਏਾਯ ਅਤ ਏਦ ਤਏ ਤਵਏਾਯ ਦਾ ਤਸ਼ਏਾਯ ਤਆ ਫਣਦਾ ਸ।  



ਉੜੀ ॥ ਆੀਨ੍ਹ ਆੁ ਸਾਤਜ ਆੀਨ੍ਹ ਯਤਚ ਨਾਉ ॥ ਦੁਮੀ ਕੁਦਯਤਤ ਸਾਜੀ ਕਤਯ 
ਆਸਣੁ ਤਡਠ  ਚਾਉ ॥ ਦਾਤਾ ਕਯਤਾ ਆਤ ਤੰੂ ਤੁਤਸ ਦਵਤਹ ਕਯਤਹ ਸਾਉ ॥ ਤੰੂ ਜਾਣਈ 
ਸਬਸ ਦ ਰਸਤਹ ਤਜੰਦੁ ਕਵਾਉ ॥ ਕਤਯ ਆਸਣੁ ਤਡਠ  ਚਾਉ ॥੧॥ {ੰਨਾ 463} 

ਦਅਯਥ:- ਆੀਨ੍ਸ—ਆ ਸੀ ਨੇ , (ਅਏਾਰ ੁਯਐ ) ਨੇ ਆ ਸੀ। ਆੁ —ਆਣ ਆ ਨੰੂ। 
ਨਾਉ—ਨਾਭਣਾ, ਵਤਡਆਈ। ਦੁਮੀ —ਦੂਜੀ। ਾਜੀ —ਫਣਾਈ ਸ। ਏਤਯ —ਏਯ ਏ , ਫਣਾ ਏ। 
ਚਾਉ—ਤਭਾਸ਼ਾ। ਤੁਤ—ਤਰੱ ਠ ਏ , ਰੰਨ ਸ ਏ। ਦਵਤਸ —ਤੂੰ  ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ। ਏਯਤਸ —ਤੂੰ  ਏਯਦਾ ਸੈਂ। 
ਾਉ—ਰਾਦ, ਤਏਯਾ, ਫੈਸ਼ਸ਼। ਜਾਣਈ—ਜਾਣਨਸਾਯਾ, ਜਾਣੂ। ਬ—ਬਨਾਂ ਦਾ। ਦ—ਦ 
ਏ। ਰਤਸ—ਰ ਰਵੇਂਾ। ਤਜੰਦੁ ਏਵਾਉ—ਤਜੰਦ ਅਤ ਤਜੰਦ ਦਾ ਏਵਾਉ (ਤਰਫਾ, ਸ਼ਾਏ), ਬਾਵ, 

ਯੀਯ।1।  

ਅਯਥ:- ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੇ ਆ ਸੀ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਾਤਜਆ , ਅਤ ਆ ਸੀ ਆਣਾ ਨਾਭਣਾ 
ਫਣਾਇਆ। ਤਪਯ, ਉ ਨੇ ਏੁਦਯਤ ਯਚੀ (ਅਤ ਉ ਤਵਚ) ਆਣ ਜਭਾ ਏ, (ਬਾਵ, ਏੁਦਯਤ ਤਵਚ 
ਤਵਆਏ ਸ ਏ, ਇ ਜਤ ਦਾ) ਆ ਤਭਾਸ਼ਾ ਵਐਣ ਰੱ ਤਆ ਸ।  

(ਸ ਰਬੂ!) ਤੂੰ  ਆ ਸੀ (ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ) ਦਾਤਾਂ ਦਣ ਵਾਰਾ ਸੈਂ ਅਤ ਆ ਸੀ (ਇਸਨਾਂ ਦ) ਾਜਣ ਵਾਰਾ 
ਸੈਂ। (ਤੂੰ  ਆ ਸੀ ਤਰੱ ਠ ਏ (ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ) ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ ਅਤ ਫੈਸ਼ਸ਼ ਏਯਦਾ ਸੈਂ। ਤੂੰ  ਬਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ 
ਜਾਣਨਸਾਯ ਸੈਂ। ਤਜੰਦ ਅਤ ਯੀਯ ਦ ਏ (ਤੂੰ  ਆ ਸੀ ) ਰ ਰਵੇਂਾ (ਬਾਵ, ਤੂੰ  ਆ ਸੀ ਤਜੰਦ ਤ 
ਯੀਯ ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ , ਆ ਸੀ ਭੁੋ ਰ ਰੈਂਦਾ ਸੈਂ )। ਤੂੰ  (ਏੁਦਯਤ ਤਵਚ) ਆਣ ਜਭਾ ਏ ਤਭਾਸ਼ਾ ਵਐ 
ਤਯਸਾ ਸੈਂ।1।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਸਚ ਤਯ ਖੰਡ ਸਚ ਫਰਹਭੰਡ ॥ ਸਚ ਤਯ ਰਅ ਸਚ ਆਕਾਯ ॥ ਸਚ ਤਯ 
ਕਯਣ ਸਯਫ ਫੀਚਾਯ ॥ ਸਚਾ ਤਯਾ ਅਭਯੁ ਸਚਾ ਦੀਫਾਣੁ ॥ ਸਚਾ ਤਯਾ ਹੁਕਭੁ ਸਚਾ ਪੁਯਭਾਣੁ 
॥ ਸਚਾ ਤਯਾ ਕਯਭੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥ ਸਚ ਤੁਧੁ ਆਖਤਹ ਰਖ ਕਯਤੜ ॥ ਸਚ ਸਤਬ ਤਾਤਣ ਸਚ 
ਸਤਬ ਜਤਯ ॥ ਸਚੀ ਤਯੀ ਤਸਪਤਤ ਸਚੀ ਸਾਰਾਹ ॥ ਸਚੀ ਤਯੀ ਕੁਦਯਤਤ ਸਚ ਾਤਤਸਾਹ ॥ 
ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਤਧਆਇਤਨ ਸਚੁ ॥ ਜ ਭਤਯ ਜੰਭ ਸੁ ਕਚੁ ਤਨਕਚੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 463} 

ਦਅਯਥ:- ਚ—ਦਾ-ਤਥਯ ਯਤਸਣ ਵਾਰ। ਐੰਡ—ਟੁਏੋ, ਤਸੱ, ਤਰਸ਼ਟੀ ਦ ਤਸੱ। ਫਰਸਭੰਡ—

ਤਰਸ਼ਟੀ, ਜਤ। ਰਅ—ਚਦਾਂ ਰਏ। ਆਏਾਯ—ਯੂ, ਸ਼ਏਰ, ਯੰ ਯੰ ਦ ਜੀਅ ਜੰਤ , ਦਾਯਥ 
ਆਤਦਏ ਜ ਤਦਐਾਈ ਦ ਯਸ ਸਨ। ਏਯਣ —ਏੰਭ। ਯਫ —ਾਯ। ਅਭਯੁ —ਸੁਏਭ,ੁ ਾਤਸ਼ਾਸੀ। 



ਦੀਫਾਣ—ੁਦੀਵਾਨ, ਏਚਤਸਯੀ, ਦਯਫਾਯ। ਨੀਾਣੁ—ਤਨਸ਼ਾਨ, ਜਰਵਾ, ਸੂਯ। ਏਯਭੁ—ਫੈਸ਼ਸ਼। 
ਚ—(ਉਸ ਜੀਵ) ੱਚ ਸਨ, ਦਾ-ਤਥਯ ਸਨ। ਚ—ੱਚ ਦ (ਤਵਚ)। ਤਾਤਣ—ਤਾਣ ਤਵਚ। ਚ 
ਜਤਯ—ੱਚ ਦ ਜਯ ਤਵਚ। ਚ ਾਤਤਾਸ—ਸ ੱਚ ਾਤਸ਼ਾਸ! ਏੁਦਯਤਤ—ਯਚਨਾ। ਭਤਯ—ਭਯ 
ਏ। ਭਤਯ ਜੰਭ—ਭਯ ਏ ਜੰਭ , ਬਾਵ, ਭਯਦ ਸਨ ਤ ਜੰਭਦ ਸਨ , ਜੰਭਣ ਭਯਨ ਦ ੋ ਤਵਚ ੈਂਦ 
ਸਨ। —ੁਉਸ ਜੀਵ। ਏਚ—ੁਤਨਏਚੁ ਤਨਯਰ ਏੱਚ।1।  

ਅਯਥ:- ਸ ੱਚ ਾਤਸ਼ਾਸ ! ਤਯ (ਦਾ ਏੀਤ ਸ ) ਐੰਡ ਤ ਫਰਤਸਭੰਡ ੱਚ ਸਨ (ਬਾਵ, ਐੰਡ ਤ 
ਫਰਤਸਭੰਡ ਾਜਣ ਵਾਰਾ ਤਯਾ ਇਸ ਤਰਤਰਾ ਦਾ ਰਈ ਅਟੱਰ ਸ)।  

ਤਯ (ਤਯਜ ਸ ਚੌਂਦਾਂ ) ਰਏ ਤ (ਇਸ ਫਅੰਤ) ਆਏਾਯ ਬੀ ਦਾ -ਤਥਯ ਯਤਸਣ ਵਾਰ ਸਨ ; ਤਯ 
ਏੰਭ ਤ ਾਯੀਆਂ ਤਵਚਾਯਾਂ ਨਾ-ਯਤਸਤ ਸਨ।  

ਸ ਾਤਸ਼ਾਸ ! ਤਯੀ ਾਤਸ਼ਾਸੀ ਤ ਤਯਾ ਦਯਫਾਯ ਅਟੱਰ ਸਨ , ਤਯਾ ਸੁਏਭ ਤ ਤਯਾ (ਸ਼ਾਸੀ) 
ੌਯੁਭਾਨ ਬੀ ਅਟੱਰ ਸਨ। ਤਯੀ ਫੈਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਰਈ ਤਥਯ ਸ ਤ ਤਯੀਆਂ ਫੈਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਨਸ਼ਾਨ ਬੀ 
(ਬਾਵ, ਇਸ ਫਅੰਤ ਦਾਯਥ ਜ ਤੂੰ  ਜੀਆਂ ਨੰੂ ਦ ਤਯਸਾ ਸੈਂ) ਦਾ ਵਾਤ ਏਾਇਭ ਸ।  

ਰੱਐਾਂ ਏਯੋਾਂ ਜੀਵ , ਜ ਤਨੰੂ ਤਭਯ ਯਸ ਸਨ , ੱਚ ਸਨ (ਬਾਵ, ਫਅੰਤ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਤਨੰੂ 
ਤਭਯਨਾ—ਇਸ ਬੀ ਤਯਾ ਇਏ ਅਤਜਸਾ ਚਰਾਇਆ ਸਇਆ ਏੰਭ ਸ ਜ ਦਾ ਰਈ ਤਥਯ ਸ )। 
(ਇਸ ਐੰਡ , ਫਰਤਸਭੰਡ, ਰਏ, ਆਏਾਯ, ਜੀਅ ਜੰਤ ਆਤਦਏ ) ਾਯ ਸੀ ੱਚ ਸਯੀ ਦ ਤਾਣ ਤ ਯ 
ਤਵਚ ਸਨ (ਬਾਵ, ਇਸਨਾਂ ਬਨਾਂ ਦੀ ਸਤੀ, ਬਨਾਂ ਦਾ ਆਯਾ ਰਬੂ ਆ ਸ)।  

ਤਯੀ ਤੌਤਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਨੀ ਤਯਾ ਇਏ ਅਟੱਰ ਤਰਤਰਾ ਸ ; ਸ ੱਚ ਾਤਤਸ਼ਾਸ ! ਇਸ ਾਯੀ 
ਯਚਨਾ ਸੀ ਤਯਾ ਇਏ ਨਾ ਭੁੱ ਏਣ ਵਾਰਾ ਯਫੰਧ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਜੀਵ ਉ ਅਤਫਨਾਸ਼ੀ ਰਬੂ ਨੰੂ ਤਭਯਦ ਸਨ , ਉਸ ਬੀ ਉ ਦਾ ਯੂ ਸਨ ; ਯ ਜ 
ਜੰਭਣ ਭਯਨ ਦ ੋ ਤਵਚ  ਸਨ, ਉਸ (ਅਜ) ਤਫਰਏੁਰ ਏੱਚ ਸਨ (ਬਾਵ, ਉ ਅਰ ਜਤ ਦਾ 
ਯੂ ਨਸੀਂ ਸ)।1।  

ਨ ਟ:- ਸ਼ਫਦ „ਚੁ‟ ੰਤਏਰਤ ਸ਼ਫਦ „ਤਮ‟ (sÄX) ਦਾ ੰਜਾਫੀ ਯੂ ਸ , „ਤਮ‟ ਦਾ ਅਯਥ ਸ 
„ਅਰੀ‟, ਜ ੱਚ-ਭੁੱ ਚ ਸੋਂਦ ਤਵਚ ਸ।  

ਏਈ ਭਤਾਂ ਵਾਰ ਇਸ ਤੈਆਰ ਏਯਦ ਸਨ ਤਏ ਜਤ ਅਰ ਤਵਚ ਏੁਝ ਨਸੀਂ ਸ। ੁਯੂ ਨਾਨਏ 



ਾਤਸਫ ਇ ਰਏ ਤਵਚ ੌਯੁਭਾਉਂਦ ਸਨ ਤਏ ਐੰਡਾਂ , ਫਰਤਸਭੰਡਾਂ ਆਤਦਏ ਵਾਰਾ ਇਸ ਾਯਾ 
ਤਰਰਾ ਬਯਭ ਯੂ ਨਸੀਂ ਸ ; ਸਤੀ ਵਾਰ ਯੱਫ ਦਾ ੱਚ -ਭੁੱ ਚ ਇਸ ਸਤੀ ਵਾਰਾ ਸੀ ਾਯਾ 
ਸ। ਯ ਸ ਇਸ ਾਯੀ ਐਡ ਉ ਦ ਆਣ ਸੱਥ ਤਵਚ। ਭੁੱ ਚ ਤਯ ਤ ਇਸ ਾਯੀ ਏੁਦਯਤ ਉ 
ਦਾ ਇਏ ਅਟੱਰ ਯਫੰਧ ਸ , ਯ ਇ ਦ ਤਵਚ ਜ ਵਐ ਵਐਯ ਦਾਯਥ , ਜੀਆ ਜੰਤਾਂ ਦ ਯੀਯ 
ਆਤਦਏ ਰਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਵੰਤ ਸਨ। ਸਾਂ , ਜ ਉ ਨੰੂ ਤਭਯਦ ਸਨ , ਉਸ ਉ ਦਾ ਯੂ ਸ 
ਜਾਂਦ ਸਨ।  

ਭਃ ੧ ॥ ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਜਾ ਵਡਾ ਨਾਉ ॥ ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਜਾ ਸਚੁ ਤਨਆਉ ॥ ਵਡੀ 
ਵਤਡਆਈ ਜਾ ਤਨਹਚਰ ਥਾਉ ॥ ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਜਾਣ ਆਰਾਉ ॥ ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਫੁਝ 
ਸਤਬ ਬਾਉ ॥ ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਜਾ ੁਤਛ ਨ ਦਾਤਤ ॥ ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਜਾ ਆ ਆਤ ॥ 
ਨਾਨਕ ਕਾਯ ਨ ਕਥਨੀ ਜਾਇ ॥ ਕੀਤਾ ਕਯਣਾ ਸਯਫ ਯਜਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 463} 

ਦਅਯਥ:- ਜਾ—ਤਜ ਦਾ , ਤਜ ਰਬੂ ਦਾ , ਤਏ ਉ ਰਬੂ ਦਾ। ਨਾਉ —ਨਾਭ, ਨਾਭਣਾ, ਜ। 
ਤਨਸਚਰ—ਅਚੱਰ, ਨਾ ਚੱਰਣ ਵਾਰਾ, ਅਤਫਨਾੀ। ਆਰਾਉ—ਅਰਾ, ਜੀਵਾਂ ਦ ਅਰਾ, ਜੀਵਾਂ ਦ 
ਫਚਨ, ਜ ਏੁਝ ਜੀਵ ਫਰਦ ਸਨ , ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਯਦਾਾਂ। ਬਾਉ —ਵਰਵਰ , ਤਯੰ। ਜਾ—ਤਏ 
ਉਸ। ੁਤਛ—(ਤਏ ਨੰੂ) ੱੁਛ ਏ। ਆ ਆਤ—ਆ ਸੀ ਆ ਸ, ਬਾਵ, ੁਤੰਤਯ ਸ। ਏਾਯ—ਉ 
ਦਾ ਯਤਚਆ ਸਇਆ ਇਸ ਾਯਾ ਐਰ , ਉ ਦੀ ਏੁਦਯਤੀ ਏਰਾ। ਏੀਤਾ ਏਯਣਾ —ਉ ਦੀ ਯਚੀ 
ਸਈ ਤਰਸ਼ਟੀ। ਯਜਾਇ—ਯੱਫ ਦ ਸੁਏਭ ਤਵਚ।  

ਅਯਥ:- ਉ ਰਬੂ ਦੀ ਤੌਤਤ ਏੀਤੀ ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦੀ ਤਜ ਦਾ ਨਾਭਣਾ ਵੱਡਾ ਸ। ਰਬੂ ਦਾ ਇਸ 
ਇਏ ਵੱਡਾ ੁਣ ਸ ਤਏ ਉ ਦਾ ਨਾਉਂ (ਦਾ) ਅਟੱਰ ਸ। ਉ ਦੀ ਇਸ ਇਏ ਵੱਡੀ ਤੌਤ ਸ ਤਏ 
ਉ ਦਾ ਆਣ ਅਡਰ ਸ। ਰਬੂ ਦੀ ਇਸ ਇਏ ਫੋੀ ਵਤਡਆਈ ਸ ਤਏ ਉਸ ਾਯ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ 
ਅਯਦਾਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਸ ਅਤ ਾਤਯਆਂ ਦ ਤਦਰਾਂ ਦ ਵਰਵਤਰਆਂ ਨੰੂ ਭਝਦਾ ਸ।  

ਯੱਫ ਦੀ ਇਸ ਇਏ ਉੱਚੀ ਤੌਤ ਸ ਤਏ ਤਏ ਦੀ ਰਾਸ ਰ ਏ (ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ) ਦਾਤਾਂ ਨਸੀਂ ਦ ਤਯਸਾ 
(ਆਣ ਆ ਫਅੰਤ ਦਾਤਾਂ ਫੈਸ਼ਦਾ ਸ) (ਤਏਉਂਤਏ) ਉ ਵਯਾ ਸਯ ਏਈ ਨਸੀਂ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਯੱਫ ਦੀ ਏੁਦਯਤਤ ਤਫਆਨ ਨਸੀਂ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ , ਾਯੀ ਯਚਨਾ ਉ ਆਣ ਸੁਏਭ 
ਤਵਚ ਯਚੀ ਸ।2।  



ਭਹਰਾ ੨ ॥ ਇਹੁ ਜਗੁ ਸਚ ਕੀ ਹ ਕਠੜੀ ਸਚ ਕਾ ਤਵਤਚ ਵਾਸੁ ॥ ਇਕਨ੍ਹਾ ਹੁਕਤਭ ਸਭਾਇ 
ਰ ਇਕਨ੍ਹਾ ਹੁਕਭ ਕਯ ਤਵਣਾਸੁ ॥ ਇਕਨ੍ਹਾ ਬਾਣ ਕਤਢ ਰ ਇਕਨ੍ਹਾ ਭਾਇਆ ਤਵਤਚ 
ਤਨਵਾਸੁ ॥ ਵ ਤਬ ਆਤਖ ਨ ਜਾਈ ਤਜ ਤਕਸ ਆਣ ਯਾਤਸ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਯਭੁਤਖ ਜਾਣੀ ਜਾ 
ਕਉ ਆਤ ਕਯ ਯਗਾਸੁ ॥੩॥ {ੰਨਾ 463} 

ਦਅਯਥ:- ਚ ਏੀ ਸ ਏਠੋੀ —ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਤਸਣ ਵਾਰ ਯੱਫ ਦੀ ਥਾਂ ਸ। ਇਏਨ੍ਸਾ —ਏਈ 
ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ। ਸੁਏਤਭ—ਆਣ ਸੁਏਭ ਅਨੁਾਯ। ਭਾਇ ਰ—ਆਣ ਤਵਚ ਭਾ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਬਾਣ—
ਆਣੀ ਯਾ ਅਨੁਾਯ। ਏਤਢ ਰ—(ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਤਵਚੋਂ) ਏੱਢ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਵ ਤਬ— ਤਯਹਾਂ 
ਬੀ, ਇਸ ੱਰ ਬੀ। ਆਤਐ ਨ ਜਾਈ—ਆਐੀ ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦੀ। ਤਜ—ਤਏ। ਤਏ—ਤਏ ਜੀਵ ਨੰੂ। 
ਆਣ ਯਾਤ—ਯਾ ਤਰਆਉਂਦਾ ਸ , ਤੱਧ ਯਾਸ ਾਉਂਦਾ ਸ , ਫੋਾ ਾਯ ਏਯਦਾ ਸ। ੁਯਭੁਤਐ —

ੁਯੂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਜਾਣੀ—ਭਝ ਆਉਂਦੀ ਸ। ਜਾ ਏਉ—ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਉੱਤ।3।  

ਅਯਥ:- ਇਸ ਜਤ ਰਬੂ ਦ ਯਤਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ , ਰਬੂ ਇ ਤਵਚ ਵੱ ਤਯਸਾ ਸ। ਏਈ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ 
ਆਣ ਸੁਏਭ ਅਨੁਾਯ (ਇ ੰਾਯ-ਾਯ ਤਵਚੋਂ ਫਚਾ ਏ) ਆਣ ਚਯਨਾਂ ਤਵਚ ਜੋ ਰੈਂਦਾ ਸ 
ਅਤ ਏਈ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਆਣ ਸੁਏਭ ਅਨੁਾਯ ਸੀ ਇ ਤਵਚ ਡਫ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਏਈ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਆਣੀ 
ਯਾ ਅਨੁਾਯ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਤਵਚੋਂ ਏੱਢ ਰੈਂਦਾ ਸ, ਏਈਆਂ ਨੰੂ ਇ ਤਵਚ ਪਾਈ ਯੱਐਦਾ ਸ।  

ਇਸ ੱਰ ਬੀ ਦੱੀ ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦੀ ਤਏ ਯੱਫ ਤਏ ਦਾ ਫੋਾ ਾਯ ਏਯਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ ! ਤਜ 
(ਵਡਬਾੀ) ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਚਾਨਣ ਫੈਸ਼ਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ ੁਯੂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਭਝ  ਜਾਂਦੀ ਸ।3।  

ਉੜੀ ॥ ਨਾਨਕ ਜੀਅ ਉਾਇ ਕ ਤਰਤਖ ਨਾਵ ਧਯਭੁ ਫਹਾਤਰਆ  ॥ ਥ ਸਚ ਹੀ ਸਤਚ 
ਤਨਫੜ ਚੁਤਣ ਵਤਖ ਕਢ ਜਜਭਾਤਰਆ ॥ ਥਾਉ ਨ ਾਇਤਨ ਕੂਤੜਆਯ ਭੁਹ ਕਾਰ੍ਹ ਦਜਤਕ 
ਚਾਤਰਆ ॥ ਤਯ ਨਾਇ ਯਤ ਸ ਤਜਤਣ ਗ ਹਾਤਯ ਗ ਤਸ ਠਗਣ ਵਾਤਰਆ ॥ ਤਰਤਖ ਨਾਵ 
ਧਯਭੁ ਫਹਾਤਰਆ ॥੨॥ {ੰਨਾ 463} 

ਦਅਯਥ:- ਜੀਅ ਉਾਇ ਏ —ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਦਾ ਏਯ ਏ। ਧਯਭੁ —ਧਯਭ ਯਾਜ। ਤਰਤਐ ਨਾਵ —
ਨਾਵਾਂ ਤਰਐਣ ਰਈ , ਜੀਆਂ ਦ ਏੀਤ ਏਯਭਾਂ ਦਾ ਰਐਾ ਤਰਐਣ ਰਈ। ਥ —ਉ ਧਯਭ-ਯਾਜ ਦ 
ਅੱ। ਤਨਫੋ—ਤਨਫੋਦੀ ਸ। ਚੁਤਣ—ਚੁਣ ਏ। ਜਜਭਾਤਰਆ—ਜਾਭੀ ਜੀਵ , ਏਸੋ ਜੀਵ, ੰਦ 
ਜੀਵ, ਭੰਦ-ਏਯਭੀ ਜੀਵ। ਚ ਸੀ ਤਚ —ਤਨਯਰ ੱਚ ਸੀ ਯਾਸੀਂ , ਬਾਵ, ਥ ਤਨਫੋ ਦਾ ਭਾ 



„ਤਨਯਰ ਚ‟ੁ ਸ।  

ਨ ਟ:- ਇ ਉੋੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤੁਏ ਦਾ ਾਠ ਆਭ ਤਯ ਤ ਰਤ ਏੀਤਾ ਜਾ ਤਯਸਾ ਸ , „ਚ ਸੀ 
ਤਚ‟ ਦ ਥਾਂ „ਚ ਸੀ ਚੁ ‟ ਯਚਰਤ ਸ ਤਆ ਸ। ਤਵਆਏਯਣ ਤੋਂ ਨਾਵਾਏੌ ਸਣ ਦ ਏਾਯਣ 
„ਚ ਸੀ ਤਚ ‟ ਅਸ਼ੁੱ ਧ ਯਤੀਤ ਸਣ ਰੱ ਤਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤਏ ੱਜਣ ਨੰੂ ਇਸ ਤੈਆਰ ਬੀ 
ਆਇਆ ਸਵ ਤਏ ਛਾ ਤਵਚ ਰਤੀ ਨਾਰ „ਚ ਸੀ ਤਚ ‟ ਛ ਤਆ ਸ , ਚਾਸੀਦਾ „ਚ ਸੀ 
ਚ‟ੁ ੀ। ਏਈ ੱਜਣ ੁਟਤਏਆਂ ਤਵਚ ਅਤ ਟੀਤਏਆਂ ਤਵਚ „ਚ ਸੀ ਤਚ‟ ਦ ਥਾਂ „ਚ ਸੀ ਚੁ‟ 
ਛਾਣ ਰੱ  ਸਨ।  

ਥਾਉ ਨ ਾਇਤਨ —ਥਾਂ ਨਸੀਂ ਾਂਦ। ਭੁਸ ਏਾਰ੍ਸ —ਭੂੰ ਸ ਏਾਰ ਨਾਰ , ਭੂੰ ਸ ਏਾਰਾ ਏਯ ਏ। 
ਦਜਤਏ—ਦਏ ਤਵਚ। ਚਾਤਰਆ —ਧੱਏ ਜਾਂਦ ਸਨ , ਾ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਤਯ ਨਾਇ —ਤਯ ਨਾਭ 
ਤਵਚ। ਤਜਤਣ—ਤਜੱਤ ਏ। ਸਾਤਯ —(ਫਾੀ) ਸਾਯ ਏ। ਤ —ਉਸ ਭਨੱੁਐ। ਠਣ ਵਾਤਰਆ —ਠੱਣ 
ਵਾਰ ਭਨੱੁਐ, ਵਰ-ਪਯਫ ਏਯਨ ਵਾਰ ਭਨੱੁਐ।2।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਦਾ ਏਯ ਏ ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ ਧਯਭ -ਯਾਜ ਨੰੂ (ਉਸਨਾਂ ਦ ਤਯ ਤ ) 
ਭੁਏੱਯਯ ਏੀਤਾ ਸਇਆ ਸ ਤਏ ਜੀਵਾਂ ਦ ਏੀਤ ਏਯਭਾਂ ਦਾ ਰਐਾ ਤਰਐਦਾ ਯਸ।  

ਧਯਭ-ਯਾਜ ਦੀ ਏਚਤਸਯੀ ਤਵਚ ਤਨਯਰ ੱਚ ਦੁਆਯਾ (ਜੀਵਾਂ ਦ ਏਯਭਾਂ ਦਾ ) ਤਨਫੋਾ ਸੁੰ ਦਾ ਸ 
(ਬਾਵ, ਥ ਤਨਫੋ ਦਾ ਭਾ „ਤਨਯਰ ਚੁ‟ ਸ, ਤਜਨਹ ਾਂ ਦ ੱਰ „ਚੁ‟ ਸੰੁਦਾ ਸ ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਆਦਯ 
ਤਭਰਦਾ ਸ ਤ ) ਭੰਦ-ਏਯਭੀ ਜੀਵ ਚੁਣ ਏ ਵੱਐਯ ਏੀਤ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਏੂੋ ਠੱੀ ਏਯਨ ਵਾਰ ਜੀਵਾਂ 
ਨੰੂ ਥ ਤਟਏਾਣਾ ਨਸੀਂ ਤਭਰਦਾ; ਏਾਰਾ ਭੂੰ ਸ ਏਯ ਏ ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਦਏ ਤਵਚ ਧੱਤਏਆ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

(ਸ ਰਬੂ !) ਜ ਭਨੱੁਐ ਤਯ ਨਾਭ ਤਵਚ ਯੰ ਸ ਸਨ , ਉਸ (ਥੋਂ) ਫਾੀ ਤਜੱਤ ਏ ਜਾਂਦ ਸਨ ਤ 
ਠੱੀ ਏਯਨ ਵਾਰ ਫੰਦ (ਭਨੱੁਐਾ ਜਨਭ ਦੀ ਫਾੀ) ਸਾਯ ਏ ਜਾਂਦ ਸਨ। (ਤੂੰ , ਸ ਰਬੂ!) ਧਯਭ-ਯਾਜ 
ਨੰੂ (ਜੀਵਾਂ ਦ ਏੀਤ ਏਯਭਾਂ ਦਾ ) ਰਐਾ ਤਰਐਣ ਵਾਤ  (ਉਸਨਾਂ ਦ ਉੱਤ ) ਭੁਏੱਯਯ ਏੀਤਾ ਸਇਆ 
ਸ।2।  

ਸਰਕ ਭਃ ੧ ॥ ਤਵਸਭਾਦੁ ਨਾਦ ਤਵਸਭਾਦੁ ਵਦ ॥ ਤਵਸਭਾਦੁ ਜੀਅ ਤਵਸਭਾਦੁ ਬਦ ॥ 
ਤਵਸਭਾਦੁ ਯੂ ਤਵਸਭਾਦੁ ਯੰਗ ॥ ਤਵਸਭਾਦੁ ਨਾਗ ਤਪਯਤਹ ਜੰਤ ॥ ਤਵਸਭਾਦੁ ਉਣੁ 
ਤਵਸਭਾਦੁ ਾਣੀ ॥ ਤਵਸਭਾਦੁ ਅਗਨੀ ਖਡਤਹ ਤਵਡਾਣੀ ॥ ਤਵਸਭਾਦੁ ਧਯਤੀ ਤਵਸਭਾਦੁ ਖਾਣੀ 



॥ ਤਵਸਭਾਦੁ ਸਾਤਦ ਰਗਤਹ ਯਾਣੀ ॥ ਤਵਸਭਾਦੁ ਸੰਜਗੁ ਤਵਸਭਾਦੁ ਤਵਜਗੁ ॥ ਤਵਸਭਾਦੁ ਬੁਖ 
ਤਵਸਭਾਦੁ ਬਗੁ ॥ ਤਵਸਭਾਦੁ ਤਸਪਤਤ ਤਵਸਭਾਦੁ ਸਾਰਾਹ ॥ ਤਵਸਭਾਦੁ ਉਝੜ ਤਵਸਭਾਦੁ ਯਾਹ 
॥ ਤਵਸਭਾਦੁ ਨੇੜ ਤਵਸਭਾਦੁ ਦੂਤਯ ॥ ਤਵਸਭਾਦੁ ਦਖ ਹਾਜਯਾ ਹਜੂਤਯ ॥ ਵਤਖ ਤਵਡਾਣੁ ਯਤਹਆ 
ਤਵਸਭਾਦੁ ॥ ਨਾਨਕ ਫੁਝਣੁ ੂਯ ਬਾਤਗ ॥੧॥ {ੰਨਾ 463-464} 

ਦਅਯਥ:- ਤਵਦਭਾਦ—ੁਨ ਟ:- ੰਤਏਰਤ ੁਤਏਾਂ ਤਵਚ ਾਧਾਯਨ ਤਯ ਤ ਏਾਵਯਾ ਦ ਅੱਠ ਯ 
(ਵਰਵਰਾ, ਤਯੰ) ਤਣ  ਸਨ। (ਤੰਰਾਯ, ਸਾਮ, ਏਯੁਣਾ, ਯਦਰ ਵੀਯ, ਤਬਆਨਏ, ਫੀਬਤ ਅਤ 
ਅਦਬੁਤ)। ਯ ਏਈ ਵਾਯੀ „ਸ਼ਾਂਤ ਯ‟ ਯਰਾ ਏ ਏੁੱ ਰ ਨ  ਯ ਤਭਥ ਜਾਂਦ ਸਨ।  

„ਅਦਬੁਤ‟ ਯ ਏੀਸ ਸ ? ਸਯਾਨੀ; ਅਚਯਜਤਾ, ਤਵਭਾਦ। ਏੁਦਯਤ ਦ ਫਅੰਤ ਯੰਾ -ਯੰ ਦ 
ਦਾਯਥਾਂ ਨੰੂ ਵਐ ਏ ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ ਤਵਚ ਇਏ ਸਯਾਨੀ ਦਾ ਸੁੰ ਦੀ ਸ , ਤਜ ਤੋਂ „ਅਦਬੁਤ‟ ਯ 
ਉਤੰਨ ਸੰੁਦਾ ਸ।  

ਏੁਦਯਤ ਦ ਫਅੰਤ ਦਾਯਥਾਂ ਨੰੂ ਵਐ ਏ (ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵਐ ਏ ਭਨੱੁਐ ਦੀ ਅਏਰ ਚਤਏਰਤ ਤਜਸੀ ਸ 
ਜਾ, ਤਜਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਏਾਦਯ ਦੀ ਏਾਯੀੀਯੀ ਦਾ ਏਭਾਰ ਯਟ ਸਵ ) ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ ਤਵਚ ਇਏ 
ਥੱਯਾਸਟ ਤਜਸੀ, ਇਏ ਏਾਂਫਾ ਤਜਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਇ ਥੱਯਾਸਟ ਇ ਏਾਂਫ ਨੰੂ „ਤਵਭਾਦ‟ ਤਏਸਾ 
ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਨਾਦ—ਅਵਾ, ਯਾ। ਵਦ—ਤਸੰਦੂ ਭਤ ਦ ਧਯਭ ੁਤਏ। ਬਦ —ਜੀਵਾਂ ਦ ਬਦ , ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ 
ਫਅੰਤ ਤਏਭਾਂ। ਅਨੀ ਐਡਤਸ ਤਵਡਾਣੀ —ਅਨੀਆਂ ਜ ਅਚਯਜ ਐਡਾਂ ਐਡਦੀਆਂ ਸਨ। {ਨ ਟ:- 

ਅਨੀਆਂ ਏਈ ਤਏਭ ਦੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ —ਫੋਵਾ ਅਨੀ , ਜ ਭੁੰ ਦਯ ਤਵਚ ਸ ; 
ਦਾਵਾ ਅਨੀ , ਜੰਰ ਦੀ ਅੱ ; ਜਠਯ ਅਨੀ , ਟ ਦੀ ਅੱ , ਜ ਬਜਨ ਚਾਂਦੀ ਸ ; ਏ 
ਅਨੀ; ਤਚੰਤਾ-ਅਨੀ; ਤਆਨ ਅਨੀ ; ਯਾਜ-ਅਨੀ। ਸਵਾ ਦੀਆਂ ਅਨੀਆਂ ਤਤੰਨ ਤਏਭ 
ਦੀਆਂ ਸਨ—ਾਯਹਤਯ, ਆਸਨੀੇਮ, ਦਤਐਹਣ)।  

ਐਾਣੀ—ਤਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤੱਤੀ ਦੀਆਂ ਚਾਯ ਐਾਣਾਂ ਅੰਡ , ਜਯ, ਉਦਏ, ਤ, (ਅੰਡਾ, ਤਜਉਯ, ਾਣੀ 
ਤ ਭੁੋਹਏਾ ); ਇਸਨਾਂ ਚਸਾਂ ਐਾਣੀਆਂ ਦੀ ਦਾਇਸ਼ ਦ ਨਾਭ ਇਸਨਾਂ ਦ ਅਨੁਾਯ ਇਸ ਸਨ —

ਅੰਡਜ, ਜਯਜ, ਉਤਬਜ, ਤਜ। ਾਤਦ —ੁਆਦ ਤਵਚ। ੰਜੁ —ਭਰ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਰ। 
ਤਵਜੁ—ਤਵਛੋਾ। ਬੁ—ਦਾਯਥਾਂ ਦਾ ਵਯਤਣਾ। ਉਝੋ —ਅਰੀ ਯਾਸ ਤੋਂ ਐੰੁਝ ਏ ਏੁ -ਯਤਾ। 



ਤਵਡਾਣ—ੁਅਚਯਜ ਏਤਏ। ਵਤਐ —ਵਐ ਏ। ਯਤਸਆ ਤਵਭਾਦੁ —ਤਵਭਾਦ ਦਾ ਸ ਤਯਸਾ ਸ , 

ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਥੱਯਾਸਟ ਦਾ ਸ ਯਸੀ ਸ , ਭਨ ਤਵਚ ਏਾਂਫਾ ਸ ਤਯਸਾ ਸ। ਫੁਝਣੁ —(ਇ „ਤਵਡਾਣ‟ੁ 

ਨੰੂ) ਭਝਣਾ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! (ਯੱਫ ਦੀ) ਅਚਯਜ ਏੁਦਯਤ ਨੰੂ ੂਯ ਬਾਾਂ ਨਾਰ ਭਤਝਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ ; 

ਇ ਨੰੂ ਵਐ ਏ ਭਨ ਤਵਚ ਏਾਂਫਾ ਤਜਸਾ ਤਛੋ ਤਯਸਾ ਸ।  

ਏਈ ਨਾਦ ਤ ਏਈ ਵਦ; ਫਅੰਤ ਜੀਵ ਤ ਜੀਵਾਂ ਦ ਏਈ ਬਦ ; ਜੀਵਾਂ ਦ ਤ ਸਯ ਦਾਯਥਾਂ ਦ ਏਈ 
ਯੂ ਤ ਏਈ ਯੰ—ਇਸ ਬ ਏੁਝ ਵਐ ਏ ਤਵਭਾਦ ਅਵਥਾ ਫਣ ਯਸੀ ਸ।  

ਏਈ ਜੰਤ (ਦਾ) ਨੰ ਸੀ ਤਪਯ ਯਸ ਸਨ ; ਤਏਤ ਉਣ ਸ ਅਤ ਤਏਤ ਾਣੀ ਸ , ਤਏਤ ਏਈ 
ਅਨੀਆਂ ਅਚਯਜ ਐਡਾਂ ਏਯ ਯਸੀਆਂ ਸਨ ; ਧਯਤੀ ਤ ਧਯਤੀ ਦ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਉਤੱਤੀ ਦੀਆਂ 
ਚਾਯ ਐਾਣੀਆ—ਂਇਸ ਏੁਦਯਤ ਵਐ ਏ ਭਨ ਤਵਚ ਥੱਯਾਸਟ ਦਾ ਸ ਯਸੀ ਸ।  

ਜੀਵ ਦਾਯਥਾਂ ਦ ੁਆਦ ਤਵਚ ਰੱ ਯਸ ਸਨ ; ਤਏਤ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਰ ਸ , ਤਏਤ ਤਵਛੋਾ ਸ; ਤਏਤ 
ਬੁੱ ਐ (ਤਾ ਯਸੀ ਸ), ਤਏਤ ਦਾਯਥਾਂ ਦਾ ਬ ਸ (ਬਾਵ, ਤਏਤ ਏਈ ਦਾਯਥ ਛਏ ਜਾ ਯਸ ਸਨ), 

ਤਏਤ (ਏੁਦਯਤ ਦ ਭਾਰਏ ਦੀ) ਤੌਤਤ-ਾਰਾਸ ਸ ਯਸੀ ਸ, ਤਏਤ ਝੋ ਸ, ਤਏਤ ਯਤ ਸਨ—

ਇਸ ਅਚਯਜ ਐਡ ਵਐ ਏ ਭਨ ਤਵਚ ਸਯਤ ਸ ਯਸੀ ਸ।  

(ਏਈ ਆਐਦਾ ਸ ਯੱਫ ) ਨੇੋ ਸ (ਏਈ ਆਐਦਾ ਸ ) ਦੂਯ ਸ ; (ਏਈ ਆਐਦਾ ਸ ਤਏ ) ਬ ਥਾਈ ਂ
ਤਵਆਏ ਸ ਏ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ੰਬਾਰ ਏਯ ਤਯਸਾ ਸ —ਇ ਅਚਯਜ ਏਤਏ ਨੰੂ ਤੱਏ ਏ ਝਯਨਾਟ 
ਤਛੋ ਯਸੀ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਇ ਇਰਾਸੀ ਤਭਾਸ਼ ਨੰੂ ਵੱਡ ਬਾਾਂ ਨਾਰ ਭਤਝਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਕੁਦਯਤਤ ਤਦਸ ਕੁਦਯਤਤ ਸੁਣੀ ਕੁਦਯਤਤ ਬਉ ਸੁਖ ਸਾਯੁ ॥ ਕੁਦਯਤਤ ਾਤਾਰੀ 
ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਯਤਤ ਸਯਫ ਆਕਾਯੁ ॥ ਕੁਦਯਤਤ ਵਦ ੁਯਾਣ ਕਤਫਾ ਕੁਦਯਤਤ ਸਯਫ ਵੀਚਾਯੁ 
॥ ਕੁਦਯਤਤ ਖਾਣਾ ੀਣਾ ਨ੍ਹਣੁ ਕੁਦਯਤਤ ਸਯਫ ਤਆਯੁ ॥ ਕੁਦਯਤਤ ਜਾਤੀ ਤਜਨਸੀ ਯੰਗੀ 
ਕੁਦਯਤਤ ਜੀਅ ਜਹਾਨ ॥ ਕੁਦਯਤਤ ਨੇਕੀਆ ਕੁਦਯਤਤ ਫਦੀਆ ਕੁਦਯਤਤ ਭਾਨੁ ਅਤਬਭਾਨੁ ॥ 
ਕੁਦਯਤਤ ਉਣੁ ਾਣੀ ਫਸੰਤਯੁ ਕੁਦਯਤਤ ਧਯਤੀ ਖਾਕੁ ॥ ਸਬ ਤਯੀ ਕੁਦਯਤਤ ਤੰੂ ਕਾਤਦਯੁ 
ਕਯਤਾ ਾਕੀ ਨਾਈ ਾਕੁ ॥ ਨਾਨਕ ਹੁਕਭ ਅੰਦਤਯ ਵਖ ਵਯਤ ਤਾਕ ਤਾਕੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 464} 

ਦਅਯਥ:- ਏੁਦਯਤਤ—ਏਰਾ, ਤਵਡਾਣ,ੁ ਅਚਯਜ ਤਭਾਸ਼ਾ। ਤਦ—ਜ ਏੁਝ ਤਦੱ ਤਯਸਾ ਸ। ੁਐ 



ਾਯੁ—ੁੱ ਐਾਂ ਦਾ ਾਯ। ਯਫ ਆਏਾਯੁ —ਾਯਾ ਤਦਰਸ਼ਟਭਾਨ ਯੂ , ਾਯਾ ਜਤ। ਏਤਫਾਂ —

ਭੁਰਭਾਨਾਂ ਅਤ ਈਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਧਯਭ -ੁਤਏਾਂ। ਯਫ ਵੀਚਾਯੁ —ਾਯਾ ਤਵਚਾਯ , ਾਯੀ 
ਤਵਚਾਯ-ੱਤਾ। ਜੀਅ ਜਸਾਨ —ਜਤ ਦ ਜੀਵਾਂ ਤਵਚ। ਭਾਨੁ —ਆਦਯ। ਅਤਬਭਾਨੁ —ਅਸੰਏਾਯ। 
ਫੰਤਯੁ—ਅੱ। ਾਏੀ —ਤਵੱਤਯ। ਨਾਈ —ਵਤਡਆਈ, ਤੌਤ। ਾਏੁ —(ਤੂੰ  ਆ ) ਤਵੱਤਯ 
(ਸੈਂ)। ਵਐ—ੰਬਾਰ ਏਯਦਾ ਸ। ਤਾਏ ਤਾਏੁ —ਇਏੱਰਾ ਆ ਸੀ ਆ। ਵਯਤ —ਵਯਤ ਤਯਸਾ ਸ , 
ਭਜੂਦ ਸ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਰਬੂ!) ਜ ਏੁਝ ਤਦੱ ਤਯਸਾ ਸ ਤ ਜ ਏੁਝ ੁਣੀ ਆ ਤਯਸਾ ਸ, ਇਸ ਬ ਤਯੀ ਸੀ ਏਰਾ 
ਸ; ਇਸ ਬਉ ਜ ੁਐਾਂ ਦਾ ਭੂਰ ਸ , ਇਸ ਬੀ ਤਯੀ ਏੁਦਯਤ ਸ। ਤਾਰਾਂ ਤ ਅਏਾਸ਼ਾਂ ਤਵਚ ਤਯੀ ਸੀ 
ਏੁਦਯਤ ਸ, ਇਸ ਾਯਾ ਅਏਾਯ (ਬਾਵ, ਇਸ ਾਯਾ ਜਤ ਜ ਤਦੱ ਤਯਸਾ ਸ ) ਤਯੀ ਸੀ ਅਚਯਜ 
ਐਡ ਸ।  

ਵਦ, ੁਯਾਣ ਤ ਏਤਫਾਂ , (ਸਯ ਬੀ ) ਾਯੀ ਤਵਚਾਯ-ੱਤਾ ਤਯੀ ਸੀ ਏਰਾ ਸ ; (ਜੀਵਾਂ ਦਾ ) ਐਾਣ, 

ੀਣ, ਨਹ ਣ (ਦਾ ਤਵਸਾਯ ) ਅਤ (ਜਤ ਤਵਚ ) ਾਯਾ ਤਆਯ (ਦਾ ਜਫਾ ) ਇਸ ਬ ਤਯੀ 
ਏੁਦਯਤ ਸ।  

ਜਾਤਾਂ ਤਵਚ, ਤਜਨਾਂ ਤਵਚ, ਯੰਾਂ ਤਵਚ, ਜਤ ਦ ਜੀਵਾਂ ਤਵਚ ਤਯੀ ਸੀ ਏੁਦਯਤ ਵਯਤ ਯਸੀ ਸ , 
(ਜਤ ਤਵਚ) ਤਏਤ ਬਰਾਈ ਦ ਏੰਭ ਸ ਯਸ ਸਨ , ਤਏਤ ਤਵਏਾਯ ਸਨ ; ਤਏਤ ਤਏ ਦਾ ਆਦਯ ਸ 
ਤਯਸਾ ਸ, ਤਏਤ ਅਸੰਏਾਯ ਯਧਾਨ ਸ—ਇਸ ਤਯਾ ਅਚਯਜ ਏਤਏ ਸ।  

ਉਣ, ਾਣੀ, ਅੱ, ਧਯਤੀ ਦੀ ੈਾਏ (ਆਤਦਏ ਤੱਤ ), ਇਸ ਾਯ ਤਯਾ ਸੀ ਤਭਾਸ਼ਾ ਸਨ। (ਸ 
ਰਬੂ!) ਬ ਤਯੀ ਏਰਾ ਵਯਤ ਯਸੀ ਸ , ਤੂੰ  ਏੁਦਯਤ ਦਾ ਭਾਰਏ ਸੈਂ , ਤੂੰ  ਸੀ ਇ ਐਰ ਦਾ 
ਯਚਨਸਾਯ ਸੈਂ, ਤਯੀ ਵਤਡਆਈ ੁੱ ਚੀ ਤੋਂ ੁੱ ਚੀ ਸ, ਤੂੰ  ਆ ਤਵੱਤਯ (ਸਤੀ ਵਾਰਾ) ਸੈਂ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ (ਇ ਾਯੀ ਏੁਦਯਤ ਨੰੂ ) ਆਣ ਸੁਏਭ ਤਵਚ (ਯੱਐ ਏ) (ਬ ਦੀ) ੰਬਾਰ ਏਯ 
ਤਯਸਾ ਸ, (ਤ ਬ ਥਾਈ,ਂ ਇਏੱਰਾ) ਆ ਸੀ ਆ ਭਜੂਦ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਆੀਨ੍ਹ ਬਗ ਬਤਗ ਕ ਹਇ ਬਸਭਤੜ ਬਉਯੁ ਤਸਧਾਇਆ ॥ ਵਡਾ ਹਆ ਦੁਨੀਦਾਯੁ 
ਗਤਰ ਸੰਗਰੁ ਘਤਤ ਚਰਾਇਆ ॥ ਅਗ ਕਯਣੀ ਕੀਯਤਤ ਵਾਚੀ ਫਤਹ ਰਖਾ ਕਤਯ 



ਸਭਝਾਇਆ ॥ ਥਾਉ ਨ ਹਵੀ ਉਦੀਈ ਹੁਤਣ ਸੁਣੀ ਤਕਆ ਯੂਆਇਆ ॥ ਭਤਨ ਅੰਧ ਜਨਭੁ 
ਗਵਾਇਆ ॥੩॥ {ੰਨਾ 464} 

ਦਅਯਥ:- ਬ—ਦਾਯਥਾਂ ਦ ਬ। ਬਤ ਏ—ਭਾਣ ਏ, ਵਯਤ ਏ। ਸਇ—ਸ ਏ। ਬਭਤੋ—

ਬਭ ਦੀ ਭੋਹੀ , ਤਭੱਟੀ ਦੀ ਢਯੀ। ਬਉਯੁ —ਆਤਭਾ। ਵਡਾ ਸਆ —ਭਯ ਤਆ। ਦੁਨੀਦਾਯੁ —

ਦੁਨੀਆਦਾਯ, ਦੁਨੀਆ ਤਵਚ ਐਤਚਤ ਸਇਆ ਜੀਵ। ਤਰ —ਰ ਤਵਚ। ਤਤ —ਾ ਏ। 
ਚਰਾਇਆ—ਅੱ ਰਾ ਤਰਆ। ਅ —ਯਰਏ ਤਵਚ। ਏਯਣੀ —ਤਏਯਤ-ਏਭਾਈ। ਏੀਯਤਤ —

ਵਤਡਆਈ, ਤੌਤਤ-ਾਰਾਸ। ਵਾਚੀ—ਵਾਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸ, ਰਐ ਤਵਚ ਤਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਫਤਸ—ਫਠ 
ਏ, ਬਾਵ, ਧੀਯਜ ਨਾਰ ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ। ਥਾਉ ਨ ਸਵੀ —ਢਈ ਨਸੀਂ ਤਭਰਦੀ। ਉਦੀਈ —ੈਂਤਦਆ,ਂ 

ਜੁਤੀਆਂ ੈਂਤਦਆਂ। ਸੁਤਣ — ਵਰ , ਜਦੋਂ ਭਾਯ ੈਂਦੀ ਸ। ਤਏਆ ਯੂਆਇਆ —ਤਏਸੋੀ ੁਏਾਯ , 

ਤਏਸੋਾ  ਯਣ ਤਏਸੋਾ ਤਯਰਾ। ੁਣੀ —ੁਤਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਭਤਨ —ਭਨ ਨੇ। ਅੰਧ —ਅੰਧ ਨੇ। 
ਵਾਇਆ—ਤਵਅਯਥ ਏਯ ਤਰਆ।3।  

ਅਯਥ:- ਯੱਫ ਆ ਸੀ (ਜੀਵ-ਯੂ ਸ ਏ ) ਦਾਯਥ ਦ ਯੰ ਭਾਣਦਾ ਸ (ਇਸ ਬੀ ਉ ਦੀ 
ਅਚਯਜ ਏੁਦਯਤ ਸ)। (ਯੀਯ) ਤਭੱਟੀ ਦੀ ਢਯੀ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ (ਤ ਆੈਯ ਜੀਵਾਤਭਾ-ਯੂ) ਬਉਯ 
(ਯੀਯ ਨੰੂ ਛੱਡ ਏ ) ਤੁਯ ੈਂਦਾ ਸ। (ਇ ਤਯਹਾਂ ਦਾ ) ਦੁਨੀਆ ਦ ਧੰਤਧਆਂ ਤਵਚ ਪਤਆ ਸਇਆ 
ਜੀਵ (ਜਦੋਂ) ਭਯਦਾ ਸ , (ਇ ਦ ) ਰ ਤਵਚ ੰਰ ਾ ਏ ਅੱ ਰਾ ਤਰਆ ਜਾਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, 

ਭਾਇਆ ਤਵਚ ਵਤੋਹਆ ਸਇਆ ਜੀਵ ਜਤ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਨਸੀਂ ਚਾਸੰੁਦਾ ਤ „ਸੰ ਚਰੀ ਡੁਭਣਾ‟)।  

ਯਰਏ ਤਵਚ (ਬਾਵ, ਧਯਭਯਾਜ ਦ ਦਯਫਾਯ ਤਵਚ , ਵਐ ਉੋੀ 2) ਯੱਫ ਦੀ ਤੌਤਤ -ਾਰਾਸ 
ਯੂ ਏਭਾਈ ਸੀ ਏਫੂਰ ੈਂਦੀ ਸ , ਥ (ਜੀਵ ਦ ਏੀਤ ਏਯਭਾਂ ਦਾ ) ਤਸਾਫ ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ (ਇ ਨੰੂ) 

ਭਝਾ ਤਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

(ਭਾਇਆ ਦ ਬਾਂ ਤਵਚ ਸੀ ਪ ਯਤਸਣ ਦ ਏਾਯਨ ) ਥ ਭਾਯ ੈਂਦ ਨੰੂ ਤਏਤ ਢਈ ਨਸੀਂ ਤਭਰਦੀ , 
ਉ ਵਰ ਇ ਦੀ ਏਈ ਬੀ ਏੂਏ-ੁਏਾਯ ੁਣੀ ਨਸੀਂ ਜਾਂਦੀ।  

ਭੂਯਐ ਭਨ (ਵਾਰਾ ਜੀਵ) ਆਣਾ (ਭਨੱੁਐਾ-) ਜਨਭ ਅਜਾਈ ਂਵਾ ਰੈਂਦਾ ਸ।3।  

ਸਰਕ ਭਃ ੧ ॥ ਬ ਤਵਤਚ ਵਣੁ ਵਹ ਸਦਵਾਉ ॥ ਬ ਤਵਤਚ ਚਰਤਹ ਰਖ ਦਯੀਆਉ ॥ ਬ 
ਤਵਤਚ ਅਗਤਨ ਕਢ ਵਗਾਤਯ ॥ ਬ ਤਵਤਚ ਧਯਤੀ ਦਫੀ ਬਾਤਯ ॥ ਬ ਤਵਤਚ ਇੰਦੁ ਤਪਯ ਤਸਯ 



ਬਾਤਯ ॥ ਬ ਤਵਤਚ ਯਾਜਾ ਧਯਭ ਦੁਆਯੁ ॥ ਬ ਤਵਤਚ ਸੂਯਜੁ ਬ ਤਵਤਚ ਚੰਦੁ ॥ ਕਹ ਕਯੜੀ 
ਚਰਤ ਨ ਅੰਤੁ ॥ ਬ ਤਵਤਚ ਤਸਧ ਫੁਧ ਸੁਯ ਨਾਥ ॥ ਬ ਤਵਤਚ ਆਡਾਣ ਆਕਾਸ ॥ ਬ ਤਵਤਚ 
ਜਧ ਭਹਾਫਰ ਸੂਯ ॥ ਬ ਤਵਤਚ ਆਵਤਹ ਜਾਵਤਹ ੂਯ ॥ ਸਗਤਰਆ ਬਉ ਤਰਤਖਆ ਤਸਤਯ ਰਖੁ 
॥ ਨਾਨਕ ਤਨਯਬਉ ਤਨਯੰਕਾਯੁ ਸਚੁ ਕੁ ॥੧॥ 

ਨ ਟ:- „ੱਤਤਆਯਥ ਰਏਾਸ਼‟ ਦ ਏਯਤਾ ਨੇ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਾਤਸਫ ਉੱਤ ਇਸ ਦੂਸ਼ਨ ਰਾਇਆ ਸ ਤਏ 
ਉਸ ੰਤਏਰਤ ਨਸੀਂ ਜਾਣਦ ਨ , ਯ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ੰਤਏਰਤ ਦਾ ਤਵਦਵਾਨ ਯਟ ਏਯਨ 
ਦਾ ਜਤਨ ਏਯਦ ਨ, ਤਏਉਂਤਏ ਉਸਨਾਂ ਨੇ ੰਤਏਰਤ „ਬਮ‟ ਦ ਥਾਂ „ਬਉ‟ ਵਯਤਤਆ ਸ।  

ਇ ਭਭੂਨ ੰਫੰਧੀ ਜ ੱਜਣ ਤਵਥਾਯ -ੂਯਵਏ ਤਵਚਾਯ ੋਹਨੀ ਚਾਸੰੁਦ ਸਣ , ਉਸ ਭਯ 
„ੁਯਫਾਣੀ ਤਵਆਏਯਣ‟ ਦ ਅੰਏ „ਵਯਣਫਧ‟ ਨੰੂ ੋਹਨ।  

