
ਤੁਐਾਯੀ ਛੰਤ ਭਸਰਾ 1 ਫਾਯਸਭਾਸਾ {ੰਨਾ 1107} 

ਉੜੀ ਵਾਯ ਬਾਵ:- 

1. ਪਛਰ ਏੀਤ ਏਯਭੵ ਦ ੰਏਾਯੵ ਅਨੁਾਯ ਭਨੁੁੱ ਐ ਇ ਜਨਭ ਪਵਚ ਬੀ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ 
ਪਵਚ ਪਪਆ ਯਪਸੰਦਾ ਸ , ਤ, ਦੁਐੀ ਜੀਵਨ ੁਜ਼ਾਯਦਾ ਸ। ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਪਭਸਯ ਨਾਰ ਪਜਸੜਾ 
ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯੂ ਦੀ ਯਨ ਦਾ ਸ , ਉਸ ਉ ਦਾ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ -ਜਰ ੀ ੀ ਏ 
ਆਤਭਤ ਆਨੰਦ ਭਾਣਦਾ ਸ। ਇਸੀ ਸ ਜਨਭ ਭਨ ਯਥ।  

2. ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਏਪਤ ਨਾਰ , ਪਪਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਯਏਪਤ ਨਾਰ ਭਨੁੁੱ ਐ ਆਣ ਾਯ ਪਆਨ -

ਇੰਪਦਿਆਂ ਨੰੂ ਭਯਮਾਦਾ ਪਵਚ ਯੁੱਐ ਏ ਭਾਇਏ ਦਾਯਥੵ ਦ ਭਸ ਤ ਉੱਚਾ ਪਿਪਏਆ ਯਪਸੰਦਾ ਸ। ੁਯੂ 
ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸ੶ ਉ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਵੁੱ ਤਯ ਸ ਜੵਦਾ ਸ।  

3. ਪਪਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਪਦਆਂ ਏਯਪਦਆਂ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦ ਅੰਦਯ ਉੱਚਾ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸ ਜੵਦਾ 
ਸ। ਭਨੁੁੱ ਐ ਨੰੂ ਮਏੀਨ ਫਣ ਜੵਦਾ ਸ ਪਏ ਇਏ ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ ਜੀਵ ਦ ਨਾਰ ਦਾ ਪਨਬਣ ਵਾਰਾ 
ਾਥੀ ਸ।  

4. ਪਪਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਯਏਪਤ ਨਾਰ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦਾ ਭਨ ਪਵਏਾਯੵ ਵਰ ਅਡਰ ਯਪਸੰਦਾ ਸ। ਉ ਦ 
ਅੰਦਯ ਸਯ ਵਰ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਪਭਰਾ ਦੀ ਪਐੁੱਚ ਫਣੀ ਯਪਸੰਦੀ ਸ।  

5. ਫੰਤ ਦਾ ਭਭ ੁਸਾਵਣਾ ਸੰੁਦਾ ਸ। ਸਯ ਾ ਪੁੁੱ ਰ ਪਐੜ ਸੰੁਦ ਸਨ , ਏਇਰ ਅੰਫ ਉਤ ਫਠੀ 
ਪਭੁੱ ਠੇ ਫਰ ਫਰਦੀ ਸ। ਯ ਤੀ ਤ ਪਵੁੱ ਛੁੜੀ ਨਾਿ ਨੰੂ ਇਸ ਬ ਏੁਝ ਚਬਵੵ ਰੁੱ ਦਾ ਸ। ਪਜ 
ਭਨੁੁੱ ਐ ਦਾ ਭਨ ਅੰਦਯਰ ਪਸਯਦ -ਏਰ ਨੰੂ ਛੁੱ ਡ ਏ ਦੁਨੀਆ ਦ ਯੰ -ਤਭਾਪਸ਼ਆਂ ਪਵਚ ਬਿਏਦਾ 
ਪਪਯਦਾ ਸ , ਉ ਦਾ ਇਸ ਜੀਊਣ ਅਰ ਪਵਚ ਆਤਭਏ ਭਤ ਸ। ਆਤਭਏ ਆਨੰਦ ਤਦ ਸੀ ਸ 
ਜਦ ਯਭਾਤਭਾ ਪਸਯਦ ਪਵਚ ਆ ਵੁੱ ।  

6. ਪਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦਾ ਭਨ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਪਪਤ-ਾਰਾਸ ਪਵਚ ਪੁੱਝ ਜੵਦਾ ਸ , ਉ ਨੰੂ ਏੁਦਯਪਤ 
ਦੀ ੁੰ ਦਯਤਾ ਬੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਚਯਨੵ ਪਵਚ ਸੀ ਜੜਨ ਰਈ ਸਾਇਤਾ ਏਯਦੀ ਸ।  

7. ਏਾਭਾਪਦਏ ਪਵਏਾਯੵ ਦੀ ਅੁੱ ਨਾਰ ੰਾਯੀ ਜੀਵੵ ਦ ਪਸਯਦ ਤਦ ਯਪਸੰਦ ਸਨ। ਪਜਸੜਾ 
ਭਨੁੁੱ ਐ ਯਭਾਤਭਾ  ਦੀ ਪਪਤ -ਾਰਾਸ ਨੰੂ ਪਸਯਦ ਪਵਚ ਵਾ ਏ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਡੂੰ ੀ ੵਝ 
ਾਈ ਯੁੱਐਦਾ ਸ , ਉ ਦਾ ਪਸਯਦਾ ਦਾ ਸ਼ੵਤ ਯਪਸੰਦਾ ਸ , ਉਸ ਭਨੁੁੱ ਐ ਪਵਏਾਯੵ ਦੀ ਤਸ਼ -ਰ ਤ 



ਫਪਚਆ ਯਪਸੰਦਾ ਸ।  

8. ਪਜਸੜਾ ਭਨੁੁੱ ਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਆਣ ਪਸਯਦ ਪਵਚ ਵਾਈ ਯੁੱਐਦਾ ਸ , ਉ ਨੰੂ ਇ 
ਜੀਵਨ-ਯ ਪਵਚ ਸਾੜ ਦੀ ਏਸਯ ਦੀ ਤਸ਼ ਵਯਾ ਪਵਏਾਯੵ ਦਾ ਏ ਸ ਨਸ੶ ਏਦਾ।  

9. ਪਪਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਯਏਪਤ ਨਾਰ ਪਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦ ਪਸਯਦ ਪਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਪਆਯ 
ਦਾ ਸ ਜੵਦਾ ਸ , ਇ ਪਆਯ ਦ ਿਾਏਯ ਤ ਯੀਯਏ ੁਐੵ ਦ ਏਈ ਬੀ ਾਧਨ ਉ ਦ ਭਨ ਨੰੂ 
ਧੂਸ ਨਸ੶ ਾ ਏਦ।  

10. ੁਯੂ ਦ ਦੁੱ  ਸ ਯਤ ਉਤ ਤੁਯ ਏ ਪਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦਾ ਭਨ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਪਪਤ -ਾਰਾਸ 
ਪਵਚ ਪੁੱਝ ਜੵਦਾ ਸ , ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਤ ਪਫਨਾ ਸਯ ਪਏ ਵੀ ਯੰ -ਤਭਾਸ਼ ਪਵਚ ਉ ਨੰੂ 
ਆਤਭਏ ਆਨੰਦ ਨਸ੶ ਪਭਰਦਾ।  

11. ਪਜਸੜਾ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦੁਨੀਆ ਦ ਝੂਠੇ ਭਸ ਪਵਚ ਪ ਜੵਦਾ ਸ , ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਚਯਨੵ ਤ 
ਪਵੁੱ ਛੁਪੜਆ ਯਪਸੰਦਾ ਸ। ਯ ਪਜਸੜਾ ਭਨੁੁੱ ਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਪਭਸਯ ਨਾਰ ੁਯੂ ਦੀ ਯਨ ਦਾ ਸ, 
ਉਸ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਦ ਸੁੱ ਪਰਆਂ ਵਰ ਅਡਰ ਸ ਜੵਦਾ ਸ , ਤ ਉ ਨੰੂ ਿਬੂ -ਪਭਰਾ ਦਾ ਆਨੰਦ 
ਿਾਤ ਸੰੁਦਾ ਸ।  

12. ਪਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਆਣੀ ਪਪਤ -ਾਰਾਸ ਦੀ ਦਾਪਤ ਦਦਾ ਸ , ਉ ਦ ਅੰਦਯ 
ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ ਦਣ ਵਾਰ ਚਾਨਣ ਦਾ , ਭਾਨ , ਦੀਵਾ ਜ ਦਾ ਸ। ਉਸ ਭਨੁੁੱ ਐ 
ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਤ ਇਏ ੜੀ-ਰਏ ਦਾ ਪਵਛੜਾ ਬੀ ਸਾਯ ਨਸ੶ ਏਦਾ।  

13. ਪਜਸੜਾ ਭਨੁੁੱ ਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਪਪਤ -ਾਰਾਸ ਪਵਚ ਪਿਪਏਆ ਯਪਸੰਦਾ ਸ , ਯਭਾਤਭਾ 
ਨਾਰ ਉ ਦੀ ੁੱਏੀ ਪਆਯ ਦੀ ੰਢ ਫੁੱਝ ਜੵਦੀ ਸ। ਜਤ ਦਾ ਏਈ ਬੀ ਦੁੁੱ ਐ ਉ ਉਤ ਆਣਾ 
ਜ਼ਯ ਨਸ੶ ਾ ਏਦਾ ।  

14. ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਬੁਰਾਇਆਂ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦ ਅੰਦਯ ਏਯਾ -ਨ ਜ਼ਯ ਾ ਰਦਾ ਸ , ਉਸ ਏਯਾ-
ਨ ਉ ਦ ਜੀਵਨ ਪਵਚ ਿਭ-ਯ ੁਏਾ ਦਦਾ ਸ। ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਪਪਤ-ਾਰਾਸ ਸੀ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦ 
ਅੰਦਯ ਉੱਚੀ ਆਤਭਏ ਅਵਥਾ ਦਾ ਏਯਦੀ ਸ ਤ ਏਾਇਭ ਯੁੱਐਦੀ ਸ।  

15. ਭਾੀ ਵਾਰ ਪਦਨ ਰਏ ਿਮਾ ਆਪਦਏ ਤੀਯਥ ਉਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਏਯਨ ਪਵਚ ਪਵੁੱ ਤਿਤਾ ਭੰਨਦ 
ਸਨ। ਯ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਪਪਤ -ਾਰਾਸ ਪਸਯਦ ਪਵਚ ਵਾਣੀ ਸੀ ਅਠਾਸਠ ਤੀਯਥੵ ਦਾ 



ਇਸ਼ਨਾਨ ਸ।  

16. ਪਜਸੜਾ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯੂ ਦੀ ਯਨ  ਏ ਪਪਤ -ਾਰਾਸ ਦੀ ਯਾਸ੶ ਆਣ ਅੰਦਯ ਆਾ -ਬਾਵ 
ਦੂਯ ਏਯਦਾ ਸ , ਉ ਨੰੂ ਆਣ ਅੰਦਯ ਵੁੱ ਦਾ ਯਭਾਤਭਾ ਪਭਰ ਦਾ ਸ। ਯ ਇਸ ਆਾ -ਬਾਵ 
ਦੂਯ ਏਯਨਾ ਏਈ ਐੀ ਐਡ ਨਸ੶, ਉਸ ਸੀ ਦੂਯ ਏਯਦਾ ਸ ਪਜ ਉਤ ਯਭਾਤਭਾ ਪਭਸਯ ਏਯ।  

ਨ ਿ:- ਇ ਾਯੀ ਫਾਣੀ ਦਾ ਪਨਚੜ ਅਖ਼ੀਯਰੀ ਉੜੀ ਨੰ: 17 ਪਵਚ ਸ।  

17. ਪਜਸੜਾ ਭਨੁੁੱ ਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਪਪਤ-ਾਰਾਸ ਨੰੂ ਆਣੀ ਪਜ਼ੰਦੀ ਦਾ ਆਯਾ ਫਣੵਦਾ ਸ, 
ਉ ਨੰੂ ਪਏ ੰਿੵਦ ਭੁੱ ਪਆ ਆਪਦਏ ਦੀ ਖ਼ਾ ਪਵੁੱ ਤਿਤਾ ਦਾ ਬਯਭ -ਬੁਰਐਾ ਨਸ੶ ਯਪਸੰਦਾ। ਉਸ 
ਭਨੁੁੱ ਐ ਪਏ ਏੰਭ ਨੰੂ ਸ਼ੁਯੂ ਏਯਨ ਵਾਤ ਏਈ ਖ਼ਾ ਭੁਸੂਯਤ ਨਸ੶ ਬਾਰਦਾ ; ਉ ਨੰੂ ਮਏੀਨ ਸੰੁਦਾ 
ਸ ਪਏ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਆਯਾ ਪਰਆਂ ਬ ਏੰਭ ਯਾ ਆ ਜੵਦ ਸਨ।  

ਇਏ ਸਯ ਫਾਯਸਭਾਸ: 

ਇਸ ਫਾਯਸਭਾਸਾ ਤੁਐਾਯੀ ਯਾ ਪਵਚ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਦਾ ਪਰਪਐਆ ਸਇਆ ਸ। ਿੀ ੁਯੂ 
ਿੰ ਥ ਾਪਸਫ ਪਵਚ ਇਏ ਸਯ ਫਾਯਸਭਾਸਾ ਬੀ ਸ। ਉਸ ਸ ੁਯੂ ਅਯਜਨ ਾਪਸਫ ਜੀ ਦਾ ਪਰਪਐਆ 
ਸਇਆ, ਅਤ ਉਸ ਯਾ ਭਾਝ ਪਵਚ ਸ। ਾਪਸੁੱਤਏ ਪਦਿਸ਼ਿੀ -ਏਣ ਤ ਦਸੵ ਫਾਣੀਆਂ ਦਾ ਯਯ 
ਿਾਏਯਾ ਾਠਏੵ ਵਾਤ ਪਦਰਚ ਸਵਾ।  

ਦਸੵ ਫਾਣੀਆਂ ਦਾ ਯਯ ਿਾਏਯਾ: 

(1.)  (ੳ) ਤੁਐਾਯੀ ਭ: 1, ਉੜੀ ਨੰ: 1 

ਪਏਯਤ ਏਯੰਭਾ ੁਯਪਫ ਏਭਾਇਆ ॥ ਪਪਯ ਪਪਯ ੁਐ ਸੰਭਾ...॥ ... 
ਪਿਅ ਫਾਝੁ ਦੁਸਰੀ, ਏਇ ਨ ਫਰੀ...॥   {ੰਨਾ 1107} 

ਉੜੀ ਨੰ: 3 

ਨਾ ਏਈ ਭਯਾ, ਸਉ ਪਏੁ ਏਯਾ...॥ 

ਉੜੀ ਨੰ: 4 

ਉਨਪਵ ਨ ਛਾ, ਫਯੁ ੁਬਾ...॥ 

(ਅ) ਭਾਝ ਭ: 5, ਉੜੀ ਨੰ: 1 



ਪਏਯਤ ਏਯਭ ਏ ਵੀਛੁੜ ... ॥ ਸਪਯ ਨਾਸ ਨ ਪਭਰੀ ਾਜਨੈ , ਏਤ ਾਈ ਪਫਯਾਭ ॥ ... 

ਿਬ ੁਆਭੀ ਏੰਤ ਪਵਸੂਣੀਆ, ਭੀਤ ਜਣ ਪਬ ਜਾਭ ॥ 
ਨਾਨਏ ਏੀ ਫਨੰਤੀਆ, ਏਪਯ ਪਏਯਾ ਦੀਜ ਨਾਭੁ ॥   {ੰਨਾ 133} 

2.  (ੳ) ਤੁਐਾਯੀ ਭ: 1, ਉੜੀ ਨੰ: 5 

ਪਯੁ ਪਯ ਨਸੀ ਆਵ, ਧਨ ਪਏਉ ੁਐੁ ਾਵ...॥... 

ਚਪਤ ਸਪਜ ੁਐੁ ਾਵ, ਜ ਸਪਯ ਵਯੁ ਪਯ ਧਨ ਾ ॥ 

(ਅ) ਭਾਝ ਭ: 5, ਉੜੀ ਨੰ: 2 

ਇਏੁ ਪਐਨੁ ਪਤੁ ਪਫਨੁ ਜੀਵਣਾ, ਪਫਯਥਾ ਜਨਭੁ ਜਣਾ ॥ ਚਪਤ ਪਵੰਦੁ ਅਯਾਧੀ, ਸਵ ਅਨੰਦੁ ਣਾ 
॥ 
{ੰਨਾ 133} 

3.  (ੳ) ਤੁਐਾਯੀ ਭ: 1, ਉੜੀ ਨੰ: 6 

ਵਾਐੁ ਬਰਾ , ਾਐਾ ਵ ਏਯ ॥ ਧਨ ਦਐ ਸਪਯ ਦੁਆਪਯ , ਆਵਸੁ ਦਇਆ ਏਯ ॥    {ੰਨਾ 
1108} 

(ਅ) ਭਾਝ ਭ: 5, ਉੜੀ ਨੰ: 3 

ਵਾਪਐ ਧੀਯਪਨ ਪਏਉ ਵਾਢੀਆ, ਪਜਨਾ ਿਭ ਪਫਛਸੁ ॥... 
ਵਾਐੁ ੁਸਾਵਾ ਤੵ ਰ, ਜਾ ੰਤੁ ਬਿ ਸਪਯ ਇ ॥   {ੰਨਾ 133} 

4.  (ੳ) ਤੁਐਾਯੀ ਭ: 1, ਉੜੀ ਨੰ: 7 

ਭਾਸੁ ਜਠੁ ਬਰਾ, ਿੀਤਭੁ ਪਏਉ ਪਫਯ ॥   {ੰਨਾ 1108} 

(ਅ) ਭਾਝ ਭ: 5, ਉੜੀ ਨੰ: 4 

ਾਧੂ ੰੁ ਯਾਤ, ਨਾਨਏ ਯੰ ਭਾਣੰਪਨ ॥ ਸਪਯ ਜਠੁ ਯੰੀਰਾ ਪਤੁ ਧਣੀ, ਪਜ ਏ ਬਾੁ ਭਥੰਪਨ 
॥4॥  {ੰਨਾ 134} 

5.  (ੳ) ਤੁਐਾਯੀ ਭ: 1, ਉੜੀ ਨੰ: 8 



...ੂਯਜੁ ਪਨ ਤ ॥...ਅਵਣ ਫਾਪਧ ਚਰੀ, ਦੁਐੁ ਆ, ੁਐੁ ਪਤੁ ਾਚੁ ਭਾਰ ॥ 

(ਅ) ਭਾਝ ਭ: 5, ਉੜੀ ਨੰ: 5 

ਆਾੜੁ ਤੰਦਾ...॥...ਦੁਮ ਬਾਇ ਪਵੁਚੀ...॥ ਯਪਣ ਪਵਸਾਣੀ ਛੁਤਾਣੀ...॥ 

ਆਾੜੁ ੁਸੰਦਾ ਪਤੁ ਰ, ਪਜੁ   ਭਪਨ ਸਪਯ ਚਯਣ ਪਨਵਾੁ ॥   {ੰਨਾ 134} 

6.   (ੳ) ਤੁਐਾਯੀ ਭ: 1, ਉੜੀ ਨੰ: 9 

ਾਵਪਣ ਯ ਭਨਾ...॥ ਸਪਯ ਪਫਨੁ ਨੀਦ ਬੂਐ ਏਸੁ ਏੀ...॥ 

ਨਾਨਏ ਾ ਸਾਪਣ ਏੰਤੀ ਪਯ ਏ ਅੰਪਏ ਭਾਵ ॥ 

(ਅ) ਭਾਝ ਭ: 5, ਉੜੀ ਨੰ: 6 

ਾਵਪਣ ਯੀ ਏਾਭਣੀ...॥ ਸਪਯ ਪਭਰਣ ਨ  ਭਨੁ ਰਚਦਾ...॥ 

ਾਵਣੁ ਪਤਨਾ ੁਸਾਣੀ, ਪਜਨ ਯਾਭ ਨਾਭੁ ਉਪਯ ਸਾਯੁ ॥   {ੰਨਾ 134} 

7. (ੳ) ਤੁਐਾਯੀ ਭ: 1, ਉੜੀ ਨੰ: 10 

ਬਾਦਉ ਬਯਪਭ ਬੁਰੀ...॥...ਨਾਨਏ ੂਪਛ ਚਰਉ ੁਯ ਅੁਨੇ, ਜਸ ਿਬ ਤਸ ਸੀ ਜਾਈ ॥ 

(ਅ) ਭਾਝ ਭ: 5, ਉੜੀ ਨੰ: 7 

ਬਾਦੁਇ ਬਯਪਭ ਬੁਰਾਣੀਆ...॥  ਬਾਦੁਇ ਨਯਪਏ ਨ ਾਈਅਪਸ, ੁਯੁ ਯਐਣ ਵਾਰਾ ਸਤੁ ॥ 

{ੰਨਾ 134} 

8.  (ੳ) ਤੁਐਾਯੀ ਭ: 1, ਉੜੀ ਨੰ: 11 

ਅੁਪਨ ਆਉ ਪਯਾ, ਾਧਨ ਝੂਪਯ ਭੁਈ ॥...ਪਭਰਸੁ ਪਆਯ ਪਤੁਯ ਬ ਫੀਠਾ ॥ 

(ਅ) ਭਾਝ ਭ: 5, ਉੜੀ ਨੰ: 8 

ਅੁਪਨ ਿਭ ਉਭਾਸੜਾ , ਪਏਉ ਪਭਰੀ ਸਪਯ ਜਾਇ ॥...ੰਤ ਸਾਈ ਿਭ ਏ ...॥       {ੰਨਾ 
134} 

9.  (ੳ) ਤੁਐਾਯੀ ਭ: 1, ਉੜੀ ਨੰ: 12 

ਏਤਪਏ ਪਏਯਤੁ ਇਆ...ਅਵਣ ਭਾਯੀ ਭਯ... 



(ਅ) ਭਾਝ ਭ: 5, ਉੜੀ ਨੰ: 9 

ਏਪਤਪਏ ਏਯਭ ਏਭਾਵਣ, ਦੁ ਨ ਏਾਸੂ ਜੁ ॥ 
ਯਭਯ ਤ ਬੁਪਰਆ,ਂ ਪਵਆਪਨ ਬ ਯ ॥       {ੰਨਾ 135} 

10. (ੳ) ਤੁਐਾਯੀ ਭ: 1, ਉੜੀ ਨੰ: 13 

ਭੰਯ ਭਾਸੁ ਬਰਾ, ਸਪਯ ੁਣ ਅੰਪਏ ਭਾਵ ॥ 
ੁਣਵੰਤੀ ੁਣ ਯਵ, ਭ ਪਯੁ ਪਨਸਚਰੁ ਬਾਵ ॥...ਯਾਭ ਨਾਪਭ ਦੁਐੁ ਬਾ ॥ 

(ਅ) ਭਾਝ ਭ: 5, ਉੜੀ ਨੰ: 10 

ਭੰਪਪਯ ਭਾਪਸ ੁਸੰਦੀਆ, ਸਪਯ ਪਯ ੰਪ ਫਠੜੀਆਸ ॥... 
ਤਨੁ ਭਨੁ ਭਉਪਰਆ ਯਾਭ ਪਉ ...॥ ਭੰਪਪਯ ਿਬੁਆਯਾਧਣਾ , ਫਸੁਪੜ ਨ ਜਨਭੜੀਆਸ ॥ {ੰਨਾ 
134} 

11.  (ੳ) ਤੁਐਾਯੀ ਭ: 1, ਉੜੀ ਨੰ: 14 

ਪਐ ਤੁਐਾਯੁ ੜ, ਵਣੁ ਪਤਣੁ ਯੁ ਐ ॥ 

(ਅ) ਭਾਝ ਭ: 5, ਉੜੀ ਨੰ: 11 

ਪਐ ਤੁਐਾਯੁ ਨ ਪਵਆਈ, ਏੰਪਠ ਪਭਪਰਆ ਸਪਯ ਨਾਸੁ ॥ 

12.  (ੳ) ਤੁਐਾਯੀ ਭ: 1, ਉੜੀ ਨੰ: 15 

ਭਾਪ  ੁਨੀਤ   ਬਈ, ਤੀਯਥੁ ਅੰਤਪਯ ਜਾਪਨਆ ॥... 
ਤੁਧੁ ਬਾਵਾ ਪਯ ਨਾਵਾ ॥...ਸਪਯ ਜਪ ਅਠਪਠ ਤੀਯਥ ਨਾਤਾ ॥ 

(ਅ) ਭਾਝ ਭ: 5, ਉੜੀ ਨੰ: 12 

ਭਾਪ ਭਜਨੁ ੰਪ ਾਧੂਆ, ਧੂੜੀ ਏਪਯ ਇਨਾਨੁ ॥ 
ਸਪਯ ਏਾ ਨਾਭੁ ਪਧਆਇ ੁਪਣ..., ਅਠਪਠ ਤੀਯਥ ਰ ੰੁਨ...॥   {ੰਨਾ 136} 

13.  (ੳ) ਤੁਐਾਯੀ ਭ: 1, ਉੜੀ ਨੰ: 16 

ਪਰੁਪਨ ਭਪਨ ਯਸੀ...॥ ਅਨਪਦਨੁ ਯਸੁ ਬਇਆ...॥... 



