ਯਾਗੁ ਗਉੜੀ ੂਯਫੀ ਫਾਵਨ ਅਖਯੀ ਕਫੀਯ ਜੀਉ ਕੀ ੴ ਸਤਤਨਾਭੁ ਕਯਤਾ ੁਯਖੁ ਗੁਯਰਸਾਤਦ
॥ ਫਾਵਨ ਅਛਯ ਰਕ ਤਰ ਸਬੁ ਕਛੁ ਇਨ ਹੀ ਭਾਤਹ ॥  ਅਖਯ ਤਖਤਯ ਜਾਤਹਗ ਇ ਅਖਯ ਇਨ
ਭਤਹ ਨਾਤਹ ॥੧॥ {ੰਨਾ 340}
ਦਅਯਥ:- ਫਾਵਨ—ਫਵੰਜਾ। ਅਐਯੀ—ਅੱਐਯਾਾਂ ਵਾਰੀ। ਫਾਵਨ ਅਐਯੀ—ਫਵੰਜਾ ਅੱਐਯਾਾਂ ਵਾਰੀ ਫਾਣੀ।
ਅਛਯ—ਅੱਐਯ। ਰ ਏ ਤਰ —ਤਤੰਨਾਾਂ ਰ ਏਾਾਂ ਤਵਚ, ਾਯ ਜਤ (ਵਯਤ ਜਾ ਯਸ ਸਨ)। ਬੁ ਏਛੁ —(ਜਤ ਦਾ)
ਾਯਾ ਵਯਤਾਯਾ। ਇਨ ਸੀ ਭਾਤਸ—ਇਸਨਾਾਂ (ਫਵੰਜਾ ਅੱਐਯਾਾਂ) ਤਵਚ ਸੀ।  ਅੱਐਯ—ਇਸ ਫਵੰਜਾ ਅੱਐਯ
(ਤਜਨ ਾਾਂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਜਤ ਦਾ ਵਯਤਾਯਾ ਤਨਬ ਤਯਸਾ ਸ)। ਤਐਤਯ ਜਾਤਸ—ਨਾ ਸ ਜਾਣ। ਇ ਅਐਯ—ਉਸ
ਅੱਐਯ (ਜ ‘ਅਨੁ ਬਵ’ ਅਵਥਾ ਤਫਆਨ ਏਯ ਏਣ, ਜ ਯਾਭਤਭਾ ਦ ਤਭਰਾ ਦੀ ਅਵਥਾ ਦੱ ਏਣ)।1।
ਅਯਥ:- ਫਵੰਜਾ ਅੱਐਯ (ਬਾਵ, ਤਰੀਆਾਂ ਦ ਅੱਐਯ) ਾਯ ਜਤ ਤਵਚ (ਵਯਤ ਜਾ ਯਸ ਸਨ), ਜਤ ਦਾ ਾਯਾ
ਵਯਤਾਯਾ ਇਸਨਾਾਂ (ਤਰੀਆਾਂ ਦ) ਅੱਐਯਾਾਂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਚੱਰ ਤਯਸਾ ਸ। ਯ ਇਸ ਅੱਐਯ ਨਾ ਸ ਜਾਣ (ਬਾਵ,
ਤਜਵੇਂ ਜਤ ਨਾਵੰਤ ਸ, ਜਤ ਤਵਚ ਵਯਤੀ ਜਾਣ ਵਾਰੀ ਸਯਏ ਚੀਜ਼ ਬੀ ਨਾਵੰਤ ਸ, ਫਰੀਆਾਂ ਬੀ ਨਾਵੰਤ
ਸਨ, ਤ ਫਰੀਆਾਂ ਤਵਚ ਵਯਤ ਜਾਣ ਵਾਰ ਅੱਐਯ ਬੀ ਨਾਵੰਤ ਸਨ)। ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨਾਰ ਤਭਰਾ ਤਜ ਸ਼ਏਰ
ਤਵਚ ਅਨੁ ਬਵ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਉਸਦ ਤਫਆਨ ਏਯਨ ਰਈ ਏਈ ਅੱਐਯ ਅਤਜਸ ਨਸੀਂ ਸਨ ਜ ਇਸਨਾਾਂ ਅੱਐਯਾਾਂ ਤਵਚ ਆ
ਏਣ।1।
ਬਾਵ—ਜਤ ਦ ਭਰ-ਤਭਰਾ ਤ ਵਯਤਾਯ ਨੂ ੰ ਤਾਾਂ ਅੱਐਯਾਾਂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਤਫਆਨ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਸ, ਯ ਅਏਾਰ
ੁਯਐ ਦਾ ਤਭਰਾ ਵਯਨਣ ਤੋਂ ਯ ਸ।
ਜਹਾ ਫਰ ਤਹ ਅਛਯ ਆਵਾ ॥ ਜਹ ਅਫਰ ਤਹ ਭਨੁ ਨ ਯਹਾਵਾ ॥ ਫਰ ਅਫਰ ਭਤਧ ਹ ਸਈ ॥
ਜਸ ਹੁ ਹ ਤਸ ਰਖ ਨ ਕਈ ॥੨॥ {ੰਨਾ 340}
ਦਅਯਥ:- ਆਵਾ—ਆਉਂਦ ਸਨ, ਵਯਤ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਜਸਾ ਫਰ—ਤਜਥ ਫਚਨ ਸਨ, ਜ ਅਵਥਾ ਤਫਆਨ
ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਸ। ਤਸ—ਉ ਅਵਥਾ ਤਵਚ। ਅਫਰ—{ਅ-ਫਰ} ਉਸ ਅਵਥਾ ਜ ਤਫਆਨ ਨਸੀਂ ਸ
ਏਦੀ। ਨ ਯਸਾਵਾ—ਨਸੀਂ ਯਤਸੰਦਾ, ਸਤੀ ਤਭਟ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਭਤਧ—ਤਵਚ। ਈ—ਉਸੀ ਅਏਾਰ ੁਯਐ।
ਜ—ਜਾ, ਤਜਸ ਤਜਸਾ। ਤ—ਤਾ, ਤਤਸ ਤਜਸਾ। ਰਐ—ਤਫਆਨ ਏਯਦਾ ਸ। ਸੁ—ਯਭਾਤਭਾ।2।
ਅਯਥ:- ਜ ਵਯਤਾਯਾ ਤਫਆਨ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਸ, ਅੱਐਯ (ਏਵਰ) ਉਥ (ਸੀ) ਵਯਤ ਜਾਾਂਦ ਸਨ; ਜ ਅਵਥਾ
ਤਫਆਨ ਤੋਂ ਯ ਸ (ਬਾਵ, ਜਦੋਂ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਤਵਚ ਰੀਨਤਾ ਸੁੰਦੀ ਸ) ਉਥ (ਤਫਆਨ ਏਯਨ ਵਾਰਾ) ਭਨ
(ਆ ਸੀ) ਨਸੀਂ ਯਤਸ ਜਾਾਂਦਾ। ਤਜਥ ਅੱਐਯ ਵਯਤ ਜਾ ਏਦ ਸਨ (ਬਾਵ, ਜ ਅਵਥਾ ਤਫਆਨ ਏੀਤੀ ਜਾ
ਏਦੀ ਸ) ਤ ਤਜ ਸਾਰਤ ਦਾ ਤਫਆਨ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦਾ (ਬਾਵ, ਯਭਾਤਭਾ ਤਵਚ ਰੀਨਤਾ ਦੀ ਅਵਥਾ)—
ਇਸਨੀਂ (ਦਸੀਂ) ਥਾਈਂ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਸੀ ਸ ਅਤ ਤਜਸ ਤਜਸਾ ਉਸ (ਯਭਾਤਭਾ) ਸ ਤਤਸ ਤਜਸਾ (ਸੂ-ਫ-ਸੂ)
ਏਈ ਤਫਆਨ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦਾ।2।
ਅਰਹ ਰਹਉ ਤਉ ਤਕਆ ਕਹਉ ਕਹਉ ਤ ਕ ਉਕਾਯ ॥ ਫਟਕ ਫੀਜ ਭਤਹ ਯਤਵ ਯਤਹ ਜਾ ਕ
ਤੀਤਨ ਰਕ ਤਫਸਥਾਯ ॥੩॥ {ੰਨਾ 340}
ਦਅਯਥ:- ਅਰਸ—ਅਰੱਬ, ਜ ਵਤਐਆ ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦਾ। ਰਸਉ—(ਜ) ਭੈਂ ਰੱਬ ਰਵਾਾਂ। ਤਏਆ ਏਸਉ—ਭੈਂ
ਏੀਸ ਆਐਾਾਂ? ਭਥੋਂ ਤਫਆਨ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦਾ। ਏ—ਏੀਸ? ਉਏਾਯ—ਬਰਾਈ। ਫਟਏ—ਫਸੜ। ਜਾ ਏ—ਤਜ

(ਅਏਾਰ ੁਯਐ) ਦਾ।3।
ਅਯਥ:- ਜ ਉ ਅਰੱਬ (ਯਭਾਤਭਾ) ਨੂ ੰ ਭੈਂ ਰੱਬ (ਬੀ) ਰਵਾਾਂ ਤਾਾਂ ਭੈਂ (ਉ ਦਾ ਸੀ ਯੂ) ਤਫਆਨ ਨਸੀਂ ਏਯ
ਏਦਾ; ਜ (ਏੁ ਝ) ਤਫਆਨ ਏਯਾਾਂ ਬੀ ਤਾਾਂ ਉ ਦਾ ਤਏ ਨੂ ੰ ਰਾਬ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦਾ। (ਉਂਞ) ਤਜ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ
ਇਸ ਤਤੰਨ ਰ ਏ (ਬਾਵ, ਾਯਾ ਜਤ) ਾਯਾ ਸਨ, ਉਸ ਇ ਤਵਚ ਇਉਂ ਤਵਆਏ ਸ ਤਜਵੇਂ ਫਸੜ (ਦਾ ਯੁੱਐ)
ਫੀਜ ਤਵਚ (ਅਤ ਫੀਜ, ਫਸੜ ਤਵਚ) ਸ।3।
ਅਰਹ ਰਹੰਤਾ ਬਦ ਛ ਕਛੁ ਕਛੁ ਾਇ ਬਦ ॥ ਉਰਤਟ ਬਦ ਭਨੁ ਫਤਧ ਾਇ ਅਬੰਗ ਅਛਦ
॥੪॥ {ੰਨਾ 340}
ਦਅਯਥ:- ਅਰਸ ਰਸੰਤਾ—ਅਰੱਬ (ਅਏਾਰ ੁਯਐ) ਨੂ ੰ ਰੱਬਤਦਆਾਂ ਰੱਬਤਦਆਾਂ। ਬਦ ਛ—ਬਦ ਦਾ ਛ,
ਦੁ ਤਫਧਾ ਦਾ ਨਾ। ਏਛੁ ਏਛੁ —ਏੁ ਝ ਏੁ ਝ, ਥੜਾ ਥੜਾ। ਬਦ—ਬਤ, ੂਝ। ਉਰਤਟ ਬਦ—ਦੁ ਤਫਧਾ ਨੂ ੰ
ਉਰਤਟਆਾਂ, ਦੁ ਤਫਧਾ ਦਾ ਨਾ ਸਇਆਾਂ। ਫਤਧ—ਤਵੰਤਨ ਆ ਤਆ। ਅਬੰ—{ਅ-ਬੰ} ਤਜ ਦਾ ਨਾ ਨਾਸ ਸ
ਏ। ਅਛਦ—{ਅ-ਛਦ} ਜ ਤਵੰਤਨ ਆ ਨਾਸ ਜਾ ਏ।4।
ਅਯਥ:- ਯਭਾਤਭਾ ਨੂ ੰ ਤਭਰਣ ਦਾ ਜਤਨ ਏਯਤਦਆਾਂ ਏਯਤਦਆਾਂ (ਭਯੀ) ਦੁ ਤਫਧਾ ਦਾ ਨਾ ਸ ਤਆ ਸ, ਅਤ
(ਦੁ ਤਫਧਾ ਦਾ ਨਾ ਸਇਆਾਂ ਭੈਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ) ਏੁ ਝ ਏੁ ਝ ਯਾਜ਼ ਭਝ ਤਰਆ ਸ। ਦੁ ਤਫਧਾ ਨੂ ੰ ਉਰਤਟਆਾਂ (ਭਯਾ)
ਭਨ (ਯਭਾਤਭਾ ਤਵਚ) ਤਵੱਝ ਤਆ ਸ ਅਤ ਭੈਂ ਉ ਅਤਫਨਾਸ਼ੀ ਤ ਅਤਵੱਝ ਰਬੂ ਨੂ ੰ ਰਾਤ ਏਯ ਤਰਆ ਸ।4।
ਤੁਯਕ ਤਯੀਕਤਤ ਜਾਨੀ ਤਹੰਦੂ ਫਦ ੁਯਾਨ ॥ ਭਨ ਸਭਝਾਵਨ ਕਾਯਨ ਕਛੂਅਕ ੜੀ ਤਗਆਨ
॥੫॥ {ੰਨਾ 340}
ਦਅਯਥ:- ਤਯੀਏਤਤ—ਭੁਰਭਾਨ ਏੀਯ ਯੱਫ ਨੂ ੰ ਤਭਰਣ ਦ ਯਾਸ ਦ ਚਾਯ ਦਯਜ ਭੰਨਦ ਸਨ—ਸ਼ਯੀਅਤ,
ਤਯੀਏਤ, ਭਾਅਯਤ ਅਤ ਸਏੀਏਤ। ਤਯੀਏਤ ਦੂ ਜਾ ਦਯਜਾ ਸ ਤਜ ਤਵਚ ਤਸਯਦ ਦੀ ਤਵੱਤਰਤਾ ਦ ਢੰ ਦੱ
 ਸਨ। ਏਾਯਨ —ਵਾਤ। ਏਛੂ ਅ ਏ—ਥੜਾ ਤਜਸਾ, ਥੜਾ ਫਸੁਤ, ਏੁ ਝ ਨ ਏੁ ਝ। ਭਝਾਵਨ ਏਾਯਨ —
ਭਝਾਣ ਵਾਤ। ਭਨ ਭਝਾਵਨ ਏਾਯਨ —ਭਨ ਨੂ ੰ ਭਝਾਉਣ ਰਈ, ਭਨ ਤਵਚੋਂ ਬਦ ਦਾ ਛ ਏਯਨ ਰਈ, ਭਨ
ਤਵਚੋਂ ਦੁ ਤਫਧਾ ਤਭਟਾਉਣ ਰਈ, ਭਨ ਨੂ ੰ ਉੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ ਦਣ ਰਈ।5।
ਅਯਥ:- (ਦੁ ਤਫਧਾ ਨੂ ੰ ਤਭਟਾ ਏ ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਤਵਚ ਜੁੜ ਯਤਸਣ ਰਈ) ਭਨ ਨੂ ੰ ਉੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ ਦਣ ਵਾਤ
(ਉੱਚੀ) ਤਵਚਾਯ ਵਾਰੀ ਫਾਣੀ ਥੜੀ ਫਸੁਤ ੜ ਨੀ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ; ਤਾਸੀਏਂ (ਚੰਾ) ਭੁਰਭਾਨ ਉ ਨੂ ੰ ਭਤਝਆ
ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਜ ਤਯੀਏਤ ਤਵਚ ਰੱਾ ਸਵ, ਅਤ (ਚੰਾ) ਤਸੰਦੂ ਉ ਨੂ ੰ, ਜ ਵਦਾਾਂ ੁਯਾਨਾਾਂ ਦੀ ਐਜ ਏਯਦਾ ਸਵ।5।
ਨ ਟ:- ਇਥੋਂ ਤਏ ਏਫੀਯ ਜੀ ਉਥਾਨਏਾ ਤਜਸੀ ਫੰਨਦ ਸਨ ਤਏ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਤਭਰਾ ਦੀ ਅਵਥਾ ਰਜ਼ਾਾਂ
ਨਾਰ ਤਫਆਨ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦੀ; ਤਏਉਂਤਏ ਤਫਆਨ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਭਨ ਆ ਸੀ ਆਣਾ ਆ ਤਭਟਾ ਚੁਏਦਾ ਸ,
ਤ ਜ ਉ ਤਭਰਾ ਦ ਅਨੰਦ ਨੂ ੰ ਥੜਾ ਫਸੁਤ ਤਫਆਨ ਏਯਨ ਦਾ ਜਤਨ ਬੀ ਏਯ ਤਾਾਂ ੁਣਨ ਵਾਰ ਨੂ ੰ ਤਨਯਾ
ੁਤਣਆਾਂ ਉ ਅਨੰਦ ਦੀ ਭਝ ਨਸੀਂ ਆ ਏਦੀ। ਸਾਾਂ; ਜ ਭਨ ਉ ਭਰ-ਅਵਥਾ ਤਵਚ ਅੱੜਣ ਦਾ ਜਤਨ
ਏਯਦਾ ਸ, ਉ ਦ ਆਣ ਅੰਦਯ ਤਫਦੀਰੀ ਆ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਉ ਤਵਚੋਂ ਭਯ-ਤਯ ਤਭਟ ਜਾਾਂਦੀ ਸ; ਤ ਇ ੁਚੱਜ
ਯਤ ਦੀ ਭਝ ੈਂਦੀ ਸ ੁਯੂ ਦਾ ਤਆਨ ਰਾਤ ਏੀਤਤਆਾਂ, ੁਯੂ ਦ ਦੱ ੂਯਤਨਆਾਂ ਨੂ ੰ ਭਤਝਆਾਂ। ੁਯੂ ਦ ਦੱ
ਉਸ ੂਯਨ ਤਏਸੜ ਸਨ? ੁਯੂ ਦੀ ਦੱੀ ਸਈ ਉਸ ਤਵਚਾਯ ਏੀਸ ਸ?—ਇ ਦਾ ਤਜ਼ਏਯ ਏਫੀਯ ਜੀ ਅਰੀਆਾਂ
ਉੜੀਆਾਂ ਤਵਚ ਏਯਦ ਸਨ।