ਦਅਯਥ:- ਬ ਤਵਤਚ—ਡਯ ਤਵਚ। ਵਣੁ ਵਸ —ਸਵਾ ਵਦੀ ਸ। ਦਵਾਉ —ਦਾ-ਵ, ਦਾ 
ਸੀ। ਚਰਤਸ—ਚੱਰਦ ਸਨ। ਏਢ ਵਾਤਯ —ਵਾਯ ਏੱਢਦੀ ਸ। ਬਾਤਯ —ਬਾਯ ਦ ਸਠ। ਇੰਦੁ —
ਇੰਦਯ ਦਵਤਾ, ਫੱਦਰ। ਤਪਯ—ਤਪਯਦਾ ਸ। ਤਯ ਬਾਤਯ—ਤਯ ਦ ਬਾਯ। ਯਾਜਾ ਧਯਭ ਦੁਆਯੁ —
ਧਯਭ ਯਾਜ ਦਾ ਦੁਆਯ। ਏਸ ਏਯੋੀ —ਏਯੋਾਂ ਏਸ। ਤਧ—ਅਤਣਭਾ ਆਤਦਏ ਅੱਠ ਤੱਧੀਆਂ ਨੰੂ 
ਤਜਨਹ ਾਂ ਭਸਾਤਭਾ ਰਏਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਏਯ ਤਰਆ ਸੰੁਦਾ ੀ , ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਤੱਧ ਤਏਸਾ ਜਾਂਦਾ ੀ ; ੱੁ 
ਸ ਜੀ। ਫੁਧ —ਤਆਨਵਾਨ, ਜ ਜਤ ਦ ਭਾਇਏ ਫੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁਏਤ ਸਨ। ਆਡਾਣ —ਤਣ 
ਸ। ਭਸਾਫਰ—ਵੱਡ ਫਰ ਵਾਰ। ਆਵਤਸ—(ਜ ਬੀ ਜੀਵ ਜਤ ਤਵਚ) ਆਉਂਦ ਸਨ। ੂਯ—ਾਯ 
ਦ ਾਯ ਜੀਵ ਜ ਇ ੰਾਯ -ਾਯ ਤਵਚ ਤੰਦੀ-ਯੂ ਫੋੀ ਤਵਚ ਫਠੇ ਸ ਸਨ। ਤਰਆ 
ਤਤਯ—ਾਯ ਜੀਵਾਂ ਦ ਤਯ ਉੱਤ। ਰਐੁ ਤਰਤਐਆ—ਬਉ ਯੂੀ ਰਐ ਤਰਤਐਆ ਸਇਆ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਸਵਾ ਦਾ ਸੀ ਯੱਫ ਦ ਡਯ ਤਵਚ ਚੱਰ ਯਸੀ ਸ। ਰੱਐਾਂ ਦਯੀਆਉ ਬੀ ਬ ਤਵਚ ਸੀ ਵ 
ਯਸ ਸਨ।  

ਅੱ ਜ ਵਾ ਏਯ ਯਸੀ ਸ, ਇਸ ਬੀ ਯੱਫ ਦ ਬ ਤਵਚ ਸੀ ਸ। ਾਯੀ ਧਯਤੀ ਯੱਫ ਦ ਡਯ ਦ ਏਾਯਨ 
ਸੀ ਬਾਯ ਸਠ ਨੱੀ ਈ ਸ।  

ਯੱਫ ਦ ਬ ਤਵਚ ਇੰਦਯ ਯਾਜਾ ਤਯ ਦ ਬਾਯ ਤਪਯ ਤਯਸਾ ਸ (ਬਾਵ, ਭ ਉ ਦੀ ਯਾ ਤਵਚ ਸੀ 
ਉੱਡ ਯਸ ਸਨ)। ਧਯਭ-ਯਾਜ ਦਾ ਦਯਫਾਯ ਬੀ ਯੱਫ ਦ ਡਯ ਤਵਚ ਸ।  



ੂਯਜ ਬੀ ਤ ਚੰਦਰਭਾ ਬੀ ਯੱਫ ਦ ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਸਨ, ਏਰੋਾਂ ਏਸਾਂ ਚਰਤਦਆਂ ਦ ੈਂਡ ਦਾ ੋਏ ਨਸੀਂ 
ਆਉਂਦਾ।  

ਤੱਧ, ਫੁਧ, ਦਵਤ ਤ ਨਾਥ —ਾਯ ਯੱਫ ਦ ਬ ਤਵਚ ਸਨ। ਇਸ ਉੱਯ ਤਣ ਸ ਅਏਾਸ਼ (ਜ 
ਤਦੱਦ ਸਨ, ਇਸ ਬੀ) ਬ ਤਵਚ ਸੀ ਸਨ।  

ਫੋ ਫੋ ਫਰ ਵਾਰ ਜਧ ਤ ੂਯਭ ਬ ਯੱਫ ਦ ਬ ਤਵਚ ਸਨ। ੂਯਾਂ ਦ ੂਯ ਜੀਵ ਜ ਜਤ ਤਵਚ 
ਜੰਭਦ ਤ ਭਯਦ ਸਨ, ਬ ਬ ਤਵਚ ਸਨ।  

ਾਯ ਸੀ ਜੀਵਾਂ ਦ ਭੱਥ ਤ ਬਉ-ਯੂ ਰਐ ਤਰਤਐਆ ਸਇਆ ਸ, ਬਾਵ, ਰਬੂ ਦਾ ਤਨਮਭ ਸੀ ਾ ਸ 
ਤਏ ਾਯ ਉ ਦ ਬ ਤਵਚ ਸਨ। ਸ ਨਾਨਏ! ਏਵਰ ਇਏ ੱਚਾ ਤਨਯੰਏਾਯ ਸੀ ਬ-ਯਤਸਤ ਸ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਨਾਨਕ ਤਨਯਬਉ ਤਨਯੰਕਾਯੁ ਹਤਯ ਕਤ ਯਾਭ ਯਵਾਰ ॥ ਕਤੀਆ ਕੰਨ੍ਹ ਕਹਾਣੀਆ 
ਕਤ ਫਦ ਫੀਚਾਯ ॥ ਕਤ ਨਚਤਹ ਭੰਗਤ ਤਗਤੜ ਭੁਤੜ ੂਯਤਹ ਤਾਰ ॥ ਫਾਜਾਯੀ ਫਾਜਾਯ ਭਤਹ 
ਆਇ ਕਢਤਹ ਫਾਜਾਯ ॥ ਗਾਵਤਹ ਯਾਜ ਯਾਣੀਆ ਫਰਤਹ ਆਰ ਤਾਰ ॥ ਰਖ ਟਤਕਆ ਕ 
ਭੁੰ ਦੜ ਰਖ ਟਤਕਆ ਕ ਹਾਯ ॥ ਤਜਤੁ ਤਤਨ ਾਈਅਤਹ ਨਾਨਕਾ ਸ ਤਨ ਹਵਤਹ ਛਾਯ ॥ 
ਤਗਆਨੁ ਨ ਗਰੀਈ ਢੂਢੀ ਕਥਨਾ ਕਯੜਾ ਸਾਯੁ ॥ ਕਯਤਭ ਤਭਰ  ਤਾ ਾਈ ਹਯ ਤਹਕਭਤਤ 
ਹੁਕਭੁ ਖੁਆਯੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 464} 

ਦਅਯਥ:- ਸਤਯ—(ਤਨਯੰਏਾਯ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ) ਸਯ ਾਯ। ਯਵਾਰ —ਧੂੋ, (ਬਾਵ) ਤੁੱ ਛ। ਏਤੀਆ—

ਤਏੰਨੀਆਂ ਸੀ; ਫਅੰਤ। ਏੰਨ੍ਸ ਏਸਾਣੀਆ—ਤਏਰਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਏਸਾਣੀਆਂ। ਤਤੋ ਭੁਤੋ —ਬਉਂ ਬਉਂ 
ਏ, ਯਤ ਯਤ ਏ। ਫਾਜਾਯੀ—ਯਾਧਾਯੀ। ਆਇ ਏਢਤਸ ਫਾਜਾਯ—ਆ ਏ ਯਾਾਂ ਾਉਂਦ ਸਨ। 
ਆਰ—ਚਾਰ, ਠੱੀ। ਆਰ ਤਾਰ—ਤਾਰ ਦ ਆਰ, ਫੋ ਡੂੰ  ਚਾਰਾਂ ਦ ਫਚਨ, ਉਸ ਫਚਨ ਜ 
ਦੂਤਜਆਂ ਦੀ ਭਝ ਤਵਚ ਨਾਸ ਆਉਣ। ਭੁੰ ਦੋ —ਸਣ ਸਣ ਵਾਰ। ਤਜਤੁ ਤਤਨ —ਤਜ ਤਜ 
ਯੀਯ ਉੱਤ। ਾਈਅਤਸ —ਾ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਰੀਈ —ੱਰਾਂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਏਥਨਾ —ਤਫਆਨ 
ਏਯਨਾ। ਾਯੁ—ਰਸਾ। ਏਯਤਭ—(ਰਬੂ ਦੀ) ਫੈਸ਼ਸ਼ ਨਾਰ। ਤਸਏਭਤਤ—ਚਰਾਏੀ, ਢੰ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਇਏ ਤਨਯੰਏਾਯ ਸੀ ਬ -ਯਤਸਤ ਸ , (ਅਵਤਾਯੀ) ਯਾਭ (ਜੀ) ਵਯ ਏਈ ਸਯ 
(ਉ ਤਨਯੰਏਾਯ ਦ ਾਭਹਣ ) ਤੁੱ ਛ ਸਨ ; (ਉ ਤਨਯੰਏਾਯ ਦ ਤਆਨ ਦ ਟਾਏਯ ਤ ) ਤਏਰਸ਼ਨ (ਜੀ) 
ਦੀਆਂ ਏਈ ਾਐੀਆਂ ਤ ਵਦਾਂ ਦ ਏਈ ਵੀਚਾਯ ਬੀ ਤੁੱ ਛ ਸਨ।  



(ਉ ਤਨਯੰਏਾਯ ਦਾ ਤਆਨ ਰਾਤ ਏਯਨ ਰਈ) ਏਈ ਭਨੱੁਐ ਭੰਤ ਫਣ ਏ ਨੱਚਦ ਸਨ ਤ ਏਈ 
ਤਯਹਾਂ ਦ ਤਾਰ ੂਯਦ ਸਨ , ਯਾਧਾਯੀ ਬੀ ਫਾਯਾਂ ਤਵਚ ਆ ਏ ਯਾਾਂ ਾਂਦ ਸਨ , ਯਾਤਜਆਂ ਤ 
ਯਾਣੀਆਂ ਦ ਯੂ ਫਣਾ ਫਣਾ ਏ ਾਉਂਦ ਸਨ ਤ (ਭੂੰ ਸੋਂ) ਏਈ ਢੰਾਂ ਦ ਫਚਨ ਫਰਦ ਸਨ , ਰੱਐਾਂ 
ਯੁਇਆਂ ਦ (ਬਾਵ, ਏੀਭਤੀ) ਵਾਰ ਤ ਸਾਯ ਾਂਦ ਸਨ; ਯ, ਸ ਨਾਨਏ! (ਉਸ ਤਵਚਾਯ ਇਸ ਨਸੀਂ 
ਜਾਣਦ ਤਏ ਇਸ ਵਾਰ ਤ ਸਾਯ ਤਾਂ ) ਤਜ ਤਜ ਯੀਯ ਉੱਤ ਾਈਦ ਸਨ , ਉਸ ਯੀਯ (ਅੰਤ ਨੰੂ) 

ੁਆਸ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ (ਤ ਇ ਾਉਣ ਨੱਚਣ ਨਾਰ, ਇਸਨਾਂ ਵਾਤਰਆਂ ਤ ਸਾਯਾਂ ਦ ਤਸਨਣ ਨਾਰ 
„ਤਆਨ‟ ਤਏਵੇਂ ਤਭਰ ਏਦਾ ਸ?) 

ਤਆਨ ਤਨਯੀਆਂ ੱਰਾਂ ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਬਾਤਰਆ ਜਾ ਏਦਾ , (ਤਆਨ ਤਏਵੇਂ ਤਭਰ ਏਦਾ ਸ —ਇ 
ੱਰ ਦਾ ) ਤਫਆਨ ਏਯਨਾ ਇਉਂ ਏਯੋਾ ਸ ਤਜਵੇਂ ਰਸਾ (ਬਾਵ, ਫਸੁਤ ਐਾ ਸ )। (ਸਾਂ) ਯੱਫ ਦੀ 
ਭਸਯ ਨਾਰ ਤਭਰ ਜਾ ਤਾਂ ਤਭਰ ੈਂਦਾ ਸ , (ਭਸਯ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਏਈ ) ਸਯ ਚਾਯਾਜਈ ਤ ਸੁਏਭ 
(ਵਯਤਣਾ) ਤਵਅਯਥ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਨਦਤਯ ਕਯਤਹ ਜ ਆਣੀ ਤਾ ਨਦਯੀ ਸਤਤਗੁਯੁ ਾਇਆ ॥ ਹੁ ਜੀਉ ਫਹੁਤ 
ਜਨਭ ਬਯੰਤਭਆ ਤਾ ਸਤਤਗੁਤਯ ਸਫਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥ ਸਤਤਗੁਯ ਜਵਡੁ ਦਾਤਾ ਕ ਨਹੀ ਸਤਬ 
ਸੁਤਣਅਹੁ ਰਕ ਸਫਾਇਆ ॥ ਸਤਤਗੁਤਯ ਤਭਤਰ ਸਚੁ ਾਇਆ ਤਜਨ੍ਹੀ ਤਵਚਹੁ ਆੁ 
ਗਵਾਇਆ ॥ ਤਜਤਨ ਸਚ ਸਚੁ ਫੁਝਾਇਆ ॥੪॥ {ੰਨਾ 465} 

ਦਅਯਥ:- ਨਦਤਯ—ਤਭਸਯ ਦੀ ਨਯ। ਏਯਤਸ—(ਸ ਰਬੂ! ਤੂੰ ) ਏਯਤਸ। ਨਦਯੀ—ਤਯੀ ਤਭਸਯ 
ਦੀ ਨਯ ਨਾਰ। ਬਯੰਤਭਆ—ਬਟਏ ਚੁਤਏਆ। ਤਤੁਤਯ—ਤਤੁਯ ਨੇ। ਤਬ ਰਏ ਫਾਇਆ—

ਸ ਾਯ ਰਏ ! ਤਤੁਤਯ ਤਭਰੀ—ਜ ਤਤੁਯੂ ਤਭਰ  , (ਤਏਸੋਾ ਤਤੁਯੂ? ਉਤਯ: “ਤਜਤਨ 
ਚ ਚੁ ਫੁਝਾਇਆ ”)। ਚ—ੁਦਾ ਏਾਇਭ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ ਰਬੂ। ਤਜਨ੍ਸ੍੍ਸ੍ਸਹੀ —ਤਜਨਹ ਾਂ ਭਨੱੁਐਾਂ 
ਨੇ। ਆੁ —ਆਣਾ ਆ , ਅਣੱਤ, ਅਸੰਏਾਯ। ਚ ਚੁ —ਤਨਯਰ ੱਚ , ੱਚ ਸੀ ੱਚ। 
ਫੁਝਾਇਆ—ਭਝਾ ਤਦੱਤਾ। ਤਜਤਨ—ਤਜ (ੁਯੂ) ਨੇ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਰਬੂ! ਜ ਤੂੰ  (ਜੀਵ ਉੱਤ) ਤਭਸਯ ਦੀ ਨਯ ਏਯੇਂ , ਤਾਂ ਉ ਨੰੂ ਤਯੀ ਤਏਯਾ -ਤਦਰਸ਼ਟੀ 
ਨਾਰ ਤਤੁਯੂ ਤਭਰ ੈਂਦਾ ਸ।  

ਇਸ (ਤਵਚਾਯਾ) ਜੀਵ (ਜਦੋਂ) ਫਸੁਤ ਜਨਭਾਂ ਤਵਚ ਬਟਏ ਚੁਤਏਆ (ਤ ਤਯੀ ਤਭਸਯ ਦੀ ਨਯ 



ਸਈ) ਤਾਂ ਇ ਨੰੂ ਤਤੁਯੂ ਨੇ ਆਣਾ ਸ਼ਫਦ ੁਣਾਇਆ।  

ਸ ਾਯ ਰਏ! ਤਧਆਨ ਦ ਏ ੁਣ, ਤਤੁਯੂ ਦ ਫਯਾਫਯ ਦਾ ਸਯ ਏਈ ਦਾਤਾ ਨਸੀਂ ਸ।  

ਤਜਨਹ ਾਂ ਭਨੱੁਐਾਂ ਨੇ ਆਣ ਅੰਦਯੋਂ ਆਾ -ਬਾਵ ਵਾ ਤਦੱਤਾ ਸ , ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਉ ਤਤੁਯੂ ਦ ਤਭਰਣ 
ਨਾਰ ੱਚ ਰਬੂ ਦੀ ਰਾਤੀ ਸ ਈ, ਤਜ ਤਤੁਯੂ ਨੇ ਤਨਯਰ ੱਚ ਰਬੂ ਦੀ ੂਝ ਾਈ ਸ (ਬਾਵ, 

ਜ ਭਨੱੁਐ ਆਣ ਅੰਦਯੋਂ ਆਾ -ਬਾਵ ਵਾਉਂਦ ਸਨ , ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਉ ਤਤੁਯੂ ਦ ਤਭਰਣ ਨਾਰ 
ੱਚ ਯੱਫ ਦੀ ਰਾਤੀ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ , ਜ ਤਤੁਯੂ ਦਾ -ਤਥਯ ਯਤਸਣ ਵਾਰ ਰਬੂ ਦੀ ੂਝ ਦੇਂਦਾ 
ਸ)।4।  

ਸਰਕ ਭਃ ੧ ॥ ਘੜੀਆ ਸਬ ਗੀਆ ਹਯ ਕੰਨ੍ਹ ਗਾਰ ॥ ਗਹਣ ਉਣੁ ਾਣੀ ਫਸੰਤਯੁ 
ਚੰਦੁ ਸੂਯਜੁ ਅਵਤਾਯ ॥ ਸਗਰੀ ਧਯਤੀ ਭਾਰੁ ਧਨੁ ਵਯਤਤਣ ਸਯਫ ਜੰਜਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਭੁਸ 
ਤਗਆਨ ਤਵਹੂਣੀ ਖਾਇ ਗਇਆ ਜਭਕਾਰੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 465} 

ਦਅਯਥ:- ੋੀਆ—ਤਜਵੇਂ ੰਤਏਰਤ „ਟ‟ ਤੋਂ „ੋਾ‟ ੰਜਾਫੀ ਸ਼ਫਦ ਸ , ਤਜਵੇਂ ੰਤਏਰਤ 
„ਏਟਏ‟ ਤੋਂ „ਏੋਾ‟ ੰਜਾਫੀ ਸ, ਤਤਵੇਂ ੰਤਏਰਤ „ਤਟਏਾ‟ ਤੋਂ ੰਜਾਫੀ ਤਵਚ „ੋੀ‟ ਸ। „ੋੀ‟ ਭ 
ਦੀ ਇਏ ਵੰਡ ਦਾ ਨਾਉਂ ਸ, ਜ 24 ਤਭੰਟਾਂ ਦ ਫਯਾਫਯ ਸੁੰ ਦੀ ਸ।  

ੀ—ਾਈਆਂ ਦੀ ਯਾਐੀ ਏਯਨ ਵਾਰੀ , ੁਜਯਾਣੀ। ਇਸ ਸ਼ਫਦ „ੀ‟ ੈਾ ਤਯ ਤ ਤਫੰਦਰਾਫਨ 
ਦੀਆਂ ੁਜਯਾਣੀਆਂ ਵਾਤ ਵਯਤਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ਜ ਤਏਰਸ਼ਨ ਜੀ ਦ ਏਰ ਯਤਸਣ ਦ ਭ ਉਸਨਾਂ 
ਨਾਰ ਐਤਡਆ ਏਯਦੀਆਂ ਨ। ਤਏਰਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਭ ਤਾਂ ਭਥਯਾ ਤਵਚ ਸਇਆ ੀ , ਜ ਤਸੰਦੂ ਭਤ 
ਅਨੁਾਯ ਬਾਯਤ ਦੀਆਂ ਬ ਤੋਂ ਵਧੀਏ ੱਤ ਤਵੱਤਯ ਨਯੀਆਂ ਤਵਚੋਂ ਇਏ ਸ। ਉਸ ੱਤ 
ਨਯੀਆਂ ਇਸ ਸਨ:- ਅਜੁਤਧਆ, ਭਥਯਾ, ਭਾਮਾ, ਏਾਂੀ, ਏਾਂਚੀ, ਅਵੰਤਤਏਾ ਅਤ ੁਯੀ।  

ਸਯ—ਾਯ ਤਦਨ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਤਸੱਾ, ਜ 3 ੰਟ ਦ ਫਯਾਫਯ ਸੁੰ ਦਾ ਸ। ਏੰਨ੍ਸ—ੰਤਏਰਤ ਸ਼ਫਦ 
„ਤਏਰਸ਼ਨ‟ ਦਾ ਰਾਤਏਰਤ ਯੂ ਸ। ਾਰ —ਤਏਰਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਭ ਸ। ਫੰਤਯੁ —ਅੱ। ਭੁ—ਠੱੀ 
ਜਾ ਯਸੀ ਸ। ਤਵਸੂਣੀ—ੱਐਣੀ, ੈਾਰੀ।  

ਅਯਥ:- (ਾਯੀਆ)ਂ ੋੀਆਂ (ਭਾਨ ) ੀਆਂ ਸਨ ; (ਤਦਨ ਦ ਾਯ ) ਤਸਯ, (ਭਾਨ ) ਏਾਨਹ  ਸਨ ; 

ਉਣ ਾਣੀ ਤ ਅੱ , (ਭਾਨ ) ਤਸਣ ਸਨ (ਜ ਉਸਨਾਂ ੀਆਂ ਨੇ ਾ ਸ ਸਨ )। (ਯਾਾਂ ਤਵਚ 
ਯਾਧਾਯੀ ਅਵਤਾਯਾਂ ਦਾ ਾਂ ਫਣਾ ਫਣਾ ਏ ਾਉਂਦ ਸਨ , ਏੁਦਯਤ ਦੀ ਯਾ ਤਵਚ ) ਚੰਦਰਭਾ ਤ 



ੂਯਜ, (ਭਾਨ ) ਦ ਅਵਤਾਯ ਸਨ। ਾਯੀ ਧਯਤੀ (ਯਾ ਾਣ ਰਈ) ਭਾਰ ਧਨ ਸ, ਅਤ (ਜਤ ਦ 
ਧੰਧ) ਯਾ ਦਾ ਵਯਤਣ-ਵਰਵਾ ਸਨ। (ਭਾਇਆ ਦੀ ਇ ਯਾ ਤਵਚ ) ਤਆਨ ਤੋਂ ੱਐਣੀ ਦੁਨੀਆ 
ਠੱੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ, ਤ ਇ ਨੰੂ ਜਭਏਾਰ ਐਾਈ ਜਾ ਤਯਸਾ ਸ।1।  

ਬਾਵ—ਇਸ ਜਤ ਯੱਫ ਦੀ ਤਨਯਤਏਾਯੀ ਦਾ ਥਾਂ ਸ , ਇ ਤਵਚ ਉਣ , ਾਣੀ ਅਨੀ , ਧਯਤੀ 
ਆਤਦਏ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫਣ ਸ ਸਣ ਦਾਯਥ ਤੱਏ ਏ ਜੀਵ ਭਤਸਤ ਸ ਯਸ ਸਨ , ਤ ਆਣੀ ਉਭਯ 
ਇ ਭਤੀ ਤਵਚ ਸੀ ਤਵਅਯਥ ਵਾ ਯਸ ਸਨ।  

ਭਃ ੧ ॥ ਵਾਇਤਨ ਚਰ  ਨਚਤਨ ਗੁਯ ॥ ਯ ਹਰਾਇਤਨ ਪਯਤਨ੍ਹ ਤਸਯ ॥ ਉਤਡ ਉਤਡ ਯਾਵਾ 
ਝਾਟ ਾਇ ॥ ਵਖ ਰਕੁ ਹਸ ਘਤਯ ਜਾਇ ॥ ਯਟੀਆ ਕਾਯਤਣ ੂਯਤਹ ਤਾਰ ॥ ਆੁ ਛਾੜਤਹ 
ਧਯਤੀ ਨਾਤਰ ॥ ਗਾਵਤਨ ਗੀਆ ਗਾਵਤਨ ਕਾਨ੍ਹ ॥ ਗਾਵਤਨ ਸੀਤਾ ਯਾਜ ਯਾਭ ॥ ਤਨਯਬਉ 
ਤਨਯੰਕਾਯੁ ਸਚੁ ਨਾਭੁ ॥ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਰ ਜਹਾਨੁ ॥ ਸਵਕ ਸਵਤਹ ਕਯਤਭ ਚੜਾਉ ॥ 
ਤਬੰਨੀ ਯਤਣ ਤਜਨ੍ਹਾ ਭਤਨ ਚਾਉ ॥ ਤਸਖੀ ਤਸਤਖਆ ਗੁਯ ਵੀਚਾਤਯ ॥ ਨਦਯੀ ਕਯਤਭ ਰਘਾ 
ਾਤਯ ॥ ਕਰੂ ਚਯਖਾ ਚਕੀ ਚਕ ੁ॥ ਥਰ ਵਾਯਰ  ਫਹੁਤੁ ਅਨੰਤੁ ॥ ਰਾਟੂ ਭਾਧਾਣੀਆ ਅਨਗਾਹ 
॥ ੰਖੀ ਬਉਦੀਆ ਰ ਤਨ ਨ ਸਾਹ ॥ ਸੂ ਚਾਤੜ ਬਵਾਈਅਤਹ ਜੰਤ ॥ ਨਾਨਕ ਬਉਤਦਆ 
ਗਣਤ ਨ ਅੰਤ ॥ ਫੰਧਨ ਫੰਤਧ ਬਵਾ ਸਇ ॥ ਇ ਤਕਯਤਤ ਨਚ ਸਬੁ ਕਇ ॥ ਨਤਚ ਨਤਚ 
ਹਸਤਹ ਚਰਤਹ ਸ ਯਇ ॥ ਉਤਡ ਨ ਜਾਹੀ ਤਸਧ ਨ ਹਤਹ ॥ ਨਚਣੁ ਕੁਦਣੁ ਭਨ ਕਾ ਚਾਉ ॥ 
ਨਾਨਕ ਤਜਨ੍ਹ ਭਤਨ ਬਉ ਤਤਨ੍ਹਾ ਭਤਨ ਬਾਉ ॥੨॥ {ੰਨਾ 465} 

ਦਅਯਥ:- ਵਾਇਤਨ—(ਾਜ) ਵਜਾਉਂਦ ਸਨ। ਯਾਵਾ —ੱਟਾ। ਝਾਟ —ਝਾਟ ਤਵਚ। ੂਯਤਸ 
ਤਾਰ—ਤਾਰ ੂਯਦ ਸਨ , ਨੱਚਦ ਸਨ। ਛਾੋਤਸ —ਛਾੋਦ ਸਨ , ਭਯਦ ਸਨ। ਾਵਤਨ 
ੀਆ—ੀਆਂ (ਦ ਾਂ ਫਣ ਏ ) ਾਉਂਦ ਸਨ। ਏਯਤਭ —(ਰਬੂ ਦੀ ) ਫੈਸ਼ਸ਼ ਨਾਰ। 
ਚੋਾਉ—ਚੋਹਦੀ ਏਰਾ। ਯਤਣ—ਯਾਤ, ਤੰਦੀ ਯੂ ਯਾਤ। ਤਐੀ—ਤੱਐ ਰਈ। ੁਯ ਵੀਚਾਤਯ—

ੁਯੂ ਦੀ ਵੀਚਾਯ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਥਰ ਵਾਯਰ —ਥਰਾਂ ਦ ਵਾਯਰ। ਅਨਾਸ—ਅੰਨ ਾਸੁਣ ਵਾਰ ਪਰਹ । 
ਬਉਦੀਆ—ਬੰਬੀਯੀਆਂ। ਫਧਨ ਫੰਤਧ—ਫੰਧਨਾਂ ਤਵਚ ਫੰਨਹ  ਏ। ਇ ਤਏਯਤਤ —ਏੀਤ ਸ ਏਯਭ 
ਦ ੰਏਾਯਾਂ ਅਨੁਾਯ। ਯਇ—ਯ ਏ। ਉਤਡ ਨ ਜਾਸੀ—(ਤਏ ਉੱਚੀ ਅਵਥਾ ਉੱਤ) ਉੱਡ ਏ ਨਸੀਂ 
ਅੱੋਦ।  

ਅਯਥ:- (ਯਾਾਂ ਤਵਚ ) ਚਰ ਾਜ ਵਜਾਉਂਦ ਸਨ , ਅਤ ਉਸਨਾਂ ਚਤਰਆਂ ਦ ੁਯੂ ਨੱਚਦ ਸਨ। 



(ਨਾਚ ਵਰ ਉਸ ੁਯੂ ) ਯਾਂ ਨੰੂ ਤਸਰਾਉਂਦ ਸਨ ਅਤ ਤਯ ਪਯਦ ਸਨ। (ਉਸਨਾਂ ਦ ਯਾਂ ਨਾਰ ) 

ਉੱਡ ਉੱਡ ਏ ੱਟਾ ਉਸਨਾਂ ਦ ਤਯ ਤਵਚ ੈਂਦਾ ਸ , (ਯਾ ਵਐਣ ਆ ਸ ) ਰਏ (ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ 
ਨੱਚਤਦਆ)ਂ ਵਐਦ ਸਨ ਅਤ ਸੱਦ ਸਨ (ਅੱਐਯੀਂ—ਰਏ ਵਐਦਾ ਸ ਅਤ ਸੱਦਾ ਸ )। (ਯ ਉਸ 
ਯਾਧਾਯੀ) ਯੀ ਦੀ ੈਾਤਯ ਨੱਚਦ ਸਨ ਅਤ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਬੁਇਂ ਤ ਭਾਯਦ ਸਨ। ੀਆਂ 
(ਦ ਾਂ ਫਣ ਏ ) ਾਉਂਦ ਸਨ , ਏਾਨਹ  (ਦ ਾਂ ਫਣ ਏ ) ਾਉਂਦ ਸਨ , ੀਤਾ ਯਾਭ ਜੀ ਤ ਸਯ 
ਯਾਤਜਆਂ ਦ ਾਂ ਫਣ ਏ ਾਉਂਦ ਸਨ।  

ਤਜ ਰਬੂ ਦਾ ਾਯਾ ਜਤ ਫਣਾਇਆ ਸਇਆ ਸ , ਜ ਤਨਡਯ ਸ , ਅਏਾਯ-ਯਤਸਤ ਸ ਅਤ ਤਜ 
ਦਾ ਨਾਭ ਦਾ ਅਟੱਰ ਸ, ਉ ਨੰੂ (ਏਵਰ ਉਸੀ) ਵਏ ਤਭਯਦ ਸਨ, ਤਜਨਹ ਾਂ ਦ ਅੰਦਯ (ਯੱਫ ਦੀ) 
ਤਭਸਯ ਨਾਰ ਚੋਹਦੀ ਏਰਾ ਸ , ਤਜਨਹ ਾਂ ਦ ਭਨ ਤਵਚ (ਤਭਯਨ ਏਯਨ ਦਾ ) ਉਤਸ਼ਾਸ ਸ , ਉਸਨਾਂ 
ਵਏਾਂ ਦੀ ਤੰਦੀ -ਯੂ ਯਾਤ ੁਆਦਰੀ ੁਯਦੀ ਸ —ਇਸ ਤੱਤਐਆ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ੁਯੂ ਦੀ ਭੱਤ 
ਦੁਆਯਾ ਤੱਐ ਰਈ ਸ , ਤਭਸਯ ਦੀ ਨਯ ਵਾਰਾ ਰਬੂ ਆਣੀ ਫੈਸ਼ਸ਼ ਦੁਆਯਾ ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ 
ੰਾਯ-ਭੁੰ ਦਯ ਤੋਂ ਾਯ ਰੰਾ ਦੇਂਦਾ ਸ।  

(ਨੱਚਣ ਅਤ ਪਯੀਆਂ ਰਣ ਨਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਯ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦਾ , ਵਐ ਫਅੰਤ ਦਾਯਥ ਤ 
ਜੀਵ ਦਾ ਬੌਂਦ ਯਤਸੰਦ ਸਨ ) ਏਸਰੂ, ਚਯਐਾ, ਚੱਏੀ, ਚੱਏ ਥਰਾਂ ਦ ਫਅੰਤ ਵਯਰ , ਰਾਟੂ, 
ਭਧਾਣੀਆ,ਂ ਪਰਹ , ੰਛੀ, ਬੰਬੀਯੀਆਂ ਜ ਇਏ -ਾਸ ਉਡਦੀਆਂ ਯਤਸੰਦੀਆਂ ਸਨ —ਇਸ ਬ ਬੌਂਦ 
ਯਤਸੰਦ ਸਨ। ੂਰ ਉੱਤ ਚਾੋਹ ਏ ਏਈ ਜੰਤ ਬਵਾਈਦਂ ਸਨ। ਸ ਨਾਨਏ ! ਬਣ ਵਾਰ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ 
ਨਸੀਂ  ਏਦਾ। (ਇ ਤਯਹਾਂ) ਉਸ ਰਬੂ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ (ਭਾਇਆ ਦ) ੰਜੀਯਾਂ ਤਵਚ ਜਏੋ ਏ ਬਵਾਉਂਦਾ 
ਸ, ਸਯਏ ਜੀਵ ਆਣ ਏੀਤ ਏਯਭਾਂ ਦ ੰਏਾਯਾਂ ਅਨੁਾਯ ਨੱਚ ਤਯਸਾ ਸ। ਜ ਜੀਵ ਨੱਚ ਨੱਚ ਏ 
ਸੱਦ ਸਨ, ਉਸ (ਅੰਤ ਨੰੂ) ਯ ਏ (ਥੋਂ) ਤੁਯਦ ਸਨ। (ਉਂਞ) ਬੀ ਨੱਚਣ ਟੱਣ ਨਾਰ ਤਏ ਉੱਚੀ 
ਅਵਥਾ ਤ ਨਸੀਂ ਅੱੋ ਜਾਂਦ, ਤ ਨਾ ਸੀ ਉਸ ਤੱਧ ਫਣ ਜਾਂਦ ਸਨ।  

ਨੱਚਣਾ ਏੁੱ ਦਣਾ (ਏਵਰ) ਭਨ ਦਾ ਸ਼ਏ ਸ , ਸ ਨਾਨਏ ! ਰਭ ਏਵਰ ਉਸਨਾਂ ਦ ਭਨ ਤਵਚ ਸੀ ਸ 
ਤਜਨਹ ਾਂ ਦ ਭਨ ਤਵਚ ਯੱਫ ਦਾ ਡਯ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਨਾਉ ਤਯਾ ਤਨਯੰਕਾਯੁ ਹ ਨਾਇ ਰਇ ਨਯਤਕ ਨ ਜਾਈ ॥ ਜੀਉ ਤੰਡੁ ਸਬੁ ਤਤਸ 
ਦਾ ਦ ਖਾਜ ਆਤਖ ਗਵਾਈ ॥ ਜ ਰੜਤਹ ਚੰਗਾ ਆਣਾ ਕਤਯ ੁੰ ਨਹੁ ਨੀਚੁ ਸਦਾਈ ॥ ਜ 



ਜਯਵਾਣਾ ਯਹਯ ਜਯੁ ਵਸ ਕਯਦੀ ਆਈ ॥ ਕ ਯਹ ਨ ਬਯੀ ਾਈ ॥੫ ॥ {ੰਨਾ 
465} 

ਦਅਯਥ:- ਨਾਇ ਰਇ—ਜ (ਤਯਾ) ਨਾਭ ਤਭਯੀ। ਤੰਡੁ—ਯੀਯ। ਤਤ ਦਾ—ਉ (ਯੱਫ) 

ਦਾ। ਐਾਜ —ਐਾਜ, ੈੁਯਾਏ, ਬਜਨ। ਰੋਤਸ —ਤੂੰ  ਰੋਦਾ ਸੈਂ , ਤੂੰ  ਚਾਸੰੁਦਾ ਸੈਂ। ਏਤਯ ੰੁਨਸੁ —

ਬਤਰਆਈ ਏਯ ਏ। ਜਯਵਾਣਾ —ਫਰਵਾਨ। ਜਯੁ—ਫੁਢਾ। ਯਸਯ —ਛੱਡਣਾ ਚਾਸੰੁਦਾ ਸ। ਵ 
ਏਯਦੀ—ਵ ਧਾਯ ਧਾਯ ਏ। ਆਈ —(ਫੁਢਾ) ਆ ਤਯਸਾ ਸ। ਬਯੀ ਾਈ —ਜਦੋਂ ਾਈ 
ਬਯੀ ਜਾਂਦੀ ਸ, ਜਦੋਂ ੁਆ ੂਯ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਰਬੂ !) ਤਯਾ ਨਾਭ ਤਨਯੰਏਾਯ ਸ , ਜ ਤਯਾ ਨਾਭ ਤਭਯੀ ਤਾਂ ਨਯਏ ਤਵਚ ਨਸੀਂ 
ਈਦਾ।  

ਇਸ ਤਜੰਦ ਅਤ ਯੀਯ ਬ ਏੁਝ ਰਬੂ ਦਾ ਸੀ ਸ, ਉਸੀ (ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ) ਐਾਣ ਵਾਤ (ਬਜਨ) ਦੇਂਦਾ ਸ, 
(ਤਏਤਨਾ ਏੁ ਦੇਂਦਾ ਸ) ਇਸ ਅੰਦਾਾ ਰਾਉਣਾ ਤਵਅਯਥ ਜਤਨ ਸ।  

ਸ ਜੀਵ! ਜ ਤੂੰ  ਆਣੀ ਬਤਰਆਈ ਰੋਦਾ ਸੈਂ , ਤਾਂ ਚੰਾ ਏੰਭ ਏਯ ਏ ਬੀ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਨੀਵਾਂ 
ਅਐਵਾ।  

ਜ (ਏਈ ਜੀਵ) ਫੁਢ ਨੰੂ ਯ ਸਟਾਉਣਾ ਚਾਸ (ਬਾਵ, ਫੁਢ ਤੋਂ ਫਚਣਾ ਚਾਸ , ਤਾਂ ਇਸ ਜਤਨ 
ੌਰੂ ਸ) ਫੁਢਾ ਵ ਧਾਯ ਏ ਆ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਜਦੋਂ ੁਆ ੂਯ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ , ਤਾਂ ਏਈ ਜੀਵ 
ਇੱਥ ਯਤਸ ਨਸੀਂ ਏਦਾ।5।  

ਸਰਕ ਭਃ ੧ ॥ ਭੁਸਰਭਾਨਾ ਤਸਪਤਤ ਸਯੀਅਤਤ ਤੜ ਤੜ ਕਯਤਹ ਫੀਚਾਯੁ ॥ ਫੰਦ ਸ ਤਜ 
ਵਤਹ ਤਵਤਚ ਫੰਦੀ ਵਖਣ ਕਉ ਦੀਦਾਯੁ ॥ ਤਹੰਦੂ ਸਾਰਾਹੀ ਸਾਰਾਹਤਨ ਦਯਸਤਨ ਯੂਤ ਅਾਯੁ 
॥ ਤੀਯਤਥ ਨਾਵਤਹ ਅਯਚਾ ੂਜਾ ਅਗਯ ਵਾਸੁ ਫਹਕਾਯੁ ॥ ਜਗੀ ਸੁੰ ਤਨ ਤਧਆਵਤਨ੍ਹ ਜਤ 
ਅਰਖ ਨਾਭੁ ਕਯਤਾਯੁ ॥ ਸੂਖਭ ਭੂਯਤਤ ਨਾਭੁ ਤਨਯੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਯੁ ॥ ਸਤੀਆ 
ਭਤਨ ਸੰਤਖੁ ਉਜ ਦਣ ਕ ਵੀਚਾਤਯ ॥ ਦ ਦ ਭੰਗਤਹ ਸਹਸਾ ਗੂਣਾ ਸਬ ਕਯ ਸੰਸਾਯੁ ॥ ਚਯਾ 
ਜਾਯਾ ਤ ਕੂਤੜਆਯਾ ਖਾਯਾਫਾ ਵਕਾਯ ॥ ਇਤਕ ਹਦਾ ਖਾਇ ਚਰਤਹ ਥਾਊ ਤਤਨਾ ਤਬ ਕਾਈ 
ਕਾਯ ॥ ਜਤਰ ਥਤਰ ਜੀਆ ੁਯੀਆ ਰਆ ਆਕਾਯਾ ਆਕਾਯ ॥ ਇ ਤਜ ਆਖਤਹ ਸੁ ਤੰੂਹ 
ਜਾਣਤਹ ਤਤਨਾ ਤਬ ਤਯੀ ਸਾਯ ॥ ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਬੁਖ ਸਾਰਾਹਣੁ ਸਚੁ ਨਾਭੁ ਆਧਾਯੁ ॥ ਸਦਾ 
ਅਨੰਤਦ ਯਹਤਹ ਤਦਨੁ ਯਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਤਆ ਾ ਛਾਯੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 465-466} 



ਦਅਯਥ:- ਫੰਦ —(ਸ਼ਯਸ ਅਨੁਾਯ ਇਸ ਵੀਚਾਯ ਏਯਦ ਸਨ ਤਏ ) ਫੰਦ ਉਸੀ ਸਨ। ਫੰਦੀ—
(ਸ਼ਯਸ ਦੀ) ਫੰਦਸ਼। ਦਯਨ—ਸ਼ਾਤਯ। ਾਰਾਸਤਨ—ਰਾਸ ਏਯਦ ਸਨ। ਦਯਤਨ—ਸ਼ਾਤਯ 
ਦੁਆਯਾ। ਾਰਾਸੀ—ਾਰਾਸੁਣ-ਜ ਸਯੀ ਨੰੂ। ਯੂਤ—ੁੰ ਦਯ। ਤੀਯਤਥ—ਤੀਯਥ ਉੱਤ। ਅਯਚਾ—
ਆਦਯ ਤਏਾਯ , ੂਜਾ। ਅਯਵਾੁ —ਚੰਦਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ। ਫਸਏਾਯੁ —ਭਤਸਏਾਯ, ੈੁਸ਼ਫ। 
ੁੰ ਤਨ—ੁੰ ਨ ਤਵਚ, ਅਪੁਯ ਅਵਥਾ ਤਵਚ। ੂਐਭ ਭੂਯਤਤ —ਯੱਫ ਦਾ ਉਸ ਯੂ ਤਜਸੋਾ ਇਸਨਾਂ 
ਅਥੂਰ ਇੰਦਤਯਆਂ ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਵਤਐਆ ਜਾ ਏਦਾ। ਤੀ —ਦਾਨੀ ਭਨੱੁਐ। ਦਣ ਏ ਵੀਚਾਤਯ —

(ਤਏ ਨੰੂ ਏੁਝ ) ਦਣ ਦ ਤੈਆਰ ਤਵਚ। ੰਤਐੁ —ੈੁਸ਼ੀ, ਉਤਸ਼ਾਸ। ਸਾ ੂਣਾ —(ਆਣ ਤਦੱਤ 
ਸ ਨਾਰੋਂ ) ਸਾਯ ੁਣਾ (ਵਧੀਏ)। ਜਾਯਾ—ਯ ਇਤਰੀ -ਾਭੀ। ਤ—ਅਤ। ਏੂਤੋਆਯ—ਝੂਠ 
ਫਰਣ ਵਾਰ। ਐਯਾਫ —ਬੋ। ਵਏਾਯ —ਭੰਦ ਏਯਭੀ। ਇਤਏ —ਏਈ ਭਨੱੁਐ। ਸਦਾ —ਏਰ ਸੁੰ ਦੀ 
ਵਤ। ਥਾਊ—ਥੋਂ, ਇ ਜਤ ਤੋਂ। ਐਾਇ ਚਰਤਸ—ਐਾ ਏ ਤੁਯ ੈਂਦ ਸਨ। ਤਤਨਾ ਤਬ—ਉਸਨਾਂ 
ਨੰੂ ਬੀ। ਏਾਈ ਏਾਯ —ਏਈ ਨ ਏਈ ਵਾ। ਜਤਰ —ਜਰ ਤਵਚ। ਜੀਆ —ਜੀਵ। ਰਅ —ਰਏ। 
ਆਏਾਯਾ ਆਏਾਯ—ਾਯ ਤਦਰਸ਼ਟਭਾਨ ਫਰਤਸਭੰਡਾਂ ਦ। ਇ —ਉਸ ਾਯ ਜੀਵ। ਤਜ —ਜ ਏੁਝ। ਤੂੰ  
ਸ—ਤੂੰ  ਸੀ , (ਸ ਰਬੂ!)। ਾਯ—ਫਰ, ਤਾਏਤ, ਆਯਾ। ਬੁਐ ਾਰਾਸਣੁ—ਤੌਤਤ-ਾਰਾਸ ਯੂੀ 
ਬੁੱ ਐ। ਆਧਾਯੁ—ਆਯਾ। ਾ ਛਾਯੁ—ਯਾਂ ਦੀ ੈਾਏ।1।  

ਅਯਥ:- ਭੁਰਭਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਯਸ ਦੀ ਵਤਡਆਈ (ਬ ਤੋਂ ਵਧੀਏ ਚੰੀ ਰੱਦੀ ਸ ), ਉਸ ਸ਼ਯਸ ਨੰੂ 
ੋਹ ੋਹ ਏ (ਇਸ) ਤਵਚਾਯ ਏਯਦ ਸਨ (ਤਏ) ਯੱਫ ਦਾ ਦੀਦਾਯ ਦਐਣ ਰਈ ਜ ਭਨੱੁਐ (ਸ਼ਯਸ ਦੀ) 
ਫੰਦਸ਼ ਤਵਚ ੈਂਦ ਸਨ, ਉਸੀ ਯੱਫ ਦ ਫੰਦ ਸਨ।  

{ਨ ਟ:- ੁਯਫਾਣੀ ਨੰੂ ਸੁ ਨਾਰ ੋਹ ਏ ਤਵਚਾਯਨ ਵਾਰ ੱਜਣ ਜਾਣਦ ਸਨ ਤਏ ਜਦੋਂ ਏਦ 
ਤਤੁਯੂ ਜੀ ਤਏ ਇਏ ਜਾਂ ਏਈ ਭਤਾਂ ਤ ਏਈ ਤਵਚਾਯ ਏਯਦ ਸਨ , ਤਾਂ ਤਸਰਾਂ ਆ ਉਸਨਾਂ 
ਭਤਾਂ ਦ ਤੈਆਰ ਤਰਐਦ ਸਨ, ਅੰਤ ਤਵਚ ਆਣਾ ਭਤ ਸ਼ ਏਯਦ ਸਨ। ਇ ਰਏ ਦੀਆਂ ਜ ਦ 
ਦ ਤੁਏਾਂ ਨੰੂ ਸੁ ਨਾਰ ਵਤਐਆ ਜਾਵ , ਤਾਂ ਾੌ ਯਟ ਸੰੁਦਾ ਸ ਤਏ ਇਰਾਭ , ਤਸੰਦੂ ਭਤ, ਜ 
ਭਤ, ਦਾਨੀ ਅਤ ਤਵਏਾਯੀ ਆਤਦਏਾਂ ੰਫੰਧੀ ੁਯੂ ਾਤਸਫ ਤੈਆਰ ਦੱ ਯਸ ਸਨ। ੁਤ ਸੀ ਮ 
ਇਸੀ ਤਦੱਦਾ ਸ ਤਏ ਇਸਨਾਂ ਬਨਾਂ ਦਾ ਤਏਯ ਏਯ ਏ ੁਯੂ ਾਤਸਫ ਆਣਾ ਾਂਝਾ ਤੈਆਰ 
ਅੈੀਯ ਤ ਦੱਦ। ਤਾਂ ਤ ਉਯਰੀਆਂ ਦ ਤੁਏਾਂ ਤਵਚੋਂ ਤਸਰੀ ਨੰੂ ਇਰਾਭ ੰਫੰਧੀ ਵਯਤ ਏ ਦੂਜੀ 
ਨੰੂ ੁਯਭਤ ਦਾ ਤੱਧਾਂਤ ਦੱਣਾ ਬੁੱ ਰ ਸ , ਤਏਉਂਤਏ ਇਸ ਤਨਮਭ ਅਰੀਆਂ ਤੁਏਾਂ ਤਵਚ ਤਏਤ ਨਸੀਂ 



ਵਯਤਤਆ ਤਆ। ਅਰ „ਵਾਯ‟ ਤਨਯੀਆਂ ਉੋੀਆਂ ਤੋਂ ਫਣੀ ਸਈ ਸ। ਸਯਏ ਉੋੀ ਨਾਰ ਢੁਏਵੇਂ 
ਰਏ ੁਯੂ ਅਯਜਨ ਾਤਸਫ ਜੀ ਨੇ ਤਰਐ ਸ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇ ਉੋੀ ਦ ਬਾਵ ਨੰੂ ਸੁ ਨਾਰ 
ਤਵਚਾਯੀ, ਤਾਂ ਬੀ: 

“ਉਤਭੁ ਸੁ ਫੀਚਾਯੁ ਸ ਤਜਤਨ ਚ ਤਉ ਤਚਤ ਰਾਇਆ ॥ ਜ ਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਾਇਆ ॥” 

ਵਾਰਾ ਤੱਧਾਂਤ ਰਏ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰੀਆਂ ਤੁਏਾਂ “ਨਾਨਏ ਬਤਾ ਬੁਐ ਾਰਾਸਣੁ ਚੁ ਨਾਭੁ ਆਧਾਯੁ 
॥ ਦਾ ਅਨੰਤਦ ਯਸਤਸ ਤਦਨੁ ਯਾਤੀ ੁਣਵੰਤਤਆ ਾ ਛਾਯੁ” ਤਵਚੋਂ ਤਭਰਦਾ ਸ। } 

ਤਸੰਦੂ ਸ਼ਾਤਯ ਦੁਆਯਾ ਸੀ ਾਰਾਸੁਣ -ਜ ੁੰ ਦਯ ਤ ਫਅੰਤ ਸਯੀ ਨੰੂ ਰਾਸੰੁਦ ਸਨ , ਸਯਏ 
ਤੀਯਥ ਤ ਨਹ ਾਉਂਦ ਸਨ , ਭੂਯਤੀਆਂ ਅ ਬਟਾ ਧਯਦ ਸਨ ਤ ਚੰਦਨ ਆਤਦਏ ਦ ੁੰਧੀ ਵਾਰ 
ਦਾਯਥ ਵਯਤਦ ਸਨ।  

ਜੀ ਰਏ ਭਾਧੀ ਰਾ ਏ ਏਯਤਾਯ ਨੰੂ ਤਧਆਉਂਦ ਸਨ ਅਤ „ਅਰਐ, ਅਰਐ‟ ਉ ਦਾ ਨਾਭ 
ਉਚਾਯਦ ਸਨ। (ਉਸਨਾਂ ਦ ਭਤ ਅਨੁਾਯ ਤਜ ਦਾ ਉਸ ਭਾਧੀ ਤਵਚ ਤਧਆਨ ਧਯਦ ਸਨ ਉਸ ) 

ੂਐਭ ਯੂ ਵਾਰਾ ਸ, ਉ ਉਤ ਭਾਇਆ ਦਾ ਯਬਾਵ ਨਸੀਂ  ਏਦਾ ਅਤ ਇਸ ਾਯਾ (ਜਤ 
ਯੂ) ਆਏਾਯ (ਉ ਦੀ ਸੀ) ਏਾਇਆਂ (ਯੀਯ) ਦਾ ਸ।  

ਜ ਭਨੱੁਐ ਦਾਨੀ ਸਨ ਉਸਨਾਂ ਦ ਭਨ ਤਵਚ ੈੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੁੰ ਦੀ ਸ, ਜਦੋਂ (ਉਸ ਤਏ ਰੋਵੰਦ ਨੰੂ) ਏੁਝ 
ਦਣ ਦੀ ਤਵਚਾਯ ਏਯਦ ਸਨ ; (ਯ ਰੋਵੰਤਦਆਂ ਨੰੂ) ਦ ਦ ਏ (ਉਸ ਅੰਦਯ ਅੰਦਯ ਏਯਤਾਯ ਾੋਂ 
ਉ ਤੋਂ) ਸਾਯਾਂ ੁਣਾ ਵਧੀਏ ਭੰਦ ਸਨ ਅਤ (ਫਾਸਯ) ਜਤ (ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਦਾਨ ਦੀ ) ਵਤਡਆਈ 
ਏਯਦਾ ਸ।  

(ਦੂਜ ਾ , ਜਤ ਤਵਚ) ਫਅੰਤ ਚਯ , ਯ-ਇਤਰੀ ਾਭੀ , ਝੂਠੇ, ਬੋ ਤ ਤਵਏਾਯੀ ਬੀ ਸਨ , ਜ 
(ਤਵਏਾਯ ਏਯ ਏਯ ਏ) ਤਛਰੀ ਏੀਤੀ ਏਭਾਈ ਨੰੂ ਭੁਏਾ ਏ (ਇਥੋਂ ੈਾਰੀ ਸੱਥ) ਤੁਯ ੈਂਦ ਸਨ (ਯ 
ਇਸ ਏਯਤਾਯ ਦ ਯੰ ਸਨ) ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਬੀ (ਉ ਨੇ ਸੀ) ਏਈ ਇਸ ਤਜਸੀ ਏਾਯ ੌਂੀ ਸਈ ਸ।  

ਜਰ ਤਵਚ ਯਤਸਣ ਵਾਰ , ਧਯਤੀ ਉੱਤ ਵੱਣ ਵਾਰ , ਫਅੰਤ ੁਯੀਆਂ , ਰਏਾਂ ਅਤ ਫਰਤਸਭੰਡ ਦ 
ਜੀਵ—ਉਸ ਾਯ ਜ ਏੁਝ ਆਐਦ ਸਨ ਬ ਏੁਝ , (ਸ ਏਯਤਾਯ!) ਤੂੰ  ਜਾਣਦਾ ਸੈਂ, ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਤਯਾ 
ਸੀ ਆਯਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਬਤ ਜਨਾਂ ਨੰੂ ਏਵਰ ਰਬੂ ਦੀ ਤੌਤਤ -ਾਰਾਸ ਏਯਨ ਦੀ ਤਾਂ ਰੱੀ ਸਈ ਸ , ਸਯੀ 



ਦਾ ਦਾ ਅਟੱਰ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ ਸੀ ਉਸਨਾਂ ਦਾ ਆਯਾ ਸ। ਉਸ ਦਾ ਤਦਨ ਯਾਤ ਅਨੰਦ 
ਤਵਚ ਯਤਸੰਦ ਸਨ ਅਤ (ਆ ਨੰੂ) ੁਣਵਾਨਾਂ ਦ ਯਾਂ ਦੀ ੈਾਏ ਭਝਦ ਸਨ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਤਭਟੀ ਭੁਸਰਭਾਨ ਕੀ ੜ ਈ ਕੁਤਭ੍ਹਆਯ ॥ ਘਤੜ ਬਾਂਡ ਇਟਾ ਕੀਆ ਜਰਦੀ 
ਕਯ ੁਕਾਯ ॥ ਜਤਰ ਜਤਰ ਯਵ ਫੁੜੀ ਝਤੜ ਝਤੜ ਵਤਹ ਅੰਤਗਆਯ ॥ ਨਾਨਕ ਤਜਤਨ 
ਕਯਤ ਕਾਯਣੁ ਕੀਆ ਸ ਜਾਣ ਕਯਤਾਯੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 466} 

ਦਅਯਥ:- ਏੀਆ—ਫਣਾਈਆਂ। ਏਯ ੁਏਾਯ —(ਉਸ ਤਭੱਟੀ , ਭਾਨ ) ੁਏਾਯ ਏਯਦੀ ਸ। ਜਤਰ 
ਜਤਰ—ੋ ੋ ਏ। ਵਤਸ—(ਬੁੰ ਞ) ਤਡਦ ਸਨ। ਤਜਤਨ ਏਯਤ—ਤਜ ਏਯਤਾਯ ਨੇ। ਏਾਯਣੁ—
ਜਤ ਦੀ ਭਾਇਆ।2।  

ਅਯਥ:- (ਭੁਰਭਾਨ ਇਸ ਤੈਆਰ ਏਯਦ ਸਨ ਤਏ ਭਯਨ ਤੋਂ ਤਛੋਂ ਤਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਯੀਯ ਾਤੋਆ 
ਜਾਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਦਏ ਦੀ ਅੱ ਤਵਚ ੋਦ ਸਨ , ਯ) ਉ ਥਾਂ ਦੀ ਤਭੱਟੀ ਬੀ ਤਜੱਥ ਭੁਰਭਾਨ 
ਭੁਯਦ ਦੱਫਦ ਸਨ (ਏਈ ਵਾਯੀ) ਏੁਤਭਹਆਯ ਦ ਵੱ  ਜਾਂਦੀ ਸ (ਬਾਵ, ਉਸ ਤਭੱਟੀ ਚੀਏਣੀ ਸਣ 
ਏਯਏ ਏੁਤਭਹਆਯ ਰਏ ਏਈ ਵਾਯੀ ਉਸ ਤਭੱਟੀ ਬਾਂਡ ਫਣਾਣ ਰਈ ਰ ਆਉਂਦ ਸਨ); (ਏੁਤਭਹਆਯ ਉ 
ਤਭੱਟੀ ਨੰੂ ) ੋ ਏ (ਉ ਦ ) ਬਾਂਡ ਤ ਇੱਟਾਂ ਫਣਾਉਂਦਾ ਸ , (ਤ ਆਵੀ ਤਵਚ  ਏ , ਉਸ ਤਭੱਟੀ , 
ਭਾਨ ) ੋਦੀ ਸਈ ੁਏਾਯ ਏਯਦੀ ਸ , ੋ ਏ ਤਵਚਾਯੀ ਯੋਂਦੀ ਸ ਤ ਉ ਤਵਚੋਂ ਅੰਤਆਯ ਝੋ 
ਝੋ ਏ ਤਡਦ ਸਨ , (ਯ ਤਨਜਾਤ ਜਾਂ ਦਏ ਦਾ ਭੁਯਦਾ ਯੀਯ ਦ ਾੋਨ ਜਾਂ ਦੱਫਣ ਨਾਰ 
ਏਈ ੰਫੰਧ ਨਸੀਂ ਸ ), ਸ ਨਾਨਏ! ਤਜ ਏਯਤਾਯ ਨੇ ਜਤ ਦੀ ਭਾਇਆ ਯਚੀ ਸ , ਉਸ (ਅਰ 
ਬਦ ਨੰੂ) ਜਾਣਦਾ ਸ।2।  

ਬਾਵ:- ਜਦੋਂ ਜੀਵਾਤਭਾ ਆਣਾ ਯੀਯ -ਚਰਾ ਛੱਡ ਜਾ , ਤਾਂ ਉ ਯੀਯ ਨੰੂ ਦੱਫਣ ਜਾਂ ਾੋਨ 
ਆਤਦਏ ਤਏ ਤਏਤਯਆ ਦਾ ਏਈ ਅਯ ਜੀਵਾਤਭਾ ਉੱਤ ਨਸੀਂ  ਏਦਾ। ਤਜਤਨਾ ਤਚਯ ਇਸ 
ਯੀਯ ਤਵਚ ਯਤਸੰਦਾ ੀ , ਤਦੋਂ ਦ ਏੀਤ ਸ ਏਯਭਾਂ ਅਨੁਾਯ ਸੀ ਉ ਦੀ ਤਏਭਤ ਦਾ ੌਰਾ 
ਸੰੁਦਾ ਸ।  

ਉਸ ੌਰਾ ਏੀ ਸ ? ਸਯਏ ਜੀਵ ਫੰਧੀ ਇ ਰਸ਼ਨ ਦ ਉੱਤਯ ਨੰੂ ਤਾਂ ਏਯਤਾਯ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸ , 

