
ਭਾਗ ਏੀ ਵਾਯ ਭਸਰਾ 1 
ਉੜੀ-ਵਾਯ ਬਾਵ: 

(1) ਇ ਫਸੁ-ਯੰੀ ਖਤ ਵਵਔ ਖੀਵ ‘ਨਾਭ’ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਦੁਐੀ ਸ ਵਯਸਾ ਸ।  

(2) ਫਸ-ੁਯੰੀ ਦਾਯਥਾਾਂ ਦ ਭਸ ਵਵਔ ਖੀਵ ਏਯਤਾਯ ਨੰੂ ਬੁੁੱਰ ਖਾਾਂਦਾ ਸ ਤ ਇ ਦ ਅੰਦਯ ਵਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੁੱ 

ਬੜਏਦੀ ਸ।  

(3) ਇਸ ਫਸੁ-ਯੰੀ ਖਤ ਸ ਤਾਾਂ ਿਬੂ ਆਣਾ ਯੂ, ਯ ਸਉਭ ਅਸੰਏਾਯ ਤ ਰਬ ਦ ਏਾਯਣ ਖੀਵ ਨੰੂ ਇ 

ਅਰੀਅਤ ਦੀ ਭਗ ਨਸੀਂ ੈਂਦੀ।  

(4) ਭੂਯਐ ਯਾਈ ਵਤ ਨੰੂ ਆਣੀ ਖਾਣ ਏ ਬਾਾਂ ਵਵਔ ਿਵਵਯਤ ਸੁੰਦਾ ਸ ਤ ਦੁੁੱਐ ਉਠਾਾਂਦਾ ਸ।  

(5) ਵਖਤਨਾ ਵਔਯ ਖੀਵ ਦ ਅੰਦਯ ਵਤਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਬਾਾਂਫੜ ਭਵਔਆ ਵਆ ਸ, ਤਦ ਤਏ ਖੰਰ ਵਵਔ ਬੀ ਖਾ ਡਯਾ 

ਰਾਇਆਾਂ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਨਸੀਂ ਵਭਰਦੀ।  

(6) ਵਵੁੱਵਦਆ ਿਾਤ ਏਯ ਏ ਆ-ੂਿਔਾਯਏ ਫਵਣਆਾਂ ਬੀ ਖੀਵ ਦਾ ਆਣਾ ਏੁਗ ਨਸੀਂ ਉਯਦਾ। ਭੂਯਐ ਦਾ 

ਭੂਯਐ ਸੀ ਯਵਸੰਦਾ ਸ।  

(7) ਖਦ ਤਏ ਖੀਵ ਏੁੱਔ ਦਾ ਵਾਯੀ ਸ ਖਦ ਤਏ ਭਾਇਆ ਵਵਔ ਪਵਆ ਸਇਆ ਸ ਤਦ ਤਾਈਂ ਇਸ ਏੰਾਰ 

ਸੀ ਸ ਦੁਐੀ ਸ।  

(8) ਭੂਯਐ ਇ ਫਾਗ਼ ਵਭਰਐ ਯ ਫਾਯ ਨੰੂ ‘ਆਣਾ’ ਭਗਦਾ ਸ, ਇਸ ‘ਅਣੁੱਤ’ ਸੀ ਇ ਦ ਦੁੁੱਐਾਾਂ ਦਾ ਭੂਰ 

ਸ।  

(9) ‘ਅਣੁੱਤ’ ਵਵਔ  ਏ ਖੀਵ ‘ਆ’ ਨੰੂ ਨਸੀਂ ਕਾਣਦਾ, ਭਾਇਏ ਦਾਯਥਾਾਂ ਦ ਭਸ ਵਵਔ ਦੀਵਾਨਾ ਵਖਸਾ ਸ 

ਤ ਐਦਾ ਦਐੀ ਸੁੰਦਾ ਸ।  

(10) ਫਸ-ੁਯੰੀ ਦਾਯਥਾਾਂ ਦ ਬ ਭਸੁਯ-ਭਾਨ ਸਨ। ਖ ਬੀ ਇਸਨਾਾਂ ਵਵਔ ਵਵਆ, ਉਸੀ ਭਾਵਯਆ ਵਆ 

ਬਾਵੇਂ ਵਏ ਖਾਵਤ ਦਾ ਸਵ। ‘ਖਾਵਤ’ ਬੀ ਭਦਦ ਨਸੀਂ ਏਯਦੀ।  

(11) ਫਸੁ-ਯੰੀ ਦਾਯਥਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ‘ਆਾਾਂ’ ਫਣਾ ਫਣਾ ਏ ਖੀਵ ਭਤ ਨੰੂ ਬੀ ਬੁਰਾ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ਔੰਾ 

ਭਗਦਾ ਸ, ਰੂਣ-ਸਯਾਭੀ ਖੀਵ ਿਬੂ ਦ ਉਏਾਯ ਵਵਾਯ ਏ ਦੁਐੀ ਸੁੰਦਾ ਸ।  

(12) ਖਦ ਤਏ ਖੀਵ ਦ ਅੰਦਯ ‘ਭਾਇਆ’ ਵਾਰਾ ‘ਐਟ’ ਸ ਤਦ ਤਏ ਇਸ ਯੁੱਫੀ ਦਯਾਸ ਤੋਂ ਦੂਯ ਸ। ਯ ਵਖ 

ਨੰੂ ੁਯ ੂਦੀ ‘ਯਣ’ ਿਾਤ ਸ ਖਾ ਉਸ ਐਵਟਓਂ ਐਯਾ ਸ ਖਾਾਂਦਾ ਸ।  

(13) ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਸਇਆਾਂ ‘ਅਣੁੱਤ’ ਦਾ ਨਾ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਫਸ-ੁਯੰੀ ਦਾਯਥਾਾਂ ਦ ਥਾਾਂ ਖੀਵ ਏਯਤਾਯ ਨੰੂ ੁੱਔਾ 

ਾਥੀ ਭਗਣ ਰੁੱ ੈਂਦਾ ਸ।  

(14) ਯ, ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਤਾਾਂ ਸੀ ਸ ਏਦਾ ਸ ਖ ਿਬੂ ਦੀ ਵਭਸਯ ਸਵ। ੁਯ ੂਦੀ ਵੁੱਵਐਆ ਤ ਤੁਯ ਏ ‘ਨਾਭ’ 

ਵਭਯ ਏ ‘ਆਾ’ ਵਾਈਦਾ ਸ, ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਿਬੂ ਵਵਔ ਖੁਵੜਆਾਂ ੁਐੀ ਸਈਦਾ ਸ।  

(15) ੁਯ ੂਦ ਦੁੱ ਸ ਯਾਸ ਤ ਤੁਵਯਆਾਂ ਿਬੂ ਦਾ ‘ਨਾਭ’ ਿਾਤ ਸੁੰਦਾ ਸ ਤ ਿਬੂ ਵਵਔ ਰੀਨ ਸ ਖਾਈਦਾ ਸ।  

(16) ਯ ਖ ਭਨੁੁੱਐ ਆਣ  ਭਨ ਦ ਵੁੱਕ ਤੁਯਦ ਸਨ ਉਸ ਸਉਭ ਦ ਏਾਯਣ ਦੁਐੀ ਸੁੰਦ ਸਨ।  



(17) ‘ਨਾਭ’ ੂਯ ੁਯ ੂਤੋਂ ਸੀ ਵਭਰਦਾ ਸ, ਯ, ੁਯ ੂਦਾ ਯਾਸ ਕੁੱਡ ਏ ਭਨ ਦ ਭਯ ਤੁਯਨ ਵਾਰ  ਦੁਨੀਆ ਦ 

ਧੰਵਧਆਾਂ ਵਵਔ ਸੀ ਠੁੱ ਖਾਾਂਦ ਸਨ ਤ ਵਜ਼ੰਦੀ ਵਵਅਯਥ ੁਆ ਰੈਂਦ ਸਨ।  

(18) ਆਤਭਾ ਰਈ ‘ਬਾਉ’-ਯੂ ‘ਬਖਨ’ ਵਤੁਯੂ ਤੋਂ ਸੀ ਵਭਰਦਾ ਸ। ੁਯ ੂਨ  ਤਿ ੁੱੁੁਠ ਏ ਵਖ ਨੰੂ ਇਸ ਦਾਵਤ 

ਵਦੁੱਤੀ, ਉ ਦਾ ਆਤਭਾ ਵਐਵੜਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸ।  

(19) ਖਤ ਵਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੁੱ ਵਵਔ ੜ ਵਯਸਾ ਸ; ਵਖਉਂ ਵਖਉਂ ਰਾਰਔ ਵਵਔ ਿਵਵਯਤ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਇਸ ਅੁੱ ਸਯ 

ਬੜਏਦੀ ਸ, ੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਇਸ ਫੁੁੱਗਦੀ ਸ।  

(20) ਦੁਨੀਆ ਦ ਵਯ ਤ ਸਯ ਵਰ  ਭਤ ਦਾ ਸਭ ਏਾਇਭ ਸ; ਦੁਨੀਆ ਦ ਦਾਯਥਾਾਂ ਦਾ ਾਥ ਵਨਬਦਾ ਨਸੀਂ 

ਾਥ ਵਨਬਦਾ ਨਸੀਂ, ਯ ਧੰਵਧਆਾਂ ਵਵਔ ਪਵਆ ਖੀਵ ਭਗਦਾ ਨਸੀਂ। ਇਸ ਭਗ ਵਤੁਯੂ ਦੀ ਵਭਸਯ ਨਾਰ 

ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਸ।  

(21) ਭਨੁੁੱਐ ਵਕਰੀਆਾਂ ਫਣੀਆਾਂ ‘ਵਾਦੀਆਾਂ’ ਦ ਆਯ ਤੁਯਦਾ ਸ, ਧਾਯਵਭਏ ੁਤਏਾਾਂ ਦ ਾਠ ਤ ਵਵਵਐਆਨ 

ਖਾਾਂ ਧਾਯਵਭਏ ਬਐ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ‘ਵਾਦੀਆਾਂ’ ਦੀ ਰੀਸ ਵਵਔੋਂ ਵਨਏਰ ਏ ‘ਨਾਭ’ ਵਵਔ ਰੀਨ ਨਸੀਂ ਸ ਏੀਦਾ। 

ਵਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਸੀ ਿਬੂ ਵਵਔ ਖੜਦੀ ਸ।  

(22) ਖ ਭਨੁੁੱਐ ੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਯਾਸੀਂ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਦ ਸਨ, ਉਸ ਐਭ-ਿਬੂ ਦ ਨੜ ਸਣ ਏਯਏ ਸਣ 

ਰਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਨਾਰ ਐਭ-ਿਬੂ ਵਆਯ ਏਯਦਾ ਸ।  

(23) ਐਭ ਿਬੂ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਏਯ ਏ ਢਾਡੀ ਦਾ ਵਸਯਦਾ-ਏਉਰ ਵਐੜ ਖਾਾਂਦਾ ਸ, ਵਵਏਾਯ ਉ ਦ ਨੜ 

ਨਸੀਂ ਢੁਏਦ। ਇਸ ੁੱਔਾ ਯਤਾ ਉ ਨੰੂ ੁਯ ੂਤੋਂ ਵਭਰਦਾ ਸ।  

(24) ਵਖ ਭਨੁੁੱਐ ਉਤ ਿਬੂ ਵਭਸਯ ਏਯ, ਉ ਨੰੂ ਵਤੁਯੂ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ 

ਅੰਦਯੋਂ ਸੀ ‘ਨਾਭ’-ਯਤਨ ਰੁੱਬ ੈਂਦਾ ਸ, ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਔਾਨਣ ਸ ਖਾਾਂਦਾ ਸ।  

(25) ਵਖ ਉਤ ੁਯ ੂਤ੍ਰੁੱਠਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ‘ਨਾਭ’ ਵਭਰਦਾ ਸ, ਏਈ ਵਔੰਤਾ ਗਯਾ ਖਾਾਂ ਭਤ ਦਾ ਡਯ ਉ ਨੰੂ ਸ 

ਨਸੀਂ ਏਦਾ।  

(26) ਿਬੂ ਦ ਦਯ ਤੋਂ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਦਾਵਤ ਸੀ ਭੰਣੀ ਔਾਸੀਦੀ ਸ। ‘ਨਾਭ’ ਦੀ ਦਾਵਤ ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਵਭਰਦੀ 

ਸ ਉਸ ਿਬੂ ਦਾ ਯੂ ਸ ਖਾਾਂਦ ਸਨ।  

(27) ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਦਾਵਤ ਵਭਰਦੀ ਸ, ਵਵਤ ਸੀ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦੀ ਦਾ ਆਯਾ ਫਣ 

ਖਾਾਂਦੀ ਸ, ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਸੀ ਉਸਨਾਾਂ ਰਈ ਆਦਯ-ਤਏਾਯ ਸ ਵਏਉਂਵਏ ਵਵਤ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਵਤਾਾਂ 

ਦਾ ਭਾਰਏ ਵਭਰ ੈਂਦਾ ਸ।  

ਭੁੁੱਔਾ ਬਾਵ: 

(1) ਇਸ ਫਸ-ੁਯੰੀ ਖਤ ਏਯਤਾਯ ਨ  ਯਵਔਆ ਸ, ਤ ਏਯਤਾਯ ਦਾ ਯੂ ਸ। ਯ, ਖੀਵ ਇ ਦ ਭਸ ਵਵਔ 

ਵਤਿਸ਼ਨਾ-ਅਧੀਨ ਸ ਏ ਏਯਤਾਯ ਨੰੂ ਵਵਾਯ ਏ ਅਰੀਅਤ ਬੁੁੱਰ ਖਾਾਂਦਾ ਸ ਤ ਦੁਐੀ ਸੁੰਦਾ ਸ। (1 ਤੋਂ 4) 

(2) ਇ ਵਤਿਸ਼ਨਾ ਦ ਬਾਾਂਫੜ ਤੋਂ ਫਔਣ ਰਈ ਨਾਸ ਖੰਰ ਵਵਔ ਡਯਾ, ਨਾਸ ਵਵੁੱਵਦਆ ਤ ਆ-ੂਨ, ਨਾਸ ਉੱਔੀ 

ਖਾਵਤ ਸਤਾ ਏਯ ਏਦ ਸਨ। ਇ ਫਾਗ਼-ਵਭਰਐ ਯ ਫਾਯ ਨੰੂ ‘ਆਣਾ’ ਭਗਣਾ ਭੂਯਐਤਾ ਸ, ਇਸ 

‘ਅਣੁੱਤ’ ਸੀ ਭਨੁੁੱਐ ਨੰੂ ਾਰ ਏਯੀ ਯੁੱਐਦੀ ਸ, ਇਸ ਭਸੁਯਾ ਸ ਖ ਇ ਦ ਆਤਭਏ ਖੀਵਨ ਨੰੂ ਭਾਵਯ ਭੁਏਾਾਂਦਾ 

ਸ, ਵਏਉਂਵਏ ਇ ‘ਅਣੁੱਤ’ ਤੋਂ ਦਾ ਸਈਆਾਂ ‘ਆਾਾਂ’ ਦ ਏਾਯਨ ਖੀਵ ਏਯਤਾਯ-ਦਾਤਾਯ ਨੰੂ ਵਵਾਯ ਦੇਂਦਾ ਸ। 

(5 ਤੋਂ 11) 



(3) ਇਸ ‘ਅਣੁੱਤ’ ੁਯ ੂਦੀ ਯਨ ਵਆਾਂ ਵਭਟਦੀ ਸ; ੁਯ ੂਤੋਂ ‘ਨਾਭ’ ਵਭਰਦਾ ਸ ‘ਿਭ’ ਿਾਤ ਸੁੰਦਾ ਸ ਖ 

ਆਤਭਾ ਦੀ ਖ਼ੁਯਾਏ ਸ, ਵਖਉਂ ਵਖਉਂ ਇਸ ਆਤਭਏ ਖ਼ੁਯਾਏ ਵਭਰਦੀ ਸ ਵਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੁੱ ਫੁੁੱਗਦੀ ਸ ਭਤ ਦਾ 

ਸਭ ਦੂਯ ਸੁੰਦਾ ਸ ਤ ਯਭਾਤਭਾ ੁੱਔਾ ਾਥੀ ਯਤੀਤ ਸਣ ਰੁੱ ੈਂਦਾ ਸ। (12 ਤੋਂ 20) 

(4) ਭਨੁੁੱਐ ਵਕਰੀਆਾਂ ਫਣੀਆਾਂ ‘ਵਾਦੀਆਾਂ’ ਦ ਆਯ ਤੁਯਦਾ ਸ, ਇਸਨਾਾਂ ਰੀਸਾਾਂ ਵਵਔੋਂ ਏਈ ਧਾਯਵਭਏ ਬਐ ਖਾਾਂ 

ਾਠ-ਵਵਐਆਨ ਏੁੱਢ ਨਸੀਂ ਏਦ। ਖਦੋਂ ੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਭਨੁੁੱਐ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਵਵਔ ਰੁੱਦਾ ਸ ਤਾਾਂ ਇ 

ਦਾ ਵਸਯਦਾ ਵਐੜਨ ਰੁੱ ੈਂਦਾ ਸ, ਇ ਦ ਅੰਦਯ ਨਾਭ ਯਤਨ ਨਾਰ ਔਾਨਣ ਸ ਖਾਾਂਦਾ ਸ, ਤ ਏਈ ਵਔੰਤਾ ਗਯਾ 

ਖਾਾਂ ਭਤ ਦਾ ਦਯ ਇ ਨੰੂ ਸ ਨਸੀਂ ਏਦਾ।  

, ਿਬੂ ਦਯ ਤੋਂ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਸੀ ਦਾਵਤ ਭੰੀ; ਵਖਉਂ ਵਖਉਂ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਵਵਔ ਖੁੜੀ, ਇਸੀ 

ਵਜ਼ੰਦੀ ਦਾ ਆਯਾ ਫਣ ਖਾਾਂਦੀ ਸ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਰ  ਆਦਯ-ਭਾਣ ਇ ਦ ਾਸਭਣ  ਤੁੁੱਕ ਖਾਦ ਸਨ ਵਏਉਂਵਏ 

ਵਵਤ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਵਤਾਾਂ ਦਾ ਭਾਰਏ ਵਭਰ ੈਂਦਾ ਸ। (21 ਤੋਂ 27) 

ਭੁੁੱਐ-ਬਾਵ: 

ਏਯਤਾਯ ਦ ਯਔ ਫਸੁ-ਯੰੀ ਖਤ ਦੀ ਭਭਤਾ ਭਨੁੁੱਐ ਰਈ ਦੁੁੱਐਾਾਂ ਦਾ ਭੂਰ ਸ। ੁਯੂ ਦੀ ਯਨ  ਏ ਿਬੂ ਦਾ ਨਾਭ 

ਵਭਵਯਆਾਂ ਸੀ ਇ ਤੋਂ ਫਔ ਏੀਦਾ ਸ; ਖੰਰ ਵਾ, ਵਵੁੱਵਦਆ, ਉੱਔੀ ਖਾਵਤ, ਧਾਯਵਭਏ ਬਐ, ਾਠ, ਖਾਾਂ ਏਈ 

ਵਆਣ ਔਤੁਯਾਈ ਇ ਤੋਂ ਫਔਾ ਨਸੀਂ ਏਦ। ਿਬੂ ਦ ਦਯ ਤੋਂ ੁਯ ੂਦੀ ਯਨ ਤ ਵਭਯਨ ਦੀ ਦਾਵਤ ਸੀ ਦਾ 

ਭੰੀ।  

ਵਾਯ ਭਾਝ ਕੀ ਤਥਾ ਸਰਕ ਭਹਰਾ ੧ 

ਤਥਾ—ਅਤ।  

ਅਯਥ:- ਯਾ ਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਵਾਯ ਅਤ ਇ ਨਾਰ ਵਦੁੱਤ ਸ ਰਏ ੁਯ ੂਨਾਨਏ ਦਵ ਖੀ ਦ (ਉਔਾਯ ਸ) 

ਸਨ।  

ਯ, ਇ ਦਾ ਇਸ ਬਾਵ ਨਸੀਂ ਵਏ ਇ ‘ਵਾਯ’ ਦੀਆਾਂ ‘ਉੜੀਆਾਂ ਤ ਰਏ’ ੁਯ ੂਨਾਨਏ ਦਵ ਨ  ਇਏੁੱਠ  ਸੀ 

ਉਔਾਯ ਨ। ‘ਵਾਯ’ ਵਯ ‘ਉੜੀਆਾਂ’ ਦਾ ੰਿਸ ਸ, ‘ਵਾਯ’ ਦਾ ਅਰ ਯੂ ਏਵਰ ‘ਉੜੀਆਾਂ’ ਸਨ। ੁਯ ੂ

ਿੰਥ ਾਵਸਫ ਦੀ ਫੀੜ ਵਤਆਯ ਏਯਨ ਵਰ  ਇਸ ਰਏ ੁਯ ੂਅਯਖਨ ਾਵਸਫ ਨ  ਯਰਾ ਵਦੁੱਤ ਨ। ‘ਵਾਯਾ’ ਨਾਰ 

ਦਯਖ ਏਯਨ ਤੋਂ ਵਕੋਂ ਵਖਸੜ ਰਏ ਵਧ ਯਸ, ਉਸ ਉਸਨਾਾਂ ਅਖ਼ੀਯ ਤ ਇਏੁੱਠ  ਵਰਐ ਵਦੁੱਤ ਤ ਵਯ-ਰਐ 

ਵਰਵਐਆ ‘ਰਏ ਵਾਯਾਾਂ ਤ ਵਧੀਏ’।  

ਇ ‘ਵਾਯ’ ਦੀ ਾਯੀ ਫਣਤਯ ਨੰੂ ਯਤਾ ਸ ੁਨਾਰ ਵਵਐਆਾਂ ਸੀ ਇਸ ੁੱਰ ਾ ਵਦੁੱ ੈਂਦੀ ਸ ਵਏ ਵਸਰਾਾਂ 

ਵਯ ‘ਉੜੀਆਾਂ ਨ। ‘ਫਣਤਯ’ ਵਵਔ ਸਠ-ਵਰਐੀਆਾਂ ੁੱਰਾਾਂ ਵਧਆਨ-ਖ ਸਨ: 

ਏੁੁੱਰ 27 ਉੜੀਆਾਂ ਸਨ ਤ ਸਯਏ ਉੜੀ ਦੀਆਾਂ ਅੁੱਠ ਅੁੱਠ ਤੁਏਾਾਂ ਸਨ।  

27 ਉੜੀਆਾਂ ਵਵਔੋਂ ਵਯ 14 ੀਆਾਂ ਸਨ, ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਨਾਰ ਰਏ ਵਯ ੁਯ ੂਨਾਨਏ ਦਵ ਖੀ ਦ ਸਨ।  

ਯ, ਇਸਨਾਾਂ ਰਏਾਾਂ ਦੀ ਵਣਤੀ ਸਯਏ ਉੜੀ ਨਾਰ ਇਏ ਖਸੀ ਨਸੀਂ।10 ਉੜੀਆਾਂ ਨਾਰ ਦ ਦ ਰਏ ਸਨ 

ਤ ਸਠ-ਵਰਐੀਆਾਂ 4 ਉੜੀਆਾਂ ਦ ਰਏ ਇਉਂ ਸਨ: 

ਉੜੀ ਨੰ: 1 ਨਾਰ 3 ਰਏ 

” 7 ” 3 ” 



” 9 ” 4 ” 

” 13 ” 7 ” 

(4) ਉੜੀ ਨੰ: 3, 18, 22 ਤ 25 ਨਾਰ ਏਈ ਬੀ ਰਏ ੁਯ ੂਨਾਨਏ ਾਵਸਫ ਦਾ ਨਸੀਂ ਸ।  

(5) ਫਾਏੀ ਯਵਸ ਈਆਾਂ 9 ਉੜੀਆਾਂ; ਇਸਨਾਾਂ ਨਾਰ ਇਏ ਇਏ ਰਏ ੁਯ ੂਨਾਨਏ ਦਵ ਖੀ ਦਾ ਸ ਇਏ ਇਏ 

ਅਤ ਸਯ ੁਯ-ਵਵਅਏਤੀ ਦਾ।  

ਸਯਏ ‘ਉੜੀ’ ਵਵਔ ਤੁਏਾਾਂ ਦੀ ਵਣਤੀ ਇਏ ਵਖਸੀ ਸਣ ਤੋਂ ਇਸ ੁੱਰ ਾ ਖਾਦੀ ਸ ਵਏ ੁਯ ੂਨਾਨਏ ਦਵ 

ਖੀ ਨ  ਇਸ ‘ਵਾਯ’ ਵਰਐਣ ਵਰ  ‘ਏਵਵਤਾ’ ਦ ਸਖ ਦਾ ਬੀ ਵਖ਼ਆਰ ਯੁੱਵਐਆ ਸ। ਯ ਵਖ ਏਵੀ-ੁਯ ੂਨ  

ਉੜੀਆਾਂ ਦੀ ਫਣਤਯ ਵਰ ਇਤਨਾ ਵਧਆਨ ਵਦੁੱਤਾ ਸ, ਉ ੰਫੰਧੀ ਇਸ ਨਸੀਂ ਵਏਸਾ ਖਾ ਏਦਾ ਸ ਵਏ ਰਏ 

ਵਰਐਣ ਵਰ  ਵਏਤ ਦ ਦ ਵਰਐਦ, ਵਏਤ 3, ਵਏਤ 4, ਵਏਤ 7 ਵਰਐਦ ਤ ਏਈ ਉੜੀਆਾਂ ਖ਼ਾਰੀ ਸੀ ਯਸਣ ਦੇਂਦ।  

ਅਰ ੁੱਰ ਇਸੀ ਸ ਵਏ ‘ਵਾਯ’ ਦਾ ਵਸਰਾ ਯੂ ਵਯ ‘ਉੜੀਆਾਂ’ ਸ। ਰਏ ੁਯੂ ਅਯਖਨ ਦਵ ਖੀ ਨ  

ਦਯਖ ਏੀਤ।  

ਭਰਕ ਭੁਯੀਦ ਤਥਾ ਚੰਦਰਹੜਾ ਸਹੀਆ ਕੀ ਧੁਨੀ ਗਾਵਣੀ ॥ 

ਭੁਯੀਦ ਖ਼ਾਾਂ ਤ ਔੰਦਿਸੜਾ ਦ ਯਾਖੂਤ ਯਦਾਯ ਸ ਸਨ ਅਏਫਯ ਦ ਦਯਫਾਯ ਵਵਔ; ਵਸਰ  ਦੀ ਖਾਵਤ ੀ 

‘ਭਰਏ’ ਦੂਖ ਦੀ ‘ਸੀ’। ਦਸਾਾਂ ਦੀ ਆ ਵਵਔ ਰੁੱਦੀ ੀ। ਇਏ ਵਾਯੀ ਫਾਦਸ਼ਾਸ ਨ  ਭੁਯੀਦ ਖ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਏਾਫਰ ਦੀ 

ਭੁਵਸੰਭ ਤ ੁੱਵਰਆ, ਉ ਨ  ਵਯੀ ਨੰੂ ਵਖੁੱਤ ਤਾਾਂ ਵਰਆ, ਯ ਯਾਖ-ਿਫੰਧ ਵਵਔ ਏੁਗ ਦਯ ਰੁੱ ਈ। ਔੰਦਿਸੜ ਨ  

ਅਏਫਯ ਾ ਔੁਗ਼ਰੀ ਐਾਧੀ ਵਏ ਭੁਯੀਦ ਖ਼ਾਾਂ ਆਏੀ ਸ ਫਠਾ ਸ। , ਭਾਰਏ ਦ ਵਵਯੁਧ ਖ ਦ ਏ ਇ ਨੰੂ 

ੁੱਵਰਆ ਵਆ। ਦਵ ਖੰ ਵਵਔ ਆ ਵਵਔ ਰੜ ਏ ਭਾਯ । ਢਾਡੀਆਾਂ ਨ  ਇ ਖੰ ਦੀ ‘ਵਾਯ’ ਵਰਐੀ, ਦ 

ਵਵਔ ਿਔਰਤ ਸਈ। ੁਯ ੂਅਯਖਨ ਾਵਸਫ ਨ  ਉਯ ਵਰਵਐਆਾਂ ਵਯ-ਰਐ ਦ ਏ ਆਵਆ ਏੀਤੀ ਸ ਵਏ ੁਯ ੂ

ਨਾਨਏ ਦਵ ਖੀ ਦੀ ਇਸ ਭਾਗ ਦੀ ਵਾਯ ਉ ਧੁਨੀ (ੁਯ) ਵਵਔ ਾਉਣੀ ਸ ਵਖ ਵਵਔ ਭੁਯੀਦ ਐਾਾਂ ਵਾਰੀ ਾਵੀਂ 

ਖਾਾਂਦੀ ੀ।  

ਭੁਯੀਦ ਖ਼ਾਾਂ ਵਾਰੀ ਵਾਯ ਦਾ ਨਭੂਨਾ: 

“ਏਾਫਰ ਵਵਔ ਭੁਯੀਦ ਖ਼ਾਾਂ ਪਵੜਆ ਵਡ ਖਯ। ” 

ੴ ਵਤਨਾਭ ੁਏਯਤਾ ੁਯਐੁ ੁਯ ਿਾਵਦ ॥ 

ਰਏ ਭ: 1 ॥ 

ੁਯ ੁਦਾਤਾ, ੁਯ ੁਵਸਵ ਯੁ, ੁਯ ੁਦੀਏੁ ਵਤਸ ੁਰਇ ॥ ਅਭਯ ਦਾਯਥੁ ਨਾਨਏਾ ਭਵਨ ਭਾਵਨ ੁਐੁ ਸਇ ॥1॥ 

ਦਅਯਥ:- ਵਸਵ ਯੁ—ਫਯ ਦਾ ਯ, ਠੰਢਾ ਦਾ ਭਾ। ਦੀਏੁ—ਦੀਵਾ। ਵਤਸ ੁਰਇ—ਵਤਿਰਏੀ ਵਵਔ। 

ਅਭਯ—ਨਾਸ ਭਯਨ ਵਾਰਾ, ਨਾਸ ਭੁੁੱਏਣ ਵਾਰਾ। ਭਵਨ ਭਾਵਨ—ਖ ਭਨ ਭੰਨ ਖਾ, ਖ ਭਨ ਤੀਖ ਖਾ।  

ਅਯਥ:- ਵਤੁਯੂ (ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਵਤ) ਦਣ ਵਾਰਾ ਸ, ੁਯ ੂਠੰਡ ਦਾ ਭਾ ਸ, ੁਯ ੂ(ਸੀ) ਵਤਿਰਏੀ ਵਵਔ ਔਾਨਣ 

ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਏਦ ਨਾਸ ਭੁੁੱਏਣ ਵਾਰਾ (ਨਾਭ-ਯੂ) ਦਾਯਥ (ੁਯ ੂਤੋਂ ਸੀ ਵਭਰਦਾ ਸ)। ਵਖ ਦਾ 

ਭਨ ੁਯ ੂਵਵਔ ਤੀਖ ਖਾ, ਉ ਨੰੂ ੁਐ ਸ ਖਾਾਂਦਾ ਸ।1।  

ੴ ਸਤਤ ਨਾਭੁ ਕਯਤਾ ੁਯਖੁ ਗੁਯ ਰਸਾਤਦ ॥ ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਗੁਯੁ ਦਾਤਾ ਗੁਯੁ ਤਹਵ ਘਯੁ ਗੁਯੁ 
ਦੀਕੁ ਤਤਹ ਰਇ ॥ ਅਭਯ ਦਾਯਥੁ ਨਾਨਕਾ ਭਤਨ ਭਾਤਨ  ਸੁਖੁ ਹਇ ॥ ੧॥ ਭਃ ੧ ॥ ਤਹਰ 



ਤਆਤਯ ਰਗਾ ਥਣ ਦੁਤਧ ॥ ਦੂਜ ਭਾਇ ਫਾ ਕੀ ਸੁਤਧ ॥ ਤੀਜ ਬਮਾ ਬਾਬੀ ਫਫ ॥ ਚਉਥ 
ਤਆਤਯ ਉੰਨੀ ਖਡ ॥ ੰਜਵ ਖਾਣ ੀਅਣ ਕੀ ਧਾਤੁ ॥ ਤਛਵ ਕਾਭੁ ਨ ੁਛ ਜਾਤਤ ॥ ਸਤਵ ਸੰਤਜ 
ਕੀਆ ਘਯ ਵਾਸੁ ॥ ਅਠਵ ਕ੍ਰਧੁ ਹਆ ਤਨ ਨਾਸੁ ॥ ਨਾਵ ਧਉਰ ਉਬ ਸਾਹ ॥ ਦਸਵ ਦਧਾ ਹਆ 
ਸੁਆਹ ॥ ਗ ਤਸਗੀਤ ੁਕਾਯੀ ਧਾਹ ॥ ਉਤਡਆ ਹੰਸੁ ਦਸਾ ਯਾਹ ॥ ਆਇਆ ਗਇਆ 
ਭੁਇਆ ਨਾਉ ॥ ਤਛ ਤਤਰ ਸਤਦਹੁ ਕਾਵ ॥ ਨਾਨਕ ਭਨਭੁਤਖ ਅੰਧੁ ਤਆਯੁ ॥ ਫਾਝੁ ਗੁਯੂ ਡੁਫਾ 
ਸੰਸਾਯੁ ॥੨॥ 

ਦਅਯਥ:- ਵਸਰ—ਵਸਰੀ ਅਵਥਾ ਵਵਔ। ਵਆਵਯ— ਵਆਯ ਨਾਰ। ਥਣ ਦੁਵਧ—ਥਣਾਾਂ ਦ ਦੁੁੱਧ ਵਵਔ। 

ੁਵਧ—ੂਗ, ਗੀ। ਬਮਾ—ਬਾਈਆ, ਬਾਈ। ਬਾਬੀ—ਬਯਖਾਈ। ਫਫ—ਬਣ। ਧਾਤੁ—ਧੜ, ਏਾਭਨਾ। 

ੰਵਖ—(ਦਾਯਥ) ਇਏੁੱਠ  ਏਯ ਏ। ਵੀਤ—ੰੀ, ਾਥੀ। ਦਾ—ੁੁੱਕਦਾ ਸ। ਭੁਇਆ—ਬੁੁੱਰ ਵਆ, 

ਭੁੁੱਏ ਵਆ। ਅੰਧੁ—ਅੰਨ੍ਾ, ਅਵਆਨਤਾ ਵਾਰਾ।  

ਅਯਥ:- (ਖ ਭਨੁੁੱਐ ਦੀ ਾਯੀ ਉਭਯ ਨੰੂ ਦ ਵਸੁੱਵਆਾਂ ਵਵਔ ਵੰਡੀ, ਤਾਾਂ ਇ ਦੀ ਾਯੀ ਉਭਯ ਦ ਏੀਤ ਉੱਦਭਾਾਂ 

ਦੀ ਤਵੀਯ ਇਉਂ ਫਣਦੀ ਸ:) ਵਸਰੀ ਅਵਥਾ ਵਵਔ (ਖੀਵ) ਵਆਯ ਨਾਰ (ਭਾਾਂ ਦ) ਥਣਾਾਂ ਦ ਦੁੁੱਧ ਵਵਔ 

ਯੁੁੱਗਦਾ ਸ; ਦੂਖੀ ਅਵਥਾ ਵਵਔ (ਬਾਵ, ਖਦੋਂ ਯਤਾ ਏੁ ਵਆਣਾ ਸੁੰਦਾ ਸ) (ਇ ਨੰੂ) ਭਾਾਂ ਤ ਵਉ ਦੀ ਗੀ ਸ 

ਖਾਾਂਦੀ ਸ, ਤੀਖੀ ਅਵਥਾ ਵਵਔ (ਅਵੜਆਾਂ ਖੀਵ ਨੰੂ) ਬਯਾ ਬਾਈ ਤ ਬਣ ਦੀ ਕਾਣ ਆਉਂਦੀ ਸ। ਔਥੀ 

ਅਵਥਾ ਵਰ  ਐਡਾਾਂ ਵਵਔ ਵਆਯ ਦ ਏਾਯਣ (ਖੀਵ ਦ ਅੰਦਯ ਐਡਾਾਂ ਐਡਣ ਦੀ ਯੁਔੀ) ਉਖਦੀ ਸ, ੰਖਵੀਂ 

ਅਵਥਾ ਵਵਔ ਐਾਣ ੀਣ ਦੀ ਰਾਰਾ ਫਣਦੀ ਸ, ਕਵੀਂ ਅਵਥਾ ਵਵਔ (ਅੁੱੜ ਏ ਖੀਵ ਦ ਅੰਦਯ) ਏਾਭ 

(ਖਾਦਾ ਸ ਖ) ਖਾਵਤ ਏੁਖਾਵਤ ਬੀ ਨਸੀਂ ਵਐਦਾ। ਤਵੀਂ ਅਵਥਾ ਵਰ  (ਖੀਵ ਦਾਯਥ) ਇਏੁੱਠ  ਏਯ ਏ 

(ਆਣਾ) ਯ ਦਾ ਵਫਾ ਫਣਾਾਂਦਾ ਸ; ਅਠਵੀਂ ਅਵਥਾ ਵਵਔ (ਖੀਵ ਦ ਅੰਦਯ) ੁੁੱਾ (ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ ਖ) 

ਯੀਯ ਦਾ ਨਾ ਏਯਦਾ ਸ। (ਉਭਯ ਦ) ਨਾਾਂਵੇਂ ਵਸੁੱ ਵਵਔ ਏ ਵਔੁੱਟ ਸ ਖਾਾਂਦ ਸਨ ਤ ਾਸ ਵਐੁੱਔ ਏ ਆਉਂਦ ਸਨ 

(ਬਾਵ, ਦਭ ਔੜ੍ਨ ਰੁੱ ੈਂਦਾ ਸ), ਦਵੇਂ ਦਯਖ ਤ ਖਾ ਏ ੜ ਏ ੁਆਸ ਸ ਖਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਖ ਾਥੀ (ਭਾਣਾਾਂ ਤਏ ਨਾਰ) ਖਾਾਂਦ ਸਨ, ਉਸ ਢਾਸਾਾਂ ਭਾਯ ਦੇਂਦ ਸਨ, ਖੀਵਾਤਭਾ (ਯੀਯ ਵਵਔੋਂ) ਵਨਏਰ ਏ 

(ਅਾਾਂਸ ਦ) ਯਾਸ ੁੁੱਕਦਾ ਸ। ਖੀਵ ਖਤ ਵਵਔ ਆਇਆ ਤ ਤੁਯ ਵਆ, (ਖਤ ਵਵਔ ਉ ਦਾ) ਨਾਭ ਬੀ 

ਬੁੁੱਰ ਵਆ, (ਉ ਦ ਭਯਨ) ਵਕੋਂ ੁੁੱਤਯਾਾਂ ਉਤ (ਵੰਡ ਬਯਾ ਏ) ਏਾਾਂਵਾਾਂ ਨੰੂ ਸੀ ੁੱਦੀਦਾ ਸ (ਉ ਖੀਵ ਨੰੂ ਏੁਗ 

ਨਸੀਂ ਅੁੱੜਦਾ)।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਭਨ ਦ ਵੁੱਕ ਤੁਯਨ ਵਾਰ  ਭਨੁੁੱਐ ਦਾ (ਖਤ ਨਾਰ) ਵਆਯ ਅੰਵਨ੍ਆਾਂ ਵਾਰਾ ਵਆਯ ਸ, ੁਯ ੂ(ਦੀ 

ਯਣ ਆਉਣ) ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਖਤ (ਇ ‘ਅੰਧ ਵਆਯ’ ਵਵਔ) ਡੁੁੱਫ ਵਯਸਾ ਸ।2।  

ਭਃ ੧ ॥ ਦਸ ਫਾਰਤਤਣ ਫੀਸ ਯਵਤਣ ਤੀਸਾ ਕਾ ਸੁੰਦਯੁ ਕਹਾਵ ॥ ਚਾਰੀਸੀ ੁਯੁ ਹਇ ਚਾਸੀ ਗੁ 
ਤਖਸ ਸਠੀ ਕ ਫਢਾ ਆਵ ॥ ਸਤਤਯ ਕਾ ਭਤਤਹੀਣੁ ਅਸੀਹਾਂ ਕਾ ਤਵਉਹਾਯੁ ਨ ਾਵ ॥ ਨਵ ਕਾ 
ਤਸਹਜਾਸਣੀ ਭੂਤਰ ਨ ਜਾਣ ਅ ਫਰੁ ॥ ਢੰਢਤਰਭੁ ਢੂਤਢਭੁ ਤਡਠੁ ਭ ਨਾਨਕ ਜਗੁ ਧੂ ਕਾ ਧਵਰਹਯੁ 
॥੩॥ {ੰਨਾ 138} 

ਦਅਯਥ:- ਫਾਰਤਵਣ—ਫਾਰਏਨ ਵਵਔ। ਯਵਣ—ਏਾਭ-ਔਸ਼ਟਾ ਵਾਰੀ ਉਭਯ। ਯਵਵਣ—ਏਾਭ-ਔਸ਼ਟਾ 

ਵਾਰੀ ਅਵਥਾ ਵਵਔ। ੁਯ—ੁਬਯ-ਖੁਆਨ। —ੁਯ। ਵਐ—ਵਤਏਰਦਾ ਸ, ਵਸਠਾਾਂਸ ਨੰੂ ਵਐਏਦਾ ਸ। 



ਵਸਖਾਣੀ—ਭੰਖ ਉਤ ਆਣ ਯੁੱਐਣ ਵਾਰਾ। ਅ ਫਰੁ—ਆਣਾ ਫਰ, ਆਣਾ ਆ। ਧਵਰਸਯੁ—

ਧਰਯ, ਭੰਦਯ (ਧਵਰਸਯੁ—ਧਵਰ ਯ,ੁ ਪਦ ਰਤਯ ਵਾਰਾ ਭਏਾਨ)।  

ਅਯਥ:- ਦਾਾਂ ਾਰਾਾਂ ਦਾ (ਖੀਵ) ਫਾਰਨ ਵਵਔ (ਸੁੰਦਾ ਸ) ਵੀਸਾਾਂ ਵਵਯ੍ਆਾਂ ਦਾ ਸ ਏ ਏਾਭ-ਔਸ਼ਟਾ ਵਾਰੀ 

ਅਵਥਾ ਵਵਔ (ਅੁੱੜਦਾ ਸ), ਤੀਸਾਾਂ ਾਰਾਾਂ ਦਾ ਸ ਏ ਸਣਾ ਅਐਵਾਾਂਦਾ ਸ। ਔਾਰੀ ਾਰਾਾਂ ਦੀ ਉਭਯ ਬਯ-

ਖੁਆਨ ਸੁੰਦਾ ਸ, ੰਖਾਸ ਤ ਅੁੱੜ ਏ ਯ (ਖੁਆਨੀ ਤੋਂ ਵਸਠਾਾਂਸ) ਵਐਏਣ ਰੁੱ ੈਂਦਾ ਸ, ੁੱਠ ਾਰਾਾਂ ਤ ਫੁਢਾ 

ਆ ਖਾਾਂਦਾ ਸ ੁੱਤਯ ਾਰਾਾਂ ਦਾ ਖੀਵ ਅਏਰੋਂ  ਸੀਣਾ ਸਣ ਰੁੱ ਖਾਾਂਦਾ ਸ, ਤ ਅੁੱੀ ਾਰਾਾਂ ਦਾ ਏੰਭ ਏਾਯ ਖਾ ਨਸੀਂ 

ਯਵਸੰਦਾ। ਨੁੱਵ ਾਰ ਦਾ ਭੰਖ ਤੋਂ ਸੀ ਨਸੀਂ ਵਸੁੱਰ ਏਦਾ, ਆਣਾ ਆ ਬੀ ੰਬਾਰ ਨਸੀਂ ਏਦਾ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਭੈਂ ਢੂੰਵਢਆ ਸ, ਬਾਵਰਆ ਸ, ਵਵਐਆ ਸ, ਇਸ ਖਤ ਵਔੁੱਟਾ ਰਤਯੀ ਭੰਦਯ ਸ (ਬਾਵ, ਵਐਣ ਨੰੂ 

ਸਣਾ ਸ) ਯ ਸ ਧੂਏਂ ਦਾ (ਬਾਵ, ਦਾ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ ਨਸੀਂ)।3।  

ਉੜੀ ॥ ਤੂੰ ਕਯਤਾ ੁਯਖੁ ਅਗੰਭੁ ਹ ਆਤ ਤਸਰਸਤਿ ਉਾਤੀ ॥ ਯੰਗ ਯੰਗ ਉਾਯਜਨਾ ਫਹੁ ਫਹੁ 
ਤਫਤਧ ਬਾਤੀ ॥ ਤੂੰ ਜਾਣਤਹ ਤਜਤਨ ਉਾਈ ਸਬੁ ਖਰੁ ਤੁਭਾਤੀ ॥ ਇਤਕ ਆਵਤਹ ਇਤਕ ਜਾਤਹ ਉਤਠ 
ਤਫਨੁ ਨਾਵ ਭਤਯ ਜਾਤੀ ॥ ਗੁਯਭੁਤਖ ਯੰਤਗ ਚਰੂਤਰਆ ਯੰਤਗ ਹਤਯ ਯੰਤਗ ਯਾਤੀ ॥ ਸ ਸਵਹੁ ਸਤਤ 
ਤਨਯੰਜਨ ਹਤਯ ੁਯਖੁ ਤਫਧਾਤੀ ॥ ਤੂੰ ਆ ਆਤ ਸੁਜਾਣੁ ਹ ਵਡ ੁਯਖੁ ਵਡਾਤੀ ॥ ਜ ਭਤਨ ਤਚਤਤ 
ਤੁਧੁ ਤਧਆਇਦ ਭਯ ਸਤਚਆ ਫਤਰ ਫਤਰ ਹਉ ਤਤਨ ਜਾਤੀ ॥੧॥ {ੰਨਾ 138} 

ਦਅਯਥ:- ਅੰਭ—ੁਵਖ ਤਏ ਸੁੰਔ ਨਾ ਸ ਏ। ਯੰ ਯੰ—ਏਈ ਯੰਾਾਂ ਦੀ। ਉਾਯਖਨਾ—ਦਾ ਏੀਤੀ। 

ਤੁਭਾਯੀ—ਤਯਾ ਸੀ। ਇਵਏ—ਏਈ ਖੀਵ। ਔਰੂਵਰਆ—{ਔੂ-ੰਰਾਰਸ, ਪਾਯੀ} ਰਾਰਸ ਪੁੁੱਰ ਵਯ ਰਾਰ, ੂੜ੍ 

ਰਾਰ ਯੰ ਵਾਰ ।  ਵਨਯੰਖਨ—ਉ ਭਾਇਆ ਯਵਸਤ ਿਬੂ ਨੰੂ। ਵਫਧਾਤੀ—ਵਫਧਾਤਾ, ਵਯਖਣਸਾਯ। 

ੁਖਾਣੁ—ਔੰੀ ਤਯ੍ਾਾਂ ਖਾਣਨ ਵਾਰਾ, ਵਆਣਾ।  

ਅਯਥ:- ਸ (ਿਬੂ!) ਤੰੂ ਵਯਖਣਸਾਯ ਸੈਂ, ਬ ਵਵਔ ਭਖੂਦ ਸੈਂ, (ਵਪਯ ਬੀ) ਤਯ ਤੀਏ ਵਏ ਦੀ ਸੁੰਔ ਨਸੀਂ ਸ, ਤੰੂ 

ਆ (ਾਯੀ) ਵਿਸ਼ਟੀ ਉਾਈ ਸ, (ਇਸ ਯਔਨਾ) ਤੰੂ ਏਈ ਯੰਾਾਂ ਦੀ ਏਈ ਵਏਭਾਾਂ ਦੀ ਏਈ ਤਯੀਵਏਆਾਂ ਨਾਰ 

ਫਣਾਈ ਸ। (ਖਤ ਦਾ ਇਸ) ਾਯਾ ਤਭਾਸ਼ਾ ਤਯਾ ਸੀ (ਫਣਾਇਆ ਸਇਆ) ਸ, (ਇ ਤਭਾਸ਼ ਦ ਬਤ ਨੰੂ) ਤੰੂ 

ਆ ਸੀ ਖਾਣਦਾ ਸੈਂ, ਵਖ ਨ  (ਐਰ ਫਣਾਇਆ ਸਇਆ) ਸ।) ਇ ਤਭਾਸ਼ ਵਵਔ) ਏਈ ਖੀਵ ਆ ਯਸ ਸਨ, 

ਏਈ (ਤਭਾਸ਼ਾ ਵਐ ਏ) ਤੁਯ ਖਾ ਯਸ ਸਨ, (ਯ ਖ) ‘ਨਾਭ’ ਤੋਂ ੁੱਐਣ  ਸਨ ਉਸ ਭਯ ਏ (ਬਾਵ, ਦੁਐੀ ਸ ਏ) ਖਾਾਂਦ 

ਸਨ, ਉਸ ਭਨੁੁੱਐ ੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸਨ ਉਸ (ਿਬੂ ਦ) ਵਆਯ ਵਵਔ ੂੜ੍ ਯੰ ਸ ਸਨ, ਉਸ ਵਨਯਰ ਸਯੀ ਦ 

ਵਆਯ ਯੰ ਸ ਸਨ।  

(ਸ ਬਾਈ!) ਖ ਿਬੂ ਬ ਵਵਔ ਵਵਆਏ (ੁਯਐ) ਸ, ਖਤ ਦਾ ਯਔਨ ਵਾਰਾ ਸ, ਦਾ-ਵਥਯ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ ਸ 

ਤ ਭਾਇਆ ਤੋਂ ਯਵਸਤ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਵਭਯ।  

ਸ ਿਬੂ! ਤੰੂ ਬ ਤੋਂ ਵੁੱਡੀ ਸਤੀ ਵਾਰਾ ਸੈਂ, ਤੰੂ ਆ ਸੀ ਬ ਏੁਗ ਖਾਣਨ ਵਾਰਾ ਸੈਂ; ਸ ਭਯ ੁੱਔ (ਾਵਸਫ!) ਖ 

ਤਨੰੂ ਭਨ ਰਾ ਏ ਵਔੁੱਤ ਰਾ ਏ ਵਭਯਦ ਸਨ, ਭੈਂ ਉਸਨਾਾਂ ਤੋਂ ਦਏ ਸਾਾਂ।1।  

ਸਰਕ ਭਃ ੧ ॥ ਜੀਉ ਾਇ ਤਨੁ ਸਾਤਜਆ ਯਤਖਆ ਫਣਤ ਫਣਾਇ ॥ ਅਖੀ ਦਖ ਤਜਹਵਾ ਫਰ 
ਕੰਨੀ ਸੁਯਤਤ ਸਭਾਇ ॥ ਯੀ ਚਰ ਹਥੀ ਕਯਣਾ ਤਦਤਾ ਨ ਖਾਇ ॥ ਤਜਤਨ ਯਤਚ ਯਤਚਆ ਤਤਸਤਹ 
ਨ ਜਾਣ ਅੰਧਾ ਅੰਧੁ ਕਭਾਇ ॥ ਜਾ ਬਜ  ਤਾ ਠੀਕਯੁ ਹਵ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਨ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਯ 
ਤਫਨੁ ਨਾਤਹ ਤਤ ਤਤ ਤਵਣੁ ਾਤਯ ਨ ਾਇ ॥੧॥ 



ਦਅਯਥ:- ਖੀਉ—ਵਖੰਦ। ਤਨੁ—ਯੀਯ। ਫਣਤ—ਾੜਤ। ਅਐੀ—ਅੁੱਐੀਂ, ਅੁੱਐਾਾਂ ਨਾਰ। ਏੰਨੀ—ਏੰਨੀਂ, 

ਏੰਨਾਾਂ ਵਵਔ। ੁਯਵਤ—ੁਣਨ ਦੀ ੁੱਵਤਆ। ਭਾਇ—ਵਟਏੀ ਸਈ ਸ, ਭਖੂਦ ਸ। ਅੰਧ—ੁਅੰਵਨ੍ਆਾਂ ਵਾਰਾ ਏੰਭ। 

ਾਵਯ ਨਾ ਾਇ—ਾਯ ਨਸੀਂ ਰੰਦਾ। ਵਤ—ਇੁੱਜ਼ਤ, ਿਬੂ ਦੀ ਵਭਸਯ।  

ਅਯਥ:- (ਿਬੂ ਨ) ਵਖੰਦ ਾ ਏ (ਭਨੁੁੱਐ ਦਾ) ਯੀਯ ਫਣਾਇਆ ਸ, (ਵਏਆ ਸਣੀ) ਾੜਤ ੜ ਏ ਯੁੱਐੀ ਸ। 

ਅੁੱਐਾਾਂ ਨਾਰ ਇਸ ਵਐਦਾ ਸ, ਖੀਬ ਨਾਰ ਫਰਦਾ ਸ, (ਇ ਦ) ਏੰਨਾਾਂ ਵਵਔ ੁਣਨ ਦੀ ੁੱਵਤਆ ਭਖੂਦ ਸ, ਯਾਾਂ 

