
ਸਵਈਏ ਮਹ ਪਹਹ ਕ ੧   

ਅਯਥ:-  ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਸਾਹਿਫ ਦੀ ਉਸਤਹਤ ਹਿਚ ਉਚਾਯ ਿਏ ਸਿਈਏ।  

ੴ ਸਹਿਗੁਰ ਪਰਸਾਹਿ ॥ ਇਕ ਮਹਿ ਪੁਰਖੁ ਹਿਆਇ ਬਰਿਾਿਾ ॥ ਸੰਿ ਸਹਾਰੁ ਸਿਾ ਹਬਹਖਆਿਾ ॥ 
ਿਾਸੁ ਚਰਿ  ਹਰਿ ਬਸਾਵਉ ॥ ਿਉ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਗੁਿ ਗਾਵਉ ॥੧॥ {ਪੰਿਾ 1389} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਇਕ ਭਹਨ—ਇਕ ਭਨ ਨਾਰ, ਇਕਾਗਯ ਿ ਕ। ਹਧਆਇ—ਹਸਭਯ ਕ, ਮਾਦ ਕਯ ਕ। 

ਫਯਦਾਤਾ—ਫਖ਼ਹਿਿ ਕਯਨ ਿਾਰਾ। ਸੰਤ ਸਿਾਯ—ੁਸੰਤਾਾਂ ਦਾ ਆਸਯਾ। ਹਫਹਿਆਤਾ—ਰਗਟ, ਿਾਜ਼ਯ-ਨਾਜ਼ਯ। 

ਤਾਸ—ੁਉਸ ਦ। ਰ—ਰ  ਕ। ਫਸਾਿਉ—ਫਸਾਿਉਂ, ਭੈਂ ਿਸਾਉਂਦਾ ਿਾਾਂ, ਭੈਂ ਿਸਾ ਰਿਾਾਂ। ਤਉ—ਤਦੋਂ, ਤਾਾਂ। ਗੁਯ ੂ

ਨਾਨਕ ਗੁਨ—ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦ ਗੁਣ।1।  

ਅਯਥ:-  ਉਸ ਆਕਰ ੁਯਿ ਨੰੂ ਇਕਾਗਯ ਭਨ ਨਾਰ ਹਸਭਯ ਕ, ਜ ਫਖ਼ਹਿਿਾਾਂ ਕਯਨ ਿਾਰਾ ਿ, ਜ ਸੰਤਾਾਂ ਦਾ 

ਆਸਯਾ ਿ ਅਤ ਜ ਸਦਾ ਿਾਜ਼ਯ-ਨਾਜ਼ਯ ਿ, ਭੈਂ ਉਸ ਦ ਚਯਨ ਆਣ  ਹਿਯਦ ਹਿਚ ਹਟਕਾਉਂਦਾ ਿਾਾਂ, ਅਤ 

(ਇਿਨਾਾਂ ਦੀ ਫਯਕਹਤ ਨਾਰ) ਯਭ ਸਹਤਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਨੰੂ ਗਾਉਂਦਾ ਿਾਾਂ।1।  

ਗਾਵਉ ਗੁਿ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਿੁਰਿ ਹਿਵਾਰਣ ਸਬਿ ਸਰ ॥ ਗਾਵਹਹ ਗੰਭੀਰ ਿੀਰ ਮਹਿ 
ਸਾਗਰ ਜਗੀ ਜੰਗਮ ਹਿਆਿੁ ਿਰ ॥ {ਪੰਿਾ 1389} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਗੁਨ ਸੁਿ ਸਾਗਯ—ਸੁਿਾਾਂ ਦ ਸਭੰੁਦਯ (ਖ਼ਜ਼ਾਨ) ਸਹਤਗੁਯੂ ਦ ਗੁਣ। ਦੁਯਤ—ਾ। ਦੁਯਤ 

ਹਨਿਾਯਣ—ਜ ਗੁਯ ੂਾਾਾਂ ਨੰੂ ਦੂਯ ਕਯਦਾ ਿ। ਸਫਦ ਸਯ—(ਜ ਗੁਯ)ੂ ਿਫਦ ਦਾ ਸਯ (ਬਾਿ ਫਾਣੀ ਦਾ ਸਭਾ) 

ਿ। ਧੀਯ—ਧੀਯਜ ਿਾਰ  ਭਨੁੁੱਿ। ਭਹਤ ਸਾਗਯ—ਭਹਤ ਦਾ ਸਭੰੁਦਯ, ਉੱਚੀ ਭਤ ਿਾਰ । ਹਧਆਨੁ ਧਯ—ਹਧਆਨ 

ਧਯ ਕ। ਯਭ—ਸਬ ਤੋਂ ਉੱਚਾ।  

ਅਯਥ:-  ਭੈਂ ਉਸ ਯਭ ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਦ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਿਾਾਂ, ਜ ਾਾਾਂ ਦ ਦੂਯ ਕਯਨ ਿਾਰਾ ਿ ਅਤ ਜ 

ਫਾਣੀ ਦਾ ਸਭਾ ਿ। (ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਨੰੂ) ਜਗੀ, ਜੰਗਭ ਹਧਆਨ ਧਯ ਕ ਗਾਉਂਦ ਿਨ, ਅਤ ਉਿ ਰਕ ਗਾਉਂਦ ਿਨ 

ਜ ਗੰਬੀਯ ਿਨ, ਜ ਧੀਯਜਿਾਨ ਿਨ ਅਤ ਜ ਉੱਚੀ ਭਤ ਿਾਰ  ਿਨ।  

ਗਾਵਹਹ ਇੰਿਰਾਹਿ ਭਗਿ ਪਰਹਹਾਹਿਕ ਆਿਮ ਰਸੁ ਹਜਹਿ ਜਾਹਣਓ ॥ ਕਹਬ ਕ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ 
ਿਾਿਕ ਰਾਜੁ ਜਗੁ ਹਜਹਿ ਮਾਹਣਓ ॥੨॥ {ਪੰਿਾ 1389} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਇੰਦਰ ਾਹਦ—ਇੰਦਰ  ਅਤ ਿਯ। ਬਗਤ ਰਹਿਰਾਹਦਕ—ਰਿਰਾਦ ਆਹਦਕ ਬਗਤ। ਆਤਭ ਯਸੁ—

ਆਤਭਾ ਦਾ ਆਨੰਦ। ਹਜਹਨ—ਹਜਸ (ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ) ਨ। ਕਹਫ ਕਰ—ਿ ਕਰ੍੍ ਕਿੀ! ਸੁਜਸ—ੁਸਿਣਾ ਜਸ। 

ਗੁਯ ਨਾਨਕ—ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦਾ। ਹਜਹਨ—ਹਜਸ (ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ) ਨ।  