ਤਜ ਨੇ ਜਤ -ਭਯਮਾਦਾ ਯਚੀ ਸ (ਬਾਵ, ਯੱਫ ਆ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸ , ਤਏ ਜੀਵ ਆਣੀ ਏਭਾਈ 
ਅਨੁਾਯ ਉ ਦ ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਤਏੱਥ ਜਾ ਅੱਤੋਆ ਸ )।  ਇਸ ਝੋਾ ਤਵਅਯਥ ਸ। ਇਏ 



ਤਵਚਾਯ ਜ ਸਯਏ ਜੀਵ ਰਈ ੁਣਏਾਯੀ ਸ, ਉਸ ਇਸ ਸ: 

“ਉਤਭੁ ਸੁ ਫੀਚਾਯੁ ਸ ਤਜਤਨ ਚ ਤਉ ਤਚਤੁ ਰਾਇਆ ॥ ਜ ਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਾਇਆ ॥” 

ਤੀਜੀ ਾਤਤਸ਼ਾਸੀ ਬੀ ਇ ਤੈਆਰ ਨੰੂ ਇਉਂ ਪੁਯਭਾਉਂਦ ਸਨ: 

ਇਏ ਦਝਤਸ ਇਏ ਦਫੀਅਤਸ ਇਏਨਾ ਏੁਤ ਐਾਤਸ ॥ ਇਤਏ ਾਣੀ ਤਵਤਚ ਉਟੀਅਤਸ ਇਤਏ ਬੀ 
ਤਪਤਯ ਸਤਣ ਾਤਸ ॥ ਨਾਨਏ ਵ ਨ ਜਾਈ ਤਏਥ ਜਾਇ ਭਾਤਸ ॥2॥16॥  ਯਤਠ ਏੀ ਵਾਯ 
ਭ: 3 

ਉੜੀ ॥ ਤਫਨੁ ਸਤਤਗੁਯ ਤਕਨੈ ਨ ਾਇ ਤਫਨੁ ਸਤਤਗੁਯ ਤਕਨੈ ਨ ਾਇਆ ॥ ਸਤਤਗੁਯ 
ਤਵਤਚ ਆੁ ਯਤਖਨੁ ਕਤਯ ਯਗਟੁ ਆਤਖ ਸੁਣਾਇਆ ॥ ਸਤਤਗੁਯ ਤਭਤਰ ਸਦਾ ਭੁਕਤੁ ਹ 
ਤਜਤਨ ਤਵਚਹੁ ਭਹੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ ਉਤਭੁ ਹੁ ਫੀਚਾਯੁ ਹ ਤਜਤਨ ਸਚ ਤਸਉ ਤਚਤੁ ਰਾਇਆ ॥ 
ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਾਇਆ ॥੬॥ {ੰਨਾ 466} 

ਨ ਟ:- „ਾਇ‟ ਤ „ਾਇਆ‟ ਦ ਅਯਥ ਇਸ ਏਯਨੇ ਤਏ ਤਛਰ ਭ ਤਵਚ „ਾਇਆ‟ ਤ „ਸੁਣ 
ਾਇਆ‟ ਤਵਆਏਯਣ ਅਨੁਾਯ ਅਸ਼ੁੱ ਧ ਸਨ। ਾਇ ਤ ਾਇਆ ਦਵੇਂ ਸੀ ਬੂਤ ਏਾਰ ਦ ਯੂ ਸਨ , 

ਦਸਾਂ ਦਾ ਇਏ ਸੀ ਅਯਥ ਸ। (ਵਐ „ੁਯਫਾਣੀ ਤਵਆਏਯਣ‟)। ਦ ਵਾਯੀ ਉਸ ੱਰ ਆਐਣ ਨਾਰ 
ਇ ਤੈਆਰ ਉੱਤ ਯ ਤਦੱਤਾ ਤਆ ਸ ਤਏ ੁਯੂ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਤਏ ਨੰੂ ਯੱਫ ਨਸੀਂ ਤਭਤਰਆ।  

ਦਅਯਥ:- ਤਏਨੈ—ਤਏਤਨ ਸੀ, ਤਏ ਨੇ ਸੀ। ਾਇ—ਾਇਆ। ਯਤਐਨੁ—ਉ ਨੇ ਯੱਐ ਤਦੱਤਾ 
ਸ (ਇ ਤਏਰਆ-ਯੂ ਨੰੂ ਭਝਣ ਵਾਤ ਵਐ „ੁਯਫਾਣੀ ਤਵਆਏਯਣ ‟)। ਤਤੁਯ ਤਭਤਰ—ਜ 
(ਇਸ ਤਜਸਾ ) ੁਯੂ ਤਭਰ । ਤਜਤਨ —ਤਜ (ਭਨੱੁਐ) ਨੇ। ਜ ਜੀਵਨੁ —ਜਤ ਦਾ ਜੀਵਨ , 

ਜਤ ਦੀ ਜਾਨ (ਰਬੂ)।  

ਅਯਥ:- ਤਏ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ („ਜ ਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ‟) ਤਤੁਯ ਤੋਂ ਤਫਨਾ (ਬਾਵ, ਤਤੁਯੂ ਦੀ ਸ਼ਯਨ 
ਣ ਤੋਂ ਤਫਨਾ) ਨਸੀਂ ਤਭਤਰਆ, (ਇਸ ੱਚ ਜਾਣ ਤਏ) ਤਏ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਤਤੁਯ ਦੀ ਸ਼ਯਨ ਣ ਤੋਂ 
ਤਫਨਾ („ਜ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ‟) ਨਸੀਂ ਤਭਤਰਆ। (ਤਏਉਂਤਏ ਰਬੂ ਨੇ ) ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਯੱਤਐਆ ਸੀ 
ਤਤੁਯੂ ਦ ਅੰਦਯ ਸ , (ਬਾਵ, ਰਬੂ ੁਯੂ ਦ ਅੰਦਯ ਾਤਐਆਤ ਸਇਆ ਸ ) (ਅਾਂ ਸੁਣ ਇਸ ੱਰ 
ਬ ਨੰੂ ) ਐੁਰਹਭ-ਐੁਰਹਾ ਆਐ ਏ ੁਣਾ ਤਦੱਤੀ ਸ। ਜ (ਇਸ ਤਜਸਾ ) ੁਯੂ, ਤਜ ਨੇ ਆਣ ਅੰਦਯੋਂ 
(ਭਾਇਆ ਦਾ ) ਭਸ ਦੂਯ ਏਯ ਤਦੱਤਾ ਸ , ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਤਭਰ  ਤਾਂ ਭਨੱੁਐ ਭੁਏਤ (ਬਾਵ, ਭਾਇਏ 



ਫੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਅਾਦ) ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

(ਸਯ ਾਯੀਆਂ ਤਆਣਾਂ ਨਾਰੋਂ ) ਇਸ ਤਵਚਾਯ ਸਣੀ ਸ ਤਏ ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਨੇ ਆਣ ੁਯੂ ਨਾਰ 
ਤਚੱਤ ਜਤੋਆ ਸ ਉ ਨੰੂ ਜ-ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਤਭਰ ਤਆ ਸ।6।  

ਸਰਕ ਭਃ ੧ ॥ ਹਉ ਤਵਤਚ ਆਇਆ ਹਉ ਤਵਤਚ ਗਇਆ ॥ ਹਉ ਤਵਤਚ ਜੰਤਭਆ ਹਉ ਤਵਤਚ 
ਭੁਆ ॥ ਹਉ ਤਵਤਚ ਤਦਤਾ ਹਉ ਤਵਤਚ ਰਇਆ ॥ ਹਉ ਤਵਤਚ ਖਤਟਆ ਹਉ ਤਵਤਚ ਗਇਆ ॥ 
ਹਉ ਤਵਤਚ ਸਤਚਆਯੁ ਕੂਤੜਆਯੁ ॥ ਹਉ ਤਵਤਚ ਾ ੁੰ ਨ ਵੀਚਾਯੁ ॥ ਹਉ ਤਵਤਚ ਨਯਤਕ 
ਸੁਯਤਗ ਅਵਤਾਯੁ ॥ ਹਉ ਤਵਤਚ ਹਸ ਹਉ ਤਵਤਚ ਯਵ ॥ ਹਉ ਤਵਤਚ ਬਯੀ ਹਉ ਤਵਤਚ ਧਵ 
॥ ਹਉ ਤਵਤਚ ਜਾਤੀ ਤਜਨਸੀ ਖਵ ॥ ਹਉ ਤਵਤਚ ਭੂਯਖੁ ਹਉ ਤਵਤਚ ਤਸਆਣਾ ॥ ਭਖ ਭੁਕਤਤ 
ਕੀ ਸਾਯ ਨ ਜਾਣਾ ॥ ਹਉ ਤਵਤਚ ਭਾਇਆ ਹਉ ਤਵਤਚ ਛਾਇਆ ॥ ਹਉਭ ਕਤਯ ਕਤਯ ਜੰਤ 
ਉਾਇਆ ॥ ਹਉਭ ਫੂਝ ਤਾ ਦਯੁ ਸੂਝ ॥ ਤਗਆਨ ਤਵਹੂਣਾ ਕਤਥ ਕਤਥ ਰੂਝ ॥ ਨਾਨਕ 
ਹੁਕਭੀ ਤਰਖੀ ਰਖੁ ॥ ਜਹਾ ਵਖਤਹ ਤਹਾ ਵਖੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 466} 

ਦਅਯਥ:- ਸਉ—ਭੈਂ, ਜੀਵ ਦਾ ਆਣੀ „ਭੈਂ‟ ਦਾ ਤੈਆਰ, ਆਣੀ ਵੱਐਯੀ ਸਤੀ ਦਾ ਤੈਆਰ , 

ਯੱਫ ਨਾਰੋਂ ਅੱਡਯੀ ਸੋਂਦ ਦਾ ਤੈਆਰ। ਇਆ —ੁਆਤਚਆ, ਨੁਏਾਨ ਸਇਆ। ਨਯਤਏ ੁਯਤ 
ਅਵਤਾਯੁ—ਨਯਏ ਜਾਂ ੁਯ ਤਵਚ ਣਾ। ਬਯੀ —(ਾਾਂ ਦੀ ਭਰ ਨਾਰ ) ਭਰੀਨ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। 
ਜਾਤੀ ਤਜਨੀ —ਾਤ ਾਤ। ਾਯ —ਭਝ। ਛਾਇਆ —(ਭਾਇਆ ਦਾ ) ਾਇਆ। ੂਝ —ੁਝ 
ੈਂਦਾ ਸ, ਤਦੱ ੈਂਦਾ ਸ। ਏਤਥ ਏਤਥ—ਆਐ ਆਐ ਏ। ਰੂਝ —ਰੱੁਝਦਾ ਸ ਤਐੱਝਦਾ ਸ। ਸੁਏਤਭ —

(ਯੱਫ ਦ) ਸੁਏਭ ਅਨੁਾਯ। ਰਐੁ—(ਇਸ ਸਉਭ ਵਾਰਾ ) ਰਐ, ਜੀਵ ਦ ਅੰਦਯ ਦਾ ਇਸ ੰਏਾਯ 
ਤਏ ਭੈਂ ਇਏ ਅੱਡਯੀ ਸਤੀ ਸਾਂ। ਵਐਤਸ —(ਜੀਵ) ਵਐਦ ਸਨ , (ਸਯਨਾਂ ਵਰ) ਵਐਦ ਸਨ , ਜੀਆਂ 
ਦੀ ਨੀਅਤ ਸੰੁਦੀ ਸ। ਵਐੁ—ਤਦਰੱ ਸ਼, ਸ਼ਏਰ, ਯੂ, ਵੱਐਯੀ ਸਤੀ, ਸਉਂ।  

ਅਯਥ:- (ਜਦ ਤਾਈ ਂਜੀਵ) „ਸਉ‟ ਤਵਚ (ਸ, ਬਾਵ, ਯੱਫ ਨਾਰੋਂ ਤ ਯੱਫ ਦੀ ਏੁਦਯਤ ਨਾਰੋਂ ਆਣੀ 
ਅੱਡਯੀ ਸਤੀ ਫਣਾਈ ਫਠਾ ਸ, ਤਦ ਤਾਈ ਂਏਦ) ਜਤ ਤਵਚ ਆਉਂਦਾ ਸ (ਏਦ) ਜਤ ਤੋਂ ਚਰਾ 
ਜਾਂਦਾ ਸ, ਏਦ ਜੰਭਦਾ ਸ, ਏਦ ਭਯਦਾ ਸ। ਜੀਵ ਇ ਅੱਡਯੀ ਸੋਂਦ ਦੀ ਸੱਦਫੰਦੀ ਤਵਚ ਸੀ ਯਤਸ ਏ 
ਏਦ (ਤਏ ਰੋਵੰਦ ਨੰੂ) ਦੇਂਦਾ ਸ, ਏਦ (ਆਣੀ ਰੋ ਨੰੂ ੂਯੀ ਏਯਨ ਰਈ ਤਏ ਾੋਂ ) ਰੈਂਦਾ ਸ। 
ਇ „ਭੈਂ, ਭੈਂ‟ ਦ ਤੈਆਰ ਤਵਚ (ਤਏ ਇਸ ਏੰਭ „ਭੈਂ‟ ਏਯਦਾ ਸਾਂ, „ਭੈਂ‟ ਏਯਦਾ ਸਾਂ) ਏਦ ਐੱਟਦਾ ਏਦ 
ਵਾਉਂਦਾ ਸ।  



ਤਜਤਨਾ ਤਚਯ ਜੀਵ ਭਯ-ਤਯ ਵਾਰੀ ਸੱਦਫੰਦੀ ਤਵਚ ਸ , (ਰਏਾਂ ਦੀਆਂ ਨਯਾਂ ਤਵਚ) ਏਦ ੱਚਾ ਸ 
ਏਦ ਝੂਠਾ ਸ ਜਦ ਤਾਈ ਂਆਣ ਏਾਦਯ ਨਾਰੋਂ ਵੱਐਯੀ ਸੋਂਦ ਦ ਬਯਭ ਤਵਚ ਸ , ਤਦ ਤਾਈ ਂਆਣ 
ਏੀਤ ਾਾਂ ਤ ੰੁਨਾਂ ਦੀ ਤਣਤੀ ਤਣਦਾ ਯਤਸੰਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਇਸ ਚਦਾ ਸ ਤਏ „ਭ‟ ਇਸ ਬਰ 
ਏੰਭ ਏੀਤ ਸਨ , „ਭ‟ ਇਸ ਭਾੋ ਏੰਭ ਏੀਤ ਸਨ ) ਤ ਇ ਵਐਵੇਂ ਤਵਚ ਯਤਸਣ ਏਯਏ (ਬਾਵ, ਯੱਫ 
ਤਵਚ ਆਣਾ ਆ ਇਏ-ਯੂ ਨਾ ਏਯਨ ਏਯਏ) ਏਦ ਨਯਏ ਤਵਚ ੈਂਦਾ ਸ ਏਦ ੁਯ ਤਵਚ।  

ਜਦ ਤਾਈ ਂਆਣ ਏਯਤਾਯ ਨਾਰੋਂ ਵੱਐਯੀ ਸੋਂਦ ਤਵਚ ਜੀਵ ਫੱਝਾ ਤਆ ਸ , ਤਦ ਤਏ ਏਦ ਸੱਦਾ 
ਸ ਏਦ ਯੋਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਏਦ ੁਐੀ ਭਝਦਾ ਸ ਏਦ ਦੁੱ ਐੀ ) ਯੱਫ ਨਾਰੋਂ ਆਣੀ 
ਸਤੀ ਵੱਐਯੀ ਯੱਐਣ ਏਯ ਏ ਏਦ ਉ ਦਾ ਭਨ ਾਾਂ ਦੀ ਭਰ ਤਵਚ ਤਰਫੋ ਜਾਂਦਾ ਸ , ਏਦ ਉਸ 
(ਆਣ ਸੀ ਉੱਦਭ ਦ ਆਯ ) ਉ ਭਰ ਨੰੂ ਧੋਂਦਾ ਸ । ਇ ਵਐਯੀ ਸੋਂਦ ਤਵਚ ਰਤਆ ਸਇਆ 
ਜੀਵ ਏਦ ਾਤਾਤ ਦ ਤੈਆਰ ਤਵਚ  ਏ (ਬਾਵ ਇਸ ਤੈਆਰ ਏਯ ਏ ਤਏ ਭੈਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ 
ਸਾਂ ਆਣਾ ਆ) ਵਾ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

ਤਜਤਨਾ ਤਚਯ ਜੀਵ ਆਣੀ ਵੱਐਯੀ ਸੋਂਦ ਦੀ ਚਾਯ -ਦੀਵਾਯੀ ਦ ਅੰਦਯ ਸ , ਇਸ (ਰਏਾਂ ਦੀ ਨਯ 
ਤਵਚ) ਏਦ ਭੂਯਐ (ਤਤਣਆ ਜਾਂਦਾ) ਸ ਏਦ ਤਆਣਾ (ਯ ਬਾਵੇਂ ਇਸ ਭੂਯਐ ਭਤਝਆ ਜਾ ਤ 
ਬਾਵੇਂ ਤਆਣਾ , ਜਦ ਤਏ ਇ ਸੱਦ -ਫੰਦੀ ਦ ਤਵਚ ਫੱਝਾ ਸਇਆ ਸ , ਇ ਸੱਦਫੰਦੀ ਤੋਂ ਫਾਸਯ 
ਸਣ ਦੀ, ਬਾਵ) ਭਐ ਭੁਏਤੀ ਦੀ ਭਝ ਇ ਨੰੂ ਨਸੀਂ ਆ ਏਦੀ।  

ਜਦ ਤਾਈ ਂਯੱਫ ਤੋਂ ਤਵਛੋ ਦੀ ਸਾਰਤ ਤਵਚ ਸ , ਤਦ ਤਾਈ ਂਜੀਵ „ਭਾਇਆ ਭਾਇਆ ‟ (ਏੂਏਦਾ 
ਤਪਯਦਾ ਸ ), ਤਦ ਤਾਈ ਂਇ ਉਤ ਭਾਇਆ ਦਾ ਯਬਾਵ ਤਆ ਸਇਆ ਸ ; ਯੱਫ ਤੋਂ ਤਵਛਤੋਆ 
ਯਤਸ ਏ ਜੀਵ ਭੁੋ ਭੁੋ ਦਾ ਸੁੰ ਦਾ ਸ।  

ਜਦੋਂ ਯੱਫ ਤੋਂ ਤਵਛੋ ਵਾਰੀ ਸਾਰਤ ਨੰੂ ਭਝ ਰੈਂਦਾ ਸ , ਬਾਵ, ਜਦੋਂ ਇ ਨੰੂ ੂਝ ੈਂਦੀ ਸ ਤਏ ਭੈਂ 
ਆਣੀ ਵਐਵੇਂ ਵਾਰੀ ਸੱਦਫੰਦੀ ਤਵਚ ਏਦ ਸਾਂ , (ਯੱਫ ਨਾਰੋਂ ਟੁਤਟਆ ਤਆ ਸਾਂ ) ਤਦੋਂ ਇ ਨੰੂ ਯੱਫ 
ਦਾ ਦਯਵਾਾ ਰੱਬ ੈਂਦਾ ਸ , (ਨਸੀਂ ਤਾਂ ) ਜਦ ਤਏ ਇ ਤਆਨ ਤੋਂ ੱਐਣਾ ਸ , ਤਦ ਤਾਈ ਂ
(ਫਾਨੀ) ਤਆਨ ਦੀਆਂ ੱਰਾਂ ਆਐ ਆਐ ਏ (ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਤਆਨਵਾਨ ਜਾਣ ਏ ੋਂ 
ਆਣਾ ਅੰਦਯ) ਰੰੂਸਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ ! ਜੀਵ ਤਜਵੇਂ ਤਜਵੇਂ ਵਐਦ ਸਨ , ਤਤਸ ਤਜਸਾ ਉਸਨਾਂ ਦਾ ਯੂ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, 



ਤਜ ਤਜ ਨੀਮਤ ਨਾਰ ਦੂਜ ਭਨੱੁਐਾਂ ਨਾਰ ਵਯਤਦ ਸਨ , ਉ ਤਯਹਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ੰਏਾਯ ਇਏੱਠੇ 
ਸ ਏ ਉਸ ਤਜਸਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਵੱਐਯਾ ਭਾਨਏ-ਯੂ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਤਜਸੀ ਉਸਨਾਂ ਦੀ 
ਵਐਯੀ ਸਤੀ ਫਣ ਜਾਂਦੀ ਸ ; ਉਸ ਤਜਸੀ ਉਸਨਾਂ ਦੀ „ਸਉ‟ ਫਣ ਜਾਂਦੀ ਸ , ਯ) ਇਸ ਰਐ (ਬੀ) 
ਯੱਫ ਦ ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਸੀ ਤਰਤਐਆ ਜਾਂਦਾ ਸ , (ਬਾਵ ਸਯਏ ਜੀਵ ਦੀ ਇਸ ਵਐ ਵਐਯੀ ਸਤੀ , ਵਐ 
ਵਐਯੀ „ਸਉ‟ ਯੱਫ ਦ ਸੁਏਭ ਦ ਅਨੁਾਯ ਸੀ ਫਣਦੀ ਸ , ਯੱਫ ਦਾ ਇਏ ਅਤਜਸਾ ਤਨਮਭ ਫੱਝਾ 
ਸਇਆ ਸ ਤਏ ਸਯਏ ਭਨੱੁਐ ਦ ਆਣ ਏੀਤ ਏਯਭਾਂ ਦ ੰਏਾਯ ਅਨੁਾਯ, ਉ ਦ ਆਰ ਦੁਆਰ 
ਆਣ ਸੀ ਇਸਨਾਂ ੰਏਾਯਾਂ ਦਾ ਜਾਰ ਤਤਣਆ ਜਾ ਏ , ਉ ਯੱਫੀ ਤਨਮਭ ਅਨੁਾਯ ਦੀ ਯਾਸੀਂ 
ਭਨੱੁਐ ਦੀ ਆਣੀ ਇਏ ਵਐਯੀ ੁਆਯਥੀ ਸਤੀ ਫਣ ਜਾਂਦੀ ਸ)।1।  

ਭਹਰਾ ੨ ॥ ਹਉਭ ਹਾ ਜਾਤਤ ਹ ਹਉਭ ਕਯਭ ਕਭਾਤਹ ॥ ਹਉਭ ਈ ਫੰਧਨਾ ਤਪਤਯ ਤਪਤਯ 
ਜਨੀ ਾਤਹ ॥ ਹਉਭ ਤਕਥਹੁ ਊਜ ਤਕਤੁ ਸੰਜਤਭ ਇਹ ਜਾਇ ॥ ਹਉਭ ਹ ਹੁਕਭੁ ਹ ਇ 
ਤਕਯਤਤ ਤਪਯਾਤਹ ॥ ਹਉਭ ਦੀਯਘ ਯਗੁ ਹ ਦਾਯੂ ਬੀ ਇਸੁ ਭਾਤਹ ॥ ਤਕਯਾ ਕਯ ਜ ਆਣੀ 
ਤਾ ਗੁਯ ਕਾ ਸਫਦੁ ਕਭਾਤਹ ॥ ਨਾਨਕੁ ਕਹ ਸੁਣਹੁ ਜਨਹੁ ਇਤੁ ਸੰਜਤਭ ਦੁਖ ਜਾਤਹ ॥੨ ॥ 
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ਦਅਯਥ:- ਜਾਤਤ—ਏੁਦਯਤੀ ੁਬਾਉ, ਰੱਐਣ। ਸਉਭ ਏਯਭ—ਸਉਭ ਦ ਏੰਭ , ਉਸ ਏੰਭ ਤਜਨਹ ਾਂ 
ਨਾਰ „ਸਉ‟ ਫਣੀ ਯਸ। ਈ—ਇਸ ਸੀ। ਤਏਤੁ ੰਜਤਭ—ਤਏ ਜੁਤੀ ਨਾਰ, ਤਏ ਤਯੀਏ ਨਾਰ। 
ਇ ਤਏਯਤਤ ਤਪਯਾਤਸ —ਤਏਯਤ ਦ ਾਣ ਦ ਏਾਯਨ ਜੀਵ ਤਪਯਦ ਸਨ , ਏੀਤ ਸ ਏਯਭਾਂ ਦ 
ੰਏਾਯਾਂ ਅਨੁਾਯ ਜੀਵ ਭੁੋ ਉਸਨਾਂ ਸੀ ਏੰਭਾਂ ਨੰੂ ਏਯਨ ਵਾਤ ਦੋਦ ਸਨ। ਦੀਯ —ਰੰਭਾ, 
ਢਯ ਤਚਯ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ। {ਤਏ ਏੁੰ ਤਵਚ  ਏ ਜਦੋਂ ਇਏ ਦ ਵਾਯੀ ਸ਼ਯਾਫ ੀਤਤਆਂ ਤਏ 
ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਸ਼ਯਾਫ ੀਣ ਦਾ ਚਏਾ  ਜਾਂਦਾ ਸ , ਤਾਂ ਉਸ ਚਏਾ ਸੀ ਭੁੋ ਆਣ ਆ ਉ ਨੰੂ 
ਸ਼ਯਾਫ-ਐਾਨੇ ਵਰ ਰਈ ਤਪਯਦਾ ਸ; ਇ ਤਯਹਾਂ ਉਸ ਚਏਾ ਸਯ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਇਸ ਇਏ ਦੀਯ 
ਯ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਜ ਬੀ ਆਦਤ ਇਏ ਵਾਯੀ ਫਣਦੀ ਸ ਉਸ ਆਣ ਆ ਇ 
ਤਨਮਭ ਅਨੁਾਯ ਰੰਭੀ ਸੁੰ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸ। } ਦਾਯੂ ਬੀ—ਇਰਾਜ ਬੀ ਸ , (ਬਾਵ, ਇਸ ਸਉਭ ਇਰਾਜ 
ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਨਸੀਂ ਸ)। ਇੁ ਭਾਤਸ—ਇ ਸਉਭ ਤਵਚ, ਇ ਸਉਭ ਦਾ। 

ਦਾਯੂ ਬੀ ਇੁ ਭਾਤਸ —{ਨ ਟ:- ਸ਼ਫਦ „ਬੀ‟ ਤਜ ਸ਼ਫਦ ਦ ਨਾਰ ਵਯਤਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸ , ਉਚਾਯਨ 
ਤਵਚ ਤ ਅਯਥ ਤਵਚ ਉ ਉੱਤ ਯ ਦਈਦਾ ਸ। ਇ ਉਯਰੀ ਤੁਏ ਤਵਚ ਸ਼ਫਦ „ਦਾਯੂ‟ ਨੰੂ ਫਾਏੀ 



ਸ਼ਫਦਾਂ ਨਾਰੋਂ ਵਧੀਏ ਯ ਦ ਏ ੋਹਨਾ ਸ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਾਠ ਏਯਨ ਦ ਨਾਰ ਸੀ ਇ ਦਾ ਅਯਥ 
ਬੀ ਐੁਰਹ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਏਈ ੱਜਣ ਾਠ ਵਰ ਸ਼ਫਦ „ਇ‟ੁ ਉੱਤ ਯ ਦੇਂਦ ਸਨ, ਤਜ ਦਾ ਤੱਟਾ ਇਸ 
ਤਨਏਰਦਾ ਸ ਤਏ ਅਯਥ ਏਯਨ ਵਰ ਝੋ  ਜਾਈਦਾ ਸ , ਤਏਉਂਤਏ ਵਧੀਏ ਤਧਆਨ ਸ਼ਫਦ „ਇ‟ੁ 

ਵਰ ਯਤਸੰਦਾ ਸ। ਇਸੀ ਏਾਯਨ ਸ ਤਏ ਏਈ ੱਜਣ ਇ ਤੁਏ ਦਾ ਅਯਥ ਏਯਨ ਵਰ ਇਸ ੱੁਛਦ 
ੁਣੀਦ ਸਨ ਤਏ „ਇ ਸਉਭ ਦ ਤਵਚ ਸੀ ਦਾਯੂ ਤਏ ਤਯਹਾਂ ਸ‟। } 

ਨਾਨਏੁ ਏਸ—ਆਐਦਾ ਸ। ਇਤੁ ੰਜਤਭ—ਇ ਜੁਤੀ ਨਾਰ।  

ਅਯਥ:- „ਸਉਭ‟ ਦਾ ੁਬਾਉ ਇਸੀ ਸ (ਬਾਵ, ਜ ਯੱਫ ਨਾਰੋਂ ਵਐਯੀ ਅਣੱਤ ਫਣੀ ਯਸ ਤਾਂ ਉ ਦਾ 
ਤੱਟਾ ਇਸੀ ਤਨਰਏਦਾ ਸ ਤਏ ਜੀਵ ) ਉਸੀ ਏੰਭ ਏਯਦ ਸਨ , ਤਜਨਹ ਾਂ ਨਾਰ ਇਸ ਵਐਯੀ ਸੋਂਦ ਤਟਏੀ 
ਯਸ। ਇ ਵਐਯੀ ਸੋਂਦ ਦ ਫੰਧਨ ਬੀ ਇਸੀ ਸਨ (ਬਾਵ, ਵਐਯੀ ਸੋਂਦ ਦ ਆਯ ਏੀਤ ਸ ਏੰਭਾਂ ਦ 
ੰਏਾਯ ਯੂ ੰਜੀਯ ਬੀ ਇਸੀ ਸਨ , ਤਜਨਹ ਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਯ ਸ ਜੀਵ ) ਭੁੋ ਭੁੋ ਜੂਨਾਂ ਤਵਚ ੈਂਦ 
ਸਨ।  

(ੁਤ ਸੀ ਭਨ ਤਵਚ ਰਸ਼ਨ ਉਠਦਾ ਸ ਤਏ ਜੀਵ ਦਾ ) ਇਸ ਅੱਡਯੀ ਸਤੀ ਵਾਰਾ ਬਯਭ ਤਏੱਥੋਂ ਦਾ 
ਸੰੁਦਾ ਸ ਅਤ ਤਏ ਤਯੀਏ ਨਾਰ ਇਸ ਦੂਯ ਸ ਏਦਾ ਸ।  

(ਇ ਦਾ ਉੱਤਯ ਇਸ ਸ ਤਏ) ਇਸ ਵਐਯੀ ਸ਼ੈੀਅਤ-ਫਣਾਨ ਵਾਰਾ ਯੱਫ ਦਾ ਸੁਏਭ ਸ ਅਤ ਜੀਵ 
ਤਛਰ ਏੀਤ ਸ ਏੰਭਾਂ ਦ ੰਏਾਯਾਂ ਅਨੁਾਯ ਭੁੋ ਉਸਨਾਂ ਸੀ ਏੰਭਾਂ ਨੰੂ ਏਯਨ ਵਰ ਦੋਦ ਸਨ 
(ਬਾਵ, ਤਸਰੀ ਸੀ ਸ਼ੈੀਅਤ ਨੰੂ ਏਾਇਭ ਯੱਐਣ ਵਾਰ ਏੰਭ ਏਯਨਾ ਰਚਦ ਸਨ)।  

ਇਸ ਸਉਭ ਇਏ ਰੰਭਾ ਯ ਸ , ਯ ਇਸ ਰਾ-ਇਰਾਜ ਨਸੀਂ ਸ। ਜ ਰਬੂ ਆਣੀ ਤਭਸਯ ਏਯ , ਤਾਂ 
ਜੀਵ ੁਯੂ ਦਾ ਸ਼ਫਦ ਏਭਾਂਦ ਸਨ। ਨਾਨਏ ਆਐਦਾ ਸ , ਸ ਰਏ! ਇ ਤਯੀਏ ਨਾਰ (ਸਉਭ ਯੂੀ 
ਦੀਯ ਯ ਤੋਂ ਦਾ ਸ ਸ) ਦੁੱ ਐ ਦੂਯ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤਖੀਈ ਤਜਨ੍ਹੀ ਸਚ ਸਚੁ ਤਧਆਇਆ ॥ ਨ੍ਹੀ ਭੰਦ ਯੁ ਨ ਯਤਖ 
ਕਤਯ ਸੁਤਕਰਤੁ ਧਯਭੁ ਕਭਾਇਆ ॥ ਨ੍ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੜ ਫੰਧਨਾ ਅੰਨੁ ਾਣੀ ਥੜਾ ਖਾਇਆ ॥ 
ਤੰੂ ਫਖਸੀਸੀ ਅਗਰਾ ਤਨਤ ਦਵਤਹ ਚੜਤਹ ਸਵਾਇਆ ॥ ਵਤਡਆਈ ਵਡਾ ਾਇਆ ॥੭ ॥ 
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ਦਅਯਥ:- ੰਤਐੀਈ—ੰਤਐੀ ਭਨੱੁਐਾਂ ਨੇ। ਚ ਚੁ —ਤਨਯਰ ੱਚਾ (ਯੱਫ)। ਭੰਦ—ਭੰਦ ਥਾਂ 



ਤ। ੁਤਏਰਤੁ —ਬਰਾ ਏੰਭ। ਧਯਭੁ ਏਭਾਇਆ —ਧਯਭ ਅਨੁਾਯ ਆਣਾ ਜੀਵਨ ਫਣਾਇਆ ਸ। 
ਫਐੀੀ—ਫੈਸ਼ਸ਼ ਏਯਨ ਵਾਰਾ। ਅਰਾ —ਵੱਡਾ, ਫਸੁਤ। ਦਵਤਸ—(ਸ ਸਯੀ !) ਤੂੰ  ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ 
ਦਾਤਾਂ ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ। ਚੋਤਸ—ਤੂੰ  ਚੋਹਦਾ ਸੈਂ, ਤੂੰ  ਵਧਦਾ ਸੈਂ। ਵਾਇਆ—ਫਸੁਤ, ਵਧੀਏ। ਵਤਡਆਈ—

(ਇ ਤਯਹਾਂ) ਵਤਡਆਈ ਏਯ ਏ।7।  

ਅਯਥ:- ਤਜਸੋ ੰਤਐੀ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਇਏ ਅਤਫਨਾਸ਼ੀ ਰਬੂ ਨੰੂ ਤਭਯਦ ਸਨ , (ਰਬੂ ਦੀ ) ਵਾ 
ਉਸੀ ਏਯਦ ਸਨ। ਉਸ ਏਦ ਭੰਦ ਏੰਭ ਦ ਨੇੋ ਨਸੀਂ ਜਾਂਦ , ਬਰਾ ਏੰਭ ਏਯਦ ਸਨ ਅਤ ਧਯਭ -

ਅਨੁਾਯ ਆਣਾ ਜੀਵਨ ਤਨਫਾਸੰੁਦ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਦ ਧੰਤਧਆਂ ਤਵਚ ਐਚਤ ਏਯਨ ਵਾਰ ਭਾਇਆ 
ਦ ਭਸ ਯੂ ੰਜੀਯ ਉਸਨਾਂ ਤੋ ਤਦੱਤ ਸਨ , ਥੋਾ ਐਾਂਦ ਸਨ , ਅਤ ਥੋਾ ਸੀ ੀਂਦ ਸਨ (ਬਾਵ, 

ਐਾਣ ੀਣ ਚਏ ਦੀ ੈਾਤਯ ਨਸੀਂ , ਯੀਯਏ ਤਨਯਫਾਸ ਵਾਤ ਸ )। “ਸ ਰਬੂ ! ਤੂੰ  ਫੋੀਆਂ 
ਫੈਸ਼ਸ਼ਾਂ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸੈਂ , ਦਾ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਦਾਤਾਂ ਫੈਸ਼ਦਾ ਸੈਂ ”—ਇ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਰਬੂ ਦੀ ਤੌਤਤ -

ਾਰਾਸ ਏਯ ਏ ਉਸ ੰਤਐੀ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਨੰੂ ਰਾਤ ਏਯ ਰੈਂਦ ਸਨ।7।  

ਸਰਕ ਭਃ ੧ ॥ ੁਯਖਾਂ ਤਫਯਖਾਂ ਤੀਯਥਾਂ ਤਟਾਂ ਭਘਾਂ ਖਤਾਂਹ ॥ ਦੀਾਂ ਰਆਂ ਭੰਡਰਾਂ ਖੰਡਾਂ 
ਵਯਬੰਡਾਂਹ ॥ ਅੰਡਜ ਜਯਜ ਉਤਬੁਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸਤਜਾਂਹ ॥ ਸ ਤਭਤਤ ਜਾਣ ਨਾਨਕਾ ਸਯਾਂ ਭਯਾਂ 
ਜੰਤਾਹ ॥ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਾਇ ਕ ਸੰਭਾਰ  ਸਬਨਾਹ ॥ ਤਜਤਨ ਕਯਤ ਕਯਣਾ ਕੀਆ ਤਚੰਤਾ ਤਬ 
ਕਯਣੀ ਤਾਹ ॥ ਸ ਕਯਤਾ ਤਚੰਤਾ ਕਯ ਤਜਤਨ ਉਾਇਆ ਜਗੁ ॥ ਤਤਸੁ ਜਹਾਯੀ ਸੁਅਸਤਤ ਤਤਸੁ 
ਤਤਸੁ ਦੀਫਾਣੁ ਅਬਗੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚ ਨਾਭ ਤਫਨੁ ਤਕਆ ਤਟਕਾ ਤਕਆ ਤਗੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 467} 

{ਨ ਟ:- ਅਯਥ ਏਯਨ ਵਰ ਚਥੀ ਤੁਏ ਦਾ ਰੌ „ਤਭਤਤ‟, ਰੌ „ੁਯਐਾਂ‟ ਤੋਂ ਰ ਏ „ਜੰਤਾਸ‟ ਤਏ 
ਸਯਏ „ਨਾਵ‟ ਦ ਨਾਰ ਵਯਤਤਆ ਜਾਇਾ। } 

ਦਅਯਥ:- ਤਭਤਤ—ਅੰਦਾਾ, ਭਯਮਾਦਾ। ਤਟ —ਨਦੀਆਂ ਦ ਤਏਨਾਤਯਆ ਦਾ। ਭ —ਫੱਦਰ। 
ਦੀ—ਉਸ ਧਯਤੀ ਤਜ ਦ ਦ ਾਤਆਂ ਵਰ ਾਣੀ ਸਵ। ਰਅ —ਰਏ, ਾਯ ਜਤ ਦਾ ਇਏ 
ਤਸੱਾ। ਾਧਾਯਨ ਤਯ ਤ ਤਤੰਨ ਰਏ ਤਣ  ਸਨ —ੁਯ, ਤਰਥਵੀ ਅਤ ਤਾਰ; ਯ ਇ ਤੋਂ 
ਵਧਯੀ ਤਣਤੀ 14 ਬੀ ਏੀਤੀ ਈ ਸ , ੱਤ ਰਏ ਧਯਤੀ ਤੋਂ ਉਤਾਂਸ ਅਤ ੱਤ ਰਏ ਧਯਤੀ ਦ 
ਸਠਰ ਾ। ਭੰਡਰ —ਚੱਏਯ; ਚੰਦ, ੂਯਜ, ਧਯਤੀ ਆਤਦਏ ਏੁਝ ਰਸਾਂ ਦਾ ਇਏ ਇਏੱਠ ਜਾਂ 
ਚੱਏਯ। ਐੰਡ—ਟਟਾ, ਤਸੱਾ, ਧਯਤੀ ਦਾ ਤਸੱਾ , ਤਜਵੇਂ „ਬਯਤਐੰਡ‟। ਵਯਬੰਡ—ਫਰਤਸਭੰਡ, ਫਰਸਭ 
ਦਾ ਅੰਡਾ, ਤਰਸ਼ਟੀ। ਅੰਡਜ—ਆਂਤਡਆਂ ਤੋਂ ਦਾ ਸਣ ਵਾਰ ਜੀਵ , ੰਛੀ ਆਤਦਏ। ਜਯਜ—ਤਜਯ 



ਤੋਂ ਦਾ ਸ ਜੀਵ , ਸ਼ੂ ਭਨੱੁਐ ਆਤਦਏ। ਉਤਬੁਜ —ਧਯਤੀ ਤਵਚੋਂ ਉੱਣ ਵਾਰ , ਫਨਤੀ। 
ਐਾਣੀ—ਉਤੱਤੀ ਦੀ ਥਾਂ। (ਤਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤੱਤੀ ਦ ਚਾਯ ਤਯੀਏ ਭੰਨੇ  ਸਨ —ਅੰਡਜ, 

ਜਯਜ, ਉਤਬੁਜ ਅਤ ਤਜ )। ਤਜ—(ਵਦਜ) ੀਨੇ ਤੋਂ ਦਾ ਸ ਜੀਵ , ਜੂਆਂ ਆਤਦਏ। 
—ਉਸ ਰਬੂ। ਯਾਂ —ਯਵਯਾਂ ਦੀ। ਭਯਾਂ —ਭਯੂ (ਵਯ) ਯਫਤਾਂ ਦੀ। ਜੰਤਾਸ —ਾਯ ਜੀਵਾਂ 
ਦੀ। ੰਭਾਰ—ੰਬਾਰ ਏਯਦਾ ਸ। ਤਜਤਨ ਏਯਤ —ਤਜ ਏਯਤਾਯ ਨੇ। ਏਯਣਾ —ਤਰਸ਼ਟੀ। ਤਾਸ—

ਉ ਏਯਤਾਯ ਨੇ। ਜਸਾਯੀ —ਭੈਂ ਰਣਾਭ ਏਯਦਾ ਸਾਂ , ਭੈਂ ਦਏ ਸਾਂ। ੁਅਤਤ —ਜ ਸਵ , ਦਾ 
ਅਟੱਰ ਯਸ। ੁਅਤਤ ਤਤੁ —ਉ ਰਬੂ ਦੀ ਜ ਸਵ । ਤਤੁ ਦੀਫਾਣੁ—ਉ ਰਬੂ ਦਾ ਆਯਾ। 
ਅਬ—ੁਨਾ ਨਾ ਸਣ ਵਾਰਾ। ਤਏਆ ਤਟਏਾ ਤਏਆ ਤੁ —ਤਟੱਏਾ ਤ ਜਨੇਊ ਏੀਸ ਸਨ ? ਤਟੱਏਾ ਤ 
ਜਨੇਊ ਆਤਦਏ ਫਾਸਯ ਦ ਤਦਐਾਵ ਦ ਤਚੰਨਹ  ਤਵਅਯਥ ਸਨ।  

ਅਯਥ:- ਭਨੱੁਐ, ਯੱੁਐ, ਤੀਯਥ, ਤਟ (ਬਾਵ, ਨਦੀਆ)ਂ ਫੱਦਰ, ਐਤ, ਦੀ, ਰਏ, ਭੰਡਰ, ਐੰਡ, 

ਫਰਤਸਭੰਡ, ਯ, ਭਯ ਆਤਦਏ ਯਫਤ, ਚਾਯ ਐਾਣੀਆਂ (ਅੰਡਜ, ਜਯਜ, ਉਤਬੁਜ, ਤਜ) ਦ ਜੀਵ 
ਜੰਤ—ਇਸਨਾਂ ਬਨਾਂ ਦੀ ਤਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਾ ਉਸੀ ਰਬੂ ਜਾਣਦਾ ਸ (ਤਜ ਨੇ ਇਸ ਬ ਦਾ 
ਏੀਤ ਸਨ)।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਾਯ ਜੀਅ ਜੰਤ ਦਾ ਏਯ ਏ , ਰਬੂ ਉਸਨਾਂ ਬਨਾਂ ਦੀ ਾਰਨਾ ਬੀ ਏਯਦਾ ਸ। ਤਜ 
ਏਯਤਾਯ ਨੇ ਇਸ ਤਰਸ਼ਟੀ ਯਚੀ ਸ, ਇ ਦੀ ਾਰਨਾ ਦਾ ਤੌਏਯ ਬੀ ਉ ਨੰੂ ਸੀ ਸ।  

ਤਜ ਏਯਤਾਯ ਨੇ ਜਤ ਦਾ ਏੀਤਾ ਸ , ਉਸੀ ਇਸਨਾਂ ਦਾ ਤੈਆਰ ਯੱਐਦਾ ਸ , ਭੈਂ ਉ ਤੋਂ ਦਏ 
ਸਾਂ, ਉ ਦੀ ਜ ਜਏਾਯ ਆਐਦਾ ਸਾਂ (ਬਾਵ, ਉ ਦੀ ਤੌਤਤ -ਾਰਾਸ ਏਯਦਾ ਸਾਂ ) ਉ ਰਬੂ ਦਾ 
ਆਯਾ (ਜੀਵ ਵਾਤ) ਦਾ ਅਟੱਰ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਉ ਸਯੀ ਦਾ ੱਚਾ ਨਾਭ ਤਭਯਨ ਤੋਂ ਤਫਨਾ 
ਤਟੱਏਾ ਜਨੇਊ ਆਤਦਏ ਧਾਯਭਏ ਬਐ ਤਏ ਅਯਥ ਨਸੀਂ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਰਖ ਨੇਕੀਆ ਚੰਤਗਆਈਆ ਰਖ ੁੰ ਨਾ ਯਵਾਣੁ ॥ ਰਖ ਤ ਉਤਯ ਤੀਯਥਾਂ 
ਸਹਜ ਜਗ ਫਫਾਣ ॥ ਰਖ ਸੂਯਤਣ ਸੰਗਯਾਭ ਯਣ ਭਤਹ ਛੁਟਤਹ ਯਾਣ ॥ ਰਖ ਸੁਯਤੀ ਰਖ 
ਤਗਆਨ ਤਧਆਨ ੜੀਅਤਹ ਾਠ ੁਯਾਣ ॥ ਤਜਤਨ ਕਯਤ ਕਯਣਾ ਕੀਆ ਤਰਤਖਆ ਆਵਣ 
ਜਾਣੁ ॥ ਨਾਨਕ ਭਤੀ ਤਭਤਥਆ ਕਯਭੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 467} 

ਦਅਯਥ:- ੰੁਨਾ—ਧਯਭ ਦ ਏੰਭ। ਯਵਾਣੁ —(ਜ ਰਏਾਂ ਦੀਆਂ ਨਯਾਂ ਤਵਚ ) ਏਫੂਰ (ਸਣ)। 



ਸਜ—ੁਬਾਵਏ, ਸ਼ਾਂਤੀ-ੂਯਵਏ, ਆਣ ਧੁਯ ਅਰ ਨਾਰ ਇਏ -ਤਭਏ ਸ ਏ। ਜ—ਜ ਭੱਤ 
ਅਨੁਾਯ ਤਚੱਤ ਦ ਪੁਯਤਨਆਂ ਨੰੂ ਯਏਣ ਦਾ ਨਾਉਂ „ਜ‟ ਸ। ਫਫਾਣ —ਜੰਰਾਂ ਤਵਚ। ਛੁਟਤਸ 
ਯਾਣ—ਯਾਣ ਤਨਏਰਣ , ਅੰਤ ਭਾ ਆਵ। ੁਯਤੀ —ਤਧਆਨ ਜੋਨਾ। ੋੀਅਤਸ—ੋਹ ਜਾਣ। 
ਾਠ ੁਯਾਣ—ੁਯਾਣਾਂ ਦ ਾਠ। ਤਰਤਐਆ —ਤਰਐ ਤਦੱਤਾ ਸ। ਆਵਣ ਜਾਣੁ —ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜੰਭਣਾ 
ਭਯਨਾ। ਭਤੀ —ਸਯ ਭੱਤਾਂ। ਤਭਤਥਆ —ਤਵਅਯਥ। ਏਯਭੁ —ਤਭਸਯ, ਫੈਸ਼ਸ਼। ਨੀਾਣੁ —
ਯਵਾਨਾ, ਯਾਸਦਾਯੀ, ਤਨਸ਼ਾਨ। ਚਾ ਨੀਾਣੁ —ੱਚਾ ਯਵਾਨਾ , ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਤਸਣ ਵਾਰੀ 
ਯਾਸਦਾਯੀ।2।  

ਅਯਥ:- ਰੱਐਾਂ ਨੇਏੀ ਦ ਤ ਚੰ ਏੰਭ ਏੀਤ ਜਾਣ , ਰੱਐਾਂ ਏੰਭ ਧਯਭ ਦ ਏੀਤ ਜਾਣ , ਜ ਰਏਾਂ ਦੀਆਂ 
ਨਯਾਂ ਤਵਚ ਬੀ ਚੰ ਰਤੀਤ ਸਣ ; ਤੀਯਥਾਂ ਉੱਤ ਜਾ ਏ ਰੱਐਾਂ ਤ ਾਧ ਜਾਣ , ਜੰਰਾਂ ਤਵਚ ਜਾ 
ਏ ੁੰ ਨ ਭਾਧੀ ਤਵਚ ਤਟਏ ਏ ਜ-ਾਧਨ ਏੀਤ ਜਾਣ; ਯਣ-ਬੂਭੀਆਂ ਤਵਚ ਜਾ ਏ ੂਯਤਭਆਂ ਵਾਰ 
ਫਅੰਤ ਫਸਾਦਯੀ ਦ ਏਾਯਨਾਭ ਤਵਐਾ ਜਾਣ, ਜੰ ਤਵਚ (ਸੀ ਵਯੀ ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ) ਜਾਨ ਤਦੱਤੀ 
ਜਾ, ਰੱਐਾਂ (ਤਯੀਤਏਆਂ ਨਾਰ ) ੁਯਤ ਏਾਈ ਜਾਵ , ਤਆਨ-ਚਯਚਾ ਏੀਤੀ ਜਾ ਤ ਭਨ ਨੰੂ 
ਇਏਾਯ ਏਯਨ ਦ ਜਤਨ ਏੀਤ ਜਾਣ, ਫਅੰਤ ਵਾਯੀ ਸੀ ੁਯਾਣ ਆਤਦਏ ਧਯਭ ੁਤਏਾਂ ਦ ਾਠ 
ੋਹ ਜਾਣ ; (ਯ) ਸ ਨਾਨਏ ! ਇਸ ਾਯੀਆਂ ਤਆਣਾਂ ਤਵਅਯਥ ਸਨ। (ਦਯਾਸ ਤਵਚ ਏਫੂਰ 
ਣ ਵਾਤ) ਉ ਰਬੂ ਦੀ ਫੈਸ਼ਸ਼ ਸੀ ੱਚਾ ਯਵਾਨਾ ਸ , ਤਜ ਨੇ ਇਸ ਾਯੀ ਤਰਸ਼ਟੀ ਯਚੀ ਸ 
ਤ ਤਜ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜੰਭਣਾ ਭਯਨਾ ਨੀਮਤ ਏੀਤਾ ਸ (ਤਾਂ ਤ ਉ ਦੀ ਫੈਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਾਤਯ ਫਣਨ 
ਰਈ ਉ ਦਾ ਨਾਭ ਤਭਯਨਾ ਸੀ ਉੱਤਭ ਭੱਤ ਸ)।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸਚਾ ਸਾਤਹਫੁ ਕੁ ਤੂੰ  ਤਜਤਨ ਸਚ ਸਚੁ ਵਯਤਾਇਆ ॥ ਤਜਸੁ ਤੰੂ ਦਤਹ ਤਤਸੁ ਤਭਰ  
ਸਚੁ ਤਾ ਤਤਨ੍ਹੀ ਸਚੁ ਕਭਾਇਆ ॥ ਸਤਤਗੁਤਯ ਤਭਤਰ ਸਚੁ ਾਇਆ ਤਜਨ੍ਹ ਕ ਤਹਯਦ ਸਚੁ 
ਵਸਾਇਆ ॥ ਭੂਯਖ ਸਚੁ ਨ ਜਾਣਨ੍ਹੀ ਭਨਭੁਖੀ ਜਨਭੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ਤਵਤਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹ 
ਆਇਆ ॥੮॥ {ੰਨਾ 467} 

ਦਅਯਥ:- ਏ ਤੂੰ —ਏਵਰ ਤੂੰ । ਚ ਚੁ —ੂਯਨ ਅਡਰਤਾ , ੂਯਨ ਤਐੋਾਉ। ਵਯਤਾਇਆ—

ਵੰਡ ਤਦੱਤਾ , ਉਤੰਨ ਏਯ ਤਦੱਤਾ। ਤੂੰ  ਦਤਸ —ਤੂੰ  ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ। ਤਾ —ਤਾਂ, ਉ ਦਾਤਾਯ ਦੀ ਫਯਏਤਤ 
ਨਾਰ। ਤਤਨੀ —ਉਸਨਾਂ (ਵਡਬਾੀਆ)ਂ ਨੇ। ਚੁ ਏਭਾਇਆ —ੱਚ ਨੰੂ ਏਭਾਇਆ ਸ , ੂਯਨ 
ਤਐੋਾਉ ਅਨੁਾਯ ਆਣਾ ਜੀਵਨ ਫਣਾਇਆ ਸ। ਤਜਨ ਏ —ਤਜਨਹ ਾਂ ਭਨੱੁਐਾਂ ਦ। ਵਾਇਆ —ੁਯੂ 



ਨੇ ਤਟਏਾਇ ਤਦੱਤਾ। ਭਨਭੁਐੀ —ਉਸਨਾਂ ਭਨਭੁਐਾਂ ਨੇ। ਏਾਸ ਆਇਆ —ਤਏਉਂ ਆ , ਆਉਣ ਦਾ 
ਏਈ ਰਾਬ ਨਾਸ ਸਇਆ।8।  

ਅਯਥ:- ਸ ਰਬੂ ! ਏਵਰ ਤੂੰ  ਸੀ ੂਯਨ ਤਯ ਤ ਅਡਰ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ ਭਾਰਏ (ੂਯਨ ਤਯ ਤ 
ਤਐਤੋਆ ਸਇਆ) ਸੈਂ, ਅਤ ਤੂੰ  ਆ ਸੀ ਆਣੀ ਅਡਰਤਾ ਦਾ ੁਣ (ਜਤ ਤਵਚ) ਵਯਤਾ ਤਦੱਤਾ 
ਸ। (ਯ) ਇਸ ਤਐੋਾਉ ਵਾਰਾ ੁਣ (ਏਵਰ) ਉ ਉ ਜੀਵ ਨੰੂ ਸੀ ਤਭਰਦਾ ਸ ਤਜ ਤਜ ਨੰੂ ਤੂੰ  
ਆ ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ , ਤਯੀ ਫੈਸ਼ਸ਼ ਦੀ ਫਯਏਤਤ ਨਾਰ , ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਉ ਤਐੋਾਉ ਅਨੁਾਯ ਆਣਾ 
ਜੀਵਨ ਫਣਾਉਂਦ ਸਨ। ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤਤੁਯੂ ਤਭਰ ੈਂਦਾ ਸ , ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ੂਯਨ ਤਐੋਾਉ ਵਾਰੀ 
ਦਾਤ ਤਭਰਦੀ ਸ, ਤਤੁਯੂ ਉਸਨਾਂ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਇਸ ਤਐੋਾਉ ਤਟਏਾ ਦੇਂਦਾ ਸ।  

ਭੂਯਐਾਂ ਨੰੂ ਇ ਤਐੋਾਉ ਦੀ ਾਯ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦੀ , ਉਸ ਭਨਭੁਐ (ਇ ਤੋਂ ਵਾਂਜ ਯਤਸ ਏ ) ਆਣਾ 
ਜਨਭ ਅਜਾਈ ਂਵਾਉਂਦ ਸਨ, ਜਤ ਤਵਚ ਜਨਭ ਰਣ ਦਾ ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਏਈ ਰਾਬ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦਾ।8।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਤੜ ਤੜ ਗਡੀ ਰਦੀਅਤਹ ਤੜ ਤੜ ਬਯੀਅਤਹ ਸਾਥ ॥ ਤੜ ਤੜ ਫੜੀ 
ਾਈ ਤੜ ਤੜ ਗਡੀਅਤਹ ਖਾਤ ॥ ੜੀਅਤਹ ਜਤ ਫਯਸ ਫਯਸ ੜੀਅਤਹ ਜਤ ਭਾਸ ॥ 
ੜੀ ਜਤੀ ਆਯਜਾ ੜੀਅਤਹ ਜਤ ਸਾਸ ॥ ਨਾਨਕ ਰਖ ਇਕ ਗਰ ਹਯੁ ਹਉਭ ਝਖਣਾ 
ਝਾਖ ॥੧॥ {ੰਨਾ 467} 

ਦਅਯਥ:- ਰਦੀਅਤਸ—ਰੱ ਦੀਆਂ ਜਾਣ , (ੋਹੀਆਂ ਸਈਆਂ ੁਤਏਾਂ ਨਾਰ ੱਡੀਆਂ ) ਬਯੀਆਂ 
ਜਾਣ। ਬਯੀਅਤਸ—ਬਯ ਰ ਜਾਣ। ਾਥ—ਢਯ। ਬਯੀਅਤਸ ਾਥ—ਢਯਾਂ ਦ ਢਯ ਰਾ ਜਾ ਏਣ। 
ਫੋੀ ਾਈ—(ੋਹੀਆਂ ਸਈਆਂ ਥੀਆਂ ਨਾਰ) ਇਏ ਫੋੀ ਬਯੀ ਜਾ ਏ। ਡੀਅਤਸ—ੱਡ ਜਾ 
ਏਣ, ੂਯ ਜਾ ਏਣ। ਐਾਤ —ਟ, ਐਾਤ। ਜਤ ਫਯ —ਤਜਤਨੇ ਾਰ ਸਨ , ਏਈ ਾਰ। 
ੋੀਅਤਸ ਜਤ ਫਯ ਫਯ —ਏਈ ਾਰਾਂ ਦ ਾਰ ੋਹ ਏ ੁਾਯ ਜਾ ਏਣ। ਭਾ —ਭਸੀਨੇ। 
ਜਤ ਭਾ—ਤਜਤਨੇ ਬੀ ਭਸੀਨੇ ਸਨ। ੋੀ —ੋਹ ਏ ਤਫਤਾਈ ਜਾ। ਜਤੀ ਆਯਜਾ —ਤਜਤਨੀ 
ਉਭਯ ਸ।  

ਨ ਟ:- „ੋੀ‟ ਤਵਆਏਯਣ ਅਨੁਾਯ ਵਯਤਭਾਨ ਏਾਰ , ਏਯਭ ਵਾਚ (Passive Voice), ਅੱਨ 
ੁਯਐ, ਇਏ-ਵਚਨ ਸ। „ੋੀਅਤਸ‟ ਇ ਦਾ „ਫਸ-ੁਵਚਨ‟ ਸ। „ੋਤਸ‟ ਵਯਤਭਾਨ ਏਾਰ, ਏਯਤਰੀ 
ਵਾਚ (Active Voice) ਸ। ਵਧੀਏ ਭਝਣ ਵਾਤ, ਵਐ „ੁਯਫਾਣੀ ਤਵਆਏਯਣ‟।  



