
ਬਫਲਾਵਲੁ ਭਹਲਾ ੧ ਬਥਤੀ ਘਰੁ ੧੦ ਜਬਤ    ੴ ਸਬਤਗੁਰ ਰਸਾਬਦ ॥ ਏਕਭ ਏਕੰਕਾਰੁ ਬਨਰਾਲਾ ॥ 
ਅਭਰੁ ਅਜਨੀ ਜਾਬਤ ਨ ਜਾਲਾ ॥ ਅਗਭ ਅਗਚਰੁ ਰੂੁ ਨ ਰਬਿਆ ॥ ਿਜਤ ਿਜਤ ਘਬਿ ਘਬਿ 
ਦਬਿਆ ॥ ਜ ਦਬਿ ਬਦ ਿਾਵ ਬਤਸ ਕਉ ਫਬਲ ਜਾਈ ॥ ਗੁਰ ਰਸਾਬਦ ਰਭ ਦੁ ਾਈ ॥ ੧॥ 
{ੰਨਾ 838-839} 

ਥਥਤੀ—ਥਥਤ ਾਂ (ਫਸ-ੁਵਚਨ ‘ਥਥਥਤ’ ਤੋਂ)। ਥਥਥਤ—{iQiq—A Lunar day} ਚੰਦ ਦ ਘਟਣ ਵਧਣ ਦ 

ਥਸ ਫ ਥਦਸ ੜ {ਨਟ:- ੂਯਨਭ ਸ਼ੀ ਨੰੂ ਚੰਦ ਵ ਰ  ਭਸੀਨ  ੂਯ  ਸ ਜ ਾਂਦ  ਸ। ਅਗ ਾਂਸ ਨਵ ਾਂ ਭਸੀਨ  ਚੜਦ  

ਸ—ਵਦੀ ਕਭ ਦੂਜ ਤੀਜ ਆਥਦਕ}।  

ਜਥਤ—ਜੜੀ ਵਜ ਣ ਦੀ ਇਕ ਗਤ।  

ਦਅਯਥ:- ਕਭ—ਚੰਦ ਦ ਭਸੀਨ  ਦੀ ਥਸਰੀ ਤ ਯੀਖ਼। ਥਨਯ ਰ —{inr`-AwlX} ਥਜ ਦ  ਕਈ ਖ਼  

ਘਯ ਨਸੀਂ। ਜ ਰ —ਜ ਰ, ਫੰਧਨ। ਅਗਭ—ਅਸੁੰਚ। ਅਗਚਯ—ੁ{ਅ-ਗ-ਚਯੁ। ਗ—ਥਗਆਨ-ਇੰਦਰ । ਚਯੁ—

ਸੁੰਚ} ਥਜ ਤਕ ਥਗਆਨ-ਇੰਥਦਰਆਾਂ ਦੀ ਸੁੰਚ ਨਸੀਂ। ਯੂ—ੁਸ਼ਕਰ। ਯਥਿਆ—ਥਨਸ਼ ਨ। ਘਥਟ ਘਥਟ—ਸਯਕ 

ਯੀਯ ਥਵਚ। ਜ—ਜਸੜ  (ਗੁਯ)ੂ। ਫਥਰ ਜ ਈ—ਭੈਂ ਕੁਯਫ ਨ ਜ ਾਂਦ  ਸ ਾਂ। ਯਭ ਦੁ—ਬ ਤੋਂ ਉੱਚ  

ਆਤਭਕ ਦਯਜ ।  ਈ—ਭੈਂ ਰ ਤ ਕਯ ਕਦ  ਸ ਾਂ। ਯ ਥਦ—ਥਕਯ  ਨ ਰ। ਥਤ ਕਉ—{ੰਫੰਧਕ 

‘ਕਉ’ ਦ ਕ ਯਨ ਰਜ਼ ‘ਥਤੁ’ ਦ    ੁੁ  ਉੱਡ ਥਗਆ ਸ}।1।  

ਅਯਥ:- ਯਭ ਤਭ  ਇੱਕ ਸ (ਉ ਦ ਫਯ ਫਯ ਦ  ਸਯ ਕਈ ਨਸੀਂ)। ਉ ਦ  ਕਈ ਖ਼  ਘਯ ਨਸੀਂ, ਉਸ ਕਦ 

ਭਯਦ  ਨਸੀਂ, ਉਸ ਜੂਨ ਾਂ ਥਵਚ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦ , ਉ ਦੀ ਕਈ ਖ਼  ਜ ਥਤ ਨਸੀਂ, ਉ ਨੰੂ (ਭ ਇਆ ਆਥਦਕ 

ਦ ) ਕਈ ਫੰਧਨ ਨਸੀਂ (ਥਵਆਦ )। ਉਸ ਇੱਕ ਯਭ ਤਭ  ਅਸੁੰਚ ਸ, (ਭਨੱੁਿ ਦ) ਥਗਆਨ-ਇੰਥਦਰਆਾਂ ਦੀ 

ਉ ਤਕ ਸੁੰਚ ਨਸੀਂ ਸ ਕਦੀ, (ਥਕਉਂਥਕ) ਉ ਦੀ ਕਈ ਖ਼  ਸ਼ਕਰ ਨਸੀਂ, ਕਈ ਖ਼  ਥਨਸ਼ ਨ ਨਸੀਂ। ਯ 

ਬ ਰ ਕਯਥਦਆਾਂ ਕਯਥਦਆਾਂ ਉ ਨੰੂ ਸਯਕ ਯੀਯ ਥਵਚ ਵਿ ਕੀਦ  ਸ।  

ਭੈਂ ਉ (ਗੁਯ)ੂ ਤੋਂ ਦਕ ਜ ਾਂਦ  ਸ ਾਂ ਥਜਸੜ  (ਸਯਕ ਯੀਯ ਥਵਚ ਰਬੂ ਨੰੂ) ਵਿ ਕ (ਸਯਨ ਾਂ ਨੰੂ ਬੀ) ਥਵਿ  ਦੇਂਦ  

ਸ। ਗੁਯ ੂਦੀ ਥਕਯ  ਨ ਰ (ਸੀ ਉ ਦ  ਸਯਕ ਯੀਯ ਥਵਚ ਦਯਨ ਕਯਨ ਦੀ) ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਵੀ ਭੈਂ 

ਰ ਤ ਕਯ ਕਦ  ਸ ਾਂ।1।  

ਬਕਆ ਜੁ ਜਾਉ ਬਫਨੁ ਜਗਦੀਸ ॥ ਗੁਰ ਕ ਸਫਬਦ ਭਹਲੁ ਘਰੁ ਦੀਸ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ {ੰਨਾ 
839} 

ਦਅਯਥ:- ਥਕਆ ਜ—ੁਸਯ ਕਸੜ  ਜ? ਜ ਉ—ਜ ਉਂ, ਭੈਂ ਜ ਾਂ। ਜਗਦੀ—{ਜਗਤ-ਈ} ਜਗਤ 

ਦ  ਭ ਰਕ। ਫਥਦ—ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯ ਸੀਂ, ਸ਼ਫਦ ਥਵਚ ਜੁਥੜਆਾਂ। ਭਸਰੁ—ਯਭ ਤਭ  ਦ  ਥਟਕ ਣ । ਦੀ—

ਥਦੱ ਕਦ  ਸ।1। ਯਸ ਉ।  

ਅਯਥ:- ਗੁਯ ੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਥਵਚ ਜੁੜ ਕ (ਯਭ ਤਭ  ਦ  ਥਭਯਨ ਕੀਥਤਆਾਂ ਯਭ ਤਭ  ਦ ) ਦਯ-ਘਯ ਥਦੱ 

ਕਦ  ਸ (ਯਭ ਤਭ  ਦ ਚਯਨ ਾਂ ਥਵਚ ਥਟਕ ਕੀਦ  ਸ, ਇ ਵ ਤ) ਜਗਤ ਦ ਭ ਰਕ ਯਭ ਤਭ  ਦ 

ਥਭਯਨ ਤੋਂ ਥਫਨ  ਭੈਂ ਸਯ ਕਈ ਬੀ ਜ  ਨਸੀਂ ਜਦ ।1। ਯਸ ਉ।  



ਦੂਜ ਬਾਇ ਲਗ ਛੁਤਾਣ ॥ ਜਭ ਦਬਰ ਫਾਧ ਆਵਣ ਜਾਣ ॥ ਬਕ ਆ ਲ ਆਵਬਹ ਬਕਆ ਲ ਜਾਬਹ 
॥ ਬਸਬਰ ਜਭਕਾਲੁ ਬਸ ਚਿਾ ਿਾਬਹ ॥ ਬਫਨੁ ਗੁਰ ਸਫਦ ਨ ਛੂਿਬਸ ਕਇ ॥ ਾਿੰਬਿ ਕੀਨਹ ਭੁਕਬਤ ਨ 
ਹਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 839} 

ਦਅਯਥ:- ਬ ਇ—ਰਭ ਥਵਚ। ਬ ਉ—ਰਭ। ਦੂਜ ਬ ਇ—(ਰਬੂ ਨੰੂ ਬੁਰ  ਕ) ਥਕ ਸਯ ਰਭ ਥਵਚ। ਜਭ 

ਦਥਯ—ਜਭ ਦ ਦਯ ਤ। ਫ ਧ—ਫੱਝ ਸ। ਆਵਣ ਜ ਣ—ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ ਗੜ। ਥਕਆ ਰ—ਕੀਸ ਰ  ਕ? 

ਖ਼ ਰੀ-ਸੱਥ। ਜ ਥਸ—ਚਰ  ਜ ਾਂਦ ਸਨ। ਥਥਯ—ਥਯ ਉਤ। ਜਭਕ ਰੁ—ਭਤ, ਜਭਯ ਜ, ਭਤ ਦ  ਡਯ, ਆਤਭਕ 

ਭਤ। ਥ—ਅਥਜਸ ਫੰਦ। ਿ ਥਸ—ਿ ਾਂਦ ਸਨ। ਨ ਛੂਟਥ—ਖ਼ਰ ੀ ਰ ਤ ਨਸੀਂ ਕਯਗ । ਕਇ—ਕਈ ਜੀਵ। 

 ਿੰਥਡ—ਿੰਡ ਦੀ ਯ ਸੀਂ।  ਿੰਥਡ ਕੀਨ—ਕੀਤ ਸ ਿੰਡ ਦੀ ਯ ਸੀਂ, ਿੰਡ ਕੀਥਤਆਾਂ। ਭੁਕਥਤ—

(ਆਤਭਕ ਭਤ ਤੋਂ) ਖ਼ਰ ੀ।2।  

ਅਯਥ:- ਥਜਸੜ ਜੀਵ (ਯਭ ਤਭ  ਨੰੂ ਥਵ ਯ ਕ) ਥਕ ਸਯ ਭਸ ਥਵਚ ਪ ਯਥਸੰਦ ਸਨ ਉਸ (ਆਖ਼ਯ) 

ਛੁਤ ਾਂਦ ਸਨ। ਉਸ ਜਭਯ ਜ ਦ ਦਯ ਤ ਫੱਝ ਯਥਸੰਦ ਸਨ, ਉਸਨ ਾਂ ਦ  ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ  ਗੜ ਫਥਣਆ ਯਥਸੰਦ  

ਸ। ਜਗਤ ਥਵਚ ਖ਼ ਰੀ-ਸੱਥ ਆਉਂਦ ਸਨ, ਇਥੋਂ ਖ਼ ਰੀ-ਸੱਥ ਸੀ ਜ ਾਂਦ ਸਨ (ਬ ਵ, ਥਭਯਨ ਵ  ਆਥਦਕ ਦੀ 

ਆਤਭਕ ਯ ਥ-ੂੰਜੀ ਤ ਾਂ ਇਕੱਠੀ ਨ ਸ ਕੀਤੀ, ਤ ਸਯ ਜਥੜਆ ਕਭ ਇਆ ਧਨ-ਦ ਯਥ ਜਗਤ ਥਵਚ ਸੀ ਯਥਸ 

ਥਗਆ)। ਉਸਨ ਾਂ ਦ ਥਯ ਉਤ ਆਤਭਕ ਭਤ (ਸਯ ਵਰ  ਿੜੀ ਯਥਸੰਦੀ ਸ) ਤ ਉਸ (ਥਨੱਤ ਇ ਆਤਭਕ ਭਤ 

ਦੀਆਾਂ) ੱਟ ਾਂ ਸ ਯਦ ਯਥਸੰਦ ਸਨ।  

ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਤੋਂ ਥਫਨ  ਕਈ ਭਨੱੁਿ ਆਤਭਕ ਭਤ ਤੋਂ ਫਚ ਨਸੀਂ ਕਦ । ਿੰਡ ਕੀਥਤਆਾਂ (ਫ ਸਯੋਂ ਧ ਯਥਭਕ 

