
ੴ ਸਤਤਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ॥ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਤਥਤੀਕਫੀਰ ਜੀ ਕੀ ॥ 

ਨਟ:- ਰਜ਼ ‘ਥਥਤੀ’ ਅਤ ‘ਓੀ’ ਥਿਚ (  ੰ) ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਨੂ  ਥਧਆਨ ਨਾਰ ਿਔ। ਸਥਤਕੁਯੂ ਜੀ ਦ ਿਰ  (ੰੀ) ਨਾਰ 

(  ੰ) ਿਯਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸੀ; (ੰੀ) ਤੋਂ ਥਿਰਾਾਂ ਬੀ ਿਯਤੀਦੀ ਸੀ ਅਤ ਥਛੋਂ ਬੀ।  

ਨਟ:- ਸਾਡ ਦਸ ਥਿਚ ਸੂਯਜ ਅਤ ਚ ਦ ਦਿਾਾਂ ਦ ਅਨੁਸਾਯ ਸਾਰ ਦ ਭਿੀਥਨਆਾਂ ਤ ਥਦਨਾਾਂ ਦੀ ਥਕਣਤੀ ਓੀਤੀ 

ਜਾਾਂਦੀ ਿ। ਸੂਯਜ 12 ‘ਯਾਸਾਾਂ’ ਥਿਚੋਂ ਦੀ ਰ ਖਦਾ ਿ। ਜਦੋਂ ਨਿੀਂ ‘ਯਾਸ’ ਥਿਚ ਅੱੜਦਾ ਿ, ਨਿਾਾਂ ਭਿੀਨਾ ਚੜਹਦਾ 

ਿ। ਚ ਦ ਦ ਿਧਣ ਖਟਣ ਦ ਥਿਸਾਫ ਅਨੁਸਾਯ ਥਦਨਾਾਂ ਨੂ  ‘ਥਥੱਤ’ ਆਥਔਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿ, ਸ ਸਥਿਤ ਰਜ਼ ‘ਥਤਥਥ’ 

ਿ। ਚ ਦ ਦ ਥਿਸਾਫ ਿਯਓ ਭਿੀਨ  ਦ ਦ ਥਿੱਸ, ਦ ੱਔ, ਿੁ ਦ ਿਨ: ਿਨਯਾ ੱਔ ਅਤ ਚਾਣਨਾ ੱਔ। ਭੱਥਸਆ 

(ਥਜਸ ਯਾਤ ਭੁਓ ਭਰ ਿਨਯਾ ਿੁ ਦਾ ਿ ਤ ਚ ਦ ਥਫਰਓੁਰ ਨਿੀਂ ਥਦੱਸਦਾ) ਤੋਂ ਅਕਾਾਂਿ ਚਾਨਣਾ ੱਔ ਸ਼ੁਯੂ ਿੁ ਦਾ ਿ, 

ਥਓਉਂਥਓ ਚ ਦਰਭਾ ਿਯ ਯਜ਼ ਿਧਦਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿ। ੂਯਨਭਾਸ਼ੀ ਤੱਓ ਚਾਨਣਾ ੱਔ ਿੁ ਦਾ ਿ। ੂਯਨਭਾਸ਼ੀ ਦੀ ਯਾਤ ਨੂ  

ਚ ਦਰਭਾ ਭੁਓ ਭਰ ਿੁ ਦਾ ਿ। ਇਸ ਤੋਂ ਥਛੋਂ ਚ ਦ ਖਟਣ ਰੱਕ ੈਂਦਾ ਿ, ਇਸ ਨੂ  ਿਨਯਾ ੱਔ ਆਔੀਦਾ ਿ। ਖਟਦਾ 

ਖਟਦਾ ਚ ਦ ਭੱਥਸਆ ਨੂ  ਥਫਰਓੁਰ ਰੁਓ ਜਾਾਂਦਾ ਿ। ਭੱਥਸਆ ਤੋਂ ਅਕਾਾਂਿ ਿਠ-ਥਰਔ ਅਨੁਸਾਯ ਥਦਨਾਾਂ (ਥਥੱਤਾਾਂ) ਦ 

ਨਾਭ ਆਉਂਦ ਿਨ: 

ਏਓਭ, ਦੂਜ, ਤੀਜ, ਚਥ,  ਚਭੀ, ਛਟ, ਸਤਭੀ, ਅਸ਼ਟਭੀ, ਨਭੀ, ਦਸਭੀ, ਇਓਾਦਸ਼ੀ, ਦੁਆਦਸੀ, ਥਤਰਦਸੀ, 

ਚਦਸ, ੂਯਨਭਾਸ਼ੀ।  

ਇਸ ਤਯਹਾਾਂ ੂਯਨਭਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅਕਾਾਂਿ ਥਪਯ ਏਓਭ ਤੋਂ ਰ  ਓ ਭੱਥਸਆ ਤਓ ਇਿੀ “ਥਥੱਤਾਾਂ” ਿਨ।  

ਿਨਯ ੱਔ ਦੀਆਾਂ ਥਥੱਤਾਾਂ ਨੂ  ‘ਿਦੀ’ ਅਤ ਚਾਨਣ  ੱਔ ਦੀਆਾਂ ਥਥੱਤਾਾਂ ਨੂ  ‘ਸੁਦੀ’ ਆਔਦ ਿਨ; ਥਜਿੇਂ, ‘ਜਠ ਸੁਦੀ 

ਚਥ’ ਦਾ ਬਾਿ ਿ ‘ਜਠ ਦ ਭਿੀਨ  ਦੀ ਭੱਥਸਆ ਤੋਂ ਅਕਾਾਂਿ ਚਥਾ ਥਦਨ’। ਿਦੀ ਸੁਦੀ ਿਾਰ  ਭਿੀਨ  ‘ਿਦੀ’ ੱਔ ਤੋਂ 

ਸ਼ੁਯੂ ਿੁ ਦ ਿਨ, ੂਯਨਭਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅਕਰ  ਥਦਨ।  

ਥਿ ਦੂ ਰਓ ਇਿਨਾਾਂ ਥਥੱਤਾਾਂ ਤ ਿਯਤ ਯੱਔਦ ਿਨ, ਅਤ ਸ਼ਾਸਤਰਾਾਂ ਦ ਦੱਸ ਓਯਭ-ਓਾਾਂਡ ਅਨੁਸਾਯ ਿਯ ਓਈ ਥਓਸਭ ਦ 

ਓਯਭ ਧਯਭ ਓਯਦ ਿਨ, ਥਜਿੇਂ ਏਓਾਦਸ਼ੀ ਆਥਦਓ ਥਥੱਤਾਾਂ ਤ ਿਯਤ ਯੱਔ ਜਾਾਂਦ ਿਨ ਥਤਿੇਂ ਇਿਨਾਾਂ ਸੱਤਾਾਂ ਿਾਯਾਾਂ ਦ 

ਨਾਰ ਬੀ ਓਈ ਓਯਭਾਾਂ ਧਯਭਾਾਂ ਦਾ ਸ ਫ ਧ ਥਾਥਆ ਥਕਆ ਿ। ਇਿ ‘ਿਾਯ’ ਦਿੀ ਦਿਥਤਆਾਂ ਜਾਾਂ ਤਾਥਯਆਾਂ ਦ 

ਨਾਿਾਾਂ ਨਾਰ ਸ ਫ ਧ ਯੱਔਦ ਿਨ; ਭ ਕਰਿਾਯ ਦਿੀ ਦਾ ਿਾਯ ਸਭਥਝਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿ, ਛਥਨੱਛਯਿਾਯ ਛਥਨੱਛਯ ਦਿਤ 

ਦਾ ਥਦਨ ਿ।  

ਓਦ ਥਓਸ ਓਯਭ-ਓਾਾਂਡੀ ਥਿ ਦੂ ਸੱਜਣ ਦ ਾਸ ਚਾਯ ਥਦਨ ਯਥਿ ਓ ਿਔ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਦ ਯਜ਼ਾਨਾ ਓਯਤੱਿ ਤੋਂ ਤਾ 

ਥਭਰਕਾ ਥਓ ਇਿਨਾਾਂ ‘ਥਥੱਤਾਾਂ’ ਤ ‘ਿਾਯਾਾਂ’ ਦੀ ਯਾਿੀਂ ਓਯਭ-ਓਾਾਂਡ ਦਾ ਚ ਕਾ ਜਾਰ ਥਿਥਛਆ ਿ, ਤਓੜ ਬਯਭ-

