
ਯਾਗੁ ਆਸਾ ਭਹਰਾ ੧ ਟੀ ਲਰਖੀ    ੴ ਸਲਤਗੁਯ ਰਸਾਲਦ ॥ ਸਸ ਸਇ ਲਸਰਸਲਟ ਲਜਲਨ ਸਾਜੀ 
ਸਬਨਾ ਸਾਲਹਫੁ ਕੁ ਬਇਆ ॥ ਸਵਤ ਯਹ ਲਚਤੁ ਲਜਨਹ ਕਾ ਰਾਗਾ ਆਇਆ ਲਤਨਹ ਕਾ ਸਪਰੁ 
ਬਇਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 432} 

ਦਅਯਥ:- ਇ—ਉਸੀ ਰਬੂ। ਜਜਜਨ—ਜਜ ਰਬੂ ਨ। ਾਜਸਫੁ—ਭਾਰਕ।  

ਅਯਥ:- ਉਸੀ ਇਕ ਰਬੂ ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਦਾ ਭਾਰਕ ਸ ਜਜ ਨ  ਇਸ ਜਗਤ-ਯਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸ। ਜਸੜ ਫੰਦ ਉ ਰਬੂ 

ਨੰੂ ਦਾ ਜਭਯਦ ਯਸ, ਜਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਭਨ (ਉ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਜਵਚ) ਜੁਜੜਆ ਜਯਸਾ, ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਜਵਚ ਆਉਣਾ 

ਪਰ ਸ ਜਗਆ (ਬਾਵ, ਉਸਨਾਾਂ ਜਗਤ ਜਵਚ ਜਨਭ ਰ  ਕ ਭਨੁੁੱਖਾ ਜਨਭ ਦਾ ਅਰ ਭਨਯਥ ਸਾਰ ਕਯ 

ਜਰਆ)।1।  

ਭਨ ਕਾਹ ਬੂਰ ਭੂੜ ਭਨਾ ॥ ਜਫ ਰਖਾ ਦਵਲਹ ਫੀਯਾ ਤਉ ਲੜਆ ॥੧॥ ਯਹਾਉ ॥ {ੰਨਾ 432} 

ਦਅਯਥ:- ਭੂੜ—ਭੂਯਖ। ਕਾਸ ਬੂਰ—ਜਕਉਂ ਅਰੀ ਜੀਵਨ-ਯਾਸ ਤੋਂ ਰਾਾਂਬ ਜਾ ਜਯਸਾ ਸੈਂ? ਫੀਯਾ—ਸ ਵੀਯ! 

ਤਉ—ਤਦੋਂ। ਜੜਆ—ਜਵਦਵਾਨ।  

ਅਯਥ:- ਸ (ਭਯ) ਭਨ! ਸ ਭੂਯਖ ਭਨ! ਅਰ ਜੀਵਨ-ਯਾਸ ਤੋਂ ਜਕਉਂ, ਰਾਾਂਬ ਜਾ ਜਯਸਾ ਸੈਂ? ਸ ਵੀਯ! ਜਦੋਂ ਤੰੂ 

ਆਣ  ਕੀਤ ਕਯਭਾਾਂ ਦਾ ਜਸਾਫ ਦਵੇਂਗਾ (ਤ ਜਸਾਫ ਜਵਚ ੁਯਖ਼ਯੂ ਭੰਜਨਆ ਜਾਵੇਂਗਾ) ਤਦੋਂ ਸੀ ਤੰੂ ਜੜ੍ਆ 

ਸਇਆ (ਜਵਦਵਾਨ) ਭਜਝਆ ਜਾ ਕੇਂਗਾ।1। ਯਸਾਉ।  

ਨਟ:- ਰਜ਼ ‘ਯਸਾਉ’ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ਠਸਯ ਜਾਉ’। ਇ ਾਯੀ ਫਾਣੀ ਦਾ ਕੇਂਦਯੀ-ਬਾਵ ਇਸਨਾਾਂ ਦ ਤੁਕਾਾਂ ਜਵਚ 

ਸ।  

ਬਾਵ, ੜ੍ ਕ ਜਵਦਵਾਨ ਸ ਜਾਣਾ ਜਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਅਰੀ ਭਨਯਥ ਨਸੀਂ ਸ ਉਸੀ ਭਨੁੁੱਖ ਕਾਭਮਾਫ ਜੀਵਨ ਵਾਰਾ 

ਜਕਸਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸ ਜਜ ਦ ਅਭਰ ਚੰਗ ਸਨ।  

ਈਵੜੀ ਆਲਦ ੁਯਖੁ ਹ ਦਾਤਾ ਆ ਸਚਾ ਸਈ ॥ ਨਾ ਅਖਯਾ ਭਲਹ ਜ ਗੁਯਭੁਲਖ ਫੂਝ ਲਤਸੁ 
ਲਸਲਯ ਰਖੁ ਨ ਹਈ ॥੨॥ {ੰਨਾ 432} 

ਦਅਯਥ:- ਆਜਦ—ਬ ਦਾ ਭੁੁੱਢ। ੁਯਖੁ—ਜਵਆਕ ਸਯੀ। ਚਾ—ਦਾ-ਜਥਯ ਯਜਸਣ ਵਾਰਾ। ਨ੍੍ਾ 

ਅਖਯਾ ਭਜਸ—ਇਸਨਾਾਂ ਅੁੱਖਯਾਾਂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ੜ੍ ਕ ਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਵੁੱਜਦਆ ਦੁਆਯਾ। ਗੁਯਭੁਜਖ—ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਨ 

 ਕ। ਜਤ ੁਜਜਯ—ਉ ਦ ਜਯ ਉਤ। ਰਖ—ੁਜਸਾਫ, ਰਖਾ, ਕਯਜ਼ਾ। ਈ—ਉਸ ਰਬੂ।  

ਅਯਥ:- ਜਸੜਾ ਜਵਆਕ ਰਬੂ ਾਯੀ ਯਚਨਾ ਦਾ ਭੂਰ ਸ ਜ ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਜਯਜ਼ਕ ਦਣ ਵਾਰਾ ਸ, ਉਸ ਆ ਸੀ 

ਦਾ ਕਾਇਭ ਯਜਸਣ ਵਾਰਾ ਸ। (ਜਵਦਵਾਨ ਉਸੀ ਭਨੁੁੱਖ ਸ) ਜ ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਕ ਆਣੀ ਜਵੁੱਜਦਆ ਦੀ 

ਯਾਸੀਂ ਉ (ਰਬੂ ਦ ਅਰ) ਨੰੂ ਭਝ ਰੈਂਦਾ ਸ (ਤ ਜਪਯ ਜੀਵਨ-ਯਾਸ ਤੋਂ ਰਾਾਂਬ ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦਾ)। ਉ ਭਨੁੁੱਖ ਦ 

ਜਯ ਉਤ (ਜਵਕਾਯਾਾਂ ਦਾ ਕਈ) ਕਯਜ਼ਾ ਇਕੁੱਠਾ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦਾ।2।  

ਊੜ ਉਭਾ ਤਾ ਕੀ ਕੀਜ ਜਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਾਇਆ ॥ ਸਵਾ ਕਯਲਹ ਸਈ ਪਰੁ ਾਵਲਹ ਲਜਨਹੀ ਸਚੁ 
ਕਭਾਇਆ ॥੩॥ {ੰਨਾ 432} 

ਦਅਯਥ:- ਉਭਾ—ਵਜਡਆਈ। ਈ—ਉਸੀ ਫੰਦ। ਚੁ ਕਭਾਇਆ—ਉਸ ਕਭਾਈ ਕੀਤੀ ਜ ਦਾ ਨਾਰ 

ਜਨਬ ਕ।  



ਅਯਥ:- ਜਜ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਅਖ਼ੀਯਰਾ ਫੰਨਾ ਰੁੱਬ ਨਸੀਂ ਕੀਦਾ, (ਭਨੁੁੱਖਾ ਜਨਭ ਾ ਕ) ਉ ਦੀ 

ਜਜਤ-ਾਰਾਸ ਕਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ (ਇਸ ਇਕ ਕਭਾਈ ਸ ਜ ਭਨੁੁੱਖ ਦ ਦਾ ਨਾਰ ਜਨਬ ਕਦੀ ਸ)। ਜਜਨ੍ਾਾਂ 

ਫੰਜਦਆਾਂ ਨ  ਇਸ ਦਾ ਨਾਰ ਜਨਬਣ ਵਾਰੀ ਕਭਾਈ ਕੀਤੀ ਸ, ਜ (ਦਾ ਰਬੂ ਦਾ) ਜਭਯਨ ਕਯਦ ਸਨ, ਉਸੀ 

ਭਨੁੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਨਯਥ ਸਾਰ ਕਯਦ ਸਨ।3।  

ਙੰਙ ਲਙਆਨੁ ਫੂਝ ਜ ਕਈ ਲੜਆ ੰਲਡਤੁ ਸਈ ॥ ਸਯਫ ਜੀਆ ਭਲਹ ਕ ਜਾਣ ਤਾ ਹਉਭ ਕਹ 
ਨ ਕਈ ॥੪॥ {ੰਨਾ 432} 

ਦਅਯਥ:- ਜਙਆਨੁ—ਜਗਆਨੁ, ਡੂੰਘੀ ਾਾਂਝ, ਜਾਣ-ਛਾਣ। ਸਉਭ—ਸਉ ਸਉ, ਭੈਂ ਭੈਂ, ਭੈਂ ਸੀ ਸਵਾਾਂ ਭੈਂ ਸੀ 

ਸਵਾਾਂ।  

ਅਯਥ:- ਉਸੀ ਫੰਦਾ ਜੜ੍ਆ ਸਇਆ ਸ ਉਸੀ ੰਜਡਤ ਸ, ਜ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਜਾਣ-ਛਾਣ (ਾਉਣੀ) ਭਝ 

ਰ, ਜ ਇਸ ਭਝ ਰ ਜਕ ਜਯ ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ ਾਯ ਜੀਵਾਾਂ ਜਵਚ ਭਜੂਦ ਸ। (ਜਸੜਾ ਫੰਦਾ ਇਸ ਬਦ ਭਝ 

ਰੈਂਦਾ ਸ, ਉ ਦੀ ਛਾਣ ਇਸ ਸ ਜਕ) ਉਸ ਜਪਯ ਇਸ ਨਸੀਂ ਆਖਦਾ ਜਕ ਭੈਂ ਸੀ ਸਵਾਾਂ (ਬਾਵ, ਉਸ ਫੰਦਾ 

ੁਆਯਥੀ ਨਸੀਂ ਯਜਸ ਕਦਾ)।4।  

ਕਕ ਕਸ ੁੰਡਯ ਜਫ ਹੂ ਲਵਣੁ ਸਾਫੂਣ ਉਜਲਰਆ ॥ ਜਭ ਯਾਜ ਕ ਹਯੂ ਆ ਭਾਇਆ ਕ ਸਗੰਲਰ 
ਫੰਲਧ ਰਇਆ ॥੫॥ {ੰਨਾ 432} 

ਦਅਯਥ:- ੁੰਡਯ—ੁੰਡਯੀਕ, ਜਚੁੱਟਾ ਕਰ ਪੁੁੱਰ (ਬਾਵ, ਜਚੁੱਟ ਕਰ ਪੁੁੱਰ ਵਯਗ ਜਚੁੱਟ)। ਉਜਜਰਆ—ਜਚੁੱਟ। 

