
ਸਵਈਏ ਭਹਰ ਦੂਜ ਕ ੨   

ਅਯਥ:-  ਕੁਯ ੂਅੰਕਦ ਦਵ ਜੀ ਦੀ ਉਤਤਤ ਤਵਚ ਉਚਾਯ ਸਏ ਵਈਏ।  

ੴ ਸਤਤਗੁਯ ਰਸਾਤਦ ॥ ਸਈ ੁਯਖੁ ਧੰਨੁ ਕਯਤਾ ਕਾਯਣ ਕਯਤਾਯੁ ਕਯਣ ਸਭਯਥ ॥ ਸਤਤਗੁਯੂ  
ਧੰਨੁ ਨਾਨਕੁ ਭਸਤਤਕ ਤੁਭ ਧਤਯ ਤਜਤਨ ਹਥ ॥ {ੰਨਾ 1391} 

ਦ ਅਯਥ:-  ੁਯਔੁ—ਤਵਆਓ ਸਯੀ। ਓਾਯਣ ਓਯਣ—ਤਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਓਾਯਣ, ਤਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਤਯਜਣਸਾਯ। 

ਭਯਥ—ਭਯੱਥਾ ਵਾਰਾ, ਾਯੀਆ ਤਾਓਤਾਾਂ ਦਾ ਭਾਰਓ। ਭਤਤਓ ਤੁਭ—ਤਯ ਭੱਥ ਉੱਤ (ਸ ਕੁਯ ੂਅੰਕਦ!)। 

ਤਜਤਨ—ਤਜ (ਕੁਯ ੂਨਾਨਓ) ਨ।  

ਅਯਥ:-  ਧੰਨ ਸ ਉਸ ਓਯਤਾਯ ਯਫ-ਤਵਆਓ ਸਯੀ, ਜ ਇ ਤਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਭੂਰ ਓਾਯਨ ਸ, ਤਯਜਣ ਵਾਰਾ ਸ 

ਤ ਭਯੱਥਾ ਵਾਰਾ ਸ। ਧੰਨ ਸ ਤਤਕੁਯੂ ਨਾਨਓ, ਤਜ ਨ  (ਸ ਕੁਯ ੂਅੰਕਦ!) ਤਯ ਭੱਥ ਉੱਤ (ਆਣਾ) ਸੱਥ 

ਯੱਤਔਆ ਸ।  

ਤ ਧਤਯ ਭਸਤਤਕ ਹਥੁ ਸਹਤਜ ਅਤਭਉ ਵੁਠਉ ਛਤਜ ਸੁਤਯ ਨਯ ਗਣ ਭੁਤਨ ਫਤਹਮ ਅਗਾਤਜ ॥ 
ਭਾਤਯ ਕੰਟਕੁ ਕਾਰੁ ਗਯਤਜ ਧਾਵਤੁ ਰੀ ਫਯਤਜ ੰਚ ਬੂਤ ਏਕ ਘਤਯ ਯਾਤਖ ਰ ਸਭਤਜ ॥  {ੰਨਾ 
1391} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅਤਭਉ—ਅੰਤਭਿਤ। ਵੁਠਉ—ਵੱ ਤਆ। ਛਤਜ—ਛੱਜੀਂ ਔਾਯੀਂ, ਛਸਫਯ ਰਾ ਓ। ਫਤਸਮ—ਤਬੱਜ 

ਕਏ, ਤਯ-ਤਯ ਸ ਕਏ, ੁਕੰਤਧਤ ਸ ਕਏ। ਅਕਾਤਜ—ਿਤੱਔ ਤਯ ਤ। ਓੰਟਓੁ—ਓੰਡਾ (ਬਾਵ, ਦੁਔਦਾਈ)। 

ਕਯਤਜ—ਕਯਜ ਓ, ਆਣਾ ਫਰ ਤਦਔਾ ਓ। ਧਾਵਤੁ—ਬਟਓਦਾ। ਫਯਤਜ ਰੀ—ਯਓ ਤਰਆ। ੰਚ ਬੂਤ—

ਓਾਭ ਆਤਦਓ ੰਜਾਾਂ ਨੰੂ। ਭਤਜ—ਇਓੱਠ  ਓਯ ਓ, ਭਟ ਓ (ਭਜ—ੰਤਿਤ ਤਵਚ ਇਓੱਠਾ ਓਯਨ ਨੰੂ ਓਤਸੰਦ 

ਸਨ, ਇ ਤੋਂ ‘ਭਾਜ’ ‘ਨਾਾਂਵ’ ਫਤਣਆ ਸ)।  

ਅਯਥ:-  ਤਦੋਂ ਤਸਜ ਸੀ (ਕੁਯ ੂਨਾਨਓ ਨ  ਤਯ) ਭੱਥ ਉੱਤ ਸੱਥ ਯੱਤਔਆ। (ਤਯ ਤਸਯਦ ਤਵਚ) ਨਾਭ-ਅੰਤਭਿਤ 

ਛਸਫਯ ਰਾ ਓ ਵੱ ਤਆ, ਤਜ ਦੀ ਫਯਓਤਤ ਨਾਰ ਦਵਤ, ਭਨੱੁਔ, ਕਣ ਤ ਤਯਸ਼ੀ ਭੁਨੀ ਿਤੱਔ ਤਯ ਤ ਤਬੱਜ 

ਕਏ। (ਸ ਕੁਯ ੂਅੰਕਦ!) ਤੰੂ ਦੁਔਦਾਈ ਓਾਰ ਨੰੂ ਆਣਾ ਫਰ ਤਵਔਾ ਓ ਨਾ ਓਯ ਤਦੱਤਾ, ਆਣ  ਭਨ ਨੰੂ 

ਬਟਓਣ ਤੋਂ ਯਓ ਤਰਆ, ਤ ਓਾਭਾਤਦਓ ੰਜਾਾਂ ਨੰੂ ਸੀ ਇੱਓ ਥਾਾਂ ਇਓੱਠਾ ਓਯ ਓ ਓਾਫ ੂਓਯ ਤਰਆ।  

ਜਗੁ ਜੀਤਉ ਗੁਯ ਦੁਆਤਯ  ਖਰਤਹ ਸਭਤ ਸਾਤਯ ਯਥੁ ਉਨਭਤਨ ਤਰਵ ਯਾਤਖ ਤਨਯੰਕਾਤਯ ॥ ਕਹੁ 
ਕੀਯਤਤ ਕਰ ਸਹਾਯ ਸਤ ਦੀ ਭਝਾਯ ਰਹਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਯੁ ਯਤਸ ਭੁਯਾਤਯ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1391} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਜੀਤਉ—ਤਜੱਤ ਤਰਆ ਸ। ਕੁਯਦੁਆਤਯ—ਕੁਯ ੂਦ ਦਯ ਤ ( ਓ)। ਭਤ—ਬ ਨੰੂ ਇੱਓ 

ਤਦਿਸ਼ਟੀ ਨਾਰ ਵਔਣਾ। ਾਤਯ—ਨਯਦ। ਭਤ ਾਤਯ—ਭਤਾ ਦੀ ਫਾਜ਼ੀ। ਔਰਤਸ—ਤੰੂ ਔਡਦਾ ਸੈਂ। ਤਰਵ 

ਯਥ—ੁਤਰਵ ਦਾ ਯਥ, ਤਫਿਤੀ ਦਾ ਯਵਾਸ। ਉਨਭਤਨ—ਉਨਭਨ ਅਵਥਾ ਤਵਚ, ੂਯਨ ਤਔੜਾਉ ਤਵਚ। 

ਯਾਤਔ—ਯੱਔ ਓ, ਯੱਔਣ ਦ ਓਾਯਨ। ਤਨਯੰਓਾਤਯ—ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਤਵਚ। ਓੀਯਤਤ—ਬਾ। ਓਰ ਸਾਯ—ਸ 