ਅਯਥ:-  ਹਜਸ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਨ  ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਜਾਹਣਆ ਿ, ਉਸ ਨੰੂ ਇੰਦਯ ਆਹਦਕ ਤ ਰਹਿਰਾਦ ਆਹਦਕ 

ਬਗਤ ਗਾਉਂਦ ਿਨ। ‘ਕਰ੍੍’ ਕਿੀ (ਆਿਦਾ ਿ),—ਭੈਂ ਉਸ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਦ ਸਿਣ  ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਿਾਾਂ 

ਹਜਸ ਨ  ਯਾਜ ਤ ਜਗ ਭਾਹਣਆ ਿ (ਬਾਿ, ਜ ਹਗਰਿਸਤੀ ਬੀ ਿ ਤ ਨਾਰ ਿੀ ਭਾਇਆ ਤੋਂ ਉਯਾਭ ਿ ਕ ਿਯੀ ਦ 

ਨਾਰ ਜੁਹਿਆ ਿਇਆ ਿ)।2।  

ਗਾਵਹਹ ਜਿਕਾਹਿ ਜੁਗਹਿ ਜਗਸੁਰ ਹਹਰ ਰਸ ਪੂਰਿ ਸਰਬ ਕਾ ॥ ਗਾਵਹਹ ਸਿਕਾਹਿ ਸਾਿ 
ਹਸਿਾਹਿਕ ਮੁਹਿ ਜਿ ਗਾਵਹਹ ਅਛ ਛਾ ॥ {ਪੰਿਾ 1389} 



ਦ ਅਯਥ:-  ਜੁਗਹਤ—ਸਭਤ। ਜੁਗਹਤ ਜਗਸੁਯ—ਿੁੱਡ ਿੁੱਡ ਜਗੀਆਾਂ ਸਭਤ। ਿਹਯ ਯਸ ੂਯਨ—ਜ (ਗੁਯ ੂ

ਨਾਨਕ) ਿਯੀ ਦ ਆਨੰਦ ਨਾਰ ੂਯਨ ਿ। ਸਯਫ ਕਰਾ—ਸਾਯੀਆਾਂ ਕਰਾਾਂ ਿਾਰਾ, ਸੁੱਤਾ ਿਾਰਾ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ। 

ਸਨਕਾਹਦ—ਫਰਿਭਾ ਦ ੁੁੱਤਰ ਸਨਕ, ਸਨੰਦਨ, ਸਨਤ ਕੁਭਾਯ, ਸਨਾਤਨ। ਹਸਧਾਹਦਕ—ਹਸੁੱਧ ਆਹਦਕ। 

ਅਛਰ—ਨਾ ਛਹਰਆ ਜਾਣ ਿਾਰਾ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ। ਛਰਾ—ਭਾਇਆ, ਛਰਣ ਿਾਰੀ।  

ਅਯਥ:-  ਜ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਿਯੀ ਦ ਯਸ ਹਿਚ ਹਬੁੱਜਾ ਿਇਆ ਿ, ਜ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਿਯ ਰਕਾਯ ਦੀ ਸੁੱਹਤਆ ਿਾਰਾ 

ਿ, ਉਸ ਨੰੂ ਜਨਕ ਆਹਦਕ ਿੁੱਡ ਿੁੱਡ ਜਗੀਆਾਂ ਸਭਤ ਗਾਉਂਦ ਿਨ। ਹਜਸ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਨੰੂ ਭਾਇਆ ਨਿੀਂ ਛਰ 

ਸਕੀ, ਉਸ ਨੰੂ ਹਯਿੀ ਗਾਉਂਦ ਿਨ, ਸਨਕ ਆਹਦਕ ਸਾਧ ਤ ਹਸੁੱਧ ਆਹਦਕ ਗਾਉਂਦ ਿਨ।  

ਗਾਵ ਗੁਣ ਿਮੁ ਅਟ ਮੰਡਵ ਭਗਹਿ ਭਾਇ ਰਸੁ ਜਾਹਣਓ ॥ ਕਹਬ ਕ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ 
ਿਾਿਕ ਰਾਜੁ ਜਗੁ ਹਜਹਿ ਮਾਹਣਓ ॥੩॥ {ਪੰਿਾ 1389} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਗਾਿ—ਗਾਾਂਦਾ ਿ। ਧਭ—ਇਕ ਹਯਿੀ ਦਾ ਨਾਭ ਿ। ਅਟਰ ਭੰਡਰਿ—ਅਟੁੱਰ ਭੰਡਰ ਿਾਰਾ ਧ੍ਰ ੂ

ਬਗਤ। ਬਗਹਤ ਬਾਇ—ਬਗਤੀ ਿਾਰ  ਬਾਿ ਨਾਰ। ਯਸੁ—(ਿਯੀ ਦ ਹਭਰਾ ਦਾ) ਆਨੰਦ।  

ਅਯਥ:-  ਹਜਸ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਨ  ਬਗਤੀ ਿਾਰ  ਬਾਿ ਦੁਆਯਾ (ਿਯੀ ਦ ਹਭਰਾ ਦਾ) ਆਨੰਦ ਜਾਹਣਆ ਿ, ਉਸ ਦ 

ਗੁਣਾਾਂ ਨੰੂ ਧਭ ੁ ਹਯਿੀ ਗਾਾਂਦਾ ਿ, ਧ੍ਰ ੂਬਗਤ ਗਾਾਂਦਾ ਿ। ਕਰ੍੍ ਕਿੀ (ਆਿਦਾ ਿ)—‘ਭੈਂ ਉਸ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦ 

ਸਿਣ  ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਿਾਾਂ ਹਜਸ ਨ  ਯਾਜ ਤ ਜਗ ਭਾਹਣਆ ਿ’।3।  

ਗਾਵਹਹ ਕਹਪਾਹਿ ਆਹਿ ਜਗਸੁਰ ਅਪਰੰਪਰ ਅਵਿਾਰ ਵਰ ॥ ਗਾਵ ਜਮਿਗਹਿ ਪਰਸਰਾਮਸੁਰ 
ਕਰ ਕੁਠਾਰੁ ਰਘੁ ਿਜੁ ਹਹਰਓ ॥ {ਪੰਿਾ 1389} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਕਹਰਾਹਦ—ਕਹਰ ਹਯਿੀ ਆਹਦਕ। ਆਹਦ ਜਗਸੁਯ—ੁਯਾਤਨ ਿੁੱਡ ਿੁੱਡ ਜਗੀ ਜਨ। 

