
ਫਾਯਹ ਭਾਹਾ ਭਾਂਝ ਭਹਰਾ ੫ ਘਯੁ ੪    ੴ ਸਤਤਗੁਯ ਰਸਾਤਦ ॥ ਤਿਯਤਤ ਿਯਭ ਿ ਵੀਛੁੜ 
ਿਤਯ ਤਿਯਾ ਭਰਹੁ ਯਾਭ ॥ ਚਾਤਯ ਿੁੁੰ ਟ ਦਹ ਤਦਸ ਬਰਭ ਥਤਿ ਆਏ ਰਬ ਿੀ ਸਾਭ ॥ ਧਨੁ 
ਦੁਧ ਤ ਫਾਹਯੀ ਤਿਤ ਨ ਆਵ ਿਾਭ ॥ ਜਰ ਤਫਨੁ ਸਾਖ ਿੁਭਰਾਵਤੀ ਉਜਤਹ ਨਾਹੀ ਦਾਭ ॥ 
ਹਤਯ ਨਾਹ ਨ ਤਭਰੀਐ ਸਾਜਨੈ ਿਤ ਾਈਐ ਤਫਸਯਾਭ ॥ ਤਜਤੁ ਘਤਯ ਹਤਯ ਿੁੰ ਤੁ ਨ ਰਗਟਈ 
ਬਤਿ ਨਗਯ ਸ ਗਰਾਭ ॥ ਸਰਫ ਸੀਗਾਯ ਤੁੰ ਫਰ ਯਸ ਸਣੁ ਦਹੀ ਸਬ ਖਾਭ ॥ ਰਬ ਸੁਆਭੀ ਿੁੰ ਤ 
ਤਵਹੂਣੀਆ ਭੀਤ ਸਜਣ ਸਤਬ ਜਾਭ ॥ ਨਾਨਿ ਿੀ ਫਨੁੰ ਤੀਆ ਿਤਯ ਤਿਯਾ ਦੀਜ ਨਾਭੁ ॥ ਹਤਯ 
ਭਰਹੁ ਸੁਆਭੀ ਸੁੰ ਤਗ ਰਬ ਤਜਸ ਿਾ ਤਨਹਚਰ ਧਾਭ ॥੧॥ {ੁੰ ਨਾ 133} 

{ਵਔ ਫਾਯਾ ਭਾਸਾ ਭ: 1 ਤੁਔਾਯੀ ਯਾਕ, ਥੀ ਅਠਵੀਂ} {ੰਨਾ 133} 

ਦਅਯਥ:- ਕਓਯਕਤ—{øiq} ਓਭਾਈ (Performance)। ਓ—ਅਨੁਾਯ। ਯਾਭ —ਸ ਰਬੂ ! 
ਓੁੰ ਟ—ਓੂਟ, ਾਾ। ਦਸਕਦ —ਦ ਾ , (ਉੱਤਯ, ੱਛਭ, ਦੱਔਣ, ੂਯਫ, ਚਾਯ ਨੱੁਓਯਾਂ , 

ਉਯਰਾ ਾਾ , ਸਠਰਾ ਾਾ )। ਾਭ—ਯਨ। ਧਨੁ —ਕਾਂ। ਫਾਸਯੀ —ਕਫਨਾ। ਾਔ —ਔਤੀ, 
ਰ। ਦਾਭ —, ਧਨ। ਨਾਸ —{ੁੁਓਢਓ} ਔਭ। ਓਤ —ਕਓਵੇਂ, ਕਓਥ? ਕਫਯਾਭ—ੁਔ। 
ਕਜਤੁ—ਕਜ ਕਵਚ। ਕਜਤੁ ਖਕਯ—ਕਜ (ਕਸਯਦ-) ਖਯ ਕਵਚ। ਬਕਠ—ਤਦੀ ਬੱਠੀ। —ਵਯਕ। 
ਕਰਾਭ—ਕੰਡ। ਰਫ—ਾਯ। ਤੰਫਰ—ਾਨ ਦ ਫੀੜ। ਣ—ੁਣ, ਭਤ। ਦਸੀ—ਯੀਯ। ਔਾਭ—

ਓੱਚ, ਨਾਵੰਤ, ਕਵਅਯਥ। ਕਬ—ਾਯ। ਜਾਭ—ਜਭ, ਕਜੰਦ ਦ ਵਯੀ। ੰਕਕ —(ਆਣ) ਨਾਰ। 
ਧਾਭ—ਕਟਓਾਣਾ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਰਬੂ ! ਅੀਂ ਆਣ ਓਯਭਾਂ ਦੀ ਓਭਾਈ ਅਨੁਾਯ (ਤਥੋਂ) ਕਵੱਛੁੜ ਸਏ ਸਾਂ (ਤਨੰੂ 
ਕਵਾਯੀ ਫਠੇ ਸਾਂ ), ਕਭਸਯ ਓਯ ਓ ਾਨੰੂ ਆਣ ਨਾਰ ਕਭਰਾਵ। (ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਕਵਚ ਪ ਓ ) 
ਚੁਪਯ ਸਯ ਾ (ੁਔਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ) ਬਟਓਦ ਯਸ ਸਾਂ , ਸੁਣ, ਸ ਰਬੂ! ਥੱਓ ਓ ਤਯੀ ਯਨ ਆਏ 
ਸਾਂ।  

(ਕਜਵੇਂ) ਦੁੱ ਧ ਤੋਂ ੱਔਣੀ ਕਾਂ ਕਓ ਓੰਭ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦੀ , (ਕਜਵੇਂ) ਾਣੀ ਤੋਂ ਕਫਨਾ ਔਤੀ ੁੱ ਓ ਜਾਂਦੀ ਸ 
(ਰ ਨਸੀਂ ੱਓਦੀ, ਤ ਉ ਔਤੀ ਕਵਚੋਂ) ਧਨ ਦੀ ਓਭਾਈ ਨਸੀਂ ਸ ਓਦੀ (ਕਤਵੇਂ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਤੋਂ 
ਕਫਨਾ ਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਵਅਯਥ ਚਰਾ ਜਾਂਦਾ ਸ)। ੱਜਣ ਔਭ-ਰਬੂ ਨੰੂ ਕਭਰਣ ਤੋਂ ਕਫਨਾ ਕਓ ਸਯ 
ਥਾਂ ੁਔ ਬੀ ਨਸੀਂ ਕਭਰਦਾ। (ੁਔ ਕਭਰ ਬੀ ਕਓਵੇਂ ?) ਕਜ ਕਸਯਦ-ਖਯ ਕਵਚ ਤੀ ਰਬੂ ਆ ਵੱ , 
ਉ ਦ ਬਾ ਦ (ਵੱਦ) ਕੰਡ ਤ ਸ਼ਸਯ ਤੱਦੀ ਬੱਠੀ ਵਯਕ ਸੰੁਦ ਸਨ। (ਇਤਰੀ ਨੰੂ ਤੀ ਤੋਂ ਕਫਨਾ) 



ਯੀਯ ਦ ਾਯ ਕਸ਼ੰਕਾਯ ਾਨਾਂ ਦ ਫੀੜ ਤ ਸਯ ਯ (ਆਣ) ਯੀਯ ਭਤ ਸੀ ਕਵਅਯਥ ਕਦੱਦ 
ਸਨ, (ਕਤਵੇਂ) ਭਾਰਓ ਔਭ-ਰਬੂ (ਦੀ ਮਾਦ) ਤੋਂ ਕਫਨਾ ਾਯ ੱਜਣ ਕਭਤਰ ਕਜੰਦ ਦ ਵਯੀ ਸ ਢੁਓਦ 
ਸਨ।  

(ਤਾਸੀਏ)ਂ ਨਾਨਓ ਦੀ ਫਨਤੀ ਸ ਕਓ (ਸ ਰਬੂ!) ਕਓਯਾ ਓਯ ਓ ਆਣ ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਕਤ ਫਖ਼ਸ਼। ਸ 
ਸਯੀ! ਆਣ ਚਯਨਾਂ ਕਵਚ (ਭਨੰੂ) ਜੜੀ ਯੱਔ , (ਸਯ ਾਯ ਆਯ -ਯਨੇ ਨਾਵੰਤ ਸਨ ) ਇਓ 
ਤਯਾ ਖਯ ਦਾ ਅਟੱਰ ਯਕਸਣ ਵਾਰਾ ਸ।1।  

ਚਤਤ ਗਤਵੁੰ ਦੁ ਅਯਾਧੀਐ ਹਵ ਅਨੁੰ ਦੁ ਘਣਾ ॥ ਸੁੰ ਤ ਜਨਾ ਤਭਤਰ ਾਈਐ ਯਸਨਾ ਨਾਭੁ ਬਣਾ ॥ 
ਤਜਤਨ ਾਇਆ ਰਬੁ ਆਣਾ ਆਏ ਤਤਸਤਹ ਗਣਾ ॥ ਇਿੁ ਤਖਨੁ ਤਤਸੁ ਤਫਨੁ ਜੀਵਣਾ ਤਫਯਥਾ 
ਜਨਭੁ ਜਣਾ ॥ ਜਤਰ ਥਤਰ ਭਹੀਅਤਰ ੂਤਯਆ ਯਤਵਆ ਤਵਤਚ ਵਣਾ ॥ ਸ ਰਬੁ ਤਚਤਤ ਨ 
ਆਵਈ ਤਿਤੜਾ ਦੁਖੁ ਗਣਾ ॥ ਤਜਨੀ ਯਾਤਵਆ ਸ ਰਬੂ ਤਤੁੰ ਨਾ ਬਾਗੁ ਭਣਾ ॥ ਹਤਯ ਦਯਸਨ 
ਿੁੰ ਉ ਭਨੁ ਰਚਦਾ ਨਾਨਿ ਤਆਸ ਭਨਾ ॥ ਚਤਤ ਤਭਰਾਏ ਸ ਰਬੂ ਤਤਸ ਿ ਾਇ ਰਗਾ ॥੨ ॥ 

{ੁੰ ਨਾ 133} 

ਦਅਯਥ:- ਚਕਤ—ਚਤ ਦ ਭਸੀਨੇ ਕਵਚ। ਖਣਾ —ਫਸੁਤ। ਕਭਕਰ —ਕਭਰ ਓ। ਯਨਾ —ਜੀਬ। 
ਬਣਾ—ਉਚਾਯਨ। ਕਜਕਨ—ਕਜ ਭਨੱੁਔ ਨੇ। ਕਤਕਸ —ਉ ਨੰੂ । ਆਏ ਕਣਾ—ਆਇਆ ਭਝ। 
ਜਣਾ—ਜਾਣ। ਭਸੀਅਕਰ —ਭਸੀ ਤਕਰ , ਧਯਤੀ ਦ ਤਰ ਉੱਤ , ੁਰਾੜ ਕਵਚ , ਆਓਾਸ਼ ਕਵਚ। 
ਭਣਾ—ਭਣਾ-ਭੂੰ ਸੀਂ, ਫਸੁਤ। ਓੰਉ—ਨੰੂ। ਭਨਾ—ਭਕਨ, ਭਨ ਕਵਚ। ਕਤ ਓ ਾਇ —ਉ ਭਨੱੁਔ ਦ 
ਯੀਂ। ਰਕਾ—ਰੱਕਾਂ, ਭੈਂ ਰੱਕਦਾ ਸਾਂ।  

ਅਯਥ:- ਚਤ ਕਵਚ (ਫੰਤ ਯੱੁਤ ਆਉਂਦੀ ਸ, ਸਯ ਾ ਕਔੜੀ ਪੁਰਵਾੜੀ ਭਨ ਨੰੂ ਆਨੰਦ ਦੇਂਦੀ ਸ , 
ਜ) ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਕਭਯੀਏ (ਤਾਂ ਕਭਯਨ ਦੀ ਫਯਓਕਤ ਨਾਰ ) ਫਸੁਤ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਸ 
ਓਦਾ ਸ। ਯ ਜੀਬ ਨਾਰ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਜਣ ਦੀ ਦਾਕਤ ੰਤ ਜਨਾਂ ਨੰੂ ਕਭਰ ਓ ਸੀ ਰਾਤ 
ਸੰੁਦੀ ਸ। ਉ ਫੰਦ ਨੰੂ ਜਕਤ ਕਵਚ ਜੰਕਭਆ ਜਾਣ (ਉ ਦਾ ਜਨਭ ਪਰਾ ਭਝ ) ਕਜ ਨੇ 
(ਕਭਯਨ ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਨਾਰ ) ਆਣ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਕਭਰਾ ਸਾਰ ਓਯ ਕਰਆ (ਕਓਉਂਕਓ) 

ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਤੋਂ ਕਫਨਾ ਇਓ ਕਔਨ ਭਾਤਰ ਭਾ ਕੁਜ਼ਾਕਯਆਂ ਬੀ ਕਜ਼ੰਦਕੀ ਕਵਅਯਥ ਫੀਤਦੀ 
ਜਾਣ।  



