
ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ਵਾਰ ਸਤ ਘਰੁ ੧੦    ੴ ਸਬਤਗੁਰ ਰਸਾਬਦ ॥ ਆਬਦਤ ਵਾਬਰ ਆਬਦ ੁਰਖੁ 
ਹ ਸਈ ॥ ਆ ਵਰਤ ਅਵਰੁ ਨ ਕਈ ॥ ਬਤ ਬਤ ਜਗੁ ਰਬਹਆ ਰਈ ॥ ਆ ਕਰਤਾ ਕਰ 
ਸੁ ਹਈ ॥ ਨਾਬਮ ਰਤ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹਈ ॥ ਗੁਰਮੁਬਖ ਬਵਰਲਾ ਿੂਝ ਕਈ ॥੧॥ ਬਹਰਦ ਜਨੀ ਜਉ 
ਗੁਣਤਾਸਾ ॥ ਹਬਰ ਅਗਮ ਅਗਚਰੁ ਅਰੰਰ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਬਗ ਲਬਗ ਬਧਆਵਉ ਹਇ ਦਾਸਬਨ 
ਦਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ {ੰਨਾ 841} 

ਦਅਯਥ:- ਆਦਦਤ—{AwidÄX} ੂਯਜ। ਵਾਦਯ—ਵਾਯ ਦਵਚ, ਵਾਯ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਆਦਦਤ ਵਾਦਯ—

ਇਤਵਾਯ ਦੀ ਯਾਸੀਂ, ੂਯਜ ਦ ਦਦਨ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਆਦਦ—ਬ ਦਾ ਭੂਰ। ੁਯਖੁ—ਯਫ-ਦਵਆਕ ਰਬੂ! 

ਈ—ਉਸ ਆ ਸੀ। ਆ—ਆ ਸੀ। ਵਯਤ—(ਸਯ ਥਾਾਂ) ਭਜੂਦ ਸ। ਦਤ—ਉਣ  ਸਏ ਦਵਚ। ਦਤ—ਰਤ 

ਸਏ ਦਵਚ {Aoq pRoq}। ਯਦਸਆ ਯਈ—ਰ ਦਯਸਾ ਸ। ਨਾਦਭ—ਨਾਭ ਦਵਚ। ਯਤ—ਯੰਗ ਸਏ ਨੰੂ। 

ਗੁਯਭੁਦਖ—ਗੁਯ ੂਦ ਨਭੁਖ ਯਦਸਣ ਵਾਰਾ ਭਨੁੁੱਖ।1।  

ਦਸਯਦ—ਦਸਯਦ ਦਵਚ। ਜਨੀ—ਭਾਰਾ। ਜਉ—ਜਉਂ, ਭੈਂ ਜਦਾ ਸਾਾਂ। ਗੁਣਤਾਾ—ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 

ਰਬੂ। ਅਗਭ—ਅਸੁੰਚ। ਅਗਚਯ—ੁ{ਅ-ਗ-ਚਯੁ। ਗ—ਦਗਆਨ-ਇੰਦਰ । ਚਯੁ—ਸੁੰਚ} ਜ ਦਗਆਨ-ਇੰਦਦਰਆਾਂ 

ਦੀ ਸੁੰਚ ਤੋਂ ਯ ਸ। ਅਯੰਯ—ਯ ਤੋਂ ਯ। ਜਨ ਦਗ—ੰਤ ਜਨਾਾਂ ਦੀ ਯੀਂ। ਰਦਗ—ਰੁੱਗ ਕ। ਸਇ—

ਫਣ ਕ। ਦਧਆਵਉ—ਦਧਆਵਉਂ, ਭੈਂ ਦਭਯਦਾ ਸਾਾਂ।1। ਯਸਾਉ।  

ਨਟ:- ਭ: 1 ਦੀ ਫਾਣੀ ‘ਦਥਤੀ’ ਦੀ ‘ਯਸਾਉ’ ਦੀ ਤੁਕ ਗਸੁ ਨਾਰ ੜ੍ਹ —“ਦਕਆ ਜ ੁਜਾਉ ਦਫਨੁ ਜਗਦੀ’। 

‘ਵਾਯ ਤ’ ਦੀ ਬੀ ‘ਯਸਾਉ’ ਦੀ ਤੁਕ ਵਖ—‘ਦਸਯਦ ਜਨੀ ਜਉ ਗੁਣ ਤਾਾ’। ਰਫ਼ਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਾਾਂਝ ਦੁੱਦੀ ਸ 

ਦਕ ਫਾਣੀ ‘ਦਥਤੀ’ ਗੁਯ ੂਅਭਯਦਾ ਜੀ ਾ ਭਜੂਦ ੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨਾਾਂ ‘ਵਾਯ ਤ’ ਫਾਣੀ ਦਰਖੀ। ਦਸਾਾਂ ਦਾ ‘ਘਯ ੁ

10’ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਬਾਈ! (ਾਯ ਜਗਤ ਦਾ) ਭੂਰ ਉਸ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਆ ਸੀ (ਬ ਥਾਾਂ) ਭਜੂਦ ਸ, (ਉ ਤੋਂ ਦਫਨਾ) 