ਅੰਕਾਯ ਆਤਦ ਭ ਜਾਨਾ ॥ ਤਰਤਖ ਅਯੁ ਭਟ ਤਾਤਹ ਨ ਭਾਨਾ ॥ ਅੰਕਾਯ ਰਖ ਜਉ ਕਈ ॥ ਸਈ
ਰਤਖ ਭਟਣਾ ਨ ਹਈ ॥੬॥ {ੰਨਾ 340}
ਦਅਯਥ:- ਅੰਏਾਯ—{ਅੰ-ਏਾਯ} ਇਏ-ਯ ਬ ਥਾਾਂ ਤਵਆਏ ਯਭਾਤਭਾ। ਆਤਦ—ਭੁੱਢ, ਭੂਰ, ਬ ਦਾ
ਫਨਾਉਣ ਵਾਰਾ। ਭ ਜਾਨਾ—ਭੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਾਂ, ਭੈਂ (ਉ ਨੂ ੰ ਅਤਭਟ ਅਤਵਨਾਸ਼ੀ) ਜਾਣਦਾ ਸਾਾਂ। ਤਰਤਐ—ਤਰਐ,
ਤਰਐਦਾ ਸ, ਯਚਦਾ ਸ, ਦਾ ਏਯਦਾ ਸ। ਅਯੁ—ਅਤ। ਭਟ—
 ਤਭਟਾ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਨਾ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਤਾਤਸ—
ਉ (ਤਵਅਏਤੀ) ਨੂ ੰ। ਜਉ—ਜ। ਰਐ—ਭਝ ਰ। ਈ ਰਤਐ—ਉ ਰਬੂ ਨੂ ੰ ਭਝ ਏ। ਭਟਣਾ—ਨਾ।6।
ਅਯਥ:- ਜ ਇੱਏ-ਯ ਬ ਥਾਾਂ ਤਵਆਏ ਯਭਾਤਭਾ ਬ ਨੂ ੰ ਫਣਾਉਣ ਵਾਰਾ ਸ, ਭੈਂ ਉ ਨੂ ੰ ਅਤਫਨਾੀ
ਭਝਦਾ ਸਾਾਂ; ਸਯ ਤਜ ਤਵਅੱਏਤੀ ਨੂ ੰ ਉਸ ਰਬੂ ਦਾ ਏਯਦਾ ਸ ਤ ਤਪਯ ਤਭਟਾ ਦੇਂਦਾ ਸ ਉ ਨੂ ੰ ਭੈਂ (ਯਭਾਤਭਾ
ਦ ਤੁ ੱਰ) ਨਸੀਂ ਭੰਨਦਾ। ਜ ਏਈ ਭਨੁ ੱਐ ਉ ਯਫ-ਤਵਆਏ ਯਭਾਤਭਾ ਨੂ ੰ ਭਝ ਰ (ਬਾਵ, ਆਣ ਅੰਦਯ
ਅਨੁ ਬਵ ਏਯ ਰ) ਤਾਾਂ ਉ ਨੂ ੰ ਭਤਝਆਾਂ (ਉ ਭਨੁ ੱਐ ਦੀ ਉ ਉੱਚੀ ਆਤਭਏ ੁਯਤ ਦਾ) ਨਾ ਨਸੀਂ
ਸੁੰਦਾ।6।
ਕਕਾ ਤਕਯਤਣ ਕਭਰ ਭਤਹ ਾਵਾ ॥ ਸਤਸ ਤਫਗਾਸ ਸੰਟ ਨਹੀ ਆਵਾ ॥ ਅਯੁ ਜ ਤਹਾ ਕੁਸਭ ਯਸੁ
ਾਵਾ ॥ ਅਕਹ ਕਹਾ ਕਤਹ ਕਾ ਸਭਝਾਵਾ ॥੭॥ {ੰਨਾ 340}
ਨ ਟ:- ੂਯਜ ਚੜ ਨ ਤ ਏਰ ਪੁ ੱਰ ਤਐੜਦਾ ਸ, ਤ ਯਾਤ ਵਰ ਚੰਦਰਭਾ ਚਤੜ ਆਾਂ ਤਪਯ ਭੀਤਟਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਏਰ ਪੁ ੱਰ
ਤਦਨ ਤਐੜਦ ਸਨ ਤ ਏੰਭੀਆਾਂ ਯਾਤ ਨੂ ੰ ਤਐੜਦੀਆਾਂ ਸਨ।
ਦਅਯਥ:- ਏਏਾ—ਏੱਏਾ ਅੱਐਯ। ਤਏਯਤਣ—ੂਯਜ ਦੀ ਤਏਯਨ, ਤਆਨ-ਯੂ ੂਯਜ ਦੀ ਤਏਯਨ। ਾਵਾ—ਜ
ਭੈਂ ਾ ਰਵਾਾਂ। ਏਭਰ ਭਤਸ—ਤਸਯਦ-ਯੂ ਏਰ ਪੁ ੱਰ ਤਵਚ। ਤ—ਚੰਦਰਭਾ। ਤਫਾ—ਚਾਨਣ। ਤ
ਤਫਾ—ਚੰਦਰਭਾ ਦੀ ਚਾਨਣੀ। ੰਟ—{ੰ: ੰੁਟ} ਢੱਏਣ ਨਾਰ ਢੱਤਏਆ ਸਇਆ ਡੱਫਾ। ੰਟ ਨਸੀ
ਆਵਾ—ਢੱਤਏਆ ਸਇਆ ਡੱਫਾ ਨਸੀਂ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ, (ਤਐਤੜਆ ਸਇਆ ਏਰ-ਪੁ ੱਰ ਭੁੜ) ਭੀਤਟਆ ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦਾ।
ਅਯੁ—ਅਤ। ਤਸਾ—ਉੱਥ, ਉ ਤਐੜਾਉ ਦੀ ਸਾਰਤ ਤਵਚ, ਉੱਥ ਤਜੱਥ ਤਸਯਦ ਦਾ ਏਰ-ਪੁ ੱਰ ਤਐਤੜਆ
ਸਇਆ ਸ। ਏੁ ਭ ਯੁ—(ਤਐੜ ਸ) ਪੁ ੱਰ ਦਾ ਯ, (ਤਆਨ-ਯੂ ੂਯਜ ਦੀ ਤਏਯਨ ਨਾਰ ਤਐੜ ਸ ਤਸਯਦਯੂ ਏਰ) ਪੁ ੱਰ ਦਾ ਅਨੰਦ। ਾਵਾ—ਾ ਰਵਾਾਂ। ਅਏਸ—{ਅ-ਏਸ} ਤਫਆਨ ਤੋਂ ਫਾਸਯ। ਅਏਸ ਏਸਾ—ਉ
ਦਾ ਤਫਆਨ ਏਥਨ ਤੋਂ ਯ। ਏਤਸ—ਏਤਸ ਏ। ਏਾ—ਏੀਸ?।7।
ਅਯਥ:- ਜ ਭੈਂ (ਤਆਨ-ਯੂ ੂਯਜ ਦੀ) ਤਏਯਨ (ਤਸਯਦ-ਯੂ) ਏਰ-ਪੁ ੱਰ ਤਵਚ ਤਟਏਾ ਰਵਾਾਂ, ਤਾਾਂ (ਭਾਇਆਯੂ) ਚੰਦਰਭਾ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਨਾਰ, ਉਸ (ਤਐਤੜਆ ਸਇਆ ਤਸਯਦਾ-ਪੁ ੱਰ) (ਭੁੜ) ਭੀਤਟਆ ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦਾ। ਅਤ ਜ
ਏਦ ਭੈਂ ਉ ਤਐੜਾਉ ਦੀ ਸਾਰਤ ਤਵਚ (ਅੱੜ ਏ) (ਉ ਤਐੜ ਸ ਤਸਯਦ-ਯੂ ਏਰ) ਪੁ ੱਰ ਦਾ ਆਨੰਦ (ਬੀ)
ਭਾਣ ਏਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਉ ਦਾ ਤਫਆਨ ਏਥਨ ਤੋਂ ਯ ਸ। ਉਸ ਭੈਂ ਆਐ ਏ ਏੀਸ ਭਝਾ ਏਦਾ ਸਾਾਂ?।7।
ਖਖਾ ਇਹ ਖਤੜ ਭਨ ਆਵਾ ॥ ਖੜ ਛਾਤਡ ਨ ਦਹ ਤਦਸ ਧਾਵਾ ॥ ਖਸਭਤਹ ਜਾਤਣ ਤਖਭਾ ਕਤਯ ਯਹ
॥ ਤਉ ਹਇ ਤਨਤਖਅਉ ਅਖ ਦੁ ਰਹ ॥੮॥ {ੰਨਾ 340}
ਨ ਟ:- ਏਈ ਯੁੱਐਾਾਂ ਦ ਟਾਸਣ ਅੰਦਯੋਂ ਰ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ ਤ ਉਸਨਾਾਂ ਤਵਚ ਐੜਾਾਂ (ਖ਼ਾਰੀ ਰ ਥਾਾਂ) ਫਣ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ
ਸਨ। ਇਸਨਾਾਂ ਐੜਾਾਂ ਤਵਚ ੰਛੀ ਯਤਸਣ ਰੱ ੈਂਦ ਸਨ। ਟ ਬਯਨ ਰਈ ਾਯਾ ਤਦਨ ਫਾਸਯ ਦੂ ਯ ਦੂ ਯ ਉਡਦ
ਤਪਯਦ ਸਨ, ਯ ਯਾਤ ਨੂ ੰ ਭੁੜ ਉ ਐੜ ਤਵਚ ਆ ਤਟਏਦ ਸਨ। ਇਸ ਭਨੁ ੱਐਾ-ਯੀਯ ਭਨ ਨੂ ੰ ਯਤਸਣ ਰਈ ਐੜ
ਤਭਰੀ ਸਈ ਸ, ਯ ਇਸ ਭਨ-ੰਛੀ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਏਯਏ ਸਯ ਵਰ ਫਾਸਯ ਸੀ ਬਟਏਦਾ ਤਪਯਦਾ ਸ।

ਦਅਯਥ:- ਇਸ ਭਨੁ —ਇਸ ਭਨ ਤਜ ਨੂ ੰ ਤਆਨ-ਤਏਯਨ ਰਾਤ ਸ ਚੁੱਏੀ ਸ। ਐਤੜ—ਅੰਤਯ-ਆਤਭਾ ਯੂ
ਐੜ ਤਵਚ, ਲ- ਯੂ ਤਵਚ, ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਤਵਚ। ਆਵਾ—ਆਉਂਦਾ ਸ। ਦਸ ਤਦ—ਦੀਂ ਾੀਂ। ਨ ਧਾਵਾ—
ਨਸੀਂ ਧਾਉਂਦਾ, ਨਸੀਂ ਦੜਦਾ। ਐਭਤਸ—ਐਭ-ਰਬੂ ਨੂ ੰ। ਜਾਤਣ—ਜਾਣ ਏ, ਛਾਣ ਏ। ਤਐਭਾਏਤਯ—
{ਤਐਭਾ+ਆਏਤਯ। ਆਏਯ—ਐਾਣ, ਭਾ। ਤਐਭਾ ਆਏਯ—ਤਐਭਾ ਦੀ ਐਾਣ, ਤਐਭਾ ਦਾ ਭਾ}। ਤਐਭਾ ਦ ਭ
ਯਭਾਤਭਾ ਤਵਚ। ਯਸ—ਤਟਤਏਆ ਯਤਸੰਦਾ ਸ। ਤਨਤਐਅਉ—{ਤਨ-ਤਐਅਉ। ਤਐਅਉ—ਐ, ਨਾ। ਤਨ—ਤਫਨਾ}
ਨਾ-ਯਤਸਤ। ਅਐ—{ਅ-ਐ} ਨਾ-ਯਤਸਤ। ਦੁ —ਦਯਜਾ, ਦਵੀ। ਰਸ—ਸਾਰ ਏਯ ਰੈਂ ਦਾ ਸ।8।
ਅਯਥ:- ਜਦੋਂ ਇਸ ਭਨ (-ੰਛੀ ਤਜ ਨੂ ੰ ਤਆਨ-ਤਏਯਨ ਤਭਰ ਚੁੱਏੀ ਸ) ਲ-ਯੂ ਦੀ ਐੜ ਤਵਚ (ਬਾਵ, ਰਬੂਚਯਨਾਾਂ ਤਵਚ) ਆ ਤਟਏਦਾ ਸ ਤਾਾਂ ਇ ਆਸਰਣ (ਬਾਵ, ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ) ਨੂ ੰ ਛੱਡ ਏ ਦੀਂ ਾੀਂ ਨਸੀਂ ਦੜਦਾ।
ਐਭ-ਰਬੂ ਨਾਰ ਾਾਂਝ ਾ ਏ ਤਐਭਾ ਦ ਭ ਰਬੂ ਤਵਚ ਤਟਤਏਆ ਯਤਸੰਦਾ ਸ, ਤ ਤਦੋਂ ਅਤਵਨਾਸ਼ੀ (ਰਬੂ ਨਾਰ
ਇੱਏ-ਯੂ) ਸ ਏ ਉਸ ਦਵੀ ਰਾਤ ਏਯ ਰੈਂ ਦਾ ਸ ਜ ਏਦ ਨਾ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦੀ।8।
ਗਗਾ ਗੁਯ ਕ ਫਚਨ ਛਾਨਾ ॥ ਦੂਜੀ ਫਾਤ ਨ ਧਯਈ ਕਾਨਾ ॥ ਯਹ ਤਫਹੰਗਭ ਕਤਤਹ ਨ ਜਾਈ ॥
ਅਗਹ ਗਹ ਗਤਹ ਗਗਨ ਯਹਾਈ ॥੯॥ {ੰਨਾ 340}
ਦਅਯਥ:- ਛਾਨਾ—(ਰਬੂ ਨੂ ੰ) ਛਾਣ ਤਰਆ ਸ, ਰਬੂ ਨਾਰ ਾਾਂਝ ਾ ਰਈ ਸ। ਨ ਧਯਈ ਏਾਨਾ—ਏੰਨ ਨਸੀਂ
ਧਯਦਾ, ਸੁ ਨਾਰ ਨਸੀਂ ੁਣਦਾ, ਤਐੱਚ ਨਸੀਂ ੈਂਦੀ। ਤਫਸੰਭ—{ੰ: ਤਵਸੰਭ—a bird} ੰਛੀ, ਉਸ ਭਨੁ ੱਐ
ਜ ਜਤ ਤਵਚ ਆਣਾ ਤਨਵਾ ਇਉਂ ਭਝਦਾ ਸ ਤਜਵੇਂ ੰਛੀ ਤਏ ਯੁੱਐ ਉਤ ਯਾਤ ਏੱਟ ਏ ਵਯ ਉੱਡ ਜਾਾਂਦਾ
ਸ, ਉ ਯੁੱਐ ਨਾਰ ਭਸ ਨਸੀਂ ਾ ਰੈਂ ਦਾ। ਏਤਤਸ—ਤਏ ਸਯ ਾ। ਅਸ—{ਅ-ਸ} ਨਾਸ ਪਤੜਆ ਜਾਣ
ਵਾਰਾ, ਤਜ ਨੂ ੰ ਭਾਇਆ ਰ ਨਸੀਂ ਏਦੀ। ਸ—ਪੜ ਰੈਂ ਦਾ ਸ, ਆਣ ਅੰਦਯ ਵਾ ਰੈਂ ਦਾ ਸ। ਤਸ—ਪੜ
ਏ, ਅੰਦਯ ਵਾ ਏ। ਨ—ਅਏਾਸ਼। ਨ ਯਸਾਈ—ਅਏਾਸ਼ ਤਵਚ ਯਤਸੰਦਾ ਸ, ਭਨ-ੰਛੀ ਅਏਾਸ਼ ਤਵਚ
ਉਡਾਯੀਆਾਂ ਰਾਉਂਦਾ ਸ, ਦਭ-ਦੁ ਆਯ ਤਵਚ ਤਟਤਏਆ ਯਤਸੰਦਾ ਸ, ੁਯਤ ਉੱਚੀ ਯਤਸੰਦੀ ਸ, ੁਯਤ ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ
ਤਵਚ ਯਤਸੰਦੀ ਸ।9।
ਅਯਥ:- ਤਜ ਭਨੁ ੱਐ ਨ ਤਤੁਯੂ ਦੀ ਫਾਣੀ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਾਾਂਝ ਾ ਰਈ ਸ, ਉ ਨੂ ੰ (ਰਬੂ ਦੀ
ਤਤਤ-ਾਰਾਸ ਤੋਂ ਤਫਨਾ) ਏਈ ਸਯ ੱਰ ਤਐੱਚ ਨਸੀਂ ਾਾਂਦੀ। ਉਸ ੰਛੀ (ਵਾਾਂ ਦਾ ਤਨਯਭਸ) ਯਤਸੰਦਾ ਸ;
ਤਏਤ ਬੀ ਬਟਏਦਾ ਨਸੀਂ; ਤਜ ਰਬੂ ਨੂ ੰ ਜਤ ਦੀ ਭਾਇਆ ਰ ਨਸੀਂ ਏਦੀ, ਉ ਨੂ ੰ ਉਸ ਆਣ ਤਸਯਦ
ਤਵਚ ਵਾ ਰੈਂ ਦਾ ਸ; ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਵਾ ਏ ਆਣੀ ੁਯਤ ਨੂ ੰ ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਤਵਚ ਤਟਏਾਈ ਯੱਐਦਾ ਸ (ਤਜਵੇਂ ਚ
ਨਾਰ ਟ ਬਯ ਏ ੰਛੀ ਭਜ ਤਵਚ ਆ ਏ ਉੱਚਾ ਅਏਾਸ਼ ਤਵਚ ਤਾਯੀਆਾਂ ਰਾਾਂਦਾ ਸ)।9।
ਨ ਟ:- ਇੱਰਾਾਂ ਯੱਜ ਏ ਦੂ ਯ ਉੱਚੀਆਾਂ ਅਏਾਸ਼ ਤਵਚ ੰਤਟਆਾਂ-ਫੱਧੀ ਇਏ-ਤਾਯ ਐੰਬ ਤਐਰਾਯ ਏ ਤਾਯੀਆਾਂ ਰਾਾਂਦੀਆਾਂ
ਯਤਸੰਦੀਆਾਂ ਸਨ।
ਘਘਾ ਘਤਟ ਘਤਟ ਤਨਭਸ ਸਈ ॥ ਘਟ ਪੂਟ ਘਤਟ ਕਫਤਹ ਨ ਹਈ ॥ ਤਾ ਘਟ ਭਾਤਹ ਘਾਟ ਜਉ
ਾਵਾ ॥ ਸ ਘਟੁ ਛਾਤਡ ਅਵਘਟ ਕਤ ਧਾਵਾ ॥੧੦॥ {ੰਨਾ 340}
ਦਅਯਥ:- ਤਟ—ਟ ਤਵਚ, ਯੀਯ ਤਵਚ, ਯੀਯ-ਯੂ ੜ ਤਵਚ। ਤਟ ਤਟ—ਸਯਏ ਟ ਤਵਚ।
ਤਨਭ—ਤਨਵਾ ਯੱਐਦਾ ਸ, ਵੱਦਾ ਸ। ਈ—ਉਸ (ਰਬੂ) ਸੀ। ਟ ਪੂ ਟ—
 ਜ (ਏਈ ਯੀਯ-ਯੂ) ੜਾ ਟੁ ੱਟ
ਜਾ। ਤਟ ਨ ਸਈ—ਟਦਾ ਨਸੀਂ, ੱਟ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦਾ, ਰਬੂ ਦੀ ਸਤੀ ਤਵਚ ਏਈ ਊਣਤਾ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦੀ,
ਏਈ ਾਟਾ ਨਸੀਂ ੈਂਦਾ। {ਨ ਟ:- ਤਸਰੀ ਤੁ ਏ ਤਵਚ ਦਾ ਰਜ਼ ‘ਤਟ’ ਤਵਆਏਯਣ ਅਨੁ ਾਯ ‘ਨਾਾਂਵ’ ਸ,
‘ਅਤਧਏਯਨ ਏਾਯਏ’; ਦੂ ਜੀ ਤੁ ਏ ਤਵਚ ਦਾ ਰਜ਼ “ਤਟ” ਰਜ਼ ‘ਸਈ’ ਨਾਰ ਤਭਰ ਏ ‘ਤਿਆ’ ਸ}। ਾਟ—

