ਬਫਹਾਗੜ ਕੀ ਵਾਯ ਭਹਰਾ ੪
ਵਾਯ ਦਾ ਬਾਵ
ਉੜੀ-ਵਾਯ
(1) ਜਜ ਭਨੁੱਖ ਤੇ ਰਬੂ ਭੇਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਕਯਦਾ ਸੈ, ਉ ਨੂ ੂੰ ਆਣੀ ਜਜਤ-ਾਰਾਸ ਜਵਚ ਜੜਦਾ ਸੈ ਤੇ
ਜਵਕਾਯਾਾਂ ਜਵਚ ਖ਼ਆਯ ਸਣ ਤੋਂ ਫਚਾਾਂਦਾ ਸੈ।
(2) ਜਜ ਭਨੁੱਖ ਨੂ ੂੰ ਰਬੂ ਦੀ ਜਜਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਦਾਜਤ ਜਭਰਦੀ ਸੈ, ਉ ਨੂ ੂੰ ਦਨੀਆ ਵਾਰੀ ਕਈ ਬੁੱਖ ਨਸੀਂ
ਯਜਸ ਜਾਾਂਦੀ, ਇ ਵਾਤੇ ਸਯ ਥਾਾਂ ਉ ਨੂ ੂੰ ਬਾ ਜਭਰਦੀ ਸੈ।
(3) ਜ ਭਨੁੱਖ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਜਜਤ-ਾਰਾਸ ਕਯਦਾ ਸੈ, ਉ ਦੇ ਭਨ ਜਵਚ ਦਾ ਜਖੜਾਉ ਤੇ ਆਨੂੰਦ ਫਜਣਆ
ਯਜਸੂੰਦਾ ਸੈ। ਕਈ ਸਯ ਉ ਦੀ ਫਯਾਫਯੀ ਨਸੀਂ ਕਯ ਕਦਾ, ਜਕਉਂਜਕ ਜਜ ਰਬੂ ਦੀ ਉਸ ਫੂੰਦਗੀ ਕਯਦਾ ਸੈ ਉ
ਦਾ ਕਈ ਸ਼ਯੀਕ ਨਸੀਂ ਸੈ ਤੇ ਫੂੰਦਗੀ ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਰਬੂ ਦਾ ਸੀ ਯੂ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ।
(4) ਜਭਯਨ ਕਯਨ ਵਾਰੇ ਭਨੁੱਖ ਨੂ ੂੰ ਕਈ ਤਖਰਾ ਨਸੀਂ ਸ ਕਦਾ ਜਕਉਂਜਕ ਤੂੰਗੀਆਾਂ ਨਾਰ ਜਭਰ ਕੇ ਰਬੂ
ਦੇ ਗਣਾਾਂ ਦੀ ਜਵਚਾਯ ਕੀਜਤਆਾਂ ਭਨ ਜਖਜੜਆ ਯਜਸੂੰਦਾ ਸੈ, ਦਨੀਆ ਵਾਰੀਆਾਂ ਬ ਬੁੱਖਾਾਂ ਰਜਸ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸਨ ਤੇ
ਫੂੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ।
(5) ਜਗਤ ਦੇ ਾਯੇ ਚਜ ਤਭਾਸ਼ੇ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਸੀ ਕਯ ਜਯਸਾ ਸੈ, ਜਜ ਾੇ ਚਾਾਂਸਦਾ ਸੈ ਜੀਵਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਰਾਉਂਦਾ
ਸੈ; ਇਸ ਬੀ ਉ ਦਾ ਇਕ ਚਜ ਸੈ ਜਕ ਉ ਦੀ ਜਜਤ-ਾਰਾਸ ਉਸੀ ਭਨੁੱਖ ਕਯਦਾ ਸੈ ਜਜ ਉਤੇ ਜਤਗਯੂ ਦੀ
ਜਕਯਾ ਸਵੇ।
(6) ਇਸ ਬੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸੀ ਖੇਡ ਸੈ ਜਕ ਕਈ ਜੀਵ ਾਯਾ ਸੀ ਭਾਾਂ ਯਜ਼ੀ ਦੀ ਦੜ-ਬੁੱਜ ਜਵਚ ਸੀ ਖ਼ਯਚ ਕਯ
ਦੇਂਦੇ ਸਨ; ਯ ਜਜ ਭਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਭੇਸਯ ਕਯਦਾ ਸੈ ਉ ਨੂ ੂੰ ਉ ਰਬੂ ਦੀ ‘ਯਜ਼ਾ’ ਜਆਯੀ ਰੁੱਗਦੀ ਸੈ।
(7) ਜਜ ਯਫ-ਕਰਾ ਭਯੁੱਥ ਰਬੂ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਯਜਚਆ ਸੈ ਤੇ ਯਚਣ ਵੇਰੇ ਉ ਨੂ ੂੰ ਜਕੇ ਦੀ ਰਾਸ ਦੀ ਬੀ
ਰ ੜ ਨਾਸ ਈ, ਉੇ ਨੇ ਸੀ ਜੀਵਾਾਂ ਵਾਤੇ ਇਸ ਜਗਤੀ ਫਣਾਈ ਸੈ ਜਕ ਜੀਵ ਗਯੂ ਦੀ ਯਨ ੈ ਕੇ ਉ ਦੀ
ਫੂੰਦਗੀ ਜਵਚ ਰੁੱਗਣ।
(8) ਕਈ ਭਨੁੱਖ ਧਯਭ-ਤਕਾਾਂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਚਯਚਾ ਤੇ ਾ ੂੰਨ ਦੀ ਜਵਚਾਯ ਜਵਚ ਸੀ ਯਝੇ ਯਜਸੂੰਦੇ ਸਨ ਯ
ਜਜਨ੍ ਾਾਂ ਉੱਤੇ ਰਬੂ ਖ਼ਾ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਯਦਾ ਸੈ ਉਸ ਅਜੇਸੀ ਚਯਚਾ ਤੋਂ ਜਨਯਾਰੇ ਯਜਸ ਕੇ ਅਕੁੱਥ ਰਬੂ ਦੀ ਜਜਤਾਰਾਸ ਜਵਚ ਰੁੱਗਦੇ ਸਨ।
(9) ਇਸ ਜਗਤ, ਭਾਨ , ਇਕ ਭੂੰਦਯ ਸੈ (ਜਜ ਜਵਚ ਭਾਇਆ-ਜਰ ਦੀਆਾਂ ਠਾਠਾਾਂ ੈ ਯਸੀਆਾਂ ਸਨ), ਜਜ
ਭਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਰਬੂ ਭੇਸਯ ਕਯਦਾ ਸੈ, ਉ ਨੂ ੂੰ ਜਤਗਯੂ ਜਭਰਾਾਂਦਾ ਸੈ, ਜਜ ਦੇ ਦੁੱੇ ਯਾਸ ਤੇ ਤਯ ਕੇ ਭਨੁੱਖ ਰਬੂ ਦੀ
ਜਜਤ-ਾਰਾਸ ਦੇ ਯਤਨ ਰੁੱਬ ਕੇ, ਇ ਭੂੰਦਯ ਤੋਂ ਸੀ ਰਾਭਜਤ ਾਯ ਰੂੰਘਦਾ ਸੈ।
(10) ਜਜਵੇਂ ਾਯ ਨਾਰ ਛਜਸਆਾਂ ਸਯੇਕ ਧਾਤ ਨਾ ਫਣ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ, ਜਤਵੇਂ ਸੀ ਜ ਭਨੁੱਖ ਗਯੂ ਦੀ ਚਯਨੀਂ ਰੁੱਗਦਾ
ਸੈ, ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਜਜਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਯਕਜਤ ਨਾਰ ਉ ਦੇ ਾਯੇ ਾ ਨਾ ਸ ਕੇ ਉਸ ੁੱਧ-ਯੂ ਸ ਜਾਾਂਦਾ
ਸੈ।
(11) ਗਯੂ, ਭਾਨ , ਾਾਂਧਾ ਸੈ ਤੇ ਉ ਦੀ ੂੰਗਜਤ ਾਠਸ਼ਾਰਾ ਸੈ, ਜਜਵੇਂ ਾਠਸ਼ਾਰਾ ਜਵਚ ੜ੍ ਨੇ  ਇੂੰਞਾਣੇ ਫਾਰਾਾਂ
ਨੂ ੂੰ ਾਾਂਧਾ ਜਆਯ ਨਾਰ ੜ੍ ਾ ਕੇ ਜਆਣੇ ਕਯ ਦੇਂਦਾ ਸੈ, ਜਤਵੇਂ ਜਤਗਯੂ ਬੀ ਭਾਜਆਾਂ ਵਾਾਂਗ ਜਆਯ ਕਯ ਕੇ

ਯਨ ਆ ਜੁੱਖਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਇਤਨੇ ਜਆਣੇ ਫਣਾ ਦੇਂਦਾ ਸੈ ਜਕ ਉਸ ਰਬੂ ਦੇ ਚਯਨਾਾਂ ਜਵਚ ਜੜ ਕੇ ਭਾਇਆ ਦੀ ਭਾਯ ਤੋਂ
ਫਚ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ।
(12) ਕਈ ਭਨੁੱਖ ਰਬੂ ਦੇ ਫਣਾ ਸ ਜਸ਼ਵ ਆਜਦਕ ਦੇਵਜਤਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ੂਜ ਯਸੇ ਸਨ, ਕਈ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ੜ੍ ਕੇ
ਚਯਚਾ ਸ਼ਾਤਰ ਾਯਥ ਜਵਚ ਭਾਾਂ ਗੂੰਵਾ ਯਸੇ ਸਨ, ਕਈ ਜਗੀ ੂੰਜਨਆੀ ਫਣ ਕੇ ਫਾਸਯ ਜੂੰਗਰਾਾਂ ਜਵਚ ਯਭਾਤਭਾ
ਨੂ ੂੰ ਢੂ ੂੰਡ ਯਸੇ ਸਨ, ਯ ਜਆਣੇ ਘੜ ਉਸ ਸਨ ਜ ਜਤਗਯੂ ਦੀ ਸ਼ਯਨ ੈ ਕੇ ਅੂੰਦਯ ਵੁੱਦੇ ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਜਵਚ
ਜੜਦੇ ਸਨ।
(13) ਰਬੂ ਦੀ ਦਯਗਾਸ ਦਾ ਜਨਆਾਂ ਅਬੁੱਰ ਸੈ, ਉ ਦੇ ਦਯ ਤੇ ਜਵਤਕਯਾ ਨਸੀਂ ਸੈ, ਥੇ ‘ਵਯਨਾਾਂ’ ਦੀ ਵੂੰਡ ਨਸੀਂ
ਸੈ, ਜਕੇ ਬੀ ਕਰ ਜਵਚ ਜੂੰਜਭਆ ਸਇਆ ਸਵੇ, ਜ ਬੀ ਭਨੁੱਖ ਗਯੂ ਦੇ ਨਭਖ ਸ ਕੇ ਜਭਯਨ ਕਯਦਾ ਸੈ, ਉ ਦੇ
ਅੂੰਦਯੋਂ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਜਤ ਤੇ ਭੇਯ-ਤੇਯ ਵਾਰੇ ਜਵਤਕਯੇ ਦੂ ਯ ਸ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ।
(14) ਕਈ ਰ ਕ ਅਠਾਸਠ ਤੀਯਥਾਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਯਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਕਈ ਜਗਤੀਆਾਂ ਵਯਤਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦਾਨ
ੂੰਨ ਕਯਦੇ ਸਨ, ਯ, ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਜਵਚ ਆਦਯ ਉ ਭਨੁੱਖ ਨੂ ੂੰ ਜਭਰਦਾ ਸੈ ਜ ਗਯੂ ਦੇ ਨਭਖ ਯਜਸ ਕੇ ਨਾਭ
ਜਦਾ ਸੈ, ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਕਜਤ ਨਾਰ ਜਵਕਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚ ਕੇ ਉ ਭਨੁੱਖ ਦੀ ਇੁੱਜ਼ਤ ਫਣੀ ਯਜਸੂੰਦੀ ਸੈ।
(15) ਜਗਤ, ਭਾਨ , ਇਕ ਫਾਗ਼ ਸੈ ਜਜ ਜਵਚ ਾਯੇ ਜੀਵ ਇ ਫਾਗ਼ ਦੇ ਫੂਟੇ ਸਨ, ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਇਸਨਾਾਂ
ਫੂਜਟਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਰਾਣ ਵਾਰਾ ਸੈ, ਉਸ ਆ ਸੀ ਇਸਨਾਾਂ ਦੀ ਯਾਖੀ ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਸੈ, ਯ ਉ ਭਾਰੀ ਦੀ ਵਜਡਆਈ
ਇਸ ਸੈ ਜਕ ਉ ਨੂ ੂੰ ਯਤਾ ਬਯ ਵੀ ਕਈ ਤਭ੍ਾ ਨਸੀਂ ਸੈ।
(16) ਯਭਾਤਭਾ ਨੂ ੂੰ ਕਈ ਤਭ੍ਾ ਜਾਾਂ ਜਕੇ ਜੀਵ ਦੀ ਭਥਾਜੀ ਸਵੇ ਬੀ ਜਕਵੇਂ? ਇਸ ਾਯੇ ਜੀਵ ਉੇ ਦੇ ਆਣੇ
ਫਣਾ ਸ ਸਨ ਤੇ ਉੇ ਦਾ ਜਦੁੱਤਾ ਖਾਾਂਦੇ ਸਨ। ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਜਜਤ-ਾਰਾਸ ਕਯਨ ਤੋਂ ਜੀਵ ਨੂ ੂੰ ਸੀ ਰਾਬ
ਜਭਰਦਾ ਸੈ ਜਕ ਇਕ ਤਾਾਂ ਇਸ ਜਧਯ ਜਧਯ ਦੀ ਭਥਾਜੀ ਕਯਨੋਂ ਸਟ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ, ਦੂ ਜ,ੇ ਇ ਦੇ ਭਨ ਜਵਚੋਂ ‘ਭੇਯ-ਤੇਯ’
ਜਭਟ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ।
(17) ਤਰ ੁੱੁਠ ਕੇ ਰਬੂ ਜਜ ਭਨੁੱਖ ਨੂ ੂੰ ਗਯੂ ਜਭਰਾਾਂਦਾ ਸੈ, ਉ ਨੂ ੂੰ ਜਭਯਨ ਜਵਚ ਜੜਦਾ ਸੈ, ਜਜ ਦੀ ਫਯਕਜਤ
ਨਾਰ ਉਸ ਜਵਕਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚ ਕੇ ਇੁੱਜ਼ਤ ਵਾਰਾ ਜੀਊਣ ਜੀਊਂਦਾ ਸੈ ਤੇ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ।
(18) ਰਬੂ, ਭਾਨ , ਇਕ ਡੂ ੂੰਘਾ ਭੂੰਦਯ ਸੈ, ਉਸ ਜਕਤਨਾ ਵੁੱਡਾ ਸੈ—ਇਸ ਗੁੱਰ ਉਸ ਆ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸੈ,
ਭਾਇਆ ਦੀ ਯਚਨਾ ਯਚ ਕੇ ਰਬੂ ਇ ਭਾਇਆ ਤੋਂ ਵੁੱਖਯਾ ਜਨਯਰੇ  ਬੀ ਸੈ। ਇ ਯਚਨਾ ਤੋਂ ਜਸਰਾਾਂ ਉਸ ਜਕ
ਯੂ ਜਵਚ ੀ—ਇਸ ਗੁੱਰ ਬੀ ਉਸ ਆ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸੈ।
(19) ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਜਫਆਨ ਨਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਦੀ, ਉ ਨੇ ਯੂੰਗਾ ਯੂੰਗ ਦੀ ਇਸ ੀ ਯਚਨਾ
ਯਚੀ ਸੈ ਜਕ ਸਉਭੈ ਦੇ ਆਯੇ ਸਯੇਕ ਜੀਵ ਥੇ ਆਣੇ ਆ ਨੂ ੂੰ ਜਆਣਾ ਤੇ ਚਤਯ ਭਝਦਾ ਸੈ। ਆ ਆਣੀ
ਧਜਨ ਜਵਚ ਭਤ ਕਈ ਤਾਾਂ ਭਸਧਾਯੀ ਫਜਣਆ ਫੈਠਾ ਸੈ ਤੇ ਕਈ ਸਯਨਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਕਯ ਜਯਸਾ ਸੈ, ਸਯੇਕ ਨੂ ੂੰ ਆ
ਆਣੀ ਭਝ ਜਆਯੀ ਰੁੱਗਦੀ ਸੈ।
(20) ਯ, ਜਗਤ ਜਵਚ ਅਰ ਖੁੱਟੀ ਉਸਨਾਾਂ ਭਨੁੱਖਾਾਂ ਨੇ ਖੁੱਟੀ ਸੈ ਜ ‘ਨਾਭ’ ਜਭਯਦੇ ਸਨ, ‘ਨਾਭ’ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂ ੂੰ
ੀ ਆਤਭਕ ਖ਼ਯਾਕ ਜਭਰ ਗਈ ਸੈ ਜਕ ਦਨੀਆ ਦੇ ਸਯ ਾਯੇ ਦਾਯਥਾਾਂ ਵਰੋਂ ਉਸ ਯੁੱਜੇ ਯਜਸੂੰਦੇ ਸਨ, ਉਸੀ
ੂੰਤ ਸਨ ਤੇ ਰਬੂ ਨੂ ੂੰ ਜਆਯੇ ਰੁੱਗਦੇ ਸਨ।
(21) ਇਸ ਜਦੁੱਦਾ ਜਗਤ ਰਬੂ ਨੇ ਆਣੇ ਸੀ ਜਨਯਗਣ ਯੂ ਤੋਂ ਯਜਚਆ ਸੈ, ਯੂੰਗਾ ਯੂੰਗ ਦੇ ਜੀਵ ਯਚੇ ਸਨ, ਥੇ
ਕਈ ਜਤਆਗੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੈ, ਕਈ ਜਗਰਸਤੀ, ਬਨਾਾਂ ਦਾ ਆਯਾ ਯਨਾ ਰਬੂ ਆ ਸੈ, ਉ ਦੇ ਦਯ ਤੋਂ
ਗਯੀਫੀ ਤੇ ੂੰਤਾਾਂ ਦੀ ੂੰਗਜਤ ਦਾ ਖ਼ੈਯ ਸੀ ਭੂੰਗਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ।

ਭੁੱਚਾ ਬਾਵ:
(1) ਜਜ ਭਨੁੱਖ ਉਤੇ ਰਬੂ ਦੀ ਵੁੱਰੀ ਨਜ਼ਯ ਸੂੰਦੀ ਸੈ, ਉ ਨੂ ੂੰ ਜਜਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਦਾਜਤ ਜਭਰਦੀ ਸੈ, ਜਜ ਦੀ
ਫਯਕਜਤ ਨਾਰ ਉਸ ਜਵਕਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚਦਾ ਸੈ ਤੇ ਜੁੱਗ ਜਵਚ ਬਾ ਖੁੱਟਦਾ ਸੈ, ਦਨੀਆ ਵਾਰੀ ਉ ਨੂ ੂੰ ਕਈ ਬੁੱਖ
ਯਜਸ ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦੀ, ਉ ਦਾ ਭਨ ਦਾ ਜਖਜੜਆ ਯਜਸੂੰਦਾ ਸੈ ਤੇ ਕਈ ਤਖਰਾ ਉ ਨੂ ੂੰ ਸ ਨਸੀਂ ਕਦਾ, ਜਕਉਂਜਕ
ਉ ਦੇ ਭਾਇਆ ਵਾਰੇ ਾਯੇ ਫੂੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ (ਉੜੀ ਨੂੰ: 1 ਤੋਂ 4)।
(2) ਯ, ਜਜਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਇਸ ਦਾਜਤ ਜਤਗਯੂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਜਭਰਦੀ ਸੈ, ਇਸ ਜਗਤੀ ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ ਆ
ਸੀ ਜੀਵਾਾਂ ਦੇ ਬਰੇ ਰਈ ਫਣਾਈ ਸੈ, ਤੇ ਜ ਭਨੁੱਖ ਇ ਜਗਜਤ ਨੂ ੂੰ ਵਯਤਦਾ ਸੈ, ਉ ਨੂ ੂੰ ਦਨੀਆ ਵਾਰੀ ਦੜ-ਬੁੱਜ
ਦੇ ਥਾਾਂ ਰਬੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਜਆਯੀ ਰੁੱਗਣ ਰੁੱਗ ੈਂਦੀ ਸੈ।
ਜਗਤ, ਭਾਨ , ਇਕ ਭੂੰਦਯ ਸੈ ਜਜ ਜਵਚ ਭਾਇਕ ਜਵਕਾਯਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਠਾਠਾਾਂ ੈ ਯਸੀਆਾਂ ਸਨ, ਧਾਯਜਭਕ ਚਯਚਾ ਜਾਾਂ
ਾ ੂੰਨ ਦੀਆਾਂ ਜਨਯੀਆਾਂ ਜਵਚਾਯਾਾਂ ਇਸਨਾਾਂ ਰਸਯਾਾਂ ਜਵਚ ਯੜ੍ ਨ ਤੋਂ ਫਚਾ ਨਸੀਂ ਕਦੀਆਾਂ, ਥੇ ਤਾਾਂ ਗਯੂ ਦੀ
ਯਨ ੈ ਕੇ ਜਜਤ-ਾਰਾਸ ਦੇ ਯਤਨ ਰੁੱਬਣੇ ਸਨ। ਜਜਵੇਂ ਾਯ ਸਯੇਕ ਧਾਤ ਨੂ ੂੰ ਨਾ ਫਣਾ ਦੇਂਦਾ ਸੈ; ਜਜਵੇਂ
ਾਾਂਧਾ ਇੂੰਞਾਣੇ ਫਾਰਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਜਵੁੱਜਦਆ ੜ੍ ਕੇ ਜਆਣੇ ਕਯ ਦੇਂਦਾ ਸੈ, ਜਤਵੇਂ ਜਤਗਯੂ ਬੀ ਜੁੱਖ ਦੇ ਭਨ ਨੂ ੂੰ, ਭਾਨ , ੁੱਧ
ਨਾ ਕਯ ਦੇਂਦਾ ਸੈ, ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਭਝ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸੈ ਜਕ ਜੁੱਖ ਭਾਇਆ ਦੀ ਭਾਯ ਤੋਂ ਫਚ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ।
ਜਪਯ ਬੀ, ਰ ਕ ਟਰੇ ਖਾਈ ਜਾ ਯਸੇ ਸਨ, ਕਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਜਤਆਾਂ ਦੀ ੂਜਾ ਜਵਚ ਰੁੱਗਾ ਜਆ ਸੈ, ਕਈ
ਸ਼ਾਤਰ ਾਯਥ ਜਵਚ ਭਤ ਸੈ, ਕਈ ਜੂੰਗਰਾਾਂ ਜਵਚ ਯੁੱਫ ਨੂ ੂੰ ਰੁੱਬ ਜਯਸਾ ਸੈ, ਕਈ ਜਾਤਾਾਂ ਤੇ ਵਯਨ ਫਣਾ ਫਣਾ ਕੇ
ਜਵਤਕਯੇ ਵਧਾ ਜਯਸਾ ਸੈ, ਕਈ ਤੀਯਥਾਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾਨ ੂੰਨ ਕਯਦਾ ਜਪਯਦਾ ਸੈ। ਯ, ਘੜ ਜਆਣੇ ਉਸ
ਸਨ ਜ ਜਕਯਤ-ਕਾਯ ਕਯਦੇ ਸ ਸੀ ਗਯੂ ਦੇ ਯਾਸ ਤੇ ਤਯ ਕੇ ਰਬੂ ਦੀ ਜਜਤ-ਾਰਾਸ ਕਯਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਜਜਤਾਰਾਸ ਸੀ ਜਵਕਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚਾ ਕਦੀ ਸੈ (ਉੜੀ ਨੂੰ: 5 ਤੋਂ 14)।
(3) (ਇਥੇ ਇਸ ਬੀ ਚੇਤੇ ਯੁੱਖਣਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸੈ ਜਕ) ਇ ਫੂੰਦਗੀ ਤੇ ਜਜਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਯਭਾਤਭਾ ਨੂ ੂੰ ਕਈ ਰ ੜ
ਨਸੀਂ, ਉ ਨੂ ੂੰ ਨਾਸ ਕਈ ਤਭ੍ਾ ਸੈ ਨਾਸ ਜਕੇ ਦੀ ਕਈ ਭਥਾਜੀ ਸੈ। ਇਸ ਜਗਜਤ ਭਨੁੱਖ ਦੇ ਆਣੇ ਬਰੇ ਵਾਤੇ
ਸੈ, ਫੂੰਦਗੀ ਦੀ ਫਯਕਜਤ ਨਾਰ ਇਸ ਜਧਯ ਜਧਯ ਦੀ ਭਥਾਜੀ ਤੋਂ ਸਟ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ, ‘ਭੇਯ-ਤੇਯ’ ਜਭਟ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ, ਤੇ
ਜਵਕਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚ ਕੇ ਇੁੱਜ਼ਤ ਵਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗਜ਼ਾਯਦਾ ਸੈ (ਉੜੀ ਨੂੰ: 15 ਤੋਂ 17)।
(4) ਯਭਾਤਭਾ ਜਕਸ ਜਜਸਾ ਸੈ ਤੇ ਕੇਡਾ ਵੁੱਡਾ ਸੈ—ਅਜੇਸੀਆਾਂ ਜਆਣ ਤੇ ਚਤਯਾਈ ਦੀਆਾਂ ਜਵਚਾਯਾਾਂ ਬੀ
ਜਵਅਯਥ ਸਨ, ਭਨੁੱਖ ਦੀ ਭਝ ਤੋਂ ਇਸ ਗੁੱਰਾਾਂ ਯੇ ਦੀਆਾਂ ਸਨ। ਅਰ ਖੁੱਟੀ ਕਭਾਈ ‘ਜਭਯਨ’ ਸੀ ਸੈ, ਜ
ਗਯੀਫੀ ਬਾਉ ਜਵਚ ਤੂੰਗ ਦੀ ਫਯਕਜਤ ਨਾਰ ਜਭਰਦਾ ਸੈ (ਉੜੀ ਨੂੰ: 18 ਤੋਂ 21)।
ਭੁੱਖ ਬਾਵ:
ਜਗਤ ਦੀਆਾਂ ਜਵਕਾਯਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਰਜਸਯਾਾਂ ਤੋਂ ਭਨੁੱਖ ਨੂ ੂੰ ਕੇਵਰ ਜਜਤ-ਾਰਾਸ ਸੀ ਫਚਾ ਕਦੀ ਸੈ, ਅੁੱਨ ਦੇਵੂਜਾ, ਸ਼ਾਤਰ ਾਯਥ, ਜੂੰਗਰ-ਵਾ, ਤੀਯਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਜਦਕ ਕਈ ਕਯਭ-ਧਯਭ ਇ ਦਾ ਸਾਈ ਨਸੀਂ ਸ
ਕਦਾ। ਜਜਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਯਕਜਤ ਨਾਰ ਭਨੁੱਖ ਦੇ ਅੂੰਦਯੋਂ ਭਥਾਜੀ ਤੇ ਭੇਯ-ਤੇਯ ਜਭਟ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ, ਇ ਦੀ
ਅਰ ਖੁੱਟੀ-ਕਭਾਈ ਸੈ ਸੀ ਜਭਯਨ ਤੇ ਜਜਤ-ਾਰਾਸ।
‘ਵਾਯ’ ਦੀ ਫਣਤਯ
ਇਸ ‘ਵਾਯ’ ਗਯੂ ਯਾਭਦਾ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਯੀ ਸਈ ਸੈ, ਇ ਜਵਚ 21 ਉੜੀਆਾਂ ਸਨ। ਫਾਯ੍ਵੀਂ ਉੜੀ ਤੋਂ ਜਫਨਾ
ਫਾਕੀ ਸਯੇਕ ਉੜੀ ਦੇ ਨਾਰ ਦ ਦ ਰ ਕ ਸਨ, ਉ ਨਾਰ 3 ਰ ਕ ਸਨ। ਰ ਕਾਾਂ ਦਾ ਕੁੱਰ ਜੜ 43 ਸੈ; ਵੇਯਵਾ
ਇਉਂ ਸੈ:

ਰ ਕ ਭ: 3 — 33
ਰ ਕ ਭ: 4 — 2
ਰ ਕ ਭ: 1 — 5
ਰ ਕ ਭ: 5 — 2
ਰ ਕ ਕਫੀਯ ਜੀ — 1
. . . . . . . . ——
. . . ਜੜ . . . 43
‘ਵਾਯ’ ਦਾ ਜਯ-ਰੇ ਖ ਸੈ “ਜਫਸਾਗੜੇ ਕੀ ਵਾਯ ਭਸਰਾ 4” ‘ਵਾਯ ਦੀਆਾਂ’ ਉੜੀਆਾਂ ਨਾਰ ਵਯਤੇ ਸ 43
ਰ ਕਾਾਂ ਜਵਚੋਂ ਜਯ 2 ਰ ਕ ਗਯੂ ਯਾਭਦਾ ਜੀ ਦੇ ਆਣੇ ਸਨ। ਾਯੇ ਦੇ ਾਯੇ ਸੀ ਰ ਕ ਸਯ ਸਯ ਗਯਜਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਸਨ, ‘ਵਾਯ’ ਜਯ ‘ਉੜੀਆਾਂ’ ਦੇ ਭੂਸ ਨੂ ੂੰ ਜਕਸਾ ਜਾ ਜਯਸਾ ਸੈ।
ਜੇ ਇਸ ਗੁੱਰ ਾਫਤ ਸ ਕਦੀ ਜਕ ਗਯੂ ਯਾਭਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਵਾਯ’ ਉਚਾਯਨ ਤੇ ਜਰਖਣ ਵੇਰੇ ਗਯੂ ਨਾਨਕ
ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਗਯੂ ਅਭਯਦਾ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਯੇ ਸ ਰ ਕ ਇਸਨਾਾਂ ਉੜੀਆਾਂ ਨਾਰ ਆ ਸੀ ਜਰਖੇ ਨ ਤਾਾਂ ਇ
ਜਵਚੋਂ ਇਕ ਅਜੀਫ ਆਦਰਾ ਜੁੱਟਾ ਜਨਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸੈ ਜਕ ਗਯੂ ਯਾਭਦਾ ਜੀ ਦੇ ਾ ਆਣੇ ਤੋਂ ਜਸਰੇ ਗਯੂ
ਾਜਸਫਾਨ ਦੀ ‘ਫਾਣੀ’ ਭਜੂਦ ੀ। ਯ, ਗਯੂ ਯਾਭਦਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਸੀ ਇਸ ਰ ਕ ਦਯਜ ਨਸੀਂ ਕੀਤੇ; ਨਸੀਂ
ਤਾਾਂ ਉਸ ਉੜੀ ਨੂੰ: 14 ਨੂ ੂੰ ਖ਼ਾਰੀ ਨਾਸ ਯਜਸਣ ਦੇਂਦੇ, ਇ ਉੜੀ ਨਾਰ ਦਵੇਂ ਰ ਕ ਗਯੂ ਅਯਜਨ ਾਜਸਫ ਜੀ
ਦੇ ਸਨ ਜ ਗਯੂ ਅਯਜਨ ਾਜਸਫ ਸੀ ਦਯਜ ਕਯ ਕਦੇ ਨ।
, ਜਸਰੇ ਯੂ ਜਵਚ ਅਰ ‘ਵਾਯ’ ਜਯ ‘ਉੜੀਆਾਂ’ ਸੀ ੀ।
ੴ ਸਬਤਗੁਯ ਰਸਾਬਦ ॥ ਸਰਕ ਭਃ ੩ ॥ ਗੁਯ ਸਵਾ ਤ ਸੁਖੁ ਾਈ ਹਯ ਥ ਸੁਖੁ ਨ ਬਾਬਰ ॥ ਗੁਯ
ਕ ਸਫਬਦ ਭਨੁ ਬਦੀ ਸਦਾ ਵਸ ਹਬਯ ਨਾਬਰ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਬਤਨਾ ਕਉ ਬਭਰ ਬਜਨ ਹਬਯ ਵਖ
ਨਦਬਯ ਬਨਹਾਬਰ ॥੧॥ {ੰਨਾ 548}
ਦਅਯਥ:- ਬੈਦੀ—ਜਵੂੰਨ੍ੀ, ਰ ਦੇਈ।
ਅਯਥ:- (ਸੇ ਜੀਵ!) ਖ ਜਤਗਯੂ ਦੀ ੇਵਾ ਤੋਂ (ਸੀ) ਜਭਰਦਾ ਸੈ ਜਕੇ ਸਯ ਥਾਾਂ ਖ ਨਾਸ ਢੂ ੂੰਢ, (ਜਕਉਂਜਕ)
ਜਤਗਯੂ ਦੇ ਸ਼ਫਦ ਜਵਚ (ਜਦੋਂ) ਭਨ ਨੂ ੂੰ ਰ ਦੇਈ (ਤਦੋਂ ਇਸ ਭਝ ੈ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ, ਖ-ਦਾਤਾ) ਸਯੀ ਦਾ ਅੂੰਗ
ੂੰਗ ਵੁੱਦਾ ਸੈ।
ਸੇ ਨਾਨਕ! (ਸਯੀ ਦਾ ਖ-ਦਾਈ) ਨਾਭ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਜਭਰਦਾ ਸੈ, ਜਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਭੇਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਨਾਰ ਵੇਖਦਾ ਸੈ।1।
ਭਃ ੩ ॥ ਬਸਪਬਤ ਖਜਾਨਾ ਫਖਸ ਹ ਬਜਸੁ ਫਖਸ ਸ ਖਯਚ ਖਾਇ ॥ ਸਬਤਗੁਯ ਬਫਨੁ ਹਬਥ ਨ
ਆਵਈ ਸਬ ਥਕ ਕਯਭ ਕਭਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਭਨਭੁਖੁ ਜਗਤੁ ਧਨਹੀਣੁ ਹ ਅਗ ਬੁਖਾ ਬਕ ਖਾਇ
॥੨॥ {ੰਨਾ 548}
ਅਯਥ:- ਸਯੀ ਦੀ ਜਜਤ-ਾਰਾਸ (ਯੂ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ (ਸਯੀ ਦੀ) ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਸੈ (ਬਾਵ, ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਤੋਂ ਸੀ ਜਭਰਦਾ ਸੈ),
ਜਜ ਨੂ ੂੰ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸੈ ਉਸ ਆ ਖਾਾਂਦਾ ਸੈ (ਬਾਵ, ਜਜਤ-ਾਰਾਸ ਦਾ ਆਨੂੰਦ ਰੈਂ ਦਾ ਸੈ) ਤੇ ਖ਼ਯਚਦਾ ਸੈ (ਬਾਵ,
ਸਯਨਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਜਜਤ ਕਯਨੀ ਜਖਾਉਂਦਾ ਸੈ), (ਯ ਇਸ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼) ਜਤਗਯੂ ਤੋਂ ਜਫਨਾਾਂ ਜਭਰਦੀ ਨਸੀਂ, (ਜਤਗਯੂ
ਦੀ ਟ ਛੁੱਡ ਕੇ ਸਯ) ਕਯਭ ਫਥੇਯੇ ਰ ਕ ਕਯ ਕੇ ਥੁੱਕ ਗ ਸਨ (ਯ ਇਸ ਦਾਜਤ ਨਸੀਂ ਜਭਰੀ)।

ਸੇ ਨਾਨਕ! ਭਨ ਦੇ ਅਧੀਨ (ਤੇ ਜਤਗਯੂ ਤੋਂ ਬੁੱਰਾ) ਸਇਆ ੂੰਾਯ (ਇਥੇ ਇ ਜਜਤ-ਯੂ) ਧਨ ਤੋਂ ੁੱਖਣਾ ਸੈ,
ਬੁੱਖਾ ਅਗੇ ਕੀਸ ਖਾਵੇਗਾ? (ਬਾਵ, ਜ ਭਨੁੱਖ ਸਣ ਭਨੁੱਖਾ ਜਨਭ ਜਵਚ ਨਾਭ ਨਸੀਂ ਜਦੇ, ਉਸ ਇਸ ਜਨਭ ਗਵਾ
ਕੇ ਜਕਵੇਂ ਜਣਗੇ?)।2।
ਉੜੀ ॥ ਸਬ ਤਯੀ ਤੂ ਸਬਸ ਦਾ ਸਬ ਤੁਧੁ ਉਾਇਆ ॥ ਸਬਨਾ ਬਵਬਚ ਤੂ ਵਯਤਦਾ ਤੂ ਸਬਨੀ
ਬਧਆਇਆ ॥ ਬਤਸ ਦੀ ਤੂ ਬਗਬਤ ਥਾਇ ਾਇਬਹ ਜ ਤੁਧੁ ਭਬਨ ਬਾਇਆ ॥ ਜ ਹਬਯ ਰਬ ਬਾਵ ਸ
ਥੀ ਸਬਬ ਕਯਬਨ ਤਯਾ ਕਯਾਇਆ ॥ ਸਰਾਬਹਹੁ ਹਬਯ ਸਬਨਾ ਤ ਵਡਾ ਜ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਜ
ਯਖਦਾ ਆਇਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 548}
ਦਅਯਥ:- ਤੂ (ਬਨੀ ਜਧਆਇਆ)—ਤੈਨੂੂੰ।
ਅਯਥ:- ਸੇ ਰਬੂ! ਾਯੀ ਜਰਸ਼ਟੀ ਤੇਯੀ ਸੈ, ਤੂ ੂੰ ਬਨਾਾਂ ਦਾ ਭਾਰਕ ਸੈਂ, ਬਨਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਤੂ ੂੰ ਸੀ ੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੈ, ਾਜਯਆਾਂ
(ਜੀਵਾਾਂ) ਜਵਚ ਤੂ ੂੰ ਜਵਆਕ ਸੈਂ, ਤੇ ਬ ਤੇਯਾ ਜਭਯਨ ਕਯਦੇ ਸਨ, ਜ ਭਨੁੱਖ ਤੈਨੂੂੰ ਭਨ ਜਵਚ ਜਆਯਾ ਰੁੱਗਦਾ
ਸੈ, ਉ ਦੀ ਬਗਤੀ ਤੂ ੂੰ ਕਫੂਰ ਕਯਦਾ ਸੈਂ। ਸੇ ਸਯੀ ਰਬੂ! ਜ ਤੈਨੂੂੰ ਚੂੰਗਾ ਰੁੱਗਦਾ ਸੈ  (ੂੰਾਯ ਜਵਚ) ਸੂੰਦਾ ਸੈ,
ਾਯੇ ਜੀਵ ਤੇਯਾ ਕਯਾਇਆ ਕਯਦੇ ਸਨ। (ਸੇ ਬਾਈ!) ਜ ਸਯੀ (ਭੁੱਢ ਤੋਂ) ਬਗਤਾਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਯੁੱਖਦਾ ਆਇਆ ਸੈ ਤੇ
ਬ ਤੋਂ ਵੁੱਡਾ ਸੈ, ਉ ਦੀ ਜਜਤ-ਾਰਾਸ ਕਯ।1।
ਸਰਕ ਭਃ ੩ ॥ ਨਾਨਕ ਬਗਆਨੀ ਜਗੁ ਜੀਤਾ ਜਬਗ ਜੀਤਾ ਸਬੁ ਕਇ ॥ ਨਾਭ ਕਾਯਜ ਬਸਬਧ ਹ
ਸਹਜ ਹਇ ਸੁ ਹਇ ॥ ਗੁਯਭਬਤ ਭਬਤ ਅਚਰੁ ਹ ਚਰਾਇ ਨ ਸਕ ਕਇ ॥ ਬਗਤਾ ਕਾ ਹਬਯ
ਅੰਗੀਕਾਯੁ ਕਯ ਕਾਯਜੁ ਸੁਹਾਵਾ ਹਇ ॥ {ੰਨਾ 548}
ਦਅਯਥ:- ਜਜਗ—ਜਗਤ ਨੇ । ਬ ਕਇ—ਸਯੇਕ ਜੀਵ ਨੂ ੂੰ। ਜਜਧ—ਪਰਤਾ, ਕਾਭਮਾਫੀ। ਕਾਯਜ ਜਜਧ—
ਕਾਯਜ ਦੀ ਜੁੱਧੀ। ਅੂੰਗੀਕਾਯ—ੁੱਖ, ਸੈਤਾ।
ਅਯਥ:- ਸੇ ਨਾਨਕ! ਜਗਆਨਵਾਨ ਭਨੁੱਖ ਨੇ ੂੰਾਯ ਨੂ ੂੰ (ਬਾਵ, ਭਾਇਆ ਦੇ ਭਸ ਨੂ ੂੰ) ਜਜੁੱਤ ਜਰਆ ਸੈ, (ਤੇ
ਜਗਆਨੀ ਤੋਂ ਜਫਨਾ) ਸਯ ਇਕ ਭਨੁੱਖ ਨੂ ੂੰ ੂੰਾਯ ਨੇ ਜਜੁੱਜਤਆ ਸੈ, (ਜਗਆਨੀ ਦੇ) ਅਰੀ ਕਯਨ ਵਾਰੇ ਕੂੰਭ (ਬਾਵ,
ਭਨੁੱਖਾ ਜਨਭ ਨੂ ੂੰ ਵਾਯਨ) ਦੀ ਪਰਤਾ ਨਾਭ ਜਣ ਨਾਰ ਸੀ ਸੂੰਦੀ ਸੈ ਉ ਨੂ ੂੰ ਇਉਂ ਜਾਦਾ ਸੈ ਜਕ ਜ ਕਝ ਸ
ਜਯਸਾ ਸੈ, ਰਬੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਜਵਚ ਸ ਜਯਸਾ ਸੈ। ਜਤਗਯੂ ਦੀ ਭੁੱਤ ਤੇ ਤਜਯਆਾਂ (ਜਗਆਨੀ ਭਨੁੱਖ ਦੀ) ਭੁੱਤ ੁੱਕੀ ਸ
ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ, ਕਈ (ਭਾਇਕ ਜਵਸਾਯ) ਉ ਨੂ ੂੰ ਡਰਾ ਨਸੀਂ ਕਦਾ (ਉ ਨੂ ੂੰ ਜਨਚਾ ਸੂੰਦਾ ਸੈ ਜਕ) ਰਬੂ ਬਗਤਾਾਂ ਦਾ
ਾਥ ਜਨਬਾਉਂਦਾ ਸੈ (ਤੇ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਸਯੇਕ) ਕੂੰਭ ਯਾ ਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ।
ਭਨਭੁਖ ਭੂਰਹੁ ਬੁਰਾਇਅਨੁ ਬਵਬਚ ਰਫੁ ਰਬੁ ਅਹੰਕਾਯੁ ॥ ਝਗੜਾ ਕਯਬਦਆ ਅਨਬਦਨੁ ਗੁਦਯ
ਸਫਬਦ ਨ ਕਯ ਵੀਚਾਯੁ ॥ ਸੁਬਧ ਭਬਤ ਕਯਤ ਬਹਬਯ ਰਈ ਫਰਬਨ ਸਬੁ ਬਵਕਾਯੁ ॥ ਬਦਤ ਬਕਤ ਨ
ਸੰਤਖ
 ੀਅਬਨ ਅੰਤਬਯ ਬਤਰਸਨਾ ਫਹੁਤੁ ਅਗਯਾਨੁ ਅੰਧਾਯੁ ॥ ਨਾਨਕ ਭਨਭੁਖਾ ਨਾਰਹੁ ਤੁਟੀਆ ਬਰੀ
ਬਜਨਾ ਭਾਇਆ ਭਬਹ ਬਆਯੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 549}
ਨ ਟ:- ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਯ ਭ: 4 ਦੀ ਉੜੀ ਨੂੰ: 31 ਦਾ ਜਸਰਾ ਰ ਕ ਬੀ ਇਸੀ ਸੈ। ਯ ਥੇ ਇਸ ਰ ਕ ਭਸਰੇ
ਚਥੇ ਦਾ ਕਯ ਕੇ ਜਰਜਖਆ ਸੈ, ਰਗਾਾਂ ਭਾਤਰ ਾਾਂ ਦਾ ਥੜਾ ਜਜਸਾ ਇ ਨਾਰੋਂ ਯਕ ਸੈ।
ਅਯਥ:- ਭਨ ਦੇ ਜੁੱਛੇ ਤਯਨ ਵਾਰੇ ਭਨੁੱਖ ਰਬੂ ਤੋਂ ਬੁੱਰੇ ਸ ਸਨ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਯ ਰੁੱਫ ਰ ਬ ਤੇ
ਅਸੂੰਕਾਯ ਸੈ। ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਸਯੇਕ ਜਦਨ (ਰੁੱਫ ਰ ਬ ਆਜਦਕ ੂੰਫੂੰਧੀ) ਝਗੜਾ ਕਯਜਦਆਾਂ ਗਜ਼ਯਦਾ ਸੈ, ਉਸ ਗਯੂ ਦੇ

ਸ਼ਫਦ ਜਵਚ ਜਵਚਾਯ ਨਸੀਂ ਕਯਦੇ। ਕਯਤਾਯ ਨੇ ਉਸਨਾਾਂ ਭਨਭਖਾਾਂ ਦੀ ਸਸ਼ ਤੇ ਅਕਰ ਖਸ ਰਈ ਸੈ ਉਸ ਜਨਯੇ
ਜਵਕਾਯਾਾਂ ਦੇ ਫਚਨ ਸੀ ਫਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਜਕੇ ਬੀ ਦਾਜਤ ਦੇ ਜਭਰਣ ਤੇ ਯੁੱਜਦੇ ਨਸੀਂ ਜਕਉਂਜਕ ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਭਨ
ਜਵਚ ਫੜੀ ਜਤਰ ਸ਼ਨਾ ਅਜਗਆਨ ਤੇ ਸਨੇ ਯਾ ਸੈ।
ਸੇ ਨਾਨਕ! (ਅਜੇਸ)ੇ ਭਨਭਖਾਾਂ ਨਾਰੋਂ ੂੰਫੂੰਧ ਟੁੱਟਾ ਸਇਆ ਸੀ ਚੂੰਗਾ ਸੈ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਜਆਯ ਤਾਾਂ ਭਾਇਆ
ਦੇ ਭਸ ਜਵਚ ਸੈ।1।
ਭਃ ੩ ॥ ਬਤਨਹ ਬਉ ਸੰਸਾ ਬਕਆ ਕਯ ਬਜਨ ਸਬਤਗੁਯੁ ਬਸਬਯ ਕਯਤਾਯੁ ॥ ਧੁਬਯ ਬਤਨ ਕੀ ਜ ਯਖਦਾ
ਆ ਯਖਣਹਾਯੁ ॥ {ੰਨਾ 549}
ਅਯਥ:- ਜਜਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਜਯ ਰਬੂ ਤੇ ਗਯੂ ਸੈ (ਬਾਵ, ਜ ਰਬੂ ਤੇ ਗਯੂ ਨੂ ੂੰ ਯਾਖਾ ਭਝਦੇ ਸਨ), ਡਯ ਤੇ ਜਚੂੰਤਾ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ
ਕੀਸ ਜਵਗਾੜ ਕਦੇ ਸਨ? ਯੁੱਜਖਆ ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਰਬੂ ਆ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਤੋਂ ਯੁੱਖਦਾ ਆਇਆ ਸੈ।
ਬਭਬਰ ਰੀਤਭ ਸੁਖੁ ਾਇਆ ਸਚ ਸਫਬਦ ਵੀਚਾਬਯ ॥ ਨਾਨਕ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸਬਵਆ ਆ
ਯਖਣਹਾਯੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 549}
ਅਯਥ:- ਸੇ ਨਾਨਕ! ਜ ਖਦਾਤਾ ਰਬੂ ਆ ਸੀ (ਬ ਦੀ) ਯਖ ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਸੈ ਉ ਦੀ ਉਸ ੇਵਾ ਕਯਦੇ
ਸਨ, ਤੇ (ਇ ਤਯ੍ਾ)ਾਂ ੁੱਚੇ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਵੀਚਾਯ ਕਯ ਕੇ ਤੇ ਸਯੀ ਰੀਤਭ ਨੂ ੂੰ ਜਭਰ ਕੇ ਖ ਾਉਂਦੇ ਸਨ।2।
ਉੜੀ ॥ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਬਬ ਤਬਯਆ ਤੂ ਸਬਨਾ ਯਾਬਸ ॥ ਬਜਸ ਨ ਤੂ ਦਬਹ ਬਤਸੁ ਸਬੁ ਬਕਛੁ ਬਭਰ
ਕਈ ਹਯੁ ਸਯੀਕੁ ਨਾਹੀ ਤੁਧੁ ਾਬਸ ॥ ਤੂ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸਬਸ ਦਾ ਹਬਯ ਬਹ ਅਯਦਾਬਸ ॥ ਬਜਸ ਦੀ
ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਬਤਸ ਦੀ ਤੂ ਭੰਬਨ ਰਬਹ ਸ ਜਨੁ ਸਾਫਾਬਸ ॥ ਸਬੁ ਤਯਾ

ਚਜੁ ਵਯਤਦਾ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਤੁਧੁ

ਾਬਸ ॥੨॥ {ੰਨਾ 549}
ਅਯਥ:- ਸੇ ਸਯੀ! ਾਯੇ ਜੀਅ ਜੂੰਤ ਤੇਯੇ ਸਨ, ਤੂ ੂੰ ਬਨਾਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂ, ਜਜ ਭਨੁੱਖ ਨੂ ੂੰ ਤੂ ੂੰ (ਆਣੇ ਨਾਭ ਦੀ)
ਦਾਜਤ ਫਖਸ਼ਦਾ ਸੈਂ, ਉ ਨੂ ੂੰ (ਭਾਨ ) ਸਯੇਕ ਸ਼ੈ ਜਭਰ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ (ਜਕਉਂਜਕ ਯਕਣ ਵਾਰਾ) ਸਯ ਕਈ ਤੇਯਾ ਸ਼ਯੀਕ
ਤੇਯੇ ਕਰ ਨਸੀਂ ਸੈ, ਤੂ ੂੰ ਇਕੁੱਰਾ ਆ ਬਨਾਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸੈਂ (ਇ ਕਯ ਕੇ) ਸੇ ਸਯੀ! (ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਦੀ) ਤੇਯੇ ਅੁੱਗੇ
ਸੀ ਫੇਨਤੀ ਸੂੰਦੀ ਸੈ; ਜਜਦੀ ਫੇਨਤੀ ਤੈਨੂੂੰ ਚੂੰਗੀ ਰਗੇ, ਉਦੀ ਤੂ ੂੰ ਰਵਾਨ ਕਯ ਰੈਂ ਦਾ ਸੈਂ ਤੇ ਉ ਭਨੁੱਖ ਨੂ ੂੰ ਸ਼ਾਫਾਸ਼ੇ
ਜਭਰਦੀ ਸੈ। ਇਸ ਾਯਾ ਤੇਯਾ ਸੀ ਕਤਕ ਵਯਤ ਜਯਸਾ ਸੈ, (ਬਨਾਾਂ ਦਾ) ਦੁੱਖ ਤੇ ਖ (ਦਾ ਤਯਰਾ) ਤੇਯੇ ਕਰ ਸੀ
ਸੂੰਦਾ ਸੈ।2।
ਸਰਕ ਭਃ ੩ ॥ ਗੁਯਭੁਬਖ ਸਚ ਬਾਵਦ ਦਬਯ ਸਚ ਸਬਚਆਯ ॥ ਸਾਜਨ ਭਬਨ ਆਨੰਦੁ ਹ ਗੁਯ ਕਾ
ਸਫਦੁ ਵੀਚਾਯ ॥ ਅੰਤਬਯ ਸਫਦੁ ਵਸਾਇਆ ਦੁਖੁ ਕਬਟਆ ਚਾਨਣੁ ਕੀਆ ਕਯਤਾਬਯ ॥ ਨਾਨਕ
ਯਖਣਹਾਯਾ ਯਖਸੀ ਆਣੀ ਬਕਯਾ ਧਾਬਯ ॥੧॥ {ੰਨਾ 549}
ਦਅਯਥ:- ਕਯਤਾਜਯ—ਕਯਤਾਯ ਨੇ ।
ਅਯਥ:- ਜਤਗਯੂ ਦੇ ਨਭਖ ਯਜਸਣ ਵਾਰੇ ਭਨੁੱਖ ੁੱਚੇ ਰਬੂ ਨੂ ੂੰ ਜਆਯੇ ਰੁੱਗਦੇ ਸਨ ਤੇ ੁੱਚੇ ਦੇ ਦਯ ਤੇ ਉਸ ੁੱਚ
ਦੇ ਵਾਾਯੀ (ਭਝੇ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ); ਜਤਗਯੂ ਦੇ ਸ਼ਫਦ ਨੂ ੂੰ ਜਵਚਾਯਨ ਵਾਰੇ ਉਸਨਾਾਂ ੁੱਜਨਾਾਂ ਦੇ ਭਨ ਜਵਚ (ਦਾ)
ਜਖੜਾਉ ਸੂੰਦਾ ਸੈ; ਜਤਗਯੂ ਦਾ ਸ਼ਫਦ ਉਸਨਾਾਂ ਨੇ ਜਸਯਦੇ ਜਵਚ ਵਾਇਆ ਸੈ (ਇ ਰਈ) ਜਯਜਣਸਾਯ ਨੇ
ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੁੱਜਟਆ ਸੈ ਤੇ ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਜਸਯਦੇ ਜਵੁੱਚ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ ਸੈ, ਸੇ ਨਾਨਕ! ਯੁੱਜਖਆ ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਰਬੂ
ਆਣੀ ਭੇਸਯ ਨਾਰ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਦਾ ਯੁੱਜਖਆ ਕਯਦਾ ਸੈ।1।