ਾ—ੁਆ। ਰਐ—ਰਐ ਤਵਚ, ਯਵਾਨੀ ਤਵਚ। ਇਏ ਰ —ਇਏ ਯੱਫ ਦੀ ੱਰ , ਇੱਏ ਦੀ 
ਤੌਤਤ-ਾਰਾਸ। ਸਯੁ—ਸਯ ਜਤਨ। ਝਐਣਾ ਝਾਐ—ਝਾਐ ਝਐਣਾ, ਝਐਾਂ ਭਾਯਨੀਆਂ।1।  

ਅਯਥ:- ਜ ਇਤਨੀਆਂ ਥੀਆਂ ੋਹ ਰਈ , ਤਜਨਹ ਾਂ ਨਾਰ ਏਈ ੱਡੀਆਂ ਬਯ ਰਈਆਂ ਜਾ ਏਣ , 

ਤਜਨਹ ਾਂ ਦ ਢਯਾਂ ਦ ਢਯ ਰਾ ਜਾ ਏਣ ; ਜ ਇਤਨੀਆਂ ੁਤਏਾਂ ੋਹ ਰਈ , ਤਜਨਹ ਾਂ ਨਾਰ ਇਏ 
ਫੋੀ ਬਯੀ ਜਾ ਏ , ਏਈ ਐਾਤ ੂਯ ਜਾ ਏਣ ; ਜ ੋਹ ੋਹ ਏ ਾਰਾਂ ਦ ਾਰ ੁਾਯ ਜਾਣ , ਜ 
ੋਹ ੋਹ ਏ (ਾਰ ਦ) ਾਯ ਭਸੀਨੇ ਤਫਤਾ ਤਦੱਤ ਜਾਣ ; ਜ ੁਤਏਾਂ ੋਹ ੋਹ ਏ ਾਯੀ ਉਭਯ 
ੁਾਯ ਤਦੱਤੀ ਜਾ , ਜ ੋਹ ੋਹ ਏ ਉਭਯ ਦ ਾਯ ੁਆ ਤਫਤਾ ਜਾਣ (ਤਾਂ ਬੀ ਯੱਫ ਦੀ 
ਦਯਾਸ ਤਵਚ ਇ ਤਵਚੋਂ ਏੁਝ ਬੀ ਯਵਾਨ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦਾ)।  

ਸ ਨਾਨਏ ! ਰਬੂ ਦੀ ਦਯਾਸ ਤਵਚ ਏਵਰ ਰਬੂ ਦੀ ਤੌਤਤ -ਾਰਾਸ ਏਫੂਰ ੈਂਦੀ ਸ , (ਰਬੂ ਦੀ 
ਵਤਡਆਈ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ) ਏਈ ਸਯ ਉੱਦਭ ਏਯਨਾ , ਆਣੀ ਸਉਭ ਦ ਤਵਚ ਸੀ ਬਟਏਦ ਤਪਯਨਾ 
ਸ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਤਰਤਖ ਤਰਤਖ ਤੜਆ ॥ ਤਤਾ ਕਤੜਆ ॥ ਫਹੁ ਤੀਯਥ ਬਤਵਆ ॥ ਤਤ ਰਤਵਆ ॥ 
ਫਹੁ ਬਖ ਕੀਆ ਦਹੀ ਦੁਖੁ ਦੀਆ ॥ ਸਹੁ ਵ ਜੀਆ ਅਣਾ ਕੀਆ ॥ ਅੰਨੁ ਨ ਖਾਇਆ ਸਾਦੁ 
ਗਵਾਇਆ ॥ ਫਹੁ ਦੁਖੁ ਾਇਆ ਦੂਜਾ ਬਾਇਆ ॥ ਫਸਤਰ ਨ ਤਹਯ ॥ ਅਤਹਤਨਤਸ ਕਹਯ ॥ 
ਭਤਨ ਤਵਗੂਤਾ ॥ ਤਕਉ ਜਾਗ ਗੁਯ ਤਫਨੁ ਸੂਤਾ ॥ ਗ ਉਤਾਣਾ ॥ ਅਣਾ ਕੀਆ ਕਭਾਣਾ ॥ 
ਅਰੁ ਭਰੁ ਖਾਈ ਤਸਤਯ ਛਾਈ ਾਈ ॥ ਭੂਯਤਖ ਅੰਧ ਤਤ ਗਵਾਈ ॥ ਤਵਣੁ ਨਾਵ ਤਕਛੁ ਥਾਇ ਨ 
ਾਈ ॥ ਯਹ ਫਫਾਣੀ ਭੜੀ ਭਸਾਣੀ ॥ ਅੰਧੁ ਨ ਜਾਣ ਤਪਤਯ ਛੁਤਾਣੀ ॥ ਸਤਤਗੁਯੁ ਬਟ ਸ 
ਸੁਖੁ ਾ ॥ ਹਤਯ ਕਾ ਨਾਭੁ ਭੰਤਨ ਵਸਾ ॥ ਨਾਨਕ ਨਦਤਯ ਕਯ ਸ ਾ ॥ ਆਸ ਅੰਦਸ ਤ 
ਤਨਹਕਵਰੁ ਹਉਭ ਸਫਤਦ ਜਰਾ ॥੨॥ {ੰਨਾ 467} 

ਦਅਯਥ:- ਤਰਤਐ ਤਰਤਐ ਤੋਆ—(ਤਜਤਨਾ ਸੀ ਭਨੱੁਐ ਤਵੱਤਦਆ ) ਤਰਐਦਾ ੋਹਦਾ ਸ। ਤਤਾ —
ਉਤਨਾ ਸੀ। ਏਤੋਆ—ਅਸੰਏਾਯੀ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਤਤ —ਉਤਨਾ ਸੀ ਵਧੀਏ। ਰਤਵਆ —(ਏਾਂ ਵਾਂ) 

ਰਉਂ ਰਉਂ ਏਯਦਾ ਸ , ਬਾਵ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਆਐਦਾ ਤਪਯਦਾ ਸ ਤਏ ਭੈਂ ਤੀਯਥਾਂ ਦੀ ਮਾਤਯਾ ਏਯ ਆਇਆ 
ਸਾਂ। ਦਸੀ —ਯੀਯ। ਸੁ —ਸਾਯ। ਵ ਜੀਆ —ਸ ਜੀਵ ! ਾਦ—ੁੁਆਦ। ਾਦੁ ਵਾਇਆ —

ੁਆਦ ਵਾ ਰੈਂਦਾ ਸ, ਏਈ ਰੁਤਪ ਨਸੀਂ ਯਤਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਦੂਜਾ—(ਨਾਭ ਤੋਂ ਤਫਨਾ) ਏਈ ਅਡੰਫਯ। 
ਬਾਇਆ—ਚੰਾ ਰੱਾ। ਅਤਸ —ਤਦਨ। ਤਨਤ—ਯਾਤ। ਏਸਯ—ਦੁੱ ਐ ਸਾਯਦਾ ਸ। ਭਤਨ —ਭਨ-



ਧਾਯੀ ਜ ਚੁੱ  ਫਠਾ ਯਸ। ਤਵੂਤਾ —ਏੁਯਾਸ ਤਆ ਸਇਆ ਸ। —ਯ, ਚਯਨ। ਉਤਾਣਾ—
ਜੱੁਤੀ ਤੋਂ ਤਫਨਾ। ਅਰੁ ਭਰੁ —ੰਦੀਆਂ ਚੀਾਂ। ਤਤਯ —ਤਯ ਉਤ। ਛਾਈ —ੁਆਸ। ਭੂਯਤਐ —

ਭੂਯਐ ਨੇ। ਤਤ —ਇੱਤ। ਥਾਇ ਨ ਾਈ —ਥਾਂ ਤ ਨਸੀਂ ੈਂਦਾ , ਏਫੂਰ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦਾ। ਫਫਾਣੀ —

ਜੰਰਾਂ ਤਵਚ। ਅੰਧੁ —ਅੰਨਹ ਾ, ਭੂਯਐ ਭਨੱੁਐ। ਤਤੁਯੁ ਬਟ —(ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ) ੁਯੂ ਤਭਰ । 
ਭੰਤਨ—ਭਨ ਤਵਚ। ਅੰਦ —ਤਚੰਤਾ। ਤ —ਤੋਂ। ਤਨਸਏਵਰੁ —ਅਛਸ, ਤਨਯਰ। ਫਤਦ —ਸ਼ਫਦ 
ਦੁਆਯਾ।  

ਅਯਥ:- ਤਜਤਨਾ ਏਈ ਭਨੱੁਐ (ਏਈ ਤਵੱਤਦਆ) ਤਰਐਣੀ ੋਹਨੀ ਜਾਣਦਾ ਸ , ਉਤਨਾ ਸੀ ਉ ਨੰੂ 
ਆਣੀ ਤਵੱਤਦਆ ਦਾ ਭਾਣ ਸ ( ਇਸ ਯੂਯੀ ਨਸੀਂ ਤਏ ਯੱਫ ਦ ਦਯ ਤ ਯਵਾਨ ਸਣ ਰਈ 
ਤਵੱਤਦਆ ਦੀ ਰੋ ਸ ); ਤਜਤਨਾ ਸੀ ਏਈ ਫਸੁਤ ਤੀਯਥਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਏਯਦਾ ਸ , ਉਤਨਾ ਸੀ ਥਾਂ ਥਾਂ 
ਤ ਦੱਦਾ ਤਪਯਦਾ ਸ (ਤਏ ਭੈਂ ਪਰਾਣ ਤੀਯਥ ਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਏਯ ਆਇਆ ਸਾਂ।  ਤੀਯਥ-ਮਾਤਰਾ ਬੀ 
ਅਸੰਏਾਯ ਦਾ ਸੀ ਏਾਯਨ ਫਣਦੀ ਸ)।  

ਤਏ ਨੇ (ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਤਤਆਉਣ ਵਾਤ, ਧਯਭ ਦ) ਏਈ ਤਚਸਨ ਧਾਯ ਸ ਸਨ, ਅਤ ਏਈ ਆਣ 
ਯੀਯ ਨੰੂ ਏਸ਼ਟ ਦ ਤਯਸਾ ਸ , (ਉ ਨੰੂ ਬੀ ਇਸੀ ਏਤਸਣਾ ਠੀਏ ਜਾਦਾ ਸ ਤਏ ) ਸ ਬਾਈ! ਆਣ 
ਏੀਤ ਦਾ ਦੁੱ ਐ ਸਾਯ (ਬਾਵ, ਇਸ ਬਐ ਧਾਯਨੇ ਯੀਯ ਨੰੂ ਦੁੱ ਐ ਦਣ ਬੀ ਯੱਫ ਦ ਦਯ ਤ ਏਫੂਰ 
ਨਸੀਂ ਸਨ)।  

(ਸਯ ਤੱਏ , ਤਜ ਨੇ ) ਅੰਨ ਛੱਤਡਆ ਸਇਆ ਸ (ਰਬੂ ਦਾ ਤਭਯਨ ਤਾਂ ਨਸੀਂ ਏਯਦਾ , ਤਭਯਨ 
ਤਤਆ ਏ ) ਉ ਨੰੂ ਇਸ ਸਯ ਸੀ ਏੰਭ ਚੰਾ ਰੱਾ ਸਇਆ ਸ। ਉ ਨੇ ਬੀ ਆਣੀ ਤੰਦੀ 
ਤਰੈ ਫਣਾਈ ਸਈ ਸ ਅਤ ਦੁੱ ਐ ਸਾਯ ਤਯਸਾ ਸ। ਏੱੋ ਨਸੀਂ ਾਂਦਾ ਤ ਤਦਨ ਯਾਤ ਐਾ ਸ 
ਤਯਸਾ ਸ। (ਇੱਏਰਵਾਂਝ) ਚੁੱ  ਵੱਟ ਏ (ਅਰੀ ਯਾਸ ਤੋਂ) ਐੰੁਤਝਆ ਸਇਆ ਸ, ਬਰਾ, ਦੱ (ਭਾਇਆ 
ਦੀ ਨੀਂਦਯ ਤਵਚ) ੁੱ ਤਾ ਸਇਆ ਭਨੱੁਐ ੁਯੂ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਤਏਵੇਂ ਜਾ ਏਦਾ ਸ? 

(ਇਏ) ਯਾਂ ਤੋਂ ਨੰਾ ਤਪਯਦਾ ਸ ਅਤ ਆਣੀ ਇ ਏੀਤੀ ਸਈ ਬੁੱ ਰ ਦਾ ਦੁੱ ਐ ਤਸ ਤਯਸਾ ਸ। 
(ੁੱ ਚਾ ਚੰਾ ਬਜਨ ਛੱਡ ਏ ) ਜੂਠਾ ਤਭੱਠਾ ਐਾਂਦਾ ਸ ਅਤ ਤਯ ਤਵਚ ੁਆਸ ਾ ਯੱਐੀ ਸ , 

ਅਤਆਨੀ ਭੂਯਐ ਨੇ (ਇ ਤਯਹਾਂ) ਆਣੀ ੱਤ ਵਾ ਰਈ ਸ। ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਸਯ ਏਈ 
ਉੱਦਭ ਯਵਾਨ ਨਸੀਂ ਸ।  



ਅੰਨਹ ਾ (ਭੂਯਐ) ਉਜਾੋਾਂ ਤਵਚ, ਭੋਹੀਆਂ ਤਵਚ, ਭਾਣਾਂ ਤਵਚ ਜਾ ਯਤਸੰਦਾ ਸ , (ਯੱਫ ਵਾਰਾ ਯਤਾ ) 
ਨਸੀਂ ਭਝਦਾ ਤ ਭਾਂ ਤਵਸਾ ਜਾਣ ਤ ਛਤਾਂਦਾ ਸ।  

ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ੁਯੂ ਤਭਰ ਤਆ ਸ (ਅਰੀ) ੁਐ ਉਸੀ ਭਾਣਦਾ ਸ , ਉਸ (ਵਡਬਾੀ) ਯੱਫ ਦਾ 
ਨਾਭ ਆਣ ਤਸਯਦ ਤਵਚ (ਤਟਏਾਂਦਾ) ਸ। (ਯ) ਸ ਨਾਨਏ! ੁਯੂ ਬੀ ਉ ਨੰੂ ਸੀ ਤਭਰਦਾ ਸ ਤਜ 
ਉੱਤ ਆ ਦਾਤਾਯ ਤਭਸਯ ਦੀ ਨਯ ਏਯਦਾ ਸ। ਉ ੰਾਯ ਦੀਆਂ ਆਾਂ ਤ ਤੌਏਯਾਂ ਤੋਂ 
ਤਨਯਰ ਸ ਏ ੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੁਆਯਾ ਆਣੀ ਸਉਭ ਨੰੂ ਾੋ ਦੇਂਦਾ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਬਗਤ ਤਯ ਭਤਨ ਬਾਵਦ ਦਤਯ ਸਹਤਨ ਕੀਯਤਤ ਗਾਵਦ ॥ ਨਾਨਕ ਕਯਭਾ ਫਾਹਯ 
ਦਤਯ ਢਅ ਨ ਰਹਨ੍ਹੀ ਧਾਵਦ ॥ ਇਤਕ ਭੂਰੁ ਨ ਫੁਝਤਨ੍ਹ ਆਣਾ ਅਣਹਦਾ ਆੁ ਗਣਾਇਦ 
॥ ਹਉ ਢਾਢੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤਤ ਹਤਯ ਉਤਭ ਜਾਤਤ ਸਦਾਇਦ ॥ ਤਤਨ੍ਹ ਭੰਗਾ ਤਜ ਤੁਝ 
ਤਧਆਇਦ ॥੯॥ 

ਦਅਯਥ:- ਤਯ ਭਤਨ —ਤਯ ਭਨ ਤਵਚ। ਦਤਯ —(ਤਯ) ਦਯਵਾ ਉੱਤ। ਏੀਯਤਤ —ਬਾ, 
ਵਤਡਆਈ। ਏਯਭਾ ਫਾਸਯ —ਬਾ ਸੀਣ। ਢਅ —ਆਯਾ। ਧਾਵਦ —ਬਟਏਦ ਤਪਯਦ ਸਨ। 
ਇਤਏ—ਏਈ ਜੀਵ। ਭੂਰੁ—ਭੁੱ ਢ, ਰਬੂ। ਅਣਸਦਾ—(ਯ ਤਵਚ) ਦਾਯਥ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਸੀ। ਆੁ —

ਆਣ ਆ ਨੰੂ। ਣਾਇਦ —ਵੱਡਾ ਜਤਰਾਂਦ ਸਨ। ਸਉ —ਭੈਂ। ਢਾਢੀ—ਵਤਡਆਈ ਏਯਨ ਵਾਰਾ , 
ਵਾਯ ਾਉਣ ਵਾਰਾ , ਬੱਟ। ਢਾਢੀ ਏਾ—ਭਾੋਾ ਤਜਸਾ ਢਾਢੀ (ਤਜਵੇਂ ਟੁਏਾ—ਤਨਿੱਏਾ ਤਜਸਾ ੋਾ )। 
ਨੀਚ ਜਾਤਤ—ਨੀਵੀ ਾਤ ਵਾਰਾ। ਸਤਯ—ਸਯ ਰਏ। ਉਤਭ ਜਾਤਤ—ਉੱਚੀ ਾਤ ਵਾਰ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਰਬੂ!) ਤਨੰੂ ਆਣ ਭਨ ਤਵਚ ਬਤ ਤਆਯ ਰਦ ਸਨ , ਜ ਤਯੀ ਤੌਤਤ-ਾਰਾਸ 
ਏਯ ਯਸ ਸਨ ਤ ਤਯ ਦਯ ਉੱਤ ਬ ਯਸ ਸਨ। ਸ ਨਾਨਏ ! ਬਾ-ਸੀਣ ਭਨੱੁਐ ਬਟਏਦ ਤਪਯਦ 
ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰਬੂ ਦ ਦਯ ਤ ਥਾਂ ਨਸੀਂ ਤਭਰਦੀ , (ਤਏਉਂਤਏ) ਇਸ (ਤਵਚਾਯ) ਆਣ ਅਰ ਨੰੂ 
ਨਸੀਂ ਭਝਦ , (ਯੱਫੀ ੁਣ ਦੀ ੂੰ ਜੀ ਆਣ ਅੰਦਯ ) ਸਣ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਸੀ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਵੱਡਾ 
ਜਤਰਾਂਦ ਸਨ।  

(ਸ ਰਬੂ!) ਭੈਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਰਾ (ਤਯ ਦਯ ਦਾ ) ਇਏ ਭਾੋਾ ਤਜਸਾ ਢਾਢੀ ਸਾਂ , ਸਯ ਰਏ (ਆਣ 
ਆ ਨੰੂ) ਉੱਤਭ ਜਾਤ ਵਾਰ ਅਐਵਾਂਦ ਸਨ। ਜ ਤਯਾ ਬਜਨ ਏਯਦ ਸਨ , ਭੈਂ ਉਸਨਾਂ ਾੋਂ (ਤਯਾ 
„ਨਾਭ‟) ਭੰਦਾ ਸਾਂ।9।  



ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਕੂੜੁ ਯਾਜਾ ਕੂੜੁ ਯਜਾ ਕੂੜੁ ਸਬੁ ਸੰਸਾਯੁ ॥ ਕੂੜੁ ਭੰਡ ਕੂੜੁ ਭਾੜੀ ਕੂੜੁ 
ਫਸਣਹਾਯੁ ॥ ਕੂੜੁ ਸੁਇਨਾ ਕੂੜੁ ਯੁਾ ਕੂੜੁ ਨ੍ਹਣਹਾਯੁ ॥ ਕੂੜੁ ਕਾਇਆ ਕੂੜੁ ਕੜੁ ਕੂੜੁ 
ਯੂੁ ਅਾਯੁ ॥ ਕੂੜੁ ਭੀਆ ਕੂੜੁ ਫੀਫੀ ਖਤ ਹ ਖਾਯੁ ॥ ਕੂਤੜ ਕੂੜ ਨੇਹੁ ਰਗਾ ਤਵਸਤਯਆ 
ਕਯਤਾਯੁ ॥ ਤਕਸੁ ਨਾਤਰ ਕੀਚ ਦਸਤੀ ਸਬੁ ਜਗੁ ਚਰਣਹਾਯੁ ॥ ਕੂੜੁ ਤਭਠਾ ਕੂੜੁ ਭਾਤਖਉ ਕੂੜੁ 
ਡਫ ੂਯੁ ॥ ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣ ਫਨਤੀ ਤੁਧੁ ਫਾਝੁ ਕੂੜ ਕੂੜੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 468} 

ਦਅਯਥ:- ਏੂੋ—ੁਛਰ, ਬਯਭ।  

ਨ ਟ:- ਸ਼ਫਦ „ਏੂੋ‟ੁ ਤਵਸ਼ਸ਼ਣ ਨਸੀਂ ਸ , „ਨਾਂਵ‟ ਸ ਅਤ ੁਤਰੰ ਸ। ਇਸੀ ਏਾਯਨ ਸ ਤਏ „ਭਾੋੀ‟, 
„ਏਾਇਆ‟, „ਫੀਫੀ‟ ਆਤਦਏ ਇਤਰੀ ਤਰੰ ਸ਼ਫਦਾਂ ਨਾਰ ਬੀ ਸ਼ਫਦ „ਏੂੋ‟ੁ ੁਤਰੰ ਇਏ-ਵਚਨ ਸੀ 
ਸ।  

ਭੰਡ—ਸ਼ਾਤਭਆਨੇ। ਭਾੋੀ—ਭਸਰ। ਫਣਸਾਯੁ—(ਭਸਰ ਤਵਚ ) ਵੱਣ ਵਾਰਾ। ਯੁਾ —ਚਾਂਦੀ। 
ਏਾਇਆ—ਯੀਯ। ਅਾਯੁ —ਫਅੰਤ, ਫਸੁਤ। ਭੀਆ —ਐਭ, ਤੀ। ਫੀਫੀ —ਫੀਵੀ, ਯਤ, 

ਇਤਰੀ। ਐਤ—ਐ ਏ , ਐਤਚਤ ਸ ਏ। ਐਾਯੁ —ਐੁਆਯ, ਰੀਰ, ਫਇੱਤ। ਏੂਤੋ—ਏੂੋ ਤਵਚ , 

ਛਰ ਤਵਚ। ਏੂੋ—ਏੂੋ ਭਨੱੁਐ ਦਾ , ਛਰ ਤਵਚ ਪ ਸ ਜੀਵ ਦਾ। ਏੀਚ —ਏੀਤੀ ਜਾ। ਤਭਠਾ—
ੁਆਦਰਾ, ਤਆਯਾ। ੂਯੁ —(ਤੰਦੀ-ਯੂ ਫੋੀ ਸ , ਾਯ ਜੀਵ ਇ ਦਾ „ੂਯ‟ ਸਨ); ਾਯ 
ਜੀਵ। ਨਾਨਏੁ ਵਐਾਣ—ਨਾਨਏ ਆਐਦਾ ਸ। ਏੂੋ ਏੂੋੀ—ਏੂੋ ਸੀ ਏੂੋ, ਛਰ ਸੀ ਛਰ।  

ਨ ਟ:- ਇ ਰਏ ਤਵਚ ਸ਼ਫਦ „ਏੂੋ‟ੁ, „ਏੂਤੋ‟ ਅਤ „ਏੂੋ‟ ਤਰਵੇਂ ਭਝਣ-ਜ ਸਨ। „ਏੂੋ‟ੁ ਨਾਂਵ 
(noun) ਸ, ਏਯਤਾ ਏਾਯਏ, ਇਏ-ਵਚਨ।  

„ਏੂਤੋ‟ ਸ਼ਫਦ „ਏੂੋ‟ੁ ਤੋਂ ਅਤਧਏਯਣ ਏਾਯਏ , ਇਏ-ਵਚਨ ਸ। „ਏੂੋ‟ ਸ਼ਫਦ „ਏੂੋਾ‟ ਤੋਂ ੰਫੰਧ 
ਏਾਯਏ, ਇਏ-ਵਚਨ ਸ। ਚਤ ਯੱਐਣ ਦੀ ਰੋ ਸ ਤਏ ਸ਼ਫਦ „ਏੂੋ‟ ਸ਼ਫਦ „ਏੂੋਾ‟ ਤੋਂ ਸ, „ਏੂੋ‟ੁ ਤੋਂ 
ਨਸੀਂ।  

ਸ਼ਫਦ „ਏੂੋਾ‟ ੰਤਏਰਤ ਦ ਸ਼ਫਦ ਏੂਟਏ (#`Øtk) ਦਾ ਰਾਤਏਰਤ ਤ ੰਜਾਫੀ ਯੂ ਸ , ਜ ਤਵਸ਼ਸ਼ਣ 
ਸ ਤ ਤਜ ਦਾ ਅਯਥ ਸ „ਝੂਠਾ, ਛਰ ਤਵਚ ਪਤਆ ਸਇਆ‟।1।  

ਅਯਥ:- ਇਸ ਾਯਾ ਜਤ ਛਰ ਯੂ ਸ (ਤਜਵੇਂ ਭਦਾਯੀ ਦਾ ਾਯਾ ਤਭਾਸ਼ਾ ਛਰ ਯੂ ਸ ), (ਇ 
ਤਵਚ ਏਈ) ਯਾਜਾ (ਸ, ਤ ਏਈ ਰਏ) ਯਜਾ (ਸਨ)। ਇਸ ਬੀ (ਭਦਾਯੀ ਦ ਯੁ ਤ ਐ ਆਤਦਏ 



ਤਵਐਾਣ ਵਾਂ) ਛਰ ਸੀ ਸਨ। (ਇ ਜਤ ਤਵਚ ਤਏਤ ਇਸਨਾਂ ਯਾਤਜਆਂ ਦ ) ਸ਼ਾਤਭਆਨੇ ਤ ਭਸਰ 
ਭਾੋੀਆਂ (ਸਨ, ਇਸ) ਬੀ ਛਰ ਯੂ ਸਨ , ਤ ਇਸਨਾਂ ਤਵਚ ਵੱਣ ਵਾਰਾ (ਯਾਜਾ) ਬੀ ਛਰ ਸੀ ਸ। 
ਨਾ, ਚਾਂਦੀ (ਅਤ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨੰੂ ਤਸਨਣ ਵਾਰ ਬੀ) ਬਯਭ ਯੂ ਸੀ ਸਨ, ਇਸ ਯੀਯਏ ਅਏਾਯ, 

(ਸਣ ਸਣ) ਏੱੋ ਅਤ (ਯੀਯਾਂ ਦਾ) ਫਅੰਤ ਸਣਾ ਯੂ ਇਸ ਬੀ ਾਯ ਛਰ ਸੀ ਸਨ (ਰਬੂ-
ਭਦਾਯੀ ਤਭਾਸ਼ ਆ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ੈੁਸ਼ ਏਯਨ ਵਾਤ ਤਵਐਾ ਤਸਸਾ ਸ )। (ਰਬੂ ਨੇ ਤਏਤ) ਭਨੱੁਐ (ਫਣਾ 
ਤਦੱਤ ਸਨ , ਤਏਤ) ਇਤਰੀਆ;ਂ ਇਸ ਾਯ ਬੀ ਛਰ ਯੂ ਸਨ , ਜ (ਇ ਇਤਰੀ ਭਯਦ ਵਾਰ 
ੰਫੰਧ-ਯੂ ਛਰ ਤਵਚ) ਐਤਚਤ ਸ ਏ ੈੁਆਯ ਸ ਯਸ ਸਨ।  

(ਇ ਤਦਰਸ਼ਟਭਾਨ) ਛਰ ਤਵਚ ਪ ਸ ਜੀਵ ਦਾ ਛਰ ਤਵਚ ਭਸ  ਤਆ ਸ , ਇ ਏਯਏ ਇ 
ਨੰੂ ਆਣਾ ਦਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਬੁੱ ਰ ਤਆ ਸ। (ਇ ਨੰੂ ਮਾਦ ਨਸੀਂ ਯਤਸ ਤਆ ਤਏ) ਾਯਾ ਜਤ 
ਨਾਵੰਤ ਸ, ਤਏ ਨਾਰ ਬੀ ਭਸ ਨਸੀਂ ਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ।  

(ਇਸ ਾਯਾ ਜਤ ਸ ਤਾਂ ਛਰ, ਯ ਇਸ) ਛਰ (ਾਯ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ) ਤਆਯਾ ਰੱ ਤਯਸਾ ਸ, ਸ਼ਤਸਦ 
(ਵਾਂ) ਤਭੱਠਾ ਰੱਦਾ ਸ , ਇ ਤਯਹਾਂ ਇਸ ਛਰ ਾਯ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਡਫ ਤਯਸਾ ਸ। (ਸ ਰਬੂ!) ਨਾਨਏ 
(ਤਯ ਅੱ) ਅਯ ਏਯਦਾ ਸ ਤਏ ਤਥੋਂ ਤਫਨਾ (ਇਸ ਜਤ) ਛਰ ਸ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਸਚੁ ਤਾ ਯੁ ਜਾਣੀ ਜਾ ਤਯਦ ਸਚਾ ਹਇ ॥ ਕੂੜ ਕੀ ਭਰੁ ਉਤਯ ਤਨੁ ਕਯ ਹਛਾ 
ਧਇ ॥ ਸਚੁ ਤਾ ਯੁ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਤਚ ਧਯ ਤਆਯੁ ॥ ਨਾਉ ਸੁਤਣ ਭਨੁ ਯਹਸੀ ਤਾ ਾ 
ਭਖ ਦੁਆਯੁ ॥ ਸਚੁ ਤਾ ਯੁ ਜਾਣੀ ਜਾ ਜੁਗਤਤ ਜਾਣ ਜੀਉ ॥ ਧਯਤਤ ਕਾਇਆ ਸਾਤਧ ਕ 
ਤਵਤਚ ਦਇ ਕਯਤਾ ਫੀਉ ॥ ਸਚੁ ਤਾ ਯੁ ਜਾਣੀ ਜਾ ਤਸਖ ਸਚੀ ਰਇ ॥ ਦਇਆ ਜਾਣ ਜੀਅ 
ਕੀ ਤਕਛੁ ੁੰ ਨੁ ਦਾਨੁ ਕਯਇ ॥ ਸਚੁ ਤਾਂ ਯੁ ਜਾਣੀ ਜਾ ਆਤਭ ਤੀਯਤਥ ਕਯ ਤਨਵਾਸੁ ॥ 
ਸਤਤਗੁਯੂ ਨ  ੁਤਛ ਕ ਫਤਹ ਯਹ ਕਯ ਤਨਵਾਸੁ ॥ ਸਚੁ ਸਬਨਾ ਹਇ ਦਾਯੂ ਾ ਕਢ ਧਇ ॥ 
ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣ ਫਨਤੀ ਤਜਨ ਸਚੁ ਰ  ਹਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 468} 

ਦਅਯਥ:- ਤਾ ਯੁ—ਤਾਂ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਸੀ। ਜਾਣੀ—ਜਾਤਣਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ। ਚ—ੁ(ਸ਼ਫਦ „ਏੂੋ‟ੁ 

ਦ ਉਰਟ ਸ਼ਫਦ „ਚ‟ੁ ਸ; „ਏੂੋ‟ੁ ਦਾ ਅਯਥ ਸ „ਛਰੁ‟ ਜ ਅਰੀਅਤ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਸ , ਜ ਉਤਨਾ 
ਤਚਯ ਸੀ ਸ, ਤਜਤਨਾ ਤਚਯ ਉ ਦਾ ਫਣਾਣ ਵਾਰਾ ਉ ਦੀ ਸੋਂਦ ਚਾਸੰੁਦਾ ਸ। ਇ ਦ ਉਰਟ „ਚ‟ੁ 

ਦਾ ਅਯਥ ਸ ) ਅਰੀਅਤ। ਤਯਦ —ਤਸਯਦ ਤਵਚ। ਚਾ —ਅਰੀਅਤ ਵਾਰਾ , ਸਯੀ। ਏੂੋ ਏੀ 
ਭਰੁ—ਭਾਇਆ ਯੂ ਛਰ ਦੀ (ਭਨ ਉੱਤ) ਭਰ। ਯਸੀ—ਤਐੋ ੈਂਦਾ ਸ। ਭਐ ਦੁਆਯੁ—ਭੁਏਤੀ 



ਦਾ ਦਯਵਾਾ , ਭਾਇਆ ਯੂ ਛਰ ਦ ੰਜੀਯਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟਣ ਦਾ ਯਤਾ। ਜੁਤਤ —ਤੰਦੀ ਸਣ 
ਤਯੀਏ ਨਾਰ ੁਾਯਨ ਦਾ ਢੰ। ਧਯਤਤ ਏਾਇਆ —ਯੀਯ ਯੂ ਧਯਤੀ। ਦਇ —ਦ ਦਵ , ਫੀਜ 
ਦਵ। ਏਯਤਾ ਫੀਉ —ਏਯਤਾਯ ਦਾ („ਨਾਭ‟ ਯੂ) ਫੀਜ। ਆਤਭ ਤੀਯਤਥ —ਆਤਭ ਯੂ ਤੀਯਥ 
ਉੱਤ। ਫਤਸ ਯਸ—ਫਠਾ ਯਸ, ਭਨ ਨੰੂ ਤਵਏਾਯਾਂ ਵਰ ਦੋਨ ਤੋਂ ਯਏ ਯੱਐ।  

ਅਯਥ:- (ਜਤ ਯੂ ਛਰ ਵਰੋਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਯਤ ਏ, ਜਤ ਦ) ਅਰ ਦੀ ਭਝ ਤਦੋਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ 
ਸ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਰੀਅਤ ਦਾ ਭਾਰਏ (ਯੱਫ) ਭਨੱੁਐ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਤਟਏ ਜਾ। ਤਦੋਂ ਭਾਇਆ ਛਰ 
ਦਾ ਅਯ ਭਨ ਤੋਂ ਦੂਯ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ (ਪਯ ਭਨ ਦ ਨਾਰ ਯੀਯ ਬੀ ੁੰ ਦਯ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ , ਯੀਯਏ 
ਇੰਦਯ ਬੀ ੰਦ ਾ ਵਰੋਂ ਸਟ ਜਾਂਦ ਸਨ, ਭਾਨ ) ਯੀਯ ਧੁ ਏ ਾੌ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

(ਭਾਇਆ ਛਰ ਵਰੋਂ ਭਨ ਦ ਪੁਯਨੇ ਸਟ ਏ , ਏੁਦਯਤ ਦ) ਅਰ ਦੀ ਭਝ ਤਦੋਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਸ , 
ਜਦ ਭਨੱੁਐ ਉ ਅਰ ਤਵਚ ਭਨ ਜੋਦਾ ਸ , (ਤਦੋਂ ਉ ਅਰੀਅਤ ਵਾਰ ਦਾ ) ਨਾਭ ੁਣ ਏ 
ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਭਨ ਤਐੋਦਾ ਸ ਤ ਉ ਨੰੂ (ਭਾਇਆ ਦ ਫੰਧਨਾਂ ਤੋਂ) ੁਤੰਤਯ ਸਣ ਦਾ ਯਾਸ ਤਭਰ ਜਾਂਦਾ 
ਸ।  

ਜਤ ਦ ਅਰ ਰਬੂ ਦੀ ਭਝ ਤਦੋਂ ੈਂਦੀ ਸ , ਜਦੋਂ ਭਨੱੁਐ ਯੱਫੀ ਜੀਵਨ (ੁਾਯਨ ਦੀ) ਜੁਤੀ 
ਜਾਣਦਾ ਸਵ, ਬਾਵ, ਯੀਯ ਯੂ ਧਯਤੀ ਨੰੂ ਤਤਆਯ ਏਯਏ ਇ ਤਵਚ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਫੀਜ ਦਵ।  

ੱਚ ਦੀ ਯਐ ਤਦੋਂ ਸੰੁਦੀ ਸ, ਜਦੋਂ ੱਚੀ ਤੱਤਐਆ (ੁਯੂ ਾੋਂ) ਰ ਅਤ (ਉ ਤੱਤਐਆ ਉੱਤ ਚੱਰ 
ਏ) ਬ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤ ਤਯ ਏਯਨ ਦੀ ਜਾਚ ਤੱਐ ਤ (ਰੋਵੰਦਾਂ ਨੰੂ) ਏੁਝ ਦਾਨ ੰੁਨ ਏਯ।  

ਉ ਧੁਯ-ਅੰਦਯਰੀ ਅਰੀਅਤ ਨਾਰ ਤਦੋਂ ਸੀ ਜਾਣ -ਛਾਣ ਸੁੰ ਦੀ ਸ ਜਦੋਂ ਭਨੱੁਐ ਧੁਯ ਅੰਦਯਰ 
ਤੀਯਥ ਉੱਤ ਤਟਏ, ਆਣ ੁਯੂ ਾੋਂ ਉਦਸ਼ ਰ ਏ ਉ ਅੰਦਯਰ ਤੀਯਥ ਉੱਤ ਫਠਾ ਯਸ , ਉੱਥ 
ਸੀ ਦਾ ਤਨਵਾ ਯੱਐ।  

ਨਾਨਏ ਅਯ ਏਯਦਾ ਸ ਤਜਨਹ ਾਂ ਭਨੱੁਐਾਂ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਅਰੀਅਤ ਦਾ ਭਾਰਏ ਰਬੂ ਤਟਤਏਆ 
ਸਇਆ ਸ , ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਾਯ ਦੁੱ ਐਾਂ ਦਾ ਇਰਾਜ ਉਸ ਆ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ , (ਤਏਉਂਤਏ ਉਸ ) ਾਯ 
ਤਵਏਾਯਾਂ ਨੰੂ (ਉ ਤਸਯਦ ਤਵਚੋਂ) ਧ ਏ ਏੱਢ ਦੇਂਦਾ ਸ (ਤਜੱਥ ਉਸ ਵੱ ਤਯਸਾ ਸ)।2।  

ਉੜੀ ॥ ਦਾਨੁ ਭਤਹੰਡਾ ਤਰੀ ਖਾਕੁ ਜ ਤਭਰ  ਤ ਭਸਤਤਕ ਰਾਈ ॥ ਕੂੜਾ ਰਾਰਚੁ ਛਡੀ 
ਹਇ ਇਕ ਭਤਨ ਅਰਖੁ ਤਧਆਈ ॥ ਪਰੁ ਤਵਹ ਾਈ ਜਵਹੀ ਕਾਯ ਕਭਾਈ ॥ ਜ ਹਵ 



ੂਯਤਫ ਤਰਤਖਆ ਤਾ ਧੂਤੜ ਤਤਨ੍ਹਾ ਦੀ ਾਈ ॥ ਭਤਤ ਥੜੀ ਸਵ ਗਵਾਈ ॥੧੦ ॥ {ੰਨਾ 
468} 

ਦਅਯਥ:- ਦਾਨੁ—ਫੈਸ਼ਸ਼। ਭਤਸੰਡਾ—ਭਯਾ, ਬਾਵ, ਭਯ ਵਾਤ। ਤਰੀ ਐਾਏੁ —(ਯਾਂ ਦੀਆਂ 
ਤਰੀਆਂ ਦੀ ਐਾਏ , ਚਯਨ-ਧੂੋ। ਤ—ਤਾਂ। ਏੂੋਾ—ਏੂੋ ਤਵਚ ਪਾਣ ਵਾਰਾ , ਭਾਇਆ ਦ ਜਾਰ 
ਤਵਚ ਪਾਣ ਵਾਰਾ। ਅਰਐੁ —ਅਤਦਰਸ਼ਟ। ਤਵਸ —ਤਤਸ ਤਜਸਾ ਸੀ। ਜਵਸੀ —ਤਜਸ ਤਜਸੀ। 
ੂਯਤਫ—ਤਸਰ ਤੋਂ , ਭੁੱ ਢ ਤੋਂ , ਧੁਯ ਤੋਂ। ਤਰਤਐਆ —ਤਛਰ ਏੀਤ ਸ ਏਯਭਾਂ ਦ ੰਏਾਯਾਂ ਦੀ 
ਸੋਂਦ। ਭਤਤ ਥੋੀ—ਆਣੀ ਭਤਤ ਥਤੋ ਸਵ, ਜ ਆਣੀ ਥੋੀ ਭਤ ਦੀ ਟਏ ਯੱਐੀ।10।  

ਅਯਥ:- (ਭਯਾ ਇਸ ਤਚੱਤ ਏਯਦਾ ਸ ਤਏ ਭਨੰੂ ੰਤਾਂ ਦ ) ਯਾਂ ਦੀ ੈਾਏ ਦਾ ਦਾਨ ਤਭਰ। ਜ ਇਸ 
ਦਾਨ ਤਭਰ ਜਾ, ਤਾਂ ਭੱਥ ਉੱਤ ਰਾਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ। (ਸਯ) ਰਾਰਚ, ਜ ਭਾਇਆ ਦ ਜਾਰ ਤਵਚ ਸੀ 
ਪਾਂਦਾ ਸ, ਛੱਡ ਦਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ, ਅਤ ਭਨ ਨੰੂ ਏਵਰ ਰਬੂ ਤਵਚ ਜੋ ਏ ਉ ਦੀ ਬਤੀ ਏਯਨੀ 
ਚਾਸੀਦੀ ਸ , (ਤਏਉਂਤਏ) ਭਨੱੁਐ ਤਜ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਏਾਯ ਏਯਦਾ ਸ , ਉਸ ਤਜਸਾ ਉ ਨੰੂ ਪਰ ਤਭਰ 
ਜਾਂਦਾ ਸ। ਯ ੰਤ ਜਨਾਂ ਦ ਯਾਂ ਦੀ ੈਾਏ ਤਾਂ ਸੀ ਤਭਰਦੀ ਸ ਜ ਚੰ ਬਾ ਸਣ। (ੁਯਭੁਐਾਂ ਦਾ 
ਆਯਾ-ਯਨਾ ਛੱਡ ਏ) ਜ ਆਣੀ ਸਛੀ ਤਜਸੀ ਭਤ ਦੀ ਟਏ ਯੱਐੀ ਤਾਂ (ਇ ਦ ਆਯ) ਏੀਤੀ 
ਸਈ ਾਰ-ਏਭਾਈ ਤਵਅਯਥ ਜਾਂਦੀ ਸ।10।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਸਤਚ ਕਾਰੁ ਕੂੜੁ ਵਯਤਤਆ ਕਤਰ ਕਾਰਖ ਫਤਾਰ ॥ ਫੀਉ ਫੀਤਜ ਤਤ ਰ  
ਗ ਅਫ ਤਕਉ ਉਗਵ ਦਾਤਰ ॥ ਜ ਇਕੁ ਹਇ ਤ ਉਗਵ ਯੁਤੀ ਹੂ ਯੁਤਤ ਹਇ ॥ ਨਾਨਕ ਾਹ 
ਫਾਹਯਾ ਕਯ ਯੰਗੁ ਨ ਸਇ ॥ ਬ ਤਵਤਚ ਖੁੰ ਤਫ ਚੜਾਈ ਸਯਭੁ ਾਹੁ ਤਤਨ ਹਇ ॥ ਨਾਨਕ 
ਬਗਤੀ ਜ ਯ ਕੂੜ ਸਇ ਨ ਕਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 468} 

ਦਅਯਥ:- ਤਚ—ੱਚ ਤਵਚ। ਤਚ ਏਾਰੁ—ੱਚ ਤਵਚ ਏਾਰ  ਤਆ ਸ ਅਰੀਅਤ ਦੀ ਯਐ 
ਨਸੀਂ ਯਸੀ। ਏਾਰਐ —ਏਾਰਾਨ, ਤਵਏਾਯਾਂ ਦੀ ਤਆਸੀ। ਫਤਾਰ —ਬੂਤ ਰਤ। ਫੀਉ —ਨਾਭ ਯੂ 
ਫੀਜ। ਫੀਤਜ —ਫੀਜ ਏ। ਤਏਉ ਉਵ —ਨਸੀਂ ਉੱ ਏਦੀ। ਦਾਤਰ —ਦਾਣ ਦ ਦਵੇਂ ਤਸੱ ਵਐ 
ਵਐਯ। ਇਏੁ—ਾਫਤ ਫੀਜ। ਯੁਤੀ ਸੂ ਯੁਤਤ —ਯੁਤਾਂ ਤਵਚੋਂ ਯੁਤ , ਬਾਵ ਚੰੀ ਯੁਤ , ਪਫਵੀਂ ਯੁਤ। 
ਾਸ—ਰਾ, ਏੱੋ ਨੰੂ ੱਏਾ ਯੰ ਚਾੋਹਨ ਰਈ ਜ ਾਣੀ ਤਵਚ ਯੰ ਤੋਂ ਤਸਰਾਂ ਾਈਦੀ ਸ। 
ਏਯ—ਏਯ (ਏੱੋ) ਨੰੂ। ਯੰੁ ਇ—ਉਸ (ੱਏਾ) ਯੰ ਜ (ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ, ਬਾਵ) ਵਧੀਆ ੱਏਾ 
ਯੰ। ਯਭੁ—ਤਭਸਨਤ। ਯ—ਯੰਤਆ ਜਾ। ਏੂੋ —ਏੂੋ ਦੀ ਛਰ ਠੱੀ ਦੀ। ਇ —ੈਫਯ, 



ਤਬਣਐ।1।  

{ਨ ਟ—ਇ ਰਏ ਤਵਚ ਦ ਤਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਤਦੱਤ  ਸਨ ਤਸਰੀਆਂ 3 ਤੁਏਾਂ ਤਵਚ ਐਤੀ ਫੀਜਣ ਦਾ 
ਅਤ ਦੂਜੀਆਂ 3 ਤੁਏਾਂ ਤਵਚ ਏੱੋਾ ਯੰਣ ਦਾ। ਤਸਰ ਤਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਤਵਚ ਦੱਤਆ ਤਆ ਸ ਤਏ 
ਤਜਵੇਂ ਾਫਤ ਦਾਣਾ ਸੀ ਫੀਤਜਆਂ ਉੱ ਏਦਾ ਸ , ਜ ਦਾਣਾ ਦਰ ਤਦੱਤਾ ਜਾ , ਤਾਂ ਨਸੀਂ ਉੱਦਾ। 
ਇ ਤਯਹਾਂ ਜ ਭਨ ਦ-ਪਾੋ ਯਸ, ਬਾਵ, ਜ ਅੰਦਯ ਦੁਤਚੱਤਾ-ਨ ਯਸ, ਤਾਂ „ਨਾਭ‟ ਫੀਜ ਉੱ ਨਸੀਂ 
ਏਦਾ, ਵਧ-ਪੁਰ ਨਸੀਂ ਏਦਾ।  

ਦੂਜ ਤਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਤਵਚ ਤਰਤਐਆ ਸ ਤਏ ਏਯ ਏੱੋ ਨੰੂ ੱਏਾ ਯੰ ਨਸੀਂ ਚੋਹ ਏਦਾ। ਤਸਰਾਂ ਐੁੰ ਫ 
ਤ ਚਾੋਹਨ ਦੀ ਰੋ ਸ , ਪਯ ਯੰ ਦਣ ਤੋਂ ਤਸਰਾਂ ਾਸ ਦਣੀ ੈਂਦੀ ਸ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਇ ਏਯ ਭਨ 
ਨੰੂ ਨਾਭ ਤਵਚ ਯੰਣ ਵਾਤ ਤਸਰਾਂ ਯੱਫ ਦ ਡਯ ਯੂ ਐੰੁਫ ਤ ਚਾੋਹਨ ਦੀ ਰੋ ਸ। ਇ ਤਯਹਾਂ 
ਇ ਦਾ ਏਯਾ-ਨ (ਤਨਯਦਇਤਾ) ਦੂਯ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ , ਜੀਵ ਯੱਫ ਦ ਡਯ ਤਵਚ ਯਤਸ ਏ ਜੀਆਂ ਤ 
ਤਯ ਏਯਨ ਰੱ ੈਂਦਾ ਸ। ਪਯ ਇ ਭਨ ਨੰੂ ਤਭਸਨਤ ਦੀ ਾਸ ਤਦੱਤੀ ਜਾ , ਬਾਵ ਆਰ 
ਤਤਆ ਏ ਉੱਦਭੀ ਫਤਣਆ ਯਸ। ਤਦੋਂ ਯੱਫ ਦ ਬਤੀ -ਯੰ ਤਵਚ ਯੰਤਆਂ ਸਣ ਯੰ ਵਾਰਾ ਸ 
ਜਾਂਦਾ ਸ। } 

ਅਯਥ:- (ੰਾਯਏ ਜੀਵਾਂ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਚੋਂ ) ੱਚ ਉੱਡ ਤਆ ਸ ਅਤ ਏੂੋ ਸੀ ਏੂੋ ਯਧਾਨ ਸ 
ਤਯਸਾ ਸ , ਏਰਜੁ ਦੀ (ਾਾਂ ਦੀ) ਏਾਰਐ ਦ ਏਾਯਨ ਜੀਵ ਬੂਤਨੇ ਫਣ ਯਸ ਸਨ (ਬਾਵ, ਜਤ 
ਦਾ ਭਸ ਯਫਰ ਸ ਤਯਸਾ ਸ , ਜਤ ਦ ਾਜਣਸਾਯ ਨਾਰ ਾਂਝ ਫਣਾਣ ਦਾ ਤੈਆਰ ਜੀਵਾਂ ਦ 
ਤਸਯਤਦਆਂ ਤਵਚੋਂ ਦੂਯ ਸ ਤਯਸਾ ਸ , ਅਤ ਤਭਯਨ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਜੀਵ ਭਾਨ  ਬੂਤਨੇ ਸਨ )। ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੇ 
(ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ) ਫੀਜ (ਆਣ ਤਸਯਤਦਆਂ ਤਵਚ ) ਫੀਤਜਆ, ਉਸ ਇ ਜਤ ਤੋਂ ਬਾ ਐੱਟ ਏ 
। ਯ ਸੁਣ (ਨਾਭ ਦਾ) ਅੰਏੁਯ ਪੁਟਣੋਂ ਯਤਸ ਤਆ ਸ , (ਤਏਉਂਤਏ ਭਨ) ਦਾਰ ਵਾਂ (ਦ-ਪਾੋ ਸ 
ਯਸ ਸਨ, ਬਾਵ ਦੁਤਚੱਤਾ-ਨ ਦ ਏਾਯਨ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਨ ਨਾਭ ਤਵਚ ਨਸੀਂ ਜੁੋਦਾ )। ਫੀਜ ਉੱਦਾ 
ਤਾਂ ਸੀ ਸ, ਜ ਫੀਜ ਾਫਤ ਸਵ ਅਤ ਫੀਜਣ ਦੀ ਯੁਤ ਵੀ ਚੰੀ ਪਫਵੀਂ ਸਵ , (ਇ ਤਯਹਾਂ ਯੱਫ ਦਾ 
ਨਾਭ-ਅੰਏੁਯ ਬੀ ਤਾਂ ਸੀ ਪੁਟਦਾ ਸ ਜ ਭਨ ਾਫਤ ਸਵ , ਜ ੂਯਨ ਤਯ ਤ ਯੱਫ ਵਰ ਰੱਾ ਯਸ 
ਅਤ ਭਾ ਅੰਤਭਰਤ ਵਰਾ ਬੀ ਐੁੰ ਝਾਇਆ ਨਾ ਜਾ)।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਰਾ ਨ ਵਯਤੀ ਜਾ ਤਾਂ ਏਯ ਏੱੋ ਨੰੂ ਉਸ (ਸਣਾ ੱਏਾ) ਯੰ ਨਸੀਂ ਚੋਹਦਾ (ਜ 



ਰਾ ਵਯਤਤਆਂ ਚੋਹਦਾ ਸ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਜ ਇ ਏਯ ਭਨ ਨੰੂ ਯੱਫ ਦ ਨਾਭ -ਯੰ ਤਵਚ ਸਣਾ ਯੰ 
ਦਣਾ ਸਵ, ਤਾਂ ਤਸਰਾਂ ਇ ਨੰੂ ) ਯੱਫ ਦ ਡਯ ਯੂ ਐੰੁਫ ਤ ਧਯੀ ; ਪਯ ਤਭਸਨਤ ਤ ਉੱਦਭ ਦੀ 
ਾਸ ਦਈ। (ਇ ਤੋਂ ਤਛੋਂ) ਸ ਨਾਨਏ! ਜ (ਇ ਭਨ ਨੰੂ) ਯੱਫ ਦੀ ਬਤੀ ਤਵਚ ਯੰਤਆ ਜਾ , 

ਤਾਂ ਭਾਇਆ-ਛਰ ਇ ਦ ਨੇੋ ਬੀ ਨਸੀਂ ਛੁਸ ਏਦਾ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਰਫੁ ਾੁ ਦੁਇ ਯਾਜਾ ਭਹਤਾ ਕੂੜੁ ਹਆ ਤਸਕਦਾਯੁ ॥ ਕਾਭੁ ਨੇਫੁ ਸਤਦ ੁਛੀ 
ਫਤਹ ਫਤਹ ਕਯ ਫੀਚਾਯੁ ॥ ਅੰਧੀ ਯਮਤਤ ਤਗਆਨ ਤਵਹੂਣੀ ਬਾਤਹ ਬਯ ਭੁਯਦਾਯੁ ॥ ਤਗਆਨੀ 
ਨਚਤਹ ਵਾਜ ਵਾਵਤਹ ਯੂ ਕਯਤਹ ਸੀਗਾਯੁ ॥ ਊਚ ਕੂਕਤਹ ਵਾਦਾ ਗਾਵਤਹ ਜਧਾ ਕਾ ਵੀਚਾਯੁ ॥ 
ਭੂਯਖ ੰਤਡਤ ਤਹਕਭਤਤ ਹੁਜਤਤ ਸੰਜ ਕਯਤਹ ਤਆਯੁ ॥ ਧਯਭੀ ਧਯਭੁ ਕਯਤਹ ਗਾਵਾਵਤਹ 
ਭੰਗਤਹ ਭਖ ਦੁਆਯੁ ॥ ਜਤੀ ਸਦਾਵਤਹ ਜੁਗਤਤ ਨ ਜਾਣਤਹ ਛਤਡ ਫਹਤਹ ਘਯ ਫਾਯੁ ॥ ਸਬੁ ਕ 
ੂਯਾ ਆ ਹਵ ਘਤਟ ਨ ਕਈ ਆਖ ॥ ਤਤ ਯਵਾਣਾ ਤਛ ਾਈ ਤਾ ਨਾਨਕ ਤਤਰਆ 
ਜਾ ॥੨॥ {ੰਨਾ 469} 

ਦਅਯਥ:- ਰਫ—ੁਜੀਬ ਦਾ ਚਏਾ। ਭਸਤਾ —ਵੀਯ। ਤਏਦਾਯੁ —ਚਧਯੀ। ਨੇਫੁ —ਨਾਇਫ। 
ਤਦ—ੱਦ ਏ, ਫੁਰਾ ਏ। ਅੰਧੀ ਯਮਤਤ—ਏਾਭਾਤਦਏ ਤਵਏਾਯਾਂ ਦ ਅਧੀਨ ਯਤਸ ਏ ਅੰਨਹੇ  ਸ ਜੀਵ। 
ਬਾਤਸ—ਅੱ, ਤਤਰਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱ। ਭੁਯਦਾਯੁ —ਸਯਾਭ, ਵੱਢੀ, ਤਯਸ਼ਵਤ। ਬਯ ਭੁਯਦਾਯੁ —(ਯਮਤ) 

ਚੱਟੀ ਬਯਦੀ ਸ। ਤਆਨੀ —ਸਯਨਾਂ ਨੰੂ ਉਦਸ਼ ਏਯਨ ਵਾਰ। ਵਾਵਤਸ —ਵਜਾਂਦ ਸਨ। ਯੂ 
ਏਯਤਸ—ਏਈ ਬ ਵਟਾਂਦ ਸਨ। ਵਾਦਾ—ਝੋ ਜੱੁਧਾਂ ਦ ਯੰ। ਜਧਾ ਏਾ ਵੀਚਾਯੁ—ੂਯਤਭਆਂ 
ਦੀਆਂ ਏਸਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਵਆਤਐਆ। ਤਸਏਭਤਤ —ਚਰਾਏੀ। ਸੁਜਤਤ —ਦਰੀਰ। ੰਜ —ਭਾਇਆ ਦ 
ਇਏੱਠਾ ਏਯਨ ਤਵਚ। ਧਯਭੀ —ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਧਯਭ -ਵਾਰਾ ਭਝਣ ਵਾਰ। ਾਵਾਵਤਸ —ਵਾ 
ਰੈਂਦ ਸਨ। ਭਐ ਦੁਆਯੁ —ਭੁਏਤੀ ਦਾ ਦਯਵਾਾ। ਜਤੀ —ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਤਣਆਂ 
ਇੰਦਤਯਆਂ ਨੰੂ ਏਾਫੂ ਯੱਤਐਆ ਸਇਆ ਸ। ਜੁਤਤ —(ਜਤੀ ਫਣਨ ਦੀ ) ਜਾਚ। ਛਤਡ ਫਸਤਸ—ਛੱਡ 
ਫਠਦ ਸਨ। ਯ ਫਾਯੁ—ਤਰਸਤ, ਯ ਾਟ। ਬੁ ਏ—ਸਯਏ ਜੀਵ। ੂਯਾ—ਭੁਏੰਭਰ, ਅਬੁੱ ਰ। 
ਤਟ—ਊਣਾ। ਤਤ—ਇੱਤ। ਯਵਾਣਾ—ਵੱਟਾ। ਤਛ—(ਤੱਏੋੀ ਦ) ਤਛਰ ਛਾਫ ਤਵਚ।2।  

ਅਯਥ:- (ਜਤ ਤਵਚ ਜੀਵਾਂ ਵਾਤ ) ਜੀਬ ਦਾ ਚਏਾ , ਭਾਨ , ਯਾਜਾ ਸ , ਾ ਵੀਯ ਸ ਅਤ 
ਝੂਠ ਚਧਯੀ ਸ, (ਇ ਰੱਫ ਤ ਾ ਦ ਦਯਫਾਯ ਤਵਚ ਏਾਭ ਨਾਇਫ ਸ, (ਇ ਨੰੂ) ੱਦ ਏ ਰਾਸ 
ੱੁਛੀ ਜਾਂਦੀ ਸ , ਇਸੀ ਇਸਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਸਏਾਯ ਸ। (ਇਸਨਾਂ ਦੀ) ਯਜਾ ਤਆਨ ਤੋਂ ੱਐਣੀ 