ਜਸੜਾ ਰਬੂ ਾਣੀ ਕਵਚ ਧਯਤੀ ਕਵਚ ਅਓਾਸ਼ ਕਵਚ ਜੰਕਰਾਂ ਕਵਚ ਸਯ ਥਾਂ ਕਵਅਓ ਸ , ਜ ਐਾ 
ਰਬੂ ਕਓ ਭਨੱੁਔ ਦ ਕਸਯਦ ਕਵਚ ਨਾਸ ਵੱ, ਤਾਂ ਉ ਭਨੱੁਔ ਦਾ (ਭਾਨਓ) ਦੁੱ ਔ ਕਫਆਨ ਨਸੀਂ ਸ 
ਓਦਾ। (ਯ) ਕਜਨਹ ਾਂ ਫੰਕਦਆਂ ਨੇ ਉ (ਯਫ ਕਵਆਓ) ਰਬੂ ਨੰੂ ਆਣ ਕਸਯਦ ਕਵਚ ਵਾਇਆ 
ਸ, ਉਸਨਾਂ ਦਾ ਫੜਾ ਬਾਕ ਜਾਕ ੈਂਦਾ ਸ।  

ਨਾਨਓ ਦਾ ਭਨ (ਬੀ ਸਯੀ ਦ ਦੀਦਾਯ ਨੰੂ ਤਾਂਖਦਾ ਸ , ਨਾਨਓ ਦ ਭਨ ਕਵਚ ਸਯੀ -ਦਯਨ ਦੀ 
ਕਆ ਸ। ਜਸੜਾ ਭਨੱੁਔ ਭਨੰੂ ਸਯੀ ਦਾ ਕਭਰਾ ਓਯਾ ਦਵ ਭੈਂ ਉ ਦੀ ਚਯਨੀਂ ਰੱਕਾਂਕਾ।2।  

ਵਸਾਤਖ ਧੀਯਤਨ ਤਿਉ ਵਾਢੀਆ ਤਜਨਾ ਰਭ ਤਫਛਹੁ ॥ ਹਤਯ ਸਾਜਨੁ ੁਯਖੁ ਤਵਸਾਤਯ ਿ ਰਗੀ 
ਭਾਇਆ ਧਹੁ ॥ ੁਤਰ ਿਰਤਰ ਨ ਸੁੰ ਤਗ ਧਨਾ ਹਤਯ ਅਤਵਨਾਸੀ ਹੁ ॥ ਰਤਚ ਰਤਚ ਸਗਰੀ 
ਭੁਈ ਝੂਿੈ ਧੁੰ ਧ ਭਹੁ ॥ ਇਿਸੁ ਹਤਯ ਿ ਨਾਭ ਤਫਨੁ ਅਗ ਰਈਅਤਹ ਖਤਹ ॥ ਦਮੁ ਤਵਸਾਤਯ 
ਤਵਗੁਚਣਾ ਰਬ ਤਫਨੁ ਅਵਯੁ ਨ ਿਇ ॥ ਰੀਤਭ ਚਯਣੀ ਜ ਰਗ ਤਤਨ ਿੀ ਤਨਯਭਰ ਸਇ ॥ 
ਨਾਨਿ ਿੀ ਰਬ ਫਨਤੀ ਰਬ ਤਭਰਹੁ ਯਾਤਤ ਹਇ ॥ ਵਸਾਖੁ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਰਗ ਜਾ ਸੁੰ ਤੁ ਬਟ 
ਹਤਯ ਸਇ ॥੩॥ {ੁੰ ਨਾ 133} 

ਦਅਯਥ:- ਵਾਕਔ—ਵਾਔ ਕਵਚ। ਕਓਉ ਧੀਯਕਨ —ਕਓਵੇਂ ਧੀਯਜ ਓਯਨ ? ਵਾਕਢਆ—ਤੀ ਤੋਂ 
ਕਵੱਛੁੜੀਆਂ ਸਈਆਂ। ਕਫਛਸੁ —ਕਵਛੜਾ। ਰਭ ਕਫਛਸੁ —ਰਭ ਦੀ ਅਣਸੋਂਦ। ਭਾਇਆ ਧਸੁ —ਧਸ 
ਯੂ ਭਾਇਆ, ਭਨ-ਭਸਣੀ ਭਾਇਆ। ਓਰਤਰ—ਇਤਰੀ। ਰਕਚ—ਪ ਓ, ਉਰਝ ਓ। ਕਰੀ—
ਾਯੀ (ਕਰਸ਼ਟੀ)। ਧੰਧ ਭਸੁ—ਧੰਧ ਦਾ ਭਸ। ਔਕਸ ਰਈਅਕਸ —ਔਸ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਆਕ —ਕਸਰਾਂ 
ਸੀ। ਦਮੁ —ਕਆਯਾ ਰਬੂ। ਕਵਕੁਚਣਾ —ਖ਼ੁਆਯ ਸਈਦਾ ਸ। ਇ —ਬਾ। ਯਾਕਤ ਸਇ —

{pXwLÈqz—to one’s heart’s content} ਕਜ ਨਾਰ (ਭਯ) ਕਦਰ ਦੀ ਯੀਝ ੂਯੀ ਸ ਜਾਏ। 
ੰਤੁ ਸਕਯ—ਸਯੀ-ੰਤ। ਬਟ—ਕਭਕਰ ਏ।  

ਅਯਥ:- (ਵਾਔੀ ਵਾਰਾ ਕਦਨ ਸਯਓ ਇਤਰੀ ਭਯਦ ਵਾਤ ਯੀਝਾਂ ਵਾਰਾ ਕਦਨ ਸੰੁਦਾ ਸ , ਯ) 

ਵਾਔ ਕਵਚ ਉਸਨਾਂ ਇਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਦਰ ਕਓਵੇਂ ਔਰਵ ਜ ਤੀ ਤੋਂ ਕਵੱਛੁੜੀਆਂ ਈਆਂ ਸਨ , ਕਜਨਹ ਾਂ 
ਦ ਅੰਦਯ ਕਆਯ (ਦ ਰਕਟਾਵ) ਦੀ ਅਣਸੋਂਦ ਸ , (ਇ ਤਯਹਾਂ ਉ ਜੀਵ ਨੰੂ ਧੀਯਜ ਕਓਵੇਂ ਆਵ 
ਕਜ ਨੰੂ) ੱਜਣ-ਰਬੂ ਕਵਾਯ ਓ ਭਨ-ਭਸਣੀ ਭਾਇਆ ਚੰਫੜੀ ਸਈ ਸ? 



ਨਾਸ ੁਤਰ , ਨਾਸ ਇਤਰੀ , ਨਾਸ ਧਨ , ਓਈ ਬੀ ਭਨੱੁਔ ਦ ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਕਨਬਦਾ ਇਓ ਅਕਫਨਾੀ 
ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ ਅਰ ਾਥੀ ਸ। ਨਾਵੰਤ ਧੰਧ ਦਾ ਭਸ (ਾਯੀ ਰੁਓਾਈ ਨੰੂ ਸੀ) ਕਵਆ ਕਯਸਾ ਸ, 
(ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਕਵਚ) ਭੁੜ ਭੁੜ ਪ ਓ ਾਯੀ ਰੁਓਾਈ ਸੀ (ਆਤਭਓ ਭਤ) ਭਯ ਯਸੀ ਸ। ਇਓ 
ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਕਭਯਨ ਤੋਂ ਕਫਨਾ ਸਯ ਕਜਤਨੇ ਬੀ ਓਯਭ ਇਥ ਓਯੀਦ ਸਨ , ਉਸ ਾਯ 
ਭਯਨ ਤੋਂ ਕਸਰਾਂ ਸੀ ਔਸ ਰਏ ਜਾਂਦ ਸਨ (ਬਾਵ, ਉਸ ਉੱਚ ਆਤਭਓ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਕ ਨਸੀਂ ਫਣ 
ਓਦ)।  

ਕਆਯ-ਯੂ ਰਬੂ ਨੰੂ ਕਵਾਯ ਓ ਖ਼ੁਆਯੀ ਸੀ ਸੁੰ ਦੀ ਸ , ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਕਫਨਾ ਕਜੰਦ ਦਾ ਸਯ ਓਈ 
ਾਥੀ ਸੀ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦਾ। ਰਬੂ ਰੀਤਭ ਦੀ ਚਯਨੀਂ ਜਸੜ ਫੰਦ ਰਕਦ ਸਨ , ਉਸਨਾਂ ਦੀ (ਰਓ ਯਰਓ 
ਕਵਚ) ਬਰੀ ਬਾ ਸੁੰ ਦੀ ਸ।  

ਸ ਰਬੂ! (ਤਯ ਦਯ ਤ ) ਭਯੀ ਫਨਤੀ ਸ ਕਓ ਭਨੰੂ ਤਯਾ ਕਦਰ -ਯੱਜਵਾਂ ਕਭਰਾ ਨੀਫ ਸਵ। (ਯੱੁਤ 
ਕਪਯਨ ਨਾਰ ਚੁਪਯ ਫਨਤੀ ਈ ੁਸਾਵਣੀ ਸ ਜਾਏ , ਯ) ਕਜੰਦ ਨੰੂ ਵਾਔ ਦਾ ਭਸੀਨਾ ਤਦੋਂ 
ਸੀ ਸਣਾ ਰੱਕ ਓਦਾ ਸ ਜ ਸਯੀ ੰਤ-ਰਬੂ ਕਭਰ ਏ।3।  

ਹਤਯ ਜਤਿ ਜੁੜੁੰ ਦਾ ਰੜੀਐ ਤਜਸੁ ਅਗ ਸਤਬ ਤਨਵੁੰ ਤਨ ॥ ਹਤਯ ਸਜਣ ਦਾਵਤਣ ਰਤਗਆ ਤਿਸ 
ਨ ਦਈ ਫੁੰ ਤਨ ॥ ਭਾਣਿ ਭਤੀ ਨਾਭੁ ਰਬ ਉਨ ਰਗ ਨਾਹੀ ਸੁੰ ਤਨ ॥ ਯੁੰ ਗ ਸਬ ਨਾਯਾਇਣ ਜਤ 
ਭਤਨ ਬਾਵੁੰ ਤਨ ॥ ਜ ਹਤਯ ਰੜ ਸ ਿਯ ਸਈ ਜੀਅ ਿਯੁੰ ਤਨ ॥ ਜ ਰਤਬ ਿੀਤ ਆਣ ਸਈ 
ਿਹੀਅਤਹ ਧੁੰ ਤਨ ॥ ਆਣ ਰੀਆ ਜ ਤਭਰ  ਤਵਛੁਤੜ ਤਿਉ ਯਵੁੰ ਤਨ ॥ ਸਾਧੂ ਸੁੰ ਗੁ ਯਾਤ 
ਨਾਨਿ ਯੁੰ ਗ ਭਾਣੁੰ ਤਨ ॥ ਹਤਯ ਜਿੁ ਯੁੰ ਗੀਰਾ ਤਤਸੁ ਧਣੀ ਤਜਸ ਿ ਬਾਗੁ ਭਥੁੰ ਤਨ ॥੪ ॥ {ੁੰ ਨਾ 
134} 

ਦਅਯਥ:- ਜਕਠ—ਜਠ ਕਵਚ। ਸਕਯ ਜੁੜੰਦਾ ਰੜੀਐ —ਰਬੂ ਚਯਨਾਂ ਕਵਚ ਜੁੜਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। 
ਕਬ—ਾਯ ਜੀਵ। ਕਨਵੰਕਨ—ਕਨਊਂਦ ਸਨ। ਜਣ ਦਾਵਕਣ—ੱਜਣ ਦ ਦਾਭਨ ਕਵਚ , ੱਰ ਕਵਚ। 
ਕਓ...ਫੰਕਨ—ਕਓ ਨੰੂ ਫੰਨਹ ਣ ਨਸੀਂ ਦੇਂਦਾ , ਕਓ ਜਭ ਆਕਦਓ ਨੰੂ ਆਕਕਆ ਨਸੀਂ ਦੇਂਦਾ ਕਓ ਉ 
ਜੀਵ ਨੰੂ ਫੰਨਹ  ਓ ਅੱਕ ਰਾ ਰਏ। ਯੰਕ ਜਤ —ਕਜਤਨੇ ਬੀ ਯੰਕ ਸਨ। ਨਾਯਾਇਣ —ਯਭਾਤਭਾ ਦ। 
ਬਾਵੰਕਨ—ਕਆਯ ਰੱਕਦ ਸਨ। ਓਯੰਕਨ —ਓਯਦ ਸਨ। ਰਕਬ —ਰਬੂ ਨੇ। ਓਸੀਅਕਸ —ਓਸ ਜਾਂਦ 
ਸਨ। ਕਵੱਛੁਕੜ—ਰਬੂ ਤੋਂ ਕਵਛੁੜ ਓ। ਾਧੂ ੰਕੁ—ਕੁਯੂ ਦਾ ਾਥ। ਕਤ—ੁਉ (ਭਨੱੁਔ) ਨੰੂ। ਕਜ ਓ 
ਭਥੰਕਨ—ਕਜ ਦ ਭੱਥ ਉੱਤ।  