ਸਯ ਕਈ ਨਸੀਂ ਸ। ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਾਯ ਜਗਤ ਨੰੂ ਤਾਣ  ਟ ਵਾਾਂਗ (ਆਣੀ ਯਜ਼ਾ ਦਵਚ) ਰ ਦਯਸਾ ਸ। (ਜਗਤ 

ਦਵਚ) ਉਸ ਕੁਝ ਸੁੰਦਾ ਸ ਜ ਕਯਤਾਯ ਆ ਸੀ ਕਯਦਾ ਸ। ਉ ਦ ਨਾਭ ਦਵਚ ਯੰਗ ਸਏ ਭਨੁੁੱਖ ਨੰੂ ਦਾ ਆਤਭਕ 

ਆਨੰਦ ਦਭਰਦਾ ਸ। ਯ ਕਈ ਦਵਯਰਾ ਗੁਯ ੂਦ ਨਭੁਖ ਯਦਸਣ ਵਾਰਾ ਭਨੁੁੱਖ (ਇ ਗੁੱਰ ਨੰੂ) ਭਝਦਾ ਸ।1।  

ਸ ਬਾਈ! ਭੈਂ (ਆਣ) ਦਸਯਦ ਦਵਚ ਗੁਣਾਾਂ ਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨ  (ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ) ਨੰੂ ਜਦਾ ਸਾਾਂ (ਇਸੀ ਸ ਭਯੀ) 

ਭਾਰਾ। ਯਭਾਤਭਾ ਅਸੁੰਚ ਸ, ਯ ਤੋਂ ਯ ਸ, ਬ ਦਾ ਭਾਰਕ ਸ, ਉ ਤਕ ਦਗਆਨ-ਇੰਦਦਰਆਾਂ ਦੀ ਸੁੰਚ 

ਨਸੀਂ ਸ ਕਦੀ। ਭੈਂ ਤਾਾਂ ੰਤ ਜਨਾਾਂ ਦੀ ਚਯਨੀਂ ਰੁੱਗ ਕ ੰਤ ਜਨਾਾਂ ਦ ਦਾਾਾਂ ਦਾ ਦਾ ਫਣ ਕ ਉ ਨੰੂ ਦਭਯਦਾ 

ਸਾਾਂ।1। ਯਸਾਉ।  

ਸਮਵਾਬਰ ਸਬਚ ਰਬਹਆ ਸਮਾਇ ॥ ਬਤਸ ਕੀ ਕੀਮਬਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ ਆਬਖ ਆਬਖ ਰਹ ਸਬਿ 
ਬਲਵ ਲਾਇ ॥ ਬਜਸੁ ਦਵ ਬਤਸੁ ਲ ਾਇ ॥ ਅਗਮ ਅਗਚਰੁ ਲਬਖਆ ਨ ਜਾਇ ॥ ਗੁਰ ਕ ਸਿਬਦ 
ਹਬਰ ਰਬਹਆ ਸਮਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 841} 

ਦਅਯਥ:- ਦਚ—ਦਾ-ਦਥਯ ਯਦਸਣ ਵਾਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਦਵਚ। ਦਤ ਕੀ—{ੰਫੰਧਕ ‘ਕੀ’ ਕਾਯਨ ਰਫ਼ਜ਼ 

‘ਦਤ ੁਦਾ   ੁੁ  ਉੱਡ ਦਗਆ ਸ}। ਆਦਖ ਆਦਖ—ਆਖ ਆਖ ਕ। ਯਸ—ਥੁੱਕ ਗਏ। ਦਬ—ਾਯ। ਦਰਵ 

ਰਾਇ—ੁਯਦਤ ਜੜ੍ ਕ। ਦਵ—(ਦਫ਼ਦਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਦਾਦਤ ਰਬੂ ਆ) ਦੇਂਦਾ ਸ। ਦਤੁ ਰ  ਾਇ—ਉ ਦ 

ੁੱਰ  ਦਵਚ ੈਂਦੀ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਦਭਰਦੀ ਸ। ਰਦਖਆ ਨ ਜਾਇ—(ਸੀ ਯੂ) ਦਫਆਨ ਨਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ। 



ਗੁਯ ਕ ਫਦਦ—ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਯਦਸਆ ਭਾਇ—ਰੀਨ ਸਇਆ ਯਦਸੰਦਾ ਸ।2।  

ਅਯਥ:- ਸ ਬਾਈ! (ਦਜਸੜ੍ਾ ਭਨੁੁੱਖ ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ) ਦਾ-ਦਥਯ ਯਭਾਤਭਾ (ਦੀ ਮਾਦ) ਦਵਚ ਰੀਨ 

ਸਇਆ ਯਦਸੰਦਾ ਸ (ਉ ਦਾ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਦਕ) ਉ ਦਾ ਭੁੁੱਰ ਨਸੀਂ ਾਇਆ 

ਜਾ ਕਦਾ। (ਯ ਇਸ ਦਭਯਨ ਤ ਮਾਦ ਦੀ ਦਾਦਤ) ਦਜ (ਭਨੁੁੱਖ) ਨੰੂ (ਯਭਾਤਭਾ ਆ) ਦੇਂਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ 