ਭਃ ੩ ॥ ਗੁਯ ਕੀ ਸਵਾ ਚਾਕਯੀ ਬ ਯਬਚ ਕਾਯ ਕਭਾਇ ॥ ਜਹਾ ਸਵ ਤਹ ਹਵ ਜ ਚਰ ਬਤਸ ਯਜਾਇ
॥ ਨਾਨਕ ਸਬੁ ਬਕਛੁ ਆਬ ਹ ਅਵਯੁ ਨ ਦੂਜੀ ਜਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 549}
ਦਅਯਥ:- ਬੈ—ਡਯ ਜਵਚ। ਚਾਕਯੀ—ਨ ਕਯੀ। ਕਭਾਇ—ਕਯੇ। ਜਤੈ—ਉ ਰਬੂ ਦੀ। ਅਵਯ—ਕਈ ਸਯ।
ਜਾਇ—ਥਾਾਂ।
ਅਯਥ:- ਜੇ ਭਨਖ (ਰਬੂ ਦੇ) ਡਯ ਜਵਚ ਯਚ ਕੇ ਗਯੂ ਦੀ ਦੁੱੀ ਸਈ ੇਵਾ ਚਾਕਯੀ ਕਾਯ ਕਯੇ ਤੇ ਉੇ ਰਬੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ
ਜਵਚ ਤਯੇ ਤਾਾਂ ਉ ਰਬੂ ਵਯਗਾ ਸੀ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ ਜਜ ਨੂ ੂੰ ਇਸ ਜਭਯਦਾ ਸੈ, ਜਪਯ, ਸੇ ਨਾਨਕ! (ੇ ਭਨੁੱਖ ਨੂ )ੂੰ
ਬਨੀ ਥਾਈਂ ਰਬੂ ਸੀ ਰਬੂ ਜਦੁੱਦਾ ਸੈ, (ਉ ਤੋਂ ਜਫਨਾ) ਕਈ ਸਯ ਨਸੀਂ ਜਦੁੱਦਾ, ਤੇ ਨਾਸ ਕਈ ਸਯ (ਆਯੇ
ਦੀ) ਥਾਾਂ ਜਦੁੱਦੀ ਸੈ।2।
ਉੜੀ ॥ ਤਯੀ ਵਬਡਆਈ ਤੂਹ ਜਾਣਦਾ ਤੁਧੁ ਜਵਡੁ ਅਵਯੁ ਨ ਕਈ ॥ ਤੁਧੁ ਜਵਡੁ ਹਯੁ ਸਯੀਕੁ
ਹਵ ਤਾ ਆਖੀ ਤੁਧੁ ਜਵਡੁ ਤੂਹ ਹਈ ॥ ਬਜਬਨ ਤੂ ਸਬਵਆ ਬਤਬਨ ਸੁਖੁ ਾਇਆ ਹਯੁ ਬਤਸ ਦੀ
ਯੀਸ ਕਯ ਬਕਆ ਕਈ ॥ ਤੂ ਬੰਨਣ ਘੜਣ ਸਭਯਥੁ ਦਾਤਾਯੁ ਹਬਹ ਤੁਧੁ ਅਗ ਭੰਗਣ ਨ ਹਥ ਜਬੜ
ਖਰੀ ਸਬ ਹਈ ॥ ਤੁਧੁ ਜਵਡੁ ਦਾਤਾਯੁ ਭ ਕਈ ਨਦਬਯ ਨ ਆਵਈ ਤੁਧੁ ਸਬਸ ਨ ਦਾਨੁ ਬਦਤਾ ਖੰਡੀ
ਵਯਬੰਡੀ ਾਤਾਰੀ ੁਯਈ ਸਬ ਰਈ ॥੩॥ {ੰਨਾ 549}
ਦਅਯਥ:- ਤੂ —ਤੈਨੂੂੰ। ਜਤਜਨ—ਉ ਭਨੁੱਖ ਨੇ । ਯਈ—ਯੀਆਾਂ ਜਵਚ। ਰ ਈ—(14) ਰ ਕਾਾਂ ਜਵਚ।
ਅਯਥ:- ਤੂ ੂੰ ਕੇਡਾ ਵੁੱਡਾ ਸੈਂ—ਇਸ ਤੂ ੂੰ ਆ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸੈਂ, ਜਕਉਂਜਕ ਤੇਯੇ ਜੇਡਾ ਸਯ ਕਈ ਨਸੀਂ ਸੈ, ਜੇ ਤੇਯੇ ਜੇਡਾ
ਕਈ ਸਯ ਸ਼ਯੀਕ ਸਵੇ (ਉ ਨੂ ੂੰ ਵੇਖ ਕੇ) ਤਾਾਂ ਸੀ ਦੁੱ ਕਦੇ ਸਾਾਂ (ਜਕ ਤੂ ੂੰ ਕੇਡਾ ਵੁੱਡਾ ਸੈਂ) (ਯ) ਤੇਯੇ ਜੇਡਾ ਤੂ ੂੰ ਆ
ਸੀ ਸੈਂ।
ਜਜ ਭਨੁੱਖ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ ਜਭਜਯਆ ਸੈ ਉ ਨੇ ਖ ਾਇਆ ਸੈ, ਕਈ ਸਯ ਭਨੁੱਖ ਉ ਦੀ ਕੀਸ ਯੀ ਕਯ ਕਦਾ
ਸੈ? ਯੀਯਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਨਾ ਬੀ ਤੂ ੂੰ ਆ ਕਯ ਕਦਾ ਸੈਂ ਤੇ ਫਣਾ ਬੀ ਆ ਸੀ ਕਦਾ ਸੈਂ, ਬ ਦਾਤਾਾਂ ਬੀ ਫਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਰਾ
ਸੈਂ ਾਯੀ ਜਰਸ਼ਟੀ ਤੇਯੇ ਅਗੇ ਦਾਤਾਾਂ ਭੂੰਗਣ ਰਈ ਸੁੱਥ ਜੜ ਕੇ ਖਰ ਤੀ ਸਈ ਸੈ।
ਭੈਨੂੂੰ ਤੇਯੇ ਜੇਡਾ ਕਈ ਸਯ ਦਾਨੀ ਨਜ਼ਯ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਖੂੰਡਾਾਂ, ਫਰਸਭੂੰਡਾਾਂ, ਾਤਾਰਾਾਂ, ਯੀਆਾਂ, ਾਯੇ (ਚਦਾਾਂ ਸੀ)
ਰ ਕਾਾਂ ਜਵਚ ਤੂ ੂੰ ਸੀ ਬ ਜੀਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੈ।3।
ਸਰਕ ਭਃ ੩ ॥ ਭਬਨ ਯਤੀਬਤ ਨ ਆਈਆ ਸਹਬਜ ਨ ਰਗ ਬਾਉ ॥ ਸਫਦ ਸਾਦੁ ਨ ਾਇ
ਭਨਹਬਿ ਬਕਆ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਸ ਯਵਾਣੁ ਹ ਬਜ ਗੁਯਭੁਬਖ ਸਬਚ ਸਭਾਇ ॥੧॥
{ੰਨਾ 549}
ਅਯਥ:- ਜੇ ਭਨ ਜਵਚ (ਸਯੀ ਦੀ ਸੋਂਦ ਦੀ) ਰਤੀਤ ਨਾਸ ਆਈ, ਤੇ ਅਡਰਤਾ ਜਵਚ ਜਆਯ ਨਾਸ ਰੁੱਗਾ, ਜੇ
ਸ਼ਫਦ ਦਾ ਯ ਨਾਸ ਰੁੱਬਾ, ਤਾਾਂ ਭਨ ਦੇ ਸਠ ਨਾਰ ਜਜਤ-ਾਰਾਸ ਕਯਨ ਦਾ ਕੀਸ ਰਾਬ? ਸੇ ਨਾਨਕ! (ੂੰਾਯ
ਜਵਚ) ਜੂੰਜਭਆ ਉਸ ਜੀਵ ਭਫਾਜਯਕ ਸੈ ਜ ਜਤਗਯੂ ਦੇ ਨਭਖ ਯਜਸ ਕੇ ੁੱਚ ਜਵਚ ਰੀਨ ਸ ਜਾ।1।
ਭਃ ੩ ॥ ਆਣਾ ਆੁ ਨ ਛਾਣ ਭੂੜਾ ਅਵਯਾ ਆਬਖ ਦੁਖਾ ॥ ਭੁੰਢ ਦੀ ਖਸਰਬਤ ਨ ਗਈਆ
ਅੰਧ ਬਵਛੁਬੜ ਚਟਾ ਖਾ ॥ ਸਬਤਗੁਯ ਕ ਬ ਬੰਬਨ ਨ ਘਬੜ ਯਹ ਅੰਬਕ ਸਭਾ ॥ ਅਨਬਦਨੁ ਸਹਸਾ
ਕਦ ਨ ਚੂਕ ਬਫਨੁ ਸਫਦ ਦੁਖੁ ਾ ॥ ਕਾਭੁ ਕ੍ਰਧੁ ਰਬੁ ਅੰਤਬਯ ਸਫਰਾ ਬਨਤ ਧੰਧਾ ਕਯਤ ਬਵਹਾ ॥

ਚਯਣ ਕਯ ਦਖਤ ਸੁਬਣ ਥਕ ਬਦਹ ਭੁਕ ਨੜ ਆ ॥ ਸਚਾ ਨਾਭੁ ਨ ਰਗ ਭੀਿਾ ਬਜਤੁ ਨਾਬਭ ਨਵ
ਬਨਬਧ ਾ ॥ ਜੀਵਤੁ ਭਯ ਭਯ ਪੁਬਨ ਜੀਵ ਤਾਂ ਭਖੰਤਯੁ ਾ ॥ ਧੁਬਯ ਕਯਭੁ ਨ ਾਇ ਯਾਣੀ
ਬਵਣੁ ਕਯਭਾ ਬਕਆ ਾ ॥ ਗੁਯ ਕਾ ਸਫਦੁ ਸਭਾਬਰ ਤੂ ਭੂੜ ਗਬਤ ਭਬਤ ਸਫਦ ਾ ॥ ਨਾਨਕ
ਸਬਤਗੁਯੁ ਤਦ ਹੀ ਾ ਜਾਂ ਬਵਚਹੁ ਆੁ ਗਵਾ ॥੨॥ {ੰਨਾ 549-550}
ਦਅਯਥ:- ਬੈ—ਡਯ ਜਵਚ। ਅੂੰਜਕ—ਗਦ ਜਵਚ। ਸਾ—ਤਖ਼ਰਾ। ਅਨਜਦਨ—ਸਯ ਯਜ਼। ਫਰਾ—
ਫਰਵਾਨ। ਜਜਤ—ਜਜ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਨਵ ਜਨਜਧ—ਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ , ਾਯੇ ਦਾਯਥ। ਪਜਨ—ਪੇਯ। ਭਖੂੰਤਯ—ਭਖ ਦਾ
ਅੂੰਤਯਾ, ਭਕਤੀ ਦਾ ਯਾਜ਼।
ਅਯਥ:- ਭੂਯਖ ਭਨੁੱਖ ਆਣੇ ਆ ਦੀ ਛਾਣ ਨਸੀਂ ਕਯਦਾ ਤੇ ਸਯਨਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਆਖ ਕੇ ਦਖਾਉਂਦਾ ਸੈ, (ਜਤਗਯੂ ਦੇ
ਦਯ ਤੇ ਸੂੰਚ ਕੇ ਬੀ) ਅੂੰਨੇ੍ ਦੀ ਭੁੱਢ ਦੀ (ਦੂ ਜਜਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਦਖਾਉਣ ਦੀ) ਵਾਦੀ ਦੂ ਯ ਨਸੀਂ ਸੂੰਦੀ, ਤੇ (ਸਯੀ ਤੋਂ)
ਜਵਛੁੱੜ ਕੇ ਦਖ ਜਸੂੰਦਾ ਸੈ।
ਭੂਯਖ ਭਨੁੱਖ ਜਤਗਯੂ ਦੇ ਡਯ ਜਵਚ ਯਜਸ ਕੇ ਭਨ (ਦੇ ਜਛਰੇ ਭੂੰਦੇ ੂੰਕਾਯਾਾਂ) ਨੂ ੂੰ ਬੂੰਨ ਕੇ (ਨਵੇਂ ਜਯੇ ਜਭਯਨ
ਵਾਰੇ ੂੰਕਾਯ) ਨਸੀਂ ਘੜਦਾ, (ਜਜ ਕਯਕੇ) (ਰਬੂ ਦੀ) ਗਦੀ ਜਵਚ ਭਾਇਆ ਯਸੇ, ਸਯ ਯਜ਼ ਜਕੇ ਵੇਰੇ ਬੀ
ਉਦੀ ਜਚੂੰਤਾ ਦੂ ਯ ਨਸੀਂ ਸੂੰਦੀ, ਸ਼ਫਦ (ਦਾ ਆਯਾ ਰੈ ਣ ਤੋਂ) ਜਫਨਾ ਦੁੱਖ ਾਉਂਦਾ ਸੈ।
ਭੂਯਖ ਦੇ ਜਸਯਦੇ ਜਵਚ ਕਾਭ, ਕ੍ਰਧ ਤੇ ਰ ਬ ਜ਼ਯਾਾਂ ਜਵਚ ਸੈ, ਤੇ ਦਾ ਧੂੰਧੇ ਕਯਜਦਆਾਂ ਉਭਯ ਗਜ਼ਯਦੀ ਸੈ, ੈਯ, ਸੁੱਥ,
(ਅੁੱਖੀਆਾਂ) ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ (ਕੂੰਨ) ਣ ਣ ਕੇ ਥੁੱਕ ਗ ਸਨ, (ਉਭਯ ਦੇ) ਜਦਨ ਭੁੱਕ ਗ ਸਨ, (ਭਯਨ ਦੇ ਜਦਨ
ਨੇ ੜੇ ਆ ਗ ਸਨ) ਜਜ ਨਾਭ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਨ ਜਨਧੀਆਾਂ ਰੁੱਬ ੈਣ ਉਸ ੁੱਚਾ ਨਾਭ (ਭੂਯਖ ਨੂ ੂੰ) ਜਆਯਾ ਨਸੀਂ
ਰੁੱਗਦਾ, (ਰੁੱਗੇ ਬੀ ਜਕਵੇਂ?) (ੂੰਾਯ ਜਵਚ) ਵਯਤਦਾ ਸਇਆ (ੂੰਾਯ ਵਰੋਂ ) ਭਯਦਾ ਸ ਜਾਵੇ (ਇ ਤਯ੍ਾ)ਾਂ ਭਯ
ਕੇ ਪੇਯ (ਸਯੀ ਦੀ ਮਾਦ ਜਵਚ) ਯਜੀਤ ਸਵੇ, ਤਾਾਂ ਸੀ ਭਕਤੀ ਦਾ ਬੇਤ ਰੁੱਬਦਾ ਸੈ।
ਯ ਜਜ ਭਨੁੱਖ ਨੂ ੂੰ ਧਯੋਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨੀਫ ਨਾਸ ਸਈ, ਉਸ (ਜਛਰੇ ਚੂੰਗੇ ੂੰਕਾਯਾਾਂ ਵਾਰੇ ) ਕੂੰਭਾਾਂ
ਤੋਂ ਜਫਨਾ (ਸਣ ਫੂੰਦਗੀ ਵਾਰੇ ੂੰਕਾਯ) ਜਕਥੋਂ ਰਬੇ? ਸੇ ਭੂਯਖ! ਜਤਗਯੂ ਦੇ ਸ਼ਫਦ ਨੂ ੂੰ (ਜਸਯਦੇ ਜਵਚ) ਾਾਂਬ,
(ਜਕਉਂਜਕ) ਉੱਚੀ ਆਤਭਕ ਅਵਥਾ ਤੇ ਬਰੀ ਭਜਤ ਸ਼ਫਦ ਤੋਂ ਸੀ ਜਭਰਦੀ ਸੈ। (ਯ,) ਸੇ ਨਾਨਕ! ਜਤਗਯੂ ਬੀ
ਤਦੋਂ ਸੀ ਜਭਰਦਾ ਸੈ ਜਦੋਂ ਭਨੁੱਖ ਜਸਯਦੇ ਜਵਚੋਂ ਅਸੂੰਕਾਯ ਦੂ ਯ ਕਯਦਾ ਸੈ।2।
ਉੜੀ ॥ ਬਜਸ ਦ ਬਚਬਤ ਵਬਸਆ ਭਯਾ ਸੁਆਭੀ ਬਤਸ ਨ ਬਕਉ ਅੰਦਸਾ ਬਕਸ ਗਰ ਦਾ ਰੜੀ ॥
ਹਬਯ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸਬਨਾ ਗਰਾ ਕਾ ਬਤਸ ਨ ਬਧਆਇਬਦਆ ਬਕਵ ਬਨਭਖ ਘੜੀ ਭੁਹੁ ਭੜੀ ॥ ਬਜਬਨ
ਹਬਯ ਬਧਆਇਆ ਬਤਸ ਨ ਸਯਫ ਕਬਰਆਣ ਹ ਬਨਤ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਸੰਗਬਤ ਜਾਇ ਫਹੀ ਭੁਹੁ
ਜੜੀ ॥ ਸਬਬ ਦੁਖ ਬੁਖ ਯਗ ਗ ਹਬਯ ਸਵਕ ਕ ਸਬਬ ਜਨ ਕ ਫੰਧਨ ਤੜੀ ॥ ਹਬਯ ਬਕਯਾ ਤ
ਹਆ ਹਬਯ ਬਗਤੁ ਹਬਯ ਬਗਤ ਜਨਾ ਕ ਭੁਬਹ ਬਡਿ ਜਗਤੁ ਤਬਯਆ ਸਬੁ ਰੜੀ ॥

੪॥ {ੰਨਾ

550}
ਦਅਯਥ:- ਜਕਵ—ਜਕਉਂ। ਜਨਭਖ—ਅੁੱਖ ਝਭਕਣ ਜਜਤਨਾ ਭਾ ਬਯ। ਕਜਰਆਣ—ਖ। ਭਜਸ ਜਡਠੈ —ਜੇ
ਭੂੂੰਸ ਵੇਖੀ, ਦਯਸ਼ਨ ਕੀਜਤਆਾਂ।
ਅਯਥ:- ਜਜ ਭਨੁੱਖ ਦੇ ਜਸਯਦੇ ਜਵਚ ਜਆਯਾ ਰਬੂ ਜਨਵਾ ਕਯੇ, ਉ ਨੂ ੂੰ ਜਕੇ ਗੁੱਰ ਦੀ ਜਚੂੰਤਾ ਨਸੀਂ ਯਜਸ
ਜਾਾਂਦੀ। ਰਬੂ ਸਯ ਜਕਭ ਦਾ ਖ ਦੇਣ ਵਾਰਾ ਸੈ, ਉ ਦਾ ਜਭਯਨ ਕਯਨ ਤੋਂ ਇਕ ਜਖਨ ਬਯ ਬੀ ਨਸੀਂ ਸਟਣਾ

ਚਾਸੀਦਾ।
ਜਜ ਭਨੁੱਖ ਨੇ ਸਯੀ ਨੂ ੂੰ ਜਭਜਯਆ ਸੈ, ਉ ਨੂ ੂੰ ਾਯੇ ਖ ਰਾਤ ਸੂੰਦੇ ਸਨ, (ਇ ਵਾਤੇ) ਦਾ ਾਧ ੂੰਗਤ
ਜਵਚ ਜਾ ਕੇ ਫੈਠਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ ਤੇ (ਰਬੂ ਦੇ ਗਣਾਾਂ ਫਾਯੇ) ਜਵਚਾਯ ਕਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸੈ।
ਸਯੀ ਦੇ ਬਗਤ ਦੇ ਾਯੇ ਕਰੇ ਸ਼ ਬੁੱਖਾਾਂ ਤੇ ਯਗ ਦੂ ਯ ਸ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਾਯੇ ਫੂੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ, (ਜਕਉਂਜਕ) ਸਯੀ
ਦਾ ਬਗਤ ਸਯੀ ਦੀ ਆਣੀ ਜਕਯਾ ਨਾਰ ਫਣਦਾ ਸੈ। ਚਾਸੀਦਾ ਤਾਾਂ ਇਸ ਸੈ ਜਕ ਸਯੀ ਦੇ ਬਗਤਾਾਂ ਦਾ ਦਯਸ਼ਨ
ਕਯ ਕੇ (ਬਾਵ, ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਯਜਸ ਕੇ) ਾਯਾ ੂੰਾਯ ਤਯ ਜਾ। (ਯ ੂੰਾਯ ਇ ਯਤੇ ੈਂਦਾ
ਨਸੀਂ)।4।
ਸਰਕ ਭਃ ੩ ॥ ਸਾ ਯਸਨਾ ਜਬਰ ਜਾਉ ਬਜਬਨ ਹਬਯ ਕਾ ਸੁਆਉ ਨ ਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਯਸਨਾ
ਸਫਬਦ ਯਸਾਇ ਬਜਬਨ ਹਬਯ ਹਬਯ ਭੰਬਨ ਵਸਾਇਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 550}
ਦਅਯਥ:- ਯਨਾ—ਜੀਬ। ਆਉ—ਆਦ। ਯਾਇ—ਯ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ, ਜਬੁੱਜ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ। ਜਜਜਨ—ਜਜ ਜੀਬ
ਨੇ ।
ਅਯਥ:- ਜਜ ਜੀਬ ਨੇ ਸਯੀ (ਦੇ ਨਾਭ) ਦਾ ਆਦ ਨਸੀਂ ਚੁੱਜਖਆ, ਉਸ ਜੀਬ ੜ ਜਾ (ਬਾਵ, ਉਸ ਜੀਬ ਜਕੇ
ਕੂੰਭ ਦੀ ਨਸੀਂ); ਸੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਜੀਬ ਗਯੂ ਦੇ ਸ਼ਫਦ ਜਵਚ ਯ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ ਜਜ (ਜੀਬ) ਨੇ ਯਭਾਤਭਾ ਭਨ ਜਵਚ
ਵਾਇਆ ਸੈ।
ਭਃ ੩ ॥ ਸਾ ਯਸਨਾ ਜਬਰ ਜਾਉ ਬਜਬਨ ਹਬਯ ਕਾ ਨਾਉ ਬਵਸਾਬਯਆ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਯਭੁਬਖ ਯਸਨਾਹਬਯ
ਜ ਹਬਯ ਕ ਨਾਇ ਬਆਬਯਆ ॥੨॥ {ੰਨਾ 550}
ਅਯਥ:- ਜਜ ਜੀਬ ਨੇ ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਜਵਾਜਯਆ ਸੈ, ਉਸ ਜੀਬ ੜ ਜਾ। ਸੇ ਨਾਨਕ! (ਅਰ ਜਵਚ) ਜਤਗਯੂ
ਦੇ ਨਭਖ ਯਜਸਣ ਵਾਰੇ ਭਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਬ (ਸੀ) ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਜਦੀ ਸੈ ਸਯੀ ਦੇ ਨਾਭ ਜਵਚ ਜਆਯ ਕਯਦੀ
ਸੈ।2।
ਉੜੀ ॥ ਹਬਯ ਆ ਿਾਕੁਯੁ ਸਵਕੁ ਬਗਤੁ ਹਬਯ ਆ ਕਯ ਕਯਾ ॥ ਹਬਯ ਆ ਵਖ ਬਵਗਸ
ਆ ਬਜਤੁ ਬਾਵ ਬਤਤੁ ਰਾ ॥ ਹਬਯ ਇਕਨਾ ਭਾਯਬਗ ਾ ਆ ਹਬਯ ਇਕਨਾ ਉਝਬੜ ਾ ॥
ਹਬਯ ਸਚਾ ਸਾਬਹਫੁ ਸਚੁ ਤਾਵਸੁ ਕਬਯ ਵਖ ਚਰਤ ਸਫਾ ॥ ਗੁਯ ਯਸਾਬਦ ਕਹ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ
ਹਬਯ ਸਚ ਕ ਗੁਣ ਗਾ ॥੫॥ {ੰਨਾ 550}
ਦਅਯਥ:- ਜਵਗੈ—ਖ਼ਸ਼ ਸੂੰਦਾ ਸੈ। ਜਜਤ—ਜਜਧਯ। ਭਾਯਜਗ—(ਜੁੱਧ)ੇ ਯਾਸ ਤੇ। ਉਝਜੜ—ਕਯਾਸੇ।
ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਠਾਕਯ ਆ ਸੀ ੇਵਕ ਤੇ ਬਗਤ ਸੈ, ਆੇ ਕਯਦਾ ਸੈ ਤੇ ਆ (ਜੀਵਾਾਂ ਾੋਂ) ਕਯਾਉਂਦਾ
ਸੈ, ਆ ਸੀ ਵੇਖਦਾ ਸੈ, ਆ ਸੀ ਰੂੰਨ ਸੂੰਦਾ ਸੈ, ਜਜਧਯ ਚਾਸੂੰਦਾ ਸੈ ਧਯ (ਜੀਵਾਾਂ ਨੂ ੂੰ) ਰਾਉਂਦਾ ਸੈ, ਇਕਨਾ ਨੂ ੂੰ
ਆ ਸੀ ਜੁੱਧੇ ਯਤੇ ਾਉਂਦਾ ਸੈ ਤੇ ਇਕਨਾ ਨੂ ੂੰ ਆ ਸੀ ਕਯਾਸੇ ਾ ਦੇਂਦਾ ਸੈ।
ਸਯੀ ੁੱਚਾ ਭਾਰਕ ਸੈ, ਉ ਦਾ ਜਨਆਾਂ ਬੀ ਅਬੁੱਰ ਸੈ, ਉਸ ਆ ਸੀ ਾਯੇ ਤਭਾਸ਼ੇ ਕਯ ਕੇ ਵੇਖ ਜਯਸਾ ਸੈ, ਦਾ
ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਸੈ ਜਕ ਜਤਗਯੂ ਦੀ ਭੇਸਯ ਨਾਰ (ਸੀ ਭਨੁੱਖ ੇ) ਦਾ-ਜਥਯ ਯਜਸਣ ਵਾਰੇ ਰਬੂ ਦੇ ਗਣ
ਗਾਉਂਦਾ ਸੈ।5।