ੱਤਣ ਤਜੱਥ ਫੜੀਆਾਂ ਯਾਸੀਂ ਦਤਯਆ ਤੋਂ ਾਯ ਰੰੀਦਾ ਸ। ਜਉ—ਜ, ਜਦੋਂ। ਾਵਾ—ਾ ਤਰਆ, ਰੱਬ ਤਰਆ।
ਅਵਟ—{ੰ: ਅਵੱਟ} ਐੱਡ। ਟੁ —{ੰ: ੱਟ} ਦਤਯਆ ਦਾ ੱਤਣ {ੰ: ੱਟ-ਜੀਵੀ—ੱਤਣ ਤ ਯਜ਼ੀ
ਏਭਾਉਣ ਵਾਰਾ, ਭਰਾਸ}। ਏਤ—ਤਏੱਥ? ਧਾਵਾ—ਧਾਉਂਦਾ ਸ, ਦੜਦਾ ਸ। ਏਤ ਧਾਵਾ—ਤਏੱਥ ਦੜਦਾ ਸ?
(ਬਾਵ) ਤਏਤ ਨਸੀਂ ਬਟਏਦਾ।10।
ਅਯਥ:- ਸਯਏ ਯੀਯ ਤਵਚ ਉਸ ਰਬੂ ਸੀ ਵੱਦਾ ਸ। ਜ ਏਈ ਯੀਯ (-ਯੂ ੜਾ) ਬੱਜ ਜਾ ਤਾਾਂ ਏਦ ਰਬੂ ਦੀ
ਸੋਂਦ ਤਵਚ ਏਈ ਾਟਾ ਨਸੀਂ ੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ (ਏਈ ਜੀਵ) ਇ ਯੀਯ ਦ ਅੰਦਯ ਸੀ (ੰਾਯ-ਭੁੰਦਯ ਤੋਂ ਾਯ
ਰੰਣ ਰਈ) ੱਤਣ ਰੱਬ ਰੈਂ ਦਾ ਸ, ਤਾਾਂ ਇ ੱਤਣ ਨੂ ੰ ਛੱਡ ਏ ਉਸ ਐੱਡਾਾਂ ਤਵਚ ਤਏਤ ਨਸੀਂ ਬਟਏਦਾ
ਤਪਯਦਾ।10।
ਙੰਙਾ ਤਨਗਰਤਹ ਸਨਹੁ ਕਤਯ ਤਨਯਵਾਯ ਸੰਦਹ ॥ ਨਾਹੀ ਦਤਖ ਨ ਬਾਜੀ ਯਭ
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॥੧੧॥ {ੰਨਾ 340}
ਦਅਯਥ:- ਤਨਰਤਸ—{ੰ: ਤਨ-ਰਤਸ। ਰਸ—ਏੜਨਾ। ਤਨਰਸ—ਚੰੀ ਤਯਾਾਂ ਪੜਨਾ, ਵੱ ਤਵਚ
ਤਰਆਉਣਾ} ਚੰੀ ਤਯਾਾਂ ਪੜ, (ਭਨ ਨੂ ੰ) ਵੱ ਤਵਚ ਤਰਆਉ, ਇੰਦਰੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਯਏ। ਨ ਸ—
ੁ ਰਭ, ਤਆਯ।
ੰਦਸ—ਸ਼ੱਏ, ਤਦਏ-ਸੀਨਤਾ। ਤਨਯਵਾਯ—ਦੂ ਯ ਏਯ। ਨਾਸੀ ਦਤਐ—ਇਸ ਵਐ ਏ ਤਏ ਇਸ ਏੰਭ ਨਸੀਂ ਸ
ਏਦਾ। ਦਤਐ—ਵਐ ਏ। ਯਭ—ਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ।11।
ਅਯਥ:- (ਸ ਬਾਈ! ਆਣ ਇੰਤਦਰ ਆਾਂ ਨੂ )ੰ ਚੰੀ ਤਯਾਾਂ ਯਏ, (ਰਬੂ ਨਾਰ) ਤਆਯ ਫਣਾ, ਤ ਤਦਏ-ਸੀਨਤਾ ਦੂ ਯ
ਏਯ। (ਇਸ ਏੰਭ ਐਾ ਜ਼ਯੂਯ ਸ, ਯ) ਇ ਤਖ਼ਆਰ ਏਯਏ ਤਏ ਇਸ ਏੰਭ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦਾ (ਇ ਏੰਭ ਵਰੋਂ )
ਬੱਜ ਨਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ—(ਫੱ) ਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਏਰ (ਦੀ ੱਰ) ਇਸੀ ਸ।11।
ਚਚਾ ਯਤਚਤ ਤਚਤਰ ਹ ਬਾਯੀ ॥ ਤਤਜ ਤਚਤਰ ਚਤਹੁ ਤਚਤਕਾਯੀ ॥ ਤਚਤਰ ਫਤਚਤਰ ਇਹ ਅਵਝਯਾ ॥
ਤਤਜ ਤਚਤਰ ਤਚਤੁ ਯਾਤਖ ਤਚਤਯਾ ॥੧੨॥ {ੰਨਾ 340}
ਦਅਯਥ:- ਯਤਚਤ—ਯਤਚਆ ਸਇਆ (ਜਤ), ਫਣਾਇਆ ਸਇਆ। ਤਚਤਰ —ਤਵੀਯ। ਤਤਜ—ਛੱਡ ਏ।
ਚਤਸੁ—ਚਤ ਯੱਐ, ਮਾਦ ਏਯ। ਤਚਤਏਾਯੀ—ਤਚਤਰ ਏਾਯ, ਤਵੀਯ ਨੂ ੰ ਫਣਾਉਣ ਵਾਰਾ। ਫਤਚਤਰ —{ੰ:
ਤਵਤਚਤਰ } ਯੰਾ-ਯੰ ਦੀ, ਫਸੁਤ ੁੰਦਯ, ਸਯਾਨ ਏਯ ਦਣ ਵਾਰੀ, ਭਸ ਰ ਣ ਵਾਰੀ। ਅਵਝਯਾ—ਝੰਫਰਾ।
ਤਚਤਯਾ—ਤਚਤਰ ਫਣਾਉਣ ਵਾਰਾ।12।
ਅਯਥ:- (ਰਬੂ ਦਾ) ਫਣਾਇਆ ਸਇਆ ਇਸ ਜਤ (ਭਾਨ ) ਇਏ ਫਸੁਤ ਵੱਡੀ ਤਵੀਯ ਸ। (ਸ ਬਾਈ!) ਇ
ਤਵੀਯ (ਦ ਭਸ) ਨੂ ੰ ਛੱਡ ਏ ਤਵੀਯ ਫਣਾਉਣ ਵਾਰ ਨੂ ੰ ਚਤ ਯੱਐ; (ਤਏਉਂਤਏ ਵੱਡਾ) ਝੰਫਰਾ ਇਸ ਸ ਤਏ ਇਸ
(ੰਾਯ-ਯੂ) ਤਵੀਯ ਭਨ ਨੂ ੰ ਭਸ ਰ ਣ ਵਾਰੀ ਸ। (, ਇ ਭਸ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ) ਤਵੀਯ (ਦਾ ਤਖ਼ਆਰ)
ਛੱਡ ਏ ਤਵੀਯ ਫਣਾਉਣ ਵਾਰ ਤਵਚ ਆਣ ਤਚੱਤ ਨੂ ੰ ਰ ਯੱਐ।12।
ਛਛਾ ਇਹ ਛਤਰਤਤ ਾਸਾ ॥ ਛਤਕ ਤਕ ਨ ਯਹਹੁ ਛਾਤਡ ਤਕ ਨ ਆਸਾ ॥ ਯ ਭਨ ਭ ਤਉ ਤਛਨ ਤਛਨ
ਸਭਝਾਵਾ ॥ ਤਾਤਹ ਛਾਤਡ ਕਤ ਆੁ ਫਧਾਵਾ ॥੧੩॥ {ੰਨਾ 340}
ਦਅਯਥ:- ਛਤਰ ਤਤ—ਛੱਤਰ ਦਾ ਭਾਰਏ, ਤਜ ਦ ਤਯ ਉੱਤ ਛੱਤਰ ਝੁ ੱਰ ਤਯਸਾ ਸ, ਯਾਜਾ, ਾਤਸ਼ਾਸ। ਇਸ
ਾਾ—ਇ ਦ ਾ ਸੀ। ਛਤਏ—{ੰ: ਸ਼ਏ—ਤਏੜਾ ਸਣਾ। ਸ਼ਏਤੀ—ਤਾਏਤ} ਤਏੜਾ ਸ ਏ, ਉੱਦਭ ਨਾਰ।
ਤਏ ਨ—ਤਏਉਂ ਨਸੀਂ? ਤਉ—ਤਨੂੰ। ਤਛਨੁ ਤਛਨੁ —ਸਯ ਤਛਨ, ਸਯ ਵਰ। ਤਾਤਸ—ਉ ਨੂ ੰ। ਏਤ—ਤਏਥ?
ਆੁ—ਆਣ ਆ ਨੂ ੰ।13।

ਅਯਥ:- (ਸ ਭਯ ਭਨ! ਸਯ) ਆਾਾਂ ਛੱਡ ਏ ਤਏੜਾ ਸ ਏ ਤਏਉਂ ਤੂ ੰ ਇ (ਤਚਤਰ ਏਾਯ ਰਬੂ) ਾ ਸੀ ਨਸੀਂ ਯਤਸੰਦਾ
ਜ (ਬ ਦਾ) ਾਤਸ਼ਾਸ ਸ? ਸ ਭਨ! ਭੈਂ ਤਨੂੰ ਸਯ ਵਰ ਭਝਾਉਂਦਾ ਸਾਾਂ ਤਏ ਉ (ਤਚਤਰ ਏਾਯ) ਨੂ ੰ ਤਵਾਯ ਏ ਤਏਥ
(ਉ ਦ ਫਣਾ ਸ ਤਚੱਤਰ ਤਵਚ) ਤੂ ੰ ਆਣ ਆ ਨੂ ੰ ਜਏੜ ਤਯਸਾ ਸੈਂ।13।
ਜਜਾ ਜਉ ਤਨ ਜੀਵਤ ਜਯਾਵ ॥ ਜਫਨ ਜਾਤਯ ਜੁਗਤਤ ਸ ਾਵ ॥ ਅਸ ਜਤਯ ਯ ਜਤਯ ਜਤਯ ਜਫ
ਯਹ ॥ ਤਫ ਜਾਇ ਜਤਤ ਉਜਾਯਉ ਰਹ ॥੧੪॥ {ੰਨਾ 340}
ਦਅਯਥ:- ਜਉ—ਜਦੋਂ, ਜ। ਜਯਾਵ—ਜਰਾਵ, ਜਰਾਉਂਦਾ ਸ, ਾੜਦਾ ਸ। ਜੀਵਤ—ਜੀਊਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਇਆ
ਤਵਚ ਯਤਸੰਦਾ ਸਇਆ ਸੀ। ਜਾਤਯ—ਜਾਤਰ, ਜਰਾ ਏ, ਾੜ ਏ। ਜੁਤਤ—ਜੀਊਣ ਦੀ ਜਾਚ। ਅ ਯ—
ਅਾਡਾ ਤ ਯਾਇਆ, ਆਣਾ ਯਾਇਆ। ਜਤਯ—ਜਾਤਯ, ਾੜ ਏ। ਜਾਇ—ਜਾ ਏ, ਅੱੜ ਏ, ਉੱਚੀ
ਅਵਥਾ ਤ ਸੁੰਚ ਏ। ਉਜਾਯਉ—ਉਜਾਰਾ, ਚਾਨਣ, ਰਏਾਸ਼। ਰਸ—ਰੱਬ ਰੈਂ ਦਾ ਸ, ਰਾਤ ਏਯਦਾ ਸ। ਜਤਯ
ਯਸ—ਜਯ ਏ ਯਤਸੰਦਾ ਸ, ਆਣ ਤਵਤ ਤਵਚ ਯਤਸੰਦਾ ਸ।14।
ਅਯਥ:- ਜਦੋਂ (ਏਈ ਜੀਵ) ਭਾਇਆ ਤਵਚ ਯਤਸੰਦਾ ਸਇਆ ਸੀ ਯੀਯ (ਦੀਆਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਾਂ) ਾੜ ਰੈਂ ਦਾ ਸ, ਉਸ
ਭਨੁ ੱਐ ਜੁਆਨੀ (ਦਾ ਭਦ) ਾੜ ਏ ਜੀਊਣ ਦੀ (ਸੀ) ਜਾਚ ਤੱਐ ਰੈਂ ਦਾ ਸ। ਜਦੋਂ ਭਨੁ ੱਐ ਆਣ (ਧਨ ਦ
ਅਸੰਏਾਯ) ਨੂ ੰ ਤ ਯਾਈ (ਦਰਤ ਦੀ ਆ) ਨੂ ੰ ਾੜ ਏ ਆਣ ਤਵਤ ਤਵਚ ਯਤਸੰਦਾ ਸ, ਤਦੋਂ ਉੱਚੀ ਆਤਭਏ
ਅਵਥਾ ਤਵਚ ਅੱੜ ਏ ਰਬੂ ਦੀ ਜਤ ਦਾ ਰਏਾਸ਼ ਰਾਤ ਏਯਦਾ ਸ।14।
ਝਝਾ ਉਯਤਝ ਸੁਯਤਝ ਨਹੀ ਜਾਨਾ ॥ ਯਤਹ ਝਝਤਕ ਨਾਹੀ ਯਵਾਨਾ ॥ ਕਤ ਝਤਖ ਝਤਖ ਅਉਯਨ
ਸਭਝਾਵਾ ॥ ਝਗਯੁ ਕੀ ਝਗਯਉ ਹੀ ਾਵਾ ॥੧੫॥ {ੰਨਾ 341}
ਦਅਯਥ:- ਜਾਨਾ—ਜਾਤਣਆ, ਭਤਝਆ, ਤੱਤਐਆ। ਉਯਤਝ ਜਾਨਾ—ਉਰਝਣਾ ਸੀ ਜਾਤਣਆ, (ਤਜ ਨ )
ਪਣਾ ਸੀ ਤੱਤਐਆ। ੁਯਤਝ ਨਸੀ ਜਾਨਾ—ੁਰਝਣਾ ਨਸੀਂ ਤੱਤਐਆ, ਪਾਸੀ ਤਵਚੋਂ ਤਨਏਰਣਾ ਨਸੀਂ ਤੱਤਐਆ।
ਯਤਸ ਝਝਤਏ—(ਉਸ) ਝਏਦਾ ਸੀ ਤਯਸਾ, ਸੰਤਆਾਂ ਤਵਚ ਸੀ ਤਆ ਤਯਸਾ, ਤਖ਼ਤਰਆਾਂ ਤਵਚ ਸੀ ਪਤਆ
ਤਯਸਾ। ਯਵਾਨਾ—ਏਫੂਰ। ਏਤ—ਤਏਥ? ਤਏ ਅਯਥ? ਝਤਐ ਝਤਐ—ਝਐ ਝਐ ਏ, ਬਟਏ ਬਟਏ ਏ, ਐ ਐ
ਏ। ਭਝਾਵਾ—ਭੱਤਾਾਂ ਦੇਂਦਾ ਤਯਸਾ। ਝਯੁ—ਫਤਸ, ਚਯਚਾ। ਾਵਾ—ਾਇਆ, ਰੱਬਾ। ਝਯਉ ਸੀ ਾਵਾ—
ਫਤਸ ਸੀ ਤਭਰੀ, ਫਤਸਾਾਂ ਏਯਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਫਣੀ ਯਸੀ, ਚਯਚਾ ਏਯਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਸੀ  ਈ।15।
ਅਯਥ:- ਤਜ ਭਨੁ ੱਐ ਨ (ਚਯਚਾ ਆਤਦਏ ਤਵਚ  ਏ ਤਨਏੰਭੀਆਾਂ) ਉਰਝਣਾਾਂ ਤਵਚ ਪਣਾ ਸੀ ਤੱਤਐਆ,
ਉਰਝਣਾਾਂ ਤਵਚੋਂ ਤਨਏਰਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਾਸ ਤੱਐੀ, ਉਸ (ਾਯੀ ਉਭਯ) ਸੰਤਆਾਂ ਤਵਚ ਸੀ ਤਆ ਤਯਸਾ, (ਉ
ਦਾ ਜੀਵਨ) ਏਫੂਰ ਨਾਸ ਸ ਤਏਆ। ਫਤਸਾਾਂ ਏਯ ਏਯ ਏ ਸਯਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਭੱਤਾਾਂ ਦਣ ਦਾ ਏੀਸ ਰਾਬ? ਚਯਚਾ
ਏਯਤਦਆਾਂ ਆ ਨੂ ੰ ਤਾਾਂ ਤਨਯੀ ਚਯਚਾ ਏਯਨ ਦੀ ਸੀ ਵਾਦੀ  ਈ।15।
ਞੰਞਾ ਤਨਕਤਟ ਜੁ ਘਟ ਯਤਹ ਦੂਤਯ ਕਹਾ ਤਤਜ ਜਾਇ ॥ ਜਾ ਕਾਯਤਣ ਜਗੁ ਢੂਤਢਅਉ ਨਯਉ
ਾਇਅਉ ਤਾਤਹ ॥੧੬॥ {ੰਨਾ 341}
ਦਅਯਥ:- ਤਨਏਤਟ—ਨ ੜ। ਜੁ—ਜ (ਰਬੂ)। ਟ—ਤਸਯਦਾ। ਯਤਸ—ਯਤਸੰਦਾ ਸ। ਤਤਜ—ਛੱਡ ਏ। ਏਸਾ
ਜਾਇ—ਤਏੱਥ ਜਾਾਂਦਾ ਸ? ਜਾ ਏਾਯਤਣ—ਤਜ (ਨੂ ੰ ਤਭਰਣ) ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ। ਨ ਯਉ—ਨ ੜ ਸੀ। ਾਇਅਉ—ਰੱਬ
ਤਰਆ ਸ। 16।
ਅਯਥ:- (ਸ ਬਾਈ!) ਜ ਰਬੂ ਨ ੜ ਵੱ ਤਯਸਾ ਸ, ਜ ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਵੱ ਤਯਸਾ ਸ, ਉ ਨੂ ੰ ਛੱਡ ਏ ਤੂ ੰ ਦੂ ਯ ਤਏੱਥ
ਜਾਾਂਦਾ ਸੈਂ? (ਤਜ ਰਬ ਨੂ ੰ ਤਭਰਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ (ਅਾਾਂ ਾਯਾ) ਜਤ ਢੂ ੰਤਡਆ ੀ, ਉ ਨੂ ੰ ਨ ੜ ਸੀ (ਆਣ ਅੰਦਯ

