
ਸ ਦਰੁ ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਭਹਲਾ ੧    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ॥ ਸ ਦਰੁ ਿਰਾ ਕਹਾ ਸ ਘਰੁ ਕਹਾ 
ਤਿਿੁ ਫਤਹ ਸਰਫ ਸਭਾਲ  ॥ ਵਾਿ ਿਰ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕਿ ਿਰ ਵਾਵਣਹਾਰ ॥ ਕਿ 
ਿਰ ਰਾਗ ਰੀ ਤਸਉ ਕਹੀਅਤਹ ਕਿ ਿਰ ਗਾਵਣਹਾਰ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਏਹਾ—ਕਏਹ ਕਜਹਾ? ਫੜਾ ਅਚਯਜ। ਦਯੁ—ਦਯਵਾਜ਼ਾ। ਕਜਤੁ—ਕਜਿੱ ਥ। ਫਕਹ—ਫਠ 
ਏ। ਸਯਫ—ਸਾਯ ਜੀਵਾਂ ਨੂੂੰ । ਸਭਾਰ —ਤੂੂੰ  ਸੂੰ ਬਾਰ ਏੀਤੀ ਹ , ਤੂੂੰ  ਸੂੰ ਬਾਰ ਏਯ ਕਯਹਾ ਹੈਂ। ਨਾਦ —

ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਸਫਦ, ਯਾ। ਵਾਵਣਹਾਯ —ਵਜਾਣ ਵਾਰ। ਯੀ —ਯਾ ਯੀ , ਯਾਣੀਆਂ। ਕਸਉ —

ਸਭਤ, ਸਣ। ਯੀ ਕਸਉ—ਯਾਣੀਆਂ ਸਭਤ। ਏਹੀਅਕਹ—ਏਹ ਜਾਂਦ ਹਨ, ਆਐ ਜਾਂਦ ਹਨ।  

ਅਯਥ:- (ਹ ਰਬੂ !) ਤਯਾ ਉਹ ਯ ਅਤ (ਉਸ ਯ ਦਾ ) ਉਹ ਦਯਵਾਜ਼ਾ ਫੜਾ ਹੀ ਅਸਚਯਜ 
ਹਵਾ, ਕਜਿੱ ਥ ਫਠ ਏ ਤੂੂੰ  ਸਾਯ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਬਾਰ ਏਯ ਕਯਹਾ ਹੈਂ। (ਤਯੀ ਇਸ ਯਚੀ ਹਈ ਏੁਦਯਤ 
ਕਵਚ) ਅਨੇਏਾਂ ਤ ਅਣਕਣਤ ਵਾਜ ਤ ਯਾ ਹਨ ; ਫਅੂੰਤ ਹੀ ਜੀਵ (ਉਹਨਾਂ ਵਾਕਜਆਂ ਨੂੂੰ ) ਵਜਾਣ 
ਵਾਰ ਹਨ। ਯਾਣੀਆਂ ਸਭਤ ਫਅੂੰਤ ਹੀ ਯਾਾਂ ਦ ਨਾਭ ਰ ਜਾਂਦ ਹਨ। ਅਨੇਏਾਂ ਹੀ ਜੀਵ 
(ਇਹਨਾਂ ਯਾ -ਯਾਣੀਆਂ ਦੀ ਯਾਹੀਂ ਤਨੂੂੰ ) ਾਣ ਵਾਰ ਹਨ (ਤਯੀ ਕਸਕਤ ਦ ੀਤ ਾ ਯਹ 
ਹਨ)। 

ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨ  ਵਣੁ ਾਣੀ ਫਸੰਿਰੁ ਗਾਵ ਰਾਿਾ ਧਰਭੁ ਦੁਆਰ ॥ ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨ  ਤਿਿੁ 
ਗੁਿੁ ਤਲਤਖ ਿਾਣਤਨ ਤਲਤਖ ਤਲਤਖ ਧਰਭੁ ਫੀਿਾਰ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਾਵਕਨ—ਾਂਦ ਹਨ। ਤੁਧ ਨ —ਤਨੂੂੰ । ਫਸੂੰ ਤਯੁ—ਅਿੱ। ਾਵ —ਾਂਦਾ ਹ {‘ਾਵ’ 
ਇਏ-ਵਚਨ ਹ , ‘ਾਵਕਨ’ ਫਹ-ੁਵਚਨ ਹ }। ਯਾਜਾ ਧਯਭੁ —ਧਯਭ ਯਾਜ। ਦੁਆਯ —(ਹ ਰਬੂ ! 
ਤਯ) ਦਯ ਤ। ਕਚਤੁ ੁਤੁ —ੁਯਾਤਨ ਕਹੂੰਦੂ ਕਿਆਰ ਤੁਕਯਆ ਆ ਕਯਹਾ ਹ ਕਏ ਇਹ ਦਵੇਂ 
ਕਵਅਏਤੀਆਂ ਕਚਿੱ ਤਯ ਅਤ ੁਤ ਸਾਯ ਜੀਵਾਂ ਦ ਏੀਤ ਚੂੰ ਭੂੰ ਦ ਏਯਭਾਂ ਦ ਰਐ ਕਰਐਦ ਯਕਹੂੰਦ 
ਹਨ। ਕਰਕਐ ਜਾਣਕਹ—{Know to write} ਕਰਐਣਾ ਜਾਣਦ ਹਨ। ਕਰਕਐ ਕਰਕਐ—(ਹਯ ਵਰ ) ਕਰਐ 
ਕਰਐ ਏ (ਜ ਏੁਝ ਉਹ ਕਚਿੱ ਤਯ ੁਤ ਹਯ ਵਰ ਕਰਐਦ ਯਕਹੂੰਦ ਹਨ)।  

ਅਯਥ:- (ਹ ਰਬੂ !) ਹਵਾ ਾਣੀ ਅਿੱ (ਆਕਦਏ ਤਿੱਤ) ਤਯ ੁਣ ਾ ਯਹ ਹਨ (ਤਯੀ ਯਜ਼ਾ ਕਵਚ 
ਤੁਯ ਯਹ ਹਨ)। ਧਯਭ ਯਾਜ (ਤਯ) ਦਯ ਤ (ਐਰ ਏ ਤਯੀ ਕਸਕਤ-ਸਾਰਾਹ ਦ ੀਤ) ਾ ਕਯਹਾ 



ਹ। ਉਹ ਕਚਿੱ ਤਯ ੁਤ ਬੀ ਜ (ਜੀਵਾਂ ਦ ਚੂੰ ਭੂੰ ਦ ਏਯਭਾਂ ਦ ਰਐ ) ਕਰਐਣ ਜਾਣਦ ਹਨ ਅਤ 
ਕਜਨਹ ਾਂ ਦ ਕਰਐ ਹ ਧਯਭ ਯਾਜ ਕਵਚਾਯਦਾ ਹ ਤਯੀ ਕਸਕਤ-ਸਾਰਾਹ ਦ ੀਤ ਾ ਯਹ ਹਨ।  

ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨ  ਈਸਰੁ ਫਰਹਭਾ ਦਵੀ ਸਹਤਨ ਿਰ ਸਦਾ ਸਵਾਰ ॥ ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨ  ਇੰਦਰ 
ਇੰਦਰਾਸਤਣ ਫਠੇ ਦਵਤਿਆ ਦਤਰ ਨਾਲ  ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਈਸਯੁ—ਕਿਵ। ਦਵੀ —ਦਵੀਆਂ। ਸਹਕਨ —ਸਹਣ ਰਿੱ ਦ ਹਨ , ਸਬਦ ਹਨ। 
ਸਵਾਯ—ਸਹਣ ਫਣਾ ਹ। ਇੂੰ ਦਰਾਸਕਣ —{ਇੂੰਦਰ-ਆਸਣ} ਇੂੰਦਯ ਦ ਆਸਣ ਉੱਤ (ਫਠੇ ਹ )। 
ਦਕਯ—ਤਯ ਦਯਵਾਜ਼ ਉੱਤ। ਦਵਕਤਆ ਨਾਰ—ਦਵਕਤਆਂ ਸਭਤ।  

ਅਯਥ:- (ਹ ਰਬੂ!) ਅਨੇਏਾਂ ਦਵੀਆਂ ਕਿਵ ਅਤ ਫਰਹਭਾ (ਆਕਦਏ ਦਵਤ) ਜ ਤਯ ਸਵਾਯ ਹ ਹਨ 
ਸਦਾ (ਤਯ ਦਯ ਤ ) ਸਬ ਯਹ ਹਨ ਤਨੂੂੰ  ਾ ਯਹ ਹਨ (ਤਯ ੁਣ ਾ ਯਹ ਹਨ )। ਏਈ ਇੂੰਦਯ 
ਦਵਤ ਆਣ ਤਿਤ ਉੱਤ ਫਠੇ ਹ ਦਵਕਤਆਂ ਸਭਤ ਤਯ ਦਯ ਉੱਤ ਤਨੂੂੰ  ਾ ਯਹ ਹਨ (ਤਯੀ 
ਕਸਕਤ-ਸਾਰਾਹ ਦ ੀਤ ਾ ਯਹ ਹਨ)।  

ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨ  ਤਸਧ ਸਭਾਧੀ ਅੰਦਤਰ ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨ  ਸਾਧ ਫੀਿਾਰ ॥ ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨ  ਿਿੀ 
ਸਿੀ ਸੰਿਖੀ ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨ  ਵੀਰ ਕਰਾਰ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਸਭਾਧੀ ਅੂੰਦਕਯ—ਸਭਾਧੀ ਕਵਚ ਜੁੜ ਏ। ਕਸਧ—ਜ ਸਾਧਨਾਂ ਕਵਚ ੁਿੱ  ਹ ਜੀ, 
ਉਹ ਕਵਅਏਤੀਆਂ ਜ ਭਨੁਿੱ ਐਾਂ ਦੀ ਿਰਣੀ ਤੋਂ ਅਾਂਹ ਅਤ ਦਵਕਤਆਂ ਤੋਂ ਹਠ ਭੂੰ ਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ; 

ਇਹ ਕਸਿੱ ਧ ਕਵਤਰਤਾ ਦਾ ੁੂੰ ਜ ਅਤ ਅਿੱਠਾਂ ਹੀ ਕਸਿੱ ਧੀਆਂ ਦ ਭਾਰਏ ਸਭਝ ਜਾਂਦ ਹਨ। ਫੀਚਾਯ —

ਫੀਚਾਕਯ, ਕਵਚਾਯ ਏ। ਜਤੀ —ਏਾਭ-ਵਾਿਨਾ ਨੂੂੰ  ਯਏ ਏ ਯਿੱ ਐਣ ਵਾਰ। ਸਤੀ —ਦਾਨੀ। ਵੀਯ —

ਸੂਯਭ। ਏਯਾਯ—ਤਏੜ।  

ਅਯਥ:- (ਹ ਰਬੂ!) ਕਸਿੱ ਧ ਰਏ ਸਭਾਧੀਆਂ ਰਾ ਏ ਤਨੂੂੰ  ਾ ਯਹ ਹਨ। ਸਾਧ ਜਨ (ਤਯ ੁਣਾਂ ਦੀ ) 
ਕਵਚਾਯ ਏਯ ਏ ਤਨੂੂੰ  ਸਰਾਹ ਯਹ ਹਨ। ਜਤੀ , ਦਾਨੀ ਅਤ ਸੂੰ ਤਐੀ ਫੂੰ ਦ ਬੀ ਤਯ ਹੀ ੁਣ ਾ ਯਹ 
ਹਨ। ਫਅੂੰਤ ਤਏੜ ਸੂਯਭ ਤਯੀਆਂ ਹੀ ਵਕਡਆਈਆਂ ਏਯ ਯਹ ਹਨ।  

ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨ  ੰਤਿਿ ੜਤਨ ਰਖੀਸੁਰ ਿੁਗੁ ਿੁਗੁ ਵਦਾ ਨਾਲ  ॥ ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨ  ਭਹਣੀਆ 
ਭਨੁ ਭਹਤਨ ਸੁਰਗੁ ਭਛੁ ਇਆਲ ॥ {ੰਨਾ 9} 



ਦਅਯਥ:- ੜਕਨ—ੜਹਦ ਹਨ। ਯਐੀਸੁਯ—{ਕਯਐੀ-ਈਸਯੁ} ਵਿੱਡ ਵਿੱ ਡ ਕਯਐੀ, ਭਹਾਂ ਕਯਐੀ। ਜੁੁ 
ਜੁੁ—ਹਯਏ ਜੁ ਕਵਚ। ਵਦਾ ਨਾਰ—ਵਦਾਂ ਸਣ। ਭਹਣੀਆ—ਸੁੂੰ ਦਯ ਇਸਤਰੀਆਂ। ਭਨੁ ਭਹਕਨ—

ਜ ਭਨ ਨੂੂੰ  ਭਹ ਰੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਛ—ੁਭਾਤ ਰਏ। ਇਆਰ—ਾਤਾਰ ਰਏ।  

ਅਯਥ:- (ਹ ਰਬੂ !) ੂੰ ਕਡਤ ਅਤ ਭਹਾ ਕਯਐੀ ਜ (ਵਦਾਂ ਨੂੂੰ  ੜਹਦ ਹਨ , ਵਦਾਂ ਸਣ ਤਯਾ ਹੀ ਜਸ 
ਏਯ ਯਹ ਹਨ। ਸੁੂੰ ਦਯ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜ (ਆਣੀ ਸੁੂੰ ਦਯਤਾ ਨਾਰ ਭਨੁਿੱ ਐ ਦ ) ਭਨ ਨੂੂੰ  ਭਹ ਰੈਂਦੀਆਂ 
ਹਨ ਤਨੂੂੰ  ਹੀ ਾ ਯਹੀਆਂ ਹਨ , (ਬਾਵ, ਤਯੀ ਸੁੂੰ ਦਯਤਾ ਦਾ ਯਏਾਿ ਏਯ ਯਹੀਆਂ ਹਨ )। ਸੁਯ-

ਰਏ, ਭਾਤ-ਰਏ ਅਤ ਤਾਰ -ਰਏ (ਬਾਵ, ਸੁਯ ਭਾਤ ਅਤ ਤਾਰ ਦ ਸਾਯ ਜੀਆ ਜੂੰਤ ) ਤਯੀ 
ਹੀ ਵਕਡਆਈ ਏਯ ਯਹ ਹਨ।  

ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨ  ਰਿਨ ਉਾ ਿਰ ਅਠਸਤਠ ਿੀਰਥ ਨਾਲ  ॥ ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨ  ਿਧ ਭਹਾਫਲ 
ਸੂਰਾ ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨ  ਖਾਣੀ ਿਾਰ ॥ ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨ  ਖੰਿ ਭੰਿਲ ਫਰਹਭੰਿਾ ਕਤਰ ਕਤਰ ਰਖ 
ਿਰ ਧਾਰ ॥ {ੰਨਾ 9} 

ਦਅਯਥ:- ਉਾ ਤਯ —ਤਯ ਏੀਤ ਹ। ਅਠਸਕਠ —ਅਠਾਹਠ। ਤੀਯਥ ਨਾਰ —ਤੀਯਥਾਂ 
ਸਭਤ। ਜਧ—ਜਧ। ਭਹਾਫਰ —ਵਿੱਡ ਫਰ ਵਾਰ। ਸੂਯਾ —ਸੂਯਭ। ਐਾਣੀ ਚਾਯ —ਚਾਯ ਐਾਣੀਆਂ 
{ਅੂੰਡਜ, ਜਯਜ, ਸਤਜ, ਉਤਬੁਜ}। ਐਾਣੀ—ਐਾਣ ਕਜਸ ਨੂੂੰ  ੁਿੱ ਟ ਏ ਕਵਚੋਂ ਧਾਤਾਂ ਜਾਂ ਯਤਨ ਆਕਦਏ 
ਦਾਯਥ ਏਿੱ ਢ ਜਾਣ {ਐਨ—ੁਿੱ ਟਣਾ}। ੁਯਾਤਨ ਕਿਆਰ ਤੁਕਯਆ ਆ ਕਯਹਾ ਹ ਕਏ ਜਤ ਦ ਸਾਯ 
ਜੀਵ ਚਾਯ ਐਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾ ਹ ਹਨ —ਅੂੰਡਾ, ਕਜਯ, ਭੁੜਏਾ, ਾਣੀ ਦੀ ਸਹਤਾ ਨਾਰ ਧਯਤੀ 
ਕਵਚੋਂ ਆਣ ਆ ਉੱ ਣਾ (ਇਥ ਬਾਵ ਹ, ਚਹਾਂ ਹੀ ਐਾਣੀਆਂ ਦ ਜੀਵ, ਸਾਯੀ ਯਚਨਾ)। ਐੂੰਡ—

ਟਟਾ, ਫਰਹਭੂੰ ਡ ਦਾ ਟਟਾ , ਹਯਏ ਧਯਤੀ। ਭੂੰ ਡਰ—ਚਿੱਏਰ, ਫਰਹਭੂੰ ਡ ਦਾ ਇਏ ਚਿੱ ਏਰ ਕਜਸ ਕਵਚ ਇਿੱਏ 
ਸੂਯਜ, ਇਿੱ ਏ ਚੂੰ ਦਰਭਾ ਅਤ ਧਯਤੀ ਆਕਦਏ ਕਣ ਜਾਂਦ ਹਨ। ਫਰਹਭੂੰ ਡ —ਸਾਯੀ ਕਸਰਿਟੀ। ਏਕਯ 
ਏਕਯ—ਫਣਾ ਏ। ਧਾਯ—ਕਟਏਾ ਹ।  

ਅਯਥ:- (ਹ ਰਬੂ!) ਤਯ ਦਾ ਏੀਤ ਹ ਯਤਨ ਅਠਾਹਠ ਤੀਯਥਾਂ ਸਭਤ ਤਨੂੂੰ  ਹੀ ਾ ਯਹ ਹਨ। 
ਵਿੱ ਡ ਫਰ ਵਾਰ ਜਧ ਅਤ ਸੂਯਭ (ਤਯਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਫਰ ਕਵਐਾ ਏ) ਤਯੀ ਹੀ (ਤਾਏਤ ਦੀ) ਕਸਕਤ ਏਯ 
ਯਹ ਹਨ। ਚਹਾਂ ਹੀ ਐਾਣੀਆਂ ਦ ਜੀਅ ਜੂੰਤ ਤਨੂੂੰ  ਾ ਯਹ ਹਨ। ਸਾਯੀ ਕਸਰਿਟੀ , ਕਸਰਿਟੀ ਦ ਸਾਯ 
ਐੂੰ ਡ ਤ ਭੂੰ ਡਰ, ਜ ਤੂੂੰ  ਦਾ ਏਯ ਏ ਕਟਏਾ ਯਿੱ ਐ ਹਨ, ਤਨੂੂੰ  ਹੀ ਾਉਂਦ ਹਨ।  



ਸਈ ਿੁਧਨ  ਗਾਵਤਨ ਿ ਿੁਧੁ ਬਾਵਤਨ ਰਿ ਿਰ ਬਗਿ ਰਸਾਲ  ॥ ਹਤਰ ਕਿ ਿੁਧਨ  ਗਾਵਤਨ ਸ 
ਭ ਤਿਤਿ ਨ ਆਵਤਨ ਨਾਨਕੁ ਤਕਆ ਫੀਿਾਰ ॥ {ੰਨਾ 9} 

ਦਅਯਥ:- ਸਈ—ਉਹੀ ਫੂੰ ਦ। ਤੁਧੁ ਬਾਵਕਨ —ਤਨੂੂੰ  ਚੂੰ  ਰਿੱ ਦ ਹਨ। ਯਤ —ਯਿੱਤ, ਯੂੰ ਹ , 

ਰਭ ਕਵਚ ਭਸਤ। ਯਸਾ—{ਯਸ-ਆਰਮ} ਯਸ ਦ ਯ , ਯਸੀ। ਹਕਯ ਏਤ—ਅਨੇਏਾਂ ਹਯ ਜੀਵ 
{ਰਜ਼ ‘ਹਕਯ’ ਰਜ਼ ‘ਹਯ’ ਤੋਂ ਫਹੁ -ਵਚਨ ਹ }। ਭ ਕਚਕਤ —ਭਯ ਕਚਿੱ ਤ ਕਵਚ। ਭ ਕਚਕਤ ਨ 
ਆਵਕਨ—ਭਯ ਕਚਿੱ ਤ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦ , ਭਥੋਂ ਕਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਏਦ , ਭਯੀ ਕਵਚਾਯ ਤੋਂ ਯ ਹਨ। 
ਕਏਆ ਫੀਚਾਯ—ਏੀਹ ਕਵਚਾਯ ਏਯ ਸਏਦਾ ਹ? 

ਅਯਥ:- (ਹ ਰਬੂ!) ਅਸਰ ਕਵਚ ਉਹੀ ਫੂੰ ਦ ਤਯੀ ਕਸਕਤ -ਸਾਰਾਹ ਏਯਦ ਹਨ (ਬਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਏੀਤੀ ਕਸਕਤ-ਸਾਰਾਹ ਸਪਰ ਹ) ਜ ਤਯ ਰਭ ਕਵਚ ਯੂੰ ਹ ਹਨ ਅਤ ਤਯ ਯਸੀ ਬਤ ਹਨ , 

ਉਹੀ ਫੂੰ ਦ ਤਨੂੂੰ  ਕਆਯ ਰਿੱ ਦ ਹਨ। ਅਨੇਏਾਂ ਹਯ ਜੀਵ ਤਯੀ ਵਕਡਆਈ ਏਯ ਯਹ ਹਨ , ਜ ਭਥੋਂ 
ਕਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਏਦ। (ਬਰਾ, ਇਸ ਕਣਤੀ ਫਾਯ ) ਨਾਨਏ ਏੀਹ ਕਵਚਾਯ ਏਯ ਸਏਦਾ ਹ ? 