ਸਰਕ ਭਃ ੩ ॥ ਦਯਵਸੀ ਕ ਜਾਣਸੀ ਬਵਯਰਾ ਕ ਦਯਵਸੁ ॥ ਜ ਘਬਯ ਘਬਯ ਹੰਢ

ਭੰਗਦਾ ਬਧਗੁ

ਜੀਵਣੁ ਬਧਗੁ ਵਸੁ ॥ ਜ ਆਸਾ ਅੰਦਸਾ ਤਬਜ ਯਹ ਗੁਯਭੁਬਖ ਬਬਬਖਆ ਨਾਉ ॥ ਬਤਸ ਕ ਚਯਨ
ਖਾਰੀਅਬਹ ਨਾਨਕ ਹਉ ਫਬਰਹਾਯ ਜਾਉ ॥੧॥ {ੰਨਾ 550}
ਦਅਯਥ:- ਕ—ਕਈ। ਸੂੰਢੈ—ਜਪਯੇ। ਜਧਗ—ਜਪਟਕਾਯ-ਜਗ। ਵੇ—(ਕੀਯੀ) ਜਸਯਾਵਾ।
ਅਯਥ:- ਕਈ ਜਵਯਰਾ ਕੀਯ ਕੀਯੀ (ਦੇ ਆਦਯਸ਼) ਨੂ ੂੰ ਭਝਦਾ ਸੈ, (ਕੀਯ ਸ ਕੇ) ਜੇ ਘਯ ਘਯ ਭੂੰਗਦਾ
ਜਪਯੇ, ਤਾਾਂ ਉਸਦੇ ਜੀਊਣ ਨੂ ੂੰ ਜਪਟਕਾਯ ਸੈ ਤੇ ਉ ਦੇ (ਕੀਯੀ-) ਜਾਭੇ ਨੂ ੂੰ ਜਪਟਕਾਯ ਸੈ।
ਜੇ (ਦਯਵੇਸ਼ ਸ ਕੇ) ਆਾ ਤੇ ਜਚੂੰਤਾ ਨੂ ੂੰ ਛੁੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਤਗਯੂ ਦੇ ਨਭਖ ਯਜਸ ਕੇ ਨਾਭ ਦੀ ਜਬਜਖਆ ਭੂੰਗ,ੇ ਤਾਾਂ,
ਸੇ ਨਾਨਕ! ਭੈਂ ਉ ਤੋਂ ਦਕੇ ਸਾਾਂ, ਉ ਦੇ ਚਯਨ ਧਣੇ ਚਾਸੀਦੇ ਸਨ।1।
ਭਃ ੩ ॥ ਨਾਨਕ ਤਯਵਯੁ ਕੁ ਪਰੁ ਦੁਇ ੰਖਯੂ ਆਬਹ ॥ ਆਵਤ ਜਾਤ ਨ ਦੀਸਹੀ ਨਾ ਯ ੰਖੀ
ਤਾਬਹ ॥ ਫਹੁ ਯੰਗੀ ਯਸ ਬਬਗਆ ਸਫਬਦ ਯਹ ਬਨਯਫਾਣੁ ॥ ਹਬਯ ਯਬਸ ਪਬਰ ਯਾਤ ਨਾਨਕਾ ਕਯਬਭ
ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 550}
ਦਅਯਥ:- ਤਯਵਯ—ਯੁੱਖ। ੂੰਖੇਯੂ—ੂੰਖੀ। ਯ—ਖੂੰਬ। ਜਨਯਫਾਣ—ਵਾਨਾ ਯਜਸਤ, ਜਨਯਚਾਸ। ਯਜ—
ਯ ਜਵਚ। ਨੀਾਣ—ਜਨਸ਼ਾਨ, ਜਟੁੱਕਾ। ਕਯਜਭ—ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦੀ ਯਾਸੀਂ।
ਅਯਥ:- ਸੇ ਨਾਨਕ! (ੂੰਾਯ ਯੂ) ਯੁੱਖ (ਸੈ, ਇ) ਨੂ ੂੰ (ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ ਯੂ) ਇਕ ਪਰ (ਰੁੱਗਾ ਸਇਆ ਸੈ),
(ਉ ਯੁੱਖ ਉਤੇ) ਦ (ਜਕਭ ਦੇ, ਗਯਭਖ ਤੇ ਭਨਭਖ) ੂੰਛੀ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ੂੰਛੀਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਖੂੰਬ ਨਸੀਂ ਸਨ ਤੇ ਉਸ
ਆਉਂਦੇ ਜਾਾਂਦੇ ਜਦੁੱਦੇ ਨਸੀਂ, (ਬਾਵ, ਇਸ ਨਸੀਂ ਤਾ ਰੁੱਗਦਾ ਜਕ ਇਸ ਜੀਵ-ੂੰਛੀ ਜਕਧਯੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ
ਜਕਧਯ ਚਰੇ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ) ਫਸਤੇ ਯੂੰਗਾਾਂ (ਜਵਚ ਆਦ ਰੈ ਣ) ਵਾਰੇ ਨੇ ਯਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਚੁੱਜਖਆ ਸੈ ਤੇ ਜਨਯ-ਚਾਸ (ੂੰਛੀ)
ਸ਼ਫਦ ਜਵਚ (ਰੀਨ) ਯਜਸੂੰਦਾ ਸੈ।
ਸੇ ਨਾਨਕ! ਸਯੀ ਦੀ ਜਕਯਾ ਨਾਰ (ਜਜਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਭੁੱਥੇ ਤੇ) ੁੱਚਾ ਜਟੁੱਕਾ ਸੈ, ਉਸ ਨਾਭ ਦੇ ਯ (ਯੂ) ਪਰ (ਦੇ
ਆਦ) ਜਵਚ ਭਤ ਸਨ।2।
ਉੜੀ ॥ ਆ ਧਯਤੀ ਆ ਹ ਯਾਹਕੁ ਆਬ ਜੰਭਾਇ ੀਸਾਵ ॥ ਆਬ ਕਾਵ ਆਬ ਬਾਂਡ
ਦਇ ਯਸ ਆ ਹੀ ਫਬਹ ਖਾਵ ॥ ਆ ਜਰੁ ਆ ਦ ਬਛੰਗਾ ਆ ਚੁਰੀ ਬਯਾਵ ॥ ਆ
ਸੰਗਬਤ ਸਬਦ ਫਹਾਰ ਆ ਬਵਦਾ ਕਯਾਵ ॥ ਬਜਸ ਨ ਬਕਯਾਰੁ ਹਵ ਹਬਯ ਆ ਬਤਸ ਨ ਹੁਕਭੁ
ਭਨਾਵ ॥੬॥ {ੰਨਾ 550-551}
ਦਅਯਥ:- ਜਛੂੰਗਾ—ਦੂੰਦਾਾਂ ਜਵਚ ਪਜਆ ਸਇਆ ਅੂੰਨ ਕੁੱਢਣ ਵਾਰੀ ੂਈ। ਜਵਦਾ ਕਯਾਵੈ—ਤਯ ਦੇਂਦਾ ਸੈ;
ਯਖ਼ਤ ਕਯਦਾ ਸੈ।
ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਬਇਾਂ ਸੈ ਆ ਸੀ ਉ ਦਾ ਵਾਸਣ ਵਾਰਾ ਸੈ, ਆ ਸੀ (ਅੂੰਨ) ਉਗਾਉਂਦਾ ਸੈ ਤੇ ਆ ਸੀ
ਜਸਾਉਂਦਾ ਸੈ, ਆੇ ਸੀ ਕਾਉਂਦਾ ਸੈ ਤੇ ਆ ਸੀ ਬਾਾਂਡੇ ਦੇ ਕੇ ਵਯਤਾਉਂਦਾ ਸੈ ਤੇ ਆ ਸੀ ਫਜਸ ਕੇ ਖਾਾਂਦਾ ਸੈ।
ਆ ਸੀ ਜਰ ਜਦੂੰਦਾ ਸੈ ਤੇ ਜਛੂੰਗਾ ਬੀ ਆ ਦੇਂਦਾ ਸੈ ਤੇ ਆ ਸੀ ਚਰੀ ਕਯਾਉਂਦਾ ਸੈ।
ਸਯੀ ਆ ਸੀ ੂੰਗਜਤ ਨੂ ੂੰ ੁੱਦ ਕੇ ਜਫਠਾਉਂਦਾ ਸੈ ਤੇ ਆ ਸੀ ਜਵਦਾ ਕਯਦਾ ਸੈ। ਜਜ ਉਤੇ ਰਬੂ ਆ ਦਇਆਰ
ਸੂੰਦਾ ਸੈ ਉ ਨੂ ੂੰ ਆਣੀ ਯਜ਼ਾ (ਜਭੁੱਠੀ ਕਯ ਕੇ) ਭਨਾਾਂਦਾ ਸੈ।6।

ਸਰਕ ਭਃ ੩ ॥ ਕਯਭ ਧਯਭ ਸਬਬ ਫੰਧਨਾ ਾ ੁੰਨ ਸਨਫੰਧੁ ॥ ਭਭਤਾ ਭਹੁ ਸੁ

ਫੰਧਨਾ ੁਤਰ

ਕਰਤਰ ਸੁ ਧੰਧੁ ॥ ਜਹ ਦਖਾ ਤਹ ਜਵਯੀ ਭਾਇਆ ਕਾ ਸਨਫੰਧੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚ ਨਾਭ ਬਫਨੁ ਵਯਤਬਣ
ਵਯਤ ਅੰਧੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 551}
ਦਅਯਥ:- ਕਰਤਰ —ਇਤਰ ੀ। ਧੂੰਧ—ਝੂੰਫੇਰਾ। ਅੂੰਧ—ਅੂੰਨ੍ਾ ਭਨੁੱਖ।
ਅਯਥ:- (ਕਯਭ ਕਾਾਂਡ ਦੇ) ਕਯਭ ਧਯਭ ਾਯੇ ਫੂੰਧਨ (ਯੂ ਸੀ) ਸਨ ਤੇ ਚੂੰਗੇ ਜਾਾਂ ਭੂੰਦੇ ਕੂੰਭ ਬੀ (ੂੰਾਯ ਨਾਰ)
ਜੜੀ ਯੁੱਖਣ ਦਾ ਵੀਰਾ ਸਨ (ਬਾਵ, ਕਯਭ ਕਾਾਂਡ ਜਾਾਂ ੂੰਨ ਾ ਕੀਜਤਆਾਂ ਜਨਭ ਭਯਨ ਤੋਂ ਗਜਤ ਨਸੀਂ ਸ
ਕੀਦਾ)। ਭਭਤਾ ਤੇ ਭਸ ਬੀ ਫੂੰਧਨ-ਯੂ ਸੈ, ੁੱਤਰ ਤੇ ਇਤਰ ੀ—(ਇਸਨਾਾਂ ਦਾ ਜਆਯ ਬੀ) ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਕਾਯਨ ਸੈ,
ਜਜੁੱਧਯ ਵੇਖਦਾ ਸਾਾਂ ਉਧਯ ਸੀ ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ (ਯੂ) ਜੇਵੜੀ ਸੈ। ਸੇ ਨਾਨਕ! ੁੱਚੇ ਨਾਭ ਤੋਂ ਜਫਨਾ ਅੂੰਨ੍ਾ ਭਨੁੱਖ
(ਭਾਇਆ ਦੀ) ਵਯਤੋਂ ਸੀ ਵਯਤਦਾ ਸੈ।1।
ਭਃ ੪ ॥ ਅੰਧ ਚਾਨਣੁ ਤਾ ਥੀ ਜਾ ਸਬਤਗੁਯੁ ਬਭਰ ਯਜਾਇ ॥ ਫੰਧਨ ਤੜ ਸਬਚ ਵਸ ਅਬਗਆਨੁ
ਅਧਯਾ ਜਾਇ ॥ ਸਬੁ ਬਕਛੁ ਦਖ ਬਤਸ ਕਾ ਬਜਬਨ ਕੀਆ ਤਨੁ ਸਾਬਜ ॥ ਨਾਨਕ ਸਯਬਣ ਕਯਤਾਯ ਕੀ
ਕਯਤਾ ਯਾਖ ਰਾਜ ॥੨॥ {ੰਨਾ 551}
ਦਅਯਥ:- ਥੀ—ਸੂੰਦਾ ਸੈ। ਯਜਾਇ—ਰਬੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਅਨਾਯ। ਜਚ—ੁੱਚ ਜਵਚ।
ਅਯਥ:- ਅੂੰਨੇ੍ ਭਨੁੱਖ ਨੂ ੂੰ ਚਾਨਣ ਤਾਾਂ ਸੀ ਸੂੰਦਾ ਸੈ ਜੇ (ਰਬੂ ਦੀ) ਯਜ਼ਾ ਜਵਚ ਉ ਨੂ ੂੰ ਜਤਗਯੂ ਜਭਰ , (ਜਕਉਂਜਕ
ਜਤਗਯੂ ਜਭਜਰਆਾਂ) ਉਸ (ਭਾਇਆ ਦੇ) ਫੂੰਧਨ ਤੜ ਰੈਂ ਦਾ ਸੈ, ੁੱਚੇ ਸਯੀ ਜਵਚ ਰੀਨ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ ਤੇ ਉ ਦਾ
ਅਜਗਆਨ (ਯੂ) ਸਨੇ ਯਾ ਦੂ ਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ।
ਜਜ ਨੇ ਯੀਯ ਫਣਾ ਕੇ ੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੈ, (ਜਤਗਯੂ ਜਭਜਰਆਾਂ) ਭਨੁੱਖ ਬ ਕਝ ਉੇ ਦਾ ਸੀ ਭਝਦਾ ਸੈ, ਤੇ, ਸੇ
ਨਾਨਕ! ਉਸ ਭਨੁੱਖ ਜਯਜਣਸਾਯ ਦੀ ਯਣੀ ੈਂਦਾ ਸੈ ਤੇ ਜਯਜਣਸਾਯ ਉ ਦੀ ੈਜ ਯੁੱਖਦਾ ਸੈ (ਬਾਵ, ਉ ਨੂ ੂੰ
ਜਵਕਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚਾ ਰੈਂ ਦਾ ਸੈ)।2।
ਉੜੀ ॥ ਜਦਹੁ ਆ ਥਾਟੁ ਕੀਆ ਫਬਹ ਕਯਤ ਤਦਹੁ ੁਬਛ ਨ ਸਵਕੁ ਫੀਆ ॥ ਤਦਹੁ ਬਕਆ ਕ
ਰਵ ਬਕਆ ਕ ਦਵ ਜਾਂ ਅਵਯੁ ਨ ਦੂਜਾ ਕੀਆ ॥ ਬਪਬਯ ਆ ਜਗਤੁ ਉਾਇਆ ਕਯਤ ਦਾਨੁ
ਸਬਨਾ ਕਉ ਦੀਆ ॥ ਆ ਸਵ ਫਣਾਈਅਨੁ ਗੁਯਭੁਬਖ ਆ ਅੰਬਭਰਤੁ ੀਆ ॥ ਆਬ ਬਨਯੰਕਾਯ
ਆਕਾਯੁ ਹ ਆ ਆ ਕਯ ਸੁ ਥੀਆ ॥੭॥ {ੰਨਾ 551}
ਦਅਯਥ:- ਥਾਟ—ਯਚਨਾ। ਥੀਆ—ਦੂ ਜਾ, ਕਈ ਸਯ। ਕਯਤੈ—ਕਯਤਾਯ ਨੇ । ਦਾਨ—ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼, ਯਜ਼ੀ।
ਫਣਾਈਅਨ—ਫਣਾਈ ਉ ਰਬੂ ਨੇ । ਜਨਯੂੰਕਾਯ—ਜਨਯ+ਆਕਾਯ, ਜਜ ਦਾ ਕਈ ਖ਼ਾ ਯੂ ਨਾਸ ਸਵੇ।
ਅਯਥ:- ਜਦੋਂ ਰਬੂ ਨੇ ਆ ਸੀ ਫਜਸ ਕੇ ਯਚਨਾ ਯਚੀ ਤਦੋਂ ਉ ਨੇ ਜਕੇ ਦੂ ਯੇ ੇਵਕ ਾੋਂ ਰਾਸ ਨਸੀਂ ਰਈ
ੀ, ਜਦੋਂ ਸਯ ਦੂ ਯਾ ਕਈ ੈਦਾ ਸੀ ਨਸੀਂ ੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਾਂ ਜਕੇ ਨੇ ਜਕੇ ਾੋਂ ਰੈ ਣਾ ਕੀਸ ੀ ਤੇ ਦੇਣਾ ਕੀਸ ੀ?
(ਬਾਵ, ਕਈ ਾ ਸੈ ਸੀ ਨਸੀਂ ੀ ਜ ਯਭਾਤਭਾ ਨੂ ੂੰ ਰਾਸ ਦੇ ਕਦਾ)।
ਜਪਯ ਸਯੀ ਨੇ ਆ ਸੀ ੂੰਾਯ ਨੂ ੂੰ ੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਯਜ਼ੀ ਜਦੁੱਤੀ। ਗਯੂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਜਭਯਨ ਦੀ ਜਗਜਤ
ਰਬੂ ਨੇ ਆ ਸੀ ਫਣਾਈ ਤੇ ਆ ਸੀ ਉ ਨੇ (ਨਾਭ-ਯੂ) ਅੂੰਜਭਰਤ ੀਤਾ, ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਆਕਾਯ ਤੋਂ ਯਜਸਤ ਸੈ ਤੇ
ਆ ਸੀ ਆਕਾਯ ਵਾਰਾ ਸੈ, ਜ ਉਸ ਆ ਕਯਦਾ ਸੈ ਈ ਸੂੰਦਾ ਸੈ।7।

ਸਰਕ ਭਃ ੩ ॥ ਗੁਯਭੁਬਖ ਰਬੁ ਸਵਬਹ ਸਦ ਸਾਚਾ ਅਨਬਦਨੁ ਸਹਬਜ ਬਆਬਯ ॥ ਸਦਾ ਅਨੰਬਦ
ਗਾਵਬਹ ਗੁਣ ਸਾਚ ਅਯਬਧ ਉਯਬਧ ਉਬਯ ਧਾਬਯ ॥ ਅੰਤਬਯ ਰੀਤਭੁ ਵਬਸਆ ਧੁਬਯ ਕਯਭੁ ਬਰਬਖਆ
ਕਯਤਾਬਯ ॥ ਨਾਨਕ ਆਬ ਬਭਰਾਇਅਨੁ ਆ ਬਕਯਾ ਧਾਬਯ ॥੧॥ {ੰਨਾ 551}
ਦਅਯਥ:- ਅਨਜਦਨ—ਸਯ ਯਜ਼। ਸਜਜ—ਸਜ ਜਵਚ, ਅਡਰ ਅਵਥਾ ਜਵਚ। ਜਆਜਯ—ਜਆਯ ਨਾਰ।
ਅਯਜਧ ਉਯਜਧ—ਸੇਠਾਾਂ ਉੱਤੇ ਸਯ ਥਾਾਂ ਭਜੂਦ ਸਯੀ। ਉਜਯ—ਜਸਯਦੇ ਜਵਚ। ਕਯਭ—ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ (ਦਾ ਰੇ ਖ)।
ਧਜਯ—ਸ਼ਯੂ ਤੋਂ ਸੀ। ਕਯਤਾਜਯ—ਕਯਤਾਯ ਨੇ । ਜਭਰਾਇਅਨ—ਜਭਰਾ ਸਨ, ਉ ਰਬੂ ਨੇ ।
ਅਯਥ:- ਜਤਗਯੂ ਦੇ ਨਭਖ ਯਜਸਣ ਵਾਰੇ ਭਨੁੱਖ ਸਯ ਵੇਰੇ ਜਸਜ ਅਵਥਾ ਜਵਚ ਜਰਵ ਜੜ ਕੇ (ਬਾਵ, ਦਾ
ਇਕਾਗਯ ਜਚੁੱਤ ਯਜਸ ਕੇ) ਦਾ ੁੱਚੇ ਰਬੂ ਨੂ ੂੰ ਜਭਯਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਸੇਠ ਉਯ (ਬ ਥਾਈਂ) ਜਵਆਕ ਸਯੀ ਨੂ ੂੰ
ਜਸਯਦੇ ਜਵਚ ਰ ਕੇ ਚੜ੍ ਦੀ ਕਰਾ ਜਵਚ (ਯਜਸ ਕੇ) ਦਾ ੁੱਚੇ ਦੀ ਜਜਤ-ਾਰਾਸ ਕਯਦੇ ਸਨ।
ਧਯੋਂ ਸੀ ਕਯਤਾਯ ਨੇ (ਉਸਨਾਾਂ ਰਈ) ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ (ਦਾ ਯਭਾਨ) ਜਰਖ ਜਦੁੱਤਾ ਸੈ (ਇ ਕਯਕੇ) ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਜਸਯਦੇ
ਜਵਚ ਜਆਯਾ ਰਬੂ ਵੁੱਦਾ ਸੈ, ਸੇ ਨਾਨਕ! ਉ ਰਬੂ ਨੇ ਆ ਸੀ ਜਕਯਾ ਕਯ ਕੇ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਆਣੇ ਜਵਚ ਜਭਰਾ
ਜਰਆ ਸੈ।1।
ਭਃ ੩ ॥ ਕਬਹ ਕਬਥ ਨ ਾਈ ਅਨਬਦਨੁ ਯਹ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ ਬਵਣੁ ਕਯਭ ਬਕਨ ਨ
ਾਇ ਬਉਬਕ ਭੁ ਬਫਰਰਾਇ ॥ ਗੁ ਯ ਕ ਸਫਬਦ ਭਨੁ ਤਨੁ ਬਬਜ ਆਬ ਵਸ ਭਬਨ ਆਇ ॥
ਨਾਨਕ ਨਦਯੀ ਾਈ ਆ ਰ ਬਭਰਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 551}
ਅਯਥ:- (ਜਦ ਤਾਈਂ ਜਤਗਯੂ ਦੇ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਜਸਯਦਾ ਨਾਸ ਜਬੁੱਜੇ ਤੇ ਰਬੂ ਦੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਬਾਗੀ ਨਾਸ ਫਣੇ ,
ਤਦ ਤਾਈਂ) (ਚਾਸੇ) ਦਾ ਸਯ ਵੇਰੇ ਗਣ ਗਾਉਂਦਾ ਯਸੇ, (ਇ ਤਯ੍ਾ)ਾਂ ਕਜਸੂੰਜਦਆਾਂ ਤੇ ਕਥਜਦਆਾਂ ਸੁੱਥ ਨਸੀਂ
ਜਭਰਦਾ, ਭੇਸਯ ਤੋਂ ਜਫਨਾ ਜਕੇ ਨੂ ੂੰ ਨਸੀਂ ਜਭਜਰਆ, ਕਈ ਯੋਂਦੇ ਕਯਰਾਉਂਦੇ ਭਯ ਗ ਸਨ। ਜਤਗਯੂ ਦੇ ਸ਼ਫਦ
ਨਾਰ (ਸੀ) ਭਨ ਤੇ ਤਨ ਜਬੁੱਜਦਾ ਸੈ ਤੇ ਰਬੂ ਜਸਯਦੇ ਜਵਚ ਵੁੱਦਾ ਸੈ। ਸੇ ਨਾਨਕ! ਰਬੂ ਆਣੀ ਜਕ੍ਰਾ ਜਦਰ ਸ਼ਟੀ
ਨਾਰ ਸੀ ਜਭਰਦਾ ਸੈ, ਉਸ ਆ ਸੀ (ਜੀਵ ਨੂ ੂੰ) ਆਣੇ ਨਾਰ ਜਭਰਾਾਂਦਾ ਸੈ।2।
ਉੜੀ ॥ ਆ ਵਦ ੁਯਾਣ ਸਬਬ ਸਾਸਤ ਆਬ ਕਥ ਆਬ ਬੀਜ ॥ ਆ ਹੀ ਫਬਹ ੂਜ ਕਯਤਾ
ਆਬ ਯੰਚੁ ਕਯੀਜ ॥ ਆਬ ਯਬਵਯਬਤ ਆਬ ਬਨਯਬਵਯਤੀ ਆ ਅਕਥੁ ਕਥੀਜ ॥ ਆ
ੁੰਨੁ ਸਬੁ ਆਬ ਕਯਾ ਆਬ ਅਬਰਤੁ ਵਯਤੀਜ ॥ ਆ ਸੁਖੁ ਦੁਖੁ ਦਵ ਕਯਤਾ ਆ ਫਖਸ
ਕਯੀਜ ॥੮॥ {ੰਨਾ 551}
ਦਅਯਥ:- ਕਥੈ—ਜਫਆਨ ਕਯਦਾ ਸੈ। ਬੀਜੈ—ਜਬੁੱਜਦਾ ਸੈ। ਯੂੰਚ—ਜਗਤ ਦਾ ਾਯਾ। ਯਜਵਯਜਤ—
ਜਗਤ-ਾਯੇ ਜਵਚ ਯੁੱਝਾ ਯਜਸਣ ਵਾਰਾ। ਜਨਯਜਵਯਤੀ—ਵੁੱਖਯਾ ਯਜਸਣ ਵਾਰਾ। ਅਜਰਤ ਵਯਤੀਜੈ—ਵੁੱਖਯਾ
ਯਜਸੂੰਦਾ ਸੈ। ਫਖ—ਜਕਯਾ, ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼।
ਅਯਥ:- ਾਯੇ ਵੇਦ ਯਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਤਰ ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਯਚਣ ਵਾਰਾ ਸੈ, ਆ ਸੀ ਇਸਨਾਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਯਦਾ ਸੈ ਤੇ
ਆ ਸੀ (ਣ ਕੇ) ਰੂੰਨ ਸੂੰਦਾ ਸੈ, ਸਯੀ ਆ ਸੀ ਫੈਠ ਕੇ (ਯਾਣ ਆਜਦਕ ਭਤ-ਅਨਾਯ) ੂਜਾ ਕਯਦਾ ਸੈ ਤੇ
ਆ ਸੀ (ਸਯ) ਾਯਾ ਾਯਦਾ ਸੈ, ਆ ਸੀ ੂੰਾਯ ਜਵਚ ਖਜਚਤ ਸ ਜਯਸਾ ਸੈ ਤੇ ਆ ਸੀ  ਤੋਂ ਜਕਨਾਯਾ
ਕਯੀ ਫੈਠਾ ਸੈ ਤੇ ਕਥਨ ਤੋਂ ਯੇ ਆਣਾ ਆਾ ਆ ਸੀ ਜਫਆਨ ਕਯਦਾ ਸੈ, ੂੰਨ ਬੀ ਆ ਸੀ ਕਯਾਉਂਦਾ ਸੈ,
ਪੇਯ (ਾ) ੂੰਨ ਤੋਂ ਅਰੇ  ਬੀ ਆ ਸੀ ਵਯਤਦਾ ਸੈ, ਆ ਸੀ ਰਬੂ ਖ ਦਖ ਦੇਂਦਾ ਸੈ ਅਤੇ ਆ ਸੀ ਭੇਸਯ