(ਸੀ) ਦਭਰਦੀ ਸ, (ਆਣ  ਉੱਦਭ ਨਾਰ ੁਯਤਾਾਂ ਜੜ੍ਨ ਵਾਰ  ਅਤ ਦਫ਼ਤਾਾਂ ਆਖਣ ਵਾਰ  ਭਨੁੁੱਖ) ਦਫ਼ਤਾਾਂ ਆਖ 

ਆਖ ਕ ਅਤ ੁਯਦਤ ਜੜ੍ ਜੜ੍ ਕ ਾਯ ਸੀ ਥੁੱਕ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਸ ਬਾਈ! ਯਭਾਤਭਾ ਅਸੁੰਚ ਸ, ਦਗਆਨ-ਇੰਦਦਰਆਾਂ ਦੀ ਸੁੰਚ ਤੋਂ ਯ ਸ, ਉ ਦਾ ਸੀ ਯੂ ਦਫਆਨ ਨਸੀਂ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ। ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਸੀ ਭਨੁੁੱਖ) ਯਭਾਤਭਾ ਦਵਚ ਰੀਨ ਯਦਸ ਕਦਾ ਸ।2।  

ਮੰਗਬਲ ਮਾਇਆ ਮਹੁ ਉਾਇਆ ॥ ਆ ਬਸਬਰ ਬਸਬਰ ਧੰਧ ਲਾਇਆ ॥ ਆਬ ਿੁਝਾਏ ਸਈ ਿੂਝ 
॥ ਗੁਰ ਕ ਸਿਬਦ ਦਰੁ ਘਰੁ ਸੂਝ ॥ ਰਮ ਿਗਬਤ ਕਰ ਬਲਵ ਲਾਇ ॥ ਹਉਮ ਮਮਤਾ ਸਿਬਦ ਜਲਾਇ 
॥੩॥ {ੰਨਾ 841} 

ਦਅਯਥ:- ਭੰਗਦਰ—ਭੰਗਰ (ਵਾਯ) ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਆ—ਆ ਸੀ। ਦਦਯ—ਦਯ ਉਤ। ਦਦਯ ਦਦਯ—ਸਯਕ 

(ਜੀਵ ਦ) ਦਯ ਉੱਤ। ਧੰਧ—(ਭਾਇਆ ਦ) ਧੰਧ ਦਵਚ। ਫੁਝਾਏ—ਭਝ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ। ਫੂਝ—ਭਝਦਾ ਸ। ਕ 

ਫਦਦ—ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਦਯ ੁਘਯੁ—ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਦਯਵਾਜ਼ਾ, ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਦਟਕਾਣਾ। ੂਝ—

ਦਦੁੱਦਾ ਸ। ਦਰਵ ਰਾਇ—ੁਯਦਤ ਜੜ੍ ਕ। ਫਦਦ—ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ।3।  

ਅਯਥ:- ਸ ਬਾਈ! (ਯਭਾਤਭਾ ਨ) ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ (ਆ ਸੀ) ਦਾ ਕੀਤਾ ਸ, ਆ ਸੀ (ਇ ਭਸ ਨੰੂ) 

ਸਯਕ (ਜੀਵ ਦ) ਦਯ ਉੱਤ (ਥਾ ਕ ਸਯਕ ਨੰੂ ਭਾਇਆ ਦ) ਧੰਧ ਦਵਚ ਰਾਇਆ ਸਇਆ ਸ। ਦਜ ਭਨੁੁੱਖ ਨੰੂ 

(ਯਭਾਤਭਾ) ਆ ਭਝ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ, ਉਸੀ (ਇ ਭਸ ਦੀ ਖਡ ਨੰੂ) ਭਝਦਾ ਸ। ਗੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਫਯਕਤ 

ਨਾਰ ਉ ਨੰੂ (ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ) ਦਯ-ਘਯ ਦਦੁੱ ੈਂਦਾ ਸ। ਉਸ ਭਨੁੁੱਖ ੁਯਦਤ ਜੜ੍ ਕ ਰਭ ਨਾਰ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ 

ਬਗਤੀ ਕਯਦਾ ਸ, (ਤ, ਇ ਤਯਹਾਾਂ) ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਫਯਕਦਤ ਨਾਰ (ਆਣ  ਅੰਦਯੋਂ) ਸਉਭ ਅਤ (ਭਾਇਆ ਦੀ) 

ਭਭਤਾ ਾੜ੍ ਰੈਂਦਾ ਸ।3।  

ਿੁਧਵਾਬਰ ਆ ਿੁਬਧ ਸਾਰੁ ॥ ਗੁਰਮੁਬਖ ਕਰਣੀ ਸਿਦੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਨਾਬਮ ਰਤ ਮਨੁ ਬਨਰਮਲੁ ਹਇ ॥ 
ਹਬਰ ਗੁਣ ਗਾਵ ਹਉਮ ਮਲੁ ਖਇ ॥ ਦਬਰ ਸਚ ਸਦ ਸਿਾ ਾਏ ॥ ਨਾਬਮ ਰਤ ਗੁਰ ਸਿਬਦ ਸੁਹਾਏ 
॥੪॥ ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਾਏ ਗੁਰ ਦੁਆਬਰ ॥ ਆ ਦਵ ਦਵਣਹਾਰੁ ॥ ਜ ਦਵ ਬਤਸ ਕਉ ਿਬਲ ਜਾਈਐ 
॥ ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ ਆੁ ਗਵਾਈਐ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਰਖਹੁ ਉਰ ਧਾਬਰ ॥ ਦਵਣਹਾਰ ਕਉ ਜਕਾਰੁ 
॥੫॥ {ੰਨਾ 841} 