ਸਯੂ—ਤੁੱਕਣ ਵਾਰ , ਤੁੱਕ ਯੁੱਖਣ ਵਾਰ । ੰਗਜਰ—ੰਗਰ ਨ।  

ਅਯਥ:- (ਯ ਇਸ ਕਾਸਦੀ ੰਜਡਤਾਈ ਸ ਜਕ) ਜਦੋਂ (ਉਧਯ ਤਾਾਂ) ਜਯ ਦ ਕ ਜਚੁੱਟ ਕਰ ਪੁੁੱਰ ਵਯਗ ਸ ਜਾਣ, 

ਾਫਣ ਵਯਤਣ ਤੋਂ ਜਫਨਾ ਸੀ ੁਦ ਸ ਜਾਣ, (ਜਯ ਉਤ ਇਸ ਜਚੁੱਟ ਕ) ਜਭਯਾਜ ਦ ਬਜ ਸ (ਭਤ ਦਾ 

ਵਰਾ) ਤੁੱਕਣ ਵਾਰ  (ਦੂਤ) ਆ ਖਰਣ, ਤ ਇਧਯ ਅਜ ਬੀ ਇ ਨੰੂ ਭਾਇਆ ਦ (ਭਸ ਦ) ੰਗਰ ਨ  ਫੰਨ੍ 

ਯੁੱਜਖਆ ਸਵ? (ਇਸ ੜ੍ ਸ ਦਾ ਯਵਈਆ ਨਸੀਂ, ਇਸ ਤਾਾਂ ਭੂਯਖ ਦਾ ਯਵਈਆ ਸ)।5।  

ਖਖ ਖੁੰਦਕਾਯੁ ਸਾਹ ਆਰਭੁ ਕਲਯ ਖਯੀਲਦ ਲਜਲਨ ਖਯਚੁ ਦੀਆ ॥ ਫੰਧਲਨ ਜਾ ਕ ਸਬੁ ਜਗੁ ਫਾਲਧਆ 
ਅਵਯੀ ਕਾ ਨਹੀ ਹੁਕਭੁ ਇਆ ॥੬॥ {ੰਨਾ 432} 

ਦਅਯਥ:- ਖੁੰਦਕਾਯੁ—ਖ਼ੁਦਾਵੰਦ ਗਾਯ, ਖ਼ੁਦਾ, ਯਭਾਤਭਾ {ਨਟ:- ਇਸ ਰਜ਼ ਗੁਯੂ ਗਰੰਥ ਾਜਸਫ ਜਵਚ ਦ 

ਵਾਯੀ ਆਇਆ ਸ। ਨਾਭਦਵ ਜੀ ਨ  ਬੀ ਜਤਰੰਗ ਯਾਗ ਦ ਸ਼ਫਦ ਜਵਚ ਵਯਜਤਆ ਸ—ਭੈਂ ਅੰਧੁਰ  ਕੀ ਟਕ, ਤਯਾ 

ਨਾਭ ੁਖੁੰਦਕਾਯਾ}। ਾਸ ਆਰਭੁ—ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਾਜਤਸ਼ਾਸ। ਕਜਯ ਖਯੀਜਦ—ਖ਼ਯੀਦਾਯੀ ਕਯ, ਵਣਜ ਕਯ। 

ਜਜਜਨ—ਜਜ (ਖੁੰਦਕਾਯ) ਨ। ਫੰਧਜਨ ਜਾ ਕ—ਜਜਦੀ ਭਯਮਾਦਾ ਜਵਚ। ਨਸੀ ਇਆ—ਨਸੀਂ ਚੁੱਰ ਕਦਾ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਖ਼ੁਦਾ ਾਯੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਾਜਤਸ਼ਾਸ ਸ; ਜਜ ਦ ਸੁਕਭ ਜਵਚ ਾਯਾ ਜਗਤ ਨੁੱਜਥਆ ਸਇਆ ਸ ਤ 

(ਜਜ ਤੋਂ ਜਫਨਾ) ਜਕ ਸਯ ਦਾ ਸੁਕਭ ਨਸੀਂ ਚੁੱਰ ਕਦਾ, ਤ (ਾਯ ਜਗਤ ਨੰੂ) ਯਜ਼ੀ ਅੜਾਈ ਸਈ ਸ, (ਸ 

ਬਾਈ! ਜ ਤੰੂ ਚਭੁੁੱਚ ੰਜਡਤ ਸੈਂ, ਤਾਾਂ) ਉ ਦੀ ਜਜਤ-ਾਰਾਸ ਦਾ ਦਾ ਜਵਸਾਝ।6।  

ਗਗ ਗਇ ਗਾਇ ਲਜਲਨ ਛਡੀ ਗਰੀ ਗਲਫਦੁ ਗਯਲਫ ਬਇਆ ॥ ਘਲੜ ਬਾਂਡ ਲਜਲਨ ਆਵੀ ਸਾਜੀ 
ਚਾੜਣ ਵਾਹ ਤਈ ਕੀਆ ॥੭॥ {ੰਨਾ 432} 

ਦਅਯਥ:- ਅਨਵ:- ਜਜਜਨ ਗਇ ਗਾਇ ਛਡੀ, ਜਜਜਨ ਘਜੜ ਬਾਾਂਡ ਆਵੀ ਾਜੀ (ਉ ਨ) ਚਾੜਨ ਵਾਸ ਤਈ 



ਕੀਆ (ਉ ਜੀਵ ਰਈ ਜ) ਗਰੀ ਗਜਫਦੁ ਗਯਜਫ ਬਇਆ।  

ਛਡੀ—ਨਟ:- ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ ਨ  ਇਸ ਰਜ਼ ਜਕ ਅਯਥ ਜਵਚ ਵਯਜਤਆ ਸ ਇਸ ਭਝਣ ਰਈ ਉਸਨਾਾਂ 

ਦੀ ਸੀ ਫਾਣੀ ਜਵਚੋਂ ਰਭਾਣ: 

ਧਧ ਧਾਜਯ ਕਰਾ ਜਜਜਨ ਛਡੀ—ਫੰਦ ਨੰ: 22 

ਰਰ  ਰਾਇ ਧੰਧ ਜਜਜਨ ਛਡੀ—ਫੰਦ ਨ:ੰ 31 

ਆਇੜ ਆਜ ਕਯ ਜਜਜਨ ਛਡੀ—ਫੰਦ ਨੰ: 35 

ਧੁਜਯ ਛਡੀ ਜਤਨ  ਾਇ—ਆਾ ਦੀ ਵਾਯ ਉੜੀ 24 

ਚਜਖ ਛਡੀ ਸਾ ਨਸੀ ਕਇ—ਜਫਰਾਵਰ ੰਨਾ 796 

ਧੁਜਯ ਤ ਛਡੀ ਕੀਭਜਤ ਾਇ—ਯਾਭਕਰੀ ੰਨਾ 878 

ਦੁਯਭਜਤ ਯਸਜਯ ਛਾਡੀ ਢਜਰ—ਅੰਕਾਯ ੰਨਾ 933 

ਬਰਾਜਤ ਤਜਜ ਛਜਡ—ਭਾਯ ੂੰਨਾ 991 

ਧਾਜਯ ਛਡੀ—ਧਾਯੀ 

ਰਾਇ ਛਡੀ—ਰਾਈ 

ਕਯ ਛਡੀ—ਕਯੀ, ਕੀਤੀ 

ਾਇ ਛਡੀ—ਾਈ 

ਚਜਖ ਛਡੀ—ਚੁੱਖੀ 

ਾਇ ਛਡੀ—ਾਈ 

ਯਸਜਯ ਛਾਡੀ—ਯਸਯੀ 

ਤਜਜ ਛਡੀ—ਤਜੀ 

ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ: 

ਗਇ ਗਾਇ ਛਡੀ—ਗਈ ਗਾਈ, (ਜਭੁੱਟੀ) ਗਈ ਗਾਈ ਸ, ਜਜਵੇਂ ਘੁਜਭਆਯ ਬਾਾਂਡ ਘੜਨ ਤੋਂ ਜਸਰਾਾਂ ਜਭੁੱਟੀ ਗੋਂਦਾ 

ਸ, ਜਤਵੇਂ ਰਬੂ ਨ , “ਦੁਮੀ ਕੁਦਯਜਤ ਾਜੀ”।  

ਘਜੜ—ਘੜ ਕ। ਘਜੜ ਬਾਾਂਡ—ਬਾਾਂਡ ਘੜ ਕ, ਜੀਵ ਦਾ ਕਯ ਕ। ਆਵੀ—ੰਾਯ। ਚਾੜਨ ਵਾਸ—ਆਵੀ 

ਜਵਚ ਬਾਾਂਡ ਚਾੜ੍ਨ  ਤ ਰਾਸੁਣ, ਜਨਭ ਭਯਨ। ਤਈ—ਜਤਆਯ। ਗਰੀ—ਜਨਯੀਆਾਂ ਗੁੱਰਾਾਂ ਨਾਰ। ਗਯਜਫ—

ਗਯਫੀ, ਅਸੰਕਾਯੀ। ਗਯਫ—ਅਸੰਕਾਯ।  

ਅਯਥ:- ਜਜ (ਗਜਫੰਦ) ਨ  (ਇਸ ਾਯੀ) ਕੁਦਯਜਤ (ਆ ਸੀ) ਯਚੀ ਸ, (ਕੁਦਯਜਤ ਯਚ ਕ) ਜਜ (ਗਜਫੰਦ) ਨ  

ਜੀਵ-ਬਾਾਂਡ ਫਣਾ ਕ ੰਾਯ-ਯੂੀ ਆਵੀ ਜਤਆਯ ਕੀਤੀ ਸ, ਉ ਗਜਫੰਦ ਨੰੂ ਜਜਸੜਾ (ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ਜੜ੍ਆ 

ਸਇਆ ੰਜਡਤ ਭਝਣ ਵਾਰਾ) ਭਨੁੁੱਖ ਜਨਯੀਆਾਂ (ਜਵਦਵਤਾ ਦੀਆਾਂ) ਗੁੱਰਾਾਂ ਨਾਰ (ਭਝ ਚੁਜਕਆ ਯਜ਼ ਕਯ 

ਕ) ਅਸੰਕਾਯੀ ਫਣਦਾ ਸ ਉ (ਅਖਤੀ ੰਜਡਤ) ਵਾਤ ਉ ਗਜਫੰਦ ਨ  ਜਨਭ ਭਯਨ (ਦਾ ਗੜ) ਜਤਆਯ ਕੀਤਾ 

ਸਇਆ ਸ।7।  



ਘਘ ਘਾਰ ਸਵਕੁ ਜ ਘਾਰ ਸਫਲਦ ਗੁਯੂ ਕ ਰਾਲਗ ਯਹ ॥ ਫੁਯਾ ਬਰਾ ਜ ਸਭ ਕਲਯ ਜਾਣ ਇਨ ਲਫਲਧ 
ਸਾਲਹਫੁ ਯਭਤੁ ਯਹ ॥੮॥ {ੰਨਾ 432} 

ਦਅਯਥ:- ਘਾਰ ਘਾਰ—ਕਯੜੀ ਜਭਸਨਤ ਕਯ। ਫਜਦ—ਸ਼ਫਦ ਜਵਚ। ਰਾਜਗ ਯਸ—ਜੁਜੜਆ ਯਸ, 

ਆਣੀ ੁਯਜਤ ਜਟਕਾਈ ਯੁੱਖ। ਫੁਯਾ ਬਰਾ—ਦੁਖ ੁਖ, ਜਕ ਵਰੋਂ  ਭੰਦਾ ਰੂਕ ਜਾਾਂ ਚੰਗਾ ਰੂਕ। ਭ—

ਫਯਾਫਯ, ਇਕ ਜਜਸਾ। ਇਨ ਜਫਜਧ—ਇ ਤਯੀਕ ਨਾਰ। ਯਭਤੁ ਯਸ—ਜਭਯਦਾ ਯਜਸੰਦਾ ਸ, ਜਭਯ ਕਦਾ 

ਸ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਭਨ! ਜਵੁੱਜਦਆ ਦਾ ਭਾਣ ਕਯਨ ਦ ਥਾਾਂ) ਜ ਭਨੁੁੱਖ ਵਕ (-ੁਬਾਉ) ਫਣ ਕ (ਵਕਾਾਂ ਵਾਰੀ) ਕਯੜੀ 