ਬਿ ਫਣ ਇਆਾਂ) ਥਵਕ ਯ ਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰ ੀ ਨਸੀਂ ਥਭਰ ਕਦੀ।2।  

ਆ ਸਚੁ ਕੀਆ ਕਰ ਜਬਿ ॥ ਅੰਿਜ ਪਬਿ ਜਬਿ ਬਵਛਬਿ ॥ ਧਰਬਤ ਅਕਾਸੁ ਕੀਏ ਫਸਣ ਕਉ 
ਥਾਉ ॥ ਰਾਬਤ ਬਦਨੰਤੁ ਕੀਏ ਬਉ ਬਾਉ ॥ ਬਜਬਨ ਕੀਏ ਕਬਰ ਵਿਣਹਾਰਾ ॥  ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ 
ਬਸਰਜਣਹਾਰਾ ॥੩॥ {ੰਨਾ 839} 

ਦਅਯਥ:- ਆ—(ਯਭ ਤਭ ) ਆ ਸੀ। ਚੁ—ਦ  ਕ ਇਭ ਯਥਸਣ ਵ ਰ । ਕੀਆ—(ਇਸ ਫਰਸਭੰਡ 

ਦ -ਥਥਯ ਰਬੂ ਨ  ਆ ਸੀ) ਫਣ ਇਆ ਸ। ਕਯ—ਸੱਥ {ਫਸ-ੁਵਚਨ}। ਜਥੜ—ਜੜ ਕ। ਕਯ ਜਥੜ—ਸੱਥ ਜੜ 

ਕ, ਸੱਥ ਥਸਰ  ਕ, ਉੱਦਭ ਕਯ ਕ, ਸੁਕਭ ਕਯ ਕ। ਅੰਡਜ—ਫਰਸਭ ਾਂਡ। ਪਥੜ—ਤੜ ਕ, ਨ  ਕਯ ਕ। ਜਥੜ—

ਜੜ ਕ, (ਥਪਯ) ਦ  ਕਯ ਕ। ਥਵਛਥੜ—ਥਵਛੜ ਕ, ਤੜ ਕ, ਨ  ਕਯ ਕ। ਕੀ—ਫਣ  ਸਨ। ਫਣ 

ਕਉ—ਫਠਣ ਰਈ, (ਜੀਵ ਾਂ ਦ) ਵੱਣ ਰਈ। ਥਦਨੰਤੁ—ਥਦਨ। ਬਉ—ਡਯ। ਬ ਉ—ਥਆਯ। ਥਜਥਨ—ਥਜ 

(ਯਭ ਤਭ ) ਨ। ਕਥਯ—(ਦ ) ਕਯ ਕ। ਅਵਯ—ੁ(ਕਈ) ਸਯ।3।  

ਅਯਥ:- ਸ ਬ ਈ! (ਯਭ ਤਭ ) ਆ ਸੀ ਦ  ਕ ਇਭ ਯਥਸਣ ਵ ਰ  ਸ, (ਇਸ ਫਰਸਭ ਾਂਡ ਉ ਦ -ਥਥਯ ਰਬੂ 

ਨ) ਸੁਕਭ ਕਯ ਕ (ਆ ਸੀ) ਦ  ਕੀਤ  ਸ। ਇ ਫਰਸਭ ਾਂਡ ਨੰੂ ਨ  ਕਯ ਕ, (ਥਪਯ) ਦ  ਕਯ ਕ, (ਥਪਯ) 

ਨ  ਕਯ ਕ (ਥਪਯ ਆ ਸੀ ਦ  ਕਯ ਦੇਂਦ  ਸ)।  

ਸ ਬ ਈ! (ਇਸ) ਧਯਤੀ (ਅਤ) ਆਕ ਸ਼ (ਯਭ ਤਭ  ਨ  ਜੀਵ ਾਂ ਦ) ਵੱਣ ਵ ਤ ਥ ਾਂ ਫਣ ਈ ਸ। 

(ਯਭ ਤਭ  ਨ  ਆ ਸੀ) ਥਦਨ ਅਤ ਯ ਤ ਫਣ  ਸਨ, (ਜੀਵ ਾਂ ਦ ਅੰਦਯ) ਡਯ ਅਤ ਥਆਯ (ਬੀ ਯਭ ਤਭ  

ਨ  ਆ ਸੀ ਦ  ਕੀਤ ਸਨ)।  

ਸ ਬ ਈ! ਥਜ (ਯਭ ਤਭ ) ਨ  ( ਯ ਜੀਵ) ਦ  ਕੀਤ ਸਨ, (ਇਸਨ ਾਂ ਨੰੂ) ਦ  ਕਯ ਕ (ਆ ਸੀ ਇਸਨ ਾਂ 



ਦੀ) ੰਬ ਰ ਕਯਨ ਵ ਰ  ਸ। ਸ ਬ ਈ! (ਯਭ ਤਭ  ਤੋਂ ਥਫਨ ) ਕਈ ਸਯ ਦੂਜ  (ਇ ਫਰਸਭ ਾਂਡ ਨੰੂ) ਦ  

ਕਯਨ ਵ ਰ  ਨਸੀਂ ਸ।3।  

ਬਤਰਤੀਆ ਫਰਹਭਾ ਬਫਸਨੁ ਭਹਸਾ ॥ ਦਵੀ ਦਵ ਉਾਏ ਵਸਾ ॥ ਜਤੀ ਜਾਤੀ ਗਣਤ ਨ ਆਵ ॥ ਬਜਬਨ 
ਸਾਜੀ ਸ ਕੀਭਬਤ ਾਵ ॥ ਕੀਭਬਤ ਾਇ ਰਬਹਆ ਬਰੂਬਰ ॥ ਬਕਸੁ ਨਿ ਬਕਸੁ ਆਿਾ ਦੂਬਰ ॥੪॥ 
{ੰਨਾ 839} 

ਦਅਯਥ:- ਥਤਰਤੀਆ—ੂਯਨਭ ਸ਼ੀ ਤੋਂ ਥਛੋਂ ਤੀਜ  ਥਦਨ। ਭਸ —ਥਸ਼ਵ। ਉ —ਦ  ਕੀਤ। ਵ —

ਵ, ਯੂ। ਜਥਤ—ਰਕ ਸ਼, ਚ ਨਣ। ਜ ਤੀ—ਜ ਥਤ, ਸਤੀ। ਥਜਥਨ—ਥਜ (ਕਯਤ ਯ) ਨ। —ਉਸ 

ਯਭ ਤਭ । ਕੀਭਥਤ—ਕਦਯ, ਭੁੱਰ। ਆਿ —ਆਿ ਾਂ, ਭੈਂ ਆਿ ਾਂ।4।  

ਅਯਥ:- ਯਭ ਤਭ  ਨ  ਸੀ ਫਰਸਭ  ਥਵਸ਼ਨੂ ਤ ਥਸ਼ਵ ਦ  ਕੀਤ, ਯਭ ਤਭ  ਨ  ਸੀ ਦਵੀਆਾਂ ਦਵਤ ਆਥਦਕ 

ਅਨਕ ਾਂ ਸਤੀਆਾਂ ਦ  ਕੀਤੀਆਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਨੰੂ ਚ ਨਣ ਦਣ ਵ ਰੀਆਾਂ ਇਤਨੀਆਾਂ ਸਤੀਆਾਂ ਉ ਨ  ਦ  

ਕੀਤੀਆਾਂ ਸਨ ਥਕ ਉਸਨ ਾਂ ਦੀ ਥਗਣਤੀ ਨਸੀਂ ਸ ਕਦੀ।  

ਥਜ ਯਭ ਤਭ  ਨ  (ਇਸ  ਯੀ ਥਰਸ਼ਟੀ) ਦ  ਕੀਤੀ ਸ ਉਸ (ਸੀ) ਇ ਦੀ ਕਦਯ ਜ ਣਦ  ਸ (ਬ ਵ, ਇ 

ਨ ਰ ਥਆਯ ਕਯਦ  ਸ, ਤ) ਇ ਥਵਚ ਸਯ ਥ ਾਂ ਭਜੂਦ (ਇ ਦੀ ੰਬ ਰ ਕਯਦ ) ਸ। ਭੈਂ ਕੀਸ ਦੱ ਾਂ ਥਕ ਥਕ 

ਤੋਂ ਉਸ ਯਭ ਤਭ  ਨੜ ਸ ਤ ਥਕ ਤੋਂ ਦੂਯ ਸ? (ਬ ਵ, ਯਭ ਤਭ  ਨ ਸ ਥਕ ਤੋਂ ਨੜ ਤ ਨ ਸ ਥਕ ਤੋਂ ਦੂਯ ਸ, 

ਸਯਕ ਥਵਚ ਇਕ-ਭ ਨ ਥਵਆਕ ਸ)।4।  

ਚਉਬਥ ਉਾਏ ਚਾਰ ਫਦਾ ॥ ਿਾਣੀ ਚਾਰ ਫਾਣੀ ਬਦਾ ॥ ਅਸਿ ਦਸਾ ਿਿੁ ਤੀਬਨ ਉਾਏ ॥ ਸ ਫੂਝ 
ਬਜਸੁ ਆਬ ਫੁਝਾਏ ॥ ਤੀਬਨ ਸਭਾਵ ਚਉਥ ਵਾਸਾ ॥ ਰਣਵਬਤ ਨਾਨਕ ਹਭ ਤਾ ਕ ਦਾਸਾ ॥ ੫॥ 
{ੰਨਾ 839} 

ਦਅਯਥ:- ਚਉਥਥ—ੂਯਨਭ ਸ਼ੀ ਤੋਂ ਥਛੋਂ ਚਥ ਥਦਨ। ਚ ਯ ਫਦ—ਥਯਗ, ਜਜੁਯ,  ਭ, ਅਥਯਫਨ। ਿ ਣੀ 

ਚ ਯ—ਜਗਤ-ਉਤੱਤੀ ਦੀਆਾਂ ਚ ਯ ਿ ਣ ਾਂ (ਅੰਡਜ, ਜਯਜ, ਉਤਬੁਜ, ਤਜ)। ਫ ਣੀ ਬਦ —ਵਿ ਵਿ 

ਫਰੀਆਾਂ। ਅਟ—ਅੱਠ। ਅਟ ਦ —(ਅੱਠ ਤ ਦ) ਅਠ ਯ ਾਂ ੁਯ ਣ। ਿਟੁ—ਛ (ਸ਼ ਤਰ) { ਾਂਿ, ਜਗ, 

ਥਨਆਇ, ਵਸ਼ਥਸ਼ਕ, ਭੀਭ ਾਂ , ਵਦ ਾਂਤ}। ਤੀਥਨ—(ਭ ਇਆ ਦ) ਥਤੰਨ ਗੁਣ (ਯਜ, ਤ, ਤਭ)। ਭ ਵ—ਭੁਕ  

ਰ। ਚਉਥ—ਚਥ (ਦ) ਥਵਚ, ਆਤਭਕ ਅਡਰਤ  ਥਵਚ। ਤ  ਕ—ਉ (ਗੁਯਭੁਿ) ਦ।5।  

ਅਯਥ:- ਯਭ ਤਭ  ਨ  ਆ ਸੀ ਚ ਯ ਵਦ ਦ  ਕੀਤ ਸਨ, ਆ ਸੀ (ਜਗਤ-ਉਤੱਤੀ ਦੀਆਾਂ) ਚ ਯ ਿ ਣ ਾਂ 

ਦ  ਕੀਤੀਆਾਂ ਸਨ ਤ ਆ ਸੀ ਜੀਵ ਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਿ ਵਿ ਫਰੀਆਾਂ ਫਣ  ਥਦੱਤੀਆਾਂ ਸਨ। ਅਕ ਰ ੁਯਿ ਨ  ਆ 