ਓਰਸਾਯ! ਤ ਦੀ ਭਝਾਯ—ੱਤਾਾਂ ਦੀਾਾਂ ਤਵਚ (ਬਾਵ, ਾਯੀ ਦੁਨੀਆ ਤਵਚ)। ਰਸਣਾ ਓੀਯਤਤ—ਰਸਣ 

ਦੀ ਬਾ। ਜਕਤਿ  ਕੁਯੁ—ਜਕਤ ਦ ਕੁਯ ੂ(ਨਾਨਓ ਦਵ ਜੀ) ਨੰੂ। ਯਤ—ਯ ਓ, ਛੁਸ ਓ। ਭੁਯਾਤਯ—ਭੁਯਾਯੀ-

ਯੂ ਕੁਯ ੂਨਾਨਓ ਨੰੂ (ਭੁਯ-ਅਤਯ)।1।  

ਅਯਥ:-  (ਸ ਕੁਯ ੂਅੰਕਦ!) ਕੁਯ ੂ(ਨਾਨਓ) ਦ ਦਯ ਤ  ਓ ਤੰੂ ਜਕਤ ਨੰੂ ਤਜੱਤ ਤਰਆ ਸ, ਤੰੂ ਭਤਾ ਦੀ ਫਾਜ਼ੀ 



ਔਰ ਤਯਸਾ ਸੈਂ; (ਬਾਵ, ਤੰੂ ਬ ਇੱਓ ਤਦਿਸ਼ਟੀ ਨਾਰ ਵਔ ਤਯਸਾ ਸੈਂ)। ਤਨਯੰਓਾਯ ਤਵਚ ਤਰਵ ਯੱਔਣ ਓਯ ਓ ਤਯੀ 

ਤਫਿਤੀ ਦਾ ਿਵਾਸ ੂਯਨ ਤਔੜਾਉ ਦੀ ਅਵਥਾ ਤਵਚ ਤਟਤਓਆ ਯਤਸੰਦਾ ਸ। ਸ ਓਰਸਾਯ! ਆਔ—“ਸਯੀ-ਯੂ 

ਜਕਤ ਦ ਕੁਯ ੂ(ਨਾਨਓ ਦਵ ਜੀ) ਨੰੂ ਯ ਓ (ਬਾਵ, ਕੁਯ ੂਨਾਨਓ ਦੀ ਚਯਨੀਂ ਰੱਕ ਓ) ਰਸਣ  ਦੀ ਬਾ ਾਯ 

ੰਾਯ ਤਵਚ ਪਰ ਯਸੀ ਸ’’।1।  

ਜਾ ਕੀ ਤਦਰਸਤਟ ਅੰਤਭਰਤ ਧਾਯ ਕਾਰੁਖ ਖਤਨ ਉਤਾਯ ਤਤਭਯ ਅਗਯਾਨ ਜਾਤਹ ਦਯਸ ਦੁਆਯ ॥ ਇ 
ਜੁ ਸਵਤਹ ਸਫਦੁ ਸਾਯੁ ਗਾਖੜੀ ਤਫਖਭ ਕਾਯ ਤ ਨਯ ਬਵ ਉਤਾਤਯ ਕੀਏ ਤਨਯਬਾਯ ॥ {ੰਨਾ 1391} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਜਾ ਓੀ—ਤਜ (ਕੁਯ)ੂ ਦੀ। ਅੰਤਭਿਤਧਾਯ ਤਦਿਤਟ—ਅੰਤਭਿਤ ਵਾਣ ਵਾਰੀ ਤਦਿਸ਼ਟੀ। ਓਾਰੁਔ—

ਾਾਾਂ-ਯੂ ਓਾਰਔ। ਔਤਨ—ੁੱਟ ਓ। ਔਤਨ ਉਤਾਯ—ਉਔੜ ਓ ਦੂਯ ਓਯਨ ਦ ਭਯੱਥ। ਤਤਭਯ—ਸਨਯਾ। 

ਜਾਤਸ—ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਦਯ ਦੁਆਯ—(ਤਜ ਦ) ਦਯ ਦਾ ਦਯਸ਼ਨ ਓਯਨ ਨਾਰ। ਇ—ਉਸ ਭਨੱੁਔ 

(ਫਸੁ-ਵਚਨ)। ਵਤਸ—ਜਦ ਸਨ। ਾਯੁ—ਿਸ਼ਟ। ਕਾਔੜੀ—ਔੀ। ਤਫਔਭ—ਤਫਔੜੀ। ਤ ਨਯ—ਉਸ 

ਫੰਦ। ਬਵ ਉਤਾਤਯ—ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਤੋਂ ਾਯ ਰੰਖਾ ਓ। ਤਨਯਬਾਯ—ਬਾਯ ਤੋਂ ਯਤਸਤ, ਸਰ , ਭੁਓਤ।  

ਅਯਥ:-  ਤਜ (ਕੁਯ ੂਅੰਕਦ ਦਵ ਜੀ) ਦੀ ਤਦਿਸ਼ਟੀ ਅੰਤਭਿਤ ਵਾਣ ਵਾਰੀ ਸ, (ਾਾਾਂ ਦੀ) ਓਾਰਔ ੁੱਟ ਓ ਦੂਯ 

ਓਯਨ ਦ ਭਯੱਥ ਸ, ਉ ਦ ਦਯ ਦਾ ਦਯਸ਼ਨ ਓਯਨ ਨਾਰ ਅਤਕਆਨ ਆਤਦਓ ਸਨਯ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਜ 

ਭਨੱੁਔ (ਉ ਦ) ਿਸ਼ਟ ਸ਼ਫਦ ਨੰੂ ਜਦ ਸਨ, ਅਤ (ਇਸ) ਔੀ ਤ ਤਫਔੜੀ ਓਾਯ ਓਯਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ 

ੰਾਯ-ਾਕਯ ਤੋਂ ਾਯ ਰੰਖਾ ਓ ਤਤਕੁਯੂ ਨ  ਭੁਓਤ ਓਯ ਤਦੱਤਾ ਸ।  

ਸਤਸੰਗਤਤ ਸਹਜ ਸਾਤਯ ਜਾਗੀਰ ਗੁਯ ਫੀਚਾਤਯ ਤਨੰਭਯੀ ਬੂਤ ਸਦੀਵ ਯਭ ਤਆਤਯ ॥ ਕਹੁ 
ਕੀਯਤਤ ਕਰ ਸਹਾਯ ਸਤ ਦੀ ਭਝਾਯ ਰਹਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਯੁ ਯਤਸ ਭੁਯਾਤਯ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1391} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਜ ਾਤਯ—ਸਜ ਦੀ ਾਯ ਰ  ਓ, ਸਜ ਅਵਥਾ ਨੰੂ ੰਬਾਰ ਓ। ਸਜ—ਆਤਭਓ 

ਅਡਰਤਾ। ਜਾਕੀਰ—ਜਾਕ ੈਂਦ ਸਨ। ਕੁਯ ਤਫਚਾਤਯ—ਤਤਕੁਯੂ ਦੀ ਦੱੀ ਤਵਚਾਯ ਦੁਆਯਾ। ਤਨੰਭਯੀ ਬੂਤ—

ਨੀਵੇਂ ੁਬਾਉ ਵਾਰ  ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਤਆਤਯ—ਤਆਯ ਤਵਚ।2।  

