
ੂਜਯੀ ਏੀ ਵਾਯ ਭ: 3 ॥ 
ਬਾਵ 

ਉੜੀ ਵਾਯ:- 

(1) ਇਏ ਉਸ ਬੀ ਵਏਤ ੀ ਜਦੋਂ ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਆ ੀ; ਸ੍ਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਨਸੀਂ ੀ।  

(2) ਜੰਭਣ ਤ ਭਯਨ ਦਾ ਸ੍ਨਮਭ ਫਣਾ ਏ ਰਬੂ ਨ  ਆਣ  ਸੁਏਭ ਸ੍ਵਚ ਸ੍ਰਸ਼ਟੀ ਯਚੀ, ਆਣੀ ਜਸ੍ਤ ਇ ਸ੍ਵਚ 

ਸ੍ਟਏਾ ਸ੍ਦਿੱਤੀ; ਸ੍ਤਰੁਣੀ ਭਾਇਆ ਯਚ ਏ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਧੰਧ ਸ੍ਵਚ ਰਾ ਸ੍ਦਿੱਤਾ।  

(3) ਇ ਸ੍ਤਰੁਣੀ ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ ਫਸੁਤ ਡਾਢਾ ਸ ਤ ਾਾਾਂ ਦਾ ਭੂਰ ਸ। ਜ ਭਨੁਿੱਐ ੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ 

ਬਤੀ ਏਯਦਾ ਸ ਉਸ ਸ੍ਨਯਭਰ ਯਸ੍ਸੰਦਾ ਸ।  

(4) ਇਸ ਭਸ ਤੋਂ ਚਤੁਯਾਈ ਨਾਰ ਫਚਾਉ ਨਸੀਂ ਸ। ਜ ੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ‘ਸਉਭ’ ਵਾਾਂਦਾ ਸ ਉਸ ਰਬੂ ਸ੍ਵਚ 

ਸ੍ਭਰ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

(5) ਜ ਭਨੁਿੱਐ ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ ਸ੍ਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਦਾ ਸ, ਉਸ ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਸ੍ਵਚ ਅਿੱੜਦਾ ਸ।  

(6) ਢੰਾਾਂ ਨਾਰ ਯਿੱਫ ਨਸੀਂ ਸ੍ਭਰਦਾ। ੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਜ ਭਨੁਿੱਐ ਰਬੂ ਦ ‘ਨਾਭ’ ਯੂ ‘ਅੰਸ੍ਭਰਤਯ’ ਸ੍ਵਚ 

ਨਾਉਂਦਾ ਸ ਉ ਦੀ ਸ੍ਤਰਸ਼ਨਾ ਫੁਿੱਝ ਜਾਾਂਦੀ ਸ।  

(7) ਸ੍ਜ ਉਤ ਸ੍ਭਸਯ ਏਯ ਉ ਨੰੂ ੁਯ ੂਸ੍ਭਰਦਾ ਸ; ੁਯ ੂਦੀ ਸ੍ਏਯਾ ਨਾਰ ‘ਸ੍ਨਸਚਰੁ ਨਾਭ ੁਧਨੁ’ ਸ੍ਭਰਦਾ ਸ।  

(8) ਰਬੂ ਦੀ ਸ੍ਏਯਾ ਨਾਰ ਜ ੁਯ ੂਸ੍ਭਰ  ਤਾਾਂ ‘ਸਉਭ’ ਦੂਯ ਸੁੰਦੀ ਸ, ‘ਸ੍ਤਰਸ਼ਨਾ’ ਸ੍ਭਟ ਏ ਭਨ ੁਐੀ ਸੁੰਦਾ ਸ।  

(9) ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਸਇਆਾਂ ‘ਏਟ ਸ੍ਵਏਾਯ ਅਸ੍ਆਨ’ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ; ਸ੍ਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਯਏਸ੍ਤ 

ਨਾਰ ਅਦੰਯ ਜਸ੍ਤ ਦਾ ਰਏਾ ਸ ਏ ‘ਆਨੰਦ’ ਰਾਤ ਸੁੰਦਾ ਸ।  

(10) ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਸਇਆਾਂ ‘ਸਉਭ’ ਸ੍ਭਟ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਯਜ਼ਾ ਸ੍ਵਚ ਤੁਯੀਦਾ ਸ; ਇ ਤਯਾਾਂ ‘ਨਾਭ’ ਜਸ੍ਆਾਂ 

‘ਸਸ੍ਯ ਏਾ ਭਸਰੁ’ ਸ੍ਭਰ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

(11) ਜ ਭਨੁਿੱਐ ੁਯ ੂਦਾ ਸ ਯਸ੍ਸੰਦਾ ਸ; ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਸ੍ਆਯ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ; ਉਸ ਦਾ ਯਿੱਫੀ 

ਸ੍ਆਯ ਦੀ ਭਜ ਸ੍ਵਚ ਤ ਮਾਦ ਸ੍ਵਚ ਭਤ ਯਸ੍ਸੰਦਾ ਸ।  

(12) ਦੂਜ ਾ, ਆਣ  ਭਨ ਦ ਸ੍ਛ ਤੁਯ ਏ ਭਨੁਿੱਐ ਏਾਭਾਸ੍ਦਏ ਸ੍ਵਏਾਯਾਾਂ ਸ੍ਵਚ ਪਦ ਸਨ। ਇਸ ਸ੍ਵਏਾਯ 

ਭਾਨ , ਜਭਾਾਂ ਦਾ ਭਾਯ ਸ, ਇ ਯਾਸ  ਏ ਦੁਿੱਐੀ ਸੁੰਦ ਸਨ।  

(13) ਯਭਾਤਭਾ ਭਨੁਿੱਐ ਦ ਯੀਯ ਸ੍ਵਚ ਸੀ ਵਿੱਦਾ ਸ, ਯ ਜੀਵ ਯਾਾਂ ਦ ਬਣ ਸ੍ਵਚ ਰਿੱਾ ਯਸ੍ਸਦੰਾ ਸ ਤ 

ਯਭਾਤਭਾ ਬਾਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਨਯਰ ਸ; ਇ ਵਾਤ ਇਏ ਥਾਾਂ ਵਸ੍ਦਆਾਂ ਬੀ ਜੀਵ ਤ ਰਬੂ ਦਾ ਸ੍ਵਛੜਾ ਫਸ੍ਣਆ 

ਯਸ੍ਸੰਦਾ ਸ।  

(14) ਏੂੜ ਏੁਿੱਤ ਅਸ੍ਬਭਾਨ ਆਸ੍ਦਏ, ਭਾਨ , ਏਾਇਆ-ਯੂ ਸ੍ਏਰ  ਨੰੂ ਏਯੜ ਏਵਾੜ ਰਿੱ ਸ ਸਨ, ਭਨ ਦ ਸ੍ਛ 

ਤੁਯਨ ਵਾਰ  ਨੰੂ ਇਸ ਏਵਾੜ ਸ੍ਦਿੱਦ ਨਸੀਂ; ਇਸਨਾਾਂ ਨ  ਇ ਦੀ ਰਬੂ ਨਾਰੋਂ  ਸ੍ਵਿੱਥ ਾਈ ਸਈ ਸ।  

(15) ਰਬੀ ਭਨ ਰਬ ਸ੍ਵਚ ਪਸ੍ਆ ਸਇਆ ਭਾਇਆ ਰਈ ਬਟਏਦਾ ਸ੍ਪਯਦਾ ਸ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਰੀ ਇਿੱਜ਼ਤ ਜਾਾਂ 

ਉੱਚੀ ਜਾਸ੍ਤ ਤਾਾਂ ਯਰਏ ਸ੍ਵਚ ਸਤਾ ਨਸੀਂ ਏਯਦੀ; , ਭਨਭੁਐ ਦਸੀਂ ਜਸਾਨੀਂ ਦੁਿੱਐੀ ਸੁੰਦਾ ਸ।  

(16) ਸ੍ਜਨਾਾਂ ਉਤ ਰਬੂ ਦੀ ਸ੍ਏਯਾ ਸਵ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ੁਯ ੂਸ੍ਭਰਦਾ ਸ, ਉਸ ਫੰਦੀ ਏਯਦ ਸਨ, ਰਬੂ ਉਸਨਾਾਂ ਦ 



ਭਨ ਸ੍ਵਚ ਰਟ ਸੁੰਦਾ ਸ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ੁਐ-ਯੂ ‘ਰਾਸਾ’ ਸ੍ਭਰਦਾ ਸ।  

(17) ਜ ਭਨੁਿੱਐ ੁਯੂ ਦੀ ਯਨ ੈਂਦ ਸਨ ਉਸ ਗ਼ਸ੍ਰਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸ੍ਵਚ ਨਸੀਂ ੌਂਦ, ਯਭਾਤਭਾ ਦ ‘ਨਾਭ’ ਦਾ 

ਯ ਚਿੱਐਦ ਸਨ ਤ ‘ਸਜ’ ਅਵਥਾ ਸ੍ਵਚ ਸ੍ਟਏ ਯਸ੍ਸੰਦ ਸਨ।  

(18) ੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਜ ਭਨੁਿੱਐ ਭਾਇਆ ਵਰੋਂ  ੁਚਤ ਯਸ੍ਸ ਏ ਰਬੂ ਦੀ ਸ੍ਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਦਾ ਸ ਉਸ 

ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਸ੍ਵਚ ਸ੍ਟਸ੍ਏਆ ਯਸ੍ਸੰਦਾ ਸ।  

(19) ‘ਦੂਜਾ ਬਾਵ’ ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ ਬੀ ਰਬੂ ਨ  ਆ ਸੀ ਏੀਤਾ ਸ: ਵਿੱਡ ਵਿੱਡ ਏਸਾਣ ਵਾਰ  ਇ ਦੂਜ ਬਾਵ 

ਸ੍ਵਚ ਸੀ ਪ ਯਸ। ੁਯਭੁਐ ਨੰੂ ੂਝ ੈਂਦੀ ਸ ਤ ਉ ਨੰੂ ‘ ਸ੍ਵਜ’ ਨਸੀਂ ਸ੍ਵਆਦਾ।  

(20) ਸ੍ਜ ਨ  ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ ਦਾ ਏੀਤਾ ਸ ਜ ਉ ਦ ਦਯ ਤ ਅਯਦਾਸ੍ ਏਯਦ ਯਸੀ ਤਾਾਂ ਇ ਭਸ ਦਾ 

ਜ਼ਯ ਨਸੀਂ ੈਂਦਾ ਤ ਇ ਤੋਂ ਉਸ੍ਜਆ ਦੁਿੱਐ ਸ੍ਭਿੱਟ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

(21) ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਤੋਂ ਯਾਐੀ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਸ, ਜ ਭਨੁਿੱਐ ਉ ਨੰੂ ਸ੍ਧਆਉਂਦ ਸਨ ਉਸ ਭਾਇਆ 

ਵਾਰੀ ਸ੍ਚੰਤਾ ਛਿੱਡ ‘ਅਸ੍ਚੰਤ’ ਯਸ੍ਸੰਦ ਸਨ।  

(22) ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਬੀ ਰਬੂ ਸ, ਇ ਸ੍ਵਚੋਂ ਤਾਯਨ ਵਾਰਾ ਜਸਾਜ਼ ਤ ਭਿੱਰਾਸ ਬੀ ਆ ਸੀ ਸ, ਆ ਸੀ ਯਾਸ 

ਦਿੱਣ ਵਾਰਾ ਸ। ਉ ਦਾ ‘ਨਾਭ’ ਸ੍ਭਸ੍ਯਆਾਂ ਾਯ ਾ ਸ੍ਵਏਾਯ ਏਿੱਟ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਭੁਿੱਚਾ ਬਾਵ:- 

1. ਇਸ ਜਤ-ਯਚਨਾ ਰਬੂ ਨ  ਆ ਏੀਤੀ ਸ, ਇ ਸ੍ਵਚ ਉ ਨ  ਆਣੀ ਜਸ੍ਤ ਸ੍ਟਏਾ ਯਿੱਐੀ ਸ। ਸ੍ਤਰੁਣੀ 

ਭਾਇਆ ਬੀ ਆ ਸੀ ਫਨਾਣ ਵਾਰਾ ਸ; ਇ ਦ ਰਬਾਵ ਸਠ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਧੰਧ ਸ੍ਵਚ ਉ ਨ  ਜੜ ਯਿੱਸ੍ਐਆ ਸ। ਸ੍ਏ 

ਤਯਾਾਂ ਦੀ ਚਤੁਯਾਈ ਇ ਭਸ ਤੋਂ ਫਚਾ ਨਸੀਂ ਏਦੀ। (ਉੜੀ ਨੰ: 1 ਤੋਂ 4) 

2. ਸ੍ਜ ਉਤ ਸ੍ਭਸਯ ਸਵ ਉ ਨੰੂ ੁਯ ੂ ਸ੍ਭਰਦਾ ਸ; ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ ਸ੍ਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਏਯੀ, ਨਾਭ-

‘ਅੰਸ੍ਭਰਤਯ’ ਸ੍ਵਚ ਨਾਈ ਤਾਾਂ ਸ੍ਤਰਨਾ-ਅਿੱ ਫੁਿੱਝ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਸਉਭ ਸ੍ਭਟਦੀ ਸ, ਏਟ ਸ੍ਵਏਾਯ ਦੂਯ ਸੁੰਦਾ ਸ, 

ਯਜ਼ਾ ਸ੍ਵਚ ਤੁਯਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਸ ਤ ਸ੍ਸਯਦ ਸ੍ਵਚ ਰਬੂ ਦਾ ਸ੍ਆਯ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ। (ਉੜੀ ਨੰ: 5 ਤੋਂ 11) 

3. ਰਬੂ-ਏਾਇਆ-ਸ੍ਏਰ  ਦ ਅੰਦਯ ਸੀ ਵਿੱਦਾ ਸ; ਯ ਭਨਭੁਐ ਏਾਭਾਸ੍ਦਏ ਸ੍ਵਏਾਯਾਾਂ ਸ੍ਵਚ ਪ ਯਸ੍ਸੰਦ ਸਨ ਤ 

ਰਬੂ ਤੋਂ ਸ੍ਵਛੁੜ ਯਸ੍ਸੰਦ ਸਨ। ਏੂੜ ਏੁਿੱਤ ਦ ਏਯੜ ਏਵਾੜ ਰਬੂ ਨਾਰੋਂ  ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਸ੍ਵਿੱਥ ਾਈ ਯਿੱਐਦ ਸਨ। ਰਬ-

ਰਸ੍ਆ ਾਯੀ ਉਭਯ ਨਿੱਏ-ਨਭੂਜ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਬਟਏਦਾ ਸ, ਇਸ ਨਿੱਏ-ਨਭੂਜ ਥ ਸੀ ਯਸ੍ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, , ਦਸੀਂ 

ਜਸਾਨੀਂ ਦੁਿੱਐ ਾਾਂਦਾ ਸ। (ਉੜੀ 12 ਤੋਂ 15) 

4. ਸ੍ਜਨਾਾਂ ਉਤ ਸ੍ਭਸਯ ਸਵ ੁਯੂ-ਯਨ  ਏ ਫੰਦੀ ਏਯਦ ਸਨ; ਗ਼ਸ੍ਰਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸ੍ਵਚ ਨਸੀਂ ੌਂਦ, ਭਾਇਆ 

ਵਰੋਂ  ੁਚਤ ਯਸ੍ਸ ਏ ਸ੍ਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਦ ਸਨ ਤ ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਸ੍ਵਚ ਯਸ੍ਸੰਦ ਸਨ। (ਉੜੀ 16 ਤੋਂ 18) 

5. ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ ਰਬੂ ਨ  ਆ ਸੀ ਦਾ ਏੀਤਾ ਸ; ਵਿੱਡ ਵਿੱਡ ਏਸਾਣ ਵਾਰ  ਬੀ ਇ ਸ੍ਵਚ ਪ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। 

ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਬੀ ਆ ਸ ਤ ਜਸਾਜ਼ ਤ ਭਿੱਰਾਸ ਬੀ ਆ ਸੀ ਸ, ਆ ਸੀ ਯਾਸ ਦਿੱਣ ਵਾਰਾ ਸ। ਜ ਉ ਦ 

ਦਯ ਤ ਅਯਦਾਸ੍ ਏਯਦ ਯਸੀ ਤਾਾਂ ਇ ਤੋਂ ਫਚਾ ਰੈਂਦਾ ਸ। (ਉੜੀ 19 ਤੋਂ 22) 

ਭੁਿੱਐ ਬਾਵ:- 

ਰਬੂ ਦੀ ਯਚੀ ਸਈ ਇ ਜਤ-ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਤੋਂ ਸ੍ਯ ਉਸੀ ਭਨੁਿੱਐ ਫਚਦਾ ਸ ਸ੍ਜ ਨੰੂ ਰਬੂ ਦੀ ਆਣੀ 

ਭਸਯ ਨਾਰ ੁਯ ੂ ਸ੍ਭਰ , ਤ ੁਯ ੂਦ ਦਿੱ ਸ ਯਾਸ ਉਤ ਤੁਯ ਏ ਉਸ ਭਨੁਿੱਐ ਰਬੂ ਦੀ ਸ੍ਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਦਾ 



ਯਸ।  

ਵਾਯ ਦੀ ਫਣਤਯ:- 

ਇਸ ‘ਵਾਯ’ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾ ਜੀ ਦੀ ਯਚਨਾ ਸ, ਇ ਸ੍ਵਚ 22 ਉੜੀਆਾਂ ਸਨ, ਸਯਏ ਉੜੀ ਸ੍ਵਚ ੰਜ ੰਜ 

ਤੁਏਾਾਂ ਸਨ। ਸਯਏ ਉੜੀ ਦ ਨਾਰ ਦ ਦ ਸ਼ਰਏ ਸਨ; ਉੜੀ ਨੰ: 4 ਦ ਨਾਰ ਸ੍ਸਰਾ ਸ਼ਰਏ ਏਫੀਯ ਜੀ ਦਾ ਸ, 

ਫਾਏੀ ਦ ਾਯ ਸ਼ਰਏ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾ ਜੀ ਦ ਸਨ।  

ਏਫੀਯ ਜੀ ਦਾ ਇਿੱਏ ਸ਼ਰਏ ਸਣਾ ਬੀ ਦਿੱਦਾ ਸ ਸ੍ਏ ‘ਵਾਯ’ ਤ ‘ਸ਼ਰਏ’ ਇਿੱਏ ਵਏਤ ਨਸੀਂ ਸ੍ਰਐ  ਸ੍ਏਉਂਸ੍ਏ 

‘ਵਾਯ’ ਦ ਸ਼ਰਏਾਾਂ ਦੀ ਫਣਤਯ ਸ੍ਵਚ ਇਏ-ੁਯਤਾ ਨਸੀਂ ਯਸ੍ਸ ਈ। ਜ ਇਸਨਾਾਂ ਦ ਸ੍ਰਐਣ ਦਾ ਵਏਤ ਇਿੱਏ ਸੀ 

ਸੁੰਦਾ ਤਾਾਂ ਉੜੀ ਨੰ: 4 ਦ ਨਾਰ ਸ੍ਯ ਇਿੱਏ ਰਏ ਨਾਸ ਸ੍ਰਐਦ। ਇ ਉੜੀ ਦ ਸ਼ਰਏਾਾਂ ਨੰੂ ੜ  ਏ ਵਐ; 

ੁਯ ੂਅਭਯਦਾ ਜੀ ਨ  ਇਸ ਸ਼ਰਏ ਉਚਾਸ੍ਯਆ ਬੀ ਏਫੀਯ ਜੀ ਦ ਸ਼ਰਏ ਦ ਯਥਾਇ ਸੀ ਸ (ਵਐ, ਰਏ 

ਏਫੀਯ ਜੀ ਨੰ: 58)। , ਇਸ ਦਵੇਂ ਸ਼ਰਏ ੁਯੂ ਅਯਜਨ ਾਸ੍ਸਫ ਨ  ਇ ਉੜੀ ਦ ਬਾਵ ਨਾਰ ਸ੍ਭਰਦ ਵਐ ਏ 

ਦਯਜ ਏੀਤ ਸਨ ਯ ਇਸ ਨਸੀਂ ੀ ਸ ਏਦਾ ਸ੍ਏ ਜ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾ ਜੀ ਾਯ ਸ਼ਰਏ ਬੀ ਨਾਰ ਸੀ ਉਚਾਯਦ 

ਤਾਾਂ ਇ ਉੜੀ ਨ:ੰ 4 ਨੰੂ ਖ਼ਾਰੀ ਛਿੱਡ ਦੇਂਦ, , ਾਯ ਸੀ ਸ਼ਰਏ ਫੀੜ ਸ੍ਤਆਯ ਏਯਨ ਵਰ  ੁਯ ੂਅਯਜਨ ਾਸ੍ਸਫ 

ਨ  ਦਯਜ ਏੀਤ।  

ੂਜਯੀ ਏੀ ਵਾਯ ਭਸਰਾ 3 
ਸ੍ਏੰਦਯ ਸ੍ਫਯਾਸ੍ਸਭ ਏੀ ਵਾਯ ਏੀ ਧੁਨੀ ਾਉਣੀ ॥ {508} 

ਸ੍ਏੰਦਯ ਤ ਇਫਯਾਸੀਭ ਇਏ ਏੁਰ ਸ੍ਵਚੋਂ ਨ ਤ ਤੁਯਨ -ਸ੍ਯ ਨ। ਇਫਯਾਸੀਭ ਭੰਦ-ਏਯਭੀ ੀ। ਇ ਨ  ਇਏ 

ਵਾਯੀ ਇਏ ਨ -ਜਵਾਨ ਫਰਾਸਭਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ੍ਵਆਸੀ ਵਸੁਟੀ ਤ ਭਾੜੀ ਨਜ਼ਯ ਏਯਨੀ ਸ਼ੁਯੂ ਏੀਤੀ, ਫਰਾਸਭਣ ਨ  

ਸ੍ਏੰਦਯ ਾ ਸ੍ਯਆਦ ਏੀਤੀ। ਸ੍ਏੰਦਯ ਤ ਇਫਯਾਸੀਭ ਦਸਾਾਂ ਸ੍ਵਚ ਟਾਏਯਾ ਸਇਆ, ਇਫਯਾਸੀਭ ਪਸ੍ੜਆ 

ਸ੍ਆ, ਯ ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਣ ਏੀਤ ਤ ਛਤਾਇਆ ਤਾਾਂ ਸ੍ਏੰਦਯ ਨ  ਉ ਨੰੂ ਛਿੱਡ ਸ੍ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਾਏਾ ਢਾਢੀਆਾਂ 

ਨ  ‘ਵਾਯ’ ਸ੍ਵਚ ਾਾਂਸ੍ਵਆ। ਉ ਸੀ ੁਯ ਤ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਵਾਯ ਾਉਣ ਰਈ ਆਸ੍ਆ ਸ।  

ਉ ਵਾਯ ਦਾ ਨਭੂਨਾ: 

ਾੀ ਐਾਨ ਸ੍ਫਯਾਸਭ ਯ ਚਸ੍ੜਆ ਏੰਦਯ।  

ਬੜ ਦੁਸਾਾਂ ਦਾ ਭਿੱਸ੍ਚਆ ਫਡ ਯਣ ਦ ਅੰਦਯ।  

ਗੂਜਯੀ ਕੀ ਵਾਯ ਭਹਰਾ ੩ ਸਿਕੰਦਯ ਸਫਯਾਸਹਭ ਕੀ ਵਾਯ ਕੀ ਧੁਨੀ ਗਾਉਣੀ   . ੴ ਿਸਤਗੁਯ 
ਰਿਾਸਦ ॥ ਿਰਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਇਹੁ ਜਗਤੁ ਭਭਤਾ ਭੁਆ ਜੀਵਣ ਕੀ ਸਫਸਧ ਨਾਸਹ ॥ ਗੁਯ ਕ ਬਾਣ ਜ 
ਚਰ ਤਾਂ ਜੀਵਣ ਦਵੀ ਾਸਹ ॥ ਇ ਿਦਾ ਿਦਾ ਜਨ ਜੀਵਤ ਜ ਹਸਯ ਚਯਣੀ ਸਚਤੁ ਰਾਸਹ ॥ 
ਨਾਨਕ ਨਦਯੀ ਭਸਨ ਵਿ ਗੁਯਭੁਸਿ ਿਹਸਜ ਿਭਾਸਹ ॥੧॥ {ੰਨਾ 508} 

ਦਅਯਥ:- ਭਭ—ਭਯਾ। ਭਭਤਾ—(ਸਯਏ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ) ‘ਭਯੀ’ ਫਨਾਣ ਦਾ ਸ੍ਖ਼ਆਰ। ਸ੍ਫਸ੍ਧ—ਜਾਚ। ਦਵੀ—

ਦਯਜਾ। ਸਸ੍ਜ—ਸਜ ਅਵਥਾ ਸ੍ਵਚ, ਅਡਰਤਾ ਸ੍ਵਚ, ਉਸ ਅਵਥਾ ਸ੍ਜਥ ਦੁਨੀਆ ਦ ਰਾਰਚ ਸ੍ਵਚ 

ਸਯਏ ਦਾਯਥ ਨੰੂ ਆਣਾ ਫਨਾਣ ਦੀ ਚਾਸ ਨਾਸ ਏੁਿੱਦ। ਨਦਯੀ—ਸ੍ਭਸਯ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਰਬੂ।  

ਅਯਥ:- ਇਸ ਜਤ (ਬਾਵ, ਸਯਏ ਜੀਵ) (ਇਸ ਚੀਜ਼ ‘ਭਯੀ’ ਫਣ ਜਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ‘ਭਯੀ’ ਸ ਜਾ—ਇ) 

ਅਣਿੱਤ ਸ੍ਵਚ ਇਤਨਾ ਪਸ੍ਆ ਸ੍ਆ ਸ ਸ੍ਏ ਇ ਨੰੂ ਜੀਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਸੀਂ ਯਸੀ। ਜ ਜ ਭਨੁਿੱਐ ਸ੍ਤੁਯੂ ਦ 

ਏਸ ਤ ਤੁਯਦਾ ਸ ਉਸ ਜੀਵਨ-ਜੁਸ੍ਤ ਸ੍ਿੱਐ ਰੈਂਦ ਸਨ, ਜ ਭਨੁਿੱਐ ਰਬੂ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਸ੍ਵਚ ਸ੍ਚਿੱਤ ਜੜਦ ਸਨ, ਉਸ 



ਭਝ, ਦਾ ਸੀ ਜੀਉਂਦ ਸਨ, (ਸ੍ਏਉਂਸ੍ਏ) ਸ ਨਾਨਏ! ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਸਇਆਾਂ ਸ੍ਭਸਯ ਦਾ ਭਾਰਏ ਰਬੂ ਭਨ ਸ੍ਵਚ 

ਆ ਵਿੱਦਾ ਸ ਤ ੁਯਭੁਸ੍ਐ ਉ ਅਵਥਾ ਸ੍ਵਚ ਜਾ ਅਿੱੜਦ ਸਨ ਸ੍ਜਥ ਦਾਯਥਾਾਂ ਵਰ ਭਨ ਡਰਦਾ ਨਸੀਂ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਅੰਦਸਯ ਿਹਿਾ ਦੁਿੁ ਹ ਆ ਸਿਸਯ ਧੰਧ ਭਾਯ ॥ ਦੂਜ ਬਾਇ ਿੁਤ ਕਫਸਹ ਨ ਜਾਗਸਹ 
ਭਾਇਆ ਭਹ ਸਆਯ ॥ ਨਾਭੁ ਨ ਚਤਸਹ ਿਫਦੁ ਨ ਵੀਚਾਯਸਹ ਇਹੁ ਭਨਭੁਿ ਕਾ ਆਚਾਯੁ ॥ ਹਸਯ 
ਨਾਭੁ ਨ ਾਇਆ ਜਨਭੁ ਸਫਯਥਾ ਗਵਾਇਆ ਨਾਨਕ ਜਭੁ ਭਾਸਯ ਕਯ ਿੁਆਯ ॥੨॥ {ੰਨਾ 508} 

ਦਅਯਥ:- ਸਾ—ਤਐਰਾ। ਆ—ਆ ਸੀ। ਧੰਧ ਭਾਯ—ਧੰਸ੍ਧਆਾਂ ਦੀ ਭਾਯ। ਆਚਾਯ—ੁਯਸਣੀ, ਵਯਤੋਂ।  

ਅਯਥ:- ਸ੍ਜਨਾਾਂ ਭਨੁਿੱਐਾਾਂ ਦਾ ਭਾਇਆ ਨਾਰ ਭਸ ਸ੍ਆਯ ਸ ਜ ਭਾਇਆ ਦ ਸ੍ਆਯ ਸ੍ਵਚ ਭਤ ਸ ਯਸ ਸਨ 

(ਇ ਗ਼ਸ੍ਰਤ ਸ੍ਵਚੋਂ) ਏਦ ਜਾਦ ਨਸੀਂ, ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਭਨ ਸ੍ਵਚ ਤਐਰਾ ਤ ਏਰਸ਼ ਸ੍ਟਸ੍ਏਆ ਯਸ੍ਸੰਦਾ ਸ, ਉਸਨਾਾਂ 

ਨ  ਦੁਨੀਆ ਦ ਝੰਫਸ੍ਰਆਾਂ ਦਾ ਇਸ ਐਾਣਾ ਆਣ  ਸ੍ਯ ਉਤ ਆ ਸਸ੍ੜਆ ਸਇਆ ਸ।  

ਆਣ  ਭਨ ਦ ਸ੍ਿੱਛ ਤੁਯਨ ਵਾਰ  ਫੰਸ੍ਦਆਾਂ ਦੀ ਯਸ੍ਸਣੀ ਇਸ ਸ ਸ੍ਏ ਉਸ ਏਦ ੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਨਸੀਂ ਵੀਚਾਯਦ। ਸ 

ਨਾਨਏ! ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਨੀਫ ਨਸੀਂ ਸਇਆ, ਉਸ ਜਨਭ ਅਜਾਈਂ ਵਾਾਂਦ ਸਨ ਤ ਜਭ ਉਸਨਾਾਂ 

ਨੰੂ ਭਾਯ ਏ ਖ਼ੁਆਯ ਏਯਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਭਤ ਸਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਭ ਯਸ੍ਸੰਦ ਸਨ)।2।  