ਸੀ) ਰੱਬ ਤਰਆ ਸ। 16।
ਟਟਾ ਤਫਕਟ ਘਾਟ ਘਟ ਭਾਹੀ ॥ ਖਤਰ ਕਾਟ ਭਹਤਰ ਤਕ ਨ ਜਾਹੀ ॥ ਦਤਖ ਅਟਰ ਟਤਰ ਕਤਤਹ ਨ
ਜਾਵਾ ॥ ਯਹ ਰਤਟ ਘਟ ਯਚਉ ਾਵਾ ॥੧੭॥ {ੰਨਾ 341}
ਦਅਯਥ:- ਟਟਾ—ਅੱਐਯ ਟੈਂਏਾ। ਤਫਏਟ—{ੰ: ਤਵਏਟ} ਤਫਐੜਾ, ਐਾ। ਾਟ—ੱਤਣ। ਟ ਭਾਸੀ—
ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਸੀ। ਏਾਟ—ਏਵਾੜ, ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਦ ਯਦ। ਐਤਰ—ਐਰ ਏ। ਭਸਤਰ—ਭਤਸਰ ਤਵਚ, ਰਬੂ
ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਤਵਚ। ਤਏ ਨ—ਤਏਉਂ ਨਸੀਂ? ਦਤਐ—ਵਐ ਏ। ਟਤਰ—ਟਰ ਏ, ਡਰ ਏ, ਬਟਏਣਾ ਤਵਚ  ਏ।
ਏਤਤਸ—ਤਏ ਸਯ ਥਾਾਂ। ਰਤਟ ਯਸ—ਚੰਫਤੜਆ ਯਤਸੰਦਾ ਸ, ਜੁਤੜਆ ਯਤਸੰਦਾ ਸ। ਯਚਉ—{ੰ: ਤਯਚਮ}
ਾਾਂਝ, ਤਆਯ। 17।
ਅਯਥ:- (ਰਬੂ ਦ ਭਤਸਰ ਤਵਚ ਅੜਾਣ ਵਾਰਾ) ਐਾ ੱਤਣ ਸ (ਯ ਉਸ ੱਤਣ) ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਸੀ ਸ। (ਸ
ਬਾਈ! ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਵਾਰ ) ਏਵਾੜ ਐਰ ਏ ਤੂ ੰ ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਤਵਚ ਤਏਉਂ ਨਸੀਂ ਅੱੜਦਾ? (ਤਜ ਭਨੁ ੱਐ ਨ
ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਸੀ) ਦਾ-ਤਥਯ ਯਤਸਣ ਵਾਰ ਰਬੂ ਦਾ ਦੀਦਾਯ ਏਯ ਤਰਆ ਸ, ਉਸ ਡਰ ਏ ਤਏ ਸਯ ਾ ਨਸੀਂ
ਜਾਾਂਦਾ, ਉਸ (ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਨਾਰ) ਾਾਂਝ ਾ ਰੈਂ ਦਾ ਸ। 17।
ਠਠਾ ਇਹ ਦੂਤਯ ਠਗ ਨੀਯਾ ॥ ਨੀਤਠ ਨੀਤਠ ਭਨੁ ਕੀਆ ਧੀਯਾ ॥ ਤਜਤਨ ਠਤਗ ਠਤਗਆ ਸਗਰ ਜਗੁ
ਖਾਵਾ ॥ ਸ ਠਗੁ ਠਤਗਆ ਠਉਯ ਭਨੁ ਆਵਾ ॥੧੮॥ {ੰਨਾ 341}
ਦਅਯਥ:- ਇਸ—ਇਸ ਭਾਇਆ। ਦੂ ਤਯ—ਦੂ ਯੋਂ (ਵਤਐਆਾਂ)। ਠਨੀਯਾ—{ਨੀਯ—ਜਰ} ਠੱਣ ਵਾਰਾ
ਾਣੀ, ਬੁ ਰਐ ਤਵਚ ਾਣ ਵਾਰਾ ਾਣੀ, ਉਸ ਯਤਾ ਜ ਦੂ ਯੋਂ ਬੁ ਰਐ ਨਾਰ ਾਣੀ ਜਾਦਾ ਸ, ਤਭਰ-ਤਤਰ ਸ਼ਨਾ।
ਨੀਤਠ—{ੰ: ਤਨਯੀਐ} ਨੀਝ ਰਾ ਏ, ਸੁ ਨਾਰ ਤੱਏ ਏ। ਨੀਤਠ ਨੀਤਠ—ਚੰੀ ਤਯਾਾਂ ਨੀਝ ਰਾ ਰਾ ਏ। ਏੀਆ—
ਫਣਾ ਤਰਆ ਸ। ਧੀਯਾ—ਧੀਯਜ ਵਾਰਾ, ਤਟਏ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ। ਤਜਤਨ ਠਤ—ਤਜ ਠੱ ਨ । ਐਾਵਾ—ਐਾ
ਤਰਆ, ਪਾ ਤਰਆ। ਠਤਆ—ਠੱਤਆਾਂ, ਏਾਫੂ ਏੀਤਤਆਾਂ। ਠਉਯ—ਤਟਏਾਣ ਤ। 18।
ਅਯਥ:- ਇਸ ਭਾਇਆ ਇਉਂ ਸ ਤਜਵੇਂ ਦੂ ਯੋਂ ਵਤਐਆਾਂ ਉਸ ਯਤਾ ਜ ਾਣੀ ਜਾਦਾ ਸ।  ਭੈਂ ਸੁ ਨਾਰ (ਇ
ਭਾਇਆ ਦੀ ਅਰੀਅਤ) ਤੱਏ ਏ ਭਨ ਨੂ ੰ ਧੀਯਜਵਾਨ ਫਣਾ ਤਰਆ ਸ (ਬਾਵ, ਭਨ ਨੂ ੰ ਇ ਦ ਤਛ ਦੜਨੋਂ ਫਚਾ
ਤਰਆ ਸ)। ਤਜ (ਭਾਇਏ ਭਸ ਯੂ) ਠੱ ਏ ਾਯ ਜਤ ਨੂ ੰ ਬੁ ਰਐ ਤਵਚ ਾ ਤਦੱਤਾ ਸ, ਾਯ ਜਤ ਨੂ ੰ ਆਣ
ਵੱ ਤਵਚ ਏਯ ਤਰਆ ਸ, ਉ (ਭਸ-) ਠੱ ਨੂ ੰ ਏਾਫੂ ਏੀਤਤਆਾਂ ਭਯਾ ਭਨ ਇਏ ਤਟਏਾਣ ਤ ਆ ਤਆ ਸ। 18।
ਨ ਟ:- ਦੂ ਯੋਂ ਤਦ ਯਤ ਨੂ ੰ ਵਐ ਏ ਇ ਨੂ ੰ ਾਣੀ ਭਝ ਏ ਤਭਰ (ਤਸਯਨ) ਉ ਾਣੀ ਵਰ ਦੜਦਾ ਸ। ਉਸ ਯਤ
ਦੀ ਚਭਏ ਦੁ ਯਡੀ ਸਣ ਏਯਏ ਇਉਂ ਜਾਦਾ ਸ ਤਜਵੇਂ ਾਣੀ ਅਜ ਸਯ ਯ ਸ। ਤਤਰ ਸਾਇਆ ਤਸਯਨ ਇ ਜਾਦ
ਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਸੀ ਦੜ ਦੜ ਏ ਰਾਣ ਦ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਤਸਯਨ ਵਾਾਂ ਸੀ ਜੀਵ ਭਾਇਆ ਦ ਤਛ ਦੜ ਦੜ ਏ
ਾਯਾ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈਂ ਵਾ ਦੇਂਦਾ ਸ।
ਡਡਾ ਡਯ ਉਜ ਡਯੁ ਜਾਈ ॥ ਤਾ ਡਯ ਭਤਹ ਡਯੁ ਯਤਹਆ ਸਭਾਈ ॥ ਜਉ ਡਯ ਡਯ ਤ ਤਪਤਯ ਡਯੁ
ਰਾਗ ॥ ਤਨਡਯ ਹੂਆ ਡਯੁ ਉਯ ਹਇ ਬਾਗ ॥੧੯॥ {ੰਨਾ 341}
ਦਅਯਥ:- ਉਜ—ਦਾ ਸ ਜਾ। ਜਾਈ—ਦੂ ਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਤਾ ਡਯ ਭਤਸ—ਉ ਡਯ ਤਵਚ। ਯਤਸਆ
ਭਾਈ—ਭਾਇ ਯਤਸਆ, ਰੀਨ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਭੁੱਏ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਜਉ—ਜ। ਡਯ ਡਯ—(ਯਭਾਤਭਾ ਦ) ਡਯ ਤੋਂ
ਡਯਦਾ ਯਸ, ਰਬੂ ਦਾ ਡਯ ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਨਾਸ ਤਟਏਣ ਦਵ। ਤ ਤਪਤਯ—ਤਾਾਂ ਭੁੜ। ਡਯੁ ਰਾ—ੰਾਯਏ ਡਯ ਆ
ਚੰਫੜਦਾ ਸ। ਤਨਡਯੁ—ਤਨਯਬਉ। ਡਯੁ ਉਯ ਸਇ—ਤਸਯਦ ਦਾ ਜ ਬੀ ਡਯ ਸਵ। ਉਯ—ਤਸਯਦਾ। 19।

ਅਯਥ:- ਜ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਡਯ (ਬਾਵ, ਅਦਫ-ਤਏਾਯ) ਭਨੁ ੱਐ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਦਾ ਸ ਜਾ ਤਾਾਂ (ਦੁ ਨੀਆ
ਵਾਰਾ) ਡਯ (ਤਦਰੋਂ ) ਦੂ ਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤ ਉ ਡਯ ਤਵਚ ਦੁ ਨੀਆ ਵਾਰਾ ਡਯ ਭੁੱਏ ਜਾਾਂਦਾ ਸ; ਯ ਜ ਭਨੁ ੱਐ ਰਬੂ
ਦਾ ਡਯ ਭਨ ਤਵਚ ਨਾਸ ਵਾ ਤਾਾਂ (ਦੁ ਨੀਆ ਵਾਰਾ) ਡਯ ਭੁੜ ਆ ਚੰਫੜਦਾ ਸ। (ਤ ਰਬੂ ਦਾ ਡਯ ਤਸਯਦ ਤਵਚ
ਵਾ ਏ ਜ ਭਨੁ ੱਐ) ਤਨਯਬਉ ਸ ਤਆ, ਉ ਦ ਭਨ ਦਾ ਜ ਬੀ ਤਸਭ ਸ, ਬ ਨੱ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। 19।
ਢਢਾ ਤਢਗ ਢੂਢਤਹ ਕਤ ਆਨਾ ॥ ਢੂਢਤ ਹੀ ਢਤਹ ਗ ਯਾਨਾ ॥ ਚਤੜ ਸੁਭਤਯ ਢੂਤਢ ਜਫ ਆਵਾ ॥
ਤਜਹ ਗੜੁ ਗਤੜ ਸੁ ਗੜ ਭਤਹ ਾਵਾ ॥੨੦॥ {ੰਨਾ 341}
ਦਅਯਥ:- ਤਢ—ਨ ੜ (ਸੀ)। ਏਤ ਆਨਾ—ਤਏਥ, ਸਯ ਥਾਾਂ? ਢਤਸ —ਥੱਏ  ਸਨ। ਯਾਨਾ—ਰਾਣ,
ਤਜੰਦ। ਚਤੜ—ਚੜ ਏ। ੁਭਤਯ—ੁਭਯ ਯਫਤ ਉਤ। ਢੂ ਤਢ—ਢੂ ੰਡ ਏ। ਆਵਾ—ਆ ਤਆ। ਤਜਸ—ਤਜ
ਯਭਾਤਭਾ ਨ । ੜੁ —(ਯੀਯ ਯੂ) ਤਏਰ ਾ। ਤੜ—ਫਣਾਇਆ ਸ। ੁ—ਉਸ ਰਬੂ। ੜ ਭਤਸ—(ਯੀਯ
ਯੂ) ਤਏਰ ਤਵਚ। ਾਵਾ—ਰੱਬ ਤਰਆ। 20।
ਅਯਥ:- (ਸ ਬਾਈ! ਯਭਾਤਭਾ ਤਾਾਂ ਤਯ) ਨ ੜ ਸੀ ਸ, ਤੂ ੰ (ਉ ਨੂ ੰ ਫਾਸਯ) ਸਯ ਤਏਥ ਢੂ ੰਡਦਾ ਸੈਂ? (ਫਾਸਯ)
ਢੂ ੰਡਤਦਆਾਂ ਢੂ ੰਡਤਦਆਾਂ ਤਯ ਰਾਣ ਬੀ ਥੱਏ  ਸਨ। ੁਭਯ ਯਫਤ ਉਤ (ਬੀ) ਚੜ ਏ ਤ (ਯਭਾਤਭਾ ਨੂ ੰ ਉਥ)
ਢੂ ੰਡ ਢੂ ੰਡ ਏ ਜਦੋਂ ਭਨੁ ੱਐ (ਆਣ ਯੀਯ ਤਵਚ) ਆਉਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਆਣ ਅੰਦਯ ਸੀ ਝਾਤੀ ਭਾਯਦਾ ਸ), ਤਾਾਂ
ਉਸ ਰਬੂ ਇ (ਯੀਯ ਯੂ) ਤਏਰ ਤਵਚ ਸੀ ਤਭਰ ੈਂਦਾ ਸ ਤਜ ਨ ਇਸ ਯੀਯ-ਤਏਰ ਾ ਫਣਾਇਆ ਸ। 20।
ਨ ਟ:- ‘ੁਭਯ ਉਤ ਚੜ ਏ’ ਦਾ ਬਾਵ ਸ ‘ਸਾੜਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਚਟੀਆਾਂ ਉਤ, ਸਾੜਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ੁਾਾਂ ਤਵਚ ਫਠ ਏ,
ਰਾਣਾਮਾਭ ਯਾਸੀਂ ਭਾਧੀਆਾਂ ਰਾ ਏ’।
ਣਾਣਾ ਯਤਣ ਯੂਤਉ ਨਯ ਨਹੀ ਕਯ ॥ ਨਾ ਤਨਵ ਨਾ ਪੁਤਨ ਸੰਚਯ ॥ ਧੰਤਨ ਜਨਭੁ ਤਾਹੀ ਕ ਗਣ ॥
ਭਾਯ ਕਤਹ ਤਤਜ ਜਾਇ ਘਣ ॥੨੧॥ {ੰਨਾ 341}
ਦਅਯਥ:- ਯਤਣ—ਯਣ ਤਵਚ, ਯਣਬੂ ਭੀ ਤਵਚ (ਤਜਥ ਏਾਭਾਤਦਏਾਾਂ ਨਾਰ ਭਨੁ ੱਐ ਦਾ ਜੰ ਸੁੰਦਾ ਯਤਸੰਦਾ ਸ)।
ਯੂਤਉ—ਯੁੱਝਾ ਸਇਆ। ਨ ਸੀ—{ੰ: ਨਸ, nh, ਨ ਸਣ ਰ ਣਾ, ਵੱ ਤਵਚ ਏਯ ਰ ਣਾ} ਤਵਏਾਯਾਾਂ ਨੂ ੰ ਵੱ ਏਯ ਰ ਣ
ਦੀ ਭਯੱਥਾ, ਤਦਰ ੜਤਾ, ਧੀਯਜ। ਤਨਵ—ਤਨਵਦਾ ਸ, ਨੀਊਂਦਾ ਸ। ਨਾ ਪੁ ਤਨ—ਨਾਸ ਸੀ। ੰਚਯ—{ੰ:
ੰ+ਚਯ—ਨਾਰ ਯਰ ਏ ਤੁ ਯਦਾ ਸ} ਭਰ ਏਯਦਾ ਸ। ਧੰਤਨ—ਭੁਫਾਤਯਏ, ਬਾਾਾਂ ਵਾਰਾ। ਤਾਸੀ ਏ—ਉ
(ਭਨੁ ੱਐ) ਦਾ ਸੀ। ਣ —(ਜਤ) ਤਣਦਾ ਸ। ਏਤਸ—ਇਏ (ਭਨ ਨੂ )ੰ । ਤਤਜ ਜਾਇ—ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਸ।
ਣ —ਫਸੁਤਤਆਾਂ ਨੂ ੰ (ਬਾਵ, ਤਵਏਾਯਾਾਂ) ਨੂ ੰ। 21।
ਅਯਥ:- (ਜਤ ਯੂ ਇ) ਯਣਬੂ ਭੀ ਤਵਚ (ਤਵਏਾਯਾਾਂ ਨਾਰ ਜੰ ਤਵਚ) ਯੁੱਝਾ ਸਇਆ ਜ ਭਨੁ ੱਐ ਤਵਏਾਯਾਾਂ ਨੂ ੰ ਵੱ
ਤਵਚ ਏਯਨ ਦੀ ਭਯੱਥਾ ਰਾਤ ਏਯ ਰੈਂ ਦਾ ਸ ਜ (ਤਵਏਾਯਾਾਂ ਅ) ਨਾਸ ਨੀਊਂਦਾ ਸ, ਨਾਸ ਸੀ (ਉਸਨਾਾਂ ਨਾਰ)
ਭਰ ਏਯਦਾ ਸ, ਜਤ ਉ ਭਨੁ ੱਐ ਦ ਜੀਵਨ ਨੂ ੰ ਬਾਾਾਂ ਵਾਰਾ ਤਣਦਾ ਸ, ਤਏਉਂਤਏ ਉਸ ਭਨੁ ੱਐ (ਆਣ ) ਇੱਏ
ਭਨ ਨੂ ੰ ਭਾਯਦਾ ਸ ਤ ਇਸਨਾਾਂ ਫਸੁਤਤਆਾਂ (ਬਾਵ, ਤਵਏਾਯਾਾਂ) ਨੂ ੰ ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਸ। 21।
ਤਤਾ ਅਤਯ ਤਤਯ ਨਹ ਜਾਈ ॥ ਤਨ ਤਤਰਬਵਣ ਭਤਹ ਯਤਹ ਸਭਾਈ ॥ ਜਉ ਤਤਰਬਵਣਤਨ ਭਾਤਹ
ਸਭਾਵਾ ॥ ਤਉ ਤਤਤਹ ਤਤ ਤਭਤਰਆ ਸਚੁ ਾਵਾ ॥੨੨॥ {ੰਨਾ 341}
ਦਅਯਥ:- ਅਤਯ—{ਅ-ਤਯ} ਜ ਤਾਤਯਆ ਨਾਸ ਜਾ ਏ, ਤਜ ਤਵਚੋਂ ਾਯ ਰੰਣਾ ਫਸੁਤ ਐਾ ਸ {ੰਾਯ
ਇਏ ਾ ਫਅੰਤ ਭੁੰਦਯ ਸ ਤਜ ਤਵਚ ਤਵਏਾਯਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਠਾਠਾਾਂ  ਯਸੀਆਾਂ ਸਨ ਤ ਭਨੁ ੱਐਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਏਭਜ਼ਯ
ਤਜਸੀ ਫੜੀ ਨੂ ੰ ਸਯ ਵਰ ਇਸਨਾਾਂ ਰਤਸਯਾਾਂ ਤਵਚ ਡੁ ੱਫਣ ਦਾ ਖ਼ਤਯਾ ਯਤਸੰਦਾ ਸ}। ਤਨ—ਯੀਯ, ਤਆਨ-