ਸੀ ਅਠ ਯ ਾਂ ੁਯ ਣ ਛ ਸ਼ ਤਰ  ਤ (ਭ ਇਆ ਦ) ਥਤੰਨ (ਗੁਣ) ਦ  ਕੀਤ ਸਨ। ਇ ਬਤ ਨੰੂ ਉਸ ਭਨੱੁਿ 

ਭਝਦ  ਸ ਥਜ ਨੰੂ ਯਭ ਤਭ  ਆ ੂਝ ਫਖ਼ਸ਼।  

ਨ ਨਕ ਫਨਤੀ ਕਯਦ  ਸ—ਭੈਂ ਉ ਭਨੱੁਿ ਦ  ਦ  ਸ ਾਂ ਜ ਭ ਇਆ ਦ ਥਤੰਨ ਗੁਣ ਾਂ ਦ  ਰਬ ਵ ਭੁਕ  ਕ 

ਆਤਭਕ ਅਡਰਤ  ਥਵਚ ਥਟਥਕਆ ਯਥਸੰਦ  ਸ।5।  

ੰਚਭੀ ੰਚ ਬੂਤ ਫਤਾਲਾ ॥ ਆਬ ਅਗਚਰੁ ੁਰਿੁ ਬਨਰਾਲਾ ॥ ਇਬਕ ਬਰਬਭ ਬੂਿ ਭਹ ਬਆਸ ॥ 
ਇਬਕ ਰਸੁ ਚਾਬਿ ਸਫਬਦ ਬਤਰਤਾਸ ॥ ਇਬਕ ਰੰਬਗ ਰਾਤ ਇਬਕ ਭਬਰ ਧੂਬਰ ॥ ਇਬਕ ਦਬਰ ਘਬਰ 
ਸਾਚ ਦਬਿ ਹਦੂਬਰ ॥੬॥ {ੰਨਾ 839} 



ਦਅਯਥ:- ੰਚ ਬੂਤ—ੰਜ ਤੱਤ ਾਂ ਥਵਚ ਸੀ ਰਥਵਯਤ ਜੀਵ। ਫਤ ਰ —ਜੀਵਨ-ਜ ਚ ਤੋਂ, ਤ ਰ ਤੋਂ ਿੁੰਝ ਸ 

ਜੀਵ, ਬੂਤਨ। ਅਗਚਯ—ੁ{ਅ-ਗ-ਚਯੁ। ਗ—ਥਗਆਨ-ਇੰਦਰ । ਚਯੁ—ਸੁੰਚਣ } ਥਜ ਤਕ ਥਗਆਨ-ਇੰਥਦਰਆਾਂ 

ਦੀ ਸੁੰਚ ਨ ਸ ਸ ਕ। ਥਨਯ ਰ —{ਥਨਯ-ਆਰਮ} ਥਜ ਦ  ਕਈ ਖ਼  ਘਯ ਨਸੀਂ, ਜ ਥਕ ਖ਼  ਇੱਕ 

ਯੀਯ-ਘਯ ਥਵਚ ਸੀ ਨਸੀਂ, ਥਨਯਰ। ਇਥਕ—{ਰਜ਼ ‘ਇਕ’ ਤੋਂ ਫਸ-ੁਵਚਨ} ਕਈ, ਅਨਕ ਾਂ ਜੀਵ। ਬਰਥਭ—

ਬਟਕਣ  ਥਵਚ  ਕ। ਬੂਿ—ਭ ਇਆ ਦੀ ਬੱੁਿ ਦ ਅਧੀਨ, ਥਤਰਸ਼ਨ -ਭ ਯ। ਯੁ—ਨ ਭ-ਯ। ਥਤਰਤ —

ਭ ਇਆ ਵਰੋਂ  ਯੱਜ ਸ। ਯ ਤ—ਯੱਤ ਸ, ਯੰਗ ਸ। ਭਥਯ—(ਆਤਭਕ ਭਤ) ਭਯ ਕ, ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਗਵ  

ਕ। ਧੂਥਯ—ਥਭੱਟੀ। ਦਥਯ—ਰਬੂ ਦ ਦਯ ਤ। ਘਥਯ  ਚ—ਦ -ਥਥਯ ਰਬੂ ਦ ਘਯ ਥਵਚ। ਦਥਿ—ਵਿ ਕ।6।  

ਅਯਥ:- ਯਫ-ਥਵਆਕ (-ੁਯਿ) ਯਭ ਤਭ  ਆ ਤ ਾਂ ਥਗਆਨ-ਇੰਥਦਰਆਾਂ ਦੀ ਸੁੰਚ ਤੋਂ ਯ ਸ ਤ ਥਨਯਰ 

ਸ, ਯ ਉ ਦ ਦ  ਕੀਤ ਸ ਥਜਸੜ ਜੀਵ ੰਜ ਤੱਤ ਾਂ ਥਵਚ ਸੀ ਯਥਵਯਤ ਸਨ ਉਸ ਜੀਵਨ-ਜ ਚ ਤੋਂ ਿੁੰਝ ਸ 

ਸਨ। (ਅਥਜਸ) ਅਨਕ ਾਂ ਜੀਵ ਬਟਕਣ  ਦ ਕ ਯਨ ਥਤਰਸ਼ਨ -ਅਧੀਨ ਸਨ, ਭ ਇਆ ਦ ਭਸ ਥਵਚ ਪ ਸ ਸਨ। 

ਯ ਕਈ  (ਬ ਗ ਾਂ ਵ ਰ) ਸਨ ਜ (ਯਭ ਤਭ  ਦ ਨ ਭ ਦ ) ੁਆਦ ਚੱਿ ਕ ਗੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਥਵਚ ਜੁੜ ਕ 

ਭ ਇਆ ਵਰੋਂ  ਯੱਜ ਸ ਸਨ, ਤ ਯਭ ਤਭ  ਦ ਨ ਭ ਦ ਯੰਗ ਥਵਚ ਯੰਗ ਸ ਸਨ। ਯ ਇਕ  ਸਨ ਜ 

ਆਤਭਕ ਭਤ ਸੜ ਕ ਥਭੱਟੀ ਸ  ਸਨ (ਜੀਵਨ ਉੱਕ  ਸੀ ਗਵ  ਚੁਕ ਸਨ)। ਇਕ  ਸਨ ਜ ਰਬੂ ਨੰੂ 

ਆਣ  ਅੰਗ-ੰਗ ਵਿ ਕ ਉ ਦ -ਥਥਯ ਰਬੂ ਦ ਦਯ ਤ ਥਟਕ ਯਥਸੰਦ ਸਨ ਉ ਦ ਚਯਨ ਾਂ ਥਵਚ ਜੁੜ ਯਥਸੰਦ 

ਸਨ।6।  

ਝੂਠ ਕਉ ਨਾਹੀ ਬਤ ਨਾਉ ॥ ਕਫਹੁ ਨ ਸੂਚਾ ਕਾਲਾ ਕਾਉ ॥ ਬੰਜਬਰ ੰਿੀ ਫੰਬਧਆ ਕਇ ॥ ਛਰੀੀਂ 
ਬਰਭ ਭੁਕਬਤ ਨ ਹਇ ॥ ਤਉ ਛੂਿ ਜਾ ਿਸਭੁ ਛਿਾਏ ॥ ਗੁਰਭਬਤ ਭਲ ਬਗਬਤ ਬਦਰਿਾਏ ॥ ੭॥ 
{ੰਨਾ 839} 

ਦਅਯਥ:- ਝੂਠ —ਕੂੜ ਦ  ਵ ਯੀ ਜੀਵ। ਥਤ—ਇੱਜ਼ਤ। ਨ ਉ—ਨ ਭਣ , ਇੱਜ਼ਤ। ੂਚ —ਥਵਤਰ। 

ਥੰਜਥਯ—ਥੰਜਯ ਥਵਚ। ਫੰਥਧਆ—ਕਦ ਕੀਤ  ਸਇਆ। ਛਯੀਂ—ਥੰਜਯ ਦੀਆਾਂ ਥਵਯਰ ਾਂ ਥਵਚ। ਬਯਭ—

ਬਟਕਦ  ਸ। ਭੁਕਥਤ—ਥੰਜਯ ਥਵਚੋਂ ਖ਼ਰ ੀ। ਤਉ—ਤਦੋਂ ਸੀ। ਿਭੁ—ਭ ਰਕ। ਥਦਰੜ —ਥਸਯਦ ਥਵਚ 

ੱਕੀ ਕਯ ਦੇਂਦ  ਸ।7।  

ਅਯਥ:- ਥਜਸੜ  ਭਨੱੁਿ ਦੁਨੀਆ ਦ ਦ ਯਥ ਾਂ ਦ  ਸੀ ਰਭੀ ਫਥਣਆ ਯਥਸੰਦ  ਸ, ਉ ਨੰੂ (ਰਕ ਯਰਕ ਥਵਚ 

ਥਕਤ ਬੀ) ਇੱਜ਼ਤ-ਆਦਯ ਨੀਫ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦ । ਥਜ ਭਨੱੁਿ ਦ  ਭਨ ਥਵਕ ਯ ਾਂ ਨ ਰ ਕ ਾਂ ਵ ਾਂਗ ਕ ਰ  ਸ ਜ  ਉਸ 

(ਭ ਇਆ ਥਵਚ ਪਥਆ ਯਥਸ ਕ) ਕਦ ਬੀ ਥਵੱਤਰ  ਨਸੀਂ ਸ ਕਦ ।  

ਕਈ ੰਛੀ ਥੰਜਯ ਥਵਚ ਕਦ ਸ ਜ , ਉਸ ਥੰਜਯ ਦੀਆਾਂ ਥਵਯਰ ਾਂ ਥਵਚ (ਫਸ਼ੱਕ) ਥਆ ਬਟਕ, (ਇ ਤਯ ਾਂ 

ਥੰਜਯ ਦੀ) ਕਦ ਥਵਚੋਂ ਥਨਕਰ ਨਸੀਂ ਕਦ , ਤਦੋਂ ਸੀ ਥੰਜਯ ਥਵਚੋਂ ਆਜ਼ ਦ ਸਵਗ  ਜ ਉ ਦ  ਭ ਰਕ ਉ ਨੰੂ 

ਆਜ਼ ਦੀ ਦਵ (ਥਤਵੇਂ ਸੀ ਭ ਇਆ ਦ ਭਸ ਥਵਚ ਕਦ ਸ ਜੀਵ ਨੰੂ ਭ ਰਕ-ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਖ਼ਰ ੀ ਦੇਂਦ  ਸ)। 

ਰਬੂ ਉ ਨੰੂ ਗੁਯ ੂਦੀ ਭਥਤ ਥਵਚ ਜੜਦ  ਸ, ਆਣੀ ਬਗਤੀ ਉ ਦ ਥਸਯਦ ਥਵਚ ੱਕੀ ਕਯ ਦੇਂਦ  ਸ।7।  

ਿਸਿੀ ਿਿੁ ਦਰਸਨ ਰਬ ਸਾਜ ॥ ਅਨਹਦ ਸਫਦੁ ਬਨਰਾਲਾ ਵਾਜ ॥ ਜ ਰਬ ਬਾਵ ਤਾ ਭਹਬਲ 
ਫੁਲਾਵ ॥ ਸਫਦ ਬਦ ਤਉ ਬਤ ਾਵ ॥ ਕਬਰ ਕਬਰ ਵਸ ਿਬਹ ਜਬਲ ਜਾਵਬਹ ॥ ਸਾਚ ਸਾਚ ਸਾਬਚ 
ਸਭਾਵਬਹ ॥੮॥ {ੰਨਾ 839} 

ਦਅਯਥ:- ਿਟੀ—ਿਟਭੀ, ਛਵੀਂ ਥਥਤ। ਿਟੁ ਦਯਨ—ਛ ਬਿ (ਜਗੀ, ੰਥਨਆੀ, ਜੰਗਭ, ਫਧੀ, 



ਯਵੜ, ਫਯ ਗੀ)। ਰਬ—ਰਬੂ ਦੀ ਖ਼ ਤਯ, ਰਬੂ ਨੰੂ ਥਭਰਣ ਵ ਤ। ਅਨਸਦ—ਇਕ-ਯ, ਥਫਨ  ਵਜ  

ਵੱਜਣ ਵ ਰ । ਫਦੁ—ਥਥਤ- ਰ ਸ ਦੀ ਧੁਥਨ। ਥਨਯ ਰ —ਵੱਿਯ  ਸੀ, (ਬਿ ਾਂ ਦ ਅਡੰਫਯ ਤੋਂ) ਵੱਿਯ  ਸੀ। 

ਰਬ ਬ ਵ—ਰਬੂ ਨੰੂ ੰਦ ਆ ਜ । ਭਸਥਰ—ਆਣੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਥਵਚ। ਫਦ—ਫਥਦ, ਥਥਤ- ਰ ਸ ਦੀ 