ਉੜੀ ॥ ਆਣਾ ਆੁ ਉਾਇਨੁ ਤਦਹੁ ਹਯੁ ਨ ਕਈ ॥ ਭਤਾ ਭਿੂਯਸਤ ਆਸ ਕਯ ਜ ਕਯ 
ਿੁ ਹਈ ॥ ਤਦਹੁ ਆਕਾਿੁ ਨ ਾਤਾਰੁ ਹ ਨਾ ਤਰ ਰਈ ॥ ਤਦਹੁ ਆ ਆਸ ਸਨਯੰਕਾਯੁ ਹ ਨਾ 
ਸਤ ਹਈ ॥ ਸਜਉ ਸਤਿੁ ਬਾਵ ਸਤਵ ਕਯ ਸਤਿੁ ਸਫਨੁ ਅਵਯੁ ਨ ਕਈ ॥੧॥ {ੰਨਾ 509} 

ਦਅਯਥ:- ਉਾਇਨੁ—ਉਾਇਆ ਉਸ੍ਨ, ਦਾ ਏੀਤਾ ਉ ਨ। ਭਤਾ ਭੂਯਸ੍ਤ—ਾਰਾਸ ਭਸ਼ਵਯਾ। ਤਰ  

ਰਈ—ਤਰ  ਰਏ। ਸ੍ਤ—ਉਤਿੱਤੀ, ਸ੍ਰਸ਼ਟੀ।  

ਅਯਥ:- ਜਦੋਂ ਰਬੂ ਨ  ਆਣਾ ਆ (ਸੀ) ਦਾ ਏੀਤਾ ਸਇਆ ੀ ਤਦੋਂ ਏਈ ਸਯ ਦੂਜਾ ਨਸੀਂ ੀ, ਰਾਸ 

ਭਸ਼ਵਯਾ ਬੀ ਆ ਸੀ ਏਯਦਾ ੀ, ਜ ਏਯਦਾ ੀ  ਸੁੰਦਾ ੀ। ਉ ਵਰ  ਨਾਸ ਆਏਾਸ਼ ਨਾਸ ਾਤਾਰ ਤ ਨਾਸ 

ਇਸ ਤਰ ਵ ਰਏ ਨ, ਏਈ ਉਤਿੱਤੀ ਅਜ ਨਸੀਂ ੀ ਸਈ, ਆਏਾਯ-ਯਸ੍ਸਤ ਯਭਾਤਭਾ ਅਜ ਆ ਸੀ ਆ ੀ।  

ਜ ਰਬੂ ਨੰੂ ਬਾਉਂਦਾ ਸ ਉਸੀ ਏਯਦਾ ਸ ਉ ਤੋਂ ਸ੍ਫਨਾ ਸਯ ਏਈ ਨਸੀਂ ਸ।1।  

ਿਰਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਿਾਸਹਫੁ ਭਯਾ ਿਦਾ ਹ ਸਦਿ ਿਫਦੁ ਕਭਾਇ ॥ ਹੁ ਅਉਹਾਣੀ ਕਦ ਨਾਸਹ ਨਾ 
ਆਵ ਨਾ ਜਾਇ ॥ ਿਦਾ ਿਦਾ ਿ ਿਵੀ ਜ ਿਬ ਭਸਹ ਯਹ ਿਭਾਇ ॥ ਅਵਯੁ ਦੂਜਾ ਸਕਉ ਿਵੀ 
ਜਭੰ ਤ ਭਸਯ ਜਾਇ ॥ ਸਨਹਪਰੁ ਸਤਨ ਕਾ ਜੀਸਵਆ ਸਜ ਿਿਭੁ ਨ ਜਾਣਸਹ ਆਣਾ ਅਵਯੀ ਕਉ 
ਸਚਤੁ ਰਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਵ ਨ ਜਾਈ ਕਯਤਾ ਕਤੀ ਦਇ ਿਜਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 509} 

ਦਅਯਥ:- ਅਉਸਾਣੀ—ਨਾ ਸਣ ਵਾਰਾ। ਸ੍ਨਸਪਰੁ—ਸ੍ਵਅਯਥ। ਸ੍ਚਤੁ ਰਾਇ—ਸ੍ਚਿੱਤ ਰਾ ਏ। ਵ—ਇ 

ਤਯਾਾਂ (ਅੰਦਾਜ਼ ਰਾਇਆਾਂ)। ਏਤੀ—ਸ੍ਏਤਨੀ।  

ਅਯਥ:- ਭਯਾ ਰਬੂ ਦਾ ਭਜੂਦ ਸ, ਯ ‘ਸ਼ਫਦ’ ਏਭਾਇਆਾਂ (ਅਿੱਐੀਂ) ਸ੍ਦਿੱਦਾ ਸ, ਉਸ ਏਦ ਨਾ ਸਣ ਵਾਰਾ 

ਨਸੀਂ, ਨਾਸ ਜੰਭਦਾ ਸ, ਨਾਸ ਭਯਦਾ ਸ। ਉਸ ਰਬੂ ਬ (ਜੀਵਾਾਂ) ਸ੍ਵਚ ਭਜੂਦ ਸ ਉ ਨੰੂ ਦਾ ਸ੍ਭਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ 

ਸ।  

(ਬਰਾ) ਉ ਦੂਜ ਦੀ ਬਤੀ ਸ੍ਏਉਂ ਏਯੀ ਜ ਜੰਭਦਾ ਸ ਤ ਭਯ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉਸਨਾਾਂ ਫੰਸ੍ਦਆਾਂ ਦਾ ਜੀਊਣਾ 



ਸ੍ਵਅਯਥ ਸ ਜ (ਰਬੂ ਨੰੂ ਛਿੱਡ ਏ) ਸ੍ਏ ਸਯ ਸ੍ਵਚ ਸ੍ਚਿੱਤ ਰਾ ਏ ਆਣ  ਐਭ-ਰਬੂ ਨੰੂ ਨਸੀਂ ਛਾਣਦ। ਅਜਸ 

ਫੰਸ੍ਦਆਾਂ ਨੰੂ, ਸ ਨਾਨਏ! ਏਯਤਾਯ ਸ੍ਏਤਨੀ ਏੁ ਜ਼ਾ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਇਸ ਿੱਰ ਇ ਤਯਾਾਂ (ਅੰਦਾਜ਼ ਰਾਇਆਾਂ) ਨਸੀਂ 

ਤਾ ਰਦੀ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਿਚਾ ਨਾਭੁ ਸਧਆਈ ਿਬ ਵਯਤ ਿਚੁ ॥ ਨਾਨਕ ਹੁਕਭੁ ਫੁਸਝ ਯਵਾਣੁ ਹਇ ਤਾ ਪਰੁ 
ਾਵ ਿਚੁ ॥ ਕਥਨੀ ਫਦਨੀ ਕਯਤਾ ਸਪਯ ਹੁਕਭ ਭੂਸਰ ਨ ਫੁਝਈ ਅੰਧਾ ਕਚੁ ਸਨਕਚੁ ॥ ੨॥ {ੰਨਾ 
509} 

ਦਅਯਥ:- ਬ—ਸਯ ਥਾਾਂ। ਚੁ—ਦਾ-ਸ੍ਥਯ ਯਸ੍ਸਣ ਵਾਰਾ ਰਬੂ। ਏਥਨੀ—ਿੱਰਾਾਂ। ਫਦਨੀ—ਫਦਨ (ਭੂੰਸ) 

ਨਾਰ। ਏਥਨੀ ਫਦਨੀ—ਭੂੰਸ ਦੀਆਾਂ ਿੱਰਾਾਂ। ਏਚ ੁਸ੍ਨਏਚੁ—ਸ੍ਨਯਰ ਏਿੱਚਾ, ਸ੍ਨਯਰ ਏਿੱਚੀਆਾਂ ਿੱਰਾਾਂ ਏਯਨ ਵਾਰ ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਦਾ-ਸ੍ਥਯ ਰਬੂ ਸਯ ਥਾਾਂ ਵਿੱਦਾ ਸ ਉ ਦਾ ਨਾਭ ਸ੍ਭਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ, ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਭਨੁਿੱਐ ਰਬੂ 

ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਨੰੂ ਭਝ ਤਾਾਂ ਉ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਸ੍ਵਚ ਏਫੂਰ ਸੁੰਦਾ ਸ ਤ (ਇਸ ਰਬੂ-ਦਯ ਤ ਰਵਾਨੀ-ਯੂ) ਦਾ ਸ੍ਟਏ 

ਯਸ੍ਸਣ ਵਾਰਾ ਪਰ ਰਾਤ ਏਯਦਾ ਸ।  

ਯ ਜ ਭਨੁਿੱਐ ਸ੍ਨਯੀਆਾਂ ਭੂੰਸ ਦੀਆਾਂ ਿੱਰਾਾਂ ਏਯਦਾ ਸ੍ਪਯਦਾ ਸ, ਰਬੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਨੰੂ ਉੱਏਾ ਨਸੀਂ ਭਝਦਾ, ਉਸ ਅੰਨਾ 

ਸ ਤ ਸ੍ਨਯੀਆਾਂ ਏਿੱਚੀਆਾਂ ਿੱਰਾਾਂ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਿੰਜਗੁ ਸਵਜਗੁ ਉਾਇਨੁ ਸਿਰਿਟੀ ਕਾ ਭੂਰੁ ਯਚਾਇਆ ॥ ਹੁਕਭੀ ਸਿਰਿਸਟ ਿਾਜੀਅਨੁ 
ਜਤੀ ਜਸਤ ਸਭਰਾਇਆ ॥ ਜਤੀ ਹੂੰ ਿਬੁ ਚਾਨਣਾ ਿਸਤਗੁਸਯ ਿਫਦੁ ਿੁਣਾਇਆ ॥ ਫਰਹਭਾ ਸਫਿਨੁ 
ਭਹਿੁ ਤਰ ਗੁਣ ਸਿਸਯ ਧੰਧ ਰਾਇਆ ॥ ਭਾਇਆ ਕਾ ਭੂਰੁ ਯਚਾਇਨੁ ਤੁਯੀਆ ਿੁਿੁ ਾਇਆ ॥੨॥ 
{ੰਨਾ 509} 

ਦਅਯਥ:- ੰਜੁ—ਭਰ। ਸ੍ਵਜ—ੁਸ੍ਵਛੜਾ। ਉਾਇਨੁ—ਉਾਇਆ ਉ ਨ। ਭੂਰੁ—ਭੁਿੱਢ। 

ਾਜੀਅਨੁ—ਾਜੀ ਉ ਨ। ਜਤੀ ਜਸ੍ਤ—ਜੀਵਾਾਂ ਦੀ ਆਤਭਾ ਸ੍ਵਚ ਆਣੀ ਆਤਭਾ। ਜਤੀ ਸੂ—ੰਜਸ੍ਤ ਤੋਂ ਸੀ। 

ਚਾਨਣਾ—ਰਏਾਸ਼। ਸ੍ਸ੍ਯ—ਸ੍ਯਜ ਏ, ਦਾ ਏਯ ਏ। ਯਚਾਇਨੁ—ਯਚਾਇਆ ਉ ਨ। ਤੁਯੀਆ—ਚਥ ਦ 

ਸ੍ਵਚ।  

ਅਯਥ:- ਯਭਾਤਭਾ ਨ  ੰਜ ਤ ਸ੍ਵਜ-ਯੂ ਨਭ ਫਣਾਇਆ ਤ ਜਤ (ਯਚਨਾ) ਦਾ ਭੁਿੱਢ ਫੰਨ ਸ੍ਦਿੱਤਾ। ਉ ਨ  

ਆਣ  ਸੁਏਭ ਸ੍ਵਚ ਸ੍ਰਸ਼ਟੀ ਾਜੀ ਤ (ਜੀਵਾਾਂ ਦੀ) ਆਤਭਾ ਸ੍ਵਚ (ਆਣੀ) ਜਸ੍ਤ ਯਰਾਈ। ਇਸ ਾਯਾ ਰਏਾਸ਼ 

ਰਬੂ ਦੀ ਜਸ੍ਤ ਤੋਂ ਸੀ ਸਇਆ ਸ—ਇਸ ਫਚਨ ਸ੍ਤੁਯੂ ਨ  ੁਣਾਇਆ ਸ। ਫਰਸਭਾ, ਸ੍ਵਸ਼ਨੂ ਤ ਸ੍ਸ਼ਵ ਦਾ ਏਯ ਏ 

ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸ੍ਤੰਨਾਾਂ ੁਣਾਾਂ ਦ ਧੰਧ ਸ੍ਵਚ ਉ ਨ  ਾ ਸ੍ਦਿੱਤਾ।  

ਯਭਾਤਭਾ ਨ  (ੰਜ ਸ੍ਵਜ-ਯੂ) ਭਾਇਆ ਦਾ ਭੁਿੱਢ ਯਚ ਸ੍ਦਿੱਤਾ, (ਇ ਭਾਇਆ ਸ੍ਵਚ ਯਸ੍ਸ ਏ) ੁਐ ਉ ਨ  

ਰਿੱਬਾ ਜ ਤੁਯੀਆ ਅਵਥਾ ਸ੍ਵਚ ਅਿੱਸ੍ੜਆ।2।  

ਿਰਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਿ ਜੁ ਿ ਤੁ ਸਜ ਿਸਤਗੁਯ ਬਾਵ ॥ ਿਸਤਗੁਯ ਕ ਬਾਣ  ਵਸਡਆਈ ਾਵ ॥ 
ਨਾਨਕ ਆੁ ਛਸਡ ਗੁਯ ਭਾਸਹ ਿਭਾਵ ॥੧॥ {ੰਨਾ 509} 

ਦਅਯਥ:- ਆ—ੁਆਾ-ਬਾਵ, ਸਉਭ। ਸ੍ਜ ਸ੍ਤੁਯ ਬਾਵ—ਜ ੁਯ ੂਨੰੂ ਚੰਾ ਰਿੱਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਸ੍ਤੁਯੂ ਨੰੂ ਬਾ ਜਾਣਾ (ਚੰਾ ਰਿੱ ਣਾ)—ਇਸੀ ਜ ਸ ਇਸੀ ਤ ਸ; ਭਨੁਿੱਐ ਸ੍ਤੁਯੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ 

ਸ੍ਵਚ ਯਸ੍ਸ ਏ ਸੀ ਆਦਯ ਭਾਣ ਸਾਰ ਏਯਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਆਾ-ਬਾਵ ਸ੍ਤਆ ਏ ਸੀ (ਭਨੁਿੱਐ) ਸ੍ਤੁਯੂ 



ਸ੍ਵਚ ਰੀਨ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਗੁਯ ਕੀ ਸਿਿ ਕ ਸਵਯਰਾ ਰਵ ॥ ਨਾਨਕ ਸਜਿੁ ਆਸ ਵਸਡਆਈ ਦਵ ॥ ੨॥ {ੰਨਾ 
509} 

ਅਯਥ:- ਏਈ ਸ੍ਵਯਰਾ ਫੰਦਾ ਸ੍ਤੁਯੂ ਦੀ ਸ੍ਿੱਸ੍ਐਆ ਰੈਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਸ੍ਿੱਸ੍ਐਆ ਤ ਤੁਯਦਾ ਸ) ਸ ਨਾਨਏ! (ੁਯ-

ਸ੍ਿੱਸ੍ਐਆ ਤ ਤੁਯਨ ਦੀ) ਵਸ੍ਡਆਈ ਉ ਨੰੂ ਸ੍ਭਰਦੀ ਸ ਸ੍ਜ ਨੰੂ ਰਬੂ ਆ ਦੇਂਦਾ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਭਾਇਆ ਭਹੁ ਅਸਗਆਨੁ ਹ ਸਫਿਭੁ ਅਸਤ ਬਾਯੀ ॥ ਥਯ ਾ ਫਹੁ ਰਸਦਆ ਸਕਉ 
ਤਯੀ ਤਾਯੀ ॥ ਅਨਸਦਨੁ ਬਗਤੀ ਯਸਤਆ ਹਸਯ ਾਸਯ ਉਤਾਯੀ ॥ ਗੁਯ ਿਫਦੀ ਭਨੁ ਸਨਯਭਰਾ 
ਹਉਭ ਛਸਡ ਸਵਕਾਯੀ ॥ ਹਸਯ ਹਸਯ ਨਾਭੁ ਸਧਆਈ ਹਸਯ ਹਸਯ ਸਨਿਤਾਯੀ ॥੩॥ {ੰਨਾ 509} 

ਦਅਯਥ:- ਸ੍ਫਐਭ—ਐਾ। ਤਯੀ ਤਾਯੀ—ਤਾਯੀ ਤਯੀ ਜਾ, ਾਯ ਰੰਸ੍ਆ ਜਾ। ਅਨਸ੍ਦਨੁ—ਸਯ ਯਜ਼। 

ਯਸ੍ਤਆ—ਜ ਯੰ ਜਾਈ।  

ਅਯਥ:- (ਰਬੂ ਦੀ ਯਚੀ ਸਈ) ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ ਤ ਅਸ੍ਆਨ (ਯੂ ਭੰੁਦਯ) ਫੜਾ ਬਾਯਾ ਐਾ ਸ; ਜ ਫੜ 

ਾਾਾਂ (ਯੂ) ਿੱਥਯਾਾਂ ਨਾਰ ਰਿੱਦ ਸਵੀ (ਤਾਾਂ ਇ ਭੰੁਦਯ ਸ੍ਵਚੋਂ) ਸ੍ਏਵੇਂ ਤਯ ਏ ਰੰ ਏੀਦਾ ਸ? (ਬਾਵ, ਇ 

ਭਸ-ਭੰੁਦਯ ਸ੍ਵਚੋਂ ੁਿੱਏਾ ਫਚ ਏ ਰੰ ਨਸੀਂ ਏੀਦਾ)।  

ਰਬੂ ਉਸਨਾਾਂ ਭਨੁਿੱਐਾਾਂ ਨੰੂ ਾਯ ਰੰਾਾਂਦਾ ਸ ਜ ਸਯ ਯਜ਼ (ਬਾਵ, ਸਯ ਵਰ) ਉ ਦੀ ਬਤੀ ਸ੍ਵਚ ਯੰ ਸ ਸਨ, 

ਸ੍ਜਨਾਾਂ ਦਾ ਭਨ ਸ੍ਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸਉਭ ਸ੍ਵਏਾਯ ਨੰੂ ਛਿੱਡ ਏ ਸ੍ਵਿੱਤਰ  ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। () ਰਬੂ ਦਾ ਸੀ 

ਨਾਭ ਸ੍ਭਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ, ਰਬੂ ਸੀ (ਇ ‘ਭਾਇਆ-ਭਸ’ ਯੂ ਭੰੁਦਯ ਤੋਂ) ਾਯ ਰੰਾਾਂਦਾ ਸ।3।  

ਿਰਕੁ ॥ ਕਫੀਯ ਭੁਕਸਤ ਦੁਆਯਾ ਿੰਕੁੜਾ ਯਾਈ ਦਿਵ ਬਾਇ ॥ ਭਨੁ ਤਉ ਭਗਰੁ ਹਇ ਯਹਾ 
ਸਨਕਸਿਆ ਸਕਉ ਕਸਯ ਜਾਇ ॥ ਿਾ ਿਸਤਗੁਯੁ ਜ ਸਭਰ ਤੁਠਾ ਕਯ ਿਾਉ ॥ ਭੁਕਸਤ ਦੁਆਯਾ 
ਭਕਰਾ ਿਹਜ ਆਵਉ ਜਾਉ ॥੧॥ {ੰਨਾ 509} 

ਦਅਯਥ:- ਭੁਸ੍ਏਤ—(ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਤੋਂ) ਖ਼ਰਾੀ। ੰਏੁੜਾ—ੁੰਸ੍ੜਆ ਸਇਆ। ਦਵ ਬਾਇ—ਦਵਾਾਂ 

ਸ੍ਸਿੱਾ। ਭਰੁ—(ੰ: ਭਦਏਰ) ਭਤ ਸਾਥੀ। ਸ੍ਏਉਏਸ੍ਯ—ਸ੍ਏਵੇਂ। ਤੁਠਾ—ਰੰਨ। ਾਉ—ਰਾਦ, ਸ੍ਏਯਾ। 

ਸਜ—ਸਜ ਅਵਥਾ ਸ੍ਵਚ, ਐ ਸੀ। ਤਉ—ਤਾਾਂ, ਯ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਏਫੀਯ! (ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਤੋਂ) ਖ਼ਰਾੀ (ਾਣ) ਦਾ ਦਯਵਾਜ਼ਾ ਇਤਨਾ ੁੰਸ੍ੜਆ ਸਇਆ ਸ ਸ੍ਏ 

ਯਾਈ ਦ ਦਾਣ ਤੋਂ ਬੀ ਦਵਾਾਂ ਸ੍ਸਿੱਾ ਸ; ਯ (ਅਾਡਾ) ਭਨ (ਸਉਭ ਨਾਰ) ਭਤ ਸਾਥੀ ਫਸ੍ਣਆ ਸ੍ਆ ਸ 

(ਇ ਸ੍ਵਚੋਂ) ਸ੍ਏਵੇਂ ਰੰਸ੍ਆ ਜਾ ਏ? ਜ ਏਈ ਅਜਸਾ ੁਯੂ ਸ੍ਭਰ  ਜ ਰੰਨ ਸ ਏ (ਅਾਡ ਉਤ ਸ੍ਏਯਾ 

ਏਯ, ਤਾਾਂ ਭੁਏਤੀ ਦਾ ਯਾਸ ਫੜਾ ਐੁਰ ਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉ ਸ੍ਵਚੋਂ ਐ ਸੀ ਆ ਜਾ ਏੀਦਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਨਾਨਕ ਭੁਕਸਤ ਦੁਆਯਾ ਅਸਤ ਨੀਕਾ ਨਾਨਹਾ ਹਇ ਿੁ ਜਾਇ ॥ ਹਉਭ ਭਨੁ ਅਿਥੂਰੁ ਹ 
ਸਕਉ ਕਸਯ ਸਵਚੁ ਦ ਜਾਇ ॥ ਿਸਤਗੁਯ ਸਭਸਰ ਹਉਭ ਗਈ ਜਸਤ ਯਹੀ ਿਬ ਆਇ ॥ ਇਹੁ ਜੀਉ 
ਿਦਾ ਭੁਕਤੁ ਹ ਿਹਜ ਯਸਹਆ ਿਭਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 509} 

ਦਅਯਥ:- ਨੀਏਾ—ਸ੍ਨਿੱਏਾ ਸ੍ਜਸਾ। ਨਾਨ ਾ—ਨੰਨਾ, ਫਸੁਤ ਛਟਾ। ੁ—ਉਸ ਭਨੁਿੱਐ। ਅਥੂਰੁ—ਭਟਾ। ਸ੍ਵਚੁ 

ਦ—ਸ੍ਵਚੋਂ ਦੀ। ਜਸ੍ਤ—ਰਏਾਸ਼, ਚਾਨਣ। ਭੁਏਤੁ—ਆਜ਼ਾਦ।  



ਨਟ:- ਏਫੀਯ ਜੀ ਨ  ਸ੍ਰਸ੍ਐਆ “ਭਨ ਤਉ ਭਰੁ ਸਇ ਯਸਾ”। ੁਯ ੂਅਭਯਦਾ ਜੀ ਨ  ਇ ਦੀ ਸ੍ਵਆਸ੍ਐਆ 

ਏੀਤੀ ਸ ਸ੍ਏ “ਸਉਭ ਭਨੁ ਅਥੂਰੁ ਸ”; ‘ਭਰੁ’ ਫਣਨ ਦਾ ਏਾਯਣ ਸ ‘ਸਉਭ’।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਤੋਂ ਫਚ ਏ ਰੰਣ ਦਾ ਯਤਾ ਫਸੁਤ ਸ੍ਨਿੱਏਾ ਸ੍ਜਸਾ ਸ, ਉਸੀ ਇ ਸ੍ਵਚੋਂ ਰੰ 

ਏਦਾ ਸ ਜ ਫਸੁਤ ਸ੍ਨਿੱਏਾ ਸ ਜਾ। ਯ ਜ ਭਨ ਸਉਭ ਨਾਰ ਭਟਾ ਸ ਸ੍ਆ, ਤਾਾਂ ਇ (ਸ੍ਨਿੱਏ ਸ੍ਜਸ ਦਯਵਾਜ਼) 

ਸ੍ਵਚੋਂ ਦੀ ਸ੍ਏਵੇਂ ਰੰਸ੍ਆ ਜਾ ਏ? 

ਜਦੋਂ ੁਯ ੂਸ੍ਭਸ੍ਰਆਾਂ ਸਉਭ ਦੂਯ ਸ ਜਾ ਤਾਾਂ ਅੰਦਯ ਰਏਾਸ਼ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਸ੍ਪਯ ਇਸ ਆਤਭਾ ਦਾ (ਭਾਇਆ-ਭਸ 

ਤੋਂ) ਆਜ਼ਾਦ ਯਸ੍ਸੰਦਾ ਸ ਤ ਅਡਰ ਅਵਥਾ ਸ੍ਵਚ ਸ੍ਟਸ੍ਏਆ ਯਸ੍ਸੰਦਾ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਰਸਬ ਿੰਿਾਯੁ ਉਾਇ ਕ ਵਸਿ ਆਣ ਕੀਤਾ ॥ ਗਣਤ ਰਬੂ ਨ ਾਈ ਦੂਜ ਬਯਭੀਤਾ 
॥ ਿਸਤਗੁਯ ਸਭਸਰ ਜੀਵਤੁ ਭਯ ਫੁਸਝ ਿਸਚ ਿਭੀਤਾ ॥ ਿਫਦ ਹਉਭ ਿਈ ਹਸਯ ਭਸਰ ਸਭਰੀਤਾ 
॥ ਿਬ ਸਕਛੁ ਜਾਣ ਕਯ ਆਸ ਆ ਸਵਗਿੀਤਾ ॥੪॥ {ੰਨਾ 510} 

ਦਅਯਥ:- ਰਸ੍ਬ—ਰਬੂ ਨ। ਣਤ—ਣਤ ਨਾਰ, ਸ੍ਵਚਾਯਾਾਂ ਨਾਰ। ਜੀਵਤੁ ਭਯ—ਜੀਊਂਦਾ ਭਯ, ਸ੍ਵਏਾਯਾਾਂ 

ਵਰੋਂ  ਭਯ। ਸ੍ਵੀਤਾ—ਸ੍ਵਦਾ ਸ, ਸ੍ਐੜਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਨ  ਜਤ ਦਾ ਏਯ ਏ ਆਣ  ਵਿੱ ਸ੍ਵਚ ਯਿੱਸ੍ਐਆ ਸਇਆ ਸ (ਯ ਇਸ ਿੱਰ ਬੁਰਾ ਏ ਸ੍ਏ ਜਤ 

ਰਬੂ ਦ ਵਿੱ ਸ੍ਵਚ ਸ, ਤ ਭਾਇਆ ਦੀਆਾਂ ਸੀ) ਸ੍ਵਚਾਯਾਾਂ ਏੀਸ੍ਤਆਾਂ ਰਬੂ ਨਸੀਂ ਸ੍ਭਰਦਾ, ਭਾਇਆ ਸ੍ਵਚ ਸੀ 

ਬਟਏੀਦਾ ਸ।  

ੁਯ ੂਸ੍ਭਸ੍ਰਆਾਂ ਜ ਭਨੁਿੱਐ ਜੀਊਂਦਾ (ਭਾਇਆ ਵਰੋਂ) ਭਯ ਤਾਾਂ (ਇਸ ਅਰੀਅਤ ਸ੍ਏ ੰਾਯ ਰਬੂ ਦ ਵਿੱ ਸ੍ਵਚ ਸ) 

ਭਝ ਏ ਿੱਚ ਰਬੂ ਦ ਭਰ ਸ੍ਵਚ ਸ੍ਭਰ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। (ਇਸ ਭਝ ਆ ਜਾਾਂਦੀ ਸ੍ਏ) ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਬ ਏੁਝ ਜਾਣਦਾ 

ਸ, ਆ ਸੀ ਏਯਦਾ ਸ ਤ ਆ ਸੀ (ਵਐ ਏ) ਖ਼ੁਸ਼ ਸੁੰਦਾ ਸ।  

ਿਰਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਿਸਤਗੁਯ ਸਿਉ ਸਚਤੁ ਨ ਰਾਇ ਨਾਭੁ ਨ ਵਸਿ ਭਸਨ ਆਇ ॥ ਸਧਰਗੁ ਇਵਹਾ 
ਜੀਸਵਆ ਸਕਆ ਜੁਗ ਭਸਹ ਾਇਆ ਆਇ ॥ ਭਾਇਆ ਿਟੀ ਯਾਸਿ ਹ ਕ ਚਿ ਭਸਹ ਾਜੁ ਰਸਹ 
ਜਾਇ ॥ ਹਥਹੁ ਛੁੜਕੀ ਤਨੁ ਸਿਆਹੁ ਹਇ ਫਦਨੁ ਜਾਇ ਕੁਭਰਾਇ ॥ ਸਜਨ ਿਸਤਗੁਯ ਸਿਉ ਸਚਤੁ 
ਰਾਇਆ ਸਤਨਹ ਿੁਿੁ ਵਸਿਆ ਭਸਨ ਆਇ ॥ ਹਸਯ ਨਾਭੁ ਸਧਆਵਸਹ ਯੰਗ  ਸਿਉ ਹਸਯ ਨਾਸਭ ਯਹ 
ਸਰਵ ਰਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਿਸਤਗੁਯ ਿ ਧਨੁ ਿਉਸਆ ਸਜ ਜੀਅ ਭਸਹ ਯਸਹਆ ਿਭਾਇ ॥ ਯੰਗੁ ਸਤਿ 
ਕਉ ਅਗਰਾ ਵੰਨੀ ਚੜ ਚੜਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 510} 