ਅਯੰਯ—ਹਜਸਦਾ ਾਯ ਨਾਿ ਾਇਆ ਜਾ ਸਕ, ਫਅੰਤ। ਿਯ—ਸਰਿਟ, ਉੱਤਭ। ਅਯੰਯ ਅਿਤਾਯ 

ਿਯ—ਫਅੰਤ ਿਯੀ ਦ ਸਰਿਟ ਅਿਤਾਯ ਗੁਯ ੂ ਨਾਨਕ ਨੰੂ। ਕਯ—ਿੁੱਥ। ਕੁਠਾਯੁ—ਕੁਿਾਿਾ। ਤਜ—ੁਰਤਾ। 

ਯਘੁ—ਸਰੀ ਯਾਭ ਚੰਦਯ ਜੀ। ਕਯ ਕੁਠਾਯੁ—ਿੁੱਥ ਦਾ ਕੁਿਾਿਾ।  

ਅਯਥ:-  ਕਹਰ ਆਹਦਕ ਹਯਿੀ ਅਤ ੁਯਾਤਨ ਿੁੱਡ ਿੁੱਡ ਜਗੀ ਜਨ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਹਿਯਭਣੀ ਅਿਤਾਯ ਗੁਯ ੂ

ਨਾਨਕ ਨੰੂ ਗਾਉਂਦ ਿਨ। (ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦ ਜਸ ਨੰੂ) ਜਭਦਗਹਨ ਦਾ ੁੁੱਤਯ ਯਸਯਾਭ ਬੀ ਗਾ ਹਯਿਾ ਿ, ਹਜਸ ਦ 

ਿੁੱਥ ਦਾ ਕੁਿਾਿਾ ਤ ਹਜਸ ਦਾ ਰਤਾ ਸਰੀ ਯਾਭ ਚੰਦਯ ਜੀ ਨ  ਿਿ ਹਰਆ ਸੀ।  

ਉਿ ਅਕ੍ਰੂਰੁ ਹਬਿਰੁ ਗੁਣ ਗਾਵ ਸਰਬਾਿਮੁ ਹਜਹਿ ਜਾਹਣਓ ॥ ਕਹਬ ਕ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਿਾਿਕ 
ਰਾਜੁ ਜਗੁ ਹਜਹਿ ਮਾਹਣਓ ॥੪॥ {ਪੰਿਾ 1389} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਉਧ—ਉਧਉ, ਸਰੀ ਹਿਿਨ ਜੀ ਦਾ ਬਗਤ ਸੀ। ਅਕ੍ਰੂਯੁ—ਸਰੀ ਹਿਿਨ ਜੀ ਦਾ ਬਗਤ ਸੀ। ਹਫਦਯੁ—

ਸਰੀ ਹਿਿਨ ਜੀ ਦਾ ਇਕ ਬਗਤ। ਸਯਫਾਤਭ—ੁਸਯਫ ਹਿਆਕ ਿਯੀ। ਹਜਹਨ—ਹਜਸ (ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਨ)।  

ਅਯਥ:-  ਹਜਸ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਨ  ਸਯਫ-ਹਿਆਕ ਿਯੀ ਨੰੂ ਜਾਣ ਹਰਆ (ਡੂੰਘੀ ਸਾਾਂਝ ਾਈ ਿਈ ਸੀ), ਉਸ ਦ ਗੁਣ 

ਉਧ ਗਾਾਂਦਾ ਿ, ਅਕ੍ਰੂਯੁ ਗਾਾਂਦਾ ਿ, ਹਫਦਯ ਬਗਤ ਗਾਾਂਦਾ ਿ। ਕਰ੍੍ ਕਿੀ (ਆਿਦਾ ਿ)—‘ਭੈਂ ਉਸ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ 

ਦਾ ਸਿਣਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦਾ ਿਾਾਂ, ਹਜਸ ਨ  ਯਾਜ ਤ ਜਗ ਦਿੇਂ ਭਾਣ  ਿਨ’।4।  

ਗਾਵਹਹ ਗੁਣ ਬਰਿ ਚਾਹਰ ਖਟ ਿਰਸਿ ਬਰਹਮਾਹਿਕ ਹਸਮਰੰਹਿ ਗੁਿਾ ॥ ਗਾਵ ਗੁਣ ਸਸੁ ਸਹਸ 
ਹਜਹਬਾ ਰਸ ਆਹਿ ਅੰਹਿ ਹਵ ਾਹਗ ਿੁਿਾ ॥ {ਪੰਿਾ 1390} 



ਦ ਅਯਥ:-  ਗਾਿਹਿ—ਗਾਾਂਦ ਿਨ (ਗਾਿ—ਗਾਾਂਦਾ ਿ।) ਫਯਨ ਚਾਹਯ—ਚਾਯ ਿਯਣ, ਫਰਾਿਭਣ, ਿੁੱਤਰੀ, ਿਿ, 

ਿੂਦਯ। ਿਟ ਦਯਸਨ—ਛ ਬਿੁ; ਜਗੀ, ਜੰਗਭ, ਸਯਿਿ, ਸੰਹਨਆਸੀ ਆਹਦਕ। ਹਸਭਯੰਹਥ—ਹਸਭਯਦ ਿਨ। 

ਗੁਨਾ—ਗੁਣਾਾਂ ਨੰੂ। ਸਸੁ—ਿਿਨਾਗ। ਸਿਸ ਹਜਿਫਾ—ਿਜ਼ਾਯ ਜੀਬਾਾਂ ਨਾਰ। ਯਸ—ਰਭ ਨਾਰ। ਆਹਦ ਅੰਹਤ—

ਸਦਾ, ਇਕ-ਯਸ। ਹਰਿ ਰਾਹਗ ਧੁਨਾ—ਹਰਿ ਦੀ ਧੁਨ ਰਗਾ ਕ।  

ਅਯਥ:-  ਚਾਯ ਿਯਣ, ਛ ਬਿ, ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦ ਗੁਣ ਗਾ ਯਿ ਿਨ, ਫਰਿਭਾ ਆਹਦਕ ਬੀ ਉਸ ਦ ਗੁਣ ਮਾਦ ਕਯ 

ਯਿ ਿਨ। ਿਿਨਾਗ ਿਜ਼ਾਯਾਾਂ ਜੀਬਾਾਂ ਦੁਆਯਾ ਰਭ ਨਾਰ ਇਕ-ਯਸ ਹਰਿ ਦੀ ਧੁਨੀ ਰਗਾ ਕ ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦ ਗੁਣ 

ਗਾਉਂਦਾ ਿ।  

ਗਾਵ ਗੁਣ ਮਹਾਿਉ ਬਰਾਗੀ ਹਜਹਿ ਹਿਆਿ ਹਿਰੰਿਹਰ ਜਾਹਣਓ ॥ ਕਹਬ ਕ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ 
ਿਾਿਕ ਰਾਜੁ ਜਗੁ ਹਜਹਿ ਮਾਹਣਓ ॥੫॥ {ਪੰਿਾ 1390} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭਿਾਦਉ—ਹਿਿ ਜੀ। ਫਯਾਗੀ—ਿਯਾਗਿਾਨ, ਹਤਆਗੀ। ਹਜਹਨ—ਹਜਸ (ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ) ਨ। 