(ਨਾਨਏ ਇਹ ਕਵਚਾਯ ਏਯਨ-ਜਾ ਨਹੀਂ ਹ)।  

ਸਈ ਸਈ ਸਦਾ ਸਿੁ ਸਾਤਹਫੁ ਸਾਿਾ ਸਾਿੀ ਨਾਈ ॥ ਹ ਬੀ ਹਸੀ ਿਾਇ ਨ ਿਾਸੀ ਰਿਨਾ ਤਿਤਨ 
ਰਿਾਈ ॥ {ੰਨਾ 9} 

ਦਅਯਥ:- ਸਚ—ੁਕਥਯ ਯਕਹਣ ਵਾਰਾ। ਨਾਈ—ਵਕਡਆਈ {ਅਯਫੀ ਰਜ਼ Ônw। ਇਸ ਅਯਫੀ 
ਰਜ਼ ਦ ੂੰਜਾਫੀ ਕਵਚ ਦ ਾਠ ਹਨ —ਅਸਨਾਈ, ਨਾਈ। ‘ਜ ਕਏਛੁ ਹਇਆ ਸਬੁ ਕਏਛੁ ਤੁਝ ਤ , 
ਤਯੀ ਸਬ ਅਸਨਾਈ’} ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਸੂੰ ਸਕਏਰਤ ਦ ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ 

ÔQwn—ਅਸਥਾਨ, ਥਾਨ, 

Ônwn—ਅਸਨਾਨ, ਨਹ ਾਨ, 

ÔqzB—ਅਸਥੂੰ ਬ, ਥੂੰ ਬ, 

Ônyh—ਅਸਨੇਹ, ਨੇਹ, 

iÔQr—ਅਸਕਥਯ, ਕਥਯ, 

ÔQl—ਅਸਥਰ, ਤਰ, 

{ਵਐ ‘ੁਯਫਾਣੀ ਕਵਆਏਯਣ’} 



ਨ ਟ:- ਰਜ਼ ‘ਸਾਚਾ’ ੁਕਰੂੰ  ਹ ਅਤ ‘ਸਾਕਹਫ’ ਦਾ ਕਵਿਿਣ ਹ। ਰਜ਼ ‘ਸਾਚੀ’ ਇਸਤਰੀ-ਕਰੂੰ  ਹ 
ਤ ਰਜ਼ ‘ਨਾਈ’ ਦਾ ਕਵਿਿਣ ਹ। ਇਸ ਤੁਏ ਦ ਾਠ ਕਵਚ ਕਵਸਰਾਭਾਂ ਦਾ ਕਿਆਰ ਯਿੱਐਣਾ।  

ਹਸੀ—ਹਵਾ, ਕਥਯ ਯਹਾ। ਜਾਇ ਨ —ਜੂੰਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਨ ਜਾਸੀ —ਨਾਹ ਹੀ ਭਯਾ। ਕਜਕਨ —

ਕਜਸ (ਰਬੂ) ਨੇ। ਯਚਾਈ—ਦਾ ਏੀਤੀ ਹ।  

ਅਯਥ:- ਕਜਸ (ਰਬੂ) ਨੇ ਇਹ ਕਸਰਿਟੀ ਦਾ ਏੀਤੀ ਹ , ਉਹ ਇਸ ਵਰ ਬੀ ਭਜੂਦ ਹ , ਤ ਸਦਾ 
ਏਾਇਭ ਯਕਹਣ ਵਾਰਾ ਹ । ਉਹ ਭਾਰਏ-ਰਬੂ ਸਦਾ ਏਾਇਭ ਯਕਹਣ ਵਾਰਾ ਹ। ਉਸ ਦੀ ਵਕਡਆਈ 
ਸਦਾ ਏਾਇਭ ਯਕਹਣ ਵਾਰੀ ਹ।  

ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਬਾਿੀ ਕਤਰ ਕਤਰ ਤਿਨਸੀ ਭਾਇਆ ਤਿਤਨ ਉਾਈ ॥ ਕਤਰ ਕਤਰ ਦਖ ਕੀਿਾ 
ਆਣਾ ਤਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਤਿਆਈ ॥ {ੰਨਾ 9} 

ਦਅਯਥ:- ਯੂੰੀ ਯੂੰੀ—ਯੂੰਾਂ ਯੂੰਾਂ ਦੀ, ਏਈ ਯੂੰਾਂ ਦੀ। ਬਾਤੀ—ਏਈ ਕਏਸਭਾਂ ਦੀ। ਕਜਨਸੀ—
ਏਈ ਕਜਨਸਾਂ ਦੀ। ਕਜਕਨ—ਕਜਸ (ਰਬੂ) ਨੇ। ਉਾਈ—ਦਾ ਏੀਤੀ ਹ। ਏਕਯ ਏਕਯ—ਦਾ ਏਯ ਏ। 
ਦਐ—ਸੂੰ ਬਾਰ ਏਯਦਾ ਹ। ਏੀਤਾ ਆਣਾ—ਆਣਾ ਯਕਚਆ ਜਤ। ਕਜਉ—ਕਜਵੇਂ। ਵਕਡਆਈ—

ਯਜ਼ਾ।  

ਅਯਥ:- ਕਜਸ ਰਬੂ ਨੇ ਏਈ ਯੂੰਾਂ ਕਏਸਭਾਂ ਤ ਕਜਨਸਾਂ ਦੀ ਭਾਇਆ ਯਚ ਕਦਿੱ ਤੀ ਹ, ਉਹ, ਕਜਵੇਂ ਉਸ 
ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਹ, ਜਤ ਨੂੂੰ  ਦਾ ਏਯ ਏ ਆਣ ਦਾ ਏੀਤ ਹ ਦੀ ਸੂੰ ਬਾਰ ਏਯ ਕਯਹਾ ਹ।  

ਿ ਤਿਸੁ ਬਾਵ ਸਈ ਕਰਸੀ ਤਪਤਰ ਹੁਕਭੁ ਨ ਕਰਣਾ ਿਾਈ ॥ ਸ ਾਤਿਸਾਹੁ ਸਾਹਾ ਤਿਸਾਤਹਫੁ 
ਨਾਨਕ ਰਹਣੁ ਰਿਾਈ ॥੧॥ {ੰਨਾ 9} 

ਦਅਯਥ:- ਕਤਸੁ ਬਾਵ—ਉਸ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਾ ਰਿੱ ਦਾ ਹ। ਏਯਸੀ —ਏਯਾ। ਨ ਏਯਣਾ ਜਾਈ —ਨਹੀਂ 
ਏੀਤਾ ਜਾ ਸਏਦਾ। ਸਾਹਾ ਕਤ ਸਾਕਹਫੁ —ਿਾਹਾਂ ਦਾ ਾਕਤਿਾਹ ਭਾਰਏ। ਯਹਣੁ—ਯਕਹਣਾ (ਪਫਦਾ 
ਹ)। ਯਜਾਈ—ਯਜ਼ਾ ਕਵਚ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਏੁਝ ਉਸ (ਰਬੂ) ਨੂੂੰ  ਚੂੰ ਾ ਰਿੱ ਦਾ ਹ ਉਹੀ ਉਹ ਏਯਦਾ ਹ। ਏਈ ਜੀਵ ਉਸ ਦ ਅਿੱ 
ਹੈਂਏੜ ਨਹੀਂ ਕਵਐਾ ਸਏਦਾ (ਏਈ ਜੀਵ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਐ ਸਏਦਾ ‘ਇਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਉਂ ਏਯ’)। 
ਉਹ ਰਬੂ (ਸਾਯ ਜਤ ਦਾ) ਾਕਤਿਾਹ ਹ, ਾਕਤਿਾਹਾਂ ਦਾ ਬੀ ਾਕਤਿਾਹ ਹ। ਹ ਨਾਨਏ ! (ਜੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਉਸ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਕਵਚ ਯਕਹਣਾ ਹੀ ਪਫਦਾ ਹ।1।  



ਨ ਟ:- ਉਣ ਾਣੀ ਫਸੂੰ ਤਯ ਆਕਦਏ ਅਚਤਨ ਦਾਯਥ ਬੀ ਰਬੂ ਦੀ ਕਸਕਤ -ਸਾਰਾਹ ਏਯ ਯਹ 
ਹਨ, ਬਾਵ, ਉਸ ਦ ਦਾ ਏੀਤ ਸਾਯ ਤਿੱ ਤ ਬੀ ਉਸ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਕਵਚ ਤੁਯ ਯਹ ਹਨ। ਯਜ਼ਾ ਕਵਚ 
ਤੁਯਨਾ ਉਸ ਦੀ ਕਸਕਤ-ਸਾਰਾਹ ਹੀ ਏਯਨੀ ਹ। {1430 ੂੰ ਨੇ ਵਾਰੀ ਫੀੜ, ੂੰਨਾ 9} 

ਆਸਾ ਭਹਲਾ ੧ ॥ ਸੁਤਣ ਵਿਾ ਆਖ ਸਬੁ ਕਇ ॥ ਕਵਿੁ ਵਿਾ ਿੀਠਾ ਹਇ ॥ ਕੀਭਤਿ ਾਇ 
ਨ ਕਤਹਆ ਿਾਇ ॥ ਕਹਣ ਵਾਲ  ਿਰ ਰਹ ਸਭਾਇ ॥੧॥ ਵਿ ਭਰ ਸਾਤਹਫਾ ਗਤਹਰ ਗੰਬੀਰਾ 
ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥ ਕਇ ਨ ਿਾਣ ਿਰਾ ਕਿਾ ਕਵਿੁ ਿੀਰਾ ॥੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਤਬ ਸੁਰਿੀ ਤਭਤਲ 
ਸੁਰਤਿ ਕਭਾਈ ॥ ਸਬ ਕੀਭਤਿ ਤਭਤਲ ਕੀਭਤਿ ਾਈ ॥ ਤਗਆਨੀ ਤਧਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ॥ 
ਕਹਣੁ ਨ ਿਾਈ ਿਰੀ ਤਿਲੁ ਵਤਿਆਈ ॥੨ ॥ ਸਤਬ ਸਿ ਸਤਬ ਿ ਸਤਬ ਿੰਤਗਆਈਆ ॥ 
ਤਸਧਾ ੁਰਖਾ ਕੀਆ ਵਤਿਆਈਆ ॥ ਿੁਧੁ ਤਵਣੁ ਤਸਧੀ ਤਕਨੈ ਨ ਾਈਆ ॥ ਕਰਤਭ ਤਭਲ  
ਨਾਹੀ ਠਾਤਕ ਰਹਾਈਆ ॥੩॥ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਤਕਆ ਵਿਾਰਾ ॥ ਤਸਪਿੀ ਬਰ ਿਰ ਬੰਿਾਰਾ ॥ 
ਤਿਸੁ ਿੂ ਦਤਹ ਤਿਸ ਤਕਆ ਿਾਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਸਿੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥੪॥੨॥ {ੰਨਾ 9} 

ਦਅਯਥ:- ਸੁਕਣ—ਸੁਣ ਏ। ਸਬੁ ਏਇ —ਹਯਏ ਜੀਵ। ਏਵਡੁ —ਏਡਾ। ਡੀਠਾ —ਵਕਐਆਂ ਹੀ। 
ਹਇ—(ਕਫਆਨ) ਹ ਸਏਦਾ ਹ , ਦਿੱ ਕਸਆ ਜਾ ਸਏਦਾ ਹ। ਏੀਭਕਤ —ਭੁਿੱ ਰ, ਫਯਾਫਯ ਦੀ ਿ। 
ਏੀਭਕਤ ਾਇ ਨ—ਭੁਿੱ ਰ ਨਹੀਂ ਾਇਆ ਜਾ ਸਏਦਾ, ਉਸ ਦ ਫਯਾਫਯ ਦੀ ਏਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਸੀ 
ਜਾ ਸਏਦੀ। ਯਹ ਸਭਾਇ—ਰੀਨ ਹ ਜਾਂਦ ਹਨ।  

ਕਹਯ—ਹ ਡੂੂੰ  ! ੂੰਬੀਯਾ—ਹ ਵਿੱ ਡ ਕਜਯ ਵਾਰ ! ੁਣੀ ਹੀਯਾ —ਹ ੁਣਾਂ ਏਯਏ ਡੂੂੰ  ! ਹ 
ਫਅੂੰਤ ੁਣਾਂ ਦ ਭਾਰਏ! ਚੀਯਾ—ਾਟ, ਚੜਾਈ, ਕਵਸਥਾਯ।1। ਯਹਾਉ।  

ਸਕਬ ਕਭਕਰ—ਸਾਕਯਆਂ ਨੇ ਕਭਰ ਏ , ਸਾਕਯਆਂ ਨੇ ਇਏ ਦੂਜ ਦੀ ਸਹਤਾ ਰ ਏ। ਸੁਯਤੀ —ਸੁਯਕਤ। 
ਸੁਯਤੀ ਸੁਯਕਤ ਏਭਾਈ —ਸੁਯਕਤ ਏਭਾਈ , ਸੁਯਕਤ ਏਭਾਈ , ਭੁੜ ਭੁੜ ਸਭਾਧੀ ਰਾਈ। 
ਸਬ...ਾਈ—ਸਬ ਕਭਕਰ ਏੀਭਕਤ ਾਈ , ਏੀਭਕਤ ਾਈ। ਕਆਨੀ —ਕਵਚਾਯਵਾਨ, ਉੱਚੀ ਸਭਝ 
ਵਾਰ। ਕਧਆਨੀ—ਸੁਯਕਤ ਜੜਨ ਵਾਰ। ੁਯ —ਵਿੱਡ। ੁਯ ਹਾਈ —ੁਯ ਬਾਈ , ਵਕਡਆਂ ਦ ਬਯਾ , 
ਅਕਜਹ ਹਯ ਏਈ ਵਿੱ ਡ। ੁਯ ੁਯਹਾਈ —ਏਈ ਵਿੱ ਡ ਵਿੱ ਡ ਰਕਸਿੱ ਧ {ਇਹ ਰਜ਼ ‘ੁਯ ੁਯਹਾਈ ’ 

ਰਜ਼ ‘ਕਆਨੀ ਕਧਆਨੀ’ ਦਾ ਕਵਿਿਣ ਹਨ}। ਕਤਰੁ—ਯਤਾ ਕਜਤਨੀ ਬੀ।2।  



ਸਕਬ ਸਤ—ਸਾਯ ਬਰ ਏੂੰ ਭ। ਤ —ਏਿਟ, ਕਐਆਈਆਂ। ਚੂੰ ਕਆਈਆ—ਚੂੰ ੁਣ। ਕਸਧ —

ੁਿੱ  ਹ , ਜੀਵਨ ਕਵਚ ਸਪਰ ਹ ਭਨੁਿੱ ਐ। ਕਸਧੀ —ਸਪਰਤਾ, ਏਾਭਮਾਫੀ। ਏਯਕਭ —(ਤਯੀ) 
ਕਭਹਯ ਨਾਰ, ਫਿਿਿ ਦੀ ਯਾਹੀਂ। ਠਾਕਏ—ਵਯਜ ਏ, ਯਏ ਏ।3।  

ਕਸਪਤੀ—ਕਸਤਾਂ ਨਰ, ੁਣਾਂ ਨਾਰ। ਚਾਯਾ—ਜ਼ਯ ਤਦਫੀਯ, ਜਤਨ।4।  

ਅਯਥ:- ਹਯਏ ਜੀਵ (ਹਯਨਾਂ ਾਸੋਂ ਕਸਯ ) ਸੁਣ ਏ (ਹੀ) ਆਐ ਦੇਂਦਾ ਹ ਕਏ (ਹ ਰਬੂ!) ਤੂੂੰ  ਵਿੱ ਡਾ 
ਹੈਂ। ਯ ਤੂੂੰ  ਏਡਾ ਵਿੱ ਡਾ ਹੈਂ (ਕਏਤਨਾ ਫਅੂੰਤ ਹੈਂ)—ਇਹ ਿੱਰ ਤਯਾ ਦਯਸਨ ਏੀਕਤਆਂ ਹੀ ਦਿੱ ਸੀ ਜਾ 
ਸਏਦੀ ਹ (ਤਯਾ ਦਯਸਨ ਏੀਕਤਆਂ ਹੀ ਦਿੱ ਕਸਆ ਜਾ ਸਏਦਾ ਹ ਕਏ ਤੂੂੰ  ਫਹੁਤ ਫਅੂੰਤ ਹੈਂ )। ਤਯ 
ਫਯਾਫਯ ਦਾ ਹਯ ਏਈ ਦਿੱ ਕਸਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਏਦਾ , ਤਯ ਸਯੂ ਦਾ ਕਫਆਨ ਨਹੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾ 
ਸਏਦਾ। ਤਯੀ ਵਕਡਆਈ ਆਐਣ ਵਾਰ (ਆਾ ਬੁਿੱ ਰ ਏ) ਤਯ ਕਵਚ (ਹੀ) ਰੀਨ ਹ ਜਾਂਦ ਹਨ।1।  

ਹ ਭਯ ਵਿੱ ਡ ਭਾਰਏ ! ਤੂੂੰ  (ਭਾਨ , ਇਏ) ਡੂੂੰ ਾ (ਸਭੁੂੰ ਦਯ) ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਫੜ ਕਜਯ ਵਾਰਾ ਹੈਂ , ਤੂੂੰ  ਫਅੂੰਤ 
ੁਣਾਂ ਵਾਰਾ ਹੈਂ। ਏਈ ਬੀ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਏ ਤਯਾ ਕਏਤਨਾ ਵਿੱ ਡਾ ਕਵਸਥਾਯ ਹ।1। ਯਹਾਉ।  

(ਤੂੂੰ  ਏਡਾ ਵਿੱ ਡਾ ਹੈਂ —ਇਹ ਿੱਰ ਰਿੱ ਬਣ ਵਾਸਤ ) ਸਭਾਧੀਆਂ ਰਾਉਣ ਵਾਰ ਏਈ ਵਿੱ ਡ ਵਿੱ ਡ ਰਕਸਿੱ ਧ 
ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਧਆਨ ਜੜਨ ਦ ਜਤਨ ਏੀਤ , ਭੁੜ ਭੁੜ ਜਤਨ ਏੀਤ , ਵਿੱਡ ਵਿੱ ਡ ਰਕਸਿੱ ਧ (ਿਾਸਤਰ-
ਵੇੱਤਾ) ਕਵਚਾਯਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਵਚ ਇਏ ਦੂਜ ਦੀ ਸਹਤਾ ਰ ਏ , ਤਯ ਫਯਾਫਯ ਦੀ ਏਈ ਹਸਤੀ 
ਰਿੱ ਬਣ ਦੀ ਏਕਿਿ ਏੀਤੀ , ਯ ਤਯੀ ਵਕਡਆਈ ਦਾ ਇਏ ਕਤਰ ਕਜਤਨਾ ਬੀ ਕਹਿੱ ਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਸ 
ਸਏ।2।  

(ਕਵਚਾਯਵਾਨ ਏੀਹ ਤ ਕਸਧ ਜੀ ਏੀਹ ? ਤਯੀ ਵਕਡਆਈ ਦਾ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਏਈ ਬੀ ਨਹੀਂ ਰਾ 
ਸਕਏਆ, ਯ ਕਵਚਾਯਵਾਨਾਂ ਦ ) ਸਾਯ ਬਰ ਏੂੰ ਭ , ਸਾਯ ਤ ਤ ਸਾਯ ੁਣ , ਕਸਿੱ ਧਾਂ ਰਏਾਂ ਦੀਆਂ 
(ਕਯਿੱ ਧੀਆਂ ਕਸਿੱ ਧੀਆਂ ਆਕਦਏ) ਵਿੱਡ ਵਿੱ ਡ ਏੂੰ ਭ—ਇਹ ਏਾਭਮਾਫੀ ਕਏਸ ਨੂੂੰ  ਬੀ ਤਯੀ ਸਹਤਾ ਤੋਂ ਕਫਨਾ 
ਹਾਸਰ ਨਹੀਂ ਹਈ। (ਕਜਸ ਕਏਸ ਨੂੂੰ  ਕਸਿੱ ਧੀ ਰਾਤ ਹਈ ਹ) ਤਯੀ ਕਭਹਯ ਨਾਰ ਰਾਤ ਹਈ ਹ। ਤ, 
ਏਈ ਹਯ ਉਸ ਰਾਤੀ ਦ ਯਾਹ ਕਵਚ ਯਏ ਨਹੀਂ ਾ ਸਕਏਆ।3।  

(ਹ ਰਬੂ !) ਤਯ ੁਣਾਂ ਦ (ਭਾਨ ) ਿਜ਼ਾਨੇ ਬਯ  ਹਨ। ਜੀਵ ਦੀ ਏੀਹ ਾਂਇਆਂ ਹ ਕਏ ਇਹਨਾਂ 
ੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਫਆਨ ਏਯ ਸਏ ? ਕਜਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਕਸਕਤ-ਸਾਰਾਹ ਏਯਨ ਦੀ ਦਾਕਤ ਫਿਿਦਾ ਹੈਂ ; ਉਸ ਦ 
ਯਾਹ ਕਵਚ ਯੁਏਾਵਟ ਾਣ ਰਈ ਕਏਸ ਦਾ ਜ਼ਯ ਨਹੀਂ ਚਿੱਰ ਸਏਦਾ , (ਕਏਉਂਕਏ) ਹ ਨਾਨਏ! (ਆਐ—



ਹ ਰਬੂ !) ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਏਾਇਭ ਯਕਹਣ ਵਾਰਾ ਰਬੂ ਉਸ (ਬਾਾਂ ਵਾਰ ) ਨੂੂੰ  ਸੂੰ ਵਾਯਨ ਵਾਰਾ (ਆ) 

ਹੈਂ।4।2।  

ਆਸਾ ਭਹਲਾ ੧ ॥ ਆਖਾ ਿੀਵਾ ਤਵਸਰ ਭਤਰ ਿਾਉ ॥ ਆਖਤਣ ਅਉਖਾ ਸਾਿਾ ਨਾਉ ॥ ਸਾਿ 
ਨਾਭ ਕੀ ਲਾਗ ਬੂਖ ॥ ਉਿੁ ਬੂਖ ਖਾਇ ਿਲੀਅਤਹ ਦੂਖ ॥੧ ॥ ਸ ਤਕਉ ਤਵਸਰ ਭਰੀ ਭਾਇ ॥ 
ਸਾਿਾ ਸਾਤਹਫੁ ਸਾਿ ਨਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਾਿ ਨਾਭ ਕੀ ਤਿਲੁ ਵਤਿਆਈ ॥ ਆਤਖ ਥਕ 
ਕੀਭਤਿ ਨਹੀ ਾਈ ॥ ਿ ਸਤਬ ਤਭਤਲ ਕ ਆਖਣ ਾਤਹ ॥ ਵਿਾ ਨ ਹਵ ਘਾਤਿ ਨ ਿਾਇ ॥੨॥ 
ਨਾ ਹੁ ਭਰ ਨ ਹਵ ਸਗੁ ॥ ਦਦਾ ਰਹ ਨ ਿੂਕ ਬਗੁ ॥ ਗੁਣੁ ਹ ਹਰੁ ਨਾਹੀ ਕਇ ॥ ਨਾ ਕ 
ਹਆ ਨਾ ਕ ਹਇ ॥੩॥ ਿਵਿੁ ਆਤ ਿਵਿ ਿਰੀ ਦਾਤਿ ॥ ਤਿਤਨ ਤਦਨੁ ਕਤਰ ਕ ਕੀਿੀ ਰਾਤਿ 
॥ ਖਸਭੁ ਤਵਸਾਰਤਹ ਿ ਕਭਿਾਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਵ ਫਾਝੁ ਸਨਾਤਿ ॥੪॥੩॥ {ੰਨਾ 9} 

ਦਅਯਥ:- ਆਐਾ—ਆਐਾਂ, (ਜਦੋਂ) ਭੈਂ (ਹਕਯ-ਨਾਭ) ਉਚਾਯਦਾ ਹਾਂ। ਜੀਵਾ—ਜੀਵਾਂ, ਭੈਂ ਜੀਊ ੈਂਦਾ 
ਹਾਂ, ਭਯ ਅੂੰਦਯ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹ। ਭਕਯ ਜਾਉ—ਭਕਯ ਜਾਉਂ, ਭੈਂ ਭਯ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, 
(ਕਵਏਾਯਾਂ ਦ ਏਾਯਨ ) ਭਯਾ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਭੁਿੱ ਏ ਜਾਂਦਾ ਹ , ਭਯੀ ਆਤਭਏ ਭਤ ਹ ਜਾਂਦੀ ਹ। 
ਸਾਚਾ—ਸਦਾ ਏਾਇਭ ਯਕਹਣ ਵਾਰਾ। ਉਤੁ—{ਰਜ਼ 'ਉਸ' ਤੋਂ ਏਯਣ ਏਾਯਏ। 'ਕਜਸ' ਤੋਂ 'ਕਜਤੁ'}। 
ਉਤੁ ਬੂਐ —ਉਸ ਬੁਿੱ ਐ ਦ ਏਾਯਨ। ਐਾਇ —(ਨਾਭ-ਬਜਨ) ਐਾ ਏ। ਚਕਰਅਕਹ —ਦੂਯ ਹ ਜਾਂਦ 
ਹਨ।1।  

ਭਾਇ—ਹ ਭਾਂ ! ਨਾਇ—ਨਾਭ ਦੀ ਯਾਹੀਂ। ਸਾਚ ਨਾਇ —ਸਦਾ ਏਾਇਭ ਯਕਹਣ ਵਾਰ ਹਕਯ —ਨਾਭ 
ਦੀ ਯਾਹੀਂ, ਕਜਉਂ ਕਜਉਂ ਸਦਾ-ਕਥਯ ਯਕਹਣ ਵਾਰਾ ਹਕਯ -ਨਾਭ ਕਸਭਯੀ। ਕਏਉ ਕਵਸਯ—ਏਦ ਨਾਹ 
ਬੁਿੱ ਰ ।1। ਯਹਾਉ।  

ਕਤਰੁ—ਯਤਾ ਬਯ ਬੀ। ਆਕਐ—ਆਐ ਏ, ਕਫਆਨ ਏਯ ਏ। ਸਕਬ—ਸਾਯ ਜੀਵ। ਆਕਣ ਾਕਹ —

ਆਐਣ ਦਾ ਜਤਨ ਏਯਨ {'ਆਐਕਣ ਾਇ' ਇਏ-ਵਚਨ ਹ ‘ਜ ਏ ਐਾਇਏੁ ਆਐਕਣ ਾਇ’}।2।  

ਸੁ—ਅਸਸ। ਦਦਾ—ਦੇਂਦਾ। ਨ ਚੂਏ—ਨਹੀਂ ਭੁਿੱ ਏਦਾ। ਬੁ—ਵਯਤਣਾ। ੁਣੁ ਹ—ਇਹੀ ਿੂਫੀ। 
ਏ—ਏਈ (ਹਯ)। ਹਆ—ਹਇਆ ਹ। ਨਾ ਹਇ—ਨਾਹ ਹੀ ਹਵਾ।3।  



ਜਵਡ—ੁਕਜਤਨਾ ਵਿੱ ਡਾ। ਤਵਡ—ਉਤਨੀ ਵਿੱ ਡੀ। ਕਜਕਨ—ਕਜਸ (ਤੈਂ) ਨੇ। ਏਕਯ ਏ—ਦਾ ਏਯ ਏ। 
ਕਵਸਾਯਕਹ—ਬੁਰਾ ਦੇਂਦ ਹਨ। ਤ —ਉਹ (ਫੂੰਦ) {ਫਹ-ੁਵਚਨ}। ਏਭਜਾਕਤ—ਬੜੀ ਜਾਤ ਵਾਰ। 
ਨਾਵ ਫਾਝੁ—ਹਕਯ-ਨਾਭ ਤੋਂ ਕਫਨਾ। ਸਨਾਕਤ—ਨੀਚ।4।  

ਅਯਥ:- (ਕਜਉਂ ਕਜਉਂ) ਭੈਂ (ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ) ਨਾਭ ਕਸਭਯਦਾ ਹਾਂ, ਕਤਉਂ ਕਤਉਂ ਭਯ ਅੂੰਦਯ ਆਤਭਏ 
ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ। (ਯ ਜਦੋਂ ਭਨੂੂੰ  ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ) ਬੁਿੱ ਰ ਜਾਂਦਾ ਹ , ਭਯੀ ਆਤਭਏ ਭਤ ਹ 
ਜਾਂਦੀ ਹ। (ਇਹ ਤਾ ਹੁੂੰ ਕਦਆਂ ਬੀ ) ਸਦਾ ਏਾਇਭ-ਯਕਹਣ ਵਾਰ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਕਸਭਯਨਾ 
ਐਾ (ਏੂੰਭ ਜਾਦਾ ਹ )। (ਕਜਸ ਭਨੁਿੱ ਐ ਦ ਅੂੰਦਯ ) ਸਦਾ-ਕਥਯ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਕਸਭਯਨ ਦੀ ਤਾਂ 
ਦਾ ਹ ਜਾਂਦੀ ਹ , ਉਸ ਤਾਂ ਦੀ ਫਯਏਕਤ ਨਾਰ (ਹਕਯ-ਨਾਭ-ਬਜਨ) ਐਾ ਏ ਉਸ ਦ ਸਾਯ ਦੁਿੱ ਐ 
ਦੂਯ ਹ ਜਾਂਦ ਹਨ।1।  