ਨਾਨਏ  ਭਪਰ ਰਈ ੁਪਯ ਅਣ ਪਯ ਵਯੁ ਾਇਆ ਨਾਯੀ ॥ 

(ਅ) ਭਾਝ ਭ: 5, ਉੜੀ ਨੰ: 13 

ਪਰੁਪਣ ਅਨੰਦ ਉਯਜਨਾ...ੰਤ ਸਾਈ ਯਾਭ ਏ, ਏਪਯ ਪਏਯਾ ਦੀਆ ਪਭਰਾਇ ॥... 
ਵਯੁ ਾਇਆ ਸਪਯ ਯਾਇ ॥  {ੰਨਾ 136} 

14. (ੳ) ਤੁਐਾਯੀ ਭ: 1, ਉੜੀ ਨੰ: 17 

ਫ-ਦ ਭਾਸ ਯੁਤੀ ਪਥਤੀ ਵਾਯ ਬਰ ॥ ੜੀ ਭੂਯਤ ਰ...॥ ਿਬ ਪਭਰ ਪਆਯ ਏਾਯਜ ਾਯ...॥ 

{ੰਨਾ 1109} 

(ਅ) ਭਾਝ ਭ: 5, ਉੜੀ ਨੰ: 14 

...ਪਤਨ ਏ ਏਾਜ ਯ ॥...ਭਾਸ ਪਦਵ ਭੂਯਤ ਬਰ, ਪਜ ਏਉ ਨਦਪਯ ਏਯ ॥ 

ਨ ਿ:- ਾਠਏ ੁੱਜਣ ਸੁ ਨਾਰ ੜਹ ਏ ਵਐ ਰਣ , ਪਏ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਨੇ ਤੁਐਾਯੀ ਯਾ 
ਦ ਫਾਯਸਭਾਸ ਪਵਚ ਪਜਸੜ ਪਦਰ -ਤਯੰ ਐੀ ਫਰੀ ਪਵਚ ਪਰਐ ਸਨ , ਉਸੀ ਪਦਰ-ਤਯੰ ੁਯੂ 
ਅਯਜਨ ਾਪਸਫ ਨੇ ਭਾਝ ਯਾ ਦ ਫਾਯਸਭਾਸ ਪਵਚ ਐੀ ਫਰੀ ਵਯਤ ਏ ਪਰਐ ਪਦੁੱ ਤ ਸਨ। ਦਸ੶ 
ਾ੶ ਉੜੀਆਂ ਪਵਚ ਏਈ ਏਈ ਰਜ਼ ਬੀ ੵਝ ਵਯਤ ਸ ਸਨ। ਫੜਾ ਾ ਿਤੁੱ ਐ ਪਦੁੱ  ਪਯਸਾ 
ਸ ਪਏ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਦ ਫਾਯਸਭਾਸ ਤ ਿਪਯਤ ਸ ਏ ੁਯੂ ਅਯਜਨ ਾਪਸਫ ਨੇ ਭਾਝ ਯਾ 
ਪਵਚ ਐੀ ਫਰੀ ਵਯਤ ਏ ਆਣਾ ਫਾਯਸਭਾਸ ਪਰਪਐਆ।  

ਾਠਏੵ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਾਤ ਇਥ ਭਾਝ ਯਾ ਦ ਫਾਯਸਭਾਸ ਦਾ ਬੀ ਉੜੀ -ਵਾਯ ਬਾਵ ਪਦੁੱ ਤਾ 
ਜੵਦਾ ਸ।  

ੴ ਪਤੁਯ ਿਪਦ ॥ 

ਫਾਯਸਭਾਸਾ ਭਾਝ ਭਸਰਾ 5 ਯੁ 4 

ਉੜੀ-ਵਾਯ ਬਾਵ:- 

1. ਏੀਤ ਏਯਭੵ ਦ ੰਏਾਯੵ ਦ ਅਯ ਸਠ ਭਨੁੁੱ ਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਬੁਰਾ ਦਦਾ ਸ , ਤ, 
ਏਾਭਾਪਦਏ ਪਵਏਾਯੵ ਦੀ ਤਸ਼ ਨਾਰ ਉ ਦਾ ਪਸਯਦਾ ਫਰਦੀ ਬੁੱਠੀ ਭਾਨ ਫਪਣਆ ਯਪਸੰਦਾ ਸ। 
ਇ ਤਯਹੵ ਭਨੁੁੱ ਐ ਆਣੀ ਾਯੀ ਉਭਯ ਅਜਾਈ ਂਵਾ ਰਦਾ ਸ।  



2. ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਏਪਤ ਨਾਰ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦ ਅੰਦਯ ਆਤਭਏ ਆਨੰਦ ਫਪਣਆ ਯਪਸੰਦਾ 
ਸ। ਉਸੀ ਭਨੁੁੱ ਐ ਜੀਊਂਦਾ ਜਾਣ ਜ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਪਭਯਦਾ ਸ। ਯ ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਪਤ ਾਧ 
ੰਪਤ ਪਵਚ ਪਭਰਦੀ ਸ।  

3. ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਪਭਯਨ ਤ ਪਫਨਾ ਸਯ ਪਜਤਨੇ ਬੀ ਏਯਭ ਇਥ ਏਯੀਦ ਸਨ ਉਸ ਉੱਚ 
ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰ ਨਸ੶ ਫਣ ਏਦ। ਿਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਤ ੁੱ ਐਣਾ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦੁਐੀ ਜੀਵਨ ਸੀ 
ੁਜ਼ਾਯਦਾ ਸ। ਚੁਪਯ ਦੀ ੁਸਾਵਣੀ ਏੁਦਯਪਤ ਬੀ ਉ ਨੰੂ,  ਵੁੱ ਢ ਵੁੱ ਢ ਐੵਦੀ ਸ।  

4. ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ-ਧਨ ਦਾ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦ ਨਾਰ ਪਨਬਦਾ ਸ। ਨਾਭ ਪਭਯਨ ਵਾਰਾ ਭਨੁੁੱ ਐ ਰਏ 
ਯਰਏ ਪਵਚ ਬਾ ਐੁੱਿਦਾ ਸ। ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਪਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਪਭਸਯ ਨਾਰ ੁਯੂ ਦੀ ਯਨ 
ਪਆਂ ਸੀ ਪਭਰਦੀ ਸ।  

5. ਪਜਸੜਾ ਭਨੁੁੱ ਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਬੁਰਾ ਏ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਆਯਾ ਪਵਾਯ ਏ ਦੁਨੀਆ ਦ 
ਰਏੵ ਦ ਆਯ ਬਾਰਦਾ ਪਪਯਦਾ ਸ ਉਸ ਾਯੀ ਉਭਯ ਖ਼ੁਆਯ ਸੁੰ ਦਾ ਯਪਸੰਦਾ ਸ। ਉ ਦੀਆਂ 
ਦੁਨੀਆ ਵਾਰੀਆਂ ਆੵ ਬੀ ਪਯ ਨਸ੶ ਚੜਹਦੀਆਂ। ਪਜ ਦ ਪਸਯਦ ਪਵਚ ਦਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ 
ਮਾਦ ਪਿਏੀ ਯਪਸੰਦੀ ਸ ਉ ਦੀ ਾਯੀ ਪਜ਼ੰਦੀ ੁਸਾਵਣੀ ਫੀਤਦੀ ਸ।  

6. ਪਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦ ਅੰਦਯ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਪਆਯ ਪਿਪਏਆ ਯਪਸੰਦਾ ਸ ਪਜਸੜਾ ਭਨੁੁੱ ਐ 
ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਨੰੂ ਆਣ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਯਾ ਫਣਾਈ ਯੁੱਐਦਾ ਸ , ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦ ਯੰ -

ਤਭਾਪਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਇ ਦ ਿਾਏਯ ਤ ਸਛ ਭਝਦਾ ਸ। ਪਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਉਤ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਪਭਸਯ 
ਏਯਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ੁਯੂ ਦੀ ਯਨ ਪਵਚ ਯੁੱਐ ਏ ਇਸ ਦਾਪਤ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ।  

7. ਪਜਵ ਰੀ ਪਵਚ ਜ ਏੁਝ ਫੀਜੀ ਉਸੀ ਰ ਵੁੱ ਢ ਏੀਦਾ ਸ , ਪਤਵ ਇ ਯੀਯ ਦੀ ਯਾਸ੶ 
ਪਜਸ ਪਜਸ ਏਯਭ ਭਨੁੁੱ ਐ ਏਯਦਾ ਸ ਉਸ ਪਜਸ ੰਏਾਯ ਉ ਦ ਭਨ ਪਵਚ ਇਏੁੱ ਠੇ ਸੰੁਦ ਜੵਦ 
ਸਨ। , ਦੁਨੀਆ ਦ ਨਾਵੰਤ ਦਾਯਥੵ ਨਾਰ ਾਇਆ ਸਇਆ ਪਆਯ ਭਨੁੁੱ ਐ ਨੰੂ ਾਯੀ ਉਭਯ 
ਏੁਯਾਸ ਾਈ ਯੁੱਐਦਾ ਸ , ਤ, ਇਸਨੵ ਦਾਯਥੵ ਵਾਰਾ ਾਥ ਬੀ ਆਖ਼ਯ ਭੁੁੱ ਏ ਜੵਦਾ ਸ। ੁਯੂ ਦੀ 
ਯਨ  ਏ ਐੁੱ ਪਿਆ ਸਇਆ ਿਬ-ੂਚਯਨੵ ਦਾ ਪਆਯ ਸੀ ਅਰ ਾਥੀ ਸ ਤ ੁਐਦਾਈ ਸ।  

8. ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਤ ਪਫਨਾ ੁਐ ਨਸ੶ ਪਭਰ ਏਦਾ , ੁਐ ਸਾਰ ਏਯਨ ਰਈ ਸਯ ਏਈ 
ਥੵ ਸੀ ਨਸ੶। ਯ ਇਸ ਦਾਪਤ ਪਭਰਦੀ ਸ ੁਯੂ ਦੀ ਯਨ ਪਆਂ ਾਧ ੰਪਤ ਪਵਚ। ੁਯੂ ਦੀ 
ਯਨ ਾਧ ੰਪਤ ਦਾ ਭਰ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਆਣੀ ਪਭਸਯ ਨਾਰ ਸੀ ਨੀਫ ਸੁੰ ਦਾ ਸ। ਦਾ 



ਉ ਦ ਦਯ ਤ ਅਯਦਾ ਏਯਦ ਯਪਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ —ਸ ਾਪਤਸ਼ਾਸ! ਾਨੰੂ ਆਣ ਰੜ ਰਾਈ 
ਯੁੱਐ।  

9. ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਤ ਐੰੁਪਝਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦ ਾਯ ਦੁੁੱ ਐ-ਏਰਸ਼ ਜ਼ਯ ਾ ਰਦ ਸਨ, ਯਭਾਤਭਾ 
ਨਾਰ ਰੰਭ ਪਵਛੜ  ਜੵਦ ਸਨ। ਪਜਨਹ ੵ ਯੰ -ਤਭਾਪਸ਼ਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ 
ਬੁਰਾਇਦੀ ਸ ਉਸ ਬੀ ਆਖ਼ਯ ਦੁਐਦਾਈ ਸ ਜੵਦ ਸਨ। ਤਦ ਦੁਐੀ ਜੀਵ ਦੀ ਆਣੀ ਏਈ ਸ਼ 
ਨਸ੶ ਜੵਦੀ। ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਪਭਸਯ ਏਯ ਏ ਪਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਨੰੂ ੁਯੂ ਦੀ ੰਪਤ ਪਵਚ ਪਭਰੵਦਾ ਸ 
ਉ ਨੰੂ ਭਾਇਆ ਦ ਫੰਧਨੵ ਤ ਛਡਾ ਰਦਾ ਸ।  

10. ਪਜਸੜਾ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯੂ ਦੀ ੰਪਤ ਪਵਚ ਯਪਸ ਏ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਪਵਚ ਜੁੜਦਾ ਸ , ਉ 
ਦਾ ਤਨ ਭਨ ਦਾ ਪਐਪੜਆ ਯਪਸੰਦਾ ਸ , ਉਸ ਭਨੁੁੱ ਐ ਰਏ ਯਰਏ ਪਵਚ ਬਾ ਐੁੱਿਦਾ ਸ , ਉਸ 
ਪਵਏਾਯੵ ਦ ਸੁੱ ਪਰਆਂ ਵਰ ਦਾ ੁਚਤ ਯਪਸੰਦਾ ਸ। ਯ ਪਜਸੜਾ ਭਨੁੁੱ ਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ 
ਬੁਰਾਈ ਯੁੱਐਦਾ ਸ ਉ ਦੀ ਉਭਯ ਦੁੁੱ ਐੵ ਪਵਚ ਫੀਤਦੀ ਸ , ਏਾਭਾਪਦਏ ਏਈ ਵਯੀ ਉ ਨੰੂ ਦਾ 
ਯੀ ਯੁੱ ਐਦ ਸਨ।  

11. ਪਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਉਤ ਯਭਾਤਭਾ ਪਭਸਯ ਦੀ ਪਨਾਸ ਏਯਦਾ ਸ , ਉਸ ੁਯੂ ਦੀ ਯਨ  ਏ 
ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਪਪਤ -ਾਰਾਸ ਏਯਨ ਨੰੂ ਆਣੀ ਪਜ਼ੰਦੀ ਦੀ ਅਰ ਏਭਾਈ ਭਝਦਾ ਸ , 

ਪਪਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਯਏਤ ਨਾਰ ਉ ਦ ਅੰਦਯ ੁਆਯਥ ਵਾਰਾ ਜੀਵਨ ਖ਼ਤਭ ਸ ਜੵਦਾ ਸ , 

ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਸਯ ਵਰ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਦਯਨ ਦੀ ਤੵ ਫਣੀ ਯਪਸੰਦੀ ਸ। ਦਯ ਤ ਆ ਪਡੁੱ ਦੀ 
ਪਪਯ ਯਭਾਤਭਾ ਬੀ ਰਾਜ ਯੁੱਐਦਾ ਸ, ਤ, ਉ ਉਤ ਭਾਇਆ ਆਣਾ ਜ਼ਯ ਨਸ੶ ਾ ਏਦੀ।  

12. ਪਜਸੜਾ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯੂ ਦੀ ੰਪਤ ਪਵਚ ਪਿਏ ਏ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਪਪਤ -ਾਰਾਸ ਏਯਦਾ ਸ , 
ਉ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਵੁੱ ਤਯ ਸ ਜੵਦਾ ਸ ; ਭਝ ਪਏ ਉ ਨੇ ਅਠਾਸਠ ਤੀਯਥੵ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਏਯ 
ਪਰਆ ਸ ; ਏਾਭ ਏਿਧ ਰਬ ਆਪਦਏ ਪਏ ਬੀ ਪਵਏਾਯ ਦਾ ਉਸ ਦਫਰ ਨਸ੶ ਫਣਦਾ। ਪਜ਼ੰਦੀ ਦ 
ਇ ਯਾਸ ਤੁਯ ਏ ਉਸ ਜਤ ਪਵਚ ਬਾ ਐੁੱਿ ਰਦਾ ਸ।  

13. ਾਧ ੰਪਤ ਪਵਚ ਪਿਏ ਏ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਪਪਤ -ਾਰਾਸ ਏੀਪਤਆਂ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦਾ ਜੀਵਨ 
ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਸ ਜੵਦਾ ਸ ਪਏ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਉ ਦੀ ਪਵੁੱ ਥ ਪਭਿ ਜੵਦੀ ਸ , ਉ ਦ ਅੰਦਯ 
ਸਯ ਵਰ ਆਨੰਦ ਫਪਣਆ ਯਪਸੰਦਾ ਸ , ਦੁੁੱ ਐ-ਏਰਸ਼ ਉ ਉਤ ਆਣ ਜ਼ਯ ਨਸ੶ ਾ ਏਦ। ਉ 
ਦਾ ਇਸ ਰਏ ਬੀ ਅਤ ਯਰਏ ਬੀ ਦਵ ਸੀ ੰਵਯ ਜੵਦ ਸਨ , ੰਾਯ-ਭੁੰ ਦਯ ਦੀਆਂ ਪਵਏਾਯੵ 



ਦੀਆਂ ਰਪਸਯੵ ਪਵਚ ਉਸ ਐਾ ਸੀ ਾਯ ਰੰ ਜੵਦਾ ਸ।  

14. ਪਜਸੜਾ ਬੀ ਭਨੁੁੱ ਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜਦਾ ਸ ਉ ਦ ਦੁਨੀਆ ਵਾਰ ਏੰਭ ਬੀ ਪਯ ਚੜਹ 
ਜੵਦ ਸਨ, ਤ, ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਜ਼ਯੂੀ ਪਵਚ ਬੀ ੁਯਖ਼ਯੂ ਸ ਜੵਦਾ ਸ। ਉ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦ ਬਾਣ 
ਾਯ ਸੀ ਭਸੀਨੇ ਬਾੵ ਵਾਰ ਸਨ , ਾਯ ਸੀ ਪਦਨ ਬਾੵ ਵਾਰ ਸਨ , ੰਿੵਦ ਆਪਦਏ ਦੀ ਉਚਚੀ 
ਪਵੁੱ ਤਿਤਾ ਦਾ ਉ ਨੰੂ ਬੁਰਐਾ ਨਸ੶ ਯਪਸੰਦਾ। ਏਈ ਏੰਭ ਏਯਨ ਵਰ ਉ ਨੰੂ ਏਈ ਖ਼ਾ ਭੁਸੂਯਤ 
ਬਾਰਣ ਦੀ ਬੀ ਰੜ ਨਸ੶ ਯਪਸ ਜੵਦੀ। ਉਸ ਭਨੁੁੱ ਐ ਸਯ ਵਰ , ਸਯ ਏੰਭ-ਏਾਯ ਵਰ , ਯਭਾਤਭਾ ਦ 
ਦਯ ਤ ਸੀ ਅਯਦਾ ਏਯਦਾ ਸ।  

ਨ ਿ:- ਾਯਾ ਫਾਯਸਭਾਸ ਪਰਐ ਏ ਅਖ਼ੀਯ ਤ ੁਯੂ ਅਯਜਨ ਾਪਸਫ ਜੀ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ 
ਵੵ ਸੀ ਇਸ ਚਤਾਵਨੀ ਏਯੵਦ ਸਨ ਪਏ ਪਜਸੜਾ ਭਨੁੁੱ ਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਆਯਾ ਰਦਾ ਸ ਉ ਦ 
ਵਾਤ ਾਯ ਪਦਨ ਇਏ ਪਜਸ ਸਨ। ੰਿੵਦ ਭੁੱ ਪਆ ਆਪਦਏ ਵਾਰ ਪਦਨ ਏਈ ਖ਼ਾ ਉਚਚ 
ਪਵੁੱ ਤਯ ਨਸ੶ ਸਨ।  

ੴ ਪਤੁਯੂ ਿਾਪਦ ॥ 

ੰਿੵਦ 

ਬੜੀਆਂ ਯੂਸੵ:- 

ਭਨੁੁੱ ਐ-ਜਾਤੀ ਦ ਜੀਵਨ ਪਵਚ ਇਏ ਉਸ ਭਾ ਬੀ ਆਇਆ ੀ ਜਦ ਭਨੁੁੱ ਐ ਇਸ ਭਝਦਾ ੀ ਪਏ 
ਏੁਦਯਪਤ ਦ ਸਯਏ ਅੰ ਪਵਚ , ਧਯਤੀ ਸਵਾ ਾਣੀ ਪਵਚ , ਯੁੁੱ ਐੵ ਤ ਯਫਤੵ ਪਵਚ , ਸਨੇਯੀ ਝੁੱਐੜੵ 
ਪਵਚ, ਏੜਏਦੀ ਪਫਜਰੀ ਤ ਬੁਚਾਰੵ ਪਵਚ , ਸ਼ੂ ੰਛੀਆਂ ਤ ਭੁੱ ਛੀਆਂ ਪਵਚ , ੂਯਜ ਚੰਦਿਭਾ ਤ 
ਤਾਪਯਆਂ ਪਵਚ, ਸਯ ਥੵ ‘ਯੂਸੵ’ ਸਨ ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦੀਆਂ ਪਵਯਧੀ ਸਨ। ਭਨੁੁੱ ਐ ਦਾ ਇਸ ਵੁੱ ਡਾ ਯਜ਼ 
ਭਪਝਆ ਪਆ ੀ ਪਏ ਭਨੁੁੱ ਐ ਇਸਨੵ ‘ਯੂਸੵ’ ਨੰੂ ਖ਼ੁਸ਼ ਯੁੱ ਐਣ ਦ ਜਤਨ ਏਯਦਾ ਯਸ ਤੵ ਜ ਉਸ 
ਇ ਨੰੂ ਤਾਣ ਯੁਏੀਆਂ ਯਪਸਣ।  

ਬਰੀਆਂ ਯੂਸੵ:- 

ਭਾ ਣ ਤ ‘ਬੜੀਆਂ ਯੂਸੵ ’ ਦ ਨਾਰ ਦਵਤ ਬੀ ਸ਼ਾਭਰ ਏੀਤ  , ਇਸਨੵ ਦ ਆ ਪਵਚ ਦ 
ਜੰੵ ਦੀ ਚਯਚਾ ਬੀ ਚੁੱਰ ਈ। ਮੂਨਾਨ , ਚੀਨ, ਈਯਾਨ, ਪਸੰਦੁਤਾਨ ੁਯਾਣੀ ੁੱ ਪਬਅਤਾ ਵਾਰ 
ਾਯ ਦੵ ਪਵਚ ਇਸੀ ਪਖ਼ਆਰ ਯਚਰਤ ੀ ਪਏ ਾਯੀ ਯਚਨਾ ਪਵਚ ਸਯ ਥੵ ਪਏਤ ਦਵਪਤਆਂ ਤ 



ਪਏਤ ਦਤੵ ਦਾ ਯਾਜ ਸ , ਤ ਸਯ ਵਰ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦ ੁਐ ਦੁੁੱ ਐ ਇਸਨੵ ਦ ਸੀ ਵੁੱ  ਪਵਚ ਸਨ। ਬਰੀਆਂ 
ਯੂਸੵ (ਦਵਪਤਆ)ਂ ਤ ਏਈ ੁਐ ਸਾਰ ਏਯਨ ਰਈ , ਤ, ਬੜੀਆਂ ਯੂਸੵ ਦੀ ਬੜੀ ਨਜ਼ਯ ਤ ਫਚਣ 
ਰਈ ਇਸਨੵ ਦਵਪਤਆਂ ਤ ਦਤੵ ਦੀ ੂਜਾ ਦ ਖ਼ਾ ਖ਼ਾ ਪਦਨ ਪਭਥ ।  

ਇਏ ਸੀ ਯਫ-ਪਵਆਏ ਪਯਜਣਸਾਯ:- 

ਪਸਜ ਪਸਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਨੰੂ ਇਸ ਭਝ ਆ ਈ ਪਏ ਵਐ -ਵਐ ਯੂਸੵ ਨਸ੶ ,  ਇ ਾਯੀ 
ਏੁਦਯਪਤ ਨੰੂ ਫਣਾਣ ਵਾਰਾ ਇਏ ਸੀ ਪਯਜਣਸਾਯ ਯਭਾਤਭਾ ਸ ਜ ਆ ਸੀ ਬ ਦੀ ਾਰਣਾ 
ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ। ਪਜਉਂ ਪਜਉਂ ਇਸ ਪਨਚਾ ਵਧਦਾ ਪਆ , ਪਤਉਂ ਪਤਉਂ ਭਨੁੁੱ ਐ ਸਯ ਸਯ ੂਜਾ ਛੁੱ ਡ 
ਏ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਿਭਾ -ਬਤੀ ਏਯਨ ਰੁੱ  ਪਆ , ਦਵਤ ਦਤ ਆਪਦਏ ਪਵਯਦ  , ਤ 
ਉਸਨੵ ਦੀ ੂਜਾ ਵਾਤ ਖ਼ਾ ਪਭਥ ਸ ਪਦਨ ਬੀ ਬੁੁੱ ਰਦ । ਯ ਇਉਂ ਜਾਦਾ ਸ ਪਏ ਸਯ 
ਾਯੀ ਯਚਨਾ ਨਾਰ ੂਯਜ ਤ ਚੰਦਿਭਾ ਨੇ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦ ਭਨ ਉੱਤ ਵਧੀਏ ਡੂੰ ਾ ਅਯ ਾਇਆ 
ਸਇਆ ੀ। ਇਸਨੵ ਦੀ ੂਜਾ ਰਈ ਪਭਥ ਸ ਪਦਸਾੜ ਅਜ ਤਏ ਆਣਾ ਿਬਾਵ ਾਈ ਆ ਯਸ 
ਸਨ।  

ਦ ੁਯਫ:- 

ੂਯਜ ਚੰਦਿਭਾ ਨਾਰ ੰਫੰਧ ਯੁੱਐਣ ਵਾਰ ਸਠ -ਪਰਐ ਦ ਪਦਨ ਪਵੁੱ ਤਯ ਭਝ ਜਾ ਯਸ ਸਨ —

ੂਯਜ-ਿਪਸਣ, ਚੰਦ-ਿਪਸਣ, ਭੁੱ ਪਆ, ੰੁਪਨਆ, ਚਾਨਣਾ ਤਵਾਯ, ੰਿੵਦ, ਦ ਇਏਾਦਸ਼ੀਆਂ, ਤ 
ਦ ਅਸ਼ਿਦੀਆਂ। ਇਸਨੵ ਦ ਪਦਨੵ ਨੰੂ ‘ੁਯਫ’ {pvLn`} (ਪਵੁੱ ਤਯ ਪਦਨ) ਭੰਪਨਆ ਜੵਦਾ ਸ। 
ੂਯਜ-ਦਵਤ ਨਾਰ ੰਫੰਧ ਯੁੱਐਣ ਵਾਰ ਇਸਨੵ ਪਵਚ ਪਯ ਦ ਪਦਨ ਸਨ —ੂਯਜ-ਿਪਸਣ ਅਤ 
ੰਿੵਦ। ਫਾਏੀ ਦ ਪਦਨ ਚੰਦਿਭਾ ਦ ਸਨ। ‘ਚਾਨਣਾ ਤਵਾਯ’ ੂਯਜ ਤ ਚੰਦ ਦਸੵ ਦਾ ਸ। ਵਐ-ਵਐ 
ਦਵਪਤਆਂ ਦ ਥੵ ਇਏ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਤੀ ਦਾ ਪਯਵਾਜ ਵਧਣ ਤ ਬੀ ਇਸਨੵ ਦ ੁਯਫੵ ਦੀ 
ਯਾਸ੶ ਇਸਨੵ ਦਵਪਤਆਂ ਦੀ ੂਜਾ ਤ ਪਆਯ ਅਜ ਤਏ ਜਫਨ ਤ ਸ।  

ਇ ਿਬਾਵ ਦੀ ਡੂੰ ਾਈ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇ ੁੱਰ ਤ ਰਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ ਪਏ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ੁਯੂ 
ਪਫੰਦ ਪੰ ਦੀ ਤਾਰੀਭ ਦੀ ਫਯਏਪਤ ਨਾਰ ਜ ਰਏ ‘ਅੁੱਨ ੂਜਾ’ ਛੁੱਡ ਏ ਇਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੰੂ 
ਭੰਨਣ ਵਾਰ ਸ ਚੁਏ ਨ ਉਸ ਬੀ ਅਜ ੂਯਜ ਦੀ ਮਾਦ ਭਨਾਣੀ ਨਸ੶ ਛੁੱ ਡ ਏ।  

ੰਿੵਦ ਏੀਸ ਸ? 



