
ਪੁਨਸ ਭਸਰਾ 5 ਦਾ ਬਾਵ 

ਸਯਏ ਫੰਦ ਦਾ ਵੱਐ-ਵੱਐ 

1. ਇ ਜਤ-ਯਚਨਾ ਵਵਚ ਵਯਜਣਸਾਯ ਰਬੂ ਸਯਏ ਜੀਵ ਦ ਅੰ-ੰ ਭਜੂਦ ਸ। ਉ ਦੀ ਏੁਦਯਵਤ ਵਵਚ 

ਭਯਮਾਦਾ ਸੀ ਇਉਂ ਸ ਵਏ ਜੀਵ ਦ ਏੀਤ ਏਯਭਾਾਂ ਦ ੰਏਾਯ ਉਦ ਭਨ ਵਵਚ ਇਏੱਠ  ਸੁੰਦ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਭਾਨ , 

ਉ ਦ ਭੱਥ ਉਤ ਰਐ ਵਰਐ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  

2. ਾਧ-ੰਵਤ ਵਵਚ ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਫਵਸਣ-ਐਰਣ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉਥ ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ 

ਏਯਦਾ ਸ। ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ, ਭਾਨ , ਉ ਦ ਭੱਥ ਦ ਬਾ ਜਾ ੈਂਦ ਸਨ, ਤ, ਉ ਦੀ ੁਯਵਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਚਯਨਾਾਂ 

ਵਵਚ ਜੁੜਨ ਰ ੈਂਦੀ ਸ।  

3. ਦੁਨੀਆ ਦ ਭਜ-ਭਰ , ਯੀਯਏ ੁਐ ਵਏਤਨ  ਬੀ  ਸਣ; ਯ ਵਜਤਨਾ ਵਚਯ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਭਨ ਯਭਾਤਭਾ ਦ 

ਚਯਨਾਾਂ ਵਵਚ ਨਸੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਇ ਨੰੂ ਆਤਭਏ ਆਨੰਦ ਸਾਰ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦਾ।  

4. ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਵਸਯਦ ਵਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਵੱਦਾ ਸ, ਉ ਦਾ ਜੀਵਨ ਏਾਭਮਾਫ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਵਜਸੜਾ ਬੀ 

ਭਨੱੁਐ ਅਵਜਸ ਭਨੱੁਐ ਦੀ ੰਵਤ ਏਯਦਾ ਸ, ਉਸ ਬੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਨ ਰੱ ੈਂਦਾ ਸ।  

5. ਭਾਇਆ ਦ ਜਧ ਏਾਭਾਵਦਏ ਇਤਨ  ਫਰੀ ਸਨ ਵਏ ਏਈ ਭਨੱੁਐ ਆਣ  ਉੱਦਭ ਦੀ ਟਏ ਯੱਐ ਏ ਇਸਨਾਾਂ ਦ 

ਸੱਰ  ਤੋਂ ਫਚ ਨਸੀਂ ਏਦਾ। ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਉਤ ੁਯ ੂਦਇਆਵਾਨ ਸੁੰਦਾ ਸ ਉ ਦਾ ਭਨ ਵਟਏ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਤ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਵਵਚ ਜੁੜਨ ਰੱ ੈਂਦਾ ਸ।  

6. ਵਵਏਾਯਾਾਂ-ਬਯ ਇ ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਤੋਂ ਾਯ ਰੰਣਾ ਫੜੀ ਸੀ ਐੀ ਐਡ ਸ। ੁਯ ੂਸੀ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ 

ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਵਵਚ ਜੜ ਏ ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚਾਾਂਦਾ ਸ। ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ 

ੁਯ ੂਤੋਂ ਸੀ ਵਭਰਦਾ ਸ।  

7. ਬੜੀ ਨਜ਼ਯ ਤੋਂ ਫਚਾਣ ਰਈ ਰਏ ਆਣ  ਫੱਵਚਆਾਂ ਦ ਰ ਵਵਚ ਨਜ਼ਯ-ੱਟੂ ਾਾਂਦ ਸਨ। ੁਯ ੂਦੀ ਵਭਸਯ 

ਨਾਰ ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਰ  ਵਵਯ ਯਾਭ-ਯਤਨ ਯਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉ ਦ ਬਾ ਜਾ ੈਂਦ ਸਨ, ਏਈ ਵਵਏਾਯ ਦੁੱਐ 

ਉ ਉਤ ਆਣਾ ਜ਼ਯ ਨਸੀਂ ਾ ਏਦਾ। ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਸਯ ਵਰ  ਆਤਭਏ ਆਨੰਦ ਦੀ ੁੰਧੀ ਵਐਰਯੀ 

ਯਵਸੰਦੀ ਸ।  

8. ਯ ਤਨ, ਯ ਧਨ ਆਵਦਏ ਵਵਏਾਯ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਸ਼ਯਭਾਯ ਏਯਦ ਸਨ। ਯ ਵਜਸੜਾ ਭਨੱੁਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ 

ਨਾਭ ਵਭਯਦਾ ਸ ਉ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਵੱਤਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਆਣ  ਾਯ ਾਥੀਆਾਂ ਨਫੰਧੀਆਾਂ ਨੰੂ ਬੀ 

ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚਾ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

9. ਯ ਤਨ, ਯ ਧਨ ਆਵਦਏ ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਵਰਸਤ ਛੱਡ ਏ ਜੰਰਾਾਂ ਵਵਚ ਜਾ ਡਯਾ ਰਾਣਾ 

ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੀ ਯਤਾ ਨਸੀਂ ਸ। ਇਸ ਾਯਾ ਜਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਯੂ ਸ। ੁਯੂ ਦੀ ਯਨ  ਏ ਵਜਸੜਾ 

ਭਨੱੁਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਵਵਚ ਜੁੜਦਾ ਸ, ਉਸ ਸਯ ਵਰ  ਉ ਦ ਦਯਸ਼ਨ ਵਵਚ ਭਤ ਯਵਸੰਦਾ ਸ।  

10. ੁਯ ੂਦੀ ੰਵਤ ਇਏ ਯਵਯ ਸ ਵਜ ਵਵਚ ਆਤਭਏ ਇਸ਼ਨਾਨ ਏੀਵਤਆਾਂ ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ ਦ ਾਯ ਾ ਧੁ 

ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਾਧ-ੰਵਤ, ਭਾਨ , ਇਏ ਸ਼ਸਯ ਸ ਵਜ ਵਵਚ ਆਤਭਏ-ੁਣਾਾਂ ਦੀ ੰਣੀ ਵੱੋਂ ਸ। ਾਧ-ੰਵਤ 

ਵਵਚ ਵਟਵਏਆਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦ ਾ-ਵਵਏਾਯ ਆਣਾ ਜ਼ਯ ਨਸੀਂ ਾ ਏਦ।  

11. ੀਸਾ ਵਯਐਾ ਦ ਾਣੀ ਦੀ ਇਏ ਫੰੂਦ ਵਾਤ ਦਵਯਆਵਾਾਂ ਟਵਬਆਾਂ ਦ ਾਣੀ ਵਰੋਂ  ਉਯਾਭ ਸ ਏ ਜੰਰ 

ਢੂੰਢਦਾ ਵਪਯਦਾ ਸ। ਵਜਸੜਾ ਭਨੱੁਐ ੀਸ ਵਾਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਭੰਦਾ ਸ ਉਸ ਬਾਾਾਂ ਵਾਰਾ ਸ।  



12. ਾਧ-ੰਵਤ ਵਵਚ ਵਟਏ ਏ ਇਸ ਭਝ ਆਉਂਦੀ ਸ ਵਏ ਜ ਭਨੱੁਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਵਵਚ 

ਆਣ  ਭਨ ਨੰੂ ਜੜ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਦਾ-ਬਟਏਦਾ ਭਨ ਭਾਇਆ ਵਛ ਬਟਏਣ ਵਰੋਂ  ਸਟ ਏ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ-

ਧਨ ਦਾ ਰਭੀ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

13. ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਸ ਸੀ ੀ ੁਆਦਰੀ ਵਏ ਇਸ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਧ੍ਰੂਸ ਾਣ ਰੱ ੈਂਦੀ ਸ। ਵਪਯ ਉਸ ਬਾਾਾਂ 

ਵਾਰਾ ਭਨੱੁਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਵਰਾ ਨੰੂ ਸੀ ਆਣੀ ਵਜ਼ੰਦੀ ਦਾ ਬ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਭਝਦਾ ਸ।  

14. ਜਦੋਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਬੱੁਰ ਜਾ ਤਦੋਂ ਵਦਨ  ਵਦਨ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਵਰੋਂ  ਏਭਜ਼ਯ ਸੁੰਦ ਜਾਈਦਾ ਸ, 

ਅੱਐਾਾਂ ਯ ਧਨ ਯ ਤਨ ਨੰੂ ਤੱਏ ਤੱਏ ਏ ਫਸਾਰ ਸਈਆਾਂ ਯਵਸੰਦੀਆਾਂ ਸਨ, ਜੀਬ ਵਨੰਦਾ ਆਵਦਏ ਏਯਨ ਵਵਚ 

ਅਤ ਏੰਨ ਵਨੰਦਾ ਚੁਗ਼ਰੀ ਆਵਦਏ ੁਣਨ ਵਵਚ ਯੁੱਝ ਯਵਸੰਦ ਸਨ।  

15. ਏਰ ਪੱੁਰ ਦੀ ਤਜ਼ ੁੰਧੀ ਵਵਚ ਭਤ ਸ ਏ ਬਯਾ ਪੱੁਰ ਤੋਂ ਉੱਡਣਾ ਬੱੁਰ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਇਸੀ ਸਾਰ ਸੁੰਦਾ ਸ 

ਜੀਵ-ਬਯ ਦਾ। ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਬੁਰਾ ਏ ਭਨੱੁਐ ਦੀ ਵਜੰਦ ਨੰੂ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਦੀ ੱਏੀ ੰਢ ਫੱਝ ਜਾਾਂਦੀ ਸ।  

16. ਏਾਭਾਵਦਏ ੰਜ ਵਯੀ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਦਾ ਸੀ ਤਾਾਂਦ ਯਵਸੰਦ ਸਨ। ਇਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਭਾਯਨ ਦਾ ਇਏ ਸੀ ਤਯੀਏਾ ਸ 

ਵਏ ੁਯ ੂਦਾ ਆਯਾ ਰ  ਏ ਵਭਯਨ ਦ ਵਤਰਐ ਤੀਯ ਦਾ ਚਰਾਾਂਦ ਯਸੀ।  

17. ੁਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਏ ਸਯੀ-ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਵਤ ਵਯਤਣ ਵਾਰਾ ਭਨੱੁਐ ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਦੀ ਭਾਯ ਤੋਂ ਫਵਚਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸ। 

ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਸੀ ਇਸ ਦਾਵਤ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਵਜ ਨੰੂ ਵਭਰਦੀ ਸ, ਆਤਭਏ ਭਤ ਉ ਦ ਨੜ ਨਸੀਂ ਢੁਏਦੀ।  

18. ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜ ਏ ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ ਵਵਚ ਆਤਭਏ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਵਜ ਥਾਾਂ ਫਠ ਏ ਏਈ 

ਰਭੀ ਜੀਊੜਾ ਨਾਭ ਜਦਾ ਸ ਉ ਥਾਾਂ ਦ ਜ਼ੱਯ-ਜ਼ੱਯ ਵਵਚ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਯ ਚੱਰ ੈਂਦੀ ਸ। ਉਥੋਂ ਦਾ 

ੁਸਾਵਣਾ ਵਾਮੂ-ਭੰਡਰ ਉਥ ਆ ਏ ਫਠ  ਵਏ ਭਨੱੁਐ ਦ ਅੰਦਯ ਬੀ ਵਭਯਨ ਦਾ ਸੁਰਾਯਾ ਦਾ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸ।  

19. ਭਾਇਏ ਦਾਯਥਾਾਂ ਦ ਸਵਾਈ ਵਏਵਰਆਾਂ ਨੰੂ ਵਐ ਵਐ ਏ ਖ਼ੁਸ਼ ਸੁੰਦ ਯਵਸਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗ਼ਰਤ ਯਤਾ ਸ। 

ਇਸਨਾਾਂ ਦ ਭਸ ਵਵਚ ਪ ਯਵਸ ਏ ਵਜ਼ੰਦੀ ਦੀ ਫੜੀ ਫਸੁਤਾ ਵਚਯ ੁਐ ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਚਰਾਈ ਜਾ ਏਦੀ। ਉਸ ਤਾਾਂ 

ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਤੋਂ ਦੂਯ ਯ ਰ  ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