ਦਅਯਥ:- ਭਸ੍ਨ—ਭਨ ਸ੍ਵਚ। ਸ੍ਧਰ—ੁਸ੍ਪਟਏਾਯ-ਜ। ਜੁ—ਜਨਭ, ਭਨੁਿੱਐਾ ਜਨਭ। ਯਾਸ੍—ੂੰਜੀ। 

ਚਾ—ਸਯ ਦਾ ਵੀਸਵਾਾਂ ਸ੍ਸਿੱਾ। ਾਜ—ੁਸ੍ਵਐਾਵਾ। ਸਥਸੁ ਛੁੜਏੀ—ਸਥੋਂ ੁਆਚੀ ਸਈ, ਜ ੁਆਚ ਜਾ। 

ਨਟ:- ‘ਸਥਸੁ ਛੁੜਏੀ’ ਸ੍ਵਚ ‘ਭਾਇਆ ਐਟੀ ਯਾਸ੍’ ਦਾ ਸ੍ਜ਼ਏਯ ਸ। , ‘ਜ ਭਯ ਜਾ’—ਇਸ ਅਯਥ ਗ਼ਰਤ ਸ)। 

ਫਦਨੁ—(ੰ: ਵਦਨ) ਭੂੰਸ। ਯੰ—ਸ੍ਆਯ। ਸ੍ਤੁਯ ਉਸ੍ਆ—ੁਯ ੂਨੰੂ ੌਂਸ੍ਆ (ਵਐ, ੰਰਦਾਨ ਏਾਯਏ, 

‘ੁਯਫਾਣੀ ਸ੍ਵਆਏਯਣ’ ੰਨਾ 77 ਤ 395)। ਜੀਅ ਭਸ੍ਸ—ਸ੍ਜੰਦ ਸ੍ਵਚ। ਅਰਾ—ਫਸੁਤਾ। ਵੰਨੀ—ਯੰ।  

ਅਯਥ:- ਜ ੁਯ ੂਨਾਰ ਸ੍ਚਿੱਤ ਨਾਸ ਰਾਇਆ ਤ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਭਨ ਸ੍ਵਚ ਨਾਸ ਵਿੱਸ੍ਆ, ਤਾਾਂ ਸ੍ਪਟ-ਭੂੰਸ ਇ 

ਜੀਊਣ ਨੰੂ! ਭਨੁਿੱਐਾ-ਜਨਭ ਸ੍ਵਚ ਆ ਏ ਏੀਸ ਐਿੱਸ੍ਟਆ? ਭਾਇਆ ਤਾਾਂ ਐਟੀ ੂੰਜੀ ਸ, ਇ ਦਾ ਾਜ ਤਾਾਂ ਇਏ 

ਰਏ ਸ੍ਵਚ ਰਸ੍ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਜ ਇਸ ੁਆਚ ਜਾ (ਇ ਦ ਗ਼ਭ ਨਾਰ) ਯੀਯ ਏਾਰਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤ ਭੂੰਸ 



ਏੁਭਰਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਸ੍ਜਨਾਾਂ ਭਨੁਿੱਐਾਾਂ ਨ  ੁਯ ੂਨਾਰ ਸ੍ਚਿੱਤ ਜਸ੍ੜਆ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਭਨ ਸ੍ਵਚ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਆ ਵਿੱਦੀ ਸ; ਉਸ ਸ੍ਆਯ ਨਾਰ ਰਬੂ 

ਦਾ ਨਾਭ ਸ੍ਭਯਦ ਸਨ, ਰਬੂ-ਨਾਭ ਸ੍ਵਚ ੁਯਸ੍ਤ ਜੜੀ ਯਿੱਐਦ ਸਨ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਇਸ ਨਾਭ-ਧਨ ਰਬੂ ਨ  ਸ੍ਤੁਯੂ ਨੰੂ ੌਂਸ੍ਆ ਸ, ਇਸ ਧਨ ੁਯ ੂਦ ਆਤਭਾ ਸ੍ਵਚ ਯਸ੍ਚਆ ਸਇਆ 

ਸ; (ਜ ਭਨੁਿੱਐ ੁਯ ੂਤੋਂ ਨਾਭ ਧਨ ਰੈਂਦਾ ਸ) ਉ ਨੰੂ ਨਾਭ-ਯੰ ਫਸੁਤ ਚੜਦਾ ਸ, ਤ ਇਸ ਯੰ ਸ੍ਨਿੱਤ ਚਭਏਦਾ ਸ 

(ਦੂਣਾ ਚਉਣਾ ਸੁੰਦਾ ਸ)।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਭਾਇਆ ਹਈ ਨਾਗਨੀ ਜਗਸਤ ਯਹੀ ਰਟਾਇ ॥ ਇਿ ਕੀ ਿਵਾ ਜ ਕਯ ਸਤਿ ਹੀ ਕਉ 
ਸਪਸਯ ਿਾਇ ॥ ਗੁਯਭੁਸਿ ਕਈ ਗਾਯੜੂ ਸਤਸਨ ਭਸਰ ਦਸਰ ਰਾਈ ਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਿਈ ਉਫਯ ਸਜ 
ਿਸਚ ਯਹ ਸਰਵ ਰਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 510} 

ਦਅਯਥ:- ਨਾਨੀ—ਿੱਣੀ। ਰਟਾਇਆ ਯਸੀ—ਚੰਫੜ ਯਸੀ ਸ। ਇ, ਸ੍ਤ—ਇਸਨਾਾਂ ੜਨਾਵਾਾਂ ਦਾ 

(ੁੁ) ਸ੍ਏਉਂ ਉੱਡ ਸ੍ਆ ਸ, ਇ ਿੱਰ ਨੰੂ ਭਝਣ ਰਈ ਵਐ ‘ੁਯਫਾਣੀ ਸ੍ਵਆਏਯਣ’ ੰਨਾ 441। ਾਯੜੂ—

ਾਯੁੜ-ਭੰਤਰ  ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ; ਿੱ ਦਾ ਜ਼ਸਯ ਸਟਾਣ ਵਾਰਾ ਭੰਤਯ ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ। ਭਸ੍ਰ—ਭਰ ਏ। ਦਸ੍ਰ—ਦਰ 

ਏ। ਭਸ੍ਰ ਦਸ੍ਰ—ਚੰੀ ਤਯਾਾਂ ਭਰ ਏ। ਸ੍ਤਸ੍ਨ—ਸ੍ਤ ਨ , ਉ ਨ।  

ਅਯਥ:- ਭਾਇਆ ਿੱਣੀ ਫਣੀ ਸਈ ਸ ਜਤ ਸ੍ਵਚ (ਸਯਏ ਜੀਵ ਨੰੂ) ਚੰਫੜੀ ਸਈ ਸ, ਜ ਇ ਦਾ ਗ਼ੁਰਾਭ 

ਫਣਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਇਸ ਭਾਯ ਭੁਏਾਾਂਦੀ ਸ।  

ਏਈ ਸ੍ਵਯਰਾ ੁਯਭੁਐ ਸੁੰਦਾ ਸ ਜ ਇ ਭਾਇਆ-ਿੱਣੀ ਦ ਜ਼ਸ੍ਸਯ ਦਾ ਭੰਤਰ  ਜਾਣਦਾ ਸ, ਉ ਨ  ਇ ਨੰੂ ਚੰੀ 

ਤਯਾਾਂ ਭਰ ਏ ਯਾਾਂ ਸਠ ੁਿੱਟ ਸ੍ਰਆ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਇ ਭਾਇਆ ਿੱਣੀ ਤੋਂ ਉਸੀ ਫਚ ਸਨ ਜ ਿੱਚ ਰਬੂ ਸ੍ਵਚ 

ੁਯਸ੍ਤ ਜੜਦ ਸਨ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਢਾਢੀ ਕਯ ੁਕਾਯ ਰਬੂ ਿੁਣਾਇਿੀ ॥ ਅੰਦਸਯ ਧੀਯਕ ਹਇ ੂਯਾ ਾਇਿੀ ॥ ਜ ਧੁਸਯ 
ਸਰਸਿਆ ਰਿੁ ਿ ਕਯਭ ਕਭਾਇਿੀ ॥ ਜਾ ਹਵ ਿਿਭੁ ਦਇਆਰੁ ਤਾ ਭਹਰੁ ਘਯੁ ਾਇਿੀ ॥ ਿ 
ਰਬੁ ਭਯਾ ਅਸਤ ਵਡਾ ਗੁਯਭੁਸਿ ਭਰਾਇਿੀ ॥੫॥ {ੰਨਾ 510} 

ਦਅਯਥ:- ਢਾਢੀ—ਸ੍ਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਨ ਵਾਰਾ। ਧੀਯਏ—ਧੀਯਜ। ਾਇੀ—ਾ ਰਾ, ਰਿੱਬ ਰਾ। 

ਧੁਸ੍ਯ—ਧੁਯੋਂ ਰਬੂ ਦ ਸੁਏਭ ਅਨੁਾਯ।  

ਅਯਥ:- ਜਦੋਂ ਭਨੁਿੱਐ ਢਾਢੀ ਫਣ ਏ ਅਯਦਾ ਏਯਦਾ ਸ ਤ ਰਬੂ ਨੰੂ ੁਣਾਾਂਦਾ ਸ ਤਾਾਂ ਇ ਦ ਅੰਦਯ ਧੀਯਜ 

ਆਉਂਦੀ ਸ (ਭਾਇਆ-ਭਸ ਤ ਸਉਭ ਦੂਯ ਸੁੰਦ ਸਨ) ਤ ੂਯਾ ਰਬੂ ਇ ਨੰੂ ਸ੍ਭਰਦਾ ਸ। ਧੁਯੋਂ (ਸ੍ਛਰੀ ਏੀਤੀ 

ਸ੍ਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਅਨੁਾਯ) ਜ (ਬਤੀ ਦਾ) ਰਐ ਭਿੱਥ ਤ ਉੱੜਦਾ ਸ ਤ ਉਸ ਸ੍ਜਸ (ਬਾਵ, ਸ੍ਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ 

ਵਾਰ) ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਸ। (ਇ ਤਯਾਾਂ) ਜਦੋਂ ਐਭ ਸ੍ਦਆਰ ਸੁੰਦਾ ਸ ਤਾਾਂ ਇ ਨੰੂ ਰਬੂ ਦਾ ਭਸ੍ਸਰ-ਯੂ ਅਰ ਯ 

ਰਿੱਬ ੈਂਦਾ ਸ।  

ਯ ਭਯਾ ਉਸ ਰਬੂ ਸ ਫਸੁਤ ਵਿੱਡਾ, ੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ ਸ੍ਭਰਦਾ ਸ।5।  

ਿਰਕ ਭਃ ੩ ॥ ਿਬਨਾ ਕਾ ਿਹੁ ਕੁ ਹ ਿਦ ਹੀ ਯਹ ਹਜੂਸਯ ॥ ਨਾਨਕ ਹੁਕਭੁ ਨ ਭੰਨਈ ਤਾ ਘਯ 
ਹੀ ਅੰਦਸਯ ਦੂਸਯ ॥ ਹੁਕਭੁ ਬੀ ਸਤਨਹਾ ਭਨਾਇਿੀ ਸਜਨਹ ਕਉ ਨਦਸਯ ਕਯਇ ॥ ਹੁਕਭੁ ਭੰਸਨ ਿੁਿੁ 
ਾਇਆ ਰਭ ਿੁਹਾਗਸਣ ਹਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 510} 



ਦਅਯਥ:- ਸਜੂਸ੍ਯ—ਅੰ-ੰ। ਨਦਸ੍ਯ—ਸ੍ਭਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ {ਨਟ:- ਅਯਫੀ ਦ ‘ਜ਼’ ਨੰੂ ‘ਦ’ ਬੀ ਸ੍ੜਆ ਜਾਾਂਦਾ 

ਸ;  ਤਯਾਾਂ ‘ਏਾਜ਼ੀ’ ਤ ‘ਏਾਦੀ’, ‘ਏਾਜ਼’ ਤ ‘ਏਾਦ’)। ੁਸਾਸ੍ਣ—ੁ-ਬਾਸ੍ਣ, ਚੰ ਬਾਾਾਂ ਵਾਰੀ।  

ਅਯਥ:- ਬ (ਜੀਵ-ਇਤਰੀਆਾਂ) ਦਾ ਐਭ ਇਏ ਯਭਾਤਭਾ ਸ ਜ ਦਾ ਸੀ ਇਸਨਾਾਂ ਦ ਅੰ-ੰ ਯਸ੍ਸੰਦਾ ਸ, 

ਯ, ਸ ਨਾਨਏ! ਜ (ਜੀਵ-ਇਤਰੀ) ਉ ਦਾ ਸੁਏਭ ਨਸੀਂ ਭੰਨਦੀ (ਉ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਸ੍ਵਚ ਨਸੀਂ ਤੁਯਦੀ) ਉ ਨੰੂ 

ਉਸ ਐਭ ਸ੍ਸਯਦ-ਯ ਸ੍ਵਚ ਵਿੱਦਾ ਸਇਆ ਬੀ ਸ੍ਏਤ ਦੂਯ ਵਿੱਦਾ ਜਾਦਾ ਸ।  

ਸੁਏਭ ਬੀ ਉਸਨਾਾਂ ਸੀ (ਜੀਵ-ਇਤਰੀਆਾਂ) ਤੋਂ ਭਨਾਾਂਦਾ ਸ ਸ੍ਜਨਾਾਂ ਉੱਤ ਸ੍ਭਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਏਯਦਾ ਸ; ਸ੍ਜ ਨ  ਸੁਏਭ 

ਭੰਨ ਏ ੁਐ ਸਾਰ ਏੀਤਾ ਸ, ਉਸ ਰਭ ਵਾਰੀ ਚੰ ਬਾਾਾਂ ਵਾਰੀ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਯਸਣ ਿਫਾਈ ਜਸਰ ਭੁਈ ਕੰਤ ਨ ਰਾਇ ਬਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ਿੁਸਿ ਵਿਸਨ ਿੁਹਾਗਣੀ ਸਜਨਹ 
ਸਆਯਾ ੁਯਿੁ ਹਸਯ ਯਾਉ ॥੨॥ {ੰਨਾ 510} 

ਦਅਯਥ:- ਯਸ੍ਣ ਫਾਈ—(ਸ੍ਜ਼ੰਦੀ ਯੂ) ਾਯੀ ਯਾਸ੍ਤ। ਬਾਉ—ਸ੍ਆਯ। ੁਸ੍ਐ—ੁਐ ਨਾਰ। ੁਸਾਣੀ—

ਅਿੱਐਯ ‘’ ਦੀਆਾਂ ਦ ਰਾਾਂ ( ੁ) ਤ (ੁੁ) ਸ੍ਵਚੋਂ ਥ (ੁੁ) ੜਨਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਸ੍ਜ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਨ  ਏੰਤ ਰਬੂ ਨਾਰ ਸ੍ਆਯ ਨਾਸ ਏੀਤਾ, ਉਸ (ਸ੍ਜ਼ੰਦੀ ਯੂ) ਾਯੀ ਯਾਤ ੜ ਭੁਈ 

(ਉ ਦੀ ਾਯੀ ਉਭਯ ਦੁਿੱਐਾਾਂ ਸ੍ਵਚ ਰੰੀ)। ਯ, ਸ ਨਾਨਏ! ਸ੍ਜਨਾਾਂ ਦਾ ਸ੍ਆਯਾ ਅਏਾਰ ੁਯਐ (ਐਭ) ਸ ਉਸ 

ਬਾਾਾਂ ਵਾਰੀਆਾਂ ੁਐ ਨਾਰ ੌਂਦੀਆਾਂ ਸਨ (ਸ੍ਜ਼ੰਦੀ ਦੀ ਯਾਤ ੁਐ ਨਾਰ ੁਜ਼ਾਯਦੀਆਾਂ ਸਨ)।2।  

ਉੜੀ ॥ ਿਬੁ ਜਗੁ ਸਪਸਯ ਭ ਦਸਿਆ ਹਸਯ ਇਕ ਦਾਤਾ ॥ ਉਾਇ ਸਕਤ ਨ ਾਈ ਹਸਯ ਕਯਭ 
ਸਫਧਾਤਾ ॥ ਗੁਯ ਿਫਦੀ ਹਸਯ ਭਸਨ ਵਿ ਹਸਯ ਿਹਜ ਜਾਤਾ ॥ ਅੰਦਯਹੁ ਸਤਰਿਨਾ ਅਗਸਨ ਫੁਝੀ ਹਸਯ 
ਅੰਸਭਰਤ ਿਸਯ ਨਾਤਾ ॥ ਵਡੀ ਵਸਡਆਈ ਵਡ ਕੀ ਗੁਯਭੁਸਿ ਫਰਾਤਾ ॥੬॥ {ੰਨਾ 510} 

ਦਅਯਥ:- ਸ੍ਪਸ੍ਯ—ਬਉਂ ਏ। ਉਾਇ ਸ੍ਏਤ—ਸ੍ਏ ਢੰ ਨਾਰ। ਏਯਭ ਸ੍ਵਧਾਤਾ—ਏਯਭਾਾਂ ਦੀ ਸ੍ਫਧ ਫਨਾਣ 

ਵਾਰਾ, ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਏੀਤ ਏਯਭਾਾਂ ਅਨੁਾਯ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਦਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ। ਭਸ੍ਨ—ਭਨ ਸ੍ਵਚ। ਅੰਸ੍ਭਰਤਸ੍ਯ—

ਅੰਸ੍ਭਰਤ ਦ ਯ ਸ੍ਵਚ। ਸਸ੍ਯ ਅੰਸ੍ਭਰਤਸ੍ਯ—ਸਯੀ ਦ ਨਾਭ ਅੰਸ੍ਭਰਤ ਦ ਯਵਯ ਸ੍ਵਚ। ਫਰਾਤਾ—ਫੁਰਾਾਂਦਾ ਸ, 

ਆਣੀ ਸ੍ਸ੍ਤ ਏਯਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਭੈਂ ਾਯਾ ੰਾਯ ਟਰ ਏ ਵਐ ਸ੍ਰਆ ਸ, ਇਏ ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ ਾਯ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਦਾਤਾਾਂ ਦਣ ਵਾਰਾ ਸ; 

ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਏਯਭਾਾਂ ਦੀ ਸ੍ਫਧ ਫਨਾਣ ਵਾਰਾ ਉਸ ਰਬੂ ਸ੍ਏ ਚਤੁਯਾਈ ਸ੍ਆਣ ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਰਿੱਬਦਾ; ਸ੍ਯ ੁਯ ੂ

ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੁਆਯਾ ਸ੍ਸਯਦ ਸ੍ਵਚ ਵਿੱਦਾ ਸ ਤ ਐਾ ਸੀ ਛਾਸ੍ਣਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ।  

ਜ ਭਨੁਿੱਐ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ-ਅੰਸ੍ਭਰਤ ਦ ਯਵਯ ਸ੍ਵਚ ਨਾਉਂਦਾ ਸ ਉ ਦ ਅੰਦਯੋਂ ਸ੍ਤਰਨਾ ਦੀ ਅਿੱ ਫੁਝ ਜਾਾਂਦੀ ਸ; 

ਇਸ ਉ ਵਿੱਡ ਦੀ ਵਸ੍ਡਆਈ ਸ ਸ੍ਏ (ਜੀਵ ਾੋਂ) ੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ ਆਣੀ ਸ੍ਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਾਾਂਦਾ ਸ।6।  

ਿਰਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਕਾਇਆ ਹੰਿ ਸਕਆ ਰੀਸਤ ਹ ਸਜ ਇਆ ਹੀ ਛਸਡ ਜਾਇ ॥ ਿ ਨ ਕੂੜੁ ਫਸਰ 
ਸਕ ਿਵਾਰੀ ਸਜ ਚਰਸਦਆ ਨਾਸਰ ਨ ਜਾਇ ॥ ਕਾਇਆ ਸਭਟੀ  ਅੰਧੁ ਹ ਉਣ ੁਛਹੁ ਜਾਇ ॥ 
ਹਉ ਤਾ ਭਾਇਆ ਭਸਹਆ ਸਪਸਯ ਸਪਸਯ ਆਵਾ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਹੁਕਭੁ ਨ ਜਾਤ ਿਿਭ ਕਾ ਸਜ ਯਹਾ 
ਿਸਚ ਿਭਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 510-511} 

ਦਅਯਥ:- ਸੰ—ਜੀਵ-ਆਤਭਾ। ਸ੍ਏਆ ਰੀਸ੍ਤ—ਏਾਸਦੀ ਰੀਤ (ਏਿੱਚੀ ਰੀਤ)। ਇਆ ਸੀ—ਈ ਨੰੂ ਸੀ। 

ਸ੍ਏ—ਏੀਸ। ਅੰਧ—ੁਸ੍ਆਨ-ਸੀਣ। ਉਣ—ਉਣ ਨੰੂ, ਜੀਵਾਤਭਾ ਨੰੂ। ਸ੍ਪਸ੍ਯ ਸ੍ਪਸ੍ਯ—ਭੁੜ ਭੁੜ। ਆਵਾ 



ਜਾਇ—ਆਉਂਦਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ। ਸ੍ਜ—ਸ੍ਜ ਏਯਏ। ਯਸਾ—ਭੈਂ ਯਸਾਾਂ।  

ਅਯਥ:- ਯੀਯ ਤ ਆਤਭਾ ਦਾ ਏਿੱਚਾ ਸ੍ਜਸਾ ਸ੍ਆਯ ਸ, (ਅੰਤ ਵਰ , ਇਸ ਆਤਭਾ ਯੀਯ ਨੰੂ) ਸ੍ਡਿੱ ਨੰੂ ਸੀ ਛਿੱਡ 

ਏ ਤੁਯ ਜਾਾਂਦਾ ਸ; ਜਦੋਂ (ਆਖ਼ਯ) ਤੁਯਨ ਵਰ  ਇਸ ਯੀਯ ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦਾ ਤਾਾਂ ਇ ਨੰੂ ਝੂਠ ਫਰ ਫਰ ਏ 

ਾਰਣ ਦਾ ਏੀਸ ਰਾਬ? (ਯੀਯ ਤਾਾਂ ਸ੍ਭਿੱਟੀ ਭਝ) ਯਾਨਸੀਣ ਸ (ਝੂਠ ਫਰ ਫਰ ਏ ਇ ਨੰੂ ਾਸ੍ਰਆਾਂ ਆਖ਼ਯ 

ਰਐਾ ਜੀਵਾਤਭਾ ਤੋਂ ਸੀ ਭੰਸ੍ਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ)। ਜੀਵਾਤਭਾ ਨੰੂ ਜ ੁਿੱਛ (ਸ੍ਏ ਇਸ ਯੀਯ ਾਰਣ ਸ੍ਵਚ ਸੀ ਸ੍ਏਉਂ 

ਰਿੱਾ ਸ੍ਯਸਾ, ਤਾਾਂ ਇ ਦਾ ਉੱਤਯ ਇਸ ਸ ਸ੍ਏ) ਭੈਂ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਸ੍ਵਚ ਪਸ੍ਆ ਭੁੜ ਭੁੜ ਜਨਭ ਭਯਨ ਸ੍ਵਚ 

ਸ੍ਆ ਸ੍ਯਸਾ; ਸ ਨਾਨਏ! ਭੈਂ ਐਭ ਦਾ ਸੁਏਭ ਨਾਸ ਛਾਸ੍ਣਆ ਸ੍ਜ ਦੀ ਫਯਏਸ੍ਤ ਨਾਰ ਭੈਂ ਿੱਚ ਰਬੂ ਸ੍ਵਚ 

ਸ੍ਟਸ੍ਏਆ ਯਸ੍ਸੰਦਾ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਕ ਸਨਹਚਰ ਨਾਭ ਧਨੁ ਹਯੁ ਧਨੁ ਆਵ ਜਾਇ ॥ ਇਿੁ ਧਨ ਕਉ ਤਿਕਯੁ ਜਸਹ ਨ 
ਿਕਈ ਨਾ ਚਕਾ ਰ ਜਾਇ ॥ ਇਹੁ ਹਸਯ ਧਨੁ ਜੀ ਿਤੀ ਯਸਵ ਯਸਹਆ ਜੀ ਨਾਰ ਜਾਇ ॥ ੂਯ 
ਗੁਯ ਤ ਾਈ ਭਨਭੁਸਿ ਰ ਨ ਾਇ ॥ ਧਨੁ ਵਾਾਯੀ ਨਾਨਕਾ ਸਜਨਹਾ ਨਾਭ ਧਨੁ ਿਸਟਆ ਆਇ 
॥੨॥ {ੰਨਾ 511} 

ਦਅਯਥ:- ਤਏਯੁ—ਚਯ। ਜਸ੍ਸ ਨ ਏਈ—ਤਿੱਏ ਨਸੀਂ ਏਦਾ। ਚਏਾ—ੰਢ-ਏਿੱ। ਜੀ ਤੀ—ਸ੍ਜੰਦ 

ਦ ਨਾਰ ਸੀ। ਰ  ਨ ਾਇ—ਨਸੀਂ ਸ੍ਭਰਦਾ। ਧਨੁ—ਭੁਫਾਯਏ, ਬਾਾਾਂ ਵਾਰ । ਆਇ—ਥ ਆ ਏ, ਜਤ ਸ੍ਵਚ 

ਆ ਏ।  

ਅਯਥ:- ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ ਇਏ ਾ ਧਨ ਸ ਜ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਸ੍ਸੰਦਾ ਸ, ਸਯ ਧਨ ਏਦ ਸ੍ਭਸ੍ਰਆ ਤ 

ਏਦ ਨਾ ਸ ਸ੍ਆ; ਇ ਧਨ ਵਰ ਏਈ ਚਯ ਅਿੱਐ ਚੁਿੱਏ ਏ ਨਸੀਂ ਵਐ ਏਦਾ, ਏਈ ੰਢ-ਏਿੱ ਇ ਨੰੂ ਐਸ 

ਨਸੀਂ ਏਦਾ। ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ-ਯੂ ਇਸ ਧਨ ਸ੍ਜੰਦ ਦ ਨਾਰ ਸੀ ਯਸ੍ਸੰਦਾ ਸ ਸ੍ਜੰਦ ਦ ਨਾਰ ਸੀ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, 

ਇਸ ਧਨ ੂਯ ੁਯ ੂਤੋਂ ਸ੍ਭਰਦਾ ਸ, ਯ ਜ ਭਨੁਿੱਐ ਆਣ  ਭਨ ਦ ਸ੍ਿੱਛ ਤੁਯਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਨਸੀਂ ਰਿੱਬਦਾ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਬਾਾਾਂ ਵਾਰ  ਸਨ ਉਸ ਵਣਜਾਯ, ਸ੍ਜਨਾਾਂ ਜਤ ਸ੍ਵਚ ਆ ਏ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਯੂ ਧਨ ਐਿੱਸ੍ਟਆ 

ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਭਯਾ ਿਾਸਹਫੁ ਅਸਤ ਵਡਾ ਿਚੁ ਗਸਹਯ ਗੰਬੀਯਾ ॥ ਿਬੁ ਜਗੁ ਸਤਿ ਕ ਵਸਿ ਹ ਿਬੁ ਸਤਿ 
ਕਾ ਚੀਯਾ ॥ ਗੁਯ ਯਿਾਦੀ ਾਈ ਸਨਹਚਰੁ ਧਨੁ ਧੀਯਾ ॥ ਸਕਯਾ ਤ ਹਸਯ ਭਸਨ ਵਿ ਬਟ ਗੁਯੁ 
ਿੂਯਾ ॥ ਗੁਣਵੰਤੀ ਿਾਰਾਸਹਆ ਿਦਾ ਸਥਯੁ ਸਨਹਚਰੁ ਹਸਯ ੂਯਾ ॥੭॥ {ੰਨਾ 511} 

ਦਅਯਥ:- ਸ੍ਸਯ—ਡੂੰਾ। ੰਬੀਯ—ਧੀਯਜ ਵਾਰਾ। ਚੀਯਾ—ਿੱਰਾ, ਆਯਾ। ਧਨੁ ਧੀਯਾ—ਦਾ-ਸ੍ਥਯ 

ਯਸ੍ਸਣ ਵਾਰਾ ਧਨ। ਬਟ—ਸ੍ਭਰਦਾ ਸ। (ਬਟ ੁਯ—ੂੁਯ ੂ ਸ੍ਭਰਦਾ ਸ। ਬਟ ੁਯ—ੁੁਯ ੂ ਨੰੂ ਸ੍ਭਰਦਾ ਸ। 

ਸ੍ਵਆਏਯਣ ਅਨੁਾਯ ਇ ਰਜ਼ ‘ਬਟ’ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਸ ੁਨਾਰ ਭਝਣ-ਜ ਸ। , ਥ ‘ਜ ੂਯਭ ੁਯ ੂ ਨੰੂ 

ਸ੍ਭਰਦਾ ਸ’ ਅਯਥ ਏਯਨਾ ਗ਼ਰਤ ਸ)।  

ਅਯਥ:- ਭਯਾ ਭਾਰਏ ਰਬੂ ਫਸੁਤ ਸੀ ਵਿੱਡਾ ਸ, ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਸ੍ਸਣ ਵਾਰਾ ਸ, ਡੂੰਾ ਸ ਤ ਧੀਯਜ ਵਾਰਾ ਸ, 

ਾਯਾ ੰਾਯ ਉ ਦ ਵਿੱ ਸ੍ਵਚ ਸ, ਾਯਾ ਜਤ ਉ ਦ ਆਯ ਸ। ਉ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ-ਧਨ ਦਾ ਏਾਇਭ 

ਯਸ੍ਸਣ ਵਾਰਾ ਸ, ਅਟਿੱਰ ਸ, ਤ ੁਯ ੂਦੀ ਸ੍ਏਯਾ ਨਾਰ ਸ੍ਭਰਦਾ ਸ। ਰਬੂ ਦੀ ਸ੍ਭਸਯ ਨਾਰ ੂਯਭਾ ੁਯ ੂਸ੍ਭਰਦਾ 

ਸ ਤ ਸਸ੍ਯ-ਨਾਭ ਭਨ ਸ੍ਵਚ ਵਿੱਦਾ ਸ, ਉ ਦਾ-ਸ੍ਥਯ ਅਡਰ ਤ ੂਯ ਰਬੂ ਨੰੂ ੁਣ ਵਾਸ੍ਰਆਾਂ ਨ  ਾਰਾਸ੍ਸਆ 

ਸ।7।  



ਿਰਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਸਧਰਗੁ ਸਤਨਹਾ ਦਾ ਜੀਸਵਆ ਜ ਹਸਯ ਿੁਿੁ ਯਹਸਯ ਸਤਆਗਦ  ਦੁਿੁ ਹਉਭ ਾ 
ਕਭਾਇ ॥ ਭਨਭੁਿ ਅਸਗਆਨੀ ਭਾਇਆ ਭਸਹ ਸਵਆ ਸਤਨਹ ਫੂਝ ਨ ਕਾਈ ਾਇ ॥ ਹਰਸਤ 
ਰਸਤ ਇ ਿੁਿੁ ਨ ਾਵਸਹ ਅੰਸਤ ਗ ਛੁਤਾਇ ॥ ਗੁਯ ਯਿਾਦੀ ਕ ਨਾਭੁ ਸਧਆ ਸਤਿੁ 
ਹਉਭ ਸਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਜਿੁ ੂਯਸਫ ਹਵ ਸਰਸਿਆ ਿ ਗੁਯ ਚਯਣੀ ਆਇ ਾਇ ॥ ੧॥ 
{ੰਨਾ 511} 

ਦਅਯਥ:- ਯਸਸ੍ਯ—ਛਿੱਡ ਏ। ਸ੍ਵਆ—ਪ ਸ। ਫੂਝ—ਭਝ, ਭਿੱਤ। ਸਰਸ੍ਤ—ਇ ਰਏ ਸ੍ਵਚ। 

ਰਸ੍ਤ—ਯ-ਰਏ ਸ੍ਵਚ। ੂਯਸ੍ਫ—ਸ਼ੁਯੂ ਤੋਂ।  

ਅਯਥ:- ਸ੍ਪਟ-ਭੂੰਸ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਜੀਊਣ ਨੰੂ, ਜ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉੱਏਾ ਸੀ ਸ੍ਤਆ ਦੇਂਦ ਸਨ ਤ 

ਸਉਭ ਸ੍ਵਚ ਾ ਏਯ ਏ ਦੁਐ ਸੜਦ ਸਨ, ਅਜਸ ਜਾਸਰ ਭਨ ਦ ਸ੍ਛ ਤੁਯਦ ਸਨ, ਤ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਸ੍ਵਚ 

ਜਏੜ ਯਸ੍ਸੰਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਏਈ ਭਿੱਤ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦੀ। ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਨਾਸ ਇ ਰਏ ਸ੍ਵਚ ਨਾਸ ਯਰਏ ਸ੍ਵਚ ਏਈ 

ੁਐ ਸ੍ਭਰਦਾ ਸ, ਭਯਨ ਵਰ  ਬੀ ਸਿੱਥ ਭਰਦ ਸੀ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਜ ਭਨੁਿੱਐ ੁਯ ੂਦੀ ਸ੍ਏਯਾ ਨਾਰ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸ੍ਭਯਦਾ ਸ ਉ ਦ ਅੰਦਯੋਂ ਸਉਭ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! 