ਨਾਰ ਤੁਯਦਾ ਸ, ਸੁੱਥਾਾਂ ਨਾਰ (ਏੰਭ) ਏਯਦਾ ਸ, ਤ (ਿਬੂ ਦਾ) ਵਦੁੱਤਾ ਐਾਾਂਦਾ ਵਸਨਦਾ ਸ। ਯ, ਵਖ (ਿਬੂ) ਨ  

(ਇ ਦ ਯੀਯ ਨੰੂ) ਫਣਾਇਆ ੁਆਵਯਆ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਇਸ ਕਾਣਦਾ (ਬੀ) ਨਸੀਂ, ਅੰਨ੍ਾ ਭਨੁੁੱਐ (ਬਾਵ, 

ਆਤਭਏ ਖੀਵਨ ਵਰੋਂ  ਫ-ਭਗ) ਅੰਵਨ੍ਆਾਂ ਵਾਰਾ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਗੜ ਵਆ ਬਟਏਦਾ ਸ)।  

ਖਦੋਂ (ਇਸ ਯੀਯ-ਯੂ ਬਾਾਂਡਾ) ਟੁੁੱਟ ਖਾਾਂਦਾ ਸ, ਤਾਾਂ (ਇਸ ਤਾਾਂ) ਠੀਏਯਾ ਸ ਖਾਾਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਵਏ ਏੰਭ ਦਾ ਨਸੀਂ 

ਯਵਸ ਖਾਾਂਦਾ) ਤ ਭੁੜ ਇਸ (ਯੀਯਏ) ਫਣਤਯ ਫਣ ਬੀ ਨਸੀਂ ਏਦੀ। ਸ ਨਾਨਏ! (ਅੰਨ੍ਾ ਭਨੁੁੱਐ) ੁਯ ੂ (ਦੀ 

ਯਨ) ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਾਂਵਖਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸ, ਤ ਿਬੂ ਦੀ ਵਭਸਯ ਤੋਂ ਵਫਨਾ (ਇ ਗੜ ਵਵਔੋਂ) ਾਯ ਨਸੀਂ 

ਰੰ ਏਦਾ।1।  

ਭਃ ੨ ॥ ਦੇਂਦ ਥਾਵਹੁ ਤਦਤਾ ਚੰ ਗਾ ਭਨਭੁਤਖ ਸਾ ਜਾਣੀ ॥ ਸੁਯਤਤ ਭਤਤ ਚਤੁਯਾਈ ਤਾ ਕੀ 
ਤਕਆ ਕਤਯ ਆਤਖ ਵਖਾਣੀ ॥ ਅੰਤਤਯ ਫਤਹ ਕ ਕਯਭ ਕਭਾਵ ਸ ਚਹੁ ਕੁੰਡੀ ਜਾਣੀ ॥ ਜ 
ਧਯਭੁ ਕਭਾਵ ਤਤਸੁ ਧਯਭ ਨਾਉ ਹਵ ਾਤ ਕਭਾਣ ਾੀ ਜਾਣੀ ॥ ਤੂੰ ਆ ਖਰ ਕਯਤਹ ਸਤਬ 
ਕਯਤ ਤਕਆ ਦੂਜਾ ਆਤਖ ਵਖਾਣੀ ॥ ਤਜਚਯੁ ਤਯੀ ਜਤਤ ਤਤਚਯੁ ਜਤੀ ਤਵਤਚ ਤੂੰ ਫਰਤਹ  ਤਵਣੁ 
ਜਤੀ ਕਈ ਤਕਛੁ ਕਤਯਹੁ ਤਦਖਾ ਤਸਆਣੀ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਯਭੁਤਖ ਨਦਯੀ ਆਇਆ ਹਤਯ ਇਕ 
ਸੁਘੜੁ ਸੁਜਾਣੀ ॥੨॥ {ੰਨਾ 138} 

ਦਅਯਥ:- ਦੇਂਦ ਥਾਵਸ—ੁਦਣ ਵਾਰ  ਨਾਰੋਂ । ੁਯਵਤ—ੂਗ। ਭਵਤ—ਅਏਰ। ਵਏਆ ਏਵਯ ਆਵਐ—ਵਏਆ 

ਆਵਐ ਏਵਯ? ਏੀ ਆਐ ਏ? ਵਏੰਨ੍ਾਾਂ ਰਜ਼ਾਾਂ ਨਾਰ? ਅੰਤਵਯ ਫਵਸ ਏ—ਅੰਦਯ ਫਠ ਏ, (ਬਾਵ) ਰੁਏ ਏ। ਾਵ 

ਏਭਾਣ—ਖ ਭੰਦ ਏੰਭ ਏਯੀ। ਔਸੁ ਏੰੁਡੀ—ਔਸੁਆਾਂ ਏੂਟਾਾਂ ਵਵਔ, ਸਯ ਾ। ਵਦਐਾ—ਦਐਾਾਂ, ਵਐਾਾਂ।  

ਅਯਥ:- ਭਨ ਦ ਵੁੱਕ ਤੁਯਨ ਵਾਰਾ ਭਨੁੁੱਐ ਇਸ ਵਖਸਾ ਭਗ ਰਵ (ਵਏ ਉ ਨੰੂ) ਦਣ ਵਾਰ  (ਯਭਾਤਭਾ) ਨਾਰੋਂ  

(ਉ ਦਾ) ਵਦੁੱਤਾ ਸਇਆ (ਦਾਯਥ) ਔੰਾ ਰੁੱਦਾ ਸ। ਉ ਭਨੁੁੱਐ ਦੀ ੂਗ, ਅਏਰ ਤ ਵਆਣ (ਅਖਸੀ 

ਨੀਵੀਂ ਸ ਵਏ) ਰਜ਼ਾਾਂ ਨਾਰ ਵਫਆਨ ਨਸੀਂ ਏੀਤੀ ਖਾ ਏਦੀ ਸ। (ਉਸ ਆਣ  ਵਰੋਂ) ਰੁਏ ਏ (ਭੰਦ) ਏੰਭ 

ਏਯਦਾ ਸ, (ਯ ਖ ਏੁਗ ਉਸ ਏਯਦਾ ਸ) ਉਸ ਸਯ ਥਾਾਂ ਨਸ਼ਯ ਸ ਖਾਾਂਦਾ ਸ। (ਏੁਦਯਤ ਦਾ ਨਭ ਸੀ ਾ ਸ ਵਏ) 

ਖ ਭਨੁੁੱਐ ਬਰਾ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਸ, ਉਦਾ ਨਾਭ ‘ਧਯਭੀ’  ਖਾਾਂਦਾ ਸ, ਭੰਦ ਏੰਭ ਏੀਵਤਆਾਂ ਭਨੁੁੱਐ ਭੰਦਾ ਸੀ 

ਭਵਗਆ ਖਾਾਂਦਾ ਸ।  

(ਯ ਭੰਦਾ ਵਏ ਨੰੂ ਆਐੀ?) (ਸ ਿਬੂ!) ਾਯ ਏਤਏ ਤੰੂ ਆ ਸੀ ਏਯ ਵਯਸਾ ਸੈਂ। ਤਥੋਂ ਵੁੱਐਯਾ ਸਯ ਏਸੜਾ 

ਦੁੱੀ? (ਖੀਵਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ) ਵਖਤਨਾ ਵਔਯ ਤਯੀ ਖਵਤ ਭਖੂਦ ਸ ਉਤਨਾ ਵਔਯ ਉ ਖਵਤ ਵਵਔ ਤੰੂ (ਆ ਸੀ) 

ਫਰਦਾ ਸੈਂ। ਖਦੋਂ ਤਯੀ ਖਵਤ ਵਨਏਰ ਖਾ, ਤਾਾਂ ਬਰਾ ਏਈ ਏੁਗ ਏਯ ਤਾਾਂ ਸੀ, ਅੀਂ ਯਐ ਏ ਵਐੀ, (ਬਾਵ, 

ਤਯੀ ਖਵਤ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਏਈ ਏੁਗ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦਾ; , ਭਨੁਐ ਵਵਔ ਬੀ ਤਯੀ ਸੀ ਖਵਤ ਸ)। ਸ ਨਾਨਏ! ੁਯ ੂਦੀ 

ਯਨ ਆ ਭਨੁੁੱਐ ਨੰੂ (ਸਯ ਥਾਾਂ) ਇਏ ਵਆਣਾ ਤ ੁਖਾਨ ਿਬੂ ਸੀ ਵਦੁੱਦਾ ਸ।2।  



ਉੜੀ ॥ ਤੁਧੁ ਆ ਜਗਤੁ ਉਾਇ ਕ ਤੁਧੁ ਆ ਧੰਧ ਰਾਇਆ ॥ ਭਹ ਠਗਉਰੀ ਾਇ ਕ ਤੁਧੁ 
ਆਹੁ ਜਗਤੁ ਖੁਆਇਆ ॥ ਤਤਸਨਾ ਅੰਦਤਯ ਅਗਤਨ ਹ ਨਹ ਤਤਤ ਬੁਖਾ ਤਤਹਾਇਆ ॥ ਸਹਸਾ 
ਇਹੁ ਸੰਸਾਯੁ ਹ ਭਤਯ ਜੰਭ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ॥ ਤਫਨੁ ਸਤਤਗੁਯ ਭਹੁ ਨ ਤੁਿਈ ਸਤਬ ਥਕ ਕਯਭ 
ਕਭਾਇਆ ॥ ਗੁਯਭਤੀ ਨਾਭੁ ਤਧਆਈ ਸੁਤਖ ਯਜਾ ਜਾ ਤੁਧੁ ਬਾਇਆ ॥ ਕੁਰੁ ਉਧਾਯ ਆਣਾ 
ਧੰਨੁ ਜਣਦੀ ਭਾਇਆ ॥ ਸਬਾ ਸੁਯਤਤ ਸੁਹਾਵਣੀ ਤਜਤਨ ਹਤਯ ਸਤੀ ਤਚਤੁ ਰਾਇਆ  ॥੨॥ {ੰਨਾ 
138} 

ਦਅਯਥ:- ਠਉਰੀ—ਠ-ਭੂਯੀ, ਠ-ਫੂਟੀ। ਆਸ—ੁਆਣ  ਆ ਤੋਂ। ਐੁਆਇਆ—ਐੁੰਗਾ ਵਦੁੱਤਾ। ਨਸ 

ਵਤਤ—ਨਸੀਂ ਯੁੱਖਦਾ। ਸਾ—ਤਖ਼ਰਾ। ੁਵਐ—ੁਐ ਵਵਔ। ਯਖਾ—ਯੁੱਖ ਵਆ। ਭਾਇਆ—ਭਾਾਂ। 

ਖਣਦੀ—ਖੰਭਣ ਵਾਰੀ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਿਬੂ!) ਤੰੂ ਆ ਸੀ ਖਤ ਦਾ ਏਯ ਏ ਤੰੂ ਆ ਸੀ (ਇ ਨੰੂ) ਖੰਖਾਰ ਵਵਔ ਾ ਵਦੁੱਤਾ ਸ। 

(ਭਾਇਆ ਦ) ਭਸ ਦੀ ਠ ਫੂਟੀ ਐੁਆ ਏ ਤੰੂ ਖਤ ਨੰੂ ਆਣ  ਆ ਤੋਂ (ਬਾਵ, ਆਣੀ ਮਾਦ ਤੋਂ) ਐੁੰਗਾ ਵਦੁੱਤਾ 

ਸ। (ਖਤ ਦ) ਅੰਦਯ ਵਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੁੱ (ਫਰ ਯਸੀ) ਸ, (ਇ ਵਾਤ ਇਸ ਭਾਇਆ ਦੀ) ਵਤਿਸ ਤ ਬੁੁੱਐ ਦਾ 

ਭਾਵਯਆ ਸਇਆ ਯੁੱਖਦਾ ਨਸੀਂ ਸ। ਇਸ ਖਤ ਸ ਸੀ ਤਖ਼ਰਾ (ਯੂ), (ਇ ਤਖ਼ਰ  ਵਵਔ ਵਆ ਖੀਵ) ਖੰਭਦਾ 

ਭਯਦਾ ਤ ਖਨਭ ਭਯਨ ਦ ੜ ਵਵਔ ਵਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸ। (ਭਾਇਆ ਦਾ ਇਸ) ਭਸ ੁਯੂ (ਦੀ ਯਨ) ਤੋਂ ਵਫਨਾ 

ਟੁੁੱਟਦਾ ਨਸੀਂ, (ਫਥਯ ਖੀਵ) ਸਯ ਸਯ (ਧਾਯਵਭਏ) ਏੰੁੰਭ ਏਯ ਏ ਸਾਯ ਔੁਏ ਸਨ।  

ਿਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ੁਯ ੂਦੀ ਵੁੱਵਐਆ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ ਵਭਵਯਆ ਖਾ ਏਦਾ ਸ। (ਸ ਿਬੂ!) ਖਦੋਂ ਤਨੰੂ ਬਾਵ (ਤਾਾਂ ਖੀਵ 

ਤਯ ਨਾਭ ਦ) ੁਐ ਵਵਔ (ਵਟਏ ਏ) ਵਤਿਤ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਧੰਨ ਸ (ਉ ਖੀਵ ਦੀ) ਖੰਭਣ ਵਾਰੀ ਭਾਾਂ, (ਨਾਭ ਦੀ 

ਫਯਏਵਤ ਨਾਰ ਉਸ) ਆਣਾ ਖ਼ਾਨਦਾਨ (ਸੀ ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ) ਫਔਾ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਵਖ ਭਨੁੁੱਐ ਨ  ਿਬੂ ਨਾਰ ਵਔੁੱਤ 

ਖਵੜਆ ਸ, (ਖਤ ਵਵਔ ਉ ਦੀ) ਬਾ ਸੁੰਦੀ ਸ ਤ ਉ ਦੀ ਸਣੀ ੂਗ ਸ ਖਾਾਂਦੀ ਸ।2।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੨ ॥ ਅਖੀ ਫਾਝਹੁ ਵਖਣਾ ਤਵਣੁ ਕੰਨਾ ਸੁਨਣਾ ॥ ਯਾ ਫਾਝਹੁ ਚਰਣਾ ਤਵਣੁ ਹਥਾ ਕਯਣਾ 
॥ ਜੀਬ ਫਾਝਹੁ ਫਰਣਾ ਇਉ ਜੀਵਤ ਭਯਣਾ ॥ ਨਾਨਕ ਹੁਕਭੁ ਛਾਤਣ ਕ ਤਉ ਖਸਭ ਤਭਰਣਾ ॥੧॥ 
{ੰਨਾ 139} 

ਅਯਥ:- ਖ ਅੁੱਐਾਾਂ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਵਐੀ (ਬਾਵ, ਖ ਯਾਇਆ ਯੂ ਤੁੱਏਣ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਰੋਂ  ਇਸਨਾਾਂ ਅੁੱਐਾਾਂ ਨੰੂ ਸਟਾ ਏ 

ਖਤ ਨੰੂ ਵਐੀ), ਏੰਨਾਾਂ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ੁਣੀ (ਬਾਵ, ਖ ਵਨੰਦਾ ੁਣਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਸਟਾ ਏ ਇਸ ਏੰਨ ਵਯਤੀ), ਖ 

ਯਾਾਂ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਤੁਯੀ (ਬਾਵ, ਖ ਭੰਦ ਾ ਵਰ ਦੜਨ ਤੋਂ ਯਾਾਂ ਨੰੂ ਵਯਖ ਯੁੱਐੀ), ਖ ਸੁੱਥਾਾਂ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਏੰਭ ਏਯੀ 

(ਬਾਵ, ਖ ਯਾਇਆ ਨੁਏਾਨ ਏਯਨ ਵਰੋਂ  ਯਏ ਏ ਸੁੱਥਾਾਂ ਨੰੂ ਵਯਤੀ), ਖ ਖੀਬ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਫਰੀ, (ਬਾਵ ਖ 

ਵਨੰਦਾ ਏਯਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਸਟਾ ਏ ਖੀਬ ਤੋਂ ਫਰਣ ਦਾ ਏੰਭ ਰਈ), —ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਵਖਊਂਵਦਆਾਂ ਭਯੀਦਾ ਸ। ਸ 

ਨਾਨਏ! ਐਭ ਿਬੂ ਦਾ ਸੁਏਭ ਕਾਣੀ ਤਾਾਂ ਉ ਨੰੂ ਵਭਰੀਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਖ ਇਸ ਭਗ ਰਈ ਵਏ ਐਭ ਿਬੂ 

ਵਰੋਂ  ਅੁੱਐਾਾਂ ਆਵਦਏ ਇੰਵਦਿਆਾਂ ਨੰੂ ਵਏਵੇਂ ਵਯਤਣ ਦਾ ਸੁਏਭ ਸ, ਤਾਾਂ ਉ ਿਬੂ ਨੰੂ ਵਭਰ ਈਦਾ ਸ)।1।  

ਭਃ ੨ ॥ ਤਦਸ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਸਾਉ ਨ ਾਇਆ ਜਾਇ ॥ ਯੁਹਰਾ ਿੁੰਡਾ ਅੰਧੁਰਾ ਤਕਉ ਗਤਰ ਰਗ 
ਧਾਇ ॥ ਬ ਕ ਚਯਣ ਕਯ ਬਾਵ ਕ ਰਇਣ ਸੁਯਤਤ ਕਯਇ ॥ ਨਾਨਕੁ ਕਹ ਤਸਆਣੀ ਇਵ ਕੰਤ 
ਤਭਰਾਵਾ ਹਇ ॥੨॥ 



ਦਅਯਥ:- ਾਉ—ੁਆਦ, ਆਨੰਦ। ਯੁਸਰਾ—ਰੂਰ੍ਾ, ਯ-ਸੀਣ। ਟੁੰਡਾ—ਸੁੱਥ-ਸੀਣ। ਧਾਇ—ਦੜ ਏ, ਬੁੱਖ 

ਏ। ਬ ਏ—(ਿਬੂ ਦ) ਡਯ ਦ। ਏਯ—ਸੁੱਥ। ਬਾਵ—ਵਆਯ। ਰਇਣ—ਅੁੱਐਾਾਂ। ੁਯਵਤ—ਵਧਆਨ। ਇਵ—

ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ।  

ਅਯਥ:- (ਯਭਾਤਭਾ ਏੁਦਯਵਤ ਵਵਔ ਵੁੱਦਾ) ਵਦੁੱ ਵਯਸਾ ਸ, (ਉ ਦੀ ਖੀਵਨ-ਯ ਾਯੀ ਯਔਨਾ ਵਵਔ) ੁਣੀ 

ਖਾ ਯਸੀ ਸ, (ਉ ਦ ਏੰਭਾਾਂ ਤੋਂ) ਖਾ ਵਯਸਾ ਸ (ਵਏ ਉਸ ਏੁਦਯਵਤ ਵਵਔ ਭਖੂਦ ਸ, ਵਪਯ ਬੀ ਉ ਦ ਵਭਰਾ 

ਦਾ) ੁਆਦ (ਖੀਵ ਨੰੂ) ਸਾਰ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦਾ। (ਇਸ ਵਏਉਂ?) ਇ ਵਾਤ ਵਏ ਿਬੂ ਨੰੂ ਵਭਰਣ ਰਈ (ਖੀਵ ਦ) 

ਨਾਸ ਯ ਸਨ, ਨਾਸ ਸੁੱਥ ਸਨ ਤ ਨਾਸ ਅੁੱਐਾਾਂ ਸਨ (ਵਪਯ ਇਸ) ਵਏਵੇਂ ਬੁੱਖ ਏ (ਿਬੂ ਦ) ਰ ਖਾ ਰੁੱ? 

ਖ (ਖੀਵ ਿਬੂ ਦ) ਡਯ (ਵਵਔ ਤੁਯਨ) ਨੰੂ (ਆਣ) ਯ ਫਣਾ, ਵਆਯ ਦ ਸੁੱਥ ਫਣਾ ਤ (ਿਬੂ ਦੀ) ਮਾਦ 

(ਵਵਔ ਖੁੜਨ) ਨੰੂ ਅੁੱਐਾਾਂ ਫਣਾ, ਤਾਾਂ ਨਾਨਏ ਆਐਦਾ ਸ ਸ ਵਆਣੀ (ਖੀਵ-ਇਤਿੀ)! ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਐਭ-ਿਬੂ 

ਨਾਰ ਭਰ ਸੁੰਦਾ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਕੁ ਹ ਤੁਧੁ ਦੂਜਾ ਖਰੁ ਯਚਾਇਆ ॥ ਹਉਭ ਗਯਫੁ ਉਾਇ ਕ ਰਬੁ 
ਅੰਤਤਯ ਜੰਤਾ ਾਇਆ ॥ ਤਜਉ ਬਾਵ ਤਤਉ ਯਖੁ ਤੂ ਸਬ ਕਯ ਤਯਾ ਕਯਾਇਆ ॥ ਇਕਨਾ ਫਖਸਤਹ 
ਭਤਰ ਰਤਹ  ਗੁਯਭਤੀ ਤੁਧ ਰਾਇਆ ॥ ਇਤਕ ਖੜ ਕਯਤਹ ਤਯੀ ਚਾਕਯੀ ਤਵਣੁ ਨਾਵ ਹਯੁ ਨ 
ਬਾਇਆ ॥ ਹਯੁ ਕਾਯ ਵਕਾਯ ਹ ਇਤਕ ਸਚੀ ਕਾਯ ਰਾਇਆ ॥ ੁਤੁ ਕਰਤੁ ਕੁਿੰਫੁ ਹ ਇਤਕ 
ਅਤਰਤੁ ਯਹ ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਇਆ ॥ ਤਹ ਅੰਦਯਹੁ ਫਾਹਯਹੁ ਤਨਯਭਰ ਸਚ ਨਾਇ ਸਭਾਇਆ ॥੩॥ 
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ਦਅਯਥ:- ਯਫੁ—ਅਸੰਏਾਯ। ਐੜ—ਐਰ  ਏ, ੁਔਤ ਸ ਏ। ਇਵਏ—ਏਈ ਖੀਵ। ਏਰਤੁ—ਇਤਿੀ। 

ਅਵਰਤੁ—ਵਨਯਰ, ਵਨਯਭਸ। ਵਸ—(‘ਸੁ’ ਤੋਂ ਫਸ-ੁਵਔਨ) ਉਸ ਖੀਵ। ਨਾਇ—ਨਾਭ ਵਵਔ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਿਬੂ!) ਤੰੂ ਦਾ ਸੀ ਇਏ (ਆ ਸੀ ਆ) ਸੈਂ, ਇਸ (ਤਥੋਂ ਵੁੱਐਯਾ ਵਦੁੱਦਾ ਤਭਾਸ਼ਾ ਤੰੂ ਆ ਸੀ 

ਯਵਔਆ ਸ। (ਤੰੂ ਸੀ ਖੀਵਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ) ਸਉਭ ਅਸੰਏਾਯ ਦਾ ਏਯ ਏ ਖੀਵਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਰਬ (ਬੀ) ਾ ਵਦੁੱਤਾ ਸ। 

(), ਾਯ ਖੀਵ ਤਯ ਸੀ ਿਯ ਸ ਏਾਯ ਏਯ ਯਸ ਸਨ। ਵਖਵੇਂ ਤਨੰੂ ਬਾਵ ਵਤਵੇਂ ਇਸਨਾਾਂ ਦੀ ਯੁੱਵਐਆ ਏਯ।  

ਏਈ ਖੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਤੰੂ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸੈਂ (ਤ ਆਣ  ਔਯਨਾਾਂ ਵਵਔ) ਖੜ ਰੈਂਦਾ ਸੈਂ, ੁਯ ੂਦੀ ਵੁੱਵਐਆ ਵਵਔ ਤੰੂ ਆ ਸੀ 

ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਰਾਇਆ ਸ। () ਏਈ ਖੀਵ ੁਔਤ ਸ ਏ ਤਯੀ ਫੰਦੀ ਏਯ ਯਸ ਸਨ। ਤਯ ਨਾਭ (ਦੀ ਮਾਦ) ਤੋਂ 

ਵਫਨਾ ਏਈ ਸਯ ਏੰਭ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਬਾਉਂਦਾ ਨਸੀਂ (ਬਾਵ, ਵਏ ਸਯ ਏੰਭ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਤਯਾ ਨਾਭ ਵਵਾਯਨ ਨੰੂ ਉਸ 

ਵਤਆਯ ਨਸੀਂ)। ਵਖਨ੍ਾਾਂ  ਫੰਵਦਆਾਂ ਤੰੂ ਇ ੁੱਔੀ ਏਾਯ ਵਵਔ ਰਾਇਆ ਸ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ (ਤਯਾ ਨਾਭ ਵਵਾਯ ਏ) 

ਏਈ ਸਯ ਏੰਭ ਏਯਨਾ ਭੰਦਾ ਰੁੱਦਾ ਸ।  

ਇਸ ਖ ੁਤਿ  ਇਤਿੀ ਤ ਯਵਾਯ ਸ, (ਸ ਿਬੂ!) ਖ ਫੰਦ ਤਨੰੂ ਵਆਯ ਰੁੱਦ ਸਨ, ਉਸ ਇਸਨਾਾਂ ਤੋਂ ਵਨਯਭਸ 

ਯਵਸੰਦ ਸਨ; ਤਯ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਵਸਣ ਵਾਰ  ਨਾਭ ਵਵਔ ਖੁੜ ਸ ਉਸ ਫੰਦ ਅੰਦਯੋਂ ਫਾਸਯੋਂ ੁੁੱਔ ਯਵਸੰਦ ਸਨ।3।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਸੁਇਨ ਕ ਯਫਤਤ ਗੁਪਾ ਕਯੀ ਕ ਾਣੀ ਇਆਤਰ ॥ ਕ ਤਵਤਚ ਧਯਤੀ ਕ 
ਆਕਾਸੀ ਉਯਤਧ ਯਹਾ ਤਸਤਯ ਬਾਤਯ ॥ ੁਯੁ ਕਤਯ ਕਾਇਆ ਕੜੁ ਤਹਯਾ ਧਵਾ ਸਦਾ ਕਾਤਯ ॥ 
ਫਗਾ ਯਤਾ ੀਅਰਾ ਕਾਰਾ ਫਦਾ ਕਯੀ ੁਕਾਯ ॥ ਹਇ ਕੁਚੀਰੁ ਯਹਾ ਭਰੁ ਧਾਯੀ ਦੁਯਭਤਤ ਭਤਤ 
ਤਵਕਾਯ ॥ ਨਾ ਹਉ ਨਾ ਭ ਨਾ ਹਉ ਹਵਾ ਨਾਨਕ ਸਫਦੁ ਵੀਚਾਤਯ ॥੧॥ {ੰਨਾ 139} 



ਦਅਯਥ:- ੁਇਨ  ਏ ਯਫਵਤ—ਨ  ਦ ੁਭਯ ਸਾੜ ਉਤ। ਏਯੀ—ਭੈਂ ਫਣਾ ਰਵਾਾਂ। ਏ—ਖਾਾਂ, ਬਾਵੇਂ, ਔਾਸ। 

ਇਆਵਰ—ਾਤਾਰ ਵਵਔ। ਾਣੀ ਇਆਵਰ—ਸਠਾਾਂ ਾਣੀ ਵਵਔ। ਉਯਵਧ—ਉੱਔਾ, ਉਰਟਾ, ੁੁੱਠਾ। ਵਵਯ 

ਬਾਵਯ—ਵਯ ਦ ਬਾਯ। ੁਯੁ—ੂਯ ਤਯ ਤ। ਦਾਏਾਵਯ—ਦਾ ਸੀ। ਏੁਔੀਰੁ—ੰਦਾ। ਭਰੁਧਾਯੀ—ਭਰਾ।  

ਅਯਥ:- ਭੈਂ (ਔਾਸ) ਨ  ਦ (ੁਭਯ) ਯਫਤ ਉੱਤ ੁਪਾ ਫਣਾ ਰਵਾਾਂ, ਬਾਵੇਂ ਸਠਾਾਂ ਾਣੀ ਵਵਔ (ਖਾ ਯਸਾਾਂ); ਔਾਸ 

ਧਯਤੀ ਵਵਔ ਯਸਾਾਂ, ਔਾਸ ਆਏਾਸ਼ ਵਵਔ ੁੁੱਠਾ ਵਯ ਬਾਯ ਐਰਤਾ ਯਸਾਾਂ, ਬਾਵੇਂ ਯੀਯ ਨੰੂ ੂਯ ਤਯ ਤ ਏੜਾ 

ਵਸਨਾ ਰਵਾਾਂ (ਬਾਵ, ਏਾੜੀਆਾਂ ਵਾਾਂ ਯੀਯ ਨੰੂ ਭੁਏੰਭਰ ਤਯ ਤ ਏਵੜਆਾਂ ਨਾਰ ਢੁੱਏ ਰਵਾਾਂ) ਔਾਸ ਯੀਯ ਨੰੂ 

ਦਾ ਸੀ ਧੋਂਦਾ ਯਸਾਾਂ, ਬਾਵੇਂ ਭੈਂ ਵਔੁੱਟ ਰਾਰ ੀਰ  ਖਾਾਂ ਏਾਰ  ਏੜ ਾ ਏ (ਔਾਯ) ਵਦਾਾਂ ਦਾ ਉਔਾਯਨ ਏਯਾਾਂ, ਔਾਸ 

(ਯਵਵੜਆਾਂ ਵਾਾਂ) ੰਦਾ ਤ ਭਰਾ ਯਸਾਾਂ—ਇਸ ਾਯ ਬੜੀ ਭਵਤ ਦ ਭੰਦ ਏਯਭ ਸੀ ਸਨ। ਸ ਨਾਨਏ! (ਭੈਂ ਤਾਾਂ 

ਇਸ ਔਾਸੁੰਦਾ ਸਾਾਂ ਵਏ) (ਵਤੁਯੂ ਦ) ਸ਼ਫਦ ਨੰੂੁ ੰਵਵਔਾਯ ਏ (ਭਯੀ) ਸਉਭ ਨਾ ਯਸ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਵਸਤਰ ਖਾਤਰ ਖਾਰ ਕਾਇਆ ਆ ਸੰਜਤਭ ਹਵ ॥ ਅੰਤਤਯ ਭਰੁ ਰਗੀ ਨਹੀ ਜਾ ਣ 
ਫਾਹਯਹੁ ਭਤਰ ਭਤਰ ਧਵ ॥ ਅੰਧਾ ਬੂਤਰ ਇਆ ਜਭ ਜਾਰ ॥ ਵਸਤੁ ਯਾਈ ਅੁਨੀ ਕਤਯ ਜਾਨ 
ਹਉਭ ਤਵਤਚ ਦੁਖੁ ਘਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਯਭੁਤਖ ਹਉਭ ਤੁਿ ਤਾ ਹਤਯ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਤਧਆਵ ॥ ਨਾਭੁ ਜ 
ਨਾਭ ਆਯਾਧ ਨਾਭ ਸੁਤਖ ਸਭਾਵ ॥੨॥ {ੰਨਾ 139} 

ਦਅਯਥ:- ਵਤਿ—ਏੜ। ਐਾਵਰ—ਧ ਏ। ਆ—ਆ ਸੀ, ਆਣ  ਵਰੋਂ। ੰਖਵਭ—ੰਖਭੀ, ਵਖ ਨ  

ਏਾਭ ਆਵਦਏ ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਨੰੂ ਵੁੱ ਵਵਔ ਏਯ ਵਰਆ ਸ, ਵਯਸ਼ੀ, ਤਵੀ। ਅੰਤਵਯ—ਭਨ ਵਵਔ। ਬੂਵਰ—ਐੁੰਗ ਏ। 

ਖਭ ਖਾਰ—ਭਤ ਦ ਖਾਰ ਵਵਔ, ਉ ਧੰਦ-ਯੂ ਖਾਰ ਵਵਔ ਵਖੁੱਥ ਦਾ ਭਤ ਦਾ ਡਯ ਵਟਵਏਆ ਯਸ। ਦੁਐ ੁ

ਾਰ—ਦੁੁੱਐ ਸਾਯਦਾ ਸ। ਨਾਭ—ਨਾਭ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ। ੁਐੀ—ੁਐ ਵਵਔ।  

ਅਯਥ:- (ਖ ਭਨੁੁੱਐ ਵਨੁੱਤ) ਏੁੱੜ ਧ ਏ ਯੀਯ ਧੋਂਦਾ ਸ (ਤ ਵਯ ਏੜ ਤ ਯੀਯ ੁੁੱਔ ਯੁੱਐਣ ਨਾਰ ਸੀ) 

ਆਣ  ਵੁੱਰੋਂ  ਤਵੀ ਫਣ ਫਠਦਾ ਸ (ਯ) ਭਨ ਵਵਔ ਰੁੱੀ ਸਈ ਭਰ ਦੀ ਉ ਨੰੂ ਖ਼ਫਯ ਸੀ ਨਸੀਂ, (ਦਾ 

ਯੀਯ ਨੰੂ) ਫਾਸਯੋਂ ਸੀ ਭਰ ਭਰ ਏ ਧੋਂਦਾ ਸ, (ਉਸ) ਅੰਨ੍ਾ ਭਨੁੁੱਐ (ਵੁੱਧ ਯਾਸ ਤੋਂ) ਐੁੰਗ ਏ ਭਤ ਦਾ ਡਯ ਦਾ 

ਏਯਨ ਵਾਰ  ਖਾਰ ਵਵਔ ਪਵਆ ਸਇਆ ਸ, ਸਉਭ ਵਵਔ ਦੁੁੱਐ ਸਾਯਦਾ ਸ ਵਏਉਂਵਏ ਯਾਈ ਵਤ (ਯੀਯ ਤ 

ਸਯ ਦਾਯਥ ਆਵਦਏਾਾਂ) ਨੰੂ ਆਣੀ ਭਗ ਫਠਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! (ਖਦੋਂ) ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ (ਭਨੁੁੱਐ ਦੀ) ਸਉਭ ਦੂਯ ਸੁੰਦੀ ਸ, ਤਦੋਂ ਉਸ ਿਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਵਭਯਦਾ 

ਸ, ਨਾਭ ਖਦਾ ਸ, ਨਾਭ ਸੀ ਮਾਦ ਏਯਦਾ ਸ ਤ ਨਾਭ ਦੀ ਸੀ ਫਯਏਵਤ ਨਾਰ ੁਐ ਵਵਔ ਵਟਵਏਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸ।2।  

ਵੜੀ ॥ ਕਾਇਆ ਹੰਤਸ ਸੰਜਗੁ ਭਤਰ ਤਭਰਾਇਆ ॥ ਤਤਨ ਹੀ ਕੀਆ ਤਵਜਗੁ ਤਜਤਨ ਉਾਇਆ ॥ 
ਭੂਯਖੁ ਬਗ ਬਗੁ ਦੁਖ ਸਫਾਇਆ ॥ ਸੁਖਹੁ ਉਠ ਯਗ ਾ ਕਭਾਇਆ ॥ ਹਯਖਹੁ ਸਗੁ ਤਵਜਗੁ 
ਉਾਇ ਖਾਇਆ ॥ ਭੂਯਖ ਗਣਤ ਗਣਾਇ ਝਗੜਾ ਾਇਆ ॥ ਸਤਤਗੁਯ ਹਤਥ ਤਨਫੜੁ ਝਗੜੁ 
ਚੁਕਾਇਆ ॥ ਕਯਤਾ ਕਯ ਸੁ ਹਗੁ ਨ ਚਰ ਚਰਾਇਆ ॥੪॥ {ੰਨਾ 139} 

ਦਅਯਥ:- ਸੰ—ਖੀਵ। ੰਖੁ ਭਵਰ—ੰਖ ਭਰ ਏ, ਖੜ ਵਭਥ ਏ। ਵਤਨ ਸੀ—ਵਤਵਨ ਸੀ; {ਰਜ਼ ‘ਵਖਵਨ’ 

ਦ ਟਾਏਯ ਤ ਰਜ਼ ‘ਵਤਵਨ’ ਸ। ਥ ‘ਵਤਵਨ’ ਦ ਅੁੱਐਯ ‘ਨ’ ਦੀ ‘ਵੁ’ ਉੱਡ ਈ ਸ, ਵਐ ‘ੁਯਫਾਣੀ 

ਵਵਆਏਯਣ’ ‘ਵਾਏ-ਯਔਨਾ’ ਵਵਔ ਅੰਏ ‘ਸੀ’}। ਵਖਵਨ—ਵਖ (ਿਬੂ) ਨ। ਵਤਨ ਸੀ—ਉ (ਿਬੂ) ਨ। ਵਤਨ 

ਸੀ—ਉ ਨ  ਸੀ। ਫਾਇਆ—ਾਯ। ਸਯਐਸੁ—ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੋਂ। ਣਤ ਣਾਇ—ਰਐਾ ਵਰਐਾ ਏ। ਭੂਯਐ ਣਤ 

ਣਾਇ—ਭੂਯਐਾਾਂ ਵਾਰ  ਏੰਭ ਏਯ ਏ। ਗੜਾ—ਖਨਭ ਭਯਨ ਦਾ ਰੰਫਾ ਗੰਫਰਾ। ੁ ਯੁ—ਉਸੀ ਸਵਾ।  



ਅਯਥ:- ਯੀਯ ਤ ਖੀਵ (-ਆਤਭਾ) ਦਾ ੰਖ ਵਭਥ ਏ (ਯਭਾਤਭਾ ਨ  ਇਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਭਨੁੁੱਐਾ-ਖਨਭ ਵਵਔ) 

ਇਏੁੱਠਾ ਏਯ ਵਦੁੱਤਾ ਸ। ਵਖ (ਿਬੂ) ਨ  (ਯੀਯ ਤ ਖੀਵ ਨੰੂ) ਦਾ ਏੀਤਾ ਸ ਉ ਨ  ਸੀ (ਇਸਨਾਾਂ ਰਈ) ਵਵਕੜਾ 

(ਬੀ) ਫਣਾ ਯੁੱਵਐਆ ਸ। (ਯ ਇ ਵਵਕੜ ਨੰੂ ਬੁਰਾ ਏ) ਭੂਯਐ (ਖੀਵ) ਬ ਬਦਾ ਯਵਸੰਦਾ ਸ (ਖ) ਾਯ ਦੁੁੱਐਾਾਂ 

ਦਾ (ਭੂਰ ਫਣਦਾ) ਸ। ਾ ਏਭਾਣ ਦ ਏਾਯਨ (ਬਾਾਂ ਦ) ੁਐ ਤੋਂ ਯ ਦਾ ਸੁਦੰ ਸਨ। (ਾਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੋਂ 

ਵਔੰਤਾ (ਤ ਅੰਤ ਨੰੂ) ਵਵਕੜਾ ਦਾ ਏਯ ਏ ਖਨਭ ਭਯਨ ਦਾ ਰੰਭਾ ਗੰਫਰਾ ਸੜ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

(ਖਨਭ ਭਯਨ ਦ ੜ ਨੰੂ ਭੁਏਾਣ ਦੀ ਤਾਏਤ ਵਤੁਯੂ ਦ ਸੁੱਥ ਵਵਔ ਸ, (ਵਖ ਨੰੂ ੁਯੂ ਵਭਰਦਾ ਸ ਉ ਦਾ 

ਇਸ) ਗੰਫਰਾ ਭੁੁੱਏ ਖਾਾਂਦਾ ਸ। (ਖੀਵਾਾਂ ਦੀ ਏਈ) ਆਣੀ ਔਰਾਈ ਵਆਣ ਔੁੱਰ ਨਸੀਂ ਏਦੀ, ਖ ਏਯਤਾਯ 

ਏਯਦਾ ਸ ਉਸੀ ਸੁੰਦਾ ਸ।4।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਕੂੜੁ ਫਤਰ ਭੁਯਦਾਯੁ ਖਾਇ ॥ ਅਵਯੀ ਨ ਸਭਝਾਵਤਣ ਜਾਇ ॥ ਭੁਠਾ ਆਤ ਭੁਹਾ 
ਸਾਥ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾ ਆਗੂ ਜਾ ॥੧॥ {ੰਨਾ 140} 

ਦਅਯਥ:- ਭੁਯਦਾਯੁ—ਸਯਾਭ, ਯਾਇਆ ਸੁੱਏ। ਭੁਠਾ—ਠੁੱਵਆ। ਭੁਸਾ—ਰੁਟਾਾਂਦਾ ਸ, ਠਾਾਂਦਾ ਸ। 

ਾਥ—ਾਥ ਨੰੂ। ਖਾ—ਖਾਦਾ ਸ,। ਉੱੜਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- (ਖ ਭਨੁੁੱਐ) ਗੂਠ ਫਰ ਏ (ਆ ਤਾਾਂ) ਦੂਵਖਆਾਂ ਦਾ ਸੁੱਏ ਐਾਾਂਦਾ ਸ ਤ ਸਯਨਾਾਂ ਨੰੂੁੰ ਵੁੱਵਐਆ ਦਣ ਖਾਾਂਦਾ ਸ 

(ਵਏ ਗੂਠ ਨਾਸ ਫਰ), ਸ ਨਾਨਏ! ਅਖਸਾ ਆ ੂ(ਅੰਤ ਇਉਂ) ਉੱੜਦਾ ਸ ਵਏ ਆ ਤਾਾਂ ਠੁੱਵਆ ਖਾ ਸੀ ਵਯਸਾ 

ਸ, ਆਣ  ਾਥ ਨੰੂ ਬੀ ਰੁਟਾਾਂਦਾ ਸ।1।  

ਭਹਰਾ ੪ ॥ ਤਜਸ ਦ ਅੰਦਤਯ ਸਚੁ ਹ ਸ ਸਚਾ ਨਾਭੁ ਭੁਤਖ ਸਚੁ ਅਰਾ ॥ ਹੁ ਹਤਯ ਭਾਯਤਗ 
ਆਤ ਚਰਦਾ ਹਯਨਾ ਨ ਹਤਯ ਭਾਯਤਗ ਾ ॥ ਜ ਅਗ ਤੀਯਥੁ ਹਇ ਤਾ ਭਰੁ ਰਹ ਛਤੜ ਨਾਤ 
ਸਗਵੀ ਭਰੁ ਰਾ ॥ ਤੀਯਥੁ ੂਯਾ ਸਤਤਗੁਯੂ ਜ ਅਨਤਦਨੁ ਹਤਯ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਤਧਆ ॥ ਹੁ ਆਤ 
ਛੁਿਾ ਕੁਿੰਫ ਤਸਉ ਦ ਹਤਯ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਸਬ ਤਸਰਸਤਿ ਛਡਾ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਤਸੁ ਫਤਰਹਾ ਯਣ ਜ 
ਆਤ ਜ ਅਵਯਾ ਨਾਭੁ ਜਾ ॥੨॥ {ੰਨਾ 140} 

ਦਅਯਥ:- ਭੁਵਐ—ਭੂੰਸੋਂ। ਅਰਾ—ਫਰਦਾ ਸ। ਭਾਯਵ—ਯਤ ਉੱਤ। ਤੀਯਥ—ੁਐੁਰ੍  ਾ ਾਣੀ ਦਾ ਭਾ, 

ਦਵਯਆ ਦਾ ਾ ਐੁਰ੍ਾ ਾਣੀ। ਕਵੜ—ਕੁੱੜ ਵਵਔ। ਵੀ—ੋਂ ਸਯ। ਅਨਵਦਨੁ—ਸਯ ਯਜ਼, ਸਯ ਵਰ ।  

ਅਯਥ:- ਵਖ ਭਨੁੁੱਐ ਦ ਵਸਯਦ ਵਵਔ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ ਿਬੂ ਵੁੱਦਾ ਸ, ਭੂੰਸੋਂ (ਬੀ) ਦਾ-ਵਥਯ ਯਵਸਣ 

ਵਾਰਾ ੁੱਔਾ ਨਾਭ ਸੀ ਫਰਦਾ ਸ, ਉਸ ਆ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਯਾਸ ਤ ਤੁਯਦਾ ਸ ਤ ਸਯਨਾਾਂ ਨੰੂ ਬੀ ਤ ਦ ਯਾਸ ਿਬੂ 

ਤਯਦਾ ਸ।  

(ਵਖੁੱਥ ਨ੍ਾਉਣ ਖਾਈ) ਖ ਉੱਥ ਐੁਰ੍  ਾ ਾਣੀ ਦਾ ਭਾ ਸਵ ਤਾਾਂ (ਨ੍ਾਉਣ ਵਾਰ  ਦੀ) ਭਰ ਰਵਸ ਖਾਾਂਦੀ ਸ, 

ਯ ਕੁੱੜ ਵਵਔ ਨ੍ਾਵਤਆਾਂ ੋਂ ਸਯ ਭਰ ਵਧਦੀ ਸ। (ਇਸੀ ਨਭ ਭਗ ਭਨ ਦੀ ਭਰ ਧਣ ਰਈ), ੂਯਾ ੁਯ ੂਖ 

ਸਯ ਵਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਵਭਯਦਾ ਸ (ਭਾਨ) ਐੁਰ੍  ਾ ਾਣੀ ਦਾ ਭਾ ਸ, ਉਸ ਆ ਆਣ  ਯਵਾਯ 

ਭਤ ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਵਔਆ ਸਇਆ ਸ, ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਦ ਏ ਉਸ ਾਯੀ ਵਿਸ਼ਟੀ ਨੰੂ ਵੀ ਫਔਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਸ ਦਾ ਨਾਨਏ! (ਆਐ—ਭੈਂ) ਉ ਤੋਂ ਦਏ ਸਾਾਂ, ਖ ਆ (ਿਬੂ ਦਾ) ਨਾਭ ਖਦਾ ਸ ਤ ਸਯਨਾਾਂ ਨੰੂ ਖਾਾਂਦਾ 

ਸ।2।  



ਉੜੀ ॥ ਇਤਕ ਕੰਦ ਭੂਰੁ ਚੁਤਣ ਖਾਤਹ ਵਣ ਖੰਤਡ ਵਾਸਾ ॥ ਇਤਕ ਬਗਵਾ ਵਸੁ ਕਤਯ ਤਪਯਤਹ ਜਗੀ 
ਸੰਤਨਆਸਾ ॥ ਅੰਦਤਯ ਤਤਰਸਨਾ ਫਹੁਤੁ ਛਾਦਨ ਬਜਨ ਕੀ ਆਸਾ ॥ ਤਫਯਥਾ ਜਨਭੁ ਗਵਾਇ ਨ 
ਤਗਯਹੀ ਨ ਉਦਾਸਾ ॥ ਜਭਕਾਰੁ ਤਸਯਹੁ ਨ ਉਤਯ ਤਤਰਤਫਤਧ ਭਨਸਾ ॥ ਗੁਯਭਤੀ ਕਾਰੁ ਨ ਆਵ ਨੜ 
ਜਾ ਹਵ ਦਾਸਤਨ ਦਾਸਾ ॥ ਸਚਾ ਸਫਦੁ ਸਚੁ ਭਤਨ ਘਯ ਹੀ ਭਾਤਹ ਉਦਾਸਾ ॥ ਨਾਨਕ ਸਤਤਗੁਯੁ 
ਸਵਤਨ ਆਣਾ ਸ ਆਸਾ ਤ ਤਨਯਾਸਾ ॥੫॥ {ੰਨਾ 140} 

ਦਅਯਥ:- ਏੰਦ—ਾਖਯ ਭੂਰੀ ੋਂਰੂ ਆਵਦਏ ਫਜ਼ੀ ਖ ਜ਼ਭੀਨ ਦ ਅੰਦਯ ਦਾ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਏੰਦ ਭੂਰੁ—

ਭੂਰੀ। ਵਣ—ਖੰਰ। ਵਣਐੰਵਡ—ਖੰਰ ਦ ਸ਼ ਵਵਔ। ਕਾਦਨ—ਏੁੱੜਾ। ਆਾ—ਰਾਰਾ। ਵਯਸੀ—

ਵਿਸਤੀ। ਵਤਿਵਫਵਧ—ਵਤੰਨ ਵਏਭ ਦੀ, ਵਤਿੁਣੀ। ਭਨਾ—ਵਾਨਾ।  

ਅਯਥ:- ਏਈ ਫੰਦ ਭੂਰੀ ਆਵਦਏ ੁਟ ਏ ਐਾਾਂਦ ਸਨ (ਭੂਰੀ ਆਵਦਏ ਐਾ ਏ ੁਜ਼ਾਯਾ ਏਯਦ ਸਨ) ਤ ਖੰਰ ਦ 

ਸ਼ ਵਵਔ ਖਾ ਯਵਸੰਦ ਸਨ। ਏਈ ਰਏ ਬਵ ਏੁੱੜ ਾ ਏ ਖੀ ਤ ੰਵਨਆੀ ਫਣ ਏ ਵਪਯਦ ਸਨ (ਯ 

ਉਸਨਾਾਂ ਦ) ਭਨ ਵਵਔ ਫਸੁਤ ਰਾਰਔ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਏੁੱੜ ਤ ਬਖਨ ਦੀ ਰਾਰਾ ਵਟਏੀ ਯਵਸੰਦੀ ਸ (ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ) 

ਅਖਾਈਂ ਭਨੁੁੱਐਾ ਖਨਭ ਵਾ ਏ ਨਾਸ ਉਸ ਵਿਸਤੀ ਯਵਸੰਦ ਸਨ ਤ ਨਾਸ ਸੀ ਏੀਯ। (ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ) 

ਵਤਿੁਣੀ (ਭਾਇਆ ਦੀ) ਰਾਰਾ ਸਣ ਦ ਏਾਯਨ ਆਤਭਏ ਭਤ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਵਯ ਤੋਂ ਟਰਦੀ ਨਸੀਂ ਸ।  

ਖਦੋਂ ਭਨੁੁੱਐ (ਿਬੂ ਦ) ਵਏਾਾਂ ਦਾ ਵਏ ਫਣ ਖਾਾਂਦਾ ਸ, ਤਾਾਂ ਵਤੁਯੂ ਦੀ ਵੁੱਵਐਆ ਤ ਤੁਯ ਏ ਆਤਭਏ ਭਤ 

ਉਦ ਨੜ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦੀ। ੁਯ ੂਦਾ ੁੱਔਾ ਫਦ ਤ ਿਬੂ (ਉ ਦ) ਭਨ ਵਵਔ ਸਣ ਏਯਏ ਉਸ ਵਿਸਤ ਵਵਔ 

ਯਵਸੰਦਾ ਸਇਆ ਸੀ ਵਤਆੀ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਖ ਭਨੁੁੱਐ ਆਣ  ੁਯ ੂਦ ਸੁਏਭ ਵਵਔ ਤੁਯਦ ਸਨ, ਉਸ (ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਾਂ) ਰਾਰਾ ਤੋਂ ਉਯਾਭ ਸ 

ਖਾਾਂਦ ਸਨ।5।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਜ ਯਤੁ ਰਗ ਕੜ ਜਾਭਾ ਹਇ ਰੀਤੁ ॥ ਜ ਯਤੁ ੀਵਤਹ ਭਾਣਸਾ ਤਤਨ ਤਕਉ 
ਤਨਯਭਰੁ ਚੀਤੁ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਖੁਦਾਇ ਕਾ ਤਦਤਰ ਹਛ ਭੁਤਖ ਰਹੁ ॥ ਅਵਤਯ ਤਦਵਾਜ ਦੁਨੀ ਕ ਝੂਠ 
ਅਭਰ ਕਯਹੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 140} 

ਦਅਯਥ:- ਖਾਭਾ—ਏੁੱੜਾ। ਯਤੁ—ਰਸੂ। ਭਾਣਾ—ਭਨੁੁੱਐਾਾਂ ਦਾ। ਵਦਵਰ ਸਕ—ਾ ਵਦਰ ਨਾਰ। ਭੁਵਐ—

ਭੂੰਸੋਂ ਵਦਵਾਖ—ਵਦਐਾਵ।  

ਅਯਥ:- ਖ ਖਾਭ ਨੰੂ ਰਸੂ ਰੁੱ ਖਾਵ, ਤਾਾਂ ਖਾਭਾ ਰੀਤ ਸ ਖਾਾਂਦਾ ਸ (ਤ ਨਭਾਜ਼ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦੀ), (ਯ) ਖ ਫੰਦ 

ਭਨੁੁੱਐਾਾਂ ਦਾ ਰਸੂ ੀਂਦ ਸਨ (ਬਾਵ, ਧੁੱਏਾ ਏਯ ਏ ਸਯਾਭ ਦੀ ਏਭਾਈ ਐਾਾਂਦ ਸਨ) ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਭਨ ਵਏਵੇਂ ਾਏ 

(ਾ) ਯਵਸ ਏਦਾ ਸ (ਤ ਰੀਤ ਭਨ ਨਾਰ ਨਭਾਜ਼ ੜ੍ੀ ਵਏਵੇਂ ਏਫੂਰ ਸ)? 