20. ਇਸਨਾਾਂ ਸਵਾਈ ਵਏਵਰਆਾਂ ਦ ਆਯ ਏੁਏਯਭਾਾਂ ਦੀ ੰਦੀ ਵਵਚ ਪ ਏ ਭਨੱੁਐ ਆਣ  ਅਭਰਏ ਜਨਭ ਨੰੂ 

ਏਡੀਓਂ ਸਰਾ ਏਯ ਰੈਂਦਾ ਸ, ਅਸੰਏਾਯ ਦ ਸਨਯ ਵਵਚ ਤੁਵਯਆ ਵਪਯਦਾ ਸ। ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਭਤ ਬੀ ਨਸੀਂ ੁੱਝਦੀ।  

21. ਆਖ਼ਯ ਉਭਯ ਦੀ ਵਭਆਦ ੁੱ ਜਾਣ ਤ ਭਤ ਆ ਪੜਦੀ ਸ, ਤ, ਇਸ ਭਾਇਏ ਦਾਯਥ ਇਥ ਸੀ ਧਯ ਯਵਸ 

ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਵਨਯ ਭਾਇਏ ਦਾਯਥਾਾਂ ਵਾਤ ਸੀ ਏੀਤੀ ਸਈ ਾਯੀ ਉਭਯ ਦੀ ਵਭਸਨਤ ਵਵਅਯਥ ਚਰੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸ।  

22. ਦੁਨੀਆ ਦ ਦਾਯਥਾਾਂ ਦਾ ਭਸ ਤਾਾਂ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਵਾਰ  ਾ ਰਯਦਾ ਸ; ਯ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ 

ਦਵਾਈ ਸ ਜ ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਵਵਚ ਰਣ ਤੋਂ ਫਚਾਾਂਦੀ ਸ। ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਉੱਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਭਸਯ ਸੁੰਦੀ ਸ ਉ ਨੰੂ 

ਇਸ ਦਵਾਈ ਾਧ-ੰਵਤ ਵਵਚੋਂ ਵਭਰਦੀ ਸ। ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਵਭਰਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਭਾਣਦਾ ਸ।  

23. ੰਤ-ਜਨ ਵਵਏਾਯੀ ਫੰਵਦਆਾਂ ਨੰੂ ਵਵਏਾਯ-ਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚਾਣ ਰਈ, ਭਾਨ , ਸਏੀਭ ਸਨ। ਉਸਨਾਾਂ ੰਤ-ਜਨਾਾਂ ਦ 

ਵਨੱਤ ਦ ਏਯਤਫ ਾਧ-ੰਵਤ ਵਵਚ ਆ ਆਭ ਰਏਾਾਂ ਵਾਤ ਵਧੀਆ ੂਯਨ  ਫਣ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਇ ਵਾਤ 

ਾਧ-ੰਵਤ ਵਵਚ ਆ ਵਡ-ਬਾੀਆਾਂ ਦ ਯੀਯ ਤੋਂ ਾਯ ਦੁੱਐ ਾਯ ਯ ਾਯ ਾ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਰੜੀ-ਵਾਯ ਬਾਵ: 

(1 ਤੋਂ 4) ਵਯਜਣਸਾਯ ਰਬੂ ਦੀ ਫਣਾਈ ਭਯਮਾਦਾ ਅਨੁਾਯ ਭਨੱੁਐ ਦ ਏੀਤ ਏਯਭਾਾਂ ਦ ੰਏਾਯ ਉ ਦ ਭਨ 



ਵਵਚ ਇਏੱਠ  ਸੁੰਦ ਯਵਸੰਦ ਸਨ, ਤ, ਅਾਾਂਸ ਉ ਤਯ੍ਾਾਂ ਦ ਏਯਭ ਏਯਨ ਦੀ ਰਯਨਾ ਏਯਦ ਯਵਸੰਦ ਸਨ। ਵਜਸੜਾ 

ਭਨੱੁਐ ਾਧ-ੰਵਤ ਵਵਚ ਆਉਂਦਾ ਸ ਉ ਦ ਅੰਦਯਰ  ਬਰ  ੰਏਾਯ ਜਾ ੈਂਦ ਸਨ, ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦ 

ਵਭਯਨ ਵਰ ਯਤਦਾ ਸ, ਉ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦੀ ਏਾਭਮਾਫ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ।  

(5 ਤੋਂ 10) ਏਈ ਭਨੱੁਐ ਆਣ  ਉੱਦਭ ਦ ਆਯ ਏਾਭਾਵਦਏ ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਦ ਸੱਵਰਆਾਂ ਤ ਫਚ ਨਸੀਂ ਏਦਾ। 

ਵਵਏਾਯਾਾਂ-ਬਯ ਇ ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਵਵਚੋਂ ਵਜ਼ੰਦੀ ਦੀ ਫੜੀ ਸੀ-ਰਾਭਤ ਾਯ ਰੰਾਣੀ ਇਏ ਫੜੀ ਐੀ ਐਡ 

ਸ। ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ ਸ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ, ਤ, ਇਸ ਵਭਰਦਾ ਸ, ੁਯ ੂਾੋਂ ਾਧ-ੰਵਤ 

ਵਵਚ। ਾਧ-ੰਵਤ ਇਏ ਯਵਯ ਸ, ਇ ਵਵਚ ਆਤਭਏ ਇਸ਼ਨਾਨ ਏੀਵਤਆਾਂ ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ ਦ ਾਯ ਾ ਧੁ 

ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  

(11 ਤੋਂ 13) ਬਾਾਾਂ ਵਾਰਾ ਸ ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਵਜਸੜਾ ੀਸ ਵਾਾਂ ਨਾਭ-ਜਰ ਦਾ ਭੰਦਾ ਸ। ਇ ਦੀ ਫਯਏਵਤ 

ਨਾਰ ਭਨ ਭਾਇਆ ਵਛ ਬਟਏਣੋਂ  ਸਟ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਵਏਉਂਵਏ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਸ ਸੀ ੀ ੁਆਦਰੀ ਵਏ 

ਇਸ ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ ਨੰੂ ਦਾ ਆਣ  ਵਰ ਧ੍ਰੂਸ ਾਈ ਯੱਐਦੀ ਸ।  

(14 ਤੋਂ 18) ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਬੁਰਾਇਆਾਂ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਭਨ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਵਰੋਂ  ਏਭਜ਼ਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, 

ਭਨੱੁਐ ਦੀ ਵਜੰਦ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਵਵਚ ਫੱਝ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਏਾਭਾਵਦਏ ਵਯੀ ਦਾ ਤਾਣ ਰੱ ੈਂਦ ਸਨ। ਜ ਇਸਨਾਾਂ 

ਦੀ ਭਾਯ ਤੋਂ ਫਚਣਾ ਸ ਤਾਾਂ ੁਯੂ ਦਾ ਆਯਾ ਰ  ਏ ਵਭਯਨ ਦ ਵਤਰਐ ਤੀਯ ਚਰਾਾਂਦ ਯਸ। ਵਜ ਥਾਾਂ ਏਈ ਵਡਬਾੀ 

ਭਨੱੁਐ ਨਾਭ ਵਭਯਦਾ ਸ ਉ ਥਾਾਂ ਦਾ ਬੀ ਵਾਮੂ-ਭੰਡਰ ਅਵਜਸਾ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਵਏ ਉਥ ਆ ਏ ਫਠ  ਭਨੱੁਐ ਦ 

ਅੰਦਯ ਬੀ ਵਭਯਨ ਦਾ ਸੁਰਾਯਾ ਦਾ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸ।  

(19 ਤੋਂ 23) ਭਾਇਏ ਦਾਯਥਾਾਂ ਦਾ ਆਯਾ ਸਵਾਈ ਵਏਵਰਆਾਂ ਭਾਨ ਸੀ ਸ, ਭਨੱੁਐ ਏੁਏਯਭਾਾਂ ਦੀ ੰਦੀ ਵਵਚ 

ਪ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਭਤ ਆਇਆਾਂ ਇਸ ਦਾਯਥ ਇਥ ਸੀ ਧਯ ਯਵਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ ਇਏ-ਇਏ 

ਦਵਾਈ ਸ ਜ ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਵਵਚ ਰਣ ਤੋਂ ਫਚਾਾਂਦੀ ਸ, ਇਸ ਵਭਰਦੀ ਸ ਾਧ-ੰਵਤ ਵਵਚ। ਾਧ-ੰਵਤ ਏੀ ਸ? 

ਵਵਏਾਯੀ ਫੰਵਦਆਾਂ ਨੰੂ ਵਵਏਾਯ-ਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚਾਣ ਵਾਰ  ੰਤ-ਜਨ-ਸਏੀਭਾਾਂ ਦਾ ਇਏੱਠ। ਇਸ ਇਏੱਠ ਵਵਚ ਉਸ 

ਭਨੱੁਐ ਆਉਂਦਾ ਸ ਵਜ ਉੱਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਭਸਯ ਸੁੰਦੀ ਸ।  

ਭੁਐ ਬਾਵ: 

ਭਨੱੁਐ ਦ ਏੀਤ ਏਯਭਾਾਂ ਦ ੰਏਾਯ ਉ ਦ ਭਨ ਵਵਚ ਇਏੱਠ  ਸੁੰਦ ਯਵਸ ਏ ਉ ਾ ਵਰ ਸੀ ਉ ਨੰੂ ਰਯਦ 

ਯਵਸੰਦ ਸਨ। ਇਸਨਾਾਂ ਵਸਰ  ੰਏਾਯਾਾਂ ਦ ਜ਼ਯ ਦ ਏਾਯਨ ਸੀ ਭਨੱੁਐ ਆਣ  ਉੱਦਭ ਨਾਰ ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਦ ਸੱਵਰਆਾਂ 

ਤੋਂ ਫਚ ਨਸੀਂ ਏਦਾ। ਇਏ ਸੀ ਤਯੀਏਾ ਸ ਫਚਣ ਦਾ। ੁਯ ੂਦਾ ਆਯਾ ਰਵ। ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਉਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ 

ਵਭਸਯ ਸੁੰਦੀ ਸ ਉਸ ੁਯ ੂਦੀ ੰਵਤ ਵਵਚ ਆ ਏ ਵਭਯਨ ਦੀ ਆਦਤ ਫਣਾਾਂਦਾ ਸ। ਵਭਯਨ ਸੀ ਦਵਾਈ ਸ 

ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚਾਣ ਵਾਰੀ, ਇਸ ਵਭਰਦੀ ਸ ੰਤ-ਜਨ-ਸਏੀਭਾਾਂ ਾੋਂ ਜ ਾਧ-ੰਵਤ ਵਵਚ ਇਏੱਠ  ਸ ਏ ਵੰਡਦ 

ਸਨ।  

ਪੁਨਹ ਭਹਲਾ ੫    ੴ ਸਤਤਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ॥ ਹਾਤਥ ਕਲੰਭ ਅਗੰਭ ਭਸਤਤਕ ਲਖਾਵਤੀ ॥ ਉਰਤਝ 
ਰਤਹ ਸਬ ਸੰਤਗ ਅਨੂ ਰੂਾਵਤੀ ॥ ਉਸਤਤਤ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ਭੁਖਹੁ ਤੁਹਾਰੀਆ ॥ ਭਹੀ ਦਤਖ 
ਦਰਸੁ ਨਾਨਕ ਫਤਲਹਾਰੀਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1361} 

ਪੁਨਸ—(pun:™ ੁਨਸ, ਭੁੜ ਭੁੜ, ਵਪਯ। ਇ ਦਾ ਰਾਵਿਤ-ਯੂ ਫਾਣੀ ਵਵਚ ‘ਪੁਵਨ’ ਆਇਆ ਸ) ਉਸ 

‘ਛੰਤ’ ਵਜ ਦ ਸਯਏ ‘ਫੰਦ’ ਵਵਚ ਏਈ ਇਏ ਰਜ਼ ‘ਪੁਵਨ’ (ਭੁੜ ਭੁੜ) ਆਇਆ ਸ। ਇ ਛੰਤ ਦ ਫੰਦਾਾਂ ਵਵਚ 

ਰਜ਼ ‘ਸਵਯਸਾਾਂ’ ਭੁੜ ਭੁੜ ਆਉਂਦਾ ਸ।  



ਦ ਅਯਥ:-  ਸਾਵਥ—(ਤਯ) ਸੱਥ ਵਵਚ। ਅੰਭ—ਸ ਅਸੁੰਚ ਸਯੀ! ਭਤਵਏ—(ਜੀਵਾਾਂ ਦ) ਭੱਥ ਉੱਤ। 

ਉਯਵਝ ਯਵਸ—(ਤੰੂ) ਵਭਵਰਆ ਸਇਆ ਸੈਂ। ੰਵ—ਨਾਰ। ਅਨੂ ਯੂਾਵਤੀ—ਸ ਅਨੂ ਯੂ ਵਾਰ ! 