ਦਅਯਥ:- ਆ—ਆ ਸੀ (ਦੇਂਦਾ ਸ)। ਫੁਦਧ ਾਯੁ—ਫੁੁੱਧੀ ਦਾ ਾਯ, ਰਸ਼ਟ ਫੁੁੱਧੀ {ਾਯ—ੁਤੁੱਤ, ਨਚੜ੍}। 

ਗੁਯਭੁਦਖ—ਗੁਯ ੂਦ ਨਭੁਖ ਯੁੱਖ ਕ, ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਕਯਣੀ—ਚੰਗਾ ਆਚਯਨ। ਵੀਚਾਯੁ—(ਗੁਣਾਾਂ ਨੰੂ) ਭਨ 

ਦਵਚ ਵਾਣਾ। ਨਾਦਭ ਯਤ ਭਨੁ—ਨਾਭ ੁਦਵਚ ਯੰਗ ਸਏ (ਭਨੁੁੱਖ) ਦਾ ਭਨ। ਖਇ—ਦੂਯ ਕਯ ਕ। ਦਦਯ—ਦਯ 

ਤ। ਦਦਯ ਚ—ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਦ ਦਯ ਤ। ਦ—ਦਾ। ਨਾਦਭ ਯਤ—ਨਾਭ ਦਵਚ ਯੰਗ ਸਏ ਭਨੁੁੱਖ। 

ਫਦਦ—ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ੁਸਾਏ—ਸਣ  ਜੀਵਨ ਵਾਰ  ਫਣ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।4।  

ਰਾਸਾ—ਰਾਬ। ਗੁਯ ਦੁਆਦਯ—ਗੁਯ ੂਦ ਦਯ ਤ। ਦਵਣਸਾਯ—ੁਦ ਕਣ ਵਾਰਾ ਰਬੂ। ਜ—ਦਜਸੜ੍ਾ ਰਬੂ। ਦਤ 

ਕਉ—{ੰਫੰਧਕ ‘ਕਉ’ ਦ ਕਾਯਨ ਰਫ਼ਜ਼ ‘ਦਤ’ੁ ਦਾ   ੁੁ  ਉੱਡ ਦਗਆ ਸ}। ਫਦਰ ਜਾਈਐ—ਕੁਯਫਾਨ ਜਾਣਾ 



ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਯਾਦੀ—ਦਕਯਾ ਨਾਰ, ਯਾਦਦ। ਆੁ—ਆਾ-ਬਾਵ, ਸਉਭ। ਗਵਾਈਐ—ਦੂਯ ਕਯਨਾ 

ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਉਯ—ਦਸਯਦਾ। ਉਯ ਧਾਦਯ—ਦਸਯਦ ਦਵਚ ਦਟਕਾ ਕ। ਕਉ—ਨੰੂ। ਜਕਾਯੁ—ਦਫ਼ਦਤ-ਾਰਾਸ, 

ਵਦਡਆਈ।5।  

ਅਯਥ:- ਸ ਬਾਈ! (ਯਭਾਤਭਾ) ਆ ਸੀ (ਭਨੁੁੱਖ ਨੰੂ) ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਨ ਦਵਚ ਯੁੱਖ ਕ ਰਸ਼ਟ ਫੁੁੱਧੀ, ਉੱਚਾ 

ਆਚਯਨ, ਦਫ਼ਦਤ-ਾਰਾਸ ਅਤ (ਆਣ  ਗੁਣਾਾਂ ਦੀ) ਦਵਚਾਯ (ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ, ਇ ਤਯਹਾਾਂ ਉ ਦ) ਨਾਭ ਦਵਚ 

ਯੰਗ ਸਏ ਭਨੁੁੱਖ ਦਾ ਭਨ ਦਵੁੱਤਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, (ਭਨੁੁੱਖ ਆਣ  ਅੰਦਯੋਂ) ਸਉਭ ਦੀ ਭਰ ਦੂਯ ਕਯ ਕ ਯਭਾਤਭਾ 

ਦ ਗੁਣ ਗਾਾਂਦਾ ਯਦਸੰਦਾ ਸ, ਤ, ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਦ ਦਯ ਤ ਦਾ ਬਾ ਖੁੱਟਦਾ ਸ।  

ਸ ਬਾਈ! ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਦਵਚ ਯੰਗ ਸਏ ਭਨੁੁੱਖ ਸਣ  ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਵਾਰ  

ਫਣ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।4।  

ਸ ਬਾਈ! ਗੁਯ ੂਦ ਦਯ ਤ (ਯਦਸ ਕ ਭਨੁੁੱਖ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ) ਨਾਭ-ਰਾਬ ਖੁੱਟ ਰੈਂਦਾ ਸ, (ਯ ਇਸ ਦਾਦਤ ਸ, ਤ 