ਭਸਨਤ ਕਯ, ਜ ਆਣੀ ੁਯਜਤ ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਜਵਚ ਜੜੀ ਯੁੱਖ (ਆਣੀ ਜਵੁੱਜਦਆ ਦਾ ਆਯਾ ਰਣ ਦ ਥਾਾਂ 

ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਜਵਚ ਬਯਾ ਫਣਾ), ਜ (ਵਾਯਦ) ਦੁਖ ੁਖ ਨੰੂ ਇਕ ਜਸਾ ਜਾਣ, (ਫੁੱ!) ਇਸੀ ਤਯੀਕਾ ਸ 

ਜਜ ਨਾਰ ਰਬੂ ਨੰੂ (ਸੀ ਸ਼ਕਰ ਜਵਚ) ਜਭਯ ਕਦਾ ਸ।8।  

ਚਚ ਚਾਲਯ ਵਦ ਲਜਲਨ ਸਾਜ ਚਾਯ ਖਾਣੀ ਚਾਲਯ ਜੁਗਾ ॥ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਜਗੀ ਖਾਣੀ ਬਗੀ ਲੜਆ 
ੰਲਡਤੁ ਆਲ ਥੀਆ ॥੯॥ {ੰਨਾ 432} 

ਦਅਯਥ:- ਜਜਜਨ—ਜਜ ਰਬੂ ਨ। ਚਾਯ—ਚਾਯ ਸੀ। ਖਾਣੀ—ਉਤੁੱਤੀ ਦਾ ਵੀਰਾ: ਅੰਡਜ, ਜਯਜ, ਤਜ, 

ਉਤਬੁਜ। ਜਗੀ—ਜਨਯਰ। ਬਗੀ—ਬਗਣ ਵਾਰਾ, ਦਾਯਥਾਾਂ ਨੰੂ ਵਯਤਣ ਵਾਰਾ।  

ਅਯਥ:- ਜਜ ਯਭਾਤਭਾ ਨ  (ਅੰਡਜ ਜਯਜ ਤਜ ਉਤਬੁਜ) ਚਸਾਾਂ ਸੀ ਖਾਣੀਆਾਂ ਦ ਜੀਵ ਆ ਸੀ ਦਾ ਕੀਤ 

ਸਨ ਜਜ ਰਬੂ ਨ  (ਜਗਤ-ਯਚਨਾ ਕਯ ਕ, ੂਯਜ ਚੰਦ ਆਜਦਕ ਫਣਾ ਕ, ਭ ਦੀ ਸੋਂਦ ਕਯ ਕ) ਚਾਯ ਜੁਗ ਆ 

ਸੀ ਫਣਾ ਸਨ, ਜਜ ਰਬੂ ਨ  (ਆਣ  ਦਾ ਕੀਤ ਜਯਸ਼ੀਆਾਂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ) ਚਾਯ ਵਦ ਯਚ ਸਨ, ਜ ਸਯਕ ਜੁਗ 

ਜਵਚ ਭਜੂਦ ਸ, ਜ ਚਸਾਾਂ ਖਾਣੀਆਾਂ ਦ ਜੀਵਾਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਕ ਸ ਕ ਆ ਯਚ ਾਯ ਦਾਯਥ ਆ ਸੀ ਬਗ ਜਯਸਾ 

ਸ, ਜਪਯ ਜਨਯਰ ਬੀ ਸ, ਉਸ ਆ ਸੀ (ਜਵੁੱਜਦਆ ਦੀ ਉਤੁੱਤੀ ਦਾ ਭੂਰ ਸ, ਤ) ਜੜ੍ਆ ਸਇਆ ਸ, ਆ ਸੀ 

ੰਜਡਤ ਸ (ਸ ਭਨ! ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਦਾ ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਬੀ ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਸ, ਜਵੁੱਜਦਆ ਦਾ ਗੁਣ ਬੀ ਦਾ ਕਯਨ 

ਵਾਰਾ ਉਸ ਆ ਸੀ ਸ, ਜਪਯ ਜ ਤੰੂ ੜ੍ ਜਗਆ ਸੈਂ, ਤਾਾਂ ਇ ਜਵਚ ਬੀ ਭਾਣ ਕਾਸਦਾ? ਇਸ ਜਵੁੱਜਦਆ ਉ ਦੀ 

ਦਾਜਤ ਸ, ਜਨਭਰਤਾ-ਬਾਵ ਜਵਚ ਯਜਸ ਕ ਉ ਨੰੂ ਚਤ ਯੁੱਖ)।9।  

ਛਛ ਛਾਇਆ ਵਯਤੀ ਸਬ ਅੰਤਲਯ ਤਯਾ ਕੀਆ ਬਯਭੁ ਹਆ ॥ ਬਯਭੁ ਉਾਇ ਬੁਰਾਈਅਨੁ ਆ 
ਤਯਾ ਕਯਭੁ ਹਆ ਲਤਨਹ ਗੁਯੂ ਲਭਲਰਆ ॥੧੦॥ {ੰਨਾ 433} 

ਦਅਯਥ:- ਛਾਇਆ—ਛਾਾਂ, ਅਜਵੁੱਜਦਆ। ਅੰਤਜਯ—ਜਵਚ। ਬਯਭੁ—ਬਟਕਣਾ, ਬੁਰਖਾ। ਬੁਰਾਈਅਨੁ—ਉ 

ਨ  ਬੁਰਾਈ ਸ, ਉ ਨ  ਕੁਯਾਸ ਾਈ ਸ। ਕਯਭੁ—ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਰਬੂ! ਜੀਵ ਬੀ ਕੀਸ ਕਯ? ਤਯੀ ਸੀ ਦਾ ਕੀਤੀ ਸਈ) ਅਜਵੁੱਜਦਆ ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਰਫਰ ਸ 

ਯਸੀ ਸ, (ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਭਨ ਦੀ) ਬਟਕਣਾ ਤਯੀ ਸੀ ਫਣਾਈ ਸਈ ਸ।  

(ਸ ਭਨ!) ਰਬੂ ਨ  ਆ ਸੀ ਬਟਕਣਾ ਦਾ ਕਯ ਕ ਜਰਸ਼ਟੀ ਨੰੂ ਕੁਯਾਸ ਾਇਆ ਸਇਆ ਸ (ਜ ਤੰੂ ਫਚਣਾ ਸ ਤਾਾਂ 

ਆਣੀ ਜਵੁੱਜਦਆ ਦਾ ਭਾਣ ਛੁੱਡ ਤ ਆਖ—) ਸ ਰਬੂ! ਜਜਨ੍ਾਾਂ ਉਤ ਤਯੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਸੁੰਦੀ ਸ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਗੁਯ ੂਜਭਰ 

ੈਂਦਾ ਸ (ਭਯ ਉਤ ਬੀ ਭਸਯ ਕਯ ਕ ਗੁਯ ੂਜਭਰਾ)।10।  



ਜਜ ਜਾਨੁ ਭੰਗਤ ਜਨੁ ਜਾਚ ਰਖ ਚਉਯਾਸੀਹ ਬੀਖ ਬਲਵਆ ॥ ਕ ਰਵ ਕ ਦਵ ਅਵਯੁ ਨ ਦੂਜਾ 
ਭ ਸੁਲਣਆ ॥੧੧॥ {ੰਨਾ 433} 

ਦਅਯਥ:- ਜਾਨੁ—ਛਾਣ, ਾਾਂਝ ਾ। ਭੰਗਤ ਜਨੁ—ਭੰਗਤਾ (ਫਣ ਕ)। ਜਾਚ—ਭੰਗਦਾ ਸ। ਬੀਖ—

ਜਬੁੱਜਖਆ, ਖਯ, ਦਾਨ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਭਨ! ਆਣ  ੰਜਡਤ ਸਣ ਦਾ ਭਾਣ ਛੁੱਡ ਕ) ਉ ਰਬੂ ਨਾਰ ਾਾਂਝ ਾ (ਜਜ ਦ ਦਯ ਤੋਂ) ਸਯਕ 

ਜੀਵ ਭੰਗਤਾ ਫਣ ਕ ਦਾਨ ਭੰਗਦਾ ਸ। ਉਸ ਰਬੂ ਚਯਾੀ ਰੁੱਖ ਜੂਨਾਾਂ ਜਵਚ ਆ ਸੀ ਭਜੂਦ ਸ, (ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਕ ਸ ਕ) ਉਸ ਆ ਸੀ ਜਬਜਛਆ ਰਣ ਵਾਰਾ ਸ, ਤ ਉਸ ਆ ਸੀ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਭੈਂ ਅਜ ਤਕ ਨਸੀਂ ੁਜਣਆ 

ਜਕ ਉ ਤੋਂ ਜਫਨਾ ਕਈ ਸਯ ਬੀ ਦਾਤਾਾਂ ਦਣ ਜਗਾ ਸ।11।  

ਝਝ ਝੂਲਯ ਭਯਹੁ ਲਕਆ ਰਾਣੀ ਜ ਲਕਛੁ ਦਣਾ ਸੁ ਦ ਯਲਹਆ ॥ ਦ ਦ ਵਖ ਹੁਕਭੁ ਚਰਾ ਲਜਉ 
ਜੀਆ ਕਾ ਲਯਜਕੁ ਇਆ ॥੧੨॥ {ੰਨਾ 433} 

ਦਅਯਥ:- ਰਾਣੀ—ਸ ਜੀਵ! ਝੂਜਯ—ਝੁਯ ਝੁਯ ਕ, ਜਚੰਤਾ ਕਯ ਕਯ ਕ। ਭਯਸੁ—ਆਤਭਕ ਭਤ ਸੜਦ ਸ। 

ਵਖ—ੰਬਾਰ ਕਯਦਾ ਸ। ਇਆ—ਭੁਕਯਯ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਰਾਣੀ! (ਯਜ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ) ਜਚੰਤਾ ਕਯ ਕਯ ਕ ਜਕਉਂ ਆਤਭਕ ਭਤ ਸੜਦਾ ਸੈਂ? ਜ ਕੁਝ ਰਬੂ ਨ  ਤਨੰੂ 

ਦਣ ਦਾ ਰਾ ਕੀਤਾ ਸਇਆ ਸ, ਉਸ (ਤਯ ਜਚੰਤਾ-ਜਕਯ ਤੋਂ ਜਫਨਾ ਬੀ) ਆ ਸੀ ਦ ਜਯਸਾ ਸ। ਜਜਵੇਂ ਜਜਵੇਂ 

ਜੀਵਾਾਂ ਦਾ ਜਯਜ਼ਕ ਭੁਕਯਯ ਸ, ਉਸ ਬ ਨੰੂ ਦ ਜਯਸਾ ਸ, ੰਬਾਰ ਬੀ ਕਯ ਜਯਸਾ ਸ, ਤ (ਜਯਜ਼ਕ ਵੰਡਣ ਵਾਰਾ 