ਹ ਭਯੀ ਭਾਂ! (ਅਯਦਾਸ ਏਯ ਕਏ) ਉਹ ਯਭਾਤਭਾ ਭਨੂੂੰ  ਏਦ ਬੀ ਨਾਹ ਬੁਿੱ ਰ । ਕਜਉਂ ਕਜਉਂ ਉਸ ਸਦਾ 
ਏਾਇਭ ਯਕਹਣ ਵਾਰ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਕਸਭਯੀ , ਕਤਉਂ ਕਤਉਂ ਉਹ ਸਦਾ ਏਾਇਭ ਯਕਹਣ ਵਾਰਾ 
ਭਾਰਏ (ਭਨ ਕਵਚ ਆ ਵਿੱ ਸਦਾ ਹ)।1। ਯਹਾਉ।  

ਸਦਾ ਏਾਇਭ ਯਕਹਣ ਵਾਰ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਯਤਾ ਕਜਤਨੀ ਬੀ ਭਕਹਭਾ ਕਫਆਨ ਏਯ ਏ (ਸਾਯ 
ਜੀਵ) ਥਿੱਏ  ਹਨ (ਕਫਆਨ ਨਹੀਂ ਏਯ ਸਏਦ )। ਏਈ ਬੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਸ ਸਕਏਆ ਕਏ ਯਭਾਤਭਾ 
ਦ ਫਯਾਫਯ ਦੀ ਕਏਹੜੀ ਹਸਤੀ ਹ। ਜ (ਜਤ ਦ) ਸਾਯ ਹੀ ਜੀਵ ਯਰ ਏ (ਰਬੂ ਦੀ ਵਕਡਆਈ ) 

ਕਫਆਨ ਏਯਨ ਦਾ ਜਤਨ ਏਯਨ , ਤਾਂ ਉਹ ਰਬੂ (ਆਣ ਅਸਰ ਨਾਰੋਂ ) ਵਿੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹ ਜਾਂਦਾ (ਤ, 
ਜ ਏਈ ਬੀ ਉਸ ਦੀ ਵਕਡਆਈ ਨਾਹ ਏਯ ), ਤਾਂ ਉਹ (ਅਿੱ ਨਾਰੋਂ ) ਿੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਣੀ ਸਬਾ ਦਾ ਰਾਰਚ ਨਹੀਂ)।2।  

ਉਹ ਰਬੂ ਏਦ ਭਯਦਾ ਨਹੀਂ , ਨਾਹ ਹੀ (ਉਸ ਦੀ ਿਾਤਯ ) ਸ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ। ਉਹ ਸਦਾ (ਜੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਕਯਜ਼ਏ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹ , ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਦਿੱ ਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਵਯਤਣਾ ਏਦ ਭੁਿੱ ਏਦਾ ਨਹੀਂ (ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ 
ਵਯਤਣ ਨਾਰ ਏਦ ਭੁਏਦੀਆਂ ਨਹੀਂ )। ਉਸ ਦੀ ਵਿੱ ਡੀ ਿੂਫੀ ਇਹ ਹ ਕਏ ਏਈ ਹਯ ਉਸ ਵਯਾ 
ਨਹੀਂ ਹ, (ਉਸ ਵਯਾ ਅਜ ਤਏ) ਨਾਹ ਏਈ ਹਇਆ ਹ, ਨਾਹ ਏਦ ਹਵਾ।3।  

(ਹ ਰਬੂ!) ਕਜਤਨਾ ਫਅੂੰਤ ਤੂੂੰ  ਆ ਹੈਂ ਉਤਨੀ ਫਅੂੰਤ ਤਯੀ ਫਿਿਿ। (ਤੂੂੰ  ਸਾ ਹੈਂ) ਕਜਸ ਨੇ ਕਦਨ 
ਫਣਾਇਆ ਹ ਤ ਯਾਤ ਫਣਾਈ ਹ।  



ਹ ਨਾਨਏ! ਉਹ ਫੂੰਦ ਨੀਵੇਂ ਜੀਵਨ ਵਾਰ ਫਣ ਜਾਂਦ ਹਨ , ਜ (ਅਕਜਹ) ਐਸਭ-ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਬੁਰਾ ਦੇਂਦ 
ਹਨ। ਨਾਭ ਤੋਂ ਐੁੂੰ ਝ ਹ ਜੀਵ (ਹੀ) ਨੀਚ ਹਨ।4।3।  

ਰਾਗੁ ਗੂਿਰੀ ਭਹਲਾ ੪ ॥ ਹਤਰ ਕ ਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੁਰਖਾ ਤਫਨਉ ਕਰਉ ਗੁਰ ਾਤਸ ॥ 
ਹਭ ਕੀਰ ਤਕਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਕਤਰ ਦਇਆ ਨਾਭੁ ਰਗਾਤਸ ॥੧ ॥ ਭਰ ਭੀਿ 
ਗੁਰਦਵ ਭ ਕਉ ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਰਗਾਤਸ ॥ ਗੁਰਭਤਿ ਨਾਭੁ ਭਰਾ ਰਾਨ ਸਖਾਈ ਹਤਰ ਕੀਰਤਿ 
ਹਭਰੀ ਰਹਰਾਤਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਤਰ ਿਨ ਕ ਵਿ ਬਾਗ ਵਿਰ ਤਿਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਰਧਾ 
ਹਤਰ ਤਆਸ ॥ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਤਭਲ  ਤਿਰਿਾਸਤਹ ਤਭਤਲ ਸੰਗਤਿ ਗੁਣ ਰਗਾਤਸ ॥੨ ॥ 
ਤਿਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਸੁ ਨਾਭੁ ਨ ਾਇਆ ਿ ਬਾਗਹੀਣ ਿਭ ਾਤਸ ॥ ਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਤਣ 
ਸੰਗਤਿ ਨਹੀ ਆ ਤਧਰਗੁ ਿੀਵ ਤਧਰਗੁ ਿੀਵਾਤਸ ॥੩॥ ਤਿਨ ਹਤਰ ਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਿ ਾਈ 
ਤਿਨ ਧੁਤਰ ਭਸਿਤਕ ਤਲਤਖਆ ਤਲਖਾਤਸ ॥ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਸਿਸੰਗਤਿ ਤਿਿੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਾਇਆ 
ਤਭਤਲ ਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਰਗਾਤਸ ॥੪॥੪॥ {ੰਨਾ 10} 

ਨ ਟ:- ਇਸ ਿਫਦ ਦੀ ਫਾਫਤ ਏਈ ਕਵਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਕਐਆ ਹ ਕਏ ੁਯੂ ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 
ਆਣ ਕਵਆਹ ਦ ਸਭੇਂ ਇਹ ਿਫਦ ੁਯੂ ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਦ ਹਜ਼ਯੂ ਉਚਾਯਨ ਏੀਤਾ ਸੀ। ਯ ਇਹ 
ਿੱਰ ਯਐ ਦੀ ਏਸਵਿੱਟੀ ਉਤ ਕਟਏ ਨਹੀਂ ਸਏਦੀ। ਸੂੰ ਨ 1552 ਕਵਚ ੁਯੂ ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ 
ੁਕਯਆਈ ਦੀ ਿੱਦੀ ਉੱਤ ਫਠੇ। ਸੂੰ ਨ 1553 ਕਵਚ ਉਹਨਾਂ ਆਣੀ ਰੜਏੀ ਫੀਫੀ ਬਾਨੀ ਜੀ ਦੀ 
ਿਾਦੀ ਜਠਾ ਜੀ (ੁਯੂ ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ) ਨਾਰ ਏੀਤੀ , ਤਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਭਯ 19 ਸਾਰ ਸੀ। ੁਯੂ 
ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਸੂੰ ਨ 1574 ਕਵਚ ਜਤੀ ਜਕਤ ਸਭਾ ਅਤ ੁਯੂ ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ੁਯੂ ਫਣ , ਆਣ 
ਕਵਆਹ ਤੋਂ 21 ਸਾਰ ਕਿੱਛੋਂ ੁਯੂ ਫਣ। ਜਦ ਤਏ ਉਹ ੁਯੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਫਣ , ਤਦ ਤਏ ਉਹ ਰਜ਼ 
'ਨਾਨਏ' ਵਯਤ ਏ ਏਈ ਫਾਣੀ ਉਚਾਯਨ ਦਾ ਹਿੱਏ ਨਹੀ ਸਨ ਯਿੱਐਦ। ਸ , ਇਹ ਿਫਦ ੁਯੂ 
ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਦ ਕਵਆਹ ਦ ਵਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹ ਸਏਦਾ। ਸੂੰ ਨ 1574 ਤੋਂ ਕਿੱ ਛੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹ ਸਏਦਾ ਹ 
ਜਦੋਂ ਕਏ ਉਹ ੁਯੂ ਫਣ ਚੁਏ ਹ ਸਨ।  

ਦਅਯਥ:- ਹਕਯ ਏ ਜਨ—ਹ ਹਯੀ ਦ ਸਵਏ ! ਸਕਤੁਯੂ—ਹ ਸਕਤੁਯ! ਸਤ ੁਯਐਾ—ਹ ਭਹਾ 
ੁਯਐ ੁਯੂ ! ਕਫਨਉ—{ivnX} ਫਨਤੀ। ਏਯਉ—ਏਯਉਂ, ਭੈਂ ਏਯਦਾ ਹਾਂ। ੁਯ ਾਕਸ —ਹ ੁਯੂ ! 

ਤਯ ਾਸ। ਸਕਤੁਯ ਸਯਣਾਈ —ਹ ੁਯੂ ! ਤਯੀ ਸਯਨ। ਏੀਯ ਕਏਯਭ —ਕਨਭਾਣ ਦੀਨ ਜੀਵ। 
ਯਾਕਸ—ਯਟ ਏਯ, ਚਾਨਣ ਏਯ।1।  



ਭ ਏਉ—ਭਨੂੂੰ , ਭਯ ਅੂੰਦਯ। ਭੀਤ —ਹ ਕਭਿੱ ਤਯ! ੁਯਭਕਤ—ੁਯੂ ਦੀ ਭਕਤ ਦੀ ਯਾਹੀਂ (ਕਭਕਰਆ 
ਹਇਆ)। ਰਾਨ ਸਐਾਈ—ਕਜੂੰ ਦ ਦਾ ਸਾਥੀ। ਏੀਯਕਤ —ਸਬਾ, ਕਸਕਤ-ਸਾਰਾਹ। ਯਹਯਾਕਸ—ਯਾਹ 
ਦੀ ਯਾਕਸ, ਕਜ਼ੂੰ ਦੀ ਦ ਸਯ ਵਾਸਤ ਿਯਚੀ।1। ਯਹਾਉ।  

ਕਤਰਤਾਸਕਹ—ਯਿੱਜ ਜਾਂਦ ਹਨ। ਕਭਕਰ—ਕਭਰ ਏ।2।  

ਕਧਰੁ ਜੀਵ—ਰਾਹਨਤ ਹ ਉਹਨਾਂ ਦ ਜੀਵ ਨੂੂੰ ।3।  

ਧੁਕਯ—ਧੁਯ ਤੋਂ, ਯਭਾਤਭਾ ਵਰੋਂ। ਭਸਤਕਏ—ਭਿੱਥ ਉੱਤ। ਕਰਐਾਕਸ—ਰਐ {ਰਜ਼ ‘ਜੀਵਾਕਸ’ ਅਤ 
‘ਕਰਐਾਕਸ’ ਰਜ਼ ‘ਜੀਵ’ ਅਤ ‘ਰਐ’ ਤੋਂ ਫਦਰ ਹ ਹਨ ਤੁਏਾਂਤ ੂਯਾ ਏਯਨ ਰਈ }। ਕਜਤ—ੁ

ਕਜਸ ਕਵਚ, ਕਜਸ ਦੀ ਯਾਹੀਂ। ਕਭਕਰ ਜਨ—ਜਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਭਰ ਏ, ਰਬੂ ਦ ਸਵਏਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਭਰ ਏ।4।  

ਅਯਥ:- ਹ ਭਹਾੁਯਐ ੁਯੂ ! ਹ ਰਬੂ ਦ ਬਤ ਸਕਤੁਯੂ ! ਭੈਂ, ਹ ੁਯੂ! ਤਯ ਅਿੱ ਫਨਤੀ ਏਯਦਾ 
ਹਾਂ—ਕਏਯਾ ਏਯ ਏ (ਭਯ ਅੂੰਦਯ) ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ -ਚਾਨਣ ਦਾ ਏਯ। ਹ ਸਕਤੁਯੂ ! ਭੈਂ ਕਨਭਾਣਾ 
ਤਯੀ ਸਯਨ ਆਇਆ ਹਾਂ।1।  

ਹ ਭਯ ਕਭਿੱ ਤਯ ੁਯੂ ! ਭਨੂੂੰ  ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ-ਚਾਨਣ ਫਿਿ। ੁਯੂ ਦੀ ਦਿੱ ਸੀ ਭਕਤ ਦੀ ਯਾਹੀਂ ਕਭਕਰਆ 
ਹਇਆ ਹਕਯ-ਨਾਭ ਭਯੀ ਕਜੂੰਦ ਦਾ ਸਾਥੀ (ਫਕਣਆ ਯਹ), ਰਬੂ ਦੀ ਕਸਕਤ-ਸਾਰਾਹ ਭਯੀ ਕਜ਼ੂੰਦੀ 
ਦ ਸਯ ਰਈ ਯਾਕਸ-ੂੂੰ ਜੀ ਫਣੀ ਯਹ।1। ਯਹਾਉ।  

ਰਬੂ ਦ ਉਹਨਾਂ ਸਵਏਾਂ ਦ ਫੜ ਉੱਚ ਬਾ ਹਨ ਕਜਨਹ ਾਂ ਦ ਅੂੰਦਯ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਵਾਸਤ ਸਯਧਾ ਹ , 

ਕਐਿੱਚ ਹ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਰਾਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ ਉਹ (ਭਾਇਆ ਦੀ ਕਤਰਿਨਾ ਵਰੋਂ ) 
ਯਿੱਜ ਜਾਂਦ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੂੰਕਤ ਕਵਚ ਕਭਰ ਏ (ਉਹਨਾਂ ਦ ਅੂੰਦਯ ਬਰ) ੁਣ ਦਾ ਹੁੂੰ ਦ ਹਨ।2।  

ਯ ਕਜਨਹ ਾਂ ਭਨੁਿੱ ਐਾਂ ਨੂੂੰ  ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਦਾ ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ , ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ 
ਨਹੀਂ ਕਭਕਰਆ , ਉਹ ਫਦ-ਕਏਸਭਤ ਹਨ , ਉਹ ਜਭਾਂ ਦ ਵਿੱ ਸ ( ਹ ਸਭਝ ਉਹਨਾਂ ਦ ਕਸਯ 
ਉਤ ਆਤਭਏ ਭਤ ਸਦਾ ਸਵਾਯ ਯਕਹੂੰਦੀ ਹ )। ਜ ਭਨੁਿੱ ਐ ੁਯੂ ਦੀ ਸਯਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦ , ਜ ਸਾਧ 
ਸੂੰਕਤ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਫਠਦ, ਰਾਹਨਤ ਹ ਉਹਨਾਂ ਦ ਜੀਊਣ ਨੂੂੰ , ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਊਣਾ ਕਪਟਏਾਯ-ਜ 
ਹ।3।  



ਕਜਨਹ ਾਂ ਰਬੂ ਦ ਸਵਏਾਂ ਨੂੂੰ  ੁਯੂ ਦੀ ਸੂੰਕਤ ਕਵਚ ਫਠਣਾ ਨਸੀਫ ਹਇਆ ਹ , (ਸਭਝ) ਉਹਨਾਂ ਦ 
ਭਿੱ ਥ ਉਤ ਧੁਯੋਂ ਹੀ ਚੂੰਾ ਰਐ ਕਰਕਐਆ ਹਇਆ ਹ। ਹ ਨਾਨਏ! ਧੂੰਨ ਹ ਸਤਸੂੰ! ਧੂੰਨ ਹ ਸਤਸੂੰ! 

ਕਜਸ ਕਵਚ (ਫਕਠਆ)ਂ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਕਭਰਦਾ ਹ , ਕਜਥ ੁਯਭੁਐਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਭਕਰਆਂ (ਕਹਯਦ 
ਕਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ) ਨਾਭ ਆ ਵਿੱ ਸਦਾ ਹ।4। 4।  

ਰਾਗੁ ਗੂਿਰੀ ਭਹਲਾ ੫ ॥ ਕਾਹ ਰ ਭਨ ਤਿਿਵਤਹ ਉਦਭੁ ਿਾ ਆਹਤਰ ਹਤਰ ਿੀਉ ਤਰਆ ॥ 
ਸਲ ਥਰ ਭਤਹ ਿੰਿ ਉਾ ਿਾ ਕਾ ਤਰਿਕੁ ਆਗ ਕਤਰ ਧਤਰਆ ॥੧ ॥ ਭਰ ਭਾਧਉ ਿੀ 
ਸਿਸੰਗਤਿ ਤਭਲ  ਸੁ ਿਤਰਆ ॥ ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਰਭ ਦੁ ਾਇਆ ਸੂਕ ਕਾਸਿ ਹਤਰਆ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਿਨਤਨ ਤਿਾ ਲਕ ਸੁਿ ਫਤਨਿਾ ਕਇ ਨ ਤਕਸ ਕੀ ਧਤਰਆ ॥ ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ 
ਤਰਿਕੁ ਸੰਫਾਹ ਠਾਕੁਰੁ ਕਾਹ ਭਨ ਬਉ ਕਤਰਆ ॥੨ ॥ ਊਿ ਊਤਿ ਆਵ ਸ ਕਸਾ ਤਿਸੁ ਾਛ 
ਫਿਰ ਛਤਰਆ ॥ ਤਿਨ ਕਵਣੁ ਖਲਾਵ ਕਵਣੁ ਿੁਗਾਵ ਭਨ ਭਤਹ ਤਸਭਰਨੁ ਕਤਰਆ ॥੩ ॥ 
ਸਤਬ ਤਨਧਾਨ ਦਸ ਅਸਿ ਤਸਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਿਲ ਧਤਰਆ  ॥ ਿਨ ਨਾਨਕ ਫਤਲ ਫਤਲ 
ਸਦ ਫਤਲ ਿਾਈ ਿਰਾ ਅੰਿੁ ਨ ਾਰਾਵਤਰਆ ॥੪॥੫॥ {ੰਨਾ 10} 

ਦਅਯਥ:- ਏਾਹ—ਕਏਉਂ? ਕਚਤਵਕਹ—ਤੂੂੰ  ਸਚਦਾ ਹੈਂ। ਕਚਤਵਕਹ ਉਦਭੁ —ਤੂੂੰ  ਉੱਦਭ ਕਚਤਵਦਾ 
ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਕਜ਼ਏਯ ਏਯਦਾ ਹੈਂ, {ਨ ਟ:- 'ਉੱਦਭ ਕਚਤਵਨ' ਅਤ 'ਉੱਦਭ ਏਯਨ' ਕਵਚ ਯਏ ਚਤ ਯਿੱ ਐਣ-

ਜ ਹ। ਯਜ਼ੀ ਏਭਾਣ ਰਈ ਉੱਦਭ ਏਯਨਾ ਹਯਏ ਭਨੁਿੱ ਐ ਦਾ ਯਜ਼ ਹ। ੁਯੂ ਸਾਕਹਫ ਨੇ ਕਚੂੰ ਤਾ -

ਤਿਰਾ ਏਯੀ ਜਾਣ ਵਾਰ ਗ਼ਰਤ ਯਸਤ ਵਰੋਂ ਵਯਕਜਆ ਹ }। ਜਾ ਆਹਕਯ—ਕਜਸ ਆਹਯ ਕਵਚ। 
ਕਯਆ—ਕਆ ਹਇਆ ਹ। ਸਰ—ਕਚਟਾਨ। ਤਾ ਏਾ—ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਆ—ਕਹਰਾਂ ਹੀ।1।  

ਭਾਧਉ ਜੀ—ਹ ਰਬੂ ਜੀ ! ਹ ਭਾਇਆ ਦ ਤੀ ਜੀ ! {ਭਾਧਉ—ਭਾ-ਧਵ। ਭਾ—ਭਾਇਆ। ਧਵ—

ਤੀ}। ਯਸਾਕਦ—ਕਏਯਾ ਨਾਕਰ। ਯਭ ਦੁ —ਸਬ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਤਭਏ ਦਯਜਾ। ਏਾਸਟ —

ਏਾਠ, ਰਿੱ ਏੜੀ।1। ਯਹਾਉ।  

ਜਨਕਨ—ਭਾਂ। ਸੁਤ —ੁਿੱ ਤਯ। ਫਕਨਤਾ —ਵਹੁਟੀ। ਧਕਯਆ —ਆਸਯਾ। ਕਏਸ ਏੀ —ਕਏਸ ਦਾ। 
ਕਸਕਯ—ਕਸਯ ਉੱਤ। ਕਸਕਯ ਕਸਕਯ —ਹਯਏ ਕਸਯ ਉਤ , ਹਯਏ ਜੀਵ ਰਈ। ਸੂੰ ਫਾਹ —{szvwhX} 

ਅੜਾਂਦਾ ਹ। ਭਨ—ਹ ਭਨ!2।  



ਊਡ—ਊਕਡ। ਊਡ ਊਕਡ —ਊਕਡ ਊਕਡ , ਉੱਡ ਏ। ਸ —ਸੈਂਏੜ {ਰਜ਼ 'ਸਉ' ਤੋਂ ਫਹੁ -ਵਚਨ}। 
ਕਤਸੁ ਾਛ—ਉਸ (ਏੂੂੰ ਜ) ਦ ਕਛ। ਫਚਯ —ਕਨੇੱਏ ਕਨੇੱਏ ਫਿੱ ਚ। ਛਕਯਆ —ਛਿੱਡ ਹ ਹੁੂੰ ਦ ਹਨ। 
ਚੁਾਵ—ਚਾ ਦੇਂਦਾ ਹ। ਭਕਨ ਭਕਹ —(ਉਹ ਏੂੂੰ ਜ ਆਣ ) ਭਨ ਕਵਚ। ਕਸਭਯਨੁ —(ਉਹਨਾਂ 
ਫਿੱ ਕਚਆਂ ਦਾ) ਕਧਆਨ। ਐਰਾਵ—ਐੁਆਰਦਾ ਹ। ਏਵਣੁ ਐਰਾਵ—ਏਣ ਐੁਆਰਦਾ ਹ? ਏਈ ਬੀ ਏੁਝ 
ਐੁਆਰਦਾ ਨਹੀਂ।3।  

"ਜਸੀ ਕਨ ਕਪਯੂੰਤੀ ਊਡਤੀ, ਏਯ ਫਾ ਵਾਰੀ।  
ਉਹ ਯਾਐ ਚੀਤੁ ੀਛ ਕਫਕਚ ਫਚਯ , ਕਨਤ ਕਹਯਦ ਸਾਕਯ ਸਭਾਰੀ। 1।7।13। 51। {ਉੜੀ 
ਫਯਾਕਣ ਭ: 4} 

ਸਕਬ ਕਨਧਾਨ—ਸਾਯ ਿਜ਼ਾਨੇ। ਅਸਟ—ਅਿੱਠ। ਦਸ ਅਸਟ—ਅਠਾਯਾਂ। ਕਸਧਾਨ—ਕਸਿੱ ਧੀਆਂ {ਨ ਟ:- 

ਅਠਾਯਾਂ ਕਸਿੱ ਧੀਆਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਅਿੱਠ ਕਸਿੱ ਧੀਆਂ ਫਹੁਤ ਰਕਸਿੱ ਧ ਹਨ: 

Aixnw liDmw pRwiÈq; pRwkwMX mihmw qQw [ 

eLi_Ävz c vi_Ävz c, qQw kwmwvswiXqw [ 

ਅਕਣਭਾ—ਫਹੁਤ ਹੀ ਸੂਐਭ ਯੂ ਹ ਜਾਣਾ। ਰਕਭਾ —ਸਯੀਯ ਨੂੂੰ  ਛਟਾ ਏਯ ਰਣਾ। ਰਾਤੀ —

ਭਨ-ਇਿੱਛਤ ਦਾਯਥ ਹਾਸਰ ਏਯ ਰਣ। ਰਾਏਾਭਮ —ਹਯਨਾਂ ਦ ਭਨ ਦੀ ਜਾਣ ਰਣਾ। ਭਕਹਭਾ —

ਸਯੀਯ ਨੂੂੰ  ਵਿੱ ਡਾ ਏਯ ਰਣਾ। ਈਕਿਿੱ ਤਵ —ਆਣੀ ਭਯਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਯ ਸਬ ਨੂੂੰ  ਰਯ ਰਣਾ । ਵਕਿਿੱ ਤਵ—
ਸਬ ਨੂੂੰ  ਵਿੱ ਸ ਏਯ ਰਣਾ। ਏਾਭਾਵਸਾਇਤਾ—ਏਾਭ-ਵਾਸਨਾ ਨੂੂੰ  ਯਏਣ ਦੀ ਸਿੱ ਕਤਆ।  