ਇਸ ਦਾਦਤ) ਦਣ ਦੀ ਭਯਥਾ ਵਾਰਾ ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਦੇਂਦਾ ਸ। , ਦਜਸੜ੍ਾ ਰਬੂ (ਇਸ ਦਾਦਤ) ਦੇਂਦਾ ਸ ਉ ਤੋਂ 

(ਦਾ) ਦਕ ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ, ਗੁਯ ੂਦੀ ਦਕਯਾ ਨਾਰ (ਆਣ  ਅੰਦਯੋਂ) ਆਾ-ਬਾਵ ਦੂਯ ਕਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ 

ਸ।  

ਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਸ ਬਾਈ!) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਆਣ ਦਸਯਦ ਦਵਚ ਵਾਈ ਯੁੱਖ, ਤ, ਉ ਬ ਕੁਝ ਦ 

ਕਣ ਵਾਰ  ਰਬੂ ਦੀ ਦਫ਼ਦਤ-ਾਰਾਸ ਦਾ ਕਯਦ ਯਸ।5।  

ਵੀਰਵਾਬਰ ਵੀਰ ਿਰਬਮ ਿੁਲਾਏ ॥ ਰਤ ਿੂਤ ਸਬਿ ਦੂਜ ਲਾਏ ॥ ਆਬ ਉਾਏ ਕਬਰ ਵਖ ਵਕਾ ॥ 
ਸਿਨਾ ਕਰਤ ਤਰੀ ਟਕਾ ॥ ਜੀਅ ਜੰਤ ਤਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥ ਸ ਬਮਲ ਬਜਸੁ ਲਬਹ ਬਮਲਾਈ ॥ ੬॥ 

ਸੁਕ੍ਰਵਾਬਰ ਰਿੁ ਰਬਹਆ ਸਮਾਈ ॥ ਆਬ  ਉਾਇ ਸਿ ਕੀਮਬਤ ਾਈ ॥ ਗੁਰਮੁਬਖ ਹਵ ਸੁ ਕਰ 
ਿੀਚਾਰੁ ॥ ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ ਕਰਣੀ ਹ ਕਾਰ ॥ ਵਰਤੁ ਨਮੁ ਬਨਤਾਰਬਤ ੂਜਾ ॥ ਬਿਨੁ ਿੂਝ ਸਿੁ ਿਾਉ ਹ 
ਦੂਜਾ ॥੭॥ ਛਬਨਛਰਵਾਬਰ ਸਉਣ ਸਾਸਤ ਿੀਚਾਰੁ ॥ ਹਉਮ ਮਰਾ ਿਰਮ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ਮਨਮੁਖੁ ਅੰਧਾ 
ਦੂਜ ਿਾਇ ॥ ਜਮ ਦਬਰ ਿਾਧਾ ਚਟਾ ਖਾਇ ॥ ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਾਏ ॥ ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਸਾਬਚ 
ਬਲਵ ਲਾਏ ॥੮॥ {ੰਨਾ 841} 

ਦਅਯਥ:- ਵੀਯਵਾਦਯ—ਵੀਯਵਾਯ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਵੀਯ—ਫਵੰਜਾ ਫੀਯ (ਸਨੂਭਾਨ ਆਦਦਕ)। ਬਯਦਭ—ਬਟਕਣਾ 

ਦਵਚ (ਾ ਕ)। ਬੁਰਾਏ—ਕੁਯਾਸ ਾ ਯੁੱਖ। ਦਬ—ਾਯ। ਦੂਜ—ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਦਵਚ। ਰਾਏ—ਰਾ ਦਦੁੱਤ। 

ਉਾਏ—ਦਾ ਕੀਤ। ਕਦਯ—ਕਯ ਕ, ਫਣਾ ਕ। ਵਕਾ—ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਦਕਭ ਦ। ਵਖ—ਵਖਦਾ ਸ, ੰਬਾਰ 

ਕਯਦਾ ਸ। ਕਯਤ—ਸ ਕਯਤਾਯ! ਟਕਾ—ਆਯਾ। ਦਭਰ—(ਤਨੰੂ) ਦਭਰਦਾ ਸ। ਰ ਦਸ ਦਭਰਾਈ—ਤੰੂ (ਆ) 

ਦਭਰਾ ਰੈਂਦਾ ਸੈਂ।6।  

ਉਾਇ—ਦਾ ਕਯ ਕ। ਬ—ਾਯੀ ਦਰਸ਼ਟੀ। ਕੀਭਦਤ—ਕਦਯ। ਗੁਯਭੁਦਖ—ਗੁਯੂ ਦ ਨਭੁਖ। ੁ—ਉਸ 

ਭਨੁੁੱਖ। ਚੁ—ਦਾ-ਦਥਯ ਸਦਯ-ਨਾਭ ਦਾ ਦਭਯਨ। ੰਜਭ—ੁਇੰਦਦਰਆਾਂ ਨੰੂ ਦਵਕਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚਾਈ ਯੁੱਖਣ ਦਾ 