ਆਣਾ) ਸੁਕਭ ਵਯਤੋਂ ਜਵਚ ਜਰਆ ਜਯਸਾ ਸ (ਸ ਭਨ! ਤਯਾ ੰਜਡਤ ਸਣਾ ਜਕ ਅਯਥ, ਜ ਤਨੰੂ ਇਤਨੀ ਬੀ 

ਭਝ ਨਸੀਂ?)।12।  

ਞੰਞ ਨਦਲਯ ਕਯ ਜਾ ਦਖਾ ਦੂਜਾ ਕਈ ਨਾਹੀ ॥ ਕ ਯਲਵ ਯਲਹਆ ਸਬ ਥਾਈ ਕੁ ਵਲਸਆ ਭਨ 
ਭਾਹੀ ॥੧੩॥ {ੰਨਾ 433} 

ਦਅਯਥ:- ਨਦਜਯ ਕਯ—ਨਦਜਯ ਕਜਯ, ਨਜ਼ਯ ਕਯ ਕ, ਗਸ ੁਨਾਰ। ਜਾ—ਜਦੋਂ। ਦਖਾ—ਭੈਂ ਵਖਦਾ ਸਾਾਂ। ਯਜਵ 

ਯਜਸਆ—ਜਵਆਕ ਸ, ਭਜੂਦ ਸ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਭਨ! ਜਚੰਤਾ ਜਕਯ ਛੁੱਡ, ਜਕਉਂਜਕ) ਭੈਂ ਜਦੋਂ ਬੀ ਗਸ ੁਨਾਰ ਵਖਦਾ ਸਾਾਂ, ਭਨੰੂ ਰਬੂ ਤੋਂ ਜਫਨਾ ਕਈ ਸਯ 

(ਜਕਤ ਬੀ) ਨਸੀਂ ਜਦੁੱਦਾ। ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਸਯ ਥਾਾਂ ਭਜੂਦ ਸ, ਸਯਕ ਦ ਭਨ ਜਵਚ ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਵੁੱ ਜਯਸਾ 

ਸ।13।  

ਟਟ ਟੰਚੁ ਕਯਹੁ ਲਕਆ ਰਾਣੀ ਘੜੀ ਲਕ ਭੁਹਲਤ ਲਕ ਉਲਠ ਚਰਣਾ ॥ ਜੂ ਜਨਭੁ ਨ ਹਾਯਹੁ ਅਣਾ 
ਬਾਲਜ ੜਹੁ ਤੁਭ ਹਲਯ ਸਯਣਾ ॥੧੪॥ {ੰਨਾ 433} 

ਦਅਯਥ:- ਟੰਚ—ੁਟੰਟਾ, ਖਰਜਗਨ, ਜਵਅਯਥ ਧੰਧਾ। ਜਕਆ—ਕਾਸਦ ਕਈ? ਭੁਸਜਤ—ਭੁਸਤ ਜਵਚ, ਥੜ ਸੀ 

ਭ ਜਵਚ। ਉਜਠ—ਉਠ ਕ। ਜੂ—ਜੂ ਦੀ ਫਾਜੀ ਜਵਚ। ਬਾਜਜ—ਦੜ ਕ, ਛਤੀ।  

ਅਯਥ:- (ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਬੁਰਾ ਕ ਜਨਯ ਦੁਨੀਆ ਦ ਕੰਭ ਸੀ ਕਯਨ  ਜਵਅਯਥ ਧੰਧ ਸਨ, ਜਕਉਂਜਕ ਭਤ ਆਉਣ ਤ 

ਇਸਨਾਾਂ ਨਾਰੋਂ  ਾਥ ਭੁੁੱਕ ਜਾਇਗਾ) ਸ ਰਾਣੀ! ਜਵਅਯਥ ਧੰਧ ਕਯਨ ਦਾ ਕਈ ਰਾਬ ਨਸੀਂ ਸ, (ਜਕਉਂਜਕ ਇ 

ਜਗਤ ਤੋਂ) ਥੜ ਸੀ ਭ ਜਵਚ ਉਠ ਕ ਚਰ  ਜਾਣਾ ਸ। ਸ ਰਾਣੀ! (ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਬੁਰਾ ਕ) ਆਣਾ ਭਨੁੁੱਖਾ ਜਨਭ 

ਜੂ ਜਵਚ ਜਕਉਂ ਸਾਯਦ ਸ? ਸ ਬਾਈ! ਤੰੂ ਛਤੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਯਨ  ਜਾ।14।  



ਨਟ:- ਜੁਆਯੀਆ ਜੂਆ ਖਡਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਯ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤਾਾਂ ਜੂ-ਖ਼ਾਨ  ਜਵਚੋਂ ਜਫਰਕੁਰ ਖ਼ਾਰੀ-ਸੁੱਥ ਜਨਕਰਦਾ ਸ। ਜ 

ਭਨੁੁੱਖ ਜਨਯ ਜਗਤ ਦ ਧੰਜਧਆਾਂ ਜਵਚ ਸੀ ਯੁੁੱਝਾ ਯਜਸਦੰਾ ਸ, ਭਤ ਆਉਣ ਤ ਧੰਧ ਇਥ ਸੀ ਯਜਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਤ 

ਭਨੁੁੱਖ ਇਥੋਂ ਜੁਆਯੀ ਵਾਾਂਗ ਜਫਰਕੁਰ ਖ਼ਾਰੀ-ਸੁੱਥ ਚੁੱਰ ੈਂਦਾ ਸ।  

ਠਠ ਠਾਲਢ ਵਯਤੀ ਲਤਨ ਅੰਤਲਯ ਹਲਯ ਚਯਣੀ ਲਜਨਹ ਕਾ ਲਚਤੁ ਰਾਗਾ ॥ ਲਚਤੁ ਰਾਗਾ ਸਈ ਜਨ 
ਲਨਸਤਯ ਤਉ ਯਸਾਦੀ ਸੁਖੁ ਾਇਆ ॥੧੫॥ {ੰਨਾ 433} 

ਦਅਯਥ:- ਠਾਜਢ—ਠੰਡ, ਸ਼ਾਾਂਤੀ। ਈ—ਉਸੀ। ਜਨਤਯ—ਚੰਗੀ ਤਯ੍ਾਾਂ ਾਯ ਰੰਘ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਤਉ 

ਯਾਦੀ—ਤਯੀ ਜਕਯਾ ਨਾਰ।  

ਅਯਥ:- ਜਜਨ੍ਾਾਂ ਭਨੁੁੱਖਾਾਂ ਦਾ ਭਨ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਯਜਸੰਦਾ ਸ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਭਨ ਜਵਚ ਠੰਡ-

ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਫਣੀ ਯਜਸੰਦੀ ਸ। ਸ ਰਬੂ! ਦੁਨੀਆ ਦ ਖਰਜਗਨਾਾਂ ਜਵਚ ਸ਼ਾਾਂਤ-ਜਚੁੱਤ ਯਜਸ ਕ ਉਸੀ ਾਯ ਰੰਘਦ ਸਨ ਜਜਨ੍ਾਾਂ 

ਦਾ ਭਨ (ਤਯ ਚਯਨਾਾਂ ਜਵਚ) ਜੁਜੜਆ ਯਜਸੰਦਾ ਸ। ਤਯੀ ਜਭਸਯ ਨਾਰ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਆਤਭਕ ੁਖ ਰਾਤ ਸਇਆ 

ਯਜਸੰਦਾ ਸ।15।  

ਡਡ ਡੰਪੁ ਕਯਹੁ ਲਕਆ ਰਾਣੀ ਜ ਲਕਛੁ ਹਆ ਸੁ ਸਬੁ ਚਰਣਾ  ॥ ਲਤਸ ਸਯਵਹੁ ਤਾ ਸੁਖੁ ਾਵਹੁ 
ਸਯਫ ਲਨਯੰਤਲਯ ਯਲਵ ਯਲਹਆ ॥੧੬॥ {ੰਨਾ 433} 

ਦਅਯਥ:- ਡੰਪੁ—ਜਵਖਾਵਾ। ਜਨਯੰਤਜਯ—ਜਨਯ-ਅੰਤਜਯ, ਜਫਨਾ ਜਵੁੱਥ ਤੋਂ। ਅੰਤਯ—ੁਜਵੁੱਥ। ਯਵਸੁ—ਜਭਯ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਜੀਵ! ਜਗਤ ਜਵਚ ਜ ਕੁਝ ਦਾ ਸਇਆ ਸ ਬ ਇਥੋਂ ਚਰ  ਜਾਣ ਵਾਰਾ ਸ (ਨਾਵੰਤ ਸ)। ਜਕ 

ਤਯ੍ਾਾਂ ਦਾ ਕਈ ਜਵਖਾਵਾ ਕਯਨ ਦਾ ਕਈ ਰਾਬ ਨਸੀਂ ਸਵਗਾ (ਆਤਭਕ ੁਖ ਜਵੁੱਜਦਆ ਆਜਦਕ ਦ ਜਵਖਾਵ ਜਵਚ 

ਨਸੀਂ ਸ)। ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਤਦੋਂ ਸੀ ਜਭਰਗਾ ਜ ਉ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਜਭਯਨ ਕਯਗ ਜ ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ 

ਇਕ-ਯ ਜਵਆਕ ਸ। 16।  

ਢਢ ਢਾਲਹ ਉਸਾਯ ਆ ਲਜਉ ਲਤਸੁ ਬਾਵ ਲਤਵ ਕਯ ॥ ਕਲਯ ਕਲਯ ਵਖ ਹੁਕਭੁ ਚਰਾ ਲਤਸੁ 
ਲਨਸਤਾਯ ਜਾ ਕਉ ਨਦਲਯ ਕਯ ॥੧੭॥ {ੰਨਾ 433} 

ਦਅਯਥ:- ਢਾਜਸ—ਢਾਸ ਕ, ਨਾ ਕਯ ਕ। ਉਾਯ—ਉਾਯਦਾ ਸ, ਫਣਾਾਂਦਾ ਸ, ਦਾ ਕਯਦਾ ਸ। ਜਤਵ—

ਉ ਤਯ੍ਾਾਂ। ਵਖ—ੰਬਾਰ ਕਯਦਾ ਸ। ਜਾ ਕਉ—ਜਜ ਜੀਵ ਉਤ।  

ਅਯਥ:- ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਸੀ ਜਗਤ-ਯਚਨਾ ਨੰੂ ਨਾ ਕਯਦਾ ਸ, ਆ ਸੀ ਫਣਾਾਂਦਾ ਸ, ਜਜਵੇਂ ਉ ਨੰੂ ਚੰਗਾ 

ਰੁੱਗਦਾ ਸ ਜਤਵੇਂ ਕਯਦਾ ਸ। ਰਬੂ ਜੀਵ ਦਾ ਕਯ ਕ (ਬ ਦੀ) ੰਬਾਰ ਕਯਦਾ ਸ, (ਸਯ ਥਾਾਂ) ਆਣਾ ਸੁਕਭ 

ਵਯਤੋਂ ਜਵਚ ਜਰਆ ਜਯਸਾ ਸ। (ਜੀਵ ਜਯਜਣਸਾਯ ਨੰੂ ਬੁਰਾ ਕ ਨਾਵੰਤ ੰਾਯ ਜਵਚ ਭਗਨ ਯਜਸੰਦਾ ਸ, ਯ) 

ਜਜ ਭਨੁੁੱਖ ਉਤ ਰਬੂ ਭਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਕਯਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ (ਨਾਵੰਤ ੰਾਯ ਦ ਭਸ ਜਵਚੋਂ) ਾਯ ਰੰਘਾ ਰੈਂਦਾ 