ਿਥਿਭ ਫਣ  ਿਏ ਿਨ।  

ਓਫੀਯ ਜੀ ਇਸ ਫਾਣੀ ਦੀ ਯਾਿੀਂ ਉਦਸ਼ ਓਯਦ ਿਨ ਥਓ ਇਿਨਾਾਂ ‘ਥਥਤਾਾਂ ਿਾਯਾਾਂ’ ਦ ਬਯਭ-ਿਥਿਭ ਨੂ  ਛੱਡ ਓ 

ਸਦਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਕਤੀ ਓਯ, ਯ ਓਯਤਾਯ ਦ ਯ ਕ! ਕੁਯ ੂਅਯਜਨ ਸਾਥਿਫ ਦ ‘ਫਾਯਿ ਭਾਿ’ ਅਤ ਓਫੀਯ 

ਜੀ ਦੀ ਇਸ ‘ਥਥਤੀ’ ਨੂ  ੜਹਦ ਿਏ ਅਸੀਂ ਰਓ ਬੀ ਭੱਥਸਆ ਤ  ਚਭੀ ਨੂ  ਖ਼ਾਸ ਥਿਸ਼ਸ਼ਤਾ ਦੇਂਦ ਿਾਾਂ, ਸ ਕਯਾਾਂਦ ਨੂ  

ਫਾਓੀ ਥਦਿਾਥੜਆਾਂ ਨਾਰੋਂ  ਥਿੱਤਯ ਥਦਿਾੜਾ ਭ ਨਦ ਿਾਾਂ {ਨਟ:- ਇਸ ਫਾਯ ੜਹ  ਭਯੀ ੁਸਤਓ ‘ਫੁਯਾਈ ਦਾ 

ਟਾਓਯਾ’ ਥਿਚ ਭਯਾ ਭਜ਼ਭੂਨ ‘ਸ ਕਰਾਾਂਦ’}।  

ਸਲਕੁ ॥ ੰਦਰਹ ਤਥਤੀ ਸਾਤ ਵਾਰ ॥ ਕਤਹ ਕਫੀਰ ਉਰਵਾਰ ਨ ਾਰ ॥ ਸਾਤਧਕ ਤਸਧ ਲਖ ਜਉ 
ਬਉ ॥ ਆ ਕਰਤਾ ਆ ਦਉ ॥੧॥ {ੰਨਾ 343} 



ਨਟ:- ਥਜਿੇਂ ‘ਸੁਔਭਨੀ’ ਦ ਿਯਓ ‘ਸਰਓ’ ਥਿਚ ਜ ਭਜ਼ਭੂਨ ਿ, ‘ਅਸਟਦੀ’ ਥਿਚ ਉਸ ਦੀ ਥਿਆਥਔਆ ਓੀਤੀ 

ਕਈ ਿ; ਥਤਿੇਂ ਓਫੀਯ ਜੀ ਨ  ਇਸ ‘ਸਰਓ’ ਥਿਚ ਜ ਭੁਔ-ਬਾਿ ਥਦੱਤਾ ਿ, ਅਕਾਾਂਿ ‘ਥਥਤੀ’ ਦੀਆਾਂ ਉੜੀਆਾਂ 

ਥਿਚ ਉਸ ਦਾ ਥਿਸਥਾਯ ਓੀਤਾ ਿ; ਯ ਇਿਨਾਾਂ ਉੜੀਆਾਂ ਥਿਚ ਇਓ ‘ਫ ਦ’ ਯਿਾਉ ਦਾ ਬੀ ਿ। ‘ਯਿਾਉ’ ਥਿਚ 

ਸਾਯੀ ਫਾਣੀ ਜਾਾਂ ਸ਼ਫਦ ਦਾ ਤੱਤ ਿੁ ਦਾ ਿ। ਇਸ ਥਨਮਭ ਅਨੁਸਾਯ ਇਥ ਯਿਾਉ ਅਤ ਥਿਰ  ਸਰਓ ਦਾ ਭਜ਼ਭੂਨ 

ਇਓ ਿੀ ਿ। ‘ਯਿਾਉ’ ਥਿਚ ਥਰਥਔਆ ਿ: 

ਚਯਨ ਓਭਰ ਕਥਫ ਦ ਯ ਕੁ ਰਾਕਾ ॥ ਸ ਤ ਰਸਾਥਦ ਬਏ ਭਨ ਥਨਯਭਰ, ਿਥਯ ਓੀਯਤਨ ਭਥਿ ਅਨਥਦਨੁ ਜਾਕਾ 

॥ਯਿਾਉ॥ { ਨਾ 343} 

ਦਅਯਥ:- ਓਥਿ—ਓਿ, ਆਔਦਾ ਿ। ਉਯਿਾਯ ਨ ਾਯ—ਥਜਸ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਿ ਉਯਰਾ ਫ ਨਾ ਤ ਨਾਿ ਾਯਰਾ 

ਫ ਨਾ ਥਦੱਸਦਾ ਿ, ਜ ਯਭਾਤਭਾ ਫਅ ਤ ਿ। ਸਾਥਧਓ—ਥਸਥਤ-ਸਾਰਾਿ ਦਾ ਸਾਧਨ ਓਯਨ ਿਾਰ । ਥਸਧ—ੁੱਕ 

ਿਏ, ਜ ਰਬੂ ਚਯਨਾਾਂ ਥਿਚ ਜੁੜ ਚੁਓ ਿਨ। ਬਉ—ਬਤ। ਓਯਤਾ—ਓਯਤਾਯ। ਦਉ—ਰਓਾਸ਼-ਸਯੂ ਰਬੂ। 

ਆ—ਆ ਿੀ ਆ, ਿਯ ਥਾਾਂ ਥਿਆਓ।  

ਅਯਥ:- (ਬਯਭੀ ਰਓ ਤਾਾਂ ਿਯਤ ਆਥਦਓ ਯੱਔ ਓ)  ਦਰਿ ਥਥੱਤਾਾਂ ਤ ਸੱਤ ਿਾਯ (ਭਨਾਉਂਦ ਿਨ), ਯ ਓਫੀਯ 

(ਇਿਨਾਾਂ ਥਥੱਤਾਾਂ ਿਾਯਾਾਂ ਦੀ ਯਾਿੀਂ ਿਯ ਯਜ਼) ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਥਸਥਤ-ਸਾਰਾਿ ਓਯਦਾ ਿ ਜ ਫਅ ਤ ਿ। 

ਥਸਥਤ-ਸਾਰਾਿ ਦਾ ਸਾਧਨ ਓਯਨ ਿਾਰਾ ਜ ਬੀ ਭਨੱੁਔ ਉਸ ਰਬੂ ਦਾ ਬਤ ਾ ਰੈਂਦਾ ਿ (ਬਾਿ, ਡੂ ਖੀ ਸਾਾਂਝ ਉਸ 

ਨਾਰ ਫਣਾ ਰੈਂਦਾ ਿ) ਉਸ ਨੂ  ਰਓਾਸ਼-ਸਯੂ ਓਯਤਾਯ ਆ ਿੀ ਆ ਿਯ ਥਾਾਂ ਥਦੱਸਦਾ ਿ।1।  

ਤਥਤੀ ॥ ਅੰਭਾਵਸ ਭਤਹ ਆਸ ਤਨਵਾਰਹੁ ॥ ਅੰਤਰਜਾਭੀ ਰਾਭੁ ਸਭਾਰਹੁ ॥ ਜੀਵਤ ਾਵਹੁ ਭਖ 
ਦੁਆਰ ॥ ਅਨਬਉ ਸਫਦੁ ਤਤੁ ਤਨਜੁ ਸਾਰ ॥੧॥ {ੰਨਾ 343} 