ਉੱਦਭ। ਕਯਣੀ—ਕਯਤੁੱਫ। ਕਾਯ—ਯਜ਼ਾਨਾ ਕੰਭ। ਦਨਤਾਰਦਤ—ਦਾ ਸੀ, ਯਜ਼ਾਨਾ। ੂਜਾ—ਦਵ-ੂਜਾ। 

ਬੁ—ਾਯਾ। ਬਾਉ—ਦਆਯ। ਦੂਜਾ ਬਾਉ—(ਰਬੂ ਤੋਂ ਦਫਨਾ ਦਕ) ਸਯ ਦਾ ਦਆਯ।7।  

ਉਣ—ਸ਼ਨਕ ਦਯਸ਼ੀ। ਉਣ ਾਤ—ਸ਼ਨਕ ਦਾ ਦਰਦਖਆ ਜਦਤਸ਼ ਸ਼ਾਤਰ। ਭਯਾ—ਭਭਤਾ। ਬਯਭ—

ਬਟਕਦਾ ਸ। ਭਨਭੁਖ—ੁਆਣ  ਭਨ ਦ ਦੁੱਛ ਤੁਯਨ ਵਾਰਾ ਭਨੁੁੱਖ। ਦੂਜ ਬਾਇ—ਭਾਇਆ ਦ ਦਆਯ ਦਵਚ। 



{ਬਾਉ—ਦਆਯ। ਬਾਇ—ਦਆਯ ਦਵਚ}। ਦਦਯ—ਦਯ ਤ। ਾਦਚ—ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਦਵਚ। ਦਰਵ ਰਾਏ—

ੁਯਦਤ ਜੜ੍ਦਾ ਸ।8।  

ਅਯਥ:- ਸ ਬਾਈ! (ਫਵੰਜਾ) ਫੀਯਾਾਂ ਨੰੂ (ਬੀ ਯਭਾਤਭਾ ਨ) ਬਟਕਣਾ ਦਵਚ ਾ ਕ (ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਦਵਚ) 

ਬੁਰਾਈ ਯੁੱਦਖਆ, ਾਯ ਬੂਤ ਰਤ ਬੀ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਦਵਚ ਰਾਏ ਸਏ ਸਨ। ਯਭਾਤਭਾ ਨ  ਆ (ਸੀ ਇਸ 

ਾਯ) ਦਾ ਕੀਤ, (ਇਸਨਾਾਂ ਨੰੂ) ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਦਕਭਾਾਂ ਦ ਫਣਾ ਕ (ਬ ਦੀ) ੰਬਾਰ (ਬੀ) ਕਯਦਾ ਸ।  

ਸ ਕਯਤਾਯ! ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਤਯਾ ਸੀ ਆਯਾ ਸ। ਾਯ ਜੀਵ ਜੰਤ ਤਯੀ ਯਨ ਸਨ। ਉਸ ਭਨੁੁੱਖ (ਸੀ ਤਨੰੂ) 

ਦਭਰਦਾ ਸ ਦਜ ਨੰੂ ਤੰੂ ਆ (ਆਣ  ਨਾਰ) ਦਭਰਾਾਂਦਾ ਸੈਂ।6।  

ਸ ਬਾਈ! (ਾਯੀ ਦਰਸ਼ਟੀ ਦਵਚ) ਯਭਾਤਭਾ ਦਵਆਕ ਸ, (ਦਰਸ਼ਟੀ ਨੰੂ) ਆ (ਸੀ) ਦਾ ਕਯ ਕ ਾਯੀ ਦਰਸ਼ਟੀ 

ਦੀ ਕਦਯ ਬੀ ਆ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸ।  

ਦਜਸੜ੍ਾ ਭਨੁੁੱਖ ਗੁਯ ੂਦ ਨਭੁਖ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਉਸ ਭਨੁੁੱਖ (ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਨੰੂ) ਆਣ  ਭਨ ਦਵਚ ਵਾਾਂਦਾ ਸ। 

ਦਾ-ਦਥਯ ਸਦਯ-ਨਾਭ ਦਾ ਦਭਯਨ, ਅਤ ਇੰਦਦਰਆਾਂ ਨੰੂ ਦਵਕਾਯਾਾਂ ਵਰੋਂ  ਫਚਾਈ ਯੁੱਖਣ ਦਾ ਉੱਦਭ—ਇਸ ਉ 

ਭਨੁੁੱਖ ਦਾ ਦਨੁੱਤ ਦਾ ਕਯਤੁੱਫ, ਦਨੁੱਤ ਦੀ ਕਾਯ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ।  

ਯ ਵਯਤ ਯੁੱਖਣਾ, ਕਯਭ ਕਾਾਂਡ ਦਾ ਸਯਕ ਨਭ ਦਨਫਾਸੁਣਾ, ਯਜ਼ਾਨਾ ਦਵ-ੂਜਾ—ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ ਤੋਂ 

ਦਫਨਾ ਇਸ ਾਯਾ ਉੱਦਭ ਭਾਇਆ ਦਾ ਦਆਯ (ਸੀ ਦਾ ਕਯਨ ਵਾਰਾ) ਸ।7।  

ਸ ਬਾਈ! (ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਦਭਯਨ ਛੁੱਡ ਕ) ਸ਼ਨਕ ਦਾ ਜਦਤਸ਼ ਸ਼ਾਤਰ  (ਆਦਦਕ) ਦਵਚਾਯਦ ਯਦਸਣਾ—(ਇ 