ਅਯਥ:- ਕਜ ਸਯੀ ਦ ਅੱਕ ਾਯ ਜੀਵ ਕਯ ਕਨਵਾਂਦ ਸਨ , ਜਠ ਦ ਭਸੀਨੇ ਕਵਚ ਉ ਦ ਚਯਨਾਂ 
ਕਵਚ ਜੁੜਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਜ ਸਯੀ ੱਜਣ ਦ ਰੜ ਰੱਕ ਯਸੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਕਓ (ਜਭ ਆਕਦਓ) ਨੰੂ 
ਆਕਕਆ ਨਸੀਂ ਦੇਂਦਾ ਕਓ ਫੰਨਹ  ਓ ਅੱਕ ਰਾ ਰਏ (ਬਾਵ, ਰਬੂ ਦ ਰੜ ਰੱਕਕਆਂ ਜਭਾਂ ਦਾ ਡਯ ਨਸੀਂ 
ਯਕਸ ਜਾਂਦਾ)। (ਰਓ ਸੀਯ ਭਤੀ ਰਾਰ ਆਕਦਓ ਓੀਭਤੀ ਧਨ ਇਓੱਠਾ ਓਯਨ ਰਈ ਦੜ-ਬੱਜ ਓਯਦ 
ਸਨ, ਯ ਉ ਧਨ ਦ ਚਯੀ ਸ ਜਾਣ ਦਾ ਬੀ ਤਖ਼ਰਾ ਯਕਸੰਦਾ ਸ) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀਯ ਭਤੀ 
ਆਕਦਓ ਐਾ ਓੀਭਕਤ ਧਨ ਸ ਕਓ ਉਸ ਚੁਯਾਇਆ ਨਸੀਂ ਜਾ ਓਦਾ। ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਕਜਤਨੇ ਬੀ 
ਓਤਓ ਸ ਯਸ ਸਨ , (ਨਾਭ-ਧਨ ਦੀ ਫਯਓਕਤ ਨਾਰ ) ਉਸ ਾਯ ਭਨ ਕਵਚ ਕਆਯ ਰੱਕਦ ਸਨ। 
(ਇਸ ਬੀ ਭਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸ ਕਓ ) ਰਬੂ ਆ ਤ ਉ ਦ ਦਾ ਓੀਤ ਜੀਵ ਉਸੀ ਓੁਝ ਓਯਦ ਸਨ 
ਜ ਉ ਰਬੂ ਨੰੂ ਚੰਕਾ ਰੱਕਦਾ ਸ।  

ਕਜਨਹ ਾਂ ਫੰਕਦਆਂ ਨੰੂ ਰਬੂ ਨੇ (ਆਣੀ ਕਕਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਦਾਕਤ ਦ ਓ ) ਆਣਾ ਫਣਾ ਕਰਆ ਸ , 
ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਸੀ (ਜਕਤ ਕਵਚ) ਸ਼ਾਫਾਸ਼ ਕਭਰਦੀ ਸ। (ਯ ਯਭਾਤਭਾ ਜੀਵਾਂ ਦ ਆਣ ਉੱਦਭ ਨਾਰ 
ਨਸੀਂ ਕਭਰ ਓਦਾ) ਜ ਜੀਵਾਂ ਦ ਆਣ ਉੱਦਭ ਨਾਰ ਕਭਰ ਓਦਾ ਸਵ , ਤਾਂ ਜੀਵ ਉ ਤੋਂ ਕਵੱਛੁੜ 
ਓ ਦੁਔੀ ਕਓਉਂ ਸਣ? ਸ ਨਾਨਓ! (ਰਬੂ ਦ ਕਭਰਾ ਦ) ਆਨੰਦ (ਉਸੀ ਫੰਦ) ਭਾਣਦ ਸਨ, ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਕੁਯੂ ਦਾ ਾਥ ਕਭਰ ਜਾਏ। ਕਜ ਭਨੱੁਔ ਦ ਭੱਥ ਉੱਤ ਬਾਕ ਜਾਕ , ਉ ਨੰੂ ਜਠ ਭਸੀਨਾ ੁਸਾਵਣਾ 
ਰੱਕਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਰਬ-ੂਭਾਰਓ ਕਭਰਦਾ ਸ।4।  

ਆਸਾੜੁ ਤੁੰ ਦਾ ਤਤਸੁ ਰਗ ਹਤਯ ਨਾਹੁ ਨ ਤਜੁੰ ਨਾ ਾਤਸ ॥ ਜਗਜੀਵਨ ੁਯਖੁ ਤਤਆਤਗ ਿ 
ਭਾਣਸ ਸੁੰ ਦੀ ਆਸ ॥ ਦੁਮ ਬਾਇ ਤਵਗੁਚੀਐ ਗਤਰ ਈਸੁ ਜਭ ਿੀ ਪਾਸ ॥ ਜਹਾ ਫੀਜ ਸ ਰੁਣ 
ਭਥ ਜ ਤਰਤਖਆਸੁ ॥ ਯਤਣ ਤਵਹਾਣੀ ਛੁਤਾਣੀ ਉਤਿ ਚਰੀ ਗਈ ਤਨਯਾਸ ॥ ਤਜਨ ਿ  ਸਾਧੂ 
ਬਟੀਐ ਸ ਦਯਗਹ ਹਇ ਖਰਾਸੁ ॥ ਿਤਯ ਤਿਯਾ ਰਬ ਆਣੀ ਤਯ ਦਯਸਨ ਹਇ ਤਆਸ ॥ 
ਰਬ ਤੁਧੁ ਤਫਨੁ ਦੂਜਾ ਿ ਨਹੀ ਨਾਨਿ ਿੀ ਅਯਦਾਤਸ ॥ ਆਸਾੜੁ ਸੁਹੁੰ ਦਾ ਤਤਸੁ ਰਗ ਤਜਸੁ ਭਤਨ 
ਹਤਯ ਚਯਣ ਤਨਵਾਸ ॥੫॥ {ੁੰ ਨਾ 134} 

ਦਅਯਥ:- ਨਾਸੁ—ਔਭ। ਜਕ ਜੀਵਨ ੁਯਔੁ —ਜਕਤ ਦਾ ਸਾਯਾ ਰਬੂ। ੰਦੀ —ਦੀ। ਦੁਮ 
ਬਾਇ—(ਰਬੂ ਤੋਂ ਕਫਨਾ ਕਓ ) ਦੂਜ ਕਆਯ ਕਵਚ। ਕਵਕੁਚੀਐ —ਖ਼ੁਆਯ ਸਈਦਾ ਸ। ਕਕਰ —ਕਰ 
ਕਵਚ। ਰੁਣ—ਵੱਢਦਾ ਸ। ਭਥ—ਭੱਥ ਉੱਤ। ਯਕਣ—ਯਾਤ, ਉਭਯ। ਓ—ਨੰੂ। ਬਟੀਐ—ਕਭਰਦਾ ਸ। 



ਾਧੂ—ਕੁਯੂ। ਔਰਾੁ—ੁਯਖ਼ਯੂ, ਆਦਯ-ਜਕ। ਰਬ—ਸ ਰਬੂ! ਸਇ—ਫਣੀ ਯਸ। ਕਜੁ ਭਕਨ —

ਕਜ ਦ ਭਨ ਕਵਚ। ਕਨਯਾ—ਟੁੱ ਟ ਸਏ ਕਦਰ ਵਾਰਾ।  

ਅਯਥ:- ਸਾੜ ਦਾ ਭਸੀਨਾ ਉ ਜੀਵ ਨੰੂ ਤਦਾ ਰਤੀਤ ਸੰੁਦਾ ਸ (ਉਸ ਫੰਦ ਸਾੜ ਦ ਭਸੀਨੇ ਵਾਂਕ 
ਤਦ-ਓਰਦ ਯਕਸੰਦ ਸਨ ) ਕਜਨਹ ਾਂ ਦ ਕਸਯਦ ਕਵਚ ਰਬੂ -ਤੀ ਨਸੀਂ ਵੱਦਾ , ਜਸੜ ਜਕਤ-ਦ-
ਸਾਯ ਯਭਾਤਭਾ (ਦਾ ਆਯਾ) ਛੱਡ ਓ ਫੰਕਦਆਂ ਦੀਆਂ ਆਾਂ ਫਣਾਈ ਯੱਔਦ ਸਨ।  

(ਰਬੂ ਤੋਂ ਕਫਨਾ ) ਕਓ ਸਯ ਦ ਆਯ ਕਯਸਾਂ ਖ਼ੁਆਯ ਸੀ ਸਈਦਾ ਸ , (ਜ ਬੀ ਓਈ ਸਯ ਸਾਯਾ 
ਤੱਓਦਾ ਸ) ਉ ਦ ਕਰ ਕਵਚ ਜਭ ਦੀ ਪਾਸੀ ੈਂਦੀ ਸ (ਉ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਕਵਚ ਫੀਤਦਾ 
ਸ)। (ਓੁਦਯਕਤ ਦਾ ਕਨਮਭ ਸੀ ਐਾ ਸ ਕਓ ) ਭਨੱੁਔ ਜਸਾ ਫੀਜ ਫੀਜਦਾ ਸ , (ਓੀਤ ਓਯਭਾਂ 
ਅਨੁਾਯ) ਜਸੜਾ ਰਔ ਉਦ ਭੱਥ ਉੱਤ ਕਰਕਔਆ ਜਾਂਦਾ ਸ , ਉਸ ਕਜਸਾ ਪਰ ਉਸ ਰਾਤ ਓਯਦਾ 
ਸ। (ਜਕਜੀਵਨ ੁਯਔ ਨੰੂ ਕਵਾਯਨ ਵਾਰੀ ਜੀਵ -ਇਤਰੀ ਦੀ) ਾਯੀ ਕਜ਼ੰਦਕੀ ਛੁਤਾਕਵਆਂ ਕਵਚ 
ਸੀ ਕੁਜ਼ਯਦੀ ਸ, ਉਸ ਜਕਤ ਤੋਂ ਟੁੱ ਟ ਸਏ ਕਦਰ ਨਾਰ ਸੀ ਤੁਯ ੈਂਦੀ ਸ।  

ਕਜਨਹ ਾਂ ਫੰਕਦਆਂ ਨੰੂ ਕੁਯੂ ਕਭਰ ੈਂਦਾ ਸ , ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਜ਼ਯੂੀ ਕਵਚ ੁਯਖ਼ਯੂ ਸੰੁਦ ਸਨ 
(ਆਦਯ-ਭਾਣ ਾਂਦ ਸਨ)।  

ਸ ਰਬੂ! (ਤਯ ਅੱਕ) ਨਾਨਓ ਦੀ ਫਨਤੀ ਸ—ਆਣੀ ਕਭਸਯ ਓਯ, (ਭਯ ਭਨ ਕਵਚ) ਤਯ ਦਯਨ 
ਦੀ ਤਾਂਖ ਫਣੀ ਯਸ, (ਕਓਉਂਕਓ) ਸ ਰਬੂ! ਤਥੋਂ ਕਫਨਾ ਭਯਾ ਓਈ ਸਯ ਆਯਾ-ਯਨਾ ਨਸੀਂ ਸ।  

ਕਜ ਭਨੱੁਔ ਦ ਭਨ ਕਵਚ ਰਬੂ ਦ ਚਯਨਾਂ ਦਾ ਕਨਵਾ ਫਕਣਆ ਯਸ , ਉ ਨੰੂ (ਤਦਾ) ਸਾੜ (ਬੀ) 
ੁਸਾਵਣਾ ਜਾਦਾ ਸ (ਉ ਨੰੂ ਦੁਨੀਆ ਦ ਦੁੱ ਔ-ਓਰਸ਼ ਬੀ ਦੁਔੀ ਨਸੀਂ ਓਯ ਓਦ)।5।  

ਸਾਵਤਣ ਸਯਸੀ ਿਾਭਣੀ ਚਯਨ ਿਭਰ ਤਸਉ ਤਆਯੁ ॥ ਭਨੁ ਤਨੁ ਯਤਾ ਸਚ ਯੁੰ ਤਗ ਇਿ ਨਾਭੁ 
ਅਧਾਯੁ ॥ ਤਫਤਖਆ ਯੁੰ ਗ ਿੂੜਾਤਵਆ ਤਦਸਤਨ ਸਬ ਛਾਯੁ ॥ ਹਤਯ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਫੂੁੰ ਦ ਸੁਹਾਵਣੀ 
ਤਭਤਰ ਸਾਧੂ ੀਵਣਹਾਯੁ ॥ ਵਣੁ ਤਤਣੁ ਰਬ ਸੁੰ ਤਗ ਭਉਤਰਆ ਸੁੰ ਭਰਥ ੁਯਖ ਅਾਯੁ ॥ ਹਤਯ 
ਤਭਰਣ ਨ  ਭਨੁ ਰਚਦਾ ਿਯਤਭ ਤਭਰਾਵਣਹਾਯੁ ॥ ਤਜਨੀ ਸਖੀਏ ਰਬੁ ਾਇਆ ਹੁੰ ਉ ਤਤਨ ਿ 
ਸਦ ਫਤਰਹਾਯ ॥ ਨਾਨਿ ਹਤਯ ਜੀ ਭਇਆ ਿਤਯ ਸਫਤਦ ਸਵਾਯਣਹਾਯੁ ॥ ਸਾਵਣੁ ਤਤਨਾ 
ਸੁਹਾਗਣੀ ਤਜਨ ਯਾਭ ਨਾਭੁ ਉਤਯ ਹਾਯੁ ॥੬॥ {ੁੰ ਨਾ 134} 