ਰਜ਼ ‘ੰਿੵਦ’ ੰਪਏਿਤ ਦ ਰਜ਼ ‘ੵਏਿੵਪਤ (swz>>ziNq) ਦਾ ਿਾਪਏਿਤ ਅਤ ੰਜਾਫੀ ਯੂ ਸ। 
ਇ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ੂਯਜ ਦਾ ਇਏ ਯਾਪ ਤ ਦੂਜੀ ਯਾਪ ਪਵਚ ਰੰਣਾ’। ‘ੵਏਿੵਪਤ’ ਉਸ ਪਦਨ ਸ 
ਜਦ ੂਯਜ ਨਵ੶ ਯਾਪਸ਼ ਪਵਚ ਦਾਖ਼ਰ ਸੰੁਦਾ ਸ। ਪਫਏਿਭਾਜੀਤੀ ਾਰ ਦ ਇਸਨੵ ਫਾਯੵ ਭਸੀਪਨਆਂ 
ਦਾ ੰਫੰਧ ੂਯਜ ਦੀ ਚਾਰ ਦ ਨਾਰ ਸ। ਸਯ ਦੀ ਭਸੀਨੇ ਦੀ ਪਸਰੀ ਤਾਯੀਖ਼ ਨੰੂ ੂਯਜ ਇਏ 
‘ਯਾਪ’ ਨੰੂ ਛੁੱ ਡ ਏ ਦੂਜੀ ‘ਯਾਪ’ ਪਵਚ ਯ ਧਯਦਾ ਸ। ਫਾਯੵ ਭਸੀਨੇ ਸਨ ਤ ਫਾਯੵ ਸੀ ਯਾੵ 
ਸਨ। ਜ ਰਏ ੂਯਜ ਦਵਤ ਦ ਉਾਏ ਸਨ , ਉਸਨੵ ਰਈ ਸਯਏ ‘ੰਿੵਦ’ ਦਾ ਪਦਨ ਪਵੁੱ ਤਿ ਸ 
ਪਏਉਂਪਏ ਉ ਪਦਨ ੂਯਜ -ਦਵਤਾ ਇਏ ‘ਯਾਪ’ ਨੰੂ ਛੁੱ ਡ ਏ ਦੂਜੀ ਪਵਚ ਆਉਂਦਾ ਸ। ਉ ਪਦਨ 
ਖ਼ਾ ਉਚਚਾ ੂਜਾ-ਾਠ ਏੀਤਾ ਜੵਦਾ ਸ , ਤੵ ਜ ੂਯਜ-ਦਵਤਾ ਉ ਨਵ੶ ‘ਯਾਪ’ ਪਵਚ ਯਪਸ ਏ 
ਉਾਏ ਰਈ ਾਯਾ ਭਸੀਨਾ ਚੰਾ ਰੰਾ।  

ਰਏ-ੀਤ:- 

ਆਣ ਦ ਦ ‘ਰਏ-ੀਤੵ’ ਨੰੂ ਸੁ ਨਾਰ ਵਐ, ਜੀਵਨ-ੰਧ ਦੀ ਸਯਏ ਝਾਏੀ ਨਾਰ ੰਫੰਧ ਯੁੱਐਦ 
ਸਨ—ੜੀਆ,ਂ ੁਸਾ, ਏਾਭਣ, ਪੁੱ ਠਣੀਆ,ਂ ਛੰਦ, ਪੁੱ ਧਾ, ਰਾਵੵ ਤ ਅਰਾਸਣੀਆਂ ਆਪਦਏ ਸਯਏ 
ਪਏਭ ਦ ‘ੀਤ’ ਪਭਰਦ ਸਨ। ਯੁੁੱ ਤੵ ਦ ਫਦਰਣ ਤ ਬੀ ਨਵੀਆਂ -ਨਵੀਆਂ ਯੁੁੱ ਤੵ ਦ ਨਵ ਨਵ 
‘ਰਏ-ੀਤ’, ਸਰੀਆਂ ੵਪਵਆਂ ਆਪਦਏ ਦ ੀਤ। ਇ ਤਯਹੵ ਏਵੀਆਂ ਨੇ ਦ -ਵਾੀਆਂ ਦ ਜੀਵਨ 
ਪਵਚ ਨਵ ਨਵ ਸੁਰਾਯ ਦਾ ਏਯਨ ਰਈ ‘ਵਾਯੵ’, ਪ-ਸਯੀਆਂ ਤ ‘ਫਾਯਸਭਾਸ’ ੜਹਨ ੁਣਨ ਦਾ 
ਪਯਵਾਜ ਦਾ ਏਯ ਪਦੁੱ ਤਾ।  

ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਨੇ ਬੀ:- 

ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਨੇ ਦ ਪਵਚ ਇਏ ਨਵੵ ਜੀਵਨ ਦਾ ਏਯਨਾ ੀ। ਵਾਯਤਏ ਨਾਰ ਏਪਵਤਾ 
ਵਧੀਏ ਪਐੁੱਚ ੵਦੀ ਸ। ਏਪਵਤਾ ਦ ਜ ਛੰਦ ੰਜਾਫ ਪਵਚ ਵਧੀਏ ਯਚਰਤ ਨ , ਪਤੁਯੂ ਜੀ ਨੇ 
ਉਸੀ ਵਯਤ। ਪਤੁਯੂ ਜੀ ਨੇ ਇਏ ‘ਫਾਯਸਭਾਸ’ ਬੀ ਪਰਪਐਆ ਜ ਤੁਐਾਯੀ ਯਾ ਪਵਚ ਦਯਜ ਸ। 
ੁਯੂ ਅਯਜਨ ਾਪਸਫ ਨੇ ਬੀ ਇਏ ‘ਫਾਯਸਭਾਸ’ ਪਰਐ ਏ ਿੀ ੁਯੂ ਿੰ ਥ ਾਪਸਫ ਦ ਭਾਝ ਯਾ 
ਪਵਚ ਦਯਜ ਏੀਤਾ। ਯ ਇਸਨੵ ਦਸੵ ‘ਫਾਯਸਭਾਸੵ’ ਦਾ ੂਯਜ ਦੀ ‘ੰਿੵਦ’ ਨਾਰ ਏਈ ੰਫੰਧ 
ਨਸ੶ ੀ ਯੁੱ ਪਐਆ ਪਆ। ਇਸ ਤੵ ਦ ਪਵਚ ਯਚਰਤ ‘ਏਾਪਵ ਛੰਦੵ ’ ਪਵਚ ਇਏ ਪਏਭ ੀ। 
ਾਯੀ ਫਾਣੀ ਪਵਚ ਪਏਤ ਏਈ ਾ ਫਚਨ ਨਸ੶ ਪਭਰਦਾ , ਪਜਥ ਪਤੁਯੂ ਜੀ ਨੇ ਾਧਾਯਨ ਪਦਨੵ 
ਪਵਚ ਪਏ ਇੁੱ ਏ ਖ਼ਾ ਪਦਨ ਦ ਚੰਾ ਜੵ ਭੰਦਾ ਸਣ ਦਾ ਪਵਤਏਯਾ ਦੁੱ ਪਆ ਸਵ।  



ਇਏ ਬੁਰਐਾ:- 

ਏਈ ਭਨੁੁੱ ਐ ਇਸ ਪਖ਼ਆਰ ਏਯਦ ਸਨ ਪਏ ‘ੰਿੵਦ’ ਆਪਦਏ ਪਦਨ ਉਚਚ ਭਨਾ ਜਾਣ ਚਾਸੀਦ 
ਸਨ, ਤੵ ਜ ਇ ਫਸਾਨੇ ਸੀ ਉਸ ਰਏ ਬੀ ਆਣ ਧਯਭ-ਅਥਾਨੵ ਤ ਆ ਏ ਏੁਝ ਭੵ ਤੰ 
ਪਵਚ ੁਜ਼ਾਯ ਏਣ ਜ ਅੁੱ-ਪੁੱ ਛ ਏਦ ਪਵਸਰ ਨਸ੶ ਏੁੱ ਢ ਏਦ। ਯ , ਇਸ ਪਖ਼ਆਰ ਫਸੁਤ ਸੁੱਦ 
ਤੁੱ ਏ ਏੁਯਾਸ ਾ ਦਦਾ ਸ , ਭਨੁੁੱ ਐ ਦਾ ‘ਅਰਾ’ ਉ ਦ ਪਨਯ ਫਾਸਯਰ ਏੰਭੵ ਤ ਜਾਪਚਆ ਨਸ੶ ਜਾ 
ਏਦਾ। ਇਏ ਭਨੁੁੱ ਐ ਪਏ ਦੀਵਾਨ ਆਪਦਏ ਦ ਭ ਪਏ ਧਾਯਪਭਏ ੰਥਏ ਏਾਯਜ ਰਈ ਯੁਇਆ 
ਦਾਨ ਏਯਦਾ ਸ; ਯ ਪਨਯ ਇ ਦਾਨ ਤ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਰਾਣਾ ਗ਼ਰਤ ਸ ਪਏ ਇਸ ਭਨੁੁੱ ਐ ਭਨੁੁੱ ਐਤਾ 
ਦ ਭਾ ਪਵਚ ੂਯਾ ਉਤਯ ਪਆ ਸ। ਸ ਏਦਾ ਸ ਪਏ ਉਸ ਧਨਾਢ ਭਨੁੁੱ ਐ ਰਏੵ ਪਵਚ ਪਯ 
ਬਾ ਐੁੱਿਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਤ ਚਧਯੀ ਫਣਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਇਸ ਦਾਨ ਏਯਦਾ ਸਵ , ਤ ਇ ਤਯਹੵ ਇਸ 
ਦਾਨ ਉ ਦੀ ਸਉਭ ਨੰੂ ਵਧਾਈ ਜੵਦਾ ਸਵ , ਤ ਇਨਾਨੀਅਤ ਤ ਉ ਨੰੂ ਪਯਾਈ ਜੵਦਾ ਸਵ। 
‘ਦਾਨ’ ਆਪਦਏ ਧਾਯਪਭਏ ਏੰਭ ਦਾ ਅਯ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦ ਜੀਵਨ ਉਤ ਉਸ ਪਜਸਾ ਸੀ  ਏਦਾ ਸ 
ਜੀ ਉ ਏੰਭ ਦ ਏਯਨ ਵਰ ਉ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਵ।  

ਉਚਚਾ ਬਾੵ ਵਾਰਾ ਪਦਸਾੜਾ:- 

ਜਦ ਭਨੁੁੱ ਐ ਪਏ ‘ੰਿੵਦ’ ਆਪਦਏ ਨੰੂ ਇਏ ਉਚਚਾ ਬਾੵ ਵਾਰਾ ਸ਼ੁਬ ਪਦਸਾੜਾ ਭਝਦਾ ਸ , ਤ 
ਧਯਭ-ਅਥਾਨ ਤ ਜੵਦਾ ਸ , ਉਸ ਉ ਪਦਨ ਇਸ ਬੀ ਤੵ ਯੁੱਐਦਾ ਸ ਪਏ ‘ਵਯਹ ਪਦਨ ਦ ਪਦਨ ’ 

ਪਏ ਬਰ ਦ ਭੁੱ ਥ ਰੁੱ ੵ।  , ਉਸ ਪਏ ਖ਼ਾ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦ ਭੂੰ ਸ ‘ਭਸੀਨਾ’ ੁਣਦਾ ਸ। ਜ ਉ ਾਯ 
ਭਸੀਨੇ ਪਵਚ ਏਈ ਏਸ਼ਿ-ਤਏਰਪ ਆ  ਤੵ ਪਸਜ-ੁਬਾਇ ਆਐਦਾ ਸ ਪਏ ਤਏੀ ‘ਵਯਹ ਪਦਨ 
ਦ ਪਦਨ’ ਪਰਾਣਾ ਚੰਦਯਾ ਫੰਦਾ ਭੁੱ ਥ ਰੁੱ ਾ ੀ। ਪਜ ਵਪਸਭ-ਿਤੀ ਨੰੂ ਸਿਾਣ ਰਈ, ਜ ਪਵਤਏਯ 
ਦੂਯ ਏਯਨ ਰਈ , ਪੁੱ ਐ ਨੇ ੁਯਦੁਆਯ ਪਵਚ ਜਾਣਾ ਸ , ਇ ‘ੰਿੵਦ’ ਦ ਭਨਾਣ ਨਾਰ ਉਸ 
ਵਪਸਭ-ਿਤੀ ਤ ਪਵਤਏਯ  ਵਧਦ ਸਨ।  

ਯਜ਼ਾਨਾ ਅਯਦਾ:- 

ਅਰ ੁੱਰ ਤੵ ਇਸ ਸ ਪਏ ਸਯਏ ਭਨੁੁੱ ਐ ਪਵਚ ਯੁੱਫ ਦੀ ਜਪਤ ਸ , ਤ ਸਯਏ ਪਦਨ ਇਏ ਪਜਸਾ ਸ। 
ਬਾੵ ਵਾਰਾ ਭਾ ਪਯ ਉਸੀ ਸ ਜਦ ਭਨੁੁੱ ਐ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਚਤ ਆਉਂਦਾ ਸ। ਪਏ ਖ਼ਾਸ਼ 
ਪਦਸਾੜ ਨਸ੶ ,  ਸਯ ਯਜ਼ ਵਯ ਉੱਠ ਏ ਇ ਦੀ ਅਯਦਾ ਇਉਂ ਸਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ , ‘ਈ 



ਪਆਯ ਭਰ, ਪਜਨਹ ੵ ਪਭਪਰਆਂ ਤਯਾ ਨਾਭ ਪਚੁੱ ਤ ਆਵ’।  

ਯਤੁੱਐ ਨੰੂ ਿਭਾਣ ਦੀ ਏੀਸ ਰੜ? 

ਇਸੀ ਪਨਯੀ ਯਜ਼ੀ ੁੱਰ ਨਸ੶ ਪਏ ‘ੰਿੵਦ’ ਦ ਯਚ ਏਯਏ ਵਪਸਭ -ਿਤੀ ਵਧ ਯਸੀ ਸ। 
ੰਿੵਦ ਵਾਰ ਪਦਨ ਜਾ ਏ ੁਯਦੁਆਯ ਵਐ , ਇ ਦ ਯਧਾਰੂਆਂ ਦੀ ਉ ਪਦਨ ਇਸ ਤੵ ਸੰੁਦੀ 
ਸ ਪਏ ਅੁੱਜ ‘ਭਸੀਨੇ’ ਵਾਰਾ ਸ਼ਫਦ ੁਣਾਇਆ ਜਾ , ਸਾਰੵ ਪਏ ਾਯੀ ਫਾਣੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ 
ਪਪਤ-ਾਰਾਸ ਵਾਰੀ ਸਣ ਏਯਏ , ਪਜ਼ੰਦੀ ਦੀ ਯਪਸਫਯੀ ਵਾਰੀ ਸਣ ਏਯਏ , ਇਏ ਦਯਜਾ 
ਯੁੱ ਐਦੀ ਸ। ‘ੰਿੵਦ’ ਦ ਵਪਸਭ ਪਵਚ ‘ਫਾਣੀ’ ‘ਫਾਣੀ’ ਪਵਚ ਯਏ ਭਪਝਆ ਜੵਦਾ ਸ , ਪਏਉਂਪਏ 
ਅਰ ਨੀਅਤ ‘ਫਾਣੀ’ ੁਣਨ ਦੀ ਨਸ੶ ਸੁੰ ਦੀ , ਪਯ ‘ਭਸੀਨਾ’ ੁਣਨ ਦੀ ਸੁੰ ਦੀ ਸ। ਪਨਯਾ ਇਸੀ 
ਨਸ੶, ਿੀ ਦਯਫਾਯ ਾਪਸਫ ਪਵਚ ‘ੰਿੵਦ’ ਵਾਰ ਪਦਨ ਜਾ ਏ ਵਐ , ਉਥ ਸਯ ਅਚਯਜ ਐਡ 
ਵਯਤਦੀ ਸ। ‘ਆਾ ਦੀ ਵਾਯ ’ ਦ ਏੀਯਤਨ ਦੀ ਭਾਤੀ ਤ ਜਦ ‘ਫਾਯਸਭਾਸ’ ਪਵਚ ‘ਭਸੀਨਾ’ 
ੁਣਾਣਾ ਸ਼ੁਯੂ ਏੀਤਾ ਜੵਦਾ ਸ , ਤੵ ਸ਼ੁਯੂ ਪਵਚ ਸੀ ਰਜ਼ ‘ਜਠ’ ‘ਸਾੜ’ ਆਪਦਏ ੁਣ ਏ ਾਯੀ 
ਉੜੀ ਨੰੂ ੁਣਨ ਦੀ ਰੜ ਸੀ ਨਸ੶ ਭਝੀ ਜੵਦੀ। ‘ਭਸੀਨਾ’ ੁਣ ਏ ਸੀ ‘ਵਾਪਸੁਯੂ, ਵਾਪਸੁਯੂ’ 

ਆਐਦੀਆਂ ਫਸੁਤ ੰਤੵ ਚਾਰ ਾ ਦਦੀਆਂ ਸਨ।  

ਦੁਏਾਨਦਾਯੀ:- 

ਏਈ ਦੁਏਾਨਦਾਯੵ ਨੇ ਇ ਵਪਸਭ-ਿਤੀ ਤ ਅਜੀਫ ਰਾਬ ਉਠਾਣ ਦੀ ਏਪਸ਼ਸ਼ ਏੀਤੀ ਜਾਦੀ ਸ। 
ਆਣੀਆਂ ਛਾੀਆਂ ‘ਫੀੜੵ’ ਨੰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਯ-ਭਨ-ਪਆਯਾ ਏਯਨ ਰਈ ਇ ‘ਫਾਯਸਭਾਸ’ ਨੰੂ ਬੀ 
ਉਸ ਪਜਸੀ ਉਚਚੀ ਯੰ -ਫਯੰੀ ਥੵ ਪਦੁੱ ਤੀ ਈ ਸ ਜ ਸਯਏ ‘ਯਾ’ ਦ ‘ਆਯੰਬ’ ਨੰੂ ਪਦੁੱ ਤੀ ਈ 
ਸ।  

ੂਯਜ-ਿਤੀ ਦਾ ਯਚਾਯ ਫ-ਭਰੂਭ ਪਜਸ:- 

 ਸਯ ਾਪਓਂ ੰਿੵਦ ਦੀ ਯਾਸ੶ ਇਸ ਵਪਸਭ ਵਧ ਪਯਸਾ ਸ ਪਏ ੂਯਜ ਦ ਨਵ੶ ‘ਯਾਪ’ ਪਵਚ 
ਆਉਣ ਵਾਰਾ ਪਸਰਾ ਪਦਸਾੜਾ ਖ਼ਾ ਤਯ ਤ ਬਾੵ ਵਾਰਾ ਸ , ਤ, ਇ ਤਯਹੵ ਫ -ਭਰੂਭ ਪਜਸ 
ਪੁੱ ਐੵ ਪਵਚ ੂਯਜ-ਿਤੀ ਦਾ ਯਚਾਯ ਏੀਤਾ ਜਾ ਪਯਸਾ ਸ। ਇ ‘ੰਿੵਦ’ ਦ ਬਯਭ ਤ ਸੀ, ਇ 
‘ਵਯਹ ਪਦਨ ਦ ਪਦਨ’ ਦ ਵਪਸਭ ਤ ਸੀ ਅੵਸ ਸਯ ਬਯਭ ਵਧਦ ਜਾ ਯਸ ਸਨ ਪਏ ਅੁੱਜ ‘ਵਯਹ ਪਦਨ 
ਦ ਪਦਨ’ ਯਦ ਨਸ੶ ਜਾਣਾ, ਵਯ ਵਯ ਸੁੱ ਥ ਭਾਇਆ ਨਸ੶ ਖ਼ਯਚਣੀ, ਇਪਤਆਪਦਏ।  



ਬਾਈ ੁਯਦਾ ਜੀ:- 

ਅਪਜਸ ਬਯਭੵ ਨੰੂ ਸੀ ਬਾਈ ੁਯਦਾ ਜੀ ਨੇ ਭਨਭਪਤ ਦੁੱ  ਏ ਪੁੱ ਐੵ ਨੰੂ ਇਸਨੵ ਵਰ ੁਚਤ 
ਏਯਨ ਦੀ ਏਪਸ਼ਸ਼ ਏੀਤੀ ੀ, ਯ ਅ੶ ਪਪਯ ਧਯ ਯਤਦ ਜਾਦ ਸੵ। ਆ ਪਰਐਦ ਸਨ:- 

“ਉਣ ਨ ਫੀਚਾਯਨੇ , ਨਉਂ ਿਸ ‘ਫਾਯਸ ਯਾਪ ’ ਵੀਚਾਯਾ ॥ ਏਾਭਣ ਿੂਣ ਂੀਆਂ , ਏਣਈ 
ਾਾਯ ਾਯਾ ॥ ੁੱਦਸੰੁ ਏੁੁੱ ਤ ਪਫੁੱ ਰੀਆਂ , ਇੁੱਰ ਭਰਾਰੀ ਛਾਯਾ ॥ ਨਾਪਯ ੁਯਐ ਾਣੀ ਅਪਨ , 

ਪਛੁੱ ਏ ੁੱਦ ਪਸਡਏੀ ਵਯਤਾਯਾ ॥ ਪਥਪਤ ‘ਵਾਯ’ ਬੁੱਦਿਾ ਬਯਭ , ਪਦਸ਼ਾ ੂਰ ਸਾ ੰਾਯਾ ॥ ਵਰ -

ਛਰ ਏਪਯ ਪਵਸ਼ਵਾ ਰੁੱ ਐ , ਫਸੁ ਚੁੁੱ ਐ੶ ਪਏਉਂ ਯਵ ਬਤਾਯਾ ॥ ੁਯਭੁਪਐ ੁਐ ਪਰੁ ਾਯ -ਉਤਾਯਾ 
॥8॥5॥ 

{ਏੀਯਤਨ, ਅੰਪਭਿਤ, ਏਯਾਭਾਪਤ ਆਪਦਏ ਭਜ਼ਫੂਨੵ ਫਾਯ ਭਯ ਪਵਚਾਯੵ ਵਾਤ ੜਹ ਭਯੀ ੁਤਏ 
‘ਫੁਯਾਈ ਦਾ ਿਾਏਯਾ’। ‘ਪੰ ਫਿਦਯਜ਼’ ਫਾਜ਼ਾਯ ਭਾਈ ਵੵ ਅੰਪਭਿਤਯ ਤ ਪਭਰੀ}।  