(ਸਣ ਦ ਏਾਯਣ), ਭਾਨ  ਅੰਨਹ ੀ ਸਈ ਸਈ ਸ ਅਤ ਤਤਰਸ਼ਨਾ (ਅੱ) ਦੀ ਚੱਟੀ ਬਯ ਯਸੀ ਸ।  

ਜ ਭਨੱੁਐ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਤਆਨ -ਵਾਨ (ਉਦਸ਼ਏ) ਅਐਵਾਂਦ ਸਨ , ਉਸ ਨੱਚਦ ਸਨ , ਵਾਜ 
ਵਜਾਂਦ ਸਨ ਅਤ ਏਈ ਤਯਹਾਂ ਦ ਬ ਵਟਾਂਦ ਸਨ ਤ ਤਸ਼ੰਾਯ ਏਯਦ ਸਨ ; ਉਸ ਤਆਨੀ ਉੱਚੀ 
ਉੱਚੀ ਏੂਏਦ ਸਨ, ਜੱੁਧਾਂ ਦ ਯੰ ੁਣਾਂਦ ਸਨ ਅਤ ਜਤਧਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਯਾਂ ਦੀ ਤਵਆਤਐਆ ਏਯਦ 
ਸਨ।  

ੋਹ-ਤਰਐ ਭੂਯਐ ਤਨਯੀਆਂ ਚਰਾਏੀਆਂ ਏਯਨੀਆਂ ਤ ਦਰੀਰਾਂ ਦਣੀਆਂ ਸੀ ਜਾਣਦ ਸਨ , (ਯ) 

ਭਾਇਆ ਦ ਇਏੱਠਾ ਏਯਨ ਤਵਚ ਜੁੱ ਟ ਸ ਸਨ।  

(ਜ ਭਨੱੁਐ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ) ਧਯਭੀ ਭਝਦ ਸਨ , ਉਸ ਆਣ ਵਰੋਂ (ਤਾਂ) ਧਯਭ ਦਾ ਏੰਭ ਏਯਦ 
ਸਨ, ਯ (ਾਯੀ) (ਤਭਸਨਤ) ਵਾ ਫਠਦ ਸਨ , (ਤਏਉਂਤਏ ਇ ਦ ਵੱਟ ਤਵਚ ) ਭੁਏਤੀ ਦਾ ਦਯ 
ਭੰਦ ਸਨ ਤਏ ਅੀਂ ਭੁਏਤ ਸ ਜਾਵੀ , (ਬਾਵ, ਧਯਭ ਦਾ ਏੰਭ ਤਾਂ ਏਯਦ ਸਨ ਯ ਤਨਸ਼ਏਾਭ ਸ 
ਏ ਨਸੀਂ, ਅਜ ਬੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦ ਫੱਧ ਸਨ)।  

(ਏਈ ਅਤਜਸ ਸਨ ਜ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ) ਜਤੀ ਅਐਵਾਂਦ ਸਨ , ਜਤੀ ਸਣ ਦੀ ਜੁਤੀ ਜਾਣਦ ਨਸੀਂ 
(ਵੇਂ ਵਐ-ਵਐੀ) ਯ-ਾਟ ਛੱਡ ਜਾਂਦ ਸਨ।  

(ਇ ਰੱਫ, ਾ, ਏੂੋ ਅਤ ਏਾਭ ਦਾ ਇਤਨਾ ਜਫਹਾ ਸ ,) (ਤਜਧਯ ਤੱਏ) ਸਯਏ ਜੀਵ ਆਣ ਆ 
ਨੰੂ ੂਯਨ ਤਯ ਤ ਤਆਣਾ ਭਝਦਾ ਸ । ਏਈ ਭਨੱੁਐ ਇਸ ਨਸੀਂ ਆਐਦਾ ਤਏ ਭਯ ਤਵਚ ਏਈ 
ਊਣਤਾ ਸ। ਯ ਸ ਨਾਨਏ ! ਤਾਂ ਸੀ ਭਨੱੁਐ ਤਰ ਤਵਚ (ਬਾਵ, ਯਐ ਤਵਚ) ੂਯਾ ਉਤਯਦਾ ਸ ਜ 
ਤੱਏੋੀ ਦ ਦੂਜ ੱਰ ਤਵਚ (ਯੱਫ ਦੀ ਦਯਾਸ ਤਵਚ ਤਭਰੀ ਸਈ) ਇੱਤ ਯੂ ਵੱਟਾ ਾਇਆ ਜਾ; 

ਬਾਵ ਉਸੀ ਭਨੱੁਐ ਊਣਤਾ-ਯਤਸਤ ਸ, ਤਜ ਨੰੂ ਰਬੂ ਦੀ ਦਯਾਸ ਤਵਚ ਆਦਯ ਤਭਰ।2। 

ਭਃ ੧ ॥ ਵਦੀ ਸੁ ਵਜਤਗ ਨਾਨਕਾ ਸਚਾ ਵਖ ਸਇ ॥ ਸਬਨੀ ਛਾਰਾ ਭਾਯੀਆ ਕਯਤਾ ਕਯ ਸੁ 
ਹਇ ॥ ਅਗ ਜਾਤਤ ਨ ਜਯੁ ਹ ਅਗ ਜੀਉ ਨਵ ॥ ਤਜਨ ਕੀ ਰਖ ਤਤ ਵ ਚੰਗ ਸਈ ਕਇ 
॥੩॥ {ੰਨਾ 469} 

ਦਅਯਥ:- ਵਦੀ—ਤਭਥੀ ਸਈ, ਯੱਫ ਵਰੋਂ ਨੀਮਤ ਸਈ ਸਈ। ੁ—ਉਸੀ ੱਰ। ਵਜਤ—ਵੱਜੀ, 
ਯਟ ਸਵੀ। ਚਾ —ਦਾ-ਤਥਯ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ ਰਬੂ। ਵਐ —(ਸਯਏ ਜੀਵ ਦੀ ) ੰਬਾਰ ਏਯ 
ਤਯਸਾ ਸ। ਬਨੀ—ਬ ਜੀਵਾਂ ਨੇ। ਛਾਰਾ ਭਾਯੀਆ —ਆਣਾ ਯ ਰਾਇਆ ਸ। ੁ ਸਇ —ਉਸੀ 



ਏੁਝ ਵਯਤਦਾ ਸ। ਅ—ਇਸ ਯੀਯ ਛੱਡ ਏ ਤਜੱਥ ਜਾਣਾ ਸ ਥ। ਜਾਤਤ—ਬਾਵ, ਤਏ ਉੱਚੀ ਜਾਂ 
ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਤਵਤਏਯਾ। ਜਯੁ—ਧੱਏਾ। ਈ ਏਇ—ਉਸੀ ਏਈ ਏਈ (ਜੀਵ)। ਰਐ—ਰਐਾ ਸਣ 
ਵਰ।3।  

ਅਯਥ:- ਜ ੱਰ ਯੱਫ ਵਰੋਂ ਥਾੀ ਜਾ ਚੁਏੀ ਸ ਉਸੀ ਸ ਏ ਯਸੀ , (ਤਏਉਂਤਏ) ਉਸ ੱਚਾ ਰਬੂ 
(ਸਯਏ ਜੀਵ ਦੀ ਆ ) ੰਬਾਰ ਏਯ ਤਯਸਾ ਸ। ਾਯ ਜੀਵ ਆ ਆਣਾ ਯ ਰਾਂਦ ਸਨ , ਯ 
ਸੰੁਦੀ ਉਸੀ ਸ ਜ ਏਯਤਾਯ ਏਯਦਾ ਸ। ਯੱਫ ਦੀ ਦਯਾਸ ਤਵਚ ਨਾ (ਤਏ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ) ਜਾਤ (ਦਾ 
ਤਵਤਏਯਾ) ਸ, ਨਾ ਸੀ (ਤਏ ਦਾ) ਧੱਏਾ (ਚੱਰ ਏਦਾ) ਸ, ਤਏਉਂਤਏ ਥ ਉਸਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨਾਰ ਵਾਸ 
ੈਂਦਾ ਸ ਜ ਯ ਸਨ (ਬਾਵ, ਉਸ ਤਏ ਦੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਯ ਜਾਣਦ ਸੀ ਨਸੀਂ , ਇ ਵਾਤ 
ਤਏ ਦਫਾਉ ਤਵਚ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦ )। ਥ ਉਸ ਏਈ ਏਈ ਭਨੱੁਐ ਬਰ ਤਣ ਜਾਂਦ ਸਨ , ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਏਯਭਾਂ ਦਾ ਰਐਾ ਸਣ ਵਰ ਆਦਯ ਤਭਰਦਾ ਸ (ਬਾਵ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਤ ਤਵਚ ਬਰ ਏੰਭ ਏੀਤ ਸ 
ਨ, ਤ ਇ ਏਯਏ ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਯੱਫ ਦ ਦਯ ਤ ਆਦਯ ਤਭਰਦਾ ਸ)।3।  

ਉੜੀ ॥ ਧੁਤਯ ਕਯਭੁ ਤਜਨਾ ਕਉ ਤੁਧੁ ਾਇਆ ਤਾ ਤਤਨੀ ਖਸਭੁ ਤਧਆਇਆ ॥ ਨਾ ਜੰਤਾ 
ਕ ਵਤਸ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ਤੁਧੁ ਵਕੀ ਜਗਤੁ ਉਾਇਆ ॥ ਇਕਨਾ ਨ  ਤੰੂ ਭਤਰ ਰ ਤਹ ਇਤਕ ਆਹੁ 
ਤੁਧੁ ਖੁਆਇਆ ॥ ਗੁਯ ਤਕਯਾ ਤ ਜਾਤਣਆ ਤਜਥ ਤੁਧੁ ਆੁ ਫੁਝਾਇਆ ॥ ਸਹਜ ਹੀ ਸਤਚ 
ਸਭਾਇਆ ॥੧੧॥ {ੰਨਾ 469} 

ਦਅਯਥ:- ਧੁਤਯ—ਧੁਯ ਤੋਂ, ਭੁੱ ਢ ਤੋਂ। ਏਯਭੁ—ਫੈਸ਼ਸ਼, ਤਭਸਯ। ਤੁਧੁ—ਤੂੰ  ਸ ਏਯਤਾਯ! ਵਏੀ—
ਏਈ ਤਯਹਾਂ ਦਾ, ਏਈ ਯੰਾਂ ਦਾ। ਇਏਨਾ ਨ —ਏਈ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ। ਇਤਏ—ਏਈ ਜੀਵ। ਆਸੁ—ਆਣ 
ਆ ਤੋਂ। ਤੁਧੁ —ਤੂੰ , ਸ ਰਬੂ ! ਐੁਆਇਆ—ਐੰੁਝਾ ਸ ਸਨ , ਯ ਏੀਤ ਸ ਸਨ। ਜਾਤਣਆ —

(ਤਨੰੂ) ਜਾਣ ਤਰਆ। ਤਜਥ—ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਅੰਦਯ। ਆੁ —ਆਣਾ ਆਾ। ਫੁਝਾਇਆ—ਭਝਾ 
ਤਦੱਤਾ ਸ। ਸਜ ਸੀ —ੁਤ ਸੀ। ਤਚ—ੱਚ ਤਵਚ , ਤਥਯਤਾ ਤਵਚ , ਅਡਰਤਾ ਤਵਚ , ਅਰੀਅਤ 
ਤਵਚ। ਭਾਇਆ—ਰੀਨ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।11।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਰਬੂ!) ਤਜਨਹ ਾਂ ਭਨੱੁਐਾਂ ਉੱਤ ਤੂੰ  ਧੁਯੋਂ ਫੈਸ਼ਸ਼ ਏੀਤੀ ਸ, ਉਸਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਭਾਰਏ ਨੰੂ (ਬਾਵ, 

ਤਨੰੂ) ਤਭਤਯਆ ਸ। ਇਸਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦ ਆਣ ਇੈਤਤਆਯ ਏੁਝ ਨਸੀਂ ਸ (ਤਏ ਤਯਾ ਤਭਯਨ ਏਯ 
ਏਣ)। ਤੂੰ  ਯੰਾ-ਯੰ ਦਾ ਜਤ ਦਾ ਏੀਤਾ ਸ ; ਏਈ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਤੂੰ  ਆਣ ਚਯਨਾਂ ਤਵਚ ਜੋੀ 



ਯੱਐਦਾ ਸੈਂ, ਯ ਏਈ ਜੀਆਂ ਨੰੂ ਤਾਂ ਤੂੰ  ਆਣ ਨਾਰੋਂ ਤਵਛਤੋਆ ਸਇਆ ਸ।  

ਤਜ (ਵਡਬਾੀ) ਭਨੱੁਐ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਤੂੰ  ਆਣ ਆ ਦੀ ੂਝ ਾ ਤਦੱਤੀ ਸ, ਉ ਨੇ ਤਤੁਯੂ 
ਦੀ ਤਭਸਯ ਨਾਰ ਤਨੰੂ ਛਾਣ ਤਰਆ ਸ ਅਤ ਉਸ ਤਸਜ ੁਬਾਇ ਸੀ (ਆਣ) ਅਰ ਤਵਚ ਇਏ-

ਤਭਏ ਸ ਤਆ ਸ।11।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਦੁਖੁ ਦਾਯੂ ਸੁਖੁ ਯਗੁ ਬਇਆ ਜਾ ਸੁਖੁ ਤਾਤਭ ਨ ਹਈ ॥ ਤੰੂ ਕਯਤਾ ਕਯਣਾ ਭ 
ਨਾਹੀ ਜਾ ਹਉ ਕਯੀ ਨ ਹਈ ॥੧ ॥ ਫਤਰਹਾਯੀ ਕੁਦਯਤਤ ਵਤਸਆ ॥ ਤਯਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਈ 
ਰਤਖਆ ॥੧॥ ਯਹਾਉ ॥ ਜਾਤਤ ਭਤਹ ਜਤਤ ਜਤਤ ਭਤਹ ਜਾਤਾ ਅਕਰ ਕਰਾ ਬਯੂਤਯ ਯਤਹਆ 
॥ ਤੰੂ ਸਚਾ ਸਾਤਹਫੁ ਤਸਪਤਤ ਸੁਆਤਰ੍ਹਉ ਤਜਤਨ ਕੀਤੀ ਸ ਾਤਯ ਇਆ  ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ 
ਕਯਤ ਕੀਆ ਫਾਤਾ ਜ ਤਕਛੁ ਕਯਣਾ ਸੁ ਕਤਯ ਯਤਹਆ ॥੨॥ 

ਦਅਯਥ:- ਤਾਤਭ—ਤਦੋਂ। ਏਯਣਾ —ਏਯਨਸਾਯ। ਭ ਨਾਸੀ —ਭੈਂ ਏੁਝ ਬੀ ਨਸੀਂ , ਭਯੀ ਏਈ 
ਾਂਇਆਂ ਨਸੀਂ ਸ। ਜਾ ਸਉ ਏਯੀ —ਜ ਭੈਂ „ਸਉ‟ ਆਐਾਂ, ਜ ਭੈਂ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਏੁਝ ਭਝ ਫਠਾਂ। 
ਨ ਸਈ—ਨਸੀਂ ਪਫਦਾ , ਇਸ ੱਰ ਪਫਦੀ ਨਸੀਂ। ਜਾਤਤ —ਤਰਸ਼ਟੀ। ਜਤਤ—ਯੱਫ ਦਾ ਨੂਯ। ਜਤਤ 
ਭਤਸ—ਾਯੀਆਂ ਜਤੀਆਂ ਤਵਚ , ਾਯ ਜੀਵਾਂ ਤਵਚ। ਜਾਤਾ —ਵਤਐਆ ਜਾਂਦਾ ਸ , ਤਦੱ ਤਯਸਾ ਸ। 
ਅਏਰ—ੰੂਯਨ। ਏਰਾ—ਟਟਾ, ਤਸੱਾ। ਅਏਰ ਏਰਾ—ਤਜ ਦ ਵਐ ਵਐਯ ਟਟ ਨਾ ਸਣ , ਇਏ-

ਯ ੰੂਯਣ ਰਬੂ। ੁਆਤਰਉ—ਸਣੀ, ੁੰ ਦਯ। ਤਜਤਨ ਏੀਤੀ—ਤਜਨੇ (ਤਯੀ ਵਤਡਆਈ) ਏੀਤੀ। 
ਨਾਨਏ—ਸ ਨਾਨਏ! ਏਸੁ ਏਯਤ ਏੀਆ ਫਾਤਾ—ਏਯਤਾਯ ਦੀਆਂ ੱਰਾਂ ਆਐ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਰਬੂ ! ਤਯੀ ਅਜਫ ਏੁਦਯਤ ਸ ਤਏ ) ਤਫਤਾ (ਜੀਵਾਂ ਦ ਯਾਂ ਦਾ ) ਇਰਾਜ (ਫਣ 
ਜਾਂਦੀ) ਸ, ਅਤ ੁਐ (ਉਸਨਾਂ ਰਈ) ਦੁੱ ਐ ਦਾ (ਏਾਯਨ) ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਯ ਜ (ਅਰੀ ਆਤਭਏ) 

ੁਐ (ਜੀਵ ਨੰੂ ) ਤਭਰ ਜਾ , ਤਾਂ (ਦੁੱ ਐ) ਨਸੀਂ ਯਤਸੰਦਾ। ਸ ਰਬੂ ! ਤੂੰ  ਏਯਨਸਾਯ ਏਯਤਾਯ ਸੈਂ (ਤੂੰ  
ਆ ਸੀ ਇਸਨਾਂ ਬਤਾਂ ਨੰੂ ਭਝਦਾ ਸੈਂ ), ਭਯੀ ਭਯਥਾ ਨਸੀਂ ਸ (ਤਏ ਭੈਂ ਭਝ ਏਾਂ )। ਜ ਭੈਂ 
ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਏੁਝ ਭਝ ਰਵਾਂ (ਬਾਵ, ਜ ਭੈਂ ਇਸ ਤੈਆਰ ਏਯਨ ਰੱ ਵਾਂ ਤਏ ਭੈਂ ਤਯ ਬਤ ਨੰੂ 
ਭਝ ਏਦਾ ਸਾਂ) ਤਾਂ ਇਸ ੱਰ ਪਫਦੀ ਨਸੀਂ।1।  

ਸ ਏੁਦਯਤ ਤਵਚ ਵੱ ਯਸ ਏਯਤਾਯ! ਭੈਂ ਤਥੋਂ ਦਏ ਸਾਂ, ਤਯਾ ਅੰਤ ਾਇਆ ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦਾ।1। 
ਯਸਾਉ।  



ਾਯੀ ਤਰਸ਼ਟੀ ਤਵਚ ਤਯਾ ਸੀ ਨੂਯ ਵੱ ਤਯਸਾ ਸ , ਾਯ ਜੀਵਾਂ ਤਵਚ ਤਯਾ ਸੀ ਰਏਾਸ਼ ਸ , ਤੂੰ  ਬ 
ਥਾਈ ਂਇਏ -ਯ ਤਵਆਏ ਸੈਂ। ਸ ਰਬੂ ! ਤੂੰ  ਦਾ -ਤਥਯ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ ਸੈਂ , ਤਯੀਆਂ ਸਣੀਆਂ 
ਵਤਡਆਈਆਂ ਸਨ। ਤਜ ਤਜ ਨੇ ਤਯ ੁਣ ਾ ਸਨ , ਉਸ ੰਾਯ-ਭੁੰ ਦਯ ਤੋਂ ਤਯ ਤਆ ਸ। 
ਸ ਨਾਨਏ! (ਤੂੰ  ਬੀ) ਏਯਤਾਯ ਦੀ ਤੌਤਤ-ਾਰਾਸ ਏਯ, (ਤ ਆਐ ਤਏ) ਰਬੂ ਜ ਏੁਝ ਏਯਨਾ ਚੰਾ 
ਭਝਦਾ ਸ ਉਸ ਏਯ ਤਯਸਾ ਸ (ਬਾਵ, ਉ ਦ ਏੰਭਾਂ ਤਵਚ ਤਏ ਦਾ ਦੈਰ ਨਸੀਂ ਸ)।1।  

ਭਃ ੨ ॥ ਜਗ ਸਫਦੰ ਤਗਆਨ ਸਫਦੰ ਫਦ ਸਫਦੰ ਫਰਾਹਭਣਹ ॥ ਖਤਰੀ ਸਫਦੰ ਸੂਯ ਸਫਦੰ ਸੂਦਰ 
ਸਫਦੰ ਯਾ ਤਕਰਤਹ ॥ ਸਯਫ ਸਫਦੰ ਕ ਸਫਦੰ ਜ ਕ ਜਾਣ ਬਉ ॥ ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹ 
ਸਈ ਤਨਯੰਜਨ ਦਉ ॥੩॥ {ੰਨਾ 469} 

ਦਅਯਥ:- ਫਦੰ—ੁਯੂ ਦਾ ਫਚਨ , ੁਯੂ ਦਾ ਉਦਸ਼ , ੁਯੂ ਦਾ ਸੁਏਭ , ਜੀਵ ਦਾ ਧਯਭ। ਜ 
ਫਦੰ—ਜ ਦਾ ਧਯਭ। ਫਦੰ ਫਰਾਸਭਣਸ —ਫਰਾਸਭਣਾਂ ਦਾ ਧਯਭ। ਯਾਤਏਰਤਸ —ਯਾਈ 
ਤਏਯਤ ਏਯਨੀ, ਦੂਤਜਆਂ ਦੀ ਵਾ ਏਯਨੀ। ਯਫ ਫਦੰ—ਾਤਯਆਂ ਧਯਭਾਂ ਦਾ ਧਯਭ, ਬਾਵ, ਬ 
ਤੋਂ ਰਸ਼ਟ ਧਯਭ। ਏ ਫਦੰ —ਇਏ ਰਬੂ ਦਾ ਤਭਯਨ ਯੂ ਧਯਭ। ਬਉ —ਬਦ। ਈ—ਉਸੀ 
ਭਨੱੁਐ। ਤਨਯੰਜਨ ਦਉ—ਰਬੂ (ਦਾ ਯੂ) ਸ।2।  

ਅਯਥ:- ਜ ਦਾ ਧਯਭ ਤਆਨ ਰਾਤ ਏਯਨਾ ਸ (ਫਰਸਭ ਦੀ ਤਵਚਾਯ ਏਯਨਾ ਸ )। ਫਰਾਸਭਣਾਂ 
ਦਾ ਧਯਭ ਵਦਾਂ ਦੀ ਤਵਚਾਯ ਸ। ਐਤਰੀਆਂ ਦਾ ਧਯਭ ੂਯਤਭਆਂ ਵਾਰ ਏੰਭ ਏਯਨਾ ਸ , ਅਤ ਸ਼ੂਦਯਾਂ 
ਦਾ ਧਯਭ ਦੂਤਜਆਂ ਦੀ ਵਾ ਏਯਨੀ। ਯ ਾਤਯਆਂ ਦਾ ਭੁੱ ਐ -ਧਯਭ ਇਸ ਸ ਤਏ ਇਏ ਰਬੂ ਦਾ 
ਤਭਯਨ ਏਯੀ। ਜ ਭਨੱੁਐ ਇ ਬਦ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਸ , ਨਾਨਏ ਉ ਦਾ ਦਾ ਸ , ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ 
ਦਾ ਯੂ ਸ।2।  

ਭਃ ੨ ॥ ਕ ਤਕਰਸਨੰ ਸਯਫ ਦਵਾ ਦਵ ਦਵਾ ਤ ਆਤਭਾ ॥ ਆਤਭਾ ਫਾਸੁਦਵਤਸਯਯ ਜ ਕ 
ਜਾਣ ਬਉ ॥ ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹ ਸਈ ਤਨਯੰਜਨ ਦਉ ॥੪॥ {ੰਨਾ 469} 

ਦਅਯਥ:- ਏ ਤਏਰਨੰ—ਇਏ ਯਭਾਤਭਾ। ਯਫ ਦਵ ਆਤਭਾ—ਾਯ ਦਵਤਤਆਂ ਦਾ ਆਤਭਾ। 
ਦਵ ਦਵਾ ਆਤਭਾ —ਦਵਤਤਆਂ ਦ ਦਵਤਤਆਂ ਦਾ ਆਤਭਾ। ਤ —ਬੀ। ਵਾਦਵ —(ਤਜਵੇਂ ਸ਼ਫਦ 
„ਤਏਰਸ਼ਨ‟ ਦਾ ਅਯਥ „ਯਭਾਤਭਾ‟ ਬੀ ਸ , ਤਤਵੇਂ „ਤਏਰਸ਼ਨ‟ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਨਾਭ ਬੀ „ਯਭਾਤਭਾ‟ 
ਅਯਥ ਤਵਚ ਸੀ ਰਣਾ ਸ ) ਯਭਾਤਭਾ। ਫਾੁਦਵਤਯਯ —ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ। ਫਾੁਦਵਤਯਯ 



ਆਤਭਾ—ਰਬੂ ਦਾ ਆਤਭਾ। ਤਨਯੰਜਨ—ਅੰਜਨ (ਬਾਵ, ਭਾਇਆ ਯੂ ਏਾਰਐ) ਤੋਂ ਯਤਸਤ ਸਯੀ।3।  

ਅਯਥ:- ਇਏ ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ ਾਯ ਦਵਤਤਆਂ ਦਾ ਆਤਭਾ ਸ , ਦਵਤਤਆਂ ਦ ਦਵਤਤਆਂ ਦਾ ਬੀ 
ਆਤਭਾ ਸ। ਜ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਦ ਆਤਭਾ ਦਾ ਬਦ ਜਾਣ ਰੈਂਦਾ ਸ , ਨਾਨਏ ਉ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਦਾ ਸ , 
ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਯੂ ਸ।3।  

ਭਃ ੧ ॥ ਕੁੰ ਬ ਫਧਾ ਜਰੁ ਯਹ ਜਰ ਤਫਨੁ ਕੁੰ ਬੁ ਨ ਹਇ ॥ ਤਗਆਨ ਕਾ ਫਧਾ ਭਨੁ ਯਹ ਗੁਯ 
ਤਫਨੁ ਤਗਆਨੁ ਨ ਹਇ ॥੫॥ {ੰਨਾ 469} 

ਦਅਯਥ:- ਏੁੰ ਬ—ੋਾ। ਏੁੰ ਬ—ੋ ਤਵਚ ਸੀ। ਫਧਾ —ਫੱਝਾ ਸਇਆ ਸ। ਯਸ —ਯਤਸੰਦਾ ਸ , 
ਤਟਏ ਏਦਾ ਸ। ਏੁੰ ਬੁ ਨ ਸਇ —ੋਾ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦਾ , ੋਾ ਨਸੀਂ ਫਣ ਏਦਾ। ਭਨੁ ਯਸ —ਭਨ 
ਤਟਏਦਾ ਸ।4।  

ਅਯਥ:- (ਤਜਵੇਂ) ਾਣੀ ੋ (ਆਤਦਏ ਬਾਂਡ) ਤਵਚ ਸੀ ਫੱਝਾ ਸਇਆ (ਬਾਵ, ਤਆ ਸਇਆ ਇਏ 
ਥਾਂ) ਤਟਤਏਆ ਯਤਸ ਏਦਾ ਸ , (ਤਤਵੇਂ) (ੁਯੂ ਦ) ਤਆਨ (ਬਾਵ, ਉਦਸ਼) ਦਾ ਫੱਝਾ ਸਇਆ ਸੀ 
ਭਨ (ਇਏ ਥਾਂ) ਤਟਤਏਆ ਯਤਸ ਏਦਾ ਸ , (ਬਾਵ, ਤਵਏਾਯਾਂ ਵਰ ਨਸੀਂ ਦੋਦਾ )। (ਤਜਵੇਂ) ਾਣੀ ਤੋਂ 
ਤਫਨਾ ੋਾ ਨਸੀਂ ਫਣ ਏਦਾ (ਤਤਵੇਂ) ੁਯੂ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਤਆਨ ਦਾ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦਾ।4।  

ਉੜੀ ॥ ਤੜਆ ਹਵ ਗੁਨਹਗਾਯੁ ਤਾ ਭੀ ਸਾਧੁ ਨ ਭਾਯੀ ॥ ਜਹਾ ਘਾਰ  ਘਾਰਣਾ ਤਵਹ 
ਨਾਉ ਚਾਯੀ ॥ ਸੀ ਕਰਾ ਨ ਖਡੀ ਤਜਤੁ ਦਯਗਹ ਗਇਆ ਹਾਯੀ ॥ ਤੜਆ ਅਤ 
ਭੀਆ ਵੀਚਾਯੁ ਅਗ ਵੀਚਾਯੀ ॥ ਭੁਤਹ ਚਰ  ਸੁ ਅਗ ਭਾਯੀ ॥੧੨॥ {ੰਨਾ 469} 

ਦਅਯਥ:- ਤੋਆ—ਤੋਹਆ ਸਇਆ ਭਨੱੁਐ। ੁਨਸਾਯੁ —ਭੰਦ ਏੰਭ ਏਯਨ ਵਾਰਾ। ਭੀ —

ਤਨਯਾ ਸ਼ਫਦ „ਭ‟ ਨੰੂ ਸੀ ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ , ਬਾਵ, ਅਨੋਹ ਭਨੱੁਐ। ਾਧੁ —ਬਰਾ ਭਨੱੁਐ। ਨ 
ਭਾਯੀ—ਭਾਯ ਨਸੀਂ ਐਾਂਦਾ। ਾਰਣਾ ਾਰ —ਏਭਾਈ ਏਯ। ਤਵਸ —ਤਤਸ ਤਜਸਾ ਸੀ। 
ਚਾਯੀ—ਯਚਰਤ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਭਸ਼ਸੂਯ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਏਰਾ—ਐਡ। ਤਜਤ—ੁਤਜ ਦ ਏਾਯਨ। 
ਵੀਚਾਯੀ—ਤਵਚਾਯੀ ਜਾਂਦੀ ਸ, ਏਫੂਰ ੈਂਦੀ ਸ। ਭੁਤਸ ਚਰ —ਭੂੰ ਸ ਦ ਯ ਚੱਰ , ਜ ਭਨੱੁਐ ਭੂੰ ਸ-

ਯ ਸਵ, ਆਣੀ ਭਯੀ ਦ ਅਨੁਾਯ ਤੁਯ।12।  

ਅਯਥ:- ਜ ਤੋਹਆ-ਤਰਤਐਆ ਭਨੱੁਐ ਭੰਦ -ਏਯਭੀ ਸ ਜਾ (ਤਾਂ ਇ ਨੰੂ ਵਐ ਏ ਅਨੋਹ ਭਨੱੁਐ 
ਨੰੂ ਫਯਾਣਾ ਨਸੀਂ ਚਾਸੀਦਾ ਤਏ ੋਹ ਸ ਦਾ ਇਸ ਸਾਰ , ਤਾਂ ਅਨੋਹ ਦਾ ਏੀ ਫਣਾ , ਤਏਉਂਤਏ 



ਜ) ਅਨੋਹ ਭਨੱੁਐ ਨੇਏ ਸ ਤਾਂ ਉ ਨੰੂ ਭਾਯ ਨਸੀਂ ੈਂਦੀ। (ਤਨਫੋਾ ਭਨੱੁਐ ਦੀ ਏਭਾਈ ਤ ਸੰੁਦਾ ਸ, 
ੋਹਨ ਜਾਂ ਨਾਸ ੋਹਨ ਦਾ ਭੁੱ ਰ ਨਸੀਂ ੈਂਦਾ )। ਭਨੱੁਐ ਤਜਸ ਤਜਸੀ ਏਯਤੂਤ ਏਯਦਾ ਸ , ਉ ਦਾ 
ਉਸ ਤਜਸਾ ਸੀ ਨਾਭ ਉੱਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ; (ਤਾਂ ਤ) ਇਸ ਤਜਸੀ ਐਡ ਨਸੀਂ ਐਡਣੀ ਚਾਸੀਦੀ , ਤਜ 
ਏਯਏ ਦਯਾਸ ਤਵਚ ਜਾ ਏ (ਭਨੱੁਐਾ ਜਨਭ ਦੀ) ਫਾੀ ਸਾਯ ਫਠੀ।  

ਭਨੱੁਐ ਬਾਵੇਂ ਤੋਹਆ ਸਇਆ ਸਵ ਬਾਵੇਂ ਅਨੋਹ ਰਬੂ ਦੀ ਦਯਾਸ ਤਵਚ ਏਵਰ ਰਬੂ ਦ ੁਣਾਂ ਦੀ 
ਤਵਚਾਯ ਸੀ ਏਫੂਰ ੈਂਦੀ ਸ। ਜ ਭਨੱੁਐ (ਇ ਜਤ ਤਵਚ) ਆਣੀ ਭਯੀ ਅਨੁਾਯ ਸੀ ਤੁਯਦਾ 
ਸ, ਉਸ ਅੱ ਜਾ ਏ ਭਾਯ ਐਾਂਦਾ ਸ।12।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਨਾਨਕ ਭਯੁ ਸਯੀਯ ਕਾ ਇਕੁ ਯਥੁ ਇਕੁ ਯਥਵਾਹੁ ॥ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਪਤਯ 
ਵਟਾਈਅਤਹ ਤਗਆਨੀ ਫੁਝਤਹ ਤਾਤਹ ॥ ਸਤਜੁਤਗ ਯਥੁ ਸੰਤਖ ਕਾ ਧਯਭੁ ਅਗ ਯਥਵਾਹੁ ॥ 
ਤਰਤ ਯਥੁ ਜਤ ਕਾ ਜਯੁ ਅਗ ਯਥਵਾਹੁ ॥ ਦੁਆੁਤਯ ਯਥੁ ਤ ਕਾ ਸਤੁ ਅਗ ਯਥਵਾਹੁ ॥ 
ਕਰਜੁਤਗ ਯਥੁ ਅਗਤਨ ਕਾ ਕੂੜੁ ਅਗ ਯਥਵਾਹੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 470} 

ਦਅਯਥ:- ਭਯੁ—ਤਜਵੇਂ „ਭਯੂ‟ ਯਫਤ ਦ ਦੁਆਰ ਾਯ ਰਤਸ (ਤਾਯ) ਬੌਂਦ ਸਨ , ਾਯ „ਦੀਾਂ‟ 
ਦਾ ਇਸ ਏੇਂਦਯ ਸ ਤ ਇ ਤਵਚ ਨਾ ਤ ਸੀਯ ਤਭਰਦ ਸਨ; ਤਜਵੇਂ ਭਾਰਾ ਦ 108 ਭਣਤਏਆਂ ਤਵਚ 
ਤਯਤਾਜ ਭਣਏਾ „ਭਯੂ‟ ਸ; ਤਜਵੇਂ ਭਤੀਆਂ ਦ ਸਾਯ ਦਾ ਤਸ਼ਯਭਣ ਭਤੀ „ਭਯੂ‟ ਅਐਵਾਂਦਾ ਸ, ਤਤਵੇਂ 
ਰਬੂ ਦੀ ਯਚਨਾ ਦੀਆਂ ਫਅੰਤ ਜੂਨੀਆਂ ਤਵਚੋਂ ਤਸ਼ਯਭਣੀ ਜੂਨ ਭਨੱੁਐਾ-ਜੂਨ „ਭਯੂ‟ ਅਐਵਾਂਦੀ ਸ ਅਤ 
ਭਨੱੁਐਾ-ਯੀਯ ਫਾਏੀ ਬ ਜੂਨੀਆਂ ਦ ਯੀਯਾਂ ਤਵਚੋਂ „ਭਯੂ‟ ਸ। ਭਯੁ ਯੀਯ ਏਾ—(ਯੀਯਾਂ ਤਵਚੋਂ) 
ਭਯੁ ਯੀਯ ਦਾ , (ਾਯੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਦ ਯੀਯਾਂ ਤਵਚੋਂ ) ਭਯੂ ਯੀਯ ਦਾ , ਤਸ਼ਯਭਣੀ ਯੀਯ ਦਾ , 
ਬਾਵ, ਭਨੱੁਐਾ-ਯੀਯ ਦ ਵਾਤ। ਯਥੁ —ਏਾਠ ਉਤਨਸ਼ਦ ਤਵਚ ਭਨੱੁਐਾ ਯੀਯ ਨੰੂ ਯਥ ਨਾਰ 
ਉਭਾ ਤਦੱਤੀ ਈ ਸ; ਬਾਵ, ਯੀਯ ਨੰੂ ਯਥ ਭਝ ਤ ਆਤਭਾ ਨੰੂ ਇ ਯਥ ਦਾ ਯਥਵਾਸੀ ਜਾਣ। 
ਯਥਵਾਸੁ—ਯਥ ਨੰੂ ਚਰਾਣ ਵਾਰਾ। ਜੁੁ ਜੁੁ —ਸਯਏ ਜੁ ਤਵਚ। ਜੁੁ —ਇ ਤਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਇਏ 
ਉਭਯ ਨੰੂ „ਜੁ‟ ਤਏਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਜੁ ਤਣਤੀ ਤਵਚ ਚਾਯ ਸਨ —ਤਜੁ, ਤਰਤਾ, ਦੁਆਯ ਤ 
ਏਰਜੁ। ਸਯਏ ਜੁ ਦੀ ਉਭਯ ਏਰਭ ਅਨੁਾਯ 1728000, 1596000, 864000 ਅਤ 
472000 ਾਰ (ਭਨੱੁਐਾਂ ਦ ਾਰ ) ਸ; ਇਸ ਾਯਾ ਭਾ ਤਭਰਾ ਏ ਇਏ „ਭਸਾ ਜੁ‟ ਫਣਦਾ ਸ। 
ਸਯਏ ਜੁ ਦੀ ਉਭਯ ਤਯਤੀਫ-ਵਾਯ ਟਦੀ ਈ ਸ। ਇ ੰਫੰਧੀ ਤੈਆਰ ਇਸ ਸ ਤਏ ਇਸਨਾਂ 
ਜੁਾਂ ਤਵਚ ਦ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਯੀਯਏ ਫਰ ਤ ਆਚਯਨ ਏਭਯ ਸੰੁਦਾ ਜਾ ਤਯਸਾ ਸ , ਇ ਏਯਏ 



ਜੁਾਂ ਦੀ ਉਭਯ ਬੀ ਨਾਰ ਨਾਰ ਟਦੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ। ਵਟਾਈਅਤਸ —ਵਟਾ ਜਾਂਦ ਸਨ , ਫਦਰਦ 
ਯਤਸੰਦ ਸਨ। ਤਆਨੀ—ਤਆਨ ਵਾਰ ਭਨੱੁਐ। ਤਾਤਸ—ਇ ੱਰ ਨੰੂ। ਤਜੁਤ—ਤਜੁ ਤਵਚ। 
ਤਰਤ—ਤਰਤ ਜੁ ਤਵਚ। ਤ—ੁਉੱਚਾ ਆਚਯਨ।1।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ ! ਚਯਾੀਸ ਰੱਐ ਜੂਨਾਂ ਤਵਚੋਂ ਤਸ਼ਯਭਣੀ ਭਨੱੁਐਾ ਯੀਯ ਦਾ ਇਏ ਯਥ ਸ ਤ 
ਇਏ ਯਥਵਾਸੀ ਸ (ਬਾਵ, ਇਸ ਤੰਦੀ ਦਾ ਇਏ ਰੰਭਾ ੌਯ ਸ , ਭਨੱੁਐ ਭੁਾੌਯ ਸ ; ਇ ਰੰਭ 
ੌਯ ਨੰੂ ਐ ਤਯੀਏ ਨਾਰ ਤ ਏਯਨ ਵਾਤ ਜੀਵ ਭ ਦ ਯਬਾਵ ਤਵਚ ਆਣੀ ਭਤ ਅਨੁਾਯ 
ਤਏ ਨ ਤਏ ਦੀ ਅਵਾਈ ਤਵਚ ਤੁਯ ਯਸ ਸਨ , ਤਏ ਨ ਤਏ ਦਾ ਆਯਾ ਤੱਏ ਯਸ ਸਨ। ਯ 
ਤਜਉਂ ਤਜਉਂ ਭਾ ੁਯਦਾ ਜਾ ਤਯਸਾ ਸ , ਜੀਵਾਂ ਦ ੁਬਾਉ ਫਦਰ ਯਸ ਸਨ , ਇ ਵਾਤ ਜੀਵਾਂ 
ਦਾ ਆਣੀ ਤੰਦੀ ਦਾ ਤਨਸ਼ਾਨਾ , ਤੰਦੀ ਦਾ ਭਨ ਯਥ ਬੀ ਫਦਰ ਤਯਸਾ ਸ ; ਤਾਂ ਤ) ਸਯਏ ਜੁ 
ਤਵਚ ਇਸ ਯਥ ਤ ਯਥਵਾਸੀ ਭੁੋ ਭੁੋ ਫਦਰਦ ਯਤਸੰਦ ਸਨ , ਇ ਬਦ ਨੰੂ ਤਆਣ ਭਨੱੁਐ 
ਭਝਦ ਸਨ।  

ਤਜੁ ਤਵਚ ਭਨੱੁਐਾ -ਯੀਯ ਦਾ ਯਥ „ੰਤਐ‟ ਸੰੁਦਾ ਸ ਤ ਯਥਵਾਸੀ „ਧਯਭ‟ ਸ (ਬਾਵ, ਜਦੋਂ 
ਭਨੱੁਐਾਂ ਦਾ ਆਭ ਤਯ ਤ ਤੰਦੀ ਦਾ ਤਨਸ਼ਾਨਾ „ਧਯਭ‟ ਸਵ, „ਧਯਭ‟ ਜੀਵਨ-ਭਨ ਯਥ ਸਣ ਏਯਏ 
ੁਤ ਸੀ „ੰਤਐ‟ ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਵਾਯੀ ਸੁੰ ਦਾ ਸ , „ੰਤਐ‟ ਵਾਰਾ ੁਬਾਉ ਜੀਵਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਯਫਰ 
ਸੰੁਦਾ ਸ। ਇਸ ਜੀਵ, ਭਾਨ , ਤਜੁੀ ਸਨ, ਤਜੁ ਤਵਚ ਵੱ ਯਸ ਸਨ)।  

ਤਰਤ ਜੁ ਤਵਚ ਭਨੱੁਐਾ -ਯੀਯ ਦਾ ਯਥ „ਜਤੁ‟ ਸ ਤ ਇ „ਜਤ‟ ਯੂ ਯਥ ਦ ਅੱ ਯਥਵਾਸੀ 
„ਜਯੁ‟ ਸ (ਬਾਵ, ਜਦੋਂ ਭਨੱੁਐਾਂ ਦਾ ਤੰਦੀ ਦਾ ਤਨਸ਼ਾਨਾ „ੂਯਭਤਾ‟ (Chivalry) ਸਵ, ਤਦੋਂ ੁਤ 
ਸੀ „ਜਤ‟ੁ ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਵਾਯੀ ਸੁੰ ਦਾ ਸ । „ੂਯਭਤਾ‟ ਦ ਤਆਯ ਭਨੱੁਐਾਂ ਦ ਅੰਦਯ „ਜਤੀ‟ ਯਤਸਣ 
ਦਾ ਵਰਵਰਾ ਬ ਤੋਂ ਵਧੀਏ ਯਫਰ ਸੰੁਦਾ ਸ।  

ਦੁਆਯ ਜੁ ਤਵਚ ਭਨੱੁਐਾ-ਯੀਯ ਦਾ ਯਥ „ਤੁ‟ ਸ ਤ ਇ „ਤ‟ ਯੂ ਯਥ ਦ ਅੱ ਯਥਵਾਸੀ 
„ਤ‟ੁ ਸੰੁਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਜਦੋਂ ਭਨੱੁਐਾਂ ਦੀ ਤੰਦੀ ਦਾ ਤਨਸ਼ਾਨਾ ਉੱਚਾ ਆਚਯਨ ਸਵ , ਤਦੋਂ ੁਤ ਸੀ 
„ਤ‟ ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਵਾਯੀ ਸੁੰ ਦਾ ਸ। „ਉੱਚ ਆਚਯਨ ‟ ਦ ਆਸ਼ਏ ਆਣ ਯੀਯਏ ਇੰਤਦਰਆਂ ਨੰੂ 
ਤਵਏਾਯਾਂ ਵਰੋਂ ਫਚਾਣ ਦੀ ੈਾਤਯ ਏਈ ਤਯਹਾਂ ਦ ਤ, ਏਸ਼ਟ ਝੱਰਦ ਸਨ)।  

ਏਰਜੁ ਤਵਚ ਭਨੱੁਐਾ -ਯੀਯ ਦਾ ਯਥ ਤਤਰਸ਼ਨਾ -ਅੱ ਸ ਤ ਇ „ਅੱ‟ ਯੂ ਯਥ ਦ ਅੱ 



ਯਥਵਾਸੀ „ਏੂੋ‟ੁ ਸ (ਬਾਵ, ਜਦੋਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਤੰਦੀ ਦਾ ਭਨ ਯਥ „ਏੂੋ‟ੁ ਠੱੀ ਆਤਦਏ ਸਵ ਤਦੋਂ 
ੁਤ ਸੀ „ਤਤਰਸ਼ਨਾ‟ ਯੂ ਅੱ ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਵਾਯੀ ਸੁੰ ਦੀ ਸ। ਏੂੋ ਠੱੀ ਤੋਂ ਤਵਏ ਸ ਭਨੱੁਐਾਂ ਦ 
ਅੰਦਯ ਤਤਰਸ਼ਨਾ ਅੱ ਬੋਏਦੀ ਯਤਸੰਦੀ ਸ)।  

ਨ ਟ:- ਇ ਰਏ ਤਵਚ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਾਤਸਫ ਜੀ ਤਸੰਦੂ ਭਤ ਅਨੁਾਯ ਜੁਾਂ ਦੀ ਏੀਤੀ ਸਈ ਵੰਡ 
ਤ ਤਵਚਾਯ ਏਯਦ ਸ ਪੁਯਭਾਂਦ ਸਨ ਤਏ ਤਜੁ , ਤਰਤਾ, ਦੁਆਯ, ਏਰਜੁ ਦ ਤਸਯ ਦੀ 
ਛਾਣ ਏਯਨ ਵਾਤ ਜੀਵਾਂ ਦ ਆਭ ਯਤਵਯਤੀ ੁਬਾਉ ਵਰ ਵਐ। ਤਜੱਥ „ਧਯਭ‟ ਯਫਰ ਸ , 
ਉਥ ਭਾਨ , „ਤਜੁ‟ ਦਾ ਯਾਜ ਸ, ਤ ਤਜੱਥ „ਏੂੋ‟ੁ ਯਧਾਨ ਸ, ਉਥ ਭਝ ਏਰਜੁ ਦਾ ਤਸਯਾ 
ਸ। ਜੁਾਂ ਦਾ ਯਬਾਵ ਜਤ ਤ ਨਸੀਂ ਸ, ਜਤ ਦ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ੁਬਾਉ ਤ ਆਚਯਨ ਫਦਰਣ ਨਾਰ 
ਭਾਨ  ਜੁ ਫਦਰ ਤਆ ਸ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਸਾਭ ਕਹ ਸਤੰਫਯੁ ਸੁਆਭੀ ਸਚ ਭਤਹ ਆਛ ਸਾਤਚ ਯਹ ॥ ਸਬੁ ਕ ਸਤਚ ਸਭਾਵ ॥ 
ਤਯਗੁ ਕਹ ਯਤਹਆ ਬਯੂਤਯ ॥ ਯਾਭ ਨਾਭੁ ਦਵਾ ਭਤਹ ਸੂਯੁ ॥ ਨਾਇ ਰਇ ਯਾਛਤ ਜਾਤਹ 
॥ ਨਾਨਕ ਤਉ ਭਖੰਤਯੁ ਾਤਹ ॥ ਜੁਜ ਭਤਹ ਜਤਯ ਛਰੀ ਚੰਦਰਾਵਤਰ ਕਾਨ੍ਹ ਤਕਰਸਨੁ ਜਾਦਭੁ 
ਬਇਆ ॥ ਾਯਜਾਤੁ ਗੀ ਰ  ਆਇਆ ਤਫੰਦਰਾਫਨ ਭਤਹ ਯੰਗੁ ਕੀਆ ॥ ਕਤਰ ਭਤਹ ਫਦੁ 
ਅਥਯਫਣੁ ਹੂਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਰਹੁ ਬਇਆ ॥ ਨੀਰ ਫਸਤਰ ਰ  ਕੜ ਤਹਯ ਤੁਯਕ 
ਠਾਣੀ ਅਭਰੁ ਕੀਆ ॥ ਚਾਯ ਵਦ ਹ ਸਤਚਆਯ ॥ ੜਤਹ ਗੁਣਤਹ ਤਤਨ੍ਹ ਚਾਯ ਵੀਚਾਯ ॥ 
ਬਾਉ ਬਗਤਤ ਕਤਯ ਨੀਚੁ ਸਦਾ ॥ ਤਉ ਨਾਨਕ ਭਖੰਤਯੁ ਾ ॥੨॥ {ੰਨਾ 470} 

ਦਅਯਥ:- ਾਯਜਾਤੁ—ਇੰਦਯ ਦ ਫਾ „ਨੰਦਨ‟ ਤਵਚ ੰਜ ਰਸ਼ਟ ਯੱੁਐਾਂ ਤਵਚੋਂ ਇਏ ਦਾ ਨਾਉਂ 
„ਾਯਜਾਤ‟ ਸ। ਜਦੋਂ ਦਵਤਤਆਂ ਨੇ ਯਰ ਏ ਭੁੰ ਦਯ ਨੰੂ ਤਯੋਤਏਆ ੀ , ਤਦੋਂ ਉ ਤਵਚੋਂ ਚਦਾਂ 
ਯਤਨ ਤਨਏਰ , ਤਜਨਹ ਾਂ ਤਵਚੋਂ ਇਏ „ਾਯਜਾਤ‟ ਯੱੁਐ ੀ। ਤਏਰਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਯੱੁਐ ਉ ਫਾ ਤਵਚੋਂ 
ੱੁਟ ਏ ਰ ਆਂਦਾ ਤ ਆਣੀ ਤਆਯੀ „ਤਯਬਾਭਾ‟ ਦ ਫਾ ਤਵਚ ਰਾ ਤਦੱਤਾ। ਇਸ „ਤਯਬਾਭਾ‟ 
ਯਾਜਾ ਸ਼ਤਰਾਤਜਤ ਦੀ ਧੀ ਤ ਰੀ ਤਏਰਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਤਆਯੀ ਇਤਰੀ ੀ।  

ਇੰਦਯ ਦ ਫਾ „ਨੰਦਨ‟ ਤਵਚ ੰਜ ਵਧੀਆ ਜਾਤੀ ਦ ਯੱੁਐ ਦੱ  ਸਨ। ਉਸ ੰਜ ਯੱੁਐ ਇਸ 
ਸਨ: 

ਭੰਦਾਯ, ਾਯਜਾਤ, ੰਤਾਨ, ਏਰ-ਯੱੁਐ ਤ ਸਯੀ ਚੰਦਨ।  



ਚੰਦਰਾਵਤਰ—ਇਏ ੀ ਦਾ ਨਾਭ ੀ। ਇਸ ਯਾਧਾ ਦੀ ਚਚਯੀ ਬਣ ੀ , ਯਾਧਾ ਦ ਤਤਾ ਤਵਰਐਬਾਨ 
ਦ ਜਠੇ ਬਯਾ ਚੰਦਰਬਾਨ ਦੀ ਇਸ ਰੋਏੀ ੀ। ਚੰਦਰਾਵਰੀ ਵਯਧਨ ਨਾਰ ਤਵਆਸੀ ਈ ੀ , ਜ 
ਏਯਰਾ ਨਾਭਏ ਤੰਡ ਦਾ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ ੀ। ਾਭ —ਤੀਜਾ ਵਦ ; ਤਸਰ ਦ „ਤਯ‟ ਅਤ „ਮਜੁਯ‟ 

ਸਨ। ਯਾਭ ਨਾਭ—ੁ(ਰੀ) ਯਾਭ (ਜੀ) ਦਾ ਨਾਭ। ਦਵਾ ਭਤਸ—ਦਵਤਤਆਂ ਤਵਚ। ੂਯੁ—ੂਯਜ। ਨਾਇ 
ਰਇ—ਜ ਨਾਭ ਜੀ। ਯਾਛਤ—ਾ। ਜਤਯ—ਯ ਨਾਰ, ਧੱਏ ਨਾਰ। ਜਾਦਭੁ—„ਜਦੁ‟ ਏੁਰ 
ਤਵਚ ਦਾ ਸਇਆ ਰੀ ਤਏਰਸ਼ਨ। ੀ —„ਤਯਬਾਭਾ‟ ੀ ਦ ਵਾਤ। ਏਤਰ ਭਤਸ —ਏਤਰਜੁ 
ਤਵਚ। ਅਰਸੁ —ਅੱਰਾ, ਯੱਫ। ਅਭਰੁ —ਸੁਏਭ,ੁ ਯਾਜ। ਤੁਯਏ ਠਾਣੀ —ਤੁਯਏਾਂ ਠਾਣਾਂ ਨੇ। 
ੋਤਸ—(ਜ) ੋਹਦ ਸਨ। ੁਣਤਸ —ਜ ਤਵਚਾਯਦ ਸਨ। ਤਤਨ੍ਸ ਵੀਚਾਯ —ਉਸਨਾਂ ਦ ਤਵਚਾਯ। 
ਚਾਯ—ੁੰ ਦਯ।  

ਅਯਥ ੰਫੰਧੀ ਨ ਟ: 

„ਏਤਰ ਭਤਸ ਫਦੁ ਅਥਯਫਣੁ ਸੂਆ ‟—ਤਜਵੇਂ ਇ ਤੁਏ ਤਵਚ „ਏਰਜੁ‟ ਦ ਨਾਰ „ਫਦੁ ਅਥਯਫਣੁ‟ 
ਵਯਤਤਆ ਤਆ ਸ ਤਤਵੇਂ ਤਸਰੀਆਂ ਤੁਏਾਂ ਤਵਚ ਸ਼ਫਦ „ਾਭ‟ ਨਾਰ „ਦੁਆਯ‟ ਵਯਤਣਾ ਸ। 
„ਨਾਉ ਐੁਦਾਈ ਅਰਸੁ ਬਇਆ ‟—ਏਰਜੁ ਤਵਚ „ੁਆਭੀ‟ ਦਾ ਨਾਉਂ „ਐੁਦਾਇ‟ ਤ „ਅਰਸੁ‟ 

ਯਧਾਨ ਸ ਤਆ। „ਏਤਰ......ਏੀਆ‟—ਏਰਜੁ ਤਵਚ ਅਥਯਫਣ ਵਦ ਯਧਾਨ ਸ ਤਆ ਸ , 

ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਅਵਾਈ ਭਾਨ , ਅਥਯਫਣ ਫਦ ਏਯ ਤਯਸਾ ਸ , ਬਾਵ, ਏਰਜੁ ਤਵਚ ਜਾਦੂ ਟੂਣ , ਵਯ-

ਤਵਯਧ ਤ ਰੁਭ ਯਧਾਨ ਸਨ; ਬਾਵ, „ਏਤਰਜੁਤ ਯਥੁ ਅਤਨ ਏਾ, ਏੂੋੁ ਅ ਯਥਵਾਸੁ। ‟ ਤੁਯਏਾਂ 
ਤ ਠਾਣਾਂ ਦਾ ਯਾਜ ਸ ਤਆ ਸ , ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਨੀਰ ਫਤਯ ਰ ਏ ਉਸਨਾਂ ਦ ਏੱੋ (ਫਣਵਾ ਏ) 
ਾ ਸ ਸਨ; ਉਸਨਾਂ ਦ ਸੀ ਤਜ ਯਤਾ ਏਯਏ ਸੁਣ „ੁਆਭੀ‟ ਦਾ ਨਾਉਂ „ਐੁਦਾਇ‟ ਤ „ਅਰਸੁ‟ 

ਵੱਜ ਤਯਸਾ ਸ। „ਜੁਜ ਭਤਸ ......ਏਾਨ੍ਸ ਤਏਰਸ਼ਨ ਜਾਦਭੁ ਬਇਆ ‟—ਦੁਆਯ ਤਵਚ „ੁਆਭੀ ਦਾ 
ਨਾਉਂ‟ „ਜਾਦਭੁ ਏਾਨ੍ਸ ਤਏਰਸ਼ਨ‟ ਵੱਜਦਾ ੀ। ਤਏਸੋਾ „ਤਏਰਸ਼ਨ‟? ਜ „ਏਾਨ੍ਸ‟ ਾਵਰ ਯੰ ਦਾ ੀ ਤ 
„ਜਾਦਭ‟ੁ ਜਾਦਵਾਂ ਦੀ ਏੁਰ ਤਵਚੋਂ ੀ; ਤਜ ਨੇ ਯ ਨਾਰ ਚੰਦਰਾਵਰੀ ਨੰੂ ਛਰ ਤਰਆਂਦਾ ੀ , ਤਜ ਨੇ 
(ਆਣੀ) ੀ (ਤਯਬਾਭਾ) ਦੀ ੈਾਤਯ „ਾਯਜਾਤ‟ ਯੱੁਐ ਇੰਦਯ ਦ ਫਾ ਤਵਚੋਂ ਰ ਆਂਦਾ ੀ 
ਅਤ ਤਜ ਨੇ ਤਫੰਦਰਾਫਨ ਤਵਚ ਏਤਏ ਏੀਤ ਨ। ਤਯੁਵਦ ਆਐਦਾ ਸ ਤਏ (ਤਰਤ ਜੁ ਤਵਚ ਰੀ 
ਯਾਭ ਜੀ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ ਾਯ ਦਵਤਤਆਂ ਤਵਚ ੂਯਜ ਵਾਂ ਚਭਏਦਾ ੀ, ਬਾਵ, ਤਰਤ ਤਵਚ „ਵਾਭੀ‟ 
ਦਾ ਨਾਉਂ „ਯਾਭ‟ ਯਧਾਨ ੀ। ਉ ਯਾਭ ਜੀ ਨੰੂ ਸੀ „ਬਯੂਤਯ ਯਤਸਆ ‟ ਭਤਝਆ ਤਆ, ਬਾਵ, 



ਉ ਦੀ ਸੀ ੂਜਾ „ੁਆਭੀ‟ ਦੀ ੂਜਾ ਭਾਨ ਸਣ ਰੱ ਈ।2।  

ਨ ਟ:- ਤਤੁਯੂ ਜੀ ਤਏ ਵਦ ਦਾ ਤਏ ੈਾ ਜੁ ਨਾਰ ੰਫੰਧ ਨਸੀਂ ਦੱ ਯਸ। ਤਜਵੇਂ ਤਸਰ 
ਰਏ ਤਵਚ ਸਯਏ ਭ ਦ ਜੀਵਾਂ ਦ ੁਬਾਉ ਆਤਦਏ ਦੀ ਤਫਦੀਰੀ ਦਾ ਤਏਯ ਸ , ਤਤਵੇਂ ਸੀ ਇਥ 
ਸ। „ਾਭ‟, „ਤਯੁ‟, „ਜੁਜ‟ ਅਤ „ਅਥਯਵਣੁ‟ ਨੰੂ ਤਯਤੀਫਵਾਯ ਏਵਰ ਸ਼ਫਦ „ਤੰਫਯ‟ „ਯਾਭ‟ 