ਫ ਣੀ ਨ ਰ। ਬਦ—ਥਵੰਨ ਰ, ਭਥਸਤ ਕਯ ਰ। ਤਉ—ਤਦੋਂ। ਥਤ—ਇੱਜ਼ਤ। ਵ—ਧ ਯਥਭਕ ਥਸਯ ਵ। 

ਜਥਰ ਜ ਵਥਸ—ੜ ਜ ਾਂਦ ਸਨ।  ਚ—ਦ -ਥਥਯ ਰਬੂ ਥਵਚ।  ਚ—ਦ -ਥਥਯ ਰਬੂ ਦ  ਯੂ ਸ ਕ। 

 ਥਚ—ਦ -ਥਥਯ ਰਬੂ ਦ ਨ ਭ ਥਭਯਨ ਦੀ ਯ ਸੀਂ।8।  

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਨੰੂ ਥਭਰਣ ਵ ਤ (ਜਗੀ ੰਥਨਆੀ ਆਥਦਕ) ਛ ਬਿ ਫਣ  ਗ, ਯ ਇਕ-ਯ ਥਥਤ-

 ਰ ਸ ਦ  ਸ਼ਫਦ (-ਵ ਜ  ਇਸਨ ਾਂ ਬਿ ਾਂ ਤੋਂ) ਵੱਿਯ  ਸੀ ਵੱਜਦ  ਸ (ਰਬ ਵ  ਾਂਦ  ਸ)। ਜ ਰਬੂ ਨੰੂ (ਕਈ ਵਡ-

ਬ ਗੀ) ਚੰਗ  ਰੱਗ , ਤ ਾਂ ਉ ਨੰੂ ਰਬੂ ਆਣ  ਚਯਨ ਾਂ ਥਵਚ ਜੜ ਰੈਂਦ  ਸ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਭਨੱੁਿ ਥਥਤ- ਰ ਸ 

ਦੀ ਫ ਣੀ ਦੀ ਯ ਸੀਂ (ਆਣ  ਭਨ ਨੰੂ ਰਬੂ ਦੀ ਮ ਦ ਥਵਚ) ਰ ਰ, ਤਦੋਂ ਉਸ (ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਥਵਚ) ਇੱਜ਼ਤ 

 ਾਂਦ  ਸ।  

ਥਜਸੜ ਭਨੱੁਿ ਦ -ਥਥਯ ਰਬੂ-ਨ ਭ ਦ ਥਭਯਨ ਦੀ ਯ ਸੀਂ ਦ -ਥਥਯ ਰਬੂ ਦ  ਯੂ ਸ ਜ ਾਂਦ ਸਨ ਉਸ ਦ -ਥਥਯ 

ਰਬੂ ਥਵਚ ਰੀਨ ਸ ਜ ਾਂਦ ਸਨ, ਯ (ਬਿੀ  ਧ) ਧ ਯਥਭਕ ਬਿ ਕਯ ਕਯ ਕ ਸੀ ਿਦ ਸਨ ਤ (ਥਤਰਸ਼ਨ -ਅੱਗ 

ਥਵਚ) ੜਦ ਯਥਸੰਦ ਸਨ।8।  

ਸਤਭੀ ਸਤੁ ਸੰਤਿੁ ਸਰੀਬਰ ॥ ਸਾਤ ਸਭੁੰਦ ਬਰ ਬਨਰਭਲ ਨੀਬਰ ॥ ਭਜਨੁ ਸੀਲੁ ਸਚੁ ਬਰਦ 
ਵੀਚਾਬਰ ॥ ਗੁਰ ਕ ਸਫਬਦ ਾਵ ਸਬਬ ਾਬਰ ॥ ਭਬਨ ਸਾਚਾ ਭੁਬਿ ਸਾਚਉ ਬਾਇ ॥ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣ 
ਠਾਕ ਨ ਾਇ ॥੯॥ {ੰਨਾ 839} 

ਦਅਯਥ:- ਯੀਥਯ—(ਥਜ ਦ) ਯੀਯ ਥਵਚ। ਚੁ—ਦ ਨ, ਵ ।  ਤ ਭੰੁਦੁ—ੰਜ ਥਗਆਨ ਇੰਦਰ , ਭਨ 

ਤ ਫੁਥਧ। ਨੀਥਯ—(ਨ ਭ-) ਜਰ ਨ ਰ। ੀਰੁ—ਥਵਤਰ  ਆਚਯਨ। ਭਜਨੁ—ਇਸ਼ਨ ਨ। ਚੁ—ਦ -ਥਥਯ ਰਬੂ। 

ਵੀਚ ਥਯ—ਥਵਚ ਯ ਕ, ਥਟਕ  ਕ। ਫਥਦ—ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯ ਸੀਂ।  ਵ  ਥਯ— ਯ ਰੰਘ  ਰੈਂਦ  ਸ। ਥਬ—

 ਯ ੱਤ ਭੰੁਦਯ ਾਂ ਨੰੂ। ਭਥਨ—ਭਨ ਥਵਚ। ਭੁਥਿ—ਭੂੰਸ ਥਵਚ।  ਚਉ—ਦ -ਥਥਯ ਰਬੂ। ਬ ਇ—ਰਭ ਥਵਚ। 

ਚੁ—ਦ -ਥਥਯ ਰਬੂ-ਨ ਭ। ਨੀ ਣ—ਨੀ ਣ ਦ ਕ ਯਨ, ਯ ਸਦ ਯੀ ਦ ਕ ਯਨ।9।  

ਅਯਥ:- ਥਜ ਭਨੱੁਿ ਦ ਅੰਦਯ ਦੂਥਜਆਾਂ ਦੀ ਵ  ਤ ੰਤਿ (ਰਯਦ) ਸਨ, ਥਜ ਭਨੱੁਿ ਦ ੰਜ ਥਗਆਨ-ਇੰਦਰ , 

ਭਨ ਅਤ ਫੱੁਧੀ ਯਭ ਤਭ  ਦ ਥਵੱਤਰ  ਨ ਭ-ਜਰ ਨ ਰ ਬਯੂਯ ਸ ਜ ਾਂਦ ਸਨ, ਜ ਭਨੱੁਿ ਦ -ਥਥਯ ਰਬੂ ਨੰੂ 

ਆਣ  ਥਸਯਦ ਥਵਚ ਥਟਕ  ਕ (ਅੰਤਯ ਆਤਭ) ਥਵਤਰ-ਆਚਯਨ-ਯੂ ਇਸ਼ਨ ਨ ਕਯਦ  ਯਥਸੰਦ  ਸ, ਉਸ ਭਨੱੁਿ 

ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਫਯਕਥਤ ਨ ਰ  ਥਯਆਾਂ ਨੰੂ (ਬ ਵ, ੰਜ ਥਗਆਨ-ਇੰਥਦਰਆਾਂ, ਭਨ ਤ ਫੱੁਧੀ ਨੰੂ ਥਵਕ ਯ ਾਂ ਦ 

ਰਬ ਵ ਤੋਂ)  ਯ ਰੰਘ  ਰੈਂਦ  ਸ।  

ਥਜ ਭਨੱੁਿ ਦ ਭਨ ਥਵਚ ਦ -ਥਥਯ ਰਬੂ ਵੱਦ  ਸ, ਥਜ ਭਨੱੁਿ ਦੀ ਜੀਬ ਉਤ ਦ -ਥਥਯ ਰਬੂ ਸੀ ਵੱਦ  ਸ, 

ਜ ਦ  ਰਬੂ ਦ ਰਭ ਥਵਚ ਰੀਨ ਯਥਸੰਦ  ਸ, ਦ -ਥਥਯ ਨ ਭ ਉ ਦ   (ਜੀਵਨ-ਯ ਥਵਚ) ਯ ਸਦ ਯੀ ਸ, 

ਇ ਯ ਸਦ ਯੀ ਦ ਕ ਯਨ (ਉ ਦ ਯ ਸ ਥਵਚ ਥਵਕ ਯ ਆਥਦਕ ਾਂ ਦੀ ਕਈ) ਯਕ ਨਸੀਂ ੈਂਦੀ।9।  

ਅਸਿਭੀ ਅਸਿ ਬਸਬਧ ਫੁਬਧ ਸਾਧ ॥ ਸਚੁ ਬਨਹਕਵਲੁ ਕਰਬਭ ਅਰਾਧ ॥ ਉਣ ਾਣੀ ਅਗਨੀ 
ਬਫਸਰਾਉ ॥ ਤਹੀ ਬਨਰੰਜਨੁ ਸਾਚ ਨਾਉ ॥ ਬਤਸੁ ਭਬਹ ਭਨੂਆ ਰਬਹਆ ਬਲਵ ਲਾਇ ॥ ਰਣਵਬਤ 
ਨਾਨਕੁ ਕਾਲੁ ਨ ਿਾਇ ॥੧੦॥ {ੰਨਾ 839} 



ਦਅਯਥ:- ਅਟ—ਅੱਠ। ਅਟਭੀ—ਅੱਠਵੀਂ। ਅਟ ਥਥਧ—ਅੱਠ ਥੱਧੀਆਾਂ {ਅਥਣਭ , ਭਥਸਭ , ਰਥਘਭ , 

ਗਥਯਭ , ਰ ਤੀ, ਰ ਕ ਭਯ, ਈਥਸ਼ਤ , ਵਥਸ਼ਤ }। ਫੁਥਧ—ਅਕਰ।  ਧ—ਕ ਫ ੂ ਥਵਚ ਯੱਿਦ  ਸ। ਚੁ—

ਦ -ਥਥਯ ਰਬੂ। ਥਨਸਕਵਰੁ—{inÕkYvÑX} ਥਵਤਰ। ਕਯਥਭ—(ਰਬੂ ਦੀ) ਭਸਯ ਨ ਰ। ਅਯ ਧ—

ਥਭਯਦ  ਸ। ਉਣ—ਯਜ ਗੁਣ।  ਣੀ—ਤ ਗੁਣ। ਅਗਨੀ—ਤਭ ਗੁਣ। ਥਫਯ ਉ—ਅਬ ਵ। ਤਸੀ—

ਉ ਥ ਾਂ, ਉ ਥਸਯਦ ਥਵਚ। ਥਨਯੰਜਨੁ—ਭ ਇਆ ਦ ਰਬ ਵ ਤੋਂ ਉਤ ਾਂਸ।  ਚ—ਦ -ਥਥਯ। ਥਤ ੁਭਥਸ—

ਉ ਯਭ ਤਭ  ਥਵਚ। ਰਣਵਥਤ—ਫਨਤੀ ਕਯਦ  ਸ। ਕ ਰੁ—ਆਤਭਕ ਭਤ।10।  

ਅਯਥ:- ਥਜਸੜ  ਭਨੱੁਿ (ਜਗੀਆਾਂ ਵ ਰੀਆਾਂ) ਅੱਠ ਥੱਧੀਆਾਂ ਸ ਰ ਕਯਨ ਦੀ ਤ ਾਂਘ ਯੱਿਣ ਵ ਰੀ ਫੱੁਧੀ ਨੰੂ 

ਆਣ  ਕ ਫ ੂਥਵਚ ਯੱਿਦ  ਸ (ਬ ਵ, ਜ ਭਨੱੁਿ ਥੱਧੀਆਾਂ ਰ ਤ ਕਯਨ ਦੀ ਰ ਰ  ਤੋਂ ਉਤ ਾਂਸ ਯਥਸੰਦ  ਸ), ਜ 

ਥਵਤਰ-ਯੂ ਦ -ਥਥਯ ਰਬੂ ਨੰੂ ਉ ਦੀ ਥਭਸਯ ਨ ਰ (ਦ ) ਥਭਯਦ  ਸ, ਥਜ ਦ ਥਸਯਦ ਥਵਚ ਯਜ ਤ 

ਅਤ ਤਭ ਗੁਣ ਦ  ਅਬ ਵ ਯਥਸੰਦ  ਸ, ਉ ਥਸਯਦ ਥਵਚ ਥਨਯਰ ਯਭ ਤਭ  ਵੱਦ  ਸ, ਦ -ਥਥਯ ਰਬੂ-ਨ ਭ 

ਵੱਦ  ਸ।  

ਥਜ ਭਨੱੁਿ ਦ  ਭਨ ਉ ਅਕ ਰ ੁਯਿ ਥਵਚ ਦ  ਰੀਨ ਯਥਸਦੰ  ਸ, ਨ ਨਕ ਆਿਦ  ਸ, ਉ ਨੰੂ ਆਤਭਕ 

ਭਤ ਨਸੀਂ ਿ ਾਂਦੀ (ਆਤਭਕ ਭਤ ਉ ਦ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਤਫ ਸ ਨਸੀਂ ਕਯਦੀ)।10।  

