
ਯਾਭਏਰੀ ਭਸਰਾ 1 ਸਧ ਸਟ     ੴ ਸਤੁਯ ਰਾਸਦ ॥ {ੰਨਾ 938}    ਸਧ ਸਟ ਦਾ 
ਬਾਵ 

ਉੜੀ ਵਾਯ:- 

(1) ਸਸਰੀ ਉੜੀ „ਭੰਰਾਚਯਨ‟ ਦੀ ਸ। ਇ ਸਵਚ „ੰਤ ਬਾ ‟ ਦੀ ਵਸਡਆਈ ਏੀਤੀ ਸ ਸਏ 
„ਸਤੰ‟ ਦੀ ਫਯਏਸਤ ਨਾਰ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਰਾਤੀ ਸੁੰ ਦੀ ਸ।  

(ਯਸਾਉ) ਦ ਦਾਂਤਯਾਂ ਅਤ ਤੀਯਥਾਂ ਤ ਬਣ ਨਾਰ ਏਈ ਰਾਬ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦਾ। ਸਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ 
ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਯਭਾਤਭਾ ਸਵਚ ਜੁਸੜਆਂ ਸੀ ੰਾਯ -ਭੁੰ ਦਯ ਦੀਆਂ ਸਵਏਾਯ -ਰਸਸਯਾਂ ਤੋਂ ਫਚਾਉ ਸ 
ਏਦਾ ਸ ਤ ਆਤਭਏ ਸਵਤਰਤਾ ਸਾਰ ਸੰੁਦੀ ਸ।  

(2, 3) ਚਯਟ ਜੀ ਵਰੋਂ ਰਸ਼ਨ —ਤੁਸਾਡਾ ਏੀਸ ਭਤ ਸ ਤ ਉ ਦਾ ਏੀਸ ਭਨ ਯਥ ਸ ? ੁਯੂ 
ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਯ —ਭਯਾ ਭਤ ਸ “ਤੰ ਦਾ ਆਯਾ ਰ ਏ ਰਬੂ ਦਾ ਸਭਯਨ 
ਏਯਨਾ”। ਭਨੁੁੱ ਐ ਦੀ ਬ ਤੋਂ ਵੁੱ ਡੀ ਸਆਣ ਇਸੀ ਸ ਸਏ ੁਯੂ ਦ ਦੁੱ  ਸ ਯਾਸ ਤ ਤੁਯ ਏ 
ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਛਾਣ ਤ ਰਬ-ੂਚਯਨਾਂ ਸਵਚ ਜੁਸੜਆ ਯਸ।  

(4, 5) ਚਯਟ ਦਾ ਰਸ਼ਨ —ੰਾਯ ਇਏ  ਭੁੰ ਦਯ ਵਯਾ ਸ ਸਜ ਸਵਚੋਂ ਾਯ ਰੰਣਾ 
ਫਸੁਤ ਐਾ ਸ। ਤੁਸਾਡ ਭਤ-ਅਨੁਾਯ ਇ ਤੋਂ ਾਯ ਰੰਣ ਦਾ ਏੀਸ ਤਯੀਏਾ ਸ? 

ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਾਸਸਫ ਦਾ ਉੱਤਯ—ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਇਏ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਆਣ 
ਭਨ ਸਵਚ ਵਾਈ ਯੁੱਐਦਾ ਸ ਉਸ ਦੁਨੀਆਵੀ ਆਾਂ ਦ ਜਾਰ ਤੋਂ ਰਾਂਬ ਯਸਸੰਦਾ ਸ , ਤ ਇ ਤਯਹਾਂ 
ਜਤ ਸਵਚ ਸਏਯਤ-ਏਾਯ ਏਯਦਾ ਸਇਆ ਬੀ ਇਉਂ ਅਛਸ ਯਸਸੰਦਾ ਸ ਸਜਵੇਂ ਾਣੀ ਸਵਚ ਏਰ ਪੁਰ 
ਨਸੀਂ ਸਬੁੱਜਦਾ, ਜਾਂ, ਸਜਵੇਂ ਭੁਯਾਈ ਦ ਐੰਬ ਨਸੀਂ ਸਬੁੱਜਦ।  

(6) ਚਯਟ ਦਾ ਰਸ਼ਨ—ਯ, ਇਸ ਸਏਵੇਂ ਤਾ ਰੁੱ  ਸਏ ੁਯੂ ਦਾ ਦਯ ਰੁੱ ਬ ਸਆ ਸ? 

ਉੱਤਯ—ੁਯੂ ਦ ਸਭਰਣ ਦੀ ਸਨਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਇਸ ਸ ਸਏ ਚੰਚਰ ਭਨ ਚੰਚਰਤਾ ਛੁੱ ਡ ਏ ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ 
ਸਵਚ ਜੁਸੜਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ, ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦੀ ਸਜ਼ੰਦੀ ਦਾ ਆਯਾ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਉਂਞ ਇਸ 
ਰਾਤੀ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ ਸੀ ਸੁੰ ਦੀ ਸ।  

(7, 8) ੰਾਯ-ਭੁੰ ਦਯ ਤੋਂ ਅਛਸ ਯਸਸਣ ਰਈ ਰਸਾਯੀਾ ਜੀ ਨੇ ਜ -ਭਤ ਦੀ ਸਵਧੀ ਇਉਂ 



ਦੁੱੀ—ਦੁਨੀਆ ਦ ਧੰਸਧਆਂ ਤੋਂ ਵੁੱ ਐਯ ਯਸਸਣਾ, ਯ-ਫਾਯ ਛੁੱ ਡ ਏ ਯੁੁੱ ਐਾਂ ਸਠ ਸਟਏਣਾ ਤ ਏੰਦ-ਭੂਰ 
ਐਾ ਏ ੁਜ਼ਾਯਾ ਏਯਨਾ , ਅਤ ਤੀਯਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ—ਇ ਤਯਹਾਂ ਭਨ ਨੰੂ ਸਵਏਾਯਾਂ ਦੀ ਭਰ ਨਸੀਂ 
ਰੁੱ ਦੀ ਤ ਭਨ ੁਐੀ ਯਸਸੰਦਾ ਸ।  

ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਯ—ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਸਤੁਯੂ ਦੀ ਭੁੱ ਤ ਰ ਏ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸਭਯਦਾ ਸ , 
ਉਸ ਯ-ਫਾਯੀ ਸੁੰ ਦਾ ਸਇਆ ਬੀ ਧੰਸਧਆਂ ਸਵਚ ਐਸਚਤ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦਾ , ਉ ਦਾ ਭਨ ਦਾ ਅਡਰ 
ਯਸਸੰਦਾ ਸ, ਏਈ ੰਾਯਏ ਚਏ ਉ ਨੰੂ ਸ ਨਸੀਂ ਏਦ।  

(9, 10, 11) ਰਸਾਯੀਾ ਜੀ ਆਣ ਭਤ ਦੀ ਵਸਡਆਈ ਏਯਦਾ ਸ —ਜ ਜੀਆਂ ਦ „ਆਈ 
ੰਥ‟ ਦਾ ਬਐ ਧਾਸਯਆ ਜਾ , ਭੁੰ ਦਰਾ ਝਰੀ ਤ ਦੜੀ ਸਸਨੀ ਜਾ , ਤਾਂ ਭਨ ਭਾਇਆ ਦੀ ਚਟ ਤੋਂ 
ਫਚ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਯ —ੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਨੰੂ ਭਨ ਸਵਚ ਵਾਣਾ ਏੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੰ ਦਰਾਂ ਸਨ , 

ਸਯ ਥਾਂ ਰਬੂ ਨੰੂ ਸਵਆਏ ਜਾਣਨਾ ਦੜੀ ਤ ਝਰੀ ਸ , ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਏਸਤ ਨਾਰ ੰਾਯਏ 
ਖ਼ਾਸਸ਼ਾਂ ਵਰੋਂ ਭੁੜੀ ਸਈ ੁਯਸਤ ਐੁੱਯ ਸ , ਯੀਯ ਨੰੂ ਸਵਏਾਯਾਂ ਤੋਂ ਸਵਤਰ ਯੁੱ ਐਣਾ ਦੁੱ ਬ ਦਾ ਆਣ 
ਸ; ਵੁੱ ਸਵਚ ਆਇਆ ਸਇਆ ਭਨ ਰੰਟੀ ਸ।  , ੁਯੂ ਦੀ ਯਨ  ਏ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ 
ਸਭਯ।  

ਨ ਟ:- ਚਯਟ ਜੀ ਨੇ ਦ ਰਸ਼ਨ ਏੀਤ ਜ ਉੜੀ ਨੰ : 4 ਅਤ 6 ਸਵਚ ਦਯਜ ਸਨ। ਰਸਾਯੀਾ 
ਜੀ ਨੇ ਆਣ ਭਤ ਦੀ ਵਸਡਆਈ ਏਯ ਏ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਨੰੂ ਜ -ਭਤ ਧਾਯਨ ਏਯਨ ਦੀ 
ਰਯਨਾ ਏੀਤੀ। ਇਸ ਸਜ਼ਏਯ ਤ ਇ ਦਾ ਉੱਤਯ ਨੰ : 9, 10, 11 ਸਵਚ ਸ। ਇ ਤੋਂ ਅਾਂਸ 
ਜੀਆਂ ਵਰੋਂ ਰਸ਼ਨ ਤ ਸਤੁਯੂ ਜੀ ਵਰੋਂ ਉੱਤਯ ਸਨ; ਯ ਸਏ ਖ਼ਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਭ ਨਸੀਂ ਸ।  

(12, 13) ਰਸਾਯੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜ ਦ ਸਚਸਨ ਧਾਯਨ ਏਯਨ ਰਈ ਰਸਯਆ ੀ , ਯ ਸਤੁਯੂ ਜੀ 
ਨੇ ਜਵਾਫ ਸਦੁੱ ਤਾ ੀ ਸਏ ਸਯ ਥਾਂ ਸਵਆਏ ਰਬੂ ਨੰੂ ਜਾਣ, ੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਨੰੂ ਭਨ ਸਵਚ ਵਾਉ, ਤ 
ੁਯਸਤ ਨੰੂ ੰਾਯਏ ਖ਼ਾਸਸ਼ਾਂ ਵਰੋਂ ਭੜ। ਇ ਸੀ ਸਖ਼ਆਰ -ਰੜੀ ਨੰੂ ਜਾਯੀ ਯੁੱ ਐ ਏ ਸਯ ਜੀਆਂ ਨੇ 
ੁਸਛਆ ਸਏ ਉਸ ਏਣ ਸ ਸਜ ਨੰੂ ਤੁੀ „ਬਯੁਸਯ ਯਸਸਆ ‟ ਆਐਦ ਸ , ਤ ਉ ਸਵਚ ਭਨੋਂ  ਤਨੋਂ  
ਸਏਵੇਂ ਰੀਨ ਸ ਏ ਭੁਏਤ ਸ ਏੀਦਾ ਸ।12।  

ਸਤੁਯੂ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਯ:- ਯਭਾਤਭਾ ਸਯਏ ਯੀਯ ਸਵਚ ਸਵਆਏ ਸ; ੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ 



ਤਨੋਂ  ਭਨੋਂ  ਉ ਸਵਚ ਜੁੜ ਏ “ਦੁਨੀਆ ਾਯ ਦੁਤਯੁ ” ਤੋਂ ਭੁਏਤ ਸ ਜਾਈਦਾ ਸ। ਯ ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ 
ਆਣ ਭਨ ਦ ਸੁੱ ਛ ਤੁਯਦਾ ਸ , ਉਸ ਚਾਸ ਭੁੰ ਦਰਾ ਸਐੰਥਾ ਆਸਦਏ ਬੀ ਧਾਯ , ਸਪਯ ਬੀ ਉਸ ਜਨਭ-

ਭਯਨ ਦ ੜ ਸਵਚ ਸਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ।13।  

(14, 15, 16) ਰਸ਼ਨ—ਇਸ ਜੀਵ ਸਏਵੇਂ ਾ ਫੁੱ ਝਾ ਸਆ ਸ ਸਏ ਣੀ ਭਾਇਆ ਇ ਨੰੂ ਐਾਈ 
ਜਾ ਯਸੀ ਸ, ਤ ਇਸ ਅੁੱੋਂ ਆਣ ਫਚਾਉ ਰਈ ਬੁੱਜ ਬੀ ਨਸੀਂ ਏਦਾ?।14।  

ਉੱਤਯ—ਭਨੁੁੱ ਐ ਐਟੀ ਭੁੱ ਤ ਦਾ ਸਸ਼ਏਾਯ ਸਇਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ , ਣੀ ਭਾਇਆ ਇ ਨੰੂ ਅੰਦਯੋਂ -

ਅੰਦਯ ਐਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸ , ਯ ਚਸਏਆਂ ਸਵਚੋਂ ਇ ਦਾ ਸਨਏਰਣ ਨੰੂ ਜੀ ਨਸੀਂ ਏਯਦਾ , ਚਸਏਆਂ 
ਦਾ ਇਸ ਸਨੇਯਾ ਇ ਨੰੂ ਚੰਾ ਰੁੱ ਦਾ ਸ। ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯੂ ਦ ਦੁੱ  ਯਤ ਤ ਤੁਯਦਾ ਸ ਉ ਦਾ 
ਭਨ ਚਸਏਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸ ਏ ਇਏ ੀ ਅਵਥਾ ਉਤ ਅੁੱ ੜਦਾ ਸ ਸਜਥ ਭਾਇਆ ਵਾਰੀ 
ਬਟਏਣ ਸ ਨਸੀਂ ਏਦੀ , ਸਜਥ ਭਾਇਆ ਦ ਪੁਯਸਨਆਂ ਵਰੋਂ , ਭਾਨ , ੁੰ ਞ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਯ 
ਸਤਆ ਏ ਸਏ ੁਾ ਸਵਚ ਭਾਧੀ ਰਾਣ ਦ ਥਾਂ ਅੀਂ ਸਰਸਤ ਸਵਚ ਯਸਸੰਦ ਸੀ ਉ ਸਜ -

ੁਾ ਸਵਚ ਫਠ ਏ ੁਨ-ਭਾਧੀ ਰਾਂਦ ਸਾਂ। 15, 16।  

(17, 18) ਰਸ਼ਨ—ਜਦੋਂ ੁਭਯ ਯਫਤ ਤ ਤੁੀ ਾਨੰੂ ਸਭਰ ੀ , ਤਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਾਂ ਬੀ ਉਦਾੀ ਬਐ 
ਧਾਸਯਆ ਸਇਆ ੀ। ਜ „ਸਾਟੀ ਫਾਟੀ‟ ਨੰੂ ਸਤਆਣਾ ਨਸੀਂ ਸ, ਤਾਂ ਤੁਾਂ ਯ ਸਏਉਂ ਛੁੱ ਸਡਆ ੀ? 
ਇ ੰਾਯ-ਾਯ ਤੋਂ ਾਯ ਰੰਣ ਰਈ ਆਣ ਸੁੱ ਐਾਂ ਨੰੂ ਤੁੀ ਏਸੜਾ ਯਤਾ ਦੁੱ ਦ ਸ ?। 
17।  

ਉੱਤਯ—ਅੀਂ ਤਾਂ ਤਦੋਂ ੁਯਭੁਐਾਂ ਨੰੂ ਰੁੱ ਬਣ ਵਾਤ ਯੋਂ ਸਨਏਰ ਾਂ। “ਦੁਤਯ ਾਯ” ਤੋਂ ਾਯ 
ਰੰਣ ਰਈ ਸਰਸਤ ਸਤਆਣ ਦੀ ਰੜ ਨਸੀਂ , ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ 
ਸਭਸਯਆਂ ਸਵਏਾਯਾਂ ਤੋਂ ਫਚ ਏਦਾ ਸ। 18।  

(19, 20) ਰਸ਼ਨ—ਦੁਨੀਆ ਸਵਚ ਯਸਸ ਏ ਭਾਇਆ ਦ ਰਬਾਵ ਤੋਂ ਫਚਣਾ ਇਉਂ ਸੀ ਫੜਾ ਐਾ ਸ 
ਸਜਵੇਂ ਏਈ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਰਸਾ ਚੁੱ ਫਣ ਦੀ ਏਸਸ਼ਸ਼ ਏਯ। ਸ ਨਾਨਏ ! ਤੂੰ  ਆਣੀ ਸਜ਼ੰਦੀ 
ਸਏਵੇਂ ਰਟ ਰਈ ? ਭਨ ਦੀਆਂ ਆਾਂ ਤ ਭਨ ਦ ਪੁਯਨੇ ਤੂੰ  ਸਏਵੇਂ ਭੁਏਾ ਰ ? ਯੁੱਫੀ ਰਏਾਸ਼ ਤਨੰੂ 
ਸਏਵੇਂ ਸਭਰ ਸਆ?। 19।  

ਉੱਤਯ—ਭਾਇਆ ਦੀ ਚਟ ਤੋਂ ਫਚਣਾ ਸ ਤਾਂ ਰਸਾ ਚੁੱ ਫਣ ਭਾਨ ਫੜਾ ਐਾ। ਯ ਭੈਂ ਸਜਉਂ ਸਜਉਂ 



ੁਯੂ ਦੀ ਸੁੱ ਸਐਆ ਤ ਤੁਸਯਆ , ਭਯ ਭਨ ਦੀ ਬਟਏਣਾ ਭੁਏਦੀ ਈ। ਸਜਉਂ ਸਜਉਂ ਭਨੰੂ ਰਬੂ ਸਵਚ 
ਜੁੜਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਆਇਆ , ਭਯਾ ਭਨ ਯਚਦਾ ਸਆ। ੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਫਯਏਸਤ ਨਾਰ ਭਯ 
ਭਨ ਦ ਪੁਯਨੇ ਤ ਦੁਨੀਆ ਵਾਰੀਆਂ ਆਾਂ ਭੁਏਦੀਆਂ ਈਆਂ। ਭਨੰੂ ਯੁੱਫੀ ਰਏਾਸ਼ ਰੁੱ ਬ ਸਆ , ਤ 
ਭਾਇਆ ਭਯ ਨੇੜ ਨਾਸ ਢੁਏ ਏੀ। ਇਸ ਬ ਰਬੂ ਦੀ ਆਣੀ ਭਸਯ ੀ। 20।  

ਨ ਟ:- ਧਯਭ ਨਾਰ ੰਫੰਧ ਯੁੱਐਣ ਵਾਰ ਰਏਾਂ ਦਾ ਇਸ ੁਬਾਉ ਸੀ ਫਣ ਸਆ ਸ ਸਏ ਉਸ ਸਰਸ਼ਟੀ 
ਦੀ ਉਤੁੱਤੀ ਫਾਯ ਰਸ਼ਨ ਬੀ ਧਯਭ ਸਵਚੋਂ ਸੀ ਸੁੱਰ ਏਯਨਾ ਚਾਸੰੁਦ ਸਨ। ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੀ ਸੁਣ ੁਯੂ 
ਾਸਸਫ ਾੋਂ ਅਜਸ ਵਾਰ ੁੁੱ ਛਣ ਸ਼ੁਯੂ ਏਯ ਸਦੁੱ ਤ।  

(21, 22, 23) ਰਸ਼ਨ—ਸਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤੁੱਤੀ ਫਾਯ ਤੁਸਾਡਾ ਏੀਸ ਵੀਚਾਯ ਸ? ਜਦੋਂ ਜਤ ਨਸੀਂ 
ਸੰੁਦਾ, ਤਦੋਂ ਸਨਯੁਣ-ਯੂ ਰਬੂ ਸਏਥ ਸਟਸਏਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ ? ਇਸ ਜੀਵ ਸਏਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸ ? ਸਏਥ 
ਚਰਾ ਜਾਂਦਾ ਸ? 

ਨ ਟ:- ਇਸਨਾਂ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦ ਨਾਰ ਸਯ ਾਧਾਯਨ ਰਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ੁੁੱ ਛ :- ਸਆਨ ਰਾਤ 
ਏਯਨ ਦਾ ਏੀਸ ਾਧਨ ਸ ? ਭਤ ਦਾ ਡਯ ਸਏਵੇਂ ਦੂਯ ਸ ਏਦਾ ਸ ? ਏਾਭਾਸਦਏ ਵਯੀਆਂ ਨੰੂ ਸਏਵੇਂ 
ਸਜੁੱਤੀਦਾ ਸ? 

ਨ ਟ:- ਉੜੀ ਨੰ: 21 ਅਤ 22 ਸਵਚ ਛ ਛ ਤੁਏਾਂ ਸਨ। ਦਸਾਂ ਉੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਸਰੀਆਂ ਚਾਯ 
ਚਾਯ ਤੁਏਾਂ ਸਵਚ ਜੀਆਂ ਵਰੋਂ ਰਸ਼ਨ ਸਨ , ਤ ਅਖ਼ੀਯਰੀਆਂ ਦ ਦ ਤੁਏਾਂ ਸਵਚ ਸਤੁਯੂ ਜੀ ਵਰੋਂ 
ਾਧਾਯਨ ਸਜਸਾ ਉੱਤਯ ਸ, ਸਪਯ ਉੜੀ ਨੰ: 23 ਸਵਚ ਸਵਥਾਯ ਨਾਰ ਉੱਤਯ ਸਦੁੱ ਤਾ ਸਆ ਸ।  

ਉੱਤਯ—ਸਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤੁੱਤੀ ਦੀ ਵੀਚਾਯ ਤਾਂ ਸਯਾਨੀ ਸੀ ਸਯਾਨੀ ਦਾ ਏਯਦੀ ਸ , ਏਈ ਬੀ 
ਇ ਫਾਯ ਏੁਝ ਦੁੱ  ਨਸੀਂ ਏਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਤ ਨਸੀਂ ੀ ਤਦੋਂ ਯਭਾਤਭਾ ਆਣ ਆ ਸਵਚ 
ਸਟਸਏਆ ਸਇਆ ੀ। ਜਤ-ਯਚਨਾ ਸ ਜਾਣ ਤ ਇਸ ਜੀਵ ਰਬੂ ਦ ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਸੀ ਇਥ ਆਉਂਦਾ 
ਸ ਤ ਸੁਏਭ ਅਨੁਾਯ ਸੀ ਇਥੋਂ ਤੁਯ ੈਂਦਾ ਸ।  

ਸਯ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦ ਉੱਤਯ —ਸਆਨ ਰਾਤ ਏਯਨ ਦਾ ਅਰ ਾਧਨ ਇਸ ਸ ਸਏ ਭਨੁੁੱ ਐ ਸਤੁਯੂ 
ਦੀ ਯਨ । ਸਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ ਅਸਦਰਸ਼ਟ ਰਬੂ ਸਵਚ ਰੀਨ ਸ ਏੀਦਾ ਸ , 

ਏਾਭਾਸਦਏ ਵਯੀਆਂ ਨੰੂ ਸਜੁੱਤ ਰਈਦਾ ਸ, ਤ ਭਤ ਦਾ ਡਯ ਸ ਨਸੀਂ ਏਦਾ।  

ਨ ਟ:- ਇ ਤੋਂ ਅਾਂਸ ਉੜੀ ਨੰ : 42 ਤਏ ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਯ ਨਸੀਂ ਸਨ। ਸਤੁਯੂ ਜੀ ਆ ਸੀ 



ਆਣ ਭਤ ਦੀ ਸਵਆਸਐਆ ਏਯਦ ਸਨ।  

(24) ੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਫਯਏਸਤ ਨਾਰ ਭਨੁੁੱ ਐ ਨੰੂ ਮਏੀਨ ਫੁੱਝਦਾ ਸ ਸਏ ਇਸ ਾਯਾ ਜਤ-ਾਯਾ 
ਰਬੂ ਨੇ ਆਣ ਆ ਤੋਂ ਫਣਾਇਆ ਸ। ਇ ਉੱਚੀ ਆਤਭਏ ਅਵਥਾ ਤ ਅੁੱ ੜ ਏ ਉਸ ਭਨੁੁੱ ਐ 
ਬ ਜੀਵਾਂ ਸਵਚ ਉ ਜਸਤ ਨੰੂ ਵਐਦਾ ਸ ਜ ਉ ਦ ਆਣ ਅੰਦਯ ਸ , ਬ ਜੀਵਾਂ ਨਾਰ ਦਇਆ-

ਰਭ ਦਾ ਵਯਤਾਵ ਵਯਤਦਾ ਸ , ਤ ਉ ਦਾ ਆਣਾ ਸਸਯਦਾ -ਏੰਵਰ ਸਐਸੜਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਫੁੱ  ! 

ਇਸੀ ਸ ਅਰ ਜੀ।  

(25) ੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਸਵਚ ਸਟਸਏਆ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦਾ ਰਬੂ ਸਵਚ ਜੁਸੜਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਯ 
ਆਣ ਭਨ ਦ ਸੁੱ ਛ ਤੁਯਨ ਵਾਰਾ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦਾ ਬਟਏਣਾ ਸਵਚ ਸਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ , ਨਾਭ ਸਵਾਯਨ 
ਏਯਏ ਉ ਨੰੂ ਦਾ ਸਉਭ ਦੀ ੀੜ ਤਾਂਦੀ ਸ। ਇ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾੀ ਸਾਰ ਏਯਨ ਦਾ ਇਏ ਇਏ 
ੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਸੀ ਵੀਰਾ ਸ।  

(26) ਆਣ ਭਨ ਦ ਸੁੱ ਛ ਤੁਯਨ ਵਾਰਾ ਫੰਦਾ ਏਈ ਸਏਭ ਦ ਸਵਏਾਯਾਂ ਵਾਰ ਬੜ ਯਤ ਸਆ 
ਯਸਸੰਦਾ ਸ, ਭੂੰ ਸੋਂ ਬੀ ਜਦੋਂ ਫਰਦਾ ਸ ਦੁਯਫਚਨ ਸੀ ਫਰਦਾ ਸ ; ਇ ਤਯਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਾਟ ਵਾਰ 
ਯਾਸ ਸੀ ਤੁਯਦਾ ਸ।  

(27) ੁਯੂ ਦ ਦੁੱ  ਸ ਯਾਸ ਤ ਤੁਯਨ ਵਾਰਾ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯ -ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਸਤਾ ਨਾਰ ਆਣ ਇ 
ਅਭ ਭਨ ਨੰੂ ੁਧਾਯਦਾ ਸ , ਰਬੂ ਦੀ ਸਸਤ -ਾਰਾਸ ਦੁਆਯਾ ਉੱਚਾ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਫਣਾ ਏ 
ਰਬੂ ਸਵਚ ਸੀ ਇਏ-ਯੂ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

(28) ੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ ਭਨੁੁੱ ਐ ਸਜਉਂ ਸਜਉਂ ੁਯ -ਸ਼ਫਦ ਸਵਚ ਜੁੜਦਾ ਸ , ਇ ਦੀ ਭਝ 
ਉੱਚੀ ਸੰੁਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸ, ਆਣ ਆਤਭਾ ਦੀ ਇ ਨੰੂ ੂਝ  ਜਾਂਦੀ ਸ ਤ ੰਾਯ ਦ ਸਵਏਾਯਾਂ ਤੋਂ ਫਚ 
ਏ ਜੀਊਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸ।  

(29) ੁਯਭੁਐ ਭਨੁੁੱ ਐ ਯ -ਫਾਯੀ ਸੁੰ ਦਾ ਸਇਆ ਸੀ ਸਜ਼ੰਦੀ ਦੀ ਫਾਜ਼ੀ ਸਵਚ ੁ ਜਾਂਦਾ ਸ , 

ਸਏਉਂਸਏ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਸਤਾ ਨਾਰ ਉਸ ਰਬੂ ਦੀ ਰਭਾ -ਬਤੀ ਏਯਦਾ ਸ ਤ ੁਧ ਆਚਯਨ ਵਾਰਾ 
ਫਣਦਾ ਸ, ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਸਉਭ (ਖ਼ੁਦਗ਼ਯਜ਼ੀ) ਨਸੀਂ ਯਸਸੰਦੀ।  

(30) ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ ਇਸ ਜਤ ਫਣਾਇਆ ਸੀ ਇ ਵਾਤ ਸ ਸਏ ਇ ਸਵਚ ਭਨੁੁੱ ਐ ਸਤੁਯੂ 
ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਰਬੂ ਨਾਰ ਸਆਯ ਜੜ ਏ ੁਯਭੁਐ ਫਣਨ ਤ ਇਥੋਂ ਇੁੱਜ਼ਤ ਐੁੱਟ ਏ ਜਾਣ।  



(31) ੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ ਭਨੁੁੱ ਐ ਨੰੂ ਇਸ ਭਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸ ਸਏ ਇਥ ੁਣ ਰਸਸਣ ਏਯਨੇ ਸਨ 
ਅਤ ਸਵਏਾਯ ਸਤਆਣ ਸਨ; ੁਯਭੁਐ ਨੰੂ ਸਏ ਸਯੁੱ ਧੀ ਸੁੱ ਧੀ ਦੀ ਚਾਸ ਨਸੀਂ ਯਸਸ ਜਾਂਦੀ।  

(32, 33, 34) ਸਜਉਂ ਸਜਉਂ ਭਨੁੁੱ ਐ ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਸਵਚ ਜੁੜਦਾ ਸ , ਇ ਦੀ ਸਉਭ (ਖ਼ੁਦਗ਼ਯਜ਼ੀ) 
ਦੂਯ ਸੰੁਦੀ ਸ , ਤ ਾਯੀ ਸਰਸ਼ਟੀ ਸੀ ਇ ਨੰੂ ਆਣੀ ਜਾਦੀ ਸ। ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਸਭਰਾ ਦਾ 
ਵੀਰਾ ਸੀ ਇਸ ਸ ਸਏ ਉ ਦੀ ਮਾਦ ਸਵਚ ਜੁੜੀ , ਸਏਉਂਸਏ ਨਾਭ-ਸਭਯਨ ਸਵਚ ਜੁਸੜਆਂ ਸੀ 
ਰਬੂ ਦ ੁਣਾਂ ਨਾਰ ਜਾਣ-ਛਾਣ ਤ ਾਂਝ ਫਣਦੀ ਸ। ਯ ਨਾਭ ਦੀ ਇਸ ਦਾਸਤ ਸਯ ੁਯੂ ਾੋਂ 
ਸਭਰਦੀ ਸ। ਏਈ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਜੀ ਅਐਵਾ ਚਾਸ ੰਸਨਆੀ , ਜ ੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਸਵਚ ਨਸੀਂ 
ਜੁਸੜਆ ਉਸ ਭਾਇਆ-ਜਾਰ ਸਵਚ ਸੀ ਪਸਆ ਸਯਸਾ।  

(35) ੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਯਸਸ ਏ ਭਨੁੁੱ ਐ ਸਜਉਂ ਸਜਉਂ ਰਬੂ ਦੀ ੁਯਸਤ ਜੜਦਾ ਸ ਉ ਦਾ ਭਨ ਰਬੂ 
ਦੀ ਮਾਦ ਸਵਚ ਸੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਤ ਸਵਏਾਯਾਂ ਦੀ ੁੱ ਟ ਨਸੀਂ ਐਾਂਦਾ।  

(36) ਆਣ ਆ ਨੰੂ ੁਯੂ ਦ ਸਵਾਰ ਏੀਸਤਆਂ ਸੀ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦਾ ਭਨ ਨਾਭ ਸਵਚ ਅਡਰ ਯਸਸ 
ਏਦਾ ਸ। ਆਾ ੁਯੂ ਦ ਅਯਨ ਏਯਨਾ ਸੀ ਅਰ ਦਾਨ ਸ , ੁਯ-ਤੀਯਥ ਸਵਚ ਚੁੁੱ ਬੀ ਰਾਉਣੀ 
ਸੀ ਅਰ ਤੀਯਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਸ। ਅਸਜਸਾ ਭਨੁੁੱ ਐ ਸਯਨਾਂ ਨੰੂ ਬੀ ਰਬ-ੂਚਯਨਾਂ ਸਵਚ ਜੜਦਾ ਸ।  

(37) ੁਯੂ ਦ ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਤੁਯਨਾ ਸੀ ਬ ਧਯਭ -ੁਤਏਾਂ ਦਾ ਸਆਨ ਸ। ੁਯੂ ਦ ਸੁਏਭ ਸਵਚ 
ਤੁਯ ਏ ਭਨੁੁੱ ਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਯਫ -ਸਵਆਏਤਾ ਦਾ ਬਦ ਭਝ ਰੈਂਦਾ ਸ , ਇ ਵਾਤ ਉਸ 
ਦੂਸਜਆਂ ਨਾਰ ਵਯ-ਸਵਯਧ ਯੁੱ ਐਣਾ ਉੱਏਾ ਸੀ ਬੁਰਾ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਫੁੱ  ! ਯੁੱਫ ਨੰੂ ਛਾਸਣਆ ਸੀ ਉ ਨੇ 
ਸ (ਯੁੱਫ ਨਾਰ ਾਂਝ ਾਈ ਸੀ ਉ ਨੇ ਸ) ਜ ੁਯੂ ਦ ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਤੁਸਯਆ ਸ।  

(38) ਸਜਤਨਾ ਸਚਯ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯੂ ਦ ਦੁੱ  ਯਤ ਉਤ ਨਸੀਂ ਤੁਯਦਾ , ਇ ਦਾ ਭਨ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ 
(ਰਾਰਚ) ਦੀਆਂ ੁੱ ਟਾਂ ਐਾਂਦਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ , ਏਈ ਬੀ ਸਯ ਾਰ -ਏਭਾਈ ਭਨੁੁੱ ਐ ਨੰੂ ਇ ਭਾਯ ਤੋਂ 
ਫਚਾ ਨਸੀਂ ਏਦੀ।  

(39) ਸਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਨੰੂ ਸਤੁਯੂ ਸਭਰ ੈਂਦਾ ਸ ਉਸ ਆਣ ਤਨ ਨੰੂ ਸਣੀ ਸਜਸੀ ਸੁੱਟੀ ਤ ਭਨ ਨੰੂ 
ਵਾਯੀ ਫਣਾ ਏ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਵਰੋਂ ਅਡਰ ਯਸਸ ਏ ਨਾਭ ਦਾ ਵਣਜ ਵਣਜਦਾ ਸ। ਇ ਤਯਹਾਂ 
ਭਾਇਆ ਦ ਫੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾੀ ਾ ਏ ਉਸ ੰਾਯ-ਯੂ “ਦੁਤਯ ਾਯ” ਤੋਂ ਾਯ ਰੰ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

(40) ਯਾਵਣ ੀਤਾ ਜੀ ਨੰੂ ਭੁੰ ਦਯੋਂ ਾਯ ਰੰਏਾ ਸਵਚ ਰ ਸਆ ੀ , ਰੀ ਯਾਭਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਭੁੰ ਦਯ 



ਉਤ ੁਰ ਫੁੱ ਧਾ , ਦੈਂਤਾਂ ਨੰੂ ਭਾਸਯਆ , ਰੰਏਾ ਰੁੁੱ ਟੀ ਤ ੀਤਾ ਜੀ ਨੰੂ ਛੁਡਾ ਏ ਸਰਆਂਦਾ। ਯ ਦ ਬਤੀ 
ਬਬੀਐਣ ਦ ਦੁੱ  ਸ ਬਤ ਨੇ ਇ ਾਯੀ ਭੁਸਸੰਭ ਸਵਚ ਫੜੀ ਸਤਾ ਸਦੁੱ ਤੀ।  

ਇ ਤਯਹਾਂ, ਭਾਇਆ-ਵੜਹ ਭਨ ਨੇ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਨੰੂ ਰਬੂ-ਤੀ ਤੋਂ ਸਵਛੜ ਸਦੁੱ ਤਾ ਸਇਆ ਸ। ਦਸਾਂ 
ਦ ਸਵਚਏਾਯ ੰਾਯ-ਭੁੰ ਦਯ ਦੀ ਸਵੁੱ ਥ ਫਣੀ ਈ ਸ। ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ ਜਤ ਸਵਚ ੁਯੂ ਸਰਆ। 
ੁਯੂ, ਭਾਨ , ੁਰ ਫਣ ਸਆ। ਸਜ ਜੀਵ -ਇਤਰੀ ਨੰੂ ੁਯੂ ਸਭਸਰਆ , ਉ ਦੀ ਰਬੂ -ਤੀ ਨਾਰੋਂ 
ਸਵੁੱ ਥ ਸਭਟ ਈ। ੁਯੂ ਨੇ ਯ ਦਾ ਬਤ ਭਝਾਇਆ ਸਏ ਸਏਵੇਂ ਭਨ ਸਵਏਾਯਾਂ ਸਵਚ ਪਾਂਦਾ ਸ।  , 
ੁਯੂ-ਯਨ ਆ ਏ ਰੁੱ ਐਾਂ ੁੱਥਯ-ਸਦਰ ਜੀਵ ੰਾਯ-ਭੁੰ ਦਯ ਤੋਂ ਾਯ ਰੰਦ ਸਨ।  

(41) ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਯਸਸੰਦਾ ਸ ਉਸ ਐਟ ਤ ਐਯ ਏੰਭਾਂ ਦਾ ਬਤੀ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ , ਇ 
ਵਾਤ ਉਸ ਐਟ ਏੰਭਾਂ ਸਵਚ ਪਦਾ ਨਸੀਂ ; ਰਬੂ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ ਸਵਚ ਉ ਦੀ ੁਯਸਤ ਸਟਏੀ 
ਯਸਸੰਦੀ ਸ , ਸਜ ਦੀ ਫਯਏਸਤ ਦਾ ਦਏਾ ਏਈ ਸਵਏਾਯ ਉ ਦ ਜੀਵਨ -ਸ਼ਪਯ ਸਵਚ ਯੁਏਾਵਟ 
ਨਸੀਂ ਾ ਏਦਾ।  

(42) ਸਉਭ ਅਤ ਸਸਯ-ਨਾਭ ਇਏੁੱ ਠੇ ਨਸੀਂ ਯਸਸ ਏਦ। ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਸਤੁਯੂ ਦੀ ਯਨ ੈਂਦਾ ਸ , 
ਉਸ ੁਯ -ਸ਼ਫਦ ਸਵਚ ਭਨ ਜੜ ਏ ਅੰਦਯੋਂ ਸਉਭ (ਖ਼ੁਦਗ਼ਯਜ਼ੀ) ਦੂਯ ਏਯ ਰੈਂਦਾ ਸ , ਸਸਤ-

ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਯਏਸਤ ਨਾਰ ਉ ਨੰੂ ਾਯ ੰਾਯ ਸਵਚ ਸੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਜਸਤ ਸਦੁੱ ਦੀ ਸ।  

ਨ ਟ:- ਇ ਤੋਂ ਅਾਂਸ ਸਪਯ ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਯ ਚੁੱਰ ੈਂਦ ਸਨ।  

(43, 44) ਰਸ਼ਨ—ਭਨੁੁੱ ਐ ਸਏ ਆਯ ਜੀਊਂਦਾ ਯਸਸ ਏਦਾ ਸ? ਭਨੁੁੱ ਐ ਸਏ ਦੀ ਸੁੱ ਸਐਆ ਉਤ 
ਤੁਯ ਸਏ „ਦੁਤਯ ਾਯ ‟ ਦੁਨੀਆ ਸਵਚ ਯਸਸੰਦਾ ਸਇਆ ਬੀ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਤੋਂ ਸਨਯਰ ਯਸਸ 
ਏ? 

ਉੱਤਯ—ਜੀਵਨ ੁਆਾਂ ਦ ਆਯ ਸਟਸਏਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਸਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਸਵਚ 
ਆਣੀ ੁਯਸਤ ਜੜੀ ਯੁੱ ਐ , ਯਭਾਤਭਾ ਦ ੁਣ ਚਤ ਯੁੱ ਐਦਾ ਯਸ , ਤਾਂ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਤੋਂ 
ਫਸਚਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ, ਸਏਉਂਸਏ ੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਨਾਰ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦੀ ਸਉਭ-ਅੁੱ ੜ ਜਾਂਦੀ ਸ।  

(45, 46, 47) ਭਨੁੁੱ ਐ ਦ ਅੰਦਯ ਯੁੱਫੀ ਜਸਤ ਵੁੱ  ਯਸੀ ਸ ਜ ਸਆਯ ਏਭਰਤਾ ਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ੁੰ ਜ 
ਸ; ਯ ਭਾਇਆ ਦੀ ਭਭਤਾ ਦ ਏਾਯਨ ਇ ਜੀਵ ਨੰੂ ਸਤਰਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੁੱ ਨੇ ਸਯਆ ਸਇਆ ਸ , 

ਇ ਅੁੱ ਸਵਚ ਜੀਵ ੜਦਾ ਸ ਤ ਬਟਏਦਾ ਸ। ਅਸੰਏਾਯ ਸਵਚ ਪ ਏ ਜੀਵ ਦੂਸਜਆਂ ਨਾਰ 



ਐਯਹਵਾ ਰੂਏ ਏਯਦਾ ਸ, ਇ ਐਯਹਵਾ-ਨ ਦ ਏਾਯਨ ਜੀਵਨ ਦੁਐਦਾਈ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ , ਭਾਨ , ਜੀਵ 
ਨੰੂ ਰਸਾ ਚੁੱ ਫਣਾ  ਸਯਸਾ ਸ।  

ਨ ਟ:- ਜੀ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਾੋਂ ਇ ਅਵਥਾ ਫਾਯ ਯਭਜ਼-ਬਯ ਵਾਰ ੁੁੱ ਛਦ ਸਨ: 

ਰਸ਼ਨ—ਭਭ ਦ ਦੰਦਾਂ ਨਾਰ ਰਸਾ ਸਏਵੇਂ ਚੁੱ ਸਫਆ ਜਾ? 

ਫਯ ਦ ਯ ਦ ਦੁਆਰ ਜ ਅੁੱ ਦਾ ਚਰਾ ਾਇਆ ਸਇਆ ਸਵ , ਤਾਂ ਏਸੜੀ ੁਾ ਵਯਤੀ , 

ਸਜਥ ਉਸ ਫਯ ੁੱਯ ਨਾਸ ਜਾ?। 45।  

ਉੱਤਯ—ਯੁੱਫੀ ਏਭਰਤਾ ਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫਯ ਭਾਨ ਸ , ਇ ਨੰੂ ਸਤਰਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੁੱ ਤੋਂ ਫਚਾਣ ਰਈ 
ਇਏ ਸੀ ਤਯੀਏਾ ਸ ਸਏ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਸਵਚ ਤੁਯ , ਤ ਸਯ ਥਾਂ ਇਏ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਸੀ 
ਵਐ। ੁਯੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਦ ਅੰਦਯ ਯਸਸਣਾ ਇਏ ੀ ੁਾ ਸ ਸਜਥ ਸਤਰਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੁੱ ਅੰਦਯਰੀ 
ਆਤਭਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੰੂ ਭੁਏਾ ਨਸੀਂ ਏਦੀ।  

ਸਜਉਂ ਸਜਉਂ ਭਨੁੁੱ ਐ ਆਣ ਭਨ ਦ ਸੁੱ ਛ ਤੁਯਦਾ ਸ ਸਤਉਂ ਸਤਉਂ ਉ ਦਾ ਅਸੰਏਾਯ ਵਧਦਾ ਸ ; 

ਦੂਸਜਆਂ ਨਾਰ ਯੁੁੱ ਐਾ ਰੂਏ ਏਯਦਾ ਸ , ਤ ਚਾਯ ਚੁਪਸਯਓਂ ਆਣ ਵਾਤ ਯੁੁੱ ਐਾ -ਨ ਸੜਦਾ ਸ 
ਜ ਇ ਨੰੂ ਦੁਐੀ ਏਯਦਾ ਸ। ਇ ਦਾ ਇਰਾਜ ਇਸੀ ਸ ਸਏ ਭਨੁੁੱ ਐ ਸਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਸਵਚ 
ਆਣਾ ਭਨ ਜੜ ; ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਫਯਏਸਤ ਨਾਰ ਸਜਉਂ ਸਜਉਂ ਸਉਭ -ਅਸੰਏਾਯ ਸਭਟਾ, ਜਤ ਵਰੋਂ 
ਬੀ ਐਯਹਵਾ ਰੂਏ ਨਸੀਂ ਸਵਾ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਆਣ ਅੰਦਯਰਾ ਨਵਾਂ ਦਾ ਸਇਆ ਸਆਯ 
ਫਾਸਯਰ ਐਯਹਵ-ਨ ਨੰੂ ਭੁਏਾ ਦਵਾ। ਇਸੀ ਸ ਭਭ ਦ ਦੰਦਾਂ ਨਾਰ ਰਸ ਨੰੂ ਚੁੱ ਫਣਾ। 46।  

ਸਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਸਤਾ ਨਾਰ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਅਦਫ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਸਟਏਾਇਆਂ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦਾ 
ਤਨ ਭਨ ਠੰਢਾ-ਠਾਯ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ , ਇ ੀਤਰਤਾ ਦੀ ਫਯਏਸਤ ਨਾਰ ਉਸ ਏਾਭ ਏਰਧ ਅਸੰਏਾਯ 
ਤ ਸਤਰਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੁੱ ਭੁਏ ਜਾਂਦ ਸਨ ਜ ਇ ਦ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਦੁਐੀ ਫਣਾ ਯਸ ਨ। 47।  

ਨ ਟ:- ਉ ਚਯਚਾ ਨੰੂ ਜਾਯੀ ਯੁੱ ਐਦ ਸ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਪਯ ਯਭਜ਼ -ਬਯ ਤਯੀਏ ਨਾਰ ੁਸਛਆ ਸਏ 
(48 ਤੋਂ 49) 

(1) ਉਸ ਏਸੜਾ ਵੀਰਾ ਸ ਸਜ ਨਾਰ ਫਯ ਦਾ ਯ ਚੰਦਰਭਾ ਆਣਾ ਰਬਾਵ ਾਈ ਯੁੱਐ? ਅਤ 

(2) ਸਏ ਤਯਹਾਂ ੂਯਜ ਤਸਆ ਯਸ? 



ਬਾਵ— (1) ਸਏ ਤਯਹਾਂ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦ ਭਨ ਸਵਚ ਦਾ ਠੰਢ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਫਣੀ ਯਸਸ ਏਦੀ ਸ? 

(2) ਸਏਵੇਂ ਭਨ ਸਵਚ ਸਆਨ ਦਾ ਰਏਾਸ਼ ਦਾ ਫਸਣਆ ਯਸਸ ਏਦਾ ਸ? 

(3) ਸਏ ਤਯੀਏ ਨਾਰ ਭਤ ਦਾ ਸਸਭ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦ ਸਦਰ ਤੋਂ ਦੂਯ ਸਵ?। 48।  

ਉੱਤਯ:- ਸਜਉਂ ਸਜਉਂ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਨੰੂ ਆਣ ਭਨ ਸਵਚ ਸਟਏਾਂਦਾ ਸ , ਇ ਦ ਅੰਦਯ 
ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੁੰ ਦੀ ਸ , ਤ ਸ਼ਾਂਤ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਸਆਨ ਦਾ ੂਯਜ ਚਸੜਹਆਂ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦ ਅੰਦਯੋਂ 
ਅਸਆਨਤਾ ਦਾ ਸਨੇਯਾ ਦੂਯ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਫਯਏਸਤ ਨਾਰ ਜਦੋਂ ਭਨੁੁੱ ਐ ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਨੰੂ ਆਣੀ ਸਜ਼ੰਦੀ ਦਾ ਆਯਾ 
ਫਣਾਂਦਾ ਸ ਤਾਂ ਰਬੂ ਇ ਨੰੂ „ਦੁਤਯ ਾਯ‟ ਤੋਂ ਾਯ ਰੰਾ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਸਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਨਾਰ 
ਡੂੰ ੀ ਾਂਝ ਫਣਾਇਆਂ ਭਨ ਸਯ ਵਰ ਰਬੂ -ਚਯਨਾਂ ਸਵਚ ਰੀਨ ਯਸਸਣ ਏਯ ਏ ਭਤ ਦਾ ਸਸਭ 
ਸਵਆਦਾ ਨਸੀਂ। 49।  

ਨ ਟ:- ਅਰੀਆਂ ੰਜ ਉੜੀਆਂ ਸਵਚ ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਦੀ ਭਸੁੱਤਤਾ ਉਤ ਸੀ ਜ਼ਯ ਦੇਂਦ ਸਨ:- 

ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸਭਸਯਆਂ ਭਯ-ਤਯ ਵਾਰਾ ੁਬਾਉ ਦੂਯ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਭਨੁੁੱ ਐ ਦ ਅੰਦਯ ਯੁੱਫੀ ਜੀਵਨ 
ਦੀ ਇਏ ੀ ਰਸਸਯ ਚੁੱਰ ੈਂਦੀ ਸ ਸਏ ਜੀਵ ਦਾ ਰਬੂ ਨਾਰ ਸਭਰਾ ਦਾ ਰਈ ੁੱਏਾ ਸ ਜਾਂਦਾ 
ਸ। 50।  

ਨਾਭ-ਸਭਯਨ ਦੀ ਫਯਏਸਤ ਨਾਰ ਭਨੁੁੱ ਐ ਨੰੂ ਇਸ ਭਝ  ਜਾਂਦੀ ਸ ਸਏ ਯਭਾਤਭਾ ਸਯਏ ਟ 
ਸਵਚ ਭਜੂਦ ਬੀ ਸ ਤ ਸਪਯ ਬੀ ਉ ਉਤ ਭਾਇਆ ਦਾ ਦਫਾਉ ਨਸੀਂ ੈਂਦਾ। ਇ ਸਨਚ ਨਾਰ 
ਸਜਉਂ ਸਜਉਂ ਭਨੁੁੱ ਐ ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਸਵਚ ਜੁੜਦਾ ਸ, ਉਸ ਆ ਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਏਯਤ-ਏਾਯ ਏਯਦਾ 
ਸਇਆ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਤੋਂ ਫਸਚਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। 51।  

ਇਸ ੁੱਰ ਚਤ ਯੁੱ ਐਣ ਵਾਰੀ ਸ ਸਏ ਇ ਉਯ ਦੁੱ ੀ ਸਨਯਰ ਤ ਅਪੁਯ ਅਵਥਾ ਵਾਰਾ ਜੀਵਨ 
ਜੀਸਵਆਂ ਸੀ ਇ ਅਵਥਾ ਦੀ ਭਝ  ਏਦੀ ਸ। ਇ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਸਟਏ ਸ ਫੰਦ 
ਯਭਾਤਭਾ ਵਯ ਸੀ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ। 52।  

ਸਭਯਨ ਦੀ ਫਯਏਸਤ ਨਾਰ ਭਨੁੁੱ ਐ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਆਣ ਅੰ -ੰ ਤ ਬ ਸਵਚ ਸਵਆਏ 
ਸਦੁੱ  ੈਂਦਾ ਸ , ਸਨਯਰ ਅਵਥਾ ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਇਤਨੀ ਫਰ ਵਾਰੀ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ ਸਏ ਏਈ ਬੀ 
ਸਯ ਪੁਯਨਾ ਉਥ ਆ ਨਸੀਂ ਏਦਾ , ਉ ਦ ਇੰਸਦਰਆਂ ਦੀ ਭਾਇਏ ਦਾਯਥਾਂ ਵਰ ਦੜ ਸਭਟ ਜਾਂਦੀ 



ਸ। 53।  

ਸਸਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਾਣੀ ਭਨੁੁੱ ਐ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਸਵਚ ਜੜੀ ਯਐਦੀ ਸ , ਇ ਫਾਣੀ ਦੀ ਸਤਾ 
ਨਾਰ ੁਯਭੁਸਐ ਆ ਸਵਏਾਯਾਂ ਤੋਂ ਫਸਚਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ ਤ ਸਯਨਾਂ ਨੰੂ „ਦੁਤਯ ਾਯ ‟ ਤੋਂ ਾਯ 
ਰੰਾਂਦਾ ਸ। 54।  

(55, 56, 57) ਰਸ਼ਨ—ਬੜੀ ਭੁੱ ਤ ਰੁੱ  ਏ ਭਨੁੁੱ ਐ ਰਏਾਂ ਸਵਚ ਇੁੱਜ਼ਤ -ਇਤਫਾਯ ਵਾ ਰੈਂਦਾ ਸ , 
ਦੁਨੀਆ ਦ ਸਵਏਾਯਾਂ ਸਵਚ ਪਸਆ ਸਣ ਏਯਏ ਭਤ ਤੋਂ ਬੀ ਸਯ ਵਰ ਸਸਸਭਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ ; ਇਸ 
ਸਜਸੀਆਂ ੁੱ ਟਾਂ ਦਾ ਐਾਂਦਾ ਸ ਦੁਐੀ ਸੁੰ ਦਾ ਸ , ਸਪਯ ਬੀ ਇ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਦ ਸੀ ਯਤ ਦੀ ਭਝ 
ਨਸੀਂ ੈਂਦੀ। ਇ ਨੰੂ ਸਏਵੇਂ ਭਝ ਆਵ, ਤ ਬੜੀ ਭਸਤ ਤੋਂ ਇ ਦੀ ਸਏਵੇਂ ਖ਼ਰਾੀ ਸਵ?। 55।  

ਉੱਤਯ—ੁਯੂ ਦੀ ਯਨ  ਏ , ੁਯੂ ਦਾ ਸ਼ਫਦ ਸਵਚਾਸਯਆਂ ਬੜੀ ਭਸਤ ਦੂਯ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ , ਅਜਸਾ 
ਭਨੁੁੱ ਐ ਸਵਏਾਯਾਂ ਸਵਚ ਣ ਦ ਥਾਂ ਨਾਭ -ਧਨ ਐੁੱਟ ਏ ਆ „ਦੁਤਯ ਾਯ‟ ਤੋਂ ਾਯ ਰੰਦਾ ਸ ਤ 
ਸਯਨਾਂ ਨੰੂ ਇ ਯਤ ਦੀ ੂਝ ਦੇਂਦਾ ਸ ; ਉ ਨੰੂ ਸਯ ਾ ਸੀ ਰਬੂ ਸੀ ਰਬੂ ਸਵਆਏ ਸਦੁੱ ਦਾ 
ਸ। 56,57।  

(58, 59, 60) ਰਸ਼ਨ—ਸਜ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਫਾਫਤ ਤੁੀ ਆਐਦ ਸ ਸਏ ਉ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ੰਾਯ -

ਭੁੰ ਦਯ ਤਯੀਦਾ ਸ ਉ ਸ਼ਫਦ ਦਾ ਸਨਵਾ ਸਏੁੱ ਥ ਸ? 

ਇਸ ੁਆ, ਜ ਫਾਸਯ ਵਰ ਏੁੱ ਸਢਆਂ ਸਵਾ ਦ ਉਂਰ ਦ ਾਰ ਤਏ ਫਾਸਯ ਜਾਂਦੀ ਸ , ਇ 
ਦ-ਉਂਰ-ਰਭਾਣ ੁਆ ਸਏ ਦ ਆਯ ਸਨ?। 58।  

ਉੱਤਯ—ਰਬੂ ਅਤ ਰਬੂ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ ਦਾ ਸ਼ਫਦ ਇੁੱਏ-ਯੂ ਸੀ ਸਨ, ਭੈਂ ਸਜੁੱ ਧਯ ਵਐਦਾ ਸਾਂ 
ਸ਼ਫਦ ਸੀ ਸ਼ਫਦ ਸ। ਤ, ਸਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਉਤ ਰਬੂ ਭਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਏਯਦਾ ਸ ਉ ਦ ਸਸਯਦ ਸਵਚ 
ਇਸ ਸ਼ਫਦ ਵੁੱ ਦਾ ਸ। ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਇ ਸ਼ਫਦ ਨੰੂ ਛਾਣ ਰੈਂਦਾ ਸ ਉ ਉਤ ਭਾਇਆ ਦਾ ਰਬਾਵ 
ਨਸੀਂ  ਏਦਾ, ਉ ਦ ਅੰਦਯੋਂ ਭਯ-ਤਯ ਸਭਟ ਜਾਂਦੀ ਸ।  

ਇਸ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ ਦਾ ਸ਼ਫਦ ਸੀ , ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ , ੁਯਭੁਸਐ ਦ ੁਆਾਂ ਦਾ ਆਯਾ ਸ , 

ੁਯਭੁਸਐ ੁਆ ੁਆ ਰਬੂ ਨੰੂ ਚਤ ਯੁੱ ਐਦਾ ਸ। ੁਯਭੁਸਐ ਭਨੁੁੱ ਐ ਨੰੂ ਆਣ ਯੂ ਦੀ ਭਝ 
ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ। ੁਯਭੁਸਐ ਨੰੂ ਇਸ ਸਆਨ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ਸਏ ਰਬੂ ਦਾ ਸਭਰਾ ਇੜਾ ਸੰਰਾ ੁਐਭਨਾ 
ਦ ਅੁੱ ਸਬਆ ਤੋਂ ਉਤਾਂਸ ਸ , ਰਬੂ ਸਵਚ ਤਾਂ ੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ ਰੀਨ ਸ ਏੀਦਾ ਸ। 59, 



60।  

ਨ ਟ:- ਉੜੀ ਨੰ : 61 ਸਵਚ ਦ ਵਾਯੀ ਰਸ਼ਨ ਏੀਤ ਸਨ , ਤ ਇ ਸਵਚ ਸੀ ਉੱਤਯ ਬੀ ਦ ਸਦੁੱ ਤ 
ਸਨ। ਉੜੀ ਨੰ: 62 ਅਤ 63 ਸਵਚ ਉਸਨਾਂ ਉੱਤਯਾਂ ਦਾ ਸਯ ਸਵਥਾਯ ਸ।  

(61, 62, 63) ਰਸ਼ਨ—ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਯਾ ਏੀਸ ਸ ? ਅਤ, ਸਆਨ ਦੀ ਰਾਤੀ ਦਾ ਏਸੜਾ 
ਾਧਨ ਸ? 