ਹਨਯੰਤਹਯ—ਇਕ-ਯਸ।  

ਅਯਥ:-  ਹਜਸ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਨ  ਇਕ-ਯਸ ਹਫਯਤੀ ਜਿ ਕ ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਨੰੂ ਛਾਹਣਆ ਿ (ਸਾਾਂਝ ਾਈ ਿ,) ਉਸ 

ਦ ਗੁਣ ਿਯਾਗਿਾਨ ਹਿਿ ਜੀ (ਬੀ) ਗਾਾਂਦਾ ਿ। ਕਰ੍੍ ਕਿੀ (ਆਿਦਾ ਿ)—‘ਭੈਂ ਉਸ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦ ਗੁਣ 

ਗਾਾਂਦਾ ਿਾਾਂ, ਹਜਸ ਨ  ਯਾਜ ਤ ਜਗ ਦਿੇਂ ਭਾਣ  ਿਨ’।5।  

ਰਾਜੁ ਜਗੁ ਮਾਹਣਓ ਬਹਸਓ ਹਿਰਵਰੁ ਹਰਿੰਿਹਰ ॥ ਹਸਰਸਹਟ ਸਗ ਉਿਰੀ ਿਾਹਮ  ਿਹਰਓ 
ਹਿਰੰਿਹਰ ॥ {ਪੰਿਾ 1390} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਫਹਸਓ—ਿੁੱਸ ਹਯਿਾ ਿ। ਹਯਦੰਤਹਯ—(ਗੁਯ ੂ ਨਾਨਕ ਦ) ਹਿਯਦ ਹਿਚ। ਸਗਰ—ਸਾਯੀ। 

ਉਧਯੀ—(ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਨ) ਤਾਯ ਹਦੁੱਤੀ ਿ। ਨਾਹਭ—ਨਾਭ ਦੀ ਯਾਿੀਂ। ਰ—(ਆ ਨਾਭ) ਜ ਕ। ਤਹਯਓ—

(ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ) ਤਯ ਹਗਆ ਿ। ਹਨਯੰਤਹਯ—ਇਕ-ਯਸ।  

ਅਯਥ:-  (ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਨ) ਯਾਜ ਬੀ ਭਾਹਣਆ ਿ ਤ ਜਗ ਬੀ; ਹਨਯਿਯ ਅਕਾਰ ੁਯਿ (ਉਿਨਾਾਂ ਦ) 

ਹਿਯਦ ਹਿਚ ਿੁੱਸ ਹਯਿਾ ਿ। (ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦਿ) ਆ ਇਕ-ਯਸ ਨਾਭ ਜ ਕ ਤਯ ਹਗਆ ਿ, ਤ (ਉਸ ਨ) ਸਾਯੀ 

ਹਸਰਿਟੀ ਨੰੂ ਬੀ ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਕਹਤ ਨਾਰ ਤਾਯ ਹਦੁੱਤਾ ਿ।  

ਗੁਣ ਗਾਵਹਹ ਸਿਕਾਹਿ ਆਹਿ ਜਿਕਾਹਿ ਜੁਗਹ ਹਗ ॥ ਿੰਹਿ ਿੰਹਿ ਗੁਰੁ ਿੰਹਿ ਜਿਮੁ ਸਕਯਿੁ 
ਭ ਜਹਗ ॥ {ਪੰਿਾ 1390} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਨਕਾਹਦ—ਸਨਕ ਆਹਦਕ ਫਰਿਭਾ ਦ ਚਾਯ ੁੁੱਤਰ। ਆਹਦ—ੁਯਾਤਨ। ਜਨਕਾਹਦ—ਜਨਕ 

ਆਹਦ ਹਯਿੀ। ਜੁਗਿ ਰਹਗ—ਜੁਗਾਾਂ ਰਮੰਤ, ਸਦਾ। ਸਕਮਥ—ੁਸਕਾਯਥਾ, ਸਪਰ। ਬਰ—ਬਰਾ, ਚੰਗਾ। 

ਜਹਗ—ਜਗਤ ਹਿਚ।  

ਅਯਥ:-  ਸਨਕ ਆਹਦ ਫਰਿਭਾ ਦ ਚਾਯ ੁੁੱਤਰ , ਜਨਕ ਆਹਦਕ ੁਯਾਤਨ ਹਯਿੀ ਕਈ ਜੁੁੱਗਾਾਂ ਤੋਂ (ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦਿ 

ਜੀ ਦ) ਗੁਣ ਗਾ ਯਿ ਿਨ। ਧੰਨ ਿ ਗੁਯ ੂ(ਨਾਨਕ)! ਧੰਨ ਿ ਗੁਯ ੂ(ਨਾਨਕ)! ਜਗਤ ਹਿਚ (ਉਸ ਦਾ) ਜਨਭ ਰਣਾ 

ਸਕਾਯਥਾ ਤ ਬਰਾ ਿਇਆ ਿ।  

ਪਾਿਾ ਪੁਰੀ ਜਕਾਰ ਿੁਹਿ ਕਹਬ ਜਿ ਕ ਵਖਾਹਣਓ ॥ ਹਹਰ ਿਾਮ ਰਹਸਕ ਿਾਿਕ ਗੁਰ ਰਾਜੁ ਜਗੁ 
ਿ ਮਾਹਣਓ ॥੬॥ {ਪੰਿਾ 1390} 



ਦ ਅਯਥ:-  ਾਤਾਰ ੁਯੀ—ਾਤਾਰ ਰਕ ਤੋਂ। ਜਕਾਯ ਧੁਹਨ—(ਗੁਯ ੂ ਨਾਨਕ ਦੀ) ਜ ਜ ਦੀ ਆਿਾਜ਼। 

ਿਿਾਹਣਓ—ਆਿਦਾ ਿ। ਯਹਸਕ—ਯਸੀਆ। ਨਾਨਕ ਗੁਯ—ਿ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ! ਤ—ਤੂ।6।  

ਅਯਥ:-  ਦਾਸ ਕਰ੍੍ ਕਿੀ ਫਨਤੀ ਕਯਦਾ ਿ—‘ਿਯੀ ਦ ਨਾਭ ਦ ਯਸੀਏ ਿ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ! ਾਤਾਰ ਰਕ ਤੋਂ 