ਦਅਯਥ:- ਥਨਿਾਯਿ—ੁਦੂਯ ਓਯ। ਅ ਭਾਿਸ ਭਥਿ—ਭੱਥਸਆ ਿਾਰ  ਥਦਨ। ਸਭਹਾਯਿੁ—ਚਤ ਓਯ, ਥਸਭਯ। 

ਭਔ—ਭੁਓਤੀ, ਬਯਭਾਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਸੀ। ਅਨਬਉ—{Skt. AnuBv—Direct perception or 

cognition, knowledge derived from personal observation} ਉਿ ਸੂਝ ਜ ਧਾਯਥਭਓ 

ੁਸਤਓਾਾਂ ਨੂ  ੜਹਨ ਦ ਥਾਾਂ ਥਸੱਧਾ ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਥਿਚ ਜੁਥੜਆਾਂ ਿਾਸਰ ਿੁ ਦੀ ਿ। ਸਫਦੁ—ਸਥਤਕੁਯੂ ਦਾ ਸ਼ਫਦ। 

ਤਤੁ—ਅਸਰਾ। ਥਨਜ—ੁਥਨਯਰ ਆਣਾ। ਸਾਯ—ੁਸਰਸ਼ਟ। ਥਨਜ ੁਸਾਯ ੁਤਤੁ—ਥਨਯਰ ਆਣਾ ਸਰਸ਼ਟ ਅਸਰਾ।  

ਅਯਥ:- ਭੱਥਸਆ ਿਾਰ  ਥਦਨ (ਿਯਤ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਥਦਓ ਤ ਿਯ ਿਯ) ਆਸਾਾਂ ਦੂਯ ਓਯ, ਖਯ ਖਟ ਦੀ ਜਾਣਨ 

ਿਾਰ  ਸਯਫ-ਥਿਆਓ ਯਭਾਤਭਾ ਨੂ  ਥਿਯਦ ਥਿਚ ਿਸਾ। (ਤੁਸੀ ਇਿਨਾਾਂ ਥਥੱਤਾਾਂ ਨਾਰ ਜੜ ਿਏ ਓਯਭ-ਧਯਭ 

ਓਯ ਓ ਭਯਨ ਥਛੋਂ ਥਓਸ ਭੁਓਤੀ ਦੀ ਆਸ ਯੱਔਦ ਿ, ਯ ਜ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਥਸਭਯਨ ਓਯਕ, ਤਾਾਂ) ਇਸ ਜਨਭ 

ਥਿਚ (ਥਿਓਾਯਾਾਂ ਦੁੱਔਾਾਂ ਅਤ ਬਯਭਾਾਂ-ਿਥਿਭਾਾਂ ਤੋਂ) ਖ਼ਰਾਸੀ ਿਾਸਰ ਓਯ ਰਿਕ। (ਇਸ ਥਸਭਯਨ ਦੀ ਫਯਓਤ 

ਨਾਰ) ਤੁਿਾਡਾ ਥਨਯਰ ਆਣਾ ਸਰਸ਼ਟ ਅਸਰਾ ਭਖ ਏਕਾ, ਸਥਤਕੁਯੂ ਦਾ ਸ਼ਫਦ ਅਨੁਬਿੀ ਯੂ ਥਿਚ 

ਪੁਯਕਾ।1।  

ਚਰਨ ਕਭਲ ਗਤਫੰਦ ਰੰਗੁ ਲਾਗਾ ॥ ਸੰਤ ਰਸਾਤਦ ਬ ਭਨ ਤਨਰਭਲ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨ ਭਤਹ ਅਨਤਦਨੁ 
ਜਾਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ {ੰਨਾ 343} 

ਦਅਯਥ:- ਯ ਕ—ੁਥਆਯ। ਸ ਤ ਰਸਾਥਦ—ਕੁਯ ੂ ਦੀ ਥਓਯਾ ਨਾਰ। ਅਨਥਦਨੁ—ਿਯ ਯਜ਼, ਿਯ ਿਰ । 

ਜਾਕਾ—ਜਾਕਦਾ ਯਥਿ ਦਾ ਿ, ਥਿਓਾਯਾਾਂ ਿਰੋਂ  ਸੁਚਤ ਯਥਿ ਦਾ ਿ।  

ਅਯਥ:- ਥਜਸ ਭਨੱੁਔ ਦਾ ਥਆਯ ਕਥਫ ਦ ਦ ਸੁਿਣ  ਚਯਨਾਾਂ ਨਾਰ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਿ, ਕੁਯ ੂਦੀ ਥਓਯਾ ਨਾਰ ਉਸ ਦਾ 



ਭਨ ਥਿੱਤਯ ਿ ਜਾਾਂਦਾ ਿ। ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਥਸਥਤ-ਸਾਰਾਿ ਥਿਚ ਜੁੜ ਓ ਉਿ ਭਨੱੁਔ ਥਿਓਾਯਾਾਂ ਿਰੋਂ  ਿਯ ਿਰ  

ਸੁਚਤ ਯਥਿ ਦਾ ਿ।1। ਯਿਾਉ।  

ਤਰਵਾ ਰੀਤਭ ਕਰਹੁ ਫੀਚਾਰ ॥ ਘਟ ਭਤਹ ਖਲ ਅਘਟ ਅਾਰ ॥ ਕਾਲ ਕਲਨਾ ਕਦ ਨ ਖਾਇ 
॥ ਆਤਦ ੁਰਖ ਭਤਹ ਰਹ ਸਭਾਇ ॥੨॥ ਦੁਤੀਆ ਦੁਹ ਕਤਰ ਜਾਨ ਅੰਗ ॥ ਭਾਇਆ ਫਰਹਭ ਰਭ 
ਸਬ ਸੰਗ ॥ ਨਾ ਹੁ ਫਢ ਨ ਘਟਤਾ ਜਾਇ ॥ ਅਕੁਲ ਤਨਰੰਜਨ ਕ ਬਾਇ ॥ ੩॥ ਤਤਰਤੀਆ ਤੀਨ 
ਸਭ ਕਤਰ ਤਲਆਵ ॥ ਆਨਦ ਭੂਲ ਰਭ ਦੁ ਾਵ ॥ ਸਾਧਸੰਗਤਤ ਉਜ ਤਫਸਵਾਸ ॥ ਫਾਹਤਰ 
ਬੀਤਤਰ ਸਦਾ ਰਗਾਸ ॥੪॥ {ੰਨਾ 343} 

ਦਅਯਥ:- ਥਯਿਾ—{Skt. pvLn`—the day of the new moon} ਏਓਭ ਥਥੱਤ। ਅਖਟ—ਅ-

ਖਟ, ਜ ਸਯੀਯ-ਯਥਿਤ ਿ, ਜ ਸਯੀਯਾਾਂ ਦੀ ਓਦ ਥਿਚ ਨਿੀਂ ਿ। ਅਾਯ—ਅ-ਾਯ, ਫਅ ਤ। ਓਰਨਾ—ਥਚ ਤਾ-

ਥਪਓਯ।2।  

ਯਿ ਸਭਾਇ—ਰੀਨ ਯਥਿ ਦਾ ਿ। ਅ ਕ—ਥਿੱਸ। ਦੁਿ—ਦ। ਯਭ—ਭਜੂਦ ਿ, ਥਿਆਓ ਿ। ਏਓ ਬਾਇ—

ਇਓ-ਸਾਯ, ਇਓ-ਸਭਾਨ, ਇਓ ਥਜਿਾ।3।  

ਸਭ ਓਥਯ—ਸਾਿੇਂ ਓਯ ਓ। ਦੁ—ਦਯਜਾ, ਅਿਸਥਾ। ਯਭ ਦੁ—ਸਬ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਤਭਓ ਅਿਸਥਾ। ਆਨਦ 

ਭੂਰ—ਆਨ ਦ ਦਾ ਸਭਾ। ਥਫਸਵਾਸ—ਮਓੀਨ, ਬਯਸਾ, ਸ਼ਯਧਾ। ਰਕਾਸ—ਚਾਨਣ, ਰਓਾਸ਼।4।  

ਅਯਥ:- ਜ ਯਭਾਤਭਾ ਸਯੀਯਾਾਂ ਦੀ ਓਦ ਥਿਚ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਅ ਤ ਿ ਅਤ (ਥਪਯ ਬੀ) ਿਯਓ ਸਯੀਯ ਥਿਚ 