ਸ੍ਜ ਦ ਭਿੱਥ ਤ ਧੁਯੋਂ ਬਾ ਸਵ ਉਸ ਭਨੁਿੱਐ ਸ੍ਤੁਯੂ ਦੀ ਚਯਨੀਂ ਆ ੈਂਦਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਭਨਭੁਿੁ ਊਧਾ ਕਉਰੁ ਹ ਨਾ ਸਤਿੁ ਬਗਸਤ ਨ ਨਾਉ ॥ ਿਕਤੀ ਅੰਦਸਯ ਵਯਤਦਾ ਕੂੜੁ ਸਤਿ 
ਕਾ ਹ ਉਾਉ ॥ ਸਤਿ ਕਾ ਅੰਦਯੁ ਸਚਤੁ ਨ ਸਬਜਈ ਭੁਸਿ ਪੀਕਾ ਆਰਾਉ ॥ ਇ ਧਯਸਭ ਯਰਾ 
ਨਾ ਯਰਸਨਹ ਨਾ ਅੰਦਸਯ ਕੂੜੁ ਿੁਆਉ ॥ ਨਾਨਕ ਕਯਤ ਫਣਤ ਫਣਾਈ ਭਨਭੁਿ ਕੂੜੁ ਫਸਰ ਫਸਰ 
ਡੁਫ ਗੁਯਭੁਸਿ ਤਯ ਜਸ ਹਸਯ ਨਾਉ ॥੨॥ {ੰਨਾ 511} 

ਦਅਯਥ:- ਊਧਾ—ਉਰਟਾ। ਏਤੀ—ਭਾਇਆ। ਉਾਉ—ਉੱਦਭ। ਭੁਸ੍ਐ—ਭੂੰਸੋਂ। ਆਰਾਉ—ਆਰਾ, 

ਫਰ। ਧਯਸ੍ਭ—ਧਯਭ ਸ੍ਵਚ। ਯਰਾ—ਜੜ ਸ। ੁਆਉ—ੁਆਯਥ, ਖ਼ੁਦ-ਗ਼ਯਜ਼ੀ।  

(ਨਟ:- ਰਜ਼ ‘ਅੰਦਯ’ੁ ਤ ‘ਅੰਦਸ੍ਯ’ ਦਾ ਯਏ ਚਤ ਯਿੱਐਣ-ਮ ਸ)।  

ਅਯਥ:- ਆ-ਸੁਦਯਾ ਭਨੁਿੱਐ (ਭਾਨ) ਉਰਟਾ ਏਉਰ-ਪੁਿੱਰ ਸ, ਇ ਸ੍ਵਚ ਨਾਸ ਬਤੀ ਸ ਨਾਸ ਸ੍ਭਯਨ, ਇਸ 

ਭਾਇਆ ਦ ਅਯ ਸਠ ਸੀ ਏਾਯ ਸ੍ਵਸਾਯ ਏਯਦਾ ਸ, ਏੂੜ (ਭਾਇਆ) ਸੀ ਇ ਦਾ ਰਮਜਨ (ਸ੍ਜ਼ੰਦੀ ਦਾ 

ਸ੍ਨਸ਼ਾਨਾ) ਸ, ਆ-ਸੁਦਯ ਭਨੁਿੱਐ ਦਾ ਅੰਦਯਰਾ ਸ੍ਬਿੱਜਦਾ ਨਸੀਂ, ਸ੍ਚਿੱਤ ਯਿੱਜਦਾ ਨਸੀਂ, ਭੂੰਸੋਂ ਬੀ ਸ੍ਪਿੱਏਾ ਫਰ ਸੀ 

ਫਰਦਾ ਸ।  

 ਫੰਦ ਧਯਭ ਸ੍ਵਚ ਜੜ ਜੁੜਦ ਨਸੀਂ ਸ੍ਏਉਂਸ੍ਏ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਏੂੜ ਤ ਖ਼ੁਦਗ਼ਯਜ਼ੀ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਏਯਤਾਯ 

ਨ  ੀ ਐਡ ਯਚੀ ਸ ਸ੍ਏ ਭਨ ਦ ਸ੍ਛ ਤੁਯਨ ਵਾਰ  ਫੰਦ ਤਾਾਂ ਝੂਠ ਫਰ ਫਰ ਏ ਗ਼ਯਏ ਸੁੰਦ ਸਨ ਤ ੁਯ ੂਦ 

ਨਭੁਐ ਯਸ੍ਸਣ ਵਾਰ  ਨਾਭ ਜ ਏ (ਸ਼ਏਤੀ ਦ ਸੜ  ਸ੍ਵਚੋਂ) ਤਯ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸਫਨੁ ਫੂਝ ਵਡਾ ਪਯੁ ਇਆ ਸਪਸਯ ਆਵ ਜਾਈ ॥ ਿਸਤਗੁਯ  ਕੀ ਿਵਾ ਨ ਕੀਤੀਆ 
ਅੰਸਤ ਗਇਆ ਛੁਤਾਈ ॥ ਆਣੀ ਸਕਯਾ ਕਯ ਗੁਯੁ ਾਈ ਸਵਚਹੁ ਆੁ ਗਵਾਈ ॥ ਸਤਰਿਨਾ 
ਬੁਿ ਸਵਚਹੁ ਉਤਯ ਿੁਿੁ ਵਿ ਭਸਨ ਆਈ ॥ ਿਦਾ ਿਦਾ ਿਾਰਾਹੀ ਸਹਯਦ ਸਰਵ ਰਾਈ ॥ ੮॥ 
{ੰਨਾ 511} 



ਦਅਯਥ:- ਸ੍ਫਨੁ ਫੂਝ—(ਇਸ ਿੱਰ) ਭਝਣ ਤੋਂ ਸ੍ਫਨਾ (ਸ੍ਏ ‘ੁਯ ਯਾਦੀ ਾਈ’—ਵਐ ਉੜੀ ਨ:ੰ 7)। 

ਪਯ—ੁੜ, ਜਨਭ ਭਯਨ ਦਾ ਰੰਭਾ ਚਿੱਏਯ।  

ਅਯਥ:- (ਇਸ ਿੱਰ) ਭਝਣ ਤੋਂ ਸ੍ਫਨਾ (ਸ੍ਏ ‘ੁਯ ਯਾਦੀ ਾਈ’, ਭਨੁਿੱਐ ਨੰੂ) ਜਨਭ ਭਯਨ ਦਾ ਰੰਭਾ ਚਿੱਏਯ 

ਰਾਣਾ ੈਂਦਾ ਸ, ਭਨੁਿੱਐ ਭੁੜ ਭੁੜ ਜੰਭਦਾ ਭਯਦਾ ਸ, ੁਯ ੂਦੀ ਵਾ (ਾਯੀ ਉਭਯ ਸੀ) ਨਸੀਂ ਏਯਦਾ (ਬਾਵ, ਾਯੀ 

ਉਭਯ ੁਯ ੂਦ ਏਸ ਤ ਨਸੀਂ ਤੁਯਦਾ) ਆਖ਼ਯ (ਭਯਨ ਵਰ) ਸਿੱਥ ਭਰਦਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਜਦੋਂ ਰਬੂ ਆਣੀ ਸ੍ਭਸਯ ਏਯਦਾ ਸ ਤਾਾਂ ੁਯ ੂ ਸ੍ਭਰਦਾ ਸ, ਅੰਦਯੋਂ ਆਾ-ਬਾਵ ਦੂਯ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਭਾਇਆ ਦੀ 

ਸ੍ਤਰਨਾ ਬੁਿੱਐ ਸ੍ਵਚੋਂ ਉਤਯਦੀ ਸ, ਭਨ ਸ੍ਵਚ ੁਐ ਆ ਵਿੱਦਾ ਸ, ਤ ੁਯਸ੍ਤ ਜੜ ਏ ਦਾ ਸ੍ਸਯਦ ਸ੍ਵਚ ਰਬੂ 

ਸ੍ਭਸ੍ਯਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ।8।  

ਿਰਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਸਜ ਿਸਤਗੁਯੁ ਿਵ ਆਣਾ ਸਤਿ ਨ ੂਜ ਿਬੁ ਕਇ ॥ ਿਬਨਾ ਉਾਵਾ ਸਿਸਯ 
ਉਾਉ ਹ ਹਸਯ ਨਾਭੁ ਯਾਸਤ ਹਇ ॥ ਅੰਤਸਯ ਿੀਤਰ ਿਾਸਤ ਵਿ ਜਸ ਸਹਯਦ ਿਦਾ ਿੁਿੁ ਹਇ 
॥ ਅੰਸਭਰਤੁ ਿਾਣਾ ਅੰਸਭਰਤੁ ਨਣਾ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਵਡਾਈ ਹਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 511} 

ਦਅਯਥ:- ਸ੍ਜ—ਜ ਭਨੁਿੱਐ। ਬੁ ਏਇ—ਸਯਏ ਰਾਣੀ। ੀਤਰ—ੀਤਰਤਾ, ਠੰਢ। ਾਸ੍ਤ—ਸ਼ਾਾਂਤੀ। 

ਅੰਸ੍ਭਰਤੁ—‘ਨਾਭ’।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੁਿੱਐ ਆਣ  ੁਯੂ ਦ ਏਸ ਤ ਤੁਯਦਾ ਸ, ਸਯਏ ਫੰਦਾ ਉ ਦਾ ਆਦਯ ਏਯਦਾ ਸ, , (ਜਤ ਸ੍ਵਚ 

ਬੀ ਭਾਣ ਸਾਰ ਏਯਨ ਰਈ) ਾਯ ਉਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ ਉਾਉ ਇਸੀ ਸ ਸ੍ਏ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸ੍ਭਰ ਜਾ, ‘ਨਾਭ’ 

ਜਸ੍ਆਾਂ ਦਾ ਸ੍ਸਯਦ ਸ੍ਵਚ ੁਐ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਭਨ ਸ੍ਵਚ ਠੰਢ ਤ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਆ ਵਿੱਦੀ ਸ। (ੁਯ ੂਦੀ ਆਸ੍ਆ ਸ੍ਵਚ 

ਤੁਯ ਏ ‘ਨਾਭ’ ਜਣ ਵਾਰ  ਫੰਦ ਦੀ) ਖ਼ੁਯਾਏ ਤ ੁਸ਼ਾਏ ਅੰਸ੍ਭਰਤ (-ਨਾਭ) ਸੀ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ (ਬਾਵ, ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ 

ਸੀ ਉਦੀ ਸ੍ਜ਼ੰਦੀ ਦਾ ਆਯਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ) ਸ ਨਾਨਏ! ਨਾਭ ਸੀ ਉ ਰਈ ਆਦਯ ਭਾਣ ਸ।1।  

{ਨਟ:- ਅਰ  ਰਏ ਤ ਉੜੀ ਸ੍ਵਚ ‘ਅਨਸ੍ਦਨੁ ਰਾ ਸ੍ਧਆਨੁ’ ‘ਅਨਸ੍ਦਨੁ ਸਸ੍ਯ ਏ ੁਣ ਯਵ’ ਤੁਏਾਾਂ ਦ ਨਾਰ 

ਇਸੀ ਬਾਵ ਯਰਦਾ ਸ ਸ੍ਏ ‘ਨਾਭ’ ਉ ਭਨੁਿੱਐ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਆਧਾਯ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  ਥ ਰਜ਼ ‘ਅੰਸ੍ਭਰਤ’ ਦਾ 

ਅਯਥ ‘ਸ੍ਵਤਰ’ ਢੁਏਦਾ ਨਸੀਂ ਸ। } 

ਭਃ ੩ ॥  ਭਨ ਗੁਯ ਕੀ ਸਿਿ ਿੁਸਣ ਹਸਯ ਾਵਸਹ ਗੁਣੀ ਸਨਧਾਨੁ ॥ ਹਸਯ ਿੁਿਦਾਤਾ ਭਸਨ ਵਿ 
ਹਉਭ ਜਾਇ ਗੁਭਾਨੁ ॥ ਨਾਨਕ ਨਦਯੀ ਾਈ ਤਾ ਅਨਸਦਨੁ ਰਾਗ ਸਧਆਨੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 512} 

ਅਯਥ:- ਸ ਭਯ ਭਨ! ਸ੍ਤੁਯੂ ਦੀ ਸ੍ਿੱਸ੍ਐਆ ੁਣ (ਬਾਵ, ਸ੍ਿੱਸ੍ਐਆ ਤ ਤੁਯ) ਤਨੰੂ ੁਣਾਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਰਬੂ ਸ੍ਭਰ 

ਾ; ੁਐਾਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਯਭਾਤਭਾ ਭਨ ਸ੍ਵਚ ਆ ਵਿੱਾ, ਸਉਭ ਅਸੰਏਾਯ ਨਾ ਸ ਜਾਇਾ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਜਦੋਂ ਰਬੂ ਆਣੀ ਸ੍ਭਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਨਾਰ ਸ੍ਭਰਦਾ ਸ ਤਾਾਂ ਸਯ ਵਰ  ੁਯਸ੍ਤ ਉ ਸ੍ਵਚ ਜੁੜੀ ਯਸ੍ਸੰਦੀ 

ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਿਤੁ ਿੰਤਿੁ ਿਬੁ ਿਚੁ ਹ ਗੁਯਭੁਸਿ ਸਵਤਾ ॥ ਅੰਦਯਹੁ ਕਟੁ ਸਵਕਾਯੁ ਗਇਆ ਭਨੁ 
ਿਹਜ ਸਜਤਾ ॥ ਤਹ ਜਸਤ ਰਗਾਿੁ ਅਨੰਦ ਯਿੁ ਅਸਗਆਨੁ ਗਸਵਤਾ ॥ ਅਨਸਦਨੁ ਹਸਯ ਕ ਗੁਣ ਯਵ 
ਗੁਣ ਯਗਟੁ ਸਕਤਾ ॥ ਿਬਨਾ ਦਾਤਾ ਕੁ ਹ ਇਕ ਹਸਯ ਸਭਤਾ ॥੯॥ {ੰਨਾ 512} 

ਦਅਯਥ:- ਬੁ—ਸਯ ਥਾਾਂ। ਚੁ—ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਸ੍ਸਣ ਵਾਰਾ ਰਬੂ। ੁਯਭੁਸ੍ਐ—ਜ ਭਨੁਿੱਐ ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ 

ਸ। ਸ੍ਸਜ—ਐਾ ਸੀ। ਤਸ—ਥ, ਉ ਅਵਥਾ ਸ੍ਵਚ। ਅਨੰਦ ਯੁ—ਆਤਭਏ ਅਨੰਦ ਦੀ ਚਾਟ।  



ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੁਿੱਐ ੁਯ ੂਦਾ ਸ ਏ ਯਸ੍ਸੰਦਾ ਸ ਉਸ ਸ੍ਵਤਰ (ਜੀਵਨ ਵਾਰਾ) ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਤ ੰਤਐ 

ਰਾਤ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਸਯ ਥਾਾਂ ਰਬੂ ਸ੍ਦਿੱਦਾ ਸ; ਉ ਦ ਭਨ ਸ੍ਵਚੋਂ ਐਟ ਤ ਸ੍ਵਏਾਯ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਐ ਸੀ ਭਨ 

ਨੰੂ ਵਿੱ ਏਯ ਰੈਂਦਾ ਸ; ਇ ਅਵਥਾ ਸ੍ਵਚ (ਅਿੱੜ ਏ ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ) ਜਸ੍ਤ ਦਾ ਰਏਾਸ਼ ਸ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਆਤਭਏ ਆਨੰਦ ਦੀ ਉ ਨੰੂ ਚਾਟ ਰਿੱ ਜਾਾਂਦੀ ਸ ਤ ਅਸ੍ਆਨ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, (ਸ੍ਪਯ) ਉਸ ਸਯ 

ਵਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਦ ੁਣ ਾਉਂਦਾ ਸ, (ਯਿੱਫੀ) ੁਣ ਉ ਦ ਅਦੰਯ ਯਟ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ; (ਉ ਨੰੂ ਇਸ ਮਏੀਨ 

ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਸ੍ਏ) ਇਏ ਰਬੂ ਾਯ ਜੀਵਾਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸ ਤ ਸ੍ਭਿੱਤਯ ਸ।6।  

ਿਰਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਫਰਹਭੁ ਸਫੰਦ ਿ ਫਰਾਹਭਣੁ ਕਹੀ ਸਜ ਅਨਸਦਨੁ ਹਸਯ ਸਰਵ ਰਾ ॥ ਿਸਤਗੁਯ ੁਛ 
ਿਚੁ ਿੰਜਭੁ ਕਭਾਵ ਹਉਭ ਯਗੁ ਸਤਿੁ ਜਾ ॥ ਹਸਯ ਗੁਣ ਗਾਵ ਗੁਣ ਿੰਗਰਹ ਜਤੀ ਜਸਤ ਸਭਰਾ ॥ 
ਇਿੁ ਜੁਗ ਭਸਹ ਕ ਸਵਯਰਾ ਫਰਹਭ ਸਗਆਨੀ ਸਜ ਹਉਭ ਭਸਟ ਿਭਾ ॥ ਨਾਨਕ ਸਤਿ ਨ ਸਭਸਰਆ 
ਿਦਾ ਿੁਿੁ ਾਈ ਸਜ ਅਨਸਦਨੁ ਹਸਯ ਨਾਭੁ ਸਧਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 512} 

ਦਅਯਥ:- ਫਰਸਭੁ—ਯਭਾਤਭਾ। ਸ੍ਫੰਦ—ਜਾਣ। ਸ੍ਜ—ਜ। ਸ੍ਤੁਯ ੁਛ—ਸ੍ਤੁਯੂ ਨੰੂ ੁਿੱਛ। ੰਜਭੁ—

ਫੰਦਸ਼, ਾਫੰਦੀ, ਭਯਮਾਦਾ। ੰਰਸ—ਇਏਿੱਠ  ਏਯ। ਜੁ—ਬਾਵ, ਭਨੁਿੱਐਾ ਜਨਭ {ਨਟ:- ਸ੍ਏ ਖ਼ਾ ‘ਜੁ’ ਦਾ 

ਸ੍ਜ਼ਏਯ ਨਸੀਂ ਚਿੱਰ ਸ੍ਯਸਾ}।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੁਿੱਐ ਫਰਸਭ ਨੰੂ ਸ੍ਫੰਦਦਾ ਸ (ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਛਾਣਦਾ ਸ) ਜ ਸਯ ਵਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਸ੍ਵਚ ੁਯਸ੍ਤ 

ਜੜਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਫਰਾਸਭਣ ਏਸ੍ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ, (ਉਸ ਫਰਾਸਭਣ) ਸ੍ਤੁਯੂ ਦ ਏਸ ਤ ਤੁਯਦਾ ਸ ‘ਿੱਚ’ ਯੂ 

ੰਜਭ ਯਿੱਐਦਾ ਸ, (ਤ ਇ ਤਯਾਾਂ) ਉ ਦਾ ਸਉਭ-ਯ ਦੂਯ ਸੁੰਦਾ ਸ; ਉਸ ਸਯੀ ਦ ੁਣ ਾਉਂਦਾ ਸ, (ਯਿੱਫੀ) 

ੁਣ ਇਏਿੱਤਰ  ਏਯਦਾ ਸ ਤ ਯਭ-ਜਸ੍ਤ ਸ੍ਵਚ ਆਣੀ ਆਤਭਾ ਸ੍ਭਰਾਈ ਯਿੱਐਦਾ ਸ।  

ਭਨੁਿੱਐ ਜਨਭ ਸ੍ਵਚ ਏਈ ਸ੍ਵਯਰਾ ਫਰਸਭ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ ਸ ਜ ਸਉਭ ਦੂਯ ਏਯ ਏ ਫਰਸਭ ਸ੍ਵਚ ਜੁਸ੍ੜਆ ਯਸ੍ਸੰਦਾ 

ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਜ (ਫਰਸਭਸ੍ਆਨੀ ਫਰਾਸਭਣ) ਸਯ ਵਰ  ਨਾਭ ਸ੍ਭਯਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਸ੍ਭਸ੍ਰਆਾਂ ਦਾ ੁਐ ਸ੍ਭਰਦਾ 

ਸ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਅੰਤਸਯ ਕਟੁ ਭਨਭੁਿ ਅਸਗਆਨੀ ਯਿਨਾ ਝੂਠੁ ਫਰਾਇ ॥ ਕਸਟ ਕੀਤ ਹਸਯ ੁਯਿੁ ਨ 
ਬੀਜ ਸਨਤ ਵਿ ਿੁਣ ਿੁਬਾਇ ॥ ਦੂਜ ਬਾਇ ਜਾਇ ਜਗੁ ਯਫਧ ਸਫਿੁ ਭਾਇਆ ਭਹ ਿੁਆਇ ॥ 
ਇਤੁ ਕਭਾਣ ਿਦਾ ਦੁਿੁ ਾਵ ਜੰਭ ਭਯ ਸਪਸਯ ਆਵ ਜਾਇ ॥  ਿਹਿਾ ਭੂਸਰ ਨ ਚੁਕਈ ਸਵਸਚ 
ਸਵਿਟਾ ਚ ਚਾਇ ॥ ਸਜਿ ਨ ਸਿਾ ਕਯ ਭਯਾ ਿੁਆਭੀ ਸਤਿੁ ਗੁਯ ਕੀ ਸਿਿ ਿੁਣਾਇ ॥ ਹਸਯ 
ਨਾਭੁ ਸਧਆਵ ਹਸਯ ਨਾਭ ਗਾਵ ਹਸਯ ਨਾਭ ਅੰਸਤ ਛਡਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 512} 

ਦਅਯਥ:- ਯਨਾ—ਜੀਬ ਨਾਰ। ਏਸ੍ਟ ਏੀਤ—ਏਟ ਏੀਸ੍ਤਆਾਂ {ਨਟ:- ਰਜ਼ ‘ਏਸ੍ਟ’ ਸ੍ਵਆਏਯਣ 

ਅਨੁਾਯ ‘ਅਸ੍ਧਏਯਣ ਏਾਯਏ’ ਸ, ਰਜ਼ ‘ਏੀਤ’ ਬੀ  ‘ਏਾਯਏ’ ਸ੍ਵਚ ਸ। ਅੰਯਜ਼ੀ ਸ੍ਵਚ ਇ ਫਨਾਵਟ ਨੰੂ  

Locative Absolute ਏਸੀਦਾ ਸ; ੰਸ੍ਿਤ ਸ੍ਵਚ ਇਸ ਸ੍ਵਆਏਯਸ੍ਣਏ ਫਣਤਯ ਫਸੁਤ ਸ੍ਭਰਦੀ ਸ, ਥੋਂ 

ਸੀ ਇਸ ੁਯਾਣੀ ੰਜਾਫੀ ਸ੍ਵਚ ਆਈ।  ਥ ‘ਏਸ੍ਟ’ ਦਾ ਅਯਥ ‘ਏਟ ਨਾਰ’ ਏਯਨਾ ਗ਼ਰਤ ਸ}। 

ੁਬਾਇ—ੁਤ ਸੀ। ਯਫਧ—ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉਦਸ਼ ਏਯਦਾ ਸ। ੁਆਇ—ੁਆਯਥ ਨਾਰ। ਇਤੁ ਏਭਾਣ—

ਇਸ ਏਭਾਇਆਾਂ {ਨਟ:- ‘ਇਤੁ’ ੜਨਾਾਂਵ ‘ਇ’ੁ ਤੋਂ ਅਸ੍ਧਏਯਣ ਏਾਯਏ, ਇਏ-ਵਚਨ ਸ, ਸ੍ਜਵੇਂ ਉਯ ਰਜ਼ 

‘ਏਸ੍ਟ’ ਸ। ‘ਏਭਾਣ’ ਬੀ  ਏਾਯਏ ਸ੍ਵਚ ਸ}। ਸਾ—ਤਐਰਾ। ਨਾਭ—ਨਾਭ ਸੀ।  

ਅਯਥ:- ਆਣ  ਭਨ ਦ ਸ੍ਛ ਤੁਯਨ ਵਾਰਾ ਭਨੁਿੱਐ ਜਾਸਰ ਸ, ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਐਟ ਸ ਤ ਜੀਬ ਨਾਰ ਝੂਠ (ਬਾਵ, 



ਅੰਦਯਰ  ਐਟ ਦ ਉਰਟ) ਫਰਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਅੰਦਯੋਂ ਸਯ ਤ ਫਾਸਯੋਂ ਸਯ); (ਇ ਤਯਾਾਂ) ਠਿੱੀ ਏੀਸ੍ਤਆਾਂ 

ਯਭਾਤਭਾ ਰੰਨ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦਾ, (ਸ੍ਏਉਂਸ੍ਏ) ਉਸ ੁਤ ਸੀ (ਅਾਡਾ ਸਯਏ ਰੁਏਵਾਾਂ ਏੰਭ ਬੀ) ਵਐਦਾ ਸ ਤ 

(ਰੁਏਵਾਾਂ ਫਰ ਤ ਸ੍ਖ਼ਆਰ ਬੀ) ੁਣਦਾ ਸ। ਭਨਭੁਐ (ਆ) ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਸ੍ਵਚ ਸ ਯ ਜਾ ਏ ਰਏਾਾਂ ਨੰੂ 

ਉਦਸ਼ ਏਯਦਾ ਸ, ਇਸ ਏਯਤੂਤ ਏੀਸ੍ਤਆਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦੁਿੱਐ ਾਾਂਦਾ ਸ, ਜੰਭਦਾ ਸ, ਭਯਦਾ ਸ, ਭੁੜ ਜੰਭਦਾ ਸ 

ਭਯਦਾ ਸ, ਉ ਦਾ ਅੰਦਯਰਾ ਤਐਰਾ ਏਦ ਸ੍ਭਟਦਾ ਸੀ ਨਸੀਂ, ਉਸ ਭਾਨ , ਭਰ  ਸ੍ਵਚ ਸ੍ਆ ੜਦਾ ਯਸ੍ਸੰਦਾ ਸ।  

ਯ, ਸ੍ਜ ਭਨੁਿੱਐ ਉਤ ਭਯਾ ਭਾਰਏ ਸ੍ਭਸਯ ਏਯਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ੁਯ ੂਦਾ ਉਦਸ਼ ੁਣਾਾਂਦਾ ਸ; ਉਸ ਭਨੁਿੱਐ ਰਬੂ ਦਾ 

ਨਾਭ ਸ੍ਭਯਦਾ ਸ, ਨਾਭ ਸੀ ਾਉਂਦਾ ਸ, ਨਾਭ ਸੀ ਉ ਨੰੂ ਆਖ਼ਯ (ਇ ਸ ਤੋਂ) ਛੁਡਾਾਂਦਾ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸਜਨਾ ਹੁਕਭੁ ਭਨਾਇਨੁ ਤ ੂਯ ਿੰਿਾਸਯ ॥ ਿਾਸਹਫੁ ਿਵਸਨਹ ਆਣਾ ੂਯ ਿਫਸਦ 
ਵੀਚਾਸਯ ॥ ਹਸਯ ਕੀ ਿਵਾ ਚਾਕਯੀ ਿਚ ਿਫਸਦ ਸਆਸਯ ॥ ਹਸਯ ਕਾ ਭਹਰੁ ਸਤਨਹੀ ਾਇਆ ਸਜਨਹ 
ਹਉਭ ਸਵਚਹੁ ਭਾਸਯ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਯਭੁਸਿ ਸਭਸਰ ਯਹ ਜਸ ਹਸਯ ਨਾਭਾ ਉਯ ਧਾਸਯ ॥ ੧੦॥ {ੰਨਾ 
512} 