ਦਅਯਥ:- ਾਵਕਣ—ਾਵਣ ਕਵਚ। ਯੀ —-ਯੀ, ਯ ਵਾਰੀ , ਸਕਯਆਵਰੀ। ਓਾਭਣੀ —
ਜੀਵ-ਇਤਰੀ। ਚ ਯੰਕਕ—ੱਚ ਦ ਕਆਯ ਕਵਚ। ਆਧਾਯੁ —ਆਯਾ। ਕਫਕਔਆ ਯੰਕ—ਭਾਇਆ 
ਦ ਯੰਕ। ਕਦਕਨ —ਕਦੱਦ ਸਨ। ਛਾਯੁ —ੁਆਸ। ਾਧੂ —ਕੁਯੂ। ੀਵਣਸਾਯ —ੀਣ ਜਕਾ। 
ਕਤਣ—ੁਖਾਸ। ਭਉਕਰਆ —ਸਕਯਆ-ਬਕਯਆ। ਓਯਕਭ —ਕਭਸਯ ਨਾਰ। ਭਇਆ —ਦਇਆ। 
ਫਕਦ—ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਉਕਯ—ਕਸਯਦ ਕਵਚ।  

ਅਯਥ:- ਕਜਵੇਂ ਾਵਣ ਕਵਚ (ਵਯਔਾ ਨਾਰ ਫਨਤੀ ਸਕਯਆਵਰੀ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ , ਕਤਵੇਂ ਉਸ ) 

ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਸਕਯਆਵਰੀ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ (ਬਾਵ, ਉ ਜੀਵ ਦਾ ਕਸਯਦਾ ਕਔੜ ੈਂਦਾ ਸ ) ਕਜ ਦਾ 
ਕਆਯ ਰਬੂ ਦ ੁਸਣ ਚਯਨਾਂ ਨਾਰ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਉ ਦਾ ਭਨ ਉ ਦਾ ਤਨ ਯਭਾਤਭਾ ਦ 
ਕਆਯ ਕਵਚ ਯੰਕਕਆ ਜਾਂਦਾ ਸ , ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ (ਉ ਦੀ ਕਜ਼ੰਦਕੀ ਦਾ ) ਆਯਾ ਫਣ 
ਜਾਂਦਾ ਸ, ਭਾਇਆ ਦ ਨਾਵੰਤ ਓਤਓ ਉ ਨੰੂ ਾਯ ੁਆਸ (ਕਨਓੰਭ) ਕਦਦ ਸਨ। (ਾਵਣ ਕਵਚ 
ਕਜਵੇਂ ਵਯਔਾ ਦੀ ਫੂੰ ਦ ਸਣੀ ਰੱਕਦੀ ਸ , ਕਤਵੇਂ ਰਬੂ-ਚਯਨਾਂ ਦ ਕਆਯ ਵਾਰ ਫੰਦ ਨੰੂ ) ਸਯੀ ਦ 
ਨਾਭ ਦੀ ਆਤਭਓ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰੀ ਫੂੰ ਦ ਕਆਯੀ ਰੱਕਦੀ ਸ, ਕੁਯੂ ਨੰੂ ਕਭਰ ਓ ਉਸ ਭਨੱੁਔ ਉ 
ਫੂੰ ਦ ਨੰੂ ੀਣ ਜਕਾ ਸ ੈਂਦਾ ਸ (ਰਬੂ ਦੀ ਵਕਡਆਈ ਦੀਆਂ ਕਨਿੱਓੀਆਂ ਕਨਿੱਓੀਆਂ ਕੱਰਾਂ ਬੀ ਉ ਨੰੂ 
ਕਭੱਠੀਆਂ ਰੱਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਯੂ ਨੰੂ ਕਭਰ ਓ ਫੜ ਸ਼ਓ ਨਾਰ ੁਣਦਾ ਸ)।  

ਕਜ ਰਬੂ ਦ ਭਰ ਨਾਰ ਾਯਾ ਜਕਤ (ਫਨਤੀ ਆਕਦਓ) ਸਕਯਆ-ਬਕਯਆ ਸਇਆ ਸ, ਜ ਰਬੂ 
ਬ ਓੁਝ ਓਯਨ ਜਕਾ ਸ ਕਵਆਓ ਸ ਤ ਫਅੰਤ ਸ , ਉ ਨੰੂ ਕਭਰਣ ਵਾਤ ਭਯਾ ਭਨ ਬੀ 
ਤਾਂਖਦਾ ਸ , ਯ ਉਸ ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਆਣੀ ਕਭਸਯ ਨਾਰ ਕਭਰਾਣ ਦ ਭਯੱਥ ਸ। ਭੈਂ ਉਸਨਾਂ 
ਕੁਯਭੁਔ ਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦਓ ਸਾਂ , ਦਾ ਓੁਯਫਾਨ ਸਾਂ ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਰਬੂ ਦਾ ਕਭਰਾ ਸਾਰ ਓਯ 
ਕਰਆ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਓ! (ਫਨਤੀ ਓਯ ਤ ਆਔ—) ਸ ਰਬੂ! ਭਯ ਉੱਤ ਕਭਸਯ ਓਯ, ਤੂੰ  ਆ ਸੀ ਕੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ 
ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਭਯੀ ਕਜੰਦ ਨੰੂ) ਵਾਯਨ ਜਕਾ ਸੈਂ।  

ਾਵਣ ਦਾ ਭਸੀਨਾ ਉਸਨਾਂ ਬਾਕਾਂ ਵਾਰੀਆਂ (ਜੀਵ-ਇਤਰੀਆ)ਂ ਵਾਤ (ਔੜਾ ਤ ਠੰਡ ਕਰਆਉਣ 
ਵਾਰਾ) ਸ ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕਸਯਦ (ਯੂ ਕਰ) ਕਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ (-ਯੂ) ਸਾਯ ਾਇਆ 
ਸਇਆ ਸ।6।  



ਬਾਦੁਇ ਬਯਤਭ ਬੁਰਾਣੀਆ ਦੂਜ ਰਗਾ ਹਤ ੁ॥ ਰਖ ਸੀਗਾਯ ਫਣਾਇਆ ਿਾਯਤਜ ਨਾਹੀ ਿਤੁ ॥ 
ਤਜਤੁ ਤਦਤਨ ਦਹ ਤਫਨਸਸੀ ਤਤਤੁ ਵਰ  ਿਹਸਤਨ ਰਤੁ ॥ ਿਤੜ ਚਰਾਇਤਨ ਦੂਤ ਜਭ ਤਿਸ ਨ 
ਦਨੀ ਬਤੁ ॥ ਛਤਿ ਖੜਤ ਤਖਨੈ ਭਾਤਹ ਤਜਨ ਤਸਉ ਰਗਾ ਹਤੁ ॥ ਹਥ ਭਯੜ ਤਨੁ ਿ 
ਤਸਆਹਹੁ ਹਆ ਸਤੁ ॥ ਜਹਾ ਫੀਜ ਸ ਰੁਣ ਿਯਭਾ ਸੁੰ ਦੜਾ ਖਤੁ ॥ ਨਾਨਿ ਰਬ ਸਯਣਾਗਤੀ 
ਚਯਣ ਫਤਹਥ ਰਬ ਦਤੁ ॥ ਸ ਬਾਦੁਇ ਨਯਤਿ ਨ ਾਈਅਤਹ ਗੁਯੁ ਯਖਣ ਵਾਰਾ ਹਤੁ ॥੭ ॥ 
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ਦਅਯਥ:- ਬਾਦੁਇ—ਬਾਦਯੋਂ ਦ ਭਸੀਨੇ ਕਵਚ। ਬਯਕਭ—ਬਟਓਣਾ ਕਵਚ। ਬੁਰਾਣੀਆ—ਓੁਯਾਸ  
ਜਾਂਦੀ ਸ। ਸਤੁ—ਕਸਤ, ਕਆਯ। ਓਤੁ ਓਾਯਕਜ—ਕਓ ਓੰਭ ਕਵਚ। ਕਜਤੁ —ਕਜ ਕਵਚ। ਕਦਕਨ—

ਕਦਨ ਕਵਚ। ਦਸ—ਯੀਯ। ਓਸਕਨ—ਆਔਣਕ। ਕਫਨੀ—ਕਫਨਕੀ। ਰਤ—ਕੁਜ਼ਯ ਚੁਕਓਆ, 

ਅਕਵਤਰ। ਓਕੜ —ਪੜ ਓ। ਨ ਦਨੀ —ਨਸੀਂ ਦੇਂਦ , ਨ ਦਕਨ। ਕਆਸਸੁ —ਓਾਰ (ਯੰਕ) ਤੋਂ। 
ਤ—ੁਕਚੱਟਾ। ਓ —ਓੱੀਦਾ ਸ। ਰੂਣ —ਵੱਢਦਾ ਸ। ਔਤੁ —ਰੀ। ੰਦੜਾ —ਦਾ। ਫਕਸਥ —

ਜਸਾਜ਼। ਨਾ ਾਈਅਕਸ—ਨਸੀਂ ਾਏ ਜਾਂਦ। ਸਤ—ੁਕਸਤੂ, ਕਆਯ ਓਯਨ ਵਾਰਾ।  

ਅਯਥ:- (ਕਜਵੇਂ) ਬਾਦਯੋਂ (ਦ ਤਰਾਟਓ ਤ ਖੰੁਭ ) ਕਵਚ (ਭਨੱੁਔ ਫਸੁਤ ਖਫਯਾਂਦਾ ਸ , ਕਤਵੇਂ) ਕਜ 
ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਦਾ ਕਆਯ ਰਬੂ -ਤੀ ਤੋਂ ਕਫਨਾ ਕਓ ਸਯ ਨਾਰ ਰੱਕਦਾ ਸ ਉਸ ਬਟਓਣਾ ਦ 
ਓਾਯਨ ਜੀਵਨ ਦ ਸੀ ਯਤ ਤੋਂ ਔੰੁਝ ਜਾਂਦੀ ਸ , ਉਸ ਬਾਵੇਂ ਰੱਔਾਂ ਸਾਯ ਕੰਕਾਯ ਓਯ , (ਉ ਦ) 
ਕਓ ਓੰਭ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦ।  

ਕਜ ਕਦਨ ਭਨੱੁਔ ਦਾ ਯੀਯ ਨਾ ਸਵਕਾ (ਜਦੋਂ ਭਨੱੁਔ ਭਯ ਜਾਇਕਾ ) ਉ ਵਰ (ਾਯ ਾਓ-

ਅੰਕ) ਆਔਣਕ ਕਓ ਇਸ ਸੁਣ ਕੁਜ਼ਯ ਕਕਆ ਸ। (ਰਥ ਅਕਵਤਰ ਈ ਸ , ਇ ਨੰੂ ਛਤੀ ਫਾਸਯ ਰ 
ਚੱਰ)। ਜਭਦੂਤ (ਕਜੰਦ ਨੰੂ ) ਪੜ ਓ ਅੱਕ ਰਾ ਰੈਂਦ ਸਨ , ਕਓ ਨੰੂ (ਇਸ) ਬਤ ਨਸੀਂ ਦੱਦ (ਕਓ 
ਕਓੱਥ ਰ ਚੱਰ ਸਾਂ )। (ਕਜਨਹ ਾਂ ੰਫੰਧੀਆਂ ਨਾਰ (ਾਯੀ ਉਭਯ ਫੜਾ ) ਕਆਯ ਫਕਣਆ ਯਕਸੰਦਾ ਸ 
ਉਸ ਰ ਕਵਚ ਸੀ ਾਥ ਛੱਡ ਫਠਦ ਸਨ।  

(ਭਤ ਆਈ ਵਔ ਓ ਭਨੱੁਔ ) ਫੜਾ ਛੁਤਾਂਦਾ ਸ , ਉ ਦਾ ਯੀਯ ਔਾ ਸੁੰ ਦਾ ਸ , ਉਸ ਓਾਰੁ ਤੋਂ 
ਕਚੱਟਾ ਕਆ ਸੰੁਦਾ ਸ (ਖਫਯਾਸਟ ਨਾਰ ਇਓ ਯੰਕ ਆਉਂਦਾ ਸ ਇਓ ਜਾਂਦਾ ਸ )। ਇਸ ਯੀਯ 
ਭਨੱੁਔ ਦ ਓੀਤ ਓਯਭਾਂ ਦਾ ਔਤ ਸ , ਜ ਓੁਝ ਭਨੱੁਔ ਇ ਕਵਚ ਫੀਜਦਾ ਸ ਉਸੀ ਰ ਵੱਢਦਾ ਸ 
(ਜਸ ਓਯਭ ਓਯਦਾ ਸ, ਤਸਾ ਪਰ ਾਂਦਾ ਸ)।  



ਸ ਨਾਨਓ! ਕਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਯਾਔਾ ਤ ਕਸਤੂ ਕੁਯੂ ਫਣਦਾ ਸ, ਉਸ ਨਯਓ ਕਵਚ ਨਸੀਂ ਾਏ ਜਾਂਦ, (ਕਓਉਂਕਓ 
ਕੁਯੂ ਦੀ ਕਓਯਾ ਨਾਰ) ਉਸ ਰਬੂ ਦੀ ਯਨ ਕਵਚ ਆ ਜਾਂਦ ਸਨ , ਕੁਯੂ ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਰਬੂ ਦ ਚਯਨ-