ਬੀ ਤਯੀ ਜ ਜਕਾਯ ਦੀ ਆਿਾਜ਼ (ਉਠ ਯਿੀ ਿ), ਤੰੂ ਯਾਜ ਤ ਜਗ ਦਿੇਂ ਿੀ ਭਾਣ  ਿਨ’।6।  

ਸਿਜੁਹਗ ਿ ਮਾਹਣਓ ਛਹਓ ਬਹ ਬਾਵਿ ਭਾਇਓ ॥ ਿਰਿ ਿ ਮਾਹਣਓ ਰਾਮੁ ਰਘੁਵੰਸੁ ਕਹਾਇਓ ॥ 
{ਪੰਿਾ 1390} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਹਤਜੁਗ—ਸਤਜੁਗ ਹਿਚ। ਤ—ਤੰੂ (ਿ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ!)। ਭਾਹਣਓ—(ਯਾਜ ਤ ਜਗ) ਭਾਹਣਆ। 

ਫਹਰ—ਯਾਜਾ ਫਹਰ ਹਜਸ ਨੰੂ ਿਾਭਨ ਅਿਤਾਯ ਨ  ਛਹਰਆ ਸੀ। ਬਾਇਓ—ਚੰਗਾ ਰੁੱਗਾ। ਫਾਿਨ—ਿਾਭਨ 

ਅਿਤਾਯ। ਤਰ ਤ—ਤਰ ਤ ਜੁਗ ਹਿਚ। ਯਘੁਿੰਸੁ—ਯਘੂ ਦੀ ਿੰਸ ਿਾਰਾ।  

ਅਯਥ:-  (ਿ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ!) ਸਤਜੁਗ ਹਿਚ (ਬੀ) ਤੰੂ ਿੀ (ਯਾਜ ਤ ਜਗ) ਭਾਹਣਆ ਸੀ, ਤੰੂ ਿੀ ਯਾਜਾ ਫਹਰ ਨੰੂ 

ਛਹਰਆ ਸੀ ਤ ਤਦੋਂ ਿਾਭਨ ਅਿਤਾਯ ਫਣਨਾ ਤਨੰੂ ਚੰਗਾ ਰੁੱਗਾ ਸੀ। ਤਰ ਤ ਹਿਚ ਬੀ ਤੰੂ ਿੀ (ਯਾਜ ਤ ਜਗ) 

ਭਾਹਣਆ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਤੰੂ ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ਯਘੁਿੰਸੀ ਯਾਭ ਅਿਿਾਇਆ ਸੀ (ਬਾਿ, ਿ ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ! ਭਯ ਿਾਸਤ ਤਾਾਂ 

ਤੰੂ ਿੀ ਿੈਂ ਿਾਭਨ ਅਿਤਾਯ, ਤੰੂ ਿੀ ਿੈਂ ਯਘੁਿੰਸੀ ਯਾਭ)।  

ਿੁਆਪੁਹਰ ਹਿਸਿ ਮੁਰਾਹਰ ਕੰਸੁ ਹਕਰਿਾਰਿੁ ਕੀਓ ॥ ਉਗਰਸਣ ਕਉ ਰਾਜੁ ਅਭ ਭਗਿਹ ਜਿ ਿੀਓ 
॥ {ਪੰਿਾ 1390} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਦੁਆੁਹਯ—ਦੁਆੁਯ (ਜੁਗ) ਹਿਚ। ਭੁਯਾਹਯ—(ਭੁਯ-ਅਹਯ) ਭੁਯ (ਦੈਂਤ) ਦਾ ਿਯੀ। 

ਹਕਯਤਾਯਥ—ੁਸਪਰ, ਭੁਕਤ। ਉਗਰਸਣ—ਭਥੁਯਾ ਦਾ ਯਾਜਾ, ਕੰਸ ਦਾ ਹਤਾ; ਕੰਸ ਇਸ ਨੰੂ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਰਾਿ ਕ 

ਯਾਜਾ ਫਣ ਫਠਾ ਸੀ; ਸਰੀ ਹਿਿਨ ਜੀ ਨ  ਕੰਸ ਨੰੂ ਭਾਯ ਕ ਭੁਿ ਉਗਰਸਣ ਨੰੂ ਯਾਜ ਦ ਹਦੁੱਤਾ ਸੀ। ਅਬ—ਅਬ-ਦ, 

ਹਨਯਬਤਾ। ਬਗਤਿ ਜਨ—ਬਗਤਾਾਂ ਨੰੂ।  

ਅਯਥ:-  (ਿ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ!) ਦੁਆੁਯ ਜੁਗ ਹਿਚ ਹਿਿਨ ਭੁਯਾਯ ਬੀ (ਤੰੂ ਿੀ ਸੈਂ), ਤੰੂ ਿੀ ਕੰਸ ਨੰੂ (ਭਾਯ ਕ) ਭੁਕਤ 

ਕੀਤਾ ਸੀ (ਤੰੂ ਿੀ) ਉਗਰਸਣ ਨੰੂ (ਭਥੁਯਾ ਦਾ) ਯਾਜ ਅਤ ਆਣ  ਬਗਤ ਜਨਾਾਂ ਨੰੂ ਹਨਯਬਤਾ ਫਖ਼ਿੀ ਸੀ (ਬਾਿ, ਿ 

ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ! ਭਯ ਿਾਸਤ ਤਾਾਂ ਤੰੂ ਿੀ ਿੈਂ ਸਰੀ ਹਿਿਨ)।  

ਕਹਜੁਹਗ ਪਰਮਾਣੁ ਿਾਿਕ ਗੁਰੁ ਅੰਗਿੁ ਅਮਰੁ ਕਹਾਇਓ ॥ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜੁ ਅਹਬਚੁ ਅਟੁ ਆਹਿ 
ਪੁਰਹਖ ਫੁਰਮਾਇਓ ॥੭॥ {ਪੰਿਾ 1390} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਕਹਰਜੁਹਗ—ਕਰਜੁਗ ਹਿਚ। ਰਭਾਣੁ—ਰਭਾਹਣਕ, ਭੰਹਨਆ-ਯਭੰਹਨਆ ਿਇਆ, ਸਭਯਥਾ 

ਿਾਰਾ। ਨਾਨਕ—ਿ (ਗੁਯ)ੂ ਨਾਨਕ! ਸਰੀ ਗੁਯ ੂਯਾਜ—ੁਸਰੀ ਗੁਯ ੂ(ਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ) ਦਾ ਯਾਜ। ਅਹਫਚਰੁ—ਨਾਾਂਿ 

ਹਿੁੱਰਣ ਿਾਰਾ, ੁੱਕਾ, ਹਥਯ। ਆਹਦ ੁਯਹਿ—ਆਹਦ ੁਯਿ ਨ , ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਨ।  

ਅਯਥ:-  ਿ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ! ਕਰਜੁਗ ਹਿਚ (ਬੀ ਤੰੂ ਿੀ) ਸਭਯਥਾ ਿਾਰਾ ਿੈਂ, (ਤੰੂ ਿੀ ਆਣ  ਆ ਨੰੂ) ਗੁਯ ੂਅੰਗਦ 