ਉੱਤਯ—ਸਤੁਯੂ ਦਾ ਸ਼ਫਦ ਸੀ ੁਯਭੁਸਐ ਦ ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਯਾ ਸ।  

ਰਸ਼ਨ—ਉਸ ਏਸੜੀ ਭੁੱ ਤ ਸ ਸਜ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਭਨ ਦਾ ਸਟਸਏਆ ਯਸਸ ਏਦਾ ਸ? 

ਉੱਤਯ—ੁਯੂ ਤੋਂ ਜ ਭੁੱ ਤ ਸਭਰਦੀ ਸ ਉ ਨਾਰ ਭਨ ਅਡਰ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਚਾਸ ੁਐ ਸਭਰ ਤ ਚਾਸ 
ਦੁੁੱ ਐ ਵਾਯ।  

ਸਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਨੇ ਸਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦਾ ਆਯਾ ਨਸੀਂ ਸਰਆ , ਉਸ ਜਤੀ ਫਣ ਏ ਬੀ ਏੁਝ ਨਸੀਂ 
ਐੁੱਟਦਾ, ਤ ਰਾਣਾਮਾਭ ਸਵਚੋਂ ਬੀ ਉ ਨੰੂ ਏੁਝ ਨਸੀਂ ਰੁੱ ਬਦਾ।  

ਸਆਨ ਦੀ ਰਾਤੀ ਦਾ ਾਧਨ ਏਵਰ ੁਯ -ਸ਼ਫਦ ਸੀ ਸ ; ਸਜ ਨੰੂ ਇਸ ਦਾਸਤ ਸਭਰਦੀ ਸ ਉ 
ਦੀ ਸਤਰਨਾ-ਅੁੱ ਫੁਝ ਜਾਂਦੀ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਆਤਭਏ ੁਐ ਰੁੱ ਬ ੈਂਦਾ ਸ।  

(64, 65) ਰਸ਼ਨ—ਇਸ ਭਨ ਜ ਆਭ ਤਯ ਤ ਭਾਇਆ ਸਵਚ ਭਸਤਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ ਸਏਥ ਸਟਏਦਾ 
ਸ? ਇਸ ਰਾਣ ਸਏਥ ਸਟਏਦ ਸਨ? 

ਸਜ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਤੁਸਾਡ ਭਤ -ਅਨੁਾਯ ਭਨ ਦੀ ਬਟਏਣਾ ਭੁਏਦੀ ਸ ਉਸ ਸ਼ਫਦ ਸਏਥ 
ਵੁੱ ਦਾ ਸ? 

ਉੱਤਯ—ਜਦੋਂ ਰਬੂ ਭਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਏਯਦਾ ਸ ਤਾਂ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯੁ ਦ ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਤੁਯਦਾ ਸ ਤ ਇਸ 
ਭਨ ਅਡਰ ਸ ਏ ਅੰਦਯ ਸੀ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਸਟਏ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਥੰਭਹੀ ਨਾਬੀ ਸ। ਦੁੁੱ ਤਯ 
ਾਯ ਤੋਂ ਤਾਯਨ ਵਾਰਾ ਸ਼ਫਦ ੁੰ ਨ ਰਬੂ ਸਵਚ ਸਟਏਦਾ ਸ , ਬਾਵ, ਸ਼ਫਦ ਅਤ ਰਬੂ ਸਵਚ ਏਈ 
ਬਦ ਨਸੀਂ ਸ। ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਇਸ ਭਝ ੈਂਦੀ ਸ ਸਏ ਯੁੱਫੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯ ਸਯ ਥਾਂ ਇੁੱ ਏ -ਯ 
ਸਵਆਏ ਸ।  

(66, 67) ਰਸ਼ਨ—ਜਦੋਂ ਨਾਸ ਇਸ ਸਸਯਦਾ ੀ , ਨਾਸ ਇਸ ਯੀਯ ੀ , ਤਦੋਂ ਭਨ (ਚਤਨ ੁੱ ਤਾ) 



ਦਾ ਸਟਏਾਣਾ ਸਏੁੱ ਥ ੀ? 

ਜਦੋਂ ਨਾਬੀ ਦਾ ਚੁੱ ਏਯ ਸੀ ਨਸੀਂ ੀ, ਤਦੋਂ ੁਆ ਸਏਥ ਸਟਏਦ ਨ? 

ਜਦੋਂ ਏਈ ਯੂ ਯਐ ਨਸੀਂ ੀ, ਤਦੋਂ ਸ਼ਫਦ ਦਾ ਸਟਏਾਣਾ ਸਏਥ ੀ? 

ਜਦੋਂ ਇਸ ਯੀਯ ਨਸੀਂ ੀ, ਤਦੋਂ ਭਨ ਰਬੂ ਸਵਚ ਸਏਵੇਂ ਜੁੜਦਾ ੀ? 

ਉੱਤਯ—ਜਦੋਂ ਸਸਯਦਾ ਤ ਯੀਯ ਨਸੀਂ ਨ, ਤਦੋਂ ਵਯਾੀ ਭਨ ਸਨਯੁਣ ਰਬੂ ਸਵਚ ਰੀਨ ੀ।  

ਜਦੋਂ ਨਾਬੀ ਚੁੱ ਏਯ ਦੀ ਥੰਭਹੀ ਨਸੀਂ ੀ, ਤਦੋਂ ਰਾਣ ਬੀ ਰਬੂ ਸਵਚ ਸੀ ਸਟਏ ਸ ਨ।  

ਜਦੋਂ ਜਤ ਦਾ ਏਈ ਯੂ ਯਐ ਨਸੀਂ ੀ , ਤਦੋਂ „ਦੁਤਯ ਾਯ‟ ਤੋਂ ਤਾਯਨ ਵਾਰਾ ਸ਼ਫਦ ਬੀ ਰਬੂ 
ਸਵਚ ਸੀ ਰੀਨ ੀ , ਸਏਉਂਸਏ ਜਦੋਂ ਜਤ ਦੀ ਸਤੀ ਨਸੀਂ ੀ , ਤਦੋਂ ਆਏਾਯ-ਯਸਸਤ ਸਤਰਬਵਣੀ 
ਜਸਤ ਆ ਸੀ ਆ ੀ।  

(68, 69, 70, 71) ਰਸ਼ਨ—ਜਤ ਦਾ ਸਏਉਂ ਸੰੁਦਾ ਸ? ਤ, ਦੁਐੀ ਸਏਉਂ ਸੰੁਦਾ ਸ? 

ਉੱਤਯ—ਜਤ ਸਉਭ ਸਵਚ ਦਾ ਸੁੰ ਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਜਤ ਦੀ ਦੜ-ਬੁੱਜ ੁਆਯਥ ਦ ਆਯ ਸ)। 
ਜ ਇ ਨੰੂ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸਵੁੱ ਯ ਜਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁੁੱ ਐ ਾਂਦਾ ਸ। ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ 
ਸਉਭ (ੁਆਯਥ) ਨੰੂ ਾੜਦਾ ਸ ਉਸ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰ ਯਭਾਤਭਾ ਸਵਚ ਸਟਸਏਆ 
ਯਸਸੰਦਾ ਸ। 68।  

ਨ ਟ:- ਉੜੀ ਨੰ: 69, 70 ਅਤ 71 ਸਵਚ ਸਪਯ ਇ ਸਖ਼ਆਰ ਤ ਜ਼ਯ ਦੇਂਦ ਸਨ ਸਏ ਸਤੁਯੂ ਦ 
ਦੁੱ  ਯਤ ਉਤ ਤੁਯਨਾ ਸੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੀ ਯਤਾ ਸ , ਸਤੁਯੂ ਦੀ ਫਾਣੀ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ 
ਯਭਾਤਭਾ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਯਟ ਸੰੁਦਾ ਸ। ੁਯੂ ਦ ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਤੁਯਨ ਵਾਰਾ ਸੀ 
ਅਰ ਜੀ ਸ। ੁਯੂ ਨੰੂ ਸਭਰਣ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਭਨੁੁੱ ਐ ਯ ਸਨੇਯ ਸਵਚ ਸਟਸਏਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ , ਤ 
ਸਜ਼ੰਦੀ ਦੀ ਫਾਜ਼ੀ ਸਾਯ ਏ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਨ ਟ—ਉੜੀ ਨੰ: 72 ਸਵਚ ਾਯੀ ਚਯਚਾ ਦਾ ਤੁੱ ਤ ਦੁੱ ਦ ਸਨ।  

(72) ਾਯ ਉਦਸ਼ ਦਾ ਤੁੱ ਤ ਇਸ ਸ ਸਏ ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਜ (ਰਬੂ ਨਾਰ ਸਭਰਾ) ਨਸੀਂ 
ਸ, ਤ, ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸਤੁਯੂ ਤੋਂ ਸੀ ਸਭਰਦਾ ਸ।  

(73) ਨ ਟ—ਸਜਵੇਂ ਇ ਰੰਭੀ ਫਾਣੀ ਦ ਅਯੰਬ ਸਵਚ ਭੰਰਾਚਯਨ ਦੀ ਉੜੀ ੀ, ਸੁਣ ਉੜੀ ਨੰ: 



72 ਤਏ „ਰਬੂ-ਸਭਰਾ‟ ਫਾਯ ਾਯੀ ਚਯਚਾ ਭੁਏਾ ਏ ਅਖ਼ੀਯ ਸਵਚ „ਰਾਯਥਨਾ‟ ਸ, ਸ ਰਬੂ! ਇਸ 
ੁੱਰ ਤੂੰ  ਆ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸੈਂ ਸਏ ਤੂੰ  ਸਏਸ ਸਜਸਾ ਤ ਏਡਾ ਵੁੱ ਡਾ ਸੈਂ। ਸਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤੂੰ  ਫੰਦੀ ਦੀ ਦਾਸਤ 
ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸੈਂ ਉਸ ਤਯ ਦਯਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦਏ ਸੰੁਦ ਸਨ। ਤੂੰ  ਆ ਸੀ ਇਸ ਯਚਨਾ ਦੀ ਐਡ ਯਚਣ 
ਵਾਰਾ ਸੈਂ।  

ਸਧ ਸਟ ਸਵਚ ਦੁੱ  ਜੀਆਂ ਦ ਰਸ਼ਨ 

ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਤੋਂ ਸਨਿੱਜੀ ਰਸ਼ਨ:- 

1. ਤੁਸਾਡਾ ਭਤ ਏੀਸ ਸ ਅਤ ਉ ਦਾ ਭਨ ਯਥ ਏੀਸ ਸ? 

2. ਤੁਸਾਡ ਭਤ ਅਨੁਾਯ ੰਾਯ-ਭੁੰ ਦਯ ਤੋਂ ਾਯ ਸਏਵੇਂ ਰੰੀਦਾ ਸ? 

3. ਤੁੀ ਜੁ ਆਐਦ ਸ ਸਏ ੁਯੂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ੰਾਯ -ਭੁੰ ਦਯ ਤਯੀਦਾ ਸ , ਇਸ ਸਏਵੇਂ ਤਾ ਰੁੱ  ਸਏ 
ੁਯੂ ਸਭਰ ਸਆ ਸ? 

ਨ ਟ:- ਇਸ ਸਤੰਨੇ ਰਸ਼ਨ ਚਯਟ ਜੀ ਨੇ ਏੀਤ ਨ। ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਯ ੁਣ ਏ 
ਰਸਾਯੀਾ ਜੀ ਨੇ ਜਤ ਤੋਂ ਅਛਸ ਯਸਸਣ ਰਈ ਆਣ ਭਤ ਦੀ ਵਸਡਆਈ ਏੀਤੀ —ਯ ਫਾਯ 
ਛੁੱ ਡ ਏ ਯੁੁੱ ਐਾਂ ਸਠ ਸਟਏਣਾ , ਏੰਦ-ਭੂਰ ਐਾ ਏ ੁਜ਼ਾਯਾ ਏਯਨਾ , ਤੀਯਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ, ਭੁੰ ਦਰਾ ਝਰੀ 
ਦੜੀ ਆਸਦਏ ਧਾਯਨੇ—ਇ ਤਯਹਾਂ ਭਨ ਭਾਇਆ ਦੀ ਚਟ ਤੋਂ ਫਚ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਯ ਸਤੁਯੂ ਜੀ ਨੇ ਯਤਾ ਗ਼ਰਤ ਦੁੱ ਸਆ।  

ਇ ਤੋਂ ਅਾਂਸ ਜੀਆਂ ਵਰੋਂ ਐੁਰਹ  ਵਾਰ ਸਨ।  

ਸਏ ਖ਼ਾ ਜੀ ਵਰੋਂ ਨਸੀਂ।  

4. ਉਸ ਏਣ ਸ ਸਜ ਨੰੂ ਤੁੀ “ਬਯੁਸਯ ਯਸਸਆ” ਆਐਦ ਸ? ਉ ਸਵਚ ਭਨੋਂ  ਤਨੋਂ  ਸਏਵੇਂ ਰੀਨ ਸ 
ਏ ਭੁਏਤ ਸ ਏੀਦਾ ਸ? 

5. ਇਸ ਜੀਵ ਸਏਵੇਂ ਾ ਫੁੱ ਝਾ ਸਆ ਸ ਸਏ ਣੀ ਭਾਇਆ ਇ ਨੰੂ ਐਾਈ ਜਾ ਯਸੀ ਸ , ਤ ਇਸ 
ਅੁੱੋਂ ਆਣ ਫਚਾਉ ਰਈ ਬੁੱਜ ਬੀ ਨਸੀਂ ਏਦਾ? 

6. ਜਦੋਂ ੁਭਯ ਯਫਤ ਤ ਤੁੀ ਾਨੰੂ ਸਭਰ ੀ , ਤਦੋਂ ਤੁਾਂ ਬੀ ਉਦਾੀ ਬਐ ਧਾਸਯਆ ਸਇਆ 
ੀ। ਜ “ਸਾਟੀ ਫਾਟੀ” ਨੰੂ ਸਤਆਣਾ ਨਸੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਾਂ ਸਏਉਂ ਯ ਛੁੱ ਸਡਆ ੀ? ਤੁੀ ਆਣ ਸੁੱ ਐਾਂ 



ਨੰੂ ਏਸੜਾ ਯਤਾ ਦੁੱ ਦ ਸ? 

7. ਦੁਨੀਆ ਸਵਚ ਯਸਸ ਏ ਭਾਇਆ ਦ ਰਬਾਵ ਤੋਂ ਫਚਣਾ ਇਉਂ ਸੀ ਫੜਾ ਐਾ ਸ , ਸਜਵੇਂ ਏਈ 
ਭਨੁੁੱ ਐ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਰਸਾ ਚੁੱ ਫਣ ਦੀ ਏਸਸ਼ਸ਼ ਏਯ। ਸ ਨਾਨਏ ! ਤੂੰ  ਆਣੀ ਸਜ਼ੰਦੀ ਸਏਵੇਂ ਰਟ 
ਰਈ? ਭਨ ਦੀਆਂ ਆਾਂ ਤ ਭਨ ਦ ਪੁਯਨੇ ਤੂੰ  ਸਏਵੇਂ ਭੁਏਾ ਰ ? ਯੁੱਫੀ ਰਏਾਸ਼ ਤਨੰੂ ਸਏਵੇਂ ਸਭਰ 
ਸਆ? 

8. ਸਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਤੀ ਫਾਯ ਤੁਸਾਡਾ ਏੀ ਸਖ਼ਆਰ ਸ ? ਜਦੋਂ ਜਤ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦਾ , ਤਦੋਂ ਸਨਯੁਣ-

ਯੂ ਰਬੂ ਸਏਥ ਸਟਸਏਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ? ਇਸ ਜੀਵ ਸਏਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸ? ਸਏਥ ਚਰਾ ਜਾਂਦਾ ਸ? 

9. ਸਆਨ ਰਾਤ ਏਯਨ ਦਾ ਏੀਸ ਾਧਨ ਸ? 

ਭਤ ਦਾ ਡਯ ਸਏਵੇਂ ਦੂਯ ਸ ਏਦਾ ਸ? 

ਏਾਭਾਸਦਏ ਵਯੀਆਂ ਨੰੂ ਸਏਵੇਂ ਸਜੁੱਤੀਦਾ ਸ? 

10. ਭਨੁੁੱ ਐ ਸਏ ਆਯ ਜੀਊਂਦਾ ਯਸਸ ਏਦਾ ਸ ? ਸਏ ਦੀ ਸੁੱ ਸਐਆ ਉਤ ਤੁਯ ਏ ਭਨੁੁੱ ਐ 
ਦੁਨੀਆ ਸਵਚ ਯਸਸੰਦਾ ਸਇਆ ਬੀ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਤੋਂ ਫਸਚਆ ਯਸਸ ਏਦਾ ਸ? 

11. ਭਭ ਦ ਦੰਦਾਂ ਨਾਰ ਰਸਾ ਸਏਵੇਂ ਚੁੱ ਸਫਆ ਜਾ ? ਫਯ ਦ ਯ ਦ ਦੁਆਰ ਜ ਅੁੱ ਦਾ ਰਾ 
ਾਇਆ ਸਵ, ਤਾਂ ਏਸੜੀ ੁਾ ਵਯਤੀ ਸਜਥ ਉਸ ਫਯ ੁੱਯ ਨਾਂਸ ਜਾ? 

12. ਉਸ ਏਸੜਾ ਵੀਰਾ ਸ ਸਜ ਨਾਰ ਫਯ ਦਾ ਯ-ਚੰਦਰਭਾ ਆਣਾ ਰਬਾਵ ਾਈ ਯੁੱਐ? ਸਏ 
ਤਯਹਾਂ ੂਯਜ ਦਾ ਤਸਆ ਯਸ? ਭਤ ਦਾ ਸਸਭ ਸਏਵੇਂ ਦੂਯ ਸਵ? 

13. ਬੜੀ ਭੁੱ ਤ ਰੁੱ  ਏ ਭਨੁੁੱ ਐ ਇੁੱਜ਼ਤ -ਇਤਫਾਯ ਵਾ ਰੈਂਦਾ ਸ , ਸਯ ਵਰ ਸਸਸਭਆ ਬੀ ਯਸਸੰਦਾ 
ਸ। ਇ ਬੜੀ ਭੁੱ ਤ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾੀ ਸਏਵੇਂ ਸਭਰ? 

14. ਸਜ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਫਾਫਤ ਤੁੀਂ ਆਐਦ ਸ ਸਏ ਉ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ੰਾਯ-ਭੁੰ ਦਯ ਤਯੀਦਾ ਸ ਉ 
ਸ਼ਫਦ ਦਾ ਸਨਵਾ ਸਏਥ ਸ? ਇਸ ਦ-ਉਂਰ-ਰਭਾਣ ਰਾਣ ਸਏ ਦ ਆਯ ਸਨ? 

15. ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਯਾ ਏੀਸ ਸ ? ਸਆਨ ਦੀ ਰਾਤੀ ਦਾ ਏਸੜਾ ਾਧਨ ਸ ? ਭਨ ਸਏਵੇਂ ਦਾ 
ਸਟਸਏਆ ਯਸਸ ਏਦਾ ਸ? 



16. ਸਜ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਤੁਸਾਡ ਭਤ-ਅਨੁਾਯ ਭਨ ਦੀ ਬਟਏਣਾ ਭੁੁੱ ਏਦੀ ਸ ਉਸ ਸ਼ਫਦ ਸਏਥ 
ਵੁੱ ਦਾ ਸ? 

17. ਜਦੋਂ ਨਾਸ ਇਸ ਸਸਯਦਾ ੀ, ਨਾਸ ਇਸ ਯੀਯ ੀ ਤਦੋਂ ਚਤਨ-ੁੱਤਾ ਦਾ ਸਟਏਾਣਾ ਸਏੁੱ ਥ ੀ? 
ਜਦੋਂ ਨਾਬੀ ਦਾ ਚੁੱ ਏਯ ਸੀ ਨਸੀਂ ੀ , ਤਦੋਂ ੁਆ ਸਏੁੱ ਥ ਸਟਏਦ ਨ ? ਜਦੋਂ ਏਈ ਯੂ ਯਐ ਨਸੀਂ 
ੀ, ਤਦੋਂ ਸ਼ਫਦ ਦਾ ਸਟਏਾਣਾ ਸਏੁੱ ਥ ੀ ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਯੀਯ ਨਸੀਂ ੀ , ਤਦੋਂ ਭਨ ਰਬੂ ਸਵਚ ਸਏਵੇਂ 
ਜੁੜਦਾ ੀ? 

18. ਜਤ ਸਏਉਂ ਦਾ ਸੁੰ ਦਾ ਸ? ਤ, ਜਤ ਦੁਐੀ ਸਏਉਂ ਸੰੁਦਾ ਸ? 

ਸਧ ਸਟ ਦਾ ਏੇਂਦਯੀ ਬਾਵ 

ਸਯਏ ਸ਼ਫਦ ਦਾ , ਜਾਂ ਰੰਭੀ ਫਾਣੀ ਦਾ ਏੇਂਦਯੀ ਬਾਵ ਉਸਨਾਂ ਤੁਏਾਂ ਸਵਚ ਸਇਆ ਏਯਦਾ ਸ ਸਜਨਹ ਾਂ 
ਦ ਅਖ਼ੀਯ ਤ ਰਜ਼ “ਯਸਾਉ” ਸਰਸਐਆ ਸੰੁਦਾ ਸ। ਰਜ਼ „ਯਸਾਉ‟ ਦਾ ਅਯਥ ਸ “ਠਸਸਯ ਜਾਉ”, 

ਬਾਵ, ਜ ਤੁਾਂ ਾਯ ਸ਼ਫਦ ਜਾਂ ਾਯੀ ਫਾਣੀ ਦਾ ਏੇਂਦਯੀ ਬਾਵ ਭਝਣਾ ਸ ਤਾਂ ਇਸਨਾਂ ਤੁਏਾਂ ਨੰੂ 
ਸੁ ਨਾਰ ਸਵਚਾਯ।  

„ਸਧ ਸਟ‟ ਦੀਆਂ „ਯਸਾਉ‟ ਦੀਆਂ ਤੁਏਾਂ ਇਉਂ ਸਨ:- 

ਸਏਆ ਬਵੀ? ਸਚ ੂਚਾ ਸਇ ॥ 
ਾਚ ਫਦ ਸਫਨੁ ਭੁਏਸਤ ਨ ਏਇ ॥ 

, “ਸਧ ਸਟ ” ਦਾ ਏੇਂਦਯੀ ਸਖ਼ਆਰ ਸ —ਸਰਸਤ ਛੁੱ ਡਣ ਦਾ ਏਈ ਰਾਬ ਨਸੀਂ। ਸਰਸਤ 
ਛੁੱ ਸਡਆਂ ੁਚਾ ਨਸੀਂ ਸ ਏੀਦਾ, ਭਾਇਆ ਦ ਫੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਸੀਂੰੰ ਸਭਰਦੀ। ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ 
ਮਾਦ ਸਵਚ ਜੁਸੜਆਂ ਸੀ ਭਨ ਸਵਤਰ ਸੰੁਦਾ ਸ। ਜਦ ਤਏ ਰਬੂ ਦੀ ਸਸਤ -ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਾਣੀ ਸਵਚ 
ਭਨ ਨਾਸ ਜੁੜ, ਭਇਆ ਦੀ ਸਐੁੱਚ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾੀ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦੀ।  

ਾਯੀ „ਸਧ ਸਟ‟ ਸਵਚ ਇ ਏੇਂਦਯੀ ਸਖ਼ਆਰ ਦਾ ਸਵਥਾਯ ਸ।  

ਜੀਆਂ ਅਤ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਦ ਭਤ ਸਵਚ ਯਏ 

ਭਨੁੁੱ ਐ ਆਜੀਸਵਏਾ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਸਸਰਾਂ ਯਜ਼ੀ ਏਭਾਣੀ ਸ਼ੁਯੂ ਏਯਦਾ ਸ। ਯ ਸਸਜ ਸਸਜ ਉ 
ਏਭਾਈ ਨਾਰ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦਾ ਸਆਯ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਯੂ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਇਥੋਂ ਤਏ , ਸਏ ਆਖ਼ਯ ਇ ਨੰੂ ਸਯ 



ਵਰ ਆਣ ਸੀ ੁਐ ਦਾ, ਆਣ ਸੀ ਵਡੁੱ ਣ ਦਾ ਸਖ਼ਆਰ ਫਸਣਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ੁਯਭਸਤ ਦੀ ਫਰੀ 
ਸਵਚ ਇ ਅਵਥਾ ਦਾ ਨਾਭ „ਸਉਭ‟ ਸ। ਇ ਦਾ ਏੁਦਯਤੀ ਸੁੱ ਟਾ ਇਸ ਸਨਏਰਦਾ ਸ ਸਏ ਇ 
ਦ ਅੰਦਯ ਭਯ -ਤਯ ਵਧਦੀ ਸ , ਸਵਤਏਯਾ ੁੱਏਾ ਸੰੁਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸ , ਆਣਾ-ਨ ਤ ਸਫਾਨਾ -ਨ 
ਫਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸ ਸਤੁਯੂ ਜੀ ਨੇ ਇ ਸਾਰਤ ਨੰੂ ਸਫਆਨ ਏਯਨ ਵਾਤ ਰਜ਼ „ਦੁਸਫਧਾ‟ 
ਵਯਸਤਆ ਸ। „ਦੁਸਫਧਾ‟ ਦਾ ਅਯਥ ਸ “ਦ ਸਏਭ ਦਾ ”, “ਦ ਸਸੁੱ ਸਆਂ ਸਵਚ ਵੰਸਡਆ ਸਇਆ ”। 
ਭਨ ਦੀ ਇਸੀ ਅਵਥਾ ਸਵਤਏਸਯਆਂ ਦਾ ਭੂਰ ਸ। ਇਸ „ਦੁਸਫਧਾ‟ ਸਏਥੋਂ ਦਾ ਸੁੰ ਦੀ ਸ? ਸਉਭ ਤੋਂ।  

„ਸਉਭ‟ ਦ ਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੜ ਸ „ਸਉ‟ ਅਤ „ਭ‟। „ਸਉ‟ ੰਸਏਰਤ ਦ ਰਜ਼ „ਅਸੰ‟ ਦਾ ਰਾਸਏਰਤ 
ਯੂ ਸ, ਸਜ ਦਾ ਅਯਥ ਸ „ਭੈਂ‟। , „ਸਉਭ‟ ਦਾ ਅਯਥ ਸ „ਭੈਂ ਭੈਂ‟ ਸਯ ੁੱਰ , ਸਯ ਥਾਂ, ਸਯ ਵਰ 
ਇਸ ਸਖ਼ਆਰ ਸਟਸਏਆ ਯਸਸਣਾ ਸਏ “ਭੈਂ ਵੁੱ ਡਾ ਫਣ ਜਾਵਾਂ , ਭੈਂ ਅਭੀਯ ਸ ਜਾਵਾਂ , ਇ ਏੰਭ ਸਵਚੋਂ ਭੈਂ 
ਸੀ ਐੁੱਟ ਰਵਾਂ, ਭੈਂ ਸੀ ਭੈਂ, ਭੈਂ ਸੀ ਭੈਂ। ” ਬਾਵ ੁਆਯਥ ਖ਼ੁਦਗ਼ਯਜ਼ੀ। ਸਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਨੇ ੁਆਯਥ ਨੰੂ ਸੀ 
ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਨਸ਼ਾਨਾ ਫਣਾ ਸਰਆ ਸਵ , ਉਸ ਏੁਦਯਤੀ ਤਯ ਤ ਸਵਤਏਸਯਆਂ ਸਵਚ ਪ ਜਾਂਦਾ ਸ , 

ਦੂਸਜਆਂ ਦਾ ਨੁਏਾਨ ਏਯ ਏ ਬੀ ਆਣਾ ਰਾਬ ਚਦਾ ਸ।  

ਟੁੱਫਯ, ਏਭ, ਦ, ਦੁਨੀਆ, ਸਏਤ ਬੀ ਸਧਆਨ ਭਾਯ ਏ ਵਐ ਰਵ , ਸਯ ਥਾਂ ੁਆਯਥ ਸੀ ਵਯ -

ਸਵਯਧ ਦਾ ਭੂਰ ਸ। ਇਏ ਯ ਦ ਜੀਵ ਖ਼ੁਦਗ਼ਯਜ਼ੀ ਦ ਏਾਯਨ ਵਯੀ ਫਣ ਜਾਂਦ ਸਨ , ਇਏ ਏਭ ਦ 
ਫੰਦ ਇਏ ਦ ਦ ਵਨੀਏ ਇਏ ਦੂਜ ਦ ਰਸੂ ਦ ਸਤਰਸਾ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ , ਦ ਦ ਦੀ ਆ ਸਵਚ 
ਟੁੱ ਏਯ ਰੁੱ  ਜਾਂਦੀ ਸ। ਇਸ ੁਆਯਥ ਦੁਨੀਆ ਨੰੂ ਨਯਏ ਫਣਾ ਦੇਂਦਾ ਸ। ੁਆਯਥੀ ਫੰਦਾ ਦੂਸਜਆਂ 
ਨੰੂ ਬੀ ਦੁਐੀ ਏਯਦਾ ਸ, ਤ ਆ ਬੀ ੁਐੀ ਨਸੀਂ ਯਸਸ ਏਦਾ।  

ਜੀਆਂ ਨੇ ਇ ਦਾ ਇਰਾਜ ਇਸ ਭਸਝਆ ਸਏ ਯ-ਾਟ ਛੁੱ ਡ ਏ; ਭਰਏੀਅਤ ਭੁਏਾ ਏ ਜੰਰ-

ਵਾਾ ਏਯ ਸਰਆ ਜਾ। ਯ ਭਾਇਆ ਸਨਯਾ ਇਤਰੀ ਫੁੱ ਸਚਆਂ ਦਾ ਸਆਯ ਸੀ ਨਸੀਂ , ਭਾਇਆ 
ਸਨਯ ਧਨ ਦਾ ਨਾਭ ਨਸੀਂ। ਭਾਇਆ ਦ ਏਈ ਯੂ ਸਨ। ਜੰਰ ਸਵਚ ਏੀਤ ਤਾਂ ਦਾ ਭਾਣ ਬੀ 
ਭਾਇਆ ਸ, ਭਾਧੀਆਂ ਦੀ ਇਏਾਰਤਾ ਤੋਂ ਦਾ ਸਈਆਂ ਭਾਨਏ ਤਾਏਤਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਬੀ ਭਾਇਆ 
ਸ, ਇਸਨਾਂ ਭਾਨਏ ਤਾਏਤਾਂ ਦ ਆਯ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਵਯ -ਯਾ ਦ ਰਾਰਚ -ਡਯਾਵ ਦਣ ਬੀ 
ਭਾਇਆ ਦ ਸੁੱਥਾਂ ਸਵਚ ਸੀ ਐਡਣਾ ਸ । ਜੰਰਾਂ ਸਵਚ ਜਾ ਏ ਬੀ „ਭੈਂ, ਭੈਂ‟ ਸਟਏੀ ਸੀ ਯਸੀ , „ਭੈਂ ਵਯ 
ਦ ਏਦਾ ਸਾਂ, ਭੈਂ ਯਾ ਦ ਏਦਾ ਸਾਂ‟ ਅਸੰਏਾਯ ਤ ਏਰਧ ਫਣ ਸੀ ਯਸ।  



ਧਯਤੀ ਦ ਾਯ ਸੀ ਫੰਸਦਆਂ ਵਾਤ ਇਸ ਯਤਾ ਸ ਬੀ ਅੰਬਵ। ਸਏਯਤ -ਏਾਯ ਛੁੱ ਸਡਆਂ ਾਯ 
ਜੀਵਾਂ ਰਈ ਯੁੁੱ ਐ ਸਫਯਐ ਖ਼ੁਯਾਏ ਦਾ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦ। ਜ ਾਯ ਸੀ ਭਨੁੁੱ ਐ ਸਰਸਤ ਛੁੱ ਡ ਏ 
ਜੰਰੀਂ ਚਰ ਜਾਣ , ਤਾਂ ਭਨੁੁੱ ਐ-ਜਾਤੀ ਸੀ ਖ਼ਤਭ ਸ ਜਾ। ਯ ਜ ਜੰਰੀਂ ਜਾ ਏ ਇਤਰੀ -ੁਯਸ਼ 
ੰਫੰਧ ਫਣ ਯਸਸਣ, ਤਾਂ ਭੁੜ ਸਰਸਤ ਸੀ ਸ ਸਆ।  

ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਦਾ ਯਤਾ ਇਸ ਸ ਸਏ ਸਰਸਤ ਸਵਚ ਯਸਸ ਏ ਸੀ „ਸਉਭ‟ ਦਾ ਸਤਆ 
ਏੀਤਾ ਜਾ। „ਸਉਭ‟ ਸੀ ਜਤ ਦ ਦੁੁੱ ਐਾਂ ਦਾ ਭੂਰ -ਏਾਯਨ ਸ। „ਸਉਭ‟ ਨੰੂ ਸਤਆਣਾ ਸ ਦੁੁੱ ਐਾਂ ਤੋਂ 
ਫਚਣ ਰਈ। ਯ ਸਨਯ ਸਤਆ ਨਾਰ ਏੀਸ ਫਣ ? ਅਰ ਸਨਸ਼ਾਨਾ ਸ ਭਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ , ਭਨ ਦਾ 
ਦੀਵੀ ੁਐ। ੁਐ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਭਾ ਸ ਯਭਾਤਭਾ।  ਨਯਏੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਯਭਾਤਭਾ 
ਸਵਚ ਸਭਰ ਯਸਸਣਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ਼ਯਤ ਸ। ਯ ੂਯਨ ਸਭਰਾ ਸਯ ਉਸਨਾਂ ਦਾਯਥਾਂ ਦਾ ਸੀ ਸ 
ਏਦਾ ਸ ਸਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅਰਾ ਇਏ ਸਵ। ਾਣੀ ਤ ਤਰ ਨੰੂ ਫਤਰ ਸਵਚ ਾ ਏ ਸਏਤਨਾ ਸੀ 
ਸਸਰਾਈ, ਸਪਯ ਬੀ ਉਸ ਵੁੱ ਐ ਵੁੱ ਐ ਸੀ ਯਸਸਣ। ਯਭਾਤਭਾ ਸ ਾਯ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਸਆਯ ਏਯਨ 
ਵਾਰਾ, ਅੀਂ ਸਾਂ ਸਯ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਸਆਯ ਏਯਨ ਵਾਰ। ਉਸ ਸ ਯਫ-ਸਰਮ, ਅੀਂ ਸਾਂ ਵ-
ਸਰਮ। ਉਸ ਸ ਅਰ -ਗ਼ਯਜ਼, ਅੀਂ ਸਾਂ ਖ਼ੁਦ -ਗ਼ਯਜ਼। ਖ਼ੁਦ-ਯਜ਼ ਤ ਅਰ -ਯਜ਼ ਇੁੱਏ ਜਾਨ ਸਏਵੇਂ 
ਸ ਏਣ? 

ਸਉਭ ਨਾਵ ਨਾਸਰ ਸਵਯਧੁ ਸ, ਦੁਇ ਨ ਵਸਸ ਇਏ ਠਾਇ ॥ 

ਸਪਯ, ਭਰ ਦਾ ਏਈ ਤਯੀਏਾ ? ਸਾਂ, ਾਣੀ ਫਣ ਏ ਸੀ ਾਣੀ ਸਵਚ ਇੁੱਏ ਜਾਨ ਸਇਆ ਜਾ ਏਦਾ 
ਸ। ਾਡਾ ਤ ਰਬੂ ਦਾ ੁਬਾਵ ਯਸਰਆਂ ਸੀ ਅੀਂ ਉ ਸਵਚ ਇੁੱਏ -ਸਭੁੱ ਏ ਸ ਏਦ ਸਾਂ। ਆਣ ਆ 
ਨੰੂ ਸਆਯਨਾ ਛੁੱ ਡ ਦਈ, ਯਭਾਤਭਾ ਵਾਂ ਾਯੀ ਸਰਸ਼ਟੀ ਨੰੂ ਸਆਯਣ ਰੁੱ  ਈ। ਏਈ ਾ 
ਰਫੰਧ ਫਣ ਸਏ ਾਯਾ ਸੀ ਜਤ ਰਬੂ-ਸਤਾ ਦਾ ਇੁੱ ਏ ਟੁੱ ਫਯ ਸਦੁੱ ਣ ਰੁੱ  । ੁਬਾਉ ਯਰਾਣ ਦਾ 
ਇਏ ਇਏ ਤਯੀਏਾ ਸ ਉਸ ਸ ਸਆਯ। ਸਜ ਨਾਰ ਡੂੰ ਾ ਸਆਯ  ਜਾ , ਉ ਨਾਰ ੁਬਾਉ ਬੀ 
ਸਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਯ ਇਸ ਡੂੰ ਾ ਸਆਯ ਸਏਵੇਂ  ? ਸਜ ਨਾਰ ਸਆਯ ਸਵ , ਉ ਨੰੂ ਮਾਦ 
ਏਯਨ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਯਸਸ ਨਸੀਂ ਏੀਦਾ। ਸਜਉਂ ਸਜਉਂ ਭੁੜ ਭੁੜ ਸਏ ਨੰੂ ਮਾਦ ਏਯਦ ਯਸੀ , ਸਤਉਂ 
ਸਤਉਂ ਉ ਨਾਰ ਸਆਯ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਮਾਦ ਤ ਸਆਯ, ਸਆਯ ਤ ਮਾਦ—ਇਸਨਾਂ ਦੀ ਆ 
ਸਵਚ ਡੂੰ ੀ ਾਂਝ ਸ। ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਸਆਯ ਾੀ। ਸਆਯ ਉ ਨਾਰ 
ਾਡਾ ੁਬਾਉ ਸਭਰਾਾ। ਅੀਂ ਖ਼ੁਦਗ਼ਯਜ਼ੀ ਵਰੋਂ ਸਟ ਏ ਾਯ ਜਤ ਨੰੂ ਇੁੱ ਏ ਦਾ ਟੁੱ ਫਯ ਭਝ 



ਏ ਾਯ ਜਤ ਨਾਰ ਸਆਯ ਏਯਨ ਰੁੱ  ਵਾਂ। ਫੁੱ ! ੁਬਾਉ ਸਭਰ ਸਆ ਤਾਂ ਇੁੱ ਏ ਸ : 

“ਸਜਉ ਜਰ ਭਸਸ ਜਰੁ ਆਇ ਐਟਾਨਾ ॥ 
ਸਤਉ ਜਤੀ ੰਸ ਜਸਤ ਭਾਨਾ ॥” 

, ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਭਾਯ ਸ ਸਏ ਸਰਸਤ ਸਵਚ ਯਸਸੰਦ ਸ ਖ਼ਰਏਤ ਵਾਤ 
ਜੀਵੀ; ਖ਼ਰਏਤ ਨਾਰ ਸਆਯ ਖ਼ਾਰਏ ਨਾਰ ਸਆਯ ਾਇਆਂ ਸੀ ਫਣ ਏਦਾ ਸ।  

ਸਧ ਸਟ ਦ ਸਰਐ ਜਾਣ ਦਾ ਅਵਯ 

ੰਨ 1521 ਸਵਚ ਤੀਜੀ „ਉਦਾੀ‟ ਤੋਂ ਵਾ ਆ ਏ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ੁੱਏ ਤਯ ਤ 
ਏਯਤਾਯੁਯ ਸਟਏ  ਨ। ਏਯਤਾਯੁਯ ੰਨ 1515 ਦ ਅਖ਼ੀਯ ਸਵਚ ਵਾਇਆ ਸਆ ੀ , 

ਜਦੋਂ ਸਤੁਯੂ ਜੀ ਸਸਰੀ „ਉਦਾੀ‟ ਤੋਂ ਵਾ ਭੁੜ ਏ ਤਰਵੰਡੀ ਭਾਸਆਂ ਨੰੂ ਸਭਰਣ ਸਛੋਂ ੁੱ ਐਏ 
ਯੰਧਾਵ ਆਣੀ ਇਤਰੀ ਤ ਫੁੱ ਸਚਆਂ ਨੰੂ ਸਭਰਣ ਆ ਨ। ਸਤੁਯੂ ਜੀ ਨੇ ਸਯਪ ਸਤੰਨ 
„ਉਦਾੀਆ‟ਂ ਏੀਤੀਆਂ ਨ।  

ਏਤਯਾਯੁਯ ਯਾਵੀ ਦ ਉੱਤਯੀ ਏੰਢ ਤ ਸ। ਇਥੋਂ ਫਟਾਰਾ ਨਯ ਤਏਯੀਫਨ 21 ਭੀਰਾਂ ਦੀ ਸਵੁੱ ਥ 
ਤ ਦੁੱ ਐਣ ਾ ਸ। ਡਸਯਾ ਫਾਫਾ ਨਾਨਏ ਤੋਂ ਫਟਾਰ ਨੰੂ ਸੁੱ ਧੀ ੜਏ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਡਯਾ ਫਾਫਾ 
ਨਾਨਏ ਯਾਵੀ ਦ ਦੁੱ ਐਣੀ ਏੰਢ ਤ ਸ। ਫਟਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱ ਐਣ ਨੰੂ ਇਏ ੜਏ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਇ ੜਏ ਉਤ 
ਫਟਾਰ ਤੋਂ ਸਤੰਨ ਭੀਰਾਂ ਦੀ ਸਵੁੱ ਥ ਤ ਇੁੱ ਏ ਭੰਦਯ ਸ ਸਜ ਦਾ ਨਾਭ „ਅੁੱਚਰ‟ ਸ। ਇਸੀ ਭੰਦਯ 
ਜੀਆਂ ਦਾ ਸ । ਸਯ ਾਰ ਪੁੱਣ ਦ ਭਸੀਨੇ ਇਥ ਭਰਾ ਰੁੱ ਦਾ ੀ , ਤ, ਜੀ ਰਏ ਦੂਯੋਂ ਦੂਯੋਂ 
ਇਥ ਆ ਇਏੁੱ ਠੇ ਸੰੁਦ ਨ। ਚੁਸਯਦ ਸੰਡਾਂ ਦ ਰਏ ਇਸਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਫੜੀ ਭਾਨਤਾ -ੂਜਾ 
ਏਯਦ ਨ।  

ੰਨ 1539 ਦ ਭਰ ਤ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਬੀ ਏਯਤਾਯੁਯੋਂ ਚੁੱ ਰ ਏ ਅੁੱਚਰ । ਜੀ ਸੰਡਾਂ 
ਦ ਬਰ ਰਏਾਂ ਉਤ ਆਣੀਆਂ ਸਯੁੱ ਧੀਆਂ ਸੁੱ ਧੀਆਂ ਦਾ ਰਬਾਵ ਾ ਯਸ ਨ। ਇਸੀ ਇਸਨਾਂ ਰਏਾਂ ਦੀ 
ਯਾਸ-ੰੂਜੀ ੀ। ਸਏ ਨੰੂ ਵਯ ਦਾ ਰਾਰਚ ਦਣਾ ਤ ਸਏ ਨੰੂ ਯਾ ਤੋਂ ਡਯਾਣਾ —ਇਸੀ ਇਸਨਾਂ 
ਾ ਸਸਥਆਯ ੀ , ਸਜ ਦ ਅਯ ਸਠ ਸਰਸਤੀ ਰਏ ਇਸਨਾਂ ਦੀ ਭਾਨਤਾ ਏਯਦ ਨ। ਯ 
ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਦ ਯਚਾਯ ਦਾ ਅਯ ਵਧ ਸਯਸਾ ੀ। ਰਏਾਂ ਦ ਸਦਰਾਂ ਸਵਚੋਂ ਜੀਆਂ ਦੀ 
ਏਦਯ ਟ ਯਸੀ ੀ। ਜੀਆਂ ਨੰੂ ਬੀ ਇਸ ਏੰਡਾ ਚੁਬ ਸਯਸਾ ੀ।  



ਜਦੋਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਨੰੂ ਅੁੱਚਰ ਦ ਭਰ ਤ ਆਇਆ ਸਇਆ ਵਸਐਆ, ਤਾਂ ਉਸਨਾਂ 
ਆ ਸਵਚ ਭਤਾ ਏਾਇਆ , ਸਏ ਸੁਣ ਭਏਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਯੂਖ਼ ਭੁੜ ਫਣਾਣ ਦਾ , ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਏਯਾਭਾਤਾਂ 
ਸਵਐਾ ਏ ਆਣੀ ਫਜ਼ਯੁੀ ਦਾ ਸੁੱ ਏਾ ਸਫਠਾਈ , ਜਦੋਂ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਏਈ ਏਯਾਭਾਤ ਨਸੀਂ ਸਵਐਾ 
ਏਾ, ਤਾਂ ਾਡ ਯ ਸਪਯ ਜੰਭ ਜਾਣ।  

ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਏਈ ਚਭਤਏਾਯ ਸਵਐਾ। ਸਪਯ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਨੰੂ ਵੰਾਸਯ ਨੇ। ਯ 
ਸਤੁਯੂ ਜੀ ਨੇ ਸਯ ਇਸ ਾਦਾ ਸਜਸਾ ਉੱਤਯ ਸਦੁੱ ਤਾ ਸਏ ਾਡ ਾ ਤਾਂ ਏਵਰ ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ 
ਸੀ ਮਾਦ ਸ ਸਜ ਦੀ ਫਯਏਸਤ ਨਾਰ ਾਨੰੂ ਉਸ ਬ ਜੀਵਾਂ ਸਵਚ ਸਦੁੱ ਦਾ ਸ , ਤ ਅੀਂ ਸਏ ਉਤ 
ਏਈ ਡਯ-ਦਫਾਉ ਨਸੀਂ ਾਂਦ। ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਡਯਾਣ ਦ ਥਾਂ ਉਸਨਾਂ ਨਾਰ ਸਆਯ ਏਯਨਾ —ਾਨੰੂ ਬ 
ਤੋਂ ਵੁੱ ਡੀ ਏਯਾਭਾਤ ਇਸੀ ਸਦੁੱ ਦੀ ਸ, ਤ, ਇਸ ਏਯਭਾਤ ਸਭਰਦੀ ਸ ਾਧ-ੰਸਤ ਸਵਚੋਂ।  

ੁਣਨ ਵਐਣ ਵਾਰ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਜੀਆਂ ਦ ਤਭਾਸਸ਼ਆਂ ਨਾਰੋਂ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਯ ਵਧੀਏ 
ਜਸਚਆ। ਉਸਨਾਂ ਦ ਯੂਖ਼ ਉਤ ੋਂ ਇਏ ਸਯ ਚਟ ਵੁੱ ਜੀ। ਸੁਣ ਉਸਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ੈਂਤੜਾ 
ਫਦਸਰਆ। ਾਯ ਜੀ ਸਤੁਯੂ ਜੀ ਦ ਦੁਆਰ ਫਸ ਏਯਨ ਰਈ ਇਏੁੱ ਠੇ ਸ ।  

ਨ ਟ—ਇ ਭਜ਼ਭੂਨ ਫਾਯ ਵਧੀਏ ਵਾਏੀਅਤ ਰਈ ੜਹ ਭਯਾ ਰਐ „ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਦੀਆਂ 
ਉਦਾੀਆ‟ਂ ੰਨਾ 114 ੁਤਏ „ੁਯਭਸਤ ਰਏਾਸ਼ ‟ {ਸੰ ਫਰਦਯਜ਼ , ਫਾਜ਼ਾਯ ਭਾਈ ਵਾਂ , 

ਅੰਸਭਰਤਯ ਤੋਂ}।  

ਭੁਐੀ ਸੁੱ ਧ 

ਜਸੜੀ ਫਸਸ ਜੀਆਂ ਦੀ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਨਾਰ ਸਈ, ਸਤੁਯੂ ਜੀ ਨੇ ਉ ਨੰੂ ਵਸਰ ਭ 
ਏਸਵਤਾ ਦਾ ਯੂ ਦ ਏ “ਸਧ ਸਟ” ਨਾਭ ਸਦੁੱ ਤਾ। “ਸਧ ਸਟ” ਸਵਚ ਸਤੁਯੂ ਜੀ ਨੇ ਸਯ 
ਦ ਸੁੱ ਧਾਂ ਦਾ ਨਾਭ ਸਰਸਐਆ ਸ—ਚਯਟ ਅਤ ਰਸਾਯੀਾ। ਚਯਚਾ ਛੜਨ ਵਾਰ ਇਸੀ ਦਵੇਂ ਨ। 
ਇਸੀ ਭਰ ਤ ਇੁੱ ਏਠੇ ਸ ਜੀਆਂ ਸਵਚੋਂ ਭੁਐੀ ਸਣ। ਯ ਸਯ ਜੀ ਬੀ ਏਈ ਰਸ਼ਨ ੁਛਦ ਯਸ। 
ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਾਯ ਰਸ਼ਨ ਤ ਆਣ ਵਰੋਂ ਸਦੁੱ ਤ ਸ ਉੱਤਯ ਤਾਂ “ਸਧ ਸਟ” 

ਸਵਚ ਦਯਜ ਏਯ ਸਦੁੱ ਤ ਸਨ , ਯ ਰਸ਼ਨ ਏਯਨ ਵਾਰ ਜੀਆਂ ਦ ਨਾਭ ਨਸੀਂ ਸਦੁੱ ਤ। ਸਾਂ , ਬਾਈ 
ੁਯਦਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨਾਂ ਸਵਚੋਂ ਇੁੱ ਏ ਦਾ ਨਾਭ ਬੰਯਨਾਥ ਸਦੁੱ ਤਾ ਸ , ਸਜ ਨੇ ਇਸ ੁਸਛਆ ੀ ਸਏ 
ਜ ਸਜ਼ੰਦੀ ਦਾ ਸੀ ਯਤਾ ਸਰਸਤ ਸਵਚ ਯਸਸ ਏ ੁਆਯਥ-ਯਸਸਤ ਸਣਾ ਸ ਤਾਂ ਤੁਾਂ ਸਰਸਤ 
ਸਏਉਂ ਛੁੱ ਸਡਆ ੀ।  



ਨ ਟ—ਸਸਰਾ ਚਯਟ ਜੀ ਦਵੀਂ ਦੀ ਸਵਚ ਸਇਆ , ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਤੋਂ ੰਜ ਦੀਆਂ 
ਸਸਰਾਂ। ਯ ਅੀਂ ਇਸ ੁੱਰ ਆਭ ਵਐਦ ਸਾਂ ਸਏ ਰਸੁੱ ਧ ਸਤੀਆਂ ਦ ਨਾਭ ਉਸਨਾਂ ਦ ਯਧਾਰੂ 
ਆਣ ਯਵਾਯਾਂ ਸਵਚ ਵਯਤਦ ਯਸਸੰਦ ਸਨ। ਸੁੱ ਐ ੰਥ ਸਵਚ ੰਜ ਸਆਸਯਆਂ ਦ ਨਾਭ ਖ਼ਾ 
ਆਦਯ-ਤਏਾਯ ਯੁੱਐਦ ਸਨ , ਯ ਇਸ ਨਾਭ ਆਭ ਵਯਤ ਜਾ ਯਸ ਸਨ। ਏਈ ੁੱਜਣ ਤਾਂ 
ਸਤੁਯੂ ਜੀ ਦ ਨਾਭ ਵਯਤਣੋਂ ਬੀ ਨਸੀਂ ਝਏਦ । ਇ ਤਯਹਾਂ ਇਸ ਚਯਟ ਬੀ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਵ 
ਜੀ ਦ ਵਰ ਦਾ ਸੀ ਏਈ ਰਸੁੱ ਧ ਜੀ ਸ।  

ਏਦੋਂ ਸਰਐੀ ਈ? 