ਸ। 17।  

ਣਾਣ ਯਵਤੁ ਯਹ ਘਟ ਅੰਤਲਯ ਹਲਯ ਗੁਣ ਗਾਵ ਸਈ ॥ ਆ ਆਲ ਲਭਰਾ ਕਯਤਾ ੁਨਯਲ 
ਜਨਭੁ ਨ ਹਈ ॥੧੮॥ {ੰਨਾ 433} 

ਦਅਯਥ:- ਯਵਤੁ ਯਸ—ਯਜਭਆ ਯਸ, ਾਜਖਆਤ ਸ ਜਾ, ਯਗਟ ਸ ਜਾ, ਆਣੀ ਸੋਂਦ ਯਤੁੱਖ ਕਯ 

ਦਵ। ਈ—ਉਸੀ ਭਨੁੁੱਖ। ੁਨਯਜ—{ੁਨਸ ਅਜ} ਜਪਯ ਬੀ, ਭੁੜ ਕਦ। ੁਨਸ—ਭੁੜ, ਜਪਯ। ਅ—ਬੀ।  

ਅਯਥ:- ਜਜ ਭਨੁੁੱਖ ਦ ਜਸਯਦ ਜਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਆਣਾ ਆ ਯਗਟ ਕਯ ਦਵ, ਉਸ ਭਨੁੁੱਖ ਉ ਦੀ 



ਜਜਤ-ਾਰਾਸ ਕਯਨ ਰੁੱਗ ੈਂਦਾ ਸ। (ਉ ਦੀ ਰੀਤ ਤ ਯੀਝ ਕ) ਕਯਤਾਯ ਆ ਸੀ ਉ ਨੰੂ ਆਣ  ਨਾਰ 

ਜਭਰਾ ਰੈਂਦਾ ਸ (ਉ ਦੀ ੁਯਜਤ ਆਣੀ ਮਾਦ ਜਵਚ ਜੜੀ ਯੁੱਖਦਾ ਸ) ਉ ਭਨੁੁੱਖ ਨੰੂ ਭੁੜ ਭੁੜ ਜਨਭ ਨਸੀਂ 

ਜਭਰਦਾ (ਉਸ ਭੁੜ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ ਗੜ ਜਵਚ ਨਸੀਂ ੈਂਦਾ। ਯ ਸ ਭਨ! ਜਨਯ ੜ੍ ਜਾਣ ਨਾਰ ੰਜਡਤ ਫਣ 

ਜਾਣ ਨਾਰ ਇਸ ਦਾਜਤ ਨੀਫ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦੀ)। 18।  

ਤਤ ਤਾਯੂ ਬਵਜਰੁ ਹਆ ਤਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਾਇਆ ॥ ਨਾ ਤਯ ਨਾ ਤੁਰਹਾ ਹਭ ਫੂਡਲਸ ਤਾਲਯ ਰਲਹ 
ਤਾਯਣ ਯਾਇਆ ॥੧੯॥ {ੰਨਾ 433} 

ਦਅਯਥ:- ਤਾਯ—ੂਜਜ ਜਵਚੋਂ ਤਯ ਕ ਸੀ ਰੰਜਘਆ ਜਾ ਕ, ਡੂੰਘਾ। ਬਵਜਰੁ—ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ। ਅੰਤੁ—

ਾਯਰਾ ਫੰਨਾ! ਤਯ—ਫੜੀ। ਤੁਰਸਾ—ਕਾਸੀ ਜਰਛੀ ਆਜਦਕ ਤ ਰੁੱਕੜੀ ਦ ਡੰਜਡਆਾਂ ਨਾਰ ਫੁੱਧਾ ਸਇਆ 

ਆਯਾ ਜਜਸਾ ਜਜ ਉਤ ਚੜ੍ ਕ ਦਜਯਆ ਤੋਂ ਾਯ ਰੰਘ ਕੀਦਾ ਸ। ਫੂਡਜ—ਡੁੁੱਫ ਜਾਵਾਾਂਗ। ਤਾਯਣ 

ਯਾਇਆ—ਸ ਤਾਯਣ ਦ ਭਯੁੱਥ! 

ਅਯਥ:- ਇਸ ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ (ਜਜ ਜਵਚ ਜਵਕਾਯਾਾਂ ਦਾ ਸੜ੍ ਠਾਠਾਾਂ ਭਾਯ ਜਯਸਾ ਸ) ਫਸੁਤ ਸੀ ਡੂੰਘਾ ਸ, ਇ ਦਾ 

ਾਯਰਾ ਫੰਨਾ ਬੀ ਨਸੀਂ ਰੁੱਬਦਾ। (ਇ ਜਵਚੋਂ ਾਯ ਰੰਘਣ ਰਈ) ਾਡ ਾ ਨਾਸ ਕਈ ਫੜੀ ਸ ਨਾ ਕਈ 

ਤੁਰਸਾ ਸ, (ਫੜੀ ਤੁਰਸ ਤੋਂ ਜਫਨਾ) ਅੀਂ ਡੁੁੱਫ ਜਾਵਾਾਂਗ। ਸ ਤਾਯਣ ਦ ਭਯੁੱਥ ਰਬੂ। ਾਨੰੂ ਾਯ ਰੰਘਾ ਰ। 19।  

ਥਥ ਥਾਲਨ ਥਾਨੰਤਲਯ ਸਈ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਬੁ ਹਆ ॥ ਲਕਆ ਬਯਭੁ ਲਕਆ ਭਾਇਆ ਕਹੀ ਜ 
ਲਤਸੁ ਬਾਵ ਸਈ ਬਰਾ ॥੨੦॥ {ੰਨਾ 433} 

ਦਅਯਥ:- ਥਾਜਨ ਥਾਨੰਤਜਯ—ਥਾਨ ਥਾਨ ਅੰਤਜਯ, ਥਾਾਂ ਥਾਾਂ ਜਵਚ; ਸਯਕ ਥਾਾਂ। ਬਯਭੁ—ਬਟਕਣਾ।  

ਅਯਥ:- ਜਜ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਫਣਾਇਆ ਸਇਆ ਇਸ ਾਯਾ ਜਗਤ ਸ, ਉਸੀ (ਇ ਜਗਤ ਦ) ਸਯਕ ਥਾਾਂ 

ਜਵਚ ਭਜੂਦ ਸ। (ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਭਸਣ ਵਾਰੀ ਇਸ) ਭਾਇਆ ਅਤ (ਭਾਇਆ ਦਾ ਜਖਰਾਜਯਆ ਸਇਆ) ਭਸ ਬੀ 

ਯਫ-ਜਵਆਕ ਰਬੂ ਨਾਰੋਂ  ਵੁੱਖਯ ਨਸੀਂ ਸਨ। ਜ ਉ ਰਬੂ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਰੁੱਗਦਾ ਸ ਉਸੀ (ਜਗਤ ਜਵਚ ਸ ਜਯਸਾ ਸ, 

ਤ ਜੀਵਾਾਂ ਵਾਤ) ਚੰਗਾ ਸ ਜਯਸਾ ਸ (, ਸ ਭਨ! ਜਵਜਦਆ ਦਾ ਭਾਣ ਕਯਨ ਦ ਥਾਾਂ ਉ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਨੰੂ ਭਝ)। 

20।  

ਦਦ ਦਸੁ ਨ ਦਊ ਲਕਸ ਦਸੁ ਕਯੰਭਾ ਆਲਣਆ ॥ ਜ ਭ ਕੀਆ ਸ ਭ ਾਇਆ ਦਸੁ ਨ ਦੀਜ 
ਅਵਯ ਜਨਾ ॥੨੧॥ {ੰਨਾ 433} 

ਦਅਯਥ:- ਦਊ—ਭੈਂ ਜਦਆਾਂ। ਕਯੰਭਾ—ਕਯਭਾਾਂ, ਕੀਤ ਕੰਭਾਾਂ। ਅਵਯ ਜਨਾ—ਸਯ ਫੰਜਦਆਾਂ ਨੰੂ। ਕੀਆ—

ਕੀਤਾ, ਕਯਦਾ ਸਾਾਂ। ਾਇਆ—ਾ ਜਰਆ, ਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਭਨ! ਜ ਤੰੂ ੜ੍ ਕ ਚ ਭੁਚ ੰਜਡਤ ਸ ਜਗਆ ਸੈਂ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਚਤ ਯੁੱਖ ਜਕ) ਜਜਸ ਜਜਸ ਕੰਭ ਭੈਂ ਕਯਦਾ 

ਸਾਾਂ, ਉਸ ਜਜਸਾ ਪਰ ਭੈਂ ਾ ਰੈਂਦਾ ਸਾਾਂ, (ਆਣ  ਕੀਤ ਕਯਭਾਾਂ ਅਨੁਾਯ ਆਣ  ਉਤ ਆ ਦੁੁੱਖ ਕਰਸ਼ਾਾਂ ਫਾਯ) 

ਸਯ ਰਕਾਾਂ ਨੰੂ ਦਸ਼ ਨਸੀਂ ਦਣਾ ਚਾਸੀਦਾ। ਬੜ ਆਣ  ਕਯਭਾਾਂ ਜਵਚ ਸੀ ਸੁੰਦਾ ਸ; (ਇ ਵਾਤ ਸ ਭਨ! ਇਸ 

ਚਤਾ ਯੁੱਖ ਜਕ) ਭੈਂ ਜਕ ਸਯ ਦ ਭੁੱਥ ਦਸ਼ ਨ ਭੜ੍ਾਾਂ (ਆਣੀ ਜਵੁੱਜਦਆ ਦ ਫਰ ਆਯ ਜਕ ਸਯ ਨੰੂ ਦਸ਼ੀ 

ਠਸਯਾਣ ਦ ਥਾਾਂ, ਸ ਭਨ! ਆਣੀ ਸੀ ਕਯਣੀ ਨੰੂ ੁਧਾਯਨ ਦੀ ਰੜ ਸ)। 21।  

ਧਧ ਧਾਲਯ ਕਰਾ ਲਜਲਨ ਛਡੀ ਹਲਯ ਚੀਜੀ ਲਜਲਨ ਯੰਗ ਕੀਆ ॥ ਲਤਸ ਦਾ  ਦੀਆ ਸਬਨੀ ਰੀਆ 
ਕਯਭੀ ਕਯਭੀ ਹੁਕਭੁ ਇਆ ॥੨੨॥ {ੰਨਾ 433} 



ਦਅਯਥ:- ਜਜਜਨ ਸਜਯ—ਜਜ ਸਯੀ ਨ। ਕਰਾ—ੁੱਜਤਆ, ਤਾਕਤ। ਧਾਜਯ ਛਡੀ—ਧਾਯ ਛਡੀ ਸ; ਜਟਕਾ ਯੁੱਖੀ 

ਸ। ਚੀਜੀ—ਚਜ, ਕਤਕ ਕਯਨ ਵਾਰਾ। ਯੰਗ—ਕਈ ਯੰਗ ਤਭਾਸ਼। ਕਯਭੀ ਕਯਭੀ—ਸਯਕ ਦ ਆ ਆਣ 

ਕੀਤ ਕਯਭਾਾਂ ਅਨੁਾਯ। ਸੁਕਭ ੁਇਆ—ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਸੁਕਭ ਚੁੱਰ ਜਯਸਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਜਜ ਸਯੀ ਨ  (ਾਯੀ ਜਰਸ਼ਟੀ ਜਵਚ) ਆਣੀ ੁੱਜਤਆ ਜਟਕਾ ਯੁੱਖੀ ਸ ਜਜ ਕਤਕੀ ਰਬੂ ਨ  ਇਸ ਯੰਗਾ 