ਉਤਵਤ—ਵਵਡਆਈ। ਭੁਐਸ—ੁਭੂੰਸ ਤੋਂ। ਭਸੀ—ਭੈਂ ਭਸੀ ਈ ਸਾਾਂ, ਭਯਾ ਭਨ ਭਵਸਆ ਵਆ ਸ। ਦਵਐ—

ਵਐ ਏ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਨਾਨਏ! (ਆਐ—) ਸ ਅਸੁੰਚ ਰਬੂ! (ਤਯ) ਸੱਥ ਵਵਚ ਏਰਭ ਸ (ਜ ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਦ) ਭੱਥ ਉੱਤ 

(ਰਐ) ਵਰਐਦੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ। ਸ ਅਵਤ ੁੰਦਯ ਯੂ ਵਾਰ ! ਤੰੂ ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਨਾਰ ਵਭਵਰਆ ਸਇਆ ਸੈਂ। (ਵਏ ਬੀ 

ਜੀਵ ਾੋਂ ਆਣ) ਭੂੰਸ ਨਾਰ ਤਯੀ ਵਵਡਆਈ ਵਫਆਨ ਨਸੀਂ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ। ਭੈਂ ਤਥੋਂ ਦਏ ਸਾਾਂ, ਤਯਾ 

ਦਯਨ ਏਯ ਏ ਭਯਾ ਭਨ ਭਵਸਆ ਵਆ ਸ।1।  

ਸੰਤ ਸਬਾ ਭਤਹ ਫਤਸ ਤਕ ਕੀਰਤਤ ਭ ਕਹਾਂ ॥ ਅਰੀ ਸਬੁ ਸੀਗਾਰੁ ਹੁ ਜੀਉ ਸਬੁ ਤਦਵਾ ॥ ਆਸ 
ਤਆਸੀ ਸਜ ਸੁ ਕੰਤਤ ਤਵਛਾਈ ॥ ਹਤਰਹਾਂ ਭਸਤਤਕ ਹਵ ਬਾਗੁ ਤ ਸਾਜਨੁ ਾਈ ॥੨॥ {ੰਨਾ 
1361} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਫ—ਫਠਏ, ਫਵਸਣ-ਐਰਣ। ਵਏ—ਤਾ ਵਏ। ਏੀਯਵਤ—ਵਵਤ-ਾਰਾਸ। ਏਸਾ—ਏਸਾਾਂ, ਭੈਂ 

ਆਐਾਾਂ। ਅਯੀ—ਅਯੀਂ, ਭੈਂ ਬਟਾ ਏਯ ਵਦਆਾਂ। ਜੀਉ—ਵਜੰਦ। ਵਦਵਾ—ਵਦਵਾਾਂ, ਭੈਂ ਦ ਵਦਆਾਂ। ਆ ਵਆੀ 

ਜ—(ਦਯਨ ਦੀ) ਆ ਦੀ ਤਾਾਂ ਵਾਰੀ ਦੀ ਵਸਯਦਾ-ਜ। ਏੰਵਤ—ਏੰਤ ਨ। ਸਵਯਸਾਾਂ—ਸ ਸਯੀ! 

ਭਤਵਏ—ਭੱਥ ਉੱਤ। ਾਈ—ਵਭਰਦਾ ਸ।2।  

ਅਯਥ:-  (ਸ ਸਰੀ! ਭਯੀ ਇਸ ਤਾਾਂ ਸ ਵਏ) ਾਧ ੰਵਤ ਵਵਚ ਭਯਾ ਫਵਸਣ-ਐਰਣ ਸ ਜਾ ਤਾ ਵਏ ਭੈਂ 

(ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ) ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਦੀ ਯਸਾਾਂ, (ਉ ਰਬੂ-ਤੀ ਦ ਵਭਰਾ ਦ ਵੱਟ ਵਵਚ) ਭੈਂ (ਆਣਾ) 

ਾਯਾ ਵੰਾਯ ਬਟ ਏਯ ਵਦਆਾਂ, ਭੈਂ ਆਣੀ ਵਜੰਦ ਬੀ ਸਵਾਰ  ਏਯ ਵਦਆਾਂ। (ਦਯਨ ਦੀ) ਆ ਦੀ ਤਾਾਂ ਵਾਰੀ 

ਦੀ ਭਯੀ ਵਸਯਦਾ-ਜ ਏੰਤ-ਰਬੂ ਨ  (ਆ) ਵਵਛਾਈ ਸ। ਸ ਸਰੀ! ਜ ਭੱਥ ਉੱਤ ਬਾ ਜਾ  ਤਾਾਂ ਸੀ 

ੱਜਣ-ਰਬੂ ਵਭਰਦਾ ਸ।2।  

ਸਖੀ ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਤੰਫਲ ਸਬ ਤਕਛੁ ਸਾਤਜਆ ॥ ਸਲਹ ਕੀ ਸੀਗਾਰ ਤਕ ਅੰਜਨੁ ਾਤਜਆ ॥ ਜ 
ਘਤਰ ਆਵ ਕੰਤੁ ਤ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਾਈ ॥ ਹਤਰਹਾਂ ਕੰਤ ਫਾਝੁ ਸੀਗਾਰੁ ਸਬੁ ਤਫਰਥਾ ਜਾਈ ॥੩॥ 
{ੰਨਾ 1361} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਐੀ—ਸ ਸਰੀ! ਏਾਜਰ—ਏੱਜਰ, ੁਯਭਾ। ਤੰਫਰ—ਾਨ। ਾਵਜਆ—ਵਤਆਯ ਏਯ 

ਵਰਆ। ਰਸ—ਰ੍ਾਾਂ। ਅੰਜਨੁ—ੁਯਭਾ। ਾਵਜਆ—ਾ ਵਰਆ। ਵਯ—ਯ ਵਵਚ। ਏੰਤੁ—ਐਭ। 

ਾਈ—ਰਾਤ ਏਯ ਰਈਦਾ ਸ। ਫਾਝੁ—ਵਫਨਾ। ਵਫਯਥਾ—ਵਵਅਯਥ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਸਰੀ! (ਜ) ਏੱਜਰ, ਸਾਯ, ਾਨ—ਇਸ ਬ ਏੁਝ ਵਤਆਯ ਬੀ ਏਯ ਵਰਆ ਜਾ, (ਜ) ਰ੍ਾਾਂ 

ਵੰਾਯ ਬੀ ਏਯ ਰ ਜਾਣ, ਤ (ਅੱਐਾਾਂ ਵਵਚ) ੁਯਭਾ ਬੀ ਾ ਵਰਆ ਜਾ, ਤਾਾਂ ਬੀ ਜ ਐਭ ਸੀ ਯ ਵਵਚ ਆ 

ਸੁੰਚ, ਤਦੋਂ ਸੀ ਬ ਏੁਝ ਰਾਤ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਐਭ (ਦ ਵਭਰਾ) ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਾਯਾ ਵੰਾਯ ਵਵਅਯਥ ਚਰਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ 

(ਇਸੀ ਸਾਰ ਸ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਦਾ)।3।  

ਤਜਸੁ ਘਤਰ ਵਤਸਆ ਕੰਤੁ ਸਾ ਵਡਬਾਗਣ ॥ ਤਤਸੁ ਫਤਣਆ ਹਬੁ ਸੀਗਾਰੁ ਸਾਈ ਸਹਾਗਣ ॥ ਹਉ 
ਸੁਤੀ ਹਇ ਅਤ ੰਤ ਭਤਨ ਆਸ ੁਰਾਈਆ ॥ ਹਤਰਹਾਂ ਜਾ ਘਤਰ ਆਇਆ ਕੰਤੁ ਤ ਸਬੁ ਤਕਛੁ 
ਾਈਆ ॥੪॥ {ੰਨਾ 1361} 



ਦ ਅਯਥ:-  ਵਜ ੁ ਵਯ—ਵਜ (ਜੀਵ-ਇਤਰੀ) ਦ (ਵਸਯਦ-) ਯ ਵਵਚ। ਾ—ਉਸ (ਜੀਵ-ਇਤਰੀ। 

ਫਵਣਆ—ਪਵਫਆ। ਸਬੁ—ਾਯਾ। ਾਈ—ਉਸ ਸੀ। ਸਉ—ਸਉਂ, ਭੈਂ। ਅਵਚੰਤ—ਫ-ਵਏਯ, ਵਚੰਤਾ-ਯਵਸਤ। 

ੁਤੀ—(ਰਬੂ-ਤੀ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਵਵਚ) ਰੀਨ ਸ ਈ ਸਾਾਂ। ਭਵਨ—ਭਨ ਵਵਚ (ਵਟਏੀ ਸਈ)। ੁਯਾਈਆ—ੂਯੀ 

ਸ ਈ ਸ। ਵਯ—(ਵਸਯਦ-) ਯ ਵਵਚ।4।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਸਰੀ! ਵਜ (ਜੀਵ-ਇਤਰੀ) ਦ (ਵਸਯਦ-) ਯ ਵਵਚ ਰਬੂ-ਤੀ ਵੱ ੈਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਵੱਡ ਬਾਾਾਂ 

ਵਾਰੀ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। (ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਏਯਨ ਰਈ ਉ ਦਾ ਾਯਾ ਉੱਦਭ) ਉ ਦਾ ਾਯਾ ਵੰਾਯ ਉ 

ਨੰੂ ਪਫ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉਸ (ਜੀਵ-ਇਤਰੀ) ਸੀ ਐਭ ਵਾਰੀ (ਅਐਵਾ ਏਦੀ ਸ)। (ਇਸ ਵਜਸੀ ਸਾਣ ਦੀ 

ੰਵਤ ਵਵਚ ਯਵਸ ਏ) ਭੈਂ (ਬੀ ਸੁਣ) ਵਚੰਤਾ-ਯਵਸਤ ਸ ਏ (ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਵਵਚ) ਰੀਨ ਸ ਈ ਸਾਾਂ, ਭਯ ਭਨ ਵਵਚ 

(ਵਭਰਾ ਦੀ ੁਯਾਣੀ) ਆ ੂਯੀ ਸ ਈ ਸ। ਸ ਸਰੀ! ਜਦੋਂ (ਵਸਯਦ-) ਯ ਵਵਚ ਐਭ (-ਰਬੂ) ਆ ਜਾਾਂਦਾ 

ਸ, ਤਦੋਂ ਸਯਏ ਭੰ ੂਯੀ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ।4।  

ਆਸਾ ਇਤੀ ਆਸ ਤਕ ਆਸ ੁਰਾਈ ॥ ਸਤਤਗੁਰ ਬ ਦਇਆਲ ਤ ੂਰਾ ਾਈ ॥ ਭ ਤਤਨ 
ਅਵਗਣ ਫਹੁਤੁ ਤਕ ਅਵਗਣ ਛਾਇਆ ॥ ਹਤਰਹਾਂ ਸਤਤਗੁਰ ਬ ਦਇਆਲ ਤ ਭਨੁ ਠਹਰਾਇਆ 
॥੫॥ {ੰਨਾ 1362} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਇਤੀ ਆ—ਇਤਨੀ ਏੁ ਤਾਾਂ। ੁਯਾਈ—ੂਯੀ ਸ ਜਾ। ਦਇਆਰ—ਦਇਆਵਾਨ। ਤ—

ਤਾਾਂ। ੂਯਾ—ਯਫ ੁਣ-ਬਯੂਯ। ਾਈ—ਵਭਰਦਾ ਸ। ਭ ਤਵਨ—ਭਯ ਯੀਯ ਵਵਚ। ਛਾਇਆ—ਢਵਏਆ 

ਯਵਸੰਦਾ ਸ। ਠਸਯਾਇਆ—ਠਸਯ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਵਰ ਡਰਣੋਂ  ਸਟ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।5।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਸਰੀ! (ਭਯ ਅੰਦਯ) ਇਤਨੀ ਏੁ ਤਾਾਂ ਫਣੀ ਯਵਸੰਦੀ ਸ ਵਏ (ਰਬੂ-ਵਭਰਾ ਦੀ ਭਯੀ) ਆ ੂਯੀ 

ਸ ਜਾ। ਯ ਯਫ-ੁਣ ਬਯੂਯ ਰਬੂ ਤਦੋਂ ਵਭਰਦਾ ਸ ਜਦੋਂ ੁਯ ੂਦਇਆਵਾਨ ਸਵ। ਸ ਸਰੀ! ਭਯ ਯੀਯ 

ਵਵਚ (ਇਤਨ) ਵਧੀਏ ੁਣ ਸਨ ਵਏ (ਭਯਾ ਆਾ) ੁਣਾਾਂ ਨਾਰ ਢਵਏਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸ। ਯ ਜਦੋਂ ੁਯ ੂ

ਦਇਆਵਾਨ ਸੁੰਦਾ ਸ ਤਦੋਂ ਭਨ (ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਵਰ) ਡਰਣੋਂ  ਸਟ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।5।  