ਦਅਯਥ:- ਭਨਾਇਨੁ—ਭਨਾਇਆ ਉ ਨ। ੂਯ—ਯਫ ੁਣ-ੰੂਯਣ। ਫਸ੍ਦ—ਫਦ ਸ੍ਵਚ। 

ਵੀਚਾਸ੍ਯ—ਸ੍ਵਚਾਯ ਏਯਨ ਨਾਰ। ਚਾਏਯ—ਵਾ। ਭਸਰੁ—ਯ, ਸਜ਼ੂਯੀ। ਉਯ—ਸ੍ਸਯਦਾ।  

ਅਯਥ:- ਉਸ ਭਨੁਿੱਐ ਜਤ ਸ੍ਵਚ ੂਯ ਬਾਾਂਡ ਸਨ ਸ੍ਜਨਾਾਂ ਤੋਂ ਯਭਾਤਭਾ (ਆਣਾ) ਸੁਏਭ ਭਨਾਾਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਫੰਦ 

ੂਯ ੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਸ੍ਵਚ ਸ੍ਚਿੱਤ ਜੜ ਏ ਆਣ  ਭਾਰਏ ਦੀ ਫੰਦੀ ਏਯਦ ਸਨ, ਰਬੂ ਦੀ ਫੰਦੀ ਸ ਸੀ ਤਾਾਂ 

ਏਦੀ ਸ ਜ ਿੱਚ ਸ਼ਫਦ ਸ੍ਵਚ ਸ੍ਆਯ ਾਈ, (ਰਜ਼ੀ—ਿੱਚ ਸ਼ਫਦ ਸ੍ਵਚ ਸ੍ਆਯ ਦੀ ਯਾਸੀਂ)। ਜ ਭਨੁਿੱਐ 

ਅੰਦਯੋਂ ਸਉਭ ਨੰੂ ਭਾਯਦ ਸਨ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਰਾਤ ਸੁੰਦੀ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਯਸ੍ਸਣ ਵਾਰ  ਫੰਦ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਸ੍ਸਯਦ ਸ੍ਵਚ ਯ ਏ ਤ ਨਾਭ ਜ ਏ 

ਯਭਾਤਭਾ ਸ੍ਵਚ ਜੁੜ ਯਸ੍ਸੰਦ ਸਨ।10।  

ਿਰਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਗੁਯਭੁਸਿ ਸਧਆਨ ਿਹਜ ਧੁਸਨ ਉਜ ਿਸਚ ਨਾਸਭ ਸਚਤੁ ਰਾਇਆ ॥ ਗੁਯਭੁਸਿ 
ਅਨਸਦਨੁ ਯਹ ਯੰਸਗ ਯਾਤਾ ਹਸਯ ਕਾ ਨਾਭੁ ਭਸਨ ਬਾਇਆ ॥ ਗੁਯਭੁਸਿ ਹਸਯ ਵਿਸਹ ਗੁਯਭੁਸਿ ਹਸਯ 
ਫਰਸਹ ਗੁਯਭੁਸਿ ਹਸਯ ਿਹਸਜ ਯੰਗੁ ਰਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਯਭੁਸਿ ਸਗਆਨੁ ਯਾਸਤ ਹਵ ਸਤਭਯ 
ਅਸਗਆਨੁ ਅਧਯੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ ਸਜਿ ਨ ਕਯਭੁ ਹਵ ਧੁਸਯ ੂਯਾ ਸਤਸਨ ਗੁਯਭੁਸਿ ਹਸਯ ਨਾਭੁ 
ਸਧਆਇਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 512} 

ਦਅਯਥ:- ਧੁਸ੍ਨ—ੁਯ, ਯ। ਸ੍ਧਆਨੁ—ਜੁੜੀ ਸਈ ੁਯਸ੍ਤ। ਸਜ ਧੁਸ੍ਨ—ਸਜ ਦੀ ਧੁਸ੍ਨ, ਅਡਰਤਾ ਦੀ ਯ। 

ਸ੍ਧਆਨ ਧੁਸ੍ਨ—ਜੁੜੀ ੁਯਸ੍ਤ ਦੀ ਯ। ਸਸ੍ਜ—ਸਜ ਸ੍ਵਚ, ਅਡਰਤਾ ਸ੍ਵਚ। ਯੰ—ੁਸ੍ਆਯ। ਸ੍ਤਭਯੁ—

ਸਨਯਾ। ਏਯਭੁ—ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼। ਧੁਸ੍ਯ—ਧੁਯੋਂ, ਯਿੱਫ ਵਰੋਂ। ਸ੍ਤਸ੍ਨ—ਉ ਨ। ਸ੍ਤਸ੍ਨ ੁਯਭੁਸ੍ਐ—ਉ ੁਯਭੁਐ ਨ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੁਿੱਐ ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਸੁੰਦਾ ਸ ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਜੁੜੀ-ੁਯਸ੍ਤ ਤ ਅਡਰਤਾ ਦੀ ਯ ਚਿੱਰ ੈਂਦੀ ਸ, ਉਸ 

ਿੱਚ ਨਾਭ ਸ੍ਵਚ ਸ੍ਚਿੱਤ ਜੜੀ ਯਿੱਐਦਾ ਸ, ਸਯ ਵਰ  ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਉ ਨੰੂ ਭਨ ਸ੍ਵਚ ਸ੍ਭਿੱਠਾ ਰਿੱਦਾ ਸ।  

ੁਯਭੁਐ ਫੰਦ ਯਿੱਫ ਨੰੂ ਸੀ (ਸਯ ਥਾਾਂ) ਵਐਦ ਸਨ, ਯਿੱਫ ਦੀ ਸ੍ਸ੍ਤ ਸੀ (ਸਯ ਵਰ) ਉਚਾਯਦ ਸਨ, ਤ ਯਿੱਫੀ ਭਰ 

ਵਾਰੀ ਅਡਰਤਾ ਸ੍ਵਚ ਸ੍ਆਯ ਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ੁਯਭੁਐ ਨੰੂ ਉੱਚੀ ਭਝ ਰਾਤ ਸੁੰਦੀ ਸ, ਉ ਦਾ ਅਸ੍ਆਨ-ਯੂ ੁਿੱ ਸਨਯਾ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ; 



ਉ ੁਯਭੁਐ ਨ  ਨਾਭ ਜਸ੍ਆ ਸ ਸ੍ਜ ਉਤ ਧੁਯੋਂ (ਏਯਤਾਯ ਵਰੋਂ) ੂਯੀ ਸ੍ਭਸਯ ਸਈ ਸ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਿਸਤਗੁਯੁ ਸਜਨਾ ਨ ਿਸਵ ਿਫਸਦ ਨ ਰਗ ਸਆਯੁ ॥ ਿਹਜ ਨਾਭੁ ਨ ਸਧਆਇਆ ਸਕਤੁ 
ਆਇਆ ਿੰਿਾਸਯ ॥ ਸਪਸਯ ਸਪਸਯ ਜੂਨੀ ਾਈ ਸਵਿਟਾ ਿਦਾ ਿੁਆਯੁ ॥ ਕੂੜ ਰਾਰਸਚ ਰਸਗਆ 
ਨਾ ਉਯਵਾਯੁ ਨ ਾਯੁ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਯਭਸੁਿ ਉਫਯ ਸਜ ਆਸ ਭਰ ਕਯਤਾਸਯ ॥੨॥ {ੰਨਾ 512} 

ਦਅਯਥ:- ਸ੍ਏਤੁ—ਸ੍ਏ ਰਈ (ਨਟ:- ‘ਸ੍ਏਤੁ’ ਸ੍ਵਆਏਯਣ ਅਨੁਾਯ ਰਜ਼ ‘ਸ੍ਏੁ’ ਤੋਂ ‘ਏਯਣ ਏਾਯਏ’ ਸ, 

‘ਅਸ੍ਧਏਯਣ’ ਸ੍ਵਚ ਬੀ ਇਸੀ ਯੂ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਸ੍ਜਵੇਂ, ‘ਇ’ੁ ਤੋਂ ‘ਇਤੁ’)। ਉਯਵਾਯ—ੁਉਯਰਾ ਫੰਨਾ। ਾਯੁ—

ਾਯਰਾ ਾਾ। ਸ੍ਜ—ਜ। ਏਯਤਾਸ੍ਯ—ਏਯਤਾਯ ਨ।  

ਅਯਥ:- ਸ੍ਜਨਾਾਂ ਭਨੁਿੱਐਾਾਂ ਨ  ੁਯੂ ਦਾ ਸੁਏਭ ਨਸੀਂ ਭੰਸ੍ਨਆ, ਸ੍ਜਨਾਾਂ ਦਾ ੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਸ੍ਵਚ ਸ੍ਆਯ ਨਸੀਂ ਫਸ੍ਣਆ, 

ਸ੍ਜਨਾਾਂ ਸ਼ਾਾਂਤ-ਸ੍ਚਿੱਤ ਸ ਏ ਨਾਭ ਨਸੀਂ ਸ੍ਭਸ੍ਯਆ, ਉਸ ਜਤ ਸ੍ਵਚ ਏਾਸਦ ਰਈ ਆ? ਅਜਸਾ ਫੰਦਾ ਭੁੜ ਭੁੜ 

ਜੂਨ ਸ੍ਵਚ ੈਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਭਾਨ , ਭਰ  ਸ੍ਵਚ  ਏ ਦੁਐੀ ਸ ਸ੍ਯਸਾ ਸ।  

(ੁਯ ੂਤ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਸ੍ਵਾਯ ਏ) ਝੂਠ -ਰਾਰਚ ਸ੍ਵਚ ਪਸ੍ਆਾਂ (ਪ ਸੀ ਯਸੀਦਾ ਸ, ਸ੍ਏਉਂਸ੍ਏ ਇ ਰਾਰਚ 

ਦਾ) ਨਾਸ ਉਯਰਾ ਫੰਨਾ ਰਿੱਬਦਾ ਸ ਨਾਸ ਯਰਾ ਫੰਨਾ। ਸ ਨਾਨਏ! ਸ੍ਜਨਾਾਂ ੁਯਭੁਐਾਾਂ ਨੰੂ ਏਯਤਾਯ ਨ  ਆ 

(ਆਣ  ਨਾਰ) ਜਸ੍ੜਆ ਸ ਉਸੀ ਇ (ਰਾਰਚ-ਯੂ ਭੰੁਦਯ) ਸ੍ਵਚੋਂ ਫਚ ਏ ਸ੍ਨਏਰਦ ਸਨ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਬਗਤ ਿਚ ਦਸਯ ਿਹਦ ਿਚ ਿਫਸਦ ਯਹਾ ॥ ਹਸਯ ਕੀ ਰੀਸਤ ਸਤਨ ਊਜੀ ਹਸਯ ਰਭ 
ਕਿਾ ॥ ਹਸਯ ਯੰਸਗ ਯਹਸਹ ਿਦਾ ਯੰਸਗ ਯਾਤ ਯਿਨਾ ਹਸਯ ਯਿੁ ਸਆ ॥ ਿਪਰੁ ਜਨਭੁ ਸਜਨਹੀ 
ਗੁਯਭੁਸਿ ਜਾਤਾ ਹਸਯ ਜੀਉ ਸਯਦ ਵਿਾ ॥ ਫਾਝੁ ਗੁਯੂ ਸਪਯ ਸਫਰਰਾਦੀ ਦੂਜ ਬਾਇ ਿੁਆ ॥੧੧॥ 
{ੰਨਾ 513} 

ਦਅਯਥ:- ਯਸਾ—ਸ੍ਟਏਾ ਸ। ਰਭ ਏਾ—ਰਭ ਦ ਸ੍ਐਿੱਚ ਸ। ਦੂਜ ਬਾਇ—(ਯਿੱਫ ਤੋਂ ਸ੍ਫਨਾ) ਸਯ ਦ 

ਸ੍ਆਯ ਸ੍ਵਚ। ਐੁਆ—ਐੁੰਝੀ ਸਈ। ਦਸ੍ਯ—ਦਯ ਤ।  

ਅਯਥ:- ਫੰਦੀ ਏਯਨ ਵਾਰ  ਿੱਚ ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਸ੍ਵਚ ਬਦ ਸਨ, (ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਸ੍ਵਚ ਉਸ) ਿੱਚ ਸ਼ਫਦ 

ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸ੍ਟਏ ਯਸ੍ਸੰਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਰਬੂ ਦਾ ਸ੍ਆਯ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ, (ਉਸ) ਰਬੂ ਦ ਸ੍ਆਯ ਦ ਸ੍ਐਿੱਚ 

ਸ (ਸਨ), ਉਸ ਦਾ ਰਬੂ ਦ ਸ੍ਆਯ ਸ੍ਵਚ ਯਸ੍ਸੰਦ ਸਨ, ਰਬੂ ਦ ਯੰ ਸ੍ਵਚ ਯਿੱਤ ਯਸ੍ਸੰਦ ਸਨ ਤ ਜੀਬ ਨਾਰ ਰਬੂ 

ਦਾ ਨਾਭ-ਯ ੀਂਦ ਸਨ। ਸ੍ਜਨਾਾਂ ਨ  ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ ਯਿੱਫ ਨੰੂ ਛਾਸ੍ਣਆ ਸ ਤ ਸ੍ਸਯਦ ਸ੍ਵਚ ਵਾਇਆ ਸ 

ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਜੰਭਣਾ ਭੁਫਾਸ੍ਯਏ ਸ।  

ੁਯ ੂਤੋਂ ਸ੍ਫਨਾ ਸ੍ਰਸ਼ਟੀ ਸਯ ਸਯ ਸ੍ਆਯ ਸ੍ਵਚ ਐੁੰਝੀ ਸਈ ਸ੍ਵਰਏਦੀ ਸ੍ਪਯਦੀ ਸ।11।  

ਿਰਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਕਸਰਜੁਗ ਭਸਹ ਨਾਭੁ ਸਨਧਾਨੁ ਬਗਤੀ ਿਸਟਆ ਹਸਯ ਉਤਭ ਦੁ ਾਇਆ ॥ 
ਿਸਤਗੁਯ ਿਸਵ ਹਸਯ ਨਾਭੁ ਭਸਨ ਵਿਾਇਆ ਅਨਸਦਨੁ ਨਾਭੁ ਸਧਆਇਆ ॥ ਸਵਚ ਸਗਰਹ ਗੁਯ ਫਚਸਨ 
ਉਦਾਿੀ ਹਉਭ ਭਹੁ ਜਰਾਇਆ ॥ ਆਸ ਤਸਯਆ ਕੁਰ ਜਗਤੁ ਤਯਾਇਆ ਧੰਨੁ ਜਣਦੀ ਭਾਇਆ 
॥ ਿਾ ਿਸਤਗੁਯੁ ਿਈ ਾ ਸਜਿੁ ਧੁਸਯ ਭਿਤਸਕ ਹਸਯ ਸਰਸਿ ਾਇਆ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਫਸਰਹਾਯੀ 
ਗੁਯ ਆਣ ਸਵਟਹੁ ਸਜਸਨ ਬਰਸਭ ਬੁਰਾ ਭਾਯਸਗ ਾਇਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 513} 

ਦਅਯਥ:- ਏਸ੍ਰ—ਝੜ, ਏਰਸ਼। ਜੁ—ੰਾਯ, ਜੀਵਨ (ਵਐ, ਰਏ 1 ਉੜੀ 10 ‘ਇ ਜੁ ਭਸ੍ਸ’)। 



ਬਤੀ—ਬਤੀ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਨਟ: ‘ਬਤਾਾਂ ਨ , ਅਯਥ ਪਫਦਾ ਨਸੀਂ, ਸ੍ਸਰੀਆਾਂ ਚਸੰੁਆਾਂ ਤੁਏਾਾਂ ਸ੍ਵਚ ਸ੍ਏ ਇਏ 

ਫੰਦ ਦਾ ਸ੍ਜ਼ਏਯ ਸ, ਫਸੁਸ੍ਤਆਾਂ ਦਾ ਨਸੀਂ)। ਏੁਰ—ਾਯਾ। ਜਣਦੀ—ਜੰਭਣ ਵਾਰੀ। ਭਤਸ੍ਏ—ਭਿੱਥ ਤ। 

ਸ੍ਵਟਸ—ੁਤੋਂ। ਬਰਸ੍ਭ—ਬੁਰਐ ਸ੍ਵਚ। ਭਾਯਸ੍—ਯਤ ਤ।  

ਅਯਥ:- ਇ ਝੰਫਸ੍ਰਆਾਂ-ਬਯ ਜਤ ਸ੍ਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ (ਸੀ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸ, ਸ੍ਜ ਨ  ਫੰਦੀ ਏਯ ਏ 

(ਇਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ) ਐਿੱਟ ਸ੍ਰਆ ਸ ਉ ਨ  ਰਬੂ (ਦਾ ਭਰ-ਯੂ) ਉੱਚਾ ਦਯਜਾ ਾ ਸ੍ਰਆ ਸ, ੁਯ ੂਦ ਸੁਏਭ ਸ੍ਵਚ 

ਤੁਯ ਏ ਉ ਨ  ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਆਣ  ਭਨ ਸ੍ਵਚ ਵਾਇਆ ਸ ਤ ਸਯ ਵਰ  ਨਾਭ ਸ੍ਭਸ੍ਯਆ ਸ, ਸ੍ਤੁਯੂ ਦ 

ਫਚਨ ਸ੍ਵਚ (ਤੁਯ ਏ) ਉਸ ਸ੍ਰਸਤ ਸ੍ਵਚ ਸੀ ਉਦਾੀ ਸ (ਸ੍ਏਉਂਸ੍ਏ) ਉ ਨ  ਸਉਭ ਤ ਭਸ ਾੜ ਸ੍ਦਿੱਤਾ ਸ, ਉਸ 

(ਇ ਝੰਫਸ੍ਰਆਾਂ-ਬਯ ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਤੋਂ) ਆ ਰੰ ਸ੍ਆ ਸ, ਾਯ ਜਤ ਨੰੂ ਬੀ ਰੰਾਾਂਦਾ ਸ, ਧੰਨ ਸ ਉ ਦੀ 

ਜੰਭਣ ਵਾਰੀ ਭਾਾਂ! 

ਇਸ ਸ੍ਜਸਾ ੁਯ ੂ (ਸ੍ਜ ਨੰੂ ਸ੍ਭਰ ਏ ਭਨੁਿੱਐ ‘ਆਸ੍ ਤਸ੍ਯਆ ਏੁਰ ਜਤੁ ਤਯਾਇਆ’) ਉ ਫੰਦ ਨੰੂ ਸ੍ਭਰਦਾ ਸ 

ਸ੍ਜ ਦ ਭਿੱਥ ਤ ਧੁਯੋਂ ਏਯਤਾਯ ਨ  (ਫੰਦੀ ਏਯਨ ਦਾ ਰਐ) ਸ੍ਰਐ ਏ ਯਿੱਐ ਸ੍ਦਿੱਤਾ ਸ। ਸ ਦਾ ਨਾਨਏ! (ਆਐ—) 

ਭੈਂ ਆਣ  ੁਯ ੂਤੋਂ ਦਏ ਸਾਾਂ ਸ੍ਜ ਨ  ਭਨੰੂ ਬੁਰਐ ਸ੍ਵਚ ਬੁਿੱਰ  ਨੰੂ ਯਾਸ ਾਇਆ ਸ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਤਰ ਗੁਣ ਭਾਇਆ ਵਸਿ ਬੁਰ ਸਜਉ ਦਸਿ ਦੀਸਕ ਤੰਗ ਚਾਇਆ ॥ ੰਸਡਤ ਬੁਸਰ ਬੁਸਰ 
ਭਾਇਆ ਵਿਸਹ ਸਦਿਾ ਸਕਨ ਸਕਹੁ ਆਸਣ ਚੜਾਇਆ ॥ ਦੂਜ ਬਾਇ ੜਸਹ ਸਨਤ ਸਫਸਿਆ ਨਾਵਹੁ 
ਦਸਮ ਿੁਆਇਆ ॥ ਜਗੀ ਜੰਗਭ ਿੰਸਨਆਿੀ ਬੁਰ ਨਹਾ ਅਹੰਕਾਯੁ ਫਹੁ ਗਯਫੁ ਵਧਾਇਆ ॥ 
ਛਾਦਨੁ ਬਜਨੁ ਨ ਰਹੀ ਿਤ ਸਬਸਿਆ ਭਨਹਸਠ ਜਨਭੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ਤਸੜਆ ਸਵਚਹੁ ਿ ਜਨੁ 
ਿਭਧਾ ਸਜਸਨ ਗੁਯਭੁਸਿ ਨਾਭੁ ਸਧਆਇਆ  ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਕਿ ਨ ਆਸਿ ਿੁਣਾਈ ਜਾ ਕਯਦ 
ਿਸਬ ਕਯਾਇਆ ॥੨॥ {ੰਨਾ 513} 

ਦਅਯਥ:- ਦੀਏ—ਦੀਵ ਉਤ। ਤੰ—ਬੰਫਟ। ਸ੍ਦਐਾ—ਦਐੀ। ਸ੍ਏਸੁ—ਏੁਝ। ਆਸ੍ਣ—ਸ੍ਰਆ ਏ। ਦੂਜ 

ਬਾਇ—ਭਾਇਆ ਦ ਸ੍ਆਯ ਸ੍ਵਚ। ਸ੍ਫਸ੍ਐਆ—ਭਾਇਆ। ਦਸ੍ਮ—ਯਭਾਤਭਾ ਨ  (‘ਦਮ’ ਨ)। ਜੰਭ—

ਸ੍ਸ਼ਵ ਦ ਉਾਸ਼ਏ ਜ ਸ੍ਯ ਤ ਭਯਾਾਂ ਦ ਐੰਬ ਯਿੱਐਦ ਸਨ ਤ ਟਿੱਰੀਆਾਂ ਵਜਾਾਂਦ ਭੰਦ ਸ੍ਪਯਦ ਸਨ। ਯਫੁ—

ਅਸੰਏਾਯ। ਛਾਦਨੁ—ਏਿੱੜਾ। ਤ ਸ੍ਬਸ੍ਐਆ—ਯਧਾ ਨਾਰ ਸ੍ਦਿੱਤੀ ਸ੍ਬਿੱਸ੍ਛਆ। ਨ ਰਸੀ—ਨਸੀਂ ਰੈਂਦ। 

ਭਧਾ—ਭਾਧੀ ਵਾਰਾ, ਸ੍ਟਏ ਸ ਭਨ ਵਾਰਾ, ੂਯਨ ਅਵਥਾ ਵਾਰਾ।  

ਅਯਥ:- (ਾਯ ਜੀਵ, ਏੀਸ ਸ੍ਵਦਵਾਨ ਤ ਏੀਸ ਸ੍ਤਆੀ) ਤਰ ੁਣੀ ਭਾਇਆ ਨੰੂ ਵਐ ਏ (ਜੀਵਨ ਦ ਸੀ ਯਤ 

ਤੋਂ) ਐੁੰਝ ਯਸ ਸਨ (ਤ ਦੁਐੀ ਸ ਯਸ ਸਨ) ਸ੍ਜਵੇਂ ਬੰਫਟ (ਦੀਵ ਨੰੂ) ਵਐ ਏ ਦੀਵ ਉਤ ੜਦ ਸਨ; ੰਸ੍ਡਤ (ਉਂਞ 

ਤਾਾਂ ਸਯਨਾਾਂ ਨੰੂ ਏਥਾ ੁਣਾਾਂਦ ਸਨ, ਯ) ਭੁੜ ਭੁੜ ਐੁੰਝ ਏ ਭਾਇਆ ਵਰ ਸੀ ਤਿੱਏਦ ਸਨ ਸ੍ਏ ਵਐੀ ਸ੍ਏ ਨ  ਏੁਝ 

ਸ੍ਰਆ ਏ ਬਟਾ ਯਿੱਐੀ ਸ (ਜਾਾਂ ਨਸੀਂ),  ਭਾਇਆ ਦ ਸ੍ਆਯ ਸ੍ਵਚ ਉਸ (ਅਰ ਸ੍ਵਚ) ਦਾ ਭਾਇਆ (ਦੀ ੰਥਾ 

ਸੀ) ੜਦ ਸਨ, ਯਭਾਤਭਾ ਨ  ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ (ਆਣ) ਨਾਭ ਵਰੋਂ  ਐੁੰਝਾ ਸ੍ਦਿੱਤਾ ਸ।  

ਜੀ ਜੰਭ ਤ ੰਸ੍ਨਆੀ (ਆਣ  ਵਰੋਂ  ਸ੍ਤਆੀ ਫਣ  ਸ ਸਨ, ਯ ਇਸ ਬੀ ਜੀਵਨ ਦ ਯਾਸ ਤੋਂ) ਐੁੰਝ ਸ 

ਸਨ (ਸ੍ਏਉਂਸ੍ਏ ਇਏ ਤਾਾਂ ਆਣ  ‘ਸ੍ਤਆ’ ਦਾ ਸੀ) ਇਸਨਾਾਂ ਦ ਭਾਣ ਨ  ਅਸੰਏਾਯ ਨੰੂ ਵਧਾਇਆ ਸਇਆ ਸ, 

(ਦੂਜ, ਸ੍ਰਸਤੀਆਾਂ ਾੋਂ ਆਦਯ ਯਧਾ ਨਾਰ ਸ੍ਭਸ੍ਰਆ ਏਿੱੜਾ ਤ ਬਜਨ-ਯੂ ਸ੍ਬਿੱਸ੍ਛਆ ਨਸੀਂ ਰੈਂਦ (ਬਾਵ, 

ਥੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ੍ਭਰਣ ਤ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ੂਯਦ ਸਨ; , ਇਸਨਾਾਂ ਬੀ) ਭਨ ਦ ਸਠ ਨਾਰ (ਇ ਧਾਯ ਸ ‘ਸ੍ਤਆ’ ਦ 

ਏਾਯਣ) ਆਣੀ ਸ੍ਜ਼ੰਦੀ ਅਜਾਈਂ ਵਾਈ ਸ।  



ਇਸਨਾਾਂ ਾਸ੍ਯਆਾਂ ਸ੍ਵਚੋਂ ਉਸ ਭਨੁਿੱਐ ੂਯਨ ਅਵਥਾ ਵਾਰਾ ਸ ਸ੍ਜ ਨ  ਨਭੁਐ ਸ ਏ ਨਾਭ ਸ੍ਭਸ੍ਯਆ ਸ। ਯ, 

ਸ ਦਾ! (ਇ ਤਰ ੁਣੀ ਭਾਇਆ ਦ ਸਿੱਥੋਂ) ਸਯ ਸ੍ਏ ਅਿੱ ੁਏਾਯ ਏਯੀ? ਾਯ ਰਬੂ ਦ ਪ੍ਰੁੁਯ ਸ ਸੀ ਏਾਯ ਏਯ 

ਯਸ ਸਨ, (, ਇ ਭਾਇਆ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਰਬੂ ਅਿੱ ਸੀ ਏੀਤੀ ਅਯਦਾ ਸਤਾ ਏਯਦੀ ਸ)।2।  

ਉੜੀ ॥ ਭਾਇਆ ਭਹੁ ਯਤੁ ਹ ਕਾਭੁ ਿਧੁ ਅਹੰਕਾਯਾ ॥ ਹ ਜਭ ਕੀ ਸਿਯਕਾਯ ਹ ਨਹਾ ਉਸਯ 
ਜਭ ਕਾ ਡੰਡੁ ਕਯਾਯਾ ॥ ਭਨਭੁਿ ਜਭ ਭਸਗ ਾਈਅਸਨਹ ਸਜਨਹ ਦੂਜਾ ਬਾਉ ਸਆਯਾ ॥ ਜਭ ੁਸਯ 
ਫਧ ਭਾਯੀਅਸਨ ਕ ਿੁਣ ਨ ੂਕਾਯਾ ॥ ਸਜਿ ਨ ਸਿਾ ਕਯ ਸਤਿੁ ਗੁਯੁ ਸਭਰ ਗੁਯਭੁਸਿ  ਸਨਿਤਾਯਾ 
॥੧੨॥ {ੰਨਾ 513} 

ਦਅਯਥ:- ਯਤੁ—ਬੂਤ। ਸ—ਇਸ ਭਸ ਏਾਭ ਿਧ ਆਸ੍ਦਏ ਾਯ। ਡੰਡੁ—ਡੰਡਾ। ਏਯਾਯਾ—ਏਯੜਾ। 

ਭਸ੍—ਯਤ ਤ। ਸ੍ਯਏਾਯ—ਯਈਅਤ। ਾਈਅਸ੍ਨ—ਾ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਜਭੁਸ੍ਯ—ਜਭ ਦ ਸ਼ਸ੍ਸਯ ਸ੍ਵਚ। 

ਭਾਯੀਅਸ੍ਨ—ਭਾਯੀਦ ਸਨ।  

ਅਯਥ:- ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ, ਏਾਭ, ਿਧ ਤ ਅਸੰਏਾਯ (ਇਸ, ਭਾਨ) ਬੂਤ ਸਨ; ਇਸ ਾਯ ਜਭਯਾਜ ਦੀ ਯਈਅਤ 

ਸਨ, ਇਸਨਾਾਂ ਉੱਤ ਜਭਯਾਜ ਦਾ ਜ਼ਯ ਚਿੱਰਦਾ ਸ। ਆਣ  ਭਨ ਦ ਸ੍ਛ ਤੁਯਨ ਵਾਰ  ਫੰਦ ਸ੍ਜਨਾਾਂ ਨੰੂ ਭਾਇਆ ਦਾ 

ਸ੍ਆਯ ਸ੍ਭਿੱਠਾ ਰਿੱਦਾ ਸ ਜਭਯਾਜ ਦ ਯਾਸ ਤ ਾ ਜਾਾਂਦ ਸਨ (ਬਾਵ, ਉਸ ਜਭ ਦੀ ਯਈਅਤ ਏਾਭਾਸ੍ਦਏਾਾਂ ਦ 

ਵਿੱ  ਜਾਾਂਦ ਸਨ), ਉਸ ਭਨਭੁਐ ਜਭ-ੁਯੀ ਸ੍ਵਚ ਫਿੱਝ ਸ (ਬਾਵ, ਜਭ ਦੀ ਯਈਅਤ ਏਾਭਾਸ੍ਦਏਾਾਂ ਦ ਵਿੱ ਸ੍ਵਚ 