ਤੁਖਾਰੀ ਛੰਤ ਭਹਲਾ ੧ ਫਾਰਹ ਭਾਹਾ    ੴ ਸਤਤਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ॥ ਤੂ ਸੁਤਣ ਤਿਰਤ ਿਰੰਭਾ 
ੁਰਤਫ ਿਭਾਇਆ ॥ ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਸੁਖ ਸਹੰਭਾ ਦਤਹ ਸੁ ਤੂ ਬਲਾ ॥ ਹਤਰ ਰਚਨਾ ਤਰੀ ਤਿਆ 
ਗਤਤ ਭਰੀ ਹਤਰ ਤਫਨੁ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਾ ॥ ਤਰਅ ਫਾਝੁ ਦੁਹਲੀ ਿਇ ਨ ਫਲੀ ਗੁਰਭੁਤਖ ਅੰਤਭਰਤੁ 
ੀਵਾਂ ॥ ਰਚਨਾ ਰਾਤਚ ਰਹ ਤਨਰੰਿਾਰੀ ਰਬ ਭਤਨ ਿਰਭ ਸੁਿਰਭਾ ॥ ਨਾਨਿ ੰਥੁ ਤਨਹਾਲ  ਸਾ 
ਧਨ ਤੂ ਸੁਤਣ ਆਤਭ ਰਾਭਾ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1107} 

ਦਅਯਥ:- ਤੂ ੁਪਣ—ਸ ਸਯੀ ! ਤੂੰ  (ਭਯੀ ਫਨਤੀ) ੁਣ। ਪਏਯਤ—ਏੀਤ ਸ। ਏਯੰਭਾ—ਏਯਭ, 

ਏੰਭ। ੂਯਪਫ—ੂਯਫਰ ਭ ਪਵਚ , ਪਸਰ ਜਨਭੵ ਪਵਚ। ਏਭਾਇਆ —ਏਭਾਈ। ਪਪਯ—ਪਯ 
ਉਤ। ਪਪਯ ਪਪਯ—ਸਯਏ ਜੀਵ ਦ ਪਯ ਉਤ। ਸੰਭਾ —ਪਸਭ, ਦੁੁੱ ਐ। ਤੂ ਦਪਸ—(ਜ) ਤੂੰ  ਦਦਾ 
ਸ। ੁ ਬਰਾ —ਉਸ (ਸਯਏ ਜੀਵ ਵਾਤ ) ਬਰਾ ਸ। ਪਤ —ਸਾਰਤ। ਦੁਸਰੀ—ਦੁੁੱ ਐੀ। ਫਰੀ—
ਭਦਦ ਏਯਨ ਵਾਰਾ। ੁਯਭੁਪਐ —ੁਯੂ ਦੀ ਯਾਸ੶ , ੁਯੂ ਦੀ ਯਨ  ਏ। ਪਨਯੰਏਾਯੀ ਯਚਨਾ —

ਪਨਯੰਏਾਯ ਦੀ ਯਚਨਾ ਪਵਚ। ੁ ਏਯਭਾ —ਿਸ਼ਿ ਏੰਭ। ੰਥੁ —ਯਤਾ। ਪਨਸਾਰ —ਤੁੱਏ ਯਸੀ ਸ। 
ਾਧਨ—ਜੀਵ-ਇਤਿੀ। ਆਤਭ ਯਾਭਾ —ਸ ਯਫ -ਪਵਆਏ ਯਭਾਤਭਾ ! ਅੰਪਭਿਤ—ੁਆਤਭਏ 
ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ-ਜਰ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਸਯੀ! (ਭਯੀ ਫਨਤੀ) ੁਣ। ੂਯਫਰ ਏਭਾ ਏੀਤ ਏਯਭੵ ਅਨੁਾਯ ਸਯਏ ਜੀਵ ਦ 



ਪਯ ਉਤ ਜ ੁਐ ਤ ਦੁੁੱ ਐ (ਝੁੱਰਣ ਰਈ) ਤੂੰ  ਦਦਾ ਸ ਉਸੀ ਠੀਏ ਸ।  

ਸ ਸਯੀ! ਭ ਤਯੀ ਯਚੀ ਭਾਇਆ ਪਵਚ (ਯੁੁੱ ਝਾ ਪਆ) ਸੵ। ਭਯਾ ਏੀਸ ਸਾਰ ਸਵਾ ? ਤਥ ਪਫਨਾ 
(ਤਯੀ ਮਾਦ ਤ ਪਫਨਾ) ਇਏ ੜੀ ਬੀ ਜੀਊਣਾ ਇਸ ਏਸੀ ਪਜ਼ੰਦੀ ਸ? ਸ ਪਆਯ! ਤਯ ਪਫਨਾ ਭ 
ਦੁੁੱ ਐੀ ਸੵ, (ਇ ਦੁੁੱ ਐ ਪਵਚ ਏੁੱ ਢਣ ਵਾਤ ) ਏਈ ਭਦਦਾਯ ਨਸ੶ ਸ। (ਭਸਯ ਏਯ ਪਏ ) ੁਯੂ ਦੀ 
ਯਨ  ਏ ਭ ਤਯਾ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ-ਜਰ ੶ਦਾ ਯਸੵ।  

ਅ੶ ਜੀਵ ਪਨਯੰਏਾਯ ਦੀ ਯਚੀ ਭਾਇਆ ਪਵਚ ਸੀ ਪ  ਸੵ (ਇਸ ਏਾਸਦਾ ਜੀਵਨ ਸ ?), ਿਬੂ 
ਨੰੂ ਭਨ ਪਵਚ ਵਾਣਾ ਸੀ ਬ ਏੰਭੵ ਤ ਿਸ਼ਿ ਏੰਭ ਸ (ਇਸੀ ਸ ਭਨੁੁੱ ਐ ਵਾਤ ਜੀਵਨ-ਭਨ ਯਥ)।  

ਸ ਨਾਨਏ! (ਆਐ—) ਸ ਯਫ ਪਵਆਏ ਯਭਾਤਭਾ! ਤੂੰ  (ਜੀਵ-ਇਤਿੀ ਦੀ ਅਯਜ਼ਈ) ੁਣ (ਤ 
ਉ ਨੰੂ ਆਣਾ ਦਯਨ ਦਸ), ਜੀਵ-ਇਤਿੀ ਤਯਾ ਯਾਸ ਤੁੱ ਏ ਯਸੀ ਸ।1।  

ਬਾਵ:- ਪਛਰ ਏੀਤ ਏਯਭੵ ਦ ੰਏਾਯੵ ਅਨੁਾਯ ਭਨੁੁੱ ਐ ਇ ਜਨਭ ਪਵਚ ਬੀ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ 
ਪਵਚ ਪਪਆ ਯਪਸੰਦਾ ਸ , ਤ, ਦੁਐੀ ਜੀਵਨ ੁਜ਼ਾਯਦਾ ਸ। ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਪਭਸਯ ਨਾਰ ਪਜਸੜਾ 
ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯੂ ਦੀ ਯਨ ਦਾ ਸ , ਉਸ ਉ ਦਾ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ -ਜਰ ੀ ੀ ਏ 
ਆਤਭਏ ਆਨੰਦ ਭਾਣਦਾ ਸ। ਇਸੀ ਸ ਜਨਭ-ਭਨ ਯਥ।  

ਫਾਫੀਹਾ ਤਰਉ ਫਲ  ਿਤਿਲ ਫਾਣੀਆ ॥ ਸਾ ਧਨ ਸਤਬ ਰਸ ਚਲ  ਅੰਤਿ ਸਭਾਣੀਆ ॥ ਹਤਰ 
ਅੰਤਿ ਸਭਾਣੀ ਜਾ ਰਬ ਬਾਣੀ ਸਾ ਸਹਾਗਤਣ ਨਾਰ ॥ ਨਵ ਘਰ ਥਾਤ ਭਹਲ ਘਰੁ ਊਚਉ ਤਨਜ 
ਘਤਰ ਵਾਸੁ ਭੁਰਾਰ ॥ ਸਬ ਤਰੀ ਤੂ ਭਰਾ ਰੀਤਭੁ ਤਨਤਸ ਫਾਸੁਰ ਰੰਤਗ ਰਾਵ ॥ ਨਾਨਿ ਤਰਉ 
ਤਰਉ ਚਵ ਫਫੀਹਾ ਿਤਿਲ ਸਫਤਦ ਸੁਹਾਵ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1107} 

ਦਅਯਥ:- ਫਾਫੀਸਾ—ੀਸਾ, ਚਾਪਤਿਏ। ਫਾਣੀਆ —ਪਭੁੱ ਠਾ ਫਰ। ਾਧਨ —ਜੀਵ-ਇਤਿੀ। 
ਪਬ—ਾਯ। ਚਰ—ਐੵਦੀ ਸ, ਭਾਣਦੀ ਸ। ਅੰਪਏ—ਅੰਏ ਪਵਚ, ਅੰ ਨਾਰ। ਿਬ ਬਾਣੀ —ਿਬੂ ਨੰੂ 
ਪਆਯੀ ਰੁੱ ਦੀ ਸ। ਸਾਪਣ—ਚੰ ਬਾੵ ਵਾਰੀ। ਨਾਯ—ਨਾਪਯ, ਜੀਵ-ਇਤਿੀ। ਨਵ ਯ—ਨ  
ਰਏੵ, ਨ  ਇੰਦਿੀਆਂ ਵਾਰ ਯੀਯ ਨੰੂ। ਥਾਪ —ਪਿਏਾ ਏ , ਜੁਪਤ ਪਵਚ ਯੁੱਐ ਏ। ਊਚਉ —ਉੱਚਾ। 
ਭਸਰ ਯੁ—ਿਬੂ ਦਾ ਪਨਵਾ-ਥੵ, ਿਬੂ ਦ ਚਯਨ। ਪਨਜ ਪਯ ਭੁਯਾਯ —ਿਬੂ ਦ ਵ-ਯੂ ਪਵਚ, 

ਿਬੂ ਦ ਆਣ ਯ ਪਵਚ। ਪਨਪ—ਯਾਤ। ਫਾੁਯ—ਪਦਨ। ਯੰਪ—ਪਆਯ ਪਵਚ। ਯਾਵ—ਭਾਣਦੀ 
ਸ, ਪਭਯਦੀ ਸ। ਫਪਦ—ਸ਼ਫਦ ਨਾਰ। ੁਸਾਵ—ਸਣੀ ਰੁੱ ਦੀ ਸ।  



ਅਯਥ:- (ਪਜਵ) ੀਸਾ ‘ਪਿਉ ਪਿਉ’ ਫਰਦਾ ਸ ਪਜਵ ਏਇਰ (‘ਏੂ ਏ’ੂ ਦੀ ਪਭੁੱ ਠੀ) ਫਰੀ ਫਰਦੀ ਸ 
(ਪਤਵ ਜਸੜੀ ਜੀਵ-ਇਤਿੀ ਵਯਾ ਪਵਚ ਆ ਏ ਪਭੁੱ ਠੀ ੁਯ ਨਾਰ ਿਬੂ -ਤੀ ਨੰੂ ਮਾਦ ਏਯਦੀ ਸ , 
ਉਸ) ਜੀਵ-ਇਤਿੀ (ਿਬੂ-ਪਭਰਾ ਦ) ਾਯ ਆਨੰਦ ਭਾਣਦੀ ਸ , ਤ ਉ ਦ ਚਯਨੵ ਪਵਚ ਪਿਏੀ 
ਯਪਸੰਦੀ ਸ। ਜਦ ਉਸ ਿਬੂ ਨੰੂ ਚੰੀ ਰੁੱ  ਦੀ ਸ , (ਤੵ ਉ ਦੀ ਪਭਸਯ ਨਾਰ ) ਉ ਦ ਚਯਨੵ 
ਪਵਚ ਜੁੜੀ ਯਪਸੰਦੀ ਸ , ਉਸੀ ਜੀਵ -ਇਤਿੀ ਚੰ ਬਾੵ ਵਾਰੀ ਸ। ਉਸ ਆਣ ਯੀਯ ਨੰੂ 
(ਯੀਯਏ ਇੰਪਦਿਆਂ ਨੰੂ ) ਜੁਤੀ ਪਵਚ ਯੁੱਐ ਏ ਿਬੂ ਦ ਆਣ ਯੂ ਪਵਚ ਪਿਏ ਜੵਦੀ ਸ , ਤ 
(ਭਾਇਏ ਦਾਯਥੵ ਦ ਭਸ ਤ ਉੱਠ ਏ) ਿਬੂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਪਿਏਾਣਾ ਭੁੱ ਰ ਰਦੀ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਜੀਵ-ਇਤਿੀ ਿਬੂ ਦ ਪਆਯ ਪਵਚ ਯੰੀਜ ਏ ਪਦਨ ਯਾਤ ਉ ਨੰੂ ਪਭਯਦੀ ਸ , 
ਤ ਆਐਦੀ ਸ—ਇਸ ਾਯੀ ਪਿਸ਼ਿੀ ਤਯੀ ਯਚੀ ਸਈ ਸ , ਤੂੰ  ਸੀ ਭਯਾ ਪਆਯਾ ਐਭ -ਾਈ ਂਸ। 
ਪਜਵ ੀਸਾ ਪਿਉ ਪਿਉ ਫਰਦਾ ਸ ਪਜਵ ਏਇਰ ਪਭੁੱ ਠਾ ਫਰ ਫਰਦੀ ਸ , ਪਤਵ ਉਸ ਜੀਵ-ਇਤਿੀ 
ੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸ੶ (ਿਬੂ ਦੀ ਪਪਤ-ਾਰਾਸ ਏਯ ਏ) ਸਣੀ ਰੁੱ ਦੀ ਸ।2।  

ਬਾਵ:- ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਏਤ ਨਾਰ , ਪਪਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਯਏਤ ਨਾਰ ਭਨੁੁੱ ਐ ਆਣ ਾਯ 
ਪਆਨ-ਇੰਪਦਿਆਂ ਨੰੂ ਭਯਮਾਦਾ ਪਵਚ ਯੁੱਐ ਏ ਭਾਇਏ ਦਾਯਥੵ ਦ ਭਸ ਤ ਉੱਚਾ ਪਿਪਏਆ ਯਪਸੰਦਾ 
ਸ। ੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸ੶ ਉ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਵੁੱ ਤਯ ਸ ਜੵਦਾ ਸ।  

ਤੂ ਸੁਤਣ ਹਤਰ ਰਸ ਤਬੰਨੇ ਰੀਤਭ ਆਣ ॥ ਭਤਨ ਤਤਨ ਰਵਤ ਰਵੰਨੇ ਘੜੀ ਨ ਫੀਸਰ ॥ ਤਿਉ 
ਘੜੀ ਤਫਸਾਰੀ ਹਉ ਫਤਲਹਾਰੀ ਹਉ ਜੀਵਾ ਗੁਣ ਗਾ ॥ ਨਾ ਿਈ ਭਰਾ ਹਉ ਤਿਸੁ ਿਰਾ ਹਤਰ 
ਤਫਨੁ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾ ॥ ਟ ਗਹੀ ਹਤਰ ਚਰਣ ਤਨਵਾਸ ਬ ਤਵਤਰ ਸਰੀਰਾ ॥ ਨਾਨਿ 
ਤਦਰਸਤਟ ਦੀਰਘ ਸੁਖੁ ਾਵ ਗੁਰ ਸਫਦੀ ਭਨੁ ਧੀਰਾ ॥੩॥ {ੰਨਾ 1107} 

ਦਅਯਥ:- ਸਪਯ ਯ ਪਬੰਨੇ —ਸ ਯ -ਪਬੰਨੇ ਸਯੀ ! ਿੀਤਭ ਆਣ—ਸ ਭਯ ਿੀਤਭ ! ਭਪਨ—

(ਭਯ) ਭਨ ਪਵਚ। ਤਪਨ—(ਭਯ) ਯੀਯ ਪਵਚ। ਯਵਤ ਯਵੰਨੇ —ਸ ਯਭ ਸ ! ਨ ਫੀਯ—(ਭਯਾ 
ਭਨ) ਨਸ੶ ਬੁਰੵਦਾ। ਪਫਾਯੀ —ਪਫਾਯ੶, ਭ ਪਵਾਯ ਏੵ। ਸਉ —ਭ। ਾ—ਾਇ, ਾ ਏ। 
ਏਯਾ—ਦਾ। ਯਸਣੁ ਨ ਜਾ —ਭਨ ਧੀਯਜ ਨਸ੶ ਪੜਦਾ। ਸੀ —ਪੜੀ। ਪਦਿਪਿ —ਨਜ਼ਯ। 
ਦੀਯ—ਰੰਭੀ। ਦੀਯ ਪਦਿਪਿ —ਰੰਭੀ ਨਜ਼ਯ ਵਾਰਾ , ਰੰਭ ਪਜਯ ਵਾਰਾ। ਧੀਯਾ —ਧੀਯਜ 
ਵਾਰਾ।  



ਅਯਥ:- ਸ ਭਯ ਿੀਤਭ ! ਸ ਯ -ਪਬੰਨੇ ਸਯੀ ! ਸ ਭਯ ਭਨ ਤਨ ਪਵਚ ਯਭ ਸ ! ਤੂੰ  (ਭਯੀ 
ਅਯਜ਼ਈ) ੁਣ, (ਭਯਾ ਭਨ ਤਨੰੂ) ਇਏ ੜੀ ਵਾਤ ਬੀ ਬੁਰਾ ਨਸ੶ ਏਦਾ।  

ਭ ਇਏ ੜੀ ਬਯ ਬੀ ਤਨੰੂ ਪਵਾਯ ਨਸ੶ ਏਦਾ , ਭ ਤਥ (ਦਾ) ਦਏ ਸੵ , ਤਯੀ ਪਪਤ -

ਾਰਾਸ ਏਯ ਏਯ ਏ ਭਯ ਅੰਦਯ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁੰ ਦਾ ਸ। (ਯਭਾਤਭਾ ਤ ਪਫਨਾ ਤੜ 
ਪਨਬਣ ਵਾਰਾ) ਨਾ ਏਈ ਭਯਾ (ਦਾ ਦਾ) ਾਥੀ ਸ ਨਾਸ ਸੀ ਭ ਪਏ ਦਾ (ਦਾ ਦਾ) ਾਥੀ ਸੵ, 
ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਤ ਪਫਨਾ ਭਯਾ ਭਨ ਧੀਯਜ ਨਸ੶ ਪੜਦਾ।  

ਪਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਨੇ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਆਯਾ ਪਰਆ ਸ , ਪਜ ਦ ਪਸਯਦ ਪਵਚ ਿਬੂ ਦ ਚਯਨ ਵੁੱ   
ਸਨ, ਉ ਦਾ ਯੀਯ ਪਵੁੱ ਤਿ ਸ ਜੵਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ ! ਉਸ ਭਨੁੁੱ ਐ ਰੰਭ ਪਜਯ ਵਾਰਾ ਸ ਜੵਦਾ 
ਸ, ਉਸ ਆਤਭਏ ਆਨੰਦ ਭਾਣਦਾ ਸ , ੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸ੶ ਉ ਦਾ ਭਨ ਧੀਯਜ ਵਾਰਾ ਫਣ 
ਜੵਦਾ ਸ।3।  

ਬਾਵ:- ਪਪਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਪਦਆਂ ਏਯਪਦਆਂ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦ ਅੰਦਯ ਉੱਚਾ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸ 
ਜੵਦਾ ਸ। ਭਨੁੁੱ ਐ ਨੰੂ ਮਏੀਨ ਫਣ ਜੵਦਾ ਸ ਪਏ ਇਏ ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ ਜੀਵ ਦ ਨਾਰ ਦਾ ਪਨਬਣ 
ਵਾਰਾ ਾਥੀ ਸ।  

ਫਰਸ ਅੰਤਭਰਤ ਧਾਰ ਫੂੰ ਦ ਸੁਹਾਵਣੀ ॥ ਸਾਜਨ ਤਭਲ  ਸਹਤਜ ਸੁਬਾਇ ਹਤਰ ਤਸਉ ਰੀਤਤ ਫਣੀ 
॥ ਹਤਰ ਭੰਦਤਰ ਆਵ ਜਾ ਰਬ ਬਾਵ ਧਨ ਊਬੀ ਗੁਣ ਸਾਰੀ ॥ ਘਤਰ ਘਤਰ ਿੰਤੁ ਰਵ ਸਹਾਗਤਣ 
ਹਉ ਤਿਉ ਿੰਤਤ ਤਵਸਾਰੀ ॥ ਉਨਤਵ ਘਨ ਛਾ ਫਰਸੁ ਸੁਬਾ ਭਤਨ ਤਤਨ ਰਭੁ ਸੁਖਾਵ ॥ 
ਨਾਨਿ ਵਰਸ ਅੰਤਭਰਤ ਫਾਣੀ ਿਤਰ ਤਿਰਾ ਘਤਰ ਆਵ ॥੪॥ {ੰਨਾ 1107} 

ਦਅਯਥ:- ਫਯ—ਵਯਹਦੀ ਸ। ਅੰਪਭਿਤ ਧਾਯ ਫੂੰ ਦ —ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰ ਨਾਭ -ਜਰ 
ਦੀਆਂ ਫੂੰ ਦੵ ਦੀ ਧਾਯ। ਸਪਜ —ਸਜ ਅਵਥਾ ਪਵਚ (ਪਿਏ ਸ ਨੰੂ), ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਪਵਚ 
(ਪਿਏ ਸ ਨੰੂ )। ੁਬਾਇ—ਿਭ ਪਵਚ (ਪਿਏ ਸ ਨੰੂ )। ਪਉ—ਨਾਰ। ਭੰਦਪਯ —ਭੰਦਯ ਪਵਚ। 
ਜਾ—ਜਦ। ਿਬ ਬਾਵ—ਿਬੂ ਨੰੂ ਚੰਾ ਰੁੱ ਦਾ ਸ। ਧਨ —ਜੀਵ-ਇਤਿੀ। ਊਬੀ—ਉੱਚੀ (ਸ ਸ ਏ), 
ਉਤਾਵਰੀ। ਾਯੀ —ੰਬਾਰਦੀ ਸ। ਪਯ ਪਯ —ਸਯਏ ਪਸਯਦ -ਯ ਪਵਚ। ਏੰਤੁ —ਿਬੂ-ਤੀ। 
ਯਾਵ—ਯੰ ਭਾਣਦਾ ਸ। ਸਉ—ਭਨੰੂ। ਏੰਪਤ—ਏੰਤ ਨੇ, ਿਬੂ-ਤੀ ਨੇ। ਉਨਪਵ—ਪਨਵ ਏ, ਪਰ ਏ, 
ਸਠੵ ਆ ਏ , ਤਯ ਏਯ ਏ। ਨ —ਸ ਨ ! ਸ ਫੁੱ ਦਰ ! ਫਯੁ—ਵਯਹ, ਵਯਐਾ ਏਯ। ੁਬਾ —



ਿਭ ਨਾਰ। ੁਐਾਵ—ੁਐੵਦਾ ਸ, ੁਐ ਦਦਾ ਸ। ਪਯ—ਯ ਪਵਚ।  

ਅਯਥ:- (ਪਜ ਜੀਵ -ਇਤਿੀ ਦ ਪਸਯਦ -ਯ ਪਵਚ ), ਿਬੂ ਦੀ ਪਪਤ -ਾਰਾਸ ਦੀਆਂ 
ੁਸਾਵਣੀਆਂ ਫੂੰ ਦੵ ਦੀ ਧਾਯ ਵਯਹਦੀ ਸ , ਉ ਅਡਰ ਅਵਥਾ ਪਵਚ ਪਿਏੀ ਸਈ ਨੰੂ ਿਭ ਪਵਚ 
ਪਿਏੀ ਸਈ ਨੰੂ ੁੱ ਜਣ ਿਬੂ ਆ ਪਭਰਦਾ ਸ , ਿਬੂ ਨਾਰ ਉ ਦੀ ਿੀਤ ਫਣ ਜੵਦੀ ਸ। (ਉ ਜੀਵ-

ਇਤਿੀ ਦਾ ਪਸਯਦਾ ਿਬੂ -ਦਵ ਦ ਪਿਏਣ ਰਈ ਭੰਦਯ ਫਣ ਜੵਦਾ ਸ ) ਜਦ ਿਬੂ ਨੰੂ ਚੰਾ ਰੁੱ ਦਾ 
ਸ, ਉਸ ਉ ਜੀਵ-ਇਤਿੀ ਦ ਪਸਯਦ-ਭੰਦਯ ਪਵਚ ਆ ਪਿਏਦਾ ਸ , ਉਸ ਜੀਵ-ਇਤਿੀ ਉਤਾਵਰੀ 
ਸ ਸ ਏ ਉ ਦ ੁਣ ੵਦੀ ਸ , (ਤ ਆਐਦੀ ਸ —) ਸਯਏ ਬਾੵ ਵਾਰੀ ਦ ਪਸਯਦ -ਯ ਪਵਚ 
ਿਬੂ-ਤੀ ਯਰੀਆਂ ਭਾਣਦਾ ਸ , ਿਬੂ-ਤੀ ਨੇ ਭਨੰੂ ਪਏਉਂ ਬੁਰਾ ਪਦੁੱ ਤਾ ਸ ? (ਉਸ ਤਯਰ ਰ ਰ ਏ 
ੁਯੂ ਅੁੱ ਇਉਂ ਅਯਦਾ ਏਯਦੀ ਸ—) ਸ ਪਰ ਏ ਿ ਫੰਨਹ  ਏ ਆ ਫੁੱ ਦਰ! ਿਭ ਨਾਰ ਵਯਹ (ਸ 
ਤਯ ਏਯ ਏ ਆ ੁਯੂ ਾਪਤਸ਼ਾਸ ! ਿਭ ਨਾਰ ਭਯ ਅੰਦਯ ਪਪਤ -ਾਰਾਸ ਦੀ ਵਯਐਾ ਏਯ ), 