ਅਯਥ:-  (ਉਸ ਭਨੱੁਔ) ਤੰਕਤਤ ਤਵਚ ਸਜ ਅਵਥਾ ਨੰੂ ਿਾਤ ਓਯਦ ਸਨ, ਤਤਕੁਯੂ ਦੀ ਦੱੀ ਸਈ 

ਤਵਚਾਯ ਦੀ ਫਯਓਤਤ ਨਾਰ (ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਭਨ) ਜਾਕ ੈਂਦ ਸਨ; ਉਸ ਦਾ ਤਨੰਭਿਤਾ ਤ ਯਭ ਤਆਯ ਤਵਚ 

(ਤਬੱਜ) ਯਤਸੰਦ ਸਨ। ਸ ਓਰਸਾਯ! ਆਔ—“ਭੁਯਾਯੀ ਦ ਯੂ ਜਕਤ-ਕੁਯ ੂ(ਨਾਨਓ ਦਵ ਜੀ) ਨੰੂ ਯ ਓ (ਐ 

ਕੁਯ ੂਅੰਕਦ) ਰਸਣ  ਦੀ ਬਾ ਾਯ ੰਾਯ ਤਵਚ ਯ ਯਸੀ ਸ”।2।  

ਤ ਤਉ ਤਦਰਤੜ ਨਾਭੁ ਅਾਯੁ ਤਫਭਰ ਜਾਸੁ ਤਫਥਾਯੁ ਸਾਤਧਕ ਤਸਧ ਸੁਜਨ ਜੀਆ ਕ ਅਧਾਯੁ ॥ ਤੂ 
ਤਾ ਜਤਨਕ  ਯਾਜਾ ਅਉਤਾਯੁ ਸਫਦੁ ਸੰਸਾਤਯ ਸਾਯੁ ਯਹਤਹ ਜਗਤਰ ਜਰ ਦਭ ਫੀਚਾਯ  ॥ {ੰਨਾ 
1391} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤ ਤਉ—ਤੰੂ ਤਾਾਂ। ਤ੍ਰਿ੍ਯਤੜ—ਤਦਿੜਹ  ਓੀਤਾ ਸ, ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਤਟਓਾਇਆ ਸ। ਅਾਯ—ੁਫਅੰਤ। 

ਤਫਭਰ—ਤਨਯਭਰ। ਜਾ—ੁਜ, ਬਾ। ਤਫਥਾਯ—ੁਤਵਥਾਯ, ਾਯਾ। ੁਜਨ—ਨਓ ਰਓ। ਯਸਤਸ—ਤੰੂ 

ਯਤਸੰਦਾ ਸੈਂ। ਜਕਤਿ—ਜਕਤ ਤਵਚ। ਜਰ ਦਭ ਫੀਚਾਯ—ਤਜਵੇਂ ਜਰ ਤਵਚ ਦਭ (ਓੰਵਰ) ਯਤਸੰਦਾ ਸ (ਬਾਵ, 

ਤਨਯਰ ਯਤਸੰਦਾ ਸ)। ਜੀਆ—ਤਜ਼ੰਦਕੀ। ਓ—ਦਾ।  

ਅਯਥ:-  (ਸ ਕੁਯ ੂਅੰਕਦ!) ਤੰੂ ਤਾਾਂ (ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਦ) ਅਾਯ ਨਾਭ ਨੰੂ ਆਣ  ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਤਟਓਾਇਆ ਸ, 

ਤਯੀ ਤਨਯਭਰ ਬਾ ਤਔੱਰਯੀ ਸਈ ਸ। ਤੰੂ ਾਤਧਓ ਤੱਧ ਅਤ ੰਤ ਜਨਾਾਂ ਦੀ ਤਜ਼ੰਦਕੀ ਦਾ ਸਾਯਾ ਸੈਂ। (ਸ ਕੁਯ ੂ



ਅੰਕਦ!) ਤੰੂ ਤਾਾਂ (ਤਨਯਰਤਾ ਤਵਚ) ਯਾਜਾ ਜਨਓ ਦਾ ਅਵਤਾਯ ਸੈਂ (ਬਾਵ, ਤਜਵੇਂ ਯਾਜਾ ਜਨਓ ਤਨਯਰ ਯਤਸੰਦਾ 

ੀ, ਤਤਵੇਂ ਤੰੂ ਤਨਯਰ ਯਤਸੰਦਾ ਸੈਂ)। ਜਕਤ ਤਵਚ (ਤਯਾ) ਸ਼ਫਦ ਿਸ਼ਟ ਸ, ਤੰੂ ਜਕਤ ਤਵਚ ਇਉਂ ਤਨਯਰ 

ਯਤਸੰਦਾ ਸੈਂ; ਤਜਵੇਂ ਓਰ ਪੱੁਰ ਜਰ ਤਵਚ।  

ਕਤਰ ਤਯੁ ਯਗ ਤਫਦਾਯੁ ਸੰਸਾਯ ਤਾ ਤਨਵਾਯੁ  ਆਤਭਾ ਤਤਰਤਫਤਧ ਤਯ ਏਕ ਤਰਵ ਤਾਯ ॥ ਕਹੁ 
ਕੀਯਤਤ ਕਰ ਸਹਾਯ ਸਤ ਦੀ ਭਝਾਯ ਰਹਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਯੁ ਯਤਸ ਭੁਯਾਤਯ ॥੩॥ {ੰਨਾ 1391} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਓਤਰਤਯ—ੁਓਰ ਯੁੱਔ, ਭਨ -ਓਾਭਨਾਾਂ ੂਯੀਆਾਂ ਓਯਨ ਵਾਰਾ ਯੁੱਔ। (ੰਤਿਤ ਦ ਤਵਦਵਾਨਾਾਂ ਨ  

ਭੰਤਨਆ ਸ ਤਓ ਇਸ ਯੁੱਔ ਇੰਦਿ  ਦ ਵਯਕ ਤਵਚ ਸ। ਵਔ, ਆਾ ਦੀ ਵਾਯ ਟੀਓ, ਉੜੀ 13, ‘ਾਤਯਜਾਤੁ’)। 

ਯਕ ਤਫਦਾਯ—ੁਯਕਾਾਂ ਨੰੂ ਦੂਯ ਓਯਨ ਵਾਰਾ। ੰਾਯ ਤਾ ਤਨਵਾਯ—ੁੰਾਯ ਦ ਤਾਾਾਂ ਦਾ ਤਨਵਾਯਨ ਵਾਰਾ। 

ਆਤਭਾ ਤਤਿਤਫਤਧ—ਤਤੰਨਾਾਂ ਤਓਭਾਾਂ ਵਾਰ  (ਬਾਵ, ਤਤੰਨਾਾਂ ਕੁਣਾਾਂ ਤਵਚ ਵਯਤਨ ਵਾਰ) ਜੀਵ, ੰਾਯੀ ਜੀਵ। 

ਤਯ—ਤਯ ਤਵਚ (ਸ ਕੁਯ ੂਅੰਕਦ!)। ਏਓ ਤਰਵ ਤਾਯ—ਇੱਓ-ਯ ਤਰਵ ਰਾਈ ਯੱਔਦ ਸਨ।3।  

ਅਯਥ:-  (ਸ ਕੁਯ ੂਅੰਕਦ!) ਤੰੂ ਓਰ ਯੁੱਔ ਸੈਂ, ਯਕਾਾਂ ਦ ਦੂਯ ਓਯਨ ਵਾਰਾ ਸੈਂ, ੰਾਯ ਦ ਦੁੱਔਾਾਂ ਨੰੂ ਤਨਤਵਯਤ 

ਓਯਨ ਵਾਰਾ ਸੈਂ। ਾਯ ੰਾਯੀ ਜੀਵ ਤਯ (ਚਯਨਾਾਂ) ਤਵਚ ਇੱਓ-ਯ ਤਰਵ ਰਾਈ ਫਠ  ਸਨ। ਸ ਓਰ੍੍ਸਾਯ! 