ਯੂ ਜਸਾਜ਼ (ਕਵਚ ਚੜਹਾ) ਦੇਂਦਾ ਸ।7।  

ਅਸੁਤਨ ਰਭ ਉਭਾਹੜਾ ਤਿਉ ਤਭਰੀਐ ਹਤਯ ਜਾਇ ॥ ਭਤਨ ਤਤਨ ਤਆਸ ਦਯਸਨ ਘਣੀ ਿਈ 
ਆਤਣ ਤਭਰਾਵ ਭਾਇ ॥ ਸੁੰ ਤ ਸਹਾਈ ਰਭ ਿ ਹਉ ਤਤਨ ਿ ਰਾਗਾ ਾਇ ॥ ਤਵਣੁ ਰਬ ਤਿਉ 
ਸੁਖੁ ਾਈਐ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥ ਤਜੁੰ ਨ੍ਹੀ ਚਾਤਖਆ ਰਭ ਯਸੁ ਸ ਤਤਰਤਤ ਯਹ ਆਘਾਇ ॥ 
ਆੁ ਤਤਆਤਗ ਤਫਨਤੀ ਿਯਤਹ ਰਹੁ ਰਬੂ ਰਤੜ ਰਾਇ ॥ ਜ ਹਤਯ ਿੁੰ ਤਤ ਤਭਰਾਈਆ ਤਸ 
ਤਵਛੁਤੜ ਿਤਤਹ ਨ ਜਾਇ ॥ ਰਬ ਤਵਣੁ ਦੂਜਾ ਿ ਨਹੀ ਨਾਨਿ ਹਤਯ ਸਯਣਾਇ ॥ ਅਸੂ ਸੁਖੀ 
ਵਸੁੰ ਦੀਆ ਤਜਨਾ ਭਇਆ ਹਤਯ ਯਾਇ ॥੮॥ {ੁੰ ਨਾ 135} 

ਦਅਯਥ:- ਅੁਕਨ—ਅੱੂ ਕਵਚ। ਉਭਾਸੜਾ—ਉਛਾਰਾ। ਜਾਇ—ਜਾ ਓ। ਕਓਉਂ—ਕਓਵੇਂ? ਕਓ ਨ 
ਕਓ ਤਯਹਾਂ। ਭਕਨ—ਭਨ ਕਵਚ। ਤਕਨ—ਯੀਯ ਕਵਚ। ਖਣੀ—ਫਸੁਤ। ਆਕਣ—ਕਰਆ ਓ। ਭਾਇ—

ਸ ਭਾਂ! ਸਉ—ਭੈਂ! ਕਤਨ ਓ ਾਇ—ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਚਯਨੀਂ। ਜਾਇ—ਥਾਂ। ਯੁ—ੁਆਦ, ਆਨੰਦ। ਯਸ 
ਆਖਾਇ—ਯੱਜ ਕਏ , ਕਤਰਸ਼ਨਾ ਸ ਨਸੀਂ ਓਦੀ। ਆੁ —ਆਾ-ਬਾਵ। ਰਕੜ—ਰੜ ਕਵਚ , ੱਰ। 
ਓੰਕਤ—ਓੰਤ ਨੇ। ਓਤਕਸ—ਕਓ ਸਯ ਥਾਂ। ਭਇਆ—ਕਭਸਯ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਭਾਂ! (ਬਾਦਯੋਂ ਦ ਖੰੁਭ ਤ ਤਰਾਟਓ ਰੰਖਣ ਕੱਛੋਂ) ਅੱੂ (ਦੀ ਕਭੱਠੀ ਕਭੱਠੀ ਯੁੱ ਤ) ਕਵਚ (ਭਯ 
ਅੰਦਯ ਰਬੂ-ਤੀ ਦ) ਕਆਯ ਦਾ ਉਛਾਰਾ ਆ ਕਯਸਾ ਸ (ਭਨ ਤੜਪਦਾ ਸ ਕਓ ) ਕਓ ਨਾ ਕਓ 
ਤਯਹਾਂ ਚੱਰ ਓ ਰਬੂ -ਤੀ ਨੰੂ ਕਭਰਾਂ। ਭਯ ਭਨ ਕਵਚ ਭਯ ਤਨ ਕਵਚ ਰਬੂ ਦ ਦਯਨ ਦੀ ਫੜੀ 
ਕਆ ਰੱਕੀ ਸਈ ਸ (ਕਚੱਤ ਰਚਦਾ ਸ ਕਓ ) ਓਈ (ਉ ਤੀ ਨੰੂ ) ਕਰਆ ਓ ਭਰ ਓਯਾ ਦਵ। 
(ਇਸ ੁਣ ਓ ਕਓ) ੰਤ ਜਨ ਰਭ ਵਧਾਣ ਕਵਚ ਸਤਾ ਓਕਯਆ ਓਯਦ ਸਨ, ਭੈਂ ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਚਯਨੀਂ 
ਰੱਕੀ ਸਾਂ। (ਸ ਭਾਂ!) ਰਬੂ ਤੋਂ ਕਫਨਾ ੁਔ ਆਨੰਦ ਨਸੀਂ ਕਭਰ ਓਦਾ (ਕਓਉਂਕਓ ੁਔ-ਆਨੰਦ ਦੀ) ਸਯ 
ਓਈ ਥਾਂ ਸੀ ਨਸੀਂ।  

ਕਜਨਹ ਾਂ (ਵਡ-ਬਾਕੀਆਂ) ਨੇ ਰਬੂ -ਕਆਯ ਦਾ ੁਆਦ (ਇਓ ਵਾਯੀ ) ਚੱਔ ਕਰਆ ਸ (ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ 
ਭਾਇਆ ਦ ੁਆਦ ਬੁੱ ਰ ਜਾਂਦ ਸਨ, ਭਾਇਆ ਵੱਰੋਂ) ਉਸ ਯੱਜ ਜਾਂਦ ਸਨ, ਆਾ-ਬਾਵ ਛੱਡ ਓ ਉਸ 
ਦਾ ਅਯਦਾਾਂ ਓਯਦ ਯਕਸੰਦ ਸਨ—ਸ ਰਬੂ! ਾਨੰੂ ਆਣ ਰੜ ਰਾਈ ਯੱਔ।  



ਕਜ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਨੰੂ ਰਬੂ ਔਭ ਨੇ ਆਣ ਨਾਰ ਕਭਰਾ ਕਰਆ ਸ , ਉਸ (ਉ ਕਭਰਾ ਕਵਚੋਂ ) 
ਕਵੱਛੁੜ ਓ ਸਯ ਕਓ ਥਾਂ ਨਸੀਂ ਜਾਂਦੀ , (ਕਓਉਂਕਓ) ਸ ਨਾਨਓ (ਉ ਨੰੂ ਕਨਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ਕਓ 
ਦੀਵੀ ੁਔ ਵਾਤ) ਰਬੂ ਦੀ ਯਨ ਤੋਂ ਕਫਨਾ ਸਯ ਓਈ ਥਾਂ ਨਸੀਂ ਸ। ਉਸ ਦਾ ਰਬੂ ਦੀ ਯਨ 
ਈ ਯਕਸੰਦੀ ਸ।  

ਅੱੂ (ਦੀ ਕਭੱਠੀ ਕਭੱਠੀ ਯੁੱ ਤ ) ਕਵਚ ਉਸ ਜੀਵ -ਇਤਰੀਆਂ ੁਔ ਕਵਚ ਵੱਦੀਆਂ ਸਨ , ਕਜਨਹ ਾਂ ਉੱਤ 
ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਕਓਯਾ ਸੁੰ ਦੀ ਸ।8।  

ਿਤਤਤਿ ਿਯਭ ਿਭਾਵਣ ਦਸੁ ਨ ਿਾਹੂ ਜਗੁ ॥ ਯਭਸਯ ਤ ਬੁਤਰਆਂ ਤਵਆਤਨ ਸਬ ਯਗ ॥ 
ਵਭੁਖ ਹਏ ਯਾਭ ਤ ਰਗਤਨ ਜਨਭ ਤਵਜਗ ॥ ਤਖਨ ਭਤਹ ਿਉੜ ਹਇ ਗਏ ਤਜਤੜ ਭਾਇਆ 
ਬਗ ॥ ਤਵਚੁ ਨ ਿਈ ਿਤਯ ਸਿ ਤਿਸ ਥ ਯਵਤਹ ਯਜ ॥ ਿੀਤਾ ਤਿਛੂ ਨ ਹਵਈ ਤਰਤਖਆ 
ਧੁਤਯ ਸੁੰ ਜਗ ॥ ਵਿਬਾਗੀ ਭਯਾ ਰਬੁ ਤਭਰ  ਤਾਂ ਉਤਯਤਹ ਸਤਬ ਤਫਗ ॥ ਨਾਨਿ ਿਉ ਰਬ 
ਯਾਤਖ ਰ ਤਹ ਭਯ ਸਾਤਹਫ ਫੁੰ ਦੀ ਭਚ ॥ ਿਤਤਿ ਹਵ ਸਾਧਸੁੰ ਗੁ ਤਫਨਸਤਹ ਸਬ ਸਚ ॥੯ ॥ 
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ਦਅਯਥ:- ਓਕਤਕਓ—ਓੱਤਓ (ਦੀ ਠੰਡੀ ਫਸਾਯ ) ਕਵਚ। ਓਾਸੂ ਜਕੁ —ਕਓ ਦ ਕਜ਼ੰਭ , ਕਓ ਦ 
ਭੱਥ। ਕਵਆਕਨ—ਜ਼ਯ ਾ ਰੈਂਦ ਸਨ। ਯਾਭ ਤ —ਯੱਫ ਤੋਂ। ਰਕਕਨ —ਰੱਕ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਜਨਭ 
ਕਵਜਕ—ਜਨਭਾਂ ਦ ਕਵਛੜ , ਰੰਭ ਕਵਛੜ। ਭਾਇਆ ਬਕ —ਭਾਇਆ ਦੀਆਂ ਭਜਾਂ , ਦੁਨੀਆ ਦ 
ਐਸ਼। ਕਵਚੁ —ਕਵਚਰਾ ਨ। ਕਓ ਥ —(ਸਯ) ਕਓ ਓਰ ? ਯਜ—ਕਨਤ, ਸਯ ਯਜ਼। ਓੀਤਾ —

ਆਣਾ ਓੀਤਾ। ਧੁਕਯ —ਧੁਯ ਤੋਂ , ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ਯੂੀ ਤੋਂ। ਕਬ —ਾਯ। ਕਫਕ—ਕਵਛੜ ਦ ਦੁੱ ਔ। 
ਓਉ—ਨੰੂ। ਰਬੂ—ਸ ਰਬੂ! ਫੰਦੀ ਭਚ—ਸ ਓਦ ਤੋਂ ਛੁਡਾਣ ਵਾਰ ! ਕਫਨਕਸ—ਨਾ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ। 
ਚ—ਕਓਯ।  

ਅਯਥ:- ਓੱਤਓ (ਦੀ ੁਸਾਵਣੀ ਯੱੁਤ ) ਕਵਚ (ਬੀ ਜ ਰਬੂ -ਤੀ ਨਾਰੋਂ ਕਵਛੜਾ ਕਯਸਾ ਤਾਂ ਇਸ 
ਆਣ) ਓੀਤ ਓਯਭਾਂ ਦਾ ਕੱਟਾ ਸ , ਕਓ ਸਯ ਦ ਭੱਥ ਓਈ ਦ ਨਸੀਂ ਰਾਇਆ ਜਾ ਓਦਾ। 
ਯਭਯ (ਦੀ ਮਾਦ) ਤੋਂ ਔੰੁਕਝਆਂ (ਦੁਨੀਆ ਦ) ਾਯ ਦੁੱ ਔ-ਓਰਸ਼ ਜ਼ਯ ਾ ਰੈਂਦ ਸਨ। ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੇ 
(ਇ ਜਨਭ ਕਵਚ) ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਵੱਰੋਂ ਭੂੰ ਸ ਭੜੀ ਯੱਕਔਆ , ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ (ਕਪਯ) ਰੰਭ ਕਵਛੜ 
 ਜਾਂਦ ਸਨ। ਜਸੜੀਆਂ ਭਾਇਆ ਦੀਆਂ ਭਜਾਂ (ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਰਬੂ ਨੰੂ ਬੁਰਾ ਕਦੱਤਾ ੀ, ਉਸ ਬੀ) ਇਓ 
ਰ ਕਵਚ ਦੁਔਦਾਈ ਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ , (ਉ ਦੁਔੀ ਸਾਰਤ ਕਵਚ ) ਕਓ ਾ ਬੀ ਕਨਤ ਯਣ ਯਣ 



ਦਾ ਓਈ ਰਾਬ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦਾ , (ਕਓਉਂਕਓ ਦੁੱ ਔ ਤਾਂ ਸ ਕਵਛੜ ਦ ਓਾਯਨ , ਤ ਕਵਛੜ ਨੰੂ ਦੂਯ ਓਯਨ 
ਰਈ) ਓਈ ਕਵਚਰਾ-ਨ ਨਸੀਂ ਓਯ ਓਦਾ। (ਦੁਔੀ ਜੀਵ ਦੀ ਆਣੀ ) ਓਈ ਸ਼ ਨਸੀਂ ਜਾਂਦੀ , 

(ਕਛਰ ਓੀਤ ਓਯਭਾਂ ਅਨੁਾਯ ) ਧੁਯੋਂ ਸੀ ਕਰਔ ਰਔਾਂ ਦੀ ਕਫਧ ਆ ਫਣਦੀ ਸ। (ਸਾਂ!) ਜ ਚੰਕ 
ਬਾਕਾਂ ਨੰੂ ਰਬੂ (ਆ) ਆ ਕਭਰ, ਤਾਂ ਕਵਛੜ ਤੋਂ ਦਾ ਸਏ ਾਯ ਦੁੱ ਔ ਕਭਟ ਜਾਂਦ ਸਨ।  

(ਨਾਨਓ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸੀ ਫਨਤੀ ਸ —) ਸ ਭਾਇਆ ਦ ਫੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਵਣ ਵਾਰ ਭਯ ਭਾਰਓ ! 