ਕਯਦਾ ਸੈ।8।
ਸਰਕ ਭਃ ੩ ॥ ਸਖਾ ਅੰਦਯਹੁ ਜਯੁ ਛਬਡ ਤੂ ਬਉ ਕਬਯ ਝਰੁ ਗਵਾਇ ॥ ਗੁਯ ਕ ਬ ਕਤ ਬਨਸਤਯ
ਬ ਬਵਬਚ ਬਨਯਬਉ ਾਇ ॥ ਭਨੁ ਕਿਯੁ ਸਫਬਦ ਬਬਦ ਤੂੰ ਸਾਂਬਤ ਵਸ ਭਬਨ ਆਇ ॥ ਸਾਂਤੀ ਬਵਬਚ
ਕਾਯ ਕਭਾਵਣੀ ਸਾ ਖਸਭੁ ਾ ਥਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਕਾਬਭ ਕ੍ਰਬਧ ਬਕ ਨ ਨ ਾਇ ੁਛਹੁ ਬਗਆਨੀ
ਜਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 551}
ਦਅਯਥ:- ਬੇਜਦ—ਜਵੂੰਨ੍। ਥਾਇ ਾ—ਰਵਾਨ ਕਯਦਾ ਸੈ। ਕਾਜਭ—ਕਾਭ ਜਵਚ (ਪੇ ਜਯਸਾਾਂ)।
ਅਯਥ:- ਸੇ ਸ਼ੇਖ਼! ਜਸਯਦੇ ਜਵਚੋਂ ਸਠ ਛੁੱਡ ਦੇਸ, ਇਸ ਝੁੱਰ-ਣਾ ਦੂ ਯ ਕਯ ਤੇ ਜਤਗਯੂ ਦਾ ਡਯ ਜਸਯਦੇ ਜਵਚ ਵਾ
(ਬਾਵ, ਅਦਫ ਜਵਚ ਆ) ਜਤਗਯੂ ਦੇ ਅਦਫ ਜਵਚ ਯਜਸ ਕੇ ਜਨਯਬਉ ਰਬੂ ਨੂ ੂੰ ਰੁੱਬ ਕੇ ਕਈ  ਡਯ ਦੀ ਯਾਸੀਂ
ਤਯ ਗ ਸਨ।
(ਸੇ ਸ਼ੇਖ!) ਆਣੇ ਕਯੜੇ ਭਨ ਨੂ ੂੰ (ਬਾਵ, ਭਨ ਨੂ ੂੰ ਜ ਸਠ ਦੇ ਕਾਯਨ ਕਠ ਯ ਸੈ) ਜਤਗਯੂ ਦੇ ਸ਼ਫਦ ਨਾਰ ਜਵੂੰਨ੍ ਤਾਾਂ
ਜਕ ਤੇਯੇ ਭਨ ਜਵਚ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਤੇ ਠੂੰਡ ਆ ਕੇ ਵੁੱੇ, ਪੇਯ ਇ ਜਵਚ (ਬਜਨ ਫੂੰਦਗੀ ਵਾਰੀ) ਜ ਕਾਯ ਕਯੇਂਗਾ, ਭਾਰਕ
ਉ ਨੂ ੂੰ ਕਫੂਰ ਕਯੇਗਾ, ਸੇ ਨਾਨਕ! ਜਕੇ ਜਗਆਨ ਵਾਰੇ ਨੂ ੂੰ ਜਾ ਕੇ ੁੱਛ ਰੈ , ਕਾਭ ਤੇ ਕ੍ਰਧ (ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਯਾਾਂ) ਦੇ
ਅਧੀਨ ਸਇਆਾਂ ਜਕੇ ਨੂ ੂੰ ਬੀ ਯੁੱਫ ਨਸੀਂ ਰੁੱਬਾ।1।
ਭਃ ੩ ॥ ਭਨਭੁਖ ਭਾਇਆ ਭਹੁ ਹ ਨਾਬਭ ਨ ਰਗ ਬਆਯੁ ॥ ਕੂੜੁ ਕਭਾਵ ਕੂੜੁ ਸੰਗਰਹ ਕੂੜੁ ਕਯ
ਆਹਾਯੁ ॥ ਬਫਖੁ ਭਾਇਆ ਧਨੁ ਸੰਬਚ ਭਯਬਹ ਅੰਤ ਹਇ ਸਬੁ ਛਾਯੁ ॥ ਕਯਭ ਧਯਭ ਸੁਚ ਸੰਜਭ
ਕਯਬਹ ਅੰਤ ਬਯ ਰਬੁ ਬਵਕਾਯੁ ॥ ਨਾਨਕ ਬਜ ਭਨਭੁਖੁ ਕਭਾਵ ਸੁ ਥਾਇ ਨਾ ਵ ਦਯਗਬਹ ਹਇ
ਖੁਆਯੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 552}
ਦਅਯਥ:- ਭਨਭਖ—ਭਨ ਦਾ ਭਯੀਦ। ੂੰਗਰਸ—
ੈ ਇਕੁੱਠਾ ਕਯਦਾ ਸੈ। ਆਸਾਯ—ਖ਼ਯਾਕ। ਜਫਖ—ਜ਼ਜਸਯ।
ੂੰਜਚ—ਇਕੁੱਠੀ ਕਯ ਕੇ। ਛਾਯ—ਆਸ। ੂੰਜਭ—ਇੂੰਜਦਰ ਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਵੁੱ ਜਵਚ ਯੁੱਖਣ ਦੇ ਾਧਨ।
ਅਯਥ:- ਭਨਭਖ ਦਾ ਭਾਇਆ ਜਵਚ ਭਸ ਸੈ (ਇ ਕਯ ਕੇ) ਨਾਭ ਜਵਚ ਉਦਾ ਜਆਯ ਨਸੀਂ ਫਣਦਾ, ਉਸ
(ਭਾਇਆ ਯੂ) ਕੂ ੜ ਕਭਾਉਂਦਾ, ਕੂ ੜ ਇਕੁੱਠਾ ਕਯਦਾ ਸੈ ਤੇ ਕੂ ੜ ਨੂ ੂੰ ਸੀ ਆਣੀ ਖ਼ਯਾਕ ਫਣਾਉਂਦਾ ਸੈ (ਬਾਵ,
ਜਜ਼ੂੰਦਗੀ ਦਾ ਆਯਾ ਭਝਦਾ ਸੈ)। (ਭਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ ਭਨੁੱਖ) ਜਵਸ ਯੂ ਭਾਇਆ-ਧਨ ਨੂ ੂੰ ਇਕੁੱਠਾ ਕਯ ਕਯ
ਕੇ ਖਦੇ ਭਯਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਾਯਾ ਧਨ ਅਖ਼ੀਯ ਵੇਰੇ ਆਸ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ (ਬਾਵ, ਆਸ ਵਾਾਂਗ ਜਵਅਯਥ ਸ
ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ) ਉਸ ਆਣੇ ਵਰੋਂ ਆਤਭਕ ਕੂੰਭ ਬੀ ਕਯਦੇ ਸਨ) ਕਯਭ ਧਯਭ ਜਵਤਰ ਤਾ ਦੇ ਾਧਨ ਤੇ ਸਯ ੂੰਜਭ
(ਬੀ) ਕਯਦੇ ਸਨ (ਯ) ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਜਸਯਦੇ ਜਵਚ ਰ ਬ ਤੇ ਜਵਕਾਯ (ਸੀ) ਯਜਸੂੰਦਾ ਸੈ।
ਸੇ ਨਾਨਕ! ਭਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਇਆ ਸਇਆ ਭਨੁੱਖ ਜ ਕਝ (ਬੀ) ਕਯਦਾ ਸੈ ਉਸ ਕਫੂਰ ਨਸੀਂ ਸੂੰਦਾ ਤੇ ਰਬੂ ਦੀ
ਸਜ਼ੂਯੀ ਜਵੁੱਚ ਉਸ ਖ਼ਆਯ ਸੂੰਦਾ ਸੈ।2।
ਉੜੀ ॥ ਆ ਖਾਣੀ ਆ ਫਾਣੀ ਆ ਖੰਡ ਵਯਬੰਡ ਕਯ ॥ ਆਬ ਸਭੁੰਦੁ ਆਬ ਹ ਸਾਗਯੁ
ਆ ਹੀ ਬਵਬਚ ਯਤਨ ਧਯ ॥ ਆਬ ਰਹਾ ਕਯ ਬਜਸੁ ਬਕਯਾ ਬਜਸ ਨ ਗੁਯਭੁਬਖ ਕਯ ਹਯ ॥
ਆ ਬਉਜਰੁ ਆਬ ਹ ਫਬਹਥਾ ਆ ਖਵਟੁ ਆਬ ਤਯ ॥ ਆ ਕਯ ਕਯਾ ਕਯਤਾ ਅਵਯੁ ਨ
ਦੂਜਾ ਤੁਝ ਸਯ ॥੯॥ ਸਰਕ ਭਃ ੩ ॥ {ੰਨਾ 552}

ਦਅਯਥ:- ਖਾਣੀ—ਜਗਤ ਦੀ ਉਤੁੱਤੀ ਦੇ ਵੀਰੇ (ਅੂੰਡਜ, ਜੇਯਜ, ੇਤਜ, ਉਤਬਜ)। ਫਾਣੀ—ਫਰੀਆਾਂ।
ਖੂੰਡ—ਜਗਤ ਦੇ ਜਸੁੱੇ। ਫਰਸਭੂੰਡ—ਜਗਤ। ਫਜਸਥ—ਜਸਾਜ਼। ਖੇਵਟ—ਭਰਾਸ। ਯੇ—ਫਯਾਫਯ।
ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਖਾਣੀਆਾਂ, ਫਰੀਆਾਂ, ਖੂੰਡ ਤੇ ਫਰਸਭੂੰਡ ਫਣਾਉਂਦਾ ਸੈ; ਆ ਸੀ ਭੂੰਦਯ ਾਗਯ ਸੈ ਤੇ ਉ
ਨੇ ਆ ਸੀ ਇ ਜਵਚ (ਜਜਤ-ਾਰਾਸ ਯੂ) ਯਤਨ ਰਕਾ ਯੁੱਖੇ ਸਨ; ਜਜ ਤੇ ਜਕਯਾ ਕਯਦਾ ਸੈ, ਤੇ ਜਜ ਨੂ ੂੰ
ਜਤਗਯੂ ਦੇ ਨਭਖ ਕਯਦਾ ਸੈ ਉ ਨੂ ੂੰ ਆ ਸੀ ਉਸ ਯਤਨ ਰਬਾ ਦੇਂਦਾ ਸੈ; ਰਬੂ ਆ ਸੀ (ੂੰਾਯ) ਭੂੰਦਯ ਸੈ,
ਆ ਸੀ ਜਸਾਜ਼ ਸੈ, ਆ ਸੀ ਭੁੱਰਾਸ ਸੈ ਤੇ ਆ ਸੀ ਤਯਦਾ ਸੈ, ਆ ਸੀ ਬ ਕਝ ਕਯਦਾ ਕਯਾਉਂਦਾ ਸੈ। ਸੇ
ਰਬੂ! ਤੇਯੇ ਜਜਸਾ ਦੂ ਜਾ ਕਈ ਨਸੀਂ।9।
ਸਬਤਗੁਯ ਕੀ ਸਵਾ ਸਪਰ ਹ ਜ ਕ ਕਯ ਬਚਤੁ ਰਾਇ ॥ ਨਾਭੁ ਦਾਯਥੁ ਾਈ ਅਬਚੰਤੁ ਵਸ ਭਬਨ
ਆਇ ॥ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦੁਖੁ ਕਟੀ ਹਉਭ ਭਭਤਾ ਜਾਇ ॥ ਉਤਭ ਦਵੀ ਾਈ ਸਚ ਯਹ
ਸਭਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ੂਯਬਫ ਬਜਨ ਕਉ ਬਰਬਖਆ ਬਤਨਾ ਸਬਤਗੁਯੁ ਬਭਬਰਆ ਆਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 552}
ਦਅਯਥ:- ਦਾਯਥ—ਧਨ। ਅਜਚੂੰਤ—ਜਚੂੰਤਾ ਤੋਂ ਯਜਸਤ ਰਬੂ। ਜਨਭ ਭਯਨ ਦਖ—ਾਯੀ ਉਭਯ ਦਾ ਦੁੱਖ,
ਇਸ ਸਉਭੈ ਭਭਤਾ ਜ ਾਯੀ ਉਭਯ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੈ। ਉਤਭ ਦਵੀ—ਰਬੂ ਜਵਚ ਭਾ ਯਜਸਣ ਦਾ ਯਤਫਾ।
ੂਯਜਫ—ਭਢ ਤੋਂ।
ਅਯਥ:- ਜੇ ਭਨੁੱਖ ਭਨ ਜਟਕਾ ਕੇ ਜਤਗਯੂ ਦੀ (ਦੁੱੀ ਸਈ) ਕਾਯ ਕਯੇ, ਤਾਾਂ ਉਸ ੇਵਾ ਜ਼ਯੂਯ ਪਰ ਦੇਂਦੀ ਸੈ—
ਨਾਭ ਧਨ ਜਭਰ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ ਤੇ ਜਚੂੰਤਾ ਤੋਂ ਯਜਸਤ (ਰਬੂ) ਭਨ ਜਵਚ ਆ ਵੁੱਦਾ ਸੈ, ਸਉਭੈ ਭਭਤਾ ਦੂ ਯ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ।
ਤੇ ਇਸ ਾਯੀ ਉਭਯ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੁੱਜਟਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ। (ਸਜ਼ੂਯੀ ਜਵਚ) ਵੁੱਡਾ ਯਤਫਾ ਜਭਰਦਾ ਸੈ, ਭਨੁੱਖ ੁੱਚੇ ਸਯੀ
ਜਵਚ ਭਾਇਆ ਯਜਸੂੰਦਾ ਸੈ।
(ਯ ਜਤਗਯੂ ਦਾ ਰੁੱਬਣਾ ਕਈ ਖੁੱਰੀ ਗੁੱਰ ਨਸੀਂ); ਸੇ ਨਾਨਕ! ਭੁੱਢ ਤੋਂ (ਕੀਤੇ ਸ ਚੂੰਗੇ ਕੂੰਭਾਾਂ ਅਨਾਯ)
ਜਜਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਜਸਯਦੇ ਜਵਚ (ਚੂੰਗੇ ੂੰਕਾਯ) ਉੱਕਯੇ ਸ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਸੀ ਜਤਗਯੂ ਆ ਜਭਰਦਾ ਸੈ (ਬਾਵ, ਉਸੀ
ਜਤਗਯੂ ਨੂ ੂੰ ਛਾਣ ਰੈਂ ਦੇ ਸਨ)।1।
ਭਃ ੩ ॥ ਨਾਬਭ ਯਤਾ ਸਬਤਗੁਯੂ ਹ ਕਬਰਜੁਗ ਫਬਹਥੁ ਹਇ ॥ ਗੁਯਭੁਬਖ ਹਵ ਸੁ ਾਬਯ ਵ ਬਜਨਾ
ਅੰਦਬਯ ਸਚਾ ਸਇ ॥ ਨਾਭੁ ਸਭਹਾਰ ਨਾਭੁ ਸੰਗਰਹ ਨਾਭ ਹੀ ਬਤ ਹਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਬਤਗੁਯੁ ਾਇਆ
ਕਯਬਭ ਯਾਬਤ ਹਇ ॥੨॥
ਦਅਯਥ:- ਜਗ—ਭਾ, ਜੀਵਨ। ਕਜਰ—ਝਗੜੇ, ਕਰੇ ਸ਼। ਕਜਰਜਗ—ਉਸ ਜੀਵਨ-ਭਾ ਜ ਝਗਜੜਆਾਂ ਨਾਰ
ਬਯੂਯ ਸੈ, ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰੋਂ ਜਵਛੜੇ ਦਾ ਭਾ (“ਇਕ ਘੜੀ ਨ ਜਭਰਤੇ ਤਾ ਕਜਰਜਗ ਸਤਾ”)। ਜਤ—
ਇੁੱਜ਼ਤ।
ਅਯਥ:- ਜਤਗਯੂ (ਰਬੂ ਦੇ) ਨਾਭ ਜਵਚ ਜਬੁੱਜਾ ਸਇਆ ਸੂੰਦਾ ਸੈ ਤੇ ਕਜਰਜਗ (ਦੇ ਜੀਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਤਾਯਨ) ਰਈ ਜਸਾਜ਼
ਫਣਦਾ ਸੈ; (ਜਕਉਂਜਕ) ਉਸ ਨਾਭ ਨੂ ੂੰ ਾਾਂਬਦਾ ਸੈ ਤੇ ਨਾਭ ਧਨ ਇਕੁੱਠਾ ਕਯਦਾ ਸੈ (ਸਯੀ ਦੀ ਦਯਗਾਸ ਜਵਚ)
ਆਦਯ ਬੀ ਨਾਭ ਨਾਰ ਸੀ ਸੂੰਦਾ ਸੈ।
ਸੇ ਨਾਨਕ! ਜਤਗਯੂ ਨੂ ੂੰ ਜਭਰ ਕੇ ਰਬੂ ਦੀ ਭੇਸਯ ਨਾਰ ਸੀ (ਬਾਵ, ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਾਤਰ ਫਜਣਆਾਂ ਸੀ) ਨਾਭ ਦੀ
ਰਾਤੀ ਸੂੰਦੀ ਸੈ।2।

ਉੜੀ ॥ ਆ ਾਯਸੁ ਆਬ ਧਾਤੁ ਹ ਆਬ ਕੀਤਨੁ ਕੰਚਨੁ ॥ ਆ ਿਾਕੁਯੁ ਸਵਕੁ ਆ ਆ
ਹੀ ਾ ਖੰਡਨੁ ॥ ਆ ਸਬਬ ਘਟ ਬਗਵ ਸੁਆਭੀ ਆ ਹੀ ਸਬੁ ਅੰਜਨੁ ॥ ਆਬ ਬਫਫਕੁ ਆਬ
ਸਬੁ ਫਤਾ ਆ ਗੁਯਭੁਬਖ ਬੰਜਨੁ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਸਾਰਾਬਹ ਨ ਯਜ ਤੁਧੁ ਕਯਤ ਤੂ ਹਬਯ ਸੁਖਦਾਤਾ
ਵਡਨੁ ॥੧੦॥ {ੰਨਾ 552}
ਦਅਯਥ:- ਾਯ—ਉਸ ੁੱਥਯ ਜਜ ਨਾਰ ਛਜਸਆਾਂ ਧਾਤਾਾਂ ਨਾ ਫਣਦੀਆਾਂ ਦੁੱੀਦੀਆਾਂ ਸਨ। ਕੂੰਚਨ—ਨਾ।
ਖੂੰਡਨ—ਨਾ ਕਯਨ ਵਾਰਾ। ਘਟ—ਯੀਯ। ਅੂੰਜਨ—ਕਾਰਖ, ਯਭਾ, ਭਾਇਆ। ਜਫਫੇਕ—ਯਖ, ਛਾਣ,
ਜਗਆਨ। ਫੇਤਾ—ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ। ਬੂੰਜਨ—ਨਾ ਕਯਨ ਵਾਰਾ।
ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਆਭੀ ਆ ਸੀ ਾਯ ਸੈ, ਆ ਸੀ ਰ ਸਾ ਸੈ ਤੇ ਉ ਨੇ ਆ ਸੀ (ਉ ਤੋਂ) ਨਾ ਫਣਾਇਆ ਸੈ,
ਆ ਸੀ ਠਾਕਯ ਸੈ, ਆ ਸੀ ੇਵਕ ਸੈ ਤੇ ਆ ਸੀ ਾ ਦੂ ਯ ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਸੈ, ਾਯੇ ਯੀਯਾਾਂ ਜਵਚ ਆ ਸੀ
ਜਵਆਕ ਸ ਕੇ ਭਾਇਕ ਦਾਯਥ ਬਗਦਾ ਸੈ ਤੇ ਾਯੀ ਭਾਇਆ ਬੀ ਆ ਸੀ ਸੈ; ਆ ਸੀ ਜਫਫੇਕ (ਬਾਵ,
ਜਗਆਨ) ਸੈ, ਆ ਸੀ ਾਯੇ (ਜਫਫੇਕ) ਨੂ ੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ ਸੈ ਤੇ ਆ ਸੀ ਜਤਗਯੂ ਦੇ ਨਭਖ ਸ ਕੇ (ਭਾਇਆ ਦੇ
ਫੂੰਧਨ) ਤੜਨ ਵਾਰਾ ਸੈ।
ਸੇ ਕਯਤਾਯ! ਦਾ ਨਾਨਕ ਤੇਯੀ ਜਜਤ-ਾਰਾਸ ਕਯ ਕੇ ਯੁੱਜਦਾ ਨਸੀਂ (ਬਾਵ ਭੈਂ ਤੇਯੀ ਕੇਸੜੀ ਜਜਤ ਕਯਾਾਂ?),
ਤੂ ੂੰ ਬ ਤੋਂ ਵੁੱਡਾ ਖਾਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸੈਂ।10।
ਸਰਕੁ ਭਃ ੪ ॥ ਬਫਨੁ ਸਬਤਗੁਯ ਸਵ ਜੀਅ ਕ ਫੰਧਨਾ ਜਤ ਕਯਭ ਕਭਾਬਹ ॥ ਬਫਨੁ ਸਬਤਗੁਯ ਸਵ
ਿਵਯ ਨ ਾਵਹੀ ਭਬਯ ਜੰਭਬਹ ਆਵਬਹ ਜਾਬਹ ॥ ਬਫਨੁ ਸਬਤਗੁਯ ਸਵ ਬਪਕਾ ਫਰਣਾ ਨਾਭੁ ਨ ਵਸ
ਭਬਨ ਆਇ ॥ ਨਾਨਕ ਬਫਨੁ ਸਬਤਗੁਯ ਸਵ ਜਭ ੁਬਯ ਫਧ ਭਾਯੀਅਬਹ ਭੁਬਹ ਕਾਰ ਉਬਿ ਜਾਬਹ
॥੧॥ {ੰਨਾ 552}
ਦਅਯਥ:- ਜੇਤ—
ੇ ਜਜਤਨੇ ਬੀ। ਠਵਯ—ਆਯਾ। ਨਾ ਾਵਸੀ—ਨਸੀਂ ਰੁੱਬ ਕਦੇ।
ਅਯਥ:- ਜਤਗਯੂ ਦੀ ਦੁੱੀ ਸਈ ਕਾਯ ਕਯਨ ਤੋਂ ਜਫਨਾ ਜਜਤਨੇ ਕੂੰਭ ਜੀਵ ਕਯਦੇ ਸਨ ਉਸ ਉਸਨਾਾਂ ਰਈ ਫੂੰਧਨ
ਫਣਦੇ ਸਨ (ਬਾਵ, ਉਸ ਕਯਭ ਸਯ ਵਧੀਕ ਭਾਇਆ ਦੇ ਭਸ ਜਵਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ) ਜਤਗਯੂ ਦੀ ੇਵਾ ਤੋਂ ਜਫਨਾ
ਕਈ ਸਯ ਆਯਾ ਜੀਵਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਜਭਰਦਾ ਨਸੀਂ (ਤੇ ਇ ਕਯ ਕੇ) ਭਯਦੇ ਤੇ ਜੂੰਭਦੇ ਯਜਸੂੰਦੇ ਸਨ।
ਗਯੂ ਦੀ ਦੁੱੀ ਸਈ ਜਭਯਨ ਦੀ ਕਾਯ ਤੋਂ ਖੂੰਝ ਕੇ ਭਨੁੱਖ ਸਯ ਸਯ ਜਪੁੱਕੇ ਫਰ ਫਰਦਾ ਸੈ, ਇ ਦੇ ਜਸਯਦੇ ਜਵਚ
ਨਾਭ ਨਸੀਂ ਵੁੱਦਾ; (ਇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਜਨਕਰਦਾ ਸੈ ਜਕ) ਸੇ ਨਾਨਕ! ਜਤਗਯੂ ਦੀ ੇਵਾ ਤੋਂ ਜਫਨਾ ਜੀਵ
(ਭਾਨ ) ਜਭਯੀ ਜਵਚ ਫੁੱਧੇ ਭਾਯੀਦੇ ਸਨ ਤੇ (ਤਯਨ ਵੇਰੇ) ਜੁੱਗ ਤੋਂ ਭਕਾਰਖ ਖੁੱਟ ਕੇ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ।1।
ਭਃ ੩ ॥ ਇਬਕ ਸਬਤਗੁਯ ਕੀ ਸਵਾ ਕਯਬਹ ਚਾਕਯੀ ਹਬਯ ਨਾਭ ਰਗ ਬਆਯੁ ॥ ਨਾਨਕ ਜਨਭੁ
ਸਵਾਯਬਨ ਆਣਾ ਕੁਰ ਕਾ ਕਯਬਨ ਉਧਾਯੁ ॥੨॥
ਦਅਯਥ:- ਇਜਕ—ਕਈ ਭਨੁੱਖ। ਚਾਕਯੀ—ਨ ਕਯੀ। ਕਰ—ਯਵਾਯ।
ਅਯਥ:- ਕਈ ਭਨੁੱਖ ਜਤਗਯੂ ਦੀ ਦੁੱੀ ਸਈ ਜਭਯਨ ਦੀ ਕਾਯ ਕਯਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਰਬੂ ਦੇ ਨਾਭ ਜਵਚ
ਜਆਯ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ, ਸੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਆਣਾ ਭਨੁੱਖਾ ਜਨਭ ਵਾਯ ਰੈਂ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਣੀ ਕਰ ਬੀ ਤਾਯ ਰੈਂ ਦੇ
ਸਨ।2।

ਉੜੀ ॥ ਆ ਚਾਟਸਾਰ ਆਬ ਹ ਾਧਾ ਆ ਚਾਟੜ ੜਣ ਕਉ ਆਣ ॥ ਆ ਬਤਾ ਭਾਤਾ
ਹ ਆ ਆ ਫਾਰਕ ਕਯ ਬਸਆਣ ॥ ਇਕ ਥ ਬੜ ਫੁਝ ਸਬੁ ਆ ਇਕ ਥ ਆ ਕਯ ਇਆਣ
॥ ਇਕਨਾ ਅੰਦਬਯ ਭਹਬਰ ਫੁਰਾ ਜਾ ਆਬ ਤਯ ਭਬਨ ਸਚ ਬਾਣ ॥ ਬਜਨਾ ਆ ਗੁਯਭੁਬਖ ਦ
ਵਬਡਆਈ ਸ ਜਨ ਸਚੀ ਦਯਗਬਹ ਜਾਣ ॥੧੧॥ {ੰਨਾ 552}
ਦਅਯਥ:- ਚਾਟਾਰ—ਾਠਸ਼ਾਰਾ। ਾਧਾ—ੜ੍ ਾਣ ਵਾਰਾ। ਆਣੇ —ਜਰਆਉਂਦਾ ਸੈ। ਇਕ ਥੈ—ਜਕਤੇ ਤਾਾਂ,
ਇਕ ਥਾਾਂ ਤਾਾਂ।
ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਾਠਸ਼ਾਰਾ ਸੈ, ਆ ਸੀ ਉਤਾਦ ਸੈ, ਤੇ ਆ ਸੀ ਭੂੰਡੇ ੜ੍ ਨ ਨੂ ੂੰ ਜਰਆਉਂਦਾ ਸੈ, ਆ
ਸੀ ਭਾਾਂ ਜਉ ਸੈ ਤੇ ਆ ਸੀ ਫਾਰਕਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਜਆਣੇ ਕਯਦਾ ਸੈ; ਇਕ ਥਾਾਂ ਬ ਕਝ ੜ੍ ਕੇ ਆ ਸੀ ਭਝਦਾ ਸੈ, ਤੇ
ਇਕ ਥਾਾਂ ਆ ਸੀ ਫਾਰਕਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਇੂੰਞਾਣੇ ਕਯ ਦੇਂਦਾ ਸੈ। ਸੇ ੁੱਚੇ ਸਯੀ! ਜਦੋਂ ਆ ਤੇਯੇ ਭਨ ਜਵਚ ਚੂੰਗੇ ਰੁੱਗਦੇ ਸਨ,
ਤਾਾਂ ਤੂ ੂੰ ਇਕਨਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਆਣੇ ਭਜਸਰ ਜਵਚ ਧਯ ਅੂੰਦਯ ਫਰਾ ਰੈਂ ਦਾ ਸੈਂ। ਜਜਨ੍ ਾਾਂ ਗਯਭਖਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਆ ਆਦਯ ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ,
ਉਸ ੁੱਚੀ ਦਯਗਾਸ ਜਵਚ ਯਗਟ ਸ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ।11।
ਸਰਕੁ ਭਯਦਾਨਾ ੧ ॥ ਕਬਰ ਕਰਵਾਰੀ ਕਾਭੁ ਭਦੁ ਭਨੂਆ ੀਵਣਹਾਯੁ ॥ ਕ੍ਰਧ ਕਟਯੀ ਭਬਹ ਬਯੀ
ੀਰਾਵਾ ਅਹੰਕਾਯੁ ॥ ਭਜਰਸ ਕੂੜ ਰਫ ਕੀ ੀ ੀ ਹਇ ਖੁਆਯੁ ॥ ਕਯਣੀ ਰਾਹਬਣ ਸਤੁ ਗੁੜੁ
ਸਚੁ ਸਯਾ ਕਬਯ ਸਾਯੁ ॥ ਗੁਣ ਭੰਡ ਕਬਯ ਸੀਰੁ ਬਘਉ ਸਯਭੁ ਭਾਸੁ ਆਹਾਯੁ ॥ ਗੁਯਭੁਬਖ ਾਈ
ਨਾਨਕਾ ਖਾਧ ਜਾਬਹ ਬਫਕਾਯ ॥੧॥ {ੰਨਾ 553}
ਨ ਟ:- ਬਾ: ਭਯਦਾਨਾ ਆਣੀ ਜਕੇ ਯਚਨਾ ਜਵਚ ਰਜ਼ ‘ਨਾਨਕ’ ਨਸੀਂ ੀ ਵਯਤ ਕਦਾ। ਰ ਕ ਭ: 1 ਸੈ ਅਤੇ
ਭਯਦਾਨੇ ਨੂ ੂੰ ੂੰਫਧਨ ਕੀਤਾ ਸੈ। ਜਤੂੰਨੇ ਸੀ ਰ ਕ ਭ: 1 ਦੇ ਸਨ।
ਦਅਯਥ:- ਕਜਰ—ਕਰਜਗੀ ਬਾਉ, ਰਬੂ ਨਾਰੋਂ ਜਵਛੜੇ ਦੀ ਸਾਰਤ। ਕਰਵਾਰੀ—ਸ਼ਯਾਫ ਕੁੱਢਣ ਵਾਰੀ
ਭੁੱਟੀ। ਭਦ—ਸ਼ਯਾਫ। ਭਜਸ—ਭਸ ਨਾਰ। ਭਜਰ—ਭਜਸਰ। ਰਾਸਜਣ—ੁੱਕ ਗੜ ਾਣੀ ਆਜਦਕ ਜ ਯਰਾ
ਕੇ ਜਭੁੱਟੀ ਜਵਚ ਾ ਕੇ ਯੂੜੀ ਜਵਚ ਦੁੱਫ ਕੇ ਤਯਕਾ ਰੈਂ ਦੇ ਸਨ। ਤ—ੁੱਚ। ਯਾ—ਸ਼ਯਾਫ। ਾਯ—ਰੇਸ਼ਟ।
ਭੂੰਡ—
ੇ ਯਟੀਆਾਂ। ੀਰ—ਚੂੰਗਾ ਬਾਉ। ਯਭ—ਸਮਾ। ਆਸਾਯ—ਖ਼ਯਾਕ।
ਅਯਥ:- ਕਰਜਗੀ ਬਾਉ (ਭਾਨ ) (ਸ਼ਯਾਫ ਕੁੱਢਣ ਵਾਰੀ) ਭੁੱਟੀ ਸੈ; ਕਾਭ (ਭਾਨ ) ਸ਼ਯਾਫ ਸੈ ਤੇ ਇ ਨੂ ੂੰ ੀਣ
ਵਾਰਾ (ਭਨੁੱਖ ਦਾ) ਭਨ ਸੈ, ਭਸ ਨਾਰ ਬਯੀ ਸਈ ਕ੍ਰਧ ਦੀ (ਭਾਨ ) ਕਟਯੀ ਸੈ ਤੇ ਅਸੂੰਕਾਯ (ਭਾਨ ) ਜਰਾਉਣ
ਵਾਰਾ ਸੈ, ਕੂ ੜੇ ਰੁੱਫ ਦੀ (ਭਾਨ ) ਭਜਰ ਸੈ (ਜਜ ਜਵਚ ਫਜਸ ਕੇ) ਭਨ (ਕਾਭ ਦੀ ਸ਼ਯਾਫ ਨੂ ੂੰ) ੀ ੀ ਕੇ ਖ਼ਆਯ
ਸੂੰਦਾ ਸੈ।
ਚੂੰਗੀ ਕਯਣੀ ਨੂ ੂੰ (ਸ਼ਯਾਫ ਕੁੱਢਣ ਵਾਰੀ) ਰਾਸਣ, ੁੱਚ ਫਰਣ ਨੂ ੂੰ ਗੜ ਫਣਾ ਕੇ ੁੱਚੇ ਨਾਭ ਨੂ ੂੰ ਰੇਸ਼ਟ ਸ਼ਯਾਫ ਫਣਾ।
ਗਣਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਭੂੰਡ,ੇ ੀਤਰ ਬਾਉ ਨੂ ੂੰ ਜਘਉ ਤੇ ਸ਼ਯਭ ਨੂ ੂੰ ਭਾ—(ਇਸ ਾਯੀ) ਖ਼ਯਾਕ ਫਣਾ; ਸੇ ਨਾਨਕ! ਇਸ ਖ਼ਯਾਕ
ਜਤਗਯੂ ਦੇ ਨਭਖ ਸਇਆਾਂ ਜਭਰਦੀ ਸੈ ਤੇ ਇ ਦੇ ਖਾਜਧਆਾਂ ਾਯੇ ਜਵਕਾਯ ਦੂ ਯ ਸ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ।1।
ਭਯਦਾਨਾ ੧ ॥ ਕਾਇਆ ਰਾਹਬਣ ਆੁ ਭਦੁ ਭਜਰਸ ਬਤਰਸਨਾ ਧਾਤੁ ॥ ਭਨਸਾ ਕਟਯੀ ਕੂਬੜ ਬਯੀ
ੀਰਾ ਜਭਕਾਰੁ ॥ ਇਤੁ ਭਬਦ ੀਤ ਨਾਨਕਾ ਫਹੁਤ ਖਟੀਅਬਹ ਬਫਕਾਯ ॥ ਬਗਆਨੁ ਗੁੜੁ ਸਾਰਾਹ
ਭੰਡ ਬਉ ਭਾਸੁ ਆਹਾਯੁ ॥ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਬਜਨੁ ਸਚੁਹ ਸਚੁ ਨਾਭੁ ਆਧਾਯੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 553}
ਦਅਯਥ:- ਆ—ਆਾ, ਅਸੂੰਕਾਯ। ਧਾਤ—ਦੜ-ਬੁੱਜ, ਬਟਕਣਾ। ਭਨਾ—ਵਾਨਾ।