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਫਅੰਤੁ ਫਅੰਤੁ ਤਧਆਇਆ ॥ ਦੁਤਰੁ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਸਤਤਗੁਰੂ ਤਰਾਇਆ ॥ ਤਭਤਿਆ 
ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਜਾਂ ੂਰਾ ਾਇਆ ॥ ਹਤਰਹਾਂ ਅੰਤਭਰਤੁ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਸਤਤਗਰੁ ਤ ਾਇਆ ॥੬॥ 

ਦ ਅਯਥ:-  ਦੁਤਯ—ੁ(duÔqr) ਵਜ ਤੋਂ ਾਯ ਰੰਣਾ ਫਸੁਤ ਐਾ ਸ। ਤਯਾਇਆ—ਾਯ ਰੰਾ ਵਦੱਤਾ। 

ਆਵਾਉਣੁ—ਜੰਭਣ ਭਯਨ ਦਾ ੜ। ਜਾਾਂ—ਜਦੋਂ। ਾਇਆ—ਰੱਬ ਵਰਆ, ਵਭਰਾ ਸਾਰ ਏਯ ਵਰਆ। 

ਤ—ਤੋਂ, ਾੋਂ।6।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਨਾਨਏ! ਆਐ—(ਸ ਸਰੀ!) ਇ ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਤੋਂ ਾਯ ਰੰਣਾ ਫਸੁਤ ਐਾ ਸ, ਯ ਵਜ 

ਭਨੱੁਐ ਨ  ਫਅੰਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਵਭਯਨਾ ਸ਼ੁਯੂ ਏਯ ਵਦੱਤਾ, ੁਯ ੂਨ  ਉ ਨੰੂ ਾਯ ਰੰਾ ਵਦੱਤਾ (ੁਯ ੂਨ  

ਉ ਨੰੂ ੂਯਨ ਰਬੂ ਨਾਰ ਜੜ ਵਦੱਤਾ, ਤ) ਜਦੋਂ ਉ ਨ  ੂਯਨ ਰਬੂ ਦਾ ਵਭਰਾ ਸਾਰ ਏਯ ਵਰਆ, ਉ ਦਾ 

ਜਨਭ ਭਯਨ ਦਾ ੜ (ਬੀ) ਭੁੱਏ ਵਆ। ਸ ਸਰੀ! ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ ੁਯ ੂ

ਤੋਂ (ਸੀ) ਵਭਰਦਾ ਸ।6।  

ਭਰ ਹਾਤਥ ਦਭੁ ਆਗਤਨ ਸੁਖ ਫਾਸਨਾ ॥ ਸਖੀ ਭਰ ਕੰਤਠ ਰਤੰਨੁ ਤਖ ਦੁਖੁ ਨਾਸਨਾ ॥ ਫਾਸਉ 
ਸੰਤਗ ਗੁਾਲ ਸਗਲ ਸੁਖ ਰਾਤਸ ਹਤਰ ॥ ਹਤਰਹਾਂ ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਨਵ ਤਨਤਧ ਫਸਤਹ ਤਜਸੁ ਸਦਾ ਕਤਰ 
॥੭॥ 



ਦ ਅਯਥ:-  ਸਾਵਥ—ਸੱਥ ਵਵਚ। ਭਯ ਸਾਵਥ—ਭਯ ਸੱਥ ਵਵਚ। ਦਭ—ੁਏਰ-ਪੱੁਰ, (ਏਰ-ਪੱੁਰ ਦੀ ਯਐਾ)। 

ਆਵਨ—ਵਵਸੜ ਵਵਚ (ਵਸਯਦ ਦ ਵਵਸੜ ਵਵਚ)! ਫਾਨਾ—ੁੰਧੀ। ੁਐ ਫਾਨਾ—ਆਤਭਏ ਅਨੰਦ ਦੀ 

ੁੰਧੀ। ਐੀ—ਸ ਸਰੀ! ਭਯ ਏੰਵਠ—ਭਯ ਰ  ਵਵਚ। ਵਐ—ਵਐ ਏ। ਫਾਉ—ਫਾਉਂ, ਭੈਂ ਵੱਦੀ ਸਾਾਂ। 

ੰਵ ੁਾਰ—ਵਰਸ਼ਟੀ ਦ ਾਰਣਸਾਯ ਰਬੂ ਨਾਰ। ਰ—ਾਯ। ੁਐ ਯਾਵ—ੁਐਾਾਂ ਦਾ ਭਾ। ਵਯਵਧ 

ਵਵਧ—ਆਤਭਏ ਤਾਏਤਾਾਂ। ਨਵ ਵਨਵਧ—(ਧਯਤੀ ਦ ਾਯ) ਨੌਂ  ਖ਼ਜ਼ਾਨ। ਫਵਸ—ਵੱਦ ਸਨ। ਵਜ ਏਵਯ—

ਵਜ (ਯਭਾਤਭਾ) ਦ ਸੱਥ ਵਵਚ। ਏਵਯ—ਸੱਥ ਵਵਚ।7।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਸਰੀ! ਵਜ (ਯਭਾਤਭਾ) ਦ ਸੱਥ ਵਵਚ ਾਯੀਆਾਂ ਆਤਭਏ ਤਾਏਤਾਾਂ ਅਤ (ਧਯਤੀ ਦ ਾਯ) ਨੌਂ  

ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਦਾ ਵਟਏ ਯਵਸੰਦ ਸਨ, ਵਜਸੜਾ ਯਭਾਤਭਾ ਾਯ ੁਐਾਾਂ ਦਾ ਭਾ ਸ (ੁਯ ੂਦੀ ਵਭਸਯ ਦਾ ਦਏਾ) ਭੈਂ 

ਉ ਵਰਸ਼ਟੀ ਦ ਾਰਣਸਾਯ ਨਾਰ (ਦਾ) ਵੱਦੀ ਸਾਾਂ। (ਸੁਣ) ਭਯ ਸੱਥ ਵਵਚ ਏਰ-ਪੱੁਰ (ਦੀ ਯਐਾ ਫਣ ਈ) 

ਸ (ਭਯ ਬਾ ਜਾ  ਸਨ) ਭਯ (ਵਸਯਦ ਦ) ਵਵਸੜ ਵਵਚ ਆਤਭਏ ਆਨੰਦ ਦੀ ੁੰਧੀ (ਵਐਰਯੀ ਯਵਸੰਦੀ) 

ਸ। (ਵਜਵੇਂ ਫੱਵਚਆਾਂ ਦ ਰ ਵਵਚ ਨਜ਼ਯ-ੱਟੂ ਾਇਆ ਸੁੰਦਾ ਸ) ਸ ਸਰੀ! ਭਯ ਰ  ਵਵਚ ਯਤਨ ਰਟਏ 

ਵਯਸਾ ਸ (ਭਯ ਰ ਵਵਚ ਨਾਭ-ਯਤਨ ਰਤਾ ਵਆ ਸ) ਵਜ ਨੰੂ ਵਐ ਏ (ਸਯਏ) ਦੁੱਐ ਦੂਯ ਸ ਵਆ ਸ।7।  

ਰ ਤਤਰਅ ਰਾਵਤਣ ਜਾਤਹ ਸਈ ਤਾ ਲਾਜੀਅਤਹ ॥ ਤਨਤਰਤਤ ਤਹਰਤਹ ਰ ਦਰਫੁ ਤਛਦਰ ਕਤ 
ਢਾਕੀਅਤਹ ॥ ਹਤਰ ਗੁਣ ਰਭਤ ਤਵਤਰ ਸਗਲ ਕੁਲ ਤਾਰਈ ॥ ਹਤਰਹਾਂ ਸੁਨਤ ਬ ੁਨੀਤ 
ਾਰਫਰਹਭੁ ਫੀ ਾਰਈ ॥੮॥ 

ਦ ਅਯਥ:-  ਯ ਵਤਰਅ—ਯਾਈ ਇਤਰੀ। ਯਾਵਵਣ ਜਾਵਸ—ਬਣ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਈ—ਉਸ ਫੰਦ ਸੀ। 

ਰਾਜੀਅਵਸ—(ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਵਵਚ) ਰੱਵਜਆਵਾਨ ਸੁੰਦ ਸਨ, ਸ਼ਯਭਾਯ ਸੁੰਦ ਸਨ। ਵਨਤ ਰਵਤ—ਦਾ ਸੀ। 

ਵਸਯਵਸ—ਚੁਯਾਾਂਦ ਸਨ (ਫਸ-ੁਵਚਨ)। ਦਯਫੁ—ਧਨ। ਵਛਦਰ—ਫ, ਵਵਏਾਯ। ਏਤ—ਵਏੱਥ? ਢਾਏੀਅਵਸ—ਢੱਏ 

ਜਾ ਏਦ ਸਨ। ਯਭਤ—ਵਭਯਵਦਆਾਂ। ਤਾਯਈ—ਤਾਯ ਰੈਂਦਾ ਸ (ਇਏ-ਵਚਨ)। ੁਨੀਤ—ਵਵੱਤਯ। 

ਫੀਚਾਯਈ—ਵਵਚਾਯਦਾ ਸ (ਇਏ-ਵਚਨ)।8।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! ਵਜਸੜ ਭਨੱੁਐ ਯਾਈ ਇਤਰੀ ਬਣ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਉਸ (ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਵਵਚ) ਜ਼ਯੂਯ 

ਸ਼ਯਭਾਯ ਸੁੰਦ ਸਨ। ਵਜਸੜ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਯਾਇਆ ਧਨ ਚੁਯਾਾਂਦ ਯਵਸੰਦ ਸਨ (ਸ ਬਾਈ! ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਇਸ) 

ਏੁਏਯਭ ਵਏੱਥ ਰੁਏ ਯਵਸ ਏਦ ਸਨ? (ਯਭਾਤਭਾ ਬ ਏੁਝ ਵਐ ਵਯਸਾ ਸ)। ਸ ਬਾਈ! ਯਭਾਤਭਾ ਦ ੁਣ 

ਮਾਦ ਏਯਵਦਆਾਂ ਭਨੱੁਐ (ਆ) ੁੱਚ ਜੀਵਨ ਵਾਰਾ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ (ਅਤ ਆਣੀਆਾਂ) ਾਯੀਆਾਂ ਏੁਰਾਾਂ ਨੰੂ (ਬੀ 

ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਤੋਂ) ਾਯ ਰੰਾ ਰੈਂਦਾ ਸ। (ਵਜਸੜ ਭਨੱੁਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ) ੁਣਦ ਸਨ, ਉਸ 

ਾਯ ਵਵੱਤਯ ਜੀਵਨ ਵਾਰ  ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।8।  

ਊਤਰ ਫਨ ਅਕਾਸੁ ਤਲ ਧਰ ਸਹਤੀ ॥ ਦਹ ਤਦਸ  ਭਕ ਫੀਜੁਤਲ ਭੁਖ ਕਉ ਜਹਤੀ ॥ ਖਜਤ 
ਤਪਰਉ ਤਫਦਤਸ ੀਉ ਕਤ ਾਈ ॥ ਹਤਰਹਾਂ ਜ ਭਸਤਤਕ ਹਵ ਬਾਗੁ ਤ ਦਰਤਸ ਸਭਾਈ ॥੯॥ 

ਦ ਅਯਥ:-  ਊਵਯ—ਉਤਾਾਂਸ। ਫਨ—ਪਫ ਵਯਸਾ ਸ। ਤਰ—ਸਠ, ਯਾਾਂ ਵਾਰ  ਾ। ਧਯ—ਧਯਤੀ। 

ਸਤੀ—(ਸਵਯਆਵਰ ਆਵਦਏ ਨਾਰ) ਜੀ ਸਈ ਸ। ਦਸ—ਦ। ਵਦ—ਾਾ। ਦਸ ਵਦ—ਦੀਂ ਾੀਂ। 

ਫੀਜੁਵਰ—ਵਫਜਰੀ। ਜਸਤੀ—ਤੱਏਦੀ ਸ, ਵਰਸ਼ਏਾਯ ਭਾਯਦੀ ਸ। ਵਪਯਉ—ਵਪਯਉਂ, ਭੈਂ ਵਪਯਦੀ ਸਾਾਂ। 

ਵਫਦਵ—ਯਦ ਵਵਚ। ੀਉ—ਰੀਤਭ-ਰਬੂ। ਏਤ—ਵਏੱਥ? ਾਈ—ਵਭਰ ਏਦਾ ਸ। ਭਤਵਏ—ਭੱਥ 

ਉੱਤ। ਦਯਵ—ਦਯਨ ਵਵਚ। ਭਾਈ—ਰੀਨ ਸ ਏਦਾ ਸ।9।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਸਰੀ! ਉਤਾਾਂਸ (ਤਾਵਯਆਾਂ ਆਵਦਏ ਨਾਰ) ਆਏਾਸ਼ ਪਫ ਵਯਸਾ ਸ, ਸਠ ਯਾਾਂ ਵਾਰ  ਾ 