 ਸ) ਭਾਯੀਦ ਸਨ (ਦੁਐੀ ਸੁੰਦ ਸਨ), ਏਈ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ੁਏਾਯ ਨਸੀਂ ੁਣਦਾ (ਬਾਵ, ਇਸਨਾਾਂ ਏਾਭਾਸ੍ਦਏਾਾਂ ਦ 

ੰਜ ਤੋਂ ਏਈ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਛੁਡਾ ਨਸੀਂ ਏਦਾ)।  

ਸ੍ਜ ਭਨੁਿੱਐ ਤ ਰਬੂ ਆ ਸ੍ਭਸਯ ਏਯ ਉ ਨੰੂ ੁਯ ੂ ਸ੍ਭਰਦਾ ਸ, ੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਇਸਨਾਾਂ ਬੂਤਾਾਂ ਤੋਂ) ਛੁਟਏਾਯਾ 

ਸੁੰਦਾ ਸ।12।  

ਿਰਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਹਉਭ ਭਭਤਾ ਭਹਣੀ ਭਨਭੁਿਾ ਨ ਗਈ ਿਾਇ ॥ ਜ ਭਸਹ ਦੂਜ ਸਚਤੁ ਰਾਇਦ 
ਸਤਨਾ ਸਵਆਸ ਯਹੀ ਰਟਾਇ ॥ ਗੁਯ ਕ ਿਫਸਦ ਯਜਾਰੀ ਤਾ ਹ ਸਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥ ਤਨੁ ਭਨੁ 
ਹਵ ਉਜਰਾ ਨਾਭੁ ਵਿ ਭਸਨ ਆਇ ॥ ਨਾਨਕ ਭਾਇਆ ਕਾ ਭਾਯਣੁ ਹਸਯ ਨਾਭੁ ਹ ਗੁਯਭੁਸਿ 
ਾਇਆ ਜਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 513} 

ਦਅਯਥ:- ਭਭਤਾ—(ਭਭ—ਭਯੀ। ਭਭਤਾ—ਇਸ ਸ੍ਖ਼ਆਰ ਸ੍ਏ ਪਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਭਯੀ ਫਣ ਜਾ ਜਾਾਂ ਭਯੀ ਸ) 

ਅਣਿੱਤ। ਭਸਣੀ—ਭਸ ਰਣ ਵਾਰੀ, ਠਣੀ, ਚੁੜਰ। ਰਟਾਇ—ਚੰਫੜ ਏ। ਯਜਾਰੀ—ਚੰੀ ਤਯਾਾਂ 

ਾੜੀਦੀ ਸ। ਭਾਯਣੁ—(ੰਐੀ ਆਸ੍ਦਏ ਜ਼ਸ੍ਸਯ ਨੰੂ) ਏੁਸ਼ਤਾ ਏਯਨ ਵਾਰੀ ਫੂਟੀ।  

ਅਯਥ:- ਸਉਭ ਤ ਅਣਿੱਤ (ਯੂ ਵਾਰੀ ਭਾਇਆ, ਭਾਨ) ਚੁੜਰ ਸ ਜ ਆ-ਸੁਦਸ੍ਯਆਾਂ ਨੰੂ ਸੜਿੱ ਏਯ ਜਾਾਂਦੀ 

ਸ, ਜ ਭਨੁਿੱਐ (ਯਿੱਫ ਨੰੂ ਛਿੱਡ ਸ੍ਏ) ਸਯ ਦ ਭਸ ਸ੍ਵਚ ਸ੍ਚਿੱਤ ਜੜਦ ਸਨ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਚੰਫੜ ਏ ਆਣ  ਵਿੱ ਸ੍ਵਚ ਏਯ 

ਰੈਂਦੀ ਸ। ਜ ੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਨਾਰ ਇ ਨੰੂ ਚੰੀ ਤਯਾਾਂ ਾੜੀ (ਸ੍ਜਵੇਂ, ਚੰਫੜ ਸ ਬੂਤਾਾਂ ਚੁੜਰਾਾਂ ਨੰੂ ਭਾਾਂਦਯੀ ਰਏ 

ਅਿੱ ਨਾਰ ਾੜਨ ਦਾ ਡਯਾਵਾ ਦੇਂਦ ੁਣੀਦ ਸਨ) ਤਾਾਂ ਇਸ ਅੰਦਯੋਂ ਸ੍ਨਏਰਦੀ ਸ; ਯੀਯ ਤ ਭਨ ੁਅਿੱਛ ਸ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸ; ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਭਨ ਸ੍ਵਚ ਆ ਵਿੱਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਇ ਭਾਇਆ (ੰਐੀ ਨੰੂ ਏੁਸ਼ਤਾ ਏਯਨ) ਦੀ ਫੂਟੀ ਇਿੱਏ ਸਸ੍ਯ-ਨਾਭ ਸੀ ਸ ਜ ੁਯ ੂਤੋਂ ਸੀ ਸ੍ਭਰ 

ਏਦਾ ਸ।1।  



ਭਃ ੩ ॥ ਇਹੁ ਭਨੁ ਕਤਸੜਆ ਜੁਗ ਬਯਸਭਆ ਸਥਯੁ ਯਹ ਨ ਆਵ ਜਾਇ ॥ ਹਸਯ ਬਾਣਾ ਤਾ 
ਬਯਭਾਇਅਨੁ ਕਸਯ ਯੰਚੁ ਿਰੁ ਉਾਇ ॥ ਜਾ ਹਸਯ ਫਿਿ ਤਾ ਗੁਯ ਸਭਰ ਅਿਸਥਯੁ ਯਹ ਿਭਾਇ 
॥ ਨਾਨਕ ਭਨ ਹੀ ਤ ਭਨੁ ਭਾਸਨਆ ਨਾ ਸਕਛੁ ਭਯ ਨ ਜਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 513} 

ਦਅਯਥ:- ਏਤਸ੍ੜਆ ਜੁ—ਏਈ ਜੁ, ਫਸੁਤ ਰੰਭਾ ਅਯਾ। ਸਸ੍ਯ ਬਾਣਾ—ਰਬੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਸ੍ਵਚ। 

ਬਯਭਾਇਅਨੁ—ਬਯਭਾਇਆ ਉ (ਰਬੂ) ਨ। ਯੰਚੁ—ਠਿੱਣ ਵਾਰਾ (ੰ: ਰੰਚ, ਇਸ ਸ੍ਦਿੱਦਾ ਜਤ ਜ 

ਏਈ ਯੰਾਾਂ ਵਾਰਾ ਸ ਤ ਬੁਰਐ ਸ੍ਵਚ ਾਾਂਦਾ ਸ)। ਜਾਇ—ਜੰਭਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- (ਭਨੁਿੱਐ ਦਾ) ਇਸ ਭਨ ਏਈ ਜੁ ਬਟਏਦਾ ਯਸ੍ਸੰਦਾ ਸ (ਯਭਾਤਭਾ ਸ੍ਵਚ) ਸ੍ਟਏਦਾ ਨਸੀਂ ਤ ਜੰਭਦਾ 

ਭਯਦਾ ਯਸ੍ਸੰਦਾ ਸ; ਯ ਇਸ ਿੱਰ ਰਬੂ ਨੰੂ ( ਤਯਾਾਂ) ਬਾਉਂਦੀ ਸ ਸ੍ਏ ਉ ਨ  ਇਸ ਠਿੱਣ ਵਾਰੀ (ਜਤ-ਐਡ 

ਫਣਾ ਏ (ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਇ ਸ੍ਵਚ) ਬਯਭਾਇਆ ਸਇਆ ਸ।  

ਜਦੋਂ ਰਬੂ (ਆ) ਸ੍ਭਸਯ ਏਯਦਾ ਸ ਤਾਾਂ (ਜੀਵ ਨੰੂ) ੁਯ ੂਸ੍ਭਰਦਾ ਸ, (ਸ੍ਪਯ) ਇਸ (ਰਬੂ ਸ੍ਵਚ) ਜੁੜ ਏ ਸ੍ਟਸ੍ਏਆ 

ਯਸ੍ਸੰਦਾ ਸ; (ਇ ਤਯਾਾਂ) ਸ ਨਾਨਏ! ਭਨ ਅੰਦਯੋਂ ਸੀ (ਰਬੂ-ਨਾਭ ਸ੍ਵਚ) ਤੀਜ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਸ੍ਪਯ ਇ ਦਾ ਨਾਸ 

ਏੁਝ ਭਯਦਾ ਸ ਨਾਸ ਜੰਭਦਾ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਕਾਇਆ ਕਟੁ ਅਾਯੁ ਹ ਸਭਰਣਾ ਿੰਜਗੀ ॥ ਕਾਇਆ ਅੰਦਸਯ ਆਸ ਵਸਿ ਯਸਹਆ 
ਆ ਯਿ ਬਗੀ ॥ ਆਸ ਅਤੀਤੁ ਅਸਰਤੁ ਹ ਸਨਯਜਗੁ ਹਸਯ ਜਗੀ ॥ ਜ ਸਤਿੁ ਬਾਵ ਿ ਕਯ ਹਸਯ 
ਕਯ ਿੁ ਹਗੀ ॥ ਹਸਯ ਗੁਯਭੁਸਿ ਨਾਭੁ ਸਧਆਈ ਰਸਹ ਜਾਸਹ ਸਵਜਗੀ ॥੧੩॥ {ੰਨਾ 514} 

ਦਅਯਥ:- ਏਾਇਆ—ਭਨੁਿੱਐਾ ਯੀਯ। ਅਤੀਤੁ—ਸ੍ਵਯਏਤ। ਅਸ੍ਰਤੁ—ਸ੍ਜ ਉਤ (ਭਾਇਆ ਦਾ) ਅਯ 

ਨਾ ਸ ਏ। ਸ੍ਨਯਜ—ੁਸ੍ਨਯਫੰਧ, ਭੁਏਤ, ਅਨ-ਜੁਸ੍ੜਆ। ਸ੍ਵਜੀ—ਸ੍ਵਛੜ, ਸ੍ਵਜ।  

ਅਯਥ:- ਭਨੁਿੱਐਾ-ਯੀਯ (ਭਾਨ ,) ਇਏ ਵਿੱਡਾ ਸ੍ਏਰ ਾ ਸ ਜ ਭਨੁਿੱਐ ਨੰੂ ਬਾਾਾਂ ਨਾਰ ਸ੍ਭਰਦਾ ਸ, ਇ ਯੀਯ ਸ੍ਵਚ 

ਰਬੂ ਆ ਵਿੱ ਸ੍ਯਸਾ ਸ ਤ (ਸ੍ਏਤ ਤਾਾਂ) ਯ ਬ ਸ੍ਯਸਾ ਸ, (ਸ੍ਏਤ) ਆ ਜੀ ਰਬੂ ਸ੍ਵਯਏਤ ਸ, ਭਾਇਆ ਦ 

ਅਯ ਤੋਂ ਯ ਸ ਤ ਅਨ-ਜੁਸ੍ੜਆ ਸ। ਜ ਉ ਨੰੂ ਚੰਾ ਰਿੱਦਾ ਸ ਉਸੀ ਏਯਦਾ ਸ, ਜ ਏੁਝ ਰਬੂ ਏਯਦਾ ਸ ਉਸੀ 

ਸੁੰਦਾ ਸ (ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ‘ਯ ਬੀ’ ਫਨਾਣ ਵਾਰਾ ਬੀ ਆ ਸ ਤ ‘ਅਤੀਤੁ ਅਸ੍ਰਤੁ’ ਫਨਾਣ ਵਾਰਾ ਬੀ ਆ)।  

ਜ ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸ੍ਭਯੀ ਤਾਾਂ (ਭਾਇਏ ਯ-ਯੂ) ਾਯ ਸ੍ਵਛੜ (ਬਾਵ, ਰਬੂ ਤੋਂ ਸ੍ਵਛੜ 

ਦਾ ਭੂਰ) ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।13।  

ਿਰਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਆਸ ਅਿਾਇਦਾ ਗੁਯ ਿਫਦੀ ਿਚੁ ਿਇ ॥ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਿਪਸਤ ਿਰਾਹ 
ਹ ਗੁਯਭੁਸਿ ਫੂਝ ਕਇ ॥ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਫਾਣੀ ਿਚੁ ਹ ਿਸਚ ਸਭਰਾਵਾ ਹਇ ॥ ਨਾਨਕ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ 
ਕਯਸਤਆ ਰਬੁ ਾਇਆ ਕਯਸਭ ਯਾਸਤ ਹਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 514} 

ਦਅਯਥ:- ਵਾਸ ੁਵਾਸ—ੁ{ਜਦੋਂ ਅੀਂ ਏਦ ਏਈ ਫਸੁਤ ਅਚਯਜ ਨਜ਼ਾਯਾ ਵਐਦ ਸਾਾਂ, ਏਈ ਫੜਾ ਸੀ ੁੰਦਯ 

ਸ੍ਖ਼ਆਰ ੁਣਦ ਸਾਾਂ ਤਾਾਂ ਭਤ ਸ੍ਜਸ ਸ ਏ ‘ਵਾਸ ੁਵਾਸ’ੁ ਆਐਦ ਸਾਾਂ; ਭਾਨ , ਅੀਂ ਉ ਨਜ਼ਾਯ ਜਾਾਂ ਸ੍ਖ਼ਆਰ ਦੀ 

‘ਸ੍ਸ੍ਤ’ ਏਯਦ ਸਾਾਂ।  ‘ਵਾਸ ੁਵਾਸ’ੁ ਆਐਣਾ ਇਏ ਤਯਾਾਂ ‘ਸ੍ਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ’ ਏਯਨਾ ਸ, ਯ ਨਾਰ ਸੀ ਇਸ 

ਬਾਵ ਬੀ ਸੁੰਦਾ ਸ ਸ੍ਏ ਇ ਦੀ ਸ੍ਸ੍ਤ ਰਈ ਅਾਡ ਾ ਢੁਏਵੇਂ ਰਜ਼ ਨਸੀਂ ਸਨ। ਰਜ਼ ‘ਵਾਸ’ੁ ਨੰੂ ਰਜ਼ 

‘ਵਾਸ੍ਸੁਯ’ੂ ਦਾ ੰਐ ਆਐਣਾ ਗ਼ਰਤ ਸ, ਇਸ ਸ੍ਖ਼ਆਰ ਰਜ਼ ‘ਵਾਸ੍ਸੁਯ’ੂ ਦ ਥਾਾਂ ‘ਵਾਸੁੁਯ’ ਫਨਾਣ ਰਈ 

ਟਰਾ ਰਾਣ ਵਾਤ ਸਾਈ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਰਜ਼ ‘ੁਯ’ੂ ਤ ‘ਵਾਸ੍ਸ’ ਦ ਵਐ ਵਐਯ ਅਯਥ ਸਨ} ਸ੍ਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ। 



ਵਾਸ ੁਵਾਸ ੁਫਾਣੀ—ਸ੍ਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਾਣੀ। ਚੁ ਸ—ਰਬੂ ਦਾ ਯੂ।  

ਅਯਥ:- ਏਈ (ਸ੍ਵਯਰਾ) ੁਯਭੁਐ ਭਝਦਾ ਸ ਸ੍ਏ ‘ਵਾਸ ਵਾਸ’ ਆਐਣਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸ੍ਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ 

ਏਯਨੀ ਸ, ਉਸ ਿੱਚਾ ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਸ੍ਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਭਨੁਿੱਐ ਾੋਂ) ‘ਵਾਸੁ ਵਾਸ’ੁ ਅਐਵਾਾਂਦਾ ਸ 

(ਬਾਵ, ਸ੍ਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਾਾਂਦਾ ਸ) ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸ੍ਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਾਣੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਯੂ ਸ, (ਇ 

ਨਾਰ) ਯਭਾਤਭਾ ਸ੍ਵਚ ਭਰ ਸੁੰਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! (ਰਬੂ ਦੀ) ਸ੍ਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਸ੍ਦਆਾਂ ਰਬੂ ਸ੍ਭਰ ੈਂਦਾ ਸ; (ਯ, ਇਸ ਸ੍ਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ) ਰਬੂ ਦੀ 

ਸ੍ਭਸਯ ਨਾਰ ਸ੍ਭਰਦੀ ਸ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਯਤੀ ਯਿਨਾ ਿਫਸਦ ਿੁਹਾਈ ॥ ੂਯ ਿਫਸਦ ਰਬੁ ਸਭਸਰਆ ਆਈ ॥ 
ਵਡਬਾਗੀਆ ਵਾਹੁ ਵਾਹ ੁਭੁਹਹੁ ਕਢਾਈ ॥ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਯਸਹ ਿਈ ਜਨ ਿਹਣ ਸਤਨਹ ਕਉ ਯਜਾ 
ੂਜਣ ਆਈ ॥ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਯਸਭ ਯਾਸਤ ਹਵ ਨਾਨਕ ਦਸਯ ਿਚ ਿਬਾ ਾਈ ॥੨॥ 

ਅਯਥ:- ੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੁਆਯਾ ‘ਵਾਸ ੁਵਾਸ’ੁ ਆਐਦੀ ਜੀਬ ਸਣੀ ਰਿੱਦੀ ਸ, ਰਬੂ ਸ੍ਭਰਦਾ ਸੀ ੁਯ ੂਦ ੂਯਨ 

ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸ। ਵਿੱਡ ਬਾਾਾਂ ਵਾਸ੍ਰਆਾਂ ਦ ਭੂੰਸ ਸ੍ਵਚੋਂ ਰਬੂ ‘ਵਾਸ ੁਵਾਸ’ੁ ਅਐਵਾਉਂਦਾ ਸ, ਜ ਭਨੁਿੱਐ ‘ਵਾਸ ੁ

ਵਾਸ’ੁ ਏਯਦ ਸਨ, ਉਸ ਸਣ  ਰਿੱਦ ਸਨ ਤ ਾਯੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਚਯਨ ਯਣ ਆਉਂਦੀ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ ਰਬੂ ਦੀ ਸ੍ਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਸੁੰਦੀ ਸ ਤ ਿੱਚ ਦਯ ਤ ਬਾ ਸ੍ਭਰਦੀ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਫਜਯ ਕਾਟ ਕਾਇਆ ਗੜਹ ਬੀਤਸਯ ਕੂੜੁ ਕੁਿਤੁ ਅਸਬਭਾਨੀ ॥ ਬਯਸਭ ਬੂਰ ਨਦਸਯ ਨ 
ਆਵਨੀ ਭਨਭੁਿ ਅੰਧ ਅਸਗਆਨੀ ॥ ਉਾਇ ਸਕਤ ਨ ਰਬਨੀ ਕਸਯ ਬਿ ਥਕ ਬਿਵਾਨੀ ॥ ਗੁਯ 
ਿਫਦੀ ਿਰਾਈਅਸਨਹ ਹਸਯ ਨਾਭੁ ਜਾਨੀ ॥ ਹਸਯ ਜੀਉ ਅੰਸਭਰਤ ਸਫਯਿੁ ਹ ਸਜਨ ੀਆ ਤ 
ਸਤਰਤਾਨੀ ॥੧੪॥ {ੰਨਾ 514} 

ਅਯਥ:- ਅਸੰਏਾਯੀ ਭਨੁਿੱਐਾਾਂ ਦ ਯੀਯ-ਯੂ ਸ੍ਏਰ  ਸ੍ਵਚ ਏੂੜ ਤ ਏੁਿੱਤ-ਯੂ ਏਯੜ ਪਾਟਏ ਰਿੱ ਸ ਸਨ, ਯ ਅੰਨ  

ਤ ਅਸ੍ਆਨੀ ਭਨਭੁਐਾਾਂ ਨੰੂ ਬਯਭ ਸ੍ਵਚ ਬੁਿੱਰ  ਸਣ ਏਯ ਏ ਸ੍ਦਿੱਦ ਨਸੀਂ ਸਨ। ਬਐ ਏਯਨ ਵਾਰ  ਰਏ ਬਐ ਏਯ 

ਏਯ ਏ ਥਿੱਏ  ਸਨ, ਯ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਬੀ ਸ੍ਏ ਉਾਉ ਏਯਨ ਨਾਰ (ਇਸ ਪਾਟਏ) ਨਸੀਂ ਸ੍ਦਿੱ, (ਸਾਾਂ) ਜ ਭਨੁਿੱਐ 

ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਜਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਏਾਟ ਸ੍ਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਫਯਏਸ੍ਤ ਨਾਰ ਐੁਰਦ ਸਨ। ਰਬੂ (ਦਾ 

ਨਾਭ) ਅੰਸ੍ਭਰਤ ਦਾ ਯੁਿੱਐ ਸ, ਸ੍ਜਨਾਾਂ ਨ  (ਇ ਦਾ ਯ) ੀਤਾ ਸ ਉਸ ਯਿੱਜ  ਸਨ।14।  

ਿਰਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਯਸਤਆ ਯਸਣ ਿੁਸਿ ਸਵਹਾਇ ॥ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਯਸਤਆ ਿਦਾ ਅਨੰਦੁ  
ਹਵ ਭਯੀ ਭਾਇ ॥ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਯਸਤਆ ਹਸਯ ਸਿਉ ਸਰਵ ਰਾਇ ॥ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਯਭੀ ਫਰ ਫਰਾਇ 
॥ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਯਸਤਆ ਿਬਾ ਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਿਸਤ ਯਜਾਇ ॥੧॥ 

ਅਯਥ:- ਸ ਭਯੀ ਭਾਾਂ! ਰਬੂ ਦੀ ਸ੍ਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਸ੍ਦਆਾਂ (ਭਨੁਿੱਐਾ ਜਨਭ-ਯੂ) ਯਾਤ ੁਐੀ ੁਜ਼ਯਦੀ ਸ ਤ ਦਾ 

ਭਜ ਫਣੀ ਯਸ੍ਸੰਦੀ ਸ। ਰਬੂ ਦੀ ਸ੍ਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਸ੍ਦਆਾਂ ਰਬੂ ਨਾਰ ੁਯਸ੍ਤ ਜੁੜਦੀ ਸ, ਯ, ਏਈ ਸ੍ਵਯਰਾ 

ਭਨੁਿੱਐ ਰਬੂ ਦੀ ਸ੍ਭਸਯ ਨਾਰ ਰਬੂ ਦਾ ਰਸ੍ਯਆ ਸਇਆ ‘ਵਾਸ ੁਵਾਸ’ੁ ਦੀ ਫਾਣੀ ਉਚਾਯਦਾ ਸ। ਰਬੂ ਦੀ ਸ੍ਸ੍ਤ-

ਾਰਾਸ ਏਯਸ੍ਦਆਾਂ ਬਾ ਸ੍ਭਰਦੀ ਸ, ਤ, ਸ ਨਾਨਏ! ਇਸ ਸ੍ਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ (ਭਨੁਿੱਐ ਨੰੂ) ਰਬੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਸ੍ਵਚ ਜੜੀ 

ਯਿੱਐਦੀ ਸ।1।  



ਭਃ ੩ ॥ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਫਾਣੀ ਿਚੁ ਹ ਗੁਯਭੁਸਿ ਰਧੀ ਬਾਸਰ ॥ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਿਫਦ ਉਚਯ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ 
ਸਹਯਦ ਨਾਸਰ ॥ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਯਸਤਆ ਹਸਯ ਾਇਆ ਿਹਜ ਗੁਯਭੁਸਿ ਬਾਸਰ ॥ ਿ ਵਡਬਾਗੀ 
ਨਾਨਕਾ ਹਸਯ ਹਸਯ ਸਯਦ ਿਭਾਸਰ ॥੨॥ {ੰਨਾ 514} 

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਦੀ ਸ੍ਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਾਣੀ ਰਬੂ (ਦਾ ਯੂ ਸੀ) ਸ, ਜ ਭਨੁਿੱਐ ਸ੍ਤੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਉ ਨ  

ਬਾਰ ਏ ਰਿੱਬ ਰਈ ਸ, ੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਉਸ ‘ਵਾਸ ੁਵਾਸ’ੁ ਆਐਦਾ ਸ ਤ ਸ੍ਸਯਦ ਨਾਰ (ਯ ਏ ਯਿੱਐਦਾ 

ਸ)। ੁਯਭੁਐਾਾਂ ਨ  ੁਤ ਸੀ ਬਾਰ ਏਯ ਏ, ਰਬੂ ਦੀ ਸ੍ਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਸ੍ਦਆਾਂ ਰਬੂ ਨੰੂ ਰਿੱਬ ਸ੍ਰਆ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! 

ਉਸ ਭਨੁਿੱਐ ਵਿੱਡ ਬਾਾਾਂ ਵਾਰ  ਸਨ ਜ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਨੰੂ ਆਣ  ਸ੍ਸਯਦ ਸ੍ਵਚ ੰਬਾਰਦ ਸਨ।2।  

ਉੜੀ ॥  ਭਨਾ ਅਸਤ ਰਬੀਆ ਸਨਤ ਰਬ ਯਾਤਾ ॥ ਭਾਇਆ ਭਨਿਾ ਭਹਣੀ ਦਹ ਸਦਿ ਸਪਯਾਤਾ 
॥ ਅਗ ਨਾਉ ਜਾਸਤ ਨ ਜਾਇਿੀ ਭਨਭੁਸਿ ਦੁਿੁ ਿਾਤਾ ॥ ਯਿਨਾ ਹਸਯ ਯਿੁ ਨ ਚਸਿ ਪੀਕਾ ਫਰਾਤਾ 
॥ ਸਜਨਾ ਗੁਯਭੁਸਿ ਅੰਸਭਰਤੁ ਚਾਸਿਆ ਿ ਜਨ ਸਤਰਤਾਤਾ ॥੧੫॥ {ੰਨਾ 514} 

ਅਯਥ:- ਸ ਭਨਭੁਸ੍ਐ (ਭਨ!) ਦਯਾਸ ਸ੍ਵਚ ਵਿੱਡਾ ਨਾਭ ਤ ਉੱਚੀ ਜਾਸ੍ਤ, ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਜਾਦ, (ਇਸਨਾਾਂ ਸ੍ਵਚ 

ਬੁਿੱਰਾ ਸਇਆ) ਦੁਿੱਐ ਬੇਂਾ; ਜੀਬ ਨਾਰ ਤੰੂ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦਾ ੁਆਦ ਨਸੀਂ ਚਿੱਸ੍ਐਆ ਤ ਸ੍ਪਿੱਏਾ (ਬਾਵ, ਭਾਇਆ 

ੰਫੰਧੀ ਫਚਨ ਸੀ) ਫਰਦਾ ਸੈਂ।  

ਸ ਦਾ ਰਬ ਸ੍ਵਚ ਯਿੱਤ ਸ ਵਿੱਡ ਰਬੀ ਭਨ! ਭਸਣੀ ਭਾਇਆ ਦੀ ਚਾਸ ਦ ਏਾਯਨ ਤੰੂ ਦੀਂ ਾੀਂ ਬਉਂਦਾ 

ਸ੍ਪਯਦਾ ਸੈਂ। ਸ੍ਜਨਾਾਂ ਭਨੁਿੱਐਾਾਂ ਨ  ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ (ਨਾਭ-ਯੂ) ਅੰਸ੍ਭਰਤ ਚਸ੍ਐਆ ਸ ਉਸ ਯਿੱਜ  ਸਨ।15।  

ਿਰਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਤਿ ਨ ਆਿੀ ਸਜ ਿਚਾ ਗਸਹਯ ਗੰਬੀਯੁ ॥ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਤਿ ਨ 
ਆਿੀ ਸਜ ਗੁਣਦਾਤਾ ਭਸਤ ਧੀਯੁ ॥ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਤਿ ਨ ਆਿੀ ਸਜ ਿਬ ਭਸਹ ਯਸਹਆ ਿਭਾਇ 
॥ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਤਿ ਨ ਆਿੀ ਸਜ ਦਦਾ ਸਯਜਕੁ ਿਫਾਸਹ ॥ ਨਾਨਕ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਇਕ ਕਸਯ 
ਿਾਰਾਹੀ ਸਜ ਿਸਤਗੁਯ ਦੀਆ ਸਦਿਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 514-515} 

ਦਅਯਥ:- ਧੀਯ—ੁਸ੍ਟਏਵੇਂ ੁਬਾਉ ਵਾਰਾ। ਫਾਸ੍ਸ—ਇਏਿੱਠਾ ਏਯ ਏ। ਸ੍ਜ—ਜ। ਇਏ ਏਸ੍ਯ—ਇਸ ਜਾਣ ਏ 

ਸ੍ਏ ਉ ਵਯਾ ਉਸ ਇਏ ਆ ਸੀ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਰਬੂ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਸ੍ਸਣ ਵਾਰਾ ਸ ਤ ਵਿੱਡ ਸ੍ਜਯ ਵਾਰਾ ਸ, (ਜ ਆਣ  ਬਤਾਾਂ ਨੰੂ) ੁਣ ਫਖ਼ਸ਼ਣ 

ਵਾਰਾ ਸ ਤ ਅਡਰ ਭਿੱਤ ਵਾਰਾ ਸ, ਜ ਾਯ ਜੀਵਾਾਂ ਸ੍ਵਚ ਸ੍ਵਆਏ ਸ ਤ ਜ ਬ ਨੰੂ ਸ੍ਯਜ਼ਏ ਅੜਾਉਂਦਾ ਸ, ਉ 

ਦੀ ਸ੍ਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਉ ਨੰੂ ਰਾ-ਸ਼ਯੀਏ ਜਾਣ ਏ ਉ ਦੀ ਵਸ੍ਡਆਈ ਏਯੀ; 

ਉ ਦਾ ਦਯਨ ਸ੍ਤੁਯੂ ਸੀ ਏਯਾਉਂਦਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁਯਭੁਿ ਿਦਾ ਕਯਸਹ ਭਨਭੁਿ ਭਯਸਹ ਸਫਿੁ ਿਾਇ ॥ ਨਾ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਨ 
ਬਾਵਈ ਦੁਿ ਦੁਸਿ ਸਵਹਾਇ ॥ ਗੁਯਭੁਸਿ ਅੰਸਭਰਤੁ ੀਵਣਾ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਯਸਹ ਸਰਵ ਰਾਇ ॥ ਨਾਨਕ 
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਯਸਹ ਿ ਜਨ ਸਨਯਭਰ ਸਤਰਬਵਣ ਿਝੀ ਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 515} 