ਨਾਨਓ ਨੰੂ (ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਤੋਂ) ਫਚਾ ਰ।  

ਓੱਤਓ (ਦੀ ੁਆਦਰੀ ਯੁੱ ਤ ) ਕਵਚ ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਾਧ ੰਕਕਤ ਕਭਰ ਜਾਏ , ਉਸਨਾਂ ਦ (ਕਵਛੜ ਵਾਰ ) 
ਾਯ ਕਚੰਤਾ ਝਯ ਭੁੱ ਓ ਜਾਂਦ ਸਨ।9।  

ਭੁੰ ਤਘਤਯ ਭਾਤਹ ਸਹੁੰ ਦੀਆ ਹਤਯ ਤਯ ਸੁੰ ਤਗ ਫਿੜੀਆਹ ॥ ਤਤਨ ਿੀ ਸਬਾ ਤਿਆ ਗਣੀ ਤਜ 
ਸਾਤਹਤਫ ਭਰੜੀਆਹ ॥ ਤਨੁ ਭਨੁ ਭਉਤਰਆ ਯਾਭ ਤਸਉ ਸੁੰ ਤਗ ਸਾਧ ਸਹਰੜੀਆਹ ॥ ਸਾਧ 
ਜਨਾ ਤ ਫਾਹਯੀ ਸ ਯਹਤਨ ਇਿਰੜੀਆਹ ॥ ਤਤਨ ਦੁਖੁ ਨ ਿਫਹੂ ਉਤਯ ਸ ਜਭ ਿ ਵਤਸ 
ੜੀਆਹ ॥ ਤਜਨੀ ਯਾਤਵਆ ਰਬੁ ਆਣਾ ਸ ਤਦਸਤਨ ਤਨਤ ਖੜੀਆਹ ॥ ਯਤਨ ਜਵਹਯ 
ਰਾਰ ਹਤਯ ਿੁੰ ਤਿ ਤਤਨਾ ਜੜੀਆਹ ॥ ਨਾਨਿ ਫਾਂਛ ਧੂਤੜ ਤਤਨ ਰਬ ਸਯਣੀ ਦਤਯ ੜੀਆਹ ॥ 
ਭੁੰ ਤਘਤਯ ਰਬੁ ਆਯਾਧਣਾ ਫਹੁਤੜ ਨ ਜਨਭੜੀਆਹ ॥੧੦॥ {ੁੰ ਨਾ 135} 

ਦਅਯਥ:- ਭੰਕਖਕਯ—ਭੰਖਯ ਕਵਚ। ਭਾਕਸ —ਭਸੀਨੇ ਕਵਚ। ਕਯ ੰਕਕ —ਤੀ ਦ ਨਾਰ। ਕਓਆ 
ਕਣੀ—ਭੈਂ ਓੀਸ ਦੱਾਂ ? ਕਫਆਨ ਨਸੀਂ ਸ ਓਦੀ। ਕਜ —ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ। ਾਕਸਕਫ —ਾਕਸਫ ਨੇ। ਯਾਭ 
ਕਉ—ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ। ਾਧ ਸਰੜੀਆਸ ੰਕਕ —ਤ ੰਕੀਆਂ ਨਾਰ। ਫਾਸਯੀ —ਕਫਨਾ। 
ਤ—ਤੋਂ। ਕਦਕਸ —ਕਦੱਦੀਆਂ ਸਨ। ਔੜੀਆਸ —ਾਵਧਾਨ, ੁਚਤ। ਓੰਕਠ —ਕਰ ਕਵਚ (ਬਾਵ, 

ਕਸਯਦ ਕਵਚ)। ਫਾਂਛ—ਭੰਕਦਾ ਸ। ਦਕਯ—ਦਯ ਉਤ। ਫਸੁਕੜ—ਭੁੜ, ਕਪਯ।  

ਅਯਥ:- ਭੱਖਯ (ਦ ਠੰਢ-ਕਭੱਠੇ) ਭਸੀਨੇ ਕਵਚ ਉਸ ਜੀਵ -ਇਤਰੀਆਂ ਸਣੀਆਂ ਰੱਕਦੀਆਂ ਸਨ ਜ 
ਸਯੀ-ਤੀ ਦ ਨਾਰ ਫਠੀਆਂ ਸੰੁਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਭਾਰਓ -ਰਬੂ ਨੇ ਆਣ ਨਾਰ ਕਭਰਾ ਕਰਆ , 

ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਬਾ ਕਫਆਨ ਨਸੀਂ ਸ ਓਦੀ। ਤ -ੰਕੀ ਸਰੀਆਂ ਦੀ ੰਕਕਤ ਕਵਚ ਰਬੂ ਦ ਨਾਰ 
(ਕਚੱਤ ਜੜ ਓ) ਉਸਨਾਂ ਦਾ ਯੀਯ ਉਸਨਾਂ ਦਾ ਭਨ ਦਾ ਕਔਕੜਆ ਯਕਸੰਦਾ ਸ।  



ਯ ਜਸੜੀਆਂ ਜੀਵ -ਇਤਰੀਆਂ ਤੰਕੀਆਂ (ਦੀ ੰਕਕਤ ) ਤੋਂ ਵਾਂਜੀਆਂ ਯਕਸੰਦੀਆਂ ਸਨ , ਉਸ 
ਇਓੱਰੀਆਂ (ਛੁੱ ਟੜ) ਸੀ ਯਕਸੰਦੀਆਂ ਸਨ (ਕਜਵੇਂ ੜ ਸਏ ਕਤਰਾਂ ਦਾ ਫੂਟਾ ਰੀ ਕਵਚ ਕਨਔਭਾ 
ਯਕਸੰਦਾ ਸ। ਇਓੱਰੀ ਕਨਔਭੀ ਕਜੰਦ ਨੰੂ ਵਔ ਓ ਓਾਭਾਕਦਓ ਓਈ ਵਯੀ ਆ ਓ ਖਯ ਰੈਂਦ ਸਨ , ਤ) 
ਉਸਨਾਂ ਦਾ (ਕਵਓਾਯਾਂ ਤੋਂ ਉਕਜਆ ) ਦੁੱ ਔ ਓਦ ਰਕਸੰਦਾ ਨਸੀਂ , ਉਸ ਜਭਾਂ ਦ ਵੱ ਈਆਂ 
ਯਕਸੰਦੀਆਂ ਸਨ।  

ਕਜਨਹ ਾਂ ਜੀਵ-ਇਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤੀ -ਰਬੂ ਦਾ ਾਥ ਭਾਕਣਆ ਸ , ਉਸ (ਕਵਓਾਯਾਂ ਦ ਸੱਰ ਵਰੋਂ ) ਦਾ 
ੁਚਤ ਕਦੱਦੀਆਂ ਸਨ (ਕਵਓਾਯ ਉਸਨਾਂ ਉਤ ਚਟ ਨਸੀਂ ਓਯ ਓਦ , ਕਓਉਂਕਓ) ਯਭਾਤਭਾ ਦ 
ਕੁਣਾਨੁਵਾਦ ਉਸਨਾਂ ਦ ਕਸਯਦ ਕਵਚ ਰਤ ਯਕਸੰਦ ਸਨ , ਕਜਵੇਂ ਸੀਯ ਜਵਾਸਯ ਤ ਰਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰ 
ਕਵਚ ਾਇਆ ਸੰੁਦਾ ਸ।  

ਨਾਨਓ ਉਸਨਾਂ ਤੰਕੀਆਂ ਦ ਚਯਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਭੰਕਦਾ ਸ ਜ ਰਬੂ ਦ ਦਯ ਤ ਏ ਯਕਸੰਦ ਸਨ ਜ 
ਰਬੂ ਦੀ ਯਨ ਕਵਚ ਯਕਸੰਦ ਸਨ। ਭੱਖਯ ਕਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਕਭਯਨ ਓੀਕਤਆਂ ਭੁੜ ਜਨਭ 
ਭਯਨ ਦਾ ਕੜ ਨਸੀਂ ਵਾਯਦਾ।10।  

ਤਖ ਤੁਖਾਯੁ ਨ ਤਵਆਈ ਿੁੰ ਤਿ ਤਭਤਰਆ ਹਤਯ ਨਾਹੁ ॥ ਭਨੁ ਫਤਧਆ ਚਯਨਾਯਤਫੁੰ ਦ 
ਦਯਸਤਨ ਰਗੜਾ ਸਾਹੁ ॥ ਟ ਗਤਵੁੰ ਦ ਗਾਰ ਯਾਇ ਸਵਾ ਸੁਆਭੀ ਰਾਹੁ ॥ ਤਫਤਖਆ ਤਹ 
ਨ ਸਿਈ ਤਭਤਰ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਹੁ ॥ ਜਹ ਤ ਉਜੀ ਤਹ ਤਭਰੀ ਸਚੀ ਰੀਤਤ ਸਭਾਹੁ ॥ ਿਯੁ 
ਗਤਹ ਰੀਨੀ ਾਯਫਰਹਤਭ ਫਹੁਤੜ ਨ ਤਵਛੁੜੀਆਹੁ ॥ ਫਾਤਯ ਜਾਉ ਰਖ ਫਯੀਆ ਹਤਯ ਸਜਣੁ 
ਅਗਭ ਅਗਾਹੁ ॥ ਸਯਭ ਈ ਨਾਯਾਇਣ ਨਾਨਿ ਦਤਯ ਈਆਹੁ ॥ ਖੁ ਸੁਹੁੰ ਦਾ ਸਯਫ ਸੁਖ 
ਤਜਸੁ ਫਖਸ ਵਯਵਾਹੁ ॥੧੧॥ {ੁੰ ਨਾ 135} 

ਦਅਯਥ:- ਕਔ—ਸ ਭਸੀਨੇ ਕਵਚ। ਤੁਔਾਯੁ—ਓੱਓਯ, ਓਯਾ। ਨ ਕਵਆਈ—ਜ਼ਯ ਨਸੀਂ ਾਂਦਾ। 
ਓੰਕਠ—ਕਰ ਕਵਚ , ਕਰ ਨਾਰ (ਕਸਯਦ ਕਵਚ)। ਨਾਸੁ—ਨਾਥ, ਔਭ, ਤੀ। ਫਕਧਆ—ਕਵੰਕਨਹ ਆ 
ਜਾਂਦਾ ਸ। ਚਯਨਾਯਕਫੰਦ —ਚਯਨ-ਅਯਕਫੰਦ, ਚਯਨ ਓਭਰ। ਦਯਕਨ —ਦੀਦਾਯ ਕਵਚ। ਾਸੁ —

ਇਓ ਇਓ ਾਸ , ਕਫਰਤੀ। ਰਾਸੁ—ਰਾਬ। ਕਫਕਔਆ—ਭਾਇਆ। ਾਧੂ—ਕੁਯੂ। ਕੁਣ ਕਾਸੁ—ਕੁਣਾਂ ਦੀ 
ਕਵਚਾਯ, ਕੁਣਾਂ ਕਵਚ ਚੁੱ ਬੀ। ਜਸ ਤ—ਕਜ ਰਬੂ ਤੋਂ। ਭਾਸੁ—ਕਰਵ। ਓਯੁ—ਸੱਥ। ਕਕਸ—ਪੜ ਓ। 
ਾਯਫਰਸਕਭ—ਾਯਫਰਸਭ ਨੇ। ਫਾਕਯ ਜਾਉ —ਭੈਂ ਵਾਯਨੇ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ। ਫਯੀਆ —ਵਾਯੀ। ਅਕਭ —

ਅਸੰੁਚ। ਅਕਾਸੁ—ਅਕਾਧ, ਡੂੰ ਖ ਕਜਕਯ ਵਾਰਾ। ਯਭ —ਰਾਜ। ਯਭ ਈ —ਇੱਜ਼ਤ ਯੱਔਣੀ 



ਈ। ਦਕਯ—ਦਯ ਉਤ। ੁਸੰਦਾ—{ਅਰ ਰਜ਼ ‘ਸੰਦਾ’ ਸ, ਾਠ ‘ੁਸੰਦਾ’ ਓਯਨਾ ਸ। ਅੱਔਯ 
‘’ ਦ ਨਾਰ  ੁ ਅਤ   ੁੁ ਦਵ ਰਕਾਂ ਵਯਤੀਆਂ ਸਨ} ਸਣਾ ਰੱਕਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਦ ਭਸੀਨੇ ਕਜ ਜੀਵ -ਇਤਰੀ ਦ ਕਰ ਨਾਰ (ਕਸਯਦ ਕਵਚ ) ਰਬੂ-ਤੀ ਰੱਕਾ 
ਸਇਆ ਸਵ ਉ ਨੰੂ ਓੱਓਯ (ਭਨ ਦੀ ਓਠੋਯਤਾ , ਓਯਾਨ) ਜ਼ਯ ਨਸੀਂ ਾ ਓਦਾ , (ਕਓਉਂਕਓ) 

ਉਦੀ ਕਫਰਤੀ ਰਬੂ ਦ ਦੀਦਾਯ ਦੀ ਤਾਂਖ ਕਵਚ ਜੁੜੀ ਯਕਸੰਦੀ ਸ , ਉ ਦਾ ਭਨ ਰਬੂ ਦ ਸਣ 
ਚਯਨਾਂ ਕਵਚ ਕਵੱਝਾ ਯਕਸੰਦਾ ਸ।  