ਔਡ ਥਯਿਾ ਿ (ਿ ਬਾਈ!) ਉਸ ਰੀਤਭ (ਦ ਕੁਣਾਾਂ) ਦਾ ਥਿਚਾਯ ਓਯ (ਉਸ ਰੀਤਭ ਦੀ ਥਸਥਤ-ਸਾਰਾਿ ਓਯ। ਜ 

ਭਨੱੁਔ ਰੀਤਭ-ਰਬੂ ਦੀ ਥਸਥਤ-ਸਾਰਾਿ ਓਯਦਾ ਿ) ਉਸ ਨੂ  ਓਦ ਭਤ ਦਾ ਡਯ ਨਿੀਂ ੁਾਂਿਦਾ (ਥਓਉਂਥਓ) ਉਿ 

ਸਦਾ ਸਬ ਦ ਥਸਯਜਣ ਿਾਰ  ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਥਿਚ ਜੁਥੜਆ ਯਥਿ ਦਾ ਿ।2।  

(ਉਿ ਭਨੱੁਔ ਇਿ ਸਭਝ ਰੈਂਦਾ ਿ ਥਓ ਜਕਤ ਥਨਯਾ ਰਥਓਤੀ ਨਿੀਂ ਿ, ਉਿ ਇਸ ਸ ਸਾਯ ਦ) ਦ ਅ ਕ ਸਭਝਦਾ 

ਿ—ਭਾਇਆ ਅਤ ਫਰਿਭ। ਫਰਿਭ (ਇਸ ਭਾਇਆ ਦ ਥਿਚ) ਿਯਓ ਦ ਨਾਰ ਿੱਸ ਥਯਿਾ ਿ, ਉਿ ਓਦ ਿਧਦਾ 

ਖਟਦਾ ਨਿੀਂ ਿ, ਸਦਾ ਇਓ ਥਜਿਾ ਯਥਿ ਦਾ ਿ, ਉਸ ਦੀ ਓਈ ਖ਼ਾਸ ਓੁਰ ਨਿੀਂ ਿ, ਉਿ ਥਨਯ ਜਨ ਿ (ਬਾਿ, ਇਿ 

ਭਾਇਆ ਉਸ ਤ ਆਣਾ ਰਬਾਿ ਨਿੀਂ ਾ ਸਓਦੀ)।3।  

(ਰਬੂ ਦੀ ਥਸਥਤ-ਸਾਰਾਿ ਓਯਨ ਿਾਰਾ ਭਨੱੁਔ) ਭਾਇਆ ਦ ਥਤ ਨਾਾਂ ਕੁਣਾਾਂ ਨੂ  ਸਥਿਜ ਅਿਸਥਾ ਥਿਚ ਸਾਿੇਂ 

ਯੱਔਦਾ ਿ (ਬਾਿ, ਉਿ ਇਿਨਾਾਂ ਕੁਣਾਾਂ ਥਿਚ ਓਦ ਨਿੀਂ ਡਰਦਾ), ਉਿ ਭਨੱੁਔ ਉਸ ਸਬ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਤਭਓ 

ਅਿਸਥਾ ਨੂ  ਿਾਸਰ ਓਯ ਰੈਂਦਾ ਿ ਜ ਅਨ ਦ ਦਾ ਸਭਾ ਿ; ਸਤਸ ਕ ਥਿਚ ਯਥਿ ਓ ਉਸ ਭਨੱੁਔ ਦ ਅ ਦਯ ਇਿ 

ਮਓੀਨ ਦਾ ਿ ਜਾਾਂਦਾ ਿ ਥਓ ਅ ਦਯ ਫਾਿਯ ਿਯ ਥਾਾਂ ਸਦਾ ਰਬੂ ਦਾ ਿੀ ਰਓਾਸ਼ ਿ।4।  

ਚਉਥਤਹ ਚੰਚਲ ਭਨ ਕਉ ਗਹਹੁ ॥ ਕਾਭ ਕ੍ਰਧ ਸੰਤਗ ਕਫਹੁ ਨ ਫਹਹੁ ॥ ਜਲ ਥਲ ਭਾਹ ਆਤਹ 
ਆ ॥ ਆ ਜਹੁ ਆਨਾ ਜਾ ॥੫॥ {ੰਨਾ 343} 

ਦਅਯਥ:- ਚਉਥਥਿ—ਚਥੀ ਥਥੱਤ ਨੂ । ਓਉ—ਨੂ । ਕਿਿੁ—ਓੜ ਯੱਔ, ਿੱਸ ਥਿਚ ਥਰਆ। ਸ ਥਕ—ਨਾਰ। 

ਫਿਿੁ—ਫਠ । ਭਾਿ—ਥਿਚ। ਆਥਿ ਆ—ਆ ਿੀ ਆ। ਆ—ਉਸ ‘ਆ’ ਥਿਚ, ਉਸ ਦੀ ਜਤ 

ਥਿਚ। ਆਨਾ ਜਾ—ੁਉਿ ਜਾ ਜ ਤੁਿਾਡ ਓ ਭ ਆਿਕਾ।  

ਅਯਥ:- ਚਥੀ ਥਥੱਤ ਨੂ  (ਥਓਸ ਓਯਭ-ਧਯਭ ਦ ਥਾਾਂ) ਇਸ ਚ ਚਰ ਭਨ ਨੂ  ਓੜ ਓ ਯੱਔ, ਓਦ ਓਾਭ ਿਧ ਦੀ 



ਸ ਕਥਤ ਥਿਚ ਨਾਿ ਫਠ । ਜ ਯਭਾਤਭਾ ਜਰ ਥਿਚ, ਧਯਤੀ ਉੱਤ (ਿਯ ਥਾਾਂ) ਆ ਿੀ ਆ ਥਿਆਓ ਿ, ਉਸ 

ਦੀ ਜਤ ਥਿਚ ਜੁੜ ਓ ਉਿ ਜਾ ਜ ਜ ਤੁਿਾਡ ਓ ਭ ਆਉਣ ਿਾਰਾ ਿ।5।  

ਾਂਚ ੰਚ ਤਤ ਤਫਸਥਾਰ ॥ ਕਤਨਕ ਕਾਤਭਨੀ ਜੁਗ ਤਫਉਹਾਰ ॥ ਰਭ ਸੁਧਾ ਰਸੁ ੀਵ ਕਇ ॥ ਜਰਾ 
ਭਰਣ ਦੁਖੁ ਪਤਰ ਨ ਹਇ ॥੬॥ {ੰਨਾ 343} 

ਦਅਯਥ:- ਾਾਂਚ— ਜਿੀਂ ਥਥੱਤ ਨੂ ,  ਚਭੀ ਨੂ  (ਇਿ ਚਤ ਯੱਔ)। ਥਫਸਥਾਯ—ਸਾਯਾ, ਥਔਰਾਯਾ। ਓਥਨਓ—

ਸਨਾ, ਧਨ। ਓਾਥਭਨੀ—ਇਸਤਰੀ। ਜੁਕ—ਦਿਾਾਂ ਥਿਚ। ਥਫਉਿਾਯ—ਥਿਿਾਯ, ਯੁਝਿਾਾਂ। ਸੁਧਾ—ਅ ਥਭਰਤ। ਓਇ—

ਓਈ, ਥਿਯਰਾ। ਜਯਾ—ਫੁਢਾ।  

ਅਯਥ:- ਇਿ ਜਕਤ  ਜਾਾਂ ਤੱਤਾਾਂ ਤੋਂ (ਇਓ ਔਰ ਥਜਿਾ) ਫਥਣਆ ਿ (ਜ ਚਾਯ ਥਦਨ ਥਿਚ ਖ਼ਤਭ ਿ ਜਾਾਂਦਾ ਿ, ਯ 

ਇਿ ਕੱਰ ਥਿਸਾਯ ਓ ਇਿ ਜੀਿ) ਧਨ ਤ ਇਸਤਰੀ ਇਿਨਾਾਂ ਦਿਾਾਂ ਦ ਯੁਝਿੇਂ ਥਿਚ ਭਸਤ ਿ ਥਯਿਾ ਿ। ਇਥ ਓਈ 

ਥਿਯਰਾ ਭਨੱੁਔ ਿ ਜ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਰਭ-ਅ ਥਭਰਤ ਦਾ ਖੁਟ ੀਂਦਾ ਿ, (ਜ ੀਂਦਾ ਿ ਉਸ ਨੂ  ਫੁਢ ਅਤ ਭਤ ਦਾ 