ਕਨਧਾਨ—(ਨ ) ਿਜ਼ਾਨੇ {ਸਾਯ ਜਤ ਦ ਨ  ਿਾਜ਼ਾਨੇ ਕਭਥ  ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਿਜ਼ਾਕਨਆਂ ਦਾ 
ਭਾਰਏ ਏੁਫਯ ਦਵਤਾ ਭੂੰ ਕਨਆ ਕਆ ਹ}।  

mhwpd`mÓc pd`mÓc _zKo mkr kÁCpO [ 

mukuNd kuNd nolwÓc, KvLÓc inDXo nv[ 

ਦਭ—ਸਨਾ ਚਾਂਦੀ। ਭਹਾ ਦਭ—ਹੀਯ ਜਵਾਹਯਾਤ। ਸੂੰ ਐ—ਸੁੂੰ ਦਯ ਬਜਨ ਤ ਏਿੱ ੜ। ਭਏਯ—

ਿਸਤਰ ਕਵਿੱ ਕਦਆ ਦੀ ਰਾਤੀ , ਯਾਜ ਦਯਫਾਯ ਕਵਚ ਭਾਣ। ਭੁਏੂੰ ਦੁ —ਯਾ ਆਕਦਏ ਏਭਰ ਹੁਨਯਾਂ 
ਦੀ ਰਾਤੀ। ਏੁੂੰ ਦ—ਸਨੇ ਦੀ ਸੁਦਾਯੀ। ਨੀਰ —ਭਤੀ ਭੂੂੰ  ਦੀ ਸੁਦਾਯੀ। ਏਿੱ ਛ —ਏਿੱੜ ਦਾਣ 
ਦੀ ਸੁਦਾਯੀ। ਏਯ ਤਰ —ਹਿੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਆਂ ਉਤ। ਾਯਾਵਕਯਆਂ —ਾਯ-ਅਵਯ, ਾਯਰਾ 
ਉਯਰਾ ਫੂੰ ਨਾ।4।  



ਅਯਥ:- ਹ ਭਨ ! (ਤਯੀ ਿਾਤਯ ) ਕਜਸ ਆਹਯ ਕਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਰਿੱ ਾ ਹਇਆ ਹ , ਉਸ 
ਵਾਸਤ ਤੂੂੰ  ਕਏਉਂ (ਸਦਾ) ਸਚਾਂ-ਕਏਯ ਏਯਦਾ ਯਕਹੂੰਦਾ ਹੈਂ ? ਜਹੜ ਜੀਵ ਰਬੂ ਨੇ ਕਚਟਾਨਾਂ ਤ 
ਿੱ ਥਯਾਂ ਕਵਚ ਦਾ ਏੀਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀ ਕਯਜ਼ਏ ਉਸ ਨੇ (ਉਹਨਾਂ ਦ ਦਾ ਏਯਨ ਤੋਂ) ਕਹਰਾਂ 
ਹੀ ਫਣਾ ਯਕਐਆ ਹ।1।  

ਹ ਭਯ ਰਬੂ ਜੀ ! ਜਹੜ ਭਨੁਿੱ ਐ ਸਾਧ ਸੂੰਕਤ ਕਵਚ ਕਭਰ ਫਠਦ ਹਨ , ਉਹ (ਕਵਅਯਥ ਤਿਰ -
ਕਏਯਾਂ ਤੋਂ) ਫਚ ਜਾਂਦ ਹਨ। ੁਯੂ ਦੀ ਕਏਯਾ ਨਾਰ ਕਜਸ ਭਨੁਿੱ ਐ ਨੂੂੰ  ਇਹ (ਅਡਰਤਾ ਵਾਰੀ) ਉੱਚੀ 
ਆਤਭਏ ਅਵਸਥਾ ਕਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹ, ਉਹ (ਭਾਨ ) ਸੁਿੱ ਏਾ ਏਾਠ ਹਯਾ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹ।1। ਯਹਾਉ।  

(ਹ ਭਨ !) ਭਾਂ, ਕਉ, ੁਿੱ ਤਯ, ਰਏ, ਵਹੁਟੀ—ਏਈ ਬੀ ਕਏਸ ਦਾ ਆਸਯਾ ਨਹੀਂ ਹ। ਹ ਭਨ ! ਤੂੂੰ  
ਕਏਉਂ ਡਯਦਾ ਹੈਂ? ਾਰਣਹਾਯ ਰਬੂ ਹਯਏ ਜੀਵ ਨੂੂੰ  ਆ ਹੀ ਕਯਜ਼ਏ ਅੜਾਂਦਾ ਹ।2।  

(ਹ ਭਨ! ਵਐ! ਏੂੂੰ ਜ) ਉੱਡ ਉੱਡ ਏ ਸੈਂਏੜ ਏਹਾਂ ਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹ, ਕਿੱ ਛ ਉਸ ਦ ਫਿੱ ਚ (ਇਏਿੱਰ) ਛਿੱਡ 
ਹ ਹੁੂੰ ਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਏਈ ਏੁਝ ਐੁਆਰਣ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ , ਏਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁਾਂਦਾ। 
ਉਹ ਏੂੂੰ ਜ ਆਣ ਫਿੱ ਕਚਆਂ ਦਾ ਕਧਆਨ ਆਣ ਭਨ ਕਵਚ ਧਯਦੀ ਯਕਹੂੰਦੀ ਹ (ਤ, ਇਸ ਨੂੂੰ  ਰਬੂ 
ਉਹਨਾਂ ਦ ਾਰਣ ਦਾ ਵਸੀਰਾ ਫਣਾਂਦਾ ਹ)।3।  

ਹ ਾਰਣਹਾਯ ਰਬੂ ! ਜਤ ਦ ਸਾਯ ਿਜ਼ਾਨੇ ਤ ਅਠਾਯਾਂ ਕਸਿੱ ਧੀਆਂ (ਭਾਨ ) ਤਯ ਹਿੱ ਥਾਂ ਦੀਆਂ 
ਤਰੀਆਂ ਉੱਤ ਯਿੱ ਐ  ਹਨ। ਹ ਦਾਸ ਨਾਨਏ ! ਸ ਰਬੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਏ ਹ , ਸਦਾ ਏੁਯਫਾਨ ਹ , 
(ਤ ਆਐ—ਹ ਰਬ!ੂ) ਤਯੀ ਫਜ਼ਯੁੀ ਦ ਉਯਰ ਾਯਰ ਫੂੰ ਨੇ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ  ਸਏਦਾ।4।5।  

ਨ ਟ:- 'ਸਦਯੁ' ਦ ਕਸਯ-ਰਐ ਹਠ ਉਯਰ ਸੂੰਰਹ ਦ ੂੰਜ ਿਫਦ ਆ ਚੁਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਾਂਹ 
ਨਵਾਂ ਕਸਯ-ਰਐ 'ਸ ੁਯਐੁ' ਿੁਯੂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ ਕਜਸ ਦ ਚਾਯ ਿਫਦ ਹਨ।  

ਯਾੁ ਆਸਾ ਭਹਰਾ 4 ਸ ੁਯਐੁ 

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਭਹਲਾ ੪ ਸ ੁਰਖੁ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ॥ ਸ ੁਰਖੁ ਤਨਰੰਿਨੁ ਹਤਰ ੁਰਖੁ 
ਤਨਰੰਿਨੁ ਹਤਰ ਅਗਭਾ ਅਗਭ ਅਾਰਾ ॥ ਸਤਬ ਤਧਆਵਤਹ ਸਤਬ ਤਧਆਵਤਹ ਿੁਧੁ ਿੀ ਹਤਰ 
ਸਿ ਤਸਰਿਣਹਾਰਾ ॥ ਸਤਬ ਿੀਅ ਿੁਭਾਰ ਿੀ ਿੰੂ ਿੀਆ ਕਾ ਦਾਿਾਰਾ ॥ ਹਤਰ ਤਧਆਵਹੁ ਸੰਿਹੁ 
ਿੀ ਸਤਬ ਦੂਖ ਤਵਸਾਰਣਹਾਰਾ ॥ ਹਤਰ ਆ ਠਾਕੁਰੁ ਹਤਰ ਆ ਸਵਕੁ ਿੀ ਤਕਆ ਨਾਨਕ ਿੰਿ 
ਤਵਿਾਰਾ ॥੧॥ 



ਦਅਯਥ:- ਸ—ਉਹ। ੁਯਐੁ—{puir _oqy eiq pur—ò} ਜ ਹਯਏ ਸਯੀਯ ਕਵਚ ਕਵਆਏ 
ਹ। ਕਨਯੂੰਜਨੁ —ਕਨਯ-ਅੂੰਜਨੁ। ਅੂੰਜਨੁ —ਏਾਰਐ, ਭਾਇਆ ਦਾ ਰਬਾਵ } ਕਜਸ ਉੱਤ ਭਾਇਆ ਦਾ 
ਰਬਾਵ ਨਹੀਂ  ਸਏਦਾ। ਅਭ —ਅਹੁੂੰਚ {ਭ—ਹੁੂੰਚ}। ਅਾਯਾ—ਅ-ਾਯ, ਕਜਸ ਦਾ 
ਾਯਰਾ ਫੂੰ ਨਾ ਨਾਹ ਰਿੱ ਬ ਸਏ , ਫਅੂੰਤ। ਸਕਬ —ਸਾਯ ਜੀਵ —{ਰਜ਼ 'ਜੀਉ' ਤੋਂ ਫਹੁ -ਵਚਨ}। 
ਦਾਤਾਯਾ—ਯਾਜ਼ਏ। ਠਾਏੁਯੁ—ਭਾਰਏ।1।  

ਅਯਥ:- ਉਹ ਯਭਾਤਭਾ ਸਾਯ ਜੀਵਾਂ ਕਵਚ ਕਵਆਏ ਹ (ਕਪਯ ਬੀ ) ਭਾਇਆ ਦ ਰਬਾਵ ਤੋਂ 
ਉਤਾਂਹ ਹ, ਅਹੁੂੰਚ ਹ ਅਤ ਫਅੂੰਤ ਹ।  

ਹ ਸਦਾ ਏਾਇਭ ਯਕਹਣ ਵਾਰ ਅਤ ਸਬ ਜੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾ ਏਯਨ ਵਾਰ ਹਯੀ ! ਸਾਯ ਜੀਵ ਤਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਕਸਭਯਦ ਹਨ, ਤਯਾ ਕਧਆਨ ਧਯਦ ਹਨ। ਹ ਰਬੂ ! ਸਾਯ ਜੀਵ ਤਯ ਹੀ ਦਾ ਏੀਤ ਹ ਹਨ , ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਸਬ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਯਾਜ਼ਏ ਹੈਂ।  

ਹ ਸੂੰ ਤ ਜਨ ! ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਕਧਆਨ ਧਕਯਆ ਏਯ , ਉਹ ਸਾਯ ਦੁਿੱ ਐਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਏਯਨ ਵਾਰਾ 
ਹ। ਉਹ (ਸਬ ਜੀਵਾਂ ਕਵਚ ਕਵਆਏ ਹਣ ਏਯਏ) ਆ ਹੀ ਭਾਰਏ ਹ ਅਤ ਆ ਹੀ ਸਵਏ ਹ। ਹ 
ਨਾਨਏ! ਉਸ ਤੋਂ ਕਫਨਾ ) ਜੀਵ ਕਵਚਾਯ ਏੀਹ ਹਨ ? (ਉਸ ਹਯੀ ਤੋਂ ਵਿੱ ਐਯੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਏਈ ਹਸਤੀ 
ਨਹੀਂ)।1।  

ਿੰੂ ਘਿ ਘਿ ਅੰਿਤਰ ਸਰਫ ਤਨਰੰਿਤਰ ਿੀ ਹਤਰ ਕ ੁਰਖੁ ਸਭਾਣਾ ॥ ਇਤਕ ਦਾਿ ਇਤਕ 
ਬਖਾਰੀ ਿੀ ਸਤਬ ਿਰ ਿਿ ਤਵਿਾਣਾ ॥ ਿੰੂ ਆ ਦਾਿਾ ਆ ਬੁਗਿਾ ਿੀ ਹਉ ਿੁਧੁ ਤਫਨੁ 
ਅਵਰੁ ਨ ਿਾਣਾ ॥ ਿੰੂ ਾਰਫਰਹਭੁ ਫਅੰਿੁ ਫਅੰਿੁ ਿੀ ਿਰ ਤਕਆ ਗੁਣ ਆਤਖ ਵਖਾਣਾ ॥ ਿ 
ਸਵਤਹ ਿ ਸਵਤਹ ਿੁਧੁ ਿੀ ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕੁਰਫਾਣਾ ॥੨॥ {ੰਨਾ 11} 

ਦਅਯਥ:- ਟ—ਸਯੀਯ। ਅੂੰਤਕਯ—ਅੂੰਦਯ, ਕਵਚ। ਟ ਟ ਅੂੰਤਕਯ —ਹਯਏ ਸਯੀਯ ਕਵਚ। 
ਸਯਫ—ਸਾਯ। ਕਨਯੂੰਤਕਯ —ਅੂੰਦਯ ਇਏ -ਯਸ। ਸਯਫ ਕਨਯੂੰਤਕਯ —ਸਾਕਯਆਂ ਕਵਚ ਇਏ -ਯਸ। 
ਅੂੰਤਯੁ—ਕਵਿੱ ਥ। ਕਨਯੂੰਤਕਯ—ਕਵਿੱ ਥ ਤੋਂ ਕਫਨਾ , ਇਏ-ਯਸ। ਏ—ਇਏ (ਆ) ਹੀ। ਇਕਏ—{ਰਜ਼ 
'ਇਏ' ਤੋਂ ਫਹੁ -ਵਚਨ} ਏਈ ਜੀਵ। ਦਾਤ —ਦਾਨੀ। ਬਐਾਯੀ—ਭੂੰਤ। ਸਕਬ—ਸਾਯ। ਕਵਡਾਣ—

ਅਚਯਜ। ਚਜ —ਏਤਏ, ਤਭਾਿ। ਬੁਤਾ —ਬਣ ਵਾਰਾ , ਵਯਤਣ ਵਾਰਾ। ਹਉ —ਹਉਂ, ਭੈਂ। 



ਆਕਐ—ਆਐ ਏ। ਵਐਾਣਾ —ਭੈਂ ਕਫਆਨ ਏਯਾਂ। ਸਵਕਹ —ਕਸਭਯਦ ਹਨ। ਜਨੁ ਨਾਨਏ —{ਕਛਰ 
ਫੂੰ ਦ ਕਵਚ ਦ 'ਜਨ ਨਾਨਏ' ਅਤ ਇਸ 'ਜਨੁ ਨਾਨਏ'ੁ ਦ ਯਏ ਨੂੂੰ  ਕਧਆਨ ਨਾਰ ਵਐ}।2।  

ਅਯਥ:- ਹ ਹਯੀ! ਤੂੂੰ  ਹਯਏ ਸਯੀਯ ਕਵਚ ਕਵਆਏ ਹੈਂ ; ਤੂੂੰ  ਸਾਯ ਜੀਵਾਂ ਕਵਚ ਇਏ-ਯਸ ਭਜੂਦ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਇਏ ਆ ਹੀ ਸਬ ਕਵਚ ਸਭਾਇਆ ਹਇਆ ਹੈਂ। (ਕਪਯ ਬੀ) ਏਈ ਜੀਵ ਦਾਨੀ ਹਨ , ਏਈ ਜੀਵ 
ਭੂੰਤ ਹਨ—ਇਹ ਸਾਯ ਤਯ ਹੀ ਅਚਯਜ ਤਭਾਿ ਹਨ (ਕਏਉਂਕਏ ਅਸਰ ਕਵਚ) ਤੂੂੰ  ਆ ਹੀ ਦਾਤਾਂ 
ਦਣ ਵਾਰਾ ਹੈਂ, ਤ, ਆ (ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੂੰ ) ਵਯਤਣ ਵਾਰਾ ਹੈਂ। (ਸਾਯੀ ਕਸਰਿਟੀ ਕਵਚ) ਭੈਂ ਤਥੋਂ 
ਕਫਨਾ ਕਏਸ ਹਯ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਛਾਣਦਾ (ਤਥੋਂ ਕਫਨਾ ਏਈ ਹਯ ਨਹੀਂ ਕਦਿੱ ਸਦਾ)।  

ਭੈਂ ਤਯ ਏਹੜ ਏਹੜ ੁਣ ਾ ਏ ਦਿੱ ਸਾਂ ? ਤੂੂੰ  ਫਅੂੰਤ ਾਯਫਰਹਭ ਹੈਂ , ਹ ਰਬੂ ! ਜਹੜ ਭਨੁਿੱ ਐ ਤਨੂੂੰ  
ਮਾਦ ਏਯਦ ਹਨ ਤਨੂੂੰ  ਕਸਭਯਦ ਹਨ (ਤਯਾ) ਦਾਸ ਨਾਨਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਏ ਜਾਂਦਾ ਹ।2।  

ਹਤਰ ਤਧਆਵਤਹ ਹਤਰ ਤਧਆਵਤਹ ਿੁਧੁ ਿੀ ਸ ਿਨ ਿੁਗ ਭਤਹ ਸੁਖਵਾਸੀ ॥ ਸ ਭੁਕਿੁ ਸ 
ਭੁਕਿੁ ਬ ਤਿਨ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ਿੀ ਤਿਨ ਿੂਿੀ ਿਭ ਕੀ ਪਾਸੀ ॥ ਤਿਨ ਤਨਰਬਉ ਤਿਨ 
ਹਤਰ ਤਨਰਬਉ ਤਧਆਇਆ ਿੀ ਤਿਨ ਕਾ ਬਉ ਸਬੁ ਗਵਾਸੀ  ॥ ਤਿਨ ਸਤਵਆ ਤਿਨ ਸਤਵਆ 
ਭਰਾ ਹਤਰ ਿੀ ਿ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰੂਤ ਸਭਾਸੀ ॥ ਸ ਧੰਨੁ ਸ ਧੰਨੁ ਤਿਨ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ਿੀ 
ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਫਤਲ ਿਾਸੀ ॥੩॥ {ੰਨਾ 11} 

ਦਅਯਥ:- ਹਕਯ ਜੀ —ਹ ਰਬੂ ਜੀ ! ਕਧਆਵਕਹ—ਕਸਭਯਦ ਹਨ। ਸ ਜਨ —ਉਹ ਫੂੰਦ। ਜੁਕ 
ਭਕਹ—ਕਜ਼ੂੰ ਦੀ ਕਵਚ। ਸੁਐਵਾਸੀ —ਸੁਐ ਨਾਰ ਵਿੱ ਸਣ ਵਾਰ। ਭੁਏਤੁ —(ਭਾਇਆ ਦ ਫੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ) 

ਆਜ਼ਾਦ। ਪਾਸੀ—ਪਾਹੀ। ਬਉ ਸਬ—ੁਸਾਯਾ ਡਯ। ਵਾਸੀ—ਦੂਯ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਹ। ਯੂਕ—ਯੂ ਕਵਚ। 
ਸਭਾਸੀ—ਕਭਰ ਜਾਂਦ ਹਨ। ਧੂੰਨ—ਬਾਾਂ ਵਾਰ। ਫਕਰ ਜਾਸੀ—ਸਦਏ ਜਾਂਦਾ ਹ।3।  

ਅਯਥ:- ਹ ਰਬੂ ਜੀ ! ਜਹੜ ਭਨੁਿੱ ਐ ਤਨੂੂੰ  ਕਸਭਯਦ ਹਨ ਤਯਾ ਕਧਆਨ ਧਯਦ ਹਨ , ਉਹ ਫੂੰਦ 
ਆਣੀ ਕਜ਼ੂੰਦੀ ਕਵਚ ਸੁਐੀ ਵਿੱ ਸਦ ਹਨ।  

ਕਜਨਹ ਾਂ ਭਨੁਿੱ ਐਾਂ ਨੇ ਹਕਯ -ਨਾਭ ਕਸਭਕਯਆ ਹ , ਉਹ ਸਦਾ ਰਈ ਭਾਇਆ ਦ ਫੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹ 
 ਹਨ , ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਭਾਂ ਵਾਰੀ ਪਾਹੀ ਟੁਿੱ ਟ ਈ ਹ (ਆਤਭਏ ਭਤ ਉਹਨਾਂ ਦ ਨੇੜ ਨਹੀਂ 
ਢੁਿੱ ਏਦੀ)। ਕਜਨਹ ਾਂ ਫੂੰ ਕਦਆਂ ਨੇ ਸਦਾ ਕਨਯਬਉ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਕਸਭਕਯਆ ਹ ; ਰਬੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਯਾ 
ਡਯ ਦੂਯ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਹ।  



ਕਜਨਹ ਾਂ ਭਨੁਿੱ ਐਾਂ ਨੇ ਕਆਯ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਸਭਕਯਆ ਹ , ਉਹ ਰਬੂ ਦ ਯੂ ਕਵਚ ਹੀ ਰੀਨ ਹ  
ਹਨ। ਬਾਾਂ ਵਾਰ ਹਨ ਉਹ ਭਨੁਿੱ ਐ , ਧੂੰਨ ਹਨ ਉਹ ਭਨੁਿੱ ਐ , ਕਜਨਹ ਾਂ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਕਸਭਕਯਆ ਹ। 
ਦਾਸ ਨਾਨਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਏ ਜਾਂਦਾ ਹ।3।  

ਿਰੀ ਬਗਤਿ ਿਰੀ ਬਗਤਿ ਬੰਿਾਰ ਿੀ ਬਰ ਤਫਅੰਿ ਫਅੰਿਾ ॥ ਿਰ ਬਗਿ ਿਰ ਬਗਿ 
ਸਲਾਹਤਨ ਿੁਧੁ ਿੀ ਹਤਰ ਅਤਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਿਾ ॥ ਿਰੀ ਅਤਨਕ ਿਰੀ ਅਤਨਕ ਕਰਤਹ ਹਤਰ 
ੂਿਾ ਿੀ ਿੁ ਿਾਤਹ ਿਤਹ ਫਅੰਿਾ ॥ ਿਰ ਅਨੇਕ ਿਰ ਅਨੇਕ ੜਤਹ ਫਹੁ ਤਸਤਭਰਤਿ 
ਸਾਸਿ ਿੀ ਕਤਰ ਤਕਤਰਆ ਖਿੁ ਕਰਭ ਕਰੰਿਾ ॥ ਸ ਬਗਿ ਸ ਬਗਿ ਬਲ  ਿਨ ਨਾਨਕ ਿੀ ਿ 
ਬਾਵਤਹ ਭਰ ਹਤਰ ਬਗਵੰਿਾ ॥੪॥ {ੰਨਾ 11} 

ਦਅਯਥ:- ਬਕਤ ਬੂੰਡਾਯ—ਬਤੀ ਦ ਿਜ਼ਾਨੇ। ਬਤ —ਬਤੀ ਏਯਨ ਵਾਰ {ਨ ਟ:- ਰਜ਼ 
‘ਬਕਤ’ ਅਤ ‘ਬਤ’ ਦਾ ਯਏ ਚਤ ਯਿੱ ਐਣ -ਜ ਹ }। ਅਕਨਏ—ਅਨੇਏਾਂ। ਤੁ —ਧੂਣੀਆਂ 
ਆਕਦਏ ਦਾ ਸਯੀਯਏ ਐ। ਕਸਕਭਰਕਤ —ਉਹ ਧਾਯਕਭਏ ੁਸਤਏ ਜ ਕਹੂੰ ਦੂ ਕਵਦਵਾਨ ਕਯਿੀਆਂ ਨੇ 
ਵਦਾਂ ਨੂੂੰ  ਚਤ ਏਯ ਏ ਆਣ ਸਭਾਜ ਦੀ ਅਵਾਈ ਰਈ ਕਰਐ , ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਣਤੀ 27 ਦ 
ਏਯੀਫ ਹ। ਸਾਸਤ—ਕਹੂੰ ਦੂ ਧਯਭ ਦ ਪਰਸ ਦ ੁਸਤਏ ਜ ਕਣਤੀ ਕਵਚ ਛ ਹਨ —ਸਾਂਐ, ਮ, 

ਕਨਆਇ, ਵਿਕਿਏ, ਭੀਭਾਂਸਾ, ਵਦਾਂਤ। ਕਏਕਯਆ—ਧਾਯਕਭਏ ਸੂੰ ਸਏਾਯ। ਐਟੁ—ਛ। ਐਟੁ ਏਯਭ—

ਭਨੂ-ਕਸਕਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਯ ਇਹ ਛ ਏਯਭ ਇਉਂ ਹਨ —ਕਵਕਦਆ ੜਹਨੀ ਤ ੜਹਾਣੀ ; ਜਿੱ ਏਯਨਾ ਤ 
ਜਿੱ ਏਯਾਣਾ; ਦਾਨ ਦਣਾ ਤ ਦਾਨ ਰਣਾ। ਏਯੂੰਤਾ—ਏਯਦ ਹਨ। ਬਾਵਕਹ—ਚੂੰ ਰਿੱ ਦ ਹਨ।4।  