ਕਜ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਨੇ ਕਕਫੰਦ ਕਾਰ ਦਾ ਆਯਾ ਕਰਆ ਸ , ਉ ਨੇ ਰਬੂ -ਤੀ ਦੀ ਵਾ ਦਾ 
ਰਾਬ ਔੱਕਟਆ ਸ, ਭਾਇਆ ਉ ਨੰੂ ਸ ਨਸੀਂ ਓਦੀ , ਕੁਯੂ ਨੰੂ ਕਭਰ ਓ ਉ ਨੇ ਰਬੂ ਦੀ ਕਕਤ -

ਾਰਾਸ ਕਵਚ ਚੁੱ ਬੀ ਰਾਈ ਸ। ਕਜ ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਉ ਨੇ ਜਨਭ ਕਰਆ ਸ, ਉ ਕਵਚ ਉਸ ਜੁੜੀ 
ਯਕਸੰਦੀ ਸ , ਉ ਦੀ ਕਰਵ ਰਬੂ ਦੀ ਰੀਤ ਕਵਚ ਰੱਕੀ ਯਕਸੰਦੀ ਸ। ਾਯਫਰਸਭ ਨੇ (ਉ ਦਾ) ਸੱਥ 
ਪੜ ਓ (ਉ ਨੰੂ ਆਣ ਚਯਨਾਂ ਕਵਚ) ਜਕੜਆ ਸੰੁਦਾ ਸ, ਉਸ ਭੁੜ (ਉ ਦ ਚਯਨਾਂ ਤੋਂ) ਕਵੱਛੁੜਦੀ 
ਨਸੀਂ। (ਯ) ਉਸ ੱਜਣ ਰਬੂ ਫੜਾ ਅਸੰੁਚ ਸ , ਫੜਾ ਡੂੰ ਖਾ ਸ, ਭੈਂ ਉ ਤੋਂ ਰਔ ਵਾਯੀ ਓੁਯਫਾਨ 
ਸਾਂ। ਸ ਨਾਨਓ ! (ਉਸ ਫੜਾ ਕਦਆਰ ਸ ) ਦਯ ਉੱਤ ਕਡੱਕਕਆਂ ਦੀ ਉ ਰਬੂ ਨੰੂ ਇੱਜ਼ਤ ਯੱਔਣੀ ਸੀ 
ੈਂਦੀ ਸ।  

ਕਜ ਉੱਤ ਉਸ ਫ-ਯਵਾਸ ਰਬੂ ਕਭਸਯ ਓਯਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਸ ਦਾ ਭਸੀਨਾ ੁਸਾਵਣਾ ਰੱਕਦਾ ਸ 
ਉ ਨੰੂ ਾਯ ਸੀ ੁਔ ਕਭਰ ਜਾਂਦ ਸਨ।11।  

ਭਾਤਘ ਭਜਨੁ ਸੁੰ ਤਗ ਸਾਧੂਆ ਧੂੜੀ ਿਤਯ ਇਸਨਾਨੁ ॥ ਹਤਯ ਿਾ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇ ਸੁਤਣ ਸਬਨਾ ਨ  
ਿਤਯ ਦਾਨੁ ॥ ਜਨਭ ਿਯਭ ਭਰੁ ਉਤਯ ਭਨ ਤ ਜਾਇ ਗੁਭਾਨੁ ॥ ਿਾਤਭ ਿਯਤਧ ਨ ਭਹੀਐ 
ਤਫਨਸ ਰਬੁ ਸੁਆਨੁ ॥ ਸਚ ਭਾਯਤਗ ਚਰਤਦਆ ਉਸਤਤਤ ਿਯ ਜਹਾਨੁ ॥ ਅਿਸਤਿ ਤੀਯਥ 
ਸਗਰ ੁੁੰ ਨ ਜੀਅ ਦਇਆ ਯਵਾਨੁ ॥ ਤਜਸ ਨ  ਦਵ ਦਇਆ ਿਤਯ ਸਈ ੁਯਖੁ ਸੁਜਾਨੁ ॥ 
ਤਜਨਾ ਤਭਤਰਆ ਰਬੁ ਆਣਾ ਨਾਨਿ ਤਤਨ ਿੁਯਫਾਨੁ ॥ ਭਾਤਘ ਸੁਚ ਸ ਿਾਂਢੀਅਤਹ ਤਜਨ ੂਯਾ 
ਗੁਯੁ ਤਭਹਯਵਾਨੁ ॥੧੨॥ {ੁੰ ਨਾ 136} 

ਦਅਯਥ:- ਭਾਖ—ਭਾਖ ਨਔਹਤਰ ਵਾਰੀ ੂਯਨਭਾੀ ਦਾ ਭਸੀਨਾ। ਭਾਕਖ —ਭਾਖ ਭਸੀਨੇ ਕਵਚ। 
{ਨੋਟ:- ਇ ਭਸੀਨੇ ਦਾ ਕਸਰਾ ਕਦਨ ਕਸੰਦੂ -ਸ਼ਾਤਰਾਂ, ਅਨੁਾਯ ਫੜਾ ਕਵਤਰ ਸ , ਕਸੰਦੂ ੱਜਣ 
ਭਾਖੀ ਵਾਰ ਕਦਨ ਰਮਾਕ ਤੀਯਥ ਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਓਯਨਾ ਫਸੁਤ ੰੁਨ ਓੰਭ ਭਝਦ ਸਨ}। ਭਜਨੁ—



ਚੁੱ ਬੀ। ਦਾਨੁ—ਨਾਭੁ ਦਾ ਦਾਨ। ਜਨਭ ਓਯਭ ਭਰੁ —ਓਈ ਜਨਭਾਂ ਦ ਓੀਤ ਓਯਭਾਂ ਤੋਂ ਦਾ ਸਈ 
ਕਵਓਾਯਾਂ ਦੀ ਭਰ। ਕੁਭਾਨੁ —ਅਸੰਓਾਯ। ਓਾਕਭ—ਓਾਭ ਕਵਚ। ਓਯਕਧ—ਓਰਧ ਕਵਚ। ਭਸੀਐ—ਠੱਕ 
ਜਾਈਦਾ। ੁਆਨੁ —ਓੁੱ ਤਾ। ਭਾਯਕਕ—ਯਤ ਉੱਤ। ਉਤਕਤ —ਬਾ। ਅਠਕਠ —ਅਠਾਸਠ। 
ਯਵਾਨੁ—ਭੰਕਨਆ-ਰਭੰਕਨਆ (ਧਾਯਕਭਓ ਓੰਭ )। ਓਕਯ—ਓਯ ਓ। ੁਜਾਨੁ —ਕਆਣਾ। 
ਓਾਂਢੀਅਕਸ—ਆਔ ਜਾਂਦ ਸਨ।  

ਅਯਥ:- ਭਾਖ ਕਵਚ (ਭਾਖੀ ਵਾਰ ਕਦਨ ਰਓ ਰਮਾਕ ਆਕਦਓ ਤੀਯਥਾਂ ਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਓਯਨਾ ਫੜਾ 
ੰੁਨ ਭਝਦ ਸਨ , ਯ ਤੂੰ  ਸ ਬਾਈ !) ਕੁਯਭੁਔਾਂ ਦੀ ੰਕਕਤ ਕਵਚ (ਫਠ, ਇਸੀ ਸ ਤੀਯਥਾਂ ਦਾ ) 
ਇਸ਼ਨਾਨ, ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਚਯਨ ਧੂੜ ਕਵਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਓਯ (ਕਨਭਰਤਾ-ਬਾਵ ਨਾਰ ਕੁਯਭੁਔਾਂ ਦੀ ੰਕਕਤ 
ਓਯ, ਉਥ) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜ , ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਕਕਤ -ਾਰਾਸ ੁਣ , ਸਯ ਬਨਾਂ ਨੰੂ 
ਇਸ ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਕਤ ਵੰਡ , (ਇ ਤਯਹਾਂ) ਓਈ ਜਨਭਾਂ ਦ ਓੀਤ ਓਯਭਾਂ ਤੋਂ ਦਾ ਸਈ ਕਵਓਾਯਾਂ ਦੀ 
ਭਰ (ਤਯ ਭਨ ਤੋਂ) ਰਕਸ ਜਾਇਕੀ, ਤਯ ਭਨ ਕਵਚੋਂ ਅਸੰਓਾਯ ਦੂਯ ਸ ਜਾਇਕਾ।  

(ਕਭਯਨ ਦੀ ਫਯਓਕਤ ਨਾਰ) ਓਾਭ ਕਵਚ ਓਰਧ ਕਵਚ ਨਸੀਂ ਪੀਦਾ , ਰਬ-ਓੁੱ ਤਾ ਬੀ ਭੁੱ ਓ ਜਾਂਦਾ ਸ 
(ਰਬ, ਕਜ ਦ ਅਯ ਸਠ ਭਨੱੁਔ ਓੁੱ ਤ ਵਾਂਕ ਦਯ ਦਯ ਤ ਬਟਓਦਾ ਸ )। ਇ ੱਚ ਯਤ ਉੱਤ 
ਤੁਕਯਆਂ ਜਕਤ ਦੀ ਬਾ ਓਯਦਾ ਸ। ਅਠਾਸਠ ਤੀਯਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ , ਾਯ ੰੁਨ ਓਯਭ , ਜੀਵਾਂ 
ਉੱਤ ਦਇਆ ਓਯਨੀ ਜ ਧਾਯਕਭਓ ਓੰਭ ਭੰਨੀ ਕਈ ਸ (ਇਸ ਬ ਓੁਝ ਕਭਯਨ ਦ ਕਵਚ ਸੀ ਆ 
ਜਾਂਦਾ ਸ)।  

ਯਭਾਤਭਾ ਕਓਯਾ ਓਯ ਓ ਕਜ ਭਨੱੁਔ ਨੰੂ (ਕਭਯਨ ਦੀ ਦਾਕਤ) ਦੇਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਭਨੱੁਔ (ਕਜ਼ੰਦਕੀ 
ਦ ਸੀ ਯਤ ਦੀ ਛਾਣ ਵਾਰਾ) ਕਆਣਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਓ ! (ਆਔ—) ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਆਯਾ ਰਬੂ ਕਭਰ ਕਆ ਸ , ਭੈਂ ਉਸਨਾਂ ਤੋਂ ਦਓ ਸਾਂ। ਭਾਖ 
ਭਸੀਨੇ ਕਵਚ ਕਯ ਉਸੀ ੁੱ ਚ ਫੰਦ ਆਔ ਜਾਂਦ ਸਨ , ਕਜਨਹ ਾਂ ਉੱਤ ੂਯਾ ਕਤਕੁਯੂ ਦਇਆਵਾਨ 
ਸੰੁਦਾ ਸ (ਤ ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਭਯਨ ਦੀ ਦਾਕਤ ਦੇਂਦਾ ਸ)।12।  

ਪਰਗੁਤਣ ਅਨੁੰ ਦ ਉਾਯਜਨਾ ਹਤਯ ਸਜਣ ਰਗਟ ਆਇ ॥ ਸੁੰ ਤ ਸਹਾਈ ਯਾਭ ਿ ਿਤਯ 
ਤਿਯਾ ਦੀਆ ਤਭਰਾਇ ॥ ਸਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਯਫ ਸੁਖ ਹੁਤਣ ਦੁਖਾ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥ ਇਛ ੁਨੀ 
ਵਿਬਾਗਣੀ ਵਯੁ ਾਇਆ ਹਤਯ ਯਾਇ ॥ ਤਭਤਰ ਸਹੀਆ ਭੁੰ ਗਰੁ ਗਾਵਹੀ ਗੀਤ ਗਤਵੁੰ ਦ 



ਅਰਾਇ ॥ ਹਤਯ ਜਹਾ ਅਵਯੁ ਨ ਤਦਸਈ ਿਈ ਦੂਜਾ ਰਵ ਨ ਰਾਇ ॥ ਹਰਤੁ ਰਤੁ 
ਸਵਾਤਯਨੁ ਤਨਹਚਰ ਤਦਤੀਅਨੁ ਜਾਇ ॥ ਸੁੰ ਸਾਯ ਸਾਗਯ ਤ ਯਤਖਅਨੁ ਫਹੁਤੜ ਨ ਜਨਭ 
ਧਾਇ ॥ ਤਜਹਵਾ ਏਿ ਅਨੇਿ ਗੁਣ ਤਯ ਨਾਨਿ ਚਯਣੀ ਾਇ ॥ ਪਰਗੁਤਣ ਤਨਤ ਸਰਾਹੀਐ 
ਤਜਸ ਨ  ਤਤਰੁ ਨ ਤਭਾਇ ॥੧੩॥ {ੁੰ ਨਾ 136} 