ਸਥਿਭ ਭੁੜ ਓਦ ਨਿੀਂ ਥਿਆਦਾ।6।  

ਛਤਿ ਖਟੁ ਚਕ੍ਰ ਛਹੂੰ ਤਦਸ ਧਾਇ ॥ ਤਫਨੁ ਰਚ ਨਹੀ ਤਥਰਾ ਰਹਾਇ  ॥ ਦੁਤਫਧਾ ਭਤਟ ਤਖਭਾ ਗਤਹ 
ਰਹਹੁ ॥ ਕਰਭ ਧਰਭ ਕੀ ਸੂਲ ਨ ਸਹਹੁ ॥੭॥ {ੰਨਾ 343} 

ਦਅਯਥ:- ਛਥਠ—ਛਟ, ਛਿੀਂ ਥਥੱਤ। ਔਟੁ ਚਿ— ਜ ਥਕਆਨ-ਇ ਦਯ ਅਤ ਛਿਾਾਂ ਭਨ—ਇਿਨਾਾਂ ਥਛਆਾਂ ਦਾ 

ਜੱਥਾ। ਛਿੂ  ਥਦਸ—ਛ ਾਸੀਂ, ਚਾਯ-ਤਯਾਾਂ, ਤ ਿਠਾਾਂ ਉਤਾਾਂਿ; (ਬਾਿ) ਸਾਯ ਸ ਸਾਯ ਥਿਚ। ਧਾਇ—ਬਟਓਦਾ ਿ। 

ਥਫਨੁ ਯਚ—ਰਬੂ ਥਿਚ ਤੀਜਣ ਤੋਂ ਥਫਨਾ, ਰਬੂ ਥਿਚ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਥਫਨਾ। ਦੁਥਫਧਾ—ਦੁਥਚੱਤਾ-ਨ, ਬਟਓਣਾ। 

ਥਔਭਾ—ਧੀਯਜ, ਥਜਯਾਾਂਦ। ਕਥਿ ਯਿਿੁ—ਧਾਯਨ ਓਯ। ਸੂਰ—ਦੁੱਔ, ਓਜ਼ੀਆ।  

ਅਯਥ:- ਭਨੱੁਔ ਦ  ਜ ਥਕਆਨ-ਇ ਦਯ ਅਤ ਛਿਾਾਂ ਭਨ—ਇਿ ਸਾਯਾ ਸਾਥ ਸ ਸਾਯ (ਦ ਦਾਯਥਾਾਂ ਦੀ ਰਾਰਸਾ) 

ਥਿਚ ਬਟਓਦਾ ਥਪਯਦਾ ਿ, ਜਦ ਤਓ ਭਨੱੁਔ ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਥਿਚ ਨਿੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਤਦ ਤਓ ਇਿ ਸਾਯਾ ਸਾਥ 

(ਇਸ ਬਟਓਣਾ ਥਿਚੋਂ ਿਟ ਓ) ਥਟਓਦਾ ਨਿੀਂ।  

ਿ ਬਾਈ! ਬਟਓਣਾ ਥਭਟਾ ਓ ਥਜਯਾਾਂਦ ਧਾਯਨ ਓਯ ਤ ਛੱਡ ਇਿ ਓਯਭਾਾਂ ਧਯਭਾਾਂ ਦਾ ਰ ਭਾ ਟ ਟਾ (ਥਜਸ ਥਿਚੋਂ ਓੁਝ 

ਬੀ ਿੱਥ ਨਿੀਂ ਆਉਣਾ)।7।  

ਸਾਤੈਂ ਸਤਤ ਕਤਰ ਫਾਚਾ ਜਾਤਣ ॥ ਆਤਭ ਰਾਭੁ ਲਹੁ ਰਵਾਤਣ ॥ ਛੂਟ ਸੰਸਾ ਤਭਤਟ ਜਾਤਹ ਦੁਖ ॥ 
ਸੁੰਨ ਸਰਵਤਰ ਾਵਹੁ ਸੁਖ ॥੮॥ {ੰਨਾ 343} 

ਦਅਯਥ:- ਫਾਚਾ—ਕੁਯ ੂਦ ਫਚਨ। ਸਥਤ ਓਥਯ ਜਾਥਣ—ਸੱਚ ਸਭਝ, ੂਯੀ ਸ਼ਯਧਾ ਧਾਯ। ਆਤਭ ਯਾਭ—ੁ

ਯਭਾਤਭਾ। ਰਿ ੁਯਿਾਥਣ—ਰ ਰਿ। ਛੂਟ—ਦੂਯ ਿ ਜਾਾਂਦਾ ਿ। ਸ ਸਾ—ਸਥਿਸਾ, ਸਥਿਭ। ਸੁ ਨ—ਸੁ ਞ, ਉਿ 

ਅਿਸਥਾ ਥਜਥ ਸਥਿਭ ਆਥਦਓ ਦ ਓਈ ਪੁਯਨ  ਨਿੀਂ ਉਠਦ। ਸਯਿਥਯ—ਸਯਿਯ ਥਿਚ।  

ਅਯਥ:- ਿ ਬਾਈ! ਸਥਤਕੁਯੂ ਦੀ ਫਾਣੀ ਥਿਚ ਸ਼ਯਧਾ ਧਾਯ, (ਇਸ ਫਾਣੀ ਦੀ ਯਾਿੀਂ) ਯਭਾਤਭਾ (ਦ ਨਾਭ) ਨੂ  

(ਆਣ  ਥਿਯਦ ਥਿਚ) ਰ ਰਿ; (ਇਸ ਤਯਹਾਾਂ) ਸਥਿਭ ਦੂਯ ਿ ਜਾਇਕਾ, ਦੁਔ-ਓਰਸ਼ ਥਭਟ ਜਾਣਕ, ਉਸ ਸਯਿਯ 

ਥਿਚ ਚੁੱਬੀ ਰਾ ਸਓਕ, ਥਜਥ ਸਥਿਭ ਆਥਦਓ ਦ ਓਈ ਪੁਯਨ  ਨਿੀਂ ਉਠਦ ਅਤ ਸੁਔ ਭਾਣ।  

ਅਸਟਭੀ ਅਸਟ ਧਾਤੁ ਕੀ ਕਾਇਆ ॥ ਤਾ ਭਤਹ ਅਕੁਲ ਭਹਾ ਤਨਤਧ ਰਾਇਆ ॥ ਗੁਰ ਗਭ 
ਤਗਆਨ ਫਤਾਵ ਬਦ ॥ ਉਲਟਾ ਰਹ ਅਬੰਗ ਅਛਦ ॥੯॥ {ੰਨਾ 343} 



ਦਅਯਥ:- ਅਸਟ—ਅੱਠ। ਅਸਟ ਧਾਤੁ—ਅੱਠ ਧਾਤਾਾਂ (ਯਸ, ਯੁਥਧਯ, ਭਾਸ, ਭਧਾ, ਅਸਥੀ, ਥਭੱਝ, ਿੀਯਜ, 

ਨਾੜੀ)। ਅਓੁਰ—ਅਓੁਰ, ਥਜਸ ਦੀ ਓਈ ਖ਼ਾਸ ਓੁਰ ਨਿੀਂ। ਭਿਾ ਥਨਥਧ—ਿੱਡਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ, ਸਬ ਕੁਯ ੂ ਦਾ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਕੁਯ ਕਭ ਥਕਆਨ—ਿੁ ਚ ਿਾਰ  ਕੁਯੂ ਦਾ ਥਕਆਨ। ਉਰਟਾ—ਦਿ ਅੱਥਧਆਸ ਿਰੋਂ  ਯਤ ਓ, 

ਸਯੀਯਓ ਭਿ ਛੱਡ ਓ। ਅਬ ਕ—ਅ-ਬ ਕ, ਅਥਫਨਾਸ਼ੀ। ਅਛਦ—ਅ-ਛਦ, ਜ ਥਿ ਥਨਹਆ ਨਾਿ ਜਾ ਸਓ।  

ਅਯਥ:- ਇਿ ਸਯੀਯ (ਰਿੂ ਆਥਦਓ) ਅੱਠ ਧਾਤਾਾਂ ਦਾ ਫਥਣਆ ਿਇਆ ਿ, ਇਸ ਥਿਚ ਉਿ ਯਭਾਤਭਾ ਿੱਸ 

ਥਯਿਾ ਿ ਥਜਸ ਦੀ ਓਈ ਖ਼ਾਸ ਓੁਰ ਨਿੀਂ ਿ ਜ ਸਬ ਕੁਣਾਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਿ। ਥਜਸ ਭਨੱੁਔ ਨੂ  ਿੁ ਚ ਿਾਰ  ਕੁਯ ੂਦਾ 