ਦਅਯਥ:- ਸ੍ਫਐੁ—ਭਾਇਆ-ਯੂ ਜ਼ਸ੍ਸਯ। ਦੁਐ ਦੁਸ੍ਐ—ਸ੍ਨਯਰ ਦੁਐ ਸ੍ਵਚ ਸੀ, ਾਯੀ ਉਭਯ ਦੁਿੱਐ ਸ੍ਵਚ ਸੀ। 

ੀਵਣਾ—ਜਰ-ਾਨ, ਜੀਵਨ ਆਧਾਯ (ਸ੍ਜਵੇਂ ਾਣੀ ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਦੀ ਸ੍ਜ਼ੰਦੀ ਦਾ ਸਾਯਾ ਸ)।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੁਿੱਐ ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਰਬੂ ਦੀ ਸ੍ਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਦ ਸਨ; ਯ, ਆ-ਸੁਦਯ 



ਭਨੁਿੱਐ ਭਾਇਆ-ਯੂ ਜ਼ਸ੍ਸਯ ਐਾ ਏ ਭਯਦ ਸਨ। ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸ੍ਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਚੰੀ ਨਸੀਂ ਰਿੱਦੀ, ਇ ਵਾਤ 

ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਾਯੀ ਉਭਯ ਦੁਿੱਐ ਸ੍ਵਚ ਸੀ ਫੀਤਦੀ ਸ। ੁਯਭੁਐਾਾਂ ਦਾ ਜਰ-ਾਨ ਸੀ ਨਾਭ-ਅੰਸ੍ਭਰਤ ਸ (ਬਾਵ, 

ੁਯਭੁਐਾਾਂ ਰਈ ਨਾਭ-ਅੰਸ੍ਭਰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਯਾ ਸ), ਉਸ ੁਯਸ੍ਤ ਜੜ ਏ ਸ੍ਸ੍ਤ ਏਯਦ ਸਨ। ਸ ਨਾਨਏ! ਜ 

ਭਨੁਿੱਐ ਰਬੂ ਦੀ ਸ੍ਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਦ ਸਨ ਉਸ ਸ੍ਵਤਰ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸ੍ਤੰਨਾਾਂ ਬਵਨਾਾਂ (ਸ੍ਵਚ 

ਸ੍ਵਆਏ ਰਬੂ ਦੀ) ੂਝ  ਜਾਾਂਦੀ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਹਸਯ ਕ ਬਾਣ ਗੁਯੁ ਸਭਰ ਿਵਾ ਬਗਸਤ ਫਨੀਜ  ॥ ਹਸਯ ਕ ਬਾਣ ਹਸਯ ਭਸਨ ਵਿ ਿਹਜ 
ਯਿੁ ੀਜ ॥ ਹਸਯ ਕ ਬਾਣ ਿੁਿੁ ਾਈ ਹਸਯ ਰਾਹਾ ਸਨਤ ਰੀਜ ॥ ਹਸਯ ਕ ਤਿਸਤ ਫਹਾਰੀ 
ਸਨਜ ਘਸਯ ਿਦਾ ਵਿੀਜ ॥ ਹਸਯ ਕਾ ਬਾਣਾ ਸਤਨੀ ਭੰਸਨਆ ਸਜਨਾ ਗੁਯੂ ਸਭਰੀਜ ॥੧੬॥ {ੰਨਾ 515} 

ਅਯਥ:- ਜ ਰਬੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਸਵ ਤਾਾਂ (ਭਨੁਿੱਐ ਨੰੂ) ੁਯ ੂਸ੍ਭਰਦਾ ਸ ਤ (ਉ ਵਾਤ) ਰਬੂ ਦ ਸ੍ਭਯਨ ਤ ਬਤੀ 

(ਦੀ ਜੁਸ੍ਤ) ਫਣਦੀ ਸ, ਰਬੂ ਭਨ ਸ੍ਵਚ ਆ ਏ ਵਿੱਦਾ ਸ ਤ ਅਡਰ ਅਵਥਾ ਸ੍ਵਚ (ਸ੍ਟਸ੍ਏਆਾਂ) ਨਾਭ-ਯ 

ੀਵੀਦਾ ਸ, (ਆਤਭਾ ਨੰੂ) ੁਐ ਸ੍ਭਰਦਾ ਸ ਤ (ਜੀਵ-ਵਾਯੀ ਨੰੂ) ਦਾ ਨਾਭ-ਯੂ ਨਾ ਸ੍ਭਰਦਾ ਸ। ਸ੍ਜਨਾਾਂ 

ਭਨੁਿੱਐਾਾਂ ਨੰੂ ਸ੍ਤੁਯੂ ਸ੍ਭਰ ੈਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਭਨੁਿੱਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਨੰੂ (ਸ੍ਭਿੱਠਾ ਏਯ ਏ) ਭੰਨਦ ਸਨ। 16।  

ਿਰਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਿ ਜਨ ਿਦਾ ਕਯਸਹ ਸਜਨਹ ਕਉ ਆ ਦਇ ਫੁਝਾਇ ॥ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ 
ਕਯਸਤਆ ਭਨੁ ਸਨਯਭਰੁ ਹਵ ਹਉਭ ਸਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁਯਸਿਿੁ ਜ ਸਨਤ ਕਯ ਿ ਭਨ 
ਸਚੰਸਦਆ ਪਰੁ ਾਇ ॥ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਯਸਹ ਿ ਜਨ ਿਹਣ ਹਸਯ ਸਤਨਹ ਕ ਿੰਸਗ ਸਭਰਾਇ ॥ ਵਾਹੁ 
ਵਾਹੁ ਸਹਯਦ ਉਚਯਾ ਭੁਿਹੁ ਬੀ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਯਉ ॥ ਨਾਨਕ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਜ ਕਯਸਹ ਹਉ ਤਨੁ ਭਨੁ 
ਸਤਨਹ ਕਉ ਦਉ ॥੧॥ {ੰਨਾ 515} 

ਅਯਥ:- ਸ੍ਜਨਾਾਂ ਭਨੁਿੱਐਾਾਂ ਨੰੂ ਰਬੂ ਆ ਸੀ ੁਭਿੱਤ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ ਉਸ ਦਾ ਰਬੂ ਦੀ ਸ੍ਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਦ ਸਨ, ਰਬੂ 

ਦੀ ਸ੍ਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਏੀਸ੍ਤਆਾਂ ਭਨ ਸ੍ਵਤਰ  ਸੁੰਦਾ ਸ ਤ ਭਨ ਸ੍ਵਚੋਂ ਸਉਭ ਦੂਯ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਜ ਬੀ ਭਨੁਿੱਐ ੁਯ ੂਦ 

ਨਭੁਐ ਸ ਏ ਰਬੂ ਦੀ ਸ੍ਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਭਨ-ਇਿੱਛਤ ਪਰ ਸ੍ਭਰਦਾ ਸ। ਜ ਭਨੁਿੱਐ ਸ੍ਸ੍ਤ-

ਾਰਾਸ ਏਯਦ ਸਨ ਉਸ (ਵਐਣ ਨੰੂ ਬੀ) ਸਣ  ਰਿੱਦ ਸਨ। ਸ ਰਬੂ! ਭਨੰੂ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ੰਸ੍ਤ ਸ੍ਵਚ ਯਿੱਐ, ਤਾਾਂ ਜ 

ਭੈਂ ਆਣ  ਸ੍ਸਯਦ ਸ੍ਵਚ ਤਯੀ ਸ੍ਸ੍ਤ ਏਯਾਾਂ ਤ ਭੂੰਸੋਂ ਬੀ ਤਯ ੁਣ ਾਵਾਾਂ। ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਭਨੁਿੱਐ ਰਬੂ ਦੀ ਸ੍ਸ੍ਤ-

ਾਰਾਸ ਏਯਦ ਸਨ, ਭੈਂ ਆਣਾ ਤਨ ਭਨ ਉਸਨਾਾਂ ਅਿੱ ਬਟ ਏਯ ਸ੍ਦਆਾਂ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਿਾਸਹਫੁ ਿਚੁ ਹ ਅੰਸਭਰਤੁ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ॥ ਸਜਸਨ ਿਸਵਆ ਸਤਸਨ ਪਰੁ ਾਇਆ 
ਹਉ ਸਤਨ ਫਸਰਹਾਯ ਜਾਉ ॥ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁਣੀ ਸਨਧਾਨੁ ਹ ਸਜਿ ਨ ਦਇ ਿੁ ਿਾਇ  ॥ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ 
ਜਸਰ ਥਸਰ ਬਯੂਯੁ ਹ ਗੁਯਭੁਸਿ ਾਇਆ ਜਾਇ ॥ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁਯਸਿਿ ਸਨਤ ਿਬ ਕਯਹੁ ਗੁਯ ੂਯ 
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਬਾਵ ॥ ਨਾਨਕ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਜ ਭਸਨ ਸਚਸਤ ਕਯ ਸਤਿੁ ਜਭਕੰਕਯੁ ਨਸੜ ਨ ਆਵ ॥ ੨॥ 
{ੰਨਾ 515} 

ਅਯਥ:- ਸ੍ਜ ਭਾਰਏ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ (ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ) ਆਤਭਏ ਫਰ ਦਣ ਵਾਰਾ ਸ ਉ ਦੀ ਸ੍ਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਉ 

ਦਾ-ਸ੍ਥਯ ਯਸ੍ਸਣ ਵਾਰ  ਰਬੂ ਦਾ ਯੂ ਸ। ਸ੍ਜ ਸ੍ਜ ਭਨੁਿੱਐ ਨ  ਰਬੂ ਨੰੂ ਸ੍ਭਸ੍ਯਆ ਸ ਉ ਉ ਨ  (ਨਾਭ-

ਅੰਸ੍ਭਰਤ) ਪਰ ਰਾਤ ਏਯ ਸ੍ਰਆ ਸ, ਭੈਂ ਅਜਸ ੁਯਭੁਐਾਾਂ ਤੋਂ ਦਏ ਸਾਾਂ। ੁਣਾਾਂ ਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਰਬੂ ਦੀ ਸ੍ਸ੍ਤ ਉ 

ਦਾ ਸੀ ਯੂ ਸ, ਰਬੂ ਸ੍ਜ ਨੰੂ ਇਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ ਉਸ ਇ ਨੰੂ ਵਯਤਦਾ ਸ। ਸ੍ਸ੍ਤ ਦਾ ਭਾਰਏ ਰਬੂ 

ਾਣੀ ਸ੍ਵਚ ਧਯਤੀ ਉਤ ਸਯ ਥਾਾਂ ਸ੍ਵਆਏ ਸ, ੁਯ ੂਦ ਯਾਸ ਤ ਤੁਯਸ੍ਦਆਾਂ ਉਸ ਰਬੂ ਸ੍ਭਰਦਾ ਸ। ਸ ੁਯ-ਸ੍ਿੱਐ! 



ਾਯ ਦਾ ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾਵ, ੂਯ ੁਯ ੂ ਨੰੂ ਰਬੂ ਦੀ ਸ੍ਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਸ੍ਭਿੱਠੀ ਰਿੱਦੀ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਭਨੁਿੱਐ 

ਇਏ-ਭਨ ਸ ਏ ਸ੍ਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਭਤ ਦਾ ਡਯ ਸ ਨਸੀਂ ਏਦਾ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਹਸਯ ਜੀਉ ਿਚਾ ਿਚੁ ਹ ਿਚੀ ਗੁਯਫਾਣੀ ॥ ਿਸਤਗੁਯ ਤ ਿਚੁ ਛਾਣੀ ਿਸਚ ਿਹਸਜ 
ਿਭਾਣੀ ॥ ਅਨਸਦਨੁ ਜਾਗਸਹ ਨਾ ਿਵਸਹ ਜਾਗਤ ਯਸਣ ਸਵਹਾਣੀ ॥ ਗੁਯਭਤੀ ਹਸਯ ਯਿੁ ਚਾਸਿਆ ਿ 
ੁੰਨ ਯਾਣੀ ॥ ਸਫਨੁ ਗੁਯ ਸਕਨ ਨ ਾਇ ਸਚ ਭੁ ਅਜਾਣੀ ॥੧੭॥ {ੰਨਾ 515} 

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਦਾ-ਸ੍ਥਯ ਯਸ੍ਸਣ ਵਾਰਾ ਸ, ੁਯ ੂਦੀ ਫਾਣੀ ਉ ਦਾ-ਸ੍ਥਯ ਰਬੂ ਦੀ ਸ੍ਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਸ੍ਵਚ ਸ, 

ੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ ਉ ਰਬੂ ਨਾਰ ਜਾਣ-ਛਾਣ ਫਣਦੀ ਸ ਤ ਦਾ-ਸ੍ਥਯ ਅਡਰ ਅਵਥਾ ਸ੍ਵਚ ਸ੍ਟਏ ਏੀਦਾ ਸ। 

ਉਸ ਭਨੁਿੱਐ ਬਾਾਾਂ ਵਾਰ  ਸਨ ਸ੍ਜਨਾਾਂ ਨ  ੁਯ ੂਦ ਯਾਸ ਤ ਤੁਯ ਏ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦਾ ਯ ਚਿੱਸ੍ਐਆ ਸ, ਉਸ ਸਯ ਵਰ  

ੁਚਤ ਯਸ੍ਸੰਦ ਸਨ, (ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਸ੍ਵਚ) ਨਸੀਂ ਉਂਦ, ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਸ੍ਜ਼ੰਦੀ-ਯੂ ਾਯੀ ਯਾਤ ੁਚਤ ਯਸ੍ਸ ਏ 

ੁਜ਼ਯਦੀ ਸ। ਯ, ੁਯ ੂਦੀ ਯਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸ੍ਫਨਾ ਸ੍ਏ ਨੰੂ ਰਬੂ ਨਸੀਂ ਸ੍ਭਸ੍ਰਆ, ਅੰਞਾਣ ਰਏ (ਭਾਇਆ ਦ 

ਭਸ ਸ੍ਵਚ) ਐ ਐ ਏ ਦੁਐੀ ਸੁੰਦ ਸਨ। 17।  

ਿਰਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਫਾਣੀ ਸਨਯੰਕਾਯ ਹ ਸਤਿੁ ਜਵਡੁ ਅਵਯੁ ਨ ਕਇ ॥ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਅਗਭ 
ਅਥਾਹੁ ਹ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਿਚਾ ਿਇ ॥ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਵਯਵਾਹੁ ਹ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਯ ਿੁ ਹਇ ॥ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ 
ਅੰਸਭਰਤ ਨਾਭੁ ਹ ਗੁਯਭੁਸਿ ਾਵ ਕਇ ॥ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਯਭੀ ਾਈ ਆਸ ਦਇਆ ਕਸਯ ਦਇ ॥ 
ਨਾਨਕ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁਯਭੁਸਿ ਾਈ ਅਨਸਦਨੁ ਨਾਭੁ ਰਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 515} 

ਅਯਥ:- ਜ ਰਬੂ ਆਏਾਯ-ਯਸ੍ਸਤ ਸ; ਸ੍ਜ ਦ ਫਯਾਫਯ ਦਾ ਸਯ ਏਈ ਨਸੀਂ ਸ; ਜ ਅਸੁੰਚ ਸ, ਸ੍ਜ ਦੀ ਥਾਸ 

ਨਸੀਂ ਾਈ ਜਾ ਏਦੀ, ਸ੍ਜ ਨੰੂ ਸ੍ਏ ਦੀ ਭੁਥਾਜੀ ਨਸੀਂ ਸ, ਸ੍ਜ ਦਾ ਏੀਤਾ ਸਇਆ ਸੀ ਬ ਏੁਝ ਸ ਸ੍ਯਸਾ ਸ, 

ਉ ਦੀ ਸ੍ਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਉ ਦਾ ਯੂ ਸ। ਉ ਦਾ ਨਾਭ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ ਸ, ਯ ਉ 

ਦੀ ਰਾਤੀ ਸ੍ਏ ੁਯਭੁਐ ਨੰੂ ਸੀ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਸ੍ਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਦਾਸ੍ਤ ਬਾਾਾਂ ਨਾਰ ਸੀ ਸ੍ਭਰਦੀ ਸ, ਸ੍ਜ ਨੰੂ 

ਭਸਯ ਏਯ ਏ ਆ ਰਬੂ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਭਨੁਿੱਐ ੁਯ ੂਦ ਸੁਏਭ ਸ੍ਵਚ ਤੁਯਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਸ੍ਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ 

ਦੀ ਦਾਸ੍ਤ ਸ੍ਭਰਦੀ ਸ, ਉਸ ਸਯ ਵਰ  ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਜਦਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਸਫਨੁ ਿਸਤਗੁਯ ਿਵ ਿਾਸਤ ਨ ਆਵਈ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥ ਜ ਫਹੁਤਯਾ ਰਚੀ ਸਵਣੁ 
ਕਯਭ ਨ ਾਇਆ ਜਾਇ ॥ ਸਜਨਹਾ ਅੰਤਸਯ ਰਬ ਸਵਕਾਯੁ ਹ ਦੂਜ ਬਾਇ ਿੁਆਇ ॥ ਜੰਭਣੁ ਭਯਣੁ ਨ 
ਚੁਕਈ ਹਉਭ ਸਵਸਚ ਦੁਿੁ ਾਇ ॥ ਸਜਨਹਾ ਿਸਤਗੁਯ ਸਿਉ ਸਚਤੁ ਰਾਇਆ ਿੁ ਿਾਰੀ ਕਈ ਨਾਸਹ ॥ 
ਸਤਨ ਜਭ ਕੀ ਤਰ ਫ ਨ ਹਵਈ ਨਾ ਇ ਦੁਿ ਿਹਾਸਹ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਯਭੁਸਿ ਉਫਯ ਿਚ ਿਫਸਦ 
ਿਭਾਸਹ ॥੨॥ {ੰਨਾ 516} 

ਅਯਥ:- ਸ੍ਤੁਯੂ ਦੀ ਦਿੱੀ ਵਾ ਏਯਨ ਤੋਂ ਸ੍ਫਨਾ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤ (ਸ੍ਤੁਯੂ ਤੋਂ ਸ੍ਫਨਾ) ਸਯ ਏਈ ਥਾਾਂ 

ਨਸੀਂ (ਸ੍ਜਥ ਇਸ ਸ੍ਭਰ ਏ) ਬਾਵੇਂ ਸ੍ਏਤਨੀ ਸੀ ਤਾਾਂ ਏਯੀ, ਭਸਯ ਤੋਂ ਸ੍ਫਨਾ ਰਬੂ ਦੀ ਰਾਤੀ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦੀ। 

ਸ੍ਜਨਾਾਂ ਭਨੁਿੱਐਾਾਂ ਦ ਸ੍ਸਯਦ ਸ੍ਵਚ ਰਬ ਦਾ ੁਣ ਸ, ਉਸ ਭਾਇਆ ਦ ਸ੍ਆਯ ਸ੍ਵਚ ਬੁਿੱਰ  ਸ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ 

ਜੰਭਣਾ ਭਯਣਾ ਭੁਿੱਏਦਾ ਨਸੀਂ ਤ ਉਸ ਅਸੰਏਾਯ ਸ੍ਵਚ ਏਰਸ਼ ਉਠਾਉਂਦ ਸਨ। ਸ੍ਜਨਾਾਂ ਭਨੁਿੱਐਾਾਂ ਨ  ਆਣ  ਸ੍ਤੁਯੂ 

ਨਾਰ ਸ੍ਚਿੱਤ ਜਸ੍ੜਆ ਸ ਉਸਨਾਾਂ ਸ੍ਵਚੋਂ (ਰਬੂ ਦ ਸ੍ਭਰਾ ਤੋਂ) ਵਾਾਂਸ੍ਜਆਾਂ ਏਈ ਨਸੀਂ ਸ੍ਯਸਾ, ਨਾਸ ਤਾਾਂ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਜਭ 

ਦਾ ਿੱਦਾ ੈਂਦਾ ਸ ਤ ਨਾਸ ਉਸ ਦੁਿੱਐ ਸ੍ਸੰਦ ਸਨ (ਬਾਵ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਭਤ ਦਾ ਸਭ ਸ ਨਸੀਂ ਏਦਾ)।  



ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਭਨੁਿੱਐ ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਸ ਸਨ, ਉਸ (ਦੁਿੱਐਾਾਂ ਤੋਂ) ਫਚ  ਸਨ ਤ ਿੱਚ ਸ਼ਫਦ ਸ੍ਵਚ ਰੀਨ ਯਸ੍ਸੰਦ 

ਸਨ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਢਾਢੀ ਸਤਿ ਨ ਆਿੀ ਸਜ ਿਿਭ ਧਯ ਸਆਯੁ ॥ ਦਸਯ ਿ ੜਾ ਿਵਾ ਕਯ ਗੁਯ ਿਫਦੀ 
ਵੀਚਾਯੁ ॥ ਢਾਢੀ ਦਯੁ ਘਯੁ ਾਇਿੀ ਿਚੁ ਯਿ ਉਯ ਧਾਸਯ ॥ ਢਾਢੀ ਕਾ ਭਹਰੁ ਅਗਰਾ ਹਸਯ ਕ 
ਨਾਇ ਸਆਸਯ ॥ ਢਾਢੀ ਕੀ ਿਵਾ ਚਾਕਯੀ ਹਸਯ ਜਸ ਹਸਯ ਸਨਿਤਾਸਯ ॥੧੮॥ {ੰਨਾ 516} 

ਦਅਯਥ:- ਭਸਰੁ—ਸ੍ਨਵਾ-ਅਥਾਨ, ਆਤਭਏ ਅਵਥਾ। ਅਰਾ—ਉੱਚਾ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੁਿੱਐ ਆਣ  ਭਾਰਏ-ਰਬੂ ਨਾਰ ਸ੍ਆਯ ਾਉਂਦਾ ਸ, ਉਸੀ ਰਬੂ ਦਾ ਢਾਢੀ ਅਐਵਾ ਏਦਾ 

ਸ (ਬਾਵ, ਰਬੂ ਦੀ ਸ੍ਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਉਸੀ ਫੰਦਾ ਏਯ ਏਦਾ ਸ), ਉਸ ਭਨੁਿੱਐ ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਸ੍ਵਚ ਸ੍ਟਏ ਏ ਉ 

ਦਾ ਸ੍ਭਯਨ ਏਯਦਾ ਸ ਤ ੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਯਾਸੀਂ ਉ ਦ ੁਣਾਾਂ ਦੀ ਸ੍ਵਚਾਯ ਏਯਦਾ ਸ। ਸ੍ਜਉਂ ਸ੍ਜਉਂ ਉਸ ਰਬੂ ਨੰੂ 

ਆਣ  ਸ੍ਸਯਦ ਸ੍ਵਚ ਵਾਉਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਰਬੂ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਸ੍ਵਚ ਜੁੜਦਾ ਸ (ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਉ ਨੰੂ ਰਾਤ ਸੁੰਦੀ 

ਸ), ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਸ੍ਵਚ ਸ੍ਆਯ ਏਯਨ ਨਾਰ ਉ ਦ ਭਨ ਦੀ ਅਵਥਾ ਫਸੁਤ ਉੱਚੀ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਫਿੱ, ਉਸ 

ਢਾਢੀ ਇਸੀ ਵਾ ਏਯਦਾ ਸ, ਇਸੀ ਚਾਏਯੀ ਏਯਦਾ ਸ ਸ੍ਏ ਉਸ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਜਦਾ ਸ, ਤ ਰਬੂ ਉ ਨੰੂ 

(ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਤੋਂ) ਾਯ ਰੰਾ ਰੈਂਦਾ ਸ। 18।  

ਿਰਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਗੂਜਯੀ ਜਾਸਤ ਗਵਾਸਯ ਜਾ ਿਹੁ ਾ ਆਣਾ ॥ ਗੁਯ ਕ ਿਫਸਦ ਵੀਚਾਸਯ 
ਅਨਸਦਨੁ ਹਸਯ ਜੁ ਜਾਣਾ ॥ ਸਜਿੁ ਿਸਤਗੁਯੁ ਸਭਰ ਸਤਿੁ ਬਉ ਵ ਿਾ ਕੁਰਵੰਤੀ ਨਾਸਯ ॥ ਿਾ 
ਹੁਕਭੁ ਛਾਣ ਕੰਤ ਕਾ ਸਜਿ ਨ ਸਿਾ ਕੀਤੀ ਕਯਤਾਸਯ ॥ ਹ ਕੁਚਜੀ ਕੁਰਿਣੀ ਯਹਸਯ ਛਡੀ 
ਬਤਾਸਯ ॥ ਬ ਇ ਭਰੁ  ਕਟੀ ਸਨਯਭਰ ਹਵ ਿਯੀਯੁ ॥ ਅੰਤਸਯ ਯਗਾਿੁ ਭਸਤ ਊਤਭ ਹਵ 
ਹਸਯ ਜਸ ਗੁਣੀ ਗਹੀਯੁ ॥ ਬ ਸਵਸਚ ਫਿ ਬ ਯਹ ਬ ਸਵਸਚ ਕਭਾਵ ਕਾਯ ॥ ਥ ਿੁਿੁ 
ਵਸਡਆਈਆ ਦਯਗਹ ਭਿ ਦੁਆਯ ॥ ਬ ਤ ਸਨਯਬਉ ਾਈ ਸਭਸਰ ਜਤੀ ਜਸਤ ਅਾਯ ॥ 
ਨਾਨਕ ਿਿਭ ਬਾਵ ਿਾ ਬਰੀ ਸਜਿ ਨ ਆ ਫਿਿ ਕਯਤਾਯੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 516} 

ਦਅਯਥ:- ੂਜਯੀ ਜਾਸ੍ਤ ਵਾਸ੍ਯ—{ਏਈ ਟੀਏਾਏਾਯ ਇ ਦਾ ਅਯਥ ਏਯਦ ਸਨ—ਸ ਵਾਯ! ਉਭਯਾ 

ੁਜ਼ਯਦੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਇਸ ਅਯਥ ਗ਼ਰਤ ਸ, ਰਜ਼ ‘ਜਾਸ੍ਤ’ ਦਾ ਅਯਥ ‘ਜਾਾਂਦੀ’ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦਾ, ਉਸ ਰਜ਼ 

‘ਜਾਤ’ ਸ, ਸ੍ਜਵੇਂ ‘ਫਸਤੀ ਜਾਤ ਏਦ ਸ੍ਦਰਸ੍ਟ ਨਾ ਧਾਯਤ’ ॥1॥26॥33॥ (ੂਸੀ ਭ: 5) ਵਾਯ ਜਾਸ੍ਤ ਵਾਰੀ 

ੁਜਯੀ, ਭਟੀ ਜਾਸ੍ਤ ੂਜਯੀ (ਥ ਇਸ਼ਾਯਾ ਰੀ ਸ੍ਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤ ਚੰਦਰ ਾਵਸ੍ਰ ਸ}। ਅਨਸ੍ਦਨੁ—ਸਯ ਯਜ਼। ਬਉ—

ਯਿੱਫ ਦਾ ਡਯ। ਏੁਰਵੰਤੀ—ਚੰੀ ਏੁਰ ਵਾਰੀ। ਏਯਤਾਸ੍ਯ—ਏਯਤਾਯ ਨ। ਏੁਰਐਣੀ—ਬੜ ਰਿੱਛਣਾਾਂ ਵਾਰੀ। 

ਯਸਸ੍ਯ ਛਡੀ—ਸ੍ਤਆ ਸ੍ਦਿੱਤੀ। ਬਤਾਸ੍ਯ—ਬਤਾਯ ਨ। ਬ ਇ—(ਇਸ ਦਵੇਂ ਰਜ਼ ਸ੍ਵਆਏਯਣ ਅਨੁਾਯ 

‘ਅਸ੍ਧਏਯਣ ਏਾਯਏ, ਇਏ- ਵਚਨ’ ਸ੍ਵਚ ਸਨ)। ਇ ‘ਵਾਏਾਾਂਸ਼’ (Phrase) ਨੰੂ ਅੰਯਜ਼ੀ ਸ੍ਵਚ Locative 

Absolute ਆਐਦ ਸਨ ਤ ੰਜਾਫੀ ਸ੍ਵਚ ‘ੂਯਫ ੂਯਣ ਏਾਯਦੰਤਏ’ (ਸ੍ਸਯਦ ਸ੍ਵਚ) ਯਿੱਫ ਦਾ ਡਯ ਸ੍ਆਾਂ। 

ੁਣੀ ਸੀਯ—ੁੁਣਾਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਫ—ਫਠਦਾ ਸ। ਏਯਤਾਯ—ੁ(ਰਜ਼ ‘ਏਯਤਾਸ੍ਯ’ ਤ ‘ਏਯਤਾਯ’ੁ ਦਾ 

ਸ੍ਵਆਏਯਸ੍ਣਏ ਯਏ ਚਤ ਯਿੱਐਣ-ਜ ਸ)।  

ਅਯਥ:- ਭਟੀ ਜਾਸ੍ਤ ਦੀ ੁਜਯੀ ਏੁਰਵੰਤੀ ਇਤਰੀ ਫਣ ਈ (ਉੱਚੀ ਜਾਸ੍ਤ ਵਾਰੀ ਸ ਈ) ਜਦੋਂ ਉ ਨ  

ਆਣਾ ਐਭ ਰਿੱਬ ਸ੍ਰਆ; (ਸ੍ਤਵੇਂ ਸੀ) ਉਸ (ਜੀਵ-) ਇਤਰੀ ਏੁਰਵੰਤੀ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ ਜ ਸ੍ਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ 

ਦੁਆਯਾ ਸ੍ਵਚਾਯ ਏਯ ਏ ਸਯ ਯਜ਼ ਰਬੂ ਦਾ ਸ੍ਭਯਨ ਏਯਦੀ ਸ (ਸ੍ਏਉਂਸ੍ਏ) ਸ੍ਜ ਨੰੂ ੁਯੂ ਸ੍ਭਰ ੈਂਦਾ ਸ ਉ ਦ 