ਯੰਗ ਦੀ ਯਚਨਾ ਯੁੱਚ ਜਦੁੱਤੀ ਸ, ਾਯ ਜੀਵ ਉ ਦੀਆਾਂ ਫਖ਼ਸ਼ੀਆਾਂ ਦਾਤਾਾਂ ਵਯਤ ਯਸ ਸਨ, ਯ (ਇਸਨਾਾਂ ਦਾਤਾਾਂ ਦ 

ਫਖ਼ਸ਼ਣ ਜਵਚ) ਸਯਕ ਜੀਵ ਦ ਆ ਆਣ  ਕੀਤ ਕਯਭਾਾਂ ਅਨੁਾਯ ਸੀ ਰਬੂ ਦਾ ਸੁਕਭ ਵਯਤ ਜਯਸਾ ਸ (ਇ 

ਵਾਤ ਸ ਭਨ! ਜਨਯੀ ਜਵੁੱਜਦਆ ਵਾਰੀ ਚੁੰਚ-ਜਗਆਨਤਾ ਕੁਝ ਨਸੀਂ ੰਵਾਯਦੀ, ਆਣੀ ਕਯਣੀ ਠੀਕ ਕਯਨ ਦੀ 

ਰੜ ਸ)। 22।  

ਨੰਨ ਨਾਹ ਬਗ ਲਨਤ ਬਗ ਨਾ ਡੀਠਾ ਨਾ ਸੰਭਹਲਰਆ ॥ ਗਰੀ ਹਉ ਸਹਾਗਲਣ ਬਣ ਕੰਤੁ ਨ ਕਫਹੂੰ ਭ 
ਲਭਲਰਆ ॥੨੩॥ {ੰਨਾ 433} 

ਦਅਯਥ:- ਨਾਸ ਬਗ—ਖਭ ਦ (ਜਦੁੱਤ) ਦਾਯਥ। ਬਗ—(ਸਯਕ ਜੀਵ) ਵਯਤਦਾ ਸ, ਭਾਣਦਾ ਸ। ਨਾ 

ਡੀਠਾ—ਭੈਂ ਉ ਨੰੂ ਨਾਸ ਸੀ ਵਜਖਆ ਸ। ਨਾ ੰਭ੍ਜਰਆ—ਭੈਂ ਨਾਸ ਸੀ ਉਨੰੂ ਮਾਦ ਕੀਤਾ ਸ। ਸਉ—ਭੈਂ। 

ਸਾਗਜਣ—ਜੀਊਂਦ ਤੀ ਵਾਰੀ, ਚੰਗ ਬਾਗਾਾਂ ਵਾਰੀ। ਬਣ—ਸ ਬਣ! ਸ ਤ ੰਗਣ ਸਰੀ! ਭੈਂ—ਭਨੰੂ। 

ਗਰੀ—ਜਨਯੀਆਾਂ ਗੁੱਰਾਾਂ ਨਾਰ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਤ ੰਗਣ ਸਰੀ! (ਵਖ! ਜਨਯੀ ਜਵੁੱਜਦਆ ਨੰੂ ਸੀ ਅਰ ਭਨੁੁੱਖਤਾ ਭਝੀ ਯੁੱਖਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ!) 

ਜਜ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਜਦੁੱਤ ਸ ਦਾਯਥ ਸਯਕ ਜੀਵ ਵਯਤ ਜਯਸਾ ਸ, ਉ ਦਾ ਅਜ ਤਕ ਭੈਂ ਕਦ ਦਯਨ ਨਸੀਂ 

ਕੀਤਾ, ਉ ਨੰੂ ਕਦ ਜਸਯਦ ਜਵਚ ਨਸੀਂ ਜਟਕਾਇਆ। (ਜਵੁੱਜਦਆ ਦ ਆਯ) ਭੈਂ ਜਨਯੀਆਾਂ ਗੁੱਰਾਾਂ ਨਾਰ ਸੀ ਆਣ 

ਆ ਨੰੂ ਸਾਗਜਣ ਆਖਦੀ ਯਸੀ, ਯ ਕੰਤ-ਰਬੂ ਭਨੰੂ ਅਜ ਤਕ ਕਦ ਨਸੀਂ ਜਭਜਰਆ। 23।  

 ਾਲਤਸਾਹੁ ਯਭਸਯੁ ਵਖਣ ਕਉ ਯੰਚੁ ਕੀਆ ॥ ਦਖ ਫੂਝ ਸਬੁ ਲਕਛੁ ਜਾਣ ਅੰਤਲਯ 
ਫਾਹਲਯ ਯਲਵ ਯਲਹਆ ॥੨੪॥ {ੰਨਾ 433} 

ਦਅਯਥ:- ਯੰਚੁ—ੰਾਯ। ਵਖਣ ਕਉ—ਤਾ ਜਕ ਜੀਵ ਇ ਯੰਚ ਜਵਚ ਯਭਯ ਨੰੂ ਵਖਣ। ਦਖ—

ੰਬਾਰ ਕਯਦਾ ਸ। ਫੂਝ—ਸਯਕ ਜੀਵ ਦੀ ਰੜ ਨੰੂ ਭਝਦਾ ਸ। ਯਜਵ ਯਜਸਆ—ਜਵਆਕ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਯਭਯ (ਇ ਫਾਯ ੰਾਯ ਦਾ) ਾਜਤਸ਼ਾਸ ਸ, ਉ ਨ  ਆ ਇਸ ੰਾਯ ਯਜਚਆ ਸ, ਜਕ ਜੀਵ ਇ 

ਜਵਚ ਉ ਦਾ ਦੀਦਾਯ ਕਯਨ। ਯਚਨਸਾਯ ਰਬੂ ਸਯਕ ਜੀਵ ਦੀ ੰਬਾਰ ਕਯਦਾ ਸ, ਸਯਕ ਦ ਜਦਰ ਦੀ ਭਝਦਾ 

ਜਾਣਦਾ ਸ, ਉਸ ਾਯ ੰਾਯ ਜਵਚ ਅੰਦਯ ਫਾਸਯ ਸਯ ਥਾਾਂ ਜਵਆਕ ਸ। (ਯ ਸ ਭਨ! ਤੰੂ ਉ ਰਬੂ ਦਾ ਦਯਨ 

ਕਯਨ ਦ ਥਾਾਂ ਆਣੀ ਜਵੁੱਜਦਆ ਜਵਚ ਸੀ ਅਸੰਕਾਯੀ ਸਇਆ ਫਠਾ ਸੈਂ)। 24।  

ਪਪ ਪਾਹੀ ਸਬੁ ਜਗੁ ਪਾਸਾ ਜਭ ਕ ਸੰਗਲਰ ਫੰਲਧ ਰਇਆ ॥ ਗੁਯ ਯਸਾਦੀ ਸ ਨਯ ਉਫਯ ਲਜ 
ਹਲਯ ਸਯਣਾਗਲਤ ਬਲਜ ਇਆ ॥੨੫॥ {ੰਨਾ 433} 

ਦਅਯਥ:- ਜਭ ਕ ੰਗਜਰ—ਜਭ ਦ ੰਗਰ ਨ। ਫੰਜਧ ਰਇਆ—ਫੰਨ੍ ਯੁੱਜਖਆ ਸ।  ਨਯ—ਉਸ ਫੰਦ। 

ਉਫਯ—ਫਚ ਗ ਸਨ। ਜਜ—ਜਜਸੜ। ਬਜਜ—ਦੜ ਕ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਭਨ!) ਾਯਾ ੰਾਯ (ਭਾਇਆ ਦੀ ਜਕ ਨ ਜਕ) ਪਾਸੀ ਜਵਚ ਪਜਆ ਸਇਆ ਸ, ਜਭ ਦ ਪਾਸ ਨ  

ਫੰਨ੍ ਯੁੱਜਖਆ ਸ (ਬਾਵ, ਭਾਇਆ ਦ ਰਬਾਵ ਜਵਚ ਆ ਕ ੰਾਯ  ਕਯਭ ਕਯਦਾ ਜਾ ਜਯਸਾ ਸ ਜਕ ਜਭ ਦ 

ਕਾਫ ੂਜਵਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ)। (ਸ ਭਨ! ੰਜਡਤ ਸਣ ਦਾ ਭਾਣ ਕਯ ਕ ਤੰੂ ਬੀ ਉ ੰਗਰ ਨਾਰ ਫੁੱਝਾ ਸਇਆਾਂ 



ਸੈਂ)। ਇ ਪਾਸ ਜਵਚੋਂ ਗੁਯ ੂਦੀ ਜਕਯਾ ਨਾਰ ਜਯ ਉਸੀ ਫੰਦ ਫਚ ਸਨ, ਜਜਸੜ ਦੜ ਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਯਨ 

ਜਾ  ਸਨ। 25।  

ਫਫ ਫਾਜੀ ਖਰਣ ਰਾਗਾ ਚਉਲੜ ਕੀਤ ਚਾਲਯ ਜੁਗਾ ॥ ਜੀਅ ਜਤੰ ਸਬ ਸਾਯੀ ਕੀਤ ਾਸਾ ਢਾਰਲਣ 
ਆਲ ਰਗਾ ॥੨੬॥ {ੰਨਾ 433} 

ਦਅਯਥ:- ਚਉਜੜ—{ਚਉ—ਚਾਯ। ਜੜ—ੜਾਾਂ ਵਾਰਾ, ੁੱਜਰਆਾਂ ਵਾਰਾ} ਚਾਯ ੁੱਜਰਆਾਂ ਵਾਰਾ ਕੁੱੜਾ। 

ਾਯੀ—ਨਯਦਾਾਂ, ਗਠਾਾਂ (ਜ ਚੜ ਦੀ ਖਡ ਖਡਣ ਵਰ  ਉ ਕੁੱੜ ਉਤ ਫਣ  ਸ ਖ਼ਾਜਨਆਾਂ ਜਵਚ ਯੁੱਖੀਦੀਆਾਂ 

ਸਨ)। ਾਾ—ਚਾਯ ਜਾਾਂ ਛ ਾਜਆਾਂ ਵਾਰਾ ਸਾਥੀ-ਦੰਦ ਦਾ ਫਜਣਆ ਸਇਆ ਟਟਾ ਜ ਚੜਾਈ ਜਵਚ ਛਟਾ ਜਜਸਾ 

ਸੁੰਦਾ ਸ ਤ ਉਂਗਰ ਦ ਕਯੀਫ ਰੰਫਾ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਇ ਦ ਦੁਆਰ  ਜਫੰਦੀਆਾਂ ਦ ਜਨਸ਼ਾਨ ਸੁੰਦ ਸਨ। ਅਜਜਸ ਚਾਯ ਜਾਾਂ 

ਛ ਾ ਯਰਾ ਕ ੁੁੱਟੀਦ ਸਨ, ਤ ਾਸਭਣ  ਆਈਆਾਂ ਜਫੰਦੀਆਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਅਨੁਾਯ ਨਯਦਾਾਂ ਚੜ ਦ ਖ਼ਾਜਨਆਾਂ 

ਜਵਚ ਤਯੀਦੀਆਾਂ ਸਨ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਭਨ! (ਜ ਤੰੂ ਜੜ੍ਆ ਜਰਜਖਆ ੰਜਡਤ ਸੈਂ ਤਾਾਂ ੰਾਯ-ਚੜ ਦੀ ਖਡ ਨੰੂ ਭਝ, ਜਵੁੱਜਦਆ ਉਤ ਭਾਣ 

ਕਯਨ ਦ ਥਾਾਂ ਇਕ ੁਚੁੱਜੀ ਨਯਦ ਫਣ ਕ ਰਬੂ ਦ ਯਜ਼ਾ-ਯੂ ਸੁੱਥਾਾਂ ਜਵਚ ਤੁਯ, ਤਾ ਜਕ ੁੁੱਗ ਜਾਏਂ, ਵਖ!) 