ਥਕਆਨ ਇਿ ਬਦ (ਥਓ ਸਯੀਯ ਦ ਥਿੱਚ ਿੀ ਿ ਰਬੂ) ਦੱਸਦਾ ਿ, ਉਿ ਸਯੀਯਓ ਭਿ ਿਰੋਂ  ਯਤ ਓ ਅਥਫਨਾਸ਼ੀ 

ਰਬੂ ਥਿਚ ਜੁਥੜਆ ਯਥਿ ਦਾ ਿ।9।  

ਨਉਭੀ ਨਵ ਦੁਆਰ ਕਉ ਸਾਤਧ ॥ ਫਹਤੀ ਭਨਸਾ ਰਾਖਹੁ ਫਾਂਤਧ ॥ ਲਬ ਭਹ ਸਬ ਫੀਸਤਰ ਜਾਹੁ ॥ 
ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਜੀਵਹੁ ਅਭਰ ਪਲ ਖਾਹੁ ॥ ੧੦॥ ਦਸਭੀ ਦਹ ਤਦਸ ਹਇ ਅਨੰਦ ॥ ਛੂਟ ਬਰਭੁ ਤਭਲ 
ਗਤਫੰਦ ॥ ਜਤਤ ਸਰੂੀ ਤਤ ਅਨੂ ॥ ਅਭਲ ਨ ਭਲ ਨ ਛਾਹ ਨਹੀ ਧੂ ॥੧੧॥ {ੰਨਾ 343-344} 

ਦਅਯਥ:- ਸਾਥਧ—(ਯਾਔਿੁ) ਸਾਥਧ, ਿੱਸ ਥਿਚ ਯੱਔ। ਫਿਤੀ ਭਨਸਾ—ਚੱਰਦ ਪੁਯਨ। ਫਾਾਂਥਧ—ਯਓ ਓ। ਜੁਕ ੁ

ਜੁਕ—ੁਸਦਾ ਿੀ। ਅਭਯ—ਅ-ਭਯ, ਓਦ ਨਾਿ ਭੁੱਓਣ ਿਾਰਾ।10।  

ਦਿ ਥਦਥਸ—ਦਸੀਂ ਾਸੀਂ, ਿਯ ਾਸ, ਸਾਯ ਸ ਸਾਯ ਥਿਚ। ਜਥਤ ਸਯੂੀ—ਉਿ ਰਬੂ ਜ ਥਨਯਾ ਨੂਯ ਿੀ ਨੂਯ ਿ। 

ਤਤ—ਅਸਰਾ, ਸਬ ਦਾ ਭੁੱਢ। ਅਨੂ—ਥਜਸ ਿਯਕਾ ਿਯ ਓਈ ਨਿੀਂ। ਅਭਰ—ਅ-ਭਰ, ਥਿਓਾਯ-ਯਥਿਤ। 

ਛਾਿ—ਿਨਯਾ, ਅਥਕਆਨਤਾ ਦਾ ਿਨਯਾ। ਧੂ—ਧੁੱ, ਥਿਓਾਯਾਾਂ ਦੀ ਅੱਕ।11।  

ਨਟ:- ਫ ਦ ਨ : 10, 11, 12, 13 ਅਤ 14 ਦਾ ਸਾਾਂਝਾ ਥਭਰਿਾਾਂ ਬਾਿ ਿ। ਜ 10 ਤੋਂ ਸ਼ੁਯੂ ਿ ਓ 14 ਤ ਭੁੱਓਦਾ ਿ।  

ਅਯਥ:- (ਿ ਬਾਈ!) ਸਾਯ ਸਯੀਯਓ ਇ ਥਦਰਆਾਂ ਨੂ  ਓਾਫ ੂਥਿਚ ਯੱਔ, ਇਿਨਾਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਦ ਪੁਯਥਨਆਾਂ ਨੂ  ਯਓ, ਰਬ 

ਭਿ ਆਥਦਓ ਸਾਯ ਥਿਓਾਯ ਬੁਰਾ ਥਦਉ। (ਇਸ ਥਭਿਨਤ ਦਾ) ਐਸਾ ਪਰ ਥਭਰਕਾ ਜ ਓਦ ਨਿੀਂ ਭੁੱਓਕਾ, ਐਸਾ 

ਸੁ ਦਯ ਜੀਿਨ ਜੀਿਕ ਜ ਸਦਾ ਓਾਇਭ ਯਿਕਾ।10।  

(ਇਸ ਉੱਦਭ ਨਾਰ) ਭਨ ਦੀ ਬਟਓਣਾ ਦੂਯ ਿ ਜਾਾਂਦੀ ਿ; ਉਿ ਯਭਾਤਭਾ ਥਭਰ ੈਂਦਾ ਿ, ਜ ਥਨਯਾ ਨੂਯ ਿੀ ਨੂਯ 

ਿ, ਜ ਸਾਯ ਜਕਤ ਦਾ ਅਸਰਾ ਿ, ਥਜਸ ਿਯਕਾ ਿਯ ਓਈ ਨਿੀਂ ਿ, ਥਜਸ ਥਿਚ ਥਿਓਾਯਾਾਂ ਦੀ ਓਈ ਬੀ ਭਰ ਨਿੀਂ 

ਿ, ਨਾਿ ਉਸ ਥਿਚ ਅਥਕਆਨਤਾ ਦਾ ਿਨਯਾ ਿ ਅਤ ਨਾਿ ਿੀ ਥਤਰਸ਼ਨਾ ਆਥਦਓ ਥਿਓਾਯਾਾਂ ਦੀ ਅੱਕ ਿ। (ਐਸ 

ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਭਰ ਿਇਆਾਂ) ਸਾਯ ਸ ਸਾਯ ਥਿਚ ਿੀ ਭਨੱੁਔ ਿਾਸਤ ਅਨ ਦ ਿੀ ਅਨ ਦ ਿੁ ਦਾ ਿ।11।  

ਕਾਦਸੀ ਕ ਤਦਸ ਧਾਵ ॥ ਤਉ ਜਨੀ ਸੰਕਟ ਫਹੁਤਰ ਨ ਆਵ ॥ ਸੀਤਲ ਤਨਰਭਲ ਬਇਆ 
ਸਰੀਰਾ ॥ ਦੂਤਰ ਫਤਾਵਤ ਾਇਆ ਨੀਰਾ ॥੧੨॥ {ੰਨਾ 344} 

ਦਅਯਥ:- ਏਓ ਥਦਸ—ਇੱਓ ਾਸ, ਇੱਓ ਯਭਾਤਭਾ ਿਰ। ਧਾਿ—ਦੜਦਾ ਿ, ਜਾਾਂਦਾ ਿ। ਤਉ—ਤਦੋਂ। 

ਸ ਓਟ—ਓਸ਼ਟ, ਦੁੱਔ-ਓਰਸ਼। ਫਿੁਥਯ—ਭੁੜ, ਥਪਯ। ਸੀਤਰ—ਠ ਢਾ। ਸਯੀਯਾ—(ਬਾਿ) ਥਕਆਨ-ਇ ਦਰ । 

ਨੀਯਾ—ਨੜ, ਆਣ  ਅ ਦਯ ਿੀ।  

ਅਯਥ:- (ਜਦੋਂ ਭਨੱੁਔ ਦਾ ਭਨ ਥਿਓਾਯਾਾਂ ਿਰੋਂ  ਿਟ ਓ) ਇੱਓ ਯਭਾਤਭਾ (ਦੀ ਮਾਦ) ਿਰ ਜਾਾਂਦਾ ਿ, ਤਦੋਂ ਉਿ 

ਭੁੜ ਜਨਭ-ਭਯਨ ਦ ਓਸ਼ਟਾਾਂ ਥਿਚ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜ ਯਭਾਤਭਾ ਥਓਤ ਦੂਯ ਦੱਥਸਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸੀ ਉਿ ਉਸ ਨੂ  