ਅਯਥ:- ਹ ਰਬੂ! ਤਯੀ ਬਤੀ ਦ ਫਅੂੰਤ ਿਜਾਨੇ ਬਯ  ਹਨ। ਹ ਹਯੀ ! ਅਨੇਏਾਂ ਤ ਫਅੂੰਤ ਤਯ 
ਬਤ ਤਯੀ ਕਸਕਤ -ਸਾਰਾਹ ਏਯ ਯਹ ਹਨ। ਹ ਰਬੂ ! ਅਨੇਏਾਂ ਜੀਵ ਤਯੀ ੂਜਾ ਏਯਦ ਹਨ। 
ਫਅੂੰਤ ਜੀਵ (ਤਨੂੂੰ  ਕਭਰਣ ਰਈ ) ਤ ਸਾਧਦ ਹਨ। ਤਯ ਅਨੇਏਾਂ (ਸਵਏ) ਏਈ ਕਸਕਭਰਕਤਆਂ ਅਤ 
ਿਾਸਤਰ ੜਹਦ ਹਨ (ਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦ ਦਿੱ ਸ ਹ) ਛ ਧਾਯਕਭਏ ਏੂੰ ਭ ਤ ਹਯ ਏਯਭ ਏਯਦ ਹਨ।  

ਹ ਦਾਸ ਨਾਨਏ ! ਉਹੀ ਬਤ ਬਰ ਹਨ (ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਾਰ ਏਫੂਰ ਹਈ ਜਾਣ ) ਜ ਕਆਯ 
ਹਕਯ-ਬਵੂੰਤ ਨੂੂੰ  ਕਆਯ ਰਿੱ ਦ ਹਨ।4।  

ਿੰੂ ਆਤਦ ੁਰਖੁ ਅਰੰਰੁ ਕਰਿਾ ਿੀ ਿੁਧੁ ਿਵਿੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕਈ ॥ ਿੰੂ ਿੁਗੁ ਿੁਗੁ ਕ ਸਦਾ 
ਸਦਾ ਿੂੰ  ਕ ਿੀ ਿੂੰ  ਤਨਹਿਲੁ ਕਰਿਾ ਸਈ ॥ ਿੁਧੁ ਆ ਬਾਵ ਸਈ ਵਰਿ ਿੀ ਿੰੂ ਆ 



ਕਰਤਹ ਸੁ ਹਈ ॥ ਿੁਧੁ ਆ ਤਸਰਸਤਿ ਸਬ ਉਾਈ ਿੀ ਿੁਧੁ ਆ ਤਸਰਤਿ ਸਬ ਗਈ ॥ ਿਨੁ 
ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਗਾਵ ਕਰਿ ਕ ਿੀ ਿ ਸਬਸ ਕਾ ਿਾਣਈ ॥੫॥੧॥ {ੰਨਾ 11} 

ਦਅਯਥ:- ਆਕਦ—ਭੁਿੱ ਢ। ਅਯੂੰਯੁ—ਅ-ਯੂੰ -ਯ, ਕਜਸ ਦਾ ਯਰ ਤੋਂ ਯਰਾ ਫੂੰ ਨਾ ਨਾਹ 
ਰਿੱ ਬ ਸਏ, ਫਅੂੰਤ। ਤੁਧੁ ਜਵਡੁ—ਤਯ ਜਡਾ, ਤਯ ਫਯਾਫਯ ਦਾ। ਅਵਯੁ—ਹਯ। ਜੁੁ ਜੁੁ—ਹਯਏ 
ਜੁੁ ਕਵਚ। ਏ —ਇਏ ਆ ਹੀ। ਕਨਹਚਰੁ —ਨਾਹ ਕਹਿੱਰਣ ਵਾਰਾ , ਅਟਿੱਰ। ਵਯਤ—ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ। 
ਸ—ੁਉਹ। ਸਬ —ਸਾਯੀ। ਉਾਈ —ਦਾ ਏੀਤੀ। ਕਸਯਕਜ —ਦਾ ਏਯ ਏ। ਆ —ਆ ਹੀ। 
ਈ—ਨਾਸ ਏੀਤੀ। ਜਾਣਈ—ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ। ਸਬਸ ਏਾ —ਹਯਏ (ਦ ਕਦਰ) ਦਾ। ਸਈ—ਸੂੰ ਬਾਰ 
ਏਯਨ ਵਾਰਾ।5।  

ਅਯਥ:- ਹ ਰਬੂ! ਤੂੂੰ  (ਸਾਯ ਜਤ ਦਾ) ਭੂਰ ਹੈਂ, ਸਬ ਕਵਚ ਕਵਆਏ ਹੈਂ, ਫਅੂੰਤ ਹੈਂ, ਸਬ ਦਾ ਦਾ 
ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਹੈਂ , ਅਤ ਤਯ ਫਯਾਫਯ ਦਾ ਹਯ ਏਈ ਨਹੀਂ ਹ। ਤੂੂੰ  ਹਯਏ ਜੁ ਕਵਚ ਇਏ ਆ ਹੀ 
ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਹੀ ਆ ਹੀ ਆ ਹੈਂ , ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਏਾਇਭ ਯਕਹਣ ਵਾਰਾ ਹੈਂ , ਸਬ ਦਾ ਦਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ 
ਹੈਂ, ਸਬ ਦੀ ਸਾਯ ਰਣ ਵਾਰਾ ਹੈਂ।  

ਹ ਰਬੂ! ਜਤ ਕਵਚ ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ ਜ ਤਨੂੂੰ  ਆ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਾ ਰਿੱ ਦਾ ਹ , ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ ਜ ਤੂੂੰ  ਆ 
ਹੀ ਏਯਦਾ ਹੈਂ। ਹ ਰਬੂ ! ਸਾਯੀ ਕਸਰਿਟੀ ਤੂੂੰ  ਆ ਹੀ ਦਾ ਏੀਤੀ ਹ। ਤੂੂੰ  ਆ ਹੀ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਦਾ 
ਏਯਏ ਆ ਹੀ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਨਾਸ ਏਯਦਾ ਹੈਂ।  

ਦਾਸ ਨਾਨਏ ਉਸ ਏਯਤਾਯ ਦ ੁਣ ਾਂਦਾ ਹ ਜ ਹਯਏ ਜੀਵ ਦ ਕਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ ਹ।5।1।  

ਨ ਟ:- ਇਸ ਿਫਦ ਦ ੂੰਜ ਫੂੰ ਦ (Stanzas) ਹਨ। ਹਯਏ ਫੂੰ ਦ ਕਵਚ ੂੰਜ ੂੰਜ ਤੁਏਾਂ ਹਨ 
ਅਿੀਯਰ ਫੂੰ ਦ ਦ ਭੁਿੱ ਏਣ ਤ ਅੂੰਏ '5' ਦ ਨਾਰ ਇਏ ਹਯ ਅੂੰਏ '1' ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਆ ਹ। ਇਸ ਦਾ ਬਾਵ 
ਇਹ ਹ ਕਏ ਕਸਯ-ਰਐ 'ਸ ੁਯਐੁ' ਇਏ ਨਵਾਂ ਸੂੰਰਕਹ ਹ ਕਜਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਰਾ ਿਫਦ ਹ।  

ਆਸਾ ਭਹਲਾ ੪ ॥ ਿੰੂ ਕਰਿਾ ਸਤਿਆਰੁ ਭਿਾ ਸਾਂਈ ॥ ਿ ਿਉ ਬਾਵ ਸਈ ਥੀਸੀ ਿ ਿੰੂ ਦਤਹ 
ਸਈ ਹਉ ਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਬ ਿਰੀ ਿੰੂ ਸਬਨੀ ਤਧਆਇਆ ॥ ਤਿਸ ਨ  ਤਕਰਾ ਕਰਤਹ 
ਤਿਤਨ ਨਾਭ ਰਿਨੁ ਾਇਆ ॥ ਗੁਰਭੁਤਖ ਲਾਧਾ ਭਨਭੁਤਖ ਗਵਾਇਆ ॥ ਿੁਧੁ ਆਤ 
ਤਵਛਤੜਆ ਆਤ ਤਭਲਾਇਆ ॥੧ ॥ ਿੰੂ ਦਰੀਆਉ ਸਬ ਿੁਝ ਹੀ ਭਾਤਹ ॥ ਿੁਝ ਤਫਨੁ ਦੂਿਾ 
ਕਈ ਨਾਤਹ ॥ ਿੀਅ ਿੰਿ ਸਤਬ ਿਰਾ ਖਲੁ ॥ ਤਵਿਤਗ ਤਭਤਲ ਤਵਛੁਤੜਆ ਸੰਿਗੀ ਭਲੁ ॥੨ ॥ 



ਤਿਸ ਨ  ਿੂ ਿਾਣਾਇਤਹ ਸਈ ਿਨੁ ਿਾਣ ॥ ਹਤਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਤਖ ਵਖਾਣ ॥ ਤਿਤਨ ਹਤਰ 
ਸਤਵਆ ਤਿਤਨ ਸੁਖੁ ਾਇਆ ॥ ਸਹਿ ਹੀ ਹਤਰ ਨਾਤਭ ਸਭਾਇਆ ॥੩ ॥ ਿੂ ਆ ਕਰਿਾ 
ਿਰਾ ਕੀਆ ਸਬੁ ਹਇ ॥ ਿੁਧੁ ਤਫਨੁ ਦੂਿਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕਇ ॥ ਿੂ ਕਤਰ ਕਤਰ ਵਖਤਹ ਿਾਣਤਹ 
ਸਇ ॥ ਿਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਤਖ ਰਗਿੁ ਹਇ ॥੪॥੨॥ {ੰਨਾ 11-12} 

ਨ ਟ:-  ਇਸ ਿਫਦ ਦ 4 ਫੂੰਦ ਹਨ। ਅੂੰਏ ਨੂੰ : 4 ਤੋਂ ਅਰਾ ਅੂੰਏ 2 ਦਿੱਸਦਾ ਹ ਕਏ ਕਸਯ-ਰਐ 'ਸ 
ੁਯਐੁ' ਦੀ ਰੜੀ ਕਵਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਿਫਦ ਹ।  

ਦਅਯਥ:- ਸਕਚਆਯੁ—{ਸਚ-ਆਰਮ} ਕਥਯਤਾ ਦਾ ਯ , ਸਦਾ ਏਾਇਭ ਯਕਹਣ ਵਾਰਾ। ਭਡਾ —
ਭਯਾ। ਸਾਂਈ—ਐਸਭ, ਭਾਰਏ। ਤਉ—ਤਨੂੂੰ । ਬਾਵ—ਚੂੰਾ ਰਿੱ ਦਾ ਹ। ਥੀਸੀ —ਹਵਾ। ਹਉ—

ਹਉਂ, ਭੈਂ। ਾਈ—ਾਈ,ਂ ਭੈਂ ਰਾਤ ਏਯਦਾ ਹਾਂ।1।  

ਸਬ—ਸਾਯੀ (ਕਸਰਿਟੀ)। ਤੂੂੰ—ਤਨੂੂੰ । ਉੜੀ ਛੂੰ ਤ ਭ : 5, ੂੰਨਾ 248—‘ਭਹਨ, ਤੂੂੰ  ਭਾਨਕਹ ਏੁ 
ਜੀ, ਅਵਯ ਸਬ ਯਾਰੀ ’—ਇਥ ਬੀ ਰਜ਼ ‘ਤੂੂੰ ’ ਦਾ ਅਯਥ ‘ਤਨੂੂੰ ’ ਹ (ਬਾਵ, ਹ ਭਹਨ ਰਬੂ ? ਤਨੂੂੰ  
ਇਿੱ ਏ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਰਏ -ਨਾਸ ਯਕਹਤ ਭੂੰ ਨਦ ਹਨ , ਹਯ ਸਾਯੀ ਕਸਰਿਟੀ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹ )। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਕਸਯੀ 
ਯਾੁ ਭ: 5, ੂੰਨਾ 51, ਿਫਦ ਨੂੰ : 95—‘ਕਜਕਨ ਤੂੂੰ  ਸਾਕਜ ਸਵਾਕਯਆ ’—ਤੂੂੰ—ਤਨੂੂੰ । ੂੰਨਾ 52—

‘ਕਜਨ ਤੂੂੰ  ਸਕਵਆ ਬਾਉ ਏਕਯ ’—ਤੂੂੰ—ਤਨੂੂੰ । ੂੰ ਨਾ 61—‘ੁਯਭਕਤ ਤੂੂੰ  ਸਰਾਹਣਾ , ਹਯੁ ਏੀਭਕਤ 
ਏਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ’—ਤੂੂੰ—ਤਨੂੂੰ । ੂੰ ਨਾ 100—‘ਕਜਨ ਤੂੂੰ  ਜਾਤਾ , ਜ ਤੁਧੁ ਭਕਨ ਬਾਣ ’—ਤੂੂੰ—ਤਨੂੂੰ । 
ੂੰ ਨਾ 102—‘ਕਤਸੁ ਏੁਯਫਾਣੀ ਕਜਕਨ ਤੂੂੰ  ਸੁਕਣਆ ’—ਤੂੂੰ—ਤਨੂੂੰ । ੂੰ ਨਾ 130—‘ਤੁਧੁ ਕਫਨੁ ਅਵਯੁ ਨ 
ਏਈ ਜਾਚਾ , ੁਯ ਯਸਾਦੀ ਤੂੂੰ  ਾਵਕਣਆ ’—ਤੂੂੰ—ਤਨੂੂੰ । ੂੰ ਨਾ 142—‘ਬੀ ਤੂੂੰ  ਹ ਸਰਾਹਣਾ , 

ਆਐਣ ਰਹ ਨ ਚਾਉ ’—ਤੂੂੰ—ਤਨੂੂੰ । ਹਯ ਫਥਯ ਸ ਰਭਾਣ ਹਨ }। ਕਤਕਨ—ਉਸ (ਭਨੁਿੱ ਐ) ਨੇ। 
ੁਯਭੁਕਐ—ਉਹ ਭਨੁਿੱ ਐ ਕਜਸ ਦਾ ਭੂੂੰ ਹ ੁਯੂ ਵਰ ਹ। ਭਨਭੁਕਐ—ਉਹ ਭਨੁਿੱ ਐ ਕਜਸ ਦਾ ਭੂੂੰ ਹ ਆਣ 
ਭਨ ਵਰ ਹ।1।  

ਭਾਕਹ—ਕਵਚ। ਸਕਬ—ਸਾਯ। ਕਵਜਕ—ਕਵਜ ਦ ਏਾਯਨ (ਬਾਵ, ਕਜਸ ਦ ਭਿੱ ਥ ਉੱਤ ਕਵਜ ਦਾ 
ਰਐ ਹ )। ਕਭਕਰ—ਕਭਰ ਏ , ਭਨੁਿੱ ਐਾ ਸਯੀਯ ਰਾਤ ਏਯ ਏ। ਸੂੰ ਜੀ —ਸੂੰਜ (ਦ ਰਐ ) ਨਾਰ। 
ਭਰੁ—ਕਭਰਾ।2।  



ਜਾਣਾਇਕਹ—(ਤੂੂੰ ) ਸਭਝ ਫਿਿਦਾ ਹੈਂ। ਸਈ —ਉਹੀ। ਸਦ—ਸਦਾ। ਆਕਐ—ਆਐ ਏ। ਸਹਜ —
ਸਹਕਜ, ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਕਵਚ। ਨਾਕਭ—ਨਾਭ ਕਵਚ।3।  

ਆ—ਆ ਹੀ। ਏੀਆ —ਏੀਤਾ ਹਇਆ। ਸਬੁ —ਹਯਏ ਏੂੰ ਭ। ਅਵਯੁ —ਹਯ। ਵਐਕਹ —ਸੂੰ ਬਾਰ 
ਏਯਦਾ ਹੈਂ। ਸਇ—ਸਾਯ। ੁਯਭੁਕਐ—ੁਯੂ ਦੀ ਸਯਨ ਣ ਵਾਰਾ ਭਨੁਿੱ ਐ।4।  

ਅਯਥ:- (ਹ ਰਬੂ!) ਤੂੂੰ  ਸਬ ਦਾ ਦਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਹੈਂ , ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਏਾਇਭ ਯਕਹਣ ਵਾਰਾ ਹੈਂ , ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਭਯਾ ਐਸਭ ਹੈਂ। (ਜਤ ਕਵਚ) ਉਹੀ ਏੁਝ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ ਜ ਤਨੂੂੰ  ਸੂੰ ਦ ਆਉਂਦਾ ਹ। ਜ ਏੁਝ ਤੂੂੰ  ਦਵੇਂ , ਭੈਂ 
ਉਹੀ ਏੁਝ ਰਾਤ ਏਯਦਾ ਹਾਂ।1।  

(ਹ ਰਬੂ!) ਸਾਯੀ ਕਸਰਿਟੀ ਤਯੀ (ਫਣਾਈ ਹਈ) ਹ, ਸਾਯ ਜੀਵ ਤਨੂੂੰ  ਹੀ ਕਸਭਯਦ ਹਨ। ਕਜਸ ਉੱਤ 
ਤੂੂੰ  ਦਇਆ ਏਯਦਾ ਹੈਂ ਉਸ ਨੇ ਤਯਾ ਯਤਨ ਵਯਾ ਏੀਭਤੀ ) ਨਾਭ ਰਿੱ ਬਾ ਹ। ਜ ਭਨੁਿੱ ਐ ੁਯੂ ਦ 
ਸਨਭੁਐ ਹਇਆ ਉਸ ਨੇ (ਇਹ ਯਤਨ) ਰਿੱ ਬ ਕਰਆ। ਜ ਆਣ ਭਨ ਦ ਕਿੱ ਛ ਤੁਕਯਆ , ਉਸ ਨੇ 
ਵਾ ਕਰਆ। (ਯ ਕਏਸ ਜੀਵ ਦ ਏੀਹ ਵਿੱ ਸ ? ਹ ਰਬੂ !) ਜੀਵ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆ ਹੀ (ਆਣ ਨਾਰੋਂ ) 
ਕਵਛੜਦਾ ਹੈਂ, ਆ ਹੀ ਆਣ ਨਾਰ ਕਭਰਾਂਦਾ ਹੈਂ।1।  

(ਹ ਰਬੂ!) ਤੂੂੰ  (ਕਜ਼ੂੰ ਦੀ ਦਾ, ਭਾਨ , ਇਏ) ਦਯੀਆ ਹੈਂ, ਸਾਯ ਜੀਵ ਤਯ ਕਵਚ ਹੀ (ਭਾਨ , ਰਕਹਯਾਂ) 
ਹਨ। ਤਥੋਂ ਕਫਨਾ (ਤਯ ਵਯਾ) ਹਯ ਏਈ ਨਹੀਂ ਹ। ਇਹ ਸਾਯ ਜੀਆ ਜੂੰਤ ਤਯੀ (ਯਚੀ ਹਈ) ਐਡ 
ਹ। ਕਜਨਹ ਾਂ ਦ ਭਿੱ ਥ ਉਤ ਕਵਛੜ ਦਾ ਰਐ ਹ , ਉਹ ਭਨੁਿੱ ਐਾ ਜਨਭ ਰਾਤ ਏਯ ਏ ਬੀ ਤਥੋਂ ਕਵਛੁੜ 
ਹ ਹਨ। (ਯ ਤਯੀ ਯਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਯ ) ਸੂੰਜਾਂ ਦ ਰਐ ਨਾਰ (ਕਪਯ ਤਯ ਨਾਰ) ਕਭਰਾ ਹ ਜਾਂਦਾ 
ਹ।2।  

(ਹ ਰਬੂ !) ਕਜਸ ਭਨੁਿੱ ਐ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆ ਸੂਝ ਫਿਿਦਾ ਹੈਂ , ਉਹ ਭਨੁਿੱ ਐ (ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਯਸਤਾ ) 

ਸਭਝਦਾ ਹ। ਉਹ ਭਨੁਿੱ ਐ, ਹ ਹਯੀ! ਸਦਾ ਤਯ ੁਣ ਾਂਦਾ ਹ, ਅਤ (ਹਯਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਉਚਾਯ ਉਚਾਯ ਏ 
ਸੁਣਾਂਦਾ ਹ।  

(ਹ ਬਾਈ!) ਕਜਸ ਭਨੁਿੱ ਐ ਨੇ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਕਸਭਕਯਆ ਹ , ਉਸ ਨੇ ਸੁਐ ਹਾਸਰ ਏੀਤਾ ਹ। 
ਉਹ ਭਨੁਿੱ ਐ ਸਦਾ ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਕਵਚ ਕਟਕਏਆ ਯਕਹ ਏ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਕਵਚ ਰੀਨ ਹ ਜਾਂਦਾ 
ਹ।3।  



(ਹ ਰਬੂ!) ਤੂੂੰ  ਆ ਹੀ ਸਬ ਏੁਝ ਦਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਹੈਂ , ਸਬ ਏੁਝ ਤਯਾ ਏੀਤਾ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ। ਤਥੋਂ 
ਕਫਨਾ (ਤਯ ਵਯਾ) ਹਯ ਏਈ ਨਹੀਂ ਹ। ਜੀਵ ਦਾ ਏਯ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਬਾਰ ਬੀ ਤੂੂੰ  ਆ ਹੀ 
ਏਯਦਾ ਹੈਂ, ਤ, ਹਯਏ (ਦ ਕਦਰ) ਦੀ ਸਾਯ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ।  

ਹ ਦਾਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਭਨੁਿੱ ਐ ੁਯੂ ਦੀ ਿਯਨ ੈਂਦਾ ਹ ਉਸ ਦ ਅੂੰਦਯ ਯਭਾਤਭਾ ਯਟ ਹ ਜਾਂਦਾ 
ਹ।4।2।  

ਆਸਾ ਭਹਲਾ ੧ ॥ ਤਿਿੁ ਸਰਵਰੜ ਬਈਲ  ਤਨਵਾਸਾ ਾਣੀ ਾਵਕੁ ਤਿਨਤਹ ਕੀਆ ॥ ੰਕਿੁ 
ਭਹ ਗੁ ਨਹੀ ਿਾਲ  ਹਭ ਦਖਾ ਿਹ ਿੂਫੀਅਲ  ॥੧॥ ਭਨ ਕੁ ਨ ਿਿਤਸ ਭੂੜ ਭਨਾ ॥ ਹਤਰ 
ਤਫਸਰਿ ਿਰ ਗੁਣ ਗਤਲਆ ॥੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਾ ਹਉ ਿਿੀ ਸਿੀ ਨਹੀ ਤੜਆ ਭੂਰਖ 
ਭੁਗਧਾ ਿਨਭੁ ਬਇਆ ॥ ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ ਤਿਨ ਿੂ ਨਾਹੀ ਵੀਸਤਰਆ  
॥੨॥੩॥ {ੰਨਾ 12} 

ਦ ਅਯਥ—ਕਤਤ—ੁਉਸ ਕਵਚ {ਰਜ਼ 'ਕਤਸ'ੁ ਤੋਂ 'ਕਤਤ'ੁ ਅਕਧਏਯਨ ਏਾਯਏ, ਇਏ-ਵਚਨ ਹ}। 
ਸਯਵਯੁ—ਤਾਰਾਫ। ਸਯਵਯੜਾ —ਕਬਆਨਏ ਤਾਰਾਫ। ਸਯਵਯੜ —ਕਬਆਨਏ ਤਾਰਾਫ ਕਵਚ। 
ਕਤਤੁ ਸਯਵਯੜ—ਉਸ ਕਬਆਨਏ ਸਯ ਕਵਚ। ਬਈਰ —ਹਇਆ ਹ। ਾਵਏੁ —ਅਿੱ, ਕਤਿਰਨਾ ਦੀ 
ਅਿੱ। ਕਤਨਕਹ—ਉਸ (ਰਬੂ) ਨੇ (ਆ ਹੀ)। ੂੰਏ—ਕਚਿੱ ਏੜ। ੂੰਏ ਜੁ ਭਹ —ਜ ਭਹ ਦਾ ਕਚਿੱ ਏੜ 
ਹ। ੁ—ਯ। ਹਭ ਦਐਾ—ਸਾਡ ਵਐਕਦਆਂ ਹੀ , ਸਾਡ ਸਾਹਭਣ ਹੀ। ਤਹ —ਉਸ (ਸਾਯ) ਕਵਚ। 
ਡੂਫੀਅਰ—ਡੁਿੱ ਫ , ਡੁਿੱ ਫ ਯਹ ਹਨ।1।  

ਭਨ—ਹ ਭਨ ! ਭੂੜ ਭਨਾ—ਹ ਭੂਯਐ ਭਨ ! ਕਰਆ—ਰਦ ਜਾ ਯਹ ਹਨ , ਟਦ ਜਾ ਯਹ 
ਹਨ।6। ਯਹਾਉ।  

ਹਉ—ਭੈਂ। ਜਤੀ —ਏਾਭ-ਵਾਸਨਾ ਨੂੂੰ  ਯਏਣ ਦਾ ਜਤਨ ਏਯਨ ਵਾਰਾ। ਸਤੀ —ਉੱਚ ਆਚਯਨ 
ਵਾਰਾ। ਭੁਧ—ਭੂਯਐ, ਫ-ਸਭਝ। ਜਨਭ—ੁਜੀਵਨ। ਰਣਵਕਤ—ਫਨਤੀ ਏਯਦਾ ਹ।2।  

ਅਯਥ—(ਹ ਬਾਈ ! ਸਾਡੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ) ਉਸ ਕਬਆਨਏ (ਸੂੰਸਾਯ-) ਸਯਵਯ ਕਵਚ ਵਿੱ ਸੋਂ ਹ (ਕਜਸ 
ਕਵਚ) ਉਸ ਰਬੂ ਨੇ ਆ ਹੀ ਾਣੀ (ਦ ਥਾਂ ਕਤਰਿਨਾ ਦੀ ) ਅਿੱ ਦਾ ਏੀਤੀ ਹਈ ਹ (ਅਤ ਉਸ 
ਕਬਆਨਏ ਸਯੀਯ ਕਵਚ ) ਜ ਭਹ ਦਾ ਕਚਿੱ ਏੜ ਹ (ਉਸ ਕਵਚ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ) ਯ ਚਿੱਰ ਨਹੀਂ ਸਏਦਾ 