„ਜਾਦਭ‟ੁ ਅਤ „ਅਰਸੁ‟ ਨਾਰ ਵਯਤਤਆ ਤਆ ਸ। ਸਯਏ ਵਦ ਦ ਨਾਉਂ ਦਾ ਤਸਰਾ ਅੱਐਯ ਯੱਫ ਦ 
ਉ ਭ ਦ ਯਧਾਨ ਨਾਭ ਦ ਤਸਰ ਅੱਐਯ ਨਾਰ ਤਭਰਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਾਭ ਵਦ ਆਐਦਾ ਸ ਤਏ (ਬਾਵ, ਤਜੁ ਤਵਚ) ਜਤ ਦ ਭਾਰਏ (ੁਆਭੀ) ਦਾ ਨਾਭ 
„ਤੰਫਯ‟ੁ (ਯਤੱਧ) ਸ (ਬਾਵ, ਤਦੋਂ ਯੱਫ ਨੰੂ „ਤੰਫਯ‟ ਭੰਨ ਏ ੂਜਾ ਸ ਯਸੀ ੀ), ਜ ਦਾ „ੱਚ‟ 

ਤਵਚ ਤਟਤਏਆ ਯਤਸੰਦਾ ਸ ; ਤਦੋਂ ਸਯਏ ਜੀਵ „ੱਚ‟ ਤਵਚ ਰੀਨ ਸੰੁਦਾ ਸ („ਤਜੁਤ ਯਥੁ ੰਤਐ 
ਏਾ ਧਯਭੁ ਅ ਯਥਵਾਸੁ‟); (ਜਦੋਂ ਆਭ ਤਯ ਤ ਸਯਏ ਜੀਵ „ੱਚ‟ ਤਵਚ, „ਧਯਭੁ‟ ਤਵਚ ਤਦਰੋਹ ੀ, 
ਤਦੋਂ ਤਜੁ ਵਯਤ ਤਯਸਾ ੀ)।  

ਤਯਵਦ ਆਐਦਾ ਸ ਤਏ (ਬਾਵ, ਤਰਤ ਜੁ ਤਵਚ ) (ਰੀ) ਯਾਭ (ਜੀ) ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ ਾਯ ਦਵਤਤਆਂ 
ਤਵਚ ੂਯਜ ਵਾਂ ਚਭਏਦਾ ਸ ; ਉਸੀ ਬ ਥਾਈ ਂਤਵਆਏ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ ! (ਤਯਵਦ ਆਐਦਾ ਸ 
ਤਏ) (ਰੀ) ਯਾਭ (ਜੀ) ਦਾ ਨਾਭ ਤਰਆਂ (ਸੀ) ਾ ਦੂਯ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ ਅਤ (ਜੀਵ) ਤਦੋਂ ਭੁਏਤੀ 
ਰਾਤ ਏਯ ਰੈਂਦ ਸਨ।  

ਮਜੁਯ ਵਦ (ਤਵਚ ਬਾਵ , ਦੁਆਯ ਤਵਚ ) ਜਤ ਦ ਭਾਰਏ ਦਾ ਨਾਭ ਾਂਵਰ „ਜਾਦਭ‟ੁ ਤਏਰਸ਼ਨ 
ਯਤੱਧ ਸ ਤਆ , ਤਜ ਨੇ ਯ ਨਾਰ ਚੰਦਰਾਵਰੀ ਨੰੂ ਛਰ ਤਰਆਂਦਾ ਤਜ ਨੇ ਆਣੀ ੀ 
(ਤਯਬਾਭਾ) ਦੀ ੈਾਤਯ ਾਯਜਾਤ ਯੱੁਐ (ਇੰਦਯ ਦ ਫਾ ਤਵਚੋਂ ) ਰ ਆਂਦਾ ਅਤ ਤਜ ਨੇ 
ਤਫੰਦਰਾਫਨ ਤਵਚ ਏਤਏ ਵਯਤਾਇਆ।  

ਏਰਜੁ ਤਵਚ ਅਥਯਫਣ ਵਦ ਯਧਾਨ ਸ ਤਆ ਸ , ਜਤ ਦ ਭਾਰਏ ਦਾ ਨਾਭ „ਐੁਦਾਇ‟ ਤ 
„ਅਰਸੁ‟ ਵੱਜਣ ਰੱ ਤਆ ਸ ; ਤੁਯਏਾਂ ਤ ਠਾਣਾਂ ਦਾ ਯਾਜ ਸ ਤਆ ਸ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਨੀਰ ਯੰ ਦਾ 
ਫਤਯ ਰ ਏ ਉਸਨਾਂ ਨੇ ਏੱੋ ਾ ਸ ਨ।  

ਚਾਯ ਵਦ ੱਚ ਸ  ਸਨ (ਬਾਵ, ਚਸਾਂ ਸੀ ਜੁਾਂ ਤਵਚ ਜਤ ਦ ਭਾਰਏ ਦਾ ਨਾਭ ਵਐ -ਵਐਯਾ 
ਵੱਜਦਾ ਤਯਸਾ ਸ, ਸਯਏ ਭ ਇਸੀ ਤੈਆਰ ਫਤਣਆ ਤਯਸਾ ਸ ਤਏ ਜ ਜ ਭਨੱੁਐ „ਤੰਫਯ‟, „ਯਾਭ‟, 



„ਤਏਰਸ਼ਨ‟ ਤ „ਅਰਸੁ‟ ਆਐ ਆਐ ਏ ਜਾ , ਉਸੀ ਭੁਏਤੀ ਾਾ ); ਅਤ ਜ ਜ ਭਨੱੁਐ ਇਸਨਾਂ 
ਵਦਾਂ ਨੰੂ ੋਹਦ ਤਵਚਾਯਦ ਸਨ , (ਬਾਵ, ਆ ਆਣ ਭ ਤਵਚ ਜ ਜ ਭਨੱੁਐ ਇ ਉਯਏਤ 
ਮਏੀਨ ਨਾਰ ਆਣ ਧਯਭ -ੁਤਏ ੋਹਦ ਤ ਤਵਚਾਯਦ ਯਸ ਸਨ ) ਉਸ ਸ ਬੀ ਚੰੀਆਂ 
ਮੁਏਤੀਆਂ (ਚਾਯ=ੁੰ ਦਯ; ਵੀਚਾਯ=ਦਰੀਰ, ਮੁਏਤੀ) ਵਾਰ ਸਨ। (ਯ) ਸ ਨਾਨਏ! ਜਦੋਂ ਭਨੱੁਐ 
ਰਭ-ਬਤੀ ਏਯ ਏ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਨੀਵਾਂ ਅਐਵਾਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਅਸੰਏਾਯ ਤੋਂ ਫਤਚਆ ਯਤਸੰਦਾ ਸ) 
ਤਦੋਂ ਉਸ ਭੁਏਤੀ ਰਾਤ ਏਯਦਾ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸਤਤਗੁਯ ਤਵਟਹੁ ਵਾਤਯਆ ਤਜਤੁ ਤਭਤਰ ਖਸਭੁ ਸਭਾਤਰਆ ॥ ਤਜਤਨ ਕਤਯ 
ਉਦਸੁ ਤਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਦੀਆ ਇਨ੍ਹੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤੁ ਤਨਹਾਤਰਆ ॥ ਖਸਭੁ ਛਤਡ ਦੂਜ ਰਗ 
ਡੁਫ ਸ ਵਣਜਾਤਯਆ ॥ ਸਤਤਗੁਯੂ ਹ ਫਤਹਥਾ ਤਵਯਰ  ਤਕਨੈ ਵੀਚਾਤਯਆ ॥ ਕਤਯ ਤਕਯਾ 
ਾਤਯ ਉਤਾਤਯਆ ॥੧੩॥ {ੰਨਾ 470} 

ਦਅਯਥ:- ਤਵਟਸ—ੁਤੋਂ। ਤਜਤ ਤਭਤਰ—ਤਜ ੁਯੂ ਨੰੂ ਤਭਰਣ ਏਯ ਏ। ਤਜਤਨ —ਤਜ ੁਯੂ ਨੇ। 
ਜਤੁ ਤਨਸਾਤਰਆ —ਜਤ ਨੰੂ , ਬਾਵ, ਜਤ ਦੀ ਅਰੀਅਤ ਨੰੂ ਵਐ ਤਰਆ ਸ। ਦੂਜ —ਦੂਜ 
ਤਵਚ, ਤਏ ਸਯ ਤਵਚ। ਵਣਜਾਤਯਆ —ਵਣਜਾਯ, ਵਣਜ ਏਯਨ ਵਾਰ , ਜਤ ਤਵਚ ਵਣਜ ਏਯਨ 
ਆ ਸ ਜੀਵ।13।  

ਅਯਥ:- ਭੈਂ ਆਣ ਤਤੁਯੂ ਤੋਂ ਦਏ ਸਾਂ , ਤਜ ਨੰੂ ਤਭਰਣ ਏਯ ਏ ਭੈਂ ਭਾਰਏ ਨੰੂ ਮਾਦ ਏਯਦਾ 
ਸਾਂ, ਅਤ ਤਜ ਨੇ ਆਣੀ ਤੱਤਐਆ ਦ ਏ (ਭਾਨ ) ਤਆਨ ਦਾ ੁਯਭਾ ਦ ਤਦੱਤਾ ਸ , (ਤਜ ਦੀ 
ਫਯਏਤਤ ਏਯਏ) ਭੈਂ ਇਸਨਾਂ ਅੱਐਾਂ ਨਾਰ ਜਤ (ਦੀ ਅਰੀਅਤ) ਨੰੂ ਵਐ ਤਰਆ ਸ (ਅਤ ਭਝ 
ਤਰਆ ਸ ਤਏ ) ਜ ਭਨੱੁਐ ਭਾਰਏ ਨੰੂ ਤਵਾਯ ਏ ਤਏ ਸਯ ਤਵਚ ਤਚੱਤ ਜੋ ਯਸ ਸਨ , ਉਸ ਇ 
ੰਾਯ (ਾਯ) ਤਵਚ ਡੁੱ ਫ  ਸਨ। (ਭਯ ਤਤੁਯੂ ਨੇ ) ਤਭਸਯ ਏਯ ਏ ਭਨੰੂ (ਇ ੰਾਯ-

ਭੁੰ ਦਯ ਤੋਂ) ਾਯ ਏਯ ਤਦੱਤਾ ਸ।13।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਤਸੰਭਰ ਯੁਖੁ ਸਯਾਇਯਾ ਅਤਤ ਦੀਯਘ ਅਤਤ ਭੁਚੁ ॥ ਇ ਤਜ ਆਵਤਹ ਆਸ 
ਕਤਯ ਜਾਤਹ ਤਨਯਾਸ ਤਕਤੁ ॥ ਪਰ ਤਪਕ ਪੁਰ ਫਕਫਕ ਕੰਤਭ ਨ ਆਵਤਹ ਤ ॥ ਤਭਠਤੁ ਨੀਵੀ 
ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਤਗਆਈਆ ਤਤੁ ॥ ਸਬੁ ਕ ਤਨਵ ਆ ਕਉ ਯ ਕਉ ਤਨਵ ਨ ਕਇ ॥ ਧਤਯ 
ਤਾਯਾਜੂ ਤਰੀ ਤਨਵ ਸੁ ਗਉਯਾ ਹਇ ॥ ਅਯਾਧੀ ਦੂਣਾ ਤਨਵ ਜ ਹੰਤਾ ਤਭਯਗਾਤਹ ॥ ਸੀਤਸ 
ਤਨਵਾਇ ਤਕਆ ਥੀ ਜਾ ਤਯਦ ਕੁਸੁਧ ਜਾਤਹ ॥੧॥ {ੰਨਾ 470} 



ਦਅਯਥ:- ਯਾਇਯਾ—ਤੱਧਾ। ਦੀਯ —ਰੰਭਾ। ਭੁਚੁ —ਵੱਡਾ, ਭਟਾ। ਤਏਤੁ —ਤਏਉਂ। ਤ —

ੱਤਯ। ਤਭਠਤੁ —ਤਭਠਾ। ਨੀਵੀ —ਨੀਵੇਂ ਯਤਸਣ ਤਵਚ। ਤਤੁ —ਾਯ। ਆ ਏਉ —ਆਣ 
ਭਤਰਫ ਵਾਤ , ਆਣ ਰਈ। ਉਯਾ —ਬਾਯਾ। ਸੰਤਾ —ਭਾਯਨ ਵਾਰਾ। ੀ ਤਨਵਾਇ —ਜ 
ਤਨਯਾ ਤਯ ਤਨਵਾਇਆ ਜਾ। ਏੁੁਧ—ਐਟ।1।  

ਅਯਥ:- ਤੰਭਰ ਦਾ ਯੁੱ ਐ ਏਡਾ ਤੱਧਾ , ਰੰਭਾ ਤ ਭਟਾ ਸੁੰ ਦਾ ਸ। (ਯ) ਉਸ ੰਛੀ ਜ (ਪਰ ਐਾਣ 
ਦੀ) ਆ ਯੱਐ ਏ (ਇ ਉਤ) ਆ ਫਠਦ ਸਨ , ਉਸ ਤਨਯਾ ਸ ਏ ਤਏਉਂ ਜਾਂਦ ਸਨ ? ਇ ਦਾ 
ਏਾਯਨ ਇਸ ਸ ਤਏ ਯੱੁਐ ਬਾਵੇਂ ਡਾ ਉੱਚਾ , ਰੰਭਾ ਤ ਭਟਾ ਸ , ਯ (ਇ ਦ) ਪਰ ਤਪੱਏ ਸੰੁਦ ਸਨ , 

ਤ ਪੁੱ ਰ ਫੁਆਦ ਸਨ, ੱਤਯ ਬੀ ਤਏ ਏੰਭ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦ। ਸ ਨਾਨਏ! ਨੀਵੇਂ ਯਤਸਣ ਤਵਚ ਤਭਠਾ 
ਸ, ੁਣ ਸਨ , ਨੀਵਾਂ ਯਤਸਣਾ ਾਯ ੁਣਾਂ ਦਾ ਾਯ ਸ , ਬਾਵ, ਬ ਤੋਂ ਚੰਾ ੁਣ ਸ। (ਬਾਵੇਂ ਆਭ 
ਤਯ ਤ ਜਤ ਤਵਚ) ਸਯਏ ਜੀਵ ਆਣ ੁਆਯਥ ਰਈ ਤਰਪਦਾ ਸ, ਤਏ ਦੂਜ ਦੀ ੈਾਤਯ ਨਸੀਂ, 
(ਇਸ ਬੀ ਵਐ ਰਵ ਤਏ) ਜ ਤੱਏੋੀ ਉਤ ਧਯ ਏ ਤਤਰਆ ਜਾ (ਬਾਵ, ਜ ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ਯਐ ਏੀਤੀ 
ਜਾ ਤਾਂ ਬੀ ) ਨੀਵਾਂ ੱਰੋਾ ਸੀ ਬਾਯਾ ਸੁੰ ਦਾ ਸ , (ਬਾਵ ਜ ਤਰਪਦਾ ਸ ਉਸੀ ਵੱਡਾ ਤਣੀਦਾ ਸ )। 
(ਯ ਤਨਊਣ ਦਾ ਬਾਵ , ਭਨੋਂ  ਤਨਊਣਾ ਸ , ਤਨਯਾ ਯੀਯ ਤਨਵਾਉਣਾ ਨਸੀਂ ਸ ; ਜ ਯੀਯ ਦ 
ਤਨਵਾਉਣ ਨੰੂ ਨੀਵਾਂ ਯਤਸਣਾ ਆਐੀਦਾ ਸਵ ਤਾਂ ) ਤਸ਼ਏਾਯੀ ਜ ਤਭਯ ਭਾਯਦਾ ਤਪਯਦਾ ਸ , ਤਰਪ ਏ 
ਦਸਯਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ , ਯ ਜ ਤਨਯਾ ਤਯ ਸੀ ਤਨਵਾ ਤਦੱਤਾ ਜਾ , ਤ ਅੰਦਯੋਂ ਜੀਵ ਐਟ ਸੀ ਯਤਸਣ 
ਤਾਂ ਇ ਤਨਊਣ ਦਾ ਏਈ ਰਾਬ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਤੜ ੁਸਤਕ ਸੰਤਧਆ ਫਾਦੰ ॥ ਤਸਰ ੂਜਤਸ ਫਗੁਰ ਸਭਾਧੰ ॥ ਭੁਤਖ ਝੂਠ ਤਫਬੂਖਣ 
ਸਾਯੰ ॥ ਤਰਾਰ ਤਤਹਾਰ ਤਫਚਾਯੰ ॥ ਗਤਰ ਭਾਰਾ ਤਤਰਕੁ ਤਰਰਾਟੰ ॥ ਦੁਇ ਧਤੀ ਫਸਤਰ 
ਕਾਟੰ ॥ ਜ ਜਾਣਤਸ ਫਰਹਭੰ ਕਯਭੰ ॥ ਸਤਬ ਪਕਟ ਤਨਸਚਉ ਕਯਭੰ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਨਹਚਉ 
ਤਧਆਵ ॥ ਤਵਣੁ ਸਤਤਗੁਯ ਵਾਟ ਨ ਾਵ ॥੨॥ {ੰਨਾ 470} 

ਦਅਯਥ:- ੁਤਏ—(ਵਦ ਸ਼ਾਤਯ ਆਤਦਏ ਧਯਭ) ੁਤਏਾਂ। ਫਾਦੰ—ਚਯਚਾ। ਤਰ—ੱਥਯ 
ਦੀ ਭੂਯਤੀ। ਫੁਰ—ਫਤਰਆਂ ਵਾਂ। ਤਫਬੂਐਣ—ਤਸਣ। ਾਯੰ—ਰਸ਼ਟ, ਸਣ। ਤਰਾਰ—ਤਤੰਨ 
ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ , ਤਤੰਨ ਦਾਂ ਵਾਰੀ ਤਤਰਦਾ ; ਾਮਤਰੀ ਭੰਤਯ। ਾਮਤਰੀ ਇਏ ਫੋ ਤਵੱਤਯ ਛੰਦ ਦਾ 
ਨਾਭ ਸ , ਤਜ ਨੰੂ ਸਯਏ ਫਰਾਸਭਣ ੰਤਧਆ ਏਯਨ ਵਰ ਅਤ ਏਈ ਸਯ ਤਭਆਂ ਉੱਤ ਬੀ ਫੋੀ 
ਸ਼ਯਧਾ ਨਾਰ ੋਹਦਾ ਸ। ਉਸਨਾਂ ਦਾ ਤਵਸ਼ਵਾ ਸ ਤਏ ਇ ਭੰਤਯ ਦਾ ਰਭ ਨਾਰ ਾਠ ਏੀਤਤਆਂ 



ਬ ਾ ਤਨਤਵਯਤ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਇਸ ਭੰਤਯ ਤਯਵਦ ਦ ਤੀਜ ਭੰਡਰ ਤਵਚ ਇਉਂ ਤਰਤਐਆ ਸ: 
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ਤਤਸਾਰ—ਤਤਰਸਏਾਰ, ਤਤੰਨ ਵਾਯੀ। ਤਰਰਾਟੰ —ਭੱਥ ਉਤ। ਏਾਟੰ —ਤਯ ਉੱਤ। ਫਰਸਭੰ ਏਯਭੰ —

ਫਰਸਭ ਦ ਏੰਭ , ਯੱਫ ਦੀ (ਫੰਦੀ) ਦ ਏੰਭ। ਪਏਟ—ਪਏ, ਤਵਅਯਥ। ਤਨਚਉ—ਤਨਸ਼ਚ ਏਯ ਏ , 
ਮਏੀਨਨ, ਯੂਯ। ਤਨਸਚਉ—ਸ਼ਯਧਾ ਧਾਯ ਏ। ਵਾਟ—ਯਤਾ।2।  

ਅਯਥ:- (ੰਡਤ ਵਦ ਆਤਦਏ ਧਾਯਤਭਏ ) ੁਤਏਾਂ ੋਹ ਏ ੰਤਧਆ ਏਯਦਾ ਸ ਅਤ (ਸਯਨਾਂ 
ਨਾਰ) ਚਯਚਾ ਛੋਦਾ ਸ , ਭੂਯਤੀ ੂਜਦਾ ਸ ਅਤ ਫਰ ਵਾਂ ਭਾਧੀ ਰਾਂਦਾ ਸ ; ਭੁਐੋਂ ਝੂਠ 
ਫਰਦਾ ਸ; (ਯ ਉ ਝੂਠ ਨੰੂ ) ਫੋ ਸਣ ਤਸਤਣਆਂ ਵਾਂ ਸਣਾ ਏਯਏ ਤਵਐਾਰਦਾ ਸ ; (ਸਯ 
ਯ) ਤਤੰਨ ਵਰ ਾਮਤਰੀ ਭੰਤਯ ਨੰੂ ਤਵਚਾਯਦਾ ਸ ; ਰ ਤਵਚ ਭਾਰਾ ਯੱਐਦਾ ਸ , ਤ ਭੱਥ ਉਤ 
ਤਤਰਏ ਰਾਂਦਾ ਸ ; (ਦਾ) ਦ ਧਤੀਆਂ ਾ ਯੱਐਦਾ ਸ ਤ (ੰਤਧਆ ਏਯਨ ਵਰ ) ਤਯ ਉੱਤ ਇਏ 
ਵਤਯ ਧਯ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

ਯ ਜ ਇਸ ੰਡਤ ਯੱਫ (ਦੀ ਤੌਤਤ-ਾਰਾਸ) ਦਾ ਏੰਭ ਜਾਣਦਾ ਸਵ, ਤਦ ਤਨਚਾ ਏਯ ਏ ਜਾਣ 
ਰਵ ਤਏ, ਇਸ ਬ ਏੰਭ ਪਏ ਸਨ। ਆਐ , ਸ ਨਾਨਏ! (ਭਨੱੁਐ) ਯਧਾ ਧਾਯ ਏ ਯੱਫ ਨੰੂ ਤਭਯ—
ਏਵਰ ਇਸ ਯਤਾ ੁਣਏਾਯੀ ਸ, (ਯ) ਇਸ ਯਤਾ ਤਤੁਯੂ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਨਸੀਂ ਰੱਬਦਾ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਕੜੁ ਯੂੁ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛਤਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਤਯ ਜਾਵਣਾ ॥ ਭੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਣਾ ਆ 
ਹੀ ਕੀਤਾ ਾਵਣਾ ॥ ਹੁਕਭ ਕੀ ਭਤਨ ਬਾਵਦ ਯਾਤਹ ਬੀੜ ਅਗ ਜਾਵਣਾ ॥ ਨੰਗਾ ਦਜਤਕ 
ਚਾਤਰਆ ਤਾ ਤਦਸ ਖਯਾ ਡਯਾਵਣਾ ॥ ਕਤਯ ਅਉਗਣ ਛਤਾਵਣਾ ॥੧੪॥ {ੰਨਾ 470-471} 

ਦਅਯਥ:- ਏੋ—ੁਤਜੰਦ ਦਾ ਏੱੋਾ , ਯੀਯ। ਯਾਤਸ ਬੀੋ —ਬੀੋ ਯਤ ਤਵਚੋਂ ਦੀ। ਅ —

ਬਾਵ, ਭਯਨ ਤੋਂ ਤਛੋਂ , ਇਸ ਤਦੱਦਾ ਜਤ ਛੱਡ ਏ। ਨੰਾ —ਨੰਾ ਏਯ ਏ , ਾਜ ਉੋ ਏ , 
ਨਸ਼ਯ ਏਯ ਏ। ਦਜਤਏ—ਦਏ ਤਵਚ। ਚਾਤਰਆ—ਚਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਧੱਤਏਆ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਤਾ—
ਤਦੋਂ, ਉ ਵਰ। ਐਯਾ—ਫਸੁਤ।14।  

ਅਯਥ:- ਇਸ ਸਣਾ ਯੀਯ ਤ ਸਣਾ ਯੂ (ਇ ਜਤ ਤਵਚ ) (ਜੀਵਾਂ ਨੇ) ਛੱਡ ਏ ਤੁਯ ਜਾਣਾ 
ਸ। (ਸਯਏ ਜੀਵ ਨੇ) ਆ ਆਣ ਏੀਤ ਸ ਚੰ ਤ ਭੰਦ ਏਯਭਾਂ ਦਾ ਪਰ ਆ ਬਣਾ ਸ। ਤਜ 
ਭਨੱੁਐ ਨੇ ਭਨ -ਭੰਨੀਆਂ ਸਏੂਭਤਾਂ ਏੀਤੀਆਂ ਸਨ , ਉ ਨੰੂ ਅਾਂਸ ਐੀਆਂ ਾਟੀਆਂ ਤਵਚੋਂ ਦੀ 



ਰੰਣਾ ਵਾ (ਬਾਵ, ਆਣੀਆਂ ਏੀਤੀਆਂ ਸਈਆਂ ਵਧੀਏੀਆਂ ਦ ਵੱਟ ਏਸ਼ਟ ਤਸਣ ਣ )। 
(ਇਸ ਤਜਸਾ ਜੀਵ ) ਨੰਾ (ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ , ਬਾਵ, ਉ ਦ ਏੀਤ ਸ ਾ ਏਯਭਾਂ ਦਾ ਨਏਸ਼ਾ 
ਉਦ ਾਭਹਣ ਯੱਤਐਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ) ਦਏ ਤਵਚ ਧਤਏਆ ਜਾਂਦਾ ਸ , ਅਤ ਉ ਵਰ (ਉ ਨੰੂ ਆਣ 
ਆ ਨੰੂ) ਫੋਾ ਡਯਾਉਣਾ ਯੂ ਤਦਦਾ ਸ। ਬੋ ਏੰਭ ਏਯਏ ਅੰਤ ਛਤਾਉਣਾ ਸੀ ੈਂਦਾ ਸ।14।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਦਇਆ ਕਾਹ ਸੰਤਖੁ ਸੂਤੁ ਜਤੁ ਗੰਢੀ ਸਤੁ ਵਟੁ ॥ ਹੁ ਜਨੇਊ ਜੀਅ ਕਾ 
ਹਈ ਤ ਾਡ ਘਤੁ ॥ ਨਾ ਹੁ ਤੁਟ ਨ ਭਰੁ ਰਗ ਨਾ ਹੁ ਜਰ  ਨ ਜਾਇ ॥ ਧੰਨੁ ਸੁ ਭਾਣਸ 
ਨਾਨਕਾ ਜ ਗਤਰ ਚਰ  ਾਇ ॥ ਚਉਕਤੜ ਭੁਤਰ ਅਣਾਇਆ ਫਤਹ ਚਉਕ ਾਇਆ ॥ ਤਸਖਾ 
ਕੰਤਨ ਚੜਾਈਆ ਗੁਯੁ ਫਰਾਹਭਣੁ ਤਥਆ ॥ ਹੁ ਭੁਆ ਹੁ ਝਤੜ ਇਆ ਵਤਗਾ ਗਇਆ 
॥੧॥ {ੰਨਾ 471} 

ਦਅਯਥ:- ਦਇਆ—ਤਆਯ, ਤਯ। ਜਤੁ—(ਆਣ ਆ ਨੰੂ ) ਵੱ ਤਵਚ ਯੱਐਣਾ। ੰਢੀ —

ੰਢਾਂ (ੰਤਢ ਇਏ -ਵਚਨ Singular) ਤੋਂ ੰਢੀ ਫਸੁ -ਵਚਨ ਸ , ਤਜਵੇਂ „ਰਸਤਯ‟ ਇਏ-ਵਚਨ ਤੋਂ 
„ਰਸਯੀ‟ ਫਸ-ੁਵਚਨ ਸ। ਤੁ—ੁੱ ਚਾ ਆਚਯਨ। ਜੀਅ ਏਾ —ਆਤਭਾ ਦ ਵਾਤ। ਸਈ —ਜ ਤਯ 
ਾ ਸ। ਤ —ਤਾਂ। ਨ ਜਾਇ —ਨਾ ਸੀ ਇਸ ਜਨੇਊ ੁਆਚਦਾ ਸ। ਚਰ ਾਇ —ਾ ਚੱਰ ਸਨ , 

ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਾ ਤਰਆ ਸ। ਚਉਏਤੋ —ਚਾਯ ਏਡੀਆਂ ਤੋਂ। ਅਣਾਇਆ —ਭੰਵਾਇਆ। ਤਐਾ —
ਤਤਐਆ, ਉਦਸ਼। ਚੋਾਈਆ—ਤਦੱਤੀ, ਚਾੋਹੀ। ਤਥਆ—ਸ ਤਆ।1।  

ਅਯਥ:- ਸ ੰਡਤ! ਜ (ਤਯ ਾ) ਇਸ ਆਤਭਾ ਦ ਏੰਭ ਆਉਣ ਵਾਰਾ ਜਨੇਊ ਸ ਤਾਂ (ਭਯ ਰ) 

ਾ ਦਸ—ਇਸ ਜਨੇਊ ਤਜ ਦੀ ਏਾਸ ਦਇਆ ਸਵ , ਤਜ ਦਾ ੂਤ ੰਤਐ ਸਵ , ਤਜ ਦੀਆਂ 
ੰਢਾਂ ਜਤ ਸਣ , ਅਤ ਤਜ ਦਾ ਵੱਟ ਉੱਚਾ ਆਚਯਨ ਸਵ। (ਸ ੰਤਡਤ )! ਇਸ ਤਜਸਾ ਜਨੇਊ ਨਾ 
ਟੁੱ ਟਦਾ ਸ, ਨਾ ਸੀ ਇ ਨੰੂ ਭਰ ਰੱਦੀ ਸ , ਨਾ ਇਸ ੋਦਾ ਸ ਅਤ ਨਾ ਸੀ ਇਸ ੁਆਚਦਾ ਸ। 
ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਬਾਾਂ ਵਾਰ ਸਨ, ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਨੇਊ ਆਣ ਰ ਤਵਚ ਾ ਤਰਆ ਸ।  

(ਸ ੰਡਤ ! ਇਸ ਜਨੇਊ ਜ ਤੂੰ  ਾਂਦਾ ਤਪਯਦਾ ਸੈਂ , ਇਸ ਤਾਂ ਤੂੰ ) ਚਾਯ ਏਡਾਂ ਭੁੱ ਰ ਦ ਏ ਭੰਵਾ 
ਤਰਆ, (ਆਣ ਜਜਭਾਨ ਦ) ਚਏ ਤਵਚ ਫਠ ਏ (ਉ ਦ ਰ) ਾ ਤਦੱਤਾ, (ਪਯ ਤੂੰ  ਉ ਦ) ਏੰਨ 
ਤਵਚ ਉਦਸ਼ ਤਦੱਤਾ (ਤਏ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਯਾ ) ੁਯੂ ਫਰਾਸਭਣ ਸ ਤਆ। (ਭਾ ੁੱ ਣ ਤ ਜਦੋਂ ) ਉਸ 
(ਜਜਭਾਨ) ਭਯ ਤਆ (ਤਾਂ) ਉਸ (ਜਨੇਊ ਉ ਦ ਯੀਯ ਤੋਂ ) ਢਤਸ ਤਆ (ਬਾਵ ੋ ਤਆ ਜਾਂ 
ਤਡੱ ਤਆ, ਯ ਆਤਭਾ ਦ ਨਾਰ ਨਾ ਤਨਤਬਆ , ਇ ਵਾਤ ਉਸ ਜਜਭਾਨ ਤਵਚਾਯਾ) ਜਨੇਊ ਤੋਂ 



ਤਫਨਾ ਸੀ (ੰਾਯ ਤੋਂ) ਤਆ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਰਖ ਚਯੀਆ ਰਖ ਜਾਯੀਆ ਰਖ ਕੂੜੀਆ ਰਖ ਗਾਤਰ ॥ ਰਖ ਠਗੀਆ 
ਤਹਨਾਭੀਆ ਯਾਤਤ ਤਦਨਸੁ ਜੀਅ ਨਾਤਰ ॥ ਤਗੁ ਕਾਹਹੁ ਕਤੀ ਫਾਭ੍ਹਣੁ ਵਟ ਆਇ ॥ 
ਕੁਤਹ ਫਕਯਾ ਤਯੰਤਨ੍ਹ ਖਾਇਆ ਸਬੁ ਕ ਆਖ ਾਇ ॥ ਹਇ ੁਯਾਣਾ ਸੁਟੀ ਬੀ ਤਪਤਯ ਾਈ 
ਹਯੁ ॥ ਨਾਨਕ ਤਗੁ ਨ ਤੁਟਈ ਜ ਤਤਗ ਹਵ ਜਯੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 471} 

ਦਅਯਥ:- ਏੂੋੀਆ—ਝੂਠ। ਤਸਨਾਭੀਆ—ਤਸਨਾਭੀਆ,ਂ ਅਭਾਨਤ ਤਵਚ ਤੈਆਨਤ ਏਯਨੀ। 
ਜੀਅ ਨਾਤਰ—ਆਣ ਭਨ ਨਾਰ , ਰੁਏ ਰੁਏ ਏ , ਰਏਾਂ ਤੋਂ ਰੁਏਾ ਰੁਏਾ ਏ , ਚਯੀ ਚਯੀ। ਤੁ —

ਤਾਾ। ਵਟ ਆਇ—ਆ ਏ ਵੱਟ ਦੇਂਦਾ ਸ (ਤ ਜਨੇਊ ਫਣਾ ਦੇਂਦਾ ਸ)। ਏੁਤਸ—ਵੱਢ ਏ। ਤਯੰਤਨ੍ਸ—

ਤਯੰਨਹ  ਏ। {ਏੁਤਸ ਫਏਯਾ ਤਯੰਨਹ —ਇਸਨਾਂ ਸ਼ਫਦਾਂ ਦਾ ਦ-ਛਦ ਤਏ ਸਯ ਤਯਹਾਂ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦਾ। ਜ 
ੱਜਣ ਏਯਦ ਸਨ , ਉਸ ਯਤੱਐ ਤਯ ਤ ੁਯਫਾਣੀ ਦ ਤਵਆਏਯਣ ਤੋਂ ਆਣੀ ਨਾਵਾਏੌੀਅਤ 
ਯਟ ਏਯਦ ਸਨ। „ਏੁਤਸਫ ਏਯਾਤਯ ਨ ‟ ਆਐਣ ਵਾਰ ੱਜਣ ਇਸ ਚਤਾ ਨਸੀਂ ਯੱਐਦ ਤਏ „ਤਯ‟ 

ਦੀ (ੁ)ੰ „ਨ‟ ਦੀ (ਤੁ) ਅਤ (ੁੇਸ) ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਯਸ। ਐਜੀ ੱਜਣ ਤਜਉਂ ਤਜਉਂ ੁਯਫਾਣੀ ਦ 
ਤਵਆਏਯਣ ਵਰ ਤਧਆਨ ਭਾਯਨ , ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਤਾ ਰਾ ਤਏ ਫਾਣੀ ਦੀ ਇੱਏ ਬੀ ਰ ਭਾਤਯ 
ਅਾਂਸ ਤਛਾਂਸ ਏਯਨ ਨਾਰ ਅਯਥ ਦਾ ਅਨਯਥ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ}।  

(ਇ ਨਾਵਾਏੌੀਅਤ ਦ ਏਾਯਨ ਬ ਟੀਏਾਏਾਯ ਸਠ -ਤਰਐੀ ਤੁਏ ਦ ਅਸ਼ੁੱ ਧ ਅਯਥ ਏਯਦ ਚਰ 
ਆ ਸਨ: 

ਇਏੁ ਤਫੰਤਨ ਦੁਣ ਜੁ ਤਉ ਯਸ ਜਾ ੁਭੰਤਤਰ ਭਾਨਵਤਸ ਰਤਸ ॥ ਜਾਰਾ ਦਾਯਥ ਇਤੋ ੁਯ 
ਅਭਯਦਾਤ ਤਡਠੈ ਤਭਰਤਸ ॥5। 14॥  {ਵਈ ਭਸਰ ਤੀਜ ਏ 

„ਇਏੁ ਤਫੰਤਨ‟ ਦਾ ਅਯਥ ਸੁਣ ਤਾਈ ਂ „ਇਏ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ‟ ਸੀ ਸੁੰ ਦਾ ਆਇਆ ਸ। ਇ ੱਰ ਵੱਰ ਏਦ 
ਤਧਆਨ ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ ਤਆ ਤਏ „ਤਫਨੁ‟ ਅਤ „ਤਫੰਤਨ‟ ਵਐ ਵਐਯ ਸ਼ਫਦ ਸਨ। ਸ਼ਫਦ „ਤਫਨੁ‟ ਦਾ 
ਰਾਤਏਤ ਯੂ „ਤਵਣ‟ੁ ਸ, ਜ ੰਤਏਰਤ ਦ ਸ਼ਫਦ „ਤਵਨਾ‟ ਦਾ ਤਵਾੋ ਸ। ਯੀ ਯੀ ਨਯ 
ਭਾਤਯਆਂ ਸੀ ਤਦੱ ੈਂਦਾ ਸ ਤਏ „ਤਫਨੁ‟ ਅਤ „ਤਫੰਤਨ‟ ਤਵਚ ਫਸੁਤ ੌਯਏ ਸ। ਇ ਤਯਹਾਂ „ਏੁਤਸ 
ਫਏਯਾ ਤਯੰਨ੍ਸ ਐਾਇਆ ‟ ਨੰੂ „ਏੁਤਸਫ ਏਯਾਤਯ ਨ ਐਾਇਆ ‟ ੋਹਨ ਵਾਰ ੱਜਣ ਆ ਸੀ ਵਐ ਰਣ 
ਤਏ ਉਸ ਏਡੀ ਬਾਯੀ ਬੁੱ ਰ ਏਯ ਯਸ ਸਨ। } ਬੁ ਏ—ਸਯਏ ਜੀਵ, (ਯਵਾਯ ਦਾ) ਸਯਏ ਰਾਣੀ। 



ਾਇ—(ਜਨੇਊ) ਾ ਤਰਆ। ਤਤ—ਤ ਤਵਚ, ਧਾ ਤਵਚ, ਜਨੇਊ ਤਵਚ।  

ਅਯਥ:- (ਭਨੱੁਐ) ਰੱਐਾਂ ਚਯੀਆਂ ਤ ਜਾਯੀਆਂ (ਮਾਯੀਆਂ ਯ -ਇਤਰੀ ਭਨ ) ਏਯਦਾ ਸ ; ਰੱਐਾਂ 
ਝੂਠ ਫਰਦਾ ਸ ਤ ਾਰਹੀਆਂ ਏੱਢਦਾ ਸ। ਤਦਨ ਯਾਤ ਰਏਾਂ ਤੋਂ ਚਯੀ ਚਯੀ ਰੱਐਾਂ ਠੱੀਆਂ ਤ 
ਤਸਨਾਭੀਆਂ ਏਯਦਾ ਸ। (ਇਸ ਤਾਂ ਸ ਭਨੱੁਐ ਦ ਅੰਤਯ-ਆਤਭ ਦਾ ਸਾਰ ਯ ਫਾਸਯ ਤੱਏ, ਰਏਾ-
ਚਾਯੀ ਏੀਸ ਏੁਝ ਸ ਤਯਸਾ ਸ ) ਏਾਸ ਤੋਂ (ਬਾਵ, ਏਾਸ ਤਰਆ ਏ) ਧਾਾ ਏੱਤਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ਅਤ 
ਫਰਾਸਭਣ (ਜਜਭਾਨ ਦ ਯ ) ਆ ਏ (ਉ ਧਾ ਨੰੂ ) ਵੱਟ ਦੇਂਦਾ ਸ। (ਯ ਆ ਸ ਾਯ ਅੰ -

ਾਏਾਂ ਨੰੂ) ਫੱਏਯਾ ਭਾਯ ਏ ਤ ਤਯੰਨਹ  ਏ ਐੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ; (ਯ ਦਾ) ਸਯਏ ਰਾਣੀ ਆਐਦਾ ਸ 
„ਜਨੇਊ ਾਇਆ ਤਆ ਸ; ਜਨੇਊ ਾਇਆ ਤਆ ਸ‟। ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਨੇਊ ੁਯਾਣਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ਤਾਂ 
ੁੱ ਟ ਤਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਅਤ ਇ ਦ ਥਾਂ ਸਯ ਜਨੇਊ ਾ ਤਰਆ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਧਾ ਤਵਚ 
ਯ ਸਵ (ਬਾਵ, ਜ ਆਤਭਾ ਦ ਏੰਭ ਆਉਣ ਵਾਰਾ ਆਤਭਾ ਨੰੂ ਫਰ ਦਣ ਵਾਰਾ ਏਈ ਜਨੇਊ ਸਵ ) 
ਤਾਂ ਉਸ ਧਾਾ ਨਸੀਂ ਟੁੱ ਟਦਾ।2।  

ਭਃ ੧ ॥ ਨਾਇ ਭੰਤਨ ਤਤ ਊਜ ਸਾਰਾਹੀ ਸਚੁ ਸੂਤੁ ॥ ਦਯਗਹ ਅੰਦਤਯ ਾਈ ਤਗੁ ਨ 
ਤੂਟਤਸ ੂਤ ॥੩॥ {ੰਨਾ 471} 

ਦਅਯਥ:- ਨਾਇ ਭੰਤਨ—ਜ (ਰਬੂ ਦਾ ) ਨਾਉਂ ਭੰਨ ਰਈ , ਜ ਨਾਭ ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਤਦਰੋਹ ਏਯ 
ਰਈ। ਤਤ—ਇੱਤ, ਆਦਯ। ਾਰਾਸੀ—ਾਰਾਸ ਸੀ, ਰਬੂ ਦੀ ਵਤਡਆਈ ਏਯਨੀ ਸੀ। ਚੁ —
ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ। ੂਤ—ਤਵੱਤਯ, ੁੱ ਚਾ (ਤੁ)। ਨ ਤੂਟਤ—ਨਸੀਂ ਟੁੱ ਟਾ।3।  

ਅਯਥ:- (ਏਾਸ ਤੋਂ ਏੱਤ ਸ ੂਤਯ ਦਾ ਜਨੇਊ ਾ ਏ ਯੱਫ ਦ ਦਯ ਤ ੁਯੈਯੂ ਸਣ ਦੀ ਆ 
ਯੱਐਣੀ ਤਵਅਯਥ ਸ , ਯੱਫ ਦੀ ਦਯਾਸ ਤਵਚ ਤਦੋਂ ਸੀ ) ਆਦਯ ਤਭਰਦਾ ਸ ਜ ਯੱਫ ਦਾ ਨਾਭ 
ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਤਦਰੋਹ ਏਯ ਰਈ , (ਤਏਉਂਤਏ) ਯੱਫ ਦੀ ਤੌਤਤ -ਾਰਾਸ ਸੀ ੁੱ ਚਾ ਜਨੇਊ ਸ ; (ਇਸ 
ੁੱ ਚਾ ਜਨੇਊ ਧਾਯਨ ਏੀਤਤਆਂ ) ਦਯਾਸ ਤਵਚ ਭਾਣ ਤਭਰਦਾ ਸ ਅਤ ਇਸ (ਏਦ) ਟੁੱ ਟਦਾ ਬੀ 
ਨਸੀਂ।3।  

ਭਃ ੧ ॥ ਤਗੁ ਨ ਇੰਦਰੀ ਤਗੁ ਨ ਨਾਯੀ ॥ ਬਰਕ ਥੁਕ ਵ ਤਨਤ ਦਾੜੀ ॥ ਤਗੁ ਨ ਯੀ ਤਗੁ 
ਨ ਹਥੀ ॥ ਤਗੁ ਨ ਤਜਹਵਾ ਤਗੁ ਨ ਅਖੀ ॥ ਵਤਗਾ ਆ ਵਤ ॥ ਵਤਟ ਧਾਗ ਅਵਯਾ ਘਤ ॥ 



ਰ ਬਾਤੜ ਕਯ ਵੀਆਹੁ ॥ ਕਤਢ ਕਾਗਰੁ ਦਸ ਯਾਹੁ ॥ ਸੁਤਣ ਵਖਹੁ ਰਕਾ ਹੁ ਤਵਡਾਣੁ ॥ ਭਤਨ 
ਅੰਧਾ ਨਾਉ ਸੁਜਾਣੁ ॥੪॥ {ੰਨਾ 471} 

ਦਅਯਥ:- ਇੰਦਰੀ—ਯੀਯਏ ਇੰਦਤਯਆਂ ਨੰੂ। ਨਾਯੀ—ਨਾੋੀਆਂ। ਬਰਏ—ਤਨਿੱਤ, ਸਯ ਯ। ਦਾੋੀ 
ਥੁਏ ਵ—ਫਇੱਤੀ ਸੁੰ ਦੀ ਸ। ਵਤ —ਬੌਂਦਾ ਤਪਯਦਾ ਸ। ਬਾਤੋ —ਬਾੋਾ, ਭਜੂਯੀ, ਰਾ, ਦੱਛਣਾ। 
ਏਾਰੁ—ਏਾਦ, ੱਤਰੀ। ਸੁ ਤਵਡਾਣ—ੁਇਸ ਅਚਯਜ ਏਤਏ। ੁਜਾਣ—ੁਤਆਣਾ, ੰਡਤ।4।  

ਅਯਥ:- (ੰਡਤ ਨੇ ਆਣ ) ਇੰਦਤਯਆਂ ਤ ਨਾੋੀਆਂ ਨੰੂ (ਇਸ ਤਜਸਾ) ਜਨੇਊ ਨਸੀਂ ਾਇਆ (ਤਏ 
ਉਸ ਇੰਦਯ ਤਵਏਾਯਾਂ ਵਰ ਨਾ ਜਾਣ ; ਇ ਵਾਤ) ਤਨਤ ਸਯ ਯ ਉ ਦੀ ਫਇੱਤੀ ਸੁੰ ਦੀ ਸ ; 

ਯਾਂ ਨੰੂ (ਅਤਜਸਾ) ਜਨੇਊ ਨਸੀਂ ਾਇਆ (ਤਏ ਬੋ ਾ ਨਾ ਰ ਜਾਣ ), ਸੱਥਾਂ ਨੰੂ ਜਨੇਊ ਨਸੀਂ 
ਾਇਆ (ਤਏ ਉਸ ਭੰਦ ਏੰਭ ਨ ਏਯਨ ); ਜੀਬ ਨੰੂ (ਏਈ) ਜਨੇਊ ਨਸੀਂ ਾਇਆ (ਤਏ ਯਾਈ ਤਨੰਦਾ 
ਏਯਨ ਤੋਂ ਸਟੀ ਯਸ ), ਅੱਐਾਂ ਨੰੂ (ਾ) ਜਨੇਊ ਨਸੀਂ ਾਇਆ (ਤਏ ਯਾਈ ਇਤਰੀ ਵਰ ਨਾ 
ਤੱਏਣ)। ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਜਸ ਜਨੇਊ ਤੋਂ ਵਾਂਤਜਆ ਸਇਆ ਬਟਏਦਾ ਤਪਯਦਾ ਸ , ਯ (ਏਾਸ ਦ 
ੂਤ ਦ) ਧਾ ਵੱਟ ਵੱਟ ਏ ਸਯਨਾਂ ਨੰੂ ਾਂਦਾ ਸ , ਆਣ ਸੀ ਜਜਭਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦ ਤਵਆਸ 
ਦੱਛਣਾ ਰ ਰ ਏ ਏਯਦਾ ਸ ਤ ੱਤਰੀ ਧ ਧ ਏ ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਯਤਾ ਦੱਦਾ ਸ। ਸ ਰਏ ! ੁਣ, 
ਵਐ, ਇਸ ਅਚਯਜ ਤਭਾਸ਼ਾ ! (ੰਤਡਤ ਆ ਤਾਂ ) ਭਨੋਂ  ਅੰਨਹ ਾ ਸ (ਬਾਵ, ਅਤਆਨੀ ਸ ), (ਯ 
ਆਣਾ) ਨਾਭ (ਯਐਵਾਇਆ ਸਇਆ ਸ) „ਤਆਣਾ‟।4।  

ਉੜੀ ॥ ਸਾਤਹਫੁ ਹਇ ਦਇਆਰੁ ਤਕਯਾ ਕਯ ਤਾ ਸਾਈ ਕਾਯ ਕਯਾਇਸੀ ॥ ਸ ਸਵਕੁ ਸਵਾ 
ਕਯ ਤਜਸ ਨ  ਹੁਕਭੁ ਭਨਾਇਸੀ ॥ ਹੁਕਤਭ ਭੰਤਨ ਹਵ ਯਵਾਣੁ ਤਾ ਖਸਭ ਕਾ ਭਹਰੁ ਾਇਸੀ 
॥ ਖਸਭ ਬਾਵ ਸ ਕਯ ਭਨਹੁ ਤਚੰਤਦਆ ਸ ਪਰੁ ਾਇਸੀ ॥ ਤਾ ਦਯਗਹ ਧਾ ਜਾਇਸੀ 
॥੧੫॥ {ੰਨਾ 471} 

ਦਅਯਥ:- ਾਈ ਏਾਯ—ਉਸੀ ਏੰਭ (ਜ ਉ ਨੰੂ ਬਾਉਂਦਾ ਸ )। ਸੁਏਤਭ ਭੰਤਨ—ਜ ਭਾਰਏ ਦੀ 
ਆਤਆ ਤਵਚ ਤੁਯੀ, ਜ ਯਾ ਤਵਚ ਯਾੀ ਯਸੀ , ਯਾ ਤਵਚ ਯਾੀ ਯਤਸਣ ਨਾਰ। ਯਵਾਣੁ—
(ਦਯਾਸ ਤਵਚ) ਏਫੂਰ, ੁਯੈਯੂ। ਐਭ ਏਾ ਭਸਰੁ—ਐਭ ਦਾ ਯ, ਉਸ ਤਟਏਾਣਾ ਤਜੱਥ ਰਬੂ-
ਤੀ ਾਤਐਆਤ ਯਟ ਸੰੁਦਾ ਸ। ਭਨਸੁ ਤਚੰਤਦਆ —ਭਨ-ਬਾਉਂਦਾ, ਭਨ-ਇੱਛਤ। ਧਾ —

ਤਯਾਉ ਰ ਏ, ਇੱਤ ਨਾਰ।15।  



ਅਯਥ:- (ਤਜ ਵਏ ਉੱਤ ਰਬੂ ) ਭਾਰਏ ਦਇਆਰ ਸ ਜਾ , ਤਭਸਯ ਏਯ , ਤਾਂ ਉ ਾੋਂ ਉਸੀ 
ਏੰਭ ਏਯਾਂਦਾ ਸ (ਜ ਉ ਨੰੂ ਬਾਉਂਦਾ ਸ ); ਤਜ ਨੰੂ ਆਣੀ ਯਾ ਤਵਚ ਤਯਦਾ ਸ , ਉਸ ਵਏ 
(ਰਬੂ-ਤੀ ਦੀ) ਵਾ ਏਯਦਾ ਸ; ਰਬੂ ਦੀ ਯਾ ਤਵਚ ਯਾੀ ਯਤਸਣ ਏਯਏ ਵਏ (ਰਬੂ ਦ ਦਯ ਤ) 
ਏਫੂਰ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ਅਤ ਭਾਰਏ ਦਾ ਯ ਰੱਬ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਜਦੋਂ ਵਏ ਉਸੀ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਸ ਜ 
ਐਭ ਨੰੂ ਚੰਾ ਰੱਦਾ ਸ ਤਾਂ ਉ ਨੰੂ ਭਨ-ਬਾਉਂਦਾ ਪਰ ਤਭਰਦਾ ਸ, ਅਤ ਉਸ ਰਬੂ ਦੀ ਦਯਾਸ 
ਤਵਚ ਇੱਤ ਨਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸ।15।  

ਸਰਕ ਭਃ ੧ ॥ ਗਊ ਤਫਯਾਹਭਣ ਕਉ ਕਯੁ ਰਾਵਹੁ ਗਫਤਯ ਤਯਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥ ਧਤੀ ਤਟਕਾ ਤ 
ਜਭਾਰੀ ਧਾਨੁ ਭਰਛਾਂ ਖਾਈ ॥ ਅੰਤਤਯ ੂਜਾ ੜਤਹ ਕਤਫਾ ਸੰਜਭੁ ਤੁਯਕਾ ਬਾਈ ॥ ਛਡੀਰ  
ਾਖੰਡਾ ॥ ਨਾਤਭ ਰਇ ਜਾਤਹ ਤਯੰਦਾ ॥੧॥ {ੰਨਾ 471} 

ਦਅਯਥ:- ਏਯ—ੁਭੂਰ। ਰਾਵਸੁ—ਤੁੀ ਰਾਂਦ ਸਉ। ਫਤਯ —ਫਯ ਨਾਰ , ਸ ਨਾਰ ਚਾ 
ਪਤਯਆਂ। ਤ—ਅਤ। ਜਭਾਰੀ—ਭਾਰੀ। ਧਾਨੁ—ਦਾਯਥ, ਬਜਨ ਭਰਛਾਂ ਦਾ , ਭੁਰਭਾਨਾਂ ਦਾ। 
ਐਾਈ—ਐਾਂਦਾ ਸ। ਅੰਤਤਯ—ਅੰਦਯ, ਰੁਏ ਏ। ੰਜਭੁ—ਯਤਸਤ, ਯਤਸਣੀ। ਤੁਯਏਾ—ਤੁਯਏਾਂ ਵਾਰੀ, 
ਭੁਰਭਾਨਾਂ ਵਾਰੀ। ਬਾਈ —ਸ ਬਾਈ ! ਛਡੀਰ—ਛੱਡ ਦਸ। ਨਾਤਭ ਰਇ —ਜ ਨਾਭ ਰਂਾ। 
ਜਾਤਸ ਤਯੰਦਾ—ਤਯ ਜਾਤਸਂਾ।1।  

ਅਯਥ:- ਸ ਬਾਈ! (ਦਤਯਆ ਦ ੱਤਣ ਤ ਫਠ ਏ ) ਊ ਅਤ ਫਰਾਸਭਣ ਨੰੂ ਤਾਂ ਤੂੰ  ਭੂਰ ਰਾਂਦਾ ਸੈਂ 
(ਬਾਵ, ਊ ਅਤ ਫਰਾਸਭਣ ਨੰੂ ਾਯ ਰੰਾਣ ਦਾ ਭੂਰ ਰਾ ਰੈਂਦਾ ਸੈਂ ), (ਪਯ ਤੂੰ  ਏਦ ਇਸ ਨਸੀਂ 
ਚਦਾ ਤਏ ਉ ਊ ਦ ) ਸ ਨਾਰ (ਚਾ ਪਤਯਆਂ , ੰਾਯ-ਭੁੰ ਦਯ ਤੋਂ ) ਤਤਯਆ ਨਸੀਂ ਜਾ 
ਏਦਾ। ਧਤੀ (ਤਸਨਦਾ ਸੈਂ), ਤਟੱਏਾ (ਭੱਥ ਉਤ ਰਾਂਦਾ ਸੈਂ) ਅਤ ਭਾਰਾ (ਪਯਦਾ ਸੈਂ), ਯ ਦਾਯਥ 
ਭਰਛਾਂ ਦਾ ਐਾਂਦਾ ਸੈਂ , (ਬਾਵ ਦਾਯਥ ਉਸਨਾਂ ਤੋਂ ਰ ਏ ਛਏਦਾ ਸੈਂ , ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤੂੰ  ਭਰਛ ਆਐਦਾ 
ਸੈਂ)। ਅੰਦਯ ਫਠ ਏ (ਬਾਵ, ਤੁਯਏ ਸਾਏਭਾਂ ਤੋਂ ਚਯੀ ਚਯੀ ) ੂਜਾ ਏਯਦਾ ਸੈਂ, (ਫਾਸਯ ਭੁਰਭਾਨਾਂ 
ਨੰੂ ਤਵਐਾਰਣ ਵਾਤ ) ਏੁਯਾਨ ਆਤਦ ੋਹਦਾ ਸੈਂ , ਤ ਭੁਰਭਾਨਾਂ ਵਾਰੀ ਸੀ ਯਤਸਤ ਤੂੰ  ਯੱਐੀ ਸਈ 
ਸ।  

(ਇਸ) ਾਐੰਡ ਤੂੰ  ਛੱਡ ਦਸ। ਜ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਤਭਯੇਂਾ, ਤਾਂ ਸੀ (ੰਾਯ-ਭੁੰ ਦਯ ਤੋਂ) ਤਯੇਂਾ।1।  



ਭਃ ੧ ॥ ਭਾਣਸ ਖਾਣ ਕਯਤਹ ਤਨਵਾਜ ॥ ਛੁਯੀ ਵਗਾਇਤਨ ਤਤਨ ਗਤਰ ਤਾਗ ॥ ਤਤਨ ਘਤਯ 
ਫਰਹਭਣ ੂਯਤਹ ਨਾਦ ॥ ਉਨ੍ਹਾ ਤਬ ਆਵਤਹ ਈ ਸਾਦ ॥ ਕੂੜੀ ਯਾਤਸ ਕੂੜਾ ਵਾਾਯੁ ॥ ਕੂੜੁ 
ਫਤਰ ਕਯਤਹ ਆਹਾਯੁ ॥ ਸਯਭ ਧਯਭ ਕਾ ਡਯਾ ਦੂਤਯ ॥ ਨਾਨਕ ਕੂੜੁ ਯਤਹਆ ਬਯੂਤਯ ॥ 
ਭਥ ਤਟਕਾ ਤਤੜ ਧਤੀ ਕਖਾਈ ॥ ਹਤਥ ਛੁਯੀ ਜਗਤ ਕਾਸਾਈ ॥ ਨੀਰ ਵਸਤਰ ਤਹਤਯ ਹਵਤਹ 
ਯਵਾਣੁ ॥ ਭਰਛ ਧਾਨੁ ਰ  ੂਜਤਹ ੁਯਾਣੁ ॥ ਅਬਾਤਖਆ ਕਾ ਕੁਠਾ ਫਕਯਾ ਖਾਣਾ ॥ ਚਉਕ 
ਉਤਯ ਤਕਸ ਨ ਜਾਣਾ ॥ ਦ ਕ ਚਉਕਾ ਕਢੀ ਕਾਯ ॥ ਉਤਯ ਆਇ ਫਠੇ ਕੂਤੜਆਯ ॥ ਭਤੁ 
ਤਬਟ ਵ ਭਤੁ ਤਬਟ ॥ ਇਹੁ ਅੰਨੁ ਅਸਾਡਾ ਤਪਟ ॥ ਤਤਨ ਤਪਟ ਪੜ ਕਯਤਨ ॥ ਭਤਨ ਜੂਠੈ ਚੁਰੀ 
ਬਯਤਨ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਤਧਆਈ ॥ ਸੁਤਚ ਹਵ ਤਾ ਸਚੁ ਾਈ ॥੨ ॥ {ੰਨਾ 471-