ਸ ਨਾਨਏ! ਯੁੱਫ ਦਾ ਨਾਭ ਭੂੰਸੋਂ ਾ ਵਦਰ ਨਾਰ ਰ , (ਇ ਤੋਂ ਵਫਨਾ) ਸਯ ਏੰਭ ਦੁਨੀਆ ਵਾਰ  ਵਵਐਾਵ ਸਨ। 

ਇਸ ਤਾਾਂ ਤੁੀ ਏੂੜ ਏੰਭ ਸੀ ਏਯਦ ਸ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਜਾ ਹਉ ਨਾਹੀ ਤਾ ਤਕਆ  ਆਖਾ ਤਕਹੁ ਨਾਹੀ ਤਕਆ ਹਵਾ ॥ ਕੀਤਾ ਕਯਣਾ ਕਤਹਆ 
ਕਥਨਾ ਬਤਯਆ ਬਤਯ ਬਤਯ ਧਵਾਂ ॥ ਆਤ ਨ ਫੁਝਾ ਰਕ ਫੁਝਾਈ ਸਾ ਆਗੂ ਹਵਾਂ ॥ ਨਾਨਕ ਅੰਧਾ 
ਹਇ ਕ ਦਸ ਯਾਹ ਸਬਸੁ ਭੁਹਾ ਸਾਥ ॥ ਅਗ ਗਇਆ ਭੁਹ ਭੁਤਹ ਾਤਹ ਸੁ ਸਾ ਆਗੂ ਜਾ 
॥੨॥ {ੰਨਾ 140} 



ਦਅਯਥ:- ਸਉ—ਭੈਂ। ਵਏਆ ਸਵਾ—ਵਏਤਨਾ ਏੁਗ ਫਣ ਫਣ ਵਦਐਾਵਾਾਂ? ਏੀਤਾ ਏਯਣਾ—(ਭਯਾ) ਏੰਭ-ਏਾਯ। 

ਏਵਸਆ ਏਥਨਾ—(ਭਯਾ) ਫਰ-ਔਾਰ। ਭੁਸਾ—ਠਾਾਂਦਾ ਸ। ਭੁਸ ਭੁਵਸ—ਭੂੰਸ ਉਤ, ਭੂੰਸ ਉਤ। ਾਵਸ—

ੈਂਦੀਆਾਂ ਸਨ। ਵਏਸੁ—ਏੁਗ, ਏਈ ਆਤਭਏ ੁਣ। ਬਵਯ ਬਵਯ—ਬਯੀਖ ਏ, ੰਦਾ ਸ ਏ। ਾ—(ਬਾਵ) ਸਾ-

ਸੀਣਾ।  

ਅਯਥ:- ਖਦੋਂ ਭੈਂ ਸਾਾਂ ਸੀ ਏੁਗ ਨਸੀਂ (ਬਾਵ, ਭਯੀ ਆਤਭਏ ਸਤੀ ਸੀ ਏੁਗ ਨਸੀਂ ਫਣੀ), ਤਾਾਂ ਭੈਂ (ਸਯਨਾਾਂ ਨੰੂ) 

ਉਦਸ਼ ਏੀਸ ਏਯਾਾਂ? (ਅੰਦਯ) ਏਈ ਆਤਭਏ ੁਣ ਨਾਸ ਸੁੰਵਦਆਾਂ ਵਏਤਨਾ ਏੁਗ ਫਣ ਫਣ ਏ ਵਵਐਾਵਾਾਂ? ਭਯਾ 

ਏੰਭ-ਏਾਯ, ਭਯਾ ਫਰ-ਔਾਰ—ਇਸਨਾਾਂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਭੰਦ ੰਏਾਯਾਾਂ ਨਾਰ) ਬਵਯਆ ਸਇਆ ਏਦ ਭੰਦ ਾ 

ਵਡੁੱਦਾ ਸਾਾਂ ਤ (ਏਦ ਪਯ ਭਨ ਨੰੂ) ਧਣ ਦਾ ਖਤਨ ਏਯਦਾ ਸਾਾਂ। ਖਦੋਂ ਭਨੰੂ ਆ ਨੰੂ ਸੀ ਭਗ ਨਸੀਂ ਆਈ ਤ 

ਰਏਾਾਂ ਨੰੂ ਯਾਸ ਦੁੱਦਾ ਸਾਾਂ, (ਇ ਸਾਰਤ ਵਵਔ) ਸਾ-ਸੀਣਾ ਆ ੂਸੀ ਫਣਦਾ ਸਾਾਂ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਖ ਭਨੁੁੱਐ ਆ ਅੰਨ੍ਾ ਸ, ਯ ਸਯਨਾਾਂ ਨੰੂ ਯਾਸ ਦੁੱਦਾ ਸ, ਉਸ ਾਯ ਾਥ ਨੰੂ ਰੁਟਾ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਅੁੱ 

ਔੁੱਰ ਏ ਭੂੰਸੋਂ ਭੂੰਸ ਉ ਨੰੂ (ਖੁੁੱਤੀਆਾਂ) ੈਂਦੀਆਾਂ ਸਨ, ਤਦੋਂ ਅਖਸਾ ਆ ੂ(ਅਰ ਯੂ ਵਵਔ) ਉੱੜਦਾ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਭਾਹਾ ਯੁਤੀ ਸਬ ਤੂੰ ਘੜੀ ਭੂਯਤ ਵੀਚਾਯਾ ॥ ਤੂੰ ਗਣਤ ਤਕਨ ਨ ਾਇ ਸਚ ਅਰਖ 
ਅਾਯਾ ॥ ਤੜਆ ਭੂਯਖੁ ਆਖੀ ਤਜਸੁ ਰਫੁ ਰਬੁ ਅਹੰਕਾਯਾ ॥ ਨਾਉ ੜੀ ਨਾਉ ਫੁਝੀ 
ਗੁਯਭਤੀ ਵੀਚਾਯਾ ॥ ਗੁਯਭਤੀ ਨਾਭੁ ਧਨੁ ਖਤਿਆ ਬਗਤੀ ਬਯ ਬੰਡਾਯਾ ॥ ਤਨਯਭਰੁ ਨਾਭੁ ਭੰਤਨਆ 
ਦਤਯ ਸਚ ਸਤਚਆਯਾ ॥ ਤਜਸ ਦਾ ਜੀਉ ਯਾਣੁ ਹ ਅੰਤਤਯ ਜਤਤ ਅਾਯਾ ॥ ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਇਕੁ ਤੂੰ 
ਹਯੁ ਜਗਤੁ ਵਣਜਾਯਾ ॥੬॥ {ੰਨਾ 140} 

ਦਅਯਥ:- ਭਾਸਾ—ਭਸੀਨ। ਭੂਯਤ—ਭੁਸੂਯਤ। ਵੀਔਾਯਾ—ਵਵਔਾਵਯਆ ਖਾ ਏਦਾ, ਵਧਆਨ ਧਵਯਆ ਖਾ 

ਏਦਾ ਸ। ਤੰੂ—ਤਨੰੂ। ਣਤ—(ਵਥੁੱਤਾਾਂ ਦ) ਰਐ ਏਯਨ ਨਾਰ। ਅਰਐ—ਅਵਦਿਸ਼ਟ। ਵਔਆਯਾ—ੁਯਖ਼ਯੂ, 

ਉੱਖਰ ਭੁਐ। ਔਾ—ਦਾ ਵਟਏ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ। ਵਣਖਾਯਾ—ਪਯੀ ਰਾ ਏ ਉਦਾ ਵਔਣ ਵਾਰਾ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਿਬੂ!) ਬ ਭਸੀਵਨਆਾਂ ਯੁੁੱਤਾਾਂ ੜੀਆਾਂ ਤ ਭੁਸੂਯਤਾਾਂ ਵਵਔ ਤਨੰੂ ਵਭਵਯਆ ਖਾ ਏਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਤਯ 

ਵਭਯਨ ਰਈ ਏਈ ਖ਼ਾ ਯੁੁੱਤ ਖਾਾਂ ਵਥੁੱਤ ਨਸੀਂ ਸ)। ਸ ਅਵਦਿਸ਼ਟ ਤ ਫਅੰਤ ਿਬੂ! ਵਥੁੱਤਾਾਂ ਦਾ ਰਐਾ ਵਣ ਏ ਵਏ 

ਨ  ਬੀ ਤਨੰੂ ਨਸੀਂ ਰੁੱਵਬਆ, ਇਸ ਵਖਸੀ (ਵਥੁੱਤਾਾਂ ਦੀ ਵਵੁੱਵਦਆ) ੜ੍ ਸ ਨੰੂ ਭੂਯਐ ਆਐਣਾ ਔਾਸੀਦਾ ਸ ਵਏਉਂਵਏ 

ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਰਬ ਤ ਅਸੰਏਾਯ ਸ।  

(ਵਏ ਵਥੁੱਤ ਭੁਸੂਯਤ ਦ ਬਯਭ ਦੀ ਰੜ ਨਸੀਂ, ਵਯ) ਵਤੁਯੂ ਦੀ ਵਦੁੱਤੀ ਭਵਤ ਨੰੂ ਵਵਔਾਯ ਏ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ 

ਨਾਭ ਖਣਾ ਔਾਸੀਦਾ ਸ ਤ (ਉ ਵਵਔ) ੁਯਵਤ ਖੜਨੀ ਔਾਸੀਦੀ ਸ। ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਨ  ੁਯੂ ਦੀ ਵੁੱਵਐਆ ਤ ਤੁਯ ਏ 

ਨਾਭ-ਯੂ ਧਨ ਏਭਾਇਆ ਸ, ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਬਤੀ ਨਾਰ ਬਯ  ਸਨ। ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਿਬੂ ਦਾ ਵਵਤਿ  ਨਾਭ 

ਏਫੂਰ ਏੀਤਾ ਸ, ਉਸ ਿਬੂ ਦ ਦਯ ਤ ੁਯਖ਼ਯੂ ਸੁੰਦ ਸਨ। ਸ ਿਬੂ! ਤੰੂ ਦਾ ਵਟਏ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ ਸ਼ਾਸ ਸੈਂ, ਸਯ 

ਾਯਾ ਖਤ ਵਣਖਾਯਾ ਸ (ਬਾਵ, ਸਯ ਾਯ ਖੀਵ ਇਥ, ਭਾਨ , ਪਯੀ ਰਾ ਏ ਉਦਾ ਏਯਨ ਆ ਸਨ)। ਤਯ ਸੀ 

ਫਖ਼ਸ਼ ਸ ਵਖੰਦ ਿਾਣ ਸਯਏ ਖੀਵ ਨੰੂ ਵਭਰ  ਸਨ, ਤਯੀ ਸੀ ਅਾਯ ਖਵਤ ਸਯਏ ਖੀਵ ਦ ਅੰਦਯ ਸ।6।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਤਭਹਯ ਭਸੀਤਤ ਤਸਦਕੁ ਭੁਸਰਾ ਹਕੁ ਹਰਾਰੁ ਕੁਯਾਣੁ ॥ ਸਯਭ ਸੁੰਨਤਤ ਸੀਰੁ ਯਜਾ 
ਹਹੁ ਭੁਸਰਭਾਣੁ ॥ ਕਯਣੀ ਕਾਫਾ ਸਚੁ ੀਯੁ ਕਰਭਾ ਕਯਭ ਤਨਵਾਜ ॥ ਤਸਫੀ ਸਾ ਤਤਸੁ ਬਾ ਵਸੀ 
ਨਾਨਕ ਯਖ ਰਾਜ ॥੧॥ {ੰਨਾ 140} 



ਦਅਯਥ:- ਵਦਏੁ—ਵਨਸ਼ਔਾ; ਯਧਾ। ਭੁਰਾ—ਭੁੁੱਰਾ, ਉਸ  ਵਖ ਉਤ ਫਠ ਏ ਵਨਭਾਜ਼ ੜ੍ੀਦੀ ਸ। 

ਸਏੁ ਸਰਾਰੁ—ਖਾਇਜ਼ ਸੁੱਏ, ਸੁੱਏ ਦੀ ਏਭਾਈ। ਯਭ—ਸ਼ਯਭ, ਸਮਾ, ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਵਰੋਂ  ੰਣਾ। ੀਰੁ—ਔੰਾ 

ੁਬਾਉ। ਏਯਭ—ਔੰ ਏੰਭ, ਨਏ ਅਭਰ। ਏਾਫਾ—ਭੁੱਏ ਵਵਔ ਉਸ ਭੰਦਯ ਵਖ ਦਾ ਦਯਨ ਏਯਨ ਭੁਰਭਾਨ 

ਖਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਅਯਥ:- (ਰਏਾਾਂ ਉੱਤ) ਤਯ ਦੀ ਭੀਤ (ਫਣਾ), ਯਧਾ ਨੰੂ ਭੁੁੱਰਾ ਤ ਸੁੱਏ ਦੀ ਏਭਾਈ ਨੰੂ ਏੁਯਾਨ (ਫਣਾ)। 

ਵਵਏਾਯ ਏਯਨ ਵਰੋਂ  ਗੁੱਏਣਾ—ਇਸ ੁੰਨਤ ਸਵ, ਔੰਾ ੁਬਾਉ ਯਜ਼ਾ ਫਣ। ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ (ਸ ਬਾਈ!) ਭੁਰਭਾਨ 

ਫਣ। ਉੱਔਾ ਆਔਯਣ ਏਾਫਾ ਸਵ, ਅੰਦਯੋਂ ਫਾਸਯੋਂ ਇਏ ਵਖਸ ਯਵਸਣਾ—ੀਯ ਸਵ, ਨਏ ਅਭਰਾਾਂ ਦੀ ਵਨਭਾਜ਼ ਤ 

ਏਰਭਾ ਫਣ। ਖ ੁੱਰ ਉ ਯੁੱਫ ਨੰੂ ਬਾਵ ਉਸੀ (ਵਯ ਭੁੱਥ ਤ ਭੰਨਣੀ, ਇਸ) ਤਫੀ ਸਵ। ਸ ਨਾਨਏ! (ਅਵਖਸ 

ਭੁਰਭਾਨ ਦੀ ਯੁੱਫ) ਰਾਖ ਯੁੱਐਦਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਹਕੁ ਯਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸੁ ਸੂਅਯ ਉਸੁ ਗਾਇ ॥ ਗੁਯੁ ੀਯੁ ਹਾਭਾ ਤਾ ਬਯ ਜਾ 
ਭੁਯਦਾਯੁ ਨ ਖਾਇ ॥ ਗਰੀ ਤਬਸਤਤ ਨ ਜਾਈ ਛੁਿ ਸਚੁ ਕਭਾਇ ॥ ਭਾਯਣ ਾਤਹ ਹਯਾਭ ਭਤਹ 
ਹਇ ਹਰਾਰੁ ਨ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਗਰੀ ਕੂੜੀਈ ਕੂੜ ਰ ਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 141} 

ਦਅਯਥ:- ਸਾਭਾ ਬਯ—ਵਾਯਸ਼ ਏਯਦਾ ਸ {ਵਏ ਭੁਰਭਾਨ ਨਾਰ ਵਵਔਾਯ ਸਣ ਏਯ ਏ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਸੀ 

ਅਏੀਦ ਦਾ ਵਜ਼ਏਯ ਏੀਤਾ ਸ}। ਭੁਯਦਾਯੁ—ਭਾਰ  ਯਾਇਆ ਸੁੱਏ। ਵਬਵਤ—ਫਵਸਸ਼ਤ ਵਵਔ। ਕੁਟ—ਨਖਾਤ 

ਵਭਰਦੀ ਸ, ਭੁਏਤੀ ਸਾਰ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਏਭਾਇ—ਏਭਾ ਏ, ਅਭਰੀ ਖੀਵਨ ਵਵਔ ਵਯਵਤਆਾਂ। ਭਾਯਣ—ਭਾਰ  

(ਫਸ ਆਵਦਏ ਔੁਤਯਾਈ ਦੀਆਾਂ ੁੱਰਾਾਂ)। ਏੂੜੀਈ ਰੀ—(ਫਸ ਆਵਦਏ ਦੀਆਾਂ) ਏੂੜੀਆਾਂ ੁੱਰਾਾਂ ਨਾਰ। 

ਰ  ਾਇ—ਵਭਰਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਯਾਇਆ ਸੁੱਏ ਭੁਰਭਾਨ ਰਈ ੂਯ ਸ ਤ ਵਸੰਦੂ ਰਈ ਾਾਂ ਸ। ੁਯ ੂਗ਼ੰਫਯ ਤਾਾਂ ਸੀ 

ਵਾਵਯਸ਼ ਏਯਦਾ ਸ ਖ ਭਨੁੁੱਐ ਯਾਇਆ ਸੁੱਏ ਨਾਸ ਵਯਤ। ਵਨਯੀਆਾਂ ੁੱਰਾਾਂ ਏਯਨ ਨਾਰ ਫਵਸਸ਼ਤ ਵਵਔ ਨਸੀਂ 

ਅੁੱੜ ਏੀਦਾ। ੁੱਔ ਨੰੂ (ਬਾਵ, ਵਖ ਨੰੂ ੁੱਔਾ ਯਤਾ ਆਐਦ ਸਉ, ਉ ਨੰੂ) ਅਭਰੀ ਖੀਵਨ ਵਵਔ ਵਯਵਤਆਾਂ 

ਸੀ ਨਖਾਤ ਵਭਰਦੀ ਸ। (ਫਵਸ ਆਵਦਏ ੁੱਰਾਾਂ ਦ) ਭਾਰ  ਸਯਾਭ ਭਾਰ ਵਵਔ ਾਇਆਾਂ ਉਸ ਸੁੱਏ ਦਾ ਭਾਰ 

ਨਸੀਂ ਫਣ ਖਾਾਂਦਾ। ਸ ਨਾਨਏ! ਏੂੜੀਆਾਂ ੁੱਰਾਾਂ ਏੀਵਤਆਾਂ ਏੂੜ ਸੀ ਵਭਰਦਾ ਸ।2।  

ਭਃ ੧ ॥ ੰਤਜ ਤਨਵਾਜਾ ਵਖਤ ੰਤਜ ੰਜਾ ੰਜ ਨਾਉ ॥ ਤਹਰਾ ਸਚੁ ਹਰਾਰ ਦੁਇ ਤੀਜਾ ਖਯ 
ਖੁਦਾਇ ॥ ਚਉਥੀ ਨੀਅਤਤ ਯਾਤਸ ਭਨੁ ੰਜਵੀ ਤਸਪਤਤ ਸਨਾਇ ॥ ਕਯਣੀ ਕਰਭਾ ਆਤਖ ਕ ਤਾ 
ਭੁਸਰਭਾਣੁ ਸਦਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜਤ ਕੂਤੜਆਯ ਕੂੜ ਕੂੜੀ ਾਇ ॥੩॥ {ੰਨਾ 141} 

ਦਅਯਥ:- ਵਐਤ—ਵਏਤ, ਭ। ਦੁਇ—ਦੂਖੀ। ਐਯ ਐੁਦਾਇ—ਯੁੱਫ ਤੋਂ ਬ ਦਾ ਬਰਾ ਭੰਣਾ। ਯਾਵ—

ਯਾਤ, ਾ। ਨਾਇ—ਵਵਡਆਈ। ਾਇ—ਾਾਂਇਆਾਂ, ਇੁੱਜ਼ਤ।  

ਅਯਥ:- (ਭੁਰਭਾਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ੰਖ ਵਨਭਾਜ਼ਾਾਂ ਸਨ, (ਉਸਨਾਾਂ ਦ) ੰਖ ਵਏਤ ਸਨ ਤ ੰਖਾਾਂ ਸੀ ਵਨਭਾਜ਼ਾਾਂ ਦ (ਵਐ 

ਵਐਯ) ੰਖ ਨਾਭ। (ਯ ਅਾਡ ਭਤ ਵਵਔ ਅਰ ਵਨਭਾਜ਼ਾਾਂ ਇਉਂ ਸਨ—) ੁੱਔ ਫਰਣਾ ਨਭਾਜ਼ ਦਾ ਵਸਰਾ 

ਨਾਭ ਸ (ਬਾਵ, ਵਯ ਦੀ ਵਸਰੀ ਵਨਭਾਜ਼ ਸ), ਸੁੱਏ ਦੀ ਏਭਾਈ ਦੂਖੀ ਨਭਾਜ਼ ਸ, ਯੁੱਫ ਤੋਂ ਬ ਦਾ ਬਰਾ ਭੰਣਾ 

ਵਨਭਾਜ਼ ਦਾ ਤੀਖਾ ਨਾਭ ਸ। ਨੀਅਵਤ ਨੰੂ ਾ ਏਯਨਾ ਭਨ ਨੰੂ ਾ ਯੁੱਐਣਾ ਇਸ ਔਉਥੀ ਵਨਭਾਜ਼ ਸ ਤ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਤ ਵਵਡਆਈ ਏਯਨੀ ਇਸ ੰਖਵੀਂ ਨਭਾਜ਼ ਸ। (ਇਸਨਾਾਂ ੰਖਾਾਂ ਨਭਾਜ਼ਾਾਂ ਦ 



ਨਾਰ ਨਾਰ) ਉੱਔਾ ਆਔਯਣ ਫਨਾਣ-ਯੂ ਏਰਭਾ ੜ੍ ਤਾਾਂ (ਆਣ  ਆ ਨੰੂ) ਭੁਰਭਾਨ ਅਐਵਾ (ਬਾਵ, ਤਾਾਂ 

ਸੀ ੁੱਔਾ ਭੁਰਭਾਨ ਅਐਵਾ ਏਦਾ ਸ)।  

ਸ ਨਾਨਏ! (ਇਸਨਾਾਂ ਨਭਾਜ਼ਾਾਂ ਤ ਏਰਭ ਤੋਂ ਐੁੰਗ ਸ) ਵਖਤਨ  ਬੀ ਸਨ ਉਸ ਏੂੜ ਦ ਵਾਯੀ ਸਨ ਤ ਏੂੜ ਦੀ 

ਇੁੱਜ਼ਤ ਬੀ ਏੂੜੀ ਸੀ ਸੁੰਦੀ ਸ।3।  

ਉੜੀ ॥ ਇਤਕ ਯਤਨ ਦਾਯਥ ਵਣਜਦ ਇਤਕ ਕਚ ਦ ਵਾਾਯਾ ॥ ਸਤਤਗੁਤਯ ਤੁਠ ਾਈਅਤਨ 
ਅੰਦਤਯ ਯਤਨ ਬੰਡਾਯਾ ॥ ਤਵਣੁ ਗੁਯ ਤਕਨ ਨ ਰਤਧਆ ਅੰਧ ਬਉਤਕ ਭੁ ਕੂਤੜਆਯਾ ॥ ਭਨਭੁਖ 
ਦੂਜ ਤਚ ਭੁ ਨਾ ਫੂਝਤਹ ਵੀਚਾਯਾ ॥ ਇਕਸੁ ਫਾਝਹੁ ਦੂਜਾ ਕ ਨਹੀ ਤਕਸੁ ਅਗ ਕਯਤਹ ੁਕਾਯਾ ॥ 
ਇਤਕ ਤਨਯਧਨ ਸਦਾ ਬਉਕਦ ਇਕਨਾ ਬਯ ਤੁਜਾਯਾ ॥ ਤਵਣੁ ਨਾਵ ਹ ਯੁ ਧਨੁ ਨਾਹੀ ਹਯੁ ਤਫਤਖਆ 
ਸਬੁ ਛਾਯਾ ॥ ਨਾਨਕ ਆਤ ਕਯਾ ਕਯ ਆਤ ਹੁਕਤਭ ਸਵਾਯਣਹਾਯਾ ॥੭॥ {ੰਨਾ 141} 

ਦਅਯਥ:- ਇਵਏ—ਏਈ ਭਨੁੁੱਐ। ਾਈਅਵਨ—ਵਭਰਦ ਸਨ। ਤੁਖਾਯਾ—ਖ਼ਜ਼ਾਨ। ਵਫਵਐਆ—ਭਾਇਆ। 

ਕਾਯ—ੁਆਸ, ਤੁੁੱਕ, ਵਨਏੰਭਾ।  

ਅਯਥ:- ਏਈ ਭਨੁੁੱਐ (ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ-ਯੂ) ਏੀਭਤੀ-ਉਦ ਵਵਸਾਗਦ ਸਨ, ਤ ਏਈ 

(ਦੁਨੀਆ-ਯੂ) ਏੁੱਔ ਦ ਵਾਯੀ ਸਨ। (ਿਬੂ ਦ ੁਣ-ਯੂ ਇਸ) ਯਤਨਾਾਂ ਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨ  (ਭਨੁੁੱਐ ਦ) ਅੰਦਯ ਸੀ ਸਨ, 

ਯ ਵਤੁਯੂ ਦ ਤਯੁੁੱਵਠਆਾਂ ਇਸ ਵਭਰਦ ਸਨ। ੁਯ ੂ(ਦੀ ਯਨ ਆਉਣ) ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਵਏ ਨ  ਇਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਨਸੀਂ 

ਰੁੱਬਾ, ਏੂੜ ਦ ਵਾਯੀ ਅੰਨ੍  ਫੰਦ (ਭਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਸੀ ਦਯ ਦਯ ਤ) ਤਯਰ  ਰੈਂਦ ਭਯ ਖਾਾਂਦ ਸਨ। ਖ ਭਨੁੁੱਐ 

ਆਣ  ਭਨ ਦ ਵੁੱਕ ਤੁਯਦ ਸਨ, ਉਸ ਭਾਇਆ ਵਵਔ ਐਵਔਤ ਸੁੰਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਅਰ ਵਵਔਾਯ ੁੁੱਗਦੀ 

ਨਸੀਂ। (ਇ ਦੁਐੀ ਸਾਰਤ ਦੀ) ੁਏਾਯ ਬੀ ਉਸ ਰਏ ਵਏ ਦ ਾਸਭਣ  ਏਯਨ? ਇਏ ਿਬੂ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਸਯ ਏਈ 

(ਸਤਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸੀ) ਨਸੀਂ ਸ।  

(ਨਾਭ-ਯੂ ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਤੋਂ ਵਫਨਾ) ਏਈ ਏੰਾਰ ਦਾ (ਦਯ ਦਯ ਤ) ਤਯਰ  ਰੈਂਦ ਵਪਯਦ ਸਨ, ਇਸਨਾਾਂ ਦ (ਵਸਯਦ-

ਯੂ) ਖ਼ਜ਼ਾਨ  (ਫੰਦੀ-ਯੂ ਧਨ ਨਾਰ) ਬਯ  ਸਨ, (ਯਭਾਤਭਾ ਦ) ਨਾਭ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਸਯ ਏਈ (ਨਾਰ ਵਨਬਣ 

ਵਾਰਾ) ਧਨ ਨਸੀਂ ਸ, ਸਯ ਭਾਇਆ ਵਾਰਾ ਧਨ ੁਆਸ (ਭਾਨ) ਸ।  

(ਯ) ਸ ਨਾਨਏ! ਬ (ਖੀਵਾਾਂ ਵਵਔ ਫਠਾ ਿਬੂ) ਆ ਸੀ (ਏੁੱਔ ਤ ਯਤਨਾਾਂ ਦ ਵਾਯ) ਏਯ ਵਯਸਾ ਸ, (ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ 

ੁਧਾਯਦਾ ਸ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਆਣ) ਸੁਏਭ ਵਵਔ ਸੀ ਵੁੱਧ ਯਾਸ ਾਾਂਦਾ ਸ।7।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਭੁਸਰਭਾਣੁ ਕਹਾਵਣੁ ਭੁਸਕਰੁ ਜਾ ਹਇ ਤਾ ਭੁਸਰਭਾਣੁ ਕਹਾਵ ॥ ਅਵਤਰ ਅਉਤਰ 
ਦੀਨੁ ਕਤਯ ਤਭਠਾ ਭਸਕਰ ਭਾਨਾ ਭਾਰੁ ਭੁਸਾਵ ॥ ਹਇ ਭੁਸਤਰਭੁ ਦੀਨ ਭੁਹਾਣ ਭਯਣ ਜੀਵਣ ਕਾ 
ਬਯਭੁ ਚੁਕਾਵ ॥ ਯਫ ਕੀ ਯਜਾਇ ਭੰਨ ਤਸਯ ਉਤਯ ਕਯਤਾ ਭੰਨ ਆੁ ਗਵਾਵ ॥ ਤਉ ਨਾਨਕ 
ਸਯਫ ਜੀਆ ਤਭਹਯੰਭਤਤ ਹਇ ਤ ਭੁਸਰਭਾਣੁ ਕਹਾਵ ॥੧॥ {ੰਨਾ 141} 

ਦਅਯਥ:- ਅਵਵਰ ਅਉਵਰ—ਅਵਵਰ ਅਉਵਰ, ਵਸਰਾਾਂ ਵਸਰ, ਬ ਤੋਂ ਵਸਰਾਾਂ {ਨਟ:- ਅੁੱਐਯ ‘ੳ’ ਤ ‘ਵ’ 

ਆ ਵਵਔ ਫਦਰ ਖਾਾਂਦ ਸਨ ਵਏਉਂਵਏ ਦਸਾਾਂ ਦਾ ਉਔਾਯਨ-ਅਥਾਨ ਇਸ ਸੀ ਸ। ਇ ਸੀ ‘ਵਾਯ’ ਵਵਔ ਰਜ਼ 

‘ਉੜੀ’ ਤ ‘ਵੜੀ’ ਵਯਤ ਖਾ ਯਸ ਸਨ, ਵਐ ਨੰ: 9, 10, 11}। ਭਏਰ—ਵਭਏਰਾ, ਖੰਾਰੁ ਰਾਸੁਣ ਵਾਰਾ 

ਸਵਥਆਯ। ਭਾਨਾ—ਭਾਵਨੰਦ, ਵਾਾਂ। ਭੁਾਵ—ਠਾਵ, ਰੁਟਾ, ਵੰਡ। ਦੀਨ ਭੁਸਾਣ—ਦੀਨ ਦੀ ਅਵਾਈ 

ਵਵਔ, ਦੀਨ ਦ ਨਭੁਐ, ਧਯਭ ਦ ਅਨੁਾਯ। ਭਯਣ ਖੀਵਣ—ਾਯੀ ਉਭਯ। ਆੁ—ਆਾ-ਬਾਵ, ਸਉਭ, 

ਖ਼ੁਦੀ। ਵਭਸਯੰਭਵਤ—ਵਭਸਯ, ਤਯ।  



ਅਯਥ:- (ਅਰ) ਭੁਰਭਾਨ ਅਐਵਾਣਾ ਫੜਾ ਐਾ ਸ ਖ (ਉਸ ਵਖਸਾ) ਫਣ  ਤਾਾਂ ਭਨੁੁੱਐ ਆਣ  ਆ ਨੰੂ 

ਭੁਰਭਾਨ ਅਐਾ। (ਅਰੀ ਭੁਰਭਾਨ ਫਣਨ ਰਈ) ਬ ਤੋਂ ਵਸਰਾਾਂ (ਇਸ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ ਵਏ) ਭਜ਼ਸਫ ਵਆਯਾ 

ਰੁੱ, (ਵਪਯ) ਵਖਵੇਂ ਵਭਏਰ  ਨਾਰ ਖੰਾਰ ਰਾਸੀਦਾ ਸ ਵਤਵੇਂ (ਆਣੀ ਏਭਾਈ ਦਾ) ਧਨ (ਰੜਵੰਵਦਆਾਂ ਨਾਰ) 

ਵੰਡ ਏ ਵਯਤ (ਤ ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਦਰਤ ਦਾ ਅਸੰਏਾਯ ਦੂਯ ਏਯ)। ਭਜ਼ਸਫ ਦੀ ਅਵਾਈ ਵਵਔ ਤੁਯ ਏ ਭੁਰਭਾਨ 

ਫਣ, ਤ ਾਯੀ ਉਭਯ ਦੀ ਬਟਏਣਾ ਭੁਏਾ ਦਵ (ਬਾਵ, ਾਯੀ ਉਭਯ ਏਦ ਭਜ਼ਸਫ ਦ ਦੁੱ ਯਾਸ ਤੋਂ ਰਾਾਂਬ ਨਾਸ 

ਖਾ)। ਯੁੱਫ ਦ ਏੀਤ ਨੰੂ ਵਯ ਭੁੱਥ ਤ ਭੰਨ , ਏਾਦਯ ਨੰੂ ਸੀ (ਬ ਏੁਗ ਏਯਨ ਵਾਰਾ) ਭੰਨ  ਤ ਖ਼ੁਦੀ ਵਭਟਾ ਦਵ। 

ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ, ਸ ਨਾਨਏ! (ਯੁੱਫ ਦ ਦਾ ਏੀਤ) ਾਯ ਫੰਵਦਆਾਂ ਨਾਰ ਵਆਯ ਏਯ, ਇਸ ਵਖਸਾ ਫਣ, ਤਾਾਂ ਭੁਰਭਾਨ 

ਅਐਵਾ।1।  

ਭਹਰਾ ੪ ॥ ਯਹਤਯ ਕਾਭ ਕ੍ਰਧੁ ਝੂਠੁ ਤਨੰਦਾ ਤਤਜ ਭਾਇਆ ਅਹੰਕਾਯੁ ਚੁਕਾਵ ॥ ਤਤਜ ਕਾਭੁ 
ਕਾਤਭਨੀ ਭਹੁ ਤਜ ਤਾ ਅੰਜਨ ਭਾਤਹ ਤਨਯੰਜਨੁ ਾਵ ॥ ਤਤਜ ਭਾਨੁ ਅਤਬਭਾਨੁ ਰੀਤਤ ਸੁਤ ਦਾਯਾ 
ਤਤਜ ਤਆਸ ਆਸ ਯਾਭ ਤਰਵ ਰਾਵ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਭਤਨ ਵਸ ਸਾਚ ਸਫਤਦ ਹਤਯ ਨਾਤਭ ਸਭਾਵ 
॥੨॥ {ੰਨਾ 141} 

ਦਅਯਥ:- ਯਸਵਯ—ਵਤਆ ਏ, ਕੁੱਡ ਏ। ਤਵਖ—ਕੁੱਡ ਏ। ਏਾਵਭਨੀ-ਇਤਿੀ। ਅਖੰਨ—ਏਾਰਐ, ਭਾਇਆ 

ਦਾ ਸਨਯਾ। ਵਨਯੰਖਨੁ—ਉਸ ਿਬੂ ਵਖ ਉਤ ਭਾਇਆ ਦਾ ਅਯ ਨਸੀਂ  ਏਦਾ। ੁਤ—ੁਤਿ। ਦਾਯਾ—

ਇਤਿੀ, ਵਸੁਟੀ। ਵਆ—ਵਤਿਸ਼ਨਾ।  

ਅਯਥ:- (ਖ ਭਨੁੁੱਐ) ਏਾਭ ੁੁੱਾ ਗੂਠ ਵਨੰਵਦਆ ਕੁੱਡ ਦਵ, ਖ ਭਾਇਆ ਦਾ ਰਾਰਔ ਕੁੱਡ ਏ ਅਸੰਏਾਯ (ਬੀ) ਦੂਯ 

ਏਯ ਰ, ਖ ਵਵਸ਼ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕੁੱਡ ਏ ਇਤਿੀ ਦਾ ਭਸ ਵਤਆ ਦਵ ਤਾਾਂ ਭਨੁੁੱਐ ਭਾਇਆ ਦੀ ਏਾਰਐ ਵਵਔ 

ਯਵਸੰਦਾ ਸਇਆ ਸੀ ਭਾਇਆ-ਯਵਸਤ ਿਬੂ ਨੰੂ ਰੁੱਬ ਰੈਂਦਾ ਸ। (ਖ ਭਨੁੁੱਐ) ਅਸੰਏਾਯ ਦੂਯ ਏਯ ਏ ੁੁੱਤਿ  ਵਸੁਟੀ ਦਾ 

ਭਸ ਕੁੱਡ ਦਵ, ਖ (ਦੁਨੀਆ ਦ ਦਾਯਥਾਾਂ ਦੀਆਾਂ) ਆਾਾਂ ਤ ਵਤਿਸ਼ਨਾ ਕੁੱਡ ਏ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ੁਯਵਤ ਖੜ ਰ, 

ਤਾਾਂ, ਸ ਨਾਨਏ! ਦਾ-ਵਥਯ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ ਯਭਾਤਭਾ ਉ ਦ ਭਨ ਵੁੱ ੈਂਦਾ ਸ, ੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਵਵਔ ਉਸ ਰੀਨ ਸ ਖਾਾਂਦਾ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਯਾਜ ਯਮਤਤ ਤਸਕਦਾਯ ਕਇ ਨ ਯਹਸੀ ॥ ਹਿ ਿਣ ਫਾਜਾਯ ਹੁਕਭੀ ਢਹਸੀ ॥ 
ਕ ਫੰਕ ਦੁਆਯ ਭੂਯਖੁ ਜਾਣ ਆਣ ॥ ਦਯਤਫ ਬਯ ਬੰਡਾਯ ਯੀਤ ਇਤਕ ਖਣ ॥ ਤਾਜੀ ਯਥ 
ਤੁਖਾਯ ਹਾਥੀ ਾਖਯ ॥ ਫਾਗ ਤਭਰਖ ਘਯ ਫਾਯ ਤਕਥ ਤਸ ਆਣ ॥ ਤੰਫੂ ਰੰਘ ਤਨਵਾਯ ਸਯਾਇਚ 
ਰਾਰਤੀ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚ ਦਾਤਾਯੁ ਤਸਨਾਖਤੁ ਕੁਦਯਤੀ ॥੮॥ {ੰਨਾ 141} 

ਦਅਯਥ:- ਵਏਦਾਯ—ਔਧਯੀ,। ਟਣ—ਸ਼ਵਸਯ। ਫੰਏ—ਸਣ, ਫਾਾਂਏ। ਦਯਵਫ—ਧਨ ਨਾਰ। ਯੀਤ—

ੁੱਐਣ। ਇਵਏ—ਇਏ ਵਵਔ। ਇਵਏ ਐਣ—ਇਏ ਵਐਨ ਵਵਔ। ਤਾਖੀ—ਅਯਫੀ ਨਰ ਦ ੜ। ਤੁਐਾਯ—ਊਠ। 

ਾਐਯ—ਸਉਦ, ਰਾਣ। ਵ—ਉਸ। ਯਾਇਔ—ਏਨਾਤਾਾਂ। ਰਾਰਤੀ—ਅਤਰੀ। ਵਨਾਐਤੁ—ਕਾਣ। 

ਔੁ—ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ।  

ਅਯਥ:- ਯਾਖ, ਯਖਾ, ਔਧਯੀ, ਏਈ ਬੀ ਦਾ ਨਸੀਂ ਯਸਾ। ਸੁੱਟ, ਸ਼ਸਯ, ਫਾਜ਼ਾਯ, ਿਬੂ ਦ ਸੁਏਭ ਵਵਔ (ਅੰਤ) 

ਢਵਸ ਖਾਣ। ਸਣ  ੁੱਏ (ਯਾਾਂ ਦ) ਦਯਵਾਵਜ਼ਆਾਂ ਨੰੂ ਭੂਯਐ ਭਨੁੁੱਐ ਆਣ  ਭਗਦਾ ਸ, (ਯ ਇਸ ਨਸੀਂ 

ਖਾਣਦਾ ਵਏ) ਧਨ ਨਾਰ ਬਯ ਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਇਏ ਰਏ ਵਵਔ ਖ਼ਾਰੀ ਸ ਖਾਾਂਦ ਸਨ। ਵਧੀਆ ੜ, ਯਥ, ਊਠ, 



ਸਾਥੀ, ਸਉਦ, ਫਾਗ਼ ਜ਼ਭੀਨਾਾਂ, ਯ-ਾਟ, ਤੰਫੂ, ਵਨਵਾਯੀ ਰੰ ਤ ਅਤਰੀ ਏਨਾਤਾਾਂ ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਭਨੁੁੱਐ ਆਣ 

ਭਗਦਾ ਸ ਵਏਤ ਖਾਾਂਦ ਨਸੀਂ ਰੁੱਬਦ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਦਾ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ ਵਯ ਉਸੀ ਸ, ਖ ਇਸਨਾਾਂ ਦਾਯਥਾਾਂ ਦ ਦਣ ਵਾਰਾ ਸ, ਉ ਦੀ ਕਾਣ ਉ 

ਦੀ ਯਔੀ ਏੁਦਯਵਤ ਵਵਔੋਂ ਸੁੰਦੀ ਸ।8।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਨਦੀਆ ਹਵਤਹ ਧਣਵਾ ਸੁੰਭ ਹਵਤਹ ਦੁਧੁ ਘੀਉ ॥ ਸਗਰੀ ਧਯਤੀ ਸਕਯ ਹਵ ਖੁਸੀ 
ਕਯ ਤਨਤ ਜੀਉ ॥ ਯਫਤੁ ਸੁਇਨਾ ਯੁਾ ਹਵ ਹੀਯ ਰਾਰ ਜੜਾਉ ॥ ਬੀ ਤੂੰਹ ਸਾਰਾਹਣਾ ਆਖਣ 
ਰਹ ਨ ਚਾਉ ॥੧॥ {ੰਨਾ 141} 

ਦਅਯਥ:- ਧਣਵਾ—ਾਈਆਾਂ। ੁੰਭ—ਭ, ਔਸ਼ਭ। ਖੀਉ—ਵਖੰਦ, ਖੀਵ। ਯੁਾ—ਯੁੁੱਾ, ਔਾਾਂਦੀ। ਆਐਣ 

ਔਾਉ—ਤਯੀ ਵਵਡਆਈ ਏਯਨ ਦਾ ਔਾਉ। ਤੰੂ ਸ—ਤਨੰੂ ਸੀ।  

ਅਯਥ:- ਖ ਾਯੀਆਾਂ ਨਦੀਆਾਂ (ਭਯ ਵਾਤ) ਾਈਆਾਂ ਫਣ ਖਾਣ (ਾਣੀ ਦ) ਔਸ਼ਭ ਦੁੁੱਧ ਤ ਵਉ ਫਣ ਖਾਣ, 

ਾਯੀ ਜ਼ਭੀਨ ਸ਼ਏਯ ਫਣ ਖਾ, (ਇਸਨਾਾਂ ਦਾਯਥਾਾਂ ਨੰੂ ਵਐ ਏ) ਭਯੀ ਵਖੰਦ ਵਨੁੱਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਸਵ, ਖ ਸੀਯ ਤ ਰਾਰਾਾਂ 

ਨਾਰ ਖਵੜਆ ਸਇਆ ਨ  ਤ ਔਾਾਂਦੀ ਦਾ ਸਾੜ ਫਣ ਖਾ, ਤਾਾਂ ਬੀ (ਸ ਿਬੂ! ਭੈਂ ਇਸਨਾਾਂ ਦਾਯਥਾਾਂ ਵਵਔ ਨਾਸ 

ਪਾਾਂ ਤ) ਤਯੀ ਸੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਾਾਂ, ਤਯੀ ਵਵਡਆਈ ਏਯਨ ਦਾ ਭਯਾ ਔਾਉ ਭੁੁੱਏ ਨਾਸ ਖਾ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਬਾਯ ਅਠਾਯਹ ਭਵਾ ਹਵ ਗਯੁੜਾ ਹਇ ਸੁਆਉ ॥ ਚੰਦੁ ਸੂਯਜੁ ਦੁਇ ਤਪਯਦ ਯਖੀਅਤਹ 
ਤਨਹਚਰੁ ਹਵ ਥਾਉ ॥ ਬੀ ਤੂੰਹ ਸਾਰਾਹਣਾ ਆਖਣ ਰਹ ਨ ਚਾਉ ॥੨॥ {ੰਨਾ 142} 

ਦਅਯਥ:- ਬਾਯ ਅਠਾਯਸ—18 ਬਾਯ, ਾਯੀ ਫਨਤੀ {ੁਯਾਤਨ ਵਖ਼ਆਰ ਤੁਵਯਆ ਆ ਵਯਸਾ ਸ ਵਏ ਖ 

ਸਯਏ ਵਏਭ ਦ ਵਫਿਕ-ਫੂਟ ਦਾ ਇਏ ਇਏ ੁੱਤਯ ਰ  ਏ ਇਏੁੱਠ  ਤਰ  ਖਾਣ ਤਾਾਂ ਾਯਾ ਤਰ ‘18 ਬਾਯ’ ਫਣਦਾ ਸ। 

ਇਏ ਬਾਯ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਸ 5 ਭਣ ਏੁੱਔ}। ਯੁੜਾ—ਭੂੰਸ ਵਵਔ ੁਰ ਖਾਣ ਵਾਰਾ, ਯੀਰਾ। ੁਆਉ—ੁਆਦ।  

ਅਯਥ:- ਖ ਾਯੀ ਫਨਤੀ ਭਵਾ ਫਣ ਖਾ, ਵਖ ਦਾ ੁਆਦ ਫਸੁਤ ਯੀਰਾ ਸਵ, ਖ ਭਯੀ ਯਵਸਣ ਦੀ ਥਾਾਂ 

ਅਟੁੱਰ ਸ ਖਾ ਤ ਔੰਦ ਅਤ ੂਯਖ ਦਵੇਂ (ਭਯੀ ਵਯਸਸ਼ ਦੀ ਵਾ ਏਯਨ ਰਈ) ਵਾ ਤ ਰਾ ਖਾਣ, (ਤਾਾਂ ਬੀ ਸ 

ਿਬੂ! ਭੈਂ ਇਸਨਾਾਂ ਵਵਔ ਨਾਸ ਪਾਾਂ ਤ) ਤਯੀ ਸੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਾਾਂ, ਤਯੀ ਵਵਡਆਈ ਏਯਨ ਦਾ ਭਯਾ ਔਾਉ 

ਭੁੁੱਏ ਨਾਸ ਖਾ।2।  

ਭਃ ੧ ॥ ਜ ਦਹ ਦੁਖੁ ਰਾਈ ਾ ਗਯਹ ਦੁਇ ਯਾਹੁ ॥ ਯਤੁ ੀਣ ਯਾਜ ਤਸਯ ਉਤਯ ਯਖੀਅਤਹ 
ਵ ਜਾ ਬਾਉ ॥ ਬੀ ਤੂੰਹ ਸਾਰਾਹਣਾ ਆਖਣ ਰਹ ਨ ਚਾਉ ॥੩॥ {ੰਨਾ 142} 

ਦਅਯਥ:- ਦਸ—ਯੀਯ ਨੰੂ। ਯਾਸ—ੁਯਾਸੂ। ਦੁਇ—ਦਵੇਂ ਯਾਸ ੂ ਤ ਏਤੂ। ਾ ਯਸ—ਾਾਾਂ ਦ ਿਸ, 

ਭਨਸੂ ਤਾਯ। ਯਤੁ ੀਣ-ਜ਼ਾਰਭ। ਵ—ਇਸ ਵਖਸੀ। ਬਾਉ—ਵਆਯ। ਖਾ—ਯਟ ਸਵ। ਵ—ਇ 

ਤਯ੍ਾਾਂ {ੁਯਾਣਾਾਂ ਦੀ ਏਥਾ ਸ ਵਏ ਭਸਨੀ ਅਵਤਾਯ ਦੀ ਅਵਾਈ ਵਵਔ ਦਵਵਤਆਾਂ ਨ  ਭੰੁਦਯ ਵਯੜਏ ਏ 14 

ਯਤਨ ਏੁੱਢ, ਉਸਨਾਾਂ ਵਵਔੋਂ ਇਏ ੀ ‘ਅੰਵਭਿਤ’ ਖਦੋਂ ਦਵਤ ਯਰ ਏ ਅੰਵਭਿਤ ੀਣ ਰੁੱ, ਤਾਾਂ ‘ਯਾਸ’ੂ ਦੈਂਤ ਬੀ ਬ 

ਵਟਾ ਏ ਆ ਫਠਾ ਤ ‘ਅੰਵਭਿਤ’ ੀ ਵਆ। ਔੰਦਯਭਾ ਤ ੂਯਖ ਨ  ਕਾਣ ਵਰਆ, ਉਸਨਾਾਂ ਭਸਨੀ ਅਵਤਾਯ ਨੰੂ 

ਦੁੱਵਆ ਵਖ ਨ  ੁਦਯਸ਼ਨ ਔੁੱਏਯ ਨਾਰ ਇ ਦਾ ਵਯ ਏੁੱਟ ਵਦੁੱਤਾ। ‘ਅੰਵਭਿਤ’ ੀਣ ਏਯਏ ਇਸ ਭਯ ਨ ਵਏਆ 

ਸੁਣ ਤਏ ਵਯ ਰਣ ਰਈ ਏਦ ਏਦ ਔੰਦਯਭਾ ਤ ੂਯਖ ਨੰੂ ਆ ਿਦਾ ਸ, ਖਦੋਂ ਿਸਣ ਰੁੱ ਖਾਾਂਦਾ ਸ}।  



ਅਯਥ:- ਖ (ਭਯ) ਯੀਯ ਨੰੂ ਦੁੁੱਐ ਰੁੱ ਖਾ, ਦਵੇਂ ਭਨਸੂ ਤਾਯ ਯਾਸੂ ਤ ਏਤੂ (ਭਯ ਰਾੂ ਸ ਖਾਣ), ਜ਼ਾਰਭ 

ਯਾਖ ਭਯ ਵਯ ਤ ਸਣ, ਖ ਤਯਾ ਵਆਯ ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ (ਬਾਵ, ਇਸਨਾਾਂ ਦੁੁੱਐਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਏਰ ਵਵਔ ਸੀ ਭਯ ਉੱਤ) 

ਯਟ ਸਵ, ਤਾਾਂ ਬੀ (ਸ ਿਬੂ! ਭੈਂ ਇ ਤੋਂ ਾਫਯ ਏ ਤਨੰੂ ਵਵਾਯ ਨਾ ਵਦਆਾਂ) ਤਯੀ ਸੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਾਾਂ, 

ਤਯੀ ਵਵਡਆਈ ਏਯਨ ਦਾ ਭਯਾ ਔਾਉ ਨਾਸ ਭੁੁੱਏ ਖਾ।3।  

ਭਃ ੧ ॥ ਅਗੀ ਾਰਾ ਕੜੁ ਹਵ ਖਾਣਾ ਹਵ ਵਾਉ ॥ ਸੁਯਗ ਦੀਆ ਭਹਣੀਆ ਇਸਤਯੀਆ 
ਹਵਤਨ ਨਾਨਕ ਸਬ ਜਾਉ ॥ ਬੀ ਤੂਹ ਸਾਰਾਹਣਾ ਆਖਣ ਰਹ ਨ ਚਾਉ ॥੪॥ {ੰਨਾ 142} 

ਦਅਯਥ:- ਅੀ—ਅੁੱ, ਯਭੀਆਾਂ ਵਵਔ ੂਯਖ ਦੀ ਤਦੀ ਧੁੁੱ ਤ ਏ। ਾਰਾ—ਵਆਰੀ ਠੰਢ। ਵਾਉ—

ਸਵਾ। ਭਸਣੀਆ—ਭਨ ਨੰੂ ਭਸ ਰਣ ਵਾਰੀਆਾਂ। ਖਾਉ—ਨਾਵੰਤ।  

ਅਯਥ:- (ਖ ਯਭੀਆਾਂ ਦੀ) ਧੁੁੱ ਤ (ਵਆਰ ਦਾ) ਾਰਾ ਭਯ (ਵਸਨਣ ਦਾ) ਏੁੱੜਾ ਸਣ (ਬਾਵ, ਖ ਭੈਂ ਨੰਾ 

ਯਵਸ ਏ ਧੁੁੱ ਤ ਾਰਾ ਬੀ ਸਾਯਾਾਂ), ਖ ਸਵਾ ਭਯੀ ਖ਼ੁਯਾਏ ਸਵ (ਬਾਵ, ਖ ਭੈਂ ਉਣ-ਅਸਾਯੀ ਸ ਖਾਵਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਬੀ, ਸ 

ਿਬੂ! ਤਯੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਦ ਾਸਭਣ  ਇਸ ਤੁੁੱਕ ਸਨ)। ਖ ੁਯ ਦੀਆਾਂ ਅੁੱਕਯਾਾਂ ਬੀ ਭਯ ਯ ਵਵਔ ਸਣ ਤਾਾਂ 

ਬੀ, ਸ ਨਾਨਏ! ਇਸ ਤਾਾਂ ਨਾਵੰਤ ਸਨ (ਇਸਨਾਾਂ ਦ ਭਸ ਵਵਔ ਪ ਏ ਭੈਂ ਤਨੰੂ ਨਾਸ ਵਵਾਯਾਾਂ) ਤਯੀ ਸੀ ਵਵਤ-

ਾਰਾਸ ਏਯਦਾ ਯਸਾਾਂ, ਤਯੀ ਵਵਡਆਈ ਏਯਨ ਦਾ ਭਯਾ ਔਾਉ ਨਾ ਭੁੁੱਏ।4।  

ਵੜੀ ॥ ਫਦਪਰੀ ਗਫਾਨਾ ਖਸਭੁ ਨ ਜਾਣਈ ॥ ਸ ਕਹੀ ਦਵਾਨਾ ਆੁ ਨ ਛਾਣਈ ॥ ਕਰਤਹ 
ਫੁਯੀ ਸੰਸਾਤਯ ਵਾਦ ਖੀ ॥ ਤਵਣੁ ਨਾਵ ਵਕਾਤਯ ਬਯਭ ਚੀ ॥ ਯਾਹ ਦਵ ਇਕੁ ਜਾਣ ਸਈ 
ਤਸਝਸੀ ॥ ਕੁਪਯ ਗਅ ਕੁਪਯਾਣ ਇਆ ਦਝਸੀ ॥ ਸਬ ਦੁਨੀਆ ਸੁਫਹਾਨੁ ਸਤਚ ਸਭਾਈ  ॥ 

ਤਸਝ ਦਤਯ ਦੀਵਾਤਨ ਆੁ ਗਵਾਈ ॥੯॥ {ੰਨਾ 142} 

ਦਅਯਥ:- ਫਦਪਰੀ—ਭੰਦੀ ਏਯਤੂਤ। ਫਾਨਾ—ਰੁਏ ਏ। ਏਰਵਸ—(ਖ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾ ਏਯ) ਵਫਐਾਾਂਧ, 

ਗੜਾ। ਵਾਦ—ਗੜ ਵਵਔ ਸੀ। ਏੁਪਯ—ਗੂਠ। ਏੁਪਯਅ—ਗੂਠ ਫਰਣ ਵਾਰਾ। ਦਗੀ—ੜਾ। 

ੁਫਸਾਨੁ—ੁੰਦਯ। ਦਵ ਯਾਸ—(ਵਐ ਉੜੀ ਨੰ: 8 ਵਵਔ) ਧਨ ਤ ਨਾਭ।  

ਅਯਥ:- (ਖ ਭਨੁੁੱਐ) ਰੁਏ ਏ ਾ ਏਭਾਾਂਦਾ ਸ ਤ ਭਾਰਏ ਨੰੂ (ਸਯ ਥਾਾਂ ਸਾਜ਼ਯ ਨਾਜ਼ਯ) ਨਸੀਂ ਭਗਦਾ, ਉ ਨੰੂ 

ਾਰ ਏਸਣਾ ਔਾਸੀਦਾ ਸ, ਉਸ ਆਣ  ਅਰ  ਨੰੂ ਕਾਣਦਾ ਨਸੀਂ। ਖਤ ਵਵਔ (ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਦੀ) ਵਫਐਾਾਂਧ 

(ੀ) ਔੰਦਯੀ ਸ (ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਵਵਔ ਵਆ ਭਨੁੁੱਐ ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਦ) ਗੰਫਰ  ਵਵਔ ਸੀ ਐਦਾ ਯਵਸੰਦਾ ਸ ਿਬੂ ਦਾ ਨਾਭ 

ਕੁੱਡ ਏ ਭੰਦ ਏਯਭ ਤ ਬਟਏਣਾ ਵਵਔ ਖ਼ੁਆਯ ਸੁੰਦਾ ਸ। (ਭਨੁੁੱਐਾ ਖੀਵਨ ਦ) ਦ ਯਤ ਸਨ (ਭਾਇਆ ਤ ਨਾਭ), 

ਇ (ਖੀਵਨ ਵਵਔ) ਉਸੀ ਏਾਭਮਾਫ ਸੁੰਦਾ ਸ ਖ (ਦਸਾਾਂ ਯਵਤਆਾਂ ਵਵਔੋਂ) ਇਏ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂੁ ੂਔਤ ਯੁੱਐਦਾ ਸ, 

(ਨਸੀਂ ਤਾਾਂ) ਗੂਠ ਵਵਔ ਗ਼ਰਤਾਨ ਸਇਆ ਸਇਆ ਸੀ ੜਦਾ ਸ।  

ਖ ਭਨੁੁੱਐ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਵਸਣ ਵਾਰ  ਿਬੂ ਵਵਔ ਖੁਵੜਆ ਸਇਆ ਸ, ਉ ਰਈ ਾਯਾ ਖਤ ਸਣਾ ਸ, ਉਸ 

ਖ਼ੁਦੀ ਵਭਟਾ ਏ ਿਬੂ ਦ ਦਯ ਤ ਿਬੂ ਦੀ ਦਯਾਸ ਵਵਔ ੁਯਖ਼ਯੂ ਸੁੰਦਾ ਸ।9।  

ਭਃ ੧ ਸਰਕੁ ॥ ਸ ਜੀਤਵਆ ਤਜਸੁ ਭਤਨ ਵਤਸਆ ਸਇ ॥ ਨਾਨਕ ਅਵਯੁ ਨ ਜੀਵ ਕਇ ॥ ਜ ਜੀਵ 
ਤਤ ਰਥੀ ਜਾਇ ॥ ਸਬੁ ਹਯਾਭੁ ਜਤਾ ਤਕਛੁ ਖਾਇ ॥ ਯਾਤਜ ਯੰਗੁ ਭਾਤਰ ਯੰਗੁ ॥ ਯੰਤਗ ਯਤਾ ਨਚ 
ਨੰਗੁ ॥ ਨਾਨਕ ਠਤਗਆ ਭੁਠਾ ਜਾਇ ॥ ਤਵਣੁ ਨਾਵ ਤਤ ਗਇਆ ਗਵਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 142} 

ਦਅਯਥ:- ਯਾਵਖ—ਯਾਖ ਵਵਔ। ਯੰ—ੁਵਆਯ। ਨੰ—ੁਫ-ਸ਼ਯਭ, ਵਨਰੁੱਖ। ਭੁਠਾ—ਰੁੁੱਵਟਆ।  



ਅਯਥ:- (ਅਰ ਵਵਔ) ਉਸ ਭਨੁੁੱਐ ਖੀਊਂਦਾ ਸ, ਵਖ ਦ ਭਨ ਵਵਔ ਯਭਾਤਭਾ ਵੁੱ ਵਯਸਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! 