ਨਾਉ ਨਉਭੀ ਨਵ ਨਾਥ ਨਵ ਿੰਿਾ ॥ ਘਬਿ ਘਬਿ ਨਾਥੁ ਭਹਾ ਫਲਵੰਿਾ ॥ ਆਈ ੂਤਾ ਇਹੁ ਜਗੁ 
ਸਾਰਾ ॥ ਰਬ ਆਦਸੁ ਆਬਦ ਰਿਵਾਰਾ ॥ ਆਬਦ ਜੁਗਾਦੀ ਹ ਬੀ ਹਗੁ ॥ ਓਹੁ ਅਰੰਰੁ ਕਰਣ 
ਜਗੁ ॥੧੧॥ {ੰਨਾ 839-840} 

ਦਅਯਥ:- ਨਵ ਨ ਥ—ਨੌਂਸੀ ਨ ਥ,  ਯ ਨ  ਨ ਥ (ਆਥਦ ਨ ਥ, ਭਛੇਂਦਯ ਨ ਥ, ਉਦਮ ਨ ਥ, ੰਤਿ ਨ ਥ, 

ਕੰਥੜ ਨ ਥ, ਤਯ ਨ ਥ, ਅਚੰਬ ਨ ਥ, ਚਯੰਗੀ ਨ ਥ, ਗਯਿ ਨ ਥ)। ਨ ਥ—ਜਗੀਆਾਂ ਦ ਭਸੰਤ। ਨਵ ਿੰਡ—

ਧਯਤੀ ਦ  ਯ ਨ  ਥਸੱ,  ਯੀ ਧਯਤੀ ਦ ਜੀਵ। ਘਥਟ ਘਥਟ—ਸਯਕ ਯੀਯ ਥਵਚ (ਥਵਆਕ)। ਫਰਵੰਡ—

ਫਰੀ। ਭ ਈ—ਭ ਇਆ, ਭ ਾਂ। ਆਦ—ੁਨਭਕ ਯ। ਰਬ ਆਦ—ੁਰਬੂ ਨੰੂ ਨਭਕ ਯ। ਜੁਗ ਦੀ—ਜੁਗ ਾਂ ਦ 

ਭੁੱਢ ਤੋਂ। ਅਯੰਯ—ੁਯ ਤੋਂ ਯ, ਥਜ ਦ   ਯ ਨ  ਇਆ ਜ  ਕ। ਜਗ—ੁਭਯੱਥ।11।  

ਅਯਥ:- (ਅਰ) ਨ ਥ (ਉਸ ਰਬੂ ਸ ਜ) ਸਯਕ ਯੀਯ ਥਵਚ ਥਵਆਕ ਸ, ਜ ਭਸ  ਫਰੀ ਸ, ਜਗੀਆਾਂ ਦ ਨ  ਸੀ 

ਨ ਥ ਤ ਧਯਤੀ ਦ  ਯ ਜੀਵ ਥਜ ਦ  ਨ ਭ ਜਦ ਸਨ।  

(ਉਸ ਨ ਥ-ਰਬੂ  ਯ ਜਗਤ ਦੀ ਭ ਾਂ ਸ) ਇਸ  ਯ  ਜਗਤ ਉ ਭ ਾਂ (-ਨ ਥ-ਰਬੂ) ਦ  ੁੱਤਯ ਸ (ਦ  ਕੀਤ  

ਸਇਆ ਸ)। ਉ ਰਬੂ ਨੰੂ ਸੀ ਨਭਕ ਯ ਕਯਨੀ ਚ ਸੀਦੀ ਸ, ਉਸ ਬ ਦ  ਭੁੱਢ ਸ, ਬ ਦ  ਯ ਿ  ਸ। ਉਸ ਰਬੂ 

ਭੁੱਢ ਤੋਂ ਸ, ਜੁਗ ਾਂ ਦ ਸ਼ੁਯੂ ਤੋਂ ਸੀ ਸ, ਸੁਣ ਬੀ ਸ ਤ ਦ  ਰਈ ਭਜੂਦ ਯਸਗ । ਉਸ ਰਬੂ-ਨ ਥ ਯ ਤੋਂ ਯ ਸ (ਉ 

ਦ   ਯ ਨਸੀਂ  ਇਆ ਜ  ਕਦ ) ਉਸ ਬ ਕੁਝ ਕਯਨ ਦੀ ਤ ਕਤ ਯੱਿਦ  ਸ।11।  

ਦਸਭੀ ਨਾਭੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥ ਅਨਬਦਨੁ ਭਜਨੁ ਸਚਾ ਗੁਣ ਬਗਆਨੁ ॥ ਸਬਚ ਭਲੁ ਨ ਲਾਗ ਬਰਭੁ 
ਬਉ ਬਾਗ ॥ ਬਫਲਭੁ ਨ ਤੂਿਬਸ ਕਾਚ ਤਾਗ  ॥ ਬਜਉ ਤਾਗਾ ਜਗੁ ਏਵ ਜਾਣਹੁ ॥ ਅਸਬਥਰੁ ਚੀਤੁ 
ਸਾਬਚ ਰੰਗੁ ਭਾਣਹੁ ॥੧੨॥ {ੰਨਾ 840} 

ਦਅਯਥ:- ਅਨਥਦਨੁ—ਸਯ ਯਜ਼, ਦ । ਭਜਨੁ—ਇਸ਼ਨ ਨ। ਚ —ਦ -ਥਥਯ। ਗੁਣ ਥਗਆਨੁ—

ਯਭ ਤਭ  ਦ ਗੁਣ ਾਂ ਨ ਰ ਜ ਣ-ਛ ਣ। ਥਚ—ਦ -ਥਥਯ ਰਬੂ-ਨ ਭ ਥਵਚ (ਜੁਥੜਆਾਂ)। ਬਰਭ—ੁਬਟਕਣ । 

ਥਫਰਭ—ੁਦਯ, ਥਢੱਰ। ਅਥਥਯ—ੁਥਟਕਵ ਾਂ।  ਥਚ—ਦ -ਥਥਯ ਰਬੂ ਥਵਚ।  



ਅਯਥ:- ਯਭ ਤਭ  ਦ  ਨ ਭ ਜਣ  ਸੀ ਦਵੀਂ ਥਥਤ ਤ ਦ ਨ ਕਯਨ  ਤ ਇਸ਼ਨ ਨ ਕਯਨ  ਸ। ਰਬੂ ਦ ਗੁਣ ਾਂ 

ਨ ਰ ਡੂੰਘੀ  ਾਂਝ ਸੀ ਦ -ਥਥਯ ਯਥਸਣ ਵ ਰ  ਥਨੱਤ ਦ  ਤੀਯਥ-ਇਸ਼ਨ ਨ ਸ। ਦ -ਥਥਯ ਰਬੂ ਦ ਨ ਭ ਥਵਚ 

ਜੁਥੜਆਾਂ (ਭਨ ਨੰੂ ਥਵਕ ਯ ਾਂ ਦੀ) ਭਰ ਨਸੀਂ ਰੱਗਦੀ, ਭਨ ਦੀ ਬਟਕਣ  ਦੂਯ ਸ ਜ ਾਂਦੀ ਸ, ਭਨ ਦ  ਥਸਭ ਭੁੱਕ 

ਜ ਾਂਦ  ਸ (ਇਉਂ ਤੁਯਤ ਭੁੱਕਦ  ਸ, ਥਜਵੇਂ) ਕੱਚ ਧ ਗ ਨੰੂ ਟੁੱਟਥਦਆਾਂ ਥਚਯ ਨਸੀਂ ਰੱਗਦ ।  

(ਸ ਬ ਈ!) ਜਗਤ (ਦ ੰਫੰਧ) ਨੰੂ ਇਉਂ ਸੀ ਭਝ ਥਜਵੇਂ ਕੱਚ  ਧ ਗ  ਸ; ਆਣ  ਭਨ ਨੰੂ ਦ -ਥਥਯ ਰਬੂ-ਨ ਭ 

ਥਵਚ ਥਟਕ  ਕ ਯੱਿ, ਅਤ ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਭ ਣ।12।  

ਏਕਾਦਸੀ ਇਕੁ ਬਰਦ ਵਸਾਵ ॥ ਬਹੰਸਾ  ਭਭਤਾ ਭਹੁ ਚੁਕਾਵ ॥ ਪਲੁ ਾਵ ਫਰਤੁ ਆਤਭ ਚੀਨ ॥ 
ਾਿੰਬਿ ਰਾਬਚ ਤਤੁ ਨਹੀ ਫੀਨ ॥ ਬਨਰਭਲੁ ਬਨਰਾਹਾਰੁ ਬਨਹਕਵਲੁ ॥ ਸੂਚ ਸਾਚ ਨਾ ਲਾਗ ਭਲੁ 
॥੧੩॥ {ੰਨਾ 840} 

ਦਅਯਥ:- ਇਕ—ਇੱਕ (ਯਭ ਤਭ ) ਨੰੂ। ਥਯਦ—ਥਸਯਦ ਥਵਚ। ਵ ਵ—ਵ ਾਂਦ  ਸ। ਥਸੰ —

ਥਨਯਦਇਤ । ਭਭਤ —ਭਰਕੀਅਤ ਦੀ ਰ ਰ । ਚੁਕ ਵ—ਦੂਯ ਕਯਦ  ਸ। ਆਤਭ ਚੀਨ—ਆਣ  ਆ ਨੰੂ 

ਛ ਣਦ  ਸ, ਆਣ  ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਯਿਦ  ਯਥਸੰਦ  ਸ।  ਿੰਥਡ—ਥਵਿ ਵ ਥਵਚ। ਯ ਇ—ਯਚ ਕ, ਯੁੱਝ ਕ। 

ਤਤੁ—ਅਰੀਅਤ। ਫੀਨ—ਵਿਦ , ਵਿ ਕਦ । ਥਨਯ ਸ ਯੁ—{ਥਨਯ-ਆਸ ਯ}ੁ ਥਜ ਨੰੂ ਥਕ ਖ਼ੁਯ ਕ ਦੀ 

ਰੜ ਨਸੀਂ। ਥਨਸਕਵਰੁ—{inÕkYvÑX} ੁੱਧ ਯੂ। ੂਚ—ਥਵੱਤਯ ਰਬੂ ਥਵਚ।  ਚ—ਦ -ਥਥਯ ਰਬੂ 

ਦ  ਯੂ। ਕ ਦੀ—ਚੰਦ ਦ ਥਸ ਫ ੂਯਨਭ ਸ਼ੀ ਜ ਾਂ ਭੱਥਆ ਤੋਂ ਥਗਆਯਵ ਾਂ ਥਦਨ। ਕਯਭ-ਕ ਾਂਡੀ ਰਕ ਉ 

ਥਦਨ ਵਯਤ ਯੱਿਦ ਸਨ, ਥਨਯ ਸ ਯ ਯਥਸੰਦ ਸਨ।13।  

ਅਯਥ:- ਥਜਸੜ  ਭਨੱੁਿ ਇਕ (ਯਭ ਤਭ ) ਨੰੂ (ਆਣ) ਥਸਯਦ ਥਵਚ ਵ ਾਂਦ  ਸ, (ਉਸ ਭਨੱੁਿ ਆਣ 

ਅੰਦਯੋਂ) ਥਨਯਦਇਤ , ਭ ਇਆ ਦੀ ਅਣੱਤ ਅਤ ਭ ਇਆ ਦ  ਭਸ ਦੂਯ ਕਯ ਰੈਂਦ  ਸ। (ਥਜਸੜ  ਭਨੱੁਿ ਥਸੰ  

ਭਸ ਆਥਦਕ ਤੋਂ ਫਚ ਯਥਸਣ ਵ ਰ  ਇਸ) ਵਯਤ (ਯੱਿਦ  ਸ, ਉਸ ਇ ਵਯਤ ਦ  ਇਸ) ਪਰ ਰ ਤ ਕਯਦ  ਸ 

ਥਕ (ਦ ) ਆਣ  ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਯਿਦ  ਯਥਸੰਦ  ਸ। ਯ ਥਵਿ ਵ (ਦ ਵਯਤ) ਥਵਚ ਤੀਜ ਕ ਭਨੱੁਿ 

( ਯ ਜਗਤ ਦ) ਭੂਰ (ਯਭ ਤਭ  ਨੰੂ) ਨਸੀਂ ਵਿ ਕਦ ।  

ਸ ਬ ਈ! ਯਭ ਤਭ  ਨੰੂ ਥਵਕ ਯ ਾਂ ਦੀ ਭਰ ਨਸੀਂ ਰੱਗਦੀ, ਯਭ ਤਭ  ਨੰੂ ਥਕ ਖ਼ੁਯ ਕ ਦੀ ਰੜ ਨਸੀਂ (ਉਸ ਸਯ 