ਇੰਦਯ। ਤਤਰ ਬਵਣ ਭਾਤਸ—ਤਤੰਨਾਾਂ ਬਵਨਾਾਂ ਤਵਚ, ਾਯ ਜਤ ਤਵਚ, ਦੁ ਨੀਆ ਦ ਦਾਯਥਾਾਂ ਤਵਚ। 22।
ਅਯਥ:- ਇਸ ਜਤ ਇਏ ਾ ਭੁੰਦਯ ਸ ਤਜ ਨੂ ੰ ਤਯਨਾ ਐਾ ਸ, ਤਜ ਤਵਚੋਂ ਾਯ ਰੰਤਆ ਨਸੀਂ ਜਾ
ਏਦਾ (ਤਦ ਤਏ ਜਦ ਤਏ) ਅੱਐਾਾਂ ਏੰਨ ਨੱਏ ਆਤਦ ਤਆਨ-ਇੰਦਯ ਦੁ ਨੀਆ (ਦ ਯਾਾਂ) ਤਵਚ ਡੁ ੱਫ ਯਤਸੰਦ
ਸਨ; ਯ ਜਦੋਂ ੰਾਯ (ਦ ਯ) ਯੀਯ ਦ ਅੰਦਯ ਸੀ ਤਭਟ ਜਾਾਂਦ ਸਨ (ਬਾਵ ਭਨੁ ੱਐ ਦ ਇੰਤਦਰ ਆਾਂ ਨੂ ੰ ਤਐੱਚ ਨਸੀਂ
ਾ ਏਦ), ਤਦੋਂ (ਜੀਵ ਦੀ) ਆਤਭਾ (ਰਬੂ ਦੀ) ਜਤ ਤਵਚ ਤਭਰ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਤਦੋਂ ਦਾ-ਤਥਯ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ
ਯਭਾਤਭਾ ਰੱਬ ੈਂਦਾ ਸ। 22।
ਥਥਾ ਅਥਾਹ ਥਾਹ ਨਹੀ ਾਵਾ ॥ ਹੁ ਅਥਾਹ ਇਹੁ ਤਥਯੁ ਨ ਯਹਾਵਾ ॥ ਥੜ ਥਤਰ ਥਾਨਕ ਆਯੰਬ
॥ ਤਫਨੁ ਹੀ ਥਾਬਹ ਭੰਤਦਯੁ ਥੰਬ ॥੨੩॥ {ੰਨਾ 341}
ਦਅਯਥ:- ਅਥਾਸ—{ਅ-ਥਾਸ। ਥਾਸ—ਸਾਥ, ਢੂ ੰਾਈ} ਤਜ ਦੀ ਡੂ ੰਾਈ ਨ ਰੱਬ ਏ। ਸੁ—ਉਸ ਰਬੂ।
ਇਸੁ—ਇਸ ਭਨ। ਤਥਯੁ ਨ ਯਸਾਵਾ—ਤਟਤਏਆ ਨਸੀਂ ਯਤਸੰਦਾ। ਥਤਰ—ਥਰ ਤਵਚ, ਬੁ ਇਾਂ ਤਵਚ। ਥਾਬਸ
ਤਫਨੁ —ਥੰਭਾਾਂ ਤੋਂ ਤਫਨਾ। ਭੰਤਦਯੁ—ਯ, ਭਏਾਨ। ਥੰਬ—
 ਥੰਭਦਾ ਸ, ਸਾਯਾ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਐੜਾ ਏਯਦਾ ਸ। ਥੜ
ਥਤਰ—ਥੜੀ ਬੁ ਇਾਂ ਤਵਚ, ਥੜ ਤਵਤ ਤਵਚ, ਥੜੀ ਤਜਸੀ ਉਭਯ ਤਵਚ। ਥਾਨਏ—{ÔQwnk} ਸ਼ਤਸਯ (ਬਾਵ,
ਵੱਡ ਵੱਡ ਾਯ)। 23।
ਅਯਥ:- (ਭਨੁ ੱਐ ਦਾ ਭਨ) ਅਥਾਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਥਾਸ ਨਸੀਂ ਾ ਏਦਾ (ਤਏਉਂਤਏ ਇਏ ਾ ਤਾਾਂ) ਉਸ ਰਬੂ
ਫਅੰਤ ਡੂ ੰਾ ਸ, (ਤ, ਦੂ ਜ ਾ, ਭਨੁ ੱਐ ਦਾ) ਇਸ ਭਨ ਏਦ ਤਟਏ ਏ ਨਸੀਂ ਯਤਸੰਦਾ (ਬਾਵ, ਏਦ ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ
ਤਵਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉੱਦਭ ਸੀ ਨਸੀਂ ਏਯਦਾ)। ਇਸ ਭਨ ਥੜੀ ਤਜਤਨੀ (ਤਭਰੀ) ਬੁ ਇਾਂ ਤਵਚ (ਏਈ) ਨਯ
(ਫਣਾਉਣ ) ਸ਼ੁਯੂ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਥੜੀ ਤਜਤਨੀ ਤਭਰੀ ਉਭਯ ਤਵਚ ਏਈ ਾਯ ਾਯ ਫਠਦਾ ਸ; ਤ ਇ
ਦ ਇਸ ਾਯ ਾਯ ਾਯਨ ਤਵਅਯਥ ਸੀ ਏੰਭ ਸ, ਇਸ (ਭਾਨ ) ਥੰਭਾਾਂ (ਏੰਧਾਾਂ) ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਸੀ ਯ ਉਾਯ ਤਯਸਾ
ਸ। 23।
ਦਦਾ ਦਤਖ ਜੁ ਤਫਨਸਨਹਾਯਾ ॥ ਜਸ ਅਦਤਖ ਤਸ ਯਾਤਖ ਤਫਚਾਯਾ ॥ ਦਸਵ ਦੁਆਤਯ ਕੁੰਚੀ ਜਫ
ਦੀਜ ॥ ਤਉ ਦਇਆਰ ਕ ਦਯਸਨੁ ਕੀਜ ॥੨੪॥ {ੰਨਾ 341}
ਦਅਯਥ:- ਦਤਐ—{ੰ: ਤਦਰ ਸ਼ਯ} ਜ ਵਐਣ ਤਵਚ ਆ ਤਯਸਾ ਸ। ਜੁ—ਜ। ਜ ਅਦਤਐ—ਜ ਅਤਦਰ ਸ਼ਮ ਸ, ਜ
ਅੱਐਾਾਂ ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਤਦੱਦਾ। ਤ—ਉ (ਰਬੂ) ਨੂ ੰ। ਯਾਤਐ ਤਫਚਾਯਾ—ਆਣੀ ਤਵਚਾਯ ਤਵਚ ਯੱਐ, ਉ ਤਵਚ
ੁਯਤ ਜੜ। ਦਵ ਦੁ ਆਤਯ—ਦਵੇਂ ਦਯ ਤਵਚ {ਨ ਟ:- ਦ ਅੱਐਾਾਂ, ਦ ਏੰਨ, ਦ ਨਾਾਾਂ, ਇਏ ਭੂੰਸ, ਇੰਦਰੀ,
ੁਦਾ—ਇਸ ਨ ਰਏਾਾਂ, ਯੀਯ ਦ ਇਸ ਨੌਂ ਦਯਵਾਜ਼ ਯੀਯ ਦੀ ਥੂਰ ਤਿਆ ਤਨਬਾਉਂਦ ਸਨ। ਇਸਨਾਾਂ ਤੋਂ
ਭਨੁ ੱਐਾ ਯੀਯ ਦਾ ਇਏ ਸਯ ਦਯਵਾਜ਼ਾ ਭੰਤਨਆ ਤਆ ਸ, ਉਸ ਸ ਭਨੁ ੱਐ ਦਾ ਤਦਭਾਗ਼, ਜ ਤਵਚਾਯ-ਏੇਂਦਯ ਸ}।
ਏੁ ੰਜੀ—(ਬਾਵ) ੁਯ,ੂ ੁਯਫਾਣੀ {ਨ ਟ:- ਭਾਇਆ ਤਵਚ ਰ ਭਨੁ ੱਐ ਦਾ ਤਦਭਾਗ਼ ਦਾ ਭਾਇਆ ਦੀਆਾਂ ੱਰਾਾਂ
ਚਦਾ ਸ; ਯਭਾਤਭਾ ਵਾਰ ਾ ਤੋਂ ਉ ਨੂ ੰ, ਭਾਨ , ਜੰਦਰਾ ਵੱਜਾ ਯਤਸੰਦਾ ਸ; ਭਾਇਆ ਦੀ ਾਸ ਦਭ-ਦੁ ਆਯ
ਨੂ ੰ ਜੰਦਰਾ ਸ, ਤਤੁਯੂ ਦੀ ਫਾਣੀ ਇ ਜੰਦਰ ਨੂ ੰ ਐਰਦੀ ਸ, ਤ ਭਨ ਭਾਇਆ ਦ ਅਯ ਸਠੋਂ ਤਨਏਰ ਏ ਰਬੂ ਦੀ
ਮਾਦ ਤਵਚ ਜੁੜਦਾ ਸ}। 24।
ਅਯਥ:- ਜ ਇਸ ੰਾਯ (ਇਸਨਾਾਂ ਅੱਐਾਾਂ ਨਾਰ) ਤਦੱ ਤਯਸਾ ਸ, ਇਸ ਾਯਾ ਨਾਵੰਤ ਸ, (ਸ ਬਾਈ!) ਤੂ ੰ ਦਾ
ਰਬੂ ਤਵਚ ੁਯਤ ਜੜ, ਜ (ਇਸਨਾਾਂ ਅੱਐਾਾਂ ਨਾਰ) ਤਦੱਦਾ ਨਸੀਂ ਸ (ਬਾਵ, ਜ ਤਦੱਦ ਤਤਰ ੁਣੀ ੰਾਯ ਨਾਰੋਂ
ਵੱਐਯਾ ਬੀ ਸ)। ਯ, ਉ ਤਦਆਰ ਰਬੂ ਦਾ ਦੀਦਾਯ ਤਦੋਂ ਸੀ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਸ, ਜਦੋਂ (ੁਯਫਾਣੀ-ਯੂ) ਏੁ ੰਜੀ
ਦਵੇਂ ਦੁ ਆਯ ਤਵਚ ਰਾਈ, (ਬਾਵ, ਜਦੋਂ ਭਨ ਨੂ ੰ ਤਤੁਯੂ ਦੀ ਫਾਣੀ ਨਾਰ ਜੜੀ)। 24।

ਧਧਾ ਅਯਧਤਹ ਉਯਧ ਤਨਫਯਾ ॥ ਅਯਧਤਹ ਉਯਧਹ ਭੰਤਝ ਫਸਯਾ ॥ ਅਯਧਹ ਛਾਤਡ ਉਯਧ ਜਉ
ਆਵਾ ॥ ਤਉ ਅਯਧਤਹ ਉਯਧ ਤਭਤਰਆ ਸੁਖ ਾਵਾ ॥੨੫॥ {ੰਨਾ 341}
ਦਅਯਥ:- ਉਯਧ {@ÆvL} ਉੱਚਾ (ਬਾਵ, ਯਭਾਤਭਾ)। ਅਯਧਤਸ—{ਨ ਟ:- ੰਤਿਤ ਰਜ਼ ਸ ADL,
ਇ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ਅੱਧਾ’; ਯ ਇੱਥ ਇਸ ਅਯਥ ਭਰ ਨਸੀਂ ਐਾਾਂਦਾ। ੰਤਿਤ ਰਜ਼ “ਉਯਧਲ” (ਤਜ ਦਾ
ਅਯਥ ਸ “ਉੱਚਾ”) ਦ ਭੁਏਾਫਰ ਤ ਰਜ਼ ਸ “ਅਧਸ” (ਇ ਦਾ ਅਯਥ ਸ “ਨੀਵਾਾਂ”) ਇ ਸੀ ਰਜ਼ ਤੋਂ
ਫਤਣਆ ਸ ਰਜ਼ “ਅਧਤੀ”। ਇ ਫੰਦ ਤਵਚ ਬੀ ਰਜ਼ ‘ਅਯਧਤਸ’ ੰਤਿਤ ਰਜ਼ “ਅਧਸ” ਦ ਥਾਾਂ ਸੀ
ਸ} ਸਠਰਾ, ਨੀਵਾਾਂ, ਨੀਵੇਂ ਪੁ ਯਤਨਆਾਂ ਤਵਚ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ (ਬਾਵ, ਜੀਵਾਤਭਾ)। ਤਨਫਯਾ—ਰਾ, ਖ਼ਾਤਭਾ,
ਜਨਭ ਭਯਨ ਦਾ ਖ਼ਾਤਭਾ। ਉਯਧਸ ਭੰਤਝ—ਉੱਚ ਰਬੂ ਤਵਚ। ਫਯਾ—ਤਨਵਾ। ਅਯਧਸ ਛਾਤਡ—ਨੀਵੀਂ
ਅਵਥਾ ਨੂ ੰ ਛੱਡ ਏ। ਜਉ—ਜਦੋਂ। ਉਯਧ ਆਵਾ—ਉੱਚੀ ਅਵਥਾ ਤਵਚ ਅੱੜਦਾ ਸ। 25।
ਅਯਥ:- ਜਦੋਂ ਜੀਵਾਤਭਾ ਦਾ ਤਨਵਾ ਯਭਾਤਭਾ ਤਵਚ ਸੁੰਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਤਵਚ ਜੁੜਦਾ
ਸ), ਤਾਾਂ ਰਬੂ ਨਾਰ (ਇੱਏ-ਯੂ ਸਇਆਾਂ ਸੀ ਜੀਵ (ਦ ਜਨਭ ਭਯਨ) ਦਾ ਖ਼ਾਤਭਾ ਸੁੰਦਾ ਸ। (ਜੀਵਾਤਭਾ ਤ
ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਤਵੱਥ ਭੁੱਏ ਜਾਾਂਦੀ ਸ)। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਨੀਵੀਂ ਅਵਥਾ ਨੂ ੰ (ਬਾਵ, ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਨੂ ੰ) ਛੱਡ ਏ ਉੱਚੀ
ਅਵਥਾ ਤ ਅੱੜਦਾ ਸ ਤਦੋਂ ਜੀਵ ਨੂ ੰ ਯਭਾਤਭਾ ਤਭਰ ੈਂਦਾ ਸ, ਤ ਇ ਨੂ ੰ (ਅਰ) ੁਐ ਰਾਤ ਸ ਜਾਾਂਦਾ
ਸ। 25।
ਨੰਨਾ ਤਨਤਸ ਤਦਨੁ ਤਨਯਖਤ ਜਾਈ ॥ ਤਨਯਖਤ ਨਨ ਯਹ ਯਤਵਾਈ ॥ ਤਨਯਖਤ ਤਨਯਖਤ ਜਫ ਜਾਇ
ਾਵਾ ॥ ਤਫ ਰ ਤਨਯਖਤਹ ਤਨਯਖ ਤਭਰਾਵਾ ॥੨੬॥ {ੰਨਾ 341}
ਦਅਯਥ:- ਤਨਤ—ਯਾਤ। ਤਨਯਐਤ—{ੰ: ਤਨਯੀਐਤ} ਤੱਏਤਦਆਾਂ, ਬਾਰ ਏਯਤਦਆਾਂ, ਉਡੀਏਤਦਆਾਂ।
ਜਾਈ—ਰੰਦਾ ਸ, ੁਜ਼ਯਦਾ ਸ। ਨ ਨ—ਅੱਐਾਾਂ। ਯਤਵਾਈ—ਯੱਤ ਸ, ਭਤਵਾਰ , ਰਭੀ। ਜਾਇ ਾਵਾ—ਜਾ
ਏ ਾ ਤਰਆ, ਆਖ਼ਯ ਰੱਬ ਤਰਆ, ਦੀਦਾਯ ਏਯ ਤਰਆ। ਤਨਯਐਤਸ—{ੰ: ਤਨਯੀਐਏ ਨੂ ੰ, ਬਾਰ ਏਯਨ ਵਾਰ ਨੂ ੰ,
ਦਯਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਾਂ ਯੱਐਣ ਵਾਰ ਨੂ ੰ। ਤਨਯਐ—{ੰ: ਤਨਯੀਐ} ਤਜ ਨੂ ੰ ਤੱਏੀਦਾ ਸ, ਤਜ ਦੀ ਬਾਰ ਏੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ
ਸ, ਉਸ ਰਬੂ ਤਜ ਦ ਦੀਦਾਯ ਦੀ ਉਡੀਏ ਜੀਵ ਨੂ ੰ ਰੱੀ ਸੁੰਦੀ ਸ। 26।
ਅਯਥ:- (ਤਜ ਜੀਵ ਦਾ) ਤਦਨ ਯਾਤ (ਬਾਵ, ਾਯਾ ਭਾ) (ਰਬੂ ਦ ਦੀਦਾਯ ਦੀ) ਉਡੀਏ ਏਯਤਦਆਾਂ ੁਜ਼ਯਦਾ
ਸ, ਤੱਏਤਦਆਾਂ (ਬਾਵ, ਦੀਦਾਯ ਦੀ ਰਨ ਤਵਚ ਸੀ) ਉ ਦ ਨ ਤਯ (ਰਬੂ-ਦੀਦਾਯ ਰਈ) ਭਤਵਾਰ ਸ ਜਾਾਂਦ
ਸਨ। ਦੀਦਾਯ ਦੀ ਤਾਾਂ ਏਯਤਦਆਾਂ ਏਯਤਦਆਾਂ ਜਦੋਂ ਆਖ਼ਯ ਦੀਦਾਯ ਸੁੰਦਾ ਸ ਤਾਾਂ ਉਸ ਇਸ਼ਟ-ਰਬੂ ਦਯਸ਼ਨ ਦੀ
ਤਾਾਂ ਯੱਐਣ ਵਾਰ (ਆਣ ਰਭੀ) ਨੂ ੰ ਆਣ ਨਾਰ ਤਭਰਾ ਰੈਂ ਦਾ ਸ। 26।
ਾ ਅਯ ਾਯੁ ਨਹੀ ਾਵਾ ॥ ਯਭ ਜਤਤ ਤਸਉ ਯਚਉ ਰਾਵਾ ॥ ਾਂਚਉ ਇੰਦਰੀ ਤਨਗਰਹ ਕਯਈ
॥ ਾੁ ੁੰਨੁ ਦਊ ਤਨਯਵਯਈ ॥੨੭॥ {ੰਨਾ 341}
ਦਅਯਥ:- ਅਯ—{ਅ-ਯ, (ੰ: nwiÔq proù XÔmwq`) ਤਜ ਤੋਂ ਯ ਸਯ ਏਈ ਨਸੀਂ, ਤਜ ਤੋਂ
ਵੱਡਾ ਸਯ ਏਈ ਨਸੀਂ। ਾਯੁ—ਾਯਰਾ ਫੰਨਾ, ਅੰਤ। ਾਵਾ—ਾਇਆ। ਯਚਉ—{ੰ: ਤਯਚਮ} ਤਆਯ,
ਾਾਂਝ। ਤਨਰਸ ਏਯਈ—ਯਏ ਰੈਂ ਦਾ ਸ। ਤਨਯਵਯਈ—ਤਨਵਾਯ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਦੂ ਯ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਯਭ ਜਤਤ—ਉਸ
ਚਾਨਣ ਜ ਬ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸ, ਬ ਨੂ ੰ ਚਾਨਣ ਦਣ ਵਾਰੀ ਜਤ। 27।
ਅਯਥ:- ਯਭਾਤਭਾ ਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ, ਉ ਦਾ ਤਏ ਨ ਅੰਤ ਨਸੀਂ ਰੱਬਾ। ਤਜ ਜੀਵ ਨ ਚਾਨਣ-ਦ-ਭ ਰਬੂ
ਨਾਰ ਤਆਯ ਜਤੜਆ ਸ, ਉਸ ਆਣ ੰਜ ਸੀ ਤਆਨ-ਇੰਦਤਯਆਾਂ ਨੂ ੰ (ਇਉਂ) ਵੱ ਏਯ ਰੈਂ ਦਾ ਸ ਤਏ ਉਸ