ਆਔ—‘ਭੁਯਾਯੀ-ਯੂ ਜਕਤ-ਕੁਯ ੂ (ਨਾਨਓ ਦਵ ਜੀ) ਨੰੂ ਯ ਓ (ਐ ਕੁਯ ੂਅੰਕਦ) ਰਸਣ  ਦੀ ਬਾ ੱਤਾਾਂ 

ਦੀਾਾਂ ਤਵਚ ਪਰ ਯਸੀ ਸ’।3।  

ਤ ਤਾ ਹਦਯਤਥ ਾਇ ਭਾਨੁ ਸਤਵਆ ਗੁਯੁ ਯਵਾਨੁ ਸਾਤਧ ਅਜਗਯੁ ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਉਨਭਾਨੁ ॥ 
ਹਤਯ ਹਤਯ ਦਯਸ ਸਭਾਨ ਆਤਭਾ ਵੰਤਤਗਆਨ ਜਾਣੀਅ ਅਕਰ ਗਤਤ ਗੁਯ ਯਵਾਨ ॥ ਜਾ ਕੀ 
ਤਦਰਸਤਟ ਅਚਰ ਠਾਣ ਤਫਭਰ ਫੁਤਧ ਸੁਥਾਨ ਤਹਤਯ ਸੀਰ ਸਨਾਹੁ ਸਕਤਤ ਤਫਦਾਤਯ ॥ {ੰਨਾ 1391} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਦਯਤਥ—ਦਯਕਾਸ ਤੋਂ, ਸਜ਼ੂਯ ਤੋਂ, ਕੁਯ ੂਨਾਨਓ ਤੋਂ। ਯਵਾਨੁ—ਿਵਾਣੀਓ, ਭੰਤਨਆ-ਿਭੰਤਨਆ। 

ਾਤਧ—ਾਧ ਓ, ਓਾਫ ੂਓਯ ਓ। ਅਜਕਯ—ੁਅਜਕਯ ੱ (ਵਯਕ ਭਨ ਨੰੂ)। ਤਜਤਨ—ਤਜ (ਕੁਯ ੂਨਾਨਓ ਨ)। 

ਉਨਭਾਨ—ਉੱਚਾ ਭਨ। ਸਤਯ ਸਤਯ ਦਯ ਭਾਨ—ਤਜ ਦਾ ਦਯਸ਼ਨ ਸਯੀ ਦ ਦਯਸ਼ਨ-ਭਾਨ ਸ। ਆਤਭਾ 

ਵੰਤ ਤਕਆਨ—ਤੰੂ ਆਤਭ-ਤਕਆਨ ਵਾਰਾ ਸੈਂ। ਜਾਣੀਅ—ਤੰੂ ਜਾਣੀ ਸ। ਅਓਰ—(nwiÔq klw 

AvXvwy XÔX) ਇਓ-ਯ ਤਵਆਓ ਿਬੂ। ਕਤਤ—ਉੱਚੀ ਆਤਭਓ ਅਵਥਾ। ਕੁਯ ਯਵਾਨ—ਯਵਾਨ 

ਕੁਯ ੂ (ਨਾਨਓ) ਦਾ। ਜਾ ਓੀ—ਤਜ (ਿਵਾਨ ਕੁਯ ੂਨਾਨਓ) ਦੀ। ਅਚਰ ਠਾਣ—ਅੱਚਰ ਤਟਓਾਣ  ਤ, ੁਥਾਨ-

ਿਸ਼ਟ ਥਾਾਂ ਤ। ਤਸਤਯ—ਤਸਨ ਓ। ਨਾਸ—ੁਰਸ ਦੀ ਜਾਰੀ ਆਤਦਓ ਜ ਜੁੱਧ ਦ ਵਰ  ਯੀਯ ਦ ਫਚਾਉ ਰਈ 

ਾਈਦੀ ਸ। ਓਤਤ—ਭਾਇਆ। ਤਫਦਾਤਯ—ਨਾ ਓਯ ਓ।  

ਅਯਥ:-  (ਸ ਕੁਯ ੂਅੰਕਦ!) ਤੰੂ ਤਾਾਂ (ਕੁਯ-ੂਨਾਨਓ ਦੀ) ਸਜ਼ੂਯੀ ਤਵੱਚੋਂ ਭਾਨ ਾਇਆ ਸ; ਤੰੂ ਿਵਾਣੀਓ ਕੁਯ ੂ

(ਨਾਨਓ) ਨੰੂ ਤਵਆ ਸ, ਤਜ ਨ  ਅਾਧ ਭਨ ਨੰੂ ਾਧ ਓ ਉ ਨੰੂ ਉੱਚਾ ਓੀਤਾ ਸਇਆ ਸ, ਤਜ (ਕੁਯ ੂਨਾਨਓ) 

ਦੀ ਤਨਕਾਸ ਅਚੱਰ ਤਟਓਾਣ  ਤ (ਤਟਓੀ ਸਈ) ਸ, ਤਜ ਕੁਯੂ ਦੀ ਫੱੁਧੀ ਤਨਯਭਰ ਸ ਤ ਿਸ਼ਟ ਥਾਾਂ ਤ ਰੱਕੀ ਸਈ ਸ, 

ਅਤ ਤਜ ਕੁਯ ੂਨਾਨਓ ਨ  ਤਨੰਭਿਤਾ ਵਾਰ  ੁਬਾਉ ਦਾ ੰਨਾਸ ਤਸਨ ਓ ਭਾਇਆ (ਦ ਿਬਾਵ) ਨੰੂ ਨਾ ਓੀਤਾ ਸ। 

(ਸ ਕੁਯ ੂਅੰਕਦ!) ਤਜ ਕੁਯੂ ਦਾ ਦਯਸ਼ਨ ਸਯੀ ਦ ਦਯਸ਼ਨ-ਭਾਨ ਸ, ਜ ਆਤਭ-ਤਕਆਨ ਵਾਰਾ ਸ, ਤੰੂ ਉ 

ਿਵਾਣੀਓ ਅਤ ਯਫ-ਤਵਆਓ ਿਬੂ ਦ ਯੂ ਕੁਯ ੂ(ਨਾਨਓ ਦਵ ਜੀ) ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਤਭਓ ਅਵਥਾ ਭਝ ਰਈ 

ਸ।  



ਕਹੁ ਕੀਯਤਤ ਕਰ ਸਹਾਯ ਸਤ ਦੀ ਭਝਾਯ ਰਹਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਯੁ ਯਤਸ ਭੁਯਾਤਯ ॥ ੪॥ {ੰਨਾ 
1391} 

ਅਯਥ:-  ਸ ਓਰ੍੍ਸਾਯ! ਆਔ—‘ਭੁਯਾਯੀ-ਯੂ ਜਕਤ-ਕੁਯ ੂ(ਨਾਨਓ ਦਵ ਜੀ ਦ ਚਯਨਾਾਂ) ਨੰੂ ਯ ਓ ਰਸਣ  

ਜੀ ਦੀ ਬਾ ਾਯ ੰਾਯ ਤਵਚ ਯ ਯਸੀ ਸ’।4।  

ਤਦਰਸਤਟ ਧਯਤ ਤਭ ਹਯਨ ਦਹਨ ਅਘ ਾ ਰਨਾਸਨ ॥ ਸਫਦ ਸੂਯ ਫਰਵੰਤ ਕਾਭ ਅਯੁ ਕ੍ਰਧ 
ਤਫਨਾਸਨ ॥ {ੰਨਾ 1391} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਦਿਤਟ ਧਯਤ—ਤਦਿਸ਼ਟੀ ਓਯਤਦਆਾਂ ਸੀ। ਤਭ ਸਯਨ—ਸਨਯ ਨੰੂ ਦੂਯ ਓਯਨ ਵਾਰਾ। ਦਸਨ 