ਵਰ  ਸੀ ਫਰਤ-ਧ ਯੀ ਸ), ਯਭ ਤਭ  ੁੱਧ-ਯੂ ਸ, (ਥਜਸੜ ਭਨੱੁਿ ਉ) ਥਵੱਤਯ ਰਬੂ ਥਵਚ (ਜੁੜ ਕ) ਉ 

ਦ -ਥਥਯ ਰਬੂ ਦ  ਯੂ ਸ ਜ ਾਂਦ ਸਨ, ਉਸਨ ਾਂ ਨੰੂ (ਵੀ ਥਵਕ ਯ ਾਂ ਦੀ) ਭਰ ਨਸੀਂ ਰੱਗਦੀ।13।  

ਜਹ ਦਿਉ ਤਹ ਏਕ ਏਕਾ ॥ ਹਬਰ ਜੀਅ ਉਾਏ ਵਕ ਵਕਾ ॥ ਪਲਹਾਰ ਕੀਏ ਪਲੁ ਜਾਇ ॥ ਰਸ 
ਕਸ ਿਾਏ ਸਾਦੁ ਗਵਾਇ ॥ ਕੂਿ ਲਾਲਬਚ ਲਿ ਲਿਾਇ ॥ ਛੂਿ ਗੁਰਭੁਬਿ ਸਾਚੁ ਕਭਾਇ ॥੧੪॥ 
{ੰਨਾ 840} 

ਦਅਯਥ:- ਜਸ—ਥਜੱਥ। ਦਿਉ—ਦਿਉਂ, ਭੈਂ ਵਿਦ  ਸ ਾਂ। ਤਸ—ਉਥ। ਕ ਕ —ਇਕ ਯਭ ਤਭ  ਸੀ। 

ਸਥਯ—{ਰਜ਼ ‘ਸਯ’ ਤੋਂ ਫਸ-ੁਵਚਨ}। ਸਥਯ ਜੀਅ—ਫ ਕੀ  ਯ ਜੀਵ। ਵਕ ਵਕ —ਬ ਾਂਤ ਬ ਾਂਤ ਦ। 

ਪਰਸ ਯ—ਪਰ ਾਂ ਦ  ਆਸ ਯ {ਕ ਦੀ ਦ ਵਯਤ ਤ ਅੰਨ ਛੱਡ ਕ ਕਯਭ-ਕ ਾਂਡੀ ਥਯ ਪਰ ਿ ਾਂਦ ਸਨ, ਤ 

ਥਯ ਇਤਨ  ਉੱਦਭ ਨ ਰ ਸੀ ਵਯਤ ਦ  ਪਰ ਥਭਰਦ  ਭਝ ਰੈਂਦ ਸਨ। ਅਰ ਵਯਤ ਸ ‘ਥਵਕ ਯ ਾਂ ਵਰੋਂ  

ਯਸਜ਼’, ਉ ਦ  ਪਰ ਸ ‘ਉੱਚ  ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ’}। ਯ ਕ—ਕਈ ੁਆਦ ਾਂ ਵ ਰ  ਪਰ ਆਥਦਕ 

ਦ ਯਥ।  ਦੁ—ੁਆਦ, ਭਜ਼ । ਰ ਰਥਚ—ਰ ਰਚ ਥਵਚ। ਕੂੜ ਰ ਰਚ—ਝੂਠ  ਰ ਰਚ ਥਵਚ। ਰਟ—



ਚੰਫਥੜਆ ਯਥਸੰਦ  ਸ। ਛੂਟ—(ਰ ਰਚ ਤੋਂ) ਭੁਕਤ ਸੁੰਦ  ਸ। ਗੁਯਭੁਥਿ—ਗੁਯ ੂਦ ਨਭੁਿ ਯਥਸਣ ਵ ਰ  ਭਨੱੁਿ। 

 ਚ—ਦ -ਥਥਯ ਸਥਯ-ਨ ਭ ਦ  ਥਭਯਨ।14।  

ਅਯਥ:- ਭੈਂ ਥਜਧਯ ਵਿਦ  ਸ ਾਂ, ਉਧਯ ਇਕ ਯਭ ਤਭ  ਸੀ ਯਭ ਤਭ  ਥਦੱਦ  ਸ। (ਉ ਨ) ਬ ਾਂਤ ਬ ਾਂਤ ਦ 

ਇਸ  ਯ ਜੀਵ ਦ  ਕੀਤ ਸ ਸਨ (ਜ ਵਯਤ ਆਥਦਕ ਕਈ ਬਯਭ ਾਂ ਥਵਚ  ਯਥਸੰਦ ਸਨ)।  

ਸ ਬ ਈ! (ਕ ਦੀ ਵ ਰ  ਥਦਨ ਅੰਨ ਛੱਡ ਕ) ਥਨਯ ਪਰ ਿ ਥਧਆਾਂ (ਵਯਤ ਦ  ਅਰ) ਪਰ ਨਸੀਂ ਥਭਰਦ  

(ਅਰ ਵਯਤ ਸ ‘ਥਵਕ ਯ ਾਂ ਵਰੋਂ  ਯਸਜ਼’, ਉ ਦ  ਪਰ ਸ ‘ਉੱਚ  ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ’)। (ਅੰਨ ਦ ਥ ਾਂ) ਕਈ 

ੁਆਦ ਾਂ ਵ ਰ  ਪਰ ਆਥਦਕ ਦ ਯਥ (ਜ ਭਨੱੁਿ) ਿ ਾਂਦ  ਸ, (ਉਸ ਤ ਾਂ ਉਂਞ ਸੀ ਵਯਤ ਦ ) ਭਜ਼  ਗਵ  ਰੈਂਦ  

ਸ। (ਵਯਤ ਯੱਿਣ ਵ ਰ  ਭਨੱੁਿ ਵਯਤ ਦ ਪਰ ਦੀ ਆ ਧ ਯ ਕ) ਭ ਇਆ ਦ ਰ ਰਚ ਥਵਚ ਪਥਆ ਸੀ 

ਯਥਸੰਦ  ਸ। (ਇ ਰ ਰਚ ਤੋਂ ਉਸ ਭਨੱੁਿ) ਖ਼ਰ ੀ ਸ ਰ ਕਯਦ  ਸ ਥਜਸੜ  ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਕ ਦ -ਥਥਯ 

ਰਬੂ ਦ  ਨ ਭ ਥਭਯਨ ਦੀ ਕਭ ਈ ਕਯਦ  ਸ।14।  

ਦੁਆਦਬਸ ਭੁਦਰਾ ਭਨੁ ਅਉਧੂਤਾ ॥ ਅਬਹਬਨਬਸ ਜਾਗਬਹ ਕਫਬਹ ਨ ਸੂਤਾ ॥ ਜਾਗਤੁ ਜਾਬਗ ਰਹ ਬਲਵ 
ਲਾਇ ॥ ਗੁਰ ਰਚ ਬਤਸੁ ਕਾਲੁ ਨ ਿਾਇ ॥ ਅਤੀਤ ਬਏ ਭਾਰ ਫਰਾਈ ॥ ਰਣਵਬਤ ਨਾਨਕ ਤਹ 
ਬਲਵ ਲਾਈ ॥੧੫॥ {ੰਨਾ 840} 

ਦਅਯਥ:- ਦੁਆਦਥ—ਫ ਯਵੀਂ ਥਥਥਤ, ੂਯਨਭ ੀ ਜ ਾਂ ਭੱਥਆ ਤੋਂ ਫ ਯਵ ਾਂ ਥਦਨ। ਭੁਦਰ  —ਭੁਸਯ, ਛ , ਬਿ 

ਦ  ਥਚੰਨ। ਦੁਆਦਥ ਭੁਦਰ  —ਬਿ ਾਂ ਦ ਫ ਯ ਾਂ ਥਚੰਨ {ਫਰਸਭਚ ਯੀ ਦ ੰਜ ਥਚੰਨ=ਜਨਊ, ਥਭਰਗਛ ਰ , ਭੁੰਞ ਦੀ 

ਤੜ ਗੀ, ਕਯਭੰਡਰ, ਥਸ਼ਿ । ਵਸ਼ਨਵ ਦ ਥਤੰਨ ਥਚੰਨ=ਥਤਰਕ, ਕੰਠੀ, ਤੁਰੀ ਭ ਰ । ਸ਼ਵ (ਥਸ਼ਵ-ਉ ਸ਼ਕ) ਦ 

ਦ ਥਚੰਨ=ਯੁਦਰ  ਿ ਦੀ ਭ ਰ , ਥਤਰੁੰਡਰ  (ਗ ਾਂ ਦ ਗਸ ਦੀ ੁਆਸ ਨ ਰ ਭੱਥ ਉੱਤ ਈਆਾਂ ਥਤੰਨ ਰਕੀਯ ਾਂ)। ਜਗੀ 

ਦ  ਇਕ ਥਚੰਨ=ਭੁੰਦਯ ਾਂ। ੰਥਨਆੀ ਦ  ਇਕ ਥਚੰਨ=ਥਤਰਦੰਡ। (5+3+2+1+1=12) 

ਦੁਆਦਥ ਭੁਦਰ   ਭਨੁ—ਥਜ ਦ  ਭਨ ਫ ਯ ਾਂ ਛ  ਾਂ ਦ  ਧ ਯਨੀ ਸ। ਅਉਧੂਤ —ਥਤਆਗੀ। ਅਥਸ—ਥਦਨ। 

ਥਨਥ—ਯ ਤ। ਜ ਗਥਸ—ਜ ਗਦ ਯਥਸੰਦ ਸਨ, ੁਚਤ ਯਥਸੰਦ ਸਨ। ਜ ਥਗ—ਜ ਗ ਕ। ਥਰਵ—ੁਯਥਤ। ਰ ਇ 

ਯਸ—ਜੜੀ ਯੱਿਦ  ਸ। ਗੁਯ ਯਚ—ਗੁਯ ੂਦ ਉਦਸ਼ ਥਵਚ। ਕ ਰੁ—ਆਤਭਕ ਭਤ। ਅਤੀਤ—ਥਵਯਕਤ। 

ਫਯ ਈ—(ਕ ਭ ਥਦਕ) ਵਯੀ। ਤਸ—ਉਥ, ਉ ਥਟਕ ਣ  ਤ।15।  

ਅਯਥ:- ਸ ਬ ਈ! (ਗੁਯ ੂਦ ਉਦਸ਼ ਥਵਚ ਜੁੜ ਕ ਥਜਸੜ ਭਨੱੁਿ) ਥਦਨ ਯ ਤ (ਭ ਇਆ ਦ ਸੱਥਰਆਾਂ ਵਰੋਂ) 

ੁਚਤ ਯਥਸੰਦ ਸਨ (ਭ ਇਆ ਦ ਭਸ ਦੀ ਨੀਂਦ ਥਵਚ) ਕਦ ਨਸੀਂ ੌਂਦ, (ਉਸੀ ਸਨ ਅਰ) ਥਤਆਗੀ, (ਉਸਨ ਾਂ 

ਦ ) ਭਨ (ਭ ਨ , ਬਿ ਾਂ ਦ) ਫ ਯ ਾਂ ਸੀ ਥਚੰਨ ਾਂ ਦ  ਧ ਯਨੀ ਸੁੰਦ  ਸ। ਸ ਬ ਈ! ਗੁਯ ੂਦ ਉਦਸ਼ ਥਵਚ (ਥਟਕ ਕ 

ਥਜਸੜ  ਭਨੱੁਿ ਭ ਇਆ ਦ ਸੱਥਰਆਾਂ ਵਰੋਂ) ਜ ਗਦ  ਯਥਸੰਦ  ਸ, ਅਤ ੁਚਤ ਯਥਸ ਕ (ਰਬੂ-ਚਯਨ ਾਂ ਥਵਚ) ੁਯਥਤ 

ਜੜੀ ਯੱਿਦ  ਸ, ਉ (ਦ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ) ਨੰੂ (ਆਤਭਕ) ਭਤ ਿ  ਨਸੀਂ ਕਦੀ।  

ਨ ਨਕ ਫਨਤੀ ਕਯਦ  ਸ—(ਥਜਨ ਾਂ ਭਨੱੁਿ ਾਂ ਨ) ਉਥ (ਰਬੂ-ਚਯਨ ਾਂ ਥਵਚ) ੁਯਥਤ ਜੜੀ ਸਈ ਸ, ਉਸਨ ਾਂ ਨ  

(ਕ ਭ ਥਦਕ)  ਯ ਵਯੀ ਭੁਕ  ਰ, ਉਸ (ਅਰ) ਥਤਆਗੀ ਫਣ ਗ।15।  

ਦੁਆਦਸੀ ਦਇਆ ਦਾਨੁ ਕਬਰ ਜਾਣ ॥ ਫਾਹਬਰ ਜਾਤ ਬੀਤਬਰ  ਆਣ ॥ ਫਰਤੀ ਫਰਤ ਰਹ 
ਬਨਹਕਾਭ ॥ ਅਜਾ ਜਾੁ ਜ ਭੁਬਿ ਨਾਭ ॥ ਤੀਬਨ ਬਵਣ ਭਬਹ ਏਕ ਜਾਣ ॥ ਸਬਬ ਸੁਬਚ ਸੰਜਭ 
ਸਾਚੁ ਛਾਣ ॥੧੬॥ {ੰਨਾ 840} 