ਬਾਈ ੁਯਦਾ ਜੀ ਨੇ ਆਣੀ ਸਸਰੀ „ਵਾਯ‟ ਸਵਚ ਇ ਫਸਸ ਦਾ ਏਾੀ ਸਵਥਾਯ ਨਾਰ 
ਸਜ਼ਏਯ ਏੀਤਾ ਸ। ਉਥ ਉਸ ਸਰਐਦ ਸਨ ਸਏ ਸਸ਼ਵਯਾਤ ਦਾ ਭਰਾ ੁਣ ਏ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ 
ਏਯਤਾਯੁਯੋਂ ਅੁੱਚਰ ਵਟਾਰ । ਭਰਾ ਖ਼ਤਭ ਸਣ ਤ ਆ ਭੁਰਤਾਨ ਸੰੁਚ। ਭੁਰਤਾਨ ਤੋਂ 
ਵਾ ਏਯਤਾਯੁਯ ਆ ਏ ਝਫਦ ਸੀ ਸਤੁਯੂ ਜੀ ਨੇ ਫਾਫਾ ਰਸਸਣਾ ਜੀ ਨੰੂ ਆਣੀ ਸਜ਼ੰਭਵਾਯੀ 
ੌਂ ਸਦੁੱ ਤੀ।  

ਸਸ਼ਵਯਾਤ ਯਵਯੀ-ਭਾਯਚ ਸਵਚ ਆਉਂਦੀ ਸ। ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਤੰਫਯ 1539 ਸਵਚ ਜਤੀ 
ਜਸਤ ਭਾ ਨ। ਇ ਤੋਂ ਯਟ ਸੰੁਦਾ ਸ ਸਏ ਸੁੱ ਧਾਂ ਨਾਰ ਸਤੁਯੂ ਜੀ ਦੀ ਸਟ ਯਵਯੀ -

ਭਾਯਚ ੰਨ 1539 ਸਵਚ ਸਈ ੀ , ਤ ਭੁਰਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾ ਏਯਤਾਯੁਯ ਸੰੁਚ ਏ ਸਤੁਯੂ ਜੀ 
ਨੇ ਫਾਣੀ “ਸਧ ਸਟ” ਸਰਐੀ ੀ, ਜ ਸਯ ਸਾਰਤ ਸਵਚ ਤੰਫਯ ਤੋਂ ਸਸਰਾਂ ੀ।  

ਨ ਟ—ਜੀਆਂ ਨੰੂ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਸਸਰੀ „ਉਦਾੀ‟ ਵਰ ਬੀ „ਯਐ ਭਤ‟ ਆਸਦਏ ਥਾਵਾਂ 
ਤ ਸਭਰ ਨ। ਦੂਜੀ „ਉਦਾੀ‟ ਸਵਚ ਤਾਂ  ਸੀ ਸੁੱ ਧ ੁਭਯ ਯਫਤ ਤ ਜੀਆਂ ਾ ਸੀ। ਜੀ 
ਦਾ ਰਸ਼ਨ ਏਯਦ ਯਸ, ਤ ਸਤੁਯੂ ਜੀ ਨੰੂ ਆਣ ਭਤ ਸਵਚ ਸਰਆਉਣ ਰਈ ਰਯਦ ਯਸ। ਫਾਣੀ 
“ਸਧ ਸਟ ” ਸਵਚ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਾਯ ਸੀ ਰਸ਼ਨ -ਉੱਤਯ ਦਯਜ ਏੀਤ ਸਨ। 
ਸਸਰਾਂ ਸਭਰਣ ਫਾਯ ਜੀ ਬੰਯਨਾਥ ਦਾ ਰਸ਼ਨ ਦੁੱ  ਾਂਦਾ ਸ।  

„ਸਧ ਸਟ‟ ਫਾਯ ਬਾਈ ੁਯਦਾ ਜੀ ਦੀ ਸਰਐਤ 

ਤੀਜੀ „ਉਦਾੀ‟ ਤੋਂ ਵਾ ਭੁੜ ਏ 

ਸਪਸਯ ਫਾਫਾ ਆਇਆ ਏਯਤਾਯੁਸਯ , ਬਐੁ ਉਦਾੀ ਰ ਉਤਾਯਾ ॥ ਸਸਸਯ ੰਾਯੀ ਏੜ , 



ਭੰਜੀ ਫਸਠ ਏੀਆ ਅਵਤਾਯਾ ॥ ਉਰਟੀ ੰ ਵਸਾਈਸਨ , ੁਯ ਅੰਦੁ ਸਸਯ ਉਸਯ ਧਾਯਾ ॥ 
ੁਤਯੀ ਏਉਰੁ ਨ ਾਸਰਆ , ਭਸਨ ਐਟ ਆਏੀ ਨਸਆਯਾ ॥ ਫਾਣੀ ਭੁਐਸੁ ਉਚਾਯੀ , ਸੁਇ 
ਯੁਨਾਈ ਸਭਟ ਅੰਧਾਯਾ ॥ ਸਆਨੁ ਸਟ ਚਯਚਾ ਦਾ , ਅਨਸਸਦ ਫਸਦ ਉਠੇ ਧੁਨਏਾਯਾ ॥ 
ਦਯੁ ਆਯਤੀ ਾਵੀ , ਅੰਸਭਰਤ ਵਰ ਜਾੁ ਉਚਾਯਾ ॥ ੁਯਭੁਸਐ ਬਾਸਯ ਅਥਯਫਸਣ ਤਾਯਾ 
॥38॥1॥ 

ਨ ਟ:- ਫਾਫਾ ਰਸਸਣਾ ਜੀ ੰਨ 1532 ਸਵਚ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਦੀ ਯਨ ਆ ਨ।  

ਭਰਾ ੁਸਣ ਸਵਯਾਸਤ ਦਾ, ਫਾਫਾ ਅਚਰ ਵਟਾਰ ਆਈ ॥ ਦਯਨੁ ਵਐਸਣ ਏਾਯਨੇ, ਰੀ ਉਰਸਟ 
ਈ ਰਏਾਈ ॥ ਰੀ ਫਯਸਣ ਰਛਭੀ, ਸਯਸਧ ਸਸਧ ਨਉ ਸਨਸਧ ਵਾਈ ॥ ਜੀ ਦਸਐ ਚਸਰਤਰ ਨ , 
ਭਨ ਸਵਸਚ ਸਯਸਏ ਨੇਯੀ ਐਾਈ ॥ ਬਤੀਆ ਾਈ ਬਸਤ ਆਸਣ , ਰਟਾ ਜੀ ਰਇਆ ਛਾਈ 
॥ ਬਤੀਆ ਈ ਬਸਤ ਬੁਸਰ , ਰਟ ਅੰਦਸਯ ੁਯਸਤ ਬੁਰਾਈ ॥ ਫਾਫਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ੁਯਐ , 

ਏਸਢਆ ਰਟਾ ਜਸਾ ਰੁਏਾਈ ॥ ਵਸਐ ਚਸਰਸਤਰ ਜੀ ਐੁਸਣਾਈ ॥39॥ 

ਐਾਧੀ ਐੁਣਸ ਜੀਯਾਂ , ਸਟ ਏਯਸਨ ਬ ਉਸਠ ਆਈ ॥ ੁਛ ਜੀ ਬੰਯ ਨਾਥੁ , ਤੁਸਸ ਦੁਧ 
ਸਵਸਚ ਸਏਉ ਏਾਂਜੀ ਾਈ ॥ ਸਪਸਟਆ ਚਾਟਾ ਦੁਧ ਦਾ , ਸਯੜਸਏਆ ਭਐਣੁ ਸਸਥ ਨ ਆਈ ॥ ਬਐ 
ਉਤਾਸਯ ਉਦਾਸ ਦਾ ਵਸਤ ਸਏਉ ੰਾਯੀ ਯੀਸਤ ਚਰਾਈ ॥ ਨਾਨਏ ਆਐ, ਬੰਸਯ ਨਾਥ! ਤਯੀ ਭਾਉ 
ਏੁਚਜੀ ਆਸੀ ॥ ਬਾਂਡਾ ਧਇ ਨ ਜਾਸਤਸਨ , ਬਾਇ ਏੁਚਜ ਪੁਰੁ ੜਾਈ ॥ ਸਇ ਅਤੀਤੁ ਸਰਸਸਤ 
ਤਸਜ, ਸਪਸਯ ਉਨਸੁ ਏ ਸਯ ਭੰਸਣ ਜਾਈ ॥ ਸਫਨੁ ਸਦਤ ਏਛੁ ਸਸਥ ਨ ਆਈ ॥40॥ 

ਬਾਵ—ਸੁੱਏ ਦੀ ਏਭਾਈ ਸਵਚੋਂ ਵੰਡ ਏ ਐਾਣ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਆਤਭਏ ੁਐ ਨਸੀਂ ਸਭਰਦਾ।  

ਇਸਸ ੁਸਣ ਫਚਸਨ ਜੀਯਾਂ , ਭਾਸਯ ਸਏਰਏ ਫਸੁ ਯੂਇ ਉਠਾਈ ॥ ਐਸਟ ਦਯਨ ਏਉ ਐਸਦਆ , 

ਏਸਰਜੁਸ ਨਾਨਏ ਫਦੀ ਆਈ ॥ ਸਸਧ ਫਰਸਨ ਸਬ ਅਵਐਧੀਆ , ਤੰਤਰ ਭੰਤਰ ਏੀ ਧੁਨ  ਚੜਹਾਈ ॥ 
ਯੂ ਵਟਾ ਜੀਆਂ , ਸੰ ਫਾਸ ਫਸੁ ਚਸਰਸਤ ਸਦਐਾਈ ॥ ਇਸਏ ਸਯ ਏਸਯ ਏ ਉਡਯਸਨ , ੰਐੀ 
ਸਜਵ ਯਸ ਰੀਰਾਈ ॥ ਇਏ ਨਾ ਸਇ ਉਣ ਛਸਡਆ , ਇਏਨਾ ਵਯਐਾ ਅਸਨ ਵਾਈ ॥ ਤਾਯ 
ਤੜ ਬੰਸਯ ਨਾਥ , ਇਏ ਚਸੜ ਸਭਯਾਨੀ ਜਰੁ ਤਸਯ ਜਾਈ ॥ ਸਧਾ ਅਸਨ ਨ ਫੁਝ ਫੁਝਾਈ 
॥41॥ 

ਅਸਨ—ਈਯਐਾ ਦੀ ਅੁੱ।  



ਏਯਾਭਾਤਾਂ ਸਵਐਾ ਏ 

ਸਸਧ ਫਰਸਨ , ੁਸਣ ਨਾਨਏਾ! ਤੁਸਸ ਜ ਨ  ਏਯਾਭਾਸਤ ਸਦਐਾਈ ॥ ਏੁਝੁ ਸਵਐਾਰੇਂ ਅਾਂ ਨ , ਤੁਸਸ 
ਸਏਉਂ ਸਢਰ ਅਵਸੀ ਰਾਈ ॥ ਫਾਫਾ ਫਰ, ਨਾਥ ਜੀ! ਅਸ ਵਐਸਣ ਜੀ ਵਤੁ ਨ ਏਾਈ ॥ 

(ਬਾਵ, ਾਡ ਾ ਜੀਆਂ ਨੰੂ ਸਵਐਾਰਣ ਰਈ ਏਈ ਚੀਜ਼ ਨਸੀਂ) 

ੁਯੁ ੰਸਤ ਫਾਣੀ ਸਫਨਾ , ਦੂਜੀ ਟ ਨਸੀ ਸ ਯਾਈ ॥ ਸਵ ਯੂੀ ਏਯਤਾ ੁਯਐੁ , ਚਰ ਨਾਸੀ 
ਧਯਸਤ ਚਰਾਈ ॥ ਸਸਧ ਤੰਤਰ ਭੰਸਤਰ ਏਸਯ ਝਸੜ  , ਫਸਦ ੁਯੂ ਏ ਏਰਾ ਛਾਈ ॥ ਦਦ ਦਾਤਾ 
ੁਯੂ ਸ, ਏਏ ਏੀਭਸਤ ਸਏਨੈ ਨ ਾਈ ॥  ਦੀਨ, ਨਾਨਏ ਸਤੁਯੁ ਯਣਾਈ ॥42॥ 

ਫਾਫਾ ਫਰ , ਨਾਥ ਜੀ! ਫਦੁ ੁਨਸੁ ਚੁ, ਭੁਐਸੁ ਅਰਾਈ ॥ ਫਾਝ ਚ ਨਾਭ ਦ , ਸਯੁ ਏਯਾਭਾਸਤ 
ਅਾਂ ਤ ਨਾਸੀ ॥ ਫਤਸਯ ਸਸਯ ਅਸਨ ਏ ਫਯਪ ਸਸਭਾਰ ਭੰਦਯੁ ਛਾਈ ॥ ਏਯੌਂ ਯਈ ਾਸਯ 
ਦੀ, ਰੀ ਧਯਤੀ ਨਸਥ ਚਰਾਈ ਂ॥  ਵਡੁ ਏਯੀ ਸਵਥਾਯ ਏਉ , ਰੀ ਧਯਤੀ ਸਏੀ ਜਾਈ ॥ 
ਤਰੀ ਧਯਸਤ ਅਏਾਸ ਦੁਇ, ਸਛ ਛਾਫ ਟੰਏੁ ਚੜਾਈ ॥ ਇਸਸ ਫਰੁ ਯਐਾ ਆਸ ਸਵਸਚ, ਸਜੁ ਆਐਾ 
ਸਤੁ ਾਸ ਏਯਾਈ ॥ ਸਤਨਾਭੁ ਸਫਨੁ, ਫਾਦਸਯ ਛਾਈ ॥43॥ 

ਫਾਫ ਏੀਤੀ ਸਸਧ ਸਟ , ਸ਼ਫਸਦ ਾਂਸਤ ਸਧਾਂ ਸਵਸਚ ਆਈ ॥ ਸਜਸਣ ਭਰਾ ਸਵਯਾਸਤ ਦਾ , ਐਟ 
ਦਯਸਨ ਆਦਸ ਏਯਾਈ ॥ ਸਸਧ ਫਰਸਨ ੁਬ ਫਚਸਨ , ਧਨੁ ਨਾਨਏ ਤਯੀ ਵਡੀ ਏਭਾਈ ॥ ਵਡਾ 
ੁਯਐੁ ਯਸਟਆ , ਏਸਰਜੁਸ ਅੰਦਸਯ ਜਸਤ ਜਾਈ ॥ ਭਸਰ ਫਾਫਾ ਉਸਠਆ , ਭੁਰਤਾਨੇ ਦੀ 
ਜਾਯਸਤ ਜਾਈ ॥ ਅੋਂ ੀਯ ਭੁਰਤਾਨ ਦ , ਦੁਸਧ ਏਟਯਾ ਬਸਯ ਰ ਆਈ ॥ ਫਾਫ ਏਸਢ ਏਸਯ ਫਰ 
ਤ ਚੰਫਰੀ ਦੁਸਧ ਸਵਸਚ ਸਭਰਾਈ ॥ ਸਜਉਂ ਾਸਯ ਸਵਸਚ ੰ ਭਾਈ ॥44॥ 

ਜਾਯਸਤ ਏਸਯ ਭੁਰਤਾਨ ਦੀ , ਸਪਸਯ ਏਯਤਾਸਯ ੁਯ ਨ  ਆਇਆ ॥ ਚੜਹ ਵਾਈ ਸਦਸਸ ਸਦਸੀ , 

ਏਸਰਜੁਸ ਨਾਨਏ ਨਾਭੁ ਸਧਆਇਆ ॥ ਸਵਣੁ ਨਾਵ ਸਯੁ ਭੰਣਾ , ਸਸਯ ਦੁਐਾਂ ਦ ਦੁਐ ਫਾਇਆ ॥ 
ਭਾਸਯਆ ਸਏਾ ਜਸਤ ਸਵਸਚ , ਨਾਨਏ ਸਨਯਭਰ ੰਥੁ ਚਰਾਇਆ ॥ ਥਾਸਆ ਰਸਸਣਾ ਜੀਂਵਦ , 

ੁਸਯਆਈ ਸਸਯ ਛਤੁ ਸਪਯਾਇਆ ॥ ਜਤੀ ਜਸਤ ਸਭਰਾਇ ਏ, ਸਤੁਸਯ ਨਾਨਸਏ ਯੂੁ ਵਟਾਇਆ ॥ 
ਰਸਐ ਨ ਏਈ ਏਈ , ਆਚਯਜ ਆਚਯਜੁ ਸਦਐਾਇਆ ॥ ਏਾਇਆ ਰਸਟ ਯੂੁ ਫਣਾਇਆ 
॥45॥ 

ਏੁਝ ਏੁ ਮ-ਭਤ ਫਾਯ 



ਜੀ ਸਸ਼ਵ ਜੀ ਦ ਉਾਸ਼ਏ ਸਨ , ਸਜ ਨੰੂ ਉਸ ਭਸਾ ਮੀ ਤ ਬ ਤੋਂ ਸਸਰਾ ਮੀ ਭੰਨਦ ਸਨ। 
ੰਜਾਫ ਸਵਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤ , ਖ਼ਾ ਏਯਏ ਸਸਵਆਂ ਭੜਹੀਆਂ ਸਵਚ , ਬਯੋਂ ਦੀਆਂ ਭੂਯਤੀਆਂ ਵਐਣ ਸਵਚ 
ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।  

ਸਯ ਏਭ ਦ ਆਦਭੀ ਜ -ਭਤ ਧਾਯਨ ਏਯ ਏਦ ਸਨ। ਜ ਭੰਨੇ -ਰਭੰਨੇ ਜੀ ਏੀਯ ਸਨ , 

ਉਸਨਾਂ ਦ 12 ੰਥ ਸਨ:- 

ਸਤੂ, ਾਵ, ਆਈ, ਯਾਭਯ, ਾਰ, ਾਰ, ਏੰਥੜੀ, ਫਨ, ਧਵਜ, ਚਰੀ, ਯਾਵਰ ਅਤ ਦਾ।  

ਬ ਜੀ ਯੁਦਰਾਐ ਦੀ ਭਾਰਾ ਾਂਦ ਸਨ। ਫਾਸਰ ਭਾ ਐਾਂਦ ਸਨ , ਸ਼ਯਾਫ ਤ ਚਯ ੀਂਦ ਸਨ , 

ਇਸਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਜ਼ਯੂਯੀ ਭਝਦ ਸਨ।  

ਯਐ ਨਾਥ ਦ ੰਥ ਦ ਜੀਸ਼ਯ ਜਾਂ ਏੰਨ -ਾਟ, ਏੰਨਾਂ ਸਵਚ ਰੁੱ ਏੜੀ , ਸ਼ੀਸ਼ ਜਾਂ ੁੱਥਯ ਦੀਆਂ 
ਵੁੱ ਡੀਆਂ ਵੁੱ ਡੀਆਂ ਭੁਦਯਾਂ ਾਂਦ ਸਨ। ਇਸਨਾਂ ਦ ਨਾਭ ਦ ਸੁੱ ਛ ਰਜ਼ „ਨਾਥ‟ ਆਉਂਦਾ ਸ। ੜ 
ਜਾਂ ੜ ਜੀਆਂ ਦ ਨਾਭ ਨਾਰ ਸ਼ਫਦ „ਦਾ‟ ਸੰੁਦਾ ਸ।  

ਜ ਦਾ ਸਨਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਸ ਸਏ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁੱਥਯ -ਯੂ ਸ ਜਾ। ਇ ਅਵਥਾ ਦਾ ਨਾਭ ਉਸ 
“ਏਵਰਯ” ਯੁੱਐਦ ਸਨ।  

ਾਡ ਦ ਦ ੁਯਾਣ ਸਆਸਣਆਂ ਦ ਸਖ਼ਆਰਾਂ ਅਨੁਾਯ ਯੀਯ ਸਵਚ ਫਸੁੱਤਯ ਸਜ਼ਾਯ ਨਾੜੀਆਂ 
ਸਨ, ਜ ਸਦਰ ਸਵਚੋਂ ਪੁਟਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਜ ਸਜ ਥਾਂ ਇਸ ਨਾੜੀਆਂ ਚਸੰੁ ਾਸਆਂ ਤੋਂ ਆ ਏ 
ਸਭਰਦੀਆਂ ਸਨ , ਉਥ ਦਭ ਜਾਂ ਏਭਰ ਫਣ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਇਸ ਏਭਰ ਸਯ ਸਏਭ ਦ ਯੀਯਏ 
ਏੰਭਾਂ ਦ ਏਯਨ ਰਈ ਤਾਏਤ ਦਾ ਭਾ ਸੁੰ ਦ ਸਨ। ਏਾਠ -ਉਸਨਸ਼ਦ ਸਵਚ ਸਰਸਐਆ ਸ ਸਏ ਸਦਰ 
ਸਵਚ ਇਏਤਯ  ਨਾੜੀ ਸ। ਉਸਨਾਂ ਸਵਚੋਂ ਇਏ (ੁਐਭਨਾ ਨਾੜੀ) ਸਯ ਨੰੂ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਭਤ ਭੇਂ 
ਇ ਦ ਯਤ ਜੀਵ ਉਯ ਚੜਹ ਏ ਅਭਯ ਸੰੁਦਾ ਸ।  

“ਸਆਨ ਯਦਮ” (ਰਾਣਾਮਾਭ ਦੀ ਇਏ ਸ਼ਾਐ ) ਦ ਅਨੁਾਯ ਇਏ ਨਾੜੀ „ਇੜਾ‟ ੁੱਜੀ ਨਾ ਨੰੂ 
ਆਉਂਦੀ ਸ, ਅਤ „ਸੰਰਾ‟ ਐੁੱਫੀ ਨਾ ਵਰ। „ੁਐਭਨਾ‟ (ੁੁਭਨਾ) ਦਭ ਦੁਆਯ ਨੰੂ ਜਾਂਦੀ ਸ।  

ਮ ਦ ਸਠ-ਸਰਐ ਅੁੱਠ ਅੰ ਸਨ:- 

ਮਭ, ਸਨਮਭ, ਆਨ, ਰਾਣਾਮਾਭ, ਰੁੱ ਸਤਆਸਾਯ, ਧਾਯਣਾ, ਸਧਆਨ, ਭਾਧੀ।  



(1) „ਮਭ‟—ਸਯ ਰਏਾਂ ਨਾਰ ੁਥਯਾ ਸਵਸਾਯ ਯੁੱਐਣ ਵਾਤ ਆਣ ਉਤ ਰਾਈ ਸਈ ਫੰਦਸ਼ ਦਾ 
ਨਾਭ ਮਭ ਸ। ਬਾਈਚਾਯਏ ਜੀਵਨ ਾਂਵਾਂ -ੁੱਧਯਾ ਫਣਾਈ ਯੁੱਐਣ ਰਈ ਮ ਦ ਇ ਅੰ ਦੀ 
ਅਸਤਅੰਤ ਰੜ ਸ।  

„ਮਭ‟ ਦ ਸਏਭ ਦਾ ਸਭਸਥਆ ਸਆ ਸ:- 

ਅਸਸੰਾ, ੁੱਤਮ, ਅਤਮ, ਫਰਸਭਚਯਜ, ਸਐਭਾ, ਧੀਯਜ (ਸਧਰਤੀ), ਦਇਆ, ਾਦੀ (ਆਯਜਵ), 

ਸਭਤਾਸਾਯ, ਸ਼ਚ।  

ਅਸਸੰਾ—ਆਣ ਭਨ ਫਚਨਾਂ ਅਤ ਏੰਭਾਂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸਏ ਨੰੂ ਬੀ ਦੁੁੱ ਐ -ਏਰਸ਼ ਨਾਸ ਦਣ ਨੰੂ 
ਅਸਸੰਾ ਆਐਦ ਸਨ।  

ੁੱਤਮ—ੁੱਚ; ੁੱਚ ਫਰਣਾ।  

ਅਤਮ—ਯ-ਧਨ ਦਾ ਸਤਆ, ਏਈ ਬੀ ਯਾਈ ਸ਼ ਅੰੀਏਾਯ ਨਾਸ ਏਯਨ ਦਾ ਨਾਭ „ਅਤਮ‟ 

ਸ।  

ਫਰਸਭਚਯਮ—ਅਸਥਯ-ਵੀਯਜ ਯਸਸਣ ਨੰੂ ਫਰਸਭਚਯਮ ਆਐੀਦਾ ਸ। ਏਾਭ -ਵਾਨਾ ਦ ਅਧੀਨ 
ਨਾਸ ਸਣਾ।  

ਸਐਭਾ—ਫਰ ਅਤ ਏਫਰ ਦਸਾਂ ਨੰੂ ਇਏ-ਭਾਨ ਸਾਯਨ ਨੰੂ ਸਐਭਾ ਏਸਸੰਦ ਸਨ।  

ਧੀਯਜ—ਐ ਅਤ ਸਫਤਾ ਵਰ ਅਡਰ ਸਚੁੱ ਤ ਯਸਸਣਾ ਧੀਯਜ ਸ (ਸਧਰਤੀ)।  

ਦਇਆ—ਵਯੀ ਅਤ ਯਦੀ ਨਾਰ ਸਭਤਰ ਵਾਰਾ ਸਸਤ ਏਯਨ ਦਾ ਨਾਭ ਦਇਆ ਸ।  

ਆਯਜਵ—ਾਦੀ, ਾਦਾ ਜੀਵਨ।  

ਸ਼ਚ—ਅੰਦਯਰੀ ਅਤ ਫਾਸਯਰੀ ਸਵਤਰਤਾ।  

ਨ ਟ:- ਇਸਨਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਸਨਯਰਬਤਾ ਅਤ ਸਨਯਬਤਾ ਨੰੂ ਬੀ „ਮਭ‟ ਸਵਚ ਸੀ ਏਈ ਸਵਦਵਾਨ 
ਸ਼ਾਭਰ ਏਯਦ ਸਨ।  

(2) ਸਨਮਭ—ਆਣ ਅੰਦਯ ਸ਼ਾਂਤੀ ਏਾਇਭ ਯੁੱਐਣ ਵਾਤ ਆਣ ਉਤ ਰਾਈ ਸਈ ਫੰਦਸ਼ ਦਾ 
ਨਾਭ ਸਨਮਭ ਸ।  



ਸਨਮਭ ਦੀਆਂ ਸਠ-ਸਰਐੀਆਂ ਦ ਸਏਭਾਂ ਸਨ:- 

ਤ, ੰਤਐ, ਆਸਤਏਤਾ, ਦਾਨ, ਈਸ਼ਵਯ-ਬਤੀ, ਸੁੱ ਧਾਂਤ-ਰਵਣ, ਸਰੀ (ਰੁੱ ਜਾ), ਭਤੀ (ਯਧਾ), 
ਜ, ਸੁਤੀ।  

ਤ—ਯਦੀ ਯਭੀ ਆਸਦਏ ਦਵੰ ਦ ਸਸਣ ਦਾ ਨਾਭ ਤ ਸ।  

ੰਤਐ—ਸਜ-ੁਬਾਇ ਆ ੁਐ ਦੁੁੱ ਐ ਨੰੂ ਸਐੜ-ਭੁੱਥ ਸਾਯਨਾ।  

ਆਸਤਏਤਾ—ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸੋਂਦ ਨੰੂ ਭੰਨਣਾ।  

ਦਾਨ—ਸੁੱਏ ਦੀ ਏਭਾਈ ਸਵਚੋਂ ਬਰ ਭਨੁੁੱ ਐਾਂ ਦੀ ਵਾ ਏਯਨੀ।  

ਈਸ਼ਵਯ-ਬਤੀ—ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ੂਜਾ।  

ਸੁੱ ਧਾਂਤ-ਰਵਣ—ਧਯਭ-ਰੰ ਥਾਂ ਦਾ ੁਣਨਾ ਤ ਭੰਨਣਾ।  

ਸਰੀ (ਰੁੱ ਜਾ)—ਏਈ ਭੰਦਾ ਏਯਭ ਏਯਨ ਵਰੋਂ ਭਨ ਸਵਚ ੰਏਚ ਦਾ ਸਣਾ।  

ਭਤੀ (ਯਧਾ)—ਧਯਭ ਸ਼ਾਤਰ ਦ ਦੁੱ  ਸ ਏੰਭ ਨੰੂ ਏਯਨ ਸਵਚ ਸਦਰੜਹ ਸਵਸ਼ਵਾ।  

ਜ—ਭੰਤਰ ਨੰੂ ਭੁੜ ਭੁੜ ਉਚਾਯਨਾ।  

ਸੁਤੀ—ਸਵਨ।  

ਨ ਟ:- ਏਈ ਸ਼ਾਤਰ-ਏਾਯ ੰਜ ੰਜ ਸਨਮਭ ਦੁੱ ਦ ਸਨ , ਏਈ ਦ ਦ ਆਐਦ ਸਨ , ਅਤ ਏਈ 
ਦਾਂ ਤੋਂ ਬੀ ਵਧੀਏ ਆਐਦ ਸਨ। ਯ ਇ ਸਣਤੀ ਦ ਟ ਵਧ ਸਣ ਸਵਚ ਏਈ ਸਵਾੜ ਨਸੀਂ 
ਸ। ਇਸ ਾਯ ੁਣ ਇਏ ਦੂਜ ਦ ਆਯ ਯਸਸਣ ਵਾਰ ਸਨ।  

(3) ਆਣ—ਮ ਦ ਤੀਜ ਅੰ ਦਾ ਨਾਭ „ਆਣ‟ ਸ। ਆਣਾਂ ਦ ਅੁੱ ਸਬਆ ਨਾਰ ਯੀਯ ਦ 
ਰਸੂ ਦਾ ੜ ਠੀਏ ਚਾਰ ਤ ਯਸਸੰਦਾ ਸ , ਯੀਯ ਦ ਾਯ ੁੱ ਠੇ ਸਨਯ ਤ ਾ ਯਸਸੰਦ ਸਨ ਅਤ 
ਾਯੀਆਂ ਆਂਦਯਾਂ ਦੀ ਏੁਦਯਤੀ ਚਾਰ ਠੀਏ ਸਾਰਤ ਸਵਚ ਸਟਏੀ ਯਸਸੰਦੀ ਸ। ਸਜਨਹ ਾਂ ਰਏਾਂ ਨੇ 
ਸਸਰਾਂ ਸਸਰ ਸੀ ਆਣ ਸੁੱ ਐਣ ਸ਼ੁਯੂ ਏਯਨੇ ਸਣ , ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਤ -ਝੜ ਜਾਂ ਫੰਤ ਯੁੁੱ ਤ ਸਵਚ 
ਸ਼ੁਯੂ ਏਯਨੇ ਚਾਸੀਦ ਸਨ। ਆਣ ਏਯਨ ਵਾਤ ਥਾਂ ਬੀ ਏਈ ਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਜ ਸਨਵਏਰਾ ਤ 
ਾ-ੁਥਯਾ ਸਵ, ਸਜਥ ਏਈ ਸਵਏਾਯ ਆਸਦਏ ਉੁੱਦਯ ਭਨ ਨੰੂ ਸਵਾੜ ਨਾਸ ਏ।  



ਸਯਏ ਆਣ ਦਾ ਯੀਯ ਤ ਭਨ ਉਤ ਆਣਾ ਆਣਾ ਅਯ ਸੁੰ ਦਾ ਸ। ਵਐ ਵਐ ਆਣ ਤ 
ਰਾਣਾਮਾਭ ਏਯ ਏ ਜੀ ਸਯ ਸਏਭ ਦੀ ਫੀਭਾਯੀ ਤੋਂ ਫਚ ਏਦਾ ਸ।  

ਵਸਸ਼ਸ਼ਟ, ਮਯ ਵਰਏਮ ਅਤ ਸਯ ਸਯਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਣਾਂ ਦੀ ਸਣਤੀ 84 ਸਰਐੀ ਸ। ਇਸਨਾਂ 
ਆਣਾਂ ਦਾ ਭਢੀ ਭਸਾਦਵ ਨੰੂ ਭੰਸਨਆ ਸਆ ਸ। ਯ ਭੁੁੱ ਐ ਆਣ ਦ ਏੁ ਸਨ। ਮ ਅੁੱ ਸਬਆ 
ਏਯਸਦਆਂ ਜਦ ਤਏ ਆਣ ਠੀਏ ਨਾਸ ਸ ਜਾ , ਤਦ ਤਏ ਅਰ ਅੁੱ ਸਬਆ ਸ਼ੁਯੂ ਏਯਨ ਦੀ 
ਭਨਾਸੀ ਸ।  

(4) ਰਾਣਾਮਾਭ—ਏੁਝ ਸਨਮਭਾਂ ਅਨੁਾਯ ਾਸ ਅੰਦਯ ਸਐੁੱਚਣਾ (ੂਯਏ), ਫਾਸਯ ਏੁੱ ਢਣਾ (ਯਚਏ), 

ਅਤ ਅੰਦਯ ਯਏ ਏ ਯੁੱ ਐਣਾ (ਏੁੰ ਬਏ)—ਇ ਅੁੱ ਸਬਆ ਨੰੂ ਰਾਣਾਮਾਭ ਆਐਦ ਸਨ। ਇ ਅੁੱ ਸਬਆ 
ਦਾ ਭੁਐ ਭੰਤਵ ਇਸ ਸ ਸਏ „ਰਾਣ ਵਾਮੂ ‟ ਨੰੂ „ਅਾਨ ਵਾਮੂ ‟ (ਧੁਯ ਸਠਰੀ ਵਾਮੂ ) ਨਾਰ ਯਰਾ ਏ 
ਸਰੀ ਸਰੀ ਉਯ ਸਐੁੱ ਸਚਆ ਜਾ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਏੀਸਤਆਂ ਧੁਨੀ ਦ ਾ ਜ ਅਨ ਐੀ ਸ਼ਏਤੀ ਏੁੰ ਡਰਨੀ 
ੰੁਝਰ ਭਾਯੀ ਫਠੀ ਸ ਉਸ ਜਾ ੈਂਦੀ ਸ, ਤ ਸਯੁੱ ਧੀਆਂ ਸੁੱ ਧੀਆਂ ਸਭਰਦੀਆਂ ਸਨ।  

ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਵਾਸਨ (ਨਾੜੀਆ)ਂ ਜਦ ਤਏ ਅੁੁੱ ਧ ਯਤੂਫਤਾਂ ਨਾਰ ਯੁਏੀਆਂ ਈਆਂ ਸਨ , ਤਦ ਤਏ 
ਰਾਣ ੁਐਭਨਾ ਨਾੜੀ ਸਵਚ ਦੀ ਨਸੀਂ ਚੁੱਰਦਾ , ਅਤ „ਉਨਭਨੀ‟ ਭੁੁੱ ਦਰਾ ਰਾਤ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦੀ।  
ਇਸਨਾਂ ਯਤੂਫਤਾਂ ਦ ਦੂਯ ਏਯਨ ਰਈ ਸਸਰਾਂ ਰਾਣਾਮਾਭ ਏਯਨ ਦੀ ਰੜ ਸੰੁਦੀ ਸ।  

(5) ਰੁੱ ਸਤਆਸਾਯ—ਇੰਸਦਰਆਂ ਦਾ ਆਣ ਆਣ ਏੰਭ ਤੋਂ ਯੁਏਣਾ।  

ਨ ਟ:- ਇਸ ਉਯਰ ੰਜ ਫਾਸਯਰ ਾਧਨ ਸਨ।  

(6) ਧਾਯਨਾ—ਸਚੁੱ ਤ ਨੰੂ ਸਏ ਥਾਂ ਫੰਨਹ  ਏ ਸਟਏਾ ਏ ਯੁੱ ਐਣਾ।  

(7) ਸਧਆਨ—ਭਨ ਦਾ ਸਏ ਚੀਜ਼ ਨਾਰ ਇੁੱਏ-ਯੂ ਸ ਜਾਣਾ।  

(8) ਭਾਧੀ—ਭਨ ਆਣਾ ਯੂ ਸੀ ਬੁੁੱ ਰ ਏ „ਸਧਆਨ‟ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਫਣ ਜਾ। ਉ 
ਅਵਥਾ ਦਾ ਨਾਭ „ਭਾਧੀ‟ ਸ।  

ਨ ਟ:- ਇਸ ਉਯਰ ਸਤੰਨੇ „ੰਮਭ‟ ਸਨ। ਇਸਨਾਂ ਦ ਅੁੱ ਸਬਆ ਨਾਰ ਸਫਬੂਤੀਆਂ ਤ ਸੁੱ ਧੀਆਂ 
ਸਾਰ ਸੁੰ ਦੀਆ ਂਸਨ।  

ਸੁੱ ਧੀਆਂ 



ਅਸਣਭਾ, ਸਯਭਾ, ਰਸਭਾ, ਭਸਸਭਾ, ਰਾਏਾਭਯ, ਈਸ਼ੁੱਤਵ, ਵਸਸ਼ਤਵੁੱ , ਏਾਭ-ਵੁੱਸ਼ਮਤਵੁੱ । (ਵਐ ਉੜੀ ਨੰ: 

31) 

ਐਟ ਏਯਭ 

ਜ ਜੀ ਉਯ -ਸਰਐ 8 ਅੰਾਂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਯੀਯ ਨੰੂ ੁਧ ਨਾਸ ਏਯ ਏਣ , ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਸਯ ਛ 
ਅੁੱ ਸਬਆ ਏਯਨੇ ੈਂਦ ਸਨ:- 

ਨੇਤੀ—ਏੂਰ ੂਤਯ ਦਾ ਇਏ ਧਾਾ ਮਾਯਾਂ ਇੰਚ ਰ ਏ ਇਏ ਨਾ ਯਾਸੀਂ ਚੜਹਾ ਏ ਭੂੰ ਸ ਸਵਚੋਂ ਦੀ 
ਏੁੱ ਢ ਏ ਨਾ ਸਵਚ ਪਯਨਾ। ਸਪਯ ਦੂਜੀ ਨਾ ਸਵਚੋਂ ਦੀ।  

ਧਤੀ—ਸਤੰਨ ਇੰਚ ਚੜੀ ੰਦਯਾਂ ਸੁੱਥ ਰੰਭੀ ਨਯਭ ਫਯੀਏ ਏੁੱ ੜ ਦੀ ਟਾਏੀ ਾਣੀ ਨਾਰ ਸੁੱਰੀ 
ਏਯ ਏ ਸਨਰਣੀ, ਤ ਸਪਯ ਫਾਸਯ ਏੁੱ ਢਣੀ।  

ਸਨਉਰੀ—ਨੁੱ ਏ ਤ ਟ ਸੁੱ ਧ ਯੁੱ ਐ ਏ, ਸਰ ਏ, ਸਡਆਂ ਉਤ ਯੁੱ ਐ ਏ ਆਂਦਯਾਂ ਨੰੂ ਚੁੱ ਏਯ ਸਦਵਾਣ।  

ਤਰਾਟਏ—ਨੁੱ ਏ ਦੀ ਏੂਭਰੀ ਉਤ ਤਾੜੀ ਰਾਣੀ।  

ਜ ਏਯਭ—ਭਸਦ ਨੰੂ ਰ ਤਏ ਾਣੀ ਨਾਰ ਬਯ ਏ ਅਤ ਬਯਵੁੱ ਸਟਆਂ ਦ ਸਵਚਏਾਯ ਨਜ਼ਯ 
ਸਟਏਾ ਏ ਏ ਏਯਨੀ।  

ਉਨਭਨੀ 
ਜਦੋਂ ਨਾੜੀਆਂ ਾ ਸ ਜਾਣ ਤ ੁਐਭਨਾ ਨਾੜੀ ਐੁਰਹ ਜਾ ਤਦੋਂ ਭਨ ਸਵਚ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸ 
ਜਾਂਦੀ ਸ ਜ ਭਾਧੀ ਦਾ ਅਸਤ ਰੜੀਂਦਾ ਸਨਸ਼ਾਨਾ ਸ। ਉ ਸ਼ਾਂਤ ਅਵਥਾ ਦਾ ਨਾਭ ਉਨਭਨੀ 
ਅਵਥਾ ਸ।  

ਭੁੁੱ ਦਰਾ ਅਤ ਫੰਧ 

ਰਾਣਾਮਾਭ ਦੀ ਸਤਾ ਰਈ ਏੁਝ ਸਏਸਯਆ ਏਯਨੀਆਂ ੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਸਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਭੁੁੱ ਦਰਾ ਤ ਫੰਧ 
ਆਐੀਦਾ ਸ।  

ਫੰਧ ਚਾਯ ਸਨ—ਭੂਰ, ਜਾਰੰਧਯ, ਉੱਸਦਆਨ ਅਤ ਭਸਾ ਫੰਧ।  

ਭੁੁੱ ਦਰਾ ਦ ਸਨ—ਭਸਾ ਭੁੁੱ ਦਰਾ, ਭਸਾ ਵਧ, ਐਚਯੀ, ਬੂਚਯੀ, ਚਾਚਯੀ, ਸਵਯੀਤ ਏਯਣੀ, ਵਜਯਰੀ, 
ਸ਼ਏਤੀ ਚਾਰਨ, ਅਚਯੀ, ਉਨਭਨੀ।  



ਐਚਯੀ ਭੁੁੱ ਦਰਾ ਸਵਚ ਜੀ ਜੀਬ ਨੰੂ ੰ ਸਵਚ ਸਨਰ ਰੈਂਦਾ ਸ , ਸਜ ਏਯਏ ਐੁਰਹਾ ਾਸ ਆਉਣਾ 
ਫੰਦ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਪਪਸੜਆਂ ਨੰੂ ਸਵਾ ਨਾਰ ਬਯ ਏ ਯੀਯ ਦ ਬ ਛਏ ਭਭ ਜਾਂ ਯੂੰ  ਦੀਆਂ ਵੁੱ ਟੀਆਂ 
ਨਾਰ ਫੰਦ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸ।  

ਬੂਚਯੀ—ਦਭ ਆਣ ਰਾ ਏ ਨੁੱ ਏ ਦੀ ਨ ਏ ਉਤ ਤਾੜੀ ਰਾਣੀ।  

ਚਾਚਯੀ—ਅੁੱਐਾਂ ਤੋਂ ਸਤੰਨ ਇੰਚ ਉਤ ਨਜ਼ਯ ਜਭਾਣੀ।  

ਭੂਰ ਫੰਧ—ਐੁੱਫੀ ਅੁੱਡੀ ੁਦਾ ਉਤ ਅਤ ੁੱ ਜੀ ਸਰੰ ਉਤ ਦਫਾ ਏ ਦਭ ਆਣ ਰਾ ਏ ਫਠਣਾ , 

ੁਦਾ ਦਾ ਯਤਾ ਫੰਦ ਏਯ ਦਣਾ ਸਏ ਸਵਾ ਨਾਸ ਯ।  

ਜ ਦੀਆਂ ਸਏਭਾਂ 
ਜ ਚਾਯ ਤਯਹਾਂ ਦਾ ਸ—ਭੰਤਰ, ਰਮ, ਯਾਜ, ਸਠ।  

ਭੰਤਰ ਜ—ਸਏ ਦਵਤ ਦ ਨਾਭ ਦਾ , ਜਾਂ, ਸਏ ਸਯ ਸ਼ਫਦ ਦਾ ਇਏ -ਯ ਸਦਰ ਰਾ ਏ ਜ 
ਏਯਨਾ।  

ਰਮ ਜ—ਸਏ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਉ ਦ ਸਖ਼ਆਰ ਉਤ ਅਜਸਾ ਭਨ ਜਭਾਣਾ ਸਏ ਉ ਨਾਰ ਇੁੱਏ -ਯੂ 
ਸ ਜਾ।  

ਯਾਜ ਜ—ਾਸ ਨੰੂ ਇ ਤਯਹਾਂ ਯਏਣਾ ਸਏ ਉ ਨਾਰ ਭਨ ਦੀ ਦੜ ਯੁਏ ਜਾ।  

ਸਠ ਜ—ਏਈ ਤਯਹਾਂ ਦ ਆਣ ਏਯ ਏ ਭਨ ਦੀ ਅਸਥਯਤਾ ਸਾਰ ਏਯਨੀ।  

ਸਧ ਸਟ ਦੀ ਫਰੀ 
ਇ ਫਾਣੀ ਦ ਤਏਯੀਫਨ ਣ ੁੱ ਤ ਸਜ਼ਾਯ ਅੁੱਐਯ ਸਨ। ਯ ਅਚਯਜ ੁੱਰ ਇਸ ਸ ਸਏ ੁਯੂ 
ਰੰ ਥ ਾਸਸਫ ਦ ਨ  ਸਆਂ ਦੀ ਫਾਣੀ ਸਵਚ ਸਯ ਸਠ -ਸਰਐ 15 ਰਜ਼ ਅਯਫੀ ਾਯੀ ਫਰੀ 
ਦ ਆ ਸਨ:- 

ਅਯਫੀ ਦ:- ਯਜਾ, ਦੁਨੀਆ, ਤਭਾਈ, ਸੁਏਭ, ਸਪਸਤ, ਨਦਸਯ, ਸਜੂਯ, ਏੀਭਸਤ, ਪੁਯਭਾਣ।  

ਾਯੀ ਦ:- ਫਐਸ, ਦਯਸ, ਸਯਾਸਨੁ, ਦਾਨਾ, ਫੀਨਾ, ੁਫਾਸਯ।  

ਇਸਨਾਂ ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੀ ਸ਼ਏਰ ਅਯਫੀ ਾਯੀ ਵਾਰੀ ਨਸੀਂ ਯਸਸ ਈ। ੰਜਾਫੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਫਾਨ ਤ 
ਚੜਹ ਏ ਇਸਨਾਂ ਦਾ ਯੂ ਵਟੀਜ ਸਆ ਸ , ਅਤ ਇਸ ਰਜ਼ ਬੀ ਉਸ ਸਨ ਜ ਆਭ ਵਯਤੋਂ ਸਵਚ 



ਆ ਯਸ ਸਨ। ਸਯ ਰਜ਼ „ਸਯਾਸਨੁ‟ ਯਤਾ ਯਾ ਰੁੱ ਦਾ ਸ। ਅਯਫੀ ਦ ਅੁੱ ਐਯ ਜ਼ , ਜ਼ਇੁ, 

ਜ਼ਆੁਦ ਦਾ ਉੱਚਾਯਨ ੰਜਾਫੀ ਸਵਚ ਆਭ ਤਯ ਤ ਅੁੱ ਐਯ „ਦੁੱਦ‟ ਨਾਰ ਸਣ ਰੁੱ  ਸਆ। ਅਜਸੀਆਂ 
ਤਫਦੀਰੀਆਂ ਜਾਣ-ਫੁਝ ਏ ਨਸੀਂ ਏੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ , ਵਐ ਵਐ ਜਰ-ਵਾਮੂ ਦ ਅਯ ਸਠ ਫੰਸਦਆਂ 
ਦੀ ਜੀਬ ਖ਼ਾ ਖ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਚਾਯਨ ਸੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਅਯਫ ਰਏ ਆ ਬੀ „ਜ਼ਆੁਦ‟ ਨੰੂ 
„ਜ਼ਆੁਦ‟ ਅਤ „ਦੁਆਦ‟ ਦ ਤਯਹਾਂ ਉਚਾਯਦ ਸਨ। ੁਯਫਾਣੀ ਸਵਚ ਇਸਨਾਂ ਅੁੱਐਯਾਂ ਵਾਰ ਰਜ਼ 
ਇਉਂ ਸਭਰਦ ਸਨ:- 

ਏਾਗ਼ਜ਼—ਏਾਦ।  

ਸਜ਼ਸੂਯ—ਸਦੂਸਯ (ਸਏਤ ਸਏਤ „ਸਜੂਸਯ‟ ਬੀ) 

ਏਾਜ਼ੀ—ਏਾਦੀ।  

ਨਜ਼ਸਯ—ਨਦਸਯ।  

ਸਜ਼ਏਯ ਇਸ ਚੁੱ ਸਰਆ ੀ ਸਏ ਇਤਨੀ ਰੰਭੀ ਫਾਣੀ ਸਵਚ ਇਰਾਭੀ ਰਜ਼ ਸਯ 15 ਸੀ ਆ 
ਸਨ। ਇਸ ਸਏਉਂ? ਏੀ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਇਰਾਭੀ ਰਜ਼ ਵਯਤਣੋਂ ੰਏਚ ਏਯਦ ਨ ? ਨਸੀਂ; 
ਵਐ ਸਠ-ਸਰਸਐਆ ਸ਼ਫਦ:- 

ਸਯੀ ਯਾੁ ਭਸਰਾ  1 ਯੁ 3 ॥ ਅਭਰੁ ਏਸਯ ਧਯਤੀ , ਫੀਜੁ ਫਦ ਏਸਯ , ਚ ਏੀ ਆਫ ਸਨਤ 
ਦਸਸ ਾਣੀ ॥ ਸਇ ਸਏਯਾਣੁ ਈਭਾਨੁ ਜੰਭਾਇਰ , ਸਬਤੁ ਦਜਏੁ ਭੂੜ ਵ ਜਾਣੀ ॥ 1॥ ਭਤੁ 
ਜਾਣਸਸ ਰੀ ਾਇਆ ॥ ਭਾਰ ਏ ਭਾਣ ਯੂ ਏੀ ਬਾ , ਇਤੁ ਸਫਧੀ ਜਨਭੁ ਵਾਇਆ 
॥1॥ਯਸਾਉ॥ ਫ ਤਸਨ ਸਚਏੜ , ਇਸੁ ਭਨੁ ਭੀਡਏ , ਏਭਰ ਏੀ ਾਯ ਨਸੀ ਭੂਸਰ ਾਈ ॥ ਬਉਯੁ 
ਉਤਾਦੁ ਸਨਤ ਬਾਸਐਆ ਫਰ , ਸਏਉ ਫੂਝ ਜਾ ਨਸ ਫੁਝਾਈ ॥2॥ ਆਐਣੁ ੁਨਣਾ ਉਣ ਏੀ ਫਾਣੀ 
ਇਸੁ ਭਨੁ ਯਤਾ ਭਾਇਆ ॥ ਐਭ ਏੀ ਨਦਸਯ ਸਦਰਸਸ ਸੰਦ , ਸਜਨੀ ਏਸਯ ਏੁ ਸਧਆਇਆ ॥3॥ 
ਤੀਸ ਏਸਯ ਯਐ ੰਜ ਏਸਯ ਾਥੀ, ਨਾਉ ਤਾਨੁ ਭਤੁ ਏਸਟ ਜਾਈ ॥ ਨਾਨਏੁ ਆਐ ਯਾਸਸ  ਚਰਣਾ, 
ਭਾਰੁ ਧਨੁ ਸਏਤ ਏੂ ੰਸਜਆਸੀ ॥4॥ 

ਚਾਯ ਫੰਦਾਂ ਵਾਰ ਇ ਸ਼ਫਦ ਸਵਚ ਸਏਤਨੇ ਸੀ ਇਰਾਭੀ ਰਜ਼ ਆ  ਸਨ। ਇ ਨੰੂ ਯਤਾ ਸੁ 
ਨਾਰ ੜਹ ਏ ਵਐ , ਾ ਸਆ ਸਦੁੱ ਦਾ ਸ ਸਏ ਸਏ ਉ ਸਨਭਾਜ਼ੀ ਤ ਯਜ਼ ਯੁੱ ਐਣ ਵਾਰ 
ਭੁਰਭਾਨ ਨੰੂ ਭਝਾ ਯਸ ਸਨ ਜ ਸ਼ਯਸ ਸਵਚ ਤਾਂ ੁੱਏਾ ਸ ਯ ਦੁਨੀਆ ਵਾਰੀ „ਭੈਂ ਭਯੀ‟ ਸਵਚ 



ਬੀ ਨਏਾ-ਨਏ ਡੁੁੱ ਫਾ ਸਇਆ ਸ।  

„ਸਧ ਸਟ‟ ਤੋਂ ਸਸਰਾਂ ਸਰਐੀ ਫਾਣੀ „ਅੰਏਾਯੁ‟ ਸ। ਉ ਦਾ ਭਜ਼ਭੂਨ ਾ ਦੁੱ ਦਾ ਸ ਸਏ ਸਏ 
ਾਂਡ ਨਾਰ ਸਈ ਚਯਚਾ ਨੰੂ ਫਾਣੀ ਦਾ ਯੂ ਦ ਯਸ ਸਨ। „ਅੰਏਾਯੁ‟ ਸਵਚ ਬੀ ਥੜ ਸਜਸ 
ਤਏਯੀਫਨ ਉਸੀ ਇਰਾਭੀ ਰਜ਼ ਸਨ ਜ „ਸਧ ਸਟ ‟ ਸਵਚ ਆ ਸਨ , ਅਤ ਰਏਾਂ ਦੀ 
ਯਜ਼ਾਨਾ ਆਭ ਫਰੀ ਸਵਚ ਦਾਖ਼ਰ ਸ ਚੁਏ ਸਨ।  

„ਸਧ ਸਟ‟ ਫਾਯ ਬੀ ਇਸੀ ੁੱਰ ਸ। ਇ ਫਾਣੀ ਸਵਚ ਉ ਚਯਚਾ ਦਾ ਸਜ਼ਏਯ ਸ ਜ ਜੀਆਂ 
ਸੁੱ ਧਾਂ ਨਾਰ ਸਈ। ਆਭ ਤਯ ਤ ਉਸ ਰਏ ਸਸੰਦੂ ਏਭ ਸਵਚੋਂ ਸੀ ਨ। ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਫਰੀ ਬੀ ਸੇਂਦਏੀ। 
ਉਸਨਾਂ ਦ ਭਤ ਨਾਰ ੰਫੰਧ ਯੁੱਐਣ ਵਾਰ ਖ਼ਾ ਰਜ਼ ਬੀ ਸੇਂਦਏ। ਇਸੀ ਏਾਯਨ ਸ ਸਏ ੁਯੂ ਨਾਨਏ 
ਦਵ ਜੀ ਨੇ ਬੀ ਉ ਚਯਚਾ ਨੰੂ ਫਾਣੀ ਦਾ ਸਸਯਾਵਾ ਦਣ ਰੁੱ ਸਆਂ ਸੇਂਦਏ ਰਜ਼ ਸੀ ਵਯਤ ਸਨ।  

ਦ-ਰੇਂ ਅੁੱ ਐਯ 

ੁਯਫਾਣੀ ਸਵਚ ਏਈ ਥਾਈ ਂਇਏ ਅੁੱ ਐਯ ਦ ਨਾਰ (ੰ)ੁ (ੰ) ਦਵੇਂ ਰਾਂ ਵਯਤੀਆਂ ਸਭਰਦੀਆਂ ਸਨ। 
(ੰ)ੁ ਇਏ-ਭਾਤਰਾ ਰੁੱ ੀ ਸ ਅਤ (ੰ) ਦ-ੁਭਾਤਰਾ ਸ। ਛੰਦ ਦੀ ਚਾਰ ਅਨੁਾਯ ਏਈ ਵਾਯੀ ਇਏ -

ਭਾਤਰਏ ਅੁੱਐਯ ਨੰੂ ਦੁ -ਭਾਤਰਏ ੜਹਨਾ ੈਂਦਾ ਸ , ਅਤ ਏਦ ਏਦ ਦੁ -ਭਾਤਰਏ ਇੁੱਏ-ਭਾਤਰਏ। ਅਜਸ 
ਥਾਈ ਂ(ੰ)ੁ ਜਾਂ (ੰ) ਵਾਰ ਅੁੱ ਐਯ ਦ ਨਾਰ ਦਵੇਂ ਭਾਤਰਾਂ ਸਦੁੱ ਤੀਆਂ ਈਆਂ ਸਨ। ਸਜਵੇਂ: 

„ਟੂਟੀ ਾਢਨਸਾਯੁ ੁਾਰ‟—ੁਐਭਨੀ 

ਇਥ ਅਰ ਰਜ਼ „ਾਰ‟ ਸ। „ਅੁੱਐਯ‟ „‟ ਦੀਆਂ ਦ ਭਾਤਰਾਂ ਸਨ, ਯ ਛੰਦ ਦੀ ਚਾਰ ਸਵਚ „‟ 

ਨੰੂ ਇਏ-ਭਾਤਰਏ ੜਹਨ ਦੀ ਰੜ ਸ। ਇ ਵਾਤ ਇ ਦ ਨਾਰ (ੰ)ੁ ਬੀ ਰਾ ਸਦੁੱ ਤਾ ਸਆ ਸ। ਇਥ 
ਬਾਵ ਇਸ ਸ ਸਏ ਅਰ ਰਜ਼ „ਾਰ‟ ਸ, ਯ ਇ ਨੰੂ ੜਹਨਾ ਸ „ਾਰੁ‟।  

„ਸਧ ਸਟ‟ ਸਵਚ ਬੀ ਦ ਥਾਂ ਤ (ੰ)ੁ ਅਤ  (ੰ) ਦੀ ਇਏੁੱਠੀ ਵਯਤੋਂ ਸਭਰਦੀ ਸ: 

1. ਉੜੀ ਨੰ: 59 

ਨਦਸਯ ਏਯ ਫਦੁ ਟ ਭਸਸ ਵ, ਸਵਚਸੁ ਬਯਭੁ ਵਾ ॥ 
ਤਨੁ ਭਨੁ ਸਨਯਭਰੁ ਸਨਯਭਰ ਫਾਣੀ, ਨਾਭੁ ਭੰਸਨ ਵਾ ॥ 

ਅਰ ਰਜ਼ ਸ „ਨਾਭ‟ੁ, ੜਹਨਾ ਸ „ਨਾਭ‟।  



2. ਉੜੀ ਨੰ: 71 

ੁਯਭੁਸਐ ਭਸਰ ਸਭਰਾ ੁ ਜਾਣ ॥ 
ਨਾਨਏ ੁਯਭੁਸਐ ਫਸਦ ਛਾਣ ॥ 

ਅਰ ਰਜ਼ „‟ ਸ, ਇਥ ੜਹਨਾ ਸ „‟ੁ।  

ਸਜੁ, ਸਤੁ, ਸਏੁ, ਇੁ, ਉੁ 
ਉਯ-ਸਰਐ ਇਸ ੜਨਾਂਵ ਦਾ   ੰੁ   -ਅੰਤ ਸੰੁਦ ਸਨ। ਯ ਜਦੋਂ ਇਸਨਾਂ ਦ ਨਾਰ ਸਠ 
ਸਰਸਐਆ ਏਈ ੰਫੰਧਏ ਵਯਸਤਆ ਜਾ, ਤਾਂ ਇਸ (ੰ)ੁ ਦੂਯ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ: 

(1) ਏਾ, ਏ, ਏੀ, ਏ, ਦਾ, ਦ, ਦੀ, ਦ 
(2) ਏਉ, ਨ  
(3) ਤ 

ਸਜਵੇਂ: 

(1) ਸਜ ਏਾ—ਉੜੀ 43 

(2) ਸਏ ਏਉ—ਉੜੀ 45 

(3) ਸਜ ਤ—ਉੜੀ 52 

ਨ ਟ:- ਾਠਏ ਚਤ ਯੁੱ ਐਣ ਸਏ ਸਯ ਸਏ ੰਫੰਧਏ ਦ ਵਯਸਤਆਂ ਇਸ (ੰ)ੁ ਦੂਯ ਨਸੀਂ ਸਵਾ; 
ਸਜਵੇਂ: 

(1) ਸਤੁ ਆ—ਉੜੀ 1 

ਨ ਟ:- ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਜ਼ ਸਏ ਨਾਂਵ ਦਾ ਸਵਸ਼ਸ਼ਣ ਸਣ , ਤਦੋਂ ਬੀ ਇਸਨਾਂ ਦਾ (ੰ)ੁ ਦੂਯ ਨਸੀਂ 
ਸਵਾ, ਬਾਵੇਂ ਉੱਯ ਸਦੁੱ ਤੀਆਂ ਸਤੰਨਾਂ ਸਏਭਾਂ ਦ ੰਫੰਧਏ ਬੀ ਵਯਤ ਜਾਣ; ਸਜਵੇਂ: 

(ਸਏੁ ਵਐਯ ਏ—ਉੜੀ 17) 

(2) ੁ ਫਦ ਏਉ—ਉੜੀ 43 

ਯਾਭਏਰੀ ਭਸਰਾ 1 ਸਧ ਸਟ {938} 



ਦਅਯਥ:- ਸਧ—ਜ-ਾਧਨਾਂ ਸਵਚ ੁੁੱ ਾ ਸਇਆ ਜੀ। ਸਟ —ਚਯਚਾ, ਫਸਸ, ੁੱਰ-

ਫਾਤ।  

ਨ ਟ:- ਰਜ਼ „ਸਧ‟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਯਥ ਸ “ਯਭਾਤਭਾ”; ਸਜਵੇਂ: 

ਸਧ ਾਸਧਏ ਜੀ ਅਯੁ ਜੰਭ ਏੁ ਸਧੁ ਸਜਨੀ ਸਧਆਇਆ ॥ 
ਯਤ ਯ ਸਝਤ ਤ ੁਆਭੀ ਅਐਯੁ ਸਜਨ ਏਉ ਆਇਆ ॥2॥6॥      {ਯਾਭਏਰੀ ਭਸਰਾ 
1, ੰਨਾ 878} 

ਇ ਤੁਏ ਸਵਚ ਸਸਰ ਰਜ਼ „ਸਧ‟ ਦਾ ਅਯਥ ਸ “ੁ ਸ ਜੀ ”; ਦੂਜ ਰਜ਼ „ਸਧ‟ੁ ਦਾ 
ਅਯਥ ਸ “ਯਭਾਤਭਾ”। ਰਜ਼ “ਸਟ” ਦਾ ਬੀ ਦੂਜਾ ਅਯਥ ਸ “ਭਰ, ਨਫੰਧ”। , ਇ 
ਤਯਹਾਂ “ਸਧ ਸਟ” ਦ ਦ ਅਯਥ ਸਨ:- 

(1) ਸੁੱ ਧਾਂ ਨਾਰ ੁੱਰ-ਫਾਤ।  

(2) ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਸਭਰਾ।  

ਇ ਾਯੀ ਫਾਣੀ ਸਵਚ ਉ „ਚਯਚਾ‟ ਦਾ ਸਜ਼ਏਯ ਸ ਜ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਦੀ ਸੁੱ ਧਾਂ ਨਾਰ 
ਸਈ। ਉ „ਚਯਚਾ‟ ਦਾ ਭਜ਼ਭੂਨ ਏੀਸ ੀ ? ਭਜ਼ਭੂਨ ੀ “ਸਧ ਸਟ ”, ਬਾਵ, “ਯਭਾਤਭਾ 
ਨਾਰ ਸਭਰਾ”।  

ਰਾਭਕਲੀ ਭਹਲਾ ੧ ਸਿਧ ਗਿਸਿ    ੴ ਿਸਿਗੁਰ ਰਿਾਸਿ ॥ ਸਿਧ ਿਬਾ ਕਸਰ ਆਿਸਿ 
ਫਠੇ ਿੰਿ ਿਬਾ ਜਕਾਰ ॥ ਸਿਿੁ ਆਗ ਰਹਰਾਸਿ ਹਭਾਰੀ ਿਾਚਾ ਅਰ ਅਾਰ ॥ ਭਿਿਕੁ 
ਕਾਸਿ ਧਰੀ ਸਿਿੁ ਆਗ ਿਨੁ ਭਨੁ ਆਗ ਿਉ ॥ ਨਾਨਕ ਿੰਿੁ ਸਭਲ  ਿਚੁ ਾਈ ਿਹਜ ਬਾਇ 
ਜਿੁ ਲਉ ॥੧॥ {ੰਨਾ 938} 

ਦਅਯਥ:- ਸਧ—ਸੁੱ ਧ ਦੀ , ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ। ਬਾ —ਭਜਰ। ਸਧ ਬਾ —ਯੁੱਫੀ ਭਜਰ , 

ਉਸ ਇਏੁੱਠ ਸਜਥ ਯੁੱਫ ਦੀਆਂ ੁੱਰਾਂ ਸ ਯਸੀਆਂ ਸਣ। ਏਸਯ —ਫਣਾ ਏ। ਆਸਣ —ਆਣ ਉਤ , 
(ਬਾਵ), ਅਡਰ। ਜਏਾਯ —ਨਭਏਾਯ। ਸਤੁ ਆ —ਉ „ੰਤ ਬਾ ‟ ਅੁੱ। ਯਸਯਾਸ —

ਅਯਦਾ। ਭਤਏੁ—ਭੁੱਥਾ, ਸਯ। ਧਯੀ—ਭੈਂ ਧਯਾਂ। ਸਜ ਬਾਇ—ੁਐਨ ਸੀ। ਜੁ ਰਉ—ਜ 
ਏਯਾਂ, ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾਵਾਂ।  



ਨ ਟ:- ਰਜ਼ „ਸਧ‟ ਦਾ ਅਯਥ „ਯਭਾਤਭਾ‟ ਏੀਤਾ ਸਆ ਸ। ਇ ਸੀ ਫਾਣੀ ਦੀ ਉੜੀ ਨੰ: 33 

ਸਵਚ ਬੀ ਰਜ਼ „ਸਧ‟ ਆਇਆ ਸ ਸਜ ਦਾ ਅਯਥ ਸ „ਯਭਾਤਭਾ‟: 

“ਨਾਸਭ ਯਤ ਸਧ ਸਟ ਸਇ ॥ ਨਾਸਭ ਯਤ ਦਾ ਤੁ ਸਇ ॥” 

„ਸਧ ਸਟ‟—ਰਬੂ ਨਾਰ ਸਭਰਾ।  

„ਸਧ ਸਟ‟ ਦੀ ਰੰਭੀ ਫਾਣੀ ਦ ਅਯੰਬ ਸਵਚ ਇਸ ਸਸਰੀ ਉੜੀ „ਭੰਰਾ-ਚਯਨ‟ ਵਜੋਂ ਸ, ਜ 
ਸਵਚ ਸੀ „ਭਨ ਯਥ‟ ਬੀ ਯਟ ਏਯਦਾ ਸ। ਭੰਰਾ -ਚਯਨ ਸ „ੰਤ ਬਾ ‟ ਦੀ ਵਸਡਆਈ। 
„ਭਨ ਯਥ‟ ਸ „ਚੁ ਾਈ‟।  

ਅਯਥ:- (ਾਡੀ) ਨਭਏਾਯ ਉਸਨਾਂ ੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾ ਨੰੂ ਸ ਜ „ਯੁੱਫੀ ਭਜਰ‟ (ਤੰ) ਫਣਾ ਏ 
ਅਡਰ ਫਠੇ ਸਨ; ਾਡੀ ਅਯਦਾ ਉ ੰਤ-ਬਾ ਅੁੱ ਸ ਸਜ ਸਵਚ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ 
ਅਯ ਅਾਯ ਰਬੂ (ਰਤੁੱ ਐ ਵੁੱ ਦਾ) ਸ। ਭੈਂ ਉ ੰਤ-ਬਾ ਅੁੱ ਸਯ ਏੁੱ ਟ ਏ ਧਯ ਸਦਆਂ, ਤਨ ਤ 
ਭਨ ਬਟਾ ਯੁੱ ਐ ਸਦਆਂ (ਤਾਸਏ) ੁਐਨ ਸੀ ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾ ਏਾਂ ; (ਸਏਉਂਸਏ) ਸ ਨਾਨਏ! ੰਤ ਸਭਰ 
 ਤਾਂ ਯੁੱਫ ਸਭਰ ੈਂਦਾ ਸ।1।  

ਸਕਆ ਬਵੀ ਿਸਚ ਿੂਚਾ ਹਇ ॥ ਿਾਚ ਿਫਿ ਸਫਨੁ ਭੁਕਸਿ ਨ ਕਇ ॥੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ {ੰਨਾ 
938} 

ਦਅਯਥ:- ਸਏਆ ਬਵੀ—ਬਣ ਦਾ ਏੀਸ ਰਾਬ? ਦ ਦਾਂਤਯਾਂ ਅਤ ਤੀਯਥਾਂ ਤ ਬਣ ਦਾ ਏੀਸ 
ਰਾਬ? 