(ਫੰਦੀ ਵਾਰ  ਤੋਂ ਵਫਨਾ) ਏਈ ਸਯ ਖੀਊਂਦਾ ਨਸੀਂ ਸ। ਖ ਨਾਭ-ਵਵਸੂਣਾ (ਵਐਣ ਨੰੂ) ਖੀਊਂਦਾ (ਬੀ) ਸ ਤਾਾਂ ਉਸ 

ਇੁੱਜ਼ਤ ਵਾ ਏ (ਥੋਂ) ਖਾਾਂਦਾ ਸ, ਖ ਏੁਗ (ਥ) ਐਾਾਂਦਾ ੀਂਦਾ ਸ, ਸਯਾਭ ਸੀ ਐਾਾਂਦਾ ਸ। ਵਖ ਭਨੁੁੱਐ ਦਾ ਯਾਖ 

ਵਵਔ ਵਆਯ ਸ, ਭਾਰ ਵਵਔ ਭਸ ਸ, ਉਸ ਇ ਭਸ ਵਵਔ ਭਵਤਆ ਸਇਆ ਫ-ਸ਼ਯਭ ਸ ਏ ਨੁੱਔਦਾ ਸ (ਬਾਵ, 

ਭੁੱਔਦਾ ਸ, ਆਏੜਦਾ ਸ)। ਸ ਨਾਨਏ! ਿਬੂ ਦ ਨਾਭ ਤੋਂ ੁੱਐਣਾ ਭਨੁੁੱਐ ਠੁੱਵਆ ਖਾ ਵਯਸਾ ਸ, ਰੁੁੱਵਟਆ ਖਾ ਵਯਸਾ 

ਸ, ਇੁੱਜ਼ਤ ਵਾ ਏ (ਇਥੋਂ) ਖਾਾਂਦਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਤਕਆ ਖਾਧ ਤਕਆ ਧ ਹਇ ॥ ਜਾ ਭਤਨ ਨਾਹੀ ਸਚਾ ਸਇ ॥ ਤਕਆ ਭਵਾ ਤਕਆ ਤਘਉ 
ਗੁੜੁ ਤਭਠਾ ਤਕਆ ਭਦਾ ਤਕਆ ਭਾਸੁ ॥ ਤਕਆ ਕੜੁ ਤਕਆ ਸਜ ਸੁਖਾਰੀ ਕੀਜਤਹ ਬਗ ਤਫਰਾਸ 
॥ ਤਕਆ ਰਸਕਯ ਤਕਆ ਨਫ ਖਵਾਸੀ ਆਵ ਭਹਰੀ ਵਾਸੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚ ਨਾਭ ਤਵਣੁ ਸਬ ਿਰ 
ਤਵਣਾਸੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 142} 

ਦਅਯਥ:- ਏੀਖਵਸ—ਏੀਤ ਖਾਣ। ਬ ਵਫਰਾ—ਯੰ-ਯਰੀਆਾਂ। ਨਫ—ਔਫਦਾਯ। ਐਵਾੀ—ਔਯੀ-

ਫਯਦਾਯ। ਟਰ—ਦਾਯਥ।  

ਅਯਥ:- (ਵਖ ਿਬੂ ਨ  ਾਯ ਸਣ  ਦਾਯਥ ਵਦੁੱਤ ਸਨ) ਖ ਉਸ ੁੱਔਾ ਿਬੂ ਵਸਯਦ ਵਵਔ ਨਸੀਂ ਵੁੱਦਾ, ਤਾਾਂ 

(ਸਣ  ਬਖਨ) ਐਾਣ ਤ (ਸਣ  ਏੜ) ਸੰਢਾਣ ਦਾ ਏੀਸ ੁਆਦ? ਏੀਸ ਸਇਆ ਖ ਭਵ, ਵਉ, ਵਭੁੱਠਾ ੁੜ 

ਭਦਾ ਤ ਭਾ ਆਵਦਏ ਦਾਯਥ ਵਯਤ? ਏੀ ਸਇਆ ਖ (ਸਣ) ਏੁੱੜ ਤ ਐੀ ਖ ਵਭਰ ਈ ਤ ਖ ਭਖਾਾਂ 

ਭਾਣ ਰਈਆਾਂ? ਤਾਾਂ ਏੀਸ ਫਣ ਵਆ ਖ ਖ, ਔਫਦਾਯ, ਔਯੀ-ਫਯਦਾਯ ਵਭਰ  ਤ ਭਸਰਾਾਂ ਵਵਔ ਵੁੱਣਾ 

ਨੀਫ ਸਇਆ? 

ਸ ਨਾਨਏ! ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਾਯ ਦਾਯਥ ਨਾਵੰਤ ਸਨ।2।  

ਵੜੀ ॥ ਜਾਤੀ ਦ ਤਕਆ ਹਤਥ ਸਚੁ ਯਖੀ ॥ ਭਹੁਯਾ ਹਵ ਹਤਥ ਭਯੀ ਚਖੀ ॥ ਸਚ ਕੀ 
ਤਸਯਕਾਯ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਜਾਣੀ ॥ ਹੁਕਭੁ ਭੰਨ ਤਸਯਦਾਯੁ ਦਤਯ ਦੀਫਾਣੀ ॥ ਪੁਯਭਾਨੀ ਹ ਕਾਯ 
ਖਸਤਭ ਠਾਇਆ ॥ ਤਫਰਫਾਜ ਫੀਚਾਯ ਸਫਤਦ ਸੁਣਾਇਆ ॥ ਇਤਕ ਹ ਅਸਵਾਯ ਇ ਕਨਾ 
ਸਾਖਤੀ ॥ ਇਕਨੀ ਫਧ ਬਾਯ ਇਕਨਾ ਤਾਖਤੀ ॥੧੦॥ {ੰਨਾ 142} 

ਦਅਯਥ:- ਵਯਏਾਯ—ਯਾਖ, ਸਏੂਭਤ। ਖੁ ੁਖੁ—ੁਸਯਏ ਖੁ ਵਵਔ, ਦਾ ਸੀ। ਦੀਫਾਣੀ—ਦੀਵਾਨ 

ਵਵਔ, ਦਯਾਸ ਵਵਔ। ਪੁਯਭਾਨੀ—ਸੁਏਭ ਭੰਨਣਾ। ਐਵਭ—ਐਭ ਨ। ਠਾਇਆ—ਬਵਖਆ। ਤਫਰਫਾਖ—

ਨਾਯਔੀ (ੁਯ)ੂ। ਾਐਤੀ—ਦੁਭਔੀ, (ਦੁਭਔੀਆਾਂ ਾ ਰਈਆਾਂ—ਵਤਆਯ ਸ )। ਤਾਐਤੀ—ਦੜ, (ਬਾਵ), 

ਦੜ ਈ।  

ਅਯਥ:- (ਿਬੂ ਦ ਦਯ ਤ ਤਾਾਂ) ੁੱਔਾ ਨਾਭ (-ਯੂ ਉਦਾ) ਯਵਐਆ ਖਾਾਂਦਾ ਸ, ਖਾਵਤ ਦ ਸੁੱਥ ਵਵਔ ਏੁਗ ਨਸੀਂ ਸ 

(ਬਾਵ, ਵਏ ਖਾਵਤ ਵਯਣ ਦਾ ਏਈ ਵਰਸਾਜ਼ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦਾ)। (ਖਾਵਤ ਦਾ ਅਸੰਏਾਯ ਭਸੁਯ ਭਾਨ ਸ) ਖ ਵਏ ਾ 

ਭਸੁਯਾ ਸਵ (ਬਾਵੇਂ ਵਏ ਖਾਵਤ ਦਾ ਸਵ) ਖ ਭਸੁਯਾ ਐਾਇਾ ਤਾਾਂ ਭਯਾ—ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਇਸ ਵਨਆਾਂ ਸਯਏ 

ਖੁ ਵਵਔ ਵਯਤਦਾ ਭਗ ਰਵ (ਬਾਵ, ਵਏ ਬੀ ਖੁ ਵਵਔ ਖਾਵਤ ਦਾ ਵਰਸਾਜ਼ ਨਸੀਂ ਸਇਆ)।  

ਿਬੂ ਦ ਦਯ ਤ, ਿਬੂ ਦੀ ਦਯਾਸ ਵਵਔ ਉਸੀ ਇੁੱਜ਼ਤ ਵਾਰਾ ਸ ਖ ਿਬੂ ਦਾ ਸੁਏਭ ਭੰਨਦਾ ਸ। ਐਭ (ਿਬੂ) ਨ  

(ਖੀਵ ਨੰੂ) ਸੁਏਭ ਭੰਨਣ-ਯੂ ਏਾਯ ਦ ਏ (ਖਤ ਵਵਔ) ਬਵਖਆ ਸ। ਨਾਔਯੀ ੁਯ ੂਨ  ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਇਸੀ 

ੁੱਰ ੁਣਾਈ ਸ (ਬਾਵ, ੁਯੂ ਨ  ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਇ ੁੱਰ ਦਾ ਢੰਡਯਾ ਦ ਵਦੁੱਤਾ ਸ)। (ਇਸ ਢੰਡਯਾ ੁਣ ਏ) 



ਏਈ (ੁਯਭੁਐ) ਤਾਾਂ ਅਵਾਯ ਸ  ਸਨ (ਬਾਵ, ਇ ਯਾਸ ਤ ਤੁਯ  ਸਨ), ਏਈ ਫੰਦ ਵਤਆਯ ਸ  ਸਨ, 

ਏਈਆਾਂ ਨ  ਅਫਾਫ ਰੁੱਦ ਰ ਸਨ, ਤ ਏਈ ਕਤੀ ਦੜ  ਸਨ।10।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਜਾ ਕਾ ਤਾ ਕਤਿਆ ਯਹੀ ਸੁ ਰਤਯ ਵਾਤੜ ॥ ਸਣੁ ਕੀਸਾਯਾ ਤਚਤਥਆ ਕਣੁ 
ਰਇਆ ਤਨੁ ਝਾਤੜ ॥ ਦੁਇ ੁੜ ਚਕੀ ਜਤੜ ਕ ੀਸਣ ਆਇ ਫਤਹਠੁ ॥ ਜ ਦਤਯ ਯਹ ਸੁ ਉਫਯ 
ਨਾਨਕ ਅਜਫੁ ਤਡਠੁ ॥੧॥ ਭਃ ੧ ॥ {ੰਨਾ 142} 

ਦਅਯਥ:- ਰਵਯ—ਨਾੜ, ਫੂਟ ਦੀ ਨਾਰੀ ਵਖ ਉੱਤ ਵੁੱਟਾ ਉਵਆ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਣੁ—ਭਤ। ਏੀਾਯਾ—

ਵੁੱਟ ਦ ਵਤੁੱਐ ਏੰਡ। ਏਣੁ—ਦਾਣ। ਤਨੁ ਗਾਵੜ—(ਫੂਵਟਆਾਂ ਦਾ) ਤਨ ਗਾੜ ਏ, ਫਸਰ ਉਡਾ ਏ। ਫਵਸਠੁ—ਫਠ । 

ਅਖਫੁ—ਅਔਯਖ ਤਭਾਸ਼ਾ।  

ਅਯਥ:- ਖਦੋਂ (ਏਣਏ ਆਵਦਏ ਰ ਦਾ ਫੂਟਾ) ੁੱਏ ਖਾਾਂਦਾ ਸ ਤਾਾਂ (ਉਤੋਂ ਉਤੋਂ) ਵੁੱਢ ਰਈਦਾ ਸ, (ਏਣਏ ਦੀ) 

ਨਾੜ ਤ (ਰੀ ਦੀ) ਵਾੜ ਵੁੱਕ ਯਵਸ ਖਾਾਂਦੀ ਸ। ਇ ਨੰੂ ਵੁੱਵਟਆਾਂ ਭਤ ਾਸ ਰਈਦਾ ਸ, ਤ ਫਸਰ ਉਡਾ ਏ 

ਦਾਣ  ਏੁੱਢ ਰਈਦ ਸਨ।  

ਔੁੱਏੀ ਦ ਦਵੇਂ ੁੜ ਯੁੱਐ ਏ (ਇਸਨਾਾਂ ਦਾਵਣਆਾਂ ਨੰੂ) ੀਸਣ ਰਈ (ਿਾਣੀ) ਆ ਫਠਦਾ ਸ, (ਯ) ਸ ਨਾਨਏ! ਇਏ 

ਅਔਯਖ ਤਭਾਸ਼ਾ ਵਵਐਆ ਸ, ਖ ਦਾਣ  (ਔੁੱਏੀ ਦ) ਦਯ ਤ (ਬਾਵ, ਵਏੁੱਰੀ ਦ ਨੜ) ਯਵਸੰਦ ਸਨ, ਉਸ ੀਣੋਂ  ਫਔ 

ਖਾਾਂਦ ਸਨ (ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ, ਖ ਭਨੁੁੱਐ ਿਬੂ ਦ ਦਯ ਤ ਯਵਸੰਦ ਸਨ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂੁੂੁੰ ਖਤ ਦ ਵਵਏਾਯ ਸ ਨਸੀਂ 

ਏਦ)।1।  

ਵਖੁ ਤਜ ਤਭਠਾ ਕਤਿਆ ਕਤਿ ਕੁਤਿ ਫਧਾ ਾਇ ॥ ਖੁੰਢਾ ਅੰਦਤਯ ਯਤਖ ਕ ਦਤਨ ਸੁ ਭਰ ਸਜਾਇ ॥ 
ਯਸੁ ਕਸੁ ਿਿਤਯ ਾਈ ਤ ਤ ਤਵਰਰਾਇ ॥ ਬੀ ਸ ਪਗੁ ਸਭਾਰੀ ਤਦਚ ਅਤਗ ਜਾਰਾਇ ॥ 
ਨਾਨਕ ਤਭਠ ਤਯੀ ਵਖਹੁ ਰਕਾ ਆਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 143} 

ਦਅਯਥ:- ਵਭਠਾ—ੰਨਾ। ਏਵਟ ਏੁਵਟ—ਏੁੱਟ ਏੁੁੱਟ ਏ (ਬਾਵ,) ਵੁੱਢਣ ਤੋਂ ਵਕੋਂ ਫਾਏੀ ਦੀ ਵਤਆਯੀ ਏਯ ਏ, 

ਵਕੁੱਰ ਵਕੁੱਰ ਏ। ਾਇ—ਾ ਏ, ਯੁੱੀਆਾਂ ਾ ਏ। ਐੁੰਢਾ—ਵਰਣ  ਦੀਆਾਂ ਰੁੱਠਾਾਂ। ਭਰ—ਭੁੱਰ, ਬਰਵਾਨ। ਯੁ 

ਏ—ੁਏੁੱਢੀ ਸਈ ਯਸੁ। ਟਟਵਯ—ਏੜਾਸ ਵਵਔ। ਭਾਰੀ—ਇਏੁੱਠਾ ਏਯ ਰਈਦਾ ਸ। ਵਭਠ—ਵਭੁੱਠ  ਦ 

ਏਾਯਣ। ਤਯੀ—ਖ਼ੁਆਯ ਸਈਦਾ ਸ {ੰ: ਿ+ਤਿੀ, ਇ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ‘ਿਯਣਾਯਥਏ ਵਿਆ’ ਦਾ ਯੂ ਸ 

‘ਿਤਾਯੀਮ’ ਵਖ ਤੋਂ ੰਖਾਫੀ ਰਜ਼ ਸ ‘ਤਾਯਨਾ’। ਇ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ਖ਼ੁਆਯ ਏਯਨਾ, ਫਦਨਾਭ ਏਯਨਾ, ਧਐਾ 

ਦਣਾ। ‘ ਰਜ਼ ‘ਤਾਯੀ’ ‘ਵਿਆ ਸ। ‘ਵਭਠ  ਤਯੀ’ ਦਾ ਅਯਥ ‘ਵਭੁੱਠ  ਤਯਾਾਂ ਵਾਰ  ਨੰੂ’ ਗ਼ਰਤ ਸ, ੰਨ  ਦ 

ਤਯਾਾਂ ਵਵਔ ਵਭਠਾ ਨਸੀਂ, ਵਭਠਾ ਤਾਾਂ ੰਨ  ਵਵਔ ਸ, ੁੱਤਯ (ਕਈ) ਤਾਾਂ ਰਾਸ ਏ ੁੁੱਟ ਦਈ ਸਨ। ਵਐ ‘ਏਉਨੁ 

ਏਉਨੁ ਨਸੀ ਤਵਯਆ’—ਵਫਰਾਵਰ ਭ: 5।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਬਾਈ!) ਵਐ ਵਏ ੰਨਾ ਵੁੱਢੀਦਾ ਸ, ਵਕੁੱਰ ਵਕੁੱਰ ਏ, ਯੁੱੀ ਾ ਏ ਫੰਨ੍ ਰਈਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਬਯੀਆਾਂ 

ਫੰਨ੍ ਰਈਦੀਆਾਂ ਸਨ)। ਵਪਯ ਵਰਣ  ਦੀਆਾਂ ਰੁੱਠਾਾਂ ਵਵਔ ਯੁੱਐ ਏ ਬਰਵਾਨ (ਬਾਵ, ਵਜ਼ਭੀਦਾਯ) ਇ ਨੰੂ (ਭਾਨ) 

ਜ਼ਾ ਦੇਂਦ ਸਨ (ਬਾਵ, ੀੜਦ ਸਨ)। ਾਯੀ ਯਸੁ ਏੜਾਸ ਵਵਔ ਾ ਰਈਦੀ ਸ, (ਅੁੱ ਦ ਏ ਨਾਰ ਇਸ ਯਸੁ) 

ਏੜ੍ਦੀ ਸ ਤ (ਭਾਨ) ਵਵਰਏਦੀ ਸ। (ੰਨ  ਦਾ) ਉਸ ਪ (ਔੂਯਾ) ਬੀ ਾਾਂਬ ਰਈਦਾ ਸ ਤ (ੁਏਾ ਏ ਏੜਾਸ ਸਠ) 

ਅੁੱ ਵਵਔ ਾੜ ਦਈਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! (ਆਐ—) ਸ ਰਏ! ਆ ਏ (ੰਨ  ਦਾ ਸਾਰ) ਵਐ, ਵਭੁੱਠ  ਦ ਏਾਯਣ 

(ਭਾਇਆ ਦੀ ਵਭਠਾ ਦ ਭਸ ਦ ਏਾਯਨ ੰਨ  ਵਾਾਂ ਇਉਂ ਸੀ) ਖ਼ੁਆਯ ਸਈਦਾ ਸ।2।  



{ਨਟ:- ਇਥ ਬਾਵ ਇਸ ਨਸੀਂ ਸ ਵਏ ਔੰਵਆਾਂ ਨੰੂ ਦੁੁੱਐ ਸਾਯਨ  ੈਂਦ ਸਨ। ਰਏ ਦਾ ਬਾਵ “ਵਭਠ  ਤਯੀ” 

ਵਵਔ ਆ ਵਆ ਸ, ਇਸੀ ਵਖ਼ਆਰ ਉੜੀ ਵਵਔ ਸ}।  

ਵੜੀ ॥ ਇਕਨਾ ਭਯਣੁ ਨ ਤਚਤਤ ਆਸ ਘਣਤਯਆ ॥ ਭਤਯ ਭਤਯ ਜੰਭਤਹ ਤਨਤ ਤਕਸ ਨ ਕਤਯਆ 
॥ ਆਨੜ ਭਤਨ ਤਚਤਤ ਕਹਤਨ ਚੰਗਤਯਆ ॥ ਜਭਯਾਜ ਤਨਤ ਤਨਤ ਭਨਭੁਖ ਹਤਯਆ ॥ ਭਨਭੁਖ 
ਰੂਣ ਹਾਯਾਭ ਤਕਆ ਨ ਜਾਤਣਆ ॥ ਫਧ ਕਯਤਨ ਸਰਾਭ ਖਸਭ ਨ ਬਾਤਣਆ ॥ ਸਚੁ ਤਭਰ ਭੁਤਖ 
ਨਾਭੁ ਸਾਤਹਫ ਬਾਵਸੀ ॥ ਕਯਸਤਨ ਤਖਤਤ ਸਰਾਭੁ ਤਰਤਖਆ ਾਵਸੀ ॥੧੧॥ {ੰਨਾ 143} 

ਅਯਥ:- ਏਈ ਫੰਦ (ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਾਂ) ਫੜੀਆਾਂ ਆਾਾਂ (ਭਨ ਵਵਔ ਫਣਾਾਂਦ ਯਵਸੰਦ ਸਨ, ਭਤ ਦਾ ਵਖ਼ਆਰ ਉਸਨਾਾਂ 

ਦ) ਵਔੁੱਤ ਵਵਔ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਵਨੁੱਤ ਖੰਭਦ ਭਯਦ ਸਨ, (ਬਾਵ, ਸਯ ਵਰ  ਸਵਆਾਂ ਵਵਔ ਦੁਐੀ ਸੁੰਦ ਸਨ; 

ਏਦ ੜੀ ੁਐਾਰ  ਤ ਵਪਯ ਦੁਐੀ ਦ ਦੁਐੀ)। ਵਏ ਦ ਬੀ ਉਸ (ਏਦ ਮਾਯ) ਨਸੀਂ ਫਣਦ। ਉਸ ਰਏ ਆਣ  ਭਨ 

ਵਵਔ ਵਔੁੱਤ ਵਵਔ (ਆਣ  ਆ ਨੰੂ) ਔੰ ਆਐਦ ਸਨ, (ਯ) ਉਸਨਾਾਂ ਭਨਭੁਐਾਾਂ ਨੰੂ ਦਾ ਸੀ ਖਭਯਾਖ ਵਐਦਾ 

ਯਵਸੰਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਭਗਦ ਤਾਾਂ ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ਨਏ ਸਨ, ਯ ਏਯਤੂਤਾਾਂ ਉਸ ਸਨ ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਏਯਏ ਖਭਾਾਂ ਦ ਵੁੱ 

ੈਂਦ ਸਨ)। ਆਣ  ਭਨ ਦ ਵੁੱਕ ਤੁਯਨ ਵਾਰ  ਰੂਣ-ਸਯਾਭੀ ਫੰਦ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਏੀਤ ਉਏਾਯ (ਦੀ ਾਯ) 

ਨਸੀਂ ਖਾਣਦ। ਫੁੱਧ-ਯੁੁੱਧ ਸੀ (ਉ ਨੰੂ) ਰਾਭਾਾਂ ਏਯਦ ਸਨ, (ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ) ਉ ਐਭ ਨੰੂ ਵਆਯ ਨਸੀਂ ਰੁੱ 

ਏਦ।  

(ਵਖ ਭਨੁੁੱਐ ਨੰੂ) ਯੁੱਫ ਵਭਰ ਵਆ ਸ, ਵਖ ਦ ਭੂੰਸ ਵਵਔ ਯੁੱਫ ਦਾ ਨਾਭ ਸ, ਉਸ ਐਭ (ਯੁੱਫ) ਨੰੂ ਵਆਯਾ 

ਰੁੱਦਾ ਸ। ਉ ਨੰੂ ਤਐਤ ਉਤ (ਫਠ  ਨੰੂ) ਾਯ ਰਏ ਰਾਭ ਏਯਦ ਸਨ, (ਧੁਯੋਂ ਯੁੱਫ ਵਰੋਂ) ਵਰਐ ਇ ਰਐ (ਦ 

ਪਰ ਨੰੂ) ਉਸ ਿਾਤ ਏਯਦਾ ਸ।11।  

ਭਃ ੧ ਸਰਕੁ ॥ ਭਛੀ ਤਾਯੂ ਤਕਆ ਕਯ ੰਖੀ ਤਕਆ ਆਕਾਸੁ ॥ ਥਯ ਾਰਾ ਤਕਆ ਕਯ ਖੁਸਯ 
ਤਕਆ ਘਯ ਵਾਸੁ ॥ ਕੁਤ ਚੰਦਨੁ ਰਾਈ ਬੀ ਸ ਕੁਤੀ ਧਾਤੁ ॥ ਫਰਾ ਜ ਸਭਝਾਈ ੜੀਅਤਹ 
ਤਸੰਤਭਰਤਤ ਾਠ ॥ ਅੰਧਾ ਚਾਨਤਣ  ਯਖੀ ਦੀਵ ਫਰਤਹ ਚਾਸ ॥ ਚਉਣ ਸੁਇਨਾ ਾਈ ਚੁਤਣ 
ਚੁਤਣ ਖਾਵ ਘਾਸੁ ॥ ਰਹਾ ਭਾਯਤਣ ਾਈ ਢਹ ਨ ਹਇ ਕਾਸ ॥ ਨਾਨਕ ਭੂਯਖ ਤਹ ਗੁਣ ਫਰ 
ਸਦਾ ਤਵਣਾਸੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 143} 

ਦਅਯਥ:- ਤਾਯ ੂਤਾਯ ੂਾਣੀ, ਫਸੁਤ ਡੂੰਾ ਾਣੀ ਵਖ ਵਵਔੋਂ ਤਯ ਏ ਸੀ ਰੰਵਆ ਖਾ ਏ। ਧਾਤੁ—ਅਰਾ, 

ਐਭੀਯ। ਵੜਅਵਸ—ੜ੍ ਖਾਣ। ਔਉਣਾ—ਾਈਆਾਂ ਦਾ ਵੁੱ ਖ ਵੰਡੋਂ ਫਾਸਯ ਾਸ ਔੁਣ ਰਈ ਕੁੱਵਡਆ 

ਖਾਾਂਦਾ ਸ। ਭਾਯਵਣ—ਭਾਯਨ ਰਈ, ਏੁਸ਼ਤਾ ਏਯਨ ਰਈ। ਢਸ—ਢਵਸ, ਢਰ ਏ। ੁਣ—ਖ਼ਆਾਂ, ਵਾਦੀਆਾਂ। 

ਵਵਣਾ—ੁਨੁਏਾਨ।  

ਅਯਥ:- ਤਾਯ ੂਾਣੀ ਭੁੱਕੀ ਨੰੂ ਏੀਸ ਏਯ ਏਦਾ ਸ? (ਬਾਵੇਂ ਵਏਤਨਾ ਸੀ ਡੂੰਾ ਸਵ ਭੁੱਕੀ ਨੰੂ ਯਵਾਸ ਨਸੀਂ)। 

ਆਏਾਸ਼ ੰਕੀ ਨੰੂ ਏੀਸ ਏਯ ਏਦਾ ਸ? (ਆਏਾਸ਼ ਵਏਤਨਾ ਸੀ ਐੁਰ੍ਾ ਸਵ ੰਕੀ ਨੰੂ ਯਵਾਸ ਨਸੀਂ) (ਾਣੀ 

ਆਣੀ ਡੂੰਾਈ ਦਾ ਤ ਆਏਾਸ਼ ਆਣੀ ਐੁਰ੍ਾ ਦਾ ਅਯ ਨਸੀਂ ਾ ਏਦਾ)। ਾਰਾ (ਏੁੱਏਯ) ੁੱਥਯ ਉਤ 

ਅਯ ਨਸੀਂ ਾ ਏਦਾ, ਯ ਦ ਵਫ ਦਾ ਅਯ ਐੁਯ (ਸੀਖੜ) ਉਤ ਨਸੀਂ ੈਂਦਾ। ਖ ਏੁੁੱਤ ਨੰੂ ਔੰਦਨ ਬੀ ਰਾ 

ਦਈ, ਤਾਾਂ ਬੀ ਉ ਦਾ ਅਰਾ ਏੁੁੱਵਤਆਾਂ ਵਾਰਾ ਸੀ ਯਵਸੰਦਾ ਸ। ਫਰ  ਭਨੁੁੱਐ ਨੰੂ ਖ ਭੁੱਤਾਾਂ ਦਈ ਤ ਵੰਵਭਿਤੀਆਾਂ 

ਦ ਾਠ ਉ ਦ ਏਰ ਏਯੀ (ਉਸ ਤਾਾਂ ੁਣ ਸੀ ਨਸੀਂ ਏਦਾ)। ਅੰਨ੍  ਭਨੁੁੱਐ ਨੰੂ ਔਾਨਣ ਵਵਔ ਯੁੱਵਐਆ ਖਾ, 

(ਉ ਦ ਾ ਬਾਵੇਂ) ੰਖਾਸ ਦੀਵ  ਫਰਣ (ਉ ਨੰੂ ਏੁਗ ਨਸੀਂ ਵਦੁੱਣਾ)। ਔੁਣ  ਸ਼ੂਆਾਂ ਦ ਵੁੱ ਅ 



ਖ ਨਾ ਵਐਰਾਯ ਦਈ, ਤਾਾਂ ਬੀ ਉਸ ਾਸ ਔੁ ਔੁ ਏ ਸੀ ਐਾਾ (ਨ  ਦੀ ਉ ਨੰੂ ਏਦਯ ਨਸੀਂ  ਏਦੀ)। 

ਰਸ ਦਾ ਏੁਸ਼ਤਾ ਏਯ ਦਈ, ਤਾਾਂ ਬੀ ਢਰ ਏ ਉਸ ਏਾਸ (ਵਯਾ ਨਯਭ) ਨਸੀਂ ਫਣ ਏਦਾ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਇਸੀ ਖ਼ਆਾਂ ਭੂਯਐ ਦੀਆਾਂ ਸਨ, ਵਏਤਨੀ ਭਤ ਵਦ, ਉਸ ਖਦੋਂ ਬੀ ਫਰਦਾ ਸ ਦਾ (ਉਸੀ ਫਰਦਾ ਸ 

ਵਖ ਨਾਰ ਵਏ ਦਾ) ਨੁਏਾਨ ਸੀ ਸਵ।6।  

ਭਃ ੧ ॥ ਕਹਾ ਕੰਚਨੁ ਤੁਿ ਸਾਯੁ ॥ ਅਗਨੀ ਗੰਢੁ ਾ ਰਹਾਯੁ ॥ ਗਯੀ ਸਤੀ ਤੁਿ ਬਤਾਯੁ ॥ ੁਤੀ
ਗੰਢੁ ਵ ਸੰਸਾਤਯ ॥ ਯਾਜਾ ਭੰਗ ਤਦਤ ਗੰਢੁ ਾਇ ॥ ਬੁਤਖਆ ਗੰਢੁ ਵ ਜਾ ਖਾਇ ॥ ਕਾਰਾ ਗੰਢੁ 
ਨਦੀਆ ਭੀਹ ਝਰ ॥ ਗੰਢੁ ਯੀਤੀ ਤਭਠ ਫਰ ॥ ਫਦਾ ਗੰਢੁ ਫਰ ਸਚੁ ਕਇ ॥ ਭੁਇਆ ਗੰਢੁ ਨਕੀ 
ਸਤੁ ਹਇ ॥ ਤੁ ਗਤੰਢ ਵਯਤ ਸੰਸਾਯੁ ॥ ਭੂਯਖ ਗੰਢੁ ਵ ਭੁਤਹ ਭਾਯ ॥ ਨਾਨਕੁ ਆਖ ਹੁ ਫੀਚਾਯੁ 
॥ ਤਸਪਤੀ ਗੰਢੁ ਵ ਦਯਫਾਤਯ ॥੨॥ {ੰਨਾ 143} 

ਦਅਯਥ:- ਏੰਔਨੁ—ਨਾ। ਾਯ—ੁਰਸਾ। ੰਢੁ—ਾਾਂਢਾ। ਯੀ—ਇਤਿੀ, ਵਸੁਟੀ। ਏਾਰ੍੍ਾ ੰਢੁ—ਏਾਰਾਾਂ ਦਾ 

ਖ਼ਾਤਭਾ। ਗਰ—ਫਸੁਤ ਭੀਂਸ। ਭੁਇਆ ੰਢੁ—ਭ ਭਨੁੁੱਐਾਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਰ ੰਫੰਧ। ਤੁ—ਦਾਨ। ਤੁ 

ੰਵਢ—ਇ ਾਾਂਢ ਨਾਰ, ਇ ੰਫੰਧ ਨਾਰ। ਭੁਵਸ—ਭੂੰਸ ਉਤ।  

ਅਯਥ:- ਖ ਏਸਾਾਂ, ਨਾ ਖਾਾਂ ਰਸਾ ਟੁੁੱਟ ਖਾ, ਅੁੱ ਨਾਰ ਰਸਾਯ (ਆਵਦਏ) ਾਾਂਢਾ ਰਾ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਖ ਵਸੁਟੀ ਨਾਰ 

ਐਭ ਨਾਯਾਜ਼ ਸ ਖਾ, ਤਾਾਂ ਖਤ ਵਵਔ (ਇਸਨਾਾਂ ਦਾ) ਖੜ ੁੁੱਤਿ ਾਾਂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਫਣਦਾ ਸ। ਯਾਖਾ (ਯਖਾ ਾੋਂ 

ਭਾਭਰਾ) ਭੰਦਾ ਸ (ਨਾਸ ਵਦੁੱਤਾ ਖਾ ਤਾਾਂ ਯਾਖਾ ਯਖਾ ਦੀ ਵਵੜਦੀ ਸ, ਭਾਭਰਾ) ਵਦੁੱਵਤਆਾਂ (ਯਾਖਾ ਯਖਾ 

ਦਾ) ਭਰ ਫਣਦਾ ਸ। ਬੁੁੱਐ ਨਾਰ ਆਤੁਯ ਸ ਫੰਦ ਦਾ (ਆਣ  ਯੀਯ ਨਾਰ ਤਾਾਂ ਸੀ) ੰਫੰਧ ਫਵਣਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸ 

ਖ ਉਸ (ਯਟੀ) ਐਾ। ਏਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ੰਢ ੈਂਦੀ ਸ (ਬਾਵ, ਏਾਰ ਭੁੁੱਏ ਖਾਾਂਦ ਸਨ) ਖ ਫਸੁਤ ਭੀਂਸ  ਏ ਨਦੀਆਾਂ 

ਔੁੱਰਣ। ਵਭੁੱਠ  ਫਔਨਾਾਂ ਨਾਰ ਵਆਯ ਦੀ ੰਢ ੈਂਦੀ ਸ (ਬਾਵ, ਵਆਯ ੁੱਏਾ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਵਦ (ਆਵਦਏ ਧਯਭ 

ੁਤਏਾਾਂ) ਨਾਰ (ਭਨੁੁੱਐ ਦਾ ਤਦੋਂ) ਖੜ ਖੜਦਾ ਸ ਖ ਭਨੁੁੱਐ ੁੱਔ ਫਰ । ਭੁ ਫੰਵਦਆਾਂ ਦਾ (ਖਤ ਨਾਰ) ੰਫੰਧ 

ਫਵਣਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਵਕੋਂ ਰਏ ਮਾਦ ਏਯਦ ਸਨ) ਖ ਭਨੁੁੱਐ ਬਰਾਈ ਤ ਦਾਨ ਏਯਦਾ ਯਸ। () ਇ 

ਤਯ੍ਾਾਂ ਦ ੰਫੰਧ ਨਾਰ ਖਤ (ਦਾ ਵਵਸਾਯ) ਔੁੱਰਦਾ ਸ। ਭੂੰਸ ਤ ਭਾਯ ਵਆਾਂ ਭੂਯਐ (ਦ ਭੂਯਐ-ੁਣ) ਨੰੂ ਯਏ ਾਾਂਦੀ 

ਸ।  

ਨਾਨਏ ਇਸ ਵਵਔਾਯ (ਦੀ ੁੱਰ) ਦੁੱਦਾ ਸ, ਵਏ (ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ) ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਿਬੂ ਦ 

ਦਯਫਾਯ ਵਵਔ (ਆਦਯ-ਵਆਯ ਦਾ) ਖੜ ਖੁੜਦਾ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਆ ਕੁਦਯਤਤ ਸਾਤਜ ਕ ਆ ਕਯ ਫੀਚਾਯੁ ॥ ਇਤਕ ਖਿ ਇਤਕ ਖਯ ਆ 
ਯਖਣਹਾਯੁ ॥ ਖਯ ਖਜਾਨ ਾਈਅਤਹ ਖਿ ਸਿੀਅਤਹ ਫਾਹਯ ਵਾਤਯ ॥ ਖਿ ਸਚੀ ਦਯਗਹ 
ਸੁਿੀਅਤਹ ਤਕਸੁ ਆਗ ਕਯਤਹ ੁਕਾਯ ॥ ਸਤਤਗੁਯ ਤਛ ਬਤਜ ਵਤਹ ਹਾ ਕਯਣੀ ਸਾਯੁ ॥ 
ਸਤਤਗੁਯੁ ਖਤਿਅਹੁ ਖਯ ਕਯ ਸਫਤਦ ਸਵਾਯਣਹਾਯੁ ॥ ਸਚੀ ਦਯਗਹ ਭੰਨੀਅਤਨ ਗੁਯ ਕ ਰਭ 
ਤਆਤਯ ॥ ਗਣਤ ਤਤਨਾ ਦੀ ਕ ਤਕਆ ਕਯ ਜ ਆਤ ਫਖਸ ਕਯਤਾਤਯ ॥੧੨॥ {ੰਨਾ 143} 

ਦਅਯਥ:- ਫਾਸਯਵਾਵਯ—ਫਾਸਯਰ  ਾ। ਾਯ—ੁਿਸ਼ਟ। ਭੰਨੀਅਵਨ—ਭੰਨ  ਖਾਾਂਦ ਸਨ, (ਬਾਵ,) ਆਦਯ 

ਾਾਂਦ ਸਨ। ਣਤ—ਦੰਦ ਏਥਾ, ਵਨੰਵਦਆ।  



ਅਯਥ:- ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਏਯ ਏ ਆ ਸੀ ਇ ਦਾ ਵਧਆਨ ਯੁੱਐਦਾ ਸ, (ਯ ਇਥ) ਏਈ 

ਖੀਵ ਐਟ ਸਨ (ਬਾਵ, ਭਨੁੁੱਐਤਾ ਦ ਭਾ ਤੋਂ ਸਰ  ਸਨ) ਤ ਏਈ (ਸ਼ਾਸੀ ਵੁੱਏ ਵਾਾਂ ਐਯ ਸਨ, (ਇਸਨਾਾਂ ਬਨਾਾਂ 

ਦੀ) ਯਐ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਬੀ ਆ ਸੀ ਸ। (ਯੁ ਆਵਦਏ ਵਾਾਂ) ਐਯ ਫੰਦ (ਿਬੂ ਦ) ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਵਵਔ ਾ ਖਾਾਂਦ 

ਸਨ (ਬਾਵ, ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਖੀਵਨ ਿਵਾਨ ਸੁੰਦਾ ਸ ਤ) ਐਟ ਫਾਸਯਰ  ਾ ੁੁੱਟ ਖਾਾਂਦ ਸਨ (ਬਾਵ, ਇਸ ਖੀਵ 

ਬਵਰਆਾਂ ਵਵਔ ਯਰ ਨਸੀਂ ਏਦ), ੁੱਔੀ ਦਯਾਸ ਵਵਔੋਂ ਇਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਧੁੱਏਾ ਵਭਰਦਾ ਸ। ਏਈ ਸਯ ਥਾਾਂ ਾ ਨਸੀਂ 

ਵਖਥ ਇਸ (ਸਤਾ ਰਈ) ਵਯਆਦ ਏਯ ਏਣ।  

(ਇਸਨਾਾਂ ਸਰ  ਖੀਵਨ ਵਾਰ  ਖੀਵਾਾਂ ਰਈ) ਬ ਤੋਂ ਔੰੀ ਏਯਨ ਵਾਰੀ ੁੱਰ ਇਸੀ ਸ ਵਏ ਵਤੁਯੂ ਦੀ ਯਨੀ ਖਾ 

ਣ। ੁਯ ੂਐਵਟਆਾਂ ਤੋਂ ਐਯ ਫਣਾ ਦੇਂਦਾ ਸ (ਵਏਉਂਵਏ ੁਯ ੂਆਣ) ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਐਯ ਫਣਾਣ ਦ ਭਯੁੱਥ ਸ, 

(ਵਪਯ ਉਸ) ਵਤੁਯ ਦ ਫਖ਼ਸ਼ ਿਭ ਵਆਯ ਦ ਏਾਯਨ ਯਾਭਤਭਾ ਦੀ ਦਯਾਸ ਵਵਔ ਆਦਯ ਾਾਂਦ ਸਨ ਤ 

ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਏਯਤਾਯ ਨ  ਆ ਫਖ਼ਸ਼ ਵਰਆ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਫ-ਖਈ ਵਏ ਏੀਸ ਏਯਨੀ ਸਈ?।12।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਹਭ ਜਯ ਤਜਭੀ ਦੁਨੀਆ ੀਯਾ ਭਸਾਇਕਾ ਯਾਇਆ ॥ ਭ ਯਵਤਦ ਫਾਤਦਸਾਹਾ 
ਅਪਜੂ ਖੁਦਾਇ ॥ ਕ ਤਹੂੀ ਕ ਤੁਹੀ ॥੧॥ {ੰਨਾ 143} 

ਦਅਯਥ:- ਸਭ—ਸਭਸ (ਾਯੀ) ਾਯੀ। ਖਯ—ਜ਼ਯ, ਸਠਾਾਂ, ਥੁੱਰ । ਵਖਭੀ-ਵਜ਼ਭੀ, ਧਯਤੀ। ਭਯਵਵਦ—ਖਾਾਂਦਾ 

ਸ, (ਬਾਵ) ਨਾਵੰਤ ਸ। ਅਪਖੂ—ਫਾਏੀ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ।  

ਅਯਥ:- ੀਯ, ਸ਼ਖ਼, ਯਾਇ (ਆਵਦਏ) ਾਯੀ ਦੁਨੀਆ ਧਯਤੀ ਦ ਥੁੱਰ  (ਅੰਤ ਨੰੂ ਆ ਖਾਾਂਦ ਸਨ) (ਇ ਧਯਤੀ ਤ 

ਸੁਏਭ ਏਯਨ ਵਾਰ) ਫਾਦਸ਼ਾਸ ਬੀ ਨਾ ਸ ਖਾਾਂਦ ਸਨ, ਦਾ ਵਟਏ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ, ਸ ਖ਼ੁਦਾਇ! ਇਏ ਤੰੂ ਸੀ ਸੈਂ, 

ਇਏ ਤੰੂ ਸੀ ਸੈਂ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਨ ਦਵ ਦਾਨਵਾ ਨਯਾ ॥ ਨ ਤਸਧ ਸਾਤਧਕਾ ਧਯਾ ॥ ਅਸਤਤ ਕ ਤਦਗਤਯ ਕੁਈ ॥ ਕ 
ਤੁਈ ਕ ਤੁਈ ॥੨॥ {ੰਨਾ 143} 

ਦਅਯਥ:- ਦਾਨਵ ਦੈਂਤ। ਵਧ—ਖ-ਾਧਨਾਾਂ ਵਵਔ ੁੁੱ ਸ ਖੀ। ਧਯਾ—ਧਯਤੀ। ਅਵਤ—ਸ, ਏਾਇਭ 

ਸ। ਵਦਵਯ—ਦੀਯ, ਦੂਖਾ। ਏੁਈ—ਏਣ? 