ਤ ਗੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਅਿਿਾਇਆ ਿ। (ਇਿ ਤਾਾਂ) ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਨ  (ਿੀ) ਿੁਕਭ ਦ ਯੁੱਹਿਆ ਿ ਹਕ ਸਰੀ ਗੁਯ ੂ

(ਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ) ਦਾ ਯਾਜ ਸਦਾ-ਹਥਯ ਤ ਅਟੁੱਰ ਿ।7।  

ਗੁਣ ਗਾਵ ਰਹਵਿਾਸੁ ਭਗਿੁ ਜਿਵ ਹਿਰਚਿ ॥ ਿਾਮਾ ਭਗਿੁ ਕਬੀਰੁ ਸਿਾ ਗਾਵਹਹ ਸਮ ਚਿ ॥  
{ਪੰਿਾ 1390} 



ਦ ਅਯਥ:-  ਗਾਿਹਿ—ਗਾਉਂਦ ਿਨ। ਸਭਰਚਨ—ਸਭਾਨ ਨਤਰਾਾਂ ਿਾਰ  ਦ (ਗੁਣਾਾਂ ਨੰੂ), ਉਸ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦ 

(ਗੁਣਾਾਂ ਨੰੂ) ਜ ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਨੰੂ ਆਣ  ਨਤਰਾਾਂ ਨਾਰ ਸਬ ਥਾਈਂ ਿਿ ਹਯਿਾ ਿ। ਸਭ—ਫਯਾਫਯ। ਰਚਨ—ਅੁੱਿ 

(lwycn)।  

ਅਯਥ:-  (ਉਸ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦ) ਗੁਣ ਯਹਿਦਾਸ ਬਗਤ ਗਾ ਹਯਿਾ ਿ, ਜਦਿ ਤ ਹਤਰਰਚਨ ਗਾ ਯਿ ਿਨ, ਬਗਤ 

ਨਾਭਦਿ ਤ ਕਫੀਯ ਗਾ ਯਿ ਿਨ; (ਜ) ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਨੰੂ ਆਣ  ਨਤਰਾਾਂ ਨਾਰ ਸਬ ਥਾਈਂ ਿਿ ਹਯਿਾ ਿ।  

ਭਗਿੁ ਬਹਣ ਗੁਣ ਰਵ ਸਹਹਜ ਆਿਮ ਰੰਗੁ ਮਾਣ ॥ ਜਗ ਹਿਆਹਿ ਗੁਰ ਹਗਆਹਿ ਹਬਿਾ ਪਰਭ 
ਅਵਰੁ ਿ ਜਾਣ ॥ {ਪੰਿਾ 1390} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਯਿ—ਗਾਉਂਦਾ ਿ, ਜਦਾ ਿ। ਸਿਹਜ—ਸਿਜ ਅਿਸਥਾ ਹਿਚ, ਅਡਰਤਾ ਹਿਚ (ਯਹਿ ਕ)। 

ਆਤਭ ਯੰਗ—ੁਯਭਾਤਭਾ (ਦ-ਹਭਰਾ) ਦਾ ਸੁਆਦ। ਜਗ—(ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ) ਹਭਰਾ। ਜਗ ਹਧਆਹਨ—

ਜਗ ਦ ਹਧਆਨ ਹਿਚ, ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਹਭਰਾ ਹਿਚ ਹਧਆਨ ਰਾਣ ਕਯਕ, ਬਾਿ, ਯਭਾਤਭਾ ਹਿਚ ਸੁਯਤੀ 

ਜਿਨ ਕਯਕ। ਗੁਯ ਹਗਆਨ—ਗੁਯ ੂਦ ਹਗਆਨ ਦੁਆਯਾ। ਅਿਯ—ੁਹਕਸ ਿਯ ਨੰੂ।  

ਅਯਥ:-  (ਜ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ) ਅਡਰਤਾ ਹਿਚ ਹਟਕ ਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਹਭਰਾ ਦ ਸੁਆਦ ਨੰੂ ਭਾਣਦਾ ਿ, (ਜ ਗੁਯ ੂ

ਨਾਨਕ) ਗੁਯ ੂਦ ਹਗਆਨ ਦੀ ਫਯਕਹਤ ਨਾਰ ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਹਿਚ ਸੁਯਤੀ ਜਿ ਕ ਉਸ ਤੋਂ ਹਫਨਾਾਂ ਹਕਸ ਿਯ ਨੰੂ 

ਨਿੀਂ ਜਾਣਦਾ, (ਉਸ ਦ) ਗੁਣਾਾਂ ਨੰੂ ਫਣੀ ਬਗਤ ਗਾ ਹਯਿਾ ਿ।  

ਸੁਖਿਉ ਪਰੀਖਯਿੁ ਗੁਣ ਰਵ ਗਿਮ ਹਰਹਖ ਜਸੁ ਗਾਇਓ  ॥ ਕਹਬ ਕ ਸੁਜਸੁ ਿਾਿਕ ਗੁਰ ਹਿਿ 
ਿਵਿਿੁ ਜਹਗ ਛਾਇਓ ॥੮॥ {ਪੰਿਾ 1390} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸੁਿਦਉ—ਹਫਆਸ ਹਯਿੀ ਦ ਇਕ ੁੁੱਤਰ  ਦਾ ਨਾਭ ਿ; ਇਿ ਸੁਿਦਿ ਜੀ ਹਘਰਤਾਚੀ ਨਾਭ ਅੁੱਛਯਾਾਂ 

ਦੀ ਕੁੁੱਿੋਂ ਜੰਭ ਸਨ; ਜੰਭਦ ਿੀ ਹਗਆਨ-ਿਾਨ ਸਨ, ਬਾਯ ਤੀ ਰਹਸੁੱਧ ਿਏ ਿਨ, ਇਿਨਾਾਂ ਨ  ਿੀ ਯਾਜਾ ਯੀਿਤ ਨੰੂ 

ਬਾਗਿਤ ੁਯਾਣ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਯੀਿ੍੍ਤੁ—ਇਿ ਯਾਜਾ ਅਹਬਭੰਨਮ ੂ ਦਾ ੁੁੱਤਰ  ਤ ਅਯਜੁਨ ਦਾ ਤਰਾ 

ਿਇਆ ਿ, ਮੁਹਧਿਟਯ ਤੋਂ ਹੁੱਛੋਂ ਿਸਤਨਾੁਯ ਦਾ ਯਾਜ ਇਸ ਨੰੂ ਿੀ ਹਭਹਰਆ ਸੀ, ਸੁੱ ਰਿਨ ਕਯ ਕ ਇਸ ਦੀ 

ਭਤ ਿਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦ ਿਨ, ਕਰਜੁਗ ਦਾ ਸਭਾਾਂ ਇਸ ਦ ਯਾਜ ਤੋਂ ਿੀ ਆਯੰਬ ਿਇਆ ਸੀ। ਯਿ—ਹਸਭਯ ਹਯਿਾ ਿ 