ਦ ਕਾਯਣ) ਜਗਤ ਭਭਤਾ ਅਤ ਸਉਭ ਦਵਚ ਬਟਕਦਾ ਯਦਸੰਦਾ ਸ। ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਵਰੋਂ  ਅੰਨਹਾ, ਆਣ  ਭਨ ਦ 

ਦੁੱਛ ਤੁਯਨ ਵਾਰਾ ਭਨੁੁੱਖ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਦਵਚ ਪਦਆ ਯਦਸੰਦਾ ਸ, (ਅਦਜਸਾ ਭਨੁੁੱਖ) ਜਭਯਾਜ ਦ ਦਯ ਤ 

ਫੁੱਝਾ ਸਇਆ (ਦਵਕਾਯਾਾਂ ਦੀਆਾਂ) ੁੱਟਾਾਂ ਖਾਾਂਦਾ ਯਦਸੰਦਾ ਸ।  

ਦਜਸੜ੍ਾ ਭਨੁੁੱਖ ਗੁਯ ੂਦੀ ਦਕਯਾ ਨਾਰ ਦਾ-ਦਥਯ ਸਦਯ-ਨਾਭ ਦਭਯਨ ਨੰੂ (ਆਣਾ ਯਜ਼ਾਨਾ) ਕਯਤੁੱਫ ਫਣਾਾਂਦਾ 

ਸ ਅਤ ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਦਵਚ ੁਯਦਤ ਜੜ੍ੀ ਯੁੱਖਦਾ ਸ, ਉਸ ਦਾ ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਭਾਣਦਾ ਸ।8।  

ਸਬਤਗੁਰੁ ਸਵਬਹ ਸ ਵਡਿਾਗੀ ॥ ਹਉਮ ਮਾਬਰ ਸਬਚ ਬਲਵ ਲਾਗੀ ॥ ਤਰ ਰੰਬਗ ਰਾਤ ਸਹਬਜ ਸੁਿਾਇ 
॥ ਤੂ ਸੁਖਦਾਤਾ ਲਬਹ ਬਮਲਾਇ ॥ ਏਕਸ ਤ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕਇ ॥ ਗੁਰਮੁਬਖ ਿੂਝ ਸਝੀ ਹਇ ॥ ੯॥ 

ੰਦਰਹ ਬਥਤੀ ਤ ਸਤ ਵਾਰ ॥ ਮਾਹਾ ਰੁਤੀ ਆਵਬਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ॥ ਬਦਨਸੁ ਰਬਣ ਬਤਵ ਸੰਸਾਰੁ ॥ 
ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਕੀਆ ਕਰਤਾਬਰ ॥ ਬਨਹਚਲੁ ਸਾਚੁ ਰਬਹਆ ਕਲ ਧਾਬਰ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਬਖ ਿੂਝ ਕ 
ਸਿਦੁ ਵੀਚਾਬਰ ॥੧੦॥੧॥ {ੰਨਾ 841-842} 

ਦਅਯਥ:- ਵਦਸ—ੇਂਵਦ ਸਨ, ਵਾ-ਬਗਤੀ ਕਯਦ ਸਨ, ਯਨ ੈਂਦ ਸਨ {ਫਸ-ੁਵਚਨ}। —ਉਸ {ਫਸ-ੁ

ਵਚਨ}। ਭਾਦਯ—ਭਾਯ ਕ। ਦਚ—ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਦਵਚ। ਦਰਵ—ੁਯਦਤ। ਤਯ ੰਦਗ—ਤਯ (ਰਭ-) ਯੰਗ 