472} 

ਦਅਯਥ:- ਭਾਣ ਐਾਣ—ਭਨੱੁਐਾਂ ਨੰੂ ਐਾਣ ਵਾਰ , ਵੱਢੀ ੈਯ। ਏਯਤਸ ਤਨਵਾਜ —ਨਭਾ ੋਹਦ 
ਸਨ। ਛੁਯੀ ਵਾਇਤਨ —(ਜ ਰਏ ) ਛੁਯੀ ਚਰਾਂਦ ਸਨ , ਬਾਵ, ਰੁਭ ਏਯਦ ਸਨ। ਤਾ —ਜੰਞੂ, 

ਜਨੇਊ। ਤਤਨ ਤਯ —ਉਸਨਾਂ (ਐੱਤਰੀਆ)ਂ ਦ ਯਾਂ ਤਵਚ। ੂਯਤਸ ਨਾਦ —ਨਾਦ ੂਯਦ ਸਨ , ੰਐ 
ਵਜਾਂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਸਾ ਤਬ —ਉਸਨਾਂ ਫਰਾਸਭਣਾਂ ਨੰੂ ਬੀ। ਆਵਤਸ ਈ ਾਦ —ਉਸੀ ੁਆਦ ਆਉਂਦ 
ਸਨ, (ਬਾਵ, ਜ ਏੁਝ ਉਸ ਐੱਤਰੀ ਭੁਨਸ਼ੀ ਐਾਂਦ ਸਨ , ਉਸਨਾਂ ਦਾਯਥਾਂ ਦਾ ਸੀ ੁਆਦ ਉਸਨਾਂ 
ਫਰਾਸਭਣਾਂ ਨੰੂ ਆਉਂਦਾ ਸ)। ਏਯਤਸ ਆਸਾਯੁ—ਆਸਾਯ ਏਯਦ ਸਨ, ਐਾਣਾ ਐਾਂਦ ਸਨ, ਯੀ ਏਭਾਂਦ 
ਸਨ। ਯਭ—ਰੱਜਾ, ਸਮਾ। ਏਐਾਈ—ਯੀ ਯੰ ਵਾਰੀ। ਜਤ ਏਾਾਈ —ਜਤ ਦਾ ਏਾਈ , 

ਜਤ ਦ ਸਯਏ ਜੀਵ ਉੱਤ ਵੱ ਰੱਤਆਂ ਰੁਭ ਏਯਨ ਵਾਰਾ। ਸਵਤਸ ਯਵਾਣੁ —ਏਫੂਰ ਸੰੁਦ 
ਸਨ, ਬਾਵ, ਭੁਰਾਭਤ ਵਰ ਨੀਰ ਏੱੋ ਾ ਏ ਜਾਂਦ ਸਨ, (ਤਾਂ ਸੀ ਸਾਏਭਾਂ ਦ ਾਸਭਣ ਜਾਣ ਦੀ 
ਆਤਆ ਤਭਰਦੀ ਸ )। ਰ—ਰ ਏ (ਬਾਵ, ਯੀ ਉਸਨਾਂ ਾੋਂ ਰੈਂਦ ਸਨ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਭਰਛ ਆਐਦ 
ਸਨ)। ੂਜਤਸ ੁਯਾਣੁ—ੁਯਾਣ ਨੰੂ ੂਜਦ ਸਨ , ੋਹਦ ਸਨ। ਅਬਾਤਐਆ—ਤਏ ਦੂਜੀ ਫਰੀ ਦਾ , 
ਤਏ ਯੀ ਫਰੀ ਦਾ ਬਾਵ , ਏਰਭਾ ੋਹ ਏ। ਏੁਠਾ —ਸਰਾਰ ਏੀਤਾ ਸਇਆ। ਐਾਣਾ —ੈੁਯਾਏ। 
ਭਤੁ ਤਬਟ—ਭਤਾਂ ਤਬੱਤਟਆ ਜਾ। ਤਪਟ—ੈਯਾਫ ਸ ਜਾ। ਤਤਨ ਤਪਟ —ਤਪਟ ਸ ਯੀਯ ਨਾਰ , 

ੰਦ ਯੀਯ ਨਾਰ। ੁਤਚ—ਤਵੱਤਯਤਾ। ਸਵ ਤਾ—ਤਦੋਂ ਸੰੁਦੀ ਸ।2।  

ਅਯਥ:- (ਏਾੀ ਤ ਭੁਰਭਾਨ ਸਾਏਭ ) ਸਨ ਤਾਂ ਵੱਢੀ - ੈਯ, ਯ ੋਹਦ ਸਨ ਨਭਾਾਂ। (ਇਸਨਾਂ 
ਸਾਏਭਾਂ ਦ ਅੱ ਭੁਨਸ਼ੀ ਉਸ ਐੱਤਰੀ ਸਨ ਜ) ਛੁਯੀ ਚਰਾਂਦ ਸਨ (ਬਾਵ, ਯੀਫਾਂ ਉੱਤ ਰੁਭ ਏਯਦ 



ਸਨ), ਯ ਉਸਨਾਂ ਦ ਰ ਤਵਚ ਜਨੇਊ ਸਨ। ਇਸਨਾਂ (ਾਰਭ ਐੱਤਰੀਆਂ) ਦ ਯ ਤਵਚ ਫਰਾਸਭਣ 
ਜਾ ਏ ੰਐ ਵਜਾਂਦ ਸਨ ; ਤਾਂ ਤ ਉਨਹ ਾਂ ਫਰਾਸਭਣਾਂ ਨੰੂ ਬੀ ਉਸਨਾਂ ਸੀ ਦਾਯਥਾਂ ਦ ੁਆਦ ਆਉਂਦ 
ਸਨ (ਬਾਵ, ਉਸ ਫਰਾਸਭਣ ਬੀ ਰੁਭ ਦ ਏਭਾ ਸ ਦਾਯਥ ਐਾਂਦ ਸਨ )। (ਇਸਨਾਂ ਰਏਾਂ ਦੀ ) 
ਇਸ ਝੂਠੀ ੂੰ ਜੀ ਸ ਤ ਝੂਠਾ ਸੀ ਇਸਨਾਂ ਦਾ (ਇਸ) ਵਾਯ ਸ। ਝੂਠ ਫਰ ਫਰ ਏ (ਸੀ) ਇਸ ਯੀ 
ਏਭਾਂਦ ਸਨ। ਸੁਣ ਸ਼ਯਭ ਤ ਧਯਭ ਦੀ ਬਾ ਉਠ ਈ ਸ (ਬਾਵ, ਇਸ ਰਏ ਨਾ ਆਣੀ ਸ਼ਯਭ 
ਸਮਾ ਦਾ ਤੈਆਰ ਏਯਦ ਸਨ ਅਤ ਨਾ ਸੀ ਧਯਭ ਦ ਏੰਭ ਏਯਦ ਸਨ )। ਸ ਨਾਨਏ! ਬ ਥਾਈ ਂ
ਝੂਠ ਸੀ ਯਧਾਨ ਸ ਤਯਸਾ ਸ।  

(ਇਸ ਐੱਤਰੀ) ਭੱਥ ਉੱਤ ਤਟੱਏਾ ਰਾਂਦ ਸਨ , ਰੱਏ ਦੁਆਰ ਯੂ ਯੰ ਦੀ ਧਤੀ (ਫੰਨਹ ਦ ਸਨ) ਯ 
ਸੱਥ ਤਵਚ, (ਭਾਨ ) ਛੁਯੀ ਪੋੀ ਸਈ ਸ ਤ (ਵੱ ਰਤਦਆਂ) ਸਯਏ ਜੀਵ ਉੱਤ ਰੁਭ ਏਯਦ ਸਨ। 
ਨੀਰ ਯੰ ਦ ਏੱੋ ਾ ਏ (ਤੁਯਏ ਸਾਏਭਾਂ ਦ ਾ ਜਾਂਦ ਸਨ , ਤਾਂ ਸੀ) ਉਸਨਾਂ ਾ ਜਾਣ ਦੀ 
ਆਤਆ ਤਭਰਦੀ ਸ। (ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ) ਭਰਛ (ਆਐਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਂ ਸੀ) ਾੋਂ ਯੀ ਰੈਂਦ ਸਨ, ਤ (ਪਯ 
ਬੀ) ੁਯਾਣ ਨੰੂ ੂਜਦ ਸਨ (ਬਾਵ, ਪਯ ਬੀ ਇਸੀ ਭਝਦ ਸਨ ਤਏ ਅੀਂ ੁਯਾਣ ਦ ਅਨੁਾਯ ਤੁਯ 
ਯਸ ਸਾਂ)। (ਇੱਥ ਸੀ ਫੱ ਨਸੀਂ ) ੈੁਯਾਏ ਇਸਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਫੱਏਯਾ ਸ ਜ ਏਰਭਾ ੋਹ ਏ ਸਰਾਰ 
ਏੀਤਾ ਸਇਆ ਸ (ਬਾਵ, ਜ ਭੁਰਭਾਨ ਦ ਸੱਥਾਂ ਦਾ ਤਤਆਯ ਏੀਤਾ ਸਇਆ ਸ , ਯ ਆਐਦ ਸਨ 
ਤਏ) ਾਡ ਚਏ ਉੱਤ ਏਈ ਸਯ ਭਨੱੁਐ ਨਾ ਆ ਚੋਹ। ਚਏਾ ਫਣਾ ਏ (ਦੁਆਰ) ਰਏੀਯਾਂ ਏੱਢਦ ਸਨ, 

(ਯ ਇ) ਚਏ ਤਵਚ ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਆ ਫਠਦ ਸਨ ਜ ਆ ਝੂਠੇ ਸਨ। (ਸਯਨਾਂ ਨੰੂ ਆਐਦ ਸਨ—

ਾਡ ਚਏ ਦ ਨੇੋ ਨਾ ਆਉਣਾ) ਤਏਤ ਚਏਾ ਤਬੱਤਟਆ ਨਾਸ ਜਾ ਅਤ ਾਡਾ ਅੰਨ ੈਯਾਫ ਨਾਸ ਸ 
ਜਾ; (ਯ ਆ ਇਸ ਰਏ) ਅਤਵੱਤਯ ਯੀਯ ਨਾਰ ਭੰਦ ਏੰਭ ਏਯਦ ਸਨ ਅਤ ਜੂਠੇ ਭਨ ਨਾਰ 
ਸੀ (ਬਾਵ, ਭਨ ਤਾਂ ਅੰਦਯੋਂ ਭਰੀਨ ਸ) ਚੁਰੀਆਂ ਏਯਦ ਸਨ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਆਐ, ਰਬੂ ਨੰੂ ਤਧਆਉਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਤਾਂ ਸੀ ੁੱ ਚ-ਤਵੱਤਯਤਾ ਸ ਏਦੀ ਸ ਜ ੱਚਾ 
ਰਬੂ ਤਭਰ ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਤਚਤ ਅੰਦਤਯ ਸਬੁ ਕ ਵਤਖ ਨਦਯੀ ਹਤਠ ਚਰਾਇਦਾ ॥ ਆ ਦ ਵਤਡਆਈਆ ਆ 
ਹੀ ਕਯਭ ਕਯਾਇਦਾ ॥ ਵਡਹੁ ਵਡਾ ਵਡ ਭਦਨੀ ਤਸਯ ਤਸਤਯ ਧੰਧ ਰਾਇਦਾ ॥ ਨਦਤਯ ਉਠੀ 
ਜ ਕਯ ਸੁਰਤਾਨਾ ਘਾਹੁ ਕਯਾਇਦਾ ॥ ਦਤਯ ਭੰਗਤਨ ਤਬਖ ਨ ਾਇਦਾ ॥੧੬॥ {ੰਨਾ 472} 



ਦਅਯਥ:- ਤਚਤ ਅੰਦਤਯ—(ਰਬੂ ਦ) ਤਚੱਤ ਤਵਚ, ਤਧਆਨ ਤਵਚ। ਬੁ ਏ—ਸਯਏ ਜੀਵ। ਵਤਐ—

ਵਐ ਏ, ਬਾਵ, ਸੁ ਨਾਰ। ਚਰਾਇਦਾ—ਤਯਦਾ ਸ, ਏਾਯ ਰਾਈ ਯੱਐਦਾ ਸ। ਵਡਸੁ ਵਡਾ—ਵੱਤਡਆਂ 
ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਭਦਨੀ —ਤਰਸ਼ਟੀ, ਧਯਤੀ। ਵਡ ਭਦਨੀ —ਵੱਡੀ ਸ ਤਰਸ਼ਟੀ ਉ ਦੀ। ਤਯ ਤਤਯ —

ਸਯਏ ਜੀਵ ਦ ਤਯ ਉੱਤ, ਥਾਉਂ ਥਾਈ।ਂ ਉਠੀ—ਉਰਟੀ। ਾਸੁ ਏਯਾਇਦਾ—ਏੱਐੋਂ ਸਰ ਏਯ ਦੇਂਦਾ 
ਸ, ਬਾਵ, ਏਈ ਉਸਨਾਂ ਵਰ ਤੱਏਦਾ ਬੀ ਨਸੀਂ। ਦਤਯ —(ਰਏਾਂ ਦ ) ਦਯ ਉੱਤ। ਭੰਤਨ —(ਉਸ 
ੁਰਤਾਨ) ਭੰਦ ਸਨ। ਤਬਐ—ਤਬੱਤਐਆ, ੈਯ। 16।  

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਸਯਏ ਜੀਵ ਨੰੂ ਆਣ ਤਧਆਨ ਤਵਚ ਯੱਐਦਾ ਸ , ਤ ਸਯਏ ਨੰੂ ਆਣੀ ਨਯ ਤਵਚ 
ਯੱਐ ਏ ਏਾਯ ਰਾਈ ਯੱਐਦਾ ਸ। ਆ ਸੀ (ਜੀਆਂ ਨੰੂ ) ਵਤਡਆਈਆਂ ਫੈਸ਼ਦਾ ਸ ਤ ਆ ਸੀ 
ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਏੰਭ ਤਵਚ ਰਾਂਦਾ ਸ। ਰਬੂ ਵੱਤਡਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ (ਬਾਵ, ਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ), (ਉ ਦੀ ਯਚੀ 
ਸਈ) ਤਰਸ਼ਟੀ ਬੀ ਫਅੰਤ ਸ। (ਇਤਨੀ ਫਅੰਤ ਤਰਸ਼ਟੀ ਸੁੰ ਤਦਆਂ ਬੀ ) ਸਯਏ ਜੀਵ ਨੰੂ ਰਬੂ ਥਾਉਂ 
ਥਾਈ ਂਧੰਤਧਆਂ ਤਵਚ ਜੋੀ ਯੱਐਦਾ ਸ। ਜ ਏਦ ਦੁਨੀਆ ਦ ਾਤਸ਼ਾਸਾਂ ਉੱਤ ਬੀ ੱੁ ਦੀ ਨਯ 
ਏਯ, ਤਾਂ ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਏੱਐੋਂ ਸਰ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸ ; (ਜ ਉਸ) ਰਏਾਂ ਦ ਦਯ ਤ ਜਾ ਏ ੁਆਰ ਾਂਦ ਸਨ , 

ਤਾਂ ਅੋਂ ਏਈ ੈਯ ਬੀ ਨਸੀਂ ਾਂਦਾ। 16।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਜ ਭਹਾਕਾ ਘਯੁ ਭੁਹ ਘਯੁ ਭੁਤਹ ਤਤਯੀ ਦਇ ॥ ਅਗ ਵਸਤੁ ਤਸਞਾਣੀ 
ਤਤਯੀ ਚਯ ਕਯਇ ॥ ਵਢੀਅਤਹ ਹਥ ਦਰਾਰ ਕ ਭੁਸਪੀ ਹ ਕਯਇ ॥ ਨਾਨਕ ਅਗ ਸ ਤਭਰ  
ਤਜ ਖਟ ਘਾਰ  ਦਇ ॥੧॥ 

ਦਅਯਥ:- ਭਸਾਏਾ—ਠੱ, ਚਯ। ਤਜਵੇਂ ੰਤਏਰਤ ਸ਼ਫਦ „ਏਟਏ‟ ਦਾ ਅੈੀਯਰਾ „ਏ‟ ਰਾਤਏਰਤ 
ਤਵਚ „ਅ‟ ਫਣ ਏ ੰਜਾਫੀ ਤਵਚ ਯੂ „ਏੋਾ‟ ਫਣ ਤਆ ਸ, ਤਤਵੇਂ „ਭਸ਼ਏ‟ (mo—k) ਤੋਂ (—) ਦਾ 
„ਸ‟ ਸ ਏ „ਭਸਾ‟ ਫਣ ਤਆ। ਸ਼ਫਦ „ਭਸਏਾ‟ ਦਾ ਅਯਥ ਸ “ਬੋਾ ਤਜਸਾ ਚਯ , ਚੰਦਯਾ ਚਯ”। 
ਯੁ ਭੁਸ—(ਤਏ ਦਾ) ਯ ਠੱ। ਯੁ ਭੁਤਸ —(ਯਾਇਆ) ਯ ਠੱ ਏ। ਤਤਯ —ਤਉ ਦਾਦਾ 
ਆਤਦਏ ਵੱਡ ਜ ਭਯ ਚੁਏ ਸਣ। ਵਤੁ —ਚੀ। ਤਤਯੀ ਚਯ ਏਯਇ —(ਇ ਤਯਹਾਂ ਉਸ ਭਨੱੁਐ 
ਆਣ) ਤਤਯਾਂ ਨੰੂ ਚਯ ਫਣਾਂਦਾ ਸ। ਵਢੀਅਤਸ —ਵੱਢ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਸਥ ਦਰਾਰ ਏ —ਉ 
ਫਰਾਸਭਣ ਦ ਸੱਥ ਜ ਰਏਾਂ ਦ ਤਤਯਾਂ ਨੰੂ ਦਾਯਥ ਅੋਾਣ ਰਈ ਦਰਾਰ (ਤਵਚਰਾ) ਫਣਦਾ ਸ। 
ਭੁਪੀ ਸ ਏਯਇ —(ਰਬੂ) ਇਸ ਤਨਆਉਂ ਏਯਦਾ ਸ। ਐਟ ਾਰ ਦਇ —(ਭਨੱੁਐ) ਐੱਟਦਾ ਸ , 
ਏਭਾਂਦਾ ਸ ਤ ਸੱਥੋਂ ਦੇਂਦਾ ਸ।1।  



ਅਯਥ:- ਜ ਏਈ ਠੱ ਯਾਇਆ ਯ ਠੱ , ਯਾ ਯ ਨੰੂ ਠੱ ਏ (ਉਸ ਦਾਯਥ ) ਆਣ 
ਤਤਯਾਂ ਦ ਨਤਭਤ ਦਵ , ਤਾਂ (ਜ ੱਚ-ਭੁੱ ਚ ਤਛਤਰਆਂ ਦਾ ਤਦੱਤਾ ਅੱੋਦਾ ਸੀ ਸ ਤਾਂ ) ਯਰਏ 
ਤਵਚ ਉਸ ਦਾਯਥ ਤਞਾਤਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਆਣ ਤਤਯਾਂ ਨੰੂ (ਬੀ) ਚਯ 
ਫਣਾਂਦਾ ਸ (ਤਏਉਂਤਏ ਉਸਨਾਂ ਾੋਂ ਚਯੀ ਦਾ ਭਾਰ ਤਨਏਰ ਆਉਂਦਾ ਸ )। (ਅੋਂ) ਰਬੂ ਇਸ ਤਨਆਂ 
ਏਯਦਾ ਸ ਤਏ (ਇਸ ਚਯੀ ਦਾ ਭਾਰ ਅੋਾਣ ਵਾਰ ਫਰਾਸਭਣ ) ਦਰਾਰ ਦ ਸੱਥ ਵੱਢ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਸ 
ਨਾਨਏ! (ਤਏ ਦਾ ਅੋਾਇਆ ਸਇਆ ਅੱ ਏੀਸ ਤਭਰਣਾ ਸ?) ਅਾਂਸ ਤਾਂ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਉਸੀ ਏੁਝ 
ਤਭਰਦਾ ਸ ਜ ਐੱਟਦਾ ਸ, ਏਭਾਂਦਾ ਸ ਤ (ਸੱਥੀਂ) ਦੇਂਦਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਤਜਉ ਜਯੂ ਤਸਯਨਾਵਣੀ ਆਵ ਵਾਯ ਵਾਯ ॥ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਭੁਤਖ ਵਸ ਤਨਤ ਤਨਤ ਹਇ 
ਖੁਆਯੁ ॥ ਸੂਚ ਤਹ ਨ ਆਖੀਅਤਹ ਫਹਤਨ ਤਜ ਤੰਡਾ ਧਇ ॥ ਸੂਚ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਤਜਨ ਭਤਨ 
ਵਤਸਆ ਸਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 472} 

ਦਅਯਥ:- ਜਯੂ—ਇਤਰੀ। ਤਯਨਾਵਣੀ—ਨਹ ਾਉਣੀ, ਭਾਸਵਾਯੀ ੈੂਨ। ਵਾਯ ਵਾਯ —ਸਯ ਭਸੀਨੇ , 

ਦਾ। ਜੂਠੇ —ਝੂਠੇ ਭਨੱੁਐ ਦ। ਜੂਠਾ —ਝੂਠਾ। ਤਸ —ਅਜਸ ਭਨੱੁਐ। ੂਚ —ੁੱ ਚ, ਤਵੱਤਯ। 
ਆਐੀਅਤਸ—ਆਐ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਤਜ—ਜ ਭਨੱੁਐ। ਈ—ਉਸੀ ਭਨੱੁਐ। ਤਜਨ ਭਤਨ—ਤਜਨਹ ਾਂ ਦ ਭਨ 
ਤਵਚ। ਇ—ਉਸ ਰਬੂ।2।  

ਅਯਥ:- ਤਜਵੇਂ ਇਤਰੀ ਨੰੂ ਦਾ ਸਯ ਭਸੀਨੇ ਨਹ ਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸ (ਤ ਇਸ ਅਤਵੱਤਰਤਾ ਦਾ ਉ 
ਦ ਅੰਦਯੋਂ ਸੀ ਦਾ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ ), ਤਤਵੇਂ ਝੂਠੇ ਭਨੱੁਐ ਦ ਭੂੰ ਸ ਤਵਚ ਦਾ ਝੂਠ ਸੀ ਯਤਸੰਦਾ ਸ ਤ 
ਇ ਏਯਏ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱ ਐੀ ਸੀ ਯਤਸੰਦਾ ਸ। ਅਜਸ ਭਨੱੁਐ ੁੱ ਚ ਨਸੀਂ ਆਐ ਜਾਂਦ ਜ ਤਨਯਾ ਯੀਯ 
ਨੰੂ ਸੀ ਧ ਏ (ਆਣ ਵਰੋਂ ਤਵੱਤਯ ਫਣ ਏ) ਫਠ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਸ ਨਾਨਏ! ਏਵਰ ਉਸੀ ਭਨੱੁਐ ੁੱ ਚ 
ਸਨ ਤਜਨਹ ਾਂ ਦ ਭਨ ਤਵੱਚ ਰਬੂ ਵੱਦਾ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਤੁਯ ਰਾਣ ਉਣ ਵਗ ਹਯ ਯੰਗੀ ਹਯਭ ਸਵਾਤਯਆ ॥ ਕਠੇ ਭੰਡ ਭਾੜੀਆ ਰਾਇ 
ਫਠੇ ਕਤਯ ਾਸਾਤਯਆ ॥ ਚੀਜ ਕਯਤਨ ਭਤਨ ਬਾਵਦ ਹਤਯ ਫੁਝਤਨ ਨਾਹੀ ਹਾਤਯਆ ॥ ਕਤਯ 
ਪੁਯਭਾਇਤਸ ਖਾਇਆ ਵਤਖ ਭਹਰਤਤ ਭਯਣੁ ਤਵਸਾਤਯਆ ॥ ਜਯੁ ਆਈ ਜਫਤਨ ਹਾਤਯਆ 
॥੧੭॥ 

ਦਅਯਥ:- ਤੁਯ—ੋ। ਰਾਣ—ਏਾਠੀਆਂ (ਭਤ)। ਵ—ਤਤਰਐੀ ਚਾਰ। ਸਯ ਯੰੀ —ਸਯਏ 
ਯੰ ਦ। ਸਯਭ —ਭਸਰ। ਵਾਤਯਆ —ਜਾ ਸ ਸਣ। ਭੰਡ —ਭਸਰ, ਸ਼ਾਭੀਆਨੇ। 



ਰਾਇ......ਾਾਤਯਆ—ਰਾਇ ਏਤਯ ਾਾਤਯਆ ਫਠੇ , ਾਯ ਰਾ ਏ ਫਠੇ ਸਣ , ਜਾਵਟਾਂ ਜਾ ਏ 
ਫਠੇ ਸਣ। ਚੀਜ—ਚਜ, ਏਤਏ, ਤਭਾਸ਼। ਭਤਨ ਬਾਵਦ ਚੀਜ—ਭਨ-ਬਾਉਂਦ ਏਤਏ, ਭਨ-ਭੰਨੀਆਂ 
ਯੰ-ਯਰੀਆਂ। ਸਾਤਯਆ—(ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਆਣਾ ਜਨਭ ) ਸਾਯ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਪੁਯਭਾਇਤ —ਸੁਏਭ। 
ਜਯੁ—ਫੁਢਾ। ਜਫਤਨ ਸਾਤਯਆ—ਜਫਨ ਦ ਠੱ ਸਇਆਂ ਨੰੂ।1।  

ਅਯਥ:- ਤਜਨਹ ਾਂ ਾ ਏਾਠੀਆਂ ਭਤ , (ਬਾਵ, ਦਾ ਤਤਆਯ -ਫਯ ਤਤਆਯ ) ੋ ਸਵਾ ਵਯੀ 
ਤਤੱਐੀ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸੰੁਦ ਸਨ , ਜ ਆਣ ਸਯਭਾਂ ਨੰੂ ਏਈ ਯੰਾਂ ਨਾਰ ਜਾਂਦ ਸਨ , ਜ ਭਨੱੁਐ ਏਠੇ 
ਭਸਰ ਭਾੋੀਆਂ ਆਤਦਏ ਾਯ ਾਯ ਏ (ਅਸੰਏਾਯੀ ਸਇ) ਫਠੇ ਸਨ , ਜ ਭਨੱੁਐ ਭਨ -ਭੰਨੀਆਂ 
ਯੰ-ਯਰੀਆਂ ਭਾਣਦ ਸਨ , ਯ ਰਬੂ ਨੰੂ ਨਸੀਂ ਛਾਣਦ , ਉਸ ਆਣਾ ਭਨੱੁਐਾ ਜਨਭ ਸਾਯ ਫਠਦ 
ਸਨ। ਜ ਭਨੱੁਐ (ਯੀਫਾਂ ਉੱਤ) ਸੁਏਭ ਏਯ ਏ (ਦਾਯਥ) ਐਾਂਦ ਸਨ (ਬਾਵ, ਭਜਾਂ ਭਾਣਦ ਸਨ ) 

ਅਤ ਆਣ ਭਸਰਾਂ ਨੰੂ ਤੱਏ ਏ ਆਣੀ ਭਤ ਨੰੂ ਬੁਰਾ ਦੇਂਦ ਸਨ , ਉਸਨਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦ ਠੱਤਆਂ ਨੰੂ 
(ਬਾਵ, ਜੁਆਨੀ ਦ ਨਸ਼ ਤਵਚ ਭਤ  ਸ ਭਨੱੁਐਾਂ ਨੰੂ) (ੌਰਤ ਤਵਚ ਸੀ) ਫੁਢਾ ਆ ਦਫਾਂਦਾ 
ਸ। 17।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਜ ਕਤਯ ਸੂਤਕੁ ਭੰਨੀ ਸਬ ਤ ਸੂਤਕੁ ਹਇ ॥ ਗਹ ਅਤ ਰਕੜੀ ਅੰਦਤਯ 
ਕੀੜਾ ਹਇ ॥ ਜਤ ਦਾਣ ਅੰਨ ਕ ਜੀਆ ਫਾਝੁ ਨ ਕਇ ॥ ਤਹਰਾ ਾਣੀ ਜੀਉ ਹ ਤਜਤੁ 
ਹਤਯਆ ਸਬੁ ਕਇ ॥ ਸੂਤਕੁ ਤਕਉ ਕਤਯ ਯਖੀ ਸੂਤਕੁ ਵ ਯਸਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸੂਤਕੁ ਵ ਨ 
ਉਤਯ ਤਗਆਨੁ ਉਤਾਯ ਧਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 472} 

ਦਅਯਥ:- ਬ ਤ —ਬ ਥਾਈ।ਂ ਜੀਆ ਫਾਝੁ —ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਤਫਨਾ। ਤਸਰਾ ਾਣੀ —ਬ ਤੋਂ 
ਤਸਰਾਂ ਾਣੀ , ਾਣੀ ਆ ਬੀ। ਤਜਤੁ —ਤਜ ਨਾਰ। ਬੁ ਏਇ —ਸਯਏ ਜੀਵ। ਸਤਯਆ —ਸਯਾ, 
ਤਜੰਦ ਵਾਰਾ। ਵ—ਇ ਤਯਹਾਂ। ਉਤਾਯ ਧਇ—ਧ ਏ ਰਾਸ ਦੇਂਦਾ ਸ।1।  

ਅਯਥ:- ਜ ੂਤਏ ਨੰੂ ਭੰਨ ਰਈ (ਬਾਵ, ਜ ਭੰਨ ਰਈ ਤਏ ੂਤਏ ਦਾ ਬਯਭ ਯੱਐਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ, 
ਤਾਂ ਇਸ ਬੀ ਚਤਾ ਯੱਐ ਤਏ ਇ ਤਯਹਾਂ ) ੂਤਏ ਬ ਥਾਈ ਂਸੰੁਦਾ ਸ ; ਸ ਤ ਰਏੋੀ ਦ ਅੰਦਯ ਬੀ 
ਏੀੋ ਸੰੁਦ ਸਨ (ਬਾਵ, ਜੰਭਦ ਯਤਸੰਦ ਸਨ ); ਅੰਨ ਦ ਤਜਤਨੇ ਬੀ ਦਾਣ ਸਨ , ਇਸਨਾਂ ਤਵਚੋਂ ਏਈ 
ਦਾਣਾ ਬੀ ਜੀਵ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਨਸੀਂ ਸ। ਾਣੀ ਆ ਬੀ ਜੀਵ ਸ , ਤਏਉਂਤਏ ਇ ਨਾਰ ਸਯਏ ਜੀਵ ਸਯਾ 
(ਬਾਵ, ਤਜੰਦ ਵਾਰਾ) ਸੰੁਦਾ ਸ। ੂਤਏ ਤਏਵੇਂ ਯੱਤਐਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ ? (ਬਾਵ, ੂਤਏ ਦਾ ਬਯਭ ੂਯ 



ਤਯ ਤ ਭੰਨਣਾ ਫੋਾ ਸੀ ਏਠਨ ਸ , ਤਏਉਂਤਏ ਇ ਤਯਹਾਂ ਤਾਂ ਸਯ ਵਰ ਸੀ ) ਯਈ ਤਵਚ ੂਤਏ 
ਤਆ ਯਤਸੰਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ ! ਇ ਤਯਹਾਂ (ਬਾਵ, ਬਯਭਾਂ ਤਵਚ ਤਆਂ ) ੂਤਏ (ਭਨ ਤੋਂ ) ਨਸੀਂ 
ਉਤਯਦਾ, ਇ ਨੰੂ (ਰਬੂ ਦਾ) ਤਆਨ ਸੀ ਧ ਏ ਰਾਸ ਏਦਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਭਨ ਕਾ ਸੂਤਕੁ ਰਬੁ ਹ ਤਜਹਵਾ ਸੂਤਕੁ ਕੂੜੁ ॥ ਅਖੀ ਸੂਤਕੁ ਵਖਣਾ ਯ ਤਤਰਅ ਯ 
ਧਨ ਯੂੁ ॥ ਕੰਨੀ ਸੂਤਕੁ ਕੰਤਨ  ਰਾਇਤਫਾਯੀ ਖਾਤਹ ॥ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਭੀ ਫਧ ਜਭ 
ੁਤਯ ਜਾਤਹ ॥੨॥ 

ਦਅਯਥ:- ਏੂੋ—ੁਝੂਠੁ (ਫਰਣਾ)। ਯ ਤਤਰਅ ਯੂੁ —ਯਾਈ ਇਤਰੀ ਦਾ ਯੂ। ਏੰਤਨ —ਏੰਨ 
ਨਾਰ। ਰਾਇਤਫਾਯੀ—ਚੁਰੀ।  ਐਾਤਸ— ਐਾਤਸ,  ਐਾਂਦ ਸਨ, ਫਯਵਾਸ ਸ ਏ (ਚੁਰੀ) 
ੁਣਦ ਸਨ। ਸੰਾ ਆਦਭੀ —(ਵਐਣ ਨੰੂ ) ਸੰਾਂ ਵਯ ਭਨੱੁਐ , ਫਾਸਯੋਂ ਾੌ ੁਥਯ ਭਨੱੁਐ। 
ਜਭੁਤਯ—ਜਭਯਾਜ ਦੀ ੁਯੀ ਤਵਚ, ਨਯਏ ਤਵਚ।2।  

ਅਯਥ:- ਭਨ ਦਾ ੂਤਏ ਰਬ ਸ (ਬਾਵ, ਤਜਨਹ ਾਂ ਭਨੱੁਐਾਂ ਦ ਭਨ ਨੰੂ ਰਬ ਯੂੀ ੂਤਏ ਚੰਫਤੋਆ ਸ); 
ਜੀਬ ਦਾ ੂਤਏ ਝੂਠ ਫਰਣਾ ਸ , (ਬਾਵ, ਤਜਨਹ ਾਂ ਭਨੱੁਐਾਂ ਦੀ ਜੀਬ ਨੰੂ ਝੂਠ -ਯੂ ੂਤਏ ਸ ); (ਤਜਨਹ ਾਂ 
ਭਨੱੁਐ ਦੀਆਂ) ਅੱਐਾਂ ਨੰੂ ਯਾਇਆ ਧਨ ਅਤ ਯਾਈਆਂ ਇਤਯੀਆਂ ਦਾ ਯੂ ਤੱਏਣ ਦਾ ੂਤਏ 
(ਚੰਫਤੋਆ ਸਇਆ ਸ); (ਤਜਨਹ ਾਂ ਭਨੱੁਐਾਂ ਦ) ਏੰਨ ਤਵਚ ਬੀ ੂਤਏ ਸ ਤਏ ਏੰਨ ਨਾਰ ਫਤੌਏਯ ਸ ਏ 
ਚੁਰੀ ੁਣਦ ਸਨ ; ਸ ਨਾਨਏ! (ਇਸ ਤਜਸ) ਭਨੱੁਐ (ਵਐਣ ਨੰੂ ਬਾਵੇਂ ) ਸੰਾਂ ਵਯ (ਸਣ) ਸਣ 
(ਤਾਂ ਬੀ ਉਸ) ਫੱਧ ਸ ਨਯਏ ਤਵਚ ਜਾਂਦ ਸਨ।2।  

ਭਃ ੧ ॥ ਸਬ ਸੂਤਕੁ ਬਯਭੁ ਹ ਦੂਜ ਰਗ ਜਾਇ ॥ ਜੰਭਣੁ ਭਯਣਾ ਹੁਕਭੁ ਹ ਬਾਣ ਆਵ ਜਾਇ 
॥ ਖਾਣਾ ੀਣਾ ਤਵਤੁ ਹ ਤਦਤਨੁ ਤਯਜਕੁ ਸੰਫਾਤਹ ॥ ਨਾਨਕ ਤਜਨ੍ਹੀ ਗੁਯਭੁਤਖ ਫੁਤਝਆ 
ਤਤਨ੍ਹਾ ਸੂਤਕੁ ਨਾਤਹ ॥੩॥ {ੰਨਾ 472} 

ਦਅਯਥ:- ਬ—ਉੱਏਾ ਏੀ , ਤਨਯਾ ੁਯਾ। ਦੂਜ —ਭਾਇਆ ਤਵਚ। ਦੂਜ ਜਾਇ —ਭਾਇਆ ਤਵਚ 
ਪਤਆਂ। ਤਦਤਨੁ—(ਰਬੂ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ) ਤਦੱਤਾ ਸ। ੰਫਾਤਸ—ਇਏੱਠਾ ਏਯ ਏ।3।  

ਅਯਥ:- ੂਤਏ ਤਨਯਾ ਬਯਭ ਸੀ ਸ, ਇਸ (ੂਤਏ-ਯੂ ਬਯਭ) ਭਾਇਆ ਤਵਚ ਪਤਆਂ (ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ) 

ਆ ਰੱਦਾ ਸ। (ਉਞ ਤਾਂ) ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜੰਭਣਾ ਭਯਨਾ ਰਬੂ ਦਾ ਸੁਏਭ ਸ , ਰਬੂ ਦੀ ਯਾ ਤਵਚ ਸੀ 
ਜੀਵ ਜੰਭਦਾ ਤ ਭਯਦਾ ਸ। (ਦਾਯਥਾਂ ਦਾ ) ਐਾਣਾ ੀਣਾ ਬੀ ਤਵੱਤਯ ਸ (ਬਾਵ, ਭਾੋਾ ਨਸੀਂ , 



ਤਏਉਂਤਏ) ਰਬੂ ਨੇ ਆ ਇਏੱਠਾ ਏਯ ਏ ਤਯਏ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਤਦੱਤਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ ! ਤਜਨਹ ਾਂ ੁਯਭੁਐਾਂ ਨੇ 
ਇਸ ੱਰ ਭਝ ਰਈ ਸ, ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ੂਤਏ ਨਸੀਂ ਰੱਦਾ।3।  

ਉੜੀ ॥ ਸਤਤਗੁਯੁ ਵਡਾ ਕਤਯ ਸਾਰਾਹੀ ਤਜਸੁ ਤਵਤਚ ਵਡੀਆ ਵਤਡਆਈਆ ॥ ਸਤਹ ਭਰ  
ਤਾ ਨਦਯੀ ਆਈਆ ॥ ਜਾ ਤਤਸੁ ਬਾਣਾ ਤਾ ਭਤਨ ਵਸਾਈਆ ॥ ਕਤਯ ਹੁਕਭੁ ਭਸਤਤਕ ਹਥੁ 
ਧਤਯ ਤਵਚਹੁ ਭਾਤਯ ਕਢੀਆ ਫੁਤਯਆਈਆ ॥ ਸਤਹ ਤੁਠੈ ਨਉ ਤਨਤਧ ਾਈਆ ॥੧੮ ॥ {ੰਨਾ 
473} 

ਦਅਯਥ:- ਵਡਾ ਏਤਯ ਾਰਾਸੀ—ੁਣ ਾਵੀ ਤ ਆਐੀ ਤਏ ੁਯੂ ਵੱਡਾ ਸ। ਤਜੁ ਤਵਤਚ —

ਇ ੁਯੂ ਤਵਚ। ਵਡੀਆ ਵਤਡਆਈਆ—ਫੋ ਉੱਚ ੁਣ। ਤਸ—ਤੀ ਰਬੂ ਨੇ , ਸ਼ਸੁ ਨੇ। ਭਰ —
ਤਭਰਾ ਸਨ (ੁਯੂ ਨਾਰ ਜ ਭਨੱੁਐ )। ਨਦਯੀ ਆਇਆ —(ਉਸਨਾਂ ਭਨੱੁਐਾਂ ਨੰੂ ੁਯੂ ਦੀਆਂ 
ਵਤਡਆਈਆ)ਂ ਤਦੱਦੀਆਂ ਸਨ। ਭਤਤਏ—(ਜੀਵ ਦ ) ਭੱਥ ਉਤ। ਤਵਚਸੁ —ਜੀਵ ਦ ਭਨ ਤਵਚੋਂ। 
ਤਸ ਤੁਠੈ —ਜ ਸ਼ਸੁ (ਤੀ ਰਬੂ ) ਤਰੱ ਠ । ਨਉਤਨਤਧ —ਨ  ੈਾਨੇ , ਬਾਵ, ੰਾਯ ਦ ਾਯ 
ਦਾਯਥ। ੁਯਾਤਨ ੰਤਏਰਤ ੁਤਏਾਂ ਤਵਚ „ਏੁਫਯ‟ ਦ ਨ  ੈਾਨੇ ਭੰਨੇ  ਸਨ, ਜ ਇਸ ਸਨ: 

mhwp©Óc p©Óc, _zKo mkr kÁCpO ] 

mukuNdz kuNdnIlwÓc KvLÓcinDXo nv ] 

ਇਸ „ਏੁਫਯ‟ ਧਨ ਦਾ ਦਵਤਾ ਅਤ ਉੱਤਯ ਤਦਸ਼ਾ ਦਾ ਭਾਰਏ ਤਤਣਆ ਤਆ ਸ। ਜੱਐ ਅਤ 
ਤਏੰਨਯਾਂ ਦਾ ਯਾਜਾ ਬੀ ਇਸੀ ਸ। ਇ ਦਾ ਤਟਏਾਣਾ ਏਰਾਸ਼ ਯਫਤ ਉੱਤ ਸ। ਇ ਦਾ ਯੀਯ ਏਝਾ 
ਦੱਤਆ ਤਆ ਸ; ਤਤੰਨ ਰੱਤਾਂ, ਅੱਠ ਚੰਦ ਅਤ ਇਏ ਅੱਐ ਦ ਥਾਂ ਇਏ ਇਏ ੀਰਾ ਤਜਸਾ ਤਨਸ਼ਾਨ। 
ਸ਼ਫਦ „ਏੁਫਯ‟ ਦ ਅੱਐਯੀ ਅਯਥ ਬੀ ਇਸੀ ਸਨ—„ਉਸ ਤਜ ਦਾ ਯੀਯ ਏਝਾ ਸ। ‟ 

kuiÄsqz byrz _rIrz XÔX ] 

ਾਈਆ—(ੈਾਨੇ) ਤਭਰ ੈਂਦ ਸਨ। 18।  

ਅਯਥ:- ਤਤੁਯੂ ਦ ੁਣ ਾਉਣ ਚਾਸੀਦ ਸਨ ਤ ਆਐਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਤਏ ੁਯੂ ਫਸੁਤ ਵੱਡਾ ਸ , 
ਤਏਉਂਤਏ ੁਯੂ ਤਵਚ ਵੱਡ ੁਣ ਸਨ। ਤਜਨਹ ਾਂ ਭਨੱੁਐਾਂ ਨੰੂ ਰਬੂ -ਤੀ ਨੇ (ੁਯੂ ਨਾਰ ) ਤਭਰਾਇਆ ਸ , 
ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ੁਣ ਅੱਐੀਂ ਤਦੱਦ ਸਨ , ਅਤ ਜ ਰਬੂ ਨੰੂ ਬਾਵ ਤਾਂ ਉਸਨਾਂ ਦ ਭਨ ਤਵਚ ਬੀ ੁਣ 
ਵੱ ੈਂਦ ਸਨ। ਰਬੂ ਆਣ ਸੁਏਭ ਅਨੁਾਯ ਉਸਨਾਂ ਭਨੱੁਐਾਂ ਦ ਭੱਥ ਤ ਸੱਥ ਯੱਐ ਏ ਉਸਨਾਂ ਦ 
ਭਨ ਤਵਚੋਂ ਫੁਤਯਆਈਆਂ ਭਾਯ ਏ ਏੱਢ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਜ ਤੀ -ਰਬੂ ਯੰਨ ਸ  , ਤਾਂ ਭਾਨ , ਾਯ 



ਦਾਯਥ ਤਭਰ ੈਂਦ ਸਨ। 18।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਤਹਰਾ ਸੁਚਾ ਆਤ ਹਇ ਸੁਚ ਫਠਾ ਆਇ ॥ ਸੁਚ ਅਗ ਯਤਖਨੁ ਕਇ ਨ 
ਤਬਤਟ ਜਾਇ ॥ ਸੁਚਾ ਹਇ ਕ ਜਤਵਆ ਰਗਾ ੜਤਣ ਸਰਕੁ ॥ ਕੁਹਥੀ ਜਾਈ ਸਤਟਆ ਤਕਸੁ 
ਹੁ ਰਗਾ ਦਖੁ ॥ ਅੰਨੁ ਦਵਤਾ ਾਣੀ ਦਵਤਾ ਫਸੰਤਯੁ ਦਵਤਾ ਰੂਣੁ ੰਜਵਾ ਾਇਆ ਤਘਯਤੁ ॥ 
ਤਾ ਹਆ ਾਕੁ ਤਵਤੁ ॥ ਾੀ ਤਸਉ ਤਨੁ ਗਤਡਆ ਥੁਕਾ ਈਆ ਤਤਤੁ ॥ ਤਜਤੁ ਭੁਤਖ ਨਾਭੁ 
ਨ ਊਚਯਤਹ ਤਫਨੁ ਨਾਵ ਯਸ ਖਾਤਹ ॥ ਨਾਨਕ ਵ ਜਾਣੀ ਤਤਤੁ ਭੁਤਖ ਥੁਕਾ ਾਤਹ ॥੧ ॥ 

{ੰਨਾ 473} 

ਦਅਯਥ:- ੁਚ—ੁੱ ਚ ਚਏ ਤਵਚ। ਏਇ ...ਜਾਇ—(ਤਜ ਬਜਨ ਨੰੂ) ਤਏ ਭਨੱੁਐ ਨੇ ਜਾ ਏ ਅਜ 
ਤਬੱਤਟਆ ਨਸੀਂ। ੁਚ ਅ ਯਤਐਨੁ —(ਉਸ ਬਜਨ) ਇ (ਨਹ ਾ-ਧ ਏ ਆ ਭਨੱੁਐ ) ਦ ਅੱ (ਤਏ 
ਨੇ) ਯੱਐ ਤਦੱਤਾ। ਜਤਵਆ —ਐਾਧਾ। ਰਾ ੋਤਣ —ੋਹਨ ਰੱ ੈਂਦਾ ਸ। ਏੁਸਥੀ ਜਾਈ —ਏੁਥਾਂ, 
ੰਦ ਥਾਂ ਤਵਚ। ਾਏੁ —ਤਵੱਤਯ। ਤਨੁ—(ਉਸਨਾਂ ਦਵਤਤਆਂ ਦਾ ) ਯੀਯ। ਤਡਆ—ਯਰਾਇਆ। 
ਤਤਤ—ੁਉ ਉੱਤ। ਤਜਤੁ ਭੁਤਐ —ਤਜ ਭੂੰ ਸ ਨਾਰ। ਯ ਐਾਤਸ —ੁਆਦਰ ਦਾਯਥ ਐਾਂਦ ਸਨ। 
ਵ— ਤਯਹਾਂ (ਤਜਵੇਂ ਉਯ-ਤਰਐ ਤਵੱਤਯ ਦਾਯਥਾਂ ਉੱਤ ਥੁੱ ਏਾਂ ੈਂਦੀਆਂ ਸਨ)।1।  

{ਨ ਟ:- ਬੂਤ ਏਾਰ ਦਾ ਅਯਥ ਵਯਤਭਾਨ ਏਾਰ ਤਵਚ ਏਯਨਾ ਸ। } 

ਅਯਥ:- ਬ ਤੋਂ ਤਸਰਾਂ (ਫਰਾਸਭਣ ਨਹ ਾ ਧ ਏ ਤ) ੁੱ ਚਾ ਸ ਏ ੁੱ ਚ ਚਏ ਉੱਤ ਆ ਫਠਦਾ ਸ , ਉ 
ਦ ਅੱ (ਜਜਭਾਨ) ਉਸ ਬਜਨ ਤਰਆ ਯੱਐਦਾ ਸ ਤਜ ਨੰੂ ਅਜ ਤਏ ਸਯ ਨੇ ਤਬੱਤਟਆ ਨਸੀਂ ੀ। 
(ਫਰਾਸਭਣ) ੁੱ ਚਾ ਸ ਏ ਉ (ੁੱ ਚ) ਬਜਨ ਨੰੂ ਐਾਂਦਾ ਸ , ਤ (ਐਾ ਏ) ਰਏ ੋਹਨ ਰੱ ੈਂਦਾ ਸ ; 
(ਯ ਇ ਤਵੱਤਯ ਬਜਨ ਨੰੂ ) ੰਦ ਥਾਂ (ਬਾਵ ਤਢੱਡ ਤਵਚ ) ਾ ਰੈਂਦਾ ਸ। (ਉ ਤਵੱਤਯ ਬਜਨ 
ਨੰੂ) ੰਦ ਥਾਂ (ੁੱ ਟਣ ਦਾ) ਦਸ਼ ਤਏ ਤ ਆਇਆ ? ਅੰਨ, ਾਣੀ, ਅੱ ਤ ਰੂਣ—ਚਾਯ ਸੀ ਦਵਤਾ 
ਸਨ (ਬਾਵ, ਤਵੱਤਯ ਦਾਯਥ ਸਨ ), ੰਜਵਾਂ ਤਉ ਬੀ ਤਵੱਤਯ ਸ , ਜ ਇਸਨਾਂ ਚਸਾਂ ਤਵਚ 
ਾਈਦਾ ਸ। ਤਾਂ (ਬਾਵ, ਇਸਨਾਂ ੰਜਾਂ ਨੰੂ ਯਰਾਇਆਂ) ਫੋਾ ਤਵੱਤਯ ਬਜਨ ਤਤਆਯ ਸੰੁਦਾ ਸ। ਯ 
ਦਵਤਤਆਂ ਦ ਇ ਯੀਯ ਨੰੂ (ਬਾਵ, ਇ ਤਵੱਤਯ ਬਜਨ ਨੰੂ ) ਾੀ (ਭਨੱੁਐ) ਨਾਰ ੰਤ ਸੰੁਦੀ 
ਸ, ਤਜ ਏਯਏ ਉ ਉੱਤ ਥੁੱ ਏਾਂ ੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸ ਨਾਨਏ! ਇ ਤਯਹਾਂ ਭਝ ਰਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਤਏ 
ਤਜ ਭੂੰ ਸ ਨਾਰ ਭਨੱੁਐ ਨਾਭ ਨਸੀਂ ਤਭਯਦ, ਤ ਨਾਭ ਤਭਯਨ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ੁਆਦਰ ਦਾਯਥ ਐਾਂਦ 
ਸਨ, ਉ ਭੂੰ ਸ ਉਤ (ਬੀ) ਤਪਟਏਾਯਾਂ ੈਂਦੀਆਂ ਸਨ।1।  



ਭਃ ੧ ॥ ਬੰਤਡ ਜੰਭੀ ਬੰਤਡ ਤਨੰਭੀ ਬੰਤਡ ਭੰਗਣੁ ਵੀਆਹੁ ॥ ਬੰਡਹੁ ਹਵ ਦਸਤੀ ਬੰਡਹੁ ਚਰ  
ਯਾਹੁ ॥ ਬੰਡੁ ਭੁਆ ਬੰਡੁ ਬਾਰੀ ਬੰਤਡ ਹਵ ਫੰਧਾਨੁ ॥ ਸ ਤਕਉ ਭੰਦਾ ਆਖੀ ਤਜਤੁ ਜੰਭਤਹ 
ਯਾਜਾਨ ॥ ਬੰਡਹੁ ਹੀ ਬੰਡੁ ਊਜ ਬੰਡ ਫਾਝੁ ਨ ਕਇ ॥ ਨਾਨਕ ਬੰਡ ਫਾਹਯਾ ਕ ਸਚਾ ਸਇ 
॥ ਤਜਤੁ ਭੁਤਖ ਸਦਾ ਸਾਰਾਹੀ ਬਾਗਾ ਯਤੀ ਚਾਤਯ ॥ ਨਾਨਕ ਤ ਭੁਖ ਊਜਰ  ਤਤਤੁ ਸਚ 
ਦਯਫਾਤਯ ॥੨॥ {ੰਨਾ 473} 

ਦਅਯਥ:- ਬੰਡ—ੁਇਤਰੀ। ਬੰਤਡ —ਇਤਰੀ ਤੋਂ। ਜੰਭੀ —ਜੰਭੀਦਾ ਸ , ਦਾ ਸਈਦਾ ਸ। 
ਤਨੰਭੀ—ਤਨੰਭੀਦਾ ਸ , ਰਾਣੀ ਦਾ ਯੀਯ ਫਣਦਾ ਸ। ਭੰਣੁ —ਏੁੋਭਾਈ। ਬੰਡਸੁ—ਇਤਰੀ ਦੀ 
ਯਾਸੀਂ। ਯਾਸੁ—(ੰਾਯ ਦੀ ਉਤੱਤੀ ਦਾ ) ਯਤਾ। ਬਾਰੀ—ਰੱਬੀਦਾ ਸ , ਸਯ ਇਤਰੀ ਦੀ ਬਾਰ 
ਏਯੀਦੀ ਸ। ਫੰਧਾਨੁ —ਤਯਸ਼ਤਦਾਯੀ। ਤਜਤੁ —ਤਜ ਇਤਰੀ ਤੋਂ। ਬੰਡਸੁ ਸੀ ਬੰਡੁ —ਇਤਰੀ ਤੋਂ 
ਇਤਰੀ। ਾਰਾਸੀ—ਰਬੂ ਦੀ ਤੌਤਤ -ਾਰਾਸ ਏਯੀ। ਬਾਾ ਯਤੀ ਚਾਤਯ —ਬਾਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਯ 
ਯੱਤੀਆ,ਂ ਬਾਾਂ ਦੀ ਭਣੀ, ਬਾਵ, ਚੰ ਬਾਾਂ ਦ ਏਾਯਣ ਉਸ ਭੁਐ ਸਣਾ ਰੱਦਾ ਸ।2।  

ਅਯਥ:- ਇਤਰੀ ਤੋਂ ਜਨਭ ਰਈਦਾ ਸ , ਇਤਰੀ (ਦ ਟ) ਤਵਚ ਸੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਯੀਯ ਫਣਦਾ ਸ। 
ਇਤਰੀ ਦੀ (ਸੀ) ਯਾਸੀਂ ਏੁੋਭਾਈ ਤ ਤਵਆਸ ਸੰੁਦਾ ਸ। ਇਤਰੀ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਸਯ ਰਏਾਂ ਨਾਰ ) 

ੰੁੰਫੰਧ ਫਣਦਾ ਸ। ਤ ਇਤਰੀ ਤੋਂ ਸੀ (ਜਤ ਦੀ ਉਤੱਤੀ ਦਾ ) ਯਤਾ ਚੱਰਦਾ ਸ। ਜ ਇਤਰੀ 
ਭਯ ਜਾ ਤਾਂ ਸਯ ਇਤਰੀ ਦੀ ਬਾਰ ਏਯੀਦੀ ਸ , ਇਤਰੀ ਤੋਂ ਸੀ (ਸਯਨਾਂ ਨਾਰ ) ਤਯਸ਼ਤਦਾਯੀ 
ਫਣਦੀ ਸ। ਤਜ ਇਤਰੀ (ਜਾਤੀ) ਤੋਂ ਯਾਜ (ਬੀ) ਜੰਭਦ ਸਨ, ਉ ਨੰੂ ਭੰਦਾ ਆਐਣਾ ਠੀਏ ਨਸੀਂ ਸ। 
ਇਤਰੀ ਤੋਂ ਸੀ ਇਤਰੀ ਦਾ ਸੁੰ ਦੀ ਸ (ਜਤ ਤਵਚ) ਏਈ ਜੀਵ ਇਤਰੀ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਦਾ ਨਸੀਂ ਸ 
ਏਦਾ। ਸ ਨਾਨਏ ! ਏਵਰ ਇਏ ੱਚਾ ਰਬੂ ਸੀ ਸ , ਜ ਇਤਰੀ ਤੋਂ ਨਸੀਂ ਜੰਤਭਆ। (ਬਾਵੇਂ ਭਨੱੁਐ 
ਸਵ, ਬਾਵੇਂ ਇਤਰੀ, ਜ ਬੀ) ਆਣ ਭੂੰ ਸ ਨਾਰ ਦਾ ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾਉਂਦਾ ਸ , ਉ ਦ ਭੱਥ ਉੱੁੱਤ 
ਬਾਾਂ ਦੀ ਭਣੀ ਸ , ਬਾਵ ਉਸਦਾ ਭੱਥਾ ਬਾਾਂ ਵਾਰਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ ! ਉਸੀ ਭੁਐ ਉ ੱਚ ਰਬੂ ਦ 
ਦਯਫਾਯ ਤਵਚ ਸਣ ਰੱਦ ਸਨ।2।  

ਨ ਟ:- ਰੌ „ਬੰਡ‟ ਤਵਆਏਯਣ ਅਨੁਾਯ ੁਤਰੰ ਸ। ਵਐ „ੁਯਫਾਣੀ ਤਵਆਏਯਣ‟।  

ਉੜੀ ॥ ਸਬੁ ਕ ਆਖ ਆਣਾ ਤਜਸੁ ਨਾਹੀ ਸ ਚੁਤਣ ਕਢੀ  ॥ ਕੀਤਾ ਆ ਆਣਾ ਆ 
ਹੀ ਰਖਾ ਸੰਢੀ ॥ ਜਾ ਯਹਣਾ ਨਾਹੀ ਤੁ ਜਤਗ ਤਾ ਕਾਇਤੁ ਗਾਯਤਫ ਹੰਢੀ ॥ ਭੰਦਾ ਤਕਸ 
ਨ ਆਖੀ ਤੜ ਅਖਯੁ ਹ ਫੁਝੀ ॥ ਭੂਯਖ ਨਾਤਰ ਨ ਰੁਝੀ ॥੧੯॥ {ੰਨਾ 473} 



ਦਅਯਥ:- ਆਐ ਆਣਾ—(ਸਯਏ ਜੀਵ ) ਆਐਦਾ ਸ , „ਇਸ ਭਯੀ ਆਣੀ ਚੀ ਸ ,‟ ਬਾਵ, 

ਸਯਏ ਜੀਵ ਨੰੂ ਭਭਤਾ ਸ। ਤਜੁ ਨਾਸੀ —ਤਜ ਨੰੂ ਭਭਤਾ ਨਸੀਂ ਸ। ੰਢੀ —ਬਯੀਦਾ ਸ! ਤੁ 
ਜਤ—ਇ ਜਤ ਤਵਚ। ਏਾਇਤੁ —ਤਏਉ। ਾਯਤਫ —ਅਸੰਏਾਯ ਤਵਚ। ਸੰਢੀ —ਐੀ। 
ਰੁਝੀ—ਝੋੀ। 19।  