ਸਚ—„ੁੱਚ‟ ਸਵਚ, ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰ ਰਬੂ ਸਵਚ (ਜੁਸੜਆ)ਂ। ੂਚਾ—ਸਵਤਰ।  

ਯਸਾਉ—ਠਸਯ ਜਾ, (ਬਾਵ), ਇ ਾਯੀ ਰੰਭੀ ਫਾਣੀ ਦਾ „ਭੁੁੱ ਐ ਬਾਵ‟ ਇਸਨਾਂ ਦ ਤੁਏਾਂ ਸਵਚ ਸ।  

ਨ ਟ:- „ੁਐਭਨੀ‟ ਦੀਆਂ 24 ਅਸ਼ਟਦੀਆਂ ਸਨ, ਯ ਾਯੀ ਰੰਭੀ ਫਾਣੀ ਦਾ „ਭੁੁੱ ਐ—ਬਾਵ‟ ਏਵਰ 
ਸਠ-ਸਰਐੀਆਂ ਦ ਤੁਏਾਂ ਸਵਚ ਸ ਸਜਨਹ ਾਂ ਦ ਅੰਤ ਸਵਚ ਰਜ਼ „ਯਸਾਉ‟ ਦਯਜ ਸ:- 

ੁਐਭਨੀ ੁਐ ਅੰਸਭਰਤ ਰਬ ਨਾਭੁ ॥ 
ਬਤ ਜਨਾ ਏ ਭਸਨ ਸਫਰਾਭ ॥ਯਸਾਉ॥ 

ਇ ਤਯਹਾਂ „ਅੰਏਾਯੁ‟ ਇਏ ਰੰਭੀ ਫਾਣੀ ਸ, ਇ ਦਾ „ਭੁਐ ਬਾਵ‟ „ਯਸਾਉ‟ ਦੀਆਂ ਤੁਏਾਂ ਸਵਚ ਇਉਂ 



ਸ:- 

ੁਸਣ ਾਡ, ਸਏਆ ਸਰਐਸੁ ਜੰਜਾਰਾ ॥ 
ਸਰਐੁ ਯਾਭ ਨਾਭ,ੁ ੁਯਭੁਸਐ ਾਰਾ ॥1॥ਯਸਾਉ॥ 

ਅਯਥ:- (ਸ ਚਯਟ ! ਦ-ਦਾਂਤਯਾਂ ਅਤ ਤੀਯਥਾਂ ਤ ) ਬਣ ਦਾ ਏੀਸ ਰਾਬ ? ਦਾ ਏਾਇਭ 
ਯਸਸਣ ਵਾਰ ਰਬੂ ਸਵਚ ਜੁਸੜਆਂ ਸੀ ਸਵਤਰ ਸਈਦਾ ਸ ; (ਸਤੁਯੂ ਦ ) ੁੱਚ ਸ਼ਫਦ ਤੋਂ ਸਫਨਾ 
(“ਦੁਨੀਆ ਾਯ ਦੁਤਯ ਤੋਂ”) ਖ਼ਰਾੀ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦੀ।1। ਯਸਾਉ।  

ਕਵਨ ਿੁਭ ਸਕਆ ਨਾਉ ਿੁਭਾਰਾ ਕਉਨੁ ਭਾਰਗੁ ਕਉਨੁ ਿੁਆ ॥ ਿਾਚੁ ਕਹਉ ਅਰਿਾਸਿ 
ਹਭਾਰੀ ਹਉ ਿੰਿ ਜਨਾ ਫਸਲ ਜਾ ॥ ਕਹ ਫਿਹੁ ਕਹ ਰਹੀ ਫਾਲ  ਕਹ ਆਵਹੁ ਕਹ ਜਾਹ 
॥ ਨਾਨਕੁ ਫਲ  ਿੁਸਿ ਫਰਾਗੀ ਸਕਆ ਿੁਭਾਰਾ ਰਾਹ ॥੨॥ {ੰਨਾ 938} 

ਦਅਯਥ:- ਤੁਭਹ—ਅੁੱਐਯ „ਭ‟ ਦ ਨਾਰ ਅੁੱਧਾ „ਸ‟ ਸ। ਭਾਯੁ—ਯਤਾ, ੰਥ, ਭਤ। ੁਆ—

ਭਨ ਯਥ, ਰਮਜਨ। ਏਸਉ—ਭੈਂ ਏਸਸੰਦਾ ਸਾਂ , ਭੈਂ ਜਦਾ ਸਾਂ। ਸਉ —ਭੈਂ। ਏਸ—ਸਏਥ? ਸਏ ਦ 
ਆਯ? ਫਸੁ—(ਤੁੀ) ਫਠਦ ਸ , ਸ਼ਾਂਤ-ਸਚੁੱ ਤ ਸੰੁਦ ਸ। ਫਾਰ —ਸ ਫਾਰਏ ! ਏਸ—ਸਏਥ? 
ਨਾਨਏੁ ਫਰ —ਨਾਨਏ ਆਐਦਾ ਸ (ਸਏ ਜੀ ਨੇ ੁਸਛਆ )। ਫਯਾੀ—ਸ ਫਯਾੀ ! ਸ 
ਵਯਾਵਾਨ! ਸ ੰਤ ਜੀ! ਾਚ—ੁਦਾ ਏਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ ਰਬੂ। ਯਾਸ—ਯਾਸੁ, ਭਤ, ਭਾਯ।  

ਅਯਥ:- (ਚਯਟ ਜੀ ਨੇ ੁੁੱ ਸਛਆ —) ਤੁੀ ਏਣ ਸ ? ਤੁਸਾਡਾ ਏੀਸ ਨਾਭ ਸ ? ਤੁਸਾਡਾ ਏੀਸ 
ਭਤ ਸ? (ਉ ਭਤ ਦਾ) ਏੀਸ ਭਨ ਯਥ ਸ? 

(ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਯ —) ਭੈਂ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰ ਰਬੂ ਨੰੂ ਜਦਾ ਸਾਂ , ਾਡੀ 
(ਰਬੂ ਅ ਸੀ ਦਾ ) ਅਯਦਾਸ ਸ ਤ ਭੈਂ ੰਤ ਜਨਾਂ ਤੋਂ ਦਏ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ (ਫੁੱ! ਇਸ ਭਯਾ ਭਤ 
ਸ)।  

(ਨਾਨਏ ਆਐਦਾ ਸ—ਚਯਟ ਨੇ ੁੁੱ ਸਛਆ—) ਸ ਫਾਰਏ! ਤੁੀ ਸਏ ਦ ਆਯ ਸ਼ਾਂਤ-ਸਚੁੱ ਤ ਸ? 
ਤੁਸਾਡੀ ੁਯਸਤ ਸਏ ਸਵਚ ਜੁੜਦੀ ਸ ? ਸਏੁੱ ਥੋਂ ਆਉਂਦ ਸ ? ਸਏੁੱ ਥ ਜਾਂਦ ਸ ? ਸ ੰਤ ! ੁਣ, ਤਯਾ 
ਏੀਸ ਭਤ ਸ?।2।  



ਘਸਿ ਘਸਿ ਫਸਿ ਸਨਰੰਿਸਰ ਰਹੀ ਚਾਲਸਹ ਿਸਿਗੁਰ ਬਾ ॥ ਿਹਜ ਆ ਹੁਕਸਭ ਸਿਧਾ 
ਨਾਨਕ ਿਿਾ ਰਜਾ ॥ ਆਿਸਿ ਫਿਸਿ ਸਿਰੁ ਨਾਰਾਇਿੁ ਿੀ ਗੁਰਭਸਿ ਾ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ 
ਫੂਝ ਆੁ ਛਾਿ ਿਚ ਿਸਚ ਿਭਾ ॥੩॥ {ੰਨਾ 938} 

ਦਅਯਥ:- ਸਟ—ਟ ਸਵਚ , ਯੀਯ ਸਵਚ। ਸਟ ਸਟ —ਸਯਏ ਟ ਸਵਚ , ਸਯਏ ਯੀਯ 
ਸਵਚ (ਬਾਵ, ਸਯਏ ਟ ਸਵਚ ਸਵਆਏ ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਅੰਦਯ )। ਫਸ—ਫਠ ਏ , ਸਟਏ ਏ। 
ਸਨਯੰਤਸਯ—ਸਨਯ-ਅੰਤਸਯ, ਇਏ-ਯ, ਦਾ। ਅੰਤਯ —ਸਵੁੱ ਥ, ਵਏਾ। ਯਸੀ —ਯਸੀਦਾ ਸ , 
ੁਯਸਤ ਜੁੜਦੀ ਸ। ਬਾ —ਬਾਉ ਸਵਚ , ਭਯਜ਼ੀ ਸਵਚ। ਸਜ —ੁਤ ਸੀ। ਸੁਏਸਭ —ਸੁਏਭ ਸਵਚ। 
ਸਧਾ—ਸਪਯਦ ਸਾਂ। ਯਜਾ —ਯਜ਼ਾ ਸਵਚ। ਆਸਣ —ਆਣ ਵਾਰਾ। ਫਸਣ —ਫਠਣ ਵਾਰਾ। 
ਸਥਯ—ੁਏਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ। ਫੂਝ —ਭਝ ਵਾਰਾ ਫਣਦਾ ਸ , ਸਆਨਵਾਨ ਸੰੁਦਾ ਸ। ਆੁ —
ਆਣ ਆ ਨੰੂ।  

ਨ ਟ:- ਉੜੀ ਨੰ: 2 ਦੀਆਂ ਅੰਤਰੀਆਂ ਦ ਤੁਏਾਂ ਦ ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਯ ਉੜੀ ਨੰ: 3 ਸ।  

ਅਯਥ:- (ਸਤੁਯੂ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਯ—) (ਸ ਚਯਟ!) ਯਫ-ਸਵਆਏ ਰਬੂ (ਦੀ ਮਾਦ) ਸਵਚ ਜੁੜ 
ਏ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ -ਸਚੁੱ ਤ ਯਸੀਦਾ ਸ। ਅੀਂ ਸਤੁਯੂ ਦੀ ਭਯਜ਼ੀ ਸਵਚ ਚੁੱਰਦ ਸਾਂ। ਸ ਨਾਨਏ ! 

(ਆਐ—) ਰਬੂ ਦ ਸੁਏਭ ਸਵਚ ੁਤ ਸੀ (ਜਤ ਸਵਚ) ਆ, ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਸਵਚਯ ਯਸ ਸਾਂ , ਦਾ 
ਉ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਸਵਚ ਸੀ ਯਸਸੰਦ ਸਾਂ। (ੁੱਏ) ਆਣ ਵਾਰਾ, (ਦਾ) ਸਟਏ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ ਤ ਏਾਇਭ 
ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਸ , ਅਾਂ ਇਸੀ ੁਯ-ਸੁੱ ਸਐਆ ਰਈ ਸ। ੁਯੂ ਦ ਦੁੱ  ਯਾਸ ਤ ਤੁਯਨ 
ਵਾਰਾ ਭਨੁੁੱ ਐ ਸਆਨਵਾਨ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ , ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਛਾਣਦਾ ਸ , ਤ, ਦਾ ੁੱਚ ਰਬੂ ਸਵਚ 
ਜੁਸੜਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ।3।  

ਿੁਨੀਆ ਿਾਗਰੁ ਿੁਿਰੁ ਕਹੀ ਸਕਉ ਕਸਰ ਾਈ ਾਰ ॥ ਚਰਿੁ ਫਲ  ਅਉਧੂ ਨਾਨਕ ਿਹੁ 
ਿਚਾ ਫੀਚਾਰ ॥ ਆ ਆਿ ਆ ਿਭਝ ਸਿਿੁ ਸਕਆ ਉਿਰੁ ਿੀਜ ॥ ਿਾਚੁ ਕਹਹੁ ਿੁਭ 
ਾਰਗਰਾਭੀ ਿੁਝੁ ਸਕਆ ਫਿਿੁ ਿੀਜ ॥੪॥ {ੰਨਾ 938} 

ਦਅਯਥ:- ਦੁਤਯੁ—ਦੁੁੱ ਤਯੁ, ਦੁ-ਤੁਯ, ਸਜ ਨੰੂ ਤਯਨਾ ਐਾ ਸ। ਸਏਉਏਸਯ —ਸਏਵੇਂ? ਸਏ 
ਤਯਹਾਂ? ਾਯ—ਾਯਰਾ ਏੰਢਾ। ਨਾਨਏ —ਸ ਨਾਨਏ ! ਅਉਧ—ੂਸਵਯਏਤ। ਾਚੁ ਏਸਸੁ —ਦਾ 
ਏਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰ ਰਬੂ ਨੰੂ ਜ। ਾਯਯਾਭੀ —(ੰਾਯ-ਭੁੰ ਦਯ ਤੋਂ ) ਾਯ ਰੰਣ ਵਾਰਾ। 



ਫਣ—ੁ(ੰ: ਵਯਨ) ਉਏਾਈ, ਨੁਏ। {ਵਯਨ-ਰਸਾਯੀ (ੰ: ਵਯਨ ਰਸਾਸਯਨ )—ਉਸ ਜ 
ਚਯਚਾ ਸਵਚ ਆਣ ਸਵਯਧੀ ਦੀ ਸਏ ਉਏਾਈ ਤ ਚਟ ਭਾਯਦਾ ਸ। } 

ਅਯਥ:- ਚਯਟ ਆਐਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਚਯਟ ਨੇ ਆਸਐਆ)—ਜਤ (ਇਏ ਾ) ਭੁੰ ਦਯ ਸਏਸਾ 
ਜਾਂਦਾ ਸ ਸਜ ਨੰੂ ਤਯਨਾ ਐਾ ਸ , ਸ ਸਵਯਏਤ ਨਾਨਏ ! ਠੀਏ ਸਵਚਾਯ ਦੁੱ  ਸਏ (ਇ ਭੁੰ ਦਯ 
ਦਾ) ਾਯਰਾ ਏੰਢਾ ਸਏਵੇਂ ਰੁੱ ਬ।  

ਉੱਤਯ:- (ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਜ ਏੁਝ ) ਆ ਆਐਦਾ ਸ ਤ ਆ ਸੀ (ਉ ਨੰੂ) ਭਝਦਾ (ਬੀ) ਸ ਉ ਨੰੂ 
(ਉ ਦ ਰਸ਼ਨ ਦਾ ) ਉੱਤਯ ਦਣ ਦੀ ਰੜ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦੀ ; (ਇ ਵਾਤ, ਸ ਚਯਟ!) ਤਯ (ਰਸ਼ਨ) 

ਸਵਚ ਏਈ ਉਏਾਈ ਰੁੱ ਬਣ ਦੀ ਰੜ ਨਸੀਂ , (ਉਂਝ ਉੱਤਯ ਇਸ ਸ ਸਏ ) ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰ 
ਰਬੂ ਨੰੂ ਜ ਤਾਂ ਤੁੀਂ (ਇ „ਦੁਤਯੁ ਾਯੁ‟ ਤੋਂ) ਾਯ ਰੰ ਜਾਉ।4।  

ਜਿ ਜਲ ਭਸਹ ਕਭਲੁ ਸਨਰਾਲਭੁ ਭੁਰਗਾਈ ਨੈ ਿਾਿ ॥ ਿੁਰਸਿ ਿਫਸਿ ਬਵ ਿਾਗਰੁ ਿਰੀ 
ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਵਿਾਿ ॥ ਰਹਸਹ ਇਕਾਂਸਿ ਕ ਭਸਨ ਵਸਿਆ ਆਿਾ ਭਾਸਹ ਸਨਰਾਿ ॥ ਅਗਭੁ 
ਅਗਚਰੁ ਿਸਿ ਸਿਿਾ ਨਾਨਕੁ ਿਾ ਕਾ ਿਾਿ ॥੫॥ {ੰਨਾ 938} 

ਦਅਯਥ:- ਸਨਯਾਰਭੁ—ਸਨਯਾਰੰਬ, (ਸਨਯ+ਆਰੰਬ) ਸਨਯ-ਆਯਾ, ਸਨਯਾਰਾ , (ਸਨਯ+ਆਰਮ) 

ਵੁੱ ਐਯਾ। ਨੈ—ਨਈ, ਨਦੀ ਸਵਚ। ਾਣ —ਸਜਵੇਂ। ਫਸਦ—ਸ਼ਫਦ ਸਵਚ। ਵਐਾਣ —ਵਐਾਸਣ, ਵਐਾਣ 
ਏ, ਜ ਏ। ਅਭੁ—ਅ-ਭ, ਸਜ ਤਏ ਜਾਇਆ ਨ ਜਾ ਏ {ਭ—ਜਾਣਾ}। ਅਚਯ—ਅ-

-ਚਯ {ਅ-ਨਸੀਂ। —ਸਆਨ ਇੰਦਰ। ਚਯ—ਅੁੱੜਨਾ}, ਸਜ ਤਏ ਸਆਨ-ਇੰਸਦਰਆਂ ਦੀ ਸੰੁਚ 
ਨਾਸ ਸ ਏ।  

ਨ ਟ:- ਦੂਜੀ ਅਤ ਚਥੀ ਤੁਏ ਦ ਰਜ਼ “ਨਾਨਏ” ਅਤ “ਨਾਨਏ”ੁ ਸਵਚ ਯਏ ਾਠਏ -ਜਨ ਚਤ 
ਯੁੱ ਐਣ।  

ਨ ਟ:- ਸਤੁਯੂ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਯ ਇ ਉੜੀ ਦ ਅਖ਼ੀਯ ਤਏ ਤੁਸਯਆ ਆਉਂਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਸਜਵੇਂ ਾਣੀ ਸਵਚ (ਉੱਸਆ ਸਇਆ) ਏਰ ਪੁੁੱ ਰ (ਾਣੀ ਨਾਰੋਂ ) ਸਨਯਾਰਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ , ਸਜਵੇਂ 
ਨਦੀ ਸਵਚ (ਤਯਦੀ) ਭੁਯਾਈ (ਬਾਵ, ਉ ਦ ਐੰਬ ਾਣੀ ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਸਬੁੱਜਦ , ਇ ਤਯਹਾਂ ) ਸ 
ਨਾਨਏ! ੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਸਵਚ ੁਯਸਤ (ਜੜ ਏ) ਨਾਭ ਜਸਆਂ ੰਾਯ-ਭੁੰ ਦਯ ਤਯ ਏੀਦਾ ਸ।  

(ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ੰਾਯ ਦੀਆਂ ) ਆਾਂ ਵਰੋਂ ਸਨਯਾ ਯਸਸੰਦ ਸਨ , ਸਜਨਹ ਾਂ ਦ ਭਨ ਸਵਚ ਇਏ ਰਬੂ ਸੀ 



ਵੁੱਦਾ ਸ (ਉਸ ੰਾਯ ਸਵਚ ਯਸਸੰਦ ਸ ਬੀ ੰਾਯ ਤੋਂ ਰਾਂਬ ) ਇਏਾਂਤ ਸਵਚ ਵੁੱ ਦ ਸਨ। (ਅਜਸ 
ਜੀਵਨ ਵਾਰਾ ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ) ਅੰਭ ਤ ਅਚਯ ਰਬੂ ਦਾ ਦਯਸ਼ਨ ਏਯ ਏ ਸਯਨਾਂ ਨੰੂ ਦਯਸ਼ਨ ਏਯਾਂਦਾ 
ਸ, ਨਾਨਏ ਉ ਦਾ ਦਾ ਸ।5।  

ਿੁਸਿ ਿੁਆਭੀ ਅਰਿਾਸਿ ਹਭਾਰੀ ੂਛਉ ਿਾਚੁ ਫੀਚਾਰ ॥ ਰਿੁ ਨ ਕੀਜ ਉਿਰੁ ਿੀਜ ਸਕਉ 
ਾਈ ਗੁਰ ਿੁਆਰ ॥ ਇਹੁ ਭਨੁ ਚਲਿਉ ਿਚ ਘਸਰ ਫਿ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਅਧਾਰ ॥ ਆ 
ਭਸਲ ਸਭਲਾ ਕਰਿਾ ਲਾਗ ਿਾਸਚ ਸਆਰ ॥੬॥ {ੰਨਾ 938} 

ਦਅਯਥ:- ਾਚ—ੁਸੀ, ਠੀਏ। ਯੁ—ੁੁੱ ਾ। ੁਯਦੁਆਯ—ੁਯੂ ਦਾ ਦਯ। ਚਰਤਉ —ਚੰਚਰ। 
ਚ ਸਯ —ੁੱਚ ਦ ਯ ਸਵਚ , ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰ ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਸਵਚ। ਅਧਾਯ —

ਆਯਾ। ਾਸਚ—ੁੱਚ ਰਬੂ ਸਵਚ।  

ਅਯਥ:- (ਚਯਟ ਦਾ ਰਸ਼ਨ:) ਸ ੁਆਭੀ! ਭਯੀ ਫਨਤੀ ੁਣ, ਭੈਂ ਸੀ ਸਵਚਾਯ ੁੁੱ ਛਦਾ ਸਾਂ; ੁੁੱ ਾ 
ਨਾਸ ਏਯਨਾ, ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਸਏ ੁਯੂ ਦਾ ਦਯ ਸਏਵੇਂ ਰਾਤ ਸੰੁਦਾ ਸ ? (ਬਾਵ, ਸਏਵੇਂ ਤਾ ਰੁੱ  ਸਏ 
ੁਯੂ ਦਾ ਦਯ ਰਾਤ ਸ ਸਆ ਸ)? 

(ਉੱਤਯ:) (ਜਦੋਂ ੁੱ ਚ-ਭੁਚ ੁਯੂ ਦਾ ਦਯ ਰਾਤ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ਤਦੋਂ ) ਸ ਨਾਨਏ! ਇਸ ਚੰਚਰ ਭਨ 
ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਸਵਚ ਜੁਸੜਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ , (ਰਬੂ ਦਾ ) ਨਾਭ (ਸਜ਼ੰਦੀ ਦਾ ) ਆਯਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। 
(ਯ ਇਸ ਸਜਸਾ) ਸਆਯ ੁੱਚ ਰਬੂ ਸਵਚ (ਤਦੋਂ ਸੀ) ਰੁੱ ਦਾ ਸ (ਜਦੋਂ) ਏਯਤਾਯ ਆ (ਜੀਵ ਨੰੂ) 

ਆਣੀ ਮਾਦ ਸਵਚ ਜੜ ਰੈਂਦਾ ਸ।6।  

ਹਾਿੀ ਫਾਿੀ ਰਹਸਹ ਸਨਰਾਲ  ਰੂਸਿ ਸਫਰਸਿ ਉਸਿਆਨੇ ॥ ਕੰਿ ਭੂਲੁ ਅਹਾਰ ਿਾਈ ਅਉਧੂ 
ਫਲ  ਸਗਆਨੇ ॥ ਿੀਰਸਿ ਨਾਈ ਿੁਿੁ ਪਲੁ ਾਈ ਭਲੁ ਨ ਲਾਗ ਕਾਈ ॥ ਗਰਿ ੂਿੁ 
ਲਹਾਰੀਾ ਫਲ  ਜਗ ਜੁਗਸਿ ਸਫਸਧ ਿਾਈ ॥੭॥ {ੰਨਾ 938-939} 

ਦਅਯਥ:- ਸਾਟੀ—ਭਰਾ, ਭੰਡੀ, ਦੁਏਾਨ। ਯੂਸਐ —ਯੁੁੱ ਐ ਸਠ। ਸਫਯਸਐ —ਸਫਯਐ ਸਠ। 
ਉਸਦਆਨੇ—ਜੰਰ ਸਵਚ। ਏੰਦ —ਧਯਤੀ ਦ ਅੰਦਯ ਉੱਣ ਵਾਰੀਆਂ ਾਜਯ ਭੂਰੀ ਵਯੀਆਂ 
ਫਜ਼ੀਆਂ। ਏੰਦ -ਭੂਰੁ—ਭੂਰੀ। ਅਸਾਯ —ਖ਼ੁਯਾਏ। ਅਉਧੂ —ਸਵਯਏਤ, ਜੀ। ਫਰ —(ਬਾਵ,) 

ਫਸਰਆ। ਤੀਯਸਥ—ਤੀਯਥ ਉਤ। ਯਐ ੂਤ—ੁਯਐਨਾਥ ਦਾ ਚਰਾ। ਾਈ—ਇਸੀ।  

ਅਯਥ:- ਜੀ ਨੇ (ਜ ਦਾ ) ਸਆਨ-ਭਾਯ ਇਉਂ ਦੁੱ ਸਆ —ਅੀਂ (ਦੁਨੀਆ ਦ ) ਭਸਰਆ-ਂ



ਭਾਸਧਆਂ (ਬਾਵ, ੰਾਯਏ ਝੰਫਸਰਆਂ) ਤੋਂ ਵੁੱ ਐਯ ਜੰਰ ਸਵਚ ਸਏ ਯੁੁੱ ਐ-ਸਫਯਐ ਸਠ ਯਸਸੰਦ ਸਾਂ 
ਤ ਾਜਯ-ਭੂਰੀ ਉਤ ੁਜ਼ਾਯਾ ਏਯਦ ਸਾਂ ; ਤੀਯਥ ਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਏਯਦ ਸਾਂ ; ਇ ਦਾ ਪਰ ਸਭਰਦਾ 
ਸ „ੁਐ‟, ਤ (ਭਨ ਨੰੂ) ਏਈ ਭਰ (ਬੀ) ਨਸੀਂ ਰੁੱ ਦੀ। ਯਐਨਾਥ ਦਾ ਚਰਾ ਰਸਾਯੀਾ ਫਸਰਆ 
ਸਏ ਇਸੀ ਸ ਜ ਦੀ ਜੁਤੀ, ਜ ਦੀ ਸਵਧੀ।7।  

ਹਾਿੀ ਫਾਿੀ ਨੀਿ ਨ ਆਵ ਰ ਘਸਰ ਸਚਿੁ ਨ ਡੁਲਾਈ ॥ ਸਫਨੁ ਨਾਵ ਭਨੁ ਿਕ ਨ ਸਿਕਈ 
ਨਾਨਕ ਬੂਿ ਨ ਜਾਈ ॥ ਹਾਿੁ ਿਿੁ ਘਰੁ ਗੁਰੂ ਸਿਿਾਇਆ ਿਹਜ ਿਚੁ ਵਾਾਰ ॥ ਿੰਸਡਿ 
ਸਨਿਰਾ ਅਲ ਅਹਾਰੰ ਨਾਨਕ ਿਿੁ ਫੀਚਾਰ ॥੮॥ {ੰਨਾ 939} 

ਦਅਯਥ:- ਡੁਰਾਈ—ਅੁੱਐਯ „ਡ‟ ਦ ਨਾਰ ਦ „ਰਾਂ‟ ਸਨ, (ੰ) ਅਤ (ੰ)ੁ। ਰਜ਼ ਦੀ ਅਰ 
„ਰ‟  

(ੰ) ਸ, ਯ ਇਥ ਛੰਦ ਦੀ ਚਾਰ ਨੰੂ ੂਯਾ ਯੁੱ ਐਣ ਰਈ (ੰ)ੁ ੜਹਨਾ ਸ। ਬੂਐ—ਸਤਰਸ਼ਨਾ, ਰਾਰਚ। 
ਸਾਟੁ—(ਅਰੀ ਵਾਯ „ਨਾਭ‟ ਸਵਸਾਝਣ ਵਾਤ ) ਦੁਏਾਨ। ਟਣੁ —ਸ਼ਸਸਯ। ਸਜ —ਸਸਜ, 

ਸਜ-ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਸਟਏ ਏ, ਅਡਰ ਯਸਸ ਏ। ਐੰਸਡਤ—ੁੱਟ ਏੀਤੀ ਸਈ। ਅਰ—ਥੜਹਾ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ ! ਅਰ (ਸਆਨ ਦੀ ) ਸਵਚਾਯ ਇਸ ਸ ਸਏ ਦੁਨੀਆ ਦ ਧੰਸਧਆਂ ਸਵਚ 
ਯਸਸੰਸਦਆਂ ਭਨੁੁੱ ਐ ਨੰੂ ਨੀਂਦ ਨਾਸ ਆਵ (ਬਾਵ, ਧੰਸਧਆਂ ਸਵਚ ਸੀ ਨਾਸ ਗ਼ਯਏ ਸ ਜਾ ), ਯਾ 
ਯ ਸਵਚ ਭਨ ਨੰੂ ਡਰਣ ਨਾਸ ਦਵ; (ਯ) ਸ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਭਨ ਸਟਏ ਏ ਨਸੀਂ 
ਯਸਸ ਏਦਾ ਤ (ਭਾਇਆ ਦੀ) ਸਤਰਸ਼ਨਾ ਸਟਦੀ ਨਸੀਂ।  

(ਸਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਨੰੂ) ਸਤੁਯੂ ਨੇ (ਨਾਭ ਸਵਸਾਝਣ ਦਾ ਅਰ) ਸਟਏਾਣਾ, ਸ਼ਸਸਯ ਤ ਯ ਸਵਐਾ ਸਦੁੱ ਤਾ 
ਸ ਉਸ (ਦੁਨੀਆ ਦ ਧੰਸਧਆਂ ਸਵਚ ਬੀ ) ਅਡਰ ਯਸਸ ਏ „ਨਾਭ‟ ਸਵਸਾਝਦਾ ਸ ; ਉ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦੀ 
ਨੀਂਦ ਬੀ ੁੱਟ ਤ ਖ਼ੁਯਾਏ ਬੀ ਥੜਹੀ ਸੁੰ ਦੀ ਸ। (ਬਾਵ, ਉਸ ਚਸਏਆਂ ਸਵਚ ਨਸੀਂ ੈਂਦਾ)।8।  

ਿਰਿਨੁ ਬਿ ਕਰਹੁ ਜਸਗੰਿਰਾ ਭੁੰ ਿਰਾ ਝਲੀ ਸਿੰਿਾ ॥ ਫਾਰਹ ਅੰਿਸਰ ਕੁ ਿਰਵਹੁ ਿਿੁ ਿਰਿਨ 
ਇਕ ੰਿਾ ॥ ਇਨ ਸਫਸਧ ਭਨੁ ਿਭਝਾਈ ੁਰਿਾ ਫਾਹੁਸਿ ਚਿ ਨ ਿਾਈ ॥ ਨਾਨਕੁ ਫਲ  
ਗੁਰਭੁਸਿ ਫੂਝ ਜਗ ਜੁਗਸਿ ਇਵ ਾਈ ॥੯॥ {ੰਨਾ 939} 

ਦਅਯਥ:- ਦਯਨੁ—ਭਤ। ਜਸੰਦਰਾ—ਜੀ-ਯਾਜ ਦਾ। ਸਐੰਥਾ —ਦੜੀ। ਫਾਯਸ—ਜੀਆਂ ਦ 
12 ੰਥ—ਯਾਵਰ, ਸਤੁ ੰਥ , ਾਵ ੰਥ , ਆਈ ੰਥ , ਭਯ ੰਥ , ਾਰ-ੰਥ, ਾਰ-ੰਥ, 



ਏੰਥੜੀ-ੰਥ, ਫਨ ੰਥ, ਧਵਜ ੰਥ, ਚਰੀ, ਦਾ ੰਥ। ਏੁ—ਇਏ „ਆਈ ੰਥ‟, ਾਡਾ ਆਈ ੰਥ। 
ਯਵਸੁ—ਧਾਯਨ ਏਯ , ਏਫੂਰ। ਐਟੁ ਦਯਨ —ਛ ਬਐ —ਜੰਭ, ਜੀ , ਜਨੀ, ੰਸਨਆੀ, 
ਫਯਾੀ, ਫਨ । ਇਏ ੰਥਾ—ਾਡਾ ਜੀ-ੰਥ।  

ੁਯਐਾ—ਸ ੁਯਐ ਨਾਨਏ! ੁਯਭੁਸਐ—ੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ। {ਨ ਟ:- ਇਸ ਰਜ਼ ਦੁੱ ਦਾ ਸ ਸਏ ਇਥੋਂ 
ਸਤੁਯੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਯ ਸ਼ੁਯੂ ਏਯ ਸਦੁੱ ਤਾ ਸ}। ਇਵ—ਇ ਤਯਹਾਂ (ਸਜਵੇਂ ਅਾਂਸ ਦੁੱ ਸਆ ਸ।) 

ਨ ਟ:- ਜੀ ਇਥ ਆਣ ਭਤ ਦੀ ਵਸਡਆਈ ਏਯਦਾ ਸ। ਸਸਰੀਆਂ ਸਤੰਨ ਤੁਏਾਂ ਸਵਚ ਸਤੁਯੂ 
ਜੀ ਜੀ ਦਾ ਸਖ਼ਆਰ ਦੁੱ ਦ ਸਨ। ਅਖ਼ੀਯਰੀ ਤੁਏ ਸਵਚ ਆਣਾ ਉੱਤਯ ਸ਼ੁਯੂ ਏਯਦ ਸਨ ਜ 
ਉੜੀ ਨੰ: 11 ਤਏ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਨਾਨਏ ਆਐਦਾ ਸ (ਸਏ ਜੀ ਨੇ ਸਏਸਾ—) ਸ ੁਯਐ (ਨਾਨਏ)! ਛ ਬਐਾਂ ਸਵਚ ਇਏ ਜੀ 
ੰਥ ਸ, ਉ ਦ ਫਾਯਾਂ ਸਯਏ ਸਨ , ਉਸਨਾਂ ਸਵਚੋਂ ਾਡ „ਆਈ ੰਥ‟ ਨੰੂ ਧਾਯਨ ਏਯ , ਜੀਆਂ ਦ 
ਇ ਵੁੱ ਡ ਬਐ ਦਾ ਭਤ ਵੀਏਾਯ ਏਯ , ਭੁੰ ਦਰਾ, ਝਰੀ ਤ ਦੜੀ ਸਸਨ । ਸ ੁਯਐਾ ! ਇ ਤਯਹਾਂ ਭਨ 
ਨੰੂ ਅਏਰ ਸਦੁੱ ਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਸ ਤ ਭੁੜ (ਭਾਇਆ ਦੀ) ਚਟ ਨਸੀਂ ਐਾਈਦੀ।  

(ਉੱਤਯ:) ਨਾਨਏ ਆਐਦਾ ਸ —ੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸਇਆਂ ਭਨੁੁੱ ਐ (ਭਨ ਨੰੂ ਭਝਾਣ ਦਾ ਢੰ ) 

ਭਝਦਾ ਸ, ਜ ਦੀ ਜੁਸਤ ਇ ਤਯਹਾਂ ਰੁੱ ਬਦੀ ਸ (ਸਏ),।9।  

ਅੰਿਸਰ ਿਫਿੁ ਸਨਰੰਿਸਰ ਭੁਿਰਾ ਹਉਭ ਭਭਿਾ ਿੂਸਰ ਕਰੀ ॥ ਕਾਭੁ ਕਰਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਸਨਵਾਰ ਗੁਰ 
ਕ ਿਫਸਿ ਿੁ ਿਭਝ ਰੀ ॥ ਸਿੰਿਾ ਝਲੀ ਬਸਰੁਸਰ ਰਸਹਆ ਨਾਨਕ ਿਾਰ ਕੁ ਹਰੀ ॥ ਿਾਚਾ 
ਿਾਸਹਫੁ ਿਾਚੀ ਨਾਈ ਰਿ ਗੁਰ ਕੀ ਫਾਿ ਿਰੀ ॥੧੦॥ {ੰਨਾ 939} 

ਦਅਯਥ:- ਅੰਤਸਯ—(ਭਨ ਦ ) ਅੰਦਯ। ਸਨਯੰਤਸਯ —ਸਨਯ-ਅੰਤਸਯ, ਇੁੱਏ-ਯ, ਭਤਵਾਤਯ, 

ਦਾ। ਭਭ—ਭਯਾ। ਭਭਤਾ—ਭਯ-ਨ, ਅਣੁੱਤ, ਦੁਨੀਆਵੀ ਦਾਯਥਾਂ ਨੰੂ ਆਣਾ ਫਨਾਣ ਦਾ 
ਸਖ਼ਆਰ। ਸਨਵਾਯ —ਦੂਯ ਏਯਦਾ ਸ। ਫਸਦ —ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ੁ —ਚੰੀ। ਬਸਯ ੁਸਯ —

ਬਯੂਯ, ਨਏਾ-ਨਏ, ਬ ਥਾਈ ਂਭਜੂਦ। ਾਚਾ—ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ। ਨਾਈ—ਵਸਡਆਈ। 
{ਨ ਟ—ਅਯਫੀ ਰਜ਼ „Ônw‟ ਤੋਂ ਦ ੰਜਾਫੀ ਯੂ ਸਨ , „ਅਨਾਈ‟ ਅਤ „ਨਾਈ‟। ਵਐ 
„ੁਯਫਾਣੀ ਸਵਆਏਯਣ‟}। ਐਯੀ ਫਾਤ—ਐਯੀ ੁੱਰ ਦੀ ਯਾਸੀਂ, ੁੱਚ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ।  

ਅਯਥ:- ਭਨ ਸਵਚ ਸਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਨੰੂ ਇੁੱ ਏ -ਯ ਵਾਣਾ —ਇਸ (ਏੰਨਾਂ ਸਵਚ ) ਭੁੰ ਦਰਾਂ 



(ਾਉਣੀਆ)ਂ ਸਨ, (ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯ -ਸ਼ਫਦ ਨੰੂ ਵਾਂਦਾ ਸ ਉਸ ) ਆਣੀ ਸਉਭ ਅਤ ਭਭਤਾ ਨੰੂ 
ਦੂਯ ਏਯ ਰੈਂਦਾ ਸ; ਏਾਭ, ਏਰਧ ਅਤ ਅਸੰਏਾਯ ਨੰੂ ਸਭਟਾ ਰੈਂਦਾ ਸ, ੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਉ ਨੰੂ 
ਸਣੀ ੂਝ  ਜਾਂਦੀ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ ! ਰਬੂ ਨੰੂ ਬ ਥਾਈ ਂਸਵਆਏ ਭਝਣਾ ਉ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦੀ 
ਦੜੀ ਤ ਝਰੀ ਸ। ਸਤੁਯੂ ਦ ੁੱ ਚ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਉਸ ਭਨੁੁੱ ਐ ਇਸ ਸਨਯਨਾ ਏਯ ਰੈਂਦਾ ਸ 
ਸਏ ਇਏ ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ (ਭਾਇਆ ਦੀ ਚਟ ਤੋਂ) ਫਚਾਂਦਾ ਸ ਜ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ ਭਾਰਏ 
ਸ ਤ ਸਜ ਦੀ ਵਸਡਆਈ ਬੀ ਦਾ ਸਟਏੀ ਯਸਸਣ ਵਾਰੀ ਸ।10।  

ਊਂਧਉ ਿਰੁ ੰਚ ਬੂ ਿੀ  ॥ ਕਾਂਇਆ ਕਿਾਿਿੁ ਭਨੁ ਜਾਗਿੀ ॥ ਿਿੁ ਿੰਿਿੁ ਿੰਜਭੁ ਹ 
ਨਾਸਲ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਸਿ ਨਾਭੁ ਿਭਾਸਲ ॥੧੧॥ {ੰਨਾ 939} 

ਦਅਯਥ:- ਊਂਧਉ—ਉਰਸਟਆ ਸਇਆ, ੰਾਯਏ ਖ਼ਾਸਸ਼ਾਂ ਵਰੋਂ ਭੁਸੜਆ ਸਇਆ। ਐਯੁ—ਜੀ 
ਜਾਂ ਭੰਤ ਦਾ ਉਸ ਸਆਰਾ ਸਜ ਸਵਚ ਸਬੁੱ ਸਐਆ ੁਆਂਦਾ ਸ। ਬੂ —ਤੁੱਤ। ੰਚਬੂ—ੰਜਾਂ ਤੁੱ ਤਾਂ ਦ 
ਉਏਾਯੀ ੁਣ—(ਅਏਾਸ਼ ਦੀ ਸਨਯਰਤਾ ; ਅਨੀ ਦਾ ੁਬਾਉ ਭਰ ਾੜਨਾ ; ਵਾਮੂ ਦੀ ਭ -

ਦਯਤਾ; ਜਰ ਦੀ ੀਤਰਤਾ ; ਧਯਤੀ ਦੀ ਧੀਯਜ )। ਏੜਾਣ—ੁਏਟ ਦਾ ਆਣ। ਏਟ —ਪੂਸੜੀ 
(a straw mat)। ਜਾਟੀ—ਰੰਟੀ। ੁਯਭੁਸਐ—ੁਯੂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਭਾਸਰ—ਭਾਰ , ਭਹਾਰਦਾ 
ਸ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ ! (ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ) ੁਯੂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਰਬੂ ਦਾ ) ਨਾਭ ਮਾਦ ਏਯਦਾ ਸ , ੰਾਯਏ 
ਖ਼ਾਸਸ਼ਾਂ ਵਰੋਂ ਭੁੜੀ ਸਈ ੁਯਸਤ ਉ ਦਾ ਐੁੱ ਯ ਸ , ੰਜ ਤੁੱ ਤਾਂ ਦ ਦਵੀ ੁਣ ਉ ਦੀ ਟੀ ਸ , 

ਯੀਯ (ਨੰੂ ਸਵਏਾਯਾਂ ਤੋਂ ਸਨਯਭਰ ਯੁੱਐਣਾ ) ਉ ਦਾ ਦੁੱ ਬ ਦਾ ਆਣ ਸ , (ਵੁੱ ਸਵਚ ਆਇਆ 
ਸਇਆ) ਭਨ ਉ ਦੀ ਰੰਟੀ ਸ, ਤ ੰਤਐ ਤ ੰਜਭ ਉ ਦ ਨਾਰ (ਸਤੰਨ ਚਰ) ਸਨ।11।  

ਨ ਟ:- ਉੜੀ ਨੰ: 9 ਦੀ ਚਥੀ ਤੁਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਯੂ ਸਇਆ ਉੱਤਯ ਇਥ ਆ ਏ ਭੁੁੱ ਏਦਾ ਸ।  

ਕਵਨੁ ਿੁ ਗੁਿਾ ਕਵਨੁ ਿੁ ਭੁਕਿਾ ॥ ਕਵਨੁ ਿੁ ਅੰਿਸਰ ਫਾਹਸਰ ਜੁਗਿਾ ॥ ਕਵਨੁ ਿੁ ਆਵ 
ਕਵਨੁ ਿੁ ਜਾਇ ॥ ਕਵਨੁ ਿੁ ਸਿਰਬਵਸਿ ਰਸਹਆ ਿਭਾਇ ॥੧੨॥ ਘਸਿ ਘਸਿ ਗੁਿਾ ਗੁਰਭੁਸਿ 
ਭੁਕਿਾ ॥ ਅੰਿਸਰ ਫਾਹਸਰ ਿਫਸਿ ਿੁ ਜੁਗਿਾ ॥ ਭਨਭੁਸਿ ਸਫਨਿ ਆਵ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ 
ਗੁਰਭੁਸਿ ਿਾਸਚ ਿਭਾਇ ॥੧੩॥ {ੰਨਾ 939} 

ਦਅਯਥ:- ੁਤਾ—ਰੁਸਏਆ ਸਇਆ। ਅੰਤਸਯ—ਅੰਦਯੋਂ। ਫਾਸਸਯ—ਫਾਸਯੋਂ। ਅੰਤਸਯ ਫਾਸਸਯ—



(ਬਾਵ,) ਭਨ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਅਤ ਯੀਯ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਜੁਤਾ —ਜੁਸੜਆ ਸਇਆ , ਸਭਸਰਆ ਸਇਆ। 
ਆਵ ਜਾਇ —ਜੰਭਦਾ ਭਯਦਾ। ਸਤਰਬਵਣ —ਸਤੰਨਾਂ ਬਵਨਾਂ ਦ ਭਾਰਏ ਸਵਚ , ਸਤੰਨ-ਬਵਨਾਂ-ਸਵਚ-

ਸਵਆਏ ਰਬੂ ਸਵਚ {ਸਤੰਨ ਬਵਨ —ਆਏਾਸ਼, ਭਾਤ ਰਏ ਤ ਾਤਾਰ ੰ : ਸਤਰਬਵਨ}। ਸਟ 
ਸਟ—ਸਯਏ ਟ ਸਵਚ (ਵਯਤਣ ਵਾਰਾ ਰਬੂ )। ੁਯਭੁਸਐ—ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ , ਜ 
ੁਯੂ ਦ ਦੁੱ  ਯਾਸ ਤ ਤੁਯਦਾ ਸ। ਫਸਦ—ਸ਼ਫਦ ਸਵਚ (ਜੁਸੜਆ ਸਇਆ)। ਸਫਨ—ਨਾ ਸੰੁਦਾ 
ਸ। ਾਸਚ—ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰ ਰਬੂ ਸਵਚ।  

ਨ ਟ:- ਉੜੀ ਨੰ: 11 ਤਏ ਚਯਟ ਤ ਰਸਾਯੀਾ ਜੀ ਦ ਰਸ਼ਨ ਭੁੁੱ ਏ ਚੁਏ ਸਨ। ਸੁਣ ਅੁੱੋਂ ਐੁੁੱ ਰਹ  
ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਯ ਸਨ।  

ਅਯਥ:- (ਰਸ਼ਨ:) ਰੁਸਏਆ ਸਇਆ ਏਣ ਸ ? ਉਸ ਏਣ ਸ ਜ ਭੁਏਤ ਸ ? ਉਸ ਏਣ ਸ ਜ ਅੰਦਯੋਂ 
ਫਾਸਯੋਂ (ਬਾਵ, ਸਜ ਦਾ ਭਨ ਬੀ ਤ ਯੀਯਏ ਇੰਦਰ ਬੀ ਸਭਰ ਸ ਸਨ ) ਸਭਸਰਆ ਸਇਆ ਸ ? 
(ਦਾ) ਜੰਭਦਾ ਭਯਦਾ ਏਣ ਸ? ਸਤਰਰਏੀ ਦ ਨਾਥ ਸਵਚ ਰੀਨ ਏਣ ਸ?।12।  

(ਉੱਤਯ:) ਜ (ਰਬੂ) ਸਯਏ ਯੀਯ ਸਵਚ ਭਜੂਦ ਸ ਉਸ ੁਤ ਸ ; ੁਯੂ ਦ ਦੁੱ  ਯਾਸ ਤ ਤੁਯਨ 
ਵਾਰਾ ਭਨੁੁੱ ਐ (ਭਾਇਆ ਦ ਫੰਧਨਾਂ ਤੋਂ) ਭੁਏਤ ਸ। ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਸਵਚ ਜੁਸੜਆ ਸ ਉਸ ਭਨ 
ਤ ਤਨ ਏਯ ਏ (ਰਬੂ ਸਵਚ) ਜੁਸੜਆ ਸਇਆ ਸ। ਭਨ ਦ ਸਛ ਤੁਯਨ ਵਾਰਾ ਭਨੁੁੱ ਐ ਜੰਭਦਾ ਭਯਦਾ 
ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ੁਯਭੁਐ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁੱ ਚ ਰਬੂ ਸਵਚ ਰੀਨ ਯਸਸੰਦਾ ਸ।13।  

ਸਕਉ ਕਸਰ ਫਾਧਾ ਿਰਸਨ ਿਾਧਾ ॥ ਸਕਉ ਕਸਰ ਿਇਆ ਸਕਉ ਕਸਰ ਲਾਧਾ ॥ ਸਕਉ ਕਸਰ 
ਸਨਰਭਲੁ ਸਕਉ ਕਸਰ ਅੰਸਧਆਰਾ ॥ ਇਹੁ ਿਿੁ ਫੀਚਾਰ ਿੁ ਗੁਰੂ ਹਭਾਰਾ ॥੧੪॥ {ੰਨਾ 939} 

ਦਅਯਥ:- ਯਸਨ—ਣੀ, ਭਾਇਆ। ਸਏਉਏਸਯ—ਸਏਵੇਂ? ੁ ੁਯੂ ਸਭਾਯਾ—ਉਸ ਾਡਾ ੁਯੂ 
ਸ, ਅੀਂ ਉ ਨੰੂ ਆਣਾ ੁਯੂ ਭੰਨਾਂ, ਅੀਂ ਉ ਅੁੱ ਸਯ ਸਨਵਾਵਾਂ।  

ਅਯਥ:- (ਰਸ਼ਨ:) (ਇਸ ਜੀਵ) ਸਏਵੇਂ (ਾ) ਫੁੱਝਾ ਸਆ ਸ ਸਏ ਣੀ (ਭਾਇਆ ਇ ਨੰੂ) ਐਾਈ 
ਜਾ ਯਸੀ ਸ (ਤ ਇਸ ਅੁੱੋਂ ਆਣ ਫਚਾ ਰਈ ਬੁੱਜ ਬੀ ਨਸੀਂ ਏਦਾ )? (ਇ ਜੀਵ ਨੇ ) ਸਏਵੇਂ 
(ਆਣ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਬ) ੰਵਾ ਸਰਆ ਸ? ਸਏਵੇਂ (ਭੁੜ ਉਸ ਰਾਸਾ) ਰੁੱ ਬ ਏ? (ਇਸ ਜੀਵ) ਸਏਵੇਂ 
ਸਵਤਰ ਸ ਏ ? ਸਏਵੇਂ (ਇ ਦ ਅੁੱ ) ਸਨੇਯਾ (ਸਟਸਏਆ ਸਇਆ ) ਸ? ਜ ਇ ਅਰੀਅਤ ਨੰੂ 
(ਠੀਏ ਤਯਹਾਂ) ਸਵਚਾਯ, ਾਡੀ ਉ ਨੰੂ ਨਭਏਾਯ ਸ।14।  



ਿੁਰਭਸਿ ਫਾਧਾ ਿਰਸਨ ਿਾਧਾ ॥ ਭਨਭੁਸਿ ਿਇਆ ਗੁਰਭੁਸਿ ਲਾਧਾ ॥ ਿਸਿਗੁਰੁ ਸਭਲ  
ਅੰਧਰਾ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਹਉਭ ਭਸਿ ਿਭਾਇ ॥੧੫ ॥ ਿੁੰ ਨ ਸਨਰੰਿਸਰ ਿੀਜ ਫੰਧੁ ॥ ਉਡ ਨ 
ਹੰਿਾ ਿ ਨ ਕੰਧੁ ॥ ਿਹਜ ਗੁਪਾ ਘਰੁ ਜਾਿ ਿਾਚਾ ॥ ਨਾਨਕ ਿਾਚ ਬਾਵ ਿਾਚਾ ॥੧੬॥ {ੰਨਾ 
939} 

ਦਅਯਥ:- ਭਸਟ—ਸਭਟਾ ਏ। (ੁੰ ਨ—ੰ: ਸ਼ੂਨਮ) ਅਪੁਯ ਯਭਾਤਭਾ , ਸਨਯੁਣ-ਯੂ ਰਬੂ। 
ਸਨਯੰਤਸਯ—ਇੁੱਏ-ਯ, ਰਾਤਾਯ। ਫੰਧੁ—ਫੰਨਹ , ਯਏ, ਫੰਨਾ। ਉਡ ਨ —ਬਟਏਦਾ ਨਸੀਂ। ਸੰਾ —
ਜੀਵ, ਭਨ। ਏੰਧੁ —ਯੀਯ। ਨ ੜ —ਨਸੀਂ ਢਸਸੰਦਾ , ਸਛੁੱ ਜਦਾ ਨਸੀਂ। ਸਜ —ਭਨ ਦੀ ਉਸ 
ਸਾਰਤ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਡਰ ਸ, ਅਡਰਤਾ।  