ਅਯਥ:- ਯੀਯ (ਭਾਨ ) (ਸ਼ਯਾਫ ਕੁੱਢਣ ਵਾਰੀ ਭਗਯੀ ਭੇਤ) ਭੁੱਟੀ ਸੈ, ਅਸੂੰਕਾਯ ਸ਼ਯਾਫ, ਤੇ ਜਤਰ ਸ਼ਨਾ ਜਵਚ
ਬਟਕਣਾ (ਭਾਨ ) ਭਜਸਰ ਸੈ, ਕੂ ੜ ਨਾਰ ਬਯੀ ਸਈ ਵਾਸ਼ਨਾਾਂ (ਭਾਨ ) ਕਟਯੀ ਸੈ ਤੇ ਜਭ ਕਾਰ (ਭਾਨ )
ਜਰਾਉਂਦਾ ਸੈ। ਸੇ ਨਾਨਕ! ਇ ਸ਼ਯਾਫ ਦੇ ੀਜਤਆਾਂ ਫਸਤੇ ਜਵਕਾਯ ਖੁੱਟੇ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ (ਬਾਵ, ਅਸੂੰਕਾਯ ਜਤਰ ਸ਼ਨਾ
ਕੂ ੜ ਆਜਦਕ ਦੇ ਕਾਯਨ ਜਵਕਾਯ ਸੀ ਜਵਕਾਯ ੈਦਾ ਸ ਯਸੇ ਸਨ)।
ਰਬੂ ਦਾ ਜਗਆਨ (ਭਾਨ ) ਗੜ ਸਵੇ, ਜਜਤ-ਾਰਾਸ ਯਟੀਆਾਂ, (ਰਬੂ ਦਾ) ਡਯ ਭਾ—ਇਸ ਖ਼ਯਾਕ ਸਵੇ, ਸੇ
ਨਾਨਕ! ਇਸ ਬਜਨ ੁੱਚਾ ਸੈ, ਜਕਉਂਜਕ ੁੱਚਾ ਨਾਭ ਸੀ (ਜਜ਼ੂੰਦਗੀ ਦਾ) ਆਯਾ ਸ ਕਦਾ ਸੈ।2।
ਕਾਂਮਾਂ ਰਾਹਬਣ ਆੁ ਭਦੁ ਅੰਬਭਰਤ ਬਤਸ ਕੀ ਧਾਯ ॥ ਸਤਸੰਗਬਤ ਬਸਉ ਭਰਾੁ ਹਇ ਬਰਵ ਕਟਯੀ
ਅੰਬਭਰਤ ਬਯੀ ੀ ੀ ਕਟਬਹ ਬਫਕਾਯ ॥੩॥ {ੰਨਾ 553}
ਅਯਥ:- (ਜੇ) ਯੀਯ ਭੁੱਟੀ ਸਵੇ, ਆੇ ਦੀ ਛਾਣ ਸ਼ਯਾਫ ਤੇ ਉ ਦੀ ਧਾਯ (ਬਾਵ, ਜਜ ਦੀ ਧਾਯ) ਅਭਯ ਕਯਨ
ਵਾਰੀ ਸਵੇ, ਤੂੰਗਜਤ ਨਾਰ ਭੇਰ ਸਵੇ (ਬਾਵ, ਭਜਰ ਤੂੰਗਜਤ ਸਵੇ), ਅੂੰਜਭਰਤ (ਨਾਭ) ਦੀ ਬਯੀ ਸਈ ਜਰਵ
(ਯੂ) ਕਟਯੀ ਸਵ,ੇ (ਤਾਾਂ ਸੀ ਭਨੁੱਖ) (ਇ ਸ਼ਯਾਫ ਨੂ ੂੰ) ੀ ੀ ਕੇ ਾਯੇ ਜਵਕਾਯ ਾ ਦੂ ਯ ਕਯਦੇ ਸਨ।1।
ਉੜੀ ॥ ਆ ਸੁਬਯ ਨਯ ਗਣ ਗੰਧਯਫਾ ਆ ਖਟ ਦਯਸਨ ਕੀ ਫਾਣੀ ॥ ਆ ਬਸਵ ਸੰਕਯ
ਭਹਸਾ ਆ ਗੁਯਭੁਬਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥

ਆ ਜਗੀ ਆ ਬਗੀ ਆ ਸੰਬਨਆਸੀ ਬਪਯ

ਬਫਫਾਣੀ ॥ ਆ ਨਾਬਰ ਗਸਬਟ ਆਬ ਉਦਸ ਆ ਸੁਘੜੁ ਸਯੂੁ ਬਸਆਣੀ ॥ ਆਣਾ ਚਜੁ
ਕਬਯ ਵਖ ਆ ਆ ਸਬਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਹ ਜਾਣੀ ॥੧੨॥ {ੰਨਾ 553}
ਦਅਯਥ:- ਗੂੰਧਯਫ—ਦੇਵਜਤਆਾਂ ਦੇ ਯਾਗੀ। ਖਟ ਦਯਨ—ਛੇ ਸ਼ਾਤਰ । ੂੰਕਯ, ਭਸੇ—ਜਸ਼ਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਭ।
ਅਕਥ—ਜ ਜਫਆਨ ਨ ਸ ਕੇ। ਜਫਫਾਣੀ—ਉਜਾੜ। ਗਜਟ—ਚਯਚਾ। ਘੜ—ਚੁੱਜਾ। ਚਜ—ਤਭਾਸ਼ਾ।
ਜਾਣੀ—ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ।
ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਦੇਵਤੇ, ਭਨੁੱਖ, (ਜਸ਼ਵ ਜੀ ਦੇ) ਗਣ, ਦੇਵਜਤਆਾਂ ਦੇ ਯਾਗੀ, ਅਤੇ ਆ ਸੀ ਛੇ ਦਯਸ਼ਨਾਾਂ ਦੀ
ਫਰੀ (ਫਨਾਣ ਵਾਰਾ) ਸੈ, ਆ ਸੀ ਜਸ਼ਵ, ਸ਼ੂੰਕਯ ਤੇ ਭਸੇਸ਼ (ਦਾ ਕਯਤਾ) ਸੈ, ਆ ਸੀ ਗਯੂ ਦੇ ਨਭਖ ਸ ਕੇ
ਆਣੇ ਅਕੁੱਥ ਯੂ ਦੀਆਾਂ ਵਜਡਆਈਆਾਂ (ਕਯਦਾ ਸੈ), ਆ ਸੀ ਜਗ ਦੀ ਾਧਨਾ ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਸੈ, ਆ ਸੀ
ਬਗਾਾਂ ਜਵਚ ਯਜਵਯਤ ਸੈ ਤੇ ਆ ਸੀ ੂੰਜਨਆੀ ਫਣ ਕੇ ਉਜਾੜਾਾਂ ਜਵਚ ਜਪਯਦਾ ਸੈ, ਆ ਸੀ ਆਣੇ ਨਾਰ
ਚਯਚਾ ਕਯਦਾ ਸੈ, ਆ ਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਕਯਦਾ ਸੈ, ਆ ਸੀ ਜਆਣੀ ਭਜਤ ਵਾਰਾ ੂੰਦਯ ਯੂ ਵਾਰਾ ਸੈ,
ਆਣਾ ਕਤਕ ਕਯ ਕੇ ਆ ਸੀ ਵੇਖਦਾ ਸੈ ਤੇ ਆ ਸੀ ਾਯੇ ਜੀਵਾਾਂ ਦੇ ਜਸਯਦੇ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ ਸੈ।12।
ਸਰਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਹਾ ਸੰਬਧਆ ਯਵਾਣੁ ਹ ਬਜਤੁ ਹਬਯ ਰਬੁ ਭਯਾ ਬਚਬਤ ਆਵ ॥ ਹਬਯ ਬਸਉ ਰੀਬਤ
ਊਜ ਭਾਇਆ ਭਹੁ ਜਰਾਵ ॥ ਗੁਯ ਯਸਾਦੀ ਦੁਬਫਧਾ ਭਯ ਭਨੂਆ ਅਸਬਥਯੁ ਸੰਬਧਆ ਕਯ
ਵੀਚਾਯੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸੰਬਧਆ ਕਯ ਭਨਭੁਖੀ ਜੀਉ ਨ ਬਟਕ ਭਬਯ ਜੰਭ ਹਇ ਖੁਆਯੁ ॥

੧॥ {ੰਨਾ

553}
ਦਅਯਥ:- ਦਜਫਧਾ—ਦਜਚੁੱਤਾ-ਨ, ਦਵ ੈਤ-ਬਾਵ। ਅਜਥਯ—ਜਟਜਕਆ ਸਇਆ। ੂੰਜਧਆ—ਾਠ-ੂਜਾ।
ਅਯਥ:- ਉਸ ੂੰਜਧਆ ਕਫੂਰ ਸੈ ਜਜ ਨਾਰ ਜਆਯਾ ਰਬੂ ਜਸਯਦੇ ਜਵਚ ਵੁੱ , ਰਬੂ ਨਾਰ ਜਆਯ ੈਦਾ ਸ
ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ ੜ ਜਾ।
ਜਤਗਯੂ ਦੀ ਜਕਯਾ ਨਾਰ ਜਜ ਭਨੁੱਖ ਦੀ ਦਜਫਧਾ ਦੂ ਯ ਸਵੇ, ਭਨ ਜਟਕ ਜਾ, ਉਸ ੂੰਜਧਆ ਦੀ (ੁੱਚੀ)

ਜਵਚਾਯ ਕਯਦਾ ਸੈ, ਸੇ ਨਾਨਕ! ਭਨਭਖ ੂੰਜਧਆ ਕਯਦਾ ਸੈ, (ਯ) ਉ ਦਾ ਭਨ ਜਟਕਦਾ ਨਸੀਂ, (ਇ ਵਾਤੇ)
ਜੂੰਭਦਾ ਭਯਦਾ ਸੈ ਤੇ ਖ਼ਆਯ ਸੂੰਦਾ ਸੈ।1।
ਭਃ ੩ ॥ ਬਰਉ ਬਰਉ ਕਯਤੀ ਸਬੁ ਜਗੁ ਬਪਯੀ ਭਯੀ ਬਆਸ ਨ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਬਤਗੁਬਯ ਬਭਬਰ
ਭਯੀ ਬਆਸ ਗਈ ਬਯੁ ਾਇਆ ਘਬਯ ਆਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 553}
ਅਯਥ:- ‘ਜਆਯਾ ਜਆਯਾ’ ਕੂ ਕਦੀ ਭੈਂ ਾਯਾ ੂੰਾਯ ਜਪਯੀ, ਯ ਭੇਯੀ ਜਆ ਦੂ ਯ ਨਸੀਂ ੀ ਸਈ, ਸੇ ਨਾਨਕ!
ਜਤਗਯੂ ਨੂ ੂੰ ਜਭਜਰਆਾਂ ਭੇਯੀ ਜਆ ਦੂ ਯ ਸ ਗਈ ਸੈ, ਘਯ ਜਵਚ ਆ ਕੇ ਜਆਯਾ ਤੀ ਰੁੱਬ ਜਰਆ ਸੈ।2।
ਉੜੀ ॥ ਆ ਤੰਤੁ ਯਭ ਤੰਤੁ ਸਬੁ ਆ ਆ ਿਾਕੁਯੁ ਦਾਸੁ ਬਇਆ॥ ਆ ਦਸ ਅਿ ਵਯਨ
ਉਾਇਅਨੁ ਆਬ ਫਰਹਭੁ ਆਬ ਯਾਜੁ ਰਇਆ ॥ ਆ ਭਾਯ ਆ ਛਡ ਆ ਫਖਸ ਕਯ
ਦਇਆ ॥ ਆਬ ਅਬੁਰੁ ਨ ਬੁਰ ਕਫ ਹੀ ਸਬੁ ਸਚੁ ਤਾਵਸੁ ਸਚੁ ਬਥਆ ॥ ਆ ਬਜਨਾ ਫੁਝਾ
ਗੁਯਭੁਬਖ ਬਤਨ ਅੰਦਯਹੁ ਦੂਜਾ ਬਯਭੁ ਗਇਆ ॥੧੩॥ {ੰਨਾ 553}
ਦਅਯਥ:- ਦ ਅਠ—ਅਠਾਯਾਾਂ। ਉਾਇਅਨ—ਉਾ ਸਨ ਉ ਨੇ । ਤਾਵ—ਜਨਆਾਂ। ਦੂ ਜਾ ਬਯਭ—
ਭਾਇਆ ਵਾਰੀ ਬਟਕਣਾ।
ਅਯਥ:- ਛਟੀ ਤਾਯ (ਬਾਵ, ਜੀਵ) ਵੁੱਡੀ ਤਾਯ (ਬਾਵ, ਯਭੇਸ਼ਵਯ)—ਬ ਕਝ ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਸੈ, ਆ ਸੀ
ਠਾਕਯ ਤੇ ਆ ਸੀ ਦਾ ਸੈ। ਰਬੂ ਨੇ ਆ ਸੀ ਅਠਾਯਾਾਂ ਵਯਣ ਫਣਾ, ਆ ਸੀ ਫਰਸਭ ਸੈ ਤੇ ਆ ਸੀ (ਜਰਸ਼ਟੀ
ਦਾ) ਯਾਜ ਉ ਨੇ ਜਰਆ ਸੈ। (ਜੀਵਾਾਂ ਨੂ ੂੰ) ਆ ਸੀ ਭਾਯਦਾ ਸੈ ਆ ਸੀ ਛੁੱਡਦਾ ਸੈ, ਆ ਸੀ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸੈ ਤੇ
ਆ ਸੀ ਭੇਸਯ ਕਯਦਾ ਸੈ, ਰਬੂ ਆ ਅਬੁੱਰ ਸੈ, ਕਦੇ ਬੁੱਰਦਾ ਨਸੀਂ, ਉ ਦਾ ਇਨਾ ਬੀ ਜਨਯਰ ੁੱਚ ਸੈ,
ਜਤਗਯੂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਜਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਆ ਭਝਾ ਦੇਂਦਾ ਸੈ ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਜਸਯਦੇ ਜਵਚੋਂ ਭਾਇਆ ਦੀ ਬਟਕਣਾ ਦੂ ਯ ਸ
ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ।13।
ਸਰਕੁ ਭਃ ੫ ॥ ਹਬਯ ਨਾਭੁ ਨ ਬਸਭਯਬਹ ਸਾਧਸੰਬਗ ਤ ਤਬਨ ਉਡ ਖਹ ॥ ਬਜਬਨ ਕੀਤੀ ਬਤਸ ਨ
ਜਾਣਈ ਨਾਨਕ ਬਪਟੁ ਅਰੂਣੀ ਦਹ ॥੧॥ {ੰਨਾ 553}
ਦਅਯਥ:- ਤੈ ਤਜਨ—ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਯੀਯ ਤੇ। ਖੇਸ—ਆਸ। ਜਜਜਨ—ਜਜ ਰਬੂ ਨੇ । ਅਰੂ ਣੀ—ਰੇਭ-ਜਵਸੂਣੀ।
ਦੇਸ—ਯੀਯ।
ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੁੱਖ ਾਧ ੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਨਸੀਂ ਜਭਯਦੇ, ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਯੀਯ ਤੇ ਆਸ ੈਂਦੀ ਸੈ,
(ਬਾਵ, ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਯੀਯ ਨੂ ੂੰ ਜਪਟਕਾਯ ੈਂਦੀ ਸੈ)। ਸੇ ਨਾਨਕ! ਰੇਭ ਤੋਂ ੁੱਖਣੇ ਉ ਯੀਯ ਨੂ ੂੰ ਜਧੁੱਕਾਯ ਸੈ, ਜ ਉ
ਰਬੂ ਨੂ ੂੰ ਨਸੀਂ ਛਾਣਦਾ ਜਜ ਨੇ ਉ ਨੂ ੂੰ ਫਣਾਇਆ ਸੈ।1।
ਭਃ ੫ ॥ ਘਬਟ ਵਸਬਹ ਚਯਣਾਯਬਫੰਦ ਯਸਨਾ ਜ ਗੁਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਸ ਰਬੁ ਬਸਭਯੀ ਬਤਸੁ ਦਹੀ
ਕਉ ਾਬਰ ॥੨॥ {ੰਨਾ 554}
ਦਅਯਥ:- ਘਜਟ—ਜਸਯਦੇ ਜਵਚ। ਚਯਣਾਯਜਫੂੰਦ—(ਚਯਣ+ਅਯਜਫੂੰਦ। ਅਯਜਫੂੰਦ—ਕਉਰ ਪੁੱਰ) ਕਉਰ
ਪੁੱਰ ਵਯਗੇ ੈਯ। ਯਨਾ—ਜੀਬ। ਦੇਸੀ—ਯੀਯ।
ਅਯਥ:- ਸੇ ਨਾਨਕ! (ਜਜ ਭਨੁੱਖ ਦੇ) ਜਸਯਦੇ ਜਵਚ ਰਬੂ ਦੇ ਚਯਨ ਕਭਰ ਵੁੱਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜੀਬ ਸਯੀ ਨੂ ੂੰ ਜਦੀ ਸੈ,
ਅਤੇ ਰਬੂ (ਜਜ ਯੀਯ ਕਯਕੇ) ਜਭਜਯਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ ਉ ਯੀਯ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯ।2।

ਉੜੀ ॥ ਆ ਅਿਸਬਿ ਤੀਯਥ ਕਯਤਾ ਆਬ ਕਯ ਇਸਨਾਨੁ ॥ ਆ

ਸੰਜਬਭ ਵਯਤ ਸਵਾਭੀ

ਆਬ ਜਾਇਬਹ ਨਾਭੁ ॥ ਆਬ ਦਇਆਰੁ ਹਇ ਬਉ ਖੰਡਨੁ ਆਬ ਕਯ ਸਬੁ ਦਾਨੁ ॥ ਬਜਸ ਨ
ਗੁਯਭੁਬਖ ਆਬ ਫੁਝਾ ਸ ਸਦ ਹੀ ਦਯਗਬਹ ਾ ਭਾਨੁ ॥ ਬਜਸ ਦੀ ਜ ਯਖ ਹਬਯ ਸੁਆਭੀ ਸ
ਸਚਾ ਹਬਯ ਜਾਨੁ ॥੧੪॥ {ੰਨਾ 554}
ਦਅਯਥ:- ਅਠਜਠ—ਅਠਾਸਠ। ੂੰਜਜਭ—ਜਗਤੀ ਨਾਰ। ਭਾਨ—ਆਦਯ। ਸਜਯ ਜਾਨ—ਸਜਯ ਜਨ, ਰਬੂ
ਦਾ ੇਵਕ ਬਗਤ। ਚਾ—ਰਬੂ (ਦਾ ਯੂ)।
ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਅਠਾਸਠ ਤੀਯਥਾਾਂ ਦਾ ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਸੈ, ਆ ਸੀ (ਉਸਨਾਾਂ ਤੀਯਥਾਾਂ ਤੇ) ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਯਦਾ
ਸੈ, ਭਾਰਕ ਆ ਸੀ ਜਗਤੀ ਜਵਚ ਵਯਤਦਾ ਸੈ ਤੇ ਆ ਸੀ ਨਾਭ ਜਾਉਂਦਾ ਸੈ, ਬਉ ਦੂ ਯ ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਰਬੂ
ਆ ਸੀ ਦਇਆਰ ਸੂੰਦਾ ਸੈ ਤੇ ਆ ਸੀ ਬ ਤਯ੍ਾਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਯਦਾ ਸੈ, ਜਜ ਭਨੁੱਖ ਨੂ ੂੰ ਜਤਗਯੂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ
ਭਝ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸੈ, ਉਸ ਦਾ ਦਯਗਾਸ ਜਵਚ ਆਦਯ ਾਉਂਦਾ ਸੈ। ਜਜ ਦੀ ਰਾਜ ਆ ਯੁੱਖਦਾ ਸੈ, ਉਸ ਯੁੱਫ
ਦਾ ਜਆਯਾ ੇਵਕ ਯੁੱਫ ਦਾ ਯੂ ਸੈ।14।
ਸਰਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਨਾਨਕ ਬਫਨੁ ਸਬਤਗੁਯ ਬਟ ਜਗੁ ਅੰਧੁ ਹ ਅੰਧ ਕਯਭ ਕਭਾਇ ॥ ਸਫਦ ਬਸਉ
ਬਚਤੁ ਨ ਰਾਵਈ ਬਜਤੁ ਸੁਖੁ ਵਸ ਭਬਨ ਆਇ ॥ ਤਾਭਬਸ ਰਗਾ

ਸਦਾ ਬਪਯ ਅਬਹਬਨਬਸ ਜਰਤੁ

ਬਫਹਾਇ ॥ ਜ ਬਤਸੁ ਬਾਵ ਸ ਥੀ ਕਹਣਾ ਬਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 554}
ਦਅਯਥ:- ਜਫਨ ਬੇਟੇ—ਜਭਰਣ ਤੋਂ ਜਫਨਾ। ਤਾਭਜ—ਤਭਗਣੀ ਬਾਵ ਜਵਚ। ਅਜਸ—ਜਦਨ। ਜਨਜ—ਯਾਤ।
ਅਯਥ:- ਸੇ ਨਾਨਕ! ਗਯੂ ਨੂ ੂੰ ਜਭਰਣ ਤੋਂ ਜਫਨਾ ੂੰਾਯ ਅੂੰਨ੍ਾ ਸੈ ਤੇ ਅੂੰਨੇ੍ ਸੀ ਕੂੰਭ ਕਯਦਾ ਸੈ, ਜਤਗਯੂ ਦੇ ਸ਼ਫਦ
ਨਾਰ ਭਨ ਨਸੀਂ ਜੜਦਾ ਜਜ ਕਯਕੇ ਜਸਯਦੇ ਜਵਚ ਖ ਆ ਵੁੱੇ। ਤਭ ਗਣ ਜਵਚ ਭਤ ਸਇਆ ਸਇਆ ਦਾ
ਬਟਕਦਾ ਸੈ ਤੇ ਜਦਨ ਯਾਤ (ਤਭ ਗਣ ਜਵਚ) ੜਜਦਆਾਂ (ਉ ਦੀ ਉਭਯ) ਗਜ਼ਯਦੀ ਸੈ।
(ਇ ਫਾਯੇ) ਕਝ ਆਜਖਆ ਨਸੀਂ ਜਾ ਕਦਾ, ਜ ਰਬੂ ਨੂ ੂੰ ਚੂੰਗਾ ਰੁੱਗਦਾ ਸੈ, ਈ ਸੂੰਦਾ ਸੈ।1।
ਭਃ ੩ ॥ ਸਬਤਗੁਯੂ ਪੁਯਭਾਇਆ ਕਾਯੀ ਹ ਕਯਹੁ ॥ ਗੁਯੂ ਦੁਆਯ ਹਇ ਕ ਸਾਬਹਫੁ ਸੰਭਾਰਹੁ ॥
ਸਾਬਹਫੁ ਸਦਾ ਹਜੂਬਯ ਹ ਬਯਭ ਕ ਛਉੜ ਕਬਟ ਕ ਅੰਤਬਯ ਜਬਤ ਧਯਹੁ ॥ ਹਬਯ ਕਾ ਨਾਭੁ ਅੰਬਭਰਤੁ ਹ
ਦਾਯੂ ਹੁ ਰਾਹੁ ॥ ਸਬਤਗੁਯ ਕਾ ਬਾਣਾ ਬਚਬਤ ਯਖਹੁ ਸੰਜਭੁ ਸਚਾ ਨਹੁ ॥ ਨਾਨਕ ਥ ਸੁਖ
ਅੰਦਬਯ ਯਖਸੀ ਅਗ ਹਬਯ ਬਸਉ ਕਰ ਕਯਹ॥੨॥
ੁ
{ੰਨਾ 554}
ਦਅਯਥ:- ਕਾਯੀ—ਕੂੰਭ। ੂੰਭਾਰੇ ਸ—ਮਾਦ ਕਯ। ਸਜੂਜਯ—ਅੂੰਗ ੂੰਗ। ਛਉੜ—ਯਦੇ, ਉਸ ਜਾਰਾ ਜ ਅੁੱਖਾਾਂ
ਅੁੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਜ਼ਯ ਫੂੰਦ ਕਯ ਦੇਂਦਾ ਸੈ। ਜਚਜਤ—ਜਚੁੱਤ ਜਵਚ। ੂੰਜਭ—ਯਜਸਣੀ। ਕੇਰ—ਆਨੂੰਦ, ਰਾਡ।
ਅਯਥ:- ਜਤਗਯੂ ਨੇ ਸਕਭ ਜਦੁੱਤਾ ਸੈ (ਬਯਭ ਦਾ ਛਉੜ ਕੁੱਟਣ ਰਈ) ਇਸ ਕਾਯ (ਬਾਵ, ਇਰਾਜ) ਕਯ—ਗਯੂ
ਦੇ ਦਯ ਤੇ ਜਾ ਕੇ (ਬਾਵ, ਗਯੂ ਦੀ ਚਯਨੀਂ ਰੁੱਗ ਕੇ) ਭਾਰਕ ਨੂ ੂੰ ਮਾਦ ਕਯ, ਭਾਰਕ ਦਾ ਅੂੰਗ ੂੰਗ ਸੈ (ਅੁੱਖਾਾਂ
ਅਗੋਂ) ਬਯਭ ਦੇ ਜਾਰੇ ਨੂ ੂੰ ਰਾਸ ਕੇ ਜਸਯਦੇ ਜਵਚ ਉ ਦੀ ਜਤ ਜਟਕਾਉ।
ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਅਭਯ ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਸੈ—ਇਸ ਦਾਯੂ ਵਯਤ, ਜਤਗਯੂ ਦਾ ਬਾਣਾ (ਭੂੰਨਣਾ) ਜਚਤ ਜਵਚ ਯੁੱਖ ਤੇ
ਚਾ ਜਆਯ (ਯੂ) ਯਜਸਣੀ (ਧਾਯਨ ਕਯ), ਸੇ ਨਾਨਕ! (ਇਸ ਦਾਯੂ) ਥੇ (ੂੰਾਯ ਜਵਚ) ਖੀ ਯਖੇਗਾ ਤੇ ਅੁੱਗੇ
(ਯਰ ਕ ਜਵਚ) ਸਯੀ ਨਾਰ ਯਰੀਆਾਂ ਭਾਣ ਗੇ।2।