ਨੜ (ਆਣ  ਅ ਦਯ ਿੀ) ਰੱਬ ੈਂਦਾ ਿ, ਇਸ ਿਾਸਤ ਉਸ ਦ ਅ ਦਯ ਠ ਢ  ਜਾਾਂਦੀ ਿ ਅਤ ਉਸ ਦਾ ਆਾ 

ਥਿੱਤਯ ਿ ਜਾਾਂਦਾ ਿ।12।  



ਫਾਰਤਸ ਫਾਰਹ ਉਗਵ ਸੂਰ ॥ ਅਤਹਤਨਤਸ ਫਾਜ ਅਨਹਦ ਤੂਰ ॥ ਦਤਖਆ ਤਤਹੂੰ ਲਕ ਕਾ ੀਉ ॥ 
ਅਚਰਜੁ ਬਇਆ ਜੀਵ ਤ ਸੀਉ ॥੧੩॥ {ੰਨਾ 344} 

ਦਅਯਥ:- ਫਾਯਥਸ—ਦੁਆਦਸੀ ਥਥੱਤ। ਫਾਯਿ ਸੂਯ—ਫਾਯਹਾਾਂ ਸੂਯਜ। ਉਕਿ—ਉਕਿੈਂ, ਚੜਹ  ੈਂਦ ਿਨ। 

ਅਥਿ—ਥਦਨ। ਥਨਥਸ—ਯਾਤ। ਫਾਜ—ਿੱਜਦ ਿਨ। ਅਨਿਦ—ਥਫਨਾ ਿਜਾਇਆਾਂ, ਇੱਓ-ਯਸ, ਸਦਾ। ਤੂਯ—

ਿਾਜ। ਥਤਿੂ  ਰਓ ਓਾ—ਥਤ ਨਾਾਂ ਿੀ ਬਿਨਾਾਂ ਦਾ। ੀਉ—ਭਾਰਓ। ਤ—ਤੋਂ। ਸੀਉ—ਥਸ਼ਿ, ਓਥਰਆਣ-ਸਯੂ 

ਯਭਾਤਭਾ।  

ਅਯਥ:- (ਥਜਸ ਭਨੱੁਔ ਦਾ ਭਨ ਥਸਯ “ਏਓ ਥਦਸ ਧਾਿ”, ਜ ਭਨੱੁਔ ਥਸਯ ਇੱਓ ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਥਿਚ ਜੁੜਦਾ 

ਿ, ਉਸ ਦ ਅ ਦਯ, ਭਾਨ) ਫਾਯਹਾਾਂ ਸੂਯਜ ਚੜਹ  ੈਂਦ ਿਨ (ਬਾਿ, ਉਸ ਦ ਅ ਦਯ ੂਯਨ ਥਕਆਨ ਦਾ ਰਓਾਸ਼ ਿ 

ਜਾਾਂਦਾ ਿ), ਉਸ ਦ ਅ ਦਯ (ਭਾਨ) ਥਦਨ ਯਾਤ ਇੱਓ-ਯਸ ਿਾਜ ਿੱਜਦ ਿਨ, ਉਸ ਨੂ  ਥਤ ਨਾਾਂ ਬਿਨਾਾਂ ਦ ਭਾਰਓ-ਰਬੂ 

ਦਾ ਦੀਦਾਯ ਿ ਜਾਾਂਦਾ ਿ; ਇਓ ਅਚਯਜ ਔਡ ਫਣ ਜਾਾਂਦੀ ਿ ਥਓ ਉਿ ਭਨੱੁਔ ਸਧਾਯਨ ਫ ਦ ਤੋਂ ਓਥਰਆਣ-ਸਯੂ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਯੂ ਿ ਜਾਾਂਦਾ ਿ।13।  

ਤਰਤਸ ਤਰਹ ਅਗਭ ਫਖਾਤਣ ॥ ਅਰਧ ਉਰਧ ਤਫਤਚ ਸਭ ਤਹਚਾਤਣ ॥ ਨੀਚ ਊਚ ਨਹੀ ਭਾਨ 
ਅਭਾਨ ॥ ਤਫਆਤਕ ਰਾਭ ਸਗਲ ਸਾਭਾਨ ॥੧੪॥ {ੰਨਾ 344} 

ਦਅਯਥ:- ਤਯਥਸ—ਤਰਮਦਸ਼ੀ। ਤਯਿ—ਤਰਮਦਸ਼ੀ ਥਥੱਤ, ਭੱਥਸਆ ਤੋਂ ਅਕਾਾਂਿ ਤਯਹਿਾਾਂ ਥਦਨ। ਅਕਭ—ਅ-

ਕਭ, ਥਜਸ ਯਭਾਤਭਾ ਤਓ ਿੁ ਚ ਨਿੀਂ, ਅਿੁ ਚ। ਫਔਾਥਣ—ਫਔਾਣ, ਫਔਾਣ, ਉਚਾਯਦਾ ਿ, ਕੁਣ ਕਾਉਂਦਾ 

ਿ, ਥਸਥਤ-ਸਾਰਾਿ ਓਯਦਾ ਿ। ਅਯਧ—{ਅਧਿ} ਿਠਾਾਂ, ਤਾਰ। ਉਯਧ—ਉਤਾਾਂਿ, ਅਓਾਸ਼। ਅਯਧ ਉਯਧ 

ਥਫਥਚ—ਤਾਰ ਤੋਂ ਅਓਾਸ਼ ਤਓ, ਸਾਯ ਸ ਸਾਯ ਥਿਚ। ਸਭ—ਫਯਾਫਯ, ਇਓ ਥਜਿਾ। ਭਾਨ—ਆਦਯ। 

ਅਭਾਨ—ਅ-ਭਾਨ, ਥਨਯਾਦਯੀ। ਸਕਰ—ਸਾਥਯਆਾਂ ਥਿਚ।  

ਅਯਥ:- (ਥਜਸ ਭਨੱੁਔ ਦਾ ਭਨ ਓਿਰ “ਏਓ ਥਦਸ ਧਾਿ”) ਉਿ ਅਕ ਭ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਥਸਥਤ-ਸਾਰਾਿ ਓਯਦਾ 

ਿ, (ਇਸ ਥਸਥਤ-ਸਾਰਾਿ ਦੀ ਫਯਓਤ ਨਾਰ) ਉਿ ਸਾਯ ਸ ਸਾਯ ਥਿਚ ਉਸ ਰਬੂ ਨੂ  ਇਓ-ਸਭਾਨ ਛਾਣਦਾ ਿ 

(ਿਔਦਾ ਿ)। ਨਾਿ ਉਸ ਨੂ  ਓਈ ਨੀਿਾਾਂ ਥਦੱਸਦਾ ਿ, ਨਾਿ ਉੱਚਾ; ਥਓਸ ਿਰੋਂ  ਆਦਯ ਿਿ ਜਾਾਂ ਥਨਯਾਦਯੀ, ਉਸ 

ਰਈ ਇੱਓ ਥਜਿ ਿਨ, ਥਓਉਂਥਓ ਉਸ ਨੂ  ਸਾਯ ਜੀਿਾਾਂ ਥਿਚ ਯਭਾਤਭਾ ਿੀ ਥਿਆਓ ਥਦੱਸਦਾ ਿ।14।  

ਚਉਦਤਸ ਚਉਦਹ ਲਕ ਭਝਾਤਰ ॥ ਰਭ ਰਭ ਭਤਹ ਫਸਤਹ ਭੁਰਾਤਰ ॥ ਸਤ ਸੰਤਖ ਕਾ ਧਰਹੁ 
ਤਧਆਨ ॥ ਕਥਨੀ ਕਥੀ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨ ॥੧੫॥ {ੰਨਾ 344} 

ਦਅਯਥ:- ਚਉਦਥਸ—ਚਉਦੇਂ ਦੀ ਥਥੱਤ, ਭੱਥਸਆ ਤੋਂ ਥਛੋਂ ਚਧਿੀਂ ਯਾਤ। ਚਉਦਿ ਰਓ—ਸੱਤ ਅਓਾਸ਼ ਅਤ 

ਸੱਤ ਤਾਰ; (ਬਾਿ) ਸਾਯੀ ਥਸਰਸ਼ਟੀ। ਭਝਾਥਯ—ਥਿਚ। ਯਭ ਯਭ ਭਥਿ—ਚਦਹ ਾਾਂ ਰਓਾਾਂ ਦ ਯਭ ਯਭ ਥਿਚ, ਸਾਯੀ 