(ਜੀਵ ਭਹ ਦ ਕਚਿੱ ਏੜ ਕਵਚ ਪਸ  ਹਨ )। ਸਾਡ ਸਾਹਭਣ ਹੀ (ਅਨੇਏਾਂ ਜੀਵ ਭਹ ਦ ਕਚਿੱ ਏੜ 
ਕਵਚ ਪਸ ਏ) ਉਸ (ਕਤਰਿਨਾ-ਅਿੱ ਦ ਅਸਾਹ ਸਭੁੂੰ ਦਯ) ਕਵਚ ਡੁਿੱ ਫਦ ਜਾ ਯਹ ਹਨ।1।  

ਹ ਭਨ! ਹ ਭੂਯਐ ਭਨ! ਤੂੂੰ  ਇਿੱ ਏ ਯਭਾਤਭਾ ਨੂੂੰ  ਮਾਦ ਨਹੀਂ ਏਯਦਾ। ਤੂੂੰ  ਕਜਉਂ ਕਜਉਂ ਯਭਾਤਭਾ ਨੂੂੰ  
ਕਵਸਾਯਦਾ ਜਾ ਕਯਹਾ ਹੈਂ, ਤਯ (ਅੂੰਦਯੋਂ) ੁਣ ਟਦ ਜਾ ਯਹ ਹਨ।1। ਯਹਾਉ।  

(ਹ ਰਬੂ!) ਨਾਹ ਭੈਂ ਜਤੀ ਹਾਂ , ਨਾਹ ਭੈਂ ਸਤੀ ਹਾਂ , ਨਾਹ ਹੀ ਭੈਂ ਕੜਹਆ ਹਇਆ ਹਾਂ , ਭਯਾ ਜੀਵਨ 
ਤਾਂ ਭੂਯਐ ਫਸਭਝਾਂ ਵਾਰਾ ਫਕਣਆ ਹਇਆ ਹ (ਬਾਵ, ਜਤ, ਸਤ ਅਤ ਕਵਿੱ ਕਦਆ ਇਸ ਕਤਰਿਨਾ ਦੀ 
ਅਿੱ ਅਤ ਭਹ ਦ ਕਚਿੱ ਏੜ ਕਵਚ ਕਡਣੋਂ ਫਚਾ ਨਹੀਂ ਸਏਦ। ਜ ਭਨੁਿੱ ਐ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਬੁਰਾ ਦਵ , ਤਾਂ ਜਤ 
ਸਤ ਕਵਿੱ ਕਦਆ ਦ ਹੁੂੰ ਕਦਆਂ ਬੀ ਭਨੁਿੱ ਐ ਦੀ ਕਜ਼ੂੰਦੀ ਭਹਾਭੂਯਐਾਂ ਵਾਰੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ)। ਸ, ਨਾਨਏ ਫਨਤੀ 
ਏਯਦਾ ਹ—(ਹ ਰਬੂ! ਭਨੂੂੰ ) ਉਹਨਾਂ (ੁਯਭੁਐਾਂ) ਦੀ ਸਯਨ ਕਵਚ (ਯਿੱਐ), ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਬੁਿੱ ਕਰਆ 
(ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਤਯੀ ਮਾਦ ਨਹੀਂ ਬੁਿੱ ਰੀ)।2।3।  

ਆਸਾ ਭਹਲਾ ੫ ॥ ਬਈ ਰਾਤਿ ਭਾਨੁਖ ਦਹੁਰੀਆ ॥ ਗਤਫੰਦ ਤਭਲਣ ਕੀ ਇਹ ਿਰੀ 
ਫਰੀਆ ॥ ਅਵਤਰ ਕਾਿ ਿਰ ਤਕਿ ਨ ਕਾਭ ॥ ਤਭਲੁ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਬਿੁ ਕਵਲ ਨਾਭ ॥੧ ॥ 
ਸਰੰਿਾਤਭ ਲਾਗੁ ਬਵਿਲ ਿਰਨ ਕ ॥ ਿਨਭੁ ਤਫਰਥਾ ਿਾਿ ਰੰਤਗ ਭਾਇਆ ਕ ॥੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਿੁ ਿੁ ਸੰਿਭੁ ਧਰਭੁ ਨ ਕਭਾਇਆ ॥ ਸਵਾ ਸਾਧ ਨ ਿਾਤਨਆ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥ ਕਹੁ 
ਨਾਨਕ ਹਭ ਨੀਿ ਕਰੰਭਾ ॥ ਸਰਤਣ ਰ ਕੀ ਰਾਖਹੁ ਸਰਭਾ ॥੨॥੪॥ {ੰਨਾ 12} 

ਦ ਅਯਥ —ਬਈ ਯਾਕਤ —ਕਭਰੀ ਹ। ਦਹੁਯੀਆ —ਸਹਣੀ ਦਹ , ਸਹਣਾ ਸਯੀਯ। ਭਾਨੁਐ 
ਦਹੁਯੀਆ—ਸਹਣਾ ਭਨੁਿੱ ਐਾ ਸਯੀਯ। ਫਯੀਆ —ਵਾਯੀ, ਭਏਾ, ਸਭਾ। ਅਵਕਯ —ਹਯ ਸਾਯ 
{ਅਵਯੁ—ਇਏ-ਵਚਨ। ਅਵਕਯ—ਫਹ-ੁਵਚਨ}। ਬਜੁ—ਮਾਦ ਏਯ, ਕਸਭਯ।1।  

ਸਯੂੰਜਾਕਭ—ਇੂੰਤਜ਼ਾਭ ਕਵਚ , ਆਹਯ ਕਵਚ। ਰਾੁ —ਰਿੱ । ਬਵਜਰ—ਸੂੰਸਾਯ-ਸਭੁੂੰ ਦਯ। ਤਯਨ ਏ 
ਸਯੂੰਜਾਕਭ—ਾਯ ਰੂੰ ਣ ਦ ਆਹਯ ਕਵਚ। ਕਫਰਥਾ —ਕਵਅਯਥ। ਜਾਤ —ਜਾ ਕਯਹਾ ਹ। ਯੂੰ ਕ —

ਕਆਯ ਕਵਚ।1। ਯਹਾਉ।  

ਜੁ—ਕਸਭਯਨ। ਤੁ—ਸਵਾ ਆਕਦਏ ਉੱਦਭ। ਸੂੰ ਜਭੁ —ਭਨ ਨੂੂੰ  ਕਵਏਾਯਾਂ ਵਰੋਂ ਯਏਣ ਦਾ ਚੂੰੀ 
ਤਯਹਾਂ ਆਹਯ। ਸਾਧੂ —ੁਯੂ। ਸਵਾ ਹਕਯ ਯਾਇਆ —ਭਾਰਏ ਰਬੂ ਦਾ ਕਸਭਯਨ। ਏਹੁ —ਆਐ। 
ਨਾਨਏ—ਹ ਨਾਨਏ! ਹਭ—ਅਸੀਂ ਜੀਵ। ਨੀਚ ਏਯੂੰਭਾ—ਭੂੰਦ-ਏਯਭੀ। ਸਯਭਾ—ਸਯਭ, ਰਾਜ।2।  



ਅਯਥ:- (ਹ ਬਾਈ !) ਤਨੂੂੰ  ਸਹਣਾ ਭਨੁਿੱ ਐਾ ਸਯੀਯ ਕਭਕਰਆ ਹ। ਯਭਾਤਭਾ ਨੂੂੰ  ਕਭਰਣ ਦਾ ਤਯ 
ਰਈ ਇਹੀ ਭਏਾ ਹ। (ਜ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਕਭਰਣ ਰਈ ਏਈ ਉੱਦਭ ਨਾਹ ਏੀਤਾ , ਤਾਂ) ਹਯ ਸਾਯ ਏੂੰ ਭ ਤਯ 
ਆਣ ਕਏਸ ਬੀ ਅਯਥ ਨਹੀਂ (ਤਯੀ ਕਜੂੰਦ ਨੂੂੰ  ਏਈ ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਅੜਾਣ )। (ਇਸ ਵਾਸਤ) ਸਾਧ 
ਸੂੰਕਤ ਕਵਚ (ਬੀ) ਕਭਰ ਫਕਠਆ ਏਯ (ਸਾਧ ਸੂੰਕਤ ਕਵਚ ਫਠ ਏ ਬੀ ) ਕਸਯ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ 
ਨਾਭ ਕਸਭਕਯਆ ਏਯ (ਸਾਧ ਸੂੰਕਤ ਕਵਚ ਫਠਣ ਦਾ ਬੀ ਤਦੋਂ ਹੀ ਰਾਬ ਹ ਜ ਉਥ ਤੂੂੰ  ਯਭਾਤਭਾ 
ਦੀ ਕਸਕਤ-ਸਾਰਹ ਕਵਚ ਜੁੜੇਂ)।1।  

(ਹ ਬਾਈ!) ਸੂੰਸਾਯ-ਸਭੁੂੰ ਦਯ ਤੋਂ ਾਯ ਰੂੰ ਣ ਦ (ਬੀ) ਆਹਯ ਰਿੱ । (ਕਨਯ) ਭਾਇਆ ਦ ਕਆਯ 
ਕਵਚ ਭਨੁਿੱ ਐਾ ਜਨਭ ਕਵਅਯਥ ਜਾ ਕਯਹਾ ਹ।1। ਯਹਾਉ।  

(ਹ ਬਾਈ !) ਤੂੂੰ  ਰਬੂ ਦਾ ਕਸਭਯਨ ਨਹੀਂ ਏਯਦਾ , (ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਕਭਰਣ ਰਈ ਸਵਾ ਆਕਦਏ ਦਾ ਏਈ ) 

ਉੱਦਭ ਨਹੀਂ ਏਯਦਾ, ਭਨ ਨੂੂੰ  ਕਵਏਾਯਾਂ ਵਰੋਂ ਯਏਣ ਦਾ ਤੂੂੰ  ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਏਯਦਾ—ਤੂੂੰ  (ਅਜਹਾ ਏਈ) 

ਧਯਭ ਨਹੀਂ ਏਭਾਂਦਾ। ਨਾਹ ਤੂੂੰ  ੁਯੂ ਦੀ ਸਵਾ ਏੀਤੀ , ਨਾਹ ਤੂੂੰ  ਭਾਰਏ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਕਸਭਯਨ 
ਏੀਤਾ। ਹ ਨਾਨਏ! (ਰਬੂ ਦ ਦਯ ਤ ਅਯਦਾਸ ਏਯ, ਤ) ਆਐ—(ਹ ਰਬੂ!) ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਭੂੰ ਦ-ਏਯਭੀ 
ਹਾਂ (ਤਯੀ ਸਯਨ  ਹਾਂ), ਸਯਨ ਕਆਂ ਦੀ ਰਾਜ ਯਿੱਐ।2।4।  

ਨ ਟ:- ਸਾਧਾਯਨ ਤਯ ਤ ਹਯਏ ਸੂੰਰਕਹ ਦ ਿਫਦ ਆਕਦਏ ਭ : 1 ਦ ਿਫਦਾਂ ਨਾਰ ਿੁਯੂ ਹੁੂੰ ਦ ਹਨ। 
ਅਾਂਹ ਫਾਏੀ ੁਯ -ਕਵਅਏਤੀਆਂ ਦ ਕਸਰਸਰ -ਵਾਯ ਆਉਂਦ ਹਨ। ਯ ਸੂੰਰਕਹ 'ਸ ੁਯਐੁ ' ਦਾ 
ਕਹਰਾ ਿਫਦ ਹ ਹੀ ਭ : 4 ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤ ਭ : 4 ਦਾ ਦੂਜਾ ਿਫਦ ਬੀ ਨਾਰ ਹੀ ਦ ਏ ਅਾਂਹ 
ਫਾਏੀ ਦੀ ਤਯਤੀਫ ਕਸਰਕਸਰ-ਵਾਯ ਯਿੱਐੀ ਹ।  

ਜ ਇਹ ਦਵੇਂ ਸੂੰ ਰਕਹ ਵਿੱ ਐ ਵਿੱ ਐ ਨਾਹ ਹੁੂੰ ਦ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਰਵੀਂ ਤਯਤੀਫ ਇਉਂ ਹੁੂੰ ਦੀ: 

ਭ: 1—ਸਦਯੁ ਏਹਾ; ਸੁਕਣ ਵਡਾ; ਆਐਾ ਜੀਵਾ; ਕਤਤੁ ਸਯਵਯੜ (4 ਿਫਦ) 

ਭ: 4—ਹਕਯ ਏ ਜਨ; ਸ ੁਯਐੁ; ਤੂੂੰ  ਏਯਤਾ . . . . . . . . . .(3 ਿਫਦ) 

ਭ: 5—ਏਾਹ ਯ ਭਨ; ਬਈ ਯਾਕਤ . . . . . . . . . . . . .(2 ਿਫਦ) 
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ਏਫਮ ਫਾਚ ਫਨਤੀ ॥ 

Speech of the poet. 

ਦਸਭ ਯੂੰਥ ਸਾਕਹਫ : ੂੰਨਾ  ੂੰ .  

ਚਈ ॥ 

Chaupai 

ਦਸਭ ਯੂੰਥ ਸਾਕਹਫ : ੂੰਨਾ  ੂੰ .  

 

ਹਭਯੀ ਏਯ ਹਾਥ ਦ ਯਿੱ ਛਾ ॥ ੂਯਨ ਹਇ ਕਚਿੱ ਤ ਏੀ ਇਿੱਛਾ ॥ 
Protect me O Lord ! with Thine own Hands all the desires of my heart be fulfilled. 

ਤਵ ਚਯਨਨ ਭਨ ਯਹ ਹਭਾਯਾ ॥ ਅਨਾ ਜਾਨ ਏਯ ਰਕਤਾਯਾ ॥॥ 
Let my mind rest under Thy Feet; sustain me, considering me Thine own.377. 

ਹਭਯ ਦੁਿਟ ਸਬ ਤੁਭ ਾਵਹੁ ॥ ਆੁ ਹਾਥ ਦ ਭਕਹ ਫਚਾਵਹੁ ॥ 
Destroy, O Lord ! all my enemies and protect me with Thine won Hnads. 

ਸੁਐੀ ਫਸ ਭਯ ਕਯਵਾਯਾ ॥ ਸਵਏ ਕਸਿੱ ਐਮ ਸਬ ਏਯਤਾਯਾ ॥੦॥ 
May my family live in comfort and ease alongwith all my servants and disciples.378. 

ਭ ਯਿੱਛਾ ਕਨਜੁ ਏਯ ਦ ਏਕਯਮ ॥ ਸਬ ਫਕਯਨ ਏ  ਆਜ ਸੂੰਕਯਮ ॥ 
Protect me O Lord ! with Thine own Hands and destroy this day all my enemies; 

ੂਯਨ ਹਇ ਹਭਾਯੀ ਆਸਾ ॥ ਤਕਯ ਬਜਨ ਏੀ ਯਹ ਕਮਾਸਾ ॥੧॥ 
May all the aspirations be fulfilled; let my thirst for Thy Name remain afresh.379. 

ਤੁਭਕਹ ਛਾਕਡ ਏਈ ਅਵਯ ਨ ਧਮਾਊਂ ॥ ਜ ਫਯ ਚਹੋਂ ਸੁ ਤੁਭਤ ਾਊਂ ॥ 
I may remember none else except Thee; and obtain all the required boons from Thee; 

ਸਵਏ ਕਸਿੱ ਐਮ ਹਭਾਯ ਤਾਕਯਮਕਹ ॥ ਚੁਨ ਚੁਨ ਿਿੱ ਤੁ ਹਭਾਯ ਭਾਕਯਮਕਹ ॥੦ਫ਼॥ 
Let my servants and disciples cross the world-ocean; all my enemies be singled out and 
killed.380. 

ਆੁ ਹਾਥ ਦ ਭੁਝ ਉਫਕਯਮ ॥ ਭਯਨ ਏਾਰ ਤਰਾਸ ਕਨਵਕਯਮ ॥ 
Protect me O Lord ! with Thine own Hands and relieve me form the fear of death; 

ਹੂਜ ਸਦਾ ਹਭਾਯ ਿੱ ਛਾ ॥ ਸਰੀ ਅਕਸਧੁਜ ਜੂ ਏਕਯਮਹੁ ਯਿੱਛਾ ॥੦॥ 
May Thou ever Bestow Thy favours on my side; Protect me O Lord ! Thou, the Supreme 
Destroyer.381. 

ਯਾਕਐ ਰਹੁ ਭੁਕਹ ਯਾਐਨਹਾਯ ॥ ਸਾਕਹਫ ਸੂੰ ਤ ਸਹਾਇ ਕਮਾਯ ॥ 
Protect me, O Lord ! Thou, the Protector, O Lord ! Most dear, the Protector of the Saints: 

ਦੀਨਫੂੰ ਧੁ ਦੁਿਟਨ ਏ ਹੂੰਤਾ ॥ ਤੁਭਹ ੁਯੀ ਚਤੁਯਦਸ ਏੂੰ ਤਾ ॥੦॥ 
Friend of poor and the Destroyer of the enemies; Thou art the Master of the fourteen 
worlds.382. 

ਏਾਰ ਾਇ ਫਰਹਭਾ ਫੁ ਧਯਾ ॥ ਏਾਰ ਾਇ ਕਿਵਜੂ ਅਵਤਯਾ ॥ 



In due time Brahma appeared in physical form; in due time Shiva incarnated; 

ਏਾਰ ਾਇ ਏਕਯ ਕਫਿਨ ਰਏਾਿਾ ॥ ਸਏਰ ਏਾਰ ਏਾ ਏੀਮਾ ਤਭਾਿਾ ॥੦॥ 
In due time Vishnu manifested himself; all this is the play of the Temporal Lord.383. 

ਜਵਨ ਏਾਰ ਜੀ ਕਿਵ ਏੀਮ ॥ ਫਦ ਯਾਜ ਫਰਹਭਾ ਜੂ ਥੀਮ ॥ 
The Temporal Lord, who created Shiva, the Yogi; who created Brahma, the Master of the Vedas; 

ਜਵਨ ਏਾਰ ਸਬ ਰਏ ਸਵਾਯਾ ॥ ਨਭਿਏਾਯ ਹ ਤਾਕਹ ਹਭਾਯਾ ॥੦॥ 
The Temporal Lord who fashioned the entire world; I salute the same Lord.384. 

ਜਵਨ ਏਾਰ ਸਬ ਜਤ ਫਨਾਮ ॥ ਦਵ ਦਤ ਜਿੱਛਨ ਉਜਾਮ ॥ 
The Temporal Lord, who created the whole world; who created gods, demons and yakshas; 

ਆਕਦ ਅੂੰ ਕਤ ਏ ਅਵਤਾਯਾ ॥ ਸਈ ੁਯੂ ਸਭਕਝਮਹੁ ਹਭਾਯਾ ॥੦॥ 
He is the only one form the beginning to the end; I consider Him only my Guru.385. 

ਨਭਿਏਾਯ ਕਤਸ ਹੀ ਏ ਹਭਾਯੀ ॥ ਸਏਰ ਰਜਾ ਕਜਨ ਆ ਸਵਾਯੀ ॥ 
I salute Him, non else, but Him; who has created Himself and His subject; 

ਕਸਵਏਨ ਏ ਸਵੁਨ ਸੁਐ ਦੀਮ ॥ ਿਿੱ ਤੁਨ ਏ ਰ ਭ ਫਧ ਏੀਮ ॥੦॥ 
He bestows Divine virtues and happiness on His servants; He destroys the enemies instantly.386. 

ਟ ਟ ਏ ਅੂੰਤਯ ਏੀ ਜਾਨਤ ॥ ਬਰ ਫੁਯ ਏੀ ੀਯ ਛਾਨਤ ॥ 
He knows the inner feelings of every heart; He knows the anguish of both good and bad; 

ਚੀਟੀ ਤ ਏੁੂੰ ਚਯ ਅਸਥੂਰਾ ॥ ਸਬ ਯ ਕਏਰਾ ਕਦਰਿਕਟ ਏਕਯ ਪੂਰਾ ॥੦॥ 
From the ant to the solid elephant; He casts His Graceful glance on all and feels pleased.387. 

ਸੂੰਤਨ ਦੁਐ ਾ ਤ ਦੁਐੀ ॥ ਸੁਐ ਾ ਸਾਧਨ ਏ ਸੁਐੀ ॥ 
He is painful, when He sees His saints in grief; He is happy, when His saints are happy. 

ਏ ਏ ਏੀ ੀਯ ਛਾਨੈ ॥ ਟ ਟ ਏ ਟ ਟ ਏੀ ਜਾਨੈ ॥੦੦॥ 
He knows the agony of everyone; He knows the innermost secrets of every heart.388. 

ਜਫ ਉਦਏਯਐ ਏਯਾ ਏਯਤਾਯਾ ॥ ਰਜਾ ਧਯਤ ਤਫ ਦਹ ਅਾਯਾ ॥ 
When the Creator projected Himself, His creation manifested itself in innumerable forms; 

ਜਫ ਆਏਯਐ ਏਯਤ ਹ ਏਫਹੂੂੰ  ॥ ਤੁਭ ਭ ਕਭਰਤ ਦਹ ਧਯ ਸਬਹੂੂੰ  ॥੦੧॥ 
When at any time He withdraws His creation, all the physical forms are merged in Him.389. 

ਜਤ ਫਦਨ ਕਸਰਿਕਟ ਸਬ ਧਾਯ ॥ ਆੁ ਆੁਨੀ ਫੂਕਝ ਉਚਾਯ ॥ 
All the bodies of living beings created in the world speak about Him according to their 
understanding; 

ਤੁਭ ਸਬ ਹੀ ਤ ਯਹਤ ਕਨਯਾਰਭ ॥ ਜਾਨਤ ਫਦ ਬਦ ਅਯੁ ਆਰਭ ॥੧ਫ਼॥ 
But Thou, O Lord ! live quite apart form everything; this fact is know to the Vedas and the 
learned.390. 

ਕਨਯੂੰਏਾਯ ਕਨਰ ਕਫਏਾਯ ਕਨਰ ਰੂੰ ਬ ॥ ਆਕਦ ਅਨੀਰ ਅਨਾਕਦ ਅਸੂੰ ਬ ॥ 



The Lord is Formless, Sinless and shelterless: He is the Primal Power, Blemishlless, Behinningless 
and Unborn; 

ਤਾਏਾ ਭੂੜਹ ਉਚਾਯਤ ਬਦਾ ॥ ਜਾਏ ਬਵ ਨ ਾਵਤ ਫਦਾ ॥੧॥ 
The fool claims boastfully about the knowledge of His secrets, which even the Vedas do not 
know.391. 

ਤਾਏ  ਏਕਯ ਾਹਨ ਅਨੁਭਾਨਤ ॥ ਭਹਾਂ ਭੂੜਹ ਏਛੁ ਬਦ ਨ ਜਾਨਤ ॥ 
The fool considers Him a stone, but the great fool does not know any secret; 

ਭਹਾਂਦਵ ਏ  ਏਹਤ ਸਦਾ ਕਿਵ ॥ ਕਨਯੂੰਏਾਯ ਏਾ ਚੀਨਤ ਨਕਹ ਕਬਵ ॥੧॥ 
He calls Shiva “The Eternal Lord, “but he does not know the secret of the Formless Lord.392. 

ਆੁ ਆੁਨੀ ਫੁਕਧ ਹ ਜਤੀ ॥ ਫਯਨਤ ਕਬੂੰਨ ਕਬੂੰ ਨ ਤੁਕਹ ਤਤੀ ॥ 
According to one;s won intellect, one describes Thee differently; 

ਤੁਭਯਾ ਰਐਾ ਨ ਜਾਇ ਸਾਯਾ ॥ ਕਏਹ ਕਫਕਧ ਸਜਾ ਰਥਭ ਸੂੰ ਸਾਯਾ ॥੧॥ 
The limits of Thy creation cannot be known and how the world was fashioned in the 
beginning?393. 

ਏ ਯੂ ਅਨੂ ਸਯੂਾ ॥ ਯੂੰਏ ਬਮ ਯਾਵ ਏਹੀਂ ਬੂਾ ॥ 
He hath only one unparalleled Form; He manifests Himself as a poor man or a king at different 
places; 

ਅੂੰਡਜ ਜਯਜ ਸਤਜ ਏੀਨੀ ॥ ਉਤਬੁਜ ਐਾਕਨ ਫਹੁਕਯ ਯਕਚ ਦੀਨੀ ॥੧॥ 
He created creatures from eggs, wombs and perspiration; then He created the vegetable 
kingdom.394. 

ਏਹੂੂੰ  ਪੂਕਰ ਯਾਜਾ ਹਵ ਫਠਾ ॥ ਏਹੂੂੰ  ਕਸਭਕਟ ਬਮ ਿੂੰ ਏਯ ਇਏਠਾ ॥ 
Somewhere He sits joyfully as a king; somewhere He contracts Himself as Shiva, the Yogi; 

ਸਯੀ ਕਸਰਿਕਟ ਕਦਐਾਇ ਅਚੂੰ ਬਵ ॥ ਆਕਦ ਜੁਾਕਦ ਸਯੂ ਸੁਮੂੰ ਬਵ ॥੧॥ 
All His creation unfolds wonderful things; He, the Primal Power, is from the beginning and Self-
Existent.395. 