(ਸਵਯਆਵਰ ਆਵਦਏ ਨਾਰ) ਧਯਤੀ ਜ ਯਸੀ ਸ। ਦੀਂ ਾੀਂ ਵਫਜਰੀ ਚਭਏ ਯਸੀ ਸ, ਭੂੰਸ ਉੱਤ ਵਰਸ਼ਏਾਯ 

ਭਾਯ ਯਸੀ ਸ (ਯੱਫੀ ਜਵਤ ਦਾ ਏਾ ਸਣਾ ਾਏਾਯ ਯੂ ਸ!) ਯ ਭੈਂ (ਉ ਦ ਇ ਯਣ ਯੂ ਦੀ ਏਦਯ 

ਨਾਸ ਭਝ ਏ) ਯਦ ਵਵਚ (ਜੰਰ ਆਵਦਏ ਵਵਚ) ਢੂੰਢਦੀ ਵਪਯਦੀ ਸਾਾਂ ਵਏ ਰੀਤਭ-ਰਬੂ ਵਏਤ ਰੱਬ । ਸ 

ਸਰੀ! ਜ ਭੱਥ ਉੱਤ ਬਾ ਜਾ  ਤਾਾਂ (ਸਯ ਥਾਾਂ ਸੀ ਉ ਦ) ਦੀਦਾਯ ਵਵਚ ਰੀਨ ਸ ਏੀਦਾ ਸ।9।  

ਤਡਠ ਸਬ ਥਾਵ ਨਹੀ ਤੁਧੁ ਜਤਹਆ ॥ ਫਧਹੁ ੁਰਤਖ ਤਫਧਾਤ ਤਾਂ ਤੂ ਸਤਹਆ ॥ ਵਸਦੀ ਸਘਨ 
ਅਾਰ ਅਨੂ ਰਾਭਦਾਸ ੁਰ ॥ ਹਤਰਹਾਂ ਨਾਨਕ ਕਸਭਲ ਜਾਤਹ ਨਾਇ ਰਾਭਦਾਸ ਸਰ ॥੧੦॥ 

ਦ ਅਯਥ:-  ਥਾਵ—(ਰਜ਼ ‘ਥਾਉ’ ਤੋਂ ਫਸ-ੁਵਚਨ)। ਬ ਥਾਵ—ਾਯ ਥਾਾਂ। ਤੁਧੁ ਜਵਸਆ—ਤਯ ਫਯਾਫਯ 

ਦਾ। ਫਧਸ—ੁਤਨੰੂ ਫੰਵਨ੍ਆ ਸ, ਤਨੰੂ ਫਣਾਇਆ ਸ। ੁਯਵਐ—(ਅਏਾਰ-) ੁਯਐ ਨ। ਵਫਧਾਤ—ਵਯਜਣਸਾਯ 

ਨ। ਵਸਆ—ਸਣਾ ਵਦੱਦਾ ਸੈਂ। ਵਦੀ—ਵੱੋਂ, (ਉੱਚ ਆਤਭਏ ੁਣਾਾਂ ਦੀ) ਵੱੋਂ। ਨ—ੰਣੀ। 

ਅਾਯ—ਫਅੰਤ। ਅਨੂ—(ਅਨ-ਊ) ਉਭਾ-ਯਵਸਤ, ਫ-ਵਭਾਰ। ਯਾਭਦਾ—ਯਾਭ ਦ ਦਾ। 

ਯਾਭਦਾੁਯ—ਸ ਯਾਭ ਦ ਦਾਾਾਂ ਦ ਨਯ! ਸ ਤੰ! ਨਾਨਏ—ਸ ਨਾਨਏ! ਏਭਰ—(ਾਯ) ਾ। 

ਜਾਵਸ—ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਯਾਭਦਾ ਯ—ਸ ਯਾਭ ਦ ਦਾਾਾਂ ਦ ਯਵਯ! ਨਾਇ—(ਤਯ ਵਵਚ) ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਏੀਵਤਆਾਂ।10।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਨਾਨਏ! (ਆਐ—) ਸ ਯਾਭ ਦ ਦਾਾਾਂ ਦ ਯਵਯ! (ਸ ਤੰ! ਤਯ ਵਵਚ ਆਤਭਏ) ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਏੀਵਤਆਾਂ! (ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ ਦ ਾਯ) ਾ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਸ ਯਾਭ ਦ ਦਾਾਾਂ ਦ ਸ਼ਸਯ! (ਸ ਤੰ!) (ਤਯ 

ਅੰਦਯ ਉੱਚ ਆਤਭਏ ੁਣਾਾਂ ਦੀ) ਵੱੋਂ ਫਸੁਤ ੰਣੀ ਸ, ਫਅੰਤ ਸ, ਫ-ਵਫਾਰ ਸ। ਸ ਯਾਭ ਦ ਦਾਾਾਂ ਦ ਸ਼ਸਯ! 

ਭੈਂ ਸਯ ਾਯ ਥਾਾਂ ਵਐ ਰ ਸਨ, (ਯ) ਤਯ ਫਯਾਫਯ ਦਾ (ਭਨੰੂ ਏਈ) ਨਸੀਂ (ਵਦੱਵਆ)। ਸ ਯਾਭ ਦ ਦਾਾਾਂ ਦ 

ਸ਼ਸਯ! (ਸ ਤੰੰੰ!) ਤਯੀ ਨੀਂਸ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਵਯਜਣਸਾਯ ਨ  ਆ ਯੱਐੀ ਸਈ ਸ, ਇ ਵਾਤ ਤੰੂ (ਉ 

ਦ ਆਤਭਏ ੁਣਾਾਂ ਦੀ ਫਯਏਵਤ ਨਾਰ) ਸਣਾ ਵਦੱਦਾ ਵਯਸਾ ਸੈਂ।10।  

 ਾਤਤਰਕ ਤ ਤ ਸੁਤ ਤ ਸੁ ਸਾਜਨੁ  ਾਹੀ ॥ ਤਜਸੁ ਸੰਤਗ ਲਾਗ ਰਾਣ ਤਤਸ ਕਉ ਆਹੀ ॥ ਫਨੁ 
ਫਨੁ ਤਪਰਤ ਉਦਾਸ ਫੂੰਦ ਜਲ ਕਾਰਣ ॥ ਹਤਰਹਾਂ ਤਤਉ ਹਤਰ ਜਨੁ ਭਾਂਗ ਨਾਭੁ ਨਾਨਕ ਫਤਲਹਾਰਣ 
॥੧੧॥ {ੰਨਾ 1362} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਚਾਵਤਰਏ—ੀਸਾ। ਵਚਤ ੁਚਵਤ—ੁਚਤ-ਵਚੱਤ ਸ ਏ। ੁ—ਉਸ। ਚਾਸੀ—ਵਆਯਨਾ 

ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ੰਵ—ਨਾਰ। ਰਾਣ—ਵਜੰਦ। ਵਤ ਏਉ—ਵਤ ਸੀ ਏਉ, ਉ ਨੰੂ। ਆਸੀ—ਰੜਨਾ ਚਾਸੀਦਾ 

ਸ, ਢੂੰਢਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਫਨੁ ਫਨੁ—ਸਯਏ ਜੰਰ। ਏਾਯਣ—ਵਾਤ। ਸਵਯ ਜਨੁ—ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਬਤ। 

ਭਾਾਂ—ਭੰਦਾ ਸ (ਇਏ-ਵਚਨ)।11।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! ੀਸ ਵਾਾਂ ੁਚਤ-ਵਚੱਤ ਸ ਏ ਉ ੱਜਣ-ਰਬੂ ਨੰੂ ਵਆਯ ਏਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਵਜ ੱਜਣ 

ਨਾਰ ਵਜੰਦ ਦੀ ਰੀਵਤ ਫਣ ਜਾ, ਉ ਨੰੂ ਸੀ (ਵਭਰਣ ਦੀ) ਤਾਾਂ ਏਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ। (ਸ ਬਾਈ! ਵਐ, ੀਸਾ 

ਵਯਐਾ ਦ) ਾਣੀ ਦੀ ਇਏ ਫੰੂਦ ਵਾਤ (ਦਵਯਆਵਾਾਂ ਟਵਬਆਾਂ ਦ ਾਣੀ ਵਰੋਂ) ਉਯਾਭ ਸ ਏ ਜੰਰ ਜੰਰ 

(ਢੂੰਡਦਾ) ਵਪਯਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! (ਆਐ—ਵਜਸੜਾ) ਰਬੂ ਦਾ ਵਏ (ੀਸ ਵਾਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ) 

ਭੰਦਾ ਸ, ਭੈਂ ਉ ਤੋਂ ਏੁਯਫਾਨ ਜਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ।11।  



ਤਭਤ ਕਾ ਤ ਤੁ ਅਨੂੁ ਭਰੰਭੁ ਨ ਜਾਨੀ ॥ ਗਾਹਕ ਗੁਨੀ ਅਾਰ ਸੁ ਤਤੁ ਛਾਨੀ ॥ ਤ ਤਤਹ 
ਤ ਤੁ ਸਭਾਇ ਤ ਹਵ ਰੰਗੁ ਘਨਾ ॥ ਹਤਰਹਾਂ  ੰ ਲ  ਰਤਹ ਭਾਤਰ ਤ ਾਵਤਹ ਸ ੁ ਧਨਾ ॥ ੧੨॥ 
{ੰਨਾ 1362} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਵਭਤ—(ਰਬੂ) ਵਭੱਤਯ। ਅਨੂ—ੁ(ਅਨ-ਊ) ਫ-ਵਭਾਰ, ਅੱਵਤ ਸਣਾ। ਭਯੰਭ—ੁਬਤ। ਾਸਏ 

ੁਨੀ ਅਾਯ—ਉ ਅਾਯ ਰਬੂ ਦ ੁਣਾਾਂ ਦ ਾਸਏਾਾਂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ੁ ਤਤੁ—ਉਸ ਭਯੰਭ,ੁ ਉਸ ਬਤ, ਉਸ 

ਅਰੀਅਤ। ਛਾਨੀ—ਛਾਣ ਏੀਦੀ ਸ। ਵਚਤਵਸ—(ਰਬੂ ਦ) ਵਚੱਤ ਵਵਚ। ਭਾਇ—ਰੀਨ ਸ ਜਾ। 

ਯੰ—ੁਆਤਭਏ ਆਨੰਦ। ਨਾ—ਫਸੁਤ। ਚੰਚਰ ਚਯਵਸ—ਸਯ ਵਰ  ਬਟਏ ਯਸ (ਭਨ) ਚਯ ਨੰੂ। ਤ—ਤਾਾਂ। 

ਾਵਵਸ—ਤੰੂ ਸਾਰ ਏਯ ਰਏਂਾ। ਚੁ—ਦਾ ਵਟਏ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ।12।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! (ਯਭਾਤਭਾ-) ਵਭੱਤਯ ਦਾ ਵਚੱਤ ਅੱਵਤ ਸਣਾ ਸ, (ਉ ਦਾ) ਬਤ ਨਸੀਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾ 

ਏਦਾ। ਯ ਉ ਫਅੰਤ ਰਬੂ ਦ ੁਣਾਾਂ ਦ ਾਸਏ ੰਤ-ਜਨਾਾਂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਉਸ ਬਤ ਭਝ ਰਈਦਾ ਸ। (ਉਸ ਬਤ 

ਇਸ ਸ ਵਏ) ਜ ਉ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਵਚਤੱ ਵਵਚ (ਭਨੱੁਐ ਦਾ) ਵਚੱਤ ਰੀਨ ਸ ਜਾ, ਤਾਾਂ (ਭਨੱੁਐ ਦ ਅੰਦਯ) ਫਸੁਤ 

ਆਤਭਏ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। , ਸ ਬਾਈ! ਜ ਤੰੂ (ਰਬੂ ਦ ਵਚੱਤ ਵਵਚ ਰੀਨ ਏਯ ਏ) ਇ ਦਾ ਬਟਏਦ 

(ਭਨ-) ਚਯ ਨੰੂ (ਚੰਚਰਤਾ ਵਰੋਂ) ਭਾਯ ਰਏਂ, ਤਾਾਂ ਤੰੂ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ-ਧਨ ਸਾਰ ਏਯ 

ਰਏਂਾ।12।  

ਸੁਨ ਊਬੀ ਬਈ ਗਤਹ ਕੀ ਨ ਅੰ ਲਾ ॥ ਸੁੰਦਰ ੁਰਖ ਤਫਰਾਤਜਤ ਤਖ ਭਨੁ ਫੰ ਲਾ ॥ ਖਜਉ 
ਤਾ ਕ  ਰਣ ਕਹਹੁ ਕਤ ਾਈ ॥ ਹਤਰਹਾਂ ਸਈ ਜਤੰਨੁ ਫਤਾਇ ਸਖੀ ਤਰਉ ਾਈ ॥ ੧੩॥ 
{ੰਨਾ 1362} 