ਜੀਵ ਾ ਤ ੁੰਨ ਦਸਾਾਂ ਨੂ ੰ ਦੂ ਯ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ੰਜ ਤਆਨ-ਇੰਦਤਯਆਾਂ ਨੂ ੰ ਉਸ ਇ ਤਯਾਾਂ ੂਯਨ ਤਯ ਤ
ਏਾਫੂ ਏਯਦਾ ਸ ਤਏ ਉ ਨੂ ੰ ਆਣ ਏੰਭਾਾਂ ਫਾਯ ਇਸ ਚਣ ਦੀ ਰ ੜ ਸੀ ਨਸੀਂ ਯਤਸੰਦੀ ਜੁ ਭੈਂ ਤਜਸੜਾ ਏੰਭ ਏਯਦਾ
ਸਾਾਂ ਇਸ ਾ ਸ ਜਾਾਂ ੁੰਨ; ੁਤ ਸੀ ਉ ਦਾ ਸਯਏ ਏੰਭ ਏਾਭਾਤਦਏ ਤਵਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਯੀ ਸੁੰਦਾ ਸ)। 27।
ਪਪਾ ਤਫਨੁ ਪੂਰਹ ਪਰੁ ਹਈ ॥ ਤਾ ਪਰ ਪੰਕ ਰਖ ਜਉ ਕਈ ॥ ਦੂਤਣ ਨ ਯਈ ਪੰਕ ਤਫਚਾਯ ॥ ਤਾ
ਪਰ ਪੰਕ ਸਬ ਤਨ ਪਾਯ ॥੨੮॥ {ੰਨਾ 341}
ਦਅਯਥ:- ਤਫਨੁ ਪੂ ਰਸ—ਪੁ ੱਰਣ ਤੋਂ ਤਫਨਾ, ਜ ਜੀਵ ਪੁ ੱਰਣਾ ਛੱਡ ਦਵ, ਜ ਜੀਵ ਆਣ ਯੀਯ ਤ ਪੁ ੱਰਣਾ
ਛੱਡ ਦਵ, ਜ ਆਣ ਆ ਉੱਤ ਭਾਣ ਏਯਨਾ ਛੱਡ ਦਵ, ਜ ਜੀਵ ਦਸ-ਅੱਤਧਆ ਤਤਆ ਦਵ। ਪਰੁ —
(ਭਨੁ ੱਐਾ ਜਨਭ ਦਾ) ਪਰ, ਉਸ ਦਾਯਥ ਤਜ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਭਨੁ ੱਐਾ-ਜਨਭ ਤਭਤਰਆ ਸ, ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਦੀ
ੂਝ। ਪੰਏ—ਤਨੱਏੀ ਤਜਸੀ ਪਾੜੀ, ਯਤਾ ਏੁ ਤਸੱਾ। ਤਾ ਪਰ ਪੰਏ—ਉ ਪਰ ਦੀ ਤਨੱਏੀ ਤਜਸੀ ਪਾੜੀ, ਉ ਯੱਫੀ
ੂਝ ਦਾ ਯਤਾ ਏੁ ਝਰਏਾਯਾ। ਜਉ—ਜ। ਰਐ—ਭਝ ਰ। ਦੂ ਤਣ—ਦ ਸਾੜਾਾਂ ਦ ਤਵਚਏਾਯਰਾ ਭਦਾਨੀ
ਇਰਾਏਾ, ਜਨਭ ਤ ਭਯਨ ਦਾ ੜ। ਯਈ—ਯ, ੈਂਦਾ। ਪੰਏ—(ਤਆਨ ਦਾ) ਯਤਾ ਏੁ ਝਰਏਾਯਾ। ਬ
ਤਨ—ਾਯ ਯੀਯ ਨੂ ੰ, ਾਯਾ ਸੀ ਦਸ-ਅੱਤਧਆ, ਾਯਾ ਸੀ ਯੀਯਏ ਭਸ। ਪਾਯ—ਪਾੜ, ਨਾ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸ।
28।
ਅਯਥ:- ਜ ਜੀਵ ਆਣ ਆ ਉੱਤ ਭਾਣ ਏਯਨਾ ਛੱਡ ਦਵ, ਤਾਾਂ ਇ ਨੂ ੰ (ਨਾਭ-ਦਾਯਥ ਯੂ ਉਸ) ਪਰ ਤਭਰ
ਜਾਾਂਦਾ ਸ (ਤਜ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਭਨੁ ੱਐਾ-ਜਨਭ ਤਭਤਰਆ ਸ)। ਤ, ਜ ਏਈ ਉ ਯੱਫੀ ੂਝ ਦਾ ਯਤਾ ਏੁ ਬੀ ਝਰਏਾਯਾ
ਭਝ ਰ, ਜ ਉ ਝਰਏਾਯ ਨੂ ੰ ਤਵਚਾਯ ਤਾਾਂ ਉਸ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦੀ ਐੱਡ ਤਵਚ ਨਸੀਂ ੈਂਦਾ, (ਤਏਉਂਤਏ) ਯੱਫੀ ੂਝ
ਦਾ ਉਸ ਤਨੱਏਾ ਤਜਸਾ ਬੀ ਝਰਏਾਯਾ ਉ ਦ ਦਸ-ਅੱਤਧਆ (ਆ ਦ ਭਾਣ) ਨੂ ੰ ੂਯਨ ਤਯ ਤ ਭੁਏਾ ਦੇਂਦਾ ਸ।
28।
ਫਫਾ ਤਫੰਦਤਹ ਤਫੰਦ ਤਭਰਾਵਾ ॥ ਤਫੰਦਤਹ ਤਫੰਤਦ ਨ ਤਫਛੁਯਨ ਾਵਾ ॥ ਫੰਦਉ ਹਇ ਫੰਦਗੀ ਗਹ ॥
ਫੰਦਕ ਹਇ ਫੰਧ ਸੁਤਧ ਰਹ ॥੨੯॥ {ੰਨਾ 341}
ਦਅਯਥ:- ਤਫੰਦਤਸ—(ਾਣੀ ਦੀ) ਫੂੰਦ ਤਵਚ। ਤਫੰਦ—ਾਣੀ ਦੀ ਫੂੰਦ। ਤਭਰਾਵਾ—ਤਭਰ ਈ। ਤਫੰਦਤਸ—
ਤਫੰਦ-ਭਾਤਰ , ਤਨਭਐ-ਭਾਤਰ , ਥੜ ਤਜਸ ਭ ਰਈ ਬੀ। ਤਫੰਤਦ—ਤਫੰਦ ਏ, ਜਾਣ ਏ, ਾਾਂਝ ਾ ਏ {ੰ: ਤਵੰਦਤਤ,
ivNdiq—ਜਾਣਦਾ ਸ} ਫੰਦਉ—ਫੰਦਾ, ਗ਼ੁਰਾਭ, ਵਏ। ਸਇ—ਸ ਏ, ਫਣ ਏ। ਸ—ਰਤਸਣ ਏਯਦਾ ਸ,
ਏੜ ਰੈਂ ਦਾ ਸ, ਰਭ ਨਾਰ ਏਯਦਾ ਸ। ਫੰਦਏ—{ੰ: ਵੰਦਏ} ਉਤਤ ਏਯਨ ਵਾਰਾ, ਤਤਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਨ
ਵਾਰਾ, ਢਾਡੀ। ਫੰਧ—ਜਏੜ, ਜ਼ੰਜੀਯ। ੁਤਧ—ੂਝ, ਭਝ। ਫੰਧ ੁਤਧ—ਫੰਦਾਾਂ ਦੀ ੂਝ, (ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਦ)
ਜ਼ੰਜੀਯਾਾਂ ਦੀ ਭਝ। ਰਸ—ਰੱਬ ਰੈਂ ਦਾ ਸ। 29।
ਅਯਥ:- (ਤਜਵੇਂ ਾਣੀ ਦੀ) ਫੂੰਦ ਤਵਚ (ਾਣੀ ਦੀ) ਫੂੰਦ ਤਭਰ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, (ਤ, ਤਪਯ ਵੱਐ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦੀ, ਤਤਵੇਂ
ਰਬੂ ਨਾਰ) ਤਨਭਐ-ਭਾਤਰ ਬੀ ਾਾਂਝ ਾ ਏ (ਜੀਵ ਰਬੂ ਤੋਂ) ਤਵੱਛੁੜ ਨਸੀਂ ਏਦਾ (ਤਏਉਂਤਏ ਜ ਭਨੁ ੱਐ ਰਬੂ ਦਾ)
ਵਏ ਫਣ ਏ ਰਭ ਨਾਰ (ਰਬੂ ਦੀ) ਬਤੀ ਏਯਦਾ ਸ, ਉਸ (ਰਬੂ ਦ ਦਯ ਦਾ) ਢਾਡੀ ਫਣ ਏ (ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ
ਦ) ਜ਼ੰਜੀਯਾਾਂ ਦਾ ਬਤ ਾ ਰੈਂ ਦਾ ਸ (ਤ ਇਸਨਾਾਂ ਦ ਧਐ ਤਵਚ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ)। 29।
ਬਬਾ ਬਦਤਹ ਬਦ ਤਭਰਾਵਾ ॥ ਅਫ ਬਉ ਬਾਤਨ ਬਯਸਉ ਆਵਾ ॥ ਜ ਫਾਹਤਯ ਸ ਬੀਤਤਯ ਜਾਤਨਆ
॥ ਬਇਆ ਬਦੁ ਬੂਤਤ ਤਹਚਾਤਨਆ ॥੩੦॥ {ੰਨਾ 342}
ਦਅਯਥ:- ਬਦਤਸ—ਬਦ ਨੂ ੰ, (ਰਬੂ ਨਾਰੋਂ ਈ) ਤਵੱਥ ਨੂ ੰ। ਬਤਦ—ਤਵੰਨ ਏ, ਭੁਏਾ ਏ। ਤਭਰਾਵਾ—ਤਭਰਾ

ਤਰਆ, ਰਬੂ ਨਾਰ ਆਣ ਆ ਨੂ ੰ ਜੜ ਤਰਆ, ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਤਵਚ ਆਣ ਭਨ ਨੂ ੰ ਜੜ ਤਰਆ। ਅਫ—ਸੁਣ,
ਉ ਮਾਦ ਦੀ ਫਯਏਤ ਨਾਰ। ਬਾਤਨ—ਬੰਤਨ, ਦੂ ਯ ਏ। ਬਯਉ—ਬਯਾ, ਸ਼ਯਧਾ, ਇਸ ਮਏੀਨ ਤਏ ਰਬੂ ਭਯ
ਅੰ-ੰ ਸ। ਬਦੁ—ਬਤ, ਯਾਜ਼, ੂਝ ੱਰ। ਬਇਆ—(ਯਟ) ਬਇਆ। ਬੂ ਤਤ—{ਬੂ -ਤਤ। ਧਯਤੀ ਦਾ
ਤੀ} ਤਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਭਾਰਏ-ਰਬੂ। ਤਸਚਾਤਨਆ—ਛਾਣ ਤਰਆ, ਾਾਂਝ ਫਣਾ ਰਈ। 30।
ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੁ ੱਐ (ਰਬੂ ਨਾਰੋਂ ਈ) ਤਵੱਥ ਨੂ ੰ ਭੁਏਾ ਏ (ਆਣ ਭਨ ਨੂ ੰ ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਤਵਚ) ਜੜਦਾ ਸ, ਉ
ਮਾਦ ਦੀ ਫਯਏਤਤ ਨਾਰ (ੰਾਯਏ) ਡਯ ਦੂ ਯ ਏੀਤਤਆਾਂ ਉ ਨੂ ੰ ਰਬੂ ਤ ਸ਼ਯਧਾ ਫਣ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਜ ਯਭਾਤਭਾ
ਾਯ ਜਤ ਤਵਚ ਤਵਆਏ ਸ, ਉ ਨੂ ੰ ਉਸ ਆਣ ਅੰਦਯ ਵੱਦਾ ਜਾਣ ਰੈਂ ਦਾ ਸ, (ਤ ਤਜਉਂ ਤਜਉਂ) ਇਸ
ਯਾਜ਼ ਉ ਨੂ ੰ ਐੁਰਦਾ ਸ (ਤਏ ਅੰਦਯ ਫਾਸਯ ਸਯ ਥਾਾਂ ਰਬੂ ਵੱ ਤਯਸਾ ਸ) ਉਸ ਤਰਸ਼ਟੀ ਦ ਭਾਰਏ-ਰਬੂ ਨਾਰ
(ਮਾਦ ਦੀ) ਾਾਂਝ ਾ ਰੈਂ ਦਾ ਸ। 30।
ਭਭਾ ਭੂਰ ਗਤਹਆ ਭਨੁ ਭਾਨ ॥ ਭਯਭੀ ਹਇ ਸੁ ਭਨ ਕਉ ਜਾਨ ॥ ਭਤ ਕਈ ਭਨ ਤਭਰਤਾ
ਤਫਰਭਾਵ ॥ ਭਗਨ ਬਇਆ ਤ ਸ ਸਚੁ ਾਵ ॥੩੧॥ {ੰਨਾ 342}
ਦਅਯਥ:- ਭੂਰ—ਭੁੱਢ, ਜਤ ਦਾ ਭੂਰ, ਾਯ ਜਤ ਨੂ ੰ ਦਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ। ਤਸਆ—ਏਤੜਆਾਂ, ਭਨ
ਤਵਚ ਵਾਇਆਾਂ। ਭਾਨ —ਭੰਨਦਾ ਸ, ਤੀਜਦਾ ਸ, ਤਟਏ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਬਟਏਣੋਂ ਸਟ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਭਯਭ—ਬਤ।
ਭਯਭੀ—ਬਤੀ, ਵਾਏ। ਭਯਭੀ ਸਇ—ਜ ਏਈ ਬਤੀ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਜ ਜੀਵ ਇਸ ਬਤ ਾ ਰੈਂ ਦਾ ਸ (ਤਏ ਰਬੂਚਯਨਾਾਂ ਤਵਚ ਜੁਤੜਆਾਂ ਭਨ ਬਟਏਣੋਂ ਸਟ ਜਾਾਂਦਾ ਸ)। ੁ—ਉਸ ਜੀਵ। ਭਨ ਏਉ—ਭਨ ਨੂ ੰ, ਭਨ ਦੀ ਦੜ-ਬੱਜ
ਨੂ ੰ। ਭਤ ਏਈ ਤਫਰਭਾਵ—ਭਤਾਾਂ ਏਈ ਦਯ ਰਾ। ਭਨ—ਭਤ। ਚੁ—ਦਾ-ਤਥਯ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ ਰਬੂ।
ਾਵ—ਰੱਬ ਰੈਂ ਦਾ ਸ। ਤ—ਅਤ। 31।
ਅਯਥ:- ਜ ਜਤ ਦ ਭੂਰ-ਰਬੂ ਨੂ ੰ ਆਣ ਭਨ ਤਵਚ ਵਾ ਰਈ, ਤਾਾਂ ਭਨ ਬਟਏਣੋਂ ਸਟ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਜ ਜੀਵ
ਇਸ ਬਤ ਾ ਰੈਂ ਦਾ ਸ (ਤਏ ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਤਵਚ ਜੁਤੜਆਾਂ ਭਨ ਤਟਏ ਜਾਾਂਦਾ ਸ) ਉਸ ਜੀਵ ਭਨ (ਦੀ ਦੜ-ਬੱਜ) ਨੂ ੰ
ਭਝ ਰੈਂ ਦਾ ਸ। (,) ਜ ਭਨ (ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਤਵਚ) ਜੁੜਨ ਰੱ ਤਾਾਂ ਭਤਾਾਂ ਏਈ (ਇ ਏੰਭ ਤਵਚ) ਤਢੱਰ ਏਯ;
(ਤਏਉਂਤਏ ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਤਵਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਫਯਏਤ ਨਾਰ) ਭਨ (ਰਬੂ ਤਵਚ) ਰੀਨ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਅਤ ਉ ਦਾਤਥਯ ਯਤਸਣ ਵਾਰ ਰਬੂ ਨੂ ੰ ਰਾਤ ਏਯ ਰੈਂ ਦਾ ਸ। 31।
ਭਭਾ ਭਨ ਤਸਉ ਕਾਜੁ ਹ ਭਨ ਸਾਧ ਤਸਤਧ ਹਇ ॥ ਭਨ ਹੀ ਭਨ ਤਸਉ ਕਹ ਕਫੀਯਾ ਭਨ ਸਾ
ਤਭਤਰਆ ਨ ਕਇ ॥੩੨॥ {ੰਨਾ 342}
ਦਅਯਥ:- ਤਉ—ਨਾਰ। ਏਾਜੁ—(ਅਰ) ਏੰਭ। ਾਧ—ਾਧਣ ਨਾਰ, ਾਤਧਆਾਂ, ਵੱ ਤਵਚ ਏੀਤਤਆਾਂ।
ਤਤਧ—ਪਰਤਾ, ਉ ‘ਏਾਜ’ ਦੀ ਰਤਾ ਤਜ ਵਾਤ ਜੀਵ ਜਤ ਤਵਚ ਆਇਆ ਸ। ਭਨ ਸੀ ਭਨ
ਤਉ—ਭਨ ਤਉ ਸੀ, ਭਨ ਤਉ ਸੀ, ਭਨ ਨਾਰ ਸੀ, ਭਨ ਨਾਰ ਸੀ; ਤਨਯਰ ਭਨ ਨਾਰ ਸੀ (ਏਾਜ ਸ)। ਭਨ
ਾ—ਭਨ ਵਯਾ। 32।
ਅਯਥ:- (ਸਯਏ ਜੀਵ ਦਾ ਜਤ ਤਵਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਰ) ਏੰਭ ਭਨ ਨਾਰ ਸ (ਉਸ ਏੰਭ ਇਸ ਸ ਤਏ ਜੀਵ
ਆਣ ਭਨ ਨੂ ੰ ਏਾਫੂ ਤਵਚ ਯੱਐ) । ਭਨ ਨੂ ੰ ਵੱ ਤਵਚ ਏੀਤਤਆਾਂ ਸੀ (ਜੀਵ ਨੂ ੰ ਅਰ ਭਨ ਯਥ ਦੀ) ਏਾਭਮਾਫੀ
ਸੁੰਦੀ ਸ। ਏਫੀਯ ਆਐਦਾ ਸ (ਤਏ ਜੀਵ ਦਾ ਅਰ ਏੰਭ) ਤਨਯਰ ਭਨ ਨਾਰ ਸੀ ਸ, ਭਨ ਵਯਾ (ਜੀਵ ਨੂ ੰ) ਸਯ
ਏਈ ਨਸੀਂ ਤਭਤਰਆ (ਤਜ ਨਾਰ ਇ ਦਾ ਅਰ ਵਾਸ ੈਂਦਾ ਸਵ)। 32।