ਿਬੂ ਦਾ ਪਆਯ ਭਯ ਭਨ ਪਵਚ, ਭਯ ਤਨ ਪਵਚ ਆਨੰਦ ਦਾ ਏਯਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਪਜ (ੁਬਾ) ਪਸਯਦ-ਯ ਪਵਚ ਪਪਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਾਣੀ ਦੀ ਵਯਐਾ ਸੁੰ ਦੀ ਸ, ਿਬੂ 
ਪਏਯਾ ਧਾਯ ਏ ਆ ਉਥ ਆ ਪਿਏਦਾ ਸ।4।  

ਬਾਵ:- ਪਪਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਯਏਪਤ ਨਾਰ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦਾ ਭਨ ਪਵਏਾਯੵ ਵਰ ਅਡਰ ਯਪਸੰਦਾ ਸ , ਉ 
ਦ ਅੰਦਯ ਸਯ ਵਰ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਪਭਰਾ ਦੀ ਪਐੁੱਚ ਫਣੀ ਯਪਸੰਦੀ ਸ।  

ਚਤੁ ਫਸੰਤੁ ਬਲਾ ਬਵਰ ਸੁਹਾਵੜ ॥ ਫਨ ਪੂਲ  ਭੰਝ ਫਾਤਰ ਭ ਤਰੁ ਘਤਰ ਫਾਹੁੜ ॥ ਤਰੁ 
ਘਤਰ ਨਹੀ ਆਵ ਧਨ ਤਿਉ ਸੁਖੁ ਾਵ ਤਫਰਤਹ ਤਫਰਧ ਤਨੁ ਛੀਜ ॥ ਿਤਿਲ ਅੰਤਫ ਸੁਹਾਵੀ 
ਫਲ  ਤਿਉ ਦੁਖੁ ਅੰਤਿ ਸਹੀਜ ॥ ਬਵਰੁ ਬਵੰਤਾ ਪੂਲੀ ਡਾਲੀ ਤਿਉ ਜੀਵਾ ਭਰੁ ਭਾ ॥ ਨਾਨਿ 
ਚਤਤ ਸਹਤਜ ਸੁਖੁ ਾਵ ਜ ਹਤਰ ਵਰੁ ਘਤਰ ਧਨ ਾ ॥੫॥ {ੰਨਾ 1108} 

ਦਅਯਥ:- ੁਸਾਵੜ—ੁਸਾਵਣ, ਸਣ। ਫਨ—ਜੰਰ, ਫਨਤੀ, ਯੁੁੱ ਐ-ਪਫਯਐ, ਫਰ-ਫੂਿ। 
ਭੰਝ—ਪਵਚ। ਫਾਪਯ —ਜੂਸ, ਐੁਰਹੀ ਜ਼ਭੀਨ। ਭ ਪਯੁ —ਭਯਾ ਤੀ -ਿਬੂ। ਫਾਸੁੜ —ਆ ਜਾ। 
ਧਨ—ਇਤਿੀ। ਪਫਯਪਸ—ਪਵਛੜ ਪਵਚ। ਛੀਜ—ਪਛੁੱ ਜਦਾ ਸ, ਿੁੁੱ ਿਦਾ ਸ, ਦੁਐੀ ਸੁੰ ਦਾ ਸ। ਅੰਪਫ—

ਅੰਫ (ਦ ਯੁੁੱ ਐ ) ਉਤ। ਅੰਪਏ—ਪਸਯਦ ਪਵਚ। ਭਯੁ —ਭਤ, ਆਤਭਏ ਭਤ। ਭਾ —ਸ ਭੵ ! ਵਯੁ—

ਐਭ, ਤੀ। ਪਯ—ਪਸਯਦ-ਯ ਪਵਚ। ਧਨ—ਜੀਵ-ਇਤਿੀ। ਾ—ਰੁੱ ਬ ਰ।  



ਅਯਥ:- ਚਤ (ਦਾ ਭਸੀਨਾ ) ਚੰਾ ਰੁੱ ਦਾ ਸ , (ਚਤ ਪਵਚ ) ਫੰਤ (ਦਾ ਭਭ ਬੀ ) ਪਆਯਾ 
ਰੁੱ ਦਾ ਸ, (ਇ ਭਸੀਨੇ) ਐੁਰਹੀ ਜੂਸ ਪਵਚ ਫਨਤੀ ਨੰੂ ਪੁੁੱ ਰ ਰੁੱ  ਦ ਸਨ, ਤ (ਪੁੁੱ ਰੵ ਉਤ ਫਠੇ 
ਸ) ਬਵਯ ਸਣ ਰੁੱ ਦ ਸਨ । (ਭਯ ਪਸਯਦ ਦਾ ਏਰ -ਪੁੁੱ ਰ ਬੀ ਪਐੜ  , ਜ) ਭਯਾ ਤੀ-ਿਬੂ 
ਪਸਯਦ-ਯ ਪਵਚ ਆ ਵੁੱ ।  

ਪਜ ਜੀਵ -ਇਤਿੀ ਦਾ ਿਬੂ -ਤੀ ਪਸਯਦ -ਯ ਪਵਚ ਨਾਸ ਆ ਵੁੱ  , ਉ ਜੀਵ -ਇਤਿੀ ਨੰੂ 
ਆਤਭਏ ਆਨੰਦ ਨਸ੶ ਆ ਏਦਾ , ਉ ਦਾ ਯੀਯ (ਿਬੂ ਤ ) ਪਵਛੜ ਦ ਏਾਯਨ (ਏਾਭਾਪਦਏ 
ਵਯੀਆਂ ਦ) ਸੁੱ ਪਰਆਂ ਨਾਰ ਏਭਜ਼ਯ ਸ ਜੵਦਾ ਸ। (ਚਤਯ ਦ ਭਸੀਨੇ ) ਏਇਰ ਅੰਫ ਦ ਯੁੁੱ ਐ ਉਤ 
ਪਭੁੱ ਠੇ ਫਰ ਫਰਦੀ ਸ (ਪਵਜਣ ਨੰੂ ਇਸ ਫਰ ਪਭੁੱ ਠੇ ਨਸ੶ ਰੁੱ ਦ, ਚਬਵ ਦੁਐਦਾਈ ਰੁੱ ਦ ਸਨ, ਤ 
ਪਵਛੜ ਦਾ) ਦੁੁੱ ਐ ਉ ਾ ਪਸਯਦ ਪਵਚ ਸਾਪਯਆ ਨਸ੶ ਜੵਦਾ।  

ਸ ਭੵ ! ਭਯਾ ਭਨ -ਬਯਾ (ਅੰਦਯਰ ਪਐੜ ਸ ਪਸਯਦ -ਏਭਰ ਨੰੂ ਛੁੱ ਡ ਏ ਦੁਨੀਆ ਦ ਯੰ -

ਤਭਾਪਸ਼ਆਂ ਦ) ਪੁੁੱ ਰੵ ਤ ਡਾਰੀਆਂ ਉਤ ਬਿਏਦਾ ਪਪਯਦਾ ਸ। ਇਸ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਨਸ੶ ਸ, ਇਸ 
ਤੵ ਆਤਭਏ ਭਤ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਚਤਯ ਦ ਭਸੀਨੇ ਪਵਚ (ਫੰਤ ਦ ਭਭ ਪਵਚ ) ਜੀਵ-ਇਤਿੀ ਅਡਰ ਅਵਥਾ ਪਵਚ 
ਪਿਏ ਏ ਆਤਭਏ ਆਨੰਦ ਭਾਣਦੀ ਸ , ਜ ਜੀਵ-ਇਤਿੀ (ਆਣ ਪਸਯਦ-) ਯ ਪਵਚ ਿਬੂ -ਤੀ 
ਨੰੂ ਰੁੱ ਬ ਰ।  

ਬਾਵ:- ਫੰਤ ਦਾ ਭਭ ੁਸਾਵਣਾ ਸੰੁਦਾ ਸ। ਸਯ ਾ ਪੁੁੱ ਰ ਪਐੜ ਸੰੁਦ ਸਨ , ਏਇਰ ਅੰਫ ਉਤ 
ਫਠੀ ਪਭੁੱ ਠੇ ਫਰ ਫਰਦੀ ਸ। ਯ ਤੀ ਤ ਪਵਛੁੜੀ ਨਾਯ ਨੰੂ ਇਸ ਬ ਏੁਝ ਚਬਵੵ ਰੁੱ ਦਾ ਸ। 
ਪਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦਾ ਭਨ ਅੰਦਯਰ ਪਸਯਦ -ਏਰ-ਪੁੁੱ ਰ ਨੰੂ ਛੁੱ ਡ ਏ ਦੁਨੀਆ ਦ ਯੰ ਤਭਾਪਸ਼ਆਂ ਪਵਚ 
ਬਿਏਦਾ ਪਪਯਦਾ ਸ, ਉ ਦਾ ਇਸ ਜੀਊਣ ਅਰ ਪਵਚ ਆਤਭਏ ਭਤ ਸ। ਆਤਭਏ ਆਨੰਦ ਤਦ 
ਸੀ ਸ ਜਦ ਯਭਾਤਭਾ ਪਸਯਦ ਪਵਚ ਆ ਵੁੱ ।  

ਵਸਾਖੁ ਬਲਾ ਸਾਖਾ ਵਸ ਿਰ ॥ ਧਨ ਦਖ ਹਤਰ ਦੁਆਤਰ ਆਵਹੁ ਦਇਆ ਿਰ ॥ ਘਤਰ ਆਉ 
ਤਆਰ ਦੁਤਰ ਤਾਰ ਤੁਧੁ ਤਫਨੁ ਅਢੁ ਨ ਭਲ  ॥ ਿੀਭਤਤ ਿਉਣ ਿਰ ਤੁਧੁ ਬਾਵਾਂ ਦਤਖ ਤਦਖਾਵ 
ਢਲ  ॥ ਦੂਤਰ ਨ ਜਾਨਾ ਅੰਤਤਰ ਭਾਨਾ ਹਤਰ ਿਾ ਭਹਲੁ ਛਾਨਾ ॥ ਨਾਨਿ ਵਸਾਖੀਂ ਰਬੁ ਾਵ 
ਸੁਰਤਤ ਸਫਤਦ ਭਨੁ ਭਾਨਾ ॥੬॥ {ੰਨਾ 1108} 



ਦਅਯਥ:- ਾਐਾ—ਾਐੵ, ਨਵੀਆ-ਂਪੁੁੱ ਿੀਆਂ ਿਾਸਣੀਆਂ, ਰਯੵ। ਵ ਏਯ—ਸਣ ਏੁੱ ੜ ਾ 
ਸ ਸਨ , ਨਯਭ ਨਯਭ ਏੂਰ ਏੂਰ ੁੱ ਤ ਪਨਏਰ ਸ ਸਨ। ਧਨ —ਇਤਿੀ। ਦਐ—ਵਐਦੀ ਸ , 
ਉਡੀਏਦੀ ਸ। ਦੁਆਪਯ —ਫੂਸ  ਪਵਚ (ਐਰਤੀ)। ਏਯ—ਏਪਯ, ਏਯ ਏ। ਪਯ —ਯ ਪਵਚ। 
ਦੁਤਯ—ਪਜ ਪਵਚ ਤਯ ਏ ਰੰਣਾ ਐਾ ਸਵ। ਤਾਯ —ਤਾਪਯ, ਾਯ ਰੰਾ। ਅਢੁ —ਅੁੱਧੀ ਏਡੀ। 
ਭਰ—ਭੁੁੱ ਰ। ਤੁਧੁ ਬਾਵੵ —ਜ ਤਨੰੂ ਚੰੀ ਰੁੱ ਣ ਰੁੱ  ਵੵ। ਦਪਐ —ਵਐ ਏ , ਦਯਨ ਏਯ ਏ। 
ਪਦਐਾਵ—(ਭਨੰੂ ਬੀ ) ਦਯਨ ਏਯਾ ਦਵ। ਢਰ —ਢਰ ਦਾ , ਪਆਯ ਤੀ ਦਾ। ਜਾਨਾ —ਜਾਣਦੀ  
ਸੵ। ਭਾਨਾ—ਭੰਨਦੀ ਸੵ। ਭਸਰੁ—ਪਿਏਾਣਾ। ਛਾਨਾ—ਛਾਣ ਰਦੀ ਸੵ। ਵਾਐ੶—ਵਾਐ ਪਵਚ। 
ਫਪਦ—ਸ਼ਫਦ ਪਵਚ। ਭਾਨਾ—ਤੀਜ ਪਆ, ਪੁੱਝ ਪਆ।  

ਅਯਥ:- ਵਾਐ (ਦਾ ਭਸੀਨਾ ਏਸਾ ) ਚੰਾ ਰੁੱ ਦਾ ਸ ! (ਯੁੁੱ ਐੵ ਦੀਆਂ ) ਰਯੵ (ੁੱਜ-ਪਵਆਸੀਆਂ 
ਭੁਪਿਆਯੵ ਵੵ ਏੂਰ ਏੂਰ ੁੱ ਤਯੵ ਦਾ) ਸਾਯ-ਪੰਾਯ ਏਯਦੀਆਂ ਸਨ। (ਇਸਨੵ ਰਯੵ ਦਾ ਸਾਯ-

ਪੰਾਯ ਵਐ ਏ ਤੀ ਤ ਪਵਛੁੜੀ ਨਾਯ ਦ ਅੰਦਯ ਬੀ ਤੀ ਨੰੂ ਪਭਰਣ ਰਈ ਧੂਸ ਦੀ ਸ , ਤ ਉਸ 
ਆਣ ਯ ਦ ਫੂਸ ਪਵਚ ਐਰਤੀ ਯਾਸ ਤੁੱ ਏਦੀ ਸ। ਇ ਤਯਹੵ ਏੁਦਯਪਤ-ਯਾਣੀ ਦਾ ਸਜ-ਪੰਾਯ 
ਵਐ ਏ ਉਭਾਸ -ਬਯੀ) ਜੀਵ-ਇਤਿੀ ਆਣ (ਪਸਯਦ-) ਦਯ ਤ ਿਬੂ -ਤੀ ਦੀ ਉਡੀਏ ਏਯਦੀ ਸ 
(ਤ ਆਐਦੀ ਸ —ਸ ਿਬੂ -ਤੀ!) ਪਭਸਯ ਏਯ ਏ (ਭਯ ਪਸਯਦ -ਯ ਪਵਚ ) ਆ। ਸ ਪਆਯ ! 
(ਭਯ) ਯ ਪਵਚ ਆ , ਭਨੰੂ ਇ ਪਫਐਭ ੰਾਯ -ਭੁੰ ਦਯ ਪਵਚ ਾਯ ਰੰਾ , ਤਥ ਪਫਨਾ ਭਯੀ 
ਏਦਯ ਅੁੱਧੀ ਏਡੀ ਪਜਤਨੀ ਬੀ ਨਸ੶ ਸ। ਯ , ਸ ਪਭਤਿ-ਿਬੂ! ਜ ੁਯੂ ਤਯਾ ਦਯਨ ਏਯ ਏ ਭਨੰੂ 
ਬੀ ਦਯਨ ਏਯਾ ਦਵ , ਤ ਜ ਭ ਤਨੰੂ ਚੰੀ ਰੁੱ  ਵੵ , ਤੵ ਏਣ ਭਯਾ ਭੁੁੱ ਰ ਾ ਏਦਾ ਸ ? ਪਪਯ 
ਤੂੰ  ਭਨੰੂ ਪਏਤ ਦੂਯ ਨਸ੶ ਜਾਾ , ਭਨੰੂ ਮਏੀਨ ਸਵਾ ਪਏ ਤੂੰ  ਭਯ ਅੰਦਯ ਵੁੱ  ਪਯਸਾ ਸ , ਉ 
ਪਿਏਾਣ ਦੀ ਭਨੰੂ ਛਾਣ ਸ ਜਾਇੀ ਪਜਥ ਤੂੰ  ਵੁੱ ਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਵਾਐ ਪਵਚ (ਏੁਦਯਪਤ-ਯਾਣੀ ਦਾ ਸਜ -ਪੰਾਯ ਵਐ ਏ ਉਸ ਜੀਵ -ਇਤਿੀ) ਿਬੂ-
ਤੀ (ਦਾ ਪਭਰਾ) ਸਾਰ ਏਯ ਰਦੀ ਸ ਪਜ ਦੀ ੁਯਪਤ ੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਪਵਚ ਜੁੜੀ ਯਪਸੰਦੀ ਸ , 
ਪਜ ਦਾ ਭਨ (ਪਪਤ-ਾਰਾਸ ਪਵਚ ਸੀ) ਪੁੱਝ ਜੵਦਾ ਸ।6।  

ਬਾਵ:- ਪਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦਾ ਭਨ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਪਪਤ -ਾਰਾਸ ਪਵਚ ਪੁੱਝ ਜੵਦਾ ਸ , ਉ ਨੰੂ 
ਏੁਦਯਪਤ ਦੀ ੁੰ ਦਯਤਾ ਬੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਚਯਨੵ ਪਵਚ ਸੀ ਜੜਨ ਰਈ ਸਾਇਤਾ ਏਯਦੀ ਸ।  



ਭਾਹੁ ਜਠੁ ਬਲਾ ਰੀਤਭੁ ਤਿਉ ਤਫਸਰ ॥ ਥਲ ਤਾਤਹ ਸਰ ਬਾਰ ਸਾ ਧਨ ਤਫਨਉ ਿਰ ॥ ਧਨ 
ਤਫਨਉ ਿਰਦੀ ਗੁਣ ਸਾਰਦੀ ਗੁਣ ਸਾਰੀ ਰਬ ਬਾਵਾ ॥ ਸਾਚ ਭਹਤਲ ਰਹ ਫਰਾਗੀ ਆਵਣ 
ਦਤਹ ਤ ਆਵਾ ॥ ਤਨਭਾਣੀ ਤਨਤਾਣੀ ਹਤਰ ਤਫਨੁ ਤਿਉ ਾਵ ਸੁਖ ਭਹਲੀ ॥ ਨਾਨਿ ਜਤਠ ਜਾਣ 
ਤਤਸੁ ਜਸੀ ਿਰਤਭ ਤਭਲ  ਗੁਣ ਗਤਹਲੀ ॥੭॥ {ੰਨਾ 1108} 

ਦਅਯਥ:- ਪਏਉ ਪਫਯ—ਪਏਵ ਪਵੁੱ ਯ? ਨਸ੶ ਪਵੁੱ ਯਦਾ। ਤਾਪਸ—ਤਦ ਸਨ , ਬਐਦ ਸਨ। 
ਯ—ਵੵ। ਬਾਯ —ਬੁੱਠ। ਾਧਨ —ਜੀਵ-ਇਤਿੀ। ਪਫਨਉ —ਫਨਤੀ। ਾਯਦੀ —ੰਬਾਰਦੀ ਸ , 
ਮਾਦ ਏਯਦੀ ਸ। ਾਯੀ—ਭ ਮਾਦ ਏਯਦੀ ਸੵ। ਿਬ ਬਾਵਾ —ਿਬੂ ਨੰੂ ਚੰੀ ਰੁੱ  ਵੵ। ਭਸਪਰ —

ਭਸਰ ਪਵਚ। ਫਯਾੀ —ਪਵਯਏਤ, ਭਾਇਆ ਤ ਪਨਯਰ। ਆਵਣ ਦਪਸ —ਜ ਤੂੰ  ਆਉਣ ਦੀ 
ਆਪਆ ਦਵ। ਆਵਾ —ਭ (ਤਯ ਾ ) ਆ ਏਦੀ ਸੵ। ਭਸਰੀ —ਭਸਰੵ ਪਵਚ। ਏਯਪਭ —

ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਰ। ਪਸਰੀ —ਿਸਣ ਏਯਨ ਵਾਰੀ। ਜਾਣ —ਜਾਣ ਰ , ਜਾਣ-ਛਾਣ ਾ ਰ , ੵਝ 
ਾ ਰ। ੁਣ ਪਸਰੀ—ਿਬੂ ਦ ੁਣ ਿਸਣ ਏਯਨ ਵਾਰੀ।  

ਅਯਥ:- ਜਠ ਭਸੀਨਾ (ਉਸਨੵ ਨੰੂ ਸੀ ) ਚੰਾ ਰੁੱ ਦਾ ਸ ਪਜਨਹ ੵ ਨੰੂ ਿੀਤਭ -ਏਦ ਨਸ੶ ਪਵੁੱ ਯਦਾ। 
(ਜਠ ਪਵਚ ਰਆਂ ਣ ਨਾਰ ) ਬੁੱਠ ਵੵ ਥਰ ਤਣ ਰੁੱ  ਦ ਸਨ (ਇ ਤਯਹੵ ਏਾਭਾਪਦਏ 
ਪਵਏਾਯੵ ਦੀ ਅੁੱ ਨਾਰ ੰਾਯੀ ਜੀਵੵ ਦ ਪਸਯਦ ਤਦ ਸਨ, ਉਸਨੵ ਦੀ ਤਸ਼ ਅਨੁਬਵ ਏਯ ਏ) 
ੁਯਭੁਪਐ ਜੀਵ -ਇਤਿੀ (ਿਬੂ-ਚਯਨੵ ਪਵਚ ) ਅਯਦਾ ਏਯਦੀ ਸ , ਉ ਿਬੂ ਦ ੁਣ (ਪਸਯਦ 
ਪਵਚ) ੰਬਾਰਦੀ ਸ, ਜ ਇ ਤਸ਼ ਤ ਪਨਯਾਰਾ ਆਣ ਦਾ-ਪਥਯ ਭਸਰ ਪਵਚ ਪਿਪਏਆ ਯਪਸੰਦਾ 
ਸ, ਉ ਅੁੱ ਜੀਵ -ਇਤਿੀ ਫਨਤੀ ਏਯਦੀ ਸ —ਸ ਿਬੂ ! ਭ ਤਯੀ ਪਪਤ -ਾਰਾਸ ਏਯਦੀ ਸੵ , 
ਤਾ ਪਏ ਤਨੰੂ ਚੰੀ ਰੁੱ  ਵੵ , ਤੂੰ  ਭਨੰੂ ਆਪਆ ਦਵ ਭ ਬੀ ਤਯ ਭਸਰ ਪਵਚ ਆ ਜਾਵੵ (ਤ 
ਫਾਸਯਰੀ ਤਸ਼ ਤ ਫਚ ਏੵ)।  

ਪਜਤਨਾ ਪਚਯ ਜੀਵ-ਇਤਿੀ ਿਬੂ ਤ ਵੁੱ ਐ ਯਪਸ ਏ (ਪਵਏਾਯੵ ਦੀ ਤਸ਼ ਨਾਰ) ਪਨਢਾਰ ਤ ਏਭਜ਼ਯ 
ਸ, ਉਤਨਾ ਪਚਯ (ਤਸ਼ ਫਚ ਸ ਿਬੂ ਦ) ਭਸਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਸ੶ ਭਾਣ ਏਦੀ।  

ਸ ਨਾਨਏ ! ਜਠ (ਦੀ ਾੜਦੀ ਰ ) ਪਵਚ ਿਬੂ ਦੀ ਪਪਤ -ਾਰਾਸ ਨੰੂ ਪਸਯਦ ਪਵਚ ਵਾ ਰਣ 
ਵਾਰੀ ਜਸੜੀ ਜੀਵ -ਇਤਿੀ ਿਬੂ ਨਾਰ ਜਾਣ -ਛਾਣ ਾ ਰਦੀ ਸ , ਉਸ ਉ (ਸ਼ੵਤ-ਪਚੁੱ ਤ ਿਬੂ ) 
ਵਯੀ ਸ ਜੵਦੀ ਸ , ਉ ਦੀ ਪਭਸਯ ਨਾਰ ਉ ਪਵਚ ਇਏ -ਯੂ ਸ ਜੵਦੀ ਸ (ਤ ਪਵਏਾਯੵ ਦੀ 



ਤਸ਼-ਰ ਤ ਫਚੀ ਯਪਸੰਦੀ ਸ)।7।  

ਬਾਵ:- ਏਾਭਾਪਦਏ ਪਵਏਾਯੵ ਦੀ ਅੁੱ ਨਾਰ ੰਾਯੀ ਜੀਵੵ ਦ ਪਸਯਦ ਤਦ ਯਪਸੰਦ ਸਨ। ਪਜਸੜਾ 
ਭਨੁੁੱ ਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਪਪਤ -ਾਰਾਸ ਨੰੂ ਪਸਯਦ ਪਵਚ ਵਾ ਏ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਡੂੰ ੀ ੵਝ 
ਾਈ ਯੁੱਐਦਾ ਸ , ਉ ਦਾ ਪਸਯਦਾ ਦਾ ਸ਼ੵਤ ਯਪਸੰਦਾ ਸ , ਉਸ ਭਨੁੁੱ ਐ ਪਵਏਾਯੵ ਦੀ ਤਸ਼ -ਰ ਤ 
ਫਪਚਆ ਯਪਸੰਦਾ ਸ।  