ਅਫ ਯਿੱਛਾ ਭਯੀ ਤੁਭ ਏਯ ॥ ਕਸਿੱ ਐਮ ਉਫਾਕਯ ਅਕਸਿੱ ਐਮ ਸਿੱਯ ॥ 
O Lord ! keep me now under Thy protection; protect my disciples and destroy my enemies; 

ਦੁਿਟ ਕਜਤ ਉਠਵਤ ਉਤਾਤਾ ॥ ਸਏਰ ਭਰਛ ਏਯ ਯਣ ਾਤਾ ॥੧॥ 
All the villains creations outrage and all the infidels be destroyed in the battlefield.396. 

 

ਜ ਅਕਸਧੁਜ ਤਵ ਿਯਨੀ ਯ ॥ ਕਤਨ ਏ ਦੁਿਟ ਦੁਕਐਤ ਹਵ ਭਯ ॥ 
O Supreme Destroyer ! those who sought Thy refuge, their enemies met painful death; 

ੁਯਐ ਜਵਨ ੁ ਯ ਕਤਹਾਯ ॥ ਕਤਨ ਏ ਤੁਭ ਸੂੰ ਏਟ ਸਬ ਟਾਯ ॥੧॥ 
The persons who fell at Thy Feet, Thou didst remove all their troubles.397. 

ਜ ਏਕਰ ਏ  ਇਏ ਫਾਯ ਕਧਹ ॥ ਤਾ ਏ ਏਾਰ ਕਨਏਕਟ ਨਕਹ ਹ ॥ 
Those who meditate even on the Supreme Destroyer, the death cannot approach them; 

ਯਿੱਛਾ ਹਇ ਤਾਕਹ ਸਬ ਏਾਰਾ ॥ ਦੁਿਟ ਅਕਯਿਟ ਟਯ ਤਤਏਾਰਾ ॥੧੦॥ 



They remain protected at all times; their enemies and troubles come to and end instantly.398. 

ਕਏਰਾ ਕਦਰਿਾਕਟ ਤਨ ਜਾਕਹ ਕਨਹਕਯਹ ॥ ਤਾਏ ਤਾ ਤਨਏ ਭਕਹ ਹਕਯਹ ॥ 
Upon whomsoever Thou dost cast Thy favourable glance, they are absolved of sins instantly; 

ਕਯਿੱ ਕਧ ਕਸਿੱ ਕਧ ਯ ਭੋਂ ਸਬ ਹਈ ॥ ਦੁਿਟ ਛਾਹ ਛਵ ਸਏ ਨ ਏਈ ॥੧੧॥ 
They have all the worldly and spiritual pleasures in their homes; none of th enemies can even 
touch their shadow.399. 

ਏ ਫਾਯ ਕਜਨ ਤੁਭੈਂ ਸੂੰ ਬਾਯਾ ॥ਏਾਰ ਪਾਸ ਤ ਤਾਕਹ ਉਫਾਯਾ ॥ 
He, who remembered Thee even once, Thou didst protect him from the noose of death; 

ਕਜਨ ਨਯ ਨਾਭ ਕਤਹਾਯ ਏਹਾ ॥ ਦਾਕਯਦ ਦੁਿਟ ਦਐ ਤ ਯਹਾ ॥ਫ਼ਫ਼॥ 
Those persons, who repeated Thy Name, they were saved from poverty and attacks of 
enemies.400. 

ਐੜ ਏਤ ਭੈਂ ਿਯਕਨ ਕਤਹਾਯੀ ॥ ਆ ਹਾਥ ਦ ਰਹੁ ਉਫਾਯੀ ॥ 
Bestow thy help own me at all places protect me from the design of my enemies. 401. 

ਸਯਫ ਠ ਯ ਭ ਹਹੁ ਸਹਾਈ ॥ ਦੁਿਟ ਦਐ ਤ ਰਹੁ ਫਚਾਈ ॥ਫ਼॥ 
Bestow Thy help on me at all places and protect me from the designs of my 
enemies.401. 

ਦਸਭ ਯੂੰਥ ਸਾਕਹਫ : ੂੰਨਾ ੦ ੂੰ . ਫ਼ 

 

ਭੁਐ ਬਾ 13 

Chapter 13 

ਾਂਇ ਹ ਜਫ ਤ ਤੁਭਯ ਤਫ ਤ ਏਊ ਆਂਐ ਤਯ ਨਹੀ ਆਨਮ ॥ ਯਾਭ ਯਹੀਭ ੁਯਾਨ ਏੁਯਾਨ 
ਅਨੇਏ ਏਹੈਂ ਭਤ ਏ ਨ ਭਾਨਮ ॥ 
O God ! the day when I caught hold of your feet, I do not bring anyone else under my sight; 
none other is liked by me now; the Puranas and the Quran try to know Thee by the names of 
Ram and Rahim and talk about you through several stories, but I do not know any of them. 

ਕਸੂੰ ਕਭਰਕਤ ਸਾਸਤਰ ਫਦ ਸਬ ਫਹੁ ਬਦ ਏਹ ਹਭ ਏ ਨ ਜਾਨਮ ॥ ਸਰੀ ਅਕਸਾਨ ਕਏਰਾ ਤੁਭਯੀ ਏਕਯ 
ਭ ਨ ਏਹਮ ਸਬ ਤਕਹ ਫਐਾਨਮ ॥੦॥ 
The Simritis, Shastras and Vedas describe several mysteries of yours, but I do not agree with 
any of them. O sword-wielder God! This all has been described by Thy Grace, what power can I 
have to write all this?.863. 

ਦਹਯਾ ॥ 

DOHRA 

ਸਰ ਦੁਆਯ ਏਉ ਛਾਕਡ ਏ ਹਮ ਤੁਹਾਯ ਦੁਆਯ ॥ ਫਾਂਕਹ ਹ ਏੀ ਰਾਜ ਅਕਸ ਕਫੂੰ ਦ ਦਾਸ 
ਤੁਹਾਯ ॥੦॥ 

O Lord ! I have forsaken all other doors and have caught hold of only Thy door. O Lord ! Thou 
has caught hold of my arm; I, Govind, am Thy serf, kindly take (care of me and) protect my 
honour.864. 



 

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ॥ ਅਨੰਦੁ ਬਇਆ ਭਰੀ ਭਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭ ਾਇਆ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਿ 
ਾਇਆ ਸਹਿ ਸਿੀ ਭਤਨ ਵਿੀਆ ਵਾਧਾਈਆ ॥ ਰਾਗ ਰਿਨ ਰਵਾਰ ਰੀਆ ਸਫਦ 
ਗਾਵਣ ਆਈਆ ॥ ਸਫਦ ਿ ਗਾਵਹੁ ਹਰੀ ਕਰਾ ਭਤਨ ਤਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ 
ਅਨੰਦੁ ਹਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭ ਾਇਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 917} 

ਦਅਯਥ:- ਅਨੂੰ ਦ—ੁੂਯਨ ਕਐੜਾਉ । ਾਇਆ—ਰਾਤ ਏਯ ਕਰਆ ਹ। ਸਹਜ —ਅਡਰ 
ਅਵਸਥਾ। ਸਹਜ ਸਤੀ—ਅਡਰ ਅਵਸਥਾ ਦ ਨਾਰ। ਭਕਨ —ਭਨ ਕਵਚ। ਵਾਧਾਈ—ਚੜਹਦੀ ਏਰਾ, 
ਉਤਿਾਹ ਦਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ੀਤ। ਯੀਆ —ਯਾਾਂ ਦੀਆਂ ਯੀਆਂ , ਯਾਣੀਆਂ। ਯਾ ਯਤਨ—

ਸਹਣ ਯਾ। ਏਯਾ—ਦਾ।  

ਅਯਥ:- ਹ ਬਾਈ ਭਾਂ! (ਭਯ ਅੂੰਦਯ) ੂਯਨ ਕਐੜਾਉ ਦਾ ਹ ਕਆ ਹ (ਕਏਉਂਕਏ) ਭਨੂੂੰ  ੁਯੂ ਕਭਰ 
ਕਆ ਹ। ਭਨੂੂੰ  ੁਯੂ ਕਭਕਰਆ ਹ, ਤ ਨਾਰ ਹੀ ਅਡਰ ਅਵਸਥਾ ਬੀ ਰਾਤ ਹ ਈ ਹ (ਬਾਵ, ੁਯੂ 
ਦ ਕਭਰਣ ਨਾਰ ਭਯਾ ਭਨ ਡਰਣੋਂ ਹਟ ਕਆ ਹ ); ਭਯ ਭਨ ਕਵਚ (ਭਾਨ ) ਿੁਿੀ ਦ ਵਾਜ ਵਿੱ ਜ  
ਹਨ, ਸਹਣ ਯਾ ਆਣ ਯਵਾਯ ਤ ਯਾਣੀਆਂ ਸਭਤ (ਭਯ ਭਨ ਕਵਚ, ਭਾਨ ,) ਰਬੂ ਦੀ ਕਸਕਤ-

ਸਾਰਾਹ ਦ ੀਤ ਾਵਣ ਆ  ਹਨ।  

(ਹ ਬਾਈ! ਤੁਸੀ ਬੀ) ਰਬੂ ਦੀ ਕਸਕਤ-ਸਾਰਾਹ ਦਾ ੀਤ ਾਵ। ਕਜਨਹ ਾਂ ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਸਕਤ -ਸਾਰਾਹ 
ਦਾ ਿਫਦ ਭਨ ਕਵਚ ਵਸਾਇਆ ਹ (ਉਹਨਾਂ ਦ ਅੂੰਦਯ ੂਯਨ ਕਐੜਾਉ ਦਾ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹ)।  

ਨਾਨਏ ਆਐਦਾ ਹ (ਭਯ ਅੂੰਦਯ ਬੀ) ਆਨੂੰ ਦ ਫਣ ਕਆ ਹ (ਕਏਉਂਕਏ) ਭਨੂੂੰ  ਸਕਤੁਯੂ ਕਭਰ ਕਆ 
ਹ।1।  

ਬਾਵ:- ੁਯੂ ਾਸੋਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਕਸਕਤ -ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਦਾਕਤ ਕਭਰਦੀ ਹ , ਤ, ਕਸਕਤ-ਸਾਰਾਹ 
ਦੀ ਫਯਏਕਤ ਨਾਰ ਭਨੁਿੱ ਐ ਦ ਭਨ ਕਵਚ ੂਯਨ ਕਐੜਾਉ ਦਾ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹ।  

 ਭਨ ਭਤਰਆ ਿੂ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਤਰ ਨਾਲ  ॥ ਹਤਰ ਨਾਤਲ ਰਹੁ ਿੂ ਭੰਨ ਭਰ ਦੂਖ ਸਤਬ 
ਤਵਸਾਰਣਾ ॥ ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਹੁ ਕਰ ਿਰਾ ਕਾਰਿ ਸਤਬ ਸਵਾਰਣਾ ॥ ਸਬਨਾ ਗਲਾ ਸਭਰਥੁ 
ਸੁਆਭੀ ਸ ਤਕਉ ਭਨਹੁ ਤਵਸਾਰ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਭੰਨ ਭਰ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਤਰ ਨਾਲ  ॥੨ ॥ {ੰਨਾ 
917} 



ਦਅਯਥ:- ਭੂੰਨ ਭਯ —ਹ ਭਯ ਭਨ ! ਸਕਬ—ਸਾਯ। ਕਵਸਾਯਣਾ —ਦੂਯ ਏਯਨ ਵਾਰਾ। 
ਅੂੰੀਏਾਯੁ—ਿੱਐ, ਸਹਾਇਤਾ। ਸਭਯਥ—ੁਏਯਨ-ਜ। ਭਨਹੁ—ਭਨ ਤੋਂ। ਕਵਸਯ—ਕਵਸਯਦਾ ਹੈਂ।  

ਅਯਥ:- ਹ ਭਯ ਭਨ! ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਰਬੂ ਦ ਨਾਰ (ਜੁਕੜਆ) ਯਹੁ। ਹ ਭਯ ਭਨ! ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਮਾਦ 
ਯਿੱਐ। ਉਹ ਰਬੂ ਸਾਯ ਦੁਿੱ ਐ ਦੂਯ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਹ। ਉਹ ਸਦਾ ਤਯੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਹ ਤਯ 
ਸਾਯ ਏੂੰ ਭ ਕਸਯ ਚਾੜਹਨ ਦ ਸਭਯਿੱਥ ਹ।  

(ਹ ਬਾਈ!) ਉਸ ਭਾਰਏ ਨੂੂੰ  ਕਏਉਂ (ਆਣ) ਭਨ ਤੋਂ ਬੁਰਾਂਦਾ ਹੈਂ ਜ ਸਾਯ ਏੂੰ ਭ ਏਯਨ-ਜਾ ਹ? 

ਨਾਨਏ ਆਐਦਾ ਹ—ਹ ਭਯ ਭਨ! ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਰਬੂ ਦ ਚਯਨਾਂ ਕਵਚ ਜੁਕੜਆ ਯਹੁ।2।  

ਬਾਵ:- ਕਜਹੜਾ ਭਨੁਿੱ ਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਕਵਚ ਜੁਕੜਆ ਯਕਹੂੰਦਾ ਹ , ਯਭਾਤਭਾ ਉਸ ਦ ਸਾਯ 
ਦੁਿੱ ਐ ਦੂਯ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਹ, ਉਸ ਦ ਸਾਯ ਏੂੰ ਭ ਸਵਾਯਦਾ ਹ। ਉਹ ਭਾਰਏ ਸਾਯ ਏੂੰ ਭ ਏਯਨ-ਜਾ ਹ।  

ਸਾਿ ਸਾਤਹਫਾ ਤਕਆ ਨਾਹੀ ਘਤਰ ਿਰ ॥ ਘਤਰ ਿ ਿਰ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਹ ਤਿਸੁ ਦਤਹ ਸੁ ਾਵ ॥ 
ਸਦਾ ਤਸਪਤਿ ਸਲਾਹ ਿਰੀ ਨਾਭੁ ਭਤਨ ਵਸਾਵ ॥ ਨਾਭੁ ਤਿਨ ਕ ਭਤਨ ਵਤਸਆ ਵਾਿ ਸਫਦ 
ਘਨੇਰ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਸਿ ਸਾਤਹਫ ਤਕਆ ਨਾਹੀ ਘਤਰ ਿਰ ॥੩॥ {ੰਨਾ 917} 

ਦਅਯਥ:- ਕਯ ਤਯ—ਤਯ ਯ ਕਵਚ। ਤ —ਤਾਂ। ਸਬੁ ਕਏਛੁ —ਹਯਏ ਚੀਜ਼। ਦਕਹ —ਤੂੂੰ  ਦੇਂਦਾ 
ਹੈਂ। ਸੁ —ਉਹ ਭਨੁਿੱ ਐ। ਾਵ —ਾਵ, ਾ ਰੈਂਦਾ ਹ , ਹਾਸਰ ਏਯਦਾ ਹ। ਕਸਪਕਤ ਸਰਾਹ —

ਵਕਡਆਈ। ਭਕਨ—ਭਨ ਕਵਚ। ਵਸਾਵ —ਵਸਾਵ, ਵਸਾਂਦਾ ਹ। ਕਜਨ ਏ ਭਕਨ —ਕਜਨਹ ਾਂ ਦ ਭਨ 
ਕਵਚ। ਵਾਜ —ਵਿੱਜਦ ਹਨ। ਸਫਦ —ਸਾਜਾਂ ਦ ਆਵਾਜ਼ , ਯਾਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਯਾਂ। ਨੇਯ —ਫਅੂੰਤ। 
ਸਚ—ਹ ਸਦਾ ਏਾਇਭ ਯਕਹਣ ਵਾਰ! 

ਅਯਥ:- ਹ ਸਦਾ ਏਾਇਭ ਯਕਹਣ ਵਾਰ ਭਾਰਏ (-ਰਬੂ)! (ਭੈਂ ਤਯ ਦਯ ਤੋਂ ਭਨ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਭੂੰਦਾ 
ਹਾਂ, ਯ) ਤਯ ਯ ਕਵਚ ਏਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹ? ਤਯ ਯ ਕਵਚ ਤਾਂ ਹਯਏ ਚੀਜ਼ ਭਜੂਦ ਹ, ਉਹੀ 
ਭਨੁਿੱ ਐ ਰਾਤ ਏਯਦਾ ਹ ਕਜਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ (ਕਪਯ, ਉਹ ਭਨੁਿੱ ਐ ) ਤਯਾ ਨਾਭ ਤ ਤਯੀ 
ਕਸਕਤ-ਸਾਰਾਹ (ਆਣ) ਭਨ ਕਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹ (ਕਜਸ ਦੀ ਫਯਏਕਤ ਨਾਰ ਉਸ ਦ ਅੂੰਦਯ ਆਨੂੰ ਦ 
ਦਾ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹ )। ਕਜਨਹ ਾਂ ਫੂੰ ਕਦਆਂ ਦ ਭਨ ਕਵਚ (ਤਯਾ) ਨਾਭ ਵਿੱ ਸਦਾ ਹ (ਉਹਨਾਂ ਦ ਅੂੰਦਯ , 

ਭਾਨ ,) ਫਅੂੰਤ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ (ਕਭਰਵੀਆ)ਂ ਸੁਯਾਂ ਵਿੱ ਜਣ ਰਿੱ  ੈਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਬਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਦ ਭਨ 
ਕਵਚ ਉਹ ਿੁਿੀ ਤ ਚਾਉ ਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ ਜ ਏਈ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਭਰਵਾਂ ਯਾ ਸੁਣ ਏ ਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ)।  



ਨਾਨਏ ਆਐਦਾ ਹ—ਹ ਸਦਾ ਏਾਇਭ ਯਕਹਣ ਵਾਰ ਭਾਰਏ ! ਤਯ ਯ ਕਵਚ ਕਏਸ ਿ ਦਾ ਾਟਾ 
ਨਹੀਂ ਹ (ਤ, ਭੈਂ ਤਯ ਦਯ ਤੋਂ ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ ਦਾਨ ਭੂੰਦਾ ਹਾਂ)।3।  

ਬਾਵ:- ਕਜਸ ਭਨੁਿੱ ਐ ਉਤ ਯਭਾਤਭਾ ਕਭਹਯ ਦੀ ਕਨਾਹ ਏਯਦਾ ਹ , ਉਹ ਭਨੁਿੱ ਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ 
ਕਸਕਤ-ਸਾਰਾਹ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਆਣ ਭਨ ਕਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹ। ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਏਕਤ ਨਾਭ 
ਭਨੁਿੱ ਐ ਦ ਅੂੰਦਯ ਆਤਭਏ ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ ਹਇਆ ਯਕਹੂੰਦਾ ਹ।  

ਸਾਿਾ ਨਾਭੁ ਭਰਾ ਆਧਾਰ ॥ ਸਾਿੁ ਨਾਭੁ ਅਧਾਰੁ ਭਰਾ ਤਿਤਨ ਬੁਖਾ ਸਤਬ ਗਵਾਈਆ ॥ ਕਤਰ 
ਸਾਂਤਿ ਸੁਖ ਭਤਨ ਆਇ ਵਤਸਆ ਤਿਤਨ ਇਛਾ ਸਤਬ ੁਿਾਈਆ ॥ ਸਦਾ ਕੁਰਫਾਣੁ ਕੀਿਾ ਗੁਰੂ 
ਤਵਿਹੁ ਤਿਸ ਦੀਆ ਤਹ ਵਤਿਆਈਆ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਿਹੁ ਸਫਤਦ ਧਰਹੁ ਤਆਰ 
॥ ਸਾਿਾ ਨਾਭੁ ਭਰਾ ਆਧਾਰ ॥੪॥ {ੰਨਾ 917} 

ਦਅਯਥ:- ਆਧਾਯ—ਆਸਯਾ। ਕਜਕਨ—ਕਜਸ (ਨਾਭ) ਨੇ। ਬੁਐ—ਰਾਰਚ। ਏਕਯ—(ਦਾ) ਏਯ 
ਏ। ਭਕਨ —ਭਨ ਕਵਚ। ਇਛਾ —ਭਨ ਦੀਆਂ ਏਾਭਨਾਂ। ਸਕਬ —ਸਾਯੀਆਂ। ਏੁਯਫਾਣੁ —ਸਦਏ। 
ਕਵਟਹ—ੁਤੋਂ।  

ਅਯਥ:- (ਰਬੂ ਦੀ ਭਹਯ ਨਾਰ ਉਸ ਦਾ ) ਸਦਾ-ਕਥਯ ਯਕਹਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ ਭਯੀ ਕਜ਼ੂੰਦੀ ਦਾ 
ਆਸਯਾ (ਫਣ ਕਆ) ਹ।  

ਕਜਸ (ਹਕਯ-ਨਾਭ) ਨੇ ਭਯ ਸਾਯ ਰਾਰਚ ਦੂਯ ਏਯ ਕਦਿੱ ਤ ਹਨ , ਕਜਸ (ਹਕਯ-ਨਾਭ) ਨੇ ਭਯ ਭਨ 
ਦੀਆਂ ਸਾਯੀਆਂ ਏਾਭਨਾਂ ੂਯੀਆਂ ਏਯ ਕਦਿੱ ਤੀਆਂ ਹਨ , ਜ ਹਕਯ-ਨਾਭ (ਭਯ ਅੂੰਦਯ) ਿਾਂਤੀ ਤ ਸੁਐ 
ਦਾ ਏਯਏ ਭਯ ਭਨ ਕਵਚ ਆ ਕਟਕਏਆ ਹ, ਉਹ ਸਦਾ ਏਾਇਭ ਯਕਹਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ ਭਯੀ ਕਜ਼ੂੰਦੀ 
ਦਾ ਆਸਯਾ ਫਣ ਕਆ) ਹ।  

ਭੈਂ (ਆਣ ਆ ਨੂੂੰ ) ਆਣ ੁਯੂ ਤੋਂ ਸਦਏ ਏਯਦਾ ਹਾਂ , ਕਏਉਂਕਏ ਇਹ ਸਾਯੀਆਂ ਫਯਏਤਾਂ ੁਯੂ 
ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ।  

ਨਾਨਏ ਆਐਦਾ ਹ—ਹ ਸੂੰ ਤ ਜਨ ! (ੁਯੂ ਦਾ ਿਫਦ) ਸੁਣ, ੁਯੂ ਦ ਿਫਦ ਕਵਚ ਕਆਯ ਫਣਾ। 
(ਸਕਤੁਯੂ ਦੀ ਭਹਯ ਨਾਰ ਹੀ ਰਬੂ ਦਾ ) ਸਦਾ ਏਾਇਭ ਯਕਹਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ ਭਯੀ ਕਜ਼ੂੰਦੀ ਦਾ 
ਆਸਯਾ (ਫਣ ਕਆ) ਹ।4।  

ਬਾਵ:- ੁਯੂ ਦੀ ਕਭਹਯ ਨਾਰ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਕਭਰਦਾ ਹ। ਕਜਸ ਭਨੁਿੱ ਐ ਨੂੂੰ  ਨਾਭ ਰਾਤ ਹ 



ਜਾਂਦਾ ਹ, ਉਸ ਦ ਅੂੰਦਯੋਂ ਭਾਇਆ ਦ ਸਾਯ ਰਾਰਚ ਦੂਯ ਹ ਜਾਂਦ ਹਨ , ਅਤ ਉਸ ਦ ਅੂੰਦਯ ਿਾਂਤੀ 
ਦਾ ਹ ਜਾਂਦੀ ਹ ਆਤਭਏ ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹ।  

ਵਾਿ ੰਿ ਸਫਦ ਤਿਿੁ ਘਤਰ ਸਬਾਗ ॥ ਘਤਰ ਸਬਾਗ ਸਫਦ ਵਾਿ ਕਲਾ ਤਿਿੁ ਘਤਰ ਧਾਰੀਆ 
॥ ੰਿ ਦੂਿ ਿੁਧੁ ਵਤਸ ਕੀਿ ਕਾਲੁ ਕੰਿਕੁ ਭਾਤਰਆ ॥ ਧੁਤਰ ਕਰਤਭ ਾਇਆ ਿੁਧੁ ਤਿਨ ਕਉ 
ਤਸ ਨਾਤਭ ਹਤਰ ਕ ਲਾਗ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਿਹ ਸੁਖੁ ਹਆ ਤਿਿੁ ਘਤਰ ਅਨਹਦ ਵਾਿ ॥੫ ॥ 

{ੰਨਾ 917} 

ਦਅਯਥ:- ਵਾਜ—ਵਿੱਜਦ ਹਨ , ਵਿੱਜ ਹਨ। ੂੰਚ ਸਫਦ —ੂੰਜ ਕਏਸਭਾਂ ਦ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 
ਕਭਰਵੀਆਂ ਸੁਯਾਂ। ਕਤਤ—ੁਉਸ ਕਵਚ। ਕਤਤੁ ਕਯ—ਉਸ ਕਹਯਦ-ਕਯ ਕਵਚ। ਸਬਾ—ਬਾਾਂ ਵਾਰ 
ਕਵਚ। ਕਤਤੁ ਸਬਾ ਕਯ —ਉਸ ਬਾਾਂ ਵਾਰ (ਕਹਯਦ-) ਯ ਕਵਚ। ਏਰਾ —ਸਿੱ ਕਤਆ। ਕਜਤੁ 
ਕਯ—ਕਜਸ ਯ ਕਵਚ। ਧਾਯੀਆ —ਤੂੂੰ  ਾਈ ਹ। ੂੰਚ ਦੂਤ —ਏਾਭਾਕਦਏ ੂੰਜ ਵਯੀ। ਏੂੰ ਟਏੁ —
ਏੂੰਡਾ। ਏੂੰ ਟਏੁ ਏਾਰੁ —ਡਯਾਉਣਾ ਏਾਰ , ਭਤ ਦਾ ਡਯ। ਧੁਕਯ —ਧੁਯ ਤੋਂ। ਏਯਕਭ —ਭਹਯ ਨਾਰ। 
ਕਸ—ਸ, ਉਹ ਫੂੰਦ। ਨਾਕਭ—ਨਾਭ ਕਵਚ। ਅਨਹਦ—ਅਨ-ਹਦ, ਕਫਨਾ ਵਜਾ ਵਿੱ ਜਣ ਵਾਰ , ਇਏ-