ਦਅਯਥ:- ਦੁਆਦੀ—ਫ ਯਵੀਂ ਥਥਥਤ। ਕਥਯ ਜ ਣ—ਕਯਨ  ਜ ਣਦ  ਸ। ਦ ਨੁ ਕਥਯ ਜ ਣ—ਦ ਨ ਕਯਨ  



ਜ ਣਦ  ਸ। ਦਇਆ—ਥਆਯ। ਜ ਤ—ਜ ਾਂਦ , ਬਟਕਦ । ਆਣ—ਥਰਆਉਂਦ  ਸ। ਫਯਤੀ ਫਯਤ—ਵਯਤ ਾਂ 

ਥਵਚੋਂ ਰਸ਼ਟ ਵਯਤ। ਥਨਸਕ ਭੁ—ਵ ਨ  ਤੋਂ ਯਥਸਤ। ਅਜ  ਜ ੁ—ਜਣ ਤੋਂ ਥਫਨ  ਕੀਤ  ਸਇਆ (ਥਕ ਭੰਤਰ  

ਦ ) ਜ । ਭੁਥਿ—ਭੂੰਸ ਨ ਰ। ਜ—ਜਦ  ਸ। ਤੀਥਨ ਬਵਣ—ਥਤੰਨ ਾਂ ਬਵਨ ਾਂ ਥਵਚ,  ਯ ਜਗਤ ਥਵਚ। 

ਕ—ਇਕ (ਯਭ ਤਭ ) ਨੰੂ ਸੀ। ਥਬ— ਯ। ੰਜਭ—ਥਗਆਨ-ਇੰਥਦਰਆਾਂ ਨੰੂ ਵੱ ਥਵਚ ਕਯਨ ਦ ਜਤਨ। 

ੁਥਚ—ਯੀਯਕ ਥਵੱਤਰਤ  ਦ ਉੱਦਭ।  ਚ—ੁਦ -ਥਥਯ ਰਬੂ। ਛ ਣ— ਾਂਝ  ਾਂਦ  ਸ। 16।  

ਅਯਥ:- ਸ ਬ ਈ! (ਕਯਭ-ਕ ਾਂਡੀ ਭਨੱੁਿ ਥਕ ਵਯਤ ਆਥਦਕ ਭ ਭ ਇਆ ਦ  ਦ ਨ ਕਯਦ  ਸ, ਅਤ ਥਕ ਭੰਤਰ  

ਦ  ਅਜ  ਜ  ਕਯਦ  ਸ, ਯ ਥਜਸੜ  ਭਨੱੁਿ ਫੰਥਦਆਾਂ ਥਵਚ) ਥਆਯ ਵੰਡਣ  ਜ ਣਦ  ਸ, ਫ ਸਯ ਬਟਕਦ 

ਭਨ ਨੰੂ (ਸਥਯ-ਨ ਭ ਦੀ ਸ ਇਤ  ਨ ਰ ਆਣ) ਅੰਦਯ ਸੀ ਰ  ਆਉਂਦ  ਸ, ਥਜਸੜ  ਭਨੱੁਿ ਵ ਨ -ਯਥਸਤ 

ਜੀਵਨ ਜੀਊਂਦ  ਸ, ਅਤ ਭੂੰਸੋਂ ਯਭ ਤਭ  ਦ  ਨ ਭ ਜਦ  ਸ, ਉਸ ਭਨੱੁਿ (ਭ ਨ) ਅਜ  ਜ  ਕਯ ਥਯਸ  ਸ। 

ਸ ਬ ਈ! ਥਜਸੜ  ਭਨੱੁਿ  ਯ ੰ ਯ ਥਵਚ ਇਕ ਯਭ ਤਭ  ਨੰੂ ਸੀ ਵੱਦ  ਭਝਦ  ਸ, ਅਤ ਉ ਦ -ਥਥਯ 

ਰਬੂ ਨ ਰ ਡੂੰਘੀ  ਾਂਝ  ਈ ਯੱਿਦ  ਸ, ਉਸ (ਭ ਨ) ਯੀਯਕ ਥਵਤਰ ੱਤ  ਦ  ਯ ਉੱਦਭ ਕਯ ਥਯਸ  ਸ, 

ਥਗਆਨ-ਇੰਥਦਰਆਾਂ ਨੰੂ ਵੱ ਥਵਚ ਕਯਨ ਦ  ਯ ਜਤਨ ਕਯ ਥਯਸ  ਸ। 16।  

ਤਰਬਸ ਤਰਵਰ ਸਭੁਦ ਕਨਾਰ ॥ ਅੰਬਭਰਤੁ ਭੂਲੁ ਬਸਿਬਰ ਬਲਵ ਤਾਰ ॥ ਿਰ ਿਬਰ ਭਰ ਨ ਫੂਿ ਕਇ 
॥ ਬਨਿਰੁ ਫੂਬਿ ਭਰ ਬਤ ਿਇ ॥ ਿਰ ਭਬਹ ਘਰੁ ਘਰ ਭਬਹ ਿਰੁ ਜਾਣ ॥  ਤਿਬਤ ਬਨਵਾਸੁ ਸਚੁ 
ਭਬਨ ਬਾਣ ॥੧੭॥ {ੰਨਾ 840} 

ਦਅਯਥ:- ਤਯਥ—ਤਯਵੀਂ ਥਥਥਤ। ਕਨ ਯ—ਕੰਢ ਤ। ਤਯਵਯ—ਯੁੱਿ। ਅੰਥਭਰਤੁ—ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦਣ 

ਵ ਰ  ਨ ਭ-ਜਰ। ਭੂਰੁ—ਭੁੱਢ, ਜੜ। ਥਿਥਯ—ਥਿਯ ਤ। ਥਰਵ ਤ ਯ—ਥਰਵ ਦੀ ਤ ਯ ਥਵਚ। ਡਯ—

(ੰ ਯਕ) ਡਯ ਾਂ ਨ ਰ। ਡਥਯ ਭਯ ਨ—ਡਯ ਕ ਨਸੀਂ ਭਯਦ । ਨ ਫੂਡ—ਨਸੀਂ ਡੁੱਫਦ । ਥਨਡਯ—ੁ(ਯਭ ਤਭ  

ਦ ) ਡਯ-ਅਦਫ ਨ ਸ ਯੱਿਣ ਵ ਰ । ਫੂਥਡ—(ਥਵਕ ਯ ਾਂ ਥਵਚ) ਡੁੱਫ ਕ। ਭਯ—ਆਤਭਕ ਭਤ ਸੜਦ  ਸ। 

ਥਤ—ਇੱਜ਼ਤ। ਿਇ—ਗਵ  ਕ। ਘਯ—ੁਥਟਕ ਣ । ਘਯ ਭਥਸ—ਥਸਯਦ-ਘਯ ਥਵਚ। ਜ ਣ—(ਥਜਸੜ  

ਭਨੱੁਿ) ਜ ਣਦ  ਸ। ਤਿਥਤ—ਤਖ਼ਤ ਉੱਤ। ਚੁ—ਦ -ਥਥਯ ਯਥਸਣ ਵ ਰ  ਰਬੂ। ਭਥਨ—ਭਨ ਥਵਚ। 

ਬ ਵ—ਥਆਯ  ਰੱਗਦ  ਸ। 17।  

ਅਯਥ:- ਸ ਬ ਈ! (ਥਜਵੇਂ) ਭੰੁਦਯ ਦ ਕੰਢ ਉੱਤ ਉੱਗ ਸ ਯੁੱਿ ਦੀ ( ਾਂਇਆਾਂ ਸ, ਥਤਵੇਂ ਇਸ ਯੀਯ ਸ। ਯ 

ਥਜਸੜ  ਭਨੱੁਿ) ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵ ਰ  ਨ ਭ-ਜਰ ਨੰੂ (ਆਣ  ਜੀਵਨ ਦੀ) ਜੜ  ਫਣ ਾਂਦ  ਸ, (ਉੱਕੀ) 

ੁਯਥਤ ਦੀ ਡਯ ਦੀ ਫਯਕਤ ਨ ਰ ਉਸ ਥਿਯ ਤ (ਰਬੂ-ਚਯਨ ਾਂ ਥਵਚ ਜ  ਸੁੰਚਦ  ਸ)। (ਥਜਸੜ  ਬੀ ਭਨੱੁਿ 

ਇਸ ਉੱਦਭ ਕਯਦ  ਸ, ਉਸ ੰ ਯਕ) ਡਯ ਾਂ ਨ ਰ ਡਯ ਡਯ ਕ ਆਤਭਕ ਭਤ ਨਸੀਂ ਸੜਦ , ਉਸ (ਥਵਕ ਯ ਾਂ 

ਦ ਭੰੁਦਯ ਥਵਚ) ਨਸੀਂ ਡੁੱਫਦ । (ਯ ਯਭ ਤਭ  ਦ ) ਡਯ-ਅਦਫ ਨ ਸ ਯੱਿਣ ਵ ਰ  ਭਨੱੁਿ (ਰਕ ਯਰਕ 

ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ ਗਵ  ਕ ਆਤਭਕ ਭਤ ਸੜ ਰੈਂਦ  ਸ। ਸ ਬ ਈ! (ਥਜਸੜ  ਭਨੱੁਿ ਯਭ ਤਭ  ਦ) ਡਯ-ਅਦਫ 

ਥਵਚ (ਆਣ ) ਥਟਕ ਣ  ਫਣ ਈ ਯੱਿਦ  ਸ, ਥਜਸੜ  ਭਨੱੁਿ ਆਣ  ਥਸਯਦ-ਘਯ ਥਵਚ (ਰਬੂ ਦ ) ਡਯ ਅਦਫ 

ਵ ਈ ਯੱਿਣ  ਜ ਣਦ  ਸ, ਥਜ ਭਨੱੁਿ ਨੰੂ ਆਣ  ਭਨ ਥਵਚ ਦ -ਥਥਯ ਰਬੂ ਥਆਯ  ਰੱਗਣ ਰੱਗ ੈਂਦ  ਸ, 

ਉ ਨੰੂ (ਉੱਚ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦ ਯੱਫੀ) ਤਖ਼ਤ ਉੱਤ ਥਨਵ  ਥਭਰਦ  ਸ। 17।  

ਚਉਦਬਸ ਚਉਥ ਥਾਵਬਹ ਲਬਹ ਾਵ ॥ ਰਾਜਸ ਤਾਭਸ ਸਤ ਕਾਲ ਸਭਾਵ  ॥ ਸਸੀਅਰ ਕ ਘਬਰ 
ਸੂਰੁ ਸਭਾਵ ॥ ਜਗ ਜੁਗਬਤ ਕੀ ਕੀਭਬਤ ਾਵ ॥ ਚਉਦਬਸ ਬਵਨ ਾਤਾਲ ਸਭਾਏ ॥ ਿੰਿ ਫਰਹਭੰਿ 
ਰਬਹਆ ਬਲਵ ਲਾਏ ॥੧੮॥ {ੰਨਾ 480} 