ਅੰਦਯ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਡਯ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਉਸ ਐਭ-ਰਬੂ ਦਾ ਸੁਏਭ ਭਝ ਰੈਂਦੀ ਸ (ਯ ਇਸ ਉਸੀ ਜੀਵ-

ਇਤਰੀ ਏਯਦੀ ਸ) ਸ੍ਜ ਤ ਏਯਤਾਯ ਨ  ਆ ਸ੍ਭਸਯ ਏੀਤੀ ਸਵ।  

(ਦੂਜ ਾ) ਸ੍ਜ ਨੰੂ ਐਭ ਨ  ਛੁਿੱਟੜ ਛਿੱਡ ਸ੍ਦਿੱਤਾ ਸਵ, ਉਸ ਇਤਰੀ ਏੁਚਿੱਜੀ ਤ ਐਟ ਰਿੱਛਣਾਾਂ ਵਾਰੀ ਸੁੰਦੀ ਸ।  

ਜ ਸ੍ਸਯਦ ਸ੍ਵਚ ਰਬੂ ਦਾ ਡਯ ਆ ਵਿੱ, ਤਾਾਂ ਭਨ ਦੀ ਭਰ ਏਿੱਟੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਯੀਯ ਬੀ ਸ੍ਵਿੱਤਰ  ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ; ੁਣਾਾਂ ਦ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਸ੍ਭਯਨ ਏਯ ਏ ਅੰਦਯ ਚਾਨਣ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਭਸ੍ਤ ਉੱਜਰੀ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। (ਅਜਸੀ ਜੀਵ-

ਇਤਰੀ) ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਡਯ ਸ੍ਵਚ ਫਠਦੀ ਸ, ਡਯ ਸ੍ਵਚ ਯਸ੍ਸੰਦੀ ਸ, ਡਯ ਸ੍ਵਚ ਸ੍ਏਯਤਏਾਯ ਏਯਦੀ ਸ, (ਸ੍ਪਯ) 

ਉ ਨੰੂ ਇ ਜੀਵਨ ਸ੍ਵਚ ਆਦਯ ਤ ੁਐ ਸ੍ਭਰਦਾ ਸ ਤ ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਦਾ ਦਯਵਾਜ਼ਾ ਉ ਰਈ ਐੁਰ  ਜਾਾਂਦਾ 

ਸ। ਫਅੰਤ ਰਬੂ ਦੀ ਜਸ੍ਤ ਸ੍ਵਚ ਆਤਭਾ ਜੜਨ ਨਾਰ ਤ ਉ ਦ ਡਯ ਸ੍ਵਚ ਯਸ੍ਸਣ ਨਾਰ ਉਸ ਸ੍ਨਯਬਉ ਰਬੂ ਸ੍ਭਰ 

ੈਂਦਾ ਸ; ਯ, ਸ ਨਾਨਏ! ਸ੍ਜ ਨੰੂ ਏਯਤਾਯ ਆ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਏਯ ਉਸੀ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਐਭ-ਰਬੂ ਨੰੂ ਸ੍ਆਯੀ 

ਰਿੱਦੀ ਸ, ਉਸ ਚੰੀ ਸ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਿਦਾ ਿਦਾ ਿਾਰਾਹੀ ਿਚ ਕਉ ਫਸਰ ਜਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ਕੁ ਛਸਡ ਦੂਜ ਰਗ ਿਾ ਸਜਹਵਾ 
ਜਸਰ ਜਾਉ ॥੨॥ {ੰਨਾ 516} 

ਅਯਥ:- ਦਾ-ਸ੍ਥਯ ਯਸ੍ਸਣ ਵਾਰ  ਰਬੂ ਦੀ ਸੀ ਦਾ ਸ੍ਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ, ਭੈਂ ਰਬੂ ਤੋਂ ਦਏ ਸਾਾਂ। 

ਯ, ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਜੀਬ ੜ ਜਾ ਜ ਇਏ ਰਬੂ ਨੰੂ ਛਿੱਡ ਏ ਸ੍ਏ ਸਯ (ਦੀ ਮਾਦ) ਸ੍ਵਚ ਰਿੱ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਅੰਿਾ ਅਉਤਾਯੁ ਉਾਇਨੁ ਬਾਉ ਦੂਜਾ ਕੀਆ ॥ ਸਜਉ ਯਾਜ ਯਾਜੁ ਕਭਾਵਦ ਦੁਿ ਿੁਿ 
ਸਬੜੀਆ ॥ ਈਿਯੁ ਫਰਹਭਾ ਿਵਦ ਅੰਤੁ ਸਤਨਹੀ ਨ ਰਹੀਆ ॥ ਸਨਯਬਉ ਸਨਯੰਕਾਯੁ ਅਰਿੁ ਹ 
ਗੁਯਭੁਸਿ ਰਗਟੀਆ ॥ ਸਤਥ ਿਗੁ ਸਵਜਗੁ ਨ ਸਵਆਈ ਅਿਸਥਯੁ ਜਸਗ ਥੀਆ ॥੧੯॥ 

ਦਅਯਥ:- ਅੰ—(ੰ: ਅੰ, ਅੰਸ਼) ਸ੍ਸਿੱਾ। ਅੰਾ ਅਉਤਾਯ—(ਯਭਾਤਭਾ ਦ) ਅੰਾਾਂ ਦਾ (ਜਤ ਸ੍ਵਚ) 

ਆਉਣਾ, ਦਵਤ ਆਸ੍ਦਏਾਾਂ ਦਾ ਜਨਭ। ਉਾਇਨੁ—ਉ (ਰਬੂ) ਨ  ਉਾਇਆ। ਦੂਜਾ ਬਾਉ—ਭਾਇਆ ਦਾ 

ਭਸ। ਸ੍ਜਉ ਯਾਜ—ਯਾਸ੍ਜਆਾਂ ਵਾਾਂ। ਈਯ—ਸ੍ਸ਼ਵ। ਸ੍ਤਨ ੀ—ਉਸਨਾਾਂ ਨ  ਬੀ। ਸ੍ਤਥ—(ੁਯਭੁਐ ਵਾਰੀ) 

ਅਵਥਾ ਸ੍ਵਚ। —ੁਸ੍ਚੰਤਾ। ਸ੍ਵਜ—ੁਸ੍ਵਛੜਾ। ਜਸ੍—ਜਤ ਸ੍ਵਚ।  

ਅਯਥ:- ਦਵਤ ਆਸ੍ਦਏਾਾਂ ਦਾ (ਬੀ) ਜਨਭ ਰਬੂ ਨ  ਆ ਸੀ ਏੀਤਾ ਤ ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ ਬੀ ਆ ਸੀ ਫਣਾਇਆ। 

(ਉਸ ਦਵਤ ਬੀ) ਯਾਸ੍ਜਆਾਂ ਵਾਾਂ ਯਾਜ ਏਯਦ ਯਸ ਤ ਦੁਿੱਐਾਾਂ ੁਐਾਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਰੜਦ ਯਸ। ਫਰਸਭਾ ਤ ਸ੍ਸ਼ਵ 

(ਵਯ ਵਿੱਡ ਦਵਤ ਰਬੂ ਨੰੂ) ਸ੍ਭਯਦ ਯਸ ਯ ਉਸਨਾਾਂ ਬੀ (ਉ ਦੀ ਅਜਫ ਐਡ ਦਾ) ਬਦ ਨਾਸ ਰਿੱਬਾ।  

ਯਭਾਤਭਾ ਸ੍ਨ-ਡਯ ਸ, ਆਏਾਯ-ਯਸ੍ਸਤ ਸ ਤ ਰਸ੍ਐਆ ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦਾ, ੁਯਭੁਐ ਦ ਅੰਦਯ ਯਟ ਸੁੰਦਾ ਸ, 

ੁਯਭੁਐ ਅਵਥਾ ਸ੍ਵਚ ਸ੍ਚੰਤਾ ਤ (ਰਬੂ ਨਾਰੋਂ) ਸ੍ਵਛੜਾ ਦਫਾ ਨਸੀਂ ਾ ਏਦ, ੁਯਭੁਐ ਜਤ ਸ੍ਵਚ (ਭਾਇਆ 

ਦ ਭਸ ਵਰੋਂ) ਅਡਰ ਯਸ੍ਸੰਦਾ ਸ। 19।  

ਿਰਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਹੁ ਿਬੁ ਸਕਛੁ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਹ ਜਤਾ ਹ ਆਕਾਯੁ ॥ ਸਜਸਨ ਹੁ ਰਿਾ ਸਰਸਿਆ ਿ 
ਹਆ ਯਵਾਣੁ ॥ ਨਾਨਕ ਜ ਕ ਆੁ ਗਣਾਇਦਾ ਿ ਭੂਯਿੁ ਗਾਵਾਯੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 516} 

ਦਅਯਥ:- ਸ੍ਜਸ੍ਨ—ਸ੍ਜ ਭਨੁਿੱਐ ਨ। ਸੁ ਰਐਾ ਸ੍ਰਸ੍ਐਆ—ਇਸ ਿੱਰ ਭਝ ਰਈ। ਆੁ—ਆਣ  ਆ ਨੰੂ। 

ਣਾਇਦਾ—ਵਿੱਡਾ ਅਐਵਾਾਂਦਾ।  

ਅਯਥ:- ਸ੍ਜਤਨਾ ਇਸ ਜਤ ਸ੍ਦਿੱ ਸ੍ਯਸਾ ਸ ਇਸ ਾਯਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਰਾ ਸ (ਬਾਵ, ਏਦ ਇਏ ਸਾਰਤ ਸ੍ਵਚ 



ਨਸੀਂ ਯਸ੍ਸੰਦਾ, , ਸ੍ਏ ਯਾਜ ਧਨ ਸ੍ਭਰਐ ਆਸ੍ਦਏ ਤ ਭਾਣ ਏਯਨਾ ਭੂਯਐਤਾ ਸ) ਸ੍ਜ ਭਨੁਿੱਐ ਨ  ਇਸ ਿੱਰ 

ਭਝ ਰਈ ਉਸ (ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਸ੍ਵਚ) ਏਫੂਰ ਸੁੰਦਾ ਸ; ਯ, ਸ ਨਾਨਏ! ਜ (ਇ ‘ਆਏਾਯ’ ਦ ਆਯ) 

ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ਵਿੱਡਾ ਅਐਵਾਾਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਭਾਣ ਏਯਦਾ ਸ) ਉਸ ਭੂਯਐ ਸ ਉਸ ਵਾਯ ਸ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਭਨੁ ਕੁੰਚਯੁ ੀਰਕੁ ਗੁਯੂ ਸਗਆਨੁ ਕੁੰਡਾ ਜਹ ਸਿੰਚ ਤਹ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਹਿਤੀ ਕੁੰਡ 
ਫਾਹਯਾ ਸਪਸਯ ਸਪਸਯ ਉਝਸੜ ਾਇ ॥੨॥ 

ਦਅਯਥ:- ਏੰੁਚਯੁ—ਸਾਥੀ। ੀਰਏੁ—ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਚਰਾਣ ਵਾਰਾ, ਭਸਾਵਤ। ਸ੍ਆਨ—ੁਯ ੂਦੀ ਸ੍ਦਿੱਤੀ ਭਸ੍ਤ। 

ਜਸ—ਸ੍ਜਧਯ। ਸਤੀ—ਸਾਥੀ। ਉਝਸ੍ੜ—ਏੁਯਾਸ, ਝੜ। ਾਇ—ੈਂਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਭਨ (ਭਾਨ) ਸਾਥੀ ਸ; (ਜ) ਸ੍ਤੁਯੂ (ਇ ਦਾ) ਭਸਾਵਤ (ਫਣ, ਤ) ੁਯ ੂਦੀ ਸ੍ਦਿੱਤੀ ਭਸ੍ਤ (ਇ ਦ 

ਸ੍ਯ ਤ) ਏੰੁਡਾ ਸਵ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਭਨ ਧਯ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਸ੍ਜਧਯ ੁਯ ੂਤਯਦਾ ਸ। ਯ, ਸ ਨਾਨਏ! ਏੰੁਡ ਤੋਂ ਸ੍ਫਨਾ ਸਾਥੀ 

ਭੁੜ ਭੁੜ ਏੁਯਾਸ ੈਂਦਾ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸਤਿੁ ਆਗ ਅਯਦਾਸਿ ਸਜਸਨ ਉਾਇਆ ॥ ਿਸਤਗੁਯੁ ਅਣਾ ਿਸਵ ਿਬ ਪਰ ਾਇਆ 
॥ ਅੰਸਭਰਤ ਹਸਯ ਕਾ ਨਾਉ ਿਦਾ ਸਧਆਇਆ ॥ ਿੰਤ ਜਨਾ ਕ ਿੰਸਗ ਦੁਿੁ ਸਭਟਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਬ 
ਅਸਚੰਤੁ ਹਸਯ ਧਨੁ ਸਨਹਚਰਾਇਆ ॥੨੦॥ {ੰਨਾ 517} 

ਦਅਯਥ:- ਸ੍ਜਸ੍ਨ—ਸ੍ਜ ਰਬੂ ਨ। ਸ੍ਵ—ਵਾ ਏਯ ਏ, ਸੁਏਭ ਏਯ ਏ। ਅਸ੍ਚੰਤੁ—ਫ-ਸ੍ਏਯ।  

ਅਯਥ:- ਸ੍ਜ ਰਬੂ ਨ  ‘ਬਾਉ ਦੂਜਾ’ ਦਾ ਏੀਤਾ ਸ ਜ ਉ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਸ੍ਵਚ ਅਯਦਾ ਏਯੀ, ਜ ਸ੍ਤੁਯੂ ਦ 

ਸੁਏਭ ਸ੍ਵਚ ਤੁਯੀ ਤਾਾਂ (ਭਾਨ) ਾਯ ਪਰ ਸ੍ਭਰ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਰਬੂ ਦਾ ਅੰਸ੍ਭਰਤ-ਨਾਭ ਦਾ ਸ੍ਭਯ ਏੀਦਾ ਸ, 

ੁਯਭੁਐਾਾਂ ਦੀ ੰਸ੍ਤ ਸ੍ਵਚ ਯਸ੍ਸ ਏ (ਦੂਜ ਬਾਉ ਦਾ) ਦੁਐ ਸ੍ਭਟਾ ਏੀਦਾ ਸ, ਤ, ਸ ਨਾਨਏ! ਏਦ ਨਾਸ ਨਾ ਸਣ 

ਵਾਰਾ ਨਾਭ-ਧਨ ਐਿੱਟ ਏ ਫ-ਸ੍ਏਯ ਸ ਜਾਈਦਾ ਸ। 20।  

ਿਰਕ ਭਃ ੩ ॥ ਿਸਤ ਸਭਆਰਾ ਉਚੀਆ ਘਯੁ ਉਚਾ ਸਨਯਣਉ ॥ ਭਹਰ ਬਗਤੀ ਘਸਯ ਿਯ ਿਜਣ 
ਾਹੁਸਣਅਉ ॥ ਫਯਿਨਾ ਤ ਫਯਿੁ ਘਨਾ ਫਹੁਸੜ ਫਯਿਸਹ ਕਾਸਹ ॥ ਨਾਨਕ ਸਤਨਹ ਫਸਰਹਾਯਣ ਸਜਨਹ 
ਗੁਯਭੁਸਿ ਾਇਆ ਭਨ ਭਾਸਹ ॥੧॥ {ੰਨਾ 517} 

ਦਅਯਥ:- ਐਸ੍ਤ—ਰੀ ਸ੍ਵਚ। ਸ੍ਭਆਰਾ—ਵਿੱਟਾਾਂ। ਯ ੁ ਉਚਾ—ਫਿੱਦਰ। ਸ੍ਨਯਣਉ—ਤਿੱਏ ਏ। ਭਸਰ 

ਸ੍ਯ—(ਸ੍ਜ ਜੀਵ-) ਇਤਰੀ ਦ ਯ ਸ੍ਵਚ। ਯ—ਫਣੀ ਸਈ ਸ, ਪਫੀ ਸ। ਜਣ—ਰਬੂ ਜੀ। ਨਾ—ਸ 

ਨ! ਸ ਫਿੱਦਰ! ਸ ਸ੍ਤੁਯੂ! ਫਸੁਸ੍ੜ—ਪਯ। ਏਾਸ੍ਸ—ਏਾਸਦ ਰਈ? 

ਅਯਥ:- ਫਿੱਦਰ ਵਐ ਏ (ਜਿੱਟ) ਰੀ ਸ੍ਵਚ ਵਿੱਟਾਾਂ ਉੱਚੀਆਾਂ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸ (ਤ ਵਯਐਾ ਦਾ ਾਣੀ ਉ ਰੀ ਸ੍ਵਚ 

ਆ ਐਰੋਂਦਾ ਸ), (ਸ੍ਤਵੇਂ ਸੀ, ਸ੍ਜ ਜੀਵ-) ਇਤਰੀ ਦ ਸ੍ਸਯਦ ਸ੍ਵਚ ਬਤੀ (ਦਾ ਉਛਾਰਾ) ਆਉਂਦਾ ਸ ਉਥ ਰਬੂ 

ਰਾਸੁਣਾ ਫਣ ਏ (ਬਾਵ, ਯਸ੍ਸਣ ਰਈ) ਆਉਂਦਾ ਸ।  

ਸ ਭ! (ਸ ਸ੍ਤੁਯੂ!) ਜ (ਨਾਭ ਦੀ) ਵਯਐਾ ਏਯਨੀ ਸ ਤਾਾਂ ਵਯਐਾ (ਸੁਣ) ਏਯ, (ਭਯੀ ਉਭਯ ਸ੍ਵਸਾ ਜਾਣ ਤ) 

ਪਯ ਏਾਸਦ ਰਈ ਵਯਐਾ ਏਯੇਂਾ? 

ਸ ਨਾਨਏ! ਭੈਂ ਦਏ ਸਾਾਂ ਉਸਨਾਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਜਨਾਾਂ ਨ  ੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ ਰਬੂ ਨੰੂ ਸ੍ਸਯਦ ਸ੍ਵਚ ਰਿੱਬ ਸ੍ਰਆ ਸ।1।  



ਭਃ ੩ ॥ ਸਭਠਾ ਿ ਜ ਬਾਵਦਾ ਿਜਣੁ ਿ ਸਜ ਯਾਸਿ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਯਭੁਸਿ ਜਾਣੀ ਜਾ ਕਉ ਆਸ 
ਕਯ ਯਗਾਿੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 517} 

ਦਅਯਥ:- ਸ੍ਭਠਾ—ਸ੍ਆਯਾ। ਬਾਵਦਾ—ਦਾ ਚੰਾ ਰਿੱਦਾ ਸ। ਸ੍ਜ—ਜ। ਯਾਸ੍—ਭੁਆਸ੍ਏ। ਸ੍ਜ 

ਯਾਸ੍—ਜ ਦਾ ਭੁਆਸ੍ਏ ਆਵ, ਸ੍ਜ ਨਾਰ ਦਾ ਫਣੀ ਯਸ।  

ਅਯਥ:- (ਅਰ) ਸ੍ਆਯਾ ਦਾਯਥ ਉਸ ਸ ਜ ਦਾ ਚੰਾ ਰਿੱਦਾ ਯਸ, (ਅਰ) ਸ੍ਭਿੱਤਰ  ਉਸ ਸ ਸ੍ਜ ਨਾਰ 

ਦਾ ਫਣੀ ਯਸ (ਯ ‘ਦੂਜਾ ਬਾਵ’ ਨਾਸ ਦਾ ਚੰਾ ਰਿੱਦਾ ਸ ਨਾਸ ਦਾ ਨਾਰ ਸ੍ਨਬਦਾ ਸ), ਸ ਨਾਨਏ! ਸ੍ਜ 

ਦ ਅੰਦਯ ਰਬੂ ਆ ਚਾਨਣ ਏਯ ਉ ਨੰੂ ੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ ਇਸ ਭਝ ੈਂਦੀ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਰਬ ਾਸਿ ਜਨ ਕੀ ਅਯਦਾਸਿ ਤੂ ਿਚਾ ਿਾਂਈ ॥ ਤੂ ਯਿਵਾਰਾ ਿਦਾ ਿਦਾ ਹਉ ਤੁਧੁ 
ਸਧਆਈ ॥ ਜੀਅ ਜੰਤ ਿਸਬ ਤਸਯਆ ਤੂ ਯਸਹਆ ਿਭਾਈ ॥ ਜ ਦਾਿ ਤਯ ਕੀ ਸਨੰਦਾ ਕਯ ਸਤਿੁ 
ਭਾਸਯ ਚਾਈ ॥ ਸਚੰਤਾ ਛਸਡ ਅਸਚੰਤੁ ਯਹੁ ਨਾਨਕ ਰਸਗ ਾਈ ॥੨੧॥ {ੰਨਾ 517} 

ਦਅਯਥ:- ਜਨ—ਰਬੂ ਦਾ ਵਏ। ਸਉ—ਭੈਂ। ਾਈ—ਯੀਂ।  

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਦ ਵਏ ਦੀ ਅਯਦਾਸ੍ ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਸ੍ਵਚ (ਇਉਂ ਸੁੰਦੀ) ਸ—(ਸ ਰਬੂ!) ਤੰੂ ਦਾ ਯਸ੍ਸਣ 

ਵਾਰਾ ਭਾਰਏ ਸੈਂ, ਤੰੂ ਦਾ ਸੀ ਯਾਐਾ ਸੈਂ, ਭੈਂ ਤਨੰੂ ਸ੍ਭਯਦਾ ਸਾਾਂ, ਾਯ ਜੀਆ ਜੰਤ ਤਯ ਸੀ ਸਨ, ਤੰੂ ਇਸਨਾਾਂ ਸ੍ਵਚ 

ਭਜੂਦ ਸੈਂ। ਜ ਭਨੁਿੱਐ ਤਯੀ ਫੰਦੀ ਏਯਨ ਵਾਰ  ਦੀ ਸ੍ਨੰਸ੍ਦਆ ਏਯਦਾ ਸ ਤੰੂ ਉ ਨੰੂ (ਆਤਭਏ ਭਤ) ਭਾਯ ਏ 

ਖ਼ੁਆਯ ਏਯਦਾ ਸੈਂ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਤੰੂ ਬੀ ਰਬੂ ਦੀ ਚਯਨੀਂ ਰਿੱ ਤ (ਦੁਨੀਆ ਵਾਰੀ) ਸ੍ਚੰਤਾ ਛਿੱਡ ਏ ਫ-ਸ੍ਏਯ ਸ ਯਸੁ। 21।  

ਿਰਕ ਭਃ ੩ ॥ ਆਿਾ ਕਯਤਾ ਜਗੁ ਭੁਆ ਆਿਾ ਭਯ ਨ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਆਿਾ ੂਯੀਆ ਿਚ 
ਸਿਉ ਸਚਤੁ ਰਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 517} 

ਅਯਥ:- ਜਤ (ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਾਂ) ਆਾਾਂ ਫਣਾ ਫਣਾ ਏ ਭਯ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਯ ਇਸ ਆ ਏਦ ਭਯਦੀ ਨਸੀਂ; ਏਦ 

ਭੁਿੱਏਦੀ ਨਸੀਂ (ਬਾਵ, ਏਦ ਸ੍ਤਰਸ਼ਨਾ ਭੁਿੱਏਦੀ ਨਸੀਂ, ਏਦ ੰਤਐ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ)। ਸ ਨਾਨਏ! ਦਾ-ਸ੍ਥਯ ਯਸ੍ਸਣ 

ਵਾਰ  ਰਬੂ ਨਾਰ ਸ੍ਚਿੱਤ ਜਸ੍ੜਆਾਂ ਭਨੁਿੱਐ ਦੀਆਾਂ ਆਾਾਂ ੂਯੀਆਾਂ ਸ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸਨ (ਬਾਵ, ਸ੍ਤਰਸ਼ਨਾ ਭੁਿੱਏ ਜਾਾਂਦੀ 

ਸ)।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਆਿਾ ਭਨਿਾ ਭਸਯ ਜਾਇਿੀ ਸਜਸਨ ਕੀਤੀ ਿ ਰ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਨਹਚਰੁ ਕ ਨਹੀ 
ਫਾਝਹੁ ਹਸਯ ਕ ਨਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 517} 

ਦਅਯਥ:- ਭਨਾ—ਭਨ ਦਾ ਪੁਯਨਾ। ਸ੍ਜਸ੍ਨ—ਸ੍ਜ ਰਬੂ ਨ। ਏੀਤੀ—(ਆਾ ਭਨਾ) ਦਾ ਏੀਤੀ। —

ਉਸੀ ਰਬੂ। ਰ  ਜਾਇ—ਨਾ ਏਯ।  

ਅਯਥ:- ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆ, ਇਸ ਭਾਇਆ ਦਾ ਪੁਯਨਾ ਤਦੋਂ ਸੀ ਭੁਿੱਏਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਬੂ ਆ ਭੁਏਾਾ 

ਸ੍ਜ ਨ  ਇਸ (ਆਾ ਭਨਾ) ਦਾ ਏੀਤ, (ਸ੍ਏਉਂਸ੍ਏ) ਸ ਨਾਨਏ! (ਤਦੋਂ ਸੀ ਮਏੀਨ ਫਣਾ ਸ੍ਏ) ਯਭਾਤਭਾ ਦ 

ਨਾਭ ਤੋਂ ਸ੍ਫਨਾ ਸਯ ਏਈ ਦਾ-ਸ੍ਥਯ ਯਸ੍ਸਣ ਵਾਰਾ ਨਸੀਂ (ਸ੍ਪਯ ਸ੍ਏ ਦੀ ਆ ਫੰਨੀ?)।2।  



ਉੜੀ ॥ ਆ ਜਗਤੁ ਉਾਇਨੁ ਕਸਯ ੂਯਾ ਥਾਟੁ ॥ ਆ ਿਾਹੁ ਆ ਵਣਜਾਯਾ ਆ ਹੀ 
ਹਸਯ ਹਾਟੁ ॥ ਆ ਿਾਗਯੁ ਆ ਫਸਹਥਾ ਆ ਹੀ ਿਵਾਟੁ ॥ ਆ ਗੁਯੁ ਚਰਾ ਹ ਆ ਆ 
ਦਿ ਘਾਟੁ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਸਧਆਇ ਤੂ ਿਸਬ ਸਕਰਸਵਿ ਕਾਟੁ ॥੨੨॥੧॥ ਿੁਧੁ    {ੰਨਾ 517} 

ਦਅਯਥ:- ਉਾਇਨੁ—ਉਾਇਆ ਉ (ਰਬੂ) ਨ। ਥਾਟੁ—ਫਨਾਵਟ, ਫਣਤਯ। ੂਯਾ—ਭੁਏੰਭਰ, ਸ੍ਜ 

ਸ੍ਵਚ ਏਈ ਊਣਤਾ ਨਾਸ ਸਵ। ਵਣਜਾਯਾ—ਵਾਾਯੀ। ਸਾਟੁ—ਸਿੱਟ (ਸ੍ਜਥ ਦਾ ਸ ਸ੍ਯਸਾ ਸ)। ਫਸ੍ਸਥਾ—

ਜਸਾਜ਼। ਐਵਾਟੁ—ਭਰਾਸ। ਾਟੁ—ਿੱਤਣ। ਸ੍ਏਰਸ੍ਵਐ—ਾ।  

ਅਯਥ:- ਭੁਏੰਭਰ ਫਣਤਯ ਫਣਾ ਏ ਰਬੂ ਨ  ਆ ਸੀ ਜਤ ਦਾ ਏੀਤਾ, ਥ ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਭੰੁਦਯ ਸ, ਆ 

ਸੀ ਜਸਾਜ਼ ਸ, ਤ ਆ ਸੀ ਭਿੱਰਾਸ ਸ, ਥ ਆ ਸੀ ੁਯ ੂਸ, ਆ ਸੀ ਸ੍ਿੱਐ ਸ, ਤ ਆ ਸੀ (ਾਯਰਾ) ਿੱਤਣ 

ਸ੍ਵਐਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਸ ਦਾ ਨਾਨਏ! ਤੰੂ ਉ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸ੍ਭਯ ਤ ਆਣ  ਾਯ ਾ ਦੂਯ ਏਯ ਰ। 22।1। ੁਧੁ।  

ਨਟ:- ਰੀ ਏਯਤਾਯੁਯ ਵਾਰੀ ‘ਫੀੜ’ ਸ੍ਵਚ ਇ ‘ਵਾਯ’ ਦੀ ‘ਫਾਣੀ’ ਦੀ ਸ੍ਰਐਤ ਨਾਰੋਂ  ‘ਰਏ ਭ: 3’ ਆਸ੍ਦਏ 

ਾਯ ਸ੍ਯ-ਰਐ ਫਯੀਏ, ਸ੍ਰਐਤ ਦ ਸਨ। ਇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਰਿੱ ਏਦਾ ਸ ਸ੍ਏ ਸ੍ਯ-ਰਐਾਾਂ ਵਾਤ ਸ੍ਸਰਾਾਂ 

ਥਾਾਂ ਖ਼ਾਰੀ ਯਐੀ ਈ ਸ, ਸ੍ਪਯ ਚੰੀ ਤਯਾਾਂ ਧ ਏ (ਸ੍ਏ ਰਏ ਠੀਏ ਉ ਸੀ ੁਯ-ਸ੍ਵਅਏਤੀ ਦ ਸਨ) ‘ਸ੍ਯ-

ਰਐ’ ਫਾਯੀਏ ਏਰਭ ਨਾਰ ਦਯਜ ਏੀਤ ਸਨ। ਤਾਸੀਏਂ ‘ਵਾਯ’ ਦ ਭੁਿੱਏਣ ਤ ਸਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਫਾਸਯ ਰਜ਼ ‘ੁਧ’ੁ 

ਸ੍ਰਸ੍ਐਆ ਸ, ਬਾਵ ਇਸ ਸ੍ਏ, ਸ਼ਰਏ ਠੀਏ ਸ੍ਯ-ਰਐ ਵਾਰ  ੁਯ-ਸ੍ਵਅਏਤੀ ਦ ਸੀ ਸਨ; ਇਸ ਿੱਰ ਧ ਏ ਵਐ 

ਰਈ ਸ। 