ਥਸਰਸ਼ਟੀ ਦ ਜ਼ੱਯ ਜ਼ੱਯ ਥਿਚ। ਫਸਥਿ—ਿੱਸਦ ਿਨ (ਰਬੂ ਜੀ)। ਭੁਯਾਥਯ—(ਭੁਯ-ਅਥਯ) ਭੁਯ ਦੈਂਤ ਦਾ ਿਯੀ, ਰਬੂ। 

ਓਥਨੀ ਓਥੀਐ—(ਉਿ) ਕੱਰਾਾਂ ਓਯੀਏ, (ਉਿ) ਫਰ ਫਰੀਏ। ਫਰਿਭ ਥਕਆਨ—(ਥਜਨਹਾਾਂ ਦੀ ਯਾਿੀਂ) ਯਭਾਤਭਾ 

ਨਾਰ ਜਾਣ-ਛਾਣ ਿ ਜਾਏ, ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ (ਸਯਫ-ਥਿਆਓਤਾ ਦੀ) ਸੂਝ ਦਾ ਿਿ। ਸਤ—ਦਾਨ, ਦੂਥਜਆਾਂ 

ਦੀ ਸਿਾ। ਸ ਤਔ—ਸਫਯ, ਉਸ ਦੀ ਫਖ਼ਸ਼ੀ ਦਾਤ ਥਿਚ ਯਾਜ਼ੀ ਯਥਿਣਾ। ਸਤ...ਥਧਆਨ—ਸਤ ਅਤ ਸ ਤਔ ਨੂ  

ਆਣ  ਅ ਦਯ ਥਟਓਾਉ; ਇਿ ਿਔ ਓ ਥਓ ਯਭਾਤਭਾ ਿਯਓ ਖਟ ਥਿਚ ਿੱਸਦਾ ਿ। ਜ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਤੁਿਾਡ ਉੱਤ 

ਿਈ ਿ ਉਸ ਥਿਚ ਯਾਜ਼ੀ ਯਿ ਅਤ ਇਸ ਦਾਤ ਥਿਚੋਂ ਰਬੂ ਦ ਦਾ ਓੀਤ ਿਏ ਿਯ ਜੀਿਾਾਂ ਦੀ ਬੀ ਸਿਾ ਓਯ, 

ਥਓਉਂਥਓ ਸਬ ਥਿਚ ਉਿੀ ਿੱਸ ਥਯਿਾ ਿ, ਜ ਤੁਿਾਨੂ  ਯਜ਼ੀ ਦ ਥਯਿਾ ਿ।  



ਅਯਥ:- (ਿ ਬਾਈ!) ਰਬੂ ਜੀ ਸਾਯੀ ਥਸਰਸ਼ਟੀ ਥਿਚ ਥਸਰਸ਼ਟੀ ਦ ਜ਼ੱਯ ਜ਼ੱਯ ਥਿਚ ਿੱਸ ਯਿ ਿਨ। ਉਸ ਦੀ ਥਸਥਤ-

ਸਾਰਾਿ ਦੀਆਾਂ ਕੱਰਾਾਂ ਓਯ, ਤਾ ਥਓ ਉਸ ਦ ਇਸ ਸਿੀ ਸਯੂ ਦੀ ਸੂਝ ਫਣੀ ਯਿ। (ਇਿ ਮਓੀਨ ਥਰਆ ਓ ਥਓ 

ਉਿ ਰਬੂ ਤੁਿਾਡ ਅ ਦਯ ਿੱਸ ਥਯਿਾ ਿ ਤ ਸਬ ਜੀਿਾਾਂ ਥਿਚ ਿੱਸ ਥਯਿਾ ਿ) ਦੂਥਜਆਾਂ ਦੀ ਸਿਾ ਦੀ ਅਤ ਜ ਓੁਝ ਰਬੂ 

ਨ  ਤੁਿਾਨੂ  ਥਦੱਤਾ ਿ, ਉਸ ਥਿਚ ਯਾਜ਼ੀ ਯਥਿਣ ਦੀ ਸੁਯਤ ਓਾਉ।15।  

ੂਤਨਉ ੂਰਾ ਚੰਦ ਅਕਾਸ ॥ ਸਰਤਹ ਕਲਾ ਸਹਜ ਰਗਾਸ ॥ ਆਤਦ ਅੰਤਤ ਭਤਧ ਹਇ ਰਤਹਆ 
ਥੀਰ ॥ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਭਤਹ ਰਭਤਹ ਕਫੀਰ ॥੧੬॥ {ੰਨਾ 344} 

ਦਅਯਥ:- ੂਥਨਉ—ੁ ਥਨਆ, ੂਯਨਭਾਸ਼ੀ, ਉਿ ਥਥੱਤ ਜਦੋਂ ਚ ਦ ਭੁਓ ਭਰ ਿੁ ਦਾ ਿ। ਅਓਾਸ—ਕਕਨ, ਦਸਭ-

ਦੁਆਯ, ਥਚਦਾਓਾਸ਼, ਥਚੱਤ-ਯੂ ਅਓਾਸ਼। ਸਯਥਿ—ਥਔਰਯਦੀਆਾਂ ਿਨ। ਓਰਾ—ਚ ਦ ਦੀਆਾਂ ਸਾਯੀਆਾਂ ਓਰਾਾਂ 

{ਨਟ:- ਭੱਥਸਆ ਤੋਂ ਥੱਛੋਂ ਚ ਦ ਜਦੋਂ ਥਿਰੀ ਿਾਯ ਆਓਾਸ਼ ਥਿਚ ਚੜਹਦਾ ਿ, ਤਾਾਂ ਇਿ ਚ ਦ ਦੀ ਇੱਓ ਓਰਾ ਓਿੀ 

ਜਾਾਂਦੀ ਿ। ਿਯਓ ਯਾਤ ਨੂ  ਇਓ ਇਓ ਓਰਾ ਿਧਦੀ ਜਾਾਂਦੀ ਿ, ਤ ੂਯਨਭਾਸ਼ੀ ਨੂ  ਚ ਦ ਦੀਆਾਂ ਓਰਾਾਂ ਦਾ ਯਓਾਸ਼ 

ਿ ਜਾਾਂਦਾ ਿ}। ਆਥਦ ਅ ਥਤ ਭਥਧ—ਸ਼ੁਯੂ ਤੋਂ, ਅਖ਼ੀਯ ਤਓ, ਥਿਚਾਯਓਰ  ਸਭ ਥਿਚ ਬੀ (ਬਾਿ, ਸਦਾ ਿੀ)। 

ਥੀਯ—ਥਥਯ, ਓਾਇਭ। ਸੁਔ ਸਾਕਯ—ਸੁੱਔਾਾਂ ਦਾ ਸਭੁ ਦਯ-ਰਬੂ। ਯਭਥਿ—(ਜ) ਤੂ  ਥਸਭਯੇਂ। ਓਫੀਯ—ਿ ਓਫੀਯ! 

ਅਯਥ:- ਜ ਯਭਾਤਭਾ ਥਸਰਸ਼ਟੀ ਦ ਸ਼ੁਯੂ ਤੋਂ ਅਖ਼ੀਯ ਤਓ ਤ ਥਿਚਓਾਯਰ  ਸਭ ਥਿਚ (ਬਾਿ, ਸਦਾ ਿੀ) ਭਜੂਦ ਿ, 

ਉਸ ਸੁਔਾਾਂ ਦ ਸਭੁ ਦਯ-ਰਬੂ ਥਿਚ, ਿ ਓਫੀਯ! ਜ ਤੂ  ਚੁੱਬੀ ਰਾ ਓ ਉਸ ਦਾ ਥਸਭਯਨ ਓਯੇਂ, ਤਾਾਂ ਥਜਿੇਂ ੂਯਨਭਾਸ਼ੀ ਨੂ  

ਅਓਾਸ਼ ਥਿਚ ੂਯਾ ਚ ਦ ਚੜਹਦਾ ਿ ਤ ਚ ਦ ਦੀਆਾਂ ਸਾਯੀਆਾਂ ਿੀ ਓਰਾਾਂ ਯਕਟ ਿੁ ਦੀਆਾਂ ਿਨ ਥਤਿੇਂ ਤਯ ਅ ਦਯ ਬੀ 

ਸਥਿਜ ਅਿਸਥਾ ਦਾ ਯਓਾਸ਼ ਿਿਕਾ। 16।  

 