ਦਅਯਥ:- ਚਉਦਥ—ੂਯਨਭ ਸ਼ੀ ਤੋਂ ਚਧਵ ਾਂ ਥਦਨ। ਚਉਥ ਥ ਵਥਸ—ਚਥ ਥ ਾਂ ਨੰੂ, ਉ ਆਤਭਕ ਥਟਕ ਣ  ਨੰੂ 

ਥਜੱਥ ਭ ਇਆ ਦ ਥਤੰਨ ਗੁਣ ਆਣ  ਰਬ ਵ ਨਸੀਂ   ਕਦ, ਤੁਯੀਆਵਥ । ਰਥਸ  ਵ—ਰੱਬ ਰੈਂਦ  ਸ, 

ਸ ਰ ਕਯ ਰੈਂਦ  ਸ। ਯ ਜ ਤ ਭ ਤ—ਯਜ ਗੁਣ, ਤਭ ਗੁਣ, ਤ ਗੁਣ। ਕ ਰ—ਭ । ਭ ਵ—ਰੀਨ ਸ 

ਜ ਾਂਦ  ਸ। ੀਅਯ—ਚੰਦਰਭ । ਕ ਘਥਯ—ਦ ਘਯ ਥਵਚ। ੀਅਯ ਕ ਘਥਯ—ਸ਼ ਾਂਤੀ ਦ ਘਯ ਥਵਚ। ੂਯੁ—

ੂਯਜ, ਤਸ਼, ਭਨ ਦੀ ਤਸ਼। ਜਗ ਜੁਗਥਤ—ਰਬੂ-ਥਭਰ  ਦ  ਤਯੀਕ । ਕੀਭਥਤ—ਕਦਯ,  ਯ। ਚਉਦਥ 

ਬਵਨ—ਚਦ ਾਂ ਬਵਨ ਾਂ ਥਵਚ। ਥਰਵ ਰ —ੁਯਥਤ ਜੜਦ  ਸ। 18।  

ਅਯਥ:- (ਜਦੋਂ ਭਨੱੁਿ ਗੁਯ ੂਦੀ ਥਕਯ  ਨ ਰ) ਤੁਯੀਆ ਅਵਥ  ਨੰੂ ਰੱਬ ਰੈਂਦ  ਸ, ਤਦੋਂ ਯਜ ਗੁਣ ਤਭ ਗੁਣ ਤ 

ਗੁਣ (ਭ ਇਆ ਦ  ਇਸ ਸਯਕ ਗੁਣ ਉ ਚਥ ਦ ਥਵਚ) ਰੀਨ ਸ ਜ ਾਂਦ  ਸ। ਸ਼ ਾਂਤੀ ਦ ਘਯ ਥਵਚ (ਭਨੱੁਿ ਦ 

ਭਨ ਦੀ) ਤਸ਼ ਭ  ਜ ਾਂਦੀ ਸ, (ਉ ਵਰ  ਭਨੱੁਿ ਯਭ ਤਭ  ਨ ਰ) ਥਭਰ  ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦੀ ਕਦਯ ਭਝਦ  

ਸ। ਤਦੋਂ ਭਨੱੁਿ ਉ ਯਭ ਤਭ  ਥਵਚ ੁਯਥਤ ਜੜੀ ਯੱਿਦ  ਸ ਥਜਸੜ  ਿੰਡ ਾਂ ਫਰਸਭੰਡ ਾਂ ਥਵਚ ਚਦ ਾਂ ਬਵਨ ਾਂ ਥਵਚ 

 ਤ ਰ ਾਂ ਥਵਚ ਸਯ ਥ ਾਂ ਭ ਇਆ ਸਇਆ ਸ। 18।  

ਅਭਾਵਬਸਆ ਚੰਦੁ ਗੁਤੁ ਗਣਾਬਰ ॥ ਫੂਝਹੁ ਬਗਆਨੀ ਸ ਫਦੁ ਫੀਚਾਬਰ ॥ ਸਸੀਅਰੁ ਗਗਬਨ ਜਬਤ 
ਬਤਹੁ ਲਈ ॥ ਕਬਰ ਕਬਰ ਵਿ ਕਰਤਾ ਸਈ ॥ ਗੁਰ ਤ ਦੀਸ ਸ ਬਤਸ ਹੀ ਭਾਬਹ ॥ ਭਨਭੁਬਿ ਬੂਲ 
ਆਵਬਹ ਜਾਬਹ ॥੧੯॥ {ੰਨਾ 840} 

ਦਅਯਥ:- ਗੁਤੁ—ਰੁਥਕਆ ਸਇਆ। ਗਣ ਥਯ—ਆਕ ਸ਼ ਥਵਚ। ਫੀਚ ਥਯ—ਥਵਚ ਯ ਕ, ਭਨ ਥਵਚ ਵ  

ਕ। ਥਗਆਨੀ—ਸ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ ਦ ਿਜੀ ਭਨੱੁਿ! ੀਅਯ—ੁਚੰਦਰਭ । ਗਗਥਨ—ਆਕ ਸ਼ ਥਵਚ। 

ਥਤਸ ੁਰਈ—ਥਤੰਨ ਰਕ ਾਂ ਥਵਚ, ਥਤੰਨ ਬਵਨ ਾਂ ਥਵਚ,  ਯ ੰ ਯ ਥਵਚ। ਕਥਯ—ਦ  ਕਯ ਕ। ਵਿ—ੰਬ ਰ 

ਕਯਦ  ਸ। ਕਯਤ  ਈ—ਉਸ ਕਯਤ ਯ ਸੀ। ਤ—ਤੋਂ,  ੋਂ। ਦੀ—ਥਦੱ ੈਂਦ  ਸ। —ਉਸ (ਭਨੱੁਿ)। ਥਤ 

ਸੀ—{ਥਿਆ ਥਵਸ਼ਸ਼ਣ ‘ਸੀ’ ਦ ਕ ਯਨ ਰਜ਼ ‘ਥਤ’ੁ ਦ    ੁੁ  ਉੱਡ ਥਗਆ ਸ}। ਥਤ ਸੀ ਭ ਥਸ—ਉ 

(ਯਭ ਤਭ ) ਥਵਚ ਸੀ। ਭਨਭੁਥਿ—ਆਣ  ਭਨ ਦ ਥੱਛ ਤੁਯਨ ਵ ਰ  ਭਨੱੁਿ। ਆਵਥਸ—ਜੰਭਦ ਸਨ। 

ਜ ਥਸ—ਭਯਦ ਸਨ। 19।  

ਅਯਥ:- ਸ ਬ ਈ! (ਥਜਵੇਂ) ਭੱਥਆ ਨੰੂ ਚੰਦ ਆਕ ਸ਼ ਥਵਚ ਗੁਤ ਯਥਸੰਦ  ਸ (ਥਤਵੇਂ ਯਭ ਤਭ  ਸਯਕ ਥਸਯਦ 

ਥਵਚ ਗੁਤ ਵੱ ਥਯਸ  ਸ)। ਸ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ ਦ ਿਜੀ ਭਨੱੁਿ! ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਨੰੂ ਭਨ ਥਵਚ ਵ  ਕ 

(ਸੀ ਇ ਬਤ ਨੰੂ) ਭਝ ਕਗ। (ਥਜਵੇਂ) ਚੰਦਰਭ  ਆਕ ਸ਼ ਥਵਚ (ਸਯ   ਚ ਨਣ ਦ ਥਯਸ  ਸ, ਥਤਵੇਂ 

ਯਭ ਤਭ  ਦੀ) ਜਥਤ  ਯ ੰ ਯ ਥਵਚ (ਜੀਵਨ-ੱਤ  ਦ ਯਸੀ ਸ)। ਉਸ ਕਯਤ ਯ ਆ ਸੀ (ਬ ਜੀਵ ਾਂ ਨੰੂ) 

ਦ  ਕਯ ਕ (ਬ ਦੀ) ੰਬ ਰ ਕਯ ਥਯਸ  ਸ। ਥਜ ਭਨੱੁਿ ਨੰੂ ਗੁਯੂ  ੋਂ ਇਸ ੂਝ ਥਭਰ ਜ ਾਂਦੀ ਸ, ਉਸ ਭਨੱੁਿ 

ਉ ਯਭ ਤਭ  ਥਵਚ ਸੀ ਦ  ਰੀਨ ਯਥਸੰਦ  ਸ।  

ਯ ਆਣ  ਭਨ ਦ ਥੱਛ ਤੁਯਨ ਵ ਰ  ਭਨੱੁਿ ਕੁਯ ਸ  ਕ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ ਗੜ ਥਵਚ  ਯਥਸੰਦ ਸਨ। 19।  

ਘਰੁ ਦਰੁ ਥਾਬ ਬਥਰੁ ਥਾਬਨ ਸੁਹਾਵ ॥ ਆੁ ਛਾਣ ਜਾ ਸਬਤਗੁਰੁ ਾਵ ॥ ਜਹ ਆਸਾ ਤਹ ਬਫਨਬਸ 
ਬਫਨਾਸਾ ॥ ਪੂਿ ਿਰੁ ਦੁਬਫਧਾ  ਭਨਸਾ ॥ ਭਭਤਾ ਜਾਲ ਤ ਰਹ ਉਦਾਸਾ ॥ ਰਣਵਬਤ ਨਾਨਕ ਹਭ 
ਤਾ ਕ ਦਾਸਾ ॥੨੦॥੧॥ {ੰਨਾ 840} 

ਦਅਯਥ:- ਥ ਥ—ਥ  ਕ, ੱਕ  ਥਟਕ ਣ  ਫਣ  ਕ। ਘਯੁ ਦਯ—ੁਰਬੂ-ਚਯਨ ਾਂ ਨੰੂ, ਰਬੂ ਦ ਦਯ ਨੰੂ। ਥਥਯੁ—

ਥਟਕ ਕ। ਥ ਥਨ—(ਉ) ਥ ਾਂ ਥਵਚ, ਰਬੂ-ਚਯਨ ਾਂ ਥਵਚ। ੁਸ ਵ—ਸਣ  ਫਣ ਜ ਾਂਦ  ਸ, ਸਣ  ਜੀਵਨ ਵ ਰ  



ਫਣ ਜ ਾਂਦ  ਸ। ਆ—ੁਆਣ  ਆ ਨੰੂ, ਆਣ  ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਨੰੂ। ਛ ਣ—ਯਿਦ  ਸ। ਜ —ਜਦੋਂ। 

 ਵ—ਥਭਰ  ਸ ਰ ਕਯਦ  ਸ। ਜਸ—ਥਜੱਥ, ਥਜ ਥਸਯਦ ਥਵਚ। ਤਸ—ਉ ਥਸਯਦ ਥਵਚ। ਥਫਨਥ—

ਨ  ਸ ਕ, ਆ ਾਂ ਦ  ਨ  ਸ ਕ। ਥਫਨ  —ਆ ਾਂ ਦ  ਅਬ ਵ। ਪੂਟ—ਟੁੱਟ ਜ ਾਂਦ  ਸ। ਿਯੁ—ਬ ਾਂਡ । 

ਦੁਥਫਧ —ਭਯ-ਤਯ। ਭਨ —{mnI—w} ਭਨ ਦ  ਪੁਯਨ । ਤ—ਤੋਂ। ਭਭਤ —ਅਣੱਤ, ਭਰਕੀਅਤ ਦੀ 

ਤ ਾਂਘ। ਤ  ਕ—ਉ (ਭਨੱੁਿ) ਦ। 20।  

ਅਯਥ:- ਸ ਬ ਈ! ਜਦੋਂ ਭਨੱੁਿ ਗੁਯ ੂ (ਦ  ਥਭਰ ) ਸ ਰ ਕਯ ਰੈਂਦ  ਸ, ਤਦੋਂ ਆਣ  ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਨੰੂ 

ੜਤ ਰਣ  ਸ਼ੁਯੂ ਕਯ ਦੇਂਦ  ਸ, ਅਤ ਰਬੂ-ਚਯਨ ਾਂ ਨੰੂ ਰਬੂ ਦ ਦਯ ਨੰੂ (ਆਣ ) ੱਕ  ਆਯ  ਫਣ  ਕ ਉ ਥ ਾਂ 

ਥਵਚ (ਰਬੂ-ਚਯਨ ਾਂ ਥਵਚ) ਥਟਕ ਕ ਸਣ  ਜੀਵਨ ਵ ਰ  ਫਣ ਜ ਾਂਦ  ਸ। ਥਜ ਥਸਯਦ ਥਵਚ (ਥਸਰ ਾਂ ਦੁਨੀਆ 

ਵ ਰੀਆਾਂ) ਆ ਾਂ (ਸੀ ਆ ਾਂ ਥਟਕੀਆਾਂ ਯਥਸੰਦੀਆਾਂ ਨ) ਉਥ ਆ ਾਂ ਦ  ੂਯਨ ਅਬ ਵ ਸ ਜ ਾਂਦ  ਸ, (ਉ ਦ 

ਅੰਦਯੋਂ) ਭਯ-ਤਯ ਅਤ ਭਨ ਦ ਪੁਯਥਨਆਾਂ ਦ  ਬ ਾਂਡ  (ਸੀ) ਬੱਜ ਜ ਾਂਦ  ਸ। ਉਸ ਭਨੱੁਿ (ਭ ਇਆ ਦੀ) ਭਭਤ  ਦ 

ਜ ਰ ਤੋਂ ਵੱਿਯ  ਯਥਸੰਦ  ਸ। ਨ ਨਕ ਫਨਤੀ ਕਯਦ  ਸ—ਭੈਂ ਇਸ ਥਜਸ ਭਨੱੁਿ ਦ  (ਦ ) ਦ  ਸ ਾਂ। 20।1।  

 