ਅਖ—ਾਾਾਂ ਨੰੂ ਾੜਨ ਵਾਰਾ। ਾ ਿਨਾਨ—ਾਾਾਂ ਦਾ ਨਾ ਓਯਨ ਵਾਰਾ। ਫਦ ੂਯ—ਸ਼ਫਦ ਦਾ 

ੂਯਭਾ।  

ਅਯਥ:-  (ਸ ਕੁਯ ੂਅੰਕਦ!) ਤਦਿਸ਼ਟੀ ਓਯਤਦਆਾਂ ਸੀ ਤੰੂ (ਅਤਕਆਨ-ਯੂ) ਸਨਯ ਨੰੂ ਦੂਯ ਓਯ ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ; ਤੰੂ ਾ 

ਾੜਨ ਵਾਰਾ ਸੈਂ, ਅਤ ਾ ਨਾ ਓਯਨ ਵਾਰਾ ਸੈਂ। ਤੰੂ ਸ਼ਫਦ ਦਾ ੂਯਭਾ ਸੈਂ ਤ ਫਰਵਾਨ ਸੈਂ, ਓਾਭ ਅਤ ਿਧ ਨੰੂ 

ਤੰੂ ਨਾ ਓਯ ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ।  

ਰਬ ਭਹ ਵਤਸ ਕਯਣ ਸਯਣ ਜਾਤਚਕ ਰਤਤਾਰਣ ॥ ਆਤਭ ਯਤ ਸੰਗਰਹਣ ਕਹਣ ਅੰਤਭਰਤ ਕਰ 
ਢਾਰਣ ॥ {ੰਨਾ 1391} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਆਤਭ ਯਤ—ਆਤਭਓ ਿਭ। ਓਸਣ—ਓਥਨ, ਫਚਨ। ਓਰ—ੁੰਦਯ। ਢਾਰਣ—ਿਵਾਸ। ਵਤ 

ਵੱ ਤਵਚ।  

ਅਯਥ:-  (ਸ ਕੁਯ ੂਅੰਕਦ!) ਤੰੂ ਰਬ ਤ ਭਸ ਨੰੂ ਓਾਫ ੂਓੀਤਾ ਸਇਆ ਸ, ਯਨ ਆਏ ਭੰਕਤਤਆਾਂ ਨੰੂ ਤੰੂ ਾਰਣ 

ਵਾਰਾ ਸੈਂ, ਤੰੂ ਆਤਭਓ ਿਭ ਨੰੂ ਇਓੱਠਾ ਓੀਤਾ ਸਇਆ ਸ, ਤਯ ਫਚਨ ਅੰਤਭਿਤ ਦ ੁੰਦਯ ਚਸ਼ਭ ਸਨ।  

ਸਤਤਗੁਯੂ ਕਰ ਸਤਤਗੁਯ ਤਤਰਕੁ ਸਤਤ ਰਾਗ ਸ  ਤਯ ॥ ਗੁਯੁ ਜਗਤ ਤਪਯਣਸੀਹ ਅੰਗਯਉ ਯਾਜੁ 
ਜਗੁ ਰਹਣਾ ਕਯ ॥੫॥ {ੰਨਾ 1391} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਓਰ—ਸ ਓਰ੍੍ਸਾਯ! ਤਤ—ਤਨਸ਼ਚਾ ਓਯ ਓ, ਯਧਾ ਧਾਯ ਓ। ਕੁਯੁ ਜਕਤ—ਜਕਤ ਦਾ 

ਕੁਯੂ। ਤਪਯਣ ੀਸ—ਫਾਫਾ ਪਯੂ ਦਾ ੁੁੱਤਿ। ਅੰਕਯਉ—ਕੁਯ ੂਅੰਕਦ ਦਵ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਓਰ੍੍ਸਾਯ! ਤਤਕੁਯੂ (ਅੰਕਦ ਦਵ) ਤਸ਼ਯਭਣੀ ਕੁਯ ੂਸ। ਜ ਭਨੱੁਔ ਯਧਾ ਧਾਯ ਓ ਉ ਦੀ 

ਚਯਨੀਂ ਰੱਕਦਾ ਸ ਉਸ ਤਯ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਜਕਤ ਦਾ ਕੁਯ,ੂ ਫਾਫਾ ਪਯ ੂ(ਜੀ) ਦਾ ੁੁੱਤਿ  ਰਤਸਣਾ ਜੀ (ਕੁਯ)ੂ ਅੰਕਦ 

ਯਾਜ ਅਤ ਜਕ ਭਾਣਦਾ ਸ।5।  

ਸਦਾ ਅਕਰ ਤਰਵ ਯਹ ਕਯਨ ਤਸਉ ਇਛਾ ਚਾਯਹ ॥ ਦੁਭ ਸੂਯ ਤਜਉ ਤਨਵ ਖਵ ਕਸੁ ਤਫਭਰ 
ਫੀਚਾਯਹ ॥ {ੰਨਾ 1392} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅਓਰ—ਓਰਾ (ਅੰਕ) ਯਤਸਤ, ਇਓ-ਯ ਯਫ-ਤਵਆਓ ਿਬੂ। ਤਰਵ—ਤਫਿਤੀ। ਓਯਨ 

ਤਉ—ਓਯਨੀ ਤਵਚ। ਇਛਾ ਚਾਯਸ—ੁਤੰਤਯ। ੍ਰੁਭ—ਯੁੱਔ। ੂਯ—(ਪਰਾਾਂ ਨਾਰ) ਬਤਯਆ ਸਇਆ। 

ਔਵ—ਸਾਯਦਾ ਸ। ਓ—ੁਔਚਰ। ਤਫਭਰ—ਤਨਯਭਰ।  

ਅਯਥ:-  (ਸ ਕੁਯ ੂਅੰਕਦ!) ਤਯੀ ਤਫਿਤੀ ਦਾ ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਤਵਚ ਤਟਓੀ ਯਤਸੰਦੀ ਸ, ਓਯਣੀ ਤਵਚ ਤੰੂ ੁਤੰਤਯ ਸੈਂ 



(ਬਾਵ, ਤਯ ਉਤ ਭਾਇਆ ਆਤਦਓ ਦਾ ਫਰ ਨਸੀਂ  ਓਦਾ)। ਤਜਵੇਂ ਪਰ ਵਾਰਾ ਯੁੱਔ ਤਨਊਂਦਾ ਸ ਤ ਔਚਰ 

ਸਾਯਦਾ ਸ, ਤਤਵੇਂ (ਕੁਯ ੂਅੰਕਦ ਦੀ) ਤਨਯਭਰ ਤਵਚਾਯ ਸ, (ਬਾਵ, ਕੁਯ ੂਅੰਕਦ ਬੀ ਇ ਤਯਹਾਾਂ ਤਨਊਂਦਾ ਸ, ਤ 

ੰਾਯੀ ਜੀਵਾਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਔਚਰ ਸਾਯਦਾ ਸ)।  

ਇਹ ਤਤੁ ਜਾਤਣ ਸਯਫ ਗਤਤ ਅਰਖੁ ਤਫਡਾਣੀ ॥ ਸਹਜ ਬਾਇ ਸੰਤਚ ਤਕਯਤਣ ਅੰਤਭਰਤ ਕਰ 
ਫਾਣੀ ॥ {ੰਨਾ 1392} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਤੁ—ਬਤ। ਯਫ ਕਤਤ—ਯਫ ਤਵਆਓ। ਅਰਔੁ—ਤਜ ਦਾ ਬਤ ਨਾਸ ਾਇਆ ਜਾ ਓ। 