ਇਹੁ ਭਨੁ ਸਕਤੀ ਇਹੁ ਭਨੁ ਸੀਉ ॥ ਇਹੁ ਭਨੁ ੰਚ ਤਤ ਕ ਜੀਉ ॥ ਇਹੁ ਭਨੁ ਰ ਜਉ ਉਨਭਤਨ
ਯਹ ॥ ਤਉ ਤੀਤਨ ਰਕ ਕੀ ਫਾਤ ਕਹ ॥੩੩॥ {ੰਨਾ 342}
ਦਅਯਥ:- ਏਤੀ—ਭਾਇਆ। ਤਉ—ਤਸ਼ਵ, ਆਨੰਦ-ਯੂ ਰਬੂ। ੰਚ ਤਤ ਏ ਜੀਉ—ੰਜ ਤੱਤਾਾਂ ਦਾ ਜੀਵ,
ੰਜ ਤੱਤਾਾਂ ਦਾ ਫਤਣਆ ਸਇਆ ਯੀਯ। ਰ —ਰ ਏ, ਵੱ ਤਵਚ ਏਯ ਏ। ਜਉ—ਜਦੋਂ। ਉਨਭਤਨ—ਉਨਭਨ
ਤਵਚ, ਤਐੜਾਉ ਤਵਚ। ਯਸ—ਤਟਏਦਾ ਸ। ਤਉ—ਤਦੋਂ। ਤੀਤਨ ਰ ਏ ਏੀ ਫਾਤ—ਾਯ ਜਤ ਤਵਚ ਤਵਆਏ
ਰਬੂ ਦੀਆਾਂ ੱਰਾਾਂ। ਏਸ—ਆਐਦਾ ਸ। 33।
ਅਯਥ:- (ਭਾਇਆ ਨਾਰ ਤਭਰ ਏ) ਇਸ ਭਨ ਭਾਇਆ (ਦਾ ਯੂ) ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। (ਅਨੰਦ-ਯੂ ਸਯੀ ਨਾਰ ਤਭਰ
ਏ) ਇਸ ਭਨ ਅਨੰਦ-ਯੂ ਸਯੀ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। (ਯੀਯ ਨਾਰ ਜੁੜ ਏ) ਇਸ ਭਨ ਯੀਯ-ਯੂ ਸੀ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ
(ਬਾਵ, ਆਣ ਆ ਨੂ ੰ ਯੀਯ ਨਾਰੋਂ ਵੱਐਯਾ ਨਸੀਂ ਭਝਦਾ, ਆਣ ਏਯਤੱਫ ਐਾਣਾ-ੀਣਾ ਸੀ ਭਝਦਾ ਸ)।
ਯ ਜਦੋਂ ਭਨੁ ੱਐ ਇ ਭਨ ਨੂ ੰ ਵੱ ਤਵਚ ਏਯ ਏ ੂਯਨ ਤਐੜਾਉ ਤਵਚ ਤਟਏਦਾ ਸ, ਤਦੋਂ ਉਸ ਾਯ ਜਤ ਤਵਚ
ਤਵਆਏ ਰਬੂ ਦੀਆਾਂ ਸੀ ੱਰਾਾਂ ਏਯਦਾ ਸ। 33।
ਮਮਾ ਜਉ ਜਾਨਤਹ ਤਉ ਦੁਯਭਤਤ ਹਤਨ ਕਤਯ ਫਤਸ ਕਾਇਆ ਗਾਉ ॥ ਯਤਣ ਯੂਤਉ ਬਾਜ ਨਹੀ
ਸੂਯਉ ਥਾਯਉ ਨਾਉ ॥੩੪॥ {ੰਨਾ 342}
ਦਅਯਥ:- ਜਉ—ਜ। ਜਾਨਤਸ—ਤੂ ੰ ਭਝਣਾ ਚਾਸੈਂ, ਤੂ ੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੀ ਯਤਾ ਜਾਨਣਾ ਚਾਸੇਂ। ਤਉ—ਤਾਾਂ।
ਦੁ ਯਭਤਤ—ਬੜੀ ਫੁੱਧ। ਸਤਨ—ਨਾ ਏਯ, ਦੂ ਯ ਏਯ। ਏਤਯ ਫਤ—ਵੱ ਤਵਚ ਤਰਆ। ਏਾਇਆ—ਯੀਯ।
ਾਉ—ਤੰਡ। ਯਤਣ—ਯਣ ਤਵਚ, ਜੁੱਧ ਤਵਚ। ਯੂਤਉ—ਯੁੱਝਾ ਸਇਆ। ੂਯਉ—ੂਯਭਾ। ਥਾਯਉ—ਤਯਾ।
34।
ਅਯਥ:- (ਸ ਬਾਈ!) ਜ ਤੂ ੰ (ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੀ ਯਤਾ) ਜਾਨਣਾ ਚਾਸੁੰਦਾ ਸੈਂ, ਤਾਾਂ (ਆਣੀ) ਬੜੀ ਭੱਤ ਨੂ ੰ ਭੁਏਾ
ਦਸ, ਇ ਯੀਯ (-ਯੂ) ਤੰਡ ਨੂ ੰ (ਆਣ ) ਵੱ ਤਵਚ ਤਰਆ (ਬਾਵ, ਅੱਐ ਏੰਨ ਆਤਦਏ ਤਆਨ-ਇੰਦਤਯਆਾਂ
ਨੂ ੰ ਤਵਏਾਯਾਾਂ ਵਰ ਨਾਸ ਜਾਣ ਦ)। (ਇ ਯੀਯ ਨੂ ੰ ਵੱ ਤਵਚ ਤਰਆਉਣਾ, ਭਾਨ , ਇਏ ਜੁੱਧ ਸ) ਜ ਤੂ ੰ ਇ ਜੁੱਧ
ਤਵਚ ਯੁੱਝ ਏ ਬਾਾਂਜ ਨਾਸ ਐਾ ਜਾਏਂ ਤਾਾਂ ਸੀ ਤਯਾ ਨਾਭ ੂਯਭਾ (ਸ ਏਦਾ) ਸ। 34।
ਯਾਯਾ ਯਸੁ ਤਨਯਸ ਕਤਯ ਜਾਤਨਆ ॥ ਹਇ ਤਨਯਸ ਸੁ ਯਸੁ ਤਹਚਾਤਨਆ ॥ ਇਹ ਯਸ ਛਾਡ ਉਹ
ਯਸੁ ਆਵਾ ॥ ਉਹ ਯਸੁ ੀਆ ਇਹ ਯਸੁ ਨਹੀ ਬਾਵਾ ॥੩੫॥ {ੰਨਾ 342}
ਦਅਯਥ:- ਯੁ—ੁਆਦ, ਭਾਇਆ ਦਾ ੁਆਦ। ਤਨਯ—{ਤਨ-ਯ} ਤਪੱਏਾ। ਤਨਯ ਏਤਯ—ਤਪੱਏਾ ਏਯਏ,
ਤਪੱਏਾ ਤਜਸਾ। ਜਾਤਨਆ—ਜਾਣ ਤਰਆ ਸ, ਭਝ ਤਰਆ ਸ। ਸਇ ਤਨਯ—ਤਨਯ ਸ ਏ, ਯਾਾਂ ਤੋਂ ਤਨਯਾਰਾ ਸ
ਏ, ਯਾਾਂ ਤੋਂ ਉਯਾਭ ਸ ਏ, ਭਾਇਏ ਚਤਏਆਾਂ ਤੋਂ ਫਚ ਯਤਸ ਏ। ੁ ਯੁ—ਉਸ ੁਆਦ, ਉਸ ਆਤਭਏ ਅਨੰਦ।
ਆਵਾ—ਆਤਆ। ਬਾਵਾ—ਚੰਾ ਰੱਾ। ਤਸਚਾਤਨਆ—ਛਾਣ ਤਰਆ ਸ, ਾਾਂਝ ਾ ਰਈ ਸ, ਭਾਣ ਤਰਆ
ਸ। 35।
ਅਯਥ:- ਤਜ ਭਨੁ ੱਐ ਨ ਭਾਇਆ ਦ ੁਆਦ ਨੂ ੰ ਤਪੱਏਾ ਤਜਸਾ ਭਝ ਤਰਆ ਸ, ਉ ਨ ਭਾਇਏ ਚਤਏਆਾਂ ਤੋਂ ਫਚ
ਯਤਸ ਏ ਉਸ ਆਤਭਏ ਆਨੰਦ ਭਾਣ ਤਰਆ ਸ। ਤਜ ਨ ਇਸ (ਦੁ ਨੀਆ ਵਾਰ ) ਚਏ ਛੱਡ ਤਦੱਤ ਸਨ, ਉ ਨੂ ੰ
ਉਸ (ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦਾ) ਅਨੰਦ ਰਾਤ ਸ ਤਆ ਸ; (ਤਏਉਂਤਏ) ਤਜ ਨ ਉਸ (ਨਾਭ-) ਯ ੀਤਾ ਸ ਉ ਨੂ ੰ
ਇਸ (ਭਾਇਆ ਵਾਰਾ) ੁਆਦ ਚੰਾ ਨਸੀਂ ਰੱਦਾ। 35।

ਰਰਾ ਸ ਤਰਵ ਭਨੁ ਰਾਵ ॥ ਅਨਤ ਨ ਜਾਇ ਯਭ ਸਚੁ ਾਵ ॥ ਅਯੁ ਜਉ ਤਹਾ ਰਭ ਤਰਵ ਰਾਵ
॥ ਤਉ ਅਰਹ ਰਹ ਰਤਹ ਚਯਨ ਸਭਾਵ ॥੩੬॥ {ੰਨਾ 342}
ਦਅਯਥ:- —ਅਤਜਸ ਤਯੀਏ ਨਾਰ। ਤਰਵ ਰਾਵ—ੁਯਤ ਜੜ, ਤਫਯਤੀ ਜੜ। ਅਨਤ—{ANX>}
ਤਏ ਸਯ ਥਾਾਂ। ਨ ਜਾਇ—ਨਾਸ ਜਾਵ, ਨਾਸ ਬਟਏ। ਯਭ—ਬ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਚੁ—ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਤਸਣ
ਵਾਰਾ ਰਬੂ। ਾਵ—ਰਾਤ ਏਯ ਰੈਂ ਦਾ ਸ, ਰੱਬ ਰੈਂ ਦਾ ਸ। ਅਯੁ—ਅਤ। ਜਉ—ਜ। ਤਸਾ—ਉ ਤਰਵਰੀਨਤਾ
ਤਵਚ। ਰਭ ਤਰਵ—ਰਭ ਦੀ ਤਾਯ। ਤਉ—ਤਾਾਂ। ਅਰਸ—ਅਰੱਬ ਰਬੂ। ਰਸ—ਰੱਬ ਰੈਂ ਦਾ ਸ। ਰਤਸ—ਰੱਬ ਏ।
ਭਾਵ—ਦਾ ਰਈ ਤਟਤਏਆ ਯਤਸੰਦਾ ਸ। 36।
ਅਯਥ:- ਜ (ਤਏ ਭਨੁ ੱਐ ਦਾ) ਭਨ ਅਤਜਸੀ ਇਏਾਰਤਾ ਨਾਰ (ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਤਵਚ) ਤਫਯਤੀ ਜੜ ਰ ਤਏ ਤਏ
ਸਯ ਾ ਵਰ ਨਾਸ ਬਟਏ ਤਾਾਂ ਉ ਨੂ ੰ ਬ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤ ਦਾ-ਤਥਯ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ ਰਬੂ ਤਭਰ ੈਂਦਾ ਸ; ਅਤ ਜ
ਉ ਤਰਵ ਦੀ ਸਾਰਤ ਤਵਚ ਰਭ ਦੀ ਤਾਯ ਰਾ ਦਵ (ਬਾਵ, ਇਏ-ਤਾਯ ਭਨ ਯਸ) ਤਾਾਂ ਉ ਅਰੱ ਰਬੂ ਨੂ ੰ ਉਸ
ਰੱਬ ਰੈਂ ਦਾ ਸ ਤ ਰੱਬ ਏ ਦਾ ਰਈ ਉ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਤਵਚ ਤਟਤਏਆ ਯਤਸੰਦਾ ਸ। 36।
ਵਵਾ ਫਾਯ ਫਾਯ ਤਫਸਨ ਸਭਹਾਤਯ ॥ ਤਫਸਨ ਸੰਭਹਾਤਯ ਨ ਆਵ ਹਾਤਯ ॥ ਫਤਰ ਫਤਰ ਜ ਤਫਸਨਤਨਾ
ਜਸੁ ਗਾਵ ॥ ਤਵਸਨ ਤਭਰ ਸਬ ਹੀ ਸਚੁ ਾਵ ॥੩੭॥ {ੰਨਾ 342}
ਦਅਯਥ:- ਫਾਯ ਫਾਯ—ਭੁੜ ਭੁੜ, ਸਯ ਵਰ। ਭਾਤਯ—ਚਤ ਏਯ, ੰਬਾਰ, ਮਾਦ ਏਯ। ੰਭਾਤਯ—ੰਬਾਰ ਏ,
ਮਾਦ ਏਯ ਏ, ਤਭਤਯਆਾਂ। ਸਾਤਯ—ਸਾਯ ਏ, ਭਨੁ ੱਐਾ ਜਨਭ ਦੀ ਫਾਜ਼ੀ ਸਾਯ ਏ। ਫਤਰ ਫਤਰ—ਦਏ। ਤਫਨ
ਤਨਾ—ਤਵਸ਼ਨੂ ਦਾ ੁਤਯ, ਰਬੂ ਦਾ ਬਤ। ਤਭਰ —ਤਭਤਰ, ਤਭਰ ਏ। ਬ ਸੀ—ਸਯ ਥਾਾਂ। ਚੁ—ਦਾ-ਤਥਯ
ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ ਰਬੂ। 37।
ਨ ਟ—ਅੰਞਾਣਾ ਫਾਰ ਆਣ ਤਤਾ ਦੀ ਦ ਤਵਚ, ਤਤਾ ਦੀ ਉਂਰੀ ਪੜ ਏ ਫਤਏਯ ਯਤਸੰਦਾ ਸ ਤ ਤਤਾ ਨੂ ੰ
ਸੀ ਯਾਐਾ ਭਝਦਾ ਸ। ਇ ਤਯਾਾਂ ਰਬੂ ਦੀ ਫੰਦੀ ਏਯਨ ਵਾਰ ਫੰਦ ਰਬੂ ਨੂ ੰ ਆਣਾ ਯਾਐਾ ਜਾਣਦ ਸਨ,
ਤਾਸੀਏਂ ਇਥ ਬਤ ਜਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਰਬੂ ਦ ੁੱਤਯ ਆਤਐਆ ਸ।
ਅਯਥ:- (ਸ ਬਾਈ!) ਦਾ ਰਬੂ ਨੂ ੰ (ਆਣ ਤਸਯਦ ਤਵਚ) ਮਾਦ ਯੱਐ ਏ (ਜੀਵ ਭਨੁ ੱਐਾ ਜਨਭ ਦੀ ਫਾਜ਼ੀ) ਸਾਯ
ਏ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭੈਂ ਉ ਬਤ ਜਨ ਤੋਂ ਦਏ ਸਾਾਂ ਜ ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾਾਂਦਾ ਸ। ਰਬੂ ਨੂ ੰ ਤਭਰ ਏ ਉਸ ਸਯ ਥਾਾਂ
ਦਾ-ਤਥਯ ਯਤਸਣ ਵਾਰ ਰਬੂ ਨੂ ੰ ਸੀ ਵਐਦਾ ਸ। 37।
ਵਾਵਾ ਵਾਹੀ ਜਾਨੀ ਵਾ ਜਾਨ ਇਹੁ ਹਇ ॥ ਇਹੁ ਅਯੁ ਹੁ ਜਫ ਤਭਰ ਤਫ ਤਭਰਤ ਨ ਜਾਨ ਕਇ
॥੩੮॥ {ੰਨਾ 342}
ਦਅਯਥ:- ਵਾ ਸੀ—ਉ (ਰਬੂ) ਨੂ ੰ ਸੀ। ਜਾਨੀ—ਭਝੀ, ਜਾਣ-ਛਾਣ ਾਈ, ਾਾਂਝ ਾਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ।
ਵਾ—ਉ (ਰਬੂ) ਨੂ ੰ। ਜਾਨ —ਜਾਤਣਆਾਂ, ਾਾਂਝ ਾਇਆਾਂ। ਇਸੁ—ਇਸ ਜੀਵ। ਸੁ—ਉਸ ਰਬੂ। ਅਯੁ—ਅਤ।
ਅਯਥ:- (ਸ ਬਾਈ!) ਉ ਰਬੂ ਨਾਰ ਸੀ ਜਾਣ-ਛਾਣ ਏਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ। ਉ ਰਬੂ ਨਾਰ ਾਾਂਝ ਾਇਆਾਂ ਇਸ
ਜੀਵ (ਉ ਰਬੂ ਦਾ ਯੂ ਸੀ) ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਜੀਵ ਤ ਉਸ ਰਬੂ ਇਏ-ਯੂ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਤਾਾਂ ਇਸਨਾਾਂ
ਤਭਤਰਆਾਂ ਨੂ ੰ ਏਈ ਸਯ ਨਸੀਂ ਭਝ ਏਦਾ (ਬਾਵ, ਤਪਯ ਏਈ ਸਯ ਇਸਨਾਾਂ ਤਭਤਰਆਾਂ ਤਵਚ ਤਵੱਥ ਨਸੀਂ ਰੱਬ
ਏਦਾ)। 38।