ਆਸਾੜੁ ਬਲਾ ਸੂਰਜੁ ਗਗਤਨ ਤ ॥ ਧਰਤੀ ਦੂਖ ਸਹ ਸਖ ਅਗਤਨ ਬਖ ॥ ਅਗਤਨ ਰਸੁ ਸਖ 
ਭਰੀ ਧਖ ਬੀ ਸ ਤਿਰਤੁ ਨ ਹਾਰ ॥ ਰਥੁ ਤਪਰ ਛਾਇਆ ਧਨ ਤਾਿ ਟੀਡੁ ਲਵ ਭੰਤਝ ਫਾਰ ॥ 
ਅਵਗਣ ਫਾਤਧ ਚਲੀ ਦੁਖੁ ਆਗ ਸੁਖੁ ਤਤਸੁ ਸਾਚੁ ਸਭਾਲ  ॥ ਨਾਨਿ ਤਜਸ ਨੋ ਇਹੁ ਭਨੁ 
ਦੀਆ ਭਰਣੁ ਜੀਵਣੁ ਰਬ ਨਾਲ  ॥੮॥ {ੰਨਾ 1108} 

ਦਅਯਥ:- ਆਾੜ—ੁਸਾੜ ਭਸੀਨਾ। ਪਨ —ਆਏਾਸ਼ ਪਵਚ। ਬਰਾ —ਚੰਾ, ਜਫਨ ਪਵਚ। 
ਸ—ਸਾਯਦੀ   ਸ। ਬਐ —ਤਦੀ ਸ। ਯੁ —ਜਰ। ਭਯੀ—ਭਯੀਦਾ ਸ , ਦੁਐੀ ਸਵੀਦਾ ਸ। 
ਧਐ—ਧੁਐ ਧੁਐ ਏ , ਏਿਾਸ ਏਿਾਸ ਏ।  —ਉਸ ੂਯਜ। ਪਏਯਤੁ ਨ ਸਾਯ —ਏਯਤੁੱਫ ਨਸ੶ ਛੁੱ ਡਦਾ। 
ਪਪਯ—ਚੁੱਏਯ ਰੵਦਾ ਸ। ਧਨ —ਏਭਜ਼ਯ ਪਜੰਦ। ਤਾਏ —ਤੁੱਏਦੀ ਸ , ਬਾਰਦੀ ਸ। ਿੀਡੁ —ਫ੶ਡਾ। 
ਰਵ—ਰ ਦਾ ਸ , ਿ੶ ਿ੶ ਏਯਦਾ ਸ। ਫਾਪਯ —ਜੂਸ। ਭੰਪਝ ਫਾਯ —ਐੁਰਹੀ ਜੂਸ ਪਵਚ। ਫਾਪਧ —ਫੰਨਹ  
ਏ। ਚਰੀ—ਤੁਯਦੀ ਸ। ਆ —ਅੵਸ ਾਸਭਣ , ਪਜ਼ੰਦੀ ਦ ਯ ਪਵਚ। ਾਚੁ —ਦਾ-ਪਥਯ 
ਿਬੂ। ਭਾਰ —ਪਸਯਦ ਪਵਚ ੰਬਾਰਦੀ ਸ। ਇਸੁ ਭਨੁ —ੁੱਚ ੰਬਾਰਣ ਵਾਰਾ ਭਨ। ਭਯਣੁ 
ਜੀਵਣ—ੁਸਯ ਵਰ ਦਾ ਾਥ।  

ਅਯਥ:- (ਜਦ) ਸਾੜ ਭਸੀਨਾ ਚੰਾ ਜਫਨ ਪਵਚ ਸੁੰ ਦਾ ਸ, ਆਏਾਸ਼ ਪਵਚ ੂਯਜ ਤਦਾ ਸ। (ਪਜਉਂ 
ਪਜਉਂ ੂਯਜ ਧਯਤੀ ਦੀ ਨਭੀ ਨੰੂ ) ੁਏੵਦਾ ਸ , ਧਯਤੀ ਦੁੁੱ ਐ ਸਾਯਦੀ ਸ (ਧਯਤੀ ਦ ਜੀਅ -ਜੰਤ 
ਐ ਸੰੁਦ ਸਨ ), ਧਯਤੀ ਅੁੱ (ਵੵ) ਬਐਦੀ ਸ। (ੂਯਜ) ਅੁੱ (ਵੵ) ਾਣੀ ਨੰੂ ੁਏੵਦਾ ਸ , 
(ਸਯਏ ਦੀ ਪਜੰਦ ) ਏਿਾਸ ਏਿਾਸ ਏ ਦੁਐੀ ਸੁੰ ਦੀ ਸ , ਪਪਯ ਬੀ ੂਯਜ ਆਣਾ ਏਯਤੁੱਫ ਨਸ੶ ਛੁੱ ਡਦਾ 
(ਏਯੀ ਜੵਦਾ ਸ )। (ੂਯਜ ਦਾ) ਯਥ ਚੁੱਏਯ ਰੵਦਾ ਸ , ਏਭਜ਼ਯ ਪਜੰਦ ਪਏਤ ਛੵ ਦਾ ਆਯਾ ਰਦੀ 
ਸ, ਫ੶ਡਾ ਬੀ ਫਾਸਯ ਜੂਸ ਪਵਚ (ਯੁੁੱ ਐ ਦੀ ਛਾਵ) ਿ੶ ਿ੶ ਪਆ ਏਯਦਾ ਸ (ਸਯਏ ਜੀਵ ਤਸ਼ ਤ 
ਜਾਨ ਰੁਏੵਦਾ ਪਦੁੱ ਦਾ ਸ)।  



(ਅਜਸੀ ਭਾਨਏ ਤਸ਼ ਦਾ ) ਦੁੁੱ ਐ ਉ ਜੀਵ -ਇਤਿੀ ਦ ਾਸਭਣ (ਬਾਵ, ਜੀਵਨ-ਯ ਪਵਚ ) 

ਭਜੂਦ ਯਪਸੰਦਾ ਸ , ਜ ਭੰਦ ਏਯਭੵ (ਦੀ ੰਡ ਪਯ ਉਤ ) ਫੰਨਹ  ਏ ਤੁਯਦੀ ਸ। ਆਤਭਏ ਆਨੰਦ 
ਪਯ ਉ ਨੰੂ ਸ ਜ ਦਾ-ਪਥਯ ਿਬੂ ਨੰੂ ਆਣ ਪਸਯਦ ਪਵਚ ਪਿਏਾ ਯੁੱ ਐਦੀ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ ! ਪਜ 
ਜੀਵ-ਇਤਿੀ ਨੰੂ ਿਬੂ ਨੇ ਸਯੀ -ਨਾਭ ਪਭਯਨ ਵਾਰਾ ਭਨ ਪਦੁੱ ਤਾ ਸ , ਿਬੂ ਨਾਰ ਉ ਦਾ ਦੀਵੀ 
ਾਥ ਫਣ ਜੵਦਾ ਸ (ਉ ਨੰੂ ਸਾੜ ਦੀ ਏਸਯ ਦੀ ਤਸ਼ ਵਯਾ ਪਵਏਾਯੵ ਦਾ ਏ ਸ ਨਸ੶ 
ਏਦਾ)।8।  

ਬਾਵ:- ਪਜਸੜਾ ਭਨੁੁੱ ਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਆਣ ਪਸਯਦ ਪਵਚ ਵਾਈ ਯੁੱਐਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਇ 
ਜੀਵਨ-ਯ ਪਵਚ ਸਾੜ ਦੀ ਏਸਯ ਦੀ ਤਸ਼ ਵਯਾ ਪਵਏਾਯੵ ਦਾ ਏ ਸ ਨਸ੶ ਏਦਾ।  

ਸਾਵਤਣ ਸਰਸ ਭਨਾ ਘਣ ਵਰਸਤਹ ਰੁਤਤ ਆ ॥ ਭ ਭਤਨ ਤਤਨ ਸਹੁ ਬਾਵ ਤਰ ਰਦਤਸ 
ਤਸਧਾ ॥ ਤਰੁ ਘਤਰ ਨਹੀ ਆਵ ਭਰੀ ਹਾਵ ਦਾਭਤਨ ਚਭਤਿ ਡਰਾ ॥ ਸਜ ਇਿਲੀ ਖਰੀ 
ਦੁਹਲੀ ਭਰਣੁ ਬਇਆ ਦੁਖੁ ਭਾ ॥ ਹਤਰ ਤਫਨੁ ਨੀਦ ਬੂਖ ਿਹੁ ਿਸੀ ਿਾੜੁ ਤਤਨ ਨ ਸੁਖਾਵ 
॥ ਨਾਨਿ ਸਾ ਸਹਾਗਤਣ ਿੰਤੀ ਤਰ ਿ ਅੰਤਿ ਸਭਾਵ ॥੯॥ {ੰਨਾ 1108} 

ਦਅਯਥ:- ਾਵਪਣ—ਾਵਣ ਪਵਚ। ਯ —ਯ ਵਾਰਾ ਸ , ਸਯਾ ਸ। ਣ —ਫੁੱਦਰ। ਆ—

ਆਈ ਸ। ਭ ਬਾਵ —ਭਨੰੂ ਪਆਯਾ ਰੁੱ ਦਾ ਸ। ਪਯ —ਤੀ ਜੀ। ਪਧਾ —ਚਰ  ਸਨ । 
ਸਾਵ—ਸਾਸੁਏ ਪਵਚ। ਦਾਭਪਨ —ਪਫਜਰੀ। ਚਭਪਏ —ਚਭਏ ਏ। ਐਯੀ —ਫਸੁਤ। ਦੁਸਰੀ —

ਦੁਐਦਾਈ। ਭਾ —ਸ ਭੵ ! ਏਸ—ੁਦੁੱ। ਤਪਨ —ਤਨ ਉਤ। ੁਐਾਵ —ੁਐਾਵ, ੁਐੵਦਾ ਸ। 
ਏੰਤੀ—ਏੰਤ ਵਾਰੀ , ਪਜ ਨੰੂ ਏੰਤ ਪਆਯ ਏਯਦਾ ਸ। ਅੰਪਏ —ਰਵੁੱਏੜੀ ਪਵਚ। ਭਾਵ —

ਭਾਵ, ਰੀਨ ਸ ਜੵਦੀ ਸ।  

ਅਯਥ:- (ਸਾੜ ਦੀ ਅੁੱਤ ਦਯਜ ਦੀ ਤਸ਼ ਪਵਚ ਾਸ ਆਪਦਏ ੁੁੱ ਏ ਜੵਦ ਸਨ। ਉ ਤਸ਼ ਦ 
ਪਛ ਾਵਨ ਭਸੀਨੇ ਪਵਚ ਿੵ ਚੜਹਦੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ੂ ੰਛੀ ਭਨੁੁੱ ਐ ਤੵ ਪਏਤ ਯਸ , ੁੁੱ ਏਾ ਸਇਆ 
ਾਸ ਬੀ ਸਯਾ ਸ ਜੵਦਾ ਸ। ਉ ਦੀ ਸਪਯਆਵਰ ਵਐ ਏ ਸਯਏ ਿਾਣੀ ਫਰ ਉਠਦਾ ਸ—) ਸ ਭਯ 
ਭਨ! ਾਵਣ ਭਸੀਨੇ ਪਵਚ (ਵਯਐਾ ਦੀ) ਯੁੁੱ ਤ ਆ ਈ ਸ, ਫੁੱਦਰ ਵਯਹ ਯਸ ਸਨ, ਸੁਣ ਤੂੰ  ਬੀ ਸਯਾ 
ਸ (ਤੂੰ  ਬੀ ਉਭਾਸ ਪਵਚ ਆ)।  

(ਯਦ  ਤੀ ਦੀ ਨਾਯ ਦਾ ਪਸਯਦਾ ਏਾਰੀਆਂ ਿੵ ਨੰੂ ਵਐ ਏ ਤੜ ਉਠਦਾ ਸ। ਉਭਾਸ 



ਦਾ ਏਯਨ ਵਾਰ ਇਸ ਾਭਾਨ ਪਵਛੜ ਪਵਚ ਉ ਨੰੂ ਦੁਐਦਾਈ ਿਤੀਤ ਸੰੁਦ ਸਨ। ਪਫਯਸ ਪਵਚ 
ਉਸ ਇਉਂ ਆਐਦੀ ਸ —) ਸ ਭੵ! (ਇਸ ਫੁੱਦਰ ਵਐ ਵਐ ਏ ) ਭਨੰੂ ਆਣਾ ਤੀ ਭਨ ਪਵਚ ਯਭ 
ਯਭ ਪਵਚ ਪਆਯਾ ਰੁੱ  ਪਯਸਾ ਸ , ਯ ਭਯ ਤੀ ਜੀ ਤੵ ਯਦ  ਸ ਸਨ । (ਪਜਤਨਾ 
ਪਚਯ) ਤੀ ਯ ਪਵਚ ਨਸ੶ ਆਉਂਦਾ , ਭ ਸਾਸੁਪਏਆਂ ਨਾਰ ਭਯ ਯਸੀ ਸੵ , ਪਫਜਰੀ ਚਭਏ ਏ 
() ਭਨੰੂ ਡਯਾ ਨਸ੶ ਸ। (ਤੀ ਦ ਪਵਛੜ ਪਵਚ ) ਭਯੀ ੁੱ ਐਣੀ ਜ ਭਨੰੂ ਫਸੁਤ ਦੁਐਦਾਈ ਸ 
ਯਸੀ ਸ, (ਤੀ ਤ ਪਵਛੜ ਦਾ) ਦੁੁੱ ਐ ਭਨੰੂ ਭਤ (ਫਯਾਫਯ) ਸ ਪਆ ਸ।  

(ਪਜ ਜੀਵ-ਇਤਿੀ ਦ ਅੰਦਯ ਿਬੂ -ਤੀ ਦਾ ਪਆਯ ਸ , ਪਫਯਸਣੀ ਨਾਯ ਵੵ ) ਉ ਨੰੂ ਿਬੂ ਦ 
ਪਭਰਾ ਤ ਪਫਨਾ ਨਾਸ ਨ੶ਦ , ਨਾਸ ਬੁੁੱ ਐ। ਉ ਨੰੂ ਤੵ ਏੁੱ ੜਾ ਬੀ ਯੀਯ ਉਤ ਨਸ੶ ੁਐੵਦਾ 
(ਯੀਯਏ ੁਐੵ ਦ ਏਈ ਬੀ ਾਧਨ ਉ ਦ ਭਨ ਨੰੂ ਧੂਸ ਨਸ੶ ਾ ਏਦ)।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸੀ ਬਾੵ ਵਾਰੀ ਜੀਵ-ਇਤਿੀ ਿਬੂ-ਤੀ ਦ ਪਆਯ ਦੀ ਸੁੱਏਦਾਯ ਸ ਏਦੀ ਸ , ਜ 
ਦਾ ਿਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਪਵਚ ਰੀਨ ਯਪਸੰਦੀ ਸ।9।  

ਬਾਵ:- ਪਪਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਯਏਪਤ ਨਾਰ ਪਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦ ਪਸਯਦ ਪਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਪਆਯ 
ਦਾ ਸ ਜੵਦਾ ਸ , ਇ ਪਆਯ ਦ ਿਾਏਯ ਤ ਯੀਯਏ ੁਐੵ ਦ ਏਈ ਬੀ ਾਧਨ ਉ ਦ ਭਨ ਨੰੂ 
ਧੂਸ ਨਸ੶ ਾ ਏਦ।  

ਬਾਦਉ ਬਰਤਭ ਬੁਲੀ ਬਤਰ ਜਫਤਨ ਛੁਤਾਣੀ ॥ ਜਲ ਥਲ ਨੀਤਰ ਬਰ ਫਰਸ ਰੁਤ ਰੰਗੁ ਭਾਣੀ 
॥ ਫਰਸ ਤਨਤਸ ਿਾਲੀ ਤਿਉ ਸੁਖੁ ਫਾਲੀ ਦਾਦਰ ਭਰ ਲਵੰਤ ॥ ਤਰਉ ਤਰਉ ਚਵ ਫਫੀਹਾ ਫਲ  
ਬੁਇਅੰਗਭ ਤਪਰਤਹ ਡਸੰਤ ॥ ਭਛਰ ਡੰਗ ਸਾਇਰ ਬਰ ਸੁਬਰ ਤਫਨੁ ਹਤਰ ਤਿਉ ਸੁਖੁ ਾਈ 
॥ ਨਾਨਿ ੂਤਛ ਚਲਉ ਗੁਰ ਅੁਨੇ ਜਹ ਰਬੁ ਤਹ ਹੀ ਜਾਈ ॥੧੦॥ {ੰਨਾ 1108} 

ਦਅਯਥ:- ਬਯਪਭ—ਬਿਏਣਾ ਪਵਚ। ਬੁਰੀ—ਏੁਯਾਸ  ਈ। ਬਪਯ ਜਫਪਨ—ੂਯ ਜਫਨ ਪਵਚ, 

ੂਯ ਜਫਨ ਭ। ਨੀਪਯ—ਾਣੀ ਨਾਰ। ਫਯ ਯੁਤ—ਵਯਐਾ ਦੀ ਯੁੁੱ ਤ। ਯੰੁ ਭਾਣੀ—ਯੰ ਭਾਣਦੀ। 
ਪਨਪ—ਯਾਤ ਵਰ। ਦਾਦਯ —ਡੁੱਡੂ। ਰਵੰਤ—ਫਰਦ ਸਨ। ਚਵ —ਫਰਦਾ ਸ। ਬੁਇਅੰਭ —ੁੱ। 
ਡੰਤ—ਡੰ ਭਾਯਦ। ਾਇਯ —ਭੁੰ ਦਯ, ਯਵਯ, ਤਰਾਫ। ਬਯ ੁਬਯ —ਨਏਾ-ਨਏ ਬਯ ਸ। 
ਚਰਉ—ਭ ਚੁੱਰੵ। ਜਸ—ਪਜਥ। ਤਸ—ਪਤਥ।  

ਅਯਥ:- ਬਾਦਯ (ਦਾ ਭਸੀਨਾ) ਆ ਪਆ ਸ। ਵਯਐਾ ਯੁੁੱ ਤ ਪਵਚ ਿ ਪਿੁੱ ਫ ਾਣੀ ਨਾਰ ਬਯ ਸ 



ਸਨ,  (ਇ ਨਜ਼ਾਯ ਦਾ) ਯੰ ਭਾਪਣਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ।  

(ਯ) ਜਸੜੀ ਇਤਿੀ ਬਯ-ਜਫਨ ਪਵਚ (ਜਫਨ ਦ ਭਾਣ ਦ ) ਬੁਰਐ ਪਵਚ ਗ਼ਰਤੀ ਐਾ ਈ , ਉ 
ਨੰੂ (ਤੀ ਦ ਪਵਛੜ ਪਵਚ) ਛਤਾਣਾ ਸੀ ਪਆ (ਉ ਨੰੂ ਨੀਯ-ਬਯ ਥੵ ਚੰ ਨਾਸ ਰੁੱ )।  

ਏਾਰੀ ਯਾਤ ਨੰੂ ਭ੶ਸ ਵਯਹਦਾ ਸ, ਡੁੱਡੂ ੁੜ ੁੜ ਏਯਦ ਸਨ, ਭਯ ਏੁਸਏਦ ਸਨ, ੀਸਾ ਬੀ ‘ਪਿਉ 
ਪਿਉ’ ਏਯਦਾ ਸ, (ਯ ਤੀ ਤ ਪਵਛੁੜੀ) ਨਾਯ ਨੰੂ (ਇ ੁਸਾਵਣ ਯੰ ਤ) ਆਨੰਦ ਨਸ੶ ਪਭਰਦਾ। 
ਉ ਨੰੂ ਤੵ (ਬਾਦਯ ਪਵਚ ਇਸੀ ਪਦੁੱ ਦਾ ਸ ਪਏ ) ੁੱ ਡੰਦ ਪਪਯਦ ਸਨ , ਭੁੱਛਯ ਡੰ ਭਾਯਦ 
ਸਨ। ਚੁਪਯ ਛੁੱ ੜ-ਤਰਾਫ (ਭ੶ਸ ਦ ਾਣੀ ਨਾਰ ) ਨਏਾ-ਨਏ ਬਯ ਸ ਸਨ (ਪਫਯਸਣੀ ਨਾਯ ਨੰੂ 
ਇ ਪਵਚ ਏਈ ੁਸਜ-ੁਆਦ ਨਸ੶ ਪਦੁੱ ਦਾ)।  

(ਇ ਤਯਹੵ ਪਜ ਜੀਵ-ਇਤਿੀ ਨੰੂ ਿਬੂ-ਤੀ ਤ ਪਵਛੜ ਦਾ ਅਪਸਾ ਸ ਜੵਦਾ ਸ , ਉ ਨੰੂ) ਿਬੂ 
ਦੀ ਮਾਦ ਤ ਪਫਨਾ (ਸਯ ਪਏ ਯੰ-ਤਭਾਸ਼ ਪਵਚ) ਆਤਭਏ ਆਨੰਦ ਨਸ੶ ਪਭਰਦਾ।  

ਸ ਨਾਨਏ ! (ਆਐ—) ਭ ਤੵ ਆਣ ੁਯੂ ਦੀ ਪੁੱ ਪਐਆ ਉਤ ਤੁਯ ਏ (ਉ ਦ ਦੁੱ  ਯਾਸ ਉਤ ) 
ਤੁਯੵੀ, ਪਜਥ ਿਬ-ੂਤੀ ਪਭਰ ਏਦਾ ਸਵ, ਉਥ ਸੀ ਜਾਵੵੀ।10।  

ਬਾਵ:- ੁਯੂ ਦ ਦੁੱ  ਸ ਯਤ ਉਤ ਤੁਯ ਏ ਪਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦਾ ਭਨ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਪਪਤ -

ਾਰਾਸ ਪਵਚ ਪੁੱਝ ਜੵਦਾ ਸ, ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਤ ਪਫਨਾ ਪਏ ਬੀ ਯੰ-ਤਭਾਸ਼ ਪਵਚ ਉ ਨੰੂ 
ਆਤਭਏ ਆਨੰਦ ਨਸ੶ ਪਭਰਦਾ।  

ਅਸੁਤਨ ਆਉ ਤਰਾ ਸਾ ਧਨ ਝੂਤਰ ਭੁਈ ॥ ਤਾ ਤਭਲੀ ਰਬ ਭਲ  ਦੂਜ ਬਾਇ ਖੁਈ ॥ ਝੂਤਠ 
ਤਵਗੁਤੀ ਤਾ ਤਰ ਭੁਤੀ ਿੁਿਹ ਿਾਹ ਤਸ ਪੁਲ  ॥ ਆਗ ਘਾਭ ਤਛ ਰੁਤਤ ਜਾਡਾ ਦਤਖ ਚਲਤ 
ਭਨੁ ਡਲ  ॥ ਦਹ ਤਦਤਸ ਸਾਖ ਹਰੀ ਹਰੀਆਵਲ ਸਹਤਜ ਿ ਸ ਭੀਠਾ ॥ ਨਾਨਿ ਅਸੁਤਨ 
ਤਭਲਹੁ ਤਆਰ ਸਤਤਗੁਰ ਬ ਫਸੀਠਾ ॥੧੧॥ {ੰਨਾ 1108-1109} 

ਦਅਯਥ:- ਅੁਪਨ—ਅੁੱੂ ਭਸੀਨੇ ਪਵਚ। ਪਯਾ —ਸ ਤੀ ! ਾਧਨ—ਇਤਿੀ। ਝੂਪਯ—ਝੂਯ ਏ , 
ਸਾਸੁਏ ਰ ਰ ਏ। ਤਾ—ਤਦ ਸੀ। ਿਬ—ਸ ਿਬੂ! ਭਰ—ਭਰ , ਜ ਤੂੰ  ਆ ਪਭਰਾ।ਂ ਦੂਜ ਬਾਇ—

ਿਬੂ ਤ ਪਫਨਾ ਪਏ ਸਯ ਦ ਪਆਯ ਪਵਚ। ਐੁਈ—ਐੰੁਝ ਈ, ਜੀਵਨ ਦ ਸੀ ਯਤ ਤ ਏੁਯਾਸ  
ਈ। ਪਵੁਤੀ —ਖ਼ੁਆਯ ਸਈ। ਭੁਤੀ —ਛੁੱਡੀ ਸਈ , ਛੁੁੱ ਿੜ। ਪਯ —ਸ ਤੀ ! ਏੁਏਸ ਏਾਸ —

ਪਰਛੀ ਤ ਏਾਸੀ {ਨ ਿ—ਅੁੱੂ ਦੀ ਯੁੁੱ ਤ ਦਪਯਆਵੵ ਏੰਢ ਉੱੀ ਸਈ ਪਰਛੀ ਤ ਏਾਸੀ ਨੰੂ ਫੂਯ 



ਦਾ ਸ। ਪਰਛੀ ਤ ਏਾਸੀ ਦਾ ਪੁੁੱ ਰਣਾ ਫੁਢ ਨੰੂ ਅੁੱ ਐੵ ਅੁੱ ਪਰਆ ਏ ਉਦਾੀ ਦਾ ਏਯਦਾ ਸ }। 
ਆ—ਅੁੱ ਰੰ ਈ ਸ। ਾਭ —ਤਸ਼, ੰੁਭਾ, ਯਭੀ (ਬਾਵ, ਯੀਯਏ ਪਨਿੱ , ਤਾਏਤ)। 
ਪਛ—ਉ ਾਭ ਦ ਪਛ ਪਛ। ਜਾਡਾ—ਪਆਰ (ਬਾਵ, ਏਭਜ਼ਯੀ)। ਸਪਜ—ਅਡਰਤਾ ਪਵਚ। 
ਫੀਠਾ—ਵਏੀਰ, ਪਵਚਰਾ।  