ਅਯਥ:- ਜਤ ਤਵਚ ਸਯਏ ਜੀਵ ਨੰੂ ਭਭਤਾ ਰੱੀ ਸਈ ਸ ; ਤਜ ਨੰੂ ਭਭਤਾ ਨਸੀਂ ਉਸ ਚੁਣ ਏ 
ਵੱਐਯਾ ਏਯ ਤਵਐਾ, ਬਾਵ, ਏਈ ਤਵਯਰਾ ਸ ਤਜ ਨੰੂ ਭਭਤਾ ਨਸੀਂ ਸ। ਆ ਆਣ ਏੀਤ ਏਯਭਾਂ 
ਦਾ ਰਐਾ ਆ ਸੀ ਬਯਨਾ ੈਂਦਾ ਸ। ਜਦੋਂ ਇ ਜਤ ਤਵਚ ਦਾ ਯਤਸਣਾ ਸੀ ਨਸੀਂ ਸ , ਤਾਂ ਤਏਉਂ 
ਅਸੰਏਾਯ ਤਵਚ ( ਏ) ਐੀ? ਏਵਰ ਇਸ ਅੱਐਯ (ਬਾਵ, ਉਦਸ਼) ੋਹ ਏ ਭਝ ਰਈ ਤਏ 
ਤਏ ਨੰੂ ਭੰਦਾ ਨਸੀਂ ਆਐਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਅਤ ਭੂਯਐ ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਝੋਣਾ ਚਾਸੀਦਾ। 19।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਨਾਨਕ ਤਪਕ ਫਤਰ ਤਨੁ ਭਨੁ ਤਪਕਾ ਹਇ ॥ ਤਪਕ ਤਪਕਾ ਸਦੀ ਤਪਕ 
ਤਪਕੀ ਸਇ ॥ ਤਪਕਾ ਦਯਗਹ ਸਟੀ ਭੁਤਹ ਥੁਕਾ ਤਪਕ ਾਇ ॥ ਤਪਕਾ ਭੂਯਖੁ ਆਖੀ ਾਣਾ 
ਰਹ ਸਜਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 473} 

ਦਅਯਥ:- ਤਪਏ ਫਤਰ—ਜ ਤਪੱਏ ਫਚਨ ਫਰੀ। ਤਪਏ —ਤਪੱਏਾ ਸੀ। ਤਪਏ ਤਪਏਾ ਦੀ —

ਯੱੁਐ ਫਚਨ ਫਰਣ ਵਾਰ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਯੱੁਐਾ ਸੀ ਆਤਐਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ; ਬਾਵ, ਜ ਭਨੱੁਐ ਯੱੁਐ ਫਚਨ ਫਰ , 
ਉ ਦੀ ਫਾਫਤ ਇਸ ਆਐੀਦਾ ਸ ਤਏ ਉਸ ਯੱੁਐਾ ਸ। ਤਪਏ—ਯੱੁਐਾ ਫਰਣ ਵਾਰ ਭਨੱੁਐ ਦੀ। ਇ—

ਬਾ, ਰਏਾਂ ਦੀ ਯਾਇ। ਾਣਾ—ਜੱੁਤੀਆਂ।1।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਭਨੱੁਐ ਯੱੁਐ ਫਚਨ ਫਰਦਾ ਯਸ , ਤਾਂ ਉ ਦਾ ਤਨ ਅਤ ਭਨ ਦਵੇਂ ਯੱੁਐ ਸ 
ਜਾਂਦ ਸਨ (ਬਾਵ, ਭਨੱੁਐ ਦ ਅੰਦਯੋਂ ਰਭ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਸ )। ਯੱੁਐਾ ਫਰਣ ਵਾਰਾ ਰਏਾਂ ਤਵਚ ਯੁੱ ਐਾ ਸੀ 
ਭਸ਼ਸੂਯ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ਅਤ ਰਏ ਬੀ ਉ ਨੰੂ ਯੱੁਐ ਫਚਨਾਂ ਨਾਰ ਸੀ ਮਾਦ ਏਯਦ ਸਨ। ਯੁੱ ਐਾ (ਬਾਵ, 

ਰਭ ਤੋਂ ੱਐਣਾ ) ਭਨੱੁਐ (ਰਬੂ ਦੀ ) ਦਯਾਸ ਤੋਂ ਯੱਤਦਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ਅਤ ਉ ਦ ਭੂੰ ਸ ਉੱਤ ਥੁੱ ਏਾਂ 
ੈਂਦੀਆਂ ਸਨ (ਬਾਵ, ਤਪਟਏਾਯਾਂ ੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। (ਰਭ-ਸੀਣ) ਯੱੁਐ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਭੂਯਐ ਆਐਣਾ ਚਾਸੀਦਾ 
ਸ, ਰਭ ਤੋਂ ੱਐਣ ਨੰੂ ਜੱੁਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਯ ੈਂਦੀ ਸ (ਬਾਵ, ਸਯ ਥਾਂ ਉ ਦੀ ਦਾ ਫੋੀ ਫਇੱਤੀ 
ਸੰੁਦੀ ਸ)।1।  



ਭਃ ੧ ॥ ਅੰਦਯਹੁ ਝੂਠੇ ਜ ਫਾਹਤਯ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਤਯ ਪਰੁ ॥ ਅਠਸਤਠ ਤੀਯਥ ਜ ਨਾਵਤਹ 
ਉਤਯ ਨਾਹੀ ਭਰੁ ॥ ਤਜਨ੍ਹ ਟੁ ਅੰਦਤਯ ਫਾਹਤਯ ਗੁਦੜੁ ਤ ਬਰ  ਸੰਸਾਤਯ ॥ ਤਤਨ੍ਹ ਨੇਹੁ 
ਰਗਾ ਯਫ ਸਤੀ ਦਖਨ੍ਹ ਵੀਚਾਤਯ ॥ ਯੰਤਗ ਹਸਤਹ ਯੰਤਗ ਯਵਤਹ ਚੁ ਬੀ ਕਤਯ ਜਾਤਹ ॥ 
ਯਵਾਹ ਨਾਹੀ ਤਕਸ ਕਯੀ ਫਾਝੁ ਸਚ ਨਾਹ ॥ ਦਤਯ ਵਾਟ ਉਤਯ ਖਯਚੁ ਭੰਗਾ ਜਫ ਦਇ ਤ 
ਖਾਤਹ ॥ ਦੀਫਾਨੁ ਕ ਕਰਭ ਕਾ ਹਭਾ ਤੁਭ੍ਹਾ ਭਰੁ ॥ ਦਤਯ ਰ ਰਖਾ ੀਤੜ ਛੁਟ ਨਾਨਕਾ 
ਤਜਉ ਤਰੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 473} 

ਦਅਯਥ:- ਜ—ਾਜ, ਤਵਐਾਵ ਦੀ ਇੱਤ। ਪਰੁ —ਪਰੂਪੀ, ਤਦਐਾਵਾ। ਤ—ਉਸ ਭਨੱੁਐ। 
ਤੀ—ਨਾਰ। ਦਐਨ੍ਸ ਵੀਚਾਤਯ —ਯੱਫ ਨੰੂ ਵਐਣ ਦ ਤਧਆਨ ਤਵਚ (ਜੁੋ ਯਤਸੰਦ ਸਨ )। ਤਏ 
ਏਯੀ—ਤਏ ਦੀ । ਨਾਸ—ਐਭ (ਵਐ ਰਏੁ 3, ਉੋੀ 1)। ਵਾਟ ਉਤਯ —ਯਾਸ ਤਵਚ , 

ਤੰਦੀ-ਯੂ ਯਾਸ  ਸ। ਐਯਚੁ ਭੰਾ —(ਨਾਭ-ਯੂ) ਐਾਣਾ ਸੀ ਭੰਦ ਸਨ। ਦਇ —(ਰਬੂ) 
ਦੇਂਦਾ ਸ। ਦੀਫਾਨੁ—ਅਦਾਰਤ। ਏਰਭ—ਬਾਵ, ਰਐਾ ਤਰਐਣ ਵਾਰਾ (ਸਯੀ ਆ ਸੀ ੌਰਾ ਏਯਨ 
ਵਾਰਾ ਤ ਆ ਸੀ ਰਐਾ ਤਰਐਣ ਵਾਰਾ ਸ )। ਸਭਾ ਤੁਭ੍ਸਾ ਭਰੁ—ਾਯ ਚੰ ਭੰਦ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਰਾ 
(ਰਬੂ ਦ ਦਯ ਤ ਸਵਾ)। ਤਜਉ ਤਰੁ—ਤਜਵੇਂ ਤਰ ੀੋੀਦਾ ਸ, ਤਜਵੇਂ ੀੋ ਏ ਤਰ ਏੱਢੀਦਾ ਸ।2।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੱੁਐ ਭਨੋਂ  ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਸਨ , ਯ ਫਾਸਯ ਏੂੋੀ ਇੱਤ ਫਣਾਈ ਫਠੇ ਸਨ , ਅਤ ਜਤ 
ਤਵਚ ਤਵਐਾਵਾ ਫਣਾਈ ਯੱਐਦ ਸਨ , ਉਸ ਬਾਵੇਂ ਅਠਾਸਠ ਤੀਯਥਾਂ ਉੱਤ (ਜਾ ਏ) ਇਸ਼ਨਾਨ ਏਯਨ, 

ਉਸਨਾਂ ਦ ਭਨ ਦੀ ਏਟ ਦੀ ਭਰ ਏਦ ਨਸੀਂ ਉਤਯਦੀ।  

ਤਜਨਹ ਾਂ ਭਨੱੁਐਾਂ ਦ ਅੰਦਯ (ਏਭਰਤਾ ਤ ਰਭ ਯੂ) ੱਟ ਸ, ਯ ਫਾਸਯ (ਯੱੁਐਾ-ਨ ਯੂ) ੱੁਦੋ ਸ, 
ਜਤ ਤਵਚ ਉਸ ਫੰਦ ਨੇਏ ਸਨ ; ਉਸਨਾਂ ਦਾ ਯੱਫ ਨਾਰ ਨੇਸੁ ਰੱਾ ਸਇਆ ਸ ਤ ਉਸ ਯੱਫ ਦਾ 
ਦੀਦਾਯ ਏਯਨ ਦ ਤਵਚਾਯ ਤਵਚ ਸੀ (ਦਾ ਜੁੋ ਯਤਸੰਦ ਸਨ)। ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਦ ਤਆਯ ਤਵਚ 
(ਯੱਤ ਸ ਏਦ) ਸੱਦ ਸਨ, ਰਭ ਤਵਚ ਸੀ (ਏਦ) ਯੋਂਦ ਸਨ, ਅਤ ਰਭ ਤਵਚ ਸੀ (ਏਦ) ਚੁੱ  ਬੀ 
ਏਯ ਜਾਂਦ ਸਨ (ਬਾਵ, ਰਭ ਤਵਚ ਸੀ ਭਤ ਯਤਸੰਦ ਸਨ ); ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ੱਚ ਐਭ (ਰਬੂ) ਤੋਂ ਤਫਨਾ 
ਤਏ ਸਯ ਦੀ ਭੁਥਾਜੀ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦੀ। ਤੰਦੀ -ਯੂ ਯਾਸ  ਸ ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਯੱਫ ਦ ਦਯ ਤੋਂ ਸੀ 
ਨਾਭ-ਯੂ ੈੁਯਾਏ ਭੰਦ ਸਨ , ਜਦੋਂ ਯੱਫ ਦੇਂਦਾ ਸ ਤਦੋਂ ਐਾਂਦ ਸਨ। ਸ ਨਾਨਏ ! (ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸ 
ਤਨਸ਼ਚਾ ਸ) ਤਏ ਰਬੂ ਆ ਸੀ ੌਰਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ ਤ ਆ ਸੀ ਰਐਾ ਤਰਐਣ ਵਾਰਾ ਸ , ਾਯ 
ਚੰ ਭੰਦ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਉ ਦ ਦਯ ਤ ਸੰੁਦਾ ਸ ; ਰਬੂ ਬ ਤੋਂ (ਏੀਤ ਏਯਭਾਂ ਦਾ) ਰਐਾ ਭੰਦਾ 



ਸ ਤ ਭੰਦ ਭਨੱੁਐਾਂ ਨੰੂ ਇਉਂ ੀੋ ੁੱ ਟਦਾ ਸ ਤਜਵੇਂ ਤਰ (ਬਾਵ, ਉਸਨਾਂ ਦ ਭੰਦ ੰਏਾਯ ਅੰਦਯੋਂ 
ਏੱਢਣ ਰਈ ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਦੁੱ ਐਾਂ ਯੂ ਏਸਰੂ ਤਵਚ ਾ ਏ ੀੋਦਾ ਸ)।2।  

ਉੜੀ ॥ ਆ ਹੀ ਕਯਣਾ ਕੀ ਕਰ ਆ ਹੀ ਤ ਧਾਯੀ ॥ ਦਖਤਹ ਕੀਤਾ ਆਣਾ ਧਤਯ 
ਕਚੀ ਕੀ ਸਾਯੀ ॥ ਜ ਆਇਆ ਸ ਚਰਸੀ ਸਬੁ ਕਈ ਆਈ ਵਾਯੀ ॥ ਤਜਸ ਕ ਜੀਅ 
ਯਾਣ ਹਤਹ ਤਕਉ ਸਾਤਹਫੁ ਭਨਹੁ ਤਵਸਾਯੀ ॥ ਆਣ ਹਥੀ ਆਣਾ ਆ ਹੀ ਕਾਜੁ 
ਸਵਾਯੀ ॥੨੦॥ {ੰਨਾ 474} 

ਦਅਯਥ:- ਏਯਣਾ—ਯੀਯ, ਏੀਤਾ ਸਇਆ ਅਏਾਯ , ਤਰਸ਼ਟੀ। ਤ—(ਸ ਰਬੂ !) ਤੂੰ । ਧਤਯ—ਧਯ 
ਏ, ਯੱਐ ਏ , (ਜਤ ਤਵਚ) ਯਚ ਏ। ਾਯੀ —ਨਯਦ, ਜੀਵ-ਯੂ ਨਯਦਾਂ। ਏਚੀ ਏੀ ਾਯੀ —

ਏੱਚੀਆਂ ੱਏੀਆਂ ਨਯਦਾਂ ਨੰੂ, ਚੰ ਭੰਦ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ। ਤਜ ਏ—ਤਜ ਰਬੂ ਦ। 20।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਰਬੂ!) ਤੂੰ  ਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰਸ਼ਟੀ ਯਚੀ ਸ ਅਤ ਤੂੰ  ਆ ਸੀ ਇ ਤਵਚ (ਤਜੰਦ ਯੂ) 

ੱਤਤਆ ਾਈ ਸ। ਚੰ ਭੰਦ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਦਾ ਏਯ ਏ , ਆਣ ਦਾ ਏੀਤ ਸਇਆਂ ਦੀ ਤੂੰ  ਆ ਸੀ 
ੰਬਾਰ ਏਯ ਤਯਸਾ ਸੈਂ।  

(ਸ ਬਾਈ!) ਤਜ ਰਬੂ ਦ ਤਦੱਤ ਸ ਇਸ ਤਜੰਦ ਤ ਰਾਣ ਸਨ, ਉ ਭਾਰਏ ਨੰੂ ਭਨ ਤੋਂ ਏਦ ਬੁਰਾਣਾ 
ਨਸੀਂ ਚਾਸੀਦਾ। (ਤਜਤਨਾ ਤਚਯ ਇਸ ਤਜੰਦ ਤ ਰਾਣ ਤਭਰ ਸ ਸਨ , ਉੱਦਭ ਏਯ ਏ) ਆਣ ਸੱਥਾਂ 
ਨਾਰ ਆਣਾ ਏੰਭ ਆ ਸੀ ੁਆਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਇਸ ਭਨੱੁਐਾ-ਜਨਭ ਸਯੀ ਦ ਤਭਯਨ 
ਨਾਰ ਪਰ ਏਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ)। 20।  

ਸਰਕੁ ਭਹਰਾ ੨ ॥ ਹ ਤਕਨੇਹੀ ਆਸਕੀ ਦੂਜ ਰਗ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਆਸਕੁ ਕਾਂਢੀ ਸਦ 
ਹੀ ਯਹ ਸਭਾਇ ॥ ਚੰਗ ਚੰਗਾ ਕਤਯ ਭੰਨੇ ਭੰਦ ਭੰਦਾ ਹਇ ॥ ਆਸਕੁ ਹੁ ਨ ਆਖੀ ਤਜ ਰਖ 
ਵਯਤ ਸਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 474} 

ਦਅਯਥ:- ਦੂਜ—(ਆਣ ਰੀਤਭ ਨੰੂ ਛੱਡ ਏ ) ਤਏ ਸਯ ਤਵਚ। ਏਾਂਢੀ —ਤਏਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸ , 
ਏਸੀਦਾ ਸ। ਯਸ ਭਾਇ —ਭਾਇ ਯਸ, ਭਤ ਯਸ , (ਆਣ ਸੀ ਰੀਤਭ ਦੀ ਮਾਦ ਤਵਚ ) ਡੁੱ ਫਾ 
ਯਸ। ਚੰ—ਚੰ (ਏੰਭ) ਨੰੂ, (ਆਣ ਤਆਯ ਵਰੋਂ ਸ ਤਏ ) ਚੰ ਏੰਭ ਨੰੂ। ਭੰਦ ਭੰਦਾ ਸਇ —

(ਆਣ ੱਜਣ ਵਰੋਂ ਸ ਤਏ) ਭਾੋ (ਏੰਭ) ਨੰੂ (ਵਐ ਏ, ਆਐ ਤਏ ਇਸ) ਭਾੋਾ (ਏੰਭ) ਸਇਆ ਸ। 
ਤਜ ਇ—ਜ ਉਸ ਭਨੱੁਐ; ਤਜਸੋਾ ਭਨੱੁਐ।1।  



ਅਯਥ:- (ਜ ਏਈ ਰਭੀ ਜੀਊੋਾ ਆਣ ਤਆਯ ਤੋਂ ਤਫਨਾ) ਤਏ ਸਯ ਤਵਚ (ਬੀ) ਤਚੱਤ ਜੋ ਰ, 

ਤਾਂ ਉ ਦ ਇਸ਼ਏ ਨੰੂ ੱਚਾ ਇਸ਼ਏ ਨਸੀਂ ਆਤਐਆ ਜਾ ਏਦਾ। ਸ ਨਾਨਏ ! ਉਸੀ ਭਨੱੁਐ ੱਚਾ 
ਆਸ਼ਏ ਤਏਸਾ ਜਾ ਏਦਾ ਸ ਜ ਸਯ ਵਰ (ਆਣ ਸੀ ਰੀਤਭ ਦੀ ਮਾਦ ਤਵਚ) ਡੁੱ ਫਾ ਯਸ।  

(ਆਣ ਤਆਯ ਵਰੋਂ ਸ ਤਏ ) ਚੰ (ਏੰਭ) ਨੰੂ ਤੱਏ ਏ ਆਐ ਤਏ ਇਸ ਚੰਾ ਏੰਭ ਸ , ਯ ਭਾੋ 
ਏੰਭ ਨੰੂ ਵਐ ਏ ਆਐ ਤਏ ਇਸ ਭਾੋਾ ਏੰਭ ਸ (ਬਾਵ, ਆਣ ਵਰੋਂ ਆ ਤਏ ੁਐ ਨੰੂ ਤਾਂ ਸੱ ਏ 
ਏਫੂਰ ਏਯ, ਯ ਦੁੱ ਐ ਨੰੂ ਵਐ ਏ ਾਫਯ ਜਾ ) ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਬੀ , ਸ ਨਾਨਏ! ੱਚਾ ਆਸ਼ਏ ਨਸੀਂ 
ਤਏਸਾ ਜਾ ਏਦਾ, ਤਏਉਂਤਏ ਉਸ ਰਐ ਤਣ ਤਣ ਏ ਤਆਯ ਦੀ ਾਂਝ ਫਣਾਂਦਾ ਸ।1।  

ਭਹਰਾ ੨ ॥ ਸਰਾਭੁ ਜਫਾਫੁ ਦਵ ਕਯ ਭੁੰ ਢਹੁ ਘੁਥਾ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਦਵ ਕੂੜੀਆ ਥਾਇ ਨ 
ਕਾਈ ਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 474} 

ਦਅਯਥ:- ਰਾਭ—ੁਤਨਭਰਤਾ, ਤਯ ਤਨਵਾਣਾ। ਜਫਾਫੁ—ਇਤਯਾ, ਨਾਸ-ਨੱੁਏਯ। ਭੁੰ ਢਸੁ—ਉੱਏਾ 
ਸੀ। ਦਵ—ਦਵੇਂ ੱਰਾਂ, ਬਾਵ, ਏਦ ਤਯ ਤਨਵਾਣਾ ਅਤ ਏਦ ਅੱ ਫਰ ਣਾ।2।  

ਅਯਥ:- (ਜ ਭਨੱੁਐ ਆਣ ਭਾਰਏ ਰਬੂ ਦ ਸੁਏਭ ਅੱ ਏਦ ਤਾਂ ) ਤਯ ਤਨਵਾਂਦਾ ਸ , ਅਤ ਏਦ 
(ਉ ਦ ਏੀਤ ਉੱਤ ) ਇਤਯਾ ਏਯਦਾ ਸ , ਉਸ (ਭਾਰਏ ਦੀ ਯਾ ਦ ਯਾਸ ਉੱਤ ਤੁਯਨ ਤੋਂ ) ਉੱਏਾ 
ਸੀ ਐੁੰ ਤਝਆ ਜਾ ਤਯਸਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ ! ਤਯ ਤਨਵਾਣਾ ਅਤ ਇਤਯਾ ਏਯਨਾ—ਦਵੇਂ ਸੀ ਝੂਠੇ ਸਨ , 

ਇਸਨਾਂ ਦਸਾਂ ਤਵਚੋਂ ਏਈ ੱਰ ਬੀ (ਭਾਰਏ ਦ ਦਯ ਤ) ਏਫੂਰ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦੀ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਤਜਤੁ ਸਤਵ ਸੁਖੁ ਾਈ ਸ ਸਾਤਹਫੁ ਸਦਾ ਸਭ੍ਹਾਰੀ ॥ ਤਜਤੁ ਕੀਤਾ ਾਈ 
ਆਣਾ ਸਾ ਘਾਰ ਫੁਯੀ ਤਕਉ ਘਾਰੀ ॥ ਭੰਦਾ ਭੂਤਰ ਨ ਕੀਚਈ ਦ ਰੰਭੀ ਨਦਤਯ ਤਨਹਾਰੀ 
॥ ਤਜਉ ਸਾਤਹਫ ਨਾਤਰ ਨ ਹਾਯੀ ਤਵਹਾ ਾਸਾ ਢਾਰੀ ॥ ਤਕਛੁ ਰਾਹ ਉਤਯ ਘਾਰੀ 
॥੨੧॥ {ੰਨਾ 474} 

ਦਅਯਥ:- ਭ੍ਸਾਰੀ—ੰਬਾਰਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ , ਚਤ ਯੱਐਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਤਜਤੁ —ਤਜ (ਏੰਭ 
ਦ ਏਯਨ) ਨਾਰ। ਾ ਾਰ—ਉਸ ਤਭਸਨਤ। ਭੂਤਰ ਨ ਏੀਚਈ—ਉੱਏਾ ਸੀ ਨਸੀਂ ਏਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ। 
ਤਨਸਾਰੀ—ਵਐਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਤਜਉ—ਤਜ ਤਯਹਾਂ, ਤਜ ਤਯੀਏ ਨਾਰ। ਨ ਸਾਯੀ—ਨਾ ਟੁੱ ਟ। 
ਤਵਸਾ—ਉਸ ਤਜਸਾ। ਾਾ ਢਾਰੀ —ਚਾਰ  ਚੱਰਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ , ਉੱਦਭ ਏਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। 
ਾਰੀ—ਾਰ ਾਰਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ, ਏਭਾਈ ਏਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ। 21।  



ਅਯਥ:- ਤਜ ਭਾਰਏ ਦਾ ਤਭਯਨ ਏੀਤਤਆਂ ੁਐ ਤਭਰਦਾ ਸ , ਉ ਭਾਰਏ ਨੰੂ ਦਾ ਮਾਦ ਯੱਐਣਾ 
ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਜਦੋਂ ਭਨੱੁਐ ਨੇ ਆਣ ਏੀਤ ਦਾ ਪਰ ਆ ਬਣਾ ਸ ਤਾਂ ਪਯ ਏਈ ਭਾੋੀ ਏਭਾਈ 
ਨਸੀਂ ਏਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ (ਤਜ ਦਾ ਭਾੋਾ ਪਰ ਬਣਾ  )। ਭਾੋਾ ਏੰਭ ਬੁੱ ਰ ਏ ਬੀ ਨਾ ਏਯੀ , 

ਡੂੰ ੀ (ਤਵਚਾਯ ਵਾਰੀ ) ਨਯ ਭਾਯ ਏ ਤੱਏ ਰਈ (ਤਏ ਇ ਭਾੋ ਏੰੁੰਭ ਦਾ ਤੱਟਾ ਏੀਸ 
ਤਨਏਰਾ)। ਏਈ ਇਸ ਤਜਸਾ ਉੱਦਭ ਏਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ, ਤਜ ਏਯਏ (ਰਬੂ) ਐਭ ਨਾਰੋਂ (ਰੀਤ) 

ਨਾ ਟੁੱ ਟ ਜਾ। (ਭਨੱੁਐਾ-ਜਨਭ ਾ ਏ) ਏਈ ਨੌ ਵਾਰੀ ਾਰ ਏਭਾਈ ਏਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ। 21।  

ਸਰਕੁ ਭਹਰਾ ੨ ॥ ਚਾਕਯੁ ਰਗ ਚਾਕਯੀ ਨਾਰ  ਗਾਯਫੁ ਵਾਦੁ ॥ ਗਰਾ ਕਯ ਘਣਯੀਆ ਖਸਭ 
ਨ ਾ ਸਾਦੁ ॥ ਆੁ ਗਵਾਇ ਸਵਾ ਕਯ ਤਾ ਤਕਛੁ ਾ ਭਾਨੁ ॥ ਨਾਨਕ ਤਜਸ ਨ  ਰਗਾ ਤਤਸੁ 
ਤਭਰ  ਰਗਾ ਸ ਯਵਾਨੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 474} 

ਦਅਯਥ:- ਨਾਰ—ਚਾਏਯੀ ਦ ਨਾਰ , ਬਾਵ, ਚਾਏਯੀ ਬੀ ਏਯ ਤ ਨਾਰ। ਾਯਫੁ —(ਸ਼ਫਦ 
„ਯਫੁ‟ ਤੋਂ ਤਵਸ਼ਸ਼ਣ ਸ ) ਯਫ ਵਾਰਾ , ਅਸੰਏਾਯ ਵਾਰਾ , ਅਸੰਏਾਯ-ਬਤਯਆ। ਵਾਦੁ —ਝੋਾ। 
ਾਦ—ੁਰੰਨਤਾ, ੈੁਸ਼ੀ। ਆੁ—ਆਣ ਆ ਨੰੂ , ਅਣੱਤ, ਸਉਭ, ਅਸੰਏਾਯ। ਤਾ—ਤਦੋਂ। ਤਜ 
ਨ  ਰਾ—ਤਜ ਭਾਰਏ ਦੀ ਵਾ ਏਯਦਾ ਸ। ਤਤੁ —ਉ ਭਾਰਏ ਨੰੂ। ਰਾ  — (ਭਨੱੁਐ) 

ਰੱਾ ਸਇਆ,  ਰੱਾ ਸਇਆ ਭਨੱੁਐ, ਭਾਰਏ ਦੀ ਵਾ ਏਯਦਾ ਉਸ ਭਨੱੁਐ।1।  

ਅਯਥ:- ਜ ਏਈ ਨ ਏਯ ਆਣ ਭਾਰਏ ਦੀ ਨ ਏਯੀ ਬੀ ਏਯ , ਤ ਨਾਰ ਨਾਰ ਆਣ ਭਾਰਏ ਅੱ 
ਆਏੋ ਦੀਆਂ ੱਰਾਂ ਬੀ ਏਯੀ ਜਾ ਅਤ ਇਸ ਤਜਸੀਆਂ ਫਾਸਯਰੀਆਂ ੱਰਾਂ ਭਾਰਏ ਦ ਾਭਹਣ 
ਏਯ, ਤਾਂ ਉਸ ਨ ਏਯ ਭਾਰਏ ਦੀ ੈੁਸ਼ੀ ਸਾਰ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦਾ।  

ਭਨੱੁਐ ਆਣਾ ਆ ਤਭਟਾ ਏ (ਭਾਰਏ ਦੀ) ਵਾ ਏਯ ਤਾਂ ਸੀ ਉ ਨੰੂ (ਭਾਰਏ ਦ ਦਯ ਤੋਂ ) ਏੁਝ 
ਆਦਯ ਤਭਰਦਾ ਸ , ਤਾਂ ਸੀ, ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਆਣ ਉ ਭਾਰਏ ਨੰੂ ਤਭਰ ੈਂਦਾ ਸ ਤਜ 
ਦੀ ਵਾ ਤਵਚ ਰੱਾ ਸਇਆ ਸ। (ਆਣਾ ਆ ੁਆ ਏ ਵਾ ਤਵਚ ) ਰੱਾ ਸਇਆ ਭਨੱੁਐ ਸੀ 
(ਭਾਰਏ ਦ ਦਯ ਤ) ਏਫੂਰ ਸੰੁਦਾ ਸ।1। 

ਭਹਰਾ ੨ ॥ ਜ ਜੀਇ ਹਇ ਸੁ ਉਗਵ ਭੁਹ ਕਾ ਕਤਹਆ ਵਾਉ ॥ ਫੀਜ ਤਫਖੁ ਭੰਗ ਅੰਤਭਰਤੁ 
ਵਖਹੁ ਹੁ ਤਨਆਉ ॥੨॥ {ੰਨਾ 474} 

ਦਅਯਥ:- ਜੀਇ—ਜੀਉ ਤਵਚ ; ਜੀ ਤਵਚ , ਭਨ ਤਵਚ। ਭੁਸ ਏਾ ਏਤਸਆ —ਭੂੰ ਸ ਦਾ ਆਤਐਆ 



ਸਇਆ, ਫਾਨੀ ਆਤਐਆ ਸਇਆ ਫਚਨ। ਵਾਉ —ਸਵਾ, ਣ, ਬਾਵ, ਣ ਵਾਂ ਯਾ ਯਾ। 
ਵਐਸੁ ਸੁ ਤਨਆਉ—ਇ ਇਨਾੌ ਨੰੂ ਵਐ; ਇਸ ਤਏਸੋੀ ਇਨਾੌ ਦੀ ੱਰ ਸ? ਇਸ ਅਚਯਜ 
ਤਨਆਂ ਦੀ ੱਰ ਸ।2।  

ਅਯਥ:- ਜ ਏੁਝ ਭਨੱੁਐ ਦ ਤਦਰ ਤਵਚ ਸੁੰ ਦਾ ਸ , ਉਸੀ ਯਟ ਸਂੁੁੁੰਦਾ ਸ , (ਬਾਵ, ਤਜਸ ਤਜਸੀ 
ਭਨੱੁਐ ਦੀ ਨੀਮਤ ਸੰੁਦੀ ਸ , ਤਤਸ ਤਜਸਾ ਉ ਨੰੂ ਪਰ ਰੱਦਾ ਸ ), (ਜ ਅੰਦਯ ਨੀਮਤ ਏੁਝ ਸਯ 
ਸਵ, ਤਾਂ ਉ ਦ ਉਰਟ ) ਭੂੰ ਸੋਂ ਆਐ ਦਣਾ ਤਵਅਯਥ ਸ। ਇਸ ਏਡੀ ਅਚਯਜ ੱਰ ਸ ਤਏ ਭਨੱੁਐ 
ਫੀਜਦਾ ਤਾਂ ਤਸਯ ਸ (ਬਾਵ, ਨੀਮਤ ਤਾਂ ਤਵਏਾਯਾਂ ਵਰ ਸ ) (ਯ ਉ ਦ ਪਰ ਵਜੋਂ ) ਭੰਦਾ 
ਅੰਤਭਰਤ ਸ।2।  

ਭਹਰਾ ੨ ॥ ਨਾਤਰ ਇਆਣ ਦਸਤੀ ਕਦ ਨ ਆਵ ਯਾਤਸ ॥ ਜਹਾ ਜਾਣ ਤਹ ਵਯਤ ਵਖਹੁ ਕ 
ਤਨਯਜਾਤਸ ॥ ਵਸਤੂ ਅੰਦਤਯ ਵਸਤੁ ਸਭਾਵ ਦੂਜੀ ਹਵ ਾਤਸ ॥ ਸਾਤਹਫ ਸਤੀ ਹੁਕਭੁ ਨ ਚਰ  
ਕਹੀ ਫਣ ਅਯਦਾਤਸ ॥ ਕੂਤੜ ਕਭਾਣ ਕੂੜ ਹਵ ਨਾਨਕ ਤਸਪਤਤ ਤਵਗਾਤਸ ॥੩॥ {ੰਨਾ 474} 

ਦਅਯਥ:- ਜਸਾ ਜਾਣ—ਤਜਸ ਤਜਸੀ ਉ ਅੰਞਾਣ ਦੀ ਭਝ ਸੰੁਦੀ ਸ। ਤਸ ਵਯਤ —ਉਸ ਤਜਸਾ 
ਉਸ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਸ। ਏ—ਏਈ ਭਨੱੁਐ। ਤਨਯਜਾਤ—ਤਨਯਣਾ ਏਯ ਏ, ਯਐ ਏਯ ਏ। ਭਾਵ— 
ਏਦੀ ਸ , ਭਾ ਏਦੀ ਸ। ਾਤ —ਰਾਂਬ, ਾ , ਵੱਐਯੀ। ਾਤਸਫ ਤੀ —ਭਾਰਏ ਦ ਨਾਰ। 
ਫਣ—ਪਫਦੀ ਸ। ਏੂਤੋ ਏਭਾਣ —ਛਰ ਏੀਤਤਆਂ , ਠੱੀ ਦੀ ਏਭਾਈ ਏੀਤਤਆਂ , ਧਐ ਦਾ ਏੰਭ 
ਏੀਤਤਆਂ। ਤਵਾਤ—ਤਵੀਦਾ ਸ, ਅੰਦਯ ਉਭਾਸ ਦਾ ਸੁੰ ਦਾ ਸ, ਅੰਦਯ ਤਐੋ ਆਉਂਦਾ ਸ।3।  

ਅਯਥ:- ਏਈ ਬੀ ਭਨੱੁਐ ਯਐ ਏ ਵਐ ਰ , ਤਏ ਅੰਞਾਣ ਨਾਰ ਰਾਈ ਸਈ ਤਭੱਤਯਤਾ ਏਦ ਤਯ 
ਨਸੀਂ ਚੋਹਦੀ, ਤਏਉਂੁਂਤਏ ਉ ਅੰਞਾਣ ਦਾ ਯਵੱਈਆ ਉਸ ਤਜਸਾ ਸੀ ਯਤਸੰਦਾ ਸ ਤਜਸ ਜਸੀ ਉ ਦੀ 
ਭਝ ਸੰੁਦੀ ਸ ; (ਇ ਤਯਹਾਂ ਇ ਭੂਯਐ ਭਨ ਦ ਆਐ ਰੱਤਆਂ ਏਦ ਰਾਬ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦਾ , ਇਸ ਭਨ 
ਆਣੀ ਭਝ ਅਨੁਾਯ ਤਵਏਾਯਾਂ ਵਰ ਸੀ ਰਈ ਤਪਯਦਾ ਸ)।  

ਤਏ ਇਏ ਚੀ ਤਵਚ ਏਈ ਸਯ ਚੀ ਤਾਂ ਸੀ  ਏਦੀ ਸ , ਜ ਉ ਤਵਚੋਂ ਤਸਰੀ ਈ ਸਈ 
ਚੀ ਏੱਢ ਰਈ ਜਾ ; (ਇ ਤਯਹਾਂ ਇ ਭਨ ਨੰੂ ਰਬੂ ਵਰ ਜੋਨ ਰਈ ਇਸ ਯੂਯੀ ਸ ਤਏ ਇ 
ਦਾ ਤਸਰਾ ੁਬਾਉ ਤਫਦੀਰ ਏੀਤਾ ਜਾ)।  

ਐਭ ਨਾਰ ਸੁਏਭ ਏੀਤਾ ਸਇਆ ਏਾਭਮਾਫ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦਾ , ਉ ਦ ਅੱ ਤਾਂ ਤਨਭਰਤਾ ਸੀ 



ਪਫਦੀ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ ! ਧਐ ਦਾ ਏੰਭ ਏੀਤਤਆਂ ਧਐਾ ਸੀ ਸੰੁਦਾ ਸ , (ਬਾਵ, ਤਜਤਨਾ ਤਚਯ ਭਨੱੁਐ ਦੁਨੀਆ ਦ 
ਧੰਤਦਆਂ ਤਵਚ ਰੱਾ ਯਤਸੰਦਾ ਸ , ਉਤਨਾ ਤਚਯ ਤਚੰਤਾ ਤਵਚ ਸੀ ਪਤਆ ਯਤਸੰਦਾ ਸ , ਭਨ) ਰਬੂ ਦੀ 
ਤੌਤਤ-ਾਰਾਸ ਏੀਤਤਆਂ ਸੀ ਤਐੋਾਉ ਤਵਚ ਆਉਂਦਾ ਸ।3।  

ਭਹਰਾ ੨ ॥ ਨਾਤਰ ਇਆਣ ਦਸਤੀ ਵਡਾਯੂ ਤਸਉ ਨੇਹੁ ॥ ਾਣੀ ਅੰਦਤਯ ਰੀਕ ਤਜਉ ਤਤਸ ਦਾ 
ਥਾਉ ਨ ਥਹੁ ॥੪॥ {ੰਨਾ 474} 

ਦਅਯਥ:- ਵਡਾਯੂ—ਵੱਡਾ ਭਨੱੁਐ, ਆਣ ਨਾਰੋਂ ਵੱਡਾ ਭਨੱੁਐ।4।  

ਅਯਥ:- ਅੰਞਾਣ ਨਾਰ ਤਭੱਤਯਤਾ , ਜਾਂ ਆਣ ਨਾਰੋਂ ਵੱਡ ਨਾਰ ਤਆਯ —ਇਸ ਇਉਂ ਸਨ ਤਜਵੇਂ 
ਾਣੀ ਤਵਚ ਰੀਏ ਸ, ਉ ਰੀਏ ਦਾ ਏਈ ਤਨਸ਼ਾਨ ਨਸੀਂ ਯਤਸੰਦਾ।4।  

ਭਹਰਾ ੨ ॥ ਹਇ ਇਆਣਾ ਕਯ ਕੰਭੁ ਆਤਣ ਨ ਸਕ ਯਾਤਸ ॥ ਜ ਇਕ ਅਧ ਚੰਗੀ ਕਯ ਦੂਜੀ 
ਬੀ ਵਯਾਤਸ ॥੫॥ {ੰਨਾ 474} 

ਦਅਯਥ:- ਇਏ ਅਧ—ਥੋਾ ਫਸੁਤਾ, ਏਈ ਇਏ ਏੰਭ। ਵਯਾਤ—ਉਰਟ-ੈਯਾਫ।5।  

ਅਯਥ:- ਜ ਏਈ ਅੰਞਾਣ ਸਵ ਤ ਉਸ ਏਈ ਏੰਭ ਏਯ , ਉਸ ਏੰਭ ਨੰੂ ਤਯ ਨਸੀਂ ਚਾੋਹ ਏਦਾ ; ਜ 
ਬਰਾ ਉਸ ਏਦ ਏਈ ਭਾੋਾ-ਭਟਾ ਇਏ ਏੰਭ ਏਯ ਬੀ ਰਵ, ਤਾਂ ਬੀ ਦੂਜ ਏੰਭ ਨੰੂ ਤਵਾੋ ਦਾ।5।  

ਉੜੀ ॥ ਚਾਕਯੁ ਰਗ ਚਾਕਯੀ ਜ ਚਰ  ਖਸਭ ਬਾਇ ॥ ਹੁਯਭਤਤ ਤਤਸ ਨ  ਅਗਰੀ ਹੁ 
ਵਜਹੁ ਤਬ ਦੂਣਾ ਖਾਇ ॥ ਖਸਭ ਕਯ ਫਯਾਫਯੀ ਤਪਤਯ ਗਯਤਤ ਅੰਦਤਯ ਾਇ ॥ ਵਜਹੁ ਗਵਾ 
ਅਗਰਾ ਭੁਹ ਭੁਤਹ ਾਣਾ ਖਾਇ ॥ ਤਜਸ ਦਾ ਤਦਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਤਸੁ ਕਹੀ ਸਾਫਾਤਸ ॥ ਨਾਨਕ 
ਹੁਕਭੁ ਨ ਚਰਈ ਨਾਤਰ ਖਸਭ ਚਰ  ਅਯਦਾਤਸ ॥੨੨॥ {ੰਨਾ 474} 

ਦਅਯਥ:- ਐਭ ਬਾਇ—ਐਭ ਦੀ ਭਯੀ ਅਨੁਾਯ , ਆਣ ਭਾਰਏ ਦੀ ਭਯੀ ਦ ਤੱਛ। 
ਸੁਯਭਤਤ—ਇੱਤ। ਅਰੀ —ਫਸੁਤੀ। ਵਜਸੁ —ਤਨੈਾਸ, ਯੀਨਾ, ਵੀਪਾ। ਯਤਤ —

ਸ਼ਯਤਭੰਦੀ। ਅਰਾ—ਤਸਰਾ, ਜ ਤਸਰਾਂ ਤਭਰਦਾ ੀ। ਭੁਸ ਭੁਤਸ —ਭੂੰ ਸ ਉੱਤ , ਬਾਵ, ਦਾ 
ਆਣ ਭੂੰ ਸ ਉੱਤ। ਾਣਾ—ਜੱੁਤੀਆਂ। 22।  

ਅਯਥ:- ਜ ਨ ਏਯ ਆਣ ਭਾਰਏ ਦੀ ਭਯੀ ਅਨੁਾਯ ਤੁਯ (ਤਾਂ ਸੀ ਭਝ, ਤਏ) ਉਸ ਭਾਰਏ ਦੀ 



ਨ ਏਯੀ ਏਯ ਤਯਸਾ ਸ , ਉ ਨੰੂ ਇਏ ਤਾਂ ਫੋੀ ਇੱਤ ਤਭਰਦੀ ਸ , ਦੂਜ ਤਨੈਾਸ ਬੀ ਭਾਰਏ ਾੋਂ 
ਦੂਣੀ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

ਯ ਜ ਵਏ ਆਣ ਭਾਰਏ ਦੀ ਫਯਾਫਯੀ ਏਯਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਭਾਰਏ ਨਾਰ ਾਵਾਂ ਸਣ ਦਾ ਜਤਨ 
ਏਯਦਾ ਸ ), ਉਸ ਭਨ ਤਵਚ ਸ਼ਯਤਭੰਦੀ ਸੀ ਉਠਾਂਦਾ ਸ , ਆਣੀ ਤਸਰੀ ਤਨੈਾਸ ਬੀ ਵਾ 
ਫਠਦਾ ਸ ਤ ਦਾ ਭੂੰ ਸ ਤ ਜੱੁਤੀਆਂ ਐਾਂਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਤਜ ਭਾਰਏ ਦਾ ਤਦੱਤਾ ਐਾਈ, ਉ ਦੀ ਦਾ ਵਤਡਆਈ ਏਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ; ਭਾਰਏ 
ਉੱਤ ਸੁਏਭ ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ, ਉ ਦ ਅੱ ਅਯ ਏਯਨੀ ਸੀ ਪਫਦੀ ਸ।12।  

ਸਰਕੁ ਭਹਰਾ ੨  ॥ ਹ ਤਕਨੇਹੀ ਦਾਤਤ ਆਸ ਤ ਜ ਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਯਭਾਤਤ 
ਸਾਤਹਫ ਤੁਠੈ ਜ ਤਭਰ  ॥੧॥ {ੰਨਾ 475} 

ਦਅਯਥ:- ਦਾਤਤ—ਫੈਸ਼ਸ਼। ਆ ਤ—ਆਣ ਆ ਤੋਂ , ਆਣ ਉੱਦਭ ਨਾਰ। ਏਯਭਾਤਤ—

(ੌਾ: ਏਯਾਭਾਤ) ਫੈਸ਼ਸ਼, ਦਾਤ।  

{ਨ ਟ:- ਇਸ ਸ਼ਫਦ „ਤਏਯਾਭਤਤ‟ ਤੋਂ ਨਸੀਂ ਸ , ਸ਼ਫਦ „ਦਾਤਤ‟ ਦ ਨਾਰ ਫੈਸ਼ਸ਼ ਅਯਥ ਵਾਰਾ 
ਸ਼ਫਦ ਸੀ ਢੁੱ ਏਦਾ ਸ। } 

ਅਯਥ:- ਜ ਆਐੀ ਤਏ ਭੈਂ ਆਣ ਉੱਦਭ ਨਾਰ ਇਸ ਚੀ ਰਈ ਸ , ਤਾਂ ਇਸ (ਭਾਰਏ ਵਰੋਂ ) 
ਫੈਸ਼ਸ਼ ਨਸੀਂ ਅਐਵਾ ਏਦੀ। ਸ ਨਾਨਏ! ਫੈਸ਼ਸ਼ ਉਸੀ ਸ ਜ ਭਾਰਏ ਦ ਤੱੁੇਯੁਤਠਆਂ ਤਭਰ।1।  

ਭਹਰਾ ੨ ॥ ਹ ਤਕਨੇਹੀ ਚਾਕਯੀ ਤਜਤੁ ਬਉ ਖਸਭ ਨ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਵਕੁ ਕਾਢੀ ਤਜ 
ਸਤੀ ਖਸਭ ਸਭਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 475} 

ਦਅਯਥ:- ਤਜਤੁ—ਤਜ ਦੀ ਯਾਸੀਂ , ਤਜ ਦੀ ਚਾਏਯੀ ਦ ਏਯਨ ਨਾਰ। ਏਾਢੀ —ਆਐੀਦਾ ਸ, 
ਤਏਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਤਜ—ਜ ਵਏ। ਭਾਇ—ਰੀਨ ਸ ਜਾ, ਭਾ ਜਾ, ਇਏ-ਯੂ ਸ ਜਾ।2।  

ਅਯਥ:- ਤਜ ਵਾ ਦ ਏਯਨ ਨਾਰ (ਵਏ ਦ ਤਦਰ ਤਵਚੋਂ) ਆਣ ਭਾਰਏ ਦਾ ਡਯ ਦੂਯ ਨਾ ਸਵ, 
ਉਸ ਵਾ ਅਰੀ ਵਾ ਨਸੀਂ। ਸ ਨਾਨਏ! (ੱਚਾ) ਵਏ ਉਸੀ ਅਐਵਾਂਦਾ ਸ ਜ ਆਣ ਭਾਰਏ ਦ 
ਨਾਰ ਇਏ-ਯੂ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।2।  



ਉੜੀ ॥ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨ ਜਾਨ੍ਹੀ ਹਤਯ ਤਾ ਕ ਾਯਾਵਾਯ ॥ ਆਤ ਕਯਾ ਸਾਖਤੀ ਤਪਤਯ 
ਆਤ ਕਯਾ ਭਾਯ ॥ ਇਕਨ੍ਹਾ ਗਰੀ ਜੰਜੀਯੀਆ ਇਤਕ ਤੁਯੀ ਚੜਤਹ ਤਫਸੀਆਯ ॥ ਆਤ 
ਕਯਾ ਕਯ ਆਤ ਹਉ ਕ ਤਸਉ ਕਯੀ ੁਕਾਯ ॥ ਨਾਨਕ ਕਯਣਾ ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਤਪਤਯ ਤਤਸ ਹੀ 
ਕਯਣੀ ਸਾਯ ॥੨੩॥ {ੰਨਾ 475} 

ਦਅਯਥ:- ਸਤਯ ਤਾ ਏ —ਉ ਸਯੀ ਦ। ਾਐਤੀ —ਫਨਾਵਟ, ਦਾਇਸ਼। ਇਤਏ—ਏਈ ਜੀਵ। 
ਤੁਯੀ—ਤੋਆਂ ਉੱਤ। ਤਫੀਆਯ—ਫਸੁਤ ਾਯ। ਸਉ—ਭੈਂ। ਏ ਤਉ—ਤਏ ਦ ਅ। ਏਯਣਾ—
ਤਰਸ਼ਟੀ। ਤਜਤਨ—ਤਜ (ਰਬੂ) ਨੇ। 23।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਉ ਰਬੂ ਦ ਾਯਰ ਉਯਾਯਰ ਫੰਤਨਆਂ ਦ ਅੰਤ ਨਸੀਂ  ਏਦ। ਉਸ ਆ 
ਸੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਦਾਇਸ਼ ਏਯਦਾ ਸ ਤ ਆ ਸੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਭਾਯ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਏਈ ਜੀਵਾਂ ਦ ਰ ਤਵਚ 
ੰਜੀਯ  ਸ ਸਨ (ਬਾਵ, ਏਈ ਏਦ ੁਰਾਭੀ ਆਤਦਏ ਦ ਏਸ਼ਟ ਤਸ ਯਸ ਸਨ ), ਅਤ 
ਫਸ਼ੁਭਾਯ ਜੀਵ ਤੋਆਂ ਤ ਚੋਹ ਯਸ ਸਨ (ਬਾਵ, ਭਾਇਆ ਦੀਆਂ ਭਜਾਂ ਰ ਯਸ ਸਨ)। (ਇਸ ਾਯ 
ਐਡ ਤਭਾਸ਼) ਉਸ ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਏਯ ਤਯਸਾ ਸ , (ਉ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਸਯ ਏਈ ਦੂਜਾ ਨਸੀਂ ਸ) ਭੈਂ ਤਏ 
ਦ ਅੱ (ਇ ਦੀ) ੌਤਯਆਦ ਏਯ ਏਦਾ ਸਾਂ ? ਸ ਨਾਨਏ! ਤਜ ਏਯਤਾਯ ਨੇ ਤਰਸ਼ਟੀ ਯਚੀ ਸ , 
ਤਪਯ ਉਸੀ ਉ ਦੀ ੰਬਾਰਣਾ ਏਯ ਤਯਸਾ ਸ। 23।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਆ ਬਾਂਡ ਸਾਤਜਅਨੁ ਆ ੂਯਣੁ ਦਇ ॥ ਇਕਨ੍ਹੀ ਦੁਧੁ ਸਭਾਈ ਇਤਕ 
ਚੁਰ੍ਹ ਯਹਤਨ੍ਹ ਚੜ ॥ ਇਤਕ ਤਨਹਾਰੀ  ਸਵਤਨ੍ਹ ਇਤਕ ਉਤਯ ਯਹਤਨ ਖੜ ॥ ਤਤਨ੍ਹਾ 
ਸਵਾਯ ਨਾਨਕਾ ਤਜਨ੍ਹ ਕਉ ਨਦਤਯ ਕਯ ॥੧॥ {ੰਨਾ 475} 

ਦਅਯਥ:- ੂਯਣੁ ਦਇ—ਬਯਦਾ ਸ , ੂਯਨਤਾ (ਉਸਨਾਂ ਬਾਂਤਡਆਂ ਤਵਚ ) ਦੇਂਦਾ ਸ। ਇਏਨ੍ਸੀ—
ਏਈ ਬਾਂਤਡਆਂ ਤਵਚ। ਭਾਈ —ਭਾਉਂਦਾ ਸ , ੈਂਦਾ ਸ। ਤਨਸਾਰੀ —ਤੁਰਾਈ।  ਵਤਨ੍ਸ —

ਰੰਭੀਆਂ ਤਾਣ ਏ ੌਂਦ ਸਨ , ਫ-ਤੌਏਯ ਸ ਏ ੌਂਦ ਸਨ। ਉਤਯ —(ਉਸਨਾਂ ਦੀ ) ਵਾ ਵਾਤ , 
ਯਾਐੀ ਵਾਤ। ਨਦਤਯ—ਤਭਸਯ ਦੀ ਨਯ।1।  

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਨੇ (ਜੀਵਾਂ ਦ ਯੀਯ -ਯੂ) ਬਾਂਡ ਆ ਸੀ ਫਣਾ ਸਨ , ਤ ਉਸ ਜ ਏੁਝ ਇਸਨਾਂ 
ਤਵਚ ਾਂਦਾ ਸ , (ਬਾਵ, ਜ ਦੁੱ ਐ ੁੱ ਐ ਇਸਨਾਂ ਦੀ ਤਏਭਤ ਤਵਚ ਦੇਂਦਾ ਸ , ਆ ਸੀ ਦੇਂਦਾ ਸ )। 
ਏਈ ਬਾਂਤਡਆਂ ਤਵਚ ਦੁੱ ਧ ਤਆ ਯਤਸੰਦਾ ਸ ਤ ਏਈ ਤਵਚਾਯ ਚੁੱ ਰਹ  ਉੱਤ ਸੀ ਤਦ ਯਤਸੰਦ ਸਨ 
(ਬਾਵ, ਏਈ ਜੀਵਾਂ ਦ ਬਾਾਂ ਤਵਚ ੁਐ ਤ ਸਣ ਸਣ ਦਾਯਥ ਸਨ , ਅਤ ਏਈ ਜੀਵ ਦਾ 



ਏਸ਼ਟ ਸੀ ਸਾਯਦ ਸਨ )। ਏਈ (ਬਾਾਂ ਵਾਰ ) ਤੁਰਾਈਆਂ ਉੱਤ ਫਤੌਏਯ ਸ ਏ ੌਂਦ ਸਨ , ਏਈ 
ਤਵਚਾਯ (ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਯਾਐੀ ਆਤਦਏ ਵਾ ਵਾਤ ) ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਸਯੂੀ ਤਵਚ ਐਰਤ ਯਤਸੰਦ ਸਨ। 
ਯ, ਸ ਨਾਨਏ! ਤਜਨਹ ਾਂ ਉੱਤ ਤਭਸਯ ਦੀ ਨਯ ਏਯਦਾ ਸ , ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ੰਵਾਯਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਉਸਨਾਂ 
ਦਾ ਜੀਵਨ ੁਧਾਯਦਾ ਸ)।1।  

ਭਹਰਾ ੨ ॥ ਆ ਸਾਜ ਕਯ ਆਤ ਜਾਈ ਤਬ ਯਖ ਆਤ ॥ ਤਤਸੁ ਤਵਤਚ ਜੰਤ ਉਾਇ ਕ 
ਦਖ ਥਾਤ ਉਥਾਤ ॥ ਤਕਸ ਨ  ਕਹੀ ਨਾਨਕਾ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਆ ਆਤ ॥੨॥ {ੰਨਾ 475} 

ਦਅਯਥ:- ਜਾਈ—ਦਾ ਏੀਤੀ ਸਈ ਨੰੂ , ਤਰਸ਼ਟੀ ਨੰੂ। ਥਾਤ —ਥਾ ਏ , ਤਟਏਾ ਏ। ਉਥਾਤ —

ਨਾ ਏਯ ਏ। ਬੁ ਤਏਛ—ੁਬਾਵ, ਬ ਏੁਝ ਏਯਨ ਦ ਭਯੱਥ।2।  

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਤਰਸ਼ਟੀ ਨੰੂ ਦਾ ਏਯਦਾ ਸ , ਆ ਸੀ ਇ ਨੰੂ ਜਾਂਦਾ ਸ , ਤਰਸ਼ਟੀ ਦੀ 
ੰਬਾਰ ਬੀ ਆ ਸੀ ਏਯਦਾ ਸ , ਇ ਤਰਸ਼ਟੀ ਤਵਚ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਦਾ ਏਯ ਏ ਵਐਦਾ ਸ , ਆ ਸੀ 
ਤਟਏਾਂਦਾ ਸ ਤ ਆ ਸੀ ਢਾਂਸਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! (ਉ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ) ਤਏ ਸਯ ਦ ਅ ੌਤਯਆਦ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦੀ , ਉਸ ਆ ਸੀ ਬ 
ਏੁਝ ਏਯਨ ਦ ਭਯੱਥ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਵਡ ਕੀਆ ਵਤਡਆਈਆ ਤਕਛੁ ਕਹਣਾ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥ ਸ ਕਯਤਾ ਕਾਦਯ ਕਯੀਭੁ 
ਦ ਜੀਆ ਤਯਜਕੁ ਸੰਫਾਤਹ ॥ ਸਾਈ ਕਾਯ ਕਭਾਵਣੀ ਧੁਤਯ ਛਡੀ ਤਤੰਨੈ ਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਕੀ 
ਫਾਹਯੀ ਹਯ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥ ਸ ਕਯ ਤਜ ਤਤਸ ਯਜਾਇ ॥੨੪॥੧॥ ਸੁਧੁ    {ੰਨਾ 475} 

ਦਅਯਥ:- ਵਤਡਆਈਆ—ੁਣ, ਤੌਤਾਂ। ਏਯੀਭ—ੁਏਯਭ ਏਯਨ ਵਾਰਾ, ਫੈਸ਼ਸ਼ ਏਯਨ ਵਾਰਾ। 
ਦ—ਦੇਂਦਾ ਸ। ੰਫਾਤਸ —(ੰਵਸ—To carry or bear along. Cause, to collect, to 

essemble. ਇਏੱਤਯ ਏਯਨਾ ) ਇਏੱਠਾ ਏਯ ਏ। ਦ ੰਫਾਤਸ —ੰਫਾਤਸ ਦੇਂਦਾ ਸ , ਅੋਾਂਦਾ ਸ। 
ਤਤੰਨੈ—ਤਤਨਹ  ਸੀ, ਉ ਨੇ ਆ ਸੀ , ੍ਯਬੂ ਨੇ ਆ ਸੀ। ਏੀ ਫਾਸਯੀ —ਇਏ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤਫਨਾ , ਰਬੂ 
ਦੀ ਇਏ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤਫਨਾ। ਜਾਇ—ਤਾਂ। ਯਜਾਇ—ਭਯੀ। 24।  

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਦ ੁਣਾਂ ੰਫੰਧੀ ਏਈ ੱਰ ਏਸੀ ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦੀ , (ਬਾਵ, ੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਸੀਂ  
ਏਦਾ)। ਉਸ ਆ ਸੀ ਤਯਜਨਸਾਯ ਸ , ਆ ਸੀ ਏੁਦਯਤ ਦਾ ਭਾਰਏ ਸ , ਆ ਸੀ ਫੈਸ਼ਸ਼ 
ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ ਤ ਆ ਸੀ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਤਯਏ ਅੋਾਂਦਾ ਸ। ਾਯ ਜੀਵ ਉਸੀ ਏਯਦ ਸਨ ਜ ਉ 



ਰਬੂ ਨੇ ਆ ਸੀ (ਉਸਨਾਂ ਦ ਬਾਾਂ ਤਵਚ) ਾ ਛੱਡੀ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਇਏ ਰਬੂ ਦੀ ਟਏ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਸਯ ਏਈ ਥਾਂ ਨਸੀਂ , ਜ ਏੁਝ ਉ ਦੀ ਭਯੀ ਸ ਉਸੀ 
ਏਯਦਾ ਸ। 24।1। ੁਧ।  
 