ਸਸਾ ਸ ਨੀਕਾ ਕਤਯ ਸਧਹੁ ॥ ਘਟ ਯਚਾ ਕੀ ਫਾਤ ਤਨਯਧਹੁ ॥ ਘਟ ਯਚ ਜਉ ਉਜ ਬਾਉ ॥
ੂਤਯ ਯਤਹਆ ਤਹ ਤਤਰਬਵਣ ਯਾਉ ॥੩੯॥ {ੰਨਾ 342}
ਦਅਯਥ:- —ਉ ਰਬੂ ਨੂ ੰ। ਨੀਏਾ ਏਤਯ—ਚੰੀ ਤਯਾਾਂ। ਧਸੁ—ੰਬਾਰ ਏਯ, ਮਾਦ ਏਯ। ਯਚਾ—(skt.
pircX) ਤਭੱਤਰਤਾ, ਾਾਂਝ। ਫਾਤ—ੱਰਾਾਂ। ਤਨਯਧਸੁ—ਯਏ, ਤਟਏਾ। ਟ—ਤਸਯਦਾ, ਭਨ। ਜਉ—ਜਦੋਂ।
ਬਾਉ—ਤਆਯ। ਤਸ—ਉ ਅਵਥਾ ਤਵਚ। ਤਤਰ ਬਵਣ ਯਾਉ—ਤਤੰਨਾਾਂ ਬਵਨਾਾਂ ਦਾ ਭਾਰਏ ਯਭਾਤਭਾ। 39।
ਅਯਥ:- ਚੰੀ ਤਯਾਾਂ ਉ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ੰਬਾਰ ਏਯ। ਆਣ ਭਨ ਨੂ ੰ ਉਸਨਾਾਂ ਫਚਨਾਾਂ ਤਵਚ ਤਰਆ ਏ ਜੜ,
ਤਜਨ ਾਾਂ ਏਯਏ ਇਸ ਭਨ ਯਭਾਤਭਾ ਤਵਚ ਯਚ ਜਾ। ਰਬੂ ਤਵਚ ਭਨ ਯਤਚਆਾਂ ਜਦੋਂ (ਅੰਦਯ) ਰਭ ਦਾ ਸੁੰਦਾ
ਸ ਤਾਾਂ ਉ ਅਵਥਾ ਤਵਚ ਤਤੰਨਾਾਂ ਬਵਨਾਾਂ ਦਾ ਭਾਰਏ-ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ (ਸਯ ਥਾਾਂ) ਤਵਆਏ ਤਦੱਦਾ ਸ। 39।
ਖਖਾ ਖਤਜ ਯ ਜਉ ਕਈ ॥ ਜ ਖਜ ਸ ਫਹੁਤਯ ਨ ਹਈ ॥ ਖਜ ਫੂਤਝ ਜਉ ਕਯ ਫੀਚਾਯਾ ॥ ਤਉ
ਬਵਜਰ ਤਯਤ ਨ ਰਾਵ ਫਾਯਾ ॥੪੦॥ {ੰਨਾ 342}
ਦਅਯਥ:- ਐਤਜ ਯ—ਬਾਰ ਤਵਚ ਯੁੱਝ ਜਾ। ਜਉ—ਜ। ਐਜ—
 ਰੱਬ ਰ। —ਉਸ ਭਨੁ ੱਐ। ਫਸੁਤਯ—
ਭੁੜ। ਨ ਸਈ—ਨਸੀਂ ਜੰਭਦਾ (ਭਯਦਾ)। ਐਜ—ਰੱਛਣ, ਤਨਸ਼ਾਨ। ਫੂਤਝ—ਭਝ ਏ। ਜਉ—ਜ (ਏਈ)।
ਫੀਚਾਯ—ਰਬੂ ਦ ੁਣਾਾਂ ਦੀ ਫੀਚਾਯ। ਬਵਜਰ—ੰਾਯ-ਭੁੰਦਯ। ਫਾਯ—ਦਯ। 40।
ਅਯਥ:- ਜ ਏਈ ਭਨੁ ੱਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਾਰ ਤਵਚ ਯੁੱਝ ਜਾ, (ਇ ਤਯਾ)ਾਂ ਜ ਬੀ ਭਨੁ ੱਐ ਰਬੂ ਨੂ ੰ ਰੱਬ ਰੈਂ ਦਾ ਸ
ਉਸ ਭੁੜ ਜੰਭਦਾ ਭਯਦਾ ਨਸੀਂ। ਜ ਏਈ ਜੀਵ ਰਬੂ ਦ ੁਣਾਾਂ ਨੂ ੰ ਭਝ ਏ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਭੁੜ ਭੁੜ ਚਤ ਏਯਦਾ ਸ,
ਉਸ ੰਾਯ-ਭੁੰਦਯ ਤੋਂ ਾਯ ਰੰਤਦਆਾਂ ਤਚਯ ਨਸੀਂ ਰਾਾਂਦਾ। 40।
ਸਸਾ ਸ ਸਹ ਸਜ ਸਵਾਯ ॥ ਸਈ ਸਹੀ ਸੰਦਹ ਤਨਵਾਯ ॥ ਅਰ ਸੁਖ ਛਾਤਡ ਯਭ ਸੁਖ ਾਵਾ ॥
ਤਫ ਇਹ ਤਰੀਅ ੁਹੁ ਕੰਤੁ ਕਹਾਵਾ ॥੪੧॥ {ੰਨਾ 342}
ਦਅਯਥ:- ਸ ਜ—ਐਭ ਦੀ ਜ, (ਜੀਵ-ਇਤਰ ੀ ਦਾ ਤਸਯਦਾ ਜ ਰਬੂ-) ਐਭ ਦੀ ਜ (ਸ)। —ਉਸ
(ਐੀ)। ਈ ਸੀ—ਉਸੀ ਐੀ। ੰਦਸ—ਸ਼ੱਏ, ੰਾ, ਬਯਭ। ਤਨਵਾਯ—ਦੂ ਯ ਏਯਦੀ ਸ। ਅਰ—ਤਨੱਏਾ,
ਸਛਾ। ਾਵਾ—ਰਾਤ ਏਯਦੀ ਸ। ਤਰ ੀਅ—ਇਤਰ ੀ। ਏੰਤੁ—ਐਭ। 41।
ਅਯਥ:- ਤਜਸੜੀ (ਜੀਵ-ਇਤਰ ੀ ਦੁ ਨੀਆ ਵਾਰ ) ਸਛ ੁਐ ਛੱਡ ਏ (ਰਬੂ ਦ ਤਆਯ ਦਾ) ਬ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ੁਐ
ਸਾਰ ਏਯਦੀ ਸ, ਉਸ (ਆਣੀ ਤਸਯਦਾ-ਯੂ) ਐਭ-ਰਬੂ ਦੀ ਜ ਵਾਯਦੀ ਸ। ਉਸੀ (ਜੀਵ-) ਐੀ
(ਆਣ ਭਨ ਦ) ੰ ਦੂ ਯ ਏਯਦੀ ਸ। (ਇ ਅਵਥਾ ਦ ਫਤਣਆਾਂ ਸੀ ਅਰੀ ਬਾਵ ਤਵਚ) ਤਦੋਂ ਇਸ (ਜੀਵ
ਰਬੂ ਦੀ) ਇਤਰ ੀ, ਤ ਉਸ (ਰਬੂ ਜੀਵ-ਇਤਰ ੀ ਦਾ) ਐਭ ਅਐਵਾਉਂਦਾ ਸ। 41।
ਹਾਹਾ ਹਤ ਹਇ ਨਹੀ ਜਾਨਾ ॥ ਜਫ ਹੀ ਹਇ ਤਫਤਹ ਭਨੁ ਭਾਨਾ ॥ ਹ ਤਉ ਸਹੀ ਰਖ ਜਉ ਕਈ ॥
ਤਫ ਹੀ ਉਹੁ ਹੁ ਨ ਹਈ ॥੪੨॥ {ੰਨਾ 342}
ਦਅਯਥ:- ਸਇ—ਸ ਏ, ਜਨਭ ਰ ਏ, ਭਨੁ ੱਐਾ-ਜਨਭ ਸਾਰ ਏਯ ਏ। ਸਤ—ਸੁੰਦਾ ਸਇਆ (ਰਬੂ), ਸੋਂਦ
ਵਾਰ ਰਬੂ ਨੂ ੰ, ਰਬੂ ਨੂ ੰ ਜ ੱਚ-ਭੁੱਚ ਸਤੀ ਵਾਰਾ ਸ। ਸਇ—(ਰਬੂ ਦੀ ਸੋਂਦ ਦਾ ਤਨਸ਼ਚਾ) ਸ ਜਾ। ਭਾਨਾ—ਭੰਨ
ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਤੀਜ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਸੀ—ੱਚ-ਭੁੱਚ, ਜ਼ਯੂਯ। ਸ ਤਉ ਸੀ—ਸ ਤਾਾਂ ੱਚ-ਭੁੱਚ। ਜਉ—ਜ। ਸੀ
ਉਸੁ—ਉਸ ਰਬੂ ਸੀ ਰਬੂ। ਸੁ—ਇਸ ਜੀਵ। 42।
ਅਯਥ:- ਜੀਵ ਨ ਭਨੁ ੱਐਾ-ਜਨਭ ਸਾਰ ਏਯ ਏ ਉ ਰਬੂ ਨੂ ੰ ਨਸੀਂ ਛਾਤਾ, ਜ ੱਚ-ਭੁੱਚ ਸਤੀ ਵਾਰਾ ਸ।

ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਨੂ ੰ ਰਬੂ ਦੀ ਸਤੀ ਦਾ ਤਨਸ਼ਚਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਤਦੋਂ ਸੀ ਇ ਦਾ ਭਨ (ਰਬੂ ਤਵਚ) ਤੀਜ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।
(ਯਭਾਤਭਾ) ਸ ਤਾਾਂ ਜ਼ਯੂਯ (ਯ ਇ ਤਵਸ਼ਵਾ ਦਾ ਰਾਬ ਤਦੋਂ ਸੀ ਸੁੰਦਾ ਸ) ਜਦੋਂ ਏਈ ਜੀਵ (ਇ ੱਰ ਨੂ )ੰ
ਭਝ ਰ। ਤਦੋਂ ਇਸ ਜੀਵ ਉ ਰਬੂ ਦਾ ਯੂ ਸੀ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਇਸ (ਵੱਐਯੀ ਸਤੀ ਵਾਰਾ) ਨਸੀਂ ਯਤਸ ਜਾਾਂਦਾ।
42।
ਤਰੰਉ ਤਰੰਉ ਕਯਤ ਤਪਯ ਸਬੁ ਰਗੁ ॥ ਤਾ ਕਾਯਤਣ ਤਫਆ ਫਹੁ ਸਗੁ ॥ ਰਤਖ ਭੀ ਫਯ ਤਸਉ ਜਉ
ਤਰਉ ਰਾਵ ॥ ਸਗੁ ਤਭਟ ਸਬ ਹੀ ਸੁਖ ਾਵ ॥੪੩॥ {ੰਨਾ 342}
ਦਅਯਥ:- ਤਰੰਉ ਤਰੰਉ—ਭੈਂ (ਰੱਛਭੀ) ਸਾਰ ਏਯ ਰਵਾਾਂ, ਭੈਂ (ਭਾਇਆ) ਰ ਰਵਾਾਂ। ਏਯਤ ਤਪਯ—ਏਯਦਾ
ਤਪਯਦਾ ਸ। ਬੁ ਰ —
ੁ ਾਯਾ ਜਤ, ਸਯਏ ਜੀਵ। ਤਾ ਏਾਯਤਣ—ਉ ਭਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ। ਤਫਆ—
ਵਾਯਦਾ ਸ, ਆਣਾ ਰਬਾਵ ਆ ਾਾਂਦਾ ਸ। ੁ—ਗ਼ਭ, ਤਏਯ। ਰਤਐਭੀਫਯ—ਰੱਛਭੀ ਦਾ ਵਯ, ਭਾਇਆ
ਦਾ ਤੀ, ਯਭਾਤਭਾ। ਤਉ—ਨਾਰ। ਤਰਉ—ਤਰਵ, ਰਭ। 43।
ਅਯਥ:- ਾਯਾ ਜਤ ਇਸੀ ਆਐਦਾ ਤਪਯਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਇ ਰਾਰਾ ਤਵਚ ਬਟਏਦਾ ਤਪਯਦਾ ਸ) ਤਏ ਭੈਂ
(ਭਾਇਆ) ਾਾਂਬ ਰਵਾਾਂ, ਭੈਂ (ਭਾਇਆ) ਇਏੱਠੀ ਏਯ ਰਵਾਾਂ। ਇ ਭਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਸੀ (ਤਪਯ ਜੀਵ ਨੂ ੰ) ਫੜਾ
ਤਏਯ ਆ ਵਾਯਦਾ ਸ।
ਯ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਭਾਇਆ ਦ ਤੀ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਰੀਤ ਜੜਦਾ ਸ ਤਦੋਂ (ਇ ਦਾ) ਤਏਯ ਭੁੱਏ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਤ
ਇਸ ਾਯ ੁਐ ਸਾਰ ਏਯ ਰੈਂ ਦਾ ਸ। 43।
ਖਖਾ ਤਖਯਤ ਖਤ ਗ ਕਤ ॥ ਤਖਯਤ ਖਤ ਅਜਹੂੰ ਨਹ ਚਤ ॥ ਅਫ ਜਗੁ ਜਾਤਨ ਜਉ ਭਨਾ ਯਹ
॥ ਜਹ ਕਾ ਤਫਛੁਯਾ ਤਹ ਤਥਯੁ ਰਹ ॥੪੪॥ {ੰਨਾ 342}
ਦਅਯਥ:- ਤਐਯਤ—{Skt. ˜r—To glide, to waste away perish.} ਨਾ ਸੁੰਦ ਸੁੰਦ। ਏਤ—
ਏਈ, ਫਅੰਤ (ਜਨਭ)। ਅਜਸੂੰ—ਅਜ ਤਏ। ਚਤ—(ਯਭਾਤਭਾ ਨੂ ੰ) ਮਾਦ ਏਯਦਾ। ਜੁ ਜਾਤਨ—ਜਤ ਦੀ
ਅਰੀਅਤ ਨੂ ੰ ਭਝ ਏ। ਜਉ—ਜ। ਭਨਾ—ਭਨ। ਯਸ—ਤਟਏ ਜਾ। ਜਸ ਏਾ—ਤਜ (ਰਬੂ) ਤੋਂ। ਤਸ—ਉ
ਰਬੂ ਤਵਚ। 44।
ਅਯਥ:- ਭਯਤਦਆਾਂ ਐਤਦਆਾਂ ਜੀਵ ਦ ਏਈ ਜਨਭ ਰੰ  ਸਨ; ਯ, ੜ ਤਵਚ ਤਆ ਅਜ ਤਏ ਇਸ (ਰਬੂ
ਨੂ ੰ) ਮਾਦ ਨਸੀਂ ਏਯਦਾ।
ਸੁਣ ( ਜਨਭ ਤਵਚ ਸੀ) ਜ ਜਤ ਦੀ ਅਰੀਅਤ ਨੂ ੰ ਭਝ ਏ (ਇ ਦਾ) ਭਨ (ਰਬੂ ਤਵਚ) ਤਟਏ ਜਾ ਤਾਾਂ
ਤਜ ਰਬੂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਵਛਤੜਆ ਸਇਆ ਸ, ਉ ਤਵਚ ਇ ਨੂ ੰ ਤਟਏਾਣਾ ਤਭਰ ਏਦਾ ਸ। 44।
ਫਾਵਨ ਅਖਯ ਜਯ ਆਤਨ ॥ ਸਤਕਆ ਨ ਅਖਯੁ ਕੁ ਛਾਤਨ ॥ ਸਤ ਕਾ ਸਫਦੁ ਕਫੀਯਾ ਕਹ ॥
ੰਤਡਤ ਹਇ ਸੁ ਅਨਬ ਯਹ ॥ ੰਤਡਤ ਰਗਹ ਕਉ ਤਫਉਹਾਯ ॥ ਤਗਆਨਵੰਤ ਕਉ ਤਤੁ ਫੀਚਾਯ ॥
ਜਾ ਕ ਜੀਅ ਜਸੀ ਫੁਤਧ ਹਈ ॥ ਕਤਹ ਕਫੀਯ ਜਾਨਗਾ ਸਈ ॥੪੫॥ {ੰਨਾ 343}
ਦਅਯਥ:- ਫਾਵਨ—ਫਵੰਜਾ। ਜਯ ਆਤਨ—ਤਰਆ ਏ ਜੜ ਤਦੱਤ, (ਅੱਐਯ) ਵਯਤ ਏ ੁਤਏਾਾਂ ਤਰਐ
ਤਦੱਤੀਆਾਂ। ਅਐਯੁ ਏੁ —ਇੱਏ ਰਬੂ ਨੂ ੰ ਜ ਨਾ-ਯਤਸਤ ਸ। ਅਐਯੁ—{Skt. A-˜r} ਨਾ-ਯਤਸਤ। ਤ ਏਾ
ਫਦੁ —ਰਬੂ ਦੀ ਤਤਤ-ਾਰਾਸ। ਏਫੀਯਾ—ਸ ਏਫੀਯ! ਏਸ—(ਜ ਭਨੁ ੱਐ) ਆਐਦਾ ਸ। ੁ—ਉਸ ਭਨੁ ੱਐ।
ਅਨਬ—ਅਨੁ ਬਵ ਤਵਚ, ਤਆਨ-ਅਵਥਾ ਤਵਚ। ਯਸ—ਤਟਤਏਆ ਯਤਸੰਦਾ ਸ। ਏਉ—ਨੂ ,ੰ ਦਾ। ਤਫਉਸਾਯ—

ਤਵਸਾਯ, ਯਜ਼ੀ ਏਭਾਵਣ ਦਾ ਢੰ। ਤਤੁ —ਅਰੀਅਤ। ਜਾ ਏ ਜੀਅ—ਤਜ ਭਨੁ ੱਐ ਦ ਜੀ ਤਵਚ, ਤਜ ਦ
ਅੰਦਯ। ਜੀ ਫੁਤਧ—ਤਜਸ ਤਜਸੀ ਅਏਰ। ਈ—ਉਸੀ ਏੁ ਝ। ਏਤਸ—ਏਸ, ਆਐਦਾ ਸ।
ਅਯਥ:- (ਜਤ ਨ ) ਫਵੰਜਾ ਅੱਐਯ ਵਯਤ ਏ ੁਤਏਾਾਂ ਤਾਾਂ ਤਰਐ ਤਦੱਤੀਆਾਂ ਸਨ, ਯ (ਇਸ ਜਤ ਇਸਨਾਾਂ
ੁਤਏਾਾਂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ) ਉ ਇੱਏ ਰਬੂ ਨੂ ੰ ਨਸੀਂ ਛਾਣ ਤਏਆ, ਜ ਨਾ-ਯਤਸਤ ਸ।
ਸ ਏਫੀਯ! ਜ ਭਨੁ ੱਐ (ਇਸਨਾਾਂ ਅੱਐਯਾਾਂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ) ਰਬੂ ਦੀ ਤਤਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਦਾ ਸ, ਉਸੀ ਸ ੰਤਡਤ, ਤ, ਉਸ
ਤਆਨ-ਅਵਥਾ ਤਵਚ ਤਟਤਏਆ ਯਤਸੰਦਾ ਸ।
ਯ ੰਤਡਤ ਰ ਏਾਾਂ ਨੂ ੰ ਤਾਾਂ ਇਸ ਤਵਸਾਯ ਰੱਬਾ ਸਇਆ ਸ (ਤਏ ਅੱਐਯ ਜੜ ਏ ਸਯਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ੁਣਾ ਦੇਂਦ ਸਨ),
ਤਆਨ-ਵਾਨ ਰ ਏਾਾਂ ਰਈ (ਇਸ ਅੱਐਯ) ਤੱਤ ਦ ਤਵਚਾਯਨ ਦਾ ਵੀਰਾ ਸਨ।
ਏਫੀਯ ਆਐਦਾ ਸ—ਤਜ ਜੀਵ ਦ ਅੰਦਯ ਤਜਸ ਤਜਸੀ ਅਏਰ ਸੁੰਦੀ ਸ, ਉਸ (ਇਸਨਾਾਂ ਅੱਐਯਾਾਂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਬੀ)
ਉਸੀ ਏੁ ਝ ਭਝਾ (ਬਾਵ, ੁਤਏਾਾਂ ਤਰਐ ੜ ਏ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ ਸ ਜਾਣਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਨਸੀਂ
ਸ)। 45।