ਯਸ, ਰਾਤਾਯ।  

ਅਯਥ:- ਕਜਸ (ਕਹਯਦ-) ਯ ਕਵਚ (ਹ ਰਬੂ! ਤੂੂੰ ) ਸਿੱ ਕਤਆ ਾਈ ਹ , ਉਸ ਬਾਾਂ ਵਾਰ (ਕਹਯਦ-) 
ਯ ਕਵਚ (ਭਾਨ ) ੂੰਜ ਕਏਸਭਾਂ ਦ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਭਰਵੀਆਂ ਸੁਯਾਂ ਵਿੱ ਜ ੈਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਬਾਵ, ਉਸ 
ਕਹਯਦ ਕਵਚ ੂਯਨ ਆਨੂੰ ਦ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਹ ), (ਹ ਰਬੂ !) ਉਸ ਦ ੂੰਜ ਏਾਭਾਕਦਏ ਵਯੀ ਤੂੂੰ  ਏਾਫੂ 
ਕਵਚ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ , ਤ ਡਯਾਣ ਵਾਰਾ ਏਾਰ (ਬਾਵ, ਭਤ ਦਾ ਡਯ) ਦੂਯ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ। ਯ ਕਸਯ 
ਉਹੀ ਭਨੁਿੱ ਐ ਹਕਯ -ਨਾਭ ਕਵਚ ਜੁੜਦ ਹਨ ਕਜਨਹ ਾਂ ਦ ਬਾਾਂ ਕਵਚ ਤੂੂੰ  ਧੁਯ ਤੋਂ ਹੀ ਆਣੀ ਭਹਯ 
ਨਾਰ (ਕਸਭਯਨ ਦਾ ਰਐ ਕਰਐ ਏ) ਯਿੱਐ ਕਦਿੱ ਤਾ ਹ।  

ਨਾਨਏ ਆਐਦਾ ਹ—ਉਸ ਕਹਯਦ-ਯ ਕਵਚ ਸੁਐ ਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ , ਉਸ ਕਹਯਦ ਕਵਚ (ਭਾਨ ) ਇਏ-

ਯਸ (ਵਾਜ) ਵਿੱਜਦ ਹਨ।5।  

ਬਾਵ:- ਯਭਾਤਭਾ ਧੁਯ ਦਯਾਹ ਤੋਂ ਕਜਨਹ ਾਂ ਭਨੁਿੱ ਐਾਂ ਦ ਬਾਾਂ ਕਵਚ ਨਾਭ ਕਸਭਯਨ ਦਾ ਰਐ ਕਰਐ 
ਦੇਂਦਾ ਹ , ਉਹ ਭਨੁਿੱ ਐ ਨਾਭ ਕਵਚ ਜੁੜਦ ਹਨ। ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਏਕਤ ਨਾਰ ਏਾਭਾਕਦਏ ੂੰਜ ਵਯੀ 
ਉਹਨਾਂ ਉਤ ਆਣਾ ਜ਼ਯ ਨਹੀਂ ਾ ਸਏਦ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦ ਅੂੰਦਯ ਆਤਭਏ ਆਨੂੰ ਦ 



ਫਕਣਆ ਯਕਹੂੰਦਾ ਹ।  
 

ਅਨਦੁ ਸੁਣਹੁ ਵਿਬਾਗੀਹ ਸਗਲ ਭਨ ਰਥ ੂਰ ॥ ਾਰਫਰਹਭੁ ਰਬੁ ਾਇਆ ਉਿਰ ਸਗਲ 
ਤਵਸੂਰ ॥ ਦੂਖ ਰਗ ਸੰਿਾ ਉਿਰ ਸੁਣੀ ਸਿੀ ਫਾਣੀ ॥ ਸੰਿ ਸਾਿਨ ਬ ਸਰਸ ੂਰ ਗੁਰ ਿ 
ਿਾਣੀ ॥ ਸੁਣਿ ੁਨੀਿ ਕਹਿ ਤਵਿੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਰਤਹਆ ਬਰੂਰ ॥ ਤਫਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ 
ਿਰਣ ਲਾਗ ਵਾਿ ਅਨਹਦ ਿੂਰ ॥੪੦॥੧॥ {ੰਨਾ 922} 

ਦਅਯਥ:- ਕਵਸੂਯ—ਕਚੂੰ ਤਾ-ਝਯ। ਸੂੰ ਤਾ—ਏਰਿ। ਸਚੀ ਫਾਣੀ—ਸਦਾ-ਕਥਯ ਰਬੂ ਦੀ ਕਸਕਤ-

ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਫਾਣੀ। ਸਯਸ—ਸ-ਯਸ, ਯਹ, ਆਨੂੰ ਦ-ਬਯੂਯ। ੁਯ ਤ—ੁਯੂ ਤੋਂ। ਸਕਤੁਯੁ ਯਕਹਆ 
ਬਯੂਯ—ੁਯੂ (ਆਣੀ ਫਾਣੀ ਕਵਚ ) ਬਯੂਯ ਹ , ਫਾਣੀ ੁਯੂ -ਯੂ ਹ। ਅਨਹਦ —ਇਏ-ਯਸ। 
ਤੂਯ—ਵਾਜ। ਭਨ ਯਥ—ਭਨ ਦੀਆਂ ਦੜਾਂ।  

ਅਯਥ:- ਹ ਵਿੱ ਡ ਬਾਾਂ ਵਾਕਰ ! ਸੁਣ, ਆਨੂੰ ਦ ਇਹ ਹ ਕਏ (ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਕਵਚ ) ਭਨ ਦੀਆਂ 
ਸਾਯੀਆਂ ਦੜਾਂ ਭੁਿੱ ਏ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਸਾਯ ਸੂੰ ਏਰ ਕਸਯ ਚੜਹ ਜਾਂਦ ਹਨ ), ਯਭ ਆਤਭਾ ਰਬੂ 
ਕਭਰ ੈਂਦਾ ਹ, ਸਾਯ ਕਚੂੰ ਤਾ-ਝਯ ਭਨ ਤੋਂ ਰਕਹ ਜਾਂਦ ਹਨ। ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਕਸਕਤ -ਸਾਰਾਹ ਦੀ 
ਫਾਣੀ ਸੁਕਣਆਂ ਸਾਯ ਦੁਿੱ ਐ ਯ ਏਰਿ ਕਭਟ ਜਾਂਦ ਹਨ। ਜਹੜ ਸੂੰ ਤ ੁਯਭੁਕਐ ੂਯ ੁਯੂ ਤੋਂ 
ਕਸਕਤ-ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਫਾਣੀ ਨਾਰ ਸਾਂਝੀ ਾਣੀ ਕਸਿੱ ਐ ਰੈਂਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦ ਕਹਯਦ ਕਐੜ ਆਉਂਦ 
ਹਨ। ਇਸ ਫਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਸੁਣਨ ਵਾਰ ਉਚਾਯਨ ਵਾਰ ਸਬ ਕਵਤਰ -ਆਤਭਏ ਹ ਜਾਂਦ ਹਨ, ਇਸ ਫਾਣੀ 
ਕਵਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਕਤੁਯੂ ਹੀ ਕਦਿੱ ਸਦਾ ਹ।  

ਨਾਨਏ ਫਨਤੀ ਏਯਦਾ ਹ—ਜਹੜ ਫੂੰ ਦ ੁਯੂ ਦੀ ਚਯਨੀਂ ਰਿੱ ਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦ ਅੂੰਦਯ ਇਏ-ਯਸ 
(ਿੁਿੀ ਦ) ਵਾਜ ਵਿੱ ਜ ੈਂਦ ਹਨ (ਉਹਨਾਂ ਦ ਅੂੰਦਯ ਆਤਭਏ ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹ)। 40।  

ਬਾਵ:- ਆਤਭਏ ਆਨੂੰ ਦ ਦ ਰਿੱ ਛਣ:- ਕਜਸ ਭਨੁਿੱ ਐ ਦ ਅੂੰਦਯ ਆਤਭਏ ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ, ਉਸ 
ਦੀ ਬਟਏਣਾ ਦੂਯ ਹ ਜਾਂਦੀ ਹ , ਉਸ ਦ ਸਾਯ ਕਚੂੰ ਤਾ -ਝਯ ਕਭਟ ਜਾਂਦ ਹਨ , ਏਈ ਦੁਿੱ ਐ ਯ ਏਈ 
ਏਰਿ ਉਸ ਉਤ ਜ਼ਯ ਨਹੀਂ ਾ ਸਏਦਾ।  

ਆਨੂੰ ਦ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸਕਤੁਯੂ ਦੀ ਫਾਣੀ ਤੋਂ ਰਾਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ। ਇਸ ਫਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਾਣ ਵਾਕਰਆਂ 
ਸੁਣਨ ਵਾਕਰਆਂ ਦ ਜੀਵਨ ਉੱਚ ਹ ਜਾਂਦ ਹਨ। ਇਸ ਫਾਣੀ ਕਵਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਕਤੁਯੂ ਹੀ ਯਤਿੱ ਐ 
ਕਦਿੱ ਸਦਾ ਹ।  



 

ਭੁੰ ਦਾਵਣੀ ਭਹਲਾ ੫ ॥ ਥਾਲ ਤਵਤਿ ਤਿੰਤਨ ਵਸਿੂ ਈ ਸਿੁ ਸੰਿਖੁ ਵੀਿਾਰ ॥ ਅੰਤਭਰਿ ਨਾਭੁ 
ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਇ ਤਿਸ ਕਾ ਸਬਸੁ ਅਧਾਰ ॥ ਿ ਕ ਖਾਵ ਿ ਕ ਬੁੰ ਿ ਤਿਸ ਕਾ ਹਇ ਉਧਾਰ ॥ 
ਹ ਵਸਿੁ ਿਿੀ ਨਹ ਿਾਈ ਤਨਿ ਤਨਿ ਰਖੁ ਉਤਰ ਧਾਰ ॥ ਿਭ ਸੰਸਾਰੁ ਿਰਨ ਲਤਗ ਿਰੀ 
ਸਬੁ ਨਾਨਕ ਫਰਹਭ ਸਾਰ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1429} 

ਨ ਟ:-  ਕਸਯ ਰਐ ‘ਭੁੂੰ ਦਾਵਣੀ’ ਦਾ ਅਯਥ ਸਭਝਣ ਰਈ ‘ਸਯਕਠ ਏੀ ਵਾਯ’ ਦੀ ਅਠਵੀਂ ਉੜੀ ਦਾ 
ਕਹਰਾ ਸਰਏ ਸਾਹਭਣ ਯਿੱ ਐਣਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਹ: 

ਸਰਏੁ ਭ : 3॥ ਥਾਰ ਕਵਕਚ ਤ ਵਸਤੂ ਈ , ਹਕਯ ਬਜਨੁ ਅੂੰ ਕਭਰਤੁ ਸਾਯੁ ॥ ਕਜਤੁ ਐਾਧ ਭਨੁ 
ਕਤਰਤੀ, ਾਈ ਭਐ ਦੁਆਯੁ ॥ ਇਹੁ ਬਜਨ ਅਰਬੁ ਹ ਸੂੰ ਤਹੁ , ਰਬ ੁਯ ਵੀਚਾਕਯ ॥ ਹ 
ਭੁਦਾਵਣੀ ਕਏਉ ਕਵਚਹੁ ਏਢੀ , ਸਦਾ ਯਐੀ ਉਕਯਧਾਕਯ ॥ ਹ ਭੁਦਾਵਣੀ ਸਕਤੁਯੂ ਾਈ , 

ੁਯਕਸਐਾ ਰਧੀ ਬਾਕਰ ॥ ਨਾਨਏ ਕਜਸੁ ਫੁਝਾ ਸੁ ਫੁਝਸੀ, ਹਕਯ ਾਇਆ ੁਯਭੁਕਐ ਾਕਰ ॥1॥8॥ 

(ਸਯਕਠ ਏੀ ਵਾਯ ਭ: 4, ੂੰਨਾ 645 

ਇਸ ਸਰਏ ਭ: 3 ਨੂੂੰ  ‘ਭੁੂੰ ਦਾਵਣੀ ਭ: 5’ ਨਾਰ ਕਭਰਾ ਏ ਵਐ। ਦਹਾਂ ਦਾ ਭਜ਼ਭੂਨ ਇਿੱਏ ਹੀ ਹ। ਏਈ 
ਰਜ਼ ਸਾਂਝ ਹਨ। ੁਯੂ ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਦ ਵਾਏ ਦਾ ਕਸਯਰਐ ਹ ‘ਸਰਏ’ੁ। ੁਯੂ ਅਯਜਨ ਸਾਕਹਫ 
ਦ ਵਾਏ ਦਾ ਕਸਯਰਐ ਹ ‘ਭੁੂੰ ਦਾਵਣੀ’। ਯ ਇਹ ਰਜ਼ ੁਯੂ ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ‘ਸਰਏ’ ਦ ਕਵਚ 
ਵਯਤ ਕਦਿੱ ਤਾ ਹ, ਬਾਵੇਂ ਯਤਾ ਏੁ ਯਏ ਹ; ਕਟਿੱ ੀ ਦਾ ਯਏ।  

ਕਿਆਰ, ਭਜ਼ਭੂਨ, ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦ ਆਧਾਯ ਤ ਕਨਯ -ਸੂੰਦਹ ਇਹ ਕਏਹਾ ਜਾ ਸਏਦਾ ਹ ਕਏ 
ਰਜ਼ ‘ਭੁਦਾਵਣੀ’ ਅਤ ‘ਭੁੂੰ ਦਾਵਣੀ’ ਇਿੱਏ ਹੀ ਹ। ਦਹਾਂ ਵਾਏਾਂ ਕਵਚ ਇਹ ਰਜ਼ ‘ਇਸਤਰੀ ਕਰੂੰ  ’ 

ਕਵਚ ਵਯਕਤਆ ਕਆ ਹ। ੁਯੂ ਅਯਜਨ ਸਾਕਹਫ ਇਸ ‘ਭੁੂੰ ਦਾਵਣੀ’ ਫਾਯ ਆਐਦ ਹਨ ਕਏ ‘ਹ 
ਵਸਤੁ ਤਜੀ ਨਹ ਜਾਈ ’, ਇਸ ਨੂੂੰ  ‘ਕਨਤ ਕਨਤ ਯਐੁ ਉਕਯ ਧਾਯ ’। ਇਹੀ ਿੱਰ ੁਯੂ ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ 
ਨੇ ਇਉਂ ਆਐੀ ਹ ਕਏ 

‘ਹ ਭੁਦਾਵਣੀ ਕਏਉ ਕਵਚਹੁ ਏਢੀ? 

ਸਦਾ ਯਐੀ ਉਕਯਧਾਕਯ’।  

ਰਜ਼ ‘ਭੁਦਾਵਣੀ’ ‘ਭੁੂੰ ਦਾਵਣੀ’ ਦਾ ਅਯਥ: 



(mud`—to please, ਰਿਨ ਏਯਨਾ mwydXiq—pleases)। ਭੁਦਾਵਣੀ, ਜਾਂ, ਭੁੂੰ ਦਾਵਣੀ—
ਆਤਭਏ ਰਸੂੰ ਨਤਾ ਦਣ ਵਾਰੀ ਵਸਤੂ।  

ਦ ਅਯਥ :-  ਥਾਰ ਕਵਕਚ —(ਉਸ ਕਹਯਦ -) ਥਾਰ ਕਵਚ। ਕਤੂੰ ਕਨ ਵਸਤੂ —ਕਤੂੰ ਨ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਸਤ,ੁ 

ਸੂੰਤਐੁ ਅਤ ਵੀਚਾਯ )। ਅੂੰ ਕਭਰਤ—ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ। ਕਜਸ ਏਾ —(ਸੂੰਫੂੰ ਧਏ ‘ਏਾ’ ਦ 
ਏਾਯਨ ਰਜ਼ ‘ਕਜਸੁ’ ਦਾ   ੁੁ ਉੱਡ  ਕਆ ਹ ) ਕਜਸ (ਨਾਭ) ਦਾ। ਸਬਸੁ —ਹਯਏ ਜੀਵ ਨੂੂੰ । 
ਅਧਾਯ—ਆਸਯਾ। ਏ—ਏਈ (ਭਨੁਿੱ ਐ)। ਬੁੂੰ ਚ—ਬੁੂੰ ਚਦਾ ਹ , ਐਾਂਦਾ ਹ , ਭਾਣਦਾ ਹ। ਕਤਸ ਏਾ —

(ਸੂੰਫੂੰ ਧਏ ‘ਏਾ’ ਦ ਏਾਯਨ ਰਜ਼ ‘ਕਤਸੁ ਦਾ   ੁੁ ਉੱਡ ਕਆ ਹ ) ਉਸ (ਭਨੁਿੱ ਐ) ਦਾ। ਉਧਾਯ—
ਾਯ-ਉਤਾਯਾ, ਕਵਏਾਯਾਂ ਤੋਂ ਫਚਾਉ। ਹ ਵਸਤੁ—ਆਤਭਏ ਰਸੂੰ ਨਤਾ ਦਣ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ 
ਭੁਦਾਵਣੀ। ਤਜੀ ਨਹ ਜਾਈ —ਕਤਆੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਏਦੀ। ਯਐੁ —ਸਾਂਬ ਏ ਯਿੱ ਐ। ਉਕਯ —ਕਹਯਦ 
ਕਵਚ। ਧਾਯ —ਕਟਏਾ। ਤਭ —(qms`) ਹਨੇਯਾ। ਤਭ ਸੂੰ ਸਾਯੁ —(ਕਵਏਾਯਾਂ ਦ ਏਾਯਨ ਫਕਣਆ 
ਹਇਆ) ੁਿੱ  ਹਨੇਯਾ ਜਤ। ਰਕ —ਰ ਏ। ਸਬੁ—ਹਯ ਥਾਂ। ਫਰਹਭ ਸਾਯ —ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ 
ਕਐਰਾਯਾ, ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਆ ਦਾ ਯਏਾਿ।1।  

ਅਯਥ:-  ਹ ਬਾਈ! (ਉਸ ਭਨੁਿੱ ਐ ਦ ਕਹਯਦ -) ਥਾਰ ਕਵਚ ਉੱਚਾ ਆਚਯਨ , ਸੂੰਤਐ ਅਤ ਆਤਭਏ 
ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ—ਇਹ ਕਤੂੰ ਨ ਵਸਤੂਆਂ ਕਟਏੀਆਂ ਯਕਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ , (ਕਜਸ ਭਨੁਿੱ ਐ ਦ ਕਹਯਦ -ਥਾਰ 
ਕਵਚ) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ ਆ ਵਿੱ ਸਦਾ ਹ (ਇਹ ‘ਅੂੰ ਕਭਰਤ ਨਾਭੁ ’ 
ਸਾ ਹ) ਕਏ ਇਸ ਦਾ ਆਸਯਾ ਹਯਏ ਜੀਵ ਰਈ (ਜ਼ਯੂਯੀ) ਹ। (ਇਸ ਆਤਭਏ ਬਜਨ ਨੂੂੰ ) ਜ ਏਈ 
ਭਨੁਿੱ ਐ ਸਦਾ ਐਾਂਦਾ ਯਕਹੂੰਦਾ ਹ, ਤਾਂ ਉਸ ਭਨੁਿੱ ਐ ਦਾ ਕਵਏਾਯਾਂ ਤੋਂ ਫਚਾਉ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹ।  

ਹ ਬਾਈ! (ਜ ਆਤਭਏ ‘ਉਧਾਯ’ ਦੀ ਰੜ ਹ ਤਾਂ) ਆਤਭਏ ਰਸੂੰ ਨਤਾ ਦਣ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਾਭ-ਵਸਤੂ 
ਕਤਆੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਏਦੀ , ਇਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਹੀ ਆਣ ਕਹਯਦ ਕਵਚ ਸਾਂਬ ਯਿੱਐ। ਹ ਨਾਨਏ ! (ਇਸ 
ਨਾਭ ਵਸਤੂ ਦੀ ਫਯਏਕਤ ਨਾਰ ) ਰਬੂ ਦੀ ਚਯਨੀਂ ਰਿੱ  ਏ ੁਿੱ  ਹਨੇਯਾ ਸੂੰ ਸਾਯ -ਸਭੁੂੰ ਦਯ ਤਕਯਆ 
ਜਾ ਸਏਦਾ ਹ ਅਤ ਹਯ ਥਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਆ ਦਾ ਯਏਾਿ ਹੀ (ਕਦਿੱ ਸਣ ਰਿੱ  ੈਂਦਾ ਹ)।1।  

ਸਲਕ ਭਹਲਾ ੫ ॥ ਿਰਾ ਕੀਿਾ ਿਾਿ ਨਾਹੀ ਭਨ  ਿਗੁ ਕੀਿਈ ॥ ਭ ਤਨਰਗੁਤਣਆਰ ਕ ਗੁਣੁ 
ਨਾਹੀ ਆ ਿਰਸੁ ਇਈ ॥ ਿਰਸੁ ਇਆ ਤਭਹਰਾਭਤਿ ਹਈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਣੁ ਤਭਤਲਆ 
॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਤਭਲ  ਿਾਂ ਿੀਵਾਂ ਿਨੁ ਭਨੁ ਥੀਵ ਹਤਰਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1429} 



ਦ ਅਯਥ :-  ਏੀਤਾ—ਏੀਤਾ ਹਇਆ (ਉਏਾਯ)। ਜਾਤ ਨਾਹੀ—(ਤਯ ਏੀਤ ਉਏਾਯ ਦੀ ) ਭੈਂ 
ਏਦਯ ਨਹੀਂ ਸਭਝੀ। ਭਨ —ਭਨੂੂੰ । ਏੀਤਈ—ਤੂੂੰ  (ਭਨੂੂੰ ) ਫਣਾਇਆ ਹ। ਜੁ—ਰਾਇਏ, (ਉਏਾਯ 
ਦੀ ਦਾਕਤ ਸਾਂਬਣ ਰਈ) ਪਫਵਾਂ (ਬਾਂਡਾ)। ਭ ਕਨਯੁਕਣਆਯ—ਭੈਂ ੁਣ-ਹੀਨ ਕਵਚ। ਏ ੁਣੁ—ਏਈ 
ੁਣ। ਆ —ਆ ਹੀ। ਕਭਹਯਾਭਕਤ —ਕਭਹਯ, ਦਇਆ। ਕਭਰ —ਕਭਰਦਾ ਹ। ਤਾਂ —ਤਦੋਂ। 
ਜੀਵਾਂ—ਭੈਂ ਜੀਊ ੈਂਦਾ ਹਾਂ , ਭਨੂੂੰ  ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਰਿੱ ਬ ੈਂਦਾ ਹ। ਥੀਵ—ਹ ਜਾਂਦਾ ਹ। ਹਕਯਆ—

(ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਨਾਰ) ਹਯਾ-ਬਯਾ।1।  

ਅਯਥ:-  ਹ ਨਾਨਏ! (ਆਐ—ਹ ਰਬੂ!) ਭੈਂ ਤਯ ਏੀਤ ਉਏਾਯ ਦੀ ਏਦਯ ਨਹੀਂ ਸਭਝ ਸਏਦਾ , 

(ਉਏਾਯ ਦੀ ਦਾਕਤ ਸਾਂਬਣ ਰਈ ) ਤੂੂੰ  (ਆ ਹੀ) ਭਨੂੂੰ  ਪਫਵਾਂ ਬਾਂਡਾ ਫਣਾਇਆ ਹ। ਭੈਂ ੁਣ -ਹੀਨ 
ਕਵਚ ਏਈ ੁਣ ਨਹੀਂ ਹ। ਤਨੂੂੰ  ਆ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਭਯ ਉਤ ਤਯਸ ਆ ਕਆ। ਹ ਰਬੂ ! ਤਯ ਭਨ ਕਵਚ 
ਭਯ ਵਾਸਤ ਤਯਸ ਦਾ ਹਇਆ, ਭਯ ਉੱਤ ਤਯੀ ਕਭਹਯ ਹਈ , ਤਾਂ ਭਨੂੂੰ  ਕਭਿੱ ਤਯ ੁਯੂ ਕਭਰ ਕਆ 
(ਤਯਾ ਇਹ ਉਏਾਯ ਬੁਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਏਦਾ )। (ਹੁਣ ਕਆਯ ੁਯੂ ਾਸੋਂ ) ਜਦੋਂ ਭਨੂੂੰ  (ਤਯਾ) 
ਨਾਭ ਕਭਰਦਾ ਹ, ਤਾਂ ਭਯ ਅੂੰਦਯ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹ , ਭਯਾ ਤਨ ਭਯਾ ਭਨ (ਉਸ 
ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ਫਯਏਕਤ ਨਾਰ) ਕਐੜ ਆਉਂਦਾ ਹ।1।  
 