ਦ ਅਯਥ:-  ੁਨ—ੁਨ  ਵਵਚ (ਰਬੂ-ਤੀ ਨੰੂ ਵਐ ਏ)। ਊਬੀ—ਉੱਚੀ। ਊਬੀ ਬਈ—ਭੈਂ ਉੱਠ ਐਰਤੀ। ਏੀ 

ਨ—ਵਏਉਂ ਨ? ਵਸ—ਪਵੜਆ। ਅੰਚਰਾ—(ਰਬੂ-ਤੀ ਦਾ) ੱਰਾ। ਵਫਯਾਵਜਤ—ਦ-ਦ ਏਯ ਵਯਸਾ। 

ਵਐ—ਵਐ ਏ। ਫੰਚਰਾ—ਠੱਵਆ ਵਆ, ਭਵਸਆ ਵਆ। ਐਜਉ—ਐਜਉਂ, ਭੈਂ ਐਜ ਯਸੀ ਸਾਾਂ। ਤਾ ਏ—ਉ 

(ਰਬੂ-ਤੀ) ਦ। ਏਸਸੁ—ਦੱ। ਏਤ—ਵਏੱਥ? ਵਏਵੇਂ? ਜਤੰਨੁ—ਜਤਨ, ਉੱਦਭ। ੁਐੀ—ਸ ਸਰੀ! ਵਰਉ—

ਵਆਯਾ।13।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਸਰੀ! ੁਨ  ਵਵਚ (ਰਬੂ-ਤੀ ਨੰੂ ਵਐ ਏ) ਭੈਂ ਉੱਠ ਐਰਤੀ (ਯ ਭੈਂ ਉ ਦਾ ੱਰਾ ਨਾਸ ਪੜ 

ਏੀ)। ਭੈਂ (ਉ ਦਾ) ੱਰਾ ਵਏਉਂ ਨ ਪਵੜਆ? (ਇ ਵਾਤ ਨਾਸ ਪੜ ਏੀ ਵਏ) ਉ ਸਣ  ਦ-ਦ ਏਯਦ 

ਰਬੂ-ਤੀ ਨੰੂ ਵਐ ਏ (ਭਯਾ) ਭਨ ਭਵਸਆ ਵਆ (ਭਨੰੂ ਆਣ  ਆ ਦੀ ੁਯਵਤ ਸੀ ਨਾਸ ਯਸੀ)। ਸੁਣ ਭੈਂ ਉ 

ਦ ਏਦਭਾਾਂ ਦੀ ਐਜ ਏਯਦੀ ਵਪਯਦੀ ਸਾਾਂ। ਦ, ਸ ਸਰੀ! ਉਸ ਵਏਵੇਂ ਵਭਰ? ਸ ਸਰੀ! ਭਨੰੂ ਉਸ ਜਤਨ ਦੱ 

ਵਜ ਨਾਰ ਉਸ ਵਆਯਾ ਵਭਰ ।13।  

(ਨਟ:-  ਅਰ  ‘ਫੰਦ’ ਵਵਚ ਉਸ ਜਤਨ ਦੱਵਆ ਵਆ ਸ)।  

ਨਣ ਨ ਦਖਤਹ ਸਾਧ ਤਸ ਨਣ ਤਫਹਾਤਲਆ ॥ ਕਰਨ ਨ ਸੁਨਹੀ ਨਾਦੁ ਕਰਨ ਭੁੰਤਦ ਘਾਤਲਆ ॥ 
ਰਸਨਾ ਜ ਨ ਨਾਭੁ ਤਤਲੁ ਤਤਲੁ ਕਤਰ ਕਿੀ ॥ ਹਤਰਹਾਂ ਜਫ ਤਫਸਰ ਗਤਫਦ ਰਾਇ ਤਦਨ  ਤਦਨੁ 
ਘਿੀ ॥੧੪॥ {ੰਨਾ 1362} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਨਣ—ਅੱਐਾਾਂ। ਨ ਦਐਵਸ—ਨਸੀਂ ਵਐਦੀਆਾਂ, ਦਯਨ ਨਸੀਂ ਏਯਦੀਆਾਂ। ਾਧ—ੰਤ-ਜਨ, ਤ 

ੰੀ ਫੰਦ। ਵ ਨਣ—ਉਸ ਅੱਐਾਾਂ। ਵਫਸਾਵਰਆ—ਫ-ਸਾਰ, ਬੜ ਸਾਰ ਵਾਰੀਆਾਂ। ਏਯਨ—ਏੰਨ (ਫਸੁ-ਵਚਨ)। 



ਨ ੁਨਸੀ—ਨ ੁਨਵਸ, ਨਸੀਂ ੁਣਦ। ਨਾਦੁ—ਸ਼ਫਦ, ਵਵਤ-ਾਰਾਸ। ਭੁੰਵਦ—(ਆਤਭਏ ਆਨੰਦ ਵਰੋਂ) ਫੰਦ 

ਏਯ ਏ। ਭੁੰਵਦ ਾਵਰਆ—ਫੰਦ ਏੀਤ  ਸਨ। ਯਨਾ—ਜੀਬ। ਵਤਰੁ ਵਤਰੁ ਏਵਯ—ਯਤਾ ਯਤਾ ਏਯ ਏ। 

ਏਟੀ—ਏੱਟੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ, (ਦੁਨੀਆ ਦ ਝੰਫਵਰਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ੱਰਾਾਂ ਅਤ ਵਨੰਦਾ ਆਵਦਏ ਦੀ ਏੈਂਚੀ ਨਾਰ) ਏੱਟੀ 

ਜਾ ਯਸੀ ਸ। ਵਫਯ—ਬੱੁਰ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਟੀ—ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਵਰੋਂ  ਏਭਜ਼ਯ ਸੁੰਦ ਜਾਈਦਾ ਸ।14।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਸਰੀ! ਵਜਸੜੀਆਾਂ ਅੱਐਾਾਂ ਤ-ੰੀਆਾਂ ਦ ਦਯਨ ਨਸੀਂ ਏਯਦੀਆਾਂ, ਉਸ ਅੱਐਾਾਂ (ਦੁਨੀਆ ਦ 

ਦਾਯਥਾਾਂ ਅਤ ਯੂ ਨੰੂ ਤੱਏ ਤੱਏ ਏ) ਫ-ਸਾਰ ਸਈਆਾਂ ਯਵਸੰਦੀਆਾਂ ਸਨ। ਵਜਸੜ ਏੰਨ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਵਤ-

ਾਰਾਸ ਨਸੀਂ ੁਣਦ, ਉਸ ਏੰਨ (ਆਤਭਏ ਆਨੰਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ੁਣਨ ਵਰੋਂ) ਫੰਦ ਏੀਤ  ਸਨ। ਵਜਸੜੀ ਜੀਬ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਨਸੀਂ ਜਦੀ, ਉਸ ਜੀਬ (ਦੁਨੀਆ ਦ ਝੰਫਵਰਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ੱਰਾਾਂ ਅਤ ਵਨੰਦਾ ਆਵਦਏ ਦੀ 

ਏੈਂਚੀ ਨਾਰ ਸਯ ਵਰ) ਏੱਟੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ। ਸ ਸਰੀ! ਜਦੋਂ ਰਬੂ-ਾਵਤਸ਼ਾਸ (ਦੀ ਮਾਦ) ਬੱੁਰ ਜਾ, ਤਦੋਂ ਵਦਨ  

ਵਦਨ (ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਵਰੋਂ) ਏਭਜ਼ਯ ਸੁੰਦ ਜਾਈਦਾ ਸ। (, ਸ ਸਰੀ! ਾਧ ੰਵਤ ਵਵਚ ਰਬੂ ਦੀ 

ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ੁਣਦ ਯਵਸਣਾ, ਜੀਬ ਨਾਰ ਨਾਭ ਜਦ ਯਵਸਣਾ—ਇਸੀ ਸ ਜਤਨ ਉ ਨੰੂ ਰੱਬ ਏਣ 

ਦਾ)।14।  

ੰਕਜ ਪਾਥ ੰਕ ਭਹਾ ਭਦ ਗੁੰਤਪਆ ॥ ਅੰਗ ਸੰਗ ਉਰਝਾਇ ਤਫਸਰਤ ਸੁੰਤਪਆ ॥ ਹ ਕਊ ਸਾ 
ਭੀਤੁ ਤਜ ਤਰ ਤਫਖਭ ਗਾਂਤਠ ॥ ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਸਰੀਧਰ ਨਾਥੁ ਤਜ ਿੂਿ ਲਇ ਸਾਂਤਠ ॥ ੧੫॥ {ੰਨਾ 
1362-1363} 

ਦ ਅਯਥ:-  ੰਏ—ਵਚੱਏੜ। ੰਏਜ—(ਵਚੱਏੜ ਵਵਚ ਉੱ ਸ) ਏਰ ਪੱੁਰ। ੰਏ—ੰਐ, ਬਵਯਆਾਂ ਦ ਐੰਬ। 

ਭਦ—ੁੰਧੀ। ਭਸਾ ਭਦ—ਤੀਫਯ ੁੰਧੀ। ੁੰਵਪਆ—(ÀwuzP`—to string or weave together, 

ੁੰਦਣਾ) ੁੰਵਦਆ ਜਾ ਏ, ਪ ਏ, ਪਣ ਦ ਏਾਯਨ, ਭਤ ਸ ਜਾਣ ਦ ਏਾਯਨ। ਅੰ ੰ ਉਯਝਾਇ—(ਏਰ 

ਪੱੁਰ ਦੀਆਾਂ) ੰਐੜੀਆਾਂ ਨਾਰ ਉਰਝ ਏ। ੁੰਵਪਆ—ਵਐੜਾਉ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਇਏ ਪੱੁਰ ਤੋਂ ਉੱਡ ਏ ਦੂਜ ਪੱੁਰ ਉਤ 

ਜਾਣਾ, ਉਡਾਯੀ। ਵਜ—ਵਜਸੜਾ। ਤਯ—ਤੜ ਦਵ। ਵਫਐਭ—ਐੀ। ਾਾਂਵਠ—ੰਢ। ਰੀਧਯ—ਰੱਛਭੀ ਦਾ 

ਆਯਾ। ਰਇ ਾਾਂਵਠ—ੰਢ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! (ਏਰ ਪੱੁਰ ਦੀ) ਤਜ਼ ੁੰਧੀ ਵਵਚ ਭਤ ਸ ਜਾਣ ਦ ਏਾਯਨ (ਬਯ ਦ) ਐੰਬ ਏਰ ਪੱੁਰ 

(ਦੀਆਾਂ ੰਐੜੀਆਾਂ) ਵਵਚ ਪ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, (ਉਸਨਾਾਂ ੰਐੜੀਆਾਂ ਨਾਰ ਉਰਝ ਏ (ਬਯ ਨੰੂ) ਉਡਾਯੀਆਾਂ ਰਾਣੀਆਾਂ 

ਬੱੁਰ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸਨ (ਇਸੀ ਸਾਰ ਸ ਜੀਵ-ਬਯ ਦਾ)। ਏਈ ਵਵਯਰਾ ਸੀ ਇਸ ਵਜਸਾ (ੰਤ-) ਵਭੱਤਯ ਵਭਰਦਾ ਸ ਜ 

(ਇ ਜੀਵ-ਬਯ ਦੀ ਵਜੰਦ ਨੰੂ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਦੀ ਈ ਸਈ) ੱਏੀ ੰਢ ਤੜ ਏਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਰੱਛਭੀ-

ਦਾ-ਆਯਾ (ਾਯ ਜਤ ਦਾ) ਨਾਥ ਰਬੂ ਸੀ ਭਯੱਥ ਸ ਜ (ਆਣ  ਨਾਰੋਂ) ਟੁੱਟ ਸਇਆਾਂ ਨੰੂ ਭੁੜ ੰਢ ਰੈਂਦਾ 

ਸ।15।  

ਧਾਵਉ ਦਸਾ ਅਨਕ ਰਭ ਰਬ ਕਾਰਣ ॥ ੰ  ਸਤਾਵਤਹ ਦੂਤ ਕਵਨ ਤਫਤਧ ਭਾਰਣ ॥ ਤੀਖਣ ਫਾਣ 
 ਲਾਇ ਨਾਭੁ ਰਬ ਧਯਾਈ ॥ ਹਤਰਹਾਂ ਭਹਾਂ ਤਫਖਾਦੀ ਘਾਤ ੂਰਨ ਗੁਰੁ ਾਈ ॥ ੧੬॥ {ੰਨਾ 
1363} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਧਾਵਉ—ਧਾਵਉਂ, ਭੈਂ ਦੜਦਾ ਸਾਾਂ। ਦਾ—ਵਦਸ਼ਾ, ਾ (ਦਸ਼ਾ—ਸਾਰਤ)। ੰਚ ਦੂਤ—

(ਏਾਭਾਵਦਏ) ੰਜ ਵਯੀ। ਭਤਾਵਵਸ—ਤਾਾਂਦ ਯਵਸੰਦ ਸਨ (ਫਸੁ-ਵਚਨ)। ਏਵਨ ਵਫਵਧ—ਵਏ ਤਯੀਏ ਨਾਰ? 