ਤਫਡਾਣੀ—ਅਚਯਜ। ਸਜ ਬਾਇ—ਸਜ ੁਬਾਵਓ ਸੀ। ਤਓਯਤਣ—ਤਓਯਣ ਦੁਆਯਾ। ਓਰ—ੁੰਦਯ।  

ਅਯਥ:-  (ਸ ਕੁਯ ੂਅੰਕਦ!) ਤੰੂ ਇਸ ਬਤ ਾ ਤਰਆ ਸ ਤਓ ਅਚਯਜ ਤ ਅਰੱਔ ਸਯੀ ਯਫ-ਤਵਆਓ ਸ। 

ਅੰਤਭਿਤ-ਬਯੀ ੁੰਦਯ ਫਾਣੀ-ਯੂ ਤਓਯਣ ਦੁਆਯਾ (ੰਾਯੀ ਜੀਆਾਂ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਚ) ਤੰੂ ਸਜ ੁਬਾਇ ਸੀ ਅੰਤਭਿਤ 

ਤੰਜ ਤਯਸਾ ਸੈਂ।  

ਗੁਯ ਗਤਭ ਰਭਾਣੁ ਤ ਾਇ ਸਤੁ ਸੰਤਖੁ ਗਰਾਹਤਜ ਰਮ ॥ ਹਤਯ  ਯਤਸ ਕਰੁ ਸਭੁਰਵ ਜਨ 
ਦਯਸਨੁ ਰਹਣ ਬਮ ॥੬॥ {ੰਨਾ 1392} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਕੁਯ ਕਤਭ ਿਭਾਣੁ—ਕੁਯ ੂਨਾਨਓ ਵਾਰਾ ਦਯਜਾ। ਕਤਭ—ਕਭਮ, ਤਜ ਤਾਈਂ ਸੁੰਚ ਸ ਓ। ਕੁਯ 

ਕਤਭ—ਤਜੱਥ ਕੁਯ ੂ (ਨਾਨਓ) ਦੀ ਸੁੰਚ ਸ। ਿਭਾਣੁ—ਦਯਜਾ। ਕਿਾਸਤਜ ਰਮ—ਕਿਤਸਣ ਓਯ ਤਰਆ ਸ। 

ਭੁਰਵ—ਉੱਚੀ ੁਓਾਯਦਾ ਸ। ਦਯਨੁ ਰਸਣ—ਰਸਣ  ਜੀ ਦਾ ਦਯਨ। ਬਮ—ਸਇਆ।  

ਅਯਥ:-  (ਸ ਕੁਯ ੂਅੰਕਦ!) ਤੰੂ ਕੁਯ ੂ(ਨਾਨਓ ਦਵ ਜੀ) ਵਾਰਾ ਦਯਜਾ ਸਾਰ ਓਯ ਤਰਆ ਸ, ਅਤ ਤ ੰਤਔ ਨੰੂ 

ਕਿਤਸਣ ਓਯ ਤਰਆ ਸ। ਓਰ੍੍ਸਾਯ (ਓਵੀ) ਉੱਚੀ ੁਓਾਯ ਓ ਆਔਦਾ ਸ,—‘ਤਜਨਹਾਾਂ ਜਨਾਾਂ ਨੰੂ ਰਸਣ  ਜੀ ਦਾ 

ਦਯਸ਼ਨ ਸਇਆ ਸ, ਉਸਨਾਾਂ ਨ  ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਨੰੂ ਯ ਤਰਆ ਸ’।6।  

ਭਤਨ ਤਫਸਾਸੁ ਾਇ ਗਹਤਯ ਗਹੁ ਹਦਯਤਥ ਦੀ ॥ ਗਯਰ ਨਾਸੁ ਤਤਨ ਨਠਮ ਅਤਭਉ ਅੰਤਯਗਤਤ 
ੀ ॥ {ੰਨਾ 1392} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭਤਨ—ਭਨ ਤਵਚ। ਤਫਾ—ੁਯਧਾ। ਕਸਤਯ—ਕੰਬੀਯ (ਸਯੀ) ਤਵਚ। ਕਸ—ੁਸੁੰਚ। 

ਸਦਯਤਥ—ਸਜ਼ਯਤ ਨ , ਕੁਯੂ ਨਾਨਓ ਨ। ਕਯਰ—ਤਵਸ,ੁ ਜ਼ਸਯ। ਤਤਨ—ਯੀਯ ਤਵਚੋਂ। ਅਤਭ—ਅੰਤਭਿਤ, 

ਆਤਭਓ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ-ਜਰ। ਅੰਤਯ ਕਤਤ—ਆਤਭਾ ਦ ਤਵਚ, ਆਣ  ਅੰਦਯ। ੀ—ੀਤਾ ਸ।  

ਅਯਥ:-  (ਸ ਕੁਯ ੂਅੰਕਦ!) ਤੰੂ ਆਣ  ਭਨ ਤਵਚ ਯਧਾ ਿਾਤ ਓੀਤੀ ਸ, ਸਜ਼ੂਯ (ਕੁਯ ੂਨਾਨਓ ਜੀ) ਨ  ਤਨੰੂ 

ਕੰਬੀਯ (ਸਯੀ) ਤਵਚ ਸੁੰਚ ਦ ਤਦੱਤੀ ਸ। ਨਾ ਓਯਨ ਵਾਰਾ ਜ਼ਸਯ (ਬਾਵ, ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ) ਤਯ ਯੀਯ ਤਵਚੋਂ 

ਨੱ ਤਕਆ ਸ ਅਤ ਤੰੂ ਅੰਤਯ ਆਤਭ ਨਾਭ-ਅੰਤਭਿਤ ੀ ਤਰਆ ਸ।  

ਤਯਤਦ ਤਫਗਾਸੁ ਜਾਤਗ ਅਰਤਖ ਕਰ ਧਯੀ ਜੁਗੰਤਤਯ ॥ ਸਤਤਗੁਯੁ ਸਹਜ ਸਭਾਤਧ ਯਤਵ ਸਾਭਾਤਨ 
ਤਨਯੰਤਤਯ ॥ {ੰਨਾ 1392} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅਰਤਔ—ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਨ। ਓਰ—ੱਤਾ। ਜੁਕੰਤਤਯ—ਜੁਕਾਾਂ ਤਵਚ। ਤਯਤਦ—ਤਸਯਦ ਤਵਚ। 

ਤਫਕਾੁ—ਿਓਾਸ਼। ਯਤਵ—ਤਵਆਓ ਸ। ਾਭਾਤਨ—ਇਓ ਤਜਸਾ। ਤਨਯੰਤਤਯ—ਬ ਦ ਅੰਦਯ, ਇਓ-ਯ, 

ਤਵੱਥ ਤੋਂ ਤਫਨਾ। ਸਜ—ਆਤਭਓ ਅਡਰਤਾ (ਦੀ)।  

ਅਯਥ:-  ਤਜ ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਨ  ਆਣੀ ੱਤਾ (ਾਯ) ਜੁਕਾਾਂ ਤਵਚ ਯੱਔੀ ਸਈ ਸ, ਉ ਦਾ ਿਓਾਸ਼ (ਕੁਯ ੂਅੰਕਦ 



ਦ) ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਜਾਕ ਤਆ ਸ। ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਇਓ-ਯ ਬ ਦ ਅੰਦਯ ਤਵਆ ਤਯਸਾ ਸ, ਉ ਤਵਚ 