ਅਯਥ:- ਨਾਸ ਦਵਤ, ਨਾਸ ਦੈਂਤ, ਨਾਸ ਭਨੁੁੱਐ, ਨਾਸ ਖ-ਾਧਨਾਾਂ ਵਵਔ ੁੁੱ ਖੀ, ਨਾਸ ਖ-ਾਧਨ ਏਯਨ 

ਵਾਰ , ਏਈ ਬੀ ਧਯਤੀ ਤ ਨਾਸ ਵਯਸਾ। ਦਾ-ਵਥਯ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ ਸਯ ਦੂਖਾ ਏਣ ਸ? ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਵਸਣ 

ਵਾਰਾ, ਸ ਿਬੂ! ਇਏ ਤੰੂ ਸੀ ਸੈਂ, ਇਏ ਤੰੂ ਸੀ ਸੈਂ।2।  

ਭਃ ੧ ॥ ਨ ਦਾਦ ਤਦਹੰਦ ਆਦਭੀ ॥ ਨ ਸਤ ਜਯ ਤਜਭੀ ॥ ਅਸਤਤ ਕ ਤਦਗਤਯ ਕੁਈ ॥ ਕ 
ਤੁਈ ਕ ਤੁਈ ॥੩॥ {ੰਨਾ 144} 

ਦਅਯਥ:- ਦਾਦ—ਇਨਾ। ਵਦਸੰਦ—ਦਣ ਵਾਰ । ਦਾਦ ਵਦਸੰਦ—ਇਨਾ ਏਯਨ ਵਾਰ । ਤ—ੁੱਤ।  

ਅਯਥ:- ਨਾਸ ਸੀ ਇਨਾ ਏਯਨ ਵਾਰ  (ਬਾਵ, ਦੂਵਖਆਾਂ ਦ ਗੜ ਵਨਫੜਨ ਵਾਰ) ਆਦਭੀ ਦਾ ਵਟਏ ਯਵਸਣ 

ਵਾਰ  ਸਨ, ਨਾਸ ਸੀ ਧਯਤੀ ਦ ਸਠਰ  ੁੱਤ (ਤਾਰ ਸੀ) ਦਾ ਯਵਸ ਏਦ ਸਨ। ਦਾ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ ਸਯ ਦੂਖਾ 

ਏਣ ਸ? ਸ ਿਬੂ! ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ ਇਏ ਤੰੂ ਸੀ ਸ।3।  

ਭਃ ੧ ॥ ਨ ਸੂਯ ਸਤਸ ਭੰਡਰ ॥ ਨ ਸਤ ਦੀ ਨਹ ਜਰ ॥ ਅੰਨ ਉਣ ਤਥਯੁ ਨ ਕੁਈ ॥ ਕੁ 
ਤੁਈ ਕੁ ਤੁਈ ॥੪॥ {ੰਨਾ 144} 



ਦਅਯਥ:- ੂਯ—ੂਯਖ। ਵ—ਔੰਦਿਭਾ। ਭੰਡਰ—ਵਦੁੱਦਾ ਆਏਾਸ਼। ਦੀ—ਦਵ ੀ, ੁਯਾਣ  ਭੇਂ ਤੋਂ ਇ 

ਧਯਤੀ ਦ ੁੱਤ ਵਸੁੱ ਵਭੁੱਥ  ਸਨ, ਸਯਏ ਨੰੂ ‘ਦੀ’ ਵਏਸਾ ਵਆ ਸ। ਏੇਂਦਯੀ ਦੀ ਦਾ ਨਾਭ ‘ਖੰਫੂ ਦੀ’ ਸ 

ਵਖ ਵਵਔ ਵਸੰਦੁਤਾਨ ਦ ਸ। ਉਣ-ਸਵਾ।  

ਅਯਥ:- ਨਾ ੂਯਖ, ਨਾਸ ਔੰਦਯਭਾ, ਨਾਸ ਇਸ ਵਦੁੱਦਾ ਆਏਾਸ਼, ਨਾਸ ਧਯਤੀ ਦ ੁੱਤ ਦੀ, ਨਾਸ ਾਣੀ, ਨ 

ਅਨੰ, ਨਾਸ ਸਵਾ—ਏਈ ਬੀ ਵਥਯ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ ਨਸੀਂ। ਦਾ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ, ਸ ਿਬੂ! ਇਏ ਤੰੂ ਸੀ ਸੈਂ, ਇਏ ਤੰੂ ਸੀ 

ਸੈਂ।4।  

ਭਃ ੧ ॥ ਨ ਤਯਜਕੁ ਦਸਤ ਆ ਕਸ ॥ ਹਭਾ ਯਾ ਕੁ ਆਸ ਵਸ ॥ ਅਸਤਤ ਕੁ ਤਦਗਯ ਕੁਈ ॥ 
ਕ ਤੁਈ ਕੁ ਤੁਈ ॥੫॥ {ੰਨਾ 144} 

ਦਅਯਥ:- ਦਤ—ਸੁੱਥ। ਦਤ ਆ ਏ—ਵਏ ਸਯ ਸ਼ਖ਼ ਦ ਸੁੱਥ ਵਵਔ। ਸਭਾ—(ਸਭਸ) ਬ। ਯਾ—

(ਪ:) ਨੰੂ। ਵ—ਫੁੱ, ਏਾੀ।  

ਅਯਥ:- (ਖੀਵਾਾਂ ਦਾ) ਵਯਜ਼ਏ (ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਵਫਨਾ) ਵਏ ਸਯ ਦ ਸੁੱਥ ਵਵਔ ਨਸੀਂ ਸ। ਬ ਖੀਵਾਾਂ ਨੰੂ, ਫੁੱ, ਇਏ 

ਿਬੂ ਦੀ ਆ ਸ (ਵਏਉਂਵਏ ਦਾ-ਵਥਯ) ਸਯ ਸ ਸੀ ਏਈ ਨਸੀਂ। ਦਾ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ, ਸ ਿਬੂ! ਇਏ ਤੰੂ ਸੀ ਸੈਂ।5।  

ਭਃ ੧ ॥ ਯੰਦ ਨ ਤਗਯਾਹ ਜਯ ॥ ਦਯਖਤ ਆਫ ਆਸ ਕਯ ॥ ਤਦਹੰਦ ਸੁਈ ॥ ਕ ਤੁਈ ਕ 
ਤੁਈ ॥੬॥ {ੰਨਾ 144} 

ਦਅਯਥ:- ਯੰਦ ਵਯਾਸ—ੰਕੀਆਾਂ ਦ ੰਢ-ੁੱਰ । ਖਯ—ਜ਼ਯ, ਧਨ। ਆਫ—ਾਣੀ। ਵਦਸੰਦ—ਦਣ 

ਵਾਰਾ।  

ਅਯਥ:- ੰਕੀਆਾਂ ਦ ੰਢ-ੁੱਰ  ਧਨ ਨਸੀਂ ਸ, ਉਸ (ਿਬੂ ਦ ਫਣਾ ਸ) ਯੁੁੱਐਾਾਂ ਤ ਾਣੀ ਦਾ ਆਯਾ ਸੀ ਰੈਂਦ 

ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਯਜ਼ੀ ਦਣ ਵਾਰਾ ਉਸੀ ਿਬੂ ਸ।  

(ਸ ਿਬੂ! ਇਸਨਾਾਂ ਦਾ ਵਯਜ਼ਏ-ਦਾਤਾ) ਇਏ ਤੰੂ ਸੀ ਸੈਂ ਇਏ ਤੰੂ ਸੀ ਸੈਂ।6।  

ਭਃ ੧ ॥ ਨਾਨਕ ਤਰਰਾਤਯ ਤਰਤਖਆ ਸਇ ॥ ਭਤਿ ਨ ਸਾਕ ਕਇ ॥ ਕਰਾ ਧਯ ਤਹਯ ਸੁਈ ॥ ਕੁ 
ਤੁਈ ਕੁ ਤੁਈ ॥੭॥ {ੰਨਾ 144} 

ਦਅਯਥ:- ਵਰਰਾਵਯ—ਵਰਰਾਟ, ਭੁੱਥ ਉਤ। ਏਰਾ—ੁੱਵਤਆ। ਵਸਯ—ਔੁਯਾ ਰੈਂਦਾ ਸ, ਰ  ਖਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! (ਖੀਵ ਦ) ਭੁੱਥ ਉਤ (ਖ ਏੁਗ ਏਯਤਾਯ ਵਰੋਂ) ਵਰਵਐਆ ਵਆ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਏਈ ਵਭਟਾ ਨਸੀਂ 

ਏਦਾ। (ਖੀਵ ਦ ਅੰਦਯ) ਉਸੀ ੁੱਵਤਆ ਾਾਂਦਾ ਸ, ਉਸੀ ਐਸ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

(ਸ ਿਬੂ! ਖੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ੁੱਵਤਆ ਦਣ ਤ ਐਸ ਰਣ ਵਾਰਾ) ਇਏ ਤੰੂ ਸੀ ਸੈਂ ਇਏ ਤੰੂ ਸੀ ਸੈਂ।7।  

ਉੜੀ ॥ ਸਚਾ ਤਯਾ ਹੁਕਭੁ ਗੁਯਭੁਤਖ ਜਾਤਣਆ ॥ ਗੁਯਭ ਤੀ ਆੁ ਗਵਾਇ ਸਚੁ ਛਾਤਣਆ ॥ 
ਸਚੁ ਤਯਾ ਦਯਫਾਯੁ ਸਫਦੁ ਨੀਸਾਤਣਆ ॥ ਸਚਾ ਸਫਦੁ ਵੀਚਾਤਯ ਸਤਚ ਸਭਾਤਣਆ ॥ ਭਨਭੁਖ ਸਦਾ 
ਕੂਤੜਆਯ ਬਯਤਭ ਬੁਰਾਤਣਆ ॥ ਤਵਸਿਾ ਅੰਦਤਯ ਵਾਸੁ ਸਾਦੁ ਨ ਜਾਤਣਆ ॥ ਤਵਣੁ ਨਾਵ ਦੁਖੁ ਾਇ 
ਆਵਣ ਜਾਤਣਆ ॥ ਨਾਨਕ ਾਯਖੁ ਆਤ ਤਜਤਨ ਖਿਾ ਖਯਾ ਛਾਤਣਆ ॥੧੩॥ {ੰਨਾ 144} 



ਦਅਯਥ:- ਆ—ੁਆਣ ਆ ਨੰੂ। ਆਵ—ਖ਼ੁਦ ਸੀ। {ਨਟ:- ਰਜ਼ ‘ਆ’ੁ ਅਤ ‘ਆਵ’ ਦਾ ਯਏ 

ਭਗਣ-ਖ ਸ। } ਨੀਾਵਣਆ—ਨੀਾਣ, ਯਾਸਦਾਯੀ, ਯਵਾਨਾ। ਏੂਵੜਆਯ—ਏੂੜ ਦ ਵਾਯੀ (ਵਖਵੇਂ 

ੁਵਨਆਯ, ਰਸਾਯ)।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਿਬੂ!) ਤਯਾ ਸੁਏਭ ਦਾ-ਵਥਯ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ ਸ, ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਸਇਆਾਂ ਇ ਦੀ ਭਗ ੈਂਦੀ ਸ। 

ਵਖ ਨ  ੁਯ ੂਦੀ ਭਵਤ ਰ  ਏ ਆਾ-ਬਾਵ ਦੂਯ ਏੀਤਾ ਸ, ਉ ਨ  ਤਨੰੂ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਵਸਣ ਵਾਰ  ਨੰੂ ਕਾਣ 

ਵਰਆ ਸ। ਸ ਿਬੂ! ਤਯਾ ਦਯਫਾਯ ਦਾ-ਵਥਯ ਸ, (ਇ ਤਏ ਅੁੱੜਨ ਰਈ ੁਯ ੂਦਾ) ਸ਼ਫਦ ਯਾਸਦਾਯੀ ਸ। 

ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਨ  ੁੱਔ ਸ਼ਫਦ ਨੰੂ ਵਵਔਾਵਯਆ ਸ, ਉਸ ੁੱਔ ਵਵਔ ਰੀਨ ਸ ਖਾਾਂਦ ਸਨ।  

(ਯ) ਭਨ ਦ ਵੁੱਕ ਤੁਯਨ ਵਾਰ  ਏੂੜ (ਸੀ) ਵਵਸਾਗਦ ਸਨ, ਬਟਏਣਾ ਵਵਔ ਐੁੰਗ ਵਪਯਦ ਸਨ। ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ 

ਵਫਾ ੰਦ ਵਵਔ ਸੀ ਯਵਸੰਦਾ ਸ, (ਸ਼ਫਦ ਦਾ) ਆਨੰਦ ਉਸ ਨਸੀਂ ਭਗ ਏ; ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਤੋਂ ਵਫਨਾ 

ਦੁੁੱਐ ਾ ਏ ਖਨਭ ਭਯਨ (ਦ ਔੁੱਏਯ ਵਵਔ  ਯਵਸੰਦ ਸਨ)।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਯਐਣ ਵਾਰਾ ਿਬੂ ਆ ਸੀ ਸ, ਵਖ ਨ  ਐਟ ਐਯ ਨੰੂ ਕਾਵਣਆ ਸ (ਬਾਵ, ਿਬੂ ਆ ਸੀ ਖਾਣਦਾ 

ਸ ਵਏ ਐਟਾ ਏਣ ਸ ਤ ਐਯਾ ਏਣ ਸ)।13।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਸੀਹਾ ਫਾਜਾ ਚਯਗਾ ਕੁਹੀਆ ਨਾ ਖਵਾਰ ਘਾਹ ॥ ਘਾਹੁ ਖਾਤਨ ਤਤਨਾ ਭਾਸੁ 
ਖਵਾਰ ਤਹ ਚਰਾ ਯਾਹ ॥ ਨਦੀਆ ਤਵਤਚ ਤਿਫ ਦਖਾਰ ਥਰੀ ਕਯ ਅਸਗਾਹ ॥ ਕੀੜਾ ਥਾਤ 
ਦਇ ਾਤਤਸਾਹੀ ਰਸਕਯ ਕਯ ਸੁਆਹ ॥ ਜਤ ਜੀਅ ਜੀਵਤਹ ਰ ਸਾਹਾ ਜੀਵਾਰ ਤਾ ਤਕ ਅਸਾਹ ॥ 
ਨਾਨਕ ਤਜਉ ਤਜਉ ਸਚ ਬਾਵ ਤਤਉ ਤਤਉ ਦਇ ਤਗਯਾਹ ॥੧॥ {ੰਨਾ 144} 

ਦਅਯਥ:- ਅਾਸ—ਡੂੰ ਾਣੀ। ਵਯਾਸ—ਵਯਾਸੀ, ਯਟੀ। ਵਏਅ ਾਸ—ਵਏਆ ਾਸ? ਾਸ ਦੀ ਏੀਸ 

ਰੜ ੈਂਦੀ ਸ? ਰਜ਼ ‘ਵਏਆ’ ਦ ਥਾਾਂ ‘ਵਏਆ ਵਯਵਤਆ ਵਆ ਸ। ਇ ‘ਵਾਯ’ ਵਵਔ ਰਜ਼ ‘ਵਏਆ’ ਫਸੁਤ 

ਵਾਯੀ ਆਇਆ ਸ; ਵਖਵੇਂ “ਵਏਆ ਭਦਾ.......”, “ਭਕੀ ਤਾਯ ੂਵਏਆ ਏਯ”, ਇ ਰਜ਼ ‘ਵਏਅ’ ਤ ‘ਵਏਆ ਦਾ 

ਬਾਵ ਵਭਰਦਾ ਸ। ਯ ਰਜ਼ ‘ਵਏ’ ਨੰੂ ਤ ‘ਅਾਸ’ ਨੰੂ ਵੁੱਐ ਏਯਏ ‘ਵਏ’ ਦਾ ਅਯਥ “ਏੀ ਅਔਯਖ” “ਏੀ ਵੁੱਡੀ 

ੁੱਰ” ਏਯਨਾ ਅੁੁੱਧ ਸ। ‘ੁਯਫਾਣੀ’ ਵਵਔੋਂ ਸਯਥ ਵਏਤ ਬੀ ਾ ਿਭਾਣ ਵਭਰਣਾ ਔਾਸੀਦਾ ਸ। , , ਦ-ਕਦ 

‘ਵਏਅ ਾਸ’ ਔਾਸੀਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਇਸਨਾਾਂ ਸ਼ਯਾਾਂ, ਫਾਖਾਾਂ, ਔਯਾਾਂ, ਏੁਸੀਆ (ਆਵਦਏ ਭਾਾਸਾਯੀਆਾਂ ਨੰੂ ਖ ਔਾਸ ਤਾਾਂ) ਾਸ ਐਵਾ ਦੇਂਦਾ ਸ 

(ਬਾਵ, ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਭਾ ਐਾਣ ਦੀ ਵਾਦੀ ਤਫਦੀਰ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸ)। ਖ ਾਸ ਐਾਾਂਦ ਸਨ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਭਾ ਐਵਾ 

ਦੇਂਦਾ ਸ—, ਿਬੂ ਇਸ ਵਖਸ ਯਾਸ ਤਯ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਿਬੂ (ਵਦੀਆਾਂ) ਨਦੀਆਾਂ ਵਵਔ ਵਟੁੱਫ ਵਵਐਾਰ ਦੇਂਦਾ ਸ, 

ਯਤਰ  ਥਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਡੂੰ ਾਣੀ ਫਣਾ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਏੀੜ ਨੰੂ ਫਾਦਸ਼ਾਸੀ (ਤਖ਼ਤ) ਉੱਤ ਥਾ ਦੇਂਦਾ ਸ (ਵਫਠਾ ਦੇਂਦਾ ਸ), 

(ਤ ਫਾਦਸ਼ਾਸਾਾਂ ਦ) ਰਸ਼ਏਯਾਾਂ ਨੰੂ ੁਆਸ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਵਖਤਨ  ਬੀ ਖੀਵ (ਖਤ ਵਵਔ) ਖੀਊਂਦ ਸਨ, ਾਸ ਰ  ਏ 

ਖੀਊਂਦ ਸਨ, (ਬਾਵ, ਤਦ ਤਏ ਖੀਊਂਦ ਸਨ ਖਦ ਤਏ ਾਸ ਰੈਂਦ ਸਨ, (ਯ ਖ ਿਬੂ) ਖੀਊਂਦ ਯੁੱਐਣ  ਔਾਸ, ਤਾਾਂ 

‘ਾਸ’ ਦੀ ਬੀ ਏੀਸ ਭੁਥਾਖੀ ਸ? 

ਸ ਨਾਨਏ! ਵਖਵੇਂ ਵਖਵੇਂ ਿਬੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਸ, ਵਤਵੇਂ ਵਤਵੇਂ (ਖੀਵਾਾਂ) ਨੰੂ ਯਜ਼ੀ ਦੇਂਦਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਇਤਕ ਭਾਸਹਾਯੀ ਇਤਕ ਤਤਰਣੁ ਖਾਤਹ ॥ ਇਕਨਾ ਛਤੀਹ ਅੰਤਭਰਤ ਾਤਹ ॥ ਇਤਕ ਤਭਿੀਆ 
ਭਤਹ ਤਭਿੀਆ ਖਾਤਹ ॥ ਇਤਕ ਉਣ ਸੁਭਾਯੀ ਉਣ ਸੁਭਾਤਯ ॥ ਇਤਕ ਤਨਯੰਕਾਯੀ ਨਾਭ ਆਧਾਤਯ 
॥ ਜੀਵ ਦਾਤਾ ਭਯ ਨ ਕਇ ॥ ਨਾਨਕ ਭੁਠ ਜਾਤਹ ਨਾਹੀ ਭਤਨ ਸਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 144} 



ਦਅਯਥ:- ਾਵਸ—ਵਭਰਦ ਸਨ। ਉਣ—ਸਵਾ, ੁਆ। ਉਣ ੁਭਾਯੀ—ੁਆਾਾਂ ਨੰੂ ਵਣਨ ਵਾਰ , 

ਿਾਣਾਮਾਭ ਏਯਨ ਵਾਰ । ਉਣ ੁਭਾਵਯ—ੁਆਾਾਂ ਦ ਵਣਨ ਵਵਔ, ਿਾਣਾਮਾਭ ਵਵਔ। ਆਧਾਵਯ—ਆਯ 

ਸਠ। ਖੀਵ—ਖੀਉਂਦਾ ਸ, (ਬਾਵ,) ਯਾਐਾ ਸ। ਭੁਠ  ਖਾਵਸ—ਠੁੱ ਖਾਾਂਦ ਸਨ। ਏਇ—ਖ ਏਈ, ਖ ਭਨੁੁੱਐ।  

ਅਯਥ:- ਏਈ ਖੀਵ ਭਾ ਐਾਣ ਵਾਰ  ਸਨ, ਏਈ ਾਸ ਐਾਾਂਦ ਸਨ। ਏਈ ਿਣੀਆਾਂ ਨੰੂ ਏਈ ਵਏਭਾਾਂ ਦ ੁਆਦਰ  

ਬਖਨ ਵਭਰਦ ਸਨ, ਤ ਏਈ ਵਭੁੱਟੀ ਵਵਔ (ਯਵਸ ਏ) ਵਭੁੱਟੀ ਐਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਏਈ ਿਾਣਾਮਾਭ ਦ ਅੁੱਵਬਆੀ ਿਾਣਾਮਾਭ ਵਵਔ ਰੁੱ ਯਵਸੰਦ ਸਨ, ਏਈ ਵਨਯੰਏਾਯ ਦ ਉਾਸ਼ਏ (ਉ ਦ) 

ਨਾਭ ਦ ਆਯ ਖੀਉਂਦ ਸਨ।  

ਖ ਭਨੁੁੱਐ (ਇਸ ਭੰਨਦਾ ਸ ਵਏ) ਵਯ ਤ ਦਾਤਾ ਯਾਐਾ ਸ ਉਸ (ਿਬੂ ਨੰੂ ਵਵਾਯ ਏ ਆਤਭਏ ਭਤ) ਨਸੀਂ ਭਯਦਾ। 

ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਖੀਵ ਠੁੱ ਖਾਾਂਦ ਸਨ, ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਦ ਭਨ ਵਵਔ ਉਸ ਿਬੂ ਨਸੀਂ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ੂਯ ਗੁਯ ਕੀ ਕਾਯ ਕਯਤਭ ਕਭਾਈ ॥ ਗੁਯਭਤੀ ਆੁ ਗਵਾਇ ਨਾਭੁ ਤਧਆਈ ॥ 
ਦੂਜੀ ਕਾਯ ਰਤਗ ਜਨਭੁ ਗਵਾਈ ॥ ਤਵਣੁ ਨਾਵ ਸਬ ਤਵਸੁ ਝ ਖਾਈ ॥ ਸਚਾ ਸਫਦੁ ਸਾਰਾਤਹ 
ਸਤਚ ਸਭਾਈ ॥ ਤਵਣੁ ਸਤਤਗੁਯੁ ਸਵ ਨਾਹੀ ਸੁਤਖ ਤਨਵਾਸੁ ਤਪਤਯ ਤਪਤਯ ਆਈ ॥ ਦੁਨੀਆ 
ਖਿੀ ਯਾਤਸ ਕੂੜੁ ਕਭਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਖਯਾ ਸਾਰਾਤਹ ਤਤ ਤਸਉ ਜਾਈ ॥ ੧੪॥ {ੰਨਾ 
144} {ੰਨਾ 144} 

ਦਅਯਥ:- ਏਯਵਭ—ਵਭਸਯ ਨਾਰ। ਵਵੁ—ਵਵਸ,ੁ ਜ਼ਵਸਯ। ਗ ਐਾਈ—ਖ ਏੁਗ ਵਸਨੀਦਾ ਤ ਐਾਈਦਾ ਸ। 

ੁਵਐ—ੁਐ ਵਵਔ। ਯਾਵ—ੂੰਖੀ।  

ਅਯਥ:- ੂਯ ਵਤੁਯੂ ਦੀ ਦੁੱੀ ਸਈ ਏਾਯ (ਿਬੂ ਦੀ) ਵਭਸਯ ਨਾਰ ਸੀ ਏੀਤੀ ਖਾ ਏਦੀ ਸ, ੁਯ ੂਦੀ ਭਵਤ 

ਨਾਰ ਆਾ-ਬਾਵ ਵਾ ਏ ਿਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਵਭਵਯਆ ਖਾ ਏਦਾ ਸ।  

(ਿਬੂ ਦੀ ਫੰਦੀ ਵਵਾਯ ਏ) ਸਯ ਏੰਭ ਵਵਔ ਯੁੁੱਵਗਆਾਂ ਭਨੁੁੱਐਾ-ਖਨਭ ਵਵਅਯਥ ਖਾਾਂਦਾ ਸ, (ਵਏਉਂਵਏ) ਨਾਭ ਨੰੂ 

ਵਵਾਯ ਏ ਖ ਏੁਗ ਵਸਨੀ ਐਾਈਦਾ ਸ, ਉਸ (ਆਤਭਏ ਖੀਵਨ ਵਾਤ) ਜ਼ਵਸਯ (ਭਾਨ) ਸ ਖਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਵਤੁਯੂ ਦਾ ੁੱਔਾ ਸ਼ਫਦ ਾਵਵਆਾਂ ੁੱਔ ਿਬੂ ਵਵਔ ਖੁੜੀਦਾ ਸ। ੁਯ ੂਦੀ ਦੁੱੀ ਏਾਯ ਏਯਨ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ੁਐ ਵਵਔ 

(ਭਨ ਦਾ) ਵਟਏਾਉ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦਾ, ਭੁੜ ਭੁੜ ਖਨਭ (ਭਯਨ) ਵਵਔ ਆਈਦਾ ਸ। ਦੁਨੀਆ (ਦਾ ਵਆਯ) ਐਟੀ 

ੂੰਖੀ ਸ, ਇਸ ਏਭਾਈ ਏੂੜ (ਦਾ ਵਾਯ ਸ)।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਵਨਯਰ ਦਾ-ਵਥਯ ਿਬੂ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਏਯ ਏ (ਥੋਂ) ਇੁੱਜ਼ਤ ਨਾਰ ਖਾਈਦਾ ਸ।14।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਤਾ ਵਾਵਤਹ ਗਾਵਤਹ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਜਤਰ ਨਾਵਤਹ ॥ ਜਾ ਤੁਧੁ ਬਾਵਤਹ ਤਾ 
ਕਯਤਹ ਤਫਬੂਤਾ ਤਸੰਙੀ ਨਾਦੁ ਵਜਾਵਤਹ ॥ ਜਾ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਤਾ ੜਤਹ ਕਤਫਾ ਭੁਰਾ ਸਖ ਕਹਾਵਤਹ ॥ 
ਜਾ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਤਾ ਹਵਤਹ ਯਾਜ ਯਸ ਕਸ ਫਹੁਤੁ ਕਭਾਵਤਹ ॥ ਜਾ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਤਗ ਵਗਾਵਤਹ ਤਸਯ 
ਭੁੰਡੀ ਕਤਿ ਜਾਵਤਹ ॥ ਜਾ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਜਾਤਹ ਤਦਸੰ ਤਤਯ ਸੁਤਣ ਗਰਾ ਘਤਯ ਆਵਤਹ ॥ ਜਾ ਤੁਧੁ ਬਾਵ 
ਨਾਇ ਯਚਾਵਤਹ ਤੁਧੁ ਬਾਣ ਤੂੰ ਬਾਵਤਹ ॥ ਨਾਨਕੁ ਕ ਕਹ ਫਨੰਤੀ ਹਤਯ ਸਗਰ ਕੂੜੁ ਕਭਾਵਤਹ 
॥੧॥ {ੰਨਾ 145} 



ਦਅਯਥ:- ਤੁਧੁ ਬਾਵ—ਖ ਤਯੀ ਯਜ਼ਾ ਸਵ। ਵਾਵਵਸ—(ਾਜ਼) ਵਖਾਾਂਦ ਸਨ। ਖਵਰ—ਾਣੀ ਵਵਔ। 

ਵਫਬੂਤਾ—ੁਆਸ। ਯ ਏ—ਏਈ ਵਏਭ ਦ ੁਆਦਰ  ਬਖਨ। ਭੁੰਡੀ—ਧਣ। ਵਦੰਤਵਯ—ਸਯ ਦਸ਼ ਵਵਔ। 

ੁਵਣ—ੁਣ ਏ। ਨਾਇ—ਨਾਭ ਵਵਔ। ਤੁਧੁ ਬਾਣ—ਖ ਤਯ ਬਾਣ  (ਯਜ਼ਾ) ਵਵਔ ਸਨ। ਤੰੂ—ਤਨੰੂ। ਨਾਵਵਸ—

ਵਆਯ ਰੁੱਦ ਸਨ।  

ਅਯਥ:- ਖਦੋਂ ਤਯੀ ਯਜ਼ਾ ਸੁੰਦੀ ਸ (ਬਾਵ, ਇਸ ਤਯੀ ਯਜ਼ਾ ਸ ਵਏ ਏਈ ਖੀਵ ਾਜ਼) ਵਖਾਾਂਦ ਸਨ ਤ ਾਉਂਦ ਸਨ, 

(ਤੀਯਥਾਾਂ ਦ) ਖਰ ਵਵਔ ਇਸ਼ਨਾਨ ਏਯਦ ਸਨ, ਏਈ (ਵੰਡ ਉਤ) ੁਆਸ ਭਰਦ ਸਨ ਤ ਵੰਓੀ ਦਾ ਨਾਦ 

ਵਖਾਾਂਦ ਸਨ ਏਈ ਖੀਵ ਏੁਯਾਨ ਆਵਦਏ ਧਯਭ ੁਤਏਾਾਂ ੜ੍ਦ ਸਨ ਤ ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ਭੁੁੱਰਾਾਂ ਤ ਸ਼ਖ਼ ਅਐਵਾਾਂਦ 

ਸਨ, ਏਈ ਯਾਖ ਫਣ ਖਾਾਂਦ ਸਨ ਤ ਏਈ ੁਆਦਾਾਂ ਦ ਬਖਨ ਵਯਤਦ ਸਨ, ਏਈ ਤਰਵਾਯ ਔਰਾਾਂਦ ਸਨ ਤ ਧਣ 

ਨਾਰੋਂ  ਵਯ ਵੁੱਢ ਖਾਾਂਦ ਸਨ, ਏਈ ਯਦ ਖਾਾਂਦ ਸਨ (ਉਧਯ ਦੀਆਾਂ) ੁੱਰਾਾਂ ੁਣ ਏ (ਭੁੜ ਆਣ) ਯ ਆਉਂਦ 

ਸਨ। (ਸ ਿਬੂ! ਇਸ ਬੀ ਤਯੀ ਸੀ ਯਜ਼ਾ ਸ ਵਏ ਏਈ ਖੀਵ) ਤਯ ਨਾਭ ਵਵਔ ਖੁੜਦ ਸਨ, ਖ ਤਯੀ ਯਜ਼ਾ ਵਵਔ 

ਤੁਯਦ ਸਨ ਤਨੰੂ ਵਆਯ ਰੁੱਦ ਸਨ। ਨਾਨਏ ਇਏ ਅਯਜ਼ ਏਯਦਾ ਸ (ਵਏ ਯਜ਼ਾ ਵਵਔ ਤੁਯਨ ਤੋਂ ਵਫਨਾ) ਸਯ ਾਯ 

(ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਉਯ ਵਜ਼ਏਯ ਏੀਤਾ ਸ) ਏੂੜ ਏਭਾ ਯਸ ਸਨ (ਬਾਵ, ਉਸ ਉਦਾ ਏਯਦ ਸਨ ਖ ਵਵਅਯਥ ਖਾਾਂਦਾ 

ਸ)।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਜਾ ਤੂੰ ਵਡਾ ਸਤਬ ਵਤਡਆਂਈਆ ਚੰਗ ਚੰਗਾ ਹਈ ॥ ਜਾ ਤੂੰ ਸਚਾ ਤਾ ਸਬੁ ਕ ਸਚਾ ਕੂੜਾ 
ਕਇ ਨ ਕਈ ॥ ਆਖਣੁ ਵਖਣੁ ਫਰਣੁ ਚਰਣੁ ਜੀਵਣੁ ਭਯਣਾ ਧਾਤੁ ॥ ਹੁਕਭੁ ਸਾਤਜ ਹੁਕਭ ਤਵਤਚ 
ਯਖ ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਆਤ ॥੨॥ {ੰਨਾ 145} 

ਦਅਯਥ:- ਧਾਤੁ—ਭਾਇਆ। ਖਾ—ਖਦੋਂ।  

ਅਯਥ:- ਖਦੋਂ (ਇਸ ੁੱਰ ਠੀਏ ਸ ਵਏ) ਤੰੂ ਵੁੱਡਾ (ਿਬੂ ਖਤ ਦਾ ਏਯਤਾਯ ਸੈਂ ਤਾਾਂ ਖਤ ਵਵਔ ਖ ਏੁਗ ਸ ਵਯਸਾ 

ਸ) ਬ ਤਯੀਆਾਂ ਸੀ ਵਵਡਆਈਆਾਂ ਸਨ (ਵਏਉਂਵਏ) ਔੰ ਤੋਂ ਔੰਵਆਈ ਸੀ ਉਤੰਨ ਸੁੰਦੀ ਸ। (ਖਦੋਂ ਇਸ 

ਮਏੀਨ ਫੁੱਗ ਖਾ ਵਏ) ਤੰੂ ੁੱਔਾ ਿਬੂ ਵਯਖਣਸਾਯ ਸੈਂ (ਤਾਾਂ) ਸਯਏ ਖੀਵ ੁੱਔਾ (ਵਦੁੱਦਾ ਸ ਵਏਉਂਵਏ ਸਯਏ ਖੀਵ 

ਵਵਔ ਤੰੂ ਆ ਭਖੂਦ ਸੈਂ ਤਾਾਂ ਵਪਯ ਇ ਖਤ ਵਵਔ) ਏਈ ਏੂੜਾ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦਾ।  

(ਖ ਏੁਗ ਫਾਸਯ ਵਵਐਾਵ ਭਾਤਿ  ਵਦੁੱ ਵਯਸਾ ਸ ਇਸ) ਆਐਣਾ-ਵਐਣਾ, ਇਸ ਫਰ-ਔਾਰ, ਇਸ ਖੀਉਂਣਾ ਤ ਭਯਨਾ 

(ਇਸ ਬ ਏੁਗ) ਭਾਇਆ-ਯੂ ਸ (ਅਰੀਅਤ ਨਸੀਂ ਸ, ਅਰੀਅਤ ਿਬੂ ਆ ਸੀ ਸ)। ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਦਾ 

ਏਾਇਭ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ ਿਬੂ ਆ (ਆਣੀ) ਸੁਏਭ (-ਯੂ ੁੱਵਤਆ) ਯਔ ਏ ਬ ਖੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਉ ਸੁਏਭ ਵਵਔ ਤਯ 

ਵਯਸਾ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸਤਤਗੁਯੁ ਸਤਵ ਤਨਸੰਗੁ ਬਯਭੁ ਚੁਕਾਈ ॥ ਸਤਤਗੁਯੁ ਆਖ ਕਾਯ ਸੁ ਕਾਯ ਕਭਾਈ ॥ 
ਸਤਤਗੁਯੁ ਹਇ ਦਇਆਰੁ ਤ ਨਾਭੁ ਤਧਆਈ ॥ ਰਾਹਾ ਬਗਤਤ ਸੁ ਸਾਯੁ ਗੁਯਭੁਤਖ ਾਈ ॥ 
ਭਨਭੁਤਖ ਕੂੜੁ ਗੁਫਾਯੁ ਕੂੜੁ ਕਭਾਈ ॥ ਸਚ ਦ ਦਤਯ ਜਾਇ ਸਚੁ ਚਵਾਂਈ ॥ ਸਚ ਅੰਦਤਯ 
ਭਹਤਰ ਸਤਚ ਫੁਰਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਦਾ ਸਤਚਆਯੁ ਸਤਚ ਸਭਾਈ ॥੧੫॥ {ੰਨਾ 145} 

ਦਅਯਥ:- ਵਨੰ—ੁਗਾਏਾ ਉਤਾਯ ਏ, ੁੱਔ ਵਦਰੋਂ । ਾਯੁ—ਿਸ਼ਟ। ਰਾਸਾ—ਰਾਬ, ਨਾ। ਔਵਾਾਂਈ—

ਫਰੀ। ਵਔ—ਔ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਵਔਆਯ—ੁੁੱਔ ਦਾ ਵਾਯੀ।  

ਅਯਥ:- ਖ ੁੱਔ ਵਦਰੋਂ  ੁਯ ੂਦਾ ਸੁਏਭ ਭੰਨੀ, ਤਾਾਂ ਬਟਏਣਾ ਦੂਯ ਸ ਖਾਾਂਦੀ ਸ। ਉਸੀ ਏੰਭ ਏਯਨਾ ਔਾਸੀਦਾ ਸ, ਖ 

ੁਯ ੂਏਯਨ ਰਈ ਆਐ। ਖ ਵਤੁਯੂ ਵਭਸਯ ਏਯ, ਤਾਾਂ ਿਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਵਭਵਯਆ ਖਾ ਏਦਾ ਸ। ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ 



ਸਇਆਾਂ ਿਬੂ ਦੀ ਫੰਦੀ-ਯੂ ਬ ਤੋਂ ਔੰਾ ਰਾਬ ਵਭਰਦਾ ਸ। ਯ ਭਨ ਦ ਵੁੱਕ ਤੁਯਨ ਵਾਰਾ ਭਨੁੁੱਐ ਵਨਯਾ ਏੂੜ 

ਵਨਯਾ ਸਨਯਾ ਸੀ ਐੁੱਟਦਾ ਸ।  

ਖ ੁੱਔ ਿਬੂ ਦ ਔਯਨਾਾਂ ਵਵਔ ਖੁੜ ਏ ੁੱਔ ਦਾ ਨਾਭ ਖੀ, ਤਾਾਂ ਇ ੁੱਔ ਨਾਭ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ੁੱਔ ਿਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ 

ਵਵਔ ਥਾਾਂ ਵਭਰਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! (ਵਖ ਦ ੁੱਰ) ਦਾ ੁੱਔ ਸ ਉਸ ੁੱਔ ਦਾ ਵਾਯੀ ਸ ਉਸ ੁੱਔ ਵਵਔ ਰੀਨ 

ਯਵਸੰਦਾ ਸ।15।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਕਤਰ ਕਾਤੀ ਯਾਜ ਕਾਸਾਈ ਧਯਭੁ ੰਖ ਕਤਯ ਉਡਤਯਆ ॥ ਕੂੜੁ ਅ ਭਾਵਸ ਸਚੁ 
ਚੰਦਰਭਾ ਦੀਸ ਨਾਹੀ ਕਹ ਚਤੜਆ ॥ ਹਉ ਬਾਤਰ ਤਵਕੁੰਨੀ ਹਈ ॥ ਆਧਯ ਯਾਹੁ ਨ ਕਈ ॥ ਤਵਤਚ 
ਹਉਭ ਕਤਯ ਦੁਖੁ ਯਈ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਕਤਨ ਤਫਤਧ ਗਤਤ ਹਈ ॥੧॥ {ੰਨਾ 145} 

ਦਅਯਥ:- ਏਵਰ—ਏਰਖੁੀ ੁਬਾਉ। ਏਾਤੀ—ਕੁਯੀ। ਏਾਾਈ—ਏਾਈ, ਏੁਸਣ ਵਾਰ , ਜ਼ਾਰਭ। ੰਐ—

ਐੰਬ। ਅਭਾਵ—ਸਨਯੀ ਯਾਤ। ਏਸ—ਵਏਥ? ਸਉ—ਭ। ਵਵਏੰੁਨੀ—ਵਵਆਏੁਰ। ਦੁਐੁ ਯਈ—ਦੁੁੱਐ ਯ ਯਸੀ ਸ। 

ਵਏਵਨ ਵਫਵਧ—ਵਏ ਤਯ੍ਾਾਂ? ਵਤ—ਭੁਏਵਤ, ਖ਼ਰਾੀ।  

ਅਯਥ:- ਇਸ ਯ ਏਰ-ਖੁੀ ੁਬਾਉ (ਭਾਨੋਂ) ਕੁਯੀ ਸ (ਵਖ ਦ ਏਾਯਨ) ਯਾਖ ਜ਼ਾਰਭ ਸ ਯਸ ਸਨ, (ਇ 

ਵਾਤ) ਧਯਭ ਐੰਬ ਰਾ ਏ ਉੱਡ ਵਆ ਸ। ਏੂੜ (ਭਾਨ) ਭੁੱਵਆ ਦੀ ਯਾਤ ਸ, (ਇ ਵਵਔ) ੁੱਔ-ਯੂ ਔੰਦਿਭਾ 

ਵਏਤ ਔਵੜ੍ਆ ਵਦੁੱਦਾ ਨਸੀਂ ਸ। ਭੈਂ ਇ ਔੰਦਿਭਾ ਨੰੂ ਰੁੱਬ ਰੁੱਬ ਏ ਵਵਆਏੁਰ ਸ ਈ ਸਾਾਂ, ਸਨਯ ਵਵਔ ਏਈ ਯਾਸ 

ਵਦੁੱਦਾ ਨਸੀਂ।  

(ਇ ਸਨਯ) ਵਵਔ (ਵਿਸ਼ਟੀ) ਸਉਭ ਦ ਏਾਯਨ ਦੁਐੀ ਸ ਯਸੀ ਸ, ਸ ਨਾਨਏ! ਵਏਵੇਂ ਇ ਤੋਂ ਐਰਾੀ ਸਵ?।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਕਤਰ ਕੀਯਤਤ ਯਗਿੁ ਚਾਨਣੁ ਸੰਸਾਤਯ ॥ ਗੁਯਭੁਤਖ ਕਈ ਉਤਯ ਾਤਯ ॥ ਤਜਸ ਨ ਨਦਤਯ 
ਕਯ ਤਤਸੁ ਦਵ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਯਭੁਤਖ ਯਤਨੁ ਸ ਰਵ ॥੨॥ {ੰਨਾ 145} 

ਦਅਯਥ:- ੰਾਵਯ—ੰਾਯ ਵਵਔ। ੁਯਭੁਵਐ—ਖ ਭਨੁੁੱਐ ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਇ ਏਰਖੁੀ ੁਬਾਵ (-ਯੂ ਸਨਯ ਨੰੂ ਦੂਯ ਏਯਨ) ਰਈ (ਿਬੂ ਦੀ) ਵਵਤ-ਾਰਾਸ (ਭਯੁੱਥ) ਸ, 

(ਇਸ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ) ਖਤ ਵਵਔ ਉੱਾ ਔਾਨਣ ਸ, (ਯ) ਏਈ (ਵਵਯਰਾ) ਖ ੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸੁੰਦਾ ਸ 

(ਇ ਔਾਨਣ ਦਾ ਆਯਾ ਰ  ਏ ਇ ਸਨਯ ਵਵਔੋਂ) ਾਯ ਰੰਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਿਬੂ ਵਖ ਉਤ ਵਭਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਏਯਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ (ਇਸ ਏੀਯਵਤ-ਯੂ ਔਾਨਣ) ਦੇਂਦਾ ਸ, ਉਸ 

ਭਨੁੁੱਐ ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ (ਨਾਭ-ਯੂ) ਯਤਨ ਰੁੱਬ ਰੈਂਦਾ ਸ।2।  

ਨਟ:- ਵਸਰਾ ਰਏ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਖੀ ਦਾ ਸ, ਵਖ ਵਵਔ ਉਸਨਾਾਂ ਵਯ ੁੁੱਕ ਏਯ ਵਦੁੱਤੀ ਸ ਵਏ ਇ 

ਏਰਖੁੀ ੁਬਾਵ ਵਵਔੋਂ ਖੀਵ ਦੀ ਐਰਾੀ ਵਏਵੇਂ ਸਵ। ਇ ਦੂਖ ਰਏ ਵਵਔ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾ ਖੀ ਨ  ਉੱਤਯ 

ਵਦੁੱਤਾ ਸ, ਵਏ ਿਬੂ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਇ ਤੋਂ ਫਔਾਉਂਦੀ ਸ।  ਇਸ ਰਏ ਉਔਾਯਨ ਵਾਰ  ੁਯ ੂਅਭਯਦਾ 

ਖੀ ਦ ਾ ੁਯ ੂਨਾਨਏ ਾਵਸਫ ਦਾ ਉਯਰਾ ਸ਼ਰਏ ਭਖੂਦ ੀ। ਇਸ ੁੱਰ ਅਣਸਣੀ ਵਖਸੀ ਸ, ਵਏ ਇਏੁੱਰਾ 

ਇਸੀ ਰਏ ੁਯੂ ਅਭਯਦਾ ਖੀ ਨੰੂ ਵਏਤੋਂ ਫੁੱਫ ਨਾਰ ਵਭਰ ਵਆ ਸਵਾ। ਅਰ ੁੱਰ ਇਸ ਸ ਵਏ ੁਯੂ 

ਨਾਨਏ ਦਵ ਖੀ ਨ  ਆਣੀ ਾਯੀ ਫਾਣੀ ਆਣੀ ਸੁੱਥੀਂ ਵਰਐੀ ਤ ਾਾਂਬੀ ਸਈ ੁਯ ੂਅੰਦ ਾਵਸਫ ਨੰੂ ਵਦੁੱਤੀ, ਤ 

ਉਸਨਾਾਂ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾ ਖੀ ਨੰੂੁ ੂ{ਵਐ, ਭਯੀ ੁਤਏ ‘ੁਯਫਾਣੀ ਅਤ ਇਵਤਸਾ ਫਾਯ’} 



ਉੜੀ ॥ ਬਗਤਾ ਤ ਸਸਾਯੀਆ ਜੜੁ ਕਦ ਨ ਆਇਆ ॥ ਕਯਤਾ ਆਤ ਅਬੁਰੁ ਹ ਨ ਬੁਰ ਤਕਸ 
ਦਾ ਬੁਰਾਇਆ ॥ ਬਗਤ ਆ ਭਤਰਅਨੁ ਤਜਨੀ ਸਚ ਸਚੁ ਕਭਾਇਆ ॥ ਸਸਾਯੀ ਆਤ 
ਖੁਆਇਅਨੁ ਤਜਨੀ ਕੂੜੁ ਫਤਰ ਫਤਰ ਤਫਖੁ ਖਾਇਆ ॥ ਚਰਣ ਸਾਯ ਨ ਜਾਣਨੀ ਕਾਭੁ ਕਯਧੁ ਤਵਸੁ 
ਵਧਾਇਆ ॥ ਬਗਤ ਕਯਤਨ ਹਤਯ ਚਾਕਯੀ ਤਜਨੀ ਅਨਤਦਨੁ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇਆ ॥ ਦਾਸਤਨ ਦਾਸ 
ਹਇ ਕ ਤਜਨੀ ਤਵਚਹੁ ਆੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ਨਾ ਖਸਭ ਕ ਦਤਯ ਭੁਖ ਉਜਰ ਸਚ ਸਫਤਦ 
ਸੁਹਾਇਆ ॥੧੬॥ {ੰਨਾ 145} 

ਦਅਯਥ:- ਭਵਰਅਨੁ—ਭਰ  ਸਨ ਉ (ਿਬੂ) ਨ। ਐੁਆਇਅਨੁ—ਐੁੰਗਾ ਸਨ ਉ ਨ। ਵਫਐੁ—ਵਵਸੁ। ਾਯ—

ਭਗ। ਵਵੁ—ਵਵਸੁ। ਅਨਵਦਨੁ—ਸਯ ਯਜ਼, ਸਯ ਵਰ । ਦਾਵਨਦਾ—ਦਾਾਾਂ ਦ ਦਾ। ੁਸਾਇਆ—ਸਣ 

ਰੁੱਦ ਸਨ।  

ਅਯਥ:- (ਖਤ ਵਵਔ ਇਸ ਵਨੁੱਤ ਵਐ ਯਸ ਸਾਾਂ ਵਏ) ਬਤਾਾਂ ਤ ਦੁਨੀਆਦਾਯਾਾਂ ਦਾ ਏਦ ਖੜ ਨਸੀਂ ਫਣਦਾ (ਯ, 

ਖਤ-ਯਔਨਾ ਵਵਔ ਿਬੂ ਵਰੋਂ  ਇਸ ਏਈ ਉਏਾਈ ਨਸੀਂ ਸ)। ਏਯਤਾਯ ਆ ਤਾਾਂ ਉਏਾਈ ਐਾਣ ਵਾਰਾ ਨਸੀਂ ਸ, 

ਤ ਵਏ ਦਾ ਐੁੰਗਾਇਆ (ਬੀ) ਐੁੰਗਦਾ ਨਸੀਂ (ਇਸ ਉ ਦੀ ਆਣੀ ਯਜ਼ਾ ਸ ਵਏ) ਉ ਨ  ਆ ਸੀ ਬਤ 

(ਆਣ  ਔਯਨਾਾਂ ਵਵਔ) ਖੜ ਸ ਸਨ, ਉਸ ਵਨਯਰ ਫੰਦੀ-ਯੂ ਏਾਯ ਏਯਦ ਸਨ, ਦੁਨੀਆਦਾਯ ਬੀ ਉ ਨ  

ਆ ਸੀ ਐੁੰਗਾ ਸਨ, ਉਸ ਗੂਠ ਫਰ ਫਰ ਏ (ਆਤਭਏ ਭਤ ਦਾ ਭੂਰ) ਵਵਸ ੁਐਾ ਯਸ ਸਨ। ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਇਸ 

ਭਗ ਸੀ ਨਸੀਂ ਆਈ, ਵਏ ਇਥੋਂ ਤੁਯ ਬੀ ਖਾਣਾ ਸ। , ਉਸ ਏਾਭ ਏਯਧ-ਯੂ ਜ਼ਵਸਯ (ਜ਼ਤ ਵਵਔ) ਵਧਾ ਯਸ 

ਸਨ। (ਉ ਦੀ ਆਣੀ ਯਜ਼ਾ ਵਵਔ) ਬਤ ਉ ਿਬੂ ਦੀ ਫੰਦੀ ਏਯ ਯਸ ਸਨ, ਉਸ ਸਯ ਵਰ  ਨਾਭ ਵਭਯ 

ਯਸ ਸਨ।  

ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਭਨੁੁੱਐਾਾਂ ਨ  ਿਬੂ ਦ ਵਏਾਾਂ ਦਾ ਵਏ ਫਣ ਏ ਆਣ  ਅੰਦਯੋਂ ਸਉਭ ਦੂਯ ਏੀਤੀ ਸ, ਿਬੂ ਦ ਦਯ ਤ ਉਸਨਾਾਂ 

ਦ ਭੂੰਸ ਉਖਰ  ਸੁੰਦ ਸਨ, ੁੱਔ ਸ਼ਫਦ ਦ ਏਾਯਨ ਉਸ ਿਬੂ-ਦਯ ਤ ਬਾ ਾਾਂਦ ਸਨ।16।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਸਫਾਹੀ ਸਾਰਾਹ ਤਜਨੀ ਤਧਆਇਆ ਇਕ ਭਤਨ ॥ ਸਈ ੂਯ ਸਾਹ ਵਖਤ ਉਤਯ 
ਰਤੜ ਭੁ ॥ ਦੂਜ ਫਹੁਤ ਯਾਹ ਭਨ ਕੀਆ ਭਤੀ ਤਖੰਡੀਆ ॥ ਫਹੁਤੁ  ਅਸਗਾਹ ਗਤ ਖਾਤਹ ਨ 
ਤਨਕਰਤਹ ॥ ਤੀਜ ਭੁਹੀ ਤਗਯਾਹ ਬੁਖ ਤਤਖਾ ਦੁਇ ਬਉਕੀਆ ॥ ਖਾਧਾ ਹਇ ਸੁਆਹ ਬੀ ਖਾਣ ਤਸਉ 
ਦਸਤੀ ॥ ਚਉਥ ਆਈ ਊੇਂਘ ਅਖੀ ਭੀਤਿ ਵਾਤਯ ਗਇਆ ॥ ਬੀ ਉਤਠ ਯਤਚਨੁ ਵਾਦੁ ਸ 
ਵਤਯਿਆ ਕੀ ਤੜ ਫਧੀ ॥ ਸਬ ਵਰਾ ਵਖਤ ਸਤਬ ਜ ਅਠੀ ਬਉ ਹਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਤਹਫੁ ਭਤਨ ਵਸ 
ਸਚਾ ਨਾਵਣੁ ਹਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 145-146} 

ਦਅਯਥ:- ਫਾਸੀ—ੁਫਸ ਵਰ , ਅੰਵਭਿਤ ਵਰ । ਇਵਏ ਭਵਨ—ਇਏ-ਭਨ ਸ ਏ। ਵਐਤ ਉਵਯ-ਵਰ  ਵਯ। 

ਦੂਖ—ਦੂਖ ਸਯ (ਬਾਵ, ਵਦਨ ਔੜ੍)। ਅਾਸ—ਖਤ ਦ ਗੰਫਰ  (-ਯੂ) ਅਥਾਸ ਭੰੁਦਯ। ਤੀਖ—ਤੀਖ 

ਵਸਯ। ਭੁਵਸ-ਭੂੰਸ ਵਵਔ। ਵਯਾਸ—ਾਸੀਆਾਂ, ਯਟੀ। ਬਉਏੀਆ—ਔਭਏੀਆਾਂ। ਊਂ—ਨੀਂਦਯ। ਵਾਵਯ—

ਯਰਏ ਵਵਔ, (ਬਾਵ,) ਡੂੰੀ ਨੀਂਦਯ ਵਵਔ। {ਇਸ ਆਭ ਿਔਰਤ ਸ ਵਏ ਏਈ ਵਾਯੀ ਵਏ ਫੰਦ ਦ ਿਾਣ ਖਭ 

ਬੁਰਐ ਨਾਰ ਰ  ਖਾਾਂਦ ਸਨ ਤ ਵਪਯ ਭੜ ਖਾਾਂਦ ਸਨ। ਇਤਨਾਾਂ ਭਾਾਂ ਉ ਫੰਦ ਨੰੂੁ ੂ‘ਵਾਵਯ ਵਆ’ ਆਐੀਦਾ ਸ}। 

ਵਾਦੁ—ਗੜਾ। ਵੜ—ਅਐਾੜਾ।  



ਅਯਥ:- ਖ ਭਨੁੁੱਐ ਵਯ ਸੀ ਿਬੂ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਦ ਸਨ, ਇਏ-ਭਨ ਸ ਏ ਿਬੂ ਨੰੂ ਵਭਯਦ ਸਨ, ਵਰ -

ਵਯ (ਬਾਵ, ਅੰਵਭਿਤ ਵਰ) ਭਨ ਨਾਰ ਖੰ ਏਯਦ ਸਨ (ਬਾਵ, ਆਰ ਵਵਔੋਂ ਵਨਏਰ ਏ ਫੰਦੀ ਦਾ ਆਸਯ 

ਏਯਦ ਸਨ), ਉਸੀ ੂਯ ਸ਼ਾਸ ਸਨ।  

ਵਦਨ-ਔੜ੍ ਭਨ ਦੀਆਾਂ ਵਾਨਾਾਂ ਵਐੁੱਰਯ ਖਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸਨ, ਭਨ ਏਈ ਯਾਸੀਂ ਦੜਦਾ ਸ; ਭਨੁੁੱਐ ਦੁਨੀਆ ਦ ਧੰਵਧਆਾਂ 

ਦ ਡੂੰ ਭੰੁਦਯ ਵਵਔ  ਖਾਾਂਦ ਸਨ, ਇਥ ਸੀ ਅਖਸ ਤ ਐਾਾਂਦ ਸਨ (ਬਾਵ, ਪਦ ਸਨ) ਵਏ ਵਨਏਰ ਨਸੀਂ 

ਏਦ।  

ਤੀਖ ਸਯ ਬੁੁੱਐ ਤ ਵਤਿਸ ਦਵੇਂ ਔਭਏ ੈਂਦੀਆਾਂ ਸਨ, ਯਟੀ ਐਾਣ ਦ ਆਸਯ (ਖੀਵ) ਰੁੱ ਖਾਾਂਦ ਸਨ, (ਖਦੋਂ) ਖ 

ਏੁੁੱਗ ਐਾਧਾ ਸੁੰਦਾ ਸ ਬਭ ਸ ਖਾਾਂਦਾ ਸ, ਤਾਾਂ ਸਯ ਐਾਣ ਦੀ ਤਾਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦੀ ਸ।  

ਔਉਥ ਸਯ ਨੀਂਦ ਆ ਦਫਾਾਂਦੀ ਸ, ਅੁੱਐਾਾਂ ਭੀਟ ਏ ੂਏ ਨੀਂਦਯ ਵਵਔ ਉਂ ਖਾਾਂਦਾ ਸ; ਨੀਂਦਯੋਂ ਉਠ ਏ ਭੁੜ ਖਤ 

ਦ ਧੰਵਧਆਾਂ ਦਾ ਉਸੀ ਗਭਰਾ, ਭਾਨ , ਭਨੁੁੱਐ ਨ  (ਇਥ) ੈਂਏੜ ਵਵਯ੍ਆਾਂ ਦ ਖੀਊਣ ਦਾ ਰ ਭਔਾਇਆ ਸਇਆ 

ਸ।  

(, ਅੰਵਭਿਤ ਵਰਾ ਸੀ ਵਭਯਨ ਰਈ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ, ਯ) ਖਦੋਂ (ਅੰਵਭਿਤ ਵਰ  ਦ ਅੁੱਵਬਆ ਨਾਰ) ਅੁੱਠ  ਸਯ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਡਯ-ਅਦਫ (ਭਨ ਵਵਔ) ਵਟਏ ਖਾ ਤਾਾਂ ਾਯ ਵਰ  ਵਏਤਾਾਂ ਵਵਔ (ਭਨ ਿਬੂ-ਔਯਨਾਾਂ ਵਵਔ ਖੁੜ 