ਤੀਐਣ—ਤਜ਼, ਵਤਰ ੱਐ। ਚਰਾਇ—ਚਰਾ ਏ। ਧਾਈ—ਵਭਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਭਸਾਾਂ ਵਫਐਾਦੀ—ਵੱਡ 

ਝੜਾਰੂ। ਾਤ—ਭਤ, ਭਾਯਨਾ। ਾਈ—ਵਭਰ ੈਂਦਾ ਸ। 16।  



ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! ਯਭਾਤਭਾ (ਦ ਚਯਨਾਾਂ) ਦਾ ਰਭ ਸਾਰ ਏਯਨ ਵਾਤ ਭੈਂ ਏਈ ਾੀਂ ਦੜਦਾ ਵਪਯਦਾ ਸਾਾਂ, 

(ਯ ਇਸ ਏਾਭਾਵਦਏ) ੰਜ ਵਯੀ ਤਾਾਂਦ (ਸੀ) ਯਵਸੰਦ ਸਨ। (ਇਸਨਾਾਂ ਨੰੂ) ਵਏ ਤਯੀਏ ਨਾਰ ਭਾਵਯਆ ਜਾ? 

(ਇਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਭਾਯਨ ਦਾ ਤਯੀਏਾ ਇਸੀ ਸ ਵਏ) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ (ਦਾ) ਵਭਯਦ ਯਵਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਜਦੋਂ 

ੂਯਾ ੁਯ ੂਵਭਰਦਾ ਸ (ਉ ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਨਾਰ ਵਭਯਨ ਦ) ਵਤਰ ੱਐ ਤੀਯ ਚਰਾ ਏ (ਇਸਨਾਾਂ ਏਾਭਾਵਦਏ) ਵੱਡ 

ਝੜਾਰੂਆਾਂ ਦਾ ਨਾ (ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਸ)। 16।  

ਸਤਤਗੁਰ ਕੀਨੀ ਦਾਤਤ ਭੂਤਲ ਨ ਤਨਖੁਿਈ ॥ ਖਾਵਹੁ ਬੁੰ ਹੁ ਸਤਬ ਗੁਰਭੁਤਖ ਛੁਿਈ ॥ ਅੰਤਭਰਤੁ ਨਾਭੁ 
ਤਨਧਾਨੁ ਤਦਤਾ ਤੁਤਸ ਹਤਰ ॥ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਅਰਾਤਧ ਕਦ ਨ ਜਾਂਤਹ ਭਤਰ ॥੧੭॥ {ੰਨਾ 1363} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਦਾਵਤ—ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਵਤ। ਭੂਵਰ—ਵਫਰਏੁਰ। ਵਨਐੁਟਈ—ਭੁੱਏਦੀ। ਬੰੁਚਸੁ—ਵਯਤ। ਵਬ—

ਾਯ। ੁਯਭੁਵਐ—ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ ਭਨੱੁਐ। ਛੁਟਈ—ਛੁਟ, ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਅੰਵਭਰਤੁ—

ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ। ਵਨਧਾਨੁ—ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਤੁਵ—ਰੰਨ ਸ ਏ, ਤਰਰੱਠ ਏ। ਅਯਾਵਧ—ਵਭਵਯਆ ਏਯ। 

17।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! ੁਯ ੂਦੀ ਫਖ਼ਸ਼ੀ ਸਈ ਸਵਯ-ਨਾਭ-ਦਾਵਤ ਏਦ ਬੀ ਨਸੀਂ ਭੁੱਏਦੀ, ਫਸ਼ੱਏ ਤੁੀ ਾਯ ਇ ਦਾਵਤ 

ਨੰੂ ਵਯਤ। (ੋਂ) ੁਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਏ (ਇ ਦਾਵਤ ਨੰੂ ਵਯਤਣ ਵਾਰਾ ਭਨੱੁਐ ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ) ਫਵਚਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸ। 

ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ (ਇਸ) ਨਾਭ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਯਭਾਤਭਾ (ਆ ਸੀ) ਖ਼ੁਸ਼ ਸ ਏ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! 

(ਆਐ—ਸ ਬਾਈ!) ਦਾ ਇ ਨਾਭ ਨੰੂ ਵਭਵਯਆ ਏਯ, ਤਨੰੂ ਏਦ ਆਤਭਏ ਭਤ ਨਸੀਂ ਆਵੀ। 17।  

ਤਜਥ ਜਾ ਬਗਤੁ ਸੁ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਣਾ ॥ ਸਗਲ ਹ ਸੁਖ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਤਧਆਵਣਾ ॥ ਜੀਅ ਕਰਤਨ 
ਜਕਾਰੁ ਤਨੰਦਕ ਭੁ ਤ  ॥ ਸਾਜਨ ਭਤਨ ਆਨੰਦੁ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਜਤ ॥੧੮॥ {ੰਨਾ 1363} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਵਜਥ—ਵਜ ਥਾਾਂ ਤ। ਜਾ—ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਜਾ ਫਠਦਾ ਸ। ੁ—ਉਸ (ਇਏ-ਵਚਨ)। ਰ—

ਾਯ। ਜੀਅ—(ਾਯ) ਜੀਅ। ਏਯਵਨ—ਏਯਦ ਸਨ, ਏਯਨ ਰੱ ੈਂਦ ਸਨ। ਜਏਾਯ—ੁਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਵਤ-

ਾਰਾਸ। ਵਚ—ੜ ਏ, (ਈਯਐਾ ਦੀ ਅੱ ਨਾਰ) ੜ ਏ। ਭੁ—ਆਤਭਏ ਭਤ ਸੜ ਰੈਂਦ ਸਨ। ਭਵਨ—

ਭਨ ਵਵਚ। ਜਵ—ਜ ਏ। 18।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! ਵਜ ਥਾਾਂ ਤ (ਬੀ ਏਈ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ) ਬਤ ਜਾ ਫਠਦਾ ਸ, ਉਸ ਥਾਾਂ (ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਦ 

ਵਾਮੂ-ਭੰਡਰ ਨਾਰ) ੁਐਦਾਈ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਵਭਯਵਦਆਾਂ (ਉਥ) ਾਯ ੁਐ ਸ ਜਾਾਂਦ 

ਸਨ, (ਉਥ ਆਾਂਢ-ੁਆਾਂਢ ਯਵਸਣ ਵਾਰ  ਾਯ) ਜੀਅ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਨ ਰੱ ੈਂਦ ਸਨ। 

(ਯ ਬਾਾਾਂ ਦੀ ੱਰ ਸ ਵਏ) ਵਨੰਦਾ ਏਯਨ ਵਾਰ  ਭਨੱੁਐ (ੰਤ ਜਨਾਾਂ ਦੀ ਵਵਡਆਈ ਵਐ ਏ ਈਯਐਾ ਦੀ ਅੱ 

ਨਾਰ) ੜ ੜ ਏ ਆਤਭਏ ਭਤ ਸੜ ਰੈਂਦ ਸਨ। ਸ ਨਾਨਏ! ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜ ਜ ਏ ੱਜਣ ਜਨਾਾਂ 

ਦ ਭਨ ਵਵਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੁੰਦੀ ਸ। 18।  

ਾਵਨ ਤਤਤ ੁਨੀਤ ਕਤਹ ਨਹੀ ਸਵੀ ॥ ਝੂਠ ਰੰਤਗ ਖੁਆਰੁ ਕਹਾਂ ਲਗੁ ਖਵੀ ॥ 
ਹਤਰ ੰਦਉਰੀ ਤਖ ਕਾਹ ਸੁਖੁ ਭਾਤਨਆ ॥ ਹਤਰਹਾਂ ਹਉ ਫਤਲਹਾਰੀ ਤਤੰਨ ਤਜ ਦਰਗਤਹ ਜਾਤਨਆ  
॥੧੯॥ {ੰਨਾ 1363} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਾਵਨ—ਵਵੱਤਯ-ਯੂ ਸਯੀ। ਵਤਤ ੁਨੀਤ—ਵਵਏਾਯੀਆਾਂ ਨੰੂ ਵਵੱਤਯ ਏਯਨ ਵਾਰਾ। ਏਤਸ 

ਨਸੀ—ਏਦ ਬੀ ਨਸੀਂ। ਵੀ—ਵਭਵਯਆ ਜਾ ਏਦਾ। ਝੂਠ  ਯੰਵ—ਨਾਵੰਤ ਦਾਯਥਾਾਂ ਦ ਵਆਯ-ਯੰ 

ਵਵਚ। ਐੁਆਯੁ—ਦੁਐੀ, ਐਾ। ਏਸਾਾਂ ਰੁ—ਏਦ ਤਏ? ਫਸੁਤਾ ਵਚਯ ਨਸੀਂ। ਐਵੀ—(ਵਜ਼ੰਦੀ ਦੀ) ਫੜੀ 



ਚਰਾ ਏੀਦੀ। ਸਵਯਚੰਦਉਯੀ—ਸਵਯਚੰਦ ਨਯੀ, ੰਧਯਫ ਨਯੀ, ਸਵਾਈ ਵਏਰ੍ । ਵਐ—ਵਐ ਏ। ਸਉ—

ਭੈਂ। ਵਜ—ਵਜਸੜ। ਦਯਵਸ—ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਵਵਚ। 19।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! ਭਾਇਏ ਦਾਯਥਾਾਂ ਦ ਭਸ ਵਵਚ (ਪ ਯਵਸ ਏ ਵਜ਼ੰਦੀ ਦੀ) ਫੜੀ ਫਸੁਤਾ ਵਵਚ (ੁਐ ਨਾਰ) 

ਨਸੀਂ ਚਰਾਈ ਜਾ ਏਦੀ, (ਆਖ਼ਯ) ਖ਼ੁਆਯ ਸੀ ਸਈਦਾ ਸ, (ਇ ਝੂਠ  ਯੰ ਵਵਚ ਵਟਏ ਯਵਸ ਏ) ਵਵੱਤਯ-

ਯੂ ਸਯੀ ਨੰੂ ਵਵਏਾਯੀਆਾਂ ਨੰੂ ਵਵੱਤਯ ਏਯਨ ਵਾਰ  ਸਯੀ ਨੰੂ ਏਦ ਬੀ ਵਭਵਯਆ ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦਾ। ਸ ਬਾਈ! 

(ਭਾਇਏ ਦਾਯਥਾਾਂ ਦ ਇਸਨਾਾਂ) ਸਵਾਈ ਵਏਵਰ੍ਆਾਂ ਨੰੂ ਵਐ ਵਐ ਏ ਤੰੂ ਵਏਉਂ ੁਐ ਰਤੀਤ ਏਯ ਵਯਸਾ ਸੈਂ? (ਨਾਸ 

ਇਸ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਵਸਣ, ਅਤ ਨਾਸ ਸੀ ਇਸਨਾਾਂ ਦ ਭਸ ਵਵਚ ਪਵਆਾਂ ਰਬੂ ਦਯ ਤ ਆਦਯ ਵਭਰਣਾ)। ਸ 

ਬਾਈ! ਭੈਂ (ਤਾਾਂ) ਉਸਨਾਾਂ ਤੋਂ ਦਏ ਜਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ ਵਜਸੜ (ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜ ਜ ਏ) ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ 

ਵਵਚ ਤਏਾਯ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। 19।  

ਕੀਨ ਕਰਭ ਅਨਕ ਗਵਾਰ ਤਫਕਾਰ ਘਨ ॥ ਭਹਾ ਦੁਗੰਧਤ ਵਾਸੁ ਸਠ ਕਾ ਛਾਰੁ ਤ ਨ ॥ ਤਪਰਤਉ 
ਗਰਫ ਗੁਫਾਤਰ ਭਰਣੁ ਨਹ ਜਾਨਈ ॥ ਹਤਰਹਾਂ ਹਤਰ ੰਦਉਰੀ ਤਖ ਕਾਹ ਸ ੁ ਭਾਨਈ ॥ ੨੦॥ 
{ੰਨਾ 1363} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਵਾਯ—ਭੂਯਐ। ਨ—ਫਸੁਤ। ਏਯਭ ਵਫਏਾਯ—ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਦ ਏੰਭ। ਦ੍ਰਰੰਧਤ—ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਦੀ 

ੰਦੀ। ਵਾੁ—ਵਨਵਾ। ਠ—ਭੂਯਐ। ਛਾਯੁ—ੁਆਸ (ਦ ਫਯਾਫਯ)। ਛਾਯੁ ਤਨ—ਵਭੱਟੀ ਵਵਚ ਯੁਵਰਆ 

ਯੀਯ। ਵਪਯਤਉ—ਵਪਯਦਾ ਸ। ਯਫ ੁਫਾਵਯ—ਅਸੰਏਾਯ ਦ ਸਨਯ ਵਵਚ। ਭਯਣੁ—ਭਤ। ਜਾਨਈ—ਜਾਨ , 

ਜਾਣਦਾ। ਸਵਯਚੰਦਉਯੀ—ਸਵਯਚੰਦ-ਨਯੀ, ੰਧਯਫ ਨਯੀ, ਸਵਾਈ ਵਏਰ੍ । ਵਐ—ਵਐ ਏ। ਏਾਸ—ਵਏਉਂ? 