ਤਤਕੁਯੂ (ਅੰਕਦ ਦਵ) ਆਤਭਓ ਅਡਰਤਾ ਵਾਰੀ ਭਾਧੀ ਜੜੀ ਯੱਔਦਾ ਸ।  

ਉਦਾਯਉ ਤਚਤ ਦਾਤਯਦ ਹਯਨ ਤਖੰਤਤਹ ਕਰਭਰ ਤਰਸਨ ॥ ਸਦ ਯੰਤਗ ਸਹਤਜ ਕਰੁ ਉਚਯ ਜਸੁ 
ਜੰਉ ਰਹਣ ਯਸਨ ॥੭॥ {ੰਨਾ 1392} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਉਦਾਯਉ ਤਚਤ—ਉਦਾਯ ਤਚੱਤ ਵਾਰਾ। ਦਾਤਯਦ ਸਯਨ—ਕਯੀਫੀ ਦੂਯ ਓਯਨ ਵਾਰਾ। 

ਤਔੰਤਤਸ—ਵਔਤਦਆਾਂ ਸੀ। ਓਰਭਰ—ਾ। ਤਿਨ—ਡਯਨਾ। ਦ—ਦਾ। ਯੰਤਕ—ਯੰਕ ਤਵਚ, ਿਭ ਨਾਰ। 

ਸਤਜ—ਆਤਭਓ ਅਡਰਤਾ ਤਵਚ (ਤਟਓ ਓ)। ਉਚਯ—ਓਤਸੰਦਾ ਸ। ਜ—ਬਾ। ਜੰਉ—ਭੈਂ ਉਚਾਯਦਾ 

ਸਾਾਂ। ਯਨ—ਜੀਬ ਨਾਰ।  

ਅਯਥ:-  ਓਰ੍੍ਸਾਯ ਆਔਦਾ ਸ—“ਭੈਂ ਆਣੀ ਜੀਬ ਨਾਰ ਦਾ ਿਭ ਤਵਚ ਤ ਆਤਭਓ ਅਡਰਤਾ ਤਵਚ 

(ਤਟਓ ਓ) ਉ ਰਸਣ  ਜੀ ਦਾ ਜ ਉਚਾਯਦਾ ਸਾਾਂ, ਜ ਉਦਾਯ ਤਚੱਤ ਵਾਰਾ ਸ, ਜ ਕਯੀਫੀ ਦੂਯ ਓਯਨ ਵਾਰਾ ਸ, 

ਅਤ ਤਜ ਨੰੂ ਵਔ ਓ ਾ ਤਿਤਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।7।  

ਨਾਭੁ ਅਵਖਧੁ ਨਾਭੁ ਆਧਾਯੁ ਅਯੁ ਨਾਭੁ ਸਭਾਤਧ ਸੁਖੁ ਸਦਾ ਨਾਭ ਨੀਸਾਣੁ ਸਹ ॥ ਯੰਤਗ ਯਤ ਨਾਭ 
ਤਸਉ ਕਰ ਨਾਭੁ ਸੁਤਯ ਨਯਹ ਫਹ ॥ {ੰਨਾ 1392} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅਵਔਧ—ੁਦਵਾਈ, ਜੜੀ-ਫੂਟੀ। ਭਾਤਧ ੁਔੁ—ਉਸ ੁਔ ਜ ਭਾਧੀ ਰਾਇਆਾਂ ਤਭਰਦਾ ਸ। 

ਨਾਭ ਨੀਾਣੁ—ਨਾਭ ਦਾ ਝੰਡਾ। ਸ—ਬਦਾ ਸ। ਯੰਤਕ ਯਤ—ਯੰਕ ਤਵਚ ਯੱਤਾ ਸਇਆ। ਨਾਭ ਤਉ—ਨਾਭ 

ਦੀ ਫਯਓਤਤ ਨਾਰ। ੁਤਯ—ਦਵਤ। ਨਯਸ—ਭਨੱੁਔਾਾਂ ਨੰੂ। ਫਸ—ੁਕੰਤਧਤ ਓਯਦਾ ਸ। ਓਰ—ਸ 

ਓਰ੍੍ਸਾਯ! 

ਅਯਥ:-  ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਦਾ ਨਾਭ (ਾਯ ਯਕਾਾਂ ਦੀ) ਦਵਾਈ ਸ, ਨਾਭ (ਬ ਦਾ) ਆਯਾ ਸ ਅਤ ਨਾਭ ਸੀ 

ਭਾਧੀ ਵਾਰਾ ਆਨੰਦ ਸ; ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਦ ਨਾਭ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦਾ ਬ ਤਯਸਾ ਸ। ਸ ਓਰ੍੍ਸਾਯ! ਸਤਯ-ਨਾਭ 

ਦੀ ਫਯਓਤਤ ਨਾਰ ਸੀ (ਕੁਯੂ ਅੰਕਦ) ਯੰਕ ਤਵਚ ਯੱਤਾ ਸਇਆ ਸ। ਇਸ ਨਾਭ ਦਵਤਤਆਾਂ ਤ ਭਨੱੁਔਾਾਂ ਨੰੂ ੁਕੰਤਧਤ 

ਓਯ ਤਯਸਾ ਸ।  

ਨਾਭ ਯਸੁ ਤਜਤਨ ਾਇ ਸਤੁ ਰਗਤਟ ਯਤਵ ਰਇ ॥ ਦਯਸਤਨ ਯਤਸਐ ਗੁਯੂ ਕ ਅਠਸਤਠ 
ਭਜਨੁ ਹਇ ॥੮॥ {ੰਨਾ 1392} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਯੁ—ਛਸ। ਤਜਤਨ—ਤਜ ਨ। ਤੁ ਯਤਵ—ਤ ਧਯਭ-ਯੂ ੂਯਜ। ਰਇ—ਤਿਸ਼ਟੀ ਤਵਚ। 

ਦਯਤਨ ਯਤਐ—ਦਯਨ ਓਯਨ ਨਾਰ। ਅਠਤਠ—ਅਠਾਸਠ ਤੀਯਥ। ਭਜਨੁ—ਇਸ਼ਨਾਨ। ਤੁ—ਉੱਚਾ 

ਆਚਯਨ।  

ਅਯਥ:-  ਤਜ ਭਨੱੁਔ ਨ  ਨਾਭ ਦੀ ਛਸ (ਕੁਯ ੂਅੰਕਦ ਦਵ ਜੀ) ਤੋਂ ਿਾਤ ਓੀਤੀ ਸ, ਉ ਦਾ ਤ ਧਯਭ-ਯੂ 

ੂਯਜ ੰਾਯ ਤਵਚ ਚਭਓ ਤਆ ਸ। ਤਤਕੁਯੂ (ਅੰਕਦ ਦਵ ਜੀ) ਦਾ ਦਯਸ਼ਨ ਓਯਨ ਨਾਰ ਅਠਾਸਠ ਤੀਯਥਾਾਂ 

ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।8।  

ਸਚੁ ਤੀਯਥੁ ਸਚੁ ਇਸਨਾਨੁ ਅਯੁ ਬਜਨੁ ਬਾਉ ਸਚੁ ਸਦਾ ਸਚੁ ਬਾਖੰਤੁ ਸਹ ॥ ਸਚੁ ਾਇ ਗੁਯ 
ਸਫਤਦ ਸਚੁ ਨਾਭੁ ਸੰਗਤੀ ਫਹ ॥ {ੰਨਾ 1392} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਚੁ—ੱਚ ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ। ਬਾਔੰਤ—ਉਚਾਯਤਦਆਾਂ। ਸ—ਬ ਤਯਸਾ ਸ। ਕੁਯ ਫਤਦ—ਕੁਯ ੂ



ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ੰਕਤਤ—ੰਕਤਾਾਂ ਨੰੂ। ਫਸ—ੁਕੰਤਧਤ ਓਯਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:-  ਦਾ-ਤਥਯ ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ (ਕੁਯ ੂਅੰਕਦ ਦਵ ਜੀ ਦਾ) ਤੀਯਥ ਸ, ਨਾਭ ਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸ ਅਤ ਨਾਭ 

ਤ ਤਆਯ ਸੀ (ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ) ਬਜਨ ਸ। ਦਾ-ਤਥਯ ਿਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਉਚਾਯਤਦਆਾਂ ਸੀ (ਕੁਯੂ ਅੰਕਦ) ਬ ਤਯਸਾ ਸ। 

(ਕੁਯ ੂਅੰਕਦ ਦਵ ਜੀ ਨ) ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਦਾ ਨਾਭ ਕੁਯ ੂ(ਨਾਨਓ ਦਵ ਜੀ) ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਿਾਤ ਓੀਤਾ ਸ, 

ਇਸ ੱਚਾ ਨਾਭ ੰਕਤਾਾਂ ਨੰੂ ੁਕੰਤਧਤ ਓਯਦਾ ਸ।  

ਤਜਸੁ ਸਚੁ ਸੰਜਭੁ ਵਯਤੁ ਸਚੁ ਕਤਫ ਜਨ ਕਰ ਵਖਾਣੁ ॥ ਦਯਸਤਨ ਯਤਸਐ ਗੁਯੂ ਕ ਸਚੁ ਜਨਭੁ 
ਯਵਾਣੁ ॥੯॥ {ੰਨਾ 1392} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਜ ੁੰਜਭ—ੁਤਜ (ਕੁਯ ੂਅੰਕਦ ਦਵ ਜੀ) ਦਾ ੰਜਭ। ਓਰ—ਸ ਓਰ੍੍ਸਾਯ! ਵਔਾਣੁ—

ਆਔ। ਚੁ—ਦਾ-ਤਥਯ ਸਤਯ-ਨਾਭ। ਯਵਾਣੁ—ਿਭਾਣੀਓ, ਓਫੂਰ, ਪਰ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਦਾ ਓਰ੍੍ਸਾਯ ਓਵੀ! ਆਔ—“ਤਜ (ਕੁਯ ੂਅੰਕਦ ਦਵ ਜੀ) ਦਾ ੰਜਭ ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਦਾ 

ਨਾਭ ਸ ਅਤ ਵਯਤ ਬੀ ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ ਸ, ਉ ਕੁਯ ੂਦਾ ਦਯਸ਼ਨ ਓੀਤਤਆਾਂ ਦਾ-ਤਥਯ ਸਤਯ-ਨਾਭ ਿਾਤ ਸ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਅਤ ਭਨੱੁਔਾ-ਜਨਭ ਪਰਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ”।9।  

ਅਤਭਅ ਤਦਰਸਤਟ ਸੁਬ ਕਯ ਹਯ ਅਘ ਾ ਸਕਰ ਭਰ ॥ ਕਾਭ ਕ੍ਰਧ ਅਯੁ ਰਬ ਭਹ ਵਤਸ ਕਯ ਸਬ 
ਫਰ ॥ {ੰਨਾ 1392} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅਤਭਅ—ਅੰਤਭਿਤ-ਭਈ, ਅੰਤਭਿਤ-ਬਯੀ, ਆਤਭਓ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰੀ। ਤਦਿਤਟ—ਨਜ਼ਯ। ਸਯ—

ਦੂਯ ਓਯਦਾ ਸ। ਅਖ—ਾ। ਓਰ ਭਰ—ਾਯੀਆਾਂ ਭਰਾਾਂ। ਵਤ ਓਯ—ਓਾਫ ੂਓਯਦਾ ਸ। ਫਰ—ਅਸਓੰਾਯ।  

ਅਯਥ:-  (ਕੁਯ ੂਅੰਕਦ ਦਵ ਤਜ ਉੱਤ) ਆਤਭਓ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰੀ ਬਰੀ ਤਨਕਾਸ ਓਯਦਾ ਸ, (ਉ ਦ) ਾ 

ਤ ਾਯੀਆਾਂ ਭਰਾਾਂ ਦੂਯ ਓਯ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਅਤ ਓਾਭ, ਿਧ, ਰਬ, ਭਸ ਤ ਅਸੰਓਾਯ—ਇਸ ਾਯ ਉ ਦ ਓਾਫ ੂਤਵਚ 

ਓਯ ਦੇਂਦਾ ਸ।  

ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਭਤਨ ਵਸ ਦੁਖੁ ਸੰਸਾਯਹ ਖਵ ॥ ਗੁਯੁ ਨਵ ਤਨਤਧ ਦਯੀਆਉ ਜਨਭ ਹਭ ਕਾਰਖ ਧਵ ॥ 
{ੰਨਾ 1392} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭਤਨ—ਭਨ ਤਵਚ। ੰਾਯਸ—ੰਾਯ ਦਾ। ਔਵ—ਨਾ ਓਯਦਾ ਸ। ਨਵਤਨਤਧ ਦਯੀਆਉ—ਨ  

ਤਨਧੀਆਾਂ ਦਾ ਦਯੀਆਉ। ਜਨਭ ਸਭ—ਾਡ ਜਨਭਾਾਂ ਦੀ। ਤਨਤਧ—ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ।  

ਅਯਥ:-  (ਕੁਯ ੂਅੰਕਦ ਦ) ਭਨ ਤਵਚ ਦਾ ੁਔ ਵੱ ਤਯਸਾ ਸ, (ਉਸ) ੰਾਯ ਦਾ ਦੁੱਔ ਦੂਯ ਓਯਦਾ ਸ। ਤਤਕੁਯੂ 

ਨ  ਤਨਧੀਆਾਂ ਦਾ ਦਯੀਆਉ ਸ; ਾਡ ਜਨਭਾਾਂ ਦੀ ਓਾਰਔ ਧੋਂਦਾ ਸ।  

ਸੁ ਕਹੁ ਟਰ ਗੁਯੁ ਸਵੀਐ ਅਤਹਤਨਤਸ ਸਹਤਜ ਸੁਬਾਇ ॥ ਦਯਸਤਨ ਯਤਸਐ ਗੁਯੂ ਕ ਜਨਭ ਭਯਣ 
ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥੧੦॥ {ੰਨਾ 1392} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਟਰ—ਸ ਟੱਰ! ਸ ਓਰ੍੍! ਸ ਓਰ੍੍ਸਾਯ! ਅਤਸ—ਤਦਨ। ਤਨ—ਯਾਤ। ਸਤਜ—

ਆਤਭਓ ਅਡਰਤਾ ਤਵਚ। ੁਬਾਇ—ਿਭ ਤਵਚ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਓਰ੍੍ਸਾਯ! ਆਔ—“(ਐ) ਕੁਯ ੂ(ਅੰਕਦ ਦਵ ਜੀ) ਨੰੂ ਤਦਨ ਯਾਤ ਆਤਭਓ ਅਡਰਤਾ ਅਤ 

ਿਭ ਤਵਚ ਤਟਓ ਓ ਵਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। (ਐ) ਤਤਕੁਯੂ ਦ ਦਯਸ਼ਨ ਓੀਤਤਆਾਂ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦਾ ਦੁੱਔ ਓੱਤਟਆ 



ਜਾਾਂਦਾ ਸ”।10।  

ਨਟ:-  ਇਸਨਾਾਂ 15 ਵਈਆਾਂ ਦਾ ਓਯਤਾ ਬੱਟ ‘ਓਰ੍੍ਸਾਯ’ ਸ, ਤਜ ਦ ਦੂਜ ਨਾਭ ‘ਓਰ੍੍’ ਅਤ 

‘ਟਰ੍੍’ ਸਨ।  

 