(ਇਕ-ਿਚਨ)। ਸੁਜਸ ੁਨਾਨਕ ਗੁਯ—ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਣਾ ਜਸ। ਨਿਤਨੁ—ਨਿਾਾਂ। ਛਾਇਓ—ਛਾਇਆ 

ਿਇਆ ਿ, ਰਬਾਿ ਿਾਰਾ ਿ।  

ਅਯਥ:-  ਸੁਿਦਿ ਹਯਿੀ (ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦ ਗੁਣ) ਗਾ ਹਯਿਾ ਿ ਤ (ਯਾਜਾ) ਯੀਿਤ (ਬੀ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦ) ਗੁਣਾਾਂ ਨੰੂ 

ਗਾ ਹਯਿਾ ਿ। ਗਤਭ ਹਯਿੀ ਨ  (ਬੀ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦਾ ਿੀ) ਜਸ ਗਾਾਂਹਿਆ ਿ। ਿ ਕਰ੍੍ ਕਿੀ! ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ (ਦਿ 

ਜੀ) ਦੀ ਸਿਣੀ ਸਬਾ ਹਨੁੱਤ ਨਿੀਂ ਿ ਤ ਜਗਤ ਹਿਚ ਆਣਾ ਰਬਾਿ ਾ ਯਿੀ ਿ।8।  

ਗੁਣ ਗਾਵਹਹ ਪਾਯਾਹ ਭਗਿ ਿਾਗਾਹਿ ਭੁਯੰਗਮ ॥ ਮਹਾਿਉ ਗੁਣ ਰਵ ਸਿਾ ਜਗੀ ਜਹਿ ਜੰਗਮ ॥ 
{ਪੰਿਾ 1390} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਾਮਾਹਰ—ਤਾਰ ਹਿਚ। ਨਾਗਾਹਦ—(ਿਿ-) ਨਾਗ ਆਹਦਕ। ਬੁਮੰਗਭ—ਸੁੱ। ਜਹਤ—ਜਤੀ। 

ਜੰਗਭ—ਛ ਬਿਾਾਂ ਹਿਚੋਂ ਇਕ ਬਿ ਿ।  

ਅਯਥ:-  ਾਤਾਰ ਹਿਚ ਬੀ (ਿਿ-) ਨਾਗ ਆਹਦਕ ਿਯ ਸਯ-ਬਗਤ (ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦ) ਗੁਣ ਗਾ ਯਿ ਿਨ।  



ਗੁਣ ਗਾਵ ਮੁਹਿ ਬਯਾਸੁ ਹਜਹਿ ਬਿ ਬਯਾਕਰਣ ਬੀਚਾਹਰਅ ॥ ਬਰਹਮਾ ਗੁਣ ਉਚਰ ਹਜਹਿ ਹੁਕਹਮ ਸਭ 
ਹਸਰਸਹਟ ਸਵਾਰੀਅ ॥ {ਪੰਿਾ 1390} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਹਜਹਨ—ਹਜਸ (ਹਿਆਸ ਭੁਨੀ) ਨ। ਫਦ—ਿਦਾਾਂ ਨੰੂ। ਫ੍੍ਾਕਯਣ—ਹਿਆਕਯਣਾਾਂ ਦੁਆਯਾ। 

ਫੀਚਾਹਯਅ—ਹਿਚਾਹਯਆ ਿ। ਹਜਹਨ—ਹਜਸ (ਫਰਿਭਾ) ਨ। ਿੁਕਹਭ—(ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਦ) ਿੁਕਭ ਹਿਚ। 

ਸਿਾਯੀਅ—ਯਚੀ ਿ।  

ਅਯਥ:-  ਹਜਸ (ਹਿਆਸ ਭੁਨੀ) ਨ  ਸਾਯ ਿਦਾਾਂ ਨੰੂ ਹਿਆਕਯਣਾਾਂ ਦੁਆਯਾ ਹਿਚਾਹਯਆ ਿ, ਉਿ (ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦ) 

ਗੁਣ ਗਾ ਹਯਿਾ ਿ। ਹਜਸ (ਫਰਿਭਾ) ਨ  ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਦ ਿੁਕਭ ਹਿਚ ਸਾਯੀ ਹਸਰਿਟੀ ਯਚੀ ਿ, ਉਿ (ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ 

ਦ) ਗੁਣ ਉਚਾਯ ਹਯਿਾ ਿ।  

ਬਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਪੂਰਿ ਬਰਹਮੁ ਗੁਣ ਹਿਰਗੁਣ ਸਮ ਜਾਹਣਓ ॥ ਜਪੁ ਕ ਸੁਜਸੁ ਿਾਿਕ ਗੁਰ ਸਹਜੁ ਜਗੁ 
ਹਜਹਿ ਮਾਹਣਓ ॥੯॥ {ਪੰਿਾ 1390} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਫਰਿਭੰਡ ਿੰਡ—ਿੰਡਾਾਂ ਫਰਿਭੰਡਾਾਂ ਹਿਚ, ਸਾਯੀ ਦੁਨੀਆ ਹਿਚ। ੂਯਨ—ਹਿਆਕ, ਿਾਜ਼ਯ-ਨਾਜ਼ਯ। 

ਫਰਿਭ—ਅਕਾਰ ੁਯਿ। ਗੁਣ—ਗੁਣਾਾਂ ਿਾਰਾ, ਸਯਗੁਣ। ਸਭ—ਇੁੱਕ ਹਜਿਾ। ਜ—ੁਮਾਦ ਕਯ, ਹਸਭਯ। 

ਸੁਜਸ—ੁਸਿਣਾ ਜਸ। ਕਰ—ਿ ਕਰ੍੍ ਕਿੀ! ਨਾਨਕ ਗੁਯ—ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦ। ਸਿਜੁ—ਅਡਰਤਾ, ਿਾਾਂਤ 

ਅਿਸਥਾ। ਹਜਹਨ—(ਹਜਸ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ) ਨ। ਜਗ—(ਰਬੂ ਨਾਰ) ਹਭਰਾ।  

ਅਯਥ:-  ਹਜਸ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਨ  ਅਡਰ ਅਿਸਥਾ ਨੰੂ ਤ ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਦ ਹਭਰਾ ਨੰੂ ਭਾਹਣਆ ਿ, ਹਜਸ ਗੁਯ ੂ