ਅਯਥ:- (ਬਾਦਯ ਦ ੰੁਭ ਤ ਤਿਾਿਏ ਰੰਣ ਤ ) ਅੁੱੂ (ਦੀ ਪਭੁੱ ਠੀ ਯੁੁੱ ਤ ) ਪਵਚ (ਇਤਿੀ ਦ ਪਦਰ 
ਪਵਚ ਤੀ ਨੰੂ ਪਭਰਣ ਦੀ ਤੵ ਦਾ ਸੁੰ ਦੀ ਸ। ਪਤਵ ਪਜ ਜੀਵ -ਇਤਿੀ ਨੇ ਿਬੂ-ਤੀ ਦ ਪਵਛੜ 
ਪਵਚ ਏਾਭਾਪਦਏ ਵਯੀਆਂ ਦ ਸੁੱ ਪਰਆਂ ਦ ਦੁੁੱ ਐ ਵਐ ਰ ਸਨ , ਉਸ ਅਯਦਾ ਏਯਦੀ ਸ —) ਸ 
ਿਬੂ-ਤੀ! (ਭਯ ਪਸਯਦ ਪਵਚ) ਆ ਵੁੱ  (ਤਥ ਪਵਛੁੜ ਏ) ਭ ਸਾਸੁਏ ਰ ਰ ਏ ਆਤਭਏ ਭਤ ਭਯ 
ਯਸੀ ਸੵ, ਭਾਇਏ ਦਾਯਥੵ ਦ ਭਸ ਪਵਚ ਪ ਏ ਭ ਝੜ ਈ ਸਈ ਸੵ। ਸ ਿਬੂ ! ਤਨੰੂ ਤਦ ਸੀ 
ਪਭਰ ਏੀਦਾ ਸ ਜ ਤੂੰ  ਆ ਪਭਰਾ।ਂ  

(ਜਦ ਤ ) ਦੁਨੀਆ ਦ ਝੂਠੇ ਭਸ ਪਵਚ ਪ ਏ ਭ ਖ਼ੁਆਯ ਸ ਯਸੀ ਸੵ , ਤਦ ਤ , ਸ ਤੀ ! ਤਥ 
ਪਵਛੁੜੀ ਸਈ ਸੵ। ਪਰਛੀ ਤ ਏਾਸੀ (ਦ ੁਦ ਫੂਯ ਵੵ ਭਯ ਏ ) ਪਚੁੱ ਿ ਸ  ਸਨ , (ਭਯ 
ਯੀਯ ਦਾ) ਪਨਿੱ ਅੵਸ ਰੰ ਪਆ ਸ (ਿ ਪਆ ਸ), ਉ ਦ ਪਛ ਪਛ ਯੀਯਏ ਏਭਜ਼ਯੀ 
ਆ ਯਸੀ ਸ , ਇਸ ਤਭਾਸ਼ਾ ਵਐ ਏ ਭਯਾ ਭਨ ਫਯਾ ਪਯਸਾ ਸ (ਪਏਉਂਪਏ ਅਜ ਤਏ ਤਯਾ ਦੀਦਾਯ 
ਨਸ੶ ਸ ਪਏਆ )। (ਏਾਸੀ ਪਰਛੀ ਦਾ ਸਾਰ ਵਐ ਏ ਤੵ ਭਨ ਡਰਦਾ ਸ , ਯ) ਸਯ ਾ 
(ਫਨਤੀ ਦੀਆਂ) ਸਯੀਆਂ ਾਐੵ ਦੀ ਸਪਯਆਵਰ ਵਐ ਏ (ਇਸ ਧੀਯਜ ਆਉਂਦੀ ਸ ਪਏ ) ਅਡਰ 
ਅਵਥਾ ਪਵਚ (ਜਸੜਾ ਜੀਵ ) ਪਦਿੜਹ ਯਪਸੰਦਾ ਸ , ਉ ਨੰੂ ਿਬੂ -ਪਭਰਾ ਦੀ ਪਭਠਾ (ਖ਼ੁਸ਼ੀ) 
ਪਭਰਦੀ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ ! ਅੁੱੂ (ਦੀ ਪਭੁੱ ਠੀ ਯੁੁੱ ਤ ) ਪਵਚ (ਤੂੰ  ਬੀ ਅਯਦਾ ਏਯ ਤ ਆਐ —) ਸ ਪਆਯ ਿਬੂ ! 
(ਭਸਯ ਏਯ) ੁਯੂ ਦੀ ਯਾਸ੶ ਭਨੰੂ ਪਭਰ।11।  

ਬਾਵ:- ਪਜਸੜਾ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦੁਨੀਆ ਦ ਝੂਠੇ ਭਸ ਪਵਚ ਪ ਜੵਦਾ ਸ , ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਚਯਨੵ ਤ 
ਪਵਛੁਪੜਆ ਯਪਸੰਦਾ ਸ। ਯ ਪਜਸੜਾ ਭਨੁੁੱ ਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਪਭਸਯ ਨਾਰ ੁਯੂ ਦੀ ਯਨ ਦਾ ਸ 
ਉਸ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਦ ਸੁੱ ਪਰਆਂ ਵਰ ਅਡਰ ਸ ਜੵਦਾ ਸ ਤ ਉ ਨੰੂ ਿਬੂ -ਪਭਰਾ ਦਾ ਆਨੰਦ 
ਿਾਤ ਸੰੁਦਾ ਸ।  



ਿਤਤਿ ਤਿਰਤੁ ਇਆ ਜ ਰਬ ਬਾਇਆ ॥ ਦੀਿੁ ਸਹਤਜ ਫਲ  ਤਤਤ ਜਲਾਇਆ ॥ ਦੀਿ 
ਰਸ ਤਲ  ਧਨ ਤਰ ਭਲ  ਧਨ ਭਾਹ ਸਰਸੀ ॥ ਅਵਗਣ ਭਾਰੀ ਭਰ ਨ ਸੀਝ ਗੁਤਣ ਭਾਰੀ ਤਾ 
ਭਰਸੀ ॥ ਨਾਭੁ ਬਗਤਤ ਦ ਤਨਜ ਘਤਰ ਫਠੇ ਅਜਹੁ ਤਤਨਾੜੀ ਆਸਾ ॥ ਨਾਨਿ ਤਭਲਹੁ ਿਟ 
ਦਰ ਖਲਹੁ ਿ ਘੜੀ ਖਟੁ ਭਾਸਾ ॥੧੨॥ {ੰਨਾ 1109} 

ਦਅਯਥ:- ਏਤਪਏ—ਏੁੱਤਏ (ਦ ਭਸੀਨੇ) ਪਵਚ (ਜਦ ਪਏਾਨ ਭੁੰ ਜੀ ਭਏਈ ਆਪਦਏ ਾਵਣੀ ਦਾ 
ਰ ਏੁੱ ਿ ਏ ਯ ਰ ਆਉਂਦਾ ਸ )। ਪਏਯਤ—ੁਏੀਤ ਏਯਭੵ ਦ ੰਏਾਯੵ ਦਾ ਇਏੁੱਠ। ਇਆ—

ਪਭਰ ਜੵਦਾ ਸ। ਜ—ਪਜਸੜਾ ਜੀਵ। ਿਬ ਬਾਇਆ—ਿਬੂ ਨੰੂ ਚੰਾ ਰੁੱ  ਦਾ ਸ। ਦੀਏ—ੁਦੀਵਾ, 
(ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ ਦਣ ਵਾਰ ਚਾਨਣ ਦਾ ) ਦੀਵਾ। ਸਪਜ—ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਪਵਚ। 
ਫਰ—ਜ ਦਾ ਸ। ਤਪਤ —ਤੁੱਤ ਨੇ , ਿਬੂ ਨਾਰ ਡੂੰ ੀ ਜਾਣ -ਛਾਣ ਨੇ। ਜਰਾਇਆ —ਜਾ 
ਪਦੁੱ ਤਾ। ਦੀਏ ਯ ਤਰ —ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ ਦ ਆਨੰਦ ਦਾ ਤਰ। ਧਨ —ਜੀਵ-ਇਤਿੀ। 
ਭਾਸ—ਉਭਾਸ ਪਵਚ, ਉਤਸ਼ਾਸ ਪਵਚ। ਯੀ—-ਯੀ, ਆਨੰਦ ਭਾਣਦੀ ਸ। ਭਾਯੀ—ਆਤਭਏ 
ਭਤ ਭਾਯ ਪਦੁੱ ਤਾ। ਭਯ—ਆਤਭਏ ਭਤ ਭਯ ਜੵਦੀ ਸ। ੀਝ —ਏਾਭਮਾਫ ਸੁੰ ਦੀ। ੁਪਣ—ੁਣ ਨੇ, 

ਿਬੂ ਦੀ ਪਪਤ -ਾਰਾਸ ਨੇ। ਭਾਯੀ —ਪਵਏਾਯੵ ਵਰ ਭਾਯ ਪਦੁੱ ਤੀ। ਭਯੀ —ਪਵਏਾਯੵ ਵਰ ਫਚੀ 
ਯਸੀ। ਦ—ਦਦਾ ਸ। ਪਯ—ਯ ਪਵਚ। ਪਨਜ ਪਯ —ਆਣ ਯ ਪਵਚ , ਆਣ ਪਸਯਦ-ਯ 
ਪਵਚ। ਪਤਨਾੜੀ—ਉਸਨੵ ਦੀ। ਨਾਨਏ—ਸ ਨਾਨਏ! ਏਿ—ਪਏਵਾੜ। ਏਿ ਦਯ—ਦਯਵਾਜ਼ ਦ 
ਪਏਵਾੜ। ਦਯ—ਦਯਵਾਜ਼ਾ। ਐਿੁ ਭਾਾ—ਛ ਭਸੀਨੇ।12।  

ਅਯਥ:- ਸ ਬਾਈ! (ਪਜਵ) ਏੁੱਤਏ (ਦ ਭਸੀਨੇ) ਪਵਚ (ਪਏਾਨ ਨੰੂ ਭੁੰ ਜੀ ਭਏਈ ਆਪਦਏ ਾਵਣੀ ਦ 
ਰ ਦੀ ਏੀਤੀ ਏਭਾਈ ਪਭਰ ਜੵਦੀ ਸ , ਪਤਵ ਸਯਏ ਜੀਵ ਨੰੂ ਆਣ ) ਏੀਤ ਏਯਭੵ ਦਾ ਪਰ 
(ਭਨ ਪਵਚ ਇਏੁੱ ਠੇ ਸ ੰਏਾਯੵ ਦ ਯੂ ਪਵਚ) ਪਭਰ ਜੵਦਾ ਸ।  

ਸ ਬਾਈ ! (ਆਣ ਏੀਤ ਬਰ ਏਯਭੵ ਅਨੁਾਯ ) ਪਜਸੜਾ ਭਨੁੁੱ ਐ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਪਆਯਾ ਰੁੱ  
ਦਾ ਸ (ਉ ਦ ਪਸਯਦ ਪਵਚ ) ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਦ ਏਾਯਨ (ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ ਦਣ 
ਵਾਰ ਚਾਨਣ ਦਾ) ਦੀਵਾ ਜ ਦਾ ਸ (ਇਸ ਦੀਵਾ ਉ ਦ ਅੰਦਯ ) ਿਬੂ ਨਾਰ ਡੂੰ ੀ ਜਾਣ-ਛਾਣ 
ਨੇ ਜਾਇਆ ਸੰੁਦਾ ਸ। ਪਜ ਜੀਵ -ਇਤਿੀ ਦਾ ਿਬੂ -ਤੀ ਨਾਰ ਪਭਰਾ ਸ ਜੵਦਾ ਸ (ਉ ਦ 
ਅੰਦਯ) ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ ਦਣ ਵਾਰ ਚਾਨਣ ਦ ਆਨੰਦ ਦਾ (ਭਾਨ , ਦੀਵ ਪਵਚ) ਤਰ ਫਰ 
ਪਯਸਾ ਸ, ਉਸ ਜੀਵ-ਇਤਿੀ ਉਤਸ਼ਾਸ ਪਵਚ ਆਤਭਏ ਆਨੰਦ ਭਾਣਦੀ ਸ।  



(ਸ ਬਾਈ ! ਪਜ ਜੀਵ-ਇਤਿੀ ਦ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ) ਪਵਏਾਯੵ ਨੇ ਭਾਯ ਭੁਏਾਇਆ ਉਸ ਆਤਭਏ ਭਤ 
ਭਯ ਈ , ਉਸ (ਪਜ਼ੰਦੀ ਪਵਚ ) ਏਾਭਮਾਫ ਨਸ੶ ਸੁੰ ਦੀ , ਯ ਪਜ ਜੀਵ -ਇਤਿੀ ਨੰੂ ਿਬੂ ਦੀ 
ਪਪਤ-ਾਰਾਸ ਨੇ ਪਵਏਾਯੵ ਵਰ) ਭਾਪਯਆ ਉਸ ਸੀ ਪਵਏਾਯੵ ਵਰ ਫਚੀ ਯਸੀ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਪਜਨਹ ੵ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਆਣਾ ਨਾਭ ਦਦਾ ਸ ਆਣੀ ਬਤੀ ਦਦਾ ਸ ਉਸ (ਪਵਏਾਯੵ 
ਵਰ ਬਿਏਣ ਦ ਥੵ ) ਆਣ ਪਸਯਦ-ਯ ਪਵਚ ਪਿਏ ਯਪਸੰਦ ਸਨ , (ਉਸਨੵ ਦ ਅੰਦਯ ) ਦਾ ਸੀ 
(ਿਬੂ-ਪਭਰਾ ਦੀ ) ਤੵ ਫਣੀ ਯਪਸੰਦੀ ਸ (ਉਸ ਦਾ ਅਯਦਾ ਏਯਦ ਸਨ —ਸ ਾਪਤਸ਼ਾਸ ! 

ਾਨੰੂ) ਪਭਰ, (ਾਡ ਅੰਦਯ ਪਵਛੜਾ ਾਣ ਵਾਰ ) ਪਏਵਾੜ ਐਸਰ ਦਸ, (ਤਯ ਨਾਰ ) ਇਏ ੜੀ (ਦਾ 
ਪਵਛੜਾ) ਛ ਭਸੀਨੇ (ਦਾ ਪਵਛੜਾ ਜਾਦਾ) ਸ।12।  

ਬਾਵ:- ਪਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਆਣੀ ਪਪਤ -ਾਰਾਸ ਦੀ ਦਾਪਤ ਦਦਾ ਸ , ਉ ਦ ਅੰਦਯ 
ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ ਵਾਰ ਚਾਨਣ ਦਾ , ਭਾਨ, ਦੀਵਾ ਜ ਦਾ ਸ। ਉਸ ਭਨੁੁੱ ਐ ਯਭਾਤਭਾ 
ਦੀ ਮਾਦ ਤ ਇਏ ੜੀ-ਰ ਦਾ ਪਵਛੜਾ ਬੀ ਸਾਯ ਨਸ੶ ਏਦਾ।  

ਭੰਘਰ ਭਾਹੁ ਬਲਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਅੰਤਿ ਸਭਾਵ ॥ ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਰਵ ਭ ਤਰੁ ਤਨਹਚਲੁ ਬਾਵ 
॥ ਤਨਹਚਲੁ ਚਤੁਰੁ ਸੁਜਾਣੁ ਤਫਧਾਤਾ ਚੰਚਲੁ ਜਗਤੁ ਸਫਾਇਆ ॥ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਗੁਣ ਅੰਤਿ 
ਸਭਾਣ ਰਬ ਬਾਣ ਤਾ ਬਾਇਆ ॥ ਗੀਤ ਨਾਦ ਿਤਵਤ ਿਵ ਸੁਤਣ ਰਾਭ ਨਾਤਭ ਦੁਖੁ ਬਾਗ ॥ 
ਨਾਨਿ ਸਾ ਧਨ ਨਾਹ ਤਆਰੀ ਅਬ ਬਗਤੀ ਤਰ ਆਗ ॥੧੩॥ {ੰਨਾ 1109} 

ਦਅਯਥ:- ੁਣ—ੁਣੵ ਦ ਏਾਯਨ , ਪਪਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਨ ਨਾਰ। ਅੰਪਏ —ਪਸਯਦ ਪਵਚ। ਸਪਯ 
ਭਾਵ—ਿਬੂ ਆ ਵੁੱ ਦਾ ਸ। ੁਣ ਯਵ —ਜ (ਜੀਵ-ਇਤਿੀ) ਿਬੂ ਦ ੁਣ ਚਤ ਏਯਦੀ ਸ। ਭ 
ਪਯੁ—ਭਯਾ ਤੀ , ਪਆਯਾ ਿਬੂ-ਤੀ। ਪਨਸਚਰੁ—ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਪਸਣ ਵਾਰਾ। ਬਾਵ —(ਉ 
ਨੰੂ) ਪਆਯਾ ਰੁੱ ਦਾ ਸ। ਪਫਧਾਤਾ —ਪਯਜਣਸਾਯ। ਚੰਚਰੁ —ਨਾਵੰਤ। ਫਾਇਆ —ਾਯਾ। 
ਪਆਨੁ—ਿਬੂ ਨਾਰ ਜਾਣ -ਛਾਣ। ਪਧਆਨੁ —ੁਯਪਤ ਦਾ ਪਿਏਾਉ। ੁਣ —ਿਬੂ ਦੀ ਪਪਤ -

ਾਰਾਸ। ਿਬ ਬਾਣ —ਜਦ ਿਬੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਸਈ। ਤਾ —ਤਦ। ੀਤ ਨਾਦ ਏਪਵਤ ਏਵ —ਿਬੂ ਦੀ 
ਪਪਤ-ਾਰਾਸ ਦ ੀਤ ਫਾਣੀ ਏਾਪਵ। ੁਪਣ —ੁਣ ਏ। ਨਾਪਭ —ਨਾਭ ਪਵਚ (ਜੁਪੜਆ)ਂ। ਨਾਸ 
ਪਆਯੀ—ਐਭ-ਿਬੂ ਨੰੂ ਪਆਯੀ। ਅਬ —ਪਸਯਦਾ। ਨਾਸ—ਨਾਥ, ਖ਼ਭ। ਅਬ ਬਤੀ—ਪਦਰੀ 
ਪਆਯ।  



ਅਯਥ:- ਿਬੂ ਦੀ ਪਪਤ -ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਯਏਪਤ ਨਾਰ ਪਜ ਜੀਵ -ਇਤਿੀ ਦ ਪਸਯਦ ਪਵਚ ਿਬੂ 
ਆ ਵੁੱ ਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਭੁੱ ਯ ਦਾ ਭਸੀਨਾ ਚੰਾ ਰੁੱ ਦਾ ਸ।  

ਸਯ ਾਯਾ ਜਤ ਤੵ ਨਾਵੰਤ ਸ , ਇਏ ਪਯਜਣਸਾਯ ਸੀ ਜ ਚਤੁਯ ਸ ਤ ਪਆਣਾ ਸ , ਦਾ 
ਏਾਇਭ ਯਪਸਣ ਵਾਰਾ ਸ। ਇਸ ਦਾ -ਪਥਯ ਪਆਯਾ ਿਬੂ-ਤੀ ਉ ੁਣੵ ਵਾਰੀ ਜੀਵ -ਇਤਿੀ ਨੰੂ 
ਪਆਯਾ ਰੁੱ ਦਾ ਸ ਜ ਉ ਦ ੁਣ ਚਤ ਏਯਦੀ ਯਪਸੰਦੀ ਸ। ਉ ਨੰੂ ਿਬੂ ਨਾਰ ਡੂੰ ੀ ੵਝ 
ਿਾਤ ਸੰੁਦੀ ਸ, ਉ ਦੀ ੁਯਪਤ ਿਬ-ੂਚਯਨੵ ਪਵਚ ਪਿਏਦੀ ਸ, ਿਬੂ ਦ ੁਣ ਉ ਦ ਪਸਯਦ ਪਵਚ 
ਆ ਵੁੱ ਦ ਸਨ ; ਿਬੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਅਨੁਾਯ ਇਸ ਬ ਏੁਝ ਉ ਜੀਵ -ਇਤਿੀ ਨੰੂ ਚੰਾ ਰੁੱ ਣ ਰੁੱ  
ਦਾ ਸ।  

ਿਬੂ ਦੀ ਪਪਤ-ਾਰਾਸ ਦ ੀਤ ਫਾਣੀ ਏਾਪਵ ੁਣ ੁਣ ਏ ਿਬੂ ਦ ਨਾਭ ਪਵਚ (ਜੁੜ ਏ) ਉ ਦਾ 
ਸਯ ਾਯਾ ਦੁੁੱ ਐ ਦੂਯ ਸ ਜੵਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਜੀਵ-ਇਤਿੀ ਿਬੂ-ਤੀ ਨੰੂ ਪਆਯੀ ਸ ਜੵਦੀ ਸ , ਉਸ ਆਣਾ ਪਦਰੀ ਪਆਯ 
ਿਬੂ ਦ ਅੁੱ (ਬਿ) ਸ਼ ਏਯਦੀ ਸ।13।  

ਬਾਵ:- ਪਜਸੜਾ ਭਨੁੁੱ ਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਪਪਤ -ਾਰਾਸ ਪਵਚ ਪਿਪਏਆ ਯਪਸੰਦਾ ਸ , ਯਭਾਤਭਾ 
ਨਾਰ ਉ ਦੀ ੁੱਏੀ ਪਆਯ ਦੀ ੰਢ ਫੁੱਝ ਜੵਦੀ ਸ। ਜਤ ਦਾ ਏਈ ਬੀ ਦੁੁੱ ਐ ਉ ਉਤ ਆਣਾ 
ਜ਼ਯ ਨਸ੶ ਾ ਏਦਾ।  

ਤਖ ਤੁਖਾਰੁ ੜ ਵਣੁ ਤਤਰਣੁ ਰਸੁ ਸਖ ॥ ਆਵਤ ਿੀ ਨਾਹੀ ਭਤਨ ਤਤਨ ਵਸਤਹ ਭੁਖ ॥ ਭਤਨ 
ਤਤਨ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਜਗਜੀਵਨੁ ਗੁਰ ਸਫਦੀ ਰੰਗੁ ਭਾਣੀ ॥ ਅੰਡਜ ਜਰਜ ਸਤਜ ਉਤਬੁਜ 
ਘਤਟ ਘਤਟ ਜਤਤ ਸਭਾਣੀ ॥ ਦਰਸਨੁ ਦਹੁ ਦਇਆਤਤ ਦਾਤ ਗਤਤ ਾਵਉ ਭਤਤ ਦਹ ॥ 
ਨਾਨਿ ਰੰਤਗ ਰਵ ਰਤਸ ਰਸੀਆ ਹਤਰ ਤਸਉ ਰੀਤਤ ਸਨੇਹ ॥੧੪॥ {ੰਨਾ 1109} 

ਦਅਯਥ:- ਪਐ—ਸ (ਦ ਭਸੀਨੇ ) ਪਵਚ। ਤੁਐਾਯੁ—ਏੁੱਏਯ, ਏਯਾ। ਯੁ—ਨਭੀ। ਐ—ੁਏਾ 
ਦਦਾ ਸ। ਵਪਸ—ਤੂੰ  ਵੁੱ ਦਾ। ਭੁਐ—ਭੁਪਐ, ਭੁਐ ਪਵਚ। ਜ ਜੀਵਨੁ—ਜਤ ਦਾ ਜੀਵਨ , ਜਤ 
ਦਾ ਆਯਾ। ਭਾਣੀ—ਭਾਣ, ਭਾਣਦਾ ਸ। ਅੰਡਜ—ਅੰਡ ਤ ਦਾ ਸਣ ਵਾਰ ਜੀਵ। ਜਯਜ —ਪਜਯ 
ਤ ਦਾ ਸਣ ਵਾਰ। ਤਜ —ਭੁੜਹਏ ਤ ਦਾ ਸਣ ਵਾਰ। ਉਤਬੁਜ —ਧਯਤੀ ਪਵਚ ਉੱਣ ਵਾਰ। 
ਪਿ ਪਿ—ਸਯਏ ਿ ਪਵਚ। ਪਤ—ਉੱਚੀ ਆਤਭਏ ਅਵਥਾ। ਾਵਉ—ਾਵਉਂ, ਭ ਾ ਰਵੵ, 



ਿਾਤ ਏਯ ਰਵੵ। ਭਪਤ —ਅਏਰ। ਯੰਪ —ਪਆਯ ਪਵਚ। ਯਪ —ਯ ਨਾਰ , ਆਨੰਦ ਨਾਰ। 
ਯੀਆ—ਿਭੀ। ਨੇਸ—ਪਆਯ।  

ਅਯਥ:- ਸ (ਦ ਭਸੀਨੇ) ਪਵਚ ਏੁੱ ਏਯ ਦਾ ਸ, ਉਸ ਵਣ ਨੰੂ ਾਸ ਨੰੂ (ਸਯਏ ਾਸ-ਫੂਿ ਦ) ਯ 
ਨੰੂ ੁਏਾ ਦਦਾ ਸ (ਿਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਬੁਰਾਇਆਂ ਪਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦ ਅੰਦਯ ਏਯਾਨ ਜ਼ਯ ੵਦਾ ਸ , ਉਸ 
ਉ ਦ ਜੀਵਨ ਪਵਚ ਿਭ-ਯ ੁਏਾ ਦਦਾ ਸ)। ਸ ਿਬੂ! ਤੂੰ  ਆ ਏ ਭਯ ਭਨ ਪਵਚ ਭਯ ਤਨ ਪਵਚ 
ਭਯ ਭੂੰ ਸ ਪਵਚ ਪਏਉਂ ਨਸ੶ ਵੁੱ ਦਾ? (ਤਾ ਪਏ ਭਯਾ ਜੀਵਨ ਯੁੁੱ ਐਾ ਨ ਸ ਜਾ)।  