ਦਅਯਥ:- ਪਰਕੁਕਣ—ਪੱਕਣ (ਭਸੀਨੇ) ਕਵਚ। ਉਾਯਜਨਾ —ਉਜ, ਰਓਾਸ਼। ਯਾਭ ਓ 
ਸਾਈ—ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਕਭਰਣ ਕਵਚ ਸਾਇਤਾ ਓਯਨ ਵਾਰ। ਜ —ਕਸਯਦਾ। ਜਾਇ—ਥਾਂ। 
ਵਯੁ—ਔਭ-ਰਬੂ। ਕਾਵਸੀ—ਕਾਵਕਸ, ਕਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਭੰਕਰੁ—ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੀਤ, ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ 
ਦਾ ਓਯਨ ਵਾਰਾ ਕੀਤ, ਕਕਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਾਣੀ। ਅਰਾਇ-ਉਚਾਯ ਓ, ਅਰਾ ਓ। ਕਦਦੀ—
ਕਦੱਦਾ। ਰਵ—ਨੇੜ। ਰਵ ਰਾਉਣ —ਨੇੜ ਤੜ , ਇਯਦ-ਕਕਯਦ। ਰਵ ਨ ਰਾਇ —ਰਵ ਰਾਉਣ 
ਨਸੀਂ, ਨੇੜ ਤੜ ਦਾ ਨਸੀਂ , ਫਯਾਫਯੀ ਓਯਨ ਜਕਾ ਨਸੀਂ। ਸਰਤੁ —{A>} ਇਸ ਰਓ। ਰਤੁ —
{pr>} ਯ ਰਓ। ਵਾਕਯਨੁ—ਉ (ਰਬੂ) ਨੇ ਵਾਯ ਕਦੱਤਾ। ਕਦਤੀਅਨੁ—ਉ (ਰਬੂ) ਨੇ ਕਦੱਤੀ। 
ਜਾਇ—ਥਾਂ। ਤ—ਤੋਂ। ਯਕਔਅਨੁ—ਉ (ਸਯੀ) ਨੇ ਯੱਔ ਰਏ। ਧਾਇ —ਧਾਈ, ਬਟਓਣਾ। ਾਇ— 
ਓ। ਕਤਰੁ—ਯਤਾ ਬੀ। ਤਭਾਇ—ਤਭਹਾ, ਰਾਰਚ।  

ਅਯਥ:- (ਕਆਰੀ ਯੁੱ ਤ ਦੀ ਓਯੜੀ ਯਦੀ ਕੱਛੋਂ ਫਸਾਯ ਕਪਯਨ ਤ ਪੱਕਣ ਦ ਭਸੀਨੇ ਕਵਚ ਰਓ 
ਸਰੀਆਂ ਦ ਯੰਕ -ਤਭਾਕਸ਼ਆਂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਭਨਾਂਦ ਸਨ , ਯ) ਪੱਕਣ ਕਵਚ (ਉਸਨਾਂ ਜੀਵ-

ਇਤਰੀਆਂ ਦ ਅੰਦਯ ) ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੁੰ ਦਾ ਸ , ਕਜਨਹ ਾਂ ਦ ਕਸਯਦ ਕਵਚ ੱਜਣ -ਸਯੀ 
ਯਤੱਔ ਆ ਵੱਦਾ ਸ , ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਕਭਰਣ ਕਵਚ ਸਾਇਤਾ ਓਯਨ ਵਾਰ ੰਤ ਜਨ ਕਭਸਯ 
ਓਯ ਓ ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਰਬੂ ਨਾਰ ਜੜ ਦੇਂਦ ਸਨ , ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਕਸਯਦਾ -ਜ ੁੰ ਦਯ ਫਣ ਜਾਂਦੀ ਸ , 

ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਾਯ ਸੀ ੁੱ ਔ ਰਾਤ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ , ਕਪਯ ਦੁੱ ਔਾਂ ਰਈ (ਉਸਨਾਂ ਦ ਕਸਯਦ ਕਵਚ ) ਕਓਤ 
ਯਤਾ ਥਾਂ ਨਸੀਂ ਯਕਸ ਜਾਂਦੀ। ਉਸਨਾਂ ਵਡ-ਬਾਕਣ ਜੀਵ-ਇਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਨੋ-ਓਾਭਨਾ ੂਯੀ ਸ ਜਾਂਦੀ 
ਸ, ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਸਯੀ -ਰਬੂ ਔਭ ਕਭਰ ੈਂਦਾ ਸ , ਉਸ ਤ-ੰਕੀ ਸਰੀਆਂ ਨਾਰ ਯਰ ਓ ਕਕਵੰਦ 
ਦੀ ਕਕਤ-ਾਰਾਸ ਦ ਕੀਤ ਅਰਾ ਓ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦਾ ਓਯਨ ਵਾਰੀ ਕੁਯਫਾਣੀ ਕਾਂਦੀਆਂ 
ਸਨ। ਯਭਾਤਭਾ ਵਯਕਾ ਓਈ ਸਯ , ਉ ਦੀ ਫਯਾਫਯੀ ਓਯ ਓਣ ਵਾਰਾ ਓਈ ਦੂਜਾ ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ 
ਕਓਤ ਕਦੱਦਾ ਸੀ ਨਸੀਂ।  



ਉ ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ (ਉਸਨਾਂ ਤ -ੰਕੀਆਂ ਦਾ ) ਰਓ ਯਰਓ ਵਾਯ ਕਦੱਤਾ ਸ , ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ 
(ਆਣ ਚਯਨਾਂ ਕਵਚ ਕਰਵ-ਰੀਨਤਾ ਵਾਰੀ) ਐੀ ਥਾਂ ਫਖ਼ਸ਼ੀ ਸ ਜ ਓਦ ਡਰਦੀ ਸੀ ਨਸੀਂ। ਰਬੂ ਨੇ 
ੰਾਯ-ਭੁੰ ਦਯ ਤੋਂ ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ (ਸੱਥ ਦ ਓ) ਯੱਔ ਕਰਆ ਸ , ਜਨਭਾਂ ਦ ਕੜ ਕਵਚ ਭੁੜ ਉਸਨਾਂ ਦੀ 
ਦੜ ਬੱਜ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦੀ।  

ਸ ਨਾਨਓ ! (ਆਔ—) ਾਡੀ ਇਓ ਜੀਬ ਸ , ਰਬੂ ਦ ਅਨੇਓਾਂ ਸੀ ਕੁਣ ਸਨ (ਅੀਂ ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ 
ਕਫਆਨ ਓਯਨ ਜਕ ਨਸੀਂ ਸਾਂ , ਯ) ਜਸੜ ਜੀਵ ਉ ਦੀ ਚਯਨੀਂ ੈਂਦ ਸਨ (ਉ ਦਾ ਆਯਾ 
ਤੱਓਦ ਸਨ) ਉਸ (ੰਾਯ-ਭੁੰ ਦਯ ਤੋਂ) ਤਯ ਜਾਂਦ ਸਨ।  

ਪੱਕਣ ਦ ਭਸੀਨੇ ਕਵਚ (ਸਰੀਆਂ ਆਕਦਓ ਕਵਚੋਂ ਅਨੰਦ ਰੱਬਣ ਦ ਥਾਂ ) ਦਾ ਉ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ 
ਕਕਤ-ਾਰਾਸ ਓਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ , ਕਜ ਨੰੂ (ਆਣੀ ਵਕਡਆਈ ਓਯਾਣ ਦਾ ) ਯਤਾ ਬਯ ਬੀ 
ਰਾਰਚ ਨਸੀਂ ਸ (ਇ ਕਵਚ ਾਡਾ ਸੀ ਬਰਾ ਸ)।13 

ਤਜਤਨ ਤਜਤਨ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇਆ ਤਤਨ ਿ ਿਾਜ ਸਯ ॥ ਹਤਯ ਗੁਯੁ ੂਯਾ ਆਯਾਤਧਆ ਦਯਗਹ 
ਸਤਚ ਖਯ ॥ ਸਯਫ ਸੁਖਾ ਤਨਤਧ ਚਯਣ ਹਤਯ ਬਉਜਰੁ ਤਫਖਭੁ ਤਯ ॥ ਰਭ ਬਗਤਤ ਤਤਨ 
ਾਈਆ ਤਫਤਖਆ ਨਾਤਹ ਜਯ ॥ ਿੂੜ ਗਏ ਦੁਤਫਧਾ ਨਸੀ ੂਯਨ ਸਤਚ ਬਯ ॥ ਾਯਫਰਹਭੁ ਰਬੁ 
ਸਵਦ ਭਨ ਅੁੰ ਦਤਯ ਏਿੁ ਧਯ ॥ ਭਾਹ ਤਦਵਸ ਭੂਯਤ ਬਰ  ਤਜਸ ਿਉ ਨਦਤਯ ਿਯ ॥ ਨਾਨਿੁ 
ਭੁੰ ਗ ਦਯਸ ਦਾਨੁ ਤਿਯਾ ਿਯਹੁ ਹਯ ॥੧੪॥੧॥ {ੁੰ ਨਾ 136} 

ਦਅਯਥ:- ਕਜਕਨ—ਕਜ (ਭਨੱੁਔ) ਨੇ। ਯ—ਨੇਯ ਚੜਹ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਔਯ —ੁਯਖ਼ਯੂ। ਦਯਕਸ 
ਕਚ—ਦਾ-ਕਥਯ ਯਕਸਣ ਵਾਰ ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ਯੂੀ ਕਵਚ। ਕਨਕਧ —ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਬਉਜਰੁ —ੰਾਯ-

ਭੁੰ ਦਯ। ਕਫਔਭੁ —ਔਾ। ਕਤਨ —ਉਸਨਾਂ (ਫੰਕਦਆ)ਂ ਨੇ। ਕਫਕਔਆ —ਭਾਇਆ। ਜਯ —ੜਦ। 
ਓੂੜ—ਕਵਅਯਥ ਝੂਠੇ ਰਾਰਚ। ਦੁਕਫਧਾ —ਦੁਕਚੱਤਾ-ਨ, ਭਨ ਦੀ ਬਟਓਣਾ। ਕਚ —ੱਚ ਰਬੂ 
ਕਵਚ। ਬਯ —ਕਟਓ ਯਕਸੰਦ ਸਨ। ਧਯ —ਧਕਯ, ਧਯ ਓ। ਭਾਸ —ਭਸੀਨੇ। ਕਦਵ —ਕਦਸਾੜ। 
ਭੂਯਤ—ਭੁਸੂਯਤ। ਕਜਨ ਓਉ—ਕਜਨਹ ਾਂ ਉੱਤ। ਸਯ—ਸ ਸਯੀ।  

ਅਯਥ:- ਕਜ ਕਜ ਭਨੱੁਔ ਨੇ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜਕਆ ਸ , ਉਸਨਾਂ ਦ ਾਯ ਓਾਯਜ ਪਰ 
ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ , ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਰਬੂ ਨੰੂ ੂਯ ਕੁਯੂ ਨੰੂ ਆਯਾਕਧਆ ਸ , ਉਸ ਦਾ-ਕਥਯ ਯਕਸਣ ਵਾਰ ਰਬੂ 
ਦੀ ਸਜ਼ਯੂੀ ਕਵਚ ੁਯਖ਼ਯੂ ਸੰੁਦ ਸਨ। ਰਬੂ ਦ ਚਯਨ ਸੀ ਾਯ ੁੱ ਔਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸਨ , (ਕਜਸੜ 



ਜੀਵ ਚਯਨੀਂ ਰੱਕਦ ਸਨ , ਉਸ) ਔ ੰਾਯ-ਭੁੰ ਦਯ ਕਵਚੋਂ (ਸੀ-ਰਾਭਤ) ਾਯ ਰੰਖ ਜਾਂਦ 
ਸਨ, ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਰਬੂ ਦਾ ਕਆਯ ਰਬੂ ਦੀ ਬਕਤੀ ਰਾਤ ਸੰੁਦੀ ਸ , ਭਾਇਆ ਦੀ ਕਤਰਸ਼ਨਾ -ਅੱਕ 
ਕਵਚ ਉਸ ਨਸੀਂ ੜਦ। ਉਸਨਾਂ ਦ ਕਵਅਯਥ ਝੂਠੇ ਰਾਰਚ ਖ਼ਤਭ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ , ਉਸਨਾਂ ਦ ਭਨ 
ਦੀ ਬਟਓਣਾ ਦੂਯ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ , ਉਸ ਭੁਓੰਭਰ ਤਯ ਤ ਦਾ -ਕਥਯ ਸਯੀ ਕਵਚ ਕਟਓ ਯਕਸੰਦ ਸਨ , 

ਉਸ ਆਣ ਭਨ ਕਵਚ ਇਓ ਯਭ ਜਕਤ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਵਾ ਓ ਦਾ ਉ ਨੰੂ ਕਭਯਦ ਸਨ।  

ਕਜਨਹ ਾਂ ਉੱਤ ਰਬੂ ਕਭਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਓਯਦਾ ਸ (ਆਣ ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਕਤ ਦੇਂਦਾ ਸ ) ਉਸਨਾਂ ਵਾਤ 
ਾਯ ਭਸੀਨੇ ਾਯ ਕਦਸਾੜ ਾਯ ਸੀ ਭੁਸੂਯਤ ੁਰੱਔਣ ਸਨ (ੰਕਰਾਂਦ ਆਕਦਓ ਦੀ ਕਵਤਰਤਾ ਦ 
ਬਯਭ-ਬੁਰਔ ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਨਸੀਂ ੈਂਦ)। ਸ ਸਯੀ! (ਭਯ ਉੱਤ) ਕਭਸਯ ਓਯ, ਭੈਂ ਨਾਨਓ (ਤਯ ਦਯ ਤੋਂ 
ਤਯ) ਦੀਦਾਯ ਦੀ ਦਾਕਤ ਭੰਕਦਾ ਸਾਂ।14।  