ਅਯਥ:- (ਉੱਤਯ:) (ਇਸ ਜੀਵ) ਬੜੀ ਭਸਤ ਸਵਚ (ਇਉਂ) ਫੁੱਝਾ ਸਆ ਸ ਸਏ ਣੀ (ਭਾਇਆ ਇ 
ਨੰੂ) ਐਾਈ ਜਾ ਯਸੀ ਸ (ਤ ਇਸਨਾਂ ਚਸਏਆਂ ਸਵਚੋਂ ਇ ਦਾ ਸਨਏਰਣ ਨੰੂ ਜੀ ਨਸੀਂ ਏਯਦਾ ); ਭਨ 
ਦ ਸੁੱ ਛ ਰੁੱ ਣ ਵਾਰ ਨੇ (ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਸਾ) ਵਾ ਸਰਆ ਸ, ਤ, ੁਯੂ ਦ ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਤੁਯਨ ਵਾਰ 
ਨੇ ਐੁੱਟ ਸਰਆ ਸ। (ਭਾਇਆ ਦ ਚਸਏਆਂ ਦਾ ) ਸਨੇਯਾ ਤਾਂ ਸੀ ਦੂਯ ਸੰੁਦਾ ਸ ਜ ਸਤੁਯੂ ਸਭਰ 
 (ਬਾਵ, ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯੂ ਦ ਦੁੱ  ਯਤ ਉਤ ਤੁਯਨ ਰੁੱ   )। ਸ ਨਾਨਏ! (ਭਨੁੁੱ ਐ) ਸਉਭ 
ਸਭਟਾ ਏ ਸੀ ਰਬੂ ਸਵਚ ਰੀਨ ਸ ਏਦਾ ਸ।15।  

(ਜ ਭਾਇਆ ਦ ਸੁੱ ਸਰਆਂ ਦ ਯਾਸ ਸਵਚ) ਇਏ-ਯ ਅਪੁਯ ਯਭਾਤਭਾ (ਦੀ ਮਾਦ) ਦਾ ਇਏ ਅਤੁੁੱ ਟ 
ਫੰਨਾ ਫਣਾ ਦਈ , (ਤਾਂ ਸਪਯ ਭਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ) ਭਨ ਬਟਏਦਾ ਨਸੀਂ , ਤ ਯੀਯ ਬੀ ਸਛੁੱ ਜਦਾ 
ਨਸੀਂ (ਬਾਵ, ਯੀਯ ਦੀ ੁੱ ਸਤਆ ਨਾ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦੀ )। ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਸਜ -ਅਵਥਾ ਦੀ 
ੁਾ ਨੰੂ ਆਣਾ ਦਾ ਸਟਏ ਯਸਸਣ ਦਾ ਯ ਭਝ ਰ (ਬਾਵ, ਸਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦਾ ਭਨ ਦਾ ਅਡਰ 
ਯਸ), ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਯੂ ਸ ਏ ਉ ਰਬੂ ਨੰੂ ਸਆਯਾ ਰੁੱ ਣ ਰ ੈਂਦਾ ਸ। 16।  

ਸਕਿੁ ਕਾਰਸਿ ਸਗਰਹੁ ਿਸਜ ਉਿਾਿੀ ॥ ਸਕਿੁ ਕਾਰਸਿ ਇਹੁ ਬਿੁ ਸਨਵਾਿੀ ॥ ਸਕਿੁ ਵਿਰ ਕ 
ਿੁਭ ਵਿਜਾਰ ॥ ਸਕਉ ਕਸਰ ਿਾਿੁ ਲੰਘਾਵਹੁ ਾਰ ॥੧੭॥ {ੰਨਾ 939} 

ਦਅਯਥ:- ਸਏੁ ਏਾਯਣੁ—ਏਾਸਦ ਰਈ? ਤਸਜ—ਸਤਆਸਆ ੀ। ਉਦਾੀ—ਸਵਯਏਤ ਸ ਏ। 
ਸਨਵਾੀ—ਧਾਯਨ ਵਾਰ (ਸ ੀ )। ਵਣਜਾਯ—ਵਾਯੀ। ਾਥੁ—(ੰ: ਾਯਥ)ੁ ਏਾਰਾ। {ਨ ਟ:- 

ਰਜ਼ “ਾਥ”ੁ ਅਤ “ਾਸਥ” ਦਾ ਯਏ ਚਤ ਯੁੱ ਐਣ -ਮ ਸ। „ਾਥ‟ੁ ਨਾਂਵ ਸ , ਅਤ „ਾਸਥ‟ 



ੰਫੰਧਏ ਸ। ਵਐ „ੁਯਫਾਣੀ ਸਵਆਏਯਣ‟}।  

ਨ ਟ:- ਸੁੱ ਧਾਂ ਨਾਰ ਇਸ ਸ਼ਸਟ ਫਟਾਰ (ਸਜ਼ਰਾ ੁਯਦਾੁਯ ) ਦ ਰਾ „ਅੁੱਚਰ‟ ਤ ਸਈ ੀ। 
ਸਤੁਯੂ ਜੀ „ਸਸ਼ਵਯਾਸਤ‟ ਦਾ ਭਰਾ ੁਣ ਏ ਏਯਤਾਯੁਯੋਂ ਆ ਨ ਤ ਇ ਵਰ ਸਰਸਤੀ 
ਸਰਫਾ ਸਵਚ ਨ , ਤਾਸੀ ਂਬੰਯਨਾਥ ਨੇ ੁੁੱ ਸਛਆ ੀ —“ਬਐ ਉਤਾਸਯ ਉਦਾਸ ਦਾ , ਵਸਤ ਸਏਉ 
ੰਾਯੀ ਯੀਸਤ ਚਰਾਈ ॥ ” ਦੂਜੀ „ਉਦਾੀ‟ ਸਵਚ ਇਸਨਾਂ ਸੁੱ ਧਾਂ ਨੰੂ ੁਭਯ ਯਫਤ ਤ ਸਭਰ ਨ , 

ਤਦੋਂ ਉਦਾੀ ਫਾਣ ਸਵਚ ਨ।  

ਇਥ ਉੜੀ ਨੰ: 17 ਦ ਰਸ਼ਨ ਸਵਚ ਉ ਵਰ ਦ ਉਦਾੀ ਫਾਣ ਵਰ ਇਸ਼ਾਯਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- (ਰਸ਼ਨ:) (ਜ „ਸਾਟੀ ਫਾਟੀ ‟ ਨੰੂ ਸਤਆਣਾ ਨਸੀਂ , ਤਾਂ) ਤੁਾਂ ਸਏਉਂ ਯ ਛੁੱ ਸਡਆ ੀ ਤ 
„ਉਦਾੀ‟ ਫਣ ੀ? ਸਏਉਂ ਇਸ (ਉਦਾੀ-) ਬਐ ਧਾਸਯਆ ੀ ? ਤੁੀ ਸਏ ਦ ਦ ਵਾਯੀ ਸ ? 
(ਆਣ ਸ਼ਯਧਾਰੂਆਂ ਦੀ) ਜਭਾਤ ਨੰੂ (ਇ „ਦੁਤਯ ਾਯ‟ ਸਏਵੇਂ ਾਯ ਰੰਾਵ? (ਬਾਵ, ਆਣ 
ਸੁੱ ਐਾਂ ਨੰੂ ਇ ੰਾਯ ਤੋਂ ਾਯ ਰੰਣ ਰਈ ਤੁਾਂ ਏਸੜਾ ਯਾਸ ਦੁੱ ਸਆ ਸ)?। 17।  

ਗੁਰਭੁਸਿ ਿਜਿ ਬ ਉਿਾਿੀ ॥ ਿਰਿਨ ਕ ਿਾਈ ਬਿ ਸਨਵਾਿੀ ॥ ਿਾਚ ਵਿਰ ਕ ਹਭ 
ਵਿਜਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਸਿ ਉਿਰਸਿ ਾਰ ॥੧੮॥ {ੰਨਾ 939} 

ਦਅਯਥ:- ਬ—ਫਣ ਾਂ। ਏ ਤਾਈ—ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ। ਦਯਨ—ੁਯਭੁਐਾਂ ਦਾ ਦਯਸ਼ਨ।  

ਅਯਥ:- (ਉੱਤਯ:) ਅੀਂ ੁਯਭੁਐਾਂ ਨੰੂ ਰੁੱ ਬਣ ਵਾਤ ਉਦਾੀ ਫਣ ਾਂ, ਅਾਂ ੁਯਭੁਐਾਂ ਦ ਦਯਸ਼ਨਾਂ 
ਰਈ (ਉਦਾੀ-) ਬਐ ਧਾਸਯਆ ੀ। ਅੀਂ ੁੱ ਚ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ -ਦ ਦ ਵਾਯੀ ਸਾਂ। ਸ ਨਾਨਏ ! ਜ 
ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯੂ ਦ ਦੁੱ  ਯਾਸ ਤ ਤੁਯਦਾ ਸ ਉਸ („ਦੁਤਯ ਾਯ‟ ਤੋਂ) ਾਯ ਰੰਦਾ ਸ। 18।  

ਸਕਿੁ ਸਫਸਧ ੁਰਿਾ ਜਨਭੁ ਵਿਾਇਆ ॥ ਕਾਹ ਕਉ ਿੁਝੁ ਇਹੁ ਭਨੁ ਲਾਇਆ ॥ ਸਕਿੁ ਸਫਸਧ 
ਆਿਾ ਭਨਿਾ ਿਾਈ ॥ ਸਕਿੁ ਸਫਸਧ ਜਸਿ ਸਨਰੰਿਸਰ ਾਈ ॥ ਸਫਨੁ ਿੰਿਾ ਸਕਉ ਿਾਈ ਿਾਰੁ 
॥ ਨਾਨਕ ਿਾਚਾ ਕਰਹੁ ਫੀਚਾਰੁ ॥੧੯॥ {ੰਨਾ 939-940} 

ਦਅਯਥ:- ਸਏਤੁ ਸਫਸਧ —ਸਏ ਤਯੀਏ ਨਾਰ ? ਜਨਭੁ ਵਟਾਇਆ—ਸਜ਼ੰਦੀ ਰਟ ਰਈ ਸ। 
ਏਾਸ ਏਉ—ਸਏ ਨਾਰ? ਭਨਾ—ਭਨ ਦਾ ਪੁਯਨਾ। ਐਾਈ—ਐਾ ਰਈ ਸ। ਸਨਯੰਤਸਯ—ਇੁੱਏ-ਯ। 
ਜਸਤ—ਯੁੱਫੀ ਰਏਾਸ਼। ਦੰਤ—ਦੰਦ। ਾਯੁ—ਰਸਾ।  

ਅਯਥ:- (ਰਸ਼ਨ:) ਸ ੁਯਐਾ! ਤੂੰ  ਆਣੀ ਸਜ਼ੰਦੀ ਸਏ ਤਯੀਏ ਨਾਰ ਰਟ ਰਈ ਸ? ਤੂੰ  ਆਣਾ 



ਇਸ ਭਨ ਸਏ ਸਵਚ ਜਸੜਆ ਸ ? ਭਨ ਦੀਆਂ ਆਾਂ ਤ ਭਨ ਦ ਪੁਯਨੇ ਤੂੰ  ਸਏਵੇਂ ਭੁਏਾ ਰ ਸਨ ? 

ਯੁੱਫੀ ਰਏਾਸ਼ ਤਨੰੂ ਇੁੱ ਏ-ਯ ਸਏਵੇਂ ਸਭਰ ਸਆ ਸ? (ਭਾਇਆ ਦ ਇ ਰਬਾਵ ਤੋਂ ਫਚਣਾ ਇਉਂ ਸੀ 
ਐਾ ਸ ਸਜਵੇਂ ਸਫਨਾ ਦੰਦਾਂ ਦ ਰਸਾ ਚੁੱ ਫਣਾ) ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਰਸਾ ਸਏਵੇਂ ਚੁੱ ਸਫਆ ਜਾ? ਸ ਨਾਨਏ! 

ਏਈ ਸੀ ਵੀਚਾਯ ਦੁੱ  (ਬਾਵ, ਏਈ ਾ ਵੀਚਾਯ ਦੁੱ  ਜ ਅਾਡ ਭਨ ਰੁੱ  ਜਾ)। 19।  

ਿਸਿਗੁਰ ਕ ਜਨਭ ਗਵਨੁ ਸਭਿਾਇਆ ॥ ਅਨਹਸਿ ਰਾਿ ਇਹੁ ਭਨੁ ਲਾਇਆ ॥ ਭਨਿਾ 
ਆਿਾ ਿਫਸਿ ਜਲਾਈ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਜਸਿ ਸਨਰੰਿਸਰ ਾਈ ॥ ਿਰ ਗੁਿ ਭਿ ਿਾਈ ਿਾਰੁ ॥ 
ਨਾਨਕ ਿਾਰ ਿਾਰਿਹਾਰੁ ॥੨੦॥ {ੰਨਾ 940} 

ਦਅਯਥ:- ਸਤੁਯ ਏ—ਸਤੁਯੂ ਦ ਯ ਸਵਚ। ਸਤੁਯ ਏ ਜਨਭ—ਸਤੁਯੂ ਦ ਯ ਸਵਚ 
ਜਨਭ ਸਰਆਂ , ਜਦੋਂ ੁਯੂ ਦੀ ਯਣ ਆ ਏ ਸਛਰਾ ੁਬਾਉ ਸਭਟਾ ਸਦੁੱ ਤਾ। ਵਨੁ —ਬਟਏਣਾ, 
ਆਵਾਵਨ। ਅਨਸਸਤ —ਅਨਸਤ ਸਵਚ। ਅਨਸਤ —ਇਏ-ਯ ਸਵਆਏ ਰਬੂ {ਅਨਾਸਤ—ਂ

ਆਸਤਂ ਛਦ ਬ ਵਾ ਤੁੱ ਨਾਸਤ ਮਯ। Anwhqz—Ahqz Cydo Bogo Òww qNnwiÔq 

XÔX}। ਯਾਤ—ਭਤ ਸਇਆ। ਰਾਇਆ—ਯਚਾ ਸਰਆ। ਤਰੁਣ—ਭਾਇਆ ਦ ਸਤੰਨ ੁਣ; ਤਭ 
ੁਣ, ਯਜ ੁਣ , ਤ ੁਣ ; ਅਸਆਨ, ਰਸਵਯਤੀ, ਸਆਨ; ਰਸਏਰਤੀ ਸਵਚੋਂ ਉੱਠੀਆਂ ਰਸਸਯਾਂ ਜ 
ਸਤੰਨ ਸਏਭ ਦਾ ਅਯ ਾਡ ਭਨ ਤ ਾਂਦੀਆਂ ਸਨ , ਇਸ ਸਤੰਨ ੁਣ ਸਨ ਭਾਇਆ ਦ —ੁਤੀ, 
ਚੁਤੀ ਤ ਸ਼ਾਂਤੀ।  

ਅਯਥ:- (ਉੱਤਯ:) ਸਜਉਂ ਸਜਉਂ ਸਤੁਯੂ ਦੀ ਸੁੱ ਸਐਆ ਤ ਤੁਯ , ਸਤਉਂ ਸਤਉਂ ਭਨ ਦੀ ਬਟਏਣਾ 
ਭੁੁੱ ਏਦੀ ਈ। ਸਜਉਂ ਸਜਉਂ ਇੁੱਏ-ਯ ਸਵਆਏ ਰਬੂ ਸਵਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਸਤਉਂ ਸਤਉਂ 
ਇਸ ਭਨ ਯਚਦਾ ਸਆ। ਭਨ ਦ ਪੁਯਨੇ ਤ ਦੁਨੀਆ ਵਾਰੀਆਂ ਆਾਂ ਅਾਂ ੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ 
ਯਾਸੀਂ ਾੜੀਆਂ ਸਨ , ੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸਇਆਂ ਸੀ ਇੁੱ ਏ -ਯ ਯੁੱਫੀ ਰਏਾਸ਼ ਰੁੱ ਬਾ ਸ। (ਇ ਯੁੱਫੀ 
ਰਏਾਸ਼ ਦੀ ਫਯਏਤ ਨਾਰ ) ਅਾਂ ਭਾਇਆ ਦ ਝਰਏ ਦ ਸਤੰਨਾਂ ਸੀ ਸਏਭਾਂ ਦ ਅਯ (ਤਭ, ਯਜ, 
ਤ) ਆਣ ਉਤ ਣ ਨਸੀਂ ਸਦੁੱ ਤ , ਤ (ਇ ਤਯਹਾਂ ਭਾਇਆ ਦੀ ਚਟ ਤੋਂ ਫਚਣ ਦਾ ਇਸ ਅੁੱ ਸਤ 
ਐਾ ਏੰਭ-ਯੂ) ਰਸਾ ਚੁੱ ਸਫਆ ਸਆ ਸ। (ਯ) ਸ ਨਾਨਏ! (ਇ „ਦੁਤਯ ਾਯ‟ ਤੋਂ) ਤਾਯਣ ਦ 
ਭਯੁੱਥ ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਤਾਯਦਾ ਸ। 20।  

ਆਸਿ ਕਉ ਕਵਨੁ ਫੀਚਾਰੁ ਕਿੀਅਲ  ਿੁੰ ਨ ਕਹਾ ਘਰ ਵਾਿ ॥ ਸਗਆਨ ਕੀ ਭੁਿਰਾ ਕਵਨ 
ਕਿੀਅਲ  ਘਸਿ ਘਸਿ ਕਵਨ ਸਨਵਾਿ ॥ ਕਾਲ ਕਾ ਠੀਗਾ ਸਕਉ ਜਲਾਈਅਲ  ਸਕਉ ਸਨਰਬਉ 



ਘਸਰ ਜਾਈ ॥ ਿਹਜ ਿੰਿਿ ਕਾ ਆਿਿੁ ਜਾਿ ਸਕਉ ਛਿ ਫਰਾਈ ॥ ਗੁਰ ਕ ਿਫਸਿ 
ਹਉਭ ਸਫਿੁ ਭਾਰ ਿਾ ਸਨਜ ਘਸਰ ਹਵ ਵਾਿ ॥ ਸਜਸਨ ਰਸਚ ਰਸਚਆ ਸਿਿੁ ਿਫਸਿ ਛਾਿ 
ਨਾਨਕੁ ਿਾ ਕਾ ਿਾਿ ॥੨੧॥ {ੰਨਾ 940} 

ਦਅਯਥ:- ਆਸਦਏ—ਭੁੁੱ ਢ, ਆਯੰਬ, ਜਤ-ਯਚਨਾ ਦਾ ਭੁੁੱ ਢ। ਏਥੀਅਰ —ਸਏਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸ। 
ੁੰ ਨ—(ੰ: ਸ਼ੂਨਯ) ਅਪੁਯ ਯਭਾਤਭਾ , ਸਨਯੁਣ-ਯੂ ਰਬੂ। ਯ ਵਾ —ਸਟਏਾਣਾ, ਅਥਾਨ। 
ਸਆਨ—ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਡੂੰ ੀ ਜਾਣ -ਛਾਣ। ਭੁਦਰਾ—(1) ਭੁੰ ਦਰਾਂ, (2) ਸਨਸ਼ਾਨੀ, (3) ਜੀਆਂ 
ਦ ੰਜ ਾਧਨ ਐਚਯੀ , ਬੂਚਯੀ, ਚਯੀ, ਚਾਚਯੀ, ਉਨਭਨੀ। ਠੀਾ —ਚਟ, ੁੱਟ, ਟਾ। 
ਜਰਾਈਅਰ—ਾਸੜਆ ਜਾ। ਸਯ—ਯ ਸਵਚ। ਫਯਾਈ—ਵਯੀ ਨੰੂ। ਸਜਸਨ—ਸਜ (ਰਬੂ) ਨੇ।  

ਅਯਥ:- (ਰਸ਼ਨ:) ਤੁੀ (ਸਰਸ਼ਟੀ ਦ) ਭੁੁੱ ਢ ਦਾ ਏੀਸ ਸਵਚਾਯ ਦੁੱ ਦ ਸ? (ਤਦੋਂ) ਅਪੁਯ ਯਭਾਤਭਾ 
ਦਾ ਸਟਏਾਣਾ ਸਏਥ ੀ ? ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਜਾਣ-ਛਾਣ ਦਾ ਏੀਸ ਾਧਨ ਦੁੱ ਦ ਸ ? ਸਯਏ ਟ 
ਸਵਚ ਸਏ ਦਾ ਸਨਵਾ ਸ ? ਏਾਰ ਦੀ ਚਟ ਸਏਵੇਂ ਭੁਏਾਈ ਜਾ ? ਸਨਯਬਤਾ ਦ ਦਯਜ ਤ ਸਏਵੇਂ 
ਅੁੱ ੜੀਦਾ ਸ? ਸਏਵੇਂ (ਸਉਭ) ਵਯੀ ਦਾ ਨਾ ਸਵ ਸਜ ਏਯਏ ਸਜ ਤ ੰਤਐ ਦਾ ਆਣ ਛਾਣ 
ਸਰਆ ਜਾ (ਬਾਵ, ਸਜ ਏਯਏ ਸਜ ਤ ੰਤਐ ਰਾਤ ਸਵ)? 

(ਉੱਤਯ:) (ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ) ਸਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸਉਭ ਦ ਜ਼ਸਸਯ ਨੰੂ ਭੁਏਾ ਰ , ਤਾਂ ਸਨਿੱਜ 
ਯੂ ਸਵਚ ਸਟਏ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਸਜ ਰਬੂ ਨੇ ਯਚਨਾ ਯਚੀ ਸ ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਉ ਨੰੂ ੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਸਵਚ 
ਜੁੜ ਏ ਛਾਣਦਾ ਸ ਨਾਨਏ ਉ ਦਾ ਦਾ ਸ। 21।  

ਕਹਾ ਿ ਆਵ ਕਹਾ ਇਹੁ ਜਾਵ ਕਹਾ ਇਹੁ ਰਹ ਿਭਾਈ ॥ ਿੁ ਿਫਿ ਕਉ ਜ ਅਰਿਾਵ ਸਿਿੁ 
ਗੁਰ ਸਿਲੁ ਨ ਿਭਾਈ ॥ ਸਕਉ ਿਿ ਅਸਵਗਿ ਾਵ ਗੁਰਭੁਸਿ ਲਗ ਸਆਰ ॥ ਆ ਿੁਰਿਾ 
ਆ ਕਰਿਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਫੀਚਾਰ ॥ ਹੁਕਭ ਆਵ ਹੁਕਭ ਜਾਵ ਹੁਕਭ ਰਹ ਿਭਾਈ ॥ ੂਰ 
ਗੁਰ ਿ ਿਾਚੁ ਕਭਾਵ ਗਸਿ ਸਭਸਿ ਿਫਿ ਾਈ ॥੨੨॥ {ੰਨਾ 940} 

ਦਅਯਥ:- ਏਸਾ ਤ —ਸਏਥੋਂ? ਇਸ—ੁਇਸ ਜੀਵ। ਅਯਥਾਵ —ਭਝਾ ਦਵ। ਤਭਾਈ —ਤਭ੍ਸਾ, 
ਰਾਰਚ। ਤਤੁ—ਅਰੀਅਤ, ਜਤ ਦਾ ਅਰਾ ਰਬੂ। ਅਸਵਤ—ਅੁੱ ਸਵਅਏਤ, ਸਵਅਏਤੀ-ਯਸਸਤ, 

ਅਸਦਰਸ਼ਟ ਰਬੂ। ੁਯਤਾ—ੁਣਨ ਵਾਰਾ। ਸਤ—ਸਾਰਤ। ਸਭਸਤ—ਭਾ।  

ਅਯਥ:- (ਰਸ਼ਨ:) ਇਸ ਜੀਵ ਸਏਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸ ? ਸਏਥ ਜਾਂਦਾ ਸ ? ਸਏਥ ਸਟਸਏਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ ? 



(ਬਾਵ, ਜੀਵ ਸਏਵੇਂ ਜੀਵਨ ਸਫਤੀਤ ਏਯਦਾ ਸ ?)—ਜ ਇਸ ੁੱਰ ਭਝਾ ਦਵ , (ਅੀਂ ਭੰਨਾਂ ਸਏ ) 

ਉ ੁਯੂ ਨੰੂ ਯਤਾ ਬੀ ਰਬ ਨਸੀਂ ਸ। ਜੀਵ ਜਤ ਦ ਭੂਰ ਤ ਅਸਦਰਸ਼ਟ ਰਬੂ ਨੰੂ ਸਏਵੇਂ ਸਭਰ ? ੁਯੂ 
ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਰਬੂ ਨਾਰ ਇ ਦਾ) ਸਆਯ ਸਏਵੇਂ ਫਣ? ਸ ਨਾਨਏ! (ਾਨੰੂ ਉ ਰਬੂ ਦੀ) ਸਵਚਾਯ ਦੁੱ  
ਜ ਆ ਸੀ (ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ) ਦਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ ਤ ਆ ਸੀ, (ਉਸਨਾਂ ਦੀ) ੁਣਨ ਵਾਰਾ ਸ।  

(ਉੱਤਯ:) (ਜੀਵ ਰਬੂ ਦ) ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਸੀ (ਇਥ) ਆਉਂਦਾ ਸ, ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਸੀ (ਇਥੋਂ) ਤੁਯ ਜਾਂਦਾ 
ਸ, ਜੀਵ ਨੰੂ ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਸੀ ਜੀਵਨ ਸਫਤੀਤ ਏਯਨਾ ੈਂਦਾ ਸ। ੂਯ ੁਯੂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁੱ ਚ 
ਰਬੂ ਦ (ਸਭਯਨ ਦੀ) ਏਭਾਈ ਏਯਦਾ ਸ , ਇਸ ੁੱਰ ੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਤੋਂ ਸੀ ਸਭਰਦੀ ਸ ਸਏ ਰਬੂ 
ਸਏਸ ਸਜਸਾ ਸ ਤ ਏਡਾ (ਫਅੰਤ) ਸ। 22।  

ਆਸਿ ਕਉ ਸਫਿਭਾਿੁ ਫੀਚਾਰੁ ਕਿੀਅਲ  ਿੁੰ ਨ ਸਨਰੰਿਸਰ ਵਾਿੁ ਲੀਆ ॥ ਅਕਲਿ ਭੁਿਰਾ ਗੁਰ 
ਸਗਆਨੁ ਫੀਚਾਰੀਅਲ  ਘਸਿ ਘਸਿ ਿਾਚਾ ਿਰਫ ਜੀਆ ॥ ਗੁਰ ਫਚਨੀ ਅਸਵਗਸਿ ਿਭਾਈ 
ਿਿੁ ਸਨਰੰਜਨੁ ਿਹਸਜ ਲਹ ॥ ਨਾਨਕ ਿੂਜੀ ਕਾਰ ਨ ਕਰਿੀ ਿਵ ਸਿਿੁ ਿੁ ਿਸਜ ਲਹ ॥ ਹੁਕਭੁ 
ਸਫਿਭਾਿੁ ਹੁਕਸਭ ਛਾਿ ਜੀਅ ਜੁਗਸਿ ਿਚੁ ਜਾਿ ਿਈ ॥ ਆੁ ਭਸਿ ਸਨਰਾਲਭੁ ਹਵ ਅੰਿਸਰ 
ਿਾਚੁ ਜਗੀ ਕਹੀ ਿਈ ॥੨੩॥ {ੰਨਾ 940} 

ਦਅਯਥ:- ਸਫਭਾਦ—ੁਅਚਯਜ। ਸਨਯੰਤਸਯ—ਇੁੱਏ-ਯ। ਏਰਤ—ਫਣਾਈ ਸਈ , ਨਏਰੀ, 
ਯਜ਼ੀ। ਅਏਰਤ —ਅਰੀ। ਭੁਦਰਾ —ਾਧਨ। ਅਸਵਸਤ —ਅਸਵਤ ਸਵਚ , ਅੁੱ ਸਵਅਏਤ ਸਯੀ 
ਸਵਚ, ਅਸਦਰਸ਼ਟ ਰਬੂ ਸਵਚ। ਸਸਜ—ਅਡਰਤਾ ਸਵਚ। ਸਨਯਾਰਭ—ੁਸਨਯਾਰਾ, ਸਨਯਰ।  

ਅਯਥ:- (ਉੜੀ ਨੰ : 21 ਤ 22 ਦਾ ਉੱਤਯ :) ਸਰਸ਼ਟੀ ਦ ਭੁੁੱ ਢ ਦਾ ਵੀਚਾਯ ਤਾਂ “ਅਚਯਜ, 

ਅਚਯਜ” ਸੀ ਸਏਸਾ ਜਾ ਏਦਾ ਸ , (ਤਦੋਂ) ਇੁੱਏ-ਯ ਅਪੁਯ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਸੀ ਵਜੂਦ ੀ। 
ਸਆਨ ਦਾ ਅਰੀ ਾਧਨ ਇਸ ਭਝ ਸਏ ਸਤੁਯੂ ਤੋਂ ਸਭਸਰਆ ਸਆਨ ਸਵ (ਬਾਵ, ਸਆਨ 
ਰਾਤ ਏਯਨ ਦਾ ਅਰੀ ਾਧਨ ਸਤੁਯੂ ਦੀ ਯਣ ਸੀ ਸ )। ਸਯਏ ਟ ਸਵਚ , ਾਯ ਜੀਵਾਂ 
ਸਵਚ, ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ ਰਬੂ ਸੀ ਵੁੱ ਦਾ ਸ। ਅਸਦਰਸ਼ਟ ਰਬੂ ਸਵਚ ਸਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ 
ਯਾਸੀਂ ਰੀਨ ਸਈਦਾ ਸ , (ੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ) ਅਡਰ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਸਟਸਏਆਂ ਜਤ ਦਾ ਭੂਰ 
ਸਨਯੰਜਨ (ਭਾਇਆ ਤੋਂ ਯਸਸਤ ਰਬੂ ) ਰੁੱ ਬ ੈਂਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ ! (ਸਨਯੰਜਨ ਨੰੂ ਰੁੱ ਬਣ ਰਈ ੁਯੂ ਦ 
ਫਚਨਾਂ ਉੱਤ ਤੁਯਨ ਤੋਂ ਛੁਟ ) ਸਯ ਏਈ ਏਾਯ ਏਯਨ ਦੀ ਰੜ ਨਸੀਂ , ਜ ਸੁੱ ਐ (ੁਯ-ਆਸ਼ 
ਅਨੁਾਯ) ਵਾ ਏਯਦਾ ਸ ਉਸ ਬਾਰ ਏ „ਸਨਯੰਜਨ‟ ਨੰੂ ਰੁੱ ਬ ਰੈਂਦਾ ਸ।  



„ਸੁਏਭ‟ ਭੰਨਣਾ ਅਚਯਜ (ਸਖ਼ਆਰ) ਸ ਬਾਵ , ਇਸ (ਸਖ਼ਆਰ ਸਏ ੁਯੂ ਦ ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਤੁਸਯਆਂ 
“ਅਸਵਤ” ਸਵਚ ਭਾਈਦਾ ਸ ਸਯਾਨੀ ਦਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ ; ਯ) ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ „ਸੁਏਭ‟ ਸਵਚ 
(ਤੁਯ ਏ „ਸੁਏਭ‟ ਨੰੂ) ਛਾਣਦਾ ਸ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੀ (ਸੀ) ਜੁਸਤ ਤ „ਚ‟ ਨੰੂ ਜਾਣ ਰੈਂਦਾ ਸ ; 
ਉਸ „ਆਾ ਬਾਵ ‟ ਸਭਟਾ ਏ (ਦੁਨੀਆ ਸਵਚ ਯਸਸੰਦਾ ਸਇਆ ਬੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ) ਵੁੱ ਐਯਾ ਸੁੰ ਦਾ ਸ 
(ਸਏਉਂਸਏ ਉ ਦ ) ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ ਰਬੂ (ਾਸਐਆਤ) ਸ, (ਫੁੱ!) ਾ 
ਭਨੁੁੱ ਐ ਸੀ ਜੀ ਅਐਵਾਣ ਦ ਮ ਸ। 23।  

ਨ ਟ:- ਇ ਤੋਂ ਅਾਂਸ ਉੜੀ ਨੰ : 42 ਤਏ ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਯ ਨਸੀਂ ਸਨ , ਸਤੁਯੂ ਜੀ ਆ ਸੀ 
ਆਣ ਭਤ ਦੀ ਸਵਆਸਐਆ ਏਯਦ ਸਨ।  

ਅਸਵਗਿ ਸਨਰਭਾਇਲੁ ਉਜ ਸਨਰਗੁਿ ਿ ਿਰਗੁਿੁ ਿੀਆ ॥ ਿਸਿਗੁਰ ਰਚ ਰਭ ਿੁ 
ਾਈ ਿਾਚ ਿਫਸਿ ਿਭਾਇ ਲੀਆ ॥ ਕ ਕਉ ਿਚੁ ਕਾ ਜਾਿ ਹਉਭ ਿੂਜਾ ਿੂਸਰ ਕੀਆ ॥ 
ਿ ਜਗੀ ਗੁਰ ਿਫਿੁ ਛਾਿ ਅੰਿਸਰ ਕਭਲੁ ਰਗਾਿੁ ਿੀਆ ॥ ਜੀਵਿੁ ਭਰ ਿਾ ਿਬੁ ਸਕਛੁ ਿੂਝ 
ਅੰਿਸਰ ਜਾਿ ਿਰਫ ਿਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਿਾ ਕਉ ਸਭਲ  ਵਡਾਈ ਆੁ ਛਾਿ ਿਰਫ ਜੀਆ 
॥੨੪॥ {ੰਨਾ 940} 

ਦਅਯਥ:- ਅਸਵਤ—ਅੁੱ ਸਵਅਏਤ ਤੋਂ, ਅਸਵਤ ਤੋਂ, ਅਸਦਰਸ਼ਟ ਤੋਂ। ਉਜ—ਯਟ ਸੰੁਦਾ ਸ। 
ਸਨਯੁਣ—ਭਾਇਆ ਦ ਸਤੰਨ ੁਣਾਂ ਤੋਂ ਯਸਸਤ। ਯੁਣੁ —ਭਾਇਆ ਦ ਸਤੰਨ ੁਣਾਂ ਭਤ। 
ਯਚ—ਤੀਜਣ ਨਾਰ। ਯਭ ਦ—ੁਉੱਚੀ ਆਤਭਏ ਅਵਥਾ।  

ਅਯਥ:- (ਜਦੋਂ) ਅਸਦਰਸ਼ਟ ਅਵਥਾ ਤੋਂ ਸਨਯਭਰ ਰਬੂ ਯਟ ਸੰੁਦਾ ਸ ਤ ਸਨਯੁਣ ਯੂ ਤੋਂ 
ਯੁਣ ਫਣਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਆਣ ਅਸਦਰਸ਼ਟ ਆਤਭਏ ਯੂ ਤੋਂ ਆਏਾਯ ਵਾਰਾ ਫਣ ਏ ੂਐਭ ਤ 
ਅਥੂਰ ਯੂ ਧਾਯ ਰੈਂਦਾ ਸ, ਤਦੋਂ ਇ ਸਦਰਸ਼ਟਭਾਨ ੰਾਯ ਸਵਚੋਂ ਸਜ ਜੀਵ ਦਾ ਭਨ ਸਤੁਯੂ ਦ 
ਸ਼ਫਦ ਨਾਰ ਤੀਜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸ (ਉ ਜੀਵ ਨੰੂ ) ਉੱਚੀ ਆਤਭਏ ਅਵਥਾ ਰਾਤ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ 
(ਤਦੋਂ ਭਝ ਸਏ) ੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ੁੱ ਚ ਰਬੂ ਨੇ (ਉ ਨੰੂ ਆਣ ਸਵਚ) ਰੀਨ ਏਯ ਸਰਆ 
ਸ।  

(ਤਦੋਂ) ਉਸ ਏਵਰ ਇਏ ਰਬੂ ਨੰੂ ਸੀ (ਦਾ ਯਸਸਣ ਵਾਰੀ ਸਤੀ) ਜਾਣਦਾ ਸ, ਉ ਨੇ ਸਉਭ ਅਤ 
ਦੂਜਾ-ਬਾਵ (ਬਾਵ, ਰਬੂ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਸਏ ਸਯ ਅਜਸੀ ਸਤੀ ਦੀ ੰਬਾਵਨਾ ਦਾ ਸਖ਼ਆਰ ) ਦੂਯ ਏਯ 



ਸਰਆ ਸੰੁਦਾ ਸ, (ਫੁੱ!) ਉਸੀ (ਅਰ) ਜੀ ਸ, ਉਸ ਸਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਨੰੂ ਭਝਦਾ ਸ ਉ ਦ 
ਅੰਦਯ (ਸਯਸਦਾ-ਯੂ) ਏਰ ਪੁੁੱ ਰ ਸਐੜ ਸਆ ਸੰੁਦਾ ਸ।  

ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਜੀਊਂਦਾ ਸੀ ਭਯਦਾ ਸ (ਬਾਵ, „ਸਉਭ‟ ਦਾ ਸਤਆ ਏਯਦਾ ਸ , ੁਆਯਥ ਸਭਟਾਂਦਾ ਸ ) 
ਉ ਨੰੂ (ਸਜ਼ੰਦੀ ਦ ) ਸਯਏ (ਸਸਰੂ) ਦੀ ਭਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸ , ਉਸ ਭਨੁੁੱ ਐ ਾਯ ਜੀਵਾਂ ਉਤ 
ਦਇਆ ਏਯਨ (ਦਾ ਅੂਰ ) ਆਣ ਭਨ ਸਵਚ ੁੱਏਾ ਏਯ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ ! ਉ ਭਨੁੁੱ ਐ ਨੰੂ 
ਇੁੱਜ਼ਤ ਸਭਰਦੀ ਸ , ਉਸ ਾਯ ਜੀਵਾਂ ਸਵਚ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਵਐਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਉਸ ਉ ਜਸਤ ਨੰੂ 
ਬ ਸਵਚ ਵਐਦਾ ਸ ਜ ਉ ਦ ਆਣ ਅੰਦਯ ਸ)। 24।  

ਿਾਚ ਉਜ ਿਾਸਚ ਿਭਾਵ ਿਾਚ ਿੂਚ ਕ ਭਇਆ ॥ ਝੂਠੇ ਆਵਸਹ ਠਵਰ ਨ ਾਵਸਹ ਿੂਜ 
ਆਵਾ ਗਉਿੁ ਬਇਆ ॥ ਆਵਾ ਗਉਿੁ ਸਭਿ ਗੁਰ ਿਫਿੀ ਆ ਰਿ ਫਿਸਿ ਲਇਆ ॥ 
ਕਾ ਫਿਨ ਿੂਜ ਸਫਆੀ ਨਾਭੁ ਰਿਾਇਿੁ ਵੀਿਸਰਆ ॥ ਿ ਫੂਝ ਸਜਿੁ ਆਸ ਫੁਝਾ ਗੁਰ ਕ 
ਿਫਸਿ ਿੁ ਭੁਕਿੁ ਬਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਿਾਰ ਿਾਰਿਹਾਰਾ ਹਉਭ ਿੂਜਾ ਰਹਸਰਆ ॥੨੫ ॥ 

{ੰਨਾ 940-941} 

ਦਅਯਥ:- ਾਚ—ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰ ਰਬੂ ਤੋਂ। ੂਚ —ਸਵਤਰ ਭਨੁੁੱ ਐ। ਏ ਭਇਆ —

ਇਏ-ਸਭਏ, ੰਨਾ ਇੁੱ ਏ-ਯੂ। ਆਵਾਉਣੁ—ਜਨਭ ਭਯਨ ਦਾ ੜ। ਫਦਨ —ਵਦਨ, ੀੜ, ਦੁੁੱ ਐ। 
ਦੂਜ—ਰਬੂ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਸਯ ਨਾਰ ਸਆਯ ਦ ਏਾਯਨ। ਸਫਆੀ —ਤਾ ਯਸੀ ਸ। ਯਾਇਣੁ —

(ਯ+ਅਮਨ) ਯਾਂ ਦਾ ਯ। ਆਸ —{ਉੜੀ ਨੰ : 24 ਸਵਚ ਰਜ਼ „ਆ‟ੁ ਤ ਇ ਰਜ਼ 
„ਆਸ‟ ਦਾ ਯਏ ਭਝਣ ਰਈ ਵਐ „ੁਯਫਾਣੀ ਸਵਆਏਯਣ‟}। ਯਸਸਯਆ—ਦੂਯ ਏੀਤਾ।  

ਅਯਥ:- (ੁਯਭੁਸਐ) ੁੱਚ ਰਬੂ ਤੋਂ ਦਾ ਸੁੰ ਦਾ ਸ ਤ ੁੱ ਚ ਸਵਚ ਸੀ ਰੀਨ ਯਸਸੰਦਾ ਸ ; ਰਬੂ ਤ 
ੁਯਭੁਸਐ ਇੁੱਏ -ਯੂ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਯ ਝੂਠੇ (ਬਾਵ, ਨਾਵੰਤ ਭਾਇਆ ਸਵਚ ਰੁੱ  ਸ ਫੰਦ ) 

ਜਤ ਆਉਂਦ ਸਨ , ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਭਨ ਦਾ ਸਟਏਾਉ ਨਸੀਂ ਸਾਰ ਸੰੁਦਾ ( ਇ ) ਦੂਜ-ਬਾਵ ਦ 
ਏਾਯਣ ਉਸਨਾਂ ਦਾ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦਾ ਚੁੱ ਏਯ ਫਸਣਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ।  

ਇਸ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦਾ ਚੁੱ ਏਯ ਸਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸਭਟਦਾ ਸ (ੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਸਵਚ ਜੁੜ 
ਭਨੁੁੱ ਐ ਨੰੂ) ਰਬੂ ਆ ਛਾਣ ਰੈਂਦਾ ਸ , ਤ (ਉ ਉਤ) ਭਸਯ ਏਯਦਾ ਸ। (ਯ ਸਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ) ਾਯ-
ਯਾਂ-ਦਾ-ਯ-ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸਵੁੱ ਯ ਜਾਂਦਾ ਸ ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਦੂਜ -ਬਾਵ ਸਵਚ ਪਣ ਦ ਏਾਯਨ ਇਸ 



ਸਉਭ ਦੀ ੀੜਾ ਤਾਂਦੀ ਸ।  

(ਇਸ ਬਤ) ਉਸ ਭਨੁੁੱ ਐ ਭਝਦਾ ਸ ਸਜ ਨੰੂ ਰਬੂ ਆ ਭਝ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ , ੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਸਵਚ 
ਜੁੜਨ ਦ ਏਾਯਨ ਉਸ ਭਨੁੁੱ ਐ (ਸਉਭ ਤੋਂ) ਆਜ਼ਾਦ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ ! ਸਜ ਨੇ ਸਉਭ ਤ 
ਦੂਜਾ-ਬਾਵ ਸਤਆ ਸਦੁੱ ਤਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਤਾਯਣਸਾਯ ਰਬੂ ਤਾਯ ਰੈਂਦਾ ਸ। 25।  

ਭਨਭੁਸਿ ਬੂਲ  ਜਭ ਕੀ ਕਾਸਿ ॥ ਰ ਘਰੁ ਜਹ ਹਾਿ ਹਾਸਿ ॥ ਭਨਭੁਸਿ ਬਰਸਭ ਬਵ ਫਫਾਸਿ 
॥ ਵਭਾਰਸਗ ਭੂਿ ਭੰਸਿਰ ਭਿਾਸਿ ॥ ਿਫਿੁ ਨ ਚੀਨੈ ਲਵ ਕੁਫਾਸਿ ॥ ਨਾਨਕ ਿਾਸਚ ਰਿ ਿੁਿੁ 
ਜਾਸਿ ॥੨੬॥ {ੰਨਾ 941} 

ਦਅਯਥ:- ਏਾਸਣ—ਭੁਥਾਜੀ। ਜਸ—ਤੁੱਏਦਾ ਸ। ਸਾਣ ਸਾਸਣ—ਸਾਸਣ ਸੀ ਸਾਸਣ, ਾਟਾ ਸੀ ਾਟਾ। 
ਬਯਸਭ—ਬਯਭ ਸਵਚ , ਬੁਰਐ ਸਵਚ। ਫਫਾਸਣ —ਜੰਰ ਸਵਚ। ਵਭਾਯਸ —ਗ਼ਰਤ ਯਤ ਤ , 

ਏੁਯਾਸ। ਭੂ—ਠੁੱ ਸਆ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਭੰਸਤਰ —ਭੰਤਰ ੜਹਨ ਵਾਰਾ। ਭਾਸਣ —ਭਾਣ ਸਵਚ। ਰਵ —
ਰਉਂ ਰਉਂ ਏਯਦਾ ਸ। ਏੁਫਾਸਣ—ਦੁਯਫਚਨ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਆਣ ਭਨ ਦ ਸੁੱ ਛ ਤੁਯਦਾ ਸ ਉਸ (ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੀ ਯਤਾ) ਐੰੁਝ ਜਾਂਦਾ ਸ 
ਤ ਜਭ ਦੀ ਭੁਥਾਜੀ ਸਵਚ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ , ਯਾਇਆ ਯ ਤੁੱ ਏਦਾ ਸ , ਉ ਨੰੂ (ਇ ਏੁਏਯਭ ਸਵਚ) 

ਾਟਾ ਸੀ ਾਟਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ।  

ਬੁਰਐ ਸਵਚ ਸਆ ਸਇਆ ਭਨਭੁਐ (ਭਾਨ ) ਜੰਰ ਸਵਚ ਬਟਏ ਸਯਸਾ ਸ , ਏੁਯਾਸ  ਏ (ਇਉਂ) 

ਠੁੱ ਸਆ ਜਾ ਸਯਸਾ ਸ ਸਜਵੇਂ ਭਾਣ ਸਵਚ ਭੰਤਰ ੜਹਨ ਵਾਰਾ ਭਨੁੁੱ ਐ (ਬੜ ਾ ਸਆ ਸ)।  

(ਭਨਭੁਐ) ੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਨੰੂ ਨਸੀਂ ਛਾਣਦਾ (ਬਾਵ, ੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਉ ਨੰੂ ਏਦਯ ਨਸੀਂ 
ੈਂਦੀ), ਤ ਦੁਯਫਚਨ ਸੀ ਫਰਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ੁਐ ਉ ਨੰੂ (ਸਭਸਰਆ) ਜਾਣ ਜ ੁੱ ਚ ਰਬੂ ਸਵਚ ਯੰਸਆ ਸਇਆ ਸ। 26।  

ਗੁਰਭੁਸਿ ਿਾਚ ਕਾ ਬਉ ਾਵ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਫਾਿੀ ਅਘਿੁ ਘਿਾਵ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਸਨਰਭਲ ਹਸਰ 
ਗੁਿ ਗਾਵ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਸਵਿੁ ਰਭ ਿੁ ਾਵ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਰਸਭ ਰਸਭ ਹਸਰ ਸਧਆਵ ॥ 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਸਿ ਿਾਸਚ ਿਭਾਵ ॥੨੭॥ {ੰਨਾ 941} 

ਦਅਯਥ:- ਅੜੁ—ਅਭੜ ਭਨ , ਜ ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ਸੜਆ ਸਇਆ ਨਸੀਂ। ਯਭ ਦੁ —ਬ ਤੋਂ 
ਉੱਤਭ ਦਯਜਾ। ਯਸਭ ਯਸਭ—ਸਯਏ ਯਭ ਦੀ ਯਾਸੀਂ; (ਬਾਵ,) ਤਨੋਂ  ਭਨੋਂ । ਾਸਚ—ੁੱਚ ਰਬੂ ਸਵਚ।  



ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਸਤੁਯੂ ਦ ਅਨੁਾਯ ਸ ਏ ਤੁਯਦਾ ਸ ਉਸ ੁੱਚ ਰਬੂ ਦਾ ਡਯ ਆਣ ਸਸਯਦ 
ਸਵਚ ਸਟਏਾਂਦਾ ਸ , ੁਯੂ ਦੀ ਫਾਣੀ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਅਭੜ -ਭਨ ਨੰੂ ੁਚੁੱ ਜਾ ਫਣਾਂਦਾ ਸ , ਸਨਯਭਰ 
ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਦਾ ਸ (ਤ ਇ ਤਯਹਾਂ ) ਸਵਤਰ ਤ ਉੱਚੀ ਆਤਭਏ ਅਵਥਾ 
ਸਾਰ ਏਯਦਾ ਸ।  

ੁਯਭੁਸਐ ਭਨੁੁੱ ਐ ਤਨੋਂ  ਭਨੋਂ  ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਮਾਦ ਏਯਦਾ ਸ , ਸ ਨਾਨਏ ! (ਫੰਦੀ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ) 

ੁਯਭੁਐ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰ ਰਬੂ ਸਵਚ ਰੀਨ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। 27।  

ਗੁਰਭੁਸਿ ਰਚ ਫਿ ਫੀਚਾਰੀ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਰਚ ਿਰੀ ਿਾਰੀ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਰਚ ਿੁ 
ਿਫਸਿ ਸਗਆਨੀ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਰਚ ਅੰਿਰ ਸਫਸਧ ਜਾਨੀ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਾਈ ਅਲਿ ਅਾਰੁ 
॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਸਿ ਭੁਕਸਿ ਿੁਆਰੁ ॥੨੮॥ {ੰਨਾ 941} 

ਦਅਯਥ:- ਯਚਾ—ਡੂੰ ੀ ਾਂਝ , ਸਆਯ (ੰ: piriÁzw ਸਯਸਚ—ਾਂਝ ਫਨਾਣੀ , ਸਭੁੱ ਤਰਤਾ 
ਏਾਇਭ ਏਯਨੀ)। ਅੰਤਯ—ਅੰਦਯ ਦੀ।  

{ਨ ਟ:- ਉੜੀ ਨੰ: 24 ਸਵਚ ਦ ਰਜ਼ „ਅੰਤਸਯ‟ ਤ ਇ ਰਜ਼ „ਅੰਤਯ‟ ਦਾ ਯਏ ਭਝਣ-ਜ 
ਸ। ਅੰਤਸਯ—ਆਣ ਅੰਦਯ। ਅੰਤਯ ਸਫਸਧ —ਅੰਦਯ ਦੀ ਸਾਰਤ }। ਸਆਨੀ—ਸਆਨ ਵਾਰਾ , 
ਰਬੂ ਨਾਰ ਡੂੰ ੀ ਜਾਣ -ਛਾਣ ਵਾਰਾ। ਅਰਐ —ਸਜ ਦ ਏਈ ਖ਼ਾ ਸਚਸਨ ਸਨਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਰੁੱ ਛਣ 
ਨਸੀਂ। ਦੁਆਯ—ੁਦਯਵਾਜ਼ਾ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯੂ ਨਾਰ ਡੂੰ ੀ ਾਂਝ ਫਣਾ ਰੈਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਸਜ ਨੰੂ ਸਤੁਯੂ ਸਵਚ ੂਯਨ 
ਸਵਸ਼ਵਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ) ਉਸ (ਭਾਨ ) ਵਦਾਂ ਦਾ ਸਆਤਾ ਸ ਸਆ ਸ (ਉ ਨੰੂ ਵਦਾਂ ਦੀ ਰੜ ਨਸੀਂ 
ਯਸਸ ਜਾਂਦੀ)। ੁਯੂ ਨਾਰ ਡੂੰ ੀ ਾਂਝ ਫਣਾਇਆਂ ੰਾਯ-ਭੁੰ ਦਯ ਤੋਂ ਤਯ ਜਾਈਦਾ ਸ, ੁਯ-ਸ਼ਫਦ 
ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਜਾਣ-ਛਾਣ ਵਾਰਾ ਸ ਜਾਈਦਾ ਸ ਤ ਅੰਦਯਰ ਦੀ ੂਝ  ਜਾਂਦੀ ਸ।  

ੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸਇਆਂ ਅਸਦਰਸ਼ਟ ਤ ਫ -ਅੰਤ ਰਬੂ ਸਭਰ ੈਂਦਾ ਸ ; ਸ ਨਾਨਏ! ੁਯੂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ 
(ਸਉਭ ਤੋਂ) ਖ਼ਰਾੀ ਦਾ ਯਤਾ ਰੁੱ ਬਦਾ ਸ। 28।  

ਗੁਰਭੁਸਿ ਅਕਿੁ ਕਿ ਫੀਚਾਸਰ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਸਨਫਹ ਿਰਵਾਸਰ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਜੀ ਅੰਿਸਰ 
ਸਆਸਰ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਾਈ ਿਫਸਿ ਅਚਾਸਰ ॥ ਿਫਸਿ ਬਸਿ ਜਾਿ ਜਾਿਾਈ ॥ ਨਾਨਕ 
ਹਉਭ ਜਾਸਲ ਿਭਾਈ ॥੨੯॥ {ੰਨਾ 941} 



ਦਅਯਥ:- ਅਏਥ—ੁਜ ਏਸਥਆ ਨਾਸ ਜਾ ਏ , ਸਜ ਦਾ ਸੀ ਯੂ ਸਫਆਨ ਨਾਸ ਏੀਤਾ ਜਾ 
ਏ। ਫੀਚਾਸਯ—ਸਵਚਾਯ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਸਨਫਸ —ੁੁੱ ਦਾ ਸ। ਯਵਾਸਯ—+ਯਵਾਸਯ, ਯਵਾਯ 
ਸਵਚ ਯਸਸੰਸਦਆਂ। ਅੰਤਸਯ —ਸਸਯਦ ਸਵਚ। ਸਆਸਯ —ਸਆਯ ਨਾਰ। ਫਸਦ —ੁਯਸ਼ਫਦ ਦੀ 
ਯਾਸੀਂ। ਅਚਾਸਯ—ਆਚਾਯ ਦੀ ਯਾਸੀਂ , ਚੰ ਆਚਯਨ ਨਾਰ। ਬਸਦ —ਸਵੰਨਹ  ਏ। ਜਾਣਾਈ—ਜਾਣਾ, 

ਜਣਾ, ਸਯਨਾਂ ਨੰੂ ਦੁੱ ਦਾ ਸ। ਜਾਸਰ—ਾੜ ਏ।  

ਅਯਥ:- ੁਯੂ ਦ ਦੁੱ  ਯਾਸ ਤ ਤੁਯਨ ਵਾਰਾ ਭਨੁੁੱ ਐ (ੁਯੂ ਦੀ ਦੁੱ ੀ ) ਵੀਚਾਯ ਨਾਰ ਉ ਰਬੂ ਦ 
ੁਣ ਾਉਂਦਾ ਸ ਸਜ ਦਾ ਸੀ ਯੂ ਸਫਆਨ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦਾ , (ਇ ਤਯਹਾਂ) ੁਯਭੁਐ ਯਫਾਯੀ 
ਸੰੁਦਾ ਸਇਆ ਸੀ (ਸਜ਼ੰਦੀ ਦੀ ਫਾਜ਼ੀ ਸਵਚ) ੁੁੱ  ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸਇਆਂ ਸੀ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਸਆਯ ਨਾਰ ਰਬੂ ਨੰੂ ਜ ਏੀਦਾ ਸ , ਤ ੁਯਸ਼ਫਦ 
ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਉੱਚਾ ਆਚਯਣ ਫਣ ਏ ਰਬੂ ਸਭਰਦਾ ਸ।  

(ੁਯੂ ਦ ਦੁੱ  ਯਾਸ ਤ ਤੁਯਨ ਵਾਰਾ ਭਨੁੁੱ ਐ) ੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਨਾਰ (ਆਣ ਭਨ ਨੰੂ) ਰ ਏ (ਰਬੂ ਨੰੂ) 

ਛਾਣਦਾ ਸ ਤ ਸਯਨਾਂ ਨੰੂ ਛਾਣ ਏਯਾਂਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ ! ੁਯਭੁਐ (ਆਣੀ) ਸਉਭ (ਖ਼ੁਦ-

ਗ਼ਯਜ਼ੀ) ਾੜ ਏ (ਰਬੂ ਸਵਚ) ਰੀਨ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। 29।  

ਗੁਰਭੁਸਿ ਧਰਿੀ ਿਾਚ ਿਾਜੀ ॥ ਸਿਿ ਭਸਹ ਸਿ ਿਸਿ ਿੁ ਫਾਜੀ ॥ ਗੁਰ ਕ ਿਫਸਿ ਰ 
ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥ ਿਾਸਚ ਰਿਉ ਸਿ ਸਿਉ ਘਸਰ ਜਾਇ ॥ ਿਾਚ ਿਫਿ ਸਫਨੁ ਸਿ ਨਹੀ ਾਵ ॥ 
ਨਾਨਕ ਸਫਨੁ ਨਾਵ ਸਕਉ ਿਾਸਚ ਿਭਾਵ ॥੩੦॥ {ੰਨਾ 941} 