ਯਭਾਤਭਾ ਆ (ਚੜ ਦੀ) ਖਡ ਖਡ ਜਯਸਾ ਸ, ਚਾਯ ਜੁਗਾਾਂ ਨੰੂ ਉ ਨ  (ਚੜ ਦ) ਚਾਯ ੁੱਰ  ਫਣਾਇਆ ਸ, 

ਾਯ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨਯਦਾਾਂ ਫਣਾਈਆਾਂ ਸਈਆਾਂ ਸਨ, ਰਬੂ ਆ ਾ ੁੁੱਟਦਾ ਸ (ਕਈ ਨਯਦਾਾਂ ੁੁੱਗਦੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ 

ਸਨ, ਕਈ ਉਸਨਾਾਂ ਚਸਾਾਂ ਖ਼ਾਜਨਆਾਂ ਦ ਗੜ ਜਵਚ ਸੀ ਈਆਾਂ ਯਜਸੰਦੀਆਾਂ ਸਨ।  

ਬਬ ਬਾਰਲਹ ਸ ਪਰੁ ਾਵਲਹ ਗੁਯ ਯਸਾਦੀ ਲਜਨਹ ਕਉ ਬਉ ਇਆ ॥ ਭਨਭੁਖ ਲਪਯਲਹ ਨ ਚਤਲਹ 
ਭੂੜ ਰਖ ਚਉਯਾਸੀਹ ਪਯੁ ਇਆ ॥੨੭॥ {ੰਨਾ 434} 

ਦਅਯਥ:- ਬਾਰਜਸ—ਬਾਰ ਕਯਦ ਸਨ, ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਜਭਰਣ ਰਈ ਜਤਨ ਕਯਦ ਸਨ। —ਉਸ ਫੰਦ। 

ਪਰੁ—ਦੀਦਾਯ-ਯੂ ਪਰ। ਬਉ—ਡਯ, ਅਦਫ, ਜਨਯਭਰ ਡਯ। ਜਜਨ੍੍ ਕਉ—ਜਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ। ਭਨਭੁਖ—ਆਣ 

ਭਨ ਦ ਜੁੱਛ ਤੁਯਨ ਵਾਰ  ਫੰਦ, ਜਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਯੁਖ਼ ਆਣ  ਭਨ ਵਰ ਸ। ਪਯੁ—ਗੜ।  

ਅਯਥ:- ਗੁਯ ੂਦੀ ਜਕਯਾ ਨਾਰ ਜਜਨ੍ਾਾਂ ਭਨੁੁੱਖਾਾਂ ਦ ਭਨ ਜਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਡਯ ਜਟਕ ਜਾਾਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਜਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ 

ਇਸ ਭਝ  ਜਾਾਂਦੀ ਸ ਜਕ ਯਭਾਤਭਾ ਾਡ ਅੰਗ ੰਗ ਵੁੱਦਾ ਸ ਤ ਾਡ ਸਯਕ ਕੰਭ ਨੰੂ ਵਖਦਾ ਸ) ਉਸ ਭਨੁੁੱਖ 

ਉ ਦਾ ਦਯਸ਼ਨ ਕਯਨ ਦ ਜਤਨ ਕਯਦ ਸਨ। ਤ (ਆਣ  ਜਤਨਾਾਂ ਦਾ) ਪਰ ਸਾਰ ਕਯ ਰੈਂਦ ਸਨ।  

ਯ (ੜ੍ੀ ਸਈ ਜਵੁੱਜਦਆ ਦ ਆਯ ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ਜਆਣ  ਭਝਣ ਵਾਰ) ਜਸੜ ਭੂਯਖ ਫੰਦ ਆਣ  ਭਨ 

ਦ ਜਛ ਤੁਯਦ ਸਨ, ਉਸ ਸਯ ਸਯ ਾ ਬਟਕਦ ਸਨ, ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਮਾਦ ਨਸੀਂ ਕਯਦ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਚਯਾੀ 

ਰੁੱਖ ਜੂਨਾਾਂ ਦਾ ਗੜ ਨੀਫ ਸੁੰਦਾ ਸ। 27।  

ਭੰਭ ਭਹੁ ਭਯਣੁ ਭਧੁਸੂਦਨੁ ਭਯਣੁ ਬਇਆ ਤਫ ਚਤਲਵਆ ॥ ਕਾਇਆ ਬੀਤਲਯ ਅਵਯ ਲੜਆ 
ਭੰਭਾ ਅਖਯੁ ਵੀਸਲਯਆ ॥੨੮॥ {ੰਨਾ 434} 

ਦਅਯਥ:- ਭਯਣੁ—ਆਤਭਕ ਭਤ (ਦਾ ਭੂਰ)। ਭਧੁੂਦਨੁ—ਯਭਾਤਭਾ। ਭਯਣੁ ਬਇਆ—ਜਦੋਂ ਭਤ ਜਯ 

ਤ ਆ ਗਈ। ਤਫ ਭਧੂੂਦਨੁ ਚਤਜਵਆ—ਤਦੋਂ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਮਾਦ ਕਯਨ ਦਾ ਜਖ਼ਆਰ ਆਇਆ। ਬੀਤਜਯ—

ਜਜਤਨਾ ਜਚਯ ਯੀਯ ਜਵਚ ਜਯਸਾ, ਜਜਤਨਾ ਜਚਯ ਜੀਉਂਦਾ ਜਯਸਾ। ਭੰਭਾ ਅਖਯੁ—ਭਯਣ ਅਤ ਭਧੁੂਦਨੁ।  

ਅਯਥ:- ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ ਭਨੁੁੱਖ ਦੀ ਆਤਭਕ ਭਤ (ਦਾ ਭੂਰ ਸੁੰਦਾ) ਸ (ਭਨੁੁੱਖ ਾਯੀ ਉਭਯ ਇ ਭਸ ਜਵਚ 

ਪਜਆ ਯਜਸੰਦਾ ਸ) ਜਦੋਂ ਭਤ ਜਯ ਤ ਆਉਂਦੀ ਸ, ਤਦੋਂ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਮਾਦ ਕਯਨ ਦਾ ਜਖ਼ਆਰ ਆਉਂਦਾ ਸ।  



ਜਜਤਨਾ ਜਚਯ ਜੀਉਂਦਾ ਜਯਸਾ (ੜ੍ੀ ਸਈ ਜਵੁੱਜਦਆ ਦ ਆਯ) ਸਯ ਗੁੱਰਾਾਂ ਸੀ ੜ੍ਦਾ ਜਯਸਾ, ਨਾਸ ਭਤ ਚਤ 

ਆਈ ਨਾਸ ਭਧੁੂਦਨੁ (ਯਭਾਤਭਾ) ਚਤ ਆਇਆ। 28।  

ਮਮ ਜਨਭੁ ਨ ਹਵੀ ਕਦ ਹੀ ਜ ਕਲਯ ਸਚੁ ਛਾਣ ॥ ਗੁਯਭੁਲਖ ਆਖ ਗੁਯਭੁਲਖ ਫੂਝ ਗੁਯਭੁਲਖ ਕ 
ਜਾਣ ॥੨੯॥ {ੰਨਾ 434} 

ਦਅਯਥ:- ਚੁ—ਦਾ-ਜਥਯ ਯਜਸਣ ਵਾਰਾ ਯਭਾਤਭਾ। ਗੁਯਭੁਜਖ—ਗੁਯ ੂਵਰ ਭੂੰਸ ਕਯ ਕ, ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਨ 

 ਕ, ਗੁਯ ੂਦ ਦੁੱ ਯਤ ਉਤ ਤੁਯ ਕ। ਆਖ—ਜਜਤ-ਾਰਾਸ ਕਯ, ਨਾਭ ਉਚਾਯ। ਛਾਣ—ਸਯ ਥਾਾਂ ਵਖ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਭਨ! ਆਣੀ ਜਵੁੱਜਦਆ ਦਾ ਆਯਾ ਰਣ ਦ ਥਾਾਂ) ਜ ਭਨੁੁੱਖ ਗੁਯ ੂਦ ਦੁੱ ਯਤ ਉਤ ਤੁਯ ਕ ਦਾ-

ਜਥਯ ਯਜਸਣ ਵਾਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਸੀ ਸਯ ਥਾਾਂ ਵਖ, ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਜਜਤ-ਾਰਾਸ ਕਯਦਾ ਯਸ, ਯਭਾਤਭਾ 

ਨੰੂ ਯਫ-ਜਵਆਕ ਭਝ, ਅਤ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਸੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣ-ਛਾਣ ਾ, ਤਾਾਂ ਉ ਨੰੂ ਭੁੜ ਕਦ ਜਨਭ-

ਭਯਨ ਦਾ ਗੜ ਨਸੀਂ ਜਭਰਦਾ। 29।  

ਯਾਯ ਯਲਵ ਯਲਹਆ ਸਬ ਅੰਤਲਯ ਜਤ ਕੀ ਜੰਤਾ ॥ ਜੰਤ ਉਾਇ ਧੰਧ ਸਬ ਰਾ ਕਯਭੁ ਹਆ ਲਤਨ 
ਨਾਭੁ ਰਇਆ ॥੩੦॥ {ੰਨਾ 434} 

ਦਅਯਥ:- ਜਤ—ਜਜਤਨ  ਸੀ। ਉਾਇ—ਦਾ ਕਯ ਕ। ਯਜਵ ਯਜਸਆ—ਜਵਆਕ ਸ, ਭਜੂਦ ਸ। ਧੰਧ—

ਧੰਧ ਜਵਚ, ਭਾਇਆ ਦੀ ਜਕਯਤ-ਕਾਯ ਜਵਚ। ਕਯਭੁ—ਜ਼ਰ, ਭਸਯ, ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼। ਜਤਨ—ਉਸਨਾਾਂ ਫੰਜਦਆਾਂ ਨ।  

ਅਯਥ:- ਜਜਤਨ  ਬੀ ਜੀਵ (ਜਰਸ਼ਟੀ ਜਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਨ) ਦਾ ਕੀਤ ਸ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਬਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਰਬੂ 

ਆ ਭਜੂਦ ਸ। ਜੀਵ ਦਾ ਕਯ ਕ ਬਨਾਾਂ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਨ  ਭਾਇਆ ਦੀ ਜਕਯਤ-ਕਾਯ ਜਵਚ ਰਾਇਆ ਸਇਆ 

ਸ। ਜਜਨ੍ਾਾਂ ਉਤ ਉ ਦੀ ਭਸਯ ਸੁੰਦੀ ਸ, ਉਸੀ ਉ ਦਾ ਨਾਭ ਜਭਯਦ ਸਨ (ਸ ਭਨ! ਜਵੁੱਜਦਆ ਬੀ ਦਾਜਤ ਸ, ਯ 

ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਬ ਤੋਂ ਉਚੀ ਦਾਜਤ ਸ। ਜੜ੍ਆ ਸਣ ਦਾ ਸੀ ਭਾਣ ਨਾ ਕਯੀ ਜਾ)। 30।  