ਚੁ—ਦਾ-ਵਥਯ। ਭਾਨਈ—ਭਾਨ , ਭੰਨਦਾ ਸ। 20।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! ਭੂਯਐ ਭਨੱੁਐ ਅਨਏਾਾਂ ਸੀ ਏੁਏਯਭ ਏਯਦਾ ਯਵਸੰਦਾ ਸ। ਵੱਡ ਏੁਏਯਭਾਾਂ ਦੀ ੰਦੀ ਵਵਚ ਇ 

ਦਾ ਵਨਵਾ ਸਇਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸ ਵਜ ਏਯਏ ਭੂਯਐ ਦਾ ਯੀਯ ਵਭੱਟੀ ਵਵਚ ਯੁਰ ਜਾਾਂਦਾ ਸ (ਅਭਰਏ ਭਨੱੁਐਾ 

ਯੀਯ ਏਡੀ ਦ ਫਯਾਫਯ ਦਾ ਨਸੀਂ ਯਵਸ ਜਾਾਂਦਾ)। (ਅਵਜਸਾ ਭਨੱੁਐ) ਅਸੰਏਾਯ ਦ ਸਨਯ ਵਵਚ ਤੁਵਯਆ ਵਪਯਦਾ 

ਸ, ਇ ਨੰੂ ਭਤ (ਬੀ) ਨਸੀਂ ੁੱਝਦੀ। ਇ ਸਵਾਈ ਵਏਰ੍  ਨੰੂ ਵਐ ਵਐ ਏ ਤਾ ਨਸੀਂ, ਇਸ ਵਏਉਂ ਇ ਨੰੂ ਦਾ-

ਏਾਇਭ ਯਵਸਣਾ ਭੰਨੀ ਫਠਾ ਸ। 20।  

ਤਜਸ ਕੀ ੂਜ ਅਉਧ ਤਤਸ ਕਉਣੁ ਰਾਖਈ ॥ ਫਦਕ ਅਤਨਕ ਉਾਵ ਕਹਾਂ ਲਉ ਬਾਖਈ ॥ ਕ 
 ਤਤ ਗਵਾਰ ਕਾਤਜ ਤਰ ਆਵਈ ॥ ਹਤਰਹਾਂ ਤਫਨੁ ਨਾਵ ਤਨੁ ਛਾਰੁ ਤਫਰਥਾ ਸਬੁ ਜਾਵਈ ॥ ੨੧॥ 
{ੰਨਾ 1363} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਵਜ ਏੀ—(ੰਫੰਧਏ ‘ਏੀ’ ਦ ਏਾਯਨ ਰਜ਼ ‘ਵਜ’ੁ ਦਾ   ੰੁ ਉੱਡ ਵਆ ਸ)। ੂਜ—ਅਖ਼ੀਯ ਤ 

ਸੁੰਚ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਖ਼ਤਭ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਭੁੱਏ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਅਉਧ—(ਉਭਯ ਦੀ) ਵਭਆਦ, ਆਖ਼ਯੀ ਸੱਦ। ਯਾਐਈ—

ਯਾਐ, ਯੱਐ ਏਦਾ ਸ, ਭਤ ਤੋਂ ਫਚਾ ਏਦਾ ਸ। ਫਦਏ—ਵਸਏਭਤ-ਵਵੱਵਦਆ। ਉਾਵ—ਸੀਰ , ਢੰ। ਏਸਾਾਂ 

ਰਉ—ਵਏੱਥੋਂ ਤਏ? ਬਾਐਈ—ਬਾਐ, ਦੱ ਏਦੀ ਸ। ਏ—ਇਏ (ਯਭਾਤਭਾ) ਨੰੂ ਸੀ। ਚਵਤ—ਵਭਵਯਆ 

ਏਯ। ਵਾਯ—ਸ ਭੂਯਐ! ਏਾਵਜ ਤਯ—ਤਯ ਏੰਭ ਵਵਚ। ਆਵਈ—ਆਵ, ਆਉਂਦਾ ਸ। ਛਾਯ—ੁੁਆਸ 

(ਭਾਨ)। ਵਫਰਥਾ—ਵਵਅਯਥ। 21।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! ਵਜ (ਭਨੱੁਐ) ਦੀ (ਉਭਯ ਦੀ) ਆਖ਼ਯੀ ਸੱਦ ਸੁੰਚ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਏਈ ਭਨੱੁਐ (ਭਤ ਦ 

ਭੂੰਸੋਂ) ਫਚਾ ਨਸੀਂ ਏਦਾ। ਵਸਏਭਤ-ਵਵੱਵਦਆ ਦ ਅਨਏਾਾਂ ਸੀ ਢੰ (ਨੁਖ਼) ਵਏੱਥੋਂ ਤਏ (ਏਈ) ਦੱ ਏਦਾ ਸ? 



ਸ ਭੂਯਐ! ਇਏ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਸੀ ਮਾਦ ਏਵਯਆ ਏਯ, (ਉਸ ਸੀ ਸਯ ਵਰ) ਤਯ ਏੰਭ ਆਉਂਦਾ ਸ। ਸ ਬਾਈ! 

ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਇਸ ਯੀਯ ਵਭੱਟੀ (ਭਾਨ) ਸ, ਾਯਾ ਵਵਅਯਥ ਚਰਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। 21।  

ਅਉਖਧੁ ਨਾਭੁ ਅਾਰੁ ਅਭਲਕੁ ੀਜਈ ॥ ਤਭਤਲ ਤਭਤਲ ਖਾਵਤਹ ਸੰਤ ਸਗਲ ਕਉ ਦੀਜਈ ॥ 
ਤਜਸ ਰਾਤਤ ਹਇ ਤਤਸ ਹੀ ਾਵਣ ॥ ਹਤਰਹਾਂ ਹਉ ਫਤਲਹਾਰੀ ਤਤੰਨਹ ਤਜ ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਰਾਵਣ 
॥੨੨॥ {ੰਨਾ 1363} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅਉਐਧ—ੁਦਵਾਈ। ਅਾਯ—ੁਫਅੰਤ। ਅਭਰਏੁ—ਵਜ ਦਾ ਭੁੱਰ ਨਾਸ ਾਇਆ ਜਾ ਏ। 

ੀਜਈ—ੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਸ। ਵਭਵਰ—ਵਭਰ ਏ। ਵਭਵਰ ਵਭਵਰ—ਦਾ ਵਭਰ ਏ। ਐਾਵਵਸ—ਐਾਾਂਦ ਸਨ (ਫਸ-ੁ

ਵਚਨ)। ਦੀਜਈ—ਵੰਵਡਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਯਾਵਤ ਸਇ—ਬਾਾਾਂ ਅਨੁਾਯ ਵਭਰਣਾ ਸਵ। ਵਤ ਸੀ—ਉ ਨੰੂ 

ਸੀ। ਯੰ—ੁਆਨੰਦ। ਯਾਵਣ—ਭਾਣਦ ਸਨ। 22।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! (ਆਤਭਏ ਯਾਾਂ ਨੰੂ ਦੂਯ ਏਯਨ ਰਈ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ) ਨਾਭ (ਸੀ) ਦਵਾਈ ਸ, ਫਸੁਤ ਸੀ 

ਏੀਭਤੀ ਦਵਾਈ ਸ। (ਇਸ ਦਵਾਈ ਾਧ ੰਵਤ ਵਵਚ ਵਭਰ ਏ) ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਸ। (ਾਧ ੰਵਤ ਵਵਚ) 

ੰਤ ਜਨ ਦਾ ਵਭਰ ਏ (ਇਸ ਸਵਯ-ਨਾਭ ਦਵਾਈ) ਐਾਾਂਦ ਯਵਸੰਦ ਸਨ (ਵਜਸੜ ਬੀ ਵਡਬਾੀ ਾਧ ੰਵਤ ਵਵਚ 

ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ) ਾਵਯਆਾਂ ਨੰੂ (ਇਸ ਨਾਭ-ਦਵਾਈ) ਵੰਡੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਯ ਉ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਇਸ ਨਾਭ-ਦਵਾਈ 

ਵਭਰਦੀ ਸ, ਵਜ ਦ ਬਾਾਾਂ ਵਵਚ ਇ ਦਾ ਵਭਰਣਾ ਵਰਵਐਆ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਸ ਬਾਈ! ਭੈਂ ਦਏ ਜਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ ਉਸਨਾਾਂ ਤੋਂ 

ਵਜਸੜ (ਸਵਯ-ਨਾਭ ਜ ਏ) ਰਬੂ-ਵਭਰਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਭਾਣਦ ਸਨ। 22।  

ਵਦਾ ਸੰਦਾ ਸੰਗੁ ਇਕਠਾ ਹਇਆ ॥ ਅਉਖਦ ਆ ਰਾਤਸ ਤਵਤ  ਆਤ ਖਲਇਆ ॥ ਜ ਜ ਨਾ 
ਕਰਭ ਸੁਕਰਭ ਹਇ ਸਤਰਆ ॥ ਹਤਰਹਾਂ ਦੂਖ ਰਗ ਸਤਬ ਾ ਤਨ ਤ ਤਖਸਤਰਆ ॥੨੩॥ {ੰਨਾ 
1363} 

ਦ ਅਯਥ:-  ੰਦਾ—ਦਾ। ਵਦਾ ੰਦਾ ੰ—ੁਵਦਾਾਂ ੰਦਾ ੰ,ੁ ਸਏੀਭਾਾਂ ਦਾ ਾਥ, ਸਏੀਭਾਾਂ ਦਾ ਟਰਾ (ਆਤਭਏ 

ਭਤ ਤੋਂ ਫਚਾਣ ਵਾਰ) ੰਤ ਜਨਾਾਂ ਦੀ ੰਵਤ। ਅਉਐਦ—ਦਵਾਈ, ਨਾਭ-ਦਾਯੂ। ਆ ਯਾਵ—ੂਯਾ ਅਯ 

ਏਯਦੀ ਸ, ਏਾਯ-ਯ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਆਵ—ਯਭਾਤਭਾ ਆ। ਨਾ—ਉਸਨਾਾਂ (ਵਦਾਾਂ) ਦ, ਉਸਨਾਾਂ ੰਤ-ਜਨਾਾਂ 

ਦ। ਏਯਭ—ਵਨੱਤ ਦ ਏਯਤੱਫ। ੁਏਯਭ—ਰਸ਼ਟ ਏੰਭ, ਰਸ਼ਟ ੂਯਨ। ੁਏਯਭ ਸਇ—ਵਧੀਆ ੂਯਨ  ਫਣ ਏ। 

ਵਯਆ—ਵਐਰਯਦ ਸਨ, ਆਭ ਰਏਾਾਂ ਦ ਾਸਭਣ  ਆਉਂਦ ਸਨ। ਵਬ—ਾਯ। ਤ—ਤੋਂ। ਵਐਵਯਆ—ਦੂਯ 

ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। 23।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! (ਾਧ ੰਵਤ ਵਵਚ ਆਤਭਏ ਭਤ ਤੋਂ ਫਚਾਣ ਵਾਰ) ਸਏੀਭਾਾਂ (ੰਤ-ਜਨਾਾਂ) ਦੀ ੰਵਤ 

ਇਏੱਠੀ ਸੁੰਦੀ ਸ (ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਵਯਤੀ ਸਈ ਤ ਦੱੀ ਸਈ ਸਵਯ-ਨਾਭ ਵਭਯਨ ਦੀ) ਦਵਾਈ (ਾਧ ੰਵਤ ਵਵਚ) 

ਆਣਾ ੂਯਾ ਅਯ ਏਯਦੀ ਸ (ਵਏਉਂਵਏ ਉ ਇਏੱਠ ਵਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਸਾਜ਼ਯ ਯਵਸੰਦਾ ਸ)। (ਆਤਭਏ 

ਯਾਾਂ ਦ ਉਸ ਵਦ ੰਤ-ਜਨ) ਵਜਸੜ ਵਜਸੜ ਵਨੱਤ ਦ ਏਯਤੱਫ ਏਯਦ ਸਨ (ਉਸ ਾਧ ੰਵਤ ਵਵਚ ਆ ਆਭ 

ਰਏਾਾਂ ਦ ਾਸਭਣ) ਵਧੀਆ ੂਯਨ  ਫਣ ਏ ਯਟ ਸੁੰਦ ਸਨ, (ਇ ਵਾਤ ਾਧ ੰਵਤ ਵਵਚ ਆ 

ਵਡਬਾੀਆਾਂ ਦ) ਯੀਯ ਤੋਂ ਾਯ ਦੁੱਐ ਾਯ ਯ ਾਯ ਾ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। 23।  

 