ਦਅਯਥ:- ਾਚ—ੁੱਚ ਰਬੂ ਨੇ। ਸਤੁ ਭਸਸ —ਉ (ਧਯਤੀ) ਸਵਚ। ਸਤ —ਉਤੁੱਤੀ। 
ਐਸਤ—ਨਾ। ਫਾਜੀ—ਐਡ। ਯ—ਯੰਸਆ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਯਤਉ —ਯੁੱਤਾ ਸਇਆ। ਸਤ—ਇੁੱਜ਼ਤ। 
ਯੰੁ—ਸਆਯ।  

ਅਯਥ:- ੁੱਚ ਰਬੂ ਨੇ ੁਯਭੁਐ ਭਨੁੁੱ ਐ (ਦਾ ਏਯਨ) ਵਾਤ ਧਯਤੀ ਫਣਾਈ ਸ; ਇ ਧਯਤੀ ਸਵਚ 
ਉਤੁੱਤੀ ਤ ਨਾ (ੁਯਭੁਐਤਾ ਦ ਸਵਏਾ ਰਈ ) ਇਏ ਐਡ ਸ ; ਜਦੋਂ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ 
ਯਾਸੀਂ ਰਬੂ ਨਾਰ ਸਆਯ ਜੜ ਏ (ਰਬੂ ਦ ਯੰ ਸਵਚ ) ਯੰਸਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ਤਾਂ ੁੱ ਚ ਸਵਚ ਯੁੱਤਾ 
ਸਇਆ (ੁਯਭੁਐ) ਇੁੱਜ਼ਤ ਰ ਏ ਆਣ ਯ ਸਵਚ ਅੁੱੜਦਾ ਸ (ਤ ਉ ਦੀ ੜਨ ਬੁੱਜਣ ਦੀ 
ਐਡ ਭੁੁੱ ਏ ਜਾਂਦੀ ਸ)।  



ੁੱਚ ਸ਼ਫਦ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਏਈ ਭਨੁੁੱ ਐ ਇਜ਼ਤ ਸਾਰ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦਾ। ਸ ਨਾਨਏ ! ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਤੋਂ 
ਸਫਨਾ ਰਬੂ ਸਵਚ ਭਨੁੁੱ ਐ ਸਏਵੇਂ ਭਾ ਏਦਾ ਸ? (ਨਸੀਂ ਭਾ ਏਦਾ)। 30।  

ਗੁਰਭੁਸਿ ਅਿਿ ਸਿਧੀ ਿਸਬ ਫੁਧੀ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਬਵਜਲੁ ਿਰੀ ਿਚ ਿੁਧੀ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਿਰ 
ਅਿਰ ਸਫਸਧ ਜਾਿ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਰਸਵਰਸਿ ਨਰਸਵਰਸਿ ਛਾਿ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਿਾਰ ਾਸਰ 
ਉਿਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਸਿ ਿਫਸਿ ਸਨਿਿਾਰ ॥੩੧॥ {ੰਨਾ 941} 

ਦਅਯਥ:- ੁਯਭੁਸਐ—ੁਯੂ ਵਰ ਭੂੰ ਸ ਯੁੱ ਐਣਾ, ੁਯੂ ਦ ਦੁੱ  ਸ ਯਾਸ ਤ ਤੁਯਨਾ। ਅਟ—ਅੁੱਠ। 
ਅਟ ਸਧੀ—ਅੁੱਠ ਸੁੱ ਧੀਆਂ {ਅੁੱਠ ਏਯਾਭਾਤੀ ਤਾਏਤਾਂ —ਅਸਣਭਾ, ਭਸਸਭਾ, ਰਸਭਾ, ਸਯਭਾ, 
ਰਾਤੀ, ਰਾਏਾਭਯ, ਈਸਸ਼ਤਾ, ਵਸਸ਼ਤਾ। ਅਸਣਭਾ—ਦੂਜ ਦਾ ਯੂ ਸ ਜਾਣਾ। ਭਸਸਭਾ—ਦਸ ਨੰੂ ਵੁੱ ਡਾ 
ਏਯ ਰਣਾ। ਰਸਭਾ —ਯੀਯ ਨੰੂ ਛਟਾ ਏਯ ਰਣਾ । ਸਯਭਾ—ਬਾਯੀ ਸ ਜਾਣਾ। ਰਾਤੀ —ਭਨ-

ਇੁੱਛਤ ਬ ਸਾਰ ਏਯ ਰਣ ਦੀ ਭਯੁੱਥਾ। ਰਾਏਾਭਯ-ਸਯਨਾਂ ਦ ਸਦਰ ਦੀ ਜਾਣ ਰਣ ਦੀ ਤਾਏਤ। 
ਈਸਸ਼ਤਾ—ਆਣੀ ਇੁੱਛਾ ਅਨੁਾਯ ਬ ਨੰੂ ਰਯਨਾ। ਵਸਸ਼ਤਾ —ਬ ਨੰੂ ਵੁੱ  ਏਯ ਰਣਾ }। ੁਧੀ—
suDI, ਰਸ਼ਟ ਭੁੱ ਤ। ਅਯ —ਭੰਦਾ ਭਾ। ਯ —ਚੰਾ ਭਾ। ਯਸਵਯਸਤ —ਰਸਣ। 
ਨਯਸਵਯਸਤ—ਸਤਆ।  

ਅਯਥ:- ੁਯੂ ਦ ਦੁੱ  ਸ ਯਾਸ ਤ ਤੁਯਨਾ ਸੀ ਾਯੀਆਂ ਅੁੱ ਠੇ ਏਯਾਭਾਤੀ ਤਾਏਤਾਂ ਤ ਅਏਰਾਂ ਦੀ 
ਰਾਤੀ ਸ, ੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸਇਆਂ ੰਾਯ-ਭੁੰ ਦਯ ਤਯ ਜਾਈਦਾ ਸ ਅਤ ੁੱ ਚ ਦੀ ਸਣੀ ਭੁੱ ਤ 
ਆ ਜਾਂਦੀ ਸ। ੁਯੂ ਦ ਦੁੱ  ਯਾਸ ਤ ਤੁਯਨ ਵਾਰਾ ਭਨੁੁੱ ਐ ਚੰ ਭੰਦ ਭ ਦਾ ਸਾਰਤ ਜਾਣ ਰੈਂਦਾ ਸ , 
ਤ ਛਾਣ ਰੈਂਦਾ ਸ ਸਏ ਏੀਸ ਛੁੱ ਡਣਾ ਸ ਤ ਏੀਸ ਰਸਣ ਏਯਨਾ ਸ। ੁਯਭੁਐ ਭਨੁੁੱ ਐ (ਸਯਨਾਂ ਨੰੂ ਬੀ 
ੰਾਯ-ਭੁੰ ਦਯ ਤੋਂ) ਤਾਯ ਏ ਾਯਰ ਏੰਢ ਰਾ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ ! ੁਯੂ ਦੀ ਸੁੱ ਸਐਆ ਤ ਤੁਯਨ 
ਵਾਰਾ ਫੰਦਾ (ੁਯੂ ਦ) ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਦੂਸਜਆਂ ਨੰੂ ਬੀ) ਤਾਯ ਦੇਂਦਾ ਸ। 31।  

ਨਾਭ ਰਾਿ ਹਉਭ ਜਾਇ ॥ ਨਾਸਭ ਰਿ ਿਸਚ ਰਹ ਿਭਾਇ ॥ ਨਾਸਭ ਰਿ ਜਗ ਜੁਗਸਿ ਫੀਚਾਰੁ 
॥ ਨਾਸਭ ਰਿ ਾਵਸਹ ਭਿ ਿੁਆਰੁ ॥ ਨਾਸਭ ਰਿ ਸਿਰਬਵਿ ਿਝੀ ਹਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਸਭ ਰਿ 
ਿਿਾ ਿੁਿੁ ਹਇ ॥੩੨॥ {ੰਨਾ 941} 

ਦਅਯਥ:- ਨਾਭ—ਨਾਭ ਸਵਚ ਸੀ। ਭਐ —ਭੁਏਤੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖ਼ਰਾੀ, ਸਉਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾੀ। 
ਸਤਰਬਵਣ—ਸਤਰਰਏੀ ਦੀ। ਦਾ ੁਐੁ—ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ ੁਐ। ਯਾਤ—ਯੁੱਤ ਸ ਦੀ।  



ਅਯਥ:- (ਰਬੂ ਦ) ਨਾਭ ਸਵਚ ਸੀ ਯੁੱਤ ਸ ਦੀ ਸਉਭ ਨਾ ਸੰੁਦੀ ਸ। ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਸਵਚ 
ਯੰ ਸ ਸਨ ਉਸ ਰਬੂ ਸਵਚ ਭਾ ਯਸਸੰਦ ਸਨ। ਜ ਰਾਣੀ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਸਵਚ ਯੰ ਸ ਸਨ 
ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਸੀ ਜ ਦੀ ਜੁਸਤ ਤ ਸੀ ਵੀਚਾਯ ਰਾਤ ਸਈ ਸ। ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਸਵਚ ਯੰ ਸ 
ਫੰਦ ਸੀ ਸਉਭ ਤੋਂ ਛੁਟਏਾਯਾ ਾਣ ਦਾ ਯਾਸ ਰੁੱ ਬਦ ਸਨ , (ਸਏਉਂਸਏ) ਨਾਭ ਸਵਚ ਯੁੱਤ ਫੰਸਦਆਂ ਨੰੂ 
ਸਤਰਰਏੀ ਦੀ ੂਝ  ਜਾਂਦੀ ਸ (ਬਾਵ, ਆਣੀ ਸਨਿੱਏੀ ਸਜਸੀ ਅਣੁੱਤ ਦ ਥਾਂ ਾਯੀ ਸਤਰਰਏੀ ਸੀ 
ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਯੁੱਫੀ ਾਂਝ ਦ ਏਾਯਨ ਆਣੀ ਸਦੁੱ ਦੀ ਸ ) ਸ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਸਵਚ ਯੁੱਤ ਸ ਨੰੂ 
ਦਾ ਸਟਏ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ ੁਐ ਸਭਰਦਾ ਸ। 32।  

ਨਾਸਭ ਰਿ ਸਿਧ ਗਿਸਿ ਹਇ ॥ ਨਾਸਭ ਰਿ ਿਿਾ ਿੁ ਹਇ ॥ ਨਾਸਭ ਰਿ ਿਚੁ ਕਰਿੀ ਿਾਰੁ 
॥ ਨਾਸਭ ਰਿ ਗੁਿ ਸਗਆਨ ਫੀਚਾਰੁ ॥ ਸਫਨੁ ਨਾਵ ਫਲ  ਿਬੁ ਵਕਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਸਭ ਰਿ 
ਸਿਨ ਕਉ ਜਕਾਰੁ ॥੩੩॥ {ੰਨਾ 941} 

ਦਅਯਥ:- ਸਧ—ੂਯਨ ਯਭਾਤਭਾ। ਸਟ —ਸਭਰਾ। ਸਧ ਸਟ —ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ 
ਸਭਰਾ (ਵਐ, ਇ ਫਾਣੀ ਦ ਅਯੰਬ ਸਵਚ ਰਜ਼ “ਸਧ ਸਟ” ਉਤ ਸਵਚਾਯ)। ਾਯੁ—ਰਸ਼ਟ। 
ਵਏਾਯੁ—ਵ-ਏਾਯ, ਸਵਅਯਥ। ਤੁ—(1) ਭਨ ਨੰੂ ਭਾਯਨ ਰਈ ਯੀਯ ਉਤ ਏਸ਼ਟ ਸਾਯਨ ਦਾ 
ਾਧਨ; (2) ੰੁਨ-ਏਯਭ। ਸਆਨ—ਜਾਣ-ਛਾਣ, ਾਂਝ।  

ਅਯਥ:- (ਰਬੂ ਦ ) ਨਾਭ ਸਵਚ ਯੁੱ ਸਤਆਂ ਸੀ ਰਬੂ ਨਾਰ ਸਭਰਾ ਸੰੁਦਾ ਸ। ਰਬੂ -ਨਾਭ ਸਵਚ ਯੰ 
ਯਸਸਣਾ ਸੀ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ ੁੰ ਨ -ਏਯਭ ਸ। ਨਾਭ ਸਵਚ ਰੁੱ ਣਾ ਸੀ ੁੱ ਚੀ ਤ ਉੱਤਭ 
ਏਯਣੀ ਸ। ਨਾਭ ਸਵਚ ਯੁੱਤ ਸਯਸਾਂ ਸੀ ਰਬੂ ਦ ੁਣਾਂ ਨਾਰ ਜਾਣ -ਛਾਣ ਸੁੰ ਦੀ ਸ ਤ ਾਂਝ ਫਣਦੀ 
ਸ।  

(ਰਬੂ ਦ) ਨਾਭ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਭਨੁੁੱ ਐ ਜ ਫਰਦਾ ਸ ਸਵਅਯਥ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਨਾਭ ਸਵਚ ਯੁੱਤ 
ਸ ਸਨ, ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ (ਾਡੀ) ਨਭਏਾਯ ਸ। 33।  

ੂਰ ਗੁਰ ਿ ਨਾਭੁ ਾਇਆ ਜਾਇ ॥ ਜਗ ਜੁਗਸਿ ਿਸਚ ਰਹ ਿਭਾਇ ॥ ਫਾਰਹ ਭਸਹ ਜਗੀ 
ਬਰਭਾ ਿੰਸਨਆਿੀ ਸਛਅ ਚਾਸਰ ॥ ਗੁਰ ਕ ਿਫਸਿ ਜ ਭਸਰ ਜੀਵ ਿ ਾ ਭਿ ਿੁਆਰੁ ॥ 
ਸਫਨੁ ਿਫਿ ਿਸਬ ਿੂਜ ਲਾਗ ਿਿਹੁ ਸਰਿ ਫੀਚਾਸਰ ॥ ਨਾਨਕ ਵਡ ਿ ਵਡਬਾਗੀ ਸਜਨੀ ਿਚੁ 
ਰਸਿਆ ਉਰ ਧਾਸਰ ॥੩੪॥ {ੰਨਾ 941-942} 

ਦਅਯਥ:- ਸਚ—ੁੱਚ ਸਵਚ , ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰ ਰਬੂ ਸਵਚ। ਫਾਯਸ —ਜੀਆਂ ਦ 



ਫਾਯਾਂ ਸਯਏ—ਸਤੂ, ਾਵ, ਆਈ, ਭਯ, ਾਰ, ਏੰਥੜੀ, ਫਨ, ਧਵਜ, ਚਰੀ, ਯਾਵਰ ਅਤ ਦਾ। 
ਸਛਅ ਚਾਸਯ—(6+4) ਦ ਸਯਏ ੰਸਨਆੀਆਂ ਦ —ਤੀਯਥ, ਆਰਭ, ਫਨ, ਆਯੰਨਯ, ਸਸਯ, 

ਯਫਤ, ਾਯ, ਯਵਤ, ਬਾਯਤੀ, ੁਯੀ। ਉਯਧਾਸਯ —ਉਸਯ+ਧਾਸਯ, ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਧਾਯ ਏ। 
ਉਯ—ਸਸਯਦਾ।  

ਅਯਥ:- (ਰਬੂ ਦਾ) ਨਾਭ ੁਯੂ ਤੋਂ ਸਭਰਦਾ ਸ ; ੁੱਚ ਰਬੂ ਸਵਚ ਰੀਨ ਯਸਸਣਾ —ਇਸੀ ਸ (ਅਰ) 

ਜ ਦੀ ਜੁਤੀ। (ਯ) ਜੀ ਰਏ (ਆਣ) ਫਾਯਾਂ ਸਯਸਏਆਂ (ਦੀ ਵੰਡ ) ਸਵਚ (ਇ ਅਰ 
ਸਨਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ) ਬੁੁੱ ਰ ਯਸ ਸਨ ਤ ੰਸਨਆੀ ਰਏ (ਆਣ) ਦ ਸਯਸਏਆਂ (ਦ ਵਐ ਵੁੱ ਐ ਾਧਨਾਂ ) 
ਸਵਚ। ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਸਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਭਾਇਆ ਵਰੋਂ ) ਭਯ ਏ ਸਜਊਂਦਾ ਸ ਉਸ (ਸਉਭ 
ਤੋਂ) ਖ਼ਰਾੀ ਦਾ ਯਾਸ ਰੁੱ ਬ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਸਵਚਾਯ ਏ ਵਐ ਰਵ (ਬਾਵ, ਆਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਯਫਾ ਸੀ ਇ ੁੱਰ ਦੀ ਵਾਸੀ ਦ 
ਦਵਾ ਸਏ) ੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ (ਸਵਚ ਜੁੜਨ) ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਾਯ ਰਏ (ਰਬੂ ਨੰੂ ਛੁੱ ਡ ਏ ) ਸਯ (ਯੁਝਵੇਂ) 
ਸਵਚ ਰੁੱ  ਯਸਸੰਦ ਸਨ। ਸ ਨਾਨਏ ! ਉਸ ਭਨੁੁੱ ਐ ਵੁੱ ਡ ਸਨ ਤ ਵੁੱ ਡ ਬਾਾਂ ਵਾਰ ਸਨ ਸਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ੁੱ ਚ 
ਰਬੂ ਨੰੂ ਆਣ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਸਟਏਾ ਯੁੱ ਸਐਆ ਸ। 34।  

ਗੁਰਭੁਸਿ ਰਿਨੁ ਲਹ ਸਲਵ ਲਾਇ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਰਿ ਰਿਨੁ ਿੁਬਾਇ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਿਾਚੀ ਕਾਰ 
ਕਭਾਇ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਿਾਚ ਭਨੁ ਿੀਆਇ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਅਲਿੁ ਲਿਾ ਸਿਿੁ ਬਾਵ ॥ ਨਾਨਕ 
ਗੁਰਭੁਸਿ ਚਿ ਨ ਿਾਵ ॥੩੫॥ {ੰਨਾ 942} 

ਦਅਯਥ:- ੁਯਭੁਸਐ—ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ। ਯਤਨੁ —ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ -ਯੂ ਏੀਭਤੀ 
ਦਾਯਥ। ੁਬਾਇ—ੁਤ ਸੀ, ੁਬਾਵਏ ਸੀ {ਨ ਟ:- ਸਜਵੇਂ „ਨਾਉ‟ ਤੋਂ „ਨਾਇ‟ ਏਯਣ ਏਾਯਏ ਸ ਸਤਵੇਂ 
„ਬਾਉ‟ ਤੋਂ „ਬਾਇ‟। „ੁਬਾਉ‟ ਅਰ ਸਵਚ ਸ „ਵਬਾਵ‟—ਆਣਾ ਸਆਯ , ਆਣੀ ਰਨ }, 

ਆਣੀ ਰਨ ਨਾਰ ਸੀ। ਤੀਆਇ—ਤੁੱਰੀ ਏਯਾ ਰੈਂਦਾ ਸ, ਸਝਾ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਅਰਐੁ—ਸਜ ਦਾ 
ਏਈ ਖ਼ਾ ਰੁੱ ਛਣ ਨਾਸ ਸਦੁੱ । ਰਐਾ —ੂਝ ਦਾ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਸਤੁ —ਉ ਰਬੂ ਨੰੂ। ਚਟ —

ਭਾਯ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯੂ ਦ ਏਸ ਤ ਤੁਯਦਾ ਸ ਉਸ (ਰਬੂ ਸਵਚ) ੁਯਸਤ ਜੜ ਏ ਰਬੂ -ਨਾਭ-ਯੂ 
ਯਤਨ ਰੁੱ ਬ ਰੈਂਦਾ ਸ , ਉਸ ਭਨੁੁੱ ਐ (ਇ) ਆਣੀ ਰਨ ਨਾਰ ਸੀ ਨਾਭ -ਯਤਨ ਦੀ ਏਦਯ ਜਾਣ 



ਰੈਂਦਾ ਸ। (ਫੁੱ! ਇਸੀ) ੁੱਚੀ ਏਾਯ ੁਯਭੁਐ ਏਭਾਂਦਾ ਸ ਤ ੁੱ ਚ ਰਬੂ ਸਵਚ ਆਣ ਭਨ ਨੰੂ ਸਝਾ 
ਰੈਂਦਾ ਸ। (ਜਦੋਂ) ਉ ਰਬੂ ਨੰੂ ਬਾਉਂਦਾ ਸ ਤਾਂ ੁਯਭੁਐ ਉ ਅਰੁੱ ਐ ਰਬੂ (ਦ ੁਣਾਂ ਦੀ ਸਯਨਾਂ ਨੰੂ 
ਬੀ) ੂਝ ਾ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ ! ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯੂ ਦ ਏਸ ਤ ਤੁਯਦਾ ਸ ਉਸ (ਸਵਏਾਯਾਂ ਦੀ) ਭਾਯ 
ਨਸੀਂ ਐਾਂਦਾ। 35।  

ਗੁਰਭੁਸਿ ਨਾਭੁ ਿਾਨੁ ਇਿਨਾਨੁ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਲਾਗ ਿਹਸਜ ਸਧਆਨੁ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਾਵ 
ਿਰਗਹ ਭਾਨੁ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਬਉ ਬੰਜਨੁ ਰਧਾਨੁ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਕਰਿੀ ਕਾਰ ਕਰਾ ॥ ਨਾਨਕ 
ਗੁਰਭੁਸਿ ਭਸਲ ਸਭਲਾ ॥੩੬॥ {ੰਨਾ 942} 

ਦਅਯਥ:- ੁਯਭੁਸਐ ਨਾਭੁ—ੁਯਭੁਸਐ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦਾ ਸੀ ਨਾਭ (ਜਣਾ ਰਵਾਨ ਸ ), ੁਯੂ ਦ ਸੁਏਭ 
ਸਵਚ ਤੁਯ ਏ ਸੀ ਨਾਭ ਸਭਯਨਾ ਠੀਏ ਸ।  

ਤੁਯੁ ੁਯਐ ਨ ਭੰਸਨ ਫਸਦ ਨ ਰ ਸਆਯ ॥ ਇਨਾਨੁ ਦਾਨੁ ਜਤਾ ਏਯਸਸ ਦੂਜ ਬਾਇ 
ਐੁਆਯ ॥5॥20॥ ਸਯੀ ਯਾੁ ਭ: 3 ॥ 

ਬਉ ਬੰਜਨੁ—ਦੁਨੀਆ ਵਾਰ ਡਯ-ਸਸਭ ਨਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਰਬੂ। ਯਧਾਨੁ—ਬ ਦਾ ਭੁਐੀ, ਬ 
ਦਾ ਭਾਰਏ। ੁਯਭੁਸਐ...ਯਧਾਨੁ—ੁਯਭੁਸਐ (ਾਵ) ਬਉ ਬੰਜਨੁ ਯਧਾਨੁ। ਏਯਣੀ ਏਾਯ—ਏਯਨ-

ਜ ਏੰਭ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯੂ ਦ ਦੁੱ  ਯਾਸ ਤ ਤੁਯਦਾ ਸ , ਉ ਦਾ ਨਾਭ ਜਣਾ ਦਾਨ ਏਯਨਾ ਤ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਏਯਨਾ ਰਵਾਨ ਸ। ੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸਇਆਂ ਸੀ ਅਡਰ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ੁਯਸਤ ਜੁੜਦੀ 
ਸ। ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਉਸ ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ਯੂੀ ਸਵਚ ਆਦਯ ਾਂਦਾ ਸ ਉਸ ਉ ਰਬੂ ਨੰੂ 
ਸਭਰ ੈਂਦਾ ਸ ਜ ਡਯ-ਸਸਭ ਨਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ ਤ ਜ ਬ ਦਾ ਭਾਰਏ ਸ।  

ੁਯਭੁਐ ਭਨੁੁੱ ਐ (ਸਯਨਾਂ ਾੋਂ ਬੀ ਇਸੀ , ਬਾਵ, ੁਯੂ ਦ ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਤੁਯਨ ਵਾਰਾ ) ਏਯਨ-ਜ 
ਏੰਭ ਏਯਾਂਦਾ ਸ, (ਤ ਇ ਤਯਹਾਂ ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ) ਸ ਨਾਨਏ! (ਰਬੂ ਦ) ਭਰ ਸਵਚ ਸਭਰਾ ਦੇਂਦਾ ਸ। 36।  

ਗੁਰਭੁਸਿ ਿਾਿਿਰ ਸਿਸਭਰਸਿ ਫਿ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਾਵ ਘਸਿ ਘਸਿ ਬਿ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਵਰ ਸਵਰਧ 
ਗਵਾਵ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਿਗਲੀ ਗਿਿ ਸਭਿਾਵ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਰਾਭ ਨਾਭ ਰੰਸਗ ਰਾਿਾ ॥ ਨਾਨਕ 
ਗੁਰਭੁਸਿ ਿਿਭੁ ਛਾਿਾ ॥੩੭॥ {ੰਨਾ 942} 

ਦਅਯਥ:- ਬਦ—ਯਭਜ਼, ਯਾਜ਼, ਬਤ ਦੀ ੁੱਰ। ਸਟ ਸਟ —ਸਯਏ ਟ ਸਵਚ ਸਵਆਏ ਰਬੂ। 



ਣਤ—ਰਐਾ, ਸਸਾਫ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯੂ ਦ ਦੁੱ  ਯਾਸ ਤ ਤੁਯਦਾ ਸ , ਉਸ (ਭਾਨ ) ਸ਼ਾਤਰਾਂ ਸਸਭਰਤੀਆਂ ਤ ਵਦਾਂ ਦਾ 
ਸਆਨ ਸਾਰ ਏਯ ਚੁਏਾ ਸ , (ਬਾਵ, ੁਯੂ ਦ ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਤੁਯਨਾ ਸੀ ੁਯਭੁਸਐ ਰਈ ਵਦਾਂ 
ਸ਼ਾਤਰਾਂ ਤ ਸਸਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਆਨ ਸ )। ੁਯੂ ਦ ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਤੁਯ ਏ ਉਸ ਸਯਏ ਟ ਸਵਚ 
ਸਵਆਏ ਰਬੂ ਦਾ (ਯਫ-ਸਵਆਏਤਾ ਦਾ ) ਬਤ ਭਝ ਰੈਂਦਾ ਸ , (ਇ ਵਾਤ ) ੁਯਭੁਸਐ 
(ਦੂਸਜਆਂ ਨਾਰ) ਵਯ-ਸਵਯਧ ਯੁੱ ਐਣਾ ਬੁਰਾ ਦੇਂਦਾ ਸ , ਇ ਵਯ-ਸਵਯਧ ਦਾ) ਾਯਾ ਰਐਾ ਸੀ ਸਭਟਾ 
ਦੇਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਏਦ ਇਸ ਚ ਭਨ ਸਵਚ ਆਉਣ ਸੀ ਨਸੀਂ ਦੇਂਦਾ ਸਏ ਸਏ ਨੇ ਏਦ ਉ ਨਾਰ 
ਵਧੀਏੀ ਏੀਤੀ)।  

ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ , ਉਸ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦ ਸਆਯ ਸਵਚ ਯੁੱਤਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ ! 

ੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਭਨੁੁੱ ਐ ਨੇ ਐਭ (-ਰਬੂ) ਨੰੂ ਛਾਣ ਸਰਆ ਸ। 37।  

ਸਫਨੁ ਗੁਰ ਬਰਭ ਆਵ ਜਾਇ ॥ ਸਫਨੁ ਗੁਰ ਘਾਲ ਨ ਵਈ ਿਾਇ ॥ ਸਫਨੁ ਗੁਰ ਭਨੂਆ ਅਸਿ 
ਡਲਾਇ ॥ ਸਫਨੁ ਗੁਰ ਸਿਰਸਿ ਨਹੀ ਸਫਿੁ ਿਾਇ ॥ ਸਫਨੁ ਗੁਰ ਸਫਿੀਅਰੁ ਡਿ ਭਸਰ ਵਾਿ ॥ 
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਫਨੁ ਘਾਿ ਘਾਿ ॥੩੮॥ {ੰਨਾ 942} 

ਦਅਯਥ:- ਬਯਭ—ਬਟਏਦਾ ਸ। ਥਾਇ ਨ ਵਈ —ਏਫੂਰ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦੀ। ਭਨੂਆ —ਚੰਚਰ ਭਨ 
(„ਭਨ‟ ਰਜ਼ ਤੋਂ „ਭਨੂਆ‟ „ਅਰਾਯਥਏ ਨਾਂਵ ‟ ਸ; ਵਐ „ੁਯਫਾਣੀ ਸਵਆਏਯਣ ‟)। ਡਰਾਇ—

ਡਰਦਾ ਸ , ਂਸਸਆਂ ਸਵਚ ਸਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਸਫਐੁ —ਸਵਸੁ, ਜ਼ਸਸਯ। ਸਤਰਸਤ —ੰਤਐ। 
ਸਫੀਅਯੁ—ੁੱ (ਜਤ ਦਾ ਭਸ)।  

ਅਯਥ:- ਸਤੁਯੂ (ਦੀ ਯਨ ਆਉਣ ) ਤੋਂ ਸਫਨਾ (ਭਨੁੁੱ ਐ ਭਾਇਆ ਸਵਚ ) ਬਟਏਦਾ ਸ ਤ ਜੰਭਦਾ 
ਭਯਦਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ੁਯ-ਯਣ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਏਈ ਭਸਨਤ ਏਫੂਰ ਨਸੀਂ ੈਂਦੀ (ਸਏਉਂਸਏ “ਸਉ” ਸਟਏੀ 
ਯਸਸੰਦੀ ਸ) ਸਤੁਯੂ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਇਸ ਚੰਚਰ ਭਨ ਫਸੁਤ ਂਸਸਆਂ ਸਵਚ ਯਸਸੰਦਾ ਸ , ਜ਼ਸਸਯ ਐਾ 
ਐਾ ਏ (ਬਾਵ ਦੁਨੀਆ ਦ ਦਾਯਥ ਭਾਣ ਭਾਣ ਏ ) ਯੁੱਜੀਦਾ ਨਸੀਂ। ੁਯੂ (ਦ ਯਾਸ ਤ ਤੁਯਨ ) ਤੋਂ 
ਸਫਨਾ (ਜਤ ਦਾ ਭਸ-ਯੂ) ੁੱ ਡੰ ਭਾਯਦਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ, (ਸਜ਼ੰਦੀ ਦ ਯ ਦ) ਅੁੱਧ ਸਵਚ ਸੀ 
(ਆਤਭਏ ਭਤ) ਭਯੀਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ ! ਸਤੁਯੂ ਦ (ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਤੁਯਨ ) ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਭਨੁੁੱ ਐ ਨੰੂ 
(ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਸਵਚ) ਾਟਾ ਸੀ ਾਟਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। 38।  



ਸਜਿੁ ਗੁਰੁ ਸਭਲ  ਸਿਿੁ ਾਸਰ ਉਿਾਰ ॥ ਅਵਗਿ ਭਿ ਗੁਸਿ ਸਨਿਿਾਰ ॥ ਭੁਕਸਿ ਭਹਾ ਿੁਿ 
ਗੁਰ ਿਫਿੁ ਫੀਚਾਸਰ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਕਿ ਨ ਆਵ ਹਾਸਰ ॥ ਿਨੁ ਹਿਿੀ ਇਹੁ ਭਨੁ ਵਿਜਾਰਾ ॥ 
ਨਾਨਕ ਿਹਜ ਿਚੁ ਵਾਾਰਾ ॥੩੯॥ {ੰਨਾ 942} 

ਦਅਯਥ:- ੁਸਣ—ੁਣ ਦੀ ਯਾਸੀਂ , ੁਣ ਦ ਏ। ਸਾਸਯ —ਸਾਯ ਏ। ਸਟੜੀ—ਸਣੀ ਸਜਸੀ ਸੁੱਟੀ 
(„ਸਟ‟ ਤੋਂ „ਸਟੜੀ‟ „ਅਰਾਯਥਏ ਨਾਂਵ ‟ ਸ; ਵਐ „ੁਯਫਾਣੀ ਸਵਆਏਯਣ ‟)। ਸਜ—„ਸਜ‟ 

ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਜੁੜ ਏ, ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਸਵਚ ਸਟਏ ਏ।  

ਅਯਥ:- ਸਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਨੰੂ ਸਤੁਯ ਸਭਰ ੈਂਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ (ਉਸ “ਦੁਤਯ ਾਯ” ਤੋਂ) ਾਯ ਰੰਾ 
ਰੈਂਦਾ ਸ, ੁਯੂ ਉ ਦ ਅਉਣ ਸਭਟਾ ਦੇਂਦਾ ਸ ਤ ੁਣ ਦ ਏ ਉ ਨੰੂ (ਸਵਏਾਯਾਂ ਤੋਂ) ਫਚਾ ਰੈਂਦਾ ਸ। 
ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ (ਸ ਉਸ ਸਜ਼ੰਦੀ ਦੀ ਫਾਜ਼ੀ ਏਦ) ਸਾਯ ਏ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਤੁਯੂ ਦਾ 
ਸ਼ਫਦ ਸਵਚਾਯ ਏ ਉ ਨੰੂ (ਭਾਇਆ ਦ ਫੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ) ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵੁੱ ਡਾ ੁਐ ਸਭਰਦਾ ਸ। ਸ 
ਨਾਨਏ! ੁਯਭੁਐ (ਆਣ) ਯੀਯ ਨੰੂ ਸਣੀ ਸਜਸੀ ਸੁੱਟੀ ਤ ਭਨ ਨੰੂ ਵਾਯੀ ਫਣਾਂਦਾ ਸ , 

ਅਡਰਤਾ ਸਵਚ ਯਸਸ ਏ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ-ਵਣਜ ਏਯਦਾ ਸ। 39।  

ਗੁਰਭੁਸਿ ਫਾਂਸਧ ਿਿੁ ਸਫਧਾਿ ॥ ਲੰਕਾ ਲੂਿੀ ਿਿ ਿੰਿਾ ॥ ਰਾਭਚੰਸਿ ਭਾਸਰ ਅਸਹ 
ਰਾਵਿੁ ॥ ਬਿੁ ਫਬੀਿਿ ਗੁਰਭੁਸਿ ਰਚਾਇਿੁ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਿਾਇਸਰ ਾਹਿ ਿਾਰ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ 
ਕਸਿ ਿਿੀਿ ਉਧਾਰ ॥੪੦॥ {ੰਨਾ 942} 

ਦਅਯਥ:- ਤ—ੁੁਰ। ਸਫਧਾਤ —ਸਵਧਾਤਾ ਨੇ , ਏਯਤਾਯ ਨੇ। ਦਤ —ਯਾਐਸ਼। ੰਤਾ —ਦੁਐੀ 
ਏਯਦਾ ਸ। ਯਾਭਚੰਸਦ —ਰੀ ਯਾਭ ਚੰਦ ਨੇ। ਅਸਸ —ੁੱ (ਭਨ)। ਯਚਾਇਣੁ—ਉਦਸ਼। 
ਾਇਸਯ—ਾਯ ਉਤ। ਾਸਣ—ੁੱਥਯ। ਫਬੀਐਣ—ਯਾਵਣ ਦਾ ਬਾਈ ਸਜ ਨੇ ਯਾਭ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੰੂ 
ਾਯ ਬਤ ਦੁੱ  ਨ।  

ਅਯਥ:- ਏਯਤਾਯ ਨੇ (ੰਾਯ-ਭੁੰ ਦਯ ਤ) ੁਯਭੁਸਐ-ਯੂ ੁਰ ਫੰਨਹ  ਸਦੁੱ ਤਾ (ਸਜਵੇਂ ਯਾਭਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ 
ੀਤਾ ਨੰੂ ਸਰਆਉਣ ਵਾਤ ਭੁੰ ਦਯ ਤ ੁਰ ਫੁੱ ਧਾ ੀ )। (ਯਾਭਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ) ਰੰਏਾ ਰੁੁੱ ਟੀ ਤ ਯਾਐਸ਼ 
ਭਾਯ, (ਸਤਵੇਂ ੁਯੂ ਨੇ ਏਾਭਾਸਦਏਾਂ ਦ ਵੁੱ  ਸਵਚ  ਯੀਯ ਨੰੂ ਉਸਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਸਰਆ ਤ ਉਸ ੰਜ 
ਦੂਤ ਵੁੱ  ਸਵਚ ਸ  )। ਯਾਭਚੰਦਰ (ਜੀ) ਨੇ ਯਾਵਣ ਨੰੂ ਭਾਸਯਆ ਸਤਵੇਂ ੁਯਭੁਐ ਨੇ ਭਨ -ੁੱ ਨੰੂ 
ਭਾਯ ਸਦੁੱ ਤਾ; ਸਤੁਯੂ ਦਾ ਉਦਸ਼ (ਭਨ ਨੰੂ ਭਾਯਨ ਸਵਚ ਇਉਂ ਏੰਭ ਆਇਆ ਸਜਵੇਂ ) ਫਬੀਐਣ ਦਾ 



ਬਤ ਦੁੱ ਣਾ (ਯਾਵਣ ਨੰੂ ਭਾਯਨ ਰਈ ਏੰਭ ਆਇਆ )। (ਯਾਭਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ੁਰ ਫੰਨਹ ਣ ਵਰ ੁੱ ਥਯ 
ਭੁੰ ਦਯ ਤ ਤਾਯ ) ਸਤੁਯੂ ਨੇ (ੰਾਯ-) ਭੁੰ ਦਯ ਤੋਂ (ੁੱਥਯ-ਸਦਰਾਂ ਨੰੂ ) ਤਾਯ ਸਦੁੱ ਤਾ , ੁਯੂ ਦੀ 
ਯਾਸੀਂ ਤਤੀ ਏਯੜ (ਬਾਵ, ਫਅੰਤ ਜੀਵ) ਤਯ  ਸਨ। 40।  

ਗੁਰਭੁਸਿ ਚੂਕ ਆਵਿ ਜਾਿੁ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਿਰਗਹ ਾਵ ਭਾਿੁ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਿਿ ਿਰ ਛਾਿੁ ॥ 
ਗੁਰਭੁਸਿ ਲਾਗ ਿਹਸਜ ਸਧਆਨੁ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਿਰਗਹ ਸਿਪਸਿ ਿਭਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਸਿ 
ਫੰਧੁ ਨ ਾਇ ॥੪੧॥ {ੰਨਾ 942} 

ਦਅਯਥ:- ਛਾਣ—ੁਛਾਣੂ। ਸਸਜ —ਸਜ ਸਵਚ , ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਸਵਚ। ਫੰਧੁ —ਯਏ। 
ੁਯਭੁਸਐ—ੁਯੂ ਦ ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਤੁਯਨ ਵਾਰਾ ਭਨੁੁੱ ਐ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯੂ ਦ ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਤੁਯਦਾ ਸ ਉ ਦਾ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦਾ ਚੁੱ ਏਯ ਭੁੁੱ ਏ ਜਾਂਦਾ 
ਸ, ਉਸ ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ਯੂੀ ਸਵਚ ਆਦਯ ਰੈਂਦਾ ਸ। ੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਭਨੁੁੱ ਐ ਐਟ ਤ ਐਯ ਏੰਭਾਂ ਦਾ 
ਬਤੀ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ (ਇ ਵਾਤ ਐਟ ਏੰਭਾਂ ਸਵਚ ਪਦਾ ਨਸੀਂ ਤ) ਅਡਰਤਾ ਸਵਚ ਉ ਦੀ ੁਯਸਤ 
ਜੁੜੀ ਯਸਸੰਦੀ ਸ। ੁਯਭੁਸਐ ਭਨੁੁੱ ਐ ਰਬੂ ਦੀ ਸਸਤ -ਾਰਾਸ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ਯੂੀ ਸਵਚ 
ਸਟਸਏਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ, (ਇ ਤਯਹਾਂ) ਸ ਨਾਨਏ! ੁਯਭੁਐ (ਦੀ ਸਜ਼ੰਦੀ) ਦ ਯਾਸ ਸਵਚ (ਸਵਏਾਯਾਂ ਦੀ) 
ਏਈ ਯਏ ਨਸੀਂ ੈਂਦੀ। 41।  

ਗੁਰਭੁਸਿ ਨਾਭੁ ਸਨਰੰਜਨ ਾ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਹਉਭ ਿਫਸਿ ਜਲਾ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਿਾਚ ਕ ਗੁਿ 
ਗਾ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਿਾਚ ਰਹ ਿਭਾ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਿਾਸਚ ਨਾਸਭ ਸਿ ਊਿਭ ਹਇ ॥ ਨਾਨਕ 
ਗੁਰਭੁਸਿ ਿਗਲ ਬਵਿ ਕੀ ਿਝੀ ਹਇ ॥੪੨॥ {ੰਨਾ 942} 

ਦਅਯਥ:- ਸਨਯੰਜਨ—ਸਨਯ-ਅੰਜਨ, ਭਾਇਆ ਤੋਂ ਯਸਸਤ (ਅੰਜਨੁ—ੁਯਭਾ, ਏਾਰਐ, ਭਾਇਆ 
ਦੀ ਏਾਰਐ)। ਾਚ—ੁੱਚ ਰਬੂ ਸਵਚ। ਾਸਚ—ੁੱਚ ਸਵਚ। ਨਾਸਭ—ਨਾਭ ਸਵਚ। ਸਤ—ਇੁੱਜ਼ਤ।  

ਅਯਥ:- ੁਯੂ ਦ ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਤੁਯਨ ਵਾਰਾ ਭਨੁੁੱ ਐ ਸਨਯੰਜਨ ਦਾ ਨਾਭ ਰਾਤ ਏਯਦਾ ਸ (ਸਏਉਂਸਏ) 

ਉਸ (ਆਣੀ) ਸਉਭ ੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਾੜ ਦੇਂਦਾ ਸ। ੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁੱ ਚ 
ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾਉਂਦਾ ਸ ਤ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰ ਰਬੂ ਸਵਚ ਰੀਨ ਯਸਸੰਦਾ ਸ।  

ੁੱਚ ਨਾਭ ਸਵਚ ਜੁੜ ਯਸਸਣ ਏਯਏ ੁਯਭੁਐ ਨੰੂ ਉੱਚੀ ਇੁੱਜ਼ਤ ਸਭਰਦੀ ਸ , ਸ ਨਾਨਏ! ੁਯਭੁਐ 
ਭਨੁੁੱ ਐ ਨੰੂ ਾਯ ਬਵਨਾਂ ਦੀ ਝੀ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ (ਬਾਵ, ੁਯਭੁਐ ਨੰੂ ਇਸ ਭਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸ ਸਏ ਰਬੂ 



ਾਯ ਸੀ ਬਵਨਾਂ ਸਵਚ ਭਜੂਦ ਸ)।  

ਕਵਿ ਭੂਲੁ ਕਵਿ ਭਸਿ ਵਲਾ ॥ ਿਰਾ ਕਵਿੁ ਗੁਰੂ ਸਜਿ ਕਾ ਿੂ ਚਲਾ ॥ ਕਵਿ ਕਿਾ ਲ  ਰਹਹੁ 
ਸਨਰਾਲ  ॥ ਫਲ  ਨਾਨਕੁ ਿੁਿਹੁ ਿੁਭ ਫਾਲ  ॥ ਿੁ ਕਿਾ ਕਾ ਿਇ ਫੀਚਾਰੁ ॥ ਬਵਜਲੁ ਿਫਸਿ 
ਲੰਘਾਵਿਹਾਰੁ ॥੪੩॥ {ੰਨਾ 942} 

ਦਅਯਥ:- ਭੂਰੁ—ਭੁੁੱ ਢ। ਵਰਾ —ਭਾ। ਏਥਾ —ੁੱਰ। ਏਵਣ ਏਥਾ ਰ —ਏਸੜੀ ੁੱਰ ਨਾਰ। 
ਸਨਯਾਰ—ਵੁੱ ਐਯ, ਸਨਯਰ। ਫਾਰ —ਸ ਫਾਰਏ ! ਫਸਦ—ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਰੰਾਵਣਸਾਯੁ —

ਰੰਾਣ-ਜਾ, ਰੰਾਣ ਦ ਭਯੁੱਥ।  

ਅਯਥ:- (ਰਸ਼ਨ:)—(ਜੀਵਨ ਦਾ) ਏੀਸ ਭੂਰ ਸ? ਏਸੜੀ ਸੁੱ ਸਐਆ ਰਣ ਦਾ (ਇਸ ਭਨੁੁੱ ਐਾ ਜਨਭ 
ਦਾ) ਭਾ ਸ? ਤੂੰ  ਸਏ ੁਯੂ ਦਾ ਚਰਾ ਸੈਂ? ਏਸੜੀ ੁੱਰ ਨਾਰ ਤੂੰ  ਸਨਯਰ ਯਸਸੰਦਾ ਸੈਂ? 

ਨਾਨਏ ਏਸਸੰਦਾ ਸ (ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਏਸਾ—) ਸ ਫਾਰਏ (ਨਾਨਏ!) ੁਣ, (ਅਾਨੰੂ) ਇ ੁੱਰ ਦੀ ਬੀ 
ਸਵਚਾਯ ਦੁੱ  (ਅਾਨੰੂ ਇਸ ੁੱਰ ਬੀ ਭਝਾ ਸਏ ਸਏਵੇਂ ) ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ੁਯੂ ਜੀਵ ਨੰੂ ) ੰਾਯ-

ਭੁੰ ਦਯ ਤੋਂ ਾਯ ਏਯਨ ਦ ਭਯੁੱਥ ਸ। 43।  

ਵਨ ਅਰੰਬੁ ਿਸਿਗੁਰ ਭਸਿ ਵਲਾ ॥ ਿਫਿੁ ਗੁਰੂ ਿੁਰਸਿ ਧੁਸਨ ਚਲਾ ॥ ਅਕਿ ਕਿਾ ਲ  
ਰਹਉ ਸਨਰਾਲਾ ॥ ਨਾਨਕ ਜੁਸਗ ਜੁਸਗ ਗੁਰ ਗਾਲਾ ॥ ਕੁ ਿਫਿੁ ਸਜਿੁ ਕਿਾ ਵੀਚਾਰੀ ॥ 
ਗੁਰਭੁਸਿ ਹਉਭ ਅਗਸਨ ਸਨਵਾਰੀ ॥੪੪॥ {ੰਨਾ 943} 

ਦਅਯਥ:- ਵਨ—ਰਾਣ। ੁਯਸਤ ਧੁਸਨ —ੁਯਸਤ ਦੀ ਧੁਸਨ , ਰਨ, ਸਟਏਾਉ। ਅਏਥ —ਉਸ 
ਰਬੂ ਸਜ ਦਾ ਸੀ ਯੂ ਸਫਆਨ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦਾ। ਯਸਉ —ਭੈਂ ਯਸਸੰਦਾ ਸਾਂ। {ਨ ਟ:- ਉਯਰੀ 
ਉੜੀ ਦ ਰਜ਼ „ਯਸਸੁ‟ ਦ ਜੜ ਦਾ ਇ ਰਜ਼ ਨਾਰੋਂ ਯਏ ਸਧਆਨ -ਜ ਸ, ਉ ਦਾ ਅਯਥ 
ਸ “ਤੁੀ ਯਸਸੰਦ ਸ”}। ਜੁ—ਜੁ ਸਵਚ। ਜੁਸ ਜੁਸ—ਸਯਏ ਜੁ ਸਵਚ। ਾਰ—ਧਯਤੀ ਨੰੂ 
ਾਰਣ ਵਾਰਾ। ਏੁ ਫਦ—ੁਏਵਰ ਸ਼ਫਦ ਸੀ। ਸਜਤ—ੁਸਜ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਸਨਵਾਯੀ—ਦੂਯ ਏੀਤੀ।  

ਅਯਥ:- (ਉੱਤਯ:) ਰਾਣ ਸੀ ਸਤੀ ਦਾ ਭੁੁੱ ਢ ਸਨ। (ਇਸ ਭਨੁੁੱ ਐਾ ਜਨਭ ਦਾ ) ਭਾ ਸਤੁਯੂ ਦੀ 
ਸੁੱ ਸਐਆ ਰਣ ਦਾ ਸ। ਸ਼ਫਦ (ਭਯਾ) ੁਯੂ ਸ, ਭਯੀ ੁਯਸਤ ਦਾ ਸਟਏਾਉ (ਉ ੁਯੂ ਦਾ) ਸੁੱ ਐ ਸ।  

ਭੈਂ ਅਏੁੱਥ ਰਬੂ ਦੀਆਂ ੁੱਰਾਂ ਏਯ ਏ (ਬਾਵ, ੁਣ ਾ ਏ) ਭਾਇਆ ਤੋਂ ਸਨਯਰ ਯਸਸੰਦਾ ਸਾਂ। ਤ , ਸ 
ਨਾਨਏ! ਉਸ ੁਯ-ਾਰ ਸਯਏ ਜੁ ਸਵਚ ਭਜੂਦ ਸ।  



ਏਵਰ ੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਸੀ ਸ ਸਜ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਸਵਚਾਯ ਜਾ ਏਦ ਸਨ , (ਇ ਸ਼ਫਦ ਦੀ 
ਯਾਸੀਂ ਸੀ ) ੁਯਭੁਐ ਭਨੁੁੱ ਐ ਨੇ ਸਉਭ (ਖ਼ੁਦ-ਯਜ਼ੀ ਦੀ ) ਅੁੱ (ਆਣ ਅੰਦਯੋਂ ) ਦੂਯ ਏੀਤੀ ਸ। 
44।  
ਭਿ ਕ ਿੰਿ ਸਕਉ ਿਾਈ ਿਾਰੁ ॥ ਸਜਿੁ ਗਰਫੁ ਜਾਇ ਿੁ ਕਵਿੁ ਆਹਾਰੁ ॥ ਸਹਵ ਕਾ ਘਰੁ 
ਭੰਿਰੁ ਅਗਸਨ ਸਰਾਹਨੁ ॥ ਕਵਨ ਗੁਪਾ ਸਜਿੁ ਰਹ ਅਵਾਹਨੁ ॥ ਇਿ ਉਿ ਸਕਿ ਕਉ ਜਾਸਿ 
ਿਭਾਵ ॥ ਕਵਨ ਸਧਆਨੁ ਭਨੁ ਭਨਸਹ ਿਭਾਵ ॥੪੫॥ {ੰਨਾ 943} 

ਦਅਯਥ:- ਭਣ—ਭਭ (ਨ ਟ:- ਰਜ਼ „ਭਣ‟ ੰਸਏਰਤ ਦ ਰਜ਼ „ਭਦਨ‟ ਦਾ ਰਾਸਏਰਤ-ਯੂ ਸ ; 
„ਭਦਨ‟ ਦਾ ਅਯਥ ਸ „ਭਭ‟। „ਭਦਨ‟ ਭਅਣ, ਭਣ}। ਾਯੁ—ਰਸਾ। ਸਜਤੁ—ਸਜ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। 
ਯਫੁ—ਅਸੰਏਾਯ। ਅਸਾਯੁ—ਐਾਣਾ। ਸਸਵ—ਫਯ। ਸਯਾਸਨੁ—ਯਾਸਨ, ਚਰਾ। ਸਜਤੁ ੁਪਾ —
ਸਜ ੁਪਾ ਸਵਚ। ਅਵਾਸਨੁ —ਅਡਰ, ਅਸਸੁੱਰ। ਇਤ ਉਤ—ਇਥ ਥ, ਰਏ ਯਰਏ ਸਵਚ , ਸਯ 
ਥਾਂ। ਭਨਸਸ—ਭਨ ਸਵਚ ਸੀ। ਸਧਆਨੁ —ੁਯਸਤ ਦਾ ਸਨਸ਼ਾਨਾ , ਭਨ ਨੰੂ ਇਏ ਸਟਏਾਣ ਯੁੱ ਐਣ ਰਈ 
ਸਟਏਵਾਂ ਫੁੱ ਝਵਾਂ ਸਖ਼ਆਰ।  

ਅਯਥ:- (ਰਸ਼ਨ:) ਭਭ ਦ ਦੰਦਾਂ ਨਾਰ ਰਸਾ ਸਏਵੇਂ ਐਾਧਾ ਜਾ ? ਉਸ ਏਸੜਾ ਐਾਣਾ ਸ ਸਜ ਨਾਰ 
(ਭਨ ਦਾ) ਅਸੰਏਾਯ ਦੂਯ ਸ ਜਾ ? ਜ ਫਯ ਦਾ ਭੰਦਯ ਸਵ , ਉ ਉਤ ਅੁੱ ਦਾ ਚਰਾ ਸਵ , ਤਾਂ 
ਉ ਨੰੂ ਸਏ ੁਾ ਸਵਚ ਯੁੱਐੀ ਸਏ ਸਟਸਏਆ ਯਸ? 

ਇਥ ਉਥ (ਸਯ ਥਾਂ) ਸਏ ਨੰੂ ਛਾਣ ਏ (ਉ ਸਵਚ ਇਸ ਭਨ ) ਰੀਨ ਯਸ? ਉਸ ਏਸੜਾ ਸਟਏਵਾਂ 
ਫੁੱ ਝਵਾਂ ਸਖ਼ਆਰ ਸ ਸਜ ਏਯਏ ਭਨ ਆਣ ਅੰਦਯ ਸੀ ਸਟਸਏਆ ਯਸ (ਤ ਫਾਸਯ ਨਾਸ ਬਟਏ)?। 
45।  
ਹਉ ਹਉ ਭ ਭ ਸਵਚਹੁ ਿਵ ॥ ਿੂਜਾ ਭਿ ਕ ਹਵ ॥ ਜਗੁ ਕਰਿਾ ਭਨਭੁਿੁ ਗਾਵਾਰੁ ॥ ਿਫਿੁ 
ਕਭਾਈ ਿਾਈ ਿਾਰੁ ॥ ਅੰਿਸਰ ਫਾਹਸਰ ਕ ਜਾਿ ॥ ਨਾਨਕ ਅਗਸਨ ਭਰ ਿਸਿਗੁਰ ਕ 
ਬਾਿ ॥੪੬॥ {ੰਨਾ 943} 

ਦਅਯਥ:- ਦੂਜਾ—ਦੂਜਾਇੀ ਦਾ ਸਖ਼ਆਰ , ਭਯ-ਤਯ, ਸਵਤਏਯਾ। ਾਯੁ —ਰਸਾ। ਅਸਨ —

ਸਤਰਸ਼ਨਾ-ਅੁੱ। ਸਉ ਸਉ , ਭ ਭ—ਸਯ ਵਰ „ਭੈਂ‟ ਦਾ ਸਖ਼ਆਰ ; ਭੈਂ ਵੁੱ ਡਾ ਸ ਜਾਵਾਂ , ਭੈਂ ਅਭੀਯ ਸ 
ਜਾਵਾਂ—ਸਯ ਵਰ ਇਸ ਸਖ਼ਆਰ; ਖ਼ੁਦ-ਗ਼ਯਜ਼ੀ।  



ਅਯਥ:- (ਉੱਤਯ:) (ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਉਸ ) ਭਨ ਸਵਚੋਂ ਖ਼ੁਦ -ਗ਼ਯਜ਼ੀ ਦੂਯ ਏਯਦਾ ਸ , 
ਸਵਤਏਯਾ ਸਭਟਾ ਦੇਂਦਾ ਸ , (ਬ ਨਾਰ) ਾਂਝ ਫਣਾਂਦਾ ਸ। (ਯ) ਜ ਭੂਯਐ ਭਨੁੁੱ ਐ ਭਨ ਦ ਸੁੱ ਛ 
ਤੁਯਦਾ ਸ ਉਸਦ ਰਈ ਜਤ ਏਯੜਾ ਸ (ਬਾਵ, ਜੀਵਨ ਦੁੁੱ ਐਾਂ ਦੀ ਐਾਣ ਸ )। ਇਸ (ਜਤ ਦਾ 
ਦੁਐਦਾਈ-ਣ ਯੂ) ਰਸਾ ਤਦੋਂ ਸੀ ਐਾਧਾ ਜਾ ਏਦਾ ਸ ਜ ਸਤੁਯੂ ਦਾ ਸ਼ਫਦ ਏਭਾਈ (ਬਾਵ, 

ੁਯੂ ਦ ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਤੁਯੀ )। (ਫੁੱ! ਇਸ ਸ ਭਭ ਦ ਦੰਦਾਂ ਨਾਰ ਰਸ ਨੰੂ ਚੁੱ ਫਣਾ )। ਸ ਨਾਨਏ! 

ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ (ਆਣ) ਅੰਦਯ ਤ ਫਾਸਯ (ਾਯ ਜਤ ਸਵਚ) ਇਏ ਰਬੂ ਨੰੂ (ਭਜੂਦ) ਭਝਦਾ ਸ ਉ 
ਦੀ ਸਤਰਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੁੱ ਸਤੁਯੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਸਵਚ ਤੁਸਯਆਂ ਸਭਟ ਜਾਂਦੀ ਸ। 46।  

ਿਚ ਬ ਰਾਿਾ ਗਰਫੁ ਸਨਵਾਰ ॥ ਕ ਜਾਿਾ ਿਫਿੁ ਵੀਚਾਰ ॥ ਿਫਿੁ ਵਿ ਿਚੁ ਅੰਿਸਰ ਹੀਆ 
॥ ਿਨੁ ਭਨੁ ਿੀਿਲੁ ਰੰਸਗ ਰੰਗੀਆ ॥ ਕਾਭੁ ਕਰਧੁ ਸਫਿੁ ਅਗਸਨ ਸਨਵਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਨਿਰੀ 
ਨਿਸਰ ਸਆਰ ॥੪੭॥ {ੰਨਾ 943} 

ਦਅਯਥ:- ਚ ਬ—ੁੱਚ ਰਬੂ ਦ ਡਯ ਸਵਚ। ਯਫੁ—ਅਸੰਏਾਯ। ਅੰਤਸਯ ਸੀਆ—ਸਸਯਦ ਸਵਚ। 
ਯੰਸ—ਯੰਸ ਸਵਚ। ਨਦਯੀ—(ਭਸਯ ਦੀ) ਨਜ਼ਯ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਰਬੂ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦਾ ਏਾਸਦਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰ ਰਬੂ ਦ ਡਯ ਸਵਚ ਯੁੱਤਾ ਸਇਆ ਸ (ਬਾਵ, ਸਜ ਦ 
ਅੰਦਯ ਦਾ ਰਬੂ ਦਾ ਡਯ ਭਜੂਦ ਸ ) ਉਸ ਅਸੰਏਾਯ ਦੂਯ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸ , ਉਸ (ਦਾ) ਸਤੁਯੂ ਦ 
ਸ਼ਫਦ ਨੰੂ ਸਵਚਾਯਦਾ ਸ (ਤ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਸਤਾ ਨਾਰ ) ਉ ਨੇ (ਸਯ ਥਾਂ ) ਇੁੱਏ ਰਬੂ ਨੰੂ ਛਾਣ 
ਸਰਆ ਸ।  

ਸਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ੁਯੂ ਦਾ ਸ਼ਫਦ ਵੁੱ ਦਾ ਸ ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਰਬੂ (ਆ) ਵੁੱਦਾ ਸ ਰਬੂ 
ਦ ਸਆਯ ਸਵਚ ਯੰੀਜ ਏ ਉ ਦਾ ਭਨ ਉ ਦਾ ਤਨ ਠੰਢਾ -ਠਾਯ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ (ਸਏਉਂਸਏ) ਉਸ 
ਆਣ ਅੰਦਯੋਂ ਏਾਭ ਏਰ-ਯੂ ਜ਼ਸਸਯ ਤ ਸਤਰਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੁੱ ਸਭਟਾ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਭਨੁੁੱ ਐ 
ਭਸਯ ਏਯਨ ਵਾਰ ਸਆਯ ਰਬੂ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਸਵਚ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। 47।  

ਕਵਨ ਭੁਸਿ ਚੰਿੁ ਸਹਵ ਘਰੁ ਛਾਇਆ ॥ ਕਵਨ ਭੁਸਿ ਿੂਰਜੁ ਿ ਿਾਇਆ ॥ ਕਵਨ ਭੁਸਿ 
ਕਾਲੁ ਜਹਿ ਸਨਿ ਰਹ ॥ ਕਵਨ ਫੁਸਧ ਗੁਰਭੁਸਿ ਸਿ ਰਹ ॥ ਕਵਨੁ ਜਧੁ ਜ ਕਾਲੁ ਿੰਘਾਰ ॥ 
ਫਲ  ਫਾਿੀ ਨਾਨਕੁ ਫੀਚਾਰ ॥੪੮॥ {ੰਨਾ 943} 

ਦਅਯਥ:- ਏਵਨ ਭੁਸਐ—ਸਏ ਦੁਆਯ ਤੋਂ? ਸਏ ਵੀਰ ਦੀ ਯਾਸੀਂ? ਸਏ ਤਯਹਾਂ? ਸਸਵ ਯੁ—



ਫਯ ਦਾ ਯ। ਛਾਇਆ —ਰਬਾਵ ਾਈ ਯੁੱਐ। ੂਯਜੁ —ਸਆਨ ਦਾ ੂਯਜ। ਜਸਤ —ਤੁੱਏਦਾ। 
ਜਧੁ—ੂਯਭਾ। ੰਾਯ—ਭਾਯ ਦਵ। ਫਾਣੀ ਫੀਚਾਯ —ਵੀਚਾਯ ਦੀ ਫਾਣੀ , ਸਵਚਾਯ ਦ ਸਰਸਰ 
ਦੀ ੁੱਰ, „ਸਟ‟ ਦ ਨਫੰਧ ਸਵਚ।  

ਅਯਥ:- ਨਾਨਏ ਏਸਸੰਦਾ ਸ , „ਸਟ‟ ਦ ਸਰਸਰ ਸਵਚ (ਜੀਆਂ ਨੇ ੁੁੱ ਸਛਆ —) ਸਏ ਤਯਹਾਂ 
(ਭਨੁੁੱ ਐ ਦ ਭਨ ਸਵਚ ) ੀਤਰਤਾ ਦਾ ਯ ਚੰਦਰਭਾ ਸਟਸਏਆ ਯਸ (ਬਾਵ, ਸਏ ਤਯਹਾਂ ਭਨ ਸਵਚ 
ਦਾ ਠੰਡ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਫਣੀ ਯਸ)? ਸਏ ਤਯਹਾਂ (ਭਨ ਸਵਚ) ਸਆਨ ਦਾ ੂਯਜ ਤਾਇਆ ਤਦਾ ਯਸ 
(ਬਾਵ, ਸਏਵੇਂ ਸਆਨ ਦਾ ਰਏਾਸ਼ ਦਾ ਫਸਣਆ ਯਸ )? ਸਏ ਤਯਹਾਂ ਏਾਰ ਸਨਤ ਤੁੱ ਏਣੋਂ ਯਸਸ ਜਾ 
(ਬਾਵ, ਸਏਵੇਂ ਸਯ ਵਰ ਦਾ ਭਤ ਦਾ ਸਸਭ ਭੁੁੱ ਏ ਜਾ )? ਉਸ ਏਸੜੀ ਭਝ ਸ ਸਜ ਏਯਏ 
ੁਯਭੁਸਐ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦੀ ਇੁੱਜ਼ਤ ਫਣੀ ਯਸਸੰਦੀ ਸ? ਉਸ ਏਸੜਾ ੂਯਭਾ ਸ ਜ ਭਤ ਨੰੂ (ਭਤ ਦ ਬਉ ਨੰੂ) 

ਭਾਯ ਰੈਂਦਾ ਸ। 48।  

ਿਫਿੁ ਬਾਿਿ ਿਸਿ ਜਸਿ ਅਾਰਾ ॥ ਿਸਿ ਘਸਰ ਿੂਰੁ ਵਿ ਸਭਿ ਅੰਸਧਆਰਾ ॥ ਿੁਿੁ ਿੁਿੁ ਿਭ 
ਕਸਰ ਨਾਭੁ ਅਧਾਰਾ ॥ ਆ ਾਸਰ ਉਿਾਰਿਹਾਰਾ ॥ ਗੁਰ ਰਚ ਭਨੁ ਿਾਸਚ ਿਭਾਇ ॥ 
ਰਿਵਸਿ ਨਾਨਕੁ ਕਾਲੁ ਨ ਿਾਇ ॥੪੯॥ {ੰਨਾ 943} 

ਦਅਯਥ:- ਬਾਐਤ—ਉੱਚਾਯਸਦਆਂ। ਸ —ਚੰਦਰਭਾ। ਸਯ —ਯ ਸਵਚ। ੂਯੁ —ੂਯਜ (ਬਾਵ, 

ਸਆਨ)। ਭ—ਇੁੱਏ ਸਜਸਾ, ਫਯਾਫਯ। ਅਧਾਯ—ਆਯਾ। ੁਯ ਯਚ—ਸਤੁਯੂ ਨਾਰ ਡੂੰ ੀ 
ਾਂਝ ਫਣਾਇਆਂ। ਾਸਚ—ੁੱਚ ਰਬੂ ਸਵਚ। ਰਣਵਸਤ—ਫਨਤੀ ਏਯਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- (ਉੱਤਯ:) (ਜਦੋਂ) ਸਤੁਯੂ ਦਾ ਸ਼ਫਦ ਉੱਚਾਯਸਦਆਂ (ਸਸਯਦ ਸਵਚ ) ਚੰਦਰਭਾ ਦੀ ਅਾਯ 
ਜਸਤ ਯਟ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ (ਬਾਵ, ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੁੰ ਦੀ ਸ ), ਚੰਦਰਭਾ ਦ ਯ ਸਵਚ 
ੂਯਜ ਆ ਵੁੱ ਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਸਆਨ ਦਾ ੂਯਜ ਚੜਹ ੈਂਦਾ ਸ , ਤਦੋਂ 
ਅਸਆਨਤਾ ਦਾ) ਸਨੇਯਾ ਸਭਟ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

(ੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਫਯਏਸਤ ਨਾਰ ਜਦੋਂ ੁਯਭੁਸਐ ) ੁਐ ਅਤ ਦੁੁੱ ਐ ਨੰੂ ਇਏ ਸਜਸਾ ਜਾਣ ਏ „ਨਾਭ‟ ਨੰੂ 
(ਸਜ਼ੰਦੀ ਦਾ) ਆਯਾ ਫਣਾਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਜਦੋਂ ਨਾਸ ੁਐ ਸਵਚ ਤ ਨਾਸ ਦੁੁੱ ਐ ਵਰ ਰਬੂ ਨੰੂ ਬੁਰਾਵ ) 
(ਤਦੋਂ) ਤਾਯਨਸਾਯ ਰਬੂ ਉ ਨੰੂ ਆ ਸੀ (“ਦੁਤਯ ਾਯ” ਤੋਂ) ਾਯ ਰੰਾ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

ਨਾਨਏ ਫਨਤੀ ਏਯਦਾ ਸ ਸਏ ਸਤੁਯੂ ਨਾਰ ਡੂੰ ੀ ਾਂਝ ਫਣਾਇਆਂ (ੁਯਭੁਐ ਦਾ) ਭਨ ੁੱਚ ਰਬੂ 



ਸਵਚ ਰੀਨ ਯਸਸੰਦਾ ਸ, ਤ ਉ ਨੰੂ ਭਤ ਦਾ ਡਯ ਨਸੀਂ ਸਵਆਦਾ। 49।  

ਨਾਭ ਿਿੁ ਿਬ ਹੀ ਸਿਸਰ ਜਾ ॥ ਸਫਨੁ ਨਾਵ ਿੁਿੁ ਕਾਲੁ ਿੰਿਾ ॥ ਿਿ ਿਿੁ ਸਭਲ  ਭਨੁ ਭਾਨੈ 
॥ ਿੂਜਾ ਜਾਇ ਇਕਿੁ ਘਸਰ ਆਨੈ ॥ ਫਲ  ਵਨਾ ਗਗਨੁ ਗਰਜ ॥ ਨਾਨਕ ਸਨਹਚਲੁ ਸਭਲਿੁ 
ਿਹਜ ॥੫੦॥ {ੰਨਾ 943} 

ਦਅਯਥ:- ਤਤ—ੁਅਰੀਅਤ, ੁੱਚਾਈ। ਨਾਭ ਤਤੁ—ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ੁੱ ਚਾਈ। ਬ ਸੀ ਸਸਯ 
ਜਾ—ਾਯ ਜਾਾਂ ਦ ਸਯ ਤ ਸ , ਾਯ ਜਾਾਂ ਤੋਂ ਰਸ਼ਟ ਸ। ੰਤਾ —ਦੁਐੀ ਏਯਦਾ ਸ। ਤਤ 
ਤਤ—ੁਤੁੱਤ ਸੀ ਤੁੱ ਤ, ਸਨਯਰ ਤੁੱ ਤ, ਸਨਯਰ ਰਬੂ-ਨਾਭ ਦੀ ੁੱ ਚਾਈ। ਇਏਤੁ ਸਯ—ਇੁੱਏ ਯ ਸਵਚ 
(ਬਾਵ, ਏਤਾ ਦ ਯ ਸਵਚ )। ਵਨ—ਰਾਣ। ਫਰ ਵਨਾ—ਰਾਣ ਫਰਦਾ ਸ , ਯੁੱਫੀ ਜੀਵਨ ਦੀ 
ਰਸਸਯ ਚੁੱਰ ੈਂਦੀ ਸ। ਨੁ —ਆਏਾਸ਼, ਦਭ-ਦੁਆਯ, ਯੁੱਫੀ ਸਭਰਾ ਦੀ ਅਵਥਾ। ਯਜ —
ੁੱਜਦਾ ਸ , ਫਰਵਾਨ ਸੰੁਦਾ ਸ। ਸਭਰਣੁ —ਸਭਰਾ। ਸਜ —ਸਜ ਅਵਥਾ ਸਵਚ , ਆਤਭਏ 
ਅਡਰਤਾ ਸਵਚ।  

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ੁੱ ਚਾਈ (ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਸੀ ਏਯਨੀ ) ਾਯ ਜਾਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਯਭਣੀ (ਜਾ) 

ਸ। ਜਦ ਤਏ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਨਾਭ (-ਤੁੱਤ) ਸੀ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦਾ , (ਭਨੁੁੱ ਐ ਨੰੂ ਏਈ ਸਏਭ ਦਾ ) ਦੁੁੱ ਐ 
ਤਾਂਦਾ ਸ ਭਤ ਦਾ ਡਯ ਦੁਐੀ ਏਯਦਾ ਸ। (ਜਦੋਂ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ) ਸਨਯਰ ਰਬੂ-ਨਾਭ ਦੀ ੁੱ ਚਾਈ 
(ਬਾਵ, ਇਸ ਯਧਾ ਸਏ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ ਦਾ -ਸਥਯ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ ਸ ) ਯਟ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ ਤਾਂ 
(ਭਨੁੁੱ ਐ ਦਾ) ਭਨ (ਉ ੁੱਚਾਈ ਸਵਚ ) ਤੀਜ ਜਾਂਦਾ ਸ , ਭਯ-ਤਯ ਵਾਰਾ ੁਬਾਉ ਦੂਯ ਸ ਜਾਂਦਾ 
ਸ, ਭਨੁੁੱ ਐ ਏਤਾ ਦ ਯ ਸਵਚ ਆ ਸਟਏਦਾ ਸ , ਯੁੱਫੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਸਸਯ ਚੁੱਰ ੈਂਦੀ ਸ , ਯੁੱਫੀ 
ਸਭਰਾ ਦੀ ਅਵਥਾ ਫਰਵਾਨ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ , (ਤ, ਇ ਤਯਹਾਂ) ਸ ਨਾਨਏ! ਸਜ ਅਵਥਾ ਸਵਚ 
ਸਟਸਏਆਂ (ਜੀਵ ਤ ਰਬੂ ਦਾ) ਸਭਰਾ (ਦਾ ਰਈ) ੁੱਏਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। 50।  

ਅੰਿਸਰ ਿੁੰ ਨੰ ਫਾਹਸਰ ਿੁੰ ਨੰ ਸਿਰਬਵਿ ਿੁੰ ਨ ਭਿੁੰ ਨੰ ॥ ਚਉਿ ਿੁੰ ਨੈ ਜ ਨਰੁ ਜਾਿ ਿਾ ਕਉ ਾੁ ਨ 
ੁੰ ਨੰ ॥ ਘਸਿ ਘਸਿ ਿੁੰ ਨ ਕਾ ਜਾਿ ਬਉ ॥ ਆਸਿ ੁਰਿੁ ਸਨਰੰਜਨ ਿਉ ॥ ਜ ਜਨੁ ਨਾਭ 
ਸਨਰੰਜਨ ਰਾਿਾ ॥ ਨਾਨਕ ਿਈ ੁਰਿੁ ਸਫਧਾਿਾ ॥੫੧॥ {ੰਨਾ 943} 

ਦਅਯਥ:- ੁੰ ਨ—ਸਨਯੁਣ ਰਬੂ, ਉਸ ਰਬੂ ਸਜ ਸਵਚ ਭਾਇਆ ਵਾਰ ਪੁਯਨੇ ਨਸੀਂ ਉਠਦ। ੁੰ ਨ 
ਭੁੰ ਨ—ੁੰ ਨ ਸੀ ੁੰ ਞ, ਸਨਯਰ ਸਨਯੁਣ ਰਬੂ ਸੀ , ਸਨਯਰ ਉਸੀ ਰਬੂ ਜ ਭਾਇਆ ਦ ਪੁਯਸਨਆਂ ਦ 



ਅਯ ਸਠ ਨਸੀਂ ਆ ਏਦਾ। ਚਉਥ ੁੰ ਨ —ਚਉਥੀ ਅਵਥਾ ਵਾਰ ਸਨਯੁਣ ਰਬੂ ਨੰੂ , ਉ 
ਸਨਯੁਣ ਰਬੂ ਨੰੂ ਜ ਸਤਰੁਣੀ ਭਾਇਆ ਦ ਅਯ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸ। ਸਟ ਸਟ ੁੰ ਨ ਏਾ —ਸਯਏ ਟ 
ਸਵਚ ਸਵਆਏ ਸਨਯੁਣ ਰਬੂ ਦਾ ; ਉ ਰਬੂ ਦਾ ਜ ਸਯਏ ਟ ਸਵਚ ਭਜੂਦ ਬੀ ਸ ਤ ਸਨਯਰ 
ਸ। ਬਉ—ਬਤ। ਆਸਦ—ਬ ਦਾ ਭੁੁੱ ਢ। ਸਫਧਾਤਾ—ਏਯਤਾ, ਸਯਜਨਸਾਯ।  

ਅਯਥ:- (ਜਦੋਂ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਸਨਯਰ ਰਬੂ -ਨਾਭ ਦੀ ੁੱ ਚਾਈ ਯਟ ਸ ੈਂਦੀ ਸ ਤਾਂ ਇਸ ਮਏੀਨ 
ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ ਸਏ ) ਅੰਦਯ ਤ ਫਾਸਯ (ਬਾਵ, ੁਤ ਤ ਯਟ , ਸਦੁੱ ਦ ਤ ਅਣਸਦੁੱ ਦ ਦਾਯਥਾਂ 
ਸਵਚ ਸਯ ਥਾਂ) ਾਯੀ ਸਤਰਰਏੀ ਸਵਚ ਉਸੀ ਰਬੂ ਸਵਆਏ ਸ ਸਜ ਸਵਚ ਭਾਇਆ ਵਾਰ ਪੁਯਨੇ ਨਸੀਂ 
ਉਠਦ (ਸਏਉਂਸਏ ਭਾਇਆ ਤਾਂ ਉ ਦੀ ਆਣੀ ਫਣਾਈ ਐਡ ਸ )। ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਸਤਰੁਣੀ ਭਾਇਆ ਦ 
ਅਯ ਤੋਂ ਉੱਚ ਯਸਸਣ ਵਾਰ ਉ ਰਬੂ ਨੰੂ (ਸੀ ਤਯ ਤ ) ਭਝ ਰੈਂਦਾ ਸ , ਉ ਨੰੂ ਬੀ (ਚਉਥੀ 
ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਸਟਸਏਆ ਸਣ ਏਯਏ ) ਾ ਤ ੰੁਨ ਸ ਨਸੀਂ ਏਦਾ (ਬਾਵ, ਏਈ ਾ ਸਏ 
ਏੁਏਯਭ ਵਰ ਨਸੀਂ ਰਯਦਾ ਅਤ ਏਈ ੰੁਨ -ਏਯਭ ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਸਏ ਵਯ ਆਸਦਏ ਦੀ 
ਰਾਰਾ ਦਾ ਨਸੀਂ ਏਯਦਾ)।  

ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਸਯਏ ਟ ਸਵਚ ਸਵਆਏ ਸਨਯੁਣ ਰਬੂ ਦਾ ਬਤ ਜਾਣ ਰੈਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਇਸ 
ਸਦਰੜਹ ਏਯ ਰੈਂਦਾ ਸ ਸਏ ਰਬੂ ਸਯਏ ਟ ਸਵਚ ਭਜੂਦ ਬੀ ਸ , ਤ ਸਪਯ ਬੀ ਸਨਯਰ ਸ , ਉਸ ਭਨੁੁੱ ਐ 
ਬੀ ਦੁਨੀਆ ਸਵਚ ਯਸਸੰਦਾ ਸਇਆ ਸਨਯਰ ਸ ਏ ) ਆਸਦ ੁਯਐ ਸਨਯੰਜਨ ਰਬੂ ਦਾ ਯੂ ਸ ਜਾਂਦਾ 
ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ ! ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਭਾਇਆ ਤੋਂ ਯਸਸਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਦਾ ਭਤਵਾਰਾ ਸ , ਉਸੀ 
ਸਯਜਨਸਾਯ ਰਬੂ ਦਾ ਯੂ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। 51।  

ਿੁੰ ਨ  ਿੁੰ ਨੁ ਕਹ ਿਬੁ ਕਈ ॥ ਅਨਹਿ ਿੁੰ ਨੁ ਕਹਾ ਿ ਹਈ ॥ ਅਨਹਿ ਿੁੰ ਸਨ ਰਿ ਿ ਕਿ ॥ 
ਸਜਿ ਿ ਉਜ ਸਿਿ ਹੀ ਜਿ ॥ ਇ ਜਨਸਭ ਨ ਭਰਸਹ ਨ ਆਵਸਹ ਜਾਸਹ ॥ ਨਾਨਕ 
ਗੁਰਭੁਸਿ ਭਨੁ ਿਭਝਾਸਹ ॥੫੨॥ {ੰਨਾ 943} 

ਦਅਯਥ:- ੁੰ ਨ  ੁੰ ਨੁ—ੁੰ ਞ ਸੀ ੁੰ ਞ , ਸਨਯਰ ਉਸ ਅਵਥਾ ਸਜਥ ਭਾਇਆ ਦ ਪੁਯਨੇ ਨਾਸ 
ਉੱਠਣ। ਅਨਸਤ —ਇੁੱਏ-ਯ, ਦਾ ਸਟਏੀ ਯਸਸਣ ਵਾਰੀ। ਏਸਾ ਤ —ਸਏ ਤੋਂ ? ਸਏਥੋਂ? ਸਏਵੇਂ? 
ੁੰ ਸਨ—ਅਪੁਯ ਅਵਥਾ ਸਵਚ। ਇ—ਉਸ ਫੰਦ। ਬੁ ਏਈ—ਸਯਏ ਭਨੁੁੱ ਐ।  



ਅਯਥ:- ਸਯਏ ਭਨੁੁੱ ਐ “ਅਪੁਯ ਅਵਥਾ” ਦਾ ਸਜ਼ਏਯ ਏਯਦਾ ਸ (ਯ ਅਭਰੀ ਜੀਵਨ ਸਵਚ ਇਸ 
ੁੱਰ ਏਈ ਸਵਯਰਾ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸ ਸਏ ) ਦਾ ਸਟਏੀ ਯਸਸਣ ਵਾਰੀ ਅਪੁਯ ਅਵਥਾ ਸਏਵੇਂ ਫਣ 
ਏਦੀ ਸ (ਸਏਉਂਸਏ ਇ ਅਵਥਾ ਵਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜੀਸਵਆਂ ਸੀ ਇ ਅਵਥਾ ਦੀ ਭਝ  
ਏਦੀ ਸ)।  

(ਏਸਣ-ਭਾਤਰ ਜ ਏਈ ੁੁੱ ਛ ਸਏ ) ਅਪੁਯ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਜੁੜ ਸ ਫੰਦ ਸਏਸ ਸਜਸ ਸੰੁਦ ਸਨ  (ਤਾਂ 
ਇ ਦਾ ਉੱਤਯ ਇਸ ਸ ਸਏ ਉਸ ਭਨੁੁੱ ਐ ਉ ਯਭਾਤਭਾ ਵਯ ਸੀ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ ਸਜ ਤੋਂ ਉਸ 
ਦਾ ਸ ਸਨ। ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯੂ ਦ ਸੁਏਭ ਉਤ ਤੁਯ ਏ ਭਨ ਨੰੂ ੁਭੁੱ ਤ ਰਾਂਦ ਸਨ , ਉਸ 
(ਭੁੜ ਭੁੜ) ਨਾਸ ਜੰਭਦ ਸਨ ਨਾਸ ਭਯਦ ਸਨ , ਉਸਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾ-ਵਨ ਦਾ ਚੁੱ ਏਯ ਭੁੁੱ ਏ ਜਾਂਦਾ 
ਸ। 52।  

ਨਉ ਿਰ ਿੁਬਰ ਿਿਵ ੂਰ ॥ ਿਹ ਅਨਹਿ ਿੁੰ ਨ ਵਜਾਵਸਹ ਿੂਰ ॥ ਿਾਚ ਰਾਚ ਿਸਿ ਹਜੂਰ 
॥ ਘਸਿ ਘਸਿ ਿਾਚੁ ਰਸਹਆ ਬਰੂਰ ॥ ਗੁਿੀ ਫਾਿੀ ਰਗਿੁ ਹਇ ॥ ਨਾਨਕ ਰਸਿ ਲ 
ਿਚੁ ਿਇ ॥੫੩॥ {ੰਨਾ 943} 

ਨ ਟ:- ਦੂਜੀ ਤੁਏ ਦਾ ਰਜ਼ „ਤਸ‟ ਦੁੱਦਾ ਸ ਸਏ ਸਸਰੀ ਤੁਏ ਨਾਰ ਰਜ਼ „ਜਸ‟ ਵਯਤਣਾ ਸ।  

ਦਅਯਥ:- ਜਸ—ਸਜ ਅਵਥਾ ਸਵਚ। ਨਉ ਯ —ਯੀਯ ਦੀਆਂ ਨ  ਰਏਾਂ। ੁਬਯ —ਨਏਾ-
ਨਏ ਬਯ ਸ। ਨਉ ਯ ੁਬਯ —ਨਏਾ-ਨਏ ਬਯ ਸ ਯਵਯਾਂ ਵਯੀਆਂ ਨ  ਰਏਾਂ , ਉਸਨਾਂ 
ਯਵਯਾਂ ਵਯੀਆਂ ਰਏਾਂ ਸਜਨਹ ਾਂ ਦ ਵਸਸਣ ਯੁਏ ਸ ਸਨ। ਦਵ—ਦਵੇਂ (ਯ) ਸਵਚ। ਤਸ—

ਉ ਅਵਥਾ ਸਵਚ। ਅਨਸਤ ੁੰ ਨ ਤੂਯ —ਇੁੱਏ-ਯ ਅਪੁਯ ਅਵਥਾ ਦ ਵਾਜ। ਤੂਯ —ਵਾਜ। 
ਸਜੂਯ—ਸਾਜ਼ਯ-ਨਾਜ਼ਯ, ਅੰ-ੰ। ੁਤੀ ਫਾਣੀ—ਰੁਏਵੀਂ ਯ। ਇ—ਉਸ ਭਨੁੁੱ ਐ।  

ਅਯਥ:- (ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਏਸਤ ਨਾਰ ) ਜਦੋਂ ਨ  ਰਏਾਂ ਨਏਾ-ਨਏ ਬਯੀਜ ਏ (ਬਾਵ, ਫਾਸਯ ਵਰ ਦ 
ਵਸਸਣ ਫੰਦ ਏਯ ਏ , ਭਾਇਏ ਦਾਯਥਾਂ ਵਰ ਦੀ ਦੜ ਸਭਟਾ ਏ ) ਦਵੇਂ ਯ ਸਵਚ (ਬਾਵ, ਰਬੂ-
ਸਭਰਾ ਦੀ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ) ਜਾ ੈਂਦੀਆਂ ਸਨ , ਤਦੋਂ (ੁਯਭੁਐ) ਇੁੱਏ-ਯ ਅਪੁਯ ਅਵਥਾ ਦ 
ਵਾਜ ਵਜਾਉਂਦ ਸਨ (ਬਾਵ, ਅਪੁਯ ਅਵਥਾ ਉਸਨਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਇਤਨੀ ਫਰ ਵਾਰੀ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ ਸਏ 
ਸਯ ਪੁਯਨਾ ਉਥ ਆ ਸੀ ਨਸੀਂ ਏਦਾ )। (ਇ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਅੁੱੜ ਸ ੁਯਭੁਐ ) ਦਾ 
ਏਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰ ਰਬੂ ਨੰੂ ਅੰ -ੰ ਵਐ ਏ ਉ ਸਵਚ ਸਟਏ ਯਸਸੰਦ ਸਨ , ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸ 



ੁੱਚਾ ਰਬੂ ਸਯਏ ਟ ਸਵਚ ਸਵਆਏ ਸਦੁੱ ਦਾ ਸ। (ਇ ਤਯਹਾਂ ਸਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦ ਅੰਦਯ ਉਸ ) 

ਰੁਏਵੀਂ (ਯੁੱਫੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ) ਯ ਯਟ ਸੰੁਦੀ ਸ (ਬਾਵ, ਸਜ ਨੰੂ ਉਸ ਆਣ ਅੰ -ੰ ਤ ਬ 
ਸਵਚ ਸਵਆਏ ਸਦੁੱ  ੈਂਦਾ ਸ), ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਭਨੁੁੱ ਐ ਉ ੁੱਚ ਰਬੂ (ਦ ਨਾਭ-ਯੂ ਉਦ) ਦੀ 
ਏਦਯ ਭਝ ਰੈਂਦਾ ਸ। 53।  

ਿਹਜ ਬਾਇ ਸਭਲੀ ਿੁਿੁ ਹਵ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਜਾਗ ਨੀਿ ਨ ਿਵ ॥ ਿੁੰ ਨ ਿਫਿੁ ਅਰੰਸਰ 
ਧਾਰ ॥ ਕਹਿ ਭੁਕਿੁ ਿਫਸਿ ਸਨਿਿਾਰ ॥ ਗੁਰ ਕੀ ਿੀਸਿਆ ਿ ਿਸਚ ਰਾਿ ॥ ਨਾਨਕ ਆੁ 
ਗਵਾਇ ਸਭਲਿ ਨਹੀ ਬਰਾਿ ॥੫੪॥ {ੰਨਾ 944} 

ਦਅਯਥ:- ਸਜ ਬਾਇ—ੁਤ ਸੀ, ਸਸਜ ਅਵਥਾ ਦ ਬਾਵ ਸਵਚ , ਅਡਰਤਾ ਸਵਚ ਅੁੱੜ ਏ। 
ੁੰ ਨ ਫਦੁ —ਸਨਯੁਣ ਰਬੂ ਦੀ ਸਸਤ -ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਾਣੀ। ਅਯੰਸਯ —ਅਯੰਯ ਸਵਚ , 

ਫਅੰਤ ਰਬੂ ਸਵਚ। ਫਸਦ—ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਦੀਸਐਆ—ਉਸ ਸੁੱ ਸਐਆ ਸਜ ਨਾਰ ਸੁੱ ਐ ਆਣ 
ਆ ਨੰੂ ੁਯੂ ਦ ਸਵਾਰ ਏਯਦਾ ਸ। ਬਰਾਤ—ਬਰਾਂਸਤ, ਬਟਏਣਾ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਅਡਰਤਾ ਸਵਚ ਯਸਸ ਏ (ਰਬੂ ਨੰੂ) ਸਭਰੀ ਤਾਂ (ੂਯਨ) ੁਐ ਸੰੁਦਾ ਸ। ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯੂ 
ਦ ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਤੁਯਦਾ ਸ ਉਸ ੁਚਤ ਯਸਸੰਦਾ ਸ (ਭਾਇਆ ਦੀ ) ਨੀਂਦਯ ਸਵਚ ਨਸੀਂ ਉਂਦਾ , 

ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਸਤ -ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਾਣੀ ਉ ਨੰੂ ਫਅੰਤ ਰਬੂ ਸਵਚ ਸਟਏਾਈ ਯੁੱਐਦੀ ਸ , (ਇ 
ਫਾਣੀ ਨੰੂ) ਉਚਾਯ ਉਚਾਯ ਏ ੁਯਭੁਐ ਸਉਭ ਤੋਂ ੁਤੰਤਯ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ਤ (ਸਯਨਾਂ ਨੰੂ) ਇ ਸ਼ਫਦ 
ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਭੁਏਤ ਏਯਾਂਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਸਜਨਹ ਾਂ ੁਯੂ ਦੀ ਸੁੱ ਸਐਆ ਰਸਸਣ ਏੀਤੀ ਸ ਉਸ ੁੱਚ ਰਬੂ ਸਵਚ ਯੰ  ਸਨ , ਆਾ-
ਬਾਵ ਸਭਟਾ ਏ ਉਸਨਾਂ ਦਾ ਭਰ (ਰਬੂ ਨਾਰ ) ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ , (ਭਨ ਦੀ ) ਬਟਏਣਾ ਸਭਟ ਜਾਂਦੀ ਸ। 
45।  

ਕੁਫੁਸਧ ਚਵਾਵ ਿ ਸਕਿੁ ਠਾਇ ॥ ਸਕਉ ਿਿੁ ਨ ਫੂਝ ਚਿਾ ਿਾਇ ॥ ਜਭ ਿਸਰ ਫਾਧ ਕਇ ਨ 
ਰਾਿ ॥ ਸਫਨੁ ਿਫਿ ਨਾਹੀ ਸਿ ਿਾਿ ॥ ਸਕਉ ਕਸਰ ਫੂਝ ਾਵ ਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਭਨਭੁਸਿ ਨ 
ਫੁਝ ਗਵਾਰੁ ॥੫੫॥ {ੰਨਾ 944} 

ਦਅਯਥ:- ਚਵਾਵ—ਚੁਏਾ ਦਵ, ਦੂਯ ਏਯ। —ਇਸ ੁੱਰ। ਸਏਤੁ ਠਾਇ—ਸਏ ਥਾਂ ਤ? ਦਸਯ—

ਦਯ ਤ। ਸਤ ਾਐ—ਇੁੱਜ਼ਤ ਤ ਇਤਫਾਯ। ਾਯੁ—ਾਯਰਾ ਫੰਨਾ।  



ਦਅਯਥ:- (ਰਸ਼ਨ:) ਇਸ ੁੱਰ ਸਏ ਥਾਂ ਤ ਸ ਏਦੀ ਸ ਸਏ ਭਨੁੁੱ ਐ ਆਣੀ ਬੜੀ ਭੁੱ ਤ ਦੂਯ 
ਏਯ ਰ? ਭਨੁੁੱ ਐ ਸਏਉਂ ਅਰੀਅਤ ਨਸੀਂ ਭਝਦਾ ਤ ਦੁਐੀ ਸੁੰ ਦਾ ਸ , ਜਭ ਦ ਦਯ ਤ ਫੁੱ ਧ ਸ 
ਦੀ ਏਈ ਸਤਾ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦਾ , ਸਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਇ ਦੀ ਸਏਤ ਇੁੱਜ਼ਤ ਨਸੀਂ , 

ਇਤਫਾਯ ਨਸੀਂ (ਬਾਵ, ੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਅਨੁਾਯ ਨਾਸ ਤੁਯਨ ਏਯਏ ਭਨੁੁੱ ਐ ਰਏਾਂ ਸਵਚ ਇੁੱਜ਼ਤ 
ਇਤਫਾਯ ਵਾ ਰੈਂਦਾ ਸ , ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਭਜਾਂ ਸਵਚ ਪਸਆ ਸਣ ਏਯਏ ਭਤ ਤੋਂ ਬੀ ਸਯ ਵਰ 
ਡਯਦਾ ਸ ਇਸ ਸਜਸੀਆ ੁੱਟਾਂ ਦਾ ਐਾਂਦਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ , ਦੁਐੀ ਯਸਸੰਦਾ ਸ, ਸਪਯ ਬੀ ਅਰੀਅਤ ਨੰੂ 
ਭਝਦਾ ਨਸੀਂ। ਇਸ ਸਏਉਂ?)।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਭਨਭੁਐ ਭੂਯਐ ਭਝਦਾ ਨਸੀਂ, ਇਸ ਸਏਵੇਂ ਭਝ ਤ („ਦੁੁੱ ਤਯ ਾਯ‟ ਦ) ਾਯਰ ਏੰਢ 
ਰੁੱ ?। 55।  

ਕੁਫੁਸਧ ਸਭਿ ਗੁਰ ਿਫਿੁ ਫੀਚਾਸਰ ॥ ਿਸਿਗੁਰੁ ਬਿ ਭਿ ਿੁਆਰ ॥ ਿਿੁ ਨ ਚੀਨੈ ਭਨਭੁਿੁ 
ਜਸਲ ਜਾਇ ॥ ਿੁਰਭਸਿ ਸਵਛੁਸਿ ਚਿਾ ਿਾਇ ॥ ਭਾਨੈ ਹੁਕਭੁ ਿਬ ਗੁਿ ਸਗਆਨ ॥ ਨਾਨਕ 
ਿਰਗਹ ਾਵ ਭਾਨੁ ॥੫੬॥ {ੰਨਾ 944} 

ਦਅਯਥ:- ਬਟ—ਸਭਰ। ਦੁਯਭਸਤ —ਬੜੀ ਅਏਰ ਦ ਏਾਯਨ। ਚਟਾ ਐਾਇ —ਭਾਯ ਐਾਂਦਾ ਸ , 
ਦੁਐੀ ਸੁੰ ਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- (ਉੱਤਯ:) ਸਤੁਯੂ ਦਾ ਸ਼ਫਦ ਵੀਚਾਸਯਆਂ ਬੜੀ ਭਤ ਦੂਯ ਸੰੁਦੀ ਸ। ਜਦੋਂ ੁਯੂ ਸਭਰ ੈਂਦਾ 
ਸ, ਤਦੋਂ ਇ ਬੜੀ ਭਤ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾੀ ਦਾ ਯਾਸ ਰੁੱ ਬ ੈਂਦਾ ਸ। (ਯ) ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਭਨ ਦ ਸੁੱ ਛ ਤੁਯਦਾ 
ਸ ਉਸ ਅਰੀਅਤ ਨਸੀਂ ਛਾਣਦਾ , (ਸਵਏਾਯਾਂ ਸਵਚ ) ੜਦਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ , ਦੁਯਭਸਤ ਦ ਏਾਯਨ 
(ਰਬੂ ਤੋਂ) ਸਵਛੁੜ ਏ ਦੁਐੀ ਸੁੰ ਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ ! ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯੂ ਦਾ ਸੁਏਭ ਭੰਨਦਾ ਸ , ਉ ਸਵਚ ਾਯ ੁਣ ਆ ਜਾਂਦ ਸਨ , ਉ ਨੰੂ 
ਾਯੀ ੂਝ ਰਾਤ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ, ਤ; ਉਸ ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ਯੂੀ ਸਵਚ ਆਦਯ ਾਂਦਾ ਸ। 56।  

ਿਾਚੁ ਵਿਰੁ ਧਨੁ ਲ  ਹਇ ॥ ਆਸ ਿਰ ਿਾਰ ਬੀ ਿਇ ॥ ਿਹਸਜ ਰਿਾ ਫੂਝ ਸਿ ਹਇ ॥ 
ਿਾ ਕੀ ਕੀਭਸਿ ਕਰ ਨ ਕਇ ॥ ਜਹ ਿਿਾ ਿਹ ਰਸਹਆ ਿਭਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਾਸਰ ਰ ਿਚ 
ਬਾਇ ॥੫੭॥ {ੰਨਾ 944} 

ਦਅਯਥ:- ਰ ਸਇ —ਸਾਰ ਏੀਤਾ ਸਵ। ਇ —ਉਸ ਭਨੁੁੱ ਐ। ਸਸਜ —ਸਸਜ ਸਵਚ , 



ਅਡਰਤਾ ਸਵਚ। ਸਤ—ਇੁੱਜ਼ਤ। ਚ ਬਾਇ—ੁੱਚ ਦ ਬਾਵ ਸਵਚ , ੁੱਚ ਰਬੂ ਦ ਅਨੁਾਯ ਸ ਏ , 
ੁੱਚ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਸਵਚ ਯਸਸ ਏ।  

ਅਯਥ:- ਸਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਨੇ ੁੱ ਚਾ ਉਦਾ ਨਾਭ -ਧਨ ਐੁੱ ਸਟਆ ਸ ਉਸ ਆ („ਦੁੁੱ ਤਯ ਾਯ ‟ ਤੋਂ) 
ਤਯਦਾ ਸ ਤ (ਸਯਨਾਂ ਨੰੂ ) ਤਾਯਦਾ ਸ , ਅਡਰ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਭਤ ਯਸਸ ਏ ਅਰੀਅਤ ਨੰੂ 
ਭਝਦਾ ਸ ਤ ਆਦਯ ਾਂਦਾ ਸ, ਅਜਸ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦਾ ਏਈ ਭੁੁੱ ਰ ਨਸੀਂ ਾ ਏਦਾ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ੁੱਚ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਸਵਚ ਯਸਸ ਏ ਉਸ ਭਨੁੁੱ ਐ („ਦੁਤਯ ਾਯ‟ ਤੋਂ) ਾਯ ਰੰ ਜਾਂਦਾ ਸ , 
ਸਜੁੱ ਧਯ ਤੁੱ ਏਦਾ ਸ ਉਧਯ ਰਬੂ ਸੀ ਰਬੂ ਉ ਨੰੂ ਸਵਆਏ ਸਦੁੱ ਦਾ ਸ। 57।  

{ਨ ਟ:- ਉੜੀ ਨੰ: 55 ਸਵਚ ਦ ਰਜ਼ „ਾਯੁ‟ ਅਤ ਇਥ ਰਜ਼ „ਾਸਯ‟ ਦਾ ਯਏ ਚਤ ਯੁੱ ਐਣ -

ਜ ਸ। „ਾਯੁ‟ ਸ „ਨਾਂਵ‟ (ਾਯਰਾ ਏੰਢਾ) „ਾਸਯ‟, ਸ „ਸਏਰਆ ਸਵਸ਼ਸ਼ਣ‟ (ਾਯਰ ਏੰਢ)। } 

ਿੁ ਿਫਿ ਕਾ ਕਹਾ ਵਾਿੁ ਕਿੀਅਲ  ਸਜਿੁ ਿਰੀ ਬਵਜਲੁ ਿੰਿਾਰ ॥ ਿਰ ਿਿ ਅੰਗੁਲ ਵਾਈ 
ਕਹੀ ਸਿਿੁ ਕਹੁ ਕਵਨੁ ਅਧਾਰ ॥ ਫਲ  ਿਲ  ਅਿਸਿਰੁ ਹਵ ਸਕਉ ਕਸਰ ਅਲਿੁ ਲਿਾ ॥ 
ਿੁਸਿ ਿੁਆਭੀ ਿਚੁ ਨਾਨਕੁ ਰਿਵ ਅਿ ਭਨ ਿਭਝਾ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਿਫਿ ਿਸਚ ਸਲਵ ਲਾਗ 
ਕਸਰ ਨਿਰੀ ਭਸਲ ਸਭਲਾ ॥ ਆ ਿਾਨਾ ਆ ਫੀਨਾ ੂਰ ਬਾਸਗ ਿਭਾ ॥੫੮ ॥ {ੰਨਾ 
844} 

ਦਅਯਥ:- ੁ—ਉ। ਸਜਤੁ—ਸਜ (ਸ਼ਫਦ) ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਏਥੀਅਰ —ਸਏਸਾ ਜਾ। ਤਰ ਤ —

ਸਤੰਨ ਤ ੁੱ ਤ , ਦ। ਵਾਈ —ਰਾਣ {ਨ ਟ:- ਜੀਆਂ ਦ ਸਖ਼ਆਰ ਅਨੁਾਯ ਾਸ ਫਾਸਯ ਵਰ 
ਏੁੱ ਸਢਆਂ ਸਵਾ ਦ ਉਂਰ ਦ ਾਰ ਤਏ ਫਾਸਯ ਜਾਂਦੀ ਸ , ਸਪਯ ਾਸ ਅੰਦਯ ਵਰ ਸਐੁੱਚੀਦਾ ਸ}। 
ਤਰ ਤ ਅੰੁਰ ਵਾਈ —ਦ ਉਂਰ-ਰਭਾਣ ਰਾਣ। ਏਸੁ —ਦੁੱ। ਏਵਨੁ—ਏੀਸ? ੁਸਣ—ੁਣ ਏ। 
ਭਨ ਭਝਾ—ਸਏਉਂਏਸਯ ਆਣ ਭਨ ਭਝਾ। {ਨ ਟ:- ਸਸਰੀਆਂ ਚਾਯ ਤੁਏਾਂ ਸਵਚ ਜੀ ਦਾ 
ਰਸ਼ਨ ਸ, ੰਜਵੀਂ ਤੁਏ ਤੋਂ ਉੱਤਯ ਸ਼ੁਯੂ ਸੰੁਦਾ ਸ }। ੁਯਭੁਸਐ—ੁਯੂ ਦ ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਤੁਯਨ ਵਾਰਾ 
ਭਨੁੁੱ ਐ। ਫਦ—ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਸਚ—ੁੱਚ ਰਬੂ ਸਵਚ। ਨਦਯੀ—ਭਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ। ਦਾਨਾ—
ਸਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ ਰਬੂ। ਫੀਨਾ —ਛਾਣਨ ਵਾਰਾ। ੂਯ ਬਾਸ —ਉੱਚੀ ਸਏਭਤ ਦ ਏਾਯਨ। 
ਭਾ—(ਰਬੂ ਸਵਚ) ਸਟਸਏਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- (ਰਸ਼ਨ:) ਸਜ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ੰਾਯ -ਭੁੰ ਦਯ ਤਯੀਦਾ ਸ ਉ ਸ਼ਫਦ ਦਾ ਸਟਏਾਣਾ 



ਸਏੁੱ ਥ ਸਏਸਾ ਜਾ ਏਦਾ ਸ ? „ਰਾਣ‟ (ਬਾਵ ੁਆ) ਨੰੂ ਦ-ਉਂਰ-ਰਭਾਣ ਏਸੀਦਾ ਸ ਦੁੱ  , ਇ 
ਦਾ ਏੀਸ ਆਯਾ ਸ? (ਜ ਜੀਵਾਤਭਾ ਇ ਯੀਯ ਸਵਚ ) ਫਰਦਾ ਤ ਏਰਰ ਏਯਦਾ ਸ ਉਸ ਦਾ 
ਰਈ ਸਏਵੇਂ ਅਡਰ ਸ ਏਦਾ ਸ ਤ ਸਏਵੇਂ ਉ ਰਬੂ ਨੰੂ ਵਐ ਸਜ ਦਾ ਏਈ ਖ਼ਾ ਸਚਸਨ ਚੁੱ ਏਰ ਨਸੀਂ। 
ਨਾਨਏ ਏਸਸੰਦਾ ਸ (ਜੀਆਂ ਨੇ ੁੁੱ ਸਛਆ—) ਸ ੁਆਭੀ! ੁੱਚ ਰਬੂ ਦੀ ੁੱਰ ੁਣ ਏ ਭਨੁੁੱ ਐ ਆਣ 
ਭਨ ਨੰੂ ਸਏਵੇਂ ੁਭੁੱ ਤ ਰਾ ਏਦਾ ਸ? 

(ਉੱਤਯ:) ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯੂ ਦ ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਤੁਯਦਾ ਸ, ੁਯੂ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਉ ਦੀ ਸਰਵ ੁੱਚ ਰਬੂ 
ਸਵਚ ਰੁੱ  ਜਾਂਦੀ ਸ , (ਤ, ਰਬੂ) ਭਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਏਯ ਏ ਉ ਨੰੂ ਆਣ ਸਵਚ ਜੜ ਰੈਂਦਾ ਸ , 

(ਸਏਉਂਸਏ) ਰਬੂ (ਉ ਦ ਸਦਰ ਦੀ ) ਆ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸ , ਆ ਸੀ ਛਾਣਦਾ ਸ। (ਇ ਤਯਹਾਂ ) 
ਉੱਚੀ ਸਏਭਤ ਏਯਏ (ੁਯਭੁਸਐ ਭਨੁੁੱ ਐ ਰਬੂ ਸਵਚ) ਸਟਸਏਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। 58।  

ਿੁ ਿਫਿ ਕਉ ਸਨਰੰਿਸਰ ਵਾਿੁ ਅਲਿੰ ਜਹ ਿਿਾ ਿਹ ਿਈ ॥ ਵਨ ਕਾ ਵਾਿਾ ਿੁੰ ਨ ਸਨਵਾਿਾ 
ਅਕਲ ਕਲਾ ਧਰ ਿਈ ॥ ਨਿਸਰ ਕਰ ਿਫਿੁ ਘਿ ਭਸਹ ਵਿ ਸਵਚਹੁ ਬਰਭੁ ਗਵਾ ॥ ਿਨੁ 
ਭਨੁ ਸਨਰਭਲੁ ਸਨਰਭਲ ਫਾਿੀ ਨਾਭੁ ਭੰਸਨ ਵਿਾ ॥ ਿਫਸਿ ਗੁਰੂ ਬਵਿਾਗਰੁ ਿਰੀ ਇਿ 
ਉਿ ਕ ਜਾਿ ॥ ਸਚਹਨੁ ਵਰਨੁ ਨਹੀ ਛਾਇਆ ਭਾਇਆ ਨਾਨਕ ਿਫਿੁ ਛਾਿ ॥੫੯॥ {ੰਨਾ 
944} 

ਦਅਯਥ:- ਏਉ—ਨੰੂ। ਸਨਯੰਤਸਯ—ਇੁੱਏ-ਯ। {ਨ ਟ:- ਉੜੀ ਨੰ : 21 ਸਵਚ ਜੀ ਦਾ ਰਸ਼ਨ 
ਸ—“ੁੰ ਨ ਏਸਾ ਯ ਵਾ”। ਉੜੀ ਨੰ: 23 ਸਵਚ ਸਤੁਯੂ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਯ ਸ—“ੁੰ ਨ ਸਨਯੰਤਸਯ 
ਵਾੁ ਰੀਆ”। ਇ ਤਯਹਾਂ ਨੰ : 58 ਸਵਚ ਰਸ਼ਨ ਸ —“ੁ ਫਦ ਏਾ ਏਸਾ ਵਾੁ ”। ਇਥ ਉੱਤਯ 
ਸ—“ੁ ਫਦ ਏਉ ਸਨਯੰਤਸਯ ਵਾੁ”। ਬਾਵ, „ੁੰ ਨ, ਅਤ „ਫਦ‟ ਦਸਾਂ ਦਾ „ਸਨਯੰਤਸਯ ਵਾੁ‟ ਸ। 
ਇ ਦਾ ਬਾਵ ਇਸ ਸ ਸਏ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਯਾਂ ਸਵਚ „ਰਬੂ‟ ਅਤ ਉ ਦੀ ਸਸਤ-

ਾਰਾਸ ਦਾ „ਸ਼ਫਦ‟ ਇੁੱਏ ਯੂ ਸਨ}। ਦਐਾ—ਵਐਦਾ ਸਾਂ। ਵਨ—ਸ਼ਫਦ, ੁਯੂ ਦਾ ਸ਼ਫਦ , ਰਬੂ 
ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ ਦਾ ਸ਼ਫਦ। {ਨ ਟ:- “ਤਰ ਤ ਅੰੁਰ ਵਾਈ” ਦਾ ਉੱਤਯ ਉੜੀ ਨੰ : 60 ਸਵਚ 
ਸ।  , ਇਥ „ਵਨ‟ ਦਾ ਅਯਥ „ਵਾਈ‟ ਜਾਂ „ਸਵਾ‟ ਨਸੀਂ ਸ। ਬਾਈ ੁਯਦਾ ਜੀ ਸਰਐਦ ਸਨ —

‚ਵਨ ੁਯੂ ੁਯਫਦੁ ਸ ,‛ ਬਾਵ, ‘ਵਨ’—‘ੁਯਫਦ’ੁ ਸ}। ਅਏਰ {ੰ: ਅਏਰ—

ਨਾਸਤ ਏਰਾ ਅਵਮਵ ਮਯ nwiÔq klw AvXvo XÔX} ਸਜ ਦ ਟਟ ਟਟ ਨਸੀਂ ਸਨ , 

ੂਯਨ ਾਯਫਰਸਭ। ਏਰਾਧਯ —ੁੱਤਾ ਧਾਯਨ ਵਾਰਾ। ਨਾਭੁ —{ਅੁੱਐਯ ‘ਭ’ ਦ ਨਾਰ ਦ ‘ਰਾਂ’ 



ਸਨ, ਾਠ ਸਵਚ (ਭ) ੜਹਨਾ ਸ। ਵਐ ‘ੁਯਫਾਣੀ ਸਵਆਏਯਣ’}। ਭੰਸਨ—ਭਨ ਸਵਚ। ਬਵ —

ੰਾਯ। ਛਾਇਆ—ਰਬਾਵ, ਾਇਆ।  

ਅਯਥ:- (ਸਜ „ਸ਼ਫਦ‟ ਦੀ ਯਾਸੀਂ “ਦੁੁੱ ਤਯ ਾਯ” ਤਯੀਦਾ ਸ) ਉ „ਸ਼ਫਦ‟ ਨੰੂ ਇੁੱ ਏ-ਯ ਥਾਂ 
(ਸਭਸਰਆ ਸਇਆ) ਸ (ਬਾਵ, ਉਸ ਸ਼ਫਦ ਸਯ ਥਾਂ ਬਯੂਯ ਸ), „ਸ਼ਫਦ‟ ਅਰੁੱ ਐ (ਰਬੂ ਦਾ ਯੂ) ਸ, 
ਭੈਂ ਸਜਧਯ ਵਐਦਾ ਸਾਂ ਉਸ ਸ਼ਫਦ ਸੀ ਸ਼ਫਦ ਸ , ਸਜਵੇਂ ਅਪੁਯ ਰਬੂ ਦਾ ਵਾ (ਸਯ ਥਾਂ) ਸ ਸਤਵੇਂ 
„ਸ਼ਫਦ‟ ਦਾ ਵਾ (ਸਯ ਥਾਂ) ਸ। „ਸ਼ਫਦ‟ ਉਸੀ ਸ ਜ ੰੂਯਣ ੁੱ ਸਤਆ-ਧਾਯੀ (ਰਬੂ) ਸ (ਬਾਵ „ਰਬੂ‟ 
ਤ ਰਬੂ ਦੀ ਸਸਤ ਦਾ „ਸ਼ਫਦ‟ ਇੁੱਏ ਸੀ ਸਨ)।  

ਸਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਉਤ ਰਬੂ ਭਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਏਯਦਾ ਸ , ਉ ਦ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਇਸ „ਸ਼ਫਦ‟ ਵੁੱਦਾ ਸ, 
ਉਸ ਭਨੁੁੱ ਐ ਸਸਯਦ ਸਵਚੋਂ ਬਟਏਣਾ ਦੂਯ ਏਯ ਰੈਂਦਾ ਸ , ਉ ਦਾ ਤਨ ਤ ਉ ਦਾ ਭਨ ਤ ਉ ਦੀ 
ਫਾਣੀ ਸਵਤਰ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ ਉਸ ਭਨੁੁੱ ਐ ਆਣ ਭਨ ਸਵਚ ਵਾਈ ਯੁੱਐਦਾ ਸ।  

ਸਤੁਯ ਦ „ਸ਼ਫਦ‟ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ੰਾਯ-ਭੁੰ ਦਯ ਤਯੀਦਾ ਸ। (ਜ ਤਸਯਆ ਸ ਉਸ) ਇਥ ਉਥ (ਰਏ 
ਯਰਏ ਸਵਚ ਸਯ ਥਾਂ ) ਇੁੱਏ ਰਬੂ ਨੰੂ ਸਵਆਏ ਜਾਣਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ ! ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਇ „ਸ਼ਫਦ‟ 

ਨੰੂ ਛਾਣ ਰੈਂਦਾ ਸ „ਸ਼ਫਦ‟ ਨਾਰ ਡੂੰ ੀ ਾਂਝ ਾ ਰੈਂਦਾ ਸ ਉ ਉਤ ਭਾਇਆ ਦਾ ਰਬਾਵ ਨਸੀਂ 
ਯਸਸੰਦਾ ਤ ਉ ਦਾ ਆਣਾ ਵੁੱ ਐਯਾ ਸਚਸਨ ਤ ਵਯਨ ਨਸੀਂ ਯਸਸ ਜਾਂਦਾ (ਬਾਵ, ਉ ਦਾ ਵੁੱ ਐਯਾ-
ਨ ਸਭਟ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਉ ਦ ਅੰਦਯੋਂ ਭਯ-ਤਯ ਦੂਯ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ)। 59।  

ਿਰ ਿਿ ਅੰਗੁਲ ਵਾਈ ਅਉਧੂ ਿੁੰ ਨ ਿਚੁ ਆਹਾਰ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਫਲ  ਿਿੁ ਸਫਰਲ  ਚੀਨੈ ਅਲਿ 
ਅਾਰ ॥ ਿਰ ਗੁਿ ਭਿ ਿਫਿੁ ਵਿਾ ਿਾ ਭਸਨ ਚੂਕ ਅਹੰਕਾਰ ॥ ਅੰਿਸਰ ਫਾਹਸਰ ਕ ਜਾਿ 
ਿਾ ਹਸਰ ਨਾਸਭ ਲਗ ਸਆਰ ॥ ਿੁਿਭਨਾ ਇਿਾ ਸੰਗੁਲਾ ਫੂਝ ਜਾ ਆ ਅਲਿੁ ਲਿਾ ॥ 
ਨਾਨਕ ਸਿਹੁ ਿ ਊਸਰ ਿਾਚਾ ਿਸਿਗੁਰ ਿਫਸਿ ਿਭਾ ॥੬੦॥ {ੰਨਾ 944} 

ਦਅਯਥ:- ਅਉਧ—ੂਸ ਜੀ ! ਆਸਾਯ—ਖ਼ੁਯਾਏ, ਆਯਾ। ਫਰ —ਜਦਾ ਸ। ਤਤੁ —

ਅਰੀਅਤ। ਸਵਯਰ —ਸਯੜਏਦਾ ਸ। ਇੜਾ —ਐੁੱਫੀ ਨਾ ਦੀ ਨਾੜੀ। ਸੰੁਰਾ —ੁੱਜੀ ਨਾ ਦੀ 
ਨਾੜੀ। ੁਐਭਨਾ—ਸਵਚਏਾਯਰੀ ਨਾੜੀ ਸਜਥ ਰਾਣਾਮਾਭ ਵਰ ੁਆ ਸਟਏਾਈਦ ਸਨ। ਸਤਸੁ ਤ —
ਸਤਨਹ ਾਂ ਤੋਂ , ਇੜਾ ਸੰੁਰਾ ੁਐਭਨਾ ਦ ਅੁੱ ਸਬਆ ਤੋਂ , ਰਾਣਾਮਾਭ ਤੋਂ। ਭਸਨ —ਭਨ ਸਵਚੋਂ। ਚੂਏ —
ਭੁੁੱ ਏ ਜਾਂਦਾ ਸ।  



ਅਯਥ:- (ਉੱਤਯ:) ਸ ਜੀ ! ਦ-ਉਂਰ-ਰਭਾਣ ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਯਾਏ ਅਪੁਯ ੁੱਚਾ ਰਬੂ ਸ (ਬਾਵ, 

ੁਆ ੁਆ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ ਜਣਾ ਸ , ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਯਾ ਸ ) ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ 
ੁਯੂ ਦ ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਤੁਯ ਏ (ੁਆ ੁਆ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ) ਜਦਾ ਸ, ਉਸ ਅਰੀਅਤ (ਬਾਵ, 

ਜਤ ਦਾ ਭੂਰ) ਸਾਰ ਏਯ ਰੈਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਅਰੁੱ ਐ ਤ ਅਾਯ ਰਬੂ ਨੰੂ ਛਾਣ ਰੈਂਦਾ ਸ (ਰਬੂ ਨਾਰ 
ਡੂੰ ੀ ਾਂਝ ਾ ਰੈਂਦਾ ਸ)।  

ਜਦੋਂ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯੂ ਦਾ ਸ਼ਫਦ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਵਾਂਦਾ ਸ (ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਫਯਏਸਤ ਨਾਰ ਭਾਇਆ ਦਾ) ਤਰ-
ੁਣੀ ਰਬਾਵ ਸਭਟਾ ਰੈਂਦਾ ਸ, ਤਾਂ ਉ ਦ ਭਨ ਸਵਚੋਂ ਅਸੰਏਾਯ ਨਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। (ਇ ਤਯਹਾਂ) ਜਦੋਂ 
ਉਸ ਆਣ ਅੰਦਯ ਤ ਫਾਸਯ (ਜਤ ਸਵਚ) ਇੁੱਏ ਰਬੂ ਨੰੂ ਸੀ ਵਐਦਾ ਸ , ਤਾਂ ਉ ਦਾ ਸਆਯ 
ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਸਵਚ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਜਦੋਂ ਅਰੁੱ ਐ ਰਬੂ ਆਣਾ ਆ ਰਐਾਂਦਾ ਸ (ਆਣ ਯੂ ਦੀ ਭਝ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ ), 
ਤਦੋਂ ੁਯਭੁਐ ਇੜਾ ਸੰੁਰਾ ੁਐਭਨਾ ਨੰੂ ਭਝ ਰੈਂਦਾ ਸ , (ਬਾਵ, ੁਯਭੁਸਐ ਨੰੂ ਇਸ ਭਝ ਆ 
ਜਾਂਦੀ ਸ ਸਏ ) ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ ਰਬੂ ਇੜਾ ਸੰੁਰਾ ੁਐਭਨਾ ਦ ਅੁੱ ਸਬਆ ਤੋਂ ਉਤਾਂਸ 
ਸ, ਉ ਸਵਚ ਤਾਂ ਸਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਸੀ) ਭਾਈਦਾ ਸ।6।  

ਭਨ ਕਾ ਜੀਉ ਵਨੁ ਕਿੀਅਲ  ਵਨੁ ਕਹਾ ਰਿੁ ਿਾਈ ॥ ਸਗਆਨ ਕੀ ਭੁਿਰਾ ਕਵਨ ਅਉਧੂ 
ਸਿਧ ਕੀ ਕਵਨ ਕਭਾਈ ॥ ਸਫਨੁ ਿਫਿ ਰਿੁ ਨ ਆਵ ਅਉਧੂ ਹਉਭ ਸਆਿ ਨ ਜਾਈ ॥ 
ਿਫਸਿ ਰਿ ਅੰਸਭਰਿ ਰਿੁ ਾਇਆ ਿਾਚ ਰਹ ਅਘਾਈ ॥ ਕਵਨ ਫੁਸਧ ਸਜਿੁ ਅਿਸਿਰੁ ਰਹੀ 
ਸਕਿੁ ਬਜਸਨ ਸਿਰਿਾਿ ॥ ਨਾਨਕ ਿੁਿੁ ਿੁਿੁ ਿਭ ਕਸਰ ਜਾ ਿਸਿਗੁਰ ਿ ਕਾਲੁ ਨ ਗਰਾਿ 
॥੬੧॥ {ੰਨਾ 944-945} 

ਦਅਯਥ:- ਜੀਉ—ਸਜੰਦ, ਆਯਾ। ਵਨੁ —ਰਾਣ। ਯੁ —ਖ਼ੁਯਾਏ। ਏਸਾ —ਸਏਥੋਂ? ਭੁਦਰਾ—
ਾਧਨ। ਅਉਧੂ—ਸ ਜੀ ! ਸਧ—ਜ-ਾਧਨਾਂ ਸਵਚ ੁੁੱ ਾ ਸਇਆ ਜੀ। ਏਵਨ ਏਭਾਈ —

ਏੀਸ ਸਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸ ? ਅਾਇ ਯਸ —ਯੁੱਜ ਯਸਸੰਦ ਸਨ। ਸਏਤੁ ਬਜਸਨ —ਸਏ ਬਜਨ ਨਾਰ ? 