ਨਾਨਕ ਨ  ਸਾਯੀ ਦੁਨੀਆ ਹਿਚ ਿਾਜ਼ਯ-ਨਾਜ਼ਯ ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਨੰੂ ਸਯਗੁਣ ਤ ਹਨਯਗੁਣ ਯੂਾਾਂ ਹਿਚ ਇੁੱਕ ਹਜਿਾ 

ਛਾਹਣਆ ਿ, ਿ ਕਰ੍੍! ਉਸ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦ ਸਿਣ  ਗੁਣਾਾਂ ਨੰੂ ਮਾਦ ਕਯ।9।  

ਗੁਣ ਗਾਵਹਹ ਿਵ ਿਾਿ ਿੰਹਿ ਗੁਰੁ ਸਾਹਚ ਸਮਾਇਓ ॥ ਮਾਂਿਾਿਾ ਗੁਣ ਰਵ ਜਿ ਚਿਵ ਕਹਾਇਓ ॥ 
{ਪੰਿਾ 1390} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਨਿ ਨਾਥ—ਨ  ਨਾਥ (ਗਯਿ ਭਹਛੰਦਯ ਆਹਦਕ)। ਸਾਹਚ—ਸਾਚ ਹਿਚ; ਸਦਾ-ਹਥਯ ਿਯੀ ਹਿਚ। 

ਸਭਾਇਓ—ਰੀਨ ਿ ਹਗਆ ਿ। ਭਾਾਂਧਾਤਾ—ਸੂਯਜਫੰਸੀ ਕੁਰ ਦਾ ਇਕ ਯਾਜਾ, ਮੁਿਨਾਾਂਿੁ ਦਾ ੁੁੱਤਰ  ਸੀ; ਫਿਾ ਫਰੀ 

ਯਾਜਾ ਸੀ। ਜਨ—ਹਜਹਨ, ਹਜਸ ਨ  (ਆਣ  ਆ ਨੰੂ)। ਚਿਿ—ਚਕਯਿਯਤੀ। ਕਿਾਇਓ—ਅਿਿਾਇਆ।  

ਅਯਥ:-  ਨ  ਨਾਥ (ਬੀ) ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦ ਗੁਣ ਗਾਾਂਦ ਿਨ (ਤ ਆਿਦ ਿਨ), “ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਧੰਨ ਿ ਜ ਸੁੱਚ ਿਯੀ 

ਹਿਚ ਜੁਹਿਆ ਿਇਆ ਿ। ” ਹਜਸ ਭਾਾਂਧਾਤਾ ਨ  ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ਚੁੱਿਿਯਤੀ ਯਾਜਾ ਅਿਿਾਇਆ ਸੀ, ਉਿ ਬੀ 

ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦ ਗੁਣ ਉਚਾਯ ਹਯਿਾ ਿ।  

ਗੁਣ ਗਾਵ ਬਹ ਰਾਉ ਸਪਿ ਪਾਿਾਹ ਬਸੰਿ ॥ ਭਰਿਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰ ਸਿਾ ਗੁਰ ਸੰਹਗ ਰਹੰਿ ॥  
{ਪੰਿਾ 1390} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਫਹਰਯਾਉ—ਯਾਜਾ ਫਹਰ। ਸਤ ਾਤਾਹਰ—ਸਤਿੇਂ ਾਤਾਰ ਹਿਚ। ਫਸੰਤ—ਿੁੱਸਦਾ ਿਇਆ। 

ਗੁਯ ਸੰਹਗ—ਗੁਯ ੂਦ ਨਾਰ। ਯਿੰਤ—ਯਹਿੰਦਾ ਿਇਆ।  

ਅਯਥ:-  ਸਤਿੇਂ ਾਤਾਰ ਹਿਚ ਿੁੱਸਦਾ ਿਇਆ ਯਾਜਾ ਫਹਰ (ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦ) ਗੁਣ ਗਾ ਹਯਿਾ ਿ। ਆਣ ਗੁਯ ੂ

ਦ ਨਾਰ ਯਹਿੰਦਾ ਿਇਆ ਬਯਥਯੀ ਬੀ ਸਦਾ (ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦ) ਗੁਣ ਉੱਚਾਯ ਹਯਿਾ ਿ।  



ਿੂਰਬਾ ਪਰੂਰਉ ਅੰਗਰ ਗੁਰ  ਿਾਿਕ ਜਸੁ ਗਾਇਓ ॥ ਕਹਬ ਕ ਸੁਜਸੁ ਿਾਿਕ ਗੁਰ ਘਹਟ ਘਹਟ 
ਸਹਹਜ ਸਮਾਇਓ ॥੧੦॥ {ਪੰਿਾ 1390} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਦੂਯਫਾ—ਦਯਿਾਸਾ ਹਯਿੀ। ਯੂਯਉ—ਯਾਜਾ ੁਯ,ੂ ਚੰਦਰ ਫੰਸੀ ਕੁਰ ਦਾ ਛਿਾਾਂ ਯਾਜਾ, ਮਮਾਤੀ ਤ 

ਿਯਹਭਿਟ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਛਟਾ ੁੁੱਤਰ। ਅੰਗਯ—ਇਕ ਰਹਸੁੱਧ ਹਯਿੀ ਿਇਆ ਿ; ਹਯਗਿਦ ਹਿਚ ਕਈ ਛੰਦ ਇਸ 

ਹਯਿੀ ਦ ਨਾਭ ਤ ਿਨ; ਫਰਿਭਾ ਦ ਭਨ ਤੋਂ ਦਾ ਿਏ ਦਸ ੁੁੱਤਰ ਾਾਂ ਹਿਚੋਂ ਇਕ ਇਿ ਬੀ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਜਸੁ—ਨਾਨਕ 

ਦਾ ਜਸ। ਘਹਟ—ਘਟ ਹਿਚ, ਹਿਯਦ ਹਿਚ। ਘਹਟ ਘਹਟ—ਿਯਕ ਹਿਯਦ ਹਿਚ। ਸਿਹਜ—ਸੁਤ ਿੀ।  

ਅਯਥ:-  ਦੁਯਿਾਸਾ ਹਯਿੀ ਨ , ਯਾਜਾ ੁਯ ੂਨ  ਤ ਅੰਗਯ ਹਯਿੀ ਨ  ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦਾ ਜਸ ਗਾਾਂਹਿਆਾਂ ਿ। ਿ ਕਰ੍੍ 

ਕਿੀ! ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿਣੀ ਸਬਾ ਸੁਤ ਿੀ ਿਯਕ ਰਾਣੀ-ਭਾਤਰ  ਦ ਹਿਯਦ ਹਿਚ ਹਟਕੀ ਿਈ ਿ।10।  

ਨਟ:-  ਇਿ 10 ਸਿਈਏ ਬੁੱਟ ਨਰ੍੍ ਦ ਉਚਾਯ ਿਏ ਿਨ।  

 