ਪਜ ਜੀਵ ਦ ਭਨ ਪਵਚ ਤਨ ਪਵਚ ਾਯ ਜਤ ਦਾ ਆਯਾ ਿਬੂ ਆ ਵੁੱ ਦਾ ਸ , ਉਸ ੁਯੂ ਦ 
ਸ਼ਫਦ ਪਵਚ ਜੁੜ ਏ ਿਬੂ ਦ ਪਭਰਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਭਾਣਦਾ ਸ। ਉ ਨੰੂ ਚਸੵ ਐਾਣੀਆਂ ਦ ਜੀਵੵ 
ਪਵਚ ਸਯਏ ਿ ਪਵਚ ਿਬੂ ਦੀ ਸੀ ਜਪਤ ਭਾਈ ਪਦੁੱ ਦੀ ਸ।  

ਸ ਪਦਆਰ ਦਾਤਾਯ ! ਭਨੰੂ ਆਣਾ ਦਯਨ ਦਸ , ਭਨੰੂ (ਚੰੀ) ਅਏਰ ਦਸ , (ਪਜ ਏਯਏ ) ਭ 
ਉੱਚੀ ਆਤਭਏ ਅਵਥਾ ਸਾਰ ਏਯ ਏੵ (ਤ ਤਨੰੂ ਸਯ ਥੵ ਵਐ ਏੵ)।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਪਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦੀ ਿੀਤ ਪਜ ਦਾ ਪਆਯ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਫਣ ਜੵਦਾ ਸ , ਉਸ ਿਭੀ 
ਿਬੂ ਦ ਪਆਯ ਪਵਚ (ਜੁੜ ਏ) ਉ ਦ ੁਣ ਆਨੰਦ ਨਾਰ ਮਾਦ ਏਯਦਾ ਸ।14।  

ਬਾਵ:- ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਬੁਰਾਇਆਂ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦ ਅੰਦਯ ਏਯਾ-ਨ ਜ਼ਯ ਾ ਰਦਾ ਸ, ਉਸ ਏਯਾ-
ਨ ਉ ਦ ਜੀਵਨ ਪਵਚ ਿਭ-ਯ ੁਏਾ ਦਦਾ ਸ। ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਪਪਤ-ਾਰਾਸ ਸੀ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦ 
ਅੰਦਯ ਉੱਚੀ ਆਤਭਏ ਅਵਥਾ ਦਾ ਏਯਦੀ ਸ ਤ ਏਾਇਭ ਯੁੱਐਦੀ ਸ।  

ਭਾਤਘ ੁਨੀਤ ਬਈ ਤੀਰਥੁ ਅੰਤਤਰ ਜਾਤਨਆ ॥ ਸਾਜਨ ਸਹਤਜ ਤਭਲ  ਗੁਣ ਗਤਹ ਅੰਤਿ 
ਸਭਾਤਨਆ ॥ ਰੀਤਭ ਗੁਣ ਅੰਿ ਸੁਤਣ ਰਬ ਫੰਿ ਤੁਧੁ ਬਾਵਾ ਸਤਰ ਨਾਵਾ ॥ ਗੰਗ ਜਭੁਨ ਤਹ 
ਫਣੀ ਸੰਗਭ ਸਾਤ ਸਭੁੰ ਦ ਸਭਾਵਾ ॥ ੁੰ ਨ ਦਾਨ ੂਜਾ ਰਭਸੁਰ ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਿ ਜਾਤਾ ॥ 
ਨਾਨਿ ਭਾਤਘ ਭਹਾ ਰਸੁ ਹਤਰ ਜਤ ਅਠਸਤਠ ਤੀਰਥ ਨਾਤਾ ॥੧੫॥ {ੰਨਾ 1109} 

ਦਅਯਥ:- ਭਾਪ—ਭਾ (ਭਸੀਨੇ) ਪਵਚ। ੁਨੀਤ—ਪਵਤਿ। ਤੀਯਥੁ—ਪਵਤਿ ਅਥਾਨ (ਖ਼ਾ 
ਤਯ ਤ ਉਸ ) ਜ ਪਏ ਨਦੀ ਆਪਦਏ ਦ ਨੇੜ ਸਵ। ਅੰਤਪਯ —ਪਸਯਦ ਪਵਚ। ਜਾਪਨਆ —ਛਾਣ 
ਪਰਆ, ਰੁੱ ਬ ਪਰਆ। ਸਪਜ —ਸਜ ਪਵਚ , ਅਡਰ ਅਵਥਾ ਪਵਚ। ਪਸ —ਿਪਸਣ ਏਯ ਏ। 
ਅੰਏ—ਅੰਏ ਪਵਚ , ਪਸਯਦ ਪਵਚ। ੁਪਣ —(ਤਯ ੁਣ ) ੁਣ ਏ। ਫੰਏ —ਸਣ। ਪਯ —ਯਵਯ 



ਪਵਚ, ਤੀਯਥ ਉਤ। ਨਾਵਾ —ਨਹ ਾਵੵ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਏਯ ਰਦਾ ਸੵ। ਤਸ —ਉ ਆਤਭਏ ਅਵਥਾ 
ਪਵਚ। ਫਣੀ ੰਭ —ਪਤਿਫਣੀ, ੰਾ ਜਭਨਾ ਯਵਤੀ ਪਤੰਨੵ ਪਵਤਿ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਭਰਾ -

ਅਥਾਨ। ਜਪ—ਜ ਏ। ਜਾਤਾ—ਡੂੰ ੀ ੵਝ ਾ ਰਈ।  

ਅਯਥ:- ਭਾ (ਭਸੀਨੇ) ਪਵਚ (ਰਏ ਿਮਾ ਆਪਦਏ ਉਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਏਯਨ ਪਵਚ ਪਵਤਿਤਾ ਭੰਨਦ 
ਸਨ ਯ) ਪਜ ਜੀਵ ਨੇ ਆਣ ਪਸਯਦ ਪਵਚ ਸੀ ਤੀਯਥ ਛਾਣ ਪਰਆ ਸ ਉ ਦੀ ਪਜੰਦ ਪਵਤਿ 
ਸ ਜੵਦੀ ਸ। ਜ ਜੀਵ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ੁਣ ਆਣ ਪਸਯਦ ਪਵਚ ਵਾ ਏ ਉ ਦ ਚਯਨੵ ਪਵਚ 
ਰੀਨ ਸੰੁਦਾ ਸ , ਉਸ ਅਡਰ ਅਵਥਾ ਪਵਚ ਪਿਏ ਜੵਦਾ ਸ ਪਜਥ ਉ ਨੰੂ ੁੱ ਜਣ -ਿਬੂ ਪਭਰ ਦਾ 
ਸ।  

ਸ ਸਣ ਿੀਤਭ ਿਬੂ ! ਜ ਤਯ ੁਣ ਭ ਆਣ ਪਸਯਦ ਪਵਚ ਵਾ ਏ ਤਯੀ ਪਪਤ -ਾਰਾਸ ੁਣ 
ਏ ਤਨੰੂ ਚੰਾ ਰੁੱ ਣ ਰੁੱ  ਵੵ , ਤੵ ਭ ਤੀਯਥ ਉਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਏਯ ਪਰਆ (ਭਝਦਾ ਸੵ)। ਤਯ 
ਚਯਨੵ ਪਵਚ ਰੀਨਤਾ ਵਾਰੀ ਅਵਥਾ ਸੀ ੰਾ ਜਭਨਾ ਯਵਤੀ ਪਤੰਨੵ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਭਰਾ -ਥੵ 
ਸ ਪਤਿਫਣੀ ਸ, ਉਥ ਸੀ ਭ ੁੱ ਤ ਭੁੰ ਦਯ ਭਾ ਭੰਨਦਾ ਸੵ।  

ਪਜ ਭਨੁੁੱ ਐ ਨੇ ਸਯਏ ਜੁ ਪਵਚ ਪਵਆਏ ਯਭਯ ਨਾਰ ੵਝ ਾ ਰਈ ਉ ਨੇ (ਤੀਯਥ-

ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਪਦਏ) ਾਯ ੰੁਨ ਏਯਭ ਦਾਨ ਤ ੂਜਾ ਏਯਭ ਏਯ ਰ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਭਾ ਭਸੀਨੇ ਪਵਚ (ਤੀਯਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਪਦਏ ਦ ਥੵ) ਪਜ ਨੇ ਿਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਪਭਯ 
ਏ ਿਬੂ -ਨਾਭ ਦਾ ਭਸਾ ਯ ੀ ਪਰਆ , ਉ ਨੇ ਅਠਾਸਠ ਸੀ ਤੀਯਥੵ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਏਯ 
ਪਰਆ।15।  

ਬਾਵ:- ਭਾੀ ਵਾਰ ਪਦਨ ਰਏ ਿਮਾ ਆਪਦਏ ਤੀਯਥ ਉਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਏਯਨ ਪਵਚ ਪਵੁੱ ਤਿਤਾ 
ਭੰਨਦ ਸਨ। ਯ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਪਪਤ-ਾਰਾਸ ਪਸਯਦ ਪਵਚ ਵਾਣੀ ਸੀ ਅਠਾਸਠ ਤੀਯਥੵ ਦਾ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਸ।  

ਪਲਗੁਤਨ ਭਤਨ ਰਹਸੀ ਰਭੁ ਸੁਬਾਇਆ ॥ ਅਨਤਦਨੁ ਰਹਸੁ ਬਇਆ ਆੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ਭਨ 
ਭਹੁ ਚੁਿਾਇਆ ਜਾ ਤਤਸੁ ਬਾਇਆ ਿਤਰ ਤਿਰਾ ਘਤਰ ਆ ॥ ਫਹੁਤ ਵਸ ਿਰੀ ਤਰ 
ਫਾਝਹੁ ਭਹਲੀ ਲਹਾ ਨ ਥਾ ॥ ਹਾਰ ਡਰ ਰਸ ਾਟ ਟੰਫਰ ਤਤਰ ਲੜੀ ਸੀਗਾਰੀ ॥ 
ਨਾਨਿ ਭਤਲ ਲਈ ਗੁਤਰ ਅਣ ਘਤਰ ਵਰੁ ਾਇਆ ਨਾਰੀ ॥੧੬॥ {ੰਨਾ 1109} 



ਦਅਯਥ:- ਭਪਨ—ਭਨ ਪਵਚ। ਯਸੀ —ਖ਼ੁਸ਼ ਸਈ , ਪਐੜ ਈ। ੁਬਾਇਆ —ਚੰਾ ਰੁੱ ਾ। 
ਅਨਪਦਨੁ—ਸਯ ਯਜ਼। ਯਸੁ—ਪਐੜਾਉ, ਆਨੰਦ। ਆੁ—ਆਾ-ਬਾਵ। ਭਨ ਭਸੁ—ਭਨ ਦਾ ਭਸ , 

ਭਨ (ਪਵਚ ਦਾ ਸਇਆ ਭਾਇਆ ) ਦਾ ਭਸ  । ਪਤ—ੁਉ (ਿਬੂ) ਨੰੂ। ਆ —ਆਭਨ, 

ਪਨਵਾ। ਪਯ—ਪਸਯਦ-ਯ। ਏਯੀ—ਏਯ੶, ਭ ਏਯਦੀ ਸੵ। ਭਸਰੀ—ਿਬੂ ਦ ਯ ਪਵਚ , ਿਬੂ ਦ 
ਚਯਨੵ ਪਵਚ। ਰਸਾ ਨ —ਭ ਨਸ੶ ਰੁੱ ਬ ਏਦੀ। ਥਾ —ਥਾਉ, ਥੵ। ਾਿ ਿੰਫਯ —ਾਿ ਿ 
ਅੰਫਯ, ਯਸ਼ਭ ਦ ਏੁੱ ੜ। ਪਪਯ—ਪਯ ਨੇ। ਰੜੀ—ਰੜ ਰਈ, ੰਦ ਏਯ ਰਈ। ੁਪਯ ਅਣ—
ਆਣ ੁਯੂ ਦੀ ਯਾਸ੶। ਪਯ—ਪਸਯਦ-ਯ ਪਵਚ। ਵਯ—ੁਐਭ-ਿਬੂ।  

ਅਯਥ:- (ਪਆਰੀ ਯੁੁੱ ਤ ਦੀ ਏਯੜੀ ਯਦੀ ਪਛ ਫਸਾਯ ਪਪਯਨ ਤ) ਪੁੱਣ ਦ ਭਸੀਨੇ ਪਵਚ (ਰਏ 
ਸਰੀਆਂ ਦ ਯੰ -ਤਭਾਪਸ਼ਆਂ ਦੀ ਯਾਸ੶ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਭਨੵਦ ਸਨ , ਯ ਪਜ ਜੀਵ -ਇਤਿੀ ਨੰੂ ਆਣ 
ਭਨ ਪਵਚ ) ਿਬੂ ਦਾ ਪਆਯ ਪਭੁੱ ਠਾ ਰੁੱ ਾ , ਉ ਦ ਭਨ ਪਵਚ ਅਰ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਇਆ ਸ ; 

ਪਜ ਨੇ ਆਾ-ਬਾਵ ਵਾਇਆ ਸ, ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਸਯ ਵਰ ਸੀ ਪਐੜਾਉ ਫਪਣਆ ਯਪਸੰਦਾ ਸ।  

(ਯ ਆਾ-ਬਾਵ ਵਾਣਾ ਏਈ ਐੀ ਐਡ ਨਸ੶ ਸ ) ਜਦ ਿਬੂ ਆ ਸੀ ਪਭਸਯ ਏਯਦਾ ਸ , ਤੵ 
ਜੀਵ ਆਣ ਭਨ ਪਵਚ ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ ਭੁਏੵਦਾ ਸ, ਿਬੂ ਬੀ ਪਭਸਯ ਏਯ ਏ ਉ ਦ ਪਸਯਦ-ਯ 
ਪਵਚ ਆ ਿਵਸ਼ ਏਯਦਾ ਸ।  

ਿਬੂ-ਪਭਰਾ ਤ ਪਫਨਾ ਸੀ ਭ ਫਥਯ (ਧਾਯਪਭਏ) ਪੰਾਯ (ਫਾਸਯ ਪਦੁੱ ਦ ਧਾਯਪਭਏ ਏੰਭ ) ਏੀਤ, 
ਯ ਉ ਦ ਚਯਨੵ ਪਵਚ ਭਨੰੂ ਪਿਏਾਣਾ ਨਾਸ ਸੀ ਪਭਪਰਆ। ਸੵ , ਪਜ ਨੰੂ ਤੀ -ਿਬੂ ਨੇ ੰਦ 
ਏਯ ਪਰਆ, ਉਸ ਾਯ ਸਾਯ-ਪੰਾਯੵ ਯਸ਼ਭੀ ਏੁੱ ਪੜਆਂ ਨਾਰ ਪੰਾਯੀ ਈ।  

ਸ ਨਾਨਏ ! ਪਜ ਜੀਵ -ਇਤਿੀ ਨੰੂ ਿਬੂ -ਤੀ ਨੇ ਆਣ ੁਯੂ ਦੀ ਯਾਸ੶ (ਆਣ ਨਾਰ ) ਪਭਰਾ 
ਪਰਆ, ਉ ਨੰੂ ਪਸਯਦ-ਯ ਪਵਚ ਸੀ ਐਭ-ਿਬੂ ਪਭਰ ਪਆ। 16।  

ਬਾਵ:- ਪਜਸੜਾ ਭਨੁੁੱ ਐ ੁਯੂ ਦੀ ਯਨ  ਏ ਪਪਤ -ਾਰਾਸ ਦੀ ਯਾਸ੶ ਆਣ ਅੰਦਯ ਆਾ -

ਬਾਵ ਦੂਯ ਏਯਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਆਣ-ਅੰਦਯ-ਵੁੱਦਾ ਯਭਾਤਭਾ ਪਭਰ ਦਾ ਸ। ਯ ਇਸ ਆਾ-
ਬਾਵ ਦੂਯ ਏਯਨਾ ਏਈ ਐੀ ਐਡ ਨਸ੶ , ਉਸ ਸੀ ਦੂਯ ਏਯਦਾ ਸ ਪਜ ਉਤ ਯਭਾਤਭਾ ਪਭਸਯ 
ਏਯ।  



ਫ ਦਸ ਭਾਹ ਰੁਤੀ ਤਥਤੀ ਵਾਰ ਬਲ  ॥ ਘੜੀ ਭੂਰਤ ਲ ਸਾਚ ਆ ਸਹਤਜ ਤਭਲ  ॥ ਰਬ 
ਤਭਲ  ਤਆਰ ਿਾਰਜ ਸਾਰ ਿਰਤਾ ਸਬ ਤਫਤਧ ਜਾਣ ॥ ਤਜਤਨ ਸੀਗਾਰੀ ਤਤਸਤਹ ਤਆਰੀ 
ਭਲੁ ਬਇਆ ਰੰਗੁ ਭਾਣ ॥ ਘਤਰ ਸਜ ਸੁਹਾਵੀ ਜਾ ਤਤਰ ਰਾਵੀ ਗੁਰਭੁਤਖ ਭਸਤਤਿ ਬਾਗ ॥ 
ਨਾਨਿ ਅਤਹਤਨਤਸ ਰਾਵ ਰੀਤਭੁ ਹਤਰ ਵਰੁ ਤਥਰੁ ਸਹਾਗ ॥੧੭॥੧॥ {ੰਨਾ 1109} 

ਦਅਯਥ:- ਫ—ਦ। ਫ ਦ—ਦ ਤ ਦ , ਫਾਯੵ। ਫ ਦ ਭਾਸ —ਫਾਯੵ ਸੀ ਭਸੀਨੇ। ਯੁਤੀ —
ਯੁੁੱ ਤੵ। ਪਥਤੀ—ਪਥੁੱ ਤੵ {ਚੰਦਿਭਾ ਦ ਵਧਣ ਿਣ ਨਾਰ ਏਭ ਦੂਜ ਤੀਜ ਆਪਦਏ }। ਵਾਯ—ਪਦਨ। 
ਬਰ—ੁਰੁੱ ਐਣ, ਬਾੵ ਵਾਰ , ਚੰ। ਭੂਯਤ —ਭੁਸੂਯਤ। ਾਚ —ਦਾ-ਪਥਯ ਿਬੂ ਜੀ {ਆਦਯ 
ਵਾਤ ਫਸ-ੁਵਚਨ}। ਆ—ਆਇ, ਆ ਏ। ਸਪਜ—ਅਡਰ ਅਵਥਾ ਪਵਚ, ਅਡਰ ਸ ਪਸਯਦ 
ਪਵਚ। ਾਯ—ਪਯ ਚੜਹ  , ਪਰ ਸ । ਪਫਪਧ —ਢੰ, ਜੁਪਤ। ਪਜਪਨ—ਪਜ (ਿਬੂ) ਨੇ। 
ੀਾਯੀ—ੰਵਾਯ ਪਦੁੱ ਤੀ , ਭਨ ਪਵਤਿ ਏਯ ਪਦੁੱ ਤਾ। ਪਤਪਸ —ਉ (ਿਬੂ) ਨੰੂ। ਯੰੁ—ਆਤਭਏ 
ਆਨੰਦ। ਪਯ —ਪਸਯਦ ਪਵਚ। ਪਪਯ —ਪਯ ਨੇ। ਯਾਵੀ —ਪਭਰਾ ਰਈ। ਭਤਪਏ —ਭੁੱਥ ਉਤ। 
ਅਪਸ—ਪਦਨ। ਪਨਪ—ਯਾਤ। ਪਥਯੁ—ਦਾ ਏਾਇਭ। ਸਾ—ਚੰਾ ਬਾ।  

ਅਯਥ:- ਪਜ ਜੀਵ-ਇਤਿੀ ਦ ਅਡਰ ਸ ਪਸਯਦ ਪਵਚ ਦਾ -ਪਥਯ ਯਪਸਣ ਵਾਰਾ ਯਭਾਤਭਾ 
ਆ ਪਿਏਦਾ ਸ , ਉ ਨੰੂ ਫਾਯੵ ਸੀ ਭਸੀਨੇ , ਾਯੀਆਂ ਯੁੁੱ ਤੵ, ਾਯੀਆਂ ਪਥੁੱ ਤੵ, ਾਯ ਪਦਨ, ਾਯੀਆਂ 
ੜੀਆ,ਂ ਾਯ ਭੁਸੂਯਤ ਤ ਰ ੁਰੁੱ ਐਣ ਜਾਦ ਸਨ (ਉ ਨੰੂ ਪਏ ੰਿੵਦ ਭੁੱ ਪਆ ਆਪਦਏ ਦੀ 
ਸੀ ਪਵਤਿਤਾ ਦਾ ਬਯਭ-ਬੁਰਐਾ ਨਸ੶ ਯਪਸੰਦਾ)।  

(ਉਸ ਜੀਵ-ਇਤਿੀ ਪਏ ਏੰਭ ਨੰੂ ਸ਼ੁਯੂ ਏਯਨ ਵਾਤ ਏਈ ਖ਼ਾ ਭੁਸੂਯਤ ਨਸ੶ ਬਾਰਦੀ , ਉ ਨੰੂ 
ਇਸ ਮਏੀਨ ਸੰੁਦਾ ਸ ਪਏ ) ਜਦ ਪਆਯਾ ਿਬੂ ਪਭਰ  (ਬਾਵ, ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਆਯਾ ਪਰਆਂ ) 
ਬ ਏੰਭ ਯਾ ਆ ਜੵਦ ਸਨ , ਏਯਤਾਯ ਸੀ (ਜੀਵ ਨੰੂ ਪਰਤਾ ਦਣ ਦੀਆਂ ) ਾਯੀਆਂ ਪਫਧੀਆਂ 
ਜਾਣਦਾ ਸ। (ਯ ਇਸ ਪਦਏ-ਯਧਾ ਦਾ ਆਤਭਏ ਸਜ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਸੀ ਦਦਾ ਸ ) ਿਬੂ 
ਨੇ ਆ ਸੀ ਜੀਵ-ਇਤਿੀ ਦ ਆਤਭਾ ਨੰੂ ੰਵਾਯਨਾ ਸ , ਤ ਆ ਸੀ ਉ ਨੰੂ ਪਆਯਨਾ ਸ। (ਉ 
ਦੀ ਪਭਸਯ ਨਾਰ ਸੀ ) ਜੀਵ-ਇਤਿੀ ਦਾ ਿਬੂ-ਤੀ ਨਾਰ ਭਰ ਸੰੁਦਾ ਸ , ਤ ਉਸ ਆਤਭਏ ਆਨੰਦ 
ਭਾਣਦੀ ਸ।  

ੁਯੂ ਦੀ ਯਾਸ੶ ਪਜ ਜੀਵ -ਇਤਿੀ ਦ ਭੁੱ ਥ ਦਾ ਰਐ ਉੱਪੜਆ , (ਉ ਅਨੁਾਯ) ਜਦ ਿਬੂ-ਤੀ 
ਨੇ ਉ ਨੰੂ ਆਣ ਚਯਨੵ ਨਾਰ ਜਪੜਆ , ਉ ਦੀ ਪਸਯਦਾ -ਜ ੁੰ ਦਯ ਸ ਈ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ ! 



ਉ ੁਬਾ ਜੀਵ -ਇਤਿੀ ਨੰੂ ਿੀਤਭ -ਿਬੂ ਪਦਨ ਯਾਤ ਪਭਪਰਆ ਯਪਸੰਦਾ ਸ , ਿਬੂ-ਤੀ ਉ ਦਾ 
ਦਾ ਰਈ ਏਾਇਭ ਯਪਸਣ ਵਾਰਾ ੁਸਾ ਫਣ ਜੵਦਾ ਸ। 17।1।  

ਬਾਵ:- ਪਜਸੜਾ ਭਨੁੁੱ ਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਪਪਤ -ਾਰਾਸ ਨੰੂ ਆਣੀ ਪਜ਼ੰਦੀ ਦਾ ਆਯਾ ਫਣੵਦਾ 
ਸ, ਉ ਨੰੂ ਪਏ ੰਿੵਦ ਭੁੱ ਪਆ ਆਪਦਏ ਦੀ ਖ਼ਾ ਪਵੁੱ ਤਿਤਾ ਦਾ ਬਯਭ -ਬੁਰਐਾ ਨਸ੶ ਯਪਸੰਦਾ। 
ਉਸ ਭਨੁੁੱ ਐ ਪਏ ਏੰਭ ਨੰੂ ਸ਼ੁਯੂ ਏਯਨ ਵਾਤ ਏਈ ਖ਼ਾ ਭੁਸੂਯਤ ਨਸ੶ ਬਾਰਦਾ , ਉ ਨੰੂ ਮਏੀਨ 
ਸੰੁਦਾ ਸ ਪਏ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਆਯਾ ਪਰਆਂ ਬ ਏੰਭ ਯਾ ਆ ਜੵਦ ਸਨ।  
 