ਦਵਚ। ਯਾਤ—ਯੰਗ ਸਏ। ਸਦਜ—ਆਤਭਕ ਅਡਰਤਾ ਦਵਚ। ੁਬਾਇ—ਦਆਯ ਦਵਚ। ਰ ਦਸ ਦਭਰਾਇ—ਤੰੂ 

ਦਭਰਾ ਰੈਂਦਾ ਸੈਂ। ਤ—ਤੋਂ (ਦਫਨਾ)। ਗੁਯਭੁਦਖ—ਗੁਯ ੂਦ ਨਭੁਖ ਯਦਸਣ ਵਾਰਾ ਭਨੁੁੱਖ। ਫੂਝ—ਭਝ ਰੈਂਦਾ 

ਸ।9।  

ਤ—ਅਤ। ਵਾਯ—ਦਦਨ (ੂਯਜ ਦ ਦਸਾਫ)। ਦਥਤਾਂੁਾਂੁੀ—ਚੰਦ ਦ ਦਸਾਫ ਦਦਸਾੜ੍। ਭਾਸਾ—ਭਸੀਨ। 

ਯੁਤੀ—ਯੁੁੱਤਾਾਂ। ਆਵਦਸ—ਆਉਂਦ ਸਨ। ਵਾਯ ਵਾਯ—ਆਣੀ ਆਣੀ ਵਾਯੀ, ਭੁੜ੍ ਭੁੜ੍। ਯਦਣ—ਯਾਤ। 

ਦਤਵ—ਉ ਤਯਹਾਾਂ। ਆਵਾਗਉਣ—ਜਨਭ ਭਯਨ ਦਾ ਗੜ੍। ਕਯਤਾਦਯ—ਕਯਤਾਯ ਨ। ਦਨਸਚਰੁ—ਅਟੁੱਰ। 



ਾਚ—ੁਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ। ਕਰ—ੁੱਤਾ, ਤਾਕਤ। ਯਦਸਆ ਧਾਦਯ—ਦਟਕਾ ਦਯਸਾ ਸ। ਕ—ਕਈ ਦਵਯਰਾ।10।  

ਨਟ:- ਗੁਯ ੂਅਭਯਦਾ ਜੀ ਦੀ ਇ ਫਾਣੀ ਦਾ ਦਯਰਖ ਸ ‘ਵਾਯ ਤ’। ਅਖ਼ੀਯਰੀ ਉੜ੍ੀ ਨੰ: 10 ਦਵਚ ਆ 

‘ਦਥਤੀ ’ ਦਾ ਬੀ ਦਜ਼ਕਯ ਕਯ ਯਸ ਸਨ। ਇ ਦਾ ਕਾਯਨ ਦਯਫ਼ ਇਸ ਸ ਦਕ ਗੁਯੂ ਅਭਯਦਾ ਜੀ ਾ ਗੁਯ ੂ

ਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਫਾਣੀ ਭਜੂਦ ੀ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਬਾਈ! ਉਸ ਭਨੁੁੱਖ ਵੁੱਡ ਬਾਗਾਾਂ ਵਾਰ  ਸੁੰਦ ਸਨ ਦਜਸੜ੍ ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਨ ਆ ੈਂਦ ਸਨ, (ਆਣ  ਅੰਦਯੋਂ) 

ਸਉਭ ਭੁਕਾ ਕ (ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ) ੁਯਦਤ ਦਾ ਕਾਇਭ ਯਦਸਣ ਵਾਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਦਵਚ ਰੁੱਗ ਜਾਾਂਦੀ ਸ।  

ਸ ਰਬੂ! (ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਨ ਆਉਣ ਵਾਰ  ਭਨੁੁੱਖ) ਤਯ ਦਆਯ-ਯੰਗ ਦਵਚ ਦਟਕ ਯਦਸੰਦ ਸਨ। ਾਯ ੁਖ ਦਣ ਵਾਰਾ 

ਤੰੂ (ਆ ਸੀ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਆਣ  ਚਯਨਾਾਂ ਦਵਚ) ਦਭਰਾ ਰੈਂਦਾ ਸੈਂ।  

ਸ ਬਾਈ! ਇਕ ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਦਫਨਾ (ਉ ਵਯਗਾ) ਸਯ ਕਈ ਨਸੀਂ। ਦਜਸੜ੍ਾ ਭਨੁੁੱਖ ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਨ ੈਂਦਾ ਸ, 

ਉਸ (ਇ ਗੁੱਰ ਨੰੂ) ਭਝ ਰੈਂਦਾ ਸ, (ਉ ਨੰੂ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ ਆ ਜਾਾਂਦੀ ਸ)।9।  

ਸ ਬਾਈ! (ਦਜਵੇਂ) ੰਦਰ ਾਾਂ ਦਥੁੱਤਾਾਂ ਅਤ ੁੱਤ ਵਾਯ, ਭਸੀਨ , ਯੁੁੱਤਾਾਂ, ਯਾਤ, ਦਦਨ ਭੁੜ੍ ਭੁੜ੍ ਆਉਂਦ ਯਦਸੰਦ ਸਨ, ਦਤਵੇਂ 

ਇਸ ਜਗਤ ਸ (ਬਾਵ, ਜਗਤ ਦ ਜੀਵ ਜੰਭਦ ਭਯਦ ਯਦਸੰਦ ਸਨ। ਕਯਤਾਯ ਨ  (ਆ ਸੀ ਜੀਵਾਾਂ ਵਾਤ) ਜਨਭ 

ਭਯਨ ਦਾ ਗੜ੍ ਫਣਾ ਦਦੁੱਤਾ ਸ। ਅਟੁੱਰ ਯਦਸਣ ਵਾਰਾ ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਸੀ ਸ ਜ (ਾਯੀ ਦਰਸ਼ਟੀ ਦਵਚ ਆਣੀ) 

ੁੱਤਾ ਦਟਕਾ ਦਯਸਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਕ! ਗੁਯ ੂਦ ਨਭੁਖ ਯਦਸਣ ਵਾਰਾ ਕਈ (ਬਾਗਾਾਂ ਵਾਰਾ) ਭਨੁੁੱਖ (ਗੁਯ ੂਦ) ਸ਼ਫਦ ਨੰੂ 

(ਆਣ) ਭਨ ਦਵਚ ਵਾ ਕ (ਇ ਗੁੱਰ ਨੰੂ) ਭਝ ਰੈਂਦਾ ਸ।10।1।  

 