ਸਤਰਤਾ—ਸਤਰਤ ਯਸੀਦਾ ਸ। ਭ—ਫਯਾਫਯ, ਇੁੱਏ-ਭਾਨ। ਰਾ—ਰਦਾ, ਸਵਆਦਾ।  

ਅਯਥ:- (ਰਸ਼ਨ:) ਭਨ ਦਾ ਆਯਾ ਰਾਣ ਏਸੀਦ ਸਨ , ਰਾਣ ਸਏਥੋਂ ਖ਼ੁਯਾਏ ਰੈਂਦ ਸਨ ? (ਬਾਵ, 

ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਯਾ ਏਣ ਸ?) ਸ ਜੀ! ਸਆਨ ਦੀ ਰਾਤੀ ਦਾ ਏਸੜਾ ਾਧਨ ਸ ? ਜ-ਾਧਨਾਂ 



ਸਵਚ ੁੁੱ  ਸ ਜੀ ਨੰੂ ਏੀਸ ਰਾਤ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ? 

(ਉੱਤਯ:) ਸ ਜੀ! ਸਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਤੋਂ ਸਫਨਾਂ (ਰਾਣਾਂ ਨੰੂ) ਯ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ (ਬਾਵ, ੁਯੂ ਦਾ 
ਸ਼ਫਦ ਸੀ ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਯਾ ਸ , ਰਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਯਾਏ ਸ )। ੁਯੂ-ਸ਼ਫਦ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਸਉਭ ਦੀ ਤਰਸ 
ਨਸੀਂ ਸਭਟਦੀ। ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਸਵਚ ਯੰ ਜਾਂਦ ਸਨ , ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਦਾ ਸਟਏ ਯਸਸਣ 
ਵਾਰਾ ਨਾਭ-ਯ ਸਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਉਸ ੁੱਚ ਰਬੂ ਸਵਚ ਯੁੱਜ ਯਸਸੰਦ ਸਨ (ਬਾਵ, ਨਾਭ ਸਵਚ ਜੁੜ ਏ 
ੰਤਐੀ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ)।  

(ਰਸ਼ਨ:) ਉਸ ਏਸੜੀ ਭਤ ਸ ਸਜ ਦੀ ਯਾਸੀ ਭਨ ਦਾ ਸਟਸਏਆ ਯਸਸ ਏਦਾ ਸ ? ਏਸੜੀ 
ਖ਼ੁਯਾਏ ਨਾਰ ਭਨ ਦਾ ਯੁੱ ਸਜਆ ਯਸਸ ਏ? 

(ਉੱਤਯ:) ਸ ਨਾਨਏ ! ਸਤੁਯੂ ਤੋਂ (ਜ ਭਤ ਸਭਰਦੀ ਸ ਉ ਨਾਰ ) ਦੁੁੱ ਐ ਤ ੁਐ ਇੁੱ ਏ -ਭਾਨ 
ਜਾਦਾ ਸ , ਸਤੁਯੂ ਤੋਂ (ਜ ਨਾਭ-ਬਜਨ ਸਭਰਦਾ ਸ , ਉ ਏਯਏ ) ਭਤ (ਦਾ ਡਯ ) ਸ ਨਸੀਂ 
ਏਦਾ। 61।  

ਰੰਸਗ ਨ ਰਾਿਾ ਰਸਿ ਨਹੀ ਭਾਿਾ ॥ ਸਫਨੁ ਗੁਰ ਿਫਿ ਜਸਲ ਫਸਲ ਿਾਿਾ ॥ ਸਫੰਿੁ ਨ ਰਾਸਿਆ 
ਿਫਿੁ ਨ ਬਾਸਿਆ ॥ ਵਨੁ ਨ ਿਾਸਧਆ ਿਚੁ ਨ ਅਰਾਸਧਆ ॥ ਅਕਿ ਕਿਾ ਲ  ਿਭ ਕਸਰ 
ਰਹ ॥ ਿਉ ਨਾਨਕ ਆਿਭ ਰਾਭ ਕਉ ਲਹ ॥੬੨॥ {ੰਨਾ 945} 

ਦਅਯਥ:- ਯੰਸ—ਯੰ ਸਵਚ , ਸਆਯ ਸਵਚ। ਯਸ —ਯ ਸਵਚ। ਭਾਤਾ —ਭਤ, ਐੀਵਾ। 
ਤਾਤਾ—ੜਦਾ, ਸਐੁੱਝਦਾ। ਸਫੰਦੁ —ਵੀਯਜ। ਸਫੰਦੁ ਨ ਯਾਸਐਆ —ਉ ਭਨੁੁੱ ਐ ਨੇ ਵੀਯਯ ਨਸੀਂ 
ਾਂਸਬਆ, (ਬਾਵ) ਉਸ ਏਾਸਦਾ ਜਤੀ ? ਵਨੁ ਨ ਾਸਧਆ —(ਰਾਣਾਮਾਭ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ) ਰਾਣ ਵੁੱ  
ਸਵਚ ਨਸੀਂ ਏੀਤ।  

ਅਯਥ:- ਸਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ (ਦੀ ਏਭਾਈ ਏਯਨ ) ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਭਨੁੁੱ ਐ (ਭਾਇਏ ਧੰਸਧਆਂ ਸਵਚ ) ੜ 
ਫਰ ਏ ਸਐੁੱਝਦਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ , (ਇ ਵਾਤ ਉ ਦਾ ਭਨ ) ਰਬੂ ਦ ਸਆਯ ਸਵਚ ਯੰਸਆ ਨਸੀਂ 
ਜਾਂਦਾ ਤ ਉਸ ਰਬੂ ਦ ਆਨੰਦ ਸਵਚ ਐੀਵਾ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦਾ।  

ਸਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਨੇ ੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਨਸੀਂ ਉਚਾਸਯਆ, ਉ ਨੇ ਜਤੀ ਫਣ ਏ ਏੁਝ ਨਸੀਂ ਐੁੱ ਸਟਆ। ਸਜ ਨੇ 
ੁੱ ਚ ਰਬੂ ਨੰੂ ਸਭਸਯਆ ਨਸੀਂ, ਉ ਨੇ ਰਾਣਾਮਾਭ ਏਯ ਏ ਏੀਸ ਸਰਆ? 

ਸ ਨਾਨਏ ! ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਅਏੁੱਥ ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾ ਏ (ਦੁਐ ੁਐ ਨੰੂ ) ਇੁੱਏ-ਭਾਨ ਜਾਣ ਏ ਜੀਵਨ 



ਸਫਤੀਤ ਏਯ, ਤਾਂ ਉਸ ਾਯ-ੰਾਯ-ਦੀ-ਸਜੰਦ ਰਬੂ ਦੀ ਰਾਤੀ ਏਯ ਰੈਂਦਾ ਸ। 62।  

ਗੁਰ ਰਿਾਿੀ ਰੰਗ ਰਾਿਾ ॥ ਅੰਸਭਰਿੁ ੀਆ ਿਾਚ ਭਾਿਾ ॥ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰੀ ਅਗਸਨ ਸਨਵਾਰੀ ॥ 
ਅਸਉ ੀ ਆਿਭ ਿੁਿੁ ਧਾਰੀ ॥ ਿਚੁ ਅਰਾਸਧਆ ਗੁਰਭੁਸਿ ਿਰੁ ਿਾਰੀ ॥ ਨਾਨਕ ਫੂਝ ਕ 
ਵੀਚਾਰੀ ॥੬੩॥ {ੰਨਾ 945} 

ਦਅਯਥ:- ਯੰ—(ਰਬੂ ਦ) ਸਆਯ ਸਵਚ। ੀਆ—ੀਤਾ। ਅਸਉ—ਅੰਸਭਰਤ, ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ 
ਦਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ ਜਰ। ੀ —ੀਤਾ। ਧਾਯੀ—ਧਾਸਯਆ, ਰੁੱ ਬਾ। ਵੀਚਾਯੀ—ਸਵਚਾਯ-ਵਾਨ। ਤਯੁ 
ਤਾਯੀ—ਤਾਯੀ ਤਯੁ, ਾਯ ਰੰ। ਏ—ਏਈ ਸਵਯਰਾ।  

ਅਯਥ:- ਸਤੁਯੂ ਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਰਬੂ ਦ ਸਆਯ ਸਵਚ ਯੰੀਜਦਾ ਸ , ਉਸ ਨਾਭ-

ਅੰਸਭਰਤ ੀ ਰੈਂਦਾ ਸ, ਤ ੁੱ ਚ ਰਬੂ ਸਵਚ ਐੀਵਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ।  

ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯ -(ਸ਼ਫਦ) ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸਵਚਾਯਵਾਨ ਸ ਸਆ ਸ ਉ ਨੇ (ਸਤਰਸ਼ਨਾ) ਅੁੱ ਫੁਝਾ ਰਈ 
ਸ, ਉ ਨੇ (ਨਾਭ-) ਅੰਸਭਰਤ ੀ ਸਰਆ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਆਤਭਏ ੁਐ ਰੁੱ ਬ ਸਆ ਸ। (ਸ ਜੀ!) ੁਯੂ 
ਦ ਯਾਸ ਤ ਤੁਯ ਏ ੁੱ ਚ ਰਬੂ ਦਾ ਸਭਯਨ ਏਯ ਏ („ਦੁਤਯ ਾਯ ‟ ਤੋਂ) ਾਯ ਰੰ। (ਯ) ਸ 
ਨਾਨਏ! ਏਈ ਸਵਯਰਾ ਸਵਚਾਯਵਾਨ (ਇ ੁੱਰ ਨੰੂ) ਭਝਦਾ ਸ। 63।  

ਇਹੁ ਭਨੁ ਭਗਲੁ ਕਹਾ ਫਿੀਅਲ  ਕਹਾ ਫਿ ਇਹੁ ਵਨਾ ॥ ਕਹਾ ਫਿ ਿੁ ਿਫਿੁ ਅਉਧੂ ਿਾ 
ਕਉ ਚੂਕ ਭਨ ਕਾ ਬਵਨਾ ॥ ਨਿਸਰ ਕਰ ਿਾ ਿਸਿਗੁਰੁ ਭਲ  ਿਾ ਸਨਜ ਘਸਰ ਵਾਿਾ ਇਹੁ ਭਨੁ 
ਾ ॥ ਆ ਆੁ ਿਾਇ ਿਾ ਸਨਰਭਲੁ ਹਵ ਧਾਵਿੁ ਵਰਸਜ ਰਹਾ ॥ ਸਕਉ ਭੂਲੁ ਛਾਿ 
ਆਿਭੁ ਜਾਿ ਸਕਉ ਿਸਿ ਘਸਰ ਿੂਰੁ ਿਭਾਵ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਹਉਭ ਸਵਚਹੁ ਿਵ ਿਉ ਨਾਨਕ 
ਿਹਸਜ ਿਭਾਵ ॥੬੪॥ {ੰਨਾ 945} 

ਦਅਯਥ:- ਭਰੁ—(ੰ: ਭਦਏਰ; mdkl) ਭਤ ਸਾਥੀ। ਬਵਨਾ —ਬਟਏਣਾ। ਆ ਆੁ —
ਆਣ ਆ ਨੰੂ। ਧਾਵਤੁ—(ਸਵਏਾਯਾਂ ਵਰ) ਦੜਦਾ। ਵਯਸਜ—ਯਏ ਏ। ਸ—ਚੰਦਰਭਾ। ਸਉਭ—
ਸਉ ਭੈਂ , ਭੈਂ ਭੈਂ , ਭੈਂ ਦਾ ਸਯ ਵਰ ਸਧਆਨ , ਸਯ ਵਰ ਆਣ ਆ ਦਾ ਸਖ਼ਆਰ , ਵੁੱ ਐਯਾ-ਨ, 

ਖ਼ੁਦਗ਼ਯਜ਼ੀ। ਸਸਜ—ਸਸਜ ਸਵਚ, ਅਡਰ ਅਵਥਾ ਸਵਚ।  

ਅਯਥ:- (ਰਸ਼ਨ:) ਭਤ ਸਾਥੀ (ਵਯਾ) ਇਸ ਭਨ ਸਏਥ ਵੁੱ ਦਾ ਸ ? ਇਸ ਰਾਣ ਸਏਥ ਵੁੱ ਦ 
ਸਨ? ਸ ਜੀ (ਨਾਨਏ!) ਉਸ ਸ਼ਫਦ ਸਏਥ ਵੁੱ ਦਾ ਸ (ਸਜ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਤੁਸਾਡ ਭਤ -ਅਨੁਾਯ) 



ਭਨ ਦੀ ਬਟਏਣਾ ਭੁੁੱ ਏਦੀ ਸ? 

(ਉੱਤਯ:) ਜ ਰਬੂ ਭਸਯ ਦੀ ਸਨਾਸ ਏਯ ਤਾਂ ਉਸ ਸਤੁਯੂ ਸਭਰਾਂਦਾ ਸ ਤ (ੁਯੂ ਸਭਸਰਆਂ) ਇਸ 
ਭਨ ਆਣ ਸੀ ਯ ਸਵਚ (ਬਾਵ, ਆਣ ਆ ਸਵਚ) ਸਟਏ ਜਾਂਦਾ ਸ। (ੁਯੂ ਦ ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਤੁਯ 
ਏ ਜਦੋਂ) ਭਨ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਐਾ ਜਾਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਆਣ ੰਏਰ ਸਵਏਰ ਭੁਏਾ ਦੇਂਦਾ ਸ , ਜਦੋਂ 
ਭਨੁੁੱ ਐ ਭਨ ਦ ਸੁੱ ਛ ਤੁਯਨ ਦ ਥਾਂ ੁਯੂ ਦ ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਤੁਯਦਾ ਸ ) ਤਾਂ ਭਨ ਸਵਤਰ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ 
(ਸਏਉਂਸਏ ਇ ਤਯਹਾਂ ੁਯੂ ਦ ਉਦਸ਼ ਨਾਰ ਭਨੁੁੱ ਐ) ਭਾਇਆ ਵਰ ਦੜਦ ਭਨ ਨੰੂ ਯਏ ਯੁੱ ਐਦਾ ਸ।  

(ਰਸ਼ਨ:) ਭਨੁੁੱ ਐ (ਜਤ ਦ ) ਭੁੁੱ ਢ (ਰਬੂ) ਨੰੂ ਸਏਵੇਂ ਛਾਣ ? ਆਣ ਆਤਭਾ ਨੰੂ ਸਏਵੇਂ ਭਝ ? 

ਚੰਦਰਭਾ ਦ ਯ ਸਵਚ ੂਯਜ ਸਏਵੇਂ ਸਟਏ? 

(ਉੱਤਯ:) ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯੂ ਦ ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਤੁਯਦਾ ਸ ਉਸ ਆਣ ਅੰਦਯੋਂ „ਸਉਭ‟ ਦੂਯ ਏਯਦਾ ਸ , 
ਤਦੋਂ ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਸਸਜ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਸਟਏ ਜਾਂਦਾ ਸ। 64।  

ਇਹੁ ਭਨੁ ਸਨਹਚਲੁ ਸਹਰਿ ਵਿੀਅਲ  ਗੁਰਭੁਸਿ ਭੂਲੁ ਛਾਸਿ ਰਹ ॥ ਨਾਸਬ ਵਨੁ ਘਸਰ 
ਆਿਸਿ ਫਿ ਗੁਰਭੁਸਿ ਿਜਿ ਿਿੁ ਲਹ  ॥ ਿੁ ਿਫਿੁ ਸਨਰੰਿਸਰ ਸਨਜ ਘਸਰ ਆਛ ਸਿਰਬਵਿ 
ਜਸਿ ਿੁ ਿਫਸਿ ਲਹ ॥ ਿਾਵ ਿੂਿ ਬੂਿ ਿਾਚ ਕੀ ਿਾਚ ਹੀ ਸਿਰਿਾਸਿ ਰਹ ॥ ਅਨਹਿ ਫਾਿੀ 
ਗੁਰਭੁਸਿ ਜਾਿੀ ਸਫਰਲ ਕ ਅਰਿਾਵ ॥ ਨਾਨਕੁ ਆਿ ਿਚੁ ਿੁਬਾਿ ਿਸਚ ਰ ਰੰਗੁ ਕਫਹੂ ਨ 
ਜਾਵ ॥੬੫॥ {ੰਨਾ 945} 

ਦਅਯਥ:- ਸਨਸਚਰੁ—ਅਡਰ ਸ ਏ (ਬਾਵ, ਬਟਏਣੋਂ ਸਟ ਏ )। ਸਸਯਦ—ਸਸਯਦ ਸਵਚ। 
ਆਸਣ—ਆਣ ਉੱਤ। ਫ —ਫਠਦਾ ਸ। ਸਨਜ ਸਯ —ਆਣ ਅਰ ਯ ਸਵਚ। ਆਛ —ਸ। 
ਅਯਥਾਵ—ਅਯਥ ਭਝਦਾ ਸ , ਅਰੀਅਤ ਭਝਦਾ ਸ। ਸਚ —ੁੱਚ ਸਵਚ। ਯ —ਯੰਸਆ 
ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਜਦੋਂ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯੂ ਦ ਸੁਏਭ ਤ ਤੁਯ ਏ (ਜਤ ਦ ) ਭੂਰ-(ਰਬੂ) ਨੰੂ ਛਾਣਦਾ ਸ (ਰਬੂ 
ਨਾਰ ਾਂਝ ਾਂਦਾ ਸ), ਤਾਂ ਇਸ ਭਨ ਅਡਰ ਸ ਏ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਸਟਏਦਾ ਸ। ਰਾਣ (ਬਾਵ, ੁਆ) 

ਨਾਬੀ-ਯੂ ਯ ਸਵਚ ਆਣ ਤ ਫਠਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਯੰਬ ਨਾਬੀ ਤੋਂ ਸੰੁਦਾ ਸ ), ੁਯੂ ਦੀ 
ਯਾਸੀਂ ਐਜ ਏਯ ਏ ਭਨੁੁੱ ਐ ਅਰੀਅਤ ਰੁੱ ਬਦਾ ਸ। ਉਸ ਸ਼ਫਦ (ਜ „ਦੁਤਯ ਾਯ‟ ਤੋਂ ਤਾਯਦਾ ਸ) 
ਇਏ-ਯ ਆਣ ਅਰ ਯ ਸਵਚ (ਬਾਵ, ੁੰ ਨ ਰਬੂ ਸਵਚ ) ਸਟਏਦਾ ਸ , ਭਨੁੁੱ ਐ ਉ ਸ਼ਫਦ ਦੀ 



ਯਾਸੀਂ (ਸੀ) ਸਤਰਰਏੀ ਸਵਚ ਸਵਆਏ ਰਬੂ ਦੀ ਜਸਤ ਨੰੂ ਰੁੱ ਬਦਾ ਸ , (ਸਜਉਂ ਸਜਉਂ ) ੁੱਚ ਰਬੂ ਨੰੂ 
ਸਭਰਣ ਦੀ ਤਾਂ ਵਧਦੀ ਸ (ਸਤਉਂ ਸਤਉਂ ) ਭਨੁੁੱ ਐ ਦੁੁੱ ਐਾਂ ਨੰੂ ਭੁਏਾ ਰੈਂਦਾ ਸ ; ੁੱਚ ਰਬੂ ਸਵਚ ਸੀ 
ਸਤਰਤ ਯਸਸੰਦਾ ਸ।  

ਇਏ-ਯ ਸਵਆਏ ਯੁੱਫੀ ਜੀਵਨ -ਯ ਨੰੂ ਸਏ ਸਵਯਰ ੁਯਭੁਐ ਨੇ ਜਾਸਣਆ ਸ ਸਏ ਸਵਯਰ ਨੇ 
ਇਸ ਯਾਜ਼ ਭਸਝਆ ਸ। ਨਾਨਏ ਆਐਦਾ ਸ (ਸਜ ਨੇ ਭਸਝਆ ਸ) ਉਸ ੁੱਚ ਰਬੂ ਨੰੂ ਸਭਯਦਾ 
ਸ, ੁੱਚ ਸਵਚ ਯੰਸਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ, ਉ ਦਾ ਇਸ ਯੰ ਏਦ ਉਤਯਦਾ ਨਸੀਂ। 65।  

ਜਾ ਇਹੁ ਸਹਰਿਾ ਿਹ ਨ ਹਿੀ ਿਉ ਭਨੁ ਕਠੈ ਰਹਿਾ ॥ ਨਾਸਬ ਕਭਲ ਅਿਿੰਬੁ ਨ ਹਿ ਿਾ 
ਵਨੁ ਕਵਨ ਘਸਰ ਿਹਿਾ ॥ ਰੂੁ ਨ ਹਿ ਰਿ ਨ ਕਾਈ ਿਾ ਿਫਸਿ ਕਹਾ ਸਲਵ ਲਾਈ ॥ 
ਰਕਿੁ ਸਫੰਿੁ ਕੀ ਭਿੀ ਨ ਹਿੀ ਸਭਸਿ ਕੀਭਸਿ ਨਹੀ ਾਈ ॥ ਵਰਨੁ ਬਿੁ ਅਿਰੂੁ ਨ ਜਾੀ 
ਸਕਉ ਕਸਰ ਜਾਸਿ ਿਾਚਾ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਸਭ ਰਿ ਫਰਾਗੀ ਇਫ ਿਫ ਿਾਚ ਿਾਚਾ ॥੬੬ ॥ 

{ੰਨਾ 945} 

ਦਅਯਥ:- ਦਸ—ਯੀਯ। ਭਨੁ —ਚਤਨ ੁੱ ਤਾ। ਏਠੈ —ਸਏਸ ਠਾਂ ? ਸਏ ਥਾਂ ਤ ? ਅਥੰਬ—ੁ

ਥੰਭਹੀ, ਸਾਯਾ {ÔqMB}। ਵਨੁ—ਰਾਣ, ੁਆ। ਸਤਾ—ਆਯਾ ਰੈਂਦਾ ੀ। ਫਸਦ—ਸ਼ਫਦ 
ਨੇ। ਯਏਤੁ—ਯੁੁੱ ਤ। ਸਫੰਦੁ—ਫੀਯਜ। ਭੜੀ—ਯੀਯ। ਸਭਸਤ—ਅੰਦਾਜ਼ਾ। ਅਯੂੁ—ਵਯੂੁ, ਯੂ। 
ਇਫ—ਸੁਣ ਜਦੋਂ ਯੀਯ ਭਜੂਦ ਸ। ਤਫ—ਤਦੋਂ ਜਦੋਂ ਯੀਯ ਨਸੀਂ ੀ।  

ਅਯਥ:- (ਰਸ਼ਨ:) ਜਦੋਂ ਨਾਸ ਇਸ ਸਸਯਦਾ ੀ ਨਾਸ ਇਸ ਯੀਯ ੀ , ਤਦੋਂ ਭਨ (ਚਤਨ ੁੱ ਤਾ) 
ਸਏੁੱ ਥ ਯਸਸੰਦਾ ੀ? ਜਦੋਂ ਨਾਬੀ ਦ ਚੁੱ ਏਯ ਦੀ ਥੰਭਹੀ ਨਸੀਂ ੀ ਤਾਂ ਰਾਣ (ੁਆ) ਸਏ ਯ ਸਵਚ 
ਆਯਾ ਰੈਂਦਾ ੀ? ਜਦੋਂ ਏਈ ਯੂ ਯਐ ਨਸੀਂ ੀ ਤਦੋਂ ਸ਼ਫਦ ਨੇ ਸਏਥ ਸਰਵ ਰਾਈ ਸਈ ੀ ? ਜਦੋਂ 
(ਭਾਂ ਦੀ) ਯੁੱਤ ਤ (ਸਤਾ ਦ) ਫੀਯਜ ਤੋਂ ਫਸਣਆ ਇਸ ਯੀਯ ਨਸੀਂ ੀ ਤਦੋਂ ਸਜ ਰਬੂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 
ਤ ਭੁੁੱ ਰ ਨਸੀਂ  ਏਦਾ ਉ ਸਵਚ ਸਰਵ ਸਏਵੇਂ ਇਸ ਭਨ ਰਾਂਦਾ ੀ ? ਸਜ ਰਬੂ ਦਾ ਯੰ ਬਐ ਤ 
ਯੂ ਨਸੀਂ ਸਦੁੱ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ ਰਬੂ ਸਏਵੇਂ ਰਸਐਆ ਜਾਂਦਾ ਸ? 

(ਉੱਤਯ:) ਸ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਸਵਚ ਯੁੱਤ ਸ ਵਯਾਵਾਨ ਨੰੂ ਸਯ ਵਰ ੁੱ ਚਾ ਰਬੂ ਸੀ (ਭਜੂਦ) 

ਰਤੀਤ ਸੰੁਦਾ ਸ। 66।  



ਸਹਰਿਾ ਿਹ ਨ ਹਿੀ ਅਉਧੂ ਿਉ ਭਨੁ ਿੁੰ ਸਨ ਰਹ ਫਰਾਗੀ ॥ ਨਾਸਬ ਕਭਲੁ ਅਿਿੰਬੁ ਨ ਹਿ 
ਿਾ ਸਨਜ ਘਸਰ ਫਿਿਉ ਵਨੁ ਅਨਰਾਗੀ ॥ ਰੂੁ ਨ ਰਸਿਆ ਜਾਸਿ ਨ ਹਿੀ ਿਉ ਅਕੁਲੀਸਿ 
ਰਹਿਉ ਿਫਿੁ ਿੁ ਿਾਰੁ ॥ ਗਉਨੁ ਗਗਨੁ ਜਫ ਿਫਸਹ ਨ ਹਿਉ ਸਿਰਬਵਿ ਜਸਿ ਆ 
ਸਨਰੰਕਾਰੁ ॥ ਵਰਨੁ ਬਿੁ ਅਿਰੂੁ ਿੁ ਕ ਕ ਿਫਿੁ ਸਵਡਾਿੀ ॥ ਿਾਚ ਸਫਨਾ ਿੂਚਾ ਕ ਨਾਹੀ 
ਨਾਨਕ ਅਕਿ ਕਹਾਿੀ ॥੬੭॥ {ੰਨਾ 945} 

ਦਅਯਥ:- ਅਉਧ—ੂਸ ਜੀ! ੁੰ ਸਨ—ਅਪੁਯ ਰਬੂ ਸਵਚ। ਅਨਯਾੀ—ਰਭੀ ਸ ਏ। ਜਾਸਤ—ਸੋਂਦ, 

ਉਤੁੱਤੀ। ਅਏੁਰੀਸਣ—ਅਏੁਰੀਣ ਸਵਚ , ਏੁਰ-ਯਸਸਤ ਰਬੂ ਸਵਚ। ਉਨੁ —ਵਨੁ, ਭਨ, ਚਾਰ, 

ਜਤ ਦੀ ਚਾਰ, ਜਤ ਦੀ ਸੋਂਦ। ਨੁ—ਅਏਾਸ਼। ਸਵਡਾਣੀ—ਅਚਯਜ।  

ਅਯਥ:- (ਉੱਤਯ:) ਸ ਜੀ! ਜਦੋਂ ਨਾਸ ਸਸਯਦਾ ੀ ਨਾਸ ਯੀਯ ੀ , ਤਦੋਂ ਵਯਾੀ ਭਨ ਸਨਯੁਣ 
ਰਬੂ ਸਵਚ ਸਟਸਏਆ ਸਇਆ ੀ। ਜਦੋਂ ਨਾਬੀ-ਚੁੱਏਯ-ਯੂ ਥੰਭੀ ਨਸੀਂ ੀ ਤਦੋਂ ਰਾਣ (ਰਬੂ ਦਾ) ਰਭੀ 
ਸ ਏ ਆਣ ਅਰ ਯ (ਰਬੂ) ਸਵਚ ਵੁੱ ਦਾ ੀ। ਜਦੋਂ (ਜਤ ਦਾ) ਏਈ ਯੂ ਯਐ ਨਸੀਂ ੀ ਤਦੋਂ 
ਉਸ ਰਸ਼ਟ ਸ਼ਫਦ (ਜ “ਦੁਤਯ ਾਯ” ਤੋਂ ਤਾਯਦਾ ਸ) ਏੁਰ-ਯਸਸਤ ਰਬੂ ਸਵਚ ਯਸਸੰਦਾ ੀ ; ਜਦੋਂ 
ਜਤ ਦੀ ਸਤੀ ਨਸੀਂ ੀ , ਅਏਾਸ਼ ਨਸੀਂ ੀ , ਤਦੋਂ ਆਏਾਯ-ਯਸਸਤ ਸਤਰਬਵਣੀ ਜਸਤ (ਬਾਵ, ਸੁਣ 
ਸਤਰਰਏੀ ਸਵਚ ਸਵਆਏ ਸਣ ਵਾਰੀ ਜਸਤ ) ਆ ਸੀ ਆ ੀ। ਇਏ ਅਚਯਜ ਸ਼ਫਦ -ਯੂ ਰਬੂ 
ਸੀ ੀ, ਉਸੀ (ਜਤ ਦਾ) ਯੰ ਬਐ ਤ ਯੂ ੀ।  

ਸ ਨਾਨਏ ! ( ਉ ) ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰ ਰਬੂ (ਨੰੂ ਸਭਰਣ ) ਤੋਂ ਸਫਨਾ , ਸਜ ਦਾ ਏਈ 
ਸੀ ਯੂ ਸਫਆਨ ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ, ਏਈ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁੁੱ ਚਾ ਨਸੀਂ ਸ। 67।  

ਸਕਿੁ ਸਕਿੁ ਸਫਸਧ ਜਗੁ ਉਜ ੁਰਿਾ ਸਕਿੁ ਸਕਿੁ ਿੁਸਿ ਸਫਨਸਿ ਜਾਈ ॥ ਹਉਭ ਸਵਸਚ ਜਗੁ 
ਉਜ ੁਰਿਾ ਨਾਸਭ ਸਵਿਸਰ ਿੁਿੁ ਾਈ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਹਵ ਿੁ ਸਗਆਨੁ ਿਿੁ ਫੀਚਾਰ ਹਉਭ 
ਿਫਸਿ ਜਲਾ ॥ ਿਨੁ ਭਨੁ ਸਨਰਭਲੁ ਸਨਰਭਲ ਫਾਿੀ ਿਾਚ ਰਹ ਿਭਾ ॥ ਨਾਭ ਨਾਸਭ ਰਹ 
ਫਰਾਗੀ ਿਾਚੁ ਰਸਿਆ ਉਸਰ ਧਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਸਫਨੁ ਨਾਵ ਜਗੁ ਕਿ ਨ ਹਵ ਿਿਹੁ ਸਰਿ 
ਫੀਚਾਰ ॥੬੮॥ {ੰਨਾ 946} 

ਦਅਯਥ:- ਸਏਤ—ੁਸਏ ਨਾਰ? ਸਏਤੁ ਸਫਸਧ—ਸਏ ਸਵਧੀ ਨਾਰ? ੁਯਐਾ—ਸ ੁਯਐ! ਦੁਸਐ—

ਦੁੁੱ ਐ ਨਾਰ। ਸਉਭ —ਵੁੱ ਐਯਾ-ਨ, ਭਯ-ਤਯ, ਆਣੀ ਵੁੱ ਐਯੀ ਸੋਂਦ ਦਾ ਸਖ਼ਆਰ। ਨਾਸਭ 
ਸਵਸਯ—ਜ ਨਾਭ ਸਵੁੱ ਯ ਜਾ। ਫਸਦ —ੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਾਚ —ੁੱਚ ਰਬੂ ਸਵਚ। 



ਨਾਭ ਨਾਸਭ—ਨਾਸਭ ਸੀ ਨਾਸਭ, ਨਾਭ ਸੀ ਨਾਭ ਸਵਚ, ਸਨਯਰ ਰਬ-ੂਨਾਭ ਸਵਚ। ਜੁ—ਸਭਰਾ।  

ਅਯਥ:- (ਰਸ਼ਨ:) ਸ ੁਯਐ! ਜਤ ਸਏ ਸਏ ਸਵਧੀ ਨਾਰ ਉਜਦਾ ਸ , ਸਏ ਤਯਹਾਂ ਦੁੁੱ ਐ ਸਵਚ 
(ੈਂਦਾ) ਸ ਤ ਸਏਵੇਂ ਨਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ? 

(ਉੱਤਯ:) ਸ ੁਯਐ! ਜਤ ਸਉਭ ਸਵਚ ਦਾ ਸੁੰ ਦਾ ਸ , ਜ (ਇ ਨੰੂ) ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸਵੁੱ ਯ ਜਾ 
ਤਾਂ ਦੁੁੱ ਐ ਾਂਦਾ ਸ। ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯੂ ਦ ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਤੁਯਦਾ ਸ , ਉਸ ਤੁੱਤ-ਸਆਨ ਨੰੂ ਸਵਚਾਯਦਾ ਸ 
ਤ (ਆਣੀ) ਸਉਭ ੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਾੜਦਾ ਸ , ਉ ਦਾ ਤਨ ਉ ਦਾ ਭਨ ਤ ਉ ਦੀ 
ਫਾਣੀ ਸਵਤਰ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ ; ਉਸ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰ ਰਬੂ ਸਵਚ ਸਟਸਏਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ ; ਉਸ 
ਭਨੁੁੱ ਐ (ਰਬੂ-ਚਯਨਾਂ ਦਾ) ਭਤਵਾਰਾ ਸ ਏ ਸਨਯਰ ਰਬੂ -ਨਾਭ ਸਵਚ ਸੀ ਜੁਸੜਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ , ਦਾ 
ਰਬੂ ਨੰੂ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਸਟਏਾਈ ਯੁੱਐਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ ! ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਰਬੂ ਨਾਰ ਸਭਰਾ 
ਏਦ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦਾ , ਆਣ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਸਵਚਾਯ ਏ ਵਐ ਰਵ (ਬਾਵ, ਤੁਸਾਡਾ ਆਣਾ ਜ਼ਾਤੀ 
ਤਜਯਫਾ ਇਸੀ ਵਾਸੀ ਦਵਾ)। 68।  

ਗੁਰਭੁਸਿ ਿਾਚੁ ਿਫਿੁ ਫੀਚਾਰ ਕਇ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਿਚੁ ਫਾਿੀ ਰਗਿੁ ਹਇ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਭਨੁ 
ਬੀਜ ਸਵਰਲਾ ਫੂਝ ਕਇ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਸਨਜ ਘਸਰ ਵਾਿਾ ਹਇ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਜਗੀ ਜੁਗਸਿ 
ਛਾਿ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਨਾਨਕ ਕ ਜਾਿ ॥੬੯॥ {ੰਨਾ 946} 

ਦਅਯਥ:- ਫਾਣੀ—ੁਯੂ ਦੀ ਫਾਣੀ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਸਨਜ ਸਯ —ਆਣ ਅਰ ਯੂ ਸਵਚ। 
ਜੁਸਤ—ਜ ਦੀ ਜੁਸਤ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਏਈ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯੂ ਦ ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਤੁਯਦਾ ਸ ਉਸ ੁੱਚ ਸ਼ਫਦ ਨੰੂ ਸਵਚਾਯਦਾ ਸ , 

ਸਤੁਯੂ ਦੀ ਫਾਣੀ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ੁੱ ਚਾ ਰਬੂ (ਉ ਦ ਸਸਯਦ ਸਵਚ) ਯਟ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ੁਯਭੁਸਐ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦਾ ਭਨ (ਨਾਭ-ਯ ਸਵਚ ) ਸਬੁੱ ਜਦਾ ਸ , (ਯ ਇ ੁੱਰ ਨੰੂ ) ਏਈ ਸਵਯਰਾ 
ਭਝਦਾ ਸ। ੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦਾ ਸਨਵਾ ਆਣ ਅਰ ਯੂ ਸਵਚ ਸਇਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ।  

ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਸਤੁਯੂ ਦ ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਤੁਯਦਾ ਸ ਉਸੀ (ਅਰ) ਜੀ ਸ ਉਸ (ਰਬੂ ਨਾਰ ਸਭਰਾ 
ਦੀ) ਜੁਸਤ ਛਾਣਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ੁਯੂ ਦ ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਤੁਯਨ ਵਾਰਾ ਭਨੁੁੱ ਐ ਇੁੱ ਏ ਰਬੂ ਨੰੂ (ਸਯ 
ਥਾਂ ਸਵਆਏ) ਜਾਣਦਾ ਸ। 69।  



ਸਫਨੁ ਿਸਿਗੁਰ ਿਵ ਜਗੁ ਨ ਹਈ ॥ ਸਫਨੁ ਿਸਿਗੁਰ ਬਿ ਭੁਕਸਿ ਨ ਕਈ ॥ ਸਫਨੁ ਿਸਿਗੁਰ 
ਬਿ ਨਾਭੁ ਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥ ਸਫਨੁ ਿਸਿਗੁਰ ਬਿ ਭਹਾ ਿੁਿੁ ਾਇ ॥ ਸਫਨੁ ਿਸਿਗੁਰ ਬਿ 
ਭਹਾ ਗਰਸਫ ਗੁਫਾਸਰ ॥ ਨਾਨਕ ਸਫਨੁ ਗੁਰ ਭੁਆ ਜਨਭੁ ਹਾਸਰ ॥੭੦॥ {ੰਨਾ 946} 

ਦਅਯਥ:- ਯਸਫ—ਅਸੰਏਾਯ ਸਵਚ। ੁਫਾਸਯ —ਸਨੇਯ ਸਵਚ। ਸਾਸਯ —ਸਾਯ ਏ। ਜੁ —

(ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ) ਸਭਰਾ।  

ਅਯਥ:- ਸਤੁਯੂ ਦੀ ਦੁੱ ੀ ਏਾਯ ਏਯਨ ਤੋਂ ਸਫਨਾ (ਰਬੂ ਨਾਰ) ਭਰ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦਾ , ੁਯੂ ਨੰੂ ਸਭਰਣ 
ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਭੁਏਤੀ ਨਸੀਂ ਰੁੱ ਬਦੀ। ੁਯੂ ਨੰੂ ਸਭਰਣ ਫਗ਼ਯ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸਭਰ ਨਸੀਂ ਏਦਾ , ਭਨੁੁੱ ਐ 
ਫੜਾ ਏਸ਼ਟ ਉਠਾਂਦਾ ਸ। ੁਯੂ ਨੰੂ ਸਭਰਣ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਯ ਸਨੇਯ ਸਵਚ ਅਸੰਏਾਯ ਸਵਚ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। 
ਸ ਨਾਨਏ! ਸਤੁਯੂ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਭਨੁੁੱ ਐ ਸਜ਼ੰਦੀ (ਦੀ ਫਾਜ਼ੀ) ਸਾਯ ਏ ਆਤਭਏ ਭਤ ਸੜਦਾ ਸ। 
70।  
ਗੁਰਭੁਸਿ ਭਨੁ ਜੀਿਾ ਹਉਭ ਭਾਸਰ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਿਾਚੁ ਰਸਿਆ ਉਰ ਧਾਸਰ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਜਗੁ 
ਜੀਿਾ ਜਭਕਾਲੁ ਭਾਸਰ ਸਫਿਾਸਰ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਿਰਗਹ ਨ ਆਵ ਹਾਸਰ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਭਸਲ 
ਸਭਲਾ ਿੁ ਜਾਿ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਸਿ ਿਫਸਿ ਛਾਿ ॥੭੧॥ {ੰਨਾ 946} 

ਦਅਯਥ:- ਉਯ—ਸਸਯਦਾ। ਸਫਦਾਸਯ —ਾੜ ਏ। ਭਸਰ —ੰਜ ਦੀ ਯਾਸੀਂ , ੰਜ ਫਣਾ ਏ। 
—ੁ{ਨ ਟ:- ਅੁੱਐਯ „‟ ਨਾਰ ਦ ਰਾਂ ਸਨ , ਅਰੀ ਰ (ੰ) ਸ, ਯ ਇਥ ਛੰਦ ਦੀ ਚਾਰ ਨੰੂ 
ਠੀਏ ਯੁੱਐਣ ਰਈ (ੰ)ੁ ੜਹਨਾ ਸ। ਵਐ „ੁਯਫਾਣੀ ਸਵਆਏਯਣ‟} 

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯੂ ਦ ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਤੁਯਦਾ ਸ ਉ ਨੇ (ਆਣੀ) ਸਉਭ ਨੰੂ ਭਾਯ ਏ ਆਣਾ 
ਭਨ ਸਜੁੱਤ ਸਰਆ ਸ, ਉ ਨੇ ਦਾ ਸਟਏ ਯਸਸਣ ਵਾਰ ਰਬੂ ਨੰੂ ਆਣ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਯ ਸਰਆ ਸ , 
ਭਤ ਦਾ ਡਯ ਭਾਯ ਭੁਏਾ ਏ ਉ ਨੇ ਜਤ ਸਜੁੱਤ ਸਰਆ ਸ , ਉਸ (ਭਨੁੁੱ ਐਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਫਾਜ਼ੀ) ਸਾਯ 
ਏ ਸਜ਼ਯੂੀ ਸਵਚ ਨਸੀਂ ਜਾਂਦਾ (ਬਾਵ, ਸਜੁੱ ਤ ਏ ਜਾਂਦਾ ਸ)।  

ੁਯਭੁਐ ਭਨੁੁੱ ਐ ਨੰੂ ਰਬੂ ੰਜ ਫਣਾ ਏ (ਆਣ ਸਵਚ ) ਸਭਰਾ ਰੈਂਦਾ ਸ (ਇ ਬਤ ਨੰੂ ) ਉਸ 
ੁਯਭੁਐ (ਸੀ) ਭਝਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ ! ੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਰਬੂ 
ਨਾਰ) ਜਾਣ-ਛਾਣ ਫਣਾ ਰੈਂਦਾ ਸ। 71।  



ਿਫਿ ਕਾ ਸਨਫਿਾ ਿੁਸਿ ਿੂ ਅਉਧੂ ਸਫਨੁ ਨਾਵ ਜਗੁ ਨ ਹਈ ॥ ਨਾਭ ਰਾਿ ਅਨਸਿਨੁ ਭਾਿ 
ਨਾਭ ਿ ਿੁਿੁ ਹਈ ॥ ਨਾਭ ਹੀ ਿ ਿਬੁ ਰਗਿੁ ਹਵ ਨਾਭ ਿਝੀ ਾਈ ॥ ਸਫਨੁ ਨਾਵ ਬਿ 
ਕਰਸਹ ਫਹੁਿਰ ਿਚ ਆਸ ਿੁਆਈ ॥ ਿਸਿਗੁਰ ਿ ਨਾਭੁ ਾਈ ਅਉਧੂ ਜਗ ਜੁਗਸਿ ਿਾ 
ਹਈ ॥ ਕਸਰ ਫੀਚਾਰੁ ਭਸਨ ਿਿਹੁ ਨਾਨਕ ਸਫਨੁ ਨਾਵ ਭੁਕਸਿ ਨ ਹਈ ॥੭੨॥ {ੰਨਾ 946} 

ਦਅਯਥ:- ਫਦ ਏਾ—ਾਯ ਸ਼ਫਦ ਦਾ, ਾਯ ਉਦਸ਼ ਦਾ। ਸਨਫੜਾ—ਰਾ, ਾਯ। ਅਉਧੂ—

ਸ ਜੀ ! ਭਾਤ—ਭਤਵਾਰ , ਭਤ। ਚ —ੁੱਚ ਰਬੂ ਨੇ। ਐੁਆਈ —ਏੁਯਾਸ ਾ ਸਨ। 
ਅਨਸਦਨੁ—ਸਯ ਯਜ਼, ਸਯ ਵਰ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਜੀ! ੁਣ, ਾਯ ਉਦਸ਼ ਦਾ ਾਯ (ਇਸ ਸ ਸਏ) ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਜ (ਰਬੂ 
ਦਾ ਸਭਰਾ) ਨਸੀਂ। ਜ „ਨਾਭ‟ ਸਵਚ ਯੁੱਤ ਸ ਸਨ ਉਸੀ ਸਯ ਵਰ ਭਤਵਾਰ ਸਨ। „ਨਾਭ‟ ਤੋਂ ਸੀ 
ੁਐ ਸਭਰਦਾ ਸ; „ਨਾਭ‟ ਤੋਂ ਸੀ ੂਯਨ ਸਆਨ ਰਾਤ ਸੰੁਦਾ ਸ, „ਨਾਭ‟ ਤੋਂ ਸੀ ਾਯੀ ੂਝ ੈਂਦੀ ਸ।  

ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਛੁੱ ਡ ਏ ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਸਯ ਫਥਯ ਬਐ ਏਯਦ ਸਨ ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ੁੱ ਚ ਰਬੂ ਨੇ ਆ ਸੀ 
ਏੁਯਾਸ ਾ ਸਦੁੱ ਤਾ ਸ।  

ਸ ਜੀ! ਸਤੁਯੂ ਤੋਂ ਰਬੂ ਦਾ „ਨਾਭ‟ ਸਭਰਦਾ ਸ („ਨਾਭ‟ ਸਭਸਰਆਂ ਸੀ) ਜ ਦੀ ੁਯਸਤ ਸਯ 
ਚੜਹਦੀ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ ! ਭਨ ਸਵਚ ਸਵਚਾਯ ਏਯ ਏ ਵਐ ਰਵ , „ਨਾਭ‟ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਭੁਏਤੀ ਨਸੀਂ 
ਸਭਰਦੀ (ਬਾਵ, ਤੁਸਾਡਾ ਆਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਯਫਾ ਦੁੱ  ਦਵਾ ਸਏ ਨਾਭ ਸਭਯਨ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਸਉਭ 
ਤੋਂ ਖ਼ਰਾੀ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦੀ)। 72) 

ਿਰੀ ਗਸਿ ਸਭਸਿ ਿੂਹ ਜਾਿਸਹ ਸਕਆ ਕ ਆਸਿ ਵਿਾਿ ॥ ਿੂ ਆ ਗੁਿਾ ਆ ਰਗਿੁ 
ਆ ਿਸਬ ਰੰਗ ਭਾਿ ॥ ਿਾਸਧਕ ਸਿਧ ਗੁਰੂ ਫਹੁ ਚਲ  ਿਜਿ ਸਪਰਸਹ ਪੁਰਭਾਿ ॥ ਭਾਗਸਹ 
ਨਾਭੁ ਾਇ ਇਹ ਸਬਸਿਆ ਿਰ ਿਰਿਨ ਕਉ ਕੁਰਫਾਿ ॥ ਅਸਫਨਾਿੀ ਰਸਬ ਿਲੁ ਰਚਾਇਆ 
ਗੁਰਭੁਸਿ ਿਝੀ ਹਈ ॥ ਨਾਨਕ ਿਸਬ ਜੁਗ ਆ ਵਰਿ ਿੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕਈ ॥੭੩ ॥੧॥ 

{ੰਨਾ 946} 

ਨ ਟ:- ਇ ਰੰਭੀ ਫਾਣੀ ਦ ਸਜਵੇਂ ਸ਼ੁਯੂ ਸਵਚ “ਭੰਰਾਚਯਣ” ਦੀ ਉੜੀ ੀ, ਸੁਣ ਉੜੀ ਨੰ : 72 

ਤਏ “ਰਬੂ ਸਭਰਾ” ਫਾਯ ਚਯਚਾ ਭੁਏਾ ਏ ਅਖ਼ੀਯ ਸਵਚ “ਰਾਯਥਨਾ” ਸ।  

ਦਅਯਥ:- ਸਤ—ਸਾਰਤ। ਸਭਸਤ —ਸਭਣਤੀ। ਾਸਧਏ —ਾਧਨ ਏਯਨ ਵਾਰ। ਸਧ —ਜ-



ਾਧਨਾਂ ਸਵਚ ੁੁੱ  ਸ ਜੀ। ਪੁਯਭਾਣ —ਪੁਯਭਾਨ ਸਵਚ ਸੀ , ਤਯ ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਸੀ। ਰਸਬ —ਰਬੂ 
ਨੇ।  

ਅਯਥ:- ਤੂੰ  ਸਏਸ ਸਜਸਾ ਸੈਂ ਤ ਏਡਾ ਵੁੱ ਡਾ ਸੈਂ , ਸ ਰਬੂ! ਇਸ ੁੱਰ ਤੂੰ  ਆ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸ। ਏਈ 
ਸਯ ਏੀਸ ਏਸਸ ਏ ਦੁੱ  ਏਦਾ ਸ ? ਤੂੰ  ਆ ਸੀ ਰੁਸਏਆ ਸਇਆ ਸੈਂ ਤੂੰ  ਆ ਸੀ ਯਟ ਸੈਂ 
(ਬਾਵ, ੂਐਭ ਤ ਅਥੂਰ ਤੂੰ  ਆ ਸੀ ਸੈਂ), ਤੂੰ  ਆ ਸੀ ਾਯ ਯੰ ਭਾਣ ਸਯਸਾ ਸੈਂ।  

ਾਧਨ ਏਯਨ ਵਾਰ ਤ ਾਧਨਾਂ ਸਵਚ ੁੁੱ  ਸ ਜੀ , ੁਯੂ ਤ ਉਸਨਾਂ ਦ ਏਈ ਚਰ ਤਯ ਸੁਏਭ 
ਸਵਚ ਤਨੰੂ ਐਜਦ ਸਪਯਦ ਸਨ , ਤਥੋਂ ਤਯਾ „ਨਾਭ‟ ਭੰਦ ਸਨ , ਤਥੋਂ ਇਸ ਸਬੁੱ ਸਐਆ ਰ ਏ ਤਯ 
ਦੀਦਾਯ ਤੋਂ ਦਏ ਸੰੁਦ ਸਨ।  

ਸ ਨਾਨਏ ! ਅਸਫਨਾੀ ਰਬੂ ਨੇ (ਇਸ ਜਤ ਦੀ ) ਐਡ ਯਚੀ ਸ ੁਯਭੁਐ ਭਨੁੁੱ ਐ ਨੰੂ ਇਸ ਭਝ 
ੈਂਦੀ ਸ। ਾਯ ਸੀ ਜੁਾਂ ਸਵਚ ਉਸ ਆ ਸੀ ਭਜੂਦ ਸ , ਏਈ ਸਯ ਦੂਜਾ (ਉ ਵਯਾ ) ਨਸੀਂ। 
73।1।  

ਨ ਟ:- ਅਖ਼ੀਯਰ ਅੰਏ „1‟ ਦਾ ਬਾਵ ਇਸ ਸ ਸਏ „ਸਧ ਸਟ ‟ ਦੀਆਂ 73 ਉੜੀਆਂ ਨੰੂ ਭੁੁੱ ਚ 
ਤਯ ਤ ਏਵਰ ਇੁੱਏ ਫਾਣੀ ਭਝਣਾ; ਾਯੀ ਫਾਣੀ ਦਾ ਇਏ ਾਂਝਾ ਬਾਵ ਸ।  
 