ਏਦਾ ਸ)। (ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ) ਸ ਨਾਨਏ! (ਖ ਅੁੱਠ  ਸਯ) ਭਾਰਏ ਭਨ ਵਵਔ ਵੁੱਵਆ ਯਸ, ਤਾਾਂ ਦਾ ਵਟਏ ਯਵਸਣ 

ਵਾਰਾ (ਆਤਭਏ) ਇਸ਼ਨਾਨ ਿਾਤ ਸੁੰਦਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੨ ॥ ਸਈ ੂਯ ਸਾਹ ਤਜਨੀ ੂਯਾ ਾਇਆ ॥ ਅਠੀ ਵਯਵਾਹ ਯਹਤਨ ਇਕਤ ਯੰਤਗ ॥ 
ਦਯਸਤਨ ਯੂਤ ਅਥਾਹ ਤਵਯਰ ਾਈਅਤਹ ॥ ਕਯਤਭ ੂਯ ੂਯਾ ਗੁਯੂ ੂਯਾ ਜਾ ਕਾ ਫਰੁ ॥ ਨਾਨਕ 
ੂਯਾ ਜ ਕਯ ਘਿ ਨਾਹੀ ਤਰੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 146} 

ਦਅਯਥ:- ਅਠੀ—ਅੁੱਠ  ਸਯ। ਾਈਅਵਸ—ਰੁੱਬਦ ਸਨ। ਅਥਾਸ ਦਯਵਨ ਯੂਵ—ਅੁੱਤ ਡੂੰ ਿਬੂ ਦ 

ਦਯਨ ਵਵਔ ਤ ਯੂ ਵਵਔ (ਖੁੜ ਸ)। ਏਯਵਭ—ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਰ।  

ਅਯਥ:- ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਭਨੁੁੱਐਾਾਂ ਨੰੂ ਿਬੂ ਵਭਰ ੈਂਦਾ ਸ ਉਸੀ ੂਯ ਸ਼ਾਸ ਸਨ, ਉਸ ਇੁੱਏ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਯੰ (ਵਆਯ) 

ਵਵਔ ਅੁੱਠ  ਸਯ (ਦੁਨੀਆ ਵਰੋਂ) ਫ-ਯਵਾਸ ਯਵਸੰਦ ਸਨ (ਬਾਵ, ਵਏ ਦ ਭੁਥਾਖ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦ)। (ਯ ਅਖਸ 

ਫੰਦ) ਫੜ ੁੱਟ ਵਭਰਦ ਸਨ, ਖ ਅਥਾਸ ਿਬੂ ਦ ਦੀਦਾਯ ਵਵਔ ਤ ਯੂ ਵਵਔ (ਸਯ ਵਰ  ਖੁੜ ਯਵਸਣ)।  

ੂਯ ਫਰ ਵਾਰਾ ੂਯਨ ੁਯੂ ੂਯ ਬਾਾਾਂ ਨਾਰ, ਸ ਨਾਨਏ! ਵਖ ਭਨੁੁੱਐ ਨੰੂ ੂਯਨ ਫਣਾ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਉ ਦਾ ਤਰ 

ਟਦਾ ਨਸੀਂ, (ਬਾਵ, ਯੁੱਫ ਨਾਰ ਉ ਦਾ ਅੁੱਠ  ਸਯ ਦਾ ੰਫੰਧ ਟਦਾ ਨਸੀਂ)।2।  

ਨਟ:- ਇ ਰਏ ਦ ਰਜ਼ ਸ ੁਨਾਰ ਵਸਰ  ਰਏ ਦ ਰਜ਼ਾਾਂ ਨਾਰ ਯਰਾ ਏ ਵਐ। ਾ ਵਆ ਵਦੁੱਦਾ ਸ 

ਵਏ ਇਸ ਰਏ ਉਔਾਯਨ ਵਰ  ੁਯ ੂਅੰਦ ਾਵਸਫ ਦ ਾਸਭਣ  ੁਯ ੂਨਾਨਏ ਦਵ ਖੀ ਦਾ ਸ਼ਰਏ ਭਖੂਦ ੀ। ਤ 

ਇਸ ਇਏੁੱਰਾ ਰਏ ਵਏਉਂ ਸਵਾ? ੂਯ ੂਨਾਨਏ ਾਵਸਫ ਦੀ ਾਯੀ ਫਾਣੀ ਉਸਨਾਾਂ ਾ ਸਵੀ। , ੁਯ ੂ

ਅਯਖਨ ਾਵਸਫ ਤੋਂ ਵਸਰਾਾਂ ਸੀ ਸਯਏ ੁਯੂ ਦ ਾ ਆਣ  ਤੋਂ ਵਸਰ  ੁਯ-ਵਵਅਏਤੀਆਾਂ ਦੀ ਾਯੀ ਫਾਣੀ 

ੁਵਯਆਈ ਦ ਵਵਯ ਵਵਔ ਔਰੀ ਆ ਯਸੀ ੀ। (ਵਐ, ੁਤਏ ‘ੁਯਫਾਣੀ ਅਤ ਇਵਤਸਾ ਫਾਯ’)।  

ਉੜੀ ॥ ਜਾ ਤੂੰ ਤਾ ਤਕਆ ਹਤਯ ਭ ਸਚੁ ਸੁਣਾਈ ॥ ਭੁਠੀ ਧੰਧ ਚਤਯ ਭਹਰੁ ਨ ਾਈ ॥ ਨ 
ਤਚਤਤ ਕਠਤਯ ਸਵ ਗਵਾਈ ॥ ਤਜਤੁ ਘਤਿ ਸਚੁ ਨ ਾਇ ਸੁ ਬੰਤਨ ਘੜਾਈ ॥ ਤਕਉ ਕਤਯ ੂਯ 



ਵਤਿ ਤਤਰ ਤੁਰਾਈ ॥ ਕਇ ਨ ਆਖ ਘਤਿ ਹਉਭ ਜਾਈ ॥ ਰਈਅਤਨ ਖਯ ਯਤਖ ਦਤਯ 
ਫੀਨਾਈ ॥ ਸਉਦਾ ਇਕਤੁ ਹਤਿ ੂਯ ਗੁਤਯ ਾਈ ॥੧੭॥ {ੰਨਾ 146} 

ਦਅਯਥ:- ਵਏਆ ਸਵਯ—ਸਯ ਖੀਵ ਏੀਸ ਸਨ? ਭਨੰੂ ਵਏ ਦੀ ਭੁਥਾਖੀ ਨਸੀਂ। ਧੰਧ ਔਵਯ—ਧੰਧ-ਯੂ ਔਯ ਨ। 

ੲਨ— ਨ। ਵਔਵਤ ਏਠ ਵਯ—ਏਠਯ ਵਔੁੱਤ ਦ ਏਾਯਨ। ਵਖਤੁ ਵਟ—ਵਖ ਯੀਯ ਵਵਔ। ਬੰਵਨ ੜਾਈ—

ਬੁੱਖਦਾ ੜੀਦਾ ਯਵਸੰਦਾ ਸ। ੂਯ ਵਵਟ—ੂਯ ਵੁੱਟ ਨਾਰ। ਤੁਰਾਈ—ਤੁਰ ਏ, ੂਯਾ ਉਤਯ ਏ। 

ਖਾਈ—ਖ ਔਰੀ ਖਾ। ਰਈਅਵਨ ਯਵਐ—ਯਐ ਰ ਖਾਾਂਦ ਸਨ। ਦਵਯ ਫੀਨਾਈ—ਫੀਨਾਈ ਵਾਰ  ਦ 

ਦਯ ਤ, ਵਆਣ  ਿਬੂ ਦ ਦਯ ਤ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਿਬੂ!) ਭੈਂ ੁੱਔ ਏਵਸੰਦਾ ਸਾਾਂ ਵਏ ਖਦੋਂ ਤੰੂ (ਭਯਾ ਯਾਐਾ) ਸੈਂ ਤਾਾਂ ਭਨੰੂ ਵਏ ਸਯ ਦੀ ਭੁਥਾਖੀ ਨਸੀਂ। ਯ 

ਵਖ (ਖੀਵ-ਇਤਿੀ) ਨੰੂ ਖਤ ਦ ਧੰਧ-ਯੂ ਔਯ ਨ  ਭਸ ਵਰਆ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਤਯਾ ਦਯ (ਭਸਰ) ਰੁੱਬਦਾ ਨਸੀਂ, 

ਉ ਨ  ਏਠਯ ਵਔੁੱਤ ਦ ਏਾਯਨ (ਆਣੀ ਾਯੀ) ਵਭਸਨਤ ਵਵਅਯਥ ਵਾ ਰਈ ਸ।  

ਵਖ ਵਸਯਦ ਵਵਔ ੁੱਔ ਨਸੀਂ ਵੁੱਵਆ, ਉਸ ਵਸਯਦਾ ਦਾ ਬੁੱਖਦਾ ੜੀਂਦਾ ਯਵਸੰਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਉ ਦਾ ਖਨਭ 

ਭਯਨ ਦਾ ਔੁੱਏਯ ਫਵਣਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸ), (ਖਦੋਂ) ਉ ਦ ਏੀਤ ਏਯਭਾਾਂ ਦਾ ਰਐਾ ਸਵ) ੂਯ ਵੁੱਟ ਨਾਰ ਤਰ ਵਵਔ 

ਵਏਵੇਂ ੂਯਾ ਉਤਯ? ਸਾਾਂ, ਖ ਖੀਵ ਦੀ ਸਉਭ ਦੂਯ ਸ ਖਾ, ਤਾਾਂ ਏਈ ਇ ਨੰੂ (ਤਰੋਂ) ੁੱਟ ਨਸੀਂ ਆਐਦਾ।  

ਐਯ ਖੀਵ ਵਆਣ  ਿਬੂ ਦ ਦਯ ਤ ਯਐ ਰ ਖਾਾਂਦ ਸਨ, (ਇਸ) ਉਦਾ (ਵਖ ਨਾਰ ਿਬੂ ਦ ਦਯ ਤ ਏਫੂਰ ਸ 

ਏੀਦਾ ਸ) ਇੁੱਏ ਸੀ ਸੁੱਟੀ ਤੋਂ ੂਯ ੁਯ ੂਤੋਂ ਸੀ ਵਭਰਦਾ ਸ।17।  

ਸਰਕ ਭਃ ੨ ॥ ਅਠੀ ਹਯੀ ਅਠ ਖੰਡ ਨਾਵਾ ਖੰਡੁ ਸਯੀਯੁ ॥ ਤਤਸੁ ਤਵਤਚ ਨਉ ਤਨਤਧ ਨਾਭੁ ਕੁ 
ਬਾਰਤਹ ਗੁਣੀ ਗਹੀਯੁ ॥ ਕਯਭਵੰਤੀ ਸਾਰਾਤਹਆ ਨਾਨਕ ਕਤਯ ਗੁਯੁ ੀਯੁ ॥ ਚਉਥ ਹਤਯ ਸਫਾਹ 
ਕ ਸੁਯਤਤਆ ਉਜ ਚਾਉ ॥ ਤਤਨਾ ਦਯੀਆਵਾ ਤਸਉ ਦਸਤੀ ਭਤਨ ਭੁਤਖ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥ ਥ 
ਅੰਤਭਰਤੁ ਵੰਡੀ ਕਯਭੀ ਹਇ ਸਾਉ ॥ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕਸੀ ਵੰਨੀ ਚੜ ਚੜਾ ਉ ॥ ਜ ਹਵ 
ਨਦਤਯ ਸਯਾਪ ਕੀ ਫਹੁਤੜ ਨ ਾਈ ਤਾਉ ॥ ਸਤੀ ਹਯੀ ਸਤੁ ਬਰਾ ਫਹੀ ਤੜਆ ਾਤਸ ॥ ਥ 
ਾੁ ੁੰਨੁ ਫੀਚਾਯੀ ਕੂੜ ਘਿ ਯਾਤਸ ॥ ਥ ਖਿ ਸਿੀਅਤਹ ਖਯ ਕੀਚਤਹ ਸਾਫਾਤਸ ॥ ਫਰਣੁ 
ਪਾਦਰੁ ਨਾਨਕਾ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਖਸਭ ਾਤਸ ॥੧॥ {ੰਨਾ 146} 

ਦਅਯਥ:- ਅਠੀ ਸਯੀ—ਵਦਨ ਦ ਅੁੱਠ  ਸਯਾਾਂ ਵਵਔ। ਅਠ ਐੰਡ—ਧਯਤੀ ਦ ਅੁੱਠ ਵਸੁੱਵਆਾਂ ਦ ਦਾਯਥਾਾਂ 

ਵਵਔ (ਬਾਵ, ਖ ਧਯਤੀ ਨੰੂ 9 ਐੰਡਾਾਂ ਵਵਔ ਵੰਡਣ ਦ ਥਾਾਂ 1 ਐੰਡ ਭਨੁੁੱਐਾ-ਯੀਯ ਨੰੂ ਭੰਨ ਵਰਆ ਖਾ, ਤਾਾਂ ਫਾਏੀ 8 

ਐੰਡ ਧਯਤੀ ਦ ਾਯ ਦਾਯਥਾਾਂ ਵਵਔ)। ੁਣੀ ਸੀਯ—ੁੁਣਾਾਂ ਏਯਏ ਸੀਯ ਿਬੂ ਨੰੂ, ਅਥਾਸ ੁਣਾਾਂ ਵਾਰ  ਿਬੂ ਨੰੂ 

ਏਯਭਵੰਤੀ—ਬਾਾਾਂ ਵਾਵਰਆਾਂ ਨ। ਏਵਯ—ਏਯ ਏ, ਧਾਯ ਏ। ੁਯਵਤਆ—ਉੱਏੀ ੁਯਵਤ ਵਾਵਰਆਾਂ ਨੰੂ। ਭਵਨ—

ਭਨ ਵਵਔ। ਦਵਯਆਵਾ ਵਉ—ਦਵਯਆਵਾਾਂ ਨਾਵਰ, ਉਸਨਾਾਂ ੁਯਭੁਐਾਾਂ ਨਾਰ ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਨਾਭ ਦਾ ਿਵਾਸ 

ਔੁੱਰ ਵਯਸਾ ਸ। ਾਉ—ਫਐਸ਼ਸ਼। ਏੰਔਨ—ਨਾ। ਏੀ—ਏੁੱ ਰਾਈ ਖਾਾਂਦੀ ਸ। , ਯਐ ਏੀਤੀ ਖਾਾਂਦੀ ਸ, 

ਵੰਨੀ ਔੜਾਉ ਔੜ—ਸਣਾ ਯੰ ਔੜ੍ਦਾ ਸ। ਤੁ—ਉੱਔਾ ਆਔਯਨ। ਪਾਦਰੁ—ਪਜ਼ੂਰ।  

{ਨਟ:- ਅਯਫੀ ਦ ਅੁੱਐਯ ‘ਜ਼’ ਦਾ ਉਔਾਯਨ ‘ਦ’ ਬੀ ਸ ਏਦਾ ਸ; ਵਖਵੇਂ ‘ਭਗ਼ਜ਼ੂਫ’ ਅਤ ‘ਭਗ਼ਦੂਫ’। ਵਤੁਯੂ 

ਖੀ ਨ  ਬੀ ਇ ‘ਜ਼’ ਨੰੂ ਏਈ ਥਾਈਂ ‘ਦ’ ਏਯ ਏ ਉਔਾਵਯਆ ਸ, ਵਖਵੇਂ ‘ਏਾਗ਼ਜ਼’ ਤ ‘ਏਾਗ਼ਦ’, ‘ਏਾਜ਼ੀਆ’ ਤ 

‘ਏਾਦੀਆਾਂ’ ਤ ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ‘ਪਜ਼ੂਰ’ ਤ ‘ਪਾਦਰ’}।  



ਅਯਥ:- ਖ (ਧਯਤੀ ਦ 9 ਐੰਡਾਾਂ ਵਵਔੋਂ) ਨਾਵਾਾਂ ਐੰਡ ਭਨੁੁੱਐ-ਯੀਯ ਨੰੂ ਭੰਨ ਵਰਆ ਖਾ, ਤਾਾਂ ਅੁੱਠ  ਸਯ (ਭਨੁੁੱਐ ਦ 

ਭਨ ਧਯਤੀ ਦ) ਾਯ ਅੁੱਠ ਐੰਡੀ ਦਾਯਥਾਾਂ ਵਵਔ ਰੁੱਾ ਯਵਸੰਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! (ਏਈ ਵਵਯਰ) ਬਾਾਾਂ ਵਾਰ  ਫੰਦ 

ੁਯ ੂੀਯ ਧਾਯ ਏ ਇ (ਨਾਵੇਂ ਐੰਡ ਯੀਯ) ਵਵਔ ਨਉ ਵਨਵਧ ਨਾਭ ਰੁੱਬਦ ਸਨ, ਅਥਾਸ ੁਣਾਾਂ ਵਾਰ  ਿਬੂ ਨੰੂ 

ਬਾਰਦ ਸਨ।  

ਵਯ ਦ ਔਉਥ ਸਯ (ਬਾਵ, ਅੰਵਭਿਤ ਵਰ) ਉੱਔੀ ੁਯਵਤ ਵਾਰ  ਫੰਵਦਆਾਂ ਦ ਭਨ ਵਵਔ (ਇ ਨਉਵਨਵਧ ਨਾਭ 

ਰਈ) ਔਾਉ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ, (ਉ ਵਰ) ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਾਾਂਗ ਉਸਨਾਾਂ ੁਯਭੁਐਾਾਂ ਨਾਰ ਫਣਦੀ ਸ (ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ 

ਨਾਭ ਦਾ ਿਵਾਸ ਔੁੱਰ ਵਯਸਾ ਸ) ਅਤ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਭਨ ਵਵਔ ਤ ਭੂੰਸ ਵਵਔ ੁੱਔਾ ਨਾਭ ਵੁੱਦਾ ਸ। ਥ (ਤ-ੰ 

ਵਵਔ) ਨਾਭ-ਅੰਵਭਿਤ ਵੰਵਡਆ ਖਾਾਂਦਾ ਸ, ਿਬੂ ਦੀ ਵਭਸਯ ਨਾਰ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਵਤ ਵਭਰਦੀ ਸ। (ਵਖਵੇਂ 

ਤਾਉ ਦ ਦ ਏ) ਨ  (ਨੰੂ ਏੁੱ ਰਾਈਦੀ ਸ, ਵਤਵੇਂ ਅੰਵਭਿਤ ਵਰ  ਦੀ ਾਰ-ਏਭਾਈ ਦੀ ਉਸਨਾਾਂ ਦ) ਯੀਯ ਨੰੂ ਏੁੱ 

ਰਾਈਦੀ ਤ (ਬਤੀ ਦਾ) ਸਣਾ ਯੰ ਔੜ੍ਦਾ ਸ। ਖਦੋਂ ਯਾ (-ਿਬੂ) ਦੀ ਵਭਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਸੁੰਦੀ ਸ, ਤਾਾਂ ਪਯ 

ਤਾਣ (ਬਾਵ ਸਯ ਾਰਾਾਂ) ਦੀ ਰੜ ਨਸੀਂ ਯਵਸੰਦੀ।  

(ਅਠਵਾਾਂ ਸਯ ਅੰਵਭਿਤ ਵਰਾ ਿਬੂ-ਔਯਨਾਾਂ ਵਵਔ ਵਯਤ ਏ ਫਾਏੀ ਦ) ੁੱਤ ਸਯ ਬੀ ਬਰਾ ਆਔਯਨ (ਫਨਾਣ ਦੀ 

ਰੜ ਸ) ੁਯਭੁਐਾਾਂ ਾ ਫਠਣਾ ਔਾਸੀਦਾ ਸ, ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ੰਵਤ ਵਵਔ (ਫਵਠਆਾਂ) ਔੰ ਭੰਦ ਏੰਭ ਦੀ ਵਵਔਾਯ 

ਸੁੰਦੀ ਸ, ਗੂਠ ਦੀ ੂੰਖੀ ਟਦੀ ਸ, ਵਏਉਂਵਏ ਉ ੰਵਤ ਵਵਔ ਐਟ ਏੰਭਾਾਂ ਨੰੂ ੁੁੱਟ ਦਈਦਾ ਸ ਤ ਐਯ ਏੰਭਾਾਂ ਦੀ 

ਸ਼ਰਾਾ ਏੀਤੀ ਖਾਾਂਦੀ ਸ। ਅਤ, ਸ ਨਾਨਏ! ਥ ਇਸ ਬੀ ਭਗ  ਖਾਾਂਦੀ ਸ ਵਏ ਵਏ ਵਾਯ ਦੁੁੱਐ ਦਾ ਵਰਾ 

ਏਯਨਾ ਵਵਅਯਥ ਸ, ਦੁੁੱਐ ੁਐ ਉਸ ਐਭ ਿਬੂ ਆ ਸੀ ਦੇਂਦਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੨ ॥ ਉਣੁ ਗੁਯੂ ਾਣੀ ਤਤਾ ਭਾਤਾ ਧਯਤਤ ਭਹਤੁ ॥ ਤਦਨਸੁ ਯਾਤਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਰ 
ਸਗਰ ਜਗਤੁ ॥ ਚੰਤਗਆਈਆ ਫੁਤਯਆਈਆ ਵਾਚ ਧਯਭੁ ਹਦੂਤਯ ॥ ਕਯਭੀ ਆ ਆਣੀ ਕ 
ਨੜ ਕ ਦੂਤਯ ॥ ਤਜਨੀ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇਆ ਗ ਭਸਕਤਤ ਘਾਤਰ ॥ ਨਾਨਕ ਤ ਭੁਖ ਉਜਰ ਹਯ ਕਤੀ 
ਛੁਿੀ ਨਾਤਰ ॥੨॥ {ੰਨਾ 146} 

{ਨਟ:- ਇਸ ਰਏ ‘ਖ ੁਖੀ’ ਦ ਅਖ਼ੀਯ ਵਵਔ ਆ ਔੁਵਏਆ ਸ}।  

ਦਅਯਥ:- ਸਦੂਵਯ—ਆਣ  ਾਸਭਣ, (ਬਾਵ, ਫੜ ਸ ੁਨਾਰ)।  

ਅਯਥ:- ਸਵਾ (ਖੀਵਾਾਂ ਦਾ, ਭਾਨ) ੁਯ ੂਸ (ਬਾਵ, ਸਵਾ ਯੀਯਾਾਂ ਰਈ ਇਉਂ ਸ, ਵਖਵੇਂ ੁਯ ੂਖੀਵਾਾਂ ਦ ਆਤਭਾ 

ਰਈ ਸ), ਾਣੀ (ਬ ਖੀਵਾਾਂ ਦਾ) ਵਉ ਸ, ਅਤ ਧਯਤੀ (ਬ ਦੀ) ਵੁੱਡੀ ਭਾਾਂ ਸ। ਵਦਨ ਅਤ ਯਾਤ ਵਐਡਾਵਾ ਤ 

ਵਐਡਾਵੀ ਸਨ, (ਇਸਨਾਾਂ ਨਾਰ) ਾਯਾ ੰਾਯ ਐਡ ਵਯਸਾ ਸ (ਬਾਵ, ੰਾਯ ਦ ਾਯ ਖੀਵ ਯਾਤ ਨੰੂ ਉਣ ਵਵਔ ਤ 

ਵਦਨ  ਏਾਯ-ਵਵਸਾਯ ਵਵਔ ਯਔ  ਸਨ)।  

ਧਯਭਯਾਖ ਫੜ ਸ ੁਨਾਰ (ਇਸਨਾਾਂ ਦ) ਏੀਤ ਸ ਔੰ ਤ ਭੰਦ ਏੰਭ (ਵਨੁੱਤ) ਵਵਔਾਯਦਾ ਸ। ਤ, ਆ ਆਣ  

(ਇਸਨਾਾਂ ਏੀਤ ਸ) ਏਯਭਾਾਂ ਦ ਅਨੁਾਯ ਏਈ ਖੀਵ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਨੜ ਸੁੰਦ ਖਾ ਯਸ ਸਨ, ਤ ਏਈ ਉ ਤੋਂ 

ਦੂਯ ਸੁੰਦ ਖਾ ਯਸ ਸਨ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਭਨੁੁੱਐਾਾਂ ਨ  ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਨਾਭ ਵਭਵਯਆ ਸ, ਉਸ ਆਣੀ ਵਭਸਨਤ ਪਰੀ ਏਯ  

ਸਨ, (ਿਬੂ ਦ ਦਯ ਤ) ਉਸ ੁਯਖ਼ਯੂ ਸਨ, ਸਯ ਫਥਯੀ ਰੁਏਾਈ ਬੀ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ੰਵਤ ਵਵਔ ਯਵਸ ਏ ਭੁਏਤ ਸ 

ਖਾਾਂਦੀ ਸ।2।  



ਉੜੀ ॥ ਸਚਾ ਬਜਨੁ ਬਾਉ ਸਤਤਗੁਤਯ ਦਤਸਆ ॥ ਸਚ ਹੀ ਤੀਆਇ ਸਤਚ ਤਵਗਤਸਆ ॥ ਸਚ 
ਕਤਿ ਤਗਯਾਂਇ ਤਨਜ ਘਤਯ ਵਤਸਆ ॥ ਸਤਤਗੁਤਯ ਤੁਠ ਨਾਉ ਰਤਭ ਯਹਤਸਆ ॥ ਸਚ ਦ ਦੀਫਾਤਣ 
ਕੂਤੜ ਨ ਜਾਈ ॥ ਝੂਠ ਝੂਠੁ ਵਖਾਤਣ ਸੁ ਭਹਰੁ ਖੁਆਈ ॥ ਸਚ ਸਫਤਦ ਨੀਸਾਤਣ ਠਾਕ ਨ 
ਾਈ ॥ ਸਚੁ ਸੁਤਣ ਫੁਤਝ ਵਖਾਤਣ ਭਹਤਰ ਫੁਰਾਈ ॥੧੮॥ {ੰਨਾ 146} 

ਦਅਯਥ:- ਵਤੁਵਯ—ਵਤੁਯੂ ਨ। ਾਵਤਆਇ—ਤੀਖ ਏ, ਯਔ ਏ। ਵਵਵਆ—ਵਐਵੜਆ, ਿੰਨ 

ਸਇਆ। ਏਵਟ—ਏਟ ਵਵਔ, ਵਏਰ੍  ਵਵਔ। ਵਯਾਾਂਇ—ਵਯਾਾਂ ਵਵਔ, ਵੰਡ ਵਵਔ। ਯਸਵਆ—ਵਐੜ ਵਆ, ਖ਼ੁਸ਼ 

ਸਇਆ। ਦੀਫਾਵਣ—ਦਯਫਾਯ ਵਵਔ। ਏੂਵੜ—ਏੂੜ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਐੁਆਇ—ਐੁੰਗਾ ਰਈਦਾ ਸ, ਵਾ ਰਈਦਾ 

ਸ। ਠਾਏ—ਯਏ। ਬਾਉ—ਿਭ।  

ਅਯਥ:- (ਵਖ ਬਾਾਾਂ ਵਾਰ  ਨੰੂ) ਵਤੁਯੂ ਨ  (ਆਤਭਾ ਰਈ) ਿਬੂ-ਿਭ-ਯੂ ੁੱਔਾ ਬਖਨ ਦੁੱਵਆ ਸ, ਉਸ ਭਨੁੁੱਐ 

ੁੱਔ ਿਬੂ ਵਵਔ ਸੀ ਯਔ ਖਾਾਂਦਾ ਸ, ੁੱਔ ਿਬੂ ਵਵਔ (ਵਟਏ ਏ) ਿੰਨ ਯਵਸੰਦਾ ਸ, ਉਸ (ਿਬੂ ਦ ਔਯਨਾਾਂ-ਯੂ) ਵ-

ਯੂ ਵਵਔ ਵੁੱਦਾ ਸ (ਭਾਨ) ਦਾ-ਵਥਯ ਯਵਸਣ ਵਾਰ  ਵਏਰ੍  ਵਵਔ ਵੰਡ ਵਵਔ ਵੁੱਦਾ ਸ। ੁਯ ੂਦ ਤਯੁੁੱਵਠਆਾਂ 

ਸੀ ਿਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਵਭਰਦਾ ਸ, ਤ ਿਬੂ ਦ ਿਭ ਵਵਔ ਯਵਸ ਏ ਵਐੜ ਯਵਸ ਏੀਦਾ ਸ।  

ਦਾ-ਵਥਯ ਯਵਸਣ ਵਾਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਦਯਫਾਯ ਵਵਔ ਏੂੜ ਦ (ਉਦ) ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਨਸੀਂ ਅੁੱੜ ਏੀਦਾ, ਗੂਠ 

ਫਰ ਫਰ ਏ ਿਬੂ ਦਾ ਵਨਵਾ-ਥਾਾਂ ਵਾ ਫਠੀਦਾ ਸ।  

ੁੱਔ ਸ਼ਫਦ-ਯੂ ਯਾਸਦਾਯੀ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਿਬੂ ਨੰੂ ਵਭਰਣ ਦ ਯਾਸ ਵਵਔ) ਏਈ ਸਯ ਯਏ ਨਸੀਂ ੈਂਦੀ। ਿਬੂ ਦਾ ਨਾਭ 

ੁਣ ਏ ਭਗ ਏ ਤ ਵਭਯ ਏ ਿਬੂ ਦ ਭਸਰ ਵਵਔ ੁੱਦਾ ੈਂਦਾ ਸ।18।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਤਹਯਾ ਅਗਤਨ ਤਹਵ ਘਯੁ ਫਾਧਾ ਬਜਨੁ ਸਾਯੁ ਕਯਾਈ ॥ ਸਗਰ ਦੂਖ ਾਣੀ ਕਤਯ 
ੀਵਾ ਧਯਤੀ ਹਾਕ ਚਰਾਈ ॥ ਧਤਯ ਤਾਯਾਜੀ ਅੰਫਯੁ ਤਰੀ ਤਛ ਿੰਕੁ ਚੜਾਈ ॥ ਵਡੁ ਵਧਾ ਭਾਵਾ 
ਨਾਹੀ ਸਬਸ ਨਤਥ ਚਰਾਈ ॥ ਤਾ ਤਾਣੁ ਹਵ ਭਨ ਅੰਦਤਯ ਕਯੀ ਤਬ ਆਤਖ ਕਯਾਈ ॥ ਜਵਡੁ 
ਸਾਤਹਫੁ ਤਵਡ ਦਾਤੀ ਦ ਦ ਕਯ ਯਜਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਨਦਤਯ ਕਯ ਤਜਸੁ ਉਤਯ ਸਤਚ ਨਾਤਭ 
ਵਤਡਆਈ ॥੧॥ {ੰਨਾ 147} 

ਦਅਯਥ:- ਵਸਵ—ਵਸਭ, ਫਯ ਵਵਔ। ਫਾਧਾ—ਫਾਧਾਾਂ, ਫੰਨ੍ ਰਵਾਾਂ, ਫਣਾ ਰਵਾਾਂ। ਾਯ—ੁਰਸਾ। ਾਣੀ 

ਏਵਯ—ਾਣੀ ਏਯ ਏ, ਾਣੀ ਵਾਾਂ, (ਬਾਵ,) ਫੜ ਐ ਨਾਰ। ਸਾਏ—ਆਵਾਜ਼, (ਬਾਵ, ਸੁਏਭ)। {ਰਜ਼ 

‘ਸਾਏ’ ਦਾ ਅਯਥ ‘ਵਸੁੱਏ ਏ’ ਏਯਨਾ ਗ਼ਰਤ ਸ, ਇ ਸਾਰਤ ਵਵਔ ਇ ਦਾ ਖੜ ‘ਸਾਵਏ’ ਔਾਸੀਦਾ ਸ, ਵਖਵੇਂ 

‘ਏਵਯ’ ਏਯ ਏ, ਨਵਥ-ਨੁੱਥ ਏ, ਆਵਐ—ਆਐ ਏ} ਤਾਯਾਖੀ—ਤਯਾਖੂ। ਅੰਫਯ—ੁਆਏਾਸ਼। ਟੰਏੁ—ਔਾਯ ਭਾ ਦਾ 

ਤਰ। ਭਾਵਾ—ਭਾਵਾਾਂ, ਭਾ ਏਾਾਂ। ਯਖਾਈ—ਯਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਰਏ ਿਬੂ। ਦ ਦ ਏਯ—ਦਾਤਾਾਂ ਦ ਦ ਏ ਸਯ ਦਾਤਾਾਂ 

ਦਵ।  

ਅਯਥ:- ਖ ਭੈਂ ਅੁੱ (ਬੀ) ਵਸਨ ਰਵਾਾਂ, (ਖਾਾਂ) ਫਯ ਵਵਔ ਯ ਫਣਾ ਰਵਾਾਂ (ਬਾਵ, ਖ ਭਯ ਭਨ ਵਵਔ ਇਤਨੀ 

ਤਾਏਤ ਆ ਖਾ ਵਏ ਅੁੱ ਵਵਔ ਤ ਫਯ ਵਵਔ ਫਠ ਏਾਾਂ) ਰਸ ਨੰੂ ਬਖਨ ਫਣਾ ਰਵਾਾਂ (ਰਸਾ ਐਾ ਏਾਾਂ), ਖ ਭੈਂ 

ਾਯ ਸੀ ਦੁੁੱਐ ਫੜ ਐ ਨਾਰ ਸਾਯ ਏਾਾਂ, ਾਯੀ ਧਯਤੀ ਨੰੂ ਆਣ  ਸੁਏਭ ਵਵਔ ਤਯ ਏਾਾਂ, ਖ ਭੈਂ ਾਯ ਅਭਾਨ 

ਨੰੂ ਤੁੱਏੜੀ ਵਵਔ ਯੁੱਐ ਏ ਤ ਵਕਰ  ਕਾਫ ਵਵਔ ਔਾਯ ਭਾ ਦਾ ਵੁੱਟਾ ਾ ਏ ਤਰ ਏਾਾਂ, ਖ ਭੈਂ ਆਣ  ਯੀਯ ਨੰੂ 

ਇਤਨਾ ਵਧਾ ਏਾਾਂ ਵਏ ਵਏਤ ਭਾ ਸੀ ਨ ਏਾਾਂ, ਾਯ ਖੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਨੁੱਥ ਏ ਤਯਾਾਂ (ਬਾਵ, ਆਣ  ਸੁਏਭ ਵਵਔ 

ਔਰਾਵਾਾਂ) ਖ ਭਯ ਭਨ ਵਵਔ ਇਤਨਾ ਫਰ ਸ ਖਾ, ਵਏ ਖ ਔਾਸ ਏਯਾਾਂ ਤ ਆਐ ਏ ਸਯਨਾਾਂ ਾੋਂ ਏਯਾਵਾਾਂ (ਤਾਾਂ ਬੀ 



ਇਸ ਬ ਏੁਗ ਤੁੁੱਕ ਸ), ਐਭ ਿਬੂ ਖਡਾ ਵੁੱਡਾ ਆ ਸ ਉਤਨੀਆਾਂ ਸੀ ਉ ਦੀਆਾਂ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਸਨ, ਖ ਯਜ਼ਾ ਦਾ 

ਭਾਰਏ ਾਈਂ ਸਯ ਬੀ ਫਅੰਤ (ਤਾਏਤਾਾਂ ਦੀਆਾਂ) ਦਾਤਾਾਂ ਭਨੰੂ ਦ ਦਵ, (ਤਾਾਂ ਬੀ ਇਸ ਤੁੁੱਕ ਸਨ)।  

(ਅਰ ੁੱਰ) ਸ ਨਾਨਏ! (ਇਸ ਸ ਵਏ) ਵਖ ਫੰਦ ਉਤ ਵਭਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਏਯਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ (ਆਣ) ੁੱਔ 

ਨਾਭ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਵਵਡਆਈ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਇਸਨਾਾਂ ਭਾਨਏ ਤਾਏਤਾਾਂ ਨਾਰੋਂ  ਵਧ ਏ ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਏਵਤ 

ਸ)।1।  

ਭਃ ੨ ॥ ਆਖਣੁ ਆਤਖ ਨ ਯਤਜਆ ਸੁਨਤਣ ਨ ਯਜ ਕੰਨ ॥ ਅਖੀ ਦਤਖ ਨ ਯਜੀਆ ਗੁਣ ਗਾਹਕ 
ਇਕ ਵੰਨ ॥ ਬੁਤਖਆ ਬੁਖ ਨ ਉਤਯ ਗਰੀ ਬੁਖ ਨ ਜਾਇ  ॥ ਨਾਨਕ ਬੁਖਾ ਤਾ ਯਜ ਜਾ ਗੁਣ ਕਤਹ 
ਗੁਣੀ ਸਭਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 147} 

ਦਅਯਥ:- ਆਐਣੁ—ਭੂੰਸ। ਇਏ ਵੰਨ—ਇਏ ਯੰ ਦ, ਇਏ ਇਏ ਵਏਭ ਦ। ੁਣੀ—ੁਣਾਾਂ ਦ ਭਾਰਏ-ਿਬੂ 

ਵਵਔ। ਬੁਵਐਆ—ਬੁੁੱਐ ਦ ਅਧੀਨ ਸਇਆਾਂ ਦੀ। ਰੀ—ੁੱਰਾਾਂ ਏੀਵਤਆਾਂ (ਬਾਵ) ਭਗਾਇਆਾਂ, ੁੱਰੀਂ।  

ਅਯਥ:- ਭੂੰਸ ਫਰ ਫਰ ਏ ਯੁੱਖਦਾ ਨਸੀਂ (ਬਾਵ, ੁੱਰਾਾਂ ਏਯਨ ਦਾ ਔਏਾ ਭੁੁੱਏਦਾ ਨਸੀਂ), ਏੰਨ (ੁੱਰਾਾਂ) ੁਣਨ 

ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਯੁੱਖਦ, ਅੁੱਐਾਾਂ (ਯੂ ਯੰ) ਵਐ ਵਐ ਏ ਨਸੀਂ ਯੁੱਖਦੀਆਾਂ, (ਇਸ ਾਯ ਇੰਦਯ) ਇਏ ਇਏ ਵਏਭ ਦ 

ੁਣਾਾਂ (ਯਾਾਂ) ਦ ਾਸਏ ਸਨ (ਆ ਆਣ  ਯਾਾਂ ਦੀ ਾਸਏੀ ਵਵਔ ਯੁੱਖਦ ਨਸੀਂ, ਯਾਾਂ ਦ ਅਧੀਨ ਸ ਇਸਨਾਾਂ 

ਇੰਵਦਿਆਾਂ ਦਾ ਔਏਾ ਸਟਦਾ ਨਸੀਂ)। ਭਗਾਇਆਾਂ ਬੀ ਬੁੁੱਐ ਵਭਟ ਨਸੀਂ ਏਦੀ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਵਤਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਭਾਵਯਆ ਭਨੁੁੱਐ ਤਦੋਂ ਸੀ ਵਤਿਤ ਸ ਏਦਾ ਸ, ਖ ੁਣਾਾਂ ਦ ਭਾਰਏ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ੁਣ 

ਉਔਾਯ ਏ ਉ ਵਵਔ ਰੀਨ ਸ ਖਾ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਤਵਣੁ ਸਚ ਸਬੁ ਕੂੜੁ ਕੂੜੁ ਕਭਾਈ ॥ ਤਵਣੁ ਸਚ ਕੂਤੜਆਯੁ ਫੰਤਨ ਚਰਾਈ ॥ ਤਵਣੁ 
ਸਚ ਤਨੁ ਛਾਯੁ ਛਾਯੁ ਯਰਾਈ ॥ ਤਵਣੁ ਸਚ ਸਬ ਬੁਖ ਤਜ  ਝ ਖਾਈ ॥ ਤਵਣੁ ਸਚ ਦਯਫਾਯੁ 
ਕੂਤੜ ਨ ਾਈ ॥ ਕੂੜ ਰਾਰਤਚ ਰਤਗ ਭਹਰੁ ਖੁਆਈ ॥ ਸਬੁ ਜਗੁ ਠਤਗ ਠਤਗ ਆਈ 
ਜਾਈ ॥ ਤਨ ਭਤਹ ਤਤਰਸਨਾ ਅਤਗ ਸਫਤਦ ਫੁਝਾਈ ॥੧੯॥ {ੰਨਾ 147} 

ਦਅਯਥ:- ਵਵਣੁ ਔ—ਦਾ-ਵਥਯ ਯਵਸਣ ਵਾਰ  ਤੋਂ ਵਫਨਾ, ਖ ਿਬੂ ਨੰੂ ਵਵਾਯ ਦਈ, ਿਬੂ ਨੰੂ ਵਵਾਵਯਆਾਂ। 

ਏੂਵੜਆਯ—ਏੂੜ ਦਾ ਵਾਯੀ। ਫੰਵਨ—ਫੰਨ੍ ਏ, ਖਏੜ ਏ। ਕਾਯ—ੁਵਭੁੱਟੀ, ੁਆਸ। ਕਾਯੁ ਯਰਾਈ—ਵਭੁੱਟੀ 

ਵਵਔ ਯਰ ਖਾਾਂਦਾ ਸ, {ਰਜ਼ ‘ਕਾਯੁ’ ਦਾ ੁੁ -ਅੰਤ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਅਵਧਏਯਣ ਆਵਦਏ ਏਾਯਏਾਾਂ ਵਵਔ ਬੀ ਇਸੀ ਯੂ 

ਯਵਸੰਦਾ ਸ, ਵਐ ‘ੁਯਫਾਣੀ ਵਵਆਏਯਣ’}। ਭਸਰੁ—ਿਬੂ ਦ ਯਵਸਣ ਦੀ ਥਾਾਂ। ਐੁਆਈ—ਐੁੰਗਾ ਰਈਦਾ ਸ, 

ਵਾ ਰਈਦਾ ਸ। ਠਵ—ਠੁੱ ਨ , ਏੂੜ-ਯੂ ਠੁੱ ਨ। ਅਵ—ਅੁੱ {ਇ ਰਜ਼ ਦਾ ਖੜ ਦਾ ਵੁ-ਅੰਤ ਸ}।  

ਅਯਥ:- ਖ ਿਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਵਵਾਯ ਦਈ, ਤਾਾਂ ਫਾਏੀ ਬ ਏੁਗ ਏੂੜ ਸੀ ਏਭਾਈਦਾ ਸ, (ਇ ਏੂੜ ਵਵਔ ਭਨ 

ਇਤਨਾ ੁੱਵਡਆ ਖਾਾਂਦਾ ਸ ਵਏ) ਨਾਭ ਤੋਂ ਐੁੰਗ ਸ ਏੂੜ ਦ ਵਾਯੀ ਨੰੂ ਭਾਇਆ ਦ ਫੰਧਨ ਖਏੜ ਏ ਬਟਏਾਉਂਦ 

ਵਪਯਦ ਸਨ। (ਇ ਦਾ) ਇਸ ਨਏਾਯਾ ਯੀਯ ਵਭੁੱਟੀ ਵਵਔ ਸੀ ਯੁਰ ਖਾਾਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਵੇਂ ਅਜ਼ਾਈਂ ਔਰਾ ਖਾਾਂਦਾ 

ਸ), ਖ ਏੁਗ ਐਾਾਂਦਾ ਵਸਨਦਾ ਸ ਉਸ ੋਂ ਸਯ ਵਤਿਸ਼ਨਾ ਵਧਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਿਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਵਵਾਯ ਏ ਗੂਠ ਵਵਔ ਰੁੱਵਆਾਂ ਿਬੂ ਦਾ ਦਯਫਾਯ ਿਾਤ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦਾ। ਏੂੜ ਰਾਰਔ ਵਵਔ ਪ ਏ 

ਿਬੂ ਦਾ ਦਯ ਵਾ ਰਈਦਾ ਸ (ਤ ਇ ਏਯ ਏ ਇਸ ਖਤ) ਖਨਭ ਭਯਨ ਦ ੜ ਵਵਔ ਵਆ ਸਇਆ ਸ। 

(ਭਨੁੁੱਐਾ) ਯੀਯ ਵਵਔ ਇਸ (ਖ) ਵਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੁੱ ਸ, ਇਸ ਏਵਰ ੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ ਫੁੁੱਗ ਏਦੀ 

ਸ।19।  



ਸਰਕ ਭਃ ੧ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਯੁ ਸੰਤਖੁ ਯੁਖੁ ਧਯਭੁ ਪੁਰੁ ਪਰ ਤਗਆਨੁ ॥ ਯਤਸ ਯਤਸਆ ਹਤਯਆ ਸਦਾ 
ਕ ਕਯਤਭ ਤਧਆਤਨ ॥ ਤਤ ਕ ਸਾਦ ਖਾਦਾ ਰਹ ਦਾਨਾ ਕ ਤਸਤਯ ਦਾਨੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 147} 

ਦਅਯਥ:- ੁਯ ੁੰਤਐੁ—ੰਤਐ-ਯੂ ੁਯੂ। ਯਵ—(ਿਭ-ਯੂ) ਯ ਨਾਰ। ਯਵਆ—ੂਯਨ ਤਯ ਤ ਬਵਯਆ 

ਸਇਆ। ਏ—ੁੱਏਦਾ ਸ, (ਵਆਨ-ਪਰ) ੁੱਏਦਾ ਸ। ਏਯਵਭ—(ਿਬੂ ਦੀ) ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਰ। ਵਧਆਵਨ—

ਵਧਆਨ ਦੀ ਯਾਸੀਂ, ਵਧਆਨ ਖਵੜਆਾਂ। ਐਾਦਾ—ਐਾਣ ਵਾਰਾ, ਵਆਨ-ਪਰ ਨੰੂ ਐਾਣ ਵਾਰਾ। ਵਤ ਏ ਾਦ 

ਰਸ—(ਿਬੂ) ਤੀ ਦ (ਭਰ ਦ) ਆਨੰਦ ਭਾਣਦਾ ਸ। ਰਸ—ਰੈਂਦਾ ਸ, ਭਾਣਦਾ ਸ,। ਦਾਨਾ ਏ ਵਵਯ—ਦਾਨੁ 

ਬ ਤੋਂ ਿਸ਼ਟ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! (ੂਯਨ) ੰਤਐ (-ਯੂ) ੁਯ ੂ (ਭਾਨ , ਇਏ) ਯੁੁੱਐ ਸ (ਵਖ ਨੰੂ) ਧਯਭ (-ਯੂ) ਪੁੁੱਰ 

(ਰੁੱਦਾ) ਸ ਤ ਵਆਨ (-ਯੂ) ਪਰ (ਰੁੱਦ) ਸਨ, ਿਭ-ਖਰ ਨਾਰ ਯਵਆ ਸਇਆ (ਇਸ ਯੁੁੱਐ) ਦਾ ਸਯਾ 

ਯਵਸੰਦਾ ਸ। (ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ) ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਰ (ਿਬੂ-ਔਯਨਾਾਂ ਵਵਔ) ਵਧਆਨ ਖਵੜਆਾਂ ਇਸ (ਵਆਨ-ਪਰ) 

ੁੱਏਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਖ ਭਨੁੁੱਐ ਿਬੂ ਦੀ ਵਭਸਯ ਨਾਰ ਿਬੂ-ਔਯਨਾਾਂ ਵਵਔ ੁਯਵਤ ਖੜਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ੂਯਨ ਵਆਨ 

ਿਾਤ ਸੁੰਦਾ ਸ)। (ਇ ਵਆਨ-ਪਰ ਨੰੂ) ਐਾਣ ਵਾਰਾ ਭਨੁੁੱਐ ਿਬੂ-ਭਰ ਦ ਆਨੰਦ ਭਾਣਦਾ ਸ, (ਭਨੁੁੱਐ ਰਈ 

ਿਬੂ-ਦਯ ਤੋਂ) ਇਸ ਬ ਤੋਂ ਵੁੱਡੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਸ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਸੁਇਨ ਕਾ ਤਫਯਖੁ ਤ ਯਵਾਰਾ ਪੁਰ ਜਵਹਯ ਰਾਰ ॥ ਤਤਤੁ ਪਰ ਯਤਨ ਰਗਤਹ ਭੁਤਖ 
ਬਾਤਖਤ ਤਹਯਦ ਤਯਦ ਤਨਹਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਕਯਭੁ ਹਵ ਭੁਤਖ ਭਸਤਤਕ ਤਰਤਖਆ ਹਵ ਰਖੁ ॥ 
ਅਤਠਸਤਠ ਤੀਯਥ ਗੁਯ ਕੀ ਚਯਣੀ ੂਜ ਸਦਾ ਤਵਸਖੁ ॥ ਹੰਸੁ ਹਤੁ ਰਬੁ ਕੁ ਚਾਯ ਨਦੀਆ ਅਤਗ ॥ 

ਵਤਹ ਦਝਤਹ ਨਾਨਕਾ ਤਯੀ ਕਯਭੀ ਰਤਗ ॥੨॥ {ੰਨਾ 147} 

ਦਅਯਥ:- ਵਫਯਐੁ—ਯੁੁੱਐ। ਤ—ੁੱਤਯ। ਯਵਾਰਾ—ਭੂੰਾ (ੁਯ ੂਦ ਫਔਨ)। ਵਤਤੁ—ਉ (ੁਯ-ੂਯੂ) ਯੁੁੱਐ 

ਨੰੂ। ਭੁਵਐ ਬਾਵਐਤ—ਭੂੰਸੋਂ ਉਔਾਯ ਸ ਫਔਨ। ਵਨਸਾਰੁ—ਿੰਨ। ਏਯਭੁ—ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼। ਭੁਵਐ—ਭੂੰਸ ਤ। 

ਭਤਵਏ—ਭੁੱਥ ਤ। ਅਠਵਠ—ਅਠਾਸਠ। ਵਵਐ—ੁਵਵਸ਼ਸ਼, ਵਧੀਆ। ਸੰੁ—ਵਨਯਦਇਤਾ। ਸਤੁ—ਭਸੁ। 

ਏੁ—ੁੁੱਾ। ਦਗਵਸ—ੜਦ ਸਨ। ਏਯਭੀ—ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦੁਆਯਾ। ਰਵ—(ਔਯਨੀਂ) ਰੁੱ ਏ।  

ਅਯਥ:- (ੁਯ,ੂ ਭਾਨ ,) ਨ  ਦਾ ਯੁੁੱਐ ਸ; ਭੋਂਾ (ਿਸ਼ਟ ਫਔਨ) ਉ ਦ ੁੱਤਯ ਸਨ, ਰਾਰ ਖਵਾਸਯ (ੁਯ-ੂਵਾਏ) 

ਉ ਦ ਪੁੁੱਰ ਸਨ, ਉ (ੁਯੂ) ਯੁੁੱਐ ਨੰੂ ਭੂੰਸੋਂ ਉਔਾਯ ਸ (ਿਸ਼ਟ ਫਔਨ-ਯੂ) ਪਰ ਰੁੱਦ ਸਨ, (ੁਯ)ੂ ਆਣ  

ਵਸਯਦ ਵਵਔ ਦਾ ਵਐਵੜਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਵਖ ਭਨੁੁੱਐ ਉੱਤ ਿਬੂ ਦੀ ਵਭਸਯ ਸਵ, ਵਖ ਦ ਭੂੰਸ ਭੁੱਥ ਤ 

ਬਾ ਸਵ, ਉਸ ੁਯ ੂਦੀ ਔਯਨੀਂ ਰੁੱ ਏ (ੁਯ ੂਦ ਔਯਨਾਾਂ ਨੰੂ) ਅਠਾਸਠ ਤੀਯਥਾਾਂ ਨਾਰੋਂ  ਵਵਸ਼ਸ਼ ਖਾਣ ਏ (ੁਯ-ੂ

ਔਯਨਾਾਂ ਨੰੂ) ੂਖਦਾ ਸ। ਵਨਯਦਇਤਾ, ਭਸ, ਰਬ ਤ ਿਧ—ਇਸ ਔਾਯ ਅੁੱ ਦੀਆਾਂ ਨਦੀਆਾਂ (ਖਤ ਵਵਔ ਔੁੱਰ 

ਯਸੀਆਾਂ) ਸਨ, ਖ ਖ ਭਨੁੁੱਐ ਇਸਨਾਾਂ ਨਦੀਆਾਂ ਵਵਔ ਵੜਦ ਸਨ ੜ ਖਾਾਂਦ ਸਨ, ਸ ਨਾਨਏ! ਿਬੂ ਦੀ ਵਭਸਯ ਨਾਰ 

(ੁਯ ੂਦ ਔਯਨੀਂ) ਰੁੱ ਏ (ਇਸਨਾਾਂ ਨਦੀਆਾਂ ਤੋਂ) ਾਯ ਰੰੀਦਾ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਜੀਵਤਦਆ ਭਯੁ ਭਾਤਯ ਨ ਛਤਾਈ ॥ ਝੂਠਾ ਇਹੁ ਸੰਸਾਯੁ ਤਕਤਨ ਸਭਝਾਈ ॥ ਸਤਚ 
ਨ ਧਯ ਤਆਯੁ ਧੰਧ ਧਾਈ ॥ ਕਾਰੁ ਫੁਯਾ ਖ ਕਾਰੁ ਤਸਤਯ ਦੁਨੀਆਈ ॥ ਹੁਕਭੀ ਤਸਤਯ ਜੰਦਾਯੁ 
ਭਾਯ ਦਾਈ ॥ ਆ ਦਇ ਤਆਯੁ ਭੰਤਨ ਵਸਾਈ ॥ ਭੁਹਤੁ ਨ ਚਸਾ ਤਵਰੰਭੁ ਬਯੀ ਾਈ 
॥ ਗੁਯ ਯਸਾਦੀ ਫੁਤਝ ਸਤਚ ਸਭਾਈ ॥੨੦॥ {ੰਨਾ 147} 