ਰਰ ਰਾਇ ਧੰਧ ਲਜਲਨ ਛਡੀ ਭੀਠਾ ਭਾਇਆ ਭਹੁ ਕੀਆ ॥ ਖਾਣਾ ੀਣਾ ਸਭ ਕਲਯ ਸਹਣਾ ਬਾਣ 
ਤਾ ਕ ਹੁਕਭੁ ਇਆ ॥੩੧॥ {ੰਨਾ 434} 

ਦਅਯਥ:- ਰਾਇ ਛਡੀ—ਰਾ ਛੁੱਡੀ, ਰਾਈ ਸਈ ਸ। ਧੰਧ—ਧੰਧ ਜਵਚ, ਭਾਇਆ ਦੀ ਜਕਯਤ-ਕਾਯ ਜਵਚ। 

ਜਜਜਨ—ਜਜ ਯਭਾਤਭਾ ਨ। ਭ ਕਜਯ—ਇਕ ਜਜਸਾ ਜਾਣ ਕ। ਸਣਾ—ਸਾਯਨਾ। ਤਾ ਕ ਬਾਣ—ਉ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਜਵਚ।  

ਅਯਥ:- ਜਜ ਯਭਾਤਭਾ ਨ  (ਆਣੀ ਯਚੀ ਜਰਸ਼ਟੀ) ਭਾਇਆ ਦੀ ਜਕਯਤ-ਕਾਯ ਜਵਚ ਰਾਈ ਸਈ ਸ, ਜਜ ਨ  

(ਜੀਵਾਾਂ ਵਾਤ) ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ ਜਭੁੱਠਾ ਫਣਾ ਜਦੁੱਤਾ ਸ, ਉ ਦੀ ਸੀ ਯਜ਼ਾ ਜਵਚ ਉ ਦਾ ਸੁਕਭ ਵਯਤਦਾ ਸ, ਤ 

ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਖਾਣ ੀਣ ਦ ਦਾਯਥ (ਬਾਵ, ੁਖ) ਅਤ ਉ ਤਯ੍ਾਾਂ ਦੁਖ ਬੀ ਸਣ ਨੰੂ ਜਭਰਦ ਸਨ (ਭਾਰਕ ਦੀ ਯਜ਼ਾ 

ਨੰੂ ਭਝਣਾ ਬ ਤੋਂ ੁਚੁੱਜੀ ਜਵੁੱਜਦਆ ਸ)। 31।  

ਵਵ ਵਾਸੁਦਉ ਯਭਸਯੁ ਵਖਣ ਕਉ ਲਜਲਨ ਵਸੁ ਕੀਆ ॥ ਵਖ ਚਾਖ ਸਬੁ ਲਕਛੁ ਜਾਣ ਅੰਤਲਯ 
ਫਾਹਲਯ ਯਲਵ ਯਲਹਆ ॥੩੨॥ {ੰਨਾ 434} 

ਵਖ ਰਕ ਨੰ: 24।  

ਦਅਯਥ:- ਵਾਦਉ—ਯਭਾਤਭਾ। ਜਜਜਨ—ਜਜ ਯਭਾਤਭਾ ਨ। ਵੁ—ਆਕਾਯ, ਜਗਤ। ਵਖ ਚਾਖ—

ੰਬਾਰ ਕਯਦਾ ਸ।  



ਅਯਥ:- ਯਭਾਤਭਾ ਯਭਯ ਆ ਸੀ ਸ ਜਜ ਨ  ਤਭਾਸ਼ਾ ਵਖਣ ਵਾਤ ਇਸ ਜਗਤ ਯਜਚਆ ਸ, ਸਯਕ ਜੀਵ 

ਦੀ ਚੰਗੀ ੰਬਾਰ ਕਯਦਾ ਸ, (ਸਯਕ ਦ ਜਦਰ ਦੀ) ਬ ਗੁੱਰ ਜਾਣਦਾ ਸ, ਅਤ ਅੰਦਯ ਫਾਸਯ ਸਯ ਥਾਾਂ ਜਵਆਕ 

ਸ (ਸ ਭਨ! ਜ ਤੰੂ ਜੜ੍ਆ ਸਇਆ ਸੈਂ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਬਤ ਭਝ)। 32।  

ੜਾੜ ਯਾਲੜ ਕਯਲਹ ਲਕਆ ਰਾਣੀ ਲਤਸਲਹ ਲਧਆਵਹੁ ਲਜ ਅਭਯੁ ਹਆ ॥ ਲਤਸਲਹ ਲਧਆਵਹੁ ਸਲਚ 
ਸਭਾਵਹੁ ਸੁ ਲਵਟਹੁ ਕੁਯਫਾਣੁ ਕੀਆ ॥੩੩॥ {ੰਨਾ 434} 

ਦਅਯਥ:- ਯਾਜੜ—ਝਗੜਾ, ਫਸ। ਰਾਣੀ—ਸ ਜੀਵ! ਜਜ—ਜਸੜਾ। ਅਭਯ—ੁਅ-ਭਯ, ਭਤ ਯਜਸਤ, ਅਟੁੱਰ। 

ਜਚ—ਦਾ-ਜਥਯ ਯਜਸਣ ਵਾਰ  ਸਯੀ ਜਵਚ। ੁ ਜਵਟਸੁ—ਉ ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਰਾਣੀ! (ਜ ਤੰੂ ੜ੍ ਜਰਖ ਜਗਆ ਸੈਂ, ਤਾਾਂ ਇ ਜਵੁੱਜਦਆ ਦ ਆਯ) ਝਗੜ ਆਜਦਕ ਕਯਨ ਨਾਰ ਕਈ 

(ਆਤਭਕ) ਰਾਬ ਨਸੀਂ ਸਵਗਾ। ਉ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਜਭਯ ਜ ਦਾ ਕਾਇਭ ਯਜਸਣ ਵਾਰਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਜਭਯ, 

ਉ ਦਾ-ਜਥਯ ਰਬੂ ਜਵਚ ਰੀਨ ਸ ਯਸ। (ਉਸੀ ਭਨੁੁੱਖ ਅਰੀ ਜੜ੍ਆ ੰਜਡਤ ਸ ਜਜ ਨ) ਉ ਯਭਾਤਭਾ 

(ਦੀ ਮਾਦ) ਤੋਂ (ਆਣੀ ਸਉਭ ਨੰੂ) ਦਕ ਕਯ ਜਦੁੱਤਾ ਸ। 32।  

ਹਾਹ ਹਯੁ ਨ ਕਈ ਦਾਤਾ ਜੀਅ ਉਾਇ ਲਜਲਨ ਲਯਜਕੁ ਦੀਆ ॥ ਹਲਯ ਨਾਭੁ ਲਧਆਵਹੁ ਹਲਯ ਨਾਲਭ 
ਸਭਾਵਹੁ ਅਨਲਦਨੁ ਰਾਹਾ ਹਲਯ ਨਾਭੁ ਰੀਆ ॥੩੪॥ {ੰਨਾ 434} 

ਦਅਯਥ:- ਜੀਅ—{‘ਜੀਉ’ ਤੋਂ ਫਸੁ-ਵਚਨ} ਅਨਕਾਾਂ ਜੀਵ। ਜਜਜਨ—ਜਜ ਰਬੂ ਨ। ਅਨਜਦਨੁ—ਸਯ ਯਜ਼। 

ਰਾਸਾ—ਰਾਬ।  

ਅਯਥ:- ਜਜ ਯਭਾਤਭਾ ਨ  (ਜਰਸ਼ਟੀ ਦ) ਜੀਵ ਦਾ ਕਯ ਕ ਬਨਾਾਂ ਨੰੂ ਜਯਜ਼ਕ ਅੜਾਇਆ ਸਇਆ ਸ, (ਉ 

ਤੋਂ ਜਫਨਾ) ਕਈ ਸਯ ਦਾਤਾਾਂ ਦਣ ਵਾਰਾ ਨਸੀਂ ਸ। (ਸ ਭਨ!) ਉ ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਜਭਯਦ ਯਸ, ਉ ਸਯੀ ਦ 

ਨਾਭ ਜਵਚ ਦਾ ਜਟਕ ਯਸ। (ਉਸੀ ਸ ਜੜ੍ਆ ੰਜਡਤ ਜਜ ਨ) ਸਯ ਵਰ  ਸਯੀ-ਨਾਭ ਜਭਯਨ ਦਾ ਰਾਬ 

ਖੁੱਜਟਆ ਸ। 34।  

ਆਇੜ ਆਲ ਕਯ ਲਜਲਨ ਛਡੀ ਜ ਲਕਛੁ ਕਯਣਾ ਸੁ ਕਲਯ ਯਲਹਆ ॥ ਕਯ ਕਯਾ ਸਬ ਲਕਛੁ ਜਾਣ 
ਨਾਨਕ ਸਾਇਯ ਇਵ ਕਲਹਆ ॥੩੫॥੧॥ {ੰਨਾ 434} 

ਦਅਯਥ:- ਜਜਜਨ—ਜਜ (ਯਭਾਤਭਾ) ਨ। ਕਯ ਛਡੀ—ਕਜਯ ਛਡੀ, ਕਯ ਛੁੱਡੀ, ਫਣਾ ਜਦੁੱਤੀ, ਦਾ ਕਯ 

ਜਦੁੱਤੀ। ਕਯਣਾ—{kr&X} ਕਯਨ-ਮਗ, ਜ ਕਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ੁ—ਉਸ ਕੁਝ। ਕਯਾ—ਜੀਵਾਾਂ ਾੋਂ 

ਕਯਾਾਂਦਾ ਸ। ਜਾਣ—(ਸਯਕ ਦ ਜਦਰ ਦੀ) ਜਾਣਦਾ ਸ। ਾਇਯ—ਸ ਕਵੀ! 

ਅਯਥ:- ਜਜ ਯਭਾਤਭਾ ਨ  (ਇਸ ਾਯੀ ਜਰਸ਼ਟੀ) ਆ ਦਾ ਕੀਤੀ ਸਈ ਸ, ਉਸ ਜ ਕੁਝ ਕਯਨਾ ਠੀਕ 

ਭਝਦਾ ਸ ਉਸੀ ਕੁਝ ਕਯੀ ਜਾ ਜਯਸਾ ਸ। ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਬ ਕੁਝ ਕਯਦਾ ਸ, ਆ ਸੀ ਬ ਕੁਝ ਜੀਵਾਾਂ ਾੋਂ 

ਕਯਾਾਂਦਾ ਸ, (ਸਯਕ ਦ ਜਦਰ ਦੀ ਬਾਵਨਾ) ਆ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸ।  

ਸ ਕਵੀ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਜਸੜਾ ਭਨੁੁੱਖ ਚ ਭੁਚ ਜੜ੍ਆ ਸਇਆ ਸ ਜ ਚ ਭੁਚ ੰਜਡਤ ਸ, ਉ ਨ  

ਯਭਾਤਭਾ ਫਾਯ ਇਉਂ ਸੀ ਭਜਝਆ ਸ ਤ) ਇਉਂ ਸੀ ਆਜਖਆ ਸ (ਉਸ ਆਣੀ ਜਵੁੱਜਦਆ ਦਾ ਅਸੰਕਾਯ ਕਯਨ 

ਦ ਥਾਾਂ ਇ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਵਰੋਂ  ਜਭਰੀ ਦਾਜਤ ਭਝਦਾ ਸ)। 35।1।  

ਨਟ:- ਅੰਕ 1 ਦਾ ਬਾਵ ਸ ਜਕ ਇਸ 35 ਫੰਦਾਾਂ ਵਾਰੀ ਇਕ ਸੀ ਫਾਣੀ ਸ ਜਜ ਦਾ ਜਯਰਖ ਸ ‘ਟੀ’।  

 