ਉੜੀ ॥ ਆ ਬਾਯ ਅਿਾਯਹ ਫਣਸਬਤ ਆ ਹੀ ਪਰ ਰਾ ॥ ਆ ਭਾਰੀ ਆਬ ਸਬੁ ਬਸੰਚ
ਆ ਹੀ ਭੁਬਹ ਾ ॥ ਆ ਕਯਤਾ ਆ ਬੁਗਤਾ ਆ ਦਇ ਬਦਵਾ ॥ ਆ ਸਾਬਹਫੁ ਆ ਹ
ਯਾਖਾ ਆ ਯਬਹਆ ਸਭਾ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕ ਵਬਡਆਈ ਆਖ ਹਬਯ ਕਯਤ ਕੀ ਬਜਸ ਨ ਬਤਰੁ ਨ
ਤਭਾ ॥੧੫॥ {ੰਨਾ 554}
ਦਅਯਥ:- ਅਠਾਯਸ ਬਾਯ—(ਯਾਣਾ ਜਖ਼ਆਰ ਜਕ ਜੇ ਸਯੇਕ ਜਕਭ ਦੇ ਫੂਟੇ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ੁੱਤਰ ਰਾਸ ਕੇ
ਇਕੁੱਠਾ ਕਯੀ ਤਾਾਂ ਾਯਾ ਤਰ 18 ਬਾਯ ਫਣਦਾ ਸੈ। (ਇਕ ਬਾਯ ੂੰਜ ਭਣ ਕੁੱਚੇ ਦਾ) ਾਯੀ ਫਨਤੀ। ਜੂੰਚ—
ੈ
ਾਣੀ ਦੇਂਦਾ ਸੈ। ਭਜਸ—ਭੂੂੰਸ ਜਵਚ। ਤਭਾ—ਤਭ੍ਾ, ਰਾਰਚ।
ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਫਨਤੀ ਦੇ ਅਠਾਯਾਾਂ ਬਾਯ ਸੈ (ਬਾਵ, ਾਯੀ ਜਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਫਨਤੀ ਆ ਸੀ ਸੈ), ਆ
ਸੀ ਉ ਨੂ ੂੰ ਪਰ ਰਾਉਂਦਾ ਸੈ, ਆ ਸੀ ਭਾਰੀ ਸੈ, ਆ ਸੀ ਾਣੀ ਦੇਂਦਾ ਸੈ ਤੇ ਆ ਸੀ (ਪਰ) ਖਾਾਂਦਾ ਸੈ, ਆ
ਸੀ ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਸੈ, ਆ ਸੀ ਬਗਣ ਵਾਰਾ ਸੈ, ਆ ਸੀ ਦੇਂਦਾ ਸੈ ਤੇ ਆ ਸੀ ਜਦਵਾਉਂਦਾ ਸੈ, ਭਾਰਕ ਬੀ ਆ
ਸੈ ਤੇ ਯਾਖਾ ਬੀ ਆ ਸੈ, ਆ ਸੀ ਬ ਥਾਈਂ ਜਵਆਕ ਸੈ।
ਸੇ ਨਾਨਕ! (ਕਈ ਜਵਯਰਾ) ੇਵਕ ਉ ਰਬੂ ਦੀ ਜਜਤ-ਾਰਾਸ ਕਯਦਾ ਸੈ ਜਜ ਨੂ ੂੰ ਾਯੀ ਜਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਯਤਾ
ਬਗਤਾ ਸੂੰਜਦਆਾਂ ਬੀ) ਯਤਾ ਭਾਤਰ ਬੀ ਕਈ ਤਭ੍ਾ ਨਸੀਂ ਸੈ।15।
ਸਰਕ ਭਃ ੩ ॥ ਭਾਣਸੁ ਬਬਯਆ ਆਬਣਆ ਭਾਣਸੁ ਬਬਯਆ ਆਇ ॥ ਬਜਤੁ ੀਤ ਭਬਤ ਦੂਬਯ ਹਇ
ਫਯਰੁ ਵ ਬਵਬਚ ਆਇ ॥ ਆਣਾ ਯਾਇਆ ਨ ਛਾਣਈ ਖਸਭਹੁ ਧਕ ਖਾਇ ॥ ਬਜਤੁ ੀਤ
ਖਸਭੁ ਬਵਸਯ ਦਯਗਹ ਬਭਰ ਸਜਾਇ ॥ ਝੂਿਾ ਭਦੁ ਭੂਬਰ ਨ ੀਚਈ ਜ ਕਾ ਾਬਯ ਵਸਾਇ ॥ ਨਾਨਕ
ਨਦਯੀ ਸਚੁ ਭਦੁ ਾਈ ਸਬਤਗੁਯੁ ਬਭਰ ਬਜਸੁ ਆਇ ॥ ਸਦਾ ਸਾਬਹਫ ਕ ਯੰਬਗ ਯਹ ਭਹਰੀ ਾਵ
ਥਾਉ ॥੧॥ {ੰਨਾ 554}
ਦਅਯਥ:- ਭਾਣ—ਭਨੁੱਖ। ਆਜਣਆ—ਜਰਆਾਂਦਾ ਜਗਆ (ਬਾਵ, ਜੂੰਜਭਆ)। ਆਇ—ਆ ਕੇ (ਬਾਵ, ਜਨਭ
ਰੈ ਕੇ)। ਬਜਯਆ—ਜਰਫਜੜਆ ਸਇਆ; (ਸ਼ਯਾਫ ਆਜਦਕ ਦੀ ਬੈੜੀ ਵਾਦੀ ਜਵਚ) ਪਜਆ ਸਇਆ। ਫਯਰ—
ਝੁੱਰਣਾ। ੀਚਈ—ੀਣਾ ਚਾਸੀਦਾ। ਜੇ ਕਾ—ਜਜਥੋਂ ਤਕ। ਾਜਯ ਵਾਇ—ਵੁੱ ਚੁੱਰੇ।
ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੁੱਖ (ਜਵਕਾਯਾਾਂ ਨਾਰ) ਜਰਫਜੜਆ ਸਇਆ (ਥੇ ਜਗਤ ਜਵਚ) ਜਰਆਾਂਦਾ ਜਗਆ, ਉਸ ਥੇ ਆ ਕੇ
(ਸਯ ਜਵਕਾਯਾਾਂ ਜਵਚ ਸੀ) ਜਰੁੱਫੜਦਾ ਸੈ (ਤੇ ਸ਼ਯਾਫ ਆਜਦਕ ਕਕਯਭ ਜਵਚ ੈਂਦਾ ਸੈ), ਯ ਜਜ ਦੇ ੀਜਤਆਾਂ
ਅਕਰ ਦੂ ਯ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ ਤੇ ਫਕਣ ਦਾ ਜਸ਼ ਆ ਚੜ੍ ਦਾ ਸੈ, ਆਣੇ ਯਾ ਦੀ ਛਾਣ ਨਸੀਂ ਯਜਸੂੰਦੀ, ਭਾਰਕ
ਵੁੱਰੋਂ ਧੁੱਕੇ ੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਜ ਦੇ ੀਜਤਆਾਂ ਖਭ ਜਵਯਦਾ ਸੈ ਤੇ ਦਯਗਾਸ ਜਵਚ ਜ਼ਾ ਜਭਰਦੀ ਸੈ, ਾ ਚੂੰਦਯਾ
ਸ਼ਯਾਫ, ਜਜਥੋਂ ਤਕ ਵੁੱ ਚੁੱਰੇ ਕਦੇ ਨਸੀਂ ੀਣਾ ਚਾਸੀਦਾ।
ਸੇ ਨਾਨਕ! ਰਬੂ ਦੀ ਭੇਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਨਾਰ ‘ਨਾਭ’-ਯੂ ਨਸ਼ਾ (ਉ ਭਨੁੱਖ ਨੂ ੂੰ) ਜਭਰਦਾ ਸੈ, ਜਜ ਨੂ ੂੰ ਗਯੂ ਆ ਕੇ
ਜਭਰ , ਉਸ ਭਨੁੱਖ ਦਾ ਭਾਰਕ ਦੇ (ਨਾਭ ਦੇ) ਯੂੰਗ ਜਵਚ ਯਜਸੂੰਦਾ ਸੈ ਤੇ ਦਯਗਾਸ ਜਵਚ ਉ ਨੂ ੂੰ ਥਾਾਂ (ਬਾਵ,
ਇੁੱਜ਼ਤ) ਜਭਰਦੀ ਸੈ।1।
ਭਃ ੩ ॥ ਇਹੁ ਜਗਤੁ ਜੀਵਤੁ ਭਯ ਜਾ ਇਸ ਨ ਸਝੀ ਹਇ ॥ ਜਾ ਬਤਬਨਹ ਸਵਾਬਰਆ ਤਾਂ ਸਬਵ
ਯਬਹਆ ਜਗਾ ਤਾਂ ਸੁਬਧ ਹਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਦਬਯ ਕਯ ਜ ਆਣੀ ਸਬਤਗੁਯੁ ਭਰ ਸਇ ॥ ਗੁਯ
ਰਸਾਬਦ ਜੀਵਤੁ ਭਯ ਤਾ ਬਪਬਯ ਭਯਣੁ ਨ ਹਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 554}

ਦਅਯਥ:- ਜਤਜਨ੍੍ —ਉ ਰਬੂ ਨੇ । ਜਵ ਯਜਸਆ—ੁੱਤਾ ਯਜਸੂੰਦਾ ਸੈ। ਜਧ—ਭਝ, ੂਝ।
ਅਯਥ:- ਜਦੋਂ ਇ ੂੰਾਯ ਨੂ ੂੰ (ਬਾਵ, ੂੰਾਯੀ ਜੀਵਾਾਂ ਨੂ ੂੰ) ਭਝ ੈਂਦੀ ਸੈ ਤਦੋਂ ਇਸ ਜੀਊਂਦਾ ਸੀ ਭਯਦਾ ਸੈ (ਬਾਵ,
ਭਾਇਆ ਜਵਚ ਜਵਚਯਦਾ ਸਇਆ ਸੀ ਭਾਇਆ ਵਰੋਂ ਉਯਾਭ ਯਜਸੂੰਦਾ ਸੈ;) (ਯ) ੂਝ ਤਦੋਂ ਸੂੰਦੀ ਸੈ ਜਦੋਂ ਰਬੂ
ਆ ਜਗਾਉਂਦਾ ਸੈ, ਜਦ ਤਾਈਂ ਉ ਨੇ (ਭਾਇਆ ਜਵਚ) ਵਾਜਰਆ ਸਇਆ ਸੈ, ਤਦ ਤਾਈਂ ਤ
ੁੱ ਾ ਯਜਸੂੰਦਾ ਸੈ।
ਸੇ ਨਾਨਕ! ਜੇ ਰਬੂ ਆਣੀ ਭੇਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਕਯੇ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਆ (ੂੰਾਯ ਨੂ ੂੰ) ਜਤਗਯੂ ਭੇਰਦਾ ਸੈ, ਤੇ ਜਤਗਯੂ
ਦੀ ਜਕਯਾ ਨਾਰ (ੂੰਾਯ) ਜੀਊਂਦਾ ਸਇਆ ਸੀ ਭਯਦਾ ਸੈ, ਪੇਯ ਭੜ ਕੇ ਭਯਨਾ ਨਸੀਂ ਸੂੰਦਾ (ਬਾਵ, ਜਨਭ ਭਯਨ
ਤੋਂ ਫਚ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ)।2।
ਉੜੀ ॥ ਬਜਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਬੁ ਬਕਛੁ ਹਵ ਬਤਸ ਨ ਯਵਾਹ ਨਾਹੀ ਬਕਸ ਕਯੀ ॥ ਹਬਯ ਜੀਉ ਤਯਾ
ਬਦਤਾ ਸਬੁ ਕ ਖਾਵ ਸਬ ਭੁਹਤਾਜੀ ਕਢ ਤਯੀ ॥ ਬਜ ਤੁਧ ਨ ਸਾਰਾਹ ਸੁ ਸਬੁ ਬਕਛੁ ਾਵ ਬਜਸ ਨ
ਬਕਯਾ ਬਨਯੰਜਨ ਕਯੀ ॥ ਸਈ ਸਾਹੁ ਸਚਾ ਵਣਜਾਯਾ ਬਜਬਨ ਵਖਯੁ ਰਬਦਆ ਹਬਯ ਨਾਭੁ ਧਨੁ ਤਯੀ
॥ ਸਬਬ ਬਤਸ ਨ ਸਾਰਾਬਹਹੁ ਸੰਤਹੁ ਬਜਬਨ ਦੂਜ ਬਾਵ ਕੀ ਭਾਬਯ ਬਵਡਾਯੀ ਢਯੀ ॥ ੧੬॥ {ੰਨਾ 554555}
ਅਯਥ:- ਉ ਰਬੂ ਨੂ ੂੰ ਜਕੇ ਦੀ ਕਾਣ ਨਸੀਂ ਜਕਉਂਜਕ ਬ ਕਝ ਸੂੰਦਾ ਸੀ ਉ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਇਆ ਸੈ; (ਗੋਂ), ਸੇ
ਸਯੀ! ਾਯੀ ਜਰਸ਼ਟੀ ਤੇਯੀ ਭਥਾਜੀ ਕੁੱਢਦੀ ਸੈ (ਜਕਉਂਜਕ) ਸਯੇਕ ਜੀਵ ਤੇਯਾ ਜਦੁੱਤਾ ਖਾਾਂਦਾ ਸੈ।
ਸੇ ਰਬੂ! ਜ ਭਨੁੱਖ ਤੇਯੀ ਜਜਤ-ਾਰਾਸ ਕਯਦਾ ਸੈ, ਉ ਨੂ ੂੰ ਬ ਕਝ ਰਾਤ ਸੂੰਦਾ ਸੈ, ਜਕਉਂਜਕ ਉ ਤੇ
ਭਾਇਆ-ਯਜਸਤ ਰਬੂ ਦੀ ਜਕਯਾ ਸੂੰਦੀ ਸੈ, ਸੇ ਸਯੀ! ਜਜ ਨੇ ਤੇਯਾ ਨਾਭ (ਯੂ) ਧਨ ਵੁੱਖਯ ਰਜਦਆ ਸੈ ਉਸੀ
ਸ਼ਾਸੂਕਾਯ ਸੈ ਤੇ ੁੱਚਾ ਵਣਜਾਯਾ ਸੈ।
ਸੇ ੂੰਤ ਜਨ ! ਜਜ ਰਬੂ ਨੇ ਭਾਇਆ ਦੇ ਭਸ ਦਾ ਜਟੁੱਫਾ (ਭਨ ਜਵਚੋਂ) ਢਾਸ ਕੇ ਕੁੱਢ ਜਦੁੱਤਾ ਸੈ, ਤੀ ਾਯੇ ਉੇ ਦੀ
ਜਜਤ-ਾਰਾਸ ਕਯ। 16।
ਸਰਕ ॥ ਕਫੀਯਾ ਭਯਤਾ ਭਯਤਾ ਜਗੁ ਭੁਆ ਭਬਯ ਬਬ ਨ ਜਾਨ ਕਇ ॥ ਸੀ ਭਯਨੀ ਜ ਭਯ
ਫਹੁਬਯ ਨ ਭਯਨਾ ਹਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 555}
ਨ ਟ:- ਕਫੀਯ ਜੀ ਦੇ ਰ ਕਾਾਂ ਜਵਚ ਵੇਖ ਰ ਕ ਨੂੰ: 29।
ਅਯਥ:- ਸੇ ਕਫੀਯ! ਭਯਦਾ ਭਯਦਾ (ਉਂਞ ਤਾਾਂ) ਾਯਾ ੂੰਾਯ ਭਯ ਜਯਸਾ ਸੈ, ਯ ਜਕੇ ਨੇ ਵੀ (ੁੱਚੇ) ਭਯਨ ਦੀ
ਜਾਚ ਨਸੀਂ ਜੁੱਖੀ; ਜ ਭਨੁੱਖ ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਦੀ ੁੱਚੀ ਭਤ ਭਯਦਾ ਸੈ, ਉ ਨੂ ੂੰ ਜਪਯ ਭਯਨਾ ਨਸੀਂ ੈਂਦਾ।1।
ਭਃ ੩ ॥ ਬਕਆ ਜਾਣਾ ਬਕਵ ਭਯਹਗ ਕਸਾ ਭਯਣਾ ਹਇ ॥ ਜ ਕਬਯ ਸਾਬਹਫੁ ਭਨਹੁ ਨ ਵੀਸਯ ਤਾ
ਸਬਹਰਾ ਭਯਣਾ ਹਇ ॥ ਭਯਣ ਤ ਜਗਤੁ ਡਯ ਜੀਬਵਆ ਰੜ ਸਬੁ ਕਇ ॥ ਗੁਯ ਯਸਾਦੀ ਜੀਵਤੁ
ਭਯ ਹੁਕਭ ਫੂਝ ਸਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸੀ ਭਯਨੀ ਜ ਭਯ ਤਾ ਸਦ ਜੀਵਣੁਹਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 555}
ਅਯਥ:- ਭੈਨੂੂੰ ਤਾਾਂ ਇਸ ਤਾ ਨਸੀਂ ਜਕ (ੁੱਚਾ) ਭਯਨਾ ਕੀਸ ਸੂੰਦਾ ਸੈ ਤੇ ਾਨੂ ੂੰ ਜਕਵੇਂ ਭਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ, ਜੇ ਭਾਰਕ
ਭਨੋਂ ਜਵਾਯ ਨਾਸ, ਤਾਾਂ ਖੁੱਰਾ ਭਯਨਾ ਸੂੰਦਾ ਸੈ (ਬਾਵ, ਭਨੁੱਖ ਖਾ ਸੀ ਭਾਇਆ ਦੇ ਰਬਾਵ ਤੋਂ ਫਚ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ)।
ਭਯਨ ਤੋਂ ਾਯਾ ੂੰਾਯ ਡਯਦਾ ਸੈ, ਸਯ ਕਈ ਜੀਊਣਾ ਚਾਸੂੰਦਾ ਸੈ, ਗਯੂ ਦੀ ਜਕਯਾ ਨਾਰ ਜ ਭਨੁੱਖ ਜੀਊਂਦਾ ਸੀ
ਭਯਦਾ ਸੈ, ਉਸ ਸਯੀ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਨੂ ੂੰ ਭਝਦਾ ਸੈ, ਸੇ ਨਾਨਕ! ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਦੀ ਭਤ ਜ ਭਯਦਾ ਸੈ, (ਬਾਵ, ਜ ਭਨੁੱਖ

ਰਬੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਜਵਚ ਤਯਦਾ ਸੈ) ਉ ਨੂ ੂੰ ਅਟੁੱਰ ਜੀਵਨ ਜਭਰ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ।2।
ਉੜੀ ॥ ਜਾ ਆਬ ਬਕ੍ਰਾਰੁ ਹਵ ਹਬਯ ਸੁਆਭੀ ਤਾ ਆਣਾਂ ਨਾਉ ਹਬਯ ਆ ਬ ਜਾਵ ॥ ਆ
ਸਬਤਗੁਯੁ ਭਬਰ ਸੁਖੁ ਦਵ ਆਣਾਂ ਸਵਕੁ ਆਬ ਹਬਯ ਬਾਵ ॥ ਆਬਣਆ ਸਵਕਾ ਕੀ ਆਬ ਜ
ਯਖ ਆਬਣਆ ਬਗਤਾ ਕੀ ਯੀ ਾਵ ॥ ਧਯਭ ਯਾਇ ਹ ਹਬਯ ਕਾ ਕੀਆ ਹਬਯ ਜਨ ਸਵਕ ਨਬੜ
ਨ ਆਵ ॥ ਜ ਹਬਯ ਕਾ ਬਆਯਾ ਸ ਸਬਨਾ ਕਾ ਬਆਯਾ ਹਯ ਕਤੀ ਝਬਖ ਝਬਖ ਆਵ ਜਾਵ ॥੧੭॥
{ੰਨਾ 555}
ਅਯਥ:- ਜਦੋਂ ਸਯੀ ਆਭੀ ਆ ਭੇਸਯਵਾਨ ਸੂੰਦਾ ਸੈ ਤਾਾਂ ਆਣਾ ਨਾਭ (ਜੀਵਾਾਂ ਾੋਂ) ਆ ਜਾਉਂਦਾ ਸੈ;
ਆਣਾ ੇਵਕ ਸਯੀ ਨੂ ੂੰ ਜਆਯਾ ਰੁੱਗਦਾ ਸੈ, ਉ ਨੂ ੂੰ ਆ ਸੀ ਜਤਗਯੂ ਜਭਰ ਕੇ ਖ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸੈ। ਰਬੂ ਆਣੇ
ੇਵਕਾਾਂ ਦੀ ਆ ਰਾਜ ਯੁੱਖਦਾ ਸੈ, (ੂੰਾਯ ਨੂ ੂੰ) ਆਣੇ ਬਗਤਾਾਂ ਦੀ ਚਯਨੀਂ ਜਰਆ ਾਾਂਦਾ ਸੈ, (ਸਯ ਤਾਾਂ ਸਯ)
ਧਯਭ ਯਾਜ ਬੀ ਜ ਰਬੂ ਦਾ ਸੀ ਫਣਾਇਆ ਸਇਆ ਸੈ, ਰਬੂ ਦੇ ੇਵਕ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ।
(ਭੁੱਕਦੀ ਗੁੱਰ ਇਸ, ਸੈ ਜਕ) ਜ ਭਨੁੱਖ ਰਬੂ ਦਾ ਜਆਯਾ ਸੈ ਉਸ ਬ ਦਾ ਜਆਯਾ ਸੈ (ਬਾਵ, ਉ ਨੂ ੂੰ ਬ ਰ ਕ
ਜਆਯ ਕਯਦੇ ਸਨ); (ਤੇ ਫਾਕੀ) ਸਯ ਫਥੇਯੀ ਜਰਸ਼ਟੀ ਖ ਖ ਕੇ ਜੂੰਭਦੀ ਭਯਦੀ ਸੈ। 17।
ਸਰਕ ਭਃ ੩ ॥ ਯਾਭੁ ਯਾਭੁ ਕਯਤਾ ਸਬੁ ਜਗੁ ਬਪਯ ਯਾਭੁ ਨ ਾਇਆ ਜਾਇ ॥ ਅਗਭੁ ਅਗਚਯੁ
ਅਬਤ ਵਡਾ ਅਤੁਰੁ ਨ ਤੁਬਰਆ ਜਾਇ ॥ ਕੀਭਬਤ ਬਕਨ ਨ ਾਈਆ ਬਕਤ ਨ ਰਇਆ ਜਾਇ ॥ ਗੁਯ
ਕ ਸਫਬਦ ਬਬਦਆ ਇਨ ਬਫਬਧ ਵਬਸਆ ਭਬਨ ਆਇ ॥ ਨਾਨਕ ਆਬ ਅਭਉ ਹ ਗੁਯ ਬਕਯਾ ਤ
ਯਬਹਆ ਸਭਾਇ ॥ ਆ ਬਭਬਰਆ ਬਭਬਰ ਯਬਹਆ ਆ ਬਭਬਰਆ ਆਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 555}
ਦਅਯਥ:- ਅਗਚਯ—ਅ+ਗ+ਚਯ; ਇੂੰਜਦਰ ਆਾਂ ਦੀ ਸੂੰਚ ਤੋਂ ਯੇ। ਅਤਰ—ਅੂੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਫਾਸਯ। ਜਕਤੈ—ਜਕੇ
ਥਾਾਂ ਤੋਂ। ਬੇਜਦਆ—ਜਵੂੰਜਨ੍ ਆ। ਇਨਜਫਜਧ—ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ। ਅਭੇਉ—ਜ ਜਭਜਣਆ ਨਾਸ ਜਾ ਕੇ। ਆੇ—ਆ
ਸੀ।
ਅਯਥ:- ਾਯਾ ੂੰਾਯ (ਭੂੂੰਸੋਂ) ‘ਯਾਭ, ਯਾਭ’ ਆਖਦਾ ਜਪਯਦਾ ਸੈ ਯ ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ‘ਯਾਭ’ ਰੁੱਜਬਆ ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦਾ;
ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਅਸੂੰਚ ਸੈ ਇੂੰਜਦਰ ਆਾਂ ਦੀ ਸੂੰਚ ਤੋਂ ਯੇ ਸੈ, ਫੜਾ ਵੁੱਡਾ ਸੈ ਅਤੁੱਰ ਸੈ ਤੇ ਤਜਰਆ ਨਸੀਂ ਜਾ ਕਦਾ,
ਜਕੇ ਉ ਦੀ ਕੀਭਜਤ ਨਸੀਂ ਾਈ (ਬਾਵ, ਉਦੀ ਰਾਤੀ ਦਾ ਭੁੱਰ ਜਕੇ ਨੂ ੂੰ ਤਾ ਨਸੀਂ) ਤੇ ਜਕੇ ਥਾਾਂ ਤੋਂ (ਭੁੱਰ
ਦੇ ਕੇ) ਜਰਆ ਬੀ ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦਾ।
(ਯ ਸਾਾਂ, ਇੁੱਕ ਤਯੀਕਾ ਸੈ) ਜੇ ਗਯੂ ਦੇ ਸ਼ਫਦ ਨਾਰ (ਭਨ) ਜਵੂੰਜਨ੍ ਆ ਜਾ ਤਾਾਂ ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਰਬੂ ਭਨ ਜਵਚ ਆ
ਵੁੱਦਾ ਸੈ। ਸੇ ਨਾਨਕ! ਰਬੂ ਆ ਤਾਾਂ ਜਭਣਤੀ ਤੋਂ ਯੇ ਸੈ, ਯ ਜਤਗਯੂ ਦੀ ਜਕਯਾ ਨਾਰ (ਇਸ ਤਾ ਜਭਰ
ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ ਜਕ ਉਸ ਾਯੀ ਜਰਸ਼ਟੀ ਜਵਚ) ਜਵਆਕ ਸੈ; ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਸਯ ਥਾਾਂ ਜਭਜਰਆ ਸਇਆ ਸੈ ਤੇ (ਜੀਵ ਦੇ
ਜਸਯਦੇ ਜਵਚ) ਆ ਸੀ ਆ ਕੇ ਯਗਟ ਸੂੰਦਾ ਸੈ।1।
ਭਃ ੩ ॥  ਭਨ ਇਹੁ ਧਨੁ ਨਾਭੁ ਹ ਬਜਤੁ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹਇ ॥ ਤਟਾ ਭੂਬਰ ਨ ਆਵਈ ਰਾਹਾ
ਸਦ ਹੀ ਹਇ ॥ ਖਾਧ ਖਯਬਚ ਤਬਟ ਨ ਆਵਈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੁ ਦਇ ॥ ਸਹਸਾ ਭੂਬਰ ਨ ਹਵਈ
ਹਾਣਤ ਕਦ ਨ ਹਇ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਯਭੁਬਖ ਾਈ ਜਾ ਕਉ ਨਦਬਯ ਕਯਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 555}
ਦਅਯਥ:- ਜਜਤ—ਜਜ ਨਾਰ। ਤਜਟ—ਘਾਟਾ। ਸਾ—ਤਖ਼ਰਾ। ਸਾਣਤ—ਸ਼ਯਜਭੂੰਦਗੀ।