ਦਅਯਥ:- ਭਾਵਯ—ਭਾਯ ਏ, (ਵਤਿਸ਼ਨਾ ਨੰੂ) ਭਾਯ ਏ {ਨਟ:- ਇ ਵਤਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਵਜ਼ਏਯ ਉੜੀ ਨੰ: 18 ਤ 19 

ਵਵਔ ਸ}। ਵਏਵਨ—ਵਏ ਨ? ਵਏ ਵਵਯਰ  ਨ। ਧਾਈ—ਧਾਉਂਦਾ ਸ, ਬਟਏਦਾ ਸ। ਫੁਯਾ—ਬੜਾ। ਐ—ਨਾ 

ਏਯਨ ਵਾਰਾ। ਖੰਦਾਯੁ-{ਾਯੀ—ਖੰਦਾਰ, ਵਾਯ, ਅਵੜਾ। ਇਸ ਰਜ਼ ਆਭ ਤਯ ਤ ਰਜ਼ ‘ਖਭ’ ਦ ਨਾਰ 

ਵਯਵਤਆ ਖਾਣ ਏਯ ਏ ਇਏੁੱਰਾ ਬੀ ‘ਖਭ’ ਦ ਅਯਥ ਵਵਔ ਵਯਵਤਆ ਖਾਾਂਦਾ ਸ} ਖਭ। ਦਾਈ—ਦਾਉ ਰਾ ਏ। 

ਭੰਵਨ—ਭਨ ਵਵਔ। ਭੁਸਤੁ—ਭੁਸੂਯਤ, ਰ-ਭਾਤਿ। ਔਾ—ਵਨਭਐ-ਭਾਤਿ। ਵਵਰੰਭੁ—ਵਢੁੱਰ। ਬਯੀ ਾਈ—

ਖਦੋਂ ਾਈ ਬਯ ਖਾਾਂਦੀ ਸ। ਾਈ—ਔਾਯ ਟ ਦਾ ਭਾ; (ਬਾਵ,) ਖੀਵ ਨੰੂ ਵਭਰ  ਸ ਾਯ ੁਆਾਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਫੰਦ!) (ਇ ਵਤਿਸ਼ਨਾ ਨੰੂ) ਭਾਯ ਏ ਖੀਊਂਵਦਆਾਂ ਸੀ ਭਯ (ਤਾਵਏ ਅੰਤ ਨੰੂ) ਕੁਤਾਣਾ ਨਾ । ਵਏ 

ਵਵਯਰ  ਨੰੂ ਭਗ ਆਈ ਸ, ਵਏ ਇਸ ੰਾਯ ਗੂਠਾ ਸ, (ਆਭ ਤਯ ਤ ਖੀਵ ਵਤਿਸ਼ਨਾ ਅਧੀਨ ਸ ਏ) ਖਤ ਦ ਧੰਧ 

ਵਵਔ ਬਟਏਦਾ ਵਪਯਦਾ ਸ ਤ ੁੱਔ ਵਵਔ ਵਆਯ ਨਸੀਂ ਾਾਂਦਾ, (ਇਸ ੁੱਰ ਔਤ ਨਸੀਂ ਯੁੱਐਦਾ ਵਏ) ਬੜਾ ਏਾਰ, 

ਨਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਏਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦ ਵਯ ਤ (ਸਯ ਵਰ  ਐੜਾ) ਸ, ਇਸ ਖਭ ਿਬੂ ਦ ਸੁਏਭ ਵਵਔ (ਸਯਏ ਦ) 

ਵਯ ਤ (ਭਖੂਦ) ਸ ਤ ਦਾਉ ਰਾ ਏ ਭਾਯਦਾ ਸ।  

(ਖੀਵ ਦ ਏੀਸ ਵੁੱ?) ਿਬੂ ਆ ਸੀ ਆਣਾ ਵਆਯ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ (ਤ ਖੀਵ ਦ) ਭਨ ਵਵਔ (ਆਣਾ ਆ) 

ਵਾਾਂਦਾ ਸ। ਖਦੋਂ ੁਆ ੂਯ ਸ ਖਾਾਂਦ ਸਨ, ਰਏ-ਭਾਤਿ  (ਇਥ) ਵਢੁੱਰ ਨਸੀਂ ਰਾਈ ਖਾ ਏਦੀ, (ਇਸ ੁੱਰ) 

ਵਤੁਯੂ ਦੀ ਵਭਸਯ ਨਾਰ (ਏਈ ਵਵਯਰਾ ਫੰਦਾ) ਭਗ ਏ ੁੱਔ ਵਵਔ ਖੁੜਦਾ ਸ। 20।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਤੁਭੀ ਤੁਭਾ ਤਵਸੁ ਅਕੁ ਧਤੂਯਾ ਤਨਭੁ ਪਰੁ ॥ ਭਤਨ ਭੁਤਖ ਵਸਤਹ ਤਤਸੁ ਤਜਸੁ ਤੂੰ ਤਚਤਤ 
ਨ ਆਵਹੀ ॥ ਨਾਨਕ ਕਹੀ ਤਕਸੁ ਹੰਢਤਨ ਕਯਭਾ ਫਾਹਯ ॥੧॥ {ੰਨਾ 147} 

ਦਅਯਥ:- ਵਤ—ੁਉ ਭਨੁੁੱਐ ਦ। ਵਔਵਤ—ਵਔੁੱਤ ਵਵਔ। ਸੰਢਵਨ—ਬਟਏਦ ਸਨ। ਏਯਭਾ ਫਾਸਯ—ਏਯਭ-

ਸੀਨ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਿਬੂ!) ਵਖ ਭਨੁੁੱਐ ਦ ਵਔੁੱਤ ਵਵਔ ਤੰੂ ਨਸੀਂ ਵੁੱਦਾ, ਉ ਦ ਭਨ ਵਵਔ ਤ ਭੂੰਸ ਵਵਔ ਤੰੁਭੀ ਤੰੁਭਾ, 

ਜ਼ਵਸਯ, ਅੁੱਏ ਧਤੂਯਾ ਤ ਵਨੰੁੰਭਯੂ ਪਰ ਵੁੱ ਯਸ ਸਨ (ਬਾਵ, ਉ ਦ ਭਨ ਵਵਔ ਬੀ ਏੁੜੁੱਤਣ ਸ ਤ ਭੂੰਸੋਂ ਬੀ ਏੜ 

ਫਔਨ ਫਰਦਾ ਸ)।  

ਸ ਨਾਨਏ!  ਫਦਨੀਫ ਫੰਦ ਬਟਏਦ ਵਪਯਦ ਸਨ, (ਿਬੂ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਸਯ) ਵਏ ਦ ਅੁੱ (ਇਸਨਾਾਂ ਦੀ 

ਵਵਵਥਆ) ਦੁੱੀ? (ਬਾਵ, ਿਬੂ ਆ ਸੀ ਇਸਨਾਾਂ ਦਾ ਇਸ ਯ ਦੂਯ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ)।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਭਤਤ ੰਖਯੂ ਤਕਯਤੁ ਸਾਤਥ ਕਫ ਉਤਭ ਕਫ ਨੀਚ ॥ ਕਫ ਚੰਦਤਨ ਕਫ ਅਤਕ ਡਾਤਰ ਕਫ 
ਉਚੀ ਯੀਤਤ ॥ ਨਾਨਕ ਹੁਕਤਭ ਚਰਾਈ ਸਾਤਹਫ ਰਗੀ ਯੀਤਤ ॥੨॥ {ੰਨਾ 148} 

ਦਅਯਥ:- ੰਐਯੂ—ੰਕੀ। ਵਏਯਤੁ—ਏੀਤਾ ਸਇਆ ਏੰਭ, (ਬਾਵ, ਏੀਤ ਸ ਏੰਭਾਾਂ ਦ ੰਏਾਯਾਾਂ ਦਾ ਇਏੁੱਠ, 

ਵਕਰ  ਏੀਤ ਸ ਏੰਭਾਾਂ ਦ ਏਾਯਨ ਫਵਣਆ ਸਇਆ ੁਬਾਉ।  

ਅਯਥ:- (ਭਨੁੁੱਐ ਦੀ) ਭਵਤ (ਭਾਨ , ਇਏ) ੰਕੀ ਸ, ਉ ਦ ਵਕਰ  ਏੀਤ ਸ ਏੰਭਾਾਂ ਦ ਏਾਯਨ ਫਵਣਆ ਸਇਆ 

ੁਬਾਉ ਉ ਦ ਨਾਰ (ਾਥੀ) ਸ, (ਇ ੁਬਾਉ ਦ ੰ ਏਯ ਏ ‘ਭਵਤ’) ਏਦ ਔੰੀ ਸ ਏਦ ਨੀਵੀਂ; ਏਦ (ਇਸ 

ਭਵਤ-ਯੂ ੰਕੀ) ਔੰਦਨ (ਦ ਫੂਟ) ਤ (ਫਠਦਾ ਸ) ਏਦ ਅੁੱਏ ਦੀ ਡਾਰੀ ਉੱਤ, ਏਦ (ਇ ਦ ਅੰਦਯ) ਉੱਔੀ 

(ਿਬੂ ਔਯਨਾਾਂ ਦੀ) ਿੀਤ ਸ।  

(ਯ ਵਏ ਦ ਵੁੱ ਦੀ ੁੱਰ ਨਸੀਂ) ਭਾਰਏ ਦੀ (ਧੁਯੋਂ) ਯੀਤ ਤੁਯੀ ਆਉਂਦੀ ਸ, ਵਏ ਉਸ (ਬ ਖੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਆਣ) 

ਸੁਏਭ ਵਵਔ ਤਯ ਵਯਸਾ ਸ (ਬਾਵ, ਉ ਦ ਸੁਏਭ ਅਨੁਾਯ ਸੀ ਏਈ ਔੰੀ ਤ ਏਈ ਭੰਦੀ ਭਵਤ ਵਾਰਾ ਸ)।2।  



ਉੜੀ ॥ ਕਤ ਕਹਤਹ ਵਖਾਣ ਕਤਹ ਕਤਹ ਜਾਵਣਾ ॥ ਵਦ ਕਹਤਹ ਵਤਖਆਣ ਅੰਤੁ ਨ ਾਵਣਾ ॥ 
ਤੜ ਨਾਹੀ ਬਦੁ ਫੁਤਝ ਾਵਣਾ ॥ ਖਿੁ ਦਯਸਨ ਕ ਬਤਖ ਤਕਸ ਸਤਚ ਸਭਾਵਣਾ ॥ ਸਚਾ ੁਯਖੁ 
ਅਰਖੁ ਸਫਤਦ ਸੁਹਾਵਣਾ ॥ ਭੰਨ ਨਾਉ ਤਫਸੰਖ ਦਯਗਹ ਾਵਣਾ ॥ ਖਾਰਕ ਕਉ ਆਦਸੁ ਢਾ ਢੀ 
ਗਾਵਣਾ ॥ ਨਾਨਕ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਕੁ ਭੰਤਨ ਵਸਾਵਣਾ ॥੨੧॥ {ੰਨਾ 148} 

ਦਅਯਥ:- ਏਤ—ਫਅੰਤ ਖੀਵ। ਵਐਾਣ ਏਸਵਸ—ਵਫਆਨ ਏਯਦ ਸਨ। ਵੜ—ੜ੍ਨ ਨਾਰ। ਫੁਵਗ—

ਭਵਤ ਉੱਔੀ ਸਣ ਨਾਰ। ਐਟੁ ਦਯਨ—ਕ ਬਐ (ਖੀ, ਖੰਭ, ੰਵਨਆੀ, ਫਧੀ, ਯਵੜ, ਫਯਾੀ)। ਬਵਐ—

ਫਾਸਯਰ  ਧਾਯਵਭਏ ਵਰਫਾ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਵਏ—ਵਏ ਨ? (ਬਾਵ, ਵਏ ਨ  ਨਸੀਂ)। ਅਰਐੁ—(ੰ: ਅਰਐਮ), 

ਅਵਦਿਸ਼ਟ, ਵਖ ਦ ਏਈ ਖ਼ਾ ਵਨਸ਼ਾਨ ਨਾ ਵਦੁੱਣ। ਵਫੰਐ—ਅੰਐ ਦਾ, ਫਅੰਤ ਸਯੀ ਦਾ। ਆਦ—ੁ

ਨਭਏਾਯ। ਖੁ ੁਖੁ—ੁਸਯਏ ਖੁ ਵਵਔ ਭਖੂਦ।  

ਅਯਥ:- ਫਅੰਤ ਖੀਵ (ਯਭਾਤਭਾ ਦ ੁਣਾਾਂ ਦਾ) ਵਫਆਨ ਏਯਦ ਆ ਸਨ ਤ ਵਫਆਨ ਏਯ ਏ (ਖਤ ਤੋਂ) ਔਰ  

 ਸਨ, ਵਦ (ਆਵਦਏ ਧਯਭ-ੁਤਏ ਵੀ ਉ ਦ ੁਣ) ਦੁੱਦ ਆ ਸਨ, (ਯ) ਵਏ ਨ  ਉ ਦ ੁਣਾਾਂ ਦਾ 

ਅੰਤ ਨਸੀਂ ਾਇਆ। (ੁਤਏਾਾਂ) ੜ੍ਨ ਨਾਰ (ਬੀ ਉ ਦਾ) ਬਤ ਨਸੀਂ ੈਂਦਾ। ਭਵਤ ਉੱਔੀ ਸਇਆਾਂ ਇਸ ਯਾਜ਼ 

ਭਗ ਵਵਔ ਆਉਂਦਾ ਸ (ਵਏ ਉਸ ਫਅੰਤ ਸ)। ਕ ਬਐਾਾਂ ਵਾਰ  ਾਧੂਆਾਂ ਦ ਫਾਸਯਰ  ਵਰਫਾ ਯਾਸੀਂ ਬੀ ਏਈ ੁੱਔ 

ਵਵਔ ਨਸੀਂ ਖੁੜ ਵਏਆ।  

ਉਸ ਦਾ-ਵਥਯ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਸ ਤਾਾਂ ਅਵਦਿਸ਼ਟ, (ਯ ੁਯ-) ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸਣਾ ਰੁੱਦਾ 

ਸ। ਖ ਭਨੁੁੱਐ ਫਅੰਤ ਿਬੂ ਦ ‘ਨਾਭ’ ਨੰੂ ਭੰਨਦਾ ਸ (ਬਾਵ ਖ ਨਾਭ ਵਵਔ ਖੁੜਦਾ ਸ), ਉਸ ਉ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਵਵਔ 

ਅੁੱੜਦਾ ਸ, ਉਸ ਭਾਰਏ-ਿਬੂ ਨੰੂ ਵਯ ਵਨਵਾਾਂਦਾ ਸ, ਢਾਢੀ ਫਣ ਏ ਉ ਦ ੁਣ ਾਉਂਦਾ ਸ, ਤ, ਸ ਨਾਨਏ! 

ਸਯਏ ਖੁ ਵਵਔ ਭਖੂਦ ਯਵਸਣ ਵਾਰ  ਇੁੱਏ ਿਬੂ ਨੰੂ ਆਣ  ਭਨ ਵਵਔ ਵਾਾਂਦਾ ਸ। 21।  

ਸਰਕੁ ਭਹਰਾ ੨ ॥ ਭੰਤਰੀ ਹਇ ਅਠੂਤਹਆ ਨਾਗੀ ਰਗ ਜਾਇ ॥ ਆਣ ਹਥੀ ਆਣ ਦ ਕੂਚਾ 
ਆ ਰਾਇ ॥ ਹੁਕਭੁ ਇਆ ਧੁਤਯ ਖਸਭ ਕਾ ਅਤੀ ਹੂ ਧਕਾ ਖਾਇ ॥ ਗੁਯਭੁਖ ਤਸਉ ਭਨਭੁਖੁ 
ਅੜ ਡੁਫ ਹਤਕ ਤਨਆਇ ॥ ਦੁਹਾ ਤਸਤਯਆ ਆ ਖਸਭੁ ਵ ਖ ਕਤਯ ਤਵਉਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਵ 
ਜਾਣੀ ਸਬ ਤਕਛੁ ਤਤਸਤਹ ਯਜਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 148} 

ਦਅਯਥ:- ਭੰਤਿੀ—ਭਾਾਂਦਯੀ। ਏੂਔਾ—ਰੰਫੂ, ਭੁਆਤਾ। ਧੁਵਯ—ਧੁਯੋਂ। ਅਤੀ ਸੂ—ਅੁੱਤ ਔੁਏਣ ਦ ਏਾਯਨ। 

ਅੜ—ਐਵਸਫੜਦਾ ਸ। ਸਵਏ ਵਨਆਇ—ੁੱਔ ਵਨਆਾਂ ਦ ਏਾਯਨ। ਵਵਉਾਇ—ਵਨਯਨਾ।  

ਅਯਥ:- ਅਠੂਵਸਆਾਂ ਦਾ ਭਾਾਂਦਯੀ ਸ ਏ (ਖ ਭਨੁੁੱਐ) ੁੱਾਾਂ ਨੰੂ ਖਾ ਸੁੱਥ ਾਾਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ਆਣ  ਸੀ 

ਸੁੱਥਾਾਂ ਨਾਰ (ਭਾਨ ,) ਔੁਆਤੀ ਰਾਾਂਦਾ ਸ। ਧੁਯੋਂ ਭਾਰਏ ਦਾ ਸੁਏਭ ਸੀ ਇਉਂ ਸੁੰਦਾ ਸ ਵਏ ਇ ਅੁੱਤ ਦ ਏਾਯਨ 

(ਬਾਵ, ਇ ਅੁੱਤ ਦ ਭੂਯਐੁਣ ਏਯ ਏ) ਉ ਨੰੂ ਧੁੱਏਾ ਵੁੱਖਦਾ ਸ। ਭਨਭੁਐ ਭਨੁੁੱਐ ੁਯਭੁਐ ਨਾਰ ਐਵਸਫੜਦਾ ਸ 

(ਏਯਤਾਯ ਦ) ੁੱਔ ਵਨਆਾਂ ਅਨੁਾਯ ਉਸ (ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਵਵਔ) ਡੁੁੱਫਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਰਸਯਾਾਂ 

ਵਵਔ ਉ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦੀ ਦੀ ਫੜੀ ਗ਼ਯਏ ਸ ਖਾਾਂਦੀ ਸ)।  

ਯ (ਵਏ ਨੰੂ ਦਸ਼ ਨਸੀਂ ਵਦੁੱਤਾ ਖਾ ਏਦਾ, ਏੀਸ ੁਯਭੁਐ ਤ ਏੀਸ ਭਨਭੁਐ) ਦਸੀਂ ਾੀਂ ਐਭ-ਿਬੂ ਆ 

(ਵਯ ਤ ਐਰਤਾ ਸਇਆ) ਸ, ਆ ਸੀ ਵਨਯਨਾ ਏਯ ਏ ਵਐ ਵਯਸਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! (ਅਰ ੁੱਰ) ਇਉਂ ਸੀ 

ਭਗਣੀ ਔਾਸੀਦੀ ਸ ਵਏ ਸਯਏ ਏੰਭ ਉ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਵਵਔ ਸ ਵਯਸਾ ਸ।  



ਭਹਰਾ ੨ ॥ ਨਾਨਕ ਯਖ ਆ ਕਉ ਤਾ ਾਯਖੁ ਜਾਣੁ ॥ ਯਗੁ ਦਾਯੂ ਦਵ ਫੁਝ ਤਾ ਵਦੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥ 
ਵਾਿ ਨ ਕਯਈ ਭਾਭਰਾ ਜਾਣ ਤਭਹਭਾਣੁ ॥ ਭੂਰੁ ਜਾਤਣ ਗਰਾ ਕਯ ਹਾਤਣ ਰਾ ਹਾਣੁ ॥ ਰਤਫ ਨ 
ਚਰਈ ਸਤਚ ਯਹ ਸ ਤਵਸਿੁ ਯਵਾਣੁ ॥ ਸਯੁ ਸੰਧ ਆਗਾਸ ਕਉ ਤਕਉ ਹੁਚ ਫਾਣੁ ॥ ਅਗ ਹੁ 
ਅਗੰਭੁ ਹ ਵਾਹਦੜੁ ਜਾਣੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 148} 

ਦਅਯਥ:- ੁਖਾਣੁ—ਵਆਣਾ। ਭਾਭਰਾ—ਗੰਫਰਾ, ਗੜਾ। ਵਾਟ—ਯਾਸ ਵਵਔ। ਭੂਰੁ—ਅਰਾ। ਰਵਫ—ਰੁੱਫ 

ਨਾਰ, ਰੁੱਫ ਦ ਆਯ। ਵਵਟੁ—ਵਵਔਰਾ। ਯਵਾਣੁ—ਭੰਵਨਆ ਿਭੰਵਨਆ। ਯੁ—ਤੀਯੁ। ੰਧ—ਔਰਾ। 

ਫਾਣੁ—ਤੀਯ। ਅੰਭ—ੁਵਖ ਤਏ ਸੁੰਵਔਆ ਨਾਸ ਖਾ ਏ। ਵਾਸਦੜੁ—ਤੀਯ ਵਾਸਣ ਵਾਰਾ। ਸਾਣੁ—ਉਭਯ, 

ਵਜ਼ੰਦੀ ਦਾ ਭਾ। ਸਾਵਣ—ਸਾਣੀ, ਸਭ-ਉਭਯ, ਆਣ  ੁਬਾਉ ਵਾਰ , ਤ-ੰੀ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! (ਦੂਵਖਆਾਂ ਦੀ ੜਔਰ ਏਯਨ ਦ ਥਾਾਂ) ਖ ਭਨੁੁੱਐ ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ਯਐ, ਤਾਾਂ ਉ ਨੰੂ 

(ਅਰ) ਾਯਐ ੂਭਗ, (ਦੂਵਖਆਾਂ ਦ ਵਵਏਾਯ-ਯੂ ਯ ਰੁੱਬਣ ਦ ਥਾਾਂ) ਖ ਭਨੁੁੱਐ ਆਣਾ (ਆਤਭਏ) ਯ ਤ 

ਯ ਦਾ ਇਰਾਖ ਦਵੇਂ ਭਗ ਰ ਤਾਾਂ ਉ ਨੰੂ ਵਆਣਾ ਸਏੀਭ ਖਾਣ ਰਵ। (ਇਸ ਵਖਸਾ ‘ੁਖਾਣ ਵਦ’) 

(ਵਜ਼ੰਦੀ ਦ) ਯਾਸ ਵਵਔ (ਸਯਨਾਾਂ ਨਾਰ) ਗੜ ਨਸੀਂ ਾ ਫਠਦਾ, ਉਸ (ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ਖਤ ਵਵਔ) ਭੁਾਵਯ 

ਖਾਣਦਾ ਸ, (ਆਣ) ਅਰ  (ਿਬੂ) ਨਾਰ ਡੂੰੀ ਾਾਂਗ ਾ ਏ, ਖ ਬੀ ੁੱਰ ਏਯਦਾ ਸ ਆਣਾ ਭਾ ਤ-

ੰੀਆਾਂ ਨਾਰ (ਵਭਰ ਏ) ੁਜ਼ਾਯਦਾ ਸ। ਉਸ ਭਨੁੁੱਐ ਰੁੱਫ ਦ ਆਯ ਨਸੀਂ ਤੁਯਦਾ, ੁੱਔ ਵਵਔ ਵਟਵਏਆ ਯਵਸੰਦਾ 

ਸ (ਾ ਭਨੁੁੱਐ ਆ ਤਾਾਂ ਤੁਯਦਾ ਸੀ ਸ, ਸਯਨਾਾਂ ਰਈ ਬੀ) ਯਭਾਣੀਏ ਵਵਔਰਾ ਫਣ ਖਾਾਂਦਾ ਸ।  

(ਯ ਖ ਆ ਸਵ ਭਨਭੁਐ ਤ ਅੜ ੁਯਭੁਐਾਾਂ ਨਾਰ, ਉਸ ਇਉਂ ਸੀ ਸ ਵਖਵੇਂ ਆਏਾਸ਼ ਨੰੂ ਤੀਯ ਭਾਯਦਾ ਸ) ਖ 

ਭਨੁੁੱਐ ਆਏਾਸ਼ ਵਰ ਤੀਯ ਔਰਾਾਂਦਾ ਸ, (ਉ ਦਾ) ਤੀਯ ਵਏਵੇਂ (ਵਨਸ਼ਾਨ  ਤ) ਅੁੱੜ? ਉਸ ਆਏਾਸ਼ ਤਾਾਂ ਅੁੱੋਂ 

ਅਸੁੰਔ ਸ, , (ਮਏੀਨ) ਖਾਣ  ਵਏ ਤੀਯ ਔਰਾਣ ਵਾਰਾ ਸੀ (ਵਵੰਵਨ੍ਆ ਖਾਾਂਦਾ ਸ)।2।  

ਉੜੀ ॥ ਨਾਯੀ ੁਯਖ ਤਆਯੁ ਰਤਭ ਸੀਗਾਯੀਆ ॥ ਕਯਤਨ ਬਗਤਤ ਤਦਨੁ ਯਾਤਤ ਨ ਯਹਨੀ 
ਵਾਯੀਆ ॥ ਭਹਰਾ ਭੰਤਝ ਤਨਵਾਸੁ ਸਫਤਦ ਸਵਾਯੀਆ ॥ ਸਚੁ  ਕਹਤਨ ਅਯਦਾਤਸ ਸ ਵਚਾਯੀਆ ॥ 
ਸਹਤਨ ਖਸਭ ਾਤਸ ਹੁਕਤਭ ਤਸਧਾਯੀਆ ॥ ਸਖੀ ਕਹਤਨ ਅਯਦਾਤਸ ਭਨਹੁ ਤਆਯੀਆ ॥ ਤਫਨੁ 
ਨਾਵ ਤਧਰਗੁ ਵਾਸੁ ਤਪਿੁ ਸੁ ਜੀਤਵਆ ॥ ਸਫਤਦ ਸਵਾਯੀਆਸੁ ਅੰਤਭਰਤੁ ੀਤਵਆ ॥੨੨॥ {ੰਨਾ 148} 

ਦਅਯਥ:- ਨਾਯੀ—ਖੀਵ-ਇਤਿੀ। ਿਭ—(ਿਬੂ) ਵਆਯ (-ਯੂ ਸਣ) ਨਾਰ। ੀਾਯੀਆ—ਖੀਆਾਂ 

ਸਇਆਾਂ। ਵਾਯੀਆ—ਵਯਖੀਆਾਂ। ਵਧਾਯੀਆ—ਅੁੱੜੀਆਾਂ ਸਈਆਾਂ। ਐੀ—ਐੀਆਾਂ, ਰੀਆਾਂ, ਵਏਾ। 

ਭਨਸੁ—ਵਦਰੋਂ , ੁੱਔ ਵਦਰੋਂ । ਵਧਿ—ੁਵਪਟੁ, ਵਪਟਏਾਯ-ਖ। ਵਾਯੀ ਆੁ—ਖ ਉ ਨ  ੁਧਾਯੀ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਖੀਵ-ਇਤਿੀਆਾਂ ਦਾ ਿਬੂ-ਤੀ ਨਾਰ ਵਆਯ ਸ, ਉਸ ਇ ਵਆਯ (-ਯੂ ਸਣ  ਨਾਰ) 

ਖੀਆਾਂ ਸਈਆਾਂ ਸਨ, ਉਸ ਵਦਨ ਯਾਤ (ਿਬੂ-ਤੀ ਦੀ) ਬਤੀ ਏਯਦੀਆਾਂ ਸਨ, ਵਯਖੀਆਾਂ (ਬੀ ਬਤੀ ਤੋਂ) 

ਸਟਦੀਆਾਂ ਨਸੀਂ ਸਨ, ਵਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਫਯਏਵਤ ਨਾਰ ੁਧਯੀਆਾਂ ਸਈਆਾਂ ਉਸ (ਭਾਨ) ਭਸਰਾਾਂ ਵਵਔ 

ਵੁੱਦੀਆਾਂ ਸਨ, ਉਸ ਵਵਔਾਯਵਾਨ (ਸ ਖਾਣ ਦ ਏਾਯਨ) ਦਾ-ਵਥਯ ਯਵਸਣ ਵਾਰੀ ਅਯਦਾ ਏਯਦੀਆਾਂ ਸਨ 

(ਬਾਵ, ਦੁਨੀਆ ਦ ਨਾਵੰਤ ਦਾਯਥ ਨਸੀਂ ਭੰਦੀਆਾਂ, ਦਾ-ਏਾਇਭ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ ‘ਵਆਯ’ ਸੀ ਭੰਦੀਆਾਂ 

ਸਨ), (ਤੀ-ਿਬੂ ਦ) ਸੁਏਭ ਅਨੁਾਯ (ਤੀ-ਿਬੂ ਤਏ) ਅੁੱੜੀਆਾਂ ਸਈਆਾਂ ਉਸ ਐਭ-ਿਬੂ ਦ ਏਰ (ਫਠੀਆਾਂ) 

ਬਦੀਆਾਂ ਸਨ, ਿਬੂ ਨੰੂ ਵਦਰੋਂ  ਵਆਯ ਏਯਦੀਆਾਂ ਸਨ ਤ ਐੀ-ਬਾਵਨਾਾਂ ਨਾਰ ਉ ਅੁੱ ਅਯਦਾ ਏਯਦੀਆਾਂ 

ਸਨ।  



(ਯ) ਉਸ ਖੀਊਣ ਵਪਟਏਾਯ-ਖ ਸ, ਉ ਵਫ ਨੰੂ ਰਾਸਨਤ ਸ ਖ ਨਾਭ ਤੋਂ ੁੱਐਣਾ ਸ। ਵਖ ਖੀਵ-ਇਤਿੀ ਨੰੂ 

(ਅਏਾਰ ੁਯਐ) ਨ  ੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ੁਧਾਵਯਆ ਸ ਉ ਨ  (ਨਾਭ-) ਅੰਵਭਿਤ ੀਤਾ ਸ। 22।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਭਾਯੂ ਭੀਤਹ ਨ ਤਤਰਤਤਆ ਅਗੀ ਰਹ ਨ ਬੁਖ ॥ ਯਾਜਾ ਯਾਤਜ ਨ ਤਤਰਤਤਆ 
ਸਾਇਯ ਬਯ ਤਕਸੁਕ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚ ਨਾਭ ਕੀ ਕਤੀ ੁਛਾ ੁਛ ॥੧॥ {ੰਨਾ 148} 

ਦਅਯਥ:- ਭੀਵਸ—ਭੀਂਸ ਨਾਰ। ਭਾਯ—ੂਯਤ-ਥਰਾ। ਯਾਵਖ—ਯਾਖ ਨਾਰ। ਾਇਯ ਬਯ—ਬਯ ਸ ਭੰੁਦਯ 

ਨੰੂ। ਵਏ—ਏੀਸ? ੁਏ—ਾਣੀ ਦਾ ੁੁੱਏਣਾ। ਏਤੀ ੁਕਾ ੁਕ—ਅੰਤ ਾਇਆ ਨਸੀਂ ਖਾ ਏਦਾ, ਵਏਤਨੀ ਏੁ 

ਤਾਾਂ ਸੁੰਦੀ ਸ—ਇਸ ੁੱਰ ਦੁੱੀ ਨਸੀਂ ਖਾ ਏਦੀ।  

(ਨਟ:- ਯਤ-ਥਰ  ਦਾ ੁੁੱਏਾ ਯਵਸਣ ਦਾ ੁਬਾਉ ਭੀਂਸ ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਸਟਦਾ, ਰੁੱਏੜਾਾਂ ਅੁੱ ਾੜਨ ਦ ੁਬਾਉ ਨੰੂ 

ਵਭਟਾ ਨਸੀਂ ਏਦੀਆਾਂ; ਬਯ ਭੰੁਦਯ ਦੀ ਅਾਧਤਾ ਨੰੂ ੁੁੱਏ ਨਸੀਂ ਭੁਏਾ ਏਦੀ, ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਨਾਭ-ਯ ਵਾਵਰਆਾਂ 

ਦੀ ਨਾਭ ਬੁੁੱਐ ਦਾ ਏਦ ਖ਼ਾਤਭਾ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦਾ)।  

ਅਯਥ:- ਯਤ-ਥਰਾ ਭੀਂਸ ਨਾਰ (ਏਦ) ਯੁੱਖਦਾ ਨਸੀਂ, ਅੁੱ ਦੀ (ਾੜਨ ਦੀ) ਬੁੁੱਐ (ਏਦ ਫਾਰਣ ਨਾਰ) ਨਸੀਂ 

ਵਭਟਦੀ, (ਏਈ) ਯਾਖਾ ਏਦ ਯਾਖ (ਏਯਨ) ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਯੁੱਵਖਆ, ਬਯ ਭੰੁਦਯ ਨੰੂ ੁੁੱਏ ਏੀਸ ਆਐ ਏਦੀ ਸ? 

(ਬਾਵ, ਵਏਤਨੀ ਤਸ਼ ਈ ਵ, ਬਯ ਭੰੁਦਯਾਾਂ ਦ ਡੂੰ ਾਣੀਆਾਂ ਨੰੂ ੁੁੱਏ ਨਸੀਂ ਭੁਏਾ ਏਦੀ), (ਵਤਵੇਂ) ਸ 

ਨਾਨਏ! (ਨਾਭ ਖਣ ਵਾਵਰਆਾਂ ਦ ਅੰਦਯ) ੁੱਔ ਨਾਭ ਦੀ ਵਏਤਨੀ ਏੁ ਤਾਾਂ ਸੁੰਦੀ ਸ—ਇਸ ੁੱਰ ਦੁੱੀ ਨਸੀਂ ਖਾ 

ਏਦੀ।1।  

ਭਹਰਾ ੨ ॥ ਤਨਹਪਰੰ ਤਤਸ ਜਨਭਤਸ ਜਾਵਤੁ ਫਰਹਭ ਨ ਤਫੰਦਤ ॥ ਸਾਗਯੰ ਸੰਸਾਯਤਸ ਗੁਯ ਯਸਾਦੀ 
ਤਯਤਹ ਕ ॥ ਕਯਣ ਕਾਯਣ ਸਭਯਥੁ ਹ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਫੀਚਾਤਯ ॥ ਕਾਯਣੁ ਕਯਤ ਵਤਸ ਹ ਤਜਤਨ ਕਰ 
ਯਖੀ ਧਾਤਯ ॥੨॥ {ੰਨਾ 148} 

ਦਅਯਥ:- ਤਵ—(ੰ: ਤਮ) ਉ (ਭਨੁੁੱਐ) ਦਾ। ਖਨਭਵ—(ੰ: ਖਨਭ+ਅਵਤ। ਅਵਤ—ਸ) ਖਨਭ ਸ। 

ਖਾਵਤੁ—(ੰ: ਮਾਵਤ) ਖਦ ਤਏ। ਵਫੰਦਤ—ਖਾਣਦਾ ਸ। ੰਾਯਵ—(ੰ: ੰਾਯਮ) ੰਾਯ ਦਾ। ਤਯਵਸ—

ਤਯਦ ਸਨ। ਏ—ਏਈ ਖੀਵ।  

{ਨਟ:- ਰਜ਼ ‘ਏ’ ਦਾ ਅਯਥ “ਏਈ ਵਵਯਰਾ” ਏਯਨਾ ਗ਼ਰਤ ਸ, ਵਏਉਂਵਏ ਇ ਦ ਨਾਰ ਦੀ ‘ਵਿਆ’ 

“ਤਯਵਸ” ਫਸ-ੁਵਔਨ ਸ। ‘ਖੁਖੀ’ ਦ ਆਖ਼ੀਯ ਵਵਔ “ਏ ਨੜ ਏ ਦੂਵਯ”—ਇਥ ਰਜ਼ ‘ਏ’ ਦਾ ਅਯਥ ਸ 

‘ਏਈ’}। ਏਯਣ—ਖਤ। ਏਰ—ਏਰਾ, ੁੱਵਤਆ।  

ਅਯਥ:- ਖਦ ਤਏ (ਭਨੁੁੱਐ) ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੰੂ ਨਸੀਂ ਕਾਣਦਾ ਤਦ ਤਏ ਉ ਦਾ ਖਨਭ ਵਵਅਯਥ ਸ, ਯ ੁਯ ੂ

ਦੀ ਵਏਯਾ ਨਾਰ ਖ ਫੰਦ (ਨਾਭ ਵਵਔ ਖੁੜਦ ਸਨ ਉਸ) ੰਾਯ ਦ ਭੰੁਦਯ ਤੋਂ ਤਯ ਖਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਖ ਿਬੂ ਖਤ ਦਾ ਭੂਰ ਬ ਏੁਗ ਏਯਨ-ਖ ਸ, ਵਖ ਏਯਤਾਯ ਦ ਵੁੱ ਖਤ ਦਾ ਫਨਾਣਾ ਸ, ਵਖ 

ਨ  (ਾਯ ਖਤ ਵਵਔ) ਆਣੀ ੁੱਵਤਆ ਵਟਏਾਈ ਸਈ ਸ, ਉ ਦਾ ਵਧਆਨ ਧਯ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਖਸਭ ਕ ਦਯਫਾਤਯ ਢਾਢੀ ਵਤਸਆ ॥ ਸਚਾ ਖਸਭੁ ਕਰਾਤਣ ਕਭਰੁ ਤਵਗਤਸਆ ॥ 
ਖਸਭਹੁ ੂਯਾ ਾਇ ਭਨਹੁ ਯਹਤਸਆ ॥ ਦੁਸਭਨ ਕਢ ਭਾਤਯ ਸਜਣ ਸਯਤਸਆ ॥ ਸਚਾ ਸਤਤਗੁਯੁ 
ਸਵਤਨ ਸਚਾ ਭਾਯਗੁ ਦਤਸਆ ॥ ਸਚਾ ਸਫਦੁ ਫੀਚਾਤਯ ਕਾਰੁ ਤਵਧਉਤਸਆ ॥ ਢਾਢੀ ਕਥ ਅਕਥੁ 
ਸਫਤਦ ਸਵਾਤਯਆ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਤਹ ਯਾਤਸ ਹਤਯ ਜੀਉ ਤਭਰ ਤਆਤਯਆ ॥੨੩॥ {ੰਨਾ 148} 



ਦਅਯਥ:- ਢਾਢੀ—ਵਵਤ ਏਯਨ ਵਾਰਾ। ਏਰਾਵਣ—ਏਰਾਣ ਏ, ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਏ। ਵਵਵਆ—

ਵਐੜ ਵਆ। ੂਯਾ—ੂਯਾ ਭਯਤਫਾ। ਯਸਵਆ—ਵਐੜ ਆਇਆ। ਦੁਭਨ—ਏਾਭਾਵਦਏ ਵਵਏਾਯ, ਵਯੀ। 

ਖਣ—ਨਾਭ ਵਵਔ ਰੁੱ ਵਆਨ-ਇੰਦਿ । ਵਵਨ—ੇਂਵਦ ਸਨ, ਸੁਏਭ ਵਵਔ ਤੁਯਦ ਸਨ, ਭਾਯ—ੁਯਤਾ। 

ਵਵਧਉਵਆ—ਨਾ ਏੀਤਾ। ੁਣਾਾਂ ਯਾਵ—ੁਣ ਦੀ ੂੰਖੀ। ਵਸ—ਿਵਸਣ ਏਯ ਏ, ਰ  ਏ।  

ਅਯਥ:- ਖ ਭਨੁੁੱਐ ਿਬੂ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਦਾ ਸ ਉਸ (ਦਾ) ਭਾਰਏ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਵਵਔ ਵੁੱਦਾ ਸ। ਦਾ 

ਏਾਇਭ ਯਵਸਣ ਵਾਰ  ਐਭ ਨੰੂ ਾਰਾਸ ਏ ਉ ਦਾ ਵਸਯਦਾ-ਏਉਰ ਵਐਵੜਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸ। ਭਾਰਏ ਤੋਂ ੂਯਾ 

ਭਯਤਫਾ (ਬਾਵ, ੂਯਨ ਅਵਥਾ) ਸਾਰ ਏਯ ਏ ਉਸ ਅੰਦਯੋਂ ਸੁਰਾ ਵਵਔ ਆਉਂਦਾ ਸ, (ਵਏਉਂਵਏ ਏਾਭਾਵਦਏ 

ਵਵਏਾਯ) ਵਯੀਆਾਂ ਨੰੂ ਉਸ (ਅੰਦਯੋਂ) ਭਾਯ ਏ ਏੁੱਢ ਦੇਂਦਾ ਸ (ਤਾਾਂ ਵਪਯ ਨਾਭ ਵਵਔ ਰੁੱ ਉ ਦ ਵਆਨ-ਇੰਦਿ -

ਯੂ) ਵਭਤਿ  ਟਵਸਏ ੈਂਦ ਸਨ, ਇਸ ਵਆਨ-ਇੰਦਿ ) ੁਯ ੂਦੀ ਯਜ਼ਾ ਵਵਔ ਤੁਯਨ ਰੁੱ ਖਾਾਂਦ ਸਨ, ਵਤੁਯੂ ਇਸਨਾਾਂ 

ਨੰੂ (ਸੁਣ ਖੀਵਨ ਦਾ) ੁੱਔਾ ਯਾਸ ਵਵਐਾਰਦਾ ਸ।  

ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਭਨੁੁੱਐ ੁੱਔਾ ੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਵੀਔਾਯ ਏ (ਆਤਭਏ) ਭਤ (ਦਾ ਡਯ) ਦੂਯ ਰੈਂਦਾ ਸ, 

ੁਯ ੂਸ਼ਫਦ ਦੀ ਫਯਏਵਤ ਨਾਰ ੁਧਵਯਆ ਸਇਆ ਢਾਢੀ ਅਏੁੱਥ ਿਬੂ ਦ ੁਣ ਾਉਂਦਾ ਸ, (ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ), ਸ 

ਨਾਨਏ! ਿਬੂ ਦ ੁਣਾਾਂ ਦੀ ੂੰਖੀ ਇਏੁੱਠੀ ਏਯ ਏ ਵਆਯ ਿਬੂ ਨਾਰ ਵਭਰ ਖਾਾਂਦਾ ਸ। 23।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਖਤਤਅਹੁ ਜੰਭ ਖਤ ਕਯਤਨ ਤ ਖਤਤਆ ਤਵਤਚ ਾਤਹ ॥ ਧਤ ਭੂਤਰ ਨ ਉਤਯਤਹ ਜ 
ਸਉ ਧਵਣ ਾਤਹ ॥ ਨਾਨਕ ਫਖਸ ਫਖਸੀਅਤਹ ਨਾਤਹ ਤ ਾਹੀ ਾਤਹ ॥੧॥ {ੰਨਾ 149} 

ਦਅਯਥ:- ਐਵਤਅਸ—ੁਖ਼ਤਾ ਤੋਂ, ਾ ਤੋਂ। ਏਯਵਨ—{ਨਟ:- ਦ-ਕਦ ‘ਏਯ ਵਨਤ’ ਰਤ ਸ, ਰਜ਼ ‘ਏਯਵਨ’ 

ਵਿਆ ਸ ‘ਵਯਤਭਾਨ’, ਅੰਨ ੁਯਐ, ਫਸ-ੁਵਔਨ} ਏਯਦ ਸਨ। ਭੂਵਰ—ਉੱਏਾ ਸੀ। ਾਸੀ—(ੰ: ਉਾਨਸ) 

ਖੁੁੱਵਤਆਾਂ। ਐਤ—ਾ।  

ਅਯਥ:- ਾਾਾਂ ਦ ਏਾਯਨ (ਖ ਖੀਵ) ਖੰਭਦ ਸਨ, (ਇਥ ਬੀ) ਾ ਏਯਦ ਸਨ ਤ (ਅਾਾਂਸ ਬੀ ਇਸਨਾਾਂ ਏੀਤ 

ਾਾਾਂ ਦ ੰਏਾਯਾਾਂ ਏਯਏ) ਾਾਾਂ ਵਵਔ ਸੀ ਿਵਵਯਤ ਸੁੰਦ ਸਨ। ਇਸ ਾ ਧਵਤਆਾਂ ਉੱਏਾ ਸੀ ਨਸੀਂ ਉਤਯਦ 

ਬਾਵੇਂ  ਧਣ ਧਈ (ਬਾਵ, ਬਾਵੇਂ  ਵਾਯੀ ਧਣ ਦਾ ਖਤਨ ਏਯੀ)। ਸ ਨਾਨਏ! ਖ ਿਬੂ ਵਭਸਯ ਏਯ (ਤਾਾਂ ਇਸ 

ਾ) ਫਖ਼ਸ਼ ਖਾਾਂਦ ਸਨ, ਨਸੀਂ ਤਾਾਂ ਖੁੁੱਤੀਆਾਂ ਸੀ ੈਂਦੀਆਾਂ ਸਨ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਨਾਨਕ ਫਰਣੁ ਝਖਣਾ ਦੁਖ ਛਤਡ ਭੰਗੀਅਤਹ ਸੁਖ ॥ ਸਖੁੁ ਦੁਖੁ ਦੁਇ ਦਤਯ ਕੜ ਤਹਯਤਹ 
ਜਾਇ ਭਨੁਖ ॥ ਤਜਥ ਫਰਤਣ ਹਾਯੀ ਤਤਥ ਚੰਗੀ ਚੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 149} 

ਦਅਯਥ:- ਗਐਣਾ—ਵਵਅਯਥ ਫਰਣਾ, ਵਯ-ਐਾਈ। ਭੰੀਅਵਸ—ਭੰ ਖਾਾਂਦ ਸਨ। ਦਵਯ—ਿਬੂ ਦ ਦਯ ਤੋਂ। 

ਵਸਯਵਸ—ਵਸਨਦ ਸਨ। ਖਾਇ—ਖਨਭ ਰ  ਏ। ਫਰਵਣ—ਫਰਣ ਨਾਰ, (ਦੁੁੱਐਾਾਂ ਤੋਂ) ਵਰਾ ਏਯਨ ਨਾਰ। 

ਸਾਯੀ—ਸਾਯ ਸੀ ਭੰਨਣੀ ੈਂਦੀ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! (ਇਸ ਖ) ਦੁਐ ਕੁੱਡ ਏ ੁਐ  ਭੰਦ ਸਨ, ਅਖਸਾ ਫਰਣਾ ਵਯ ਐਾਈ ਸੀ ਸ, ੁਐ ਤ 

ਦੁਐ ਦਵੇਂ ਿਬੂ ਦ ਦਯ ਤੋਂ ਏੁੱੜ ਵਭਰ  ਸ ਸਨ ਖ, ਭਨੁੁੱਐ ਖਨਭ ਰ  ਏ ਇਥ ਵਸਨਦ ਸਨ (ਬਾਵ, ਦੁੁੱਐਾਾਂ ਦ ੁਐਾਾਂ 

ਤ ਔੁੱਏਯ ਸਯਏ ਉੱਤ ਆਉਂਦ ਸੀ ਯਵਸੰਦ ਸਨ);  ਵਖ ਦ ਾਸਭਣ  ਇਤਯਾਜ਼ ਵਰਾ ਏੀਵਤਆਾਂ (ਅੰਤ) ਸਾਯ 

ਸੀ ਭੰਨਣੀ ੈਂਦੀ ਸ ਥ ਔੁੁੱ ਯਵਸਣਾ ਸੀ ਔੰਾ ਸ (ਬਾਵ ਯਜ਼ਾ ਵਵਔ ਤੁਯਨਾ ਬ ਤੋਂ ਔੰਾ ਸ)।2।  

ਉੜੀ ॥ ਚਾਯ ਕੁੰਡਾ ਦਤਖ ਅੰਦਯੁ ਬਾਤਰਆ ॥ ਸਚ ੁਯਤਖ ਅਰਤਖ ਤਸਯਤਜ ਤਨਹਾਤਰਆ ॥ 
ਉਝਤੜ ਬੁਰ ਯਾਹ ਗੁਤਯ ਵਖਾਤਰਆ ॥ ਸਤਤਗੁਯ ਸਚ ਵਾਹੁ ਸਚੁ ਸਭਾਤਰਆ ॥ ਾ ਇਆ ਯਤਨੁ 



ਘਯਾਹੁ ਦੀਵਾ ਫਾਤਰਆ ॥ ਸਚ ਸਫਤਦ ਸਰਾਤਹ ਸੁਖੀ ਸਚ ਵਾਤਰਆ ॥ ਤਨਡਤਯਆ ਡਯੁ ਰਤਗ 
ਗਯਤਫ ਤਸ ਗਾਤਰਆ ॥ ਨਾਵਹੁ ਬੁਰਾ ਜਗੁ ਤਪਯ ਫਤਾਤਰਆ ॥੨੪॥ {ੰਨਾ 149} 

ਦਅਯਥ:- ਅੰਦਯ—ੁਅੰਦਯਰਾ ਭਨ {ਨਟ:- ਰਜ਼ ‘ਅੰਦਯੁ’ ਵਵਆਏਯਣ ਅਨੁਾਯ ‘ਨਾਾਂਵ’ ਸ, ਯ ਰਜ਼ 

‘ਅੰਦਵਯ’ ੰਫੰਧਏ ਸ; ਵਖਵ ‘ਐੁੰਢਾ ਅੰਦਵਯ ਯਵਐ ਏ’ ॥2॥11॥ ਦਸਾਾਂ ਰਜ਼ਾਾਂ ਦਾ ਖੜ ਵਧਆਨ-ਖ ਸ}। 

ਅਰਵਐ—ਅੁੱਰਐ ਨ , ਅਵਦਿਸ਼ਟ ਿਬੂ ਨ। ਵਯਵਖ—(ਖਤ) ਦਾ ਏਯ ਏ। ਉਗਵੜ—ਗੜ ਵਵਔ, ਏੁਯਾਸ 

ਵਵਔ। ੁਵਯ—ੁਯ ੂਨ। ਵਾਸ—ੁਾਫਾਸ਼। ਵਤੁਯ ਵਾਸ—ੁੁਯ ੂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਫਾਸ਼। ਯਾਸੁ—ਯੋਂ ਸੀ। ਯਵਫ—

ਅਸੰਏਾਯ ਵਵਔ।  

{ਨਟ:- ਰਜ਼ ‘ਬਾਵਰਆ’, ‘ਵਨਸਾਵਰਆ’ ਆਵਦਏ ‘ਬੂਤ-ਏਾਰ’ ਵਵਔ ਸਨ, ਇਸਨਾਾਂ ਦਾ ਅਯਥ ‘ਵਯਤਭਾਨ’ 

ਵਵਔ ਏਯਨਾ ਸ। } 

ਅਯਥ:- ਖ ਭਨੁੁੱਐ ਔਾਯ ਤਯਪਾਾਂ ਵਐ ਏ (ਬਾਵ, ਫਾਸਯ ਔਵੀਂ ਾੀਂ ਬਟਏਣਾ ਕੁੱਡ ਏ) ਆਣਾ ਅੰਦਯ ਬਾਰਦਾ 

ਸ (ਉ ਨੰੂ ਵਦੁੱ ੈਂਦਾ ਸ ਵਏ) ੁੱਔ ਅਰੁੱਐ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨ  (ਖਤ) ਦਾ ਏਯਏ ਆ ਸੀ ਉ ਦੀ ੰਬਾਰ 

ਏੀਤੀ ਸ (ਬਾਵ, ੰਬਾਰ ਏਯ ਵਯਸਾ ਸ)।  

ਏੁਯਾਸ ਬਟਏ ਯਸ ਭਨੁੁੱਐ ਨੰੂ ੁਯੂ ਨ  ਯਤਾ ਵਦਐਾਇਆ ਸ (ਯਾਸ ੁਯ ੂਵਵਐਾਾਂਦਾ ਸ), ੁੱਔ ਵਤੁਯੂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਫਾਸ਼ ਸ 

(ਵਖ ਦੀ ਫਯਏਵਤ ਨਾਰ) ੁੱਔ ਿਬੂ ਨੰੂ ਵਭਯੀਦਾ ਸ। (ਵਖ ਭਨੁੁੱਐ ਦ ਅੰਦਯ ਵਤੁਯੂ ਨ  ਵਆਨ ਦਾ) ਦੀਵਾ 

ਖਾ ਵਦੁੱਤਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਆਣ  ਅੰਦਯੋਂ ਸੀ (ਨਾਭ-) ਯਤਨ ਰੁੱਬ ਵਆ ਸ। (ੁਯ ੂਦੀ ਸ਼ਯਨ ਆ ਏ) ੁੱਔ ਸ਼ਫਦ 

ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਿਬੂ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਏਯ ਏ (ਭਨੁੁੱਐ) ੁਐੀ ਸ ਖਾਾਂਦ ਸਨ, ਐਭ ਵਾਰ  ਸ ਖਾਾਂਦ ਸਨ।  

(ਯ) ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਿਬੂ ਦਾ ਡਯ ਨਸੀਂ ਯੁੱਵਐਆ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ (ਸਯ) ਡਯ ਭਾਯਦਾ ਸ, ਉਸ ਅਸੰਏਾਯ ਵਵਔ  ਰਦ 

ਸਨ। ਿਬੂ ਦ ਨਾਭ ਤੋਂ ਬੁੁੱਰਾ ਸਇਆ ਖਤ ਫ-ਤਾਰ (ਫ ਥਵ੍ਾ) ਵਪਯਦਾ ਸ। 24।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਬ ਤਵਤਚ ਜੰਭ ਬ ਭਯ ਬੀ ਬਉ ਭਨ ਭਤਹ ਹਇ ॥ ਨਾਨਕ ਬ ਤਵਤਚ ਜ ਭਯ ਸਤਹਰਾ 
ਆਇਆ ਸਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 149} 

ਦਅਯਥ:- ਬ ਵਵਵਔ—ਸਭ ਵਵਔ। ਬਉ—ਸਭ। ਬ ਵਵਵਔ—ਿਬੂ ਦ ਡਯ ਵਵਔ। ਵਸਰਾ—ਪਰਾ। 

ਭਯ—ਅਣੁੱਤ ਵਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਖਤ ਸਭ ਵਵਔ ਖੰਭਦਾ ਸ, ਸਭ ਵਵਔ ਸੀ ਭਯਦਾ ਸ, ਦਾ ਸੀ ਸਭ ਇ ਦ ਭਨ ਵਵਔ ਵਟਵਏਆ 

ਯਵਸੰਦਾ ਸ; (ਯ) ਸ ਨਾਨਏ! ਖ ਭਨੁੁੱਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਡਯ ਵਵਔ ਆਾ-ਬਾਵ ਭਾਯਦਾ ਸ ਉ ਦਾ ਖੰਭਣਾ 

ਭੁਫਾਯਏ ਸ (ਖਤ ਦੀ ਭਭਤਾ ਭਨੁੁੱਐ ਦ ਅੰਦਯ ਸਭ ਦਾ ਏਯਦੀ ਸ, ਖਦੋਂ ਇਸ ਅਣੁੱਤ ਤ ਭਭਤਾ ਭੁੁੱਏ 

ਖਾ ਤਦੋਂ ਵਏ ਔੀਜ਼ ਦ ਐੁੁੱਣ ਦਾ ਸਭ ਨਸੀਂ ਯਵਸੰਦਾ)।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਬ ਤਵਣੁ ਜੀਵ ਫਹਤੁੁ ਫਹੁਤੁ ਖੁਸੀਆ ਖੁਸੀ ਕਭਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਬ ਤਵਣੁ ਜ ਭਯ ਭੁਤਹ ਕਾਰ 
ਉਤਠ ਜਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 149} 

ਦਅਯਥ:- ਭੁਵਸ ਏਾਰ—ਏਾਰ  ਭੂੰਸ ਨਾਰ, (ਬਾਵ), ਫਦਨਾਭੀ ਐੁੱਟ ਏ।  

ਅਯਥ:- ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਡਯ ਵਸਯਦ ਵਵਔ ਵਾਣ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਖ ਭਨੁੁੱਐ ਰੰਭੀ ਉਭਯ ਬੀ ਖੀੳਾਂੁੂਦਾ ਯਸ ਤ 

ਫੜੀਆਾਂ ਭਖਾਾਂ ਭਾਣਦਾ ਯਸ, ਤਾਾਂ ਬੀ, ਸ ਨਾਨਏ! ਖ ਿਬੂ ਦਾ ਡਯ ਵਸਯਦ ਵਵਔ ਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਸੀ ਭਯਦਾ ਸ 

ਤਾਾਂ ਭੁਏਾਰਐ ਐੁੱਟ ਏ ਸੀ ਇਥੋਂ ਖਾਾਂਦਾ ਸ।2।  



ਉੜੀ ॥ ਸਤਤਗੁਯੁ ਹਇ ਦਇਆਰੁ ਤ ਸਯਧਾ ੂਯੀ ॥ ਸਤਤਗੁਯੁ ਹਇ ਦਇਆਰੁ ਨ ਕਫਹੂੰ 
ਝੂਯੀ ॥ ਸਤਤਗੁਯੁ ਹਇ ਦਇਆਰੁ ਤਾ ਦੁਖੁ ਨ ਜਾਣੀ ॥ ਸਤਤਗੁਯੁ ਹਇ ਦਇਆਰੁ ਤਾ ਹਤਯ 
ਯੰਗੁ ਭਾਣੀ ॥ ਸਤਤਗੁਯੁ ਹਇ ਦਇਆਰੁ ਤਾ ਜਭ ਕਾ ਡਯੁ ਕਹਾ ॥ ਸਤਤਗੁਯੁ ਹਇ ਦਇਆਰੁ ਤਾ 
ਸਦ ਹੀ ਸੁਖੁ ਦਹਾ ॥ ਸਤਤਗੁਯੁ ਹਇ ਦਇਆਰੁ ਤਾ ਨਵ ਤਨਤਧ ਾਈ ॥ ਸਤਤਗੁਯੁ ਹਇ 
ਦਇਆਰੁ ਤ ਸਤਚ ਸਭਾਈ ॥੨੫॥ {ੰਨਾ 149} 

ਦਅਯਥ:- ਯਧਾ—ਵਧਏ, ਬਯਾ। ਦਇਆਰੁ—ਵਭਸਯਫਾਨ। ੂਯੀ—ੂਯਾ, ੁੱਏਾ।  

ਅਯਥ:- ਵਖ ਭਨੁੁੱਐ ਉੱਤ ਵਤੁਯੂ ਵਏਯਾ ਏਯ (ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਯਭਾਤਭਾ ਉੱਤ) ੁੱਏਾ ਬਯਾ ਫੁੱਗ ਖਾਾਂਦਾ 

ਸ, ਉਸ (ਵਏ ਦੁੁੱਐ-ਏਰਸ਼ ਦ ਆਉਣ ਤ) ਏਦ ਵਰਾ ੁਜ਼ਾਯੀ ਨਸੀਂ ਏਯਦਾ (ਵਏਉਂਵਏ) ਉਸ (ਵਏ ਆ ਦੁੁੱਐ 

ਨੰੂ) ਦੁੁੱਐ ਨਸੀਂ ਭਗਦਾ, ਦਾ ਿਬੂ ਦ ਭਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਭਾਣਦਾ ਸ। (ਦੁੁੱਐ ਏਰਸ਼ ਤਾਾਂ ਵਏਤ ਵਯਸਾ) ਉ ਨੰੂ ਖਭ 

ਦਾ ਬੀ ਡਯ ਨਸੀਂ ਯਵਸੰਦਾ (ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ) ਉ ਦ ਯੀਯ ਨੰੂ ਦਾ ੁਐ ਯਵਸੰਦਾ ਸ। ਵਖ ਉਤ ੁਯ ੂਦਇਆਵਾਨ 

ਸ ਖਾ ਉ ਨੰੂ (ਭਾਨ) ਖਤ ਦ ਨੌਂ  ਸੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਵਭਰ  ਸਨ (ਵਏਉਂਵਏ) ਉਸ ਤਾਾਂ (ਖ਼ਜ਼ਾਵਨਆਾਂ ਦ ਭਾਰਏ) 

ੁੱਔ ਿਬੂ ਵਵਔ ਖੁਵੜਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸ। 24।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਤਸਯੁ ਖਹਾਇ ੀਅਤਹ ਭਰਵਾਣੀ ਜੂਠਾ ਭੰਤਗ ਭੰਤਗ ਖਾਹੀ ॥ ਪਤਰ ਪਦੀਹਤਤ ਭੁਤਹ 
ਰਤਨ ਬੜਾਸਾ ਾਣੀ ਦਤਖ ਸਗਾਹੀ ॥ ਬਡਾ ਵਾਗੀ ਤਸਯੁ ਖਹਾਇਤਨ ਬਯੀਅਤਨ ਹਥ ਸੁਆਹੀ ॥ ਭਾਊ 
ੀਊ ਤਕਯਤੁ ਗਵਾਇਤਨ ਿਫਯ ਯਵਤਨ ਧਾਹੀ ॥ ਨਾ ਤੰਡੁ ਨ ਤਤਰ ਤਕਤਯਆ ਨ ਦੀਵਾ ਭੁ 
ਤਕਥਾਊ ਾਹੀ ॥ ਅਠਸਤਠ ਤੀਯਥ ਦਤਨ ਨ ਢਈ ਫਰਹਭਣ ਅੰਨੁ ਨ ਖਾ ਹੀ ॥ ਸਦਾ ਕੁਚੀਰ ਯਹਤਹ 
ਤਦਨੁ ਯਾਤੀ ਭਥ ਤਿਕ ਨਾਹੀ ॥ ਝੁੰਡੀ ਾਇ ਫਹਤਨ ਤਨਤਤ ਭਯਣ ਦਤੜ ਦੀਫਾਤਣ ਨ ਜਾਹੀ ॥ ਰਕੀ 
ਕਾਸ ਹਥੀ ਪੁੰਭਣ ਅਗ ਤਛੀ ਜਾਹੀ ॥ ਨਾ ਇ ਜਗੀ ਨਾ ਇ ਜੰਗਭ ਨਾ ਇ ਕਾਜੀ ਭੁੰਰਾ ॥ 
ਦਤਮ ਤਵਗ ਤਪਯਤਹ ਤਵਗੁਤ ਤਪਿਾ ਵਤ ਗਰਾ ॥ ਜੀਆ ਭਾਤਯ ਜੀਵਾਰ ਸਈ ਅਵਯੁ ਨ ਕਈ ਯਖ 
॥ ਦਾਨਹੁ ਤ ਇਸਨਾਨਹੁ ਵੰਜ ਬਸੁ ਈ ਤਸਤਯ ਖੁਥ ॥ ਾਣੀ ਤਵਚਹੁ ਯਤਨ ਉੰਨ ਭਯੁ ਕੀਆ 
ਭਾਧਾਣੀ ॥ ਅਠਸਤਠ ਤੀਯਥ ਦਵੀ ਥਾ ੁਯਫੀ ਰਗ ਫਾਣੀ ॥ ਨਾਇ ਤਨਵਾਜਾ ਨਾਤ ੂਜਾ ਨਾਵਤਨ 
ਸਦਾ ਸੁਜਾਣੀ ॥ ਭੁਇਆ ਜੀਵਤਦਆ ਗਤਤ ਹਵ ਜਾਂ ਤਸਤਯ ਾਈ ਾਣੀ ॥ ਨਾਨਕ ਤਸਯਖੁਥ 
ਸਤਾਨੀ ਨਾ ਗਰ ਨ ਬਾਣੀ ॥ ਵੁਠ ਹਇ ਹਇ ਤਫਰਾਵਰੁ ਜੀਆ ਜੁਗਤਤ ਸਭਾ ਣੀ ॥ ਵੁਠ ਅੰਨੁ 
ਕਭਾਦੁ ਕਾਹਾ ਸਬਸ ੜਦਾ ਹਵ ॥ ਵੁਠ ਘਾਹੁ ਚਯਤਹ ਤਨਤਤ ਸੁਯਹੀ ਸਾ ਧਨ ਦਹੀ ਤਵਰਵ ॥ 
ਤਤਤੁ ਤਘਇ ਹਭ ਜਗ ਸਦ ੂਜਾ ਇ ਕਾਯਜੁ ਸਹ ॥ ਗੁਯੂ ਸਭੁੰਦੁ ਨਦੀ ਸਤਬ ਤਸਖੀ ਨਾਤ ਤਜਤੁ 
ਵਤਡਆਈ ॥ ਨਾਨਕ ਜ ਤਸਯਖੁਥ ਨਾਵਤਨ ਨਾਹੀ ਤਾ ਸਤ ਚਿ ਤਸਤਯ ਛਾਈ ॥੧॥ ਭਃ ੨ ॥ {ੰਨਾ 
149-150} 

{ਨਟ:- ਖਨੀਆਾਂ ਦ ੁਯ ੂ‘ਯਵੜ’ ਅਵਸੰਾ ਦ ੁਖਾਯੀ ਸਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਾ ਾਣੀ ਨਸੀਂ ੀਂਦ ਵਏ ਖੀਵ-ਵਸੰਾ ਨਾ 

ਸ ਖਾ, ੁੱਖਯੀ ਯਟੀ ਏਾਾਂਦ ਐਾਾਂਦ ਨਸੀਂ। ਖ਼ਾਨ  ਨੰੂ ਪਰਦ ਸਨ ਵਏ ਖੀਵ ਦਾ ਨਾ ਸਣ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਸੀਂ 

ਏਯਦ; ੁੱਰ ਏੀ ਖੀਵ-ਵਸੰਾ ਨੰੂ ਉਸਨਾਾਂ ਇਤਨਾ ਵਵਸਭ ਫਣਾ ਵਰਆ ਸ ਵਏ ਫੜ ੰਦ ਯਵਸੰਦ ਸਨ। ਸਯਏ ਦ ਸੁੱਥ 

ਵਵਔ ਇਏ ਔਉਯੀ ਸੁੰਦੀ ਸ; ਨੰੀ ਯੀਂ ਇਵਏ ਏਤਾਯ ਵਵਔ ਤੁਯਦ ਸਨ ਵਏ ਵਏਤ ਏਈ ਏੀੜੀ ਯ ਸਠ ਆ ਏ 

ਭਯ ਨਾ ਖਾ, ਬ ਤੋਂ ਅਰਾ ਆਦਭੀ ਉ ਔਉਯੀ ਨਾਰ, ਯਾਸ ਵਵਔ ਆ ਏੀੜ ਨੰੂ ਯ ਸਟਾ ਦੇਂਦਾ ਸ। 



ਆਣੀ ਸੁੱਥੀ ਏਈ ਏੰਭ-ਏਾਯ ਨਸੀਂ ਏਯਦ, ਭੰ ਏ ਐਾ ਕੁੱਡਦ ਸਨ; ਵਖਥ ਫਠਦ ਸਨ ਵਯ ੁੁੱਟ ਫਠਦ ਸਨ, 

ਵਨੁੱਤ ਉਦਾ, ਅੰਦਯ ਏਈ ਔਾਉ ਖਾਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਸੀਂ; ਵਖਵੇਂ ਪੂਸੜੀ ਾਈ ਫਠ । , ਦੁਨੀਆ ਵਾਈ ਇਸਨਾਾਂ ਇ 

ਤਯ੍ਾਾਂ। ਯ, ਦੀਨ ਬੀ ਨਸੀਂ ਵਾਯਦ; ਇਏ ਖੀਵ-ਵਸੰਾ ਦਾ ਵਵਸਭ ਰਾਈ ਯੁੱਐਦ ਸਨ; ਨਾ ਏਈ ਵਸੰਦੁ ਭਤ ਦੀ 

ਭਯਮਾਦਾ ਨਾ ਏਈ ਭੁਰਭਾਨੀ ਖੀਵਨ ਖੁਵਤ, ਨਾਸ ਦਾਨ ਨਾਸ ੁੰਨ, ਨਾਸ ਏਈ ੂਖਾ-ਾਠ ਨਾਸ ਫੰਦੀ, 

ਯੁੱਫ ਵਰੋਂ  ਬੀ -ਵਾਤ।  

ਇਸ ਸ਼ਫਦ ਇਸਨਾਾਂ ‘ਯਵਵੜਆਾਂ’ ਫਾਯ ਸ। } 

ਦਅਯਥ:- ਭਰਵਾਣੀ—ਭਰਾ ਾਣੀ, ਧਣ-ਧਾਣ। ਪਦੀਸਵਤ—{ਅਯਫੀ, ਪਜ਼ੀਅਵਤ ਦ ‘ਜ਼’ ਨੰੂੁ ੰ ‘ਦ’ ਬੀ 

ਵੜ੍ਆ ਖਾਾਂਦਾ ਸ; ਖੂਰ—ਪਾਦਰ; ਏਾਜ਼ੀ—ਏਾਦੀ} ਐਾਨਾ। ਬੜਾਾ—ਸਵਾੜ। ਾਸੀ—ੰਦ ਸਨ। 

ਬਵਯਅਵਨ—ਬਯ ਖਾਾਂਦ ਸਨ। ਭਾਉ ੀਉ ਵਏਯਤੁ—ਭਾਵਆਾਂ ਵਾਰਾ ਏੰਭ-ਏਾਯ, ਯਜ਼ੀ ਏਭਾਣ ਦਾ ਏੰਭ। ਧਾਸੀ—

ਢਾਸਾਾਂ ਭਾਯ ਏ। ਵਏਥਾਉ—ਤਾ ਨਸੀਂ ਵਏਥ। ਏੁਔੀਰ—ੰਦ। ਵਟਏ—ਵਟੁੱਏ, ਵਤਰਏ। ਗੰੁਡੀ ਾਇ—ਉਂਧੀ ਾ 

ਏ, ਧਣ ੁਟ ਏ। ਦਵੜ ਦੀਫਾਵਣ—ਵਏ ਦੜ-ਦੀਵਾਨ ਵਵਔ, ਵਏ ਬਾ-ਦੀਵਾਨ ਵਵਔ। ਏਾ—ਵਆਰ। ਅ 

ਵਕੀ—ਇੁੱਏ ਏਤਾਯ ਵਵਔ। ਖੰਭ—ਵਸ਼ਵ ਉਾਸ਼ਏ ਖ ਟੁੱਰੀਆਾਂ ਐੜਏਾ ਏ ਭੰਦ ਵਪਯਦ ਸਨ। ਦਵਮ—ਯੁੱਫ 

ਵਰੋਂ  {ਦਮ—ੁਵਆਯ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਯਭਾਤਭਾ}। ਵਵ—ਐੁੰਗ ਸ। ਵਵੁਤ—ਖ਼ੁਆਯ। ਵਪਟਾ—

ਵਪਟਏਾਵਯਆ ਸਇਆ, ਊਵਤਆ ਸਇਆ। ਰਾ—ੁੱਰਾਾਂ, ਏੜਭਾ, ਾਯਾ ਸੀ ਟਰਾ। ਵੰਖ—ਵਾਾਂਖ ਸ, ਐੁੰਗ 

ਸ। ਬੁ—ੁਆਸ। ਭਯੁ—ੁਭਯ ਯਫਤ। ਦਵੀ—ਦਵਵਤਆਾਂ। ੁਯਫੀ—ਧਾਯਵਭਏ ਭਰ । ਫਾਣੀ—ਏਥਾ-

ਵਾਯਤਾ। ਨਾਇ—ਨ੍ਾ ਏ। ੁਖਾਣੀ—ੁਔੁੱਖ। ਭੁਇਆ ਖੀਵਵਦਆ—ਭਯਨ ਖੀਵਨ ਿਮੰਤ, ਾਯੀ ਉਭਯ, ਖੰਭਣ 

ਤੋਂ ਭਯਨ ਤਏ। ਵਤ—ੁਥਯੀ ਸਾਰਤ। ਵੁਠ—ਭੀਂਸ ਵਆਾਂ। ੁਯਸੀ—ਾਈਆਾਂ। ਵਫਰਾਵਰੁ—ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਔਾਉ। 

ਾਧਨ—ਇਤਿੀ। ਵਵਰਵ—ਵਯੜਏਦੀ ਸ। ਵਤਤੁ ਵਇ—ਉ ਵਉ ਨਾਰ। ਈ—(ਵਉ) ਵਆਾਂ, ਵਉ 

ਵਯਵਤਆਾਂ। ਨਦੀ ਵਬ—ਾਯ ਦਯੀਆ। ਵਐੀ—(ੁਯ ੂ ਦੀ) ਵੁੱਵਐਆ। ਵਖਤੁ—ਵਖ ਵਵਔ। ਔਟ—ਔੁੱਟ, 

ਭੁੁੱਠਾਾਂ। ਕਾਈ—ੁਆਸ।  

ਅਯਥ:- (ਇਸ ਯਵੜ ਖੀਵ-ਵਸੰਾ ਦ ਵਵਸਭ ਵਵਔ) ਵਯ (ਦ ਵਾਰ) ੁਟਾ ਏ (ਵਏ ਵਏਤ ਖੂਆਾਂ ਨਾ  ਖਾਣ) 

ਭਰਾ ਾਣੀ ੀਂਦ ਸਨ ਤ ਖੂਠੀ ਯਟੀ ਭੰ ਭੰ ਏ ਐਾਾਂਦ ਸਨ; (ਆਣ) ਖ਼ਾਨ  ਨੰੂ ਪਰ ਏ ਭੂੰਸ ਵਵਔ (ੰਦੀ) 

ਸਵਾੜ ਰੈਂਦ ਸਨ ਤ ਾਣੀ ਵਐ ਏ (ਇ ਤੋਂ) ੰਦ ਸਨ (ਬਾਵ, ਾਣੀ ਨਸੀਂ ਵਯਤਦ)। ਬਡਾਾਂ ਵਾਾਂ ਵਯ (ਦ 

ਵਾਰ) ੁਟਾਾਂਦ ਸਨ, (ਵਾਰ ੁੁੱਟਣ ਵਾਵਰਆਾਂ ਦ) ਸੁੱਥ ੁਆਸ ਨਾਰ ਬਯ ਖਾਾਂਦ ਸਨ। ਭਾਵਆਾਂ ਵਾਰਾ ਏੀਤਾ ਏੰਭ 

(ਬਾਵ, ਸੁੱਥੀਂ ਏਭਾਈ ਏਯ ਏ ਟੁੱਫਯ ਾਰਣ ਦਾ ਏੰਭ) ਕੁੱਡ ਫਠਦ ਸਨ (ਇ ਰਈ) ਇਸਨਾਾਂ ਦ ਟੁੱਫਯ ਢਾਸਾਾਂ 

ਭਾਯ ਭਾਯ ਯੋਂਦ ਸਨ।  

(ਇਸ ਰਏ ਤਾਾਂ ਇਉਂ ਵਾਇਆ, ਅੁੱ ਇਸਨਾਾਂ ਦ ਯਰਏ ਦਾ ਸਾਰ ੁਣ) ਨਾ ਤਾਾਂ ਵਸੰਦੂ-ਭਤ ਅਨੁਾਯ (ਭਯਨ 

ਵੁੱਕੋਂ) ਵੰਡ ੁੱਤਰ ਵਏਵਯਆ ਦੀਵਾ ਆਵਦਏ ਦੀ ਯਭ ਏਯਦ ਸਨ, ਭਯ ਸ ਤਾ ਨਸੀਂ ਵਏਥ ਖਾ ੈਂਦ ਸਨ 

(ਬਾਵ ਯਰਏ ਵਾਯਨ ਦਾ ਏਈ ਆਸਯ ਨਸੀਂ ਸ) (ਵਸੰਦੂਆਾਂ ਦ) ਅਠਾਸਠ ਤੀਯਥ ਇਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਢਈ ਨਸੀਂ ਦੇਂਦ 

(ਬਾਵ ਵਸੰਦੂਆਾਂ ਵਾਾਂ ਤੀਯਥਾਾਂ ਤ ਬੀ ਨਸੀਂ ਖਾਾਂਦ), ਫਿਾਸਭਣ (ਇਸਨਾਾਂ ਦਾ) ਅੰਨ ਨਸੀਂ ਐਾਾਂਦ (ਬਾਵ ਫਿਾਸਭਣਾਾਂ ਦੀ 

ਬੀ ਵਾ ਨਸੀਂ ਏਯਦ)। ਦਾ ਵਦਨ ਯਾਤ ਫੜ ੰਦ ਯਵਸੰਦ ਸਨ ਭੁੱਥ ਉਤ ਵਤਰਏ ਨਸੀਂ ਰਾਉਂਦ (ਬਾਵ, ਨ੍ਾ ਧ ਏ 

ਯੀਯ ਨੰੂ ਾ-ੁਥਯਾ ਬੀ ਨਸੀਂ ਏਯਦ) ਦਾ ਧਣ ੁੁੱਟ ਏ ਫਠਦ ਸਨ ਵਖਵੇਂ ਵਏ ਦ ਭਯਨ ਦਾ  ਏਯ ਯਸ 

ਸਨ (ਬਾਵ, ਇਸਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਏਈ ਆਤਭਏ ਸੁਰਾਯਾ ਬੀ ਨਸੀਂ ਸ), ਵਏ ਤੰ ਆਵਦਏ ਵਵਔ ਬੀ ਏਦ 

ਨਸੀਂ ਖਾਾਂਦ, ਰੁੱਏਾਾਂ ਨਾਰ ਵਆਰ  ਫੁੱਧ ਸ ਸਨ, ਸੁੱਥਾਾਂ ਵਵਔ ਔਉਯੀਆਾਂ ਪੜੀਆਾਂ ਸਈਆਾਂ ਸਨ ਤ (ਖੀਵ-ਵਸੰਾ ਦ 

ਡਯ ਤੋਂ) ਇੁੱਏ ਏਤਾਯ ਵਵਔ ਤੁਯਦ ਸਨ। ਨਾ ਇਸਨਾਾਂ ਦੀ ਖੀਆਾਂ ਵਾਰੀ ਯਸੁਯੀਤ, ਨਾ ਖੰਭਾਾਂ ਵਾਰੀ ਤ ਨਾ 



ਏਾਜ਼ੀ ਭਰਵੀਆਾਂ ਵਾਰੀ। ਯੁੱਫ ਵੁੱਰੋਂ  (ਬੀ) ਐੁੰਗ ਸ ਬਟਏਦ ਸਨ (ਬਾਵ, ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਫੰਦੀ ਵਵਔ ਬੀ 

ਇਸਨਾਾਂ ਦੀ ਏਈ ਸ਼ਯਧਾ ਨਸੀਂ) ਇਸ ਾਯਾ ਆਵਾ ਸੀ ਊਵਤਆ ਸਇਆ ਸ।  

(ਇਸ ਵਵਔਾਯ ਨਸੀਂ ਭਗਦ ਵਏ) ਖੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਭਾਯਨ ਖੀਵਾਰਣ ਵਾਰਾ ਿਬੂ ਆ ਸੀ ਸ, ਿਬੂ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਏਈ ਸਯ 

ਇਸਨਾਾਂ ਨੰੂ (ਖੀਊਂਦਾ) ਯੁੱਐ ਨਸੀਂ ਏਦਾ (ਖੀਵ-ਵਸੰਾ ਦ ਵਵਸਣ ਵਵਔ  ਏ, ਵਏਯਤ ਏਭਾਈ ਕੁੱਡ ਏ) ਇਸ 

ਦਾਨ ਅਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਵਾਾਂਖ ਸ ਸਨ, ੁਆਸ ਈ ਅਵਖਸ ਐੁੁੱਥ ਸ ਵਯ ਉੱਤ। (ਇਸ ਰਏ ਾ ਾਣੀ 

ਨਸੀਂ ੀਂਦ ਤ ਾਣੀ ਵਵਔ ਨ੍ਾਉਂਦ ਬੀ ਨਸੀਂ ਸਨ, ਇਸ ੁੱਰ ਨਸੀਂ ਭਗਦ ਵਏ ਖਦੋਂ ਦਵਵਤਆਾਂ ਨ) ੁਭਯ 

ਯਫਤ ਨੰੂ ਭਧਾਣੀ ਫਣਾ ਏ (ਭੰੁਦਯ ਵਯੜਵਏਆ ਦੀ) ਤਦੋਂ (ਾਣੀ ਵਵਔੋਂ) ਸੀ ਯਤਨ ਵਨਏਰ  ਨ (ਬਾਵ, ਇ 

ੁੱਰ ਨੰੂ ਤਾਾਂ ਰਏ ੁਯਾਣ  ਵਭਆਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਖਾਣਦ ਸਨ, ਵਏ ਾਣੀ ਵਵਔੋਂ ਫਅੰਤ ਏੀਭਤੀ ਦਾਯਥ ਵਨਏਰਦ ਸਨ ਖ 

ਭਨੁੁੱਐ ਦ ਏੰਭ ਆਉਂਦ ਸਨ, ਆਖ਼ਯ ਉਸ ਾਣੀ ਵਵਔ ਵਵੜਆਾਂ ਸੀ ਵਨਏਰਣ)। (ਾਣੀ ਦੀ ਫਯਏਵਤ ਨਾਰ 

ਸੀ) ਦਵਵਤਆ ਰਈ ਅਠਾਯਸ ਤੀਯਥ ਫਣਾ  ਵਖੁੱਥ ੁਯਫ ਰੁੱਦ ਸਨ, ਏਥਾ-ਵਾਯਤਾ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਨ੍ਾ ਏ ਸੀ 

ਨਭਾਜ਼ ੜ੍ੀਦੀ ਸ। ਨ੍ਾ ਏ ਸੀ ੂਖਾ ਸੁੰਦੀ ਸ। ੁਔੁੱਖ ਫੰਦ ਵਨੁੱਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਏਯਦ ਸਨ ਾਯੀ ਉਭਯ ਸੀ ਭਨੁੁੱਐ ਦੀ 

ੁਅੁੱਕ ਸਾਰਤ ਤਾਾਂ ਸੀ ਯਵਸ ਏਦੀ ਸ, ਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਏਯ ਯ ਸ ਨਾਨਏ! ਇਸ ਵਯ-ਐੁੁੱਥ ਅਵਖਸ ਉਰਟ ਯਾਸ 

 ਸਨ (ਅਵਖਸ ਸ਼ਤਾਨ ਸਨ) ਵਏ ਇਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਰੀ ੁੱਰ ਔੰੀ ਨਸੀਂ ਰੁੱੀ 

(ਾਣੀ ਦੀਆਾਂ ਸਯ ਫਯਏਤਾਾਂ ਤੁੱਏ) ਭੀਂਸ ਵਆਾਂ (ਬ ਖੀਵਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ) ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਖੀਵਾਾਂ ਦੀ ਖੀਵਨ 

ਖੁਵਤ ਸੀ (ਾਣੀ ਵਵਔ) ਵਟਏੀ ਸਈ ਸ। ਭੀਂਸ ਵਆਾਂ ਅੰਨ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਏਭਾਦ ਉੱਦਾ ਸ, ਏਾਸ ਸੁੰਦੀ ਸ, 

ਖ ਬਨਾਾਂ ਦਾ ੜਦਾ ਫਣਦੀ ਸ। ਭੀਂਸ ਵਆਾਂ (ਉੱਵਆ) ਾਸ ਾਈਆਾਂ ਔੁਦੀਆਾਂ ਸਨ (ਤ ਦੁੁੱਧ ਦੇਂਦੀਆਾਂ 

ਸਨ, ਉ ਦੁੁੱਧ ਤੋਂ ਫਵਣਆ) ਦਸੀਂ ਯ ਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਵਯੜਏਦੀ ਸ (ਤ ਵਉ ਫਣਾਾਂਦੀ ਸ), ਉ ਵਉ ਨਾਰ ਸੀ 

ਦਾ ਸਭ-ਖੁੱ ੂਖਾ ਆਵਦਏ ਸੁੰਦ ਸਨ, ਇਸ ਵਉ ਵਆਾਂ ਸੀ ਸਯਏ ਏਾਯਖ ਬਦਾ ਸ।  

(ਇਏ ਸਯ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬੀ ਸ) ਵਤੁਯੂ (ਭਾਨ) ਭੰੁਦਯ ਸ ਉ ਦੀ ਵੁੱਵਐਆ (ਭਾਨ) ਾਯੀਆਾਂ ਨਦੀਆਾਂ ਸਨ, 

(ਇ ੁਯ-ਵੁੱਵਐਆ) ਵਵਔ ਨ੍ਾਉਣ ਨਾਰ (ਬਾਵ, ੁਯਵਤ ਖੜਨ ਨਾਰ) ਵਵਡਆਈ ਵਭਰਦੀ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਖ 

ਇਸ ਵਯ-ਐੁੁੱਥ (ਇ ‘ਨਾਭ’-ਖਰ ਵਵਔ) ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਸੀਂ ਏਯਦ, ਤਾਾਂ ਵਨਯੀ ਭੁਏਾਰਐ ਸੀ ਐੁੱਟਦ ਸਨ।1।  

ਅਗੀ ਾਰਾ ਤਕ ਕਯ ਸੂਯਜ ਕਹੀ ਯਾਤਤ ॥ ਚੰਦ ਅਨਯਾ ਤਕ ਕਯ ਉਣ ਾਣੀ ਤਕਆ ਜਾਤਤ ॥ 
ਧਯਤੀ ਚੀਜੀ ਤਕ ਕਯ ਤਜਸੁ ਤਵਤਚ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਹਇ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾ ਤਤ ਜਾਣੀ ਜਾ ਤਤ ਯਖ ਸਇ 
॥੨॥ {ੰਨਾ 150} 

ਦਅਯਥ:- ਵਏ—ਏੀਸ? ਵਏ ਏਯ—ਏੀਸ ਵਵਾੜ ਏਦਾ ਸ? ੂਯਖ—ੂਯਖ ਨੰੂ (ੰਿਦਾਨ ਏਾਯਏ ਸ)। 

ਉਣ—ਉਣ ਨੰੂ। ਔੀਖੀ—ਔੀਜ਼ਾਾਂ।  

ਅਯਥ:- ਅੁੱ ਨੰੂ ਾਰਾ ਏੀਸ ਏਯ ਏਦਾ ਸ? (ਬਾਵ, ਾਰਾ ਅੁੱ ਦਾ ਏਈ ਵਵਾੜ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦਾ,) ਯਾਤ 

ੂਯਖ ਦਾ ਏਈ ਵਵਾੜ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦੀ, ਸਨਯਾ ਔੰਦਿਭਾ ਦਾ ਏਈ ਨੁਏਾਨ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦਾ, (ਏਈ ਉੱਔੀ 

ਨੀਵੀਂ) ਖਾਵਤ ਸਵਾ ਤ ਾਣੀ ਨੰੂ ਵਵਾੜ ਨਸੀਂ ਏਦੀ (ਬਾਵ, ਏਈ ਨੀਵੀਂ ਖਾਵਤ ਇਸਨਾਾਂ ਤੁੱਤਾਾਂ ਨੰੂ ਵਬੁੱਟ ਨਸੀਂ 

ਏਦੀ)। ਵਖ ਧਯਤੀ ਵਵਔ ਸਯਏ ਔੀਜ਼ ਦਾ ਸੁੰਦੀ ਸ, ਇਸ ਔੀਜ਼ਾਾਂ ਇ ਧਯਤੀ ਦਾ ਏਈ ਵਵਾੜ ਨਸੀਂ ਏਯ 

ਏਦੀਆਾਂ (ਇਸ ਤਾਾਂ ਦਾ ਸੀ ਧਯਤੀ ਵਵਔੋਂ ਸਈਆਾਂ ਸਨ।) 

(ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ) ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸੀ ਇੁੱਜ਼ਤ (ਅਰੀ) ਭਗ (ਬਾਵ, ਵਯਪ ਉ ਇੁੱਜ਼ਤ ਨੰੂ ਏਈ ਵਵਾੜ ਨਸੀਂ 

ਏਦਾ) ਖ ਇੁੱਜ਼ਤ ਿਬੂ ਵੁੱਰੋਂ  ਵਭਰੀ ਸ (ਿਬੂ-ਦਯ ਤੋਂ ਖ ਆਦਯ ਵਭਰ  ਉ ਨੰੂ ਏਈ ਖੀਵ ਵਵਾੜ ਨਸੀਂ ਏਦਾ, 

ਇ ਦਯਾਸੀ ਆਦਯ ਰਈ ਉੱਦਭ ਏਯ)।2।  



ਉੜੀ ॥ ਤੁਧੁ ਸਚ ਸੁਫਹਾਨੁ ਸਦਾ ਕਰਾਤਣਆ ॥ ਤੂੰ ਸਚਾ ਦੀਫਾਣੁ ਹਤਯ ਆਵਣ ਜਾਤਣਆ ॥ ਸਚੁ 
ਤਜ ਭੰਗਤਹ ਦਾਨੁ ਤਸ ਤੁਧ ਜਤਹਆ ॥ ਸਚੁ ਤਯਾ ਪੁਯਭਾਨੁ ਸਫਦ ਸਤਹਆ ॥ ਭੰਤਨ ਤਗਆਨੁ 
ਤਧਆਨੁ ਤੁਧ ਤ ਾਇਆ ॥ ਕਯਤਭ ਵ ਨੀਸਾਨੁ ਨ ਚਰ ਚਰਾਇਆ ॥ ਤੂੰ ਸਚਾ ਦਾਤਾਯੁ ਤਨਤ 
ਦਵਤਹ ਚੜਤਹ ਸਵਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕੁ ਭੰਗ ਦਾਨੁ ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਇਆ ॥੨੬॥ {ੰਨਾ 150} 

ਦਅਯਥ:- ੁਫਸਾਨੁ—ਅਔਯਖ-ਯੂ। ਏਰਾਵਣਆ—ਭੈਂ ਵਵਡਆਈ ਏੀਤੀ ਸ। ਦੀਫਾਣੁ—ਸਾਏਭ, ਦੀਵਾਨ। 

ਸਵਯ—ਸਯ ਾਯ ਖੀਵ {ਰਜ਼ ‘ਸਯ’ ਤੋਂ ਫਸ-ੁਵਔਨ ਸ}। ਵਖ—ਖ ਖੀਵ। ਵਸਆ—ਸਣਾ ਰੁੱਾ ਸ। 

ਭੰਵਨ—(ਤਯਾ ੁਯਭਾਨ) ਭੰਨਣ ਨਾਰ। ਵਆਨੁ—ਅਰੀਅਤ ਦੀ ਭਗ। ਵਧਆਨੁ—ਉੱਔੀ ਵਟਏੀ ੁਯਵਤ। 

ਏਯਵਭ—ਤਯੀ ਵਭਸਯ ਨਾਰ। ਨੀਾਨੁ—ਭੁੱਥ ਤ ਰਐ।  

ਅਯਥ:- ਸ ੁੱਔ (ਿਬੂ)! ਭੈਂ ਤਨੰੂ ਦਾ ‘ੁਫਸਾਨੁ’ (ਆਐ ਆਐ ਏ) ਵਵਡਆਉਂਦਾ ਸਾਾਂ; ਤੰੂ ਸੀ ਦਾ ਏਾਇਭ 

ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ ਸਾਏਭ ਸੈਂ, ਸਯ ਾਯ ਖੀਵ ਖੰਭਦ ਭਯਦ ਯਵਸੰਦ ਸਨ। (ਸ ਿਬੂ!) ਖ ਫੰਦ ਤਯਾ ੁੱਔਾ ਨਾਭ-ਯੂ 

ਦਾਨ ਤਥੋਂ ਭੰਦ ਸਨ ਉਸ ਤਯ ਵਯ ਸ ਖਾਾਂਦ ਸਨ; ਤਯਾ ਅੁੱਟਰ ਸੁਏਭ (ੁਯ-) ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਫਯਏਵਤ ਨਾਰ 

(ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ) ਵਭੁੱਠਾ ਰੁੱਦਾ ਸ; ਤਯਾ ਸੁਏਭ ਭੰਨਣ ਨਾਰ ਅਰੀਅਤ ਦੀ ਭਗ ਤ ਉੱਔੀ ਵਟਏੀ ੁਯਵਤ ਤਯ 

ਾੋਂ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸਾਰ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਤਯੀ ਵਭਸਯ ਨਾਰ (ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਭੁੱਥ ਤ ਇਸ ਸਣਾ) ਰਐ ਵਰਵਐਆ ਖਾਾਂਦਾ ਸ 

ਖ ਵਏ ਦਾ ਵਭਟਾਇਆ ਵਭਟਦਾ ਨਸੀਂ।  

ਸ ਿਬੂ! ਤੰੂ ਦਾ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸੈਂ, ਤੰੂ ਵਨੁੱਤ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਏਯਦਾ ਸੈਂ ਤ ਵਧੀਏ ਵਧੀਏ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਏਯੀ ਖਾਾਂਦਾ 

ਸੈਂ। ਨਾਨਏ (ਤਯ ਦਯ ਤੋਂ) ਉਸੀ ਦਾਨ ਭੰਦਾ ਸ ਖ ਤਨੰੂ ਔੰਾ ਰੁੱਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਤਯੀ ਯਜ਼ਾ ਵਵਔ ਯਾਜ਼ੀ ਯਵਸਣ 

ਦਾ ਦਾਨ ਭੰਦਾ ਸ)। 26।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੨ ॥ ਦੀਤਖਆ ਆਤਖ ਫੁਝਾਇਆ ਤਸਪਤੀ ਸਤਚ ਸਭਉ ॥ ਤਤਨ ਕਉ ਤਕਆ 
ਉਦਸੀ ਤਜਨ ਗੁਯੁ ਨਾਨਕ ਦਉ ॥੧॥ {ੰਨਾ 150} 

ਦਅਯਥ:- ਦੀਵਐਆ—ਵੁੱਵਐਆ। ਆਵਐ—ਆਐ ਏ, ੁਣਾ ਏ। ਫੁਗਾਇਆ—ਵਆਨ ਵਦੁੱਤਾ ਸ, ਆਤਭਏ 

ਖੀਵਨ ਦੀ ੂਗ ਵਦੁੱਤੀ ਸ। ਵਪਤੀ—ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਵਔ—ੁੱਔ ਵਵਔ। ਭਉ—ਭਾਈ ਵਦੁੱਤੀ 

ਸ, ਖਵੜਆ ਸ। ਵਏਆ—ਸਯ ਏੀਸ? 

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ੁਯਦਵ ਸ (ਬਾਵ, ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਦ ਵਯ ਤ ੁਯਦਵ ਸ), ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ (ੁਯ ੂਨ) ਵੁੱਵਐਆ 

ਦ ਏ ਵਆਨ ਵਦੁੱਤਾ ਸ ਤ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ੁੱਔ ਵਵਔ ਖਵੜਆ ਸ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਵਏ ਸਯ ਉਦਸ਼ ਦੀ 

ਰੜ ਨਸੀਂ ਯਵਸੰਦੀ (ਬਾਵ, ਿਬੂ ਦ ਨਾਭ ਵਵਔ ਖੁੜਨ ਦੀ ਵੁੱਵਐਆ ਤੋਂ ਉੱਔੀ ਸਯ ਏਈ ਵੁੱਵਐਆ ਨਸੀਂ ਸ)।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਆਤ ਫੁਝਾ ਸਈ ਫੂਝ ॥ ਤਜਸੁ ਆਤ ਸੁਝਾ ਤਤਸੁ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਸੂਝ ॥ ਕਤਹ ਕਤਹ 
ਕਥਨਾ ਭਾਇਆ ਰੂਝ ॥ ਹੁਕਭੀ ਸਗਰ ਕਯ ਆਕਾਯ ॥ ਆ ਜਾਣ ਸਯਫ ਵੀਚਾਯ ॥ ਅਖਯ 
ਨਾਨਕ ਅਤਖ ਆਤ ॥ ਰਹ ਬਯਾਤਤ ਹਵ ਤਜਸੁ ਦਾਤਤ ॥੨॥ 

ਦਅਯਥ:- ਰੂਗ—ੜਦਾ ਸ, ਦੁਐੀ ਯਵਸੰਦਾ ਸ। ਆਏਾਯ—ਯੂ, ਖੀਅ ਖੰਤ। ਯਫ ਵੀਔਾਯ—ਬ ਖੀਵਾਾਂ 

ਫਾਯ ਵਵਔਾਯਾਾਂ। ਅਐਯ—(ੰ: A™r) ਨਾ ਨਾ ਸਣ ਵਾਰਾ। ਅਵਐ—‘ਅਵਐਉ’ ਤੋਂ {ਖ ਯਏ (ੁੁ) ਤ ( ੁ) 

ਵਵਔ ਸ, ਉਸੀ ਯਏ (ਉ) ਅਤ () ਵਵਔ ਸ}। {ਰਜ਼ ‘ਰਵਐਉ’ ਰਜ਼ ‘ਅਐਯਮ’ ਦਾ ਿਾਵਿਤ ਯੂ ਸ। 

‘ਐਯਮ’ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ਨਾ’। ੰਖਾਫੀ ਯੂ ਸ ‘ਐਉ’। ‘ਅਵਐਉ’ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ਵਖ ਦਾ ਐ ਨਾ ਸ ਏ’। ਰਜ਼ 

‘ਅਵਐ’ ਦਾ ਅਯਥ ਏਯਨਾ ‘ਆਵਐਆ’—ਇਸ ਗ਼ਰਤ ਸ; ੁਯਫਾਣੀ ਵਵਔ ਵਏ ਸਯ ਥਾਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਇਤਾ 



ਨਸੀਂ ਵਭਰਦੀ। ‘ਾਇਆ’ ਤੋਂ ‘ਾਇ’ ਸ ਏਦਾ ਸ, ‘ਇ’ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦਾ, ਵਤਵੇਂ ਸੀ ‘ਆਵਐਆ’ ਤੋਂ 

‘ਅਵਐ’ ਸ ਏਦਾ ਸ ‘ਆਵਐ’ ਨਸੀਂ}। ਰਸ—ਰਵਸ ਖਾਾਂਦੀ ਸ। ਬਯਾਵਤ—ਭਨ ਦੀ ਬਟਏਣਾ।  

ਅਯਥ:- ਵਖ ਭਨੁੁੱਐ ਨੰੂ ਿਬੂ ਆ ਭਵਤ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਸੀ ਭਵਤ ਆਉਂਦੀ ਸ; ਵਖ ਭਨੁੁੱਐ ਨੰੂ ਆ ੂਗ 

ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ (ਖੀਵਨ-ਯ ਦੀ) ਸਯਏ ੁੱਰ ਦੀ ੂਗ ਆ ਖਾਾਂਦੀ ਸ। (ਖ ਇਸ ਭਵਤ ਤ ੂਗ ਨਸੀਂ, ਤਾਾਂ 

ਇ ਦੀ ਿਾਤੀ ਫਾਯ) ਆਐੀ ਖਾਣਾ ਆਐੀ ਖਾਣਾ (ਏਈ ਰਾਬ ਨਸੀਂ ਦੇਂਦਾ) (ਭਨੁੁੱਐ ਅਭਰੀ ਖੀਵਨ ਵਵਔ) 

ਭਾਇਆ ਵਵਔ ਸੀ ੜਦਾ ਯਵਸੰਦਾ ਸ।  

ਾਯ ਖੀਅ-ਖੰਤ ਿਬੂ ਆ ਸੀ ਆਣ  ਸੁਏਭ-ਅਨੁਾਯ ਦਾ ਏਯਦਾ ਸ, ਾਯ ਖੀਵਾਾਂ ਫਾਯ ਵਵਔਾਯਾਾਂ (ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ 

ਏੀਸ ਏੁਗ ਦਣਾ ਸ) ਿਬੂ ਆ ਸੀ ਖਾਣਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਵਖ ਭਨੁੁੱਐ ਨੰੂ ਉ ਅਵਵਨਾਸ਼ੀ ਤ ਅਐ ਿਬੂ ਾੋਂ 

(‘ੂਗ ਫੂਗ’ ਦੀ) ਦਾਵਤ ਵਭਰਦੀ ਸ, ਉ ਦੀ ਭਨ ਦੀ ਬਟਏਣਾ ਦੂਯ ਸ ਖਾਾਂਦੀ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਹਉ ਢਾਢੀ ਵਕਾਯੁ ਕਾਯ ਰਾਇਆ ॥ ਯਾਤਤ ਤਦਹ ਕ ਵਾਯ ਧੁਯਹੁ ਪੁਯਭਾਇਆ ॥ ਢਾਢੀ 
ਸਚ ਭਹਤਰ ਖਸਤਭ ਫੁਰਾਇਆ ॥ ਸਚੀ ਤਸਪਤਤ ਸਾਰਾਹ ਕੜਾ ਾਇਆ ॥ ਸਚਾ ਅੰਤਭਰਤ ਨਾਭੁ 
ਬਜਨੁ ਆਇਆ ॥ ਗੁਯਭਤੀ ਖਾਧਾ ਯਤਜ ਤਤਤਨ ਸੁਖੁ ਾਇਆ ॥ ਢਾਢੀ ਕਯ ਸਾਉ ਸਫਦੁ 
ਵਜਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਾਰਾਤਹ ੂਯਾ ਾਇਆ ॥੨੭॥ ਸੁਧੁ    {ੰਨਾ 150} 

ਦਅਯਥ:- ਵਏਾਯੁ—ਫਏਾਯ, ਵਸਰਾ {ਵਨਯ ਦੁਨੀਆ ਵਾਰ  ਏੰਭ ਅੰਤ ਨੰੂ ਏੰਭ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦ ਸਨ, ਵਨਯਾ 

ਇਸਨਾਾਂ ਵਵਔ ਯੁੁੱਗ ਯਵਸਣਾ ਖੀਵਨ-ਯ ਵਵਔ ਵਸਰ  ਯਵਸਣ ਦ ਫਯਾਫਯ ਸ}। ਢਾਢੀ—‘ਵਾਯ’ ਾਵਣ ਵਾਰਾ। 

ਏ—ਬਾਵੈਂ। ਵਾਯ—ਖ ਦੀ ਫਾਣੀ। ਏੜਾ—ਵਯਾਉ। ਾਉ—{ੰ: ਿਾਦੁ} ਐਾਣ ਵਾਰੀ ਉਸ ਔੀਜ਼ ਖ 

ਆਣ  ਇਸ਼ਟ ਦ ਦਯ ਤ ਵਸਰਾਾਂ ਬਟ ਏੀਤੀ ਖਾ ਤ ਵਪਯ ਥੋਂ ਦਯ ਤ  ਫੰਵਦਆਾਂ ਨੰੂ ਵਭਰ , ਵਖਵੇਂ ਏੜਾਸ 

ਿਸ਼ਾਦ, ੁਯ-ੂਦਯ ਤੋਂ ਵਭਵਰਆ ਦਾਯਥ, ਿਬੂ-ਦਯ ਤੋਂ ਵਭਰੀ ਦਾਵਤ। ਾਉ ਏਯ—ਿਬੂ-ਦਯ ਤੋਂ ਵਭਵਰਆ 

ਬਖਨ ਾਾਂਦਾ ਸ ਕਏਦਾ ਸ। ਵਖਾਇਆ-ਾਾਂਵਵਆ।  

ਅਯਥ:- ਭੈਂ ਵਸਰਾ ਾਾਂ, ਭਨੰੂ ਢਾਢੀ ਫਣਾ ਏ ਿਬੂ ਨ  (ਅਰ) ਏੰਭ ਵਵਔ ਰਾ ਵਦੁੱਤਾ, ਿਬੂ ਨ  ਧੁਯੋਂ ਸੁਏਭ ਵਦੁੱਤਾ ਵਏ 

ਬਾਵੇਂ ਯਾਤ ਸਵ ਬਾਵੇਂ ਵਦਨ ਖ ਏਯ।  

ਭਨੰੂ ਢਾਢੀ ਨੰੂ (ਬਾਵ, ਖਦੋਂ ਭੈਂ ਉ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਾਰਾਸ ਵਵਔ ਰੁੱਾ ਤਾਾਂ) ਐਭ ਨ  ਆਣ  ੁੱਔ ਭਸਰ 

ਵਵਔ (ਆਣੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਵਵਔ) ੁੱਵਦਆ। (ਉ ਨ) ੁੱਔੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ-ਯੂ ਭਨੰੂ ਵਯਾਉ ਵਦੁੱਤਾ। ਦਾ 

ਏਾਇਭ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ ਆਤਭਏ ਖੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ (ਭਯ ਆਤਭਾ ਦ ਆਧਾਯ ਰਈ ਭਨੰੂ) ਬਖਨ (ਉ 

ਾੋਂ) ਵਭਵਰਆ। ਵਖ ਵਖ ਭਨੁੁੱਐ ਨ  ੁਯ ੂਦੀ ਵੁੱਵਐਆ ਤ ਤੁਯ ਏ (ਇਸ ‘ਅੰਵਭਿਤ ਨਾਭੁ ਬਖਨ’) ਯੁੱਖ ਏ ਐਾਧਾ 

ਸ ਉ ਨ  ੁਐ ਾਇਆ ਸ। ਭੈਂ ਢਾਢੀ (ਬੀ ਵਖਉਂ ਵਖਉਂ) ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਦਾ ੀਤ ਾਉਂਦਾ ਸਾਾਂ, ਿਬੂ-ਦਯ ਤੋਂ 

ਵਭਰ  ਇ ਨਾਭ-ਿਸ਼ਾਦ ਨੰੂ ਕਏਦਾ ਸਾਾਂ (ਬਾਵ, ਨਾਭ ਦਾ ਆਨੰਦ ਭਾਣਦਾ ਸਾਾਂ)।  

ਸ ਨਾਨਏ! ੁੱਔ ਿਬੂ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਏਯ ਏ ਉ ੂਯਨ ਿਬੂ ਦੀ ਿਾਤੀ ਸੁੰਦੀ ਸ। 27। ੁਧੁ।  

 