ਅਯਥ:- ਸੇ ਭਨ! ਜਜ ਧਨ ਨਾਰ ਦਾ ਸੀ ਖ ਸੂੰਦਾ ਸੈ ਉਸ ਧਨ ‘ਨਾਭ’ ਸੈ,  ਧਨ ਨੂ ੂੰ ਘਾਟਾ ਉੱਕਾ ਸੀ ਨਸੀਂ,
ਦਾ ਰਾਬ ਸੀ ਰਾਬ ਸੈ, ਖਾਣ ਨਾਰ ਤੇ ਖ਼ਯਚਣ ਨਾਰ ਬੀ ਘਾਟ ਨਸੀਂ ੈਂਦੀ, (ਜਕਉਂਜਕ) ਉਸ ਰਬੂ ਦਾ ਸੀ
(ਇਸ ਧਨ) ਦੇਈ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ। (ਥੇ) ਕਦੇ (ਇ ਧਨ ੂੰਫੂੰਧੀ) ਕਈ ਜਚੂੰਤਾ ਨਸੀਂ ਸੂੰਦੀ ਤੇ (ਅੁੱਗੇ ਦਯਗਾਸ ਜਵਚ)
ਸ਼ਯਜਭੂੰਦਗੀ ਨਸੀਂ ਉਠਾਣੀ ੈਂਦੀ।
(ਯ) ਸੇ ਨਾਨਕ! ਜਜ ਭਨੁੱਖ ਉਤੇ ਰਬੂ ਭੇਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਕਯਦਾ ਸੈ, ਉ ਨੂ ੂੰ ਜਤਗਯੂ ਦੇ ਨਭਖ ਸਇਆਾਂ ਸੀ
(ਇਸ ਧਨ) ਰੁੱਬਦਾ ਸੈ।
ਉੜੀ ॥ ਆ ਸਬ ਘਟ ਅੰਦਯ ਆ ਹੀ ਫਾਹਬਯ ॥ ਆ ਗੁਤੁ ਵਯਤਦਾ ਆ ਹੀ ਜਾਹਬਯ ॥
ਜੁਗ ਛਤੀਹ ਗੁਫਾਯੁ ਕਬਯ ਵਯਬਤਆ ਸੁੰਨਾਹਬਯ ॥

ਥ ਵਦ ੁਯਾਨ ਨ ਸਾਸਤਾ ਆ ਹਬਯ

ਨਯਹਬਯ ॥ ਫਿਾ ਤਾੜੀ ਰਾਇ ਆਬ ਸਬ ਦੂ ਹੀ ਫਾਹਬਯ ॥ ਆਣੀ ਬਭਬਤ ਆਬ ਜਾਣਦਾ ਆ
ਹੀ ਗਉਹਯੁ ॥੧੮॥ {ੰਨਾ 555}
ਦਅਯਥ:- ਘਟ—ਯੀਯ। ਗਤ—ਰਜਕਆ ਸਇਆ। ਵਯਤਦਾ—ਭਜੂਦ ਸੈ। ਜਾਸਜਯ—ਰਤੁੱਖ, ਾਸਭਣੇ ।
ਜਗ ਛਤੀਸ—36 ਜਗ, ਫੇਅੂੰਤ ਭਾ। ੂੰਨਾਸਜਯ—ਅਪਯ ਅਵਥਾ ਜਵਚ। ਨਯਸਜਯ—ਭਨੁੱਖਾਾਂ ਦਾ ਭਾਰਕ।
ਜਭਜਤ—ਭਾ, ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ। ਆਣੀ ਜਭਜਤ—ਆਣੇ ਆ ਦਾ ਭਾ। ਗਉਸਯ—ਡੂ ੂੰਘਾ ਭੂੰਦਯ।
ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਾਯੇ ਯੀਯਾਾਂ ਦੇ ਜਵਚ ਸੈ ਤੇ ਆ ਸੀ ਬ ਤੋਂ ਵੁੱਖਯਾ ਸੈ, ਆ ਸੀ (ਬ ਜਵਚ) ਰਜਕਆ
ਸਇਆ ਸੈ ਤੇ ਰਤੁੱਖ (ਜਦੁੱ ਜਯਸਾ ਸੈ)।
ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਕਈ ਜਗ ਘੁੱ ਸਨੇ ਯਾ ਕਯ ਕੇ ੂੰਨ (ਅਪਯ) ਸਾਰਤ ਜਵਚ ਵਯਤਦਾ ਸੈ; ਉ ੂੰਨ ਅਵਥਾ ਵੇਰੇ
ਜੀਵਾਾਂ ਦਾ ਭਾਰਕ ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਆ ਸੂੰਦਾ ਸੈ; ਵੇਦ ਯਾਨ ਸ਼ਾਤਰ ਆਜਦਕ ਕਈ ਬੀ ਧਯਭ ਤਕ ਤਦੋਂ ਨਸੀਂ
ਸੂੰਦੀ। (ਜੀਵਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਯਚ ਕੇ) ਬ ਤੋਂ ਵੁੱਖਯਾ ਬੀ ਰਬੂ ਭਾਧੀ ਰਾ ਕੇ ਫੈਠਾ ਸਇਆ ਸੈ (ਬਾਵ, ਭਾਇਆ ਦੀ ਯਚਨਾ
ਯਚ ਕੇ ਬੀ ਇ ਭਾਇਆ ਦੇ ਰਬਾਵ ਤੋਂ ਆ ਵੁੱਖਯਾ ਜਨਯਰੇ  ਸੈ)।
ਰਬੂ ਆ ਸੀ (ਭਾਨ ) ਡੂ ੂੰਘਾ ਭੂੰਦਯ ਸੈ, ਉਸ ਜਕਤਨਾ ਵੁੱਡਾ ਸੈ—ਇਸ ਗੁੱਰ ਉਸ ਆ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸੈ। 18।
ਸਰਕ ਭਃ ੩ ॥ ਹਉਭ ਬਵਬਚ ਜਗਤੁ ਭੁਆ ਭਯਦ ਭਯਦਾ ਜਾਇ ॥ ਬਜਚਯੁ ਬਵਬਚ ਦੰਭੁ ਹ ਬਤਚਯੁ ਨ
ਚਤਈ ਬਕ ਕਯਗੁ ਅਗ ਜਾਇ ॥ ਬਗਆਨੀ ਹਇ ਸੁ ਚਤੰਨੁ ਹਇ ਅਬਗਆਨੀ ਅੰਧੁ ਕਭਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਥ ਕਭਾਵ ਸ ਬਭਰ ਅਗ ਾ ਜਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 556}
ਦਅਯਥ:- ਕਯੇਗ—ਕਯੇਗਾ। ਜਗਆਨੀ—ਭਝਦਾਯ। ਅਜਗਆਨੀ—ਭੂਯਖ। ਅੂੰਧ—ਅੂੰਜਨ੍ ਆਾਂ ਵਾਰਾ ਕੂੰਭ।
ਅਯਥ:- ੂੰਾਯ ਸਉਭੈ ਜਵਚ ਭਇਆ ਜਆ ਸੈ, ਜਨੁੱਤ (ਜਸਠਾਾਂ ਜਸਠਾਾਂ) ਜਆ ਗਯਕਦਾ ਸੀ ਸੈ; ਜਦ ਤਾਈਂ ਯੀਯ
ਜਵਚ ਦਭ ਸੈ, ਰਬੂ ਨੂ ੂੰ ਮਾਦ ਨਸੀਂ ਕਯਦਾ; (ੂੰਾਯੀ ਜੀਵ ਸਉਭੈ ਜਵਚ ਯਜਸ ਕੇ ਕਦੇ ਨਸੀਂ ਚਦਾ ਜਕ) ਅਗਾਾਂਸ
ਦਯਗਾਸ ਜਵਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਸ ਸਾਰ ਸਵੇਗਾ।
ਜ ਭਨੁੱਖ ਜਗਆਨਵਾਨ ਸੂੰਦਾ ਸੈ, ਉਸ ਚੇਤ ਯਜਸੂੰਦਾ ਸੈ ਤੇ ਅਜਗਆਨੀ ਭਨੁੱਖ ਅਜਗਆਨਤਾ ਦਾ ਕੂੰਭ ਸੀ ਕਯਦਾ
ਸੈ; ਸੇ ਨਾਨਕ! ਭਨੁੱਖਾ ਜਨਭ ਜਵਚ ਜ ਕਝ ਭਨੁੱਖ ਕਭਾਈ ਕਯਦਾ ਸੈ, ਉਸ ਜਭਰਦੀ ਸੈ, ਯਰ ਕ ਜਵਚ ਬੀ ਜਾ ਕੇ
ਉਸ ਜਭਰਦੀ ਸੈ।1।
ਭਃ ੩ ॥ ਧੁਬਯ ਖਸਭ ਕਾ ਹੁਕਭੁ ਇਆ ਬਵਣੁ ਸਬਤਗੁਯ ਚਬਤਆ ਨ ਜਾਇ ॥ ਸਬਤਗੁਬਯ ਬਭਬਰ
ਅੰਤਬਯ ਯਬਵ ਯਬਹਆ ਸਦਾ ਯਬਹਆ ਬਰਵ ਰਾਇ ॥ ਦਬਭ ਦਬਭ ਸਦਾ ਸਭਾਰਦਾ ਦੰਭੁ ਨ ਬਫਯਥਾ

ਜਾਇ ॥ ਜਨਭ ਭਯਨ ਕਾ ਬਉ ਗਇਆ ਜੀਵਨ ਦਵੀ ਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਭਯਤਫਾ ਬਤਸ ਨ
ਦਇ ਬਜਸ ਨ ਬਕਯਾ ਕਯ ਯਜਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 556}
ਦਅਯਥ:- ਦੂੰਭ—ਆ। ਜਫਯਥਾ—ਖ਼ਾਰੀ। ਦਵੀ—ਦਯਜਾ, ਭਯਤਫਾ।
ਅਯਥ:- ਧਯੋਂ ਸੀ ਰਬੂ ਦਾ ਸਕਭ ਚਜਰਆ ਆਉਂਦਾ ਸੈ ਜਕ ਜਤਗਯੂ ਤੋਂ ਜਫਨਾਾਂ ਰਬੂ ਜਭਜਯਆ ਨਸੀਂ ਜਾ ਕਦਾ;
ਜਤਗਯੂ ਦੇ ਜਭਜਰਆਾਂ ਰਬੂ ਭਨੁੱਖ ਦੇ ਜਸਯਦੇ ਜਵਚ ਵੁੱ ੈਂਦਾ ਸੈ ਤੇ ਭਨੁੱਖ ਦਾ ਉ ਜਵਚ ਜਫਯਤੀ ਜੜੀ ਯੁੱਖਦਾ
ਸੈ; ਆ ਆ ਉ ਨੂ ੂੰ ਚੇਤਦਾ ਸੈ, ਇੁੱਕ ਬੀ ਆ ਖ਼ਾਰੀ ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦਾ; (ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਉ ਦਾ) ਜੂੰਭਣ ਭਯਨ
ਦਾ ਡਯ ਭੁੱਕ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ ਤੇ ਉ ਨੂ ੂੰ (ਅਰ ਭਨੁੱਖਾ) ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਯਤਫਾ ਜਭਰ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ।
ਸੇ ਨਾਨਕ! ਰਬੂ ਇਸ ਦਯਜਾ (ਬਾਵ, ਜੀਵਨ-ਦਵੀ) ਉ ਭਨੁੱਖ ਨੂ ੂੰ ਦੇਂਦਾ ਸੈ ਜਜ ਤੇ ਆਣੀ ਯਜ਼ਾ ਜਵਚ ਭੇਸਯ
ਕਯਦਾ ਸੈ।2।
ਉੜੀ ॥ ਆ ਦਾਨਾਂ ਫੀਬਨਆ ਆ ਯਧਾਨਾਂ ॥ ਆ ਯੂ ਬਦ ਖਾਰਦਾ ਆ ਰਾਇ ਬਧਆਨਾਂ
॥ ਆ ਭਨੀ ਵਯਤਦਾ ਆ ਕਥ ਬਗਆਨਾਂ ॥ ਕਉੜਾ ਬਕਸ ਨ ਰਗਈ ਸਬਨਾ ਹੀ ਬਾਨਾ ॥
ਉਸਤਬਤ ਫਯਬਨ ਨ ਸਕੀ ਸਦ ਸਦ ਕੁਯਫਾਨਾ ॥੧੯॥ {ੰਨਾ 556}
ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਜਆਣਾ ਸੈ, ਆ ਸੀ ਚਤਯ ਸੈ ਤੇ ਆ ਸੀ ਆਗੂ ਸੈ, ਆ ਸੀ (ਆਣੇ ) ਯੂ
ਜਵਖਾਰਦਾ ਸੈ ਤੇ ਆ ਸੀ ਜਫਯਤੀ ਜੜਦਾ ਸੈ, ਆ ਸੀ ਭਨਧਾਯੀ ਸੈ ਤੇ ਆ ਸੀ ਜਗਆਨ ਦੀਆਾਂ ਗੁੱਰਾਾਂ ਕਯਨ
ਵਾਰਾ ਸੈ, ਜਕੇ ਨੂ ੂੰ ਕੜਾ ਨਸੀਂ ਰੁੱਗਦਾ (ਜਕੇ ਨੂ ੂੰ ਜਕੇ ਯੂੰਗ ਜਵਚ, ਜਕੇ ਨੂ ੂੰ ਜਕੇ ਯੂੰਗ ਜਵਚ) ਬਨਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਜਆਯਾ
ਰੁੱਗਦਾ ਸੈ। ੇ ਰਬੂ ਤੋਂ ਭੈਂ ਦਕੇ ਸਾਾਂ, ਉ ਦੇ ਗਣ ਜਫਆਨ ਨਸੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਕਦੇ। 19।
ਸਰਕ ਭਃ ੧ ॥ ਕਰੀ ਅੰਦਬਯ ਨਾਨਕਾ ਬਜੰਨਾਂ ਦਾ ਅਉਤਾਯੁ ॥ ੁਤੁ ਬਜਨੂਯਾ ਧੀਅ ਬਜੰਨੂਯੀ ਜਯੂ
ਬਜੰਨਾ ਦਾ ਬਸਕਦਾਯੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 556}
ਦਅਯਥ:- ਜਜੂੰਨ—ਬੂ ਤ। ਅਉਤਾਯ—ਜਨਭ। ਜਜਨੂ ਯਾ—ਛਟਾ ਜਜੂੰਨ, ਬੂ ਤਨਾ। ਜਜੂੰਨੂਯੀ—ਬੂ ਤਨੀ।
ਅਯਥ:- ਸੇ ਨਾਨਕ! ਕਰਜਗ ਜਵਚ (ਜਵਕਾਯੀ ਜੀਵਨ ਜਵਚ) ਯਜਸਣ ਵਾਰੇ (ਭਨੁੱਖ ਨਸੀਂ) ਬੂ ਤਨੇ ਜੂੰਭੇ ਸ ਸਨ,
ਤਰ ਬੂ ਤਨਾ, ਧੀ ਬੂ ਤਨੀ ਤੇ ਇਤਰ ੀ (ਾਯੇ) ਬੂ ਤਜਨਆਾਂ ਦੀ ਜਯਦਾਯ ਸੈ (ਬਾਵ; ਨਾਭ ਤੋਂ ੁੱਖਣੇ ਬ ਜੀਵ ਬੂ ਤਨੇ
ਸਨ)।1।
ਭਃ ੧ ॥ ਬਹੰਦੂ ਭੂਰ ਬੂਰ ਅਖੁਟੀ ਜਾਂਹੀ ॥ ਨਾਯਬਦ ਕਬਹਆ ਬਸ ੂਜ ਕਯਾਂਹੀ ॥ ਅੰਧ ਗੁੰਗ ਅੰਧ
ਅੰਧਾਯੁ ॥ ਾਥਯੁ ਰ ੂਜਬਹ ਭੁਗਧ ਗਵਾਯ ॥ ਬਹ ਜਾ ਆਬ ਡੁਫ ਤੁਭ ਕਹਾ ਤਯਣਹਾਯੁ ॥ ੨॥
{ੰਨਾ 556}
ਦਅਯਥ:- ਭੂਰੇ—ਉੱਕਾ ਸੀ। ਅਖਟੀ ਜਾਾਂਸੀ—ਖੂੰਝੇ ਜਾ ਯਸੇ ਸਨ। ਨਾਯਜਦ—ਨਾਯਦ ਨੇ । ਗਵਾਯ—ਉਜੁੱਡ।
ਜਸ—ਉਸ ੁੱਥਯ। ਕਸਾ—ਜਕਵੇਂ।
ਅਯਥ:- ਜਸੂੰਦੂ ਉੱਕਾ ਸੀ ਬੁੱਰੇ ਸ ਖੂੰਝੇ ਜਾ ਯਸੇ ਸਨ, ਜ ਨਾਯਦ ਨੇ ਆਜਖਆ ਉਸੀ ੂਜਾ ਕਯਦੇ ਸਨ, ਇਸਨਾਾਂ
ਅੂੰਜਨ੍ ਆਾਂ ਗੂੰਜਗਆਾਂ ਵਾਤੇ ਸਨੇ ਯਾ ਘ ਫਜਣਆ ਜਆ ਸੈ (ਬਾਵ, ਨਾਸ ਇਸ ਸੀ ਯਤਾ ਵੇਖ ਯਸੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਸ
ਭੂੂੰਸੋਂ ਰਬੂ ਦੇ ਗਣ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ), ਇਸ ਭੂਯਖ ਗਵਾਯ ੁੱਥਯ ਰੈ ਕੇ ੂਜ ਯਸੇ ਸਨ।
(ਸੇ ਬਾਈ! ਜਜਨ੍ ਾਾਂ ੁੱਥਯਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ੂਜਦੇ ਸਉ) ਜਦੋਂ ਉਸ ਆ (ਾਣੀ ਜਵਚ) ਡੁੱਫ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ (ਤਾਾਂ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ੂਜ ਕੇ)

ਤੀ (ੂੰਾਯ-ਭੂੰਦਯ ਤੋਂ) ਜਕਵੇਂ ਤਯ ਕਦੇ ਸਉ?
ਉੜੀ ॥ ਸਬੁ ਬਕਹੁ ਤਯ ਵਬਸ ਹ ਤੂ ਸਚਾ ਸਾਹੁ ॥ ਬਗਤ ਯਤ ਯੰਬਗ ਕ

ਕ ੂਯਾ ਵਸਾਹੁ ॥

ਅੰਬਭਰਤੁ ਬਜਨੁ ਨਾਭੁ ਹਬਯ ਯਬਜ ਯਬਜ ਜਨ ਖਾਹੁ ॥ ਸਬਬ ਦਾਯਥ ਾਈਅਬਨ ਬਸਭਯਣੁ ਸਚੁ ਰਾਹੁ
॥ ਸੰਤ ਬਆਯ ਾਯਫਰਹਭ ਨਾਨਕ ਹਬਯ ਅਗਭ ਅਗਾਹੁ ॥੨੦॥ {ੰਨਾ 556}
ਦਅਯਥ:- ਬ ਜਕਸ—ਬ ਕਝ। ਚਾ—ਦਾ ਯਜਸਣ ਵਾਰਾ। ਯੂੰਜਗ—ਯੂੰਗ ਜਵਚ। ਵੇਾਸ—ਬਯਾ।
ਾਈਅਜਨ—ਜਭਰਦੇ ਸਨ। ਰਾਸ—ਰਾਬ।
ਅਯਥ:- ਸੇ ਰਬੂ! ਤੂ ੂੰ ੁੱਚਾ ਸ਼ਾਸ ਸੈਂ ਤੇ ਬ ਕਝ ਤੇਯੇ ਅਖ਼ਜਤਆਯ ਜਵਚ ਸੈ। ਬਜਨ ਕਯਨ ਵਾਰੇ ਦਾ ਇਕ ਸਯੀ ਦੇ
(ਨਾਭ ਦੇ) ਯੂੰਗ ਜਵਚ ਯੂੰਗੇ ਸ ਸਨ ਤੇ ਉ ਤੇ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ੂਯਾ ਬਯਾ ਸੈ, ਉਸ ਦਾ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ (ਯੂ) ਅਭਯ
ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਬਜਨ ਯੁੱਜ ਯੁੱਜ ਕੇ ਖਾਾਂਦੇ ਸਨ, ਾਯੇ ਦਾਯਥ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਜਭਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਨਾਭ ਜਭਯਨ (ਯੂ)
ੁੱਚਾ ਰਾਸਾ ਖੁੱਟਦੇ ਸਨ।
ਸੇ ਨਾਨਕ! (ਭਕਦੀ ਗੁੱਰ ਇਸ ਸੈ, ਜਕ) ਜ ਾਯਫਰਸਭ ਸੂੰਚ ਤੋਂ ਯੇ ਤੇ ਅਗਾਧ ਸੈ, ਬਜਨ ਕਯਨ ਵਾਰੇ ਦਾ ਉ
ਦੇ ਜਆਯੇ ਸਨ। 20।
ਸਰਕ ਭਃ ੩ ॥ ਸਬੁ ਬਕਛੁ ਹੁਕਭ ਆਵਦਾ ਸਬੁ ਬਕਛੁ ਹੁਕਭ ਜਾਇ ॥ ਜ ਕ ਭੂਯਖੁ ਆਹੁ ਜਾਣ
ਅੰਧਾ ਅੰਧੁ ਕਭਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਹੁਕਭੁ ਕ ਗੁਯਭੁਬਖ ਫੁਝ ਬਜਸ ਨ ਬਕਯਾ ਕਯ ਯਜਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ
556}
ਅਯਥ:- ਸਯੇਕ ਚੀਜ਼ ਸਕਭ ਜਵਚ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਸੈ ਤੇ ਸਕਭ ਜਵਚ ਸੀ ਚਰੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ, ਜੇ ਕਈ ਭੂਯਖ ਆਣੇ
ਆ ਨੂ ੂੰ (ਕਝ ਵੁੱਡਾ) ਭਝ ਰੈਂ ਦਾ ਸੈ, ਉਸ ਅੂੰਨ੍ਾ ਅੂੰਜਨ੍ ਆਾਂ ਵਾਰਾ ਕੂੰਭ ਕਯਦਾ ਸੈ। ਸੇ ਨਾਨਕ! ਜਜ ਭਨੁੱਖ ਤੇ
ਆਣੀ ਯਜ਼ਾ ਜਵਚ ਰਬੂ ਜਕਯਾ ਕਯਦਾ ਸੈ, ਉਸ ਕਈ ਜਵਯਰਾ ਗਯਭਖ ਸਕਭ ਦੀ ਛਾਣ ਕਯਦਾ ਸੈ।1।
ਭਃ ੩ ॥ ਸ ਜਗੀ ਜੁਗਬਤ ਸ ਾ ਬਜਸ ਨ ਗੁਯਭੁਬਖ ਨਾਭੁ ਯਾਬਤ ਹਇ ॥ ਬਤਸੁ ਜਗੀ ਕੀ
ਨਗਯੀ ਸਬੁ ਕ ਵਸ ਬਖੀ ਜਗੁ ਨ ਹਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾ ਬਵਯਰਾ ਕ ਜਗੀ ਬਜਸੁ ਘਬਟ ਯਗਟੁ ਹਇ
॥੨॥ {ੰਨਾ 556}
ਅਯਥ:- ਜਜ ਭਨੁੱਖ ਨੂ ੂੰ ਜਤਗਯੂ ਦੇ ਨਭਖ ਸ ਕੇ ਨਾਭ ਦੀ ਰਾਤੀ ਸਦ
ੂੰ ੀ ਸੈ, ਉਸ ੁੱਚਾ ਜਗੀ ਸੈ, ਤੇ (ਜਗ ਦੀ
ਜਾਚ ਉ ਨੂ ੂੰ ਆਈ ਸੈ, ਉ ਜਗੀ ਦੇ ਯੀਯ (ਯੂ) ਨਗਯ ਜਵਚ ਸਯੇਕ (ਗਣ) ਵੁੱਦਾ ਸੈ, (ਜਨਯੇ) ਬੇਖ ਨਾਰ
(ਯੁੱਫ ਨਾਰ) ਭੇਰ ਨਸੀਂ ਸੂੰਦਾ। ਸੇ ਨਾਨਕ! ਜਜ ਦੇ ਜਸਯਦੇ ਜਵਚ ਰਬੂ ਰਤੁੱਖ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ, ਇਸ ਜਜਸਾ ਕਈ
ਜਵਯਰਾ ਜਗੀ ਸੂੰਦਾ ਸੈ।2।
ਉੜੀ ॥ ਆ ਜੰਤ ਉਾਇਅਨੁ ਆ ਆਧਾਯੁ ॥ ਆ ਸੂਖਭੁ ਬਾਰੀ ਆ ਾਸਾਯੁ ॥
ਆਬ ਇਕਾਤੀ ਹਇ ਯਹ ਆ ਵਡ ਯਵਾਯੁ ॥ ਨਾਨਕੁ ਭੰਗ ਦਾਨੁ ਹਬਯ ਸੰਤਾ ਯਨਾਯੁ

॥ ਹਯੁ

ਦਾਤਾਯੁ ਨ ਸੁਝਈ ਤੂ ਦਵਣਹਾਯੁ ॥੨੧॥੧॥ ਸੁਧੁ ॥ {ੰਨਾ 556}
ਦਅਯਥ:- ਜੂੰਤ—ਾਯੇ ਜੀਵ। ਉਾਇਅਨ—ਉ ਨੇ ਉਾ ਸਨ। ਆਧਾਯ—ਆਯਾ। ੂਖਭ—ਨਾ ਜਦੁੱਣ
ਵਾਰਾ। ਯੈਨਾਯ—(ਚਯਨਾਾਂ ਦੀ) ਧੂੜ।
ਅਯਥ:- ਉ ਨੇ ਆ ਸੀ ਜੀਵਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੈ ਤੇ ਆ ਸੀ (ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ) ਆਯਾ (ਫਣਦਾ) ਸੈ, ਆ ਸੀ

ਸਯੀ ੂਖਭ ਯੂ ਵੇਖੀਦਾ ਸੈ ਤੇ ਆ ਸੀ (ੂੰਾਯ ਦਾ) ਯੂੰਚ (ਯੂ) ਸੈ; ਆ ਸੀ ਇਕੁੱਰਾ ਸ ਕੇ ਯਜਸੂੰਦਾ ਸੈ ਤੇ
ਆ ਸੀ ਵੁੱਡੇ ਯਵਾਯ ਵਾਰਾ ਸੈ।
ਸੇ ਸਯੀ! ਨਾਨਕ ਤੇਯੇ ੂੰਤਾਾਂ ਦੀ ਚਯਨ-ਧੂੜ (ਯੂ) ਦਾਨ ਭੂੰਗਦਾ ਸੈ, ਤੂ ੂੰ ਸੀ ਦੇਣ ਵਾਰਾ ਸੈਂ, ਕਈ ਸਯ ਦਾਤਾ ਭੈਨੂੂੰ
ਜਦੁੱ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ। 21।1। ਧ।

